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  اجمللد األول
  مقدمة

  مقدمة املؤلف
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

ام العامل العامل العالمة احملدث أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري قال الشيخ الفقيه اإلم
  :اخلزرجي األندلسي مث القرطيب رضي اهللا عنه

احلمد هللا املبتدىء حبمد نفسه قبل أن حيمده حامد وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له الرب الصمد الواحد 
ذو اجلالل واإلكرام واملواهب العظام واملتكلم بالقرآن واخلالق لإلنسان واملنعم عليه  احلي القيوم الذي ال ميوت

باإلميان واملرسل رسوله بالبيان حممداً صلى اهللا عليه وسلم ما اختلف املَلَوان وتعاقب اجلديدان أرسله بكتابه املبني 
اء مناقضته وأخرست البلغاء مشاكلته فال الفارق بني الشك واليقني الذي أعجزت الفصحاء معارضته وأعيت األلب

يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا جعل أمثاله عربا ملن تدبرها وأوامره هدى ملن استبصرها وشرح فيه 
واجبات األحكام وفرق فيه بني احلالل واحلرام وكرر فيه املواعظ والقصص لألفهام وضرب فيه األمثال وقص فيه 

خاطب به أولياءه ففهموا وبني هلم فيه مراده فعلموا . } َما فَرَّطَْنا ِفي الِْكَتابِ ِمْن َشْيٍء{:ىل غيب األخبار فقال تعا
فقرأة القرآن محلة سر اهللا املكنون وحفظة علمه املخزون وخلفاء أنبيائه وأمناؤه وهم أهله وخاصته وخريته 

هم أهلُ : يا رسول اهللا، َمن هم؟ قال: مّنا قالواإن هللا أهلني : " وأصفياؤه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أخرجه ابن ماجه يف سننه وأبو بكر البزار يف مسنده فما أحق من علم كتاب اهللا أن " القرآن أهلُ اهللا وخاّصته
  يزدجر بنواهيه، ويتذكّر

يف القيامة على من ما شرح له فيه وخيشى اهللا ويتقيه ويراقبه ويستحييه فإنه قد محل أعباء الرسل وصار شهيدا 
أال وأن احلجة على . } َوكَذَِلكَ َجَعلَْناكُمْ أُمَّةً َوَسطاً لَِتكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاسِ{:خالف من أهل امللل قال اهللا تعاىل 

من علمه فأغفله أو كد منها على من قصر عنه وجهله ومن أوتى علم القرآن فلم ينتفع وزجرته نواهيه فلم يرتدع 
تكب من املآمث قبيحا ومن اجلرائم فضوحا كان القرآن حجة عليه وخصما لديه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وار

خّرجه مسلم فالواجب على من خصه اهللا حبفظ كتابه أن يتلوه حق تالوته " القرآن حجة لك أو عليك: "وسلم
وقال . } ِكتَاٌب أَْنَزلَْناُه إِلَْيَك ُمبَاَرٌك ِلَيدَّبَُّروا آَياتِِه{: ويتدبر حقائق عبارته ويتفهم عجائبه ويتبني غرائبه قال اهللا تعاىل

جعلنا اهللا ممن يرعاه حق رعايته ويتدبره حق تدبره ويقوم .} أَفَال َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ أَْم َعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا{: اهللا تعاىل
ألعالمه الظاهرة وأحكامه القاطعة الباهرة ومجع لنا به خري  بقسطه ويويف بشرطه وال يلتمس اهلدى يف غريه وهدانا

الدنيا واآلخرة فإنه أهل التقوى وأهل املغفرة مث جعل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيان ما كان منه جممال 
منزلة وتفسري ما كان منه مشكال وحتقيق ما كان منه حمتمال ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور االختصاص به و

مث جعل إىل العلماء بعد رسول اهللا . } َوأَنَْزلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَيْهِْم{ : التفويض إليه قال اهللا تعاىل



وا صلى اهللا عليه وسلم استنباط ما نبه على معانيه وأشار إىل أصوله ليتوصلوا باالجتهاد فيه إىل علم املراد فيمتاز
َيْرفَعِ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم وَالَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم {: بذلك عن غريهم وخيتصوا بثواب اجتهادهم قال اهللا تعاىل

فصار الكتاب أصال والسنة له بيانا واستنباط العلماء له إيضاحا وتبيانا فاحلمد هللا الذي جعل صدورنا . } َدَرجَاٍت
نا موارد سنن نبّيه ومهمنا مصروفة إىل تعلمهما والبحث عن معانيهما وغرائبهما طالبني بذلك أوعية كتابه وآذان

وبعد فلما كان كتاب اهللا هو الكفيل جبميع علوم الشرع الذي . رضا رب العاملني ومتدرجني به إىل علم امللة والدين
  أشتغل به مدى عمري، وأستفرغ استقل به السنة والفرض ونزل به أمني السماء إىل أمني األرض رأيت أن

فيه منيت بأن أكتب فيه تعليقا وجيزا يتضمن نكتا من التفسري واللغات واإلعراب والقراءات والرد على أهل الزيغ 
والضالالت وأحاديث كثرية شاهدة ملا نذكره من األحكام ونزول اآليات جامعا بني معانيهما ومبينا ما أشكل منهما 

عهم من اخللف وعملته تذكرة لنفسي وذخرية ليوم رمسي وعمال صاحلا بعد مويت قال اهللا بأقاويل السلف ومن تب
وقال رسول اهللا . } َعِلَمْت َنفٌْس َما قَدََّمْت وَأَخََّرْت{: وقال تعاىل. } ُيَنبَّأُ األِْنَسانُ َيوَْمِئٍذ بَِما قَدََّم وَأَخََّر{ : تعاىل

  " .له إال يف ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو لهإذا مات اإلنسان انقطع عم: "صلى وسلم
إضافة األقوال إىل قائليها واألحاديث إىل مصنفيها فإنه يقال من بركة العلم أن يضاف : وشرطي يف هذا الكتاب

اطلع على كتب القول إىل قائله وكثريا ما جييء احلديث يف كتب الفقه والتفسري مبهما ال يعرف من أخرجه إال من 
احلديث فبقي من ال خربة له بذلك حائرا ال يعرف الصحيح من السقيم ومعرفة ذلك على جسيم فال يقبل منه 

االحتجاج به وال االستدالل حىت يضيفه إىل من خرجه من األئمة األعالم والثقات املشاهري من علماء اإلسالم وحنن 
وفق للصواب وأضرب عن كثري من قصص املفسرين وأخبار املؤرخني نشري إىل مجل من ذلك يف هذا الكتاب واهللا امل

إال ما البد منه وال غىن عنه للتبيني واعتضت من ذلك تبيني آي األحكام مبسائل تسفر عن معناها وترشد للطالب 
 إىل مقتضاها فضمنت كل آية تتضمن حكما أو حكمني فما زاد مسائل نبني فيها ما حتتوي عليه النزول والتفسري

  الغريب واحلكم فإن مل تتضمن حكما ذكرت ما فيها من التفسري والتأويل هكذا إىل آخر الكتاب
جعله اهللا خالصا لوجهه وأن ينفعين به ) اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان(ومسيته بـ 

  .ووالدي ومن أراده مبنه إنه مسيع الدعاء قريب جميب؛ آمني

  ر مجل من فضائل القرآن والترغيب فيه، وفضل طالبه وقارئه ومستعمله والعامل بهباب ذك
اعلم أن هذا الباب واسع كبري ألف فيه العلماء كتبا كثرية نذكر من ذلك نكتا تدل على فضله وما أعد اهللا ألهله 

الم رب العاملني غري إذا أخلصوا الطلب لوجهه وعملوا به فأول ذلك أن يستشعر املؤمن من فضل القرآن أنه ك
خملوق كالم من ليس كمثله شيء وصفة من ليس له شبيه وال ند فهو من نور ذاته جل وعز وأن القراءة أصوات 

القراء ونغماهتم وهي أكساهبم اليت يؤمرون هبا يف حال إجيابا يف بعض العبادات وندبا يف كثري من األوقات ويزجرون 
عاقبون على تركها وهذا مما امجع عليه املسلمون أهل احلق ونطقت به اآلثار ودل عنها إذا اجتنبوا ويثابون عليها وي

عليها املستفيض من األخبار وال يتعلق الثواب والعقاب إال مبا هو من أكساب العباد على ما يأيت بيانه ولوال أنه 
تذكروا ما فيه من طاعته وعبادته سبحانه جعل يف قلوب عباده من القوة على محله ما جعله ليتدبروه وليعتربوا به ولي

: تعاىل جده وقوله احلق: وأداء حقوقه وفرائضه لضعفت والندكت بثقله أو لتضعضعت له وأىن تطيقه وهو يقول 
قوة اجلبال ولكن اهللا فأين قوة القلوب من . } لَْو أَنَْزلَْنا َهذَا الْقُْرآنَ َعلَى َجَبلٍ لَرَأَْيَتُه َخاِشعاً مَُتَصدِّعاً ِمْن َخْشَيِة اللَِّه{

  .تعاىل رزق عباده من القوة على محله ما شاء أن يرزقهم فضال منه ورمحة 



وأما ما جاء من اآلثار يف هذا الباب فأول ذلك ما خرجه الترمذي عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
: طيته أفضل ما أعطي السائلني قاليقول الرب تبارك وتعاىل من شغله القرآن وذكرى عن مسأليت أع: "وسلم

قال هذا حديث حسن غريب وروى أبو حممد الدارمي " وفضل كالم اهللا على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه
السمرقندي يف مسنده عن عبداهللا قال السبع الطول مثل التوراة واملئون مثل اإلجنيل واملثاين مثل الزبور وسائر 

  حلارثالقرآن بعد فضل وأسند عن ا

ستكون فنت كقطع : " عن علي رضي اهللا عنه وخرجه الترمذي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
الليل املظلم قلت يا رسول اهللا وما املخرج منها؟ قال كتاب اهللا تبارك وتعاىل فيه نبأ من قبلكم وخرب ما بعدكم 

قصمه اهللا ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا هو حبل وحكم ما بينكم هو الفصل ليس باهلزل من تركه من جبار 
اهللا املتني ونوره املبني والذكر احلكيم وهو الصراط املستقيم وهو الذي ال تزيغ به األهواء وال تلتبس به األلسنة وال 

به وهو الذي مل تتشعب معه اآلراء وال يشبع منه العلماء وال ميله األتقياء وال خيلق على كثرة الرد وال تنقضي عجائ
تنته اجلن إذ مسعته أن قالوا إنا مسعنا قرآنا عجبا من علم علمه سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن 

احلارث رماه الشعيب بالكذب وليس . خذها إليك يا أعور" عمل به أجر ومن دعا إليه هدى إىل صراط مستقيم
ه يف حب علي وتفضيله له على غريه ومن ها هنا واهللا أعلم بشيء ومل ينب من احلارث كذب وإمنا نقم عليه إفراط

كذبه الشعيب ألن الشعيب يذهب إىل تفضيل أيب بكر وإىل أنه أول من أسلم قال أبو عمر بن عبد الرب وأظن الشعيب 
  .عوقب لقوله يف احلارث اهلمداين حثين احلارث وكان أحد الكذابني 

بن حممد األنباري النحوي اللغوي يف كتاب الرد على من خالف مصحف وأسند أبو بكر حممد بن القاسم بن بشار 
إن هذا القرآن مأدبة اهللا فتعلموا من مأدبته : "عثمان عن عبداهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عه ال يعوج فيقوم وال ما استطعتم إن هذا حبل اهللا وهو النور املبني والشفاء النافع عصمة من متسك به وجناة من اتب
يزيغ فيستعتب وال تنقضي عجائبه وال خيلق عن كثرة الرد فاتلوه فإن اهللا يأجركم على تالوته بكل حرف عشرة 
حسنات أما إين ال أقول آمل حرف وال ألفني أحدكم واضعا إحدى رجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة فإن الشيطان 

وقال أبو عبيدة " ة وإن أصفر البيوت من اخلري البيت الصفر من كتاب اهللايفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقر
  يف غريبه عن عبداهللا قال إن هذا القرآن مأدبة

اهللا فمن دخل فيه فهو آمن قال وتأويل احلديث أنه مثل شبه القرآن بصنيع صنعه اهللا عز وجل للناس هلم فيه خري 
ن قال مأدبة أراد الصنيع يصنعه اإلنسان فيدعو إليه الناس ومن قال ومنافع مث دعاهم إليه يقال مأدبة ومأدبة فم

إن هذا القرآن مأدبة اهللا عز وجل : " مأدبة فإنه يذهب به إىل األدب جيعله مفعلة من األدب وحيتج حبديثه اآلخر
والتفسري األول  :وكان األمحر جيعلهما لغتني مبعىن واحد ومل أمسع أحد يقول هذا غريه قال" . فتعلموا من مأدبته

  .أعجب إيلّ
وروى " خريكم من تعلم القرآن وعلمه: "وروى البخاري عن عثمان بن عفان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها : " مسلم عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة ال ريح هلا وطعمها حلو ومثل املنافق الذي يقرأ طيب وطعمها طيب ومثل املؤمن ال

" القرآن مثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ال ريح هلا وطعمها مر
القرآن كمثل األترجة طعمها طيب مثل املؤمن الذي يقرأ :" وقال البخاري " املنافق"بدل " مثل الفاجر" ويف رواية



  .وذكر احلديث" ورحيها طيب ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة 
وقد أخربنا أمحد بن حيىي احللواين حدثنا حيىي بن عبد احلميد حدثنا هشيم ح وأنبأنا إدريس : وذكر أبو بكر األنباري

  د الرمحنحدثنا خلف حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب أن أبا عب

السُّلَمّي كان إذا ختم عليه اخلاِتُم القرآن أجلسه بني يديه ووضع يده على رأسه وقال له يا هذا اتق اهللا فما أعرف 
من آتاه اهللا القرآن فقام به آناء : ((أحدا خريا منك إن عملت بالذي عملت وروى الدرامي عن وهب الذماري قال

السفرة : قال سعيد)) على الطاعة بعثه اهللا يوم القيامة مع السفرة واألحكام الليل وآناء النهار وعمل مبا فيه ومات
  .املالئكة واألحكام األنبياء

املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة : " وروى مسلم عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
تتعتع التردد يف الكالم عيا وصعوبة وإمنا كان له ال" . والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران

أجران من حيث التالوة ومن حيث املشقة ودرجات املاهر فوق ذلك كله ألنه قد كان القرآن متعتعا عليه مث ترقى 
عن ذلك إىل أن شبه باملالئكة واهللا أعلم وروى الترمذي عن عبداهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

من قرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول امل حرف ولكن ألف حرف والم : " وسلم
قال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي موقوفا وروى مسلم عن عقبة بن " . حرف وميم حرف

يكم حيب أن يغدو كل يوم إىل أ: "خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن يف الصفة؛ فقال: عامر قال
بطحان أو إىل العقيق فيأيت منه بناقتني كوماوين يف غري إمث وال قطع رحم فقلنا يا رسول اهللا كلنا حنب ذلك؛ قال 
أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيعلم أو يقرأ آيتني من كتاب اهللا عز وجل خري من ناقتني وثالث خري له من ثالث 

  " .ومن أعدادهن من اإلبلوأربع خري له من أربع 
من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه : " وعن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه

بد ما كان العبد يف عون أخيه ومن يف الدنيا واآلخرة ومن ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة واهللا يف عون الع
سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل اهللا له طريقا إىل اجلنة وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا 

ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده ومن أبطأ به 
  ".نسبه عمله مل يسرع به

: وروى أبو داود والنسائي والدارمي والترمذي عن عقبة بن عامر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
قال الترمذي حديث حسن غريب وروى ". اجلاهر بالقرآن كاجلاهر بالصدقة واملسر بالقرآن كاملسر بالصدقة"

جييء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حلة فيلبس : " الترمذي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
تاج الكرامة مث يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة مث يقول يا رب ارض عنه فريضى عنه فيقال له اقرأ وارق 

قال حديث صحيح وروى أبو داود عن عبداهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه " ويزاد بكل آية حسنة
" قال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤهاي: "وسلم

يقال لصاحب القرآن : "وأخرجه ابن ماجه يف سننه عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .ه إذا دخل اجلنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حىت يقرأ آخر شيء مع

من أعطي ثلث القرآن فقد : "وأسند أبو بكر األنباري عن أيب أمامة احلمصي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



أعطي ثلث النبوة ومن أعطي ثلثي القرآن فقد أعطي ثلثي النبوة ومن قرأ القرآن كله فقد أعطي النبوة غري أنه ال 
أ آية ويصعد درجة حىت ينجز ما معه من القرآن مث يقال له اقبض يوحى إليه ويقال له يوم القيامة اقرأ وارق فيقر

  " .فيقبض مث يقال له أتدري ما يف يديك فإذا يف يده اليمىن اخللد ويف اليسرى النعيم 
من : "حدثنا إدريس بن خلف حدثنا إمساعيل بن عياش عن متام عن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  عمل به فقد أخذ أمر ثلث النبوة ومن أخذأخذ ثلث القرآن و

وحدثنا حممد : قال" . نصف القرآن وعمل به فقد أخذ أمر نصف النبوة ومن أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها
بن حيىي املروزي أنبأنا حممد وهو ابن سعدان حدثنا احلسني بن حممد عن حفص عن كثري بن زاذان عن عاصم بن 

من قرأ القرآن وتاله وحفظه أدخله اهللا : " عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمضمرة عن علي رضي اهللا
دخلت على عائشة رضي اهللا عنها : وقالت أم الدرداء" . اجلنة وشفعه يف عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار

إن عدد آي : رضي اهللا عنها ما فضل من قرأ القرآن على من مل يقرأه ممن دخل اجلنة فقالت عائشة: فقلت هلا
: وقال ابن عباس. القرآن على عدد درج اجلنة فليس أحد دخل اجلنة أفضل ممن قرأ القرآن ذكره أبو حممد مكي

: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه اهللا من الضاللة ووقاه يوم القيامة سوء احلساب وذلك بأن اهللا تبارك وتعاىل يقول
فضمن اهللا ملن اتبع القرآن أال يضل يف الدنيا وال يشقى : قال ابن عباس. } َي فَال َيِضلُّ َوال َيْشقَىفََمنِ اتََّبَع ُهَدا{

يقال ما الرمحة إىل أحد بأسرع منها إىل مستمع القرآن لقول اهللا جل : وقال الليث . يف اآلخرة ذكره مكي أيضا
  .من اهللا واجبة} لََعلّ{و . } ْنِصُتوا لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونََوإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه َوأَ{: ذكره
ـ وهو أّول ُمسَْند ألَِّف يف اإلسالم ـ عن عبداهللا بن عمرو عن رسول اهللا صلى )) مسند أيب داود الطيالسّي((ويف 

انتني ومن قام بألف من قام بعشر آيات مل يكتب من الغافلني ومن قام مبائة آية كتب من الق: "اهللا عليه وسلم قال
  .واآلثار يف معىن هذا الباب كثرية وفيما ذكرنا كفاية واهللا املوفق للهداية" . آية كتب من املقنطرين

  باب كيفية التالوة لكتاب اهللا تعاىل، وما يكره منها وما حيرم،واختالف الناس يف ذلك
قرأ ] إذا[كان ميَُّد َمّداً : " ى اهللا عليه وسلم فقالسألت أَنساً عن قراءة رسول اهللا صل: روى الُبَخاري عن قتادة قال

كان : وروى الترمذّي عن أم سلمة قالت. بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ، ميّد بسم اهللا، وميد بالرمحن، وميد بالرحيم
مث يقف } الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{مث يقف } َنيالَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِم{ : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيقَِّطع قراءته يقول

  .حديث غريب وأخرجه أبو داود بنحوه : قال} مَِلِك َيْومِ الدِّينِ{وكان يقرؤها 
وروي عن " . أحسن الناس صوتا من إذا قرأ رأيته خيشى اهللا تعاىل: "وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

اقرأ فرفع صوته وطرب، وكان رفيع الصوت، فكشف : ىل أنس بن مالك فقيل لهزياد النمريي أنه جاء مع القراء إ
وكان إذا رأى شيئا ينكره ! يا هذا، ما هكذا كانوا يفعلون: أنس عن وجهه، وكان على وجهه خرقة سوداء فقال

ون وروي عن قيس بن عباد أنه قال كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكره. كشف اخلرقة عن وجهه
وممن روى عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن سعيد بن املسيب وسعيد بن جبري . رفع الصوت عند الذكر

والقاسم بن حممد واحلسن وابن سريين والنخعي وغريهم، وكرهه مالك بن أنس وأمحد بن حنبل؛ كلهم كره رفع 
بن عبد العزيز يؤم الناس فطرب يف  روى عن سعيد بن املسيب أنه مسع عمر. الصوت بالقرآن والتطريب فيه
وروي عن القاسم . إن األئمة ال تقرأ هكذا فترك عمر التطريب بعد! أصلحك اهللا: قراءته؛ فأرسل إليه سعيد يقول

: بن حممد أن رجالً قرأ يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم فطرب فأنكر ذلك القاسم وقال يقول اهللا عز وجل



  .اآلية } زِيٌز ال يَأِْتيِه الْبَاِطلُ ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخلِْفِه َتنْزِيلٌ ِمْن َحِكيمٍ َحِميٍدوَإِنَُّه لَِكَتاٌب َع{
وروي عن مالك أنه سئل عن النرب يف قراءة القرآن يف الصالة؛ فأنكر ذلك وكرهه كراهة شديدة، وأنكر رفع 

  يف الصالةوروى ابن القاسم عنه أنه سئل عن األحلان . الصوت به

وأجازت طائفة رفع الصوت بالقرآن . إمنا هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم: ال يعجبين، وقال: فقال
والتطريب به؛ وذلك ألنه إذا َحّسن الصوَت به كان أوقع يف النفوس وأمسع يف القلوب، واحتجوا بقوله عليه 

ليس منّا : " وبقوله عليه السالم. زب أخرجه أبو داود والنسائيرواه الرباء بن عا" زينوا القرآن بأصواتكم: "السالم
لو أعلم أنك تستمع لقراءيت : "وبقول أيب موسى للنيب صلى اهللا عليه وسلم. أخرجه مسلم" من مل يتغن بالقرآن
مسري له سورة قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح يف : "ومبا رواه عبد اهللا بن مغفل قال" حلربته لك حتبريا

وممن ذهب إىل هذا أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وابن املبارك والنضر بن " الفتح على راحلته فرجع يف قراءته
  .ُشميل، وهو اختيار أيب جعفر الطربي وأيب احلسن بن بطال والقاضي أيب بكر بن العريب وغريهم 

ه من احلديث األّول فليس على ظاهره، وإمنا هو باب وأما ما احتجوا ب. القول األول أصح ملا ذكرناه ويأيت: قلت
زينوا أصواتكم : وكذا فسره غري واحد من أئمة احلديث: قال اخلطايب. املقلوب؛ أي زينوا أصواتكم بالقرآن

. عرضت احلوض على الناقة، وإمنا هو عرضت الناقة على احلوض: بالقرآن؛ وقالوا هو من باب املقلوب؛ كما قالوا
  .معمر عن منصور عن طلحة؛ فقدم األصوات على القرآن، وهو الصحيح  ورواه: قال

زينوا : "ورواه طلحة عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال اخلطايب
على قراءة  معناه احلض: أي اهلجوا بقراءته واشغلوا به أصواتكم واختذوه شعارا وزينة؛ وقيل" . القرآن بأصواتكم

: وقد روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول. القرآن والدؤوب عليه
  )) .حسنوا أصواتكم بالقرآن: ((وروي عن عمر أنه قال" . زينوا أصواتكم بالقرآن"

أي ليس منا من مل حيسن صوته " ليس منا من مل يتغن بالقرآن: "وإىل هذا املعىن يرجع قوله عليه السالم: قلت
قال عبداهللا بن : مسعت ابن أيب مليكة يقول: بالقرآن؛ كذلك تأوله عبداهللا بن أيب مليكة قال عبد اجلبار ابن الورد

  مر بنا أبو لبابة فاتبعناه: أيب يزيد

ليس منا من مل : "حىت دخل بيته، فإذا رجل رث اهليئة، فسمعته يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
. حيسنه ما استطاع: يا أبا حممد، أرأيت إذا مل يكن حسن الصوت؟ قال: قال فقلت البن أيب ملكية" . يتغن بالقرآن

إين لو علمت أنك تستمع لقراءيت : ((ذكره أبو داود، وإليه يرجع أيضا قول أيب موسى للنيب صلى اهللا عليه وسلم
. وهذا يدل على أنه كان يهذ يف قراءته مع حسن الصوت الذي جبل عليه). )حلسنت صويت بالقرآن وزينته ورتلته

التزيني والتحسني؛ فلو علم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يسمعه ملد يف قراءته ورتلها؛ كما كان : والتحبري
يتأول على رسول  يقرأ على النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فيكون ذلك زيادة يف حسن صورته بالقراءة ومعاذ اهللا أن

إن القرآن يزين باألصوات أو بغريها فمن تأول هذا فقد وقع أمرا عظيما أن : اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقول
إن األمر : وقد قيل. حيوج القرآن إىل من يزينه، وهو النور والضياء والزين األعلى ملن ألبس هبجته واستنار بضيائه

ها بأصواتنا وتقدير ذلك، أي زينوا القراءة بأصواتكم؛ فيكون القرآن مبعىن بالتزيني اكتساب القراءات وتزيين
أي قراءته وكما جاء يف } فَإِذَا قَرَأَْناُه فَاتَّبِْع قُْرآَنُه{: أي قراءة الفجر وقوله} َوقُْرآنَ الْفَْجرِ{: القراءة، كما قال تعاىل

مسجونة أوثقها سليمان عليه السالم ويوشك أن إن البحر شياطني : ((صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمرو قال



  :أي قراءة وقال الشاعر يف عثمان رضي اهللا عنه)). خترج فتقرأ على الناس قرآنا
  يقطع الليل تسبيحا وقرآنا... ضحوا بأمشط عنوان السجود به 

دها على ما نبينه فيكون معناه على هذا التأويل صحيحا إال أن خيرج القراءة اليت هي التالوة عن ح. أي قراءة
فيمتنع وقد قيل إن معىن يتغىن به يستغىن به من االستغناء الذي هو ضد االفتقار ال من الغناء يقال تغنيت وتغانيت 

  تغىن)): الصحاح((مبعىن استغنيت ويف 

  :الرجل مبعىن استغىن وأغناه اهللا وتغانوا أي استغىن بعضهم عن بعض قال املغرية بن حبناء التميمي 
  وحنن إذا متنا أشد تغانيا... ا غين عن أخيه حياته كالن

وقد روي عن . وإىل هذا التأويل ذهب سفيان بن عيينة ووكيع بن اجلراح ورواه سفيان عن سعد بن أيب وقاص
سفيان أيضا وجه آخر ذكره إسحاق بن راهوية أي يستغين به عما سواه من األحاديث وإىل هذا التأويل ذهب 

واملراد } أَوَلَْم َيكِْفهِْم أَنَّا أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الْكَِتاَب ُيْتلَى َعلَْيهِْم{: مساعيل إلتباعه الترمجة بقوله تعاىلالبخاري حممد بن إ
إن معىن يتغىن به يتحزن به؛ أي يظهر على قارئه : االستغناء بالقرآن عن علم أخبار األمم؛ قاله أهل التأويل وقيل

د قرائته وتالوته وليس من الغنية ألنه لو كان من الغنية لقال يتغاىن به ومل يقل يتغىن احلزن الذي هو ضد السرور عن
به ذهب إىل هذا مجاعة من العلماء منهم األمام أبو حممد ابن حبان البسيت واحتجوا مبا رواه مطرف بن عبداهللا بن 

األزيز ". زيز كأزيز املرجل من البكاءرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلى ولصدره أ: "الشخري عن أبيه قال
ففي هذا اخلرب بيان واضح على أن املراد باحلديث التحزن وعضدوا : صوت الرعد وغليان القدر قالوا): بزايني(

حىت " اقرأ علي فقرأت عليه سورة النساء: "هذا أيضا مبا رواه األئمة عن عبداهللا قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان فهذه } كَْيفَ إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشهِيداًفَ{إذا بلغت 

أربع تأويالت ليس فيها ما يدل على القراءة باألحلان والترجيع فيها وقال أبو سعيد بن األعرايب يف قوله صلى اهللا 
قال كانت العرب تولع بالغناء والنشيد يف أكثر أقواهلا فلما نزل " . يتغن بالقرآن ليس منا من مل: "عليه وسلم

  " .ليس منا من مل يتغن بالقرآن: "القرآن أحبوا أن يكون القرآن هجرياهم مكان الغناء فقال
صم ذكرت أليب عا: التأويل اخلامس ـ ما تأّوله من استدل به على الترجيع والتطريب فذكر عمر بن شبة قال

  :يستغىن فقال)) يتغىن((النبيل تأويل ابن عيينة يف قوله 

حنن أعلم هبذا لو أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم : وسئل الشافعي عن تأويل ابن عيينة فقال. مل يصنع ابن عيينة شيئا
كالم ((روف عندنا يف املع: قال الطربي. علمنا انه أراد التغين)) يتغن: ((من مل يستغن ولكن ملا قال: االستغناء لقال

  :وقال الشاعر. أن التغين إمنا هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع)) العرب
  إن الغناء هبذا الشعر مضمار... تغن بالشعر مهما كنت قائله 

وال نعلم أحدا من أهل العلم )) كالم العرب وأشعارها((وأما ادعاء الزاعم أن تغنيت مبعىن استغنيت فليس يف : قال
  :قاله وأما احتجاجه بقول األعشى

  عفيف املناخ طويل التغن... وكنت امرا زمنا بالعراق 
وزعم أنه أراد االستغناء فإنه غلط منه وإمنا عىن األعشى يف هذا املوضع اإلقامة من قول العرب غين فالن مبكان 

  :ده بقولهوأما استشها} كَأَنْ لَْم يَْغَنْوا ِفيهَا{: كذا أي أقام ومنه قوله تعاىل
  وحنن إذا متنا أشد تغانيا



تضارب : فإنه إغفال منه وذلك أن التغاين تفاعل من نفسني إذا استغىن كل واحد منهما عن صاحبه كما يقال
ومن قال هذا يف فعل االثنني مل جيز أن يقول مثله يف الواحد فغري جائز . الرجالن إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه

ما ادعاه الطربي من أنه مل : قلت. تغىن مبعىن استغىن: ضارب عمرو وكذا غري جائز أن يقالتغاىن زيد وت: أن يقال
إن : وأما قوله. تغىن مبعىن استغىن فقد ذكره اجلوهري كما ذكرنا وذكره اهلروي أيضا)) كالم العرب((يرد يف 

وأنا يومئذ قد نازهت : ((عمر صيغة فاعل إمنا تكون من اثنني فقد جاءت من واحد يف مواضع كثرية منها قول ابن
وإذا احتمل . طارقت النعل وعاقبت اللص وداويت العليل وهو كثري فيكون تغاىن منها: وتقول العرب)) االحتالم

الغناء واالستغناء فليس محله على أحدمها بأوىل من اآلخر بل محله على االستغناء " يتغن: "قوله عليه الصالة والسالم
  تأويل غريه ألنه مروي عنأوىل لو مل يكن لنا 

ما رأيت أعلم بتأويل األحاديث من سفيان بن : صحايب كبري كما ذكر سفيان وقد قال ابن وهب يف حق سفيان
عيينة ومعلوم أنه رأى الشافعي وعاصره وتأويل سادس وهو ما جاء من الزيادة يف صحيح مسلم عن أيب هريرة أنه 

" . ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن بالقرآن جيهر به: " مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
ولو كان كما قال ابن عيينة مل يكن لذكر حسن الصوت واجلهر به معىن قلنا قوله جيهر به ال خيلو أن : قال الطربي

بعد فهو دليل على يكون من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم أو من قول أيب هريرة أو غريه فإن كان األول وفيه 
عدم التطريب والترجيع ألنه مل يقل يطرب به وإمنا قال جيهر به أي يسمع نفسه ومن يليه بدليل قوله عليه السالم 

احلديث " أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لستم تدعون أصم وال غائبا: " للذي مسعه وقد رفع صوته بالتهليل
: غريه فال حجة فيه على ما راموه وقد اختار هذا التأويل بعض علمائنا فقالوسيأيت وكذلك إن كان من صحايب أو 

وهذا أشبه ألن العرب تسمي كل من رفع صوته ووايل به غانيا وفعله ذلك غناء وإن مل يلحنه بتلحني الغناء قال 
الشافعي فقال وقد وعلى هذا فسره الصحايب وهو أعلم باملقال وأقعد باحلال وقد احتج أبو احلسن بن بطال ملذهب 

رفع اإلشكال يف هذه املسألة ما رواه ابن أيب شيبة قال حدثنا زيد بن احلباب قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن 
تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه فوالذي نفسي بيده : " أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا صلى عليه وسلم

وهذا احلديث وإن صح سنده فريده ما يعلم على القطع : قال علماؤنا" . قلهلو أشد تفصيا من املخاض من الع
والبتات من أن قراءة القرآن بلغتنا متواترة عن كافة املشايخ جيال فجيال إىل العصر الكرمي إىل رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم وليس فيها تلحني

اإلدغام واإلظهار وغري ذلك من كيفية القراءات مث إن وال تطريب مع كثرة املتعمقني يف خمارج احلروف ويف املد و
يف الترجيع والتطريب مهز ما ليس مبهموز ومد ما ليس مبدود فترجع األلف الواحدة ألفات والواو الواحدة واوات 

والشبهة الواحدة شبهات فيؤدي ذلك إىل زيادة يف القرآن وذلك ممنوع وإن وافق ذلك موضع نرب ومهز صريوها 
مهزات والنربة حيثما وقعت من احلروف فإمنا هي مهزة واحدة ال غري إما ممدودة وإما مقصورة فإن قيل فقد نربات و

قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسري له سورة الفتح على راحلته فرجع يف : " روى عبداهللا بن مغفل قال
  .مراتيف صفة الترجيع آء آء آء ثالث : وذكره البخاري وقال". قراءته

قلنا ذلك حممول على إشباع املد يف موضعه وحيتمل أن يكون حكاية صوته عند هز الراحلة كما يعتري رافع صوته 
إذا كان راكبا من انضغاط صوته وتقطيعه ألجل هز املركوب وإذا احتمل هذا فال حجة فيه وقد خرج أبو حممد 

كانت قراءة رسول اهللا : "بن أيب بكر عن أبيه قالعبد الغين بن سعيد احلافظ من حديث قتادة عن عبد الرمحن 



كان لرسول اهللا صلى : وروى ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال" . صلى اهللا عليه وسلم املد ليس فيها ترجيع
إن األذان سهل مسح فإذا كان أذانك مسحا : " اهللا عليه وسلم مؤذن يطرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فإذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد منع ذلك يف األذان . أخرجه الدار قطين يف سننه" فال تؤذنسهال وإال 
وقال } إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ{: فأحرى أال جيوزه يف القرآن الذي حفظه الرمحن فقال وقوله احلق

  }َبْينِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخلِْفِه َتنْزِيلٌ ِمْن َحِكيمٍ َحمِيٍد ال يَأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن{: تعاىل
وهذا اخلالف إمنا هو ما مل يفهم معىن القرآن بترديد األصوات وكثرة الترجيعات فإن زاد األمر على ذلك : قلت

لوك واجلنائز ويأخذون حىت ال يفهم معناه فذلك حرام باتفاق كما يفعل القرآء بالديار املصرية الذين يقرءون أمام امل
  على ذلك األجور واجلوائز؛ ضل سعيهم وخاب

عملهم فيستحلون بذلك تغيري كتاب اهللا ويهونون على أنفسهم االجتراء على اهللا بأن يزيدوا يف تنزيله ما ليس فيه 
شيطان من جهال بدينهم ومروقا عن سنة نبيهم ورفضا لسري الصاحلني فيه من سلفهم ونزوعا إىل ما يزين هلم ال

أعماهلم وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا فهم يف غيهم يترددون وبكتاب اهللا يتالعبون فإنا هللا وإنا إليه راجعون لكن 
  .قد اخرب الصادق أن ذلك يكون فكان كما أخرب صلى اهللا عليه وسلم

ن حديث حذيفة أن رسول ذكر اإلمام احلافظ أبو احلسني رزين وأبو عبداهللا الترمذي احلكيم يف نوادر األصول م
اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواهتا وإياكم وحلون أهل العشق وحلون أهل : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

الكتابني وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح ال جياوز حناجرهم مفتونة قلوهبم وقلوب الذين 
  .و التطريب وترجيع الصوت وحتسينه بالقراءة والشعر والغناءاللحون مجع حلن وه" . يعجبهم شأهنم
ويشبه أن يكون هذا الذي يفعله قراء زماننا بني يدي الوعاظ ويف اجملالس من اللحون األعجمية اليت : قال علماؤنا

ارى يقرءون هبا ما هنى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والترجيع يف القراءة ترديد احلروف كقراءة النص
والترتيل يف القراءة هو التأين فيها والتمهل وتبيني احلروف واحلركات تشبيها بالثغر املرتل وهو املشبه بنور 

وسئلت أم سلمة عن قراءة رسول . } َوَرتِّلِ الْقُْرآنَ َتْرِتيالً{: األقحوان وهو املطلوب يف قراءة القرآن قال اهللا تعاىل
كان يصلي مث ينام قدر ما صلى مث يصلي قدر ما نام مث ينام قدر ! ((لكم وصالتهما : اهللا عليه وسلم وصالته فقالت

أخرجه النسائي وأبو داود . مث نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا)) ما صلى حىت يصبح
  .والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب
  باب حتذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغريه

فََمْن كَانَ َيْرُجوا ِلقَاَء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَمالً َصاِلحاً { : وقال تعاىل} َواْعُبدُوا اللََّه َوال ُتْشرِكُوا بِهِ َشْيئاً{: تعاىل قال اهللا
  روى مسلم عن أيب هريرة. } َوال ُيشْرِْك بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحداً

أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأيت به  إن: " قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حىت استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ألن يقال 

جريء فقد قيل مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأيت به فعرفه 
ها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم نعمه فعرف

ليقال عامل وقرأت القرآن ليقال هو قاريء فقد قيل مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار ورجل وسع اهللا 
عملت فيها قال ما تركت من سبيل حتب أن عليه وأعطاه من أصناف املال كله فأيت به فعرفه نعمه فعرفها قال فما 



ينفق فيها إال أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل مث أمر به فسحب على وجهه مث 
يا أبا : " مث ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ركبيت فقال: وقال الترمذي يف هذا احلديث" . ألقي يف النار

: عبد الرمحن وقال: أبو هريرة امسه عبد هللا وقيل" ثة أول خلق اهللا تسعر هبم النار يوم القيامةهريرة أولئك الثال
يا : ما هذه قلت هرة فقال: "كنيت أبا هريرة ألين محلت هرة يف كمي فرآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

وجه اهللا تعاىل وروي عن النيب صلى اهللا عليه  قال ابن عبد الرب وهذا احلديث فيمن مل يرد بعمله وعلمه" أبا هريرة
  " .من طلب العلم لغري اهللا أو أراد به غري اهللا فليتبوأ مقعده من النار: " وسلم أنه قال

يظهر هذا : " وخرج ابن املبارك يف رقائقه عن العباس بن عبد املطلب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
خياض البحار باخليل يف سبيل اهللا تبارك وتعاىل مث يأيت أقوام يقرءون القرآن فإذا  الدين حىت جياوز البحار وحىت

قرءوه قالوا من أقرأ منا من أعلم منا مث التفت إىل أصحابه فقال هل ترون يف أولئكم من خري قالوا ال قال أولئك 
ن أيب هريرة قال قال رسول اهللا وروي أبو داود والترمذي ع" .منكم وأولئك من هذه األمة وأولئك هم وقود النار

من تعلم علما مما يبتغي به وجه اهللا ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا مل جيد عرف : "صلى اهللا عليه وسلم
  حديث: قال الترمذي" . اجلنة يوم القيامة يعين رحيها

هللا من جب احلزن قالوا يا رسول تعوذوا با: " حسن وروي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اهللا وما جب احلزن؟ قال واد يف جهنم تتعوذ منه جهنم يف كل يوم مائة مرة قيل يا رسول اهللا ومن يدخله قال 

: " قال هذا حديث غريب ويف كتاب أسد بن موسى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" . القراء املراءون بأعماهلم
م لتتعوذ من شر ذلك الوادي كل يوم سبع مرات وإن يف ذلك الوادي جلبا إن جهنم إن يف جهنم لواديا إن جهن

وذلك الوادي ليتعوذان باهللا من شر ذلك اجلب وإن يف اجلب حلية وإن جهنم والوادي واجلب ليتعوذون باهللا من 
لى حامل القرآن فيجب ع" . شر تلك احلية سبع مرات أعدها اهللا لألشقياء من محلة القرآن الذين يعصون اهللا

وطالب العلم أن يتقي اهللا يف نفسه وخيلص العمل هللا فإن كان تقدم له شيء مما يكره فليبادر التوبة واإلنابة وليبتدئ 
اإلخالص يف الطلب وعمله فالذي يلزم حامل القرآن من التحفظ أكثر مما يلزم غريه كما أن له من األجر ما ليس 

أو _ أنزل اهللا يف بعض الكتب : " اء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلملغريه روى الترمذي عن أيب الدرد
إىل بعض األنبياء قل للذين يتفقهون لغري الدين ويتعلمون لغري العمل ويطلبون الدنيا بعمل اآلخرة يلبسون _ أوحى 

رب إياي خيادعون ويب للناس مسوك الكباش وقلوهبم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل وقلوهبم أمر من الص
  " .يستهزئون ألتيحن هلم فتنة تذر احلليم فيهم حريان

حدثنا أبو كريب حممد بن العالء حدثنا احملاريب عن عمرو بن عامر )) آداب النفوس((وخرج الطربي يف كتاب 
صلى عليه البجلي عن ابن صدقة عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أو من حدثه قال قال رسول اهللا 

: قالوا يا رسول اهللا وكيف خيادع اهللا قال" الختادع اهللا فإنه من خيادع اهللا خيدعه اهللا ونفسه خيدع لو يشعر: " وسلم
تعمل مبا أمرك اهللا به وتطلب به غريه واتقوا الرياء فإنه الشرك وإن املرائي يدعى يوم القيامة على رءوس األشهاد " 

  كافر يا خاسر ياغادر يا فاجر ضل عملك وبطلبأربعة أمساء ينسب إليها يا 

: وروى علقمة عن عبد اهللا بن مسعود قال". أجرك فال خالق لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا خمادع
كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغري ويهرم الكبري وتتخذ سنة مبتدعة جيري عليها الناس فإذا غري منها شيء 

ت السنة قيل مىت ذلك يا أبا عبد الرمحن قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل قيل قد غري



لو أن : ((أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل اآلخرة وتفقه لغري الدين وقال سفيان بن عيينة بلغنا عن ابن عباس أنه قال
وروي عن )) نيا فأبغضهم اهللا وهانوا على الناسمحلة القرآن أخذوه حبقه وما ينبغي ألحبهم اهللا ولكن طلبوا به الد

قوم وصفوا احلق والعدل بألسنتهم : قال} فَكُْبِكبُوا ِفيَها ُهْم وَالَْغاُوونَ{: أيب جعفر حممد بن علي يف قول اهللا تعاىل
  .وخالفوه إىل غريه وسيأيت هلذا الباب مزيد بيان يف أثناء الكتاب إن شاء اهللا تعاىل

  احب القرآن أن يأخذ نفسه به وال يغفل عنهباب ما ينبغي لص
فأول ذلك أن خيلص يف طلبه هللا عز وجل كما ذكرنا وأن يأخذ نفسه بقراءة القرآن يف ليله وهناره يف الصالة أو يف 

إمنا مثل صاحب القرآن : "غري الصالة لئال ينساه روى مسلم عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
اإلبل املعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار كمثل صاحب 

وينبغي له أن يكون هللا حامدا ولنعمه شاكرا وله ذاكرا وعليه متوكال وبه مستعينا وإليه " . ذكره وإذا مل يقم به نسيه
يكون خائفا من ذنبه راجيا عفو ربه ويكون اخلوف يف  راغبا وبه معتصما وللموت ذاكرا وله مستعدا وينبغي له أن

صحته أغلب عليه إذ ال يعلم مبا خيتم له ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى يف نفسه حلسن الظن باهللا قال 
وينبغي له أن . أي أنه يرمحه ويغفر له". ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن باهللا الظن: "رسول اهللا صلى عليه وسلم

املا بأهل زمانه متحفظا من سلطانه ساعيا يف خالص نفسه وجناة مهجته مقدما بني يديه ما يقدر عليه من يكون ع
عرض دنياه جماهدا لنفسه يف ذلك ما استطاع وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده الورع يف دينه واستعمال تقوى 

  .اهللا ومراقبته فيما أمره به وهناه عنه

لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مستيقظون وببكائه إذا ينبغي : وقال ابن مسعود
وقال عبداهللا . الناس يضحكون وبصمته إذا الناس خيوضون وخبضوعه إذا الناس خيتالون وحبزنه إذا الناس يفرحون

كن يعفو ويصفح حلق القرآن ال ينبغي حلامل القرآن أن خيوض مع من خيوض وال جيهل مع من جيهل ول: بن عمرو
ألن يف جوفه كالم اهللا تعاىل وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات ويقل الضحك والكالم يف 

جمالس القرآن وغريها مبا ال فائدة فيه ويأخذ نفسه باحللم والوقار وينبغي له أن يتواضع للفقراء ويتجنب التكرب 
بنائها إن خاف على نفسه الفتنة ويترك اجلدال واملراء ويأخذ نفسه بالرفق واألدب واإلعجاب ويتجاىف عن الدنيا وأ

وينبغي له أن يكون ممن يؤمن شره ويرجى خريه ويسلم من ضره وأال يسمع ممن من عنده ويصاحب من يعاونه على 
رآن فيفهم عن اهللا مراده اخلري ويدله على الصدق ومكارم األخالق ويزينه وال يشينه وينبغي له أن يتعلم أحكام الق

وما فرض عليه فينتفع مبا يقرأ ويعمل مبا يتلو فما أقبح حلامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو 
ال يفهم ما يتلو فكيف يعمل مبا ال يفهم معناه؟ وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلو وال يدريه فما مثل من هذه حالته 

أسفارا وينبغي هلو أن يعرف املكي من املدين ليفرق بذلك بني ماخاطب اهللا به عباده يف أول  إال كمثل احلمار حيمل
اإلسالم وما ندهبم إليه يف آخر اإلسالم وما افترض اهللا يف أول اإلسالم وما زاد عليه من الفرائض يف آخره فاملدين 

ن املنسوخ هو املتقدم يف النزول قبل حممود له هو حممود للمكي يف أكثر القرآن وال ميكن أن ينسخ املكي املدين أل
وقد قال . ومن كماله أن يعرف اإلعراب والغريب فذلك مما يسهل عليه معرفة ما يقرأ ويزيل عنه الشك فيما يتلو

أنا منذ ثالثني سنة أفيت الناس يف الفقه من كتاب سيبويه قال حممد بن يزيد : أبو جعفر الطربي مسعت اجلرمي يقول
ن أبا عمر اجلرمي كان صاحب حديث فلما علم كتاب سيبويه تفقه يف احلديث إذ كان كتاب سيبويه يتعلم وذلك أ

  منه النظر والتفسري مث ينظر يف السنن املأثورة الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،



: د قال الضحاك يف قوله تعاىلفبها يصل الطالب إىل مراد اهللا عز وجل يف كتابه وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا وق
  .حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها: قال} وَلَِكْن كُوُنوا َربَّانِيَِّني بَِما كُنُْتْم ُتَعلُِّمونَ الِْكتَاَب{

أتينا فضيل بن عياض سنة مخس ومثانني ومائة وحنن مجاعة فوقفنا على الباب فلم يأذن : وذكر ابن أيب احلواري قال
لدخول فقال بعض القوم إن كان خارجا لشيء فسيخرج لتالوة القرآن فأمرنا قارئا فقرأ فاطلع علينا من كوة؛ لنا با
أنا من اهللا : السالم عليك ورمحة اهللا؛ فقال وعليكم السالم؛ فقلنا كيف أنت يا أبا علي وكيف حالك؟ فقال: فقلنا

فإنا هللا وإنا إليه راجعون ما هكذا كنا نطلب العلم ولكنا يف عافية ومنكم يف أذى وإن ما أنتم فيه حدث يف اإلسالم 
كنا نأيت املشيخة فال نرى أنفسنا أهال للجلوس معهم فنجلس فإذا مر احلديث سألناهم إعادته وقيدناه وأنتم تطلبون 

منا القرآن قال العلم باجلهل وقد ضيعتم كتاب اهللا ولو طلبتم كتاب اهللا لوجدمت فيه شفاء ملا تريدون قال قلنا قد تعل
إن يف تعلمكم القرآن شغال ألعماركم وأعمار أوالدكم قلنا كيف يا أبا علي قال لن تعلموا القرآن حىت تعرفوا 
أعوذ : إعرابه وحمكمه من متشاهبه وناسخه من منسوخه إذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كالم فضيل وابن عيينة مث قال

َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاءَْتكُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِّكُْم َوِشفَاءٌ {بسم اهللا الرمحن الرحيم باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم 
  .} ْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَِلَما ِفي الصُّدُورِ َوُهدًى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحوا ُهَو َخ

فإذا حصلت هذه املراتب لقاريء القرآن كان ماهرا بالقرآن وعاملا بالفرقان وهو قريب على من قربه عليه  :قلت
وال ينتفع بشيء مما ذكرنا حىت خيلص النية فيه هللا جل ذكره عند طلبه أو بعد طلبه كما تقدم فقد يبتديء الطالب 

العلم حىت يتبني أنه على خطأ يف اعتقاده فيتوب من ذلك  للعلم يريد به املباهاة والشرف يف الدنيا فال يزال به فهم
كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إىل اآلخرة وقاله سفيان : قال احلسن. وخيلص النية هللا تعاىل فينتفع بذلك وحيسن حاله

  .طلبنا هذا األمر وليس لنا فيه نية مث جاءت النية بعد : الثوري وقال حبيب بن أيب ثابت

   إعراب القرآن وتعليمه واحلث عليه، وثواب من قرأ القرآن ُمْعرباباب ما جاء يف
من  -جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن أصحابه وتابعيهم رضوان اهللا عليهم : قال أبو بكر بن األنباري

ما وجب به على قراء القرآن أن يأخذوا  -تفضيل إعراب القرآن واحلض على تعليمه وذم اللحن وكراهيته 
  .نفسهم باالجتهاد يف تعلمهأ

قال حدثنا أبو معاوية عن عبداهللا  -يعين ابن سعيد  -: من ذلك ما حدثنا حيىي بن سليمان الضيب قال حدثنا حممد
أعربوا القرآن والتمسوا : " بن سعيد املقربي عن أبيه عن جده عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

دثنا إبراهيم بن اهليثم قال حدثنا آدم يعين ابن أيب إياس قال حدنا أبو الطيب املرزوي حدثين أيب قال ح" . غرائبه
من قرأ القرآن : " قال حدثنا عبد العزيز بن أيب رواد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ه وكل به ملكان يكتبان له فلم يعربه وكل به ملك يكتب له كما أنزل بكل حرف عشر حسنات فإن أعرب بعض
وروى جويرب عن " بكل حرف عشرين حسنة فإن أعربه وكل به أربعة أمالك يكتبون له بكل حرف سبعني حسنة

جودوا القرآن وزينوه بأحسن األصوات وأعربوه فإنه عريب واهللا حيب أن : الضحاك قال قال عبداهللا بن مسعود
وعن حممد بن عبد الرمحن بن زيد قال قال أبو بكر وعمر . القرآن أعربوا: وعن جماهد عن ابن عمر قال. يعرب به

من قرأ : وعن الشعيب قال قال عمر رمحه اهللا. لبعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ حروفه: رضي اهللا عنهما
ممن بلغين أن من قرأ بإعراب كان له من األجر ضعفان : وقال مكحول. القرآن فأعربه كان له عند اهللا أجر شهيد

أحبوا : "وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قرأ بغري إعراب
قيل للحسن يف : وروى سفيان عن أيب محزة قال" . العرب لثالث ألين عريب والقرآن عريب وكالم أهل اجلنة عريب



: إن لنا إماما يلحن قال: عليه وسلم وقيل للحسن قوم يتعلمون العربية قال أحسنوا يتعلمون لغة نبيهم صلى اهللا
  .أخروه

من يقرئين مما أنزل على حممد : قدم أعرايب يف زمان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال: وعن ابن أيب ملكية قال
قد  فأقرأه رجل براءة فقال إن اهللا بريء من املشركني ورسوله باجلر فقال األعرايب أو: صلى اهللا عليه وسلم قال

برئ اهللا من رسوله فإن يكن اهللا بريء من رسوله فأنا أبرأ منه فبلغ عمر مقالة األعرايب فدعاه فقال يا أعرايب أتربأ 
يا أمري املؤمنني إين قدمت املدينة وال علم يل بالقرآن فسألت من يقرئين : من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

بريء من املشركني ورسوله فقلت أو قد بريء اهللا من رسوله إن يكن اهللا  فأقرأين هذا سورة براءة فقال إن اهللا
إن اهللا بريء من {ليس هكذا يا أعرايب قال فكيف هي يا أمري املؤمنني قال : بريء من رسوله فأنا أبرأ منه فقال عمر

بن اخلطاب رضي اهللا عنه أال  فقال األعرايب وأنا واهللا أبرأ مما بريء اهللا ورسوله منه فأمر عمر} املشرِكني ورسولُه
  .يقريء الناس إال عامل باللغة وأمر أبا األسود فوضع النحو

مثل صاحب احلديث الذي ال يعرف العربية مثل احلمار عليه خمالة ال : وعن علي بن اجلعد قال مسعت شعبة يقول
فهو كمثل احلمار تعلق عليه  - أو قال العربية -علف فيها وقال محاد بن سلمة من طلب احلديث ومل يتعلم النحو 

  .إعراب القرآن أصل يف الشريعة ألن بذلك تقوم معانيه اليت هي يف الشرع : خمالة ليس فيها شعري قال ابن عطية
وجاء عن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وتابعيهم رضوان اهللا عليهم من االحتجاج على : قال ابن األنباري

والشعر ما بني صحة مذهب النحويني يف ذلك وأوضح فساد مذهب من أنكر ذلك غريب القرآن ومشكله باللغة 
عليهم من ذلك ما حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزاز قال حدثنا ابن أيب مرمي قال أنبأنا ابن فروخ قال 

شعر فإن الشعر إذا سألتموين عن غريب القرآن فالتمسوه يف ال: أخربين أسامة قال أخربين عكرمة ابن عباس قال
ديوان العرب وحدثنا إدريس بن عبد الكرمي قال حدثنا خلف قال حدثنا محاد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان 

مسعنا ابن عباس يسأل عن الشيء بالقرآن فيقول فيه هكذا : قال مسعت سعيد بن جبري ويوسف بن مهران يقوالن
  وهكذا أما مسعتم الشاعر يقول كذا وكذا وعن عكرمة

ال تلبس ثيابك على غدر؛ ومتثل بقول : قال} َوِثيَاَبَك فَطَهِّْر{: عن ابن عباس وسأله رجل عن قول اهللا جلّ وعّز
  :غيالن الثقفّي

  لبست وال من سوءة أتقنع... فإين حبمد اهللا ال ثوب غادر 
  :هو ولد الزىن؛ ومتثل ببيت شعر: وسال رجل عكرمة عن الزنيم قال

  بغّي األم ذو حسب لئيم... ه زنيم ليس يعرف من أبو
  :الدعي الفاحش اللئيم مث قال: وعنه أيضا الزنيم

  كما زيد يف عرض األدمي األكارع... زنيم تداعاه الرجال زيادة 
  :ذواتا ظل وأغصان امل تسمع إىل قول الشاعر: قال} ذَوَاَتا أَفَْناٍن{: وعنه يف قوله تعاىل

  لى فنن الغصون محاماتدعو ع... ما هاج شوقك من هديل محامة 
  ذا خملبني من الصقور قطاما... تدعو أبا فرخني صادف طائرا 

األرض قاله ابن عباس وقال أمية بن أيب : قال} فَإِذَا ُهْم بِالسَّاهَِرِة{: وعن عكرمة عن ابن عباس يف قوله تعاىل
  :بيتقال ابن األنباري والرواة يروون هذا ال) عندهم حلم حبر وحلم ساهرة: (الصلت



  وما فاهوا به هلم مقيم... وفيها حلم ساهرة وحبر 
النعاس؛ : ما السنة؟ قال} ال َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َوال َنْوٌم{: أخربين عن قول اهللا جل وعز: وقال نافع بن األزرق البن عباس

  :قال زهري بن أيب سلمى
  وال ينام وال يف أمره فند... ال سنة يف طوال الليل تأخذه 

  يف فضل تفسري القرآن وأهله باب ما جاء
أن علي بن أيب طالب : وأما ما جاء يف فضل التفسري عن الصحابة والتابعني فمن ذلك: قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم

! تصف جابرا بالعلم وأنت أنت! جعلت فداءك: رضي اهللا عنه ذكر جابر بن عبداهللا ووصفه بالعلم فقال له رجل
أحب اخللق : وقال جماهد. } إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك الْقُْرآنَ لََرادَُّك إِلَى َمَعاٍد{: وله تعاىلإنه كان يعرف تفسري ق: فقال

وقال . واهللا ما أنزل اهللا آية إال أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعين هبا: وقال احلسن. إىل اهللا تعاىل أعلمهم مبا أنزل
آية فقيل له إن الذي يفسرها رحل إىل الشام فتجهز ورحل إىل الشام رحل املسروق إىل البصرة يف تفسري : الشعيب

طلبت اسم } َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتِه مَُهاجِراً إِلَى اللَِّه َوَرسُوِلِه{: يف قوله عز وجل: وقال عكرمة. حىت علم تفسريها
هو ضمرة : وقال ابن عبد الرب. تههذا الرجل الذي خرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله أربع عشرة سنة حىت وجد

مكثت سنتني أريد أن أسأل عمر عن املرأتني اللتني تظاهرتا على رسول اهللا : وقال ابن عباس. بن حبيب وسيأيت
مثل الذين يقرءون : وقال إياس بن معاوية. صلى اهللا عليه وسلم ما مينعين إال مهابته فسألته فقال هي حفصة وعائشة

ن تفسريه كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليال وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة وال القرآن وهم ال يعلمو
  .يدرون ما يف الكتاب ومثل الذي يعرف التفسري كمثل رجل جاءهم مبصباح فقرءوا ما يف الكتاب

  باب ما جاء يف حامل القرآن ومن هو وفيمن عاداه
من تعظيم جالل اهللا إكرام ثالثة : " اهللا عليه وسلم أنه قالروى من وجوه فيها لني عن النيب صلى : قال أبو عمر

ومحلة القرآن هم : وقال أبو عمر" اإلمام املقسط وذي الشيبة املسلم وحامل القرآن غري الغايل فيه وال اجلايف عنه
القرآن أفضل : " العاملون بأحكامه وحالله وحرامه والعاملون مبا فيه وروى أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

من كل شيء فمن وقر القرآن فقد وقر اهللا ومن استخف بالقرآن استخف حبق اهللا تعاىل محلة القرآن هم احملفوفون 
  " .برمحة اهللا املعظمون كالم اهللا امللبسون نور اهللا فمن واالهم فقد واىل اهللا ومن عاداهم فقد استخف حبق اهللا تعاىل

  ه من تعظيم القرآن وحرمتهباب ما يلزم قارىء القرآن وحامل
فمن حرمة القرآن أال ميسه إال طاهرا ومن حرمته أن يقرأه ): نوادر األصول(قال الترمذي احلكيم أبو عبداهللا يف 

إن أفواهكم طرق : قال يزيد بن أيب مالك. وهو على طهارة ومن حرمته أن يستاك ويتحلل فيطيب فاه إذ هو طريقه
ها ما استطعتم ومن حرمته أن يتلبس كما يتلبس للدخول على األمري ألنه مناج من طرق القرآن فطهروها ونظفو

ومن حرمته  -وكان أبو العالية إذا قرأ اعتم ولبس وارتدى واستقبل القبلة-. ومن حرمته أن يستقبل القبلة لقراءته
إذا تنخع مضمض مث  أنه كان يكون بني يديه تور: روى شعبة عن أيب محزة عن ابن عباس. أن يتمضمض كلما تنخع

أخذ يف الذكر وكان كلما تنخع مضمض ومن حرمته إذا تثاءب أن ميسك عن القراءة ألنه إذا قرأ فهو خماطب ربه 
إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القرآن تعظيما حىت يذهب : قال جماهد. ومناج والتثاؤب من الشيطان

إجالال للقرآن ومن حرمته أن يستعيذ باهللا عند ابتدائه للقراءة من  يريد أن يف ذلك الفعل. وقاله عكرمة. تثاؤبك
الشيطان الرجيم ويقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم إن كان ابتدأ قراءته من أول السورة أو من حيث بلغ ومن حرمته 



ءته حىت ال يقطع إذا أخذ يف القراءة مل يقطعها ساعة فساعة بكالم اآلدميني من غري ضرورة ومن حرمته أن خيلو بقرا
عليه أحد بكالم فيخلطه جبوابه ألنه إذا فعل ذلك زال عنه سلطان االستعاذة الذي استعاذ يف البدء ومن حرمته أن 

يقرأه على تؤدة وترسيل وترتيل ومن حرمته أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حىت يعقل ما خياطب به ومن حرمته أن 
ويسأله من فضله وأن يقف على آية الوعيد فيستجري باهللا منه ومن حرمته  يقف على آية الوعد فريغب إىل اهللا تعاىل

أن يقف على أمثاله فيمتثلها ومن حرمته أن يلتمس غرائبه ومن حرمته أن يؤدي لكل حرف حقه من األداء حىت 
هد يربز الكالم باللفظ متاما فإن له بكل حرف عشر حسنات ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه ويش

  بالبالغ

صدقت ربنا وبلغت رسلك وحنن على ذلك من : لرسوله صلى اهللا عليه وسلم ويشهد على ذلك أنه حق فيقول
الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء احلق القائمني بالقسط مث يدعو بدعوات ومن حرمته إذا قرأه أال يلتقط اآلي من 

أنه مر ببالل وهو يقرأ من كل سورة شيئا : " عليه وسلم كل سورة فيقرأها فإنه روي لنا عن رسول اهللا صلى اهللا
ومن حرمته إذا وضع املصحف أال يتركه منشورا وأال يضع . أو كما قال عليه السالم" فأمره أن يقرأ السورة كلها

ومن حرمته أن يضعه يف حجره إذا . فوقه شيئا من الكتب حىت يكون أبدا عاليا لسائر الكتب علما كان أو غريه
ومن . ومن حرمته أال ميحوه من اللوح بالبصاق ولكن يغسله باملاء. ه أو على شيء بني يديه وال يضعه باألرضقرأ

حرمته إذا غسله باملاء أن يتوقى النجاسات من املواضع واملواقع اليت توطأ فإن لتلك الغسالة حرمة وكان من قبلنا 
الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب فإن ذلك  ومن حرمته أال يتخذ. من السلف منهم من يستشفي بغسالته

ومن حرمته أال خيلى يوما من أيامه من النظر يف املصحف مرة وكان أبو موسى . جفاء عظيم ولكن ميحوها باملاء
ومن حرمته أن يعطي عينيه حظهما منه فإن العني تؤدي إىل . إين ألستحي أال أنظر كل يوم يف عهد ريب مرة: يقول

النفس والصدر حجاب والقرآن يف الصدر فإذا قرأه عن ظهر قلب فإمنا يسمع أذنه فتؤدي إىل النفس  النفس وبني
فإذا نظر يف اخلط كانت العني واألذن قد اشتركتا يف األداء وذلك أوفر لألداء وكان قد أخذت العني حظها 

: " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمروى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسو. كاألذن
يا رسول اهللا وما حظها من العبادة؟ قال النظر يف املصحف والتفكري فيه : أعطوا أعينكم حظها من العبادة قالوا

أفضل : " وروى مكحول عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . واالعتبار عند عجائبه
ومن حرمته أال يتأوله عندما يعرض له شيء من أمر الدنيا حدثنا عمرو بن زياد " . ظراعبادة أميت قراءة القرآن ن

كان يكره أن يتأول شيء من القرآن عندما يعرض : احلنظلي قال حدثنا هشيم بن بشري عن املغرية عن إبراهيم قال
  له شيء من أمر الدنيا والتأويل مثل قولك للرجل إذا جاءك جئت على قدر

. هذا عند حضور الطعام وأشباه هذا} كُلُوا َواشَْرُبوا هَنِيئاً بَِما أَْسلَفُْتْم ِفي الْأَيَّامِ الْخَاِليَِة{: مثل قوله تعاىليا موسى؛ و
السورة اليت : سورة النحل وسورة البقرة وسورة النساء ولكن يقال: سورة كذا؛ كقولك: ومن حرمته أال يقال

  .يذكر فيها كذا
خرجه " اآليتان من آخر سورة البقرة من قرأ هبما يف ليلة كفتاه: " له صلى اهللا عليه وسلمهذا يعارضه قو: قلت

ومن حرمته أال يتلى منكوسا كفعل معلمي الصبيان يلتمس  -. البخاري ومسلم من حديث عبداهللا بن مسعود
قراءته كفعل هؤالء ومن حرمته أال يقعر يف . أحدهم بذلك أن يرى احلذق من نفسه واملهارة فإن تلك خمالفة

اهلمزيني املبتدعني واملتنطعني يف إبراز الكالم من تلك األفواه املنتنة تكلفا فإن ذلك حمدث ألقاه إليهم الشيطان 



ومن حرمته أال يقرأه بأحلان الغناء كلحون أهل الفسق وال بترجيع النصارى وال نوح الرهبانية فإن . فقبلوه عنه
وعن أيب حكيمة أنه كان يكتب املصاحف بالكوفة . رمته أن جيلل ختطيطه إذا خطهومن ح. ذلك كله زيغ وقد تقدم

أجل قلمك؛ فأخذت القلم فقططته من طرفه قطا مث كتبت وعلي : فمر علي رضي اهللا عنه فنظر إىل كتابته فقال له
 جيهر بعض على بعض ومن حرمته أال. رضي اهللا عنه قائم ينظر إىل كتابيت؛ فقال هكذا نوره كما نوره اهللا عز وجل

ومن حرمته أال مياري وال جيادل فيه يف . يف القراءة فيفسد عليه حىت يبغض إليه ما يسمع ويكون كهيئة املغالبة
ليس هكذا هو ولعله أن تكون تلك القراءة صحيحة جائزة من القرآن فيكون قد : القراءات وال يقول لصاحبه

سواق وال يف مواطن اللغط واللغو وجممع السفهاء أال ترى أن اهللا تعاىل ومن حرمته أال يقرأ يف األ. جحد كتاب اهللا
هذا ملروره بنفسه فكيف إذا مر بالقرآن الكرمي } إِذَا َمرُّوا بِاللَّْغوِ َمرُّوا كَِراماً{ذكر عباد الرمحن وأثىن عليهم بأهنم 

صحف وال يعتمد عليه وال يرمي به إىل ومن حرمته أال يتوسد امل. تالوة بني ظهراين أهل اللغو وجممع السفهاء
: ومن حرمته أال يصغر املصحف؛ روى األعمش عن إبراهيم عن علي رضي اهللا عنه قال. صاحبه إذا أراد أن يناوله

  .ال يصغر املصحف
من كتبه؟ قال أ نا : وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه رأى مصحفا صغريا يف يد رجل فقال: قلت

  عظموا القرآن وروي عن رسول: ة وقالفضربه بالدر

ومن حرمته . ومن حرمته أال خيلط فيه ما ليس منه. مسيجد أو مصيحف: اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه هنى أن يقال
أنه كان يكره أن حيلى : أال حيلى بالذهب وال يكتب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا؛ وروى مغرية عن إبراهيم

وعن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه . أو يعلم عند رءوس اآلي أو يصغراملصحف أو يكتب بالذهب 
وقال ابن عباس وقد رأى مصحفا زين " . إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم: " وسلم
عل به يف ومن حرمته أال يكتب على األرض وال على حائط كما يف. تغرون به السارق وزينته يف جوفه: بفضة

: حدثنا حممد بن علي الشقيقي عن أبيه عن عبداهللا بن املبارك عن سفيان عن حممد بن الزبري قال. املساجد احملدثة
: مسعت عمر بن عبدالعزيز حيدث قال مّر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكتاب يف أرض فقال لشاب من هذيل

قال حممد بن " .  من فعل هذا ال تضعوا كتاب اهللا إال موضعهماهذا قال من كتاب اهللا كتبه يهودي فقال لعن اهللا"
ومن حرمته أنه إذا اغتسل بكتابته مستشفيا . رأى عمر بن عبدالعزيز ابنا له يكتب القرآن على حائط فضربه:الزبري 

يطؤه من سقم أال يصبه على كناسة وال يف موضع جناسة وال على موضع يوطأ ولكن ناحية من األرض يف بقعة ال 
الناس أو حيفر حفرية يف موضع طاهر حىت ينصب من جسده يف تلك احلفرية مث يكبسها أو يف هنر كبري خيتلط مبائه 

ومن حرمته أن يفتتحه كلما ختمه حىت ال يكون كهيئة املهجور ولذلك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه . فيجري
ون يف هيئة املهجور؛ وروى ابن عباس قال جاء رجل وسلم إذا ختم يقرأ من أول القرآن قدر مخس آيات لئال يك

يا رسول اهللا أي العمل أفضل؟ قال عليك باحلال املرحتل قال وما احلال املرحتل؟ قال صاحب القرآن يضرب : "فقال
  " .من أوله حىت يبلغ آخره مث يضرب يف أوله كلما حل ارحتل

كر األنباري أنبأنا إدريس حدثنا خلف حدثنا وكيع عن ويستحب له إذا ختم القرآن أن جيمع أهله ذكر أبو ب: قلت
  مسعر عن قتادة أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن مجع

وأخربنا إدريس حدثنا خلف حدثنا جرير عن منصور عن احلكم قال كان جماهد وعبدة بن أيب لبابة . أهله ودعا 
وأخربنا . رونا فإن الرمحة تنزل عند ختم القرآنوقوم يعرضون املصاحف فإذا أرادوا أن خيتموا وجهوا إلينا أحض



من ختم القرآن أول النهار صلت عليه : إدريس حدثنا خلف حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي قال
املالئكة حىت يسمى ومن ختم أول الليل صلت عليه املالئكة حىت يصبح قال فكانوا يستحبون أن خيتموا أول الليل 

ن حرمته أال يكتب التعاويذ منه مث يدخل به يف اخلالء إال أن يكون يف غالف من أدم أو فضة أو وم. وأول النهار
ومن حرمته إذا كتبه وشربه مسى اهللا على كل نفس وعظم النية فيه فإن اهللا يؤتيه على . غريه فيكون كأنه يف صدرك

وعن أيب جعفر قال من وجد يف قلبه . ريضال بأس أن تكتب القرآن مث تسقيه امل: قدر نيته روى ليث عن جماهد قال
  .قساوة فليكتب يس يف جام بزعفران مث يشربه 

سورة صغرية أو كبرية؛ وقال ملن مسعه قاهلا : وكره أبو العالية أن يقال. سورة صغرية: ومن حرمته أال يقال: قلت
  .أنت أصغر منها؛ وأما القرآن فكله عظيم؛ ذكره مكي رمحه اهللا

ما من املفصل : بو داود ما يعارض هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قالوقد روي أ: قلت
  .سورة صغرية وال كبرية إال قد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤم هبا الناس يف الصالة 

  باب ما جاء من الوعيد يف تفسري القرآن بالرأي، واجلرأة على ذلك، ومراتب املفسرين
ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفسر من كتاب اهللا إال آيا بعدد : ة رضي اهللا عنها قالتروي عن عائش

ومعىن هذا احلديث يف مغيبات القرآن وتفسري جممله وحنو هذا مما ال سبيل إليه : قال ابن عطية. علمه إياهن جربيل
  وقت قيام الساعة وحنوها مما يستقري من ألفاظه كعددإال بتوفيق من اهللا تعاىل ومن مجلة مغيباته ما مل يعلم اهللا به ك

روى الترمذي عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . النفخات يف الصور وكرتبة خلق السموات واألرض
اتقوا احلديث علي إال ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليبوأ مقعده من النار ومن قال يف القرآن برأيه : " قال

من قال يف القرآن : " وروي أيضا عن جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . قعده من النارفليتبوأ م
وزاد رزين ومن قال . قال هذا حديث غريب وأخرجه أبو داود وتكلم يف أحد رواته " برأيه فأصاب فقد أخطأ 
باري النحوي اللغوي يف كتاب الرد فسر قال أبو بكر حممد بن القاسم بن بشار بن حممد األن. برأيه فأخطأ فقد كفر

من قال يف مشكل القرآن مبا ال يعرف من مذهب األوائل من الصحابة  -أحدمها: حديث ابن عباس تفسريين
من قال يف القرآن :  -وهو أثبت القولني وأصحهما معىن  -واجلواب اآلخر. والتابعني فهو متعرض لسخط اهللا 
  :ومعىن يتبوأ ينزل وحيل؛ قال الشاعر . مقعده من النار قوال يعلم أن احلق غريه فليتبوأ

  فتم يف قومها مبوؤها... وبوئت يف صميم معشرها 
فحمل بعض أهل العلم هذا احلديث على أن الرأي معىن به اهلوى من قال يف القرآن قوال : وقال يف حديث جندب

لقرآن مبا ال يعرف أصله وال يقف على يوافق هواه مل يأخذه عن أئمة السلف فأصاب فقد أخطأ حلكمه على ا
ومعىن هذا أن يسأل الرجل عن معىن يف كتاب اهللا عز وجل فيتسور : وقال ابن عطية. مذاهب أهل األثر والنقل فيه

عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانني العلم كالنحو واألصول؛ وليس يدخل يف هذا احلديث أن 
والنحويون حنوه والفقهاء معانيه، ويقول كل واحد باجتهاده املبين على قوانني علم ونظر؛ فإن يفسر اللغويون لغته 

  .القائل على هذه الصفة ليس قائال مبجرد رأيه 

هذا صحيح وهو الذي اختاره غري واحد من العلماء ، فإن من قال فيه مبا سنح يف ومهه وخطر على باله من : قلت
فهو خمطيء وإن من استنبط معناه حبمله على األصول احملكمة املتفق على معناها فهو غري استدالل عليه باألصول 

  .ممدوح 



فَإِنْ َتَناَزعُْتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى اللَّهِ { : إن التفسري موقوف على السماع لقوله تعاىل: وقال بعض العلماء
ال خيلو إما أن يكون املراد به االقتصار على النقل واملسموع وهذا فاسد؛ ألن النهي عن تفسري القرآن . } َوالرَُّسولِ

وترك االستنباط أو املراد به أمر آخر وباطل أن يكون املراد به أال يتكلم أحد يف القرآن إال مبا مسعه فإن الصحابة 
صلى اهللا عليه  رضي اهللا عنهم قد قرءوا القرآن واختلفوا يف تفسريه على وجوه وليس كل ما قالوه مسعوه من النيب

فإن كان " . اللهم فقه يف الدين وعلمه التأويل : " وسلم فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا البن عباس وقال
وهذا بّين ال إشكال فيه وسيأيت هلذا مزيد بيان يف سورة النساء ! التأويل مسموعا كالتنزيل فما فائدة ختصيصه بذلك

  :مل على أحد وجهنيوإمنا النهي حي. إن شاء اهللا تعاىل
أن يكون له يف الشيء رأي وإليه ميل يف طبعه وهواه فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على  -أحدمها

وهذا النوع يكون تارة . تصحيح غرضه ولو مل يكن له ذلك الرأي واهلوى لكان ال يلوح له من القرآن ذلك املعىن
لى تصحيح بدعته وهو يعلم أن ليس املراد باآلية ذلك ولكن مقصوده مع العلم كالذي حيتج ببعض آيات القرآن ع

أن يلبس على خصمه ؛ وتارة يكون مع اجلهل وذلك إذا كانت اآلية حمتمله فيميل فهمه إىل الوجه الذي يوافق 
كان  غرضه ويرجح ذلك اجلانب برأيه وهواه فيكون قد فسره برأيه أي رأيه محله على ذلك التفسري ولوال رأيه ملا

يترجح عنده ذلك الوجه وتارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليال من القرآن ويستدل عليه مبا يعلم أنه ما 
ويشري إىل قلبه . } اذَْهْب إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى{: أريد به كمن يدعو إىل جماهدة القلب القاسي فيقول قال اهللا تعاىل

ا اجلنس قد يستعمله بعض الوعاظ يف املقاصد الصحيحة حتسينا للكالم وترغيبا ويوميء إىل أنه املراد بفرعون؛ وهذ
  وقد تستعمله. للمستمع وهو ممنوع ألنه قياس يف اللغة، وذلك غري جائز

الباطنية يف املقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوهتم إىل مذاهبهم الباطلة، فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم 
  .ون مرادة فهذه الفنون أحد وجهي املنع من التفسري بالرأيعلى أمور يعلم
أن يتسارع إىل تفسري القرآن بظاهر العربية استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما  -الوجه الثاين

حيكم ظاهر فيه من األلفاظ املبهمة واملبدلة وما فيه من االختصار واحلذف واإلضمار والتقدمي والتأخري؛ فمن مل 
التفسري وبادر إىل استنباط املعاين مبجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل يف زمرة القرآن بالرأي والنقل والسماع البد 
له منه يف ظاهر التفسري أوال ليتقي به مواضع الغلط مث بعد ذلك يتسع الفهم واالستنباط والغرائب اليت ال تفهم إال 

َوآَتْيَنا ثَُموَد النَّاقَةَ {: ول إىل الباطن قبل إحكام الظاهر أال ترى أن قوله تعاىلبالسماع كثرية وال مطمع يف الوص
فالناظر إىل ظاهر العربية يظن أن املراد به أن الناقة . معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها. } ُمْبِصَرةً فَظَلَُموا بِهَا

وأنفسهم فهذا من احلذف واإلضمار؛ وأمثال هذا يف كانت مبصرة وال يدري مباذا ظلموا وأهنم ظلموا غريهم 
  .القرآن كثري وما عدا هذين الوجهني فال يتطرق النهي إليه واهللا أعلم

وكان جلة من السلف الصاحل كسعيد بن املسيب وعامر الشعيب وغريمها يعظمون القرآن ويتوقفون : قال ابن عطية
قال أبو بكر األنباري وقد كان األئمة من السلف املاضي  عنه تورعا واحتياطا ألنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم

يتورعون عن تفسري املشكل من القرآن فبعض يقدر أن الذي يفسره ال يوافق مراد اهللا عز وجل فيحجم عن القول 
وبعض يشفق من أن جيعل يف التفسري إماما يبين على مذهبه ويقتفي طريقه فلعل متأخرا أن يفسر حرفا برأيه وخيطيء 

فيه ويقول إمامي يف تفسري القرآن بالرأي فالن اإلمام من السلف وعن ابن أيب ملكية قال سئل أبو بكر الصديق 
أي مساء تظلين وأي أرض تقلين وأين أذهب وكيف أصنع إذا : "رضي اهللا عنه عن تفسري حرف من القرآن فقال

  ".قلت يف حرف من كتاب اهللا بغري ما أراد تبارك وتعاىل 



وكان جلة من السلف كثري عددهم يفسرون القرآن وهم أبقوا على املسلمني يف ذلك رضي اهللا : عطية قال ابن
عنهم فأما صدر املفسرين واملؤيد فيهم فعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ويتلوه عبداهللا بن عباس وهو جترد لألمر 

وقال . عنه يف ذلك أكثر من احملفوظ عن علي وكّمله وتبعه العلماء عليه كمجاهد وسعيد بن جبري وغريمها واحملفوظ
وكان علي رضي اهللا عنه يثين على تفسري ابن . ما أخذت من تفسري القرآن فعن علي بن أيب طالب: ابن عباس

عباس وحيض على األخذ عنه وكان ابن عباس يقول نعم ترمجان القرآن عبداهللا بن عباس وقال عنه على رضي اهللا 
نظر إىل الغيب من ستر رقيق ويتلوه عبداهللا بن مسعود وأيب بن كعب وزيد بن ثابت وعبداهللا عنه ابن عباس كأمنا ي

بن عمرو بن العاص وكل ما أخذ عن الصحابة فحسن مقدم لشهودهم التنزيل ونزوله بلغتهم وعن عامر بن واثلة 
 ال تسألوين عن شيء سلوين فواهللا: قال شهدت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه خيطب فسمعته يقول يف خطبته

يكون إىل يوم القيامة إال حدثتكم به سلوين عن كتاب اهللا فواهللا ما من آية إال أنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم يف 
يا أمري املؤمنني ما الذاريات ذروا؟ وذكر احلديث وعن املنهال بن : سهل نزلت أم يف جبل فقام إليه ابن الكواء فقال

أما لقيت : لو أعلم أحدا أعلم بكتاب اهللا مين تبلغه املطي ألتيته فقال له رجل: هللا بن مسعودعمرو قال قال عبدا
وجدت أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم مثل : وعن مسروق قال. بلى، قد لقيته: علي بن أيب طالب؟ فقال

درهم وإن عبداهللا بن مسعود اإلخاذ يروي الواحد واإلخاذ يروي االثنني واإلخاذ لو ورد عليه الناس أمجعون ألص
املوضع الذي حيبس : ذكر هذه املناقب أبو بكر األنباري يف كتاب الرد وقال اإلخاذ عند العرب. من تلك اآلخاذ

  حدثنا أمحد بن اهليثم بن خالد حدثنا أمحد بن عبداهللا بن يونس حدثنا سالم عن: املاء كالغدير قال أبو بكر

أرحم أميت هبا : " ي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمزيد العمى عن أيب الصديق الناج
أبو بكر وأقواهم يف دين اهللا عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأفرضهم زيد وأقرؤهم لكتاب اهللا عز 

راح وأبو هريرة وعاء وجل أيب بن كعب وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ ابن جبل وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجل
من ذي هلجة  -أو قال البطحاء -من العلم وسلمان حبر من علم ال يدرك وما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء 

  " .أصدق من أيب ذر
ومن املربزين يف التابعني احلسن البصري وجماهد وسعيد بن جبري وعلقمة قرأ جماهد على ابن عباس : قال ابن عطية

. عند كل آية ويتلوهم عكرمة والضحاك وإن كان مل يلق ابن عباس وإمنا أخذ عن ابن جبريقراءة تفهم ووقوف 
  .وأما السدي فكان عامر الشعيب يطعن عليه وعلى أيب صاحل ألنه كان يرامها مقصرين يف النظر 

قال أبو وعن حيىي بن سعيد القطان عن سفيان قال قال الكليب . الكلّيب ليس بشيء: وقال حيىي بن معني: قلت
يعين أبا صاحل موىل أم هاىنء : كل ما حدثتك كذب وقال حبيب بن أيب ثابت كنا نسميه الدروغ زن: صاحل

والدروغ زن هو الكتاب بلغة الفرس مث محل تفسري كتاب اهللا تعاىل عدول كل خلف كما قال صلى اهللا عليه 
خرجه " .  وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلنيحيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني: "وسلم

أبو عمرو وغريه قال اخلطيب أبو بكر أمحد بن علي البغدادي وهذه شهادة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بأهنم أعالم الدين وأئمة املسلمني حلفظهم الشريعة من التحريف واالنتحال للباطل ورد تأويل األبله اجلاهل وأنه 

  .إليهم واملعول يف أمر الدين عليهم رضي اهللا عنهم جيب الرجوع

وألف الناس فيه كعبد الرزاق واملفضل وعلي بن أيب طلحة والبخاري وغريهم مث إن حممد بن جرير : قال ابن عطية
 رمحه اهللا مجع على الناس أشتات التفسري وقرب البعيد منها وشفي يف اإلسناد ومن املربزين من املتأخرين أبو إسحاق



الزجاج وأبو علي الفارسي وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثريا ما استدرك الناس عليهما وعلى سننهما 
مكي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وأبو العباس املهدوي متقن التأليف وكلهم جمتهد مأجور رمحهم اهللا ونضر 

  .وجوههم
  باب تبيني الكتاب بالسنة، وما جاء يف ذلك

فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمرِهِ أَنْ {: وقال تعاىل} َوأَْنَزلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَيْهِْم{: تعاىل قال اهللا
وفرض طاعته يف غري آية } اٍط ُمْسَتِقيمٍوَإِنََّك لََتْهِدي إِلَى ِصَر{: وقال تعاىل. } ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ أَوْ ُيصِيَبُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم

ذكر ابن عبد الرب يف . } َوَما آَتاكُُم الرَّسُولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه{: من كتابه وقرهنا بطاعته عز وجل وقال تعاىل
كتاب اهللا تنزع ثيايب كتاب العلم له عن عبد الرمحن بن يزيد أنه رأى حمرما عليه ثيابه فنهى احملرم فقال ايتين بآية من 

كان طاوس يصلي : وعن هشام بن حجري قال} وما أتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا{قال فقرأ عليه 
قد هنى رسول اهللا : اتركهما؛ فقال إمنا هني عنهما أن تتخذا سنة فقال ابن عباس: ركعتني بعد العصر فقال ابن عباس

َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ {: لعصر فال أدري أتعذب عليهما أم تؤجر ألن اهللا تعاىل قالصلى اهللا عليه وسلم عن صالة بعد ا
وروى أبو داود عن املقدام بن معد يكرب } َوال ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اللَُّه َوَرسُولُُه أَمْراً أَنْ َيكُونَ لَُهُم الِْخيََرةُ ِمْن أَْمرِِهْم

أال وإين قد أوتيت الكتاب ومثله معه أال يوشك رجل شبعان على : " قال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه
  أريكته يقول عليكم هبذا القرآن فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه وما وجدمت فيه من حرام فحرموه

أال ال حيل لكم احلمار األهلي وال كل ذي ناب من السباع وال لقطة معاهد إال أن يستغين عنها صاحبها ومن نزل 
  ".بقوم فعليهم أن يقروه فإن مل يقروه فله أن يعقبهم مبثل قراه

  :قوله أوتيت الكتاب ومثله معه حيتمل وجهني من التأويل: قال اخلطايب
  .أن معناه أنه أويت من الوحي غري املتلو مثل ما أعطي من الظاهر املتلو -أحدمها
أي أذن له أن يبني ما يف الكتاب فيعم وخيص ويزيد عليه  أنه أويت الكتاب وحيا يتلى وأويت من البيان مثله -والثاين

ويشرع ما يف الكتاب فيكون يف وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر املتلو من القرآن وقوله يوشك رجل شبعان 
احلديث حيذر هبذا القول من خمالفة السنن اليت سنها مما ليس له يف القرآن ذكر على ما ذهبت إليه اخلوارج 

وافض فإهنم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن اليت قد تضمنت بيان الكتاب قال فتحريوا وضلوا قال والر
وإمنا أراد باألريكة أصحاب الترفه والدعة : إنه ال يسمى أريكة حىت يكون يف حجلة قال: واألريكة السرير ويقال

ىن عنها صاحبها معناه أن يتركها صاحبها ملن أخذها الذين لزموا البيوت مل يطلبوا العلم من مظانه وقوله إال أن يستغ
فله أن يعقبهم مبثل : وقوله. معناه تركهم اهللا استغناء عنهم} فَكَفَُروا َوَتَولَّْوا َواْسَتْغَنى اللَُّه{: استغناء عنها كقوله

بقدر قراه عوض ما قراه هذا هو حال املضطر الذي ال جيد طعاما وخياف التلف على نفسه فله أن يأخذ من ما هلم 
أي فكانت الغلبة لكم } َوإِنْ َعاقَْبُتْم{: حرموه من قراه ويعقبهم يروى مشددا وخمففا من املعاقبة ومنه قوله تعاىل

ويف احلديث داللة على أنه ال حاجة باحلديث إىل أن : قال. فغنمتم منهم وكذلك هلذا أن يغنم من أمواهلم بقدر قراه
ما ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان حجة بنفسه قال فأما ما رواه بعضهم يعرض على الكتاب فإنه مه

أنه قال إذا جاءكم احلديث فاعرضوه على كتاب اهللا فإن وافقه فخذوه وإن مل يوافقه فردوه فإنه حديث باطل ال 
  .أصل له

للصلوات اخلمس يف مواقيتها  بيان جململ يف الكتاب كبيانه: مث البيان منه صلى اهللا عليه وسلم على ضربني
  وسجودها وركوعها وسائر أحكامها وكبيانه ملقدار الزكاة ووقتها وما الذي



" . خذوا عين مناسككم: " تؤخذ منه من األموال وبيانه ملناسك احلج قال صلى اهللا عليه وسلم إذ حج بالناس
إنك : ك عن عمران بن حصني أنه قال لرجلأخرجه البخاري وروى ابن املبار" . صلوا كما رأيتموين أصلي: " وقال

أجتد : مث عدد عليه الصالة والزكاة وحنو هذا مث قال! رجل أمحق أجتد الظهر يف كتاب اهللا أربعا ال جيهر فيها بالقراءة
  .إن كتاب اهللا تعاىل أهبم هذا وإن السنة تفسر هذا! هذا يف كتاب اهللا مفسرا

ان الوحي ينزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحيضره جربيل ك: وروى األوزاعي عن حسان بن عطية قال
القرآن : وروى سعيد بن منصور حدثنا عيسى ابن يونس عن األوزاعي عن مكحول قال. بالسنة اليت تفسر ذلك

السنة قاضية على الكتاب : وبه عن األوزاعي قال قال حيىي بن أيب كثري. أحوج إىل السنة من السنة إىل القرآن
مسعت أبا عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل وسئل عن هذا احلديث : ليس الكتاب بقاض على السنة قال الفضل بن زيادو

الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب فقال ما أجسر على هذا أن أقوله ولكين أقول إن السنة تفسر الكتاب 
  .وتبينه

أة على عمتها وخالتها وحترمي احلمر األهلية وكل ذي وبيان آخر وهو زيادة على حكم الكتاب كتحرمي نكاح املر
  .ناب والقضاء باليمني مع الشاهد وغري ذلك على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل

باب كيفية التعلم والفقه لكتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم،وما جاء أنه سهل على من تقدم العمل به 
  دون حفظه

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : داين يف كتاب البيان له بإسناده عن عثمان وابن مسعود وأيبذكر أبو عمرو ال
وذكر . كان يقرئهم العشر فال جياوزوهنا إىل عشر أخرى حىت يتعلموا ما فيها من العمل فيعلمنا القرآن والعمل مجيعا

كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن : مي قالعبد الرزاق عن معمر عن عطاء ابن السائب عن أيب عبد الرمحن السل
  مل نتعلم العشر اليت بعدها حىت نعرف حالهلا وحرامها وأمرها وهنيها ويف موطأ مالك أنه بلغه أن عبد اهللا

وذكر أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت احلافظ يف كتابه املسمى . ابن عمر مكث على سورة البقرة مثاين سنني يتعلمها
تعلم : ي عن مالك عن مرداس بن حممد أيب بالل األشعري قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قالأمساء من رو

عمر البقرة يف اثنيت عشرة سنة فلما ختمها حنر جزورا وذكر أبو بكر األنباري حدثين حممد بن شهريار حدثنا 
ن زياد بن خمراق قال قال عبداهللا بن حسني بن األسود حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن زياد بن أيب مسلم أيب عمرو ع

إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن : مسعود
  .ويصعب عليهم العمل به

حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكني حدثنا إمساعيل ابن إبراهيم بن املهاجر عن 
كان الفاضل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صدر هذه األمة ال : عن جماهد عن ابن عمر قالأبيه 

حيفظ من القرآن إال السورة أو حنوها ورزقوا العمل بالقرآن وإن آخر هذه األمة يقرءون القرآن منهم الصيب 
ن أيب العنرب حدثنا أبو بكر بن محاد املقريء حدثين حسن بن عبد الوهاب أبو حممد ب. واألعمى وال يرزقون العمل به

قال مسعت خلف بن هشام البزاز يقول ما أظن القرآن إال مهام يف أيدينا وذلك إنا روينا أن عمر بن اخلطاب حفظ 
وإن الغالم يف دهرنا هذا جيلس بني يدي فيقرأ ثلث . البقرة يف بضع عشرة سنة فلما حفظها حنر جزورا شكرا هللا

وقال أهل العلم باحلديث ال ينبغي لطالب . يسقط منه حرفا فما أحسب القرآن إال عارية يف أيديناالقرآن ال 
احلديث أن يقتصر على مساع احلديث وكتبه دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب نفسه أن يظفر بطائل وليكن 

من حفاظ احلديث شعبة وابن علية  وممن ورد عنه ذلك. حتفظه للحديث على التدريج قليال قليال مع الليايل واأليام



. من طلب العلم مجلة فاته مجلة وإمنا يدرك العلم حديثا وحديثني واهللا أعلم: مسعت الزهري يقول: ومعمر قال معمر
وروي عن : وقال ابن عبد الرب. اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم اهللا بعلمه حىت تعلموا: وقال معاذ بن جبل
  ليه وسلمالنيب صلى اهللا ع

. أن العلماء مهتهم الدراية وأن السفهاء مهتهم الرواية: مثل قول معاذ من رواية عباد بن عبد الصمد وفيه زيادة
وروي موقوفا وهو أوىل من رواية من رواه مرفوعا؛ وعباد بن عبد الصمد ليس ممن حيتج به ولقد أحسن القائل يف 

  :ة الغراءنظمه يف فضل العلم وشرف الكتاب العزيز والسن
  فتاُجها ما به اإلميان قد وجبا... إن العلوم إن جلت حماسنها 
  وبعد ذلك علم فرج الكربا... هو الكتاب العزيز اهللا حيفظه 

  نور النبوة سن الشرع واألدبا... فذاك فاعلم حديث املصطفى فبه 
  فاختر لنفسك يامن آثرا لطلبا... وبعد هذا علوم ال إنتهاء هلا 

  يأيها الطالب احبث وانظرالكتبا... جتده يف معادنه والعلم كنز 
  كل العلوم تدبره تر العجبا... واتل بفهم كتاب اهللا فيه أتت 

  موالك ما تشتهي يقضي لك األربا... واقرأ هديت حديث املصطفى وسلن 
  إذا تزيد منه قال واطربا... من ذاق طعما لعلم الدين سر به 
  ليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منهباب معىن قول النيب صلى اهللا ع
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان عند أضاة بين غفار فأتاه جربيل عليه السالم : روى مسلم عن أيب بن كعب

يق ذلك مث أسأل اهللا معافاته ومغفرته وإن أميت ال تط: إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال: " فقال
أسأل اهللا معافاته ومغفرته وإن أميت ال تطيق : "إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفني فقال: أتاه الثانية فقال

أسأل اهللا معافاته ومغفرته : إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثالثة أحرف فقال: مث جاءه الثالثة فقال" ذلك
  إن اهللا يأمرك: اء الرابعة فقالوإن أميت ال تطيق ذلك مث ج

وروى الترمذي عنه قال لقي رسول ". أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأميا حرف قرءوا عليه فقد أصابوا 
يا جربيل إين بعثت إىل أمة أمية منهم العجوز والشيخ الكبري والغالم : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم جربيل فقال

حديث : قال هذا". يقرأ كتابا قط فقال يل يا حممد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف  واجلارية والرجل الذي ال
صحيح وثبت يف األمهات البخاري ومسلم واملوطأ وأيب داود والنسائي وغريها من املصنفات واملسندات قصة عمر 

  .مع هشام بن حكيم وسيأيت بكماله يف آخر الباب مبينا إن شاء اهللا تعاىل
علماء يف املراد باألحرف السبعة على مخسة وثالثني قوال ذكرها أبو حامت حممد بن حبان السبيت نذكر وقد اختلف ال

  :منها يف هذا الكتاب مخسة أقوال
أن املراد : وهو الذي أكثر أهل العلم كسفيان بن عيينة وعبداهللا بن وهب والطربي والطحاوي وغريهم -األول

وأبني ما ذكر يف ذلك حديث أيب : فاظ خمتلفة حنو أقبل وتعال وهلم قال الطحاويسبعة أوجه يف املعاين املتقاربة بأل
استزده فقال اقرأ على : جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال اقرأ على حرف؛ فقال ميكائيل: بكرة قال

لط آية رمحة بآية اقرأ فكل شاف كاف إال أن خت: استزده حىت بلغ إىل سبعة أحرف فقال: حرفني فقال ميكائيل
وروى ورقاء عن ابن أيب جنيح . عذاب أو آية عذاب بآية رمحة على حنو هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل 



للذين آمنوا أمهلونا للذين آمنوا : } ِللَِّذيَن آَمُنوا انْظُُرونَا{عن جماهد عن ابن عباس عن أيب بن كعب أنه كان يقرأ 
مروا فيه سعوا فيه : } كُلََّما أََضاَء لَُهْم َمَشْوا ِفيِه{وهبذا اإلسناد عن أيب أنه كان يقرأ . أخرونا للذين آمنوا ارقبونا

  .إمنا هذه األحرف يف األمر الواحد ليس خيتلف يف حالل وال حرام: ويف البخاري ومسلم قال الزهري
غري لغاهتم ألهنم كانوا أميني ال إمنا كانت السعة للناس يف احلروف لعجزهم عن أخذ القرآن على : قال الطحاوي

يكتب إال القليل منهم فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إىل غريها من اللغات ولو رام ذلك مل يتهيأ إال 
  مبشقة عظيمة فوسع هلم

 يف اختالف األلفاظ إذا كان املعىن متفقا فكانوا كذلك حىت كثر منهم من يكتب وعادت لغاهتم إىل لسان رسول اهللا
فبان : صلى اهللا عليه وسلم فقدروا بذلك على حتفظ ألفاظه فلم يسعهم حينئذ أن يقرءوا خبالفها قال ابن عبدالرب

هبذا أن تلك السبعة األحرف إمنا كان يف وقت خاص لضرورة دعت إىل ذلك مث ارتفعت تلك الضرورة فارتفع 
  .دحكم هذه السبعة األحرف وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واح

يا أّيب إين أقرئت القرآن فقيل يل على حرف أو : " روى أبو داود عن أيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حرفني فقال امللك الذي معي قل على حرفني فقيل يل على حرفني أو ثالثة فقال امللك الذي معي قل على ثالثة حىت 

لت مسيعا عليما عزيزا حكيما ما مل ختلط آية عذاب برمحة أو بلغ سبعة أحرف مث قال ليس منها إال شاف كاف إن ق
وأسند ثابت بن قاسم حنو هذا احلديث عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وذكر من " . آية رمحة بعذاب

وإذا ثبتت هذه الرواية يريد حديث أيب محل على أن هذا كان : كالم ابن مسعود حنوه قال القاضي ابن الطيب
  .لقا مث نسخ فال جيوز للناس أن يبدلوا امسا هللا تعاىل يف موضع بغريه مما يوافق معناه أو خيالفمط

هي سبع لغات يف القرآن على لغات العرب كلها مينها ونزارها ألن رسول اهللا صلى اهللا : قال قوم -القول الثاين
أن يكون يف احلرف الواحد سبعة أوجه  عليه وسلم مل جيهل شيئا منها وكان قد أويت جوامع الكلم وليس معناه

ولكن هذه اللغات السبع متفرقة يف القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوزان وبعضه بلغة 
أَْرِسلُْه َمَعنَا {: وقوله. } َوعََبَد الطَّاغُوَت{: على أن يف القرآن ما قد قريء بسبعة أوجه وهو قوله: اليمن قال اخلطايب

وذكر وجوها كأنه يذهب إىل أن بعضه أنزل على سبعة أحرف ال كله وإىل هذا القول بأن } داً يَْرَتْع َوَيلَْعْبغَ
: قال أبو عبيد. القرآن أنزل على سبعة أحرف على سبع لغات ذهب أبو عبيد القاسم بن سالم واختاره ابن عطية

  وبعض األحياء

ابن شهاب عن أنس أن عثمان قال هلم حني أمرهم أن يكتبوا أسعد هبا وأكثر حظا فيها من بعض وذكر حديث 
: ذكره البخاري وذكر حديث ابن عباس قال. ما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه نزل بلغتهم: املصاحف

يعين : وكيف ذلك؟ قال ألن الدار واحدة قال أبو عبيد: نزل القرآن بلغة الكعبني كعب قريش وكعب خزاعة قيل
  .خزاعة جريان قريش فأخذوا بلغتهمأن 

معىن قول عثمان فإنه نزل بلسان قريش يريد معظمه وأكثره ومل تقم داللة : قال القاضي ابن الطيب رضي اهللا عنه
إِنَّا { : قاطعة على أن القرآن بلغة قريش فقط إذ فيه كلمات وحروف هي خالف لغة قريش وقد قال اهللا تعاىل

إنه أراد : وليس ألحد أن يقول) لسان العرب(ومل يقل قريشيا؛وهذا يدل على أنه منزل جبميع } رَبِيّاًَجَعلَْناُه قُْرآناً َع
أراد لغة عدنان دون قحطان أو ربيعة دون مضر ألن اسم : قريشا من العرب دون غريها، كما أنه ليس له أن يقول

  .العرب يتناول مجيع هذه القبائل تناوال واحدا



قول من قال إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي يف األغلب واهللا أعلم؛ ألن غري لغة قريش : وقال ابن عبدالرب
معىن قول النيب صلى اهللا : موجودة يف صحيح القراءات من حتقيق اهلمزات وحنوها وقريش ال هتمز وقال ابن عطية

نزل القرآن فيعرب عن املعىن فيه مرة  عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف أي فيه عبارة سبع قبائل بلغة مجلتها
معناه عند غري ) فطر(بعبارة قريش ومرة هذيل ومرة بغري ذلك حبسب األفصح واألوجز يف اللفظ أال ترى أن 

فجاءت يف القرآن فلم تتجه البن عباس؛ حىت اختصم إليه أعرابيان يف بئر ] خلق الشيء وعمله[ابتداء : قريش
وقال . } فَاِطرِ السََّماَواِت وَاَألْرضِ{: ففهمت حينئذ موضع قوله تعاىل: ال ابن عباسأنا فطرهتا؛ ق: فقال أحدمها

: حىت مسعت بنت ذي يزن تقول لزوجها} َربََّنا افَْتحْ َبْينََنا َوَبْيَن قَْوِمَنا بِالْحَقِّ{: ما كنت أدري معىن قوله تعاىل: أيضا
أَْو يَأُْخذَُهْم َعلَى {: ب وكان ال يفهم معىن قوله تعاىلوكذلك قال عمر بن اخلطا. تعال أفاحتك أي أحاكمك

  أي على تنقص هلم وكذلك اتفق لقطبة بن مالك إذ} َتخَوٍُّف

ذكره مسلم يف باب القراءة يف صالة الفجر إىل } وَالنَّْخلَ َباِسقَاٍت{: مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الصالة
  .غري ذلك من األمثلة

أن هذه اللغات السبع إمنا تكون يف مضر قاله قوم واحتجوا بقول عثمان نزل القرآن بلغة مضر  -ثالقول الثال
: جائز أن يكون منها لقريش ومنها لكنانة ومنها ألسد ومنها هلذيل ومنها لتيم ومنها لضبة ومنها لقيس قالوا: وقالوا

سعود حيب أن يكون الذين يكتبون هذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات على هذه املراتب؛ وقد كان ابن م
يف مضر شواذ ال جيوز أن يقرأ القرآن هبا مثل : املصاحف من مضر وأنكر آخرون أن تكون كلها من مضر وقالوا

} جََعلَ َربُِّك َتحَْتِك سَرِيّاً{كشكشة قيس ومتتمة متيم فأما كشكشة قيس فإهنم جيعلون كاف املؤنث شينا فيقولون يف 
ا وأما متتمة متيم فيقولون يف الناس النات ويف أكياس أكيات قالوا وهذه لغات يرغب عن جعل ربش حتتش سري

  .القرآن هبا وال حيفظ عن السلف فيها شيء
أما إبدال اهلمزة عينا وإبدال حروف احللق بعضها من بعض فمشهور عن الفصحاء وقد قرأ به اجللة : وقال آخرون

  :ذكرها أبو داود وبقول ذي الرمة} نَّهُ َحتَّى ِحنيٍلََيْسُجُن{: واحتجوا بقراءة ابن مسعود
  ولونك إال طائل يريد إال أهنا... فعيناك عيناها وجيدك جيدها 

تدبرت وجوه : ما حكاه صاحب الدالئل عن بعض العلماء وحكى حنوه القاضي ابن الطيب قال -القول الرابع
وأطهر } ُهنَّ أَطَْهُر لَكُْم{: وال يزول معناه وال صورته مثل االختالف يف القراءة فوجدهتا سبعا منها ما تتغري حركته

. وباعد} َربََّنا َباِعْد َبْيَن أَْسفَارِنَا{: ومنها ما ال تتغري صورته ويتغري معناه باإلعراب مثل. ويضيق} وََيِضيُق َصْدرِي{
ومنها ما تتغري صورته ويبقى . وننشرها }ُنْنِشُزَها{: ومنها ما تبقى صورته ويتغري معناه باختالف احلروف مثل قوله

  .وكالصوف املنفوش} كَالِْعْهنِ الَْمْنفُوشِ{معناه 

َوَجاَءْت َسكْرَةُ {: ومنها بالتقدمي والتأخري كقوله. وطلع منضود} َوطَلْحٍ َمْنضُوٍد{: ومنها ما تتغري صورته ومعناه مثل
. أنثى} ِتْسٌع وَِتْسُعونَ نَْعجَةً{: ا بالزيادة والنقصان مثل قولهومنه. احلق باملوت] سكرة[وجاءت } الَْمْوتِ بِالَْحقِّ

  .فإن اهللا من بعد إكراههن هلن غفور رحيم: وأما الغالم فكان كافرا وكان أبواه مؤمنني وقوله: وقوله
ة أن املراد باألحرف السبعة معاين كتاب اهللا تعاىل وهي أمر وهني ووعد ووعيد وقصص وجمادل -القول اخلامس

وهذا ضعيف ألن هذا ال يسمى أحرفا وأيضا فاإلمجاع على أن التوسعة مل تقع يف حتليل حرام : وأمثال قال ابن عطية
: وال يف تغيري شيء من املعاين وذكر القاضي ابن الطيب يف هذا املعىن حديثا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال



َوِمَن {: إمنا احلرف يف هذه مبعىن اجلهة والطريقة؛ ومنه قوله تعاىلولكن ليست هذه هي اليت أجاز هلم القراءة هبا و
: وقد قيل. فكذلك معىن هذا احلديث على سبع طرائق من حتليل وحترمي وغري ذلك} النَّاسِ َمْن َيعُْبُد اللََّه َعلَى َحْرٍف

رأ هبا القراء السبعة ألهنا كلها إن املراد بقوله عليه السالم انزل القرآن على سبعة أحرف القراءات السبع اليت ق
  .صحت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا ليس بشيء لظهور بطالنه على ما يأيت

هذه القراءات السبع اليت تنسب هلؤالء القراء السبعة : قال كثري من علمائنا كالداودي وابن صفرة وغريمها) فصل(
القراءة هبا وإمنا هي راجعة إىل حرف واحد من تلك السبعة ليست هي األحرف السبعة اليت اتسعت الصحابة يف 

وهذه القراءات املشهورة هي اختيارات أولئك . وهو الذي مجع عليه عثمان املصحف ذكره ابن النحاس وغريه
األئمة القراء وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو األحسن عنده واألوىل 

ريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه وعرف به ونسب إليه فقيل حرف نافع وحرف ابن كثري ومل مينع واحد فالتزمه ط
منهم اختيار اآلخر وال أنكره بل سوغه وحوزه وكل واحد من هؤالء السبعة روى عنه اختياران أو أكثر وكل 

األئمة مما رووه ورأوه من  صحيح وقد أمجع املسلمون يف هذه األعصار على االعتماد على ما صح عن هؤالء
  القراءات وكتبوا

يف ذلك مصنفات فاستمر اإلمجاع على الصواب وحصل ما وعد اهللا به من حفظ الكتاب وعلى هذا األئمة 
ومضت األعصار : املتقدمون والفضالء احملققون كالقاضي أيب بكر بن الطيب والطربي وغريمها قال ابن عطية

هبا يصلى ألهنا ثبتت باإلمجاع وأما شاذ القراءات فال يصلي به ألنه مل جيمع الناس واألمصار على قراءات السبعة و
عليه أما أن املروي منه عن الصحابة رضي اهللا عنهم وعن علماء التابعني فال يعتقد فيه إال أهنم رووه وأما ما يؤثر 

املصاحف املتواترة فليست بقرآن وال أما شاذ القراءة عن . على أيب السمال ومن قارنه فإنه ال يوثق به قال غريه
يعمل هبا على أهنا منه وأحسن حماملها أن تكون بيان تأويل مذهب من نسبت إليه كقراءة ابن مسعود فصيام ثالثة 

أيام متتابعات فأما لو صرح الراوي بسماعها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاختلف العلماء بذلك على قولني 
ه النفي أن الراوي مل يروه يف معرض اخلرب بل يف معرض القرآن ومل يثبت فال يثبت والوجه النفي واإلثبات وج

  .أنه وإن مل يثبت كونه قرآنا فقد ثبت كونه سنة وذلك يوجب العمل كسائر أخبار اآلحاد: الثاين
حلروف السبعة أباح اهللا تعاىل لنبيه عليه السالم هذه ا: قال ابن عطية. فصل يف ذكر معىن حديث عمر وهشام

وعارضه هبا جربيل عليه السالم يف عرضاته على الوجه الذي فيه اإلعجاز وجودة الوصف ومل تقع اإلباحة يف قوله 
بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه } فَاقَْرأُوا َما تََيسََّر ِمنُْه{: عليه السالم

كان هذا لذهب إعجاز القرآن وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حىت يكون غري  اللغات جعلها من تلقاء نفسه ولو
الذي نزل من عند اهللا وإمنا وقعت اإلباحة يف احلروف السبعة للنيب صلى اهللا عليه وسلم ليوسع هبا على أمته فأقرأ 

عمر بن اخلطاب لسورة  مرة أليب مبا عارضه به جربيل ومرة البن مسعود مبا عارضه به أيضا وعلى هذا جتيء قراءة
  الفرقان وقراءة

هكذا : هشام بن حكيم هلا وإال فكيف يستقيم أن يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كل قراءة منهما وقد اختلفا
إِنَّ َناِشئَةَ اللَّْيلِ ِهيَ { أقرأين جربيل هل ذلك إال أنه أقرأه مرة هبذه ومرة هبذه وعلى هذا حيمل قول أنس حني قرأ 

فقيل له إمنا نقرأ وأقوم قيال فقال أنس وأصوب قيال وأقوم قيال وأهيأ واحد فإمنا معىن هذا } َشدُّ َوطْئاً َوأَقَْوُم ِقيالًأَ
إِنَّا { : أهنا مروية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وإال فلو كان هذا ألحد من الناس أن يضعه لبطل معىن قوله تعاىل



مسعت هشام بن : روى البخاري ومسلم وغريمها عن عمر بن اخلطاب قال} وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونََنْحُن نَزَّلَْنا الذِّكَْر 
حكيم يقرأ سورة الفرقان على غري ما أقرؤها وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه 

إين مسعت هذا : يه وسلم فقلت يا رسول اهللامث أمهلته حىت أنصرف مث لببته بردائه فجئت به رسول اهللا صلى اهللا عل
فقرأ القراءة اليت " أرسله، أقرأ : "يقرأ سورة الفرقان على غري ما أقرأتنيها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هكذا أنزلت إن : "فقرأت فقال" اقرأ"مث قال يل " هكذا أنزلت: "مسعته يقرأ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".قرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسرهذا ال
كنت يف املسجد فدخل رجل يصلي فقرأ : ويف معىن حديث عمر هذا ما رواه مسلم عن أيب بن كعب قال: قلت

قراءة أنكرهتا عليه مث دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصالة دخلنا مجيعا على رسول اهللا صلى 
إن هذا قرأ قراءة أنكرهتا عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرمها النيب صلى اهللا : " لتاهللا عليه وسلم فق

وال إذا كنت يف اجلاهلية ". عليه وسلم فقرأ فحسن النيب صلى اهللا عليه وسلم شاهنما فسقط يف نفسي من التكذيب
قا وكأمنا أنظر إىل اهللا تعاىل فرقا فلما رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم ما قد غشيين ضرب يف صدري ففضت عر

  يا أيب أرسل إيل أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أميت: " فقال يل

فرد إيل الثانية اقرأه على حرفني فرددت إليه أن هون على أميت فرد إيل الثالثة أقرأه على سبعة أحرف فلك بكل 
ر ألميت اللهم أغفر ألميت وأخرت الثالثة ليوم يرغب إيل فيه اخللق ردة رددتكها مسألة تسألينها فقلت اللهم اغف

  ".كلهم حىت إبراهيم عليه السالم 
فسقط يف نفسي معناه اعترتين حرية ودهشة أي أصابته نزعة من الشيطان ليشوش عليه : قول أيب رضي اهللا عنه

ما يف نفسه وإال فأي شيء يلزم من احملال حاله ويكدر عليه وقته فإنه عظم عليه من اختالف القراءات ما ليس عظي
  !والتكذيب من اختالف القراءات ومل يلزم ذلك واحلمد هللا يف النسخ الذي هو أعظم فكيف بالقراءة

وملا رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم ما أصابه من ذلك اخلاطر نبهه بأن ضربه يف صدره فأعقب ذلك بأن انشرح 
كشف والشرح إىل حالة املعاينة وملا ظهر له قبح ذلك اخلاطر خاف من اهللا تعاىل صدره وتنور باطنه حىت آل به ال

: حني سألوه -وفاض بالعرق استحياء من اهللا تعاىل فكان هذا اخلاطر من قبيل ما قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخرجه ". ال ذلك صريح اإلميانوقد وجدمتوه قالوا نعم ق: " إنا جند يف أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال

  .مسلم من حديث أيب هريرة وسيأيت الكالم عليه يف سورة األعراف إن شاء اهللا تعاىل
باب ذكر مجع القرآن وسبب كتب عثمان املصاحف وإحراقه ما سواها وذكر من حفظ القرآن من الصحابة رضي 

  اهللا عنهم يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ة النيب صلى اهللا عليه وسلم متفرقا يف صدور الرجال وقد كتب الناس منه يف صحف ويف جريد كان القرآن يف مد

اللخاف حجارة بيض رقاق واحدهتا خلفة والظرر حجر له : ويف خلاف وظرر ويف خزف وغري ذلك قال األصمعي
ما استحر حد كحد السكني واجلمع ظرار؛ مثل رطب ورطاب وربع ورباع وظران أيضا مثل صرد وصردان فل

  القتل

بالقراء يوم اليمامة يف زمن الصديق رضي اهللا عنه، وقتل منهم يف ذلك اليوم فيما قيل سبعمائة أشار عمر بن 
اخلطاب على أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما جبمع القرآن خمافة أن ميوت أشياخ القراء كأيب وابن مسعود وزيد 

السور بعد تعب شديد رضي اهللا عنه روى البخاري عن زيد بن  فندبا زيد بن ثابت إىل ذلك فجمعه غري مرتب



إن عمر أتاين فقال إن القتل استحر يوم : أرسل إىل أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر: ثابت قال
ين ألرى أن اليمامة بالناس وإين أخشى أن يستحر القتل بالقراء يف املواطن فيذهب كثري من القرآن إال أن جتمعوه وإ

فقلت لعمر كيف أفعل شيئا مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هو واهللا خري : جتمع القرآن قال أبو بكر
وعنده عمر جالس ال يتكلم فقال : فلم يزل يراجعين حىت شرح اهللا لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر قال زيد

كتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتتبع القرآن إنك رجل شاب عاقل وال نتهمك كنت ت: يل أبو بكر
كيف تفعالن شيئا مل : فأمجعه فواهللا لو كلفين نقل جبل من اجلبال ما كان أثقل علي مما أمرين به من مجع القرآن قلت

للذي هو واهللا خري فلم أزل أراجعه حىت شرح اهللا صدري : يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أبو بكر
شرح له صدر أيب بكر وعمر فقمت فتتبعت القرآن أمجعه من الرقاع واألكتاف والعسب وصدور الرجال حىت 

إىل } لَقَْد َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَنْفُِسكُْم{وجدت من سورة التوبة آيتني مع خزمية األنصاري مل أجدمها مع غريه 
كر حىت توفاه اهللا مث عمر حىت توفاه اهللا مث عند حفصة بنت فكانت الصحف اليت مجع فيها القرآن مث أيب ب. آخرها
حدثنا : حدثين عبدالرمحن بن غالب عن ابن شهاب وقال مع أيب خزمية األنصاري وقال أبو ثابت: وقال الليث. عمر

َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوُهَو َربُّ الْعَْرشِ  فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ َحْسبِيَ اللَُّه ال إِلََه إِلَّا ُهَو{: إبراهيم وقال مع خزمية أو أيب خزمية
  .} الَْعظِيمِ 

لَقَْد َجاَءكُمْ َرسُولٌ ِمْن أَْنفُِسكُْم عَزِيزٌ { فوجدت آخر سورة براءة مع خزمية بن ثابت : وقال الترمذي يف حديثه عنه
إِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ َحْسبِيَ اللَُّه ال إِلََه إِلَّا ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوُهَو َربُّ َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيكُْم بِالُْمْؤِمنَِني َرُؤوفٌ َرحِيٌم فَ

  .قال حديث حسن صحيح. } الْعَْرشِ الَْعِظيمِ
كنت أمسع ) األحزاب(ملا نسخنا الصحف يف املصاحف فقدت آية من سورة : ويف البخاري عن زيد بن ثابت قال

الذي جعل رسول اهللا صلى اهللا -ه وسلم يقرؤها مل أجدها مع أحد إال مع خزمية األنصاري رسول اهللا صلى اهللا علي
فقدت آية من : وقال الترمذي عنه. } رِجَالٌ َصَدقُوا َما َعاَهدُوا اللََّه َعلَْيِه{ -عليه وسلم شهادته بشهادة رجلني

الُْمْؤِمنِنيَ رِجَالٌ َصَدقُوا َما َعاَهدُوا اللََّه  ِمَن{سورة األحزاب كنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرؤها 
فالتمستها فوجدهتا عند خزمية بن ثابت أو أيب خزمية فأحلقتها يف } َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َيْنَتظُِر

  .سورهتا
له البخاري والترمذي؛ ويف اجلمع الثاين يف اجلمع األول على ما قا) براءة(فسقطت اآلية األوىل من آخر : قلت

فإن . أن آية براءة سقطت يف اجلمع األخري واألول أصح واهللا أعلم: فقدت آية من سورة األحزاب وحكى الطربي
إن عثمان رضي اهللا : فما وجه مجع عثمان الناس على مصحفه وقد سبقه أبو بكر إىل ذلك وفرغ منه قيل له: قيل

مجع الناس على تأليف املصحف أال ترى كيف أرسل إىل حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف عنه مل يقصد مبا صنع 
ننسخها يف املصاحف مث نردها إليك على ما يأيت وإمنا فعل ذلك عثمان ألن الناس اختلفوا يف القراءات بسبب تفرق 

م والعراق ماذكره حذيفة الصحابة يف البلدان واشتد األمر يف ذلك وعظم اختالفهم وتشبثهم ووقع بني أهل الشا
وذلك أهنم اجتمعوا يف غزوة أرمينية كل طائفة مبا روي هلا فاختلفوا وتنازعوا وأظهر بعضهم إكفار . رضي اهللا عنه

 -فيما ذكر البخاري والترمذي-بعض والرباءة منه وتالعنوا فأشفق حذيفة مما رأى منهم فلما قدم حذيفة املدينة 
يف كتاب اهللا إين : فيما إذا؟ قال: أدرك هذه األمة قبل أن هتلك قال: إىل بيته فقالدخل إىل عثمان قبل أن يدخل 

  حضرة



إين أخشى عليهم أن خيتلفوا يف : هذه الغزوة، ومجعت ناسا من العراق والشام واحلجاز فوصف له ما تقدم وقال
  .كتاهبم كما اختلف اليهود والنصارى

املراد باألحرف السبعة قراءات القراء السبعة ألن احلق ال خيتلف  إن: وهذا أدل دليل على بطالن من قال: قلت
ما ترون يف املصاحف فإن الناس قد اختلفوا يف : فيه، وقد روى سويد بن غفلة عن علي بن أيب طالب أن عثمان قال

ما الرأي : القراءة حىت إن الرجل ليقول قراءيت خري من قراءتك وقراءيت أفضل من قرائتك وهذا شبيه بالكفر قلنا
الرأي عندي؟ أن جيتمع الناس على قراءة فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد : عندك يا أمري املؤمنني قال

الرأي رأيك يا أمري املؤمنني فأرسل عثمان إىل حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها يف املصاحف مث : اختالفا قلنا
د بن ثابت وعبداهللا بن الزبري وسعيد بن العاصي وعبد الرمحن بن احلارث بن نردها إليك فأرسلت هبا إليه فأمر زي

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف شيء من القرآن : هشام فنسخوها يف املصاحف وقال عثمان للرهط القرشيني
ف إىل فأكتبوه بلسان قريش فإمنا نزل بلساهنم ففعلوا حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف رد عثمان الصح

حفصة وأرسل إىل كل أفق مبصحف مما نسخوا وأمر مبا سوى ذلك من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف أن حيرق 
وكان هذا من عثمان رضي اهللا عنه بعد أن مجع املهاجرين واألنصار وجلة أهل اإلسالم وشاورهم يف ذلك فاتفقوا 

هللا عليه وسلم واطراح ما سواها واستصوبوا رأيه على مجعه مبا صح وثبت يف القراءات املشهورة عن النيب صلى ا
أن عثمان قرن بزيد أبان بن سعيد : وكان رأيا سديدا موفقا؛ رمحة اهللا عليه وعليهم أمجعني وقال الطربي فيما روي

إن الصحف اليت : وقال الطربي أيضا. وما ذكره البخاري والترمذي وغريمها أصح. بن العاص وحده وهذا ضعيف
  .فصة جعلت إماما يف هذا اجلمع األخري وهذا صحيحكانت عند ح

يا : وأخربين عبيد اهللا بن عبداهللا أن عبداهللا بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ املصاحف وقال: وقال ابن شهاب
  معشر املسلمني أعزل عن نسخ املصاحف ويتواله رجل،

يا أهل العراق : قال عبداهللا ابن مسعود يريد زيد بن ثابت ولذلك! واهللا لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر
فالقوا اهللا } َوَمْن َيْغلُلْ يَأِْت بَِما غَلَّ َيْوَم الِْقَيامَِة{ : اكتموا املصاحف اليت عندكم وغلوها فإن اهللا عز وجل يقول

  .وسيأيت الكالم يف هذا يف سورة آل عمران إن شاء اهللا تعاىل. باملصاحف، خرجه الترمذي
ومل يكن االختيار لزيد من جهة أيب بكر وعمر وعثمان على عبداهللا بن مسعود يف مجع القرآن : األنباريقال أبو بكر 

وعبداهللا أفضل من زيد وأقدم يف اإلسالم وأكثر سوابق وأعظم فضائل إال ألن زيدا كان أحفظ للقرآن من عبداهللا 
بداهللا يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ وعاه كله ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حي والذي حفظ منه ع

نيف وسبعون سورة مث تعلم الباقي بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فالذي ختم القرآن وحفظه ورسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم حي أوىل جبمع املصحف وأحق باإليثار والختيار وال ينبغي أن يظن جاهل أن يف هذا طعنا على 

ن مسعود ألن زيدا إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجبا لتقدمه عليه ألن أبا بكر وعمر رضي اهللا عبداهللا ب
وما : عنها كان زيد أحفظ منهما للقرآن وليس هو خريا منهما وال مساويا هلما يف الفضائل واملناقب قال أبو بكر

ل به وال يؤخذ به وال يشك يف أنه رضي اهللا بدا من عبداهللا بن مسعود من نكري ذلك فشيء نتجه الغضب وال يعم
عنه قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار عثمان ومن معه من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وبقي على موافقتهم وترك اخلالف هلم فالشائع الذائع املتعامل عند أهل الرواية والنقل أن عبداهللا بن مسعود تعلم 

مات عبداهللا بن مسعود قبل أن خيتم : وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد قال بعض األئمةبقية القرآن بعد 
املعوذتان مبنزلة البقرة وآل عمران ومن زعم أهنما ليستا من القرآن فهو كافر باهللا : قال يزيد بن هارون. القرآن



سلمني يف أن عبداهللا بن مسعود مات وهو ال فقول عبداهللا بن مسعود فيهما فقال ال خالف بني امل: العظيم فقيل له
  .حيفظ القرآن كله

كانوا خيتلفون : أظنه عن أنس بن مالك قال: هذا فيه نظر وسيأيت وروى إمساعيل بن إسحاق وغريه قال محاد: قلت
  يف اآلية فيقولون أقرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ث ليال فريسل إليه فيجاء به فيقال كيف أقرأك رسول اهللا صلى فالن بن فالن فعسى أن يكون من املدينة على ثال
التابوه : واختلفوا يومئذ يف التابوت فقال زيد: اهللا عليه وسلم آية كذا وكذا فيكتبون كما يقال قال ابن شهاب

ن قريش وقال ابن الزبري وسعيد بن العاص التابوت فرفع اعترافهم إىل عثمان فقال اكتبوه بالتاء؛ فإنه نزل بلسا
قرأه زيد باهلاء والقرشيون بالتاء فأثبتوا بالتاء وكتبت املصاحف على ما : قال ابن عطية. أخرجه البخاري والترمذي

قيل سبعة وقيل أربعة وهو األكثر ووجه هبا إىل اآلفاق : هو عليه غابر الدهر ونسخ منها عثمان نسخا قال غريه
اء األمصار معتد اختياراهتم ومل خيالف أحد منهم مصحفه على النحو فوجه للعراق والشام ومصر بأمهات فاختذها قر

الذي بلغه وما وجد بني هؤالء القراء السبعة من االختالف يف حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم فذلك ألن 
ا يف كال منهم اعتمد على ما بلغه يف مصحفه ورواه إذ قد كان عثمان كتب تلك املواضع يف بعض النسخ ومل يكتبه

مث إن عثمان أمر مبا سواها من : بعض إشعارا بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة بكل منها جائزة قال ابن عطية
  .املصاحف أن حترق أو خترق تروى منقوطة وتروى باخلاء على معىن مث تدفن ورواية منقوطة أحسن

يا : أيب طالب كرم اهللا وجهه يقولمسعت علي بن : وذكر أبو بكر األنباري يف كتاب الرد عن سويد بن غفلة قال
معشر الناس اتقوا اهللا وإياكم والغلو يف عثمان وقولكم حراق املصاحف فواهللا ما حرقها إال عن مال منا أصحاب 

لو كنت الوايل وقت : حممد صلى اهللا عليه وسلم وعن عمري بن سعيد قال قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
ويف أمر عثمان بتحريق الصحف : ل الذي فعل عثمان قال أبو احلسن بن بطالعثمان لفعلت يف املصاحف مث

واملصاحف حني مجع القرآن جواز حتريق الكتب اليت فيها أمساء اهللا تعاىل وأن ذلك إكرام هلا وصيانة عن الوطء 
عنده أنه كان حيرق إذا اجتمعت : باألقدام وطرحها يف ضياع من األرض روى معمر عن ابن طاوس عن أبيه

الرسائل فيها بسم اهللا الرمحن الرحيم وحرق عروة بن الزبري كتب فقه كانت عنده يوم احلرة وكره إبراهيم أن 
  حترق الصحف إذا كان فيها

جائز لإلمام : ذكر اهللا تعاىل؛ وقول من حرقها أوىل بالصواب وقد فعله عثمان وقد قال القاضي أبو بكر لسان األمة
  .القرآن إذا أداه االجتهاد إىل ذلكحتريق الصحف اليت فيها 

ويف فعل عثمان رضي اهللا عنه رد على احللولية واحلشوية القائلني بقدم : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم -فصل
احلروف واألصوات وأن القراءة والتالوة قدمية وأن اإلميان قدمي والروح قدمي وقد أمجعت األمة وكل أمة من 

ة بل كل ملحد وموحد أن القدمي ال يفعل وال تتعلق به قدرة قادر بوجه وال بسبب وال النصارى واليهود والربامه
جيوز العدم على القدمي وأن القدمي ال يصري حمدثا واحملدث ال يصري قدميا وأن القدمي ما ال أول لوجوده وأن احملدث 

جيوز أن يصري احملدث : وغريهم فقالواهو ما كان بعد أن مل يكن وهذه الطائفة خرقت إمجاع العقالء من أهل امللل 
قدميا وأن العبد إذا قرأ كالم اهللا تعاىل فعل كالما هللا قدميا وكذلك إذا حنت حروفا من اآلجر واخلشب أو صاغ 

أحرفا من الذهب والفضة أو نسج ثوبا فنقش عليه آية من كتاب اهللا فقد فعل هؤالء كالم اهللا قدميا وصار كالمه 
ما تقولون يف كالم اهللا تعاىل أجيوز أن يذاب وميحى وحيرق : حوتا قدميا ومصوغا قدميا فيقال هلممنسوجا قدميا ومن



فما قولكم يف حروف مصورة آية من كتاب اهللا تعاىل من مشع أو : ال قيل هلم: نعم فارقوا الدين وإن قالوا: فإن قالوا
نعم تركوا : إن كالم اهللا احترق فإن قالوا ذهب أو خشب أو كاغد فوقعت يف النار فذابت واحترقت فهل تقولون

ال قيل هلم أليس قلتم إن هذه الكتابة كالم اهللا وقد احترقت وقلتم إن هذه األحرف كالمه وقد : قوهلم وإن قالوا
احترقت احلروف وكالمه تعاىل باق رجعوا إىل احلق والصواب ودانوا باجلواب؛ وهو الذي قاله : ذابت فإن قالوا
" . ولو كان القرآن يف إهاب مث وقع يف النار ما احترق: " هللا عليه وسلم منبها على ما يقول أهل احلقالنيب صلى ا

  فثبت هبذا. احلديث أخرجه مسلم" . أنزلت عليك كتابا ال يغسله املاء تقرؤه نائما ويقظان" وقال عز وجل 

يطول وتتميمها يف كتب األصول وقد أن كالمه سبحانه ليس حبرف وال يشبه احلروف والكالم يف هذه املسألة 
  .بيناها يف الكتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن

إن الواحد يكفي يف نقل اآلية واحلرف كما فعلتم : يف القرآن وقالوا -وقد طعن الرافضة قبحهم اهللا تعاىل -فصل
فاجلواب } ِمَن الُْمْؤِمنَِني رَِجالٌ{: فإنكم أثبتم بقول رجل واحد وهو خزمية بن ثابت وحده آخر سورة براءة وقوله

فقدت آيتني من : أن خزمية رضي اهللا عنه ملا جاء هبما تذكرمها كثري من الصحابة وقد كان زيد يعرفهما ولذلك قال
جواب ثان إمنا . آخر سورة التوبة ولو مل يعرفهما مل يدر هل فقد شيئا أوال فاآلية إمنا ثبتت باإلمجاع ال خبزمية وحده

بشهادة خزمية وحده لقيام الدليل على صحتها يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم فهي قرينة تغين عن طلب  ثبتت
شاهد آخر خبالف آية األحزاب فإن تلك ثبتت بشهادة زيد وأيب خزمية لسماعهما إياها من النيب صلى اهللا عليه 

زمية الذي وجدت معه آية التوبة معروف من معناه املهلب وذكر أن خزمية غري أيب خزمية وأن أبا خ: وسلم قال
األنصار وقد عرف أنس وقال حنن ورثناه واليت يف األحزاب وجدت مع خزمية بن ثابت فال تعارض والقصة غري 

أبو خزمية ال يوقف على صحة امسه وهو مشهور بكنيته وهو : القصة ال إشكال فيها وال التباس وقال ابن عبدالرب
زيد بن أصرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار شهد بدرا وما بعدها من املشاهد وتويف يف أبو خزمية بن أوس بن 

عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت وجدت : خالفة عثمان بن عفان وهو أخو مسعود بن أوس قال ابن شهاب
مية نسب إال اجتماعهما يف آخر التوبة مع أيب خزمية األنصاري وهو هذا وليس بينه وبني احلارث بن خزمية أيب خز
مجع القرآن على عهد النيب : األنصار أحدمها أوسي واآلخر خزرجي ويف مسلم والبخاري عن أنس بن مالك قال

ألنس من : صلى اهللا عليه وسلم أربعة كلهم من األنصار أيب بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قلت
مات النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل جيمع القرآن غري : أيضا عن أنس قال أبو زيد؟ قال أحد عموميت ويف البخاري

  أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل،: أربعة

مات أبو زيد ومل يترك عقبا وكان بدريا واسم أيب زيد سعد بن : ويف أخرى قال. وحنن ورثناه: وزيد وأبو زيد؛ قال
على أن القرآن مل حيفظه يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم  ال تدل هذه اآلثار: قال ابن الطيب رضي اهللا عنه. عبيد

ومل جيمعه غري أربعة من األنصار كما قال أنس بن مالك فقد ثبت بالطرق املتواترة أنه مجع القرآن عثمان وعلي 
جيمع مل جيمع غري أربعة حيتمل أنه مل : ومتيم الداري وعبادة بن الصامت وعبداهللا بن عمرو بن العاص فقول أنس

القرآن وأخذه تلقينا من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري تلك اجلماعة فإن أكثرهم أخذ بعضه عنه وبعضه 
عن غريه وقد تظاهرت الروايات بأن األئمة األربعة مجعوا القرآن على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ألجل سبقهم 

  .مإىل اإلسالم وإعظام الرسول صلى اهللا عليه وسلم هل
مل يذكر القاضي عبداهللا بن مسعود وساملا موىل أيب حذيفة رضي اهللا عنهما فيما رأيت ومها ممن مجع القرآن : قلت



كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى جرير عن عبداهللا بن يزيد الصهباين عن كميل قال قال عمر بن اخلطاب
: " مسعود وهو يصلي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلم ومعه أبو بكر ومن شاء اهللا فمررنا بعبداهللا بن

احلديث " . من هذا الذي يقرأ القرآن فقيل له هذا عبداهللا بن أم عبد فقال إن عبداهللا يقرأ القرآن غضا كما أنزل
وف معىن قوله غضا كما أنزل أي إنه كان يقرأ احلرف األول الذي أنزل عليه القرآن دون احلر: قال بعض العلماء

السبعة اليت رخص لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قراءته عليها بعد معارضة جربيل عليه السالم القرآن إياه يف 
أي القراءتني : كل رمضان وقد روى وكيع ومجاعة معه عن األعمش عن أيب ظبيان قال قال يل عبداهللا بن عباس

كان " بل هي اآلخرة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : القراءة األوىل قراءة ابن أم عبد فقال يل: تقرأ؟ قلت
يعرض القرآن على جربيل يف كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرضه 

  فحضر ذلك عبداهللا فعلم ما نسخ من".عليه مرتني 

خذوا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولذلك وما بدل ويف صحيح مسلم عن عبداهللا بن عمرو قال مسعت رسول 
  " .القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأيب بن كعب وسامل موىل أيب حذيفة

هذه األخبار تدل على أن عبداهللا مجع القرآن يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالف ما تقدم واهللا : قلت
حدثنا حممد بن شهريار حدثنا حسني بن األسود حدثنا حيىي بن ) الرد(ي يف كتاب وقد ذكر أبو بكر األنبار. أعلم

قرأت من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اثنتني : آدم عن أيب بكر عن أيب إسحاق قال قال عبداهللا بن مسعود
َه ُيِحبُّ التَّوَّابَِني َوُيِحبُّ إِنَّ اللَّ{: وسبعني سورة أو ثالثا وسبعني سورة وقرأت عليه من البقرة إىل قوله تعاىل

  .وتعلم عبداهللا بقية القرآن من جممع بن جارية األنصاري: قال أبو إسحاق. } الُْمَتطَهِّرِيَن
فإن صح هذا صح اإلمجاع الذي ذكره يزيد بن هارون فلذلك مل يذكره القاضي أبو بكر بن الطيب مع من : قلت

  .اهللا عليه وسلم واهللا أعلممجع القرآن وحفظه يف حياة النيب صلى 
حدثين إبراهيم بن موسى اخلوزي حدثنا يوسف بن موسى حدثنا مالك بن إمساعيل حدثنا : قال أبو بكر األنباري

ما كان يعلمها حىت قدم : سألت األسود ما كان عبداهللا يصنع بسورة األعراف؟ فقال: زهري عن أيب إسحاق قال
مات عبداهللا بن مسعود رمحة اهللا عليه قبل أن يتعلم املعوذتني فلهذه العلة مل  :الكوفة قال وقد قال بعض أهل العلم

  .توجد يف مصحفه هذا على ما يأيت بيانه آخر الكتاب مث ذكر املعوذتني إن شاء اهللا تعاىل
 واحلديث الذي حدثناه إبراهيم بن موسى حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عمر بن هارون اخلرساين عن: قال أبو بكر

كان ممن ختم القرآن ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حي عثمان : ربيعة بن عثمان عن حممد بن كعب القرظي قال
بن عفان وعلي بن أيب طالب وعبد اهللا بن مسعود حديث ليس بصحيح عند أهل العلم إمنا هو مقصور على حممد 

  .بن كعب فهو مقطوع ال يؤخذ به وال يعول عليه

يدل على صحته ومما يبني لك ذلك أن " . خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد : " لسالمقوله عليه ا: قلت
أصحاب القراءات من أهل احلجاز والشام والعراق كل منهم عزا قراءته اليت اختارها إىل رجل من الصحابة قرأها 

إىل علي وابن مسعود وأسند  على رسول اهللا صلى عليه وسلم مل يستثن من مجلة القرآن شيئا فأسند عاصم قراءته
ابن كثري قراءته إىل أيب وكذلك أبو عمرو بن العالء أسند قراءته إىل أيب وأما عبد اهللا بن عامر فإنه أسند قراءته إىل 

عثمان وهؤالء كلهم يقولون قرأنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأسانيد هذه القراءات متصلة ورجاهلا 
  .ثقات قاله اخلطايب



  باب ما جاء يف ترتيب سور القرآن وآياته وشكله ونقطه وحتزيبه وتعشريه وعدد حروفه وأجزائه وكلماته وآيه
إن قال قائل قد اختلف السلف يف ترتيب سور القرآن فمنهم من كتب يف مصحفه السور على : قال ابن الطيب

اقَْرأْ بِاْسمِ {: مد ومنهم من جعل يف أولهتاريخ نزوهلا وقدم املكي على املدين ومنهم من جعل يف أول مصحفه احل
مث البقرة . } مَاِلِك َيْومِ الدِّينِ{: وهذا أول مصحف علي رضي اهللا عنه وأما مصحف ابن مسعود فإن أوله. } رَبَِّك

عراف مث مث النساء مث آل عمران مث األنعام مث األ} الْحَْمُد ِللَِّه{: مث النساء على ترتيب خمتلف ومصحف أيب كان أوله
فاجلواب أنه حيتمل أن يكون ترتيب السور : املائدة مث كذلك على اختالف شديد قال القاضي أبو بكر بن الطيب

على ما هي عليه اليوم يف املصحف كان على وجه االجتهاد من الصحابة وذكر ذلك مكي رمحه اهللا يف تفسري سورة 
لة يف األوائل هو من النيب صلى اهللا عليه وسلم وملا مل يأمر وذكر أن ترتيب اآليات يف السور ووضع البسم) براءة(

وذكر ابن وهب يف جامعه قال . بذلك يف أول سورة براءة تركت بال بسملة هذا أصح ما قيل يف ذلك وسيأيت
مسعت ربيعة يسأل مل قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع ومثانون سورة . مسعت سليمان بن بالل يقول

  نزلتا باملدينة؟ فقال وإمنا

قد قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه وقد اجتمعوا على العلم بذلك فهذا مما ننتهي إليه وال نسأل عنه : ربيعة
من كان منكم متأسيا فليتأس : وقد ذكر سنيد قال حدثنا معتمر عن سالم بن مسكني عن قتادة قال قال ابن مسعود

ه وسلم فإهنم كانوا أبر هذه األمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي
وأحسنها حاال اختارهم اهللا لصحبة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا هلم فضلهم واتبعوهم يف آثارهم 

على ما هو عليه يف مصحفنا كان  إن تأليف سور القرآن: فإهنم كانوا على اهلدى املستقيم وقال قوم من أهل العلم
على توقيف من النيب صلى اهللا عليه وسلم وأما ما روي من اختالف مصحف أيب وعلي وعبد اهللا فإمنا كان قبل 

روى يونس . العرض األخري وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رتب هلم تأليف السور بعد أن مل يكن فعل ذلك
إمنا ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : لمسعت مالكا يقو: عن ابن وهب قال

أن اهللا تعاىل أنزل القرآن مجلة إىل مساء الدنيا مث فرق على النيب صلى اهللا ) الرد(وذكر أبو بكر األنباري يف كتاب 
يسأل ويوقف جربيل رسول عليه وسلم يف عشرين سنة وكانت السورة تنزل يف أمر حيدث واآلية جوابا ملستخرب 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم على موضع السورة واآلية فاتساق السور كاتساق اآليات واحلروف فكله عن حممد خامت 
النبيني عليه السالم عن رب العاملني فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة فهو كمن أفسد نظم اآليات وغري 

حلق يف تقدمي البقرة على األنعام واألنعام نزلت قبل البقرة ألن رسول اهللا احلروف والكلمات وال حجة على أهل ا
صلى اهللا عليه وسلم أخذ عنه هذا الترتيب وهو كان يقول ضعوا هذه السور موضع كذا وكذا من القرآن وكان 

ن عياش عن حدثنا حسن بن احلباب حدثنا أبو هشام حدثنا أبو بكر ب. جربيل عليه السالم يقف على مكان اآليات
قال أبو بكر بن . } َيْسَتفْتُوَنَك قُلِ اللَُّه ُيفْتِيكُْم ِفي الْكَاللَِة{آخر ما نزل من القرآن : أيب إسحاق عن الرباء قال

آخر ما نزل من القرآن : وأخطأ أبو إسحاق ألن حممد بن السائب حدثنا عن أيب السائب عن ابن عباس قال: عياش
  ُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ َما كََسَبْتوَاتَّقُوا َيوْماً تُْرَج{

قال أبو ". جربيل للنيب عليهما السالم يا حممد ضعها يف رأس مثانني ومائتني من البقرة : " فقال. } َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ
س جيب أن تكون مرتبة على ومن قال هبذا القول ال يقول إن تالوة القرآن يف الصالة والدر: احلسن بن بطال

حسب الترتيب املوقف عليه يف املصحف بل إمنا جيب تأليف سورة يف الرسم واخلط خاصة وال يعلم أن أحدا منهم 



قال إن ترتيب ذلك واجب يف الصالة ويف قراءة القرآن ودرسه وأنه ال حيل ألحد أن يتلقن الكهف قبل البقرة وال 
ال يضرك أية قرأت قبل وقد كان النيب صلى اهللا : ة رضي اهللا عنها للذي سأهلااحلج قبل الكهف أال ترى قول عائش

عليه وسلم يقرأ يف الصالة السورة يف ركعة مث يقرأ يف ركعة أخرى بغري السورة اليت تليها وأما ما روي عن ابن 
بذلك من يقرأ السورة مسعود وابن عمر أهنما كرها أن يقرأ القرآن منكوسا وقاال ذلك منكوس القلب فإمنا عنيا 

منكوسة ويبتدئ من آخرها إىل أوهلا ألن ذلك حرام حمظور ومن الناس من يتعاطى هذا يف القرآن والشعر ليذلل 
  .لسانه بذلك ويقدر على احلفظ وهذا حظره اهللا تعاىل ومنعه يف القرآن ألنه إفساد لسوره وخمالفة ملا قصد هبا

ملصاحف على تاريخ نزوله ما صح وثبت أن اآليات كانت تنزل باملدينة فتوضع ومما يدل على أنه ال جيب إثباته يف ا
تعين ". وما نزلت سورة البقرة والنساء إال وأنا عنده : " يف السورة املكية أال ترى قول عائشة رضي اهللا عنها

نزول لوجب أن ينتقض باملدينة وقد قدمتا يف املصحف على ما نزل قبلهما من القرآن مبكة ولو ألفوه على تاريخ ال
  .ترتيب آيات السور
نزل : حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج بن منهال حدثنا مهام عن قتادة قال: قال أبو بكر األنباري

باملدينة من القرآن البقرة، وآل عمران، والنساء، واملائدة، واألنفال، وبراءة، والرعد، والنحل، واحلج، والنور، 
مد، والفتح، واحلجرات، والرمحن، واحلديد، واجملادلة، واحلشر، واملمتحنة، والصف، واجلمعة، واألحزاب، وحم

  واملنافقون، والتغابن، والطالق،

ة هؤالء السور نزلن باملدين} إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه { و } إِذَا ُزلْزِلَِت{ إىل رأس العشر، و } َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلمَ ُتَحرُِّم{ و 
  .وسائر القرآن نزل مبكة

فمن عمل على ترك األثر واإلعراض عن اإلمجاع ونظم السور على منازهلا مبكة واملدينة مل يدر أين : قال أبو بكر
تقع الفاحتة الختالف الناس يف موضع نزوهلا ويضطر إىل تأخري اآلية اليت يف رأس مخس وثالثني ومائتني من البقرة إىل 

وقد . سد نظم القرآن فقد كفر به ورد على حممد صلى اهللا عليه وسلم ما حكاه عن ربه تعاىلرأس األربعني ومن أف
إن علة تقدمي املدين على املكي هو أن اهللا تعاىل خاطب العرب بلغتها وما تعرف من أفانني خطاهبا وحماورهتا : قيل

ذا املعىن يف كتاب اهللا تعاىل الذي لو فلما كان فن من كالمهم مبنيا على تقدمي املؤخر وتأخري املقدم خوطبوا هب
  :قال عبيد بن األبرص. فقدوه من القرآن لقالوا ما باله عري من هذا الباب املوجود يف كالمنا املستحلي من نظامنا

  وغريت حاهلا اخلطوب... أن بدلت منهم وحوشا 
  كأن شأنيهما شعيب... عيناك دمعها سروب 

من أهلها وحوشا فقدم املؤخر وأخر املقدم ومعىن سروب منصب على وجه أراد عيناك دمعها سروب ألن تبدلت 
  :األرض ومنه السارب للذاهب على وجهه يف األرض قال الشاعر

  أين سربت وكنت غري سروب
  .متفرق: شعيب. شأنيهما الشأن واحد الشئون وهي مواصل قبائل الرأس وملتقاها ومنها جييء الدمع: وقوله

ف ونقطه فروي أن عبد امللك بن مروان أمر به وعمله فتجرد لذلك احلجاج بواسط وأما شكل املصح) فصل(
وجد فيه وزاد حتزيبه وأمر وهو وايل العراق احلسن وحيي بن يعمر بذلك وألف إثر ذلك بواسط كتابا يف القراءات 

ن ألف ابن جماهد مجع فيه ما روي من اختالف الناس فيما وافق اخلط ومشى الناس على ذلك زمانا طويال إىل أ
  .كتابه يف القراءات



وأسند الزبيدي يف كتاب الطبقات إىل املربد أن أول من نقط املصحف أبو األسود الدؤيل؛ وذكر أيضا أن ابن 
  .سريين كان له مصحف نقطه له حيىي بن يعمر

إن : بذلك وقيل مر يب يف بعض التواريخ أن املأمون العباسي أمر: وأما وضع األعشار فقال ابن عطية -)فصل(
احلجاج فعل ذلك وذكر أبو عمرو الداين يف كتاب البيان له عن عبد اهللا بن مسعود أنه كره التعشري يف املصحف 

مسعت مالكا وسئل عن العشور : وقال أشهب. وأنه كان حيكه وعن جماهد أن كره التعشري والطيب يف املصحف
وقال تعشري املصحف باحلرب ال بأس به وسئل عن . فكره ذلكاليت تكون يف املصحف باحلمرة وغريها من األلوان 

إين أكره ذلك يف أمهات املصاحف أن يكتب : املصاحف يكتب فيها خوامت السور يف كل سورة ما فيها من آية قال
مث أخرج إلينا مصحفا : قال أشهب. فيها شيء أو يشكل فأما ما يتعلم به الغلمان من املصاحف فال أرى بذلك بأسا

ده كتبه إذ كتب عثمان املصاحف فرأينا خوامته من حرب على عمل السلسلة يف طول السطر ورأيته معجوم اآلي جل
كان القرآن جمردا يف املصاحف فأول : بدءوا فنقطوا مث مخسوا مث عشروا وقال حيىي بن أيب كثري: باحلرب وقال قتادة

 بأس به هو نور له مث أحدثوا نقطا عند منتهى اآلي مث أحدثوا ال: ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء والثاء وقالوا
رأى إبراهيم النخعي يف مصحفي فاحتة سورة كذا وكذا فقال يل احمه فإن عبد : الفواتح واخلواتيم وعن أيب محزة قال

أكتب يف أ: ال ختلطوا يف كتاب اهللا ما ليس فيه وعن أيب بكر السراج قال قلت أليب رزين: اهللا بن مسعود قال
  .إين أخاف أن ينشأ قوم ال يعرفونه فيظنونه من القرآن: مصحفي سورة كذا وكذا؛ قال

وهذه األخبار كلها تؤذن بأن التعشري والتخميس وفواتح السور ورءوس اآلي من عمل : قال الّداين رضي اهللا عنه
ومن غريهم إمنا كره أن يعمل الصحابة رضي اهللا عنهم قادهم إىل عمله االجتهاد وأرى أن من كره ذلك منهم 

باأللوان كاحلمرة والصفرة وغريمها؛ على أن املسلمني يف سائر اآلفاق قد أطبقوا على جواز ذلك واستعماله يف 
  .األمهات وغريها واحلرج واخلطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه إن شاء اهللا

أن احلجاج بن يوسف مجع القراء واحلفاظ  وأما عدد حروفه وأجزائه فروى سالم أبو حممد احلماين -)فصل(
وكنت فيهم، فحسبنا فأمجعنا على أن القرآن : أخربوين عن القرآن كله كم من حرف هو قال: والكتاب فقال

فأخربوين إىل أي حرف ينتهي نصف : ثلثمائة ألف حرف وأربعون ألف حرف وسبعمائة حرف وأربعون حرفا قال
يف الفاء قال فأخربوين بأثالثه فإذا الثلث األول رأس مائة من براءة والثلث } طَّْفَولَْيَتلَ{القرآن فإذا هو الكهف 

فأخربوين بأسباعه على : الثاين رأس مائة أو إحدى ومائة من طسم الشعراء والثلث الثالث مابقي من القرآن قال
أُولَِئكَ {يف الدال والسبع الثاين يف األعراف } دَّفَِمنُْهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن َص{احلروف فإذا أول سبع يف النساء 

َوِلكُلِّ {يف األلف من آخر أكلها والسبع الرابع يف احلج } أُكُلَُها َداِئٌم{يف التاء والسبع الثالث يف الرعد } َحبِطَْت
يف اهلاء والسبع السادس } َوال ُمْؤِمنٍَةَوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ { يف األلف والسبع اخلامس يف األحزاب } أُمٍَّة َجَعلَْنا َمْنَسكاً

علمناه يف أربعة : يف الواو والسبع السابع ما بقي من القرآن قال سالم أبو حممد} الظَّانَِّني بِاللَِّه ظَنَّ السَّْوِء{يف الفتح 
ف والربع الثالث أشهر وكان احلجاج يقرأ يف كل ليلة ربعا فأول ربعه خامتة األنعام والربع الثاين يف الكهف وليتلط

خامتة الزمر والربع الرابع ما بقي من القرآن ويف هذه اجلملة خالف مذكور يف كتاب البيان أليب عمرو الداين من 
مجيع عدد آي : أراد الوقوف عليه وجده هناك فصل وأما عدد آي القرآن يف املدين األول فقال حممد بن عيسى

وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل املدينة ومل يسموا : ل أبو عمروقا. القرآن يف املدين األول ستة آالف آية
  .يف ذلك أحدا بعينه يسندونه إليه



عدد آي : وأما املدين األخري فهو يف قول إمساعيل بن جعفر ستة آالف آية ومائتا آية وأربع عشرة آية وقال الفضل
عدد آي القرآن يف قول : قال حممد بن عيسى. شرة آيةالقرآن يف قول املكيني ستة آالف آية ومائتا آية وتسع ع

الكوفيني ستة آالف آية ومائتا آية وثالثون وست آيات وهو العدد الذي رواه سليم والكسائي عن محزة وأسنده 
ومجيع عدد آي القرآن يف عدد البصريني ستة آالف ومائتان وأربع : قال حممد. الكسائي إىل على رضي اهللا عنه

لعدد الذي مضى عليه سلفهم حىت اآلن وأما عدد أهل الشام فقال حيىي بن احلارث الذماري ستة آالف آيات وهو ا
فظننت أن حيي مل : ومائتان وست وعشرون يف رواية ستة آالف ومائتان ومخس وعشرون نقص آية قال ابن ذكوان

د اليت يتداوهلا الناس تأليفا ويعدون هبا يف سائر اآلفاق فهذه األعدا: قال أبو عمرو} بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{ يعد 
  .قدميا وحديثا

سبعة وسبعون ألفا وأربعمائة  -يف قول عطاء بن يسار -مجيع كلمات القرآن: وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان
  .وتسع وثالثون كلمة وحروفه ثلثمائة ألف وثالثة وعشرون ألفا ومخسة عشر حرفا

هذا ما أحصينا من القرآن : وقال عبداهللا بن كثري عن جماهد قال. ما تقدم عن احلماين قبل هذاهذا خيالف : قلت
وهو ثلثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة ومثانون حرفا وهذا خيالف ما ذكره قبل هذا عن احلمداين 

  .من عّد حروفه
  باب ذكر معىن السورة واآلية والكلمة واحلرف

اإلبانة هلا من سورة أخرى وانفصاهلا عنها ومسيت بذلك ألنه يرتفع فيها من منزلة ) كالم العرب(معىن السورة يف 
  :إىل منزلة قال النابغة

  ترى كل ملك دوهنا يتذبذب... أمل تر أن اهللا أعطاك سورة 
تفع من مسيت بذلك لشرفها وارتفاعها كما يقال ملا ار: وقيل. أي منزلة شرف ارتفعت إليها عن منزل امللوك

  مسيت بذلك ألن قارئها يشرف على ما مل يكن: وقيل. األرض سور

مسيت بذلك ألهنا قطعت من القرآن على حدة من قول السرب للبقية سؤر : عنده كسور البناء؛ كله بغري مهز وقيل
. ا قبلهاوجاء يف أسآر الناس أي بقاياهم فعلى هذا يكون األصل سؤرة باهلمزة مث خففت فأبدلت واوا النضمام م

  :مسيت بذلك لتمامها وكماهلا من قول العرب للناقة التامة سورة ومجع سورة سور بفتح الواو وقال الشاعر: وقيل
  سود احملاجر ال يقرأن بالسور

وجيوز أن جيمع على سورات وسورات وأما اآلية فهي العالمة مبعىن أهنا عالمة النقطاع الكالم الذي قبلها من الذي 
بيين وبني فالن آية؛ أي عالمة ومن ذلك قوله : وتقول العرب. له أي هي بائنة من أختها ومنفردةبعدها وانفصا

  :وقال النابغة} إِنَّ آَيةَ ُملْكِِه{: تعاىل
  لستة أعوام وذا العام سابع... تومهت آيات هلا فعرفتها 

قال برج بن . بآياهتم أي جبماعتهم مسيت آية ألهنا مجاعة حروف من القرآن وطائفة منه كما يقال خرج القوم: وقيل
  :مسهر الطائي

  بآياتنا نزجي اللقاح املطافال... خرجنا من النقبني الحي مثلنا 
أيية على : مسيت آية ألهنا عجب يعجز البشر عن التكلم مبثلها واختلف النحويون يف أصل آية فقال سيبويه: وقيل

وقال . قبلها انقلبت ألفا فصارت آية هبمزة بعدها مدةفعلة مثل أكمة وشجرة فلما حتركت الياء وانفتح ما 
أصلها آيية على وزن فاعلة مثل آمنة فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها مث حذفت اللتباسها : الكسائي



أصلها أيية بتشديد الياء األوىل فقلبت ألفا كراهة للتشديد فصارت آية ومجعها آي وآيات : وقال الفراء. باجلمع
  :وأنشد أبو زيد. وآياء

  غري أثافيه وأرمدائه... مل يبق هذا الدهر من آيائه 

وأما الكلمة فهي الصورة القائمة جبميع ما خيتلط هبا من الشبهات أي احلروف وأطول الكلم يف كتاب اهللا عز وجل 
فهو } فَأَسْقَْيَناكُُموُه{: وشبههما؛ فأما قوله} أَُنلْزُِمكُُموَها{ و } لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم{: ما بلغ عشرة أحرف حنو قوله تعاىل

عشرة أحرف يف الرسم وأحد عشر يف اللفظ وأقصرهن ما كان على حرفني حنو ما وال ولك وله وما أشبه ذلك 
ومن حروف املعاين ما هو على كلمة واحدة مثل مهزة االستفهام وواو العطف إال أنه ال ينطق به مفردا وقد تكون 

و } طه{و } املص{و } امل{وكذلك } َوالَْعصْرِ} {َوالضَُّحى} {َوالْفَجْرِ{: آية تامة حنو قوله تعاىلالكلمة وحدها 
وال أعلم : قال أبو عمرو الداين. يف قول الكوفيني وذلك يف فواتح السور فأما يف حشوهن فال} حم{و } يس{

وقد أتت كلمتان متصلتان ومها آيتان وذلك يف  .ال غري} ُمْدَهامََّتاِن{يف الرمحن : كلمة هي وحدها آية إال قوله
وقد تكون الكلمة يف غري هذا اآلية التامة والكالم القائم بنفسه وإن . على قول الكوفيني ال غري} حم عسق{: قوله

إمنا يعين : لقي} َوَتمَّْت كَِلَمُت َربِّكَ الُْحْسَنى َعلَى بَنِي إِْسرائيلَ بَِما صََبُروا{: كان أكثر أو أقل قال عز وجل
إىل آخر اآليتني وقال عز . } نُرِيدُ أَنْ َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِفي اَألْرضِ{: بالكلمة ها هنا قوله تبارك وتعاىل

على كلمتان خفيفتان : " ال إله إال اهللا وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال جماهد} وَأَلَْزمَُهْم كَِلَمةَ التَّقَْوى{: وجل
وقد تسمي العرب القصيدة " . اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم

يف كلمته كذا أي يف قصيدته : بأسرها والقصة كلها كلمة فيقولون قال قس يف كلمته كذا أي يف خطبته وقال زهري
الكالم كلمة إذ كانت الكلمة منها على عادهتم يف تسميتهم  وقال فالن يف كلمته يعين يف رسالته فتسمي مجلة

  .الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره وكان بسبب منه جمازا واتساعا
وأما احلرف فهو الشبهة القائمة وحدها من الكلمة وقد يسمى احلرف كلمة والكلمة حرفا على ما بيناه من 

  ن قيل فكيف يسمى ما جاء منفإ: االتساع واجملاز قال أبو عمرو الداين

كلمة ال حرفا وذلك من جهة : حروف اهلجاء يف الفواتح على حرف واحد حنو ص و ق و ن حرفا أو كلمة؟ قلت
أن احلرف ال يسكت عليه وال ينفرد وحده يف الصورة وال ينفصل مما خيتلط به وهذه احلروف مسكوت عليها 

وقد يكون احلرف يف غري : ك مسيت كلمات ال حروفا قال أبو عمرومنفردة منفصلة كانفراد الكلم وانفصاهلا فلذل
أي على وجه ومذهب ومن ذلك } َوِمَن النَّاسِ َمْن َيعُْبُد اللََّه َعلَى حَْرٍف{: قال اهللا عز وجل. هذا املذهب والوجه

  .هللا أعلمأي سبعة أوجه من اللغات وا" أنزل القرآن على سبعة أحرف: " قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  باب هل ورد يف القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أوال

ال خالف بني األئمة أنه ليس يف القرآن كالم مركب على أساليب غري العرب وأن فيه أمساء أعالما ملن لسانه غري 
العرب  لسان العرب كإسرائيل وجربيل وعمران ونوح ولوط واختلفوا هل وقع فيه غري أعالم مفردة من غري كالم

فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب والطربي وغريمها إىل أن ذلك ال يوجد فيه وأن القرآن عريب صريح وما وجد 
فيه من األلفاظ اليت تنسب إىل سائر اللغات إمنا اتفق فيها أن تواردت اللغات عليها فتكلمت هبا العرب والفرس 

األلفاظ لقلتها ال خترج القرآن عن كونه عربيا مبينا وال واحلبشة وغريهم وذهب بعضهم إىل وجودها فيه وأن تلك 
يُْؤِتكُْم {و } إِنَّ َناِشئَةَ اللَّْيلِ{رسول اهللا عن كونه متكلما بلسان قومه فاملشكاة الكوة ونشأ قام من الليل ومنه 



رد املننت بلسان الترك أي األسد كله بلسان احلبشة والغساق البا} فَرَّْت ِمْن قَْسَوَرٍة{. أي ضعفني} ِكفْلَْينِ
والقسطاس امليزان بلغة الروم والسجيل احلجارة والطني بلسان الفرس والطور اجلبل واليم البحر بالسريانية والتنور 

فحقيقة العبارة عن هذه األلفاظ أهنا يف األصل أعجمية لكن استعملتها العرب : وجه األرض بالعجمية قال ابن عطية
الوجه وقد كان للعرب العاربة اليت نزل القرآن بلساهنا بعض خمالطة لسائر األلسنة وعربتها فهي عربية هبذا 

  بتجارات وبرحليت قريش وكسفر مسافر بن أيب عمرو إىل الشام،

وكسفر عمر بن اخلطاب وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إىل أرض احلبشة وكسفر األعشى إىل احلرية 
يف اللغة فعلقت العرب هبذا كله ألفاظا أعجمية غريت بعضها بالنقص من حروفها  وصحبته لنصاراها مع كونه حجة

وجرت إىل ختفيف ثقل العجمة واستعملتها يف أشعارها وحماوراهتا حىت جرى جمرى العريب الصحيح ووقع هبا البيان 
مل يعرف ابن عباس معىن وعلى هذا احلد نزل هبا القرآن فإن جهلها عريب ما فكجهله الصريح مبا يف لغة غريه كما 

وما ذهب إليه الطربي رمحه اهللا من أن اللغتني اتفقتا يف لفظة لفظة فذلك بعيد بل : فاطر إىل غري ذلك قال ابن عطية
  .إحدامها أصل واألخرى فرع يف األكثر ألنا ال ندفع أيضا جواز االتفاق قليال شاذا

خيلة يف كالمهم ليس بأوىل من العكس فإن العرب ال واألول أصح وقوله هي أصل يف كالم غريهم د: قال غريه
خيلو أن تكون ختاطبت هبا أوال فإن كان األول فهي من كالمهم إذ ال معىن للغتهم وكالمهم إال ما كان كذلك 

: فإن قيل. عندهم وال يبعد أن يكون غريهم قد وافقهم على بعض كلماهتم وقد قال ذلك اإلمام الكبري أبو عبيدة
الكلمات على أوزان كالم العرب فال تكون منه قلنا ومن سلم لكم أنكم حصرمت أوزاهنم حىت خترجوا ليست هذه 

هذه منها فقد حبث القاضي عن أصول أوزان كالم العرب ورد هذه األمساء إليها على الطريقة النحوية وأما إن مل 
فون وحينئذ ال يكون القرآن عربيا مبينا وال تكن العرب ختاطبت هبا وال عرفتها استحال أن خياطبهم اهللا مبا ال يعر

  .يكون الرسول خماطبا لقومه بلساهنم واهللا أعلم
  باب ذكر نكت يف إعجاز القرآن وشرائط املعجزة وحقيقتها

املعجزة واحدة معجزات األنبياء الدالة على صدقهم صلوات اهللا عليهم ومسيت معجزة ألن البشر يعجزون عن 
  .ها مخسة فإن اختل منها شرط ال تكون معجزةاإلتيان مبثلها وشرائط

فالشرط األول من شروطها أن تكون مما ال يقدر عليها إال اهللا سبحانه وإمنا وجب حصول هذا الشرط للمعجزة 
ألنه لو أتى آت يف زمان يصح فيه جميء الرسل وادعى الرسالة وجعل معجزته أن يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد مل 

معجزة له وال داال على صدقه لقدرة اخللق على مثله وإمنا جيب أن تكون املعجزات كفلق يكن هذا الذي ادعاه 
  .البحر وانشقاق القمر وما شاكلها مما ال يقدر عليها البشر

والشرط الثاين هو أن خترق العادة وإمنا وجب اشتراط ذلك ألنه لو قال املدعي للرسالة آييت جميء الليل بعد النهار 
ن مشرقها مل يكن فيما ادعاه معجزة ألن هذه األفعال وإن كان ال يقدر عليها إال اهللا فلم تفعل وطلوع الشمس م

من أجله وقد كان قبل دعواه على ما هي عليه يف حني دعواه ودعواه يف داللتها على نبوته كدعوى غريه فبان أنه 
يدل على صدقه وذلك أن يقول الدليل ال وجه له يدل على صدقه والذي يستشهد به الرسول عليه السالم له وجه 

على صدقي أن خيرق اهللا تعاىل العادة من أجل دعواي على الرسالة فيقلب هذه العصا ثعبانا ويشق احلجر وخيرج 
من وسطه ناقة أو ينبع املاء من بني أصابعي كما ينبعه من العني أو ما سوى ذلك من اآليات اخلارقة للعادات اليت 

رض والسموات فتقوم له هذه العالمات مقام قول الرب سبحانه لو أمسعنا كالمه العزيز وقال ينفرد هبا جبار األ



صدق أنا بعثته ومثال هذه املسألة وهللا ولرسوله املثل األعلى ما لو كانت مجاعة حبضرة ملك من ملوك األرض وقال 
كذا ودليل ذلك أن امللك يصدقين بفعل أحد رجاله وهو مبرأى منه وامللك يسمعه امللك يأمركم أيها اجلماعة بكذا و

من أفعاله وهو أن خيرج خامته من يده قاصدا بذلك تصديقي فإذا مسع امللك كالمه هلم ودعواه فيهم مث عمل ما 
استشهد به على صدقه قام ذلك مقام قوله لو قال صدق فيما ادعاه علي فكذلك إذا عمل اهللا عمال ال يقدر عليه 

على يد الرسول قام ذلك الفعل مقام كالمه تعاىل لو أمسعناه وقال صدق عبدي يف دعوة  إال هو وخرق به العادة
  .الرسالة وأنا أرسلته إليكم فامسعوا له وأطيعوا

والشرط الثالث هو أن يستشهد هبا مدعي الرسالة على اهللا عز وجل فيقول آييت أن يقلب اهللا سبحانه هذا املاء زيتا 
  .ا تزلزيل فإذا فعل اهللا سبحانه ذلك حصل املتحدى بهأو حيرك األرض عند قويل هل

الشرط الرابع هو أن تقع على وفق دعوى املتحدي هبا املستشهد بكوهنا معجزة له وإمنا وجب اشتراط هذا الشرط 
آية نبويت ودليل حجيت أن تنطق يدي أو هذه الدابة فنطقت يده أو الدابة بأن قالت : ألنه لو قال املدعي للرسالة

ب وليس هو نيب فإن هذا الكالم الذي خلقه اهللا تعاىل دال على كذب ذلك املدعي للرسالة ألن ما فعله اهللا مل كذ
يقع على وفق دعواه وكذلك ما يروى أن مسيلمة الكذاب لعنه اهللا تفل يف بئر ليكثر ماؤها فغارت البئر وذهب ما 

آليات املكذبة ملن ظهرت على يديه ألهنا وقعت على كان فيها من املاء فما فعل اهللا سبحانه من هذا كان من ا
  .خالف ما أراده املتنبئ الكذاب

والشرط اخلامس من شروط املعجزة أال يأيت أحد مبثل ما أتى به املتحدي على وجه املعارضة فإن مت األمر املتحدى 
لى نبوة من ظهرت على يده به املستشهد به على النبوة على هذا الشرط مع الشروط املتقدمة فهي معجزة دالة ع

فإن أقام اهللا تعاىل من يعارضه حىت يأيت مبثل ما أتى به يعمل مثل ما عمل بطل كونه نبيا وخرج عن كونه معجزا ومل 
اُه قُلْ أَْم َيقُولُونَ افْتََر{: وقال} فَلَْيأُْتوا بَِحدِيٍث ِمثِْلِه إِنْ كَانُوا َصاِدقَِني{: يدل على صدقه وهلذا قال املوىل سبحانه

إن ادعيتم أن هذا القرآن من نظم حممد صلى اهللا عليه وسلم وعمله : كأنه يقول} فَأُْتوا بَِعْشرِ سَُورٍ ِمثِْلِه ُمفَْتَريَاٍت
فاعملوا عشر سور من جنس نظمه فإذا عجزمت بأسركم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من نظمه وال من عمله ال يقال 

اخلمسة ال تظهر إال على أيدي الصادقني وهذا املسيح الدجال فيما رويتم عن نبيكم إن املعجزات املقيدة بالشروط 
صلى اهللا عليه وسلم يظهر على يديه من اآليات العظام واألمور اجلسام ما هو معروف مشهور فإنا نقول ذلك 

الدليل العقلي على أن بعثة يدعي الرسالة وهذا يدعي الربوبية وبينهما من الفرقان ما بني البصراء والعميان وقد قام 
  بعض اخللق

  .إىل بعض غري ممتنعة وال مستحيلة فلم يبعد أن يقيم اهللا تعاىل األدلة على صدق خملوق أتى عنه بالشرع وامللة
ودلت األدلة العقلية أيضا على أن املسيح الدجال فيه التصوير والتغيري من حال إىل حال وثبت أن هذه الصفات ال 

  .دثات تعاىل رب الربيات عن أن يشبه شيئا أو يشبه شيء ليس كمثله شيء هو السميع البصريتليق إال باحمل
ما اشتهر نقله وانقرض عصره مبوت النيب صلى اهللا  -األول: إذا ثبت هذا فاعلم أن املعجزات على ضربني -فصل

وقع لسامعها العلم بذلك ما تواترت األخبار بصحته وحصوله واستفاضت بثبوته ووجوده و -عليه وسلم والثاين
ضرورة ومن شرطه أن يكون الناقلون له خلقا كثريا ومجا غفريا وأن يكونوا عاملني مبا نقلوه علما ضروريا وأن 

يستوي يف النقل أوهلم وآخرهم ووسطهم يف كثرة العدد حىت يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب وهذه صفة نقل 
والسالم ألن األمة رضي اهللا عنها مل تزل تنقل القرآن خلفا عن سلف القرآن ونقل وجود النيب عليه الصالة 



والسلف عن سلفه إىل أن يتصل ذلك بالنيب عليه السالم املعلوم وجوده بالضرورة وصدقه باألدلة واملعجزات 
والرسول أخذه عن جربيل عليه السالم عن ربه عز وجل فنقل القرآن يف األصل رسوالن معصومان من الزيادة 

النقصان ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر الذين ال جيوز عليهم الكذب فيما ينقلوه ويسمعونه لكثرة العدد ولذلك و
وقع لنا العلم الضروري بصدقهم فيما نقلوه من وجود حممد صلى اهللا عليه وسلم ومن ظهور القرآن على يديه 

يه من وجود البلدان كالبصرة والشام والعراق وخرسان وحتديه به ونظري ذلك من علم الدنيا علم اإلنسان مبا نقل إل
واملدينة ومكة وأشباه ذلك من األخبار الكثرية الظاهرة املتواترة فالقرآن معجزة نبينا صلى اهللا عليه وسلم الباقية 

  .بعده إىل يوم القيامة ومعجزة كل نيب انقرضت بانقراضه أو دخلها التبديل والتغيري كالتوراة واإلجنيل

  :جوه إعجاز القرآن الكرمي عشرةوو
النظم البديع املخالف لكل نظم معهود يف لسان العرب ويف غريها ألن نظمه ليس من نظم الشعر يف شيء : منها

ويف صحيح مسلم أن أنيسا أخا أيب ذر } َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنبَِغي لَُه{ وكذلك قال رب العزة الذي توىل نظمه 
يقولون شاعر كاهن ساحر : لقيت رجال مبكة على دينك يزعم أن اهللا أرسله قلت فما يقول الناس قال:  ذرقال أليب

وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس لقد مسعت قول الكهنة فما هو بقوهلم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم 
وكذلك أقر عتبة بن ربيعة أنه ليس بسحر وال  يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر واهللا إنه لصادق وإهنم لكاذبون

فإذا اعترف عتبة على . فصلت على ما يأيت بيانه هنالك} حم{: شعر ملا قرأ عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
موضعه من اللسان وموضعه من الفصاحة والبالغة بأنه ما مسع مثل القرآن قط كان يف هذا القول مقرا بإعجاز 

  .بائه من املتحققني بالفصاحة والقدرة على التكلم جبميع أجناس القول وأنواعهالقرآن له ولضر
  .األسلوب املخالف جلميع أساليب العرب: ومنها
: إىل آخرها وقوله سبحانه} ق وَالْقُْرآِن الَْمجِيِد{ اجلزالة اليت ال تصح من خملوق حبال وتأمل ذلك يف سورة : ومنها

َوال َتْحَسَبنَّ اللََّه غَاِفالً َعمَّا َيْعَملُ {: إىل آخر السورة وكذلك قوله سبحانه} ُتُه َيْوَم الِْقَيامَِةوَالْأَْرُض َجِميعاً قَْبَض{
فمن علم أن اهللا سبحانه وتعاىل هو احلق علم أن مثل هذه اجلزالة ال : قال ابن احلصار. إىل آخر السورة} الظَّاِلُمونَ

وال أن يقول ويرسل } ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوَم{: لوك الدنيا أن يقولتصح يف خطاب غريه وال يصح من أعظم م
وهذه الثالثة من النظم واألسلوب واجلزالة الزمة كل سورة بل هي : الصواعق فيصيب هبا من يشاء قال ابن احلصار

ع التحدي الزمة كل آية ومبجموع هذه الثالثة يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كالم البشر وهبا وق
  والتعجيز ومع هذا فكل سورة تنفرد هبذه الثالثة، من غري أن

ينضاف إليها أمر آخر من الوجوه العشرة فهذه سورة الكوثر ثالث آيات قصار وهي أقصر صورة يف القرآن وقد 
صدقني اإلخبار عن الكوثر وعظمه وسعته وكثرة أوانيه وذلك يدل على أن امل: تضمنت اإلخبار عن مغيبني أحدمها

به أكثر من أتباع سائر الرسل والثاين اإلخبار عن الوليد بن املغرية وقد كان عند نزول اآلية ذا مال وولد على ما 
مث أهلك } ذَرْنِي َوَمْن َخلَقُْت َوِحيداً َوَجَعلُْت لَُه َماالً َمْمدُوداً وََبنَِني ُشُهوداً َوَمهَّْدُت لَُه َتْمهِيداً{ : يقتضيه قول احلق

  .هللا سبحانه ماله وولده وانقطع نسلها
التصرف يف لسان العرب على وجه ال يستقل به عريب حىت يقع منهم االتفاق من مجيعهم على إصابته يف : ومنها

  .وضع كل كلمة وحرف موضعه
طه بيمينه اإلخبار عن األمور اليت يف أول الدنيا إىل وقت نزوله من أمي ما كان يتلو من قبله من كتاب وال خي: ومنها



فأخرب مبا كان من قصص األنبياء مع أممها والقرون اخلالية يف دهرها وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه وحتدوه به من 
قصة أهل الكهف وشأن موسى واخلضر عليهما السالم وحال ذي القرنني فجاءهم وهو أمي من أمة أمية ليس هلا 

وحنن نعلم ضرورة أن هذا : قوا صدقه قال القاضي ابن الطيببذلك علم مبا عرفوا من الكتب السالفة صحته فتحق
مما ال سبيل إليه إال عن تعلم وإذا كان معروفا أنه مل يكن مالبسا ألهل اآلثار ومحلة األخبار وال مترددا إىل املتعلم 

يد من جهة منهم وال كان ممن يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه علم أنه ال يصل إىل علم ذلك إال بتأي
  .الوحي
الوفاء بالوعد، املدرك باحلس يف العيان يف كل ما وعد اهللا سبحانه وينقسم إىل أخباره املطلقة كوعده بنصر : ومنها

َوَمْن َيَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو { : رسوله عليه السالم وإخراج الذين أخرجوه من وطنه وإىل وعد مقيد بشرط كقوله
إِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِعْشُرونَ صَابُِرونَ َيْغِلبُوا { و} َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعلْ لَُه َمْخَرجاً} {ُيْؤِمْن بِاللَِّه يَْهِد قَلَْبُه وَمْن} { ََحْسبُُه
  .وشبه ذلك} ِمائََتيْنِ
  :اإلخبار عن املغيبات يف املستقبل اليت ال يطلع عليها إال بالوحي فمن ذلك: ومنها

ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ { : بيه عليه السالم أنه سيظهر دينه على األديان بقوله تعاىلما وعد اهللا ن
إذا أغزى جيوشه عرفهم ما وعدهم اهللا يف إظهار دينه ليثقوا : اآلية ففعل ذلك وكان أبو بكر رضي اهللا عنه} الَْحقِّ

َوَعدَ {: ذلك فلم يزل الفتح يتواىل شرقا وغربا برا وحبرا قال اهللا تعاىلبالنصر وليستيقنوا بالنجح وكان عمر يفعل 
لَقَْد { : وقال} ْن قَْبِلهِْماللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم ِفي الْأَْرضِ كََما اسَْتْخلََف الَِّذيَن ِم

َوإِذْ َيِعدُكُُم اللَُّه إِْحَدى {: وقال} ْؤيا بِالَْحقِّ لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَم إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِنيَصَدَق اللَُّه َرسُولَُه الرُّ
ه كلها أخبار عن فهذ} امل غُِلَبِت الرُّوُم ِفي أَدَْنى الْأَْرضِ َوُهْم ِمْن َبْعِد غَلَبِهِْم َسَيْغِلُبونَ{: وقال} الطَّاِئفََتْينِ أَنََّها لَكُْم

الغيوب اليت ال يقف عليها إال رب العاملني أو من أوقفه عليها رب العاملني فدل على أن اهللا تعاىل قد أوقف عليها 
  .رسوله لتكون داللة على صدقه

  .ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام مجيع األنام يف احلالل واحلرام ويف سائر األحكام: ومنها
  .البالغة اليت مل جتر العادة بأن تصدر يف كثرهتا وشرفها من آدمي احلكم: ومنها
َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجدُوا {: التناسب يف مجيع ما تضمنه ظاهرا وباطنا من غري اختالف قال اهللا تعاىل: ومنها

  .} ِفيِه اخِْتالفاً كَِثرياً
ة اهللا عليهم، ووجه حادي عشر قاله النظام وبعض القدرية أن وجه فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا رمح: قلت

اإلعجاز هو املنع من معارضته والصرفة عند التحدي مبثله وأن املنع والصرفة هو املعجزة دون ذات القرآن وذلك 
قبل  أن اهللا تعاىل صرف مهمهم عن معارضته مع حتديهم بأن يأتوا بسورة من مثله وهذا فاسد ألن إمجاع األمة

حدوث املخالف أن القرآن هو املعجز فلو قلنا إن املنع والصرفة هو املعجز خلرج القرآن عن أن يكون معجزا 
وذلك خالف اإلمجاع وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو املعجز ألن فصاحته وبالغته أمر خارق للعادة إذ مل 

لوفا معتادا منهم دل على أن املنع والصرفة مل يكن يوجد قط كالم على هذا الوجه فلما مل يكن ذلك الكالم مأ
  واختلف من قال هبذه الصرفة. معجزا

أهنم صرفوا عن التعرض له  -أهنم صرفوا عن القدرة عليه ولو تعرضوا له لعجزوا عنه الثاين -أحدمها: على قولني
  .مع كونه يف مقدورهم ولو تعرضوا له جلاز أن يقدروا عليه



أن اهللا : لتحدي يف القرآن إمنا هو بنظمه وصحة معانيه وتواىل فصاحة ألفاظه ووجه إعجازهوجه ا: قال ابن عطية
تعاىل قد أحاط بكل شيء علما وأحاط بالكالم كله علما فعلم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي األوىل وتبني املعىن 

الذهول ومعلوم ضرورة أن بشرا مل بعد املعىن مث كذلك من أول القرآن إىل آخره والبشر معهم اجلهل والنسيان و
يكن حميطا قط فبهذا جاء نظم القرآن يف الغاية القصوى من الفصاحة وهبذا النظر يبطل قول من قال إن العرب كان 
يف قدرهتا أن تأيت مبثل القرآن يف الغاية القصوى من الفصاحة فلما جاء حممد صلى اهللا عليه وسلم صرفوا عن ذلك 

أن اإلتيان مبثل القرآن مل يكن قط يف قدرة أحد من املخلوقني ويظهر لك قصور البشر أن  وعجزوا عنه والصحيح
الفصيح منهم يضع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده مث ال يزال ينقحها حوال كامال مث تعطى آلخر بعده فيأخذها 

وكتاب اهللا تعاىل لو نزعت منه لفظة بقرحية جامة فيبدل فيها وينقح مث ال تزال بعد ذلك فيها مواضع للنظر والبدل 
  .مث أدير لسان العرب أن يوجد أحسن منها مل يوجد

: ومن فصاحة القرآن أن اهللا تعاىل جل ذكره ذكر يف آية واحدة أمرين وهنيني وخربين وبشارتني وهو قوله تعاىل
املائدة أمر بالوفاء وهني عن النكث وحلل حتليال عاما اآلية وكذلك فاحتة سورة } َوأَْوَحْيَنا إِلَى أُمِّ ُموَسى أَنْ أَْرِضِعيِه{

مث استثىن استثناء بعد استثناء مث أخرب عن حكمته وقدرته وذلك مما ال يقدر عليه إال اهللا سبحانه وأنبأ سبحانه عن 
بالدنيا  املوت وحسرة الفوت والدار اآلخرة وثواهبا وعقاهبا وفوز الفائزين وتردي اجملرمني والتحذير من االغترار

اآلية } كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ الْمَْوِت َوإِنََّما ُتَوفَّْونَ أُجُوَركُْم َيْوَم الِْقَيامَِة{: ووصفها بالقلة باإلضافة إىل دار البقاء بقوله تعاىل
كُلّاً فَ{ : وأنبا أيضا عن قصص األولني واآلخرين ومآل املترفني وعواقب املهلكني يف شطر آية وذلك يف قوله تعاىل

  فَْنا بِهِ اَألْرَض َومِْنُهْمأََخذَْنا بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسلَْنا َعلَْيِه َحاِصباً َوِمْنُهْم َمْن أََخذَْتُه الصَّْيَحةُ َوِمنُْهْم َمْن َخَس

ئها وتوجيه أوامر وأنبأ جل وعز عن أمر السفينة وإجرائها وإهالك الكفرة واستقرار السفينة واستوا} َمْن أَغَْرقَْنا
{ : إىل قوله تعاىل} َوقَالَ اْركَُبوا ِفيَها بِْسمِ اللَِّه َمْجَراَها َومُْرَساهَا{ : التسخري إىل األرض والسماء بقوله عز وجل

  .إىل غري ذلك} َِقيلَ ُبْعداً ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني
أَْم َيقُولُونَ تَقَوَّلَهُ { : وسلم تقوله أنزل اهللا تعاىل فلما عجزت قريش عن اإلتيان مبثله وقالت إن النيب صلى اهللا عليه

أَْم َيقُولُونَ افَْترَاُه قُلْ { : مث أنزل تعجيزا أبلغ من ذلك فقال} َبلْ ال ُيْؤِمُنونَ فَلَْيأُْتوا بَِحدِيٍث ِمثِْلِه إِنْ كَاُنوا َصاِدقَِني
عجزوا حطهم عن هذا املقدار إىل مثل سورة من السور القصار فقال جل  فلما} فَأُْتوا بَِعْشرِ سَُورٍ ِمثِْلِه ُمفَْتَريَاٍت

فأفحموا عن اجلواب وتقطعت هبم } َوإِنْ كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ ِممَّا نَزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَأْتُوا بِسُوَرٍة مِّْن ِمثِْلِه{ : ذكره
د ولو قدروا على املعارضة لكان أهون كثريا وأبلغ األسباب وعدلوا إىل احلروب والعناد وآثروا سيب احلرمي واألوال

  .يف احلجة وأشد تأثريا هذا مع كوهنم أرباب البالغة واللحن وعنهم تؤخذ الفصاحة واللسن
فبالغة القرآن يف أعلى طبقات اإلحسان وأرفع درجات اإلجياز والبيان بل جتاوزت حد اإلحسان واإلجادة إىل حيز 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع ما أويت من جوامع الكلم واختص به من غرائب احلكم إذا  اإلرباء والزيادة هذا رسول
تأملت قوله صلى اهللا عليه وسلم يف صفة اجلنان وإن كان يف هناية اإلحسان وجدته منحطا عن رتبة القرآن وذلك 

فأين ذلك من قوله عز .  "فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر : " يف قوله عليه السالم
هذا أعدل . } فَال َتْعلَمُ َنفٌْس َما أُْخِفيَ لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُينٍ{: وقوله} َوِفيَها َما َتْشتَهِيِه اَألْنفُُس َوَتلَذُّ اَألْعيُُن{: وجل

ألن الكالم كلما  وزنا وأحسن تركيبا وأعذب لفظا وأقل حروفا على أنه ال يعترب إال يف مقدار سورة أو أطول آية
طال اتسع فيه جمال املتصرف وضاق املقال عن القاصر املتكلف وهبذا قامت احلجة على العرب إذ كانوا أرباب 

  الفصاحة ومظنة املعارضة كما قامت احلجة يف معجزة عيسى عليه السالم على األطباء ومعجزة موسى



ات األنبياء عليهم السالم بالوجه الشهري أبرع ما يكون عليه السالم على السحرة؛ فإن اهللا سبحانه إمنا جعل معجز
يف زمان النيب الذي أراد إظهاره؛ فكان السحر يف زمان موسى عليه السالم قد انتهى إىل غايته وكذلك الطب يف 

  .زمن عيسى عليه السالم والفصاحة يف زمن حممد صلى اهللا عليه وسلم
  رآن وغريهباب التنبيه عن أحاديث وضعت يف فضل سور الق

ال التفات ملا وضعه الواضعون واختلقه املختلقون من األحاديث الكاذبة واألخبار الباطلة يف فضل سور القرآن 
وغري ذلك من فضائل األعمال قد ارتكبها مجاعة كثرية اختلفت أغراضهم ومقاصدهم يف ارتكاهبا فمن قوم من 

الشامي املصلوب يف الزندقة وغريمها وضعوا أحاديث وحدثوا  الزنادقة مثل املغرية بن سعيد الكويف وحممد بن سعيد
: هبا ليوقعوا بذلك الشك يف قلوب الناس فمما رواه حممد بن سعيد عن أنس بن مالك يف قوله صلى اهللا عليه وسلم

  .والزندقةفزاد هذا االستثناء ملا كان يدعو إليه من اإلحلاد " . أنا خامت األنبياء ال نيب بعدي إال ما شاء اهللا" 
ومنهم قوم . وقد ذكره ابن عبد الرب يف كتاب التمهيد ومل يتكلم عليه بل تأول االستثناء على الرؤيا فاهللا أعلم: قلت

وضعوا احلديث هلوى يدعون الناس إليه قال شيخ من شيوخ اخلوارج بعد أن تاب إن هذه األحاديث دين فانظروا 
  .ا صريناه حديثاممن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمر

ومنهم مجاعة احلديث حسبة كما زعموا يدعون الناس إىل فضائل األعمال كما روي عن أيب عصمة نوح بن أيب 
مرمي املروزي وحممد بن عكاشة الكرماين وأمحد بن عبد اهللا اجلويباري وغريهم قيل أليب عصمة من أين لك عن 

إين رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا : رمة عن ابن عباس يف فضل سور القرآن سورة سورة فقالعك
  بفقه أيب حنيفة ومغازي حممد بن إسحاق فوضعت هذا احلديث حسبة قال أبو عمرو عثمان بن

 صلى اهللا عليه وهكذا احلديث الطويل الذي يروى عن أيب بن كعب عن النيب: الصالح يف كتاب علوم احلديث له
وسلم يف فضل القرآن سورة سورة وقد حبث باحث عن خمرجه حىت انتهى إىل من اعترف بأنه ومجاعة وضعوه وإن 

  .أثر الوضع عليه لبني وقد أخطأ الواحدي املفسر ومن ذكره من املفسرين يف إيداعه تفاسريهم
عون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوم من السؤال واملكدين يقفون يف األسواق واملساجد فيض: ومنهم

أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوها فيذكرون املوضوعات بتلك األسانيد قال جعفر بن حممد الطيالسي صلى أمحد 
بن حنبل وحيىي بن معني يف مسجد الرصافة فقام بني أيديهما قاص فقال حدثنا أمحد بن حنبل وحيىي بن معني قاال 

من قال ال إله إال : " ل أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأنبأنا عبد الرزاق قا
وأخذ يف قصة حنو من عشرين ورقة فجعل أمحد " اهللا خيلق من كل كلمة منها طائر منقاره من ذهب وريشه مرجان

عت به إال هذه الساعة قال فسكتا مجيعا ينظر إىل حيىي وحيىي ينظر إىل أمحد فقال أنت حدثته هبذا فقال واهللا ما مس
حىت فرغ من قصصه فقال له حيىي من حدثك هبذا احلديث فقال أمحد بن حنبل وحيىي بن معني فقال أنا ابن معني 

وهذا أمحد بن حنبل ما مسعنا هبذا قط يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن كان وال بد من الكذب فعلى 
حيىي بن معني قال نعم قال مل أزل أمسع أن حيىي بن معني أمحق وما علمته إال هذه الساعة فقال له أنت : غرينا فقال له

وكيف علمت أين أمحق قال كأنه ليس يف الدنيا حيىي بن معني وأمحد بن حنبل غريكما كتبت عن سبعة عشر : حيىي
كاملستهزئ هبما فهؤالء الطوائف  أمحد بن حنبل غري هذا قال فوضع أمحد كمه على وجهه وقال دعه يقوم فقام

كذبة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن جيري جمراهم يذكر أن الرشيد كان يعجبه احلمام واللهو به فأهدي 
  إليه محام وعنده أبو البختري



فزاد " حال سبق إال يف خف أو حافر أو جنا: "القاضي فقال روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
أو جناح وهي لفظة وضعها للرشيد فأعطاه جائزة سنية فلما خرج قال الرشيد واهللا لقد علمت أنه كذاب وأمر 

باحلمام أن يذبح فقيل له وما ذنب احلمام قال من أجله كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فترك العلماء 
ثه حبال قلت فلو اقتصر الناس على ما ثبت يف الصحاح حديثه لذلك ولغريه من موضوعاته فال يكتب العلماء حدي

واملسانيد وغريمها من املصنفات اليت تداوهلا العلماء ورواها األئمة الفقهاء لكان هلم يف ذلك غنية وخرجوا عن 
اتقوا احلديث عين إال ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من : " حتذيره صلى اهللا عليه وسلم حيث قال

احلديث فتخويفه صلى اهللا عليه وسلم أمته بالنار على الكذب دليل على أنه كان يعلم أنه سيكذب عليه " . النار
فحذار مما وضعه أعداء الدين وزنادقة املسلمني يف باب الترغيب والترهيب وغري ذلك وأعظمهم ضررا أقوام من 

الناس موضوعاهتم ثقة منهم هبم وركونا إليهم فضلوا املنسوبني إىل الزهد وضعوا احلديث حسبة فيما زعموا فتقبل 
  .وأضلوا 

  باب ما جاء من احلجة يف الرد على من طعن يف القرآن وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان
ال خالف بني األمة وال بني األئمة أهل السنة أن القرآن اسم لكالم اهللا تعاىل الذي جاء به حممد صلى اهللا عليه 

له على حنو ما تقدم وأنه حمفوظ يف الصدور مقروء باأللسنة مكتوب يف املصاحف معلومة على  وسلم معجزة
االضطرار سوره وآياته مربأة من الزيادة والنقصان حروفه وكلماته فال حيتاج يف تعريفه حبد وال يف حصره بعد فمن 

ء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم من ادعى زيادة عليه أو نقصانا منه فقد أبطل اإلمجاع وهبت الناس ورد ما جا
قُلْ لَِئنِ اْجَتَمَعِت األِْنُس وَالْجِنُّ َعلَى أَنْ َيأْتُوا بِِمثْلِ َهذَا الْقُْرآِن ال َيأُْتونَ بِِمثِْلِه { : القرآن املنزل عليه ورد قوله تعاىل

  وأبطل آية رسوله} َولَْو كَانَ َبْعضُُهْم ِلبَْعضٍ ظَهِرياً

ألنه إذ ذاك يصري القرآن مقدورا عليه حني شيب بالباطل وملا قدر عليه مل يكن حجة وال آية وخرج عليه السالم 
: عن أن يكون معجزا فالقائل بأن القرآن فيه زيادة ونقصان راد لكتاب اهللا وملا جاء به الرسول وكان كمن قال

ياما مع شهر رمضان إىل غري ذلك الصلوات املفروضات مخسون صالة وتزوج تسع من النساء حالل وفرض اهللا أ
مما مل يثبت يف الدين فإذا رد هذا اإلمجاع كان اإلمجاع على القرآن أثبت وآكد وألزم وأوجب قال اإلمام أبو بكر 
حممد بن القاسم بن بشار بن حممد األنباري ومل يزل أهل الفضل والعقل يعرفون من شرف القرآن وعلو منزلته ما 

والديانة وينفون عنه قول املبطلني ومتويه امللحدين وحتريف الزائغني حىت نبع يف زماننا هذا يوجبه احلق واإلنصات 
زائغ زاغ عن امللة وهجم على األمة مبا حياول به إبطال الشريعة اليت ال يزال اهللا يؤيدها ويثبت أسسها وينمي فرعها 

فزعم أن املصحف الذي مجعه عثمان رضي اهللا  وحيرسها من معايب أويل اجلنف واجلور ومكايد أهل العداوة والكفر
عنه باتفاق أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على تصويبه فيما فعل ال يشتمل على مجيع القرآن إذ كان قد 
سقط منه مخسمائة حرف قد قرأت ببعضها وسأقرأ ببقيتها فمنها والعصر ونوائب الدهر فقد سقط من القرآن على 

نوائب الدهر ومنها حىت إذا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أهنم قادرون عليها أتاها مجاعة املسلمني و
أمرنا ليال أو هنارا فجعلناها حصيدا كأن مل تغن باألمس وما كان اهللا ليهلكها إال بذنوب أهلها فادعى هذا اإلنسان 

ب أهلها وذكر مما يدعى حروفا كثرية وادعى أنه سقط على أهل اإلسالم من القرآن وما كان اهللا ليهلكها إال بذنو
اهللا (أن عثمان والصحابة رضي اهللا عنهم زادوا يف القرآن ما ليس فيه فقرأ يف صالة الفرض والناس يسمعون 

  وغري لفظ) قل هو(فأسقط من القرآن ) الواحد الصمد



صالة الفرض قل للذين كفروا ال أحد واّدعى أن هذا هو الصواب والذي عليه الناس هو الباطل واحملال وقرأ يف 
  .أعبد ما تعبدون وطعن يف قراءة املسلمني

إِنْ ُتَعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ {وادعى أن املصحف الذي يف أيدينا اشتمل على تصحيف حروف مفسدة مغرية منها 
ة والعزة ال يشاكالن املغفرة وأن الصواب وإن تغفر هلم فإنك فادعى أن احلكم} َتْغِفْر لَُهْم فَإِنَّكَ أَْنتَ الْعَزِيُز الَْحكِيُم

} َوكَانَ ِعْنَد اللَِّه َوجِيهاً{أنت الغفور الرحيم وترامى به الغي يف هذا وأشكاله حىت ادعى أن املسلمني يصحفون 
مسعوه وشهدوه  والصواب الذي مل يغري عنده وكان عبدا هللا وجيها وحىت قرأ يف صالة مفترضة على ما أخربنا مجاعة

ال حترك به لسانك إن علينا مجعه وقراءته فإذا قرأناه فاتبع قراءته مث إن علينا نبأ به وحكى لنا آخرون عن آخرين 
أهنم مسعوه يقرأ ولقد نصركم اهللا ببدر بسيف علي وأنتم أذلة وروى هؤالء أيضا لنا عنه قال هذا صراط علي 

قرآن ما ال يضاهي فصاحة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال يدخل يف مستقيم وأخربونا أنه أدخل يف آية من ال
فقرأ أليس قلت للناس يف موضع } َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه{: لسان قومه الذين قال اهللا عز وجل فيهم

ويني ألن العرب مل تقل ليس قمت فأما أأنت قلت للناس وهذا ال يعرف يف حنو املعربني وال حيمل على مذاهب النح
لست قمت بالتاء فشاذ قبيح خبيث رديء ألن ليس ال جتحد الفعل املاضي ومل يوجد مثل هذا إال يف قوهلم أليس قد 
خلق اهللا مثلهم وهو لغة شاذة ال حيمل كتاب اهللا عليها وادعى أن عثمان رضي اهللا عنه ملا أسند مجع القرآن إىل زيد 

: يصب ألن عبد اهللا بن مسعود وأيب بن كعب كانا أوىل بذلك من زيد لقول النيب صلى اهللا عليه وسلمبن ثابت مل 
من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم : " ولقوله عليه السالم" . أقرأ أميت أيب بن كعب" 
عمرو بن العال فقرأ إن هذين فأصدق وأكون وقال هذا القائل يل أن أخالف مصحف عثمان كما خالفه أبو " . عبد

  باأللف} إنْ َهذَاِن{ِ وبشر عبادي الذين بفتح الياء فما أتاين اهللا بفتح الياء والذي يف املصحف 

نافع بغري ياءين يف املوضعني وكما خالف ابن كثري و} فََما آَتانَِي اللَُّه} { فََبشِّْر ِعبَاِد{ بغري واو } فَأَصَّدََّق َوأَكُْن{ 
بإثبات نونني يفتح الثانية بعضهم } كَذَِلَك َحقّاً َعلَْيَنا ُنْنجِ الُْمْؤِمنَِني{ومحزة والكسائي مصحف عثمان فقرءوا 

ويسكنها بعضهم ويف املصحف نون واحدة وكما خالف محزة املصحف فقرأ أمتدون مبال بنون واحدة ووقف على 
خالف محزة أيضا املصحف فقرأ أال إن مثودا كفروا رهبم بغري تنوين  الياء ويف املصحف نونان وال ياء بعدمها وكما

وإثبات األلف يوجب التنوين وكل هذا الذي شنع به على القراء ما يلزمهم به خالف للمصحف قلت قد أشرنا إىل 
هللا تعاىل قال العد فيما تقدم مما اختلف فيه املصاحف وسيأيت بيان هذه املواضع يف مواضعها من هذا الكتاب إن شاء ا

وذكر هذا اإلنسان أن أيب بن كعب هو الذي قرأ كأن مل تغن باألمس وما كان اهللا ليهلكها إال بذنوب : أبو بكر
أهلها وذلك باطل ألن عبد اهللا بن كثري قرأ على جماهد وجماهد قرأ على ابن عباس وابن عباس قرأ القرآن على أيب 

يف رواية وقرأ أيب القرآن على رسول اهللا صلى اهللا } الْأَْمسِ كَذَِلكَ ُنفَصِّلُ اآلياِتَحِصيداً كَأَنْ لَْم َتْغَن بِ{بن كعب 
عليه وسلم وهذا اإلسناد متصل بالرسول عليه السالم نقله أهل العدالة والصيانة وإذا صح عن رسول اهللا صلى اهللا 

قرأت القرآن على أيب عمرو بن العالء وقرأ : عليه وسلم أمر مل يؤخذ حبديث خيالفه وقال حيىي بن املبارك اليزيدي
أبو عمرو على جماهد وقرأ جماهد على ابن عباس وقرأ ابن عباس على أيب بن كعب وقرأ أيب على النيب صلى اهللا 

عليه وسلم وليس فيها وما كان اهللا ليهلكها إال بذنوب أهلها فمن جحد أن هذه الزيادة أنزهلا اهللا تعاىل على نبيه 
ما يروى من احلروف : م فليس بكافر وال آمث حدثين أيب نبأنا نصر بن داود الصاغاين نبأنا أبو عبيد قالعليه السال

اليت ختالف املصحف الذي عليه اإلمجاع من احلروف اليت يعرف أسانيدها اخلاصة دون العامة فيما نقلوا فيه عن أيب 
  ليس: " وما كان اهللا ليهلكها إال بذنوب أهلها؛ وعن ابن عباس



غري املغضوب : " ومما حيكون عن عمر بن اخلطاب أنه قرأ". عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج 
مع نظائر هلذه احلروف كثرية مل ينقلها أهل العلم على أن الصالة هبا حتل وال على أهنا ". عليهم وغري الضالني 

أهنا من القرآن مل يكن كافرا والقرآن الذي مجعه عثمان معارض هبا مصحف عثمان ألهنا حروف لو جحدها جاحد 
مبوافقة الصحابة له لو أنكر بعضه منكر كان كافرا حكمه حكم املرتد يستتاب فإن تاب وإال ضربت عنقه وقال أبو 

أهل  مل يزل صنيع عثمان رضي اهللا عنه يف مجعه القرآن يعتد له بأنه من مناقبه العظام وقد طعن عليه فيه بعض: عبيد
وقد حدثت عن يزيد بن زريع عن عمران بن جرير عن أيب : الزيغ فانكشف عوراه ووضحت فضائحه قال أبو عبيد

يذهب أبو جملز إىل أن : طعن قوم على عثمان رمحه اهللا حبمقهم مجع القرآن مث قرءوا مبا نسخ قال أبو عبيد: جملز قال
إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا { : ويف قوله تعاىل: م قال أبو بكرعثمان أسقط الذي أسقط بعلم كما أثبت الذي أثبت بعل

داللة على كفر هذا اإلنسان ألن اهللا عز وجل قد حفظ القرآن من التغيري والتبديل والزيادة } لَُه لََحاِفظُونَ
سيصلى نارا ذات هلب ومريته  تبت يدا أيب هلب وقد تب ما أغىن عنه ماله وما كسب: " والنقصان فإذا قرأ قاريء 

فقد كذب على اهللا جل وعال وقوله ما مل يقل وبدل كتابه وحرفه وحاول ما " محالة احلطب يف جيدها حبل من ليف 
قد حفظه منه ومنع من اختالطه به ويف هذا الذي أتاه توطئة الطريق ألهل اإلحلاد ليدخلوا يف القرآن ما حيلون به 

 قوم كهؤالء القوم الذين أحالوا هذا باألباطيل عليهم وفيه إبطال اإلمجاع الذي به حيرس عرا اإلسالم وينسبونه إىل
} الر ِكَتابٌ أُْحِكَمْت آَياتُُه{: اإلسالم وبثباته تقام الصلوات وتؤدى الزكوات وتتحرى املتعبدات ويف قول اهللا تعاىل

مت آياته منع اخللق من القدرة على أن يزيدوا داللة على بدعة هذا اإلنسان وخروجه إىل الكفر ألن معىن أحك. 
وكفى اهللا املؤمنني القتال بعلي وكان اهللا : فيها أو ينقصوا منها أو يعارضوها مبثلها وقد وجدنا هذا اإلنسان زاد فيها

فقال يف القرآن هجرا وذكر عليا يف مكان لو مسعه يذكره فيه ألمضى عليه احلد وحكم عليه بالقتل . قويا عزيزا
  وأسقط من كالم اهللا

اهللا الواحد الصمد وإسقاط ما أسقط نفي له وكفر ومن كفر حبرف من القرآن فقد : فقرأ" أحد " وغري" قل هو " 
نزلت اآلية جوابا ألهل الشرك ملا قالوا لرسول اهللا صلى اهللا : كفر به كله وأبطل معىن اآلية؛ ألن أهل التفسري قالوا

" قل هو اهللا أحد : " ب أم من حناس أم من صفر فقال اهللا جل وعز ردا عليهمعليه وسلم صف لنا ربك أمن ذه
ففي هو داللة على موضع الرد ومكان اجلواب فإذا سقط بطل معىن اآلية ووضح االفتراء على اهللا عز وجل 

الذي نقرؤه  ومن ينتحل نصرته أخربونا عن القرآن: والتكذيب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقال هلذا اإلنسان
وال نعرف حنن وال من كان قبلنا من أسالفنا سواه هل هو مشتمل على مجيع القرآن من أوله إىل آخره صحيح 
األلفاظ واملعاين عار على الفساد واخللل أم هو واقع على بعض القرآن والبعض اآلخر غائب عنا كما غاب عن 

رآن الذي معنا مشتمل على مجيع القرآن ال يسقط منه شيء أسالفنا واملتقدمني من أهل ملتنا فإن أجابوا بأن الق
صحيح اللفظ واملعاين سليمها من كل زلل وخلل فقد قضوا على أنفسهم بالكفر حني زادوا فيه فليس له اليوم 
هاهنا محيم وليس له شراب إال من غسلني من عني جتري من حتت اجلحيم فأي زيادة يف القرآن أوضح من هذه 

لقرآن وقد حرسه اهللا منها ومنع كل مفتر ومبطل من أن يلحق به مثلها وإذا تؤملت وحبث عن وكيف ختلط با
معناها وجدت فاسدة غري صحيحة ال تشاكل كالم الباريء تعاىل وال ختلط به والتوافق معناه وذلك أن بعدها ال 

نا محيم وليس له شراب إال من يأكله إال اخلاطئون فكيف يؤكل الشراب والذي أتى به قبلها فليس له اليوم ها ه
فهذا متناقض يفسد بعضه بعضا ألن الشراب ال } ال َيأْكُلُُه إِالَّ الَْخاِطئُونَ{غسلني من عني جتري من حتت اجلحيم 

أكلت املاء لكنهم يقولون شربته وذقته وطعمته ومعناه فيما أنزل اهللا تبارك وتعاىل على : يؤكل وال تقول العرب



الذي من خالف حرفا منه كفر وال طعام إال من غسلني ال يأكل الغسلني إال اخلاطئون أو ال يأكل  الصحة يف القرآن
ما خيرج من أجوافهم من الشحم وما يتعلق به من الصديد وغريه فهذا طعام يؤكل : الطعام إال اخلاطئون والغسلني

  عند البلية والنقمة والشراب حمال أن

هذا الباطل الذي زاده من قوله من عني جتري من حتت اجلحيم ليس بعدها ال فإن ادعى هذا اإلنسان أن . يؤكل
يأكله إال اخلاطئون ونفي هذه اآلية من القرآن لتصح له زيادته فقد كفر ملا جحد آية من القرآن وحسبك هبذا كله 

لى جهة البيان والتفسري ال ردا لقوله وخزيا ملقاله وما يؤثر عن الصحابة والتابعني أهنم قرءوا بكذا وكذا إمنا ذلك ع
أن ذلك قرآنا يتلى وكذلك ما نسخ لفظه وحكمه أو لفظه دون حكمه ليس بقرآن على ما يأيت بيانه عند قوله تعاىل 

  .ما ننسخ من آية إن شاء اهللا تعاىل

  سورة الفاحتة

  القول يف االستعاذة
  وفيها اثنتا عشرة مسألة

فَإِذَا قَرَأَْت الْقُْرآنَ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَانِ {: ول كل قراءة فقال تعاىلأمر اهللا تعاىل باالستعاذة عند أ: األوىل
  :أي إذا أردت أن تقرأ؛ فأوقع املاضي موقع املستقبل كما قال الشاعر] ٩٨: النحل[} الرَّجِيمِ

  من الود واستئناف ما كان يف غد... وإين آلتيكم لذكرى الذي مضى 
يف الكالم تقدمي وتأخري، وأن كل فعلني تقاربا يف املعىن جاز تقدمي أيهما شئت؛ كما :  غد؛ وقيلأراد ما يكون يف

] ١: القمر[} اقْتََرَبِت السَّاَعةُ وَاْنَشقَّ الْقََمُر{: املعىن فتدىل مث دنا؛ ومثله] ٨: النجم[} ثُمَّ َدَنا فََتَدلَّى{: قال تعاىل
  .وهو كثري
حكى النقاش . واختلفوا فيه يف الصالة. الندب يف قول اجلمهور يف كل قراءة يف غري الصالةهذا األمر على : الثانية

وكان ابن سريين والنخعي وقوم يتعوذون يف الصالة كل ركعة، وميتثلون أمر اهللا يف . أن االستعاذة واجبة: عن عطاء
ن الصالة ويريان قراءة الصالة كلها قراءة االستعاذة على العموم، وأبو حنيفة والشافعي يتعوذان يف الركعة األوىل م
  .واحدة؛ ومالك ال يرى التعوذ يف الصالة املفروضة ويراه يف قيام رمضان

. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: أمجع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن وال آية منه، وهو قول القارئ: الثالثة
  اء يف التعوذ ألنهوهذا اللفظ هو الذي عليه اجلمهور من العلم

قلت أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ فقال : وروي عن ابن مسعود أنه قال. لفظ كتاب اهللا تعاىل
يا ابن أم عبد أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم هكذا أقرأين جربيل عن اللوح احملفوظ عن : "النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".القلم
وابن ماجة يف سننهما عن جبري بن مطعم أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي  روى أبو داود: الرابعة

احلمد هللا كثرياً احلمد  -ثالثاً  -اهللا أكرب كبرياً اهللا أكرب كبرياً : "ال أدري أي صالة هي؟ فقال: صالة فقال عمرو
قال " .  من الشيطان من نفخه ونفثه ومهزهوأعوذ باهللا -ثالثاً  -وسبحان اهللا بكرة وأصيال  -ثالثاً  -هللا كثرياً 
نفخ الرجل من فيه من : والنفث. املؤتة يعين اجلنون: وقال ابن ماجة. مهزه املؤتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكرب: عمرو

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى أبو داود عن أيب سعيد اخلدري قال. التيه: والكرب. غري أن خيرج ريقه



ال  -: مث يقول -سبحانك اللهم وحبمدك تبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك : "قام من الليل كرب مث يقول إذا
أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه  -ثالثاً  -اهللا أكرب كبرياً  -: ثالثاً مث يقول -إله إال اهللا 
أعوذ باهللا العظيم من : ن أيب القاسم رمحه اهللا أن االستعاذةوروى سليمان بن سامل ع. ؛ مث يقرأ" ونفخه ونفثه

وأما املقرئون فأكثروا يف هذا : "قال ابن عطية. الشيطان الرجيم إن اهللا هو السميع العليم بسم اهللا الرمحن الرحيم
ان املريد؛ وحنو أعوذ باهللا اجمليد، من الشيط: من تبديل الصفة يف اسم اهللا تعاىل ويف اجلهة األخرى، كقول بعضهم

  ".إنه ال جيوز: نعمت البدعة، وال أقول: هذا مما ال أقول فيه
وروى . أال محزة فإنه أسرها" احلمد"أمجع القراء على إظهار االستعاذة يف أول سورة : قال املهدوي: اخلامسة

عن بعض املفسرين أن  وذكر أبو الليث السمرقندي. السدي عن أهل املدينة أهنم كانوا يفتتحون القراءة بالبسملة
  التعوذ فرض، فإذا نسيه

يستعيذ مث يرجع إىل موضعه الذي : وبعضهم يقول. القارئ وذكره يف بعض احلزب قطع وتعوذ، مث ابتدأ من أوله
  .وقف فيه؛ وباألول قال أسانيد احلجاز والعراق؛ وبالثاين قال أسانيد الشام ومصر

: قال غريه. الصالة وندبنا إىل االستعاذة يف غري الصالة وليس بفرض نزلت اآلية يف: حكى الزهراوي قال: السادسة
  .كانت فرضاً على النيب صلى اهللا عليه وسلم وحده، مث تأسينا به

انتهى العي بقوم إىل : "قال أبو بكر بن العريب. روي عن أيب هريرة أن االستعاذة بعد القراءة؛ وقاله داود: السابعة
وقد روى أبو سعيد اخلدري أن النيب ". من قراءة القرآن يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم إذا فرغ القارئ: أن قالوا

فما الفائدة يف االستعاذة من الشيطان : فإن قيل. صلى اهللا عليه وسلم كان يتعوذ يف صالته قبل القراءة؛ وهذا نص
إال القيام حبق الوفاء هلا يف امتثاهلا أمراً أو فائدهتا امتثال األمر؛ وليس للشرعيات فائدة : الرجيم وقت القراءة؟ قلنا

َوَما {: فائدهتا امتثال األمر باالستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة؛ كما قال تعاىل: اجتناهبا هنياً؛ وقد قيل
ومن : "قال ابن العريب]. ٥٢: احلج[} ْمنِيَّتِِهأَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َوال نَبِيٍّ إِالَّ إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُ

فَإِذَا قََرأَْت الْقُْرآنَ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن {: أغرب ما وجدناه قول مالك يف اجملموعة يف تفسري هذه اآلية
به أثر، وال يعضده نظر؛  ذلك بعد قراءة القرآن ملن قرأ يف الصالة، وهذا قول مل يرد: قال] ٩٨: النحل[} الرَّجِيمِ

أن االستعاذة بعد القراءة، كان ختصيص ذلك بقراءة أم القرآن يف الصالة : فإن كان هذا كما قال بعض الناس
  .دعوى عريضة، وال تشبه أصل مالك وال فهمه؛ فاهللا أعلم بسر هذه الرواية

عند النيب صلى اهللا عليه وسلم استب رجالن : روى مسلم عن سليمان بن صرد قال: يف فضل التعوذ: الثامنة
إين ألعلم كلمة لو : "فجعل أحدمها يغضب وحيمر وجهه وتنتفخ أوداجه؛ فنظر إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

: فقام إىل الرجل رجل ممن مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال" . قاهلا لذهب ذا عنه أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  هل تدري ما قال

" إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب ذا عنه أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آنفاً؟ قالر
وروى مسلم أيضاً عن عثمان بن أيب العاص الثقفي أنه أتى . أخرجه البخاري أيضاً! أجمنوناً تراين: فقال له الرجل. 

، إن الشيطان قد حال بيين وبني صاليت وقراءيت يلبسها علي، فقال له يا رسول اهللا: النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
" ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ باهللا منه واتفل عن يسارك ثالثاً: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وسلم إذا سافر كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروى أبو داود عن ابن عمر قال. ففعلت فأذهبه اهللا عين: قال



يا أرض ريب وربك اهللا أعوذ باهللا من شرك ومن شر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك : "فأقبل عليه الليل قال
مسعت : وروت خولة بنت حكيم قالت" . ومن أسد وأسود ومن احلية والعقرب ومن ساكين البلد ووالد وما ولد

مث قال أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره  ما نزل منزالً: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
وما يتعوذ منه كثري ثابت . حديث حسن غريب صحيح: أخرجه املوطأ ومسلم والترمذي وقال" . شيء حىت يرحتل

  .يف األخبار، واهللا املستعان
: المتناع به من املكروه؛ يقالاالستجارة والتحيز إىل الشيء، على معىن ا: معىن االستعاذة يف كالم العرب: التاسعة

أعوذ : ويقال. وأعذت غريي به وعوذته مبعىن. وهو عياذي، أي ملجأي. عذت بفالن واستعذت به؛ أي جلأت إليه
  :باهللا منك؛ أي أعوذ باهللا منك؛ قال الراجز

  قالت وفيها حيدة وذعر
  عوذ بريب منكم وحجر... 

والعوذة واملعاذة والتعويذ كله . أي دفعاً، وهو استعاذة من األمر" بالضم"حجراً له : والعرب تقول عند األمر تنكره
  .أعوذ نقلت الضمة إىل العني الستثقاهلا على الواو فسكنت: وأصل أعوذ. مبعىن

وشطنت داره أي . الشيطان واحد الشياطني؛ على التكسري والنون أصلية، ألنه من شطن إذا بعد عن اخلري: العاشرة
  :بعدت؛ قال الشاعر

  فبانت والفؤاد هبا رهني... نأت بسعاد عنك نوًى شطون 
كأنه : ووصف أعرايب فرساً ال حيفى فقال. احلبل؛ مسي لبعد طرفيه وامتداده: والشطن. وبئر شطون أي بعيدة القعر

ومسي الشيطان شيطاناً لبعده عن احلق ومترده؛ وذلك أن كل عات متمرد من اجلن واإلنس . شيطان يف أشطان
  :شيطان؛ قال جرير والدواب

  وهن يهوينين إذ كنت شيطاناً... أيام يدعونين الشيطان من غزل 
وشيطت اللحم إذا دخنته ومل . وشاط إذا احترق. إن شيطانا مأخوذ من شاط يشيط إذا هلك، فالنون زائدة: وقيل

  :هلك؛ قال األعشى واشتاط إذا. وناقة مشياط اليت يطري فيها السمن. واشتاط الرجل إذا احتد غضباً. تنضجه
  وقد يشيط على أرماحنا البطل... قد خنضب العري من مكنون فائله 

تشيطن فالن إذا فعل أفعال الشياطني، فهذا بني : ويرد على هذه الفرقة أن سيبويه حكى أن العرب تقول. أي يهلك
  :أيب الصلتتشيط، ويرد عليهم أيضاً بيت أمية بن : أنه تفعيل من شطن، ولو كان من شاط لقالوا

  ورماه يف السجن واألغالل... أميا شاطن عصاه عكاه 
  .فهذا شاطن من شطن ال شك فيه

الرمي باحلجارة، وقد رمجته أرمجه، فهو رجيم : وأصل الرجم. الرجيم أي املبعد من اخلري املهان: احلادية عشرة
قَالُوا لَِئْن لَْم تَْنَتِه َيا نُوُح {: تعاىل القتل واللعن والطرد والشتم، وقد قيل هذا كله يف قوله: والرجم. ومرجوم

وسيأيت إن ]. ٤٦: مرمي[} لَِئْن لَْم َتْنَتِه َألْرُجمَنََّك{: وقول أيب إبراهيم]. ١١٦: الشعراء[} لََتكُوَننَّ ِمَن الَْمْرُجومَِني
  .شاء اهللا تعاىل

رأيت النيب صلى : بن أيب طالب عليه السالمروى األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال قال علي : [ الثانية عشرة
ومن هذا الذي تلعنه يا رسول : اهللا عليه وسلم عند الصفا وهو مقبل على شخص يف صورة الفيل وهو يلعنه، قلت



ما هذا جزائي منك؛ : يا عدو اهللا، واهللا ألقتلنك وألرحين األمة منك؛ قال: فقلت" هذا الشيطان الرجيم: "اهللا؟ قال
  .واهللا ما أبغضك أحد قط أال شركت أباه يف رحم أمه: زاؤك مين يا عدو اهللا؟ قالوما ج: قلت

  القول يف البسملة
  )١(وفيها سبعة وعشرون مسألة 

قسم من ربنا أنزله عند رأس كل سورة، يقسم لعباده إن هذا } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{: ـ قال العلماء: األويل
ادي يف هذه السورة حق، وإين أيف لكم جبميع ما ضمنت يف هذه السورة من وعدي ولطفي الذي وضعت لكم يا عب

مما أنزله اهللا تعاىل يف كتابنا وعلى هذه األمة خصوصا بعد سليمان عليه } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{و . وبري
تضمنت مجيع الشرع، ألهنا تدل على الذات وعلى } يمِبِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّح{إن : وقال بعض العلماء. السالم

  .الصفات، وهذا صحيح
بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ {بلغين أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه نظر إيل رجل يكتب : قال بن أيب سكينة -: الثانية
بِْسمِ اللَّهِ {نظر إىل قرطاس فيه وبلغين أن رجال : قال سعيد. جودها فإن رجال جودها فغفر له: فقال له} الرَّحِيمِ

ومن هذا املعىن قصة بشر احلايف، فإنه ملا رفع الرقعة اليت فيها . فقبله ووضعه على عينيه فغفر له} الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ
وروى النسائي عن أيب املليح عن ردف رسول اهللا صلى اهللا عليه . اسم اهللا وطيبها طيب امسه، ذكره القشريي

  وسلم

إذا عثرت بك الدابة فال تقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم حىت يصري : "إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال
وقال علي " . مثل البيت ويقول بقوته صنعته ولكن قل بسم اهللا الرمحن الرحيم فإنه يتصاغر حىت يصري مثل الذباب

] ٤٦: اإلسراء[} َك ِفي الْقُْرآِن َوْحَدُه َولَّْوا َعلَى أَْدَبارِِهْم ُنفُوراًَوإِذَا ذَكَْرَت َربَّ{: بن احلسني يف تفسري قوله تعاىل
وروى وكيع عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود . } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{إذا قلت : قال معناه

ليجعل اهللا تعاىل له بكل } مِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِبِْس{من أراد أن ينجيه اهللا من الزبانية التسعة عشر فليقرأ : قال
َعلَيَْها {: فالبسملة تسعة عشر حرفا على عدد مالئكة أهل النار الذين قال اهللا فيهم. حرف منها جنة من كل واحد

ك هي قوهتم، وببسم اهللا فمن هنال" الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ : " وهم يقولون يف كل أفعاهلم] ٣٠: املدثر[} ِتْسَعةَ َعشََر
من كلمات " هي"إهنا سبع وعشرين، مراعاة للفظة : ونظري هذا قوهلم يف ليلة القدر: قال ابن عطية. استضلعوا

ربنا ولك احلمد : ونظريه أيضا قوهلم يف عدد املالئكة الذين ابتدروا قول القائل]. ١: القدر[} إِنَّا أَْنزَلَْناُه{سورة 
لقد رأيت بضعا : "ركا فيه، فإهنا بضعة وثالثون حرفا، فلذلك قال النيب اهللا صلى اهللا عليه وسلممحدا كثريا طيبا مبا

  .وهذا من ملح التفسري وليس من متني العلم: قال ابن عطية" . وثالثني ملكا يبتدروهنا أيهم يكتبها أول
حىت أمر أن يكتب " بامسك اللهم" روى الشعيب واألعمش أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يكتب -: الثالثة

بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ {كتب ] ١١٠: اإلسراء[} قُلِ اْدُعوا اللََّه أَوِ اْدُعوا الرَّْحَمَن{: فكتبها، فلما نزلت} بِْسمِ اللَِّه{
ويف مصنف أيب داود . كتبها] ٣٠: النمل[} مِإِنَُّه ِمْن ُسلَْيَمانَ َوإِنَّهُ بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحي{: فلما نزلت} الرَّحِيمِ

إن النيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكتب بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ : قال الشعيب وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة
  ".النمل"الرَّحِيمِ حىت نزلت سورة 

  .ورالبسملة تيجان الس: روي عن جعفر الصادق رضي اهللا عنه أنه قال -: الرابعة
  :وقد اختلف العلماء يف هذا املعىن على ثالثة أقوال. وهذا يدل على أهنا ليست بآية من الفاحتة وال غريها: قلت



  .ليست بآية من الفاحتة وال غريها، وهو قول مالك" األول"
  .أهنا آية من كل سورة، وهو قول عبد اهللا بن املبارك" الثاين"
هي آية من كل سورة، ومرة : احتة، وتردد قوله يف سائر السور، فمرة قالهي آية يف الف: قال الشافعي" الثالث"

  .وال خالف بينهم يف أهنا آية من القرآن يف سورة النمل. ليست بآية إال يف الفاحتة وحدها: قال
واحتج الشافعي مبا رواه الدارقطين من حديث أيب بكر احلنفي عن عبد احلميد بن جعفر عن نوح بن أيب بالل عن 

إذا قرأمت احلمد هللا رب العاملني : "عيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالس
" . أحد آياهتافاقرؤوا بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ إهنا أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ 

حلديث عبد احلميد بن جعفر، وعبداحلميد هذا وثقه أمحد بن حنبل وحيىي بن سعيد وحيىي بن معني، وأبو رفع هذا ا
  .ونوح بن أيب بالل ثقة مشهور. حمله الصدق، وكان سفيان الثوري يضعفه وحيمل عليه: حامت يقول فيه

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات بينا رسو: وحجة ابن املبارك وأحد قويل الشافعي ما رواه مسلم عن أيب أنس قال
نزلت علي آنفا : "ما أضحكك يا رسول اهللا؟ قال: يوم بني أظهرنا إذ أغفى إغفاءة مث رفع رأسه مبتسما، فقلنا

} ئََك ُهَو اَألْبتَُرفََصلِّ لَِربَِّك وَاْنَحْر إِنَّ َشانِ. إِنَّا أَْعطَيَْناَك الْكَْوثََر{: }بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{: فقرأ" سورة
  .وذكر احلديث، وسيأيت يف سورة الكوثر إن شاء اهللا تعاىل]. اآلية: الكوثر[

الصحيح من هذه األقوال قول مالك، ألن القرآن ال يثبت بأخبار اآلحاد وإمنا طريقه التواتر القطعي  -: اخلامسة
  ويكفيك أهنا: "قال ابن العريب. الذي ال خيتلف فيه

واألخبار الصحاح اليت ال مطعن فيها دالة على أن ". رآن اختالف الناس فيها، والقرآن ال خيتلف فيهليست من الق
مسعت رسول اهللا : روى مسلم عن أيب هريرة قال. البسملة ليست بآية من الفاحتة وال غريها إال يف النمل وحدها

عبد ي نصفني ولعبدي ما سأل فإذا قال  قال اهللا عز وجل قسمت الصالة بيين وبني: "صلى اهللا عليه وسلم يقول
قال اهللا تعاىل أثىن } الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{قال اهللا تعاىل محدين عبد ي وإذا قال العبد } الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني{العبد 

إِيَّاَك {فإذا قال  -بد ي وقال مرة فوض إيل ع -قال جمدين عبد ي } مَاِلكِ َيْومِ الدِّينِ{علي عبد ي وإذا قال العبد 
اْهِدَنا الصِّرَاطَ الُْمْسَتقِيَم صَِراطَ الَِّذيَن {قال هذا بيين وبني عبد ي ولعبدي ما سأل فإذا قال } َنْعُبُد وَإِيَّاكَ َنْسَتعُِني

قسمت : "فقوله سبحانه" . سألقال هذا لعبدي ولعبدي ما } أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوال الضَّالَِّني
يريد الفاحتة، ومساها صالة ألن الصالة ال تصح إال هبا، فجعل الثالث اآليات األول لنفسه، واختص هبا " الصالة

مث اآلية الرابعة جعلها بينه وبني عبد ه، ألهنا تضمنت تذلل العبد وطلب . تبارك امسه، ومل خيتلف املسلمون فيها
: ومما يدل على أهنا ثالث قوله. تضمن تعظيم اهللا تعاىل، مث ثالث آيات تتمة سبع آياتاالستعانة منه، وذلك ي

قال قال : قال ابن بكري. آية} أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم{هاتان، فهذا يدل على أن : أخرجه مالك، ومل يقل" هؤالء لعبدي"
هبذه القسمة اليت قسمها اهللا تعاىل وبقوله عليه  فثبت. آية، مث اآلية السابعة إىل آخرها} أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم{: مالك

 -حىت أتيت على آخرها } الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني{فقرأت : قال" كيف تقرأ إذا افتتحت الصالة : "السالم أليب
} َعْمَت َعلَْيهِْمأَْن{أن البسملة ليست بآية منها، وكذا عد أهل املدينة وأهل الشام وأهل البصرة، وأكثر القراء عدوا 

وأما أهل الكوفة من . } أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم{اآلية السادسة : آية، وكذا روى قتادة عن أيب نضرة عن أيب هريرة قال
  .} أَْنَعْمَت َعلَيْهِْم{ومل يعدوا } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{القراء والفقهاء فإهنم عدوا فيها 

ما : قلنا. يف املصحف وهي مكتوبة خبطه ونقلت نقله، كما نقلت يف النمل، وذلك متواتر عنهمفإهنا ثبتت : فإن قيل
  ذكرمتوه صحيح، ولكن لكوهنا قرآناً أو لكوهنا فاصلة بني السور



 -أخرجه أبو داود } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{كنا ال نعرف انقضاء السورة حىت تنزل : كما روي عن الصحابة -
سئل : وقد قال اجلريري. أو تربكا هبا، كما قد اتفقت األمة على كتبها يف أوائل الكتب والرسائل؟ كل ذلك حمتمل

بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ {مل تنزل : وقال احلسن أيضا. يف صدور الرسائل: قال} بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{احلسن عن 
]. ٣٠: النمل[} إِنَُّه ِمْن ُسلَْيَمانَ َوإِنَّهُ بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{" طس"إال يف  يف شيء من القرآن} الرَّحِيمِ

مث قد اضطرب قول . والفيصل أن القرآن ال يثنب بالنظر واالستدالل، وإمنا يثبت بالنقل املتواتر القطعي االضطراري
  .ة من كل سورة؛ واحلمد هللالشافعي فيها يف أول كل سورة فدل على أهنا ليست بآي

لسنا ننكر الرواية بذلك : قلنا. فقد روى مجاعة قرآنيتها، وقد توىل الدارقطين مجع ذلك يف جزء صححه: فإن قيل
روت عائشة يف صحيح مسلم . وقد أشرنا إليها، ولنا أخبار ثابتة يف مقابلتها، رواها األئمة الثقات والفقهاء األثبات

. صلى اهللا عليه وسلم يستفتح الصالة بالتكبري، والقراءة باحلمد هللا رب العاملني، احلديثكان رسول اهللا : قالت
صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر : وروى مسلم أيضا عن أنس بن مالك قال. وسيأيت بكماله

ال يف أول قراءة وال يف } َمنِ الرَّحِيمِبِْسمِ اللَِّه الرَّْح{وعمر، فكانوا يستفتحون باحلمد هللا رب العاملني؛ ال يذكرون 
  .آخرها

مث إن مذهبنا يترجح يف ذلك بوجه عظيم، وهو املعقول؛ وذلك أن مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة 
انقضت عليه العصور، ومرت عليه األزمنة والدهور، من لدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل زمان مالك، ومل 

  .اتباعا للسنة؛ وهذا يرد أحاديثكم} بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{ه قط يقرأ أحد في
: قال مالك. بيد أن أصحابنا استحبوا قراءهتا يف النفل وعليه حتمل اآلثار الواردة يف قراءهتا أو على السعة يف ذلك

  .وال بأس أن يقرأ هبا يف النافلة ومن يعرض القرآن عرضاً

أهنا ليست عندهم آية من فاحتة الكتاب وال غريها، وال يقرأ هبا املصلي يف املكتوبة : وأصحابهومجلة مذهب مالك 
وعنه رواية . هذا هو املشهور من مذهبه عند أصحابه. وال يف غريها سراً وال جهراً؛ وجيوز أن يقرأها يف النوافل

وى عنه ابن نافع ابتداء القراءة هبا يف الصالة ور. أخرى أهنا تقرأ أول السورة يف النوافل، وال تقرأ أول أم القرآن
منهم ابن } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{إنه البد فيها من : ومن أهل املدينة من يقول. الفرض والنفل وال تترك حبال

لة وهذا يدل على أن املسألة مسأ. عمر، وابن شهاب؛ وبه قال الشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد
اجتهادية ال قطعية، كما ظنه بعض اجلهال من املتفقهة الذي يلزم على قوله تكفري املسلمني؛ وليس كما ظن لوجود 

  .االختالف املذكور؛ واحلمد هللا
أبو حنيفة والثوري؛ وروي ذلك عن عمر وعلي وابن : وقد ذهب مجع من العلماء إىل اإلسرار هبا مع الفاحتة؛ منهم

لزبري؛ وهو قول احلكم ومحاد؛ وبه قال أمحد بن حنبل وأبو عبيد؛ وروي عن األوزاعي مثل مسعود وعمار وابن ا
واحتجوا من األثر يف ذلك مبا رواه منصور بن زاذان عن أنس ". االستذكار"ذلك؛ حكاه أبو عمر بن عبد الرب يف 

وما رواه . } اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ بِْسمِ{صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة : بن مالك قال
صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم وخلف أيب : عمار بن رزيق عن األعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال
  .بكر وعمر، فلم أمسع أحداً منهم جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم

وقد روي . به من اخلالف يف قراءة البسملة هذا قول حسن، وعليه تتفق اآلثار عن أنس وال تتضاد وخيرج: قلت
فأمر أن خيافت ببِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ  -يعنون مسيلمة  -هذا حممد يذكر رمحان اليمامة : عن سعيد بن جبري قال



فبقي : اهللا قال الترمذي احلكيم أبو عبد]. ١١٠: اإلسراء[} َوال َتْجَهرْ بَِصالِتَك َوال ُتَخاِفْت بِهَا{: الرَّحِيمِ، ونزل
  ذلك إىل يومنا هذا على

ذلك الرسم وإن زالت العلة، كما بقي الرمل يف الطواف وإن زالت العلة، وبقيت املخافتة يف صالة النهار وإن 
  .زالت العلة
اتفقت األمة على جواز كتبها يف أول كل كتاب من كتب العلم والرسائل؛ فإن كان الكتاب ديوان  -السادسة

: وقال الزهري. } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{أمجعوا أال يكتبوا أمام الشعر : عن الشعيب قالشعر فروى جمالد 
وذهب إىل رسم التسمية يف أول كتب الشعر . } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{مضت السنة أال يكتبوا يف الشعر 

  .وهو الذي خنتاره ونستحبه: ل أبو بكر اخلطيبقا. سعيد بن جبري، وتابعه على ذلك أكثر املتأخرين
مبسمل، وهي لغة مولدة، وقد جاءت يف الشعر؛ قال عمر بن أيب : قال املاوردي ويقال ملن قال بسم اهللا -السابعة
  :ربيعة

  فيا حبذا ذاك احلبيب املبسمل... لقد بسملت ليلى غداة لقيتها 
بسمل : السكيت واملطرز والثعاليب وغريهم من أهل اللغةقال يعقوب بن . املشهور عن أهل اللغة بسمل: قلت
ال : ومثله حوقل الرجل، إذا قال. قد أكثرت من البسملة؛ أي من قول بسم اهللا: يقال. بسم اهللا: إذا قال. الرجل

. مد هللاحل: ومحدل، إذا قال. سبحان اهللا: وسبحل، إذا قال. ال إله إال اهللا: وهلل، إذا قال. حول وال قوة إال باهللا
ودمعز، . أطال اهللا بقاءك: وطبقل، إذا قال. جعلت فداك: وجعفل، إذا قال. حي على الصالة: وحيصل، إذا قال

. حي على الصالة: احليصلة، إذا قال: ومل يذكر املطرز. حي على الفالح: وحيفل، إذا قال. أدام اهللا عزك: إذا قال
  .أدام اهللا عزك: ودمعز، إذا قال. ال اهللا بقاءكأط: وطبقل، إذا قال. جعلت فداك: وجعفل، إذا قال

ندب الشرع إىل ذكر البسملة يف أول كل فعل؛ كاألكل والشرب والنحر؛ واجلماع والطهارة وركوب  -الثامنة
الَ ارْكَُبوا َوقَ{]. ١١٨: األنعام[} فَكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه{: البحر، إىل غري ذلك من األفعال؛ قال اهللا تعاىل

  :وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم]. ٤١: هود[} ِفيَها بِْسمِ اللَِّه َمْجَراهَا

أغلق بابك واذكر اسم اهللا وأطفئ مصباحك واذكر اسم اهللا ومخر إناءك واذكر اسم اهللا وأوك سقاءك واذكر اسم "
 اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه لو أن أحدكم إذا أراد أن يأيت أهله قال بسم اهللا: "وقال" . اهللا

يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل : "وقال لعمر بن أيب سلمة" . إن يقدر بينهما ولد يف ذلك مل يضره شيطان أبداً
" . من مل يذبح فليذبح باسم اهللا: "وقال" إن الشيطان ليستحل الطعام أال يذكر اسم اهللا عليه: "وقال" . مما يليك

ضع : "وشكا إليه عثمان بن أيب العاص وجعا جيده يف جسده منذ أسلم، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
" . يدك على الذي تأمل من جسدك وقل بسم اهللا ثالثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

ستر ما بني اجلن : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوروى ابن ماجة والترمذي عن . هذا كله ثابت يف الصحيح
كان رسول اهللا صلى : وروى الدارقطين عن عائشة قالت" . وعورات بين آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم اهللا

  .اهللا عليه وسلم إذا مس طهوره مسى اهللا تعاىل، مث يفرغ املاء على يديه
وموضع االحتجاج عليهم . إن أفعاهلم مقدورة هلم: وغريهم ممن يقول وفيها رد على القدرية: قال علماؤنا -التاسعة

  .من ذلك أن اهللا سبحانه أمرنا عند االبتداء بكل فعل أن نفتتح بذلك، كما ذكرنا
وسيأيت هلذا مزيد بيان إن شاء . أي خبلقه وتقديره يوصل إىل ما يوصل إليه" باهللا"ومعىن . أي باهللا} بِْسمِ اللَِّه{فمعىن 



يعين بدأت بعون اهللا وتوفيقه وبركته؛ وهذا تعليم من اهللا تعاىل عباده، } بِْسمِ اللَِّه{معىن قوله : وقال بعضهم. اهللا
  .ليذكروا امسه عند افتتاح القراءة وغريها، حىت يكون االفتتاح بربكة اهللا جل وعز

  :دصلة زائدة، واستشهد يقول لبي" اسم"ذهب أبو عبيدة معمر بن املثىن إىل أن 
  ...إىل احلول مث اسم السالم عليكما 
  ومن يبك حوال كامال فقد اعتذر

  .مث السالم عليكما: زيادة، وإمنا أراد" اسم"فذكر 
وسيأيت الكالم فيه يف هذا الباب وغريه، إن شاء اهللا . وقد استدل علماؤنا بقول لبيد هذا على أن االسم هو املسمى

  .تعاىل
: وقال األخفش. زيدت إلجالل ذكره تعاىل وتعظيمه: ؛ فقال قطرب"اسم"زيادة اختلف يف معىن  -احلادية عشرة

  .باهللا: زيدت ليخرج بذكرها من حكم القسم إىل قصد التربك؛ ألن أصل الكالم
أو . ابدأ بسم اهللا: واختلفوا أيضا يف معىن دخول الباء عليه، هل دخلت على معىن األمر؟ والتقدير -الثانية عشرة
يف موضع رفع " بسم اهللا"فـ . األول للفراء، والثاين للزجاج: ابتدأت بسم اهللا؛ قوالن: رب؟ والتقديرعلى معىن اخل
يف موضع " بسم اهللا"اخلرب حمذوف؛ أي ابتدائي مستقر أو ثابت باسم اهللا؛ فإذا أظهرته كان : وقيل: خرب االبتداء

فَلَمَّا َرآُه ُمْسَتقِّراً ِعْنَدُه قَالَ َهذَا ِمْن فَْضلِ {نزيل زيد يف الدار ويف الت: نصب بثابت أو مستقر، وكان مبنزلة قولك
التقدير ابتدائي ببسم اهللا : وقيل. يف وضع نصب؛ روي هذا عن حناة أهل البصرة" عنده"فـ ] ٤٠: النمل[} رَبِّي

  .يف موضع نصب باملصدر الذي هو ابتدائي" بسم"موجود أو ثابت، فـ 
، تكتب بغري ألف استغناء عنها بباء اإللصاق يف اللفظ واخلط لكثرة االستعمال؛ خبالف } ِهبِْسمِ اللَّ{ -الثالثة عشرة

واختلفوا فيحذفها مع الرمحن والقاهر؛ فقال . فإهنا مل حتذف لقلة االستعمال] ١: العلق[} اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك{: قوله
فقط، ألن االستعمال } بِْسمِ اللَِّه{ذف إال مع ال حت: وقال حيىي بن وثاب. حتذف األلف: الكسائي وسعيد األخفش

  .إمنا كثر فيه
ملا : وقيل. ليناسب لفظها عملها: واختلف يف ختصيص باء اجلر بالكسر على ثالثة معان؛ فقيل -الرابعة عشرة

  كانت الباء ال تدخل إال على األمساء خصت باخلفض

  :ني ما قد يكون من احلروف امسا؛ حنو الكاف يف قول الشاعرليفرق بينها وب: الثالث. الذي ال يكون إال يف األمساء
  ورحنا بكابن املاء جينب وسطنا

...  
  أي مبثل ابن املاء أو ما كان مثله

واختلف يف . اسم، وزنه إفع، والذاهب منه الواو؛ ألنه من مسوت، ومجعه أمساء، وتصغريه مسي -اخلامسة عشرة
وأمساء يكون مجعا هلذا الوزن، وهو مثل جذع وأجذاع، وقفل : اجلوهري قال. فعل: فعل، وقيل: تقدير أصله، فقيل

من : قال أمحد ين حيىي. اسم الكسر، واسم بالضم: وفيه أربع لغات. وأقفال؛ وهذا ال تدرك صيغته إال بالسماع
  :سم وسم، وينشد: ويقال. ضم األلف أخذه من مسوت أمسو، ومن كسر أخذه من مسيت أمسي

  آثرك اهللا به إيثاركا... مباركا  واهللا أمساك مسا
  :وقال آخر



  يدعى أبا السمح وقرضاب مسه... وعامنا أعجبنا مقدمه 
  مبتركا لكل عظم يلحمه

  .بالضم والكسر مجيعا" مسه. "إذا أكل شيئا يابسا، فهو قرضاب: قرضب الرجل
  :ومنه قول اآلخر

  باسم الذي يف كل سورة مسه
 قياس، وألفه ألف وصل، ورمبا جعلها الشاعر ألف قطع للضرورة؛ كقول اعتالال غري" باسم"وسكنت السني من 

  :األحوص
  ...وما أنا باملخسوس يف جذم مالك 

  وال من تسمى مث يلتزم االمسا

مسوي، وإن شئت امسي، تركته على حاله، ومجعه أمساء ومجع : تقول العرب يف النسب إيل االسم -السادسة عشرة
  .أعيذك بأمساوات اهللا: وحكى الفراء. األمساء أسام
هو مشتق من السمو وهو العلو والرفعة، : اختلفوا يف اشتقاق االسم على وجهني؛ فقال البصريون -السابعة عشرة

إمنا مسي االسم : وقيل. ألن االسم يسمو باملسمى فريفعه عن غريه: وقيل. اسم ألن صاحبه مبنزلة املرتفع به: فقيل
احلرف والفعل؛ واالسم أقوى منهما باإلمجاع ألنه األصل؛ فلعلوه عليهما : الكالم امسا ألنه عال بقوته على قسمي
  .مسي امسا؛ فهذه ثالثة أقوال

". وسم"إنه مشتق من السمة وهي العالمة؛ ألن االسم عالمة ملن وضع له؛ فأصل اسم على هذا : وقال الكوفيون
واجلمع والتصغري مسي ويف اجلمع أمساء؛ واجلمع واألول أصح؛ ألنه يقال يف التصغري مسي ويف اجلمع أمساء؛ 

  :ويدل على صحته أيضا فائدة اخلالف وهي. وسيم وال أوسام: والتصغري يردان األشياء إىل أصوهلا؛ فال يقال
مل يزل اهللا سبحانه موصوفا قبل وجود اخللق وبعد : فإن من قال االسم مشتق من العلو يقول -الثامنة عشرة

ومن قال االسم مشتق من السمة . م، وال تأثري هلم يف أمسائه وال صفاته؛ وهذا قول أهل السنةوجودهم وعند فنائه
كان اهللا يف األزل بال اسم وال صفة، فلما خلق اخللق جعلوا له أمساء وصفات، فإذا أفناهم بقي بال اسم وال : يقول

إن كالمه خملوق، تعاىل : اخلطأ من قوهلم صفة؛ وهذا قول املعتزلة وهو خالف ما أمجعت عليه األمة، وهو أعظم يف
  :وعلى هذا اخلالف وقع الكالم يف االسم واملسمى وهي! اهللا عن ذلك
فذهب أهل احلق فيما نقل القاضي أبو بكر بن الطيب إىل أن االسم هو املسمى، وارتضاه ابن  -التاسعة عشرة

فقوله دال على الذات املوصوفة بكونه عاملا، فاالسم  اهللا عامل؛: فإذا قال قائل. فورك؛ وهو قول أيب عبيدة وسيبويه
فاالسم عندهم هو . اهللا خالق؛ فاخلالق هو الرب، وهو بعينه االسم: وكذلك إذا قال. كونه عاملا وهو املسمى بعينه
  .املسمى بعينه من غري تفصيل

االسم : لذات، ولذلك يقولونمن ينفي الصفات من املبتدعة يزعم أن ال مدلول للتسميات إال ا: قال ابن احلصار
غري املسمى، ومن يثبت الصفات يثبت للتسميات مدلوال هي أوصاف الذات وهي غري العبارات وهي األمساء 

  .إن شاء اهللا تعاىل" األعراف"و" البقرة"وسيأيت هلذه مزيد بيان يف . عندهم
إنه اسم اهللا األعظم : حىت قال بعض العلماءهذا االسم أكرب أمسائه سبحانه وأمجعها، } اهللا{: قوله -املوفية عشرين

أي ] ٦٥: مرمي[} َهلْ َتْعلَمُ لَُه َسِميّاً{: ومل يتسم به غريه؛ ولذلك مل يثن ومل جيمع؛ وهو أحد تأويلي قوله تعاىل



 فاهللا اسم للموجود احلق اجلامع لصفات اإلهلية، املنعوت بنعوت الربوبية، املنفرد". اهللا"تسمى بامسه الذي هو 
معناه واجب الوجود الذي مل : وقيل. معناه الذي يستحق أن يعبد: وقيل. بالوجود احلقيقي، ال إله إال هو سبحانه

  .يزل وال يزال؛ واملعىن واحد
فذهب إىل األول كثري من . واختلفوا يف هذا االسم هل هو مشتق أو موضوع للذات علم؟ -احلادية والعشرون

ه وأصله؛ فروى سيبويه عن اخلليل أن أصله إاله، مثل فعال؛ فأدخلت األلف والالم واختلفوا يف اشتقاق. أهل العلم
وعليه دخلت األلف والالم للتعظيم، " ال"أصل الكلمة : وقيل. مثل الناس أصله أناس: قال سيبويه. بدال عن اهلمزة

  :وأنشد. وهذا اختيار سيبويه
  فتخزوينعين وال أنت دياين ... اله ابن عمك ال أفضلت يف حسب 

  .تسوسين: فتخزوين، باخلاء املعجمة ومعناه: كذا الرواية
بسم اإلله؛ فحذفوا اهلمزة وأدغموا الالم األوىل يف الثانية فصارتا الما " بسم اهللا"معىن : وقال الكسائي والفراء

: مث قيل. قرأها احلسنلكن أنا، كذلك : ومعناه] ٣٨: الكهف[} لَِكنَّا ُهَو اللَُّه رَبِّي{: مشددة؛ كما قال عز وجل
أرسل يف : رجل واله وامرأة واهلة وواله، وماء موله: يقال. ذهاب العقل: إذا حتري؛ والوله" وله"هو مشتق من 
  فاهللا سبحانه تتحري. الصحارى

وأن اهلمزة مبدلة من واو كما " واله" "إاله"فعلى هذا أصل . األلباب وتذهب يف حقائق صفاته والفكر يف معرفته
إهلا، ألن " اهللا"إمنا مسي : وروي عن الضحاك أنه قال. ت يف إشاح ووشاح، وإسادة ووسادة؛ وروي عن اخلليلأبدل

ألن اخللق : وذكر عن اخلليل بن أمحد أنه قال. اخللق يتأهلون إليه يف حوائجهم، ويتضرعون إليه عند شدائدهم
إنه مشتق من االرتفاع؛ فكانت العرب تقول : وقيل .ومها لغتان" بكسرها"ويأهلون أيضا " بنصب الالم"يأهلون إليه 

وتأله . هو مشتق من أله الرجل إذا تعبد: وقيل. الهت: الهاً، فكانوا يقولون إذا طلعت الشمس: لكل شيء مرتفع
على هذه القراءة؛ فإن ابن عباس وغريه ] ١٢٧: األعراف[} َوَيذََرَك َوآِلَهَتَك{: إذا تنسك؛ ومن ذلك قوله تعاىل

  .وعبادتك: واقال
إال إله إال اهللا، معناه ال : فاسم اهللا مشتق من هذا، فاهللا سبحانه معناه املقصود بالعبادة، ومنه قول املوحدين: قالوا

اليت هي الكناية " اهلاء"وزعم بعضهم أن األصل فيه . يف الكلمة مبعىن غري، ال مبعىن االستثناء" إال"و. معبود غري اهللا
م أثبتوه موجوداً يف فطر عقوهلم فأشاروا إليه حبرف الكناية عن الغائب، وذلك أهنم أثبتوه عن الغائب، وذلك أهن

موجوداً يف فطر عقوهلم فأشاروا إليه حبرف الكناية مث زيدت فيه الم امللك إذ قد علموا أنه خالق األشياء ومالكها 
  .مث زيدت فيه األلف والالم تعظيماً وتفخيماً" له"فصار 

ذهب إليه مجاعة من العلماء أيضاً منهم الشافعي وأبو املعايل واخلطايب والغزايل واملفضل وغريهم، : ينالقول الثا
والدليل على أن األلف : قال اخلطايب. أن األلف والالم الزمة له ال جيوز حذفهما منه: وروي عن اخلليل وسيبويه

يا اهللا، وحروف النداء ال جتتمع : داء عليه؛ كقولكدخول حرف الن: والالم من بنية هذا االسم، ومل يدخال للتعريف
يا اهللا، فدل على أهنما من : يا الرمحن وال يا الرحيم، كما تقول: مع األلف والالم للتعريف؛ أال ترى أنك ال تقول

  .واهللا أعلم. بنية االسم
له ألنه من األمساء املختصة به  ال اشتقاق: واختلفوا أيضاً يف اشتقاق امسه الرمحن، فقال بعضهم -الثانية والعشرون

رحيم : اهللا رمحن بعباده، كما يقال: سبحانه، وألنه لو كان مشتقاً من الرمحة ال تصل بذكر املرحوم، فجاز أن يقال
  وأيضاً لو كان مشتقاً من الرمحة. بعباده



إِذَا قِيلَ لَُهُم اْسُجُدوا َو{: مل تنكره العرب حني مسعوه، إذ كانوا ال ينكرون رمحة رهبم، وقد قال اهللا عز وجل
وملا كتب علي رضي اهللا عنه يف صلح احلديبية بأمر النيب صلى . اآلية] ٦٠: الفرقان[} ِللرَّْحَمنِ قَالُوا َوَما الرَّْحَمُن

فما ندري ما } حِيمِبِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّ{أما : قال سهيل بن عمرو} بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{: اهللا عليه وسلم
إمنا جهلوا الصفة : قال ابن العريب. بامسك اللهم، احلديث: ولكن اكتب ما نعرف! } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{

وكأنه رمحه اهللا : ومن الرمحن؟ قال ابن احلصار: وما الرمحن؟ ومل يقولوا: دون املوصوف، واستدل على ذلك بقوهلم
مشتق " الرمحن"وذهب اجلمهور من الناس إىل أن ] ٣٠: الرعد[} وَُهْم َيكْفُُرونَ بِالرَّْحَمنِ{: خرىمل يقرأ اآلية األ

" الرحيم"من الرمحة مبين على املبالغة؛ ومعناه ذو الرمحة الذي ال نظري له فيها، فلذلك ال يثىن وال جيمع كما يثىن 
  .وجيمع

ه الترمذي وصححه عن عبد الرمحن بن عوف أنه مسع رسول اهللا ومما يدل على االشتقاق ما خرج: قال ابن احلصار
قال اهللا عز وجل أنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا امسا من امسي فمن وصلها : "يقول: صلى اهللا عليه وسلم

وهذا نص من االشتقاق، فال معىن للمخالفة والشقاق، وإنكار العرب له جلهلهم باهللا ". وصلته ومن قطعها قطعته
  .ا وجب لهومب

ـ " الرمحن"أن : له" الزاهر"زعم املربد فيما ذكر ابن األنباري يف كتاب  -الثالثة والعشرون اسم عرباين جاء معه ب
  :وأنشد". الرحيم"

  باخلز أو جتعلوا الينبوت ضمرانا... لن تدركوا اجملد أو تشروا عباءكم 
  ناومسحكم صلبهم رمحان قربا... أو تتركون إىل القسني هجرتكم 

. عرباين، فلهذا مجع بينهما" الرمحن"عريب و" الرحيم: "وقال أمحد بن حيىي: قال أبو إسحاق الزجاج يف معاين القرآن
  .وهذا القول مرغوب عنه

وروى مطرف عن قتادة يف قول اهللا عز : قال جرير الشاعر: النعت قد يقع للمدح، كما تقول: وقال أبو العباس
  قال أبو إسحاق. مدح نفسه: قال} ْحَمنِ الرَّحِيمِبِْسمِ اللَِّه الرَّ{: وجل

ويف . وهذا قول حسن: قال أبو إسحاق. جيوز أن يكون مجع بينهما للتوكيد: وقال قطرب. وهذا قول حسن
: التوكيد أعظم الفائدة، وهو كثري يف كالم العرب، ويستغين عن االستشهاد، والفائدة يف ذلك ما قاله حممد بن يزيد

  .د تفضل، وإنعام بعد إنعام، وتقوية ملطامع الراغبني، ووعد ال خييب آملهإنه تفضل بع
. قاله أبو عبيدة. مها مبعىن واحد؛ كندمان وندمي: واختلفوا هل مها مبعىن واحد أو مبعنيني؟ فقيل -الرابعة وعشرون

. غضبان، للمتلىء غضباً رجل: ليس بناء فعالن كفعيل، فإن فعالن ال يقع أال على مبالغة الفعل، حنو قولك: وقيل
  :قال عملس. وفعيل قد يكون مبعىن الفاعل واملفعول

  فإنك معطوف عليك رحيم... فأما إذا عضت بك احلرب عضة 
  .هذا قول اجلمهور. عام االسم خاص الفعل" الرحيم"و. خاص االسم عام الفعل" الرمحن"فـ 

إمنا هو يف وجهة املؤمنني؛ " والرحيم. "رمحة، خيتصر به اهللاسم عام يف مجيع أنواع ال" الرمحن: "قال أبو علي الفارسي
جبميع خلقه يف األمطار ونعم " الرمحن: "وقال العرزمي]. ٤٣: األحزاب[} َوكَانَ بِالُْمْؤِمنِنيَ َرِحيماً{: كما قال تعاىل

إذا سئل أعطي، " الرمحن: "اركوقال ابن املب. باملؤمنني يف اهلداية هلم، واللطف هبم" والرحيم"احلواس والنعم العامة، 
وروى ابن ماجة يف سننه والترمذي يف جامعه عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال . إذا مل يسأل غضب" الرحيم"و

من مل يدع اهللا : "وقال ابن ماجة. لفظ الترمذي" من مل يسأل اهللا يغضب عليه: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



الفارسي وهو خوزي : هو الذي يقال له: ألت أبا زرعة عن أيب صاحل هذا، فقالس: وقال" . سبحانه غضب عليه
  :وقد أخذ بعض الشعراء هذا املعىن فقال. وال أعرف امسه

  وبين آدم حني يسأل يغضب... اهللا يغضب إن تركت سؤاله 
  .مها امسان رقيقان، أحدمها أرق من اآلخر، أي أكثر رمحة: وقال ابن عباس
: وقال احلسني بن الفضل البجلي. ذا مشكل؛ ألن الرقة ال مدخل هلا يف شيء من صفات اهللا تعاىلوه: قال اخلطايب

هذا وهم من الراوي، ألن الرقة ليست من صفات اهللا تعاىل يف شيء، وإمنا مها امسان رفيقان أحدمها أرفق من 
هللا رفيق حيب الرفق ويعطي على إن ا: "اآلخر، والرفق من صفات اهللا عز وجل؛ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .الرفق ما ال يعطي على العنف
: خمتص باهللا عز وجل، ال جيوز أن يسمى به غريه، أال تراه قال" الرمحن"أكثر العلماء على أن  -اخلامسة والعشرون

َواسْأَلْ َمْن {: وقال. غريه فعادل االسم الذي ال يشركه فيه] ١١٠: اإلسراء[} قُلِ اْدعُوا اللََّه أَوِ اْدُعوا الرَّْحَمَن{
هو " الرمحن"فأخرب أن ] ٤٥: الزخرف[} أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا أََجَعلَْنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ آِلَهةً ُيعَْبُدونَ

حىت قرع فتسمى برمحان اليمامة، ومل يتسم به  -لعنه اهللا  -وقد جتاسر مسيلمة الكذاب . املستحق للعبادة جل وعز
مسامعه نعت الكذاب فألزمه اهللا تعاىل نعت الكذاب لذلك، وأن كان كل كافر كاذباً، فقد صار هذا الوصف 

  .إنه اسم اهللا األعظم؛ ذكره ابن العريب: وقد قيل يف امسه الرمحن. ملسيلمة علماً يعرف به، ألزمه اهللا إياه
" الرحيم"من العموم قدم يف كالمنا على " الرمحن"يف  صفة مطلقة للمخلوقني، وملا" الرحيم" -السادسة العشرون

" الرحيم"أي بالرحيم وصلتم إىل اهللا وإىل الرمحن، فـ " الرحيم"إن معىن : مع موافقة التنزيل؛ قاله املهدوي وقيل
 الرمحن بسم اهللا: فكأن املعىن أن يقول} َرُؤوفٌ َرحِيٌم{: نعت حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ وقد نعته تعاىل بذلك فقال

الرحيم، أي ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم وصلتم إيل، أي باتباعه ومبا جاء به وصلتم إىل ثوايب وكراميت والنظر إىل 
  .وجهي؛ واهللا أعلم

إنه شفاء من كل داء، ": بسم اهللا"روي عن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه أنه قال يف قوله  -السابعة والعشرون
، فهو ملن "الرحيم"وأما . هو عون لكل من آمن به، وهو اسم مل يسم به غريه" الرمحن"أما و. وعون على كل دواء

  .تاب وآمن وعمل صاحلاً
وقد فسره بعضهم على احلروف؛ فروي عن عثمان بن عفان أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن تفسري 

فبالء اهللا وروحه ونضرته وهباؤه وأما السني فسناء اهللا وأما امليم فملك أما الباء : "فقال} بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{
". اهللا وأما اهللا فال إله غريه وأما الرمحن فالعاطف على الرب والفاجر من خلقه وأما الرحيم فالرفيق باملؤمنني خاصة

ملكه وهو على كل شيء  الباء هباؤه والسني سناؤه فال شيء أعلى منه وامليم: وروي عن كعب األحبار أنه قال
إن كل حرف هو افتتاح اسم من أمسائه؛ فالباء مفتاح امسه بصري، والسني مفتاح : وقد قيل. قدير فال شيء يعازه

امسه مسيع، وامليم مفتاح امسه مليك، واأللف مفتاح امسه اهللا، والالم مفتاح امسه لطيف، واهلاء مفتاح امسه هادي، 
اء مفتاح امسه حليم، والنون مفتاح امسه نور؛ ومعىن هذا كله دعاء اهللا تعاىل عند والراء مفتاح امسه رازق، واحل

  .افتتاح كل شيء
؛ فروي عن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه "احلمد هللا"بـ " الرحيم"واختلف يف وصل  -الثامنة والعشرون

وقرأ مجهور . رأ به قوم من الكوفينيوق. يسكن امليم ويقف عليها، ويبتدئ بألف مقطوعة" احلمد. الرحيم: "وسلم



وحكى الكسائي عن بعض العرب ". احلمد"باخلفض وبوصل األلف من " الرحيم"، تعرب "الرحيم احلمد: "الناس
بفتح امليم وصلة األلف؛ كأنه سكنت امليم وقطعت األلف مث ألقيت حركتها على امليم " الرحيَم احلمد"أهنا تقرأ 
الَم { : وهذا نظر حيىي بن زياد يف قوله تعاىل. ترو عن هذه قراءة عن أحد فيما علمتومل : قال ابن عطية. وحذفت

  .} اهللا

  سورة الفاحتة
  وفيه أربع أبواب

  :يف فضائلها وأمسائها ، وفيه سبع مسائل -الباب األول
التوراة وال يف ما أنزل اهللا يف : "روى الترمذي عن أيب بن كعب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -األوىل

أخرج مالك عن العالء " . اإلجنيل مثل أم القرآن وهي السبع املثاين وهي مقسومة بيين وبني عبد ي ولعبدي ما سأل
عامر بن كريز أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم " عبداهللا بن"أن أبا سعيد موىل : بن عبد الرمحن بن يعقوب

أبو سعيد ال يوقف له على اسم وهو معدود يف : قال ابن عبد الرب. حلديثنادى أيبّ بن كعب وهو يصلي، فذكر ا
روايته عن أيب هريرة وحديثه هذا مرسل، وقد روي هذا احلديث عن أيب سعيد بن املعلى رجل من . أهل املدينة

  .الصحابة ال يوقف على امسه أيضا، رواه عنه حفص بن عاصم وعبيد بن حنني
واحلديث خرجه . وذكر يف كتاب الصحابة االختالف يف امسه". ال يوقف له على اسم": كذا قال يف التمهيد: قلت

كنت أصلي يف املسجد فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم أجبه : البخاري عن أيب سعيد بن املعلى قال
مث  -] ٢٤: األنفال[} ولِ إِذَا َدَعاكُْماسَْتجِيبُوا ِللَِّه َوِللرَُّس{أمل يقل اهللا : يا رسول اهللا إين كنت أصلي فقال: فقلت
إين ألعلمنك سورة هي أعظم السور يف القرآن قبل أن خترج من املسجد مث أخذ بيدي فلما أراد أن خيرج "  -: قال

احلمد هللا رب العاملني هي السبع الثماين والقرآن : أمل تقل ألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف القرآن؟ قال: قلت له
  أبو سعيد بن املعلى: قال ابن عبد الرب وغريه" . ذي أوتيتهالعظيم ال

أوس : احلارث بن نفيع بن املعلى، ويقال: من جلة األنصار وسادات األنصار تفرد به البخاري وامسه رافع، ويقال
ن أبو سعيد بن أوس بن املعلى، تويف سنة أربع وسبعني وهو ابن أربع وستني سنة وهو أول م: بن املعلى، ويقال

حدثنا روح بن القاسم عن العالء بن : وقد أسند حديث أيبٍّ يزيد بن زريع قال. صلى إىل القبلة حني حّولت وسيأيت
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أيب وهو يصلي فذكر احلديث : عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال

  .مبعناه
 حدثين أبو عبيداهللا الوراق حدثنا أبو داود حدثنا شيبان عن حدثين أيب: وذكر ابن األنباري يف كتاب الرد له

حني لعن وحني أهبط من اجلنة وحني بعث حممد : رنّ أربع رنات -لعنه اهللا  -إن إبليس : منصور عن جماهد قال
  .صلى اهللا عليه وسلم وحني أنزلت فاحتة الكتاب، وأنزلت باملدينة

سور واآلي على بعض، وتفضيل بعض أمساء اهللا تعاىل احلسىن على بعض اختلف العلماء يف تفضيل بعض ال -الثانية
ذهب إىل هذا الشيخ أبو . ال فضل لبعض على بعض ألن الكل كالم اهللا وكذلك أمساؤه ال مفاضلة بينها: فقال قوم

معناه عن وروي . احلسن األشعري والقاضي أبو بكر بن الطيب وأبو حامت حممد بن حبان البسيت ومجاعة من الفقهاء
تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ، وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون : قال حيىي بن حيىي. مالك
. حمكمة مكان منسوخة: قال] ١٠٦: البقرة[} َنأْتِ بَِخْيرٍ ِمْنَها أَْو ِمثِْلهَا{: وقال عن مالك يف قول اهللا تعاىل. غريها



إن األفضل يشعر بنقص املفضول والذاتية يف : واحتج هؤالء بأن قالوا .وروى ابن كنانة مثل ذلك كله عن مالك
ما يف التوراة وال يف "ومعىن هذه اللفظة : قال البسيت. الكل واحدة وهي كالم اهللا وكالم اهللا تعاىل ال نقص فيه

  أن اهللا تعاىل ال يعطي لقارئ التوراة واإلجنيل من الثواب مثل": اإلجنيل مثل أم القرآن

عطي لقارئ أم القرآن إذ اهللا بفضله هذه األمة على غريها من األمم وأعطاها من الفضل على قراءة كالمه أكثر ما ي
أراد به يف " أعظم سورة: "قال ومعىن قوله. مما أعطى غريها من الفضل على قراءة كالمه وهو فضل منه هلذه األمة

وَإِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد ال إِلَهَ {ل وأن ما تضمنه قوله تعاىل وقال قوم بالتفضي. األجر ال أن بعض القرآن أفضل من بعض
وآية الكرسي وآخر سورة احلشر وسورة اإلخالص من الدالالت على ] ١٦٣: البقرة[} إِالَّ ُهَو الرَّْحَمُن الرَّحِيُم

  .مثلهاوما كان ] ١: املسد[} َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ{وحدانيته وصفاته ليس موجودا مثال يف 
وممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهوية . والتفضيل إمنا هو باملعاين العجيبة وكثرهتا ال من حيث الصفة وهذا هو احلق

وغريه من العلماء واملتكلمني وهو اختيار القاضي أيب بكر بن العريب وابن احلصار حلديث أيب سعيد بن املعلى 
قال " يا أيب أي آية معك يف كتاب اهللا أعظم: "صلى اهللا عليه وسلموحديث أيب بن كعب أنه قال قال يل رسول اهللا 

ليهنك العلم يا أبا : "فضرب يف صدري وقال: قال]. ٢٥٥: البقرة[} اللَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم{: فقلت
  .أخرجه البخاري ومسلم" املنذر

  .لنصوصعجيب ممن يذكر االختالف مع هذه ا: قال ابن احلصار
وسكت عن سائر الكتب " ما أنزل اهللا يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف القرآن مثلها: "قوله: وقال ابن العريب

. كالصحف املنزلة والزبور وغريها ألن هذه املذكورة أفضلها وإذا كان الشيء أفضل األفضل صار أفضل الكل
  .زيد أفضل العلماء فهو أفضل الناس: كقولك
وهي مخس وعشرون كلمة تضمنت مجيع . إن مجيع القرآن فيها: ة من الصفات ما ليس لغريها حىت قيلويف الفاحت

ومن شرفها أن اهللا سبحانه قسمها بينه وبني عبد ه وال تصح القربة إال هبا وال يلحق عمل بثواهبا . علوم القرآن
  وهبذا املعىن صارت أم القرآن العظيم

فيها } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{تعدل ثلث القرآن إذ القرآن توحيد وأحكام ووعظ و } َحٌدقُلْ ُهَو اللَُّه أَ{كما صارت 
اللَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو {: قال" أي آية يف القرآن أعظم. "التوحيد كله وهبذا املعىن وقع البيان يف قول عليه السالم أليب

أفضل ما قلته أنا والنبيون : " م آية ألهنا توحيد كلها كما صار قولهوإمنا كانت أعظ]. ٢٥٥: البقرة[} الَْحيُّ الْقَيُّوُم
أفضل الذكر ألهنا كلمات حوت مجيع العلوم يف التوحيد والفاحتة " من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

  .تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكري وال يستبعد ذلك يف قدرة اهللا تعاىل
فاحتة الكتاب وآية : "بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمروى علي  -الثالثة

الكرسي وشهد اهللا أنه ال إله إال هو وقل اللهم مالك امللك هذه اآليات معلقات بالعرش ليس بينهن وبني اهللا 
  .له" البيان"أسنده أبو عمرو الداين يف كتاب " . حجاب
  :وهي اثنا عشر امسا -يف أمسائها  -الرابعة

  وقد تقدم. احلديث" قسمت الصالة بيين وبني عبد ي نصفني: "الصالة، قال اهللا تعاىل": األول"
فاحتة ": الثالث"سورة األعراف واألنفال والتوبة وحنوها : احلمد، ألن فيها ذكر احلمد كما يقال] سورة": [الثاين"

نه تفتتح قراءة القرآن هبا لفظا وتفتتح هبا الكتابة يف املصحف الكتاب، من غري خالف بني العلماء، ومسيت بذلك أل



  .خطاً وتفتتح هبا الصلوات
أم : قال احلسن. أم الكتاب، ويف هذا االسم خالف جوزه اجلمهور وكرهه أنس واحلسن وابن سريين": الرابع"

]. ٧: آل عمران[} ِكَتابِ وَأَُخُر مَُتَشابَِهاٌتآَياٌت ُمْحكَمَاٌت ُهنَّ أُمُّ الْ{: الكتاب احلالل واحلرام، قال اهللا تعاىل
  ].٤: الزخرف[} وَإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكتَابِ{: قال اهللا تعاىل. أم الكتاب اسم اللوح احملفوظ: وقال أنس وابن سريين

ين أم القرآن، واختلف فيه أيضا فجوزه اجلمهور وكرهه أنس وابن سريين واألحاديث الثابتة ترد هذ": اخلامس"
احلمد هللا أم القران وأم الكتاب : "روى الترمذي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. القولني

ومسيت أم الكتاب ألنه يبتدأ بكتابتها يف : ويف البخاري قال. هذا حديث حسن صحيح: قال" والسبع املثاين
سورة : مرو، وأم القرآن: مكة، وأم خراسان: أم القرى: وقال حيىي بن يعمر. املصاحف ويبدأ بقراءهتا يف الصالة

مسيت أم القرآن ألهنا أوله ومتضمنة جلميع علومه، وبه مسيت مكة أم القرى ألهنا أول األرض ومنها : وقيل. احلمد
  :دحيت، ومنه مسيت األم أما ألهنا أصل النسل، واألرض أما يف قول أمية بن أيب الصلت

  فيها مقابرنا وفيها نولد...  فاألرض معقلنا وكانت أمنا
: وأصل أم أمهة، ولذلك جتمع على أمهات قال اهللا تعاىل. أم، لتقدمها واتباع اجليش هلا: ويقال لراية احلرب

  :قال. ويقال أمات بغري هاء. } أُمََّهاُتكُْم{
  فََرْجَت الظالم بأّماتكا

  .يف اجململ إن أمهات يف الناس، وأمّات يف البهائم، حكاه ابن فارس: وقيل
مسيت بذلك ألهنا استثنيت هلذه األمة فلم تنزل على : املثاين، مسيت بذلك ألهنا تثىن يف كل ركعة، وقيل": السادس"

  .أحد قبلها ذخرا هلا
القرآن العظيم، مسيت بذلك لتضمنها مجيع علوم القرآن وذلك أهنا تشتمل على الثناء على اهللا عز وجل ": السابع"

الله وعلى األمر بالعبادات واإلخالص فيها واالعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إال بإعانته بأوصاف كماله وج
  .تعاىل وعلى االبتهال إليه يف اهلداية إىل الصراط املستقيم وكفاية أحوال الناكثني وعلى بيانه عاقبة اجلاحدين

فاحتة الكتاب : " اهللا صلى اهللا عليه وسلمالشفاء، روى الدارمي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول ": الثامن"
  " .شفاء من كل سم

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للرجل : الرقية، ثبت ذلك من حديث أىب سعيد اخلدري وفيه": التاسع"
خّرجه األئمة . احلديث... يا رسول اهللا شيء ألقى يف روعي: فقال" ما أدراك أهنا رقية: "الذي رقى سيد احلي

  .سيأيت بتمامهو
عليك بأساس القرآن فاحتة الكتاب، مسعت ابن : األساس، شكا رجل إىل الشعيب وجع اخلاصرة، فقال": العاشر"

لكل شيء أساس وأساس الدنيا مكة ألهنا منها دحيت، وأساس السماوات عَريباً وهي السماء : عباس يقول
وأساس اجلنان جنة عدن وهي سرة اجلنان عليها  السابعة، وأساس األرض عجيباً وهي األرض السابعة السفلى،

أسست اجلنة، وأساس النار جهنم وهي الدركة السابعة السفلى عليها أسست الدركات، وأساس اخللق آدم 
وأساس األنبياء نوح وأساس بين إسرائيل يعقوب وأساس الكتب القرآن وأساس القرآن الفاحتة وأساس الفاحتة بسم 

  .ذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالفاحتة تشفىاهللا الرمحن الرحيم فإ
الوافية، قاله سفيان بن عيينة، ألهنا ال تتنصف وال حتتمل االختزال، ولو قرأ من سائر السور نصفها ": احلادي عشر"



  .يف ركعة ونصفها اآلخر يف ركعة ألجزأ ولو نصفت الفاحتة يف ركعتني مل جيز
يدل عليه ما روى حممد . ألهنا تكفي عن سواها وال يكفي سواها عنها: كثري الكافية، قال حيىي بن أيب": الثاين عشر"

  " .أم القرآن عوض من غريها وليس غريها منها عوضا: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: بن خالد اإلسكندراين قال
السورة : وقيل]. ٥اآلية : الفاحتة[} ِعُنيإِيَّاَك َنعُْبُد َوإِيَّاَك َنْسَت{إن موضع الرقية منها إمنا هو : قال املهلب -اخلامسة

أن فيها رقية، فدل هذا على أن : ومل يقل" وما أدراك أهنا رقية: "كلها رقية لقول عليه السالم للرجل ملا أخربه
  .السورة بأمجعها رقية ألهنا فاحتة الكتاب ومبدؤه ومتضمنة جلميع علومه كما تقدم واهللا أعلم

ِكتَاباً ُمَتَشابِهاً {: باملثاين وأم الكتاب ما مينع من تسمية غريها بذلك، قال اهللا عز وجلليس يف تسميتها  -السادسة
وقد مسيت السبع الطول أيضا مثاين ألن . مثاين ألن األخبار تثىن فيه: فأطلق على كتابه] ٢٣: الزمر[} َمثَانَِي

السبع : عليه وسلم سبعا من املثاين قال أوتى رسول اهللا صلى اهللا: قال ابن عباس. الفرائض والقصص تثىن فيها
األنفال : يونس وقيل: ست واختلفوا يف السابعة فقيل" األعراف"إىل " البقرة"ذكره النسائي وهي من . الطول

  :وقال أعشى مهدان. والتوبة وهو قول جماهد وسعيد بن جبري
  وادرسوا هذي املثاين والطَُّول... فلجوا املسجد وادعوا ربكم 

  .إن شاء اهللا تعاىل" احلجر"هلذا مزيد بيان يف سورة وسيأيت 
وقد مسيت األنفال من املثاين ألهنا تتلو . املثاين مجع مثىن وهي اليت جاءت بعد األوىل والطول مجع أطول -السابعة

ل هي السور اليت تزيد ك: واملئون. هي اليت تزيد آياهتا على املفضل وتنقص عن املئني: وقيل. الطول يف القدر
  .واحدة منها على مائة آية

  :يف نزوهلا وأحكامها، وفيه عشرون مسألة -الباب الثاين 
وإال ما . أهنا ست وهذا شاذ: أمجعت األمة على أن فاحتة الكتاب سبع آيات إال ما روي عن حسني اجلعفي -األوىل

َولَقَْد آتَْيَناكَ {: وقوله تعاىل. وهذا شاذ آية وهي على عدة مثاين آيات} إِيَّاكَ َنْعُبُد{روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل 
  .احلديث يرد هذين القولني" قسمت الصالة: "قوله] ٨٧: احلجر[} َسْبعاً ِمَن الَْمثَانِي

لو كانت قرآنا ألثبتها عبد اهللا بن مسعود يف مصحفه فلما مل : فإن قيل. وأمجعت األمة أيضا على أهنا من القرآن
  .من القرآن كاملعوذتني عندهيثبتها دل على أهنا ليست 

حدثنا احلسن بن احلباب حدثنا سليمان بن األشعث حدثنا ابن أيب قدامة : فاجلواب ما ذكره أبو بكر األنباري قال
  :أظنه عن إبراهيم قال: حدثنا جرير عن األعمش قال

: قال أبو بكر. ها مع كل سورةِلَم لَْم تكتب فاحتة الكتاب يف مصحفك قال لو كتبتها لكتبت: قيل لعبداهللا بن مسعود
اختصرت بإسقاطها ووثقت حبفظ : يعين أن كل ركعة سبيلها أن تفتتح بأم القرآن قبل السورة املتلوة بعدها فقال

  .املسلمني هلا ومل أثبتها يف موضع فيلزمين أن أكتبها مع كل سورة، إذ كانت تتقدمها يف الصالة
هي : وغريهم -وامسه ُرفيع  -ال ابن عباس وقتادة وأبو العالية الرياحي اختلفوا أهي مكية أم مدنية؟ فق -الثانية
نزل نصفها مبكة ونصفها : ويقال. هي مدنية: وقال أبو هريرة وجماهد وعطاء بن يسار والزهري وغريهم. مكية
َولَقَْد آتَْيَناكَ { :واألول أصح لقوله تعاىل. حكاه أبو الليث نصر بن حممد بن إبراهيم السمرقندي يف تفسريه. باملدينة

. وال خالف أن فرض الصالة كان مبكة. واحلجر مكية بإمجاع] ٨٧: احلجر[} َسْبعاً ِمَن الَْمثَانِي َوالْقُْرآنَ الَْعظِيَم
ال صالة : "يدل على هذا قوله عليه السالم} الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني{وما حفظ أنه كان يف اإلسالم قط صالة بغري 



  .وهذا خرب عن احلكم ال عن االبتداء، واهللا أعلم". إال بفاحتة الكتاب
. الفاحتة: اقرأ وقيل: املدثر وقيل: وقد ذكر القاضي ابن الطيب اختالف الناس يف أول ما نزل من القرآن فقيل

: م قال خلدجيةوذكر البيهقي يف دالئل النبوة عن أيب ميسرة عمرو بن شََرحبيل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
معاذ اهللا ما كان اهللا ليفعل بك : قالت" إين إذا خلوت وحدي مسعت نداء وقد واهللا خشيت أن يكون هذا أمراً"

وليس رسول اهللا صلى اهللا عليه  -فلما دخل أبو بكر . فواهللا إنك لتؤدي األمانة وتصل الرحم وتصدق احلديث
فلما دخل رسول اهللا صلى . اذهب مع حممد إىل ورقة بن نوفليا عتيق : ذكرت خدجية حديثه له قالت -وسلم مث 

خدجية فانطلقا إليه فقصا : قال". ومن أخربك: "انطلق بنا إىل ورقة فقال: اهللا عليه وسلم أخذ أبو بكر بيده فقال
ا أتاك ال تفعل، إذ: فقال" إذا خلوت وحدي مسعت نداء خلفي يا حممد يا حممد فأنطلق هاربا يف األرض: "عليه فقال

بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ {قل ! يا حممد: فلما خال ناداه. فاثبت حىت تسمع ما يقول مث ائتين فأخربين
  فأتى ورقة فذكر ذلك له، فقال. ال إله إال اهللا: ، قل} َوال الضَّالَِّني{ –حىت بلغ  -} الْعَالَِمَني

شر، فأنا أشهد أنك الذي بشر به عيسى ابن مرمي وأنك على مثل ناموس موسى وأنك نيب أبشر مث أب: له ورقة
فلما توىف ورقة قال رسول اهللا . مرسل وأنك سوف تؤمر باجلهاد بعد يومك هذا، وإن يدركين ذلك ألجاهدن معك

قال البيهقي . يعين ورقة" لقد رأيت القَّس يف اجلنة عليه ثياب احلرير ألنه آمن يب وصدقين: "صلى اهللا عليه وسلم
يعين هذا احلديث، فإن كان حمفوظا فيحتمل أن يكون خربا عن نزوهلا بعد ما نزل عليه . هذا منقطع: رضي اهللا عنه

  ].١: املدثر[} َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{و ] ١: العلق[} اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك{
عليه السالم مل ينزل بسورة احلمد ملا رواه مسلم عن ابن عباس ظن بعض العلماء أن جربيل : قال ابن عطية -الثالثة
هذا باب من السماء : بينما جربيل قاعد عند النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: " قال

: فسلم وقال هذا ملك نزل إىل األرض مل ينزل قط إال اليوم،: فتح اليوم مل يفتح قط إال اليوم فنزل منه ملك فقال
قال . فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حبرف منهما إال أعطيته: أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك

وليس كما ظن فإن هذا احلديث يدل على أن جربيل عليه السالم تقدم امللك إىل النيب صلى اهللا عليه " ابن عطية
  .لى هذا يكون جربيل شارك يف نزوهلا واهللا أعلموسلم ُمْعِلما به ومبا ينزل معه، وع

وقد . الظاهر من احلديث يدل على أن جربيل عليه السالم مل يعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم بشيء من ذلك: قلت
وهذا  ]١٩٣: الشعراء[} َنَزلَ بِِه الرُّوُح اَألِمُني{: بينا أن نزوهلا كان مبكة نزل هبا جربيل عليه السالم لقوله تعاىل

: وقد قيل. واهللا أعلم. يقتضي مجيع القرآن فيكون جربيل عليه السالم نزل بتالوهتا مبكة ونزل امللك بثواهبا باملدينة
  .فانه مجع بني القرآن والسنة وهللا احلمد واملنة. وما ذكرناه أوىل. إهنا مكية مدنية نزل هبا جربيل مرتني حكاه الثعليب

ليست بآية منها على القول الصحيح، وإذا ثبت ذلك فحكم املصلي إذا كرب أن يصله  قد تقدم أن البسملة -الرابعة
بالفاحتة وال يسكت، وال يذكر توجيها وال تسبيحا، حلديث عائشة وأنس املتقدمني وغريمها وقد جاءت أحاديث 

بن مسعود رضي اهللا بالتوجيه والتسبيح والسكوت، قال هبا مجاعة من العلماء فروي عن عمر بن اخلطاب وعبداهللا 
وبه . سبحانك اللهم وحبمدك تبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك: عنهما أهنما كانا يقوالن إذا افتتحا الصالة

وكان الشافعي يقول بالذي روي عن علي عن النيب صلى اهللا عليه . قال سفيان وأمحد وإسحاق وأصحاب الرأي
احلديث، ذكره مسلم، وسيأيت بتمامه يف آخر سورة " وجهت وجهي: "لوسلم، أنه كان إذا افتتح الصالة كرب مث قا

  .األنعام، وهناك يأيت القول يف هذه املسألة مستوىف إن شاء اهللا



: ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا كرب يف الصالة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، يقول: قال ابن املنذر
باعدت بني املشرق واملغرب اللهم نقين من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض  اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما"

وقال أبو سلمة بن عبد . واستعمل ذلك أبو هريرة" من الدنس اللهم أغسلين من خطاياي باملاء والثلج والربد
حنبل مييلون إىل وكان األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأمحد بن . لإلمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة: الرمحن

  .حديث النيب يف هذا الباب
هي متعينة لإلمام واملنفرد يف : واختلف العلماء يف وجوب قراءة الفاحتة يف الصالة فقال مالك وأصحابه -اخلامسة
مل خيتلف قول مالك أنه من نسيها يف صالة ركعة من صالة : قال ابن خويز َمنداد البصري املالكي. كل ركعة

: واختلف قوله فيمن تركها ناسيا يف ركعة من صالة رباعية أو ثالثية فقال مرة. ه تبطل وال جتزيهركعتني أن صالت
قال ابن خويز . يسجد سجديت السهو، وهي رواية ابن عبد احلكم وغريه عن مالك: يعيد الصالة وقال مرة أخرى

الصحيح من القول إلغاء تلك : د الربقال ابن عب. إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السالم: منداد وقد قيل
  الركعة ويأيت بركعة بدال منها كمن

وقال احلسن البصري وأكثر أهل البصرة واملغرية بن عبد الرمحن . وهو اختيار ابن القاسم. أسقط سجدة سهوا
قد قرأ فيها بأم إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة يف الصالة أجزأه ومل تكن عليه إعادة ألهنا صالة : املخزومي املدين

  .وهذا قد قرأ هبا" ال صالة ملن مل يقرأ بأم القرآن: "القرآن وهي تامة لقوله عليه السالم
وحيتمل ال صالة ملن مل يقرأ هبا يف . وحيتمل ال صالة ملن مل يقرأ هبا يف كل ركعة، وهو الصحيح على ما يأيت: قلت

  .أكثر عدد الركعات، وهذا هو سبب اخلالف واهللا أعلم
إن تركها عامدا يف صالته كلها وقرأ غريها أجزأه على اختالف عن األوزاعي : وقال أبو حنيفة والثوري واألوزاعي

وعن حممد بن احلسن أيضا . أقله ثالث آيات أو آية طويلة كآية الدين: وقال أبو يوسف وحممد بن احلسن. يف ذلك
  .وال أسوغه يف حرف ال يكون كالما" احلمد هللا: "وأسوغ االجتهاد يف مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة حن: قال

. يقرأ املصلى بأم القرآن يف كل ركعة فإن مل يقرأ هبا مل جيزه إال مثلها من القرآن عدد آيها وحروفها: وقال الطربي
جييء  وهذا ال معىن له ألن التعيني هلا والنص عليها قد خصها هبذا احلكم دون غريها وحمال أن: قال ابن عبد الرب

بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها وإمنا عليه أن جييء هبا ويعود إليها كسائر املفروضات املتعينات 
  .يف العبادات
وأما املأموم فإن أدرك اإلمام راكعا فاإلمام حيمل عنه القراءة إلمجاعهم على أنه إذا أدركه راكعا أنه يكرب  -السادسة

  :ا وإن أدركه قائما فإنه يقرأ وهي املسألةويركع وال يقرأ شيئ
وال ينبغي ألحد أن يدع القراءة خلف إمامه يف صالة السر فإن فعل فقد أساء وال شيء عليه عند مالك  -السابعة
  :وأما إذا جهر اإلمام وهي املسألة. وأصحابه
وَإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ {: اهللا تعاىلفال قراءة بفاحتة الكتاب وال غريها يف املشهور من مذهب مالك لقول  -الثامنة

وقول يف " ما يل أنازع القرآن: "وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم] ٢٠٤: األعراف[} فَاْسَتِمُعوا لَُه وَأَْنِصُتوا
  " .من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة: "وقول" إذا قرأ فأنصتوا: "اإلمام

ال جتزئ أحدا صالة حىت يقرأ بفاحتة الكتاب يف كل ركعة، : طي وأمحد بن حنبلوقال الشافعي فيما حكى عنه البوي
يقرأ إذا أسر وال يقرأ إذا جهر : وكان الشافعي بالعراق يقول يف املأموم. إماما كان أو مأموما، جهر إمامه أو أسر



رأ واآلخر جيزئه أال يقرأ أحدمها أن يق: فيما جيهر فيه اإلمام بالقراءة قوالن: وقال مبصر. كمشهور مذهب مالك
ال يقرأ : وقال ابن وهب وأشهب وابن عبد احلكم وابن حبيب والكوفيون. حكاه ابن املنذر. ويكتفي بقراءة اإلمام

من صلى ركعة : وهذا عام ولقول جابر" فقراءة اإلمام له قراءة: "املأموم شيئا جهر إمامه أو أسر لقوله عليه السالم
  .ن فلم يصل إال وراء اإلماممل يقرأ فيها بأم القرآ

الصحيح من هذه األقوال قول الشافعي وأمحد ومالك يف القول اآلخر وأن الفاحتة متعينة يف كل ركعة  -التاسعة
من صلى صالة : "وقوله" ال صالة ملن مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب: "لكل أحد على العموم لقوله صلى اهللا عليه وسلم

ال : "أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أنادي أنه: وقال أبو هريرة. ثالثا" فهي خداج مل يقرأ فيها بأم القران
كما ال ينوب سجود ركعة وال ركوعها عن ركعة أخرى . أخرجه أبو داود" صالة إال بقراءة فاحتة الكتاب فما زاد

تياين وأبو ثور وغريه من أصحاب فكذلك ال تنوب قراءة ركعة عن غريها، وبه قال عبد اهللا بن عون وأيوب السخ
  .الشافعي وداود بن علي، وروي مثله عن األوزاعي وبه قال مكحول

وروي عن عمر بن اخلطاب وعبداهللا بن عباس وأيب هريرة وأيب بن كعب وأيب أيوب األنصاري وعبداهللا بن عمرو 
ال صالة إال : بن جُبري أهنم قالوا بن العاص وعبادة بن الصامت وأيب سعيد اخلدري وعثمان بن أيب العاص وخوّات

وهو قول ابن عمر واملشهور من مذهب األوزاعي، فهؤالء الصحابة هبم القدوة وفيهم األسوة كلهم . بفاحتة الكتاب
  .يوجبون الفاحتة يف كل ركعة

: تمال فقالوقد أخرج اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجه القزويين يف سننه ما يرفع اخلالف ويزيل كل اح
  حدثنا أبو ريب حدثنا حممد بن فضيل وحدثنا سويد بن سعيد

حدثنا علي بن مسهر مجيعا عن أيب سفيان السعدي عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى 
مسلم عن ويف صحيح " . ال صالة ملن مل يقرأ يف كل ركعة باحلمد هللا وسورة يف فريضة أو غريها: "اهللا عليه وسلم

ومن احلجة يف ذلك . وسيأيت" وأفعل ذلك يف صالتك كلها: "أيب هريرة أنه عليه السالم قال للذي علمه الصالة
أبطأ عبادة بن الصامت عن صالة الصبح فأقام : أيضا ما رواه أبو داود عن نافع بن حممود بن الربيع األنصاري قال

أقبل عبادة بن الصامت وأنا معه حىت صففنا خلف أيب نعيم وأبو أبو نعيم املؤذن الصالة فصلى أبو نعيم بالناس و
مسعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم جيهر؟ : نعيم جيهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة

عليه فلما  صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعض الصلوات اليت جيهر فيها بالقراءة فالتبست! أجل: قال
وأنا . فال: "إنا نصنع ذلك قال: فقال بعضنا" هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة: "انصرف أقبل علينا بوجهه فقال

. وهذا نص صريح يف املأموم" . أقول ما يل ينازعين القرآن فال تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إال بأم القرآن
والعمل على هذا احلديث يف . حديث حسن: سحاق مبعناه وقالوأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث حممد بن إ

القراءة خلف اإلمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب والتابعني وهو قول مالك بن أنس وابن املبارك 
هذا إسناد حسن، ورجاله : وأخرجه أيضا الدارقطين قال. والشافعي وأمحد وإسحاق يرون القراءة خلف اإلمام

وقال أبو . وذكر أن حممود بن الربيع كان يسكن إيلياء، وأن أبا نعيم أول من أذن يف بيت املقدسكلهم ثقات، 
. ونافع بن حممود مل يذكره البخاري يف تارخيه وال ابن أيب حامت وال أخرج له البخاري ومسلم شيئا: حممد عبد احلق

سألت عمر عن القراءة خلف اإلمام فأمرين : وذكر الدارقطين عن يزيد بن شريك قال. جمهول: وقال فيه أبو عمر
هذا : قال الدارقطين. وإن جهرت: وإن جهرت، قال: وإن كنت أنا، قلت: وإن كنت أنت؟ قال: أن اقرأ قلت
  وروي عن جابر بن عبد اهللا. إسناد صحيح



يصح ملن قال  هذا: قال أبو حامت" . اإلمام ضامن فما صنع فاصنعوا: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
إين أحيانا أكون وراء اإلمام، مث : بالقراءة خلف اإلمام وهبذا أفىت أبو هريرة الفارسي أن يقرأ هبا يف نفسه حني قال له

قال " . قسمت الصالة بيين وبني عبد ي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل: "استدل بقوله تعاىل
  .احلديث" اقرؤوا يقول العبد احلمد هللا رب العاملني: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أخرجه مسلم من حديث أيب موسى " وإذا قرأ فأنصتوا: "أما ما استدل به األولون بقول عليه السالم -العاشرة
هذه اللفظة : قال الدارقطين" وإذا قرأ فأنصتوا"ويف حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة : األشعري وقال

بع سليمان التيمي فيها عن قتادة، وخالفه احلفاظ من أصحاب قتادة فلم يذكروها، منهم شعبة وهشام وسعيد مل يتا
وقد روي . فإمجاعهم يدل على َوَهِمه: قال الدارقطين. بن أيب عروبة ومهام وأبو عوانة ومعمر وعدي بن أيب عمارة
وأخرج أيضا هذه الزيادة أبو . القوي تركه القطّعانعن عبد اهللا بن عامر عن قتادة متابعة التيمي ولكن ليس هو ب

أن : وذكر أبو حممد عبد احلق. ليست مبحفوظة" إذا قرأ فأنصتوا"هذه الزيادة : داود من حديث أيب هريرة وقال
  .هو عندي صحيح: مسلما صحح حديث أيب هريرة وقال

وقد . وإن كانت مما مل جيمعوا عليهاومما يدل على صحتها عنده إدخاهلا يف كتابه من حديث أيب موسى : قلت
: األعراف[} َوإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمعُوا لَُه َوأَْنِصتُوا{: وأما قوله تعاىل. صححها اإلمام أمحد بن حنبل وابن املنذر

ملقصود كما قال زيد بن أرقم فال حجة فيها فإن ا -فإنه نزل مبكة وحترمي الكالم يف الصالة نزل باملدينة ] ٢٠٤
وقد روى الدارقطين عن أيب هريرة أهنا نزلت يف رفع الصوت خلف . كان املشركني على ما قال سعيد بن املسيب

فأخرجه مالك عن ابن " ما يل أنازع القرآن: "وأما قوله عليه السالم. عبد اهللا بن عامر ضعيف: وقال. رسول اهللا
  مروع: شهاب عن ابن أكيمة الليثي، وامسه فيما قال مالك

وغريه يقول عامر وقيل يزيد وقيل عمارة وقيل عباد، يكىن أبا الوليد تويف سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وسبعني 
ال : واملعىن يف حديثه. سنة، مل يرو عنه الزهري إال هذا احلديث الواحد وهو ثقة وروى عنه حممد بن عمرو وغريه

يبينه حديث عبادة وفتيا الفاروق وأيب هريرة . رؤوا يف أنفسكمجتهروا إذا جهرت فإن ذلك تنازع وجتاذب وختاجل اق
ملا أفىت خبالفه، وقول الزهري يف حديث ابن " ما يل أنازع القرآن: "فلو فهم املنع مجلة من قوله. الراوي للحديثني

اءة حني مسعوا فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اهللا فيما جهر فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقر: أكيمة
  .ذلك من رسول اهللا يريد باحلمد على ما بينا وباهللا توفيقنا

فحديث ضعيف أسنده احلسن بن عمارة " من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة: "وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم
أخرجه . جابروهو متروك، وأبو حنيفة وهو ضعيف، كالمها عن موسى بن أيب عائشة عن عبد اهللا بن شداد عن 

رواه سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل بن يونس وشريك وأبو خالد الداالين وأبو األحوص وسفيان : الدارقطين وقال
بن عيينة وجرير بن عبد احلميد وغريهم عن موسى بن أيب عائشة عن عبد اهللا بن شداد مرسال عن النيب صلى اهللا 

ى ركعة مل يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إال وراء اإلمام، فرواه من صل: وأما قول جابر. عليه وسلم وهو الصواب
ورواه حيىي بن سالم صاحب التفسري عن مالك عن : قال ابن عبد الرب. مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قوله

ه وفي. أيب نعيم وهب بن كيسان عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وصوابه موقوف على جابر كما يف املوطأ
من الفقه إبطال الركعة اليت ال يقرأ فيها بأم القرآن، وهو يشهد لصحة ما ذهب إليه ابن القاسم ورواه عن مالك 

وفيه أيضا أن اإلمام قراءته . يف إلغاء الركعة والبناء على غريها وال يعتد املصلي بركعة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب
  .فيه غريه ملن خلفه قراءة، وهذا مذهب جابر وقد خالفه



واختلف الناس يف هذا األصل هل " ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب: "ملا قال: قال ابن العريب -احلادية عشرة
حيمل هذا النفي على التمام والكمال أو على اإلجزاء؟ اختلفت الفتوى حبسب اختالف حال الناظر، وملا كان 

موم كان األقوى من رواية مالك أن من مل يقرأ الفاحتة يف صالته األشهر يف هذا األصل واألقوى أن النفي على الع
" افعل ذلك يف صالتك كلها: "مث نظرنا يف تكرارها يف كل ركعة، فمن تأول قول النيب صلى اهللا عليه وسلم. بطلت

  .واهللا أعلم. لزمه أن يعيد القراءة كما يعيد الركوع والسجود
من األحاديث واملعاين يف تعيني الفاحتة يرد على الكوفيني قوهلم يف أن الفاحتة  ما ذكرناه يف هذا الباب -الثانية عشرة

وقد عينها النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله كما ذكرناه، وهو املبني . ال تتعني، وأهنا وغريها من آي القرآن سواء
أمرنا أن نقرأ : أيب سعيد اخلدري قال وقد روى أبو داود عن. } َوأَِقيمُوا الصَّالةَ{: عن اهللا تعاىل مراده يف قوله
ما " اقرأ ما تيسر معك من القرآن: "فدل هذا احلديث على أن قوله عليه السالم لألعرايب. بفاحتة الكتاب وما تيسر

وقد روى مسلم عن عبادة بن ] ٢٠: املزمل[} فَاقَْرأُوا َما َتَيسََّر ِمَن{: زاد على الفاحتة، وهو تفسري قوله تعاىل
" . فصاعدا -زاد يف رواية  -ال صالة ملن مل يقرأ بأم القران : "ت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالالصام

قال . النقص والفساد: واخلداج. أي غري جمزئة باألدلة املذكورة" غري متام -ثالثا  -هي خداج : "وقوله عليه السالم
  .ت إذا قذفت به قبل وقت الوالدة وإن كان تام اخللقخدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغري متام، وأخدج: األخفش

والنظر يوجب يف النقصان أال جتوز معه الصالة، ألهنا صالة مل تتم ومن خرج من صالته وهي مل تتم فعليه إعادهتا 
ومن أدعى أهنا جتوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل، وال سبيل إليه من وجه يلزم . كما أمر، على حسب حكمها

  . أعلمواهللا
روي عن مالك أن القراءة ال جتب يف شيء يف الصالة وكذلك كان الشافعي يقول بالعراق فيمن  -الثالثة عشرة

  ال جتزئ صالة من حيسن: نسيها، مث رجع عن هذا مبصر فقال

. أ بغريهافاحتة الكتاب إال هبا وال جيزئه أن ينقص حرفا منها فإن مل يقرأها أو نقص منها حرفا أعاد صالته وإن قر
: وهذا هو الصحيح يف املسألة، وأما ما روي عن عمر رمحه اهللا أنه صلى املغرب فلم يقرأ فيها فذكر ذلك له فقال

ال بأس إذاً، فحديث منكر اللفظ منقطع اإلسناد، ألنه يرويه : حسن قال: كيف كان الركوع والسجود قالوا
هيم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عمر، وكالمها منقطع ال إبراهيم بن احلارث التيمي عن عمر، ومرة يرويه إبرا

حجة فيه وقد ذكره مالك يف املوطأ وهو عند بعض الرواة وليس عند حيىي وطائفة معه، ألنه رماه مالك من كتابه 
" اجكل صالة ال يقرأ فيها بأم القرآن فهي خد: "بأخرة، وقال ليس عليه العمل ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

حدثنا أبو معاوية : روى حيىي بن حيىي النيسابوري قال. وقد روي عن عمر أنه أعاد تلك الصالة وهو الصحيح عنه
قال ابن . عن األعمش عن إبراهيم النخعي عن مهام بن احلارث أن عمر نسي القراءة يف املغرب فأعاد هبم الصالة

سئل مالك : وروى أشهب عن مالك قال. من وجوه وهذا حديث متصل شهده مهام من عمر، روي ذلك: عبد الرب
يرى : وقال -وأنكر احلديث  -أنا أنكر أن يكون عمر فعله : عن الذي نسي القراءة، أيعجبك ما قال عمر؟ فقال
  .أرى أن يعيد الصالة من فعل هذا! الناس عمر يصنع هذا يف املغرب وال يسبحون به

وأمجعوا على أن ال . ة إال بقراءة، على ما تقدم من أصوهلم يف ذلكأمجع العلماء على أن ال صال -الرابعة عشرة
توقيت يف ذلك بعد فاحتة الكتاب إال أهنم يستحبون أال يقرأ مع فاحتة الكتاب إال سورة واحدة ألنه األكثر مما جاء 

. خريني بفاحتة الكتابوسنة القراءة أن يقرأ يف الركعتني األوليني بأم القرآن وسورة، ويف األ: قال مالك. عن النيب
وإن نسي أن يقرأ يف ثالث : يقرأ بأم القرآن فإن مل يقرأ بأم القران وقرأ بغريها أجزأه، وقال: وقال األوزاعي



يقرأ يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورة ويسبح يف األخريني إن شاء، وإن شاء : وقال الثوري. ركعات أعاد
  زتقرأ وإن مل يقرأ ومل يسبح جا

وقد روينا عن علي بن أىب طالب رضي اهللا عنه أنه : قال ابن املنذر. صالته، وهو قول أيب حنيفة وسائر الكوفيني
فإن مل يقرأ يف ثالث ركعات أعاد الصالة : قال سفيان. اقرأ يف األوليني وسبح يف األخريني وبه قال النخعي: قال

ال جتزئ صالة إال : وقال أبو ثور. يقرأ ركعة يف صالة الفجر وكذلك إن نسي أن: قال. ألنه ال جتزئه قراءة ركعة
بقراءة فاحتة الكتاب يف كل ركعة، كقول الشافعي املصري وعليه مجاعة أصحاب الشافعي، وكذلك قال ابن خويز 

تادة روى مسلم عن أيب ق. قراءة الفاحتة واجبة عندنا يف كل ركعة، وهذا هو الصحيح يف املسألة: منداد املالكي قال
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ يف الظهر والعصر يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب : قال

ويف . وسورتني، ويسمعنا اآلية أحيانا، وكان يطول يف الركعة األوىل من الظهر ويقصر الثانية وكذلك يف الصبح
ونص يف . ب وهذا نص صريح وحديث صحيح ملا ذهب إليه مالكويقرأ يف الركعتني األخريني بفاحتة الكتا: رواية

  .تعّين الفاحتة يف كل ركعة خالفا ملن أىب ذلك، واحلجة يف السنة ال فيما خالفها
ذهب اجلمهور إىل أن ما زاد على الفاحتة من القراءة ليس بواجب، ملا رواه مسلم عن أيب هريرة  -اخلامسة عشرة

مسعنا النيب صلى اهللا عليه وسلم أمسعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم، فمن قرأ بأم يف كل صالة قراءة فما أ: قال
وقد أىب كثري من أهل العلم ترك . وإن زدت فهو خري: ويف البخاري. القرآن فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل

وجماهد وأبو وائل  السورة لضرورة أو لغري ضرورة، منهم عمران بن حصني وأبو سعيد اخلدري وخوات بن جبري
ال صالة ملن مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب وشيء معها من القرآن، فمنهم من حد : وابن عمر وابن عباس وغريهم قالوا

شيء من القرآن معها وكل هذا موجب لتعلم ما تيسر من : آيتني، ومنهم من حد آية، ومنهم من مل حيد، وقال
وكيع عن األعمش : ويف املدونة. ديث عبادة وأيب سعيد اخلدري وغريمهاالقرآن على كل حال مع فاحتة الكتاب، حل

. ال جتزئ صالة من مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب وشيء معها: حدثين من مسع عمر بن اخلطاب يقول: عن خيثمة قال
  .سنة فضيلة واجبة: واختلف املذهب يف قراءة السورة على ثالثة أقوال

ليه بعد بلوغ جمهوده فلم يقدر على تعلم الفاحتة أو شيء من القرآن وال علق منه من تعذر ذلك ع -السادسة عشرة
بشيء، لزمه أن يذكر اهللا يف موضع القراءة مبا أمكنه من تكبري أو هتليل أو حتميد أو تسبيح أو متجيد أو ال حول 

داود وغريه عن عبد اهللا بن أيب أوىف وال قوة إال باهللا، إذا صلى وحده أو مع إمام فيما أسر فيه اإلمام، فقد روى أبو 
إين ال أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمين ما جيزئين منه : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال
 يا رسول اهللا هذا هللا، فما: قال" قل سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا: "قال

  " .قل اللهم ارمحين وعافين واهدين وارزقين: "يل؟ قال
فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فال يدع الصالة مع اإلمام جهده فاإلمام حيمل ذلك عنه  -السابعة عشرة

إن شاء اهللا، وعليه أبدا أن جيهد نفسه يف تعلم فاحتة الكتاب فما زاد إىل أن حيول املوت دون ذلك وهو حبال 
  .تهاد فيعذره اهللاالج

من مل يواته لسانه إىل التكلم بالعربية من األعجميني وغريهم ترجم له الدعاء العريب بلسانه الذي  -الثامنة عشرة
  .يفقه إلقامة صالته، فإن ذلك جيزئه إن شاء اهللا تعاىل

جتزئه القراءة : ل أبو حنيفةوقا. ال جتزئ صالة من قرأ بالفارسية وهو حيسن العربية يف قول اجلمهور -التاسعة عشرة



ال جيزئه ذلك، ألنه خالف ما أمر اهللا به : قال ابن املنذر. بالفارسية وإن أحسن العربية ألن املقصود إصابة املعىن
  .وال نعلم أحدا وافقه على ما قال. وخالف ما علم النيب صلى اهللا عليه وسلم وخالف مجاعات املسلمني

ة كما أمر وهو غري عامل بالقراءة، فطرأ عليه العلم هبا يف أثناء الصالة ويتصور ذلك من افتتح الصال -املوفية عشرين
بأن يكون مسع من قرأها فعلقت حبفظه من جمرد السماع فال يستأنف الصالة، ألنه أدى ما مضى على حسب ما أمر 

  .قاله يف كتاب ابن سحنون. به فال وجه إلبطاله

  ان مسائليف التأمني، وفيه مث: الباب الثالث
آمني ليتميز ما : } َوال الضَّالَِّني{ويسن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاحتة بعد سكتة على نون  -األوىل

  .هو قرآن مما ليس بقرآن
إذا أمن اإلمام فأمنوا، فإنه : "ثبت يف األمهات من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -الثانية
فترتبت املغفرة للذنب على : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم" . فق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبهمن وا

: تأمني املالئكة، الرابعة: تأمني من خلفه، الثالثة: تأمني اإلمام، الثانية: األوىل: مقدمات أربع تضمنها هذا احلديث
ادعوا اهللا : "لزمن وقيل يف الصفة من إخالص الدعاء لقوله عليه السالمموافقة التأمني، قيل يف اإلجابة وقيل يف ا

  " .وأنتم موقنون باإلجابة واعلموا أن اهللا ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله
كنا جنلس إىل أيب زهري النمريي وكان من الصحابة، فيحدث : روى أبو داود عن أيب مصّبِّح املَقراين قال -الثالثة

قال أبو زهري أال . فإن آمني مثل الطابع على الصحيفة. اختمه بآمني: إذا دعا الرجل منا بدعاء قالأحسن احلديث ف
أخربكم عن ذلك، خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة، فأتينا على رجل قد أحل يف املسألة فوقف 

: فقال له رجل من القوم" أوجب إن ختم: "النيب صلى اهللا عليه وسلم يسمع منه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
: فانصرف الرجل الذي سأل النيب فأتى الرجل فقال له" بآمني فإنه ختم بآمني فقد أوجب: "بأي شيء خيتم؟ قال
ال "أبو زهري النمريي امسه حيىي بن نفري روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن عبد الرب. اختم يا فالن وأبشر

: آمني أربعة أحرف خيلق اهللا من كل حرف ملكا يقول: وقال وهب بن منبه" . راد فإنه جند اهللا األعظمتقتلوا اجل
  لقنين جربيل آمني عند"ويف اخلرب " آمين: يف النسخة"اللهم اغفر لكل من قال آمني 

قال اهلروي " . نيآمني خامت رب العامل: "ويف حديث آخر" فراغي من فاحتة الكتاب، وقال إنه كاخلامت على الكتاب
معناه أنه طابع اهللا على عباده، ألنه يدفع به عنهم اآلفات والباليا، فكان كخامت الكتاب الذي يصونه : قال أبو بكر

معناه أنه حرف يكتسب به : قال أبو بكر" . آمني درجة يف اجلنة"ويف حديث آخر . ومينع من إفساده وإظهار ما فيه
  .قائله درجة يف اجلنة

هو اسم من أمساء : وقال قوم. اللهم استجب لنا، ُوِضع موضع الدعاء: معىن آمني عند أكثر أهل العلم -ةاالرابع
اهللا، روي عن جعفر بن حممد وجماهد وهالل بن يساف، ورواه ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يصح، 

: وى الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس قالور. كذلك فليكن، قاله اجلوهري: وقيل معىن آمني. قاله ابن العريب
هو قوة للدعاء واستنزال : وقال مقاتل". رب افعل: "سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما معىن آمني؟ قال

  .معناه ال ختيب رجاءنا: وقال الترمذي. للربكة
  :ال الشاعر يف املدق. والقصر على وزن ميني. املد على وزن فاعيل كياسني: ويف آمني لغتان -اخلامسة

  ويرحم اهللا عبد ا قال آمينا... يا رب ال تسلبين حبها أبدا 



  :وقال آخر
  حىت أبلغها ألفني آمينا... آمني آمني ال أرضى بواحدة 

  :وقال آخر يف القصر
  أمني فزاد اهللا ما بيننا بعدا... تباعد مين فطحل إذ سألته 

احلسن وجعفر الصادق التشديد، وهو قول احلسني بن الفضل،  وقد روي عن. وتشديد امليم خطأ، قاله اجلوهري
  َوال آمَِّني{: من أّم إذا قصد، أي حنن قاصدون حنوك ومنه قوله

وهو مبين على : قال اجلوهري. حكاه أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكرمي القشريي]. ٢: املائدة[} الْبَْيَت الْحََراَم
  .أمن فالن تأمينا: وتقول منه. نيالفتح مثل أين وكيف الجتماع الساكن

وقال . اختلف العلماء هل يقوهلا اإلمام وهل جيهر هبا، فذهب الشافعي ومالك يف رواية املدنيني إىل ذلك -السادسة
. هو خمري: وقال ابن بكري. وهو قول الطربي وبه قال ابن حبيب من علمائنا. ال جيهر هبا: الكوفيون وبعض املدنيني

م عن مالك أن اإلمام ال يقول آمني وإمنا يقول ذلك من خلفه، وهو قول ابن القاسم واملصريني من وروى ابن القاس
وحجتهم حديث أيب موسى األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطبنا فبني لنا سنتنا . أصحاب مالك

كربوا وإذا قال غري املغضوب إذا صليتم فأقيموا صفوفكم مث ليؤمكم أحدكم فإذا كرب ف: " وعلمنا صالتنا فقال
ومثله حديث سَُمّي عن أيب هريرة . وذكر احلديث، أخرجه مسلم" عليهم وال الضالني فقولوا آمني جيبكم اهللا

َوال {كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قرأ : والصحيح األول حلديث وائل بن حجر قال. وأخرجه مالك
هذه سنة تفرد هبا أهل : قال أبو بكر"صوته، أخرجه أبو داود والدارقطين وزاد  يرفع هبا" آمني: "قال} الضَّالَِّني

  ".باب جهر اإلمام بالتأمني"وترجم البخاري ". الكوفة هذا صحيح والذي بعده
وبه يقول غري واحد : قال الترمذي. دعاء، أمن ابن الزبري ومن وراءه حىت إن للمسجد للّجة" آمني: "وقال عطاء

. من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمني وال خيفيها من أهل العلم
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف املوطأ والصحيحني قال ابن شهاب. وبه يقول الشافعي وأمحد وإسحاق

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ترك الناس آمني و: ويف سنن ابن ماجه عن أيب هريرة قال" . آمني"يقول 
وأما . حىت يسمعها أهل الصف األول فريتج هبا املسجد" آمني: "قال} غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوال الضَّالَِّني{: قال

ن ليكو" وال الضالني: "حديث أيب موسى ومسي فمعنامها التعريف باملوضع الذي يقال فيه آمني، وهو إذا قال اإلمام
  آمني: قوهلما معا وال يتقدموه بقول

ال يقوهلا : وقال ابن نافع يف كتاب ابن احلارث" . إذا أمن اإلمام فأمنوا: "ولقوله عليه السالم. ملا ذكرناه واهللا أعلم
يتحرى : وقال ابن عبد وس. وإذا كان ببعد ال يسمعه فال يقل". وال الضالني: "املأموم إال أن يسمع اإلمام يقول

  .آمني: القراءة ويقولقدر 
اْدعُوا رَبَّكُمْ {: اإلخفاء بآمني أوىل من اجلهر هبا ألنه دعاء وقد قال اهللا تعاىل: قال أصحاب أيب حنيفة -السابعة

: يونس[} قَْد أُجِيَبْت َدْعوَُتكُمَا{: والدليل عليه ما روي يف تأويل قوله تعاىل: قالوا]. ٥: األعراف[} َتَضرُّعاً َوخُفَْيةً
  .كان موسى يدعو وهارون يؤمن فسمامها اهللا داعيني: قال]. ٨٩

وأما ما يتعلق بصالة اجلماعة فشهودها إشهار شعار . أن إخفاء الدعاء إمنا كان أفضل ملا يدخله من الرياء: اجلواب
عاء والتأمني ظاهر وإظهار حق يندب العباد إىل إظهاره، وقد ندب اإلمام إىل إشهار قراءة الفاحتة املشتملة على الد



  .يف آخرها فإذا كان الدعاء مما يسن اجلهر فيه فالتأمني على الدعاء تابع له وجار جمراه وهذا بّين
": نوادر األصول"ذكر الترمذي احلكيم يف . كلمة آمني مل تكن قبلنا إال ملوسى وهارون عليهما السالم -الثامنة

حدثنا رزين مؤذن مسجد هشام بن حسان قال حدثنا أنس حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أيب قال 
إن اهللا أعطى أميت ثالثا مل تعط أحدا قبلهم السالم وهو حتية : "بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

معناه أن موسى دعا على : قال أبو عبد اهللا" أهل اجلنة وصفوف املالئكة وآمني إال ما كان من موسى وهارون 
] ٨٩: يونس[} قَْد أُجِيَبْت َدعَْوُتكُمَا{: ن وأمن هارون فقال اهللا تبارك امسه عندما ذكر دعاء موسى يف تنزيلهفرعو

ربنا، فكان من هارون التأمني، فسماه داعيا يف تنزيله، إذ صري ذلك منه : ومل يذكر مقالة هارون، وقال موسى
ما حسدتكم اليهود : "النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالإن آمني خاص هلذه األمة ملا روي عن : وقد قيل. دعوة

أخرجه ابن ماجة من حديث محاد بن سلمة عن سهيل بن أيب صاحل " على شيء ما حسدتكم على السالم والتأمني
  وأخرج أيضا من. ، احلديث...عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ما حسدتكم اليهود على شي ما حسدتكم على آمني : " يه وسلم قالحديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عل
إمنا حسدنا أهل الكتاب ألن أوهلا محد هللا وثناء عليه مث : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم" . فأكثروا من قول آمني

  .خضوع له واستكانة، مث دعاء لنا باهلداية إىل الصراط املستقيم مث الدعاء عليهم مع قولنا آمني
  :فيما تضمنته الفاحتة من املعاين والقراءات واإلعراب وفضل احلامدين -باب الرابع ال

  وفيه ست وثالثون مسألة
روى أبو حممد عبد الغين بن سعيد احلافظ من حديث أيب هريرة وأيب } الَْحْمُد ِللَِّه{: قوله سبحانه وتعاىل -األوىل

وروى " . ذا قال العبد احلمد هللا قال صدق عبد ي احلمد يلإ: "سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة : "مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وروى ابن . ما من نعمة إال واحلمد هللا أفضل منها: وقال احلسن" . فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها
ما أنعم اهللا على عبد نعمة فقال احلمد هللا إال : " ة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمماج

عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه " نوادر األصول"ويف " . كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ
قال أبو " . احلمد هللا لكانت احلمد هللا أفضل من ذلك لو أن الدنيا كلها حبذافريها بيد رجل من أميت مث قال: "وسلم
معناه عندنا أنه قد أعطي الدنيا مث أعطي على أثرها هذه الكلمة حىت نطق هبا، فكانت هذه الكلمة أفضل : عبد اهللا

ُت الصَّاِلَحاتُ وَالَْباِقيَا{: من الدنيا كلها ألن الدنيا فانية والكلمة باقية، هي من الباقيات الصاحلات قال اهللا تعاىل
فصري الكلمة . لكان ما أعطى أكثر مما أخذ: وقيل يف بعض الروايات]. ٧٦: مرمي[} َخْيٌر ِعْنَد َربِّكَ ثَوَاباً َوخَْيٌر أََمالً

  إعطاء من العبد، والدنيا أخذا من اهللا فهذا

مها من اهللا يف األصل الدنيا منه كذاك جيري يف الكالم أن هذه الكلمة من العبد والدنيا من اهللا وكال. يف التدبري
وروى ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول اهللا . والكلمة منه أعطاه الدنيا فأغناه وأعطاه الكلمة فشرفه هبا يف اآلخرة

أن عبد ا من عباد اهللا قال يا رب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم : "صلى اهللا عليه وسلم حدثهم
فلم يدريا كيف يكتباهنا فصعدا إىل السماء وقاال يا ربنا إن عبد ك قد قال مقالة ال ندري سلطانك فَعَضلت بامللكني 

كيف نكتبها، قال اهللا عز وجل وهو أعلم مبا قال عبد ه، ماذا قال عبد ي؟ قاال يا رب إنه قد قال يا رب لك احلمد 
  " .بد ي حىت يلقاين فأجزيه هباكما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، فقال اهللا هلما اكتباها كما قال ع



إذا : وعّضلت املرأة والشاة. الشدائد": بتشديد الضاد[اشتد واستغلق، واملعّضالت : أعضل األمر: قال أهل اللغة
. أعضلت امللكني أو عضلت امللكني بغري باء: نِشب ولدها فلم يسهل خمرجه، بتشديد الضاد أيضا فعلى هذا يكون

الطهور شطر : "م عن أيب مالك األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموروي عن مسل. واهللا أعلم
  .وذكر احلديث" اإلميان واحلمد هللا متأل امليزان وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن أو متأل ما بني السماء واألرض

قوله : إال اهللا؟ فقالت طائفة احلمد هللا رب العاملني، أو قول ال إله: اختلف العلماء أميا أفضل قول العبد -الثانية
احلمد هللا رب العاملني أفضل ألن يف ضمنه التوحيد الذي هو ال إله إال اهللا، ففي قوله توحيد ومحد، ويف قوله ال إله 

ال إله إال اهللا أفضل ألهنا تدفع الكفر واإلشراك وعليها يقاتل اخللق، قال رسول : وقالت طائفة. إال اهللا توحيد فقط
: واختار هذا القول ابن عطية قال" . أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا: "اهللا عليه وسلماهللا صلى 

أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك : " واحلاكم بذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .له

سائر نعمه وأن مما أنعم اهللا به اإلميان فدل على أن اإلميان فعله أمجع املسلمون على أن اهللا حممود على  -الثالثة
: والعاملون مجلة املخلوقات ومن مجلتها اإلميان ال كما قال القدرية". رب العاملني: "وخلقه والدليل على ذلك قوله
  .إنه خلق هلم على ما يأيت بيانه

لف والالم الستغراق اجلنس من احملامد فهو سبحانه احلمد يف كالم العرب معناه الثناء الكامل، واأل -الرابعة 
  :يستحق احلمد بأمجعه إذ له األمساء احلسىن والصفات العال وقد مجع لفظ احلمد مجع القلة يف قول الشاعر

  بأفضل أقوايل وأفضل أمحدي... وأبلج حممود الثناء خصصته 
واحلمد أعم من . مود والتحميد أبلغ من احلمدمحدت الرجل أمحده محدا فهو محيد وحم: فاحلمد نقيض الذم، تقول

  :قال الشاعر. الذي كثرت خصال احملمودة: الشكر واحلمد
  إىل املاجد القرم اجلواد احملمد

  :وقال الشاعر. وبذلك مسي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  فذو العرش حممود وهذا حممد... فشّق له من امسه ليجله 

أتيت موضع كذا : وجدته حممودا، تقول: وأمحدته. صار أمره إىل احلمد: د الرجلُوأمح. خالف املذمة: واحملمدة
يكثر محد  -مثل ُهَمزة  -ورجل ُحَمَدة . فأمحدته، أي صادفته حممودا موافقا، وذلك إذا رضيت سكناه أو مرعاه

  .صوت التهاهبا: -بالتحريك  -وحََمدة النار . األشياء ويقول فيها أكثر مما فيها
وحكاه . ذهب أبو جعفر الطربي وأبو العباس املربد إىل أن احلمد والشكر مبعىن واحد سواء وليس مبرضي -ةاخلامس

معناه الشكر هللا إذ : قال ابن عطاء. له عن جعفر الصادق وابن عطاء" احلقائق"أبو عبد الرمحن السلمي يف كتاب 
قال . احلمد هللا شكرا: ي على أهنما مبعىن بصحة قولكواستدل الطرب. كان منه االمتنان على تعليمنا إياه حىت محدناه

وهو يف احلقيقة دليل على خالف ما ذهب إليه ألن قولك شكرا إمنا خصصت به احلمد ألنه على نعمة : ابن عطية
  إن الشكر أعم من احلمد ألنه باللسان وباجلوارح: وقال بعض العلماء. من النعم

احلمد أعم ألن فيه معىن الشكر ومعىن املدح، وهو أعم من : وقيل. والقلب واحلمد إمنا يكون باللسان خاصة
احلمد هللا : وروي عن ابن عباس أنه قال. الشكر ألن احلمد يوضع موضع الشكر وال يوضع الشكر موضع احلمد

ْمُد ِللَِّه فَقُلِ الَْح{: "وقال اهللا لنوح عليه السالم. احلمد هللا: كلمة كل شاكر، وإن آدم عليه السالم قال حني عطس



الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َوَهبَ ِلي َعلَى {: وقال إبراهيم عليه السالم] ٢٨: املؤمنون[} الَِّذي َنجَّاَنا ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني
فَضَّلََنا َعلَى كَِثريٍ  َوقَاال الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي{: وقال يف قصة داود وسليمان]. ٣: إبراهيم[} الِْكَبرِ إِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق

} وَقُلِ الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي لَْم يَتَِّخذْ َولَداً{: وقال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم]. ١٥: النمل[} ِمْن ِعَباِدِه الُْمْؤِمنَِني
َوآِخُر َدعَْواُهْم أَنِ { ].٣٤: فاطر[} الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي أَذَْهَب َعنَّا الَْحزَنَ{: وقال أهل اجلنة]. ١١١: اإلسراء[

  .فهي كلمة كل شاكر]. ١٠: يونس[} الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني
الصحيح أن احلمد ثناء على املمدوح بصفاته من غري سبق إحسان، والشكر ثناء على املشكور مبا أوىل من : قلت

حلمد يقع على الثناء وعلى التحميد وعلى احلمد أعم من الشكر، ألن ا: وعلى هذا احلد قال علماؤنا. اإلحسان
. الشكر، واجلزاء خمصوص إمنا يكون مكافأة ملن أوالك معروفا فصار احلمد أعم يف اآلية ألنه يزيد على الشكر

]. ٧٩: اإلسراء[} َمقَاماً َمْحُموداً{: ومنه قوله تعاىل. بلوته فحمدته، أي رضيته: ويذكر احلمد مبعىن الرضا يقال
: } الَْحْمُد ِللَِّه{ويذكر عن جعفر الصادق يف قوله . أي أرضاه لكم" أمحد إليكم غسل اإلحليل: "السالموقال عليه 

من محده بصفاته كما وصف نفسه فقد محد، ألن احلمد حاء وميم ودال، فاحلاء من الوحدانية، وامليم من امللك، 
وقال شقيق بن . فقد عرفه، وهذا هو حقيقة احلمد هللا والدال من الدميومية، فمن عرفه بالوحدانية والدميومية وامللك

والثاين أن . أوهلا إذا أعطاك اهللا شيئا تعرف من أعطاك: هو على ثالثة أوجه: قال" احلمد هللا"إبراهيم يف تفسري 
  .والثالث ما دامت قوته يف جسدك أال تعصيه، فهذه شرائط احلمد. ترضى مبا أعطاك

حلمد على نفسه وافتتح كتابه حبمده، ومل يأذن يف ذلك لغريه بل هناهم عن ذلك يف أثىن اهللا سبحانه با -السادسة
وقال عليه ]. ٣٢: النجم[} فَال ُتَزكُّوا أَنْفَُسكُْم ُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اتَّقَى{: كتابه وعلى لسان نبيه عليه السالم فقال

  .إن شاء اهللا تعاىل" النساء"القول فيه يف  وسيأيت. رواه املقداد" احثوا يف وجوه املداحني التراب: "السالم
أي سبق احلمد مين لنفسي أن حيمد نفسه أحد من العاملني، ومحدي نفسي لنفسي يف " احلمد هللا رب العاملني"فمعىن 

فيستقبح من املخلوق الذي مل يعط الكمال أن حيمد : قال علماؤنا. األزل مل يكن بعلة، ومحدي اخللق مشوب بالعلل
ملا علم سبحانه عجز عباده عن محده محد نفسه بنفسه لنفسه : وقيل. تجلب هلا املنافع ويدفع عنها املضارنفسه ليس

ال : "أال ترى سيد املرسلني كيف أظهر العجز بقوله. يف األزل فاستفراغ طوق عباده هو حممل العجز عن محده
  :وأنشدوا" . أحصي ثناء عليك

  كما ُنثين وفوق الذي نثينفأنت ... إذا حنن أثنينا عليك بصاحل 
َحِمد نفسه يف األزل ملا علم من كثره نعمه على عباده وعجزهم على القيام بواجب محده فحمد نفسه عنهم، : وقيل

  .لتكون النعمة أهنأ لديهم، حيث أسقط به ثقل املنة
فيان بن عيينة ورؤبة بن وروي عن س". احلمد هللا"وأمجع القراء السبعة ومجهور الناس على رفع الدال من  -السابعة
بالرفع مبتدأ وخرب وسبيل اخلرب أن " احلمد هللا: "ويقال. بنصب الدال وهذا على إضمار فعل" احلمد هللا: "العّجاج

: إذا قال الرجل احلمد هللا بالرفع ففيه من املعىن مثل ما يف قولك: يفيد فما الفائدة يف هذا؟ فاجلواب أن سيبويه قال
أن الذي يرفع احلمد خيرب أن احلمد منه ومن مجيع اخللق هللا، والذي ينصب احلمد خيرب أن احلمد  محدت اهللا محدا، إال

إمنا يتكلم هبذا تعرضا لعفو اهللا ومغفرته وتعظيما له ومتجيدا، فهو خالف معىن . وقال غري سيبويه. منه وحده هللا
إن : وقيل" . طيته أفضل ما أعطي السائلنيمن شغل بذكري عن مسأليت أع: "ويف احلديث. اخلرب وفيه معىن السؤال

  "احلمد هللا: "قال الطربي. قولوا احلمد هللا: مدحه عز وجل لنفسه وثناءه عليها ليعلم ذلك عباده فاملعىن على هذا



. قولوا احلمد هللا، وعلى هذا جييء قولوا إياك: ثناء أثىن به على نفسه ويف ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال
  :ا من حذف العرب ما يدل ظاهر الكالم عليه كما قال الشاعروهذ

  إذا سار النواعج ال يسري... وأعلم أنين سأكون رمسا 
  فقال القائلون هلم وزير... فقال السائلون ملن حفرمت 

ضم ب" احلمد هللا: "وروي عن ابن أيب عَبلة. احملفور له وزير، فحذف لدالك ظاهر الكالم عليه وهذا كثري: املعىن
أجودك وهو : الدال والالم على إتباع الثاين األول وليتجانس اللفظ وطلب التجانس يف اللفظ كثري يف كالمهم حنو

  :قال. منحدر من اجلبل بضم الدال واجليم
  اضرب الساقُني أُّمك هابل.... 

بضم " ُمقُتلني"لى ذلك بضم الراء إتباعا للميم، وع" ُمُردفني"ويف قراءة ألهل مكة . بضم النون ألجل ضم اهلمزة
  :إلمِّك، فكسروا اهلمزة اتباعا لالّم، وأنشد للنعمان بن بشري: وقالوا. القاف

  وال كهذا الذي يف األرض مطلوب... ويلِ امِّها يف هواء اجلو طالبة 
وروي عن . يمويلٌ ألمها، فحذفت الالم األوىل واستثقل ضم اهلمزة بعد الكسرة فنقلها لألم مث أتبع الالم امل: األصل

  .بكسر الدال على اتباع األول الثاين" احلمدِ هللا: "احلسن بن أيب احلسن وزيد بن علي
والرب : ويف الصحاح. املالك: أي مالكهم، وكل من ملك شيئا فهو ربه، فالرب} الْحَْمُد ِللَِّه{: قوله تعاىل -الثامنة

  :وقد قالوه يف اجلاهلية للملك قال احلارث بن ِحلِّزة اسم من أمساء اهللا تعاىل وال يقال يف غريه إال باإلضافة،
  ...وهو الرب والشهيد على يوم 

  احليارين والبالء بالء

أي " أن تلد األمة ربتها: "ويف احلديث]. ٤٢: يوسف[} اذْكُرْنِي ِعْنَد َربَِّك{: ومن قوله تعاىل: السيد: والرب
يقال ملن قام : قال اهلروي وغريه. لح واملدبر واجلابر والقائماملص: والرب". التذكرة"سيدهتا وقد بيناه يف كتاب 

هل لك : "ويف احلديث. قد ربه يربه فهو رب له وراب، ومنه مسي الربانيون لقيامهم بالكتب: بإصالح شيء وإمتامه
  :املعبود ومنه قول الشاعر: والرب. أي تقوم هبا وتصلحها" من نعمة تربُّها عليه
  لقد ذل من بالت عليه الثعالب... برأسه أربٌّ يبول الثعلبان 
ورب فالن ولده يربه ربا ورببه وترببه مبعًىن، : ويف الصحاح. رباه ورببه وربته، حكاه النحاس: ويقال على التكثري

  .املرىب: واملربوب. أي رباه
ل ذلك يف القرآن كما إن هذا االسم هو اسم اهللا األعظم لكثرة دعوة الداعني به، وتأم: قال بعض العلماء -التاسعة

وغريمها، وملا يشعر به هذا الوصف من الصالة بني الرب واملربوب مع ما " إبراهيم"وسورة " آل عمران"يف آخر 
  .يتضمنه من العطف والرمحة واالفتقار يف كل حال

: له تعاىلإنه مشتق من التربية، فاهللا سبحانه وتعاىل مدبر خللقه ومربيهم ومنه قو: واختلف يف اشتقاقه فقيل
  .فسمى بنت الزوجة ربيبة لتربية الزوج هلا]. ٢٣: النساء[} َوَرَباِئُبكُُم الالَِّتي ِفي ُحجُورِكُْم{

  .فعلى أنه مدبر خللقه ومربيهم يكون صفة فعل، وعلى أن الرب مبعىن املالك والسيد يكون صفة ذات
، ألهنا للعهد وإن حذفنا منه صار مشتركا بني اختص اهللا تعاىل به" رب"مىت أدخلت األلف والالم على  -العاشرة

اهللا رب العباد وزيد رب الدار فاهللا سبحانه رب األرباب ميلك املالك واململوك، وهو خالق : اهللا وبني عباده، فيقال
  ذلك ورازقه وكل رب سواه غري خالق وال رازق، وكل مملوك فُمَملَّك بعد أن مل يكن، ومنتزع ذلك من يده وإمنا



  .شيئا دون شيء وصفة اهللا تعاىل خمالفة هلذه املعاين فهذا الفرق بني صفة اخلالق واملخلوقني ميلك
العاملون مجع عامل وهو كل : اختالفا كثرياً، فقال قتادة" العاملني"اختلف أهل التأويل يف } الْعَالَِمَني{: قوله تعاىل

أهل كل زمان عامل قاله احلسني بن الفضل، : وقيل. موجود سوى اهللا تعاىل وال واحد له من لفظه مثل رهط وقوم
  :وقال العجاج. أي من الناس] ١٦٥: الشعراء[} أَتَأُْتونَ الذُّكَْرانَ ِمَن الْعَالَِمَني{: لقوله تعاىل

  فِخْنِدٌف هامة هذا العأْلَمِ
  :وقال جرير بن اخلَطَفي
  وُيضحي العالَمون له عياال... َتَنصَّفُه الربية وهو سامٍ 

ومل يكن نذيرا ] ١: الفرقان[} ليكون للعاملني نذيرا{: العاملون اجلن واإلنس، دليله قوله تعاىل: ال ابن عباسوق
وال . اإلنس واجلن واملالئكة والشياطني: العامل عبارة عمن يعقل، وهم أربعة أمم: وقال الفراء وأبو عبيدة. للبهائم

  .من يعقل خاصة عامل، ألن هذا اجلمع إمنا هو مجع: يقال للبهائم
  :قال األعشى

  ما إن مسعت مبثلهم يف العاملينا
وهو معىن قول ابن عباس . هم الروحانيون: هم املرتزقون، وحنوه قول أيب عمرو بن العالء: وقال زيد بن أسلم

إن هللا عز وجل مثانية عشر ألف عامل، الدنيا عامل : وقال وهب بن منبه. كل ذي روح دب على وجه األرض: أيضا
العاملون : وقال مقاتل. إن هللا أربعني ألف عامل، الدنيا من شرقها إىل غرهبا عامل واحد: وقال أبو سعيد اخلدري. منها

: وروى الربيع بن أنس عن أيب العالية قال. مثانون ألف عامل، أربعون ألف عامل يف الرب وأربعون ألف عامل يف البحر
  .بع زوايا يف كل زاوية ألف ومخسمائة عامل خلقهم لعبادتهاجلن عامل واإلنس عامل وسوى ذلك لألرض أر

قَالَ ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ {: والقول األول أصح هذه األقوال، ألنه شامل لكل خملوق وموجود دليله قوله تعاىل: قلت
أخوذ من العلم والعالمة ألنه يدل على مث هو م] ٢٣: الشعراء[} قَالَ َربُّ السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َوَما َبيَْنُهَما. الْعَالَِمَني
ما : العلم والعالمة واملعلم: وقال اخلليل. العامل كل ما خلقه اهللا يف الدنيا واآلخرة: كذا قال الزجاج قال. موجده

احلمد : وقد ذكر أن رجال قال بني يدي اجلنيد. دل على الشيء، فالعامل دال على أن له خالقا ومدبرا وهذا واضح
قل يا أخي؟ فإن : ومن العاملني حىت تذكر مع احلق؟ قال: أمتها كما قال اهللا قل رب العاملني فقال الرجل: لههللا فقال 

  .احملدث إذا قرن مع القدمي ال يبقى له أثر
  .فالنصب على املدح والرفع على القطع، أي هو رب العاملني" رب"جيوز الرفع والنصب يف  -الثانية عشرة

  }الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{: تعاىلقوله  -الثالثة عشرة 
ترهيب قرنه " رب العاملني"ألنه ملا كان يف اتصافه بـ } الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{بأنه } َربِّ الَْعالَمَِني{وصف نفسه تعاىل بعد 

ته ملا تضمن من الترغيب، ليجمع يف صفاته بني الرهبة منه والرغبة إليه، فيكون أعون على طاع" الرمحن الرحيم"بـ 
: وقال]. ٥٠، ٤٩: احلجر[} نَبِّئْ ِعَباِدي أَنِّي أََنا الَْغفُوُر الرَّحِيُم َوأَنَّ َعذَابِي ُهَو الَْعذَابُ اَألِليُم{: وأمنع كما قال

اهللا  ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة أن رسول]. ٣: غافر[} غَاِفرِ الذَّْنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشدِيِد الِْعقَابِ ِذي الطَّْولِ{
لو يعلم املؤمن ما عند اهللا من العقوبة ما طمع جبنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند اهللا من : "صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وقد تقدم ما يف هذين االمسني من املعاين فال معىن إلعادته" . الرمحة ما قنط من جنته أحد
  :قوله تعاىل -الرابعة عشرة

 -خمففة من َمِلك  -مالك وَمِلك وَملْك : قرأ حممد بن السََّميقع بنصب مالك، وفيه أربع لغات} َماِلِك َيْومِ الدِّينِ{



  :قال الشاعر. وَمليك
  ...وأيام لنا غر طوال 

  عصينا امللك فيها أن ندينا

  :وقال آخر
  قسم اخلالئق بيننا عالمها... فاقنع مبا قسم املليك فإمنا 

على لغة من " ملكي"فيقرأ " َمِلِك"وروي عن نافع إشباع الكسرة يف . عليهاالطبائع اليت جبل اإلنسان : اخلالئق
  .يشبع احلركات وهي لغة للعرب ذكرها املهدوي وغريه

ملك أو مالك؟ والقراءتان مرويتان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب : اختلف العلماء أميا أبلغ -اخلامسة عشرة
إذ كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا وألن " مالك"أعم وأبلغ من " ملك: "ذكرمها الترمذي فقيل. بكر وعمر

أبلغ ألنه " مالك: "وقيل. امللك نافذ على املالك يف ملكه حىت ال يتصرف إال عن تدبري امللك قال أبو عبيدة واملربد
  .دة التملكيكون مالكا للناس وغريهم فاملالك أبلغ تصرفا وأعظم إذ إليه إجراء قوانني الشرع، مث عنده زيا

أن اهللا سبحانه قد وصف نفسه " مالك"حكى أبو بكر بن السراج عن بعض من اختار القراءة بـ : وقال أبو علي
وال حجة : قال أبو علي. ألهنا تكرار" مالك"فال فائدة يف قراءة من قرأ } َربِّ الْعَالَِمَني{: بأنه مالك كل شيء بقول

} ُهَو اللَُّه الْخَاِلُق الَْبارِئُ الُْمصَوُِّر{: الصورة تقدم العام مث ذكر اخلاص كقولهيف هذا ألن يف التنزيل أشياء على هذه 
} َوبِاآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ{: وذكر املصور ملا فيه من التنبيه على الصنعة ووجود احلكمة وكما قال تعاىل. فاخلالق يعم
يعم اآلخرة وغريها ولكن ذكرها لعظمها والتنبيه على وجوب اعتقادها  والغيب} الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ{: بعد قوله

} الرَّحِيمِ{الذي هو عام وذكر } الرَّْحَمنِ{فذكر } الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{: والرد على الكفرة اجلاحدين هلا وكما قال
إن مالكا أبلغ يف مدح اخلالق من : و حامتوقال أب. } َوكَانَ بِالُْمْؤِمنِنيَ َرِحيماً{: بعده لتخصيص املؤمنني به يف قوله

أبلغ يف مدح املخلوقني من مالك، والفرق بينهما أن املالك من املخلوقني قد يكون غري ملك، وإذا " ملك"و" ملك"
  كان اهللا تعاىل مالكا كان ملكا، واختار هذا القول القاضي أبو بكر بن العريب وذكر ثالثة

: الثاين. مالك امللوك: مالك الدار واألرض والثوب كما تقول: اص والعام فتقولأنك تضيفه إىل اخل: أوجه، األول
مالك امللك : أنك تقول: والثالث. أنه يطلق على مالك القليل والكثري وإذا تأملت هذين القولني وجدهتما واحدا

 -بكسر امليم  -ى امللك الداللة عل" مالك"إمنا كان ذلك ألن املراد من : قال ابن احلصار. ملك امللك: وال تقول
ويتضمن أيضا الكمال . يتضمن األمرين مجيعا فهو أوىل باملبالغة" ملك"و -بضم امليم  -" امللك"وهو ال يتضمن 

إِنَّ اللََّه اْصطَفَاُه َعلَْيكُْم َوَزاَدُه َبْسطَةً ِفي الِْعلْمِ {: ولذلك استحق امللك على من دونه، أال ترى إىل قوله تعاىل
وقريش أفضل قبائل العرب والعرب أفضل " اإلمامة يف قريش: "وهلذا قال عليه السالم] ٢٤٧: البقرة[} ْسمَِوالْجِ

ويتضمن االقتدار واالختيار، وذلك أمر ضروري يف امللك، إن مل يكن قادرا خمتارا نافذا حكمه . من العجم وأشرف
ألمر والنهي والوعد والوعيد، أال ترى إىل قول وأمره، قهره عدوه وغلبه غريه وازدرته رعيته، ويتضمن البطش وا

إىل ] ٢١، ٢٠: النمل[} َما ِلَي ال أََرى الُْهْدُهَد أَْم كَانَ ِمَن الَْغاِئبَِني ألَُعذَِّبنَُّه َعذَاباً َشِديداً أ{: سليمان عليه السالم
  .غري ذلك من األمور العجيبة واملعاين الشريفة اليت ال توجد يف املالك

  .د احتج بعضهم على أن مالكا أبلغ ألن فيه زيادة حرف فلقارئه عشر حسنات زيادة عمن قرأ ملكوق: قلت
هذا نظر إىل الصيغة ال إىل املعىن، وقد ثبتت القراءة مبلك وفيه من املعىن ما ليس يف مالك على ما بينا واهللا : قلت



  .أعلم
به إال اهللا تعاىل، روى البخاري ومسلم عن أيب ال جيوز أن يتسمى أحد هبذا االسم وال يدعى  -السادسة عشرة

يقبض اهللا األرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه مث يقول أنا : "هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إن أخنع اسم عند اهللا رجل تسمى ملك : "وعنه أيضا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" امللك أين ملوك األرض

  وقال. شاهان شاه: مثل: قال سفيان" ال مالك إال اهللا عز وجل -زاد مسلم  - األمالك

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعنه قال. أوضع: سألت أبا عمرو الشيباين عن أخنع فقال: أمحد بن حنبل
قال ابن " . انهيسمى ملك األمالك ال ملك إال اهللا سبح] كان[أغيظ رجل على اهللا يوم القيامة وأخبثه رجل "

ال ينبغي أن خيتلف يف أن هذا حمرم على مجيع املخلوقني كتحرمي " مالك امللك"و" ملك يوم الدين"وكذلك : احلصار
  :ملك األمالك سواء، وأما الوصف مبالك وملك هي

لَكُْم طَالُوتَ  إِنَّ اللََّه قَْد َبَعثَ{: فيجوز أن يوصف هبما من اتصف مبفهومهما، قال اهللا العظيم -السابعة عشرة
ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا يركبون ثبج : " وقال صلى اهللا عليه وسلم]. ٢٤٧: البقرة[} َمِلكاً

  " .هذا البحر ملوكا على األسرة أو مثل امللوك على األسرة
عد، فكيف وصف نفسه مبلك ما مل ويوم الدين مل يوجد ب} مَاِلِك َيْومِ الدِّينِ{كيف قال : إن قال قائل -الثامنة عشرة

اعلم أن مالكا اسم فاعل من ملك ميلك، واسم الفاعل يف كالم العرب قد يضاف إىل ما بعده وهو : يوجده؟ قيل له
هذا ضارب زيد غدا، أي : مبعىن الفعل املستقبل، ويكون ذلك عندهم كالما سديدا معقوال صحيحا، كقولك

 يف العام املقبل، تأويله سيحج يف العام املقبل أفال ترى أن الفعل قد هذا حاج بيت اهللا: وكذلك. سيضرب زيدا
على تأويل } َماِلِك َيْومِ الدِّينِ{: ينسب إليه وهو مل يفعله بعد، وإمنا أريد به االستقبال، فكذلك قول عز وجل

  .االستقبال، أي سيملك يوم الدين أو يف يوم الدين إذا حضر
الك راجع إىل القدرة، أي إنه قادر يف يوم الدين، أو على يوم الدين وإحداثه، ألن أن يكون تأويل امل: ووجه ثان

املالك للشيء هو املتصرف يف الشيء والقادر عليه واهللا عز وجل مالك األشياء كلها ومصرفها على إرادته، ال 
  .ميتنع عليه منها شيء

  .م الزجاجيوالوجه األول أمس بالعربية وأنفذ يف طريقها، قاله أبو القاس

ألن يف الدنيا كانوا منازعني يف امللك : فيقال مل خصص يوم الدين وهو مالك يوم الدين وغريه؟ قيل له: ووجه ثالث
ِلَمنِ الُْملْكُ {: مثل فرعون ومنروذ وغريمها ويف ذلك اليوم ال ينازعه أحد يف ملكه، وكلهم خضعوا له كما قال تعاىل

مالك يوم الدين، أي يف : فلذلك قال] ١٦: غافر[} ِللَِّه الْوَاِحِد الْقَهَّارِ{: يع اخللقفأجاب مج] ١٦: غافر[} الَْيوَْم
  .ذلك اليوم ال يكون مالك وال قاض وال جماز غريه سبحانه ال إله إال هو

إن ُوِصف اهللا سبحانه بأنه ملك كان ذلك من صفات ذاته، وإن وصف بأنه مالك كان ذلك من  -التاسعة عشرة
  .لهصفات فع

عبارة عن وقت طلوع الفجر إىل وقت غروب الشمس، فاستعري فيما بني مبتدأ القيامة إىل : اليوم -املوفية العشرين
} الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم{: وقد يطلق اليوم على الساعة منه، قال اهللا تعاىل. وقت استقرار أهل الدارين فيهما

. ليله ليالء: يوم أيوم كما يقال: ه أيوام فأدغم، ورمبا عربوا عن الشدة باليوم يقالومجع يوم أيام وأصل] ٣: املائدة[
  :قال الراجز



  نعم أخو اهليجاء يف اليوم اليمي
  .أْدلٍ يف مجع دلو: وهو مقلوب منه أخر الواو وقدم امليم مث قلبت الواو ياء حيث صارت طرفا، كما قالوا

األعمال واحلساب هبا، كذلك قال ابن عباس وابن مسعود وابن جريج اجلزاء على : الدين -احلادية والعشرون
} َيْوَمِئذٍ ُيَوفِّيهِمُ اللَُّه ِديَنُهُم الَْحقَّ{: وقتادة وغريهم، وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعاىل

الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َما كُنُْتْم {و ] ١٧: غافر[} ْتالَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَب{: وقال. أي حساهبم] ٢٥: النور[
  :وقال لبيد. أي جمزيون حماسبون] ٥٣: الصافات[} أَإِنَّا لََمدِيُنونَ{: وقال] ٢٨: اجلاثية[} َتْعَملُونَ

  يدان الفىت يوما كما هو دائن... حصادك يوما ما زرعت وإمنا 
  :آخر

  وناودناهم مثل ما يقرض... إذا رمونا رميناهم 
  :آخر

  وأعلم بأنّ كما تدين تدان... وأعلم يقينا أن ملكك زائل 
جزيته، ومنه الديان يف صفة الرب تعاىل أي " بكسرها"ودينا " بفتح الدال"دِنته بفعله دينا : وحكى أهل اللغة

ول القضاء، وروي عن ابن عباس أيضا ومنه ق: وقيل. أي حاسب" الكيس من دان نفسه: "اجملازي، ويف احلديث
  :طرفة

  على جدها حربا لدينِك من مضر... لعمرك ما كانت محولة معبد 
  :الطاعة، ومنه قول عمرو بن كلثوم: والدين أيضا. ومعاين هذه الثالثة متقاربة

  عصينا املَلْك فيها أن ندينا... وأيام لنا غر طوال 
  :فعلى هذا هو لفظ مشترك وهي

ا أطاع، ودان إذا عصى، ودان إذا عز، ودان إذا ذل، ودان إذا قهر، دان الرجل إذ: قال ثعلب -الثانية والعشرون
  :ويطلق الدين على العادة والشأن كما قال. فهو من األضداد

  كدينك من أم احلويرث قبلها
  ]:يذكر ناقته[وقال املثقب 

  ...تقول إذا درأُت هلا وضيين 
  أهذا ديُنه أبدا وديين

  :قال زهري. سرية امللك: والدين
  يف دين عمرو وحالت بيننا فَدك... لت جبو يف بين أسد لئن حل

  :وأنشد. الداء عن اللحياين: والدين. أراد يف موضع طاعة عمرو
  يا دين قلبك من سلمى وقد دينا

رجع من الغيبة إىل اخلطاب على التلوين، ألن من أول السورة إىل ههنا } إِيَّاَك نَْعُبُد{: قوله تعاىل -الثالثة والعشرون
إن هذا كان لكم {: مث قال]. ٢١: اإلنسان[} َوَسقَاُهمْ َربُُّهْم شََراباً طَُهوراً{ا عن اهللا تعاىل وثناء عليه كقوله خرب
معناه نطيع } َنعُْبُد{و . على ما يأيت] ٢٢: يونس[} حَتَّى إِذَا كُنُْتْم ِفي الْفُلِْك َوجََرْيَن بِهِْم{: وعكسه. } جزاء

ونطق املكلف به إقرار بالربوبية . وطريق معبد إذا كان مذلال للسالكني قال اهلروي. والعبادة الطاعة والتذلل



أي نطلب العون } َوإِيَّاَك َنْسَتعُِني{. وحتقيق لعبادة اهللا تعاىل، إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغري ذلك
  .والتأييد والتوفيق

من أقرَّ بـ : مسعت أبا حفص الفرغاين يقول: اذان يقولمسعت حممد بن عبد اهللا بن ش: قال السلمي يف حقائقه
  .فقد برئ من اجلرب والقدر} إِيَّاَك نَْعُبُد وَإِيَّاَك َنْسَتعُِني{

يذكر أن . قدم اهتماما، وشأن العرب تقدمي األهم: مل قدم املفعول على الفعل؟ قيل له: إن قيل -الرابعة والعشرون
. وعنك أعرض، فقدما األهم: فقال له اآلخر: إياك أعين: نه، فقال له السابأعرابيا سبَّ آخر فأعرض املسبوب ع

وأيضا لئال يتقدم ذكر العبد والعبادة على املعبود فال جيوز نعبدك ونستعينك وال نعبد إياك ونستعني إياك، فيقدم 
  :وقال العجاج. الفعل على كناية املفعول وإمنا يتبع لفظ القرآن

  ...ي إياك أدعو فتقبل َملَق
  واغفر خطاياي وكثّر ورقي

  :وأما قول الشاعر. وثَمِّر: ويروى
  إليك حىت َبلََغْت إياكا
وكرر االسم لئال يتوهم إياك نعبد ونستعني . والورق بكسر الراء من الدراهم، وبفتحها املال. فشاذ ال يقاس عليه

  .غريك
: وقرأ عمرو بن قائد. يف املوضعني" إياك"ن اجلمهور من القراء والعلماء على شد الياء م -اخلامسةوالعشرون 

وهذه قراءة مرغوب . بكسر اهلمزة وختفيف الياء، وذلك أنه كره تضعيف الياء لثقلها وكون الكسرة قبلها" إياك"
  :وقال. ضوءها وقد تفتح": بكسر اهلمزة"مشسك نعبد أو ضوءك وإياة الشمس : عنها، فإن املعىن يصري

  أُِسّف فلم َتكِدم عليه بإمثد... ِته سقته إياة الشمس إال ِلثا
" أياك: "وقرأ الفضل الرقاشي. اإلياة للشمس كاهلالة للقمر وهي الدارة حوهلا: ويقال. فإن أسقطت اهلاء مددت

  :يف املوضعني وهي لغة قال" هياك: "وقرأ أبو السَّوار الَغَنوي. وهي لغة مشهورة" بفتح اهلمزة"
  ... فهِّياك واألمر الذي إن توسعت
  موارده ضاقت عليك مصادره

: وقرأ حيىي بن وثاب واألعمش. عطف مجلة على مجلة} إِيَّاكَ َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتعُِني{: قوله تعاىل -السادسة والعشرون
بكسر النون وهي لغة متيم وأسد وقيس وربيعة ليدل على أنه من استعان، فكسرت النون كما تكسر ألف " نِستعني"

  نستعون قلبت حركة الواو إىل العني فصارت ياء، واملصدر" نستعني"أصل و. الوصل

استعانة واألصل استعوان، قلبت حركة الواو إىل العني فانقلبت ألفا وال يلتقي ساكنان فحذفت األلف الثانية ألهنا 
  .زائدة، وقيل األوىل ألن الثانية للمعىن ولزمت اهلاء عوضا

دلنا : اهدنا دعاء ورغبة من املربوب إىل الرب، واملعىن} اْهِدَنا الصِّرَاطَ الُْمْسَتقِيَم{ :قوله تعاىل -السابعة والعشرون
فجعل اهللا : قال بعض العلماء. على الصراط املستقيم وأرشدنا إليه وأرنا طريق هدايتك املوصلة إىل أنسك وقربك

ثناء ونصفها فيه جممع احلاجات، وجعل جل وعز عظم الدعاء ومجلته موضوعا يف هذه السورة، نصفها فيه جممع ال
ألن هذا الكالم قد تكلم به رب العاملني فأنت ] الداعي[هذا الدعاء الذي يف هذه السورة أفضل من الذي يدعو به 

أرشدنا : وقيل املعىن" . ليس شيء أكرم على اهللا من الدعاء: "تدعو بدعاء هو كالمه الذي تكلم به، ويف احلديث



] ١٥٦: األعراف[} إنا ُهدنا إليك{: األصل فيه اإلمالة ومنه قوله تعاىل:  أداء فرائضك وقيلباستعمال السنن يف
ومنه . ومنه اهلدية ألهنا متال من ِملك إىل ِملك. أي ملنا، وخرج عليه السالم يف مرضه يتهادى بني اثنني، أي يتمايل

" الصراط املستقيم: "وقال الفضيل بن عياض. قاهلدي للحيوان الذي يساق إىل احلرم، فاملعىن مل بقلوبنا إىل احل
هو : } اْهدَِنا الصَِّراطَ الُْمْسَتقِيَم{قال حممد بن احلنفية يف قوله عز وجل . طريق احلج، وهذا خاص والعموم أوىل
ى رسول اهللا صل" الصراط املستقيم: "وقال عاصم األحول عن أيب العالية. دين اهللا الذي ال يقبل من العبادة غريه

رسول اهللا " الصراط املستقيم: "إن أبا العالية يقول: قال عاصم فقلت للحسن. اهللا عليه وسلم وصاحباه من بعده
  .صدق ونصح: صلى اهللا عليه وسلم وصاحباه قال

  :أصل الصراط يف كالم العرب الطريق، قال عامر بن الطفيل -الثامنة والعشرون
  من الصراط تركناهم أذل... شحنَّا أرضهم باخليل حىت 

  :وقال جرير
  إذا أعوج املوارد مستقيم... أمري املؤمنني على صراط 

  :وقال آخر
  فصّد عن هنج الصراط الواضح

من " بالسني"السراط : وقرئ. وهذا ضعيف جدا: الصراط الطريق بلغة الروم، فقال ابن عطية: حكى النقّاش
وقرئ بزاي خالصة والسني . قرئ بني الزاي والصادو. االستراط مبعىن االبتالع، كأن الطريق يسترط من يسلكه

وهؤالء يقولون : الزراط بإخالص الزاي لغة لُعذرة وكلب وبين القَْين قال: وحكى سلمة عن الفراء قال. األصل
نصب على املفعول الثاين ألن " الصراط"و. األْزد واألْسد، ولسق به ولصق به: وقد قالوا. أزدق]: يف أصدق[

: الصافات[} فَاْهُدوُهْم إِلَى صَِراِط الَْجحِيمِ{: اية يتعدى إىل املفعول الثاين حبرف جر، قال اهللا تعاىلالفعل من اهلد
وهو الذي ال اعوجاج فيه وال احنراف ومنه " الصراط"صفة لـ " املستقيم. "وبغري حرف كما يف هذه اآلية]. ٢٣

وأصله مستقوم، نقلت احلركة إىل القاف ] ١٥٣: األنعام[} بُِعوُهَوأَنَّ َهذَا صَِراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَّ{: قوله تعاىل
  .وانقلبت الواو ياء النكسار ما قبلها

صراط بدل من األول بدل الشيء من الشيء، } صَِراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَيْهِْم{: قوله تعاىل -التاسعة والعشرون
هو صراط : وقيل. اإلنسان قد يهدى إىل الطريق مث يقطع بهأدم هدايتنا، فإن : ومعناه. جاءين زيد أبوك: كقولك

يف الرفع والنصب واجلر } الَِّذيَن{ولغة القرآن . آخر، ومعناه العلم باهللا جل وعز والفهم عنه، قاله جعفر بن حممد
  .اللذو، ومنهم من يقول الذي، وسيأيت: اللذون يف الرفع، ومن العرب من يقول: وهذيل تقول

. بكسر اهلاء وإسكان امليم" وعليهِم. "بضم اهلاء وإسكان امليم" عليُهم: "عشر لغات، قرئ بعامتها" عليهم"ويف 
. بكسر اهلاء وضم امليم وزيادة واو بعد الضمة" عليهمو"و. بكسر اهلاء وامليم وإحلاق ياء بعد الكسرة" عليهمي"و
وهذه . بضم اهلاء وامليم من غري زيادة واو" يهمعل"و. بضم اهلاء وامليم كلتيهما وإدخال واو بعد امليم" عليهمو"و

  :وأوجه أربعة منقولة عن العرب غري حمكية عن القراء. األوجه الستة مأثورة عن األئمة من القراء

بضم اهلاء " عليُهمِ"و. بضم اهلاء وكسر امليم وإدخال ياء بعد امليم، حكاها احلسن البصري عن العرب" عليهمي"
بكسر اهلاء وامليم وال " عليهم"و. بكسر اهلاء وضم امليم من غري إحلاق واو" عليهُِم"و. يادة ياءوكسر امليم من غري ز

  .وكلها صواب، قاله ابن األنباري. ياء بعد امليم



واختلف الناس يف ". صراط من أنعمت عليهم"قرأ عمر بن اخلطاب وابن الزبري رضي اهللا عنهما  -املوفية الثالثني
وانتزعوا ذلك . إنه أراد صراط النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني: ل اجلمهور من املفسريناملنعم عليهم، فقا
َوالشَُّهَداءِ  َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوالرَُّسولَ فَأُولَِئَك َمعَ الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني{: من قوله تعاىل

فاآلية تقتضي أن هؤالء على صراط مستقيم، وهو املطلوب يف ]. ٦٩: النساء[} َني َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيقاًَوالصَّاِلِح
  .آية احلمد ومجيع ما قيل إىل هذا يرجع، فال معىن لتعديد األقوال واهللا املستعان

قدون أن إرادة اإلنسان كافية يف يف هذه اآلية رد على القدرية واملعتزلة واإلمامية، ألهنم يعت -احلادية والثالثون
صدور أفعال منه طاعة كانت أو معصية، ألن اإلنسان عندهم خالق ألفعاله فهو غري حمتاج يف صدورها عنه إىل ربه، 
وقد أكذهبم اهللا تعاىل يف هذه اآلية إذ سألوه اهلداية إىل الصراط املستقيم فلو كان األمر إليهم واالختيار بيدهم دون 

ألوه اهلداية، وال كرروا السؤال يف كل صالة وكذلك تضرعهم إليه يف دفع املكروه وهو ما يناقض اهلداية رهبم ملا س
فكما سألوه أن ]. اآلية: الفاحتة[} صَِراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوال الضَّالَِّني{: حيث قالوا

  .اآلية] ٨: آل عمران[} رَبََّنا ال ُتزِغْ قُلُوَبَنا َبْعَد إِذْ َهدَْيَتنَا{: ذلك يدعون فيقولونيهديهم سألوه أال يضلهم، وك
  }غَْيرِ الْمَْغُضوبِ َعلَْيهِْم َوال الضَّالَِّني{: قوله تعاىل -الثانية والثالثون

لضالني النصارى، وجاء من هم؟ فاجلمهور أن املغضوب عليهم اليهود وا" الضالني"و" املغضوب عليهم"اختلف يف 
ذلك مفسرا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث عدي بن حامت وقصة إسالمه، أخرجه أبو داود الطيالسي يف 

  وشهد هلذا التفسري. مسنده والترمذي يف جامعه

َوغَِضَب اللَّهُ { : لوقا]. ١١٢: وآل عمران ٦١: البقرة[} َوَباُءوا بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه{: أيضا قوله سبحانه يف اليهود
: املائدة[} قَْد َضلُّوا ِمْن قَْبلُ َوأََضلُّوا كَِثرياً َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّبِيلِ{: وقال يف النصارى] ٦: الفتح[} َعلَْيهِْم
هو من أسقط فرض " املغضوب عليهم: "وقيل. املنافقون" الضالني"و. املشركون" املغضوب عليهم: "وقيل]. ٧٧

. حكاه السلمي يف حقائقه واملاوردي يف تفسريه وليس بشيء. عن بركة قراءهتا" الضالني"سورة يف الصالة وهذه ال
وهذا وجه مردود، ألن ما تعارضت فيه األخبار وتقابلت فيه اآلثار وانتشر فيه اخلالف مل جيز أن : قال املاوردي

  .عن سنن اهلدى" الضالني"باتباع البدع و" املغضوب عليهم: "وقيل. يطلق عليه هذا احلكم
يف موضع رفع ألن املعىن " عليهم"و. وهذا حسن، وتفسري النيب صلى اهللا عليه وسلم أوىل وأعلى وأحسن: قلت

. احلية اخلبيثة لشدهتا: والغضوب. ورجل غضوب أي شديد اخللق. والغضب يف اللغة الشدة. غضب عليهم
ومعىن الغضب يف صفة اهللا تعاىل . بعض، مسيت بذلك لشدهتا الدرقة من جلد البعري، يطوى بعضها على: والغضبة

إن الصدقة لتطفئ : "إرادة العقوبة، فهو صفة ذات وإرادة اهللا تعاىل من صفات ذاته أو نفس العقوبة ومنه احلديث
  .فهو صفة فعل" غضب الرب 
الذهاب عن سنن القصد وطريق احلق، الضالل يف كالم العرب هو } َوال الضَّالَِّني{: قوله تعاىل -الثالثة والثالثون

أي غبنا باملوت وصرنا ترابا، ] ١٠: السجدة[} أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي اَألْرضِ{: ومنه. ضل اللنب يف املاء أي غاب: ومنه
  :قال

  عن احلي املضلَّل أين ساروا... أمل تسأل فتخربك الديار 
أو غضبة يف : صخرة يف اجلبل خمالفة لونه قال: الغضبةوكذلك . حجر أملس يردده املاء يف الوادي: والضُّلَِضلَة

  هضبة ما أمنعا



وروي عنهما يف الراء " غري املغضوب عليهم وغري الضالني"قرأ عمر بن اخلطاب وأيب بن كعب  -الرابعة والثالثون
  "الذين"النصب واخلفض يف احلرفني، فاخلفض على البدل من 

للذين والذين معرفة وال توصف املعارف بالنكرات وال النكرات باملعارف، أو صفة " عليهم"أو من اهلاء وامليم يف 
تعرفت " غري"إين ألمر مبثلك فأكرمه أو ألن : إال أن الذين ليس مبقصود قصدهم فهو عام فالكالم مبنزلة قولك

: لقاعد، قوالناحلي غري امليت والساكن غري املتحرك والقائم غري ا: لكوهنا بني شيئني ال وسط بينهما كما تقول
على احلال من الذين أو من اهلاء وامليم يف عليهم : والنصب يف الراء على وجهني. األول للفارسي والثاين للزخمشري

وجيوز النصب . إال املغضوب عليهم: أو على االستثناء كأنك قلت. أنعمت عليهم ال مغضوبا عليهم: كأنك قلت
  .بأعين، وحكي عن اخلليل

: ومنه قوله تعاىل. اختلف فيها فقيل هي زائدة، قاله الطربي} َوال الضَّالَِّني{يف " ال: "قوله تعاىل -ن اخلامسة والثالثو
هي تأكيد دخلت لئال يتوهم أن الضالني معطوف على الذين، : وقيل]. ١٢: األعراف[} َما َمَنَعكَ أَالَّ َتْسُجَد{

  .ي قراءة عمر وأيب وقد تقدممبعىن غري وه" ال: "وقال الكوفيون. حكاه مكي واملهدوي
الضاللني حذفت حركة الالم األوىل مث أدغمت الالم يف الالم فاجتمع ": الضالني"األصل يف  -السادسة والثالثون

هبمزة غري ممدودة كأنه فر من التقاء " وال الضالني: "وقرأ أيوب السختياين. ساكنان مدة األلف والالم املدغمة
} فََيوَْمِئٍذ ال ُيسْأَلُ َعْن ذَْنبِِه إِْنٌس َوال َجانٌّ{: يقرأ -مسعت عمرو بن عبيد : بو زيد قالحكى أ. الساكنني، وهي لغة

  :وعلى هذه اللغة قول كُثَّير: قال أبو الفتح. دأبة وشأبة: فظننته قد حلن حىت مسعت من العرب] ٣٩: الرمحن[
  إذا ما العوايل بالعبيط امحأرت
  .احلمد واملنة ُنجز تفسري سورة احلمد، وهللا

  تفسري سورة البقرة

  سورة البقرة
سورة البقرة : وأول مبدوء به الكالم يف نزوهلا وفضلها وما جاء فيها، وهكذا كل سورة إن وجدنا هلا ذلك، فنقول

} يِه إىل اِهللاوأتَّقُوا َيْوماً ُتْرَجُعونَ ِف{: هي أول سورة نزلت باملدينة، إال قوله تعاىل: وقيل. مدنية، نزلت يف ُمَدٍد شىت
فإنه آخر آية نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر يف حجة الوداع مبىن، وآيات الربا أيضا من ] ٢٨١: البقرة[

  .أواخر ما نزل من القرآن
وذلك لعظمها وهبائها، . فسطاط القرآن، قاله خالد بن معدان: ويقال هلا. وهذه السورة فضلها عظيم وثواهبا جسيم

وتعلمها عمر رضي اهللا عنه بفقهها وما حتتوي عليه يف اثنيت عشرة سنة، وابنه عبد اهللا . ومواعظهاوكثرة أحكامها 
  .يف مثاين سنني كما تقدم

وبعث رسول اهللا . فيها ألف أمر وألف هني وألف حكم وألف خرب: مسعت بعض أشياخي يقول: قال ابن العريب
اذهب فأنت : "أحدثهم سنا حلفظه سورة البقرة، وقال لهصلى اهللا عليه وسلم بعثا وهم ذوو عدد وقدم عليهم 

وروى مسلم عن أيب أمامة الباهلي قال مسعت رسول اهللا صلى . أخرجه الترمذي عن أيب هريرة وصححه" أمريهم
: ، قال معاوية" اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال يستطيعها البطلة: "اهللا عليه وسلم يقول

ال جتعلوا بيوتكم : "وروي أيضا عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. السحرة: ن البطلةبلغين أ



ما من بيت يقرأ : وروى الدارمي عن عبد اهللا قال" . مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة
لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن إن : وقال. فيه سورة البقرة إال خرج منه الشيطان وله صراط

  ويف صحيح البسيت. اخلالص: اللباب. قال أبو حممد الدارمي. لكل شيء لباباً وإن لباب القرآن املفصل

إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة : "عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قال أبو " . ليال مل يدخل الشيطان بيته ثالث ليال ومن قرأها هنارا مل يدخل الشيطان بيته ثالثة أيامومن قرأها يف بيته 

وروى الدارمي يف . مردة الشياطني: أراد" مل يدخل الشيطان بيته ثالثة أيام: "قوله صلى اهللا عليه وسلم: حامت البسيت
سورة البقرة يف ليلة مل يدخل ذلك البيت شيطان تلك  من قرأ عشر آيات من: مسنده عن الشعيب قال قال عبد اهللا

} ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت{: الليلة حىت يصبح، أربعا من أوهلا وآية الكرسي وآيتني بعدها وثالثا خواتيمها، أوهلا
ن إال مل يقربه وال أهله يومئذ شيطان وال شيء يكرهه، وال يقرأن على جمنو: وعن الشعيب عنه]. ٢٨٤: البقرة[

مل ينس ما : وقال إسحاق بن عيسى. مل ينس القرآن: -وكان من أصحاب عبد اهللا  -وقال املغرية بن سبيع . أفاق
  .املغرية بن مسيع: منهم من يقول: قال أبو حممد الدارمي. قد حفظ

يعة بن عامر وكان لبيد بن ربيعة بن عام بن مالك بن جعفر بن كالب بن رب: ويف كتاب االستيعاب البن عبد الرب
بن صعصعة من شعراء اجلاهلية، أدرك اإلسالم فحسن إسالمه وترك قول الشعر يف اإلسالم، سأل عمر يف خالفته 

ما كنت ألقول بيتا من الشعر بعد إذ : إمنا سألتك عن شعرك، فقال: عن شعره واستنشده، فقرأ سورة البقرة، فقال
وقد قال كثري من أهل . وكان عطاؤه ألفني فزاده مخسمائة علمين اهللا البقرة وآل عمران، فأعجب عمر قوله،

  :مل يقل يف اإلسالم إال قوله: وقال بعضهم. إن لبيدا مل يقل شعرا منذ أسلم: األخبار
  حىت اكتسيت من اإلسالم سرباال... احلمد هللا إذ مل يأتين أجلي 

بل البيت الذي : وقال غريه. وهو أصح عنديوقد قيل إن هذا البيت لقردة بن نفاثة السلويل، : قال ابن عبد الرب
  :قال يف اإلسالم

  واملرء يصلحه القرين الصاحل... ما عاتب املرء الكرمي كنفسه 
وسيأيت ما ورد يف آية الكرسي وخواتيم البقرة، ويأيت يف أول سورة آل عمران زيادة بيان لفضل هذه السورة، إن 

  .شاء اهللا تعاىل

  }بسم اهللا الرمحن الرحيم{
  }امل{ ١: اآلية

  }ذَِلَك الْكَِتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدىً ِللُْمتَِّقَني{
اختلف أهل التأويل يف احلروف اليت يف أوائل السورة، فقال عامر الشعيب وسفيان الثوري ومجاعة " امل: "قوله تعاىل
الذي انفرد اهللا تعاىل بعلمه،  فهي من املتشابه. هي سر اهللا يف القرآن، وهللا يف كل كتاب من كتبه سر: من احملدثني

وروي هذا القول عن أيب بكر الصديق وعن علي بن . وال جيب أن يتكلم فيها، ولكن نؤمن هبا ونقرأ كما جاءت
احلروف املقطعة : وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أهنم قالوا. أيب طالب رضي اهللا عنهما
مل جند احلروف املقطعة يف القرآن إال يف أوائل السور، وال ندري ما أراد : ال أبو حامتوق. من املكتوم الذي ال يفسر

  .اهللا جل وعز هبا
حدثنا احلسن بن احلباب حدثنا أبو بكر بن أيب طالب حدثنا أبو : ومن هذا املعىن ما ذكره أبو بكر األنباري: قلت



إن اهللا تعاىل أنزل هذا القران : ربيع بن خثيم قالاملنذر الواسطي عن مالك بن مغول عن سعيد بن مسروق عن ال
فاستأثر منه بعلم ما شاء، وأطلعكم على ما شاء، فأما ما استأثر به لنفسه فلستم بنائليه فال تسألوا عنه، وأما الذي 

و قال أب. أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وختربون به، وما بكل القرآن تعلمون، وال بكل ما تعلمون تعملون
فهذا يوضح أن حروفا من القرآن سترت معانيها عن مجيع العامل، اختبارا من اهللا عز وجل وامتحانا، فمن آمن : بكر

حدثنا أبو يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا عبد . هبا أثيب وسعد، ومن كفر وشك أمث وبعد
ما آمن مؤمن أفضل من : بن ظهري عن عبد اهللا قال الرمحن بن مهدي عن سفيان عن األعمش عن عمارة عن حريث

  ].٣: البقرة[} الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ{: إميان بغيب، مث قرأ

وقال مجع . إن شاء اهللا تعاىل" آل عمران"هذا القول يف املتشابه وحكمه، وهو الصحيح على ما يأيت بيانه يف : قلت
ا، ويلتمس الفوائد اليت حتتها، واملعاين اليت تتخرج عليها، واختلفوا يف ذلك بل جيب أن نتكلم فيه: من العلماء كبري

أن احلروف املقطعة يف القرآن اسم اهللا األعظم، إال أنا ال : على أقوال عديدة، فروي عن ابن عباس وعلي أيضا
ا العرب حني حتداهم هي إشارة إىل حروف اهلجاء أعلم اهللا هب: وقال قطرب والفراء وغريمها. نعرف تأليفه منها

بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي اليت منها بناء كالمهم، ليكون عجزهم عنه أبلغ يف احلجة عليهم إذ مل خيرج عن 
استنكروا هذا اللفظ، فلما } املص{و } امل{: كانوا ينفرون عند استماع القرآن، فلما مسعوا: قال قطرب. كالمهم

وقال . عليهم بالقرآن املؤتلف ليثبته يف أمساعهم وآذاهنم ويقيم احلجة عليهم أنصتوا له صلى اهللا عليه وسلم أقبل
: فصلت[} ال َتْسَمُعوا ِلَهذَا الْقُْرآِن وَالَْغْوا ِفيِه{: روي أن املشركني ملا أعرضوا عن مساع القرآن مبكة وقالوا: قوم
هي : وقال مجاعة. ب عليهم احلجةنزلت ليستغربوها فيفتحون هلا أمساعهم فيسمعون القرآن بعدها فتج] ٢٦

األلف من اهللا، والالم من جربيل، : حروف دالة على أمساء أخذت منها وحذفت بقيتها، كقول ابن عباس وغريه
األلف مفتاح امسه اهللا، والالم مفتاح امسه لطيف، وامليم مفتاح امسه : وقيل. وامليم من حممد صلى اهللا عليه وسلم

. أنا اهللا أفصل} املص{أنا اهللا أرى، } الر{أنا اهللا أعلم، : قال} امل{: ابن عباس يف قوله وروى أبو الضحى عن. جميد
واختار هذا القول الزجاج . فاأللف تؤدي عن معىن أنا، والالم تؤدي عن اسم اهللا، وامليم تؤدي عن معىن أعلم

ملقطعة نظما هلا ووضعا بدل اذهب إىل أن كل حرف منها يؤدي عن معىن، وقد تكلمت العرب باحلروف ا: وقال
  :الكلمات اليت احلروف منها، كقوله

  فقلت هلا قفي فقالت قاف
  :وقال زهري. قالت وقفت: أراد

  وال أريد الشر إال أن تا... باخلري خريات وإن شرا فا 
  .إال أن تشاء: وأراد. وإن شرا فشر: أراد

  :وقال آخر
  أال فا قالوا مجيعا كلهم... نادوهم أال اجلموا أال تا 

هو أن : قال شقيق" من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة: "ويف احلديث. أال فاركبوا: أال تركبون، قالوا: أراد
  .شافيا: معناه" كفى بالسيف شا"أْق، كما قال عليه السالم : يقول يف أقتل

ها وفضلها، وهي من أمسائه، هي أقسام أقسم اهللا تعاىل هبا لشرف: وقال الكليب. هي أمساء للسور: وقال زيد بن أسلم
ال يصح أن يكون قسما ألن القسم معقود على حروف : عن ابن عباس أيضا ورد بعض العلماء هذا القول فقال



موضع : واجلواب أن يقال. إن وقد ولقد وما، ومل يوجد ههنا حرف من هذه احلروف، فال جيوز أن يكون ميينا: مثل
واهللا هذا الكتاب ال ريب فيه، لكان الكالم سديدا، : فلو أن إنسانا حلف فقال }ال َرْيَب ِفيِه{: القسم قوله تعاىل

  .فثبت أن قول الكليب وما روي عن ابن عباس سديد صحيح. جواب القسم" ال"وتكون 
مصدق، ومكذب، فاملصدق : ما احلكمة يف القسم من اهللا تعاىل، وكان القوم يف ذلك الزمان على صنفني: فإن قيل

القرآن نزل بلغة العرب، والعرب إذا أراد بعضهم أن : قيل له. قسم، واملكذب ال يصدق مع القسم؟يصدق بغري 
: وقال بعضهم. يؤكد كالمه أقسم على كالمه، واهللا تعاىل أراد أن يؤكد عليهم احلجة فأقسم أن القرآن من عنده

وروي . قال اسم من أمساء القرآن" امل: "وقال قتادة يف قوله. أي أنزلت عليك هذا الكتاب من اللوح احملفوظ} امل{
إن اهللا تعاىل أودع مجيع ما يف تلك السورة من األحكام والقصص يف احلروف : عن حممد بن علي الترمذي أنه قال

وقيل غري . اليت ذكرها يف أول السورة، وال يعرف ذلك إال نيب أو ويل، مث بني ذلك يف مجيع السورة ليفقّه الناس
  .ل، فاهللا أعلمهذا من األقوا

هل هلا : واختلف. والوقف على هذه احلروف على السكون لنقصاهنا إال إذا أخربت عنها أو عطفتها فإنك تعرهبا
ال، ألهنا ليست أمساء متمكنة، وال أفعاال مضارعة، وإمنا هي مبنزلة حروف التهجي فهي : حمل من اإلعراب؟ فقيل

  .هذا مذهب اخلليل وسيبويه. حمكية

هذه : ، كما تقول} امل{إهنا أمساء السور فموضعها عنده الرفع على أهنا عنده خرب ابتداء مضمر، أي هذه  :ومن قال
: وقال ابن كَيسان النحوي. زيد ذلك الرجل: أو تكون رفعا على االبتداء واخلرب ذلك، كما تقول. سورة البقرة

: يف موضع خفض بالقسم، لقول ابن عباس: لوقي. } امل{أو عليك } امل{اقرأ : يف موضع نصب، كما تقول} امل{
  .إهنا أقسام أقسم اهللا هبا

  }ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني{ ٢: اآلية
قد تستعمل يف اإلشارة إىل حاضر، وإن كان " ذلك"و. املعىن هذا الكتاب: قيل} ذَِلَك الِْكتَاُب{: قوله تعاىل

ذَِلَك عَاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدةِ الْعَزِيزُ {: خبار عن نفسه جل وعزموضوعا لإلشارة إىل غائب، كما قال تعاىل يف اإل
  :، ومنه قول خُفاف بن ُندبة]٦: السجدة[} الرَّحِيُم

  تأمل خفافا إنين أنا ذلكا... أقول له والرمح يأطر متنه 
وهذا قول .  ريب فيهامل هذا الكتاب ال: إشارة إىل القرآن، موضوع موضع هذا، تلخيصه" ذلك"فـ . أي أنا هذا

ِتلَْك آيَاُت اللَّهِ {] ٨٣: األنعام[} َوِتلَْك ُحجَّتَُنا آَتْيَناَها إِْبَراهِيَم{: أيب عبيدة وعكرمة وغريمها، ومنه قوله تعاىل
ويف البخاري . أي هذه، لكنها ملا انقضت صارت كأهنا بعدت فقيل تلك] ٢٥٢: البقرة[} َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالْحَقِّ

} ذَِلكُْم ُحكُْم اللَِّه َيْحكُُم َبيَْنكُْم{: بيان وداللة، كقوله} ُهدًى ِللُْمتَِّقَني{". وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن"
  .هذا حكم اهللا] ١٠: املمتحنة[

أي ذلك " يركبون ثبج هذا البحر: "، ومنه قوله عليه السالم يف حديث أم حرام"ذلك"مبعىن " هذا"وقد جاء : قلت
  .هو على بابه إشارة إىل غائب: وقيل. حر، واهللا أعلمالب

أي الكتاب الذي كتبُت على اخلالئق بالسعادة " ذلك الكتاب: "واختلف يف ذلك الغائب على أقوال عشرة، فقيل
ذلك الكتاب، أي الذي كتبُت على نفسي يف األزل : وقيل. والشقاوة واألجل والرزق ال ريب فيه، أي ال مبدل له

ملا قضى اهللا : "ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" .  سبقت غضيبأن رمحيت"
  :وقيل". سبقت: "يف رواية" اخللق كتب يف كتابه على نفسه فهو موضوع عنده أن رمحيت تغلب غضيب



، فأشار إىل ذلك الوعد كما يف صحيح إن اهللا تعاىل قد كان وعد نبيه عليه السالم أن ينزل عليه كتابا ال ميحوه املاء
إن اهللا نظر إىل أهل األرض : "مسلم من حديث عياض بن ِحمار اجملاشعي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فمقتهم عرهبم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب وقال إمنا بعثتك ألبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا ال 
إن اهللا تبارك وتعاىل : وقيل. اإلشارة إىل ما قد نزل من القرآن مبكة: وقيل. احلديث" ويقظان يغسله املاء تقرؤه نائما

مل يزل رسول اهللا صلى اهللا ] ٥: املزمل[} إِنَّا َسُنلِْقي َعلَْيَك قَْوالً ثَقِيالً{: ملا أنزل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم مبكة
. امل{: جناز هذا الوعد من ربه عز وجل، فلما أنزل عليه باملدينةإل" مستسرفا: ويف النسخة"عليه وسلم مستشرفا 

كان فيه معىن هذا القرآن الذي أنزلته عليك باملدينة، ذلك الكتاب ] ٢ - ١: البقرة[} ذَِلَك الِْكَتابُ ال رَْيَب ِفيِه
اسم للقرآن، } امل{و . إشارة إىل ما يف التوراة واإلجنيل" ذلك"إن : وقيل. الذي وعدتك أن أوحيه إليك مبكة

والتقدير هذا القرآن ذلك الكتاب املفسر يف التوراة واإلجنيل، يعين أن التوراة واإلجنيل يشهدان بصحته ويستغرق 
امل : إشارة إىل التوراة واإلجنيل كليهما، واملعىن" ذلك الكتاب"إن : وقيل. ما فيهما ويزيد عليهما ما ليس فيهما

عن االثنني " بذلك"لكتابني، أي هذا القرآن جامع ملا يف ذينك الكتابني، فعرب بـ ذانك الكتابان أو مثل ذينك ا
أي عوان ] ٦٨: البقرة[} إِنََّها َبقََرةٌ ال فَارٌِض َوال بِكٌْر َعَوانٌ َبْيَن ذَِلَك{: بشاهد من القرآن، قال اهللا تبارك وتعاىل

إشارة إىل " ذلك: "وقال الكسائي. إىل اللوح احملفوظإشارة " ذلك"إن : وقيل. الفارض والبكر، وسيأيت: بني تينك
إن اهللا تعاىل قد كان وعد أهل الكتاب أن ينزل على حممد صلى اهللا : وقيل. القرآن الذي يف السماء مل ينزل بعد

املعىن هذا القرآن ذلك الكتاب الذي كنتم تستفتحون به : قال املربد. عليه وسلم كتابا، فاإلشارة إىل ذلك الوعد
  .احلروف اليت حتديتكم بالنظم منها" امل: "إىل حروف املعجم يف قول من قال: وقيل. على الذين كفروا

وكتبتُ . وتكتَّبت اخليل صارت كتائب. كتيبة، الجتماعها: والكتاب مصدر من كتب يكتب إذا مجع، ومنه قيل
  :إذا مجعت بني ُشفْري َرِحِمها حبلقة أو سري، قال: البغلة

  ...زاريا حللت به ال تأمنن فَ
  على قَلوصك واكتبها بأسيار

  :قال ذو الرمة. اخلزر: والكتب. اخلرزة، واجلمع كتب": بضم الكاف"والكتبة 
  ُمَشلِشل ضيَّعْته بينها الكتُب... وفراء غرفية أثأى خوارزها 

  :قال الشاعر هو خط الكاتب حروف املعجم جمموعة أو متفرقة، ومسي كتابا وإن كان مكتوبا، كما: والكتاب
  كتاب مثل ما لصق الغراء... تؤمِّل رجعة مين وفيها 

  :الفرض واحلكم والقدر، قال اجلَعِدي: والكتاب
  عنكم وهل أمنعنَّ اهللا ما فعال... يا ابنة عمي كتاب اهللا أخرجين 

  :ويف الريب ثالثة معان. نفي عام، ولذلك نصب الريب به} ال َرْيَب{: قوله تعاىل
  :قال عبد اهللا بن الزبعرى الشك،: أحدها

  إمنا الريب ما يقول اجلهول... ليس يف احلق يا أميمة ريب 
  :التهمة، قال مجيل: وثانيها

  فقلت كالنا يا بثني مريب... بثينة قالت يا مجيل أربتين 
  :احلاجة، قال: وثالثها

  وخيرب مث أمجعنا السيوفا... قضينا من هتامة كل ريب 



أنه يف ذاته حق وأنه منزل من عند اهللا، وصفة من صفاته، غري : فيه وال ارتياب، واملعىن فكتاب اهللا تعاىل ال شك
هو خرب ومعناه النهي، أي ال ترتابوا، ومت الكالم كأنه قال ذلك : وقيل. خملوق وال حمدث، وإن وقع ريب للكفار

ورابين . ذا ريبة، فهو مريبصار : وأراب. رابين هذا األمر إذا أدخل عليك شكا وخوفا: وتقول. الكتاب حقا
  .صروفه: وريب الدهر. أمره

  :فيه ست مسائل} ِفيِه ُهدًى ِللُْمتَِّقَني{: قوله تعاىل

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

ويليه فيُه . فيِه هدى: يف موضع خفض بفي، وفيه مخسة أوجه، أجودها" فيه"اهلاء يف } فيه{: قوله تعاىل -األويل
وهي قراءة ابن " بإثبات الياء"ويليه فيهي هدى . زهري وسالم أيب املنذروهي قراءة ال" بضم اهلاء بغري واو"هدى 
واهلدى يف ". فيه"على االبتداء واخلرب " هدى"وارتفع " مدغما"وجيوز فيه هدى ". بالواو"وجيوز فيهو هدى . كثري

  .كالم العرب معناه الرشد والبيان، أي فيه كشف ألهل املعرفة ورشد وزيادة بيان وهدى
} َوِلكُلِّ قَْومٍ َهاٍد{: هدى داللة، وهو الذي تقدر عليه الرسل وأتباعهم، قال اهللا تعاىل: اهلدى ُهديان - الثانية

فأثبت هلم اهلدى الذي معناه الداللة ] ٥٢: الشورى[} وَإِنََّك لََتْهِدي إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ{: وقال]. ٧: الرعد[
إِنََّك ال {: دى الذي معناه التأييد والتوفيق، فقال لنبيه صلى اهللا عليه وسلموالدعوة والتنبيه، وتفرد هو سبحانه باهل

أُولَِئكَ {: فاهلدى على هذا جييء مبعىن خلق اإلميان يف القلب، ومنه قوله تعاىل] ٥٦: القصص[} َتْهِدي َمْن أَْحَبْبَت
االهتداء، ومعناه راجع إىل : واهلدى] ٨: فاطر[} ُءَوَيْهِدي َمْن َيَشا{: وقوله] ٥: البقرة[} َعلَى ُهدًى ِمْن َربِّهِْم

وقد ترد اهلداية واملراد هبا إرشاد املؤمنني إىل مسالك اجلنان والطرق : قال أبو املعايل. معىن اإلرشاد كيفما تصرفت
ومنه قوله ] ٥ - ٤: حممد[} َسَيْهِديهِْم. فَلَْن ُيِضلَّ أعماهلم{: املفضية إليها، من ذلك قوله تعاىل يف صفة اجملاهدين

  .معناه فاسلكوهم إليها] ٢٣: الصافات[} فَاْهُدوُهمْ إِلَى صَِراِط الَْجحِيمِ{: تعاىل
هو : وقال اللحياين. هذه هدى حسنة: بعض بين أسد تؤنث اهلدى فتقول: قال الفراء. اهلدى لفظ مؤنث -الثالثه 

هديته : ، تقول"الفاحتة"بغري حرف وقد مضى يف مذكر، ومل يعرب ألنه مقصور واأللف ال تتحرك، ويتعدى حبرف و
: ويف التنزيل. األوىل لغة أهل احلجاز، والثانية حكاها األخفش. الطريق وإىل الطريق والدار وإىل الدار، أي عرفته

ن اهلدى اسم من أمساء إ: وقيل] ٤٣: األعراف[} الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َهدَاَنا لَِهذَا{ و } اْهِدَنا الصِّرَاطَ الُْمْسَتقِيَم{
  :النهار، ألن الناس يهتدون فيه ملعايشهم ومجيع مأرهبم، ومنه قول ابن ُمقبل

  خيشعن يف اآلل غلفا أو يصلينا... حىت استبنت اهلدى والبيد هامجة 
هلم، ألهنم آمنوا  خص اهللا تعاىل املتقني هبدايته وإن كان هدى للخلق أمجعني تشريفا} ِللُْمتَّقَِني{: قوله تعاىل -االرابعة

أي كرامة هلم، يعين إمنا أضاف إليهم إجالال هلم } ُهدًى ِللُْمتَّقَِني{: وروي عن أىب رَوق أنه قال. وصدقوا مبا فيه
للموتقيني بياءين خمففتني، حذفت الكسرة من الياء األوىل لثقلها مث ": للمتقني"وأصل . وكرامة هلم وبيانا لفضلهم

ساكنني وأبدلت الواو تاء على أصلهم يف اجتماع الواو والتاء وأدغمت التاء يف التاء فصار حذفت الياء اللتقاء ال
  .للمتقني
التقي ُملَْجم واملتقي فوق "قلت ومنه احلديث . التقوى يقال أصلها يف اللغة قلة الكالم، حكاه ابن فارس: اخلامسة

اهللا تعاىل، مأخوذ من اتقاء املكروه مبا جتعله  وهو الذي يتقي بصاحل عمله وخالص دعائه عذاب" املؤمن والطائع
  :حاجزا بينك وبينه، كما قال النابغة

  فتناولته واتقتنا باليد... سقط النصيف ومل ترد إسقاطه 
  :وقال آخر



  بأحسن موصولني كف ومعصم... فألقت قناعا دونه الشمس واتقت 
عبيدة عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن  وخرج أبو حممد عبد الغين احلافظ من حديث سعيد بن َزريب أيب

ال خري فيهم إال تائب أو : نعم، قال: يا ابن أخي ترى الناس ما أكثرهم؟ قال: ابن مسعود قال قال يوما البن أخيه
وقال أبو يزيد . ال خري فيهم إال عامل أو متعلم: بلى، قال: يا ابن أخي ترى الناس ما أكثرهم؟ قلت: تقي مث قال
املتقون الذين نزع اهللا عن : وقال أبو سليمان الداراين. املتقي من إذا قال قال هللا، ومن إذا عمل عمل هللا: ميالبسطا

وهذا فاسد، ألنه قد : قال ابن عطية. املتقي الذي اتقى الشرك وبرئ من النفاق: وقيل. قلوهبم حب الشهوات
هل أخذت طريقا ذا شوك؟ : يا عن التقوى، فقالوسأل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أُب. يكون كذلك وهو فاسق

  :نعم: قال

  :وأخذ هذا املعىن ابن املعتز فنظمه. فذاك التقوى: تشمرت وحذرت، قال: قال فما عملت فيه؟ قال
  وكبريها ذاك التقى... خل الذنوب صغريها 

  ض الشوك حيذر ما يرى... واصنع كماش فوق أر 
  صىإن اجلبال من احل... ال حتقرن صغرية 

التقوى فيها مجاع اخلري كله، وهي وصية اهللا يف األولني واآلخرين، وهي خري ما يستفيده اإلنسان، كما : السادسة
  :إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء، فقال: قال أبو الدرداء وقد قيل له

  ويأىب اهللا إال ما أرادا... يريد املرء أن يؤتى مناه 
  وتقوى اهللا أفضل ما استفادا... مايل يقول املرء فائديت و

ما استفاد املؤمن بعد تقوى : "وروى ابن ماجة يف سننه عن أىب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول
اهللا خري له من زوجة صاحلة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته يف 

  . "نفسها وماله
َوقَْوى على وزن فعلى فقلبت الواو تاء من وقيته أقيه أي منعته، ورجل تقي أي خائف، أصله : واألصل يف التقوى

  .جتاه وتراث، واألصل وجاه ووراث: وقي، وكذلك تقاة كانت يف األصل وقاة، كما قالوا
  }مَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ َويُِقيُمونَ الصَّالةَ َوِم{ ٣: اآلية ٣

  :فيها ست وعشرون مسألة
، وجيوز الرفع على القطع أي هم الذين، وجيوز "للمتقني"يف موضع خفض نعت } الَِّذيَن{: قوله تعاىل -األوىل 

: يوسف[} نٍ لَنَاَوَما أَْنَت بُِمْؤِم{: التصديق، ويف التنزيل: واإلميان يف اللغة. يصدقون} ُيْؤِمُنونَ{. النصب على املدح
فََما آَمَن {] ٧٣: آل عمران[} َوال ُتْؤِمنُوا إِلَّا ِلَمْن َتبَِع دِيَنكُْم{: أي مبصدق، ويتعدى بالباء والالم، كما قال] ١٧

  وروى حجاج بن حجاج] ٨٣: يونس[} ِلُموَسى

ن تأيت اخلري إال عن نشاط يا ابن آدم، إن كنت ال تريد أ: قال مسعت قتادة يقول -ويلقب بزّق العسل  -األحول 
فإن نفسك مائلة إىل السأمة والفترة وامللة، ولكن املؤمن هو املتحامل، واملؤمن هو املتقوي، واملؤمن هو املتشدد، 

ربنا يف السر والعالنية حىت استجاب : وإن املؤمنني هم العجاجون إىل اهللا الليل والنهار، واهللا ما يزال املؤمن يقول
  .لعالنيةهلم يف السر وا

غابت : كل ما غاب عنك، وهو من ذوات الياء يقال منه: الغيب يف كالم العرب} بِالْغَْيبِ{قوله تعاىل  -الثانية



وأغابت املرأة فهي مغيبة إذا غاب عنها زوجها، ووقعنا يف غيبة وغيابة، أي هبطة . الشمس تغيب، والغيبة معروفة
الغيب، ألنه غاب عن : ر يغاب فيها، ويسمى املطمئن من األرضاألمجة، وهي مجاع الشج: من األرض، والغيابة

  .البصر
. وضعفه ابن العريب. اهللا سبحانه: الغيب يف هذه اآلية: واختلف املفسرون يف تأويل الغيب هنا، فقالت فرقة -الثالثة

ما أخرب به  الغيب كل: وقال آخرون. القرآن وما فيه من الغيوب: وقال آخرون. القضاء والقدر: وقال آخرون
الرسول عليه السالم مما ال هتتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القرب واحلشر والنشر والصراط وامليزان 

  .وهذه األقوال ال تتعارض بل يقع الغيب على مجيعها: قال ابن عطية. واجلنة والنار
فأخربين : ني قال للنيب صلى اهللا عليه وسلموهذا اإلميان الشرعي املشار إليه يف حديث جربيل عليه السالم ح: قلت

. صدقت: قال" . أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره: " قال. عن اإلميان
} الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْغَْيبِ{: ما آمن مؤمن أفضل من إميان بغيب، مث قرأ: وقال عبد اهللا بن مسعود. وذكر احلديث

  ].٣: البقرة[
فهو ] ٤٩: األنبياء[} الَِّذيَن َيْخَشْونَ رَبَُّهْم بِالْغَْيبِ{: وقال] ٧: األعراف[} َوَما كُنَّا غَاِئبَِني{: ويف التنزيل: قلت

  سبحانه غائب عن األبصار، غري مرئي يف هذه الدار، غري غائب بالنظر واالستدالل،

ألعمال، فهم خيشونه يف سرائرهم وخلواهتم اليت يغيبون فيها عن الناس، فهم يؤمنون أن هلم ربا قادرا جيازي على ا
أي بضمائرهم وقلوهبم " بالغيب: "وقيل. لعلمهم بإطالعه عليهم، وعلى هذا تتفق اآلي وال تتعارض، واحلمد هللا

  :وقال الشاعر. خبالف املنافقني، وهذا قول حسن
  قبل حممديصلّون لألوثان ... وبالغيب أمنا وقد كان قومنا 

وإقامة الصالة أداؤها بأركاهنا وسننها وهيئاهتا يف . معطوف مجلة على مجلة} َوُيِقيُمونَ الصَّالةَ{: قوله تعاىل -الرابعة
قام : قام الشيء أي دام وثبت، وليس من القيام على الرجل، وإمنا هو من قولك: يقال. أوقاهتا، على ما يأيت بيانه

  :عراحلق أي ظهر وثبت، قال الشا
  وقامت احلرب بنا على ساق

  :وقال آخر
  حىت تقيم اخليل سوق طعان... وإذا يقال أتيتم مل يربحوا 

من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، : يدميون، وأقامه أي أدامه، وإىل هذا املعىن أشار عمر بقوله" يقيمون: "وقيل
  .ومن ضيعها فهو ملا سواها أضيع

وعند األوزاعي وعطاء وجماهد . هي سنة عند اجلمهور، وأنه ال إعادة على تاركهاإقامة الصالة معروفة، و -اخلامسة
: وابن أيب ليلى هي واجبة وعلى من تركها اإلعادة، وبه قال أهل الظاهر، وروي عن مالك، واختاره ابن العريب قال

  .فأمره باإلقامة كما أمره بالتكبري واالستقبال والوضوء" وأقم"ألن يف حديث األعرايب 
فأما أنتم اآلن وقد وقفتم على احلديث فقد تعني عليكم أن تقولوا بإحدى رواييت مالك املوافقة للحديث وهي : قال

دليل على أنه مل يدخل يف الصالة من مل حيرم، فما كان " وحترميها التكبري: "قال ابن عبد الرب قوله. أن اإلقامة فرض
أن جيمعوا على شيء فيسلم لإلمجاع كالطهارة والقبلة والوقت وحنو  قبل اإلحرام فحكمه أال تعاد منه الصالة إال

من تركها عمدا أعاد الصالة، وليس ذلك لوجوهبا إذ لو كان ذلك الستوى سهوها : وقال بعض علمائنا. ذلك
  .وعمدها، وإمنا ذلك لالستخفاف بالسنن، واهللا أعلم



ال؟ فذهب األكثر إىل أنه ال يسرع وإن خاف فوت واختلف العلماء فيمن مسع اإلقامة هل يسرع أو  -السادسة
إذا أقيمت الصالة فال تأتوها تسعون وأتوها متشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا : الركعة لقوله عليه السالم

إذا ثوب : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعنه أيضا قال. رواه أبو هريرة أخرجه مسلم". وما فاتكم فأمتوا
. وهذا نص". صالة فال َيْسَع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقكبال

وذهب مجاعة من السلف . ومن جهة املعىن أنه إذا أسرع انبهر فشوش عليه دخوله يف الصالة وقراءهتا وخشوعها
يسرع إذا خاف فوات : وقال إسحاق. منهم ابن عمر وابن مسعود على اختالف عنه أنه إذا خاف فواهتا أسرع

ال بأس ملن كان على فرس أن حيرك الفرس، وتأوله بعضهم على الفرق بني : الركعة، وروي عن مالك حنوه، وقال
  .املاشي والراكب، ألن الراكب ال يكاد أن ينبهر كما ينبهر املاشي

يمشي كما جاء احلديث وعليه السكينة واستعمال سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كل حال أوىل، ف: قلت
والوقار، ألنه يف صالة وحمال أن يكون خربه صلى اهللا عليه وسلم على خالف ما أخرب، فكما أن الداخل يف الصالة 

ومما يدل على صحة هذا ما ذكرناه . يلزم الوقار والسكون كذلك املاشي، حىت حيصل له التشبه به فيحصل له ثوابه
حدثنا حممد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حممد بن عجالن عن : ه الدارمي يف مسنده قالمن السنة، وما خرج

إذا توضأت فعمدت إىل املسجد فال تشبكن : "املقربي عن كعب بن ُعْجرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ا هو أقل من اإلسراع فمنع صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث وهو صحيح مم" . بني أصابعك فإنك يف صالة

وأنه ليس املراد به ] ٩: اجلمعة[} فَاَسعَْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه{: وجعله كاملصلي، وهذه السنن تبني معىن قوله تعاىل
  .وهو الصواب يف ذلك واهللا أعلم. االشتداد على األقدام، وإمنا عىن العمل والفعل، هكذا فسره مالك

هل مها مبعىن " واقض ما سبقك: "وقوله" وما فاتكم فأمتوا: "ل قوله عليه السالمواختلف العلماء يف تأوي -السابعة
} فَإِذَا قُِضَيِت الصَّالةُ{: مها مبعىن واحد وأن القضاء قد يطلق ويراد به التمام، قال اهللا تعاىل: واحد أو ال؟ فقيل

معنامها خمتلف وهو الصحيح، ويترتب : وقيل ].٢٠٠: البقرة[} فَإِذَا قََضيُْتْم َمَناِسكَكُْم{: وقال] ١٠: اجلمعة[
على هذا اخلالف خالف فيما يدركه الداخل هل هو أول صالته أو أخرها؟ فذهب إىل األول مجاعة من أصحاب 

قال ابن . ولكنه يقضي ما فاته باحلمد وسورة، فيكون بانيا يف األفعال قاضيا يف األقوال -منهم ابن القاسم  -مالك 
وهو الذي عليه أصحابنا، وهو قول األوزاعي : وقال ابن خويز منداد. ملشهور من املذهبوهو ا: عبد الرب

وروى أشهب وهو الذي ذكره ابن عبد . والشافعي وحممد بن احلسن وأمحد بن حنبل والطربي وداود بن علي
قاضيا يف احلكم عن مالك، ورواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك، أن ما أدرك فهو آخر صالته، وأنه يكون 

قال ابن . وهو مشهور مذهب مالك: قال القاضي أبو حممد عبد الوهاب. األفعال واألقوال، وهو قول الكوفيني
من جعل ما أدرك أول صالته فأظنهم راعوا اإلحرام، ألنه ال يكون إال يف أول الصالة، والتشهد : عبد الرب

أدرك فهو أول صالته، مع ما ورد يف ذلك من السنة من إن ما : والتسليم ال يكون إال يف أخرها، فمن ههنا قالوا
  .والتمام هو اآلخر" فأمتوا: "قوله

أكثر، وليس يستقيم " فأمتوا"والذي يقضيه هو الفائت، إال أن رواية من روى " فاقضوا: "واحتج اآلخرون بقوله
سلمة املاجِشون واملزين وإسحاق إن ما أدرك أول صالته ويطرد، إال ما قاله عبد العزيز بن أيب : على قول من قال

وداود من أنه يقرأ مع اإلمام باحلمد وسورة إن أدرك ذلك معه، وإذا قام للقضاء قرأ باحلمد وحدها، فهؤالء اطرد 
  .على أصلهم قوهلم وفعلهم، رضي اهللا عنهم



أقيمت الصالة فال صالة إال إذا : "اإلقامة متنع من ابتداء صالة نافلة، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -الثامنة
  خرجه مسلم وغريه، فأما إذا شرع يف نافلة" املكتوبة

يقطعها لعموم : وقيل. وخاصة إذا صلى ركعة منها] ٣٣: حممد[} َوال ُتْبِطلُوا أَْعَمالَكُْم{: فال يقطعها، لقوله تعاىل
  .واهللا أعلم. احلديث يف ذلك

يدخل مع :  يكن ركع ركعيت الفجر مث أقيمت الصالة، فقال مالكواختلف العلماء فيمن دخل املسجد ومل -التاسعة
اإلمام وال يركعهما، وإن كان مل يدخل املسجد فإن مل خيف فوات ركعة فلريكع خارج املسجد، وال يركعهما يف 

ل الالصقة باملسجد، وإن خاف أن تفوته الركعة األوىل فليدخ -اليت تصلى فيها اجلمعة  -شيء من أفنية املسجد 
وليصل معه، مث يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب، وألن يصليهما إذا طلعت الشمس أحب إيل وأفضل من 

إن خشي أن تفوته الركعتان وال يدرك اإلمام قبل رفعه من الركوع يف الثانية : تركهما وقال أبو حنيفة وأصحابه
يدخل مع اإلمام وكذلك قال األوزاعي، دخل معه، وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعيت الفجر خارج املسجد، مث 

إن خشي فوت ركعة دخل معهم : وقال الثوري. إال أنه جيوز ركوعهما يف املسجد ما مل خيف فوت الركعة األخرية
إذا أخذ املقيم يف اإلقامة : وقال احلسن بن حي ويقال ابن حيان. ومل يصلهما وإال صالمها وإن كان قد دخل املسجد

من دخل املسجد وقد أقيمت الصالة دخل مع اإلمام ومل يركعهما ال : وقال الشافعي.  الفجرفال تطوع إال ركعيت
وكذلك قال الطربي وبه قال أمحد بن حنبل وحكي عن مالك، وهو الصحيح يف . خارج املسجد وال يف املسجد

إما سنة، وإما فضيلة، وإما وركعتا الفجر " . إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة. "ذلك، لقوله عليه السالم
ومن حجة قول مالك املشهور وأيب حنيفة ما روي عن ابن عمر أنه جاء . رغيبة، واحلجة عند التنازع حجة السنة

ومن حجة الثوري واألوزاعي ما . واإلمام يصلي صالة الصبح فصالمها يف حجرة حفصة، مث إنه صلى مع اإلمام
وقد أقيمت الصالة فصلى إىل أسطوانة يف املسجد ركعيت الفجر، مث . سجدروي عن عبد اهللا بن مسعود أنه دخل امل

  وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة: "قالوا. دخل الصالة مبحضر من حذيفة وأيب موسى رضي اهللا عنهما

أقيمت : ، روى مسلم عن عبد اهللا بن مالك ابن ُبحَينة قال"عن املكتوبة خارج املسجد جاز له ذلك يف املسجد
وهذا " أتصلي الصبح أربعا: "الصبح فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال يصلي واملؤذن يقيم، فقال صالة

إنكار منه صلى اهللا عليه وسلم على الرجل لصالته ركعيت الفجر يف املسجد واإلمام يصلي، وميكن أن يستدل به 
السالم مل يقطع عليه صالته مع متكنه من أيضا على أن ركعيت الفجر إن وقعت يف تلك احلال صحت، ألنه عليه 

  .ذلك، واهللا أعلم
إذا دعي : "الصالة أصلها يف اللغة الدعاء، مأخوذة من صلى يصلي إذا دعا، ومنه قوله عليه السالم -العاشرة

إن املراد : وقال بعض العلماء. أي فليدع" أحدكم إىل طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل
وملا ولدت أمساء عبد اهللا بن . لصالة املعروفة، فيصلي ركعتني وينصرف، واألول أشهر وعليه من العلماء األكثرا

َوَصلِّ {: وقال تعاىل. مث مسحه وصلى عليه، أي دعا له: الزبري أرسلته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالت أمساء
  :شىوقال األع. أي ادع هلم] ١٠٣: التوبة[} َعلَْيهِْم

  يا رب جنب أيب األوصاب والوجعا... تقول بِنيت وقد قُربُت مرحتال 
  نوما فإن جلنب املرء مضطجعا... عليِك مثلَ الذي صليِت فاغتمضي 

  :وقال األعشى أيضا



  وصلّى على دهنا وارتسم... وقابلها الريح يف ِدنِّها 
ن الصال وهو عرق يف وسط الظهر ويفترق هي مأخوذة م: كرب ودعا، قال يف الصحاح، وقال قوم: ارتسم الرجل

عند العجب فيكتنفه، ومنه أخذ املصلي يف سبق اخليل، ألنه يأيت يف احللبة ورأسه عند َصلَْوي السابق، فاشتقت 
مغرز : والصالة. الصالة منه، إما ألهنا جاءت ثانية لإلميان فشبهت باملصلي من اخليل، وإما ألن الراكع تثىن صلَواه

  لفرس،الذنب من ا

سبق رسول اهللا صلى اهللا : وقال علي رضي اهللا عنه. تايل السابق، ألن رأسه عند صاله: واملصلي. واالثنان صلوان
َتصْلَى {هي مأخوذة من اللزوم، ومنه صلي بالنار إذا لزمها، ومنه : وقيل. عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلّث عمر

  :ن ُعبادوقال احلارث ب]. ٤: الغاشية[} َناراً َحاِميَةً
  ـه وإين حبرها اليوم صال... مل أكن من ُجناهتا علم اللـ 

هي مأخوذة من : وقيل. أي مالزم حلرها، وكأن املعىن على هذا مالزمة العبادة على احلد الذي أمر اهللا تعاىل به
ت الصاد قصرت، صالء النار بكسر الصاد ممدود، فإن فتح: والصالء. صليت العود بالنار إذا قومته ولينته بالصالء

  :فقلت صال النار، فكأن املصلي يقوم نفسه باملعاناة فيها ويلني وخيشع، قال اخلارزجني
  فما صلى عصاك كمستدمي... فال تعجل بأمرك واستدمه 

َوَما {: العبادة، ومنه قوله تعاىل: والصالة. احلديث" اللهم صل على حممد: "الرمحة، ومنه: الدعاء والصالة: والصالة
َوأُْمْر أَْهلَكَ {: النافلة، ومنه قوله تعاىل: والصالة. اآلية، أي عبادهتم] ٣٥: األنفال[} َصالتُُهْم ِعْنَد الَْبْيِت كَانَ

] ١٤٣: الصافات[} فَلَْوال أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمسَبِِّحَني{: والصالة التسبيح، ومنه قوله تعاىل]. ١٣٢: طه[} بِالصَّالِة
القراءة، : والصالة. نصلي] ٣٠: البقرة[} ُنسَبُِّح بَِحْمِدَك{وقد قيل يف تأويل . سبحة الضحى ومنه. أي من املصلني
بيت يصلّى فيه، قاله ابن : والصالة. فهي لفظ مشترك] ١١٠: اإلسراء[} وال جتهر بصالتك{: ومنه قوله تعاىل

خيل زمانا من شرع، ومل خيل شرع من  إن الصالة اسم علم وضع هلذه العبادة، فإن اهللا تعاىل مل: وقد قيل. فارس
  .صالة، حكاه أبو نصر القشريي

  -: فعلى هذا القول ال اشتقاق هلا، وعلى قول اجلمهور وهي: قلت
اختلف األصوليون هل هي مبقاة على أصلها اللغوي الوضعي االبتدائي، وكذلك اإلميان والزكاة  -احلادية عشرة 

  شروط واألحكام، أو هلوالصيام واحلج، والشرع إمنا تصرف بال

هنا اختالفهم واألول أصح، ألن . تلك الزيادة من الشرع تصريها موضوعة كالوضع االبتدائي من قبل الشرع
الشريعة ثبتت بالعربية، والقرآن نزل هبا بلسان عريب مبني، ولكن للعرب حتكم يف األمساء، كالدابة وضعت لكل ما 

  .لعرف الشرع حتكم يف األمساء، واهللا أعلميدب، مث خصصها العرف بالبهائم، فكذلك 
الفرائض والنوافل معا، وهو الصحيح، ألن : وقيل. الفرائض: واختلف يف املراد بالصالة هنا، فقيل -الثانية عشرة

  .اللفظ عام واملتقي يأيت هبما
اآلية، على ما يأيت بيانه يف ] ١٣٢ :طه[} َوأُْمْر أَهْلََك بِالصَّالِة{: الصالة سبب للرزق، قال اهللا تعاىل -الثالثة عشرة

هّجر النيب صلى اهللا عليه : وشفاء من وجع البطن وغريه، روى ابن ماجة عن أيب هريرة قال. إن شاء اهللا تعاىل" طه"
نعم يا : قلت" أشكمت درده: "وسلم فهجّرت فصليت مث جلست، فالتفت إيل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

يعين تشتكي بطنك بالفارسية، وكان " أشكمت درد : "يف رواية" . ل فإن يف الصالة شفاءقم فص: "رسول اهللا، قال



  .عليه الصالة والسالم إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة
الطهارة، وسيأيت بيان أحكامها يف سورة : الصالة ال تصح إال بشروط وفروض، فمن شروطها -الرابعة عشرة
  .يف األعراف القول فيها إن شاء اهللا تعاىل وستر العورة، يأيت. النساء واملائدة
فاستقبال القبلة، والنية، وتكبرية اإلحرام والقيام هلا، وقراءة أم القرآن والقيام هلا، والركوع : وأما فروضها

والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من الركوع واالعتدال فيه، والسجود والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من السجود، 
واألصل يف هذه اجلملة حديث أيب هريرة . السجدتني والطمأنينة فيه، والسجود الثاين والطمأنينة فيه واجللوس بني

إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء : "يف الرجل الذي علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم الصالة ملا أخلّ هبا، فقال له
  اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع مث استقبل القبلة مث كرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مث

خرجه " حىت تعتدل قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن جالسا مث افعل ذلك يف صالتك كلها
فبني قوله صلى اهللا عليه وسلم أركان : قال علماؤنا. ومثله حديث رفاعة بن رافع، أخرجه الدارقطين وغريه. مسلم

ع اليدين وعن حد القراءة وعن تكبري االنتقاالت، وعن التسبيح يف الركوع الصالة، وسكت عن اإلقامة ورف
أما اإلقامة وتعيني الفاحتة فقد . والسجود، وعن اجللسة الوسطى، وعن التشهد وعن اجللسة األخرية وعن السالم

هريرة وحديث  وأما رفع اليدين فليس بواجب عند مجاعة العلماء وعامة الفقهاء، حلديث أيب. مضى الكالم فيهما
الرفع عند : وقال بعض أصحابه. وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبرية اإلحرام. رفاعة بن رافع

اإلحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع واجب، وإن من مل يرفع يديه فصالته باطلة، وهو قول احلميدي، 
فوجب : قالوا. أخرجه البخاري" ا كما رأيتموين أصليصلو: "واحتجوا بقوله عليه السالم. ورواية عن األوزاعي

وأما التكبري ما عدا تكبرية اإلحرام فمسنون عند اجلمهور . علينا أن نفعل كما رأيناه يفعل، ألنه املبلغ عن اهللا مراده
ها من أسقط من التكبرية يف الصالة ثالث تكبريات فما فوق: وكان ابن قاسم صاحب مالك يقول. للحديث املذكور

سجد قبل السالم، وإن مل يسجد بطلت صالته، وإن نسي تكبرية واحدة أو اثنتني سجد أيضا للسهو، فإن مل يفعل 
وهذا يدل على أن عظم التكبري ومجلته . يف شيء عليه، وروي عنه أن التكبرية الواحدة ال سهو على من سها فيها

ليس على من مل يكرب يف : رج وعبداهللا بن عبد احلكموقال أصبغ بن الف. عنده فرض، وأن اليسري منه متجاوز عنه
الصالة من أوهلا إىل آخرها شيء إذا كرب تكبرية اإلحرام، فإن تركه ساهيا سجد للسهو، فإن مل يسجد فال شيء 

عليه، وال ينبغي ألحد أن يترك التكبري عامدا، ألنه سنة من سنن الصالة، فإن فعل فقد أساء وال شيء عليه وصالته 
  .يةماض
هذا هو الصحيح، وهو الذي عليه مجاعة فقهاء األمصار من الشافعيني والكوفيني ومجاعة أهل احلديث : قلت

  وقد ترجم البخاري. واملالكيني غري من ذهب مذهب ابن القاسم

 صليت خلف علي بن أيب: وساق حديث ُمطّرف بن عبد اهللا قال" باب إمتام التكبري يف الركوع والسجود"رمحه اهللا 
طالب أنا وعمران بن حصني، فكان إذا سجد كرب، وإذا رفع رأسه كرب، وإذا هنض من الركعتني كرب، فلما قضى 

لقد صلى بنا : لقد ذكرين هذا صالة حممد صلى اهللا عليه وسلم، أو قال: الصالة أخذ بيدي عمران بن حصني فقال
ند املقام يكرب يف كل خفض ورفع، وإذا قام رأيت رجال ع: وحديث عكرمة قال. صالة حممد صلى اهللا عليه وسلم

أو ليس تلك صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ال أُّم لك فدلّك البخاري رمحه : وإذا وضع، فأخربت ابن عباس فقال
روى أبو إسحاق السبيعي عن يزيد بن أيب مرمي عن أيب . اهللا هبذا الباب على أن التكبري مل يكن معموال به عندهم



صلى بنا علي يوم اجلمل صالة أذكرنا هبذا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يكرب : عري قالموسى األش
  .فإما نسيناها وإما تركناها عمدا: يف كل خفض ورفع، وقيام وقعود، قال أبو موسى

السنة أتراهم أعادوا الصالة فكيف يقال من ترك التكبري بطلت صالته ولو كان ذلك مل يكن فرق بني : قلت
  .والفرض، والشيء إذا مل جيب أفراده مل جيب مجيعه، وباهللا التوفيق

وأما التسبيح يف الركوع والسجود فغري واجب عند اجلمهور للحديث املذكور، وأوجبه إسحاق  -اخلامسة عشرة
جود فاجتهدوا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما الس: "بن راهويه، وأن من تركه أعاد الصالة، لقوله عليه السالم

  " .يف الدعاء فقَِمٌن أن يستجاب لكم
اجللوس األول والتشهد : وأما اجللوس والتشهد فاختلف العلماء يف ذلك، فقال مالك وأصحابه -السادسة عشرة

هو خمصوص من بني سائر الفروض بأن ينوب عنه : وأوجب مجاعة من العلماء اجللوس األول وقالوا. له سنتان
واحتجوا . من املزابنة، والقراض من اإلجارات، وكالوقوف بعد اإلحرام ملن وجد اإلمام راكعاالسجود كالعرايا 

  بأنه لو كان سنة ما كان

لو كان من فرائض الصالة : احتج من مل يوجبه بأن قال. العامد لتركه تبطل صالته كما ال تبطل بترك سنن الصالة
جدة أو ركعة، ويراعى فيه ما يراعى يف الركوع والسجود من لرجع الساهي عنه إليه حىت يأيت به، كما لو ترك س

أن : ويف حديث عبد اهللا بن ُبحينة. الوالء والرتبة، مث يسجد لسهوه كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وأتى هبما
، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام من ركعتني ونسي أن يتشهد فسبح الناس خلفه كيما جيلس فثبت قائما فقاموا
فلما فرغ من صالته سجد سجديت السهو قبل التسليم، فلو كان اجللوس فرضا مل يسقطه النسيان والسهو، ألن 

  .الفرائض يف الصالة يستوي يف تركها السهو والعمد إال يف املؤمت
  :واختلفوا يف حكم اجللوس األخري يف الصالة وما الغرض من ذلك وهي

  :على مخسة أقوال -السابعة عشرة
وممن قال ذلك الشافعي وأمحد بن حنبل يف رواية، . أن اجللوس فرض والتشهيد فرض والسالم فرض: أحدها

من ترك التشهد األول : قال الشافعي. وحكاه أبو مصعب يف خمتصره عن مالك وأهل املدينة، وبه قال داود
وإذا ترك التشهد األخري ساهيا . والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فال إعادة عليه وعليه سجدتا السهو لتركه

واحتجوا بأن بيان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة فرض، ألن أصل فرضها جممل يفتقر إىل . أو عامدا أعاد
  " .صلوا كما رأيتموين أصلي: "البيان إال ما خرج بدليل وقد قال صلى اهللا عليه وسلم

واجب، وإمنا ذلك كله سنة مسنونة، هذا قول بعض البصريني، أن اجللوس والتشهد والسالم ليس ب: القول الثاين
وإليه ذهب إبراهيم بن ُعلية، وصرح بقياس اجللسة األخرية على األوىل، فخالف اجلمهور وشذ، إال أنه يرى 

" العاصي: ويف النسخة"ومن حجتهم حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص . اإلعادة على من ترك شيئا من ذلك كله
" إذا رفع اإلمام رأسه من آخر سجدة يف صالته مث أحدث فقد متت صالته: "  صلى اهللا عليه وسلم قالعن النيب

  .وهذا اللفظ إمنا يسقط السالم ال اجللوس. وهو حديث ال يصح على ما قاله أبو عمر، وقد بيناه يف كتاب املقتبس

قاله أبو حنيفة وأصحابه . الم بواجب فرضاإن اجللوس مقدار التشهد فرض، وليس التشهد وال الس: القول الثالث
واحتجوا حبديث ابن املبارك عن اإلفريقي عبد الرمحن بن زياد وهو ضعيف، وفيه أن النيب . ومجاعة من الكوفيني

قال ابن " . إذا جلس أحدكم يف آخر صالته فأحدث قبل أن يسلم فقد متت صالته: "صلى اهللا عليه وسلم قال



  :ر اإلسالم ينشدنا يف الدرسوكان شيخنا فخ: العريب
  أين الضراط من السالم عليكم... ويرى اخلروج من الصالة بضرطة 

فروى عبد امللك عن عبد امللك : وسلك بعض علمائنا من هذه املسألة فرعني ضعيفني، أما أحدمها: قال ابن العريب
وأما . ئه، وهذا مذهب أهل العراق بعينهأن من سلم من ركعتني متالعبا، فخرج البيان أنه إن كان على أربع أنه جيز

فوقع يف الكتب املنبوذة أن اإلمام إذا أحدث بعد التشهد متعمدا وقبل السالم أنه جيزئ من خلفه، وهذا مما : الثاين
  .ال ينبغي أن يلتفت إليه يف الفتوى، وإن عمرت به اجملالس للذكرى

وممن قال هذا مالك بن أنس وأصحابه . هد بواجبإن اجللوس فرض والسالم فرض، وليس التش: القول الرابع
  .ليس شيء من الذكر جيب إال تكبرية اإلحرام وقراءة أم القرآن: واحتجوا بأن قالوا. وأمحد بن حنبل يف رواية

أن التشهد واجللوس واجبان، وليس السالم بواجب، قاله مجاعة منهم إسحاق بن راهويه، واحتج : القول اخلامس
إذا فرغت من هذا فقد : "ن مسعود حني علمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التشهد وقال لهإسحاق حبديث اب

أدرجه بعضهم عن " إذا فرغت من هذا فقد متت صالتك"قوله : قال الدارقطين" . متت صالتك وقضيت ما عليك
من كالم ابن مسعود،  زهري يف احلديث، ووصله بكالم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وفصله شبابة عن زهري وجعله

وقد تابعه غسان بن . وشبابة ثقة. وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .الربيع على ذلك، جعل آخر احلديث من كالم ابن مسعود ومل يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

والصحيح وجوبه حلديث عائشة . ليس بواجب: جب، وقيلوا: واختلف العلماء يف السالم، فقيل -الثامنة عشرة
وحديث علي الصحيح خرجه أبو داود والترمذي ورواه سفيان الثوري عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن 

" مفتاح الصالة الطهور وحترميها التكبري وحتليلها التسليم: "احلنفية عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. ذا احلديث أصل يف إجياب التكبري والتسليم، وأنه ال جيزئ عنهما غريمها كما ال جيزئ عن الطهارة غريها باتفاقوه

لو افتتح رجل صالته بسبعني امسا من أمساء اهللا عز وجل ومل يكرب تكبرية اإلحرام مل : قال عبد الرمحن بن مهدي
عبد الرمحن بن مهدي حلديث علي، وهو إمام يف علم  جيزه، وإن أحدث قبل أن يسلم مل جيزه، وهذا تصحيح من

  !وحسبك به. احلديث ومعرفة صحيحه من سقيمه
  :وقد اختلف العلماء يف وجوب التكبري عند االفتتاح وهي

تكبرية اإلحرام ليست : فقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن املسيب واألوزاعي وعبدالرمحن وطائفة -التاسعة عشرة
ن مالك يف املأموم ما يدل على هذا القول، والصحيح من مذهبه إجياب تكبرية اإلحرام وأهنا وقد روي ع. بواجبة

  .فرض وركن من أركان الصالة، وهو الصواب وعليه اجلمهور، وكل من خالف ذلك فمحجوج بالسنة
ال : لعلماءواختلف العلماء يف اللفظ الذي يدخل به يف الصالة، فقال مالك وأصحابه ومجهور ا -املوفية عشرين

هذا قول احلجازيني وأكثر العراقيني، وال . جيزئ إال التكبري، ال جيزئ منه هتليل وال تسبيح وال تعظيم وال حتميد
واحلجة " اهللا الكبري"و" اهللا األكرب"وجيزئ : وكذلك قال الشافعي وزاد. ال غري ذلك" اهللا أكرب"جيزئ عند مالك إال 

الَْحْمدُ ِللَِّه {اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستفتح الصالة بالتكبري، والقراءة بـ  كان رسول: ملالك حديث عائشة قالت
ويف سنن ابن ماجة حدثنا أبو بكر بن أىب . فكرب: وحديث األعرايب. وحترميها التكبري: وحديث علي. } َربِّ الَْعالَمَِني

حلميد بن جعفر قال حدثنا حممد ابن عمرو حدثنا أبو أسامة قال حدثين عبد ا: شيبة وعلي بن حممد الطنافسي قاال
  بن عطاء قال مسعت أبا محيد الساعدي



وهذا نص " اهللا أكرب: "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام إىل الصالة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: يقول
  :صريح وحديث صحيح يف تعيني لفظ التكبري، قال الشاعر

  حماولة وأعظمه جنودا... رأيت اهللا أكرب كل شيء 
  .مث إنه يتضمن القدم، وليس يتضمنه كبري وال عظيم، فكان أبلغ يف املعىن، واهللا أعلم

وقال أبو . اللهم اغفر يل مل جيزه، وبه قال حممد بن احلسن: إن افتتح بال إله إال اهللا جيزيه، وإن قال: وقال أبو حنيفة
قال ابن . إذا ذكر اهللا مكان التكبري أجزأه: حلكم بن عتيبة يقولوكان ا. ال جيزئه إذا كان حيسن التكبري: يوسف
وال أعلمهم خيتلفون أن من أحسن القراءة فهلل وكرب ومل يقرأ أن صالته فاسدة، فمن كان هذا مذهبه : املنذر

زئه التكبري جي: وقال أبو حنيفة. فالالزم له أن يقول ال جيزيه مكان التكبري غريه، كما ال جيزئ مكان القراءة غريها
ال جيزيه ألنه خالف ما عليه مجاعات املسلمني، وخالف ما علم : قال ابن املنذر. بالفارسية وإن كان حيسن العربية

  .واهللا أعلم. النيب صلى اهللا عليه وسلم أمته، وال نعلم أحدا وافقه على ما قال
م إال شيئا روي عن بعض أصحابنا يأيت واتفقت األمة على وجوب النية عند تكبرية اإلحرا -احلادية والعشرون

قال ابن . الكالم عليه يف آية الطهارة، وحقيقتها قصد التقرب إىل اآلمر بفعل ما أمر به على الوجه املطلوب منه
واألصل يف كل نية أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل املنوي هبا، أو قبل ذلك بشرط استصحاهبا، فإن : العريب

غفلة فوقع التلبس بالعبادة يف تلك احلالة مل يعتد هبا، كما ال يعتد بالنية إذا وقعت بعد التلبس تقدمت النية وطرأت 
وقال لنا أبو احلسن القروي : قال ابن العريب. بالفعل، وقد رخص يف تقدميها يف الصوم لعظم احلرج يف اقتراهنا بأوله

تلبس بالصالة النية، وجيرد النظر يف الصانع حيضر اإلنسان عند ال: مسعت إمام احلرمني يقول: بثغر عسقالن
وال حيتاج ذلك إىل زمان طويل، وإمنا يكون ذلك يف : وحدوث العامل والنبوات حىت ينتهي نظره إىل نية الصالة، قال

  أوحى حلظة، ألن

الصالة  تعليم اجلمل يفتقر إىل الزمان الطويل، وتذكارها يكون يف حلظة، ومن متام النية أن تكون مستصحبة على
مسعت شيخنا أبا بكر الفهري . كلها، إال أن ذلك ملا كان أمرا يتعذر عليه مسح الشرع يف عزوب النية يف أثنائها

رأيت أيب سحنونا رمبا يكمل الصالة فيعيدها، فقلت له ما هذا؟ : باملسجد األقصى يقول قال حممد بن سحنون
  .عزبت نييت يف أثنائها فألجل ذلك أعدهتا: فقال
فهذه مجلة من أحكام الصالة، وسائر أحكامها يأيت بياهنا يف مواضعها من هذا الكتاب حبول اهللا تعاىل، فيأيت : قلت

ذكر الركوع وصالة اجلماعة والقبلة واملبادرة إىل األوقات، وبعض صالة اخلوف يف هذه السورة، ويأيت ذكر قصر 
وسجود التالوة " املزمل"وصالة الليل يف " حان والرومهود وسب"واألوقات يف " النساء"الصالة وصالة اخلوف، يف 

  .كل يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل" ص"وسجود الشكر يف " األعراف"يف 
أعطيناهم، والرزق عند أهل السنة ما صح : رزقناهم} َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنفِقُونَ{: قوله تعاىل -الثانية والعشرون

إن احلرام ليس برزق ألنه ال يصح متلكه، وإن اهللا ال : ، خالفا للمعتزلة يف قوهلماالنتفاع به حالال كان أو حراما
  .يرزق احلرام وإمنا يرزق احلالل، والرزق ال يكون إال مبعىن امللك

فلو نشأ صيب مع اللصوص ومل يأكل شيئا إال ما أطعمه اللصوص إىل أن بلغ وقوي وصار لصا، مث مل يزل : قالوا
  .صصه إىل أن مات، فإن اهللا مل يرزقه شيئا إذ مل ميلكه، وإنه ميوت ومل يأكل من رزق اهللا شيئايتلصص ويأكل ما تل

وهذا فاسد، والدليل عليه أن الرزق لو كان مبعىن التمليك لوجب أال يكون الطفل مرزوقا، وال البهائم اليت ترتع يف 
  .دون السخالالصحراء، وال السخال من البهائم، ألن لنب أمهاهتا ملك لصاحبها 



وملا اجتمعت األمة على أن الطفل والسخال والبهائم مرزوقون، وأن اهللا تعاىل يرزقهم مع كوهنم غري مالكني علم 
  أن الرزق هو الغذاء وألن األمة جممعة على أن العبيد واإلماء مرزوقون،

والذي يدل على أنه ال رازق . لوهوأن اهللا تعاىل يرزقهم مع كوهنم غري مالكني، فعلم أن الرزق ما قلناه ال ما قا
إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ذُو { : وقال] ٣: فاطر[} َهلْ ِمْن خَاِلقٍ غَْيُر اللَِّه يَْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء وَاَألْرضِ{: سواه قول احلق
وهذا قاطع، فاهللا ] ٦: هود[}  َعلَى اللَِّه رِْزقُهَاَوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اَألْرضِ إِالَّ{ : وقال] ٥٨: الذاريات[} الْقُوَِّة الَْمتُِني

تعاىل رازق حقيقة وابن آدم جتّوزا، ألنه ميلك ملكا منتزعا كما بيناه يف الفاحتة، مرزوق حقيقة كالبهائم اليت ال ملك 
ناوله فهو حرام هلا، إال أن الشيء إذا كان مأذونا له يف تناوله فهو حالل حكما، وما كان منه غري مأذون له يف ت

  .حكما، ومجيع ذلك رزق
] ١٥: سبأ[} كُلُوا ِمْن رِْزقِ رَبِّكُْم وَاْشكُُروا لَُه بَلَْدةٌ طَيَِّبةٌ َوَربٌّ غَفُوٌر{: وقد خّرج بعض النبالء من قوله تعاىل

  .ذكر املغفرة يشري إىل أن الرزق قد يكون فيه حرام: فقال
الرزق مصدر رزق يرزق َرزقا ورِزقا، فالرزق بالفتح املصدر، } ا َرَزقَْناُهْمَوِممَّ{ : قوله تعاىل -االثالثةوالعشرون

. أخذوا أرزاقهم: وارتزق اجلند. ثياب كتان بيض: والرازقية. العطاء: وبالكسر االسم، ومجعه أرزاق، والرزق
الشكر، وهو قوله عز : ةالرزق بلغة أزِْدَشنوء: وقال ابن السكيت. املرة الواحدة، هكذا قال أهل اللغة: والرزقة
  .رزقين أي شكرين: ويقول. أي شكركم التكذيب] ٨٢: الواقعة[} وََتْجَعلُونَ رِزْقَكُْم أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ{: وجل

أي : إخراج املال من اليد، ومنه نفق البيع: واإلنفاق. خيرجون: ينفقون} ُيْنِفقُونَ{: قوله تعاىل -الرابعة والعشرون
خرجت روحها، ومنه النافقاء جلُْحر الريبوع الذي خيرج منه إذا : ونفقت الدابة. ئع إىل املشتريخرج من يد البا

وَنيفق السراويل معروفة وهو . ومنه املنافق، ألنه خيرج من اإلميان أو خيرج اإلميان من قلبه. أخذ من جهة أخرى
إِذاً لَأَْمَسكُْتمْ { :  زادهم، ومنه قوله تعاىلفين: وأنفق القوم. فىن وأنفقه صاحبه: ونِفق الزاد. خمرج الرجل منها
  ].١٠٠: اإلسراء[} َخْشَيةَ اِألنْفَاقِ

 -روي عن ابن عباس  -الزكاة املفروضة : واختلف العلماء يف املراد بالنفقة ههنا، فقيل -اخلامسة والعشرون
روى مسلم عن . لك أفضل النفقةألن ذ -روي عن ابن مسعود  -نفقة الرجل على أهله : وقيل. ملقارنتها الصالة

دينارٌ أنفقته يف سبيل اهللا ودينار أنفقته يف رقبة ودينار تصدقت : "أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وروي عن ثوبان قال قال رسول ". به على مسكني ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك

أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته يف سبيل : " وسلم اهللا صلى اهللا عليه
وأي رجل : قال أبو قالبة] مث[وبدأ بالعيال : قال أبو ِقالبة" اهللا عز وجل ودينار ينفقه على أصحابه يف سبيل اهللا

روي  -املراد صدقة التطوع : وقيل. ه ويغنيهمأعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم اهللا ب
عن الضحاك نظرا إىل أن الزكاة ال تأيت إال بلفظها املختص هبا وهو الزكاة، فإذا جاءت بلفظ غري الزكاة احتملت 

كانت النفقة قربانا يتقربون هبا إىل : قال الضحاك. الفرض والتطوع، فإذا جاءت بلفظ اإلنفاق مل تكن إال التطوع
إنه احلقوق الواجبة : وقيل". براءة"ل وعز على قدر جَِدهتم حىت نزلت فرائض الصدقات والناسخات يف اهللا ج

العارضة يف األموال ما عدا الزكاة، ألن اهللا تعاىل ملا قرنه بالصالة كان فرضا، وملا عدل عن لفظها كان فرضا 
ق مما رزقوا، وذلك ال يكون إال من احلالل، هو عام وهو الصحيح، ألنه خرج خمرج املدح يف اإلنفا: وقيل. سواها

اإلميان بالغيب حظ : وقيل. أي يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وغريها مما يعّن يف بعض األحوال مع ما ندهبم إليه



وقال بعض املتقدمني يف تأويل قوله . ومما رزقناهم ينفقون حظ املال، وهذا ظاهر. وإقام الصالة حظ البدن. القلب
  .أي مما علّمناهم يعلّمون، حكاه أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكرمي القُشريي} َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ{: تعاىل

  }وَالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك َوَما أُنْزِلَ ِمْن قَْبِلَك َوبِاآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ{ ٤: اآلية
املراد مؤمنو أهل الكتاب، كعبداهللا بن سالم : قيل} ؤِْمُنونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَكَوالَِّذيَن ُي{: قوله تعاىل

خفض على " الذين"اآليتان مجيعا يف املؤمنني، وعليه فإعراب : وقيل. وفيه نزلت، ونزلت األوىل يف مؤمين العرب
رفع " الذين"ومن جعلها يف صنفني فإعراب . وهم الذينالعطف، ويصح أن يكون رفعا على االستئناف أي 

  .وحيتمل اخلفض عطفا" أولئك على هدى"باالبتداء، وخربه 
يعين الكتب السالفة، خبالف ما فعله اليهود " وما أنزل من قبلك"يعين القرآن } بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك{: قوله تعاىل

} ذَا ِقيلَ لَُهْم آِمنُوا بَِما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا ُنْؤِمُن بَِما أُنْزِلَ َعلَْيَناَوإِ{ : والنصارى حسب ما أخرب اهللا عنهم يف قوله
حنن آمنا بالغيب، : قالت اليهود والنصارى" الذين يؤمنون بالغيب: "ملا نزلت هذه اآلية: ويقال. اآلية] ٩١: البقرة[

حنن : قالوا} َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ{ن نقيم الصالة، فلما قال حن: قالوا] ٣: البقرة[} َوُيِقيُمونَ الصَّالةَ{: فلما قال
ويف حديث أيب ذر . نفروا من ذلك} وَالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك َوَما أُنْزِلَ ِمْن قَْبِلَك{: ننفق ونتصدق، فلما قال

كتاب وأربعة كتب أنزل اهللا على شيث مخسني صحيفة  مائة: "يا رسول اهللا كم كتابا أنزل اهللا؟ قال: قال قلت
وعلى أخنوخ ثالثني صحيفة وعلى إبراهيم عشر صحائف وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف وأنزل 

  .احلديث أخرجه احلسني اآلجّري وأبو حامت البسيت" . التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان
أن اإلميان  -أحدمها : ميان جبميعها مع تنايف أحكامها؟ قيل له فيه جوابانكيف ميكن اإل: إن قال قائل: وهنا مسألة

أن اإلميان مبا مل ينسخ منها،  -الثاين . بأن مجيعها نزل من عند اهللا، وهو قول من أسقط التعبد مبا تقدم من الشرائع
  .ىلوهذا قول من أوجب التزام الشرائع املتقدمة، على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعا

َيِقْنتُ : العلم دون الشك، يقال منه: واليقني. أي وبالبعث والنشر هم عاملون} َوبِاآلخَِرِة ُهْم ُيوِقُنونَ{: قوله تعاىل
  يقنا، وأيقنت واستيقنت وتيقنت كله مبعىن،" بالكسر"األمر 

رددته إىل األصل فقلت موقن، للضمة قبلها، وإذا صغرته : وإمنا صارت الياء واوا يف قولك. وأنا على يقني منه
ورمبا عربوا باليقني عن الظن، ومنه قول علمائنا يف اليمني . مييقن والتصغري يرد األشياء إىل أصوهلا وكذلك اجلمع

  :هو أن حيلف باهللا على أمر يوقنه مث يتبني له أنه خالف ذلك فال شيء عليه، قال الشاعر: اللغو
  ن واحد ال أغامرههبا مفتد م... حتّسَب هوّاٌس وأيقن أنين 

تشمم األسد ناقيت، يظن أنين مفتد هبا منه، وأستحمي نفسي فأتركها له وال أقتحم املهالك مبقاتلته فأما الظن : يقول
واآلخرة مشتقة من التأخر لتأخرها عنا وتأخرنا عنها، . مبعىن اليقني فورد يف التنزيل وهو يف الشعر كثري، وسيأيت

  .دنّو، على ما يأيتكما أن الدنيا مشتقة من ال
  }أُولَِئَك َعلَى ُهدًى ِمْن َربِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ{ ٥اآلية 

من قال أولئك : قال الكسائي. أُاللك، والكاف للخطاب: أُالك، وبعضهم يقول: قال النحاس أهل جند يقولون
  :بن السكيتفواحده ذلك، ومن قال أالك فواحدة ذاك، وأاللك مثل أولئك، وأنشد ا

  وهل يعظ الضِّلّيل إال أاللكا... أاللك قومي مل يكونوا أُشابة 
  :أولئك يف غري العقالء، قال الشاعر: ورمبا قالوا



  والعيشَ بعد أولئك األيام... ذُم املنازل بعد منزلة اللوى 
إن يف قوله : وقال علماؤنا] ٣٦: اإلسراء[} ُه َمْسؤُوالًإِنَّ السَّْمَع وَالَْبَصَر وَالْفَُؤاَد كُلُّ أُولَِئَك كَانَ َعْن{: وقال تعاىل

: خيلقون إمياهنم وهداهم، تعاىل اهللا عن قوهلم ولو كان كما قالوا لقال: ردا على القدرية يف قوهلم} ِمْن َربِّهِْم{: تعاىل
  .، وقد تقدم الكالم فيه ويف اهلدى فال معىن إلعادة ذلك"من أنفسهم"
، والثاين وخربه خرب األول، وجيوز أن "املفلحون"جيوز أن يكون مبتدأ ثانيا وخربه " هم"} ُمفِْلُحونََوأُولَِئَك ُهُم الْ{

  ".أولئك"خرب " املفلحون"و -يسميها البصريون فاصلة والكوفيون عمادا  -زائدة " هم"تكون 

  :والفلح أصله يف اللغة الشق والقطع، قال الشاعر
  إن احلديد باحلديد ُيفلَح

ويقال للذي شقت . ولذلك مسي األكّار فالحا. ومنه فالحة األرضني إمنا هو شقها للحرث، قال أبو عبيد أي يشق،
وقد يستعمل يف الفوز . شفته السفلى أفلح، وهو بّين الفلَحة، فكأن املفلح قد قطع املصاعب حىت نال مطلوبه

  :ي بأمرك، معناه فوزي بأمرك، وقال الشاعراستفلح: والبقاء، وهو أصله أيضا يف اللغة، ومنه قول الرجل المرأته
  أدركه مالعب الرماح... لو كان حّي مدرك الفالح 

  :وقال األضبط بن قُرَيع السعدي يف اجلاهلية اجلهالء
  واملُسُي والصُبح ال فالح معْه... لكل هم من اهلموم سعْه 

  :وقال آخر. ليس مع كر الليل والنهار بقاء: يقول
  ونرجو الفالح بعد عاد ومحري... قبلنا حنل بالدا كلها حل 

  :وقال عبيد: أي البقاء
  ـعف وقد ُيخدَّع األريب... أفلح مبا شئت فقد يدرك بالضـ 

أي الفائزون : } َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ{فمعىن . أي أبق مبا شئت من كيس ومحق فقد يرزق األمحق وحيرم العاقل
املفلحون هم الذين أدركوا ما طلبوا وجنوا من شر ما منه هربوا، واملعىن : أيب إسحاقوقال ابن . باجلنة والباقون فيها

. حىت كاد يفوتنا الفالح مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقد استعمل الفالح يف السحور، ومنه احلديث. واحد
ه بقاء الصوم فلهذا مساه فكأن معىن احلديث أن السحور ب. أخرجه أبو داود. السحور: وما الفالح؟ قال: قلت
  :املُكاري يف قول القائل": بتشديد الالم"والفالح . فالحا

  وفالح يسوق هلا محارا... هلا رِطل تكيل الزيت فيه 
  .الظفر باملطلوب، والنجاة من املرهوب: مث الفالح يف العرف

 فيُهم وال جنتيُهم؟ فاجلواب أن عليهم عليُهم وإليُهم ولديُهم، ومل يقرأ من رهُبم وال: إن قال كيف قرأ محزة: مسألة
وإليهم ولديهم الياء فيه منقلبة من ألف، واألصل عالهم ولداهم وإالهم فأقرت اهلاء على ضمتها، وليس ذلك يف 

على ما هو معروف من القراءة " إليهم اثنني"و" عليهم الذلة"فيهم وال من رهبم وال جنتيهم، ووافقه الكسائي يف 
  .عنهما
  }إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا سََواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَرَْتُهْم أَْم لَْم تُْنِذرُْهْم ال ُيؤِْمُنونَ{ ٦اآلية 

وقد يكون مبعىن جحود . والكفر ضد اإلميان وهو املراد يف اآلية. ملا ذكر املؤمنني وأحواهلم ذكر الكافرين ومآهلم
ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط : "يف حديث الكسوف النعمة واإلحسان، ومنه قوله عليه السالم يف النساء



يكفرن العشري : "، قيل أيكفرن باهللا؟ قال"بكفرهن: "مب يا رسول اهللا؟ قال: قيل" أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء
أخرجه " ويكفرن اإلحسان لو أحسنت إىل إحداهن الدهر كله مث رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خريا قط

  .ي وغريهالبخار
  :الستر والتغطية، ومنه قول الشاعر: وأصل الكفر يف كالم العرب
  يف ليلة كفر النجوَم غماُمها

  :ومنه مسي الليل كافرا، ألنه يغطي كل شيء بسواده، قال الشاعر. أي سترها
  ألقت ذُكاء ميينها يف كافر... فتذكرا ثَقال رثيدا بعدما 

  :منه قول اآلخراسم للشمس، و": بضم الذال واملد"ذكاء 
  وابن ذكاء كامن يف كَفر... فوردت قبل انبالج الفجر 

كَمَثَلِ غَْيثٍ {: الزارع، واجلمع كفار، قال اهللا تعاىل: والكافر. البحر والنهر العظيم: والكافر أيضا. أي يف ليل
  ورماد. يعين الزراع ألهنم يغطون احلب]. ٢٠: احلديد[} أَْعَجبَ الْكُفَّاَر َنَباتُُه

ما بعد عن الناس ال يكاد ينزله وال مير به أحد، ومن حل : والكافر من األرض. سفت الريح عليه التراب: مكفور
  .القرى: ويقال الكفور. بتلك املواضع فهم أهل الكفور

جل وجيء باالستفهام من أ. معناه معتدل عندهم اإلنذار وتركه، أي سواء عليهم هذا} َسَواٌء َعلَْيهِْم{: قوله تعاىل
  :وقال الشاعر]. ١٣٦: الشعراء[} َسَواٌء َعلَْيَنا أََوَعظَْت أَْم لَْم َتكُْن ِمَن الَْواِعِظَني{: التسوية، ومثله قوله تعاىل

  سواء صحيحات العيون وعورها... وليل يقول الناس من ظلماته 
يف ختويف يتسع زمانه لالحتراز، فإن مل يتسع  اإلنذار اإلبالغ واإلعالم، وال يكاد يكون إال} أَأَْنذَرَْتُهْم{: قوله تعاىل

  :زمانه لالحتراز كان إشعارا ومل يكن إنذارا، قال الشاعر
  قبل الصباح فقد عصى عمرو... أنذرت َعمرا وهو يف مَهل 

  وتناذر بنو فالن هذا األمر إذا خوفه بعضهم بعضا
وص فيمن حقت عليه كلمة العذاب، وسبق يف هي عامة ومعناها اخلص: واختلف العلماء يف تأويل هذه اآلية، فقيل

وقال ابن عباس . أراد اهللا تعاىل أن يعلم أن يف الناس من هذه حاله دون أن يعني أحدا. علم اهللا أنه ميوت على كفره
: وقال الربيع بن أنس. نزلت يف رؤساء اليهود، منهم حيي بن أخطب وكعب بن األشرف ونظراؤمها: والكليب

م بدر من قادة األحزاب، واألول أصح، فإن من عني أحدا فإمنا مثل مبن كشف الغيب عنه مبوته نزلت فيمن قتل يو
  .على الكفر، وذلك داخل يف ضمن اآلية

وما بعده " سواء" "إن"خرب : وقيل. أي إن الذين كفروا ال يؤمنون" إنّ"موضعه رفعٌ خرب } ال ُيْؤِمُنونَ{قوله تعاىل 
اخلرب، } أَأَْنذَرَْتُهْم أَْم لَْم تُْنِذرُْهْم{رفع باالبتداء، " سواء: "وقال حممد بن يزيد. يسانيقوم مقام الصلة، قاله ابن ك

" أأنذرهتم"واختلف القراء يف قراءة . أي إهنم تباهلوا فلم تغن فيهم النذارة شيئا: قال النحاس". إن"واجلملة خرب 
  فقرأ أهل املدينة وأبو عمرو

بتحقيق األوىل وتسهيل الثانية، واختارها اخلليل وسيبويه، وهي لغة } أَأَْنذَْرتَُهْم{: حاقواألعمش وعبداهللا بن أيب إس
  :قريش وسعد بن بكر، وعليها قول الشاعر

  وبني النقا آنت أْم أّم سامل... أيا ظبية الوعساء بني جالجل 



  :وقال آخر. ألف واحدة" آنت"هجاء 
  يد األرانبفقلت له آنت ز... تطاللت فاستشرفته فعرفته 

هبمزة ال ألف بعدها، فحذف اللتقاء اهلمزتني، أو ألن أم " أنذرهتم أم مل تنذرهم: "وروي عن ابن ُمحَيِصن أنه قرأ
  :تدل على االستفهام، كما قال الشاعر

  وماذا يضريك لو تنتظر... تروح من احلي أم تبتكر 
فحقق اهلمزتني وأدخل بينهما " أأنذرهتم: "نه قرأوروي عن ابن أيب إسحاق أ. أتروح، فاكتفى بأم من األلف: أراد

وجيوز أن تدخل بينهما ألفا وختفف الثانية، وأبو عمرو ونافع يفعالن ذلك : قال أبو حامت. ألفا لئال جيمع بينهما
. وهو اختيار أيب عبيد، وذلك بعيد عند اخلليل" أأنذرهتم: "وقرأ محزة وعاصم والكسائي بتحقيق اهلمزتني. كثريا
وجيوز ختفيف األوىل من اهلمزتني وذلك رديء، ألهنم إمنا خيففون : قال األخفش. يشبه يف الثقل َضنِنوا: ال سيبويهوق

فهذه سبعة أوجه من القراءات، . وجيوز ختفيف اهلمزتني مجيعا: قال أبو حامت. بعد االستثقال، وبعد حصول الواحدة
هأنذرهتم، : تبدل من اهلمزة هاء تقول: قال األخفش سعيد. دووجه ثامن جيوز يف غري القرآن، ألنه خمالف للسوا
  .إمنا هو أاأنتم] ٦٦: آل عمران[} َها أَنُْتْم{: كما يقال هياك وإياك، وقال األخفش يف قوله تعاىل

  }ٌب َعظِيٌمخََتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمِعهِْم َوَعلَى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ َولَُهْم َعذَا{ ٧اآلية 
  :فيها عشر مسائل

واخلتم مصدر ". ختم اهللا: "َبيَّن سبحانه يف هذه اآلية املانع هلم من اإلميان بقوله} َخَتَم اللَُّه{: قوله تعاىل -األوىل
  ختمت الشيء ختما فهو خمتوم وخمتم، شدد للمبالغة، ومعناه

ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك، حىت ال يوصل : التغطية على الشيء واالستيثاق منه حىت ال يدخله شيء، ومنه
  .إىل ما فيه، وال يوضع فيه غري ما فيه

باخلتم والطبع والضيق واملرض والرَّين واملوت : وصف اهللا تعاىل قلوب الكفار بعشرة أوصاف: وقال أهل املعاين
وقال ]. ٢٢: النحل[} ِكَرةٌ َوُهْم ُمْسَتكْبُِرونَقُلُوُبُهْم مُْن{: فقال يف اإلنكار. والقساوة واالنصراف واحلَِمية واإلنكار

ثُمَّ اْنَصَرفُوا َصَرَف اللَُّه {: وقال يف االنصراف] ٢٦: الفتح[} إِذْ َجَعلَ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي قُلُوبِهُِم الَْحِميَّةَ{: يف احلمية
: الزمر[} فَوَْيلٌ ِللْقَاِسَيِة قُلُوبُُهْم ِمْن ِذكْرِ اللَِّه{: القساوةوقال يف ]. ١٢٧: التوبة[} قُلُوَبُهْم بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال َيفْقَُهونَ

} أََوَمْن كَانَ َمْيتاً فَأَحَْيْيَناُه{: وقال يف املوت]. ٧٤: البقرة[} ثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك{: وقال]. ٢٢
: وقال يف الرين]. ٣٦: األنعام[} ْسَمُعونَ َوالْمَْوَتى َيْبَعثُُهُم اللَُّهإِنََّما َيسَْتجِيُب الَِّذيَن َي{: وقال]. ١٢٢: األنعام[
: حممد[} ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض{: وقال يف املرض]. ١٤: املطففني[} كَالَّ َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَانُوا َيكِْسُبونَ{

َوطُبِعَ {: وقال يف الطبع]. ١٢٥: األنعام[} لْ َصْدَرُه َضيِّقاً حََرجاًَوَمْن ُيرِْد أَنْ ُيِضلَُّه َيْجَع{: وقال يف الضيق] ٢٩
وقال يف ]. ١٥٥: النساء[} َبلْ طََبَع اللَُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم{: وقال]. ٨٧: التوبة[} َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم ال َيفْقَُهونَ

  .سيأيت بياهنا كلها يف مواضعها إن شاء اهللا تعاىلو]. ٧: البقرة[} َخَتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم{: اخلتم
 -عدم الوعي عن احلق : فاخلتم على القلوب. اخلتم يكون حمسوسا كما بينا، ومعىن كما يف هذه اآلية -الثانية

عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إىل : وعلى السمع. مفهوم خماطباته والفكر يف آياته -سبحانه 
عدم هدايتها للنظر يف خملوقاته وعجائب مصنوعاته، هذا معىن قول ابن عباس وابن : لى األبصاروع. وحدانيته

  .مسعود وقتادة وغريهم
يف هذه اآلية أدل دليل وأوضح سبيل على أن اهللا سبحانه خالق اهلدى والضالل، والكفر واإلميان، فاعتربوا  -الثالثة



ول القدرية القائلني خبلق إمياهنم وهداهم، فإن اخلتم هو الطبع فمن أين أيها السامعون، وتعجبوا أيها املفكرون من عق
  هلم اإلميان ولو جهدوا،

وقد طبع على قلوهبم وعلى مسعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فمىت يهتدون، أو من يهديهم من بعد اهللا إذا 
وكان فعل اهللا ذلك عدال فيمن ] ٢٣: الزمر[} اٍدَوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َه{أضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم 

أضله وخذله، إذ مل مينعه حقا وجب له فتزول صفة العدل، وإمنا منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم ال ما وجب 
  .هلم

اسد، هذا ف: قلنا. إن معىن اخلتم والطبع والغشاوة التسميه واحلكم واإلخبار بأهنم ال يؤمنون، ال الفعل: فإن قالوا
ألن حقيقة اخلتم والطبع إمنا هو فعل ما يصري به القلب مطبوعا خمتوما، ال جيوز أن تكون حقيقته التسمية واحلكم، 

فالن طبع الكتاب وختمه، كان حقيقة أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعا وخمتوما، ال التسمية : أال ترى أنه إذا قيل
ة، وألن األمة جممعة على أن اهللا تعاىل قد وصف نفسه باخلتم والطبع هذا ما ال خالف فيه بني أهل اللغ. واحلكم

وأمجعت ]. ١٥٥: النساء[} َبلْ طََبعَ اللَُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم{: على قلوب الكافرين جمازاة لكفرهم، كما قال تعاىل
منني ممتنع، فلو كان اخلتم والطبع األمة على أن الطبع واخلتم على قلوهبم من جهة النيب عليه السالم واملالئكة واملؤ

هو التسمية واحلكم ملا امتنع من ذلك األنبياء واملؤمنون، ألهنم كلهم يسمون الكفار بأهنم مطبوع على قلوهبم، 
فثبت أن اخلتم والطبع هو معىن غري التسمية . وأهنم خمتوم عليها وأهنم يف ضالل ال يؤمنون، وحيكمون عليهم بذلك

كَذَِلَك َنسْلُكُُه ِفي قُلُوبِ {: معىن خيلقه اهللا يف القلب مينع من اإلميان به، دليله قوله تعاىل واحلكم، وإمنا هو
أي ]. ٢٥: األنعام[} وجعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه: "وقال]. ١٢: احلجر[} ال ُيؤِْمُنونَ بِِه. الُْمْجرِِمَني

  .يفقهوه، وما كان مثله
. والقلب لإلنسان وغريه. فيه دليل على فضل القلب على مجيع اجلوارح} قُلُوبِهِْمَعلَى {: قوله تعاىل -الرابعة

وهو يف األصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا إذا رددته . وخالص كل شيء وأشرفه قلبه، فالقلب موضع الفكر
أشرف احليوان، مث نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو . رددته على وجهه: وقلبت اإلناء. على بداءته

  :لسرعة اخلواطر إليه، ولترددها عليه، كما قيل
  ...ما مسي القلب إال من تقلبه 

  فاحذر على القلب من قلب وحتويل

روى ابن ماجه . مث ملا نقلت العرب هذا املصدر هلذا العضو الشريف التزمت فيه تفخيم قافه، تفريقا بينه وبني أصله
وهلذا " . مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفالة: "اهللا عليه وسلم أنه قال عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى
فإذا كان النيب صلى اهللا " . اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك: "املعىن كان عليه الصالة والسالم يقول

َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيُحولُ {: تعاىل عليه وسلم يقوله مع عظيم قدره وجالل منصبه فنحن أوىل بذلك اقتداء به، قال اهللا
  .وسيأيت]. ٢٤: األنفال[} َبْيَن الَْمْرِء َوقَلْبِِه

بأعماهلا لالرتباط الذي بني  -وإن رئيسها وملكها  -اجلوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب  -اخلامسة
نكت يف قلبه نكتة بيضاء وإن الرجل ليكذب إن الرجل ليصدق فت: "الظاهر والباطن، قال صلى اهللا عليه وسلم

أن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه فإن هو تاب : "وروى الترمذي وصححه عن أيب هريرة". الكذبة فيسود قلبه
} كَالَّ َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ{: وهو الرين الذي ذكره اهللا يف القرآن يف قوله: قال". صقل قلبه



  .القلب كالكف يقبض منه بكل ذنب إصبع، مث يطبع: وقال جماهد]. ١٤: املطففني[
إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت : "ويف قول جماهد هذا، وقوله عليه السالم: قلت

ب يشبه إن القل: وقد قيل. دليل على أن اخلتم يكون حقيقيا، واهللا أعلم" فسد اجلسد كله أال وهي القلب
  .الصنوبرة، وهو يعضد قول جماهد، واهللا أعلم

: وقد روى مسلم عن حذيفة قال حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثني قد رأيت أحدمها وأنا أنتظر اآلخر
مث حدثنا عن " . األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال مث نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة"حدثنا أن 

ينام الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت مث ينام النومة فتقبض األمانة من : "ع األمانة قالرف
مث أخذ حصى  -قلبه فيظل أثرها مثل املَْجل كجمر دحرجته على رجلك فَنفطَ فتراه منتربا وليس فيه شيء 

  ي األمانة حىت يقال إنفدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون ال يكاد أحد يؤد

يف بين فالن رجال أمينا حىت يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان 
ولقد أتى علي زمان وما أبايل أيكم بايعت لئن كان مسلما لريدنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لريدنه علي 

  " .ت ألبايع منكم إال فالنا وفالناساعيه وأما اليوم فما كن
. قد وكَّت، فهو موكت: ويقال للُبسر إذا وقعت فيه نكتة من اإلرطاب. وهو األثر اليسري" الوكت: "ففي قوله
كجمر : "، وهو أن يكون بني اجللد واللحم ماء، وقد فسره النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله"املَْجل: "وقوله

ما يدل على أن ذلك كله حمسوس يف القلب  -أي مرتفعا " فتراه منتربا. "ك فنفطأي دورته على رجل" دحرجته
: ويف حديث حذيفة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول. يفعل فيه، وكذلك اخلتم والطبع، واهللا أعلم

قلب أنكرها نكت فيه تعرض الفنت على القلوب كاحلصري عودا عودا فأي قلب أُْشرِهبا ُنكت فيه نكتة سوداء وأي "
نكتة بيضاء حىت يصري على قلبني على أبيض مثل الصفا فال تضره فتنة ما دامت السموات واألرض واآلخر أسودُ 

يعين ": جمخيا"وذكر احلديث ..." ُمربادٌّ كالكوز ُمَجخِّيا ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال ما أشرب من هواه
  .مائال

: وقال] ٣٢: الفرقان[} كَذَِلَك لُِنثَبَِّت بِِه فُؤَاَدَك{: ه بالفؤاد والصدر، قال اهللا تعاىلالقلب قد يعرب عن -السادسة
إِنَّ ِفي {: وقد يعرب به عن العقل، قال اهللا تعاىل. يعين يف املوضعني قلبك] ١: الشرح[} أَلَْم َنشَْرْح لَكَ َصْدَرَك{

والفؤاد حمل القلب، . أي عقل، ألن القلب حمل العقل يف قول األكثرين] ٣٧: ق[} ذَِلَك لَِذكَْرى ِلَمْن كَانَ لَُه قَلٌْب
  .والصدر حمل الفؤاد، واهللا أعلم

قُلْ أََرأَيُْتْم {: استدل هبا من فضل السمع على البصر لتقدمه عليه، وقال تعاىل} َوَعلَى َسْمعِهِْم{: قوله تعاىل -السابعة
]. ٩: السجدة[} َوجََعلَ لَكُُم السَّْمَع وَاألَْبصَاَر َواَألفِْئدَةَ{: وقال]. ٤٦: األنعام[} رَكُْمإِنْ أََخذَ اللَُّه َسمَْعكُْم وَأَْبَصا

والسمع يدرك به من اجلهات الست، ويف النور والظلمة، وال يدرك بالبصر إال من اجلهة املقابلة، وبواسطة من : قال
  وقال أكثر املتكلمني. ضياء وشعاع

مع، ألن السمع ال يدرك به إال األصوات والكالم، والبصر يدرك به األجسام واأللوان بتفضيل البصر على الس
  .فلما كانت تعلقاته أكثر كان أفضل، وأجازوا اإلدراك بالبصر من اجلهات الست: قالوا. واهليئات كلها

: ليل والكثري، يقالإمنا وحده ألنه مصدر يقع للق: مل مجع األبصار ووحد السمع؟ قيل له: إن قال قائل -الثامنة
. مسعت الشيء أمسعه مسعا ومساعا، فالسمع مصدر مسعت، والسمع أيضا اسم للجارحة املسموع هبا مسيت باملصدر



  :إنه ملا أضاف السمع إىل اجلماعة دل على أنه يراد به أمساع اجلماعة، كما قال الشاعر: وقيل
  فبيض وأما جلدها فصليب... هبا جيف احلسرى فأما عظامها 

  :وقال آخر يف مثله. إمنا يريد جلودها فوحد، ألنه قد علم أنه ال يكون للجماعة جلد واحد
  يف حلقكم عظم وقد شجينا... ال تنكر القتل وقد سبينا 

  :يريد يف حلوقكم، ومثله قول اآلخر
  مستهدف لطعان غري تذبيب... كأنه وجه تركيني قد غضبا 

وعلى : "وقرئ. نه قد علم أنه ال يكون لالثنني وجه واحد، ومثله كثري جداوإمنا يريد وجهني، فقال وجه تركيني، أل
وحيتمل أن يكون املعىن وعلى مواضع مسعهم، ألن السمع ال خيتم وإمنا خيتم موضع السمع، فحذف " أمساعهم

عك إىل أي استما -َسْمُعك حديثي : وقد يكون السمع مبعىن االستماع، يقال. املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه
  :يعجبين، ومنه قول ذي الرمة يصف ثورا تسمع إىل صوت صائد وكالب -حديثي 

  ...وقد توجس رِكزا مقفر َنُدٌس 
  بنبأة الصوت ما يف مسعه كذب

. الصوت اخلفي، وكذلك الركز: والنبأة. احلاذق: والندس. أي ما يف استماعه كذب، أي هو صادق االستماع
: والسمع أيضا. ذهب مسعه يف الناس أي ذكره: ذكر اإلنسان باجلميل، يقال": مليمبكسر السني وإسكان ا"والسِّمع 

والضمائر يف . رفع على االبتداء وما قبله خرب" غشاوة"و". وعلى مسعهم: "والوقف هنا. ولد الذئب من الضبع
، وقيل من اليهود، وما عطف عليه ملن سبق يف علم اهللا أنه ال يؤمن من كفار قريش، وقيل من املنافقني" قلوهبم"

  .الغطاء: والغشاء. والغشاوة على األبصار. فاخلتم على القلوب واألمساع. وقيل من اجلميع، وهو أصوب، ألنه يعم
  :قال النابغة. ومنه غاشية السرج، وغشيت الشيء أغشيه -التاسعة

  إذا الدخان تغشى األمشط الَبَرمَا... هال سألت بىن ذبيان ما حسيب 
  :وقال آخر

  فلما اجنلت قطعت نفسي ألومها... حبتك إذ عيين عليها غشاوة ص
" غشاوة: "وقرئ. غشاوى مثل أداوى: وحكى الفراء. غشاء حبذف اهلاء: فإن مجعت غشاوة قلت: قال ابن كيسان

  :بالنصب على معىن وجعل، فيكون من باب قوله
  علفتها تبنا وماء باردا

  :وقول اآلخر
  دا سيفا ورحمامتقل... يا ليت زوجك قد غدا 

وال تكاد جتد هذا االستعمال يف حال سعة : قال الفارسي. املعىن وأسقيتها ماء، وحامال رحما، ألن الرمح ال يتقلد
. ومل أمسع من الغشاوة فعال متصرفا بالواو: قال. واختيار، فقراءة الرفع أحسن، وتكون الواو عاطفة مجلة على مجلة

اخلتم يف اجلميع، : وقال آخرون". قلوهبم"األمساع واألبصار، والوقف على الغشاوة على : وقال بعض املفسرين
بضم الغني، وقرأ أبو َحْيوة بفتحها، " غشاوة"وقرأ احلسن ". غشاوة"والغشاوة هي اخلتم، فالوقف على هذا على 

  وروي عن



شاوة، كذلك تستعمل وجيوز غَشوة وِغشوة وأجودها ِغ: قال ابن كيسان. غشوة، رده إىل أصل املصدر: أيب عمرو
  .العرب يف كل ما كان مشتمال على الشيء، حنو عمامة وكنانة وقالدة وعصابة وغري ذلك

والعذاب مثل الضرب بالسوط واحلرق . نعته} َعذَاٌب َعِظيٌم{أي للكافرين املكذبني } َولَُهْم{: قوله تعاىل -العاشرة
: النور[} َولَْيْشَهْد َعذَاَبُهَما طَاِئفَةٌ ِمَن الُْمْؤِمنَِني{: ويف التنزيل. نبالنار والقطع باحلديد، إىل غري ذلك مما يؤمل اإلنسا

أْعِذبه عن كذا أي أحبسه وأمنعه، ومنه مسي عذوبة املاء، ألهنا قد : وهو مشتق من احلبس واملنع، يقال يف اللغة] ٢
أعذبوا نساءكم عن : ي رضي اهللا عنهواستعذب باحلبس يف الوعاء ليصفو ويفارقه ما خالطه، ومنه قول عل. أعذبت

فإن ذلك ] أنفسكم[أعذبوا عن ذكر النساء : وعنه رضي اهللا عنه وقد شيع سرية فقال. اخلروج، أي احبسوهن
أي مانعا عن ركوب " ألجلمنك جلاما معِذبا: "يكسركم عن الغزو، وكل من منعته شيئا فقد أعذبته، ويف املثل

أعذب غريه، فهو الزم ومتعد، فسمي العذاب عذابا ألن صاحبه حيبس ومينع عنه و. أعذب أي امتنع: ويقال. الناس
  .مجيع ما يالئم اجلسد من اخلري ويهال عليه أضدادها

  }َوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ آَمنَّا بِاللَِّه وَبِالَْيْومِ الْآِخرِ َوَما ُهْم بُِمْؤِمنَِني{ ٨اآلية 
  :فيع سبع مسائل

نزلت أربع آيات من سورة البقرة يف املؤمنني، واثنتان يف نعت الكافرين، : ريج عن جماهد قالروى ابن ج -األوىل
وقال علماء . هم املنافقون: قال} َوِمَن النَّاسِ{: وروى أسباط عن السدي يف قوله. وثالث عشرة يف املنافقني

  .الناس اسم جنس، واسم اجلنس ال خياطب به األولياء: الصوفية
هو اسم من أمساء اجلموع، مجع إنسان وإنسانة، على غري اللفظ، : اختلف النحاة يف لفظ الناس، فقيلو -الثانية 

أناَس من ُحليٍّ : "ناس ينوس أي حترك، ومنه حديث أم زرع: فالناس من النوس وهو احلركة، يقال. وتصغريه نويس
  أصله من نسي، فأصل: وقيل". أذين

قال . الناس: فانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا، مث دخلت األلف والالم فقيلناس نسي قلب فصار نيس حتركت الياء 
َولَقَدْ {: ويف التنزيل" . نسي آدم فنسيت ذريته: " وقال عليه السالم. نسي آدم عهد اهللا فسمي إنسانا: ابن عباس

  :ة، قال الشاعروسيأيت وعلى هذا فاهلمزة زائد] ١١٥: طه[} َعهِْدَنا إِلَى آَدَم ِمْن قَْبلُ فََنِسَي
  مسيت إنسانا ألنك ناسي... ال تنسني تلك العهود فإمنا 

  :وقال آخر
  فاغفر فأول ناس أول الناس... فإن نسيت عهودا منك سالفة 

  :ألنسه بربه، فاهلمزة أصلية، قال الشاعر: وقيل. مسي إنسانا ألنسه حبواء: وقيل
  قلبوال القلب إال أنه يت... وما مسي اإلنسان إال ألنسه 

ملا ذكر اهللا جل وتعاىل املؤمنني أوال، وبدأ هبم لشرفهم وفضلهم، ذكر الكافرين يف مقابلتهم، إذ الكفر  -الثالثة
َوَما ُهمْ {: مث ذكر املنافقني بعدهم وأحلقهم بالكافرين قبلهم، لنفي اإلميان عنهم بقوله احلق. واإلميان طرفان

إن اإلميان قول باللسان وإن مل يعتقد بالقلب، واحتجوا بقوله : ية حيث قالواففي هذا رد على الكرَّام. } بُِمْؤِمنَِني
أمرت أن أقاتل : "مبا قالوا وأضمروا، وبقوله عليه السالم: ومل يقل]. ٨٥: املائدة[} فَأَثَاَبُهُم اللَُّه بَِما قَالُوا{: تعاىل

وهذا منهم قصور ومجود، وترك نظر ملا " . وأمواهلم الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دمائهم
اإلميان معرفة : " نطق به القرآن والسنة من العمل مع القول واالعتقاد، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فما ذهب إليه حممد بن كرام السجستاين . أخرجه ابن ماجة يف سننه" . بالقلب وقول باللسان وعمل باألركان



  .هو النفاق وعني الشقاق، ونعوذ باهللا من اخلذالن وسوء االعتقاد وأصحابه
مؤمن حيبه اهللا ويواليه، ومؤمن ال حيبه اهللا وال يواليه، بل : املؤمن ضربان: قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم -الرابعة

كل من علم اهللا أنه يوايف و. يبغضه ويعاديه، فكل من علم اهللا أنه يوايف باإلميان، فاهللا حمب له، موال له، راض عنه
  بالكفر، فاهللا مبغض له، ساخط

كافر يعاقب ال حمالة، وكافر : والكافر ضربان. عليه، معاد له، ال ألجل إميانه، ولكن لكفره وضالله الذي يوايف به
إلميان، فاهللا والذي ال يعاقب هو املوايف با. فالذي يعاقب هو الذي يوايف بالكفر، فاهللا ساخط عليه معاد له. ال يعاقب

فال جيوز أن يطلق القول . غري ساخط على هذا وال مبغض له، بل حمب له موال، ال لكفره لكن إلميانه املوايف به
  -: وهي

إن اهللا : بأن املؤمن يستحق الثواب، والكافر يستحق العقاب، بل جيب تقييده باملوافاة، وألجل هذا قلنا -اخلامسة
يعبد األصنام، ومريد لثوابه ودخوله اجلنة، ال لعبادته الصنم، لكن إلميانه املوايف  راض عن عمر يف الوقت الذي كان

  .وإن اهللا تعاىل ساخط على إبليس يف حال عبادته، لكفره املوايف به. به
إن اهللا مل يكن ساخطا على إبليس وقت عبادته، وال راضيا عن عمر وقت عبادته : وخالفت القدرية يف هذا وقالت

ذا فاسد، ملا ثبت أن اهللا سبحانه عامل مبا يوايف به إبليس لعنه اهللا، ومبا يوايف به عمر رضي اهللا عنه فيما مل وه. للصنم
ويدل عليه إمجاع األمة على أن اهللا سبحانه وتعاىل غري حمب ملن . يزل، فثبت أنه كان ساخطا على إبليس حمبا لعمر
ب ملن علم أنه من أهل اجلنة، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه علم أنه من أهل النار، بل هو ساخط عليه، وأنه حم

ليس اإلميان ما يتزين به العبد قوال وفعال، لكن اإلميان : وهلذا قال علماء الصوفية" وإمنا األعمال باخلواتيم: "وسلم
  .قيقةَجْرُي السعادة يف سوابق األزل، وأما ظهوره على اهلياكل فرمبا يكون عاريا، ورمبا يكون ح

هذا كما ثبت يف صحيح مسلم وغريه عن عبد اهللا بن مسعود قال حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت
إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما مث يكون يف ذلك علقة مثل ذلك مث يكون : "وهو الصادق املصدوق

ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي يف ذلك مضغة مثل ذلك مث يرسل اهللا امللك فينفخ فيه الروح 
أو سعيد فوالذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع 

  :فإن قيل وهي" . الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها فيسبق عليه

فقد خرج اإلمام احلافظ أبو حممد عبد الغين بن سعيد املصري من حديث حممد بن سعيد الشامي  -السادسة
املصلوب يف الزندقة، وهو حممد بن أيب قيس، عن سليمان بن موسى وهو األشدق، عن جماهد بن جرب عن ابن 

ألشربن أنا وأنت يا أبا رزين من لنب مل : " َرزين العقيلي قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعباس أخربنا أبو 
أما مررت بأرض لك جمدبة مث مررت هبا خمصبة مث مررت هبا : "كيف حييي اهللا املوتى؟ قال: قال قلت" يتغري طعمه

ليس : "كيف يل أن أعلم أين مؤمن؟ قال: لتقال ق" كذلك النشور: "قال. بلى: قلت" جمدبة مث مررت هبا خمصبة
عمل حسنة وعلم أهنا حسنة وأن اهللا جازيه هبا خريا أو  -أو قال من أميت : قال ابن أيب قيس -أحد من هذه األمة 

  " .عمل سيئة وعلم أهنا سيئة وأن اهللا جازيه هبا شرا أو يغفرها إال مؤمن
معناه صحيح وليس مبعارض حلديث ابن مسعود، فإن ذلك  وهذا احلديث وإن كان سنده ليس بالقوي فإن: قلت

وهذا إمنا يدل على أنه مؤمن يف احلال، واهللا " . وإمنا األعمال باخلواتيم: "موقوف على اخلامتة، كما قال عليه السالم



  .أعلم
: جحر يقال له إمنا مسي املنافق منافقا إلظهاره غري ما يضمر، تشبيها بالريبوع، له: قال علماء اللغة -السابعة

وذلك أنه خيرق األرض حىت إذا كاد يبلغ ظاهر األرض أرق التراب، فإذا رابه . القاصعاء: النافقاء، وآخر يقال له
وكذلك املنافق ظاهره إميان، وباطنه كفر، . ريب دفع ذلك التراب برأسه فخرج، فظاهر جحره تراب، وباطنه حفر

  .وقد تقدم هذا املعىن
  }ونَ اللََّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعونَ إِالَّ أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَُيَخاِدُع{ ٩اآلية 

. قال ذلك لعملهم عمل املخادع: وقيل. أي خيادعونه عند أنفسهم وعلى ظنهم" خيادعون اهللا"معىن : قال علماؤنا
وجعل خداعهم . عن احلسن وغريه خيادعون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،: يف الكالم حذف، تقديره: وقيل

ما أظهروه من : وخمادعتهم. لرسوله خداعا له، ألنه دعاهم برسالته، وكذلك إذا خادعوا املؤمنني فقد خادعوا اهللا
  اإلميان

وقال . خالف ما أبطنوه من الكفر، ليحقنوا دماءهم وأمواهلم، ويظنون أهنم قد جنوا وخدعوا، قاله مجاعة من املتأولني
  :وأنشد. أصل املخدع يف كالم العرب الفساد، حكاه ثعلب عن ابن األعرايب: غةأهل الل

  طيب الريق إذا الريق خدع... أبيض اللون لذيذ طعمه 
وكذا جاء . على هذا، أي يفسدون إمياهنم وأعماهلم فيما بينهم وبني اهللا تعاىل بالرياء} ُيَخاِدُعونَ اللََّه{فـ : قلت

أصله : وقيل] ١٤٢: النساء[} يَُراُؤونَ النَّاَس{: ويف التنزيل. ليه وسلم على ما يأيتمفسر عن النيب صلى اهللا ع
  .أخندع الضب يف جحره: وتقول العرب. اإلخفاء، ومنه خمدع البيت الذي حيرز فيه الشيء، حكاه ابن فارس وغريه

من خدع من : ومن كالمهم. عاقبة اخلدع إال هبمنفي وإجياب، أي ما حتل } َوَما َيْخَدُعونَ إِالَّ أَنْفَُسُهْم{: قوله تعاىل
وهذا صحيح، ألن اخلداع إمنا يكون مع من ال يعرف البواطن، وأما من عرف البواطن . ال خيدع فإمنا خيدع نفسه

ودل هذا على أن املنافقني مل يعرفوا اهللا إذ لو عرفوه لعرفوا أنه ال خيدع، . فمن دخل معه يف اخلداع فإمنا خيدع نفسه
يا : قالوا" ال ختادع اهللا فإنه من خيادع اهللا خيدعه اهللا ونفسه خيدع لو يشعر: "د تقدم من قوله عليه السالم أنه قالوق

وسيأيت بيان اخلدع من اهللا تعاىل كيف " . تعمل مبا أمرك اهللا به وتطلب به غريه: "رسول اهللا، وكيف خيادع اهللا؟ قال
يف املوضعني، " خيادعون: "وقرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو]. ١٥: البقرة[} زُِئ بِهِْماللَُّه َيْسَتْه{: هو عند قوله تعاىل
" بكسر اخلاء"واملصدر خدع . الثاين" خيدعون: "وقرأ عاصم ومحزة والكسائي وابن عامر. ليتجانس اللفظان

على " اء وتشديد الدالبضم الياء وفتح اخل" "خيدِّعون اهللا: "وقرأ مورِّق العجلي. وخديعة، حكى ذلك أبو زيد
وقرأ أبو طالوت عبد السالم بن شداد واجلارود بضم الياء وإسكان اخلاء وفتح الدال، على معىن وما . التكثري

أي من ] ١٥٥: األعراف[} وَاْختَاَر ُموَسى قَْومَُه{: خيدعون إال عن أنفسهم، فحذف حرف اجلر، كما قال تعاىل
  .قومه

أي يفطنون أن وبال خدعهم راجع عليهم، فيظنون أهنم قد جنوا خبدعهم وفازوا، وإمنا } ونََوَما َيْشُعُر{: قوله تعاىل
قال أهل . على ما يأيت] ١٣: احلديد[} اْرجُِعوا َوَراَءكُْم فَالَْتِمسُوا ُنوراً{: ذلك يف الدنيا، ويف اآلخرة يقال هلم

ومنه . ن ملا ال يفطن له غريه من غريب املعاينشعرت بالشيء أي فطنت له، ومنه الشاعر لفطنته، ألنه يفط: اللغة
  .ليت شعري، أي ليتين علمت: قوهلم
  }ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض فََزادَُهُم اللَُّه َمَرضاً َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم بَِما كَانُوا َيكِْذُبونَ{ ١٠اآلية ٣



وذلك إما أن . عارة للفساد الذي يف عقائدهمواملرض عبارة مست. ابتداء وخرب} ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض{: قوله تعاىل
قال . قلوهبم مرضى خللوها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد: واملعىن. يكون شكا ونفاقا، وإما جحدا وتكذيبا

والقراء . املرض كل ما خرج به اإلنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصري يف أمر: ابن فارس اللغوي
  .إال ما روى األصمعي عن أيب عمرو أنه سكن الراء" مرض"ح الراء من جممعون على فت

زادهم اهللا شكا ونفاقا جزاء على : ويكون معىن الكالم. هو دعاء عليهم: قيل} فََزادَُهُم اللَُّه مََرضاً{: قوله تعاىل
  :كفرهم وضعفا عن االنتصار وعجزا عن القدرة، كما قال الشاعر

  إذ غضبت زيد فزدها غضبا...  يا مرسل الريح جنوبا وصبا
وعلى هذا يكون يف اآلية دليل على جواز الدعاء على املنافقني والطرد . أي ال هتدها على االنتصار فيما غضبت منه

هو إخبار من اهللا تعاىل عن زيادة مرضهم، أي فزادهم اهللا مرضا إىل مرضهم، كما : وقيل. هلم، ألهنم شر خلق اهللا
أي } ِفي قُلُوبِهِْم َمَرٌض{: وقال أرباب املعاين]. ١٢٥: التوبة[} زَاَدتُْهْم رِْجساً إِلَى رِْجسِهِْمفَ{: قال يف آية أخرى

أي وكلهم إىل " فزادهم اهللا مرضا: "وقوله. بسكوهنم إىل الدنيا وحبهم هلا وغفلتهم عن اآلخرة وإعراضهم عنها
. مبا يفىن عما يبقى} وَلَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم{. اهتمام بالدين أنفسهم، ومجع عليهم مهوم الدنيا فلم يتفرغوا من ذلك إىل

  .علل القلوب من اتباع اهلوى، كما أن علل اجلوارح من مرض البدن: وقال اجلنيد

يف كالم العرب معناه مؤمل أي موجع، مثل السميع مبعىن املسمع، قال ذو " أليم"} َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم{: قوله تعاىل
  :إبال الرمة يصف

  يُصك وجوهها وهج أليم... ونرفع من صدور مشردالت 
وجيمع أليم على أملاء مثل كرمي . التوجع: والتأمل. الوجع، وقد أِلم يأمل أملا: واألمل. اإلجياع: واإليالم. وآمل إذا أوجع

  .وكرماء، وآالم مثل أشراف
م الرسل وردهم على اهللا جل وعز وتكذيبهم بآياته، قاله ما مصدرية، أي بتكذيبه} بَِما كَانُوا َيكِْذُبونَ{: قوله تعاىل
  .وقرأ عاصم ومحزة والكسائي بالتخفيف، ومعناه بكذهبم وقوهلم آمنا وليسوا مبؤمنني. أبو حامت
  :واختلف العلماء يف إمساك النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قتل املنافقني مع علمه بنفاقهم على أربعة أقوال: مسألة

وقد اتفق العلماء على بكرة أبيهم على . إمنا مل يقتلهم ألنه مل يعلم حاهلم أحد سواه: قال بعض العلماء: القول األول
وهذا منتقض، فقد قُِتلَ باملُجذَّر بن زياد : قال ابن العريب. أن القاضي ال يقتل بعلمه، وإمنا اختلفوا يف سائر األحكام

باه سويدا يوم ُبعاث، فأسلم احلارث وأغفله يوم أحد فقتله، فأخرب احلارثُ بن سويد بن الصامت، ألن اجملذر قتل أ
  .به جربيلُ النَيب صلى اهللا عليه وسلم فقتله به، ألن قتله كان غيلة، وقتل الغيلة حد من حدود اهللا

وال وهذه غفلة من هذا اإلمام، ألنه إن ثبت اإلمجاع املذكور فليس مبنتقض مبا ذكر، ألن اإلمجاع ال ينعقد : قلت
يثبت إال بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم وانقطاع الوحي، وعلى هذا فتكون تلك قضية يف عني بوحي، فال 

  .واهللا أعلم. حيتج هبا أو منسوخة باإلمجاع

إمنا مل يقتلهم ألن الزنديق وهو الذي يسر الكفر ويظهر اإلميان يستتاب وال : قال أصحاب الشافعي: القول الثاين
وهذا وهم، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يستتبهم وال نقل ذلك أحد، وال يقول أحد إن : ابن العريب قال. يقتل

فهذا املتأخر من أصحاب . استتابة الزنديق واجبة وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم معرضا عنهم علمه هبم
  .دإن استتابة الزنديق جائزة قال قوال مل يصح ألح: الشافعي الذي قال



إمنا مل يقتلهم مصلحة لتأليف القلوب عليه لئال تنفر عنه، وقد أشار صلى اهللا عليه وسلم إىل هذا : القول الثالث
وقد كان يعطي للمؤلفة . أخرجه البخاري ومسلم" معاذ اهللا أن يتحدث الناس أين أقتل أصحايب: "املعىن بقوله لعمر

وهي طريقة أصحاب مالك . قال ابن عطية. قول علمائنا وغريهمقلوهبم مع علمه بسوء اعتقادهم تألفا، وهذا هو 
رمحه اهللا يف كف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املنافقني، نص على هذا حممد بن اجلهم والقاضي إمساعيل 

] ٦٠: األحزاب[} وبِهِْم مََرٌضلَِئْن لَْم َيْنَتِه الُْمَناِفقُونَ َوالَِّذيَن ِفي قُلُ{: واألهبري وابن املاجشون، واحتج بقوله تعاىل
النفاق يف : قال مالك رمحه اهللا. معناه إذا هم أعلنوا النفاق: قال قتادة]. ٦١: األحزاب[} َوقُتِّلُوا َتقْتِيالً{: إىل قوله

 عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الزندقة فينا اليوم، فيقتل الزنديق إذا شهد عليه هبا دون استتابة، وهو أحد
وإمنا كف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املنافقني ليبني ألمته أن احلاكم ال حيكم : قال مالك. قويل الشافعي

مل يشهد على عبد اهللا بن أيب إال زيد بن أرقم وحده، وال : قال القاضي إمساعيل. بعلمه، إذ مل يشهد على املنافقني
وقال الشافعي . ولو شهد على أحد منهم رجالن بكفره ونفاقه لقتلعلى اجلُالس بن سويد إال عمري بن سعد ربيبه، 

  السنة فيمن شهد عليه بالزندقة فجحد: رمحه اهللا حمتجا للقول اآلخر

وبه قال أصحاب الرأي وأمحد . وأعلن باإلميان وتربأ من كل دين سوى اإلسالم أن ذلك مينع من إراقة دمه
منا منع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قتل املنافقني ما كانوا وإ. قال الشافعي وأصحابه. والطربي وغريهم

جعل اهللا تعاىل األحكام بني : وقال الطربي. يظهرونه من اإلسالم مع العلم بنفاقهم، ألن ما يظهرونه ُجيبُّ ما قبله
ظهر، ألنه حكم عباده على الظاهر، وتوىل احلكم يف سرائرهم دون أحد من خلقه، فليس ألحد أن حيكم خبالف ما 

بالظنون، ولو كان ذلك ألحد كان أوىل الناس به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد حكم للمنافقني حبكم 
َواللَُّه َيْشَهُد إِنَّ الُْمَناِفِقنيَ {: وقد كذب اهللا ظاهرهم يف قوله. املسلمني مبا أظهروا، ووكل سرائرهم إىل اهللا

ينفصل املالكيون عما لزموه من هذه اآلية بأهنا مل تعني أشخاصهم فيها : ال ابن عطيةق] ١: املنافقون[} لَكَاِذُبونَ
مل أرد هبا وما أنا إال مؤمن، ولو : وإمنا جاء فيها توبيخ لكل مغموص عليه بالنفاق، وبقي لكل واحد منهم أن يقول

  .عني أحد ملا جب كذبه شيئا
عليه وسلم كان يعلمهم أو كثريا منهم بأمسائهم وأعياهنم بإعالم  هذا االنفصال فيه نظر، فإن النيب صلى اهللا: قلت

يا حذيفة : اهللا تعاىل إياه، وكان حذيفة يعلم ذلك بإخبار النيب عليه السالم إياه حىت كان عمر رضي اهللا عنه يقول له
  .ال: هل أنا منهم؟ فيقول له

السالم بكونه ثبتهم أن يفسدهم املنافقون أو  وهو أن اهللا تعاىل كان قد حفظ أصحاب نبيه عليه: القول الرابع
  .يفسدوا دينهم فلم يكن يف تبقيتهم ضرر، وليس كذلك اليوم، ألنا ال نأمن من الزنادقة أن يفسدوا عامتنا وجهالنا

  }َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم ال ُتفِْسُدوا ِفي اَألْرضِ قَالُوا إِنََّما َنْحُن ُمصِْلُحونَ{ ١١اآلية 
: قال اجلوهري. ، وهي تؤذن بوقوع الفعل املنتظر"قالوا" موضع نصب على الظرف والعامل فيها يف" إذا: "قوله

  اسم يدل على زمان مستقبل، ومل تستعمل إال مضافة إىل" إذا"

آتيك يوم يقدم : والذي يدل على أهنا اسم وقوعها موقع قولك. أجيئك إذا أمحر البسر، وإذا قدم فالن: مجلة، تقول
: والفاء. إن تأتين آتك: الفعل والفاء وإذا، فالفعل قولك: وجزاء الشرط ثالثة. ظرف وفيها معىن اجملازاةفالن، فهي 

]. ٣٦: الروم[} َوإِنْ ُتِصبُْهْم سَيِّئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِمْ إِذَا ُهْم َيقَْنطُونَ{: وإذا كقوله تعاىل. إن تأتين فأنا أحسن إليك
  :بإذا يف الشعر قول قيس بن اخلطيمومما جاء من اجملازاة 



  خطانا إىل أعدائنا فنضارب... إذا قصرت أسيافنا كان وصلها 
وقد تزاد على . فنضارب، بالنصب: ألنه جمزوم، ولو مل يكن جمزوما لقال" كان"باجلزم على " فنضارب"فعطف 

  :تأكيدا، فيجزم هبا أيضا، ومنه قول الفرزدق" ما" "إذا"
  وكان إذا ما يسلل السيف يضرب... ابن ظامل  فقام أبو ليلى إليه

  :واجليد ما قال كعب بن زهري: قال سيبويه
  مغرب الشمس ناشطا مذعورا... وإذا ما تشاء تبعث منها 

خرجت فإذا : وحكي عن املربد أهنا يف قولك يف املفاجأة. يعين أن اجليد أال جيزم بإذا، كما مل جيزم يف هذا البيت
وهذا مردود، ألن املعىن خرجت فإذا حضور زيد، فإمنا تضمنت املصدر كما . ا تضمنت ُجثةزيد، ظرف مكان، ألهن

  .فمعناه وجود مخر ووقوع أمر" اليوم مخر وغدا أمر: "يقتضيه سائر ظروف الزمان، ومنه قوهلم
بإدغام " يلْ لّهمق: "وجيوز. من القول وأصله قَوِل، نقلت كسرة الواو إىل القاف فانقلبت الواو ياء} ِقيلَ{: قوله

. بضم القاف والياء" قيل"وجيوز : قال األخفش. الالم يف الالم وجاز اجلمع بني ساكنني، ألن الياء حرف مد ولني
وجيوز إمشام القاف الضم ليدل على أنه ملا مل يسم فاعله، وهي لغة قيس وكذلك جيء وغيض : وقال الكسائي

  وحيل وسيق وسيء

وزاد ابن . وأشم منها نافع سيء وسيئت خاصة. بن عباس، وروي عن يعقوبوكذلك روى هشام عن ا. وسيئت
بواو " قول: "فأما هذيل وبنود دبري من أسد وبين فقعس فيقولون. حيل وسيق، وكسر الباقون يف اجلميع: ذكوان
  .ساكنة
فسد الشيء فسادا . اوالفساد ضد الصالح، وحقيقته العدول عن االستقامة إىل ضده. هني" ال"} ال ُتفِْسُدوا{: قوله

ال تفسدوا يف األرض بالكفر ومواالة أهله، وتفريق الناس عن اإلميان : واملعىن يف اآلية. وفسودا وهو فاسد وفسيد
كانت األرض قبل أن يبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها الفساد، : وقيل. مبحمد صلى اهللا عليه وسلم والقران
فإذا عملوا باملعاصي . لنيب صلى اهللا عليه وسلم ارتفع الفساد وصلحت األرضويفعل فيها باملعاصي، فلما بعث ا

: األعراف[} َوال ُتفِْسُدوا ِفي اَألْرضِ َبْعَد إِْصالِحَها{: فقد أفسدوا يف األرض بعد إصالحها، كما قال يف آية أخرى
٥٦.[  
. أن يقال أرضة، ولكنهم مل يقولوا األرض مؤنثة، وهي اسم جنس، وكان حق الواحدة منها} ِفي اَألْرضِ{: قوله

مث قالوا أرضون . عرسات: واجلمع أرضات، ألهنم قد جيمعون املؤنث الذي ليست فيه هاء التأنيث بالتاء كقوهلم
فجمعوا بالواو والنون، واملؤنث ال جيمع بالواو والنون إال أن يكون منقوصا كثبة وظبة، وهلم جعلوا الواو والنون 

وزعم أبو . وقد جتمع على أروض. لف والتاء وتركوا فتحة الراء على حاهلا، ورمبا سكنتعوضا من حذفهم األ
. واألراضي أيضا على غري قياس، كأهنم مجعوا آُرضا. أهل وآهال: أرض وآراض، كما قالوا: اخلطاب أهنم يقولون

: قال أبو عمرو. وقد أرِضت بالضم، أي زكت. وأرض أريضة، أي زكية بينة األراضة. وكل ما سفل فهو أرض
أسفل قوائم الدابة، قال : واألرض. ال أم لك: ال أرض لك، كما يقال: نزلنا أرضا أريضة، أي معجبة للعني، ويقال

  :محيد يصف فرسا
  ...ومل يقلب أرضها الَبيطار 

  وال حلبليه هبا حبار



زلزلت األرض : ارث قالروى محاد بن سلمة عن قتادة عن عبد اهللا بن احل. النفضة والرعدة: أي أثر واألرض
  :واهللا ما أدري أزلزلت األرض أم يب أْرض؟ أي أم يب رعدة، وقال ذو الرمة يصف صائدا: بالبصرة، فقال ابن عباس

  أو كان صاحب أرض أو به املوم... إذا توجس ركزا من سنابكها 
بكسر "دية مستأرضة وفسيل مستأرض، وو. وقد آرضه اهللا إيراضا، أي أزكمه فهو مأروض. الزكام: واألرض
بساط ": بالكسر"واإلراض . وهو أن يكون له عرق يف األرض، فأما إذا نبت على جذع النخل فهو الراكب" الراء

هو آرضهم أن يفعل ذلك، : قال األصمعي يقال. ورجل أريض، أي متواضع خليق للخري. ضخم من صوف أو وبر
  .جدي أريض أي مسني: ويقول وشيء عريض أريض إتباع له، وبعضهم يفرده. أي أخلقهم

وقال . َنُحن قلبت حركة احلاء على النون وأسكنت احلاء، قاله هشام بن معاوية النحوي" َنْحن"أصل } َنحُْن{: قوله
اللتقاء " حنن"جلماعة، ومن عالمة اجلماعة الواو، والضمة من جنس الواو، فلما اضطروا إىل حركة " حنن: "الزجاج

أُولَِئكَ الَِّذيَن اْشَترَُوا {: هلذا ضموا واو اجلمع يف قوله عز وجل: قال. كون للجماعةالساكنني حركوها مبا ي
" أنا"مثل قبل وبعد، ألهنا متعلقة باإلخبار عن اثنني وأكثر، فـ " حنن: "وقال حممد بن يزيد] ١٦: البقرة[} الضَّاللَةَ
قََسمَْنا َبْينَُهمْ {: حنن قمنا، قال اهللا تعاىل:  قولهللتثنية واجلمع، وقد خيرب به املتكلم عن نفسه يف" حنن"للواحد 
قمت وذهبت، وقمنا : واملؤنث يف هذا إذا كانت متكلمة مبنزلة املذكر، تقول املرأة] ٣٢: الزخرف[} َمِعيَشتَُهْم

  .هذا كالم العرب فاعلم. وذهبنا، وأنا فعلت ذاك، وحنن فعلنا
لغتان، " بضم الالم وفتحها"وصلح الشيء . ضد الفساد: والصالح. صلحاسم فاعل من أ} ُمْصِلُحونَ{: قوله تعاىل

  :، قال الشاعر"بضم الالم"مصدر صلح " بضم الصاد"والصلوح . قال ابن السكيت

  وما بعد شتم الوالدين صلوح... فكيف بإطراقي إذا ما شتمتين 
  .هنر": بكسر الصاد"والصلح . وصالح من أمساء مكة
نهم، ألن إفسادهم عندهم إصالح، أي أن مماألتنا للكفار إمنا نريد هبا اإلصالح بينهم وبني وإمنا قالوا ذلك على ظ

  .قال ابن عباس وغريه. املؤمنني
  }أَال إِنَُّهْم ُهُم الُْمفِْسُدونَ وَلَِكْن ال َيشُْعُرونَ{ ١٢: اآلية٣

من أظهر الدعوى كذب، : قال أرباب املعاين. قوهلمردا عليهم وتكذيبا ل} أَال إِنَُّهْم ُهُم الُْمفِْسُدونَ{: قوله عز وجل
. ألهنا مبتدأة، قال النحاس" إن"وكسرت . أال إهنم هم املفسدون وهذا صحيح: أال ترى أن اهللا عز وجل يقول

جيوز أن يكون مبتدأ " هم"و. حقا أنك منطلق، مبعىن أال: جيوز فتحها، كما أجاز سيبويه. وقال علي بن سليمان
وجيوز أن تكون ". إهنم"توكيدا للهاء وامليم يف " هم"وجيوز أن تكون ". إن"خربه واملبتدأ وخربه خرب " املفسدون"و

: ، والتقدير أال إهنم املفسدون، كما تقدم يف قوله"إن"خرب " املفسدون"و -والكوفيون يقولون عمادا  -فاصلة 
  ].٥: لقمان[} َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ{

ما على من مل يعلم أنه مفسد من الذم، إمنا يذم إذا علم أنه : قال ابن كيسان يقال} لَِكْن ال َيْشُعُرونََو{: قوله تعاىل
أهنم كانوا يعملون الفساد سرا ويظهرون الصالح وهم ال  -أحدمها : ففيه جوابان: مفسد مث أفسد على علم، قال

أن يكون فسادهم عندهم صالحا وهم ال : ه اآلخروالوج. يشعرون أن أمرهم يظهر عند النيب صلى اهللا عليه وسلم
حرف تأكيد واستدراك وال " ولكن"يشعرون أن ذلك فساد، وقد عصوا اهللا ورسوله يف تركهم تبيني احلق واتباعه 

وال جيوز االقتصار . بد فيه من نفي وإثبات، إن كان قبله نفي كان بعده إجياب، وإن كان قبله إجياب كان بعده نفي
  اسم واحد إذا تقدم اإلجياب، ولكنك تذكر مجلةبعده على 



جاءين زيد لكن عمرو مل جيئ، وال جيوز جاءين زيد لكن عمرو مث : مضادة ملا قبلها كما يف هذه اآلية، وقولك
ما جاءين زيد : تسكت، ألهنم قد استغنوا ببل يف مثل هذا املوضع عن لكن، وإمنا جيوز ذلك إذا تقدم النفي كقولك

  .لكن عمرو
 وَلَِكْن ال وَإِذَا ِقيلَ لَُهْم آِمنُوا كََما آَمَن النَّاُس قَالُوا أَُنْؤِمُن كََما آَمَن السُّفََهاُء أَال إِنَُّهْم ُهُم السُّفََهاُء{ ١٣: آليةا

  }َيْعلَُمونَ
أي صدقوا مبحمد صلى } اُسآِمُنوا كََما آَمَن النَّ{. يعين املنافقني يف قول مقاتل وغريه} َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم{: قوله تعاىل

: ألف قطع، ألنك تقول" آمنوا"وألف . اهللا عليه وسلم وشرعه، كما صدق املهاجرون واحملققون من أهل يثرب
  .يؤمن، والكاف يف موضع نصب، ألهنا نعت ملصدر حمذوف، أي إميانا كإميان الناس

: وعنه أيضا.  أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم، عن ابن عباسيعين} قَالُوا أَُنْؤِمُن كََما آَمَن السُّفََهاُء{: قوله تعاىل
وهذا القول من املنافقني إمنا كانوا يقولونه يف خفاء واستهزاء فأطلع اهللا نبيه واملؤمنني على . مؤمنو أهل الكتاب

لسفهاء ولكن ال ذلك، وقرر أن السفه ورِقَّة احلُلوم وفساد البصائر إمنا هي يف حيزهم وصفة هلم، وأخرب أهنم هم ا
وروى الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس أهنا نزلت يف شأن اليهود، أي وإذا قيل . يعلمون للرين الذي على قلوهبم

يعين ! عبد اهللا بن سالم وأصحابه، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء: آمنوا كما آمن الناس -يعين اليهود  -هلم 
ثوب سفيه إذا كان رديء النسج خفيفه، أو : اخلفة والرقة، يقال: م العربوأصل السَّفَه يف كال. اجلهال واخلرقاء
  :مالت به، قال ذو الرمة: وتسفهت الريح الشجر. كان باليا رقيقا

  ...مشني كما اهتزت رماح تسفهت 
  أعاليها مر الرياح النواسم

وجيوز . رب املاء فال يروىإن السفه أن يكثر الرجل ش: ويقال. ضد احللم: والسفه. استحقرته: وتسفهت الشيء
يف مهزيت السفهاء أربعة أوجه، أجودها أن حتقق األوىل وتقلب الثانية واوا خالصة، وهي قراءة أهل املدينة واملعروف 

وإن . وإن شئت خففتهما مجيعا فجعلت األوىل بني اهلمزة والواو وجعلت الثانية واوا خالصة. من قراءة أيب عمرو
  .وإن شئت حققتهما مجيعا. الثانية شئت خففت األوىل وحققت

: والعلم معرفة املعلوم على ما هو به، تقول. ، وقد تقدم} وَلَِكْن ال َيشُْعُرونَ{مثل } َولَِكْن ال َيْعلَُمونَ{: قوله تعاىل
  .غلبته بالعلم". بالضم يف املستقبل"علمت الشيء أعلمه علما عرفته، وعاملت الرجل فعلمته أعلمه 

  }سَْتْهزِئُونَإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا إِلَى شََياِطينِهِْم قَالُوا إِنَّا َمَعكُمْ إِنََّما َنْحُن ُمَو{ ١٤: اآلية
نقلت الضمة لقيوا، : أصل لقوا. أنزلت هذه اآلية يف ذكر املنافقني} َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا{: قوله تعاىل

واألصل القيوا، ". القوا الذين آمنوا: "وقرأ حممد بن السميقع اليماين. إىل القاف وحذفت الياء اللتقاء الساكنني
حتركت الياء وقبلها فتحة انقلبت ألفا، اجتمع ساكنان األلف والواو فحذفت األلف اللتقاء الساكنني مث حركت 

  .الواو بالضم
أن قبل الواو اليت يف لقوا ضمة فلو : قوا يف اإلدراج وحذفت من لقوا؟ فاجلوابمل ضمت الواو يف ال: وإن قيل

  .حركت الواو بالضم لثقل على اللسان النطق هبا فحذفت لثقلها، وحركت يف القوا ألن قبلها فتحة
وعرفها أن توصل بالباء؟ " إىل"بـ " واخل"مل وصلت : إن قيل} َوإِذَا َخلَْوا إِلَى َشَياطِينِهِْم قَالُوا إِنَّا َمَعكُْم{: قوله تعاىل
  :هنا مبعىن ذهبوا وانصرفوا، ومنه قول الفرزدق" خلوا: "قيل له



  أضرب أمري ظهره لبطن... كيف تراين قالبا جمين 
  قد قتل اهللا زيادا عين

باه اخلليل مبعىن الباء، وهذا يأ" إىل: "وقال قوم. مبعىن مع، وفيه ضعف" إىل: "وقال قوم. ملا أنزل منزلة َصَرف
والشياطني مجع شيطان على . على باهبا" إىل"املعىن وإذا خلوا من املؤمنني إىل شياطينهم، فـ : وقيل. وسيبويه

واختلف املفسرون يف املراد بالشياطني هنا، فقال ابن . التكسري، وقد تقدم القول يف اشتقاقه ومعناه يف االستعاذة
ولفظ . هم الكهان: وقال مجع من املفسرين. هم شياطني اجلن: ليبوقال الك. هم رؤساء الكفر: عباس والسدي

  .واهللا أعلم. الشيطنة الذي معناه البعد عن اإلميان واخلري يعم مجيع من ذكر
: السخرية واللعب، يقال: واهلزء. ساخرون: وقيل. أي مكذبون مبا ندعى إليه} إِنََّما َنْحُن ُمسَْتْهزِئُونَ{: قوله تعاىل

  :تهزأ، قال الراجزهزئ به واس
  قالت أراه معِدما ال مال له... قد هزئت مين أم طيسلة 

  :االنتقام، كما قال اآلخر: أصل االستهزاء: وقيل
  سراهتم وسط الصحاصح جثّم... قد استهزؤوا منهم بألفي مدجج 

  }اللَُّه َيسَْتْهزُِئ بِهِْم َويَُمدُُّهْم ِفي طُغَْيانِهِْم َيْعَمُهونَ{: ١٥األية 
أي ينتقم منهم ويعاقبهم، ويسخر هبم وجيازيهم على استهزائهم، فسمى العقوبة } اللَُّه َيْسَتهْزُِئ بِهِْم{: قوله تعاىل

هذا قول اجلمهور من العلماء، والعرب تستعمل ذلك كثريا يف كالمهم، من ذلك قول عمرو بن . باسم الذنب
  :كلثوم

  جلاهلينافنجهل فوق جهل ا... أال ال جيهلن أحد علينا 
فسمى انتصاره جهال، واجلهل ال يفتخر به ذو عقل، وإمنا قال ليزدوج الكالم فيكون أخف على اللسان من 

وكانت العرب إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء ذكروه مبثل لفظه وإن كان خمالفا له يف . املخالفة بينهما
  وقال. معناه، وعلى ذلك جاء القرآن والسنة

فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاعَْتُدوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َما {: وقال]. ٤٠: الشورى[} َوجََزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلُهَا{: وجل اهللا عز
: والقصاص ال يكون اعتداء، ألنه حق وجب، ومثله. واجلزاء ال يكون سيئة] ١٩٤: البقرة[} اْعَتَدى َعلَْيكُْم

إِنََّما {و ]. ١٦ - ١٥: الطارق[} إِنَُّهْم َيِكيُدونَ كَْيداً، َوأَِكيُد كَْيداً{و ]. ٥٤: آل عمران[} ُهَوَمكَرُوا َوَمكَرَ اللَّ{
وليس منه سبحانه مكر وال هزء إمنا هو جزاء ملكرهم واستهزائهم وجزاء } َنْحُن ُمسَْتْهزِئُونَ، اللَُّه َيْستَْهزُِئ بِهِْم

: التوبة[} فََيْسَخُرونَ ِمنُْهْم َسِخَر اللَُّه ِمْنُهْم{]. ١٤٢: النساء[} َوُهَو َخاِدعُُهْم ُيَخاِدُعونَ اللََّه{كيدهم، وكذلك 
حىت مبعىن : قيل" . إن اهللا ال ميل حىت متلوا وال يسأم حىت تسأموا: "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم]. ٧٩

وقال . يقطع عنكم ثواب أعمالكم حىت تقطعوا العملاملعىن ال : وقيل. وقيل املعىن وأنتم متلون. الواو أي ومتلوا
إن النار جتمد كما جتمد : "إن اهللا تعاىل يفعل هبم أفعاال هي يف تأمل البشر هزء وخدع ومكر، حسب ما روى: قوم

: وروى الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس يف قوله تعاىل". اإلهالة فيمشون عليها ويظنوهنا منجاة فتخسف هبم
هم منافقو أهل الكتاب، فذكرهم وذكر استهزاءهم، وأهنم إذا خلوا إىل } لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا{

بأصحاب } إِنََّما َنْحُن ُمْسَتهْزِئُونَ{إنا معكم على دينكم : على ما تقدم قالوا -شياطينهم يعين رؤساءهم يف الكفر 
: يف اآلخرة، يفتح هلم باب جهنم من اجلنة، مث يقال هلم} َتهْزُِئ بِهِْم َوَيُمدُُّهْماللَُّه َيْس{. حممد صلى اهللا عليه وسلم



يف احلجال ينظرون إليهم، فإذا انتهوا  -وهي السرر  -تعالوا، فيقبلون يسبحون يف النار، واملؤمنون على األرائك 
أي يف اآلخرة، } ُه َيْسَتهْزُِئ بِهِْماللَّ{: إىل الباب سد عنهم، فيضحك املؤمنون منهم، فذلك قول اهللا عز وجل
فَالَْيْوَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن الْكُفَّارِ َيْضَحكُونَ {: ويضحك املؤمنون منهم حني غلقت دوهنم األبواب، فذلك قوله تعاىل

: املطففني[} انُوا َيفَْعلُونََهلْ ثُوَِّب الْكُفَّاُر َما كَ{إىل أهل النار ] ٣٥ - ٣٤: املطففني[} َعلَى اَألَراِئِك َيْنظُُرونَ
اخلداع من اهللا واالستهزاء هو استدراجهم بدرور النعم الدنيوية عليهم، فاهللا سبحانه وتعاىل يظهر : وقال قوم]. ٣٦

هلم من اإلحسان يف الدنيا خالف ما يغيب عنهم، ويستر عنهم من عذاب اآلخرة، فيظنون أنه راض عنهم، وهو 
  تعاىل

هذا على تأمل البشر كأنه استهزاء ومكر وخداع، ودل على هذا التأويل قوله صلى اهللا عليه قد حتم عذاهبم، ف
مث نزع هبذه " . إذا رأيتم اهللا عز وجل يعطي العبد ما حيب وهو مقيم على معاصيه فإمنا ذلك منه استدراج: "وسلم
اَب كُلِّ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَرِحُوا بَِما أُوُتوا أََخذَْناُهْم َبْغَتةً فَإِذَا ُهمْ فَلَمَّا َنسُوا َما ذُكُِّروا بِِه فََتْحَنا َعلَيْهِْم أَبَْو{: اآلية

وقال بعض العلماء يف ]. ٤٥ - ٤٤: األنعام[} ُمْبِلُسونَ فَقُِطَع َدابِرُ الْقَْومِ الَِّذيَن ظَلَُموا َوالَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني
  .كلما أحدثوا ذنبا أحدث هلم نعمة] ١٨٢: األعراف: [} ُهْم ِمْن َحْيثُ ال َيْعلَُمونَسََنْسَتْدرُِج{: قوله تعاىل
آل [} إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم ِليَْزَدادُوا إِثْماً{: أي يطيل هلم املدة وميهلهم وميلي هلم، كما قال} َوَيُمدُُّهْم{: قوله تعاىل
: ل مد هلم يف الشر، وأمد يف اخلري، قال اهللا تعاىليقا: قال يونس بن حبيب. وأصله الزيادة] ١٧٨: عمران

]. ٢٢: الطور[} َوأَْمَددَْناُهْم بِفَاِكَهٍة وَلَْحمٍ ِممَّا َيْشَتُهونَ{: وقال]. ٦: اإلسراء[} َوأَْمَددَْناكُْم بِأَْموَالٍ َوَبنَِني{
مددت، فيما كانت زيادته : اينوعن الفراء واللحي. مددت له إذا تركته، وأمددته إذا أعطيته: وحكي عن األخفش

وأمددت، فيما ]. ٢٧: لقمان[} وَالَْبْحُر َيُمدُُّه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعةُ أَْبحُرٍ{: مد النهرُ النهَر، ويف التنزيل: من مثله، يقال
آل [} َمالِئكَةُُيْمِددْكُْم َربُّكُْم بَِخْمَسِة آالٍف ِمَن الْ{: أمددت اجليش مبدد، ومنه: كانت زيادته من غريه، كقولك

  .وأمدّ اجلرح، ألن املدة من غريه، أي صارت فيه مدة]. ١٢٥: عمران
: احلاقة[} إِنَّا لَمَّا طََغا الَْماُء{: وأصل الطغيان جماوزة احلد، ومنه قوله تعاىل. كفرهم وضالهلم} طُْغَيانِهِْم{: قوله تعاىل

أي أسرف يف ] ٢٤: طه[} إِنَُّه طََغى{: وقوله يف فرعون. أي ارتفع وعال وجتاوز املقدار الذي قدرته اخلُزان] ١١
ميدهم بطول العمر حىت يزيدوا يف : واملعىن يف اآلية]. ٢٤: النازعات[} أََنا َربُّكُُم اَألْعلَى{: الدعوى حيث قال

  .الطغيان فيزيدهم يف عذاهبم
َعِمه الرجل يعمه : وحكى أهل اللغة. الكفر أي يترددون متحريين يف: وقال جماهد. يعمون} َيْعَمُهونَ{: قوله تعاىل

  عموها وعمها فهو عمه وعامه إذا حار، ويقال رجل عامه

والعمى يف العني، والعمه يف القلب، . وذهبت إبله الُعّمهى إذا مل يدر أين ذهبت. حائر متردد، ومجعه ُعّمه: وعمه
  ]٤٦: احلج[} ْعَمى الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُّدُورِفَإِنََّها ال َتعَْمى اَألْبصَاُر وَلَِكْن َت{: ويف التنزيل

  }أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَترَُوا الضَّاللَةَ بِالُْهَدى فََما رَبَِحتْ ِتَجاَرُتُهْم َوَما كَاُنوا ُمهَْتِديَن{ ١٦: اآلية
فرقا بينها وبني الواو " اشتروا"الواو يف  ضمت: قال سيبويه} أُولَِئَك الَِّذيَن اشَْتَرُوا الضَّاللَةَ بِالُْهَدى{: قوله تعاىل

الضمة يف الواو أخف من غريها ألهنا : وقال ابن كيسان]. ١٦: اجلن[} َوأَلَّوِ اْسَتقَاُموا َعلَى الطَّرِيقَِة{: األصلية، حنو
 وقرأ ابن أيب إسحاق وحيىي بن يعمر بكسر الواو". حنن"حركت بالضم كما فعل يف : وقال الزجاج. من جنسها

وروى أبو زيد األنصاري عن قعنب أيب السمال العدوي أنه قرأ بفتح الواو خلفة الفتحة . على أصل التقاء الساكنني



. والشراء هنا مستعار. من الشراء: واشتروا. وأجاز الكسائي مهز الواو وضمها كأدؤر. وإن كان ما قبلها مفتوحا
فعرب عنه بالشراء، ] ١٧: فصلت[} َتَحبُّوا الَْعَمى َعلَى الُْهَدىفَاْس{: واملعىن استحبوا الكفر على اإلميان، كما قال

فأما أن يكون معىن شراء املعاوضة فال، ألن املنافقني مل يكونوا مؤمنني . ألن الشراء إمنا يكون فيما حيبه مشتريه
وإمنا . الكفر على اإلميان ومعناه استبدلوا واختاروا. أخذوا الضاللة وتركوا اهلدى: وقال ابن عباس. فيبيعون إمياهنم

أخرجه بلفظ الشراء توسعا، ألن الشراء والتجارة راجعان إىل االستبدال، والعرب تستعمل ذلك يف كل من 
  :قال أبو ذؤيب. استبدل شيئا بشيء

  ...فإن تزعميين كنت أجهل فيكم 
  فإين شريت احللم بعدك باجلهل

قَالَ فََعلُْتَها إِذاً َوأََنا ِمنَ {: فيه من احلرية، قال له جل وعزويسمى النسيان ضاللة ملا . احلرية: وأصل الضاللة
} َوقَالُوا أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي اَألْرضِ{: ويسمى اهلالك ضاللة، كما قال عز وجل. أي الناسني] ٢٠: الشعراء[} الضَّالَِّني

  ].١٠: السجدة[
ربح بيعك، وخسرت : لربح إىل التجارة على عادة العرب يف قوهلمأسند تعاىل ا} فََما َربَِحْت ِتَجاَرتُُهْم{: قوله تعاىل

رحبت وخسرت يف بيعك، وقمت يف ليلك وصمت يف هنارك، أي : ليل قائم، وهنار صائم، واملعىن: صفقتك، وقوهلم
  :وقال الشاعر. فما رحبوا يف جتارهتم

  كذلك يف الدنيا تعيش البهائم... هنارك هائم وليلك نائم 
  .جيوز جتارة وجتائر، وضاللة وضالئلو: ابن كيسان
  .واالهتداء ضد الضالل، وقد تقدم. يف سابق علم اهللا: وقيل. يف اشترائهم الضاللة} َوَما كَاُنوا مُْهَتِديَن{: قوله تعاىل

نُورِِهْم َوَتَركَُهْم ِفي ظُلَُماٍت ال َمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذي اْسَتوْقََد َناراً فَلَمَّا أََضاَءْت َما َحْولَُه ذََهبَ اللَُّه بِ{ ١٧: اآلية
  }ُيْبِصُرونَ
فمثلهم رفع باالبتداء واخلرب يف الكاف، فهي اسم، كما هي يف قول } َمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذي اْسَتْوقََد نَاراً{: قوله تعاىل
  :األعشى

  كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل... أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط 
  :سوقول امرئ القي

  ...ورحنا بكابن املاء ُيجَنب وسطنا 
  َتصَوَُّب فيه العني طورا وترتقي

وذلك أن ما يظهرونه من اإلميان الذي تثبت هلم به أحكام املسلمني من املناكح والتوارث والغنائم واألمن على 
أن يتقيه وأمن منه، فإذا  أنفسهم وأوالدهم وأمواهلم مبثابة من أوقد نارا يف ليلة مظلمة فاستضاء هبا ورأى ما ينبغي

طفئت عنه أو ذهبت وصل إليه األذى وبقي متحريا، فكذلك املنافقون ملا آمنوا اغتروا بكلمة اإلسالم، مث يصريون 
 -] ١٤٥: النساء[} إِنَّ الْمَُناِفِقَني ِفي الدَّْركِ اَألْسفَلِ ِمَن النَّارِ{: كما أخرب التنزيل -بعد املوت إىل العذاب األليم 

إن إقبال املنافقني إىل املسلمني : وقيل]. ١٣: احلديد[} اْنظُرُوَنا نَقَْتبِْس ِمْن نُورِكُْم{: يذهب نورهم، وهلذا يقولونو
  .وقيل غري هذا. وكالمهم معهم كالنار، وانصرافهم عن مودهتم وارتكاسهم عندهم كذهاهبا

نويرة، ويف : وهي من الواو، ألنك تقول يف التصغري. النار مؤنثة وهي من النور وهو أيضا اإلشراق} َناراً{: قوله



  .اجلمع نور وأنوار ونريان، انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها
ضاء القمر يضوء ضوءا وأضاء يضيء، يكون : ضاءت وأضاءت لغتان، يقال" فلما أضاءت ما حوله{: قوله تعاىل

  :مة باأللف، قال الشاعرضاءت بغري ألف، والعا: وقرأ حممد بن السميقع. الزما ومتعديا
  دجى الليل حىت نظم اجلزع ثاقبه... أضاءت هلم أحساهبم ووجوههم 

. ظرف مكان، واهلاء يف موضع خفض بإضافته إليها} َحْولَُه{و . مفعولة بأضاءت: وقيل. زائدة مؤكدة" ما"
وقرأ . مجع ظُلْمة} ي ظُلَُماٍتِف{. أي أبقاهم} وََتَركَُهْم{. وأذهب لغتان من الذهاب، وهو زوال الشيء} ذََهَب{

: وقرأ أشهب العقيلي. ومن قرأها بالضم فللفرق بني االسم والنعت. بإسكان الالم على األصل" ظلْمات: "األعمش
مجع اجلمع، مجع " ظلمات: "وقال الكسائي. أبدل من الضمة فتحة ألهنا أخف: قال البصريون. بفتح الالم" ظلَمات"

غري مبصرين، فال جيوز الوقف على هذا على : مستقبل يف موضع احلال، كأنه قال. علف} ال يُْبِصُرونَ{. ظلم
  ".ظلمات"

  }ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهمْ ال َيْرجُِعونَ{ ١٨: اآلية

: ويف قراءة عبد اهللا بن مسعود وحفصة. أي هم صم، فهو خرب ابتداء مضمر" صمٌّ"} ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي{: قوله تعاىل
: ، وكما قال]٦١: األحزاب[} َملُْعونَِني أَْيَنَما ثُِقفُوا{: عمياً، فيجوز النصب على الذم، كما قال تعاىلصماً بكماً 

  :، وكما قال الشاعر]٤: املسد[} َوامَْرأَُتهُ َحمَّالَةَ الَْحطَبِ{
  عداة اهللا من كذب وزور... سقوين اخلمر مث تكنفوين 

وجيوز أن ينصب صما بـ . على هذا املذهب صواب حسن" يبصرون"فالوقف على . على الذم" عداة اهللا"فنصب 
والصمم يف ". يبصرون"وتركهم صما بكما عميا، فعلى هذا املذهب ال حيسن الوقف على : ، كأنه قال}تركهم{

من انسدت : فاألصم. وصممت القارورة إذا سددهتا. قناة صماء إذا مل تكن جموفة: االنسداد، يقال: كالم العرب
: ويقال. األخرس واألبكم واحد: وقيل. الذي ال ينطق وال يفهم، فإذا فهم فهو األخرس: واألبكم. سامعهخروق م

  :رجل أبكم وبكيم، أي أخرس بني اخلرس والبكم، قال
  بكيم ونصف عند جمرى الكواكب... فليت لساين كان نصفني منهما 

وعمي . أرى ذلك من نفسه: وتعامى الرجل. ذهاب البصر، وقد عمي فهو أعمى، وقوم عمي، وأعماه اهللا: والعمى
وليس الغرض مما ذكرناه ]. ٦٦: القصص[} فََعِمَيْت َعلَْيهُِم اَألْنَباُء َيوَْمِئٍذ{: عليه األمر إذا التبس، ومنه قوله تعاىل

لشاعر ولقد أحسن ا. فالن أصم عن اخلنا: نفي اإلدراكات عن حواسهم مجلة، وإمنا الغرض نفيها من جهة ما، تقول
  :حيث قال

  أصم عما ساءه مسيع
  :وقال آخر

  ولو أين أشاء هبا مسيع... وعوراء الكالم صممت عنها 
  :وقال الدارمي

  ...أعمى إذا ما جاريت خرجت 
  حىت يواري جاريت اجلدر



  :وقال بعضهم يف وصاته لرجل يكثر الدخول على امللوك
  واخرج إذا ما خرجت أخرس... أدخل إذا ما دخلت أعمى 

  .عن اإلبصار له" عمي"عن التكلم به، " بكم"عن استماع احلق، " صم: "ال قتادةوق
وإذا رأيت "وهذا املعىن هو املراد يف وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم والة آخر الزمان يف حديث جربيل : قلت

  .واهللا أعلم" . احلفاة العراة الصم البكم ملوك األرض فذاك من أشراطها
رجع بنفسه رجوعا، وَرَجَعه غريه، : يقال. أي إىل احلق لسابق علم اهللا تعاىل فيهم} ْم ال يَْرجُِعونَفَُه{: قوله تعاىل

أي يتالومون فيما بينهم، ] ٣١: سبأ[} َيْرجِعُ َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ الْقَْولَ{: وقوله تعاىل. أرجعه غريه: وهذيل تقول
  ".سبأ"حسب ما بينه التنزيل يف سورة 

ذََر أَْو كََصيِّبٍ ِمَن السََّماِء ِفيِه ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوبَْرٌق َيْجَعلُونَ أََصابَِعُهْم ِفي آذَانِهِْم ِمَن الصََّواِعقِ َح{ ١٩: اآلية٣
  }الَْمْوِت َواللَُّه ُمِحيطٌ بِالْكَافِرِيَن

  .اله الفراءمبعىن الواو، وق" أو: "قال الطربي} أَْو كَصَيِّبٍ ِمَن السََّماِء{: قوله تعاىل
  :وأنشد

  لنفسي تقاها أو عليها فجورها... وقد زعمت ليلى بأين فاجر 
  :وقال آخر

  كما أتى ربه موسى على قدر... نال اخلالفة أو كانت له قََدرا 
للتخيري أي مثّلوهم هبذا أو هبذا، ال على االقتصار على أحد األمرين، واملعىن أو كأصحاب " أو: "وقيل. أي وكانت

  :واشتقاقه من صاب يصوب إذا نزل، قال علقمة. املطر: لصيبوا. صيب
  ...فال تعديل بيين وبني مغمر 

  سقتك روايا املزن حيث تصوب

َصيوب، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحدامها بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت، كما فعلوا يف ميت : وأصله
لو كان كما قالوا ملا جاز : "قال النحاس. ثال فعيلأصله صويب على م: وقال بعض الكوفيني. وسيد وهني ولني

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو : والتقدير يف العربية. ومجع صيب صيايب. إدغامه، كما ال جيوز إدغام طويل
  ".كمثل صيب
  :اجالسماء تذكر وتؤنث، وجتمع على أمسية ومسوات ومسي، على فُعول، قال العج} ِمَن السََّماِء{: قوله تعاىل

  تلفه الرياح والسُِّمّي
قال . املطر، مسي به لنزوله من السماء: والسماء. مساء: كل ما عالك فأظلك، ومنه قيل لسقف البيت: والسماء

  :حسان بن ثابت
  تعفيها الروامس والسماء... دياٌر من بين احلسحاس قفر 

  :وقال آخر
  رعيناه وإن كانوا غضابا... إذا سقط السماء بأرض قوم 

ويقال لظهر الفرس . يريدون الكأل والطني. ما زلنا نطأ السماء حىت أتيناكم: مى الطني والكأل أيضا مساء، يقالويس
  :أيضا مساء لعلوه، قال

  فََرّيا وأما أرضه فمحول... وأمحر كالديباج أما مساؤه 



  .ما سفل، على ما تقدم: واألرض. ما عال: والسماء
ظلمات باجلمع إشارة إىل ظلمة الليل : وقال. معطوف عليه} َورَْعٌد َوبَْرٌق{. تداء وخرباب} ِفيِه ظُلَُماٌت{: قوله تعاىل

وقد مضى ما فيه من اللغات فال معىن لإلعادة، . وظلمة الدَّْجن، وهو الغيم، ومن حيث تتراكب وتتزايد مجعت
  .وكذا كل ما تقدم إن شاء اهللا تعاىل

سألت اليهود النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الرعد ما : ابن عباس قال واختلف العلماء يف الرعد، ففي الترمذي عن
فما : فقالوا". ملك من املالئكة موكل بالسحاب معه خماريق من نار يسوق هبا السحاب حيث شاء اهللا : "هو؟ قال

حلديث ا. صدقت: قالوا" زجره بالسحاب إذا زجره حىت ينتهي إىل حيث أمر اهللا: "هذا الصوت الذي نسمع؟ قال
اسم الصوت املسموع، وقاله علي رضي اهللا عنه، وهو املعلوم يف : فالرعد. وعلى هذا التفسري أكثر العلماء. بطوله

  :لغة العرب، وقد قال لبيد يف جاهليته
  فارس يوم الكريهة النجد... فَجَّعين الرعد والصواعق بالـ 
واختلفوا يف الربق، فروي . تصوت ذلك الصوتالرعد ريح ختتنق بني السحاب ف: وروي عن ابن عباس أنه قال

  .الربق خمراق حديد بيد امللك يسوق به السحاب: عن علي وابن مسعود وابن عباس رضوان اهللا عليهم
وعنه . وعن ابن عباس أيضا هو سوط من نور بيد امللك يزجر به السحاب. وهو الظاهر من حديث الترمذي: قلت

  .أيضا الربق ملك يتراءى
وهذا مردود ال يصح . والربق ما ينقدح من اصطكاكها. الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب: فالسفةوقالت ال

: اضطرب، ومنه احلديث: وارتعد. أصل الرعد من احلركة، ومنه الرعديد للجبان: ويقال. به نقل، واهللا أعلم
دابة ركبها : الضوء، ومنه الرباقوالربق أصله من الربيق و. أخرجه أبو داود. احلديث" فجيء هبما ترعد فرائصهما"

ورعدت السماء من الرعد، . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري به وركبها األنبياء عليهم السالم قبله
  :هتدد وأوعد، قال ابن أمحر: ورعد الرجل وبرق. حتسنت وتزينت: ورعدت املرأة وبرقت. وبرقت من الربق

  ...يا ُجلَّ ما بعدت عليك بالدنا 
  وِطالُبنا فابُرق بأرضك وارُعِد

أرعدت السماء وأبرقت، وأرعد الرجل : وحكى أبو عبيدة وأبو عمرو. أصاهبم رعد وبرق: وأرعد القوم وأبرقوا
  :واحتج عليه بقول الكميت. وأبرق إذا هتدد وأوعد، وأنكره األصمعي

  ـد فما وعيدك يل بضائر... أبرق وأرعد يا يزيـ 
  .ةليس الكميت حبج: فقال
: كنا مع عمر بن اخلطاب يف سفرة بني املدينة والشام ومعنا كعب األحبار، قال: روى ابن عباس قال: فائدة

: إنه من قال حني يسمع الرعد: قال فقال يل كعب. فأصابتنا ريح وأصابنا رعد ومطر شديد وبرد، وفرق الناس
: قال. يف ذلك السحاب والربد والصواعق سبحان من يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته، عويف مما يكون

: يا أمري املؤمنني، كأنا كنا يف غري ما كان فيه الناس قال: فقلتها أنا وكعب، فلما أصبحنا واجتمع الناس قلت لعمر
يف رواية فإذا بردة قد ! سبحان اهللا أفال قلتم لنا فنقول كما قلتم: قال. فحدثته حديث كعب: وما ذاك؟ قال

ذكر الروايتني أبو بكر بن علي بن . إن شاء اهللا" الرعد"وستأيت هذه الرواية يف سورة . ر فأثرت بهأصابت أنف عم
وعن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم . ثابت اخلطيب يف روايات الصحابة عن التابعني رمحة اهللا عليهم أمجعني



  " .هتلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم ال تقتلنا بغضبك وال: "كان إذا مسع الرعد والصواعق قال
جعلهم أصابعهم يف آذاهنم لئال يسمعوا القرآن فيؤمنوا به ومبحمد عليه } َيْجَعلُونَ أَصَابِعَُهْم ِفي آذَانِهِْم{: قوله تعاىل

إصبع بكسر اهلمزة وفتح الباء، وأصبع : ويف واحد األصابع مخس لغات. السالم، وذلك عندهم كفر والكفر موت
وكذلك األذن وختفف . اهلمزة وكسر الباء، ويقال بفتحهما مجيعا، وضمهما مجيعا، وبكسرمها مجيعا، ومؤنثةبفتح 

أذين، فلم تؤنث لزوال التأنيث عنه بالنقل إىل : ولو مسيت هبا رجال مث صغرته قلت. أذينة: وتثقل وتصغر، فيقال
ورجل . أذنته إذا ضربت أذنه: وتقول. ا، واجلمع آذانأذينة يف االسم العلم فإمنا مسي به مصغر: املذكر فأما قوهلم

  إذا كان يسمع كالم كل أحد، يستوي فيه الواحد: أذُن

وأذنت . إذا جعلت هلا أذنا: وأذّنت النعل وغريها تأذينا. ونعجة أذناء، وكبش آذن. عظيم األذنني: وأذاين. واجلمع
  .عركت أذنه: الصيب

إذا : قال ابن عباس وجماهد وغريمها. والصواعق مجع صاعقة. من أجل الصواعق أي} ِمَن الصََّواِعقِ{: قوله تعاىل
هي الواقعة الشديدة : وكذا قال اخلليل، قال. اشتد غضب الرعد الذي هو امللك طار النار من فيه وهي الصواعق
قط من السماء يف الصاعقة نار تس: وقال أبو زيد. من صوت الرعد، يكون معها أحيانا قطعة نار حترق ما أتت عليه

يقال صاعقة وصعقة وصاقعة مبعىن : وقال أبو بكر النقاش". بالسني"الساعقة : وحكى اخلليل عن قوم. رعد شديد
  :، ومنه قول أيب النجم"بتقدمي القاف" "الصواقع"من : وقرأ احلسن. واحد

  َتَشقُّق الربق عن الصواقع... حيكون باملصقولة القواطع 
والصاعقة أيضا . الصاعقة. صعقتهم السماء إذا ألقت عليهم: ويقال. متيم وبعض بين ربيعةوهي لغة : قال النحاس

صعق الرجل صعقة : ويقال] ١٧: فصلت[} فَأََخذَتُْهْم َصاِعقَةُ الَْعذَابِ الُْهوِن{: صيحة العذاب، قال اهللا عز وجل
  :قال ابن مقبل. فأصعقه غريه] ١٤٣: ألعرافا[} َوَخرَّ مُوَسى َصِعقاً{: وتصعاقا، أي غشي عليه، ويف قوله تعاىل

  أُحاَد ومثىن أصعقتها صواهله... ترى الُنعَرات الزرَق حتت لَبانه 
وشبه اهللا تعاىل يف هذه اآلية . أي مات] ٦٨: الزمر[} فََصِعَق َمْن ِفي السََّماوَاِت َوَمْن ِفي اَألْرضِ{: وقوله تعاىل

فالظلمات مثل ملا يعتقدونه من الكفر، . مات والرعد والربق والصواعقأحوال املنافقني مبا يف الصيب من الظل
مثل اهللا تعاىل القرآن بالصيب ملا فيه من اإلشكال عليهم، والعمى هو : وقيل. والرعد والربق مثل ملا خيوفون به

يانا أن تبهرهم هو الظلمات، وما فيه من الوعيد والزجر هو الرعد، وما فيه من النور واحلجج الباهرة اليت تكاد أح
  والصواعق. الربق

الصواعق تكاليف الشرع اليت : وقيل. مثل ملا يف القرآن من الدعاء إىل القتال يف العاجل والوعيد يف اآلجل
  .يكرهوهنا من اجلهاد والزكاة وغريمها

ه أي مفعول من هو منصوب، ألنه موقوع ل: قال سيبويه. حذر وحذار مبعىن، وقرئ هبما} َحذَرَ الَْمْوِت{: قوله
  :أجله، وحقيقته أنه مصدر، وأنشد سيبويه

  وأعرض عن شتم اللئيم تكرما... وأغفر عوراء الكرمي ادخاره 
  :وقد مات ميوت، وميات أيضا، قال الراجز. ضد احلياة: هو منصوب على التمييز واملوت: وقال الفراء

  عيشي وال يؤمن أن متايت... بنييت سيدة البنات 
ما ال روح ": بالفتح"واملوات . املوت": بالضم"واملوات . ، وقوم موتى وأموات وميتون وميتونفهو ميت وميت



خالف احليوان، ": بالتحريك"واملََوتان . األرض اليت ال مالك هلا من اآلدميني وال ينتفع هبا أحد: واملوات أيضا. فيه
": بالضم"واملُوتان . ، وال تشتر الرقيق والدواباشتر املوتان، وال تشتر احليوان، أي اشتر األرضني والدور: يقال

  :وقال. وأماته اهللا وموته، شدد للمبالغة. وقع يف املال موتان: موت يقع يف املاشية، يقال
  فهأنذا أُمَوَُّت كل يوم... فعروة مات موتا مسترحيا 

: قال ابن السكيت. ومجعها مماويتوكذلك املرأة، : قال أبو عبيد. وأماتت الناقة إذا مات ولدها، فهي مميت ومميتة
ليل الئل، يؤخذ : وموت مائت، كقولك. واملتماوت من صفة الناسك املرائي. أمات فالن إذا مات له ابن أو بنون

  :املسترسل له، قال رؤبة: واملستميت لألمر. من لفظه ما يؤكد به

  والليل فوق املاء مستميت... وزبد البحر له كتيت 
وهم الذين " أرى القوم مستميتني: "ستقتل الذي ال يبايل يف احلرب من املوت، ويف احلديثامل: املستميت أيضا

جنس من اجلنون والصرع يعتري اإلنسان، فإذا أفاق عاد إليه كمال عقله ": بالضم"واملُوتة . يقاتلون على املوت
  .أيب طالب عليه السالم اسم أرض قتل هبا جعفر بن": بضم امليم ومهز الواو"وُمؤتة . كالنائم والسكران

أحاط السلطان بفالن إذا أخذه أخذا : يقال. ابتداء وخرب، أي ال يفوتونه} َواللَُّه ُمِحيطٌ بِالْكَافِرِيَن{: قوله تعاىل
  :حاصرا من كل جهة، قال الشاعر

  أحطنا هبم حىت إذا ما تيقنوا
  مبا قد رأوا مالوا مجيعا إىل السلم... 

فاهللا سبحانه . وأصله حميط، نقلت حركة الياء إىل احلاء فسكنت]. ٤٢: الكهف[} يطَ بِثََمرِِهَوأُِح{: ومنه قوله تعاىل
: وقيل]. ٦٧: الزمر[} وَاَألْرُض َجِميعاً قَْبَضتُُه{: حميط جبميع املخلوقات، أي هي يف قبضته وحتت قهره، كما قال

مهلكهم : وقيل]. ١٢: الطالق[} َه قَْد أَحَاَطَ بِكُلِّ َشْيٍء ِعلْماًَوأَنَّ اللَّ{: دليله. أي عامل هبم} ُمِحيطٌ بِالْكَافِرِيَن{
وخص الكافرين بالذكر . أي إال أن هتلكوا مجيعا] ٦٦: يوسف[} إِالَّ أَنْ ُيحَاطَ بِكُْم{: دليله قوله تعاىل. وجامعهم

  .واهللا أعلم. لتقدم ذكرهم يف اآلية
َصارَُهْم كُلََّما أََضاَء لَُهْم َمشَْوا ِفيِه َوإِذَا أَظْلََم َعلَْيهِْم قَاُموا َولَْو َشاَء اللَُّه لَذََهبَ َيكَاُد الْبَْرُق َيْخطَُف أَْب{ ٢٠: اآلية

  }بَِسْمعِهِْم َوأَْبَصارِِهْم إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

وجيوز . كاد يفعل كذا إذا قارب ومل يفعل: رب، يقالمعناه يقا" يكاد"} َيكَاُد الْبَْرُق َيْخطَُف أَْبصَاَرُهْم{: قوله تعاىل
  :يكاد أن يفعل، كما قال رؤبة: يف غري القرآن

  قد كاد من طول البلى أن ميصحا
تصرف الكالم إىل " أن"، ألهنا ملقاربة احلال، و"أن"واألجود أن تكون بغري . مشتق من املصح وهو الدرس

: ومن كالم العرب]. ٤٣: النور[} َيكَادُ َسَنا َبْرِقِه َيذَْهُب بِاَألْبصَارِ{: االستقبال، وهذا متناف، قال اهللا عز وجل
وقد جاء . وكاد فعل متصرف على فعل يفعل. كاد النعام يطري، وكاد العروس يكون أمريا، لقرهبما من تلك احلال

 كون خربها بغري وجيري جمرى كاد كرب وجعل وقارب وطفق، يف". وما كدت آئبا: "خربه باالسم وهو قليل، قال
ألهنا كلها مبعىن احلال ] ٢٢: األعراف[} َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيهَِما ِمْن َوَرقِ الَْجنَِّة{: ، قال اهللا عز وجل"أن"

  .، فاعلم"أن"واملقاربة، واحلال ال يكون معها 
فمن جعل القرآن مثال . ا لسرعتهاألخذ بسرعة، ومنه مسي الطري خطاف: اخلطف} َيْخطَُف أَْبصَاَرُهْم{: قوله تعاىل



ومن جعله مثال للبيان الذي يف القرآن فاملعىن أهنم . للتخويف فاملعىن أن خوفهم مما ينزل هبم يكاد يذهب أبصارهم
خيطفه خطفا، وهي اللغة اجليدة، " بالكسر"وقد خطفه . وخيْطَف وخيِْطف لغتان قرئ هبما. جاءهم من البيان ما هبرهم

وقد قرأ هبا يونس يف . وهي قليلة رديئة ال تكاد تعرف: اجلوهري. خطف خيطف: حكاها األخفشواللغة األخرى 
وقرأ . خيطَف: سبعة أوجه، القراءة الفصيحة" خيطف"يف : وقال النحاس} َيكَاُد الَْبْرقُ َيْخطَفُ أَْبَصارَُهْم{قوله تعاىل 

وقرأ احلسن وقتادة وعاصم . هي لغة: ألخفشخيطف بكسر الطاء، قال سعيد ا: علي بن احلسني وحيىي بن وثاب
قال . وروي عن احلسن أيضا أنه قرأ بفتح اخلاء. اجلحدري وأبو رجاء العطاردي بفتح الياء وكسر اخلاء والطاء

بكسر " خيطف"جيوز : قال الكسائي واألخفش والفراء. وقرأ بعض أهل املدينة بإسكان اخلاء وتشديد الطاء: الفراء
  .فهذه ستة أوجه موافقة للخط. لطاءالياء واخلاء وا

، وزعم سيبويه والكسائي أن من قرأ "يتخطف"رأيت يف مصحف أيب بن كعب : والسابعة حكاها عبدالوارث قال
بكسر اخلاء والطاء فاألصل عنده خيتطف، مث أدغم التاء يف الطاء فالتقى ساكنان فكسرت اخلاء اللتقاء " خيطف"

ومن كسر الياء فألن األلف يف : وقال الكسائي. ح اخلاء ألقى حركة التاء عليهاومن فت: قال سيبويه. الساكنني
فأما ما حكاه الفراء عن أهل املدينة من إسكان اخلاء واإلدغام فال يعرف وال جيوز، ألنه مجع بني . اختطف مكسورة

  .قال النحاس وغريه. ساكنني
َخِطفَ {وأظنه غلطا، واستدل على ذلك بأن : جماهد قال ابن". ِخيطَّف"وروي عن احلسن أيضا وأيب رجاء : قلت

  .مل يقرأه أحد بالفتح} الَْخطْفَةَ
ومن جعل . تكاد حجج القرآن وبراهينه الساطعة تبهرهم: واملعىن. مجع بصر، وهي حاسة الرؤية} أَْبصَارِِهْم{
  .مثال للتخويف فاملعىن أن خوفهم مما ينزل هبم يكاد يذهب أبصارهم" الربق"

فهي موصولة " إذا"مبعىن " كلما"وإذا كان . منصوب ألنه ظرف" كلما"} كُلََّما أََضاَء لَُهْم َمشَْوا ِفيِه{: تعاىلقوله 
واملفعول يف قول املربد حمذوف، التقدير . ، ألنه يف صلة ما"أضاء"وهو جوابه، وال يعمل فيه " مشوا"والعامل فيه 

وز أن يكون فعل وأفعل مبعىن، كسكت وأسكت، فيكون أضاء وضاء جي: وقيل. كلما أضاء هلم الربق الطريق: عنده
واملعىن أهنم كلما مسعوا القرآن . يقال ضاء وأضاء، وقد تقدم: قال الفراء. سراء فال حيتاج إىل تقدير حذف مفعول

ي ثبتوا أ" قاموا"وظهرت هلم احلجج أنسوا ومشوا معه، فإذا نزل من القرآن ما يعمون فيه ويضلون به أو يكلفونه 
دين : املعىن كلما صلحت أحواهلم يف زروعهم ومواشيهم وتوالت النعم قالوا: وقيل. على نفاقهم، عن ابن عباس

قال . حممد دين مبارك، وإذا نزلت هبم مصيبة وأصابتهم شدة سخطوا وثبتوا يف نفاقهم، عن ابن مسعود وقتادة
سِ َمْن َيعُْبُد اللََّه َعلَى حَْرٍف فَإِنْ أَصَاَبُه خَْيٌر اطَْمأَنَّ بِِه وَإِنْ َوِمَن النَّا{: وهذا قول حسن، ويدل على صحته: النحاس

هذا مثل ضربه اهللا تعاىل ملن مل تصح له أحوال : وقال علماء الصوفية] ١١: احلج[} أَصَاَبْتُه ِفْتَنةٌ اْنقَلََب َعلَى َوْجهِِه
  اإلرادة بدءا، فارتقى من

أحوال األكابر، كأن تضيء عليه أحوال اإلرادة لو صححها مبالزمة آداهبا، فلما مزجها تلك األحوال بالدعاوى إىل 
وروي عن ابن عباس . بالدعاوى أذهب اهللا عنه تلك األنوار وبقي يف ظلمات دعاويه ال يبصر طريق اخلروج منها

 النيب الذي بشرنا به موسى ال ترد هذا واهللا: أن املراد اليهود، ملا نصر النيب صلى اهللا عليه وسلم ببدر طمعوا وقالوا
واآلية يف املنافقني، وهذا أصح عن ابن عباس، واملعىن . له راية، فلما نكب بأحد ارتدوا وشكوا، وهذا ضعيف

  .يتناول اجلميع



: واملعىن. ابه الالمحرف متن وفيه معىن اجلزاء، وجو" لو"} َولَْو َشاَء اللَُّه لَذََهبَ بَِسْمعِهِْم َوأَْبصَارِِهْم {: قوله تعاىل
وخص . ولو شاء اهللا ألطلع املؤمنني عليهم فذهب منهم عز اإلسالم باالستيالء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم

على اجلمع، وقد " بأمساعهم"وقرئ . السمع والبصر لتقدم ذكرمها يف اآلية أوال، أو ألهنما أشرف ما يف اإلنسان
  .تقدم الكالم يف هذا

. عموم، ومعناه عند املتكلمني فيما جيوز وصفه تعاىل بالقدرة عليه} إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر{: قوله تعاىل
والقدير أبلغ يف الوصف من القادر، قاله . وأمجعت األمة على تسمية اهللا تعاىل بالقدير، فهو سبحانه قدير قادر مقتدر

قدرت على الشيء أقدر قْدرا وقَدرا ومقِْدرة ومقُْدرة :  واحد، يقالوالقدير والقادر مبعىن: وقال اهلروي. الزجاجي
فاهللا جل وعز قادر مقتدر قدير على كل ممكن يقبل . القدرة عليه: واالقتدار على الشيء. وقدرانا، أي قدرة
وفق علمه  فيجب على كل مكلف أن يعلم أن اهللا تعاىل قادر، له قدرة هبا فعل ويفعل ما يشاء على. الوجود والعدم

وجيب عليه أيضا أن يعلم أن للعبد قدرة يكتسب هبا ما أقدره اهللا تعاىل عليه على جمرى العادة، وأنه غري . واختياره
وإمنا خص هنا تعاىل صفته اليت هي القدرة بالذكر دون غريها، ألنه تقدم ذكر فعل مضمنه الوعيد . مستبد بقدرته

  .واهللا أعلم. كواإلخافة، فكان ذكر القدرة مناسبا لذل
فهذه عشرون آية على عدد الكوفيني، أربع آيات يف وصف املؤمنني، مث تليها آيتان يف ذكر الكافرين، وبقيتها يف 

  .وقد تقدمت الرواية فيها عن ابن جريج، وقاله جماهد أيضا. املنافقني

  }الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونََيا أَيَُّها النَّاُس اْعُبدُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َو{ ٢١: اآلية
فإمنا نزلت } َيا أَيَُّها النَّاُس{كل آية أوهلا : قال علقمة وجماهد} َيا أَيَُّها النَّاُس اعُْبُدوا َربَّكُُم{: قوله سبحانه وتعاىل

وهذا يرده أن هذه السورة والنساء مدنيتان : لتق. فإمنا نزلت باملدينة} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{مبكة، وكل آية أوهلا 
ما : وقال عروة بن الزبري. اآلية فصحيح] ١٩: النساء[} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا{وأما قوهلما يف . وفيهما يا أيها الناس

  .وهذا واضح. كان من حد أو فريضة فإنه نزل باملدينة، وما كان من ذكر األمم والعذاب فإنه نزل مبكة
. للتنبيه" ها"منادى مفرد مبين على الضم، ألنه منادى يف اللفظ، و" أي"حرف نداء " يا أيها: "يف قوله" يا"و
يا هذا : مرفوع صفة ألي عند مجاعة النحويني، ما عدا املازين فإنه أجاز النصب قياسا على جوازه يف" الناس"

عوضا عن ياء أخرى، وإمنا مل يأتوا بياء لئال " ها" كما ضم املقصود املفرد، وجاؤوا بـ" أي"ضمت : وقيل. الرجل
مرتني وصار االسم بينهما، " يا"كأنك كررت : قال سيبويه. حىت يبقى الكالم متصال" ها"ينقطع الكالم فجاؤوا بـ 

وقيل ملا تعذر عليهم اجلمع بني حريف تعريف أتوا يف الصورة مبنادي جمرد عن حرف تعريف، . ها هو ذا: كما قالوا
أجروا عليه املعرف بالالم املقصود بالنداء، والتزموا رفعه، ألنه املقصود بالنداء، فجعلوا إعرابه باحلركة اليت كان و

  .يستحقها لو باشرها النداء تنبيها على أنه املنادي، فاعلمه
} نْ كُنُْتْم ِفي رَْيبٍَوإِ{: الكفار الذي مل يعبدوه، يدل عليه قوله: أحدمها: واختلف من املراد بالناس هنا على قولني

وهذا . أنه عام يف مجيع الناس، فيكون خطابه للمؤمنني باستدامة العبادة، وللكافرين بابتدائها: الثاين] ٢٣: البقرة[
  .حسن

وأصل العبادة اخلضوع . والعبادة هنا عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه. أمر بالعبادة له} اْعُبدُوا{: قوله تعاىل
  .طريق معبدة إذا كانت موطوءة باألقدام: ، يقالوالتذلل



  :قال طرفة
  وظيفا وظيفا فوق مَْورٍ معبَّد

  .اختذته عبدا: وعبدت فالنا. التنسك: والتعبد. الطاعة: والعبادة
خص تعاىل خلقه هلم من بني سائر صفاته إذ كانت العرب مقرة بأن اهللا خلقها، فذكر } الَِّذي َخلَقَكُْم{: قوله تعاىل

التقدير، : أحدمها: ويف أصل اخللق وجهان. ليذكرهم بذلك نعمته عليهم: وقيل. لك حجة عليهم وتقريعا هلمذ
  :خلقت األدمي للسقاء إذا قدرته قبل القطع، قال الشاعر: يقال

  وألنت تفري ما خلقت وبـع
  ـض القوم خيلق مث ال يفري... 

: اإلنشاء واالختراع واإلبداع، قال اهللا تعاىل: الثاين .ما خلقت إال فريت، وال وعدت إال وفيت: وقال احلجاج
  ].١٧: العنكبوت[} وََتْخلُقُونَ إِفْكاً{

أنه إمنا جيري : فيقال إذا ثبت عندهم خلقهم ثبت عندهم خلق غريهم، فاجلواب} َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم{: قوله تعاىل
كرهم من قبلهم ليعلموا أن الذي أمات من قبلهم وهو خلقهم الكالم على التنبيه والتذكري ليكون أبلغ يف العظة، فذ

مييتهم، وليفكروا فيمن مضى قبلهم كيف كانوا، وعلى أي األمور مضوا من إهالك من أهلك، وليعلموا أهنم يبتلون 
  .واهللا أعلم. كما ابتلوا
وهذا وما كان . رأه اهللا جلهنم مل خيلقه ليتقيمتصلة باعبدوا ال خبلقكم، ألن من ذ" لعل"} لََعلَّكُمْ َتتَّقُونَ{: قوله تعاىل

لََعلَّكُمْ {، } لَعَلَّكُْم َتذَكَُّرونَ{، } لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ{، } لََعلَّكُمْ َتْعِقلُونَ{: مثله فيما ورد يف كالم اهللا تعاىل من قوله
  .فيه ثالث تأويالت} َتْهَتُدونَ

افعلوا ذلك : قع، والترجي والتوقع إمنا هو يف حيز البشر، فكأنه قيل هلمعلى باهبا من الترجي والتو" لعل"أن : األول
هذا قول سيبويه ورؤساء اللسان قال سيبويه يف قوله . على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا وأن تذكروا وأن تتقوا

: قال معناه] ٤٤ - ٤٣: طه[} لَُّه َيَتذَكَُّر أَْو َيْخَشىاذْهََبا إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى ، فَقُوال لَُه قَْوالً لَيِّناً لََع{: عز وجل
  .واختار هذا القول أبو املعايل. اذهبا على طمعكما ورجائكما أن يتذكر أو خيشى

فاملعىن لتعقلوا ولتذكروا ولتتقوا، وعلى ذلك . جمردة من الشك مبعىن الم كي" لعل"أن العرب استعملت : الثاين
  :يدل قول الشاعر

  نكف ووثقتم لنا كل موثق... نا كفوا احلروب لعلنا وقلتم ل
  كلمع سراب يف املال متألق... فلما كففنا احلرب كانت عهودكم 

  .هنا شكا مل يوثقوا هلم كل موثق، وهذا القول عن قطرب والطربي" لعل"كفوا احلروب لنكف، ولو كانت : املعىن
. افعلوا متعرضني ألن تعقلوا، أو ألن تذكروا أو ألن تتقوا: مبعىن التعرض للشيء، كأنه قيل" لعل"أن تكون : الثالث

وهذا من قول . أي لعلكم أن جتعلوا بقبول ما أمركم اهللا به وقاية بينكم وبني النار" لعلكم تتقون"واملعىن يف قوله 
كنا : ي رضي اهللا عنهاتقاه حبقه إذا استقبله به، فكأنه جعل دفعه حقه إليه وقاية له من املطالبة، ومنه قول عل: العرب

  :وقال عنترة. إذا امحر البأس اتقينا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، أي جعلناه وقاية لنا من العدو
  حىت اتقتين اخليل بابين ِحذمي... ولقد كررت املهر يدمى حنره 

السََّماِء َماًء فَأَْخَرجَ بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقاً لَكُمْ  الَِّذي َجَعلَ لَكُُم اَألْرَض ِفَراشاً َوالسََّماَء بَِناًء وَأَْنَزلَ ِمَن{ ٢٢: اآلية
  }فَال َتْجَعلُوا ِللَِّه أَْندَاداً وَأَنُْتْم َتْعلَُمونَ



  :فيه ست مسائل} الَِّذي جََعلَ لَكُُم اَألْرَض ِفرَاشاً{: قوله تعاىل
َما جََعلَ {: ويأيت مبعىن خلق، ومنه قوله تعاىل: مفعولني معناه هنا صري لتعديه إىل} الَِّذي جََعلَ{: قوله تعاىل -األوىل

ويأيت مبعىن مسى، ومنه ] ١: األنعام[} َوجََعلَ الظُّلُمَاِت َوالنُّوَر{: وقوله] ١٠٣: املائدة[} اللَُّه ِمْن َبِحَريٍة َوال سَاِئبٍَة
َوَجَعلُوا لَُه ِمْن ِعَباِدهِ {: وقوله]. ٣ - ١: الزخرف[} َعَربِيّاً إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرآناً. َوالِْكتَابِ الُْمبِنيِ. حم{: قوله تعاىل

ويأيت . أي مسوهم] ١٩: الزخرف[} َوَجَعلُوا الَْمالِئكَةَ الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمنِ إِنَاثاً{]. ١٥: الزخرف[} ُجْزءاً
  :مبعىن أخذ، كما قال الشاعر

  ها يقرع العظم ناهبالضغمهما ... وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة 
  :وقد تأيت زائدة، كما قال اآلخر
  والواحد اثنني ملا هدين الكرب... وقد جعلت أرى االثنني أربعة 

  :وجعل واجتعل مبعىن واحد، قال الشاعر. إهنا زائدة: } َوجََعلَ الظُّلَُماِت وَالنُّوَر{وقد قيل يف قوله تعاىل 
  ل العادّية املمدودـل كحب... ناط أمر الضعاف واجتعل الليـ 

وما ليس بفراش كاجلبال واألوعار والبحار فهي من مصاحل ما . أي وطاء يفترشوهنا ويستقرون عليها} ِفرَاشاً{
والبحار ]. ٧ - ٦: النبأ[} وَالْجَِبالَ أَْوَتاداً. أَلَْم َنجَْعلِ اَألْرَض ِمَهاداً{: يفترش منها، ألن اجلبال كاألوتاد كما قال

  ].١٦٤: البقرة[} والفُلْكِ اليت َتجْرِي ِفي الَبحرِ مبا َينْفَُع النَّاَس{: ئر منافعها كما قالتركب إىل سا
لو حلف رجل أال يبيت على فراش أو ال يستسرج بسراج فبات على األرض : قال أصحاب الشافعي -الثانية

  .وجلس يف الشمس مل حينث، ألن اللفظ ال يرجع إليهما عرفا

وه على أصلهم يف األميان أهنا حممولة على النية أو السبب أو البساط الذي جرت عليه اليمني، فإن وأما املالكية فبن
  .عدم ذلك فالعرف

َوَجَعلَْنا السََّماَء َسقْفاً {السماء لألرض كالسقف للبيت، وهلذا قال وقوله احلق } َوالسََّماَء بَِناًء{: قوله تعاىل -الثالثة
أحسن منه على " بناء"وكل ما عال فأظل قيل له مساء، وقد تقدم القول فيه والوقف على ] ٣٢: األنبياء[} َمْحفُوظاً

بناء  -بىن فالن بيتا، وبىن على أهله : ويقال. نعت للرب} الَِّذي جََعلَ لَكُُم اَألْرَض ِفرَاشاً{: ، ألن قوله"تتقون"
فيه أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة  بىن بأهله، وهو خطأ، وكأن األصل: والعامة تقول. أي زفها -فيهما 

شدد للكثرة، وابتىن دارا وبىن مبعىن، ومنه بنيان " مقصورا"وبّنى . بان: ليلة دخوله هبا، فقيل لكل داخل بأهله
  .احلائط، وأصله وضع لبنة على أخرى حىت تثبت

ى حرفان خفيان فأبدلت من اهلاء مهزة، وأصل املاء موه، قلبت الواو ألفا لتحركها وحترك ما قبلها فقلت ماه، فالتق
ماء، األلف األوىل عني الفعل، وبعدها اهلمزة اليت هي بدل من اهلاء، وبعد : ألهنا أجلد، وهي باأللف أشبه، فقلت

ال جيوز أن يكتب إال بألفني عند البصريني، وإن شئت بثالث، فإذا مجعوا : قال أبو احلسن. اهلمزة بدل من التنوين
  .مويه وأمواه ومياه، مثل مجال وأمجال: دوا إىل األصل فقالواأو صغروا ر

ويقال مثر مثل . مثر مثل شجر: ويقال. الثمرات مجع مثرة} فَأَْخَرجَ بِِه ِمَن الثَّمََراِت رِْزقاً لَكُْم{: قوله تعاىل -الرابعة
ومثار . إن شاء اهللا" األنعام"وسيأيت هلذا مزيد بيان يف . ومثار مثل إكام مجع مثر. مثر مثل بدن: ويقال. خشب
  .عقد أطرافها: السياط

طعاما لكم، وعلفا لدوابكم، وقد بني } رِْزقاً{. واملعىن يف اآلية أخرجنا لكم ألوانا من الثمرات، وأنواعا من النبات



َوَحَداِئَق . ا ِفيَها َحّباً َوِعَنباً َوقَضْباً َوزَْيُتوناً َوَنْخالًفَأَْنَبْتَن. ثُمَّ َشقَقَْنا اَألْرَض َشقّاً. أَنَّا َصَببَْنا الَْماَء َصّباً{: هذا قوله تعاىل
  .وقد مضى الكالم يف الرزق مستوىف واحلمد هللا] ٣٢ - ٢٥: عبس[} َمَتاعاً لَكُْم َوَألنَْعاِمكُْم. َوفَاِكَهةً َوأَّباً. غُلْباً

ألهنا معدة ألن متلك ويصح هبا : ؟ قيل لهكيف أطلق اسم الرزق على ما خيرج من الثمرات قبل التملك: فإن قيل
  .االنتفاع، فهي رزق

ودلت هذه اآلية على أن اهللا تعاىل أغىن اإلنسان عن كل خملوق، وهلذا قال عليه السالم مشريا إىل : قلت -اخلامسة
أخرجه  ".واهللا ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خري له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه: "هذا املعىن
ويدخل يف معىن االحتطاب مجيع األشغال من الصنائع وغريها، فمن أحوج نفسه إىل بشر مثله بسبب . مسلم

أعلم اهللا عز وجل : وقال علماء الصوفية. احلرص واألمل والرغبة يف زخرف الدنيا فقد أخذ بطرف من جعل هللا ندا
ء غطاء، واملاء طيبا والكأل طعاما، وال تعبد أحدا يف يف هذه اآلية سبيل الفقر، وهو أن جتعل األرض وطاء والسما

وقال . الدنيا من اخللق بسبب الدنيا، فإن اهللا عز وجل قد أتاح لك ما ال بد لك منه، من غري منة فيه ألحد عليك
بل رامق : يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ قلت: رأيت علي بن أيب طالب خرج فنظر إىل النجوم فقال: نوف البكايل

طوىب للزاهدين يف الدنيا والراغبني يف اآلخرة، أولئك قوم اختذوا األرض بساطا، وتراهبا : ا أمري املؤمنني، قالي
وذكر باقي ... فراشا، وماءها طيبا، والقرآن والدعاء دثارا وشعارا، فرفضوا الدنيا على منهاج املسيح عليه السالم

  .إن شاء اهللا تعاىل] ١٨٦: البقرة[} أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ{: اىلاخلرب، وسيأيت متامه يف هذه السورة عند قوله تع
أي أكفاء وأمثاال ونظراء، واحدها ند، وكذلك قرأ حممد } ِللَِّه أَْنَداداً{. هني} فَال َتْجَعلُوا{: قوله تعاىل -السادسة 

  :، قال الشاعر"ندا"بن السميقع 
  فعلعنده اخلري وما شاء ... حنمد اهللا وال ند له 

  :وقال حسان
  ...أهتجوه ولست له بند 
  فشركما خلريكما الفداء

  :ند ونديد ونديدة على املبالغة، قال لبيد: ويقال
  وأجعل أقواما عموما عماعما... ليكال يكون السندري نديديت 

بفتح "الند و: اجلوهري. يف موضع الثاين" هللا"مفعول أول، و" أندادا: "النحاس. أضدادا" أندادا"وقال أبو عبيدة 
نفر وذهب على : وند البعري يند ندا وندادا وندودا. والند من الطيب ليس بعريب. التل املرتفع يف السماء": النون

  .وندد به أي شهره ومسع به. } َيْوَم التََّناِد{وجهه، ومنه قرأ بعضهم 
ضع احلال، واخلطاب للكافرين واملنافقني، عن ابتداء وخرب، واجلملة يف مو} َوأَنُْتْم َتْعلَُمونَ{: قوله تعاىل -السابعة

فاجلواب من . كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم خبالف ذلك من اخلتم والطبع والصمم والعمى: فإن قيل. ابن عباس
يريد العلم اخلاص بأن اهللا تعاىل خلق اخللق وأنزل املاء وأنبت الرزق، فيعلمون " وأنتم تعلمون" -أحدمها : وجهني
أن يكون املعىن وأنتم تعلمون وحدانيته بالقوة واإلمكان لو تدبرمت ونظرمت،  -الثاين . عليهم دون األنداد أنه املنعم
حيتمل أن تتناول : وقال ابن فورك. ويف هذا دليل على األمر باستعمال حجج العقول وإبطال التقليد. واهللا أعلم

  .ا هللا أندادا بعد علمكم الذي هو نفي اجلهل بأن اهللا واحداآلية املؤمنني، فاملعىن ال ترتدوا أيها املؤمنون وجتعلو
وِن اللَِّه إِنْ كُْنُتمْ َوإِنْ كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ ِممَّا نَزَّلَْنا َعلَى َعْبدَِنا فَأُْتوا بِسُوَرٍة مِّْن ِمثِْلِه َواْدُعوا شَُهَداَءكُْم ِمْن ُد{ ٢٣: اآلية



  }َصاِدقَِني
يعين القرآن، واملراد املشركون الذين ُتحدوا، فإهنم ملا } ِممَّا َنزَّلَْنا{. أي يف شك} ْم ِفي َرْيبٍَوإِنْ كُْنُت{: قوله تعاىل

  ما يشبه هذا كالم اهللا،: مسعوا القرآن قالوا

ووجه اتصاهلا مبا قبلها أن اهللا سبحانه ملا ذكر يف اآلية األوىل الداللة على وحدانيته . وإنا لفي شك منه؛ فنزلت اآلية
  .وقدرته ذكر بعدها الداللة على نبوة نبيه، وأن ما جاء به ليس مفترى من عنده

 -والعبد مأخوذ من التعبد وهو التذلل، فسمى اململوك . يعين حممد صلى اهللا عليه وسلم} َعلَى َعْبِدنَا{: قوله تعاىل
  :عبدا لتذهللا ملواله، قال طرفة -من جنس ما يفعله 

  وأفردت إفراد البعري املعبد... ها إىل أن حتامتين العشرية كل
  :ملا كانت العبادة أشرف اخلصال والتسمي هبا أشرف اخلطط، مسى نبيه عبدا، وأنشدوا: قال بعضهم. أي املذلل

  يعرفه السامع والرائي... يا قوم قليب عند زهراء 
  فإنه أشرف أمسائي... ال تدعين إال بيا عبدها 

وهو أمر معناه . جواب الشرط، ائتوا مقصور ألنه من باب اجمليء، قاله ابن كيسان الفاء} فَأْتُوا بُِسورٍَة{: قوله
وقد تقدم الكالم فيها ويف إعجاز القرآن، فال معىن . والسورة واحدة السور. التعجيز، ألنه تعاىل علم عجزهم عنه

عائد على القرآن عند " مثله"والضمري يف } ثِْلِهفَأُْتوا بُِسوَرٍة ِم{زائدة، كما قال } مِّْن ِمثِْلِه{يف قوله " ومن. "لإلعادة
فاملعىن فأتوا بسورة من كتاب مثله . يعود على التوراة واإلجنيل: وقيل. اجلمهور من العلماء، كقتادة وجماهد وغريمها

فمن  .من بشر أمي مثله ال يكتب وال يقرأ: املعىن. يعود على النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. فإهنا تصدق ما فيه
  .نسق عليه" وادعوا"ليس بتام، ألن " مثله"على هذين التأويلني للتبعيض والوقف على 

فإن قيل كيف ذكر : وقال ابن كيسان. آهلتكم: الفراء. معناه أعوانكم ونصراءكم} َواْدُعوا ُشَهَداَءكُْم{: قوله تعاىل
} فَأْتُوا بُِسوَرٍة مِّْن ِمثِْلِه{: شهدوه، وإمنا قيل هلم الشهداء هاهنا، وإمنا يكون الشهداء ليشهدوا أمرا، أو ليخربوا بأمر

  أن: ؟ فاجلواب

املعىن استعينوا مبن وجدمتوه من علمائكم، وأحضروهم ليشاهدوا ما تأتون به، فيكون الرد على اجلميع أوكد يف 
  .احلجة عليهم

أي ادعوا ناسا يشهدون لكم، أي يشهدون } َواْدعُوا شَُهَداَءكُْم{: معىن: قال جماهد. هذا هو معىن قول جماهد: قلت
{ " وقوله. شاهد وشهيد، مثل قادر وقدير: نصب بالفعل مجع شهيد، يقال" شهداءكم: "النحاس. أنكم عارضتموه
احلقري اخلسيس، : والدون. أي من غريه، ودون نقيض فوق، وهو تقصري عن الغاية، ويكون ظرفا} ِمْن ُدوِن اللَِّه

  :قال
  ويقنع بالدون من كان دونا... رء رام العالء إذا ما عال امل

ويقال يف اإلغراء . هذا دون ذاك، أي أقرب منه: ويقال. دان يدون دونا: وال يشتق منه فعل، وبعضهم يقول منه
  .دونكموه: فقال -وكان قد صلبه  -أقربنا صاحلا : قالت متيم للحجاج. دونكه: بالشيء

لَْو َنَشاُء لَقُلَْنا {: فيما قلتم من أنكم تقدرون على املعارضة، لقوهلم يف آية أخرى} َنيإِنْ كُْنُتمْ َصاِدِق{: قوله تعاىل
. الصلب من الرماح: والصدق. خالف الكذب، وقد صدق يف احلديث: والصدق] ٣١: األنفال[} ِمثْلَ َهذَا
والصداقة مشتقة . الرجلنعم : رجل صدق، كما يقال: ويقال. املالزم للصدق: والصديق. صدقوهم القتال: ويقال



  .من الصدق يف النصح والود
  }يَنفَإِنْ لَمْ َتفَْعلُوا َولَْن َتفَْعلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَِّتي َوقُوُدَها النَّاُس وَالِْحجَاَرةُ أُِعدَّْت لِلْكَاِفرِ{ ٢٤: اآلية

والوقف على هذا على . أي تطيقوا ذلك فيما يأيت} اَولَْن َتفَْعلُو{يعين فيما مضى } فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا{: قوله تعاىل
معىن اآلية وادعوا شهداءكم من دون اهللا إن كنتم صادقني ولن تفعلوا، : وقال مجاعة من املفسرين. تام" صادقني"

  ".صادقني"فإن مل تفعلوا فاتقوا النار فعلى هذا التفسري ال يتم الوقف على 

ههنا غري عاملة يف اللفظ، " إن"يدخل عامل على عامل؟ فاجلواب أن  وال" مل"على " إن"كيف دخلت : فإن قيل
كما ال تعمل يف املاضي، فمعىن إن مل تفعلوا إن " مل"كما تدخل على املاضي، ألهنا ال تعمل يف " مل"فدخلت على 
  :يت النابغةنصب بلن، ومن العرب من جيزم هبا، ذكره أبو عبيدة، ومنه ب" ولن تفعلوا"قوله تعاىل . تركتم الفعل

  فلن أعرض أبيت اللعن بالصفد
َولَْن {: ويف قوله. هذا على تلك اللغة" . لن ُتَرع: "فقيل يل: ويف حديث ابن عمر حني ذهب به إىل النار يف منامه

إثارة هلممهم، وحتريك لنفوسهم، ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع، وهذا من الغيوب اليت أخرب هبا القرآن } َتفَْعلُوا
توقيفا هلم على أنه احلق، وأهنم ليسوا صادقني فيما زعموا من أنه } َولَْن َتفَْعلُوا{: وعها وقال ابن كيسانقبل وق

  .كذب، وأنه مفترى وأنه سحر وأنه شعر، وأنه أساطري األولني، وهم يدعون العلم وال يأتون بسورة من مثله
. أي اتقوا النار بتصديق النيب صلى اهللا عليه وسلم وطاعة اهللا تعاىل} فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا{جواب } فَاتَّقُوا النَّاَر{وقوله 

تقى يْتقي، مثل : وحكى سيبويه". فتقوا النار"إن لغة متيم وأسد : ويقال. وقد تقدم معىن التقوى فال معىن إلعادهتا
". بإسكاهنا"واللْت " ءبكسر التا"اليت واللِت : وفيها ثالث لغات. من نعتها" اليت. "مفعولة" النار. "قضى يقضي

ويف تثنيتها ثالث . وهي اسم مبهم للمؤنث وهي معرفة، وال جيوز نزع األلف والالم منها للتنكري، وال تتم إال بصلة
  :ويف مجعها مخس لغات" بتشديد النون"واللتان " حبذف النون"اللتان واللتا : لغات أيضا

  :، وأنشد أبو عبيدة"بال ياء"واللوات . واللوايت". ياءبكسر التاء بال "والالت . الاليت، وهي لغة القرآن
  زعمن أن قد كربت لدايت... من اللوايت والليت والاليت 

بكسر "والالء ". باهلمز وإثبات الياء"الالئي : ، هذا ما حكاه اجلوهري وزاد ابن الشجري"بإسقاط التاء"واللوا 
قال . اللوائي: اللوايت ويف الالئي: اجلمع قلت يف الاليتفإن مجعت " حبذف اهلمزة"والال ". اهلمزة وحذف الياء

  :، قال الراجز"بالفتح والتشديد"وتصغري اليت اللتيا : اجلوهري
  إذا علتها أنفس تردت... بعد اللتيا واللتيا واليت 

يا : ولناحرف النداء، وحروف النداء ال تدخل على ما فيه األلف والالم إال يف ق" اليت"وبعض الشعراء أدخل على 
  :فكأنه شبهها به من حيث كانت األلف والالم غري مفارقتني هلا، وقال. اهللا، وحده

  وأنت خبيلة بالود عين... من أجلك يا اليت تيمت قليب 
. التوقد: وبالضم. احلطب": بالفتح"والوقود . وقع فالن يف اللتيا واليت، ومها امسان من أمساء الداهية: ويقال

هي " واحلجارة. "عناه اخلصوص فيمن سبق عليه القضاء أنه يكون حطبا هلا، أجارنا اهللا منهاعموم، وم" الناس"و
وخصت بذلك ألهنا تزيد على مجيع األحجار خبمسة أنواع  -عن ابن مسعود والفراء  -حجارة الكربيت األسود 

وليس يف . ة حرها إذا محيتسرعة االتقاد، ننت الرائحة، كثرة الدخان، شدة االلتصاق باألبدان، قو: من العذاب
دليل على أن ليس فيها غري الناس واحلجارة، بدليل ما ذكره يف غري موضع } َوقُودَُها النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ{: قوله تعاىل



ِه َحَصبُ إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَّ{: املراد باحلجارة األصنام، لقوله تعاىل: وقيل. من كون اجلن والشياطني فيها
وعليه فتكون احلجارة والناس وقودا للنار وذكر ذلك تعظيما للنار أهنا . أي حطب جهنم] ٩٨: األنبياء[} َجهَنََّم

  .حترق احلجارة مع إحراقها للناس

: وقد جاء احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. وعلى التأويل األول يكونون معذبني بالنار واحلجارة
. أن كل من آذى الناس يف الدنيا عذبه اهللا يف اآلخرة بالنار -أحدمها : ويف تأويله وجهان" . ذ يف الناركل مؤ"

وذهب بعض . أن كل ما يؤذي الناس يف الدنيا من السباع واهلوام وغريها يف النار معد لعقوبة أهل النار -الثاين 
  .واهللا أعلم. الكافرين خاصةأهل التأويل إىل أن هذه النار املخصوصة باحلجارة هي نار 

يا رسول اهللا، إن أبا طالب كان حيوطك وينصرك، فهل نفعه : روى مسلم عن العباس بن عبداملطلب قال قلت
ولوال أنا لكان يف الدرك  -يف رواية  -نعم وجدته يف غمرات من النار فأخرجته إىل ضحضاح : "ذلك؟ قال

وقرأ احلسن وجماهد وطلحة بن . عطف عليهم" واحلجارة. "خربه" الناس. "مبتدأ" وقودها" . "األسفل من النار
بفتح "الوقود : قال الكسائي واألخفش. } وقيدها النَّاسِ{: وقرأ عبيد بن عمري". بضم الواو" "ُوقودها: "مصرف
قدانا، أي وَوقَدا وِقدة ووقيدا ووقْدا وو" بالضم"وقدت النار تقد وقودا : الفعل، يقال": بالضم"احلطب، و": الواو

: والوقدة. واالتقاد مثل التوقد، واملوضع موقد، مثل جملس، والنار مْوقَدة. وأوقدهتا أنا واستوقدهتا أيضا. توقدت
بفتح الواو ألن املعىن " وقودها"جيب على هذا أال يقرأ إال : قال النحاس. شدة احلر، وهي عشرة أيام أو نصف شهر

: قال النحاس. عض العرب جيعل الَوقود والُوقود مبعىن احلطب واملصدروحكي أن ب: حطبها، إال أن األخفش قال
  .كما أن الوضوء املاء، والوضوء املصدر: وذهب إىل أن األول أكثر، قال

ظاهره أن غري الكافرين ال يدخلها وليس كذلك، بدليل ما ذكره يف غري موضع من } أُِعدَّْت ِللْكَافِرِيَن{: قوله تعاىل
وفيه دليل على ما يقوله أهل احلق من أن النار . وباألحاديث الثابتة يف الشفاعة، على ما يأيت الوعيد للمذنبني

وهو القول الذي سقط فيه القاضي منذر بن سعيد . موجودة خملوقة، خالفا للمبتدعة يف قوهلم إهنا مل ختلق حىت اآلن
  اهللا إذ مسع وجبة، روى مسلم عن عبداهللا بن مسعود قال كنا مع رسول. البلوطي األندلسي

هذا حجر رمي به يف النار منذ : "اهللا ورسوله أعلم، قال: قال قلنا" تدرون ما هذا: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وروى البخاري عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا " . سبعني خريفا فهو يهوي يف النار اآلن حىت انتهى إىل قعرها

النار واجلنة فقالت هذه يدخلين اجلبارون واملتكربون وقالت هذه يدخلين الضعفاء احتجت : "صلى اهللا عليه وسلم
أنت رمحيت أرحم بك من أشاء، ولكل : أنت عذايب أعذب به من أشاء وقال هلذه: واملساكني فقال اهللا عز وجل هلذه

حديث ابن مسعود،  احتجت مبعىن حتتج، للحديث املتقدم: يقال. وأخرجه مسلم مبعناه" . واحدة منكما ملؤها
وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أريهما يف صالة الكسوف، ورآمها أيضا يف إسرائه ودخل اجلنة، فال معىن ملا 

: جيوز أن يكون حاال للنار على معىن معدة، وأضمرت معه قد، كما قال} أُِعدَّْت{و . وباهللا التوفيق. خالف ذلك
قد " حصرت"فمعناه قد حصرت صدورهم، فمع ] ٩٠: النساء[} ْت ُصُدورُُهْمأو جاؤوكم أَوْ َجاُءوكُْم َحصَِر{

وجيوز أن يكون كالما ". احلجارة"مضمرة ألن املاضي ال يكون حاال إال مع قد، فعلى هذا ال يتم الوقف على 
: وقال السجستاين]. ٢٣: فصلت[} َوذَِلكُْم ظَنُّكُُم الَِّذي ظََننُْتْم بَِربِّكُْم أَْرَداكُْم{: منقطعا عما قبله، كما قال

: آل عمران[} َواتَّقُوا النَّاَر الَِّتي أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِيَن{: كما قال يف آل عمران" اليت"من صلة } أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِيَن{
أن توصل فال جيوز } َوقُوُدَها النَّاُس{: وهذا غلط، ألن اليت يف سوره البقرة قد وصلت بقوله: ابن األنباري]. ١٣١



  ".أعدت"بصلة ثانية، ويف آل عمران ليس هلا صله غري 
وا مِْنَها ِمْن ثََمرَةٍ وََبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر كُلََّما ُرزِقُ{ ٢٥: اآلية

  }ا ِمْن قَْبلُ َوأُتُوا بِِه ُمَتَشابِهاً َولَُهْم ِفيَها أَزَْواٌج ُمطَهََّرةٌ َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَرِْزقاً قَالُوا َهذَا الَِّذي ُرزِقَْن

  :فيه ثالث مسائل} َوَبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا{: وقوله تعاىل
أثره على البشرة والتبشري اإلخبار مبا يظهر . ما ذكر اهللا عز وجل جزاء الكافرين ذكر جزاء املؤمنني أيضا -األوىل

وهي ظاهر اجللد لتغريها بأول خرب يرد عليك، مث الغالب أن يستعمل يف السرور مقيدا باخلري املبشر به، وغري  -
فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ {وال يستعمل يف الغم والشر إال مقيدا منصوصا على الشر املبشر به، قال اهللا تعاىل . مقيد أيضا

وبشر . فأبشر واستبشر" بكسر الباء"بشارة  -خمفف ومشدد  -بشرته وبشرته : ويقال] ٢٤: االنشقاق[} أَلِيمٍ
: وتباشري الشيء. ما يعطاه املبشر: والبشرى". بفتح الباء"ووجه بشري إذا كان حسنا بني البشارة . يبشر إذا فرح

  .أوله
حر، فبشره واحد من عبيده فأكثر من بشرين من عبيدي بكذا فهو : أمجع العلماء على أن املكلف إذا قال -الثانية

من أخربين من عبيدي بكذا فهو حر فهل يكون الثاين مثل : واختلفوا إذا قال. فإن أوهلم يكون حرا دون الثاين
ال، ألن املكلف إمنا قصد خربا : وقال علماؤنا. نعم، ألن كل واحد منهم خمرب: األول، فقال أصحاب الشافعي

: وفرق حممد بن احلسن بني قوله. ، وهذا معلوم عرفا فوجب صرف القول إليهيكون بشارة، وذلك خيتص باألول
 -وال نية له  -إذا قال الرجل أي غالم يل أخربين بكذا، أو أعلمين بكذا وكذا فهو حر : أخربين، أو حدثين، فقال

د ذلك غالم له عتق، وإن أخربه بع. فأخربه غالم له بذلك بكتاب أو كالم أو رسول فإن الغالم يعتق، ألن هذا خرب
باخلرب كالم مشافهة مل  -حني حلف  -ولو أخربوه كلهم عتقوا، وإن كان عىن . أي غالم أخربين فهو حر: ألنه قال

وإذا قال أي غالم يل حدثين، فهذا على املشافهة، ال : قال. يعتق واحد منهم إال أن خيربه بكالم مشافهة بذلك اخلرب
  .يعتق واحد منهم

إن اإلميان مبجرده يقتضي الطاعات، ألنه لو كان : رد على من يقول} َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت{: ه تعاىلقول -الثالثة
اجلنة تنال باإلميان، والدرجات تستحق باألعمال : وقيل. ذلك ما أعادها فاجلنة تنال باإلميان والعمل الصاحل

  .واهللا أعلم. الصاحلات

واملعىن وبشر الذين آمنوا بأن هلم، أو ألن هلم، فلما سقط اخلافض عمل " بشر"يف موضع نصب بـ } أَنَّ لَُهْم{
يف موضع نصب اسم } َجنَّاٍت{. يف موضع خفض بإضمار الباء" أن: "وقال الكسائي ومجاعة من البصريني. الفعل

من فيها أي  البساتني، وإمنا مسيت جنات ألهنا جتن: واجلنات. وأن وما عملت فيه يف موضع املفعول الثاين"، "أن"
  .اجملن واجلنني واجلنة: تستره بشجرها، ومنه

  .يف موضع النعت جلنات وهو مرفوع، ألنه فعل مستقبل فحذفت الضمة من الياء لثقلها معها} َتْجرِي{
  .أي من حتت أشجارها، ومل جير هلا ذكر، ألن اجلنات دالة عليها} ِمْن َتْحِتهَا{
: اجلري إىل األهنار توسعا، وإمنا جيري املاء وحده فحذف اختصارا، كما قال تعاىلأي ماء األهنار، فنسب } اَألنَْهاُر{
  :وقال الشاعر. أي أهلها] ٨٢: يوسف[} وَاْسأَلِ الْقَْريَةَ{

  واستب بعدك يا كليب اجمللس... نبئت أن النار بعدك أوقدت 
  :يس بن اخلطيممأخوذ من أهنرت، أي وسعت، ومنه قول ق: والنهر. أهل اجمللس، فحذف: أراد



  يرى قائم من دوهنا ما وراءها... ملكت هبا كفي فأهنرت فتقها 
ما : معناه". ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوه: "ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم. أي وسعتها، يصف طعنة

  :قال أبو ذؤيب كثري املاء،: وهنر هنر. هنر وأهنار: ومجع النهر. وسع الذبح حىت جيري الدم كالنهر
  ...أقامت به فابتنت خيمة 
  على قصب وفرات هنر

والوقف على . أن أهنار اجلنة ليست يف أخاديد، إمنا جتري على سطح اجلنة منضبطة بالقدرة حيث شاء أهلها: وروي
مصدره، وقد تقدم } قاًً رِْز{. من وصف اجلنات} كُلََّما ُرزِقُوا ِمْنَها ِمْن ثََمرٍَة{: حسن وليس بتام، ألن قوله" األهنار"

. أهنم قالوا هذا الذي وعدنا به يف الدنيا: أحدمها: يعين يف الدنيا، وفيه وجهان} ِمْن قَْبلُ{ومعىن . القول يف الرزق
من : "هذا الذي رزقنا يف الدنيا، ألن لوهنا يشبه لون مثار الدنيا، فإذا أكلوا وجدوا طعمه غري ذلك وقيل: والثاين
اجلنة ألهنم يرزقون مث يرزقون، فإذا أتوا بطعام ومثار يف أول النهار فأكلوا منها، مث أتوا منها يف آخر يعين يف " قبل

هذا الذي رزقنا من قبل، يعين أطعمنا يف أول النهار، ألن لونه يشبه ذلك، فإذا أكلوا منها وجدوا هلا : النهار قالوا
  .طعما غري طعم األول

. بفتح اهلمزة والتاء" وأتوا"وقرأ هارون األعور . وقرأه اجلماعة بضم اهلمزة والتاء. يتفعلوا من أت} وَأُُتوا{: قوله
، أي يشبه بعضه "به"حال من الضمري يف } بِِه ُمَتَشابِهاً{. فالضمري يف القراءة األوىل ألهل اجلنة، ويف الثانية للخدام

يشبه مثر الدنيا ويباينه يف : وقال عكرمة. وغريهم قاله ابن عباس وجماهد واحلسن. بعضا يف املنظر وخيتلف يف الطعم
هذا على وجه التعجب، وليس يف الدنيا شيء مما يف اجلنة سوى األمساء، فكأهنم تعجبوا ملا : ابن عباس. جل الصفات

] ٢٣: الزمر[} ِكتَاباً ُمَتَشابِهاً{: خيارا ال رذل فيه، كقوله تعاىل: وقال قتادة. رأوه من حسن الثمرة وعظم خلقها
  .وليس كثمار الدنيا اليت ال تتشابه، ألن فيها خيارا وغري خيار

قال . والرجل زوج املرأة. زوج الرجل: واملرأة. مجع زوج: وأزواج. ابتداء وخرب} وَلَُهْم ِفيَها أَزَْواٌج{: قوله
  :زوجة، وأنشد الفرزدق: وحكى الفراء أنه يقال. وال تكاد العرب تقول زوجة: األصمعي
  ...لذي يسعى ليفسد زوجيت وإن ا

  كساع إىل أسد الشرى يستبيلها

واهللا إين ألعلم أهنا زوجته يف الدنيا واآلخرة، ولكن : وقال عمار بن ياسر يف شأن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها
  .ذكره البخاري، واختاره الكسائي. اهللا ابتالكم

طاهرة وأبلغ، ومعىن هذه الطهارة من احليض والبصاق وسائر  نعت لألزواج ومطهرة يف اللغة أمجع من} ُمطَهَّرَةٌ{
ال يبلن وال : قال" مطهرة: "ذكر عبدالرزاق قال أخربين الثوري عن ابن أيب جنيح عن جماهد. أقذار اآلدميات

ا وقد أتينا على هذا كله يف وصف أهل اجلنة وصفة اجلنة ونعيمه. يتغوطن وال يلدن وال حيضن وال مينني وال يبصقن
  .واحلمد هللا. من كتاب التذكرة

وجيوز يف غري القرآن نصب خالدين على . خربه، والظرف ملغى" خالدون. "مبتدأ" هم"} َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ{
خلد اهللا ملكه أي : وقد تستعمل جمازا فيما يطول، ومنه قوهلم يف الدعاء. البقاء ومنه جنة اخللد: واخللود. احلال
  :قال زهري. طوله

  وال خالدا إال اجلبال الرواسيا... ال ال أرى على احلوادث باقيا أ



  .وأما الذي يف اآلية فهو أبدي حقيقة
هِْم ُه الَْحقُّ ِمْن َربِّإِنَّ اللََّه ال َيسَْتْحيِي أَنْ َيْضرَِب مَثَالً َما َبعُوَضةً فََما فَْوقََها فَأَمَّا الَِّذيَن آَمنُوا فََيْعلَُمونَ أَنَّ{ ٢٦: اآلية

  }َوَما ُيِضلُّ بِِه إِالَّ الْفَاِسقَِني َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَرُوا فََيقُولُونَ َماذَا أََراَد اللَُّه بَِهذَا مَثَالً ُيِضلُّ بِِه كَثِرياً َويَْهِدي بِِه كَثِرياً
ملا ضرب اهللا سبحانه : ابن عباس يف رواية أيب صاحلقال } إِنَّ اللََّه ال َيسَْتحْيِي أَنْ َيضْرَِب َمثَالً َما َبعُوضَةً{: قوله تعاىل

أَْو كََصيِّبٍ ِمَن السََّماِء ِفيِه { : وقوله] ١٧: البقرة[} َمثَلُُهْم كََمثَلِ الَِّذي اْسَتْوقََد َناراً{يعين : هذين املثلني للمنافقني
ويف رواية عطاء عن . اهللا هذه اآلية اهللا أجل وأعلى من أن يضرب األمثال، فأنزل: قالوا] ١٩: البقرة[} ظُلَُماٌت

وذكر ] ٧٣: احلج[} َوإِنْ َيْسلُبُْهُم الذَُّبابُ َشْيئاً ال َيسَْتْنِقذُوُه ِمنُْه{: ملا ذكر اهللا آهلة املشركني فقال: ابن عباس قال
  كيد اآلهلة

رآن على حممد، أي أرأيت حيث ذكر اهللا الذباب والعنكبوت فيما أنزل من الق: فجعله كبيت العنكبوت، قالوا
ملا ذكر اهللا الذباب والعنكبوت يف كتابه وضرب للمشركني به : وقال احلسن وقتادة. شيء يصنع؟ فأنزل اهللا اآلية
  .ما يشبه هذا كالم اهللا، فأنزل اهللا اآلية: املثل، ضحكت اليهود وقالوا

. أن استثقلت الضمة على الياء فسكنتأصله يستحيُِي، عينه والمه حرفا علة، أعلت الالم منه ب} َيْسَتْحيِي{و 
بكسر احلاء وياء واحدة " يستحي"وقرأ ابن حميصن . مستحيٍ، واجلمع مستحيون ومستحيني: واسم الفاعل يف هذا

ساكنة، وروى عن ابن كثري، وهي لغة متيم وبكر ابن وائل، نقلت فيها حركة الياء األوىل إىل احلاء فسكنت، مث 
ية فسكنت، فحذفت إحدامها لاللتقاء، واسم الفاعل مستح، واجلمع مستحون استثقلت الضمة على الثان

ال خيشى، ورجحه الطربي، ويف : يف هذه اآلية فقيل" يستحيي"معىن واختلف املتأولون يف . قاله اجلوهري. ومستحني
ال : وقيل. ال يترك: وقال غريه. مبعىن تستحي] ٣٧: األحزاب[} وََتْخَشى النَّاَس َواللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخشَاُه{: التنزيل
ويف . وهذا حمال على اهللا تعاىلوأصل االستحياء االنقباض عن الشيء واالمتناع منه خوفا من مواقعة القبيح، . ميتنع

يا رسول : جاءت أم سليم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت: صحيح مسلم عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت
  .املعىن ال يأمر باحلياء فيه، وال ميتنع من ذكره. اهللا، إن اهللا ال يستحيي من احلق

" مثال. "مع الفعل يف موضع نصب بتقدير حذف من" أن"اه يبني، ومعن" يضرب"} نْ َيضْرَِب َمثَالً مَا{: قوله تعاىل
  :يف نصبها أربعة أوجه" بعوضة"منصوب بيضرب 

  ".مثال"بدال من " بعوضة"زائدة، و" ما"تكون : األول
باجلنس " ما"نعت ملا، فوصفت " بعوضة"و". مثال: "نكرة يف موضع نصب على البدل من قوله" ما"تكون : الثاين

  .امها ألهنا مبعىن قليل، قاله الفراء والزجاج وثعلباملنكر إلهب

وأعربت بعوضة " بني"نصبت على تقدير إسقاط اجلار، املعىن أن يضرب مثال ما بني بعوضة، فحذفت : الثالث
  :وهذا قول الكسائي والفراء أيضا، وأنشد أبو العباس. بإعراهبا، والفاء مبعىن إىل، أي إىل ما فوقها

  وال حبال حمب واصل تصل... قرنا إىل قدم  يا أحسن الناس ما
  .نصب" بني"أراد ما بني قرن، فلما أسقط 

وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أيب عبلة ورؤبة . املفعول الثاين" بعوضة"مبعىن جيعل، فتكون " يضرب"أن يكون : الرابع
رفع " بعوضة"م مبنزلة الذي، واس" ما"ووجه ذلك أن : قال أبو الفتح. بالرفع، وهي لغة متيم" بعوضة"بن العجاج 

. ال يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضة مثال، فحذف العائد على املوصول وهو مبتدأ: على إضمار املبتدأ، التقدير



ما أنا بالذي قائل لك : وحكى سيبويه. أي على الذي هو أحسن} َتَماماً َعلَى الَِّذي أَْحسََن{: ومثله قراءة بعضهم
إمنا له وجه واحد واالسم معه " الذي"، ألن "الذي"أقبح منه يف " ما"واحلذف يف : ال النحاسق. شيئا، أي هو قائل

وهذه األبنية على ضرب واحد، وعلى مثال واحد ونوع . إن معىن ضربت له مثال، مثلت له مثال: ويقال. أطول
عىن، وقد بعضته تبعيضا، بضع وبعض مب: فعولة من بََعض إذا قطع اللحم، يقال: والبعوضة. واحد والضرب النوع

  .قال اجلوهري وغريه. البق، الواحدة بعوضة، مسيت بذلك لصغرها: والبعوض. أي جزأته فتبعض
. الثانية عطف عليها" ما"األوىل صلة زائدة فـ " ما"قد تقدم أن الفاء مبعىن إىل، ومن جعل } فََما فَْوقََها{: قوله تعاىل

قال . ما دوهنا، أي إهنا فوقها يف الصغر -واهللا أعلم  -" فما فوقها"عىن م: وقال الكسائي وأبو عبيدة وغريمها
وقال قتادة . أو فوق ذلك، أي هو أقصر مما ترى: أتراه قصريا؟ فيقول القائل: وهذا كقولك يف الكالم: الكسائي

  .عائد على املثل أي إن املثل حق" أنه"الضمري يف .املعىن يف الكرب: وابن جريج

  .هذه حقيت، أي حقي: أخص منه، يقال" بفتح احلاء"واحلقة . واحد احلقوق: واحلق. لباطلواحلق خالف ا
أميا، يبدلون من إحدى امليمني ياء كراهية التضعيف، وعلى هذا " أما"لغة بين متيم وبين عامر يف } فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا{

  :ينشد بيت عمر بن أيب ربيعة
  فيضحى وأميا بالعشي فيخصر... رأت رجال أميا إذا الشمس عارضت 

هي مبنزلة اسم واحد مبعىن أي : ، فقيل"ماذا"اختلف النحويون يف } فََيقُولُونَ َماذَا أََراَد اللَُّه بَِهذَا مَثَالً{: قوله تعاىل
اسم تام يف موضع رفع " ما: "وقيل. وهو اجليد: قال ابن كيسان". أراد"شيء أراد اهللا، فيكون يف موضع نصب بـ 

: ما الذي أراده اهللا هبذا مثال، ومعىن كالمهم هذا: مبعىن الذي وهو خرب االبتداء، ويكون التقدير" ذا"باالبتداء، و
هو : وقال ابن كيسان. أراد مثال، قاله ثعلب: منصوب على القطع، التقدير" مثال"و. اإلنكار بلفظ االستفهام

  .منصوب على التمييز الذي وقع موقع احلال
هو من قول الكافرين، أي ما مراد اهللا هبذا املثل الذي يفرق به : قيل} ُيِضلُّ بِِه كَثِرياً َويَْهِدي بِِه كَثِرياً{: قوله تعاىل

بل هو خرب من اهللا عز وجل، وهو أشبه، ألهنم يقرون باهلدى أنه من عنده، : وقيل. الناس إىل ضاللة وإىل هدى
ثريا، أي يوفق وحيذل، وعليه فيكون فيه رد على من تقدم ذكرهم من قل يضل اهللا به كثريا ويهدي به ك: فاملعىن

التسمية هنا، أي يسميه } ُيِضلُّ بِِه كَثِرياً{ومعىن : قالوا. إن اهللا ال خيلق الضالل وال اهلدى: املعتزلة وغريهم يف قوهلم
ا طريقهم يف اإلضالل، وهو هذ. فسقت فالنا، يعين مسيته فاسقا، ألن اهللا تعاىل ال يضل أحدا: ضاال، كما يقال

أضله إذا مساه ضاال، : ضلله إذا مساه ضاال، وال يقال: خالف أقاويل املفسرين، وهو غري حمتمل يف اللغة، ألنه يقال
وال خالف أن .ولكن معناه ما ذكره املفسرون أهل التأويل من احلق أنه خيذل به كثريا من الناس جمازاة لكفرهم

  :قوله

وما يضل به : نصب بوقوع الفعل عليهم، والتقدير" الفاسقني"و. أنه من قول اهللا تعاىل} هِ إِالَّ الْفَاِسِقَنيَوَما ُيِضلُّ بِ{
وال جيوز أن تنصبهم على االستثناء ألن االستثناء ال يكون إال . أحدا إال الفاسقني الذين سبق يف علمه أنه ال يهديهم

إهلي ختلق خلقا فتضل من تشاء وهتدي من : ر فيما يناجي ربه عز وجلقال عزي: وقال نوف البكايل. بعد متام الكالم
لتعرضن عن هذا أو ألحمونك من النبوة، إين ال أسأل عما أفعل وهم ! يا عزير اعرض عن هذا: قال فقيل. تشاء

لَلَْنا ِفي أَإِذَا َض{: ضل املاء يف اللنب إذا استهلك، ومنه قوله تعاىل: والضالل أصله اهلالك، يقال منه. يسألون
فسقت : والفسق أصله يف كالم العرب اخلروج عن الشيء، يقال. وقد تقدم يف الفاحتة] ١٠: السجدة[} اَألْرضِ



مخس فواسق يقتلن يف احلل : "الفأرة، ويف احلديث: والفويسقة. الرطبة إذا خرجت عن قشرها، والفأرة من جحرها
روته عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخرجه " . عقور واحلدياواحلرم احلية والغراب األبقع والفأرة والكلب ال

فأطلق صلى اهللا عليه وسلم عليها اسم الفسق ألذيتها، على ما يأيت بيانه ". احلية"مكان " العقرب"ويف رواية . مسلم
: قوله تعاىل فأما. فسقا وفسوقا، أي فجر -وفسق الرجل يفسق ويفسق أيضا . يف هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل

. وزعم ابن األعرايب أنه مل يسمع قط يف كالم اجلاهلية وال يف شعرهم فاسق. فمعناه خرج} فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه{
  .وهذا عجب، وهو كالم عريب حكاه عنه ابن فارس واجلوهري: قال
  :ول الشاعرله ملا تكلم على معىن الفسق ق" الزاهر"قد ذكر أبو بكر األنباري يف كتاب : قلت

  ...يذهنب يف جند وغورا غائرا 
  فواسقا عن قصدها جوائرا

والفسق يف . يا أيها الفاسق، ويا أيها اخلبيث: يا فسق ويا خبث، يريد: ويقال يف النداء. الدائم الفسق: والِفّسيق
  .بعصياناخلروج من طاعة اهللا عز وجل، فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج : عرف االستعمال الشرعي

ِفي الْأَْرضِ أُولَِئكَ الَِّذيَن َينْقُُضونَ َعْهَد اللَِّه ِمْن َبْعِد ِميثَاِقِه َوَيقْطَُعونَ َما أََمَر اللَُّه بِِه أَنْ يُوَصلَ َوُيفِْسُدونَ { ٢٧: اآلية
  }ُهُم الْخَاِسُرونَ

  :وفيه سبع مسائل
على النعت للفاسقني، وإن شئت جعلته يف موضع رفع على يف موضع نصب " الذين"} الَِّذيَن{: قوله تعاىل -األوىل

  .وقد تقدم. أنه خرب ابتداء حمذوف، أي هم الذين
ما نقض من حبل . والنقاضة. إفساد ما أبرمته من بناء أو حبل أو عهد: النقض} َيْنقُُضونَ{: قوله تعاىل -الثانية
. املنقوض: والنقض. ما ينقض به: نقيضة يف الشعروال. أن تتكلم مبا تناقض معناه: واملناقضة يف القول. الشعر

هو : وقيل. هو الذي أخذه اهللا على بين آدم حني استخرجهم من ظهره: واختلف الناس يف تعيني هذا العهد، فقيل
وصية اهللا تعاىل إىل خلقه، وأمره إياهم مبا أمرهم به من طاعته، وهنيه إياهم عما هناهم عنه من معصيته يف كتبه على 

بل نصب األدلة على وحدانيته بالسماوات واألرض وسائر : وقيل. سنة رسله، ونقضهم ذلك ترك العمل بهأل
هو ما عهده إىل من أويت الكتاب أن يبينوا نبوة حممد : وقيل. الصنعة هو مبنزلة العهد، ونقضهم ترك النظر يف ذلك

عهده جل وعز ما : قال أبو إسحاق الزجاج. كتابفاآلية على هذا يف أهل ال. صلى اهللا عليه وسلم وال يكتموا أمره
} َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِيَِّني{: ودليل ذلك. أخذه على النبيني ومن اتبعهم أال يكفروا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

  .هديأي ع] ٨١: آل عمران[} َوأََخذُْتْم َعلَى ذَِلكُْم إِصْرِي{ : إىل قوله تعاىل] ٨١: آل عمران[
  .فهذه مخسة أقوال، والقول الثاين جيمعها. وظاهر ما قبل وما بعد يدل على أهنا يف الكفار: قلت

العهد املؤكد باليمني، مفعال من الوثاقة واملعاهدة، وهي الشدة يف : امليثاق} ِمْن بَْعِد ِميثَاِقِه{: قوله تعاىل -الثالثة
 -ل، ألن أصل ميثاق موثاق، صارت الواو ياء النكسار ما قبلها واجلمع املواثيق على األص. العقد والربط وحنوه

  :واملياثق واملياثيق أيضا، وأنشد ابن األعرايب
  وال نسأل األقوام عهد املياثق... محى ال حيل الدهر إال بإذننا 

  .} ِهَوِميثَاقَُه الَِّذي َواثَقَكُمْ بِ{: املعاهدة، ومنه قوله تعاىل: واملواثقة. امليثاق: واملوثق
قطع رمحه قطيعة فهو : القطيعة، يقال -يف الرحم  -القطع معروف، واملصدر } َوَيقْطَُعونَ{: قوله تعاىل -الرابعة



وقطعت الطري قُطوعا وقُطاعا وِقطاعا إذا . وقطعت النهر قطوعا. وقطعت احلبل قطعا. رجل قطَع وقطعة، مثال مهزة
  .أي انبهار: ورجل به قطع. قلت مياههم إذا: وأصاب الناس قطعة. خرجت من بلد إىل بلد

إن شئت كانت بدال " أن"و". يقطعون"يف موضع نصب بـ " ما"} َما أََمَر اللَُّه بِِه أَنْ يُوَصلَ{: قوله تعاىل -اخلامسة
واختلف ما . وجيوز أن يكون لئال يوصل، أي كراهة أن يوصل. وهو أحسن" به"وإن شئت من اهلاء يف " ما"من 

أمر أن يوصل القول بالعمل، فقطعوا بينهما بأن قالوا ومل : وقيل. صلة األرحام: أمر بوصله؟ فقيل الشيء الذي
اإلشارة إىل : وقيل. أمر أن يوصل التصديق جبميع أنبيائه، فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب بعضهم: وقيل. يعملوا

هذا . كل ما أمر اهللا تعاىل به أن يوصل فهي عامة يف. دين اهللا وعبادته يف األرض، وإقامة شرائعه وحفظ حدوده
  .قول اجلمهور، والرحم جزء من هذا

أي يعبدون غري اهللا تعاىل وجيورون يف األفعال، إذ هي حبسب } َوُيفِْسُدونَ ِفي اَألْرضِ{: قوله تعاىل -السادسة
  .شهواهتم، وهذا غاية الفساد

خربه، والثاين " اخلاسرون"ابتداء ثان، " هم"ة، وجيوز أن تكون زائد" هم"و. ابتداء وخرب} أولَِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ{
النقصان، كان يف : واخلسران. الذي نقص نفسه حظها من الفالح والفوز: واخلاسر. وخربه خرب األول كما تقدم
  :ميزان أو غريه، قال جرير
  أوالد قوم خلقوا أقنّه... إن سليطا يف اخلسار إنه 

واخلسار . وأخسرته نقصته" بالفتح"وخسرت الشيء : قال اجلوهري. ظوظهم وشرفهميعين باخلسار ما ينقص من ح
خاسر، ألنه خسر نفسه وأهله يوم القيامة ومنع منزله من : فقيل للهالك. الضالل واهلالك: واخلسارة واخليسرى

  .اجلنة
رء نفسه فال حيل له نقضه سواء يف هذه اآلية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه وكل عهد جائز ألزمه امل -السابعة

وقد قال لنبيه عليه ] ١: املائدة[} أَْوفُوا بِالُْعقُوِد{: وقد قال. أكان بني مسلم أم غريه، لذم اهللا تعاىل من نقض عهده
الغدر وذلك ال يكون إال فنهاه عن ] ٥٨: األنفال[} َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمْن قَْومٍ ِخَياَنةً فَانْبِذْ إِلَْيهِْم َعلَى سََواٍء{: السالم

  .بنقض العهد على ما يأيت بيانه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل
  }نَكَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُْنُتمْ أَْموَاتاً فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعو{ ٢٨: اآلية

، وهي مبنية على الفتح وكان سبيلها أن تكون "تكفرون"نصب بـ  سؤال عن احلال، وهي اسم يف موضع" كيف"
ساكنة، ألن فيها معىن االستفهام الذي معناه التعجب فأشبهت احلروف، واختري هلا الفتح خلفته، أي هؤالء ممن جيب 

ب كيف جيوز أن يكون هذا اخلطاب ألهل الكتا: فإن قيل. أن يتعجب منهم حني كفروا وقد ثبتت عليهم احلجة
  وهم مل يكفروا باهللا؟ فاجلواب ما سبق من أهنم ملا مل يثبتوا أم حممد عليه السالم ومل يصدقوه فيما جاء به فقد

ومن زعم أن القرآن كالم البشر فقد أشرك باهللا وصار ناقضا . أشركوا، ألهنم مل يقروا بأن القرآن من عند اهللا
بل هو تقرير وتوبيخ، أي كيف تكفرون نعمه عليكم وقدرته لفظه لفظ االستفهام وليس به، " كيف: "وقيل. للعهد

وخبهم هبذا غاية التوبيخ، ألن املوات واجلماد ال ينازع صانعه يف شيء، وإمنا املنازعة من اهلياكل : هذه قال الواسطي
  .الروحانية
. قدير وقد كنتم، مث حذفت قدالت: قال الزجاج. هذه الواو واو احلال، وقد مضمرة} وَكُْنُتْم أَمَْواتاً{: قوله تعاىل
ثُمَّ {: مث قال. هذا وقف التمام، كذا قال أبو حامت} فَأَْحَياكُمْ ثُمَّ ُيمِيُتكُْم{". كنتم"خرب " أمواتا: "وقال الفراء



واختلف أهل التأويل يف ترتيب هاتني املوتتني واحلياتني، وكم من موتة وحياة لإلنسان؟ فقال ابن عباس . } ُيحيِيكُْم
مث مييتكم عند انقضاء آجالكم، مث  -أي خلقكم  -أي كنتم أمواتا معدومني قبل أن ختلقوا فأحياكم : ن مسعودواب

وهذا القول هو املراد باآلية، وهو الذي ال حميد للكفار عنه إلقرارهم هبما، وإذا : قال ابن عطية. حيييكم يوم القيامة
حياء يف الدنيا، مث لإلماتة فيها قوي عليهم لزوم اإلحياء اآلخر أذعنت نفوس الكفار لكوهنم أمواتا معدومني، مث لإل

واحلياة اليت تكون يف القرب على هذا التأويل يف حكم حياة : قال غريه. وجاء جحدهم له دعوى ال حجة عليها
يف  -أي نطفا  -اتا كنتم أمو: وقيل. مل يعتد هبا كما مل يعتد مبوت من أماته يف الدنيا مث أحياه يف الدنيا: وقيل. الدنيا

يف أصالب الرجال  -أي نطفا  -كنتم أمواتا : وقيل. مث أخرجكم من ظهره كالذر، مث مييتكم موت الدنيا مث يبعثكم
وأرحام النساء، مث نقلكم من األرحام فأحياكم، مث مييتكم بعده هذه احلياة، مث حيييكم يف القرب للمسألة، مث مييتكم يف 

  .النشر إىل احلشر، وهي احلياة اليت ليس بعدها موتالقرب، مث حيييكم حياة 
وكوهنم موتى يف ظهر آدم، وإخراجهم من ظهره . فعلى هذا التأويل هي ثالث موتات، وثالث إحياءات: قلت

. والشهادة عليهم غري كوهنم نطفا يف أصالب الرجال وأرحام النساء، فعلى هذا جتيء أربع موتات وأربع إحياءات
 تعاىل أوجدهم قبل خلق آدم عليه السالم كاهلباء مث أماهتم، فيكون على هذا مخس موتات، ومخس إن اهللا: وقد قيل
  وموتة سادسة. إحياءات

للعصاة من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم إذا دخلوا النار، حلديث أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
أو  -هنم ال ميوتون فيها وال حييون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوهبم أما أهل النار الذي هم أهلها فإ: "عليه وسلم

فأماهتم اهللا إماتة حىت إذا كانوا فحما أِذن يف الشفاعة فجيء هبم ضبائر ضبائر فبثوا على أهنار اجلنة  -قال خبطاياهم 
كأن رسول اهللا : رجل من القومفقال " . مث قيل يا أهل اجلنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات احلبة تكون يف محيل السيل

  .أخرجه مسلم. صلى اهللا عليه وسلم قد كان يرعى بالبادية
" أماهتم"جيوز أن يكون : وقيل. حقيقة يف املوت، ألنه أكده باملصدر، وذلك تكرميا هلم" فأماهتم اهللا"فقوله : قلت

وقد أمجع النحويون على . ول أصحعبارة عن تغييبهم عن آالمها بالنوم، وال يكون ذلك موتا على احلقيقة، واأل
: النساء[} َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً{ : أنك إذا أكدت الفعل باملصدر مل يكن جمازا، وإمنا هو على احلقيقة، ومثله

املعىن وكنتم أمواتا باخلمول فأحياكم بأن ذكرمت وشرفتم هبذا : وقيل. على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل] ١٦٤
  .لدين والنيب الذي جاءكم، مث مييتكم فيموت ذكركم، مث حيييكم للبعثا

كََما {: إىل احلياة وإىل املسألة، كما قال تعاىل: وقيل. أي إىل عذابه مرجعكم لكفركم} ثُمَّ إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ{: قوله تعاىل
وحيىي بن . قراءة اجلماعة" ُترَجعون"و. ، فهو رجوعفإعادهتم كابتدائهم] ١٠٤: األنبياء[} َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُنعِيُدُه

يعمر وابن أيب إسحاق وجماهد وابن حميصن وسالم بن يعقوب يفتحون حرف املضارعة ويكسرون اجليم حيث 
  .وقعت
ْبَع َسَماوَاٍت َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء ُهَو الَِّذي َخلََق لَكُْم َما ِفي اَألْرضِ َجِميعاً ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء فََسوَّاُهنَّ َس{ ٢٩: اآلية
  }َعِليٌم

  :وفيه عشر مسائل} ُهوَ الَِّذي َخلََق لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميعاً{: قوله تعاىل
عند إنشائه شيئا، ومنه قول " خلق: "وقد يقال يف اإلنسان. معناه اخترع وأوجد بعد العَدم" خلق: "قوله -األويل
  :الشاعر



  ل فحيليت فيه قليلة... ا يقو من كان خيلق م
املعىن أن مجيع ما يف األرض منعم به : وقيل. أي من أجلكم" خلق لكم: "وقال ابن كيسان. وقد تقدم هذا املعىن
  .إنه دليل على التوحيد واالعتبار: وقيل. عليكم فهو لكم

  .من مجيع األشياءوجيوز أن يكون عين به ما هم إليه حمتاجون . قلت وهذا هو الصحيح على ما نبينه
َوَسخََّر لَكُْم َما {: كقوله -استدل من قال إن أصل األشياء اليت ينتفع هبا اإلباحة هبذه اآلية وما كان مثلها  -الثانية

وعضدوا هذا بأن . حىت يقوم الدليل على احلظر -اآلية ] ١٣: اجلاثية[} ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َجِميعاً ِمْنُه
وتلك املنفعة ال يصح . إن املآكل الشهية خلقت مع إمكان أال ختلق فلم ختلق عبثا، فال بد هلا من منفعة: قالوا

ومنفعتنا إما يف نيل لذهتا، أو يف اجتناهبا لنخترب بذلك، أو يف . رجوعها إىل اهللا تعاىل الستغنائه بذاته، فهي راجعة إلينا
وهذا فاسد، ألنا ال نسلم لزوم . إال بذوقها، فلزم أن تكون مباحةوال حيصل شيء من تلك األمور . اعتبارنا هبا

وال نسلم حصر . العبث من خلقها إال ملنفعة، بل خلقها كذلك ألنه ال جيب عليه أصل املنفعة، بل هو املوجب
املنفعة فيما ذكروه، وال حصول بعض تلك املنافع إال بالذوق، بل قد استدل على الطعوم بأمور أخر كما هو 

. مث هو معارض مبا خياف أن تكون مسوما مهلكة، ومعارضون بشبهات أصحاب احلظر. معروف عند الطبائعيني
ما من فعل ال ندرك منه حسنا وال قبحا إال وميكن أن يكون حسنا يف نفسه، وال معني قبل : وتوقف آخرون وقالوا

وقد أطلق الشيخ أبو احلسن . للمعتزلةوهذه األقاويل الثالثة . ورود الشرع، فتعني الوقف إىل ورود الشرع
  وأصحابه وأكثر املالكية والصرييف يف هذه

ومعناه عندهم أن ال حكم فيها يف تلك احلال، وأن للشرع إذا جاء أن حيكم مبا شاء، وأن . املسألة القول بالوقف
وحكى ابن فورك عن : قال ابن عطية. العقل ال حيكم بوجوب وال غريه وإمنا حظه تعرف األمور على ما هي عليه

. مل خيل العقل قط من السمع، وال نازلة إال وفيها مسع، أو هلا تعلق به، أو هلا حال تستصحب: ابن الصائغ أنه قال
  .فينبغي أن يعتمد على هذا، ويغين عن النظر يف حظر وإباحة ووقف: قال
يدل عليه ما قبله وما بعده من نصب . االعتبار} َخلََق لَكُْم َما ِفي اَألْرضِ{: الصحيح يف معىن قوله تعاىل -الثالثة
اإلحياء واإلماتة واخللق واالستواء إىل السماء وتسويتها، أي الذي قدر على إحيائكم وخلقكم وخلق : العرب

  .السموات واألرض، ال تبعد منه القدرة على اإلعادة
وأي : فان قيل. اد باالنتفاع االعتبار ملا ذكرنااالنتفاع، أي لتنفعوا جبميع ذلك، قلنا املر" لكم"إن معىن : فإن قيل

قد يتذكر اإلنسان ببعض ما يرى من املؤذيات ما أعد اهللا للكفار يف النار من : اعتبار يف العقارب واحليات، قلنا
 وليس يف اإلخبار هبذه القدرة: قال ابن العريب. العقوبات فيكون سببا لإلميان وترك املعاصي، وذلك أعظم االعتبار

عن هذه اجلملة ما يقتضي حظرا وال إباحة وال وقفا، وإمنا جاء ذكر هذه اآلية يف معرض الداللة والتنبيه ليستدل هبا 
  .على وحدانيته

لتتقووا به على طاعته، ال لتصرفوه يف } ُهَو الَِّذي َخلََق لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميعاً{: وقال أرباب املعاين يف قوله
وهب لك الكل وسخره لك لتستدل به على سعة جوده، وتسكن إىل ما ضمن : وقال أبو عثمان. وجوه معصيته

لك من جزيل عطائه يف املعاد، وال تستكثر كثري بره على قليل عملك، فقد ابتدأك بعظيم النعم قبل العمل وهو 
  .التوحيد
ال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه روى زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، أن رج -الرابعة



ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاء شيء " وسلم فسأله أن يعطيه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  هذا أعطيت إذا كان: فقال له عمر" قضينا

يا : ارفكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من األنص. عندك فما كلفك اهللا ما ال تقدر
  :رسول اهللا

  أنفق وال ختش من ذي العرش إقالال
مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه . فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعرف السرور يف وجهه لقول األنصاري

فخوف اإلقالل من سوء الظن باهللا، ألن اهللا تعاىل خلق : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم" . بذلك أمرت: "وسلم
َوَسخَّرَ لَكُْم َما ِفي } {ُهَو الَِّذي َخلََق لَكُْم َما ِفي اَألْرضِ َجِميعاً{: ض مبا فيها لولد آدم، وقال يف تنزيلهاألر

فهذه األشياء كلها مسخرة لآلدمي قطعا لعذره وحجة ]. ١٣: اجلاثية[} السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َجِميعاً ِمْنُه
قه عبدا، فإذا كان العبد حسن الظن باهللا مل خيف اإلقالل ألنه خيلف عليه، كما قال عليه، ليكون له عبدا كما خل

: النمل[} فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرٌِمي{: وقال] ٣٩: سبأ[} وََما أَْنفَقُْتْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو ُيْخِلفُُه َوُهَو َخْيُر الرَّازِِقَني{: تعاىل
سبقت رمحيت غضيب يا ابن آدم أْنِفق أنفق عليك ميني : قال اهللا تعاىل"سلم ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و]٤٠

ما من يوم يصبح العباد فيه : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . اهللا مألى سّحا ال يغيضها شيء الليل والنهار
وكذا يف املساء عند " . ا تلفاإال وملكان ينزالن فيقول أحدمها اللهم أعط منفقا خلفا ويقول اآلخر اللهم أعط ممسك

فمن استنار صدره، وعلم غىن ربه وكرمه أنفق . الغروب يناديان أيضا، وهذا كله صحيح رواه األئمة واحلمد هللا
ومل خيف اإلقالل، وكذلك من ماتت شهواته عن الدنيا واجتزأ باليسري من القوت املقيم ملهجته، وانقطعت مشيئته 

وإمنا خياف اإلقالل من له مشيئة يف األشياء، فإذا أعطي اليوم . وعسره وال خياف إقالاللنفسه، فهذا يعطي من يسره 
روى مسلم عن أمساء . وله غدا مشيئه يف شيء خاف أال يصيب غدا، فيضيق عليه األمر يف نفقة اليوم ملخافة إقالله

أنفقي وال حتصي فيحصي اهللا  انفحي أو انضحي أو"بنت أيب بكر قالت قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  دخل علي: وروى النسائي عن عائشة قالت" . عليك وال توعي فيوعي عليك

سائل مرة وعندي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمرت له بشيء مث دعوت به فنظرت إليه فقال رسول اهللا صلى 
مهال يا عائشة ال حتصي : " نعم، قال: قلت "أما تريدين أال يدخل بيتك شيء وال خيرج إال بعلمك: "اهللا عليه وسلم

  " .فيحصي اهللا عز وجل عليك
االرتفاع : واالستواء يف اللغة. لترتيب اإلخبار ال لترتيب األمر يف نفسه" مث"} ثُمَّ اْسَتَوى{: قوله تعاىل -اخلامسة

ِلَتْسَتوُوا {، وقال ]٢٨: املؤمنون[} لَى الْفُلِْكفَإِذَا اْسَتوَْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َع{: والعلو على الشيء، قال اهللا تعاىل
  :، وقال الشاعر]١٣: الزخرف[} َعلَى ظُُهورِِه

  وقد حلق النجم اليماين فاستوى... فأوردهتم ماء بفيفاء قفرة 
وهذه اآلية من . أي ارتفع وعال، واستوت الشمس على رأسي واستوت الطري على قمة رأسي، مبعىن عال

نقرؤها ونؤمن هبا وال نفسرها، وذهب إليه : س فيها وفيما شاكلها على ثالثة أوجه، قال بعضهماملشكالت، والنا
} الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى{: كثري من األئمة، وهذا كما روى عن مالك رمحه اهللا أن رجال سأله عن قوله تعاىل

واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأراك االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، : قال مالك] ٥: طه[
: وقال بعضهم. وهذا قول املشبهة. نقرؤها ونفسرها على ما حيتمله ظاهر اللغة: وقال بعضهم. رجل سوء أخرجوه



: قال }ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء فََسوَّاُهنَّ{: وقال الفراء يف قوله عز وجل. نقرؤها ونتأوهلا وحنيل محلها على ظاهرها
. أن يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته، أو يستوي عن اعوجاج: االستواء يف كالم العرب على وجهني، أحدمها

على معىن أقبل إيل . كان فالن مقبال على فالن مث استوى علي وإيل يشامتين: ووجه ثالث أن تقول. فهذان وجهان
. مث استوى إىل السماء صعد: قال وقد قال ابن عباس. واهللا أعلم} ِءثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّما{: فهذا معىن قوله. وعلي

وقال . كان قاعدا فاستوى قائما، وكان قائما فاستوى قاعدا، وكل ذلك يف كالم العرب جائز: وهذا كقولك
  :قوله: البيهقي أبو بكر أمحد بن علي بن احلسني

السماء، والقصد هو اإلرادة، وذلك جائز يف صفات مبعىن أقبل صحيح، ألن اإلقبال هو القصد إىل خلق " استوى"
وأما ما حكي عن ابن عباس فإمنا أخذه عن تفسري الكليب، والكليب . تتعلق باخللق ال باإلرادة" مث"ولفظة . اهللا تعاىل
اختراعه، قصد إليها، أي خبلقه و: } ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء{وقال سفيان بن عيينة وابن كيسان يف قوله . ضعيف

ويذكر عن أيب العالية الرياحي يف هذه اآلية أنه . على دون تكييف وال حتديد، واختاره الطربي: وقيل. فهذا قول
ارتفاع أمره، وهو خبار املاء الذي وقع  -واهللا أعلم  -ومراده من ذلك : قال البيهقي. استوى مبعىن أنه ارتفع: يقال

املعىن استوىل، كما : وقيل. وهذا يأباه وصف الكالم: وقال ابن عطية. خانإن املستوى الد: وقيل. منه خلق السماء
  :قال الشاعر

  من غري سيف ودم مهراق... قد استوى بشر على العراق 
  ].٥: طه[} الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى{: وهذا إمنا جييء يف قوله تعاىل: قال ابن عطية

. إن شاء اهللا تعاىل" األعراف"وسيأيت هلذا الباب مزيد بيان يف سورة . مبعىن قد تقدم يف قول الفراء علي وإيل: قلت
  .والقاعدة يف هذه اآلية وحنوها منع احلركة والنقلة

وقال يف ". حم السجدة"يظهر من هذه اآلية أنه سبحانه خلق األرض قبل السماء، وكذلك يف  -السادسة
َوالْأَْرَض بَْعَد ذَِلكَ { : فوصف خلقها، مث قال] ٢٧: النازعات[} لسََّماُء َبَناهَاأَأَْنُتْم أََشدُّ َخلْقاً أَمِ ا{: النازعات
الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َخلََق {فكأن السماء على هذا خلقت قبل األرض، وقال تعاىل ]. ٣٠: النازعات[} َدَحاهَا

وقال جماهد . لقت أوال، حكاه عنه الطربيإن السماء خ: وهذا قول قتادة] ١: األنعام[} السََّماَواِت َواَألْرَض
إنه تعاىل أيبس املاء الذي كان عرشه عليه فجعله أرضا وثار منه دخان فارتفع، فجعله مساء : وغريه من املفسرين

فصار خلق األرض قبل خلق السماء، مث قصد أمره إىل السماء فسواهن سبع مساوات، مث دحا األرض بعد ذلك، 
  .دحوةوكانت إذ خلقها غري م

وقول قتادة خيرج على وجه صحيح إن شاء اهللا تعاىل، وهو أن اهللا تعاىل خلق أوال دخان السماء مث خلق : قلت
  .األرض، مث استوى إىل السماء وهي دخان فسواها، مث دحا األرض بعد ذلك

ابن عباس، وعن ومما يدل على أن الدخان خلق أوال قبل األرض ما رواه السدي عن أيب مالك، وعن أيب صاحل عن 
ُهَو الَِّذي {: مرة اهلمداين عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله عز وجل

إن اهللا تبارك : قال] ٢٩: البقرة[} َخلََق لَكُْم َما ِفي اَألْرضِ َجِميعاً ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء فََسوَّاُهنَّ سَْبَع َسَماوَاٍت
اىل كان عرشه على املاء ومل خيلق شيئا قبل املاء، فلما أراد أن خيلق اخللق أخرج من املاء دخانا فارتفع فوق املاء، وتع

فسما عليه، فسماه مساء، مث أيبس املاء فجعله أرضا واحدة، مث فتقها فجعلها سبع أرضني يف يومني، يف األحد 
} نْ َوالْقَلَمِ{: الذي ذكر اهللا تبارك وتعاىل يف القرآن بقوله واحلوت هو النون -فجعل األرض على حوت . واالثنني



على صفاة، والصفاة على ظهر ملك، وامللك على الصخرة، والصخرة يف ] املاء[واحلوت يف املاء و] ١: القلم[
فتحرك احلوت فاضطرب، فتزلزلت  -ليست يف السماء وال يف األرض : وهي الصخرة اليت ذكر لقمان -الريح 
َوأَلْقَى ِفي الْأَْرضِ َروَاِسيَ أَنْ {: ض، فأرسل عليها اجلبال فقرت، فاجلبال تفخر على األرض، وذلك قوله تعاىلاألر

وخلق اجلبال فيها، وأقوات أهلها وشجرها، وما ينبغي هلا يف يومني، يف الثالثاء ] ١٥: النحل[} َتِميَد بِكُْم
لََتكْفُُرونَ بِالَِّذي َخلََق اَألْرَض ِفي َيْوَمْينِ وََتْجَعلُونَ لَُه أَْنَداداً ذَِلَك َربُّ قُلْ أَإِنَّكُمْ {: واألربعاء، وذلك حني يقول

، ٩: فصلت[} َسَواًء لِلسَّاِئلَِني الْعَالَِمَني َوَجَعلَ ِفيَها َروَاِسَي ِمْن فَْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَها أَقَْواَتَها ِفي أَْرَبَعِة أَيَّامٍ
وكان ذلك الدخان من تنفس املاء حني } ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء َوِهَي ُدَخانٌ{من سأل فهكذا األمر، : يقول] ١٠

تنفس، فجعلها مساء واحدة، مث فتقها فجعلها سبع مساوات يف يومني، يف اخلميس واجلمعة وإمنا مسي يوم اجلمعة ألنه 
  مجع

خلق يف كل مساء خلقها من : قال] ١٢: فصلت[} َحى ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمَرَهاَوأَْو{فيه خلق السموات واألرض، 
املالئكة واخللق الذي فيها من البحار وجبال الربد وما ال يعلم، مث زين السماء الدنيا بالكواكب، فجعلها زينة 

َخلََق {: ولفلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش، قال فذلك حني يق. وحفظا حتفظ من الشياطني
وذكر القصة يف ] ٣٠: األنبياء[} كَاَنَتا َرتْقاً فَفََتقَْناُهَما{: ويقول] ٤: احلديد[} السََّماَواِت َوالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ

وروى وكيع عن األعمش عن أيب ظبيان . خلق آدم عليه السالم، على ما يأيت بيانه يف هذه السورة إن شاء اهللا تعاىل
: يا رب وما اكتب؟ قال: فقال. فقال له اكتب" القلم"إن أول ما خلق اهللا عز وجل من شيء : "عباس قالعن ابن 

مث خلق النون فدحا األرض عليها، فارتفع : قال. فجرى مبا هو كائن من ذلك اليوم إىل قيام الساعة. اكتب القدر
باجلبال، فإن اجلبال تفخر على األرض إىل خبار املاء ففتق منه السموات، واضطرب النون فمادت األرض فأثبتت 

والرواية . ففي هذه الرواية خلق األرض قبل ارتفاع خبار املاء الذي هو الدخان، خالف الرواية األوىل." يوم القيامة
فقد  واهللا أعلم مبا فعل،] ٣٠: النازعات[} َواَألْرضَ َبْعَد ذَِلَك َدَحاهَا{: األوىل عنه وعن غريه أوىل، لقوله تعاىل

  .اختلفت فيه األقاويل، وليس لالجتهاد فيه مدخل
: وذكر أبو نعيم عن كعب األحبار أن إبليس تغلغل إىل احلوت الذي على ظهره األرض كلها، فألقى يف قلبه، فقال
. هل تدري ما على ظهرك يا لوثيا من األمم والشجر والدواب والناس واجلبال لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك أمجع

والذي نفسي : قال كعب. فهم لوثيا بفعل ذلك، فبعث اهللا دابة فدخلت يف منخره، فعج إىل اهللا فخرجت: قال
  .بيده، إنه لينظر إليها بني يديه وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت حيث كانت

مسنده عن أىب  أصل خلق األشياء كلها من املاء ملا رواه ابن ماجة يف سننه، وأبو حامت البسيت يف صحيح -السابعة
كل شيء خلق من : "قال. يا رسول اهللا، إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيين، أنبئين عن كل شيء: هريرة قال قلت

  أخربين عن: فقلت" املاء

أطعم الطعام وأفش السالم وصل األرحام وقم الليل والناس نيام تدخل : " قال. شيء إذا علمت به دخلت اجلنة
والدليل . أراد به عن كل شيء خلق من املاء" أنبئين عن كل شيء: "حامت قول أيب هريرةقال أبو " . اجلنة بسالم

وروى . وإن مل يكن خملوقا" كل شيء خلق من املاء: "على صحة هذا جواب املصطفى عليه السالم إياه حيث قال
أول شيء خلقه اهللا إن : " سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه كان حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 -وإمنا أراد : قال البيهقي. ويروى ذلك أيضا عن عبادة بن الصامت مرفوعا" القلم وأمره فكتب كل شيء يكون



وذلك بني يف حديث عمران بن حصني، مث ". القلم"أول شيء خلقه بعد خلق املاء والريح والعرش  -واهللا أعلم 
: بن حبيب املكي عن محيد بن قيس األعرج عن طاووس قالوذكر عبدالرزاق بن عمر . خلق السموات واألرض

. من املاء والنور والظلمة والريح والتراب: مم خلق اخللق؟ قال: جاء رجل إىل عبداهللا بن عمرو بن العاص فسأله
بن  مث أتى الرجل عبداهللا بن الزبري فسأله، فقال مثل قول عبداهللا: قال. ال أدري: فمم خلق هؤالء؟ قال: قال الرجل

من املاء والنور والظلمة والريح : مم خلق اخللق؟ قال: فأتى الرجل عبداهللا بن عباس فسأله، فقال: قال. عمرو
َوَسخََّر لَكُْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ { : فمم خلق هؤالء؟ فتال عبداهللا بن عباس: قال الرجل. والتراب
قال . ما كان ليأيت هبذا إال رجل من أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم: ل الرجلفقا] ١٣: اجلاثية[} َجِميعاً ِمْنُه
خلق املاء أوال، أو املاء وما شاء من خلقه ال . أراد أن مصدر اجلميع منه، أي من خلقه وإبداعه واختراعه: البيهقي

ال إله غريه وال خالق سواه، عن أصل وال على مثال سبق، مث جعله أصال ملا خلق بعد، فهو املبدع وهو البارئ 
  .سبحانه جل وعز

ومل يأت لألرض يف التنزيل عدد صريح ال . ذكر تعاىل أن السموات سبع} فََسوَّاُهنَّ سَْبَع َسَماوَاٍت{: قوله تعاىل
مثلهن ومن األرض : وقد اختلف فيه، فقيل] ١٢: الطالق[} َوِمَن اَألْرضِ ِمثْلَُهنَّ{ : حيتمل التأويل إال قوله تعاىل

أي يف } َوِمَن اَألْرضِ ِمثْلَُهنَّ{: وقيل. أي يف العدد، ألن الكيفية والصفة خمتلفة باملشاهدة واألخبار، فتعني العدد
  غلظهن

والصحيح األول، وأهنا سبع كالسماوات . هي سبع إال أنه مل يفتق بعضها من بعض، قال الداودي: وقيل. وما بينهن
من أخذ شربا من األرض : "قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول روى مسلم عن سعيد بن زيد. سبع

: ومن حديث أيب هريرة". إىل"بدل " من"وعن عائشة رضي اهللا عنها مثله، إال أن فيه " . ظلما طوقه إىل سبع أرضني
سعيد اخلدري عن وروى النسائي عن أيب " ال يأخذ أحد شربا من األرض بغري حقه إال طوقه اهللا إىل سبع أرضني"

قال موسى عليه السالم يا رب علمين شيئا أذكرك به وأدعوك به قال يا : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
موسى قل ال إله إال اهللا قال موسى يا رب كل عبادك يقول هذا قال قل ال إله إال اهللا قال ال إله إال أنت إمنا أريد 

لسموات السبع وعامرهن غريي واألرضني السبع يف كفة وال إله إال اهللا يف كفة شيئا ختصين به قال يا موسى لو أن ا
بينما نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس وأصحابه : وروى الترمذي عن أيب هريرة قال" . مالت هبن ال إله إال اهللا

: اهللا ورسوله أعلم، قال :فقالوا" هل تدرون ما هذا: "إذ أتى عليهم سحاب، فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: قالوا" هل تدرون ما فوقكم -قال  -هذا العنان هذه روايا األرض يسوقه اهللا إىل قوم ال يشكرونه وال يدعونه "

: قالوا" هل تدرون كم بينكم وبينها -مث قال  -فإهنا الرقيع سقف حمفوظ وموج مكفوف : "اهللا ورسول أعلم، قال
اهللا : قالوا" هل تدرون ما فوق ذلك -: مث قال -م وبينها مسرية مخسمائة عام بينك: "اهللا ورسوله أعلم، قال
مث قال كذلك حىت عد سبع مساوات " فإن فوق ذلك مساءين بعد ما بينهما مسرية مخسمائة سنة: "ورسوله أعلم، قال

فإن "سوله أعلم، قال اهللا ور: قالوا" هل تدرون ما فوق ذلك: "مث قال. ما بني كل مساءين ما بني السماء واألرض
اهللا : قالوا" هل تدرون ما الذي حتتكم -: مث قال -فوق ذلك العرش وبينه وبني السماء بعد ما بني السماءين 

فإن حتتها : "اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا" هل تدرون ما حتت ذلك -: مث قال -فإهنا األرض : "ورسوله أعلم، قال
  األرض األخرى



والذي نفس حممد : "حىت عد سبع أرضني، بني كل أرضني مسرية مخسمائة سنة، مث قال" ئة سنةبينهما مسرية مخسما
ُهَو الْأَوَّلُ َوالْآِخُر َوالظَّاِهُر َوالَْباِطُن َوُهَو { –مث قرأ  -بيده لو أنكم دليتم حببل إىل األرض السفلى هلبط على اهللا 

هلبط على علم : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اآلية تدل على أنه أرادقراءة ر: قال أبو عيسى. } بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم
: قال. يف كل مكان وهو على عرشه كما وصف نفسه يف كتابه] علم اهللا وقدرته وسلطانه[اهللا وقدرته وسلطانه، 

وقد . واآلثار بأن األرضني سبع كثرية، وفيما ذكرنا كفاية. هذا حديث غريب، واحلسن مل يسمع من أيب هريرة
} اللَُّه الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اَألْرضِ ِمثْلَُهنَّ{: عن ابن عباس أنه قال -وامسه مسلم  -روى أبو الضحى 

سبع أرضني يف كل أرض نيب كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، : قال] ١٢: الطالق[
ابن عباس صحيح، وهو شاذ مبرة ال أعلم أليب الضحى عليه دليال،  إسناد هذا عن: قال البيهقي. وعيسى كعيسى

  .واهللا أعلم
عند سيبويه " مجيعا"يف موضع نصب " ما. "ابتداء وخرب} ُهَو الَِّذي َخلََق لَكُْم َما ِفي اَألْرضِ{: قوله تعاىل -التاسعة

" سبع. "، وأهل احلجاز يفخمونأهل جند مييلون ليدلوا على أنه من ذوات الياء" مث استوى"نصب على احلال 
وجيوز أن يكون مفعوال على تقدير يسوي بينهن . منصوب على البدل من اهلاء والنون، أي فسوى سبع مساوات

أي من قومه، قال ] ١٥٥: األعراف[} وَاْختَاَر ُموَسى قَْوَمُه َسْبِعَني َرُجالً{: سبع مساوات، كما قال اهللا جل عز
حتريك اهلاء، " هو"ابتداء وخرب واألصل يف } َوُهوَ بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم{. تصب على احلالان: وقال األخفش. النحاس

  .واإلسكان استخفاف
والسماء تكون واحدة مؤنثة، مثل عنان، وتذكريها شاذ، وتكون مجعا لسماوة يف قول األخفش، ومساءة يف قول 

. ى أن السماء مجع وإما على أهنا مفرد اسم جنسإما عل" سواهن"فجاء . الزجاج، ومجع اجلمع مساوات ومساءات
  .جعلهن سواء: وقيل. ومعىن سواهن سوى سطوحهن باإلمالس

أي مبا خلق وهو خالق كل شيء، فوجب أن يكون عاملا بكل شيء، } َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم{: قوله تعاىل -العاشرة
العامل والعليم جبميع املعلومات بعلم قدمي أزيل واحد قائم بذاته،  فهو] ١٤: امللك[} أَال َيْعلَُم َمْن َخلََق{: وقد قال

عامل بعلم قائم ال يف حمل، تعاىل اهللا عن قول أهل الزيغ : وقالت اجلهمية. ووافقنا املعتزلة على العاملية دون العلمية
َزلَُه بِِعلِْمِه َوالَْمالِئكَةُ ْن{: وقد وصف نفسه سبحانه بالعلم فقال. والضالالت، والرد على هؤالء يف كتب الديانات

} فَلَنَقُصَّنَّ َعلَْيهِْم بِِعلْمٍ{: ، وقال]١٤: هود[} فَاْعلَُموا أَنََّما أُنْزِلَ بِِعلْمِ اللَِّه{: ، وقال]١٦٦: النساء[} َيشَْهُدونَ
َوعِْنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ ال {: ، وقال]١١: فاطر[} َوَما َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى َوال َتَضُع إِلَّا بِِعلِْمِه{: ، وقال]٧: األعراف[

يُرِيُد اللَُّه {: وسندل على ثبوت علمه وسائر صفاته يف هذه السورة عند قوله. اآلية] ٥٩: األنعام[} َيْعلَُمَها إِالَّ هَُو
سائي وقالون عن نافع بإسكان اهلاء وقرأ الك. إن شاء اهللا تعاىل] ١٨٥: البقرة[} بِكُُم الُْيْسَر َوال ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر

وزاد أبو عون عن احللواين . هو وهي، إذا كان قبلها فاء أو واو أو الم أو مث، وكذلك فعل أبو عمرو إال مع مث: من
  .والباقون بالتحريك" أن ميل هو"عن قالون إسكان اهلاء من 

ِفي الْأَْرضِ َخِليفَةً قَالُوا أََتجَْعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيسِْفُك الدَِّماءَ وَإِذْ قَالَ رَبَُّك ِللَْمالِئكَةِ إِنِّي َجاِعلٌ { ٣٠: اآلية
  }َوَنْحُن ُنسَبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدُِّس لََك قَالَ إِنِّي أَْعلَُم َما ال َتْعلَُمونَ

  :فيه سبع عشرة مسألة} ضِ َخِليفَةًَوإِذْ قَالَ َربُّكَ ِللَْمالِئكَِة إِنِّي َجاِعلٌ ِفي اَألْر{: قوله تعاىل
إذ وإذا حرفا توقيت، فإذ للماضي، وإذا للمستقبل، وقد توضع } وَإِذْ قَالَ رَبَُّك ِللَْمالِئكَِة{قوله تعاىل  -األوىل

  مع مستقبل كان معناه ماضيا،" إذ"إذا جاء : وقال املربد. إحدامها موضع األخرى



معناه مكروا، وإذ ] ٣٧: األحزاب[} وَإِذْ َتقُولُ ِللَِّذي أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيِه{] ٣٠: ألنفالا[} َوإِذْ َيْمكُُر بَِك{: حنو قوله
فَإِذَا {] ٣٤: النازعات[} فَإِذَا َجاَءِت الطَّامَّةُ{: مع املاضي كان معناه مستقبال، كقوله تعاىل" إذا"وإذا جاء . قلت

  ]١: النصر[} َنْصرُ اللَِّه إِذَا َجاَء{و ] ٣٣: عبس[} َجاَءِت الصَّاخَّةُ

  :وقال ربك، واستشهد بقول األسود بن يعفر: زائدة، والتقدير" إذ: "وقال معمر بن املثىن أبو عبيدة. أي جييء
  والدهر يعقب صاحلا بفساد... فإذ وذلك ال مهاة لذكره 

اسم وهي ظرف زمان " إذ"وهذا خطأ، ألن : قال النحاس. وأنكر هذا القول الزجاج والنحاس ومجيع املفسرين
هذا اجترام من أيب عبيدة، ذكر اهللا عز وجل خلق الناس وغريهم، فالتقدير وابتدأ : وقال الزجاج. ليس مما تزاد

  :خلقكم إذ قال، فكان هذا من احملذوف الذي دل عليه الكالم، كما قال
  فسوف تصادفه أينما... فإن املنية من خيشها 
: هو مردود إىل قوله تعاىل: وقيل. ن متعلقة بفعل مقدر تقديره واذكر إذ قالوحيتمل أن تكو. يريد أينما ذهب

وقول اهللا تعاىل وخطابه . فاملعىن الذي خلقكم إذ قال ربك للمالئكة] ٢١: البقرة[} اعُْبُدوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم{
. أوامر اهللا تعاىل ونواهيه وخماطباتهوهكذا الباب كله يف . للمالئكة متقرر قدمي يف األزل بشرط وجودهم وفهمهم

وقد أتينا عليه يف كتاب األسىن يف شرح . وهذا مذهب الشيخ أيب احلسن األشعري، وهو الذي ارتضاه أبو املعايل
  أمساء اهللا احلسىن وصفات اهللا العلى

  .املالك والسيد واملصلح واجلابر، وقد تقدم بيانه: والرب
وقال أبو . وزن ملك فعل من امللك: قال ابن كيسان وغريه. املالئكة واحدها ملك} ِئكَِةِللَْمال{: قوله تعاىل -الثانية

  :الرسالة، قال لبيد: واأللوكة واملألَكة واملألُكة. عبيدة، هو مفعل من ألك إذا أرسل
  بألوك فبذلنا ما سأل... وغالم أرسلته أمه 

  :وقال آخر
  ...أبلغ النعمان عين مألكا 

  وانتظاري إنين قد طال حبسي

مألك، مث سهلوه : ألكين أي أرسلين، فأصله على هذا مألك، اهلمزة فاء الفعل فإهنم قلبوها إىل عينه فقالوا: ويقال
وقيل أصله مألك من ملك ميلك، حنو مشأل من مشل، فاهلمزة زائدة عن ابن كيسان أيضا، وقد تأيت يف . فقالوا ملك

  :الشعر على األصل، قال الشاعر
  تنزل من جو السماء يصوب... ي ولكن ملألك فلست إلنس

. واهلاء يف املالئكة تأكيد لتأنيث اجلمع، ومثله الصالدمة. ال اشتقاق للملك عند العرب. وقال النضر بن مشيل
خاطب اهللا : وقال أرباب املعاين. هي للمبالغة، كعالمة ونسابة: وقيل. اخليل الشداد، واحدها صلدم: والصالدم

لمشورة ولكن الستخراج ما فيهم من رؤية احلركات والعبادة والتسبيح والتقديس، مث ردهم إىل املالئكة ال ل
  ].٣٤: البقرة[} اْسُجُدوا آلَدَم{: قيمتهم، فقال عز وجل

هنا مبعىن خالق، ذكره الطربي عن أيب روق، ويقضي " جاعل"} إِنِّي َجاِعلٌ ِفي اَألْرضِ َخِليفَةً{: قوله تعاىل -الثالثة
روى ابن سابط عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . واألرض قيل إهنا مكة. ك تعديها إىل مفعول واحد، وقد تقدمبذل
وقرب نوح وهود وصاحل وشعيب بني زمزم والركن : ولذلك مسيت أم القرى، قال" دحيت األرض من مكة: "قال



يف األرض، أو من كان قبله من غري  يكون مبعىن فاعل، أي خيلف من كان قبله من املالئكة" خليفة"و. واملقام
واخللف . ذبيحة مبعىن مفعولة: مبعىن مفعول أي خملف، كما يقال" خليفة"وجيوز أن يكون . املالئكة على ما روي

إن شاء " األعراف"من الصاحلني، وبتسكينها من الطاحلني، هذا هو املعروف، وسيأيت له مزيد بيان يف " بالتحريك"
يف  -واملعين باخلليفة هنا . بالقاف" خليقة"اء قراءة اجلماعة، إال ما روي عن زيد بن علي فإنه قرأ بالف" خليفة"و. اهللا

آدم عليه السالم، وهو خليفة اهللا يف إمضاء أحكامه وأوامره،  -قول ابن مسعود وابن عباس ومجيع أهل التأويل 
احلديث " نعم: "اهللا أنبيا كان مرسال؟ قال يا رسول: ألنه أول رسول إىل األرض، كما يف حديث أيب ذر، قال قلت

  ملن كان رسوال ومل يكن: ويقال

كان رسوال إىل ولده، وكانوا أربعني ولدا يف عشرين بطنا يف كل بطن ذكر وأنثى، وتوالدوا : يف األرض أحد؟ فيقال
لَقَكُْم ِمْن نَفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا رَبَّكُُم الَِّذي َخ{: حىت كثروا، كما قال اهللا تعاىل

وعاش تسعمائة وثالثني سنة، . وأنزل عليهم حترمي امليتة والدم ومل اخلنزير]. ١: النساء[} ِمْنُهَما رِجَاالً كَِثرياً َونَِساًء
  .مهكذا ذكر أهل التوراة وروي عن وهب بن منبه أنه عاش ألف سنة، واهللا أعل

وال . هذه اآلية أصل يف نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام اخلليفة -الرابعة
خالف يف وجوب ذلك بني األمة وال بني األئمة إال ما روي عن األصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل 

ة يف الدين بل يسوغ ذلك، وأن األمة مىت أقاموا حجهم إهنا غري واجب: من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه، قال
وجهادهم، وتناصفوا فيما بينهم، وبذلوا احلق من أنفسهم، وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها، وأقاموا 

: ودليلنا قول اهللا تعاىل. احلدود على من وجبت عليه، أجزأهم ذلك، وال جيب عليهم أن ينصبوا إماما يتوىل ذلك
، ]٢٦: ص[} َيا َداُوُد إِنَّا َجَعلَْناكَ َخِليفَةً ِفي اَألْرضِ{: ، وقوله تعاىل]٣٠: البقرة[} إِنِّي َجاِعلٌ ِفي اَألْرضِ َخِليفَةً{

جيعل منهم أي ] ٥٥: النور[} َوَعدَ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم ِفي اَألْرضِ{: وقال
  .خلفاء، إىل غري ذلك من اآلي

وأمجعت الصحابة على تقدمي الصديق بعد اختالف وقع بني املهاجرين واألنصار يف سقيفة بين ساعدة يف التعيني، 
إن العرب ال : منا أمري ومنكم أمري، فدفعهم أبو بكر وعمر واملهاجرون عن ذلك، وقالوا هلم: حىت قالت األنصار

فلو كان فرض اإلمام غري واجب . حلي من قريش، ورووا هلم اخلرب يف ذلك، فرجعوا وأطاعوا لقريشتدين إال هلذا ا
إهنا ليست بواجبة ال يف قريش وال : ال يف قريش وال يف غريهم ملا ساغت هذه املناظرة واحملاورة عليها، ولقال قائل

لصديق رضي اهللا عنه ملا حضرته الوفاة عهد مث إن ا. يف غريهم، فما لتنازعكم وجه وال فائدة يف أمر ليس بواجب
  إىل عمر يف اإلمامة، ومل يقل له أحد هذا أمر غري

واجب علينا وال عليك، فدل على وجوهبا وأهنا ركن من أركان الدين الذي به قوام املسلمني، واحلمد هللا رب 
  .العاملني

كيد لقضية العقل، فأما معرفة اإلمام فإن ذلك جيب نصبه عقال، وإن السمع إمنا ورد على جهة التأ: وقالت الرافضة
وهذا فاسد، ألن العقل ال يوجب وال حيظر وال يقبح وال حيسن، وإذا كان . مدرك من جهة السمع دون العقل

  .كذلك ثبت أهنا واجبة من جهة الشرع ال من جهة العقل، وهذا واضح
  :فإن قيل وهي

فخربونا هل جيب من جهة السمع بالنص على اإلمام من جهة  إذا سلم أن طريق وجوب اإلمامة السمع، -اخلامسة



الرسول صلى اهللا عليه وسلم، أم من جهة اختيار أهل احلل والعقد له، أم بكمال خصال األئمة فيه، ودعاؤه مع 
  .ذلك إىل نفسه كاف فيه؟

لذي يعرف به اإلمام هو اختلف الناس يف هذا الباب، فذهبت اإلمامية وغريها إىل أن الطريق ا: فاجلواب أن يقال
النظر طريق إىل معرفة اإلمام، وإمجاع أهل : وعندنا. النص من الرسول عليه السالم وال مدخل لالختيار فيه

االجتهاد طريق أيضا إليه، وهؤالء الذين قالوا ال طريق إليه إال النص بنوه على أصلهم أن القياس والرأي واالجتهاد 
فرقة تدعي النص على أيب : مث اختلفوا على ثالث فرق. بطلوا القياس أصال وفرعاباطل ال يعرف به شيء أصال، وأ

والدليل على . بكر، وفرقة تدعي النص على العباس، وفرقة تدعي النص على علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم
ه حبيث ال جيوز فقد النص وعدمه على إمام بعينه هو أنه صلى اهللا عليه وسلم لو فرض على األمة طاعة إمام بعين

العدول عنه إىل غريه لعلم ذلك، الستحالة تكليف األمة بأسرها طاعة اهللا يف غري معني، وال سبيل هلم إىل العلم 
بذلك التكليف، وإذا وجب العلم به مل خيل ذلك العلم من أن يكون طريقه أدلة العقول أو اخلرب، وليس يف العقل ما 

وكذلك ليس يف اخلرب ما يوجب العلم بثبوت إمام معني، ألن ذلك اخلرب إما يدل على ثبوت اإلمامة لشخص معني، 
  أن يكون تواترا أوجب العلم ضرورة أو استدالال، أو يكون من أخبار اآلحاد، وال جيوز أن يكون

طريقه التواتر املوجب للعلم ضرورة أو داللة، إذ لو كان كذلك لكان كل مكلف جيد من نفسه العلم بوجوب 
لذلك املعني وأن ذلك من دين اهللا عليه، كما أن كل مكلف علم أن من دين اهللا الواجب عليه مخس  الطاعة

صلوات، وصوم رمضان، وحج البيت وحنوها، وال أحد يعلم ذلك من نفسه ضرورة، فبطلت هذه الدعوى، وبطل 
ري إىل نقل النص على اإلمام بأي وأيضا فإنه لو وجب املص. أن يكون معلوما بأخبار اآلحاد الستحالة وقوع العلم به

وجه كان، وجب إثبات إمامة أيب بكر والعباس، ألن لكل واحد منهما قوما ينقلون النص صرحيا يف إمامته، وإذا 
كذلك الواحد، إذ ليس أحد الفرق أوىل بالنص من  -على ما يأيت بيانه  -بطل إثبات الثالثة بالنص يف وقت واحد 

فإن تعسف متعسف وادعى . نص لعدم الطريق املوصل إليه ثبت االختيار واالجتهادوإذا بطل ثبوت ال. اآلخر
التواتر والعلم الضروري بالنص فينبغي أن يقابلوا على الفور بنقيض دعواهم يف النص على أيب بكر وبأخبار يف 

النص، وهم اخللق ذلك كثرية تقوم أيضا يف مجلتها مقام النص، مث ال شك يف تصميم من عدا اإلمامية على نفي 
والعلم الضروري ال جيتمع على نفيه من ينحط عن معشار أعداد خمالفي اإلمامية، ولو جاز رد . الكثري واجلم الغفري

  .الضروري يف ذلك جلاز أن ينكر طائفة بغداد والصني األقصى وغريمها
عنه، وأن األمة كفرت هبذا النص يف رد األحاديث اليت احتج هبا اإلمامية يف النص على علي رضي اهللا  -السادسة

من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله : "وارتدت، وخالفت أمر الرسول عنادا، منها قوله عليه السالم
بفاء التعقيب علم أن املراد بقوله " فعلي مواله: "واملوىل يف اللغة مبعىن أوىل، فلما قال: قالوا" . وعاد من عاداه

أنت : "فوجب أن يكون أراد بذلك اإلمامة وأنه مفترض الطاعة، وقوله عليه السالم لعلي. وىلأنه أحق وأ" موىل"
ومنزلة هارون معروفة، وهو أنه كان مشاركا له يف النبوة : قالوا" . مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي

أن املراد به اخلالفة، إىل غري ذلك مما  ومل يكن ذلك لعلي، وكان أخا له ومل يكن ذلك لعلي، وكان خليفة، فعلم
  .احتجوا به على ما يأيت ذكره يف هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل

أنه ليس مبتواتر، وقد اختلف يف صحته، وقد طعن فيه أبو داود السجستاين وأبو حامت : واجلواب عن احلديث األول
مزينة وجهينة وغفار وأسلم موايل دون الناس : " قال الرازي، واستدال على بطالنه بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم



لكان أحد اخلربين " من كنت مواله فعلي مواله: " فلو كان قد قال: قالوا" . كلهم ليس هلم موىل دون اهللا ورسوله
  .كذبا

يلته، وهو أن اخلرب وإن كان صحيحا رواه ثقة عن ثقة فليس فيه ما يدل على إمامته، وإمنا يدل على فض: جواب ثان
} فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْوالُه{ : من كنت وليه فعلي وليه، قال اهللا تعاىل: وذلك أن املوىل مبعىن الويل، فيكون معىن اخلرب

  .وكان املقصود من اخلرب أن يعلم الناس أن ظاهر علي كباطنه، وذلك فضيلة عظيمة لعلي. أي وليه] ٤: التحرمي[
. أنت موالي: على سبب، وذلك أن أسامة وعليا اختصما، فقال علي ألسامة وهو أن هذا اخلرب ورد: جواب ثالث

من : "لست موالك، بل أنا موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: فقال
  " .كنت مواله فعلي مواله

: م يف قصة اإلفك يف عائشة رضي اهللا عنهاوهو أن عليا عليه السالم ملا قال للنيب صلى اهللا عليه وسل: جواب رابع
شق ذلك عليها، فوجد أهل النفاق جماال فطعنوا عليه وأظهروا الرباءة منه، فقال النيب صلى اهللا . النساء سواها كثري

 عليه وسلم هذا املقال ردا لقوهلم، وتكذيبا هلم فيما قدموا عليه من الرباءة منه والطعن فيه، وهلذا ما روي عن مجاعة
ما كنا نعرف املنافقني على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال ببغضهم لعلي عليه : من الصحابة أهنم قالوا

وأما احلديث الثاين فال خالف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يرد مبنزلة هارون من موسى اخلالفة بعده، . السالم
وما  -" املائدة"على ما يأيت من بيان وفاتيهما يف سورة  -وال خالف أن هارون مات قبل موسى عليهما السالم 

: اخلالفة لقال" أنت مين مبنزلة هارون من موسى: " كان خليفة بعده وإمنا كان اخلليفة يوشع بن نون، فلو أراد بقوله
ى أهلي يف أنت مين مبنزلة يوشع من موسى، فلما مل يقل هذا دل على أنه مل يرد هذا، وإمنا أراد أين استخلفتك عل

  حيايت وغيبوبيت عن أهلي، كما كان هارون خليفة موسى على قومه ملا خرج إىل مناجاة

إن هذا احلديث خرج على سبب، وهو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا خرج إىل غزوة تبوك : وقد قيل. ربه
إمنا خلفه بغضا وقلى له، : لوااستخلف عليا عليه السالم يف املدينة على أهله وقومه، فأرجف به أهل النفاق وقا

كذبوا بل خلفتك كما : "فقال! إن املنافقني قالوا كذا وكذا: فخرج علي فلحق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وقال له
وإذا ثبت أنه أراد االستخالف " . أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى: "وقال" . خلف موسى هارون

 هذه الفضيلة غريه، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم استخلف يف كل غزاة غزاها على زعمهم فقد شارك عليا يف
ابن أم مكتوم، وحممد بن مسلمة وغريمها من أصحابه، على أن مدار هذا اخلرب على سعد : رجال من أصحابه، منهم

يب صلى اهللا عليه وروي أن الن. وروي يف مقابلته أليب بكر وعمر ما هو أوىل منه. بن أيب وقاص وهو خرب واحد
إهنما ال غىن يب عنهما إن منزلتهما مين : "أال تنفذ أبا بكر وعمر؟ فقال: وسلم ملا أنفذ معاذ بن جبل إىل اليمن قيل له

أبو بكر : "وروي عنه عليه السالم أنه قال" . مها وزيراي يف أهل األرض: "وقال" . مبنزلة السمع والبصر من الرأس
وهذا اخلرب ورد ابتداء، وخرب علي ورد على سبب، فوجب أن يكون أبو بكر " . وسىوعمر مبنزلة هارون من م

  .أوىل منه باإلمامة، واهللا أعلم
النص، وقد تقدم اخلالف فيه، وقال به : واختلف فيما يكون به اإلمام إماما وذلك ثالث طرق، أحدها -السابعة

كر ابن أخت عبدالواحد وأصحابه وطائفة من أيضا احلنابلة ومجاعة من أصحاب احلديث واحلسن البصري وب
فإذا نص . وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نص على أيب بكر باإلشارة، وأبو بكر على عمر. اخلوارج

املستخلف على واحد معني كما فعل الصديق، أو على مجاعة كما فعل عمر، وهو الطريق الثاين، ويكون التخيري 
الطريق . ما فعل الصحابة رضي اهللا عنهم يف تعيني عثمان بن عفان رضي اهللا عنهإليهم يف تعيني واحد منهم ك



إمجاع أهل احلل والعقد، وذلك أن اجلماعة يف مصر من أنصار املسلمني إذا مات إمامهم ومل يكن هلم إمام : الثالث
عليه ورضوه فإن كل  وال استخلف فأقام أهل ذلك املصر الذي هو حضرة اإلمام وموضعه إماما ألنفسهم اجتمعوا

من خلفهم وأمامهم من املسلمني يف اآلفاق يلزمهم الدخول يف طاعة ذلك اإلمام، إذا مل يكن اإلمام معلنا بالفسق 
  والفساد، ألهنا دعوة

حميطة هبم جتب إجابتها وال يسع أحد التخلف عنها ملا يف إقامة إمامني من اختالف الكلمة وفساد ذات البني، قال 
ثالث ال يغل عليهن قلب مؤمن إخالص العمل هللا ولزوم اجلماعة ومناصحة والة : " صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا

  " .األمر فإن دعوة املسلمني من ورائهم حميطة
ال : فإن عقدها واحد من أهل احلل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغري فعله، خالفا لبعض الناس حيث قال -الثامنة

أهل احلل والعقد، ودليلنا أن عمر رضي اهللا عنه عقد البيعة أليب بكر ومل ينكر أحد من تنعقد إال جبماعة من 
من انعقدت له : قال اإلمام أبو املعايل. الصحابة ذلك، وألنه عقد فوجب أال يفتقر إىل عدد يعقدونه كسائر العقود
  .هذا جممع عليهو: اإلمامة بعقد واحد فقد لزمت، وال جيوز خلعه من غري حدث وتغري أمر، قال

فإن تغلب من له أهلية اإلمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا، وقد سئل سهل  -التاسعة
جتيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، وال : ما جيب علينا ملن غلب على بالدنا وهو إمام؟ قال: بن عبداهللا التستري

ولو وثب على األمر : وقال ابن خويز منداد. ئتمنك على سر من أمر الدين مل تفشهتنكر فعاله وال تفر منه، وإذا ا
  .من يصلح له من غري مشورة وال اختيار وبايع له الناس متت له البيعة، واهللا أعلم

إنه ال يفتقر إىل الشهود، ألن الشهادة ال : واختلف يف الشهادة على عقد اإلمامة، فقال بعض أصحابنا -العاشرة
يفتقر إىل شهود، فمن قال : ومنهم من قال. ت إال بسمع قاطع، وليس ههنا مسع قاطع يدل على إثبات الشهادةتثب

لو مل تعقد فيه الشهادة أدى إىل أن يدعي كل مدع أنه عقد له سرا، وتؤدي إىل اهلرج والفتنة، : هبذا احتج بأن قال
للُجبّائي حيث قال باعتبار أربعة شهود وعاقد ومعقود فوجب أن تكون الشهادة معتربة ويكفي فيها شاهدان، خالفا 

  ودليلنا أنه ال خالف بيننا. له، ألن عمر حيث جعلها شورى يف ستة دل على ذلك

  .وبينه أن شهادة االثنني معتربة، وما زاد خمتلف فيه ومل يدل عليه الدليل فيجب أال يعترب
  :شرائط اإلمام، وهي أحد عشر -احلادية عشرة 

  وقد اختلف يف هذا" . األئمة من قريش: "أن يكون من صميم قريش، لقوله صلى اهللا عليه وسلم: األول
أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة املسلمني جمتهدا ال حيتاج إىل غريه يف االستفتاء يف احلوادث، : الثاين 

  وهذا متفق عليه
ري اجليوش وسد الثغور ومحاية البيضة وردع األمة أن يكون ذا خربة ورأي حصيف بأمر احلرب وتدب: الثالث 

  واالنتقام من الظامل واألخذ للمظلوم
أن يكون ممن ال تلحقه رقة يف إقامة احلدود وال فزع من ضرب الرقاب وال قطع األبشار والدليل على هذا : الرابع

ذلك كله جمتمعا فيه، وألنه هو  كله إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم، ألنه ال خالف بينهم أنه ال بد من أن يكون
الذي يويل القضاة واحلكام، وله أن يباشر الفصل واحلكم، ويتفحص أمور خلفائه وقضاته، ولن يصلح لذلك كله 

  .واهللا أعلم. إال من كان عاملا بذلك كله قيما به
  .أن يكون حرا، وال خفاء باشتراط حرية اإلمام وإسالمه وهو السادس : اخلامس



وأمجعوا على أن املرأة ال جيوز أن تكون إماما وإن اختلفوا يف . يكون ذكرا، سليم األعضاء وهو الثامن أن: السابع
  جواز كوهنا قاضية فيما جتوز شهادهتا فيه

  أن يكون بالغا عاقال، وال خالف يف ذلك: التاسع والعاشر 
د اإلمامة لفاسق، وجيب أن يكون من أن يكون عدال، ألنه ال خالف بني األمة أنه ال جيوز أن تعق: احلادي عشر

  أئمتكم شفعاؤكم فانظروا: "أفضلهم يف العلم، لقوله عليه السالم

} إِنَّ اللََّه اْصطَفَاُه َعلَْيكُْم َوَزاَدُه َبْسطَةً ِفي الِْعلْمِ َوالْجِْسمِ{: ويف التنزيل يف وصف طالوت" . مبن تستشفعون
معناه اختاره، وهذا " اصطفاه: "وقوله. ل على القوة وسالمة األعضاءفبدأ بالعلم مث ذكر ما يد] ٢٤٧: البقرة[

وليس من شرطه أن يكون معصوما من الزلل واخلطأ، وال عاملا بالغيب، وال أفرس األمة . يدل على شرط النسب
ر وال أشجعهم، وال أن يكون من بين هاشم فقط دون غريهم من قريش، فإن اإلمجاع قد انعقد على إمامة أيب بك

  .وعثمان وليسوا من بين هاشم
جيوز نصب املفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وأال يستقيم أمر األمة، وذلك أن اإلمام إمنا  -الثانية عشرة

نصب لدفع العدو ومحاية البيضة وسد اخللل واستخراج احلقوق وإقامة احلدود وجباية األموال لبيت املال وقسمتها 
مة األفضل اهلرج والفساد وتعطيل األمور اليت ألجلها ينصب اإلمام كان ذلك عذرا فإذا خيف بإقا. على أهلها

ظاهرا يف العدول عن الفاضل إىل املفضول، ويدل على ذلك أيضا علم عمر وسائر األمة وقت الشورى بأن الستة 
هم عليه من غري فيهم فاضل ومفضول، وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى املصلحة إىل ذلك واجتمعت كلمت

  .إنكار أحد عليهم، واهللا أعلم
إنه تنفسخ إمامته وخيلع بالفسق الظاهر : اإلمام إذا نصب مث فسق بعد انربام العقد فقال اجلمهور -الثالثة عشرة

 املعلوم، ألنه قد ثبت أن اإلمام إمنا يقام إلقامة احلدود واستيفاء احلقوق وحفظ أموال األيتام واجملانني والنظر يف
فلو جوزنا أن . أمورهم إىل غري ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام هبذه األمور والنهوض هبا

يكون فاسقا أدى إىل إبطال ما أقيم ألجله، أال ترى يف االبتداء إمنا مل جيز أن يعقد للفاسق ألجل أنه يؤدي إىل إبطال 
ال ينخلع إال بالكفر أو بترك إقامة الصالة أو الترك إىل دعائها أو : وقال آخرون. ما أقيم له، وكذلك هذا مثله

وأال ننازع األمر أهله قال إال أن تروا كفرا بواحا عندكم : "شيء من الشريعة، لقوله عليه السالم يف حديث عبادة
  "من اهللا فيه برهان

وعن أم سلمه عن النيب صلى . سلمأخرجهما م. احلديث" ال ما أقاموا فيكم الصالة: "ويف حديث عوف بن مالك
إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن : " اهللا عليه وسلم قال

أخرجه . أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه". ال ما صلوا  -: يا رسول اهللا أال نقاتلهم؟ قال: قالوا -من رضي وتابع 
  .أيضا مسلم
فأما إذا مل جيد نقصا فهل له أن . وجيب عليه أن خيلع نفسه إذا وجد يف نفسه نقصا يؤثر يف اإلمامة -الرابعة عشرة

ومنهم . ليس له أن يفعل ذلك وإن فعل مل تنخلع إمامته: يعزل نفسه ويعقد لغريه؟ اختلف الناس فيه، فمنهم من قال
: انعزل قول أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه والدليل على أن اإلمام إذا عزل نفسه. له أن يفعل ذلك: من قال

ال نقيلك وال نستقيلك، قدمك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لديننا فمن ذا : وقول الصحابة. أقيلوين أقيلوين
فلو مل يكن له أن يفعل ذلك ألنكرت الصحابة ! رضيك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لديننا فال نرضاك! يؤخرك



فلما أقرته الصحابة على ذلك علم أن لإلمام . ليس لك أن تقول هذا، وليس لك أن تفعله: له ذلك عليه ولقالت
فإن اإلمام . أن يفعل ذلك، وألن اإلمام ناظر للغيب فيجب أن يكون حكمه حكم احلاكم، والوكيل إذا عزل نفسه

غريه يف شيء له أن يعزل نفسه،  هو وكيل األمة ونائب عنها، وملا اتفق على أن الوكيل واحلاكم ومجيع من ناب عن
  .واهللا أعلم. وكذلك اإلمام جبب أن يكون مثله

إذا انعقدت اإلمامة باتفاق أهل احلل والعقد أو بواحد على ما تقدم وجب على الناس كافة  -اخلامسة عشرة 
 عن البيعة لعذر ومن تأىب. مبايعته على السمع والطاعة، وإقامة كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وإذا بويع خلليفتني فاخلليفة األول وقتل اآلخر، . عذر، ومن تأىب لغري عذر جرب وقهر، لئال تفترق كلمة املسلمني
واألول أظهر، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه . واختلف يف قتله هل هو حمسوس أو معىن فيكون عزله قتله وموته

  .رواه أبو سعيد اخلدري أخرجه مسلم" . خر منهماإذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآل: "وسلم

ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده ومثرة : "ويف حديث عبداهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه مسعه يقول
: رواه مسلم أيضا، ومن حديث عرفجة" . قلبه فليطعه أن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوه عنق اآلخر

وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامني، وألن ذلك يؤدي إىل النفاق واملخالفة " . السيف كائنا من كانفاضربوه ب"
والشقاق وحدوث الفنت وزوال النعم، لكن إن تباعدت األقطار وتباينت كاألندلس وخراسان جاز ذلك، على ما 

  .يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل
عروف العدالة وجب على الناس جهاده، فإن كان اإلمام فاسقا لو خرج خارجي على إمام م -السادسة عشرة

واخلارجي مظهر للعدل مل ينبغ للناس أن يسرعوا إىل نصرة اخلارجي حىت يتبني أمره فيما يظهر من العدل، أو تتفق 
كلمة اجلماعة على خلع األول، وذلك أن كل من طلب مثل هذا األمر أظهر من نفسه الصالح حىت إذا متكن رجع 

  .إىل عادته من خالف من ما أظهر
قال اإلمام أبو . فأما إقامة إمامني أو ثالثة يف عصر واحد وبلد واحد فال جيوز إمجاعا ملا ذكرنا -السابعة عشرة

لو اتفق عقد اإلمامة لشخصني نزل : ذهب أصحابنا إىل منع عقد اإلمامة لشخصني يف طريف العامل، مث قالوا: املعايل
والذي عندي فيه أن : قال. وليني امرأة واحدة من زوجني من غري أن يشعر أحدمها بعقد اآلخرذلك منزلة تزويج 

فأما إذا بعد . عقد اإلمامة لشخصني يف صقع واحد متضايق اخلطط واملخاليف غري جائز وقد حصل اإلمجاع عليه
وكان األستاذ أبو . اطعاملدى وختلل بني اإلمامني شسوع النوى فلالحتمال يف ذلك جمال وهو خارج عن القو

وذهبت الكرامية إىل . إسحاق جيوز ذلك يف إقليمني متباعدين غاية التباعد لئال تتعطل حقوق الناس وأحكامهم
. جواز نصب إمامني من غري تفصيل، ويلزمهم إجازة ذلك يف بلد واحد، وصاروا إىل أن عليا ومعاوية كانا إمامني

  ناحيتني كان كل واحد منهما أقوم مبا يف يديه وأضبط ملا يليه، وألنه وإذا كانا اثنني يف بلدين أو: قالوا

ملا جاز بعثة نبيني يف عصر واحد ومل يؤد ذلك إىل إبطال النبوة كانت اإلمامة أوىل، وال تؤدي ذلك إىل إبطال 
وأما معاوية . عليه وألن األمة" فاقتلوا اآلخر منهما: "واجلواب أن ذلك جائز لوال منع الشرع منه، لقوله. اإلمامة

ومما يدل على هذا إمجاع األمة يف عصرمها . فلم يدع اإلمامة لنفسه وإمنا ادعى والية الشام بتولية من قبله من األئمة
العقل ال حييل ذلك وليس يف السمع ما : فإن قالوا. على أن اإلمام أحدمها، وال قال أحدمها إين إمام وخمالفي إمام

  .السمع اإلمجاع، وقد وجد على املنع أقوى: وقلنا. مينع منه
قد علمنا قطعا أن املالئكة ال تعلم إال ما أعلمت وال تسبق بالقول، } قَالُوا أََتْجَعلُ ِفيَها َمْن يُفِْسُد ِفيهَا{: قوله تعاىل



أََتجَْعلُ ِفيَها {: قالواخرج على جهة املدح هلم، فكيف } ال َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْولِ{: وذلك عام يف مجيع املالئكة، ألن قوله
املعىن أهنم ملا مسعوا لفظ خليفة فهموا أن يف بين آدم من يفسد، إذ اخلليفة املقصود منه : ؟ فقيل} َمْن ُيفِْسُد ِفيهَا

اإلصالح وترك الفساد، لكن عمموا احلكم على اجلميع باملعصية، فبني الرب تعاىل أن فيهم من يفسد ومن ال يفسد 
إن : وقيل. وحقق ذلك بأن علم آدم األمساء، وكشف هلم عن مكنون علمه} إِنِّي أَْعلَُم{: لوهبمفقال تطييبا لق

وذلك ألن األرض كان فيها اجلن قبل خلق آدم . املالئكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد اجلن وسفكهم الدماء
م وأحلقهم بالبحار ورؤوس اجلبال، فمن فأفسدوا وسفكوا الدماء، فبعث اهللا إليهم إبليس يف جند من املالئكة فقتله

هل هذا اخلليفة على طريقة من تقدم : على جهة االستفهام احملض} أََتجَْعلُ ِفيهَا{: فجاء قوهلم. حينئذ دخلته العزة
إن اهللا تعاىل أعلمهم أن اخلليفة سيكون من ذريته . وقال ابن زيد وغريه. من اجلن أم ال؟ قاله أمحد بن حيىي ثعلب

فسدون يف األرض ويسفكون الدماء، فقالوا لذلك هذه املقالة، إما على طريق التعجب من استخالف اهللا من قوم ي
يعصيه أو من عصيان اهللا من يستخلفه يف أرضه وينعم عليه بذلك، وإما على طريق االستعظام واإلكبار للفصلني 

ا جعل يف األرض خلقا أفسدوا وسفكوا الدماء، كان اهللا أعلمهم أنه إذ: وقال قتادة. االستخالف والعصيان: مجيعا
  .أهو الذي أعلمهم أم غريه} إِنِّي َجاِعلٌ ِفي اَألْرضِ َخِليفَةً{: فسألوا حني قال تعاىل

كان اهللا : قال" أجتعل فيها من يفسد فيها"أخربنا معمر عن قتادة يف قوله : وهذا قول حسن، رواه عبدالرزاق قال
ويف . أََتجَْعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها {: رض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فلذلك قالواأعلمهم أنه إذا كان يف األ

أجتعل فيها الذي : الكالم حذف على مذهبه، واملعىن إين جاعل يف األرض خليفة يفعل كذا ويفعل كذا، فقالوا
لم واستنباطه من مقتضى األلفاظ وذلك ال أعلمتناه أم غريه؟ والقول األول أيضا حسن جدا، ألن فيه استخراج الع

كيف تركتم : "إن سؤاله تعاىل للمالئكة بقوله: وقد قيل. يكون إال من العلماء، وما بني القولني حسن، فتأمله
أجتعل فيها، وإظهار ملا سبق : إمنا هو على جهة التوبيخ ملن قال -على ما ثبت يف صحيح مسلم وغريه  -" عبادي

  .} إِنِّي أَْعلَُم َما ال َتْعلَُمونَ{: هلم يف معلومه إذ قال
على " يفسد". "فيها"يف موضع نصب على املفعول بتجعل واملفعول الثاين يقوم مقامه " من"} َمْن ُيفِْسُد ِفيهَا{: قوله

على ] ٢٥: نعاماأل[} َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمعُ إِلَْيَك{: ويف التنزيل. اللفظ، وجيوز يف غري القرآن يفسدون على املعىن
وروى أسيد عن األعرج . عطف عليه، وجيوز فيه الوجهان" ويسفك. "على املعىن} وَِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ{اللفظ، 
  :بالنصب، جيعله جواب االستفهام بالواو كما قال" ويسفك الدماء: "أنه قرأ

  وبينكم املودة واإلخاء... أمل أك جاركم وتكون بيين 
: والسفاك. صببته، وكذلك الدمع، حكاه ابن فارس واجلوهري: فكت الدم أسفكه سفكاس. الصب: والسفك

وال يستعمل السفك إال يف الدم، وقد يستعمل يف نثر الكالم يقال : قال املهدوي. السفاح، وهو القادر على الكالم
وال يكون اسم على دمي، : وقيل. أصله دمي: وقيل. وواحد الدماء دم، حمذوف الالم. سفك الكالم إذا نثره

  :حرفني إال وقد حذف منه، واحملذوف منه ياء وقد نطق به على األصل، قال الشاعر
  ...فلو أنا على حجر ذحبنا 

  جرى الدميان باخلرب اليقني

والتسبيح يف كالمهم التنزيه من السوء على . أي ننزهك عما ال يليق بصفاتك} وَنْحُن ُنسَبُِّح بَِحْمِدَك{: قوله تعاىل
  :جه التعظيم، ومنه قول أعشى بين ثعلبةو



  سبحان من علقمة الفاخر... أقول ملا جاءين فخره 
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن تفسري سبحان اهللا : وروى طلحة بن عبيداهللا قال. أي براءة من علقمة

إِنَّ لََك {: هاب، قال اهللا تعاىلوهو مشتق من السبح وهو اجلري والذ" . هو تنزيه اهللا عز وجل عن كل سوء: "فقال
، "حنن"وقد تقدم الكالم يف . فاملسبح جار يف تنزيه اهللا تعاىل وتربئته من السوء] ٧: املزمل[} ِفي النََّهارِ َسْبحاً طَوِيالً

  .وال جيوز إدغام النون يف النون لئال يلتقي ساكنان
تسبيحهم صالهتم، ومنه قول اهللا : مسعود وابن عباس واختلف أهل التأويل يف تسبيح املالئكة، فقال ابن: مسألة
تسبيحهم رفع الصوت بالذكر، قاله : وقيل. أي املصلني] ١٤٣: الصافات[} فَلَْوال أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمَسبِّحَِني{: تعاىل

  :املفضل، واستشهد بقول جرير
  سبح احلجيج وكربوا إهالال... قبح اإلله وجوه تغلب كلما 

سبحان اهللا، على عرفه يف اللغة، وهو الصحيح ملا رواه أبو ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : تسبيحهم: وقال قتادة
وعن . أخرجه مسلم" . ما اصطفى اهللا ملالئكته أو لعباده سبحان اهللا وحبمده: "أي الكالم أفضل؟ قال: وسلم سئل

سبحان العلي : به مسع تسبيحا يف السموات العال عبدالرمحن بن قرط أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري
  .األعلى سبحانه وتعاىل، ذكره البيهقي

وحيتمل أن يكون . الثناء، وقد تقدم: واحلمد. أي وحبمدك خنلط التسبيح باحلمد ونصله به} بَِحْمِدَك{: قوله تعاىل
اعترضوا على جهة التسليم، أي وأنت  وحنن نسبح ونقدس، مث: اعتراضا بني الكالمني، كأهنم قالوا" حبمدك: "قوهلم

  .واهللا أعلم. احملمود يف اهلداية إىل ذلك
أي نعظمك ومنجدك ونطهر ذكرك عما ال يليق بك مما نسبك إليه امللحدون، قاله جماهد } َوُنقَدُِّس لََك{: قوله تعاىل

نقدس : "وقال قوم منهم قتادة .املعىن نطهر أنفسنا لك ابتغاء مرضاتك: وقال الضحاك وغريه. وأبو صاحل وغريمها
  .وهذا ضعيف: قال ابن عطية. الصالة: والتقديس. معناه نصلي" لك
بل معناه صحيح، فإن الصالة تشتمل على التعظيم والتقديس والتسبيح، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت

" قدس"وبناء . رجه مسلمروته عائشة أخ". سبوح قدوس رب املالئكة والروح: "وسلم يقول يف ركوعه وسجوده
: وقال. أي املطهرة] ٢١: املائدة[} اْدُخلُوا اَألْرَض الُْمقَدَّسَةَ{: كيفما تصرف فإن معناه التطهري، ومنه قوله تعاىل

وبيت املقدس مسي به ] ١٢: طه[} بِالَْواِد الُْمقَدَّسِ طُوًى{: يعين الطاهر، ومثله] ٢٣: احلشر[} الَْمِلُك الْقُدُّوُس{
قََدس، ألنه يتوضأ فيه ويتطهر، ومنه : ه املكان الذي يتقدس فيه من الذنوب أي يتطهر، ومنه قيل للسطلألن

يريد ال طهرها اهللا، أخرجه ابن ماجة يف " . ال قدست أمة ال يؤخذ لضعيفها من قويها: "ويف احلديث. القادوس
  :الطهر من غري خالف، وقال الشاعر: فالقدس. سننه

  كما شربق الولدان ثوب املقدس... الساق والنسا فأدركنه يأخذن ب
فالصالة طهرة للعبد من الذنوب، واملصلي يدخلها على أكمل األحوال لكوهنا أفضل األعمال، واهللا . أي املطهر

  .أعلم

عىن فاعل، كما إنه اسم مب: وقيل. إنه فعل مستقبل: فيه تأويالن، قيل" أعلم"} إِنِّي أَْعلَُم َما ال َتْعلَُمونَ{: قوله تعاىل
  :اهللا أكرب، مبعىن كبري، وكما قال: يقال

  على أينا تعدو املنية أول... لعمرك ما أدري وإين ألوجل 



يف " ما"وإن جعلته امسا مبعىن عامل تكون . يف موضع نصب بأعلم، وجيوز إدغام امليم يف امليم" ما"فعلى أنه فعل تكون 
إذا مسي به " أفعل"ح فيه الصرف بإمجاع من النحاة، وإمنا اخلالف يف وال يص: قال ابن عطية. موضع خفض باإلضافة

إذا " أعلم"جيوز أن تقدر التنوين يف : قال املهدوي. وكان نكرة، فسيبويه واخلليل ال يصرفانه، واألخفش يصرفه
، باإلضافة إذا ونسوة حواج بيت اهللا: قال اجلوهري. به، فيكون مثل حواج بيت اهللا" ما"قدرته مبعىن عامل، وتنصب 

  .حواج بيت اهللا، فتنصب البيت، ألنك تريد التنوين يف حواج: كن قد حججن، وإن مل يكن حججن قلت
كان : فقال ابن عباس. } َما ال َتْعلَُمونَ{: اختلف علماء التأويل يف املراد بقوله تعاىل} َما ال َتْعلَُمونَ{قوله تعاىل 

كرب ملا جعله خازن السماء وشرفه، فاعتقد أن ذلك ملزية له، فاستخف قد أعجب ودخله ال -لعنه اهللا  -إبليس 
] ٣٠: البقرة[} وََنْحُن ُنسَبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدُِّس لََك{: وقالت املالئكة. الكفر واملعصية يف جانب آدم عليه السالم

وقال ]. ٣٠: البقرة[} َما ال َتْعلَُمونَ إِنِّي أَْعلَُم{: وهي ال تعلم أن يف نفس إبليس خالف ذلك، فقال اهللا تعاىل هلم
وقد علم اهللا أن فيمن يستخلف يف األرض أنبياء وفضالء ] ٣٠: البقرة[} أََتْجَعلُ ِفيَها{ملا قالت املالئكة : قتادة

  .} إِنِّي أَْعلَُم َما ال َتْعلَُمونَ{وأهل طاعة قال هلم 
  .ا كان ومما يكون ومما هو كائن، فهو عاموحيتمل أن يكون املعىن إين أعلم ما ال تعلمون مم: قلت

  }ُتمْ َصاِدقَِنيَوَعلََّم آَدَم الْأَْسَماَء كُلََّها ثُمَّ عََرَضُهْم َعلَى الَْمالِئكَِة فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَْسَماِء َهُؤالِء إِنْ كُْن{ ٣١: اآلية
  :فيه سبع مسائل

وحيتمل أن يكون . وتعليمه هنا إهلام علمه ضرورة. عّرف" علّم"} َء كُلََّهاَوَعلََّم آَدَم اَألْسَما{: قوله تعاىل -األوىل 
واألول أظهر، على ما . غري مسمى الفاعل" وُعلِّم: "وقرئ. بواسطة ملك وهو جربيل عليه السالم، على ما يأيت

ن وكله فيه إىل نفسه علمها بتعليم احلق إياه وحفظها حبفظه عليه ونسي ما عهد إليه، أل: قال علماء الصوفية. يأيت
لو مل يكشف آلدم : وقال ابن عطاء]. ١١٥: طه[} َولَقَْد َعهِْدَنا إِلَى آَدَم ِمْن قَْبلُ فََنِسَي َولَْم َنجِْد لَُه َعْزماً{: فقال

  .وهذا واضح. علم تلك األمساء لكان أعجز من املالئكة يف اإلخبار عنها
. با حممد، كين مبحمد خامت األنبياء صلوات اهللا عليهم، قاله السهيليأ: وقيل. وآدم عليه السالم يكىن أبا البشر

وأصله هبمزتني، ألنه أفعل إال أهنم لينوا الثانية، فإذا احتجت . كنيته يف اجلنة أبو حممد، ويف األرض أبو البشر: وقيل
فجعلت الغالب عليها الواو، أوادم يف اجلمع، ألنه ليس هلا أصل يف الياء معروف، : إىل حتريكها جعلتها واوا فقلت

  .عن األخفش
. هو مشتق من أدمة األرض وأدميها وهو وجهها، فسمي مبا خلق منه، قال ابن عباس: واختلف يف اشتقاقه، فقيل

واختلفوا يف األدمة، فزعم الضحاك أهنا السمرة، وزعم النضر أهنا . إنه مشتق من األدمة وهي السمرة: وقيل
وعلى هذا االشتقاق . ناقة أدماء، إذا كانت بيضاء: سالم كان أبيض، مأخوذ من قوهلمالبياض، وأن آدم عليه ال

وعلى أنه مشتق من األدمة مجعه آدمون، ويلزم قائلو هذه . مجعه أدم وأوادم، كحمر وأحامر، وال ينصرف بوجه
  .املقالة صرفه

ألنه خلق من أدمي األرض، وإمنا مسي إمنا مسي آدم : قال سعيد بن جبري. الصحيح أنه مشتق من أدمي األرض: قلت
  وروى. إنسانا ألنه نسي، ذكره ابن سعد يف الطبقات

السدي عن أيب مالك وعن أيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة اهلمداين عن ابن مسعود يف قصة خلق آدم عليه 
عوذ باهللا منك أن تنقص أ: فبعث اهللا جربيل عليه السالم إىل األرض ليأتيه بطني منها، فقالت األرض: السالم قال



فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها، فرجع . يا رب إهنا عاذت بك فأعذهتا: مين أو تشينين، فرجع ومل يأخذ وقال
فأخذ من وجه . وأنا أعوذ باهللا أن أرجع ومل أنفذ أمره: فقال كما قال جربيل، فبعث ملك املوت فعاذت منه فقال

 -د، وأخذ من تربة محراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم خمتلفني األرض وخلط، ومل يأخذ من مكان واح
" أما رمحت األرض حني تضرعت إليك: "فصعد به، فقال اهللا تعاىل له -ولذلك مسي آدم ألنه أخذ من أدمي األرض 

با، فبل التراب حىت عاد طينا الز" أنت تصلح لقبض أرواح ولده: "فقال. رأيت أمرك أوجب من قوهلا: فقال
] ٢٦: احلجر[} من َحَمٍأ َمْسُنوٍن{: هو الذي يلتصق بعضه ببعض، مث ترك حىت أننت، فذلك حيث يقول: الالزب
} فَإِذَا َسوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَهُ َساجِِديَن. إِنِّي َخاِلٌق َبَشراً ِمْن ِطنيٍ{: مث قال للمالئكة. مننت: قال

فخلقه بشرا ! أتتكرب عما خلقت بيدي ومل أتكرب أنا عنه: يقول. اهللا بيده لكيال يتكرب إبليس عنه فخلقه]. ٧١: ص[
فكان جسدا من طني أربعني سنة من مقدار يوم اجلمعة، فمرت به املالئكة ففزعوا منه ملا رأوه وكان أشدهم منه 

ِمنْ {: ه صلصلة، فذلك حني يقولفزعا إبليس فكان مير به فيضربه فيصوت اجلسد كما يصوت الفخار تكون ل
ودخل من فمه وخرج من دبره، فقال إبليس !. ويقول ألمر ما خلقت]. ١٤: الرمحن[} َصلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

: إنه كان إذا مر عليه مع املالئكة يقول: ويقال. ال ترهبوا من هذا فإنه أجوف ولئن سلطت عليه ألهلكنه: للمالئكة
نطيع أمر ربنا، : قالوا! من اخلالئق يشبهه إن فضل عليكم وأمرمت بطاعته ما أنتم فاعلون أرأيتم هذا الذي مل تروا

فأسر إبليس يف نفسه لئن فضل علي فال أطيعه، ولئن فضلت عليه ألهلكنه، فلما بلغ احلني الذي أريد أن ينفخ فيه 
  الروح

ح فدخل الروح يف رأسه عطس، فقالت له إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له، فلما نفخ فيه الرو: قال للمالئكة
رمحك ربك، فلما دخل الروح يف عينيه نظر إىل مثار اجلنة، : احلمد هللا، فقال اهللا له: قل احلمد هللا، فقال: املالئكة

ُخِلَق {: فلما دخل يف جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن يبلغ الروح رجليه عجالن إىل مثار اجلنة، فذلك حني يقول
} فََسَجَد الَْمالِئكَةُ كُلُُّهمْ أَْجَمُعونَ ، إِالَّ إِْبلِيَس لَمْ َيكُْن ِمَن السَّاجِِديَن{] ٣٧: األنبياء[} انُ ِمْن َعَجلٍالِْأْنَس

وروى الترمذي عن أيب موسى األشعري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه . وذكر القصة] ١١: األعراف[
من قبضة قبضها من مجيع األرض فجاء بنو آدم على قدر األرض فجاء  إن اهللا عز وجل خلق آدم: "وسلم يقول

هذا حديث حسن : قال أبو عيسى" . منهم األمحر واألبيض واألسود وبني ذلك والسهل واحلزن واخلبيث والطيب
  :مجع أدم، قال الشاعر: أدمي. صحيح

  وكلهم جيمعهم وجه األدم... الناس أخياف وشىت يف الشيم 
وسيأيت هلذا الباب مزيد بيان . وحيتمل أن يكون منهما مجيعا. األدمي واألدم ال من األدمة، واهللا أعلمفآدم مشتق من 
  .وغريها إن شاء اهللا تعاىل" األنعام"يف خلق آدم يف 

آدم ال ينصرف يف املعرفة بإمجاع النحويني، ألنه على أفعل وهو : "قال أبو جعفر النحاس. ال ينصرف" آدم"و
فإن نكرته ومل يكن نعتا مل يصرفه اخلليل وسيبويه، . تنع شي من الصرف عند البصريني إال لعلتنيمعرفة، وال مي

: قال أبو إسحاق الزجاج. وصرفه األخفش سعيد، ألنه كان نعتا وهو على وزن الفعل، فإذا مل يكن نعتا صرفه
  ".القول قول سيبويه، وال يفرق بني النعت وغريه ألنه هو ذاك بعينه

: هنا مبعىن العبارات، فإن االسم قد يطلق ويراد به املسمى، كقولك" األمساء"} اَألْسَماَء كُلََّها{: قوله تعاىل -ةالثاني
االسم هو : أسد ثالثة أحرف، ففي األول يقال: وقد يراد به التسمية ذاهتا، كقولك. زيد قائم، واألسد شجاع

  املسمى، وقد جيرى اسم يف اللغة جمرى ذات العبارة وهو األكثر مناملسمى مبعىن يراد به املسمى، ويف الثاين ال يراد 



على أشهر التأويالت، ومنه قول النيب صلى ] ٣١: البقرة[} َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماَء كُلََّها{: استعماهلا، ومنه قوله تعاىل
س وعني واسم مبعىن، وعلى ذات ونف: وجيري جمرى الذات، يقال" . إن هللا تسعة وتسعني امسا: " اهللا عليه وسلم

] ٧٨: الرمحن[} َتبَاَرَك اْسُم َربَِّك{] ١: األعلى[} َسبِّحِ اْسمَ رَبَِّك اَألْعلَى{: هذا محل أكثر أهل العلم قوله تعاىل
  ].٢٣: النجم[} إِنْ ِهيَ إِالَّ أَْسَماٌء َسمَّْيُتُموهَا{

ا آلدم عليه السالم، فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة واختلف أهل التأويل يف معىن األمساء اليت علمه -الثالثة 
وروى عاصم بن كليب عن سعد موىل احلسن . علمه أمساء مجيع األشياء كلها جليلها وحقريها: وجماهد وابن جبري

وعلم آدم األمساء : "كنت جالسا عند ابن عباس فذكروا اسم اآلنية واسم السوط، قال ابن عباس: بن علي قال
  ".كلها
إذ هو اسم موضوع لإلحاطة " كلها"وقد روي هذا املعىن مرفوعا على ما يأيت، وهو الذي يقتضيه لفظ : قلت

وجيتمع املؤمنون يوم القيامة فيقولون : " والعموم، ويف البخاري من حديث أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 بيده وأسجد لك مالئكته وعلمك أمساء كل لو استشفعنا إىل ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك اهللا

يف هذه اآلية دليل على أن اللغة مأخوذة توقيفا، وأن اهللا تعاىل علمها آدم : قال ابن خويز منداد. احلديث" شيء
وروى شيبان عن . علمه أمساء كل شيء حىت اجلفنة واحمللب: وكذلك قال ابن عباس. عليه السالم مجلة وتفصيال

آدم من األمساء أمساء خلقه ما مل يعلم املالئكة، ومسي كل شيء بامسه وأحنى منفعة كل شيء إىل علم : قتادة قال
واملعىن علمه أمساء األجناس وعرفه منافعها، هذا كذا، وهو . وهذا أحسن ما روي يف هذا: قال النحاس. جنسه

} ثُمَّ عََرضَُهْم َعلَى الَْمالِئكَِة{: قولهعلمه أمساء املالئكة وذريته، واختار هذا ورجحه ب: وقال الطربي. يصلح لكذا
. أمساء ما خلق يف األرض: القتيب. أمساء املالئكة خاصة: الربيع ابن خثيم. علمه أمساء ذريته، كلهم: قال ابن زيد

  .أمساء األجناس واألنواع: وقيل
  .القول األول أصح، ملا ذكرناه آنفا وملا نبينه إن شاء اهللا تعاىل: قلت

واختلف املتأولون أيضا هل عرض على املالئكة أمساء األشخاص أو األمساء دون األشخاص، فقال ابن  -الرابعة
عرضت : وتقول العرب} أَنْبِئُونِي بِأَْسَماِء َهُؤالِء{: وقوله} عََرضَُهْم{: عرض األشخاص لقوله تعاىل: مسعود وغريه

وقال ابن " . إنه عرضهم أمثال الذر"ويف احلديث . عرضت الشيء للبيع: ومنه. الشيء فأعرض، أي أظهرته فظهر
، فأعاد على األمساء دون األشخاص، ألن اهلاء "عرضهن: "عرض األمساء ويف حرف ابن مسعود: عباس وغريه

فمن قال يف األمساء إهنا التسميات . أصحاب األمساء: جماهد". عرضها: "ويف حرف أيب. والنون أخص باملؤنث
إن لفظ األمساء يدل على أشخاص، فلذلك ": عرضهم"وتقول يف قراءة من قرأ ". عرضها" فاستقام على قراءة أيب
إىل أشخاص األمساء، لكن وإن كانت غائبة فقد : املراد باإلشارة" هؤالء"وقال يف ". عرضهم: "ساغ أن يقال لألمساء

لم آدم األمساء وعرضهن عليه والذي يظهر أن اهللا تعاىل ع: قال ابن عطية. حضر ما هو منها بسبب وذلك أمساؤها
: مع تلك األجناس بأشخاصها، مث عرض تلك على املالئكة وسأهلم عن تسمياهتا اليت قد تعلمها، مث إن آدم قال هلم

: مث يف زمن عرضهم قوالن. وكان األصح توجه العرض إىل املسمني: وقال املاوردي. هذا امسه كذا، وهذا امسه كذا
  .أنه صورهم لقلوب املالئكة مث عرضهم -الثاين . خلقهمأحدمها أنه عرضهم بعد أن 

أن أول من وضع الكتاب العريب : واختلف يف أول من تكلم باللسان العريب، فروي عن كعب األحبار -اخلامسة
  .وقاله غري كعب األحبار. والسرياين والكتب كلها باأللسنة كلها آدم عليه السالم

أول من تكلم بالعربية جربيل عليه السالم وهو الذي : وجه حسن قال قد روي عن كعب األحبار من: فإن قيل



ألقاها على لسان نوح عليه السالم وألقاها نوح على لسان ابنه سام، ورواه ثور ابن زيد عن خالد بن معدان عن 
ابن عشر  أول من فتق لسانه بالعربية املبينة إمساعيل وهو: "وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. كعب
  الصحيح أن: قلنا. أن أول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان، وقد روي غري ذلك: وقد روي أيضا" . سنني

َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماءَ { : أول من تكلم باللغات كلها من البشر آدم عليه السالم، والقرآن يشهد له، قال اهللا تعاىل
وعلم : "اء فهي داخلة حتته وهبذا جاءت السنة، قال صلى اهللا عليه وسلمواللغات كلها أمس] ٣١: البقرة[} كُلََّها

وما ذكروه حيتمل أن يكون املراد به أول من تكلم بالعربية من ولد " آدم األمساء كلها حىت القصعة والقصيعة
ور أول من وكذلك إن صح ما سواه فإنه يكون حمموال على أن املذك. إبراهيم عليه السالم إمساعيل عليه السالم

وكذلك جربيل أول من تكلم هبا من املالئكة وألقاها على . تكلم من قبيلته بالعربية بدليل ما ذكرنا، واهللا أعلم
  .لسان نوح بعد أن علمها اهللا آدم أو جربيل، على ما تقدم، واهللا أعلم

  :، قال األعشىولغة متيم وبعض قيس وأسد فيه القصر. لفظ مبين على الكسر} هَُؤالِء{: قوله تعاىل
  ـت نعاال حمذوة مبثال... هؤال مث هؤال كال أعطيـ 

  .هوالء، فيحذف األلف واهلمزة: ومن العرب من يقول
إن كنتم صادقني أن بين آدم يفسدون يف األرض : شرط، واجلواب حمذوف تقديره} إِنْ كُْنُتمْ َصاِدقَِني{: قوله تعاىل

حكاه النقاش "! سبحانك: "املني، ولذلك مل يسغ للمالئكة االجتهاد وقالواع" صادقني"ومعىن . فأنبئوين، قاله املربد
: ولو مل يشترط عليهم إال الصدق يف اإلنباء جلاز هلم االجتهاد كما جاز للذي أماته اهللا مائة عام حني قال له: قال

وحكى الطربي وأبو . فيهفلم يشترط عليه اإلصابة، فقال ومل يصب ومل يعنف، وهذا بني ال خفاء } كَْم لَبِثَْت{
: والنبأ. معناه أخربوين} أَْنبِئُونِي{و . هذا خطأ: إذ كنتم، وقاال": إن كنتم"أن بعض املفسرين قال إن معىن : عبيد

  .اخلرب، ومنه النيبء باهلمزة، وسيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل
وقال . يطاق ألنه علم أهنم ال يعلمون خيرج من هذا األمر باإلنباء تكليف ما ال: قال بعض العلماء -السابعة

  ليس هذا على جهة التكليف وإمنا: احملققون من أهل التأويل

يف آخر  -هل وقع التكليف به أم ال  -وسيأيت القول يف تكليف ما ال يطاق . هو على جهة التقرير والتوقيف
  .السورة، إن شاء اهللا تعاىل

  }لََنا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا إِنََّك أَْنَت الَْعِليمُ الَْحِكيُمقَالُوا سُْبحَاَنَك ال ِعلَْم { ٣٢: اآلية
  :فيه ثالث مسائل} سُْبَحاَنَك ال ِعلَْم لََنا إِالَّ َما َعلَّْمَتَنا{: قوله تعاىل
م ال فأجابوا أهن} أَْنبِئُونِي{: وهذا جواهبم عن قوله. قوله تعاىل أي تنزيها لك عن أن يعلم الغيب أحد سواك: األوىل

مبعىن الذي، أي " ما علمتنا"يف " ما"و. يعلمون إال ما أعلمهم به ومل يتعاطوا ما ال علم هلم به كما يفعله اجلهال منا
  .إال الذي علمتنا، وجيوز أن تكون مصدرية مبعىن إال تعليمك إيانا

اء باملالئكة واألنبياء اهللا أعلم وال أدري، اقتد: الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن مل يعلم -الثانية
والفضالء من العلماء، لكن قد أخرب الصادق أن مبوت العلماء يقبض العلم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون 

وأما ما ورد من األخبار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه والتابعني بعدهم يف معىن . برأيهم فيضلون ويضلون
أي البقاع : صحيح له عن ابن عمر أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماآلية فروى البسيت يف املسند ال

خري البقاع : "ال أدري حىت أسأل ميكائيل، فجاء فقال: فسأل جربيل، فقال" ال أدري حىت أسأل جربيل: "شر؟ قال



بردها على وأ: وكان علي يقول. ارجعي حىت أسأل الناس: وقال الصديق للجدة" . املساجد، وشرها األسواق
وسأل ابن . اهللا أعلم: أن يسأل الرجل عما ال يعلم فيقول: قالوا وما ذلك يا أمري املؤمنني؟ قال. الكبد، ثالث مرات

نعم ما قال ابن عمر، سئل عما ال يعلم : قال ابن عمر. ال علم يل هبا، فلما أدبر الرجل: عمر رجل عن مسألة فقال
  ويف صحيح مسلم عن أيب عقيل. مسنده ذكره الدارمي يف! فقال ال علم يل به

يا أبا : كنت جالسا عند القاسم بن عبيداهللا وحيىي بن سعيد، فقال حيىي للقاسم: حيىي بن املتوكل صاحب هبية قال
حممد إنه قبيح على مثلك عظيم أن يسأل عن شيء من أمر هذا الدين فال يوجد عندك منه علم وال فرج، أو علم 

أقبح : قال يقول له القاسم. ابن أيب بكر وعمر: ألنك ابن إمامي هدى: وعم ذاك؟ قال: قاسموال خمرج؟ فقال له ال
: وقال مالك بن أنس. فسكت فما أجابه. من ذاك عند من عقل عن اهللا أن أقول بغري علم أو آخذ عن غري ثقة

يف أيديهم، فإذا سئل  ينبغي للعامل أن يورث جلساءه من بعده ال أدري حىت يكون أصال: مسعت ابن هرمز يقول
شهدت مالك بن أنس سئل عن مثان وأربعني مسألة : وذكر اهليثم بن مجيل قال. ال أدري: أحدهم عما ال يدري قال
  .ال أدري: فقال يف اثنتني وثالثني منها

يف  وإمنا حيمل على ترك ذلك الرياسة وعدم اإلنصاف. ومثله كثري عن الصحابة والتابعني وفقهاء املسلمني: قلت
روى يونس بن . من بركة العلم وآدابه اإلنصاف فيه، ومن مل ينصف مل يفهم ومل يتفهم: قال ابن عبدالرب. العلم

  .ما يف زماننا شيء أقل من اإلنصاف: مسعت مالك بن أنس يقول: مسعت ابن وهب يقول: عبداألعلى قال
وطلب فيه العلم للرياسة ال ! وكثر فيه الطغام هذا يف زمن مالك فكيف يف زماننا اليوم الذي عم فينا الفساد: قلت

للدراية، بل للظهور يف الدنيا وغلبة األقران باملراء واجلدال الذي يقسي القلب ويورث الضغن، وذلك مما حيمل 
ال تزيدوا يف مهور : أين هذا مما روي عن عمر رضي اهللا عنه وقد قال. على عدم التقوى وترك اخلوف من اهللا تعاىل

فمن زاد ألقيت زيادته يف  -يعين يزيد بن احلصني احلارثي  -على أربعني أوقية ولو كانت بنت ذي العصبة  النساء
  !ما ذلك لك: بيت املال، فقامت امرأة من صوب النساء طويلة فيها فطس فقالت

: فقال عمر] ٢٠: النساء[} ِمْنهُ َشْيئاً وَآَتيُْتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً فَال َتأُْخذُوا{: ومل؟ قالت ألن اهللا عز وجل يقول: قال
سأل رجل عليا رضي اهللا : وروى وكيع عن أيب معشر عن حممد بن كعب القرظي قال! امرأة أصابت ورجل أخطأ

أصبت : ليس كذلك يا أمري املؤمنني، ولكن كذا وكذا، فقال علي: عنه عن مسألة فقال فيها، فقال الرجل
ملا رحلت إىل املشرق نزلت القريوان : وذكر أبو حممد قاسم بن أصبغ قال. وأخطأت، وفوق كل ذي علم عليم

فأخذت على بكر بن محاد حديث مسدد، مث رحلت إىل بغداد ولقيت الناس، فلما انصرفت عدت إليه لتمام حديث 
" نمارأنه قدم عليه قوم من مضر من جمتايب ال: "مسدد، فقرأت عليه فيه يوما حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم

إمنا هو جمتايب الثمار، فقلت إمنا هو جمتايب النمار، هكذا قرأته على كل من قرأته عليه باألندلس والعراق، : فقال
لشيخ كان يف  -قم بنا إىل ذلك الشيخ : مث قال يل. أو حنو هذا! بدخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا: فقال يل
وهم قوم كانوا . إمنا هو جمتايب النمار، كما قلت: فسألناه عن ذلك فقال فإن له مبثل هذا علما، فقمنا إليه -املسجد 

رغم أنفي للحق، رغم : فقال بكر بن محاد وأخذ بأنفه. والنمار مجع منرة. يلبسون الثياب مشققة، جيوهبم أمامهم
  :وقال يزيد بن الوليد بن عبدامللك فأحسن. وانصرف. أنفي للحق

  هى حديثي إىل ما علمتتنا... إذا ما حتدثت يف جملس 
  وكان إذا ما تناهى سكت... ومل أعد علمي إىل غريه 



منصوب على املصدر عند اخلليل وسيبويه، يؤدي عن معىن نسبحك " سبحان"} سُْبحَاَنَك{: قوله تعاىل: .الثانية
يف املعلومات يف  فعيل للمبالغة والتكبري} الَْعلِيُم{و . هو منصوب على أنه نداء مضاف: وقال الكسائي. تسبيحا

وقيل معناه احملكم وجييء احلكيم على هذا من . معناه احلاكم، وبينهما مزيد املبالغة} الَْحكِيُم{و . خلق اهللا تعاىل
  صفات الفعل، صرف عن مفعل إىل فعيل، كما صرف عن مسمع إىل مسيع ومؤمل إىل أليم، قاله ابن

ومنه مسيت حكمة اللجام، ألهنا متنع الفرس من اجلري والذهاب يف احلكيم املانع من الفساد، : وقال قوم. األنباري
  :قال جرير. غري قصد

  إين أخاف عليكم أن أغضبا... أبين حنيفة أحكموا سفهاءكم 
  :وقال زهري. أي امنعوهم من الفساد

  قد أحكمت حكمات القد واألبقا... القائد اخليل منكوبا دوابرها 
املمنوعة : والسورة احملكمة. أحكم اليتيم عن كذا وكذا، يريدون منعه: لعرب تقولوا. القنب: واألبق. اجللد: القد

من التغيري وكل التبديل، وأن يلحق هبا ما خيرج عنها، ويزاد عليها ما ليس منها، واحلكمة من هذا، ألهنا متنع 
  .م وحكيم على التكثريفهو حمك. أحكم الشيء إذا أتقنه ومنعه من اخلروج عما يريد: ويقال. صاحبها من اجلهل

غَْيَب السََّماَواِت وَاَألْرضِ  قَالَ َيا آَدُم أَْنبِئُْهْم بِأَْسمَاِئهِْم فَلَمَّا أَنَْبأَُهْم بِأَْسمَاِئهِْم قَالَ أَلَْم أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَْعلَُم{ ٣٣: اآلية
  }َوأَْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما كُنُْتْم َتكُْتُمونَ

  :فيه مخس مسائل} قَالَ َيا آَدُم أَْنبِئُْهْم بِأَْسَمائِهِْم{: قووله تعاىل
أمره اهللا أن يعلمهم بأمسائهم بعد أن عرضهم على املالئكة ليعلموا أنه أعلم } أَْنبِئُْهْم بِأَْسمَاِئهِْم{: قوله تعاىل -األوىل

وأسجدهم له وجعلهم تالمذته مبا سأهلم عنه تنبيها على فضله وعلو شأنه، فكان أفضل منهم بأن قدمه عليهم 
  .فحصلت له رتبة اجلالل والعظمة بأن جعله مسجودا له، خمتصا بالعلم. وأمرهم بأن يتعلموا منه

" وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم: "يف هذه اآلية دليل على فضل العلم وأهله، ويف احلديث -الثانية
  لم خاصةأي ختضع وتتواضع وإمنا تفعل ذلك ألهل الع

فكلما ظهر هلا علم يف . من بني سائر عيال اهللا، ألن اهللا تعاىل ألزمها ذلك يف آدم عليه السالم فتأدبت بذلك األدب
هذا يف الطالب منهم . بشر خضعت له وتواضعت وتذللت إعظاما للعلم وأهله، ورضا منهم بالطلب له والشغل به

  . منهم وفيهم، إنه ذو فضل عظيمفكيف باألحبار فيهم والربانيني منهم جعلنا اهللا
فذهب قوم إىل أن الرسل من : اختلف العلماء من هذا الباب، أميا أفضل املالئكة أو بنو آدم على قولني -الثالثة

وذهب آخرون إىل أن املأل . البشر أفضل من الرسل من املالئكة، واألولياء من البشر أفضل من األولياء من املالئكة
: األنبياء[} ال َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْولِ وَُهْم بِأَمْرِِه َيْعَملُونَ. ِعبَاٌد ُمكَْرُمونَ{تج من فضل املالئكة بأهنم اح. األعلى أفضل

ْبداً لَْن َيْستَْنِكَف الَْمسِيُح أَنْ َيكُونَ َع{: وقوله]. ٦: التحرمي[} ال يَْعُصونَ اللََّه َما أََمرَُهْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ{] ٢٧
قُلْ ال أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اللَِّه َوال أَْعلَُم الْغَْيَب َوال {: وقوله] ١٧٢: النساء[} ِللَِّه َوال الَْمالِئكَةُ الُْمقَرَُّبونَ

خري  من ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل: "يقول اهللا عز وجل: "ويف البخاري]. ٥٠: األنعام[} أَقُولُ لَكُْم إِنِّي َملٌَك
} إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أُولَِئَك ُهْم َخْيُر الْبَرِيَِّة{: احتج من فضل بين آدم بقوله تعاىل. وهذا نص". منهم

" وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضي لطالب العلم: "وقوله عليه السالم. باهلمز، من برأ اهللا اخللق] ٥٠: األنعام[
اء يف أحاديث من أن اهللا تعاىل يباهي بأهل عرفات املالئكة، وال يباهي إال أخرجه أبو داود، ومبا ج. احلديث



وال طريق إىل القطع بأن األنبياء أفضل من املالئكة، وال القطع بأن : وقال بعض العلماء. باألفضل، واهللا أعلم
ا شيء من ذلك خالفا املالئكة خري منهم، ألن طريق ذلك خرب اهللا تعاىل وخرب رسوله أو إمجاع األمة، وليس ههن

إن األنبياء : وأما من قال من أصحابنا والشيعة: قال. املالئكة أفضل: للقدرية والقاضي أيب بكر رمحه اهللا حيث قالوا
املسجود له ال يكون أفضل من الساجد، أال ترى أن : أفضل ألن اهللا تعاىل أمر املالئكة بالسجود آلدم، فيقال هلم

وال خالف أن . اء واخللق يسجدون حنوها، مث إن األنبياء خري من الكعبة باتفاق األمةالكعبة مسجود هلا واألنبي
  السجود

ال يكون إال هللا تعاىل، ألن السجود عبادة، والعبادة ال تكون إال هللا، فإذا كان كذلك فكون السجود إىل جهة ال 
  .يان يف اآلية بعد هذاوسيأيت له مزيد ب. يدل على أن اجلهة خري من الساجد العابد، وهذا واضح

دليل على أن أحدا ال يعلم من الغيب إال ما أعلمه اهللا } أَْعلَُم غَْيَب السََّماوَاِت وَاَألْرضِ{: قوله تعاىل -الرابعة
إن شاء " األنعام"وسيأيت بيان هذا يف . كاألنبياء أو من أعلمه من أعلمه اهللا تعاىل فاملنجمون والكهان وغريهم كذبة

  .}َوِعْنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ ال َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو{:  عند قوله تعاىلاهللا تعاىل
. حكاه مكي واملاوردي} أََتجَْعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيهَا{ : أي من قوهلم} َوأَْعلَُم َما تُْبُدونَ{: قوله تعاىل -اخلامسة

قال ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن } كُْنُتْم َتكُْتُمونَ وََما{. ما أبدوه هو بدارهم بالسجود آلدم: وقال الزهراوي
للجماعة، والكامت واحد " تكتمون"وجاء : قال ابن عطية. املراد ما كتمه إبليس يف نفسه من الكرب واملعصية: جبري

عله، أي منكم فا. أنتم فعلتم كذا: يف هذا القول على جتوز العرب واتساعها، كما يقال لقوم قد جىن سفيه منهم
: احلجرات[} إِنَّ الَِّذيَن ُيَنادُوَنَك ِمْن َوَراِء الُْحُجرَاِت أَكْثَرُُهْم ال َيْعِقلُونَ{: وهذا مع قصد تعنيف، ومنه قوله تعاىل

اإلبداء واملكتوم ذلك على معىن العموم يف معرفة أسرارهم : وقالت طائفة. وإمنا ناداه منهم عيينة، وقيل األقرع] ٤
إن : كنا عند احلسن فسأله احلسن بن دينار ما الذي كتمت املالئكة؟ قال: وقال مهدي بن ميمون. وظواهرهم أمجع

مث أقبل بعضهم على بعض : اهللا عز وجل ملا خلق آدم رأت املالئكة خلقا عجبا، وكأهنم دخلهم من ذلك شيء، قال
: يف قوله" ما"و. لقا إال كنا أكرم عليه منهوما يهمكم من هذا املخلوق إن اهللا مل خيلق خ: وأسروا ذلك بينهم، فقالوا

فيكون مثل حواج " ما"على أنه فعل، وجيوز أن يكون مبعىن عامل وتنصب به " أعلم"جيوز أن ينتصب بـ " ما تبدون"
  .بيت اهللا، وقد تقدم

  }وَاسَْتكَْبَر َوكَانَ ِمَن الْكَافِرِيَنوَإِذْ قُلَْنا ِللَْمالِئكَِة اْسُجُدوا آلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِليَس أََبى { ٣٤: اآلية
  :فيه عشر مسائل

: وقال. زائدة فليس جبائز، ألن إذ ظرف" إذ"إن : وأما قول أيب عبيدة. أي واذكر} َوإِذْ قُلَْنا{: قوله تعاىل -األوىل
الئكة مجع ملك، وامل. ومل يقل قلت ألن اجلبار العظيم خيرب عن نفسه بفعل اجلماعة تفخيما وإشادة بذكره" قلنا"

احلمد "ونظريه ". اسجدوا"وروي عن ابن جعفر بن القعقاع أنه ضم تاء التأنيث من املالئكة إتباعا لضم اجليم يف 
  ".هللا

  :السجود معناه يف كالم العرب التذلل واخلضوع، قال الشاعر} اْسُجدُوا{: قوله تعاىل -الثانية
  سجدا للحوافرترى األكم فيها ... جيمع تضل البلق يف حجراته 

وعني ساجدة، أي فاترة عن . جعلها سجدا للحوافر لقهر احلوافر إياها وأهنا ال متتنع عليها. اجلبال الصغار: األكم
إدامة : واإلسجاد. سجد إذا تطامن، وكل ما سجد فقد ذل: قال ابن فارس. النظر، وغايته وضع الوجه باألرض



  :قال وأسجد إذا طأطأ رأسه،: قال أبو عمرو. النظر
  سجود النصارى ألحبارها... فضول أزمتها أسجدت 

  :وأنشدين أعرايب من بين أسد: قال أبو عبيدة
  وقلن له أسجد لليلى فأسجدا
  :دراهم كانت عليها صور كانوا يسجدون هلا، قال: ودراهم اإلسجاد. يعين البعري إذا طأطأ رأسه
  واىف هبا كدراهم اإلسجاد

وذلك يدل على أنه كان أفضل : قالوا. } اْسُجُدوا آلَدَم{: بنيه بقوله تعاىل للمالئكةاستدل من فضل آدم و -الثالثة
أَِقمِ الصَّالةَ ِلُدلُوِك {: وهو كقوله تعاىل. اسجدوا يل مستقبلني وجه آدم} اْسُجدُوا آلَدَم{واجلواب أن معىن . منهم

: ص[} ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَهُ َساجِِديَن َوَنفَْخُت{: أي عند دلوك الشمس وكقوله] ٧٨: اإلسراء[} الشَّْمسِ
وقد بينا أن املسجود له ال يكون أفضل من الساجد . أي فقعوا يل عند إمتام خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين] ٧٢

  .بدليل القبلة
موا بتسبيحهم إن املالئكة ملا استعظ: فإذا مل يكن أفضل منهم فما احلكمة يف األمر بالسجود له؟ قيل له: فإن قيل

عريوا آدم واستصغروه ومل : وقال بعضهم. وتقديسهم أمرهم بالسجود لغريه لرييهم استغناءه عنهم وعن عبادهتم
وحيتمل أن يكون اهللا تعاىل أمرهم بالسجود له معاقبة هلم على . يعرفوا خصائص الصنع به فأمروا بالسجود له تكرميا

وكان علم منهم أنه ] ٣٠: البقرة[} إِنِّي َجاِعلٌ ِفي اَألْرضِ َخِليفَةً{: ملا قال هلم} ِفيهَا أََتْجَعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد{: قوهلم
وجاعله خليفة، فإذا نفخت فيه من ] ٧١: ص[} إِنِّي َخاِلٌق َبشَراً ِمْن ِطنيٍ{: إن خاطبهم أهنم قائلون هذا، فقال هلم

: فإن قيل. يف ذلك الوقت على ما أنتم قائلون يل اآلن ليكون ذلك عقوبة لكم: واملعىن. روحي فقعوا له ساجدين
لَعَْمُرَك إِنَُّهمْ {: فقد استدل ابن عباس على فضل البشر بأن اهللا تعاىل أقسم حبياة رسوله صلى اهللا عليه وسلم فقال

} َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما َتأَخََّرِلَيْغِفَر لََك اللَُّه {: وأمنه من العذاب بقوله]. ٧٢: احلجر[} لَِفي َسكَْرِتهِْم َيْعمَُهونَ
إمنا مل : قيل له]. ٢٩: األنبياء[} َوَمْن َيقُلْ ِمنُْهْم إِنِّي إِلٌَه ِمْن ُدونِِه فَذَِلَك َنْجزِيهِ َجهَنََّم{: وقال للمالئكة]. ٢: الفتح[

م بالسماء واألرض، ومل يدل على وأقس. لعمري: يقسم حبياة املالئكة كما مل يقسم حبياة نفسه سبحانه، فلم يقل
َوَمْن يَقُلْ ِمْنُهْم إِنِّي إِلٌَه ِمْن {: وأما قول سبحانه. وأقسم بالتني والزيتون. أهنما أرفع قدرا من العرش واجلنان السبع

} َتكُوَننَّ ِمَن الَْخاسِرِيَنلَِئْن أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك َولَ{: فهو نظري قوله لنبيه عليه السالم] ٢٩: األنبياء[} ُدونِِه
  .فليس فيه إذا داللة، واهللا أعلم] ٦٥: الزمر[

: واختلف الناس يف كيفية سجود املالئكة آلدم بعد اتفاقهم على أنه مل يكن سجود عبادة، فقال اجلمهور -الرابعة
لظاهر من السجود يف العرف كان هذا أمرا للمالئكة بوضع اجلباه على األرض، كالسجود املعتاد يف الصالة، ألنه ا

. كان ذلك السجود تكرميا آلدم وإظهارا لفضله، وطاعة هللا تعاىل، وكان آدم كالقبلة لنا: والشرع، وعلى هذا قيل
مل يكن هذا السجود املعتاد اليوم الذي هو : وقال قوم. إىل آدم، كما يقال صلى للقبلة، أي إىل القبلة": آلدم"ومعىن 

ض ولكنه مبقى على أصل اللغة، فهو من التذلل واالنقياد، أي اخضعوا آلدم وأقروا له وضع اجلبهة على األر
  .أي امتثلوا ما أمروا به} فََسَجدُوا{. بالفضل

واختلف أيضا هل كان ذلك السجود خاصا بآدم عليه السالم فال جيوز السجود لغريه من مجيع العامل إال هللا تعاىل، 
} َوَرفََع أََبَوْيِه َعلَى الَْعْرشِ َوَخرُّوا لَُه ُسجَّداً{: قوب عليه السالم، لقوله تعاىلأم كان جائزا بعده إىل زمان يع



فكان آخر ما أبيح من السجود للمخلوقني؟ والذي عليه األكثر أنه كان مباحا إىل عصر رسول ] ١٠٠: يوسف[
حنن أوىل بالسجود لك من : لاهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأن أصحابه قالوا له حني سجدت له الشجرة واجلم

روى ابن ماجة يف سننه " . ال ينبغي أن يسجد ألحد إال هللا رب العاملني: "الشجرة واجلمل الشارد، فقال هلم
ملا قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال : والبسيت يف صحيحه عن أيب واقد قال

يا رسول اهللا، قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم : فقال" ما هذا: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فال تفعل فإين لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء ألمرت املرأة أن تسجد : "وأساقفتهم، فأردت أن أفعل ذلك بك، قال

. لفظ البسيت. " لزوجها ال تؤدي املرأة حق رهبا حىت تؤدي حق زوجها حىت لو سأهلا نفسها وهي على قتب مل متنعه
ويف بعض . ومعىن القتب أن العرب يعز عندهم وجود كرسي للوالدة فيحملون نساءهم على القتب عند الوالدة

  .وهنى عن السجود للبشر وأمر باملصافحة: طرق معاذ

، وهذا السجود املنهي عنه قد اختذه جهال املتصوفة عادة يف مساعهم وعند دخوهلم على مشاخيهم واستغفارهم: قلت
فريى الواحد منهم إذا أخذه احلال بزعمه يسجد لألقدام جلهله سواء أكان للقبلة أم غريها جهالة منه، ضل سعيهم 

  .وخاب عملهم
ابن عباس : نصب على االستثناء املتصل، ألنه كان من املالئكة على قول اجلمهور} إِالَّ إِْبلِيَس{: قوله -اخلامسة

وقتادة وغريهم، وهو اختيار الشيخ أيب احلسن، ورجحه الطربي، وهو ظاهر  وابن مسعود وابن جريج وابن املسيب
روى . وكان امسه عزازيل وكان من أشراف املالئكة وكان من األجنحة األربعة مث أبلس بعد: قال ابن عباس. اآلية

ه فصار كان إبليس من املالئكة فلما عصى اهللا غضب عليه فلعن: مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال
إن : وقال سعيد بن جبري. أنه كان من أفضل صنف من املالئكة يقال هلم اجلنة: وحكى املاوردي عن قتادة. شيطانا

وقال ابن زيد واحلسن وقتادة . اجلن سبط من املالئكة خلقوا من نار وإبليس منهم، وخلق سائر املالئكة من نور
وقال . امسه احلارث: يكن ملكا، وروى حنوه عن ابن عباس وقالإبليس أبو اجلن كما أن آدم أبو البشر ومل : أيضا

كان من اجلن الذين كانوا يف األرض وقاتلتهم املالئكة فسبوه صغريا وتعبد مع : شهر بن حوشب وبعض األصوليني
ِمنْ  َما لَُهْم بِِه{: واالستثناء على هذا منقطع، مثل قوله تعاىل. املالئكة وخوطب، وحكاه الطربي عن ابن مسعود

  :يف أحد القولني، وقال الشاعر] ٣: املائدة[} إِالَّ َما ذَكَّيُْتْم{: وقوله] ١٧٥: النساء[} ِعلْمٍ إِالَّ اتِّبَاَع الظَّنِّ
  إال الرقاد والرقاد ممنوع... ليس عليك عطش وال جوع 

لََّه َما أََمرَُهْم َوَيفَْعلُونَ َما ال َيْعُصونَ ال{: واحتج بعض أصحاب هذا القول بأن اهللا جل وعز وصف املالئكة فقال
أجاب أهل . واجلن غري املالئكة] ٥٠: الكهف[} إِالَّ إِْبلِيَس كَانَ ِمَن الْجِنِّ{: ، وقوله تعاىل]٦: التحرمي[} ُيْؤَمُرونَ

ال يسأل عما يفعل، املقالة األوىل بأنه ال ميتنع أن خيرج إبليس من مجلة املالئكة ملا سبق يف علم اهللا بشقائه عدال منه، 
إنه كان من : وقول من قال. وليس يف خلقه من نار وال يف تركيب الشهوة حني غضب عليه ما يدفع أنه من املالئكة

  جن األرض فسيب،

وحكى . فقد روي يف مقابلته أن إبليس هو الذي قاتل اجلن يف األرض مع جند من املالئكة، حكاه املهدوي وغريه
أن إبليس كان من حي من أحياء املالئكة يقال هلم اجلن خلقوا من نار السموم، وخلقت : الثعليب عن ابن عباس

املالئكة من نور، وكان امسه بالسريانية عزازيل، وبالعربية احلارث، وكان من خزان اجلنة وكان رئيس مالئكة 
هم علما، وكان يسوس ما السماء الدنيا وكان له سلطاهنا وسلطان األرض، وكان من أشد املالئكة اجتهادا وأكثر



بني السماء واألرض، فرأى لنفسه بذلك شرفا وعظمة، فذلك الذي دعاه إىل الكفر فعصى اهللا فمسخه شيطانا 
فإذا كانت خطيئة الرجل يف كرب فال ترجه، وإن كانت خطيئته يف معصية فارجه، وكانت خطيئة آدم عليه . رجيما

َوَجَعلُوا َبْيَنُه َوَبْيَن الْجِنَّةِ {: كة قد تسمى جنا الستتارها، ويف التنزيلواملالئ. السالم معصية، وخطيئة إبليس كربا
  :، وقال الشاعر يف ذكر سليمان عليه السالم]١٥٨: الصافات[} َنَسباً

  قياما لديه يعملون بال أجر... وسخر من جن املالئك تسعة 
وإبليس وزنه إفعيل، مشتق من اإلبالس . واهللا أعلم وأيضا ملا كان من خزان اجلنة نسب إليها فاشتق امسه من امسها،

ومل ينصرف، ألنه معرفة وال نظري له يف األمساء فشبه باألعجمية، قال أبو عبيدة . وهو اليأس من رمحة اهللا تعاىل
  .هو أعجمي ال اشتقاق له فلم ينصرف للعجمة والتعريف، قاله الزجاج وغريه: وقيل. وغريه

معناه امتنع من فعل ما أمر به، ومنه احلديث الصحيح عن أيب هريرة عن النيب صلى } أََبى{: قوله تعاىل -السادسة
أمر  -يا ويلي : ويف راوية -إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله : "اهللا عليه وسلم

أيب يأىب إباء، وهو : يقال. سلمخرجه م" . ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار
قال . إن األلف مضارعة حلروف احللق: حرف نادر جاء على فعل يفعل ليس فيه حرف من حروف احللق، وقد قيل

  القول: مسعت إمساعيل بن إسحاق القاضي يقول: الزجاج

  .وا غري هذا احلرفوال أعلم أن أبا إسحاق روى إمساعيل حن: قال النحاس. عندي أن األلف مضارعة حلروف احللق
االستعظام، فكأنه كره السجود يف حقه واستعظمه يف حق آدم، فكان : االستكبار} َواسَْتكْبََر{: قوله تعاىل -السابعة

ال يدخل اجلنة من كان يف : "وعن هذا الكرب عرب عليه السالم بقوله. ترك السجود آلدم تسفيها ألمر اهللا وحكمته
: قال. إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة: يف رواية فقال رجل" . ربقلبه مثقال حبة من خردل من ك

وغمط . تسفيهه وإبطاله: ومعىن بطر احلق. أخرجه مسلم" . إن اهللا مجيل حيب اجلمال الكرب بطر احلق وغمط الناس"
غمصه يغمصه غمصا : قالبالصاد املهملة، واملعىن واحد، ي" وغمص: "ويروى. االحتقار هلم واالزدراء هبم: الناس

. وغمصت عليه قوال قاله، أي عبته عليه. وغمص فالن النعمة إذا مل يشكرها. واغتمصه، أي استصغره ومل يره شيئا
أَأَْسُجُد ِلَمْن {]. ٧٦: ص[} أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني{ : وقد صرح اللعني هبذا املعىن فقال

] ٢٦: احلجر[} قَالَ لَمْ أَكُْن َألْسُجدَ ِلَبَشرٍ َخلَقَْتُه ِمْن َصلْصَالٍ ِمْن َحَمٍأ َمْسُنوٍن{]. ٦١: اإلسراء[} َخلَقَْت ِطيناً
فكل من سفه شيئا من أوامر اهللا تعاىل أو أمر رسوله عليه السالم كان حكمه حكمه، وهذا ما ال . فكفره اهللا بذلك

أول معصية كانت احلسد والكرب، حسد إبليس آدم،  وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال بلغين أن. خالف فيه
أنا ناري وهذا : حسد إبليس آدم، على ما أعطاه اهللا من الكرامة فقال: وقال قتادة. وشح آدم يف أكله من الشجرة

  .وكان بدء الذنوب الكرب، مث احلرص حىت أكل آدم من الشجرة، مث احلسد إذ حسد ابن آدم أخاه. طيين
وقال . } فَكَانَ ِمَن الُْمْغَرِقَني{: كان هنا مبعىن صار، ومنه قوله تعاىل: قيل} َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِيَن{: ىلقوله تعا -الثامنة
  :الشاعر

  ...بتيهاء قفر واملطي كأهنا 
  قطا احلزن قد كانت فراخا بيوضها

املعىن أي كان يف علم : لنيوقال مجهور املتأو. هنا مبعىن صار خطأ ترده األصول" كان. "وقال ابن فورك. أي صارت
  .اهللا تعاىل أنه سيكفر، ألن الكافر حقيقة واملؤمن حقيقة هو الذي قد علم اهللا منه املوافاة



إن إبليس : وقيل" . وإمنا األعمال باخلواتيم: "وهذا صحيح، لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح البخاري: قلت
سة واخلزانة يف اجلنة على االستدراج، كما أعطي املنافقون شهادة أن ال عبد اهللا تعاىل مثانني ألف سنة، وأعطي الريا

إله إال اهللا على أطراف ألسنتهم، وكما أعطي بلعام االسم األعظم على طرف لسانه، فكان يف رياسته والكرب يف 
ا خري منه، أن: كان يرى لنفسه أن له فضيلة على املالئكة مبا عنده، فلذلك قال: قال ابن عباس. نفسه متمكن

} قَالَ َيا إِْبِليُس َما َمنََعَك أَنْ َتْسُجَد ِلَما َخلَقْتُ بَِيَديَّ أَسَْتكْبَْرَت أَْم كُْنَت ِمَن الَْعالَِني{: ولذلك قال اهللا عز وجل
َوكَانَ ِمَن {: أي استكربت وال كرب لك، ومل أتكرب أنا حني خلقته بيدي والكرب يل فلذلك قال] ٧٥: ص[

} فَبِعِزَِّتكَ ُألغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني{: وكان أصل خلقته من نار العزة، ولذلك حلف بالعزة فقال]. ٧٤: ص[} يَنالْكَاِفرِ
خلقت املالئكة من : وعن أيب صاحل قال. فالعزة أورثته الكرب حىت رأى الفضل له على آدم عليه السالم] ٨٢: ص[

  .نور العزة وخلق إبليس من نار العزة
ومن أظهر اهللا تعاىل على يديه ممن ليس بنيب كرامات وخوارق : -رمحة اهللا عليهم  -قال علماؤنا  -التاسعة

إن ذلك يدل على أنه ويل، إذ : للعادات فليس ذلك داال على واليته، خالفا لبعض الصوفية والرافضة حيث قالوا
الواحد منا ويل هللا تعاىل ال يصح إال بعد العلم  ودليلنا أن العلم بأن. لو مل يكن وليا ما أظهر اهللا على يديه ما أظهر

بأنه ميوت مؤمنا، وإذا مل يعلم أنه ميوت مؤمنا مل ميكنا أن نقطع على أنه ويل هللا تعاىل، ألن الويل هللا تعاىل من علم اهللا 
يف باإلميان، وال الرجل وملا اتفقنا على أننا ال ميكننا أن نقطع على أن ذلك الرجل يوا. تعاىل أنه ال يوايف إال باإلميان

  نفسه يقطع على أنه يوايف باإلميان، علم أن ذلك ليس

وال مننع أن يطلع بعض أوليائه على حسن عاقبته وخامتة عمله وغريه معه، قال الشيخ : قالوا. يدل على واليته هللا
اهه من بين آدم، وهم وذهب الطربي إىل أن اهللا تعاىل أراد بقصة إبليس تقريع أشب. أبو احلسن األشعري وغريه

  .اليهود الذين كفروا مبحمد عليه السالم مع علمهم بنبوته، ومع قدم نعم اهللا عليهم وعلى أسالفهم
كان قبله قوم : وقيل. ال، وإن إبليس أول من كفر: واختلف هل كان قبل إبليس كافر أو ال؟ فقيل -والعاشرة

يضا هل كفر إبليس جهال أو عنادا على قولني بني أهل واختلف أ. كفار وهم اجلن وهم الذين كانوا يف األرض
ومن . إنه سلب العلم عند كفره: فمن قال إنه كفر جهال قال. السنة، وال خالف أنه كان عاملا باهللا تعاىل قبل كفره

ال والكفر عنادا مع بقاء العلم مستبعد، إال أنه عندي جائز : قال ابن عطية. كفر ومعه علمه: قال كفر عنادا قال
  .يستحيل مع خذل اهللا ملن يشاء

َرةَ فََتكُوَنا َوقُلَْنا َيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ َوكُال ِمنَْها َرغَداً َحْيثُ ِشئُْتَما َوال تَقَْرَبا َهِذِه الشََّج{ ٣٥: اآلية
  }ِمَن الظَّاِلمَِني

  :فيه ثالث عشرة مسألة
ال خالف أن اهللا تعاىل أخرج إبليس عند كفره وأبعده عن اجلنة، وبعد } َيا آَدُم اْسكُْن َوقُلَْنا{: قوله تعاىل -األوىل

. وسكن إليه يسكن سكونا. اسكن، أي الزم اإلقامة واختذها مسكنا، وهو حمل السكون: إخراجه قال آلدم
  :النار، قال الشاعر: والسكن

  قد قومت بسكن وأدهان
عروف مسي به ألنه يسكن حركة املذبوح، ومنه املسكني لقلة تصرفه والسكني م. كل ما سكن إليه: والسكن
  .وسكان السفينة عريب، ألنه يسكنها عن االضطراب. وحركته



السكىن : تنبيه على اخلروج، ألن السكىن ال تكون ملكا، وهلذا قال بعض العارفني} اْسكُْن{: يف قوله تعاىل_ الثانية
  .اجلنة كان دخول سكىن ال دخول إقامةتكون إىل مدة مث تنقطع، فدخوهلما يف 

إن من أسكن رجال مسكنا له أنه ال ميلكه : وإذا كان هذا فيكون فيه داللة على ما يقول اجلمهور من العلماء: قلت
إذا قال الرجل داري لك سكىن حىت : وكان الشعيب يقول. بالسكىن، وأن له أن خيرجه إذا انقضت مدة اإلسكان

وحنو من . داري هذه اسكنها حىت متوت فإهنا ترجع إىل صاحبها إذا مات: وته، وإذا قالمتوت فهي له حياته وم
إن شاء اهللا " هود"وسيأيت الكالم يف العمرى يف . السكىن العمرى، إال أن اخلالف يف العمرى أقوى منه يف السكىن

اء على ملك أرباهبا ومنافعها ملن مل خيتلف العرب يف أن هذه األشي: مسعت ابن اإلعرايب يقول: قال احلريب. تعاىل
وهذا حجة مالك وأصحابه يف . جعلت له العمرى والرقىب واإلفقار واإلخبال واملنحة والعرية والسكىن واإلطراق

  .أنه ال ميلك شيء من العطايا إال املنافع دون الرقاب، وهو قول الليث بن سعد والقاسم بن حممد، ويزيد بن قسيط
إن مت قبلي رجعت : وهو أن يقول: ومثله الرقىب. لرجل يف دار لك مدة عمرك أو عمرههو إسكانك ا: والعمرى

أن يرقب كل واحد منهما موت صاحبه، ولذلك اختلفوا : واملراقبة. إيل وإن مت قبلك فهي لك، وهي من املراقبة
وفيون، ألن كل واحد ومنعها مالك والك. يف إجازهتا ومنعها، فأجازها أبو يوسف والشافعي، وكأهنا وصية عندهم

ويف الباب حديثان أيضا . منهم يقصد إىل عوض ال يدري هل حيصل له، ويتمىن كل واحد منهما موت صاحبه
: باإلجازة واملنع ذكرمها ابن ماجة يف سننه، األول رواه جابر بن عبداهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. ففي هذا احلديث التسوية بني العمرى والرقىب يف احلكم" ملن أرقبهاالعمرى جائزة ملن أعمرها والرقىب جائزة "
: قال" . ال رقىب فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته: "الثاين رواه ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  والرقىب أن

يدل على " من أرقب شيئا فهو له" :هني يدل على املنع، وقوله" ال رقىب: "فقوله. مين ومنك موتا: يقول هو لآلخر
ثبت أن : وقال ابن املنذر. العمرى والرقىب سواء: وذكر عن ابن عباس قال. اجلواز، وأخرجهما أيضا النسائي

فقد صحح احلديث " . العمرى جائزة ملن أعمرها والرقىب جائزة ملن أرقبها: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وروي عن علي وبه قال الثوري وأمحد، وأهنا ال ترجع إىل . ال بأن العمرى والرقىب سواءابن املنذر، وهو حجة ملن ق
. واإلفقار مأخوذ من فقار الظهر. من أرقب شيئا فهو سبيل املرياث: وقال طاوس. األول أبدا، وبه قال إسحاق

: ومثله اإلخبال، يقال. وأفقرك الصيد إذا أمكنك من فقاره حىت ترميه. أعرتك فقارها لتركبها: أفقرتك ناقيت
  :أخبلت فالنا إذا أعرته ناقة يركبها أو فرسا يغزو عليه، قال زهري

  يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا... هنالك إن يستخبلوا املال خيبلوا وإن 
ل رسول اهللا الناقه أو الشاة يعطيها الرجل آخر حيتلبها مث يردها، قا: واملنيحة. منحة اللنب: واملنحة. العطية: واملنحة

رواه أبو أمامة، أخرجه " . العارية مؤداة واملنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم: "صلى اهللا عليه وسلم
  الترمذي والدارقطين وغريمها، وهو صحيح

أطرقين فحلك : إذا طلبه ليضرب يف إبله، فأطرقه إياه، ويقال: إعارة الفحل، استطرق فالن فالنا فحله: واإلطراق
: أنثاه، يقال: وطروقة الفحل. وطرق الفحل الناقة يطرق طروقا أي قعا عليها. عرين فحلك ليضرب يف إبليأي أ

  .ناقة طروقة الفحل لليت بلغت أن يضرهبا الفحل
وال . } فَاذَْهْب أَْنَت َوَربَُّك{ تأكيد للمضمر الذي يف الفعل، ومثله " أنت"} أَْنَت َوَزْوُجَك{: قوله تعاىل -الثالثة

  :جيوز اسكن وزوجك، وال اذهب وربك، إال يف ضرورة الشعر، كما قال



  ...قلت إذ أقبلت وزهر هتادى 
  كنعاج املال تعسفن رمال

  .قم وزيد: وجيوز يف غري القرآن على بعد. ومل يؤكد ذلك املضمر" أقبلت"معطوف على املضمر يف " زهر"ف 
حدثنا عبداهللا بن " زوجة: "بغري هاء، وقد جاء يف صحيح مسلم" زوج"لغة القرآن } َوَزْوُجَك{: قوله تعاىل -الرابعة

مسلمة بن قعنب قال حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان مع إحدى 
أكن فقال يا رسول اهللا، من كنت أظن به فلم ": يا فالن هذه زوجيت فالنة: "نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال

وزوج آدم عليه " . إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم: "أظن بك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
السالم هي حواء عليها السالم، وهو أول من مساها بذلك حني خلقت من ضلعه من غري أن حيس آدم عليه السالم 

: وما امسها؟ قال: امرأة قيل: من هذه؟ قال: ل لهبذلك، ولو أمل بذلك مل يعطف رجل على امرأته، فلما انتبه قي
روي أن . ألهنا خلقت من حي: ومل مسيت حواء؟ قال: ألهنا من املرء أخذت، قيل: ومل مسيت امرأة؟ قال: حواء، قيل

: لتأحتبينه يا حواء؟ قا: نعم، قالوا حلواء: أحتبها يا آدم؟ قال: املالئكة سألته عن ذلك لتجرب علمه، وأهنم قالوا له
وقال ابن . فلو صدقت امرأة يف حبها لزوجها لصدقت حواء: قالوا. ال، ويف قلبها أضعاف ما يف قلبه من حبه

ملا أسكن آدم اجلنة مشى فيها مستوحشا، فلما نام خلقت حواء من ضلعه القصرى من شقه : مسعود وابن عباس
امرأة خلقت من ضلعك لتسكن إيل، وهو : قالتمن أنت؟ : األيسر ليسكن إليها ويأنس هبا، فلما انتبه رآها فقال

: قال العلماء]. ٦: الزمر[} ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَفْسٍ َواِحَدٍة َوجََعلَ ِمْنَها َزْوجََها لَِيْسكَُن إِلَْيهَا{: معىن قوله تعاىل
يرة قال قال رسول اهللا ويف صحيح مسلم عن أيب هر. وهلذا كانت املرأة عوجاء، ألهنا خلقت من أعوج وهو الضلع

  لن تستقيم -وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله : يف رواية -إن املرأة خلقت من ضلع : "صلى اهللا عليه وسلم

". لك على طريقة واحدة فإن استمتعت هبا استمتعت هبا وهبا عوج وإن ذهبت تقيمها كسرهتا وكسرها طالقها
  :وقال الشاعر

  أال إن تقومي الضلوع انكسارها. ..هي الضلع العوجاء ليست تقيمها 
  أليس عجيبا ضعفها واقتدارها... أجتمع ضعفا واقتدارا على الفىت 

ومن هذا الباب استدل العلماء على مرياث اخلنثى املشكل إذا تساوت فيه عالمات النساء والرجال يف اللحية 
روي ذلك عن علي  -نصيب رجل فإن نقصت أضالعه عن أضالع املرأة أعطي . والثدي واملبال بنقص األعضاء

  .خللق حواء من أحد أضالعه، وسيأيت يف املواريث بيان هذا إن شاء اهللا تعاىل -رضي اهللا عنه 
وال التفات ملا ذهبت إليه املعتزلة والقدرية من . البستان، وقد تقدم القول فيها: اجلنة} اجلنة{: قوله تعاىل -اخلامسة

واستدلوا على بدعتهم بأهنا لو كانت جنة اخللد ملا وصل . ان يف جنة بأرض عدنأنه مل يكن يف جنة اخللد وإمنا ك
: النبأ[} ال َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً َوال ِكذَّاباً{وقال ] ٢٣: الطور[} ال لَْغٌو ِفيَها َوال تَأِْثيٌم{: إليه إبليس، فإن اهللا يقول

: وأنه ال خيرج منها أهلها لقوله]. ٢٥: الواقعة[} إِالَّ ِقيالً َسالماً. يماًال َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً َوال تَأِْث{: وقال] ٣٥
وأيضا فإن جنة اخللد هي دار القدس، قدست عن اخلطايا واملعاصي ]. ٤٨: احلجر[} َوَما ُهْم ِمْنَها بُِمخَْرجَِني{

  وقد لغا فيها إبليس وكذب، وأخرج منها آدم وحواء مبعصيتهما. تطهريا هلا
وكيف جيوز على آدم مع مكانه من اهللا وكمال عقله أن يطلب شجرة اخللد وهو يف دار اخللد وامللك الذي : قالوا

أسأل اهللا اجلنة، مل يفهم منه يف تعارف اخللق : أن اهللا تعاىل عرف اجلنة باأللف والالم، ومن قال: ال يبلى؟ فاجلواب



اجلنة لتغرير آدم، وقد لقي موسى آدم عليهما السالم وال يستحيل يف العقل دخول إبليس . إال طلب جنة اخللد
  أنت أشقيت ذريتك وأخرجتهم من اجلنة، فأدخل األلف والالم ليدل على أهنا جنة اخللد: فقال له موسى

املعروفة، فلم ينكر ذلك آدم، ولو كانت غريها لرد على موسى، فلما سكت آدم على ما قرره موسى صح أن 
وأما ما احتجوا به من اآلي فذلك إمنا جعله . عز وجل منها خبالف الدار اليت أخرجوا إليها الدار اليت أخرجهم اهللا

اهللا فيها بعد دخول أهلها فيها يوم القيامة، وال ميتنع أن تكون دار اخللد ملن أراد اهللا ختليده فيها وقد خيرج منها من 
خلون اجلنة على أهل اجلنة وخيرجون منها، وقد كان وقد أمجع أهل التأويل على أن املالئكة يد. قضي عليه بالفناء

مفاتيحها بيد إبليس مث انتزعت منه بعد املعصية، وقد دخلها النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اإلسراء مث خرج منها 
جهل إن اجلنة دار القدس وقد طهرها اهللا تعاىل من اخلطايا ف: وأما قوهلم. وأخرب مبا فيها وأهنا هي جنة اخللد حقا

منهم، وذلك أن اهللا تعاىل أمر بين إسرائيل أن يدخلوا األرض املقدسة وهي الشام، وأمجع أهل الشرائع على أن اهللا 
. تعاىل قدسها وقد شوهد فيها املعاصي والكفر والكذب ومل يكن تقديسها مما مينع فيها املعاصي، وكذلك دار القدس

أن أهل السنة جممعون على أن جنة اخللد هي اليت أهبط منها  وقد حكى بعض املشايخ: قال أبو احلسن بن بطال
كيف جيوز على آدم يف كمال عقله أن يطلب شجرة اخللد : وقوهلم. آدم عليه السالم، فال معىن لقول من خالفهم

كيف جيوز على آدم وهو يف كمال عقله أن يطلب شجرة اخللد يف دار : وهو يف دار اخللد، فيعكس عليهم ويقال
اء هذا ما ال جيوز على من له أدىن مسكة من عقل، فكيف بآدم الذي هو أرجح اخللق عقال، على ما قال أبو الفن

  .أمامة على ما يأيت
وقرأ النخعي وابن وثاب . بفتح الغني" رغدا"قراءة اجلمهور } وَكُال ِمنَْها َرغَداً َحْيثُ ِشئُْتمَا{: قوله تعاىل -السادسة
  :الدار اهلين الذي ال عناء فيه، قالالعيش : والرغد. بسكوهنا

  يأمن األحداث يف عيش رغد... بينما املرء تراه ناعما 
وهو . أخصبوا وصاروا يف رغد من العيش: وأرغد القوم". بضم الغني وكسرها"رغد عيشهم ورغد : ويقال

ها النحاس منصوب على الصفة ملصدر حمذوف، وحيثُ وحيثَ وحيِث، وحوثَ وحوِث وحاث، كلها لغات، ذكر
  .وغريه

مسعت : قال ابن العريب. أي ال تقرباها بأكل، ألن اإلباحة فيه وقعت} َوال َتقَْرَبا َهِذهِ الشََّجَرةَ{: قوله تعاىل -السابعة
كان معناه ال تلبس بالفعل، وإذا كان " بفتح الراء"إذا قيل ال تقرب : يقول] بن مشيل[الشاشي يف جملس النضر 

أقربه قربانا " بالكسر"وقربته . قرب الشيء يقرب قربا أي دنا: ويف الصحاح. ناه ال تدن منهفإن مع" بضم الراء"
إذا سرت إىل املاء وبينك وبينه ليلة، واالسم  -مثل كتبت أكتب كتابة  -وقربت أقرب قرابة . أي دنوت منه

: قال بعض احلذاق: ابن عطية وقال. سري الليل لورد الغد: ما القرب؟ فقال: قلت ألعرايب: قال األصمعي. القرب
قال ابن . إن اهللا تعاىل ملا أراد النهي عن أكل الشجرة هنى عنه بلفظ يقتضي األكل وما يدعو إليه العرب وهو القرب

إشعار بالوقوع يف اخلطيئة " وال تقربا: "وقال بعض أرباب املعاين قوله. وهذا مثال بني يف سد الذرائع: عطية
والدليل على هذا . سكناه فيها ال يدوم، ألن املخلد ال حيظر عليه شيء وال يؤمر وال ينهى واخلروج من اجلنة، وأن

  .فدل على خروجه منها] ٣٠: البقرة[} إِنِّي َجاِعلٌ ِفي اَألْرضِ َخِليفَةً{قوله تعاىل 
مررت هبذا الرجل : كقولك االسم املبهم ينعت مبا فيه األلف والالم ال غري،} َهِذهِ الشََّجرَةَ{: قوله تعاىل -الثامنة



بالياء وهو األصل، ألن اهلاء يف هذه بدل من ياء " هذي الشجرة: "وقرأ ابن حميصن. وهبذه املرأة وهذه الشجرة
  .ولذلك انكسر ما قبلها، وليس يف الكالم هاء تأنيث قبلها كسرة سواها، وذلك ألن أصلها الياء

ما كان على ساق : والَشجرة والِشجرة. بكسر الشني" جرةالش"والشجرة والشجرة والشرية، ثالث لغات وقرئ 
وواحد . واد أشجر: وأرض شجرية وشجراء أي كثرية األشجار، وواد شجري، وال يقال. من نبات األرض

شجرة وشجراء، وقصبة وقصباء، وطرفة : الشجراء شجرة، ومل يأت من اجلمع على هذا املثال إال أحرف يسرية
: وقال سيبويه. حلفة، بكسر الالم خمالفة ألخواهتا: وكان األصمعي يقول يف واحد احللفاء. وطرفاء، وحلفة وحلفاء

وأرض مشجرة، وهذه . موضع األشجار: واملشجرة. الشجراء واحد ومجع، وكذلك القصباء والطرفاء واحللفاء
  .األرض أشجر من هذه أي أكثر شجرا، قال اجلوهري

هذه الشجرة اليت هني عنها فأكل منها، فقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد  واختلف أهل التأويل يف تعيني: التاسعة
هي : وقال ابن عباس أيضا وأبو مالك وقتادة. هي الكرم، ولذلك حرمت علينا اخلمر: بن جبري وجعدة بن هبرية

اهللا على آدم وملا تاب . السنبلة، واحلبة منها ككلى البقر، أحلى من العسل وألني من الزبد، قاله وهب بن منبه
هي شجرة التني، وكذا روى سعيد عن قتادة، ولذلك تعرب : وقال ابن جريج عن بعض الصحابة. جعلها غذاء لبنيه

وليس يف شيء : قال ابن عطية. يف الرؤيا بالندامة آلكلها من أجل ندم آدم عليه السالم على أكلها، ذكره السهيلي
أن يعتقد أن اهللا تعاىل هنى آدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى يف  من هذا التعيني ما يعضده خرب، وإمنا الصواب

  .يعلم على اجلملة أهنا كانت شجرة احملنة: وكان اإلمام والدي رمحه اهللا يقول: وقال القشريي أبو نصر. األكل منها
، فقال قوم } َن الظَّاِلِمَنيفََتكُوَنا ِم{: واختلفوا كيف أكل منها مع الوعيد املقترن بالقرب وهو قوله تعاىل -العاشرة

أكال من غري اليت أشري إليها فلم يتأوال النهي واقعا على مجيع جنسها، كأن إبليس غره باألخذ بالظاهر قال ابن 
وفيه دليل على أن من حلف أال يأكل من هذا اخلبز : "قال. وهي أول معصية عصي اهللا هبا على هذا القول: العريب

  وقال. ال حنث فيه: قيق املذاهب فيه أن أكثر العلماء قالواوحت. فأكل من جنسه حنث

إن اقتضى بساط اليمني تعيني املشار إليه مل حينث بأكل جنسه، وإن اقتضى بساط اليمني أو سببها : مالك وأصحابه
أريد أو نيتها اجلنس محل عليه وحنث بأكل غريه، وعليه محلت قصة آدم عليه السالم فإنه هني عن شجرة عينت له و

  .هبا جنسها، فحمل القول على اللفظ دون املعىن
وقد اختلف علماؤنا يف فرع من هذا، وهو أنه إذا حلف أال يأكل هذه احلنطة فأكل خبزا منها على قولني، قال يف 

 ال شيء عليه، ألنه مل يأكل حنطة وإمنا أكل خبزا فراعى االسم: وقال ابن املواز. حينث، ألهنا هكذا تؤكل: الكتاب
ال آكل من هذه احلنطة حلنث بأكل اخلبز املعمول منها وفيما اشترى بثمنها من طعام : ولو قال يف ميينه. والصفة

وهذا وإن كان مسألة من أصول الفقه : قال ابن العريب. تأوال النهي على الندب: قال آخرون. وفيما أنبتت خالف
: فقرن النهي بالوعيد، وكذلك قوله سبحانه] ٣٥: البقرة[} َنيفََتكُوَنا ِمَن الظَّاِلِم{: فقد سقط ذلك ههنا، لقوله

إمنا أكل آدم بعد أن سقته حواء اخلمر فسكر : وقال ابن املسيب]. ١١٧: طه[} فَال ُيخْرِجَنَّكَُما ِمَن الَْجنَِّة فََتْشقَى{
قال . الشجرة وهو يعقلوكذلك قال يزيد بن قسيط، وكانا حيلفان باهللا أنه ما أكل من هذه . وكان يف غري عقله

ال ِفيَها {: وهذا فاسد نقال وعقال، أما النقل فلم يصح حبال، وقد وصف اهللا عز وجل مخر اجلنة فقال: ابن العريب
  .وأما العقل فألن األنبياء بعد النبوة معصومون عما يؤدي إىل اإلخالل بالفرائض واقتحام اجلرائم} غَْولٌ
} فَلَمَّا أَْنَبأَُهْم بِأَْسَماِئهِْم{: آدم عليه السالم قبل إسكانه اجلنة من قوله تعاىل قد استنبط بعض العلماء نبوة: قلت



أكلها ناسيا، ومن : وقيل. فأمره اهللا تعاىل أن ينبئ املالئكة مبا ليس عندهم من علم اهللا جل وعز] ٣٣: البقرة[
  .املمكن أهنما نسيا الوعيد

َولَقَْد َعهِْدَنا إِلَى آَدَم ِمْن قَْبلُ فََنِسَي َولَمْ { : كتابه بذلك حتما وجزما فقالوهو الصحيح إلخبار اهللا تعاىل يف : قلت
ولكن ملا كان األنبياء عليهم السالم يلزمهم من التحفظ والتيقظ لكثرة معارفهم ]. ١١٥: طه[} َنجِْد لَُه َعْزماً

لو أن : قال أبو أمامة. صار به عاصيا، أي خمالفا وعلو منازهلم ما ال يلزم غريهم كان تشاغله عن تذكر النهي تضييعا
أحالم بين آدم منذ خلق اهللا اخللق إىل يوم القيامة وضعت يف كفة ميزان ووضع حلم آدم يف كفة أخرى لرجحهم، 

  .} َولَمْ َنجِْد لَُه َعْزماً{: وقد قال اهللا تعاىل

خيص من ذلك نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، فإنه وقد حيتمل أن . قول أيب أمامة هذا عموم يف مجيع بين آدم: قلت
  .واهللا أعلم. وقد حيتمل أن يكون املعىن لو أن أحالم بين آدم من غري األنبياء. كان أوفر الناس حلما وعقال

والقول األول أيضا حسن، فظنا أن املراد العني وكان املراد اجلنس، كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم حني : قلت
وإمنا أراد " . هذان مهلكان أميت: "وقال يف خرب آخر" . هذان حرامان على ذكور أميت: "با وحريرا فقالأخذ ذه

  .اجلنس ال العني
وإن أول  -على ما يأيت بيانه  -إن أول من أكل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إياها : يقال -احلادية عشرة

ما منعتما هذه الشجرة : دخلت على الرجال من النساء، فقال كالمه كان معها ألهنا وسواس املخدة، وهي أول فتنة
 -" حبك الشيء يعمي ويصم" -إال أهنا شجرة اخللد، ألنه علم منهما أهنما كانا حيبان اخللد، فأتامها من حيث أحبا 

كل أنا آ: فلما قالت حواء آلدم أنكر عليها وذكر العهد، فأحل على حواء وأحلت حواء على آدم، إىل أن قالت
كل فإين قد أكلت فلم يضرين، : قبلك حىت إن أصابين شيء سلمت أنت، فأكلت فلم يضرها، فأتت آدم فقالت

فجمعهما يف النهي، } َوال َتقَْرَبا َهِذِه الشََّجرَةَ{: فأكل فبدت هلما سوآهتما وحصال يف حكم الذنب، لقول اهللا تعاىل
نهما مجيعا، وخفيت على آدم هذه املسألة، وهلذا قال بعض فلذلك مل تنزل هبا العقوبة حىت وجد املنهي عنه م

إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان أو حرتان، إن الطالق والعتق ال يقع بدخول : إن من قال لزوجتيه أو أمتيه: العلماء
تماعهما يف ال تطلقان وال تعتقان إال باج: وقد اختلف علماؤنا يف ذلك على ثالثة أقوال، قال ابن القاسم. إحدامها

تطلقان : وقال ابن القاسم مرة أخرى. وقاله سحنون. الدخول، محال على هذا األصل وأخذا مبقتضى مطلق اللفظ
مجيعا وتعتقان مجيعا بوجود الدخول من إحدامها، ألن بعض احلنث حنث، كما لو حلف أال يأكل هذين الرغيفني 

  تعتق وتطلق اليت دخلت وحدها، ألن دخول: هبوقال أش. فإنه حبنث بأكل أحدمها بل بأكل لقمة منهما

  .وهذا بعيد، ألن بعض الشرط ال يكون شرطا إمجاعا: قال ابن العريب. كل واحدة منهما شرطا يف طالقها أو عتقها
ال تدخال : الصحيح األول، وإن النهي إذا كان معلقا على فعلني ال تتحقق املخالفة إال هبما، ألنك إذا قلت: قلت

هني ] ٣٥: البقرة[} َوال َتقْرََبا َهِذِه الشَّجََرةَ{خل أحدمها ما وجدت املخالفة منهما، ألن قول اهللا تعاىل الدار، فد
جوابه، فال يكونا من الظاملني حىت يفعال، فلما أكلت مل يصبها شيء، ألن ] ٣٥: البقرة[} فََتكُوَنا ِمَن الظَّاِلِمَني{هلما 

َولَقَْد َعهِدَْنا {: ا املعىن على آدم فطمع ونسي هذا احلكم، وهو معىن قوله تعاىلوخفي هذ. املنهي عنه ما وجد كامال
إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََك َوِلَزْوجَِك فَال ُيخْرِجَنَّكَُما ِمَن الَْجنَِّة { : نسي قوله: وقيل] ١١٥: طه[} إِلَى آَدَم ِمْن قَْبلُ فََنِسَي

  .واهللا أعلم]. ١١٥: طه[} فََتْشقَى
صغائر من  -صلوات اهللا عليهم أمجعني  -واختلف العلماء يف هذا الباب هل وقع من األنبياء  -ية عشرةالثان



بعد اتفاقهم على أهنم معصومون من الكبائر ومن كل رزيلة فيها شني  -الذنوب يؤاخذون هبا ويعاتبون عليها أم ال 
لك مقتضى دليل املعجزة، وعند املعتزلة أن ذلك ونقص إمجاعا عند القاضي أيب بكر، وعند األستاذ أيب إسحاق أن ذ

خالفا . تقع الصغائر منهم: ، فقال الطربي وغريه من الفقهاء واملتكلمني واحملدثني-مقتضى دليل العقل على أصوهلم 
إهنم معصومون من مجيع ذلك، واحتجوا مبا وقع من ذلك يف التنزيل وثبت من تنصلهم من : للرافضة حيث قالوا

إهنم : وقال مجهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأيب حنيفة والشافعي. ديث، وهذا ظاهر ال خفاء فيهذلك يف احل
معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أمجعها، ألنا أمرنا باتباعهم يف أفعاهلم وآثارهم وسريهم أمرا 

تداء هبم، إذ ليس كل فعل من أفعاهلم يتميز مطلقا من غري التزام قرينة، فلو جوزنا عليهم الصغائر مل ميكن االق
مقصده من القربة واإلباحة أو احلظر أو املعصية، وال يصح أن يؤمر املرء بامتثال أمر لعله معصية، ال سيما على من 

  قال. يرى تقدمي الفعل على القول إذا تعارضا من األصوليني

لذي عليه األكثر أن ذلك غري جائز عليهم، وصار بعضهم واختلفوا يف الصغائر، وا: األستاذ أبو إسحاق اإلسفرايين
الذي ينبغي أن يقال إن اهللا : وقال بعض املتأخرين ممن ذهب إىل القول األول. إىل جتويزها، وال أصل هلذه املقالة

تعاىل قد أخرب بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها إليهم وعاتبهم عليها، وأخربوا هبا عن نفوسهم وتنصلوا منها 
فقوا منها وتابوا، وكل ذلك ورد يف مواضع كثرية ال يقبل التأويل مجلتها وإن قبل ذلك أحادها، وكل ذلك مما وأش

ال يزري مبناصبهم، وإمنا تلك األمور اليت وقعت منهم على جهة الندور وعلى جهة اخلطأ والنسيان، أو تأويل دعا 
إىل مناصبهم وعلو أقدارهم، إذ قد يؤاخذ ] بالنسبة[إىل ذلك فهي بالنسبة إىل غريهم حسنات ويف حقهم سيئات، 

وهذا : قال. الوزير مبا يثاب عليه السائس، فأشفقوا من ذلك يف موقف القيامة مع علمهم باألمن واألمان والسالمة
 -صلوات اهللا وسالمه عليهم  -فهم . حسنات األبرار سيئات املقربني: ولقد أحسن اجلنيد حيث قال. هو احلق

قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم خيل ذلك مبناصبهم وال قدح يف رتبهم، بل قد تالفاهم وإن كان 
  .واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم، صلوات اهللا عليهم وسالمه

وزعم اجلرمي . نفلذلك حذفت النو" تقربا"عطف على " فتكونا"} فََتكُوَنا ِمَن الظَّاِلِمَني{: قوله تعاىل -الثالثة عشرة
  .أن الفاء هي الناصبة، وكالمها جائز

  :قال النابغة. اليت مل حتفر قط مث حفرت: واألرض املظلومة. الظلم أصله وضع الشيء يف غري موضعه
  عيت جوابا وما بالربع من أحد... وقفت فيها أصيال ال وأسائلها 

  اجللدوالنؤَي كاحلوض باملظلومة ... إال األواري أليا ما أبينها 
  :قال الشاعر. ويسمى ذلك التراب الظليم

  ...فأصبح يف غرباء بعد إشاحة على 
  العيش مردود عليها ظليمها

  ظالمون للجزر: .. وإذا حنر البعري من غري داء به فقد ظلم، ومنه
. رج زبدهوقد ظلم وطبه، إذا سقى منه قبل أن يروب وخي. سقانا ظليمة طيبة، إذا سقاهم اللنب قبل إدراكه: ويقال

  :قال. واللنب مظلوم وظليم
  وهل خيفى على العكد الظليم... وقائلة ظلمت لكم سقائي 

  ]١٣: لقمان[} إِنَّ الشِّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم{: الشرك، قال اهللا تعاىل: والظلم. شديد الظلم: ورجل ظليم



. ذفت اهلمزة لكثرة االستعمال، وحذفها شاذألنه أمر، وح" كال"حذفت النون من } وَكُال ِمْنَها َرغَداً{ قوله تعاىل 
املرة ": بالفتح"واألكلة . أكلت الطعام أكال ومأكال: يقال منه. من العرب من يقول أأكل، فيتم: قال سيبويه

وهذا . أكلت أكلة واحدة، أي لقمة، وهي القرصة أيضا: اللقمة، تقول": بالضم"واألكلة . الواحدة حىت تشبع
فالن ذو أكل إذا كان ذا حظ من الدنيا ورزق : ويقال. واألكل أيضا ما أكل. عمة لكالشيء أكلة لك، أي ط

. وجيوز أن يكون مصدرا يف موضع احلال: قال ابن كيسان. نعت ملصدر حمذوف، أي أكال رغدا} رَغَداً{. واسع
أرغد القوم، إذا وقعوا : الكثري الذي ال يعنيك، ويقال. والرغد يف اللغة. أي ال حساب عليهم" رغدا: "وقال جماهد

مبنية على الضم، ألهنا خالفت أخواهتا الظروف يف أهنا ال تضاف، } َحْيثُ{. وقد تقدم هذا املعىن. يف خصب وسعة
وبنو : قال الكسائي. لغة قيس وكنانة الضم، ولغة متيم الفتح: قال الكسائي. فأشبهت قبل وبعد إذا أفردتا فضمت
} َسَنسَْتْدرِجُُهْم ِمْن َحْيثُ ال َيْعلَُمونَ{: ينصبوهنا يف موضع النصب، قال اهللا تعاىلأسد خيفضوهنا يف موضع اخلفض، و

بدل من ياء األصل، ألن األصل " هذه"اهلاء من } َوال َتقْرََبا َهِذِه الشَّجََرةَ{. وتضم وتفتح] ١٨٢: األعراف[
  وال أعلم يف العربية هاء تأنيث مكسورا ما قبلها: قال النحاس. هذي

هذه هند، بإسكان : وحكى سيبويه. هايت هند: هاتا هند، ومنهم من يقول: ومن العرب من يقول" هذه"إال هاء 
كان ابن كثري وابن حميصن : وعن شبل ابن عباد قال. وال تقربا هذي الشجرة: وحكى الكسائي عن العرب. اهلاء

وروي عن ابن وثاب والنخعي أهنما . بفتح الغني" ارغد"وقراءة اجلماعة . يف مجيع القرآن" هذه"ال يثبتان اهلاء يف 
وهِذ فعلت، . هذه فعلت وهذي فعلت، بإثبات ياء بعد الذال: وحكى سلمة عن الفراء قال يقال. سكّنا الغني

  :وأنشد. تا فعلت: قال هشام ويقال. وتا فعلت. بكسر الذال من غري إحلاق ياء وال هاء
  ا الدار إال عابر ابن سبيلبت... خليلي لوال ساكن الدار مل أقم 

: وقد قال الفراء. وتا بإسقاط ها مبنزلة ذي بإسقاط ها من هذي، ومبنزلة ذه بإسقاط ها من هذه: قال ابن األنباري
  .من قال هذ قامت ال يسقط ها، ألن االسم ال يكون على ذال واحدة

  الفاء هي النصبة، وكالمها جائزأن ) ١(فلذلك حذفت النون وزعم اجلرمي " تقربا"عطف علي } فََتكُونَا{
ْم ِفي الْأَْرضِ فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعْنَها فَأَْخَرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِه َوقُلَْنا اْهبِطُوا بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ َولَكُ{٣٦: اآلية

  }ُمْسَتقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَى حِنيٍ
  :وفيه عشر مسائل} نُ َعْنَها فَأَْخَرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِهفَأََزلَُّهَما الشَّْيطَا{: قوله تعاىل
بغري ألف، من الزلة وهي اخلطيئة، أي استزهلما " فأزهلما"قرأ اجلماعة } فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعْنهَا{: قوله تعاىل -األوىل

فأزاهلما من : قال ابن كيسان. أزلته فزال: يقال. بألف، من التنحية، أي حنامها" فأزاهلما"وقرأ محزة . وأوقهما فيها
  .الزوال، أي صرفهما عما كانا عليه من الطاعة إىل املعصية

ودل على هذا . أزللته فزل: يقال منه. وعلى هذا تكون القراءتان مبعىن، إال أن قراءة اجلماعة أمكن يف املعىن: قلت
  :، وقوله]١٥٥: آل عمران[} ْعضِ َما كََسُبواإِنََّما اْستََزلَُّهُم الشَّْيطَانُ بَِب{: قوله تعاىل

والوسوسة إمنا هي إدخاهلما يف الزلل باملعصية، وليس للشيطان قدرة على زوال أحد من } فََوسَْوَس لَُهَما الشَّْيطَانُ{
قد و. إدخاله يف الزلل، فيكون ذلك سببا إىل زواله من مكان إىل مكان يذنبه] على[مكان إىل مكان، إمنا قدرته 

  :قال امرؤ القيس. إن معىن أزهلما من زل عن املكان إذا تنحى، فيكون يف املعىن كقراءة محزة من الزوال: قيل
  ويلوي بأثواب العنيف املثقل... يزل الغالم اخلف عن صهواته 



  :وقال أيضا
  كما زلت الصفواء باملتنزل... كميت يزل اللبد عن حال متنه 

تأكيد وبيان " فأخرجهما: "إذا جعل أزال من زال عن املكان فقوله} َرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِهفَأَْخ{: قوله تعاىل -الثانية
للزوال، إذ قد ميكن أن يزوال عن مكان كانا فيه إىل مكان آخر من اجلنة، وليس كذلك، وإمنا كان إخراجهما من 

إخراجه منها  -لعنه اهللا  - يقصد إبليس ومل. اجلنة إىل األرض، ألهنما خلقا منها، وليكون آدم خليفة يف األرض
وإمنا قصد إسقاطه من مرتبته وإبعاده كما أبعد هو، فلم يبلغ مقصده وال أدرك مراده، بل ازداد سخنة عني وغيظ 

فة اهللا فصار عليه السالم خلي] ١٢٢: طه[} ثُمَّ اْجتََباُه َربُُّه فََتاَب َعلَْيِه َوَهَدى{: قال اهللا جل ثناؤه. نفس وخيبة ظن
ونسب ذلك إىل إبليس، ألنه . يف أرضه بعد أن كان جارا له يف داره، فكم بني اخلليفة واجلار صلى اهللا عليه وسلم

وال خالف بني أهل التأويل وغريهم أن إبليس كان متويل إغواء آدم، واختلف يف الكيفية، . كان بسببه وإغوائه
َوقَاَسَمُهَما إِنِّي لَكَُما لَِمَن {: مها مشافهة، ودليل ذلك قوله تعاىلفقال ابن مسعود وابن عباس ومجهور العلماء أغوا

دخل اجلنة يف فم احلية : وقال بعضهم، وذكره عبدالرزاق عن وهب بن منبه،. واملقامسة ظاهرها املشافهة} النَّاِصحَِني
  وهى ذات أربع كالبختية من أحسن دابة خلقها اهللا تعاىل بعد أن عرض

 من احليوان فلم يدخله إال احلية، فلما دخلت به اجلنة خرج من جوفها إبليس فأخذ من الشجرة نفسه على كثري
انظري إىل هذه الشجرة، ما أطيب رحيها وأطيب طعمها : اليت هنى اهللا آدم وزوجه عنها فجاء هبا إىل حواء فقال
كل فإين قد أكلت فلم : لت له حواءمث أغوى آدم، وقا. وأحسن لوهنا فلم يزل يغويها حىت أخذهتا حواء فأكلتها

أين : يضرين، فأكل منها فبدت هلما سوآهتما وحصال يف حكم الذنب، فدخل آدم يف جوف الشجرة، فناداه ربه
. أهبط إىل األرض اليت خلقت منها: أال خترج؟ قال أستحي منك يا رب، قال: أنا هذا يا رب، قال: أنت؟ فقال

. ها وجعلت العداوة بينها وبني بين آدم، ولذلك أمرنا بقتلها، على ما يأيت بيانهولعنت احلية وردت قوائمها يف جوف
كما أدميت الشجرة فكذلك يصيبك الدم كل شهر وحتملني وتضعني كرها تشرفني به على املوت : وقيل حلواء

نة إىل آدم بعد إن إبليس مل يدخل اجل: وقالت طائفة. وتكوين سفيهة وقد كنت حليمة: زاد الطربي والنقاش. مرارا
إن : "ما أخرج منها وإمنا أغوى بشيطانه وسلطانه ووسواسه اليت أعطاه اهللا تعاىل، كما قال صلى اهللا عليه وسلم

وسيأيت يف األعراف أنه ملا أكل بقي عريانا وطلب ما يستتر به . واهللا أعلم" . الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم
. عصية، فرمحته شجرة التني، فأخذ من ورقه فاستتر به، فبلي بالعري دون الشجرفتباعدت عنه األشجار وبكتوه بامل

  .إن احلكمة يف إخراج آدم من اجلنة عمارة الدنيا: وقيل. واهللا أعلم
يذكر أن احلية كانت خادم آدم عليه السالم يف اجلنة فخانته بأن مكنت عدو اهللا من نفسها وأظهرت  -الثالثة

أنت عدو بين آدم وهم أعداؤك : ا أهبطوا تأكدت العداوة وجعل رزقها التراب، وقيل هلاالعداوة له هناك، فلم
مخس يقتلهن : "روى ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. وحيث لقيك منهم أحد شدخ رأسك

أخفروا : اس يقولأدخليين اجلنة وأنت يف ذميت، فكان ابن عب: وروى أن إبليس قال هلا. فذكر احلية فيهن" احملرم
  مسعت: وروت ساكنه بنت اجلعد عن سراء بنت نبهان الغنوية قالت. ذمة إبليس

احليات صغريها وكبريها وأسودها وأبيضها فإن من قتلها كانت له " اقتلوا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
ء من النار ملشاركتها إبليس وإعانته على وإمنا كانت له فدا: قال علماؤنا" . فداء من النار ومن قتلته كان شهيدا

ال جيتمع : "وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ضرر آدم وولده، فذلك كان من قتل حية فكأمنا قتل كافرا



  .أخرجه مسلم وغريه" . كافر وقاتله يف النار أبدا
كنا مع النيب صلى اهللا عليه : ود قالروى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أيب عبيدة بن عبداهللا بن مسع -الرابعة
فسبقتنا إىل حجر فدخلته، فقال رسول اهللا " اقتلوها: "مبىن فمرت حية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وسلم

وهذا احلديث خيص هنيه عليه السالم : قال علماؤنا" . هاتوا بسعفة ونار فأضرموها عليه نارا: "صلى اهللا عليه وسلم
فلم يبق هلذا العدو حرمة حيث فاته حىت أوصل إليه اهلالك : عن أن يعذب أحد بعذاب اهللا تعاىل، قالواعن املثلة و

  .من حيث قدر
حيتمل أن يكون مل : قيل له. هو مثلة: قد روي عن إبراهيم النخعي أنه كره أن حترق العقرب بالنار، وقال: فإن قيل

فكان على هذا " ال تعذبوا بعذاب اهللا: " وعمل على األثر الذي جاءيبلغه هذا األثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
  .سبيل العمل عنده

: كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غار وقد أنزلت عليه: فقد روى مسلم عن عبداهللا بن مسعود قال: فإن قيل
، " اقتلوها: "ينا حية، فقالفنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت عل] ١: املرسالت[} وَالُْمْرَسالِت ُعْرفاً{

فلم " . وقاها اهللا شركم كما وقاكم شرها: " فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حيتمل أن يكون مل جيد نارا فتركها، أو مل يكن احلجر هبيئة ينتفع بالنار هناك : قيل له. يضرم نارا وال احتال يف قتلها

كما وقاكم "أي قتلكم إياها " وقاها اهللا شركم: "وقوله. واهللا أعلم. وعدم وصوله إىل احليوانمع ضرر الدخان 
  .أي لسعها" شرها

األمر بقتل احليات من باب اإلرشاد إىل دفع املضرة املخوفة من احليات، فما كان منها متحقق الضرر  -اخلامسة
" . ا ذا الطفيتني واألبتر فإهنما خيطفان البصر ويسقطان احلبلاقتلوا احليات واقتلو: "وجبت املبادرة إىل قتله، لقوله

وما مل يتحقق ضرره فما كان منها . فخصهما بالذكر مع أهنما دخال يف العموم ونبه على ذلك بسبب عظم ضررمها
يف غري البيوت قتل أيضا لظاهر األمر العام، وألن نوع احليات غالبه الضرر، فيستصحب ذلك فيه، وألنه كله 

إن اهللا حيب الشجاعة ولو على : "مروع بصورته ومبا يف النفوس من النفرة عنه، ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم
اقتلوا احليات : " وقال فيما خرجه أبو داود من حديث عبداهللا بن مسعود مرفوعا. فشجع على قتلها" . قتل حية

  .واهللا أعلم" . كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مين
إن باملدينة جنا قد : "كان من احليات يف البيوت فال يقتل حىت يؤذن ثالثة أيام، لقوله عليه السالمما  -السادسة

وقد محل بعض العلماء هذا احلديث على املدينة وحدها إلسالم " . أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثالثة أيام
هنى عن قتل جنان : وقال مالك. ال، قاله ابن نافع وال نعلم هل أسلم من جن غري املدينة أحد أو: اجلن هبا، قالوا

} َوإِذْ َصَرفَْنا إِلَْيَك َنفَراً ِمَن الْجِنِّ َيْسَتِمُعونَ الْقُْرآنَ{: وهو الصحيح، ألن اهللا عز وجل قال. البيوت يف مجيع البالد
أتاين داعي : "وسلم قالويف صحيح مسلم عن عبداهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه . اآلية] ٢٩: األحقاف[

وسيأيت بكماله يف . وسألوه الزاد وكانوا من جن اجلزيرة، احلديث: وفيه" اجلن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن
وإذا ثبت هذا فال يقتل شيء منها حىت حيرج عليه وينذر، على ما يأيت بيانه إن شاء . إن شاء اهللا تعاىل" اجلن"سورة 
  .اهللا تعاىل

فوجدته : األئمة عن أيب السائب موىل هشام بن زهرة أنه دخل على أيب سعيد اخلدري يف بيته، قال روى -السابعة
يصلي، فجلست انتظره حىت يقضي صالته، فسمعت حتريكا يف عراجني ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوثبت 



أترى هذا البيت؟ فقلت نعم، : ألقتلها، فأشار إيل أن أجلس فجلست، فلما انصرف أشار إىل بيت يف الدار فقال
فخرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اخلندق، فكان : كان فيه فىت منا حديث عهد بعرس، قال: فقال

ذلك الفىت يستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأنصاف النهار فريجع إىل أهله، فاستأذنه يوما، فقال له رسول 
فأخذ الرجل سالحه مث رجع، فإذا امرأته " . عليك سالحك فإين أخشى عليك قريظةخذ "اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اكفف عليك رحمك، وادخل البيت حىت : بني البابني قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غرية، فقالت له
انتظمها به، مث خرج تنظر ما الذي أخرجين فدخل فإذا حبية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح ف

فجئنا إىل رسول اهللا صلى : فركزه يف الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، احلية أم الفىت قال
إن باملدينة جنا قد  -: مث قال -استغفروا ألخيكم : "ادع اهللا حيييه لنا، فقال: اهللا عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنا

ويف طريق أخرى " . شيئا فآذنوه ثالثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإمنا هو شيطانأسلموا فإذا رأيتم منهم 
إن هلذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثالثا فإن ذهب : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال يفهم من هذا : ماؤنا رمحة اهللا عليهمقال عل" . اذهبوا فادفنوا صاحبكم -: وقال هلم -وإال فاقتلوه فإنه كافر 
احلديث أن هذا اجلان الذي قتله هذا الفىت كان مسلما وأن اجلن قتلته به قصاصا، ألنه لو سلم أن القصاص 

مشروع بيننا وبني اجلن لكان إمنا يكون يف العمد احملض، وهذا الفىت مل يقصد ومل يتعمد قتل نفس مسلمة، إذ مل يكن 
  فاألوىل. ك، وإمنا قصد إىل قتل ما سوغ قتل نوعه شرعا، فهذا قتل خطأ وال قصاص فيهعنده علم من ذل

وقد قتلت سعد بن عبادة رضي اهللا عنه، وذلك . إن كفار اجلن أو فسقتهم قتلوا بصاحبهم عدوا وانتقاما: أن يقال
  :وال يرون أحداأنه وجد ميتا يف مغتسله وقد اخضر جسده، ومل يشعروا مبوته حىت مسعوا قائال يقول 

  رج سعد بن عباده... قد قتلنا سيد اخلز 
  ن فلم خنط فؤاده... ورميناه بسهمي 

ليبني طريقا حيصل به التحرز من قتل املسلم منهم " إن باملدينة جنا قد أسلموا: " وإمنا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
نيب صلى اهللا عليه وسلم قتلت جانا فأريت يف روي من وجوه أن عائشة زوج ال. ويتسلط به على قتل الكافر منهم

لو كان مسلما مل يدخل على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، : لقد قتلت مسلما، فقالت: املنام أن قائال يقول هلا
: ويف رواية. فأصبحت فأمرت باثين عشر ألف درهم فجعلت يف سبيل اهللا. ما دخل عليك إال وعليك ثيابك: قال

اجلان من احليات اليت هنى النيب : وقال الربيع بن بدر. إال وأنت مستترة، فتصدقت وأعتقت رقابا ما دخل عليك
  .صلى اهللا عليه وسلم عن قتلها هي اليت متشي وال تلتوي، وعن علقمة حنوه

ليوم وقاله عيسى بن دينار، وإن ظهر يف ا. أحب إيل أن ينذروا ثالثة أيام: يف صفة اإلنذار، قال مالك -الثامنة
يكفي ثالث مرار، لقوله : وقيل. وال يقتصر على إنذاره ثالث مرار يف يوم واحد حىت يكون يف ثالثة أيام. مرارا

. وألن ثالثا للعدد املؤنث، فظهر أن املراد ثالث مرات" حرجوا عليه ثالثا: "، وقوله" فليؤذنه ثالثا: "عليه السالم
وهو نص صحيح مقيد لتلك املطلقات، وحيمل ثالثا على إرادة " . أيام ثالثة: "وقول مالك أوىل، لقوله عليه السالم

ويكفي يف : قال مالك. ليايل األيام الثالث، فغلب الليلة على عادة العرب يف باب التاريخ فإهنا تغلب فيها التأنيث
اين عن عبدالرمحن بن أيب وذكر ثابت البن. أحرج عليك باهللا واليوم اآلخر أال تبدوا لنا وال تؤذونا: اإلنذار أن يقول

أنشدكم بالعهد الذي أخذ : إذا رأيتم منها شيئا يف مساكنكم فقولوا: ليلى أنه ذكر عنده حيات البيوت فقال
  عليكم نوح



  .عليه السالم، وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السالم، فإذا رأيتم منهن شيئا بعد فاقتلوه
وقد حكى ابن حبيب عن . واهللا أعلم. في يف اإلذن مرة واحدة، واحلديث يردهوهذا يدل بظاهره أنه يك: قلت

أال تؤذينا وأال  -عليه السالم  -أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان : "النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يقول
  "تظهرن علينا

: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأن رسول  -وامسه جرثوم  -روى جبري عن نفري عن أيب ثعلبة اخلشين  -التاسعة
وروى " . اجلن على ثالثة أثالث فثلث هلم أجنحة يطريون يف اهلواء وثلث حيات وكالب وثلث حيلون ويظعنون"

خلق اجلن ثالثة أثالث فثلث كالب : "قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -وامسه عومير  -أبو الدرداء 
وثلث كبين آدم هلم الثواب وعليهم العقاب وخلق اهللا اإلنس ثالثة  وحيات وخشاش األرض وثلث ريح هفافة

أثالث فثلث هلم قلوب ال يفقهون هبا وأعني ال يبصرون هبا وآذان ال يسمعون هبا إن هم إال كاألنعام بل هم أضل 
  ."سبيال وثلث أجسادهم كأجساد بين آدم وقلوهبم قلوب الشياطني وثلث يف ظل اهللا يوم ال ظل إال ظله 

ما كان من احليوان أصله اإلذاية فإنه يقتل ابتداء، ألجل إذايته من غري خالف، كاحلية والعقرب والفأر  -العاشرة
وذكر ...". مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم: "وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. والوزغ، وشبهه

  .احلديث
لت إبليس اجلنة بني فكيها، ولو كانت تربزه ما تركها فاحلية أبدت جوهرها اخلبيث حيث خانت آدم بأن أدخ

اقتلوها ولو : "وقال هلا إبليس أنت يف ذميت، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتلها وقال. رضوان تدخل به
  .يعين احلية والعقرب" كنتم يف الصالة

وروي . وهذا من نوع ما يروى يف احلية. والوزغة نفخت على نار إبراهيم عليه السالم من بني سائر الدواب فلعنت
  من قتل وزغة فكأمنا: "عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

من قتل وزغة يف أول ضربة كتبت : " ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم". قتل كافرا
  " .يف أول ضربة سبعون حسنة: "ية أنه قالويف راو" له مائة حسنة ويف الثانية دون ذلك ويف الثالثة دون ذلك

وروى عبدالرمحن بن أيب نعم عن أيب . والفأرة أبدت جوهرها بأن عمدت إىل حبال سفينة نوح عليه السالم فقطعتها
يقتل احملرم احلية والعقرب واحلدأة والسبع العادي والكلب : "سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

واستيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد أخذت فتيلة لتحرق البيت فأمر رسول اهللا " . فويسقةالعقور وال
  .صلى اهللا عليه وسلم بقتلها

والغراب أبدى جوهره حيث بعثه نيب اهللا نوح عليه السالم من السفينة ليأتيه خبرب األرض فترك أمره وأقبل على 
وغريها إن شاء " املائدة"وسيأيت هلذا الباب مزيد بيان يف التعليل يف . ناههذا كله يف معىن احلية، فلذلك ذكر. جيفة

  .اهللا تعاىل
  :وفيه سبع مسائل} َوقُلَْنا اْهبِطُوا بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ{قوله تعاىل 

يف اللفظ " ناقل"وحذفت األلف من . يف اللفظ ألهنا ألف وصل" اهبطوا"حلذفت األلف من } َوقُلَْنا اْهبِطُوا{ -األوىل
، وهي لغة يقويها أنه غري "اهبطوا"وروى حممد بن مصفى عن أيب حيوة ضم الباء يف . لسكوهنا وسكون اهلاء بعدها

وقال . واخلطاب آلدم وحواء واحلية والشيطان، يف قول ابن عباس. متعد واألكثر يف غري املتعدي أن يأيت على يفعل
النزول من فوق إىل : واهلبوط. بنو آدم وبنو إبليس: واحلسن أيضا وقال جماهد. آدم وحواء والوسوسة: احلسن

ومعه ريح اجلنة فعلق بشجرها وأوديتها فامتأل ما هناك " بوذ"أسفل، فأهبط آدم بسرنديب يف اهلند جببل يقال له 



. لعوكان السحاب ميسح رأسه فأصلع، فأورث ولده الص. طيبا، فمن مث يؤتى بالطيب من ريح آدم عليه السالم
  خلق اهللا آدم: "ويف البخاري عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

: وأهبطت حواء جبدة وإبليس باألبلة، واحلية ببيسان، وقيل. وأخرجه مسلم وسيأيت. احلديث" وطوله ستون ذراعا
ألخليت سجستان من وسجستان أكثر بالد اهللا حيات، ولوال العربد الذي يأكلها ويفين كثريا منها . بسجستان

  .أجل احليات، ذكره أبو احلسن املسعودي
خربه واجلملة يف موضع نصب على احلال، " عدو"مبتدأ، " بعضكم"} بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ{قوله تعاىل  -الثانية 

. عليكرأيتك السماء متطر : ألن يف الكالم عائدا، كما يقال" بعضكم"وحذفت الواو من و. والتقدير وهذه حالكم
. الظلم الصراح: والعدوان. يعدو على الناس: وذئب عدوان. خالف الصديق، وهو من عدا إذا ظلم: والعدو
وعداه إذا جاوزه، فسمي عدوا . ال يعدوك هذا األمر، أي ال يتجاوزك: هو مأخوذ من اجملاوزة، من قولك: وقيل

  .يء، واملعنيان متقاربان، فإن من ظلم فقد جتاوزجملاوزة احلد يف مكروه صاحبه، ومنه العدو بالقدم جملاوزة الش
على اإلنسان نفسه، وفيه بعد وإن ] ٣٦: البقرة[} َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعدُوٌّ{: وقد محل بعض العلماء قوله تعاىل: قلت

إذا  إن العبد إذا أصبح تقول جوارحه للسانه اتق اهللا فينا فإنك: "يدل عليه قوله عليه السالم. كان صحيحا معىن
أن : ومل يقل أعداء، ففيه جوابان أحدمها" عدو"كيف قال : فإن قيل" . استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا

َوكُلُُّهْم آِتيِه َيْوَم الْقَِياَمِة {: بعضا وكال خيرب عنهما بالواحد على اللفظ وعلى املعىن، وذلك يف القرآن، قال اهللا تعاىل
أن : واجلواب اآلخر. على املعىن] ٨٧: النمل[} وَكُلٌّ أَتَْوُه دَاِخرِيَن{: ، وقال تعاىلعلى اللفظ] ٩٥: مرمي[} فَْرداً

مبعىن أعداء، ] ٥٠: الكهف[} َوُهْم لَكُْم َعُدوٌّ بِئَْس ِللظَّاِلِمَني َبَدالً{: عدوا يفرد يف موضع اجلمع، قال اهللا عز وجل
العدو اسم جامع للواحد : وقال ابن فارس]. ٤: املنافقون[} ُهُم الَْعدُوُّ َيْحَسُبونَ كُلَّ َصْيَحٍة َعلَْيهِْم{: وقال تعاىل

  .واالثنني والثالثة والتأنيث، وقد جيمع
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

مل يكن إخراج اهللا تعاىل آدم من اجلنة وإهباطه منها عقوبة له ألنه أهبطه بعد أن تاب عليه وقبل توبته وإمنا  -الثالثة
للمحنة والصحيح يف إهباطه وسكناه يف األرض ما قد ظهر من احلكمة األزلية يف ذلك  أهبطه إما تأديبا وإما تغليظا

وهي نشر نسله فيها ليكلفهم وميتحنهم ويرتب على ذلك ثواهبم وعقاهبم األخروي إذ اجلنة والنار ليستا بدار 
} َجاِعلٌ ِفي اَألْرضِ َخِليفَةًإِنِّي {تكليف فكانت تلك األكلة سبب إهباطه من اجلنة وهللا أن يفعل ما يشاء وقد قال 

وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كرمية شريفة وقد تقدمت اإلشارة إليها مع أنه خلق من األرض وإمنا قلنا إمنا أهبطه بعد 
  .وسيأيت} قُلَْنا اْهبِطُوا{أن تاب عليه لقول ثانية 

وقال . قاله أبو العالية وابن زيد. رب، أي موضع استقرارابتداء وخ} َولَكُْم ِفي الْأَْرضِ ُمْستَقَرٌّ{: قوله تعاىل -الرابعة
  .يعين القبور" مستقر: "السدي
  .واهللا أعلم. حيتمل املعنيني] ٦١: النمل[} جََعلَ لَكُُم اَألْرَض قََراراً{: وقول اهللا تعاىل: قلت

نس وغري ذلك، ومنه مسيت املتاع ما يستمتع به من أكل ولبس وحياة وحديث وأ} َومََتاٌع{: قوله تعاىل -اخلامسة
  :متعة النكاح ألهنا يتمتع هبا وأنشد سليمان بن عبدامللك حني وقف على قرب ابنه أيوب إثر دفنه

  متاع قليل من حبيب مفارق... وقفت على قرب غريب بقفرة 
وهذا قول من يقول اختلف املتأولون يف احلني على أقوال، فقالت فرقة إىل املوت } إِلَى حِنيٍ{: قوله تعاىل -السادسة

إىل " إىل حني"املستقر هو املقام يف الدنيا وقيل إىل قيام الساعة، وهذا قول من يقول املستقر هو القبور وقال الربيع 
  :أجل واحلني الوقت البعيد فحينئذ تبعيد من قولك اآلن قال خويلد

  حني الشتاء كحوض املنهل اللقف... كأيب الرماد عظيم القدر جفنته 
  :ورمبا أدخلوا عليه التاء قال أبو وجزة. حلوض لقفا، أي هتور من أسفله واتسعلقف ا

  ...العاطفون حتني ما من عاطف 
  واملطعمون زمان أين املطعم

واحلني الساعة قال اهللا ] ١: اإلنسان[} َهلْ أََتى َعلَى اِألْنَسانِ ِحٌني ِمَن الدَّهْرِ{: املدة ومنه قوله تعاىل: واحلني أيضا
قال ابن عرفة احلني القطعة من الدهر كالساعة فما فوقها وقوله ] ٥٨: الزمر[} أو َتقُولَ ِحَني َتَرى الَعذَاَب{ تعاىل

: إبراهيم[} تؤيت أكلها كل حني{أي حىت تفىن آجاهلم وقوله تعاىل ] ٥٤: املؤمنون[} فذرهم يف غمرهتم حىت حني"
وعشيا قال األزهري ال تُْؤِتي أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ حني اسم  أي كل سنة وقيل بل كل ستة أشهر وقيل بل غدوة] ٢٥

واملعىن أنه ينتفع هبا يف كل وقت وال ينقطع نفعها البتة قال . كالوقت يصلح جلميع األزمان كلها طالت أو قصرت
: الروم[} َوِحَني ُتْصبُِحونَ فَسُْبَحانَ اللَِّه ِحَني ُتْمُسونَ{واحلني الغدوة والعشية قال اهللا تعاىل . واحلني يوم القيامة

  :قالت بثينة. ويقال عاملته حماينة من احلني وأحينت باملكان إذا أقمت به حينا وحان حني كذا أي قرب] ١٧
  الدهر ما حانت وال حان حينها... وإن ُسلُّوي عن مجيل لساعة من 

م يف فقال الفراء احلني حينان حني ال ملا اختلف أهل اللسان يف احلني اختلف فيه أيضا علماؤنا وغريه -السابعة



قال : ستة أشهر] ٢٥: إبراهيم[} تُْؤِتي أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ بِإِذِْن َربِّهَا{يوقف على حده واحلني الذي ذكر اهللا جل ثناؤه 
وأكثر ابن العريب احلني اجملهول ال يتعلق به حكم واحلني املعلوم هو الذي تتعلق به األحكام ويرتبط به التكليف 

ومالك يرى يف األحكام واألميان أعم األمساء واألزمنة والشافعي يرى األقل وأبو حنيفة توسط فقال . املعلوم سنة
وال معىن لقوله ألن املقدرات عنده ال تثبت قياسا وليس فيه نص عن صاحب الشريعة وإمنا املعول على . ستة أشهر

يصلي حينا فيحمل على ركعة عند الشافعي ألنه أقل النافلة قياسا املعىن بعد معرفة مقتضى اللفظ لغة فمن نذر أن 
وقال مالك وأصحابه أقل النافلة ركعتان فيقدر الزمان بقدر الفعل وذكر ابن خويز منداد يف . على ركعة الوتر

ن حلف أال أحكامه أن من حلف أال يكلم فالنا حينا أوال يفعل كذا حينا أن احلني سنة قال واتفقوا يف األحكام أن م
  .يفعل كذا حينا أوال يكلم فالنا حينا أن الزيادة على سنة مل تدخل يف ميينه

من حلف أال يفعل شيئا إىل حني أو زمان أو دهر، فذلك : قال مالك رمحه اهللا. هذا االتفاق إمنا هو يف املذهب: قلت
نذر عن يعقوب وابن احلسن أن وحكى ابن امل. إنه شك يف الدهر أن يكون سنة: وقال عنه ابن وهب. كله سنة

وعن ابن عباس وأصحاب الرأي وعكرمة وسعيد بن جبري وعامر الشعيب وعبيدة يف قوله تعاىل . الدهر ستة أشهر
أنه ستة أشهر وقال األوزاعي وأبو عبيداحلني ستة أشهر وليس ] ٢٥: إبراهيم[} تُْؤِتي أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ بِإِذِْن َربِّهَا{

يف احلني وقت معلوم وال للحني غاية قد يكون احلني عنده مدة الدنيا وقال ال حننثه أبدا، والورع أن عند الشافعي 
يقضيه قبل انقضاء يوم وقال أبو ثور وغريه احلني والزمان على ما حتتمله اللغة يقال قد جئت من حني ولعله مل جيئ 

ارف ومل ير الشافعي تعيني حممل من هذه احملامل ألنه من نصف يوم قال الكيا الطربي الشافعي وباجلملة احلني له مص
قائدة بشارة إىل آدم عليه السالم } إِلَى حِنيٍ{جممل مل يوضع يف اللغة ملعىن معني وقال بعض العلماء يف قوله تعاىل 

  .واهللا أعلم ليعلم أنه غري باق فيها ومنتقل إىل اجلنة اليت وعد بالرجوع إليها وهي لغري آدم دالة على املعاد فحسب
  }فََتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت فََتاَب َعلَْيِه إِنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم{ ٣٧: اآلية

  :وفيه مثان مسائل} فََتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت{: قوله تعاىل
قبل وأخذ وكان عليه السالم : وقيل. قيل معناه فهم وفطنتلقى } فََتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت{قوله تعاىل  -األوىل 

وقيل معىن تلقى تلقن هذا يف . تقول خرجنا نتلقى احلجيج أي نستقبلهم. يتلقى الوحي أي يستقبله ويأخذه ويتلقفه
مثل املعىن صحيح ولكن ال جيوز أن يكون التلقي من التلقن يف األصل ألن أحد احلرفني إمنا يقلب ياء إذا جتانسا، 
تقبل : تظنوا من تظنن وتقصى من تقصص ومثله تسريت من تسررت، وأمليت من أمللت وشبه ذلك وهلذا ال يقال

  .وقال احلسن قبوهلا تعلمه هلا وعمله هبا. وحكى مكي أنه أهلمها فانتفع هبا. من تقبل وال تلقى من تلقن فاعلم

واحلسن وسعيد بن جبري والضحاك وجماهد هي قوله واختلف أهل التأويل يف الكلمات، فقال ابن عباس  -الثانية
سبحانك : وعن جماهد أيضا] ٢٣: األعراف[} َربََّنا ظَلَْمَنا أَْنفُسََنا َوإِنْ لَْم َتْغِفْر لََنا َوتَْرَحْمَنا لََنكُوَننَّ ِمَن الْخَاِسرِيَن{

الت طائفة رأى مكتوبا على ساق وق: اللهم ال إله إال أنت ريب ظلمت نفسي فاغفر يل إنك أنت الغفور الرحيم
املراد بالكلمات البكاء واحلياء والدعاء : وقالت طائفة. فتشفع بذلك، فهي الكلمات" حممد رسول اهللا"العرش 
وهذا يقتضي أن آدم عليه السالم مل يقل شيئا إال االستغفار : قال ابن عطية. الندم واالستغفار واحلزن: وقيل
اآلية وقال } رَبََّنا ظَلَْمَنا أَنْفَُسنَا{ا ينبغي أن يقول املذنب فقال يقول ما قاله أبواه وسئل بعض السلف عم. املعهود
ال إِلََه إِالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن {وقال يونس ] ١٦: القصص[} َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي فَاغِْفْر ِلي{موسى 
سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت "أن الكلمات : ن عباس ووهب بن منبهوعن اب] ٨٧: األنبياء[} الظَّاِلِمَني



عملت سوءا وظلمت نفسي اغفر يل إنك خري الغافرين سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت عملت سوءا 
ال إله إال أنت سبحانك : "وقال حممد بن كعب هي قوله" وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم

ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك عملت . عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم وحبمدك
ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك عملت سوءا وظلمت . سوءا وظلمت نفسي فارمحين إنك أنت الغفور الرحيم

مجع كلمة والكلمة : اتوالكلم" احلمد هللا"الكلمات قوله حني عطس : وقيل" نفسي فارمحين إنك أرحم الرامحني
  :تقع على القليل والكثري وقد تقدم

وكان ذلك يف يوم عاشوراء يف يوم مجعة على ما . أي قبل توبته، أو وفقه للتوبة} فَتَاَب َعلَْيِه{: قوله تعاىل -الثالثة
اعة وأصل التوبة كثري الرجوع إىل الط: رجع إىل طاعة ربه وعبد تواب: وتاب العبد. يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل

  .رجع: تاب وثاب وأب وأناب: الرجوع يقال

َوال َتقَْرَبا َهِذِه {مل يقل عليهما وحواء مشاركة له يف الذنب بإمجاع وقد قال " عليه"مل قال : إن قيل -الرابعة
دم عليه السالم ملا خاطب يف أن آ: فاجلواب] ٢٣: األعراف[} قَاال َربََّنا ظَلَْمَنا أَنْفَُسنَا{و ] ٣٥: البقرة[} الشَّجََرةَ

خصه بالذكر يف التلقي فلذلك كملت القصة بذكره وحده وأيضا فألن املرأة حرمة " اسكن"أول القصة بقوله 
وأيضا ملا ] ١٢١: طه[} َوَعَصى آَدُم َربَُّه فََغَوى{ومستورة فأراد اهللا الستر هلا ولذلك مل يذكرها يف املعصية يف قوله 

} أَلَْم أَقُلْ لََك{للرجل يف غالب األمر مل تذكر كما مل يذكر فىت موسى مع موسى يف قوله كانت املرأة تابعة 
إنه مثل قوله : وقيل. إنه دل بذكر التوبة عليه أنه تاب عليها إذ أمرمها سواء، قاله احلسن: وقيل] ٧٥: الكهف[

أي التجارة ألهنا كانت مقصود القوم فأعاد الضمري ] ١١: اجلمعة[ }َوإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً انْفَضُّوا إِلَْيَها{تعاىل 
  :وقال الشاعر. عليها ومل يقل إليهما واملعىن متقارب

  بريئا ومن فوق الطوي رماين... رماين بأمر كنت منه ووالدي 
  ارافحذف إجيازا واختص] ٦٢: التوبة[} وَاللَُّه َوَرسُولُُه أََحقُّ أَنْ يُْرُضوُه{ويف التنزيل 

وصف نفسه سبحانه وتعاىل بأنه التواب وتكرر يف القرآن معرفا } إِنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم{: قوله تعاىل -اخلامسة
} إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّابَِني وَُيِحبُّ الُْمَتطَهِّرِيَن{ومنكرا وامسا وفعال، وقد يطلق على العبد أيضا تواب قال اهللا تعاىل 

أنه جيوز يف حق الرب : ولعلمائنا يف وصف الرب بأنه تواب ثالثة أقوال أحدها: قال ابن العريب]. ٢٢٢: رةالبق[
هو وصف حقيقي هللا سبحانه وتعاىل : سبحانه وتعاىل فيدعى به كما يف الكتاب والسنة وال يتأول وقال آخرون

توبة اهللا على العبد قبوله توبته، وذلك : آخرونوتوبة اهللا على العبد رجوعه من حال املعصية إىل حال الطاعة وقال 
حيتمل أن يرجع إىل قوله سبحانه وتعاىل قبلت توبتك وأن يرجع إىل خلقه اإلنابة والرجوع يف قلب املسيء وإجراء 

  .الطاعات على جوارحه الظاهرة

األمساء والصفات إال ما تائب اسم فاعل من تاب يتوب لنا أن نطلق عليه من : ال جيوز أن يقال يف حق اهللا تعاىل
هذا هو الصحيح يف . أطلقه هو على نفسه أو نبيه عليه السالم أو مجاعة املسلمني، وإن كان يف اللغة حمتمال جائزا

لَقَْد تَاَب اللَُّه َعلَى النَّبِيِّ {قال اهللا تعاىل " الكتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن"هذا الباب على ما بيناه يف 
وإمنا قيل هللا ] ١٠٤: التوبة[} َوُهَو الَِّذي يَقَْبلُ التَّوَبةَ َعْن ِعَباِدِه{: وقال] ١١٧: التوبة[} هَاجِرِيَن َواَألْنصَارَِوالُْم

  .عز وجل تواب، ملبالغة الفعل وكثرة قبوله توبة عباده لكثرة من يتوب إليه
انه وتعاىل هو املنفرد خبلق األعمال، خالفا اعلم أنه ليس ألحد قدرة على خلق التوبة، ألن اهللا سبح -السابعة



: وكذلك ليس ألحد أن يقبل توبة من أسرف على نفسه وال أن يعفو عنه قال علماؤنا. للمعتزلة ومن قال بقوهلم
} اللَِّه اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َورُْهَباَنُهْم أَرَْباباً ِمْن ُدوِن{وقد كفرت اليهود والنصارى هبذا األصل العظيم يف الدين 

افِْتَراًء َعلَى اللَّهِ {جل وعز، وجعلوا ملن أذنب أن يأيت احلرب أو الراهب فيعطيه شيئا وحيط عنه ذنوبه ] ٣١: التوبة[
  ]١٤٠: األنعام[} قَْد َضلُّوا َوَما كَانُوا ُمهَْتِديَن

والقراءتان ترجعان إىل " كلمات"ونصب " آدم" والباقون برفع} فََتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت{قرأ ابن كثري  -الثامنة
وقيل ملا كانت الكلمات هي املنقذة آلدم بتوفيق اهللا تعاىل له لقبوله . معىن، ألن آدم إذا تلقي الكلمات فقد تلقته

ولكن ملا بعد " فتلقت آدم من ربه كلمات"إياها ودعائه هبا كانت الكلمات فاعله وكأن األصل على هذه القراءة 
وهذا أصل جيري يف كل القرآن والكالم إذ ا جاء فعل املؤنث .  املؤنث وفعله حسن حذف عالمة التأنيثما بني

إن الكلمات ملا مل يكن تأنيثه حقيقيا محل على معىن الكلم : وقيل. حضر القاضي اليوم امرأة: بغري عالمة ومنه قوهلم
بفتح اهلمزة على معىن ألنه وكسر " أنه"أيب عقرب وقرأ أبو نوفل بن . مدغما" آدم من ربه"وقرأ األعمش . فذكر

  وأدغم اهلاء يف اهلاء عمرو وعيسى وطلحة فيما حكى أبو حامت عنهم وقيل ال جيوز؛. الباقون على االستئناف

  :قال النحاس أجاز سيبويه أن حتذف هذه الواو وأنشد. ألن بينهما واوا يف اللفظ ال يف اخلط
  طلب الوسيقة أو زمري إذا... له زجل كأنه صوت حاد 

توكيدا للهاء " هو"وجيوز أن يكون " إن"خربه واجلملة خرب " التواب"فعلى هذا جيوز اإلدغام وهو رفع باالبتداء 
  .وجيوز أن تكون فاصلة، على ما تقدم

نسر وقال سعيد بن جبري ملا أهبط آدم إىل األرض مل يكن فيها شيء غري النسر يف الرب واحلوت يف البحر فكان ال
يا حوت لقد أهبط اليوم إىل األرض شيء ميشى على رجليه : يأوي إىل احلوت فيبيت عنده فلما رأى النسر آدم قال

  .لئن كنت صادقا يل منه يف البحر منجى وال لك يف الرب منه خملص: ويبطش بيديه فقال احلوت
  }ْم ِمنِّي ُهدًى فََمْن َتبَِع ُهَداَي فَال َخْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيْحَزُنونَقُلَْنا اْهبِطُوا ِمْنَها َجِميعاً فَإِمَّا َيأْتَِينَّكُ{ ٣٨: اآلية

كرر األمر ملا : وقيل. قم قم: كرر األمر على جهة التغليظ وتأكيده، كما تقول لرجل} قُلَْنا اْهبِطُوا{: قوله تعاىل
اهلبوط األول من اجلنة : وقيل. اين إتيان اهلدىعلق بكل أمر منهما حكما غري حكم اآلخر فعلق باألول العداوة وبالث

إىل السماء والثاين من السماء إىل األرض وعلى هذا يكون فيه دليل على أن اجلنة يف السماء السابعة كما دل عليه 
  حديث اإلسراء على ما يأيت

إبليس للسباع إن هذا ملا هبط آدم عليه السالم إىل األرض قال : نصب على احلال وقال وهب بن منبه} َجِميعاً{
  عدو لكم فأهلكوه فاجتمعوا وولوا أمرهم إىل الكلب

وقالوا أنت أشجعنا وجعلوه رئيسا فلما رأى ذلك آدم عليه السالم حتري يف ذلك فجاءه جربيل عليه السالم وقال له 
منه آدم فبقى امسح يدك على رأس الكلب ففعل فلما رأت السباع أن الكلب ألف آدم تفرقوا واستأمنه الكلب فأ

معه ومع أوالده وقال الترمذي احلكيم حنو هذا وأن آدم عليه السالم ملا أهبط إىل األرض جاء إبليس إىل السباع 
فأشالهم على آدم ليؤذوه وكان أشدهم عليه الكلب فأميت فؤاده فروي يف اخلرب أن جربيل عليه السالم أمره أن 

ه فصار ممن حيرسه وحيرس ولده ويألفهم ومبوت فؤاده يفزع من يضع يده على رأسه فوضعها فاطمأن إليه وألف
اآلدميني فلو رمي مبدر وىل هاربا مث يعود آلفا هلم ففيه شعبة من إبليس وفيه شعبة من مسحة آدم عليه السالم فهو 

م وهلثه بشعبة إبليس ينبح ويهر ويعدو على اآلدمي ومبسحة آدم مات فؤاده حىت ذل وانقاد وألف به وبولده حيرسه



على كل أحواله من موت فؤاده ولذلك شبه اهللا سبحانه وتعاىل العلماء السوء بالكلب على ما يأيت بيانه يف 
  إن شاء اهللا تعاىل ونزلت عليه تلك العصا اليت جعلها اهللا آية ملوسى فكان يطرد هبا السباع عن نفسه" األعراف"

كتاب اهللا قاله السدي وقيل التوفيق : فقيل" هدى"اختلف يف معىن قوله } دًىفَإِمَّا َيأِْتَينَّكُْم ِمنِّي ُه{: قوله تعاىل
اهلدى الرسل، وهي إىل آدم من املالئكة وإىل بنيه من البشر كما جاء يف حديث أيب ذر : للهداية، وقالت فرقة

وقرأ . هم كما تقدمإشارة إىل أن أفعال العباد خلق هللا تعاىل خالفا للقدرية وغري" مين"وخرجه اآلجري ويف قوله 
  هدي وعصي وحميي وأنشد النحويون أليب ذؤيب يرثي بنيه: وهو لغة هذيل يقولون" هدّي"اجلحدري 

  ...سبقوا هوي وأعنقوا هلواهم 
  فتخرموا ولكل جنب مصرع

حرك وعلة هذه اللغة عند اخلليل وسيبويه أن سبيل ياء اإلضافة أن يكسر ما قبلها فلما مل جيز أن تت: قال النحاس
اليت للشرط وجواب الشرط الفاء مع الشرط " إن"زائدة على } إما{يف قوله إِمَّا " ما"األلف أبدلت ياء وأدغمت و

جوابه قال " فال خوف"يف موضع جزم بالشرط " تبع"يف موضع رفع باالبتداء و" من"و} فََمْن َتبَِع{الثاين يف قوله 
  جواب الشرطني مجيعا} فَال َخْوٌف َعلَْيهِْم{ال الكسائي سيبويه الشرط الثاين وجوابه مها جواب األول وق

اخلوف هو الذعر وال يكون إال يف املستقبل وخاوفين فالن فخفته } فَال َخْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيحَْزُنونَ{: قوله تعاىل
وقرأ الزهري ] ٤٧: النحل[} ٍفأَْو َيأُْخذَُهْم َعلَى َتَخوُّ{أي كنت أشد خوفا منه والتخوف التنقص ومنه قوله تعاىل 

بفتح الفاء على التربئة واالختيار عند النحويني " فال خوف"واحلسن وعيسى بن عمر وابن أيب إسحاق ويعقوب 
ال تعمل يف معرفة فاختاروا يف األول " ال"الرفع والتنوين على االبتداء ألن الثاين معرفة ال يكون فيه إال الرفع ألن 

  .يف قولك فال خوف مبعىن ليس" ال"كالم من وجه واحد وجيوز أن تكون الرفع أيضا ليكون ال
فهو حزن وحزين وأحزنه غريه " بالكسر"واحلُزن واحلََزن ضد السرور وال يكون إال على ماض، وحزن الرجل 

. قال اليزيدي حزنه لغة قريش وأحزنه لغة متيم وقد قرئ هبما. وحزنه أيضا مثل أسلكه وسلكه وحمزون بين عليه
واحتزن وحتزن مبعًىن، واملعىن يف اآلية فال خوف عليهم فيما بني أيديهم من اآلخرة وال هم حيزنون على ما فاهتم من 

ليس فيه دليل على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها على املطيعني ملا وصفه اهللا تعاىل ورسوله من شدائد : وقيل. الدنيا
  .ا صاروا إىل رمحته فكأهنم مل خيافوا واهللا أعلمالقيامة إال أنه خيففه عن املطيعني وإذ

  }وَالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآيَاِتَنا أُولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ{ ٣٩: اآلية ٣

االقتران بالشيء : الصحبة} النَّارَِوكَذَُّبوا بِآَياتَِنا أُولَِئَك أَْصحَاُب {: أي أشركوا، لقوله} َوالَِّذيَن كَفَرُوا{: قوله تعاىل
وهبذا القول . يف حالة ما يف زمان ما فإن كانت املالزمة واخللطة فهي كمال الصحبة وهكذا هي صحبة أهل النار هلا

وباقي . إن شاء اهللا" براءة"ينفك اخلالف يف تسمية الصحابة رضي اهللا عنهم إذ مراتبهم متباينة على ما نبينه يف 
  .تقدم معناها واحلمد هللاألفاظ اآلية 

  }اْرَهُبوِنَيا َبنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِْعَمِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَْوفُوا بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهدِكُْم َوإِيَّاَي فَ{ ٤٠: اآلية
الواحد ابن واألصل . إلضافةنداء مضاف عالمة النصب فيه الياء وحذفت منه النون ل} َيا بَنِي إِْسرائيلَ{: قوله تعاىل

. فيه بين وقيل بنو فمن قال احملذوف منه واو احتج بقوهلم البنوة وهذا ال حجة فيه ألهنم قد قالوا الفتوة وأصله الياء
األخفش اختار أن يكون احملذوف منه الواو ألن حذفها أكثر . احملذوف منه عندي ياء كأنه من بنيت: وقال الزجاج

قال الفراء يقال يا بينِّ ويا بينَّ لغتان، مثل يا أبت ويا أبت وقرئ هبما وهو . بني البنوة والتصغري بينلثقلها ويقال ابن 



  .مشتق من البناء وهو وضع الشيء على الشيء واالبن فرع لألب وهو موضوع عليه
ياء من له امسان وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم قال أبو الفرج اجلوزي وليس يف األنب

  له" فهوم اآلثار"غريه إال نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم فإن له أمساء كثرية ذكره يف كتاب 
وقد قيل يف املسيح أنه اسم علم لعيسى عليه السالم غري مشتق وقد مساه اهللا روحا وكلمة، وكانوا يسمونه : قلت

مخسة من األنبياء : ي يف دالئل النبوة عن اخلليل بن أمحدوذكر البيهق. أبيل األبيلني، ذكره اجلوهري يف الصحاح
ذوو امسني حممد وأمحد نبينا صلى اهللا عليه وسلم وعيسى واملسيح وإسرائيل ويعقوب ويونس وذو النون وإلياس 

  .وذو الكفل صلى اهللا عليهم وسلم

: وإسرائيل. كثرية بياهنا يف مواضعهاذكرنا أن لعيسى أربعة أمساء وأما نبينا صلى اهللا عليه وسلم فله أمساء : قلت
اسم أعجمي ولذلك مل ينصرف وهو يف موضع خفض باإلضافة وفيه سبع لغات إسرائيل وهي لغة القرآن وإسرائيل 
مبدة مهموزة خمتلسة حكاها شنبوذ عن ورش وإسراييل مبدة بعد الياء من غري مهز وهي قراءة األعمش وعيسى بن 

ري مهز وال مد وإسراِئل بغري ياء هبمزة مكسورة، وإسراَءل هبمزة مفتوحة، ومتيم عمر، وقرأ احلسن والزهري بغ
إسرا بالعربانية هو عبد وإيل هو اهللا، وقيل إسرا هو : ومعىن إسرائيل عبداهللا قال ابن عباس. يقولون إسرائني بالنون

وقال . ن خلقه، ذكره املهدويصفوة اهللا وإيل هو اهللا وقيل إسرا من الشد فكأن إسرائيل الذي شده اهللا وأتق
مسي إسرائيل ألنه أسرى ذات ليلة حني هاجر إىل اهللا تعاىل فسمي إسرائيل أي أسرى إىل اهللا، وحنو هذا : السهيلي

  .فيكون بعض االسم عربانيا وبعضه موافقا للعرب واهللا أعلم
اسم مشترك، فالذكر بالقلب ضد النسيان والذكر باللسان  الذكر} اذْكُرُوا نِْعمَِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم{: قوله تعاىل

قال . أي ال تنسه" بضم الذال"ضد اإلنصات وذكرت الشيء بلساين وقليب ذكرا واجعله منك على ذكر 
وقال غريه مها لغتان يقال ِذكر . ما كان بالضمري فهو مضموم الذال وما كان باللسان فهو مكسور الذال: الكسائي

وَإِنَُّه لَِذكٌْر لََك {خالف األنثى، والذكر أيضا الشرف ومنه قوله " بفتح الذال"ا واحد والذكر وذُكر، ومعنامه
اذكروا شكر نعميت فحذف الشكر اكتفاء بذكر : قال ابن األنباري واملعىن يف اآلية] ٤٤الزخرف [} َوِلقَْوِمَك
ن نعميت اليت أنعمت عليكم وال تناسوها وهو وقيل إنه أراد الذكر بالقلب وهو املطلوب أي ال تغفلوا ع. النعمة
: إبراهيم[} َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه ال ُتْحُصوهَا{والنعمة هنا اسم جنس فهي مفردة مبعىن اجلمع قال اهللا تعاىل . حسن
سلوى أي نعمه ومن نعمه عليهم أن أجناهم من آل فرعون وجعل منهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب واملن وال] ٣٤

  وفجر هلم

يف احلجر املاء إىل ما استودعهم من التوراة اليت فيها صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم ونعته ورسالته والنعم على 
  .اآلباء نعم على األبناء ألهنم يشرفون بشرف آبائهم

ى اهللا عليه وسلم قال أرباب املعاين ربط سبحانه وتعاىل بين إسرائيل بذكر النعمة وأسقطه عن أمة حممد صل: تنبيه
ليكون نظر األمم من النعمة إىل املنعم ونظر أمة ] ١٥٢: البقرة[} فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُْم{ودعاهم إىل ذكره فقال 

  .حممد صلى اهللا عليه وسلم من املنعم إىل النعمة
. للتكثري" بفتح الواو وشد الفاء" "أَوفِّ"وقرأ الزهري . أمر وجوابه} َوأَْوفُوا بَِعْهِدي أُوِف بِعَْهِدكُْم{: قوله تعاىل

َولَقَْد أََخذَ {وقوله ] ٦٣: البقرة[} ُخذُوا َما آَتْيَناكُْم بِقُوٍَّة{: عهده قوله: واختلف يف هذا العهد ما هو فقال احلسن
َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا { هو قولهوقيل ] ١٢: املائدة[} اللَُّه ِميثَاَق بَنِي إِْسرائيلَ َوَبَعثَْنا مِْنُهُم اثَْنْي َعَشَر َنقِيباً



الذي عهدت إليكم يف " أوفوا بعهدي"وقال الزجاج ] ١٨٧: آل عمران[} الِْكَتابَ لَُتبَيُِّننَُّه ِللنَّاسِ َوال َتكُْتُمونَُه
وفيتم به فلكم اجلنة مبا ضمنت لكم على ذلك إن أ" أوف بعهدكم"التوراة من اتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم 

: يف النسخة[بقبوهلا منكم وجمازاتكم " أوف"يف أداء الفرائض على السنة واإلخالص " أوفوا بعهدي"وقيل 
. أي أوصلكم إىل منازل الرعايات" أوف بعهدكم"يف العبادات " أوفوا بعهدي"وقال بعضهم . عليها] جماراتكم

بتزيني سرائركم وقيل هو عام يف مجيع أوامره " بعهدكمأوف "يف حفظ آداب الظواهر " أوفوا بعهدي"وقيل 
هذا قول اجلمهور من . ونواهيه ووصاياه فيدخل يف ذلك ذكر حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي يف التوراة وغريه

  .وعهده سبحانه وتعاىل هو أن يدخلهم اجلنة. العلماء وهو الصحيح
َوأَْوفُوا {] ١: املائدة[} أَْوفُوا بِالُْعقُوِد{منا قال اهللا تعاىل  وما طلب من هؤالء من الوفاء بالعهد هو مطلوب: قلت

، وهو كثري ووفاؤهم بعهد اهللا أمارة لوفاء اهللا تعاىل هلم ال علة له بل ذلك تفضل منه ]٩١: النحل[} بَِعْهِد اللَِّه
  عليهم

خلوف ويتضمن األمر به معىن التهديد أي خافون والرهب والرهب والرهبة ا} َوإِيَّاَي فَاْرَهُبوِن{: قوله تعاىل
  وقرأ ابن. وسقطت الياء بعد النون ألهنا رأس آية

منصوب بإضمار فعل وكذا االختيار يف األمر " وإياي"على األصل " فاتقوين"بالياء وكذا " فارهبوين"أيب إسحاق 
بون على االبتداء واخلرب وكون وجيوز يف الكالم وأنا فاره. وإياي ارهبوا فارهبون: والنهي واالستفهام، التقدير

  .اخلرب على تقدير احلذف، املعىن وأنا ربكم فارهبون" فارهبون"
ِليالً َوإِيَّاَي َوآِمُنوا بَِما أَنَْزلُْت ُمَصدِّقاً ِلَما َمَعكُْم َوال َتكُونُوا أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه َوال َتْشَتُروا بِآَياِتي ثََمناً قَ{ ٤١: اآلية ٣

  }فَاتَّقُوِن
، التقدير مبا "أنزلت"حال من الضمري يف } ُمَصدِّقاً{. أي صدقوا، يعين بالقرآن} َوآِمنُوا بَِما أَنَْزلُْت{: قوله تعاىل

. وجيوز أن يكون حاال من ما والعامل فيه آمنوا التقدير آمنوا بالقران مصدقا. أنزلته مصدقا، والعامل فيه أنزلت
  .يعين من التوراة} ِلَما َمَعكُْم{. بإنزال وجيوز أن تكون مصدرية التقدير آمنوا

قيل هو عائد على حممد صلى اهللا عليه وسلم، قاله أبو " به"الضمري يف } َوال َتكُونُوا أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه{: قوله تعاىل
إذ تضمنها على التوراة، : وقيل. } بَِما أَنَْزلُْت{هو عائد على القرآن، إذ تضمنه قوله : وقال ابن جريج. العالية
ومل يقل كافرين قيل التقدير وال تكونوا أول فريق كافر به وزعم " كافر"فإن قيل كيف قال } ِلَما مََعكُْم{: قوله

وحكى سيبويه هو أظرف الفتيان وأمجله . األخفش والفراء أنه حممول على معىن الفعل ألن املعىن أول من كفر به
وقد كان قد كفر قبلهم كفار قريش فإمنا معناه من " أول كافر به"ل وكان ظاهر الكالم هو أظرف فىت وأمجله وقا

عند سيبويه نصب على خرب كان " أول"و. أهل الكتاب إذ هم منظور إليهم يف مثل هذا ألهنم حجة مظنون هبم علم
العني والفاء، وهو مما مل ينطق منه بفعل وهو على أفعل عينه وفاؤه واو وإمنا مل ينطق منه بفعل لئال يعتل من جهتني 

  هو من وأل إذا جنا فأصله أوأل مث خففت اهلمزة وأبدلت واوا وأدغمت: وقال الكوفيون. وهذا مذهب البصريني

واجلمع األوائل واألوايل أيضا على القلب وقال قوم أصله وولِّ : فقيل أول كما ختفف مهزة خطيئة، قال اجلوهري
جيمع على أواول الستثقاهلم اجتماع الواوين بينهما ألف اجلمع وقيل على فوعل فقلبت الواو األوىل مهزة وإمنا مل 

  .هو أفعل من آل يؤول فأصله أأول قلب فجاء أعفل مقلوبا من أفعل فسهل وأبدل وأدغم
ال حجة يف هذه اآلية ملن مينع القول بدليل اخلطاب، وهم الكوفيون ومن وافقهم، ألن املقصود من الكالم : مسألة



ر أوال وآخرا، وخص األول بالذكر ألن التقدم فيه أغلظ، فكان حكم املذكور واملسكوت عنه النهي عن الكف
  .واحدا، وهذا واضح

  :فيه أربع مسائل} َوال َتْشَترُوا بِآَياِتي ثََمناً قَلِيالً{: قوله تعاىل
كونوا أول من كفر وأال يأخذوا هناهم عن أن ي} َوال َتكُوُنوا{معطوف على قوله } َوال َتشَْتُروا{: قوله تعاىل -األوىل

وكان األحبار يفعلون ذلك فنهوا عنه قال . على آيات اهللا مثنا أي على تغيري صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم رشى
وقيل كانت هلم مأكل يأكلوهنا على العلم كالراتب فنهوا عن ذلك وقيل . قوم من أهل التأويل منهم احلسن وغريه

دينهم باألجرة فنهوا عن ذلك ويف كتبهم يا ابن آدم علم جمانا كما علمت جمانا أي باطال  إن األحبار كانوا يعلمون
بغري أجرة، قاله أبو العالية وقيل املعىن وال تشتروا بأوامري ونواهي وآيايت مثنا قليال يعين الدنيا ومدهتا والثمن الذي 

عوضا فانطلق عليه اسم الثمن وإن مل يكن مثنا هو نزر ال خطر له، فسمي ما اعتاضوه عن ذلك مثنا ألهنم جعلوه 
  :وقد تقدم هذا املعىن وقال الشاعر

  فما أصبت بترك احلج من مثن... إن كنت حاولت ذنبا أو ظفرت به 
وهذه اآلية وإن كانت خاصة ببين إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم فمن أخذ رشوة على تغيري حق أو : قلت

  ما وجب عليه أو أداء ما علمهإبطاله أو امتنع من تعليم 

وقد تعني عليه حىت يأخذ عليه أجرا فقد دخل يف مقتضى اآلية واهللا أعلم وقد روى أبو داود عن أيب هريرة قال قال 
من تعلم علما مما يبتغى به وجه اهللا عز وجل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يعين رحيها" نة يوم القيامةالدنيا مل جيد عرف اجل
هلذه اآلية وما كان يف معناها فمنع ذلك  -وقد اختلف العلماء يف أخذ األجرة على تعليم القرآن والعلم  -الثانية

الزهري وأصحاب الرأي وقالوا ال جيوز أخذ األجرة على تعليم القرآن ألن تعليمه واجب من الواجبات اليت حيتاج 
َوال َتْشَترُوا بِآيَاِتي ثََمناً {اإلخالص فال يؤخذ عليها أجرة كالصالة والصيام وقد قال تعاىل فيها إىل نية التقرب و

معلمو صبيانكم شراركم أقلهم رمحة باليتيم : "وروى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. } قَِليالً
درمههم حرام وثوهبم "ول يف املعلمني قال روى أبو هريرة قال قلت يا رسول اهللا ما تق" . وأغلظهم على املسكني
علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إيل : وروى عبادة بن الصامت قال" سحت وكالمهم رياء

: رجل منهم قوسا فقلت ليست مبال وأرمي عنها يف سبيل اهللا فسألت عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
وأجاز أخذ األجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأمحد وأبو " . من نار فاقبلها إن سرك أن تطوق هبا طوقا"

" إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا" ثور وأكثر العلماء لقوله عليه السالم حديث ابن عباس حديث الرقية 
  .أخرجه البخاري وهو نص يرفع اخلالف فينبغي أن يعول عليه

من القياس على الصالة والصيام فاسد ألنه يف مقابلة النص مث إن بينهما فرقانا وهو أن  وأما ما احتج به املخالف
الصالة والصوم عبادات خمتصة بالفاعل وتعليم القرآن عبادة متعدية لغري املعلم فتجوز األجرة على حماولته النقل 

وجيوز أن يستأجر الرجل يكتب له لوحا  كتعليم كتابة القرآن قال ابن املنذر وأبو حنيفة يكره تعليم القرآن بأجرة
  .أو شعرا أو غناء معلوما بأجر معلوم، فيجوز اإلجارة فيما هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة

  .فاملراد هبا بنو إسرائيل، وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا، فيه خالف، وهو ال يقول به -وأما اجلواب عن اآلية 
تعني عليه التعليم فأىب حىت يأخذ عليه أجرا فأما إذا مل يتعني فيجوز له أخذ  وهو أن تكون اآلية فيمن: جواب ثان



األجرة بدليل السنة يف ذلك وقد يتعني عليه إال أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه وال على عياله فال جيب عليه 
ته وإال فعلى املسلمني ألن وجيب على اإلمام أن يعني إلقامة الدين إعان. التعليم وله أن يقبل على صنعته وحرفته

الصديق رضي اهللا عنه ملا ويل اخلالفة وعني هلا مل يكن عنده ما يقيم به أهله فأخذ ثيابا وخرج إىل السوق فقيل له يف 
وأما األحاديث فليس شيء منها يقوم على ساق وال . ذلك فقال ومن أين أنفق على عيايل فردوه وفرضوا له كفايته

. ل العلم بالنقل أما حديث ابن عباس فرواه سعيد بن طريف عن عكرمة عنه وسعيد متروكيصح منها شيء عند أه
وأما حديث أيب هريرة فرواه علي بن عاصم عن محاد بن سلمة عن أيب جرهم عنه وأبو جرهم جمهول ال يعرف ومل 

يث أيضا وهو حديث ال يرو محاد بن سلمة عن أحد يقال له أبو جرهم وإمنا رواه عن أيب املهزم وهو متروك احلد
وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه أبو داود من حديث املغرية بن زياد املوصلي عن عبادة بن نسي عن . أصل له

مث قال وأما حديث . األسود بن ثعلبة عنه، واملغرية معروف عند أهل العلم ولكنه له مناكري هذا منها، قاله أبو عمر
نه روي عن عبادة من وجهني، وروي عن أيب بن كعب من حديث موسى بن القوس فمعروف عند أهل العلم أل
وليس يف الباب حديث جيب العمل به من جهة النقل، وحديث عبادة وأيب . علي عن أبيه عن أيب، وهو منقطع

خري ": وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. حيتمل التأويل ألنه جائز أن يكون علمه هللا مث أخذ عليه أجرا
الناس وخري من ميشي على جديد األرض املعلمون كلما خلق الدين جددوه، أعطوهم وال تستأجروهم فتحرجوهم 

فإن املعلم إذا قال للصيب قل بسم اهللا الرمحن الرحيم فقال الصيب بسم اهللا الرمحن الرحيم كتب اهللا براءة للصيب 
  " .وبراءة للمعلم وبراءة ألبويه من النار

اختلف العلماء يف حكم املصلي بأجرة، فروى أشهب عن مالك أنه سئل عن الصالة خلف من استؤجر يف و -الثالثة
وقال الشافعي وأصحابه وأبو . أرجو أال يكون به بأس، وهو أشد كراهة له يف الفريضة: رمضان يقوم للناس، فقال

قال : أبو حنيفة وأصحابه على ما تقدموكرهه . وقال األوزاعي ال صالة له. ال بأس بذلك وال بالصالة خلفه: ثور
  .ابن عبدالرب وهذه املسألة معلقة من اليت قبلها وأصلهما واحد

وكره ابن القاسم أخذ األجرة على تعليم . إن شاء اهللا تعاىل" براءة"ويأيت هلذا أصل آخر من الكتاب يف : قلت
والرسائل وأيام العرب ويكره من الشعر ما فيه وقال ابن حبيب ال بأس باإلجارة على تعليم ا لشعر . الشعر والنحو

وأما الغناء والنوح . اخلمر واخلنا واهلجاء، قال أبو احلسن اللخمي ويلزم على قوله أن جييز اإلجارة على كتبه
  .فممنوع على كل حال

ميت قال روى الدارمي أبو حممد يف مسنده أخربنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حممد بن عمر بن الك -الرابعة
حدثنا علي بن وهب اهلمداين قال أخربنا الضحاك بن موسى قال مر سليمان بن عبدامللك باملدينة وهو يريد مكة 

فأقام هبا أياما فقال هل باملدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النيب قالوا له أبو حازم فأرسل إليه فلما دخل عليه قال 
ازم يا أمري املؤمنني وأي جفاء رأيت مين، قال أتاين وجوه أهل املدينة ومل يا أبا حازم ما هذا اجلفاء قال أبو ح: له

قال فالتفت إىل . تأتين قال يا أمري املؤمنني أعيذك باهللا أن تقول ما مل يكن ما عرفتين قبل هذا اليوم وال أنا رأيتك
نكره املوت قال ألنكم حممد بن شهاب الزهري فقال أصاب الشيخ وأخطأت، قال سليمان يا أبا حازم ما لنا 

أخربتم اآلخرة وعمرمت الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إىل اخلراب، قال أصبت يا أبا حازم فكيف القدوم غدا 
على اهللا تعاىل، قال أما احملسن فكالغائب يقدم على أهله وأما املسيء فكاآلبق يقدم على مواله فبكى سليمان وقال 

  : قال اعرض عملك على كتاب اهللا قال وأي مكان أجده قالليت شعري ما لنا عند اهللا



قال سليمان فأين رمحة اهللا يا أبا حازم؟ قال ] ١٤ - ١٣: اإلنفطار[} إِنَّ األَْبرَاَر لَِفي َنِعيمٍ َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفي َجِحيمٍ{
هللا أكرم؟ قال أولو املروءة والنهى قال له أبو حازم رمحة اهللا قريب من احملسنني قال له سليمان يا أبا حازم فأي عباد ا

فأي الدعاء أمسع قال دعاء : سليمان فأي األعمال أفضل قال أبو حازم أداء الفرائض مع اجتناب احملارم قال سليمان
فأي : احملسن إليه للمحسن، فقال أي الصدقة أفضل قال للسائل البائس وجهد املقل ليس فيها مٌن وال أذى قال

قول احلق عند من ختافه أو ترجوه قال فأي املؤمنني أكيس قال رجل عمل بطاعة اهللا ودل الناس : قالالقول أعدل 
فأي املؤمنني أمحق قال رجل احنط يف هوى أخيه وهو ظامل فباع آخرته بدنيا غريه قال له سليمان أصبت : عليها، قال

ليمان ال ولكن نصيحة تلقيها إيل، قال يا أمري املؤمنني فما قولك فيما حنن فيه قال يا أمري املؤمنني أوتعفيين قال له س
إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا امللك عنوة على غري مشورة من املسلمني وال رضاهم حىت قتلوا منهم 
م، مقتلة عظيمة فقد ارحتلوا عنها فلو شعرت ما قالوه وما قيل هلم فقال له رجل من جلسائه بئس ما قلت يا أبا حاز
: قال أبو حازم كذبت إن اهللا أخذ ميثاق العلماء ليبينه للناس وال يكتمونه قال له سليمان فكيف لنا أن نصلح قال

تدعون الصلف وتتمسكون باملروءة وتقسمون بالسوية قال له سليمان فكيف لنا باملأخذ به قال أبو حازم تأخذه من 
قال أعوذ باهللا قال له . ازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منكحله وتضعه يف أهله قال له سليمان هل لك يا أبا ح

قال له سليمان . سليمان ومل ذاك قال أخشى أن أركن إليكم شيئا قليال فيذيقين اهللا ضعف احلياة وضعف املمات
ليك ارفع إلينا حوائجك قال تنجيين من النار وتدخلين اجلنة قال له سليمان ليس ذاك إيل قال أبو حازم فما يل إ

حاجة غريها قال فادع يل قال أبو حازم اللهم إن كان سليمان وليك فيسره خلري الدنيا واآلخرة وإن كان عدوك 
  قال له سليمان قط قال أبو حازم قد أوجزت وأكثرت. فخذ بناصيته إىل ما حتب وترضى

له سليمان أوصين قال قال . إن كنت من أهله وإن مل تكن من أهله فما ينبغي أن أرمي عن قوس ليس هلا وتر
عظم ربك ونزهه أن يراك حيث هناك أو يفقدك حيث أمرك فلما خرج من عنده بعث إليه مبائة : سأوصيك وأوجز

فردها عليه وكتب إليه يا أمري املؤمنني أعيذك باهللا أن : دينار وكتب إليه أن أنفقها ولك عندي مثلها كثري، قال
 وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي، إن موسى بن عمران ملا ورد يكون سؤالك إياي هزال أو ردي عليك بذال

ماء مدين وجد عليه رعاء يسقون ووجد من دوهنم جاريتني تذودان فسأهلما فقالتا ال نسقي حىت يصدر الرعاء 
ا خائفا وأبونا شيخ كبري فسقى هلما مث توىل إىل الظل، فقال رب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري وذلك أنه كان جائع

ال يأمن فسأل ربه ومل يسأل الناس فلم يفطن الرعاء وفطنت اجلاريتان فلما رجعتا إىل أبيهما أخربتاه بالقصة وبقوله 
فقال أبومها وهو شعيب عليه السالم هذا رجل جائع فقالت إحدامها اذهيب فادعيه فلما أتته عظمته وغطت وجهها 

ومل جيد بدا من " أجر ما سقيت لنا"ا فشق على موسى حني ذكرت وقالت إن أيب يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لن
أن يتبعها ألنه كان بني اجلبال جائعا مستوحشا فلما تبعها هبت الريح فجعلت تصفق ثياهبا على ظهرها فتصف له 
عجيزهتا وكانت ذات عجز وجعل موسى يعرض مرة ويغض أخرى فلما عيل صربه ناداها يا أمة اهللا كوين خلفي 

ين السمت بقولك فلما دخل على شعيب إذ هو بالعشاء مهيأ فقال له شعيب اجلس يا شاب فتعشى فقال له وأري
بلى ولكن أخاف أن يكون هذا عوضا ملا : أعوذ باهللا فقال له شعيب مل؟ أما أنت جائع؟ قال: موسى عليه السالم

قال له شعيب ال يا شاب ولكنها عاديت سقيت هلما وأنا من أهل بيت ال نبيع شيئا من ديننا مبلء األرض ذهبا ف
وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى فأكل فإن كانت هذه املائة دينار عوضا ملا حدثت فامليتة 
والدم وحلم اخلنزير يف حال االضطرار أحل من هذه ، وإن كان حلق يف بيت املال فلي فيها نظراء ؛ فإن ساويت 

  .ا حاجةبيننا وإال فليس يل فيه



انظروا إىل هذا اإلمام الفاضل واحلرب العامل كيف مل يأخذ على عمله . هكذا يكون االقتداء بالكتاب واألنبياء: قلت
قال . عوضا وال على وصيته بدال وال على نصيحته قصدا بل بني احلق وصدع ومل يلحقه يف ذلك خوف وال فزع

ُيَجاِهُدونَ ِفي {ويف التنزيل " هيبة أحد أن يقول باحلق حيث كانال مينعن أحدكم : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ]٥٤املائدة [} َسبِيلِ اللَِّه َوال َيَخافُونَ لَْوَمةَ الِئمٍ

بالياء وقد تقدم وقال سهل بن عبداهللا قوله " فاتقوين"وقرئ . قد تقدم معىن التقوى} َوإِيَّاَي فَاتَّقُوِن{: قوله تعاىل
قال موضع املكر واالستدراج لقول اهللا تعاىل } َوإِيَّاَي فَاْرَهُبوِن{. قال موضع علمي السابق فيكم} قُوِنوَإِيَّاَي فَاتَّ{
: األعراف[} فَال َيأَْمُن َمكَْر اللَِّه إِالَّ الْقَْوُم الَْخاِسُرونَ{] ١٨٢: األعراف[} سََنسَْتْدرُِجُهْم ِمْن حَْيثُ ال َيْعلَُمونَ{

  وال صديقاً فما استثىن نبيا] ٩٩
  }َوال َتلْبُِسوا الَْحقَّ بِالَْباِطلِ َوَتكُْتُموا الَْحقَّ وَأَنُْتْم َتْعلَُمونَ{ ٤٢اآلية 

اخللط، لبست عليه األمر ألبسه، إذا مزجت بينه مبشكله وحقه : اللبس} َوال َتلْبِسُوا الَْحقَّ بِالَْباِطلِ{: قوله تعاىل
ويف األمر لبسة أي ليس بواضح ومن هذا املعىن ] ٩: األنعام[} ا َعلَْيهِْم َما َيلْبُِسونََولَلََبْسَن{بباطله قال اهللا تعاىل 

إنه ملبوس عليك، إن احلق ال يعرف بالرجال، اعرف احلق "قول علي رضي اهللا عنه للحارث بن حوط يا حارث 
  :وقالت اخلنساء" تعرف أهله

  ما به التبسارشدا وهيهات فانظر ... ترى اجلليس يقول احلق حتسبه 
  ...صدق مقالته واحذر عداوته 
  والبس عليه أمورا مثل ما لبسا

  :وقال العجاج
  غنني واستبدلن زيدا مين... ملا لبسن احلق بالتجين 

ال تلبسوا اليهودية والنصرانية : ، يقول]٤٢: البقرة[} َوال َتلْبُِسوا الَْحقَّ بِالَْباِطلِ{: روى سعيد عن قتادة يف قوله
اإلسالم، وأن اليهودية والنصرانية بدعة  -الذي ال يقبل غريه وال جيزئ إال به  -م وقد علمتم أن دين اهللا باإلسال

  :والظاهر من قول عنترة. وليست من اهللا
  وكتيبة لبستها بكتيبة

ب يقال ومنه لبس الثو. وقد قيل هذا يف معىن اآلية، أي ال تغطوا. أنه من هذا املعىن، وحيتمل أن يكون من اللباس
  قال اجلعدي. لبست الثوب ألبسه ولباس الرجل زوجته وزوجها لباسها

  تثنت عليه فكانت لباسا... إذا ما الضجيع ثىن جيدها 
  :وقال األخطل

  حىت جتلل رأسي الشيب فاشتعال... وقد لبست هلذا األمر أعصره 
والبست فالنا ] ٨٠: األنبياء[} ْنَعةَ لَبُوسٍ لَكُْمَوَعلَّْمَناُه َص{كل ما يلبس من ثياب ودرع، قال اهللا تعاىل : واللبوس

  :ويف فالن ملبس أي مستمتع قال. حىت عرفت باطنه
  وبعد املشيب طول عمر وملبسا... أال إن بعد العدم للمرء قنوة 

  ".بكسر الالم"ولبس الكعبة واهلودج ما عليهما من لباس 
  :ف احلق، ومعناه الزائل قال لبيدالباطل يف كالم العرب خال} بِالَْباِطلِ{قوله تعاىل 

  أال كل شيء ما خال اهللا باطل



وبطل الشيء يبطل بطال وبطوال وبطالنا ذهب ضياعا وخسرا وأبطله غريه ويقال ذهب دمه بطال أي هدرا والباطل 
  :الشيطان والبطل الشجاع مسي بذلك ألنه يبطل شجاعة صاحبه، قال النابغة

  ...هلم لواء بأيدي ماجد بطل 
   يقطع اخلرق إال طرفه ساميال

بطالة أي " بالفتح"يبطل بطولة وبطالة أي صار شجاعا وبطل األجري " أي بالضم"وقد بطل الرجل . واملرأة بطلة
فروي عن ابن عباس وغريه ال ختلطوا ما } الَْحقَّ بِالْبَاِطلِ{: واختلف أهل التأويل يف املراد بقوله. تعطل فهو بطال

وقال أبو العالية قالت اليهود حممد مبعوث ولكن إىل . لكتاب بالباطل وهو التغيري والتبديلعندكم من احلق يف ا
املراد باحلق التوراة، والباطل ما بدلوا فيها : وقال ابن زيد. فإقرارهم ببعثه حق وجحدهم أنه بعث إليهم باطل. غرينا

  .وقاله قتادة وقد تقدم. والنصرانية باإلسالم ال ختلطوا اليهودية: وقال جماهد. من ذكر حممد عليه السالم وغريه
  .وقول ابن عباس أصوب، ألنه عام فيدخل فيه مجيع األقوال واهللا املستعان: قلت

فيكون جمزوما وجيوز أن يكون منصوبا بإضمار " تلبسوا"جيوز أن يكون معطوفا على } َوَتكُْتُموا الْحَقَّ{: قوله تعاىل
يعين كتماهنم أمر النيب صلى اهللا : "حلق وكتمانه أي وأن تكتموه قال ابن عباسأن، التقدير ال يكن منكم لبس ا

  :وقال حممد بن سريين" عليه وسلم وهم يعرفونه
نزل عصابة من ولد هارون يثرب ملا أصاب بين إسرائيل ما أصاهبم من ظهور العدو عليهم والذلة، وتلك العصابة 

ن أن خيرج حممد صلى اهللا عليه وسلم بني ظهرانيهم، وهم مؤمنون هم محلة التوراة يومئذ فأقاموا بيثرب يرجو
مصدقون بنبوته فمضى أولئك اآلباء وهم مؤمنون وخلف األبناء وأبناء األبناء فأدركوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم 

  ]٨٩: لبقرةا[} فَلَمَّا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا كَفَُروا بِِه{فكفروا به وهم يعرفونه، وهو معىن قوله تعاىل 
مجلة يف موضع احلال أي أن حممدا عليه السالم حق، فكفرهم كان كفر عناد ومل يشهد } َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ{: قوله تعاىل

ودل هذا على تغليظ الذنب على من واقعه على علم وأنه أعصى . تعاىل هلم بعلم وإمنا هناهم عن كتمان ما علموا
  .اآلية] ٤٤: البقرة[} أََتأُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِرِّ{: قوله تعاىلوسيأيت بيان هذا عند . من اجلاهل

  }َوأَِقيمُوا الصَّالةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ وَاْركَُعوا َمَع الرَّاِكِعَني{ ٤٣: اآلية
  فيه أربع وثالثني مسألة

دم القول يف معىن إقامة الصالة أمر معناه الوجوب وال خالف فيه، وقد تق} َوأَِقيُموا الصَّالةَ{: قوله تعاىل: األوىل
  .واشتقاقها ويف مجلة من أحكامها، واحلمد هللا

لَِئنْ {قال اهللا تعاىل . أعطيته: اإلعطاء، آتيته: واإليتاء. أمر أيضا يقتضي الوجوب} وَآُتوا الزَّكَاةَ{: قوله تعاىل: الثانية
جئته، فإذا كان اجمليء مبعىن االستقبال ُمّد،  -بالقصر من غري مد  -وأتيته ] ٧٥: التوبة[} آَتاَنا ِمْن فَْضِلِه لََنصَّدَّقَنَّ

  .وسيأيت" وآلتني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فألخربنه"ومنه احلديث 
يقال زكا الزرع واملال يزكو، إذا كثر وزاد ورجل زكي أي . الزكاة مأخوذة من زكا الشيء إذا منا وزاد: الثالثة

من املال زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالربكة أو باألجر الذي يثاب به املزكي  زائد اخلري ومسي اإلخراج
إذا صار زوجا : وزكأت الناقة بولدها تزكأ به إذا رمت به من بني رجليها وزكا الفرد. زرع زاك بني الزكاء: ويقال

  :قال الشاعر. بزيادة الزائد عليه حىت صار شفعا
  مل خيلقوا وجدود الناس تعتلج...  كانوا خسا أو زكا من دون أربعة



  الزوج: الفرد وزكا: فخسا. أي ترتفع اعتلجت األرض طال نباهتا: تعتلج. مجع جد وهو احلظ والبخت
فكأن من خيرج الزكاة حيصل لنفسه الثناء اجلميل وقيل . أصلها الثناء اجلميل ومنه زكّى القاضي الشاهد: وقيل

فكأن اخلارج من املال يطهره . ل زكا فالن أي طهر من دنس اجلرحة واإلغفالالزكاة مأخوذة من التطهري، كما يقا
من تبعة احلق الذي جعل اهللا فيه للمساكني، أال ترى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسى ما خيرج من الزكاة أوساخ 

  ]١٠٣: التوبة[} بِهَا ُخذْ ِمْن أَمَْوالِهِْم َصَدقَةً ُتطَهِّرُُهْم َوُتزَكِّيهِْم{الناس، وقد قال تعاىل 
صدقة الفطر قاله مالك يف : الزكاة املفروضة ملقارنتها الصالة وقيل: واختلف يف املراد بالزكاة هنا فقيل: الرابعة

  .مساع ابن القاسم

فالزكاة يف الكتاب جمملة بينها النيب صلى اهللا عليه وسلم فروى  -وهو قول أكثر العلماء  -فعلى األول: قلت
ليس يف حب وال متر صدقة حىت تبلغ مخسة أوسق "أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  األئمة عن

وروى " مخس أواق من الورق: "وقال البخاري" وال فيما دون مخس ذود صدقة وال فيما دون مخس أواق صدقة
لعيون أو كان عثريا العشر وما فيما سقت السماء وا: "البخاري عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

زكاة العني " براءة"ويأيت يف . إن شاء اهللا تعاىل" األنعام"وسيأيت بيان هذا الباب يف " سقي بالنضح نصف العشر
وأما زكاة ] ١٠٣: التوبة[} ُخذْ ِمْن أَْموَالِهِْم َصَدقَةً{واملاشية وبيان املال الذي ال يؤخذ منه زكاة عند قوله تعاىل 

قْد أَفْلََح َمْن َتَزكَّى َوذَكََر اْسَم َربِِّه {فليس هلا يف الكتاب نص عليها إال ما تأوله مالك هنا، وقوله تعاىل الفطر 
، ورأيت الكالم عليها يف هذه السورة "األعلى"واملفسرون يذكرون الكالم عليها يف سورة ] ١٥: األعلى[} فََصلَّى

وسيأيت، . صلى اهللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر يف رمضان، احلديث عند كالمنا على آي الصيام ألن رسول اهللا
  .فأضافها إىل رمضان

  الركوع يف اللغة االحنناء بالشخص وكل منحن راكع قال لبيد} َواْركَعُوا{: قوله تعاىل: اخلامسة
  أدب كأين كلما قمت راكع... أخرب أخبار القرون اليت مضت 

ألرض لغة ميانية وقيل االحنناء يعم الركوع والسجود ويستعار أيضا يف االحنطاط الركعة اهلوة يف ا: وقال ابن دريد
  :قال. يف املنزلة

  وال تعاد الضعيف علك أن
...  

  تركع يوما والدهر قد رفعه

واختلف الناس يف ختصيص الركوع بالذكر فقال قوم جعل الركوع ملا كان من أركان الصالة عبارة عن : السادسة
  .الصالة
ذا ليس خمتصا بالركوع وحده فقد جعل الشرع القراءة عبارة عن الصالة والسجود عبارة عن الركعة وه: قلت

من أدرك سجدة من : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أي صالة الفجر} و قُْرآنَ الْفَْجرِ{: بكماهلا فقال
منا خص الركوع بالذكر ألن بين وأهل احلجاز يطلقون على الركعة سجدة وقيل إ" الصالة فقد أدرك الصالة

إسرائيل مل يكن يف صالهتم ركوع وقيل ألنه كان أثقل على القوم يف اجلاهلية حىت لقد قال بعض من أسلم أظنه 
وعلى أال أخر إال قائما فمن تأويله على أال أركع فلما متكن اإلسالم : عمران بن حصني للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  .سه وأمتثل ما أمر به من الركوعمن قلبه اطمأنت بذلك نف



الركوع الشرعي هو أن حيين الرجل صلبه وميد ظهره وعنقه ويفتح أصابع يديه ويقبض على ركبتيه مث : السابعة
كان رسول اهللا صلى اهللا : "روى مسلم عن عائشة قالت"يطمئن راكعا يقول سبحان ريب العظيم ثالثا وذلك أدناه 

تكبري والقراءة باحلمد هللا رب العاملني وكان إذا ركع مل يشخص رأسه ومل يصوبه عليه وسلم يستفتح الصالة بال
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كرب جعل : وروى البخاري عن أيب محيد الساعدي قال" ولكن بني ذلك

  .يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره احلديث
]. ٧٧: احلج[} اْركَعُوا َواْسُجُدوا{، قرآنا وسنة، وكذلك السجود لقوله تعاىل يف آخر احلج الركوع فرض: الثامنة

وزادت السنة الطمأنينة فيهما والفصل بينهما، وقد تقدم القول يف ذلك وبينا صفة الركوع آنفا وأما السجود فقد 
إذا سجد مكن جبهته وأنفه من األرض " جاء مبينا من حديث أيب محيد الساعدي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان

وروى مسلم عن . حديث حسن صحيح: خرجه الترمذي وقال". وحنى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه
  اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم ذراعيه: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنس قال

" . إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك"اهللا عليه وسلم وعن الرباء قال قال رسول اهللا صلى ". انبساط الكلب
 -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد خّوى بيديه : وعن ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

  .وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى -يعين جنح حىت يرى وضح إبطيه من ورائه 
يسجد على : ته يف السجود دون أنفه أو أنفه دون جبهته، فقال مالكواختلف العلماء فيمن وضع جبه: التاسعة

ال جيزئه السجود على أحدمها دون اآلخر، وبه : قال أمحد. جبهته وأنفه، وبه قال الثوري وأمحد، وهو قول النخعي
اعي وقال األوز. إن سجد على أحدمها دون اآلخر فصالته فاسدة: قال إسحاق. قال أبو خيثمة وابن أيب شيبة

وسعيد بن عبدالعزيز، وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبري وعكرمة وعبدالرمحن بن أيب ليلى كلهم أمر بالسجود 
جيزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه، هذا قول عطاء وطاوس وعكرمة وابن سريين : وقالت طائفة. على األنف

إن وضع جبهته ومل يضع : وقال قائل: ن املنذرقال اب. واحلسن البصري، وبه قال الشافعي وأبو ثور ويعقوب وحممد
وال أعلم أحدا سبقه : قال ابن املنذر. أنفه أو وضع أنفه ومل يضع جبهته فقد أساء وصالته تامة، هذا قول النعمان

  .إىل هذا القول وال تابعه عليه
عن ابن عباس قال  وروى البخاري. الصحيح يف السجود وضع اجلبهة واألنف، حلديث أيب محيد، وقد تقدم: قلت

 -وأشار بيده إىل أنفه  -أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على اجلبهة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. وهذا كله بيان جململ الصالة فتعني القول به" . واليدين والركبتني وأطراف القدمني وال نكفت الثياب والشعر

د على جبهته دون أنفه، كقول عطاء والشافعي واملختار عندنا قول واهللا أعلم وروي عن مالك أنه جيزيه أن يسج
  .األول وال جيزئ عند مالك إذا مل يسجد على جبهته

ويكره السجود على كور العمامة، وإن كان طاقة أو طاقتني مثل الثياب اليت تستر الركب والقدمني فال : العاشرة
ان هناك ما يؤذيه أزاله قبل دخول فال الصالة، فإن مل يفعل بأس، واألفضل مباشرة األرض أو ما يسجد عليه فإن ك

وروى مسلم عن معيقيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف الرجل يسوي . فليمسحه مسحة واحدة
كنا نصلي مع رسول اهللا صلى : "وروي عن أنس بن مالك قال" إن كنت فاعال فواحدة: "التراب حيث يسجد قال

  ".يف شدة احلر فإذا مل يستطع أحدنا أن ميكن جبهته من األرض بسط ثوبه فسجد عليهاهللا عليه وسلم 
قال بعض علمائنا وغريهم يكفي منها ما يسمى ] ٧٧: احلج[} اْركَعُوا َواْسُجُدوا{: ملا قال تعاىل: احلادية عشرة



م يف ذلك وكأهنم مل يسمعوا ركوعا وسجودا، وكذلك من القيام ومل يشترطوا الطمأنينة يف ذلك فأخذوا بأقل االس
وال جيزي ركوع وال سجود وال وقوف بعد الركوع وال جلوس : األحاديث الثابتة يف إلغاء الصالة قال ابن عبدالرب

وهو الصحيح يف األثر وعليه مجهور العلماء وأهل النظر . بني السجدتني حىت يعتدل راكعا وواقفا وساجدا وجالسا
وقد تكاثرت الرواية عن ابن : وقال القاضي أبو بكر بن العريب. ب عن مالكوهى رواية ابن وهب وأيب مصع

القاسم وغريه بوجوب األصل وسقوط الطمأنينة وهو وهم عظيم ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعلها وأمر هبا 
امت احلجة به فإن كان البن القاسم عذر أن كان مل يطلع عليها فما لكم أنتم وقد انتهى العلم إليكم وق. وعلمها

كنت جالسا عند رسول اهللا صلى : عليكم روى النسائي والدارقطين وعلي بن عبدالعزيز عن رفاعة بن رافع قال
اهللا عليه وسلم إذ جاءه رجل فدخل املسجد فصلى، فلما قضى الصالة جاء فسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وجعل يصلي وجعلنا نرمق " ارجع فصل فإنك مل تصل: "موسلم وعلى القوم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
صالته ال ندري ما يعيب منها فلما جاء فسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى القوم فقال له النيب صلى اهللا 

  :قال مهام فال ندري أمره بذلك مرتني أو ثالثا فقال له الرجل" وعليك ارجع فصل فانك مل تصل: " عليه وسلم

إنه ال تتم صالة أحدكم حىت يسبغ : "وت فال ادري ما عبت علي من صاليت فقال صلى اهللا عليه وسلمما أل
الوضوء كما أمره اهللا فيغسل وجهه ويديه إىل املرفقني وميسح برأسه ورجليه إىل الكعبني مث يكرب اهللا تعاىل ويثين 

ضع كفيه على ركبتيه حىت تطمئن مفاصله ويسترخي عليه مث يقرأ أم القرآن وما أذن له فيه وتيسر مث يكرب فريكع في
. مث يقول مسع اهللا ملن محده ويستوي قائما حىت يقيم صلبه ويأخذ كل عظم مأخوذه مث يكرب فيسجد فيمكن وجهه

قال مهام ورمبا قال جبهته من األرض حىت تطمئن مفاصله ويسترخي مث يكرب فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه 
ومثله حديث أيب هريرة " هكذا أربع ركعات حىت فرغ مث قال ال تتم صالة أحدكم حىت يفعل ذلكفوصف الصالة 

  .خرجه مسلم وقد تقدم
فهذا بيان الصالة اجململة يف الكتاب بتعليم النيب عليه السالم وتبليغه إياها مجيع األنام فمن مل يقف عند هذا : قلت

: ما بلغه عن نبيه عليه السالم كان من مجلة من دخل يف قوله تعاىلالبيان وأخل مبا فرض عليه الرمحن ومل ميتثل 
على ما يأيت بيانه هناك إن شاء اهللا ] ٥٩: مرمي[} فََخلََف ِمْن َبْعدِِهْم َخلٌْف أََضاُعوا الصَّالةَ وَاتََّبعُوا الشَّهََواِت{

ما صلت ولو مت " السجود فقال روى البخاري عن زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجال ال يتم الركوع وال. تعاىل
  "ملت على غري الفطرة اليت فطر اهللا عليها حممدا صلى اهللا عليه وسلم

تقتضي املعية واجلمعية وهلذا قال مجاعة من أهل التأويل بالقرآن إن " مع"} َمَع الرَّاِكعَِني{ : قوله تعاىل: الثانية عشرة
شهود اجلماعة وقد اختلف العلماء يف شهود اجلماعة " مع"م بقوله األمر بالصالة أوال مل يقتض شهود اجلماعة فأمره

على قولني فالذي عليه اجلمهور أن ذلك من السنن املؤكدة وجيب على من أدمن التخلف عنها من غري عذر العقوبة 
ز أن وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضا على الكفاية قال ابن عبدالرب وهذا قول صحيح إلمجاعهم على أنه ال جيو

جيتمع على تعطيل املساجد كلها من اجلماعات فإذا قامت اجلماعة يف املسجد فصالة املنفرد يف بيته جائزة لقوله 
. أخرجه مسلم من حديث ابن عمر" صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة: "عليه السالم

  وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

" . صالة اجلماعة أفضل من صالة أحدكم وحده خبمسة وعشرين جزءا: "وسلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
ال صالة جلار : "وقال داود الصالة يف اجلماعة فرض على كل أحد يف خاصته كاجلمعة واحتج بقوله عليه السالم



محد بن حنبل خرجه أبو داود وصححه أبو حممد عبداحلق، وهو قول عطاء بن أيب رباح وأ" املسجد إال يف املسجد
حكاه ابن املنذر . ال أرخص ملن قدر على اجلماعة يف ترك إتياهنا إال من عذر: وقال الشافعي. وأيب ثور وغريهم

وروى مسلم عن أيب هريرة قال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول اهللا إنه ليس يل قائد 
ليه وسلم أن يرخص له فيصلي يف بيته فرخص له فلما وىل دعاه يقودين إىل املسجد فسأل رسول اهللا صلى اهللا ع

" . ال أجد لك رخصة" وقال أبو داود يف هذا احلديث " فأجب"قال نعم قال " هل تسمع النداء بالصالة: "فقال
خرجه من حديث ابن أم مكتوم وذكر أنه كان هو السائل وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول 

قال " مسع النداء فلم مينعه من إتيانه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض مل تقبل منه الصالة اليت صلى من"اهللا 
من مسع النداء فلم يأت فال صالة "هذا يرويه مغراء العبدي والصحيح موقوف على ابن عباس : أبو حممد عبداحلق

بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب  على أن قاسم بن أصبغ ذكره يف كتابه فقال حدثنا إمساعيل" له
من مسع : "حدثنا شعبة عن حبيب بن أيب ثابت عن سعيد جبري عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وحسبك هبذا اإلسناد صحة ومغراء العبدي روى عنه أبو إسحاق وقال " النداء فلم جيب فال صالة له إال من عذر
بيننا وبني املنافقني شهود : "نا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق وقال عليه السالمابن مسعود ولقد رأيت

قال ابن املنذر ولقد روينا عن غري واحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم " العتمة والصبح ال يستطيعوهنما
سعود وأبو موسى األشعري وروى أبو منهم ابن م" من مسع النداء فلم جيب من غري عذر فال صالة له"أهنم قالوا 

  :داود عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

" لقد مهمت أن آمر فتييت فيجمعوا حزما من حطب مث آيت قوما يصلون يف بيوهتم ليست هلم علة فأحرقها عليهم"
لها اجلمهور على تأكيد أمر شهود هذا ما احتج به من أوجب الصالة يف اجلماعة فرضا وهى ظاهرة يف الوجوب ومح

ال صالة "الصلوات يف اجلماعة بدليل حديث ابن عمر وأيب هريرة ومحلوا قول الصحابة وما جاء يف احلديث من أنه 
لقد "على الندب وقوله عليه السالم " فأجب"على الكمال والفضل وكذلك قول عليه السالم البن أم مكتوم " له

حلتم ألنه هم ومل يفعل وإمنا خمرجه خمرج التهديد والوعيد للمنافقني الذين كانوا ال يدل على الوجوب ا" مهمت
من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما : "يتخلفون عن اجلماعة واجلمعة يبني هذا املعىن ما رواه مسلم عن عبداهللا قال

سلم سنن اهلدى، وإهنن من فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى هبن، فإن اهللا شرع لنبيكم صلى اهللا عليه و
سنن اهلدى، ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم، 
ولو تركتم سنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور مث يعمد إىل مسجد من 

طوة خيطوها حسنة ويرفعه هبا درجة وحيط عنه هبا سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف هذه املساجد إال كتب اهللا له بكل خ
فبني رضي اهللا عنه . عنها إال منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف
اختلف يف التمالؤ : اضيف حديثه أن االجتماع سنة من سنن اهلدى وتركه ضالل، وهلذا قال القاضي أبو الفضل عي
  .على ترك ظاهر السنن، هل يقاتل عليها أو ال، والصحيح قتاهلم، ألن يف التمالؤ عليها إماتتها

فعلى هذا إذا أقيمت السنة وظهرت جازت صالة املنفرد وصحت روى مسلم عن أيب هريرة قال قال رسول : قلت
ى صالته يف بيته وصالته يف سوقه بضعا وعشرين درجة صالة الرجل يف مجاعة تزيد عل: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء مث أتى املسجد ال ينهزه إال الصالة ال يريد إال الصالة فلم خيط خطوة 
  إال رفع له هبا درجة



ه واملالئكة وحط عنه هبا خطيئة حىت يدخل املسجد فإذا دخل املسجد كان يف الصالة ما كانت الصالة هي حتبس
يصلون على أحدكم ما دام يف جملسه الذي صلى فيه يقولون اللهم أرمحه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما مل يؤذ فيه 

  .يفسو أو يضرط: ما حيدث؟ قال: قيل أليب هريرة". ما مل حيدث فيه
حيث كانت أو إمنا يكون واختلف العلماء يف هذا الفضل املضاف للجماعة هل ألجل اجلماعة فقط : الثالثة عشرة

. ذلك الفضل للجماعة اليت تكون يف املسجد ملا يالزم ذلك من أفعال ختتص باملساجد كما جاء يف احلديث قوالن
واهللا أعلم وما كان من إكثار اخلطى إىل املساجد . واألول أظهر ألن اجلماعة هو الوصف الذي علق عليه احلكم

  .ك زيادة ثواب خارج عن فضل اجلماعة واهللا أعلموقصد اإلتيان إليها واملكث فيها فذل
واختلفوا أيضا هل تفضل مجاعة مجاعة بالكثرة وفضيلة اإلمام؟ فقال مالك ال وقال ابن حبيب نعم : الرابعة عشرة

صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده وصالته مع الرجلني أزكى من : "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .رواية أيب بن كعب وأخرجه أبو داود ويف إسناده لني" الرجل وما كثر فهو أحب إىل اهللاصالته مع 

واختلفوا أيضا فمن صلى يف مجاعة هل يعيد صالته تلك يف مجاعة أخرى فقال مالك وأبو حنيفة : اخلامسة عشرة
له أو يف غري بيته، وأما من والشافعي وأصحاهبم إمنا يعيد الصالة يف مجاعة مع اإلمام من صلى وحده يف بيته وأه

وقال أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود . صلى يف مجاعة وإن قلت فإنه ال يعيد يف مجاعة أكثر منها وال أقل
وروي . بن علي جائز ملن صلى يف مجاعة ووجد أخرى يف تلك الصالة أن يعيدها معهم إن شاء ألهنا نافلة وسنة

موسى األشعري وأنس بن مالك وصلة بن زفر والشعيب والنخعي، وبه قال محاد بن ذلك عن حذيفة بن اليمان وأيب 
  زيد وسليمان بن حرب

ومنهم من يقول ال تصلوا رواه سليمان بن " ال تصلى صالة يف يوم مرتني: "احتج مالك بقوله صلى اهللا عليه وسلم
  يسار عن ابن عمر واتفق أمحد وإسحاق على أن معىن

اإلنسان الفريضة مث يقوم فيصليها ثانية ينوي هبا الفرض مرة أخرى فأما إذا صالها مع اإلمام  هذا احلديث أن يصلي
على أهنا سنة أو تطوع فليس بإعادة الصالة، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للذين أمرهم بإعادة الصالة 

  .من حديث أيب ذر وغريه" إهنا لكم نافلة"يف مجاعة 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا فإن : "ى مسلم عن أيب مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالرو: السادسة عشرة

كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم 
، "سلما"مكان " سناً"ويف رواية " تكرمته إال بإذنهِسلْما، وال يؤّمن الرجلُ الرجلَ يف سلطانه وال يقعد يف بيته على 

وأخرجه الترمذي وقال حديث أيب . فراشه: ما تكرمته؟ قال: قال شعبة فقلت إلمساعيل: وأخرجه أبو داود وقال
  .مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم

وقال بعضهم إذا . وا صاحب املنزل أحق باإلمامةأحق الناس باإلمامة أقرؤهم لكتاب اهللا وأعلمهم بالسنة وقال: قالوا
قال ابن . وكرهه بعضهم وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت. أذن صاحب املنزل لغريه فال بأس أن يصلي به

وممن قال يؤم القوم أقرؤهم ابن سريين . روينا عن األشعث بن قيس أنه قّدم غالما، وقال إمنا أقّدم القرآن: املنذر
يتقدم القوم أعلمهم : وقال مالك. هبذا نقول ألنه موافق للسنة: قال ابن املنذر. سحاق وأصحاب الرأيوالثوري وإ

يؤمهم أفقههم وكذلك قال الشافعي وأبو ثور إذا كان يقرأ : وقال األوزاعي. إذا كانت حاله حسنة وإن للسن حقا
أولوا احلديث بأن األقرأ من الصحابة كان وت. القرآن وذلك ألن الفقيه أعرف مبا ينوبه من احلوادث يف الصالة

األفقه ألهنم كانوا يتفقهون يف القرآن، وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء بالقراء، واستدلوا بتقدمي النيب 



إمنا قدمه النيب صلى اهللا عليه : صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي مات فيه أبا بكر لفضله وعلمه وقال إسحاق
ذكره أبو عمر يف التمهيد وروى أبو بكر البزار بإسناد حسن عن أيب هريرة قال . يدل على أنه خليفته بعدهوسلم ل

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قال ال نعلمه يروى عن النيب صلى اهللا " إذا سافرمت فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم وإذا أّمكم فهو أمريكم" 
  .يب هريرة هبذا اإلسنادعليه وسلم إال من رواية أ

كنا مباء ممر الناس وكان : ثبت يف صحيح البخاري عن عمر بن سلمة قال. إمامة الصغري جائزة إذا كان قارئا: قلت
يزعم أن اهللا أرسله أوحى إليه كذا أوحى إليه كذا : مير بنا الركبان فنسأهلم ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون

اتركوه وقومه، فإنه إن : ا يقر يف صدري، وكانت العرب تلوم بإسالمها فيقولونفكنت أحفظ ذلك الكالم فكأمن
: ظهر عليهم فهو نيب صادق فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسالمهم وبدر أيب قومي بإسالمهم فلما قدم قال

ليؤذن أحدكم صلوا صالة كذا يف حني كذا فإذا حضرت الصالة ف: "جئتكم واهللا من عند نيب اهللا حقا، قال
فنظروا فلم يكن أحد أكثر مين قرآنا ملا كنت أتلقى من الركبان فقدموين بنب أيديهم وأنا " . وليؤمكم أكثركم قرآنا

أال تغطون عنا است : ابن ست أو سبع سنني، وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عين فقالت امرأة من احلي
وممن أجاز إمامة الصيب غري البالغ . فرحي بذلك القميص قارئكم فاشتروا فقطعوا يل قميصا فما فرحت بشيء

احلسن البصري وإسحاق بن راهويه واختاره ابن املنذر إذا عقل الصالة وقام هبا لدخوله يف مجلة قوله صلى اهللا عليه 
لوات ومل يستثن، وحلديث عمرو بن سلمة وقال الشافعي يف أحد قوليه يؤم يف سائر الص" يؤم القوم أقرؤهم: "وسلم

وال يؤم يف اجلمعة وقد كان قبل يقول ومن أجزأت إمامته يف املكتوبة أجزأت إمامته يف األعياد غري أين أكره فيها 
ال يؤم الغالم يف الصالة املكتوبة حىت حيتلم إال أن يكون قوم ليس معهم من : إمامة غري الوايل وقال األوزاعي

الزهري إن اضطروا إليه أمهم ومنع ذلك مجلة مالك والثوري  وقال. القرآن شيء فإنه يؤمهم الغالم املراهق
  .وأصحاب الرأي
االئتمام بكل إمام بالغ مسلم حر على استقامة جائز من غري خالف إذا كان يعلم حدود الصالة : السابعة عشرة

  ومل يكن يلحن يف أم القرآن حلنا خيل باملعىن مثل أن يكسر الكاف

ومنهم من راعى تفريق الطاء من الضاد وإن مل يفرق بينهما } أَْنَعْمَت{ويضم التاء يف ] ٥: احتةالف[} إِيَّاَك َنعُْبُد{من 
ال تصح إمامته، ألن معنامها خيتلف ومنهم من رخص يف ذلك كله إذا كان جاهال بالقراءة وأم مثله وال جيوز 

احد من هؤالء إماما حبال من األحوال االئتمام بامرأة وال خنثى مشكل وال كافر وال جمنون وال أمّي وال يكون و
عند أكثر العلماء على ما يأيت ذكره إال األمي ملثله، قال علماؤنا ال تصح إمامة األمي الذي ال حيسن القراءة مع 

وقال أبو . حضور القارئ له وال لغريه وكذلك قال الشافعي فإن أم أميا مثله صحت صالهتم عندنا وعند الشافعي
وخالفه أبو يوسف فقال صالة اإلمام ومن . ألمي بقوم يقرؤون وبقوم أميني فصالهتم كلهم فاسدةحنيفة إذا صلى ا

صالهتم كلهم جائزة ألن كال مؤد فرضه وذلك مثل املتيمم يصلي باملتطهرين باملاء : وقالت فرقة. ال يقرأ تامة
  .ؤد فرض نفسهواملصلي قاعدا يصلي بقوم قيام صالهتم جمزئة يف قول من خالفنا، ألن كال م

أخرجه " أال ينظر املصلي إذا صلى كيف يصلي فإمنا يصلي لنفسه: "وقد حيتج هلذا القول بقول عليه السالم: قلت
وكان عطاء بن أيب رباح يقول إذا كانت امرأته . مسلم وإن صالة املأموم ليست مرتبطة بصالة اإلمام، واهللا أعلم

  .اءة كرب وركع وسجد وهى خلفه تصلي، وروي هذا املعىن عن قتادةتقرأ كرب هو، وتقرأ هي فإذا فرغت من القر



وال بأس بإمامة األعمى واألعرج واألشل واألقطع واخلصي والعبد إذا كان كل واحد منهم عاملا : الثامنة عشرة
وقال ابن وهب ال أرى أن يؤم األقطع واألشل ألنه منتقص عن درجة الكمال وكرهت إمامته ألجل . بالصالة

وخالفه مجهور أصحابه وهو الصحيح ألنه عضو ال مينع فقده فرضا من فروض الصالة فجازت اإلمامة . قصالن
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو "الراتبة مع فقده كالعني، وقد روى أنس 

قد روي عن أنس بن مالك أنه قال يف و. وكذا األعرج واألقطع واألشل واحلصى قياسا ونظرا واهللا أعلم" أعمى،
  .وما حاجتهم إليه وكان ابن عباس وعتبان بن مالك يؤمان وكالمها أعمى، وعليه عامة العلماء: األعمى

واختلفوا يف إمامة ولد الزىن فقال مالك أكره أن يكون إماما راتبا وكره ذلك عمر بن عبدالعزيز، : التاسعة عشرة
له أن يؤم إذا كان مرضيا، وهو قول احلسن البصري والزهري والنخعي وسفيان  وكان عطاء بن أيب رباح يقول

وقال الشافعي . الثوري واألوزاعي وأمحد وإسحاق وجتزئ الصالة خلفه عند أصحاب الرأي وغريه أحب إليهم
مالك يف أكره أن ينصب إماما راتبا من ال يعرف أبوه ومن صلى خلفه أجزأه وقال عيسى بن دينار ال أقول بقول 

وحنوه قال ابن عبداحلكم إذا كان يف نفسه أهال لإلمامة قال ابن . إمامة ولد الزىن وليس عليه من ذنب أبويه شيء
ليس يف شيء : وقال أبو عمر" يؤم القوم أقرؤوهم: "املنذر يؤم لدخوله مجلة قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ى مراعاة نسب وإمنا فيها داللة على الفقه والقراءة والصالح يف من اآلثار الواردة يف شرط اإلمامة ما يدل عل
  .الدين

 -موضع بقباء  -ملا قدم املهاجرون األولون العصبة : وأما العبد فروى البخاري عن ابن عمر قال: املوفية عشرين
كان سامل : نه قالوع. قبل مقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يؤمهم سامل موىل أيب حذيفة وكان أكثرهم قرآناً

موىل أيب حذيفة يوم املهاجرين األولني وأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مسجد قباء فهم أبو بكر وعمر وزيد 
 -قال ابن املنذر وأم أبو سعيد موىل أيب أسيد . وعامر بن ربيعة وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من املصحف

  .لى اهللا عليه وسلم منهم حذيفة وأبو مسعودنفرا من أصحاب رسول اهللا ص -وهو عبد 
ورخص يف إمامة العبد النخعي والشعيب واحلسن البصري واحلكم والثوري والشافعي وأمحد وإسحاق وأصحاب 

الرأي وكره ذلك أبو جملز، وقال مالك ال يؤمهم إال أن يكون العبد قارئا ومن معه من األحرار ال يقرؤون إال أن 
قال ابن املنذر العبد داخل يف . ة فإن العبد ال يؤمهم فيها وجيزئ عند األوزاعي إن صلوا وراءهيكون يف عيد أو مجع

  " .يؤم القوم أقرؤهم: "مجله قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
ملا بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أهل : وأما املرأة فروى البخاري عن أيب بكرة قال: احلادية والعشرون

  لن يفلح قوم ولوا أمرهم: "ملكوا بنت كسرى قال فارس قد

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه : "وذكر أبو داود عن عبدالرمحن بن خالد عن أم ورقه بنت عبداهللا قال" امرأة
فأنا رأيت مؤذهنا "قال عبدالرمحن " وجعل هلا مؤذنا يؤذن هلا وأمرها أن تؤم أهل دارها: وسلم يزورها يف بيتها قال

قال أبو ثور ال إعادة . والشافعي يوجب اإلعادة على من صلى من الرجال خلف املرأة: قال ابن املنذر" كبريا شيخا
  .وهذا قياس قول املزين. عليهم
وأما اخلنثى املشكل . وقال علماؤنا ال تصح إمامتها للرجال وال للنساء وروى ابن أمين جواز إمامتها للنساء: قلت

  ..ال يكون إماما حبال، وهو قول أكثر الفقهاء: وقال مالك. لرجال ويؤم النساءال يؤم ا: فقال الشافعي
وكان . الكافر املخالف للشرع كاليهودي والنصراين يؤم املسلمني وهم ال يعلمون بكفره: الثانية والعشرون



. يعاقب: األوزاعي وقال. الشافعي وأمحد يقوالن ال جيزئهم ويعيدون وقاله مالك وأصحابه ألنه ليس من أهل القربة
جيرب : وقال أمحد. وقال أبو ثور واملزين ال إعادة على من صلى خلفه وال يكون بصالته مسلما عند الشافعي وأيب ثور

  .على اإلسالم
صل : وأما أهل البدع من أهل األهواء كاملعتزلة واجلهمية وغريمها فذكر البخاري عن احلسن: الثالثة والعشرون

أمحد ال يصلى خلف أحد من أهل األهواء إذا كان داعية إىل هواه وقال مالك ويصلى خلف وقال . وعليه بدعته
أئمة اجلور وال يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغريهم وقال ابن املنذر كل من أخرجته بدعته إىل الكفر مل جتز 

  .الصالة خلفه ومن مل يكن كذلك فالصالة خلفه جائزة وال جيوز تقدمي من هذه صفته
وأما الفاسق جبوارحه كالزاين وشارب اخلمر وحنو ذلك فاختلف املذهب فيه فقال ابن حبيب من : الرابعة والعشرون

صلى وراء من شرب اخلمر فإنه يعيد أبدا إال أن يكون الوايل الذي تؤدى إليه الطاعة فال إعادة على من صلى خلفه 
  قاله. إال أن يكون حينئذ سكران

: الك وروي من حديث جابر بن عبداهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال على املنربمن لقيت من أصحاب م
قال أبو حممد " ال تؤمن امرأة رجال وال يؤمن أعرايب مهاجرا وال يؤمن فاجر برا إال أن يكون ذلك ذا سلطان"

ن زيد وروى الدارقطين هذا يرويه علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب واألكثر يضعف علي ب: عبداحلق
يف إسناده " إن سركم أن تزكوا صالتكم فقدموا خياركم: "عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كان يضع احلديث : وقال فيه أبو أمحد بن عدي. أبو الوليد خالد بن إمساعيل املخزومي وهو ضعيف قاله الدارقطين
يه عن ابن جريج عن عطاء عن أيب هريرة وذكر الدارقطين عن سالم بن على ثقات املسلمني وحديثه هذا يرو

: سليمان عن عمر عن حممد بن واسع عن سعيد بن جبري عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ي قال الدارقطين عمر هذا هو عندي عمر بن يزيد قاض" اجعلوا أئمتكم خياركم فإهنم وفد فيما بينكم وبني اهللا"

  .وسالم بن سليمان أيضا مدائين ليس بالقوي قاله عبداحلق
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا كرب : "روى األئمة أن رسول اهللا صلى قال: اخلامسة والعشرون

ذا صلى فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا ولك احلمد وإذا سجد فاسجدوا وإ
  " .جالسا فصلوا جلوسا أمجعون

أن صالته فاسدة إن فعل ذلك فيها : أحدمها: وقد اختلف العلماء فيمن ركع أو خفض قبل اإلمام عامدا على قولني
حدثنا ابن علية عن أيوب عن أيب : ذكر سنيد قال. كلها أو يف أكثرها وهو قول أهل الظاهر وروي عن ابن عمر

نصاري قال صليت إىل جنب ابن عمر فجعلت أرفع قبل اإلمام وأضع قبله فلما سلم اإلمام قالبة عن أيب الورد األ
أخذ ابن عمر بيدي فلواين وجذبين فقلت مالك قال من أنت؟ قلت فالن بن فالن قال أنت من أهل بيت صدق فما 

ال صالة ملن خالف : "نهمينعك أن تصلي قلت أوما رأيتين إىل جنبك قال قد رأيتك ترفع قبل اإلمام وتضع قبله وإ
وقال احلسن بن حي فيمن ركع أو سجد قبل اإلمام مث رفع من ركوعه أو سجوده قبل أن يركع اإلمام أو ". اإلمام
  يسجد

وقال أكثر الفقهاء من فعل ذلك فقد أساء ومل تفسد صالته ألن األصل يف صالة اجلماعة . مل يعتد بذلك ومل جيزه
حسنة فمن خالفها بعد أن أدى فرض صالته بطهارهتا وركوعها وسجودها وفرائضها واالئتمام فيها باألئمة سنه 

فليس عليه إعادهتا وإن أسقط بعض سننها ألنه لو شاء أن ينفرد فصلى قبل إمامه تلك الصالة أجزأت عنه وبئس ما 



ركعة وإمامه يف  فعل يف تركه اجلماعة قالوا ومن دخل يف صالة اإلمام فركع بركوعه وسجد بسجوده ومل يكن يف
أخرى فقد افتدى وإن كان يرفع قبله وخيفض قبله ألنه بركوعه يركع وبسجوده يسجد ويرفع وهو يف ذلك تبع له 

  .إال أنه مسيء يف فعله ذلك خلالفه سنة املأموم اجملتمع عليها
اإلمام ألن االتباع  ما حكاه ابن عبدالرب عن اجلمهور ينبئ على أن صالة املأموم عندهم غري مرتبطة بصالة: قلت

احلسي والشرعي مفقود وليس األمر هكذا عند أكثرهم والصحيح يف األثر والنظر القول األول فإن اإلمام إمنا 
أي يأمتون بك على ما ] ١٢٤: البقرة[} إِنِّي َجاِعلُكَ ِللنَّاسِ إَِماماً{ جعل ليؤمت به ويقتدى به بأفعاله ومنه قوله تعاىل 

  .يأيت بيانه
" إذا كرب فكربوا:"قيقة اإلمام لغة وشرعا فمن خالف إمامه مل يتبعه مث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بني فقال هذا ح
مث أوعد من رفع أو ركع قبل وعيدا شديدا . فأتى بالفاء اليت توجب التعقيب وهو املبني عن اهللا مراده. احلديث
أخرجه املوطأ " اهللا رأسه رأس محار أو صورته صورة محارأما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول : "فقال

: والبخاري ومسلم وأبو داود وغريهم وقال أبو هريرة إمنا ناصيته بيد شيطان وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ته يعين مردود فمن تعمد خالف إمامه عاملا بأنه مأمور باتباعه منهي عن خمالف" كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد"

  .فقد استخف بصالته وخالف ما أمر به فواجب أال جتزي عنه صالته تلك واهللا أعلم
السنة فيمن سها ففعل ذلك يف ركوع : فإن رفع رأسه ساهيا قبل اإلمام فقال مالك رمحه اهللا: السادسة والعشرون

إمنا : "ى اهللا عليه وسلم قالأو يف سجود أن يرجع راكعا أو ساجدا وينتظر اإلمام وذلك خطأ ممن فعله ألن النيب صل
  جعل اإلمام ليؤمت به

وذلك خطأ ممن "ظاهر قول مالك هذا ال يوجب اإلعادة على فعله عامدا لقوله : قال ابن عبدالرب" فال ختتلفوا عليه
  .ألن الساهي اإلمث عنه موضوع" فعله

أما السالم فقد تقدم القول فيه وأما وهذا اخلالف إمنا هو فيما عدا تكبرية اإلحرام والسالم : السابعة والعشرون
: تكبرية اإلحرام فاجلمهور على أن تكبري املأموم ال يكون إال بعد تكبري اإلمام إال ما روي عن الشافعي يف أحد قوليه

أنه إن كرب قبل إمامه تكبرية اإلحرام أجزأت عنه حلديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء إىل 
: مث خرج مث جاء ورأسه يقطر فصلى هبم فلما انصرف قال -أي كما أنتم  -ما كرب انصرف وأومأ إليهم الصالة فل

َوال {: وسيأيت بيان هذا عند قوله تعاىل" فكرب وكربنا معه"ومن حديث أنس " إين كنت جنبا فنسيت أن أغتسل"
  .إن شاء اهللا تعاىل] ٤٣: النساء" [النساء"يف } ُجُنباً

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح مناكبنا يف الصالة : وروى مسلم عن أيب مسعود قال: رونالثامنة والعش
قال " استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ليلين منكم أولو األحالم والنهى مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم: "ويقول

أمر " استووا"وقوله ". وإياكم وهيشات األسواق"زاد من حديث عبداهللا ". فأنتم اليوم أشد اختالفا"أبو مسعود 
إن شاء اهللا تعاىل " احلجر"بتسوية الصفوف وخاصة الصف األول وهو الذي يلي اإلمام على ما يأيت بيانه يف سورة 

  .وهناك يأيت الكالم على معىن هذا احلديث حبول اهللا تعاىل
: الة الختالف اآلثار يف ذلك فقال مالك وأصحابهواختلف العلماء يف كيفية اجللوس يف الص: التاسعة والعشرون

يفضي املصلي بأليتيه إىل األرض وينصب رجله اليمىن ويثين رجله اليسرى، ملا رواه يف موطئه عن حيىي بن سعيد أن 
أراهم اجللوس يف التشهد فنصب رجله اليمىن وثىن رجله اليسرى وجلس على وركه األيسر ومل "القاسم بن حممد 

  .أراين هذا عبداهللا بن عمر وحدثين أن أباه كان يفعل ذلك: ، مث قال"قدمهجيلس على 



يستفتح الصالة "وهذا املعىن قد جاء يف صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت
لك، وكان إذا رفع بالتكبري والقراءة باحلمد هللا رب العاملني، وكان إذا ركع مل يشخص رأسه ومل يصوبه ولكن بني ذ

رأسه من الركوع مل يسجد حىت يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة مل يسجد حىت يستوي جالسا وكان 
يقول يف كل ركعتني التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمىن وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى 

  .الصالة بالتسليم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان خيتم
إمنا سنة الصالة أن تنصب رجلك اليمىن وتثين اليسرى وقال : قال ابن عمر -واهللا أعلم  -وهلذا احلديث : قلت

، حلديث وائل بن "ينصب اليمىن ويقعد على اليسرى"الثوري وأبو حنيفة وأصحابه واحلسن بن صاحل بن حي 
وقالوا يف اآلخرة من الظهر أو العصر أو املغرب . الوسطى حجر، وكذلك قال الشافعي وأمحد وإسحاق يف اجللسة

إذا كرب "رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم : أو العشاء كقول مالك حلديث أيب محيد الساعدي رواه البخاري قال
جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره فإذا رفع استوى حىت يعود كل فقار مكانه 

ا سجد وضع يديه غري مفترش وال قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس يف الركعتني جلس فإذ
على رجله اليسرى ونصب األخرى وإذا جلس يف الركعة اآلخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمىن وقعد على 

  .ليه وسلمقال الطربي إن فعل هذا فحسن كل ذلك قد ثبت عن النيب صلى اهللا ع". مقعدته
رآين عبداهللا بن عمر وأنا : مالك عن مسلم بن أيب مرمي عن علي بن عبدالرمحن املعاوي أنه قال: املوفية الثالثني

أعبث باحلصباء يف الصالة، فلما انصرف هناين فقال اصنع كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع قلت 
إذا جلس يف الصالة وضع كفه اليمىن على فخذه "كان : ؟ قالوكيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع 

  اليمىن وقبض أصابعه

قال ابن ". هكذا كان يفعل: كلها وأشار بأصبعه اليت تلي اإلهبام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال
إال السبابة منها وما وصفه ابن عمر من وضعه كفه اليمىن على فخذه اليمىن وقبض أصابع يده تلك كلها : "عبدالرب

فإنه يشري هبا ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مفتوحة مفروجة األصابع، كل ذلك سنة يف اجللوس يف 
إال أهنم اختلفوا يف حتريك أصبعه السبابة فمنهم . الصالة جممع عليه وال خالف علمته بني العلماء فيها وحسبك هبذا

مروي يف اآلثار الصحاح املسندة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من رأى حتريكها ومنهم من مل يره وكل ذلك 
وروى سفيان بن عيينة هذا احلديث عن مسلم بن أيب مرمي مبعىن ما رواه مالك وزاد فيه . ومجيعه مباح واحلمد هللا

ال يسهو هي مذبة الشيطان "قال سفيان وكان حيىي بن سعيد حدثناه عن مسلم مث لقيته فسمعته منه وزادين فيه قال 
  ".أحدكم ما دام يشري بإصبعه ويقول هكذا

وإىل هذا ذهب " كان يشري بإصبعه إذا دعا وال حيركها"روى أبو داود يف حديث ابن الزبري أنه عليه السالم : قلت
بعض العراقيني فمنع من حتريكها وبعض علمائنا رأوا أن مدها إشارة إىل دوام التوحيد وذهب أكثر العلماء من 

الك وغريهم إىل حتريكها إال أهنم اختلفوا يف املواالة بالتحريك على قولني تأول من وااله بأن قال إن أصحاب م
ذلك يذكر مبواالة احلضور يف الصالة وبأهنا مقمعة ومدفعة للشيطان على ما روى سفيان ومن مل يوال رأى حتريكها 

  .اجلارحة بالتوحيد واهللا أعلمعند التلفظ بكلميت الشهادة وتأول يف احلركة كأهنا نطق بتلك 
واختلفوا يف جلوس املرأة يف الصالة فقال مالك هي كالرجل وال ختالفه فيما بعد اإلحرام إال يف : احلادية والثالثون

اللباس واجلهر وقال الثوري تسدل املرأة جلباهبا من جانب واحد ورواه عن إبراهيم النخعي وقال أبو حنيفة 



أيسر ما يكون هلا وهو قول الشعيب تقعد كيف تيسر هلا وقال الشافعي جتلس بأستر ما وأصحابه جتلس املرأة ك
  .يكون هلا

هي السنة فقلنا له إنا : "روى مسلم عن طاوس قال قلنا البن عباس يف اإلقعاء على القدمني، فقال: الثانية والثالثون
وقد اختلف العلماء يف صفة اإلقعاء " وسلملنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى اهللا عليه 

قال ابن عبدالرب وهذا " اإلقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع: "فقال أبو عبيد
وأما أهل : وقال أبو عبيد. وهذا تفسري أهل اللغة وطائفة من أهل الفقه. إقعاء جمتمع عليه ال خيتلف العلماء فيه

واألشبه عندي يف تأويل : هنم جيعلون اإلقعاء أن جيعل أليتيه على عقبيه بني السجدتني قال القاضي عياضاحلديث فا
اإلقعاء الذي قال فيه ابن عباس إنه من السنة، الذي فسر به الفقهاء من وضع األليتني على العقبني بني السجدتني، 

رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عنه، ذكره . من السنة أن متس عقبك أليتك: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس
وقد روي عن مجاعة من السلف والصحابة أهنم كانوا يفعلونه، ومل يقل بذلك عامة فقهاء : أبو عمر قال القاضي
ذكر عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه رأى ابن عمر وابن عباس وابن الزبري . األمصار ومسوه إقعاء

  .دتنييقعون بني السج
مل خيتلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه أن التسليمة الثانية ليست بفرض إال : الثالثة والثالثون

مل جند عن أحد من أهل العلم : قال أبو جعفر الطحاوي. ما روي عن احلسن بن حي أنه أوجب التسليمتني معا
قال ابن عبدالرب من حجة احلسن بن صاحل يف إجيابه . غريه الذين ذهبوا إىل التسليمتني أن الثانية من فرائضها

حتليلها "قوله صلى اهللا عليه وسلم  -التسليمتني مجيعا وقوله إن من أحدث بعد األوىل وقبل الثانية فسدت صالته 
نية مث بني كيف التسليم فكان يسلم عن ميينه وعن يساره ومن حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثا" التسليم

  .والتسليمة الواحدة يقع عليها اسم تسليم: قالوا" حتليلها التسليم"قوله صلى اهللا عليه وسلم 

هذه املسألة مبنية على األخذ بأقل االسم أو بآخره وملا كان الدخول يف الصالة بتكبرية واحدة بإمجاع : قلت
 -وهو أكثرها تواترا  -حديث ابن مسعود فكذلك اخلروج منها بتسليمة واحدة إال أنه تواردت السنن الثابتة من 

ومن حديث وائل بن حجر احلضرمي وحديث عمار وحديث الرباء بن عازب وحديث بن عمر وحديث سعد بن 
روى ابن جريج وسليمان بن بالل وعبدالعزيز بن . أيب وقاص أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يسلم تسليمتني

قلت : عن حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال. حيىي املازينحممد الدرداوردي كلهم عن عمرو ابن 
حدثين عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف كانت؟ فذكر التكبري كلما رفع رأسه وكلما : البن عمر

هذا إسناد خفضه وذكر السالم عليكم ورمحة اهللا عن ميينه السالم عليكم ورمحة اهللا عن يساره قال ابن عبدالرب و
مدين صحيح، والعمل املشهور باملدينة التسليمة الواحدة وهو عمل قد توارثه أهل املدينة كابرا عن كابر، ومثله 

يصح فيه االحتجاج بالعمل يف كل بلد ألنه ال خيفى لوقوعه يف كل يوم مرارا وكذلك العمل بالكوفة وغريها 
ما جرى هذا اجملرى فهو اختالف يف املباح كاألذان،  مستفيض عندهم بالتسليمتني ومتوارث عنهم أيضا وكل

وكذلك ال يروى عن عامل باحلجاز وال بالعراق وال بالشام وال مبصر إنكار التسليمة الواحدة وال إنكار التسليمتني 
بل ذلك عندهم معروف وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أيب وقاص وعائشة وأنس إال أهنا معلولة ال 

  .أهل العلم باحلديثيصححها 
واختار مالك تشهد عمر بن . من السنة أن خيفى التشهد: روى الدارقطين عن ابن مسعود أنه قال: الرابعة والثالثون



اخلطاب رضي اهللا عنه وهو التحيات هللا الزكيات هللا الطيبات الصلوات هللا، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا 
واختار . اهللا الصاحلني، أشهد أن ال اله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وبركاته السالم علينا وعلى عباد

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا التشهد كما : الشافعي وأصحابه والليث بن سعد تشهد ابن عباس، قال
  التحيات املباركات الصلوات الطيبات: "يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول

م عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال اله إال اهللا هللا، السال
  ".وأشهد أن حممدا رسول اهللا

كنا نقول يف الصالة : واختار الثوري والكوفيون وأكثر أهل احلديث تشهد ابن مسعود الذي رواه مسلم أيضا، قال
وسلم السالم على اهللا السالم على فالن، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إن اهللا هو السالم فإذا قعد أحدكم يف الصالة فليقل التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك : "ذات يوم
كل عبد هللا صاحل يف السماء  أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني فإذا قاهلا أصابت

وبه قال أمحد وإسحاق " واألرض أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسول مث يتخري من املسألة ما شاء
وكان أمحد بن خالد باألندلس خيتاره ومييل إليه وروي عن أيب موسى األشعري مرفوعا وموقوفا حنو تشهد . وداود

الف يف مباح ليس شيء منه على الوجوب واحلمد هللا وحده فهذه مجلة من أحكام اإلمام وهذا كله اخت. ابن مسعود
وسيأيت القول يف القيام يف الصالة عند قوله ] ٤٣: البقرة[} َواْركَعُوا َمَع الرَّاِكعَِني{واملأموم تضمنها قوله جل وعز 

آل "حكم اإلمام املريض وغريه من أحكام الصالة ويأيت يف ويأيت هناك ]. ٢٣٨: البقرة[} َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَني{تعاىل 
يف صالة اخلوف حكم املفترض خلف املتنفل ويأيت يف " النساء"حكم صالة املريض غري اإلمام ويأيت يف " عمران
حكم اإلمام يصلي أرفع من املأموم إىل غري ذلك من األوقات واألذان واملساجد وهذا كله بيان لقوله " مرمي"سورة 
  .وقد تقدم يف أول السورة مجلة من أحكامها واحلمد هللا على ذلك} َوأَِقيُموا الصَّالةَ{تعاىل 
  }أََتأُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِرِّ َوَتْنَسْونَ أَنْفَُسكُْم َوأَنُْتْم َتْتلُونَ الِْكَتابَ أَفَال َتْعِقلُونَ{ ٤٤اآلية 

  :فيه تسع مسائل

قال ابن . هذا استفهام التوبيخ واملراد يف قول أهل التأويل علماء اليهود} ونَ النَّاَس بِالْبِرِّأََتأُْمُر{: قوله تعاىل: األوىل
كان يهود املدينة يقول الرجل منهم لصهره ولذي قرابته وملن بينه وبينه رضاع من املسلمني اثبت على الذي "عباس 

وسلم فإن أمره حق فكانوا يأمرون الناس بذلك  أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل يريدون حممد صلى اهللا عليه
كان األحبار يأمرون مقلديهم وأتباعهم باتباع التوراة وكانوا خيالفوهنا يف "وعن ابن عباس أيضا " وال يفعلونه

كان األحبار حيضون على طاعة اهللا وكانوا هم يواقعون : وقال ابن جريج" جحدهم صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم
كانوا حيضون على الصدقة ويبخلون واملعىن متقارب وقال بعض أهل اإلشارات املعىن : الت فرقةاملعاصي وق

  .أتطالبون الناس حبقائق املعاين وأنتم ختالقون عن ظواهر رسومها
يف شدة عذاب من هذه صفته روى محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا : الثانية

ليلة أسري يب مررت على ناس تقرض شفاههم مبقاريض من نار فقلت يا جربيل من هؤالء؟ قال : "عليه وسلم
وروى أبو أمامة " هؤالء اخلطباء من أهل الدنيا يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون

ينسون أنفسهم جيرون قصبهم يف نار إن الذين يأمرون الناس بالرب و: " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .جهنم فيقال هلم من أنتم فيقولون حنن الذين كنا نأمر الناس باخلري وننسى أنفسنا



وهذا احلديث وإن كان فيه لني، ألن يف سنده اخلصيب بن جحدر كان اإلمام أمحد يستضعفه وكذلك ابن : قلت
 -فيما حكى حيىي بن معني  -لباهلي وأبو غالب هو معني يرويه عن أيب غالب عن أيب أمامة صدي بن عجالن ا

  كان خيتلف إىل. وقيل موىل عبدالرمحن احلضرمي. حزور القرشي موىل خالد بن عبداهللا بن أسيد وقيل موىل باهلة

الشام يف جتارته قال حيىي بن معني هو صاحل احلديث فقد رواه مسلم يف صحيحه مبعناه عن أسامة بن زيد قال مسعت 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور هبا كما : "هللا صلى اهللا عليه وسلم يقولرسول ا

يدور احلمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فالن ما لك أمل تكن تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر فيقول 
  "وآتيه بلى قد كنت آمر باملعروف وال آتيه وأهنى عن املنكر

وروينا . فتخرج بسرعة": فتندلق"املعى ومجعه أقصاب واألقتاب األمعاء واحدها قتب ومعىن " بضم القاف"القصب 
  ".فتنفلق"

فقد دل احلديث الصحيح وألفاظ اآلية على أن عقوبة من كان عاملا باملعروف وباملنكر وبوجوب القيام : قلت
ا ذلك ألنه كاملستهني حبرمات اهللا تعاىل ومستخف بأحكامه وهو ممن بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن مل يعلمه وإمن

  اشد"ال ينتفع بعلمه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .أخرجه ابن ماجه يف سننه" الناس عذابا يوم القيامة عامل مل ينفعه اهللا بعلمه

 ال بسبب األمر بالرب وهلذا ذم اهللا تعاىل يف اعلم وفقك اهللا تعاىل أن التوبيخ يف اآلية بسبب ترك فعل الرب: الثالثة
كتابه قوما كانوا يأمرون بأعمال الرب وال يعملون هبا وخبهم به توبيخا يتلى على طول الدهر إىل يوم القيامة فقال 

  :اآلية وقال منصور الفقيه فأحسن" أتأمرون الناس بالرب"
  بالذي ال يفعلونا... إن قوما يأمرونا 
  جملانني وإن هم

...  
  مل يكونوا يصرعونا
  :وقال أبو العتاهية

  وريح اخلطايا من ثيابك تسطع... وصفت التقى حىت كأنك ذو تقى 

  :وقال أبو األسود الدؤيل
  عار عليك إذا فعلت عظيم... ال تنه عن خلق وتأيت مثله 

  فإن انتهت عنه فأنت حكيم... وابدأ بنفسك فاهنها عن غيها 
  بالقول منك وينفع التعليم...  فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى

حضرت جملس أيب عثمان احلريي الزاهد فخرج وقعد على موضعه الذي كان يقعد عليه : وقال أبو عمرو بن مطر
ترى أن تقول يف سكوتك شيئا؟ فأنشأ : للتذكري، فسكت حىت طال سكوته، فناداه رجل كان يعرف بأيب العباس

  :يقول
  طبيب يداوي والطبيب مريض ...وغري تقي يأمر الناس بالتقى 

  .فارتفعت األصوات بالبكاء والضجيج: قال
اآلية، ] ٤٤: البقرة[} أََتأُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِرِّ{: إين ألكره القصص لثالث آيات، قوله تعاىل: قال إبراهيم النخعي



]. ٨٨: هود[} أَنْ أَُخالِفَكُْم إِلَى َما أَْنَهاكُْم َعْنُهَوَما أُرِيدُ {: ، وقوله]٢: الصف[} ِلَم َتقُولُونَ َما ال َتفَْعلُونَ{: وقوله
  :وقال سلم بن عمرو

  يزهد الناس وال يزهد... ما أقبح التزهيد من واعظ 
  أضحى وأمسى بيته املسجد... لو كان يف تزهيده صادقا 
  يستمنح الناس ويسترفد... إن رفض الدنيا فما باله 

  ه األبيض واألسودينال... والرزق مقسوم على من ترى 
يرمحك اهللا وأينا يفعل ما : عظ أصحابك، فقال إين أخاف أن أقول ما ال أفعل، قال: وقال احلسن ملطرف بن عبداهللا

وقال مالك عن ربيعة بن أيب . يقول ويود الشيطان أنه قد ظفر هبذا، فلم يأمر أحد مبعروف ومل ينه عن منكر
كان املرء ال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر حىت ال يكون فيه شيء، لو : عبدالرمحن مسعت سعيد بن جبري يقول

  ما أمر

  .وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء: قال مالك. أحد مبعروف وال هنى عن منكر
سوق الغنم، : والرب. ولد الثعلب: والرب. الصدق: والرب. الرب هنا الطاعة والعمل الصاحل} الْبِرَّ{: اخلامسة قوله تعاىل

  :فهو مشترك، وقال الشاعر. أي ال يعرف دعاء الغنم من سوقها" ال يعرف هرا من بر: "منه قوهلمو
  يربك الناس ويفجرونكا... ال هم رب إن بكرا دونكا 

  :إن الرب الفؤاد يف قوله: ويقال. أي يطيعونك": يربك الناس"أراد بقوله 
  واجعل ما يل دونه وأوامره... أكون مكان الرب منه ودونه 

  .اإلجالل والتعظيم، ومنه ولد بر وبار، أي يعظم والديه ويكرمهما" بفتحها"معروف، و" بضم الباء"والرب 
يكون مبعىن الترك، وهو املراد هنا، ويف قوله " بكسر النون"والنسيان . أي تتركون} َوتَْنَسْونَ أَنْفَُسكُْم{: قوله تعاىل

َوال َتْنسَُوا {: ، وقوله]٤٤: األنعام[} فَلَمَّا َنُسوا َما ذُكِّرُوا بِِه{: ، وقوله]٦٧: ةالتوب[} َنسُوا اللََّه فََنِسَيُهْم{: تعاىل
" . نسي آدم فنسيت ذريته: "ويكون خالف الذكر واحلفظ، ومنه احلديث]. ٢٣٧: البقرة[} الْفَْضلَ َبْيَنكُْم

الشيء نسيانا، وال تقل َنَسيانا وقد نسيت . كثري النسيان للشيء": بفتح النون"رجل نسيان : يقال. وسيأيت
خرجت : الروح، يقال: والنفس. مجع نفس، مجع قلة: وأنفس. ، ألن النَسيان إمنا هو تثنية نسا العرق"بالتحريك"

  :نفسه، قال أبو خراش
  ومل ينج إال جفن سيف ومئزرا... جنا سامل والنفس منه بشدقه 

: الزمر[} اللَُّه َيَتَوفَّى اَألنْفَُس ِحَني َموِْتَها{: ح قوله تعاىلومن الدليل على أن النفس الرو. أي جبفن سيف ومئزر
  يريد األرواح يف قول مجاعة من أهل التأويل على ما يأيت، وذلك] ٤٢

. أخذ بنفسي يا رسول اهللا الذي أخذ بنفسك: بني يف قول بالل للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ابن شهاب
روامها " إن اهللا قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا يف حني غري هذا"زيد بن أسلم  وقوله عليه السالم يف حديث

  :والنفس أيضا الدم يقال سالت نفسه قال الشاعر. وهو أوىل ما يقال به. مالك
  وليست على غري الظبات تسيل... تسيل على حد السيوف نفوسنا 

  :املاء إذا مات فيه والنفس أيضا اجلسد قال الشاعر وقال إبراهيم النخعي ما ليس له نفس سائلة فإنه ال ينجس
  أبياهتم تامور نفس املنذر... نبئت أن بين سحيم أدخلوا 



  .الدم: والتامور أيضا
وكذا من . التوراة" الكتاب"تقرؤون ": وتتلون. "توبيخ عظيم ملن فهم} َوأَْنُتْم َتْتلُونَ الِْكتَاَب{: قوله تعاىل: السابعة

ثلهم وأصل التالوة االتباع، ولذلك استعمل يف القراءة ألنه يتبع بعض الكالم ببعض يف حروفه فعل فعلهم كان م
والتلية . وتلوت الرجل تلوا إذا خذلته. تلوته إذا تبعته تلوا وتلوت القرآن تالوة: يقال: حىت يأيت على نسقه

وأتليت أبقيت وتّتليت حقي إذا تتبعته  .البقية يقال تليت يل من حقي تالوة وتلية أي بقيت" بضم التاء"والتالوة 
  .قال أبو زيد تلى الرجل إذا كان بآخر رمق. حىت تستوفيه

والعقل املنع، ومنه . أي أفال متنعون أنفسكم من مواقعة هذه احلال املردية لكم} أَفَال َتْعِقلُونَ{: قوله تعاىل -الثامنة
نه مينع ويل املقتول عن قتل اجلاين، ومنه اعتقال البطن عقال البعري ألنه مينع عن احلركة ومنه العقل للدية أل

. واللسان، ومنه يقال للحصن معقل والعقل نقيض اجلهل والعقل ثوب أمحر تتخذه نساء العرب تغشي به اهلوادج
  :قال علقمة

  كأنه من دم األجواف مدموم... عقال ورقما تكاد الطري ختطفه 

ويقال مها ضربان من الربود . املراد هنا واملدموم املمتلئ شحما من البعري وغريهاألمحر وهو " بالدال املهملة"املدموم 
: وقال الزجاج. والعقل من شيات الثياب ما كان نقشه طوال وما كان نقشه مستديرا فهو الرقم: قال ابن فارس

  .العاقل من عمل مبا أوجب اهللا عليه فمن مل يعمل فهو جاهل
أن العقل كائن موجود ليس بقدمي وال معدوم ألنه لو كان معدوما ملا اختص اتفق أهل احلق على  -التاسعة

باالتصاف به بعض الذوات دون بعض وإذا ثبت وجوده فيستحيل القول بقدمه، إذ الدليل قد قام على أن ال قدمي 
  .إال اهللا تعاىل على ما يأيت بيانه يف هذه السورة وغريها إن شاء اهللا تعاىل

ة إىل أن العقل قدمي مث منهم من صار إىل أنه جوهر لطيف يف البدن ينبث شعاعه منه مبنزلة وقد صارت الفالسف
مث اختلفوا يف حمله . السراج يف البيت يفصل به بني حقائق املعلومات ومنهم من قال إنه جوهر بسيط أي غري مركب

له القلب ألن القلب معدن احلياة فقالت طائفة منهم حمله الدماغ ألن الدماغ حمل احلس، وقالت طائفة أخرى حم
ومادة احلواس وهذا القول يف العقل بأنه جوهر فاسد من حيث إن اجلواهر متماثلة فلو كان جوهر عقال لكان كل 

جوهر عقال وقيل إن العقل هو املدرك لألشياء على ما هي عليه من حقائق املعاين وهذا القول وإن كان أقرب مما 
جهة أن اإلدراك من صفات احلي والعقل عرض يستحيل ذلك منه كما يستحيل أن  قبله فيبعد عن الصواب من

وقال الشيخ أبو احلسن األشعري واألستاذ أبو إسحاق اإلسفرايين وغريمها من احملققني العقل . يكون ملتذا ومشتهيا
ا عقلت قل علوم ضرورية وقال القاضي أبو بكر الع. هو العلم بدليل أنه ال يقال عقلت وما علمت أو علمت وم

واختار يف الربهان . بوجوب الواجبات وجواز اجلائزات واستحالة املستحيالت، وهو اختيار أيب املعايل يف اإلرشاد
أنه صفة يتأتى هبا درك العلوم واعترض على مذهب القاضي واستدل على فساد مذهبه وحكي يف الربهان عن 

  وحكى األستاذ. احملاسيب أنه قال العقل غريزة

وحكى عن أيب العباس القالنسي أنه قال . العقل آلة التمييز: بو بكر عن الشافعي وأيب عبداهللا بن جماهد أهنما قالأ
: وحكي عن احملاسيب أنه قال العقل أنوار وبصائر مث رتب هذه األقوال ومحلها على حمامل فقال. العقل قوة التمييز

بن جماهد فإن اآللة إمنا تستعمل يف اآللة املثبتة واستعماهلا يف واألوىل أال يصح هذا النقل عن الشافعي وال عن ا
والقالنسي أطلق ما أطلقه توسعا يف . األعراض جماز وكذلك قول من قال إنه قوة فإنه ال يعقل من القوة إال القدرة



يف هذه السورة  والعقل ليس بصورة وال نور ولكن تستفاد به األنوار والبصائر، وسيأيت. العبارات وكذلك احملاسيب
  .بيان فائدته يف آية التوحيد إن شاء اهللا تعاىل

  }وَاْسَتعِيُنوا بِالصَّْبرِ وَالصَّالِة وَإِنََّها لَكَبَِريةٌ إِالَّ َعلَى الَْخاِشعَِني{ ٤٥: اآلية
  :فيه مثان مسائل

وقتل فالن صربا أي أمسك وحبس حىت : لغةالصرب احلبس يف ال} َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْبرِ َوالصَّالِة{: قوله تعاىل: األوىل
واملصبورة اليت هني عنها يف احلديث هي احملبوسة على املوت، وهي . حبستها: وصربت نفسي على الشيء. أتلف
  :وقال عنترة. اجملثَّمة

  ترسو إذا نفس اجلبان تطلع... فصربُت عارفةً لذلك حرة 
يقال فالن صابر عن املعاصي، وإذا " واصربوا"فة يف كتابه فقال أمر تعاىل بالصرب على الطاعة وعن املخال: الثانية

صابر، إمنا : قال النحاس وال يقال ملن صرب على املصيبة. صرب عن املعاصي فقد صرب على الطاعة، هذا أصح ما قيل
ابُِرونَ أَْجرَُهْم بَِغْيرِ إِنََّما ُيَوفَّى الصَّ{فإذا قلت صابر مطلقا فهو على ما ذكرنا، قال اهللا تعاىل . يقال صابر على كذا

  ].١٠: الزمر[} ِحسَابٍ
خص الصالة بالذكر من بني سائر العبادات تنويها بذكرها، وكان عليه السالم إذا } َوالصَّالِة{: قوله تعاىل: الثالثة

  ومنه ما روي أن عبداهللا. حزبه أمر فزع إىل الصالة

عورة سترها اهللا، ومؤونة كفاها اهللا، : "سفر فاسترجع وقال وهو يف -وقيل بنت له  -بن عباس نعي له أخوه قثم 
فالصالة } َواْسَتِعينُوا بِالصَّْبرِ َوالصَّالِة{: مث تنحى عن الطريق وصلى مث انصرف إىل راحلته وهو يقرأ. وأجر ساقه اهللا

ى هذا التأويل مشبهة هي الدعاء على عرفها يف اللغة، فتكون اآلية عل: على هذا التأويل هي الشرعية، وقال قوم
وقول . ألن الثبات هو الصرب، والذكر هو الدعاء] ٤٥األنفال [} إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً فَاثُْبُتوا َواذْكُرُوا اللََّه{: لقوله تعاىل

ثالث قال جماهد الصرب يف هذه اآلية الصوم ومنه قيل لرمضان شهر الصرب فجاء الصوم والصالة على هذا القول يف 
تناسبا يف أن الصيام مينع من الشهوات ويزهد يف الدنيا والصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر وختشع ويقرأ فيها اآلية م

  .القرآن الذي يذكر اآلخرة واهللا أعلم
الصرب على األذى والطاعات من باب جهاد النفس وقمعها عن شهواهتا ومنعها من تطاوهلا وهو من أخالق : الرابعة

الصرب أال تتمىن حال سوى ما رزقك اهللا والرضا مبا قضى اهللا من أمر دنياك : ، قال حيىي بن اليماناألنبياء والصاحلني
وصدق : قال الطربي. الصرب من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد: وقال الشعيب قال علي رضي اهللا عنه. وآخرتك

باجلوارح فمن مل يصرب على العمل  علي رضي اهللا منه وذلك أن اإلميان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل
فالصرب على العمل بالشرائع نظري الرأس من اجلسد لإلنسان الذي ال متام له . جبوارحه مل يستحق اإلميان باإلطالق

  .إال به
األنعام [} َهاَمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِل{: وصف اهللا تعاىل جزاء األعمال وجعل هلا هناية وحدا فقال: اخلامسة
} َمثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ َحبٍَّة{: وجعل جزاء الصدقة يف سبيل اهللا فوق هذا فقال] ١٦٠

َغْيرِ إِنََّما ُيَوفَّى الصَّابُِرونَ أَْجرَُهْم بِ{وجعل أجر الصابرين بغري حساب ومدح أهله فقال . اآلية] ٢٦١: البقرة[
وقد قيل أن املراد ]. ٤٣: الشورى[} َولََمْن َصَبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ اُألمُورِ{وقال ] ١٠: الزمر[} ِحسَابٍ

أي الصائمون، لقوله تعاىل يف صحيح السنة عن النيب صلى ] ١٠: الزمر[} إِنََّما ُيَوفَّى الصَّابُِرونَ{بالصابرين يف قوله 
  .فلم يذكر ثوابا مقدرا كما مل يذكره يف الصرب واهللا اعلم" . الصيام يل وأنا أجزي به: " سلماهللا عليه و



: من فضل الصرب وصف اهللا تعاىل نفسه به كما يف حديث أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: السادسة
أخرجه ". لدا وإنه ليعافيهم ويرزقهمليس أحد أو ليس شيء أصرب على أذى مسعه من اهللا تعاىل، إهنم ليدعون له و"

وصف اهللا تعاىل بالصرب إمنا هو مبعىن احللم ومعىن وصفه تعاىل باحللم هو تأخري العقوبة عن : قال علماؤنا. البخاري
املستحقني هلا، ووصفه تعاىل بالصرب مل يرد يف التنزيل وإمنا ورد يف حديث أيب موسى وتأوله أهل السنة على تأويل 

  .للمبالغة يف احللم عمن عصاه" الصبور"وجاء يف أمسائه : ل ابن فورك وغريهاحللم قا
على الصالة وحدها : ، فقيل"وإهنا: "اختلف املتأولون يف عود الضمري من قوله} َوإِنََّها لَكَبِريَةٌ{: قوله تعاىل: السابعة

ة فيها سجن النفوس والصوم إمنا فيه والصرب هنا الصوم فالصال. خاصة، ألهنا تكرب على النفوس ما ال يكرب الصوم
فالصائم إمنا منع شهوة النساء . منع الشهوة فليس من منع شهوة واحدة أو شهوتني كمن منع مجيع الشهوات

والطعام والشراب مث ينبسط يف سائر الشهوات من الكالم واملشي والنظر إىل غري ذلك من مالقاة اخللق، فيتسلى 
وإذا كان . لي ميتنع من مجيع ذلك فجوارحه كلها مقيدة بالصالة عن مجيع الشهواتبتلك األشياء عما منع واملص

وقيل عليهما، ولكنه كىن عن } وَإِنََّها لَكَبَِريةٌ{ذلك كانت الصالة أصعب على النفس ومكابدهتا أشد فلذلك قال 
وقوله ] ٣٤: التوبة[}  ُيْنِفقُوَنَها ِفي سَبِيلِ اللَِّهوَالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ َوال{األغلب وهو الصالة، كقوله 

فرد الكناية إىل الفضة ألهنا األغلب واألعم وإىل التجارة ]. ١١: اجلمعة[} َوإِذَا َرأَْوا ِتجَاَرةً أَوْ لَْهواً انْفَضُّوا إِلَْيهَا{
وَاللَُّه َوَرُسولُهُ أََحقُّ أَنْ {: ا كما قالوقيل إن الصرب ملا كان داخال يف الصالة أعاد عليه. ألهنا األفضل واألهم

  :ومل يقل يرضومها ألن رضا الرسول داخل يف رضا اهللا جل وعز ومنه قول الشاعر] ٦٢: التوبة[} يُْرُضوُه
  ـود ما مل يعاص كان جنونا... إن شرخ الشباب والشعر األسـ 

الكناية إىل كل واحد منهم لكن حذف اختصارا، ومل يقل يعاصيا، رد إىل الشباب ألن الشعر داخل فيه وقيل رد 
  :ومل يقل آيتني ومنه قول الشاعر] ٥٠: املؤمنون[} َوَجَعلَْنا اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّه آَيةً{قال اهللا تعاىل 

  رحله فإين وقيار هبا لغريب... فمن يك أمسى باملدينة 
  :وقال آخر

  معهوالصبح واملسي ال فالح ... لكل هم من اهلموم سعه 
لغريبان، ال فالح معهما، وقيل على العبادة اليت يتضمنها باملعىن ذكر الصرب والصالة وقيل على املصدر وهى : أراد

وقيل على أجابه حممد عليه السالم، ألن الصرب والصالة مما كان يدعو } َواْسَتِعينُوا{: االستعانة اليت يقتضيها قوله
: وجيوز يف غري القرآن" إن"معناه ثقيلة شاقة، خرب " وكبرية. "الة إمنا هو إليهاوقيل على الكعبة ألن األمر بالص. إليه

قال أرباب املعاين إال على من أيد يف األزل خبصائص االجتباء . فإهنا خفيفة عليهم" وإنه لكبرية إال على اخلاشعني"
  .واهلدى
املتواضع واخلشوع هيئة يف النفس يظهر منها يف  اخلاشعون مجع خاشع وهو} َعلَى الَْخاِشعَِني{: قوله تعاىل: الثامنة

قال الزجاج اخلاشع . وقال قتادة اخلشوع يف القلب وهو اخلوف وغض البصر يف الصالة. اجلوارح سكون وتواضع
  :الذي يرى أثر الذل واخلشوع عليه كخشوع الدار بعد اإلقوان؟ هذا هو األصل قال النابغة

  نؤي كجذم احلوض أثلم خاشعو... رماد ككحل العني أليا أبينه 
. وخشعت األصوات أي سكنت، وخشعت خراشي صدره إذا ألقى بصاقا لزجا. ال يهتدى له: ومكان خاشع

". كانت خشعة على املاء مث دحيت بعد"ويف احلديث . واخلشعة قطعة من األرض رخوة. وخشع ببصره إذا غضه
  .وبلدة خاشعة مغربة ال منزل هبا



يا ثوري أنت تريد أن تكون إماما للناس وال تعرف : لت األعمش عن اخلشوع فقالسأ: قال سفيان الثوري
اخلشوع سألت إبراهيم النخعي عن اخلشوع فقال أعيمش تريد أن تكون إماما للناس وال تعرف اخلشوع ليس 
ختشع اخلشوع بأكل اخلشن ولبس اخلشن وتطأطؤ الرأس، لكن اخلشوع أن ترى الشريف والدينء يف احلق سواء، و

ارفع رأسك فإن ! ونظر عمر بن اخلطاب إىل شاب قد نكس رأسه فقال يا هذا. هللا يف كل فرض افترض عليك
اخلشوع يف القلب، وأن تلني كفيك للمرء املسلم وأال : وقال علي بن أيب طالب. اخلشوع ال يزيد على ما يف القلب

} قَدْ أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن ُهْم ِفي َصالتِهِْم خَاِشُعونَ{وسيأيت هذا املعىن جمودا عند قوله تعاىل . تلتفت يف صالتك
قال سهل بن عبداهللا ال . فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما يف قلبه فإمنا أظهر نفاقا على نفاق] ٢ - ١: املؤمنون[

} لُوُد الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْمَتقَْشِعرُّ ِمْنهُ ُج{: يكون خاشعا حىت ختشع كل شعرة على جسده لقول اهللا تبارك وتعاىل
  ].٢٣: الزمر[

هذا هو اخلشوع احملمود ألن اخلوف إذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهر فال ميلك صاحبه دفعه فتراه : قلت
وقد كان السلف جيتهدون يف ستر ما يظهر من ذلك وأما املذموم فتكلفه والتباكي ومطأطأة . مطرقا متأدبا متذلال

روى . ا يفعله اجلهال لريوا بعني الرب واإلجالل وذلك خدع من الشيطان وتسويل من نفس اإلنسانالرأس كم
وكان عمر رضي اهللا عنه إذا . احلسن أن رجال تنفس عند عمر بن اخلطاب كأنه يتحازن فلكزه عمر أو قال لكمه
ابن أيب جنيح عن جماهد وروى . تكلم أمسع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وكان ناسكا صدقا وخاشعا حقا

  .اخلاشعون هم املؤمنون حقا: قال
  }الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُمالقُو رَبِّهِْم وَأَنَُّهْم إِلَْيِه رَاجُِعونَ{ ٤٦: اآلية

 والظن هنا يف. يف موضع خفض على النعت للخاشعني، وجيوز الرفع على القطع" الذين"} الَِّذيَن َيظُنُّونَ{: قوله تعاىل
فَظَنُّوا أَنَُّهْم {: وقوله] ٢٠: احلاقة[} إِنِّي ظََنْنُت أَنِّي ُمالقٍ ِحسَابِيَْه{قول اجلمهور مبعىن اليقني ومنه قوله تعاىل 

  :قال دريد بن الصمة]. ٥٣: الكهف[} ُمَواِقُعوَها
  سراهتم يف الفارسي املسرد... فقلت هلم ظنوا بألفي مدجج 

  :وقال أبو داود
  وغيوب كشفتها بظنون... غرمي رب هم فرجته ب

إن الظن يف اآلية يصح أن يكون على بابه ويضمر يف الكالم بذنوهبم فكأهنم يتوقعون لقاءه مذنبني ذكر : وقد قيل
وزعم الفراء أن الظن قد يقع مبعىن الكذب وال يعرف ذلك . وهذا تعسف: املهدوي واملاوردي قال ابن عطية

شك مع ميل إىل أحد معتقديه وقد يوقع موقع اليقني، كما يف هذه اآلية وغريها وأصل الظن وقاعدته ال. البصريون
وإمنا جتد االستعمال . أظن هذا إنسانا: لكنه ال يوقع فيما قد خرج إىل احلس ال تقول العرب يف رجل مرئي حاضر

وقد جييء اليقني مبعىن . } َواِقُعوهَافَظَنُّوا أَنَُّهْم ُم{فيما مل خيرج إىل احلس مبعىن كهذه اآلية والشعر، وكقوله تعاىل 
. يدخلون األلف إذا جاؤوا باأللف والالم. سؤت به ظنا وأسأت به الظن: الظن وقد تقدم بيانه أول السورة وتقول

زة بفتح اهلم} َوأَنَُّهْم{. إذا جاء على املفاعلة وهو من واحد، مثل عافاه اهللا: وقيل. جزاء رهبم} ُمالقُو َربِّهِْم{ومعىن 
إقرار } رَاجُِعونَ{. أي إىل رهبم، وقيل إىل جزائه} إِلَيِْه{. بكسرها على القطع" وإهنم"عطف على األول وجيوز 

  .بالبعث واجلزاء والعرض على امللك األعلى
  }لَى الَْعالَمَِنيَيا َبنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِْعَمِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم وَأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َع{ ٤٧: اآلية

يريد على } َوأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى الْعَالَِمَني{. تقدم} َيا بَنِي إِْسرائيلَ اذْكُرُوا نِْعمَِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم{: قوله تعاىل



هلم وليست وهذا خاصة . على كل العاملني مبا جعل فيهم من األنبياء: وقيل. عاملي زماهنم، وأهل كل زمان عامل
  .لغريهم
  }ْم يُْنَصُرونَوَاتَّقُوا َيْوماً ال َتْجزِي َنفٌْس َعْن َنفْسٍ َشْيئاً َوال ُيقَْبلُ مِْنَها َشفَاَعةٌ َوال يُْؤَخذُ مِْنَها َعْدلٌ َوال ُه{ ٤٨: اآلية

" يوماً. "د، وقد مضى الكالم يف التقوىأمر معناه الوعي} َواتَّقُوا َيْوماً ال َتْجزِي نَفٌْس َعْن َنفْسٍ َشيْئاً{: قوله تعاىل
وجيوز يف غري القرآن يوم ال جتزي على ". اتقوا"وانتصب على املفعول بـ . يريد عذابه وهوله وهو يوم القيامة

التقدير يوما ال جتزي فيه نفس عن نفس : قال البصريون. ويف الكالم حذف بني النحويني فيه اختالف. اإلضافة
  :قال شيئا مث حذف فيه كما

  ويوما شهدناه سليما وعامرا
واتقوا يوما ال جتزيه نفس، مث حذف : ولكن التقدير" فيه"هذا خطأ ال جيوز حذف : وقال الكسائي. أي شهدنا فيه

ال جيوز أن تقول هذا رجال قصدت، وال رأيت : وإمنا جيوز حذف اهلاء ألن الظروف عنده ال جيوز حذفها قال. اهلاء
ولو جاز ذلك جلاز الذي تكلمت زيد مبعىن تكلمت فيه : قصدت إليه وأرغب فيه قال رجال أرغب، وأنت تريد

  .وحكى املهدوي أن الوجهني جائزان عند سيبويه واألخفش والزجاج. وقال الفراء جيوز أن حتذف اهلاء وفيه. زيد
جزى عين هذا : عنها شيئا تقولأي ال تؤاخذ نفس بذنب أخرى وال تدفع } ال َتْجزِي َنفٌْس َعْن َنفْسٍ َشْيئاً{ومعىن 

  :األمر جيزي، كما تقول قضى عين واجتزأت بالشيء اجتزاء إذا اكتفيت به، قال الشاعر
  وأن احلر جيزأ بالكراع... فإن الغدر يف األقوام عار 

ض يريد إذا صببت املاء على البول يف األر" إذا أجريت املاء على املاء جزى عنك"أي يكتفي هبا ويف حديث عمر 
فجرى عليه طهر املكان وال حاجة بك إىل غسل ذلك املوضع وتنشيف املاء خبرقة أو غريها كما يفعل كثري من 

فمعىن ال . أي لن تغين" لن جتزي عن أحد بعدك"ويف صحيح احلديث عن أيب بردة بن نيار يف األضحية . الناس
  فإهنا جتزي وتقضي وتغين،جتزي ال تقضي وال تغين وال تكفي إن مل يكن عليها شيء، فإن كان 

: بغري اختيارها من حسناهتا ما عليها من احلقوق، كما يف حديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
من كانت عنده مظلمة ألخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أال يكون دينار وال درهم إن كان له عمل "

ومثله . خرجه البخاري" . إن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليهصاحل أخذ منه بقدر مظلمته و
ويقال جزى . بضم التاء واهلمز" جتزئ"وقرئ . حديثه اآلخر يف املفلس وقد ذكرناه يف التذكرة خرجه مسلم

أين الشيء أجز. وأجزى مبعىن واحد وقد فرق بينهما قوم فقالوا جزى مبعىن قضى وكافأ، وأجزى مبعىن أغىن وكفى
  أي كفاين قال الشاعر: جيزئين

  ليجزئ إال كامل وابن كامل... وأجزأت أمر العاملني ومل يكن 
الشفاعة مأخوذة من الشفع ومها االثنان، تقول كان وترا فشفعته شفعا } َوال ُيقَْبلُ ِمْنَها َشفَاَعةٌ{: قوله تعاىل: الثالثة

إذا : الشفيع صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة وناقة شافعو. والشفعة منه ألنك تضم ملك شريكك إىل ملكك
شفعت الناقة شفعا وناقة شفوع وهي اليت جتمع بني حملبني يف حلبة واحدة : اجتمع هلا محل وولد يتبعها، تقول منه

وتشفعت إليه يف فالن فشفعين فيه فالشفاعة إذا ضم غريك إىل جاهك . واستشفعته إىل فالن سألته أن يشفع يل إليه
  .ووسيلتك فهي على التحقيق إظهار ملنزلة الشفيع عند املشفع وإيصال منفعته للمشفوع

مذهب أهل احلق أن الشفاعة حق، وأنكرها املعتزلة وخلدوا املؤمنني من املذنبني الذين دخلوا النار يف : الرابعة



يني هم الذين تناهلم شفاعة الشافعني العذاب واألخبار متظاهرة بأن من كان من العصاة املذنبني املوحدين من أمم النب
األخبار الكثرية اليت : وقد متسك القاضي عليهم يف الرد بشيئني أحدمها. من املالئكة والنبيني والشهداء والصاحلني

  تواترت يف املعىن والثاين اإلمجاع من السلف على تلقي هذه األخبار بالقبول ومل يبد من

فظهور روايتها وإطباقهم على صحتها وقبوهلم هلا دليل قاطع على صحة أحد منهم يف عصر من األعصار نكري 
  .عقيدة أهل احلق وفساد دين املعتزلة

َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوال َشِفيعٍ {فإن قالوا قد وردت نصوص من الكتاب مبا يوجب رد هذه األخبار مثل قوله 
َوال ُيقَْبلُ {] ١٢٣: النساء[} َمْن َيعَْملْ ُسوءاً ُيْجَز بِِه{ون وقال وأصحاب الكبائر ظامل: قالوا] ١٨: غافر[} ُيطَاُع

ليست هذه اآليات عامة يف كل ظامل والعموم ال صيغة له فال تعم هذه اآليات كل : قلنا] ٤٨: البقرة[} ِمْنَها َشفَاعَةٌ
ر الواردة يف ذلك وأيضا فإن اهللا من يعمل سوءا وكل نفس، وإمنا املراد هبا الكافرون دون املؤمنني بدليل األخبا

] ٤٨: املدثر[} فََما َتْنفَعُُهْم َشفَاَعةُ الشَّاِفعَِني{تعاىل أثبت شفاعة ألقوام ونفاها عن أقوام فقال يف صفة الكافرين 
] ٢٣: سبأ[} الَّ ِلَمْن أَِذنَ لَُهَوال َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدُه إِ{وقال ] ٢٨: األنبياء[} َوال َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ اْرَتَضى{وقال 

وقد أمجع املفسرون على أن املراد بقوله تعاىل . فعلمنا هبذه اجلملة أن الشفاعة إمنا تنفع املؤمنني دون الكافرين
وحنن وإن قلنا . سالنفس الكافرة ال كل نف} وَاتَّقُوا َيوْماً ال َتْجزِي َنفٌْس َعْن َنفْسٍ َشْيئاً َوال يُقَْبلُ ِمنَْها َشفَاعَةٌ{

َيْغِفُر َما ُدونَ {بعموم العذاب لكل ظامل عاص فال نقول إهنم خملدون فيها بدليل األخبار اليت رويناها وبدليل قوله 
  ].٨٧: يوسف[} إِنَُّه ال َييْأَُس ِمْن َرْوحِ اللَِّه إِلَّا الْقَْوُم الْكَاِفُرونَ{وقوله ] ٤٨: النساء[} ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء

والفاسق غري مرتضى قلنا مل يقل ملن ال يرضى وإمنا قال } َوال َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ اْرَتَضى{: فقد قال تعاىل: إن قالواف
ال َيْمِلكُونَ الشَّفَاَعةَ إِلَّا َمنِ اتََّخذَ ِعْنَد الرَّْحَمنِ {ومن ارتضاه اهللا للشفاعة هم املوحدون، بدليل قوله } ِلَمنِ اْرَتَضى{
" أن يؤمنوا وال يشركوا به شيئا"وقيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم ما عهد اهللا مع خلقه قال ] ٨٧مرمي [} ْهداًَع

  وقال املفسرون إال من قال ال إله إال اهللا
 فَاغِْفْر{فإن قالوا املرتضى هو التائب الذي اختذ عند اهللا عهدا باإلنابة إليه بدليل أن املالئكة استغفروا هلم، وقال 

وكذلك شفاعة األنبياء عليهم السالم إمنا هي ألهل التوبة دون أهل ] ٧: غافر[} ِللَِّذيَن تَاُبوا َواتََّبعُوا سَبِيلََك
  عندكم جيب على اهللا تعاىل قبول التوبة: قلنا. الكبائر

فَاغِْفرْ {أن املراد بقوله  وأمجع أهل التفسري على. فإذا قبل اهللا توبة املذنب فال حيتاج إىل الشفاعة وال إىل االستغفار
سألوا اهللا تعاىل أن يغفر هلم ما دون الشرك من . أي سبيل املؤمنني" واتبعوا سبيلك"أي من الشرك } ِللَِّذيَن تَاُبوا

  ].٤٨: النساء[} َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء{ذنوهبم كما قال تعاىل 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم فلو كانت ألهل الكبائر خاصة بطل سؤاهلمفإن قالوا مجيع األمة يرغبون يف شفاعة 

إمنا يطلب كل مسلم شفاعة الرسول ويرغب إىل اهللا يف أن تناله العتقاده انه غري سامل من الذنوب وال قائم هللا : قلنا
و النجاة وقال سبحانه بكل ما افترض عليه بل كل واحد معترف على نفسه بالنقص فهو لذلك خياف العقاب ويرج

وال أنت يا رسول اهللا فقال وال أنا إال أن يتغمدين اهللا : ال ينجو أحد إال برمحة اهللا تعاىل فقيل"صلى اهللا عليه وسلم 
  " .برمحته
بالتاء ألن الشفاعة مؤنثة وقرأ الباقون بالياء على " تقبل"قرأ ابن كثري وأبو عمرو } َوال ُيقَْبلُ{: قوله تعاىل: اخلامسة

فََتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه {ذكري ألهنا مبعىن الشفيع وقال األخفش حسن التذكري ألنك قد فرقت، كما تقدم يف قوله الت



  ].٣٧: البقرة[} كَِلَماٍت
املثل يقال عدل " بكسرها"الفداء و" بفتح العني"والعدل . أي فداء} َوال يُْؤَخذُ مِْنَها َعْدلٌ{: قوله تعاىل: السادسة
عدل الشيء هو الذي يساويه قيمة وقدرا وإن مل يكن من جنسه : ويقال. ذي مياثلك يف الوزن والقدروعديل لل
هو الذي يساوي الشيء من جنسه ويف جرمه وحكى الطربي أن من العرب من يكسر العني من " بالكسر"والعدل 

  معىن الفدية فأما واحد األعدال فبالكسر ال غري
آل [} َمْن أَْنَصارِي إِلَى اللَِّه{أي يعانون والنصر العون واألنصار األعوان ومنه قوله } ُرونََوال ُهْم يُْنَص{: قوله تعاىل
أي من يضم نصرته إىل نصريت وانتصر الرجل أنتقم والنصر اإلتيان يقال نصرت أرض بين فالن ] ٥٢: عمران

  :أتيتها قال الشاعر

  رض عامربالد متيم وانصري أ... إذا دخل الشهر احلرام فودعي 
  :والنصر املطر يقال نصرت األرض مطرت والنصر العطاء قال

  لقائل يا نصر نصرا نصرا... إين وأسطار سطرن سطرا 
حنن أبناء اهللا وأحباؤه وأبناء أنبيائه وسيشفع لنا آباؤنا : وكان سبب هذه اآلية فيما ذكروا أن بين إسرائيل قالوا

 تقبل فيه الشفاعات وال يؤخذ فيه فدية وإمنا خص الشفاعة والفدية والنصر فأعلمهم اهللا تعاىل عن يوم القيامة أنه ال
بالذكر، ألهنا هي املعاين اليت اعتادها بنو آدم يف الدنيا فإن الواقع يف الشدة ال يتخلص إال بأن يشفع له أو ينصر أو 

  .يفتدي
ُسوَء الَْعذَابِ ُيذَبُِّحونَ أَْبَناءَكُْم َوَيْسَتْحُيونَ نَِساَءكُْم َوِفي  وَإِذْ َنجَّْيَناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُْم{ ٤٩: اآلية٣

  }ذَِلكُْم َبالٌء ِمْن َربِّكُْم َعِظيٌم
  :فيها ثالثة عشرة مسألة

هذا وما و} اذْكُُروا نِْعمَِتَي{يف موضع نصب عطف على " إذ"} َوإِذْ َنجَّيَْناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ{: قوله تعاىل: األوىل
واخلطاب . بعده تذكري ببعض النعم اليت كانت له عليهم أي اذكروا نعميت بإجنائكم من عدوكم وجعل األنبياء فيكم

أي محلنا ] ١١: احلاقة[} إِنَّا لَمَّا طََغا الَْماُء َحَملَْناكُْم ِفي الَْجارَِيِة{للموجودين واملراد من سلف من اآلباء كما قال 
ألقيناكم على " جنيناكم"ومعىن . ألن جناة اآلباء كانت سببا لنجاة هؤالء املوجودين" جنيناكم"ال آباءكم وقيل إمنا ق

جنوة من األرض وهي ما ارتفع منها هذا هو األصل مث مسى كل فائز ناجيا فالناجي من خرج من ضيق إىل سعة 
  .على التوحيد" وإذ جنيتكم"وقرىء 
قومه وأتباعه وأهل دينه وكذلك آل الرسول صلى اهللا عليه " آل فرعون"} ْونَِمْن آلِ ِفْرَع{: قوله تعاىل: الثانية

ومن مل يكن على دينه وملته . وسلم من هو على دينه وملته يف عصره وسائر األعصار سواء كان نسيبا له أو مل يكن
 صلى اهللا عليه إن آل الرسول اهللا: خالفا للرافضة حيث قالت. فليس من آله وال أهله وإن كان نسيبه وقريبه

  وسلم فاطمة

} أَْدِخلُوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ{] ٥٠: البقرة[} َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْونَ{دليلنا قوله تعاىل . واحلسن واحلسني فقط
 أي آل دينه إذ مل يكن له ابن وال بنت وال أب وال عم وال أخ وال عصبة وألنه ال خالف أن من ليس] ٤٦: غافر[

مبؤمن وال موحد فإنه ليس من آل حممد وإن كان قريبا له وألجل هذا يقال إن أبا هلب وأبا جهل ليسا من آله وال 
إِنَُّه لَْيَس ِمْن {من أهله وإن كان بينهما وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم قرابة وألجل هذا قال اهللا تعاىل يف ابن نوح 



ويف صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا ] ٤٦: هود[} حٍأَْهِلَك إِنَُّه َعَملٌ غَْيرُ َصاِل
" ليسوا يل بأولياء إمنا وليي اهللا وصاحل املؤمنني -يعين فالنا  -أال إن آل أيب "عليه وسلم جهارا غري سر يقول 

سول اهللا كيف نصلي عليك؟ وقالت طائفة آل حممد أزواجه وذريته خاصة حلديث أيب محيد الساعدي أهنم قالوا يا ر
قولوا اللهم صل على حممد وعلى أزواجه وذريته كما صلت على آل إبراهيم وبارك على حممد وعلى أزواجه "قال 

رواه مسلم وقالت طائفة من أهل العلم األهل معلوم واآلل " وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد
يث عبداهللا بن أيب أوىف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أتاه قوم األتباع واألول أصح ملا ذكرناه وحلد

  "اللهم صل على آل أيب أوىف"فأتاه أيب بصدقته فقال " اللهم صل عليهم: "بصدقتهم قال
يف إمنا يقال آل فالن وآل فالنة وال يقال : اختلف النحاة هل يضاف اآلل إىل البلدان أو ال؟ فقال الكسائي: الثالثة

البلدان هو من آل محص وال من آل املدينة قال األخفش إمنا يقال يف الرئيس األعظم حنو آل حممد صلى اهللا عليه 
  .أهل املدينة وآل املدينة: وسلم وآل فرعون ألنه رئيسهم يف الضاللة قال وقد مسعناه يف البلدان قالوا

و ال؟ فمنع من ذلك النحاس والزبيدي والكسائي فال واختلف النحاة أيضا هل يضاف اآلل إىل املضمر أ: الرابعة 
يقال إال اللهم صل على حممد وآل حممد وال يقال وآله والصواب أن يقال أهله وذهبت طائفة أخرى إىل أن ذلك 

  :يقال منهم ابن السيد وهو الصواب ألن السماع الصحيح يعضده فإنه قد جاء يف قول عبداملطلب
  ع رحله فامنع حاللكـن... ال هم إن العبد ميـ 

  ـب وعابديه اليوم آلك... وانصر على آل الصليـ 
  :وقال ندبة

  وآيل كما حتمي حقيقة آلكا... أنا الفارس احلامي حقيقة والدي 
  ما حيق على اإلنسان أن حيميه أي جتب عليه محايته] بقافني[احلقيقة 
بدل من اهلاء ألفا فإن صغرته رددته إىل أصله واختلفوا أيضا يف أصل آل فقال النحاس أصله أهل مث أ: اخلامسة
أهل، قبلت اهلاء مهزة مث أبدلت اهلمزة ألفا ومجعه آلون وتصغريه : أصله أول وقيل: أهيل وقال املهدوي: فقلت

إذا مجعت آال : وحكى غريه أهيل وقد ذكرنا عن النحاس وقال أبو احلسن بن كيسان. أويل فيما حكى الكسائي
  .ت آال الذي هو السراب قلت آوال مثل مال وأموالقلت آلون فإن مجع

إنه اسم ذلك امللك بعينه وقيل إنه اسم كل ملك من ملوك العمالقة مثل : قيل} ِفْرَعْونَ{: قوله تعاىل: السادسة
وقال وهب . كسرى للفرس وقيصر للروم والنجاشي للحبشة وأن اسم فرعون موسى قابوس يف قول أهل الكتاب

. مصعب بن الريان ويكىن أبا مرة وهو من بين عمليق بن الوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السالم امسه الوليد بن
وكل من وىل القبط ومصر فهو فرعون وكان فارسيا من أهل اصطخر قال املسعودي ال يعرف : قال السهيلي

رعون والعتاة الفراعنة لفرعون تفسري بالعربية قال اجلوهري فرعون لقب الوليد بن مصعب ملك مصر وكل عات ف
  وقد تفرعن

يف موضع خفض إال أنه ال " وفرعون" "أخذنا فرعون هذه األمة"ويف احلديث . وهو ذو فرعنة أي دهاء ونكر
  ينصرف لعجمته

قيل معناه يذيقونكم ويلزمونكم إياه وقال أبو عبيدة يولونكم يقال سامه خطة } َيُسومُوَنكُْم{: قوله تعاىل: السابعة
  أواله إياها ومنه قول عمرو بن كلثومخسف إذا 



  أبينا أن نقر اخلسف فينا... إذا ما امللك سام الناس خسفا 
وهو يف موضع رفع على : وقيل يدميون تعذيبكم والسوم الدوام ومنه سائمة الغنم ملداومتها الرعي قال األخفش

  االبتداء وإن شئت كان يف موضع نصب على احلال أي سائمني لكم
ومعناه أشد العذاب وجيوز أن يكون مبعىن سوم " يسومونكم"مفعول ثان لـ } ُسوَء الَْعذَابِ{: قوله تعاىل: الثامنة

العذاب وقد جيوز أن يكون نعتا مبعىن سوما سيئا فروي أن فرعون جعل بين إسرائيل خدما وخوال وصنفهم يف 
دا ملوكا ومن مل يكن منهم يف عمل أعماله فصنف يبنون وصنف حيرثون ويزرعون وصنف يتخدمون وكان قومه جن

  .من هذه األعمال ضربت عليه اجلزية فذلك سوء العذاب
كما قال أنشده " يسومونكم"بغري واو على البدل من قومه " يذحبون"} ُيذَبُِّحونَ أَبَْناَءكُْم{: قوله تعاىل: التاسعة
  :سيبويه

  جاجتد حطبا جزال ونارا تأج... مىت تأتنا تلمم بنا يف ديارنا 
كما تقول أتاين ] ٤٩: البقرة[} َيُسوُموَنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ{بغري واو على التفسري لقوله " يذحبون"قال الفراء وغريه 

: الفرقان[} َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاماً ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَاُب{: القوم زيد وعمرو فال حتتاج إىل الواو يف زيد ونظريه
  بالواو ألن املعىن} وَُيذَبُِّحونَ{يف سورة إبراهيم و] ٦٩ - ٦٨

  جنس آخر من العذاب ال تفسري ملا قبله واهللا أعلم} وَُيذَبُِّحونَ أَْبَناءَكُْم{يعذبونكم بالذبح وبغري الذبح فقوله 
  :والواو قد تزاد كما قال" البقرة"قلت قد حيتمل أن يقال إن الواو زائدة بدليل سورة 

  حة احلي وانتحىفلما اجزنا سا
  :أي قد انتحى وقال آخر

  وليث الكتيبة يف املزدحم... إىل امللك القرم وابن اهلمام 
  أراد إىل امللك القرم ابن اهلمام ليث الكتيبة وهو كثري

بح بفتح الباء والذ" يذحبون"قراءة اجلماعة بالتشديد على التكثري وقرأ ابن حميصن } ُيذَبُِّحونَ{: قوله تعاىل: العاشرة
الشق والذبح املذبوح والذباح تشقق يف أصول األصابع وذحبت الدن بزلته أي كشفته وسعد الذابح أحد السعود 
واملذابح احملاريب واملذابح مجع مذبح وهو إذا جاء السيل فخد يف األرض فما كان كالشرب وحنوه مسي مذحبا فكان 

يعين الرجال } ُيذَبُِّحونَ أَْبَناءَكُْم{ء باملآل وقالت طائفة فرعون يذبح األطفال ويبقي البنات وعرب عنهم باسم النسا
  واألول أصح ألنه األظهر واهللا أعلم" نساءكم"ومسوا أبناء ملا كانوا كذلك واستدل هذا القائل بقوله 

سهم نسب اهللا تعاىل الفعل إىل آل فرعون وهم إمنا كانوا يفعلون بأمره وسلطانه لتوليهم ذلك بأنف: احلادية عشرة
  .ويقتضي أن من أمره ظامل بقتل أحد فقتله املأمور فهو املأخوذ به: وليعلم أن املباشر مأخوذ بفعله قال الطربي

وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال يقتالن مجيعا هذا بأمره واملأمور مبباشرته هكذا قال : قلت
الشافعي إذا أمر السلطان رجال بقتل رجل واملأمور يعلم أنه أمر النخعي وقال الشافعي ومالك يف تفصيل هلما قال 

بقتله ظلما كان عليه وعلى اإلمام القود كقاتلني معا وإن أكرهه اإلمام عليه وعلم أنه يقتله ظلما كان على اإلمام 
  القود ويف املأمور

املنذر وقال علماؤنا ال خيلو املأمور  أحدمها أن عليه القود واآلخر ال قود عليه وعليه نصف الدية حكاه ابن: قوالن
أن يكون ممن تلزمه طاعة اآلمر وخياف شره كالسلطان والسيد لعبده فالقود يف ذلك الزم هلما أو يكون ممن ال 



يلزمه ذلك فيقتل املباشر وحده دون اآلمر وذلك كاألب يأمر ولده أو املعلم بعض صبيانه أو الصانع بعض متعلميه 
ان كان غري حمتلم فالقتل على اآلمر وعلى عاقلة الصيب نصف الدية وقال ابن نافع ال يقتل السيد إذا كان حمتلما ف

إذا أمر عبده وإن كان أعجميا بقتل إنسان قال ابن حبيب وبقول ابن القاسم أقول إن القتل عليهما فأما أمر من ال 
ور دون اآلمر ويضرب اآلمر وحيبس وقال أمحد يف خوف على املأمور يف خمالفته فإنه ال يلحق باإلكراه بل يقتل املأم

السيد يأمر عبده أن يقتل رجال يقتل السيد وروي هذا القول عن علي بن أيب طالب وأيب هريرة رضي اهللا عنهما 
وقال علي ويستودع العبد السجن وقال أمحد وحيبس العبد ويضرب ويؤدب وقال الثوري يعزر السيد وقال احلكم 

د وقال قتادة يقتالن مجيعا وقال الشافعي إن كان العبد فصيحا يعقل قتل العبد وعوقب السيد وإن ومحاد يقتل العب
كان العبد أعجميا فعلى السيد القود وقال سليمان بن موسى ال يقتل اآلمر ولكن تقطع يديه مث يعاقب وحيبس وهو 

الشافعي وأمحد وإسحاق يف الرجل يأمر القول الثاين ويقتل املأمور للمباشرة وكذلك قال عطاء واحلكم ومحاد و
الرجل بقتل الرجل وذكره ابن املنذر وقال زفر ال يقتل واحد منهما وهو القول الثالث حكاه أبو املعايل يف الربهان 

  ورأى أن اآلمر واملباشر ليس كل واحد منهما مستقال يف القود فلذلك يقتل ال واحد منهما عنده واهللا أعلم
بالتخفيف واألوىل أرجح إذ " يذحبون"بالتشديد على املبالغة وقرأ ابن حميصن " يذحبون"أ اجلمهور قر: الثانية عشرة

الذبح متكرر وكان فرعون على ما روي قد رآه يف منامه نارا خرجت من بيت املقدس فأحرقت بيوت مصر فأولت 
  .ري هذا واملعىن متقاربله رؤياه أن مولودا من بين إسرائيل ينشأ فيكون خراب ملكه على يديه وقيل غ

إشارة إىل مجلة األمر إذ هو خرب فهو كمفرد حاضر أي ويف فعلهم ذلك } َوِفي ذَِلكُْم{: قوله تعاىل: الثالثة عشرة
 قال] ١٧: األنفال[} َولُِيْبِلَي الُْمْؤِمنَِني ِمْنُه َبالًء َحَسناً{نعمة ومنه قوله تعاىل } َبالٌء{بكم بالء أي امتحان واختبار و

أبو اهليثم البالء يكون حسنا ويكون سيئا وأصله احملنة واهللا عز وجل يبلو عبده بالصنع اجلميل ليمتحن شكره 
ـ  ويبلوه بالبلوى اليت يكرهها ليمتحن صربه فقيل للحسن بالء وللسيئ بالء حكاه اهلروي وقال قوم اإلشارة ب

يتكم نعمة من اهللا عليكم وقال اجلمهور اإلشارة إىل إىل التنجية فيكون البالء على هذا يف اخلري أي تنج" ذلكم"
الذبح وحنوه والبالء هنا يف الشر واملعىن ويف الذبح مكروه وامتحان وقال ابن كيسان ويقال يف اخلري أباله اهللا وباله 

  وأنشد
  وأبالمها خري البالء الذي يبلو... جزى اهللا باإلحسان ما فعال بكم 

  .. اخلري أبليته ويف الشر بلوته ويف االختبار أبتليته وبلوته قاله النحاسفجمع بني اللغتني واألكثر يف
  }َوإِذْ فََرقَْنا بِكُمُ الَْبْحَر فَأَْنَجْيَناكُْم َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْونَ َوأَْنُتْم تَْنظُُرونَ{ ٥٠اآلية 

فلقنا فكان كل فرق كالطود العظيم " فرقنا"يف موضع نصب و" اإذ"} َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم الَْبْحَر فَأَْنجَْيَناكُْم{: قوله تعاىل
: أي اجلبل العظيم وأصل الفرق الفصل ومنه فرق الشعر ومنه الفرقان ألنه يفرق بني احلق والباطل أي يفصل ومنه

] ٤١: األنفال[} فُْرقَاِنَيْوَم الْ{يعين املالئكة تنزل بالفرق بنب احلق والباطل ومنه ] ٤: املرسالت[} فَالْفَارِقَاِت فَْرقاً{
وقرأ . أي فصلناه وأحكمناه] ١٠٦: اإلسراء[} َوقُْرآناً فََرقَْناُه{يعين يوم بدر كان، فيه فرق بني احلق والباطل ومنه 

أي لكم فالباء مبعىن الالم وقيل الباء يف مكاهنا أي فرقنا " بكم"بتشديد الراء أي جعلناه فرقا ومعىن " فرقنا"الزهري 
  ".فانفلق"بدخولكم إياه أي صاروا بني املاءين فصار الفرق هبم وهذا أوىل يبينه البحر 

البحر معروف مسي بذلك التساعه ويقال فرس حبر إذا كان واسع اجلري أي كثريه، ومن ذلك } الَْبْحَر{: قوله تعاىل
بحر املاء امللح ويقال أحبر وال" وإن وجدناه لبحرا"قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مندوب فرس أيب طلحة 



  املاء ملح قال نصيب
  إىل مرضي أن أحبر املشرب العذب... وقد عاد ماء األرض حبرا فزادين 

ويقولون لقيته صحرة حبرة . قال األموي والبحر السالل يصيب اإلنسان. البلدة يقال هذه حبرتنا أي بلدتنا: والبحر
ذكره . قال إن هللا ملكا يقال له صندفاييل البحار كلها يف نقرة إهبامه ويف اخلرب عن كعب األحبار. أي بارزا مكشوفا

  .أبو نعيم يف ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن كعب
وأجنيت . أي أخرجناكم منه يقال جنوت من كذا جناء ممدود وجناة مقصور والصدق منجاة} فَأَْنَجْيَناكُْم{: قوله تعاىل

  ".فأجنيناكم" "اكموإذ جنين"غريي وجنيته وقرئ هبما 
  :يقال غرق يف املاء غرقا فهو غرق وغارق أيضا ومنه قول أيب النجم} َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْونَ{: قوله تعاىل

  من بني مقتول وطاف غارق
  :القتل قال األعشى: وجلام مغرق بالفضة أي حملى والتغريق. وأغرقه غريه وغرقه فهو مغرق وغريق

  وابلأال ليت قيسا غرقته الق
وذلك أن القابلة كانت تغرق املولود يف ماء السلى عام القحط ذكرا كان أو أنثى حىت ميوت مث جعل كل قتل 

  :تغريقا ومنه قول ذي الرمة

  بتيهاء مل تصبح رؤوما سلوهبا... إذا غرقت أرباضها ثين بكرة 
  .طف على ولدها ملا حلقها من التعبواألرباض احلبال والبكرة الناقة الفتية وثنيها بطنها الثاين، وإمنا مل تع

  القول يف اختالف العلماء يف كيفية إجناء بين إسرائيل
فذكر الطربي أن موسى عليه السالم أوحي إليه أن يسري من مصر ببين إسرائيل فأمرهم موسى أن يستعريوا احللي 

ال يتبعهم أحد : أعلم فرعون فقالواملتاع من القبط وأحل اهللا ذلك لبين إسرائيل فسرى هبم موسى من أول الليل ف
حىت تصيح الديكة فلم يصح تلك الليلة مبصر ديك وأمات اهللا تلك الليلة كثريا من أبناء القبط فاشتغلوا يف الدفن 

وذهب موسى إىل ناحية البحر ] ٦٠: الشعراء[} فَأَْتَبُعوُهْم ُمْشرِقَِني{وخرجوا يف األتباع مشرقني كما قال تعاىل 
إن : وكانت عدة فرعون ألف ألف ومائيت ألف وقيل. كانت عدة بين إسرائيل نيفا على ستمائة ألفو. حىت بلغه

مصر يف ستة  -وهو يعقوب عليه السالم  -فرعون اتبعه يف ألف ألف حصان سوى اإلناث وقيل دخل إسرائيل 
لبحر يوم فرعون وهم ستمائة وسبعني نفسا من ولده وولد ولده فأمنى اهللا عددهم وبارك يف ذريته حىت خرجوا إىل ا

حدثنا شبابة بن : ألف من املقاتلة سوى الشيوخ والذرية والنساء وذكر أبو بكر عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة قال
سوار عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبداهللا بن مسعود أن موسى عليه السالم 

ال واهللا ال يفرغ من سلخها حىت جتتمع يل ستمائة : ن فأمر بشاة فذحبت، مث قالحني أسرى ببين إسرائيل بلغ فرعو
فانطلق موسى حىت انتهى إىل البحر فقال له أفرق فقال له البحر لقد استكربت يا موسى وهل : ألف من القبط، قال

أين أمرت يا : لفقال له ذلك الرج: ومع موسى رجل على حصان له قال: فرقت ألحد من ولد آدم فأفرق لك قال
فقال أين أمرت يا نيب اهللا قال ما أمرت إال . ما أمرت إال هبذا الوجه قال فأقحم فرسه فسبح فخرج: نيب اهللا؟ قال

هبذا الوجه قال واهللا ما كذبت وال كذبت مث أقتحم الثانية فسبح به حىت خرج فقال أين أمر ت يا نيب اهللا؟ فقال ما 
  أمرت



] ١٦٠األعراف [} أَِن اضْرِْب بَِعَصاَك الَْبْحَر{ ما كذبت وال كذبت قال فأوحى اهللا إليه إال هبذا الوجه قال واهللا
فكان فيه اثنا عشر فرقا الثين عشر ] ٦٣الشعراء [} فَاْنفَلََق فَكَانَ كُلُّ ِفْرقٍ كَالطَّْوِد الَْعِظيمِ{فضربه موسى بعصاه 

صار فيها طيقانا وشبابيك يرى منها بعضهم بعضا فلما خرج  سبطا، لكل سبط طريق يتراءون، وذلك أن أطواد املاء
أصحاب موسى وقام أصحاب فرعون التطم البحر عليهم فأغرقهم ويذكر أن البحر هو حبر القلزم وأن الرجل 

الذي كان مع موسى على الفرس هو فتاه يوشع بن نون وأن اهللا تعاىل أوحى إىل البحر أن انفلق ملوسى إذا ضربك 
حر تلك الليلة يضطرب فحني أصبح ضرب البحر وكناه أبا خالد ذكره ابن أيب شيبة أيضا وقد أكثر فبات الب

  .زيادة بيان أن شاء اهللا تعاىل" يونس والشعراء"املفسرون يف قصص هذا املعىن وما ذكرناه كاف وسيأيت يف سورة 
يه فروى مسلم عن ابن عباس أن رسول اهللا ذكر اهللا تعاىل اإلجناء واإلغراق ومل يذكر اليوم الذي كان ذلك ف: فصل

صلى اهللا عليه وسلم قدم املدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال هلم رسول اهللا صلى صلى اهللا عليه وسلم 
هذا يوم عظيم أجنى اهللا فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى : فقالوا" ما هذا اليوم الذي تصومونه"

فصامه رسول اهللا " فنحن أحق وأوىل مبوسى منكم: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. مهشكرا فنحن نصو
وأخرجه البخاري أيضا عن ابن عباس وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال . صلى اهللا عليه وسلم وأمر بصيامه

  ".أنتم أحق مبوسى منهم فصوموا: "ألصحابه
لنيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا صام عاشوراء وأمر بصيامه اقتداء مبوسى ظاهر هذه األحاديث تدل على أن ا: مسألة

كان يوم عاشوراء تصومه : وليس كذلك ملا روته عائشة رضي اهللا عنها قالت. عليه السالم على ما أخربه به اليهود
فلما فرض رمضان  قريش يف اجلاهلية وكان رسول اهللا صلى يصومه يف اجلاهلية فلما قدم املدينة صامه وأمر بصيامه

  .ترك صيام يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه أخرجه البخاري ومسلم

حيتمل أن تكون قريش إمنا صامته بإخبار اليهود هلا ألهنم كانوا يسمعون منهم ألهنم كانوا عندهم أهل علم : فإن قيل
حنن أحق وأوىل "ووجد اليهود يصومونه قال  فصامه النيب عليه السالم كذلك يف اجلاهلية أي مبكة فلما قدم املدينة

هذه : أي أوجبه وأكد أمره حىت كانوا يصومونه الصغار قلنا" وأمر بصيامه. "فصامه اتباعا ملوسى" مبوسى منكم
عند قوله " األنعام"إن النيب صلى لعله كان متعبدا بشريعة موسى وليس كذلك على ما يأيت بيانه يف : شبهة من قال

  ]٩٠: األنعام[} َداُهُم اقَْتِدْهفَبُِه{تعاىل 
اختلف يف يوم عاشوراء هل هو التاسع من احملرم أو العاشر؟ فذهب الشافعي إىل أنه التاسع حلديث احلكم : مسألة

أخربين عن صوم : انتهيت إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما وهو متوسد رداءه يف زمزم فقلت له: بن األعرج قال
الل احملرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان حممد صلى اهللا عليه وسلم عاشوراء فقال إذا رأيت ه

وذهب سعيد بن املسيب واحلسن البصري ومالك ومجاعة من السلف إىل أنه . يصومه؟ قال نعم خرجه مسلم
لوارث عن يونس أنبأنا قتيبة أنبأنا عبدا: مث أردفه. وذكر الترمذي حديث احلكم ومل يصفه بصحة وال حسن. العاشر

قال أبو عيسى . أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر: عن احلسن عن ابن عباس قال
صوموا التاسع والعاشر : وروي عن ابن عباس أنه قال: قال الترمذي. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح

فاعدد "وقول ابن عباس للسائل : قال غريه. وإسحاقوهبذا احلديث يقول الشافعي وأمحد بن حنبل . وخالفوا اليهود
: قالوا. ليس فيه دليل على ترك صوم العاشر بل وعد أن يصوم التاسع مضافا إىل العاشر" وأصبح يوم التاسع صائما

هكذا كان حممد صلى اهللا عليه وسلم : وقول ابن عباس للحكم ملا قال له. فصيام اليومني مجع بني األحاديث
نعم معناه أن لو عاش وإال فما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم صام التاسع قط يبينه ما خرجه ابن  يصومه؟ قال



لئن بقيت إىل قابل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ماجة يف سننه ومسلم يف صحيحه عن ابن عباس قال
  " .ألصومن اليوم التاسع

صيام يوم عاشوراء أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت "وسلم قال روى أبو قتادة أن النيب صلى اهللا عليه : فضيلة
إال يف " صيام يوم عاشوراء كفارة سنة: "ال نعلم يف شيء من الروايات أنه قال: أخرجه مسلم والترمذي وقال" قبله

  .حديث أيب قتادة
ال إن آل فرعون طفوا على املاء فنظروا مجلة يف موضع احلال ومعناه بأبصاركم فيق} َوأَْنُتْم َتنْظُُرونَ{: قوله تعاىل

إهنم أخرجوا هلم حىت رأوهم فهذه منة بعد منة : وقد قيل. إليهم يغرقون وإىل أنفسهم ينجون ففي هذا أعظم املنة
املعىن : أي ببصائركم االعتبار ألهنم كانوا يف شغل عن الوقوف والنظر باألبصار وقيل" وأنتم تنظرون"املعىن : وقيل

وهذا القول . ل من ينظر لو نظر كما تقول هذا األمر منك مبرأى ومسمع أي حبال تراه وتسمعه إن شئتوأنتم حبا
واألول أشبه بأحوال بين إسرائيل لتواىل عدم االعتبار فيما صدر من بين إسرائيل بعد خروجهم من البحر وذلك أن 

طمئن إن فرعون قد غرق حىت أمر اهللا البحر فلفظه يا موسى إن قلوبنا ال ت: اهللا تعاىل ملا أجناهم وغرق عدوهم قالوا
  .فنظروا إليه

فلما : ما مات فرعون وما كان ليموت أبدا قال: ذكر أبو بكر بن أيب شيبة عن قيس بن عباد أن بين إسرائيل قالت
ما اطمأنوا أن مسع اهللا تكذيبهم نبيه عليه السالم رمى به على ساحل البحر كأنه ثور أمحر يتراءاه بنو إسرائيل فل

وبعثوا من طريق الرب إىل مدائن فرعون حىت نقلوا كنوزه وغرقوا يف النعمة رأوا قوما يعكفون على أصنام هلم قالوا 
أغري اهللا أبغيكم إهلا وهو فضلكم على العاملني أي : يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة حىت زجرهم موسى وقال

األرض املقدسة اليت كانت مساكن آبائهم ويتطهروا من أرض فرعون وكانت عاملي زمانه مث أمرهم أن يسريوا إىل 
األرض املقدسة يف أيدي اجلبارين قد غلبوا عليها فاحتاجوا إىل دفعهم عنها بالقتال فقالوا أتريد أن جتعلنا حلمة 

} الُْمقَدََّسةَ الَِّتي كََتَب اللَُّه لَكُْم َيا قَْومِ اْدُخلُوا اَألْرَض{ : للجبارين فلو أنك تركتنا يف يد فرعون كان خريا لنا قال
فبقوا يف التيه أربعني سنة عقوبة مث رمحهم فمن . حىت دعا عليهم ومساهم فاسقني" قاعدون"إىل قول ] ٢١: املائدة[

  مث سار موسى إىل طور سيناء -على ما يأيت بيانه  -عليهم بالسلوى وبالغمام 

قد وصلتم إىل بيت املقدس فادخلوا الباب : مث قيل هلم -على ما يأيت بيانه  -ليجيئهم بالتوراة فاختذوا العجل 
فلما أغتسل . وكان موسى عليه السالم شديد احلياء ستريا فقالوا إنه آدر -على ما يأيت  -سجدا وقولوا حطة 

يا حجر ثويب : وضع على احلجر ثوبه فعدا احلجر بثوبه إىل جمالس بين إسرائيل وموسى على أثره عريان وهو يقول
على  -] ٦٩: األحزاب[} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتكُونُوا كَالَِّذيَن آذَْوا ُموَسى فََبرَّأَُه اللَُّه ِممَّا قَالُوا{فذلك قوله تعاىل 

ت أنت قتلت هارون وحسدته حىت نزلت املالئكة بسريره وهارون مي: مث ملا مات هارون قالوا له -ما يأيت بيانه 
مث سألوه أن يعلموا آية يف قبول قرباهنم فجعلت نار جتيء من السماء فتقبل قرباهنم مث  -وسيأيت يف املائدة  -عليه 

عملت كذا وكفارته قطع "سألوه أن بني لنا كفارات ذنوبنا يف الدنيا فكان من أذنب ذنبا أصبح على بابه مكتوب 
حىت يقرضه ويزيل جلدته من بدنه مث بدلوا التوراة وافتروا  يسميه له ومن أصابه بول مل يطهر" عضو من أعضائك

فهذه معاملتهم مع رهبم . على اهللا وكتبوا بأيديهم واشتروا به عرضا مث صار أمرهم إىل أن قتلوا أنبياءهم ورسلهم
 وسريهتم يف دينهم وسوء أخالقهم وسيأيت بيان كل فصل من هذه الفصول مستوىف يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل

ويف أخبار القرآن على لسان حممد عليه السالم هبذه املغيبات اليت مل تكن من علم العرب وال وقعت : وقال الطربي



  .إال يف حق بين إسرائيل دليل واضح عند بن إسرائيل قائم عليهم بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم
  }اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمْن َبْعِدِه وَأَنُْتْم ظَاِلُمونَ وَإِذْ َواَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً ثُمَّ{ ٥١: اآلية

  :فيه ست مسائل

بغري ألف، واختاره أبو عبيد ورجحه " وعدنا"قرأ أبو عمرو } َوإِذْ َواَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً{: قوله تعاىل: األوىل
على هذا . هللا جل وعز فإمنا هو املنفرد بالوعد والوعيدألن املواعدة إمنا تكون من البشر فأما ا: قال" واعدنا"وأنكر 

َوَعدَ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم {: وقوله" ٢٢: إبراهيم"} وََعَدكُْم َوْعَد الَْحقِّ{: وجدنا القرآن، كقوله عز وجل
: قال مكي] ٧: األنفال[} اِئفََتْينِ أَنََّها لَكُْمَوإِذْ َيِعدُكُُم اللَُّه إِْحَدى الطَّ{: وقوله" ٢٩: الفتح"} َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت

وأيضا فإن ظاهر اللفظ فيه وعد من اهللا تعاىل ملوسى، وليس فيه وعد من موسى، فوجب محله على الواحد، لظاهر 
النص أن الفعل مضاف إىل اهللا تعاىل وحده، وهي قراءة احلسن وأيب رجاء وأيب جعفر وشيبة وعيسى بن عمر، وبه 

بغري ألف، ألن املواعدة أكثر ما تكون بني " وعدنا"قراءة العامة عندنا : قال أبو حامت. قتادة وابن أيب إسحاق قرأ
: قال مكي. املواعدة والوقت واملوضع: امليعاد: قال اجلوهري. املخلوقني واملتكافئني، كل واحد منهما َيِعد صاحبه

طارقت النعل، وداويت العليل، : واحد يف كالم العرب، قالوااملواعدة أصلها من اثنني، وقد تأيت املفاعلة من 
فيكون لفظ املواعدة من اهللا خاصة ملوسى كمعىن وعدنا، فتكون القراءتان مبعىن . وعاقبت اللص، والفعل من واحد

يقوم مقام  يف أحد معنييه، وألنه ال بّد ملوسى من وعد أو قبول" وعدنا"باأللف ألنه مبعىن " واعدنا"واالختبار . واحد
باأللف أجود وأحسن، وهي قراءة جماهد واألعرج وابن كثري " واعدنا"وقراءة : قال النحاس. الوعد فتصح املفاعلة

من } َوَعدَ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت{: ونافع واألعمش ومحزة والكسائي، وليس قوله عز وجل
إمنا هو من باب املوافاة، وليس هذا من الوعد والوعيد يف شيء، وإمنا هو من " موسى واعدنا"هذا يف شيء، ألن 

: قال أبو إسحاق الزجاج. واعدته: والفصيح يف هذا أن يقال. موعدك يوم اجلمعة، وموعدك موضع كذا: قولك
، ومن موسى قبول واتباع ههنا باأللف جيد، ألن الطاعة يف القبول مبنزلة املواعدة، فمن اهللا جل وعز وعد" واعدنا"

وليس بصحيح، ألن قبول موسى لوعد اهللا والتزامه " وعدنا"ورجح أبو عبيدة . قال ابن عطية. جيري جمرى املواعدة
  .وارتقابه يشبه املواعدة

: يقولون للماء -ما يروى  -اسم أعجمي ال ينصرف للعجمة والتعريف والقبط على } مُوَسى{: قوله تعاىل: الثانية
ملا خافت عليه أمه : قال السدي. فلما وجد موسى يف التابوت عند ماء وشجر مسي موسى. شا: للشجرمو، و

فألقته يف اليم بني أشجار عند بيت فرعون، فخرج  -كما أوحى اهللا إليها  -جعلته يف التابوت وألقته يف الَيمّ 
أن اسم الذي التقطته : اش وغريهوذكر النق. جواري آسية امرأة فرعون يغتسلن فوجدنه، فسمي باسم املكان

وموسى هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن الوى بن يعقوب إسرائيل اهللا بن : قال ابن إسحاق. صابوث
  .إسحاق بن إبراهيم عليه السالم

التقدير وإذ : أربعني نصب على املفعول الثاين، ويف الكالم حذف قال األخفش} أَْرَبِعَني لَْيلَةً{: قوله تعاىل: الثالثة
  .واألربعون كلها داخلة يف امليعاد} َواسْأَلِ الْقَْريَةَ{واعدنا موسى متام أربعني ليلة كما قال 

واألربعون يف قول أكثر املفسرين ذو القعدة وعشرة من ذي احلجة وكان ذلك بعد أن جاوز البحر وسأل قومه أن 
خيار بين إسرائيل وصعدوا اجلبل وواعدهم إىل متام أربعني  يأتيهم بكتاب من عند اهللا فخرج إىل الطور يف سبعني من

فاختذوا العجل وقال هلم . عشرين يوما وعشرين ليلة وقالوا قد أخلفنا موعده -فيما ذكر املفسرون  -ليلة فعدوا 



بِِه َوإِنَّ َربَّكُُم الرَّْحَمُن  َيا قَْومِ إِنََّما فُِتْنُتْم{: وهناهم هارون وقال. هذا إهلكم وإله موسى فاطمأنوا إىل قوله: السامري
فلم يتبع هارون ومل يطعه ] ٩٠: طه[} فَاتَّبُِعونِي َوأَِطيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَْن َنبَْرَح َعلَْيِه َعاِكِفَني َحتَّى يَْرجَِع إِلَْيَنا ُموَسى

رهم وهم أكثر من ألفي ألف فلما وهتافت يف عبادته سائ. يف ترك عبادة العجل إال اثنا عشر ألفا فيما روي يف اخلرب
رجع موسى ووجدهم على تلك احلال ألقى األلواح فرفع من مجلتها ستة أجزاء وبقي جزء واحد وهو احلالل 
  واحلرام وما حيتاجون وأحرق العجل وذراه يف البحر فشربوا من مائه حبا للعجل فظهرت على شفاههم صفرة

فَتُوبُوا إِلَى بَارِِئكُْم فَاقُْتلُوا {: أن يقتلوا أنفسهم فذلك قوله تعاىل وورمت بطوهنم فتابوا ومل تقبل توبتهم دون
فقاموا باخلناجر والسيوف بعضهم إىل بعض من لدن طلوع الشمس إىل ارتفاع الضحى ] ٥٤: البقرة[} أَْنفَُسكُْم

أحد كل من استقبله فقتل بعضهم بعضا ال يسأل والد عن ولده وال ولد عن والده وال أخ عن أخيه وال أحد عن 
يا رباه قد فنيت بنو إسرائيل فرمحهم اهللا وجاد : ضربه بالسيف وضربه اآلخر مبثله حىت عج موسى إىل اهللا صارخا

  .عليهم بفضله فقبل توبة من بقي وجعل من قتل يف الشهداء على ما يأيت
سبق من اليوم قبله يف الرتبة ولذلك وقع هبا ألن الليلة أ: مل خص الليايل بالذكر دون األيام؟ قيل له: إن قيل: الرابعة

  .التاريخ فالليايل أول الشهور واأليام تبع هلا
يف هذه اآلية إشارة إىل صلة الصوم ألنه تعاىل لو ذكر األيام ألمكن أن يعتقد أنه كان يفطر : قال النقاش -اخلامسة

مسعت : قال ابن عطية. صل أربعني يوما بلياليهابالليل فلما نص على الليايل اقتضت قوة الكالم أنه عليه السالم وا
مسعت الشيخ الزاهد اإلمام الواعظ أبا الفضل اجلوهري رمحه اهللا يعظ الناس يف اخللوة باهللا والدنو منه يف : أيب يقول

ابن حال موسى يف القرب من اهللا ووصال مثانني من : الصالة وحنوه وأن ذلك يشغل عن كل طعام وشراب ويقول
  ]٦٢: الكهف[} آِتَنا غََداَءَنا{من قول حني سار إىل اخلضر لفتاه يف بعض يوم الدهر 
وهبذا استدل علماء الصوفية على الوصال وأن أفضله أربعون يوما وسيأيت الكالم يف الوصال يف آي الصيام : قلت

وََواَعْدَنا ُموَسى ثَالثِنيَ {ه تعاىل زيادة أحكام هلذه اآلية عند قول" األعراف"من هذه السورة إن شاء اهللا تعاىل ويأيت يف 
  .إن شاء اهللا تعاىل" طه"ويأيت لقصة العجل ببان يف كيفيته وخواره هناك ويف ] ١٤٢: األعراف[} لَْيلَةً

خذ أي اختذمتوه إهلا من بعد موسى وأصل اختذمت ائتخذمت من األ} ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمْن َبْعدِِه{: قوله تعاىل: السادسة
ووزنه أفتعلتم سهلت اهلمزة الثانية المتناع مهزتني فجاء إيتخذمت فاضطربت الياء يف التصريف جاءت ألفا يف ياختذ 

  وواوا يف موختذ

فبدلت حبرف جلد ثابت من جنس ما بعدها وهي التاء وأدغمت مث اجتلبت ألف الوصل للنطق وقد يستغىن عنها 
فاستغىن عن ألف الوصل ] ٨٠: البقرة[} قُلْ أَتََّخذُْتْم ِعْنَد اللَِّه َعْهداً{اىل إذا كان معىن الكالم التقرير كقوله تع

  :بألف التقرير قال الشاعر
  أم راجع القلب من أطرابه طرب... استحدث الركب عن أشياعهم خربا 

: ص[} أَْسَتكَْبْرتَ أَْم كُْنَت{] ١٥٣: الصافات[} أَْصطَفَى الَْبنَاِت{] ٧٨: مرمي[} أَطَّلََع الَْغْيَب{وحنوه يف القرآن 
  .من ختذ ال من أخذ" اختذمت"ومذهب أيب علي الفارسي أن ] ٧٥

  .مجلة يف موضع احلال وقد تقدم معىن الظلم واحلمد هللا} َوأَْنُتْم ظَاِلُمونَ{: قوله تعاىل
  }ثُمَّ َعفَْوَنا َعْنكُْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ{ ٥٢اآلية 
  :ه أربع مسائلفي



العفو عفو اهللا جل وعز عن خلقه وقد يكون بعد العقوبة وقبلها خبالف } ثُمَّ َعفَْوَنا عَْنكُْم{: قوله تعاىل: األوىل
وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفي عنه فالعفو حمو الذنب أي حمونا . الغفران فإنه ال يكون معه عقوبة البتة

من قولك عفت الريح األثر أي أذهبته وعفا الشيء كثر فهو من األضداد ومنه قوله ذنوبكم وجتاوزنا عنكم مأخوذ 
  ]٩٥األعراف [} َحتَّى َعفَوْا{تعاىل 
واهللا أعلم . أي من بعد عبادتكم العجل ومسي العجل عجال الستعجاهلم عبادته} ِمْن بَْعِد ذَِلَك{: قوله تعاىل: الثانية

  .مع العجاجيل واألنثى عجلة عن أيب اجلراحوالعجل ولد البقرة والعجول مثله واجل
كي تشكروا عفو اهللا عنكم وقد تقدم معىن لعل وأما الشكر فهو يف اللغة } لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ{: قوله تعاىل: الثالثة

الظهور من قول دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف وحقيقته الثناء على اإلنسان 
  كما تقدم. يوليكهمبعروف 

شكرته وشكرت له وبالالم أفصح : الشكر الثناء على احملسن مبا أوالكه من املعروف يقال: قال اجلوهري. يف الفاحتة
وروى الترمذي وأبو داود عن أيب هريرة عن النيب صلى . والشكران خالف الكفران وتشكرت له مثل شكرت له

أن  -هذا الكالم يتأول على معنيني أحدمها : قال اخلطايب" يشكر الناسال يشكر اهللا من ال : "اهللا عليه وسلم قال
من كان من طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر ملعروفهم كان من عادته كفران نعمة اهللا عز وجل وترك الشكر 

سان الناس إليه أن اهللا سبحانه ال يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد ال يشكر إح -والوجه اآلخر . له
  .ويكفر معروفهم التصال أحد األمرين باآلخر

االجتهاد يف بذل الطاعة مع االجتناب : يف عبارات العلماء يف معىن الشكر فقال سهل بن عبداهللا الشكر: الرابعة
ىل الشكر هو االعتراف يف تقصري الشكر للمنعم ولذلك قال تعا: وقالت فرقة أخرى. للمعصية يف السر والعالنية

كيف أشكرك يا رب والشكر نعمة منك قال اآلن قد عرفتين : فقال داود] ١٣: سبأ[} اْعَملُوا آلَ َداُوَد ُشكْراً{
يا داود تنفس فتنفس داود : يا رب فأرين أخفى نعمك علي قال: وشكرتين إذ قد عرفت أن الشكر مين نعمة قال

كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها : ل موسى عليه السالمفقال اهللا تعاىل من حيصي هذه النعمة الليل والنهار وقا
حقيقة الشكر العجز : بيدي من نعمك ال جيازى هبا عملي كله فأوحى اهللا إليه يا موسى اآلن شكرتين وقال اجلنيد

كنت بني يدي السري السقطي ألعب وأنا ابن سبع سنني وبنب يديه مجاعة يتكلمون يف : عن الشكر وعنه قال
أخشى أن يكون حظك من اهللا لسانك : أال يعصى اهللا بنعمه فقال يل: يا غالم ما الشكر؟ فقلت: الشكر فقال يل

التواضع واحملافظة على : قال اجلنيد فال أزال أبكي على هذه الكلمة اليت قاهلا السري يل وقال الشبلي الشكر
ال ذو النون املصري أبو الفيض احلسنات وخمالفة الشهوات وبذل الطاعات ومراقبة جبار األرض والسماوات وق

  .الشكر ملن فوقك بالطاعة ولنظريك باملكافأة وملن دونك باإلحسان واإلفضال

  }َوإِذْ آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َوالْفُْرقَانَ لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ{ ٥٣اآلية  ٣
" آتينا"اسم للوقت املستقبل و" إذا"م للوقت املاضي واس" إذا"} َوإِذْ آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َوالْفُْرقَانَ{: قوله تعاىل

املعىن : التوراة بإمجاع من املتأولني واختلف يف الفرقان فقال الفراء وقطرب: أعطينا وقد تقدم مجيع هذا والكتاب
 هذا خطأ يف اإلعراب واملعىن أما اإلعراب فإن: آتينا موسى التوراة وحممدا عليه السالم الفرقان قال النحاس

َولَقَدْ {املعطوف على الشيء مثله وعلى هذا القول يكون املعطوف على الشيء خالفه وأما املعىن فقد قال تعاىل 
يكون الفرقان هو الكتاب أعيد ذكره بامسني تأكيدا وحكي : قال أبو إسحاق الزجاج} آَتْيَنا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ



  :عن الفراء ومنه قول الشاعر
  وألفى قوهلا كذبا ومينا... مي لراهشيه وقدمت األد
  :وقال آخر

  وهند أتى من دوهنا النأي والبعد... أال حبذا هند وأرض هبا هند 
  :فنسق البعد على النأي واملني على الكذب الختالف اللفظني تأكيدا ومنه قول عنترة

  أقوى وأقفر بعد أم اهليثم... حييت من طلل تقادم عهده 
فرقا بني احلق والباطل أي الذي علمه : منا جييء يف الشعر وأحسن ما قيل يف هذا قول جماهدوهذا إ: قال النحاس

الفرقان الفرج من الكرب ألهنم كانوا : إياه وقال ابن زيد الفرقان انفراق البحر له حىت صار فرقا فعربوا وقيل
إنه : أي فرجا وخمرجا وقيل] ٢٩: األنفال[} كُْم فُْرقَاناًإِنْ َتتَّقُوا اللََّه َيجَْعلْ لَ{مستعبدين مع القبط ومنه قوله تعاىل 

احلجة والبيان قال ابن حبر وقيل الواو صلة واملعىن آتينا موسى الكتاب الفرقان والواو قد تزاد يف النعوت كقوهلم 
  :فالن حسن وطويل وأنشد
  وليث الكتيبة يف املزدحم... إىل امللك القرم وبن اهلمام 

ثُمَّ آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َتَماماً َعلَى {: لقرم بن اهلمام ليث الكتيبة ودليل هذا التأويل قوله عز وجلأراد إىل امللك ا
أي بني احلرام واحلالل والكفر واإلميان والوعد والوعيد وغري ] ١٥٤: األنعام[} الَِّذي أَْحَسَن َوَتفِْصيالً ِلكُلِّ َشْيٍء

فقيل يعين به } َيْوَم الْفُْرقَاِن{: وبني قوم فرعون أجنى هؤالء وأغرق أولئك ونظريه الفرقان الفرق بينهم: وقيل. ذلك
  .يوم بدر نصر اهللا فيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وأهلك أبا جهل وأصحابه

  .لكي هتتدوا من الضاللة وقد تقدم} لََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ{: قوله تعاىل
ْنفَُسكُمْ ى ِلقَْوِمهِ َيا قَْومِ إِنَّكُْم ظَلَْمُتْم أَْنفَُسكُْم بِاتَِّخاذِكُُم الِْعْجلَ فَُتوبُوا إِلَى بَارِِئكُْم فَاقُْتلُوا أََوإِذْ قَالَ ُموَس{ ٥٤اآلية 

  }ذَِلكُْم َخْيرٌ لَكُْم ِعْنَد بَارِِئكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم إِنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَّحِيُم
} ال َيْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْومٍ{: اجلماعة الرجال دون النساء قال اهللا تعاىل: القوم} قَالَ ُموَسى ِلقَْومِِهَوإِذْ {: قوله تعاىل

  :وقال زهري] ١١: احلجرات[} َوال نَِساٌء ِمْن نَِساٍء{: مث قال] ١١: احلجرات[
  أقوم آل حصن أم نساء... وما أدري وسوف إخال أدري 

أراد الرجال دون النساء وقد يقع القوم على الرجل والنساء ] ٨٠: األعراف[} َولُوطاً إِذْ قَالَ ِلقَْومِِه{: وقال تعاىل
  .وكذا كل نيب مرسل إىل النساء والرجال مجيعا] ١: نوح[} إِنَّا أَْرَسلَْنا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه{: قال اهللا تعاىل
ألنه موضع حذف والكسرة تدل عليها وهي مبنزلة " يا قوم"ياء يف منادى مضاف وحذفت ال} َيا قَْومِ{: قوله تعاىل

يا قومي ألهنا اسم وهي يف : التنوين فحذفتها كما حتذف التنوين من املفرد وجيوز يف غري القرآن إثباهتا ساكنة فتقول
هنا أخف يا قوميه وإن شئت أبدلت منها ألفا أل: موضع خفض وإن شئت فتحتها وإن شئت أحلقت معها هاء فقلت

يا قوم مبعىن يا أيها القوم وإن جعلتهم نكرة نصبت ونونت وواحد القوم امرؤ على : يا قوما وإن شئت قلت: فقلت
قوم وأقوام وأقاوم مجع اجلمع واملراد هنا بالقوم عبدة العجل وكانت خماطبته عليه السالم هلم : غري اللفظ وتقول
  .بأمر من اهللا تعاىل

استغىن باجلمع القليل عن الكثري والكثري نفوس وقد يوضع اجلمع الكثري موضع } ظَلَْمُتمْ أَنْفَُسكُْم إِنَّكُْم{: قوله تعاىل
} َوِفيَها َما َتْشتَهِيِه اَألْنفُُس{وقال ] ٢٢٨: البقرة"} ثَالثَةَ قُُروٍء{: مجع القلة والقليل موضع الكثرة قال اهللا تعاىل



إمنا أسأت إىل نفسك وأصل الظلم وضع الشيء يف : عود عليه ضررهويقال لكل من فعل فعال ي] ٧١: الزخرف[
عجل كل إنسان نفسه فمن أسقطه وخالف : قال بعض أرباب املعاين} بِاتَِّخاذِكُُم الِْعْجلَ{: مث قوله تعاىل.غري موضعه

  مراده فقد برئ من ظلمه والصحيح أنه هنا عجل على احلقيقة عبدوه كما نطق به التنزيل واحلمد هللا
قال أرباب } فَاقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم{ملا قال هلم فتوبوا إىل بارئكم قالوا كيف؟ قال } فَتُوُبوا إِلَى َبارِِئكُْم{: قوله تعاىل

إماتة احلركة وقتلت : اخلواطر ذللوها بالطاعات وكفوها عن الشهوات والصحيح أنه قتل على احلقيقة هنا والقتل
سفيان بن عينه التوبة نعمة من اهللا أنعم اهللا هبا على هذه األمة دون غريها من األمم كسرت شدهتا باملاء قال : اخلمر

وأمجعوا على أنه مل يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده قال . وكانت توبة بين إسرائيل القتل
كفوا : قاموا صفني وقتل بعضهم بعضا حىت قيل هلم} فَتُوُبوا إِلَى َبارِِئكُْم فَاقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم{: ملا قيل هلم: الزهري

أرسل اهللا عليهم ظالما ففعلوا ذلك : فكان ذلك شهادة للمقتول وتوبة للحي على ما تقدم وقال بعض املفسرين
قام السبعون الذين : وقيل. وقف الذين عبدوا العجل صفا ودخل الذين مل يعبدوه عليهم بالسالح فقتلوهم: وقيل

ويروى أن يوشع بن نون خرج عليهم وهم حمتبون . من عبدالعجل -إذ مل يعبدوا العجل  -فقتلوا  كانوا مع موسى
 -بيد أو رجل فما حل أحد منهم حبوته حىت قتل منهم . ملعون من حل حبوته أو مد طرفه إىل قاتله أو أتقاه: فقال

 -الذين مل يعبدوا العجل بقتل أنفسهم  وأقبل الرجل يقتل من يليه ذكره النحاس وغريه وإمنا عوقب -يعين من قتل 
. ألهنم مل يغريوا املنكر حني عبدوه وإمنا اعتزلوا وكان الواجب عليهم أن يقاتلوا من عبده -على القول األول 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وهذه سنة اهللا يف عباده إذا فشا املنكر ومل يغري عوقب اجلميع روى جرير قال
  م يعمل فيهمما من قو"

أخرجه ابن ماجة يف سننه وسيأيت الكالم يف هذا املعىن " باملعاصي هم أعز منهم وأمنع ال يغريون إال عمهم اهللا بعقاب
. فلما استحر فيهم القتل وبلغ سبعني ألفا عفا اهللا عنهم قاله ابن عباس وعلي رضي اهللا عنهما. إن شاء اهللا تعاىل

م أعطوا اجملهود يف قتل أنفسهم فما أنعم اهللا على هذه األمة نعمة بعد اإلسالم هي وإمنا رفع اهللا عنهم القتل ألهن
  .أي استقبلوها من العثرة بالقتل -من اإلقالة  -أفضل من التوبة وقرأ قتادة فأقيلوا أنفسكم 

ق هو املقدر الناقل من البارئ اخلالق وبينهما فرق وذلك أن البارئ هو املبدع احملدث واخلال} َبارِِئكُْم{: قوله تعاىل
 -بسكون اهلمزة  -" بارئكم"اخللق وهي فعيلة مبعىن مفعولة غري أهنا ال هتمز وقرأ أبو عمرو : حال إىل حال والربية

ويشعركم وينصركم ويأمركم واختلف النحاة يف هذا فمنهم من يسكن الضمه والكسرة يف الوصل وذلك يف 
التسكني مع توايل احلركات يف حرف اإلعراب يف كالم وال شعر وقراءة أيب  ال جيوز: الشعر وقال أبو العباس املربد
  :وقد أجاز ذلك النحويون القدماء األئمة وأنشدوا: عمرو حلن قال النحاس وغريه

  بالدو أمثال السفني العوم... إذا اعوججن قلت صاحب قوم 
  :وقال امرؤ القيس

  اغلإمثا من اهللا وال و... فاليوم أشرب غري مستحقب 
  :وقال آخر

  قالت سليمى اشتر لنا سويقا
  وقال اآلخر

  وقد بدا هنك من املئزر... رحت ويف رجليك ما فيهما 



  .إن شاء اهللا تعاىل" األعراف"و" األنعام"وسيأيت الكالم يف الرؤية يف . حماال وقد سأهلا موسى عليه السالم
اه عالنية وقيل عيانا قاله ابن عباس وأصل اجلهر الظهور مصدر يف موضع احلال ومعن} َجهَْرةً{: قوله تعاىل: الثانية

املظاهرة هبا ورأيت األمري جهارا وجهرة أي غري مستتر : ومنه اجلهر بالقراءة إمنا هو إظهارها واجملاهرة باملعاصي
  :بفتح اهلاء ومها لغتان مثل زهرة وزهرة ويف اجلهر وجهان" جهرة"بشيء وقرأ ابن عباس 

وإذ قلتم جهرة : خلطاهبم ملوسى أهنم جهروا به وأعلنوا فيكون يف الكالم تقدمي وتأخري والتقدير أنه صفة -أحدمها 
أنه صفة ملا سألوه من روية اهللا تعاىل أن يروه جهرة وعيانا فيكون الكالم عله نسقه ال تقدمي فيه  -الثاين .يا موسى

  .وال تأخري وأكد باجلهر فرقا بني رؤية العيان ورؤية املنام
" الصعقة"قد تقدم يف أول السورة معىن الصاعقة وقرأ عمر وعثمان وعلي } فَأََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ{: قوله تعاىل: الثالثة

كيف ميوتون وهم ينظرون؟ : مجلة يف موضع احلال ويقال} وَأَْنُتمْ َتْنظُُرونَ{. وهي قراءة ابن حميصني يف مجيع القرآن
أي إىل حالكم وما " تنظرون"املعىن : فالن تراءى أي يقابل بعضها بعضا وقيلفاجلواب أن العرب تقول دور آل 
  .نزل بكم من املوت وآثار الصعقة

ماتوا وذهبت أرواحهم مث ردوا الستيفاء : قال قتادة. أي أحييناكم} ثُمَّ َبَعثَْناكُْم ِمْن َبْعِد َموِْتكُْم{: قوله تعاىل: الرابعة
جاج على من مل يؤمن بالبعث من قريش، واحتجاج على أهل الكتاب إذ خربوا هبذا وهذا احت: قال النحاس. آجاهلم
ماتوا موت مهود يعترب به الغري، مث أرسلوا : ما فعل بكم من البعث بعد املوت وقيل} لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ{واملعىن 

أثرهتا، أي حركتها، قال امرؤ  :بعثت الناقة: بل أصله إثارة الشيء من حمله، يقال: وقيل. وأصل البعث اإلرسال
  :القيس

  فقاموا مجيعا بني ونشوان... وفتيان صدق قد بعثت بسحرة 
  :وقال عنترة

  ليال وقد مال الكرى بطالها... وصحابة شم األنوف بعثتهم 
  .علمناكم من بعد جهلكم] ٥٦: البقرة[} ثُمَّ َبَعثَْناكُْم ِمْن َبْعِد َموِْتكُْم{: وقال بعضهم

أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َخَرجُوا ِمْن {: ول أصح، ألن األصل احلقيقة، وكان موت عقوبة، ومنه قوله تعاىلواأل: قلت
  ]٢٤٣: البقرة[على ما يأيت } ِدَيارِِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحذَرَ الَْمْوِت فَقَالَ لَُهُم اللَُّه ُموتُوا ثُمَّ أَحَْياُهْم

بقاء تكليف من أعيد بعد موته ومعاينة األحوال املضطرة إىل املعرفة على واختلف يف : قال املاوردي: اخلامسة
  .سقوط تكليفهم معتربا باالستدالل دون االضطرار: الثاين. بقاء تكليفهم لئال خيلو عاقل من تعبد -أحدمها : قولني
هبم وذلك مما اضطرهم إىل واألول أصح، فإن بين إسرائيل قد رأوا اجلبل يف اهلواء ساقطا عليهم والنار حميطة : قلت

  .وحمال أن يكونوا غري مكلفني واهللا أعلم. اإلميان، وبقاء التكليف ثابت عليهم، ومثلهم قوم يونس
لَُموَنا َولَِكنْ َما ظََوظَلَّلَْنا َعلَْيكُمُ الَْغَماَم وَأَْنزَلَْنا َعلَْيكُُم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َو{ ٥٧: اآلية

  }كَاُنوا أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ
  :فيه مثاين مسائل

والغمام مجع غمامة كسحابة وسحاب قاله . أي جعلناه عليكم كالظلة} َوظَلَّلَْنا َعلَْيكُُم الَْغَماَم{: قوله تعاىل: األوىل
سترها وكل مغطى فهو مغموم ومنه وجيوز غمائم وهي السحاب ألهنا تغم املساء أي ت: قال الفراء. األخفش سعيد

  وغم اهلالل. املغموم على عقله



غني عليه غطى : قال صاحب العني" إنه ليغان على قليب: "إذا غطاه الغيم والغني مثل الغيم ومنه قول عليه السالم
لي يف الغمام السحاب األبيض وفعل هذا هبم ليقيهم حر الشمس هنارا وينج: عليه والغني شجر ملتف وقال السدي

آخره ليستضيؤوا بالقمر ليال وذكر املفسرون أن هذا جرى يف التيه بني مصر والشام ملا امتنعوا من دخول مدينة 
فعوقبوا يف ذلك الفحص أربعني سنة ] ٢٤: املائدة[} فَاذَْهْب أَْنَت َورَبَُّك فَقَاِتال{: اجلبارين وقتاهلم وقالوا ملوسى

أهنم كانوا ميشون النهار كله وينزلون للمبيت فيصبحون حيت كانوا بكرة يتيهون يف مخسة فراسخ أو ستة روي 
من لنا بالطعام فأنزل اهللا عليهم املن والسلوى قالوا من لنا من حر : وإذا كانوا بأمجعهم يف التيه قالوا ملوسى. أمس

عمود من نار : مكيفبم نستصبح فضرب هلم عمود نور يف وسط حملتهم وذكر : قالوا. الشمس فظلل عليهم الغمام
من لنا باللباس فأعطوا أال يبلى هلم ثوب وال خيلق وال يدرن : من لنا باملاء فأمر موسى بضرب احلجر قالوا: قالوا

  .وأن تنمو صغارها حسب منو الصبيان واهللا أعلم
 -الترجنبني : وتعيينه على أقوال فقيل اختلف يف املن ما هو} َوأَْنَزلَْنا َعلَْيكُُم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى{: قوله تعاىل: الثانية

صمغة : وعلى هذا أكثر املفسرين وقيل -الطرجنبني بالطاء : بتشديد الراء وتسكني النون ذكره النحاس ويقال
مصدر يعم مجيع ما من اهللا " املن: "خبز الرقاق عن وهب بن منبه وقيل: وقيل. وقيل شراب حلو: حلوة وقيل عسل

عب وال زرع ومنه قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث سعيد بن زيد بن عمرو به على عباده من غري ت
من املن الذي أنزل اهللا "يف رواية " الكمأة من املن الذي أنزل اهللا على بين إسرائيل وماؤها شفاء للعني: "بن نفيل

زل اهللا على بين إسرائيل أي مما وهذا احلديث يدل على أن الكمأة مما أن: رواه مسلم قال علماؤنا" . على موسى
إمنا شبهها باملن ألنه ال مؤونة فيها ببذر وال سقي وال عالج فهي منه أي من : خلقه اهللا هلم يف اآلية قال أبو عبيد

  جنس مَن

بين إسرائيل يف أنه كان دون تكلف روي أنه كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس كالثلج فيأخذ 
فيه ليومه فإن ادخر منه شيئا فسد عليه إال يف يوم اجلمعة فإهنم كانوا يدخرون ليوم السبت فال يفسد الرجل ما يك

  .عليهم ألن يوم السبت يوم عبادة وما كان ينزل عليهم يوم السبت شيء
من بعض  أما لتربيد العني: ملا نص عليه السالم على أن ماء الكمأة شفاء للعني قال بعض أهل العلم بالطب: الثالثة

ما يكون فيها من احلرارة فتستعمل بنفسها مفردة وأما لغري ذلك فمركبة مع غريها وذهب أبو هريرة رضي اهللا عنه 
وهذا كما استعمل أبو وجزة العسل يف مجيع األمراض كلها حىت يف الكحل . إىل استعماهلا حبتا يف مجيع مرض العني

الكمء واحد وكمآن اثنان وأكمؤ ثالثة فإذا : هللا تعاىل وقال أهل اللغةإن شاء ا" النحل"على ما يأيت بيانه يف سورة 
على عكس شجرة وشجر واملن اسم جنس ال واحد له لفظه مثل اخلري والشر قاله  -بالتاء  -زادوا قالوا كمأة 

  .األخفش
السلوى : ك قال ابن عطيةهو السماين بعينه قاله الضحا: اختلف يف السلوى فقيل} وَالسَّلَْوى{: قوله تعاىل: الرابعة

  :طري بإمجاع املفسرين وقد غلط اهلذيل فقال
  ألذ من السلوى إذا ما نشورها... وقامسها باهللا جهدا ألنتم 

  .ظن السلوى العسل
إنه العسل واستدل ببيت اهلذيل : ما ادعاه من اإلمجاع ال يصح وقد قال املؤرج أحد علماء اللغة والتفسري: قلت

  :غة كنانة مسي به ألنه يسلى به ومنه عني السلوان، وأنشدوذكر أنه كذلك بل
  ما يب غىن عنك وإن غنيت... لو أشرب السلوان ما سليت 



  :والسلوى العسل وذكر بيت اهلذيل: وقال اجلوهري
  ألذ من السلوى إذا ما نشورها

  :ه العاشق سال قالخرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء املطر فشرب": بالضم"ومل يذكر غلطا والسلوانة 
  فال وجديد العيش يامّي ما أسلو... شربت على سلوانة ماء مزنة 

سليت : واسم ذلك املاء السلوان وقال بعضهم السلوان دواء يسقاه احلزين فيسلو واألطباء يسمونه املفرح يقال
  .وهو يف سلوة من العيش أي يف رغد عن أىب زيد. وسلوت لغتان

مجع ال واحد له من لفظه مثل اخلري والشر وهو : وى هل هو مجع أو مفرد فقال األخفشواختلف يف السل: اخلامسة
. دفلى للواحد واجلماعة ومساىن وشكاعى يف الواحد واجلميع: يشبه أن يكون واحده سلوى مثل مجاعته كما قالوا

  :واحده سلواة وأنشد: وقال اخلليل
  بلل القطر كما أنتفض السلواة من... وإين لتعروين لذكرك هزة 

  السلوى واحدة ومجعه سالوى: وقال الكسائي
ومل يظهر فيه اإلعراب ألنه مقصور ووجب هذا يف املقصور كله ألنه ال " املن"عطف على } السَّلَْوى{: السادسة

واأللف حرف هوائي ال مستقر له فأشبه احلركة فاستحالت حركته : قال اخلليل. خيلو من أن يكون يف آخره ألف
  .لو حركت األلف صارت مهزة: فراءوقال ال
فيه حذف تقديره وقلنا كلوا فحذف اختصار الداللة " كلوا"} كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم{: قوله تعاىل: السابعة

  .الظاهر عليه والطيبات هنا قد مجعت احلالل واللذيذ

} وَلَِكْن كَاُنوا أَنْفَُسُهْم َيظِْلُمونَ{يقابلوا النعم بالشكر  يقدر قبله فعصوا ومل} َوَما ظَلَُمونَا{: قوله تعاىل: الثامنة
  .ملقابلتهم النعم باملعاصي

ِحطَّةٌ َنْغِفْر لَكُمْ وَإِذْ قُلَْنا اْدُخلُوا َهِذِه الْقَْرَيةَ فَكُلُوا ِمْنَها حَْيثُ ِشئُْتْم َرغَداً َواْدُخلُوا الْبَاَب ُسجَّداً َوقُولُوا { ٥٨: اآلية
  }اَياكُْم َوسََنزِيُد الُْمْحِسنَِنيَخطَ

  :فيه تسع مسائل
لسكوهنا وسكون الدال بعدها واأللف " قلنا"حذفت األلف من } َوإِذْ قُلَْنا اْدُخلُوا َهِذِه الْقَْرَيةَ{: قوله تعاىل: األوىل

  اليت يبتدأ هبا قبل الدال ألف وصل ألنه من يدخل
أي املدينة مسيت بذلك ألهنا تقرت أي اجتمعت ومنه قريت املاء يف احلوض أي } ةََهِذِه الْقَْرَي{: قوله تعاىل: الثانية

واملقراة للحوض : مقصور وكذلك ما قري به الضيف قال اجلوهري" بكسر القاف"مجعته واسم ذلك املاء قرى 
  :والقري ملسيل املاء والقرا للظهر ومنه قوله

  الحق بطن بقرا مسني
  :الق. اجلفان الكبار: واملقاري

  عظام املقاري ضيفهم ال يفزع
لغة اليمن واختلف يف تعيينها فقال " بكسر القاف"وواحد املقاري مقراة وكله مبعىن اجلمع غري مهموز والقرية 

ابن كيسان . أرحياء من بيت املقدس قال عمر بن شبة كانت قاعدة ومسكن ملوك: هي بيت املقدس وقيل: اجلمهور
وهذه نعمه أخرى وهى أنه أباح هلم دخول البلدة وأزال عنهم . ردن وفلسطني وتدمرالرملة واأل: الضحاك: الشام
  .التيه



كثريا واسعا وهو نعت ملصدر حمذوف أي أكالً رغداً وجيوز أن يكون يف } َرغَداً{إباحة } فَكُلُوا{: قوله تعاىل: الثالثة
  "رغدا"موضع احلال على ما تقدم وكانت أرضا مباركة عظيمة الغلة فلذلك قال 

  :أبوبة لالزدواج قال الشاعر: الباب جيمع أبوابا وقد قالوا} َواْدُخلُوا الْبَاَب ُسجَّداً{: قوله تعاىل: الرابعة
  خيلط بالرب منه اجلد واللينا... هتاك أخيية والج أبوبة 

وتبوبت بوابا " مىغري خزايا وال ندا -أو بالوفد  -مرحبا بالقوم : "ومثله قول عليه السالم. ولو أفرده مل جيز
وقد تقدم معىن السجود فال . وهذا شيء من بابتك أي يصلح لك. أصناف مصنفة: وأبواب مبوبة كما قالوا. اختذته

  .معىن إلعادته واحلمد هللا
باب القبة : عن جماهد وغريه وقيل" باب حطه"والباب الذي أمروا بدخول هو باب يف بيت املقدس يعرف اليوم بـ 

متواضعني خشوعا ال : منحنني ركوعا وقيل: قال ابن عباس" سجدا"إليها موسى وبنو إسرائيل واليت كان يصلي 
  .على هية متعينة

بالرفع قراءة اجلمهور على إضمار مبتدأ أي مسألتنا } ِحطَّةٌ{عطف على أدخلوا } َوقُولُوا{: قوله تعاىل: اخلامسة
: قال النحاس. لى معىن احطط عنا ذنوبنا حطةبالنصب ع" حطة"وقرئت : قال األخفش. حطة أو يكون حكاية

تفسري للنصب،  -قولوا ال إله إال اهللا ويف حديث آخر عنه قيل هلم قولوا مغفرة : احلديث عن ابن عباس أنه قيل هلم
وهو أوىل يف اللغة ملا حكي عن . قل خريا واألئمة من القراء على الرفع: أي قولوا شيئا حيط ذنوبكم كما يقال

  :وأبدلته أزلت عينه وشخصه كما قال. يقال بدلته، أي غريته ومل أزل عينه: معىن بدل قال أمحد بن حيىي العرب يف
  عزل األمري لألمري املبدل

وحديث ابن مسعود ] ١٥: يونس[} قَالَ الَِّذيَن ال يَْرُجونَ ِلقَاءََنا ائِْت بِقُْرآٍن غَْيرِ َهذَا أَْو َبدِّلُْه{: وقال اهللا عز وجل
مبعىن حط ذنوبنا، أمروا أن " حطه: "تفسري على الرفع هذا كله قول النحاس وقال احلسن وعكرمة" حطة"ا قالو

  :التوبة قال الشاعر: معناه االستغفار أبان بن تغلب: وقال ابن جبري. يقولوا ال إله إال اهللا ليحط هبا ذنوهبم
  ـه هبا ذنب عبده مغفورا... فاز باحلطة اليت جعل اللـ 

كلمة أمر هبا بنو إسرائيل لو قالوها حلطت أوزارهم وقاله اجلوهري أيضا يف " حطة: "بن فارس يف اجململوقال ا
  .الصحاح

قال قال رسول : حيتمل أن يكونوا تعبدوا هبذا اللفظ بعينه وهو الظاهر من احلديث روى مسلم عن أيب هريرة: قلت
لباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا قيل لبين إسرائيل أدخلوا ا: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يف " فبدلوا وقالوا حطة حبة يف شعرة: "وأخرجه البخاري وقال" الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة يف شعرة
 حنطة محراء حكاها ابن قتيبة: قالوا هطا مسهانا وهي لفظة عربانية تفسريها: وقيل" حنطة يف شعر: "غري الصحيحني

وحكاه اهلروي عن السدي وجماهد وكان قصدهم خالف ما أمرهم اهللا به فعصوا ومتردوا واستهزؤوا فعاقبهم اهللا 
وروي أن الباب جعل فصريا ليدخلوه . كان طاعونا أهلك منهم سبعني ألفا: بالرجز وهو العذاب وقال ابن زيد

  .ركعا فدخلوه متوركني على أستاههم واهللا أعلم
بعض العلماء هبذه اآلية على أن تبديل األقوال املنصوص عليها يف الشريعة ال خيلو أن يقع التعبد استدل  -السادسة

بلفظها أو مبعناها فإن كان التعبد وقع بلفظها فال جيوز تبديلها لذم اهللا تعاىل من بدل ما أمره بقوله وإن وقع مبعناها 
  .مبا خيرج عنه جاز تبديلها مبا يؤدي إىل ذلك املعىن وال جيوز تبديلها



وقد اختلف العلماء يف هذا املعىن فحكي عن مالك والشافعي وأيب حنيفة وأصحاهبم أنه جيوز للعامل مبواقع اخلطاب 
ومنع ذلك مجع . البصري بآحاد كلماته نقل احلديث باملعىن لكن بشرط املطابقة للمعىن بكماله وهو قول اجلمهور

انقص من احلديث إن شئت وال : سم بن حممد ورجاء بن حيوة وقال جماهدكثري من العلماء منهم ابن سريين والقا
وكان مالك بن أنس يشدد يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التاء والياء وحنو هذا وعلى هذا . تزد فيه

. ونهمجاعة من أئمة احلديث ال يرون إبدال اللفظ وال تغيريه حىت إهنم يسمعون ملحونا ويعلمون ذلك وال يغري
وروى . وروى أبو جملز عن قيس بن عباد قال قال عمر بن اخلطاب من مسع حديثا فحدث به كما مسع فقد سلم

وكذا اخلالف يف التقدمي والتأخري والزيادة والنقصان فإن منهم من يعتد . حنوه عن عبداهللا بن عمرو وزيد بن أرقم
وذلك هو األحوط يف الدين واألتقى واألوىل .ارق اللفظباملعىن وال يعتد باللفظ ومنهم من يشدد يف ذلك وال يف

والقول باجلواز هو الصحيح إن شاء اهللا تعاىل وذلك أن املعلوم من سرية الصحابة . ولكن أكثر العلماء على خالفه
للمعاين رضي اهللا عنهم هو أهنم كانوا يروون الوقائع املتحدة بألفاظ خمتلفة وما ذاك إال أهنم كانوا يصرفون عنايتهم 

ليس كل ما أخربنا به رسول : وروي عن واثلة بن األسقع أنه قال. ومل يلتزموا التكرار على األحاديث وال كتبها
لقيت عده من أصحاب النيب : وقال قتادة عن زرارة بن أوىف. اهللا صلى اهللا عليه وسلم نقلناه إليكم حسبكم املعىن

اجتمعوا يف املعىن وكان النخعي واحلسن والشعيب رمحهم اهللا يأتون صلى اهللا عليه وسلم فاختلفوا علي يف اللفظ و
إذا قلت لكم إين : وقال سفيان الثوري رمحه اهللا. إذا أصبت املعىن أجزأك: باحلديث على املعاين وقال احلسن

. ك الناسإن مل يكن املعىن واسعا فقد هل: وقال وكيع رمحه اهللا. أحدثكم كما مسعت فال تصدقوين إمنا هو املعىن
وقد فعل اهللا ذلك يف . واتفق العلماء على جواز نقل الشرع للعجم بلساهنم وترمجته هلم وذلك هو النقل باملعىن

كتابه فيما قص من أنباء ما قد سلف فقص قصصا ذكر بعضها يف مواضع بألفاظ خمتلقة واملعىن واحد ونقلها من 
  دمي والتأخري واحلذف واإللغاءألسنتهم إىل اللسان العريب وهو خمالف هلا يف التق

احتج هبذا املعىن احلسن والشافعي . وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية فألن جيوز بالعربية أوىل. والزيادة والنقصان
  .وهو الصحيح يف الباب

وما . ثوذكر احلدي" نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فبلغها كما مسعها: " فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فإن قيل
آمنت بكتابك الذي أنزلت : "ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر رجال أن يقول عند مضجعه يف دعاء علمه

" ونبيك الذي أرسلت"ورسولك الذي أرسلت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : فقال الرجل" ونبيك الذي أرسلت
فأداها كما "أما قوله : قيل هلم" فأداها كما مسعها: "وقال أفال ترى أنه مل يسوغ ملن علمه الدعاء خمالفة اللفظ: قالوا
فرب : " ويدلك على أن املراد من اخلطاب حكمه قوله. فاملراد حكمها ال لفظها ألن اللفظ غري معتد به" مسعها

ىن واحد مث إن هذا احلديث بعينه قد نقل بألفاظ خمتلفة واملع" حامل فقه غري فقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه
وإن أمكن أن يكون مجيع األلفاظ قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أوقات خمتلفة، لكن األغلب أنه حديث واحد 

" ونبيك -إىل قوله  -ورسولك : "نقل بألفاظ خمتلفة وذلك أدل على اجلواز وأما رده عليه السالم الرجل من قوله
أال ترى أن اسم الرسول يقع على . ت من هذين النعتني موضعألن لفظ النيب صلى اهللا عليه وسلم أمدح ولكل نع

الكافة واسم النيب صلى اهللا عليه وسلم يستحقه إال األنبياء عليهم السالم وإمنا فضل املرسلون من األنبياء ألهنم 
وأيضا فإن  "الذي أرسلت: "جاء بالنعت األمدح مث قيده بالرسالة بقوله" ونبيك: "فلما قال. مجعوا النبوة والرسالة

هذا : ومستقبح يف الكالم أن تقول. ليجمع بني النبوة والرسالة" ونبيك -إىل قوله  -ورسولك : "نقله من قوله
رسول فالن وقتيل فالن عن إعادة املرسل : رسول فالن الذي أرسله وهذا قتيل زيد الذي قتله ألنك جتتزئ بقولك



هذا رسول عبداهللا الذي أرسله إىل عمرو وهذا : إمنا حيسن أن تقولو. والقاتل إذ كنت ال تفيد به إال املعىن األول
  .قتيل زيد الذي قتله باألمس أويف وقعة كذا واهللا ويل التوفيق

إذا جاز للراوي األول تغيري ألفاظ الرسول عليه السالم جاز للثاين تغيري ألفاظ األول ويؤدي ذلك إىل : فإن قيل
اجلواز مشروط باملطابقة واملساواة كما ذكرنا فإن عدمت مل : قيل له. خفائهاطمس احلديث بالكلية لدقة الفروق و

اخلالف يف هذه املسألة إمنا يتصور بالنظر إىل عصر الصحابة والتابعني لتساويهم يف معرفة اللغة : قال ابن العريب. جيز
والفهوم قد تباينت والعوائد قد  اجلبلية الذوقية وأما من بعدهم فال نشك يف أن ذلك ال جيوز إذ الطباع قد تغريت

  .اختلفت وهذا هو احلق واهللا أعلم
لقد تعاجم ابن العريب رمحه اهللا فإن اجلواز إذا كان مشروطا باملطابقة فال فرق بني زمن الصحابة : قال بعض علمائنا

املطابقة يف : لو قالنعم، . والتابعني وزمن غريهم وهلذا مل يفصل أحد من األصوليني وال أهل احلديث هذا التفصيل
  .زمنه أبعد كان أقرب واهللا اعلم

قراءة نافع بالياء مع ضمها وابن عامر بالتاء مع ضمها وهي قراءة جماهد } َنْغِفْر لَكُمْ َخطَاَياكُْم{: قوله تعاىل: السابعة
األخبار عن اهللا تعاىل، على " نغفر"فجرى " وإذ قلنا ادخلوا"وقرأها الباقون بالنون مع نصبها وهي أبينها ألن قبلها 

. اتباعا للسواد وأنه على بابه" خطاياكم"و. بالنون" وسنزيد"والتقدير وقلنا ادخلوا الباب سجدا نغفر والن بعده 
ووجه القراءة بالياء أنه ذكر ملا . ووجه من قرأ بالتاء أنه أثبت لتأنيث لفظ اخلطايا ألهنا مجع خطيئة على التكسري

وحسن الياء والتاء ] ٣٧: البقرة[} فََتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت{: فعله على ما تقدم يف قولهحال بني املؤنث وبني 
ألنه قد علم أن ذنوب اخلاطئني ال يغفرها إال اهللا تعاىل فاستغىن " وإذ قلنا"وإن كان قبله إخبار عن اهللا تعاىل يف قوله 
  .عن النون ورد الفعل إىل اخلطايا املغفورة

خطايئ مث وجب هبذه : األصل يف خطايا أن يقول: واختلف يف أصل خطايا مجع خطية باهلمزة فقال اخلليل: ثامنةال
  :أن هتمز الياء كما مهزهتا يف مدائن فتقول

وقال . خطائى مث عملت كما عملت يف األول: خطائىء وال جتتمع مهزتان يف كلمة، فأبدلت من الثانية ياء فقلت
ولو مجعت خطيئة مهموزة لقلت خطاءا : قال الفراء. هدية وهدايا: خطية بال مهزة كما تقول خطايا مجع: الفراء

  .دواب: لو مجعتها مهموزة أدغمت اهلمزة يف اهلمزة كما قلت: وقال الكسائي
ع املن يغفر خطايا من رف: ويقال. أي يف إحسان من مل يعبد العجل} َوَسَنزِيُد الُْمْحِسنَِني{: قوله تعاىل: التاسعة 

يغفر خطايا من هو عاص وسيزيد يف إحسان من هو : ويقال. والسلوى للغد وسنزيد يف إحسان من مل يرفع للغد
واحملسن من صحح عقد . وهو اسم فاعل من أحسن. حمسن أي نزيدهم إحسانا على اإلحسان املتقدم عندهم

ما : "ويف حديث جربيل عليه السالم. توحيده وأحسن سياسة نفسه وأقبل على أداء فرائضه وكفى املسلمني شره
  .خرجه مسلم. وذكر احلديث..." اإلحسان قال أن تعبداهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك قال صدقت

َن السََّماِء بَِما كَاُنوا فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا قَْوالً غَْيَر الَِّذي ِقيلَ لَُهْم فَأَنَْزلَْنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَُموا رِجْزاً ِم{ ٥٩: اآلية
  }َيفُْسقُونَ

  :فيه أربع مسائل
يف موضع رفع أي فبدل الظاملون منهم قوال غري الذي قيل " الذين"} َبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا قَْوالً{: قوله تعاىل: األوىل
قوا من البالء ما لقوا تعريفا قولوا حطة فقالوا حنطة، على ما تقدم فزادوا حرفا يف الكالم فل: وذلك أنه قيل هلم. هلم



هذا يف تغري كلمة هي عبارة عن التوبة . أن الزيادة يف الدين واالبتداع يف الشريعة عظيمة اخلطر شديدة الضرر
أوجبت كل ذلك من العذاب فما ظنك بتغيري ما هو من صفات املعبود هذا والقول أنقص من العمل فكيف 

  .بالتبديل والتغيري يف الفعل
وأبدلت الشيء : على الوجهني قال اجلوهري} َعَسى رَبَُّنا أَنْ يُْبدِلَنَا{تقدم معىن بدل وأبدل وقرئ } فََبدَّلَ{: الثانية
  وبدله اهللا من اخلوف. بغريه

واملبادلة . واستبدل الشيء بغريه، وتبدل به إذا أخذه مكانه. وتبديل الشيء أيضا تغيريه وإن مل يأت ببدل. أمنا
قال ابن دريد . قوم من الصاحلني ال ختلو الدنيا منهم إذا مات واحد منهم أبدل اهللا مكانه بآخر: دالواألب. التبادل

شَبه وِشْبه ومثَلَ وِمثْل ونكَلَ ونِكْل : بدل وبدل لغتان مصل: غريه يقال: وبدل الشيء. الواحد بديل والبديل البدل
  .يبدل بدال" بالكسر"وقد بدل . ة اليدين والرجلنيمل يسمع يف فَعلَ وِفْعل غري هذه األربع: قال أبو عبيد

والتكرير يكون على . ومل يضمره تعظيما لألمر" ظلموا"كرر لفظ } فَأَنَْزلَْنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَُموا{: قوله تعاىل: الثالثة
: البقرة[} ُبونَ الْكَِتاَب بِأَْيِديهِْمفَوَْيلٌ ِللَِّذيَن َيكُْت{: ضربني أحدمها استعماله بعد متام الكالم كما يف هذه اآلية وقوله

  :مما كتبوا وكرر الويل تغليظا لفعلهم ومنه قول اخلنساء: ومل يقل} فََوْيلٌ لَُهْم ِممَّا كََتْبت أَْيِديهِْم{: مث قال بعد] ٧٩
  وأوجعين الدهر قرعا وغمزا... تعرقين الدهر هنسا وحزا 

جمي تكرير الظاهر يف موضع املضمر قبل أن : ريياهتا والضرب الثاينأرادت أن الدهر أوجعها بكربيات نوائبه وصغ
كان ] ٢ - ١: القارعة[} الْقَارَِعةُ َما الْقَارِعَةُ{و ] ٢ - ١: احلاقة[} الَْحاقَّةُ َما الَْحاقَّةُ{يتم الكالم كقوله تعاىل 

فَأَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة َما {: هي، ومثلهاحلاقة ما هي، والقارعة ما : القياس لوال ما أريد به من التعظيم والتفخيم
تفخيما ملا ينيلهم من جزيل " أصحاب امليمنة"كرر } أَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة َوأَْصحَاُب الَْمْشأََمِة َما أَْصَحابُ الَْمْشأََمِة

  :ومن هذا الضرب قول الشاعر. ملا يناهلم من أليم العذاب" أصحاب املشأمة"الثواب وكرر لفظ 
  كان الغراب مقطع األوداج... الغراب غداة ينعب دائبا ليت 

  :وقد مجع عدي بن زيد املعنيني فقال

  نغص املوت ذا الغىن والفقريا... ال أرى املوت يسبق املوت شيء 
  :فكرر لفظ املوت ثالثا وهو من الضرب األول ومنه قول اآلخر

  البعدوهند أتى من دوهنا النأي و... أال حبذا هند وأرض هبا هند 
  فكرر ذكر حمبوبته ثالثا تفخيما هلا

" بالزاي"العذاب : بكسر الراء وابن حميصن بضم الراء والرجز" رجزا"قراءة اجلماعة } رِْجزاً{: قوله تعاىل
أي نتنا إىل نتنهم قاله ] ١٢٥: التوبة[} فََزاَدتُْهْم رِْجساً إِلَى رِْجِسهِْم{الننت والقذر ومنه قوله تعاىل " بالسني"و

قال . كما يقال السدغ والزدغ وكذا رجس ورجز مبعىن: قال أبو عبيد. الكسائي وقال الفراء الرجز هو الرجس
} وَالرُّْجَز فَاْهُجْر{: اسم صنم كانوا يعبدونه وقرئ بذلك يف قوله تعاىل" بالضم"وذكر بعضهم أن الرجز : الفراء

أن يكون شعرا وهو مشتق من الرجز وهو داء يصيب  نوع من الشعر وأنكر اخلليل" بفتح الراء واجليم"والرجز 
  .اإلبل يف أعجازها فإذا ثارت ارتعشت أفخاذها

" يفسقون"وقرأ ابن وثاب والنخعي . أي بفسقهم والفسق اخلروج وقد تقدم} بَِما كَانُوا َيفُْسقُونَ{: قوله تعاىل
  ..بكسر السني



لَْنا اضْرِْب بَِعَصاَك الَْحَجَر فَانْفَجََرْت ِمْنُه اثَْنَتا َعشَْرةَ َعْيناً قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاسٍ َوإِذِ اسَْتْسقَى مُوَسى ِلقَْوِمِه فَقُ{ ٦٠اآلية 
  }َمْشَربَُهْم كُلُوا وَاْشَربُوا ِمْن رِْزقِ اللَِّه َوال َتْعثَْوا ِفي اَألْرضِ مُفِْسِديَن

  :فيه مثان مسائل
كسرت الذال اللتقاء الساكنني والسني سني السؤال مثل استعلم } وَسى ِلقَْومِِهَوإِِذ اْسَتسْقَى ُم{: قوله تعاىل: األوىل

  :سقيته وأسقيته لغتان مبعىن، قال: والعرب تقول. واستخرب واستنصر وحنو ذلك أي طلب وسأل السقَي لقومه

  منريا والقبائل من هالل... سقى قومي بين جمد وأسقى 
  .لته على املاءسقيته من سقي الشفة وأسقيته دل: وقيل
االستسقاء إمنا يكون عند عدم املاء وحبس القطر وإذا كان كذلك فاحلكم حينئذ إظهار العبودية والفقر : الثانية

وقد استسقى نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم فخرج إىل املصلى متواضعا . واملسكنة والذلة مع التوبة النصوح
يف بنا وال توبة معنا إال العناد وخمالفة رب العباد فأىن نسقى لكن متذلال متخشعا مترسال متضرعا وحسبك به فك

" ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء ولوال البهائم مل ميطروا: "قد قال صلى يف حديث ابن عمر
  .وسيأيت بكماله إن شاء اهللا. احلديث
. واخلطبة والصالة وهبذا قال مجهور العلماء -اليت ذكرنا على الصفة  -سنة االستسقاء اخلروج إىل املصلى : الثالثة

واحتج حبديث أنس الصحيح . وذهب أبو حنيفة إىل أنه ليس من سنته صالة وال خروج وإمنا هو دعاء ال غري
وال حجة له فيه فإن ذلك كان دعاء عجلت إجابته فاكتفي به عما سواه ومل يقصد بذلك . أخرجه البخاري ومسلم

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه : ملا قصد البيان بني بفعله حسب ما رواه عبداهللا بن يزيد املازين قالبيان سنة و
وسيأيت من أحكام االستسقاء زيادة يف سورة . وسلم إىل املصلى فاستسقى وحول رداءه مث صلى ركعتني رواه مسلم

  .إن شاء اهللا" هود"
معروف وهو اسم مقصور مؤنث وألفه منقلبة عن واو، : العصا} َصاكَ الَْحَجَرفَقُلَْنا اْضرِْب بَِع{: قوله تعاىل: الرابعة
  :قال

  على عصويها سابري مشربق

واجلمع ُعِصّي وِعِصّي وهو فعول وإمنا كسرت العني ملا بعدها من الكسرة وأعص أيضا مثله مثل زمن وأزمن ويف 
  :قال. أي أقام وترك األسفار وهو َمثَل" ى عصاهألق"أي بعض األمر من بعض وقوهلم " العصا من العصية: "املثل

  كما قر عينا باإلياب املسافر... فألقت عصاها واستقر هبا النوى 
وهناك يأيت الكالم يف ] ١٨ - ١٧: طه[} َوَما تِلَْك بَِيِمينَِك َيا ُموَسى قَالَ ِهَي َعصَاَي أَتََوكَّأُ َعلَْيَها{: ويف التنزيل

أول حلن مسع بالعراق هذه عصايت وقد يعرب بالعصا عن االجتماع واالفتراق، : قال الفراء. ىلمنافعها إن شاء اهللا تعا
وانشقت العصا أي وقع اخلالف قال . قد شقوا عصا املسلمني أي اجتماعهم وائتالفهم: ومنه يقال يف اخلوارج

  :الشاعر
  فحسبك والضحاك سيف مهند... إذا كانت اهليجاء وانشقت العصا 

واحلجر معروف وقياس . ال ترفع عصاك عن أهلك براد به األدب واهللا أعلم: وقوهلم. ويكفي الضحاكأي يكفيك 
مجل ومجالة، وذكر وذكارة، : وهو كقولنا. مجعه يف أدىن العدد أحجار، ويف الكثري حجار وحجارة، واحلجارة نادر

  .كذا قال ابن فارس واجلوهري



} قُلْ كُوُنوا ِحَجارَةً{] ٧٤: البقرة[} َوإِنَّ ِمَن الِْحجَاَرِة{] ٧٤: البقرة[ }فَهَِي كَالِْحجَارَِة{ويف القرآن : قلت
فكيف يكون نادرا، إال ] ٧٤: احلجر[} َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم ِحجَارَةً{] ٤: الفيل[} َتْرمِيهِْم بِِحجَارٍَة{] ٥٠: اإلسراء[

  . أعلمواهللا. أن يريدا أنه نادر يف القياس كثري يف االستعمال فصيح
وقد كان تعاىل قادرا على تفجري املاء وفلق . يف الكالم حذف تقديره فضرب فانفجرت} فَاْنفََجَرْت{: قوله تعاىل

احلجر من غري ضرب لكن أراد أن بربط املسببات باألسباب حكمة منه للعباد يف وصوهلم إىل املراد ولريتب على 
: والفجرة. انفتح: وانفجر املاء انفجارا. نشقاق ومنه انشق الفجراال: واالنفجار. ذلك ثواهبم وعقاهبم يف املعاد

انبجس وتبجس : وقيل. واالنبجاس أضيق من االنفجار، ألنه يكون انبجاسا مث يصري انفجارا. موضع تفجر املاء
  .وتفجر وتفتق مبعىن واحد حكاه اهلروي وغريه

وعالمة الرفع فيها األلف وأعربت " انفجرت"يف موضع رفع بـ " ااثنت"} اثَْنَتا َعْشَرةَ َعْيناً{: قوله تعاىل -اخلامسة
" عشرة"وقرأ جماهد وطلحة وعيسى . نصب على البيان" عينا. "دون نظائرها ألن التثنية معربة أبدا لصحة معناها

هم وسبيل" عْشرة"ولغة أهل احلجاز . بكسر الشني وهي لغة بين متيم وهذا من لغتهم نادر، ألن سبيلهم التخفيف
. عن املاء وعني اإلنسان وعني الركبة وعني الشمس: والعني من األمساء املشتركة يقال. قال مجيعه النحاس. التثقيل
وما . أي قليل الناس: وبلد قليل الَعْين. مطر يدوم مخسا أو ستا ال يقلع: سحابة تقبل من ناحية القبلة والعني: والَعْين

يف املزادة والَعني من املاء مشبهة بالعني من احليوان خلروج املاء منها كخروج  الثقب: هبا عني، حمركة الياء والعني
  ملا كان عني احليوان أشرف ما فيه شبهت به عني املاء ألهنا أشرف ما يف األرض: وقيل. الدمع من عني احليوان

من "قيل مربعا طوريا ملا استسقى موسى عليه السالم لقومه أمر أن يضرب عند استسقائه بعصاه حجرا : السادسة
على قدر رأس الشاة يلقى يف كسر جوالق ويرحل به، فإذا نزلوا وضع يف وسط حملتهم وذكر أهنم مل يكونوا " الطور

: وقيل. حيملون احلجر لكنهم كانوا جيدونه يف كل مرحله يف منزلته من املرحلة األوىل وهذا أعظم يف اآلية واإلعجاز
إن اهللا تعاىل أمره أن يضرب : وقيل. موسى أي حجر شاء وهذا أبلغ يف اإلعجاز إنه أطلق له اسم احلجر ليضرب

هو احلجر الذي وضع عليه : قال سعيد بن جبري. حجرا بعينه بينه ملوسى عليه السالم ولذلك ذكر بلفظ التعريف
أنه كان حجرا منفصال وال خالف : قال ابن عطية. موسى ثوبه ملا اغتسل وفر بثوبه حىت برأه اهللا مما رماه به قومه

  .مربعا تطرد من كل جهة ثالث عيون إذا ضربه موسى وإذا استغنوا عن املاء ورحلوا جفت العيون

ما أوتى نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم من نبع املاء وانفجاره من يده وبني أصابعه أعظم يف املعجزة فإنا : قلت
النهار ومعجزة نبينا عليه السالم مل تكن لنيب قبل نبينا صلى اهللا  نشاهد املاء يتفجر من األحجار آناء الليل وآناء

كنا مع النيب صلى : روى األئمة الثقات والفقهاء األثبات عن عبداهللا قال. عليه وسلم خيرج املاء من بني حلم ودم
حي على : "ه ويقولاهللا عليه وسلم فلم جند ماء فأيت بتور؟؟ فأدخل يده فيه فلقد رأيت املاء يتفجر من بني أصابع

لفظ . كم كنتم يومئذ؟ قال ألفا ومخسمائة: قلت جلابر: فحدثين سامل بن أيب اجلعد قال: قال األعمش" الطهور
  .النسائي
. يعين أن لكل سبط منهم عينا قد عرفها ال يشرب من غريها} قَْد َعِلَم كُلُّ أَُناسٍ َمْشرََبُهْم{: قوله تعاىل: السابعة
واألسباط يف بين إسرائيل كالقبائل يف العرب وهم ذرية االثين عشر . املشروب: شرب وقيلموضع ال: واملشرب

كان للحجر أربعة أوجه : قال عطاء. أوالد يعقوب عليه السالم وكان لكل سبط عني من تلك العيون ال يتعداها
بط مخسون ألف مقاتل وبلغنا أنه كان يف كل س. خيرج من كل وجه ثالث أعني لكل سبط عني ال خيالطهم سواهم



كان يظهر على كل موضع من ضربة موسى مثل ثدي املرأة على احلجر فيعرق : قال عطاء. سوى خيلهم ودواهبم
  .أوال مث يسيل

يف الكالم حذف تقديره وقلنا هلم كلوا املن والسلوى واشربوا } كُلُوا وَاْشَربُوا ِمْن رِْزقِ اللَِّه{: قوله تعاىل: الثامنة 
عث : يقال. شدة الفساد، هناهم عن ذلك: أي ال تفسدوا والعيث} َوالَ َتْعثَوا {.. تفجر من احلجر املنفصلاملاء امل

عث يعث يف املضاعف أفسد : ويقال. يعث عثيا وعثا يعثو عثوا، وعاث يعيث عيثا وعيوثا ومعاثا واألول لغة القرآن
ويف هذه . حال وتكرر املعىن تأكيدا الختالف اللفظ }مُفِْسِديَن{و . ومنه العثة، وهي السوسة اليت تلحس الصوف

  .الكلمات إباحة النعم وتعدادها والتقدم يف املعاصي والنهي عنها

َها ِمْن َبقِْلوَإِذْ قُلُْتْم َيا ُموَسى لَْن َنْصبَِر َعلَى طََعامٍ َواِحٍد فَاْدعُ لََنا َربََّك ُيخْرِْج لََنا ِممَّا ُتْنبُِت اَألْرُض { ٦١: اآلية
ِمصْراً فَإِنَّ لَكُْم َما َسأَلُْتمْ  َوِقثَّاِئَها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها وََبَصِلَها قَالَ أََتْسَتْبِدلُونَ الَِّذي ُهَو أَدَْنى بِالَِّذي ُهَو خَْيٌر اْهبِطُوا

بِأَنَُّهْم كَانُوا َيكْفُُرونَ بآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بَِغْيرِ َوضُرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ َوالَْمْسكََنةُ َوَباُءوا بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه ذَِلَك 
  }الَْحقِّ ذَِلكَ بَِما َعَصْوا َوكَاُنوا يَْعَتُدونَ

 كان هذا القول منهم يف التيه حني ملوا املن والسلوى} َوإِذْ قُلُْتْم َيا مُوَسى لَْن َنْصبَِر َعلَى طََعامٍ{: قوله تعاىل
كانوا نتاىن أهل كراث وأبصال وأعداس فنزعوا إىل عكرهم عكر السوء : وتذكروا عيشهم األول مبصر قال احلسن

لن نصرب على طعام واحد وكنوا عن املن والسلوى بطعام واحد : واشتاقت طباعهم إىل ما جرت عليه عادهتم فقالوا
يف كل يوم غذاء كما تقول : طعام واحد وقيل لتكرارمهاومها اثنان ألهنم كانوا يأكلون أحدمها باآلخر فلذلك قالوا 

املعىن لن نصرب على الغىن فيكون : وقيل. هو على أمر واحد ملالزمته لذلك: ملن يداوم على الصوم والصالة والقراءة
ذ مجيعنا أغنياء فال يقدر بعضنا على االستعانة ببعض الستغناء كل واحد منا بنفسه وكذلك كانوا فهم أول من اخت

  .العبيد واخلدم
لَْيَس {: وقال} َوَمْن لَمْ َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمنِّي{الطعام يطلق على ما يطعم ويشرب قال اهللا تعاىل } َعلَى طََعامٍ{: قوله تعاىل

. على ما يأيت بيانهأي ما شربوه من اخلمر ] ٩٣: املائدة[} َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ُجنَاٌح ِفيَما طَِعُموا
ورمبا خص بالطعام الرب والتمر كما يف . فهو مشروب أيضا -كما حكى املؤرج  -وإن كان السلوى العسل 

كنا خنرج صدقة الفطر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاعا من طعام أو : حديث أيب سعيد اخلدري قال
  صاعا من

بت إىل سوق الطعام فليس يفهم منه إال موضع به دون غريه مما يؤكل ذه: والعرف جار بأن القائل. شعري احلديث
. ليس له طعم: ما يشتهى منه يقال: والطعم أيضا. طعمه مر: هو ما يؤديه الذوق يقال": بالفتح"أو يشرب والطعم 
  :الطعام قال أبو خراش": بالضم"والطعم . إذا كان غثا: وما فالن بذي طعم

  وأوثر غريي من عيالك بالطعم... ه أرد شجاع البطن لو تعلمين
  إذا الزاد أمسى للمزجل ذا طعم... وأغتبق املاء القراح فأنتهي 

َوَمْن لَْم {منه وقد طعم يطعم فهو طاعم إذا أكل وذاق ومنه قوله تعاىل . أراد باألول الطعام وبالثاين ما يشتهى
أي أكلتم وقال ] ٥٣: األحزاب[} فَإِذَا طَِعْمُتْم فَاْنَتِشرُوا{: وقال .أي من مل يذقه] ٢٤٩: البقرة[} َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمنِّي

. واستطعمين فالن احلديث إذا أراد أن حتدثه" إهنا طعام طعم وشفاء سقم: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف زمزم
وقال . يطعم النوم إال قائماإذا استفتح فافتحوا عليه وفالن ما : يقول" إذا استطعمكم اإلمام فأطعموه: "ويف احلديث



  :الشاعر
  د ما تطعم النوم إال صياما... نعاما بوجرة صفر اخلدو 

بكسر العني اللتقاء الساكنني، جيرون " فادع"لغة بين عامر } فَاْدُع لََنا َربََّك ُيخْرِْج لََنا ِممَّا ُتْنبُِت اَألْرُض{: قوله تعاىل
هو على : وقيل. أخرج، خيرج: جمزوم على معىن سلْه وقل له" خيرج"و .املعتل جمرى الصحيح وال يراعون احملذوف

  معىن الدعاء على تقدير حذف

. زائدة يف قول األخفش وغري زائدة يف قول سيبويه ألن الكالم موجب" مما"يف قول " من"و. الالم وضعفه الزجاج
واألْوىل أن . مفعوال" ما"أراد أن جيعل ف" خيرج"وإمنا دعا األخفش إىل هذا ألنه مل جيد مفعوال لـ : قال النحاس

األوىل على هذا " من"فـ . خيرج لنا مما تنبت األرض مأكوال: يكون املفعول حمذوفا دل عليه سائر الكالم، التقدير
  .للتبعيض والثانية للتخصيص

ما له : والشجر. ساقبإعادة احلرف، والبقل معروف وهو كل نبات ليس له " ما"بدل من } ِمْن َبقِْلهَا{: قوله تعاىل
عطف عليه وكذا ما بعده فاعلمه والقثاء أيضا معروف وقد تضم قافه وهى قراءة حيىي بن وثاب } َوِقثَّاِئهَا{و . ساق

قثائي مثل علباء وعاليب إال أن قثاء من ذوات الواو : أكثر وقيل يف مجع قثاء. وطلحة بن مصرف لغتان والكسر
  .ذلكاقثأئت القوم أي أطعمتهم : تقول

  :وقثأت القدر سكنت غلياهنا باملاء قال اجلعدي
  ونفثؤها عنا إذا محيها غال... تفور علينا قدرهم فندميها 

وعدا حىت أفثأ أي أعيا وانبهر وأفثأ احلر أي سكن . وقثأت الرجل إذا كسرته عنك بقول أو غريه وسكنت غضبه
وأصله أن رجال كان غضب على قوم وكان . فثأ يف الغضبإن الرثيئة ت: وفتر ومن أمثاهلم يف اليسري من الرب قوهلم

رثأت اللنب رثأ . اللنب احمللوب على احلامض ليخثر: الرثيئة. مع غضبه جامعا فسقوه رثيئة فسكن غضبه وكف عنهم
  .إذا حلبته على حامض فخثر واالسم الرثيئة وارتثأ اللنب خثر

ا يونس بن بكري حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وروى ابن ماجه حدثنا حممد بن عبداهللا بن منري حدثن
كانت أمي تعاجلين للسمنة تريد أن تدخلين على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما استقام هلا ذلك حىت : قالت

  .أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن مسنة وهذا إسناد صحيح

رواه جويرب عن الضحاك والثاء تبدل . وم ألنه املشاكل للبصلاختلف يف الفوم فقيل هو الث} َوفُومَِها{: قوله تعاىل
بالثاء املثلثة وروي ذلك عن " ثومها"وقرأ ابن مسعود . وجدث وجدف للقرب. مغافري ومغاثري: من الفاء كما قالوا

  :وقال أمية بن أيب الصلت. ابن عباس
  فيها الفراديس والفومان والبصل... كانت منازهلم إذ ذاك ظاهرة 

  :وقال حسان. وكرم مفردس أي معرش. واحدها فرديس: راديسالف
  طعامكم الفوم واحلوقل... وأنتم أناس لئام األصول 

روي عباس أيضا وأكثر املفسرين . الفوم احلنطة: وقيل. يعين الثوم والبصل وهو قول الكسائي والنضر بن مشيل
ح وليس جويرب بنظري لروايته وإن كان الكسائي وهو أوىل ومن قال به أعلى وأسانيده صحا: واختاره النحاس قال

والفراء قد اختارا القول األول إلبدال العرب الفاء من الثاء واإلبدال ال يقاس عليه وليس ذلك بكثري يف كالم 
  :وأنشد عباس ملن سأله عن الفوم وأنه احلنطة قول أحيحة بن اجلالح. العرب



  ينة عن زراعة فومورد املد... قد كنت أغىن الناس شخصا واجدا 
الفوم : وقال اجلوهري أبو نصر!. وكيف يطلب القوم طعاما ال بر فيه والرب أصل الغذاء: وقل أبو إسحاق الزجاج

  :وأنشد األخفش. احلنطة
  نزل املدينة عن زراعة فوم... قد كنت أحسبين كأغىن واجد 

  :الفومة السنبلة وأنشد: وقال ابن دريد
  بكفه فومة أو فومتان ...وقال ربيئهم ملا أتانا 

وبائعه فامي مغري عن فومي ألهنم قد يغريون يف . الفوم احلمص لغة شامية: وقال بعضهم. غري مشبعة" كفه"واهلاء يف 
: وقال عطاء وقتادة. هي لغة قدمية: قال الفراء. فوموا لنا أي اختبزوا: ويقال. سهلي ودهري: النسب، كما قالوا

  .الفوم كل حب خيتبز
مجهور العلماء إىل إباحة ذلك، . اختلف العلماء يف أكل البصل والثوم وما له رائحة كريهة من سائر البقول: مسألة

إىل املنع،  -القائلني بوجوب الصالة يف اجلماعة فرضا  -لألحاديث الثابتة يف ذلك وذهبت طائفة من أهل الظاهر 
واحتجوا بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه . والتشاغل بهكل ما منع من إتيان الفرض والقيام به فحرام عمله : وقالوا

ومن احلجة للجمهور ما ثبت عن جابر . وسلم مساها خبيثة، واهللا عز قد وصف نبيه عليه السالم بأنه حيرم اخلبائث
: لفأخرب مبا فيها من البقول، فقا: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت ببدر فيه خضرات من بقول فوجد هلا رحيا، قال

أخرجه " . كل فإين أناجي من ال تناجي: " فلما رآه كره أكلها، قال -إىل بعض أصحابه كان معه  -" قربوها"
ويف صحيح مسلم أيضا عن أيب أيوب أن النيب صلى اهللا . فهذا بني يف اخلصوص له واإلباحة لغريه. مسلم وأبو داود

وسلم طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع  عليه وسلم نزل على أيب أيوب، فصنع للنيب صلى اهللا عليه
أحرام هو؟ قال النيب صلى اهللا عليه : ففزع وصعد إليه فقال. مل يأكل: أصابع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقيل له

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يؤتى : فإين أكره ما تكره أو ما كرهت، قال: قال" . ال ولكين أكرهه: "وسلم
وكذلك ما رواه أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . فهذا نص على عدم التحرمي". يأتيه الوحي يعين"

األحاديث " أيها الناس إنه ليس يل حترمي ما أحل اهللا ولكنها شجرة أكره رحيها: "حني أكلوا الثوم زمن خيرب وفتحها
لكن قد علمنا هذا احلكم يف حديث جابر مبا يقتضي  .تشعر بأن احلكم خاص به، إذ هو املخصوص مبناجاة امللك

  من أكل البصل والثوم: من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة: "التسوية بينه وبني غريه يف هذا احلكم حيث قال

وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف " والكراث فال يقربن مسجدنا فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم 
ولقد رأيت رسول اهللا . ث فيه طول إنكم أيها الناس تأكلون شجرتني ال أرامها إال خبيثتني، هذا البصل والثومحدي

. صلى اهللا عليه وسلم إذا وجد رحيهما من الرجل يف املسجد أمر به فأخرج إىل البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا
  .خرجه مسلم
زجر للبغال، : وعدس. بثرة خترج باإلنسان، ورمبا قتلت: والعدسة. عدس معروفال} وََعَدسَِها َوَبَصِلهَا{: قوله تعاىل

  :قال
  جنوت وهذا حتملني طليق... عدس ما لعباد عليك إمارة 

وعدست إليه املنية أي سارت، . ذهب فيها: وعدس يف األرض. عدسة: شدة الوطء، والكدح أيضا، يقال: والعدس
  :قال الكميت



  أخا الليل معدوسا إيل وعادسا... زل أكلفها هول الظالم ومل أ
ويؤثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث علي . لغة يف حدس، قاله اجلوهري: وعدس. أي يسار إيل بالليل

عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدس وإنه يرق القلب ويكثر الدمعة فإنه بارك فيه سبعون نبيا آخرهم عيسى : "أنه قال
قال . وكان عمر بن عبدالعزيز يأكل يوما خبزا بزيت، ويوما بلحم، ويوما بعدس. عليب وغريه، ذكره الث" ابن مرمي
والعدس والزيت طعام الصاحلني، ولو مل يكن له فضيلة إال أنه ضيافة إبراهيم عليه السالم يف مدينته ال ختلو : احلليمي

واحلنطة من . ه الشهوات كما تثور من اللحموهو مما خيفف البدن فيخف للعبادة، ال تثور من. منه لكان فيه كفاية
مجلة احلبوب وهي الفوم على الصحيح، والشعري قريب منها وكان طعام أهل املدينة، كما كان العدس من طعام 

قرية إبراهيم عليه السالم، فصار لكل واحد من احلبتني بأحد النبيني عليهما السالم فضيلة، وقد روي أن النيب صلى 
  ماهللا عليه وسل

  .مل يشبع هو وأهله من خبز بر ثالثة أيام متتابعة منذ قدم املدينة إىل أن توفاه اهللا عز وجل
وضع الشيء موضع اآلخر، ومنه البدل، : االستبدال} قَالَ أََتْستَْبِدلُونَ الَِّذي ُهَو أَْدَنى بِالَِّذي ُهَو َخيٌْر{: قوله تعاىل
. ثوب مقارب، أي قليل الثمن: دنو أي القرب يف القيمة، من قوهلممأخوذ عند الزجاج من ال" أدىن"و. وقد تقدم

هو مأخوذ من : وقيل. هو مهموز من الدينء البني الدناءة مبعىن األخس، إال أنه خفف مهزته: وقال علي بن سليمان
". ىنأد"وقرئ يف الشواذ . الدون أي األحط، فأصله أدون، أفعل، قلب فجاء أفلع، وحولت الواو ألفا لتطرفها

  .أتستبدلون البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل الذي هو أدىن باملن والسلوى الذي هو خري: ومعىن اآلية
  :واختلف يف الوجوه اليت توجب فضل املن والسلوى على الشيء الذي طلبوه وهى مخسة

  .الزجاجأن البقول ملا كانت ال خطر هلا بالنسبة إىل املن والسلوى كانا أفضل، قاله : األول
ملا كان املن والسلوى طعاما ّمن اهللا به عليهم وأمرهم بأكله وكان يف استدامة أمر اهللا وشكر نعمته أجر : الثاين 

  .وذخر يف اآلخرة، والذي طلبوه عار من هذه اخلصائل كان أدىن يف هذا الوجه
  .ألوه أدىن من هذا الوجه ال حمالةملا كان ما ّمن اهللا به عليهم أطيب وألذ من الذي سألوه، كان ما س: الثالث 
  .ملا كان ما أعطوا ال كلفة فيه وال تعب، والذي طلبوه ال جييء إال باحلرث والزراعة والتعب كان أدىن: الرابع
ملا كان ما ينزل عليهم ال مرية يف حله وخلوصه لنزوله من عند اهللا، واحلبوب واألرض يتخللها البيوع : اخلامس

  .شبه، كانت أدىن من هذا الوجهوالغصوب وتدخلها ال

يف هذه اآلية دليل على جواز أكل الطيبات واملطاعم املستلذات، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيب : مسألة
  .إن شاء اهللا مستوىف" النحل"و" املائدة"احللوى والعسل، ويشرب املاء البارد العذب، وسيأيت هذا املعىن يف 

قُلْ كُونُوا ِحجَاَرةً أَوْ {: تقدم معىن اهلبوط، وهذا أمر معناه التعجيز، كقوله تعاىل} راًاْهبِطُوا ِمْص{: قوله تعاىل
بالتنوين منكرا " مصرا"و. إهنم أعطوا ما طلبوه: وقيل. ألهنم كانوا يف التيه وهذا عقوبة هلم] ٥٠: اإلسراء[} َحِديداً

وروى . ا أراد مصرا من األمصار غري معنيفمن صرفه: قراءة اجلمهور، وهو خط املصحف، قال جماهد وغريه
أراد : وقالت طائفة ممن صرفها أيضا. مصرا من هذه األمصار: قال} اْهبِطُوا ِمْصراً{: عكرمة عن ابن عباس يف قوله

استدل األولون مبا اقتضاه ظاهر القرآن من أمرهم دخول القرية، ومبا تظاهرت به الرواية أهنم . مصر فرعون بعينها
واستدل اآلخرون مبا يف القرآن من أن اهللا أورث، بين إسرائيل ديار آل فرعون وأثارهم، . لشام بعد التيهسكنوا ا

  :خلفتها وشبهها هبند ودعد، وأنشد: قال األخفش والكسائي. وأجازوا صرفها



  دعد ومل تسق دعد يف العلب... مل تتلفع بفضل مئزرها 
وقال غري . ال جييزون هذا، ألنك لو مسيت امرأة بزيد مل تصرف وسيبويه واخلليل والفراء. فجمع بني اللغتني

وكذلك هي يف . بترك الصرف" مصر: "وقرأ احلسن وأبان بن تغلب وطلحة. أراد املكان فصرف: األخفش
هي عندي مصر : قال أشهب قال يل مالك. هي مصر فرعون: وقالوا. مصحف أىب بن كعب وقراءة ابن مسعود

: قال ابن فارس ويقال. حدودها: ومصر الدار. واملصر أصله يف اللغة احلد. ره ابن عطيةقريتك مسكن فرعون، ذك
  :أي حدودها، قال عدي" اشترى فالن الدار مبصورها"إن أهل هجر يكتبون يف شروطهم 
  بني النهار وبني الليل قد فصال... وجاعل الشمس مصرا ال خفاء به 

سألت : بكسر السني، يقال" سألتم"نصب بإن، وقرأ ابن وثاب والنخعي " ما"} ْمفَإِنَّ لَكُْم َما َسأَلُْت{: قوله تعاىل
  .يتساوالن: وهو من ذوات الواو، بدليل قوهلم. وسلت بغري مهز

أي ألزمومها وقضي عليهم هبما، مأخوذ من ضرب القباب، قال } َوضُرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ وَالَْمْسكََنةُ{: قوله تعاىل
  :جرير الفرزدق يف

  وقضى عليك به الكتاب املنزل... ضربت عليك العنكبوت بنسجها 
فال يوجد يهودي وإن كان غنيا . الفقر: واملسكنة. الذل والصغار: والذلة. وضرب احلاكم على اليد، أي محل وألزم
ع، وهي واملسكنة اخلضو. الذلة فرض اجلزية، عن احلسن وقتادة: وقيل. خاليا من زي الفقر وخضوعه ومهانته

واملسكنة مصدر . الذلة الصغار: وقال أبو عبيدة. مأخوذة من السكون، أي قلل الفقر حركته، قاله الزجاج
هم أصحاب : قال} َوُضرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ َوالَْمْسكَنَةُ{: وروى الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس. املسكني
  .القباالت
أبو ء : "ومنه قوله عليه السالم يف دعائه ومناجاته. رجعوا، أي لزمهم ذلكأي انقلبوا و} َوَباُءوا{: قوله تعاىل

وأصله يف اللغة الرجوع، يقال باء بكذا، أي رجع به، وباء إىل املباءة وهي . أي أقر هبا وألزمها نفسي" بنعمتك علي
وقال . ه إىل معىن واحدوهم يف هذا األمر بواء، أي سواء، يرجعون في. الرجوع بالقود: والبواء. املنزل أي رجع

  :الشاعر
  حمارمنا ال يبؤؤ الدم بالدم... أال تنتهي عنا ملوك وتتقي 

  :وقال. أي ال يرجع الدم بالدم يف القود
  وأبنا بامللوك مصفدينا... فآبوا بالنهاب وبالسبايا 

  .وقد تقدم معىن الغضب يف الفاحتة. أي رجعوا ورجعنا

أي بكتابه ومعجزات أنبيائه، كعيسى } بآَياِت اللَِّه{أي يكذبون، } نَُّهْم كَاُنوا َيكْفُُرونَبِأَ{. تعليل} ذَِلَك{: قوله تعاىل
" يقتلون"وروي عن احلسن " يكفرون"معطوف على } َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني{و . وحيىي وزكريا وحممد عليهم السالم

إِنْ {: يف سورة األحزاب: القرآن إال يف موضعني باهلمز حيث وقع يف" النبيئني"وقرأ نافع . وعنه أيضا كاجلماعة
فإنه قرأ بال مد ] ٥٣: األحزاب[} ال َتْدُخلُوا ُبُيوتَ النَّبِيِّ إِالَّ{و ]. ٥٠. األحزاب[} َوَهَبْت َنفْسََها ِللنَّبِيِّ إِنْ أََرادَ 

فأما من مهز فهو عنده . الباقون وترك اهلمز يف مجيع ذلك. وإمنا ترك مهز هذين الجتماع مهزتني مكسورتني. وال مهز
وجيمع نيبء أنبياء، وقد جاء يف مجع نيب نبآء، قال العباس بن مرداس السلمي . من أنبأ إذا أخر، واسم فاعله منبئ
  :ميدح النيب صلى اهللا عليه وسلم



  باحلق كل هدى السبيل هداكا... يا خامت النبآء إنك مرسل 
ومنهم من . ون بترك اهلمز، فمنهم من اشتق اشتقاق من مهز، مث سهل اهلمزواختلف القائل. هذا معىن قراءة اهلمز

والنيب بترك اهلمز أيضا . فالنيب من النبوة وهو االرتفاع، فمنزلة النيب رفيعة. هو مشتق من نبا ينبو إذا ظهر: قال
  :الطريق، فسمي الرسول نبيا الهتداء اخللق به كالطريق، قال الشاعر

  مكان النيب من الكاثب... صى ألصبح رمتا دقاق احل
والكاثب اسم . والرمت أيضا املرتوم أي املكسور. رمت أنفه ورمثه، بالتاء والثاء مجيعا: كسرته، يقال: رمتت الشيء

السالم عليك يا نيبء اهللا، : ويروى أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم. فاألنبياء لنا كالسبل يف األرض. جبل
ضعف : قال أبو علي. ومل يهمز" ولكين نيب اهللا -ومهز  -لست بنيبء اهللا : " صلى اهللا عليه وسلمفقال النيب. ومهز

  .ومل يؤثر يف ذلك إنكار...يا خامت النبآء: سند هذا احلديث، ومما يقوي ضعفه أنه عليه السالم قد أنشده املادح

  ."تعظيم للشنعة والذنب الذي أتوه} بَِغْيرِ الَْحقِّ{: قوله تعاىل
هذا دليل على أنه قد يصح أن يقتلوا باحلق، ومعلوم أن األنبياء معصومون من أن يصدر منهم ما يقتلون : فإن قيل

ليس كذلك، وإمنا خرج هذا خمرج الصفة لقتلهم أنه ظلم وليس حبق، فكان هذا تعظيما للشنعة عليهم، : قيل له. به
عن شنعة الذنب ووضوحه، ومل يأت } بَِغْيرِ الَْحقِّ{: صرح قولهومعلوم أنه ال يقتل نيب حبق، ولكن يقتل على احلق، ف

  .نيب قط بشيء يوجب قتله
ذلك كرامة هلم وزيادة يف منازهلم، كمثل من يقتل يف : كيف جاز أن خيلى بني الكافرين وقتل األنبياء؟ قيل: فإن قيل

 يقتل نيب قط من األنبياء إال من مل يؤمر مل: قال ابن عباس واحلسن. سبيل اهللا من املؤمنني، وليس ذلك خبذالن هلم
  .بقتال، وكل من أمر بقتال نصر

باء " مبا"والباء يف . رد على األول وتأكيد لإلشارة إليه" ذلك"} ذَِلَك بَِما َعَصْوا َوكَاُنوا يَْعَتُدونَ{: قوله تعاىل
جتاوز : واالعتداء. إذا اشتدتواعتصت النواة . خالف الطاعة: والعصيان. أي بعصياهنم: قال األخفش. السبب

  .احلد يف كل شيء، وعرف يف الظلم واملعاصي
اِلحاً فَلَُهمْ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا وَالَِّذيَن َهاُدوا وَالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَني َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ َوَعِملَ َص{ ٦٢اآلية 

  }ٌف َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيحَْزُنونَأَْجرُُهْم ِعْنَد َربِّهِْم َوال َخْو
  فيه مثاين مسائل

كأنه . املراد املنافقون: وقال سفيان. أي صدقوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم} إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا{: قوله تعاىل: األوىل
آمن باهللا واليوم الذين أمنوا يف ظاهر أمرهم، فلذلك قرهنم باليهود والنصارى والصابئني، مث بني حكم من : قال

  اآلخر من مجيعهم
معناه صاروا يهودا، نسبوا إىل يهوذا وهو أكرب ولد يعقوب عليه السالم، } َوالَِّذيَن َهادُوا{: قوله تعاىل -الثانية

  فقلبت العرب الذال داال، ألن األعجمية إذا عربت غريت

  :التائب، قال الشاعر: هلائدوا. تاب: هاد. مسوا بذلك لتوبتهم عن عبادة العجل: وقيل. عن لفظها
  إين امرؤ من حبه هائد

. وهاد القوم يهودون هودا وهيادة إذا تابوا. أي تبنا] ١٥٦: األعراف[} إِنَّا ُهْدَنا إِلَْيَك{: ويف التنزيل. أي تائب
إِنَّ الَِّذيَن {: ومنه قوله تعاىل: قال. واهلوادة السكون واملوادعة. أي سكنا إىل أمرك" هدنا إليك: "وقال ابن عرفة



  .بفتح الدال" هادوا: "وقرأ أبو السمال} آَمُنوا َوالَِّذيَن َهادُوا
واألنثى . نصران بإسقاط الياء، وهذا قول سيبويه: وقيل. مجع واحده نصراين} َوالنَّصَاَرى{: قوله تعاىل -الثالثة

  :وهو نكرة يعرف باأللف والالم، قال الشاعر. نصرانة، كندمان وندمانة
  ساقي نصارى قبيل الفصح صوام... كما صد عما ال حيل له  صدت

  :وأنشد سيبويه شاهدا على قوله. واحد النصارى نصري، كمهري ومهارى: وقال اخلليل. فوصفه بالنكرة
  ويضحي لديه وهو نصران شامس... تراه إذا دار العشا متحنفا 

  :وأنشد
  نفكما أسجدت نصرانة مل حت... فكلتامها خرت وأسجد رأسها 

رجل نصراين وامرأة : ولكن ال يستعمل نصران ونصرانة إال بياءي النسب، ألهنم قالوا. أسجد إذا مال: يقال
ال يسمع يب أحد : "وقال عليه السالم". فأبواه يهودانه أو ينصرانه: "ويف احلديث. جعله نصرانيا: ونصره. نصرانية

  من هذه األمة يهودي وال نصراين

وقد جاءت مجوع على غري ما يستعمل واحدها، وقياسه ". لت به إال كان من أصحاب النارمث مل يؤمن بالذي أرس
عيسى : كان ينزهلا عيسى عليه السالم فنسب إليها فقيل" ناصرة"مسوا بذلك لقرية تسمى : مث قيل. النصرانيون

ونصران قرية بالشام : وقال اجلوهري. الناصري، فلما نسب أصحابه إليه قيل النصارى، قاله ابن عباس وقتادة
  :مسوا بذلك لنصرة بعضهم بعضا، قال الشاعر: وقيل. ينسب إليها النصارى، ويقال ناصرة

  مشرت عن ركبيت اإلزارا... ملا رأيت نبطا أنصارا 
  كنت هلم من النصارى جارا

  ].٥٢: آل عمران[} َصارُ اللَِّهَمْن أَْنصَارِي إِلَى اللَِّه قَالَ الْحََوارِيُّونَ َنْحُن أَْن{: مسوا بذلك لقول: وقيل
فمن . صاب، ولذلك اختلفوا يف مهزه، ومهزه اجلمهور إال نافعا: مجع صابئ، وقيل} َوالصَّابِِئَني{: قوله تعاىل -الرابعة

ومن مل يهمز جعله من صبا يصبو إذا . مهزه جعله من صبأت النجوم إذا طلعت، وصبأت ثنية الغالم إذا خرجت
فالصابئون قد . من خرج ومال من دين إىل دين، وهلذا كانت العرب تقول ملن أسلم قد صبأ: للغةفالصابئ يف ا. مال

  .خرجوا من دين أهل الكتاب
ال خالف يف أن اليهود والنصارى أهل كتاب وألجل كتاهبم جاز نكاح نسائهم وأكل طعامهم على ما  -اخلامسة

واختلف يف الصابئني، فقال . إن شاء اهللا" براءة"أيت يف، سورة يأيت بيانه يف املائدة وضرب اجلزية عليهم، على ما ي
ال بأس بذبائح الصابئني : قال ابن املنذر وقال إسحاق. هم فرقة من أهل الكتاب، وقاله إسحاق بن راهويه: السدي

يشبه  هم قوم: وقال اخلليل. ال بئس بذبائحهم ومناكحة نسائهم: وقال أبو حنيفة. ألهنم طائفة من أهل الكتاب
وقال جماهد . دينهم دين النصارى، إال أن قبلتهم حنو مهب اجلنوب، يزعمون أهنم على دين نوح عليه السالم

وال تنكح : ابن عباس. هم قوم تركب دينهم بني اليهودية واجملوسية، ال تؤكل ذبائحهم: واحلسن وابن أيب جنيح
ويصلون إىل القبلة ويقرؤون الزبور ويصلون اخلمس،  وقال احلسن أيضا وقتادة هم قوم يعبدون املالئكة. نساؤهم

  رآهم زياد

والذي حتصل من مذهبهم فيما ذكره بعض . ابن أيب سفيان فأراد وضع اجلزية عنهم حني عرف أهنم يعبدون املالئكة
كفرهم حني علمائنا أهنم موحدون معتقدون تأثري النجوم وأهنا فعالة، وهلذا أفىت أبو سعيد االصطخري القادر باهللا ب



  .سأله عنهم
يف " من"و. أي صدق"باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا فلهم أجرهم عند رهبم } َمْن آَمَن{: قوله تعاىل: السادسة

". من"داخلة بسبب اإلهبام الذي يف } فَلَُهْم{والفاء يف قوله ". الذين"يف موضع نصب بدل من } َمْن آَمَن{: قوله
. يف موضع رفع باالبتداء، ومعناها الشرط" من"وحيسن أن يكون . موضع خرب إن ابتداء وخرب يف" هلم أجرهم"و
، والعائد على "إن"، واجلملة كلها خرب "من"خرب " هلم أجرهم"و. يف موضع جزم بالشرط، والفاء اجلواب" آمن"و
  .ن بالرسل والكتب والبعثويف اإلميان باهللا واليوم اآلخر اندراج اإلميا. حمذوف، تقديره من آمن منهم باهللا" الذين"

لفظ مفرد ليس جبمع، وإمنا كان يستقيم " آمن"و} هلُْم أَْجُرُهْم{: مل مجع الضمري يف قوله تعاىل: إن قال قائل: السابعة
يقع على الواحد والتثنية واجلمع، فجائز أن يرجع الضمري مفردا ومثىن " من"فاجلواب أن . له أجره: لو قال

وَِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ {: وقال. على املعىن] ٤٢: يونس[} َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك{: ىلوجمموعا، قال اهللا تعا
  :وقال الشاعر. على اللفظ} إِلَْيَك

  وقوال هلا عوجي على من ختلفوا... أملا بسلمى عنكما إن عرضتما 
  :وقال الفرزدق

  ا ذئب يصطحباننكن مثل من ي... تعال فإن عاهدتين ال ختونين 
} َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه ُيْدِخلُْه جَنَّاٍت{: قال تعاىل. يصطحب وختلف: فحمل على املعىن ولو محل على اللفظ لقال

وإذا جرى ما بعد . خالدا فيها: فحمل على املعىن، ولو راعى اللفظ لقال} خَاِلِديَن{: مث قال. فحمل على اللفظ
وإذا جرى ما بعدها على املعىن مل جيز أن . ز أن خيالف به بعد على املعىن كما يف هذه اآليةعلى اللفظ فجائ" من"

فَال خَْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهمْ {: وقد مضى الكالم يف قوله تعاىل. خيالف به بعد على اللفظ ألن اإللباس يدخل يف الكالم
  واحلمد هللا} َيْحَزُنونَ

: منسوخ بقوله تعاىل. اآلية] ١٧: احلج[} إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا وَالَِّذيَن َهاُدوا{: هروي عن ابن عباس أن قول: الثامنة
وهى فيمن ثبت . ليست مبنسوخة: وقال غريه. اآلية] ٨٥: آل عمران[} َوَمْن َيْبَتغِ غَْيرَ اِألْسالمِ ِديناً فَلَْن ُيقَْبلَ ِمنُْه{

  .على إميانه من املؤمنني بالنيب عليه السالم
  }كُْم َتتَّقُونََوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُُم الطُّورَ ُخذُوا َما آَتْيَناكُْم بِقُوٍَّة وَاذْكُُروا َما ِفيِه لََعلَّ{ ٦٣آلية ا

  }ْم ِمَن الْخَاِسرِيَنثُمَّ َتوَلَّْيُتْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك فَلَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه لَكُنُْت{ ٦٤اآلية 
َوإِذْ َنَتقَْنا الْجََبلَ فَْوقَُهمْ {: هذه اآلية تفسر معىن قوله تعاىل} َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَعَْنا فَْوقَكُُم الطُّوَر{: قوله تعاىل
وكل شيء قلعته : قال. املعىن زعزعناه فاستخرجناه من مكانه: قال أبو عبيدة]. ١٧١: األعراف[} كَأَنَُّه ظُلَّةٌ

وامرأة . الناتق الرافع، والناتق الباسط، والناتق الفاتق: قال ابن األعرايب. نتقناه رفعناه: وقيل. فرميت به فقد نتقته
: قال وقوله. أخذ ذلك من نتق السقاء، وهو نفضه حىت تقتلع الزبدة منه: وقال القتيب. كثرية الولد: ناتق ومنتاق

  .قلع من أصله: قال} جََبلَ فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّةٌَوإِذْ َنَتقَْنا الْ{
الطور اسم للجبل الذي كلم اهللا عليه موسى عليه السالم وأنزل عليه فيه التوراة دون : واختلف يف الطور، فقيل

. وروى الضحاك عنه أن الطور ما أنبت من اجلبال خاصة دون ما مل ينبت. غريه، رواه ابن جريج عن ابن عباس
وقد مضى . هو اسم لكل جبل بالسريانية، وقال أبو العالية: إال أن جماهدا قال. أي جبل كان: قال جماهد وقتادةو

وزعم البكري أنه . واحلمد هللا. الكالم هل وقع يف القرآن ألفاظ مفردة غري معربة من غري كالم يف مقدمة الكتاب
  .مسي بطور بن إمساعيل عليه السالم، واهللا تعاىل أعلم



  القول يف سبب رفع الطور
. خذوها والتزموها: وذلك أن موسى عليه السالم ملا جاء بين إسرائيل من عند اهللا باأللواح فيها التوراة قال هلم

فقالوا ال، فأمر اهللا املالئكة . خذوها: فقال هلم. فصعقوا مث أحيوا. إال أن يكلمنا اهللا هبا كما كلمك! ال: فقالوا
  ل فلسطني طولهفاقتلعت جبال من جبا

فرسخ يف مثله، وكذلك كان عسكرهم، فجعل عليهم مثل الظلة، وأتوا ببحر من خلفهم، ونار من قبل وجوههم، 
. فسجدوا توبة اهللا وأخذوا التوراة بامليثاق. خذوها وعليكم امليثاق أال تضيعوها، وإال سقط عليكم اجلبل: وقيل هلم

وكان سجودهم على شق، ألهنم كانوا . ل مرة مل يكن عليهم ميثاقلو أخذوها أو: قال الطربي عن بعض العلماء
ال سجدة أفضل من سجدة تقبلها اهللا ورحم هبا عباده، فأمروا سجودهم : يرقبون اجلبل خوفا، فلما رمحهم اهللا قالوا

ال أهنم  والذي ال يصح سواه أن اهللا تعاىل اخترع وقت سجودهم اإلميان يف قلوهبم: قال ابن عطية. على شق واحد
  .آمنوا كرها وقلوهبم غري مطمئنة بذلك

أي جبد واجتهاد، قال ابن عباس } بِقُوٍَّة{. أعطيناكم} َما آَتيَْناكُْم{. أي فقلنا خذوا، فحذف} ُخذُوا{: قوله تعاىل
} ا ِفيِهَواذْكُرُوا َم{. بقوة، بكثرة درس: وقيل. القوة العمل مبا فيه: جماهد. بنية وإخالص: وقيل. وقتادة والسدي

  .أي تدبروه واحفظوا أوامره ووعيده، وال تنسوه وال تضيعوه
هذا هو املقصود من الكتب، العمل مبقتضاها ال تالوهتا باللسان وترتيلها، فإن ذلك نبذ هلا، على ما قاله : قلت

وقد روى ]. ١٠١: البقرة[} الِْكَتاَبَنَبذَ فَرِيٌق ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا {: الشعيب وابن عيينة، وسيأيت قوهلما عند قوله تعاىل
إن من شر الناس وجال فاسقا يقرأ القرآن : "النسائي عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

قد يقرأ القرآن من ال : وقال مالك. فبني صلى اهللا عليه وسلم أن املقصود العمل كما بينا" . ال يرعوي إىل شيء منه
َواتَّبُِعوا أَْحَسَن َما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم مِْن {: قال اهللا تعاىل. ا لزم إذا من قبلنا وأخذ عليهم الزم لنا وواجب علينافم. خري فيه
فأمرنا باتباع كتابه والعمل مبقتضاه، لكن تركنا ذلك، كما تركت اليهود والنصارى، وبقيت ] ٥٥: الزمر[} رَبِّكُْم

روى الترمذي عن جبري بن . يئا، لغلبة اجلهل وطلب الرياسة واتباع األهواءأشخاص الكتب واملصاحف ال تفيد ش
  هذا أوان: "كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فشخص ببصره إىل السماء مث قال: نفري عن أيب الدرداء قال

س منا وقد قرأنا كيف خيتل: فقال زياد بن لبيد األنصاري". خيتلس فيه العلم من الناس حىت ال يقدروا منه على شيء
ثكلتك أمك يا زياد أن كنت ألعدك من فقهاء املدينة هذه : "فقال. فواهللا لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا! القرآن

وخرجه النسائي من حديث جبري . وذكر احلديث، وسيأيت" التوراة واإلجنيل عند اليهود والنصارى فماذا تغين عنهم
ثكلتك : "شجعي من طريق صحيحة، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لزيادبن نفري أيضا عن عوف بن مالك األ

إنك : "ويف املوطأ عن عبدا هللا بن مسعود قال إلنسان" . أمك يا زياد هذه التوراة واإلجنيل عند اليهود والنصارى
ري من يعطي، يطيلون يف زمان كثري فقهاؤه، قليل قراؤه، حتفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل، كث

وسيأيت على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثري قراؤه، . الصالة ويقصرون فيه اخلطبة، يبدؤون فيه أعماهلم قبل أهوائهم
حتفظ فيه حروف القرآن، وتضيع حدوده، كثري من يسأل، قليل من يعطي، يطيلون فيه اخلطبة، ويقصرون الصالة، 

. سألت ابن نافع عن قوله: وقد قال حيىي. وهذه نصوص تدل على ما ذكرنا". يبدؤون فيه أهواءهم قبل أعماهلم
  .يتبعون أهواءهم ويتركون العمل بالذي افترض عليهم: يبدؤون أهواءهم قبل أعماهلم؟ قال يقول

  .وتقدم القول يف معناه فال معىن إلعادته} لََعلَّكُمْ َتتَّقُونَ{: قوله تعاىل



توىل تفعل، وأصله اإلعراض واإلدبار عن الشيء باجلسم، مث ا ستعمل يف اإلعراض عن } ْمثُمَّ َتَولَّيُْت{: قوله تعاىل
أي من بعد الربهان، وهو أخذ امليثاق ورفع } ِمْن َبْعِد ذَِلَك{: قوله تعاىل.األوامر واألديان واملعتقدات اتساعا وجمازا

مرفوع باالبتداء عند سيبويه واخلرب حمذوف ال جيوز إظهاره،  "فضل"} فَلَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم{: اجلبل قوله تعاىل
والقدير فلوال . ألن العرب استغنت عن إظهاره، إال أهنم إذا أرادوا إظهاره جاؤوا بأن، فإذا جاؤوا هبا مل حيذفوا اخلرب

  أي" فضل"عطف على } َوَرْحَمتُُه{و . فضل اهللا تدارككم

فضله : وقيل. النقصان، وقد تقدم: واخلسران. خرب كنتم} ِمَن الْخَاِسرِيَن{" اللو"جواب } لَكُْنُتْم{. لطفه وإمهاله
: قال ابن فارس يف اجململ. فعل ما مل جيب: واإلفضال. الزيادة على ما وجب: والفضل. العفو" رمحته"قبول التوبة، و

  .اإلحسان: الفضل الزيادة واخلري، واإلفضال
  }ِذيَن اْعَتدَْوا ِمْنكُْم ِفي السَّْبِت فَقُلَْنا لَُهْم كُونُوا ِقَرَدةً َخاِسئَِنيَولَقَْد َعِلْمُتُم الَّ{ ٦٥اآلية 

  :فيه سبع مسائل
علمتم : وقيل. معناه عرفتم أعياهنم" علمتم"} َولَقَْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتدَْوا ِمْنكُْم ِفي السَّْبِت{: قوله تعاىل: األوىل

عرفت : فإذا قلت. والعلم متوجه إىل أحوال املسمى. عرفة متوجهة إىل ذات املسمىوالفرق بينهما أن امل. أحكامهم
فعلى األول يتعدى الفعل . علمت زيدا، فاملراد به العلم بأحواله من فضل ونقص: زيدا، فاملراد شخصه وإذا قلت

ى األخفش ولقد علمت وعلى الثاين إىل مفعولني وحك. مبعىن عرفتم" علمتم: "إىل مفعول واحد، وهو قول سيبويه
الَِّذيَن {. كل هذا مبعىن املعرفة، فاعلم] ٦٠: األنفال[} ال تعلموهنم اهللا يعلمهم: "ويف التنزيل. زيدا ومل أكن أعلمه

  .التجاوز، وقد تقدم. واالعتداء". الذين"صلة ] ٦٥: البقرة[} اْعَتدَْوا ِمْنكُْم ِفي السَّْبِت
ال : فقال له صاحبه. اذهب بنا إىل هذا النيب: قال يهودي لصاحبه: عسال قالروى النسائي عن صفوان بن : الثانية

: فأتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسأاله عن تسع آيات بينات، فقال هلم. تقل نيب لو مسعك فإن له أربعة أعني
حلق وال متشوا بربيء إىل سلطان ال تشركوا باهللا شيئا وال تسرفوا وال تزنوا وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال با"

" . وال تسحروا وال تأكلوا الربا وال تقذفوا احملصنة وال تولوا يوم الزحف وعليكم خاصة يهود أال تعدوا يف السبت
  فما: "قال. نشهد أنك نيب: فقبلوا يديه ورجليه وقالوا

وخرجه . اف إن اتبعناك أن تقتلنا يهودإن داود دعا بأال يزال من ذريته نيب وإنا خن: قالوا" مينعكم أن تتبعوين 
  .إن شاء اهللا تعاىل" سبحان"وسيأيت لفظه يف سورة . حديث حسن صحيح: الترمذي وقال

واألول قول احلسن وأهنم . معناه يف يوم السبت، وحيتمل أن يريد يف حكم السبت} ِفي السَّْبِت{: قوله تعاىل: الثالثة
زعم ابن رومان أهنم كانوا يأخذ الرجل : وروى أشهب عن مالك قال. أخذوا فيه احليتان على جهة االستحالل

منهم خيطا ويضع فيه وهقة وألقاها يف ذنب احلوت، ويف الطرف اآلخر من اخليط وتد وتركه كذلك إىل األحد، مث 
. تطرق الناس حني رأوا من صنع ال يبتلى، حىت كثر صيد احلوت ومشي به يف األسواق، وأعلن الفسقة بصيده

فأصبح . ال نساكنكم، فقسموا القرية جبدار: إن الناهني قالوا: ويقال. فقامت فرقة فنهت وجاهرت بالنهي واعتزلت
إن للناس لشأنا، فعلوا على اجلدار فنظروا فإذا هم : الناهون ذات يوم يف جمالسهم ومل خيرج من املعتدين أحد، فقالوا

ة أنساهبا من اإلنس، وال يعرف اإلنس أنساهبم من القردة، قردة، ففتحوا الباب ودخلوا عليهم، فعرفت القرد
صار : قال قتادة. أمل ننهكم فتقول برأسها نعم: فجعلت القردة تأيت نسيبها من اإلنس فتشم ثيابه وتبكي، فيقول

م إهن: قول من قال" األعراف"وسيأيت يف . الشبان قردة، والشيوخ خنازير، فما جنا إال الذين هنوا وهلك سائرهم



  .واهللا أعلم. إهنم مل يفترقوا إال فرقتني: وهو أصح من قول من قال. كانوا ثالث فرق
هو مأخوذ من السبوت : وقيل. إن األشياء سبتت ومتت خلقتها: والسبت مأخوذ من السبت وهو القطع، فقيل

  .الذي هو الراحة والدعة
. ل قوم جيوز أن تكون هذه القردة منهمقا: قال الزجاج. واختلف العلماء يف املمسوخ هل ينسل على قولني

املمسوخ ال ينسل وإن القردة واخلنازير وغريمها كانت قبل : وقال اجلمهور. واختاره القاضي أبو بكر بن العريب
  ذلك، والذين مسخهم اهللا قد هلكوا

مل : قال ابن عباس. امومل يبق هلم نسل، ألنه قد أصاهبم السخط والعذاب، فلم يكن هلم قرار يف الدنيا بعد ثالثة أي
وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن عطية. يعش مسخ قط فوق ثالثة أيام، ومل يأكل ومل يشرب ومل ينسل

  .وثبت أن املمسوخ ال ينسل وال يأكل وال يشرب وال يعيش أكثر من ثالثة أيام
ه على صحة القول األول من قوله صلى اهللا وأما ما احتج به ابن العريب وغري. هذا هو الصحيح من القولني: قلت

فقدت أمة من بين إسرائيل ال يدرى ما فعلت وال أراها إال الفأر أال تروهنا إذا وضع هلا ألبان اإلبل مل : "عليه وسلم
رواه أبو هريرة أخرجه مسلم، وحبديث الضب رواه مسلم أيضا عن أيب ". تشربه وإذا وضع هلا ألبان الشاء شربته

ال أدري لعله من القرون : "أيت، النيب صلى اهللا عليه وسلم بضب فأىب أن يأكل منه، وقال: ابر، قال جابرسعيد وج
رأيت يف اجلاهلية : ويف البخاري عن عمرو بن ميمون أنه قال: قال ابن العريب. فمتأول على ما يأيت" اليت مسخت

قد "وسقط يف بعضها، وثبت يف نص احلديث ثبت يف بعض نسخ البخاري . قردة قد زنت فرمجوها فرمجتها معهم
وكأن البهائم بقيت فيهم معارف الشرائع حىت : فإن قيل: قال ابن العريب. وسقط هذا اللفظ عند بعضهم" زنت

نعم كذلك كان، ألن اليهود غريوا الرجم فأراد اهللا أن يقيمه يف : ورثوها خلفا عن سلف إىل زمان عمرو؟ قلنا
 احلجة على ما أنكروه من ذلك وغريوه، حىت تشهد عليهم كتبهم وأحبارهم مسوخهم حىت يكون أبلغ يف

ومسوخهم، حىت يعلموا أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون، وحيصي ما يبدلون وما يغريون، ويقيم عليهم احلجة من 
  .حيث ال يشعرون وينصر نبيه عليه السالم وهم ال ينصرون

وأما ما ذكره من قصة عمرو فذكر احلميدي يف مجع . يف شيء منه هذا كالمه يف األحكام، وال حجة: قلت
حكى أبو مسعود الدمشقي أن لعمرو بن ميمون األودي يف الصحيحني حكاية من رواية حصني عنه : الصحيحني

  .رأيت يف اجلاهلية قردة اجتمع عليها قردة: قال

أخرجه البخاري من كتابه، فبحثنا عن ذلك كذا حكى أبو مسعود ومل يذكر يف أي موضع . فرمجوها فرمجتها معهم
وليس يف رواية النعيمي عن الفربري أصال شيء . فوجدناه يف بعض النسخ ال يف كلها، فذكر يف كتاب أيام اجلاهلية
قال نعيم : والذي قال البخاري يف التاريخ الكبري. من هذا اخلرب يف القردة، ولعلها من املقحمات يف كتاب البخاري

رأيت يف اجلاهلية فردة اجتمع عليها قرود : خربنا هشيم عن أيب بلج وحصني عن عمرو بن ميمون قالبن محاد أ
فإن صحت هذه الرواية فإمنا أخرجها البخاري داللة على أن عمرو ". قد زنت"وليس فيه . فرمجوها فرمجتها معهم

أبو عمر يف االستيعاب عمرو بن ميمون وذكر . بن ميمون قد أدرك اجلاهلية ومل يبال بظنه الذي ظنه يف اجلاهلية
معدود يف كبار التابعني من الكوفيني، وهو الذي رأى الرجم يف اجلاهلية من القردة إن صح "وأن كنيته أبو عبداهللا 

وقد ذكره البخاري عن نعيم عن هشيم عن حصني عن عمرو بن ميمون األودي خمتصرا . ذلك، ألن رواته جمهولون
ورواه عباد بن العوام عن حصني كما . فرمجتها معهم -يعين القردة  -ية قردة زنت فرمجوها رأيت يف اجلاهل: قال



وأما القصة بطوهلا فإهنا تدور على عبدامللك بن مسلم عن عيسى بن حطان، وليسا ممن حيتج . رواه هشيم خمتصرا
ولو صح لكانوا من . ود يف البهائموهذا عند مجاعة أهل العلم منكر إضافة الزىن إىل غري مكلف، وإقامة احلد. هبما

وال أراها إال : "وأما قوله عليه السالم يف حديث أيب هريرة". اجلن، ألن العبادات يف اإلنس واجلن دون غريمها
وما كان مثله، فإمنا كان ظنا وخوفا ألن يكون الضب " ال أدري لعله من القرون اليت مسخت: "ويف الضب" الفأر

خ، وكان هذا حدسا منه صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يوحى إليه أن اهللا مل جيعل للمسخ نسال، والفأر وغريمها مما مس
فلما أوحى إليه بذلك زال عنه ذلك التخوف، وعلم أن الضب والفأر ليسا مما مسخ، وعند ذلك أخربنا بقوله صلى 

مل يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل هلم  إن اهللا: "هي مما مسخ؟ فقال: اهللا عليه وسلم ملن سأله عن القردة واخلنازير
وهذا نص صريح صحيح رواه عبداهللا بن مسعود أخرجه مسلم يف " . نسال وإن القردة واخلنازير كانوا قبل ذلك

  وثبتت النصوص بأكل الضب حبضرته وعلى مائدته ومل ينكر،. كتاب القدر

ري هذه اآلية أنه إمنا مسخت قلوهبم فقط، وردت وروي عن جماهد يف تفس. وباهللا توفيقنا. فدل على صحة ما ذكرنا
  .ومل يقله غريه من املفسرين فيما أعلم، واهللا أعلم. أفهامهم كأفهام القردة

نعت، وإن شئت جعلته خربا ثانيا لكان، } خَاِسئَِني{. خرب كان" قردة"} فَقُلَْنا لَُهْم كُونُوا ِقَرَدةً َخاِسئَِني{: قوله تعاىل
: وقوله تعاىل. خسأته فخسأ وخسئ، واخنسأ أي أبعدته فبعد: يقال. ومعناه مبعدين". كونوا"يف  أوحاال من الضمري

. أي تباعدوا] ١٠٨: املؤمنون[} اْخَسأُوا ِفيَها{: أي مبعدا وقوله تعاىل] ٤: امللك[} َيْنقَِلبْ إِلَْيَك الَْبَصُر َخاِسئاً{
قمؤ : يقال. ويكون اخلاسئ مبعىن الصاغر القميء. خسأخسأ الرجل خسوءا، وخسأته : قال الكسائي. تباعد سخط

  .صغرته وذللته، فهو قميء على فعيل: وأقمأته. الرجل قماء وقماءة صار قميئا، وهو الصاغر الذليل
  }فََجَعلَْناَها َنكَاالً ِلَما َبْيَن َيدَْيَها َوَما َخلْفََها َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَني{ ٦٦اآلية 

القرية، إذ : وقيل. العقوبة: ويف اجملعول نكاال أقاويل، قيل. نصب على املفعول الثاين} َجَعلَْناَها َنكَاالًفَ{: قوله تعاىل
والنكل . الزجر والعقاب: والنكال. احليتان، وفيه بعد: وقيل. األمة اليت مسخت: معىن الكالم يقتضيها وقيل

َنكل ونِكل، ألن الدابة متنع به : ويقال للجام الثقيل. أي مينع ومسيت القيود أنكاال ألهنا ينكل هبا،. القيود: واألنكال
وقال . إصابة األعداء بعقوبة تنكل من وراءهم، أي جتبنهم: والتنكيل. ونكل عن األمر ينكل، ونكل ينكل إذا امتنع

  :الشيء الذي ينكل باإلنسان، قال: واملنكل: ابن دريد. النكال العقوبة: األزهري
  مبنكل فارم على أقفائهم

  .ملا بني يدي املسخة ما قبلها من ذنوب القوم: قال ابن عباس والسدي} ِلَما َبْيَن َيَديَْها{: قوله تعاىل
جعلت املسخة نكاال ملا مضى من الذنوب، وملا : قال الفراء. ملن يعمل مثل تلك الذنوب} وما خلفها{: قوله تعاىل

وروى احلكم عن جماهد . وهذا قول جيد، والضمريان للعقوبة: ةقال ابن عطي. يعمل بعدها ليخافوا املسخ بذنوهبم
وعن ابن . وهو أشبه باملعىن، واهللا أعلم: واختاره النحاس، قال. ملن حضر معهم وملن يأيت بعدهم: عن ابن عباس
ن صيد م" وما خلفها"من ذنوهبم " ملا بني يديها: "وقال قتادة. من القرى" ملا بني يديها وما خلفها. "عباس أيضا

  .احليتان
والعظة . التخويف: والوعظ. عطف على نكال، ووزهنا مفعلة من االتعاظ واالنزجار} َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَّقَِني{: قوله تعاىل
وخص املتقني وإن كانت موعظة : قال املاوردي. الوعظ التذكري باخلري فيما يرق له القلب: قال اخلليل. االسم

وموعظة "واللفظ يعم كل متق من كل أمة وقال الزجاج : كافرين املعاندين قال ابن عطيةللعاملني لتفردهم هبا عن ال



فيصيبهم ما أصاب : ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم أن ينتهكوا من حرم اهللا جل وعز ما هناهم عنه" للمتقني
  .أصحاب السبت إذ انتهكوا حرم اهللا يف سبتهم

َن هِ إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَنْ َتذَْبحُوا َبقََرةً قَالُوا أَتَتَِّخذَُنا ُهزُواً قَالَ أَُعوذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمَوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِم{ ٦٧اآلية 
  }الَْجاِهِلَني
  :فيه أربع مسائل} َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَنْ َتذَْبحُوا َبقَرَةً{: قوله تعاىل
بالسكون، وحذف الضمة من الراء " يأمركم"حكي عن أيب عمرو أنه قرأ } إن اهللا يأمركم{: قوله تعاىل: األوىل
ال جيوز هذا ألن الراء حرف اإلعراب، وإمنا الصحيح عن أيب عمرو انه كان خيتلس : قال أبو العباس املربد. لثقلها
وقد تقدم معىن الذبح فال ". تذحبوا"نصب } بَقَرَةً{ي َتذَْبحُوا أ" يأمركم"يف موضع نصب بـ } أَنْ َتذَْبُحوا{. احلركة

  .معىن إلعادته

مقدم يف املعىن على مجيع } قََتلُْتْم َنفْساً{مقدم يف التالوة وقوله } إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُمْ أَنْ َتذَْبُحوا بَقَرَةً{: قوله تعاىل: الثانية
وجيوز أن يكون . يف النزول مقدما، واألمر بالذبح مؤخرا" قتلتم: "ون قولهوجيوز أن يك. ما ابتدأ به من شأن البقرة

ترتيب نزوهلا على حسب تالوهتا، فكأن اهللا أمرهم بذبح البقرة حىت ذحبوها مث وقع ما وقع يف أمر القتل، فأمروا أن 
ن الواو ال توجب مقدما يف املعىن على القول األول حسب ما ذكرنا، أل" وإذ قتلتم"يضربوه ببعضها، ويكون 

َحتَّى إِذَا َجاَء أَْمُرَنا َوفَاَر التَّنُّوُر قُلَْنا { : ونظريه يف التنزيل يف قصة نوج بعد ذكر الطوفان وانقضائه يف قوله. الترتيب
 عطف عليه فذكر إهالك من هلك منهم مث]. ٤٠: هود[} إِالَّ قَِليلٌ -اْحِملْ ِفيَها ِمْن كُلٍّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ إىل قوله

فذكر الركوب متأخرا يف اخلطاب، ومعلوم ]. ٤١: هود[} َوقَالَ اْركَبُوا ِفيَها بِْسمِ اللَِّه َمجَْراَها َوُمْرَساَها{: بقوله
ُه ِعَوَجا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدِه الِْكَتاَب َولَْم َيجَْعلْ لَ{ : وكذلك قوله تعاىل. أن ركوهبم كان قبل اهلالك

  .أنزل على عبده الكتاب قيما ومل جيعل له عوجا، ومثله يف القرآن كثري: وتقديره]. ١٩: هود[} ِقَيماً
الذبح أوىل، : وقيل. ال خالف بني العلماء أن الذبح أوىل يف الغنم، والنحر أوىل يف اإلبل، والتخري يف البقر: الثالثة

ال أعلم أحدا حرم أكل ما حنر مما يذبح، أو ذبح مما : قال ابن املنذر. ملذبحألنه الذي ذكره اهللا، ولقرب املنحر من ا
أحكام الذبح والذابح " املائدة"وسيأيت يف سورة . وقد يكره املرء الشيء وال حيرمه. وكره مالك ذلك. ينحر

 -وإمنا أمروا : قال املاوردي. ىلمستوىف إن شاء اهللا تعا] ٣: املائدة[} إِالَّ َما ذَكَّْيُتْم{: وشرائطهما عند قوله تعاىل
بذبح بقرة دون غريها، ألهنا من جنس ما عبدوه من العجل ليهون عندهم ما كان يرونه من تعظيمه،  -واهللا أعلم 

وهذا املعىن علة يف ذبح البقرة، وليس بعلة يف جواب السائل، . وليعلم بإجابتهم ما كان يف نفوسهم من عبادته
  .ا القتيل بقتل حي، فيكون أظهر لقدرته يف اختراع األشياء من أضدادهاولكن املعىن فيه أن حيي

البقرة : وقيل. البقرة اسم لألنثى، والثور اسم للذكر مثل ناقه ومجل وامرأة ورجل} َبقَرَةً{: قوله تعاىل: الرابعة
  :واصله من قولك. واحد البقر، األنثى والذكر سواء

ومنه الباقر ألىب جعفر حممد بن علي زين العابدين، ألنه بقر . باحلرث وتثريه بقر بطنه، أي شقه، فالبقرة تشق األرض
ويف حديث ابن عباس يف . ثوب يشق فتلقيه املرأة يف عنقها من غري كمني: والبقرية. العلم وعرف أصله، أي شقه

البقر اسم : زهريقال األ. بقر نظر موضع املاء، فرأى املاء حتت األرض: قال مشر". فبقر األرض"شأن اهلدهد 
. واحد الثريان: والثور". إن الباقر"وقرأ عكرمة وابن يعمر . يقال بقري وباقر وبيقور: ابن عرفة. للجنس ومجعه باقر

ويف . قبيلة من العرب: وثور. اجلبل: وثور. الطحلب: والثور. والثور القطعة من األقط. السيد من الرجال: والثور



ثار يثور ثورا وثورانا إذا انتشر يف األفق ويف : يعين انتشاره، يقال" غب ثور الشفقووقت العشاء ما مل ي: "احلديث
  .تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به: قال مشر" . من أراد العلم فليثور القرآن: "احلديث
إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَنْ َتذَْبحُوا {: مهذا جواب منهم ملوسى عليه السالم ملا قال، هل} قَالُوا أَتَتَِّخذَُنا ُهزُواً{: قوله تعاىل

امسه عاميل واشتبه أمر قاتله عليهم، ووقع بينهم : وذلك أهنم وجدوا قتيال بني أظهرهم قيل] ٦٧: البقرة[} َبقَرَةً
لوا وذلك قبل نزول القسامة يف التوراة، فسأ -نقتتل ورسول اهللا بني أظهرنا، فأتوه وسألوه البيان : خالف، فقالوا

موسى أن يدعو اهللا فسأل موسى عليه السالم ربه فأمرهم بذبح بقرة، فلما مسعوا ذلك من موسى وليس يف ظاهره 
وقرأ . اللعب والسخرية، وقد تقدم: أتتخذنا هزؤا؟ واهلزء: جواب عما سألوه عنه واحتكموا فيه عنده، قالوا

أَُعوذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ {: موسى عليه السالم بقوله بالياء، أي قال ذلك بعضهم لبعض فأجاهبم" أيتخذنا"اجلحدري 
ألن اخلروج عن جواب السائل املسترشد إىل اهلزء جهل، فاستعاذ منه عليه السالم، ] ٦٧: البقرة[} ِمَن الَْجاِهلَِني

  نا هزؤا،أتتخذ: فاستعاذ من اجلهل، كما جهلوا يف قوهلم. واجلهل نقيض العلم. ألهنا صفة تنتفي عن األنبياء

وال يصح إميان من قال لنيب قد ظهرت . ملن خيربهم عن اهللا تعاىل، وظاهر هذا القول يدل على فساد اعتقاد من قاله
أتتخذنا هزؤا؟ ولو قال ذلك اليوم أحد عن بعض أقوال النيب صلى لوجب : إن اهللا يأمرك بكذا: معجزته، وقال

الطبع واجلفاء واملعصية، على حنو ما قال القائل للنيب صلى  وذهب قوم إىل أن ذلك منهم على جهة غلظ. تكفريه
اعدل يا حممد ويف : وكما قال له اآلخر. إن هذه لقسمة ما أريد هبا وجه اهللا: اهللا عليه وسلم يف قسمة غنائم حنني

  .هذا كله أدل دليل على قبح اجلهل، وأنه مفسد للدين
وجعلها حفص واوا مفتوحة، ألهنا . اهلمزة جتعلها بني الواو واهلمزة مفعول ثان، وجيوز ختفيف} ُهُزواً{: قوله تعاىل

وجيوز حذف الضمة من الزاي كما ". السفهاء ولكن: "مهزة مفتوحة قبلها ضمة فهي جتري على البدل، كقوله
ألخفش عن وحكى ا. } وَلَْم َيكُْن لَُه كُفُواً أََحٌد{هزؤا، كما قرأ أهل الكوفة، وكذلك : حتذفها من عضد، فتقول

التخفيف والتثقيل، حنو العسر واليسر : عيسى بن عمر أن كل اسم على ثالثة أحرف أوله مضموم ففيه لغتان
َوَجَعلُوا لَهُ {: وأما قوله تعاىل. ومثله ما كان من اجلمع على فعل ككتب وكتب، ورسل ورسل، وعون وعون.واهلزء

على ما يأيت يف موضعه إن . هزء وكفء، ألنه على فعل، من األصلفليس مثل ] ١٥: الزخرف[} ِمْن ِعَباِدِه ُجْزءاً إ
  .شاء اهللا تعاىل

يف اآلية دليل على منع االستهزاء بدين اهللا ودين املسلمني ومن جيب تعظيمه، وأن ذلك جهل وصاحبه : مسألة
. ن ميزح واألئمة بعدهوليس املزاح من االستهزاء بسبيل، أال ترى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كا. مستحق للوعيد

: وقد بلغنا أن رجال تقدم إىل عبيداهللا بن احلسن وهو قاضي الكوفة فمازحه عبيداهللا فقال: قال ابن خويز منداد
وابن وجدت املزاج : ال جتهل أيها القاضي فقال له عبيداهللا: جبتك هذه من صوف نعجة أو صوف كبش؟ فقال له

عبيداهللا، ألنه رآه جاهال ال يعرف املزح من االستهزاء، وليس أحدمها من  جهال فتال عليه هذه اآلية، فأعرض عنه
  .اآلخر بسبيل

ْيَن ذَِلَك فَافَْعلُوا َما قَالُوا اْدُع لََنا رَبََّك ُيَبيِّْن لََنا َما ِهَي قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ ال فَارٌِض َوال بِكٌْر َعَوانٌ َب{ ٦٨اآلية 
  }ُتْؤَمُرونَ
هذا تعنيت منهم وقلة طواعية، ولو امتثلوا األمر وذحبوا أي بقرة كانت حلصل } قَالُوا اْدعُ لََنا َربََّك{: قوله تعاىل

وحنو ذلك روى . املقصود، لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم، قاله ابن عباس وأبو العالية وغريمها



  ".ادع"ولغة بىن عامر . احلسن البصري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .حقيقته وذاته اليت هو عليها: ابتداء وخرب وماهية الشيء} َما ِهَي{جمزوم على جواب األمر، } ُيَبيِّْن{: قوله تعاىل
خ قبل وقت يف هذا دليل على جواز النس} قَالَ إِنَّهُ َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ ال فَارٌِض َوال بِكٌْر َعَوانٌ َبْيَن ذَِلَك{: قوله تعاىل

يف ثالثني : الفعل، ألنه ملا أمر ببقرة اقتضى أي بقرة كانت، فلما زاد يف الصفة نسخ احلكم األول بغريه، كما لو قال
. وكذلك ههنا ملا عني الصفة صار ذلك نسخا للحكم املتقدم. من اإلبل بنت خماض، مث نسخه بابنة لبون أو حقة

  :ويقال للشيء القدمي فارض، قال الراجز. أي أسنتوقد فرضت تفرض فروضا، . املسنة: والفارض
  حمامل فيها رجال فرض... شيب أصداغي فرأسي أبيض 

  :يعين هرمي، قال آخر
  تساق إليه ما تقوم على رجل... لعمرك قد أعطيت جارك فارضا 

  :أي قدميا، وقال آخر
  له قروء كقروء احلائض... يا رب ذي ضغن علي فارض 

خرب مبتدأ مضمر، أي ال هي " ال فارض: "وقيل. عطف" وال بكر. "فع على الصفة لبقرةر" ال فارض"و. أي قدمي
الفارض اليت قد ولدت بطونا : وقيل. فاعلمه" مسلمة"وكذلك " ال تسق احلرث"، وكذلك "ال ذلول"فارض وكذا 

. الصغرية اليت مل حتمل: والبكر. كثرية فيتسع جوفها لذلك، ألن معىن الفارض يف اللغة الواسع، قال بعض املتأخرين
  :األول من األوالد، قال: والبكر. وحكى القتيب أهنا اليت ولدت

  أصبحت مين كذراع من عضد... يا بكر بكرين ويا خلب الكبد 
. وبفتحها الفيت من اإلبل. ما مل يفتحله الفحل، وهي مكسورة الباء: والبكر أيضا يف إناث البهائم وبين آدم

د ولدت بطنا أو بطنني، وهي أقوى ما تكون من البقر وأحسنه، خبالف اخليل، قال الشاعر النصف اليت ق: والعوان
  :يصف فرسا

  وال بعوان ذات لون خمصف... كميت هبيم اللون ليس بفارض 
. العوان من البقرة هي اليت قد ولدت مرة بعد مرة: وقال جماهد. إذا ارتفع البلق من بطنه إىل جنبه: فرس أخصف
إذا كان قبلها : وحرب عوان. إن العوان النخلة الطويلة، وهي فيما زعموا لغة ميانية: ويقال. للغةوحكاه أهل ا

  :حرب بكر، قال زهري
  ضروس هتر الناس أنياهبا عصل... إذا لقحت حرب عوان مضرة 

واو بضم ال" عون"بضم العني وسكون الواو ومسع " عون"أي ال هي صغرية وال هي مسنة، أي هي عوان، ومجعها 
  .وحكى الفراء من العوان عونت تعوينا. وقد تقدم. كرسل

جتديد لألمر وتأكيد وتنبيه على ترك التعنت فما تركوه وهذا يدل على أن مقتضى } فَافَْعلُوا َما ُتؤَْمُرونَ{: قوله تعاىل
على الفور،  األمر الوجوب كما تقول الفقهاء، وهو الصحيح على ما هو مذكور يف أصول الفقه، وعلى أن األمر

وهو مذهب أكثر الفقهاء أيضا ويدل على صحة ذلك أنه تعاىل استقصرهم حني مل يبادروا إىل فعل ما أمروا به 
  :فقال

ال، بل على التراخي، ألنه مل يعنفهم على التأخري واملراجعة يف : وقيل]. ٧١: البقرة[} فَذََبُحوَها َوَما كَاُدوا َيفَْعلُونَ{
  .ز مندادقال ابن خوي. اخلطاب



  }َتُسرُّ النَّاِظرِيَن قَالُوا اْدُع لََنا رَبََّك ُيَبيِّْن لََنا َما لَوُْنَها قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ َصفَْراُء فَاِقٌع لَْوُنَها{ ٦٩اآلية 
بـ " لوهنا"وجيوز نصب . اخلرب" لوهنا"دأة واستفهام مبت" ما"} قَالُوا اْدعُ لََنا َربَّكَ ُيَبيِّْن لََنا َما لَْوُنهَا{: قوله تعاىل

وفالن . النوع: واللون. واللون واحد األلوان وهو هيئة كالسواد والبياض واحلمرة. زائدة" ما"، وتكون "يبني"
  :إذا كان ال يثبت على خالق واحد وحال واحد، قال: متلون

  غري هذا بك أمجل... كل يوم تتلون 
قال األخفش هو مجاعة، واحدها . الدقل، وهو ضرب من النخل: واللون. يه أثر النضجإذا بدا ف: ولون البسر تلوينا

  .لينة
حىت القرن : قال مكي عن بعضهم. مجهور املفسرين أهنا صفراء اللون، من الصفرة املعروفة} َصفَْراُء{: قوله

معناه سوداء، " صفراء: "وعن احلسن أيضا. كانت صفراء القرن والظلف فقط: وقال احلسن وابن جبري. والظلف
  :قال الشاعر

  هن صفر أوالدها كالزبيب... تلك خيلي منه وتلك ركايب 
} كَأَنَُّه جَِمالٌَت ُصفٌْر{واألول أصح ألنه الظاهر، وهذا شاذ ال يستعمل جمازا إال يف اإلبل، قال اهللا تعاىل : قلت

لسواد ملا أكده بالفقوع، وذلك نعت خمتص ولو أراد ا. وذلك أن السود من اإلبل سوادها صفرة] ٣٣: املرسالت[
أسود حالك وحَلَكوك وُحلْكوك، ودجوجي وغربيب، وأمحر : بالصفرة، وليس يوصف السواد بذلك تقول العرب

  قال. قانئ، وأبيض ناصع وهلق وهلاق ويقق، وأخضر ناضر، وأصفر فاقع، هكذا نص نقلة اللغة عن العرب

وفقع . وفواقع الدهر بوائقه. سوء احلال: واإلفقاع. إذا خلصت صفرته يقال فقع لوهنا يفقع فقوعا: الكسائي
هنى عن التفقيع يف الصالة، وهي الفرقعة، وهي غمز األصابع حىت : بأصابعه إذا صوت، ومنه حديث ابن عباس

فيه اهلاء يف معرفة وال نكرة، ألن فيها ألف التأنيث وهى مالزمة فخالفت اهلاء، ألن ما " صفراء"ومل ينصرف . تنقض
  .ينصرف يف النكرة، كفاطمة وعائشة

  .يريد خالصا لوهنا ال لون فيها سوى لون جلدها} فَاِقٌع لَْوُنهَا{: قوله تعاىل
الصفرة تسر : كأن شعاع الشمس خيرج من جلدها، وهلذا قال ابن عباس: قال وهب} َتُسرُّ النَّاظِرِيَن{: قوله تعاىل
من لبس نعلي : وقال علي بن أىب طالب رضي اهللا عنه. ، حكاه عنه النقاشوحض على لباس النعال الصفر. النفس

وهنى ابن الزبري . حكاه عنه الثعليب} صَفَْراُء فَاِقٌع لَوُْنَها َتُسرُّ النَّاظِرِيَن{: جلد أصفر قل مهه، ألن اهللا تعاىل يقول
معناه يف مستها : وقال أبو العالية. بتعج" تسر"ومعىن . وحممد بن أيب كثري عن لباس النعال السود، ألهنا هتم

  .ومنظرها فهي ذات وصفني، واهللا أعلم
  }ُدونَقَالُوا اْدُع لََنا رَبََّك ُيَبيِّْن لََنا َما ِهَي إِنَّ الَْبقََر َتشَاَبَه َعلَْيَنا َوإِنَّا إِنْ َشاَء اللَُّه لَمُْهَت{ ٧٠اآلية 

وذكر البقر ألنه مبعىن اجلمع، . سألوا سؤاال رابعا، ومل ميتثلوا األمر بعد البيان} ْينَاإِنَّ الَْبقََر َتَشاَبَه َعلَ{: قوله تعاىل
وقال . مجع البقرة باقر وباقور وبقر: قال قطرب. فذكره للفظ تذكري البقر" إن البقر تشابه علينا: "ولذلك قال
وقرأ . املعىن إن جنس البقر: ال الزجاجوق. وجيمع بقر على باقورة، حكاه النحاس: الباقر مجع باقرة، قال: األصمعي

بالتاء وشد الشني، جعله فعال مستقبال } إِنَّ الَْبقَرَ َتشَاَبَه َعلَْيَنا{احلسن فيما ذكر النحاس، واألعرج فيما ذكر الثعليب 
  كقراءهتما،" تشبه"وقرأ جماهد . واألصل تتشابه، مث أدغم التاء يف الشني. وأنثه



وهو غلط، ألن التاء يف هذا الباب ال : قال أبو حامت. بتشديد الشني" تشاهبت"مصحف أيب ويف . إال أنه بغري ألف
إن "وجيوز . جعله فعال مستقبال، وذكر البقر وأدغم" إن الباقر يشابه"وقرأ حيىي بن يعمر . تدغم إال يف املضارعة

بتخفيف الشني " يشابه"وال جيوز : النحاس. بتخفيف الشني وضم اهلاء، وحكاها الثعليب عن احلسن" البقر تشابه
والبقر والباقر والبيقور والبقري لغات مبعىن، . والياء، وإمنا جاز يف التاء ألن األصل تتشابه فحذفت الجتماع التاءين

ألن } إِنَّ الْبَقََر َتشَاَبَه َعلَْيَنا{: وقيل إمنا قالوا". تشابه"والعرب تذكره وتؤنثه، وإىل ذلك ترجع معاين القراءات يف 
فتنا كقطع الليل تأيت "وجوه البقر تشابه، ومنه حديث حذيفة بن اليمان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ذكر 

  .إن البقر تشابه علينا: ووجوه البقر تتشابه، ولذلك قالت بنو إسرائيل. يريد أهنا يشبه بعضها بعضا". كوجوه البقر
استثناء منهم، ويف استثنائهم يف هذا السؤال األخري إنابة وانقياد، ودليل } لَُمْهَتُدونََوإِنَّا إِنْ َشاَء اللَُّه {: قوله تعاىل

" . لوما استثنوا ما اهتدوا إليها أبدا: "وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. ندم على عدم موافقة األمر
يف موضع جزم بالشرط، " شاء"و. ماما بهفقدم على ذكر االهتداء اهت. وتقدير الكالم وإنا ملهتدون إن شاء اهللا

  .وعند أيب العباس املربد حمذوف. وما عملت فيه" إن"وجوابه عند سيبويه اجلملة 
ئْتَ وا الْآنَ جِقَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ ال ذَلُولٌ ُتِثُري اَألْرَض َوال َتسِْقي الْحَْرثَ ُمَسلََّمةٌ ال ِشَيةَ ِفيَها قَالُ{ ٧١اآلية 

  }بِالَْحقِّ فَذََبُحوَها َوَما كَادُوا َيفَْعلُونَ
ال : "قال األخفش. بالرفع على، الصفة لبقرة" ال ذلول"قرأ اجلمهور } قَالَ إِنَّهُ َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ ال ذَلُولٌ{: قوله تعاىل

وجيوز ال هي . ى النفي واخلرب مضمربالنصب عل" ال ذلول"وقرأ أبو عبدالرمحن السلمي . نعته وال جيوز نصبه" ذلول
بكسر "بقرة مذللة بينة الذل : مل يذللها العمل، يقال" ال ذلول"ومعىن . ذلول، ال هي تسقى احلرث، هي مسلمة

  .أي هي بقرة صعبة غري ريضة مل تذلل بالعمل". بضم الذال"ورجل ذليل بني الذل ". الذال

وكانت : قال احلسن. وضع رفع على الصفة للبقرة أي هي بقرة ال ذلول مثريةيف م" تثري"} ُتِثُري اَألْرَض{: قوله تعاىل
تلك البقرة وحشية وهلذا وصفها اهللا تعاىل بأهنا ال تثري األرض وال تسقي احلرث أي ال يسىن هبا لسقي الزرع وال 

هنا كانت حترث وال فعل مستأنف واملعىن إجياب احلرث هلا وأ" تثري: "وقال قوم. والوقف ههنا حسن. يسقى عليها
ما ذكره النحاس، عن علي بن : أحدمها: والقول األول أصح لوجهني" ال ذلول"والوقف على هذا التأويل . تسقي

، فلو كان مستأنفا ملا مجع بني الواو "وال تسقي احلرث"مستأنفا، ألن بعده " تثري"ال جيوز أن يكون : سليمان أنه قال
} ال ذَلُولٌ{: األرض لكانت اإلثارة قد ذللتها، واهللا تعاىل قد نفى عنها الذل بقوله الثاين أهنا لو كانت تثري". ال"و

  :يف غري العمل مرحا ونشاطا، كما قال امرؤ القيس} تُِثُري اَألْرَض{وحيتمل أن تكون : قلت
  إثارة نباث اهلواجر خممس... يهيل ويذري تربه ويثريه 

: حتريكها وحبثها، ومنه احلديث: وإثارة األرض. معطوف عليه، فتأمله" وال تسقي"مستأنفا، " تثري"فعلى هذا يكون 
ويف . وقد تقدم" من أراد العلم فليثور القرآن: "ويف رواية أخرى" أثريوا القرآن فإنه علم األولني واآلخرين"

  .وسيأيت. ما حرث وزرع: واحلرث. أي قلبوها للزراعة] ٩: الروم[} َوأَثَارُوا اَألْرَض{: التنزيل
وبه قال . يف هذه اآلية أدل دليل على حصر احليوان بصفاته، وإذا ضبط بالصفة وحصر هبا جاز السلم فيه: مسألة

وكذلك كل ما يضبط بالصفة، لوصف اهللا تعاىل يف كتابه وصفا يقوم . مالك وأصحابه واألوزاعي والليث والشافعي
أخرجه " . تصف املرأة املرأة لزوجها حىت كأنه ينظر إليهاال : "مقام التعيني، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم الصفة تقوم مقام الرؤية، وجعل صلى اهللا عليه وسلم دية اخلطأ يف ذمة من . مسلم
  وهو يرد قول. أوجبها عليه دينا إىل أجل ومل جيعلها على احللول



وروي عن ابن . ال جيوز السلم يف احليوان: سن بن صاحل حيث قالواالكوفيني أيب حنيفة وأصحابه والثوري واحل
مسعود وحذيفة وعبدالرمحن بن مسرة، ألن احليوان ال يوقف على حقيقة صفته من مشي وحركة، وكل ذلك يزيد 

  .وسيأيت حكم السلم وشروطه يف آخر السورة يف آية الدين، إن شاء اهللا تعاىل. يف مثنه ويرفع من قيمته
وجيوز أن يكون وصفا، أي أهنا بقرة مسلمة من العرج وسائر العيوب، قاله . أي هي مسلمة} ُمَسلََّمةٌ{: تعاىلقوله 

يعين سليمة القوائم ال أثر فيها : وقال احلسن. مسلمة من العمل لنفي اهللا العمل عنها: وال يقال. قتادة وأبو العالية
  .للعمل

فيها لون خيالف معظم لوهنا، هي صفراء كلها ال بياض فيها وال محرة وال سواد، أي ليس } ال ِشَيةَ ِفيهَا{: قوله تعاىل
وشي حذفت الواو كما حذفت من يشي، واألصل يوشي، ونظريه الزنة " شية"وأصل . } فَاِقٌع لَوُْنهَا{: كما قال

وجهه وقوائمه يف : وثور موشى. والشية مأخوذة من وشي الثوب إذا نسج على لونني خمتلفني. والعدة والصلة
واش، حىت يغري الكالم ويلونه فجعله ضروبا ويزين منه ما : وال يقال ملن من. الشية اللون: قال ابن عرفة. سواد
فرس أبلق، وكبش أخرج، وتيس أبرق، وغراب أبقع، : ويقال. كثروا: ووشى بنو فالن. الكثرة: والوشي. شاء

  .غةوثور أشيه كل ذلك مبعىن البلقة، هكذا نص أهل الل
وهذه األوصاف يف البقرة سببها أهنم شددوا فشدد اهللا عليهم، ودين اهللا يسر، والتعمق يف سؤال األنبياء وغريهم 

أن رجال من بين إسرائيل ولد : وروي يف قصص هذه البقرة روايات تلخيصها. من العلماء مذموم، نسأل اهللا العافية
ومات الرجل، فلما . للهم إين أستودعك هذه العجلة هلذا الصيبا: له ابن، وكانت له عجلة فأرسلها يف غيضة وقال

إن أباك استودع اهللا عجلة لك فاذهب فخذها، فذهب فلما رأته البقرة : كرب الصيب قالت له أمه وكان برا هبا
 جاءت إليه حىت أخذ بقرنيها وكانت مستوحشة فجعل يقودها حنو أمه، فلقيه بنو إسرائيل ووجدوا بقرة على الصفة

  وكان قيمتها على. اليت أمروا هبا، فساموه فاشتط عليهم

أرضوه يف : إن هذا اشتط علينا، فقال هلم: ما روي عن عكرمة ثالثة دنانري، فأتوا به موسى عليه السالم وقالوا
 :وذكر مكي. مبلء مسكها دنانري: وقيل. بوزهنا عشر مرات: السدي. ملكه، فاشتروها منه بوزهنا مرة، قاله عبيدة

  .أن هذه البقرة نزلت من السماء ومل تكن من بقر األرض فاهللا أعلم
قطع ألف الوصل، " قالوا اآلن: "وحكى األخفش. أي بينت احلق، قاله قتادة} قَالُوا اآلنَ جِئَْت بِالْحَقِّ{: قوله تعاىل
وقرأ " عادا لوىل"نة وأيب عمرو نظريه قراءة أهل املدي. بإثبات الواو" قالوا الن"وحكى وجها آخر . يا اهللا: كما يقال
قال . بتخفيف اهلمز مع حذف الواو اللتقاء الساكنني" قال الن"وقراءة أهل املدينة . باهلمز" قالوا اآلن"الكوفيون 
أنت : مبين على الفتح ملخالفته سائر ما فيه األلف والالم، ألن األلف والالم دخلتا لغري عهد، تقول" اآلن: "الزجاج

وهو عبارة عما بني . فبنيت كما بين هذا، وفتحت النون اللتقاء الساكنني. ا، فاملعىن إىل هذا الوقتإىل اآلن هن
  .املاضي واملستقبل

وهذا إخبار . وقد تقدم أول السورة. كاد أن يفعل، تشبيها بعسى: أجاز سيبويه} َوَما كَاُدوا َيفَْعلُونَ{: قوله تعاىل
خوفا من : وقيل. لغالء مثنها: وقال القرظي حممد بن كعب. إىل أمر اهللاعن تثبيطهم يف ذحبها وقلة مبادرهتم 

  .الفضيحة على أنفسهم يف معرفة القاتل منهم، قاله وهب بن منبه
  }َوإِذْ قََتلُْتمْ َنفْساً فَادَّاَرأُْتْم ِفيَها وَاللَُّه ُمخْرٌِج َما كُْنُتْم َتكُْتُمونَ{ ٧٢اآلية 

. وإذ قتلتم نفسا فادارأمت فيها: هذا الكالم مقدم على أول القصة، التقدير} ساً فَادَّارَأُْتْم ِفيهَاقََتلُْتْم َنفْ{: قوله تعاىل



الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدهِ الِْكتَاَب َولَْم َيجَْعلْ لَُه ِعَوَجا {: وهذا كقوله. إن اهللا يأمركم بكذا: فقال موسى
  .أي أنزل على عبده قيما ومل جيعل له عوجا، ومثله كثري، وقد بيناه أول القصة] ٢ - ١: الكهف[} ِقَيماً

البنة له حسناء احب أن يتزوجها ابن عمها فمنعه عمه، فقتله ومحله من قريته إىل : أحدمها: ويف سبب قتله قوالن
كان فقريا وادعى قتله على بعض  قتله طلبا ملرياثه، فإنه: الثاين. ألقاه بني قريتني: وقيل. قرية أخرى فألقاه هناك

كان لبين إسرائيل مسجد له اثنا عشر بابا لكل باب قوم يدخلون منه، فوجدوا قتيال يف : قال عكرمة. األسباط
نَّ {: سبط من األسباط، فادعى هؤالء على هؤالء، وادعى هؤالء على هؤالء، مث أتوا موسى خيتصمون إليه فقال

اختلفتم ": ادارأمت"ومعىن . اآلية] ٧٢: البقرة[} ادارأمت"ومعىن . اآلية] ٦٧: البقرة[} ذَْبحُوا َبقَرَةًاللََّه َيأُْمرُكُْم أَنْ َت
وأصله تدارأمت مث أدغمت التاء يف الدال، وال جيوز االبتداء باملدغم، ألنه ساكن فزيد ألف . وتنازعتم، قال جماهد

  .الوصل
، وجيوز حذف التنوين على "خمرج"يف موضع نصب بـ } َما كُْنُتْم{. ابتداء وخرب} َواللَُّه ُمْخرٌِج{: قوله تعاىل
  .مجله يف موضع خرب كان والعائد حمذوف التقدير تكتمونه} كُْتُمونَ{. اإلضافة

قتل هذا الرجل : قال ابن عباس. وعلى القول بأنه قتله طلبا ملرياثه مل يرث قاتل عمد من حينئذ، قاله عبيدة السلماين
أن قصة أحيحة بن اجلالح يف عمه " موطئه"وحكى مالك رمحه اهللا يف . ومبثله جاء شرعنا: قال ابن عطية. عمه لريثه

وال خالف بني العلماء أنه . هي كانت سبب أال يرث قاتل، مث ثبت ذلك اإلسالم كما ثبت كثريا من نوازل اجلاهلية
ويرث قاتل اخلطأ من املال . مهور كلهم أهل بدعال يرث قاتل العمد من الدية وال من املال، إال فرقة شذت عن اجل

 ٠وال يرث من الدية يف قول مالك واألوزاعي وأيب ثور والشافعي، ألنه ال يتهم على أنه قتله لريثه ويأخذ ماله 
ال يرث القاتل عمدا وال خطأ شيئا من املال : وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي يف قول له آخر

ال يرث القاتل : ورواه الشعيب عمر وعلي وزيد قالوا. وهو قول شريح وطاوس والشعيب والنخعي. الدية وال من
يرث قاتل اخلطأ من الدية ومن : وقالت طائفة من البصريني. وروي عن جماهد القوالن مجيعا. عمدا وال خطا شيئا

  .آية املواريث إن شاء اهللا تعاىلوقول مالك أصح، على ما يأيت بيانه يف . املال مجيعا، حكاه أبو عمر

  }فَقُلَْنا اْضرُِبوهُ بَِبْعِضَها كَذَِلَك ُيحْيِي اللَُّه الَْموَْتى َويُرِيكُْم آيَاِتِه لََعلَّكُمْ َتْعِقلُونَ{ ٧٣اآلية 
يه يركب خلق بعجب الذنب، إذ ف: وقيل. باللسان ألنه آلة الكالم: قيل} فَقُلَْنا اضْرُِبوُه بَِبْعضَِها{: قوله تعاىل
بعظم من عظامها، واملقطوع به عضو من أعضائها، فلما ضرب به حيي وأخرب : وقيل. بالفخذ: وقيل. اإلنسان

  .بقاتله مث عاد ميتا كما كان
دمي عند : استدل مالك رمحه اهللا يف رواية ابن وهب وابن القاسم على صحة القول بالقسامة بقول املقتول: مسألة

دمي عند فالن، أو : وهو الصحيح، ألن قول املقتول: ومنعه الشافعي ومجهور العلماء، قالوا. فالن، أو فالن قتلين
وال خالف أن دم املدعى عليه معصوم إباحته إال بيقني، وال يقني مع . فالن قتلين، خرب حيتمل الصدق والكذب

انت معجزة وأخرب تعاىل أنه حيييه، وأما قتيل بين إسرائيل فك. االحتمال، فبطل اعتبار قول املقتول دمي عند فالن
املعجزة كانت يف إحيائه، فلما : قال ابن العريب. وذلك يتضمن اإلخبار بقاتله خربا جزما ال يدخله احتمال، فافترقا
وهذا فن دقيق من العلم مل يتفطن له إال مالك، . صار حيا كان كالمه كسائر كالم الناس كلهم يف القبول والرد

أنه إذا أخرب وجب صدقه، فلعله أمرهم بالقسامة معه واستبعد ذلك البخاري والشافعي ومجاعة من وليس يف القرآن 
  .كيف يقبل قوله يف الدم وهو ال يقبل قوله يف درهم: العلماء فقالوا



اختلف العلماء يف احلكم بالقسامة، فروي عن سامل وأيب قالبة وعمر بن عبدالعزيز واحلكم بن عيينة التوقف : مسألة
احلكم بالقسامة ثابت : وقال اجلمهور. وإليه مال البخاري، ألنه أتى حبديث القسامة يف غري موضعه. يف احلكم هبا

] يبدأ فيها املدعون باألميان فإن حلفوا: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث اختلفوا يف كيفية احلكم هبا، فقالت طائفة
هذا قول أهل املدينة والليث والشافعي وأمحد وأيب . ميينا وبرئوا استحقوا، وإن نكلوا حلف املدعى عليهم مخسني

  وذهبت. وهو مقتضى حديث حويصة وحميصة، خرجه األئمة مالك وغريه. ثور

روي هذا عن عمر بن اخلطاب والشعيب والنخعي، وبه . طائفة إىل أنه يبدأ باألميان املدعى عليهم فيحلفون ويربؤون
فبدأ باألميان املدعى عليهم وهم : جوا حبديث شعبة بن عبيد عن بشري بن يسار، وفيهقال الثوري والكوفيون، واحت

ومبا رواه أبو داود عن الزهري عن أىب سلمة بن عبدالرمحن عن رجال من األنصار أن النيب صلى اهللا عليه . اليهود
حنلف على : فقالوا" استحقوا: "فأبو ا، فقال لألنصار" . أحيلف منكم مخسون رجال: "وسلم قال لليهود وبدأ هبم

وبقوله عليه . الغيب يا رسول اهللا فجعلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دية على يهود، ألنه وجد بني أظهرهم
  .فعينوا" ولكن اليمني على املدعى عليه: "السالم
لو يعطى الناس "الم وهذا هو األصل املقطوع به يف الدعاوى الذي نبه الشرع على حكمته بقوله عليه الس: قالوا

: رد عليهم أهل املقالة األوىل فقالوا" بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني على املدعى عليه
ومل يتابع سعيد يف هذه : حديث سعيد بن عبيد يف تبدية اليهود وهم عند أهل احلديث، وقد أخرجه النسائي وقال

ري عن سهل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بدأ باملدعني حيىي بن سعيد وابن الرواية فيما أعلم، وقد أسند حديث بش
وإن كان أرسله مالك . عيينة ومحاد بن زيد وعبدالوهاب الثقفي وعيسى بن محاد وبشر بن املفضل، فهؤالء سبعة

عترض خبرب فال جيوز أن ي: قال أبو حممد األصيلي. فقد وصله مجاعة احلفاظ، وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد
فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة من أبل : واحد على خرب مجاعة، مع أن سعيد بن عبيد قال يف حديثه

الصدقة، والصدقة ال تعطى يف الديات وال يصاحل هبا عن غري أهلها، وحديث أيب داود مرسل فال تعارض به 
قال ابن . أن هذا احلكم أصل بنفسه حلرمة الدماءاألحاديث الصحاح املتصلة، وأجابوا عن التمسك باألصل ب

ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه، واحلكم بظاهر : املنذر
ذلك جيب، إال أن خيص اهللا يف كتابه أو على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم حكما يف شيء من األشياء فيستثىن من 

فمما دل عليه الكتاب إلزام القاذف حد املقذوف إذا مل يكن معه أربعة شهداء يشهدون له على . ة هذا اخلربمجل
  صدق ما رمي به املقذوف وخص

ومما خصته السنة حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم . من رمى زوجته بأن أسقط عنه احلد إذا شهد أربع شهادات
البينة على من ادعى : "عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوقد روى ابن جريج عن عطاء . بالقسامة

وقد احتج مالك هلذه املسألة يف موطئه مبا فيه كفاية، . خرجه الدارقطين" . واليمني على من أنكر إال يف القسامة
  .فتأمله هناك

قول مالك والليث وأمحد وأيب  واختلفوا أيضا يف وجوب القود بالقسامة، فأوجبت طائفة القود هبا، وهو: مسألة
وروى أبو داود عن " . أحتلفون وتستحقون دم صاحبكم: "ثور، لقوله عليه السالم حلويصة وحميصة وعبدالرمحن

قال . عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل رجال بالقسامة من بين نضر بن مالك
بيه عن جده صحيحة، وكذلك أبو عمر بن عبدالرب يصحح حديث عمرو نسخة عمرو بن شعيب عن أ: الدارقطين



رأيت علي بن املديين وأمحد بن حنبل واحلميدي وإسحاق بن راهويه حيتجون : بن شعيب، وحيتج به، وقال البخاري
اس، روي هذا عن عمر وابن عب. ال قود بالقسامة، وإمنا توجب الدية: وقالت طائفة. به قاله الدارقطين يف السنن

وهو قول النخعي واحلسن، وإليه ذهب الثوري والكوفيون الشافعي وإسحاق، واحتجوا مبا رواه مالك عن ابن أيب 
إما أن يدوا صاحبكم وإما أن : "ليلى بن عبداهللا عن سهل بن أيب حثمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قوله لألنصار

وتستحقون دم : "ومعىن قوله عليه السالم: القود، قالواوهذا يدل على الدية ال على : قالوا" . يؤذنوا حبرب
دية دم قتيلكم ألن اليهود ليسوا بأصحاب هلم، ومن استحق دية صاحبه فقد استحق دمه، ألن الدية قد " صاحبكم

  .تؤخذ يف العمد فيكون ذلك استحقاقا للدم
صدق مدعي القتل، كشهادة العدل  أمارة تغلب على الظن: واللوث. املوجب للقسامة اللوث وال بد منه: مسألة

وقد اختلف يف . الواحد على رؤية القتل، أو يرى املقتول يتشحط يف دمه، واملتهم حنوه أو قربه عليه آثار القتل
كذا يف رواية ابن القاسم . والشاهد العدل لوث. هو قول املقتول دمي عند فالن: اللوث والقول به، فقال مالك

  .عنه

. وروى ابن وهب أن شهادة النساء لوث. أنه يقسم مع الشاهد غري العدل ومع املرأةوروى أشهب عن مالك 
: قال القاضي أبو بكر بن العريب. وذكر حممد عن ابن القاسم أن شهادة املرأتني لوث دون شهادة املرأة الواحدة

وأخذ به ابن : قال. إيلهو أحب : وقال حممد. اختلف يف اللوث اختالفا كثريا، مشهور املذهب أنه الشاهد العدل
أن اجملروح أو املضروب إذا قال دمي عند فالن ومات : وروي عن عبدامللك بن مروان. القاسم وابن عبداحلكم

وقال . قتلين فالن: واحتج مالك بقتيل بين إسرائيل أنه قال. وبه قال مالك والليث بن سعد. كانت القسامة
وأوجب الثوري والكوفيون القسامة بوجود . نة وإن مل يكونوا عدوالاللوث الشاهد العدل، أو يأيت ببي: الشافعي

إذا وجد قتيل يف حملة قوم وبه أثر حلف أهل : القتيل فقط، واستغنوا عن مراعاة قول املقتول وعن الشاهد، قالوا
ن تقوم البينة على ذلك املوضع أهنم مل يقتلوه ويكون عقله عليهم، وإذا مل يكن، به أثر مل يكن على العاقلة شيء إال أ

وهذا مما أمجع عليه عندنا، وهو قول ضعيف خالفوا فيه أهل العلم، وال سلف هلم فيه، وهو : وقال سفيان. واحد
وذهب مالك والشافعي إىل . خمالف للقرآن والسنة، وألن فيه إلزام العاقلة ماال بغري بينة ثبتت عليهم وال إقرار منهم

أنه هدر، ال يؤخذ به أقرب الناس دارا، ألن القتيل قد يقتل مث يلقى على باب قوم  أن القتيل إذا وجد يف حملة قوم
وقد قال عمر بن . ليلطخوا به، فال يؤاخذ مبثل ذلك حىت تكون األسباب اليت شرطوها يف وجوب القسامة

  .عبدالعزيز هذا مما يؤخر فيه القضاء حىت يقضي اهللا فيه يوم القيامة
ال يقول مالك بالقسامة إال باللوث، فلم أورد حديث القسامة وال : سعدة قلت للنسائيقال القاسم بن م: مسألة

أنزل مالك العداوة اليت كانت بينهم وبنب اليهود مبنزلة اللوث، وأنزل اللوث أو قول امليت : لوث فيه؟ قال النسائي
: هللا الذي ضرب ببعض البقرة فقالوأصل هذا يف قصة بين إسرائيل حني أحيا ا: قال ابن أيب زيد. مبنزلة العداوة

  :قال الشافعي. وال نرى قول املقتول لوثا، كما تقدم: قتلين فالن، وبأن العداوة لوث قال الشافعي

إذا كان بني قوم وقوم عداوة ظاهرة كالعداوة اليت كانت بني األنصار واليهود، ووجد قتيل يف أحد الفريقني وال 
  .خيالطهم غريهم وجبت القسامة فيه

هو على أهل اخلطة وليس على : واختلفوا يف القتيل بوجد يف احمللة اليت أكراها أرباهبا، فقال أصحاب الرأي: مسألة
السكان شيء، فإن باعوا دورهم مث وجد قتيل فالدية على املشتري وليس على السكان شيء، وإن كان أرباب 



دور الغيب وليس على السكان الذين وجد القتيل بني الدور غيبا وقد أكروا دورهم فالقسامة والدية على أرباب ال
  .أظهرهم شيء

وحكى هذا القول عن ابن . القسامة والدية على السكان يف الدور: مث رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال
لى هو ع: قال الثوري وحنن نقول. أيب ليلى، واحتج بأن أهل خيرب كانوا عماال سكانا يعملون فوجد القتيل فيهم

: وقال الشافعي. القول قول ابن أيب ليلى يف القسامة ال يف الدية: وقال أمحد. أصحاب األصل، يعين أهل الدور
وهذا : قال ابن املنذر. وذلك كله سواء، وال عقل وال قود إال ببينة تقوم، أو ما يوجب القسامة فيقسم األولياء

  .أصح
يقسم مخسني : "ا، لقول عليه السالم يف حديث حويصة وحميصةوال حيلف يف القسامة أقل من مخسني ميين: مسألة

فإن كان املستحقون مخسني حلف كل واحد منهم ميينا واحدة، فإن كانوا أقل من ذلك أو " . منكم على رجل منهم
وال حيلف يف العمد أقل من اثنني من الرجال، ال . نكل منهم من ال جيوز عفوه ردت األميان عليهم حبسب عددهم

هذا . ف فيه الواحد من الرجال وال النساء، حيلف األولياء ومن يستعني هبم األولياء من العصبة مخسني مييناحيل
وروى مطرف عن مالك أنه ال حيلف مع املدعى عليه أحد . مذهب مالك والليث والثوري واألوزاعي وأمحد وداود

ال : قال الشافعي. هبا أنفسهم، وهو قول الشافعي وحيلف هم أنفسهم كما لو كانوا واحدا فأكثر مخسني ميينا يربئون
وال حيلف على مال ويستحقه إال من له امللك لنفسه أومن جعل اهللا له . يقسم إال وارث، كان القتل عمدا أو خطأ

وبه قال أبو ثور واختاره ابن املنذر وهو الصحيح، ألن من . امللك من الورثة، والورثة يقسمون على قدر مواريثهم
  مث مقصود هذه. دع عليه مل يكن له سبب يتوجه عليه فيه مينيمل ي

حيلف فيها الواحد من الرجال والنساء، : وقال مالك يف اخلطأ. األميان الرباءة من الدعوى ومن مل يدع عليه بريء
ب فمهما كملت مخسني ميينا من واحد أو أكثر استحق احلالف مرياثه، ومن نكل مل يستحق شيئا، فإن جاء من غا

ال يرى . هذا قول مالك املشهور عنه، وقد روى عنه أنه. حلف من األميان ما كان جيب عليه لو حضر حبسب مرياثه
  .يف اخلطأ قسامة

  .وتتميم مسائل القسامة وفروعها وأحكامها مذكور يف كتب الفقه واخلالف، وفيما ذكرناه كفاية، واهللا املوفق
شرع من قبلنا شرع لنا، وقال به طوائف من املتكلمني وقوم من الفقهاء، يف قصة البقرة هذه دليل على أن : مسألة

هو الذي تقتضيه : واختاره الكرخي ونص عليه ابن بكري القاضي من علمائنا، وقال القاضي أبو حممد عبدالوهاب
على ما يأيت إن ] ٩٠: عاماألن[} فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه{: أصول مالك ومنازعه يف كتبه، وإليه مال الشافعي، وقد قال اهللا

  .شاء اهللا تعاىل
أي كما أحيا هذا بعد موته كذلك حييي اهللا كل من مات فالكاف يف موضع } كَذَِلَك ُيحْيِي اللَُّه الَْمْوَتى{: قوله تعاىل

أي  كي تعقلوا وقد تقدم" لعلكم تعقلون. "أي عالماته وقدرته} َويُرِيكُْم آَياتِِه{نصب، ألنه نعت ملصدر حمذوف 
  .احلصون: متتنعون من عصيانه وعقلت نفسي عن كذا أي منعتها منه واملعاقل

جَُّر ِمْنُه اَألْنهَارُ ثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَهَِي كَالِْحجَاَرِة أَْو أََشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ ِمَن الِْحَجاَرِة لََما َيتَفَ{ ٧٤اآلية 
  }لُونَشَّقَُّق فََيخُْرُج ِمْنُه الَْماُء َوإِنَّ مِْنَها لََما يَْهبِطُ ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَمَوإِنَّ ِمْنَها لََما َي

الصالبة والشدة واليبس وهي عبارة عن خلوها من اإلنابة : القسوة} ثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك{: قوله تعاىل
  :قال أبو العالية وقتادة وغريمها. ذعان آليات اهللا تعاىلواإل



املراد قلوب ورثة القتيل، ألهنم حني حيي وأخرب بقاتله وعاد إىل : وقال ابن عباس. املراد قلوب مجيع بين إسرائيل
تكذيبا كذب، بعد ما رأوا هذه اآلية العظمى، فلم يكونوا قط أعمى قلوبا، وال أشد : موته أنكروا قتله، وقالوا

قال رسول اهللا صلى اهللا : روى الترمذي عن عبداهللا بن عمر قال. لنبيهم منهم عند ذلك، لكن نفذ حكم اهللا بقتله
ال تكثروا الكالم بغري ذكر اهللا فإن كثرة الكالم بغري ذكر اهللا قسوة للقلب وإن أبعد الناس من اهللا : "عليه وسلم

أربعة من الشقاء مجود : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالويف مسند البزار عن أنس " . القلب القاسي
  " .العني وقساء القلب وطول األمل واحلرص على الدنيا

]. ٢٤: اإلنسان[} آِثماً أَْو كَفُوراً{: قيل هي مبعىن الواو كما قال" أو"} فَهَِي كَالِْحَجاَرِة أَْو أََشدُّ قَْسوَةً{: قوله تعاىل
  :وقال الشاعر} ذْراًُعذْراً أَْو ُن{

  نال اخلالفة أو كانت له قدرا
املعىن بل ] ١٤٧: الصافات[} َوأَْرَسلَْناُه إِلَى مِائَِة أَلْفٍ أَْو َيزِيُدونَ{: هي مبعىن بل، كقوله تعاىل: وقيل. أي وكانت
  :وقال الشاعر. يزيدون

  وصورهتا أو أنت يف العني أملح... بدت مثل الشمس يف رونق الضحى 
  :معناها اإلهبام على املخاطب، ومنه قول أيب األسود الدؤيل: بل أنت وقيلأي 

  وعباسا ومحزة أو عليا... أحب حممدا حبا شديدا 
  ولست مبخطئ إن كان غيا... فإن يك حبهم رشدا أصبه 

: قالشككت : وقد قيل أليب األسود حني قال ذلك. ومل يشك أبو األسود أن حبهم رشد ظاهر، وإمنا قصد اإلهبام
أو كان شاكا من : وقال] ٢٤: سبأ[} وَإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم لََعلَى ُهدىً أَْو ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{: كال، مث استشهد بقوله تعاىل

  معناها التخيري، أي شبهوها باحلجارة: وقيل! أخرب هبذا

ن، وتعلم الفقه أو احلديث أو جالس احلسن أو ابن سريي: تصيبوا، أو بأشد من احلجارة تصيبوا، وهذا كقول القائل
بل هي على باهبا من الشك، ومعناها عندكم أيها املخاطبون ويف نظركم أن لو شاهدمت قسوهتا : قيل. النحو

} إِلَى ِمائَِة أَلٍْف أَْو َيزِيُدونَ{: أهي كاحلجارة أو أشد من احلجارة؟ وقد قيل هذا املعىن يف قوله تعاىل: لشككتم
إمنا أراد اهللا تعاىل أن فيهم من قلبه كاحلجر، وفيهم من قلبه أشد من احلجر : ت فرقةوقال] ١٤٧: الصافات[

  .هم فرقتان: فاملعىن
. ، ألن املعىن فهي مثل احلجارة أو أشد"كاحلجارة"أشد مرفوع بالعطف على موضع الكاف يف قوله } أَْو أََشدُّ{

  .واملعىن واحد" قساوة"وقرأ أبو حيوة . ب على التمييزنص} قَْسوَةً{و . بالفتح عطف على احلجارة" أشد"وجيوز أو 
. قد تقدم معىن االنفجار} َوإِنَّ ِمَن الِْحَجاَرةِ لََما َيتَفَجَُّر ِمْنُه اَألنَْهاُر َوإِنَّ مِْنَها لََما َيشَّقَُّق فََيخُْرُج ِمْنُه الَْماُء{: قوله تعاىل

عبارة عن العيون اليت مل تعظم حىت تكون أهنارا، أو عن ويشقق أصله بتشقق، أدغمت التاء يف الشني، وهذه 
بتشديد " ملا يتشقق" "ملا يتفجر"بالنون، وقرأ " ينشقق"وقرأ ابن مصرف . احلجارة اليت تتشقق وإن مل جير ماء منفسح

عذر : قال قتادة. بالنون وكسر اجليم" ينفجر"وقرأ مالك بن دينار . وهي قراءة غري متجهة. يف املوضعني" ملا"
جيوز ملا تتفجر بالتاء، وال جيوز ملا تتشقق بالتاء، ألنه إذا قال تتفجر : قال أبو حامت. احلجارة ومل يعذر شقي بين آدم

جيوز ما أنكره على املعىن، ألن املعىن وأن منها حلجارة : قال النحاس. أنثه بتأنيث األهنار، وهذا ال يكون يف تشقق
بيد فالن ورجليه : والشق واحد الشقوق، فهو يف األصل مصدر، تقول. ما تتشقق، وأما يشقق فمحمول على لفظ



شقاق، إمنا الشقاق داء يكون بالدواب، وهو تشقق يصيب أرساغها ورمبا ارتفع إىل وظيفها، عن : شقوق، وال تقل
  :يف قوله" ما"و. الصبح: والشق. يعقوب

على لفظ ما، وجيوز منها على املعىن، وكذلك " منه. "تأكيديف موضع نصب، ألهنا اسم إن والالم لل} لََما َيَتفَجَُّر{
  .يف املوضعني، خمففة من الثقيلة" وإن"وقرأ قتادة . } َوإِنَّ ِمنَْها لََما َيشَّقَُّق فََيْخُرُج ِمْنهُ الَْماُء{

و أنفع من قلوبكم، خلروج املاء منها يقول إن من احلجارة ما ه} َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيْهبِطُ ِمْن َخْشَيةِ اللَِّه{: قوله تعاىل
من حجر، وال خرج منه ماء إال من خشية اهللا، . ما تردى حجر من رأس جبل، وال تفجر هنر: قال جماهد. وترديها

": وإن منها ملا يهبط من خشية اهللا: "وقال بعض املتكلمني يف قوله. ومثله عن ابن جريج. نزل بذلك القرآن الكرمي
لفظة اهلبوط جماز، وذلك أن احلجارة ملا كانت القلوب تعترب خبلقها، وختشع بالنظر : وقيل. السحابالربد اهلابط من 

وحكى الطربي . ناقة تاجرة، أي تبعث من يراها على شرائها: إليها، أضيف تواضع الناظر إليها، كما قالت العرب
، وكما قال زيد } ُيرِيُد أَنْ َينْقَضَّ{: قوله عن فرقة أن اخلشية للحجارة مستعارة، كما استعريت اإلرادة للجدار يف

  :اخليل
  سور املدينة واجلبال اخلشع... ملا أتى خرب الزبري تواضعت 

راجع إىل القلوب ال إىل احلجارة أي من القلوب ملا خيضع من } َوإِنَّ ِمنَْها{: وذكر ابن حبر أن الضمري يف قوله تعاىل
  .خشيه اهللا

للفظ، واألول صحيح، فإنه ال ميتنع أن يعطى بعض اجلمادات املعرفة فيعقل، كالذي روي كل ما قيل حيتمله ا: قلت
عن اجلذع الذي كان يستند إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خطب، فلما حتول عنه حن، وثبت عنه أنه 

  إن حجرا كان يسلم علي يف اجلاهلية: "قال

قال يل ثبري اهبط فإين أخاف أن يقتلوك على : "اهللا عليه وسلم قال وكما روي أن النيب صلى" . إين ألعرفه اآلن
إِنَّا َعَرضَْنا اَألمَاَنةَ َعلَى السََّماوَاِت وَاَألْرضِ {: ويف التنزيل. إيل يا رسول اهللا: فناداه حراء" . ظهري فيعذبين اهللا

} قُْرآنَ َعلَى جََبلٍ لََرأَْيَتُه خَاِشعاً ُمَتَصدِّعاً ِمْن َخْشَيِة اللَِّهلَْو أَْنَزلَْنا َهذَا الْ{: وقال. اآلية] ٧٢: األحزاب[} َوالْجِبَالِ
  .إن شاء اهللا تعاىل" سبحان"يعين تذلال وخضوعا، وسيأيت هلذا مزيد بيان يف سورة ] ٢١: احلشر[

احلجاز، وعلى لغة متيم يف موضع  يف موضع نصب على لغة أهل" بغافل"} َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ{: قوله تعاىل
فََمْن َيْعَملْ {أي عن عملكم حىت ال يغادر صغرية وال كبرية إال حيصيها عليكم، } َعمَّا َتْعَملُونَ{والياء توكيد . رفع

إىل عائد إال أن جيعلها مبعىن " ام"وال حتتاج ] ٨، ٧: الزلزلة[} ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخيْراً يََرُه َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة شَّراً يََرُه
بالياء، واملخاطبة على هذا حملمد " يعلمون"وقرأ ابن كثري . الذي فيحذف العائد لطول االسم، أي عن الذي تعملونه

  .عليه السالم

  اجمللد الثاين
  )تابع(تفسري سورة البقرة 

ٌق ِمنُْهْم َيْسَمُعونَ كَالَم اللَِّه ثُمَّ ُيَحرِّفُوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعقَلُوُه َوُهمْ أَفََتطَْمُعونَ أَنْ ُيؤِْمُنوا لَكُْم َوقَْد كَانَ فَرِي{ ٧٥اآلية 
  }َيْعلَُمونَ

  :فيه أربع مسائل



هذا استفهام فيه معىن اإلنكار، كأنه أيأسهم من إميان هذه الفرقة } أَفََتطَْمُعونَ أَنْ ُيْؤِمنُوا لَكُْم{: قوله تعاىل: األوىل
وذلك أن األنصار . واخلطاب ألصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم. أي إن كفروا فلهم سابقة يف ذلكمن اليهود، 

اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم : وقيل. كان هلم حرص على إسالم اليهود للحلف واجلوار الذي كان بينهم
يف موضع " أن"و. ء الذين مضواأي ال حتزن على تكذيبهم إياك، وأخربه أهنم من أهل السو. خاصة، عن ابن عباس

فهو  -خمفف  -طمع فيه طمعا وطماعية : يقال. نصب، أي يف أن يؤمنوا، نصب بأن، ولذلك حذفت منه النون
. أي صار كثري الطمع -بضم امليم  -طمع الرجل : ويقال يف التعجب. وأطمعه فيه غريه. طمع، على وزن فعل

  .تطمع وال متكن: وامرأة مطماع. بأطماعهم، أي بأرزاقهمأمر هلم األمري : رزق اجلند، يقال: والطمع
الفريق اسم مجع ال واحد له من لفظه، ومجعه يف أدىن العدد أفرقة، ويف } وَقَْد كَانَ فَرِيٌق ِمْنُهْم{: قوله تعاىل: الثانية

، ويكون "منهم"وجيوز أن يكون اخلرب ". كان"يف موضع نصب خرب } َيْسَمُعونَ{: قوله تعاىل. الكثري أفرقاء
  .نعتا لفريق وفيه ُبعد" يسمعون"

واعلم أن ناسا من : قال سيبويه. على مجع كلمة" كلم اهللا"وقرأ األعمش . قراءة اجلماعة} كَالَم اللَِّه{: قوله تعاىل
ـ مفعول " كالم اهللا. "بكسر اهلاء اتباعا لكسرة امليم، ومل يكن املسكن حاجزا حصينا عنده" منهم"ربيعة يقولون  ب

  واملراد السبعون الذين اختارهم موسى عليه". يسمعون"

هذا قول الربيع وابن إسحاق، ويف . السالم، فسمعوا كالم اهللا فلم ميتثلوا أمره، وحرفوا القول يف إخبارهم لقومهم
إن السبعني مسعوا ما مسع موسى فقد أخطأ، وأذهب بفضيلة موسى واختصاصه : ومن قال. هذا القول ضعف

مل يطيقوا مساعه، واختلطت أذهاهنم ورغبوا أن يكون موسى يسمع ويعيده هلم، : وقد قال السدي وغريه. مبالتكلي
: فلما فرغوا وخرجوا بدلت طائفة منهم ما مسعت من كالم اهللا على لسان نبيهم موسى عليه السالم، كما قال تعاىل

  ].٦: التوبة[} َحتَّى َيْسَمَع كَالَم اللَِّهَوإِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكَني اسَْتجَاَرَك فَأَجِْرهُ {
فقد روى الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس أن قوم موسى سألوا موسى أن يسأل ربه أن يسمعهم : فإن قيل

إين أنا اهللا ال إله إال أنا احلي القيوم أخرجتكم من مصر بيد رفيعة وذراع : "كالمه، فسمعوا صوتا كصوت الشبور
  ".شديدة
ذا حديث باطل ال يصح، رواه ابن مروان عن الكليب وكالمها ضعيف ال حيتج به وإمنا الكالم شيء خص ه: قلت

به موسى من بني مجيع ولد آدم، فإن كان كلم قومه أيضا حىت أمسعهم كالمه فما فضل موسى عليهم، وقد قال 
  .وهذا واضح]. ١٤٤: األعراف[} سَاالِتي وَبِكَالِميقَالَ َيا ُموَسى إِنِّي اْصطَفَيُْتَك َعلَى النَّاسِ بِرِ{: وقوله احلق

إنه مسع كالما : واختلف الناس مباذا عرف موسى كالم اهللا ومل يكن مسع قبل ذلك خطابه، فمنهم من قال: الثالثة
ليس حبروف وأصوات، وليس فيه تقطيع وال نفس، فحينئذ علم أن ذلك ليس هو كالم البشر وإمنا هو كالم رب 

إنه ملا مسع كالما ال من جهة، وكالم البشر يسمع من جهة من اجلهات الست، علم أنه ليس : وقال آخرون. العاملني
إن : وقيل فيه. إنه صار جسده كله مسامع حىت مسع هبا ذلك الكالم، فعلم أنه كالم اهللا: وقيل. من كالم البشر

عصاك، فألقاها فصارت ثعبانا، فكان ذلك عالمة ألق : املعجزة دلت على أن ما مسعه هو كالم اهللا، وذلك أنه قيل له
إنه قد كان أضمر يف : وقيل. هو اهللا جل وعز] ١٢: طه[} إِنِّي أََنا رَبَُّك{: على صدق احلال، وأن الذي يقول له

  نفسه شيئا ال يقف عليه



وسيأيت يف . جل وعزإال عالم الغيوب، فأخربه اهللا تعاىل يف خطابه بذلك الضمري، فعلم أن الذي خياطبه هو اهللا 
: القصص[} نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ الَْواِد اَألْيَمنِ ِفي الُْبقَْعِة الْمَُباَركَِة ِمَن الشََّجرَِة{: بيان معىن قوله تعاىل" القصص"سورة 
  .إن شاء اهللا تعاىل] ٣٠

التوراة فيجعلون احلرام حالال  هم علماء اليهود الذين حيرفون: قال جماهد والسدي} ثُمَّ ُيَحرِّفُوَنُه{: قوله تعاىل
وهذا توبيخ هلم، . أي عرفوه وعلموه} ِمْن بَْعِد َما َعقَلُوُه َوُهْم َيْعلَُمونَ{: قوله تعاىل. واحلالل حراما اتباعا ألهوائهم

  أي إن هؤالء اليهود قد سلفت آلبائهم أفاعيل سوء وعناد فهؤالء على ذلك السنن، فكيف تطمعون يف إمياهنم
ا الكالم أيضا على أن العامل باحلق املعاند فيه بعيد من الرشد، ألنه علم الوعد والوعيد ومل ينهه ذلك عن ودل هذ
  .عناده
َعلَْيكُمْ اللَُّه  َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آمَنَّا َوإِذَا َخال َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ قَالُوا أَُتَحدِّثُوَنُهمْ بَِما فََتَح{ - ٧٦: اآليتان

  }ِلُيَحاجُّوكُْم بِِه ِعْنَد َربِّكُْم أَفَال َتْعِقلُونَ
  }أََوال َيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ{ -٧٧

َوإِذَا َخال {: قوله تعاىللقيوا وقد تقدم : أصل لقوا. هذا يف املنافقني} َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا{: قوله تعاىل
اآلية يف اليهود، وذلك أن ناسا منهم أسلموا مث نافقوا } َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ قَالُوا أَُتَحدِّثُوَنُهْم بَِما فََتَح اللَُّه َعلَْيكُْم

أي } فََتَح اللَُّه َعلَْيكُْم أَُتَحدِّثُونَُهْم بَِما{: فكانوا حيدثون املؤمنني من العرب مبا عذب به آباؤهم، فقالت هلم اليهود
إن عليا ملا نازل : وقيل. حكم اهللا عليكم من العذاب، ليقولوا حنن أكرم على اهللا منكم، عن ابن عباس والسدي

يا رسول اهللا، ال تبلغ إليهم، وعرض : قريظة يوم خيرب مسع سب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانصرف إليه وقال
: وهنض إليهم، فلما رأوه أمسكوا، فقال هلم" شتمي منهم لو رأوين لكفوا عن ذلك أظنك مسعت: " له، فقال

  :فقالوا" أنقضتم العهد يا إخوة القردة واخلنازير أخزاكم اهللا وأنزل بكم نقمته"

روي هذا املعىن عن ! ما كنت جاهال يا حممد فال جتهل علينا، من حدثك هبذا؟ ما خرج هذا اخلرب إال من عندنا
  .جماهد

يف " خال"خلو، قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وتقدم معىن " خال"األصل يف } َوإِذَا َخال{: قوله تعاىل
َربََّنا افَْتْح بَْيَنَنا وََبْيَن قَْوِمَنا {: القضاء واحلكم، ومنه قوله تعاىل: والفتح عند العرب. حكم" فتح"ومعىن . أول السورة

بيين وبينك الفتاح، قيل ذلك ألنه : القاضي بلغة اليمن، يقال: أي احلاكمني، والفتاح} َخْيرُ الْفَاِتِحَنيبِالَْحقِّ َوأَْنَت 
إِنْ {: ، وقوله]٨٩: البقرة[} َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا{: النصر، ومنه قوله: والفتح. ينصر املظلوم على الظامل
  .ويكون مبعىن الفرق بني الشيئني]. ١٩: األنفال[} فَْتُحَتْسَتفِْتحُوا فَقَْد َجاَءكُمُ الْ

وناس : قال يونس. نصب بالم كي، وإن شئت بإضمار أن، وعالمة النصب، حذف النون} لُِيَحاجُّوكُْم{: قوله تعاىل
ومعىن . هي لغة بين العنرب: قال خلف األمحر. ألن الفتح األصل: قال األخفش. من العرب يفتحون الم كي

املعىن ليحتجوا عليكم بقولكم، يقولون كفرمت به : وقيل. ليعريوكم، ويقولوا حنن أكرم على اهللا منكم" جوكمليحا"
متسك بدين حممد : إن الرجل من اليهود كان يلقى صديقه من املسلمني فيقول له: وقيل. بعد أن وقفتم على صدقه

]. ٣١: الزمر[} ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الْقَِياَمِة ِعْنَد َربِّكُْم َتْخَتِصُمونَ{: قيل يف اآلخرة، كما قال} ِعْنَد َربِّكُْم{. فإنه نيب حقا
أي ليحاجوكم به يف ربكم، فيكونوا أحق به منكم لظهور احلجة " يف"مبعىن " عند: "وقيل. عند ذكر ربكم: وقيل

وحاججت فالنا . ريقالكالم املستقيم على اإلطالق، ومن ذلك حمجة الط: واحلجة. عليكم، وروي عن احلسن
. هو من قول األحبار لألتباع: قيل} أَفَال َتْعِقلُونَ{" . فحج آدم موسى: "ومنه احلديث. فحججته، أي غلبته باحلجة



هو خطاب من اهللا تعاىل للمؤمنني، أي أفال تعقلون أن بين إسرائيل ال يؤمنون وهم هبذه األحوال، مث وخبهم : وقيل
بالياء، وابن " يعلمون"وقرأ اجلمهور . فهو استفهام معناه التوبيخ والتقريع. اآلية} َيْعلَُمونَ أََوال{: توبيخا يتلى فقال

  .والذي أسروه كفرهم، والذي أعلنوه اجلحد به. حميصن بالتاء، خطابا للمؤمنني

  }الَّ َيظُنُّونََوِمنُْهْم أُمِّيُّونَ ال َيْعلَُمونَ الِْكَتابَ إِالَّ أََمانِيَّ َوإِنْ ُهْم إِ{ ٧٨: اآلية
  :فيه أربع مسائل

من اليهود واملنافقني أميون، أي من ال يكتب وال يقرأ، : وقيل. أي من اليهود} وَِمْنُهْم أُمِّيُّونَ{: قوله تعاىل: األوىل
ليه واحدهم أمي، منسوب إىل األمة األمية اليت هي على أصل والدة أمهاهتا مل تتعلم الكتابة وال قراءهتا، ومنه قوله ع

وقد قيل هلم إهنم أميون ألهنم مل يصدقوا بأم الكتاب، عن ابن . احلديث" إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب: "السالم
ومنهم : إمنا قيل هلم أميون لنزول الكتاب عليهم، كأهنم نسبوا إىل أم الكتاب، فكأنه قال: وقال أبو عبيدة. عباس

هم قوم من أهل الكتاب، رفع : وقيل. هم نصارى العرب: كعكرمة والضحا. أهل الكتاب ال يعلمون الكتاب
  هم اجملوس: علي رضي اهللا عنه. كتاهبم لذنوب ارتكبوها فصاروا أميني

  والقول األول أظهر، واهللا اعلم: قلت
َما لَُهمْ {: ، كقوله تعاىلههنا مبعىن لكن، فهو استثناء منقطع" إال"} ال َيْعلَُمونَ الِْكتَاَب إِالَّ أََمانِيَّ{: قوله تعاىل: الثانية

  :وقال النابغة]. ١٥٧: النساء[} بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ
  وال علم إال حسن ظن بصاحب... حلفت ميينا غري ذي مثنوية 

جاء كل ما : قال أبو حامت. خفيفة الياء، حذفوا إحدى الياءين استخفافا" إال أماين"وقرأ أبو جعفر وشيبة واألعرج 
هذا : وقال األخفش. من هذا النحو واحده مشدد، فلك فيه التشديد والتخفيف، مثل أثايف وأغاين وأماين، وحنوه

  :احلذف يف املعتل أكثر، كما قال الشاعر: قال النحاس. مفاتيح ومفاتح، وهي ياء اجلمع: كما يقال يف مجع مفتاح
  الرسوم البالقعثالث األثايف و... وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى 

واألماين مجع أمنية وهي التالوة، وأصلها أمنوية على وزن أفعولة، فأدغمت الواو يف الياء فانكسرت النون من أجل 
أي إذا تال ألقى ] ٥٢: احلج[} إِالَّ إِذَا َتمَنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِيَِّتِه{: الياء فصارت أمنية، ومنه قوله تعاىل

  :وقال كعب بن مالك. تالوته الشيطان يف
  وآخره القى محام املقادر... متىن كتاب اهللا أول ليله 

  :وقال آخر
  متين داود الزبور على رسل... متىن كتاب اهللا آخر ليله 

وقول بعض العرب . ما متنيت منذ أسلمت، أي ما كذبت: واألماين أيضا األكاذيب، ومنه قول عثمان رضي اهللا عنه
يف " أماين"وهبذا املعىن فسر ابن عباس وجماهد . أهذا شيء رويته أم شيء متنيته؟ أي افتعلته: دثالبن دأب وهو حي

: وقيل. يعين اهنم يتمنون على اهللا ما ليس هلم" إال أماين: "قال قتادة. واألماين أيضا ما يتمناه اإلنسان ويشتهيه. اآلية
  :وحكاه ابن حبر، وأنشد قول الشاعر مىن له أي قدر، قال اجلوهري،: األماين التقدير، يقال

  حىت تالقي ما ميين لك املاين... ال تأمنن وإن أمسيت يف حرم 
  .أي يقدر لك املقدر

: امللك[} إِِن الْكَاِفُرونَ إِالَّ ِفي غُُرورٍ{: مبعىن ما النافية، كما قال تعاىل" إن"} َوإِنْ ُهْم إِالَّ َيظُنُّونَ{: قوله تعاىل: الثالثة



يكذبون وحيدثون، ألهنم ال علم هلم بصحة ما يتلون، وإمنا هم مقلدون ألحبارهم } َيظُنُّونَ{و : وله تعاىلق]. ٢٠
  .فيما يقرؤون به

إذا قامت : وقد حدثنا أمحد بن حيىي النحوي أن العرب جتعل الظن علما وشكا وكذبا، وقال: قال أبو بكر األنباري
فالظن يقني، وإذا اعتدلت براهني اليقني وبراهني الشك فالظن شك،  براهني العلم فكانت أكثر من براهني الشك

أراد إال } َوإِنْ ُهْم إِالَّ َيظُنُّونَ{وإذا زادت براهني الشك على براهني اليقني فالظن كذب، قال اهللا عز وجل 
  .يكذبون
فَوَْيلٌ ِللَِّذيَن {: فون فقال وقوله احلقنعت اهللا تعاىل أحبارهم بأهنم يبدلون وحير: قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم: الرابعة

  وذلك أنه ملا درس. اآلية] ٧٩: البقرة[} َيكُْتبُونَ الِْكتَاَب بِأَْيِديهِْم

األمر فيهم، وساءت رعية علمائهم، وأقبلوا على الدنيا حرصا وطمعا، طلبوا أشياء تصرف وجوه الناس إليهم، 
التوراة، وقالوا لسفهائهم هذا من عند اهللا، ليقبلوها عنهم فتتأكد فأحدثوا يف شريعتهم وبدلوها، وأحلقوا ذلك ب
ليس علينا يف األميني سبيل، وهم العرب، : وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا. رياستهم وينالوا به حطام الدنيا وأوساخها

أحباؤه وأبناؤه، تعاىل اهللا ال يضرنا ذنب، فنحن : وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا. أي ما أخذنا من أمواهلم فهو حل لنا
فأنزل اهللا " يا أحبائي ويا أبنائي"فغريوه وكتبوا " يا أحباري ويا أبناء رسلي"وإمنا كان يف التوراة ! عن ذلك
لن : فقالت]. ١٨: املائدة[ }َوقَالَتِ الَْيُهوُد وَالنَّصَاَرى َنْحُن أَْبَناُء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه قُلْ فَِلَم ُيَعذُِّبكُْم بِذُُنوبِكُْم{: تكذيبهم

َوقَالُوا لَْن َتَمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّاماً َمْعُدوَدةً قُلْ {: يعذبنا اهللا، وإن عذبنا فأربعني يوما مقدار أيام العجل، فأنزل اهللا تعاىل
إِالَّ َمنِ اتََّخذَ ِعْندَ الرَّْحَمنِ {: تعاىل يعين توحيدا، بدليل قوله: قال ابن مقسم] ٨٠: البقرة[} أَتََّخذُْتْم ِعْندَ اللَِّه َعْهداً

مث ] ٨٠: البقرة[} فَلَْن ُيْخِلَف اللَُّه َعْهَدُه أَْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ{يعين ال إله إال اهللا ] ٨٧: مرمي[} َعْهداً
َوالَِّذيَن آَمُنوا . ُتُه فَأُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونََبلَى َمْن كََسَب سَيِّئَةً َوأََحاطَْت بِهِ َخِطيئَ{: أكذهبم فقال

فبني تعاىل أن اخللود يف النار ]. ٨٢ - ٨١: البقرة[} َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ
  .هواجلنة إمنا هو حبسب الكفر واإلميان، ال مبا قالو

قَِليالً فَوَْيلٌ لَُهْم ِممَّا  فَوَْيلٌ ِللَِّذيَن َيكُْتُبونَ الِْكتَاَب بِأَْيِديهِمْ ثُمَّ َيقُولُونَ َهذَا ِمْن ِعْنِد اللَِّه لَِيْشَترُوا بِِه ثََمناً{ ٧٩: اآلية
  }كََتَبْت أَْيدِيهِْم َووَْيلٌ لَُهْم ِممَّا َيكِْسُبونَ

  :فيه مخسة مسائل
ما هو، فروى عثمان بن عفان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه " الويل"اختلف يف } فََوْيلٌ{: ه تعاىلقول: األوىل

  وروى أبو سعيد اخلدري أن الويل واد يف جهنم بني. جبل من نار

 أن الويل يف هذه اآلية واد جيري بفناء جهنم: وروى سفيان وعطاء بن يسار. جبلني يهوي فيه اهلاوي أربعني خريفا
وعن ابن . أنه باب من أبواب جهنم: وحكى الزهراوي عن آخرين. صهريج يف جهنم: وقيل. من صديد أهل النار

ويل ملن : سيبويه. الويل تفجع وترحم: األصمعي. الويل شدة الشر: وقال اخلليل. الويل املشقة من العذاب: عباس
تويل الرجل إذا دعا بالويل، وإمنا : يقال: يل احلزنالو: ابن عرفة. وقع يف اهللكة، وويح زجر ملن أشرف على اهللكة

أصله : وقيل]. ٧٩: البقرة[} فَوَْيلٌ ِللَِّذيَن َيكُْتُبونَ الِْكتَاَب بِأَْيدِيهِْم{: يقال ذلك عند احلزن واملكروه، ومنه قوله
وهي ]. ٤٩: الكهف[} ا الِْكتَابَِيا َوْيلَتََنا َمالِ َهذَ{: اهللكة، وكل من وقع يف هلكة دعا بالويل، ومنه قوله تعاىل

  :الويل والويلة، ومها اهللكة، واجلمع الويالت، قال



  له الويل إن أمسى وال أم هاشم
  :وقال أيضا

  فقالت لك الويالت إنك مرجلي
وجيوز النصب على : قال األخفش. باالبتداء، وجاز االبتداء به وإن كان نكرة ألن فيه معىن الدعاء" ويل"وارتفع 
ويل لفالن، أي حزن : أي حزن، كما تقول" وي"األصل يف الويل : وقال الفراء. فعل، أي ألزمهم اهللا ويالإضمار 

. واألحسن فيه إذا فصل عن اإلضافة الرفع، ألنه يقتضي الوقوع. له، فوصلته العرب بالالم وقدروها منه فأعربوها
  ويصح النصب على معىن الدعاء، كما ذكرنا

وقد فرق بينها . على بنائه إال ويح وويس وويه وويك وويل وويب، وكله يتقارب يف املعىن ومل يسمع: قال اخلليل
ومما ينتصب انتصاب املصادر ويله وعوله ووحيه وويسه، : قال اجلرمي. قوم، وهي مصادر مل تنطلق العرب منها بفعل

  ويل له، وويح له: فإذا أدخلت الالم رفعت فقلت
وأول من كتب بالقلم وخط به إدريس عليه السالم، وجاء . الكتابة معروفة} ِذيَن َيكُْتُبونَِللَّ{: قوله تعاىل: الثانية

  .إن آدم عليه السالم أعطي اخلط فصار وراثة يف ولده: وقد قيل. ذلك يف حديث أيب ذر، خرجه اآلجري وغريه

َوال طَاِئرٍ َيِطريُ {: ال باليد، فهو مثل قولهتأكيد، فإنه قد علم أن الكتب ال يكون إ} بِأَْيِديهِْم{: قوله تعاىل: الثالثة
بيان جلرمهم " بأيديهم"فائدة : وقيل]. ١٦٧: آل عمران[} َيقُولُونَ بِأَفَْواهِهِْم{: ، وقوله]٣٨: األنعام[} بِجََناَحيِْه

كناية " بأيديهم": وإثبات جملاهرهتم، فإن من توىل الفعل أشد مواقعة ممن مل يتوله وإن كان رأيا له وقال ابن السراج
  .عن أهنم من تلقائهم دون أن ينزل عليهم، وإن مل تكن حقيقة يف كتب أيديهم

يف هذه اآلية واليت قبلها التحذير من التبديل والتغيري والزيادة يف الشرع، فكل من بدل وغري أو ابتدع يف : الرابعة
يد، والعذاب األليم، وقد حذر رسول اهللا صلى دين اهللا ما ليس منه وال جيوز فيه فهو داخل حتت هذا الوعيد الشد

أال إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على : " اهللا عليه وسلم أمته ملا قد علم ما يكون يف آخر الزمان فقال
. احلديث، وسيأيت" اثنتني وسبعني ملة وإن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة

حيدثوا من تلقاء أنفسهم يف الدين خالف كتاب اهللا أو سنته أو سنة أصحابه فيضلوا به الناس، وقد فحذرهم أن 
  .وقع ما حذره وشاع، وكثر وذاع، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

اته، وإما لكونه وصف اهللا تعاىل ما يأخذونه بالقلة، إما لفنائه وعدم ثب} لَِيْشَترُوا بِِه ثََمناً قَِليالً{: قوله تعاىل: اخلامسة
كانت صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن إسحاق والكليب. حراما، ألن احلرام ال بركة فيه وال يربو عند اهللا

صلى اهللا  -انظروا إىل صفة النيب : وسلم يف كتاهبم ربعة أمسر، فجعلوه آدم سبطا طويال، وقالوا ألصحاهبم وأتباعهم
الزمان ليس يشبهه نعت هذا، وكانت لألحبار والعلماء رياسة ومكاسب،  الذي يبعث يف آخر -عليه وسلم 

  .فخافوا إن بينوا أن تذهب مآكلهم ورياستهم، فمن مث غريوا
وكرر الويل . وقيل من املعاصي. قيل من املآكل} فََوْيلٌ لَُهْم ِممَّا كََتَبْت أَْيِديهِْم َووَْيلٌ لَُهْم ِممَّا َيكِْسُبونَ{: قوله تعاىل

  .غليظا لفعلهمت

ُه َعْهَدُه أَْم َتقُولُونَ َعلَى َوقَالُوا لَْن َتَمسََّنا النَّارُ إِالَّ أَيَّاماً َمْعدُوَدةً قُلْ أَتََّخذُْتْم ِعْنَد اللَِّه َعْهداً فَلَْن ُيْخِلَف اللَّ{ ٨٠: اآلية
  }اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ
  :فيه ثالث مسائل



إن : اختلف، يف سبب نزوهلا، فقيل} لَْن َتَمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّاماً َمْعُدوَدةً{. يعين اليهود} لُواَوقَا{: قوله تعاىل: األوىل
كذبتم لقد علمتم أنا ال : "فقال. حنن، مث ختلفونا أنتم: قالوا" . من أهل النار: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لليهود

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة : وقال عكرمة عن ابن عباس .فنزلت هذه اآلية، قال ابن زيد" خنلفكم
إمنا هذه الدنيا سبعة آالف، وإمنا يعذب الناس يف النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم واحد يف : واليهود تقول

قالت اليهود إن يف : ئفةوقالت طا. النار من أيام اآلخرة، وإمنا هي سبعة أيام، فأنزل اهللا اآلية، وهذا قول جماهد
ورواه الضحاك . التوراة أن جهنم مسرية أربعني سنة، وأهنم يقطعون يف كل يوم سنة حىت يكملوها وتذهب جهنم

زعم اليهود أهنم وجدوا يف التوراة مكتوبا أن ما بني طريف جهنم مسرية أربعني سنة : وعن ابن عباس. عن ابن عباس
وعن ابن . إمنا نعذب حىت ننتهي إىل شجرة الزقوم فتذهب جهنم وهتلك: وقالوا. إىل أن ينتهوا إىل شجرة الزقوم

أن اليهود قالت إن اهللا أقسم أن يدخلهم النار أربعني يوما عدد عبادهتم العجل، فأكذهبم اهللا، : عباس أيضا وقتادة
  .كما تقدم
يف " دعي الصالة أيام أقرائك: "السالم يف هذه اآلية رد على أيب حنيفة وأصحابه حيث استدلوا بقوله عليه: الثانية

ألن ما دون الثالثة يسمى يوما ويومني، : أن مدة احليض ما يسمى أيام احليض، وأقلها ثالثة وأكثرها عشرة، قالوا
وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوما وال يقال فيه أيام، وإمنا يقال أيام من الثالثة إىل العشرة، قال اهللا 

َسخَّرََها َعلَْيهِْم {، ]٦٥: هود[} َتَمتَّعُوا ِفي دَارِكُمْ ثَالثَةَ أَيَّامٍ{، ]١٩٦. البقرة[} فَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ{: تعاىل
  ].٧: هود[} َسْبَع لََيالٍ َوثَمَانَِيةَ أَيَّامٍ ُحُسوماً

لَْن َتَمسََّنا النَّارُ إِالَّ أَيَّاماً {: يعين مجيع الشهر، وقال} اٍتأَيَّاماً مَْعُدوَد{: فقد قال اهللا تعاىل يف الصوم: فيقال هلم
وأيضا فإذا أضيفت األيام إىل عارض مل يرد به حتديد العدد، بل . يعين أربعني يوما] ٢٤: آل عمران[} َمْعُدودَاٍت

اد ما كان معتادا هلا، أيام مشيك وسفرك وإقامتك، وإن كان ثالثني وعشرين وما شئت من العدد، ولعله أر: يقال
  .والعادة ست أو سبع، فخرج عليه، واهللا اعلم

أي أسلفتم عمال } عِْنَد اللَِّه َعْهداً{فال معىن إلعادته } اتََّخذَ{تقدم القول يف } قُلْ أَتََّخذُْتْم{: قوله تعاىل: الثالثة
: قوله تعاىل. بوحيه الذي عهده إليكمأو هل عرفتم ذلك ! صاحلا فآمنتم وأطعتم فتستوجبون بذلك اخلروج من النار

  .توبيخ وتقريع} فَلَْن ُيْخِلَف اللَُّه َعْهَدهُ أَْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ{
  }بَلَى َمْن كََسَب َسيِّئَةً وَأََحاطَْت بِِه َخطِيئَُتُه فَأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ{ ٨١: اآلية
  .}والذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون{ ٨٢: اآلية

  :فيه ثالث مسائل
وإمنا مها حرفان مثل . امسني" نعم"و" بلى"ليس : قال سيبويه. أي ليس األمر كما ذكرمت} َبلَى{: قوله تعاىل -األوىل

أصلها بل اليت لإلضراب عن األول، زيدت عليها  :وقال الكوفيون. إن متسنا النار: وغريه، وهي رد لقوهلم" بل"
تدل على رد اجلحد، والياء تدل على اإلجياب " بل"فـ . الياء ليحسن الوقف، وضمنت الياء معىن اإلجياب واإلنعام

. نعم، لكان املعىن ال، مل آخذ، ألنك حققت النفي وما بعده: أمل تأخذ دينارا؟ فقلت: ولو قال قائل: قالوا. ملا بعد
نعم، : ما لك علي شيء، فقال اآلخر: إذا قال الرجل لصاحبه: قال الفراء. بلى، صار املعىن قد أخذت: إذا قلتف

  كان ذلك تصديقا، ألن ال شيء



: األعراف[} أَلَْسُت بَِربِّكُْم قَالُوا َبلَى{ويف التنزيل . بلى يل عليك: بلى، كان ردا لقوله، وتقديره: له عليه، ولو قال
  .الوا نعم لكفرواولو ق] ١٧٢
الشرك، وتال : ؟ قال} َمْن كََسبَ َسيِّئَةً{: قال ابن جريج قلت لعطاء. السيئة الشرك} َسيِّئَةً{: قوله تعاىل: الثانية

  .واخلطيئة الكبرية: وكذا قال احلسن وقتادة، قاال} َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَكُبَّْت ُوُجوهُُهْم ِفي النَّارِ{
دل على أن املعلق على شرطني ال يتم بأقلهما، ومثله قوله } َبلَى َمْن كََسَب َسيِّئَةً َوأَحَاطَْت بِِه خَِطيئَتُُه{: ملا قال تعاىل

، وقوله عليه السالم لسفيان بن عبداهللا الثقفي وقد ]٣٠: فصلت[} إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُوا{: تعاىل
رواه " . قل آمنت باهللا مث استقم: "قال. ول اهللا، قل يل يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا بعدكيا رس: قال له
َوال َتقْرََبا َهِذِه الشَّجََرةَ فََتكُوَنا {: وقد مضى القول يف هذا املعىن وما للعلماء فيه عند قوله تعاىل آلدم وحواء. مسلم

َوإِنْ {: باجلمع، الباقون باإلفراد، واملعىن الكثرة، مثل قوله تعاىل" خطيئاته"ع وقرأ ناف]. ٣٥: البقرة[} ِمَن الظَّاِلمَِني
  .} َتُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه ال ُتْحُصوهَا

  .فسرت هذه اآلية يف موضع قبل هذا
نِ إِْحَساناً َوِذي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَ َبنِي إِسْرائيلَ ال َتْعُبُدونَ إِالَّ اللََّه َوبِالَْواِلَدْي{ ٨٣: اآلية ٣

  }كُْم َوأَنُْتْم ُمعْرُِضونََوالَْمَساِكنيِ َوقُولُوا ِللنَّاسِ ُحْسناً َوأَِقيمُوا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ َتوَلَّْيُتمْ إِلَّا قَلِيالً ِمْن
  :فيه عشر مسائل

واختلف يف امليثاق هنا، فقال . تقدم الكالم يف بيان هذه األلفاظ} اَق َبنِي إِْسرائيلََوإِذْ أََخذَْنا ِميثَ{: قوله تعاىل: األوىل
هو ميثاق أخذ عليهم وهم عقالء يف : وقيل. هو امليثاق الذي أخذ عليهم حني أخرجوا من صلب آدم كالذر: مكي

  حياهتم على ألسنة أنبيائهم

  توحيده، وتصديق رسله، والعمل مبا أنزل يف كتبه وعبادة اهللا إثبات" ال تعبدون إال اهللا: "وهو قوله
متعلق بقسم، واملعىن وإذ استخلفناهم واهللا ال تعبدون، } ال َتعُْبُدونَ{: قال سيبويه} ال َتعُْبُدونَ{: قوله تعاىل: الثانية

: باألمر فقال على النهي، وهلذا وصل الكالم" ال تعبدوا"وقرأ أيب وابن مسعود . وأجازه املربد والكسائي والفراء
هو يف موضع احلال، أي أخذنا ميثاقهم موحدين، أو غري معاندين، قاله : وقيل". وقوموا، وقولوا، وأقيموا، وآتوا"

وقال الفراء . بالياء من أسفل" يعبدون"وهذا إمنا يتجه على قراءة ابن كثري ومحزة والكسائي . قطرب واملربد أيضا
قهم بأال يعبدوا إال اهللا، وبأن حيسنوا للوالدين، وبأال يسفكوا الدماء، مث حذفت املعىن أخذنا ميثا: والزجاج ومجاعة

هذا خطأ، ألن كل ما أضمر يف : قال املربد. } أَفََغْيَر اللَِّه َتأُْمرُونِّي{: أن والباء فارتفع الفعل لزواهلما، كقوله تعاىل
  .وبلد قطعت، أي رب بلد: العربية فهو يعمل عمله مظهرا، تقول

  :ليس هذا خبطأ، بل مها وجهان صحيحان وعليهما أنشد سيبويه: قلت
  وأن أشهد اللذات هل أنت خملدي... أال أيها ذا الزاجري أْحضر الوغى 

  بالنصب والرفع، فالنصب على إضمار أن، والرفع على حذفها
وقرن اهللا عز وجل يف هذه اآلية حق . اناأي وأمرناهم بالوالدين إحس} َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحَساناً{: قوله تعاىل: الثالثة

من جهة الوالدين، وهلذا قرن  -وهو التربية  -الوالدين بالتوحيد، ألن النشأة األوىل من عند اهللا، والنشء الثاين 
معاشرهتما : واإلحسان إىل الوالدين]. ١٤: لقمان[} أَِن اْشكُْر ِلي َولَِواِلدَْيَك{: تعاىل الشكر هلما بشكره فقال

املعروف، والتواضع هلما، وامتثال أمرمها، والدعاء باملغفرة بعد مماهتما، وصلة أهل ودمها، على ما يأيت بيانه مفصال ب
  .إن شاء اهللا تعاىل" اإلسراء"يف 



مبعىن القرابة، وهو مصدر كالرجعى : والقرىب. عطف ذي القرىب على الوالدين} َوِذي الْقُرَْبى{: قوله تعاىل: الرابعة
إن شاء " القتال"وسيأيت بيان هذا مفصال يف سورة . ىب، أي وأمرناهم باإلحسان إىل القرابات بصلة أرحامهموالعق

  .اهللا تعاىل
واليتم يف بين آدم بفقد . اليتامى عطف أيضا، وهو مجع يتيم، مثل ندمى مجع ندمي} َوالَْيَتاَمى{: قوله تعاىل: اخلامسة

وأصله . ملاوردي أن اليتيم يقال يف بين آدم يف فقد األم، واألول املعروفوحكى ا. األب، ويف البهائم بفقد األم
: ودرة يتيمة. أي ليس قبله وال بعده شيء من الشعر: وبيت يتيم. صيب يتيم، أي منفرد من أبيه: االنفراد، يقال
. يتما، مثل عظم يعظميتم ييتم : ويقال. أصله اإلبطاء، فسمي به اليتيم، ألن الرب يبطئ عنه: وقيل. ليس هلا نظري

ويدل هذا على الرأفة باليتيم واحلض . وقد أيتمه اهللا. ويتم ييتم يْتما ويَتما، مثل مسع يسمع، ذكر الوجهني الفراء
كافل اليتيم له أو : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم". النساء"على كفالته وحفظ ماله، على ما يأيت بيانه يف 

وخرج اإلمام . وأشار مالك بالسبابة والوسطى، رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم" . يف اجلنةلغريه أنا وهو كهاتني 
احلافظ أبو حممد عبدالغين بن سعيد من حديث احلسن بن دينار أيب سعيد البصري وهو احلسن بن واصل قال حدثنا 

ما قعد يتيم مع قوم : "لم قالاألسود بن عبدالرمحن عن ِهّصان عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى اهللا عليه وس
وخرج أيضا من حديث حسني بن قيس وهو أبو علي الرحيب عن عكرمة " . على قصعتهم فيقرب قصعتهم الشيطان

من ضم يتيما من بني مسلمني إىل طعامه وشرابه حىت : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عباس قال
ة إال أن يعمل عمال ال يغفر ومن أذهب اهللا كرميتيه فصرب واحتسب غفرت له يغنيه اهللا عز وجل غفرت له ذنوبه البت

عيناه ومن كان له ثالث بنات أو ثالث أخوات فأنفق عليهن وأحسن إليهن  -: وما كرميتاه؟ قال: قالوا -ذنوبه 
  حىت ينب أو مينت غفرت له ذنوبه البتة

يا رسول اهللا أو اثنتني؟ فقال رسول اهللا صلى : هاجر فقال فناداه رجل من األعراب ممن" إال أن يعمل عمال ال يغفر
  هذا واهللا من غرائب احلديث وغرره: فكان ابن عباس إذا حدث هبذا احلديث قال" . أو اثنتني: "اهللا عليه وسلم

هبا، فلما السبابة من األصابع هي اليت تلي اإلهبام، وكانت يف اجلاهلية تدعى بالسبابة، ألهنم كانوا يسبون : السادسة
وتسمى أيضا . جاء اهللا باإلسالم كرهوا هذا االسم فسموها املشرية، ألهنم كانوا يشريون هبا إىل اهللا يف التوحيد

بالسباحة، جاء تسميتها بذلك يف حديث وائل بن حجر وغريه، ولكن اللغة سارت مبا كانت تعرفه يف اجلاهلية 
وسلم أن املشرية منها كانت أطول من الوسطى، مث الوسطى  وروي عن أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه. فغلبت

أخربنا عبداهللا بن مقسم الطائفي قال حدثتين : روى يزيد بن هارون قال. أقصر منها، مث البنصر أقصر من الوسطى
خرجت يف حجة حجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عميت سارة بنت مقسم أهنا مسعت ميمونة بنت كردم قالت

ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على راحلته وسأله أيب عن أشياء، فلقد رأيتين أتعجب وأنا جارية من طول فرأي
: ، وقوله يف احلديث اآلخر" أنا وهو كهاتني يف اجلنة: "فقوله عليه السالم. أصبعه اليت تلي اإلهبام على سائر أصابعه

بأصابعه الثالث، فإمنا أراد ذكر املنازل واإلشراف على اخللق  وأشار" أحشر أنا وأبو بكر وعمر يوم القيامة هكذا" 
فمن مل يعرف شأن أصابع رسول اهللا صلى . حنشر هكذا وحنن مشرفون وكذا كافل اليتيم تكون منزلته رفيعة: فقال

وهذا معىن . اهللا عليه وسلم صلى محل تأويل احلديث على االنضمام واالقتراب بعضهم من بعض يف حمل القربة
  .بعيد، ألن منازل الرسل والنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني مراتب متباينة، ومنازل خمتلفة

عطف أيضا أي وأمرناهم باإلحسان إىل املساكني، وهم الذين " املساكني"} َوالَْمَساكِنيِ{: قوله تعاىل: السابعة
روى . تفقد أحوال املساكني والضعفاءوهذا يتضمن احلض على الصدقة واملؤاساة و. أسكنتهم احلاجة وأذلتهم



 -الساعي على األرملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل اهللا : " مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  -وأحسبه قال 

وكان طاوس يرى السعي على األخوات أفضل من اجلهاد يف : قال ابن املنذر". وكالقائم ال يفتر وكالصائم ال يفطر
  .يل اهللاسب

. نصب على املصدر على املعىن، ألن املعىن ليحسن قولكم} ُحْسناً} {َوقُولُوا ِللنَّاسِ ُحْسناً{: قوله تعاىل: الثامنة
بفتح احلاء " حسنا"وقرأ محزة والكسائي . التقدير وقولوا للناس قوال ذا حسن، فهو مصدر ال على املعىن: وقيل

بغري " حسىن: "وحكى األخفش. ، مثل الُبخل والَبخل، والرشد والرشدمها مبعىن واحد: قال األخفش. والسني
وهذا ال جيوز يف العربية، ال يقال من هذا شيء إال باأللف والالم، حنو الفضلى : "قال النحاس. تنوين على فعلى

املعىن : قال ابن عباس". احللم"بضمتني، مثل " حسنا"والكربى واحلسىن، هذا قول سيبويه وقرأ عيسى بن عمر 
قولوا للناس صدقا يف أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم وال تغريوا : ابن جريج. قولوا هلم ال إله إال اهللا ومروهم هبا

قولوا هلم الطيب من القول، وجازوهم : أبو العالية. مروهم باملعروف واهنوهم عن املنكر: سفيان الثوري. نعته
على مكارم األخالق، فينبغي لإلنسان أن يكون قوله للناس لينا وهذا كله حض . بأحسن ما حتبون أن جتازوا به

ووجهه منبسطا طلقا مع الرب والفاجر، والسين واملبتدع، من غري مداهنة، ومن غري أن يتكلم معه بكالم يظن أنه 
ليس بأفضل من موسى فالقائل ]. ٤٤: طه[} فَقُوال لَُه قَْوالً لَيِّناً{ : يرضي مذهبه، ألن اهللا تعاىل قال ملوسى وهارون

قلت لعطاء إنك : وقال طلحة بن عمر. وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرمها اهللا تعاىل باللني معه
يقول ! ال تفعل: رجل جيتمع عندك ناس ذوو أهواء خمتلفة، وأنا رجل يف حدة فأقول هلم بعض القول الغليظ، فقال

وروي عن النيب صلى . فدخل يف هذه اآلية اليهود والنصارى فكيف باحلنيفي؟؟. } ْسناًَوقُولُوا ِللنَّاسِ ُح{: اهللا تعاىل
أراد بالناس : وقيل" . ال تكوين فحاشة فإن الفحش لو كان رجال لكان رجل سوء: "اهللا عليه وسلم أنه قال لعائشة

: فكأنه قال]. ٥٤: النساء[} ُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِهأَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َما آَتاُه{: حممدا صلى اهللا عليه وسلم، كقوله
  وحكى. قولوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم حسنا
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

وحكاه أبو نصر عبدالرحيم عن ابن . منسوخ بآية السيف} َوقُولُوا ِللنَّاسِ ُحْسناً{: املهدوي عن قتادة أن قوله
وهذا يدل على أن هذه : قال ابن عطية. يف االبتداء مث نسختها آية السيفنزلت هذه اآلية : قال ابن عباس. عباس

  .األمة خوطبت مبثل هذا اللفظ يف صدر اإلسالم، وأما اخلرب عن بين إسرائيل وما أمروا به فال نسخ فيه، واهللا اعلم
: قال ابن عطية. خلطاب لبين إسرائيلوا. تقدم القول فيه} َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ{: قوله تعاىل: التاسعة

وزكاهتم هي اليت كانوا يضعوهنا فتنزل النار على ما يتقبل، وال تنزل على ما مل يتقبل، ومل تكن كزكاة أمة حممد 
  .صلى اهللا عليه وسلم

ا طاعة الزكاة اليت أمروا هب: وقد روي عن ابن عباس أنه قال. وهذا حيتاج إىل نقل، كما ثبت ذلك يف الغنائم: قلت
  .اهللا واإلخالص

اخلطاب ملعاصري حممد صلى اهللا عليه وسلم، وأسند إليهم تويل أسالفهم إذ هم } ثُمَّ َتَولَّْيُتْم{: قوله تعاىل: العاشرة
كعبداهللا بن } إِالَّ قَِليالً{". شنشنة أعرفها من أخزم: "كلهم بتلك السبيل يف إعراضهم عن احلق مثلهم، كما قال

وقال حممد بن . نصب على االستثناء، واملستثىن عند سيبويه منصوب، ألنه مشبه باملفعول" قليال"و .سالم وأصحابه
واإلعراض والتويل مبعىن واحد، . ابتداء وخرب" وأنتم معرضون. "هو مفعول على احلقيقة، املعىن استثنيت قليال: يزيد

حال، ألن } َوأَْنُتْم ُمعْرُِضونَ{: قال املهدوي. لقلبالتويل فيه باجلسم، واإلعراض با: وقيل. خمالف بينهما يف اللفظ
  .التويل فيه داللة على اإلعراض

  }أَنُْتْم َتْشَهُدونَوَإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم ال َتْسِفكُونَ ِدَماءَكُْم َوال ُتْخرُِجونَ أَنْفَُسكُْم ِمْن ِدَيارِكُْم ثُمَّ أَقَْرْرُتْم َو{ ٨٤: اآلية
  :فيه مسألتان

املراد بنو إسرائيل، ودخل فيه } ال َتْسِفكُونَ دَِماَءكُْم{. تقدم القول فيه} َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم{: قوله تعاىل: وىلاأل
وقرأ طلحة بن مصرف وشعيب . يف اإلعراب] ٨٣: البقرة[} ال َتعُْبُدونَ{مثل } ال َتْسِفكُونَ{. باملعىن من بعدهم

الصب : والسفك. بضم التاء وتشديد الفاء وفتح السني" تسفكون"لغة، وأبو هنيك بن أيب محزة بضم الفاء، وهي 
: والدار.النفس مأخوذة من النفاسة، فنفس اإلنسان أشرف ما فيه} أَنْفَُسكُْم{معطوف } َوال ُتْخرُِجونَ{وقد تقدم 

م فهو دار هلم وإن مل تكن فيه كل موضع حله قو: وقال اخلليل. املنزل الذي فيه أبنية املقام خبالف منزل االرحتال
من اإلقرار، } أَقَْررُْتْم{مسيت دارا لدورها على سكاهنا، كما مسي احلائط حائطا إلحاطته على ما حيويه : وقيل. أبنية

من الشهادة، أي شهداء بقلوبكم على هذا } َوأَْنُتْم َتْشَهُدونَ{. أي هبذا امليثاق الذي أخذ عليكم وعلى أوائلكم
  .هادة مبعىن احلضور، أي حتضرون سفك دمائكم، وإخراج أنفسكم من دياركمالش: وقيل
ملا كانت ملتهم واحدة وأمرهم واحد : وهل يسفك أحد دمه وخيرج نفسه من داره؟ قيل له: فإن قيل: الثانية

: لوقي. وكانوا يف األمم كالشخص الواحد جعل قتل بعضهم بعضا وإخراج بعضهم بعضا قتال ألنفسهم ونفيا هلا
. وكذلك ال يزين وال يرتد، فإن ذلك يبيح الدم. املراد القصاص، أي ال يقتل أحد فيقتل قصاصا، فكأنه سفك دمه

  .وهذا تأويل فيه بعد وإن كان صحيح املعىن. وال يفسد فينفى، فيكون قد أخرج نفسه من دياره



اقا أال يقتل بعضهم بعضا، وال ينفيه وال وإمنا كان األمر أن اهللا تعاىل قد أخذ على بين إسرائيل يف التوراة ميث
  .يسترقه، وال يدعه يسرق، إىل غري ذلك من الطاعات

أَوْ َيلْبَِسكُمْ {: ويف التنزيل! وهذا كله حمرم علينا، وقد وقع ذلك كله بالفنت فينا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون: قلت
وقد جيوز أن يراد به الظاهر، ال : قال ابن خويز منداد. وسيأيت] ٦٥: األنعام[} ِشَيعاً وَُيِذيَق بَْعَضكُْم بَأَْس بَْعضٍ

أو يقتل اإلنسان نفسه من جهد وبالء . يقتل اإلنسان نفسه، وال خيرج من داره سفها، كما تقتل اهلند أنفسها
د روي وق. يصيبه، أو يهيم يف الصحراء وال يأوي البيوت جهال يف ديانته وسفها يف حلمه، فهو عموم يف مجيع ذلك

أن عثمان بن مظعون بايع يف عشرة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعزموا أن يلبسوا املسوح، وأن 
يهيموا يف الصحراء وال يأووا البيوت، وال يأكلوا اللحم وال يغشوا النساء، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم 

؟ وكرهت أن تفشي سر " ما حديث بلغين عن عثمان: "أتهفجاء إىل دار عثمان بن مظعون فلم جيده، فقال المر
يا رسول اهللا، إن كان قد بلغك شيء فهو كما : زوجها، وأن تكذب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت

قويل لعثمان أخالف لسنيت أم على غري مليت، إين أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأغشى النساء وآوي : "بلغك، فقال
  فرجع عثمان وأصحابه عما كانوا عليه" لحم فمن رغب عن سنيت فليس مينالبيوت وآكل ال

ألِثْمِ َوالُْعْدوَاِن َوإِنْ ثُمَّ أَْنُتْم هَُؤالِء َتقُْتلُونَ أَنْفَُسكُْم وَُتْخرُِجونَ فَرِيقاً ِمْنكُْم ِمْن ِدَيارِِهْم َتظَاَهُرونَ َعلَْيهِْم بِا{ ٨٥: اآلية
ْن َيفَْعلُ ُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعلَْيكُْم إِخَْراُجُهْم أَفَُتْؤِمُنونَ بَِبْعضِ الِْكتَابِ َوَتكْفُُرونَ بِبَْعضٍ فََما َجَزاُء َمَيأُْتوكُْم أَُساَرى ُتفَا

  }اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ ذَِلَك مِْنكُْم إِالَّ خِْزٌي ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُيَردُّونَ إِلَى أََشدِّ الَْعذَابِ َوَما
  }أُولَِئكَ الَِّذيَن اْشَترَُوا الَْحيَاةَ الدُّْنَيا بِاآلخَِرِة فَال ُيَخفَُّف َعْنُهمُ الَْعذَاُب َوال ُهْم ُيْنَصُرونَ{ ٨٦اآلية 

ألهنا " أنتم"وضمت التاء من . ضمريف موضع رفع باالبتداء، وال يعرب، ألنه م" أنتم"} ثُمَّ أَنُْتْم َهُؤالِء{: قوله تعاىل
  كانت مفتوحة إذا خاطبت واحدا مذكرا، ومكسورة

. التقدير يا هؤالء: قال القتيب} َهُؤالِء{: قوله تعاىل. إذا خاطبت واحدة مؤنثة، فلما ثنيت أو مجعت مل يبق إال الضمة
داخل يف } َتقُْتلُونَ{ؤالء مبعىن الذين ه: وقال الزجاج. هذا خطأ على قول سيبويه، وال جيوز هذا أقبل: قال النحاس

. حال من أوالء" تقتلون"خرب مقدم، و" أنتم"رفع باالبتداء، و" هؤالء: "وقيل. الصلة، أي مث أنتم الذين تقتلون
} فَِلَم َتقُْتلُونَ أَْنبَِياَء اللَِّه{بضم التاء مشددا، وكذلك " تقتلون"وقرأ الزهري . نصب بإضمار أعين" هؤالء: "وقيل

وهذه اآلية خطاب للمواجهني ال حيتمل رده إىل األسالف نزلت يف بين قينقاع وقريظة والنضري من ]. ٩١: البقرة[
والنضري . اليهود، وكانت بنو قينقاع أعداء قريظة، وكانت األوس حلفاء بين قينقاع، واخلزرج حلفاء بين قريظة

افترقوا فكانوا يقتتلون، مث يرتفع احلرب فيفدون  واألوس واخلزرج إخوان، وقريظة والنضري أيضا إخوان، مث
  .} َوإِنْ يَأُْتوكُْم أُسَاَرى تُفَاُدوُهْم{: أساراهم، فعريهم اهللا بذلك فقال

تتعاونون، مشتق من الظهر، ألن بعضهم يقوي بعضا فيكون له كالظهر، " تظاهرون"معىن } َتظَاَهُرونَ{: قوله تعاىل
  :ومنه قول الشاعر

  على واحد ال زلتم قرن واحد... اه بيت جتمعت تظاهرمت أست
اإلفراط يف الظلم والتجاوز فيه وقرأ أهل املدينة وأهل مكة : الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم والعدوان: واإلمث

خمففا، " تظاهرون"وقرأ الكوفيون . بالتشديد، يدغمون التاء يف الظاء لقرهبا منها، واألصل تتظاهرون" تظاهرون"
" تظهرون عليهم"وقرأ قتادة ]. ٤: التحرمي[} َوإِنْ تَظَاَهَرا َعلَيِْه{وا التاء الثانية لداللة األوىل عليها، وكذا حذف



َوالَْمالِئكَةُ َبْعَد ذَِلكَ { : وقوله] ٥٥: الفرقان[} َوكَانَ الْكَاِفُر َعلَى َربِِّه ظَهِرياً{: وكله راجع إىل معىن التعاون، ومنه
  .فاعلمه] ٤: حرميالت[} ظَهٌِري

  :فيه ست مسائل} َوإِنْ يَأُْتوكُْم أُسَاَرى ُتفَاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعلَْيكُْم إِْخرَاجُُهْم{: قوله تعاىل
قال أبو عبيد . نصب على احلال" أسارى"و" تفادوهم: "شرط وجوابه} َوإِنْ يَأُْتوكُْم أُسَاَرى{: قوله تعاىل: األوىل

  ما صار يف أيديهم فهم :وكان أبو عمرو يقول

سكارى : وال يعرف أهل اللغة ما قال أبو عمرو، إمنا هو كما تقول. األسارى، وما جاء مستأسرا فهم األسرى
يف  -على فعلى، مجع أسري مبعىن مأسور، والباب " أسرى"ما عدا محزة فإنه قرأ " أسارى"وقراءة اجلماعة . وسكرى

وقال . وال جيوز أسارى: قال أبو حامت. قتيل وقتلى، وجريح وجرحى: لفعلى، كما تقو -تكسريه إذا كان كذلك 
: وحكي عن حممد بن يزيد قال. يقال أسارى كما يقال سكارى، وفعاىل هو األصل، وفعاىل داخلة عليها: الزجاج

ارى أس: وقيل. يقال يف مجع أسري أسرى وأسارى، وقرئ هبما: قال ابن فارس. يقال أسري وأسراء، كظريف وظرفاء
  .وليست بالعالية" بفتح اهلمزة"

قد : األسري مشتق من اإلسار، وهو القد الذي يشد به احململ فسمي أسريا، ألنه يشد وثاقه، والعرب تقول: الثانية
  :أسر قتبه، أي شده، مث مسي كل أخيذ أسريا وإن مل يؤسر، وقال األعشى

  كما قيد اآلسرات احلمارا... وقيدين الشعر يف بيته 
فهو ] ٢٨: اإلنسان[} َوَشدَْدَنا أَْسَرُهْم{: فأما األسر يف قوله عز وجل. نا يف بيته، يريد ذلك بلوغه النهاية فيهأي أ
  .وأسرة الرجل رهطه، ألنه يتقوى هبم. اخللق

: طلب الثالثة: والفداء. من الفداء" تفدوهم"والباقون . كذا قرأ نافع ومحزة والكسائي} ُتفَاُدوُهْم{: قوله تعاىل
: الفداء إذا كسر أوله ميد ويقصر، وإذا فتح فهو مقصور، يقال: "قال اجلوهري. الفدية يف األسري الذي يف أيديهم

فداء لك، ألنه نكرة : بالتنوين إذا جاور الم اجلر خاصة، فيقول" فداء"ومن العرب من يكسر . قم فدى لك أيب
  :وأنشد األصمعي للنابغة. يريدون به معىن الدعاء

  وما أمثر من مال ومن ولد... فداء لك األقوام كلهم مهال 
وتفادوا، أي فدى . وفداه بنفسه، وفداه يفديه إذا قال جعلت فداك. فداه وفاداه إذا أعطى فداءه فأنقذه: ويقال

  .والفدية والفدى والفداء كله مبعىن واحد". بعضهم بعضا

فاديت : ومنه قول العباس للنيب صلى اهللا عليه وسلم وفاديت نفسي إذا أطلقتها بعد أن دفعت شيئا، مبعىن فديت،
فديت نفسي مبايل وفاديته : ومها فعالن يتعديان إىل مفعولني الثاين منهما حبرف اجلر، تقول. نفسي وفاديت عقيال
  :مبايل، قال الشاعر

  وقومك ما أرى هلم اجتماعا... قفي فادي أسريك إن قومي 
خربه، و } ُمَحرٌَّم{مبتدأ وهو كناية عن اإلخراج، و } هَُو} {رٌَّم َعلَْيكُمْ إِخَْراُجُهْمَوُهَو ُمَح{: قوله تعاىل: الرابعة

وإن شئت كان كناية عن احلديث والقصة، واجلملة اليت بعده خربه، أي واألمر حمرم " هو"بدل من } إِْخرَاجُُهْم{
ضمري ما مل يسم " حمرم"، ويف "هو" عن خربه، واجلملة خرب" حمرم"و. مبتدأ ثان"إخراجهم "فـ . عليكم إخراجهم

مفعول ما مل يسم فاعله يسد مسد خرب " إخراجهم"مبتدأ، و" حمرم"وجيوز أن يكون . فاعله يعود على اإلخراج
عماد، وهذا عند البصريني خطأ ال معىن له، ألن العماد ال " هو"وزعم الفراء أن ". هو"، واجلملة خرب عن "حمرم"



  :بسكون اهلاء لثقل الضمة، كما قال الشاعر" وهو"ويقرأ  .يكون يف أول الكالم
  ماله ال عد من نفره... فْهو ال تنمي رميته 

ترك القتل، وترك : كان اهللا تعاىل قد أخذ عليهم أربعة عهود: وكذلك إن جئت بالالم ومث، وقد تقدم قال علماؤنا
روا به إال الفداء، فوخبهم اهللا على ذلك توبيخا اإلخراج، وترك املظاهرة، وفداء أساراهم، فأعرضوا عن كل ما أم

  ] !!٨٥: البقرة[} َوَتكْفُُرونَ بَِبْعضٍ{وهو التوراة ] ٨٥: البقرة[} أَفَُتْؤِمُنونَ بَِبْعضِ الِْكتَابِ{: يتلى فقال
حىت ! ينليت باملسلمني، بل بالكافر! ولعمر اهللا لقد أعرضنا حنن عن اجلميع بالفنت فتظاهر بعضنا على بعض: قلت

  !.تركنا إخواننا أذالء صاغرين جيري عليهم حكم املشركني، فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
تضمنت اآلية وجوب فك : قال ابن خويز منداد. فداء األسارى واجب وإن مل يبق درهم واحد: قال علماؤنا

  األسرى، وبذلك وردت اآلثار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه

وجيب فك األسارى من بيت املال، فإن . ألسارى وأمر بفكهم، وجرى بذلك عمل املسلمني وانعقد به اإلمجاعفك ا
  .وسيأيت. مل يكن فهو فرض على كافة املسلمني، ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقني

قال . واخلزي اهلوان. ابتداء وخرب} ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيافََما َجَزاُء َمْن َيفَْعلُ ذَِلَك مِْنكُْم إِالَّ خِْزٌي {: قوله تعاىل: اخلامسة
وأخزاه اهللا، وخزي . وقع يف بلية: قال ابن السكيت. خيزى خزيا إذا ذل وهان -بالكسر  -وخزي : اجلوهري

  وقوم خزايا وامرأة خزيا. أيضا خيزى خزاية إذا استحيا، فهو خزيان
. بالتاء على اخلطاب" تردون"بالياء قراءة العامة، وقرأ احلسن " يردون"} ِة ُيَردُّونََوَيْوَم الِْقَياَم{: قوله تعاىل: السادسة

اآلية فال معىن } أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَترَوُا{: تقدم القول فيه، وكذلك} إِلَى أََشدِّ الَْعذَابِ َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ{
  ".يردون"منصوب بـ " يوم. "لإلعادة
يَّْدنَاُه بِرُوحِ الْقُُدسِ َولَقَْد آَتيَْنا ُموَسى الِْكتَاَب َوقَفَّْيَنا ِمْن َبْعِدِه بِالرُُّسلِ َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم الْبَيَِّناِت َوأَ{ ٨٧: اآلية

  }ذَّبُْتْم َوفَرِيقاً َتقُْتلُونَأَفَكُلََّما َجاَءكُْم َرُسولٌ بَِما ال َتهَْوى أَنْفُُسكُُم اْسَتكَْبرُْتْم فَفَرِيقاً كَ
اإلتباع واإلرداف، : أي اتبعنا والتقفية} َوقَفَّْيَنا{: قوله تعاىل. يعين التوراة} َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب{: قوله تعاىل

هنا تتلو سائر تقول استقفيته إذا جئت من خلفه، ومنه مسيت قافية الشعر، أل. مأخوذ من اتباع القفا وهو مؤخر العنق
ما يدخر من : والقفي والقفاوة" . يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم: "القفا، ومنه احلديث: والقافية. الكالم

قال ابن . وقفويت أي خرييت. وفالن قفويت أي هتميت. قذفته بفجور: وقفوت الرجل. اللنب وغريه ملن تريد إكرامه
وكل ]. ٤٤: املؤمنون[} ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا َتتَْرا{: هذه اآلية مثل قوله تعاىلو: قال العلماء. دريد كأنه من األضداد

  رسول جاء بعد موسى فإمنا جاء بإثبات التوراة واألمر

رسل ورسل لغتان، األوىل لغة احلجاز، والثانية لغة متيم، وسواء كان مضافا : ويقال. بلزومها إىل عيسى عليه السالم
  ان أبو عمرو خيفف إذا أضاف إىل حرفني، ويثقل إذا أضاف إىل حرف واحدوك. أو غري مضاف

" آل عمران"أي احلجج والدالالت، وهي اليت ذكرها اهللا يف } وَآَتْيَنا عِيَسى اْبَن َمْرَيمَ الَْبيِّنَاِت{: قوله تعاىل
. باملد، ومها لغتان" آيدناه"د وابن حميصن وقرأ جماه. أي قويناه} وَأَيَّْدَناُه{: قوله تعاىل. ، قاله ابن عباس"املائدة"و

. جربيل عليه السالم: روى أبو مالك وأبو صاحل عن ابن عباس ومعمر عن قتادة قاال} بِرُوحِ الْقُُدسِ{: قوله تعاىل
  :وقال حسان

  وروح القدس ليس به خفاء... وجربيل رسول اهللا فينا 



ه كان بتكوين اهللا عز وجل له روحا من غري والدة والد ومسي جربيل روحا وأضيف إىل القدس، ألن: قال النحاس
وكذا قال . القدس هو اهللا عز وجل: وروى غالب بن عبداهللا عن جماهد قال. ولده، وكذلك مسي عيسى روحا هلذا

هو : قال" بروح القدس: "وروى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس. القدس هو اهللا، وروحه جربيل: احلسن
املراد : وقيل. حييي به عيسى املوتى، وقاله سعيد بن جبري وعبيد بن عمري، وهو اسم اهللا األعظماالسم الذي كان 

: الشورى[} َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك رُوحاً ِمْن أَْمرَِنا{ : اإلجنيل، مساه روحا كما مسى اهللا القرآن روحا يف قوله تعاىل
  .وقد تقدم. الطهارة: والقدس. واألول أظهر، واهللا تعاىل اعلم]. ٥٢

أي مبا ال يوافقها ويالئمها، وحذفت اهلاء لطول االسم، } أَفَكُلََّما َجاَءكُْم َرُسولٌ بَِما ال َتهَْوى أَنْفُُسكُُم{ : قوله تعاىل
  .أي مبا ال هتواه

إىل الشيء، وجيمع  وأصل اهلوى امليل. عن إجابته احتقارا للرسل، واستبعادا للرسالة} اْسَتكَْبرُْتْم{: قوله تعاىل
  :أهواء، كما جاء يف التنزيل، وال جيمع أهوية، على أهنم قد قالوا يف ندى أندية، قال الشاعر

  ال يبصر الكلب يف ظلمائها الطنبا... يف ليلة من مجادى ذات أندية 

 فيما ليس حبق وهو شاذ ومسي اهلوى ألنه يهوي بصاحبه إىل النار، ولذلك ال يستعمل يف الغالب إال: قال اجلوهري
فهوي : وقد يستعمل يف احلق، ومنه قول عمر رضي اهللا عنه يف أسارى بدر. وفيما ال خري فيه، وهذه اآلية من ذلك

وقالت عائشة للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال أبو بكر ومل يهو ما قلت
  .أخرجهما مسلم. يف هواك واهللا ما أرى ربك إال يسارع: صحيح احلديث

فكان ممن كذبوه عيسى وحممد } َوفَرِيقاً َتقُْتلُونَ{، وكذا "كذبتم"منصوب بـ " ففريقا"} فَفَرِيقاً كَذَّْبُتْم{: قوله تعاىل
  .إن شاء اهللا تعاىل] اإلسراء" [سبحان"عليهما السالم، وممن قتلوه حيىي وزكريا عليهما السالم، على ما يأيت بيانه يف 

  }َوقَالُوا قُلُوُبَنا غُلٌْف َبلْ لَعََنُهُم اللَُّه بِكُفْرِِهْم فَقَِليالً َما ُيؤِْمُنونَ{ ٨٨: آليةا
وهو مثل . بسكون الالم مجع أغلف، أي عليها أغطية} قُلُوُبَنا غُلٌْف{: قوله تعاىل. يعين اليهود} َوقَالُوا{: قوله تعاىل

وقال . عليها غشاوة" غلف: "قال جماهد. أي يف أوعية] ٥: فصلت[} َتْدُعوَنا إِلَْيِه  قُلُوُبَنا ِفي أَِكنٍَّة ِممَّا{: قوله
وحكى أهل اللغة غلفت السيف جعلت له غالفا، فقلب أغلف، أي مستور عن الفهم . عليها طابع: عكرمة
تلئة علما ال حتتاج أي قلوبنا مم: قال ابن عباس. بضم الالم" غلف"وقرأ ابن عباس واألعرج وابن حميصن . والتمييز

مثل مخار ومخر، أي قلوبنا أوعية للعلو فما . هو مجيع غالف: وقيل. إىل علم حممد صلى اهللا عليه وسلم وال غريه
  .املعىن فكيف يعزب عنها علم حممد صلى اهللا عليه وسلم: وقيل! باهلا ال تفهم عنك وقد وعينا علما كثريا

بني أن السبب يف نفورهم عن اإلميان إمنا هو أهنم لعنوا مبا } بِكُفْرِِهْم فَقَلِيالً َما ُيْؤِمُنونََبلْ لََعنَُهُم اللَُّه {: قوله تعاىل
. وأصل اللعن يف كالم العرب الطرد واإلبعاد. تقدم من كفرهم واجترائهم، وهذا هو اجلزاء على الذنب بأعظم منه

  :لعني، وقال الشماخ: وللرجل الطريد. لعني: ويقال للذئب
  مقام الذئب كالرجل اللعني... ت به القطا ونفيت عنه ذعر

من كل : وقيل. من توفيقه وهدايته: وقيل. مقام الذئب اللعني كالرجل، فاملعىن أبعدهم اهللا من رمحته: ووجه الكالم
إال  املعىن ال يؤمنون: وقال معمر. نعت ملصدر حمذوف، تقديره فإميانا قليال ما يؤمنون" فقليال. "خري، وهذا عام

. صلة، أي فقليال يؤمنون" ما"و. منصوب بنزع حرف الصفة" قليال"بقليل مما يف أيديهم ويكفرون بأكثره، ويكون 
وقال . ما أقل ما يفعل كذا، أي ال يفعله البتة: معناه ال يؤمنون قليال وال كثريا، كما تقول: وقال الواقدي



  .والبصل، أي ال تنبت شيئاتقول العرب مررنا بأرض قل ما تنبت الكراث : الكسائي
كَفَُروا فَلَمَّا  َولَمَّا َجاَءُهْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمعَُهْم َوكَانُوا ِمْن قَْبلُ َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن{ ٨٩: اآلية

  }َجاَءُهْم َما َعَرفُوا كَفَُروا بِِه فَلَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الْكَاِفرِيَن
نعت لكتاب، } ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق{: قوله تعاىل. يعين القرآن} ِكَتاٌب{. يعين اليهود} َولَمَّا َجاَءُهْم{: قوله تعاىل

} ِلَما َمَعُهْم{ : قوله تعاىل. وجيوز يف غري القرآن نصبه على احلال، وكذلك هو يف مصحف أيب بالنصب فيما روي
. واالستفتاح االستنصار. أي يستنصرون} َوكَانُوا ِمْن قَْبلُ َيْسَتفِْتُحونَ{. م مبا فيهمايعين التوراة واإلجنيل خيربه

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يستفتح بصعاليك املهاجرين، أي يستنصر : ويف احلديث. استنصرت: استفتحت
فتح شيء مغلق، : والنصر]. ٥٢: املائدة[} رٍ ِمْن ِعْنِدِهفََعَسى اللَُّه أَنْ يَأِْتيَ بِالْفَْتحِ أَوْ أَْم{ومنه . بدعائهم وصالهتم

إمنا : "وروى النسائي عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. فهو يرجع إىل قوهلم فتحت الباب
 مسعت: وروى النسائي أيضا عن أيب الدرداء قال" . نصر اهللا هذه األمة بضعفائها بدعوهتم وصالهتم وإخالصهم

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

كانت يهود خيرب تقاتل غطفان فلما : قال ابن عباس" . أبغوين الضعيف فإنكم إمنا ترزقون وتنصرون بضعفائكم"
إنا نسألك حبق النيب األمي الذي وعدتنا أن خترجه لنا يف آخر : التقوا هزمت يهود، فعادت يهود هبذا الدعاء وقالوا

فكانوا إذا التقوا دعوا هبذا الدعاء فهزموا غطفان، فلما بعث النيب صلى اهللا عليه : قال. رنا عليهمالزمان إال تنص
فَلَْعَنةُ {: أي بك يا حممد، إىل قوله} وَكَانُوا ِمْن قَْبلُ َيْستَفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا{: وسلم كفروا، فأنزل اهللا تعاىل

  }اللَِّه َعلَى الْكَاِفرِيَن
" ملا"يف قول الفراء، وجواب } فَلَمَّا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا{الفاء وما بعدها يف قوله " ملا"جواب} فَلَمَّا َجاَءُهْم{: وله تعاىلق

" ملا"جواب : وقال املربد. حمذوف لعلم السامع، وقاله الزجاج" ملا"جواب : وقال األخفش سعيد". كفروا"الثانية 
  .ويفيد ذلك تقرير الذنب وتأكيدا له. الثانية لطول الكالم" ملا"، وأعيدت "كفروا: "يف قوله
لَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه بِئَْسَما اْشَترَْوا بِِه أَْنفُسَُهْم أَنْ َيكْفُرُوا بَِما أَْنَزلَ اللَُّه َبْغياً أَنْ ُينَزِّلَ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َع{ ٩٠: اآلية

  }بٍ َوِللْكَافِرِيَن َعذَاٌب ُمهٌِنيفََباُءوا بَِغَضبٍ َعلَى غََض
ويف كل واحدة . مستوفية للمدح" نعم"بئس يف كالم العرب مستوفية للذم، كما أن } بِئَْسَما اشَْتَروْا{: قوله تعاىل

على  فاعلة بئس، وال تدخل إال" ما"ومذهب سيبويه أن . نِْعم َنْعم نَِعم نِِعم. بِئْس َبئْس َبِئس بِِئس: منها أربع لغات
وكذا نِعم، فتقول نعم الرجل زيد، ونعم رجال زيد، فإذا كان معها اسم بغري ألف والم . أمساء األجناس والنكرات

ويف نعم مضمر على شريطة . فهو نصب أبدا، فإذا كان فيه ألف والم فهو رفع أبدا، ونصب رجل على التمييز
كأنه قيل من املمدوح؟ قلت هو زيد، واآلخر على على خرب ابتداء حمذوف، : التفسري، وزيد مرفوع على وجهني

موصولة وغري موصولة من حيث كانت مبهمة تقع على " ما"وأجاز أبو علي أن تليها . االبتداء وما قبله خربه
  الكثرة وال ختص واحدا

االبتداء يف موضع رفع ب" أن يكفروا"فـ . بئس الشيء اشتروا به أنفسهم أن يكفروا: بعينه، والتقدير عند سيبويه
يف موضع نصب " ما: "وقال األخفش. على هذا القول موصولة" ما"بئس الرجل زيد، و: وخربه فيما قبله، كقولك

على هذا القول " اشتروا به أنفسهم"فـ . بئس رجال زيد، فالتقدير بئس شيئا أن يكفروا: على التمييز، كقولك
ويف هذا القول اعتراض، ألنه يبقى فعل بال . كحبذاجبملته شيء واحد ركب " بئسما: "وقال الفراء". ما"صفة 



وهذا . مبنزلة اسم واحد قائم بنفسه، والتقدير بئس اشتراؤهم أن يكفروا" اشتروا"و" ما: "وقال الكسائي. فاعل
: قال النحاس. مردود، فإن نعم وبئس ال يدخالن على اسم معني معرف، والشراء قد تعرف بإضافته إىل الضمري

يف موضع " أن"إن شئت كانت " أن يكفروا: "قال الفراء والكسائي. ألقوال قول األخفش وسيبويهوأبني هذه ا
فاشترى مبعىن باع ومبعىن . أي اشتروا أنفسهم بأن يكفروا مبا أنزل اهللا: قال الفراء. خفض ردا على اهلاء يف به

  .باحلق، والكفر باإلميانبئس الشيء الذي اختاروا ألنفسهم حيث استبدلوا الباطل : ابتاع، واملعىن
: األصمعي. معناه حسدا، قال قتادة والسدي، وهو مفعول من أجله، وهو على احلقيقة مصدر} َبْغياً{: قوله تعاىل

يف } أَنْ ُيَنزِّلَ اللَُّه{.أصله الطلب، ولذلك مسيت الزانية بغيا: وقيل. قد بغى اجلرح إذا فسد: وهو مأخوذ من قوهلم
وقرأ ابن كثري وأبو عمرو . نزل، أي ألجل إنزال اهللا الفضل على نبيه صلى اهللا عليه وسلمموضع نصب، أي ألن ي

" األنعام"، ويف ]٢١: احلجر[} َوَما ُننَزِّلُُه{خمففا، وكذلك سائر ما يف القرآن، إال } أَنْ ُينَزِّلَ{ويعقوب وابن حميصن 
  ].٣٧: األنعام[} َعلَى أَنْ يَُنزِّلَ آيَةً{

تقدم معىن } بَِغَضبٍ َعلَى غََضبٍ{: قوله تعاىل. أي رجعوا، وأكثر ما يقال يف الشر، وقد تقدم} فََباءُوا{ :قوله تعاىل
الغضب األول لعبادهتم العجل، والثاين لكفرهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، : غضب اهللا عليهم، وهو عقابه، فقيل

األول : وروى سعيد عن قتادة. مبحمد، يعين اليهود ألهنم كفروا بعيسى مث كفروا: وقال عكرمة. قال ابن عباس
  لكفرهم

. املراد التأبيد وشدة احلال عليهم، ال أنه أراد غضبني معللني مبعصيتني: وقال قوم. باإلجنيل، والثاين لكفرهم بالقرآن
ة من املسلمني، فإن مأخوذ من اهلوان، وهو ما اقتضى اخللود يف النار دائما خبالف خلود العصا} ُمهٌِني{: قوله تعاىل

من حديث أيب سعيد " النساء"ذلك متحيص هلم وتطهري، كرجم الزاين وقطع يد السارق، على ما يأيت بيانه يف سورة 
  .اخلدري إن شاء اهللا تعاىل

كْفُُرونَ بَِما َوَراَءُه َوُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقاً ِلَما وَإِذَا ِقيلَ لَُهْم آِمنُوا بَِما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا ُنْؤِمُن بَِما أُْنزِلَ َعلَْيَنا وََي{ ٩١: اآلية
  }َمَعُهْم قُلْ فَِلَم َتقُْتلُونَ أَْنبَِياَء اللَِّه ِمْن قَْبلُ إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني

بَِما أُْنزِلَ { . أي نصدق} ُنقَالُوا ُنْؤِم{. يعين القرآن} بَِما أَْنَزلَ اللَُّه{. أي صدقوا} َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم آِمُنوا{: قوله تعاىل
مبا بعده، وهو قول أيب عبيدة، واملعىن : وقتادة. أي مبا سواه، عن الفراء} وََيكْفُُرونَ بَِما َوَراءَُه{. يعين التوراة} َعلَْيَنا
َراَءُهمْ َوكَانَ َو{: وهي من األضداد، قال اهللا تعاىل. وراء مبعىن خلف، وقد تكون مبعىن قدام: قال اجلوهري. واحد
يقال لقيته : قال األخفش. على الظرف" وراءه"وانتصب . وهي شاذة" باهلاء"أي أمامهم، وتصغريها وريئه } َمِلٌك

  :من قبل ومن بعد، وأنشد: من وراء، فترفعه على الغاية إذا كان غري مضاف جتعله امسا وهو غري متمكن، كقولك
  ن وراء وراءلقاؤك إال م... إذا أنا مل أومن عليك ومل يكن 

ولد الولد : والوراء". إمنا كنت خليال من وراء وراء: "ومنه قول إبراهيم عليه السالم يف حديث الشفاعة: قلت
  .أيضا

ما يف موضع خفض بالالم، } ِلَما َمعَُهْم{. حال مؤكدة عند سيبويه} ُمَصدِّقاً{. ابتداء وخرب} َوُهوَ الَْحقُّ{: قوله تعاىل
  نصب باالستقرار، ومن أسكن جعله حرفا" هممع"صلتها، و" معهم"و

رد من اهللا تعاىل عليهم يف قوهلم إهنم آمنوا مبا أنزل عليهم، } قُلْ فَِلَم َتقُْتلُونَ أَنْبَِياَء اللَِّه ِمْن قَْبلُ{: قوله تعاىل
 عليه وسلم فاخلطاب ملن حضر حممدا صلى اهللا! فكيف قتلتم وقد هنيتم عن ذلك: وتكذيب منه هلم وتوبيخ، املعىن



َولَْو كَاُنوا ُيْؤِمُنونَ {: وإمنا توجه اخلطاب ألبنائهم، ألهنم كانوا يتولون أولئك الذين قتلوا، كما قال. واملراد أسالفهم
ألهنم رضوا فعلهم  :وقيل. فإذا تولوهم فهم مبنزلتهم] ٨١: املائدة[} بِاللَِّه وَالنَّبِيِّ َوَما أُنْزِلَ إِلَْيِه َما اتََّخذُوُهمْ أَْوِلَياَء

وإذا مل ". من قبل: "بلفظ االستقبال وهو مبعىن املضي ملا ارتفع اإلشكال بقوله" تقتلون"وجاء . فنسب ذلك إليهم
  :يشكل فجائز أن يأيت املاضي مبعىن املستقبل، واملستقبل مبعىن املاضي، قال احلطيئة

  أن الوليد أحق بالعذر... شهد احلطيئة يوم يلقى ربه 
مبعىن ما، " إن: "وقيل! أي إن كنتم معتقدين اإلميان فلم رضيتم بقتل األنبياء} إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني{عىن يشهد شهد مب
ملا، حذفت األلف فرقا بني االستفهام واخلرب، وال ينبغي أن يوقف عليه، ألنه إن وقف عليه بال هاء كان " مل"وأصل 

  .حلنا، وإن وقف عليه باهلاء زيد يف السواد
  }َولَقَْد َجاءَكُْم ُموَسى بِالَْبيِّنَاِت ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمْن بَْعِدِه َوأَْنُتْم ظَاِلُمونَ{ ٩٢: اآلية

َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياتٍ {: والبينات قوله تعاىل. الالم الم القسم} َولَقَدْ َجاَءكُْم ُموَسى بِالَْبيَِّناِت{: قوله تعاىل
وهي العصا، والسنون، واليد، والدم، والطوفان، واجلراد والقمل، والضفادع، وفلق ] ١٠١: اإلسراء[} يِّنَاٍتَب

  .البينات التوراة، وما فيها من الدالالت: وقيل. البحر
أي بعد النظر يف  أبلغ من الواو يف التقريع،" مث"توبيخ، و" من بعده وأنتم ظاملون} ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ{: قوله تعاىل

  .وهذا يدل على أهنم إمنا فعلوا ذلك بعد مهلة من النظر يف اآلية، وذلك أعظم جلرمهم. اآليات واإلتيان هبا اختذمت

َنا َوَعَصْيَنا وَأُشْرُِبوا وَإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُمُ الطُّوَر ُخذُوا َما آَتْيَناكُْم بِقُوٍَّة َواْسَمُعوا قَالُوا َسِمْع{ ٩٣: اآلية
  }ِفي قُلُوبِهُِم الِْعْجلَ بِكُفْرِِهْم قُلْ بِئَْسَما َيأُْمُركُمْ بِِه إَِمياُنكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني

ومعىن . تقدم الكالم يف هذا} َمُعواَوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَعَْنا فَْوقَكُُم الطُّوَر ُخذُوا َما آَتْيَناكُمْ بِقُوٍَّة وَاْس{: قوله تعاىل
مسع اهللا : أطيعوا، وليس معناه األمر بإدراك القول فقط، وإمنا املراد اعلموا مبا مسعتم والتزموه، ومنه قوهلم" وامسعوا"

  :قال. ملن محده، أي قبل وأجاب
  يكون اهللا يسمع ما أقول... دعوت اهللا حىت خفت أال 
  :أي يقبل، وقال الراجز

  خري وأعفى لبين متيم... الطاعة والتسليم والسمع و
اختلف هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقة باللسان نطقا، أو يكونوا فعلوا فعال } قَالُوا َسِمعَْنا َوَعَصْينَا{: قوله تعاىل

  :قام مقام القول فيكون جمازا، كما قال
  مهال رويدا قد مألت بطين... امتأل احلوض وقال قطين 

  }ُنْؤِمُن بَِما أُنْزِلَ َعلَْيَنا{: م يف قوهلموهذا احتجاج عليه
جعلت قلوهبم تشربه، وهذا تشبيه وجماز عبارة : أي حب العجل واملعىن} َوأُْشرِبُوا ِفي قُلُوبِهُِم الِْعْجلَ{: قوله تعاىل

رهبا تعرض الفنت على القلوب كاحلصري عودا عودا فأي قلب أش: "ويف احلديث. عن متكن أمر العجل يف قلوهبم
  :يقال أشرب قلبه حب كذا، قال زهري. احلديث، خرجه مسلم" نكت فيه نكتة سوداء

  واحلب تشربه فؤادك داء... فصحوت عنها بعد حب داخل 

وإمنا عرب عن حب العجل بالشرب دون األكل ألن شرب املاء يتغلغل يف األعضاء حىت يصل إىل باطنها، والطعام 
زاد على هذا املعىن أحد التابعني فقال يف زوجته عثمة، وكان عتب عليها يف بعض وقد . جماور هلا غري متغلغل فيها



  :األمر فطلقها وكان حمبا هلا
  فباديه مع اخلايف يسري... تغلغل حب عثمة يف فؤادي 
  وال حزن ومل يبلغ سرور... تغلغل حيث مل يبلغ شراب 
  أطري لو أن إنسانا يطري... أكاد إذا ذكرت العهد منها 

اشربوا من ذلك : إن موسى عليه السالم برد العجل وذراه يف املاء، وقال لبين إسرائيل: السدي وابن جريج وقال
وروي أنه ما شربه أحد إال جن، . املاء، فشرب مجيعهم، فمن كان حيب العجل خرجت برادة الذهب على شفتيه

  .حكاه القشريي
، وأما شرب املاء ]٩٧: طه[} ثُمَّ لَنَْنِسفَنَُّه ِفي الَْيمِّ َنْسفاً{: أما تذريته يف البحر فقد دل عليه قوله تعاىل: قلت

  .واهللا تعاىل اعلم} َوأُْشرِبُوا ِفي قُلُوبِهُِم الِْعْجلَ{: وظهور الربادة على الشفاه فريده قوله تعاىل
إن هذا : وقيل. نؤمن مبا أنزل علينا: قولكمأي إميانكم الذي زعمتم يف } قُلْ بِئَْسَما َيأُْمرُكُْم بِِه إَِمياُنكُْم{: قوله تعاىل

بئس هذه األشياء اليت فعلتم : الكالم خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، أمر أن يوخبهم، أي قل هلم يا حممد
  واحلمد اهللا وحده" بئسما" وقد مضى الكالم يف.وأمركم هبا إميانكم

  }ِعْنَد اللَِّه َخاِلَصةً ِمْن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَُّوا الَْمْوَت إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَنيقُلْ إِنْ كَاَنتْ لَكُُم الدَّاُر اآلخَِرةُ {: ٩٤اآلية
  }َولَْن َيَتَمنَّْوُه أََبداً بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلمَِني{ ٩٥: اآلية

} لَْن َتَمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّاماً َمْعُدوَدةً{: ، كقوله تعاىلملا ادعت اليهود دعاوى باطلة حكاها اهللا عز وجل عنهم يف كتابه
  َوقَالُوا لَْن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ إِالَّ َمْن كَانَ{: ، وقوله]٨٠: البقرة[

 عز وجل وألزمهم أكذهبم اهللا] ١٨: املائدة[} َنْحُن أَبَْناُء اللَِّه َوأَِحبَّاؤُُه{: ، وقالوا]١١١: البقرة[} ُهوداً أَْو َنَصاَرى
يف .} فََتَمنَُّوا الَْمْوَت إِنْ كُْنُتمْ َصاِدقَِني{يعين اجلنة } إِنْ كَاَنْت لَكُُم الدَّارُ اآلِخرَةُ{: احلجة فقال قل هلم يا حممد

ة، أقوالكم، ألن من اعتقد أنه من أهل اجلنة كان املوت أحب إليه من احلياة يف الدنيا، ملا يصري إليه من نعيم اجلن
َنْحُن {: ويزول عنه من أذى الدنيا، فأحجموا عن متين ذلك فرقا من اهللا لقبح أعماهلم ومعرفتهم بكفرهم يف قوهلم

وأيضا لو متنوا املوت ملاتوا، كما روي عن . ، وحرصهم على الدنيا حتقيقا لكذهبم]١٨: املائدة[} أَْبَناُء اللَِّه َوأَِحبَّاؤُُه
إن اهللا صرفهم : وقيل" . لو أن اليهود متنوا املوت ملاتوا ورأوا مقامهم من النار: "نه قالالنيب صلى اهللا عليه وسلم أ

عن إظهار التمين، وقصرهم على اإلمساك ليجعل ذلك آية لنبيه صلى اهللا عليه وسلم، فهذه ثالثة أوجه يف تركهم 
ا باملوت على أكذب الفريقني منا أن املراد ادعو" فتمنوا املوت: "وحكى عكرمة عن ابن عباس يف قوله. التمين

  ومنكم، فما دعوا لعلمهم بكذهبم
نطق القرآن : فالتمين يكون باللسان تارة وبالقلب أخرى، فمن أين علم أهنم مل يتمنوه بقلوهبم؟ قيل له: فإن قيل

لى اهللا عليه، سلم وإبطاال ولو متنوه بقلوهبم ألظهروه بألسنتهم ردا على النيب ص} َولَْن َيَتَمنَّْوُه أََبداً{بذلك بقول 
  .حلجته، وهذا بني

ظرف } أََبداً{يف موضع اخلرب " عند اهللا"نصب علي خرب كان، وإن شئت كان حاالً، ويكون } خَاِلصَةً{: وقله تعاىل
مبعىن الذي " مبا"يف قوله " ما"و. زمان يقع على القليل والكثري، كاحلني والوقت، وهو هنا من أول العمر إىل املوت

يف موضع رفع، حذفت الضمة من " أيديهم"و. العائد حمذوف، والتقدير قدمته، وتكون مصدرية وال حتتاج إىل عائدو
الياء لثقلها مع الكسرة، وإن كانت يف موضع نصب حركتها، ألن النصب خفيف، وجيوز إسكاهنا يف الشعر 

  .ابتداء وخرب} وَاللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلمَِني{.



ا ُهَو َتجِدَنَُّهْم أَْحَرَص النَّاسِ َعلَى َحيَاٍة َوِمَن الَِّذيَن أَشَْركُوا يََودُّ أََحُدُهْم لَوْ ُيَعمَُّر أَلْفَ َسَنٍة َوَموَلَ{ ٩٦: اآلية
  }بُِمَزحْزِِحِه ِمَن الَْعذَابِ أَنْ ُيَعمََّر وَاللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ

املعىن وأحرص، فحذف : قيل} َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا{. يعين اليهود} النَّاسِ َعلَى َحَياٍة َولََتجَِدنَُّهْم أَْحَرَص{: قوله تعاىل
ملعرفتهم بذنوهبم وأال خري هلم عند اهللا، ومشركو العرب ال يعرفون إال هذه احلياة وال علم هلم " من الذين أشركوا"

  :من اآلخرة، أال ترى قول شاعرهم
  من النشوات والنساء احلسان.. .متتع من الدنيا فإنك فان 

مث استؤنف اإلخبار عن طائفة " حياة"إن الكالم مت يف : وقيل. يعود يف هذا القول على اليهود} أََحُدُهْم{والضمري يف 
وخص األلف ". عش ألف سنة"هم اجملوس، وذلك بني يف أدعياهتم للعاطس بلغاهتم مبا معناه : قيل. من املشركني

مشركو العرب، خصوا بذلك ألهنم ال " الذين أشركوا"وذهب احلسن إىل أن . العقد يف احلساب بالذكر ألهنا هناية
يف الكالم تقدمي وتأخري، واملعىن : وقيل. سنوة: وقيل. وأصل سنة سنهة. يؤمنون بالبعث، فهم يتمنون طول العمر

  .ولتجدهنم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة
يودد، أدغمت لئال جيمع بني حرفني من جنس واحد " يود"أصل } أََحدُُهْم لَْو ُيَعمَُّر أَلَْف َسنٍَة َيَودُّ{: قوله تعاىل

وددت، فيجوز على هذا : وحكى الكسائي. متحركني، وقلبت حركة الدال على الواو، ليدل ذلك على أنه يفعل
  .يتمىن: ومعىن يود. يود بكسر الواو

هو ضمري األحد املتقدم، التقدير : اختلف النحاة يف هو، فقيل} حْزِِحِه ِمَن الَْعذَابِ أَنْ ُيَعمََّرَوَما ُهَو بِمَُز{: قوله تعاىل
هو ضمري التعمري، والتقدير : فاعل مبزحزح وقالت فرقة" أن يعمر. "ما أحدهم مبزحزحه، وخرب االبتداء يف اجملرور

وحكى الطربي عن فرقة أهنا . من التعمري على هذا القولبدل " أن يعمر"وما التعمري مبزحزحه، واخلرب يف اجملرور، 
  .عماد" هو: "قالت

: األنفال[} إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ{: وفيه ُبعٌد، فإن حق العماد أن يكون بني شيئني متالزمني، مثل قوله: قلت
امسها، " هو"عاملة حجازية، و" ما: "لوقي. وحنو ذلك] ٧٦: الزخرف[} وَلَِكْن كَانُوا ُهُم الظَّاِلمَِني{: ، وقوله]٣٢

وفيه بعد، فإن احملفوظ عن النحاة أن : ابن عطية. ضمري األمر والشأن" هو: "وقالت طائفة. } بُِمَزْحزِحِِه{واخلرب يف 
زحزحته أي باعدته فتزحزح : اإلبعاد والتنحية، يقال: الزحزحة" مبزحزحه: "وقوله. يفسر جبملة ساملة من حرف جر

  :وتباعد، يكون الزما ومتعديا قال الشاعر يف املتعديأي تنحى 
  وغافر الذنب زحزحين عن النار... يا قابض الروح من نفس إذا احتضرت 

  :وأنشده ذو الرمة
  وغافر الذنب زحزحين عن النار... يا قابض الروح عن جسم عصى زمنا 

  :وقال آخر يف الالزم
  ء الصبح ال يتوضحوما بال ضو... خليلي ما بال الدجى ال يتزحزح 

من صام يوما يف سبيل اهللا زحزح : "وروى النسائي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .اهللا وجهه عن النار سبعني خريفا

من قرأ بالتاء و. أي مبا يعمل هؤالء الذين يود أحدهم أن يعمر ألف سنة} َواللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ{: قوله تعاىل
وصف اهللا عز وجل نفسه بأنه بصري على معىن : وقال العلماء. قل هلم يا حممد اهللا بصري مبا تعملون. فالتقدير عنده

فالن بصري بالطب، وبصري : العامل بالشيء اخلبري به، ومنه قوهلم: والبصري يف كالم العرب. أنه عامل خبفيات األمور



  :قال بالفقه، وبصري مبالقاة الرجال،
  بصري بأدواء النساء طبيب... فإن تسألوين بالنساء فإنين 

وصف تعاىل نفسه بأنه بصري على معىن جاعل األشياء املبصرة : وقيل. البصري العامل، والبصري املبصر: قال اخلطايب
عل عباده ذوات إبصار، أي مدركة للمبصرات مبا خلق هلا من اآللة املدركة والقوة، فاهللا بصري بعباده، أي جا

  .مبصرين

دًى وَُبْشَرى قُلْ َمْن كَانَ َعُدّواً ِلجِْبرِيلَ فَإِنَُّه نَزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك بِإِذِْن اللَِّه ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َوُه{ ٩٧: اآلية
  }ِللُْمْؤِمنَِني

نبياء إال يأتيه ملك من املالئكة من عند إنه ليس نيب من األ: سبب نزوهلا أن اليهود قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم
ذاك الذي ينزل باحلرب وبالقتال، ذاك : قالوا" جربيل: "ربه بالرسالة وبالوحي، فمن صاحبك حىت نتابعك؟ قال

أخرجه " للكافرين: "ميكائيل الذي ينزل بالقطر وبالرمحة تابعناك، فأنزل اهللا اآلية إىل قوله: لو قلت! عدونا
. فإن اهللا نزل جربيل على قلبك: حيتمل معنيني، األول" إنه"الضمري يف } فَإِنَُّه َنزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك{: ىلقوله تعا.الترمذي
ودلت . وخص القلب بالذكر ألنه موضع العقل والعلم وتلقي املعارف. فإن جربيل نزل بالقرآن على قلبك: الثاين

ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن { . أي بإرادته وعلمه} بِإِذْنِ اللَِّه{: عاىلقوله ت.اآلية على شرف جربيل عليه السالم وذم معاديه
  .تقدم معناه واحلمد هللا} وَُهدًى وَُبْشَرى ِللُْمْؤِمنَِني{. يعين التوراة} َيَدْيِه
  }َعُدوٌّ لِلْكَاِفرِيَنَمْن كَانَ َعُدّواً ِللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ فَإِنَّ اللََّه { ٩٨: اآلية

وهذا وعيد وذم ملعادي جربيل عليه . } فَإِنَّ اللََّه َعُدوٌّ ِللْكَاِفرِيَن{شرط، وجوابه } َمْن كَانَ َعُدّواً ِللَِّه{: قوله تعاىل
وعداوة العبد هللا هي معصيته واجتناب طاعته، ومعاداة . السالم، وإعالن أن عداوة البعض تقتضي عداوة اهللا هلم

  .وعداوة اهللا للعبد تعذيبه وإظهار أثر العداوة عليه. وليائهأ
  مل خص اهللا جربيل وميكائيل بالذكر وإن كان ذكر املالئكة قد عمهما؟: فإن قيل
خصا ألن : وقيل]. ٦٨: الرمحن[} ِفيهَِما فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ َوُرمَّانٌ{: خصهما بالذكر تشريفا هلما، كما قال: قيل له

  إنا مل نعاد: ا، ونزلت اآلية بسببهما، فذكرمها واجب لئال تقول اليهوداليهود ذكرومه

ولعلماء اللسان يف جربيل وميكائيل . اهللا ومجيع مالئكته، فنص اهللا تعاىل عليهما إلبطال ما يتأولونه من التخصيص
  :عليهما السالم لغات، فأما اليت يف جربيل فعشر

  :حسان بن ثابت جربيل، وهي لغة أهل احلجاز، قال: األوىل
  وجربيل رسول اهللا فينا

رأيت النيب صلى اهللا عليه : وهي قراءة احلسن وابن كثري، وروي عن ابن كثري أنه قال" بفتح اجليم"جربيل : الثانية
  .وسلم يف النوم وهو يقرأ جربيل وميكائيل فال أزال أقرؤمها أبدا كذلك

  :كما قرأ أهل الكوفة، وأنشدوا ،"بياء بعد اهلمزة، مثال جربعيل"جربئيل : الثالثة
  مدى الدهر إال جربئيل أمامها... شهدنا فما تلقى لنا من كتيبة 

  .وهي لغة متيم وقيس
  .مقصور، وهي قراءة أيب بكر عن عاصم" على وزن جربعل"جربئل : الرابعة
  .مثلها، وهي قراءة حيىي بن يعمر، إال أنه شدد الالم: اخلامسة



  .وهبا قرأ عكرمة" عد الراء مث مهزةبألف ب"جربائل : السادسة
  .مثلها، إال أن بعد اهلمزة ياء: السابعة
  .وهبا قرأ األعمش وحيىي بن يعمر أيضا" بياءين بغري مهزة"جربييل : الثامنة 
  ".بفتح اجليم مع مهزة مكسورة بعدها ياء ونون"جربئني : التاسعة
قال . ومل يقرأ هبا: قال الطربي. وهي لغة بين أسد" مهزة بكسر اجليم وتسكني الباء بنون من غري"جربين : العاشرة
ال يعرف يف كالم العرب فَعليل، وفيه ِفعليل، حنو دهليز وقطمري وبرطيل، : "-وذكر قراءة ابن كثري  -النحاس 

: وليس ينكر أن يكون يف كالم العجم ما ليس له نظري يف كالم العرب، وليس ينكر أن يكثر تغريه، كما قالوا
  اهيم وإبرهم وإبراهمإبر

  .جربيل اسم أعجمي عربته العرب، فلها فيه هذه اللغات ولذلك مل ينصرف: قال غريه". وإبراهام
: قال النحاس. قد تقدم يف أول الكتاب أن الصحيح يف هذه األلفاظ عربية نزل هبا جربيل بلسان عريب مبني: قلت

  :يف ميكائيل فستوأما اللغات اليت . وجيمع جربيل على التكسري جباريل
  .ميكاييل، قراءة نافع: األوىل 
  .قراءة محزة" بياء بعد اهلمزة"وميكائيل : الثانية
وروي عن ابن كثري الثالثة أوجه، قال . ميكال، لغة أهل احلجاز، وهي قراءة أيب عمرو وحفص عن عاصم: الثالثة

  :كعب بن مالك
  جربيلفيه مع النصر ميكال و... ويوم بدر لقيناكم لنا مدد 

  :وقال آخر
  وجبربئيل وكذبوا ميكاال... عبدوا الصليب وكذبوا مبحمد 

  .ميكئيل، مثل ميكعيل، وهي قراءة ابن حميصن: الرابعة
  .وهي قراءة األعمش باختالف عنه" بياءين"ميكاييل : اخلامسة
كر ابن عباس أن وذ. ، وهو اسم أعجمي فلذلك مل ينصرف"إسراءل هبمزة مفتوحة"ميكاءل، كما يقال : السادسة

اسم اهللا تعاىل، ومنه قول أيب بكر الصديق : وإيل. عبد ومملوك: جرب وميكا وإسراف هي كلها باألعجمية مبعىن
} ال َيْرقُُبون ِفي ُمْؤِمنٍ إالًّ وال ِذمَّةً{: هذا كالم مل خيرج من إل، ويف التنزيل: رضي اهللا عنه حني مسع سجع مسيلمة

إن جربيل وميكائيل امسان، أحدمها عبداهللا، واآلخر عبيداهللا، ألن إيل هو : قال املاوردي. يف أحد التأويلني، وسيأيت
اهللا تعاىل، وجرب هو عبد، وميكا هو عبيد، فكأن جربيل عبداهللا، وميكائيل عبيداهللا، هذا قول ابن عباس، وليس له 

  .يف املفسرين خمالف

اهللا وجب " إل"عبد، و" جرب"ومن تأول احلديث : النحاس قال. وإسرافيل عبدالرمحن: وزاد بعض املفسرين: قلت
هذا جربئل ورأيت جربئل ومررت جبربئل، وهذا ال يقال، فوجب أن يكون معىن احلديث أنه مسمى : عليه أن يقول

. ولو كان كما قالوا لكان مصروفا، فترك الصرف يدل على أنه اسم واحد مفرد ليس مبضاف: قال غريه. هبذا
عن جسرة بنت  -وهو فليت العامري وهو أبو حسان  - احلافظ من حديث أفلت بن خليفة وروى عبدالغين

اللهم رب جربيل وميكايل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: دجاجة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  ".وإسرافيل أعوذ بك من حر النار وعذاب القرب



  }اٍت بَيَِّناٍت َوَما َيكْفُُر بَِها إِالَّ الْفَاِسقُونََولَقَْد أَْنزَلَْنا إِلَْيَك آَي{ ٩٩: اآلية
يا حممد ما : هذا جواب البن صوريا حيث قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

  .جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل عليك من آية بينة فنتبعك هبا؟ فأنزل اهللا هذه اآلية، ذكره الطربي
  }أََوكُلََّما َعاَهدُوا َعْهداً َنَبذَُه فَرِيٌق ِمْنُهمْ َبلْ أَكْثَُرُهمْ ال ُيْؤِمُنونَ{ ١٠٠: اآلية

: الواو واو العطف، دخلت عليها ألف االستفهام كما تدخل على الفاء يف قوله} أََوكُلََّما َعاَهُدوا َعْهداً{: قوله تعاىل
: الكهف[} أَفَتَتَِّخذُوَنُه َوذُرِّيََّتُه{، ]٤٠: الزخرف[} أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ{، ]٥٠: املائدة[} أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَِّة{

ومذهب . الواو زائدة: وقال األخفش. هذا قول سيبويه] ٥١: يونس[} أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع{: وعلى مث كقوله]. ٥٠
: الواو فتجيء مبعىن بل، كما يقول القائلوقرأها قوم أو، ساكنة . الكسائي أهنا أو، حركت الواو منها تسهيال

نصب " كلما. "وهذا كله متكلف، والصحيح قول سيبويه: قال ابن عطية. أو يكفي اهللا: ألضربنك، فيقول اجمليب
  على الظرف، واملعين

حمد واهللا ما أخذ علينا عهد يف كتابنا أن نؤمن مب: يف اآلية مالك بن الصيف، ويقال فيه ابن الضيف، كان قد قال
إن اليهود عاهدوا لئن خرج حممد لنؤمن به ولنكونن معه على مشركي العرب، : وقيل. وال ميثاق، فنزلت اآلية
هي العهود اليت كانت بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني اليهود فنقضوها كفعل : وقال عطاء. فلما بعث كفروا به

: األنفال[} َت ِمنُْهْم ثُمَّ َينْقُُضونَ َعْهَدُهْم ِفي كُلِّ َمرٍَّة َوُهْم ال َيتَّقُونَالَِّذيَن َعاَهْد{: قريظة والنضري، دليله قوله تعاىل
٥٦.[  

  :الطرح واإللقاء، ومنه النبيذ واملنبوذ، قال أبو األسود: النبذ} نََبذَُه فَرِيٌق ِمْنُهْم{: قوله تعاىل
  أخذت كتايب معرضا بشمالكا... وخربين من كنت أرسلت إمنا 

  كنبذك نعال أخلقت من نعالكا... إىل عنوانه فنبذته  نظرت
  :آخر

  نبذوا كتابك واستحلوا احملرما... إن الذين أمرهتم أن يعدلوا 
اجعل هذا خلف ظهرك، ودبرا منك، وحتت : وهذا مثل يضرب ملن استخف بالشيء فال يعمل به، تقول العرب

  :وأنشد الفراء]. ٩٢: هود[} ذُْتُموُه َوَراَءكُْم ِظْهرِّياًوَاتََّخ{: قدمك، أي اتركه وأعرض عنه، قال اهللا تعاىل
  بظهر فال يعيا علي جواهبا... متيم بن زيد ال تكونن حاجيت 

  .فعل مستقبل يف موضع اخلرب} ال ُيْؤِمُنونَ{. ابتداء} َبلْ أَكْثَُرُهْم{ : قوله تعاىل
ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهمْ َنَبذَ فَرِيٌق ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِكَتابَ اللَِّه َوَراَء  َولَمَّا َجاَءُهْم َرُسولٌ ِمْن ِعْنِد اللَِّه{ ١٠١: اآلية

  .} ظُُهورِِهْم كَأَنَُّهْم ال َيْعلَُمونَ

َنَبذَ {. النعت لرسول، وجيوز نصبه على احل} َولَمَّا َجاَءُهمْ َرسُولٌ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمعَُهْم{: قوله تعاىل
، واملراد التوراة، ألن كفرهم بالنيب عليه "نبذ"نصب بـ } ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِكتَاَب اللَِّه{" ملا"جواب } فَرِيٌق

: وقيل. نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف، وسحر هاروت وماروت: قال السدي. السالم وتكذيبهم له نبذ هلا
: وقال سفيان بن عيينة. هو بني أيديهم يقرؤونه، ولكن نبذوا العمل به: قال الشعيب. جيوز أن يعين به القرآن

وقد تقدم . أدرجوه يف احلرير والديباج، وحلوه بالذهب والفضة، ومل حيلوا حالله ومل حيرموا حرامه، فذلك النبذ
  .اجلاهل فيجيء من اللفظ أهنم كفروا على علمتشبيه مبن ال يعلم إذ فعلوا فعل } كَأَنَُّهْم ال َيْعلَُمونَ{. بيانه مستوفا



َعلُِّمونَ النَّاسَ وَاتََّبعُوا َما َتْتلُوا الشََّياِطُني َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمانَ َوَما كَفََر ُسلَْيَمانُ وَلَِكنَّ الشََّياِطَني كَفَرُوا ُي{ ١٠٢: اآلية
ارُوَت َوَمارُوَت َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحدٍ َحتَّى َيقُوال إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ فَال َتكْفُْر السِّْحَر َوَما أُنْزِلَ َعلَى الَْملَكَْينِ بَِبابِلَ َه

ونَ َما َيُضرُُّهْم َوال إِذِْن اللَِّه َوَيَتَعلَُّمفََيَتَعلَُّمونَ ِمْنُهَما َما ُيفَرِّقُونَ بِِه َبْيَن الَْمْرِء َوزَْوجِِه َوَما ُهْم بَِضارِّيَن بِِه ِمْن أََحدٍ إِالَّ بِ
  }لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ َيْنفَُعُهْم َولَقَْد َعِلُموا لََمنِ اشَْتَراُه َما لَُه ِفي الْآخَِرِة ِمْن َخالقٍ َولَبِئَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم

  :فيه أربع وعشرون مسألة
هذا إخبار من اهللا تعاىل عن الطائفة الذين نبذوا } ِطُني َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمانََواتََّبُعوا َما َتْتلُوا الشََّيا{: قوله تعاىل: األوىل

عارضت اليهود حممدا صلى اهللا عليه وسلم بالتوراة : وقال السدي. الكتاب بأهنم اتبعوا السحر أيضا، وهم اليهود
ملا : وقال حممد بن إسحاق .فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وبسحر هاروت وماروت

  يزعم حممد أن ابن داود: ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سليمان يف املرسلني قال بعض أحبارهم

أي ألقت إىل } َوَما كَفََر ُسلَْيَمانُ وَلَِكنَّ الشَّيَاِطَني كَفَُروا{: واهللا ما كان إال ساحرا، فأنزل اهللا عز وجل! كان نبيا
كتبت : وقال الكليب. عله سليمان من ركوب البحر واستسخار الطري والشياطني كان سحرابين آدم أن ما ف

الشياطني السحر والنريجنيات على لسان آصف كاتب سليمان، ودفنوه حتت مصاله حني انتزع اهللا ملكه ومل يشعر 
ما علماء بين إسرائيل إمنا ملككم هبذا فتعلموه، فأ: بذلك سليمان، فلما مات سليمان استخرجوه وقالوا للناس

هذا علم سليمان، وأقبلوا على تعليمه ورفضوا : وأما السفلة فقالوا! معاذ اهللا أن يكون هذا علم سليمان: فقالوا
كتب أنبيائهم حىت بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا عز وجل على نبيه عذر سليمان وأظهر براءته مما 

تتبع، كما " تتلو: "وقال ابن عباس. تقرأ من التالوة" تتلو: "قال عطاء. }وا َما َتْتلُوا الشََّياطُِنيَواتََّبُع{: رمي به فقال
  .مبعىن فضلوا" اتبعوا: "وقال الطربي. جاء القوم يتلو بعضهم بعضا: تقول
ملضي، قال يعين تلت، فهو مبعىن ا" تتلو"ألن كل من اتبع شيئا وجعله أمامه فقد فضله على غريه، ومعىن : قلت

  :الشاعر
  كوم اهلجان وكل طرف سابح... وإذا مررت بقربه فاعقر به 

  فلقد يكون أخادم وذبائح... وانضح جوانب قربه بدمائها 
نفي، وليس " ما: "وقيل. أي اتبعوا ما تقولته الشياطني على سليمان وتلته" اتبعوا"مفعول بـ " ما"و. أي فلقد كان

: قال الزجاج. أي على شرعه ونبوته} َعلَى ُملْكِ ُسلَْيَمانَ{.  صحته، قال ابن العريببشيء ال يف نظام الكالم وال يف
: قال الفراء. املعىن يف ملك سليمان، يعين يف قصصه وصفاته وأخباره: وقيل. قال الفراء على عهد ملك سليمان
  ا أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍَوَم{: ومل يقل بعد لقوله تعاىل" على"وقال . تصلح على ويف، يف مثل هذا املوضع

وقد تقدم معىن الشيطان واشتقاقه، فال . أي يف تالوته] ٥٢: احلج[} َوال َنبِيٍّ إِالَّ إِذَا َتمَنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِيَِّتِه
املراد شياطني اإلنس : لوقي. هم شياطني اجلن، وهو املفهوم من هذا االسم: والشياطني هنا قيل. معىن إلعادته

  :املتمردون يف الضالل، كقول جرير
  وكن يهوينين إذ كنت شيطانا... أيام يدعونين الشيطان من غزيل 

تربئة من اهللا لسليمان ومل يتقدم يف اآلية أن أحدا نسبه إىل الكفر، ولكن } وََما كَفََر ُسلَْيَمانُ{: قوله تعاىل: الثانية
} َولَِكنَّ الشََّياِطَني كَفَرُوا{. ولكن ملا كان السحر كفرا صار مبنزلة من نسبه إىل الكفراليهود نسبته إىل السحر، 

يف موضع نصب على احلال، وجيوز أن يكون يف موضع رفع على أنه خرب " يعلمون"و. فأثبت كفرهم بتعليم السحر



، وكذلك يف "الشياطني"ن ، ورفع النون م"لكن"بتخفيف " ولكن الشياطني"وقرأ الكوفيون سوى عاصم . ثان
كلمة هلا " لكن"و. الباقون بالتشديد والنصب. ووافقهم ابن عامر] ١٧: األنفال[} وَلَِكنَّ اللََّه رََمى{األنفال 
" الكاف"نفي، و" ال. "ال، ك، إن: نفي اخلرب املاضي، وإثبات اخلرب املستقبل، وهي مبنية من ثالث كلمات: معنيان

يق، فذهبت اهلمزة استثقاال، وهي تثقل وختفف، فإذا ثقلت نصبت كإن الثقيلة، وإذا إثبات وحتق" إن"خطاب، و
  خففت رفعت هبا كما ترفع بإن اخلفيفة

السحر أصله التمويه والتخاييل، وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاين، فيخيل للمسحور أهنا : السحر، قيل: الثالثة
يخيل إليه أنه ماء، وكراكب السفينة السائرة سريا حثيثا خييل إليه خبالف ما هي به، كالذي يرى السراب من بعيد ف

هو مشتق من سحرت الصيب إذا خدعته، وكذلك إذا عللته، : وقيل. أن ما يرى من األشجار واجلبال سائرة معه
  :والتسحري مثله، قال لبيد
  عصافري من هذا األنام املسحر... فإن تسألينا فيم حنن فإننا 

  :آخر
  ونسحر بالطعام وبالشراب... عني ألمر غيب أرانا موض

  وأجرأ من جملحة الذئاب... عصافري وذبان ودود 
املسحر الذي خلق ذا سحر، ويقال من : يقال] ١٥٣: الشعراء[} قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن{: وقوله تعاىل

أصله : وقيل. اء، فإن الساحر يفعله يف خفيةأصله اخلف: وقيل. املعللني، أي ممن يأكل الطعام ويشرب الشراب
أصله االستمالة، وكل : وقيل. ما سحرك عن كذا، أي ما صرفك عنه، فالسحر مصروف عن جهته: الصرف، يقال

أي سحرنا فأزلنا ] ١٥: احلجر[} َبلْ َنْحُن قَْوٌم َمْسحُوُرونَ{: وقيل يف قوله تعاىل. من استمالك فقد سحرك
السحر األخذة، وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر، وقد سحره يسحره : وقال اجلوهري. بالتخييل عن معرفتنا

كنا نسمي السحر يف اجلاهلية : وقال ابن مسعود. العامل، وسحره أيضا مبعىن خدعه، وقد ذكرناه: والساحر. سحرا
  :شدة البهت ومتويه الكذب، قال الشاعر: والعضه عند العرب. العضه

  يف عضه العاضه املعضه... ات أعوذ بريب من النافث
أن السحر عند املعتزلة خدع ال : واختلف هل له حقيقة أم ال، فذكر الغزنوي احلنفي يف عيون املعاين له: الرابعة

وعندنا أصله طلسم يبىن على تأثري خصائص الكواكب، كتأثري : قال. أصل له، وعند الشافعي وسوسة وأمراض
  .ظيم الشياطني ليسهلوا له ما عسرالشمس يف زئبق عصي فرعون، أو تع

. مث من السحر ما يكون خبفة اليد كالشعوذة. وعندنا أنه حق وله حقيقة خيلق اهللا عنده ما شاء، على ما يأيت: قلت
الشعوذة ليست من كالم أهل البادية، وهي خفة يف اليدين : قال ابن فارس يف اجململ. الربيد خلفة سريه: والشعوذي

وقد يكون من عهود الشياطني، ويكون . منه ما يكون كالما حيفظ، ورقى من أمساء اهللا تعاىلوأخذة كالسحر، و
  .أدوية وأدخنة وغري ذلك

إن من البيان : " مسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفصاحة يف الكالم واللسانة فيه سحرا، فقال: اخلامسة
حىت يتوهم السامع أنه حق، فعلى هذا يكون قوله  وذلك ألن فيه تصويب الباطل. أخرجه مالك وغريه" لسحرا

خرج خمرج : وقيل. خرج خمرج الذم للبالغة والفصاحة، إذ شبهها بالسحر" إن من البيان لسحرا: "عليه السالم
فلعل : "واألول أصح، والدليل عليه قوله عليه السالم. املدح للبالغة والتفضيل للبيان، قاله مجاعة من أهل العلم



كثرة الكالم : الثرثرة" . إن أبغضكم إيل الثرثارون املتفيهقون: "، وقوله" يكون أحلن حبجته من بعض بعضكم أن
فالن يتفيهق يف كالمه إذا توسع فيه . قال ابن دريد. واملتفيهق حنوه. ثرثر الرجل فهو ثرثار مهذار: وترديده، يقال
  .وأصله الفهق وهو االمتالء، كأنه مأل به فمه: وتنطع، قال

أما قوله صلى اهللا : وهبذا املعىن الذي ذكرناه فسره عامر الشعيب راوي احلديث وصعصعة بن صوحان فقاال: قلت
فالرجل يكون عليه احلق وهو أحلن باحلجج من صاحب احلق فيسحر القوم " إن من البيان لسحرا: "عليه وسلم

انة ما مل خترج إىل حد اإلسهاب واإلطناب، وتصوير ببيانه فيذهب باحلق وهو عليه، وإمنا حيمد العلماء البالغة واللس
  .وهذا بني، واحلمد هللا. الباطل يف صورة احلق

من السحر ما يكون كفرا من فاعله، مثل ما يدعون من تغيري صور الناس، وإخراجهم يف هيئة هبيمة، : السادسة
اس أنه حمق فذلك كفر منه، قاله أبو نصر وقطع مسافة شهر يف ليلة، والطريان يف اهلواء، فكل من فعل هذا ليوهم الن

من زعم أن الساحر يقلب احليوان من صورة إىل صورة، فيجعل اإلنسان : قال أبو عمرو. عبدالرحيم القشريي
محارا أو حنوه، ويقدر على نقل األجساد وهالكها وتبديلها، فهذا يرى قتل الساحر ألنه كافر باألنبياء، يدعي مثل 

وأما من زعم أن السحر خدع . وال يتهيأ مع هذا علم صحة النبوة إذ قد حيصل مثلها باحليلةآياهتم ومعجزاهتم، 
  .وخماريق ومتويهات وختييالت فلم جيب على أصله قتل الساحر، إال أن يقتل بفعله أحدا فيقتل به

سترابادي من وذهب عامة املعتزلة وأبو إسحاق اإل. ذهب أهل السنة إىل أن السحر ثابت وله حقيقة: السابعة
أصحاب الشافعي إىل أن السحر ال حقيقة له، وإمنا هو متويه وختييل وإيهام لكون الشيء على غري ما هو به، وأنه 

ومل يقل تسعى على ] ٦٦: طه[} ُيَخيَّلُ إِلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم أَنََّها َتسَْعى{: ضرب من اخلفة والشعوذة، كما قال تعاىل
وهذا ال حجة فيه، ألنا ]. ١١٦: األعراف[} َسَحرُوا أَْعُيَن النَّاسِ{: وقال أيضا. } يَّلُ إِلَيِْهُيَخ{احلقيقة، ولكن قال 

ال ننكر أن يكون التخييل وغريه من مجلة السحر، ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد هبا السمع، فمن 
حقيقة مل ميكن تعليمه، وال أخرب تعاىل أهنم ذلك ما جاء يف هذه اآلية من ذكر السحر وتعليمه، ولو مل يكن له 

وسورة } َوَجاُءوا بِِسْحرٍ َعِظيمٍ{: وقوله تعاىل يف قصة سحرة فرعون. يعلمونه الناس، فدل على أن له حقيقة
، مع اتفاق املفسرين على أن سبب نزوهلا ما كان من سحر لبيد بن األعصم، وهو مما خرجه البخاري "الفلق"

سحر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهودي من يهود بين زريق : عائشة رضي اهللا عنها قالت ومسلم وغريمها عن
" . إن اهللا شفاين: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملا حل السحر: وفيه. يقال له لبيد بن األعصم، احلديث

مقطوع به بإخبار اهللا تعاىل ورسوله  والشفاء إمنا يكون برفع العلة وزوال املرض، فدل على أن له حقا وحقيقة، فهو
وعلى هذا أهل احلل والعقد الذين ينعقد هبم اإلمجاع، وال عربة مع اتفاقهم حبثالة املعتزلة . على وجوده ووقوعه
ولقد شاع السحر وذاع يف سابق الزمان وتكلم الناس فيه، ومل يبد من الصحابة وال من . وخمالفتهم أهل احلق
علم السحر يف قرية من قرى : وروى سفيان عن أيب األعور عن عكرمة عن ابن عباس قال. هالتابعني إنكار ألصل

  الفرما، فمن كذب به فهو كافر، مكذب هللا ورسوله، منكر ملا علم مشاهدة وعيانا: مصر يقال هلا
مرض وتفريق ال ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات مما ليس يف مقدور البشر من : قال علماؤنا: الثامنة

وال يبعد يف : قالوا. وزوال عقل وتعويج عضو إىل غري ذلك مما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد
  السحر أن يستدق جسم الساحر حىت يتوجل يف الكوات واخلوخات واالنتصاب على رأس قصبة، واجلري على



ومع ذلك فال يكون السحر موجبا . كلب وغري ذلك خيط مستدق، والطريان يف اهلواء واملشي على املاء وركوب
لذلك، وال علة لوقوعه وال سببا مولدا، وال يكون الساحر مستقال به، وإمنا خيلق اهللا تعاىل هذه األشياء وحيدثها عند 

روى سفيان عن عمار الذهيب أن ساحرا كان . وجود السحر، كما خيلق الشبع عند األكل، والري عند شرب املاء
لوليد بن عقبة ميشي على احلبل، ويدخل يف أست احلمار وخيرج من فيه، فاشتمل له جندب على السيف فقتله عند ا

: وهو الذي قال يف حقه النيب صلى اهللا عليه وسلم -هذا هو جندب بن كعب األزدي ويقال البجلي  -جندب 
فكانوا يرونه جندبا هذا قاتل ". طليكون يف أميت رجل يقال له جندب يضرب ضربة بالسيف يفرق بني احلق والبا"

  روى عنه حارثة بن مضرب: قال علي بن املديين. الساحر
أمجع املسلمون على أنه ليس يف السحر ما يفعل اهللا عنده إنزال اجلراد والقمل والضفادع وفلق البحر : التاسعة

فهذا وحنوه مما . عليهم السالموقلب العصا وإحياء املوتى وإنطاق العجماء، وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل 
وإمنا منعنا ذلك : قال القاضي أبو بكر بن الطيب. جيب القطع بأنه ال يكون وال يفعله اهللا عند إرادة الساحر

  .باإلمجاع ولواله ألجزناه
 السحر يوجد من الساحر وغريه، وقد يكون مجاعة يعرفونه: يف الفرق بني السحر واملعجزة، قال علماؤنا: العاشرة

واملعجزة ال ميكن اهللا أحدا أن يأيت مبثلها ومبعارضتها، مث الساحر مل يدع النبوة . وميكنهم اإلتيان به يف وقت واحد
فالذي يصدر منه متميز عن املعجزة، فإن املعجزة شرطها اقتران دعوى النبوة والتحدي هبا، كما تقدم يف مقدمة 

  .الكتاب
الساحر املسلم والذمي، فذهب مالك إىل أن املسلم إذا سحر بنفسه بكالم واختلف الفقهاء يف حكم : احلادية عشرة

يكون كفرا يقتل وال يستتاب وال تقبل توبته، ألنه أمر يستسر به كالزنديق والزاين، وألن اهللا تعاىل مسى السحر 
وهو قول أمحد بن حنبل وأيب ثور وإسحاق } ال َتكْفُْرَوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد حَتَّى َيقُوال إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ فَ{: كفرا بقوله
  والشافعي

وروي قتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأيب موسى وقيس بن سعد وعن سبعة من . وأيب حنيفة
خرجه الترمذي وليس بالقوي، انفرد " حد الساحر ضربه بالسيف: " وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. التابعني
وقد روينا عن عائشة أهنا باعت ساحرة كانت سحرهتا : اعيل بن مسلم وهو ضعيف عندهم، رواه ابن املنذربه إمس

وإذا أقر الرجل أنه سحر بكالم يكون كفرا وجب قتله إن مل يتب، : قال ابن املنذر. وجعلت مثنها يف الرقاب
الكالم الذي ذكر أنه سحر به ليس  وإن كان. وكذلك لو ثبتت به عليه بينة ووصفت البينة كالما يكون كفرا

بكفر مل جيز قتله، فإن كان أحدث يف املسحور جناية توجب القصاص اقتص منه إن كان عمد ذلك، وإن كان مما ال 
وإذا اختلف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسألة وجب : قال ابن املنذر. قصاص فيه ففيه دية ذلك
سنة، وقد جيوز أن يكون السحر الذي أمر من أمر منهم بقتل الساحر سحرا يكون كفرا اتباع أشبههم بالكتاب وال

فيكون ذلك موافقا لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحيتمل أن تكون عائشة رضي اهللا عنها أمرت ببيع 
الساحر ضربه حد : "فإن احتج حمتج حبديث جندب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. ساحرة مل يكن سحرها كفرا

فلو صح الحتمل أن يكون أمر بقتل الساحر الذي يكون سحره كفرا، فيكون ذلك موافقا لألخبار اليت " بالسيف
  ...." .ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث : "جاءت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

وقال . واهللا تعاىل اعلم. يقني مع االختالف وهذا صحيح، ودماء املسلمني حمظورة ال تستباح إال بيقني وال: قلت
إن قال أهل الصناعة أن السحر ال يتم إال مع الكفر واالستكبار، أو تعظيم الشيطان فالسحر إذا دال : بعض العلماء



ال يقتل الساحر إال أن يقتل بسحره ويقول : وروي عن الشافعي. على الكفر على هذا التقدير، واهللا تعاىل اعلم
قال . قتل، وإن قال مل أتعمده مل يقتل، وكانت فيه الدية كقتل اخلطأ، وإن أضر به أدب على قدر الضررتعمدت ال
  أنه مل يعلم السحر، وحقيقته أنه كالم: وهذا باطل من وجهني، أحدمها: ابن العريب

صرح يف كتابه بأنه كفر أن اهللا سبحانه قد : الثاين. مؤلف يعظم به غري اهللا تعاىل، وتنسب إليه املقادير والكائنات
إِنََّما {: به وبتعليمه، وهاروت وماروت يقوالن} َولَِكنَّ الشََّياِطَني كَفَرُوا{بقول السحر } َوَما كَفََر ُسلَْيَمانُ{: فقال

  .وهذا تأكيد للبيان} َنْحُن ِفْتَنةٌ فَال َتكْفُْر
صاحبه فال تعرف توبته كالزنديق، وإمنا احتج أصحاب مالك بأنه ال تقبل توبته، ألن السحر باطن ال يظهره 

فإن جاء الساحر أو الزنديق تائبا قبل أن يشهد عليهما قبلت توبتهما، : يستتاب من أظهر الكفر مرتدا، قال مالك
ينفعهم إمياهنم فدل على أنه كان ] ٨٥: غافر[} فَلَْم َيُك َيْنفَعُُهْم إَِمياُنُهْم لَمَّا َرأَْوا َبأَْسَنا{: واحلجة لذلك قوله تعاىل

  .قبل نزول العذاب، فكذلك هذان
ال يقتل إال أن يقتل بسحره ويضمن ما جىن، ويقتل إن : وقال مالك. وأما ساحر الذمة، فقيل يقتل: الثانية عشرة

: فأما إذا كان ذميا فقد اختلفت الرواية عن مالك، فقال مرة: وقال ابن خويز منداد. جاء منه ما مل يعاهد عليه
وأما احلريب فال يقتل إذا تاب، وكذلك قال مالك يف ذمي . يقتل وإن أسلم: وقال مرة. وتوبته اإلسالميستتاب 

وقال مالك أيضا . يقتل وال يستتاب كاملسلم: وقال مرة. يستتاب وتوبته اإلسالم: سب النيب صلى اهللا عليه وسلم
يقتل، ألنه : وقال غريه. فيؤخذ منه بقدرهيعاقب، إال أن يكون قتل بسحره، أو أحدث حدثا : يف الذمي إذا سحر
وقال مالك يف املرأة تعقد . وال يرث الساحر ورثته، ألنه كافر إال أن يكون سحره ال يسمى كفرا. قد نقض العهد

  .تنكل وال تقتل: زوجها عن نفسها أو عن غريها
ن املسيب على ما ذكره واختلفوا هل يسأل الساحر حل السحر عن املسحور، فأجازه سعيد ب: الثالثة عشرة

ويف كتاب وهب : قال ابن بطال. ال بأس بالنشرة: وقال الشعيب. البخاري، وإليه مال املزين وكرهه احلسن البصري
  بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر

أخضر فيدقه بني حجرين مث يضربه باملاء ويقرأ عليه آية الكرسي، مث حيسو منه ثالث حسوات ويغتسل به، فإنه 
  .ذهب عنه كل ما به، إن شاء اهللا تعاىل، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهلهي

أنكر معظم املعتزلة الشياطني واجلن، ودل إنكارهم على قلة مباالهتم وركاكة دياناهتم، وليس يف : الرابعة عشرة
بل اهللا أن يثبت إثباهتم مستحيل عقلي، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على إثباهتم، وحق على اللبيب املعتصم حب

َوِمَن الشَّيَاِطنيِ {: وقال} َولَِكنَّ الشََّياِطَني كَفَُروا{: ما قضى العقل جبوازه، ونص الشرع على ثبوته، قال اهللا تعاىل
إن : "تقضي بذلك، وقال عليه السالم" اجلن"إىل غري ذلك من اآلي، وسورة ] ٨٢: األنبياء[} َمْن َيُغوُصونَ لَُه
وقد أنكر هذا اخلرب كثري من الناس، وأحالوا روحني يف جسد، والعقل ال " . ن ابن آدم جمرى الدمالشيطان جيري م

حييل سلوكهم يف اإلنس إذا كانت أجسامهم رقيقة بسيطة على ما يقوله بعض الناس بل أكثرهم، ولو كانوا كثافا 
وكذلك الديدان قد تكون يف بين لصح ذلك أيضا منهم، كما يصح دخول الطعام والشراب يف الفراغ من اجلسم، 

  .آدم وهي أحياء
} وََما كَفََر ُسلَْيَمانُ{: نفي، والواو للعطف على قوله" ما"} َوَما أُنْزِلَ َعلَى الَْملَكَيْنِ{: قوله تعاىل: اخلامسة عشرة

وتأخري، التقدير  ويف الكالم تقدمي. إن اهللا أنزل جربيل وميكائيل بالسحر، فنفى اهللا ذلك: وذلك أن اليهود قالوا



وما كفر سليمان، وما أنزل على امللكني، ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، 
هذا أوىل ما محلت عليه اآلية من التأويل، . } وَلَِكنَّ الشََّياِطَني كَفَُروا{: فهاروت وماروت بدل من الشياطني يف قوله

إىل سواه، فالسحر من استخراج الشياطني للطافة جوهرهم، ودقة أفهامهم، وأكثر ما  وأصح ما قيل فيها وال يلتفت
]. ٤: الفلق[} َوِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الْعُقَِد{ : يتعاطاه من اإلنس النساء وخاصة يف حال طمثهن، قال اهللا تعاىل

  :وقال الشاعر
  ..................ت... أعوذ بريب من النافثا 

كيف يكون اثنان بدال من مجع والبدل إمنا يكون على حد املبدل، فاجلواب من : إن قال قائل: سةعشرة الساد
  أن االثنني قد يطلق عليهما اسم: األول: وجوه ثالثة

إال  وال حيجبها عن الثلث إىل السدس] ١١: النساء[} فَإِنْ كَانَ لَُه إِخَْوةٌ فَِلأُمِِّه السُُّدُس{: اجلمع، كما قال تعاىل
أهنما ملا كانا الرأس يف التعليم نص عليهما دون : الثاين". النساء"اثنان من اإلخوة فصاعدا، على ما يأيت بيانه يف 

إمنا خصا بالذكر من بينهم لتمردمها، كما : الثالث]. ٣٠: املدثر[} َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعَشَر{: اتباعهما، كما قال تعاىل
وهذا كثري يف القرآن ويف كالم } َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ{: وقوله] ٦٨: الرمحن[} ةٌ وََنْخلٌ َورُمَّانٌفِيهَِما فَاِكَه{: قال تعاىل

إِنَّ أَْولَى النَّاسِ بِإِبَْراهِيَم {: العرب، فقد ينص بالذكر على بعض أشخاص العموم إما لشرفه وإما لفضله، كقوله تعاىل
: ، وإما لطيبه كقوله]٩٨: البقرة[} َوجِبْرِيلَ َومِيكَالَ{: وقوله] ٦٨: آل عمران[} لَلَِّذيَن اتََّبُعوُه َوَهذَا النَّبِيُّ

جعلت يل األرض مسجدا : "، وإما ألكثريته، كقوله صلى اهللا عليه وسلم]٦٨: الرمحن[} فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ َوُرمَّانٌ{
عطف على السحر " ما"إن : وقد قيل. لم، وإما لتمرده وعتوه كما يف هذه اآلية، واهللا تعاىل اع" وتربتها طهورا

مبعىن الذي، ويكون السحر منزال على امللكني فتنة للناس وامتحانا، وهللا أن " ما"وهي مفعولة، فعلى هذا يكون 
إمنا حنن فتنة، أي حمنة من اهللا، خنربك أن عمل : ميتحن عباده مبا شاء، كما امتحن بنهر طالوت، وهلذا يقول امللكان

وقد روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب . فإن أطعتنا جنوت، وإن عصيتنا هلكتالساحر كفر 
وذلك يف زمن إدريس عليه  -أنه ملا كثر الفساد من أوالد آدم عليه السالم : األحبار والسدي والكليب ما معناه

كبت فيكم ما ركبت فيهم لعملتم مثل أما إنكم لو كنتم مكاهنم، ور: عريهتم املالئكة، فقال اهللا تعاىل -السالم 
فاختاروا ملكني من خياركم، فاختاروا هاروت وماروت، : ما كان ينبغي لنا ذلك، قال! سبحانك: أعماهلم، فقالوا

وبالفارسية " بيدخت"فأنزهلما إىل األرض فركب فيهما الشهوة، فما مر هبما شهر حىت فتنا بامرأة امسها بالنبطية 
اختصمت إليهما، وراوداها عن نفسها فأبت إال أن يدخال يف دينها ويشربا اخلمر ويقتال " الزهرة"وبالعربية " ناهيل"

النفس اليت حرم اهللا، فأجاباها وشربا اخلمر وأملا هبا، فرآمها رجل فقتاله، وسألتهما عن االسم الذي يصعدان به إىل 
  السماء فعلماها فتكلمت به

فحدثين كعب احلرب أهنما مل يستكمال يومهما حىت عمال : بيه عن عبداهللاوقال سامل عن أ. فعرجت فمسخت كوكبا
فخريا بني عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة فاختارا عذاب الدنيا، فهما : ويف غري هذا احلديث. مبا حرم اهللا عليهما

ى عن عطاء أنه بابل هناوند، وكان ابن عمر فيما يرو: وقيل. بابل العراق: قيل. يعذبان ببابل يف سرب من األرض
إن سهيال كان عشارا باليمن يظلم الناس، وإن الزهرة : كان إذا رأى الزهرة وسهيال سبهما وشتمهما، ويقول

  .كانت صاحبة هاروت وماروت
هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغريه، ال يصح منه شيء، فإنه قول تدفعه األصول يف املالئكة الذين هم : قلنا



َبلْ ِعَباٌد {]. ٦: التحرمي[} ال يَْعُصونَ اللََّه َما أََمرَُهْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ{ه، وسفراؤه إىل رسله أمناء اهللا على وحي
} ُرونَُيَسبُِّحونَ اللَّْيلَ َوالنَّهَاَر ال َيفُْت{]. ٢٧ - ٢٦: األنبياء[} ال َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْولِ َوُهمْ بِأَْمرِِه َيْعَملُونَ. ُمكَْرُمونَ

وأما العقل فال ينكر وقوع املعصية من املالئكة ويوجد منهم خالف ما كلفوه، وخيلق فيهم ]. ٢٠: األنبياء[
الشهوات، إذ يف قدرة اهللا تعاىل كل موهوم، ومن هذا خوف األنبياء واألولياء الفضالء العلماء، لكن وقوع هذا 

دم صحته أن اهللا تعاىل خلق النجوم وهذه الكواكب حني ومما يدل على ع. اجلائز ال يدرك إال بالسمع ومل يصح
أن السماء ملا خلقت خلق فيها سبعة دوارة زحل واملشتري وهبرام وعطارد والزهرة : "خلق السماء، ففي اخلرب

رة فثبت هبذا أن الزه]. ٣٣: األنبياء[} َوكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيْسَبحُونَ{: وهذا معىن قول اهللا تعاىل". والشمس والقمر
ال تقدر على فتنتنا، وهذا كفر نعوذ : عورة} َما كَانَ َيْنبَِغي لَنَا{: وسهيال قد كانا قبل خلق آدم، مث إن قول املالئكة

باهللا منه ومن نسبته إىل املالئكة الكرام صلوات اهللا عليهم أمجعني، وقد نزهناهم وهم املنزهون عن كل ما ذكره 
  .ة عما يصفونونقله املفسرون، سبحان ربك رب العز

مها داود : قال ابن أبزى. بكسر الالم" امللكني: "قرأ ابن عباس وابن أبزى والضحاك واحلسن: السابعة عشرة
مها علجان كانا ببابل : وقال احلسن. على هذا القول أيضا نافية، وضعف هذا القول ابن العريب" فما. "وسليمان

  ..ةعلى هذا القول مفعولة غري نافي" ما"ملكني، فـ 

العراق : بابل ال ينصرف للتأنيث والتعريف والعجمة، وهي قطر من األرض، قيل} بِبَابِلَ{: قوله تعاىل: الثامنة عشرة
وقال . هي من نصيبني إىل رأس العني: وقال قتادة. أنتم بني احلرية وبابل: وقال ابن مسعود ألهل الكوفة. وما وااله

  .هو جبل هناوند، فاهللا تعاىل اعلم: وقال قوم. عيفوهذا ض: قال ابن عطية. هي باملغرب: قوم
مسي به ألن اهللا تعاىل : وقيل. مسي بذلك لتبلبل األلسن هبا حني سقط صرح منروذ: واختلف يف تسميته ببابل، فقيل

هم تلك ملا أراد أن خيالف بني ألسنة بين آدم بعث رحيا فحشرهتم من اآلفاق إىل بابل، فبلبل اهللا ألسنتهم هبا، مث فرقت
من أخصر ما قيل يف البلبلة : وقال أبو عمر بن عبدالرب. التفريق، قال معناه اخلليل: والبلبلة. الريح يف البالد

وأحسنه ما رواه داود بن أيب هند عن علباء بن أمحر عن عكرمة عن ابن عباس أن نوحا عليه السالم ملا هبط إىل 
ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على مثانني لغة، إحداها اللسان  أسفل اجلودي ابتىن قرية ومساها مثانني، فأصبح

  .العريب، وكان ال يفهم بعضهم عن بعض
اتقوا الدنيا فوالذي نفسي : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عبداهللا بن بشر املازين قال: التاسعة عشرة

الدنيا أسحر منهما ألهنا تسحرك خبدعها،  إمنا كانت: قال علماؤنا" . بيده إهنا ألسحر من هاروت وماروت
وتكتمك فتنتها، فتدعوك إىل التحارص عليها والتنافس فيها، واجلمع هلا واملنع، حىت تفرق بينك وبني طاعة اهللا 

تعاىل، وتفرق بينك وبني رؤية احلق ورعايته، فالدنيا أسحر منهما، تأخذ بقلبك عن اهللا، وعن القيام حبقوقه، وعن 
وسحر الدنيا حمبتها وتلذذك بشهواهتا، ومتنيك بأمانيها الكاذبة حىت تأخذ بقلبك، وهلذا قال رسول . دهوعده ووعي

  ".حبك الشيء يعمي ويصم"اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، وجيمع "ماروت"، ألنه أعجمي معرفة، وكذا "هاروت"ال ينصرف } هَاُروَت َومَاُروَت{: قوله تعاىل: املوفيه عشرين
وقد . هوارتة وهوار، وموارتة وموار، ومثله جالوت وطالوت، فاعلم: واريت، مثل طواغيت، ويقالهواريت وم

  أي والذي أنزل: وروي عن علي رضى اهللا عنه أنه قال: قال الزجاج. تقدم هل مها ملكان أو غريمها؟ خالف



وهذا القول الذي : قال الزجاج. يهعلى امللكني، وأن امللكني يعلمان الناس تعليم إنذار من السحر ال تعليم دعاء إل
ال تفعلوا كذا، وال حتتالوا بكذا : عليه أكثر أهل اللغة والنظر، ومعناه أهنما يعلمان الناس على النهي فيقوالن هلم

مبعىن " يعلمان"ال تعملوا كذا، فـ : والذي أنزل عليهما هو النهي، كأنه قوال للناس. لتفرقوا بني املرء وزوجه
  .أي أكرمنا} َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِي آدََم{: قاليعلمان، كما 

حَتَّى {. وما يعلمان أحدا: زائدة للتوكيد، والتقدير" من"} َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد{: قوله تعاىل: احلادية والعشرون
هلاروت " يعلمان"بالعني املعجمة والضمري يف " عىت"نصب حبىت فلذلك حذفت منه النون؛ ولغة هذيل وثقيف } َيقُوال

ـ : الثاين. أنه على بابه من التعليم: قوالن، أحدمها" يعلمان"ويف . وماروت أنه من اإلعالم ال من التعليم، ف
قال كعب بن . مبعىن يعِلْمان، وقد جاء يف كالم العرب تعلم مبعىن أعلم، ذكره ابن األعرايب وابن األنباري" يعلمان"

  :مالك
  وأن وعيدا منك كاألخذ باليد...  تعلم رسول اهللا أنك مدركي

  :وقال القطامي
  وأن لذلك الغي انقشاعا... تعلم أن بعد الغي رشدا 

  :وقال زهري
  فاقدر بذرعك وانظر أين تنسلك... تعلمن ها لعمر اهللا ذا قسما 

  :وقال آخر
  على متطري وهو الثبور... تعلم أنه ال طري إال 

قالت فرقة بتعليم } فَال َتكْفُْر{. فتنتهما كانت الدنيا أسحر منهما حني كتمت فتنتهاملا أنبأ ب} إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ{
  .وحكى املهدوي أنه استهزاء، ألهنما إمنا يقوالنه ملن قد حتققا ضالله. السحر، وقالت فرقة باستعماله

. } كُْن فََيكُونُ{هم يتعلمون، قال ومثله التقدير ف: قال سيبويه} فََيَتَعلَُّمونَ ِمْنُهَما{: قوله تعاىل: الثانية والعشرون
وإن دخلت عليه ما النافية فمضمنه } َوَما ُيَعلَِّماِن{: ، ألن قوله} َما ُيَعلَِّماِن{هو معطوف على موضع : وقيل

" علمونفيت"فيتعلمون، ويكون } ُيَعلُِّمونَ النَّاَس السِّْحَر{: هي مردودة على قوله: وقال الفراء. اإلجياب يف التعليم
إمنا حنن فتنة فال تكفر، فإن : كانا يقوالن ملن جاءمها: قال السدي. فيأتون فيتعلمون} إِنََّما َنْحُن ِفْتنَةٌ{متصلة بقول 

ائت هذا الرماد فبل فيه، فإذا بال فيه خرج منه نور يسطع إىل السماء، وهو اإلميان، مث خيرج : أىب أن يرجع قاال له
أذنيه وهو الكفر، فإذا أخربمها مبا رآه من ذلك علماه ما يفرقون به بني املرء منه دخان أسود فيدخل يف 

ذهبت طائفة من العلماء إىل أن الساحر ليس يقدر على أكثر مما أخرب اهللا عنه من التفرقة، ألن اهللا ذكر .وزوجه
ذلك خرج : قالت طائفةو. ذلك يف معرض الذم للسحر والغاية يف تعليمه، فلو كان يقدر على أكثر من ذلك لذكره

على األغلب، وال ينكر أن السحر له تأثري يف القلوب، باحلب والبغض وبإلقاء الشرور حىت يفرق الساحر بني املرء 
وزوجه، وحيول بني املرء وقلبه، وذلك بإدخال اآلالم وعظيم األسقام، وكل ذلك مدرك باملشاهدة وإنكاره معاندة، 

  .وقد تقدم هذا، واحلمد اهللا
وقيل إىل . ، إشارة إىل السحرة"ما هم"} َوَما ُهمْ بِضَارِّيَن بِِه ِمْن أََحٍد إِالَّ بِإِذْنِ اللَِّه{: قوله تعاىل: ثالثة والعشرونال

بإرادته " إال بإذن اهللا. "أي أحدا، ومن زائدة" من أحد. "أي بالسحر" بضارين به. "اليهود، وقيل إىل الشياطني
. إال بعلم اهللا" إال بإذن اهللا: "وقال الزجاج. عاىل ال يأمر بالفحشاء ويقضي على اخللق هباوقضائه ال بأمره، ألنه ت

ولكن . إال بعلم اهللا غلط، ألنه إمنا يقال يف العلم أذن، وقد أذنت أذنا" إال بإذن اهللا"وقول أيب إسحاق : قال النحاس



  .ازاملا مل حيل فيما بينهم وبينه وظلوا يفعلونه كان كأنه أباحه جم
: وقيل. يريه يف اآلخرة وإن أخذوا هبا نفعا قليال يف الدنيا} وََيَتَعلَُّمونَ َما َيُضرُُّهْم{: قوله تعاىل: الرابعة والعشرون

  يضرهم يف الدنيا، ألن ضرر السحر

 لتقدم وباقي اآلي بني. والتفريق يعود على الساحر يف الدنيا إذا عثر عليه، ألنه يؤدب ويزجر، ويلحقه شؤم السحر
رفع باالبتداء، ألنه " من"وموضع . الم ميني، وهي للتوكيد أيضا} لََمنِ اْشتََراُه{. الم توكيد" ولقد علموا. "معانيها

ليس هذا مبوضع : وقال الزجاج. هي للمجازاة. وقال الفراء. مبعىن الذي" من"و. ال يعمل ما قبل الالم فيعمل بعدها
زائدة، والتقدير ما له " من"} ِمْن َخالقٍ{. لقد علمت، ملن جاءك ما له عقل: مبعىن الذي، كما تقول" من"شرط، و

تكون زائدة يف الواجب، واستدلوا : وقال الكوفيون. يف اآلخرة خالق، وال تزاد يف الواجب، هذا قول البصريني
وكذلك هو عند : قال الزجاج. دالنصيب، قاله جماه: واخلالق] ٤: نوح[} َيْغِفْر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم{: بقوله تعاىل

َولَقَْد َعِلُموا لََمنِ اشَْتَراُه َما لَُه ِفي {: وسئل عن قوله تعاىل. أهل اللغة، إال أنه ال يكاد يستعمل إال للنصيب من اخلري
فأخرب أهنم ال } ُنوا َيْعلَُمونََولَبِئَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم لَْو كَا{: فأخرب أهنم قد علموا؛ مث قال} الْآخَِرِة ِمْن َخالقٍ

أي  -أن يكون الذين يعلمون الشياطني، والذين شروا أنفسهم : يعلمون، فاجلواب وهو قول قطرب واألخفش
" ولقد علموا"األجود عندي أن يكون : قال الزجاج وقال علي بن سليمان. هم اإلنس الذين ال يعلمون -باعوها 

الذين علموا علماء : وقال الزجاج. الزيدان قاموا: كما يقال" علموا: "وقال .للملكني، ألهنما أوىل بأن يعلموا
لست بعامل، ألهنم تركوا العمل بعلمهم : أي فدخلوا يف حمل من يقال له" لو كانوا يعلمون: "اليهود، ولكن قيل

  .واسترشدوا من الذين عملوا بالسحر
  }َمثُوَبةٌ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َخْيٌر لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونََولَوْ أَنَُّهْم آَمُنوا وَاتَّقَْوا لَ{ ١٠٣: اآلية

عند } َولَْو أَنَُّهْم آَمنُوا{املثوبة الثواب، وهي جواب } لََمثُوبَةٌ{. أي اتقوا السحر} َولَْو أَنَُّهْم آَمنُوا َواتَّقَوْا{: قوله تعاىل
من " أن"وموضع . يف املعىن، واملعىن ألثيبوا هنا جواب يف اللفظ ولكن" لو"ليس لـ : قال األخفش سعيد. قوم
ال يليها إال الفعل ظاهرا أو مضمرا، ألهنا مبنزلة حروف " لو"موضع رفع، أي لو وقع إمياهنم، ألن " ولو أهنم: "قوله

  :قال حممد بن يزيد. يليه فعل" أن"الشرط إذ كان ال بد له من جواب، و

مل " لو"ازاة كلها أن تقلب املاضي إىل معىن املستقبل، فلما مل يكن هذا يف ألن سبيل حروف اجمل" لو"وإمنا مل جياز بـ 
  .جيز أن جيازى هبا

  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتقُولُوا َراعَِنا َوقُولُوا اْنظُْرَنا وَاْسَمُعوا َوِللْكَافِرِيَن َعذَاٌب أَِليٌم{ ١٠٤: اآلية ٣
  :فيه مخس مسائل

ذكر شيئا آخر من جهاالت اليهود واملقصود هني املسلمني } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتقُولُوا َراِعنَا{: قوله تعاىل: األوىل
يف اللغة أرعنا ولنرعك، ألن املفاعلة من اثنني، فتكون من رعاك اهللا، أي احفظنا " راعنا"وحقيقة . عن مثل ذلك

ويف املخاطبة هبذا جفاء، . رعنا مسعك، أي فرغ مسعك لكالمناوجيوز أن يكون من أ. ولنحفظك، وارقبنا ولنرقبك
كان املسلمون يقولون للنيب صلى : قال ابن عباس. فأمر املؤمنني أن يتخريوا من األلفاظ أحسنها ومن املعاين أرقها

يهود سبا، أي التفت إلينا، وكان هذا بلسان ال -من املراعاة  -على جهة الطلب والرغبة . راعنا: اهللا عليه وسلم
كنا نسبه سرا فاآلن نسبه جهرا، فكانوا خياطبون هبا النيب صلى اهللا عليه : أي امسع ال مسعت، فاغتنموها وقالوا

لئن مسعتها ! عليكم لعنة اهللا: وسلم ويضحكون فيما بينهم، فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود



أولستم تقولوهنا؟ فنزلت اآلية، وهنوا عنها : سلم ألضربن عنقه، فقالوامن رجل منكم يقوهلا للنيب صلى اهللا عليه و
  .لئال تقتدي هبا اليهود يف اللفظ وتقصد املعىن الفاسد فيه

على جتنب األلفاظ احملتملة اليت فيها التعريض للتنقيص والغض، وخيرج من ] أحدمها: [يف هذه اآلية دليالن: الثانية
التعريض : ك يوجب احلد عندنا خالفا أليب حنيفة والشافعي وأصحاهبما حني قالواهذا فهم القذف بالتعريض، وذل

  .بيان هذا، إن شاء اهللا تعاىل" النور"وسيأيت يف . حمتمل للقذف وغريه، واحلد مما يسقط بالشبهة
وقد دل  التمسك بسد الذرائع ومحايتها وهو مذهب مالك وأصحابه وأمحد بن حنبل يف رواية عنه،] الدليل الثاين[

  والذريعة عبارة عن أمر. على هذا األصل الكتاب والسنة

أما الكتاب فهذه اآلية، ووجه التمسك هبا أن اليهود كانوا . غري ممنوع لنفسه خياف من ارتكابه الوقوع يف ممنوع
له يقولون ذلك وهي سب بلغتهم، فلما علم اهللا ذلك منهم منع من إطالق ذلك اللفظ، ألنه ذريعة للسب، وقو

فمنع من سب آهلتهم ] ١٠٨: األنعام[} َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََيُسبُّوا اللََّه َعْدواً بِغَْيرِ ِعلْمٍ{: تعاىل
اآلية، ] ١٦٣: رافاألع[} وَاسْأَلُْهْم َعنِ الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت َحاِضَرةَ الَْبْحرِ{ : خمافة مقابلتهم مبثل ذلك، وقوله تعاىل

فحرم عليهم تبارك وتعاىل الصيد يف يوم السبت، فكانت احليتان تأتيهم يوم السبت شرعا، أي ظاهرة، فسدوا عليها 
يوم السبت وأخذوها يوم األحد، وكان السد ذريعة لالصطياد، فمسخهم اهللا قردة وخنازير، وذكر اهللا لنا ذلك 

وأما السنة . وقد تقدم] ٣٥: البقرة[} َوال َتقَْرَبا َهِذهِ الشََّجَرةَ{: وحواء معىن التحذير عن ذلك، وقوله تعاىل آلدم
فأحاديث كثرية ثابتة صحيحة، منها حديث عائشة رضي اهللا عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي اهللا عنهن ذكرتا 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقا] فذكرتا ذلك[كنيسة رأياها باحلبشة فيها تصاوير 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار : "وسلم

ففعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا : قال علماؤنا. أخرجه البخاري ومسلم" . اخللق عند اهللا
تهادهم ويعبدون اهللا عز وجل عند قبورهم، فمضت هلم بذلك أزمان، مث أهنم أحواهلم الصاحلة فيجتهدون كاج

خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم، ووسوس هلم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة 
رائع فعبدوها، فحذر النيب صلى اهللا عليه وسلم عن مثل ذلك، وشدد النكري والوعيد على من فعل ذلك، وسد الذ

اللهم ال جتعل : "وقال" اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد: "املؤدية إىل ذلك فقال
احلالل : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وروى مسلم عن النعمان بن بشري قال" . قربي وثنا يعبد

الشبهات استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات وقع يف  بّين واحلرام بني وبينهما أمور متشاهبات فمن اتقى
  احلديث، فمنع من اإلقدام" احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يقع فيه

ال يبلغ العبد أن يكون : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. على الشبهات خمافة الوقوع يف احملرمات، وذلك سدا للذريعة
إن من الكبائر شتم الرجل : "وقال صلى اهللا عليه وسلم". س به حذرا مما به البأسمن املتقني حىت يدع ما ال بأ

نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب : "يا رسول اهللا وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: قالوا" والديه
لعينة وأخذمت أذناب إذا تبايعتم با: "وقال صلى اهللا عليه وسلم. فجعل التعرض لسب اآلباء كسب اآلباء" . أمه

وقال أبو عبيد " . البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذال ال ينزعه منكم حىت ترجعوا إىل دينكم
العينة هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إىل أجل مسمى، مث يشتريها منه بأقل من الثمن الذي : اهلروي
ة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها مث باعها من طالب العينة بثمن فإن اشترى حبضر: قال. باعها به



أكثر مما اشتراه إىل أجل مسمى مث باعها املشتري من البائع األول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة، وهي أهون 
ن العني هو املال احلاضر ومسيت عينة حلصول النقد لصاحب العينة، وذلك أل. من األوىل، وهو جائز عند بعضهم

وروى ابن وهب عن مالك أن أم ولد لزيد بن األرقم . واملشتري إمنا يشتريها ليبيعها بعني حاضر يصل إليه من فوره
ذكرت لعائشة رضي اهللا عنها أهنا باعت من زيد عبدا بثمامنائة إىل العطاء مث ابتاعته منه بستمائة نقدا، فقالت 

أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن مل ! ما اشتريت بئس ما شريت، وبئس: عائشة
ومثل هذا ال يقال بالرأي، ألن إبطال األعمال ال يتوصل إىل معرفتها إال بالوحي، فثبت أنه مرفوع إىل النيب . يتب

وهنى ابن عباس . ا الربا والريبةدعو: وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه. صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم
  .رضي اهللا عنهما عن دراهم بدراهم بينهما حريزة

فهذه هي األدلة اليت لنا على سد الذرائع، وعليه بىن املالكية كتاب اآلجال وغريه من املسائل يف البيوع : قلت
  ألن ذلك عندهم. وليس عند الشافعية كتاب اآلجال. وغريها

واملالكية جعلوا السلعة حمللة ليتوصل هبا . وأصل األشياء على الظواهر ال على الظنون: اعقود خمتلفة مستقلة، قالو
  .إىل دراهم بأكثر منها، وهذا هو الربا بعينه، فاعلمه

أي هجرا من : وقال. منونة" راعنا"وقرأ احلسن . هني يقتضي التحرمي، على ما تقدم} ال تَقُولُوا َراِعنَا{: الثالثة
، يقال ملا نتأ من "راعونا"وقرأ زر بن حبيش واألعمش . ر ونصبه بالقول، أي ال تقولوا رعونةالقول، وهو مصد

وكذا رجل أرعن، أي متفرق احلجج وليس عقله جمتمعا، عن . وجيش أرعن أي متفرق. رعن، واجلبل أرعن: اجلبل
ومسيت البصرة رعناء ألهنا . ءواملرأة رعنا. رعن الرجل يرعن رعنا فهو أرعن، أي أهوج: وقال ابن فارس. النحاس

  :تشبه برعن اجلبل، قال ابن دريد ذلك، وأنشد للفرزدق
  ما كانت البصرة الرعناء يل وطنا... لوال ابن عتبة عمرو والرجاء له 

ظر أقبل علينا وان: أمروا أن خياطبوه صلى اهللا عليه وسلم باإلجالل، واملعىن} َوقُولُوا اْنظُْرنَا{: قوله تعاىل: الرابعة
  :إلينا، فحذف حرف التعدية، كما قال

  ن كما ينظر األراك الظباء... ظاهرات اجلمال واحلسن ينظر 
  :املعىن انتظرنا وتأن بنا، قال: وقيل. املعىن فهمنا وبني لنا: وقال جماهد. أي إىل األراك

  من الدهر ينفعين لدى أم جندب... فإنكما إن تنظراين ساعة 
. ني املقترن بتدبر احلال، وهذا هو معىن راعنا، فبدلت اللفظة للمؤمنني وزال تعلق اليهودوالظاهر استدعاء نظر الع

بقطع األلف وكسر الظاء، مبعىن أخرنا وأمهلنا حىت نفهم عنك ونتلقى منك، قال " انظرنا"وقرأ األعمش وغريه 
  :الشاعر

  وانظرنا خنربك اليقينا... أبا هند فال تعجل علينا 
ملا هنى وأمر جل وعز، حض على السمع الذي يف ضمنه } َواْسَمعُوا َوِللْكَافِرِيَن َعذَاٌب أَِليٌم{: اىلقوله تع: اخلامسة

  .الطاعة واعلم أن ملن خالف أمره فكفر عذابا أليما

ْم ِمْن َخْيرٍ ِمْن َربِّكُْم َواللَُّه َيخَْتصُّ َما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ َوال الُْمْشرِِكنيَ أَنْ ُينَزَّلَ َعلَْيكُ{ ١٠٥: اآلية
  }بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الْعَِظيمِ

معطوف على } الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ َوال الُْمْشرِِكَني{. أي ما يتمىن، وقد تقدم} َما َيوَدُّ{: قوله تعاىل



" خري"زائدة، "من "} أَنْ ُيَنزَّلَ َعلَْيكُْم ِمْن َخيْرٍ{. شركون، تعطفه على الذين، قاله النحاسوال امل: وجيوز". أهل"
  .يف موضع نصب، أي بأن ينزل" أن"و. اسم ما مل يسم فاعله

أي بنبوته، خص " خيتص برمحته: "قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه} َواللَُّه َيخَْتصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء{: قوله تعاىل
الرمحة يف هذه اآلية عامة جلميع أنواعها اليت قد : وقيل. الرمحة القرآن: وقال قوم. هبا حممدا صلى اهللا عليه وسلم

ورمحة اهللا . والرحم واملرمحة والرمحة مبعىن، قال ابن فارس. رحم يرحم إذا رق: منحها اهللا عباده قدميا وحديثا، يقال
  .وه هلمإنعامه عليهم وعف: لعباده

  .مبعىن صاحب" ذو"} َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعِظيمِ{: قوله تعاىل
  } قَِديٌرَما نَْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُنْنِسَها نَأِْت بَِخْيرٍ ِمنَْها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم َتعْلَْم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء{ ١٠٦: اآلية

  :فيها مخس عشرة مسألة
ومن قرأ . وحذفت الياء للجزم" ننسخ"عطف على " ننسها"} َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو نُْنِسهَا{: تعاىلقوله : األوىل

. جواب الشرط، وهذه آية عظمى يف األحكام} َنأِْت{. حذف الضمة من اهلمزة للجزم، وسيأيت معناه" ننسأها"
إن حممدا يأمر : وا يف اإلسالم بذلك، وقالواوسببها أن اليهود ملا حسدوا املسلمني يف التوجه إىل الكعبة وطعن

َوإِذَا َبدَّلَْنا {: أصحابه بشيء مث ينهاهم عنه، فما كان هذا القرآن إال من جهته، وهلذا يناقض بعضه بعضا، فأنزل اهللا
  }َما نَْنَسْخ ِمْن آيٍَة{وأنزل ] ١٠١النحل [} آَيةً َمكَانَ آيٍَة

دته عظيمة، ال يستغين عن معرفته العلماء، وال ينكره إال اجلهلة األغبياء، ملا معرفة هذا الباب أكيدة وفائ: الثانية
دخل علي رضي اهللا عنه : روى أبو البختري قال. يترتب عليه من النوازل يف األحكام، ومعرفة احلالل من احلرام

لكنه ! يذكر الناسليس برجل : رجل يذكر الناس، فقال: ما هذا؟ قالوا: املسجد فإذا رجل خيوف الناس، فقال
فاخرج من : ال، قال: فقال! أتعرف الناسخ من املنسوخ؟: يقول أنا فالن ابن فالن فاعرفوين، فأرسل إليه فقال

ومثله عن !. هلكت وأهلكت: ال، قال: أعلمت الناسخ واملنسوخ؟ قال: ويف رواية أخرى. مسجدنا وال تذكر فيه
  .ابن عباس رضي اهللا عنهما

  :كالم العرب على وجهني النسخ يف: الثالثة
وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخا، أعين من اللوح احملفوظ وإنزاله إىل . النقل، كنقل كتاب من آخر] أحدمها[

} إِنَّا كُنَّا َنْستَْنِسُخ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ{: بيت العزة يف السماء الدنيا، وهذا ال مدخل له يف هذه اآلية، ومنه قوله تعاىل
  .أي نأمر بنسخه وإثباته] ٢٩: اثيةاجل[

  :اإلبطال واإلزالة، وهو املقصود هنا، وهو منقسم يف اللغة على ضربني: الثاين
إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت حمله، وهو معىن : أحدمها

أي " مل تكن نبوة قط إال تناسخت: "ويف صحيح مسلم. } َنأِْت بِخَْيرٍ ِمْنهَاَما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو نُْنِسَها {: قوله تعاىل
النسخ نسخ الكتاب، والنسخ أن تزيل أمرا كان من قبل : قال ابن فارس. حتولت من حال إىل حال، يعين أمر األمة

: انتسخه، يقالوكل شيء خلف شيئا فقد . يعمل به مث تنسخه حبادث غريه، كاآلية تنزل بأمر مث ينسخ بأخرى
أن متوت ورثة بعد ورثة وأصل املرياث قائم مل يقسم، : وتناسخ الورثة. انتسخت الشمس الظل، والشيب الشباب

  وكذلك تناسخ األزمنة والقرون
فََيْنَسُخ اللَُّه {نسخت الريح األثر، ومن هذا املعىن قوله تعاىل : إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه، كقوهلم: الثاين 

  .أي يزيله فال يتلى وال يثبت يف املصحف بدله] ٥٢: احلج[} َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ



وزعم أبو عبيد أن هذا النسخ الثاين قد كان ينزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم السورة فترفع فال تتلى وال 
  .تكتب
كانت تعدل سورة البقرة يف " األحزاب"ومنه ما روي عن أيب بن كعب وعائشة رضي اهللا عنهما أن سورة : قلت

ومما يدل على هذا ما ذكره أبو بكر األنباري حدثنا أيب حدثنا . الطول، على ما يأيت مبينا هناك إن شاء اهللا تعاىل
حدثين أبو : نصر بن داود حدثنا أبو عبيد حدثنا عبداهللا بن صاحل عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب قال

جملس سعيد بن املسيب أن رجال قام من الليل ليقرأ سورة من القرآن فلم يقدر على  أمامة بن سهل بن حنيف يف
قمت : شيء منها، وقام آخر فلم يقدر على شيء منها، فغدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال أحدهم

أنا واهللا كذلك يا رسول و: الليلة يا رسول اهللا ألقرأ سورة من القرآن فلم أقدر على شيء منها، فقام اآلخر فقال
إهنا مما نسخ اهللا : "وأنا واهللا كذلك يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا، فقام اآلخر فقال

  .وسعيد بن املسيب يسمع ما حيدث به أبو أمامة فال ينكره: ويف إحدى الروايات" . البارحة
تأخرين جوازه، وهم حمجوجون بإمجاع السلف السابق على وقوعه أنكرت طوائف من املنتمني لإلسالم امل: الرابعة

وأنكرته أيضا طوائف من اليهود، وهم حمجوجون مبا جاء يف توراهتم بزعمهم أن اهللا تعاىل قال لنوح . يف الشريعة
إين قد جعلت كل دابة مأكال لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات : عليه السالم عند خروجه من السفينة

مث حرم على موسى وعلى بين إسرائيل كثريا من احليوان، ومبا كان آدم عليه . شب، ما خال الدم فال تأكلوهالع
السالم يزوج األخ من األخت، وقد حرم اهللا ذلك على موسى عليه السالم وعلى غريه، وبأن إبراهيم اخلليل أمر 

يقتلوا من عبد منهم العجل، مث أمرهم برفع السيف  ال تذحبه، وبأن موسى أمر بين إسرائيل أن: بذبح ابنه مث قال له
وليس هذا من باب البداء بل هو نقل . عنهم، وبأن نبوته غري متعبد هبا قبل بعثه، مث تعبد هبا بعد ذلك، إىل غري ذلك

  وال. العباد من عبادة إىل عبادة، وحكم إىل حكم، لضرب من املصلحة، إظهارا حلكمته وكمال مملكته

عقالء أن شرائع األنبياء قصد هبا مصاحل اخللق الدينية والدنيوية، وإمنا كان يلزم البداء لو مل يكن عاملا خالف بني ال
مبآل األمور، وأما العامل بذلك فإمنا تتبدل خطاباته حبسب تبدل املصاحل، كالطبيب املراعي أحوال العليل، فراعى 

به يتبدل، وعلمه وإرادته ال تتغري، فإن ذلك حمال يف جهة اهللا ذلك يف خليقته مبشيئته وإرادته، ال إله إال هو، فخطا
  تعاىل

والفرق بني النسخ والبداء أن : قال النحاس. وجعلت اليهود النسخ والبداء شيئا واحدا، ولذلك مل جيوزوه فضلوا
و ترك ما عزم وأما البداء فه. النسخ حتويل العبادة من شيء إىل شيء قد كان حالال فيحرم، أو كان حراما فيحلل

امض إىل فالن اليوم، مث تقول ال متض إليه، فيبدو لك العدول عن القول األول، وهذا يلحق البشر : عليه، كقولك
  .ال تفعل، فهو البداء: ازرع كذا يف هذه السنة، مث قلت: وكذلك إن قلت. لنقصاهنم
لشرعي ناسخا جتوزا، إذ به يقع النسخ، كما اعلم أن الناسخ على احلقيقة هو اهللا تعاىل، ويسمى اخلطاب ا: اخلامسة

صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء، فاملنسوخ هو املزال، واملنسوخ : قد يتجوز فيسمى احملكوم فيه ناسخا، فيقال
  .عنه هو املتعبد بالعبادة املزالة، وهو املكلف

نة أنه إزالة ما قد استقر من اختلفت عبارات أئمتنا يف حد الناسخ، فالذي عليه احلذاق من أهل الس: السادسة
لواله لكان السابق : احلكم الشرعي خبطاب وارد متراخيا، هكذا حده القاضي عبدالوهاب والقاضي أبو بكر، وزادا

ثابتا، فحافظا على معىن النسخ اللغوي، إذ هو مبعىن الرفع واإلزالة، وحترزا من احلكم العقلي، وذكر اخلطاب ليعم 
. والظاهر واملفهوم وغريه، وليخرج القياس واإلمجاع، إذ ال يتصور النسخ فيهما وال هبماوجوه الداللة من النص 



قم ال : وقيدا بالتراخي، ألنه لو اتصل به لكان بيانا لغاية احلكم ال ناسخا، أو يكون آخر الكالم يرفع أوله، كقولك
  .تقم

مثله، كما تقوله املعتزلة بأنه اخلطاب الدال على  املنسوخ عند أئمتنا أهل السنة هو احلكم الثابت نفسه ال: السابعة
  والذي. أن مثل احلكم الثابت فيما يستقبل بالنص املتقدم زائل

قادهم إىل ذلك مذهبهم يف أن األوامر مراده، وأن احلسن صفة نفسية للحسن، ومراد اهللا حسن، وهذا قد أبطله 
  .علماؤنا يف كتبهم

هل يدخلها النسخ، فاجلمهور على أن النسخ إمنا هو خمتص باألوامر والنواهي،  اختلف علماؤنا يف األخبار: الثامنة
إن اخلرب إذا تضمن حكما شرعيا جاز نسخه، : وقيل. واخلرب ال يدخله النسخ الستحالة الكذب على اهللا تعاىل

وهناك يأيت القول فيه إن شاء ]. ٦٧: النحل[} َوِمْن ثََمرَاِت النَّخِيلِ وَاَألْعنَابِ تَتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكَراً{: كقوله تعاىل
  .اهللا تعاىل
التخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس به، ألن املخصص مل يتناول العموم قط، ولو ثبت تناول : التاسعة

العموم لشيء ما مث أخرج ذلك الشيء عن العموم لكان نسخا ال ختصيصا، واملتقدمون يطلقون على التخصيص 
  .زانسخا توسعا وجما

اعلم أنه قد يرد يف الشرع أخبار ظاهرها اإلطالق واالستغراق، ويرد تقييدها يف موضع آخر فريتفع ذلك : العاشرة
فهذا ]. ١٨٦: البقرة[} َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن{: اإلطالق، كقوله تعاىل
فََيكِْشُف َما {عن إجابة كل داع على كل حال، لكن قد جاء ما قيده يف موضع آخر، كقوله  احلكم ظاهره خرب
فقد يظن من ال بصرية عنده أن هذا من باب النسخ يف األخبار وليس ]. ٤١: األنعام[} َتْدُعونَ إِلَْيِه إِنْ َشاَء

  .ن يف موضعها إن شاء اهللا تعاىلوسيأيت هلذه املسألة زيادة بيا. كذلك، بل هو من باب اإلطالق والتقييد
. جائز نسخ األثقل إىل األخف، كنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت الثنني: قال علماؤنا رمحهم اهللا تعاىل: احلادية عشرة

. وجيوز نسخ األخف إىل األثقل، كنسخ يوم عاشوراء واأليام املعدودة برمضان، على ما يأيت بيانه يف آية الصيام
والسنة . وينسخ القرآن بالقرآن. وينسخ الشيء ال إىل بدل كصدقة النجوى. ثقال وخفة، كالقبلة وينسخ املثل مبثله

وحذاق األئمة على أن . وينسخ خرب الواحد خبرب الواحد. بالعبارة، وهذه العبارة يراد هبا اخلرب املتواتر القطعي
وأىب ذلك . وهو ظاهر مسائل مالك" . رثال وصية لوا: "القرآن ينسخ بالسنة، وذلك موجود يف قوله عليه السالم

  الشافعي وأبو الفرج املالكي،

وأيضا فإن اجللد ساقط يف حد . واألول أصح، بدليل أن الكل حكم اهللا تعاىل ومن عنده وإن اختلفت يف األمساء
ذاق أيضا واحل. الزىن عن الثيب الذي يرجم، وال مسقط لذلك إال السنة فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم، هذا بني

ويف قوله . على أن السنة تنسخ بالقرآن وذلك موجود يف القبلة، فإن الصالة إىل الشام مل تكن يف كتاب اهللا تعاىل
فإن رجوعهن إمنا كان بصلح النيب صلى اهللا عليه وسلم ] ١٠: املمتحنة[} فَال تَْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ{: تعاىل

القرآن خبرب الواحد عقال، واختلفوا هل وقع شرعا، فذهب أبو املعايل وغريه إىل واحلذاق على جتويز نسخ . لقريش
وال يصح نسخ نص بقياس، إذ من شروط القياس . وقوعه يف نازلة مسجد قباء، على ما يأيت بيانه، وأىب ذلك قوم

ريعة فأمجعت األمة أنه ال وهذا كله يف مدة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأما بعد موته واستقرار الش. أال خيالف نصا
نسخ، وهلذا كان اإلمجاع ال ينسخ وال ينسخ به إذ انعقاده بعد انقطاع الوحي، فإذا وجدنا إمجاعا خيالف نصا فيعلم 



أن اإلمجاع استند إىل نص ناسخ ال نعلمه حنن، وأن ذلك النص املخالف متروك العمل به، وأن مقتضاه نسخ وبقي 
دة السنة يف القرآن تتلى، فتأمل هذا فإنه نفيس، ويكون من باب نسخ احلكم دون سنة يقرأ ويروى، كما آية ع
وقد تنسخ التالوة واحلكم معا، ومنه . وقد تنسخ التالوة دون احلكم كآية الرجم. التالوة، ومثله صدقة النجوى
  .ومثله كثري" ال ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر"كنا نقرأ : قول الصديق رضي اهللا عنه

واحلذاق على . عليه احلذاق أن من مل يبلغه الناسخ فهو متعبد باحلكم األول، كما يأيت بيانه يف حتويل القبلة والذي
جواز نسخ احلكم قبل فعله، وهو موجود يف قصة الذبيح، ويف فرض مخسني صالة قبل فعلها خبمس، على ما يأيت 

  .، إن شاء اهللا تعاىل"الصافات"و" اإلسراء"بيانه يف 
كنت هنيتكم عن : " أن يكون يف اللفظ ما يدل عليه، كقوله عليه السالم -ملعرفة الناسخ طرق، منها : ة عشرالثاني

  زيارة القبور فزوروها وهنيتكم عن األشربة إال يف ظروف

مسعت : أن يذكر الراوي التاريخ، مثل أن يقول -ومنها . وحنوه" األدم فاشربوا يف كل وعاء غري أال تشربوا مسكرا
أن جتمع األمة على حكم أنه  -ومنها . نسخ حكم كذا بكذا: أو يقول. م اخلندق، وكان املنسوخ معلوما قبلهعا

وهذا الباب مبسوط يف أصول الفقه، نبهنا منه على ما فيه ملن اقتصر كفاية، واهللا املوفق . منسوخ وأن ناسخة متقدم
  .للهداية

ما نرفع من حكم : ون، من نسخ، وهو الظاهر املستعمل على معىنبفتح الن" ما ننسخ"قرأ اجلمهور : الثالثة عشرة
وقرأ ابن . ما نرفع من حكم آية وتالوهتا، على ما ذكرناه: وحيتمل أن يكون املعىن. آية ونبقي تالوهتا، كما تقدم

رسي وقال الفا: هو غلط: قال أبو حامت. بضم النون، من أنسخت الكتاب، على معىن وجدته منسوخا" ننسخ"عامر 
أمحدت : نسخ وأنسخ مبعىن، إال أن يكون املعىن ما جنده منسوخا، كما تقول: ليست لغة، ألنه ال يقال: أبو علي

وليس جنده منسوخا إال بأن ننسخه، فتتفق القراءتان يف : قال أبو علي. الرجل وأخبلته، مبعىن وجدته حممودا وخبيال
نسخت الكتاب إذا كتبته، وانتسخته : ما جنعل لك نسخه، يقال" ما ننسخ: "وقيل. املعىن وإن اختلفتا يف اللفظ
وال جيوز أن تكون اهلمزة للتعدي، ألن املعىن يتغري، ويصري املعىن ما ننسخك : قال مكي. غريي إذا جعلت نسخه له

ها أو مثلها، من آية يا حممد، وإنساخه إياها إنزاهلا عليه، فيصري املعىن ما ننزل عليك من آية أو ننسها نأت خبري من
فيؤول املعىن إىل أن كل آية أنزلت أتى خبري منها، فيصري القرآن كله منسوخا وهذا ال ميكن، ألنه مل ينسخ إال 

فلما امتنع أن يكون أفعل وفعل مبعىن إذ مل يسمع، وامتنع أن تكون اهلمزة للتعدي لفساد املعىن، . اليسري من القرآن
  .محدته وأخبلته إذا وجدته حممودا أو خبيالمل يبق ممكن إال أن يكون من باب أ

قرأ أبو عمرو وابن كثري بفتح النون والسني واهلمز، وبه قرأ عمر وابن } أَْو ُنْنسَِها{ : قوله تعاىل: الرابعة عشرة
عباس وعطاء وجماهد وأيب بن كعب وعبيد بن عمري والنخعي وابن حميصن، من التأخري، أي نؤخر نسخ لفظها، أي 

نؤخرها عن النسخ إىل : معىن أو ننسأها: وقال غري عطاء. وهذا قول عطاء.  آخر أم الكتاب فال يكوننتركه يف
  :وقت معلوم، من قوهلم

نسأ اهللا يف أجلك، : ويقولون: قال ابن فارس. بعته نسأ إذا أخرته: نسأت هذا األمر إذا أخرته، ومن ذلك قوهلم
فاملعىن نؤخر نزوهلا أو نسخها على ما . وا وتباعدوا، ونسأهتم أنا أخرهتموقد انتسأ القوم إذا تأخر. وأنسأ اهللا أجلك

بضم النون، من النسيان الذي مبعىن " ننسها"وقرأ الباقون . نذهبها عنكم حىت ال تقرأ وال تذكر: وقيل. ذكرنا
: التوبة[} اللََّه فََنِسَيُهْم َنسُوا{: الترك، أي نتركها فال نبدهلا وال ننسخها، قاله ابن عباس والسدي، ومنه قوله تعاىل



مسعت أبا نعيم : واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حامت، قال أبو عبيد. أي تركوا عبادته فتركهم يف العذاب] ٦٧
قرأت : قرأت على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام بقراءة أيب عمرو فلم يغري علي إال حرفني، قال: القارئ يقول

وحكى األزهري ". أو ننسها: "فقال} أَوْ ُنْنِسأَها{وأحسب احلرف اآلخر : ، فقال أبو عبيد"أرِنا: "فقال "أْرنا"عليه 
  :أنسيته الشيء أي أمرت بتركه، ونسيته تركته، قال الشاعر: نأمر بتركها، يقال" ننسها"

  لست بناسيها وال منسيها... إن علي عقبة أقضيها 
أنسى مبعىن ترك، وما : إن القراءة بضم النون ال يتوجه فيها معىن الترك، ال يقال :وقال الزجاج. أي وال آمر بتركها

نتركها، : ولعل ابن عباس قال. نتركها ال نبدهلا، فال يصح: قال"أو ننسها "روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس 
. من نسي إذا ترك، مث تعديهنبح لكم تركها، " أو ننسها"والذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر أن معىن . فلم يضبط

من النسيان على بابه الذي هو عدم الذكر، : وقيل. ذلك متجه، ألنه مبعىن جنعلك تتركها: وقال أبو علي وغريه
ومها النيب واهلاء، لكن اسم النيب : على معىن أو ننسكها يا حممد فال تذكرها، نقل باهلمز فتعدى الفعل إىل مفعولني

  .حمذوف
هنا صفة تفضيل، واملعىن بأنفع لكم أيها الناس يف عاجل " خبري"لفظة } نَأِْت بَِخْيرٍ ِمنَْها{: له تعاىلقو: اخلامسة عشر

  إن كانت الناسخة أخف، ويف آجل إن كانت أثقل، ومبثلها

وقيل ليس املراد بأخري التفضيل، ألن كالم اهللا ال يتفاضل، . حمكمة مكان منسوخة: وقال مالك. إن كانت مستوية
أي فله منها خري، أي نفع وأجر، ال اخلري الذي ] ٨٩: النمل[} َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر ِمنَْها{: ا هو مثل قولهوإمن

  .} أََْو ِمثِْلَها{: هو مبعىن األفضل، ويدل على القول األول قوله
  }َألْرضِ َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوال َنصِريٍأَلَمْ َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماوَاِت َوا{ ١٠٧: اآلية

لَُه {. ألهنا يف موضع نصب" أن"جزم بلم، وحروف االستفهام ال تغري عمل العامل، وفتحت } أَلَْم َتْعلَْم{: قوله تعاىل
" ملك"وارتفع . األمر واإلرادة أي باإلجياد واالختراع، وامللك والسلطان، ونفوذ} ُملُْك السََّماَواِت َواَألْرضِ

َوَما لَكُْم ِمنْ {: واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد أمته قوله تعاىل". أن"واجلملة خرب " له"باالبتداء، واخلرب 
لكم من  املعىن أي قل هلم يا حممد أمل تعلموا أن هللا سلطان السموات واألرض وما} ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوال َنصِريٍ

ومعىن . دون اهللا من ويل، من وليت أمر فالن، أي قمت به، ومنه ويل العهد، أي القيم مبا عهد إليه من أمر املسلمني
  :سوى اهللا وبعد اهللا، كما قال أمية بن أيب الصلت} ِمْن ُدوِن اللَِّه{

  وما على حدثان الدهر من باق... يا نفس ما لك دون اهللا من واق 
بالرفع عطفا على املوضع، ألن املعىن ما " وال نصري"وجيوز " ويل"باخلفض عطفا على " وال نصري"ة وقراءة اجلماع

  .لكم من دون اهللا ويل وال نصري
َضلَّ َسَواءَ  أَْم ُترِيُدونَ أَنْ َتْسأَلوا َرسُولَكُْم كََما سُِئلَ ُموَسى ِمْن قَْبلُ َوَمْن َيتََبدَّلِ الْكُفَْر بِالِْأَمياِن فَقَْد{ ١٠٨: اآلية

  }السَّبِيلِ
  .املنقطعة اليت مبعىن بل، أي بل تريدون، ومعىن الكالم التوبيخ" أم"هذه } أَْم ُترِيُدونَ{: قوله تعاىل

  الكاف يف موضع} كََما سُِئلَ{". تريدون"يف موضع نصب } أَنْ َتسْأَلوا{

سؤاهلم إياه أن ": من قبل. "فاعلهيف موضع رفع على ما مل يسم " موسى"و. نصب نعت ملصدر، أي سؤال كما
. سألوا أن جيعل هلم الصفا ذهبا: عن ابن عباس وجماهد. يريهم اهللا جهرة، وسألوا حممدا أن يأيت باهللا واملالئكة قبيال



سلت أسأل، وجيوز أن يكون على بدل اهلمزة ياء ساكنة على غري : ، وهذا على لغة من قال"كما سيل"وقرأ احلسن 
  .بدل اهلمزة بعيد: قال النحاس. السني قبلهاقياس فانكسرت 

قاله أبو عبيدة . الوسط: والسواء من كل شيء" ومن يتبدل الكفر باإلميان فقد ضل سواء السبيل{: قوله تعاىل
ما زلت أكتب حىت : وحكى عيسى بن عمر قال]. ٥٥: الصافات[} سََواِء الَْجحِيمِ{: معمر بن املثىن، ومنه قوله

  :أنشد قول حسان يرثي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انقطع سوائي، و
  بعد املغيب يف سواء امللحد... يا ويح أصحاب النيب ورهطه 

وعن ابن عباس . السواء القصد، عن الفراء، أي ذهب عن قصد الطريق ومسته، أي طريق طاعة اهللا عز وجل: وقيل
ائتنا بكتاب من : يد قاال للنيب صلى اهللا عليه وسلمأيضا أن سبب نزول هذه اآلية أن رافع بن خزمية ووهب بن ز

  .السماء نقرؤه، وفجر لنا أهنارا نتبعك
 َما َتَبيََّن لَُهمُ َودَّ كَِثٌري ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لَْو يَُردُّوَنكُْم ِمْن َبْعِد إِميَانِكُْم كُفَّاراً َحَسداً ِمْن كُفَّاراً ِمْن َبْعِد{ ١٠٩: اآلية

  }اْعفُوا َواصْفَحُوا حَتَّى يَأِْتَي اللَُّه بِأَْمرِهِ إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌرالَْحقُّ فَ
بَِما َتْعَملُونَ َوأَِقيمُوا الصَّالةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ َوَما تُقَدُِّموا لِأَْنفُِسكُْم ِمْن خَْيرٍ َتجُِدوُه عِْنَد اللَِّه إِنَّ اللََّه { ١١٠: اآلية
  }ٌريَبِص

ِمْن بَْعِد َما َتَبيَّنَ َودَّ كَِثٌري ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ لَْو َيُردُّوَنكُْم ِمْن َبْعِد إَِميانِكُْم كُفَّاراً َحَسداً ِمْن ِعْنِد أَنْفُِسهِْم {: قوله تعاىل
  :فيها مسألتان} لَُهُم الَْحقُّ
". بود"هو متعلق : قيل} ِمْن ِعْنِد أَنْفُسِهِْم{". يردونكم"ـ مفعول ثان ب} كُفَّاراً{. متىن، وقد تقدم} وَدَّ{: األوىل
مفعول له، أي ودوا ذلك للحسد، أو مصدر دل على " حسدا"و". كفارا: "، فالوقف على قوله"حسدا"بـ : وقيل

  أي من" من عند أنفسهم"ومعىن . ما قبله على الفعل

تأكيدا وإلزاما، " من عند أنفسهم"فجاء . حلسد تعطى هذاتلقائهم من غري أن جيدوه يف كتاب وال أمروا به، ولفظة ا
َوال طَاِئرٍ { ، ]٧٩: البقرة[} َيكُْتُبونَ الِْكتَاَب بِأَْيِديهِْم{، ]١٦٧: آل عمران[} َيقُولُونَ بِأَفَْواهِهِْم{: كما قال تعاىل
  .واآلية يف اليهود]. ٣٨: األنعام[} َيِطُري بَِجنَاَحْيِه

مذموم وحممود، فاملذموم أن تتمىن زوال نعمة اهللا عن أخيك املسلم، وسواء متنيت مع ذلك : ناحلسد نوعا: الثانية
أَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َما آَتاُهمُ اللَُّه ِمْن {: أن تعود إليك أو ال، وهذا النوع الذي ذمه اهللا تعاىل يف كتابه بقوله

وأما احملمود . يه تسفيه احلق سبحانه، وأنه أنعم على من ال يستحقوإمنا كان مذموما ألن ف] ٥٤: النساء[} فَْضِلِه
ال حسد إال يف اثنني رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به آناء : "فهو ما جاء يف صحيح احلديث من قوله عليه السالم

وكذلك . عناه الغبطةوهذا احلسد م" . الليل وآناء النهار ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار
أن تتمىن أن يكون لك ما ألخيك املسلم من : وحقيقتها". باب االغتباط يف العلم واحلكمة"ترجم عليه البخاري 

ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي ذَِلكَ {: اخلري والنعمة وال يزول عنه خريه، وقد جيوز أن يسمى هذا منافسة، ومنه قوله تعاىل
أي من بعد ما تبني احلق هلم وهو حممد } ِمْن َبْعِد َما تََبيََّن لَُهمُ الَْحقُّ{أي ] ٢٦: املطففني[} ُسونَفَلَْيَتَنافَسِ الْمَُتَناِف

  .صلى اهللا عليه وسلم، والقرآن الذي جاء به
  :فيه مسألتان} فَاْعفُوا وَاْصفَحُوا{: قوله تعاىل
ترك : والعفو. لها، مث حذفت الواو اللتقاء الساكننيواألصل اعفووا حذفت الضمة لثق} فَاْعفُوا{: قوله تعاىل: األوىل

وقد ضربت عنه صفحا . صفحت عن فالن إذا أعرضت عن ذنبه. إزالة أثره من النفس: والصفح. املؤاخذة بالذنب



  ].٥: الزخرف[} أَفََنضْرُِب َعْنكُُم الذِّكْرَ َصفْحاً{: إذا أعرضت عنه وتركته، ومنه قوله تعاىل
عن ] ٢٩: التوبة[} َصاِغُرونَ{: إىل قوله] ٢٩: التوبة[} قَاِتلُوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ{: ة منسوخة بقولههذه اآلي: الثانية

  :قال أبو عبيدة]. ٥: التوبة[} فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني{الناسخ هلا : وقيل. ابن عباس

بأن هذه اآلية مكية ضعيف، ألن  وحكمه: قال ابن عطية. كل آية فيها ترك للقتال فهي مكية منسوخة بالقتال
  .معاندات اليهود إمنا كانت باملدينة

وهو الصحيح، روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركب على محار : قلت
 مرا عليه قطيفة فدكية وأسامة وراءه، يعود سعد بن عبادة يف بين احلارث بن اخلزرج قبل وقعة بدر، فسارا حىت

فإذا يف اجمللس أخالط من املسلمني  -وذلك قبل أن يسلم عبداهللا بن أيب  -مبجلس فيه عبداهللا بن أيب ابن سلول 
واملشركني عبدة األوثان واليهود، ويف املسلمني عبداهللا بن رواحة، فلما غشيت اجمللس عجاجة الدابة مخر ابن أيب 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث وقف فنزل، فدعاهم إىل اهللا تعاىل وقرأ فسلم رس! ال تغربوا علينا: أنفه بردائه وقال
فال تؤذنا به يف ! أيها املرء، ال أحسن مما تقول إن كان حقا: عليهم القرآن، فقال له عبداهللا بن أيب بن سل

فاغشنا يف بلى يا رسول اهللا، : قال عبداهللا بن رواحة. فمن جاءك فاقصص عليه] ارجع إىل رحلك[جمالسنا، 
فاستتب املشركون واملسلمون واليهود حىت كادوا يتثاورون، فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا . جمالسنا، فإنا حنب ذلك

عليه وسلم خيفضهم حىت سكنوا، مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دابته فسار حىت دخل على سعد بن 
 -يريد عبداهللا بن أيب  -أمل تسمع إىل ما قال أبو حباب ] عديا س: "[عبادة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب باحلق لقد ! أي رسول اهللا، بأيب أنت وأمي: فقال" قال كذا وكذا
 جاءك اهللا باحلق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرية على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما رد اهللا

وكان رسول . ذلك باحلق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل ما رأيت، فعفا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يعفون عن املشركني وأهل الكتاب كما

ول

ُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم َوِمَن َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُو{: أمرهم اهللا تعاىل، ويصربون على األذى، قال اهللا عز وجل
فكان رسول اهللا صلى اهللا } َودَّ كَِثٌري ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ{: ، وقال]١٨٦: آل عمران[} الَِّذيَن أَْشَركُوا أَذًى كَثِرياً

ه وسلم بدرا عليه وسلم يتأول يف العفو عنهم ما أمره اهللا به حىت أذن له فيهم، فلما غزا رسول اهللا صلى اهللا علي
فقتل اهللا به من قتل من صناديد الكفار وسادات قريش، فقفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه غامنني 

منصورين، معهم أسارى من صناديد الكفار وسادات قريش، قال عبداهللا بن أيب ابن سلول ومن معه من املشركني 
  . صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم، فأسلمواهذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول اهللا: وعبدة األوثان

إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َوأَِقيُموا الصَّالةَ {. يعين قتل قريظة وجالء بين النضري} حَتَّى َيأِْتَي اللَُّه بِأَْمرِِه{: قوله تعاىل
  تقدم واحلمد هللا تعاىل} َوآُتوا الزَّكَاةَ
أن العبد إذا مات قال الناس ما " جاء يف احلديث } وا َألنْفُِسكُْم ِمْن َخْيرٍ َتجُِدوُه ِعْنَد اللَِّهَوَما ُتقَدُِّم{: قوله تعاىل

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وخرج البخاري والنسائي عن عبداهللا قال" . خلف وقالت املالئكة ما قدم
، ما منا من أحد إال ماله أحب إليه من مال وارثه، قال يا رسول اهللا: قالوا". أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله"

مالك ما قدمت ومال . ليس منكم من أحد إال مال وارثه أحب إليه من ماله: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أيكم مال وارثه : "قال عبداهللا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ولفظ البخاري. ، لفظ النسائي" وارثك ما أخرت



" . فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر: "يا رسول اهللا، ما منا أحد إال ماله أحب إليه، قال: قالوا" ليه من مالهأحب إ
السالم عليكم أهل القبور، أخبار ما عندنا أن : وجاء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه مر ببقيع الغرقد فقال

يا ابن اخلطاب أخبار ما عندنا أن : فأجابه هاتف. قسمتنساءكم قد تزوجن، ودوركم قد سكنت، وأموالكم قد 
  :ولقد أحسن القائل. ما قدمناه وجدناه، وما أنفقناه فقد رحبناه، وما خلفناه فقد خسرناه

  واعمل فليس إىل اخللود سبيل... قدم لنفسك قبل موتك صاحلا 

  :وقال آخر
  قبل املمات وقبل حبس األلسن... قدم لنفسك توبة مرجوة 

  :آخر وقال
  والقوم حولك يضحكون سرورا... ولدتك إذ ولدتك أمك باكيا 

  يف يوم موتك ضاحكا مسرورا... فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا 
  :وقال آخر

  فإمنا خلفك ما تعلم... سابق إىل اخلري وبادر به 
  على الذي قدمه يقدم... وقدم اخلري فكل امرئ 

  :وأحسن من هذا كله قول أيب العتاهية
  د مبالك يف حياتكإسع
...  

  إمنا يبقى وراءك مصلح أو مفسد
  وإذا تركت ملفسد مل يبقه

...  
  وأخو الصالح قليله يتزيد

  وإن استطعت فكن لنفسك وارثا
...  

  إن املورث نفسه ملسدد
  .تقدم} إِنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِري{

ا َمْن كَانَ ُهوداً أَْو َنَصاَرى ِتلَْك أََمانِيُُّهْم قُلْ هَاُتوا ُبْرَهاَنكُْم إِنْ كُْنُتمْ َوقَالُوا لَْن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ إِلَّ{ ١١١ -: اآلية
  }َصاِدقَِني
  }ونَبَلَى َمْن أَْسلََم َوْجَههُ ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَُه أَْجُرُه ِعْندَ َربِِّه َوال َخْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهمْ َيْحَزُن{ ١١٢-: اآلية
وقالت اليهود لن يدخل اجلنة إال من كان : املعىن} َوقَالُوا لَْن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ إِالَّ َمْن كَانَ ُهوداً أَْو َنَصاَرى{: تعاىل قوله

مبعىن يهوديا، حذف " هودا"وأجاز الفراء أن يكون . وقالت النصارى لن يدخل اجلنة إال من كان نصرانيا. يهوديا
  منه الزائد، وأن يكون

، مث قال هودا فجمع، ألن معىن "من"واحدا على لفظ " كان"جعل " إال من كان: "وقال األخفش سعيد. هائد مجع
  .وتقدم الكالم يف هذا، واحلمد هللا} ِتلَْك أَمَانِيُُّهْم{وجيوز . مجع" من"



لياء اللتقاء الساكنني، يقال هاتيوا، حذفت الضمة لثقلها مث حذفت ا" هاتوا"أصل } قُلْ َهاتُوا ُبْرهَاَنكُْم{: قوله تعاىل
الدليل الذي يوقع اليقني، ومجعه : والربهان. هايت، مثل رامي: هات، مثل رام، ويف املؤنث: يف الواحد املذكر

طلب الدليل هنا يقضي إثبات النظر ويرد على من : قال الطربي. براهني، مثل قربان وقرابني، وسلطان وسالطني
: يعين يف إميانكم أو يف قولكم تدخلون اجلنة، أي بينوا ما قلتم بربهان، مث قال تعاىل} َنيإِنْ كُنُْتْم صَاِدِق{. ينفيه

حممولة على املعىن، كأنه قيل أما يدخل اجلنة } َبلَى{إن : وقيل. ردا عليهم وتكذيبا هلم، أي ليس كما تقولون} َبلَى{
وخص الوجه بالذكر . أخلص عمله: وقيل. استسلم وخضع" لمأس"ومعىن } َبلَى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه{: أحد؟ فقيل

والعرب خترب بالوجه عن مجلة . لكونه أشرف ما يرى من اإلنسان، وألنه موضع احلواس، وفيه يظهر العز والذل
مجلة يف موضع احلال، وعاد الضمري يف } وَُهَو ُمْحسٌِن{. ويصح أن يكون الوجه يف هذه اآلية املقصد. الشيء

  .وقد تقدم" حيزنون"على املعىن، وكذلك يف " عليهم"وعاد يف " أجره"وكذلك " من"على لفظ " له"و" وجهه"
 َوقَالَِت الَْيُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعلَى َشْيٍء َوقَالَتِ النََّصاَرى لَْيَسِت الَْيُهوُد َعلَى َشْيٍء َوُهْم َيْتلُونَ{ ١١٣: اآلية

  }ِذيَن ال َيْعلَُمونَ ِمثْلَ قَْولِهِْم فَاللَُّه َيْحكُمُ َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَانُوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَالِْكَتاَب كَذَِلَك قَالَ الَّ

يعين التوراة } َوُهْم َيْتلُونَ الِْكتَاَب{. معناه ادعى كل فريق منهم أن صاحبه ليس على شيء، وأنه أحق برمحة اهللا منه
كفار العرب، ألهنم ال كتاب : يف قول اجلمهور} الذين ال يعلمون{ة يف موضع احلال واملراد بـواإلجنيل، واجلمل

. املعىن كذلك قالت اليهود قبل النصارى: الربيع بن أنس. املراد أمم كانت قبل اليهود والنصارى: وقال عطاء. هلم
يهود، فتنازعوا عند النيب صلى اهللا عليه  قدم أهل جنران على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتتهم أحبار: ابن عباس

  .وسلم، وقالت كل فرقة منهم لألخرى لستم على شيء، فنزلت اآلية
ْم أَنْ َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن َمَنَع َمسَاجَِد اللَِّه أَنْ ُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخرَابَِها أُولَِئَك َما كَانَ لَُه{ ١١٤: اآلية

  }إِالَّ َخاِئِفَني لَُهْم ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي َولَُهْم ِفي اآلخَِرِة َعذَاٌب َعِظيٌم َيْدُخلُوَها
  فيه سبع مسائل

خربه، " أظلم"رفع باالبتداء، و" ومن"} َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن َمَنَع َمَساجَِد اللَِّه أَنْ ُيذْكََر ِفيَها اْسمُُه{: قوله تعاىل -األوىل 
كراهية أن يذكر، : ، وجيوز أن يكون التقدير"مساجد"يف موضع نصب على البدل من " أن"و. مواملعىن ال أحد أظل

وأراد . لطول الكالم" أن"من أن يذكر فيها، وحرف اخلفض حيذف مع : وجيوز أن يكون التقدير. مث حذف
املراد سائر املساجد، : وقيل .وقيل الكعبة، ومجعت ألهنا قبلة املساجد أو للتعظيم. باملساجد هنا بيت املقدس وحماريبه

كل ما كان على فعل : "قال الفراء". بفتحها"مسجد، : ، ومن العرب من يقول"بكسر اجليم"والواحد مسجد 
يفعل، مثل دخل يدخل، فاملفعل منه بالفتح امسا كان أو مصدرا، وال يقع فيه الفرق، مثل دخل يدخل مدخال، وهذا 

املسجد واملطلع واملغرب واملشرق واملسقط واملفرق : ها كسر العني، من ذلكمدخله، إال أحرفا من األمساء ألزمو
  ، فجعلوا"من نسك ينسك"واملنبت واملنسك " من رفق يرفق"واجملزر واملسكن واملرفق 

جبهة الرجل حيث يصيبه ندب ": بالفتح"واملسجد ". الكسر عالمة لالسم، ورمبا فتحه بعض العرب يف االسم
  .لسبعة مساجد، قاله اجلوهريواآلراب ا. السجود
واختلف الناس يف املراد هبذه اآلية وفيمن نزلت، فذكر املفسرون أهنا نزلت يف خبت نصر، ألنه كان أخرب  -الثانية

! نزلت يف النصارى، واملعىن كيف تدعون أيها النصارى أنكم من أهل اجلنة: وقال ابن عباس وغريه. بيت املقدس
التعجب من فعل النصارى ببيت : ومعىن اآلية على هذا. عتم املصلني من الصالة فيهوقد خربتم بيت املقدس ومن



. أولئك أعداء اهللا النصارى: روى سعيد عن قتادة قال. املقدس مع تعظيمهم له، وإمنا فعلوا ما فعلوا عداوة لليهود
وروي أن هذا التخريب . دسمحلهم إبغاض اليهود على أن أعانوا خبت نصر البابلي اجملوسي على ختريب بيت املق

نزلت يف املشركني إذ منعوا املصلني والنيب صلى اهللا عليه وسلم، وصدوهم : وقيل. بقي إىل زمن عمر رضي اهللا عنه
املراد من منع من كل مسجد إىل يوم القيامة، وهو الصحيح، ألن اللفظ عام : وقيل. عن املسجد احلرام عام احلديبية
  .ها ببعض املساجد وبعض األشخاص ضعيف، واهللا تعاىل اعلمورد بصيغة اجلمع، فتخصيص

خراب املساجد قد يكون حقيقيا كتخريب خبت نصر والنصارى بيت املقدس على ما ذكر أهنم غزوا بين  -الثالثة
فقتلوا وسبوا، وحرقوا  -امسه نطوس بن اسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغزنوي : قيل -إسرائيل مع بعض ملوكهم 

  .، وقذفوا يف بيت املقدس العذرة وخربوهالتوراة
ويكون جمازا كمنع املشركني املسلمني حني صدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املسجد احلرام، وعلى اجلملة 

  .فتعطيل املساجد عن الصالة وإظهار شعائر اإلسالم فيها خراب هلا

احلج إذا كانت ضرورة، سواء كان هلا حمرم أو مل يكن، وال  وهلذا قلنا ال جيوز منع املرأة من: قال علماؤنا -الرابعة
ال متنعوا إماء : " متنع أيضا من الصالة يف املساجد ما مل خيف عليها الفتنة، وكذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

بناء املساجد إال  ال جيوز نقض املسجد وال بيعه وال تعطيله وإن خربت احمللة، وال مينع: ولذلك قلنا" اهللا مساجد اهللا
أن يقصدوا الشقاق واخلالف، بأن يبنوا مسجدا إىل جنب مسجد أو قربه، يريدون بذلك تفريق أهل املسجد األول 

ال جيوز أن يكون يف املصر : وخرابه واختالف الكلمة، فإن املسجد الثاين ينقض ومينع من بنيانه، ولذلك قلنا
إن " براءة"وسيأيت هلذا كله مزيد بيان يف سورة . يف مسجد مجاعتان جامعان، وال ملسجد واحد إمامان، وال يصلي

ودلت اآلية أيضا على تعظيم أمر الصالة، وأهنا ملا . حكم املساجد وبنائها حبول اهللا تعاىل" النور"شاء اهللا تعاىل، ويف 
  .كانت أفضل األعمال وأعظمها أجرا كان منعها أعظم إمثا

جعلت يل : "د اهللا فيه ويسجد له يسمى مسجدا، قال صلى اهللا عليه وسلمكل موضع ميكن أن يعب -اخلامسة
وأمجعت األمة على أن البقعة إذا عينت للصالة بالقول خرجت عن مجلة . ، أخرجه األئمة" األرض مسجدا وطهورا

اختص به األمالك املختصة برهبا وصارت عامة جلميع املسلمني، فلو بىن رجل يف داره مسجدا وحجزه على الناس و
لنفسه لبقي على ملكه ومل خيرج إىل حد املسجدية، ولو أباحه للناس كلهم كان حكمه حكم سائر املساجد العامة، 

  .وخرج عن اختصاص األمالك
حال،  "خائفني. "مبتدأ وما بعده خربه" أولئك"} أُولَِئَك َما كَانَ لَُهْم أَنْ َيْدُخلُوَها إِالَّ َخاِئفَِني{: قوله تعاىل -السادسة

فإن دخلوها، فعلى . يعين إذا استوىل عليها املسلمون وحصلت حتت سلطاهنم فال يتمكن الكافر حينئذ من دخوهلا
ويف هذا دليل على أن الكافر ليس له دخول املسجد حبال، . خوف من إخراج املسلمني هلم، وتأديبهم على دخوهلا

  اآلية يف النصارى روى أنه مر زمانومن جعل . إن شاء اهللا تعاىل" براءة"على ما يأيت يف 

ومن جعلها يف قريش . بعد بناء عمر بيت املقدس يف اإلسالم ال يدخله نصراين إال أوجع ضربا بعد أن كان متعبدهم
" . أال ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان: "كذلك نودي بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال
األمر، أي جاهدوهم واستأصلوهم حىت ال يدخل أحد منهم املسجد احلرام إال خائفا، هو خرب ومقصوده : وقيل
  فإنه هني ورد بلفظ اخلرب] ٥٣. األحزاب[} َوَما كَانَ لَكُمْ أَنْ ُتْؤذُوا َرسُولَ اللَِّه{: كقوله
قيل القتل للحريب، واجلزية للذمي، عن } يٌملَُهْم ِفي الدُّنَْيا ِخْزٌي َولَُهْم ِفي اآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظ{: قوله تعاىل -السابعة



اخلزي هلم يف الدنيا قيام املهدي، وفتح عمورية ورومية وقسطنطينية، وغري ذلك من مدهنم، على ما : السدي. قتادة
ومن جعلها يف قريش جعل اخلزي عليهم يف الفتح، والعذاب يف اآلخرة ملن مات منهم . ذكرناه يف كتاب التذكرة

  .كافرا
  }َوِللَِّه الَْمشْرُِق وَالَْمْغرُِب فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ اللَِّه إِنَّ اللََّه َواِسٌع َعِليٌم{ ١١٥: ةاآلي

  :فيه مخس مسائل
موضع الغروب، أي مها له " واملغرب. "موضع الشروق" املشرق"} َوِللَِّه الَْمشْرُِق وَالَْمْغرُِب{: قوله تعاىل -األوىل

وخصهما بالذكر واإلضافة إليه تشريفا، . بينهما من اجلهات واملخلوقات باإلجياد واالختراع، كما تقدمملك وما 
  .حنو بيت اهللا، وناقة اهللا، وألن سبب اآلية اقتضى ذلك، على ما يأيت

فثم وجه "واجلواب زائدة، " ما"العاملة، و" أين"شرط، ولذلك حذفت النون، و} فَأَْيَنَما تَُولُّوا{: قوله تعاىل -الثانية
يف موضع نصب على الظرف، ومعناها البعد، " مث"و. بفتح التاء والالم، واألصل تتولوا" تولوا"وقرأ احلسن ". اهللا

  .إال أهنا مبنية على الفتح غري معربة ألهنا مبهمة، تكون مبنزلة هناك للبعد، فإن أردت القرب قلت هنا
: فقال عبداهللا بن عامر بن ربيعة: على مخسة أقوال" فأينما تولوا"زلت فيه اختلف العلماء يف املعىن الذي ن -الثالثة

  نزلت فيمن صلى إىل غري القبلة يف ليلة مظلمة، أخرجه

كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر يف ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل : الترمذي عنه عن أبيه قال
. } فَأَْيَنَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه{: ذكرنا ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فنزلت رجل منا على حياله، فلما أصبحنا

هذا حديث ليس إسناده بذاك، ال نعرفه إال من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع : قال أبو عيسى
الغيم لغري القبلة مث استبان له بعد ذلك  إذا صلى يف: وقد ذهب أكثر أهل العلم إىل هذا، قالوا. يضعف يف احلديث

  .أنه صلى لغري القبلة فإن صالته جائزة، وبه يقول سفيان وابن املبارك وأمحد وإسحاق
تستحب له اإلعادة يف الوقت، وليس ذلك بواجب عليه، : وهو قول أيب حنيفة ومالك، غري أن مالكا قال: قلت

رك يف الوقت، استدالال بالسنة فيمن صلى وحده مث أدرك تلك ألنه قد أدى فرضه على ما أمر، والكمال يستد
الصالة يف وقتها يف مجاعة أنه يعيد معهم، وال يعيد يف الوقت استحبابا إال من استدبر القبلة أو شرق أو غرب جدا 

ال جيزيه، : عيوقال املغرية والشاف. جمتهدا، وأما من تيامن أو تياسر قليال جمتهدا فال إعادة عليه يف وقت وال غريه
وما قاله مالك أصح، ألن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها يف املسايفة، . ألن القبلة شرط من شروط الصالة
أخرجه مسلم . نزلت يف املسافر يتنفل حيثما توجهت به راحلته: وقال ابن عمر. وتبيحها أيضا الرخصة حالة السفر

يصلي وهو مقبل من مكة إىل املدينة على راحلته حيث كان وجهه، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عنه، قال
وال خالف بني العلماء يف جواز النافلة على الراحلة هلذا احلديث . } فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ اللَِّه{وفيه نزلت : قال

  .ة اخلوف، على ما يأيتوال جيوز ألحد أن يدع القبلة عامدا بوجهة من الوجوه إال يف شد. وما كان مثله
. ال يصلي على ظهر البعري فريضة وإن اشتد مرضه: واختلف قول مالك يف املريض يصلي على حممله، فمرة قال

إن كان ممن ال يصلي باألرض إال إمياء فليصل على البعري : ومرة قال. فإن فعل أعاد، حكاه الباجي: قال سحنون
  .بعد أن يوقف له ويستقبل القبلة

  .ا على أنه ال جيوز ألحد صحيح أن يصلي فريضة إال باألرض إال يف اخلوف الشديد خاصة، على ما يأيت بيانهوأمجعو
ال يتطوع على الراحلة : واختلف الفقهاء يف املسافر سفرا ال تقصر يف مثله الصالة، فقال مالك وأصحابه والثوري



حكي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان  ألن األسفار اليت: إال يف سفر تقصر يف مثله الصالة، قالوا
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبما واحلسن بن حي والليث بن سعد . يتطوع فيها كانت مما تقصر فيه الصالة

جيوز التطوع على الراحلة خارج املصر يف كل سفر، وسواء كان مما تقصر فيه الصالة أو ال، ألن : وداود بن علي
يها ختصيص سفر من سفر، فكل سفر جائز ذلك فيه، إال أن خيص شيء من األسفار مبا جيب التسليم اآلثار ليس ف

يصلي يف املصر على الدابة باإلمياء، حلديث حيىي بن سعيد عن أنس بن مالك أنه صلى على : وقال أبو يوسف. له
كان أو مسافرا أن يتنفل على دابته  جيوز لكل راكب وماش حاضرا: وقال الطربي. محار يف أزقة املدينة يومئ إمياء

وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة يف احلضر ]. باإلمياء[وراحلته وعلى رجليه 
أما يف السفر فقد مسعت، وما مسعت : قيل ألمحد بن حنبل الصالة على الدابة يف احلضر، فقال: وقال األثرم. والسفر
من تنفل يف حممله تنفل جالسا، قيامه تربع، يركع واضعا يديه على ركبتيه مث يرفع : القاسمقال ابن . يف احلضر

نزلت يف النجاشي، وذلك أنه ملا مات دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم املسلمني إىل الصالة عليه : وقال قتادة. رأسه
وامسه  -وكان النجاشي ملك احلبشة كيف نصلي على رجل مات؟ وهو يصلي لغري قبلتنا، : خارج املدينة، فقالوا

يصلي إىل بيت املقدس حىت مات، وقد صرفت القبلة إىل الكعبة فنزلت اآلية، ونزل  -أصحمة وهو بالعربية عطية 
فكان هذا عذرا للنجاشي، وكانت صالة النيب ] ١٩٩: آل عمران[} َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لََمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه{: فيه

. وقد استدل هبذا من أجاز الصالة على الغائب، وهو الشافعي. اهللا عليه وسلم بأصحابه سنة تسع من اهلجرةصلى 
  يصلي على الغائب، وقد كنت ببغداد: ومن أغرب مسائل الصالة على امليت ما قال الشافعي: قال ابن العريب

: مات، فيقول: كيف حال فالن؟ فيقول له :يف جملس اإلمام فخر اإلسالم فيدخل عليه الرجل من خراسان فيقول له
قوموا فألصل لكم، فيقوم فيصلي عليه بنا، وذلك بعد ستة أشهر من املدة، : مث يقول لنا! إنا هللا وإنا إليه راجعون

  .وبينه وبني بلده ستة أشهر
النيب صلى : ليهموقال علماؤنا رمحة اهللا ع. واألصل عندهم يف ذلك صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم على النجاشي

  :اهللا عليه وسلم بذلك خمصوص لثالثة أوجه
أن األرض دحيت له جنوبا ومشاال حىت رأى نعش النجاشي، كما دحيت له مشاال وجنوبا حىت رأى املسجد : أحدها
  .وأي فائدة يف رؤيته، وإمنا الفائدة يف حلوق بركته: وقال املخالف. األقصى
هذا حمال عادة ملك على دين : قال املخالف. ك ويل من املؤمنني يقوم بالصالة عليهأن النجاشي مل يكن له هنا: الثاين

  .ال يكون له اتباع، والتأويل باحملال حمال
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا أراد بالصالة على النجاشي إدخال الرمحة عليه واستئالف بقية امللوك : الثالث

بركة الدعاء من النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن سواه تلحق : قال املخالف. ابعده إذا رأوا االهتمام به حيا وميت
والذي عندي يف صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم على النجاشي أنه علم أن النجاشي : قال ابن العريب. امليت باتفاق

  .بادر إىل الصالة عليهومن آمن معه ليس عندهم من سنة الصالة على امليت أثر، فعلم أهنم سيدفنونه بغري صالة ف
. والتأويل األول أحسن، ألنه إذا رآه فما صلى على غائب وإمنا صلى على مرئي حاضر، والغائب ما ال يرى: قلت

  .واهللا تعاىل اعلم
: كانت اليهود قد استحسنت صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل بيت املقدس وقالوا: قال ابن زيد: القول الرابع

َوِللَِّه {: ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها، فنزلت: بنا، فلما حول إىل الكعبة قالت اليهودما اهتدى إال 
أن اليهود ملا أنكروا أمر القبلة بني اهللا تعاىل أن له أن يتعبد عباده : فوجه النظم على هذا القول} الَْمْشرُِق وَالَْمغْرُِب



قدس، وإن شاء أمرهم بالتوجه إىل الكعبة، فعل ال حجة عليه وال يسأل مبا شاء، فإن شاء أمرهم بالتوجه إىل بيت امل
  .عما يفعل وهم يسألون

ذكره ابن ] ١٤٤: البقرة[} َوحَْيثُ َما كُْنُتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه{: أن اآلية منسوخة بقوله: القول اخلامس
فََولِّ {: الناسخ قوله تعاىل: وقال قتادة.  نسخ ذلكعباس، فكأنه كان جيوز يف االبتداء أن يصلي املرء كيف شاء مث

  .أي تلقاءه، حكاه أبو عيسى الترمذي] ١٤٤: البقرة[} َوْجَهكَ َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ
أينما كنتم من شرق وغرب فثم وجه اهللا الذي أمرنا : روي عن جماهد والضحاك أهنا حمكمة، املعىن: وقول سادس

: إىل أين؟ فنزلت: قالوا} اْدُعونِي أَْسَتجِْب لَكُْم{: وعن جماهد أيضا وابن جبري ملا نزلت. بةباستقباله وهو الكع
هي : وقيل. أينما تولوا يف أسفاركم ومنصرفاتكم فثم وجه اهللا: وعن ابن عمر والنخعي} فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه{

اآلية، فاملعىن أن بالد ] ١١٤: البقرة[} ْن َمَنَع َمَساجِدَ اللَِّه أَنْ ُيذْكََر ِفيَها اْسُمُهَوَمْن أَظْلَُم ِممَّ{: متصلة بقوله تعاىل
هللا أيها املؤمنون تسعكم، فال مينعكم ختريب من خرب مساجد اهللا أن تولوا وجوهكم حنو قبلة اهللا أينما كنتم من 

فهذه . يت عام احلديبية فاغتم املسلمون لذلكنزلت حني صد النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الب: وقيل. أرضه
  عشرة أقوال

فَأَْيَنَما {حيتمل أن يكون معىن . ومن جعلها منسوخة فال اعتراض عليه من جهة كوهنا خربا، ألهنا حمتملة ملعىن األمر
جبري رمحه اهللا ملا أمر احلجاج ولوا وجوهكم حنو وجه اهللا، وهذه اآلية هي اليت تال سعيد بن : } ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه
  .بذحبه إىل األرض

ذلك راجع إىل : اختلف الناس يف تأويل الوجه املضاف إىل اهللا تعاىل يف القرآن والسنة، فقال احلذاق -الرابعة
وقال ابن . الوجود، والعبارة عنه بالوجه من جماز الكالم، إذ كان الوجه أظهر األعضاء يف الشاهد وأجلها قدرا

رأيت علم فالن اليوم، ونظرت إىل : قد تذكر صفة الشيء واملراد هبا املوصوف توسعا، كما يقول القائل :فورك
. علمه، وإمنا يريد بذلك رأيت العامل ونظرت إىل العامل، كذلك إذا ذكر الوجه هنا، واملراد من له الوجه، أي الوجود

هللا الذي له الوجه، وكذلك : ألن املراد به] ٩: اإلنسان[} ْجِه اللَِّهإِنََّما ُنطِْعُمكُْم لَِو{: وعلى هذا يتأول قوله تعاىل
  :قال ابن عباس. أي الذي له الوجه] ٢٠: الليل[} إِالَّ اْبِتَغاَء َوْجِه َربِِّه اَألْعلَى{: قوله

: وقال بعض األئمة]. ٢٧: نالرمح[} َوَيْبقَى َوْجُه رَبَِّك ذُو الَْجاللِ َواألِكَْرامِ{: الوجه عبارة عنه عز وجل، كما قال
وضعف أبو املعايل هذا : قال ابن عطية. تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القدمي تعاىل

: وقيل. املراد بالوجه هنا اجلهة اليت وجهنا إليها أي القبلة: وقيل. القول، وهو كذلك ضعيف، وإمنا املراد وجوده
  :الشاعرالوجه القصد، كما قال 

  رب العباد إليه الوجه والعمل... أستغفر اهللا ذنبا لست حمصيه 
أي لرضائه وطلب ثوابه، ] ٩: اإلنسان[} إِنََّما ُنطْعُِمكُْم لَِوْجِه اللَِّه{: املعىن فثم رضا اهللا وثوابه، كما قال: وقيل

جياء يوم : "وقوله" . له مثله يف اجلنةمن بىن مسجدا يبتغي به وجه هللا بىن اهللا : "ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم
القيامة بصحف خمتمة فتنصب بني يدي اهللا تعاىل فيقول عز وجل ملالئكته ألقوا هذا واقبلوا هذا فتقول املالئكة 

وعزتك يا ربنا ما رأينا إال خريا وهو اعلم فيقول إن هذا كان لغري وجهي وال أقبل من العمل إال ما ابتغي به 
قاله . } َوُهَو َمَعكُْم{: املراد فثم اهللا، والوجه صلة، وهو كقوله: وقيل. يل، خرجه الدارقطين أي خالصا" وجهي

  .الكليب والقتيب، وحنوه قول املعتزلة



: وقيل. أي يوسع على عباده يف دينهم، وال يكلفهم ما ليس يف وسعهم} إِنَّ اللََّه وَاِسٌع َعِليٌم{: قوله تعاىل -اخلامسة
الواسع هو : وقال الفراء]. ٩٨: طه[} َوِسَع كُلَّ َشْيٍء ِعلْماً{: أنه يسع علمه كل شيء، كما قالمبعىن " واسع"

: وقيل]. ١٥٦: األعراف[} َوَرْحمَِتي َوِسَعْت كُلَّ َشيٍْء{: اجلواد الذي يسع عطاؤه كل شيء، دليله قوله تعاىل
فالن يسع ما يسأل، أي ال : ين عن أعماهلم، يقالمتفضل على العباد وغ: وقيل. واسع املغفرة أي ال يتعاظمه ذنب

وقد أتينا عليه يف . أي لينفق الغين مما أعطاه اهللا] ٧: الطالق[} لينفق ذو سعة من سعته{: يبخل، قال اهللا تعاىل
  .واحلمد هللا" األسىن"الكتاب 

  }السََّماَواِت َواَألْرضِ كُلٌّ لَُه قَانُِتونََوقَالُوا اتََّخذَ اللَُّه وَلَداً سُْبَحاَنهُ َبلْ لَُه َما ِفي { ١١٦: اآلية

  :فيه مخس مسائل
وقيل عن اليهود يف . املسيح ابن اهللا: هذا إخبار عن النصارى يف قوهلم} َوقَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولَداً{: قوله تعاىل -األوىل
وقد جاء مثل هذه األخبار عن اجلهلة  .املالئكة بنات اهللا: وقيل عن كفرة العرب يف قوهلم. عزير ابن اهللا: قوهلم

  ].األنبياء[و] مرمي"الكفار يف 
قال : "خرج البخاري عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. اآلية} سُْبَحاَنهُ َبلْ لَُه{: قوله تعاىل -الثانية

ي فزعم أين ال أقدر أن أعيده اهللا تعاىل كذبين ابن آدم ومل يكن له ذلك وشتمين ومل يكن له ذلك فأما تكذيبه إيا
  ".كما كان وأما شتمه إياي فقوله يل ولد فسبحاين أن اختذ صاحبة أو ولدا

اختذ اهللا ولدا، بل هو اهللا تعاىل : منصوب على املصدر، ومعناه التربئة والتنزيه واحملاشاة، من قوهلم" سبحان" -الثالثة
} أَنَّى َيكُونُ لَُه وَلٌَد وَلَْم َتكُْن لَهُ صَاِحَبةٌ َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء{احبة، واحد يف ذاته، أحد يف صفاته، مل يلد فيحتاج إىل ص

َبلْ لَُه َما ِفي {. ومل يولد فيكون مسبوقا، جل وتعاىل عما يقول الظاملون واجلاحدون علوا كبريا] ١٠١: األنعام[
والقائل بأنه . أي كل ذلك له ملك باإلجياد واالختراع رفع باالبتداء واخلرب يف اجملرور،" ما"} السََّماَواِت َواَألْرضِ

  .براءة اهللا من السوء: وقد تقدم أن معىن سبحان اهللا. اختذ ولدا داخل يف مجلة السموات واألرض
ال يكون الولد إال من جنس الوالد، فكيف يكون للحق سبحانه أن يتخذ ولدا من خملوقاته وهو ال يشبهه  -الرابعة

َبلْ لَهُ {: ، كما قال هنا]٩٣: مرمي[} إِنْ كُلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ إِالَّ آِتي الرَّْحَمنِ َعْبداً{: شيء، وقد قال
فالولدية تقتضي اجلنسية واحلدوث، والقدم يقتضي الوحدانية والثبوت، فهو سبحانه } َما ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ

مث إن البنوة تنايف الرق . د الصمد، الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحدالقدمي األزيل الواحد األحد، الفر
فكيف يكون ولد عبدا هذا حمال، وما أدى إىل  -إن شاء اهللا تعاىل " مرمي"على ما يأيت بيانه يف سورة  -. والعبودية
  .احملال حمال

أي مطيعون " قانتون. "تقدير كلهم، مث حذف اهلاء وامليمابتداء وخرب، وال} كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ{: قوله تعاىل -اخلامسة
. واجلمادات قنوهتم يف ظهور الصنعة عليهم وفيهم. وخاضعون، فاملخلوقات كلها تقنت هللا، أي ختضع وتطبع

كنا نتكلم يف الصالة، يكلم الرجل صاحبه إىل جنبه : فالقنوت الطاعة، والقنوت السكوت، ومنه قول زيد بن أرقم
الصالة، قال : والقنوت. فأمرنا بالسكوت وهنينا عن الكالم] ٢٣٨: البقرة[} َوقُومُوا ِللَِّه قَانِتَِني{: حىت نزلت
  :الشاعر

  وعلى عمد من الناس اعتزل... قانتا هللا يتلو كتبه 
يف والقنوت . كل قائم بالشهادة أنه عبده: احلسن. أي يوم القيامة" كل له قانتون: "وقال السدي وغريه يف قوله



فاخللق قانتون، أي قائمون بالعبودية . قاله الزجاج" أفضل الصالة طول القنوت: "اللغة أصله القيام، ومنه احلديث
: أصله الطاعة، ومنه قوله تعاىل: وقيل. إما إقرارا وإما أن يكونوا على خالف ذلك، فأثر الصنعة بني عليهم

: البقرة[} وقوموا هللا قانتني{: مزيد بيان عند قوله تعاىلوسيأيت هلذا ]. ٣٥: األحزاب[} والقانتني والقانتات{
٢٣٨.[  
  }بديع السماوات واألرض وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون{ ١١٧: اآلية

  :فيه ست مسائل
فعيل للمبالغة، وارتفع على خرب ابتداء حمذوف، واسم الفاعل مبدع، } َبِديُع السََّماوَاِت{: قوله تعاىل -األوىل
أبدعت الشيء ال عن مثال، فاهللا عز وجل بديع السموات واألرض، أي منشئها وموجدها .  من مبصركبصري

. وكل من أنشأ ما مل يسبق إليه قيل له مبدع، ومنه أصحاب البدع. ومبدعها وخمترعها على غري حد وال مثال
يعين قيام " ونعمت البدعة هذه"ي ومسيت البدعة بدعة ألن قائلها ابتدعها من غري فعل أو مقال إمام، ويف البخار

  رمضان

كل بدعة صدرت من خملوق فال جيوز أن يكون هلا أصل يف الشرع أوال، فإن كان هلا أصل كانت واقعة  -الثانية
وإن مل يكن مثاله موجودا كنوع من اجلود . حتت عموم ما ندب اهللا إليه وخص رسول عليه، فهي يف حيز املدح

ويعضد هذا قول عمر . ذا فعله من األفعال احملمودة، وإن مل يكن الفاعل قد سبق إليهوالسخاء وفعل املعروف، فه
نعمت البدعة هذه، ملا كانت من أفعال اخلري وداخلة يف حيز املدح، وهي وإن كان النيب صلى اهللا : رضي اهللا عنه

افظة عمر رضي اهللا عنه عليها، عليه وسلم قد صالها إال أنه تركها ومل حيافظ عليها، وال مجع الناس، عليها، فمح
وإن كانت يف خالف ما أمر اهللا به ورسول فهي . ومجع الناس هلا، وندهبم إليها، بدعة لكنها بدعة حممودة ممدوحة

  .يف حيز الذم واإلنكار، قال معناه اخلطايب وغريه
يريد ما مل يوافق " ضاللة وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة: "وهو معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم يف خطبته: قلت

من سن يف اإلسالم سنة حسنة كان له أجرها : "كتابا أو سنة، أو عمل الصحابة رضي اهللا عنهم، وقد بني هذا بقول
وأجر من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها 

وهذا إشارة إىل ما ابتدع من قبيح وحسن، وهو " . ينقص من أوزارهم شيءووزر من عمل هبا من بعده من غري أن 
  .أصل هذا الباب، وباهللا العصمة والتوفيق، ال رب غريه

كما سبق يف علمه  -أي إذا أراد إحكامه وإتقانه } َوإِذَا قََضى أَمْراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ{: قوله تعاىل -الثالثة
قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، ومنه مسي القاضي، ألنه إذا حكم فقد : قال ابن عرفة. قال له كن -

قضى يف اللغة على وجوه، مرجعها إىل انقطاع الشيء ومتامه، قال أبو : وقال األزهري. فرغ مما بنب اخلصمني
  :ذؤيب

  داود أو صنع السوابغ تبع... وعليهما مسرودتان قضامها 
  :يف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقال الشماخ

  بواثق يف أكمامها مل تفتق... قضيت أمورا مث غادرت بعدها 

} فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيوَْمْينِ{: لفظ مشترك، يكون مبعىن اخللق، قال اهللا تعاىل" قضى: "قال علماؤنا
} وَقََضْيَنا إِلَى بَنِي إِسْرائيلَ ِفي الِْكَتابِ{ :ويكون مبعىن اإلعالم، قال اهللا تعاىل. أي خلقهن] ١٢: فصلت[



]. ٢٣: اإلسراء[} َوقََضى َربَُّك أَالَّ َتعُْبُدوا إِالَّ إِيَّاُه{: ويكون مبعىن األمر، كقوله تعاىل. أي أعلمنا] ٤: اإلسراء[
فَلَمَّا {: ق، قال اهللا تعاىلويكون مبعىن توفية احل. ويكون مبعىن اإللزام وإمضاء األحكام، ومنه مسي احلاكم قاضيا

فَإِذَا قََضى أَْمراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن {: ويكون مبعىن اإلرادة، كقوله تعاىل]. ٢٩: القصص[} قََضى ُموَسى اَألَجلَ
معناه قدر، وقد جييء مبعىن أمضى، ويتجه يف " قضى: "قال ابن عطية. أي إذا أراد خلق شيء] ٦٨: غافر[} فََيكُونُ

وعلى مذهب املعتزلة أمضى عند اخللق . ذه اآلية املعنيان على مذهب أهل السنة قدر يف األزل وأمضى فيهه
  .واإلجياد
واألمر يف القرآن يتصرف : قال علماؤنا. األمر واحد األمور، وليس مبصدر أمر يأمر} أَْمراً{: قوله تعاىل -الرابعة

  :على أربعة عشر وجها
  .يعين دين اهللا اإلسالم] ٤٨: التوبة[} حَتَّى َجاَء الَْحقُّ َوظََهَر أَْمُر اللَِّه{: عاىلالدين، قال اهللا ت: األول
يعين ] ٦٢: طه[} فََتنَاَزُعوا أَْمَرُهْم َبْينَُهْم{ : يعين قولنا، وقوله} فَإِذَا َجاَء أَمُْرنَا{: القول، ومنه قوله تعاىل: الثاين
  .قوهلم
  .يعين ملا وجب العذاب بأهل النار] ٢٢: إبراهيم[} لَمَّا قُِضَي األَْمُر{: ىلالعذاب، ومنه قوله تعا -الثالث
يعين عيسى، وكان يف علمه أن يكون ] ٤٧: آل عمران[} قََضى أَمْراً{: عيسى عليه السالم، قال اهللا تعاىل: الرابع

  .من غري أب
ِليَقِْضيَ اللَُّه {: يعين القتل ببدر، وقوله تعاىل] ٧٨: غافر[} فَإِذَا َجاَء أَْمُر اللَِّه{: القتل ببدر، قال اهللا تعاىل: اخلامس

  .يعين قتل كفار مكة] ٤٢: األنفال[} أَْمراً كَانَ َمفُْعوالً
  .يعين فتح مكة] ٢٤: التوبة[} فَتََربَّصُوا حَتَّى يَأِْتَي اللَُّه بِأَْمرِِه{: فتح مكة، قال اهللا تعاىل: السادس

  ].١٠٩: البقرة[} فَاْعفُوا وَاصْفَُحوا َحتَّى َيأِْتَي اللَُّه بِأَْمرِِه{: بين الضري، قال اهللا تعاىل قتل قريظة وجالء: السابع
  ].١: النحل[} أََتى أَْمُر اللَِّه{: القيامة، قال اهللا تعاىل: الثامن
  .يعين القضاء] ٣: يونس[} ُيَدبُِّر األَْمَر{: القضاء، قال اهللا تعاىل: التاسع
ينزل الوحي من السماء : يقول] ٥: السجدة[} ُيَدبُِّر اَألْمَر ِمَن السََّماِء إِلَى اَألْرضِ{: وحي، قال اهللا تعاىلال: العاشر

  .يعين الوحي] ١٢: الطالق[} َيتََنزَّلُ األْمُر بَْيَنُهنَّ{: إىل األرض، وقوله
  .يعين أمور اخلالئق] ٥٣: الشورى[} ُرأال إىل اهللا َتَصُري األُمو{: أمر اخللق، قال اهللا تعاىل: احلادي عشر
قُلْ {يعنون النصر، ] ١٥٤: آل عمران[} يَقُولُونَ َهلْ لَنا ِمَن األْمرِ ِمْن َشْيِء{: النصر، قال اهللا تعاىل: الثاين عشر

  .يعين النصر] ١٥٤: آل عمران[} إِنَّ اَألْمَر كُلَُّه ِللَِّه
  .يعين جزاء ذنبها] ٩: الطالق[} ْت َوبَالَ أَْمرِهَافَذَاقَ{: الذنب، قال اهللا تعاىل: الثالث عشر
فَلَْيْحذَرِ {: أي فعله وشأنه، وقال] ٩٧: هود[} َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرشِيٍد{: الشأن والفعل، قال اهللا تعاىل: الرابع عشر

  .أي فعله] ٦٣: النور[} الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه
أعوذ : "الكاف من كينونه، والنون من نوره، وهي املراد بقوله عليه السالم: قيل} كُْن{: قوله تعاىل -اخلامسة

فاجلمع ملا كانت هذه الكلمة يف . على اإلفراد" بكلمة اهللا التامة: "ويروى". بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق
ا روي عن أيب ذر عن النيب يدل على هذا م. األمور كلها، فإذا قال لكل أمر كن، ولكل شيء كن، فهن كلمات

. خرجه الترمذي يف حديث فيه طول" . عطائي كالم وعذايب كالم: "صلى اهللا عليه وسلم فيما حيكى عن اهللا تعاىل
والكلمة على اإلفراد مبعىن الكلمات أيضا، لكن ملا تفرقت الكلمة الواحدة يف األمور يف األوقات صارت كلمات 



حرف مبتدأ، : ألن أقل الكالم عند أهل اللغة على ثالثة أحرف" تامة"قيل  وإمنا. ومرجعهن إىل كلمة واحدة
  وإذا كان على حرفني فهو عندهم منقوص، كيد. وحرف حتشى به الكلمة، وحرف يسكت عليه

ومن ربنا . فهي من اآلدميني املنقوصات ألهنا على حرفني، وألهنا كلمة ملفوظة باألدوات. ودم وفم، وإمنا نقص لعلة
  .وتعاىل تامة، ألهنا بغري األدوات، تعاىل عن شبه املخلوقني تبارك

وقال . فهو يكون، أو فإنه يكون. قال سيبويه. قرئ برفع النون على االستئناف} فيكون{: قوله تعاىل -السادسة
نده ، فعلى األول كائنا بعد األمر، وإن كان معدوما فإنه مبنزلة املوجود إذا هو ع"يقول"هو معطوف على : غريه

ال يتقدم " كن"أمره للشيء بـ : وعلى الثاين كائنا مع األمر، واختاره الطربي وقال. معلوم، على ما يأيت بيانه
الوجود وال يتأخر عنه، فال يكون الشيء مأمورا بالوجود إال وهو موجود باألمر، وال موجودا إال وهو مأمور 

ثُمَّ إِذَا {من قبورهم ال يتقدم دعاء اهللا وال يتأخر عنه، كما قال  ونظريه قيام الناس: قال. بالوجود، على ما يأيت بيانه
هو خطأ من جهة : وضعف ابن عطية هذا القول وقال]. ٢٥: الروم[} َدَعاكُْم َدْعَوةً ِمَن اَألْرضِ إِذَا أَنُْتْم َتْخُرُجونَ

  املعىن، ألنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود
أن اهللا عز وجل مل يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها، قادرا مع تأخر املقدورات، : يةوتلخيص املعتقد يف هذه اآل
فكل ما يف اآلية يقتضي االستقبال فهو حبسب املأمورات، إذ احملدثات جتيء بعد أن مل . عاملا مع تأخر املعلومات

هو قدمي قائم ": كن"ذي تقتضيه عبارة واملعىن ال. وكل ما يسند إىل اهللا تعاىل من قدرة وعلم فهو قدمي ومل يزل. تكن
  .بالذات

ففي أي حال يقول له كن فيكون؟ أيف حال عدمه، أم يف حال وجوده؟ فإن : وقال أبو احلسن املاوردي فإن قيل
كان يف حال عدمه استحال أن يأمر إال مأمورا، كما يستحيل أن يكون األمر إال من آمر، وإن كان يف حال وجوده 

  :ز أن يأمر فيها بالوجود واحلدوث، ألنه موجود حادث؟ قيل عن هذا السؤال أجوبة ثالثةفتلك حال ال جيو
أنه خرب من اهللا تعاىل عن نفوذ أوامره يف خلقه املوجود، كما أمر يف بين إسرائيل أن يكونوا قردة خاسئني، : أحدها

  وال يكون هذا واردا يف إجياد املعدومات

كائن قبل كونه، فكانت األشياء اليت مل تكن وهي كائنة بعلمه قبل كوهنا مشاهبة لليت أن اهللا عز وجل عامل هو : الثاين
ويأمرها باخلروج من حال العدم إىل حال الوجود، لتصور مجيعها له ولعلمه . كوين: هي موجودة، فجاز أن يقول هلا

  .هبا يف حال العدم
كونه إذا أراد خلقه وإنشاءه كان، ووجد من غري أن أن ذلك خرب من اهللا تعاىل عام عن مجيع ما حيدثه وي: الثالث

  :يكون هناك قول يقوله، وإمنا هو قضاء يريده، فعرب عنه بالقول وإن مل يكن قوال، كقول أيب النجم
  قد قالت االنساع للبطن احلق

  :وال قول هناك، وإمنا أراد أن الظهر قد حلق بالبطن، وكقول عمرو بن محمة الدوسي
  إذا رام تطيارا يقال له قع... ر طارت فراخه فأصبحت مثل النس
  :وكما قال اآلخر

  وجنيا حلمكما أن ميزقا... قالت جناحاه لساقيه احلقا 
ِلهِْم َتشَاَبَهتْ ثْلَ قَْوَوقَالَ الَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ لَْوال ُيكَلُِّمَنا اللَُّه أَْو تَأِْتيَنا آَيةٌ كَذَِلَك قَالَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِم{ ١١٨: اآلية

  }قُلُوُبُهْم قَْد َبيَّنَّا اآلياِت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ



النصارى، ورجحه الطربي، ألهنم : جماهد. هم اليهود: قال ابن عباس} َوقَالَ الَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ{: قوله تعاىل
حتضيض، كما قال " هال"مبعىن  "لوال"و. مشركو العرب: وقال الربيع والسدي وقتادة. املذكورون يف اآلية أوال

  :األشهب بن رميلة
  بين ضوطري لوال الكمي املقنعا... تعدون عقر النيب أفضل جمدكم 

مبعىن " لوال"اليت تعطي منع الشيء لوجود غريه، والفرق بينهما عند علماء اللسان أن " لوال"وليست هذه 
ومعىن . اع يليها االبتداء، وجرت العادة حبذف اخلربالتحضيض ال يليها إال الفعل مظهرا أو مقدرا، واليت لالمتن

الكالم هال يكلمنا اهللا بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم فنعلم أنه نيب فنؤمن به، أو يأتينا بآية تكون عالمة على 
الَِّذيَن ال { اليهود والنصارى يف قول من جعل} الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم{. الداللة والعالمة، وقد تقدم: واآلية. نبوته

اليهود والنصارى، أو اليهود يف قول } الَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ{كفار العرب، أو األمم السالفة يف قول من جعل } َيْعلَُمونَ
. وقال الفراء. يف التعنيت واالقتراح وترك اإلميان: قيل} َتَشابََهْت قُلُوُبُهْم{. النصارى" الذين ال يعلمون"من جعل 

  .تقدم} قَْد َبيَّنَّا اآلياتِ ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ{. يف اتفاقهم على الكفر" هبمتشاهبت قلو"
  }إِنَّا أَْرَسلْنَاَك بِالَْحقِّ َبِشرياً َوَنِذيراً َوال ُتسْأَلُ َعْن أَْصحَابِ الَْجحِيمِ{ ١١٩: اآلية

َوال {. عطف عليه، قد تقدم معنامها" ونذيرا"ال، نصب على احل" بشريا"} إِنَّا أَْرَسلَْناَك بِالَْحقِّ َبشِرياً{: قوله تعاىل
، " لو أنزل اهللا بأسه باليهود آلمنوا: "إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قال مقاتل} ُتسْأَلُ َعْن أَْصَحابِ الَْجِحيمِ

كون يف موضع احلال برفع تسأل، وهي قراءة اجلمهور، وي} َوال ُتْسأَلُ َعْن أَْصحَابِ الَْجحِيمِ{: فأنزل اهللا تعاىل
وال تسأل : وقال سعيد األخفش. بعطفه على بشريا ونذيرا واملعىن إنا أرسلناك باحلق بشريا ونذيرا غري مسؤول

إنا أرسلناك باحلق بشريا : واملعىن". بشريا ونذيرا"، ويكون يف موضع احلال عطفا على "بفتح التاء وضم الالم"
ومعىن غري . هذا معىن غري سائل. كفرهم بعد إنذارهم يغين عن سؤاله عنهمونذيرا غري سائل عنهم، ألن علم اهللا ب

إن رسول اهللا : وقال ابن عباس وحممد بن كعب. مسؤول ال يكون مؤاخذا بكفر من كفر بعد التبشري واإلنذار
قرأ  فنزلت هذه اآلية، وهذا على قراءة من" . ليت شعري ما فعل أبواي: "صلى اهللا عليه وسلم وقال ذات يوم

  :جزما على النهي، وهي قراءة نافع وحده، وفيه وجهان" وال تسأل"

أنه هنى عن السؤال عمن عصى وكفر من األحياء، ألنه قد يتغري حاله فينتقل عن الكفر إىل اإلميان، وعن : أحدمها
  .املعصية إىل الطاعة

يما حلاله وتغليظا لشأنه، وهذا كما وهو األظهر، أنه هنى عن السؤال عمن مات على كفره ومعصيته، تعظ: والثاين
، ومعنامها "وما تسأل"وقرأ أيب ". ولن تسأل"وقرأ ابن مسعود . أي قد بلغ فوق ما حتسب! ال تسأل عن فالن: يقال

وقد ذكرنا يف . إمنا سأل أي أبويه أحدث موتا، فنزلت: وقيل. موافق لقراءة اجلمهور، نفى أن يكون مسؤوال عنهم
" إن أيب وأباك يف النار: "اهللا تعاىل أحيا له أباه وأمه وآمنا به، وذكرنا قول عليه السالم للرجل أن" التذكرة"كتاب 

  .وبينا ذلك، واحلمد هللا
اتَّبَْعَت  َولَْن َتْرَضى َعْنَك الَْيهُوُد َوال النَّصَاَرى َحتَّى َتتَّبَِع ِملََّتُهْم قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى وَلَِئنِ{ ١٢٠: اآلية

  }أَْهَواَءُهمْ َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوال َنصِريٍ
  :فيه مسألتان} َولَْن تَْرَضى عَْنَك الَْيُهوُد َوال النََّصاَرى حَتَّى َتتَّبَِع ِملََّتُهْم{: قوله تعاىل
ليس غرضهم يا حممد مبا : املعىن} ْنَك الَْيُهوُد َوال النََّصاَرى حَتَّى َتتَّبَِع ِملََّتُهْمَولَْن تَْرَضى َع{: قوله تعاىل: األوىل



يقترحون من اآليات أن يؤمنوا، بل لو أتيتهم بكل ما يسألون مل يرضوا عنك، وإمنا يرضيهم ترك ما أنت عليه من 
ومَرضاة، وهو من ذوات الواو، ويقال يف  رضي يرضى رِضا وُرضا وُرضوانا ورِضوانا: يقال. اإلسالم واتباعهم

. وحكي رضاء ممدود، وكأنه مصدر راضى يراضي مُراضاة ورِضاء. رَِضيان: رِضوان، وحكى الكسائي: التثنية
حَتَّى َمطْلَعِ {: وذلك أن حىت خافضة لالسم، كقوله. منصوب بأن ولكنها ال تظهر مع حىت، قاله اخلليل" تتبع"

: وقال النحاس. وما يعمل يف االسم ال يعمل يف الفعل البتة، وما خيفض امسا ال ينصب شيئا ]٥: القدر[} الْفَجْرِ
  .اسم ملا شرعه اهللا لعباده يف كتبه وعلى ألسنة رسله: وامللة. بدل من أن" حىت"منصوب حبىت، و" تتبع"

مللة والشريعة ما دعا اهللا عباده إىل فكانت امللة والشريعة سواء، فأما الدين فقد فرق بينه وبني امللة والشريعة، فإن ا
  .فعله، والدين ما فعله العباد عن أمره

متسك هبذه اآلية مجاعة من العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وداود وأمحد بن حنبل على أن الكفر كله ملة : الثانية
، وبقوله عليه ]٦: الكافرون[} َوِلَي ِدينِ لَكُْم ِديُنكُْم{: فوحد امللة، وبقوله تعاىل} ِملََّتُهْم{: واحدة، لقوله تعاىل

ال يرث املسلم : "على أن املراد به اإلسالم والكفر، بدليل قوله عليه السالم" ال يتوارث أهل ملتني: "السالم
وذهب مالك وأمحد يف الرواية األخرى إىل أن الكفر ملل، فال يرث اليهودي النصراين، وال يرثان " . الكافر

فاملراد به الكثرة وإن } ِملََّتُهْم{: ، وأما قوله تعاىل" ال يتوارث أهل ملتني: "بظاهر قوله عليه السالم اجملوسي، أخذا
 -مثال  -أخذت عن علماء أهل املدينة : كانت موحدة يف اللفظ بدليل إضافتها إىل ضمري الكثرة، كما تقول

  .علمهم، ومسعت عليهم حديثهم، يعين علومهم وأحاديثهم
املعىن ما أنت عليه يا حممد من هدى اهللا احلق الذي يضعه يف قلب من } قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى{: ىلقوله تعا

  .يشاء هو اهلدى احلقيقي، ال ما يدعيه هؤالء
عت، ولو محل مجل وأمجال، وملا كانت خمتلفة مج: األهواء مجع هوى، كما تقول} َولَِئنِ اتََّبْعَت أَهَْواَءُهْم{: قوله تعاىل

أنه : والثاين . أنه للرسول، لتوجه اخلطاب إليه: دمها أح: ويف هذا اخلطاب وجهان. على أفراد امللة لقال هواهم
وسبب اآلية أهنم كانوا . للرسول واملراد به أمته، وعلى األول يكون فيه تأديب ألمته، إذ منزلتهم دون منزلته

تبع يسألون املساملة واهلدية، ويعدون النيب صلى اهللا عليه وسلم باإلسالم، فأعلمه اهللا أهنم لن يرضوا عنه حىت ي
  .ملتهم، وأمره جبهادهم

بآيات : مب كفرته؟ فقال: كافر، فقيل: القرآن خملوق، فقال: مثل أمحد بن حنبل عمن يقول} ِمَن الِْعلْمِ{: قوله تعاىل
. علم اهللاوالقرآن من ] ١٤٥: البقرة[} َولَِئنِ اتََّبْعَت أَهَْواَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ{: من كتاب اهللا تعاىل

  .فمن زعم أنه خملوق فقد كفر

  }ُم الَْخاِسُرونَالَِّذيَن آَتْيَناُهُم الْكَِتاَب َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتالَوِتِه أُولَِئَك ُيْؤِمُنونَ بِِه َوَمْن َيكْفُْر بِِه فَأُولَِئَك ُه{ -١٢١: اآلية
  }أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم وَأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى الَْعالَمَِنيَيا َبنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِْعَمِتَي الَِّتي { -١٢٢: اآلية
  }ْنَصُرونَوَاتَّقُوا َيْوماً ال َتْجزِي َنفٌْس َعْن َنفْسٍ َشْيئاً َوال ُيقَْبلُ مِْنَها َعْدلٌ َوال َتْنفَُعَها َشفَاَعةٌ َوال ُهْم ُي{ -١٢٣: اآلية

هم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، والكتاب على هذا التأويل : قال قتادة} تَاَبالَِّذيَن آتَْيَناُهمُ الِْك{: قوله تعاىل
" الذين"و. التوراة، واآلية تعم: والكتاب على هذا التأويل. هم من أسلم من بين إسرائيل: وقال ابن زيد. القرآن

  }ولَِئَك ُيْؤِمُنونَ بِِهأُ{خرب االبتداء، وإن شئت كان اخلرب " يتلونه"صلته، " آتيناهم"رفع باالبتداء، 
يتبعونه حق اتباعه، باتباع األمر والنهي، فيحللون حالله، وحيرمون : فقيل} َيْتلُوَنهُ َحقَّ ِتالَوتِِه{واختلف يف معىن 



 ٢: الشمس[} َوالْقََمرِ إِذَا َتالهَا{: أما مسعت قول اهللا تعاىل: قال عكرمة. حرامه، ويعملون مبا تضمنه، قاله عكرمة
  :وقال الشاعر. اتبعها، وهو معىن قول ابن عباس وابن مسعود رضي اهللا عنهماأي 

  قد جعلت دلوي تستتليين
َيْتلُوَنُه َحقَّ {: وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل

ن اجملهولني فيما ذكر اخلطيب أبو بكر أمحد، إال أن معناه يف إسناده غري واحد م". يتبعونه حق اتباعه: "قال} ِتالَوِتِه
وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا . من يتبع القرآن يهبط به على رياض اجلنة: وقال أبو موسى األشعري. صحيح
وقد روي هذا املعىن عن . هم الذين إذا مروا بآية رمحة سألوها من اهللا، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها: عنه

  كان إذا مر بآية رمحة سأل، وإذا مر بآية عذاب: النيب صلى اهللا عليه وسلم

: وقيل. هم الذين يعملون مبحكمه، ويؤمنون مبتشاهبه، ويكلون ما أشكل عليهم إىل عامله: وقال احلسن.تعوذ
  .يقرؤونه حق قراءته

  .إن بفهم املعاين يكون االتباع ملن وفقوهذا فيه بعد، إال أن يكون املعىن يرتلون ألفاظه، ويفهمون معانيه، ف: قلت
ِتي قَالَ ال َينَالُ وَإِِذ اْبَتلَى إِْبَراهِيَم َربُُّه بِكَِلمَاٍت فَأََتمَُّهنَّ قَالَ إِنِّي َجاِعلُكَ ِللنَّاسِ إَِماماً قَالَ َوِمْن ذُرِّيَّ{ ١٢٤: اآلية

  }َعْهِدي الظَّاِلمَِني
  :فيه عشرون مسألة

ر الكعبة والقبلة اتصل ذلك بذكر إبراهيم عليه السالم، وأنه الذي بىن البيت، فكان من حق ملا جرى ذك: األوىل
وإبراهيم . االمتحان واالختبار، ومعناه أمر وتعبد: واالبتالء. أال يرغبوا عن دينه -وهم من نسل إبراهيم  -اليهود 

وكثريا ما يقع : قال السهيلي. أب رحيم: تفسريه بالسريانية فيما ذكر املاوردي، وبالعربية فيما ذكر ابن عطية
االتفاق بني السرياين والعريب أو يقاربه يف اللفظ، أال ترى أن إبراهيم تفسريه أب راحم، لرمحته باألطفال، ولذلك 

  .جعل هو وسارة زوجته كافلني ألطفال املؤمنني ميوتون صغارا إىل يوم القيامة
أن النيب صلى اهللا عليه : ن حديث الرؤيا الطويل عن مسرة، وفيهومما يدل على هذا ما خرجه البخاري م: قلت

  .وقد أتينا عليه يف كتاب التذكرة، واحلمد هللا. وسلم رأى يف الروضة إبراهيم عليه السالم وحوله أوالد الناس
] ٧٤: األنعام[} بِيِه آَزَرَوإِذْ قَالَ إِبَْراهِيُم َأل{: ويف التنزيل. وإبراهيم هو ابن تاريخ بن ناخور يف قول بعض املؤرخني

وكان له أربع . بيانه إن شاء اهللا تعاىل" األنعام"وكذلك يف صحيح البخاري، وال تناقض يف ذلك، على ما يأيت يف 
وقدم على الفاعل لالهتمام، إذ كون الرب تبارك . إمساعيل وإسحاق ومدين ومدائن، على ما ذكره السهيلي: بنني
  وتعاىل

الضمري املفعول يف العربية متصال بالفاعل موجب تقدمي املفعول، فإمنا بين الكالم على هذا  مبتليا معلوم، وكون
وروي عن جابر بن زيد أنه قرأ . بالرفع على ما ذكرنا" ربه"بالنصب، " إبراهيم"وقراءة العامة . االهتمام، فاعلمه

: سأل، وفيه بعد، ألجل الباء يف قولهواملعىن دعا إبراهيم ربه و. على العكس، وزعم أن ابن عباس أقرأه كذلك
  }بِكَِلَماٍت{

الكلمات مجع كلمة، ويرجع حتقيقها إىل كالم الباري تعاىل، لكنه عرب عنها عن } بِكَِلمَاٍت{: قوله تعاىل: الثانية
ر الوظائف اليت كلفها إبراهيم عليه السالم، وملا كان تكليفها بالكالم مسيت به، كما مسي عيسى كلمة، ألنه صد

  .وتسمية الشيء مبقدمته أحد قسمي اجملاز، قاله ابن العريب". كن"عن كلمة وهي 



شرائع اإلسالم، وهي ثالثون سهما، عشرة منها يف : أحدها: واختلف العلماء يف املراد بالكلمات على أقوال: الثالثة
} إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت{: األحزاب إىل آخرها، وعشرة يف] ١١٢: التوبة[} التَّاِئُبونَ الَْعابُِدونَ{: سورة براءة

َعلَى َصلََواتِهِمْ {: إىل قوله] ١: املؤمنون[} قَْد أَفْلَحَ الُْمْؤِمُنونَ{: إىل آخرها، وعشرة يف املؤمنون] ٣٥: األحزاب[
} وَالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالِتهِْم ُيَحاِفظُونَ{: هإىل قول} إِالَّ الُْمَصلَِّني{: } َسأَلَ َساِئلٌ{وقوله يف ] ٩: املؤمنون[} ُيَحاِفظُونَ

ما ابتلى اهللا أحدا هبن فقام هبا كلها إال إبراهيم عليه السالم، ابتلي باإلسالم فأمته : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما. 
: والنهي، وقال بعضهم باألمر: وقال بعضهم]. ٣٧: النجم[} َوإِبَْراهِيَم الَِّذي َوفَّى{: فكتب اهللا له الرباءة فقال
جتعلين : إين مبتليك بأمر، قال: هي قوله تعاىل: وقال جماهد. بأداء الرسالة، واملعىن متقارب: بذبح ابنه، وقال بعضهم
: قال. جتعل البيت مثابة للناس؟ قال نعم: ال ينال عهدي الظاملني، قال: ومن ذرييت؟ قال: قال. للناس إماما؟ قال نعم

وعلى هذا . وترزق أهله من الثمرات؟ قال نعم: قال. وترينا مناسكنا وتتوب علينا؟ قال نعم: قال. وأمنا؟ قال نعم
  وأصح من هذا ما ذكره عبدالرزاق عن معمر عن. القول فاهللا تعاىل هو الذي أمت

ابتاله اهللا بالطهارة، مخس يف : قال} َوإِِذ اْبَتلَى إِبَْراِهيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ{: ابن طاوس عن ابن عباس يف قوله
تقليم : ويف اجلسد. قص الشارب، واملضمضة، واالستنشاق، والسواك، وفرق الشعر: الرأس ومخس يف اجلسد

األظفار، وحلق العانة، واالختتان، ونتف اإلبط، وغسل مكان الغائط والبول باملاء، وعلى هذا القول فالذي أمت هو 
وروى مطر عن أيب اجللد أهنا عشر أيضا، إال أنه جعل موضع الفرق غسل الرباجم،  .إبراهيم، وهو ظاهر القرآن

الكوكب، : هي اخلالل الست: احلسن. هي مناسك احلج خاصة: وقال قتادة. وموضع االستنجاء االستحداد
ألن هذا وهذه األقوال ليست مبتناقضة، : قال أبو إسحاق الزجاج. والقمر، والشمس، والنار، واهلجرة، واخلتان

  .كله مما ابتلي به إبراهيم عليه السالم
إبراهيم عليه السالم أول من اختنت، : ويف املوطأ وغريه عن حيىي بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب يقول: قلت

وأول من أضاف الضيف، وأول من استحد، وأول من قلم األظفار، وأول من قص الشارب، وأول من شاب، فلما 
وذكر أبو بكر بن أيب شيبة عن سعيد بن إبراهيم . يا رب زدين وقارا: وقار، قال: ا هذا؟ قالم: رأى الشيب قال

وأول من ثرد الثريد، وأول من ضرب : قال غريه. أول من خطب على املنابر إبراهيم خليل اهللا: عن أبيه قال
قال النيب : عاذ بن جبل قالوروى م. بالسيف، وأول من استاك، وأول من استنجى باملاء، وأول من لبس السراويل

  " .إن أختذ املنرب فقد اختذه أيب إبراهيم وإن أختذ العصا فقد اختذها أيب إبراهيم: " صلى اهللا عليه وسلم
  .وما جاء فيه" اخلتان"وهذه أحكام جيب بياهنا والوقف عليها والكالم فيها، فأول ذلك : قلت
واختلف يف السن اليت اختنت فيها، ففي املوطأ . الم أول من اختنتأمجع العلماء على أن إبراهيم عليه الس: الرابعة

ومثل هذا ال يكون رأيا، وقد رواه ". وهو ابن مائة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك مثانني سنة: "عن أيب هريرة موقوفا
: عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: األوزاعي مرفوعا عن حيىي بن سعيد عن سعيد ابن املسيب عن أيب هريرة قال

  اختنت إبراهيم عليه السالم وهو ابن مائة وعشرين سنة وعاش"

أنه اختنت حني بلغ : "وروي مسندا مرفوعا من غري رواية حيىي من وجوه. ذكره أبو عمر" . بعد ذلك مثانني سنة
ث ابن عجالن ، وهو احملفوظ يف حدي"ابن مثانني سنة"كذا يف صحيح مسلم وغريه " . مثانني سنة واختنت بالقدوم

. اختنت إبراهيم وهو ابن مثانني سنة: قال عكرمة. وحديث األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
. ومل يطف بالبيت بعد على ملة إبراهيم إال خمتون، هكذا قال عكرمة وقال املسيب بن رافع، ذكره املروزي: قال



  .موضع": مشددا"القدوم : قال أبو الزناد. يروي مشددا وخمففا" القدوم"و
واختلف العلماء يف اخلتان، فجمهورهم على أن ذلك من مؤكدات السنن ومن فطرة اإلسالم اليت ال يسع : اخلامسة

قال ]. ١٢٣: النحل[} أَنِ اتَّبِْع ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاً{: ذلك فرض، لقوله تعاىل: وقالت طائفة. تركها يف الرجال
واستدل ابن سريج على وجوبه باإلمجاع على . ان، وإليه مال بعض املالكيني، وهو قول الشافعيهو االختت: قتادة

وأجيب عن هذا بأن مثل هذا . لوال أن اخلتان فرض ملا أبيح النظر إليها من املختون: حترمي النظر إىل العورة، وقال
. بيانه إن شاء اهللا تعاىل" النحل"يت يف يباح ملصلحة اجلسم كنظر الطبيب، والطب ليس بواجب إمجاعا، على ما يأ

وقد احتج بعض أصحابنا مبا رواه احلجاج بن أرطأة عن أيب املليح عن أبيه عن شداد بن أوس أن رسول اهللا صلى 
  .واحلجاج ليس ممن حيتج به" . اخلتان سنة للرجال مكرمة للنساء: "اهللا عليه وسلم قال

الفطرة مخس : "ث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالأعلى ما حيتج به يف هذا الباب حدي: قلت
وروى أبو داود عن أم عطية أن امرأة كانت ختنت النساء باملدينة، فقال هلا النيب . احلديث، وسيأيت..." االختتان

 وهذا احلديث ضعيف: قال أبو داود" . ال تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل: "صلى اهللا عليه وسلم
  " .وال تنهكي فإنه أنور للوجه وأحظى عند الرجل: "ويف رواية ذكرها رزين. راويه جمهول
إن ههنا رجال ولد له ولد خمتون، : قال امليموين قال يل أمحد. فإن ولد الصيب خمتونا فقد كفي مؤنة اخلتان: السادسة

  .هبذا إذا كان اهللا قد كفاك املؤنة فما غمك: فاغتم لذلك غما شديدا، فقلت له
آدم وشيث : خلق من األنبياء ثالثة عشر خمتونني: قال أبو الفرج اجلوزي حدثت عن كعب األحبار قال: السابعة

وقال . وإدريس ونوح وسام ولوط ويوسف وموسى وشعيب وسليمان وحيىي وعيسى والنيب صلى اهللا عليه وسلم
حل ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان آدم وشيث ونوح وهود وصا: هم أربعة عشر: حممد بن حبيب اهلامشي

  .وحممد صلى اهللا عليه وعليهم أمجعني" نيب أصحاب الرس"وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان 
بإسناده أن النيب " كتاب احللية"اختلفت الروايات يف النيب صلى اهللا عليه وسلم، فذكر أبو نعيم احلافظ يف : قلت

أبو عمر يف التمهيد حدثنا أمحد بن حممد بن أمحد حدثنا حممد بن عيسى  وأسند. صلى اهللا عليه وسلم ولد خمتونا
حدثنا حيىي بن أيوب بن بادي العالف حدثنا حممد بن أىب السري العسقالين حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن 

وجعل له أن عبداملطلب خنت النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم سابعه، : عطاء اخلراساين عن عكرمة عن ابن عباس
  طلبت: قال حيىي بن أيوب. هذا حديث مسند غريب: قال أبو عمر". حممدا"مأدبة ومساه 

إن : وقد قيل: قال أبو عمر. هذا احلديث فلم أجده عند أحد من أهل احلديث ممن لقيته إال عند ابن أيب السري
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم ولد خمتونا

خنت إبراهيم إمساعيل لثالث : فثبت يف األخبار عن مجاعة من العلماء أهنم قالواواختلفوا مىت خينت الصيب، : الثامنة
وروي عن فاطمة أهنا كانت ختنت ولدها يوم السابع، وأنكر ذلك مالك . وخنت ابنه إسحاق لسبعة أيام. عشرة سنة

. سنني إىل عشر خينت الصيب ما بني سبع: وقال الليث بن سعد. ذكره عنه ابن وهب. وقال ذلك من عمل اليهود
سئل ابن : ويف البخاري عن سعيد بن جبري قال. مل أمسع يف ذلك شيئا: وقال أمحد. وحنوه روى ابن وهب عن مالك

وكانوا ال خيتنون : قال. أنا يومئذ خمتون: مثل من أنت حني قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: عباس
  .الرجل حىت يدرك أو يقارب االحتالم

. ال يتم إسالمه حىت خيتنت وإن بلغ مثانني سنة: لعلماء يف الرجل الكبري يسلم أن خينت، وكان عطاء يقولواستحب ا



وروي عن احلسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم أال خيتنت، وال يرى به بأسا وال بشهادته وذبيحته وحجه 
وروي عن ابن . حج األغلف ال يثبت وحديث بريدة يف. وعامة أهل العلم على هذا: وصالته، قال ابن عبدالرب

  .أن األغلف ال تؤكل ذبيحته وال جتوز شهادته: عباس وجابر بن زيد وعكرمة
وروت أم سلمة أن النيب صلى اهللا . فاالستحداد استعمال احلديد يف حلق العانة] وأول من استحد: [قوله: التاسعة

أن رجال طلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا وروى ابن عباس . عليه وسلم كان إذا اطلى ويل عانته بيده
وروى أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ال يتنور، . اخرج عين، مث طلى عانته بيده: بلغ إىل عانته قال له

وهذا يدل على أن األكثر من فعله كان احللق وإمنا : قال ابن خويز منداد. وكان إذا كثر الشعر على عانته حلقه
  .ر نادرا، ليصح اجلمع بني احلديثنيتنو

أحب للنساء من قص : وقال مالك. قصها، والقالمة ما يزال منها: وتقليم األظفار. يف تقليم األظفار: العاشرة
وذكر الترمذي . ذكره احلارث بن مسكني وسحنون عن ابن القاسم. األظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال

حدثنا إبراهيم بن العالء الزبيدي عن عمر بن بالل : له حدثنا عمر بن أيب عمر قال "نوادر األصول"احلكيم يف 
قصوا أظافريكم وادفنوا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت عبداهللا بن بشر املازين يقول: الفزاري قال

قال . مث تكلم عليه فأحسن" خبراقالماتكم ونقوا برامجكم ونظفوا لثاتكم من الطعام وتسننوا وال تدخلوا علي قخرا 
فأما قص األظفار فمن أجل أنه خيدش وخيمش ويضر، وهو جمتمع الوسخ، فرمبا أجنب وال يصل املاء إىل : الترمذي

ومن أجنب فبقي موضع إبرة من جسده بعد الغسل غري مغسول فهو جنب . البشرة من أجل الوسخ فال يزال جنبا
واألظافري مجع األظفور، واألظفار مجع . ، فلذلك ندهبم إىل قص األظفارعلى حاله حىت يعم الغسل جسده كله

وما يل ال أوهم ورفغ أحدكم بني : "ويف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث سها يف صالته فقال. الظفر
حلسن علي بن وذكر هذا اخلرب أبو ا" . ظفره وأمنلته ويسألين أحدكم عن خرب السماء ويف أظافريه اجلنابة والتفث

أتيت أبا أيوب رضي اهللا : له، عن سليمان بن فرج أيب واصل قال" أحكام القرآن"حممد الطربي املعروف بالكيا يف 
: جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يسأله عن خرب السماء فقال: عنه فصافحته، فرأى يف أظفاري طوال فقال

  " .كأظفار الطري حىت جيتمع فيها الوسخ والتفثجييء أحدكم يسأل عن خرب السماء وأظفاره "
فإن جسد املؤمن ذو حرمة، فما سقط منه وزال عنه فحفظه من احلرمة قائم، فيحق " ادفنوا قالماتكم: "وأما قوله

عليه أن يدفنه، كما أنه لو مات دفن، فإذا مات بعضه فكذلك أيضا تقام حرمته بدفنه، كي ال يتفرق وال يقع يف 
  وقد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  مزابل قذرةالنار أو يف

حدثنا موسى بن إمساعيل : حدثنا بذلك أيب رمحه اهللا تعاىل قال. بدفن دمه حيث احتجم كي ال تبحث عنه الكالب
ه مسعت عامر بن عبداهللا بن الزبري يقول إن أباه حدثه أن: حدثنا اهلنيد بن القاسم بن عبدالرمحن بن ماعز قال: قال

يا عبداهللا اذهب هبذا الدم فأهرقه حيث ال يراك : " أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حيتجم، فلما فرغ قال
يا عبداهللا ما صنعت : "فلما برز عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمد إىل الدم فشربه، فلما رجع قال" . أحد
مل شربت الدم، : "قال. قال نعم" لعلك شربته؟: "قال. ن الناسجعلته يف أخفى مكان ظننت أنه خافيا ع: قال" . به؟

حدثنا داود بن : حدثنا مالك بن سليمان اهلروي قال: حدثين أيب قال" . وويل للناس منك وويل لك من الناس
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر بدفن سبعة : عبدالرمحن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت

  .الشعر، والظفر، والدم، واحليضة، والسن، والقلفة، والبشيمة: من اإلنسان أشياء



وهو ظهر عقدة " واحدها برمجة"فالرباجم تلك الغضون من املفاصل، وهي جمتمع الدرن " نقوا برامجكم: "وأما قوله
يلي ظهرها،  كل مفصل، فظهر العقدة يسمى برمجة، وما بني العقدتني تسمى راجبة، ومجعها رواجب، وذلك مما

وهي قصبة األصبع، فلكل أصبع برمجتان وثالث رواجب إال اإلهبام فإن هلا برمجة وراجبتني، فأمر بتنقيته لئال يدرن 
  .فتبقى فيه اجلنابة، وحيول الدرن بني املاء والبشرة

. ان، وهي منابتهافاللثة واحدة، واللثات مجاعة، وهي اللحمة فوق األسنان ودون األسن" نظفوا لثاتكم: "وأما قوله
فأمر بتنظيفها لئال يبقى فيها وضر الطعام فتتغري عليه النكهة . اللحمة القليلة بني السنني، واحدها عمر: والعمور

َما {: وروي يف اخلرب يف قوله تعاىل. وتتنكر الرائحة، ويتأذى امللكان، ألنه طريق القرآن، ومقعد امللكني عند نابيه
مسعت أيب : حدثنا بذلك حممد بن علي الشقيقي قال. عند نابيه: قال] ١٨: ق[} الَّ لََدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌدَيلِْفظُ ِمْن قَْولٍ إِ

  يذكر ذلك عن سفيان بن عيينة، وجاد ما قال، وذلك أن اللفظ هو عمل الشفتني يلفظ

مبعىن واحد، وكذلك قوهلم  أي عنده، واللدى والعند يف لغتهم السائرة" لديه: "وقوله. الكالم عن لسانه إىل الرباز
  .فكأن اآلية تنبئ أن الرقيب عتيد عند مغلظ الكالم وهو الناب. فالنون زائدة" لدن"

  .وهو السواك مأخوذ من السن، أي نظفوا السن" تسننوا: "وأما قوله
األقلح : ومسعت اجلارود يذكر عن النضر قال". قحال وقلحا"فاحملفوظ عندي " ال تدخلوا علي قخرا خبرا: "وقوله

الذي جتد له رائحة منكرة لبشرته، : والبخر. الذي قد اصفرت أسنانه حىت خبرت من باطنها، وال أعرف القخر
حدثنا جرير عن منصور عن أيب علي عن أيب جعفر بن متام بن : حدثنا اجلارود قال. رجل أخبر، ورجال خبر: يقال

  " .استاكوا، ما لكم تدخلون علي قلحا: "لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: العباس عن أبيه قال
وهو األخذ منه حىت يبدو طرف الشفة وهو اإلطار، وال جيزه فيمثل نفسه، قاله . يف قص الشارب: احلادية عشرة

: وذكر أشهب عنه أنه قال يف حلق الشارب. وأرى أن يؤدب من حلق شاربه: وذكر ابن عبداحلكم عنه قال. مالك
كأنه . أرى أن يوجع من حلقه ضربا: وقال ابن خويز منداد قال مالك. ع ضربا من فعلههذه بدع، وأرى أن يوج

وكذلك روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . يراه ممثال بنفسه، وكذلك بنتفه الشعر، وتقصريه عنده أوىل من حلقه
وروي أن رسول اهللا . نسكأنه كان ذا ملة، وكان أصحابه من بني وافر الشعر أو مقصر، وإمنا حلق وحلقوا يف ال

مل جند عن الشافعي يف : وقال الطحاوي. صلى اهللا عليه وسلم كان يقص أظافره وشاربه قبل أن خيرج إىل اجلمعة
املزين والربيع كانا حيفيان شوارهبما، ويدل ذلك أهنما أخذا ذلك عن : هذا شيئا منصوصا، وأصحابه الذين رأيناهم

وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحممد فكان مذهبهم يف شعر الرأس والشارب أن  :قال. الشافعي رمحه اهللا تعاىل
وذكر ابن خويز منداد عن الشافعي أن مذهبه يف حلق الشارب كمذهب أيب حنيفة . اإلحفاء أفضل من التقصري

فاء الشارب رأيت أمحد بن حنبل حيفي شاربه شديدا، ومسعته سئل عن السنة يف إح: وقال أبو بكر األثرم. سواء
  إمنا يف هذا الباب: قال أبو عمر" . احفوا الشوارب: "حيفى كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال

قص الشارب، وهو مفسر، واملفسر يقضي على اجململ، : والثاين. أحفوا، وهو لفظ حمتمل التأويل: أحدمها: أصالن
كان رسول اهللا صلى : روى الترمذي عن ابن عباس قال. بوهو عمل أهل املدينة، وهو أوىل ما قيل به يف هذا البا

. هذا حديث حسن غريب: قال". إن إبراهيم خليل الرمحن كان يفعله: "اهللا عليه وسلم يقص من شاربه ويقول
الفطرة مخس االختتان واالستحداد وقص الشارب : "وخرج مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

خالفوا املشركني : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وفيه عن ابن عمر قال" . ار ونتف اإلبطوتقليم األظف



واألعاجم يقصون حلاهم، ويوفرون شوارهبم أو يوفروهنما معا، وذلك عكس " . احفوا الشوارب وأوفوا اللحى
اجللد، ويأخذ هذين، يعين ما بني  ذكر رزين عن نافع أن ابن عمر كان حيفي شاربه حىت ينظر إىل. اجلمال والنظافة
وروى . وكان ابن عمر يأخذ من طول حليته ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر: ويف البخاري. الشارب واللحية

الترمذي عن عبداهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأخذ من حليته من عرضها 
  .هذا حديث غريب: قال. وطوهلا

وأما اإلبط فسنته النتف، كما أن سنة العانة احللق، فلو عكس جاز حلصول النظافة، واألول أوىل، : لثانية عشرةا
  .ألنه املتيسر املعتاد

: إن انفرقت عقيصته فرق، يقال: تفريقه يف املفرق، ويف صفته صلى اهللا عليه وسلم: وفرق الشعر: الثالثة عشرة
خرج النسائي . انفرق شعر رأسه فرقه يف مفرقه، فإن مل ينفرق تركه وفرة واحدة إن: فرقت الشعر أفرقه فرقا، يقال

عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان املشركون يفرقون شعورهم، وكان 
أخرجه حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه بشيء، مث فرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك، 

سدل الشعر إرساله، واملراد به ههنا عند العلماء إرساله على : قال القاضي عياض. البخاري ومسلم عن أنس
وقد روي أن عمر . اجلبني، واختاذه كالقصة، والفرق يف الشعر سنة، ألنه الذي رجع إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم

  بن عبدالعزيز كان إذا انصرف من اجلمعة

إن الفرق كان من سنة إبراهيم عليه : وقد قيل. املسجد حرسا جيزون ناصية كل من مل يفرق شعره أقام على باب
  .السالم، فاهللا اعلم

وأما الشيب فنور ويكره نتفه، ففي النسائي وأيب داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : الرابعة عشرة
الشيب ما من مسلم يشيب شيبة يف اإلسالم إال كانت له نورا  ال تنتفوا: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  " .يوم القيامة وكتب اهللا له حسنة وحط عنه خطيئة
وكما يكره نتفه كذلك يكره تغيريه بالسواد، فأما تغيريه بغري السواد فجائز، لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف : قلت

ولقد أحسن من " . غريوا هذا بشيء واجتنبوا السواد: "-وقد جيء به وحليته كالثغامة بياضا  -حق أيب قحافة 
  :قال

  وال خري يف األعلى إذا فسد األصل... يسود أعالها ويبيض أصلها 
  :وقال اآلخر

  سل املليك له سترا من النار... يا خاضب الشيب باحلناء تستره 
، وقد شهد له النيب صلى اهللا عليه وأما الثريد فهو أزكى الطعام وأكثره بركة، وهو طعام العرب: اخلامسة عشرة

ويف صحيح " . فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام: "وسلم بالفضل على سائر الطعام فقال
إين مسعت رسول اهللا صلى : البسيت عن أمساء بنت أيب بكر أهنا كانت إذا ثردت غطته شيئا حىت يذهب فوره وتقول

  " .أعظم للربكةإنه : "اهللا عليه وسلم يقول
. وهذا كله يف معىن ما ذكره عبدالرزاق عن ابن عباس، وما قاله سعيد بن املسيب وغريه: قلت: السادسة عشرة

وحكم الضيافة يف " براءة"وحكم االستنجاء يف " النساء"ويأيت ذكر املضمضة واالستنشاق والسواك يف سورة 
وقت لنا يف قص الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط وحلق : وخرج مسلم عن أنس قال. إن شاء اهللا تعاىل" هود"

  هذا حتديد يف أكثر املدة،: العانة أال نترك أكثر من أربعني ليلة، قال علماؤنا



. يف حديثه نظر: قال العقيلي. واملستحب تفقد ذلك من اجلمعة إىل اجلمعة، وهذا احلديث يرويه جعفر بن سليمان
وهذا احلديث ليس بالقوي من جهة النقل، ولكنه قد قال . لسوء حفظه وكثرة غلطهليس حبجة، : وقال أبو عمر فيه

  .به قوم، وأكثرهم على أال توقيت يف ذلك، وباهللا التوفيق
إمام، : إمام، وللطريق: القدوة، ومنه قيل خليط البناء: اإلمام} إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماماً{: قوله تعاىل: السابعة عشرة

. جعلناك للناس إماما يأمتون بك يف هذه اخلصال، ويقتدي بك الصاحلون: فاملعىن. م فيه للمسالك، أي يقصدألنه يؤ
  .أنه كان حنيفا -واهللا اعلم  -فجعله اهللا تعاىل إماما ألهل طاعته، فلذلك اجتمعت األمم على الدعوى فيه 

: وقيل. الرغباء إىل اهللا تعاىل، أي من ذرييت يا رب فاجعلدعاء على جهة } َوِمْن ذُرِّيَِّتي{: قوله تعاىل: الثامنة عشرة
هذا منه على جهة االستفهام عنهم، أي ومن ذرييت يا رب ماذا يكون؟ فأخربه اهللا تعاىل أن فيهم عاصيا وظاملا ال 

ته من سأل إبراهيم عليه السالم أن جيعل من ذريته إمام، فأعلمه اهللا أن يف ذري: قال ابن عباس. يستحق اإلمامة
  }ال َينَالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني{: يعصي فقال

أصل ذرية، فعلية من الذر، ألن اهللا تعاىل أخرج اخللق من صلب آدم } َوِمْن ذُرِّيَِّتي{: قوله تعاىل: التاسعة عشرة
نه هو مأخوذ من ذرأ اهللا اخللق يذرؤهم ذرءا خلقهم، وم: وقيل. عليه السالم كالذر حني أشهدهم على أنفسهم

بكسر الذال " ذرية"وقرأ زيد بن ثابت . الذرية وهي نسل الثقلني، إال أن العرب تركت مهزها، واجلمع الذراري
ذرر، : ذرأ، والثاين: أحدها: حيتمل أصل هذا احلرف أربعة ألفاظ: قال ابن جين أبو الفتح عثمان. بفتحها" ذرية"و

هللا اخللق، وأما ذرر فمن لفظ الذر ومعناه، وذلك ملا ورد يف ذري، فأما اهلمزة فمن ذرأ ا: ذرو، والرابع: والثالث
فَأَصَْبحَ {: وأما الواو والياء، فمن ذروت احلب وذريته يقاالن مجيعا، وذلك قوله تعاىل" أن اخللق كان كالذر"اخلرب 

  :هريقال اجلو. وهذا للطفه وخفته، وتلك حال الذر أيضا] ٤٥: الكهف[} َهِشيماً َتذُْروُه الرَِّياُح

ذرى الناس احلنطة، وأذريت الشيء : ذرت الريح التراب وغريه تذروه وتذريه ذروا وذريا أي نسفته، ومنه قوهلم
إمنا مسوا ذرية، ألن اهللا تعاىل : وقال اخلليل. وطعنه فأذراه عن ظهر دابته، أي ألقاه. إذا ألقيته، كإلقائك احلب للزرع

أصل ذرية، ذرورة، لكن ملا كثر التضعيف أبدل من إحدى : وقيل. ذرأها على األرض كما ذرأ الزارع البذر
واملراد بالذرية هنا األبناء خاصة، وقد تطلق . الراءات ياء، فصارت ذروية، مث أدغمت الواو يف الياء فصارت ذرية

  .يعين آباءهم ]٤١: يس[} َوآَيةٌ لَُهْم أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيََّتُهْم{: على اآلباء واألبناء، ومنه قوله تعاىل
اختلف يف املراد بالعهد، فروى أبو صاحل عن ابن عباس أنه } ال َينَالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني{: قوله تعاىل: املوفية عشرين

. عهده أمره: وقيل. دين اهللا تعاىل: الضحاك. الرمحة: عطاء. اإلميان: قتادة. اإلمامة: جماهد. النبوة، وقال السدي
أَلَْم أَعَْهدْ {: وقال. أي أمرنا] ١٨٣: آل عمران[} إِنَّ اللََّه َعهَِد إِلَْينَا{: مر، قال اهللا تعاىلويطلق العهد على األ

ال َينَالُ َعْهِدي {: يعين أمل أقدم إليكم األمر به، وإذا كان عهد اهللا هو أوامره فقوله] ٦٠: يس[} إِلَْيكُْم َيا بَنِي آَدَم
نوا مبحل من يقبل منهم أوامر اهللا وال يقيمون عليها، على ما يأيت بيانه بعد هذا آنفا أي ال جيوز أن يكو} الظَّاِلِمَني

ال ينال عهد اهللا يف اآلخرة : قال} ال َيَنالُ َعْهِدي الظَّاِلمَِني{: وروى معمر عن قتادة يف قوله تعاىل. إن شاء اهللا تعاىل
وهذا قول حسن، أي ال ينال : قال الزجاج. وعاش وأبصر الظاملني، فأما يف الدنيا فقد ناله الظامل فأمن به، وأكل

وقرأ ابن مسعود وطلحة بن . الظامل هنا املشرك: وقال سعيد بن جبري. أماين الظاملني، أي ال أؤمنهم من عذايب
وأسكن محزة وحفص وابن حميصن الياء يف . الباقون بالنصب. برفع الظاملون" ال ينال عهدي الظاملون " مصرف 

  .وفتحها الباقون ،"عهدي"
استدل مجاعة من العلماء هبذه اآلية على أن اإلمام يكون من أهل العدل واإلحسان والفضل مع : احلادية والعشرون



القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أال ينازعوا األمر أهله، على ما تقدم من القول 
  لظلمفأما أهل الفسوق واجلور وا. فيه

. وهلذا خرج ابن الزبري واحلسني بن علي رضي اهللا عنهم} ال َينَالُ َعْهِدي الظَّاِلمَِني{: فليسوا له بأهل، لقوله تعاىل
وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على احلجاج، وأخرج أهل املدينة بين أمية وقاموا عليهم، فكانت احلرة اليت 

  أوقعها هبم مسلم بن عقبة
ألكثر من العلماء أن الصرب على طاعة اإلمام اجلائر أوىل من اخلروج عليه، ألن يف منازعته واخلروج والذي عليه ا

عليه استبدال األمن باخلوف، وإراقة الدماء، وانطالق أيدي السفهاء، وشن الغارات على املسلمني، والفساد يف 
  .واألول مذهب طائفة من املعتزلة، وهو مذهب اخلوارج، فاعلمه. األرض

وكل من كان ظاملا مل يكن نبيا وال خليفة وال حاكما وال مفتيا، وال إمام : قال ابن خويز منداد: الثانية والعشرون
صالة، وال يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة، وال تقبل شهادته يف األحكام، غري أنه ال يعزل بفسقه حىت 

وقد نص مالك على هذا يف . للصواب ماض غري منقوض وما تقدم من أحكامه موافقا. يعزله أهل احلل والعقد
. اخلوارج والبغاة أن أحكامهم ال تنقض إذا أصابوا هبا وجها من االجتهاد، ومل خيرقوا اإلمجاع، أو خيالفوا النصوص
 وإمنا قلنا ذلك إلمجاع الصحابة، وذلك أن اخلوارج قد خرجوا يف أيامهم ومل ينقل أن األئمة تتبعوا أحكامهم، وال

نقضوا شيئا منها، وال أعادوا أخذ الزكاة وال إقامة احلدود اليت أخذوا وأقاموا، فدل على أهنم إذا أصابوا وجه 
  .االجتهاد مل يتعرض ألحكامهم

إن كان مجيع ما : وأما أخذ األرزاق من األئمة الظلمة فلذلك ثالثة أحوال: قال ابن خويز منداد: الثالثة والعشرون
وإن . على موجب الشريعة فجائز أخذه، وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد احلجاج وغريه يف أيديهم مأخوذا

  كان خمتلطا حالال وظلما كما يف أيدي

األمراء اليوم فالورع تركه، وجيوز للمحتاج أخذه، وهو كلص يف يده مال مسروق، ومال جيد حالل وقد وكله 
ن تؤخذ منه الصدقة، وإن كان قد جيوز أن يكون اللص فيه رجل فجاء اللص يتصدق به على إنسان فيجوز أ

 -يتصدق ببعض ما سرق، إذا مل يكن شيء معروف بنهب، وكذلك لو باع أو اشترى كان العقد صحيحا الزما 
وإن كان ما يف أيديهم ظلما . وذلك أن األموال ال حترم بأعياهنا وإمنا حترم جلهاهتا -وإن كان الورع التنزه عنه 

ولو كان ما يف أيديهم من املال مغصوبا غري أنه ال يعرف له صاحب وال . جيوز أن يؤخذ من أيديهمصراحا فال 
مطالب، فهو كما لو وجد يف أيدي اللصوص وقطاع الطريق، وجيعل يف بيت املال وينتظر طالبه بقدر االجتهاد، فإذا 

  .مل يعرف صرفه اإلمام يف مصاحل املسلمني
إِْسَماعِيلَ َنا الَْبْيَت مَثَاَبةً ِللنَّاسِ َوأَْمناً وَاتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِبَْراهِيَم ُمَصلًّى َوَعهِْدَنا إِلَى إِبَْراِهيَم َووَإِذْ َجَعلْ{ ١٢٥: اآلية

  }أَنْ طَهَِّرا َبيِْتَي ِللطَّاِئِفَني َوالَْعاِكِفَني وَالرُّكَّعِ السُّجُوِد
  :فيه مسألتان} َمثَاَبةً ِللنَّاسِ َوأَْمناً َوإِذْ َجَعلَْنا الَْبْيَت{: قوله تعاىل
أي مرجعا، } َمثَاَبةً{. يعين الكعبة} الَْبْيَت{. مبعىن صرينا لتعديه إىل مفعولني، وقد تقدم} َجَعلْنَا{: قوله تعاىل: األوىل
إليه، أي يرجع  فاملثابة مصدر وصف به ويراد به املوضع الذي يثاب. ثاب يثوب مثابا ومثابة وثؤوبا وثوبانا: يقال
  :قال ورقة بن نوفل يف الكعبة. إليه

  ختب إليها اليعمالت الذوامل... مثابا ألفناء القبائل كلها 



ال يقضي أحد : وقال جماهد. وحيتمل أن يكون من الثواب، أي يثابون هناك. على اجلمع" مثابات: "وقرأ األعمش
  :منه وطرأ، قال الشاعر
  نه الدهر يقضون الوطرليس م... جعل البيت مثابا هلم 

واألصل مثوبة، قلبت حركة الواو على الثاء فقلبت الواو ألفا اتباعا لثاب يثوب، وانتصب على املفعول الثاين، 
ودخلت اهلاء للمبالغة لكثرة من يثوب أي يرجع، ألنه قل ما يفارق أحد البيت إال وهو يرى أنه مل يقض منه وطرا، 

  .هي هاء تأنيث املصدر وليست للمبالغة: وقال غريه. شفهي كنسابة وعالمة، قاله األخف

ليس خيتص مبن ورد عليه، وإمنا املعىن أنه ال خيلو من اجلملة، وال يعدم : ليس كل من جاءه يعود إليه، قيل: فإن قيل
  .قاصدا من الناس، واهللا تعاىل اعلم

هاء األمصار على ترك إقامة احلد يف احلرم على استدل به أبو حنيفة ومجاعة من فق} َوأَْمناً{: قوله تعاىل: الثانية
: كأنه قال] ٩٧: آل عمران[} َوَمْن َدَخلَُه كَانَ آِمناً{: احملصن والسارق إذا جلأ إليه، وعضدوا ذلك بقوله تعاىل

والصحيح إقامة احلدود يف احلرم، وأن ذلك من املنسوخ، ألن االتفاق حاصل أنه ال يقتل يف . آمنوا من دخل البيت
وقد . وإمنا اخلالف هل يقتل يف احلرم أم ال؟ واحلرم ال يقع عليه اسم البيت حقيقة. البيت، ويقتل خارج البيت

: وقال أبو حنيفة. أمجعوا أنه لو قتل يف احلرم قتل به، ولو أتى حدا أقيد منه فيه، ولو حارب فيه حورب وقتل مكانه
فنحن نقتله بالسيف، وهو يقتله . ل يضيق عليه حىت ميوت أو خيرجمن جلأ إىل احلرم ال يقتل فيه وال يتابع، وال يزا

تأكيد لألمر باستقبال الكعبة، أي ليس يف بيت املقدس " وأمنا: "ويف قوله. باجلوع والصد، فأي قتل أشد من هذا
إن شاء " ائدةامل"وسيأيت بيان هذا يف . هذه الفضيلة، وال حيج إليه الناس، ومن استعاذ باحلرم أمن من أن يغار عليه

  .اهللا تعاىل
  :فيه ثالث مسائل} َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِبَْراِهيَم ُمَصلًّى{: قوله تعاىل
قرأ نافع وابن عامر بفتح اخلاء على جهة اخلرب عمن اختذه من متبعي إبراهيم، وهو } َواتَِّخذُوا{: قوله تعاىل: األوىل

وإذ جعلنا : وقيل هو معطوف على تقدير إذ، كأنه قال. ذوه مصلىأي جعلنا البيت مثابة واخت" جعلنا"معطوف على 
بكسر " واختذوا"وقرأ مجهور القراء . البيت مثابة وإذ اختذوا، فعلى األول الكالم مجلة واحدة، وعلى الثاين مجلتان

معطوفا على  جيوز أن يكون: قال املهدوي. اخلاء على جهة األمر، قطعوه من األول وجعلوه معطوفا مجلة على مجلة
أو على معىن . كأنه قال ذلك لليهود، أو على معىن إذ جعلنا البيت، ألن معناه اذكروا إذ جعلنا" اذكروا نعميت"

  .ألن معناه ثوبوا" مثابة: "قوله

خرجه . يف مقام إبراهيم، ويف احلجاب، ويف أسارى بدر: وافقت ريب يف ثالث: قال عمر: روى ابن عمر قال: الثانية
احلديث، ... وافقت اهللا يف ثالث، أو وافقين ريب يف ثالث: قال عمر: وخرجه البخاري عن أنس قال. ريهمسلم وغ

حدثنا محاد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن أنس بن مالك قال قال : وأخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده فقال
وَاتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ {: زلت هذه اآليةلو صليت خلف املقام؟ فن: وافقت ريب يف أربع، قلت يا رسول اهللا: عمر

: يا رسول اهللا، لو ضربت على نسائك احلجاب فإنه يدخل عليهن الرب والفاجر؟ فأنزل اهللا: وقلت} إِبَْراهِيَم ُمَصلًّى
َولَقَْد َخلَقَْنا اِألْنَسانَ {: ، ونزلت هذه اآلية]٥٣: األحزاب[} َوإِذَا سَأَلُْتُموُهنَّ َمَتاعاً فَاسْأَلوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ{

فََتبَاَرَك اللَُّه أَْحَسنُ {: تبارك اهللا أحسن اخلالقني، فنزلت: ، فلما نزلت قلت أنا]١٢: املؤمنون[} ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنيٍ
بأزواج  لتنتهن أو ليبدلنه اهللا: ، ودخلت على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت]١٤: املؤمنون[} الَْخاِلقَِني



  ].٥: التحرمي[} َعَسى َربُُّه إِنْ طَلَّقَكُنَّ{: خري منكن، فنزلت اآلية
  .ليس يف هذه الرواية ذكر لألسارى، فتكون موافقة عمر يف مخس: قلت
من قام يقوم، ويكون مصدرا " مقام: "قال النحاس. موضع القدمني: املقام يف اللغة} ِمْن َمقَامِ{: قوله تعاىل: الثالثة
  :ومقام من أقام، فأما قول زهري. ا للموضعوامس

  وأندية ينتاهبا القول والفعل... وفيهم مقامات حسان وجوههم 
أنه احلجر الذي تعرفه الناس اليوم الذي  -واختلف يف تعيني املقام على أقوال، أصحها . فيهم أهل مقامات: فمعناه

ويف صحيح مسلم من . وابن عباس وقتادة وغريهم وهذا قول جابر بن عبداهللا. يصلون عنده ركعيت طواف القدوم
حديث جابر الطويل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى البيت استلم الركن فرمل ثالثا، ومشى أربعا، مث تقدم إىل 

} اللَُّه أََحٌدقُلْ ُهَو { فصلى ركعتني قرأ فيهما بـ } وَاتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِْبَراِهيَم ُمصَلًّى{: مقام إبراهيم فقرأ
  وهذا يدل على أن ركعيت الطواف وغريمها من الصلوات]. الكافرون[} قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{و ] اإلخالص[

أنه احلجر الذي ارتفع : ويف البخاري. ألهل مكة أفضل ويدل من وجه على أن الطواف للغرباء أفضل، على ما يأيت
قال . رة اليت كان إمساعيل يناوهلا إياه يف بناء البيت، وغرقت قدماه فيهعليه إبراهيم حني ضعف عن رفع احلجا

وقال . رأيت يف املقام أثر أصابعه وعقبه وأمخص قدميه، غري أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم، حكاه القشريي: أنس
وعن ابن . املقام احلجر الذي وضعته زوجة إمساعيل حتت قدم إبراهيم عليه السالم حني غسلت رأسه: السدي

احلرم : النخعي. عرفة ومزدلفة واجلمار، وقاله الشعيب: وعن عطاء. احلج كله: عباس أيضا وجماهد وعكرمة وعطاء
  .كله مقام إبراهيم، وقاله جماهد

وخرج أبو نعيم من حديث حممد بن سوقة عن . والصحيح يف املقام القول األول، حسب ما ثبت يف الصحيح: قلت
نظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل رجل بني الركن واملقام، أو الباب واملقام وهو : جابر قال حممد بن املنكدر عن

رجل استودعين أن أدعو له : ؟ فقال" ما هذا: " اللهم اغفر لفالن، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: يدعو ويقل
اه أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم القاضي حدثن: قال أبو نعيم" . ارجع فقد غفر لصاحبك: "يف هذا املقام، فقال

قال حدثنا حممد بن عاصم بن حيىي الكاتب قال حدثنا عبدالرمحن بن القاسم القطان الكويف قال حدثنا احلارث بن 
كذا رواه عبدالرمحن عن احلارث عن حممد عن جابر، وإمنا يعرف : قال أبو نعيم. عمران اجلعفري ابن سوقه، فذكره

: وقيل. مدعى يدعى فيه، قال جماهد". مصلى"ومعىن . ارث عن حممد عن عكرمة عن ابن عباسمن حديث احل
  .قبلة يقف اإلمام عندها، قال احلسن: وقيل. موضع صالة يصلى عنده، قال قتادة

  :فيه ست مسائل} اِكِفَني وَالرُّكَّعِ السُّجُوِدَوعَهِدَْنا إِلَى إِْبَراهِيَم وَإِْسَماِعيلَ أَنْ طَهَِّرا َبيِْتَي ِللطَّاِئِفَني َوالَْع{: قوله تعاىل
يف موضع نصب على تقدير حذف " أن"} أَنْ طَهَِّرا{. أوحينا: وقيل. معناه أمرنا: قيل} َوعَهِدَْنا{: قوله تعاىل: األوىل
  إهنا مبعىن أي: وقال سيبويه. اخلافض

من األوثان، عن : قيل معناه" طهرا"و. لقولتكون مبعىن ا: وقال الكوفيون. مفسرة، فال موضع هلا من اإلعراب
ابنياه : وقال السدي. من الكفار: وقيل. من اآلفات والريب: وقال عبيد بن عمري وسعيد بن جبري. جماهد والزهري

خبراه : وقال ميان]. ١٠٨: التوبة[} أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى{: وأسساه على طهارة ونية طهارة، فيجئ مثل قوله
. أضاف البيت إىل نفسه إضافة تشريف وتكرمي، وهي إضافة خملوق إىل خالق، ومملوك إىل مالك} يِْتَيَب{. وخلقاه

  بفتح الياء، واآلخرون بإسكاهنا" بييت: "وقرأ احلسن وابن أيب إسحاق وأهل املدينة وهشام وحفص



معناه للغرباء : قال سعيد بن جبريو. ظاهره الذين يطفون به، وهو قول عطاء} ل ِللطَّاِئِفَني{: قوله تعاىل: الثانية
. } ِللطَّاِئفَِني{: وكذلك قوله. املقيمني من بلدي وغريب، عن عطاء} َوالَْعاِكِفَني{. الطارئني على مكة، وفيه بعد

  :اللزوم واإلقبال على الشيء، كما قال الشاعر: والعكوف يف اللغة
  عكف النبيط يلعبون الفنزجا

وَالرُّكَّعِ { . اجلالسون بغري طواف واملعىن متقارب: وقيل. املصلون: ابن عباس. رونالعاكفون اجملاو: وقال جماهد
وقد . وخص الركوع والسجود بالذكر ألهنما أقرب أحوال املصلي إىل اهللا تعاىل. أي املصلون عند الكعبة} السُّجُوِد

  .تقدم معىن الركوع والسجود لغة واحلمد هللا
دخل فيه باملعىن مجيع بيوته تعاىل، فيكون حكمها حكمه يف التطهري } أَنْ طَهَِّرا َبيِْتَي{ملا قال اهللا تعاىل : الثالثة

ويف . وإمنا خص الكعبة بالذكر ألنه مل يكن هناك غريها، أو لكوهنا أعظم حرمة، واألول أظهر، واهللا أعلم. والنظافة
وروي عن عمر . وهناك يأيت حكم املساجد إن شاء اهللا تعاىل] ٣٦: النور[} ِفي ُبُيوتٍ أَِذنَ اللَُّه أَنْ ُتْرفََع{التنزيل 

  بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه

إن اهللا : " ؟ وقال حذيفة قال النيب صلى اهللا عليه وسلم!أتدري أين أنت! ما هذا: مسع صوت رجل يف املسجد فقال
ويت إال بقلوب سليمة وألسنة صادقة وأيد أوحى إيل يا أخا املنذرين يا أخا املرسلني أنذر قومك أال يدخلوا بيتا من بي

نقية وفروج طاهرة وأال يدخلوا بيتا من بيويت ما دام ألحد عندهم مظلمة فإين ألعنه ما دام قائما بني يدي حىت يرد 
تلك الظالمة إىل أهلها فأكون مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون 

  " . والصديقني والشهداء والصاحلنيجاري مع النبيني
استدل الشافعي وأبو حنيفة والثوري ومجاعة من السلف هبذه اآلية على جواز الصالة الفرض والنفل داخل : الرابعة
إن صلى يف جوفها مستقبال حائطا من حيطاهنا فصالته جائزة، وإن صلى حنو الباب : قال الشافعي رمحه اهللا. البيت

ال يصلى فيه : وقال مالك. ته باطلة، وكذلك من صلى على ظهرها، ألنه مل يستقبل منها شيئاوالباب مفتوح فصال
  .يعيد أبدا: وقال أصبغ. الفرض وال السنن، ويصلى فيه التطوع، غري أنه إن صلى فيه الفرض أعاد يف الوقت

 صلى اهللا عليه وسلم ملا دخل أخربين أسامة بن زيد أن النيب: وهو الصحيح، ملا رواه مسلم عن ابن عباس قال: قلت
" هذه القبلة: " البيت دعا يف نواحيه كلها ومل يصل فيه حىت خرج منه، فلما خرج ركع يف قبل الكعبة ركعتني وقال

  .وهذا نص
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو وأسامة بن زيد وبالل : فقد روى البخاري عن ابن عمر قال: فإن قيل

هل : فلما فتحوا كنت أول من وجل فلقيت بالال فسألته. جيب البيت فأغلقوا عليهم البابوعثمان بن طلحة احل
جعل : وأخرجه مسلم، وفيه قال. صلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال، نعم بني العمودين اليمانيني

هذا حيتمل أن : قلنا. أعمدةعمودين عن يساره وعمودا عن ميينه وثالثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة 
يكون صلى مبعىن دعا، كما قال أسامة، وحيتمل أن يكون صلى الصالة العرفية، وإذا احتمل هذا وهذا سقط 

  .االحتجاج به

رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم صورا يف الكعبة فكنت آتية : فقد روى ابن املنذر وغريه عن أسامة قال: فإن قيل
حدثنا ابن أيب ذئب عن عبدالرمحن بن مهران : وخرجه أبو داود الطيالسي قال. تلك الصور مباء يف الدلو يضرب به

دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الكعبة : قال حدثنا عمري موىل ابن عباس عن أسامة بن زيد قال



" . يصورون ماال خيلقونقاتل اهللا قوما : "فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل ميحوها ويقول: ورأى صورا قال
فيحتمل أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى يف حالة مضي أسامة يف طلب املاء فشاهد بالل ما مل يشاهده 

وقد روى جماهد . فأخذ الناس بقول بالل وتركوا قويل: أسامة، فكان من أثبت أوىل ممن نفى، وقد قال أسامة نفسه
كيف صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني دخل الكعبة؟ : بن اخلطاب قلت لعمر: عن عبداهللا بن صفوان قال

  صلى ركعتني: قال
هذا حممول على النافلة، وال نعلم خالفا بني العلماء يف صحة النافلة يف الكعبة، وأما الفرض فال، ألن اهللا تعاىل : قلنا

على ما يأيت بيانه، وقوله صلى اهللا عليه وسلم ملا ] ١٤٤: ةالبقر[} فََولُّوا ُوُجوَهكُْم شَطَْرُه{: عني اجلهة بقوله تعاىل
وهبذا يصح ". هذه القبلة: "ولو كان الفرض يصح داخلها ملا قال. فعينها كما عينها اهللا تعاىل" هذه القبلة: "خرج

  .اجلمع بني األحاديث، وهو أوىل من إسقاط بعضها، فال تعارض، واحلمد هللا
من صلى على ظهر الكعبة : وقال مالك. لصالة على ظهرها، فقال الشافعي ما ذكرناهواختلفوا أيضا يف ا: اخلامسة

من صلى على ظهر الكعبة فال : وقال أبو حنيفة. يعيد أبدا: وقد روي عن بعض أصحاب مالك. أعاد يف الوقت
  .شيء عليه
طواف ألهل األمصار أفضل، ال: واختلفوا أيضا أميا أفضل الصالة عند البيت أو الطواف به؟ فقال مالك: السادسة

لوال : "ويف اخلرب. واجلمهور على أن الصالة أفضل. والصالة ألهل مكة أفضل وذكر عن ابن عباس وعطاء وجماهد
وذكر أبو بكر أمحد بن علي بن ". رجال خشع وشيوخ ركع وأطفال رضع وهبائم رتع لصببنا عليكم العذاب صبا

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ن عبداهللا بن مسعود قالع" السابق والالحق"ثابت اخلطيب يف كتاب 

". وشيوخ ركع"مل يذكر فيه " . لوال فيكم رجال خشع وهبائم رتع وصبيان رضع لصب العذاب على املذنبني صبا"
واألخبار يف فضل الصالة . خرجه اآلجري" . الصالة خري موضوع فاستكثر أو استقل"ويف حديث أيب ذر 

  .رية تشهد لقول اجلمهور، واهللا تعاىل اعلموالسجود كث
ِه َوالَْيْومِ اآلِخرِ وَإِذْ قَالَ إِْبَراهِيُم َربِّ اجَْعلْ َهذَا َبلَداً آِمناً َواْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثَّمََراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاللَّ{ ١٢٦: اآلية

  }رُُّه إِلَى َعذَابِ النَّارِ َوبِئَْس الَْمصُِريقَالَ َوَمْن كَفََر فَأَُمتُِّعُه قَِليالً ثُمَّ أَْضطَ
  :وفيه ثالث مسائل

فروي أنه ملا دعا هبذا الدعاء . يعين مكة، فدعا لذريته وغريهم باألمن ورغد العيش} َبلَداً آمِناً{: قوله تعاىل: األوىل
ت الطائف لذلك، مث أنزهلا هتامة، أمر اهللا تعاىل جربيل فاقتلع الطائف من الشام فطاف هبا حول البيت أسبوعا، فسمي

وكانت مكة وما يليها حني ذلك قفرا ال ماء وال نبات، فبارك اهللا فيما حوهلا كالطائف وغريها، وأنبت فيها أنواع 
  .إن شاء اهللا تعاىل" إبراهيم"الثمرات، على ما يأيت بيانه يف سورة 

  :براهيم أو كانت قبله كذلك على قولنياختلف العلماء يف مكة هل صارت حرما آمنا بسؤال إ: الثانية
أهنا مل تزل حرما من اجلبابرة املسلطني، ومن اخلسوف والزالزل، وسائر املثالت اليت حتل بالبالد، وجعل يف : أحدمها

ولقد جعل فيها . النفوس املتمردة من تعظيمها واهليبة هلا ما صار به أهلها متميزين باألمن من غريهم من أهل القرى
ه من العالمة العظيمة على توحيده ما شوهد من أمر الصيد فيها، فيجتمع فيها الكلب والصيد فال يهيج سبحان

  .الكلب الصيد وال ينفر منه، حىت إذا خرجا من احلرم عدا الكلب عليه وعاد إىل النفور واهلرب
من الثمرات، ال على ما ظنه  وإمنا سأل إبراهيم ربه أن جيعلها آمنا من القحط واجلدب والغارات، وأن يرزق أهله

  بعض الناس أنه املنع من سفك الدم يف حق من لزمه القتل،



طلب من اهللا أن يكون يف شرعه حترمي قتل : فإن ذلك يبعد كونه مقصودا إلبراهيم صلى اهللا عليه وسلم حىت يقال
  .من التجأ إىل احلرم، هذا بعيد جدا

م عليه السالم كسائر البالد، وأن بدعوته صارت حرما آمنا كما أن مكة كانت حالال قبل دعوة إبراهي: الثاين
  .صارت املدينة بتحرمي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمنا بعد أن كانت حالال

إن هذا البلد : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة: احتج أهل املقالة األوىل حبديث ابن عباس قال
لق السموات واألرض فهو حرام حبرمة اهللا تعاىل إىل يوم القيامة وإنه مل حيل القتال فيه ألحد حرمه اهللا تعاىل يوم خ

قبلي ومل حيل يل إال ساعة من هنار فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة ال يعضد شوكه وال ينفر صيده وال تلتقط 
إال : "إال اإلذخر فإنه لقينهم ولبيوهتم، فقاليا رسول اهللا : فقال العباس" لقطته إال من عرفها وال خيتلى خالها

  .وحنوه حديث أيب شريح، أخرجهما مسلم وغريه" . اإلذخر
إن إبراهيم حرم : "ويف صحيح مسلم أيضا عن عبداهللا بن زيد بن عاصم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

يف صاعها ومدها مبثلي ما دعا به إبراهيم  مكة ودعا ألهلها وإين حرمت املدينة كما حرم إبراهيم مكة وإين دعوت
وال تعارض بني احلديثني، ألن األول إخبار بسابق علم اهللا فيها وقضائه، وكون : "قال ابن عطية" . ألهل مكة

والثاين إخبار بتجديد إبراهيم حلرمتها وإظهاره ذلك بعد الدثور، . احلرمة مدة آدم وأوقات عمارة القطر بإميان
ول من النيب صلى اهللا عليه وسلم ثاين يوم الفتح إخبارا بتعظيم حرمة مكة على املؤمنني بإسناد وكان القول األ

التحرمي إىل اهللا تعاىل، وذكر إبراهيم عند حترمي املدينة مثاال لنفسه، وال حمالة أن حترمي املدينة هو أيضا من قبل اهللا 
مكة حراما فلم يتعبداهللا اخللق بذلك حىت سأله إبراهيم  كانت: وقال الطربي". تعاىل ومن نافذ قضائه وسابق علمه

  .فحرمها

" من آمن. "والثمرات مجع مثرة، قد تقدم. تقدم معىن الرزق} َواْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثَّمََراِت َمْن آَمَن{: قوله تعاىل: الثالثة
يف " ومن كفر"يف قوله " من"} ْن كَفََرقَالَ َوَم{التصديق، وقد تقدم : واإلميان. بدل من أهل، بدل البعض من الكل

وهو " فأمتعه"موضع نصب، والتقدير وارزق من كفر، وجيوز أن يكون يف موضع رفع باالبتداء، وهي شرط واخلرب 
  .اجلواب

هو من : واختلف هل هذا القول من اهللا تعاىل أو من إبراهيم عليه السالم؟ فقال أيب بن كعب وابن إسحاق وغريمها
بقطع األلف وضم الراء، وكذلك } ثُمَّ أَْضطَرُُّه{. بضم اهلمزة وفتح امليم وتشديد التاء} فَأَُمتُِّعُه{، وقرؤوا اهللا تعاىل

فنمتعه قليال "وحكى أبو إسحاق الزجاج أن يف قراءة أيب . القراء السبعة خال ابن عامر فإنه سكن امليم وخفف التاء
بفتح " فأمتعه"وقرؤوا . هذا القول من إبراهيم عليه السالم: تادةوقال ابن عباس وجماهد وق. بالنون" مث نضطره

بوصل األلف وفتح الراء، فكأن إبراهيم عليه السالم دعا للمؤمنني وعلى " مث اضطره"اهلمزة وسكون امليم، 
إىل لطول الكالم، أو خلروجه من الدعاء لقوم " قال"إلبراهيم، وأعيد " قال"الكافرين، وعليه فيكون الضمري يف 

على قراءة اجلماعة اسم اهللا تعاىل، واختاره النحاس، وجعل القراءة بفتح " قال"والفاعل يف . الدعاء على آخرين
ونسق الكالم والتفسري مجيعا يدالن على غريها، أما نسق الكالم : اهلمزة وسكون امليم ووصل األلف شاذة، قال

َواْرُزقْ {: مث جاء بقوله عز وجل} َربِّ اجَْعلْ َهذَا َبلَداً آِمناً{: فإن اهللا تعاىل خرب عن إبراهيم عليه السالم أنه قال
فكان هذا } قَالَ َوَمْن كَفََر{: ومل يفصل بينه بقال، مث قال بعد} أَْهلَُه ِمَن الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلخِرِ

. ا التفسري فقد صح عن ابن عباس وسعيد بن جبري وحممد بن كعبوأم. قال إبراهيم: جوابا من اهللا، ومل يقل بعد



دعا إبراهيم عليه السالم ملن آمن دون الناس خاصة، فأعلم اهللا عز وجل أنه يرزق من كفر : وهذا لفظ ابن عباس
  كما يرزق من آمن، وأنه ميتعه قليال مث يضطره إىل عذاب

وقال جل ] ٢٠: اإلسراء[} ُنِمدُّ هَُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعطَاِء َربَِّككُالً {: وقال اهللا عز وجل: قال أبو جعفر. النار
إمنا علم إبراهيم عليه السالم أن يف ذريته كفارا فخص : قال أبو إسحاق]. ٤٨: هود[} َوأَُمٌم َسُنَمتُِّعُهْم{: ثناؤه

  .} ال َيَنالُ عَْهِدي الظَّاِلمَِني{ : املؤمنني، ألن اهللا تعاىل قال
  .}لَْعِليُموَإِذْ َيْرفَُع إِبَْراِهيُم الْقََواِعَد ِمَن الْبَْيِت َوإِْسَماعِيلُ َربََّنا تَقَبَّلْ ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع ا{ ١٢٧: اآلية

وقال . عبيدة والفراء أساسه، يف قول أيب: القواعد} َوإِذْ َيْرفَُع إِبَْراهِيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت وَإِْسَماِعيلُ{: قوله تعاىل
فقال " إن البيت ملا هدم أخرجت منه حجارة عظام: " ويف احلديث. واملعروف أهنا األساس. هي اجلدر: الكسائي
إن القواعد كانت قد اندرست فأطلع اهللا إبراهيم : وقيل. هذه القواعد اليت رفعها إبراهيم عليه السالم: ابن الزبري

والقواعد . ى أركان رآها قبل أن ختلق الدنيا بألفي عام مث دحيت األرض من حتتهوضع البيت عل: ابن عباس. عليها
  .والقواعد من النساء واحدها قاعد . واحدهتا قاعدة

سئل أيب وأنا حاضر : روي عن جعفر بن حممد قال. املالئكة: واختلف الناس فيمن بىن البيت أوال وأسسه، فقيل
: قالت املالئكة] ٣٠: البقرة[} إِنِّي َجاِعلٌ ِفي اَألْرضِ َخِليفَةً{: جل ملا قالإن اهللا عز و: عن بدء خلق البيت فقال

فغضب عليهم، ] ٣٠: البقرة[} أََتجَْعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها وََيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُنسَبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدُِّس لََك{
ابنوا يل بيتا يف األرض : ون رهبم حىت رضي اهللا عنهم، وقال هلمفعاذوا بعرشه وطافوا حوله سبعة أشواط يسترض

يتعوذ به من سخطت عليه من بين آدم، ويطوف حوله كما طفتم حول عرشي، فأرضى عنه كما رضيت عنكم، 
  .فبنوا هذا البيت

طت ابن يل إذا هب: وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء وابن املسيب وغريمها أن اهللا عز وجل أوحى إىل آدم
  بيتا مث احفف به كما رأيت املالئكة حتف بعرشي الذي

من حراء، ومن طور سينا، ومن لبنان، ومن اجلودي، : فزعم الناس أنه بناه من مخسة أجبل: قال عطاء. يف السماء
قال والربض ههنا األساس املستدير بالبيت من الصخر، ومنه ي: قال اخلليل. ومن طور زيتا، وكان ربضه من حراء

يا : ملا أهبط آدم من اجلنة إىل األرض قال له: وذكر املاوردي عن عطاء عن ابن عباس قال. ربض: ملا حول املدينة
آدم، اذهب فابن يل بيتا وطف به واذكرين عنده كما رأيت املالئكة تصنع حول عرشي، فأقبل آدم يتخطى وطويت 

ن األرض إال صار عمرانا حىت انتهى إىل موضع البيت له األرض، وقبضت له املفازة، فال يقع قدمه على شيء م
احلرام، وأن جربيل عليه السالم ضرب جبناحيه األرض فأبرز عن أس ثابت على األرض السابعة السفلى، وقذفت 

وقد روي يف . إليه املالئكة بالصخر، فما يطيق الصخرة منها ثالثون رجال، وأنه بناه من مخسة أجبل كما ذكرنا
أنه أهبط آلدم عليه السالم خيمة من خيام اجلنة، فضربت يف موضع الكعبة ليسكن إليها ويطوف : ربعض األخبا

أنه أهبط : ويف رواية. وهذا من طريق وهب بن منبه. حوهلا، فلم تزل باقية حىت قبض اهللا عز وجل آدم مث رفعت
اهللا فصار يف السماء، وهو الذي معه بيت فكان يطوف به واملؤمنون من ولده كذلك إىل زمان الغرق، مث رفعه 

جيوز أن يكون معىن ما : له، وقال" منهاج الدين"روي هذا عن قتادة ذكره احلليمي يف كتاب . يدعى البيت املعمور
ابن : قال قتادة من أنه أهبط مع آدم بيت، أي أهبط معه مقدار البيت املعمور طوال وعرضا ومسكا، مث قيل له

وأما اخليمة فقد جيوز أن تكون أنزلت . اله، فكان حياله موضع الكعبة، فبناها فيهبقدره، وحترى أن يكون حبي



وضربت يف موضع الكعبة، فلما أمر ببنائها فبناها كانت حول الكعبة طمأنينة لقلب آدم صلى اهللا عليه وسلم ما 
قال ابن جريج وقال . السالم فهذا بناء آدم عليه السالم، مث بناه إبراهيم عليه. عاش مث رفعت، فتتفق هذه األخبار

يا إبراهيم، إن ربك يأمرك أن تأخذ بقدر هذه السحابة، فجعل : أرسل اهللا سحابة فيها رأس، فقال الرأس: ناس
  وروي عن علي بن. إنه قد فعلت، فحفر فأبرز عن أساس ثابت يف األرض: ينظر إليها وخيط قدرها، مث قال الرأس

تعاىل ملا أمر إبراهيم بعمارة البيت خرج من الشام ومعه ابنه إمساعيل وأمه هاجر، أن اهللا : أيب طالب رضي اهللا عنه
وبعث معه السكينة هلا لسان تتكلم به يغدو معها إبراهيم إذا غدت، ويروح معها إذا راحت، حىت انتهت به إىل 

موضع الركن، فقال  ابن على موضعي األساس، فرفع البيت هو وإمساعيل حىت انتهى إىل: مكة، فقالت إلبراهيم
ابغين غريه، فذهب يلتمس، فجاءه : يا بين، ابغين حجرا أجعله علما للناس، فجاءه حبجر فلم يرضه، وقال: البنه

صاحل : ابن عباس. من مل يكلين إليك: يا أبة، من جاءك هبذا احلجر؟ فقال: وقد أتى بالركن فوضعه موضعه، فقال
، إن لك عندي وديعة فخذها، فإذا هو حبجر أبيض من ياقوت اجلنة كان آدم يا إبراهيم، يا خليل الرمحن: أبو قبيس

أن ارفعا : قد نزل به من اجلنة، فلما رفع إبراهيم وإمساعيل القواعد من البيت جاءت سحابة مربعة فيها رأس فنادت
البيت أعطامها اهللا اخليل  وروي أن إبراهيم وإمساعيل ملا فرغا من بناء. فهذا بناء إبراهيم عليه السالم. على تربيعي

  .جزاء عن رفع قواعد البيت
روى الترمذي احلكيم حدثنا عمر بن أيب عمر حدثين نعيم بن محاد حدثنا عبدالوهاب بن مهام أخو عبدالرزاق عن 

كانت اخليل وحشاً كسائر الوحش، فلما أذن اهللا إلبراهيم : ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس قال
مث أوحى إىل إمساعيل أن اخرج إىل " إين معطيكما كنزا ادخرته لكما: "برفع القواعد قال اهللا تبارك امسهوإمساعيل 

وال يدري ما الدعاء وال الكنز، فأهلمه، فلم يبق على  -وكانت وطنا  -فخرج إىل أجياد . أجياد فادع يأتك الكنز
للها له، فاركبوها واعلفوها فإهنا ميامني، وهي وجه األرض فرس بأرض العرب إال جاءته فأمكنته من نواصيها وذ

وروى عبداملنعم بن إدريس عن . مرياث أبيكم إمساعيل، فإمنا مسي الفرس عربيا ألن إمساعيل أمر بالدعاء وإياه أتى
وأما بنيان قريش له فمشهور، وخرب . أول من بىن البيت بالطني واحلجارة شيث عليه السالم: وهب بن منبه، قال

ربنا، مل : يف ذلك مذكور، وكانت متنعهم من هدمه إىل أن اجتمعت قريش عند املقام فعجوا إىل اهللا تعاىل وقالوااحلية 
  ترع، أردنا تشريف بيتك وتزيينه، فإن كنت ترضى بذلك وإال فما بدا لك فافعل، فسمعوا

لنسر، أسود الظهر أبيض فإذا هو بطائر أعظم من ا -حفيف جناح الطري الضخم : واخلوات -خواتا من السماء 
البطن والرجلني، فغرز خماليبه يف قفا احلية، مث انطلق هبا جتر ذنبها أعظم من كذا وكذا حىت انطلق هبا حنو أجياد، 
فهدمتها قريش وجعلوا يبنوهنا حبجارة الوادي حتملها قريش على رقاهبا، فرفعوها يف السماء عشرين ذراعا، فبينا 

م حيمل حجارة من أجياد وعليه منرة فضاقت عليه النمرة فذهب يرفع النمرة على عاتقه، النيب صلى اهللا عليه وسل
وكان بني بنيان الكعبة وبني ما . يا حممد، مخر عورتك، فلم ير عريانا بعد: فترى عورته من صغر النمرة، فنودي

عن عبداهللا بن عثمان عن  ذكره عبدالرزاق عن معمر. أنزل عليه مخس سنني، وبني خمرجه وبنائها مخس عشرة سنة
حىت إذا بنوها وبلغوا موضع الركن اختصمت قريش يف الركن، أي : وذكر عن معمر عن الزهري. أيب الطفيل

تعالوا حنكم أول من يطلع علينا من هذه السكة، فاصطلحوا على ذلك، : القبائل تلي رفعه؟ حىت شجر بينهم، فقالوا
وسلم وهو غالم عليه وشاح منرة، فحكموه فأمر بالركن فوضع يف ثوب، مث فاطلع عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .أمر سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب، مث ارتقى هو فرفعوا إليه الركن، فكان هو يضعه صلى اهللا عليه وسلم



م رجل من وحدثت أن قريشا وجدوا يف الركن كتابا بالسريانية فلم يدر ما هو، حىت قرأه هل: قال ابن إسحاق
أنا اهللا ذو بكة خلقتها يوم خلقت السموات واألرض وصورت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة : "يهود، فإذا فيه

كان : وعن أيب جعفر حممد بن علي قال". أمالك حنفاء ال تزول حىت يزول أخشباها، مبارك ألهلها يف املاء واللنب
خرج مسلم عن عائشة . يه السالم باألرض حىت بنته قريشباب الكعبة على عهد العماليق وجرهم وإبراهيم عل

فلم مل : قلت" نعم: "سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اجلدر أمن البيت هو؟ قال: رضي اهللا عنها قالت
  :قلت" . إن قومك قصرت هبم النفقة: "؟ قال]يف البيت[يدخلوه 

ن شاؤوا ومينعوا من شاؤوا ولوال أن قومك حديث عهدهم فعل ذلك قومك ليدخلوا م: "فما شأن بابه مرتفعا؟ قال
وخرج عن عبداهللا " . يف اجلاهلية فأخاف أن تنكر قلوهبم لنظرت أن أدخل اجلدر يف البيت وأن ألزق بابه باألرض

يا : "رضي اهللا عنها قالت قال النيب صلى اهللا عليه وسلم" يعين عائشة"حدثتين خاليت : بن الزبري رضي اهللا عنه قال
عائشة لوال أن قومك حديثو عهد بشرك هلدمت الكعبة فألزقتها باألرض وجعلت هلا بابني بابا شرقيا وبابا غربيا 

عائشة قالت ] أبيه عن[وعن عروة عن " . وزدت فيها ستة أذرع من احلجر فإن قريشا اقتصرهتا حيث بنت الكعبة
قومك بالكفر لنقضت الكعبة وجلعلتها على أساس ] عهد[لوال حداثة : "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. يعين بابا: ويف البخاري قال هشام بن عروة" . إبراهيم فإن قريشا حني بنت الكعبة استقصرت وجلعلت هلا خلفا
مث ملا غزا أهل الشام عبداهللا بن الزبري ووهت . يعين بابني، فهذا بناء قريش" جلعلت هلا خلقني: "ويف البخاري أيضا

كعبة من حريقهم، هدمها ابن الزبري وبناها على ما أخربته عائشة، وزاد فيه مخسة أذرع من احلجر، حىت أبدى أسا ال
نظر الناس إليه، فبىن عليه البناء، وكان طول الكعبة مثاين عشرة ذراعا، فلما زاد فيه استقصره، فزاد يف طوله عشرة 

وذكر . خيرج منه، كذا يف صحيح مسلم، وألفاظ احلديث ختتلفأذرع، وجعل هلا بابني أحدمها يدخل منه، واآلخر 
فأبوا : اهدموا، قال: ملا أراد ابن الزبري أن يهدم الكعبة ويبنيه قال للناس: سفيان عن داود بن شابور عن جماهد قال
وارتقى : قال. بفخرجنا إىل مىن فأقمنا هبا ثالثا ننتظر العذا: قال جماهد. أن يهدموا وخافوا أن ينزل عليهم العذاب

فلما بناها . فهدموا: ابن الزبري على جدار الكعبة هو بنفسه، فلما رأوا أنه مل يصبه شيء اجترؤوا على ذلك، قال
. بابا يدخلون منه، وبابا خيرجون منه، وزاد فيه مما يلي احلجر ستة أذرع، وزاد يف طوهلا تسعة أذرع: جعل هلا بابني

بن الزبري كتب احلجاج إىل عبدامللك بن مروان خيربه بذلك، وخيربه أن ابن الزبري فلما قتل ا: قال مسلم يف حديثه
  قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل

إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبري يف شيء، أما ما زاد يف طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من : مكة، فكتب إليه عبدامللك
ما كنت أظن أبا : قال عبدامللك: يف رواية. اب الذي فتحه، فنقضه وأعاده إىل بنائهاحلجر فرده إىل بنائه، وسد الب

بلى، أنا مسعته منها، : مسع من عائشة ما كان يزعم أنه مسعه منها، قال احلارث بن عبداهللا" يعين ابن الزبري"خبيب 
قومك استقصروا من بنيان البيت إن : " قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعتها تقول ماذا؟ قال: قال

ولوال حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي ألريك ما تركوا منه 
لو كنت مسعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بىن ابن : قال عبدامللك: يف أخرى". فأراها قريبا من سبعة أذرع 

  .الكعبة من اآلثارفهذا ما جاء يف بناء . الزبري
وروي أن الرشيد ذكر ملالك بن أنس أنه يريد هدم ما بىن احلجاج من الكعبة، وأن يرده على بناء ابن الزبري ملا جاء 

ناشدتك اهللا يا أمري املؤمنني، أال جتعل هذا البيت : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وامتثله ابن الزبري، فقال له مالك



حدثنا : وذكر الواقدي. ء أحد منهم إال نقض البيت وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناسملعبة للملوك، ال يشا
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن سب أسعد احلمريي، وهو تبع، : معمر عن مهام بن نبه مسع أبا هريرة يقول،
سيت الربد، وأول من كانت تكسى القباطي مث ك: قال ابن إسحاق. وهو أول من كسا البيت، وهو تبع اآلخر

  .كساها الديباج احلجاج
روي عن سعيد . وال ينبغي أن يؤخذ من كسوة الكعبة شيء، فإنه مهدى إليها، وال ينقص منها شيء: قال العلماء

بن جبري أنه كان يكره أن يؤخذ من طيب الكعبة يستشفى به، وكان إذا رأى اخلادم يأخذ منه قفدها قفدة ال يألو 
  .كان أحدنا إذا أراد أن يستشفي به جاء بطيب من عنده فمسح به احلجر مث أخذه: ل عطاءوقا. أن يوجعها

وإذ {: وكذلك هي يف قراءة أيب وعبداهللا بن مسعود. ، فحذف"ربنا"ويقوالن : املعىن} رَبََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا{: قوله تعاىل
  }َوإِْسَماعِيلُ رَبََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا وإمساعيل ويقوالن ربنا تقبل منا يرفع َوإِذْ َيْرفَُع إِْبَراهِيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت

امسع يا : إن إبراهيم ملا دعا ربه قال: فقيل. بالسريانية هو اهللا، وقد تقدم" إيل"امسع يا اهللا، ألن : وتفسري إمساعيل
  .ذكره املاوردي. إيل، فلما أجابه ربه ورزقه الولد مساه مبا دعاه

األسىن يف شرح أمساء "امسان من أمساء اهللا تعاىل قد أتينا عليهما يف الكتاب } إِنََّك أَْنَت السَِّميُع الَْعِليُم{: اىلقوله تع
  ".اهللا احلسىن

َعلَْيَنا إِنََّك أَْنَت التَّوَّاُب  َربََّنا وَاْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لََك َوِمْن ذُرِّيَّتَِنا أُمَّةً ُمْسِلَمةً لََك وَأَرَِنا َمَناِسكََنا وَُتْب{ ١٢٨: اآلية
  }الرَّحِيُم

واإلسالم يف . مفعول ثان، سأال التثبيت والدوام" مسلمني"أي صرينا، و} رَبََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لََك{: قوله تعاىل
ففي هذا ] ١٩: آل عمران[} ْسالُمإِنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اِأل{: اإلميان واألعمال مجيعا، ومنه قوله تعاىل: هذا املوضع
فَأَخَْرْجَنا َمْن كَانَ ِفيَها {: إن اإلميان واإلسالم شيء واحد، وعضدوا هذا بقوله تعاىل يف اآلية األخرى: دليل ملن قال

ن عباس وعوف األعرايب وقرأ اب]. ٣٦ - ٣٥: الذاريات[} ِمَن الُْمْؤِمنَِني فََما َوَجْدَنا ِفيَها غَْيَر َبْيٍت ِمَن الُْمْسِلِمَني
  .على اجلمع" مسلمني"

إنه مل يدع نيب إال لنفسه وألمته إال إبراهيم : أي ومن ذريتنا فاجعل، فيقال} َوِمْن ذُرِّيَّتَِنا أُمَّةً ُمْسِلَمةً لََك{: قوله تعاىل
اهللا تعاىل قد كان أعلمه  للتبعيض، ألن" ومن ذريتنا: "يف قوله" من"و. فإنه دعا مع دعائه لنفسه وألمته وهلذه األمة

  وذريتهما: قال السهيلي. العرب خاصة" ومن ذريتنا"أنه أراد بقوله : وحكى الطربي. أن منهم ظاملني

أما العدنانية فمن . قيدر بن نبت بن إمساعيل: العرب، ألهنم بنو نبت بن إمساعيل، أو بنو تيمن بن إمساعيل، ويقال
وهذا ضعيف، ألن : قال ابن عطية. ت بن إمساعيل، أو تيمن على أحد القولنينبت، وأما القحطانية فمن قيدر بن نب

اجلماعة هنا، وتكون واحدا إذا كان يقتدى به يف اخلري، : واألمة. دعوته ظهرت يف العرب وفيمن آمن من غريهم
صلى اهللا عليه وسلم يف زيد بن عمرو بن ، وقال ]١٢٠: النحل[} إِنَّ إِْبَراهِيَم كَانَ أُمَّةً قَانِتاً ِللَِّه{: ومنه قوله تعاىل

ألنه مل يشرك يف دينه غريه، واهللا اعلم وقد يطلق لفظ األمة على غري هذا املعىن، ومنه قوله " يبعث أمة وحده: "نفيل
أُمَُّتكُْم أُمَّةً  إِنَّ َهِذِه{: أي على دين وملة، ومنه قوله تعاىل] ٢٢: الزخرف[} إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعلَى أُمٍَّة{: تعاىل
أي ] ٤٥: يوسف[} َوادَّكََر َبْعدَ أُمٍَّة{وقد تكون مبعىن احلني والزمان، ومنه قوله تعاىل ]. ٩٢: األنبياء[} َواِحَدةً

فالن حسن األمة، أي حسن القامة، : القامة، يقال: واألمة أيضا. هذه أمة زيد، أي أم زيد: ويقال. بعد حني وزمان
  :قال



  ـن حسان الوجوه طوال األمم... األكرميـ وإن معاوية 
  .رجل مأموم وأميم: األمة الشجة اليت تبلغ أم الدماغ، يقال: وقيل

من رؤية القلب، ويلزم قائله أن : من رؤية البصر، فتتعدى إىل مفعولني، وقيل" أرنا"} َوأَرَِنا َمنَاِسكََنا{: قوله تعاىل
وينفصل بأنه يوجد معدى باهلمزة من رؤية القلب إىل مفعولني : ن عطيةقال اب. يتعدى الفعل منه إىل ثالثة مفاعيل

  :؛ قال حطائط بن يعفر أخو األسود بن يعفر]كغري املعدى[
  أرى ما ترين أو خبيال خملدا... أريين جوادا مات هزال ألنين 

" أرنا"وسي وقرأ عمر بن عبدالعزيز وقتادة وابن كثري وابن حميصن والسدي وروح عن يعقوب ورويس والس
  وقرأ أبو عمرو باختالس كسرة. بسكون الراء يف القرآن، واختاره أبو حامت

ذهبت اهلمزة وذهبت : وأصله أرئنا باهلمز، فمن قرأ بالسكون قال. الراء، والباقون بكسرها، واختاره أبو عبيد
  :حركتها وبقيت الراء ساكنة على حاهلا، واستدل بقول الشاعر

  من ماء زمزم إن القوم قد ظمئوا... لؤها أرنا إداوة عبداهللا من
وعن شجاع بن أيب نصر وكان أمينا . ومن كسر فإنه نقل حركة اهلمزة احملذوفة إىل الراء، وأبو عمر وطلب اخلفة

صادقا أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فذاكره أشياء من حروف أيب عمرو فلم يرد عليه إال 
  .مهموزا] ١٠٦: البقرة" [ما ننسخ من آية أو ننسأها"خر هذا، واآل: حرفني

وهو يف الشرع اسم . نسك ثوبه إذا غسله: إن أصل النسك يف اللغة الغسل، يقال منه: يقال} َمَناِسكَنَا{: قوله تعاىل
  .رجل ناسك إذا كان عابدا: للعبادة، يقال

وقال جماهد وعطاء وابن . ومعامله، قاله قتادة والسديمناسك احلج : واختلف العلماء يف املراد باملناسك هنا، فقيل
وكل ما يتعبد به إىل اهللا تعاىل يقال له مْنَسك . مجيع املتعبدات: وقيل. املناسك املذابح، أي مواضع الذبح: جريج

منسك، إال أنه ليس يف : يقال نسك ينسك، فكان جيب أن يقال على هذا: قال النحاس. العابد: والناسك. ومنِسك
أي رب، قد : ملا فرغ إبراهيم عليه السالم من بناء البيت احلرام قال: وعن زهري بن حممد قال. كالم العرب مفعل

فرغت فأرنا مناسكنا، فبعث اهللا تعاىل إليه جربيل فحج به، حىت إذا رجع من عرفة وجاء يوم النحر عرض له 
يا عباد اهللا، أجيبوا، : م الثالث، مث عال ثبريا فقالاحصبه، فحصبه بسبع حصيات، مث الغد مث اليو: إبليس، فقال له

ومل يزل على وجه : لبيك، اللهم لبيك، قال: فسمع دعوته من بني األحبر ممن يف قلبه مثقال ذرة من إميان، فقال
وعن أيب جملز . وأول من أجابه أهل اليمن. األرض سبعة مسلمون فصاعدا، لوال ذلك ألهلكت األرض ومن عليها

  ا فرغ إبراهيم من البيت جاءه جربيل عليه السالم فأراه الطوافمل: قال

مث انطلقا إىل العقبة فعرض هلما الشيطان، فأخذ جربيل سبع  -والصفا واملروة : "وأحسبه قال: قال -بالبيت 
 ارم وكرب، فرميا وكربا مع كل رمية حىت أفل: حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات، فرمى وكرب، وقال إلبراهيم

مث انطلقا إىل اجلمرة الوسطى، فعرض هلما الشيطان، فأخذ جربيل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع . الشيطان
مث أتيا اجلمرة القصوى فعرض هلما . ارم وكرب، فرميا وكربا مع كل رمية حىت أفل الشيطان: حصيات، وقال

وكرب، فرميا وكربا مع كل رمية حىت ارم : الشيطان، فأخذ جربيل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات وقال
عرفت؟ فقال نعم، فمن مث : مث أتى به عرفات فقال. ههنا جيمع الناس الصلوات: مث أتى به مجعا فقال. أفل الشيطان
عَرفْت، عرفَت، عرفت؟ أي مىن واجلمع وهذا، فقال نعم، فسمي ذلك املكان : وروي أنه قال له. مسي عرفات



أي الصفا } وَأَرَِنا َمنَاِسكََنا{: ملا قال إبراهيم عليه السالم: رمحن أن جماهدا حدثه قالوعن خصيف بن عبدال. عرفات
واملروة، ومها من شعائر اهللا بنص القرآن، مث خرج به جربيل، فلما مر جبمرة العقبة إذا إبليس عليها، فقال له 

مث انطلق به . مث يف اجلمرة القصوى كذلك كرب وارمه،: كرب وارمه، فارتفع إبليس إىل الوسطى، فقال جربيل: جربيل
: هل عرفت ما أريتك؟ قال نعم، فسميت عرفات لذلك فيما قيل، قال: إىل املشعر احلرام، مث أتى به عرفة فقال له

لبيك، : يا أيها الناس، أجيبوا ربكم، ثالث مرار، ففعل، فقالوا: كيف أقول؟ قال قل: فأذن يف الناس باحلج، قال
أنه حني نادى استدار فدعا يف كل وجه، فلىب : ويف رواية أخرى. فمن أجاب يومئذ فهو حاج: قال. اللهم لبيك

ملا فرغ إبراهيم خليل : وقال حممد بن إسحاق. الناس من كل مشرق ومغرب، وتطأطأت اجلبال حىت بعد صوته
طف به سبعا، فطاف به سبعا هو : الرمحن صلوات اهللا عليه من بناء البيت احلرام جاءه جربيل عليه السالم فقال له

: قال. وإمساعيل عليهما السالم، يستلمان األركان كلها يف كل طواف، فلما أكمال سبعا صليا خلف املقام ركعتني
  :قال. الصفا واملروة ومىن واملزدلفة: فقام جربيل فأراه املناسك كلها

وبلغين أن آدم عليه : قال ابن إسحاق. قدم، فذكر حنو ما ت....فلما دخل مىن وهبط من العقبة متثل له إبليس
حج إسحاق وسارة من الشام، وكان إبراهيم : وقال. السالم كان يستلم األركان كلها قبل إبراهيم عليه السالم

وروى حممد بن سابط عن النيب صلى اهللا . عليه السالم حيجه كل سنة على الرباق، وحجته بعد ذلك األنبياء واألمم
كان النيب من األنبياء إذا هلكت أمته حلق مكة فتعبد هبا هو ومن آمن معه حىت ميوتوا فمات : " العليه وسلم أنه ق

وذكر ابن وهب أن شعيبا مات مبكة هو ومن معه من املؤمنني، " . هبا نوح وهود وصاحل وقبورهم بني زمزم واحلجر
يف املسجد احلرام قربان ليس فيه غريمها، قرب : وقال ابن عباس. فقبورهم يف غريب مكة بني دار الندوة وبني بين سهم

وقال عبداهللا بن . إمساعيل وقرب شعيب عليهما السالم، فقرب إمساعيل يف احلجر، وقرب شعيب مقابل احلجر األسود
ما بني الركن واملقام إىل زمزم قبور تسعة وتسعني نبيا جاؤوا حجاجا فقربوا هنالك، صلوات اهللا : ضمرة السلويل

  .عنيعليهم أمج
وهم أنبياء " وتب علينا: "اختلف يف معىن قول إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم} َعلَْيَنا إِنََّك{: قوله تعاىل

  .طلبا التثبيت والدوام، ال أهنما كان هلما ذنب: معصومون، فقالت طائفة
اس ويعرفاهم أن ذلك املوقف وهذا حسن، وأحسن منه أهنما ملا عرفا املناسك وبنيا البيت أرادا أن يبينا للن: قلت

وقد مضى الكالم يف . املعىن وتب على الظلمة منا: وقيل. وتلك املواضع مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة
} إِنََّك أَْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم{: وتقدم القول يف معىن قوله. عصمة األنبياء عليهم السالم يف قصة آدم عليه السالم

  .فأغىن عن إعادته] ١٢٨: البقرة[
ْم إِنَّكَ أَْنتَ َربََّنا وَاْبَعثْ ِفيهِْم َرسُوالً ِمنُْهْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتَك َوُيَعلُِّمُهُم الِْكتَاَب وَالِْحكَْمةَ َوُيَزكِّيهِ{ ١٢٩: اآلية

  }الْعَزِيُز الَْحكِيُم

وابعث يف آخرهم "ويف قراءة أيب . عين حممدا صلى اهللا عليه وسلمي} رَبََّنا َوابَْعثْ ِفيهِْم َرُسوالً مِْنُهْم{: قوله تعاىل
يا رسول اهللا، : أن نفرا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا له: وقد روى خالد بن معدان". رسوال منهم

. رسالةأي مرسال، وهو فعول من ال" رسوال"و" . نعم أنا دعوة أيب إبراهيم وبشرى عيسى: "أخربنا عن نفسك، قال
. ناقة مرسال ورسلة، إذا كانت سهلة السري ماضية أمام النوق: يشبه أن يكون أصله من قوهلم: قال ابن األنباري

جاء القوم أرساال، أي بعضهم يف أثر بعض، ومنه يقال : يقال. رسل، ومجعه أرسال: ويقال للجماعة املهملة املرسلة



  للنب رسل، ألنه يرسل من الضرع
املعرفة بالدين، والفقه يف التأويل، والفهم " احلكمة"القرآن و" الكتاب"} ُيَعلُِّمُهُم الْكَِتاَب وَالِْحكْمَةََو{: قوله تعاىل

السنة " احلكمة: "وقال قتادة. الذي هو سجية ونور من اهللا تعاىل، قاله مالك، ورواه عنه ابن وهب، وقال ابن زيد
ونسب التعليم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من . ملعىن متقارباحلكم والقضاء خاصة، وا: وقيل. وبيان الشرائع

أي يطهرهم من } َوُيزَكِّيهِْم{. حيث هو يعطي األمور اليت ينظر فيها، ويعلم طريق النظر مبا يلقيه اهللا إليه من وحيه
والكتاب . أللفاظإن اآليات تالوة ظاهر ا: وقيل. التطهري، وقد تقدم: والزكاة. وضر الشرك، عن ابن جريج وغريه

واحلكمة احلكم، وهو مراد اهللا باخلطاب من مطلق ومقيد، ومفسر وجممل، وعموم وخصوص، وهو . معاين األلفاظ
معناه الذي ال : وقال ابن كيسان. معناه املنيع الذي ال ينال وال يغالب} والْعَزِيُز{. معىن ما تقدم، واهللا تعاىل اعلم

: الكسائي]. ٤٤: فاطر[} اللَُّه ِليُْعجَِزُه ِمْن َشْيٍء ِفي السََّماوَاِت َوال ِفي اَألْرضِ وََما كَانَ{: يعجزه شيء، دليله
. أي من غلب سلب" من عز بز: "ويف املثل] ٢٣: ص[} َوعَزَّنِي ِفي الِْخطَابِ{: الغالب، ومنه قوله تعاىل" العزيز"

وقد زدنا هذا املعىن بيانا يف امسه ]. ١١: الشورى[} ْيٌءلَْيَس كَِمثِْلِه َش{الذي ال مثل له، بيانه " العزيز: "وقيل
  .واحلمد اهللا" احلكيم"وقد تقدم معىن " األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن"العزيز يف كتاب 

َيا َوإِنَُّه ِفي اآلِخَرِة لَِمنَ َوَمْن َيْرغَُب َعْن ِملَِّة إِْبَراهِيَم إِالَّ َمْن َسِفَه َنفَْسُه َولَقَِد اْصطَفَْينَاُه ِفي الدُّْن{ ١٣٠: اآلية
  }الصَّاِلحَِني
صلة " يرغب"استفهام يف موضع رفع باالبتداء، و" من"} َوَمْن َيْرغَُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهيمَ إِالَّ َمْن َسِفَه َنفْسَُه{: قوله تعاىل

. ي، أي وما يرغب، قاله النحاسوهو تقريع وتوبيخ وقع فيه معىن النف. يف موضع اخلرب" إال من سفه نفسه". "من"
هم اليهود : قال قتادة} إِالَّ َمْن َسِفَه َنفْسَُه{. يزهد فيها وينأى بنفسه عنها، أي عن امللة وهي الدين والشرع: واملعىن

مبعىن " سفه: "قال الزجاج. والنصارى، رغبوا عن ملة إبراهيم واختذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من اهللا تعاىل
" سفه"وحكى ثعلب واملربد أن . املعىن أهلك نفسه: وقال أبو عبيدة. هل، أي جهل أمر نفسه فلم يفكر فيهاج

" سفه نفسه: "وقال األخفش. وحكي عن أيب اخلطاب ويونس أهنا لغة. بكسر الفاء يتعدى كسفه بفتح الفاء وشدها
. فه، حكاه املهدوي، واألول ذكره املاورديوعنه أيضا هي لغة مبعىن س. أي فعل هبا من السفه ما صار به سفيها

وحكى الكسائي عن األخفش أن املعىن جهل يف نفسه، فحذفت . فأما سفه بضم الفاء فال يتعدى، قاله املربد وثعلب
وهذا جيري على . ، أي على عقدة النكاح]٢٣٥: البقرة[} ُعقَْدةَ النِّكَاحِ{ومثله : قال األخفش. فانتصب" يف"

قال ابن . هو متييز: الفراء. ضرب فالن الظهر والبطن، أي يف الظهر والبطن: يما حكاه من قوهلممذهب سيبويه ف
معناه جهل نفسه وما فيها من الدالالت واآليات الدالة على أن هلا صانعا ليس كمثله شيء، فيعلم به توحيد : حبر

  .اهللا وقدرته
يبطش هبما، ورجلني ميشي عليهما، وعني يبصر هبا، وهذا هو معىن قول الزجاج، فيفكر يف نفسه من يدين : قلت

وأذن يسمع هبا، ولسان ينطق به، وأضراس تنبت له عند غناه عن الرضاع وحاجته إىل الغذاء ليطحن هبا الطعام، 
ومعدة أعدت لطبخ الغذاء، وكبد يصعد إليها صفوه، وعروق ومعابر ينفذ فيها إىل األطراف، وأمعاء يرسب إليها 

  :ويربز من أسفل البدن، فيستدل هبذا على أن له خالقا قادرا عليما حكيما، وهذا معىن قوله تعاىل ثفل الغذاء

وسيأيت له مزيد بيان يف . أشار إىل هذا اخلطايب رمحه اهللا تعاىل]. ٢١: الذاريات[} َوِفي أَْنفُِسكُْم أَفَال تُْبِصُرونَ{
  .إن شاء اهللا تعاىل" والذاريات"سورة 



} ِملَّةَ أَبِيكُْم إِْبَراهِيَم{: إن شريعة إبراهيم شريعة لنا إال ما نسخ منها، وهذا كقوله: ذه اآلية من قالوقد استدل هب
  .وسيأيت بيانه]. ١٢٣: النحل[} أَنِ اتَّبِْع ِملَّةَ إِبَْراِهيَم{، ]٧٨: احلج[

" اصطفيناه"جعلناه صافيا من األدناس واألصل يف أي اخترناه للرسالة ف} َولَقَدِ اْصطَفَْيَناُه ِفي الدُّْنيَا{: قوله تعاىل
  .واللفظ مشتق من الصفوة، ومعناه ختري األصفى. اصتفيناه، أبدلت التاء طاء لتناسبها مع الصاد يف اإلطباق

" اآلخرة يف"كيف جاز تقدمي : مث قيل. الصاحل يف اآلخرة هو الفائز} َوإِنَُّه ِفي اآلِخَرِة لَِمَن الصَّاِلحَِني{: قوله تعاىل
فاجلواب أنه ليس التقدير إنه ملن الصاحلني يف اآلخرة، فتكون الصلة قد : وهو داخل يف الصلة، قال النحاس

" يف اآلخرة: "وقيل. منها أن يكون املعىن وإنه صاحل يف اآلخرة، مث حذف: تقدمت، وألهل العربية فيه ثالثة أقوال
ليس مبعىن الذين صلحوا، ولكنه اسم " الصاحلني"أن : ل الثالثوالقو. متعلق مبصدر حمذوف، أي صالحه يف اآلخرة

  .قائم بنفسه، كما يقال الرجل والغالم
وقال احلسني بن . وقول رابع أن املعىن وإنه يف عمل اآلخرة ملن الصاحلني، فالكالم على حذف مضاف: قلت

وروى حجاج بن . وإنه ملن الصاحلني يف الكالم تقدمي وتأخري، جمازه ولقد اصطفيناه يف الدنيا واآلخرة: الفضل
مسعت معاوية بن قرة : قال -وهو حجاج األسود، وهو أيضا حجاج األحول املعروف بزق العسل  -حجاج 
اللهم إن الصاحلني أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم، اللهم كما أصلحتهم : يقول

  .نهم فارزقنا أن نعمل بطاعتك، وارض عنافأصلحنا، وكما رزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت ع

  }إِذْ قَالَ لَُه َربُُّه أَسِْلْم قَالَ أَْسلَْمُت ِلَربِّ الْعَالَِمَني{ ١٣١: اآلية
وكان هذا القول من اهللا تعاىل حني ابتاله . أي اصطفيناه إذ قال له ربه أسلم" اصطفيناه: "قوله" إذ"العامل يف 

وقال . اخضع واخشع: وقيل. أي أخلص دينك هللا بالتوحيد: ن كيسان والكليبقال اب. بالكوكب والقمر والشمس
. واإلسالم هنا على أمت وجوهه". األنعام"إمنا قال له ذلك حني خرج من السرب، على ما يأيت ذكره يف : ابن عباس

م، ألن من آمن وليس كل إسالم إميانا، وكل إميان إسال. اخلضوع واالنقياد للمستسلم: واإلسالم يف كالم العرب
وليس كل من أسلم آمن باهللا، ألنه قد يتكلم فزعا من السيف، وال يكون ذلك إميانا، . باهللا فقد استسلم وانقاد هللا

إِنَّ {: إن اإلسالم هو اإلميان، فكل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن، لقوله: خالفا للقدرية واخلوارج حيث قالوا
. فدل على أن اإلسالم هو الدين، وأن من ليس مبسلم فليس مبؤمن] ١٩: آل عمران[} الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اِألْسالُم

فأخرب اهللا تعاىل . اآلية] ١٤: احلجرات[} قَالَِت اَألْعرَاُب آَمنَّا قُلْ لَمْ ُتْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمنَا{: ودليلنا قوله تعاىل
ل مسلم مؤمنا، وقال صلى اهللا عليه وسلم لسعد بن أيب وقاص أنه ليس كل من أسلم مؤمنا، فدل على أنه ليس ك

احلديث، خرجه مسلم، فدل على أن " أو مسلم: "اعط فالنا فإنه مؤمن، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ملا قال له
اإلسالم وقد يطلق اإلميان مبعىن اإلسالم، و. اإلميان ليس اإلسالم، فإن اإلميان باطن، واإلسالم ظاهر، وهذا بني

. ويراد به اإلميان، للزوم أحدمها اآلخر وصدوره عنه، كاإلسالم الذي هو مثرة اإلميان وداللة على صحته، فاعلمه
  .وباهللا التوفيق

  }الَّ وَأَْنُتْم ُمْسِلُمونَوََوصَّى بَِها إِْبَراِهيُم بَنِيِه َوَيْعقُوبُ َيا بَنِيَّ إِنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُُم الدِّيَن فَال َتُموُتنَّ إِ{ ١٣٢: اآلية

وهو أصوب، } أَْسلَْمُت ِلَربِّ الْعَالَِمَني{: بالكلمة اليت هي قوله: أي بامللة، وقيل} وََوصَّى بَِها إِبَْراِهيُم{: قوله تعاىل
 .ووصى وأوصى لغتان لقريش وغريهم مبعىن، مثل كرمنا وأكرمنا، وقرئ هبما. ألنه أقرب مذكور، أي قولوا أسلمنا

" ووصى"الباقون . وهي قراءة أهل املدينة والشام" وأوصى"، ويف مصحف عثمان "ووصى"ويف مصحف عبداهللا 



وأوصى : هو مقطوع مستأنف، واملعىن: عطف عليه، وقيل" ويعقوب"رفع بفعله، " وإبراهيم. "وفيه معىن التكثري
  .بنيه، مث وصى بعده يعقوب بنيهيعقوب وقال يا بين إن اهللا اصطفى لكم الدين، فيكون إبراهيم قد وصى 

كان له : وقيل. إمساعيل، وأمه هاجر القبطية، وهو أكرب ولده، نقله إبراهيم إىل مكة وهو رضيع: وبنو إبراهيم
وولد : بيانه إن شاء اهللا تعاىل" إبراهيم"كان له أربع عشرة سنة، واألول أصح، على ما يأيت يف سورة : سنتان، وقيل

وكان سنه ملا مات . مائة وثالثون: وقيل. بع عشرة سنة، ومات وله مائة وسبع وثالثون سنةقبل أخيه إسحاق بأر
وإسحاق أمه سارة، وهو الذبيح يف قول آخر، . أبوه إبراهيم عليهما السالم تسعا ومثانني سنة، وهو الذبيح يف قول

الروم واليونان واألرمن ومن جيري ومن ولده . إن شاء اهللا" والصافات"وهو األصح، على ما يأيت بيانه يف سورة 
وعاش إسحاق مائة ومثانني سنة، ومات باألرض املقدسة ودفن عند أبيه إبراهيم اخلليل . جمراهم وبنو إسرائيل

مث ملا توفيت سارة تزوج إبراهيم عليه السالم قنطورا بنت يقطن الكنعانية، فولدت له مدين ومداين . عليهما السالم
وكان بني وفاته وبني مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم حنو من . وشيوخ، مث تويف عليه السالم وهنشان وزمران ونشيق

وسيأيت ذكر أوالد يعقوب يف سورة . ألفي سنة وستمائة سنة، واليهود ينقصون من ذلك حنوا من أربعمائة سنة
بالنصب عطفا " ويعقوب: "املكيوقرأ عمرو بن فائد األسواري وإمساعيل بن عبداهللا . إن شاء اهللا تعاىل" يوسف"

  بالنصب عطفا على" يعقوب"وقرئ : قال القشريي. ، فيكون يعقوب داخال فيمن أوصى"بنيه"على 

وهو بعيد، ألن يعقوب مل يكن فيما بني أوالد إبراهيم ملا وصاهم، ومل ينقل أن يعقوب أدرك جده إبراهيم، " بنيه"
وسيأيت تسمية أوالد يعقوب إن شاء . بنيه أيضا كما فعل إبراهيم وإمنا ولد بعد موت إبراهيم، وأن يعقوب أوصى

  .اهللا تعاىل
ما : ملا دخل يعقوب إىل مصر رآهم يعبدون األوثان والنريان والبقر، فجمع ولده وخاف عليهم وقال: قال الكليب

  تعبدون من بعدي؟
ويف ذلك نظر، . ذا بعقب أخيه العيصإمنا مسي يعقوب ألنه كان هو والعيص توأمني، فخرج من بطن أمه آخ: ويقال

عاش عليه . ألن هذا اشتقاق عريب، ويعقوب اسم أعجمي، وإن كان قد وافق العربية يف التسمية به كذكر اخلجل
السالم مائة وسبعا وأربعني سنة ومات مبصر، وأوصى أن حيمل إىل األرض املقدسة، ويدفن عند أبيه إسحاق، فحمله 

  .يوسف ودفنه عنده
ألغيت أن ألن : قال الفراء. معناه أن يا بين، وكذلك هو يف قراءة أيب وابن مسعود والضحاك} َيا بَنِي{: عاىلقوله ت

وقول النحويني إمنا أراد : قال. التوصية كالقول، وكل كالم يرجع إىل القول جاز فيه دخول أن وجاز فيه إلغاؤها
هذه ياء النفس ال جيوز هنا إال فتحها، ألهنا لو سكنت نداء مضاف، و" يا بين: "النحاس. فألغيت ليس بشيء" أن"

على : وقيل. ألن أوصى وقال واحد" إن"كسرت } إِنَّ اللََّه{]. ٢٢: إبراهيم[} بُِمْصرِِخيَّ{اللتقى ساكنان، ومثله 
  :قال الراجز. اختار} اْصطَفَى{. إضمار القول

  يا ابن ملوك ورثوا األمالكا
...  

  خالفة اهللا اليت أعطاكا
  لك اصطفاها وهلا اصطفاكا

فَال َتمُوُتنَّ إِالَّ وَأَنُْتْم {. للعهد، ألهنم قد كانوا عرفوه" الدين"أي اإلسالم، واأللف والالم يف } لَكُُم الدِّيَن{
  الزموا اإلسالم ودوموا عليه وال تفارقوه: واملعىن. إجياز بليغ} ُمْسِلُمونَ



، ويتضمن وعظا وتذكريا باملوت، وذلك أن املرء يتحقق أنه ميوت وال فأتى بلفظ موجز يتضمن املقصود. حىت متوتوا
هني " ال. "يدري مىت، فإذا أمر بأمر ال يأتيه املوت إال وهو عليه، فقد توجه اخلطاب من وقت األمر دائبا الزما

ابتداء } ْنُتْم ُمْسِلُمونَإِالَّ وَأَ{. يف موضع جزم بالنهي، أكد بالنون الثقيلة، وحذفت الواو اللتقاء الساكنني" متوتن"
  .وخرب يف موضع احلال، أي حمسنون بربكم الظن، وقيل خملصون، وقيل مفوضون، وقيل مؤمنون

لَهَ لََهَك وَإِأَْم كُنُْتْم شَُهَداَء إِذْ َحَضرَ َيْعقُوَب الَْمْوُت إِذْ قَالَ ِلبَنِيِه َما َتعُْبُدونَ ِمْن َبْعِدي قَالُوا َنعُْبُد إِ{ ١٣٣: اآلية
  }آَباِئَك إِْبَراهِيَم وَإِْسَماِعيلَ وَإِْسحَاَق إِلَهاً َواِحداً َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ

خرب كان، ومل يصرف ألن فيه ألف التأنيث، ودخلت لتأنيث اجلماعة كما تدخل } أَْم كُْنُتْم ُشَهَداَء{: قوله تعاىل
راهيم ما مل يوص به بنيه، وأهنم على اليهودية والنصرانية، فرد واخلطاب لليهود والنصارى الذين ينسبون إىل إب. اهلاء

أشهدمت يعقوب وعلمتم مبا أوصى فتدعون عن علم، أي مل : اهللا عليهم قوهلم وكذهبم، وقال هلم على جهة التوبيخ
لشهادة، األوىل معىن ا" إذ"والعامل يف . مبعىن بل، أي بل أشهد أسالفكم يعقوب" أم"و. تشهدوا، بل أنتم تفترون

أي مقدماته } ذْ َحَضَر َيْعقُوَب الْمَْوُت{ومعىن . مجع شاهد أي حاضر" شهداء"و. الثانية بدل من األوىل" إذ"و
ومل يقل من، ألنه أراد أن خيتربهم، ولو " مبا"وعرب عن املعبود . وأسبابه، وإال فلو حضر املوت ملا أمكن أن يقول شيئا

وأيضا فاملعبودات املتعارفة ". ما"هلم االهتداء منهم، وإمنا أراد جتربتهم فقال لكان مقصوده أن ينظر من " من"قال 
أي } ِمْن بَْعِدي{ومعىن . من دون اهللا مجادات كاألوثان والنار والشمس واحلجارة، فاستفهم عما يعبدون من هذه

 حىت أوصي بين وأهلي، أمهلوين: وحكي أن يعقوب حني خري كما ختري األنبياء اختار املوت وقال. من بعد مويت
  .فأروه ثبوهتم على الدين ومعرفتهم باهللا تعاىل. اآلية} نَْعُبُد إِلََهَك{: فجمعهم وقال هلم هذا، فاهتدوا وقالوا

 موضع يف" إبراهيم وإمساعيل وإسحاق"} قَالُوا نَْعُبُد إِلََهَك َوإِلََه آَباِئَك إِْبَراهِيَم وَإِْسَماِعيلَ وَإِْسحَاَق{: قوله تعاىل
وجعلته من السحق، " إسحاق"وإن شئت صرفت : قال الكسائي. خفض على البدل، ومل تنصرف ألهنا أعجمية

ومسى اهللا كل واحد من العم واجلد أبا، وبدأ بذكر اجلد مث إمساعيل العم ألنه . وجعلته من الطري" يعقوب"وصرفت 
" إهلا: "وقيل. رفة، وكرره لفائدة الصفة بالوحدانيةبدل النكرة من املع" إهلك"بدل من " إهلا"و. أكرب من إسحاق

وقرأ احلسن وحيىي بن يعمر واجلحدري . وهو قول حسن، ألن الغرض إثبات حال الوحدانية: قال ابن عطية. حال
  :وفيه وجهان" وإله أبيك"وأبو رجاء العطاردي 

وهذا ال جيب، ألن : قال النحاس. نه عمأن يكون أفرد وأراد إبراهيم وحده، وكره أن جيعل إمساعيل أبا أل: أحدمها
  .العرب تسمي العم أبا

  :مجع سالمة، حكى سيبويه أب وأبون وأبني، كما قال الشاعر" أبيك"على مذهب سيبويه أن يكون : الثاين
  فقلنا أسلموا إن أخوكم

  :وقال آخر
  بكني وفديننا باألبينا... فلما تبني أصواتنا 

  ".نعبد"ابتداء وخرب، وحيتمل أن يكون يف موضع احلال والعامل } ْسِلُمونَوََنْحُن لَُه ُم{: قوله تعاىل
  }تِلَْك أُمَّةٌ قَْد َخلَْت لََها َما كََسَبْت وَلَكُْم َما كََسْبُتْم َوال ُتْسأَلونَ َعمَّا كَانُوا َيْعَملُونَ{ ١٣٤: اآلية

نعت ألمة، وإن شئت كانت خرب املبتدأ، " قد خلت"خرب، " أمة"مبتدأ، و" تلك"} ِتلَْك أُمَّةٌ قَْد َخلَْت{: قوله تعاىل
ولكم . "يف موضع رفع باالبتداء أو بالصفة على قول الكوفيني" ما"} لََها َما كَسََبْت{". تلك"بدال من " أمة"وتكون 



عاىل ويف هذا دليل على أن العبد يضاف إليه أعمال وأكساب، وإن كان اهللا ت. مثله، يريد من خري وشر" ما كسبتم
أقدره على ذلك، إن كان خريا فبفضله وإن كان شرا فبعدله، وهذا مذهب أهل السنة، واآلي يف القرآن هبذا املعىن 

فالعبد مكتسب ألفعاله، على معىن أنه خلقت له قدرة مقارنة للفعل، يدرك هبا الفرق بني حركة االختيار . كثرية
وقالت اجلربية بنفي اكتساب العبد، وإنه كالنبات الذي . وحركة الرعشة مثال، وذلك التمكن هو مناط التكليف

  .وقالت القدرية واملعتزلة خالف هذين القولني، وإن العبد خيلق أفعاله. تصرفه الرياح
ْزرَ َوال تَزُِر َوازَِرةٌ وِ{: أي ال يؤاخذ أحد بذنب أحد، مثل قوله تعاىل} َوال ُتْسأَلونَ َعمَّا كَانُوا َيْعَملُونَ{: قوله تعاىل
  .أي ال حتمل حاملة ثقل أخرى، وسيأيت] ١٦٤: األنعام[} أُخَْرى
  }َوقَالُوا كُونُوا ُهوداً أَْو َنصَاَرى تَْهَتدُوا قُلْ َبلْ ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاً َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني{ ١٣٥: اآلية

دعت كل فرقة إىل ما هي عليه، فرد اهللا تعاىل ذلك عليهم } َتُدواَوقَالُوا كُوُنوا ُهوداً أَْو َنَصاَرى َتْه{: قوله تعاىل
املعىن بل هنتدي مبلة إبراهيم، فلما حذف : وقيل. بل نتبع ملة، فلهذا نصب امللة: أي قل يا حممد} َبلْ ِملَّةَ{: فقال

لة، أو ملتنا دين بالرفع، والتقدير بل اهلدى م" بل ملة: "وقرأ األعرج وابن أيب عبلة. حرف اجلر صار منصوبا
. مائال عن األديان املكروهة إىل احلق دين إبراهيم، وهو يف موضع نصب على احلال، قاله الزجاج" حنيفا"و. إبراهيم

هو منصوب على أعين، واحلال خطأ، ال جيوز جاءين : وقال علي بن سليمان. أي بل نتبع ملة إبراهيم يف هذه احلالة
  نيفا ألنهومسي إبراهيم ح. غالم هند مسرعة

امليل، ومنه رجل حنفاء، ورجل أحنف، وهو الذي متيل قدماه كل واحدة : واحلنف. حنف إىل دين اهللا وهو اإلسالم
  :قالت أم األحنف. منهما إىل أختها بأصابعها
  ما كان يف فتيانكم من مثله... واهللا لوال حنف برجله 

  :وقال الشاعر
  قرن الضحى ينتصرحنيفا ويف ... إذا حول الظل العشي رأيته 

احلنف االستقامة، فسمي دين : وقال قوم. أي احلرباء تستقبل القبلة بالعشي، واملشرق بالغداة، وهو قبلة النصارى
ومسي املعوج الرجلني أحنف تفاؤال باالستقامة، كما قيل للديغ سليم، وللمهلكة مفازة، يف . إبراهيم حنيفا الستقامته

  .قول أكثرهم
ْسَباِط َوَما أُوِتيَ وا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُْنزِلَ إِلَى إِْبَراهِيَم وَإِْسَماِعيلَ وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َواَألقُولُ{ ١٣٦: اآلية

  }ُمْسِلُمونَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِتَي النَّبِيُّونَ ِمْن َربِّهِمْ ال ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمنُْهْم وََنْحُن لَُه
كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة : خرج البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال} قُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه{: قوله تعاىل

ال تصدقوا أهل الكتاب وال : "بالعربانية ويفسروهنا بالعربية ألهل اإلسالم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه {: إذا قيل لك أنت مؤمن؟ فقل: وقال حممد بن سريين. اآلية"  وما أنزلتكذبوهم وقولوا آمنا باهللا

أنا مؤمن : وكره أكثر السلف أن يقول الرجل. اآلية} َوَما أُنْزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُْنزِلَ إِلَى إِْبَراهِيَم وَإِْسَماِعيلَ وَإِْسحَاَق
أتؤمن بفالن النيب، فسماه : وسئل بعض املتقدمني عن رجل قيل له. إن شاء اهللا تعاىل "األنفال"حقا، وسيأيت بيانه يف 

باسم مل يعرفه، فلو قال نعم، فلعله مل يكن نبيا، فقد شهد بالنبوة لغري نيب، ولو قال ال، فلعله نيب، فقد جحد نبيا من 
واخلطاب يف هذه اآلية هلذه األمة، علمهم . إن كان نبيا فقد آمنت به: ينبغي أن يقول: األنبياء، فكيف يصنع؟ فقال

  جاء نفر من اليهود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن عباس. اإلميان



  ال نؤمن بعيسى وال من آمن به: فلما جاء ذكر عيسى قالوا. فسألوه عمن يؤمن به من األنبياء، فنزلت اآلية
مجع } ْنزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُنْزِلَ إِلَى إِبَْراِهيَم َوإِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب وَاَألسَْباِطقُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُ{: قوله تعاىل

إبراهيم براهيم، وإمساعيل مساعيل، قاله اخلليل وسيبويه، وقال الكوفيون، وحكوا برامهة ومساعلة، وحكوا براهم 
أباره وأسامع، وجيوز : ة ليس هذا موضع زيادهتا، ولكن أقولهذا غلط، ألن اهلمز: قال حممد بن يزيد. ومساعل

ومجع إسحاق أساحيق، وحكى الكوفيون . وأجاز أمحد بن حيىي براه، كما يقال يف التصغري بريه. أباريه وأساميع
فأما إسرائيل فال نعلم أحدا جييز حذف : قال النحاس. أساحقة وأساحق، وكذا يعقوب ويعاقيب، ويعاقبة ويعاقب

: والباب يف هذا كله أن جيمع مسلما فيقال. مزة من أوله، وإمنا يقال أساريل، وحكى الكوفيون أسارلة وأسارلاهل
  إبراهيمون وإسحاقون ويعقوبون، واملسلم ال عمل فيه

. ولد يعقوب عليه السالم، وهم اثنا عشر ولدا، ولد لكل واحد منهم أمة من الناس، واحدهم سبط: واألسباط
. ومسوا األسباط من السبط وهو التتابع، فهم مجاعة متتابعون. ين إسرائيل مبنزلة القبيلة يف ولد إمساعيلوالسبط يف ب

قال أبو إسحاق . وهو الشجر، أي هم يف الكثرة مبنزلة الشجر، الواحدة سبطة" بالتحريك"أصله من السبط : وقيل
حدثنا أبو جنيد الدقاق قال حدثنا األسود بن عامر  ويبني لك هذا ما حدثنا به حممد بن جعفر األنباري قال: الزجاج

نوحا وشعيبا : كل األنبياء من بين إسرائيل إال عشرة: قال حدثنا إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال
وهودا وصاحلا ولوطا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإمساعيل وحممدا صلى اهللا عليه وسلم ومل يكن أحد له امسان إال 

ال ُنفَرُِّق َبْينَ {. غري جعد: اجلماعة والقبيلة الراجعون إىل أصل واحد وشعر سبط وسبط: والسبط. ويعقوبعيسى 
  .أي ال نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم كما فعلت اليهود والنصارى: قال الفراء} أََحٍد ِمْنُهْم

ا َوإِنْ َتَولَّْوا فَإِنََّما ُهْم ِفي ِشقَاقٍ فَسََيكِْفيكَُهُم اللَُّه َوُهَو السَِّميعُ فَإِنْ آَمُنوا بِمِثْلِ َما آَمْنُتمْ بِِه فَقَِد اهَْتَدْو{ ١٣٧: اآلية
  }الَْعِليُم

فإن آمنوا : املعىن. اخلطاب حملمد صلى اهللا عليه وسلم وأمته} فَإِنْ آَمنُوا بِِمثْلِ َما آَمنُْتْم بِِه فَقَِد اْهَتدَْوا{: قوله تعاىل
وكان . إن الباء زائدة مؤكدة: مثل تصديقكم فقد اهتدوا، فاملماثلة وقعت بني اإلميانني، وقيل مثل إميانكم، وصدقوا

وهذا هو معىن القراءة وإن خالف " فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا: "ابن عباس يقرأ فيما حكى الطربي
وقال . أي ليس كهو شيء] ١١: رىالشو[} لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء{: زائدة كما هي يف قوله" فمثل"املصحف، 
  :الشاعر

  فصريوا مثل كعصف مأكول
ال تقولوا فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فإن اهللا ليس له مثل، : وروى بقية حدثنا شعبة عن أيب محزة عن ابن عباس قال

إن آمنوا بنبيكم أي ف: واملعىن. تابعه علي بن نصر اجلهضمي عن شعبة، ذكره البيهقي. بالذي آمنتم به: ولكن قولوا
وبعامة األنبياء ومل يفرقوا بينهم كما مل تفرقوا فقد اهتدوا، وإن أبوا إال التفريق فهم الناكبون عن الدين إىل الشقاق 

} لَْيَس كَِمثِْلِه َشيٌْء{: وحيتمل أن تكون الكاف يف قوله: وحكى عن مجاعة من أهل النظر قالوا} فَسََيكِْفيكَُهُم اللَُّه{
والذي روي عن ابن عباس من هنيه عن القراءة العامة شيء ذهب إليه للمبالغة يف نفي التشبيه عن اهللا : الق. زائدة

إن الباء مبعىن على، : وقد قيل. هذا من ابن عباس على جهة التفسري، أي هكذا فليتأول: وقال ابن عطية. عز وجل
َوقُلْ آمَْنُت بَِما أَْنَزلَ اللَُّه {: أي مبثل املنزل، دليله قوله على باهبا" مثل: "وقيل. فإن آمنوا على مثل إميانكم: واملعىن

  ].٤٦: العنكبوت[} َوقُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُنْزِلَ إِلَْيَنا َوأُنْزِلَ إِلَْيكُْم{: ، وقوله]١٥: الشورى[} ِمْن ِكَتابٍ



الشقاق : وقيل. الشقاق املنازعة: قال زيد بن أسلم} ِشقَاقٍ فَإِنََّما ُهْم ِفي{أي عن اإلميان } َوإِنْ تََولَّوْا{: قوله تعاىل
. وأصله من الشق وهو اجلانب، فكأن كل واحد من الفريقني يف شق غري شق صاحبه. اجملادلة واملخالفة والتعادي

  :قال الشاعر
  وتفجر بالشقاق وبالنفاق... إىل كم تقتل العلماء قسرا 

  :وقال آخر
  بغاة ما بقينا يف شقاق. ..وإال فاعلموا أنا وأنتم 

  .إن الشقاق مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب، فكأن كل واحد من الفريقني حيرص على ما يشق على صاحبه: وقيل
فكان هذا وعدا من اهللا تعاىل لنبيه عليه السالم أنه . أي فسيكفي اهللا رسوله عدوه} فََسَيكْفِيكَُهُم اللَُّه{: قوله تعاىل

خالفه من املتولني مبن يهديه من املؤمنني، فأجنز له الوعد، وكان ذلك يف قتل بين قينقاع وبين سيكفيه من عانده ومن 
. فسيكفيك إياهم: وجيوز يف غري القرآن. والكاف واهلاء وامليم يف موضع نصب مفعوالن. قريظة وإجالء بين النضري

حني قتل بإخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم إياه  هو الذي وقع عليه دم عثمان} فََسَيكْفِيكَُهُم اللَُّه{وهذا احلرف 
وحكي أن أبا دالمة دخل على . مبا ينفذه يف عباده وجيريه عليهم} الَْعِليُم{لقول كل قائل } السَِّميُع{و . بذلك

، وسيف معلق } يُمفََسَيكِْفيكَُهُم اللَُّه َوُهَو السَّمِيُع الَْعِل{املنصور وعليه قلنسوة طويلة، ودراعة مكتوب بني كتفيها 
: بشر يا أمري املؤمنني قال: كيف حالك يا أبا دالمة؟ قال: يف وسطه، وكان املنصور قد أمر اجلند هبذا الزي، فقال له

ما ظنك برجل وجهه يف وسطه، وسيفه يف أسته، وقد نبذ كتاب اهللا وراء ظهره فضحك املنصور : وكيف ذاك؟ قال
  .منه، وأمر بتغيري ذلك الزي من وقته

  }ِصْبَغةَ اللَِّه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبَغةً وََنْحُن لَُه َعابُِدونَ{ ١٣٨: اآلية
  :فيه مسألتان

وهي منصوبة : وقال الكسائي" ملة"دين اهللا، وهو بدل من : قال األخفش وغريه} ِصْبَغةَ اللَِّه{: قوله تعاىل: األوىل
وروى شيبان عن قتادة . ولو قرئت بالرفع جلاز، أي هي صبغة اهللا. مواأو على اإلغراء أي الز. على تقدير اتبعوا

: قال الزجاج. إن اليهود تصبغ أبناءهم يهودا، وإن النصارى تصبغ أبناءهم نصارى، وإن صبغة اهللا اإلسالم: قال
بو إسحاق قال أ. أي فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها: وقال جماهد". ملة"بدل من " صبغة"ويدلك على هذا أن 

وروي عن . وقول جماهد هذا يرجع إىل اإلسالم، ألن الفطرة ابتداء اخللق، وابتداء ما خلقوا عليه اإلسالم: الزجاج
وأصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أوالدهم يف املاء، وهو . الصبغة الدين: جماهد واحلسن وأيب العالية وقتادة
هو أن النصارى كانوا إذا ولد هلم ولد فأتى : وقال ابن عباس. ري هلمهذا تطه: الذي يسمونه املعمودية، ويقولون

عليه سبعة أيام غمسوه يف ماء هلم يقال له ماء املعمودية، فصبغوه بذلك ليطهروه به مكان اخلتان، ألن اخلتان 
أي صبغة } َغةَ اللَِّهِصْب{: اآلن صار نصرانيا حقا، فرد اهللا تعاىل ذلك عليهم بأن قال: تطهري، فإذا فعلوا ذلك قالوا

اهللا أحسن صبغة وهي اإلسالم، فسمي الدين صبغة استعارة وجمازا من حيث تظهر أعماله ومسته على املتدين، كما 
  :وقال بعض شعراء ملوك مهدان. يظهر أثر الصبغ يف الثوب

  وصبغة مهدان خري الصبغ... وكل أناس هلم صبغة 
  نا يف الصبغفأكرم بصبغت... صبغنا على ذاك أبناءنا 

  .إن الصبغة االغتسال ملن أراد الدخول يف اإلسالم، بدال من معمودية النصارى، ذكره املاوردي: وقيل
  :وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجبا تعبدا، وهي املسألة: قلت



وهبذا املعىن جاءت  .غسل اهللا، أي اغتسلوا عند إسالمكم الغسل الذي أوجبه اهللا عليكم" صبغة اهللا"معىن : الثانية
روى أبو حامت البسيت يف صحيح مسنده عن أيب هريرة . السنة الثابتة يف قيس بن عاصم ومثامة بن أثال حني أسلما

أن مثامة احلنفي أسر فمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما فأسلم، فبعث به إىل حائط أيب طلحة : رضي اهللا عنه
وخرج " . حسن إسالم صاحبكم: "ني، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعت

ذكره النسائي وصححه . أيضا عن قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يغتسل مباء وسدر
صبغة : "ال اجلوهريوق. إن القربة إىل اهللا تعاىل يقال هلا صبغة، حكاه ابن فارس يف اجململ: وقيل. أبو حممد عبداحلق

. إن الصبغة اخلتان، اختنت إبراهيم فجرت الصبغة على اخلتان لصبغهم الغلمان يف املاء، قاله الفراء: وقيل. دينه" اهللا
  .ابتداء وخرب} وََنْحُن لَُه َعابُِدونَ{

  }الَُنا وَلَكُْم أَْعمَالُكُْم وََنْحُن لَُه ُمْخِلُصونَقُلْ أَُتَحاجُّوَنَنا ِفي اللَِّه َوُهَو َربَُّنا َورَبُّكُْم َولََنا أَْعَم{ ١٣٩: اآلية
لتقدم آبائنا وكتبنا، وألنا مل : وقيل. حنن أوىل باهللا منكم، ألنا أبناء اهللا وأحباؤه: كانت احملاجة أن قالوا: قال احلسن
ا أهنم أبناء اهللا وأحباؤه قل هلم يا حممد، أي قل هلؤالء اليهود والنصارى الذين زعمو: فمعىن اآلية. نعبد األوثان

أي أجتاذبوننا احلجة على دعواكم والرب واحد، وكل " أحتاجوننا: "وادعوا أهنم أوىل باهللا منكم لقدم آبائهم وكتبهم
: وقراءة اجلماعة. أي يف دينه والقرب منه واحلظوة له" يف اهللا"ومعىن . جمازى بعمله، فأي تأثري لقدم الدين

وقرأ ابن حميصن . اع حرفني مثلني من جنس واحد متحركني، ألن الثاين كاملنفصلوجاز اجتم". أحتاجوننا"
  وهذا: قال النحاس. باإلدغام الجتماع املثلني" أحتاجونا"

  ].٥٤: احلجر[} فَبَِم تَُبشُِّرونَ {حبذف النون الثانية، كما قرأ نافع " أحتاجون"وجيوز . جائز إال أنه خمالف للسواد
أي خملصون العبادة، وفيه معىن التوبيخ، أي ومل ختلصوا أنتم فكيف تدعون ما } ُن لَُه ُمْخِلُصونَوََنْح{: قوله تعاىل

إن اهللا تعاىل : "حنن أوىل به منكم، واإلخالص حقيقته تصفية الفعل عن مالحظة املخلوقني، قال صلى اهللا عليه وسلم
لناس أخلصوا أعمالكم هللا تعاىل فإن اهللا تعاىل ال يقول أنا خري شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي يا أيها ا

يقبل إال ما خلص له وال تقولوا هذا هللا وللرحم فإهنا للرحم وليس هللا منها شيء وال تقولوا هذا هللا ولوجوهكم فإهنا 
 .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رواه الضحاك بن قيس الفهري قال" . لوجوهكم وليس هللا تعاىل منها شيء

اإلخالص من العمل هو أال يريد صاحبه عليه عوضا يف الدارين وال حظا من : وقال رومي. فذكره، خرجه الدارقطين
اإلخالص سر بني العبد وبني اهللا، ال يعلمه ملك فيكتبه، وال شيطان فيفسده، وال هوى : وقال اجلنيد. امللكني
سألت جربيل عن اإلخالص ما : " عليه وسلم أنه قالوذكر أبو القاسم القشريي وغريه عن النيب صلى اهللا. فيميله

  " .هو فقال سألت رب العزة عن اإلخالص ما هو قال سر من سري استودعته قلب من أحببته من عبادي
َنصَاَرى قُلْ أَأَْنُتْم أَْعلَمُ أَْم َتقُولُونَ إِنَّ إِبَْراِهيَم وَإِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب وَاَألْسبَاطَ كَانُوا ُهوداً أَوْ { ١٤٠: اآلية

  }أَمِ اللَُّه َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن كََتَم َشَهاَدةً ِعْنَدُه ِمَن اللَِّه َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ
راءة بالتاء وهي ق" تقولون"وقرأ محزة والكسائي وعاصم يف رواية حفص . مبعىن قالوا} أَْم َتقُولُونَ{: قوله تعاىل

أحتاجوننا يف اهللا أم تقولون إن األنبياء كانوا على دينكم، فهي أم املتصلة، : حسنة، ألن الكالم متسق، كأن املعىن
  وهي على قراءة من قرأ بالياء منقطعة، فيكون

خرب  على" هودا"وجيوز يف غري القرآن رفع . يف اجلملة" إن"خرب كان، وخرب } ُهوداً{. مبعىن بل" أم"كالمني وتكون 
  .وتكون كان ملغاة، ذكره النحاس" إن"



فرد اهللا عليهم بأنه . تقرير وتوبيخ يف ادعائهم بأهنم كانوا هودا أو نصارى} قُلْ أَأَنُْتْم أَْعلَُم أَمِ اللَُّه {: قوله تعاىل
  .أعلم هبم منكم، أي مل يكونوا هودا وال نصارى

يريد علمهم بأن األنبياء كانوا } ِممَّْن كََتمَ َشَهاَدةً{. ال أحد أظلم: ملعىنلفظه االستفهام، وا} َوَمْن أَظْلَُم{: قوله تعاىل
َوَما {. ما كتموه من صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم، قاله قتادة، واألول أشبه بسياق اآلية: وقيل. على اإلسالم

الذي ال يفطن : والغافل. نه جيازيهم على أعماهلموعيد وإعالم بأنه مل يترك أمرهم سدى وأ} اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ
ورجل . ال مسة هبا: وناقة غفل. لألمور إمهاال منه، مأخوذ من األرض الغفل وهي اليت ال علم هبا وال أثر عمارة

تركته : غفلت عن الشيء غفلة وغفوال، وأغفلت الشيء. أرض غفل مل متطر: وقال الكسائي. مل جيرب األمور: غفل
  .منكعلى ذكر 

  }تِلَْك أُمَّةٌ قَْد َخلَْت لََها َما كََسَبْت وَلَكُْم َما كََسْبُتْم َوال ُتْسأَلونَ َعمَّا كَانُوا َيْعَملُونَ{ ١٤١: اآلية
كررها ألهنا تضمنت معىن التهديد والتخويف، أي إذا كان أولئك األنبياء على إمامتهم وفضلهم جيازون بكسبهم 

  .فلذلك كررها فأنتم أحرى، فوجب التأكيد،
َمغْرُِب يَْهِدي َسَيقُولُ السُّفََهاُء ِمَن النَّاسِ َما َوالَُّهْم َعْن ِقْبلَِتهُِم الَِّتي كَانُوا َعلَْيَها قُلْ ِللَِّه الَْمْشرُِق َوالْ{ ١٤٢: اآلية

  }َمْن َيَشاُء إِلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ
  :فيه أحدى عشرة مسألة

أعلم اهللا تعاىل أهنم سيقولون يف حتويل املؤمنني من الشام إىل } ولُ السُّفََهاُء ِمَن النَّاسَِسَيقُ{: قوله تعاىل: األوىل
  مبعىن قال، جعل املستقبل" سيقول"و. الكعبة، ما والهم

ألن السفه " من الناس: "وخص بقوله. موضع املاضي، داللة على استدامة ذلك وأهنم يستمرون على ذلك القول
والسفهاء مجع، واحده سفيه، وهو ". ما والهم: "مجيع من قال" السفهاء"واملراد من . حيواناتيكون يف مجادات و

السفيه : وقال املؤرج. والنساء سفائه. ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج، وقد تقدم: اخلفيف العقل، من قوهلم
هنا اليهود الذين باملدينة، قاله  الظلوم اجلهول، واملراد بالسفهاء: قطرب. البهات الكذاب املتعمد خالف ما يعلم

قد اشتاق حممد إىل مولده وعن قريب : كفار قريش ملا أنكروا حتويل القبلة قالوا: الزجاج. املنافقون: السدي. جماهد
ما والهم عن قبلتهم، واستهزؤوا : وقال املنافقون. قد التبس عليه أمره وحتري: يرجع إىل دينكم، وقالت اليهود

  .يعين عدهلم وصرفهم" الهمو"و. باملسلمني
رسول : بينما الناس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم آت فقال: روى األئمة واللفظ ملالك عن ابن عمر قال: الثانية

اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إىل 
وخرج البخاري عن الرباء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى إىل بيت املقدس ستة . عبةالشام فاستداروا إىل الك

عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أول صالة صالها العصر 
م راكعون وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فمر على أهل املسجد وه

وكان الذي . أشهد باهللا، لقد صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل مكة، فداروا؟؟ كما هم قبل البيت: فقال
َوَما كَانَ اللَُّه {: مات على القبلة قبل أن حتول قبل البيت رجال قتلوا مل ندر ما نقول فيهم، فأنزل اهللا عز وجل

نزل ذلك : وقيل. ، ففي هذه الرواية صالة العصر، ويف رواية مالك صالة الصبح]١٤٣: البقرة[} ِلُيضِيَع إَِمياَنكُْم
على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مسجد بين سلمة وهو يف صالة الظهر بعد ركعتني منها فتحول يف الصالة، 

  فسمي ذلك



. وسلم يف هذه الصالة وذكر أبو الفرج أن عباد بن هنيك كان مع النيب صلى اهللا عليه. املسجد مسجد القبلتني
كنا يف صالة الظهر فأقبل عباد بن بشر : وذكر أبو عمر يف التمهيد عن نويلة بنت أسلم وكانت من املبايعات، قالت

فتحول الرجال  -البيت احلرام : أو قال -إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد استقبل القبلة : بن قيظي فقال
وكان أول صالة إىل . إن اآلية نزلت يف غري صالة، وهو األكثر: وقيل. الرجال مكان النساء، وحتول النساء مكان

وروي أن أول من صلى إىل الكعبة حني صرفت القبلة عن بيت املقدس أبو سعيد بن . الكعبة العصر، واهللا اعلم
حويل القبلة على املعلى، وذلك أنه كان جمتازا على املسجد فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب الناس بت

حىت فرغ من اآلية، فقلت ] ١٤٤: البقرة[} قَْد نََرى َتقَلَُّب َوجْهَِك ِفي السََّماِء{: املنرب وهو يقرأ هذه اآلية
تعال نركع ركعتني قبل أن ينزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنكون أول من صلى فتوارينا نعما : لصاحيب

ليس أليب سعيد بن : قال أبو عمر. اهللا عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذفصلينامها، مث نزل رسول اهللا صلى 
  .يف فضل الفاحتة، خرجه البخاري، وقد تقدم" كنت أصلي: "املعلى غري هذا احلديث، وحديث

حولت بعد ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، : واختلف يف وقت حتويل القبلة بعد قدومه املدينة، فقيل: الثالثة
صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد قدومه : قال. وخرجه الدارقطين عن الرباء أيضا. يف البخاريكما 

. اآلية} قَْد نََرى َتقَلَُّب َوجْهَِك ِفي السََّماِء{: املدينة ستة عشر شهرا حنو بيت املقدس، مث علم اهللا هوى نبيه فنزلت
وروى مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن حتويلها . ففي هذه الرواية ستة عشر شهرا من غري شك

  وذلك يف رجب من سنة: قال إبراهيم بن إسحاق. كان قبل غزوة بدر بشهرين

صلى املسلمون إىل بيت املقدس سبعة عشر شهرا وثالثة أيام سواء، وذلك أن قدومه : وقال أبو حامت البسيت. اثنتني
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول، وأمره اهللا عز وجل باستقبال الكعبة يوم املدينة كان يوم االثنني الثنيت 
  .الثالثاء للنصف من شعبان

كان ذلك منه عن : واختلف العلماء أيضا يف كيفية استقباله بيت املقدس على ثالثة أقوال، فقال احلسن: الرابعة
ا بينه وبني الكعبة، فاختار القدس طمعا يف إميان اليهود أنه كان خمري: الثاين. رأي واجتهاد، وقال عكرمة وأبو العالية
: وهو الذي عليه اجلمهور: الثالث. امتحانا للمشركني ألهنم ألفوا الكعبة: واستمالتهم، قاله الطربي، وقال الزجاج

يستقبل بصالته ابن عباس وغريه، وجب عليه استقباله بأمر اهللا تعاىل ووحيه ال حمالة، مث نسخ اهللا ذلك وأمره اهللا أن 
َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ الَِّتي كُْنَت َعلَْيَها إِالَّ ِلَنْعلََم َمْن َيتَّبُِع الرَّسُولَ ِممَّْن َيْنقَِلُب َعلَى {: الكعبة، واستدلوا بقوله تعاىل

  .اآلية] ١٤٣: البقرة[} َعِقَبْيِه
ل كانت إىل بيت املقدس أو إىل مكة، على قولني، واختلفوا أيضا حني فرضت عليه الصالة أوال مبكة، ه: اخلامسة

وقال . إىل بيت املقدس وباملدينة سبعة عشر شهرا، مث صرفه اهللا تعاىل إىل الكعبة، قاله ابن عباس: فقالت طائفة
أول ما افترضت الصالة عليه إىل الكعبة، ومل يزل يصلي إليها طول مقامه مبكة على ما كانت عليه صالة : آخرون
م وإمساعيل، فلما قدم املدينة صلى إىل بيت املقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، على اخلالف، مث إبراهي

وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا : قال غريه. وهذا أصح القولني عندي: قال أبو عمر. صرفه اهللا إىل الكعبة
ذلك أدعى هلم، فلما تبني عنادهم وأيس منهم أحب أن قدم املدينة أراد أن يستألف اليهود فتوجه إىل قبلتهم ليكون 

ألهنا : وقيل. حيول إىل الكعبة فكان ينظر إىل السماء، وكانت حمبته إىل الكعبة ألهنا قبلة إبراهيم، عن ابن عباس
  وروي عن أيب العالية. خمالفة لليهود، عن جماهد: كانت أدعى للعرب إىل اإلسالم، وقيل



وكان موسى عليه السالم يصلي إىل : مسجد صاحل عليه السالم وقبلته إىل الكعبة، قالكانت : الرياحي أنه قال
  .الصخرة حنو الكعبة، وهي قبلة األنبياء كلهم، صلوات اهللا عليهم أمجعني

يف هذه اآلية دليل واضح على أن يف أحكام اهللا تعاىل وكتابه ناسخا ومنسوخا، وأمجعت عليه األمة إال من : السادسة
وأمجع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ من القرآن، وأهنا نسخت مرتني، على أحد القولني . ما تقدمشذ، ك

  .املذكورين يف املسألة قبل
ودلت أيضا على جواز نسخ السنة بالقرآن، وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى حنو بيت املقدس، : السابعة

" كنت عليها: "ن جهة السنة مث نسخ ذلك بالقرآن، وعلى هذا يكونوليس يف ذلك قرآن، فلم يكن احلكم إال م
  .مبعىن أنت عليها

وفيها دليل على جواز القطع خبرب الواحد، وذلك أن استقبال بيت املقدس كان مقطوعا به من الشريعة : الثامنة
م قبلوا قوله واستداروا حنو عندهم، مث أن أهل قباء ملا أتاهم اآليت وأخربهم أن القبلة قد حولت إىل املسجد احلرا

  .الكعبة، فتركوا املتواتر خبرب الواحد وهو مظنون
واملختار جواز ذلك عقال لو تعبدالشرع به، ووقوعا : وقد اختلف العلماء يف جوازه عقال ووقوعه، فقال أبو حامت

نفذ آحاد الوالة إىل يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدليل قصة قباء، وبدليل أنه كان عليه السالم ي
ولكن ذلك ممنوع بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم، بدليل اإلمجاع . األطراف وكانوا يبلغون الناسخ واملنسوخ مجيعا

احتج . من الصحابة على أن القرآن واملتواتر املعلوم ال يرفع خبرب الواحد، فال ذاهب إىل جتويزه من السلف واخللف
  وأما قصة أهل قباء. حملال وهو رفع املقطوع باملظنونمن منع ذلك بأنه يفضي إىل ا

وتتميم . ووالة النيب صلى اهللا عليه وسلم فمحمول على قرائن إفادة العلم إما نقال وحتقيقا، وإما احتماال وتقديرا
  .هذا سؤاال وجوابا يف أصول الفقه

إن احلكم األول يرتفع : ل، خالفا ملن قالوفيها دليل على أن من مل يبلغه الناسخ إنه متعبد باحلكم األو: التاسعة
بوجود الناسخ ال بالعلم به، واألول أصح، ألن أهل قباء مل يزالوا يصلون إىل بيت املقدس إىل أن أتاهم اآليت 

فالناسخ إذا حصل يف الوجود فهو رافع ال حمالة لكن بشرط العلم به، ألن . فأخربهم بالناسخ فمالوا حنو الكعبة
وفائدة هذا اخلالف يف عبادات فعلت بعد النسخ وقبل البالغ . وال يكون خطابا يف حق من مل يبلغهالناسخ خطاب، 

. هل تعاد أم ال، وعليه تنبين مسألة الوكيل يف تصرفه بعد عزل موكله أو موته وقبل علمه بذلك على قولني
احد من هؤالء ينفذ فعله وال والصحيح أن ما فعله كل و. وكذلك املقارض، واحلاكم إذا مات من واله أو عزل

ومل خيتلف املذهب يف أحكام من أعتق ومل يعلم بعتقه أهنا أحكام حر فيما بينه وبني : قال القاضي عياض. يرد حكمه
ومل خيتلفوا يف املعتقة أهنا ال تعيد ما صلت بعد عتقها وقبل علمها بغري ستر، . الناس، وأما بينه وبني اهللا تعاىل فجائزة

لفوا فيمن يطرأ عليه موجب بغري حكم عبادته وهو فيها، قياسا على مسألة قباء، فمن صلى على حال مث وإمنا اخت
وكذلك كمن صلى عريانا مث وجد . تغريت به حاله تلك قبل أن يتم صالته إنه يتمها وال يقطعها وجيزيه ما مضى
مث قدر على القيام، أو أمة عتقت وهي  ثوبا يف الصالة، أو ابتدأ صالته صحيحا فمرض، أو مريضا فصح، أو قاعدا

  يف الصالة إهنا تأخذ قناعها وتبين
 -رمحهما اهللا  -وكمن دخل يف الصالة بالتيمم فطرأ عليه املاء إنه ال يقطع، كما يقوله مالك والشافعي : قلت

  .يقطع، وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل وسيأيت: وقيل. وغريمها
قبول خرب الواحد، وهو جممع عليه من السلف معلوم بالتواتر من عادة النيب صلى اهللا  وفيها دليل على: العاشرة



عليه وسلم يف توجيهه والته ورسله آحادا لألفاق، ليعلموا الناس دينهم فيبلغوهم سنة رسوهلم صلى اهللا عليه وسلم 
  .من األوامر والنواهي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا بعد شيء ويف حال  وفيها دليل على أن القرآن كان ينزل على: احلادية عشرة
  ].٣: املائدة[} الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم{: بعد حال، على حسب احلاجة إليه، حىت أكمل اهللا دينه، كما قال

ما بينهما، فله أن يأمر بالتوجه أقامه حجة، أي له ملك املشارق واملغارب و} قُلْ ِللَِّه الَْمشْرُِق َوالَْمغْرُِب{: قوله تعاىل
  .إىل أي جهة شاء، وقد تقدم

. والصراط. إشارة إىل هداية اهللا تعاىل هذه األمة إىل قبلة إبراهيم، واهللا تعاىل اعلم} يَْهِدي َمْن َيَشاُء{: قوله تعاىل
  .الذي ال اعوجاج فيه، وقد تقدم: واملستقيم. الطريق
ْم أُمَّةً َوَسطاً لَِتكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاسِ َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم شَهِيداً َوَما َجَعلَْنا َوكَذَِلكَ َجَعلَْناكُ{ ١٤٣: اآلية

إِالَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى  اَنتْ لَكَبَِريةًالِْقْبلَةَ الَِّتي كُْنَت َعلَْيَها إِالَّ ِلَنْعلََم َمْن َيتَّبُِع الرَُّسولَ ِممَّْن َيْنقَِلُب َعلَى َعِقَبْيِه َوإِنْ كَ
  }اللَُّه َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضيعَ إِميَاَنكُْم إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُؤوفٌ َرحِيٌم

  :فيه أربع مسائل
وكما أن الكعبة وسط األرض كذلك جعلناكم أمة : املعىن} وَكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً{: قوله تعاىل: األوىل

وروى . العدل، وأصل هذا أن أمحد األشياء أوسطها: والوسط. سطا، أي جعلناكم دون األنبياء وفوق األممو
: قال} وَكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً{: الترمذي عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل

وقال . أي أعدهلم وخريهم] ٢٨: القلم[} قَالَ أَْوَسطُُهْم{ :ويف التنزيل. هذا حديث حسن صحيح: قال". عدال"
  :زهري

  إذا نزلت إحدى الليايل مبعظم... هم وسط يرضى األنام حبكمهم 

  :آخر
  بصغري األمر أو إحدى الكرب... أنتم أوسط حي علموا 

  :وقال آخر
  ال تذهنب يف األمور فرطا

...  
  ال تسألن إن سألت شططا
  طاوكن من الناس مجيعا وس

وملا كان الوسط جمانبا للغلو والتقصري كان حممودا، أي هذه . خري موضع فيه وأكثره كأل وماء: ووسط الوادي
" . خري األمور أوسطها: "ويف احلديث. األمة مل تغل غلو النصارى يف أنبيائهم، وال قصروا تقصري اليهود يف أنبيائهم

وفالن من أوسط ". ، فإليه ينزل العايل، وإليه يرتفع النازلعليكم بالنمط األوسط: "وفيه عن علي رضي اهللا عنه
وقد وسط وساطة وسطة، وليس من . قومه، وإنه لواسطة قومه، ووسط قومه، أي من خيارهم وأهل احلسب منهم

وجلست وسط . صليت وسط القوم: الظرف، تقول" بسكون السني"والوسط . الوسط الذي بني شيئني يف شيء
فهو " بني"فهو وسط، وإن مل يصلح فيه " بني"وكل موضع صلح فيه : قال اجلوهري. نه اسمأل" بالتحريك"الدار 

  .وسط بالتحريك، ورمبا يسكن وليس بالوجه



أي يف احملشر } َعلَى النَّاسِ{. خرب كان} شَُهَداَء{. نصب بالم كي، أي ألن تكونوا} لَِتكُونُوا{: قوله تعاىل: الثانية
: ثبت يف صحيح البخاري عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلملألنبياء على أممهم، كما 

يدعى نوح عليه السالم يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال ألمته هل "
غ ويكون الرسول بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول حممد وأمته فيشهدون أنه قد بل

وَكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً ِلَتكُوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ وََيكُونَ الرَّسُولُ {عليكم شهيدا فذلك قوله عز وجل 
  وذكر هذا احلديث مطوال ابن املبارك مبعناه،. } َعلَْيكُْم َشهِيداً ويكون الرسول عليكم شهيدا

كيف يشهد علينا من مل يدركنا فيقول هلم الرب سبحانه كيف تشهدون على من مل  فتقول تلك األمم: "وفيه
تدركوا فيقولون ربنا بعثت إلينا رسوال وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أهنم قد بلغوا فشهدنا مبا 

ِلَتكُونُوا  -والوسط العدل  - وَكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً{عهدت إلينا فيقول الرب صدقوا فذلك قوله عز وجل 
فبلغين أنه يشهد : قال ابن أنعم. } ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ وََيكُونَ الرَّسُولُ َعلَْيكُمْ َشهِيداً ويكون الرسول عليكم شهيدا

معىن اآلية يشهد بعضكم على : وقالت طائفة. يومئذ أمة حممد عليه السالم، إال من كان يف قلبه حنة على أخيه
عض بعد املوت، كما ثبت يف صحيح مسلم عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال حني مرت به جنازة ب

" وجبت وجبت وجبت: "مث مر عليه بأخرى فأثين عليها شر فقال". وجبت وجبت وجبت: " فأثين عليها خري فقال
ومر جبنازة فأثين عليها " ت وجبت وجبتوجب: "فدى لك أيب وأمي، مر جبنازة فأثين عليها خري فقلت: فقال عمر. 

من أثنيتم عليه خريا وجبت له اجلنة : "؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"وجبت وجبت وجبت: "شر فقلت
ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء اهللا يف األرض أنتم شهداء اهللا يف األرض أنتم شهداء اهللا يف 

ِلَتكُوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ وََيكُونَ {: ويف بعض طرقه يف غري الصحيحني وتال. ي مبعناهأخرجه البخار". األرض
وروى أبان وليث عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت قال مسعت رسول اهللا . } الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيداً

اء كان اهللا إذا بعث نبيا قال له ادعين استجب لك أعطيت أميت ثالثا مل تعط إال األنبي: " صلى اهللا عليه وسلم يقول
وكان اهللا إذا بعث النيب قال له ما جعل عليك يف الدين من حرج وقال } اْدُعونِي أَسَْتجِْب لَكُْم{وقال هلذه األمة 

ى قومه وجعل هذه األمة وكان اهللا إذا بعث النيب جعله شهيدا عل} َوَما َجَعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ{هلذه األمة 
  ".نوادر األصول"خرجه الترمذي احلكيم أبو عبداهللا يف " . شهداء على الناس

أنبأنا ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه مبا أنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالة وتولية خطري : قال علماؤنا: الثالثة
  زمانا، كما قالالشهادة على مجيع خلقه، فجعلنا أوال مكانا وإن كنا آخرا 

وهذا دليل على أنه ال يشهد إال العدول، وال ينفذ قول الغري على الغري إال " . حنن اآلخرون األولون: "عليه السالم
  وسيأيت بيان العدالة وحكمها يف آخر السورة إن شاء اهللا تعاىل. أن يكون عدال

فكل عصر . كانوا عدوال شهدوا على الناس وفيه دليل على صحة اإلمجاع ووجوب احلكم به، ألهنم إذا: الرابعة
وإذ جعلت األمة . شهيد على من بعده، فقول الصحابة حجة وشاهد على التابعني، وقول التابعني على من بعدهم

أريد به مجيع األمة، ألنه حينئذ ال يثبت جممع عليه إىل قيام : وال معىن لقول من قال. شهداء فقد وجب قبول قوهلم
  هذا يف كتب أصول الفقهوبيان . الساعة

مبعىن لكم، أي " عليكم: "وقيل. معناه بأعمالكم يوم القيامة: قيل} َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيداً{: قوله تعاىل
  .أي يشهد عليكم بالتبليغ لكم: وقيل. يشهد لكم باإلميان



: وقيل". كنت عليها"املراد بالقبلة هنا القبلة األوىل، لقوله : قيل} َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ الَِّتي كُْنَت َعلَْيهَا{: قوله تعاىل
آل [} كُنُْتْم َخْيرَ أُمٍَّة أُْخرَِجتْ ِللنَّاسِ{: الثانية، فتكون الكاف زائدة، أي أنت اآلن عليها، كما تقدم، وكما قال

  أي أنتم، يف قول بعضهم، وسيأيت] ١١٠: عمران
والعرب . لنرى" لنعلم"معىن : قال علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه} َمْن َيتَّبِعُ الرَُّسولَ إِالَّ ِلَنْعلََم{: قوله تعاىل

. مبعىن أمل تعلم] ١: الفيل[} أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَُّك{: تضع العلم مكان الرؤية، والرؤية مكان العلم، كقوله تعاىل
املعىن : وقيل. نافقني كانوا يف شك من علم اهللا تعاىل باألشياء قبل كوهنااملعىن إال لتعلموا أننا نعلم، فإن امل: وقيل

املعىن إال ليعلم النيب : وقيل. لنميز أهل اليقني من أهل الشك، حكاه ابن فورك، وذكره الطربي عن ابن عباس
. ملهدوي وهو جيدفعل األمري كذا، وإمنا فعله اتباعه، ذكره ا: واتباعه، وأخرب تعاىل بذلك عن نفسه، كما يقال

يا : "معناه ليعلم حممد، فأضاف علمه إىل نفسه تعاىل ختصيصا وتفضيال، كما كىن عن نفسه سبحانه يف قوله: وقيل
  "ابن آدم مرضت فلم تعدين

واألول أظهر، وأن معناه علم املعاينة الذي يوجب اجلزاء، وهو سبحانه عامل الغيب والشهادة، علم ما . احلديث
وهكذا كل ما . كون، ختتلف األحوال على املعلومات وعلمه ال خيتلف بل يتعلق بالكل تعلقا واحدايكون قبل أن ي

، ]١٤٠: آل عمران[} َوِلَيْعلََم اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا وََيتَِّخذَ ِمْنكُْم شَُهَداَء{: ورد يف الكتاب من هذا املعىن من قوله تعاىل
َما {: واآلية جواب لقريش يف قوهلم. وما أشبه] ٣١: حممد[} الُْمَجاِهِديَن ِمْنكُْم َوالصَّابِرِيَن َولََنْبلَُونَّكُْم حَتَّى َنْعلََم{

وكانت قريش تألف الكعبة، فأراد اهللا عز وجل أن ميتحنهم ] ١٤٢: البقرة[} َوالَُّهْم َعْن ِقْبلَِتهُِم الَِّتي كَاُنوا َعلَْيهَا
يف موضع رفع على هذه القراءة، " فمن" "إال ليعلم"وقرأ الزهري . ن ال يتبعهبغري ما ألفوه ليظهر من يتبع الرسول مم

يعين فيما أمر به من } يَتَّبُِع الرَّسُولَ{. وعلى قراءة اجلماعة يف موضع نصب على املفعول. ألهنا اسم ما مل يسم فاعله
دينه، ألن القبلة ملا حولت ارتد من املسلمني قوم  يعين ممن يرتد عن} ِممَّْن َيْنقَِلُب َعلَى َعِقَبْيِه{. استقبال الكعبة

وإن : والتقدير يف العربية. أي حتويلها، قال ابن عباس وجماهد وقتادة} َوإِنْ كَاَنْت لَكَبِريَةً{: ونافق قوم، وهلذا قال
  .كانت التحويلة

هي إن الثقيلة : ما وإال، والبصريون يقولونوالالم مبعىن " إن"ذهب الفراء إىل أن } َوإِنْ كَاَنتْ لَكَبَِريةً{: قوله تعاىل
أي خالق } إِالَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه{. أي وإن كانت القبلة أو التحويلة أو التولية لكبرية: وقال األخفش. خففت

  ].٢٢: ادلةاجمل[} أُولَِئَك كََتَب ِفي قُلُوبِهُِم اِألَميانَ{: اهلدى الذي هو اإلميان يف قلوهبم، كما قال تعاىل
اتفق العلماء على أهنا نزلت فيمن مات وهو يصلي إىل بيت املقدس، كما } َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضيَع إِميَاَنكُْم{: قوله تعاىل

ملا وجه النيب : وخرج الترمذي عن ابن عباس قال. ثبت يف البخاري من حديث الرباء بن عازب، على ما تقدم
يا رسول اهللا، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إىل بيت املقدس؟ فأنزل : بة قالواصلى اهللا عليه وسلم إىل الكع

فسمى الصالة إميانا الشتماهلا على . هذا حديث حسن صحيح: اآلية، قال} َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضيَع إِميَاَنكُْم{: اهللا تعاىل
وقال حممد بن . إن الصالة ليست من اإلميان: رجئةإين ألذكر هبذه اآلية قول امل: وقال مالك. نية وقول وعمل

  أي" } َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضيَع إِميَاَنكُْم{: " إسحاق

وروى ابن وهب وابن القاسم وابن . بالتوجه إىل القبلة وتصديقكم لنبيكم، وعلى هذا معظم املسلمني واألصوليني
  .صالتكم: قال} يَع إَِمياَنكُْمَوَما كَانَ اللَُّه ِلُيِض{عبداحلكم وأشهب عن مالك 

الرأفة أكثر من : وقال أبو عمرو بن العالء. الرأفة أشد من الرمحة} إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُؤوٌف َرحِيٌم{: قوله تعاىل



نظر فلي" األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن"وقد أتينا على لغته وأشعاره ومعانيه يف الكتاب . الرمحة، واملعىن متقارب
  :على وزن فعل، وهي لغة بين أسد، ومنه قول الوليد بن عقبة" لرؤف"وقرأ الكوفيون وأبو عمرو . هناك

  يقاتل عمه الرؤف الرحيم... وشر الطالبني فال تكنه 
مثقال بغري مهز، وكذلك " لروف"وقرأ أبو جعفر بن القعقاع . ، على فعل"لرأف"وحكى الكسائي أن لغة بين أسد 

  .يف كتاب اهللا تعاىل، ساكنة كانت أو متحركةسهل كل مهزة 
َرامِ َوَحْيثُ قَْد َنَرى َتقَلَُّب َوجْهَِك ِفي السََّماِء فَلَُنَولِّيَنََّك ِقْبلَةً َتْرَضاَها فََولِّ َوجَْهَك َشطْرَ الَْمْسجِِد الَْح{ ١٤٤: اآلية

  }أُوُتوا الِْكتَاَب لََيْعلَُمونَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْم َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َيْعَملُونََما كُْنُتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه َوإِنَّ الَِّذيَن 
ومعىن ]. ١٤٢: البقرة[} َسَيقُولُ السُّفََهاُء ِمَن النَّاسِ{: هذه اآلية مقدمة يف النزول على قوله تعاىل: قال العلماء

تقلب عينيك يف النظر إىل السماء، واملعىن : الزجاج. إىل السماء، قاله الطربي حتول وجهك: } َتقَلَُّب َوْجهَِك{
ومعىن . وخص السماء بالذكر إذ هي خمتصة بتعظيم ما أضيف إليها ويعود منها كاملطر والرمحة والوحي. متقارب

ؤمر به، وكان حيب أن كان إذا صلى حنو بيت املقدس رفع رأسه إىل السماء ينظر ما ي: قال السدي. حتبها" ترضاها"
: وروى أبو إسحاق عن الرباء قال. } قَْد َنَرى َتقَلَُّب َوجْهَِك ِفي السََّماِء{ : يصلي إىل قبل الكعبة فأنزل اهللا تعاىل

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى حنو بيت املقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، وقد كان رسول 
وقد تقدم } قَْد َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي السََّماِء{: م حيب أن يوجه حنو الكعبة، فأنزل اهللا تعاىلاهللا صلى اهللا عليه وسل

  .هذا املعىن والقول فيه، واحلمد هللا

  :فيه مخس مسائل} فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ{: قوله تعاىل
: قيل. يعين الكعبة، وال خالف يف هذا} الَْمْسجِِد الَْحَرامِ{أي ناحية } طَْرَوْجَهكَ َش{أمر } فََولِّ{: قوله تعاىل: األوىل

هو قبلة : وامليزاب. حيال امليزاب من الكعبة، قال ابن عطية: وقال ابن عمر. حيال البيت كله، عن ابن عباس
  .املدينة وأهل الشام، وهناك قبلة أهل األندلس

البيت : "باس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالقد روى ابن جريج عن عطاء عن ابن ع: قلت
  " .قبلة ألهل املسجد واملسجد قبلة ألهل احلرم واحلرم قبلة ألهل األرض يف مشارقها ومغارهبا من أميت

ذه اآلية، وهو ظرف يكون الناحية واجلهة، كما يف ه: الشطر له حمامل} َشطَْر الَْمْسجِدِ الْحََرامِ{: قوله تعاىل: الثانية
وقال . ، وأيضا فإن الفعل واقع فيه]به[وانتصب الظرف ألنه فضلة مبنزلة املفعول . تلقاءه وجهته: مكان، كما تقول
  :وقال الشاعر". فول وجهك تلقاء املسجد احلرام"إن يف حرف ابن مسعود : داود بن أيب هند

  صدور العيس شطر بين متيم... أقول ألم زنباع أقيمي 
  :ال آخروق

  هول له ظلم يغشاكم قطعا... وقد أظلكم من شطر ثغركم 
  :وقال آخر

  وما تغين الرسالة شطر عمرو... أال من مبلغ عمرا رسوال 
شطر إىل كذا إذا أقبل : ويكون من األضداد، يقال" . الطهور شطر اإلميان: "نصفه، ومنه احلديث: وشطر الشيء

فأما الشاطر من الرجال فألنه قد أخذ يف حنو غري االستواء، وهو . عنه حنوه، وشطر عن كذا إذا أبعد منه وأعرض
هو من أخذ يف : شطارة فيهما وسئل بعضهم عن الشاطر، فقال" بالضم"الذي أعيا أهله خبثا، وقد شطر وشطر 

  .البعد عما هنى اهللا عنه



ن شاهدها وعاينها فرض عليه استقباهلا، ال خالف بني العلماء أن الكعبة قبلة يف كل أفق، وأمجعوا على أن م: الثالثة
وأمجعوا . وأنه إن ترك استقباهلا وهو معاين هلا وعامل جبهتها فال صالة له، وعليه إعادة كل ما صلى ذكره أبو عمر

على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها، فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل 
ومن جلس يف املسجد احلرام . وم والرياح واجلبال وغري ذلك مما ميكن أن يستدل به على ناحيتهاما يكنه من النج

  .فليكن وجهه إىل الكعبة وينظر إليها إميانا واحتسابا، فإنه يروى أن النظر إىل الكعبة عبادة، قاله عطاء وجماهد
وهو ضعيف، : قال ابن العريب. ن قال باألولواختلفوا هل فرض الغائب استقبال العني أو اجلهة، فمنهم م: الرابعة

أنه املمكن الذي يرتبط به : األول: ومنهم من قال باجلهة، وهو الصحيح لثالثة أوجه. ألنه تكليف ملا ال يصل إليه
يعين } ثُ َما كُْنُتْمفََولِّ َوْجَهَك شَطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َوحَْي{ : أنه املأمور به يف القرآن، لقوله تعاىل: الثاين. التكليف

أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم : الثالث} فََولُّوا ُوُجوَهكُمْ َشطْرَُه{من األرض من شرق أو غرب 
  .قطعا أنه أضعاف عرض البيت

 يف هذه اآلية حجة واضحة ملا ذهب إليه مالك ومن وافقه يف أن املصلي حكمه أن ينظر أمامه ال إىل موضع: اخلامسة
وقال . يستحب أن يكون نظره إىل موضع سجوده. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي واحلسن بن حي. سجوده

ينظر يف القيام إىل موضع السجود، ويف الركوع إىل موضع قدميه، ويف السجود إىل موضع أنفه، : شريك القاضي
ذهب بعض القيام املفترض عليه يف الرأس وهو  إمنا ينظر أمامه إن حىن رأسه: قال ابن العريب. ويف القعود إىل حجره

وما جعل علينا يف . أشرف األعضاء، وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إىل األرض فتلك مشقة عظيمة وحرج
  .الدين من حرج، أما إن ذلك أفضل ملن قدر عليه

يعين حتويل القبلة من } َيْعلَُمونَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن رَبِّهِْملَ{يريد اليهود والنصارى } َوإِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب{: قوله تعاىل
أهنم ملا علموا : أحدمها: كيف يعلمون ذلك وليس من دينهم وال يف كتاهبم؟ قيل عنه جوابان: فإن قيل. بيت املقدس

أهنم علموا من : الثاين. من كتاهبم أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم نيب علموا أنه ال يقول إال احلق وال يأمر إال به
  .دينهم جواز النسخ وإن جحده بعضهم، فصاروا عاملني جبواز القبلة

بالتاء على خماطبة " تعملون"وقرأ ابن عامر ومحزة والكسائي . تقدم معناه} َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َيْعَملُونَ{: قوله تعاىل
الوجهني فهو إعالم بأن اهللا تعاىل ال يهمل أعمال العباد وال وعلى . أهل الكتاب أو أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم

  .وقرأ الباقون بالياء من حتت. يغفل عنها، وضمنه الوعيد
ُهْم بَِتابِعٍ ِقْبلَةَ ا َبْعُضوَلَِئْن أَتَْيَت الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ بِكُلِّ آَيٍة َما َتبِعُوا ِقْبلََتَك َوَما أَْنَت بِتَابِعٍ ِقْبلَتَُهْم َوَم{ ١٤٥: اآلية

  .}َبْعضٍ َولَِئنِ اتََّبْعتَ أَْهَواَءُهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ إِنََّك إِذاً لَِمَن الظَّاِلِمَني
تبني هلم احلق، وليس ألهنم كفروا وقد } َولَِئْن أََتْيَت الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب بِكُلِّ آَيٍة َما َتبُِعوا ِقْبلََتَك{: قوله تعاىل

وجيوز أن تبدل من الكسرة فتحة، . قبالت: ويف التسليم. قبل: ومجع قبلة يف التكسري. تنفعهم اآليات، أي العالمات
وهي ضدها يف أن " لو"جبواب " لئن"وأجيبت . وجيوز أن حتذف الكسرة وتسكن الباء فتقول قبالت. فتقول قبالت

ألن " لو"أجيبت جبواب : تطلب االستقبال، فقال الفراء واألخفش" لئن"، وتطلب يف جواهبا املضي والوقوع" لو"
َولَِئنْ {: لو أحسنت أحسن إليك، ومثله قوله تعاىل: ، تقول"لئن"جبواب " لو"وكذلك جتاب . ولو أتيت: املعىن

  خمالف" لئن"إن معىن : فهما سيبويه فقالوخال. أي ولو أرسلنا رحيا] ٥١: الروم[} أَْرَسلَْنا رِحياً فََرأَْوُه ُمْصفَّراً لَظَلُّوا



. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ال يتبعون قبلتك: فال يدخل واحد منهما على اآلخر، فاملعىن" لو"ملعىن 
  .ليظلن} َولَِئْن أَْرَسلَْنا رِحياً فََرأَْوُه ُمْصفَّراً لَظَلُّوا{ومعىن : قال سيبويه
لفظ خرب ويتضمن األمر، أي فال تركن إىل شيء من ذلك مث أخرب تعاىل أن } بِتَابِعٍ ِقْبلََتُهْمَوَما أَْنتَ {: قوله تعاىل

فهذا إعالم باختالفهم . اليهود ليست متبعة قبلة النصارى وال النصارى متبعة قبلة اليهود، عن السدي وابن زيد
تبع قبلة من مل يسلم، وال من مل يسلم قبلة من املعىن وما من اتبعك ممن أسلم منهم مب: وقال قوم. وتدابرهم وضالهلم

  .واألول أظهر، واهللا تعاىل اعلم. أسلم
اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه } َولَِئنِ اتََّبْعَت أَهَْواَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ إِنََّك إِذاً لَِمَن الظَّاِلمَِني{: قوله تعاىل

ز أن يتبع هواه فيصري باتباعه ظاملا، وليس جيوز أن يفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ما وسلم، واملراد أمته ممن جيو
يكون به ظاملا، فهو حممول على إرادة أمته لعصمة النيب صلى اهللا عليه وسلم وقطعنا أن ذلك ال يكون منه، 

ِمَن {هوى، وقد تقدم، وكذا  مجع: واألهواء. وخوطب النيب صلى اهللا عليه وسلم تعظيما لألمر وألنه املنزل عليه
  .تقدم أيضا، فال معىن لإلعادة] ١٢٠: البقرة[} الِْعلْمِ
  }قَّ َوُهْم َيْعلَُمونَالَِّذيَن آَتْيَناُهُم الْكَِتاَب يَْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناَءُهْم َوإِنَّ فَرِيقاً ِمْنُهمْ لََيكُْتُمونَ الَْح{ ١٤٦: اآلية

". يعرفونه"يف موضع رفع باالبتداء واخلرب " الذين"} لَِّذيَن آتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب َيْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناءَُهْما{: قوله تعاىل
يف موضع احلال، أي يعرفون نبوته وصدق " يعرفون"، و"للظاملني"ويصح أن يكون يف موضع خفض على الصفة 

حتويل القبلة " يعرفون: "وقيل. هللا عليه وسلم، قاله جماهد وقتادة وغريمهارسالته، والضمري عائد على حممد صلى ا
  .عن بيت املقدس إىل الكعبة أنه حق، قال ابن عباس وابن جريج والربيع وقتادة أيضا

وخص األبناء يف املعرفة بالذكر دون األنفس وإن كانت ألصق ألن اإلنسان مير عليه من زمنه برهة ال يعرف فيها 
أتعرف حممدا صلى اهللا عليه : وروي أن عمر قال لعبداهللا بن سالم. ال مير عليه وقت ال يعرف فيه ابنهنفسه، و

نعم وأكثر، بعث اهللا أمينه يف مسائه إىل أمينه يف أرضه بنعته فعرفته، وابين ال أدري ما : وسلم كما تعرف ابنك؟ فقال
  .كان من أمه
: وقيل. يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم، قاله جماهد وقتادة وخصيف} َيكُْتُمونَ الْحَقََّوإِنَّ فَرِيقاً ِمنُْهْم لَ{: قوله تعاىل

  .استقبال الكعبة، على ما ذكرنا آنفا
{ وقوله ] ١٤: النمل[} َوَجَحدُوا بَِها َواْسَتيْقََنْتَها أَنْفُُسُهْم{: ظاهر يف صحة الكفر عنادا، ومثله} َوُهْم َيْعلَُمونَ{

  ].٨٩: البقرة[} َءُهْم َما َعَرفُوا كَفَُروا بِِهفَلَمَّا َجا
  }الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمتَرِيَن{ ١٤٧: اآلية

وروي عن علي رضي اهللا . يعين استقبال الكعبة، ال ما أخربك به اليهود من قبلتهم} الَْحقُّ ِمْن َربَِّك{: قوله تعاىل
والرفع على االبتداء . ويصح نصبه على تقدير الزم احلق. أي يعلمون احلق" يعلمون"بـ  منصوبا" احلق"عنه أنه قرأ 

" األنبياء"فأما الذي يف : قال النحاس. أو على إضمار مبتدأ والتقدير هو احلق، أو على إضمار فعل، أي جاءك احلق
" البقرة"وبا، والفرق بينهما أن الذي يف سورة فال نعلم أحدا قرأه إال منص] ٢٤: األنبياء[} الَْحقَّ فَُهْم ُمعْرُِضونَ{

  .مبتدأ آية، والذي يف األنبياء ليس كذلك
: يقال. واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد أمته. أي من الشاكني} فَال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن{: قوله تعاىل

افع إحدامها باألخرى، ومنه املراء ألن كل واحد كذا إذا اعترضه اليقني مرة والشك أخرى فد] يف[امترى فالن 
وأنشد الطربي شاهدا على أن . واالمتراء يف الشيء الشك فيه، وكذا التماري. منهما يشك يف قول صاحبه



  :املمترين الشاكون قول األعشى
  ـن ركضا إذا ما السراب أرجحن... تدر على أسؤق املمتريـ 

املمترون يف البيت هم الذين ميرون اخليل بأرجلهم مهزا : عبيدة وغريه قالووهم يف هذا، ألن أبا : قال ابن عطية
  .لتجري كأهنم حيتلبون اجلري منها، وليس يف البيت معىن الشك كما قال الطربي

معىن الشك فيه موجود، ألنه حيتمل أن خيترب الفرس صاحبه هل هو على ما عهد من اجلري أم ال، لئال يكون : قلت
ومريت الفرس إذا : قال اجلوهري. يكون هذا عند أول شرائه فيجريه ليعلم مقدار جربهأصابه شيء، أو 

إذا مسحت : ومريت الناقة مريا. وقد تضم" بالكسر"واالسم املرية . استخرجت ما عنده من اجلري بسوط أو غريه
لشك، وقد تضم، وقرئ ا: واملرية. ، والضم غلط"بالكسر"وأمرت هي إذا در لبنها، واالسم املرية . ضرعها لتدر

  .هبما
َه َعلَى كُلِّ َشْيءٍ وَِلكُلٍّ وِْجَهةٌ ُهَو ُمَولِّيَها فَاْسَتبِقُوا الْخَْيرَاِت أَْيَن َما َتكُونُوا يَأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميعاً إِنَّ اللَّ{ ١٤٨: اآلية
  }قَِديٌر

  :فيه أربع مسائل
والوجهة واجلهة والوجه مبعىن واحد، واملراد . ة وزهنا فعلة من املواجهةالوجه} َوِلكُلٍّ وِْجهَةٌ{: قوله تعاىل: األوىل

  .القبلة، أي إهنم ال يتبعون قبلتك وأنت ال تتبع قبلتهم، ولكل وجهة إما حبق وإما هبوى
مولوها  هم: عائد على لفظ كل ال على معناه، ألنه لو كان على املعىن لقال" هو"} ُهَو مَُولِّيهَا{: قوله تعاىل: الثانية

ولكل صاحب : واملعىن. وجوههم، فاهلاء واأللف مفعول أول واملفعول الثاين حمذوف، أي هو موليها وجهه ونفسه
: وقال علي بن سليمان. ملة قبلة، صاحب القبلة موليها وجهه، على لفظ كل وهو قول الربيع وعطاء وابن عباس

والضمري على هذه القراءة لواحد، . على ما مل يسم فاعله" امواله"وقرأ ابن عباس وابن عامر . أي متوليها" موليها"
وحيتمل أن يكون على قراءة . أي ولكل واحد من الناس قبلة، الواحد موالها أي مصروف إليها، قاله الزجاج

  ضمري اسم اهللا عز وجل وإن مل جير له ذكر، إذ" هو"اجلماعة 

أن قوما قرؤوا : وحكى الطربي. لة قبلة اهللا موليها إياهلكل صاحب م: معلوم أن اهللا عز وجل فاعل ذلك واملعىن
وخطأها الطربي، وهي متجهة، أي فاستبقوا اخلريات لكل : قال ابن عطية. بإضافة كل إىل وجهة" ولكل وجهة"

ولكل "وقدم قول . وجهة والكموها، وال تعترضوا فيما أمركم بني هذه وهذه، أي إمنا عليكم الطاعة يف اجلميع
لالهتمام بالوجهة كما يقدم املفعول، وذكر أبو عمرو الداين هذه " فاستبقوا اخلريات: "ى األمر يف قولهعل" وجهة

للفرق بني عدة وزنة، ألن جهة ظرف، وتلك " وجهة"وسلمت الواو يف . القراءة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
. ب قوم إىل أنه اسم وليس مبصدروذه. ذهب قوم إىل أنه مصدر شذ عن القياس فسلم: وقال أبو علي. مصادر

  .وإذا أردت املصدر قلت جهة، وقد يقال اجلهة يف الظرف: وقال غري أيب علي
أي إىل اخلريات، فحذف احلرف، أي بادروا ما أمركم اهللا عز وجل من } فَاْسَتبِقُوا الَْخْيرَاِت{: قوله تعاىل: الثالثة

املبادرة واالستعجال إىل مجيع الطاعات بالعموم، فاملراد ما ذكر استقبال البيت احلرام، وإن كان يتضمن احلث على 
روى النسائي عن أيب هريرة . واملعىن املراد املبادرة بالصالة أول وقتها، واهللا تعاىل اعلم. من االستقبال لسياق اآلي

لذي يهدي البدنة مث إمنا مثل املهجر إىل الصالة كمثل ا: "رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
الذي على أثره كالذي يهدي البقرة مث الذي على أثره كالذي يهدي الكبش مث الذي على أثره كالذي يهدي 



وروى الدارقطين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول " . الدجاجة مث الذي على أثره كالذي يهدي البيضة
لصالة لوقتها وقد ترك من الوقت األول ما هو خري له من أهله إن أحدكم ليصلي ا: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وروى الدارقطين أيضا عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا . وأخرجه مالك عن حيىي بن سعيد قوله" . وماله
ا وروي أيض". يف"بإسقاط " أول وقتها"ويف حديث ابن مسعود ". خري األعمال الصالة يف أول وقتها: "عليه وسلم

أول الوقت : "عن إبراهيم بن عبدامللك عن أيب حمذورة عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  رضوان اهللا ووسط الوقت رمحة اهللا

رضوان اهللا أحب إلينا من عفوه، فإن رضوانه عن احملسنني : فقال أبو بكر: زاد ابن العريب" . وآخر الوقت عفو اهللا
وأما مالك . آخر الوقت أفضل، ألنه وقت الوجوب: وقال أبو حنيفة. ين، وهذا اختيار الشافعيوعفوه عن املقصر

: ففصل القول، فأما الصبح واملغرب فأول الوقت فيهما أفضل، أما الصبح فلحديث عائشة رضي اهللا عنها قالت
" طهن ما يعرفن من الغلسإن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات مبرو"

وأما املغرب فلحديث سلمة بن األكوع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي ". متلففات" -يف رواية  -
روى . وأما العشاء فتأخريها أفضل ملن قدر عليه. املغرب إذا غربت الشمس وتوارت باحلجاب، أخرجهما مسلم

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصالة العشاء اآلخرة، فخرج إلينا حني ليلة ننتظر رس] ذات[مكثنا : ابن عمر قال
إنكم لتنتظرون صالة ما : "ذهب ثلث الليل أو بعده، فال ندري أشيء شغله يف أهله أو غري ذلك، فقال حني خرج

خر النيب أ: ويف البخاري عن أنس قال" . ينتظرها أهل دين غريكم ولوال أن يثقل على أميت لصليت هبم هذه الساعة
كان النيب صلى اهللا : وقال أبو برزة. ، وذكر احلديث...صلى اهللا عليه وسلم صالة العشاء إىل نصف الليل مث صلى

غفلة فيستحب تأخريها قليال حىت يتأهبوا ] على[وأما الظهر فإهنا تأيت الناس . عليه وسلم يستحب تأخريها
: وقال ابن أيب أويس. ل يف كل صالة إال للظهر يف شدة احلرأول الوقت أفض: قال أبو الفرج قال مالك. وجيتمعوا

ويف صحيح البخاري . تلك صالة اخلوارج: وكان مالك يكره أن يصلي الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك، ويقول
كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فأراد املؤذن أن يؤذن للظهر، : وصحيح الترمذي عن أيب ذر الغفاري قال

حىت رأينا يفء التلول، فقال النيب صلى اهللا " أبرد: "مث أراد أن يؤذن فقال له" أبرد: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلمف
ويف صحيح مسلم عن أنس أن النيب " . إن شدة احلر من فيح جهنم فإذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة: "عليه وسلم

والذي جيمع بنب احلديثني ما رواه أنس أنه إذا كان احلر . شمسصلى اهللا عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت ال
  .أبرد بالصالة، وإذا كان الربد عجل

تأخري صالة الظهر يف شدة احلر، وهو قول ابن املبارك ] من أهل العلم[وقد اختار قوم : "قال أبو عيسى الترمذي
ينتاب أهله من البعد، فأما املصلي ] سجدام[إمنا اإلبراد بصالة الظهر إذا كان : قال الشافعي. وأمحد وإسحاق

ومعىن من : قال أبو عيسى. وحده والذي يصلي يف مسجد قومه فالذي أحب له أال يؤخر الصالة يف شدة احلر
ذهب إىل تأخري الظهر يف شدة احلر هو أوىل وأشبه باالتباع، وأما ما ذهب إليه الشافعي رمحه اهللا أن الرخصة ملن 

قال . مشقة على الناس، فإن يف حديث أيب ذر رضي اهللا عنه ما يدل على خالف ما قال الشافعيينتاب من البعد ولل
يا : "[كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فأذن بالل بصالة الظهر، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أبو ذر
لإلبراد يف ذلك الوقت معىن، الجتماعهم  فلو كان األمر على ما ذهب إليه الشافعي مل يكن" . أبرد مث أبرد] بالل

وال خالف يف مذهبنا أن تأخري . وأما العصر فتقدميها أفضل". يف السفر وكانوا ال حيتاجون أن ينتابوا من البعد



الصالة رجاء اجلماعة أفضل من تقدميها، فإن فضل اجلماعة معلوم، وفضل أول الوقت جمهول وحتصيل املعلوم أوىل 
  .قاله ابن العريب

يعين يوم القيامة مث وصف نفسه تعاىل } يأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميعاً{: شرط، وجوابه} أَْيَن َما َتكُونُوا{: قوله تعاىل: الرابعة
  .بالقدرة على كل شيء لتناسب الصفة مع ما ذكر من اإلعادة بعد املوت والبلى

الَْمْسجِِد الَْحَرامِ وَإِنَُّه لَلَْحقُّ ِمْن َربَِّك َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا  َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر{ -١٤٩: اآلية
  }َتْعَملُونَ
ئَالَّ َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوجَْهَك َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َوَحْيثُ َما كُنُْتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُمْ َشطَْرُه ِل{ -١٥٠: اآلية

  }َولََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ لنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم فَال َتْخَشوُْهْم َواْخَشوْنِي َولِأُِتمَّ نِْعمَِتي َعلَْيكُْمَيكُونَ ِل

مر باستقبال الكعبة هذا تأكيد لأل: قيل} َوِمْن حَْيثُ خََرْجَت فََولِّ َوْجَهَك شَطَْر الَْمْسجِِد الْحََرامِ{: قوله تعاىل
واهتمام هبا، ألن موقع التحويل كان صعبا يف نفوسهم جدا، فأكد األمر لريى الناس االهتمام به فيخف عليهم 

َوَحْيثُ {: مث قال. ول وجهك شطر الكعبة، أي عاينها إذا صليت تلقاءها: أراد باألول: وقيل. وتسكن نفوسهم إليه
" ومن حيث خرجت"مث قال } فََولُّوا ُوُجوَهكُْم شَطَْرُه{ئر املساجد باملدينة وغريها معاشر املسلمني يف سا} َما كُْنُتْم

  .يعين وجوب االستقبال يف األسفار، فكان هذا أمرا بالتوجه إىل الكعبة يف مجيع املواضع من نواحي األرض
: عن أنس بن مالك قال وقد روى الدارقطين. هذا القول أحسن من األول، ألن فيه محل كل آية على فائدة: قلت

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا كان يف سفر فأراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة وكرب مث صلى حيث 
وذهب مالك إىل أنه ال يلزمه االستقبال، . أخرجه أبو داود أيضا، وبه قال الشافعي وأمحد وأبو ثور. توجهت به

: قال.. ى اهللا عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إىل املدينة على راحلتهكان رسول اهللا صل: حلديث ابن عمر قال
  وقد تقدم] ١١٥: البقرة[} فَأَْيَنَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه{وفيه نزل 

وال تعارض بني احلديثني، ألن هذا من باب املطلق واملقيد، فقول الشافعي أوىل، وحديث أنس يف ذلك : قلت
علم اهللا أن كل الناس ال : روى أن جعفر بن حممد سئل ما معىن تكرير القصص يف القرآن؟ فقالوي. حديث صحيح

حيفظ القرآن، فلو مل تكن القصة مكررة جلاز أن تكون عند بعض الناس وال تكون عند بعض، فكررت لتكون عند 
  من حفظ البعض

وحجتهم . هم مشركو العرب: قال جماهد} الَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهْملِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ إِ{: قوله تعاىل
لِئَالَّ {معىن : وقيل]. ١٤٢: البقرة[} قُلْ ِللَِّه الَْمشْرُِق وَالَْمْغرُِب{: راجعت قبلتنا، وقد أجيبوا عن هذا بقوله: قوهلم

َوَحْيثُ {: استقبال الكعبة ولستم تروهنا، فلما قال عز وجلقد أمرمت ب: لئال يقولوا لكم} َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ
  َما كُْنُتْم فََولُّوا

ههنا مبعىن الواو، أي والذين ظلموا، فهو استثناء مبعىن الواو، " إال"إن : وقال أبو عبيدة. زال هذا} ُوُجوَهكُْم َشطْرَُه
  :ومنه قول الشاعر

   دار مروانادار اخلليفة إال... ما باملدينة دار غري واحدة 
إِالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت فَلَُهْم أَْجٌر غَْيُر {: إال دار اخلليفة ودار مروان، وكذا قيل يف قوله تعاىل: كأنه قال
هذا خطأ عند احلذاق من النحويني، وفيه : وأبطل الزجاج هذا القول وقال. أي الذين آمنوا] ٦: التني[} َمْمُنوٍن
والقول عندهم أن هذا استثناء ليس من األول، أي لكن . وما بعدها مستغىن عن ذكرمها" إال"ن املعاين، وتكون بطال



وَِلكُلٍّ {: أي عرفكم اهللا أمر االحتجاج يف القبلة يف قوله: قال أبو إسحاق الزجاج. الذين ظلموا منهم فإهنم حيتجون
مالك : إال من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له، كما تقول} ِللنَّاسِ َعلَْيكُمْ ُحجَّةٌِلئَلَّا َيكُونَ } {وِْجَهةٌ ُهَو ُمَولِّيهَا

علي حجة إال الظلم أو إال أن تظلمين، أي مالك حجة البتة ولكنك تظلمين، فسمى ظلمه حجة ألن احملتج به مساه 
جة إال على الذين ظلموا، جيوز أن يكون املعىن لئال يكون للناس عليكم ح: وقال قطرب. حجة وإن كانت داحضة

استثناء متصل، روي معناه عن ابن عباس " إال الذين: "وقالت فرقة". عليكم"فالذين بدل من الكاف وامليم يف 
نفى اهللا أن يكون ألحد حجة على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يف استقباهلم : وغريه، واختاره الطربي وقال

ما والهم، وحتري حممد يف دينه، وما توجه : حيث قالوا. عليكم إال احلجة الداحضةال حجة ألحد : واملعىن. الكعبة
واحلجة . إىل قبلتنا إال أنا كنا أهدى منه، وغري ذلك من األقوال اليت مل تنبعث إال من عابد وثن أو يهودي أو منافق

: وقال ابن عطية. يث كانت من ظلمةومساها اهللا حجة وحكم بفسادها ح. مبعىن احملاجة اليت هي املخاصمة واجملادلة
لكن الذين : وقيل إن االستثناء منقطع، وهذا على أن يكون املراد بالناس اليهود، مث استثىن كفار العرب، كأنه قال

رجع حممد : واملعىن لكن الذين ظلموا، يعين كفار قريش يف قوهلم. يرد هذا التأويل" منهم"ظلموا حياجونكم، وقوله 
  إىل قبلتنا

وقرأ ابن عباس وزيد بن علي وابن . ويدخل يف ذلك كل من تكلم يف النازلة من غري اليهود. ريجع إىل ديننا كلهوس
ابتداء، أو على " الذين ظلموا"بفتح اهلمزة وختفيف الالم على معىن استفتاح الكالم، فيكون " أال الذين ظلموا"زيد 

  منصوبا بفعل مقدر" الذين"معىن اإلغراء، فيكون 
: واخلوف. اخلشية أصلها طمأنينة يف القلب تبعث على التوقي} َواْخَشوْنِي{يريد الناس } فَال َتْخَشوُْهْم{: ه تعاىلقول

ومعىن اآلية التحقري لكل من سوى اهللا تعاىل، واألمر . فزع القلب ختف له األعضاء، وخلفة األعضاء به مسي خوفا
  .بإطراح أمرهم ومراعاة أمر اهللا تعاىل

مقطوع يف موضع : وقيل. أي وألن أمت، قاله األخفش" لئال يكون"معطوف على } َوِلأُِتمَّ نِْعمَِتي َعلَْيكُْم{: عاىلقوله ت
وإمتام النعمة اهلداية إىل . وألمت نعميت عليكم عرفتكم قبليت، قاله الزجاج: رفع باالبتداء واخلرب مضمر، التقدير

} َولََعلَّكُْم تَْهَتُدونَ{. ومل تتم نعمة اهللا على عبد حىت يدخله اجلنة: ريقال سعيد بن جب. دخول اجلنة: القبلة، وقيل
  .تقدم
ةَ َوُيَعلُِّمكُْم َما كََما أَْرَسلَْنا ِفيكُْم َرُسوالً مِْنكُْم َيْتلُو َعلَْيكُْم آَياِتَنا َوُيزَكِّيكُْم َوُيَعلُِّمكُمُ الِْكتَاَب َوالِْحكَْم{ ١٥١: اآلية

  }َتْعلَُمونَ لَْم َتكُونُوا
وألمت نعميت عليكم إمتاما مثل : الكاف يف موضع نصب على النعت ملصدر حمذوف، املعىن} كََما أَْرَسلَْنا{: قوله تعاىل

وهذا أحسن األقوال، أي وألمت نعميت عليكم يف بيان سنة إبراهيم عليه : قال ابن عطية. ما أرسلنا، قاله الفراء
هي يف موضع نصب على احلال، : وقيل. ملعىن ولعلكم هتتدون اهتداء مثل ما أرسلناا: وقيل. السالم مثل ما أرسلنا

والتشبيه واقع على أن النعمة يف القبلة كالنعمة يف الرسالة، وأن الذكر . وألمت نعميت عليكم يف هذه احلال: واملعىن
  ي فاذكروينمعىن الكالم على التقدمي والتأخري، أ: وقيل. املأمور به يف عظمه كعظم النعمة

أي كما أرسلنا فيكم رسوال تعرفونه بالصدق فاذكروين . كما أرسلنا روي عن علي رضي اهللا عنه واختاره الزجاج
  .على هذا القول جائز" هتتدون"والوقف على . بالتوحيد والتصديق به

عليكم فاذكروين وهذا اختيار الترمذي احلكيم يف كتابه، أي كما فعلت بكم هذا من املنن اليت عددهتا : قلت



لَِئْن َشكَرُْتمْ {: بالشكر أذكركم باملزيد، ألن يف ذكركم ذلك شكرا يل، وقد وعدتكم باملزيد على الشكر، وهو قوله
ويف آخر ] ٥: األنفال[} كََما أَْخَرَجَك رَبَُّك{هنا، ويف األنفال " كما"، فالكاف يف قوله ]٧: إبراهيم[} َألزِيَدنَّكُْم

  .متعلقة مبا بعده، على ما يأيت بيانه] ٩٠: احلجر[} زَلَْنا َعلَى الُْمقَْتِسِمَنيكََما أَْن{احلجر 
  }فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُْم َواْشكُرُوا ِلي َوال َتكْفُُروِن{ ١٥٢: اآلية
  }ابِرِيَنَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعيُنوا بِالصَّْبرِ َوالصَّالِة إِنَّ اللََّه َمَع الصَّ{ ١٥٣: اآلية

وأصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور . أمر وجوابه، وفيه معىن اجملازاة فلذلك جزم} فَاذْكُُرونِي أَذْكُْركُْم{: قوله تعاىل
ومسي الذكر باللسان ذكرا ألنه داللة على الذكر القليب، غري أنه ملا كثر إطالق الذكر على القول . والتيقظ له

  .هماللساين صار هو السابق للف
الذكر طاعة اهللا، فمن مل : وقال أيضا. اذكروين بالطاعة أذكركم بالثواب واملغفرة، قاله سعيد بن جبري: ومعىن اآلية

من أطاع اهللا : "يطعه مل يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
لخري ومن عصى اهللا فقد نسي اهللا وإن كثر صالته وصومه وصنيعه فقد ذكر اهللا وإن أقل صالته وصومه وصنيعه ل

إين ألعلم الساعة : وقال أبو عثمان النهدي. له" أحكام القرآن"، ذكره أبو عبداهللا حممد بن خويز منداد يف " للخري
ليس : وقال السدي} كُْمفَاذْكُرُونِي أَذْكُْر{: ومن أين تعلمها؟ قال يقول اهللا عز وجل: اليت يذكرنا اهللا فيها، قيل له

من عبد يذكر اهللا إال ذكره اهللا عز وجل، ال يذكره مؤمن إال ذكره اهللا برمحته، وال يذكره كافر إال ذكره اهللا 
امحدوا اهللا تعاىل على أن زين جارحة : نذكر اهللا وال جند يف قلوبنا حالوة؟ فقال: وسئل أبو عثمان فقيل له. بعذاب

  من ذكر اهللا تعاىل ذكرا على احلقيقة نسي يف جنب ذكره: ذو النون املصري رمحه اهللا وقال. من جواركم بطاعته

ما عمل : وقال معاذ بن جبل رضي اهللا عنه. كل شيء، وحفظ اهللا عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء
. خرجها األئمة واألحاديث يف فضل الذكر وثوابه كثرية. ابن آدم من عمل أجنى له من عذاب اهللا من ذكر اهللا

إن شرائع اإلسالم قد كثرت : روى ابن ماجة عن عبداهللا بن بسر أن أعرابيا قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وخرج عن أيب هريرة عن " . ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهللا عز وجل: "علي فأنبئين منها بشيء أتشبث به، قال

وسيأيت " . عز وجل يقول أنا مع عبدي إذا هو ذكرين وحتركت يب شفتاهإن اهللا : "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وأن املراد ] ٤١: األحزاب[} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُرُوا اللََّه ِذكْراً كَِثرياً{: هلذا الباب مزيد بيان عند قوله تعاىل

  .ذكر القلب الذي جيب استدامته يف عموم احلاالت
شكرتك وشكرت لك، ونصحتك ونصحت لك، : قال الفراء يقال} كُرُوا ِلي َوال َتكْفُُروِنَواْش{: قوله تعاىل

فشكر العبد هللا تعاىل . والشكر معرفة اإلحسان والتحدث به، وأصله يف اللغة الظهور، وقد تقدم. والفصيح األول
ال أن شكر العبد نطق باللسان ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه، وشكر احلق سبحانه للعبد ثناؤه عليه بطاعته له، إ

  وإقرار بالقلب بإنعام الرب مع الطاعات
وحذفت الياء ألهنا رأس آية، . هني، ولذلك حذفت منه نون اجلماعة، وهذه نون املتكلم} َوال َتكْفُُروِن{: قوله تعاىل

وقد مضى القول . لتكذيبفالكفر هنا ستر النعمة ال ا. وإثباهتا أحسن يف غري القرآن، أي ال تكفروا نعميت وأيادي
  .يف الكفر لغة

  }َوال َتقُولُوا ِلَمْن ُيقَْتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَمَْواٌت َبلْ أَْحَياٌء وَلَِكْن ال َتشُْعُرونَ{ ١٥٤: اآلية
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

} َزقُونََوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَمَْواتاً َبلْ أَْحَياٌء ِعْندَ َربِّهِْم يُْر{: هذا مثل قوله تعاىل يف اآلية األخرى
  .، وهناك يأيت الكالم يف الشهداء وأحكامهم، إن شاء اهللا تعاىل]١٦٩: آل عمران[

فيجوز أن حييي الكفار ليعذهبم، ويكون فيه دليل  -على ما يأيت  -وإذا كان اهللا تعاىل حيييهم بعد املوت لريزقهم 
سيحيون، إذ لو كان كذلك مل يكن بني  والشهداء أحياء كما قال اهللا تعاىل، وليس معناه أهنم. على عذاب القرب

واملؤمنون يشعرون } وَلَِكْن ال َتْشُعُرونَ{: ويدل على هذا قوله تعاىل. الشهداء وبني غريهم فرق إذ كل أحد سيحيا
أي هم أموات وهم أحياء، وال يصح " بل أحياء"على إضمار مبتدأ، وكذلك " أموات"وارتفع . أهنم سيحيون

  .قلت كالما وحجة: ليس بينه وبينه تناسب، كما يصح يف قولك إعمال القول فيه ألنه
  }ابِرِيَنوَلََنْبلُوَنَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن الَْخْوِف وَالُْجوعِ َوَنقْصٍ ِمَن الْأَْموَالِ َوالْأَنْفُسِ َوالثََّمرَاِت َوَبشِّرِ الصَّ{ ١٥٥: اآلية

ملا ضمت إىل النون الثقيلة : وقال غريه. ند سيبويه اللتقاء الساكننيهذه الواو مفتوحة ع} َولََنْبلُوَنَّكُْم{: قوله تعاىل
واملعىن لنمتحننكم . وأصله احملنة، وقد تقدم. والبالء يكون حسنا ويكون سيئا. بين الفعل فصار مبنزلة مخسة عشر

ليكون آية ملن بعدهم إمنا ابتلوا هبذا : وقيل. لنعلم اجملاهد والصابر علم معاينة حىت يقع عليه اجلزاء، كما تقدم
أعلمهم هبذا ليكونوا على يقني منه أنه يصيبهم، : وقيل. فيعلموا أهنم إمنا صربوا على هذا حني وضح هلم احلق

  فيوطنوا أنفسهم عليه فيكونوا أبعد هلم من اجلزع، وفيه تعجيل ثواب اهللا تعاىل على العز وتوطني النفس
وقرأ اجلمهور بالتوحيد، أي . على اجلمع" بأشياء"وقرأ الضحاك . اجلمعلفظ مفرد ومعناه } بَِشْيٍء{: قوله تعاىل

أي خوف العدو والفزع يف القتال، قاله ابن } ِمَن الْخَْوِف{بشيء من هذا وشيء من هذا، فاكتفى باألول إجيازا 
  هو خوف: وقال الشافعي. عباس

هو اجلوع يف شهر : وقال الشافعي. بن عباسيعين اجملاعة باجلدب والقحط، يف قول ا} َوالْجُوعِ{اهللا عز وجل 
بالزكاة : وقال الشافعي. باجلوائح املتلفة: وقيل. بسبب االشتغال بقتال الكفار} َونَقْصٍ ِمَن اَألْموَالِ{رمضان 
قال } َوالثَّمََراِت{يعين باألمراض : وقال الشافعي. بالقتل واملوت يف اجلهاد: قال ابن عباس} وَاَألنْفُسِ{. املفروضة
املراد قلة : وقال ابن عباس. املراد موت األوالد، وولد الرجل مثرة قلبه، كما جاء يف اخلرب، على ما يأيت: الشافعي

  .النبات وانقطاع الربكات
لكن ال . والصرب أصله احلبس، وثوابه غري مقدر، وقد تقدم. أي بالثواب على الصرب} َوَبشِّرِ الصَّابِرِيَن{: قوله تعاىل
إمنا : " ك إال بالصرب عند الصدمة األوىل، كما روى البخاري عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاليكون ذل

وأخرجه مسلم أمت منه، أي إمنا الصرب الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه إمنا " . الصرب عند الصدمة األوىل
بته يف مقام الصرب، وأما إذا بردت حرارة املصيبة هو عند هجوم املصيبة وحرارهتا، فإنه يدل على قوة القلب وتث

. جيب على كل عاقل أن يلتزم عند املصيبة ما ال بد لألمحق منه بعد ثالث: فكل أحد يصرب إذ ذاك، ولذلك قيل
صرب عن : والصرب صربان. صار الصرب عيشا} َوَبشِّرِ الصَّابِرِيَن{: ملا قال تعاىل: وقال سهل بن عبداهللا التستري

فإذا صرب عن معصية اهللا وصرب على طاعة اهللا أورثه اهللا . ية اهللا، فهذا جماهد، وصرب على طاعة اهللا، فهذا عابدمعص



الصرب : وقال اخلواص. الرضا بقضائه، وعالمة الرضا سكون القلب مبا ورد على النفس من املكروهات واحملبوبات
الصرب هو االستعانة : وقال ذو النون املصري. ك الشكوىالصرب تر: وقال رومي. الثبات على أحكام الكتاب والسنة

الصرب حدة أال تعترض على التقدير، فأما إظهار البلوى على غري وجه الشكوى : وقال األستاذ أبو علي. باهللا تعاىل
: مع أخرب عنه أنه قال] ٤٤: ص[} إِنَّا َوَجْدَناهُ َصابِراً نِْعَم الَْعْبُد{: فال ينايف الصرب، قال اهللا تعاىل يف قصة أيوب

  ].٨٣: األنبياء[} َمسَّنَِي الضُّرُّ{

  }الَِّذيَن إِذَا أَصَاَبتُْهْم ُمِصيَبةٌ قَالُوا إِنَّا ِللَِّه وَإِنَّا إِلَْيِه رَاجُِعونَ{ -١٥٦: آلية
  }َتُدونَأُولَِئَك َعلَْيهِْم َصلَوَاٌت ِمْن َربِّهِْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْه{ -١٥٧: اآلية

  :فيه ست مسائل
واملصيبة . أصابه إصابة ومصابة ومصابا: كل ما يؤذي املؤمن ويصيبه، يقال: املصيبة} ُمِصيبَةٌ{: قوله تعاىل: األوىل

وأمجعت العرب على مهز املصائب، وأصله الواو، كأهنم . مثل املصيبة" بضم الصاد"واملصوبة . واحدة املصائب
  :واملصاب اإلصابة، قال الشاعر. مع على مصاوب، وهو األصلشبهوا األصلي بالزائد، وجي
  أهدى السالم حتية ظلم... أسليم إن مصابكم رجال 

النكبة ينكبها اإلنسان وإن صغرت، وتستعمل يف : واملصيبة. وصاب السهم القرطاس يصيب صيبا، لغة يف أصابه
" إنا هللا وإنا إليه راجعون: " ذات ليلة فقال الشر، روى عكرمة أن مصباح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انطفأ

  ".نعم كل ما آذى املؤمن فهو مصيبة: "أمصيبة هي يا رسول اهللا؟ قال: فقيل
هذا ثابت معناه يف الصحيح، خرج مسلم عن أيب سعيد وعن أيب هريرة رضي اهللا عنهما أهنما مسعا رسول اهللا : قلت

من وصب وال نصب وال سقم وال حزن حىت اهلم يهمه إال كفر به  ما يصيب املؤمن: " صلى اهللا عليه وسلم يقول
  " .من سيئاته

خرج ابن ماجة يف سننه حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع بن اجلراح عن هشام ابن زياد عن أمه عن : الثانية
ذكر مصيبته فأحدث من أصيب مبصيبة ف: " فاطمة بنت احلسني عن أبيها قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  "استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب اهللا له من األجر مثله يوم أصيب

من أعظم املصائب املصيبة يف الدين، ذكر أبو عمر عن الفريايب قال حدثنا فطر بن خليفة حدثنا عطاء بن أيب : الثالثة
ر مصابه يب فإهنا من أعظم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذك: "رباح قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وأسند . ، فذكر مثله سواء...أنبأنا فطر: أخرجه السمرقندي أبو حممد يف مسنده، أخربنا أبو نعيم قال" . املصائب
وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ألن املصيبة به أعظم من كل : قال أبو عمر. مثله عن مكحول مرسال

وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب . وم القيامة، انقطع الوحي وماتت النبوةمصيبة يصاب هبا املسلم بعده إىل ي
ما نفضنا أيدينا من التراب من قرب رسول اهللا : قال أبو سعيد. وغري ذلك، وكان أول انقطاع اخلري وأول نقصانه

  :ث حيث يقولولقد أحسن أبو العتاهية يف نظمه معىن هذا احلدي. صلى اهللا عليه وسلم حىت أنكرنا قلوبنا
  واعلم بأن املرء غري خملد... اصرب لكل مصيبة وجتلد 

  وترى املنية للعباد مبرصد... أو ما ترى أن املصائب مجة 
  هذا سبيل لست فيه بأوحد... من مل يصب ممن ترى مبصيبة؟ 

  فاذكر مصابك بالنيب حممد... فإذا ذكرت حممدا ومصابه 



جعل اهللا تعاىل هذه الكلمات ملجأ لذوي املصائب، وعصمة } ا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيِه رَاجُِعونَقَالُوا إِنَّ{ : قوله تعاىل -الرابعة
َوإِنَّا إِلَْيهِ {: وقوله. توحيد وإقرار بالعبودية وامللك} إِنَّا ِللَِّه{: ملا مجعت من املعاين املباركة، فإن قوله: للممتحنني
قال سعيد بن . بعث من قبورنا، واليقني أن رجوع األمر كله إليه كما هو لهإقرار باهللك على أنفسنا وال} رَاجُِعونَ

  يا أسفي على يوسف: مل تعط هذه الكلمات نبيا قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب ملا قال: جبري رمحه اهللا تعاىل
روج أخذ بيدي دفنت ابين سنانا، وأبو طلحة اخلوالين على شفري القرب، فلما أردت اخل: قال أبو سنان -اخلامسة

إذا مات : "أال أبشرك يا أبا سنان، حدثين الضحاك عن أيب موسى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: فأنشطين وقال
ولد العبد قال اهللا ملالئكته أقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول أقبضتم مثرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال 

  عبدي

وروى مسلم عن أم سلمة " . اهللا تعاىل ابنوا لعبدي بيتا يف اجلنة ومسوه بيت احلمد فيقولون محدك واسترجع فيقول
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اهللا عز وجل إنا هللا : "قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

فهذا تنبيه على قوله " . خريا منهاوإنا إليه راجعون اللهم أجرين يف مصيبيت وأخلف يل خريا منها إال أخلف اهللا له 
إما باخللف كما أخلف اهللا ألم سلمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ] ١٥٥: البقرة[} َوَبشِّرِ الصَّابِرِيَن{: تعاىل

  .وإما بالثواب اجلزيل، كما يف حديث أيب موسى، وقد يكون هبما. فإنه تزوجها ملا مات أبو سلمة زوجها
هذه نعم من اهللا عز وجل على الصابرين } أُولَِئَك َعلَْيهِمْ َصلَوَاٌت ِمْن َربِّهِْم َوَرْحمَةٌ{: قوله تعاىل -السادسة

الصالة من : وقال الزجاج. عفوه ورمحته وبركته وتشريفه إياه يف الدنيا واآلخرة: وصالة اهللا على عبده. املسترجعني
لى امليت إمنا هو الثناء عليه والدعاء له، وكرر الرمحة ملا ومن هذا الصالة ع. اهللا عز وجل الغفران والثناء احلسن

أَْم َيْحَسُبونَ أَنَّا ال {، وقوله ]١٥٩: البقرة[} ِمَن الَْبيَِّناِت َوالُْهَدى{: اختلف اللفظ تأكيدا وإشباعا للمعىن، كما قال
  :وقال الشاعر]. ٨٠: الزخرف[} َنْسَمُع سِرَُّهْم وََنجَْواُهْم

  رب كرمي وشفيع مطاع... وأشياعه صلى على حيىي 
نعم العدالن ونعم : ويف البخاري وقال عمر رضي اهللا عنه. أراد بالرمحة كشف الكربة وقضاء احلاجة: وقيل

اٌت ِمْن رَبِّهِْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَِئكَ الَِّذيَن إِذَا أََصابَْتُهْم ُمصِيَبةٌ قَالُوا إِنَّا ِللَِّه وَإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ أُولَِئَك َعلَْيهِْم َصلََو{: العالوة
: إىل استحقاق الثواب وإجزال األجر، وقيل: قيل. أراد بالعدلني الصالة والرمحة، وبالعالوة االهتداء} ُهُم الُْمهَْتُدونَ

  .إىل تسهيل املصائب وختفيف احلزن
ْن َحجَّ الَْبْيَت أَوِ اْعَتَمَر فَال جَُناَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوََّف بِهَِما َوَمْن إِنَّ الصَّفَا َوالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه فََم{ ١٥٨: اآلية

  }َتطَوَّعَ َخْيراً فَإِنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم

  :فيه تسع مسائل
كنا نرى أهنما من : سألت أنس بن مالك عن الصفا واملروة فقال: روى البخاري عن عاصم بن سليمان قال: األوىل

إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج {: ر اجلاهلية، فلما كان اإلسالم أمسكنا عنهما، فأنزل اهللا عز وجلأم
قلت لعائشة ما أرى على أحد مل : "وخرج الترمذي عن عروة قال} البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما

بئس ما قلت يا ابن أخيت، طاف رسول اهللا صلى : قالتف. يطف بني الصفا واملروة شيئا، وما أبايل أال أطوف بينهما
اهللا عليه وسلم وطاف املسلمون، وإمنا كان من أهل ملناة الطاغية اليت باملشلل ال يطوفون بني الصفا واملروة، فأنزل 

ولو كانت } َر فَال ُجنَاَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوََّف بِهِمَاإِنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ ِمْن َشعَاِئرِ اللَِّه فََمْن َحجَّ الْبَْيَت أَوِ اْعَتَم{: اهللا تعاىل



فذكرت ذلك أليب بكر بن عبدالرمحن بن : قال الزهري"" فال جناح عليه أال يطوف هبما: "كما تقول لكانت
إمنا كان من ال : إن هذا لعلم، ولقد مسعت رجاال من أهل العلم يقولون: احلارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال

وقال آخرون من . بني الصفا واملروة من العرب يقولون إن طوافنا بني هذين احلجرين من أمر اجلاهليةيطوف 
إِنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئرِ {: ومل نؤمر به بني الصفا واملروة، فأنزل اهللا تعاىل] بالبيت[إمنا أمرنا بالطواف : األنصار

أخرجه ". هذا حديث حسن صحيح: "قال. فأراها قد نزلت يف هؤالء وهؤالء: قال أبو بكر بن عبدالرمحن} اللَِّه
قالت عائشة وقد سن رسول : "} إِنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه{البخاري مبعناه، وفيه بعد قوله فأنزل اهللا تعاىل 

، مث أخربت أبا بكر بن عبدالرمحن "بينهما اهللا صلى اهللا عليه وسلم الطواف بينهما، فليس ألحد أن يترك الطواف
 -إال من ذكرت عائشة  -إن هذا لعلم ما كنت مسعته، ولقد مسعت رجاال من أهل العلم يذكرون أن الناس : فقال

ممن كان يهل مبناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا واملروة، فلما ذكر اهللا تعاىل الطواف بالبيت ومل يذكر الصفا واملروة 
يا رسول اهللا، كنا نطوف بالصفا واملروة، وإن اهللا أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل : ن قالوايف القرآ

  علينا من حرج أن

فأمسع هذه : قال أبو بكر. اآلية} إِنَّ الصَّفَا َوالَْمرَْوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه{: نطوف بالصفا واملروة؟ فأنزل اهللا عز وجل
يف الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا يف اجلاهلية بالصفا واملروة، والذين يطوفون مث : ني كليهمااآلية نزلت يف الفريق

حترجوا أن يطوفوا هبما يف اإلسالم، من أجل أن اهللا تعاىل أمر بالطواف بالبيت، ومل يذكر الصفا حىت ذكر ذلك بعد 
سألت أنس بن مالك عن الصفا : "قالوروى الترمذي عن عاصم بن سليمان األحول ". ما ذكر الطواف بالبيت

إِنَّ الصَّفَا َوالَْمرَْوةَ {: كانا من شعائر اجلاهلية، فلما كان اإلسالم أمسكنا عنهما، فأنزل اهللا عز وجل: واملروة فقال
َمْن َتطَوََّع خَْيراً فَإِنَّ اللََّه {مها تطوع : قال} ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه فََمْن َحجَّ الْبَْيَت أَوِ اْعَتَمَر فَال ُجنَاَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوََّف بِهِمَا

كان يف اجلاهلية شياطني : وعن ابن عباس قال. خرجه البخاري أيضا. هذا حديث حسن صحيح: قال} َشاِكٌر َعِليٌم
نطوف بني يا رسول اهللا، ال : تعزف الليل كله بني الصفا واملروة وكان بينهما آهلة، فلما ظهر اإلسالم قال املسلمون

وعلى املروة " إسافا"كان على الصفا يف اجلاهلية صنم يسمى : وقال الشعيب. الصفا واملروة فإهنما شرك، فنزلت
  .فكانوا ميسحوهنما إذا طافوا، فامتنع املسلمون من الطواف بينهما من أجل ذلك، فنزلت اآلية" نائلة"صنم يسمى 

هو هنا جبل مبكة معروف، وكذلك املروة جبل أيضا، ولذلك أصل الصفا يف اللغة احلجر األملس، و: الثانية
وذكر الصفا ألن آدم املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وقف عليه فسمي به، ووقفت حواء . أخرجهما بلفظ التعريف

وعلى ] إسافا[كان على الصفا صنم يسمى : وقال الشعيب. على املروة فسميت باسم املرأة، فأنث لذلك، واهللا اعلم
فاطرد ذلك يف التذكري والتأنيث وقدم املذكر، وهذا حسن، ألن األحاديث املذكورة تدل ] نائلة[ة صنم يدعى املرو

وزعم أهل . وما كان كراهة من كره الطواف بينهما إال من أجل هذا، حىت رفع اهللا احلرج يف ذلك. على هذا املعىن
  الكتاب أهنما زنيا يف الكعبة فمسخهما اهللا حجرين

": مقصور"والصفا . على الصفا واملروة ليعترب هبما، فلما طالت املدة عبدا من دون اهللا، واهللا تعاىل أعلمفوضعهما 
قال . وأصفاء على مثل أرحاء" بضم الصاد"الصفا اسم مفرد، ومجعه صفي : وقيل. مجع صفاة، وهي احلجارة امللس

  :الراجز
  مواقع الطري على الصفي... كأن متنيه من النفي 

واحدة "واملروة . من شروط الصفا البياض والصالبة، واشتقاقه من صفا يصفو، أي خلص من التراب والطني :وقيل



والصحيح أن املرو احلجارة صليبها ورخوها الذي . وقد قيل إهنا الصالب. وهي احلجارة الصغار اليت فيها لني" املرو
  :قال الشاعر. ليباملرو أكثر ويقال يف الص: يتشظى وترق حاشيته، ويف هذا يقال

  فإذا ما صادف املرو رضخ... وتوىل األرض خفا ذابال 
  :وقال أبو ذؤيب

  بصفا املشقر كل يوم تقرع... حىت كأين للحوادث مروة 
  .حجارة بيض براقة تكون فيها النار: وقيل. إهنا احلجارة السود: وقد قيل
املتعبدات اليت : والشعائر. ه ومواضع عباداته، وهي مجع شعريةأي من معامل} ِمْن شََعاِئرِ اللَِّه{: قوله تعاىل: الثالثة

أشعر اهلدي أعلمه : العالمة، يقال: والشعار. أشعرها اهللا تعاىل، أي جعلها أعالما للناس، من املوقف والسعي والنحر
  :أشعرت أي أعلمت، وقال الكميت: بغرز حديدة يف سنامه، من قولك

  ر قربان هبم يتقربشعائ... نقلهم جيال فجيال تراهم 

  :وأصل احلج القصد، قال الشاعر. أي قصد} فََمْن َحجَّ الَْبْيَت{: قوله تعاىل: الرابعة
  حيجون سب الزبرقان املزعفرا... فأشهد من عوف حلوال كثرية 

  :ل وسبك أيضا الذي يسابك، قال الشاعر.الكثري السباب" بالكسر"السب : قال أبو عبيدة. لفظ مشترك: السب
  إن سيب من الرجال الكرمي... تسبنين فلست بسيب ال 

  :والسب أيضا اخلمار، وكذلك العمامة، قال املخبل السعدي
  حيجون سب الزبرقان املزعفرا

  :والسب أيضا احلبل يف لغة هذيل، قال أبو ذؤيب
  جبرداء مثل الوكف يكبو غراهبا... تدىل عليها بني سب وخيطة 

وحج . ان رقيقة، والسبيبة مثله، واجلمع السبوب والسبائب، قاله اجلوهريشقة كت: والسب. احلبال: والسبوب
  :الطبيب الشجة إذا سربها بامليل، قال الشاعر

  حيج مأمومة يف قعرها جلف
  مث اختص هذا االسم بالقصد إىل البيت احلرام ألفعال خمصوصة. اخنسف أسفلها: تلجفت البئر. اخلسف: اللجف
  :الزيارة، قال الشاعر: أي زار والعمرة} اْعَتمََر أَوِ{: قوله تعاىل: اخلامسة

  مغزى بعيدا من بعيد وضرب... لقد مسا ابن معمر حني اعتمر 

وأصله من اجلنوح وهو امليل، ومنه اجلوانح لألعضاء . أي ال إمث} فَال ُجَناَح َعلَْيِه{: قوله تعاىل: السادسة
ال جناح عليك : وحتقيق القول فيه أن قول القائل: "ابن العريب قال. وقد تقدم تأويل عائشة هلذه اآلية. العوجاجها

فَال {: ال جناح عليك أال تفعل، إباحة لترك الفعل، فلما مسع عروة قول اهللا تعاىل: وقوله. أن تفعل، إباحة الفعل
يعة مطبقة على أن الطواف ال هذا دليل على أن ترك الطواف جائز، مث رأى الشر: قال} ُجَناَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوََّف بِهِمَا

} فَال ُجنَاَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوََّف بِهِمَا{: ليس قوله: فقالت له عائشة. رخصة يف تركه فطلب اجلمع بني هذين املتعارضني
فلم يأت هذا " فال جناح عليه أال يطوف هبما"دليال على ترك الطواف، إمنا كان يكون دليال على تركه لو كان 

حة ترك الطواف، وال فيه دليل عليه، وإمنا جاء إلفادة إباحة الطواف ملن كان يتحرج منه يف اجلاهلية، أو اللفظ إلبا
ملن كان يطوف به يف اجلاهلية قصدا لألصنام اليت كانت فيه، فأعلمهم اهللا سبحانه أن الطواف ليس مبحظور إذا مل 



  ".يقصد الطائف قصدا باطال
وهي قراءة ابن مسعود، ويروى " فال جناح عليه أال يطوف هبما"عباس أنه قرأ فقد روى عطاء عن ابن : فإن قيل

واجلواب أن ذلك خالف ما يف املصحف، وال يترك ما قد . أهنا يف مصحف أيب كذلك، ويروى عن أنس مثل هذا
. ثبت يف املصحف إىل قراءة ال يدرى أصحت أم ال، وكان عطاء يكثر اإلرسال عن ابن عباس من غري مساع

  :زائدة للتوكيد، كما قال" ال"والرواية يف هذا عن أنس قد قيل إهنا ليست باملضبوطة، أو تكون 
  ملا رأين الشمط القفندرا... وما ألوم البيض أال تسخرا 

َواتَِّخذُوا {: روى الترمذي عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قدم مكة فطاف بالبيت سبعا فقرأ: السابعة
" نبدأ مبا بدأ اهللا به: "وصلى خلف املقام، مث أتى احلجر فاستلمه مث قال] ١٢٥: البقرة[} امِ إِْبَراهِيَم ُمَصلًّىِمْن َمقَ

  إِنَّ الصَّفَا َوالَْمْرَوةَ مِْن{: فبدأ بالصفا وقال

ملروة، فإن بدأ هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل ا: قال} َشَعاِئرِ اللَِّه
  .باملروة قبل الصفا مل جيزه ويبدأ بالصفا

هو ركن، وهو املشهور : واختلف العلماء يف وجوب السعي بني الصفا واملروة، فقال الشافعي وابن حنبل: الثامنة
وكتب مبعىن . خرجه الدارقطين" . اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السعي: "من مذهب مالك، لقوله عليه السالم

مخس صلوات كتبهن اهللا على : "، وقوله عليه السالم]١٨٣: البقرة[} كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم{: لقوله تعاىل أوجب،
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسعى بني الصفا واملروة : وخرج ابن ماجة عن أم ولد لشيبة قالت" . العباد

وطا منه ناسيا أو عامدا رجع من بلده أو من حيث ذكر إىل فمن تركه أو ش" ال يقطع األبطح إال شدا: "وهو يقول
وسواء عند مالك كان ذلك يف حج أو عمرة وإن . مكة، فيطوف ويسعى، ألن السعي ال يكون إال متصال بالطواف

: وقال الشافعي. مل يكن يف العمرة فرضا، فإن كان قد أصاب النساء فعليه عمرة وهدي عند مالك مع متام مناسكه
ليس بواجب، : وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشعيب. دي، وال معىن للعمرة إذا رجع وطاف وسعىعليه ه

. وهو قول مالك يف العتبية. فإن تركه أحد من احلاج حىت يرجع إىل بالده جربه بالدم، ألنه سنة من سنن احلج
وقرأ . } َوَمْن َتطَوََّع خَْيراً{: له تعاىلوروي عن ابن عباس وابن الزبري وأنس بن مالك وابن سريين أنه تطوع، لقو

ماض، وهو ما " تطوع"الباقون } فََمْن َتطَوََّع َخْيراً فَُهَو َخْيٌر لَُه{مضارع جمزوم، وكذلك " يطوع"محزة والكسائي 
 .وشكر اهللا للعبد إثابته على الطاعة. يأتيه املؤمن من قبل نفسه فمن أتى بشيء من النوافل فإن اهللا يشكره

فصار بيانا " خذوا عين مناسككم: "والصحيح ما ذهب إليه الشافعي رمحه اهللا تعاىل ملا ذكرنا، وقوله عليه السالم
جململ احلج، فالواجب أن يكون فرضا، كبيانه لعدد الركعات، وما كان مثل ذلك إذا مل يتفق على أنه سنة أو 

  هذا ما أورثتكم أمكم أم إمساعيل: املروة فقالرأى ابن عباس قوما يطوفون بني الصفا و: وقال طليب. تطوع

  ".إبراهيم"وهذا ثابت يف صحيح البخاري، على ما يأيت بيانه يف سورة : قلت
وال جيوز أن يطوف أحد بالبيت وال بني الصفا واملروة راكبا إال من عذر، فإن طاف معذورا فعليه دم،  -التاسعة
إمنا قلنا ذلك ألن النيب صلى اهللا . ضرة البيت، وإن غاب عنه أهدىوإن طاف غري معذور أعاد إن كان حب: التاسعة

وإمنا جوزنا ذلك من العذر، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم " . خذوا عين مناسككم: "عليه وسلم طاف بنفسه وقال
لناس طويف من وراء ا: "إين اشتكي، فقال: طاف على بعريه واستلم الركن مبحجنه، وقال لعائشة وقد قالت له

وفرق أصحابنا بني أن يطوف على بعري أو يطوف على ظهر إنسان، فإن طاف على ظهر إنسان مل " . وأنت راكبة



قال ابن خويز . وإذا طاف على بعري يكون هو الطائف. جيزه، ألنه حينئذ ال يكون طائفا، وإمنا الطائف احلامل
نه لو أغمي عليه فطيف به حمموال، أو وقف به بعرفات وهذه تفرقة اختيار، وأما اإلجزاء فيجزئ، أال ترى أ: منداد

  .حمموال كان جمزئا عنه
 أُولَِئَك َيلَْعُنُهمُ اللَّهُ إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَنَْزلَْنا ِمَن الَْبيِّنَاِت وَالُْهَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاسِ ِفي الْكَِتابِ{ ١٥٩: اآلية

  }الالَِّعُنونََوَيلَْعُنُهُم 
  :وفيه سبع مسائل

أحبار : واختلفوا من املراد بذلك، فقيل. أخرب اهللا تعاىل أن الذي يكتم ما أنزل من البينات واهلدى ملعون: األوىل
املراد كل : وقيل. اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم، وقد كتم اليهود أمر الرجم

فهي عامة يف كل من كتم علما من دين اهللا حيتاج إىل بثه، وذلك مفسر يف قوله صلى اهللا عليه من كتم احلق، 
رواه أبو هريرة وعمرو بن العاص، " . من سئل عن علم يعلمه فكتمه أجلمه اهللا يوم القيامة بلجام من نار: " وسلم

يثا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم ما أنت مبحدث قوما حد: ويعارضه قول عبداهللا بن مسعود. أخرجه ابن ماجة
  حدث الناس مبا يفهمون أحتبون أن: "وقال عليه السالم. فتنة

وهذا حممول على بعض العلوم، كعلم الكالم أو ما ال يستوي يف فهمه مجيع العوام، فحكم " . يكذب اهللا ورسوله
  علمالعامل أن حيدث مبا يفهم عنه، وينزل كل إنسان منزلته، واهللا تعاىل ا

وهبا . لوال آية يف كتاب اهللا تعاىل ما حدثتكم حديثا: هذه اآلية هي اليت أراد أبو هريرة رضي اهللا عنه يف قوله: الثانية
استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم احلق، وتبيان العلم على اجلملة، دون أخذ األجرة عليه، إذ ال يستحق 

  .ألجرة على اإلسالم، وقد مضى القول يف هذااألجرة على ما عليه فعله، كما ال يستحق ا
وأما . أن العامل إذا قصد كتمان العلم عصى، وإذا مل يقصده مل يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غريه: وحتقيق اآلية هو

أما أنه ال جيوز تعليم الكافر القرآن والعلم حىت يسلم، . من سئل فقد وجب عليه التبليغ هلذه اآلية وللحديث
ال جيوز تعليم املبتدع اجلدال واحلجاج ليجادل به أهل احلق، وال يعلم اخلصم على خصمه حجة يقطع هبا  وكذلك

ماله، وال السلطان تأويال يتطرق به إىل مكاره الرعية، وال ينشر الرخص يف السفهاء فيجلوا ذلك طريقا إىل ارتكاب 
ال متنعوا احلكمة أهلها : " عليه وسلم أنه قاليروى عن النيب صلى اهللا. احملظورات، وترك الواجبات وحنو ذلك

ال تعلقوا الدر يف : "وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال" . فتظلموهم وال تضعوها يف غري أهلها فتظلموها
إن حديث أيب هريرة وعمرو بن العاص إمنا : وقد قال سحنون. ، يريد تعليم الفقه من ليس من أهله" أعناق اخلنازير

ومل يقل عن شهادة، والبقاء " من سئل عن علم"والصحيح خالفه، ألن يف احلديث : قال ابن العريب.  الشهادةجاء يف
  على الظاهر حىت يرد عليه ما يزيله، واهللا اعلم

يل وفيه دل. يعم املنصوص عليه واملستنبط، لشمول اسم اهلدى للجميع} ِمَن الَْبيِّنَاِت وَالُْهَدى{: قوله تعاىل: الثالثة 
إِالَّ الَِّذيَن تَاُبوا {: على وجوب العمل بقول الواحد، ألنه ال جيب عليه البيان إال وقد وجب قبول قوله، وقال

  .فحكم بوقوع البيان خبربهم] ١٦٠: البقرة[} َوأَصْلَُحوا وََبيَُّنوا

. خربون ويتواتر هبم اخلربإنه جيوز أن يكون كل واحد منهم منهيا عن الكتمان ومأمورا بالبيان ليكثر امل: فإن قيل
هذا غلط، ألهنم مل ينهوا عن الكتمان إال وهم ممن جيوز عليهم التواطؤ عليه، ومن جاز منهم التواطؤ على : قلنا

  .الكتمان فال يكون خربهم موجبا للعلم، واهللا تعاىل اعلم



ذلك جائز كتمه، ال سيما إن كان مع ذلك  دل على أن ما كان من غري} ِمَن الَْبيِّنَاِت وَالُْهَدى{: ملا قال: الرابعة
حفظت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقد ترك أبو هريرة ذلك حني خاف فقال. خوف فإن ذلك آكد يف الكتمان

البلعوم : قال أبو عبداهللا. أخرجه البخاري. وسلم وعاءين، فأما أحدمها فبثثته، وأما اآلخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم
وهذا الذي مل يبثه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إمنا هو مما يتعلق بأمر : قال علماؤنا. جمرى الطعام

  الفنت والنص على أعيان املرتدين واملنافقني، وحنو هذا مما ال يتعلق بالبينات واهلدى، واهللا تعاىل اعلم
اسم : والكتاب. ترجع إىل ما أنزل من البينات واهلدى" بيناه"ة يف الكناي} ِمْن بَْعِد َما َبيَّنَّاُه{: قوله تعاىل: اخلامسة

  .جنس، فاملراد مجيع الكتب املنزلة
عليكم لعنيت، كما قال : أي يتربأ منهم ويبعدهم من ثوابه ويقول هلم} أُولَِئكَ َيلَْعُنُهمُ اللَُّه{: قوله تعاىل: السادسة
  .وأصل اللعن يف اللغة اإلبعاد والطرد، وقد تقدم. ]٧٨: ص[} َوإِنَّ َعلَْيَك لَْعَنِتي{: للّعني

: قال ابن عطية. املالئكة واملؤمنون" بالالعنون"املراد : قال قتادة والربيع} َوَيلَْعنُُهُم الالَِّعُنونَ{: قوله تعاىل: السابعة
بذنوب علماء هم احلشرات والبهائم يصيبهم اجلدب : وقال جماهد وعكرمة. وهذا واضح جار على مقتضى الكالم

املالئكة واملؤمنون، فأما أن يكون ذلك " الالعنون: "والصواب قول من قال: قال الزجاج. السوء الكامتني فيلعنوهنم
  .لدواب األرض فال يوقف على حقيقته إال بنص أو خرب الزم ومل جند من ذينك شيئا

يف قوله : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقد جاء بذلك خرب رواه الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال قال رس: قلت
أخرجه ابن ماجة عن حممد بن الصباح أنبأنا عمار بن ". دواب األرض: "قال} َيلَْعُنُهمُ اللَُّه َوَيلَْعنُُهُم الالَِّعُنونَ{: تعاىل

  .حممد عن ليث عن أيب املنهال عن زاذان عن الرباء، إسناد حسن
رَأَْيتُُهْم ِلي {: ألنه أسند إليهم فعل من يعقل، كما قال: عقل؟ قيلكيف مجع من ال يعقل مجع من ي: فإن قيل
وََتَراُهْم َيْنظُُرونَ {: ، وقال]٢١: فصلت[} ِلَم َشهِْدُتْم َعلَْينَا{: ومل يقل ساجدات، وقد قال] ٤: يوسف[} َساجِِديَن
" الالعنون: "اء بن عازب وابن عباسوقال الرب. ، ومثله كثري، وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل]١٩٨: األعراف[} إِلَْيَك

الكافر إذا ضرب يف قربه : "اجلن واإلنس، وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: كل املخلوقات ما عدا الثقلني
هو الرجل يلعن صاحبه فترتفع اللعنة : "وقال ابن مسعود والسدي" . فصاح مسعه الكل إال الثقلني ولعنه كل سامع

حدر فال جتد صاحبها الذي قيلت فيه أهال لذلك، فترجع إىل الذي تكلم هبا فال جتده أهال فتنطلق إىل السماء مث تن
فمن مات منهم ارتفعت اللعنة عنه } َوَيلَْعنُُهُم الالَِّعُنونَ{: فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل اهللا تعاىل، فهو قوله

  ".فكانت فيمن بقي من اليهود
وا فَأُولَِئكَ لَِّذيَن َتابُوا وَأَْصلَحُوا َوَبيَّنُوا فَأُولَِئَك أَُتوُب َعلَْيهِْم وَأََنا التَّوَّاُب الرَِّحيُم َوأَصْلَُحوا َوَبيَُّنإِالَّ ا{ ١٦٠: اآلية

  }أَتُوُب َعلَْيهِْم َوأََنا التَّوَّاُب الرَّحِيُم
وال يكفي يف التوبة . احلني ألعماهلم وأقواهلم املنيبني لتوبتهماستثىن تعاىل التائبني الص} إِالَّ الَِّذيَن تَاُبوا{: قوله تعاىل

قد تبت، حىت يظهر منه يف الثاين خالف األول، فإن كان مرتدا رجع إىل اإلسالم مظهرا : عند علمائنا قول القائل
ا، وإن شرائعه، وإن كان من أهل املعاصي ظهر منه العمل الصاحل، وجانب أهل الفساد واألحوال اليت كان عليه

وسيأيت بيان التوبة وأحكامها . كان من أهل األوثان جانبهم وخالط أهل اإلسالم، وهكذا يظهر عكس ما كان عليه
  :وقال بعض العلماء يف قوله. إن شاء اهللا تعاىل" النساء"يف 



 عليه وسلم ووجوب يعين ما يف التوراة من نبوة حممد صلى اهللا" بينوا: "وقيل. أي بكسر اخلمر وإراقتها} َوبَيَُّنوا{
فَأُولَِئَك أَتُوُب َعلَْيهِْم وَأََنا {. والعموم أوىل على ما بيناه، أي بينوا خالف ما كانوا عليه، واهللا تعاىل اعلم. اتباعه

  .تقدم وهللا احلمد} التَّوَّاُب الرَِّحيُم
  }لَيْهِْم لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْمالِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمعَِنيإِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َومَاُتوا َوُهْم كُفَّاٌر أُولَِئَك َع{ ١٦١: اآلية
  }َخاِلِديَن ِفيَها ال ُيَخفَُّف َعنُْهُم الَْعذَاُب َوال ُهْم ُيْنظَُرونَ{ ١٦٢: اآلية

  :فيه ثالث مسائل
ياخي إن الكافر املعني ال جيوز قال يل كثري من أش: قال ابن العريب. الواو واو احلال} وَُهْم كُفَّاٌر{: قوله تعاىل: األوىل

املوافاة على الكفر، وأما ما : لعنه، ألن حاله عند املوافاة ال تعلم، وقد شرط اهللا تعاىل يف هذه اآلية يف إطالق اللعنة
: قال ابن العريب. روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه لعن أقواما بأعياهنم من الكفار فإمنا كان ذلك لعلمه مبآهلم

: لصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله وجلواز قتله وقتاله، وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوا
فلعنه، وإن كان " . اللهم إن عمرو بن العاص هجاين وقد علم أين لست بشاعر فالعنه واهجه عدد ما هجاين"

وأضاف اهلجو إىل . يزد ليعلم العدل واإلنصافومل " عدد ما هجاين: "وانتصف بقوله. اإلميان والدين واإلسالم مآله
اهللا تعاىل يف باب اجلزاء دون االبتداء بالوصف بذلك، كما يضاف إليه املكر واالستهزاء واخلديعة، سبحانه وتعاىل 

  .عما يقول الظاملون علوا كبريا
ن احلصني أنه مسع األعرج أما لعن الكفار مجلة من غري تعيني فال خالف يف ذلك، ملا رواه مالك عن داود ب: قلت
وسواء كانت هلم ذمة أم مل تكن، وليس : قال علماؤنا. ما أدركت الناس إال وهم يلعنون الكفرة يف رمضان: يقول

  ذلك بواجب، ولكنه مباح ملن

فعله، جلحدهم احلق وعداوهتم للدين وأهله، وكذلك كل من جاهر باملعاصي كشراب اخلمر وأكلة الربا، ومن 
  نساء بالرجال ومن الرجال بالنساء، إىل غري ذلك مما ورد يف األحاديث لعنهتشبه من ال

ليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر، بل هو جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره، كان الكافر ميتا أو : الثانية
ء وال بطريق الزجر، فإنه ال إنه ال فائدة يف لعن من جن أو مات منهم، ال بطريق اجلزا: وقال قوم من السلف. جمنونا
  .يتأثر به

واملراد باآلية على هذا املعىن أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثر بذلك ويتضرر ويتأمل قلبه، فيكون ذلك جزاء على 
، ويدل على ]٢٥: العنكبوت[} ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمِة َيكْفُُر َبْعُضكُمْ بَِبْعضٍ َوَيلَْعُن َبْعُضكُْم بَْعضاً{: كفره، كما قال تعاىل

وذكر ابن العريب أن لعن العاصي املعني ال . هذا القول أن اآلية دالة على اإلخبار عن اهللا تعاىل بلعنهم، ال على األمر
لعنه اهللا، ما أكثر ما يؤتى به، فقال : جيوز اتفاقا، ملا روي عن النيب أنه أيت بشارب مخر مرارا، فقال بعض من حضره

فجعل له حرمة األخوة، وهذا يوجب الشفقة، " ال تكونوا عون الشيطان على أخيكم: "هللا عليه وسلمالنيب صلى ا
  .وهذا حديث صحيح

: وإمنا قال عليه السالم: خرجه البخاري ومسلم، وقد ذكر بعض العلماء خالفا يف لعن العاصي املعني، قال: قلت
إقامة احلد عليه، ومن أقيم عليه حد اهللا تعاىل فال ينبغي يف حق نعيمان بعد " ال تكونوا عون الشيطان على أخيكم"

لعنه، ومن مل يقم عليه احلد فلعنته جائزة سواء مسي أو عني أم ال، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يلعن إال من 
وبني . وجه عليهجتب عليه اللعنة ما دام على تلك احلالة املوجبة للعن، فإذا تاب منها وأقلع وطهره احلد فال لعنة تت

  " .إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها احلد وال يثرب: "هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم



  .فدل هذا احلديث مع صحته على أن التثريب واللعن إمنا يكون قبل أخذ احلد وقبل التوبة، واهللا تعاىل اعلم
لعن اهللا : "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إمجاعا، ملا روي عن النيب: قال ابن العريب

  " .السارق يسرق البيضة فتقطع يده
الطرد : أي إبعادهم من رمحته وأصل اللعن} أُولَِئَك َعلَْيهِمْ لَْعَنةُ اللَِّه وَالَْمالِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمعَِني{: قوله تعاىل: الثالثة

" واملالئكة والناس أمجعون"وقرأ احلسن البصري . ن اهللا العذابفاللعنة من العباد الطرد، وم. واإلبعاد، وقد تقدم
كرهت قيام : أولئك جزاؤهم أن يلعنهم اهللا ويلعنهم املالئكة ويلعنهم الناس أمجعون، كما تقول: وتأويلها. بالرفع

  .وقراءة احلسن هذه خمالفة للمصاحف. كرهت أن قام زيد: زيد وعمرو وخالد، ألن املعىن
أن اللعنة من أكثر : يلعنهم مجيع الناس ألن قومهم ال يلعنوهنم، قيل عن هذا ثالثة أجوبة، أحدهاليس : فإن قيل

كل أحد يلعن الظامل، وإذا لعن : قال السدي: الثاين. الناس يطلق عليها لعنة الناس تغليبا حلكم األكثر على األقل
به يوم القيامة يلعنهم قومهم مع مجيع الناس، كما قال املراد : قال أبو العالية: الثالث. الكافر الظامل فقد لعن نفسه

خَاِلِديَن {: مث قال جل وعز] ٢٥: العنكبوت[} ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمةِ َيكْفُرُ َبْعُضكُْم بَِبْعضٍ َوَيلَْعُن بَْعُضكُْم َبْعضاً{: تعاىل
أي ال يؤخرون } َوال ُهْم ُيْنظَُرونَ{دة عليهم خلودهم يف اللعنة أهنا مؤب: وقيل. يعين يف اللعنة، أي يف جزائها} ِفيَها

، والعامل فيه الظرف من "عليهم"نصب على احلال من اهلاء وامليم يف " خالدين"و. عن العذاب وقتا من األوقات
  .ألن فيها معىن استقرار اللعنة" عليهم: "قوله
  }ْحَمُن الرَّحِيُموَإِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد ال إِلََه إِالَّ ُهَو الرَّ{ ١٦٣: اآلية

  :فيه مسألتان
ملا حذر تعاىل من كتمان احلق بني أن أول ما جيب إظهاره وال جيوز كتمانه } َوإِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد{: قوله تعاىل: األوىل

  أمر التوحيد، ووصل ذلك بذكر الربهان، وعلم طريق

: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما. ل ال يشبهه شيءالنظر، وهو الفكر يف عجائب الصنع، ليعلم أنه ال بد له من فاع
وكان للمشركني ثالمثائة . وهذه اآلية" اإلخالص"يا حممد انسب لنا ربك، فأنزل اهللا تعاىل سورة : قالت كفار قريش

  .وستون صنما، فبني اهللا أنه واحد
وحكي عن . إميان، ومعناه ال معبود إال اهللاأوهلا كفر وآخرها . نفي وإثبات} ال إِلََه إِالَّ هَُو{: قوله تعاىل: الثانية

ال إله، فسئل عن ذلك فقال أخشى أن آخذ يف كلمة اجلحود وال : اهللا، وال يقول: الشبلي رمحه اهللا أنه كان يقول
  .أصل إىل كلمة اإلقرار

نفيا وإثباتا  وهذا من علومهم الدقيقة، اليت ليست هلا حقيقة، فإن اهللا جل امسه ذكر هذا املعىن يف كتابه: قلت
وكرره، ووعد بالثواب اجلزيل لقائله على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم، خرجه املوطأ والبخاري ومسلم 

واملقصود . خرجه مسلم" من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة: " وقال صلى اهللا عليه وسلم. وغريهم
مريه الوحدانية وما جيب له من الصفات لكان من أهل اجلنة ال إله ومات ومعتقده وض: القلب ال اللسان، فلو قال

الكتاب األسىن يف شرح "وقد أتينا على معىن امسه الواحد، وال إله إال هو والرمحن الرحيم يف . باتفاق أهل السنة
  .واحلمد هللا". أمساء اهللا احلسىن

اللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوالْفُلْكِ الَِّتي َتْجرِي ِفي الَْبْحرِ بَِما َيْنفَعُ  إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت وَاَألْرضِ وَاخِْتالِف{ ١٦٤: اآلية
َدابٍَّة وََتصْرِيِف الرِّيَاحِ  النَّاَس َوَما أَنَْزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحَيا بِِه اَألْرضَ َبْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ

  }َسخَّرِ َبْيَن السََّماِء وَاَألْرضِ لَآياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونََوالسَّحَابِ الُْم



  :فيه أربع مسائل
إِنَّ ِفي {كيف يسع الناس إله واحد، فنزلت : قالت كفار قريش} َوإِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد{ملا نزلت : قال عطاء: األوىل

  ورواه سفيان عن أبيه. } َخلْقِ السََّماَواِت وَاَألْرضِ

إِنَّ ِفي َخلْقِ {قالوا هل من دليل على ذلك؟ فأنزل اهللا تعاىل } وَإِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد{ملا نزلت : أيب الضحى قالعن 
فكأهنم طلبوا آية فبني هلم دليل التوحيد، وأن هذا العامل والبناء العجيب ال بد له من بان } السََّماَواِت َواَألْرضِ

ووحد األرض ألهنا كلها . اس خمتلفة كل مساء من جنس غري جنس األخرىومجع السموات ألهنا أجن. وصانع
  .تراب، واهللا تعاىل اعلم

ولو جاء . ارتفاعها بغري عمد من حتتها وال عالئق من فوقها، ودل ذلك على القدرة وخرق العادة: فآية السموات
مس والقمر والنجوم السائرة مث ما فيها من الش. نيب فتحدي بوقوف جبل يف اهلواء دون عالقة كان معجزا
  .والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نرية وممحوة آية ثانية

  .حبارها وأهنارها ومعادهنا وشجرها وسهلها ووعرها: وآية األرض
: وقيل. اختالفهما بإقبال أحدمها وإدبار اآلخر من حيث ال يعلم: قيل} َواْخِتالِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ{: قوله تعاىل

وجيمع . والليل مجع ليلة، مثل مترة ومتر وخنلة وخنل. فهما يف األوصاف من النور والظلمة والطول والقصراختال
أيضا ليايل وليال مبعىن، وهو مما شذ عن قياس اجلموع، كشبه ومشابه وحاجة وحوائج وذكر ومذاكر، وكأن ليايل 

  :وقد استعملوا ذلك يف الشعر قال. يف القياس مجع ليالة
  وم وكل ليالةيف كل ي
  :وقال آخر

  حىت يقول كل راء إذ رآه... يف كل يوم ما وكل لياله 
  يا وحيه من مجل ما أشقاه
قال أمحد بن حيىي . ويقال إن بعض الطري يسمى ليال، وال أعرفه والنهار جيمع هنر وأهنرة: قال ابن فارس يف اجململ

  ار اسمَنَهر مجع ُنُهر وهو مجع اجلمع للنهار، وقيل النه: ثعلب

  :واألول أكثر، قال الشاعر. مفرد مل جيمع ألنه مبعىن املصدر، كقولك الضياء، يقع على القليل والكثري
  ثريد ليل وثريد بالنهر... لوال الثريدان هلكنا بالضمر 

طلوع ضياء ما بني : والنهار. إن النهار جيمع على النهر: ويقال. النهار معروف، واجلمع هنر وأهنار: قال ابن فارس
أول : قال النضر بن مشيل. ويقال إن النهار فرخ احلبارى. صاحب هنار: ورجل هنر. الفجر إىل غروب الشمس

أوله عند العرب طلوع الشمس، استشهد : وقال ثعلب. النهار طلوع الشمس، وال يعد ما قبل ذلك من النهار
  :بقول أمية بن أيب الصلت

  لوهنا يتورد محراء يصبح... والشمس تطلع كل آخر ليلة 
  :وأنشد قول عدي بن زيد

  بني النهار وبني الليل قد فصال... وجاعل الشمس مصرا ال خفاء به 
  :وأنشد الكسائي

  أمارة تسليمي عليك فسلمي... إذا طلعت مشس النهار فإهنا 



ما جعله ليال قس: وقسم ابن األنباري الزمن ثالثة أقسام. أول النهار ذرور الشمس: قال الزجاج يف كتاب األنواء
. وقسما جعله هنارا حمضا، وهو من طلوع الشمس إىل غروهبا. حمضا، وهو من غروب الشمس إىل طلوع الفجر

وقسما جعله مشتركا بني النهار والليل، وهو ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس، لبقايا ظلمة الليل ومبادئ 
  .ضوء النهار

ىل غروب الشمس، كما رواه ابن فارس يف اجململ، يدل عليه ما ثبت والصحيح أن النهار من طلوع الفجر إ: قلت
} َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ الْأَبَْيُض ِمَن الَْخْيِط اَألسَْوِد ِمَن الْفَْجرِ{ملا نزلت : يف صحيح مسلم عن عدي بن حامت قال

عقاال أبيض وعقاال أسود، أعرف هبما : لنييا رسول اهللا، إين أجعل حتت وساديت عقا: قال له عدي] ١٨٧: البقرة[
  فقال. الليل من النهار

فهذا احلديث يقضي أن " . إن وسادك لعريض إمنا هو سواد الليل وبياض النهار: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 يكلم فمن حلف أال. النهار من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، وهو مقتضى الفقه يف األميان، وبه ترتبط األحكام

وأما . وقول النيب هو الفيصل يف ذلك واحلكم. فالنا هنارا فكلمه قبل طلوع الشمس حنث، وعلى األول ال حينث
  :على ظاهر اللغة وأخذه من السنة فهو من وقت اإلسفار إذا اتسع وقت النهار، كما قال

  يرى قائم من دوهنا ما وراءها... ملكت هبا كفي فأهنرت فتقها 
  وسيأيت يف آي الصيام إن شاء اهللا تعاىل. يفة ما يدل على هذا القول، خرجه النسائيوقد جاء عن حذ

. السفن، وإفراده ومجعه بلفظ واحد، ويذكر ويؤنث: الفلك} َوالْفُلِْك الَِّتي َتجْرِي ِفي الَْبحْرِ{: قوله تعاىل: الثالثة
مع بناء آخر، يدل على ذلك توسط التثنية يف وليست احلركات يف املفرد تلك بأعياهنا يف اجلمع، بل كأنه بىن اجل

: فجاء به مذكرا، وقال] ٤١: يس[} ِفي الْفُلْكِ الَْمْشُحوِن{: والفلك املفرد مذكر، قال تعاىل. فلكان: قوهلم
ِك َوجََرْيَن بِهِْم بِرِيحٍ َحتَّى إِذَا كُْنُتْم ِفي الْفُلْ{: وحيتمل واحدا ومجعا، وقال. فأنث} وَالْفُلِْك الَِّتي َتْجرِي ِفي الَْبْحرِ{

: وقيل. فجمع، فكأنه يذهب هبا إذا كانت واحدة إىل املركب فيذكر، وإىل السفينة فيؤنث] ٢٢: يونس[} طَيَِّبٍة
. فلك السماء اليت تدور عليه النجوم: واحده فلك، مثل أسد وأسد، وخشب وخشب، وأصله من الدوران، ومنه

  .ومسيت السفينة فلكا ألهنا تدور باملاء أسهل دور. ه فلكة املغزلوفلكت اجلارية استدار ثديها، ومن
وأول من عملها نوح . تسخري اللّه إياها حىت جتري على وجه املاء ووقوفها فوقه مع ثقلها: ووجه اآلية يف الفلك

راثة يف العاملني اصنعها على جؤجؤ الطائر، فعملها نوح عليه السالم و: عليه السالم كما أخرب تعاىل، وقال له جربيل
  .فالسفينة طائر مقلوب واملاء يف أسفلها نظري اهلواء يف أعالها، قاله ابن العريب. مبا أراه جربيل

ومن . هذه اآلية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقا لتجارة كان أو عبادة، كاحلج واجلهاد: الرابعة
يا رسول اللّه، إنا نركب البحر : اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال جاء رجل إىل رسول: السنة حديث أيب هريرة قال
. مالك وغريه: وحديث أنس بن مالك يف قصة أم حرام، أخرجهما األئمة. احلديث. وحنمل معنا القليل من املاء

روى حديث أنس عنه مجاعة عن إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة عن أنس، ورواه بشر بن عمر عن مالك عن 
هكذا حدث عنه به بندار حممد بن . ق عن أنس عن أم حرام، جعله من مسند أم حرام ال من مسند أنسإسحا

بشار، ففيه دليل واضح على ركوب البحر يف اجلهاد للرجال والنساء، وإذا جاز ركوبه للجهاد فركوبه للحج 
والقرآن . هما املنع من ركوبهوروي عن عمر بن اخلطاب وعمر بن عبدالعزيز رضي اللّه عن. املفترض أوىل وأوجب

إنا : والسنة يرد هذا القول، ولو كان ركوبه يكره أو ال جيوز لنهى عنه النيب صلى اللّه عليه وسلم الذين قالوا له



وقد تؤول ما روي عن العمرين يف ذلك بأن . وهذه اآلية وما كان مثلها نص يف الغرض وإليها املفزع. نركب البحر
ومما . ياط وترك التغرير باملهج يف طلب الدنيا واالستكثار منها، وأما يف أداء الفرائض فالذلك حممول على االحت

يدل على جواز ركوبه من جهة املعىن أن اللّه تعاىل ضرب البحر وسط األرض وجعل اخللق يف العدوتني، وقسم 
: قال أبو عمر. ه بالفلك، قاله ابن العريباملنافع بني اجلهتني فال يوصل إىل جلبها إال بشق البحر هلا، فسهل اللّه سبيل

والقرآن والسنة يرد قوله، إال أن . وقد كان مالك يكره للمرأة الركوب للحج يف البحر، وهو للجهاد لذلك أكره
إمنا كره ذلك مالك ألن السفن باحلجاز صغار، وأن النساء ال يقدرن على : بعض أصحابنا من أهل البصرة قال

ء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها، وكان الطريق من املدينة إىل مكة على الرب ممكنا، فلذلك كره االستتار عند اخلال
واألصل أن احلج على كل من : قال. وأما السفن الكبار حنو سفن أهل البصرة فليس بذلك بأس. مالك ذلك

من الطريق األمن، ومل خيص حبرا من  استطاع إليه سبيال من األحرار البالغني، نساء كانوا أو رجاال، إذا كان األغلب
  بر

إال . العبادة والتجارة، فهي احلجة وفيها األسوة: فدل الكتاب والسنة واملعىن على إباحة ركوبه للمعنيني مجيعا: قلت
أن الناس يف ركوب البحر ختتلف أحواهلم، فرب راكب يسهل عليه ذلك وال يشق، وآخر يشق عليه ويضعف به، 

مليد، ومن مل يقدر معه على أداء فرض الصالة وحنوها من الفرائض، فاألول ذلك له جائز، والثاين كاملائد املفرط ا
  :وال خالف بني أهل العلم هي.حيرم عليه ومينع منه

أن البحر إذا أرتج مل جيز ركوبه ألحد بوجه من الوجوه يف حني ارجتاجه وال يف الزمن الذي األغلب فيه : اخلامسة
ا جيوز عندهم ركوبه يف زمن تكون السالمة فيه األغلب، فإن الذين يركبونه حال السالمة عدم السالمة، وإمن

  .وينجون ال حاصر هلم، والذين يهلكون فيه حمصورون
. أي بالذي ينفعهم من التجارات وسائر املآرب اليت تصلح هبا أحواهلم} بَِما َيْنفَُع النَّاَس{: قوله تعاىل: السادسة

إن اللّه تعاىل : وقد قال بعض من طعن يف الدين. سب األرباح، وينتفع من حيمل إليه املتاع أيضاوبركوب البحر تكت
فأين ذكر التوابل املصلحة للطعام من امللح ] ٣٨: األنعام[} َما فَرَّطَْنا ِفي الِْكَتابِ ِمْن َشْيٍء{: يقول يف كتابكم

  }لنَّاَسبَِما َيْنفَعُ ا{: والفلفل وغري ذلك؟ فقيل له يف قوله
يعين هبا األمطار اليت هبا إنعاش } وََما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحَيا بِِه اَألْرَض بَْعَد َمْوِتهَا{: قوله تعاىل: السابعة

كَنَّاُه ِفي فَأَْس{: العامل وإخراج النبات واألرزاق، وجعل منه املخزون عدة لالنتفاع يف غري وقت نزوله، كما قال تعاىل
  ].١٨: املؤمنون[} اَألْرضِ
ودابة جتمع ] ٤: القارعة[} كَالْفَرَاشِ الَْمْبثُوِث{أي فرق ونشر، ومنه } وََبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ دَابٍَّة{: قوله تعاىل: الثامنة

  احليوان كله، وقد أخرج بعض الناس الطري، وهو مردود،

فإن الطري يدب على رجليه يف بعض ] ٦: هود[} ي اَألْرضِ إِلَّا َعلَى اللَِّه رِْزقُهَاَوَما ِمْن دَابٍَّة ِف{: قال اللّه تعاىل
  :حاالته، قال األعشى

  دبيب قطا البطحاء يف كل منهل
  :وقال علقمة بن عبدة

  صواعقها لطريهن دبيب
صرا وهالكا، وحارة وباردة، إرساهلا عقيما وملقحة، وصرا ون: تصريفها} َوَتصْرِيِف الرَِّياحِ{: قوله تعاىل: التاسعة



: وقيل. تصريفها إرساهلا جنوبا ومشاال، ودبورا وصبا، ونكباء، وهي اليت تأيت بني مهيب رحيني: وقيل. ولينة وعاصفة
تصريفها أن تأيت السفن الكبار بقدر ما حتملها، والصغار كذلك، ويصرف عنهما ما يضر هبما، وال اعتبار بكرب 

والرياح مجع ريح مسيت به ألهنا . لريح لو جاءت جسدا واحدا لصدمت القالع وأغرقتالقالع وال صغرها، فإن ا
الريح من روح : "روى أبو داود عن أيب هريرة قال مسعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول. تأيت بالروح غالبا

وأخرجه " . ا واستعيذوا باللّه من شرهااللّه تأيت بالرمحة وتأيت بالعذاب فإذا رأيتموها فال تسبوها واسألوا اللّه خريه
أيضا ابن ماجة يف سننه حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حيىي بن سعيد عن األوزاعي عن الزهري حدثنا ثابت 

ال تسبوا الريح فإهنا من روح اهللا تأيت بالرمحة : "الزرقي عن أيب هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
ال : " وروي عن النيب صلى اللّه عليه وسلم أنه قال" . سلوا اللّه من خريها وتعوذوا باللّه من شرها والعذاب ولكن

أن اللّه تعاىل جعل فيها التفريج والتنفيس والترويح، واإلضافة من : املعىن" . تسبوا الريح فإهنا من نفس الرمحن
ح مسلم عن ابن عباس عن النيب صلى اللّه عليه وسلم ويف صحي. أن اللّه تعاىل جعلها كذلك: واملعىن. طريق الفعل

  وهذا معىن ما جاء يف اخلرب أن اللّه سبحانه وتعاىل" . نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور: "أنه قال

} َرْوَهافَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِحياً َوُجُنوداً لَْم َت{ : فرج عن نبيه صلى اللّه عليه وسلم بالريح يوم األحزاب، فقال تعاىل
ويف صحيح مسلم من حديث أيب . نفس اللّه عن فالن كربة من كرب الدنيا، أي فرج عنه: ويقال]. ٩: األحزاب[

أي " . من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس اللّه عنه كربة من كرب يوم القيامة: "هريرة رضي اللّه عنه
  :وقال الشاعر. فرج عنه

  على كبد مهموم جتلت مهومها... كأن الصبا ريح إذا ما تنسمت 
أرياح، : وأصل الريح روح، وهلذا قيل يف مجع القلة أرواح، وال يقال. النسيم أول هبوب الريح: قال ابن األعرايب

وتصريف "ويف مصحف حفصة . رياح من جهة الكثرة وطلب تناسب الياء معها: ألهنا من ذوات الواو، وإمنا قيل
  ".األرواح
على اإلفراد، وكذا يف األعراف والكهف " الريح"قرأ محزة والكسائي } َوَتْصرِيِف الرَِّياحِ{: اىلقوله تع: العاشرة

ووافقهما ابن كثري يف األعراف  ٠وإبراهيم والنمل والروم وفاطر والشورى واجلاثية، ال خالف بينهما يف ذلك 
َوُهَو الَِّذي أَْرَسلَ {وأفرد ابن كثري ]. ٢٢: احلجر[} الرَِّياحَ لََواِقَح{وأفرد محزة . والنمل والروم وفاطر والشورى

يف الفرقان وقرأ الباقون باجلمع يف مجيعها سوى الذي يف إبراهيم والشورى فلم يقرأمها ] ٤٨: الفرقان[} الرَِّياَح
الَِّذي ُيْرِسلُ اللَُّه {والذي ذكرناه يف الروم هو الثاين . باجلمع سوى نافع، ومل خيتلف السبعة فيما سوى هذه املواضع

وكان أبو جعفر يزيد بن القعقاع ]. ٤٦: الروم[} الرََّياَح مَُبشِّراٍت{وال خالف بينهم يف ]. ٤٨: الروم[} الرَِّياَح
} الرَّيَح الَعقِيم{ و ] ٣١: احلج[} َتهوِي بِه الرَّيُح{جيمع الرياح إذا كان فيها ألف والم يف مجيع القرآن، سوى 

. فمن وحد الريح فألنه اسم للجنس يدل على القليل والكثري. مل يكن فيه ألف والم أفرد فإن] ٤١: الذاريات[
ومن مجع مع الرمحة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتبارا . ومن مجع فالختالف اجلهات اليت هتب منها الرياح

عة مع الرمحة مفردة مع فجاءت يف القرآن جممو" والريح العقيم" الرياح مبشرات: "باألغلب يف القرآن، حنو
وروي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه ]. ٢٢: يونس[} َوجََرْيَن بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبٍَة{: العذاب، إال يف يونس يف قوله

وذلك ألن ريح العذاب شديدة ملتئمة ". اللهم اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا: "وسلم كان يقول إذا هبت الريح
  األجزاء كأهنا جسم



، ألن ريح إجراء السفن إمنا هي "يونس"فأفردت مع الفلك يف . د، وريح الرمحة لينة متقطعة فلذلك هي رياحواح
  .ريح واحدة متصلة مث وصفت بالطيب فزال االشتراك بينها وبني ريح العذاب

القبلة ذاهبة فإذا بدت حركة اهلواء من جتاه . الريح حترك اهلواء، وقد يشتد ويضعف: قال العلماء: احلادية عشرة
وإذا بدت حركة اهلواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إىل جتاه القبلة قيل ". الصبا: "إىل مست القبلة قيل لتلك الريح

وإذا بدت ". ريح اجلنوب: "وإذا بدت حركة اهلواء عن ميني القبلة ذاهبة إىل يسارها قيل هلا". الدبور: "لتلك الريح
ولكل واحدة من هذه الرياح طبع، فتكون ". ريح الشمال: "اهبة إىل ميينها قيل هلاحركة اهلواء عن يسار القبلة ذ

. منفعتها حبسب طبعها، فالصبا حارة يابسة، والدبور باردة رطبة، واجلنوب حارة رطبة، والشمال باردة يابسة
مرجعها إىل تغيري  وذلك أن اللّه تعاىل وضع للزمان أربعة فصول. واختالف طباعها كاختالف طبائع فصول السنة

أحوال اهلواء، فجعل الربيع الذي هو أول الفصول حارا رطبا، ورتب فيه النشء والنمو فتنزل فيه املياه، وخترج 
. األرض زهرهتا وتظهر نباهتا، ويأخذ الناس يف غرس األشجار وكثري من الزرع، وتتوالد فيه احليوانات وتكثر األلبان

الذي هو مشاكل للربيع يف إحدى طبيعتيه وهي احلرارة، ومباين له يف األخرى وهي فإذا انقضى الربيع تاله الصيف 
فإذا انقضى . الرطوبة، ألن اهلواء يف الصيف حار يابس، فتنضج فيه الثمار وتيبس فيه احلبوب املزروعة يف الربيع

األخرى وهي احلرارة، الصيف تبعه اخلريف الذي هو مشاكل للصيف يف إحدى طبيعتيه وهي اليبس، ومباين له يف 
ألن اهلواء يف اخلريف بارد يابس، فيتناهى فيه صالح الثمار وتيبس وجتف فتصري إىل حال االدخار، فتقطف الثمار 

فإذا انقضى اخلريف تاله الشتاء وهو مالئم للخريف يف إحدى طبيعتيه . وحتصد األعناب وتفرغ من مجعها األشجار
وهو اليبس، ألن اهلواء يف الشتاء بارد رطب، فتكثر األمطار والثلوج وهتمد  وهي الربودة، ومباين له يف األخرى

  األرض كاجلسد املستريح، فال تتحرك إال أن يعيد اللّه تبارك وتعاىل إليها حرارة

وقد هتب رياح كثرية . الربيع، فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النشء والنمو بإذن اللّه سبحانه وتعاىل
فكل ريح هتب بني رحيني فحكمها حكم الريح اليت تكون يف هبوهبا . كرناه، إال أن األصول هذه األربعسوى ما ذ

  ".النكباء"أقرب إىل مكاهنا وتسمى 
 ٠مسي السحاب سحابا النسحابه يف اهلواء } وَالسَّحَابِ الُْمَسخَّرِ َبْيَن السََّماِء وَاَألْرضِ{: قوله تعاىل: الثانية عشرة

املذلل، : واملسخر. شدة األكل والشرب: والسحب. اجترأ: وتسحب فالن على فالن. سحبا وسحبت ذيلي
تسخريه ثبوته بني السماء واألرض من غري عمد وال عالئق، واألول : وقيل. وتسخريه بعثه من مكان إىل آخر

: " عليه وسلم قال وقد يكون مباء وبعذاب، روى مسلم عن أيب هريرة رضي اللّه عنه عن النيب صلى اللّه. أظهر
بينما رجل بفالة من األرض فسمع صوتا يف سحابة اسق حديقة فالن فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه يف حرة 
فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك املاء كله فتتبع املاء فإذا رجل قائم يف حديقته حيول املاء مبسحاته 

م الذي مسع يف السحابة فقال له يا عبداهللا مل تسألين عن امسي فقال إين فقال له يا عبداهللا ما امسك قال فالن لالس
مسعت صوتا يف السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فالن المسك فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا فإين 

ل ثلثه يف املساكني وأجع"ويف رواية " . أنظر إىل ما خيرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيايل ثلثا وأرد فيها ثلثه
، ]٩: فاطر[} َواللَُّه الَِّذي أَْرَسلَ الرِّيَاَح فَُتِثُري َسَحاباً فَُسقَْناُه إِلَى َبلٍَد َميٍِّت{: ويف التنزيل" . والسائلني وابن السبيل

وخرج ابن ماجة عن . التنزيل كثري وهو يف] ٥٧: األعراف[} َحتَّى إِذَا أَقَلَّْت َسحَاباً ثِقَاالً ُسقَْناُه ِلبَلٍَد َميٍِّت{: وقال
عائشة أن النيب صلى اللّه عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبال من أفق من اآلفاق ترك ما هو فيه وإن كان يف 

مرتني أو " اللهم سيبا نافعا: " فإن أمطر قال" اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به: "صالة حىت يستقبله فيقول



أخرجه مسلم مبعناه عن عائشة زوج النيب صلى اللّه عليه وسلم . ه ومل ميطر محد اللّه على ذلكثالثا، وإن كشفه اللّ
  كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك يف وجهه: قالت

عذابا سلط إين خشيت أن يكون : "فسألته فقال: قالت عائشة. وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك
فَلَمَّا َرأَْوُه َعارِضاً {لعله يا عائشة كما قال قوم عاد : "يف رواية فقال". رمحة: "ويقول إذا رأى املطر" . على أميت

فهذه األحاديث واآلي تدل على صحة القول ]. ٢٤: األحقاف[} ُمْسَتقْبِلَ أَوِْدَيتِهِْم قَالُوا َهذَا َعارٌِض ُمْمِطُرنَا
فإن الثبوت يدل على عدم االنتقال، فإن أريد بالثبوت كوهنا يف . ها ليس ثبوهتا، واللّه تعاىل أعلماألول وأن تسخري

وهي مع ذلك مسخرة حممولة، وذلك اعظم يف " بني"اهلواء ليست يف السماء وال يف األرض فصحيح، لقوله 
} رِ ُمَسخََّراٍت ِفي َجوِّ السََّماِء َما ُيْمِسكُُهنَّ إِالَّ اللَُّهأَلَْم َيرَْوا إِلَى الطَّْي{: القدرة، كالطري يف اهلواء، قال اللّه تعاىل

  ].١٩: امللك[} أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى الطَّْيرِ فَْوقَُهمْ َصافَّاٍت َوَيقْبِْضَن َما ُيْمِسكُُهنَّ إِالَّ الرَّْحمَُن{: وقال] ٧٩: النحل[
طر، لوال السحاب حني ينزل املاء من السماء ألفسد ما يقع السحاب غربال امل: قال كعب األحبار: الثالثة عشرة

ذكره اخلطيب أبو بكر أمحد بن علي عن معاذ بن عبداهللا بن خبيب اجلهين . عليه من األرض، رواه عنه ابن عباس
 رأيت ابن عباس مر على بغلة وأنا يف بين سلمة، فمر به تبيع ابن امرأة كعب فسلم على ابن عباس فسأله ابن: قال

السحاب غربال املطر، لوال السحاب : نعم، قال: هل مسعت كعب األحبار يقول يف السحاب شيئا ؟ قال: عباس
مسعت كعبا يقول يف األرض تنبت العام نباتا، : قال. حني ينزل املاء من السماء ألفسد ما يقع عليه من األرض

وقد مسعت ذلك من : قال ابن عباس. السماء إن البذر ينزل من: وتنبت عاما قابال غريه؟ قال نعم، مسعته يقول
  كعب

: أي دالالت تدل على وحدانيته وقدرته، ولذلك ذكر هذه األمور عقيب قوله} آلياٍت{: قوله تعاىل: الرابعة عشرة
وروي . ليدل على صدق اخلرب عما ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه، وذكر رمحته ورأفته خبلقه} وإهلُكُمْ إلٌَه وَاِحٌد{
  .أي مل يتفكر فيها ومل يعتربها" ويل ملن قرأ هذه اآلية فمج هبا: "ن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالع

هذا حمال، ألهنا لو أحدثت أنفسها مل ختل من أن تكون أحدثتها : قيل له. فما أنكرت أهنا أحدثت أنفسها: فإن قيل
  وهي موجودة أو هي معدومة، فإن أحدثتها وهي

اال، ألن اإلحداث ال يتأتى إال من حي عامل قادر مريد، وما ليس مبوجود ال يصح وصفه بذلك، وإن معدومة كان حم
وأيضا فلو جاز ما قالوه جلاز أن حيدث البناء نفسه وكذلك . كانت موجودة فوجودها يغين عن إحداث أنفسها

 يقتصر هبا يف وحدانيته على جمرد األخبار مث أن اللّه تعاىل مل. النجارة والنسج، وذلك حمال، وما أدى إىل احملال حمال
قُلِ اْنظُرُوا َماذَا ِفي {: حىت قرن ذلك بالنظر واالعتبار يف آي من القرآن، فقال لنبيه صلى اللّه عليه وسلم

} ْومٍ ال ُيْؤِمُنونََوَما ُتغْنِي الْآياُت وَالنُّذُُر َعْن قَ{: واخلطاب للكفار، لقوله تعاىل] ١٠١: يونس[} السََّماَواِت َواَألْرضِ
َوِفي {: وقال. يعين بامللكوت اآليات] ١٨٥: األعراف[} أَوَلَْم َيْنظُرُوا ِفي َملَكُوِت السََّماَواِت َواَألْرضِ{: ، وقال

أو مل ينظروا يف ذلك نظر تفكر وتدبر حىت يستدلوا بكوهنا حمال : يقول]. ٢١: الذاريات[} أَْنفُِسكُْم أَفَال ُتْبِصُرونَ
حوادث والتغيريات على أهنا حمدثات، وأن احملدث ال يستغين عن صانع يصنعه، وأن ذلك الصانع حكيم عامل قدير لل

َولَقَدْ {: وقال تعاىل. مريد مسيع بصري متكلم، ألنه لو مل يكن هبذه الصفات لكان اإلنسان أكمل منه وذلك حمال
أي جعلنا نسله وذريته } ثُمَّ َجَعلَْناُه{يعين آدم عليه السالم، ] ١٢: ؤمنونامل[} َخلَقَْنا الْأِْنَسانَ ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنيٍ

فاإلنسان إذا تفكر هبذا التنبيه مبا جعل له من العقل يف . } ُتبَْعثُونَ{إىل قوله ] ١٣: املؤمنون[} ُنطْفَةً ِفي قَرَارٍ َمكِنيٍ{



 مضغة مث حلما وعظما، فيعلم أنه مل ينقل نفسه من كان نطفة مث علقة مث. نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شىت مصرفة
حال النقص إىل حال الكمال، ألنه ال يقدر على أن حيدث لنفسه يف احلال األفضل اليت هي كمال عقله وبلوغ 

أشده عضوا من األعضاء، وال ميكنه أن يزيد يف جوارحه جارحة، فيدله ذلك على أنه يف حال نقصه وأوان ضعفه 
وقد يرى نفسه شابا مث كهال مث شيخا وهو مل ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إىل حال . جزعن فعل ذلك أع

الشيخوخة واهلرم، وال اختاره لنفسه وال يف وسعه أن يزايل حال املشيب ويراجع قوة الشباب، فيعلم بذلك أنه 
إىل حال، ولوال ذلك مل تتبدل ليس هو الذي فعل تلك األفعال بنفسه، وأن له صانعا صنعه وناقال نقله من حال 

إن كل شيء يف العامل الكبري له نظري يف العامل الصغري، الذي هو بدن : وقال بعض احلكماء. أحواله بال ناقل وال مدبر
  الوَِفي أَنْفُِسكُْم أَفَ{: وقال] ٤: التني[} لَقَدْ َخلَقَْنا اإلْنَسانَ ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍ{: اإلنسان، ولذلك قال تعاىل

فحواس اإلنسان أشرف من الكواكب املضيئة، والسمع والبصر منها مبنزلة الشمس ]. ٢١: الذاريات[} ُتْبِصُرونَ
والقمر يف إدراك املدركات هبا، وأعضاؤه تصري عند البلى ترابا من جنس األرض، وفيه من جنس املاء العرق وسائر 

وعروقه مبنزلة األهنار يف . ن جنس النار فيه املرة الصفراءرطوبات البدن، ومن جنس اهلواء فيه الروح والنفس، وم
ومثانته مبنزلة البحر، . األرض، وكبده مبنزلة العيون اليت تستمد منها األهنار، ألن العروق تستمد من الكبد

. ضوعظامه مبنزلة اجلبال اليت هي أوتاد األر. النصباب ما يف أوعية البدن إليها كما تنصب األهنار إىل البحر
والشعر على البدن مبنزلة . وأعضاؤه كاألشجار، فكما أن لكل شجر ورقا ومثرا فكذلك لكل عضو فعل أو أثر

النبات واحلشيش على األرض مث إن اإلنسان حيكي بلسانه كل صوت حيوان، وحياكي بأعضائه صنيع كل حيوان، 
  .ه إال هوفهو العامل الصغري مع العامل الكبري خملوق حمدث لصانع واحد، ال إل

 ِللَِّه َولَْو َيَرى َوِمَن النَّاسِ َمْن يَتَِّخذُ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَداداً ُيِحبُّوَنُهْم كَُحبِّ اللَِّه َوالَِّذيَن آَمُنوا أََشدُّ ُحّباً{ ١٦٥اآلية 
  }للََّه َشدِيُد الَْعذَابِالَِّذيَن ظَلَُموا إِذْ َيَرْونَ الَْعذَاَب أَنَّ الْقُوَّةَ ِللَِّه َجِميعاً َوأَنَّ ا

ملا أخرب اللّه سبحانه وتعاىل يف اآلية قبل ما دل على وحدانيته وقدرته وعظم سلطانه أخرب أن مع هذه اآليات 
واملراد األوثان واألصنام اليت كانوا يعبدوهنا . القاهرة لذوي العقول من يتخذ معه أندادا، وواحدها ند، وقد تقدم

  .ا، قاله جماهدكعبادة اللّه مع عجزه
أي حيبون أصنامهم على الباطل كحب املؤمنني هللا على احلق، قاله املربد، وقال } حيبوهنم كحب اهللا{: قوله تعاىل

املراد : وقال ابن عباس والسدي. أي أهنم مع عجز األصنام حيبوهنم كحب املؤمنني هللا مع قدرته. معناه الزجاج
على هذا على األصل، وعلى األول " حيبوهنم"وجاء الضمري يف . يف معاصي اللّهباألنداد الرؤساء املتبعون، يطيعوهنم 

  جاء ضمري األصنام

أي يسوون بني } ُيِحبُّونَُهْم كَُحبِّ اللَِّه{معىن : وقال ابن كيسان والزجاج أيضا. ضمري من يعقل على غري األصل
والَِّذيَن آَمُنوا أَشدُ {: ل الصحيح، والدليل على صحتهوهذا القو: قال أبو إسحاق. األصنام وبني اللّه تعاىل يف احملبة

حببت الرجل فهو : وكذلك ما كان منه يف القرآن، وهي لغة، يقال. بفتح الياء" حيبوهنم"وقرأ أبو رجاء } ُحباً هللا
  :أنشدين أبو تراب: قال الفراء. حمبوب

  حببت حلبها سود الكالب... أحب حلبها السودان حىت 
على " يتخذون"على اللفظ، وجيوز يف غري القرآن " يتخذ"يف موضع رفع باالبتداء، و" من يتخذ" يف قوله" من"و

" يتخذ"على اللفظ، وهو يف موضع نصب على احلال من الضمري الذي يف " حيبهم"على املعىن، و" حيبوهنم"املعىن، و



صدر حمذوف، أي حيبوهنم حبا نعت مل" كحب"والكاف من . أي حمبني، وإن شئت كان نعتا لألنداد، أي حمبوبة
إمنا قال : وقيل. أي أشد من حب أهل األوثان ألوثاهنم والتابعني ملتبوعهم} َوالَِّذيَن آَمُنوا أََشدُّ ُحّباً ِللَِّه{. كحب اللّه

حمبته أمت، قال اللّه  ومن شهد له حمبوبه باحملبة كانت. ألن اللّه تعاىل أحبهم أوال مث أحبوه} والَِّذيَن آَمُنوا أَشُد حُباً هللا{
إن " آل عمران"وسيأيت بيان حب املؤمنني هللا تعاىل وحبه هلم يف سورة ]. ٥٤: املائدة[} ُيِحبُُّهْم وَُيِحبُّونَُه{: تعاىل

  .شاء اللّه تعاىل
قراءة أهل املدينة } اً َوأَنَّ اللََّه َشِديُد الَْعذَابَِولَْو يََرى الَِّذيَن ظَلَُموا إِذْ َيَرْونَ الَْعذَاَب أَنَّ الْقُوَّةَ ِللَِّه َجِميع{: قوله تعاىل

ويف اآلية إشكال وحذف، . وأهل الشام بالتاء، وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو بالياء، وهو اختيار أيب عبيد
" يرى"و. املعىن لو يرى الذين ظلموا يف الدنيا عذاب اآلخرة لعلموا حني يرونه أن القوة هللا مجيعا: فقال أبو عبيد

وقال . وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسري: له" معاين القرآن"قال النحاس يف كتاب . على هذا من رؤية البصر
هذا التفسري الذي جاء به أبو عبيد بعيد، وليست : وروي عن حممد بن يزيد أنه قال: له" إعراب القرآن"يف كتاب 

ين ظلموا العذاب، فكأنه جيعله مشكوكا فيه وقد أوجبه اللّه تعاىل، ولو يرى الذ: عبارته فيه باجليدة، ألنه يقدر
  :ولكن التقدير وهو قول األخفش

ـ " يرى"و. ولو يرى الذين ظلموا أن القوة هللا مبعىن يعلم، أي لو يعلمون حقيقة قوة اللّه عز وجل وشدة عذابه، ف
حمذوف، أي لتبينوا " لو"، وجواب "يرى"اعل ف" الذين"و. واقعة على أن القوة هللا، وسدت مسد املفعولني" يرى"

َولَْو تََرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى {، ]٣٠: األنعام[} وَلَْو َتَرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى َربِّهِْم{. ضرر اختاذهم اآلهلة، كما قال عز وجل
لو : مثله قول القائلاإلضمار أشد للوعيد، و: قال الزهري وقتادة. جواب" لو"ومل يأت لـ ] ٢٧: األنعام[} النَّارِ

ولو ترى يا حممد الذين ظلموا يف حال رؤيتهم العذاب وفزعهم : رأيت فالنا والسياط تأخذه ومن قرأ بالتاء فالتقدير
وتقدير ". أن"منه واستعظامهم له ألقروا أن القوة هللا، فاجلواب مضمر على هذا النحو من املعىن وهو العامل يف 

وقد كان النيب . ظلموا يف حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه لعلمت أن القوة هللا مجيعاولو ترى يا حممد الذين : آخر
. صلى اللّه عليه وسلم علم ذلك، ولكن خوطب واملراد أمته، فإن فيهم من حيتاج إىل تقوية علمه مبشاهدة مثل هذا

ن أجله، أي ألن القوة هللا يف موضع نصب مفعول م" أن: "وقيل. قل يا حممد للظامل هذا: وجيوز أن يكون املعىن
  :وأنشد سيبويه. مجيعا

  وأعرض عن شتم اللئيم تكرما... وأغفر عوراء الكرمي ادخاره 
ولو ترى يا حممد الذين ظلموا يف حال رؤيتهم للعذاب ألن القوة هللا لعلمت مبلغهم من : أي الدخاره، واملعىن

إثبات هذه املستقبالت تقريبا لألمر وتصحيحا وهي ملا مضى يف " إذ"ودخلت . النكال والستعظمت ما حل هبم
وقرأ احلسن ويعقوب وشيبة وسالم وأبو جعفر . بضم الياء، والباقون بفتحها" يرون"وقرأ ابن عامر وحده . لوقوعه

بكسر اهلمزة فيهما على االستئناف أو على تقدير القول، أي ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون " إن القوة، وإن اللّه"
وثبت بنص هذه اآلية القوة هللا، خبالف قول املعتزلة يف نفيهم معاين الصفات القدمية، . يقولون إن القوة هللالعذاب 

  .تعاىل اللّه عن قوهلم
  }إِذْ َتبَرَّأَ الَِّذيَن اتُّبِعُوا ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعوا َوَرأَُوا الَْعذَاَب َوَتقَطََّعْت بِهُِم اَألسَْباُب{ ١٦٦: اآلية

. عن قتادة وعطاء والربيع. يعين السادة والرؤساء تربؤوا ممن اتبعهم على الكفر} إِذْ تََبرَّأَ الَِّذيَن اتُّبُِعوا{: تعاىل قوله
} َوَرأَُوا الَْعذَاَب{. هو عام يف كل متبوع: وقل. هم الشياطني املضلون تربؤوا من اإلنس: وقال قتادة أيضا والسدي



  .عند العرض واملساءلة يف اآلخرة: وقيل. بتيقنهم له عند املعاينة يف الدنيا: يليعين التابعني واملتبوعني، ق
كالمها حاصل، فهم يعاينون عند املوت ما يصريون إليه من اهلوان، ويف اآلخرة يذوقون أليم العذاب : قلت

  .والنكال
ون هبا يف الدنيا من رحم وغريه، عن جماهد أي الوصالت اليت كانوا يتواصل} َوَتقَطََّعْت بِهُِم اَألْسَباُب{: قوله تعاىل
وأصل السبب احلبل يشد بالشيء فيجذبه، مث جعل كل ما جر شيئا سببا وقال . الواحد سبب ووصلة. وغريه

  :والسبب الناحية، ومنه قول زهري. إن األسباب أعماهلم: السدي وابن زيد
  ولو رام أسباب السماء بسلم... ومن هاب أسباب املنايا ينلنه 

ُه أَْعَمالَُهْم َحسََراتٍ َوقَالَ الَِّذيَن اتََّبُعوا لَوْ أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنَتَبرَّأَ مِْنُهْم كََما تََبرَّأُوا ِمنَّا كَذَِلَك يُرِيهُِم اللَّ{ ١٦٧: اآلية
  }َعلَْيهِْم َوَما ُهْم بَِخارِجَِني ِمَن النَّارِ

جواب } فََنَتبَرَّأَ ِمْنُهْم{يف موضع رفع، أي لو ثبت أن لنا رجعة " أن"} ا لَْو أَنَّ لََنا كَرَّةًَوقَالَ الَِّذيَن اتََّبعُو{: قوله تعاىل
لو رددنا إىل الدنيا حىت نعمل صاحلا ونتربأ : الرجعة والعودة إىل حال قد كانت، أي قال األتباع: والكرة. التمين
وجيوز أن يكون نصبا . يف موضع نصب على النعت ملصدر حمذوفأي تربأ كما، فالكاف } كََما َتبَرَّأُوا ِمنَّا{منهم 

  .على احلال، تقديرها متربئني، والتربؤ االنفصال
أي كما أراهم . الكاف يف موضع رفع، أي األمر كذلك} كَذَِلَك يُرِيهُِم اللَُّه أَْعَمالَُهْم َحسََراٍت َعلَْيهِْم{: قوله تعاىل

  :قيل} يُرِيهِمُ اللَُّه{و . اهلماللّه العذاب كذلك يريهم اللّه أعم

" حسرات"، وتكون "أعماهلم"، والثاين "يريهم"األول اهلاء وامليم يف : هي، من رؤية البصر، فيكون متعديا ملفعولني
أي األعمال : قال الربيع" أعماهلم. "املفعول الثالث" حسرات"وحيتمل أن يكون من رؤية القلب، فتكون . حال

األعمال الصاحلة اليت تركوها ففاتتهم : وقال ابن مسعود والسدي. ها فوجبت هلم هبا النارالفاسدة اليت ارتكبو
ترفع هلم اجلنة فينظرون إليها وإىل بيوهتم فيها لو أطاعوا اللّه : قال السدي. اجلنة، ورويت يف هذا القول أحاديث

يهم من حيث هم مأمورون هبا، وأما وأضيفت هذه األعمال إل. تعاىل، مث تقسم بني املؤمنني فذلك حني يندمون
واحلسرة واحدة احلسرات، كتمرة ومترات، وجفنة وجفنات، . إضافة األعمال الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها

واحلسرة . ضخمة وضخمات، وعبلة وعبالت: هذا إذا كان امسا، فإن نعته سكنت، كقولك. وشهوة وشهوات
. أحسر حسرا وحسرة" بالكسر"حسرت عليه : التلهف، يقال: والتحسر. أعلى درجات الندامة على شيء فائت

هي مشتقة من حسر إذا : وقيل. وهي مشتقة من الشيء احلسري الذي قد انقطع وذهبت قوته، كالبعري إذا عيي
  .االنكشاف. واالحنسار. الذي ال درع معه: كشف، ومنه احلاسر يف احلرب

وهذا قول مجاعة أهل . دليل على خلود الكفار فيها وأهنم ال خيرجون منها} نَّارَِوَما ُهْم بَِخارِجَِني ِمَن ال{: قوله تعاىل
  .وسيأيت]. ٤٠: األعراف[} َوال َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ حَتَّى َيِلجَ الَْجَملُ ِفي َسمِّ الِْخَياِط{: السنة، هلذه اآلية ولقوله تعاىل

  }الْأَْرضِ َحالالً طَيِّباً َوال َتتَّبِعُوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني َيا أَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّا ِفي{ ١٦٨: اآلية
  :وفيه سبع مسائل

إهنا نزلت يف ثقيف وخزاعة وبين مدجل فيما حرموه على أنفسهم من : قيل} َيا أَيَُّها النَّاُس{: قوله تعاىل: األوىل
: وقال الشافعي. احلالل، فهو تأكيد الختالف اللفظ، وهذا قول مالك يف الطيب والطيب هنا. األنعام، واللفظ عام
  الطيب املستلذ، فهو



  .إن شاء اللّه تعاىل" األعراف"و" األنعام"وسيأيت بيان هذا يف . تنويع، ولذلك مينع أكل احليوان القذر
قال . ي احلالل حالال الحنالل عقدة احلظر عنهومس. حال، وقيل مفعول" حالال"} َحالالً طَيِّباً{: قوله تعاىل: الثانية

وقال أبو . أكل احلالل، وأداء الفرائض، واالقتداء بالنيب صلى اللّه عليه وسلم: النجاة يف ثالثة: سهل بن عبداهللا
معرفة اللّه عز وجل، ومعرفة احلق : مخس خصال هبا متام العلم، وهي: عبداهللا الساجي وامسه سعيد بن يزيد

وال يصح أكل : قال سهل. عمل هللا، والعمل على السنة، وأكل احلالل، فإن فقدت واحدة مل يرفع العملوإخالص ال
 -وهو اسم جممل  -الربا واحلرام والسحت : احلالل إال بالعلم، وال يكون املال حالال حىت يصفو من ست خصال

  .والغلول واملكروه والشبهة
: قال الفراء. مجع خطوة وخطوة مبعىن واحد" خطوات"} ُخطُوَاِت الشَّيْطَاِن{هني } َوال تَتَّبُِعوا{: قوله تعاىل: الثالثة

ومجع القلة خطوات وخطوات : وقال اجلوهري. ما بني القدمني": بالضم"وخطوة . اخلطوات مجع خطوة، بالفتح
مثل ركوة وخطاء، " بالتحريك"املرة الواحدة، واجلمع خطوات ": بالفتح"واخلطوة . وخطوات، والكثري خطا
  :وركاء، قال امرؤ القيس
  فواد خطاء وواد مطر... هلا وثبات كوثب الظباء 

وروي عن علي بن أيب طالب وقتادة . بفتح اخلاء والطاء" خطوات"وقرأ أبو السمال العدوي وعبيد بن عمري 
وذهبوا هبذه : شقال األخف. بضم اخلاء والطاء واهلمزة على الواو" خطؤات"واألعرج وعمرو بن ميمون واألعمش 

وال تقفوا أثر الشيطان وعمله، وما : واملعىن على قراءة اجلمهور. القراءة إىل أهنا مجع خطيئة، من اخلطأ ال من اخلطو
: السدي. خطاياه: جماهد. أعماله" خطوات الشيطان: "قال ابن عباس. مل يرد به الشرع فهو منسوب إىل الشيطان

  .عاصيهي النذور يف امل: أبو جملز. طاعته

" الشيطان"وتقدم القول يف . والصحيح أن اللفظ عام يف كل ما عدا السنن والشرائع من البدع واملعاصي: قلت
  .مستوىف
فالواجب على العاقل . أخرب تعاىل بأن الشيطان عدو، وخربه حق وصدق} إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني{: قوله تعاىل: الرابعة

لذي قد أبان عداوته من زمن آدم، وبذل نفسه وعمره يف إفساد أحوال بين آدم، أن يأخذ حذره من هذا العدو ا
إِنََّما َيأُْمُركُمْ {، } َوال َتتَّبُِعوا ُخطُوَاِت الشَّْيطَانِ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني{: وقد أمر اللّه تعاىل باحلذر منه فقال جل من قائل

الشَّيْطَانُ َيِعدُكُُم الْفَقَْر َوَيأُْمُركُمْ {: وقال] ١٦٩: البقرة[} وا َعلَى اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَبِالسُّوِء َوالْفَْحَشاِء َوأَنْ َتقُولُ
إِنََّما يُرِيدُ { : وقال] ٦٠: النساء[} َوُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيِضلَُّهْم َضالالً َبعِيداً{ : وقال] ٢٦٨: البقرة[} بِالْفَْحَشاِء
ِة فََهلْ أَْنُتمْ نْ ُيوِقعَ َبيَْنكُُم الَْعَداَوةَ وَالْبَْغَضاَء ِفي الَْخْمرِ وَالَْمْيِسرِ َوَيُصدَّكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَعنِ الصَّالالشَّْيطَانُ أَ
َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوهُ  إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكُْم{: وقال] ١٥: القصص[} إِنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبٌِني{: وقال] ٩١: املائدة[} ُمْنَتُهونَ

. وهذا غاية يف التحذير، ومثله يف القرآن كثري]. ٦: فاطر[} َعُدّواً إِنََّما َيْدُعو حِْزَبُه لَِيكُونُوا ِمْن أَْصحَابِ السَّعِريِ
إن إبليس موثق يف األرض السفلى، فإذا حترك فإن كل شر األرض بني اثنني فصاعدا من : وقال عبداهللا بن عمر

وآمركم أن تذكروا اللّه فإن مثل ذلك كمثل رجل : "وخرج الترمذي من حديث أيب مالك األشعري وفيه. حتركه
خرج العدو يف أثره سراعا حىت إذا أتى على حصن حصني فأحرز نفسه منهم كذلك العبد ال حيرز نفسه من 

  .حديث حسن صحيح غريب: وقال فيه. احلديث" الشيطان إال بذكر اللّه
  }إِنََّما َيأُْمرُكُْم بِالسُّوِء وَالْفَْحَشاِء َوأَنْ تَقُولُوا َعلَى اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ{ ١٦٩: اآلية

وهو مصدر ساءه . مسي السوء سوءا ألنه يسوء صاحبه بسوء عواقبه} إِنََّما َيأُْمُركُمْ بِالسُّوِء َوالْفَْحَشاِء{: قوله تعاىل



} ِسيئَْت ُوُجوُه الَِّذيَن كَفَُروا{: سيء إذا أحزنته فحزن، قال اللّه تعاىلوسؤته ف. يسوءه سوءا ومساءة إذا أحزنه
  :وقال الشاعر]. ٢٧: امللك[

  فطاملا قد سرين الدهر... إن يك هذا الدهر قد ساءين 
  لذاك شكر ولذاك صرب... األمر عندي فيهما واحد 

  :والفحشاء أصله قبح املنظر، كما قال
  وجيد كجيد الرمي ليس بفاحش

والشرع هو الذي حيسن ويقبح، فكل ما هنت عنه الشريعة فهو من . مث استعملت اللفظة فيما يقبح من املعاين
الشَّْيطَانُ يَِعُدكُُم الْفَقْرَ {: إن كل ما يف القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزىن، إال قوله: وقال مقاتل. الفحشاء

  .إنه منع الزكاةف] ٢٦٨: البقرة[} َوَيأُْمُركُمْ بِالْفَْحَشاِء
  .وحكي عن ابن عباس وغريه، واللّه تعاىل أعلم. السوء ما ال حد فيه، والفحشاء ما فيه حد: فعلى هذا قيل: قلت

يريد ما حرموا من البحرية والسائبة وحنوها مما جعلوه : قال الطربي} َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ{: قوله تعاىل
  .} بِالسُّوِء َوالْفَْحَشاِء{: يف موضع خفض عطفا على قوله تعاىل} نْ َتقُولُواَوأَ{. شرعا
آَباؤُُهْم ال َيْعِقلُونَ َشْيئاً  وَإِذَا ِقيلَ لَُهمُ اتَّبِعُوا َما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا َبلْ َنتَّبُِع َما أَلْفَْيَنا َعلَْيِه آَباَءَنا أََولَْو كَانَ{ ١٧٠: اآلية
  }هَْتُدونََوال َي

  :فيه سبع مسائل
عائد " هلم"الضمري يف : الطربي. نزلت يف اليهود: ابن عباس. يعين كفار العرب} َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم{: قوله تعاىل: األوىل

  .} َيا أَيَُّها النَّاُس كُلُوا{: على الناس من قوله تعاىل

: وقوله. اآلية] ١٦٥: البقرة[} ْن يَتَِّخذُ ِمْن ُدوِن اللَِّهَوِمَن النَّاسِ َم{: يف قوله تعاىل" من"هو عائد على : وقيل
  :وقال الشاعر. وجدنا: ألفينا} قَالُوا َبلْ َنتَّبُِع َما أَلْفَيَْنا َعلَْيِه آَباَءنَا{. أي بالقبول والعمل} اتَّبُِعوا َما أَنَْزلَ اللَُّه{

  وال ذاكر اهللا إال قليال... فألفيته غري مستعتب 
األلف لالستفهام، وفتحت الواو ألهنا واو عطف، عطفت مجلة كالم على } أََولَْو كَانَ آَباؤُُهْم{: قوله تعاىل:  الثانية

نتبع آباءنا ولو كانوا ال يعقلون، فقرروا على التزامهم هذا، إذ هي : مجلة، ألن غاية الفساد يف االلتزام أن يقولوا
  .حال آبائهم

َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتعَالَْوا إِلَى َما أَنَْزلَ اللَُّه {: ظ هذه اآلية تعطي إبطال التقليد، ونظريهاوقوة ألفا: قال علماؤنا: مسألة
وهذه اآلية واليت قبلها مرتبطة مبا قبلهما، . اآلية] ١٠٤: املائدة[} َوإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا َحْسبَُنا َما َوَجْدَنا َعلَْيِه آَباَءنَا

أخرب عن جهالة العرب فيما حتكمت فيه بآرائها السفيهة يف البحرية والسائبة والوصيلة،  وذلك أن اللّه سبحانه
فاحتجوا بأنه أمر وجدوا عليه آباءهم فاتبعوهم يف ذلك، وتركوا ما أنزل اللّه على رسوله وأمر به يف دينه، فالضمري 

  .عائد عليهم يف اآليتني مجيعا" هلم"يف 
يف ذم التقليد لذم اللّه تعاىل الكفار باتباعهم آلبائهم يف الباطل، واقتدائهم هبم يف الكفر  تعلق قوم هبذه اآلية: الثالثة

وهذا يف الباطل صحيح، أما التقليد يف احلق فأصل من أصول الدين، وعصمة من عصم املسلمني يلجأ . واملعصية
صول على ما يأيت، وأما جوازه يف واختلف العلماء يف جوازه يف مسائل األ. إليها اجلاهل املقصر عن درك النظر

  .مسائل الفروع فصحيح



التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بال حجة، وعلى هذا فمن قبل قول النيب صلى اللّه عليه وسلم من : الرابعة
  .غري نظر يف معجزته يكون مقلدا، وأما من نظر فيها فال يكون مقلدا

قلدت : وهو يف اللغة مأخوذ من قالدة البعري، فإن العرب تقول. حة قولههو اعتقاد صحة فتيا من ال يعلم ص: وقيل
  :البعري إذا جعلت يف عنقه حبال يقاد به، فكأن املقلد جيعل أمره كله ملن يقوده حيث شاء، وكذلك قال شاعرهم

  ثبت اجلنان بأمر احلرب مضطلعا... وقلدوا أمركم هللا دركم 
ال موصال له، ال يف األصول وال يف الفروع، وهو قول مجهور العقالء والعلماء، التقليد ليس طريقا للعلم و: اخلامسة

خالفا ملا حيكى عن جهال احلشوية والثعلبية من أنه طريق إىل معرفة احلق، وأن ذلك هو الواجب، وأن النظر 
  .والبحث حرام، واالحتجاج عليهم يف كتب األصول

ط األحكام من أصوهلا لعدم أهليته فيما ال يعلمه من أمر دينه وحيتاج فرض العامي الذي ال يشتغل باستنبا: السادسة
فَاْسأَلوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ {: إليه أن يقصد أعلم من يف زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه، لقوله تعاىل

لبحث عنه، حىت يقع عليه االتفاق من األكثر ، وعليه االجتهاد يف أعلم أهل وقته با]٤٣: النحل[} كُْنُتْم ال َتْعلَُمونَ
وعلى العامل أيضا فرض أن يقلد عاملا مثله يف نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظر، وأراد أن جيدد . من الناس

الفكر فيها والنظر حىت يقف على املطلوب، فضاق الوقت عن ذلك، وخاف على العبادة أن تفوت، أو على احلكم 
  .ء كان ذلك اجملتهد اآلخر صحابيا أو غريه، وإليه ذهب القاضي أبو بكر ومجاعة من احملققنيأن يذهب، سوا

وذكر فيه غريه خالفا كالقاضي أيب بكر بن . أمجعت األمة على إبطال التقليد يف العقائد: قال ابن عطية: السابعة
وقال بعض الناس : له" االنتصار"تاب قال ابن درباس يف ك. العريب وأيب عمر وعثمان بن عيسى بن درباس الشافعي

فذمهم بتقليدهم ]. ٢٣: الزخرف[} إِنَّا َوَجْدَنا آَباءََنا َعلَى أُمٍَّة{: جيوز التقليد يف أمر التوحيد، وهو خطأ لقوله تعاىل
م آباءهم وتركهم اتباع الرسل، كصنيع أهل األهواء يف تقليدهم كرباءهم وتركهم اتباع حممد صلى اللّه عليه وسل
يف دينه، وألنه فرض على كل مكلف تعلم أمر التوحيد والقطع به، وذلك ال حيصل إال من جهة الكتاب والسنة، 

  كما بيناه يف آية التوحيد، واللّه يهدي من يريد

وهذا خطأ منهم، بل هو . وقد أكثر أهل الزيغ القول على من متسك بالكتاب والسنة أهنم مقلدون: قال ابن درباس
ومبذاهبهم أخلق، إذ قبلوا قول ساداهتم وكربائهم فيما خالفوا فيه كتاب اللّه وسنة رسوله وإمجاع الصحابة هبم أليق 

إىل ] ٦٧: األحزاب[} رَبََّنا إِنَّا أَطَْعَنا َساَدَتَنا َوكَُبَراَءنَا{: رضي اللّه عنهم، فكانوا داخلني فيمن ذمهم اللّه بقوله
قَالَ { : مث قال لنبيه]. ٢٣: الزخرف[} َوَجدَْنا آَباَءَنا َعلَى أُمٍَّة َوإِنَّا َعلَى آثَارِِهْم ُمقَْتُدونَإِنَّا {: وقوله} كَبِرياً{: قوله

يه مث قال لنبيه عل] ٢٤: الزخرف[} أََولَْو جِئُْتكُْم بِأَْهَدى ِممَّا َوَجْدُتْم َعلَْيِه آَباَءكُْم قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ
وليس قول أهل األثر يف . فبني تعاىل أن اهلدى فيما جاءت به رسله عليهم السالم. اآلية} فَاْنَتقَْمَنا ِمنُْهْم{السالم 
: إنا وجدنا أئمتنا وآباءنا والناس على األخذ بالكتاب والسنة وإمجاع السلف الصاحل من األمة، من قوهلم: عقائدهم

رباءنا بسبيل، ألن هؤالء نسبوا ذلك إىل التنزيل وإىل متابعة الرسول، وأولئك إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا وك
نسبوا إفكهم إىل أهل األباطيل، فازدادوا بذلك يف التضليل، أال ترى أن اللّه سبحانه أثىن على يوسف عليه السالم 

َواتَّبَْعُت ِملَّةَ آَبائي إِبَْراهِيَم . ْم بِاآلِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَنِّي َتَركُْت ِملَّةَ قَْومٍ ال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوُه{: يف القرآن حيث قال
فلما ]. ٣٨: يوسف[} اسَِوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َما كَانَ لََنا أَنْ ُنْشرِكَ بِاللَِّه ِمْن َشْيٍء ذَِلَك ِمْن فَْضلِ اللَِّه َعلَْيَنا َوَعلَى النَّ

ء متبعني للوحي وهو الدين اخلالص الذي ارتضاه اهللا، كان اتباعه آباءه من كان آباؤه عليه وعليهم السالم أنبيا



ومل جيئ فيما جاؤوا به ذكر األعراض وتعلقها باجلواهر وانقالهبا فيها، فدل على أن ال هدى فيها وال . صفات املدح
  .رشد يف واضعيها
ملا ترمجت كتب األوائل وظهر فيها اختالفهم يف  وإمنا ظهر التلفظ هبا يف زمن املأمون بعد املائتني: قال ابن احلصار

قدم العامل وحدوثه، واختالفهم يف اجلوهر وثبوته، والعرض وماهيته، فسارع املبتدعون ومن يف قلبه زيغ إىل حفظ 
فلم يزل . تلك االصطالحات، وقصدوا هبا اإلغراب على أهل السنة، وإدخال الشبه على الضعفاء من أهل امللة

إىل أن ظهرت البدعة، وصارت للمبتدعة شيعة، والتبس األمر على السلطان، حىت قال األمري خبلق األمر كذلك 
  .القرآن، وجرب الناس عليه، وضرب أمحد بن حنبل على ذلك

فانتدب رجال من أهل السنة كالشيخ أيب احلسن األشعري وعبداهللا بن كالب وابن جماهد واحملاسيب وأضراهبم، 
يف اصطالحاهتم، مث قاتلوهم وقتلوهم بسالحهم وكان من درج من املسلمني من هذه األمة فخاضوا مع املبتدعة 

  .متمسكني بالكتاب والسنة، معرضني عن شبه امللحدين، مل ينظروا يف اجلوهر والعرض، على ذلك كان السلف
فأما من يهجن . بينيومن نظر اآلن يف اصطالح املتكلمني حىت يناضل بذلك عن الدين فمنزلته قريبة من الن: قلت

من غالة املتكلمني طريق من أخذ باألثر من املؤمنني، وحيض على درس كتب الكالم، وأنه ال يعرف احلق إال من 
وأما املخاصمة . جهتها بتلك االصطالحات فصاروا مذمومني لنقضهم طريق املتقدمني من األئمة املاضني، واللّه أعلم

  . يف القرآن، وسيأيت بيانه إن شاء اللّه تعاىلواجلدال بالدليل والربهان فذلك بني
  } َيْعِقلُونََومَثَلُ الَِّذيَن كَفَرُوا كََمثَلِ الَِّذي َيْنِعُق بَِما ال َيْسَمُع إِالَّ ُدَعاًء وَنَِداءً ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهمْ ال{ ١٧١: اآلية

بالراعي الذي ينعق بالغنم واإلبل فال تسمع إال  شبه تعاىل واعظ الكفار وداعيهم وهو حممد صلى اللّه عليه وسلم
دعاءه ونداءه، وال تفهم ما يقول، هكذا فسره ابن عباس وجماهد وعكرمة والسدي والزجاج والفراء وسيبويه، 

 ومثلك يا حممد ومثل الذين كفروا: واملعىن. مل يشبهوا بالناعق إمنا شبهوا باملنعوق به: قال سيبويه. وهذه هناية اإلجياز
املعىن مثل الذين كفروا يف : وقال ابن زيد. كمثل الناعق واملنعوق به من البهائم اليت ال تفهم، فحذف لداللة املعىن

دعائهم اآلهلة اجلماد كمثل الصائح يف جوف الليل فيجيبه الصدى، فهو يصيح مبا ال يسمع، وجييبه ما ال حقيقة فيه 
روا يف دعائهم ما ال يفهم، يعين األصنام، كمثل الراعي إذا نعق بغنمه املعىن مثل الذين كف: وقال قطرب. وال منتفع

املراد مثل الكافرين يف دعائهم آهلتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو ال : قال الطربي. وهو ال يدري أين هي
  يسمع من أجل

الثة يشبه الكفار بالناعق ففي هذه التأويالت الث. البعد، فليس للناعق من ذلك إال النداء الذي يتعبه وينصبه
نعق الراعي بغنمه ينعق نعيقا ونعاقا ونعقانا، : زجر الغنم والصياح هبا، يقال: والنعيق. الصائح، واألصنام باملنعوق به

  :قال األخطل. أي صاح هبا وزجرها
  منتك نفسك يف اخلالء ضالال... انعق بضأنك يا جرير فإمنا 

. وإمنا أراد أن بين كليب يعريون برعي الضأن، وجرير منهم، فهو يف جهلهم مل يكن جرير راعي ضأن،: قال القتيب
ومن ذهب إىل هذا يف : قال القتيب". أجهل من راعي ضأن: "والعرب تضرب املثل براعي الغنم يف اجلهل ويقولون

دعاء للقريب، ولذلك والنداء للبعيد، وال. معىن اآلية كان مذهبا، غري أنه مل يذهب إليه أحد من العلماء فيما نعلم
مث شبه تعاىل الكافرين بأهنم صم . وقد تضم النون يف النداء واألصل الكسر. قيل لألذان بالصالة نداء ألنه لألباعد

  .وقد تقدم يف أول السورة. بكم عمي



  }لَِّه إِنْ كُْنُتْم إِيَّاهُ َتْعُبُدونََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َواْشكُُروا ِل{ ١٧٢: اآلية
هو : وقيل. واملراد باألكل االنتفاع من مجيع الوجوه. هذا تأكيد لألمر األول، وخص املؤمنني هنا بالذكر تفضيال

أيها : " ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. األكل املعتاد
َيا أَيَُّها الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن {إن اللّه تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا وإن اللّه أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال الناس 

يَِّباِت َما َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُلُوا ِمْن طَ{: وقال] ٥١: املؤمنون[} الطَّيَِّباِت َواْعَملُوا َصاِلحاً إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم
ومشربه [مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام } َرَزقَْناكُْم
تقدم معىن } وَاْشكُُروا ِللَِّه إِنْ كُْنُتْم إِيَّاُه تَْعُبُدونَ{". فأىن يستجاب لذلك] وغذي باحلرام[وملبسه حرام ] حرام

  .الشكر فال معىن لإلعادة

ْيَر بَاغٍ َوال َعاٍد فَال إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةَ َوالدََّم َولَْحَم الِْخْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ اللَِّه فََمنِ اْضطُرَّ غَ{ ١٧٣: اآلية
  }إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم

كلمة موضوعة للحصر، تتضمن النفي واإلثبات، فتثبت ما " إمنا"} كُُم الَْمْيَتةَإِنََّما َحرََّم َعلَْي{: قوله تعاىل: األوىل
َيا {: تناوله اخلطاب وتنفي ما عداه، وقد حصرت ههنا التحرمي، ال سيما وقد جاءت عقيب التحليل يف قوله تعاىل

" إمنا"باحة على اإلطالق، مث عقبها بذكر احملرم بكلمة فأفادت اإل} أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزقَْناكُْم
احلاصرة، فاقتضى ذلك اإليعاب للقسمني، فال حمرم خيرج عن هذه اآلية، وهي مدنية، وأكدها باآلية األخرى اليت 

إىل آخرها، ] ١٤٥: نعاماأل[} قُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه{: روي أهنا نزلت بعرفة
  إن شاء اللّه تعاىل" األنعام"وسيأيت الكالم يف تلك يف . فاستوىف البيان أوال وآخرا، قاله ابن العريب

وجيوز أن جتعلها مبعىن الذي، منفصلة يف اخلط، وترفع . كافة" ما"، و"حّرم"نصب بـ } الْمَْيَتةَ{: قوله تعاىل: الثانية
ضمري يعود على الذي، ونظريه قوله " حرم"ويف . وهي قراءة ابن أيب عبلة" إن"على خرب " يرامليتة والدم وحلم اخلنز"

بضم احلاء وكسر الراء ورفع األمساء بعدها، " حرم"وقرأ أبو جعفر ]. ٦٩: طه[} إِنََّما َصَنُعوا كَْيُد سَاحِرٍ{: تعاىل
وقال مجاعة : الطربي. بالتشديد" امليتة"لقعقاع أيضا وقرأ أبو جعفر بن ا. إما على ما مل يسم فاعله، وإما على خرب إن

ما قد مات فيقاالن فيه، وما مل ميت : وقال أبو حامت وغريه. التشديد والتخفيف يف ميت وميت لغتان: من اللغويني
  :وقال الشاعر]. ٣٠: الزمر[} إِنََّك َميٌِّت وَإِنَُّهْم مَيُِّتونَ{: بالتخفيف، دليله قوله تعاىل" ميت"بعد فال يقال فيه 

  إمنا امليت ميت األحياء... ليس من مات فاستراح مبيت 

واملشهور عنه التثقيل، وأما قول " وما هو مبيت"ومل يقرأ أحد بتخفيف ما مل ميت، إال ما روى البزي عن ابن كثري 
  :الشاعر

  فسرك أن يعيش فجئ بزاد... إذا ما مات ميت من متيم 
  .راد امليت حقيقة، وقد ذهب بعض الناس إىل أنه أراد من شارف املوت، واألول أشهرفال أبلغ يف اهلجاء من أنه أ

ما فارقته الروح من غري ذكاة مما يذبح، وما ليس مبأكول فذكاته كموته، كالسباع وغريها، على ما : امليتة: الثالثة 
  إن شاء اللّه تعاىل" األنعام"يأيت بيانه هنا ويف 

أحلت لنا ميتتان احلوت واجلراد ودمان الكبد : "دخلها التخصيص بقوله عليه السالمهذه اآلية عامة : الرابعة
خرجه . أخرجه الدار قطين، وكذلك حديث جابر يف العنرب خيصص عموم القرآن بصحة سنده" . والطحال

  انه هناك، إن شاء اللّه تعاىل، على ما يأيت بي]٩٦: املائدة[} أُِحلَّ لَكُمْ َصْيدُ الَْبحْرِ{: البخاري ومسلم مع قوله تعاىل



وتوقف أن جييب يف خنزير . وأكثر أهل العلم على جواز أكل مجيع دواب البحر حيها وميتها، وهو مذهب مالك
  .وأنا أتقيه وال أراه حراما: أنتم تقولون خنزيرا قال ابن القاسم: املاء وقال
، ومع اختالفهم يف ذلك اتفقوا على أنه ال جيوز وقد اختلف الناس يف ختصيص كتاب اللّه تعاىل بالسنة: اخلامسة

وقد يستدل على ختصيص هذه اآلية أيضا مبا يف صحيح مسلم من حديث . ختصيصه حبديث ضعيف، قاله ابن العريب
وظاهره . غزونا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل اجلراد معه: عبداهللا بن أيب أوىف قال

مات بعالج أو حتف أنفه، وهبذا قال ابن نافع وابن عبداحلكم وأكثر العلماء، وهو مذهب الشافعي أكله كيف ما 
ومنع مالك ومجهور أصحابه من أكله إن مات حتف أنفه، ألنه من صيد الرب، أال ترى أن احملرم . وأيب حنيفة وغريمها

  وقال. جيزئه إذا قتله، فأشبه الغزال

وسيأيت حلكم اجلراد مزيد بيان . ناح مل يؤكل، ألهنا حالة قد يعيش هبا وينسلإن مات من قطع رجل أو ج: أشهب
  .عند ذكره، إن شاء اللّه تعاىل" األعراف"يف 

واختلف العلماء هل جيوز أن ينتفع بامليتة أو بشيء من النجاسات، واختلف عن مالك يف ذلك أيضا، : السادسة
" هال أخذمت إهاهبا: " اللّه عليه وسلم مر على شاة ميمونة فقالجيوز االنتفاع هبا، ألن النيب صلى : فقال مرة
مجلتها حمرم، فال جيوز االنتفاع بشيء منها، وال بشيء من النجاسات على وجه من وجوه : وقال مرة. احلديث

يتة االنتفاع، حىت ال جيوز أن يسقى الزرع وال احليوان املاء النجس، وال تعلف البهائم النجاسات، وال تطعم امل
: املائدة[} ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الْمَْيَتةُ َوالدَُّم{: ووجه هذا القول ظاهر قوله تعاىل. الكالب والسباع، وإن أكلتها مل متنع

هذا اخلطاب جممل، ألن اجململ ما ال يفهم املراد من ظاهره، وقد : ومل خيص وجها من وجه، وال جيوز أن يقال] ٣
ال : "، وأيضا فإن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال} ُحرَِّمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيتَةُ{: تعاىلفهمت العرب املراد من قوله 

وهذا آخر ما ورد " . ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب"ويف حديث عبداهللا بن عكيم " . تنتفعوا من امليتة بشيء
  .إن شاء اللّه تعاىل" النحل"يف  به كتابه قبل موته بشهر، وسيأيت بيان هذه األخبار والكالم عليها

فأما الناقة إذا حنرت، أو البقرة أو الشاة إذا ذحبت، وكان يف بطنها جنني ميت فجائز أكله من غري تذكية : السابعة
له يف نفسه، إال أن خيرج حيا فيذكى، ويكون له حكم نفسه، وذلك أن اجلنني إذا خرج منها بعد الذبح ميتا جرى 

ومما يبني ذلك أنه لو باع الشاة واستثىن ما يف بطنها مل جيز، كما لو استثىن عضوا منها، . ضائهاجمرى العضو من أع
وكذلك لو أعتقها من غري أن يوقع على ما يف بطنها عتقا مبتدأ، ولو . وكان ما يف بطنها تابعا هلا كسائر أعضائها
للّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقد روى جابر رضي ا. كان منفصال عنها مل يتبعها يف بيع وال عتق

إن شئتم فكلوه ألن ذكاته ذكاة : "سئل عن البقرة والشاة تذبح، والناقة تنحر فيكون يف بطنها جنني ميت، فقال
  خرجه أبو داود مبعناه من حديث" . أمه

  شاء اللّه تعاىلإن " املائدة"وسيأيت هلذا مزيد بيان يف سورة . أيب سعيد اخلدري وهو نص ال حيتمل
واختلفت الرواية عن مالك يف جلد امليتة هل يطهر بالدباغ أو ال، فروي عنه أنه ال يطهر، وهو ظاهر : الثامنة 
ال يطهر، بأنه جزء من : ووجه قوله" . أميا إهاب دبغ فقد طهر: "وروي عنه أنه يطهر، لقوله عليه السالم. مذهبه

وحتمل األخبار بالطهارة . ن جنسا، فوجب أال يطهره الدباغ قياسا على اللحمامليتة لو أخذ منها يف حال احلياة كا
على أن الدباغ يزيل األوساخ عن اجللد حىت ينتفع به يف األشياء اليابسة ويف اجللوس عليه، وجيوز أيضا أن ينتفع به 

". الفرقان"يت من حكمه يف سورة يف املاء بأن جيعل سقاء، ألن املاء على أصل الطهارة ما مل يتغري له وصف على ما يأ



  .والطهارة يف اللغة متوجهة حنو إزالة األوساخ كما تتوجه إىل الطهارة الشرعية، واللّه تعاىل أعلم
وأما شعر امليتة وصوفها فطاهر، ملا روي عن أم سلمة رضي اللّه عنها عن النيب صلى اللّه عليه وسلم أنه : التاسعة
وألنه كان طاهرا لو أخذ منها يف حال احلياة " . ذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسلال بأس مبسك امليتة إ: " قال

فوجب أن يكون كذلك بعد املوت، إال أن اللحم ملا كان جنسا يف حال احلياة كان كذلك بعد املوت، فيجب أن 
لى هذا اللنب وال يلزم ع. يكون الصوف خالفه يف حال املوت كما كان خالفه يف حال احلياة استدالال بالعكس

والبيضة من الدجاجة امليتة، ألن اللنب عندنا طاهر بعد املوت، وكذلك البيضة، ولكنهما حصال يف وعاء جنس 
وسيأيت مزيد بيان هلذه املسألة واليت قبلها وما للعلماء فيهما من . فتنجسا مبجاورة الوعاء ال أهنما جنسا باملوت

  اىلإن شاء اللّه تع" النحل"اخلالف يف سورة 
وإن ماتت فيه فله . حالة تكون إن أخرجت الفأرة حية فهو طاهر: وأما ما وقعت فيه الفأرة فله حالتان: العاشرة
وحالة يكون جامدا فإنه ينجس ما جاورها، فتطرح وما حوهلا، وينتفع . حالة يكون مائعا فإنه ينجس مجيعه: حالتان

لّه عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع يف السمن فتموت، فقال عليه مبا بقي وهو على طهارته، ملا روي أن النيب صلى ال
  :السالم

ال يطهر : واختلف العلماء فيه إذا غسل، فقيل" . إن كان جامدا فاطرحوها وما حوهلا وإن كان مائعا فأريقوه"
ل، ألنه جسم يطهر بالغس: وقال ابن القاسم. بالغسل، ألنه مائع جنس فأشبه الدم واخلمر والبول وسائر النجاسات

تنجس مبجاورة النجاسة فأشبه الثوب، وال يلزم على هذا الدم، ألنه جنس بعينه، وال اخلمر والبول ألن الغسل 
  يستهلكهما وال يتأتى فيه

فإذا حكمنا بطهارته بالغسل رجع إىل حالته األوىل يف الطهارة وسائر وجوه االنتفاع، لكن ال يبيعه : احلادية عشرة
ومنهم من يعتقد حترميه وجناسته، فال جيوز بيعه حىت يبني العيب . ذلك عيب عند الناس تأباه نفوسهمحىت يبني، ألن 

وأما قبل الغسل فال جيوز بيعه حبال، ألن النجاسات عنده ال جيوز بيعها، وألنه مائع جنس . كسائر األشياء املعيبة
لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم : "مر فقالفأشبه اخلمر، وألن النيب صلى اللّه عليه وسلم سئل عن مثن اخل
وهذا املائع حمرم لنجاسته فوجب أن حيرم مثنه حبكم " فحملوها فباعوها وأكلوا أمثاهنا وأن اللّه إذا حرم شيئا حرم مثنه

  الظاهر
ال يؤكل  :واختلف إذا وقع يف القدر حيوان، طائر أو غريه فمات فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: الثانية عشرة

وقد سئل . يغسل اللحم ويراق املرق: وروى ابن القاسم عنه أنه قال. ما يف القدر، وقد تنجس مبخالطة امليتة إياه
  .وال خمالف له يف املرق من أصحابه، ذكره ابن خويز منداد. يغسل اللحم ويؤكل: ابن عباس عن هذه املسألة فقال

} ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الْمَْيَتةُ{ذلك جنس لعموم قوله تعاىل : تة فقال الشافعيفأما أنفحة امليتة ولنب املي: الثالثة عشرة
: وقال أبو حنيفة بطهارهتما، ومل جيعل ملوضع اخللقة أثرا يف تنجس ما جاوره مما حدث فيه خلقة، قال]. ٣: املائدة[

وقال .  تطهري وال غسل إمجاعاولذلك يؤكل اللحم مبا فيه من العروق، مع القطع مبجاورة الدم لدواخلها من غري
مالك حنو قول أيب حنيفة إن ذلك ال ينجس باملوت، ولكن ينجس مبجاورة الوعاء النجس وهو مما ال يتأتى فيه 

  .الغسل

وكذلك الدجاجة خترج منها البيضة بعد موهتا، ألن البيضة لينة يف حكم املائع قبل خروجها، وإمنا جتمد وتصلب 
  .باهلواء



فقولكم يؤدي إىل خالف اإلمجاع، وذلك أن النيب صلى اللّه عليه وسلم واملسلمني : منداد فإن قيل قال ابن خويز
بعده كانوا يأكلون اجلنب وكان جملوبا إليهم من أرض العجم، ومعلوم أن ذبائح العجم وهم جموس ميتة، ومل يعتدوا 

حة يف اللنب اجملنب يسري، واليسري من النجاسة قدر ما يقع من األنف: قيل له. بأن يكون جممدا بأنفحة ميته أو ذكي
وعلى الرواية األخرى إمنا كان ذلك يف أول . هذا جواب على إحدى الروايتني. معفو عنه إذا خالط الكثري من املائع

اإلسالم، وال ميكن أحد أن ينقل أن الصحابة أكلت اجلنب احملمول من أرض العجم، بل اجلنب ليس من طعام العرب، 
انتشر املسلمون يف أرض العجم بالفتوح صارت الذبائح هلم، فمن أين لنا أن النيب صلى اللّه عليه وسلم فلما 

  والصحابة أكلت جبنا فضال عن أن يكون حمموال من أرض العجم ومعموال من أنفخة ذبائحهم
ر ما مل يكن من ذبائحهم وال بأس بأكل طعام عبدة األوثان واجملوس وسائر من ال كتاب له من الكفا: وقال أبو عمر

حدثنا إمساعيل بن موسى " اجلنب والسمن"ويف سنن ابن ماجة . ومل حيتج إىل ذكاة إال اجلنب ملا فيه من أنفحة امليتة
سئل رسول : السدي حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال

احلالل ما أحل اللّه يف كتابه واحلرام ما حرم اللّه يف : "فقال. ن واجلنب والفراءاللّه صلى اللّه عليه وسلم عن السم
  "كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

قال ابن خويز . اتفق العلماء على أن الدم حرام جنس ال يؤكل وال ينتفع به} وَالدََّم{: قوله تعاىل: الرابعة عشرة
والذي تعم به البلوى هو الدم يف اللحم . البلوى، ومعفو عما تعم به البلوىوأما الدم فمحرم ما مل تعم به : منداد

} ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ وَالدَُّم{ : وإمنا قلنا ذلك ألن اللّه تعاىل قال. وعروقه، ويسريه يف البدن والثوب يصلى فيه
إِلَيَّ ُمَحرَّماً َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه إِالَّ أَنْ َيكُونَ َمْيَتةً أَْو دَماً قُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُوِحَي {، وقال يف موضع آخر ]٣: املائدة[

  ].١٤٥: األنعام[} َمْسفُوحاً

كنا نطبخ الربمة على عهد رسول اللّه صلى اللّه : "وقد روت عائشة رضي اللّه عنها قالت. فحرم املسفوح من الدم
ألن التحفظ من هذا إصر وفيه مشقة، واإلصر واملشقة يف " ننكره عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل وال

وهذا أصل يف الشرع، أن كلما حرجت األمة يف أداء العبادة فيه وثقل عليها سقطت العبادة عنها . الدين موضوع
  فيه، أال ترى أن املضطر يأكل امليتة، وأن املريض يفطر ويتيمم يف حنو ذلك

ومحل العلماء ] ١٤٥: األنعام[} َمْسفُوحاً{ الدم ههنا مطلقا، وقيده يف األنعام بقوله ذكر اللّه سبحانه وتعاىل: قلت
فالدم هنا يراد به املسفوح، ألن ما خالط اللحم فغري حمرم بإمجاع، وكذلك الكبد . ههنا املطلق على املقيد إمجاعا

أنه طاهر، ويلزم على طهارته أنه غري ويف دم احلوت املزايل له اختالف، وروي عن القابسي . والطحال جممع عليه
  .ألنه لو كان دم السمك جنسا لشرعت ذكاته: وهو اختيار ابن العريب، قال. حمرم
الدليل على أنه طاهر أنه إذا يبس أبيض : وهو مذهب أيب حنيفة يف دم احلوت، مسعت بعض احلنفية يقول: قلت

  .حتجاج على الشافعيةوهذه النكتة هلم يف اال. خبالف سائر الدماء فإنه يسود
خص اللّه تعاىل ذكر اللحم من اخلنزير ليدل على حترمي عينه ذكي أو } وَلَْحَم الْخِْنزِيرِ{: قوله تعاىل: اخلامسة عشرة

  مل يذك، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغريها
ى أن من حلف أال يأكل وقد استدل مالك وأصحابه عل. أمجعت األمة على حترمي شحم اخلنزير: السادسة عشرة

فإن حلف أال يأكل حلما فأكل شحما حنث ألن اللحم مع الشحم يقع عليه . شحما فأكل حلما مل حينث بأكل اللحم
وقد حرم اللّه تعاىل حلم اخلنزير . اسم اللحم، فقد دخل الشحم يف اسم اللحم وال يدخل اللحم يف اسم الشحم

َحرَّمَْنا {: وحرم اللّه تعاىل على بين إسرائيل الشحوم بقوله. سم اللحمفناب ذكر حلمه عن شحمه، ألنه دخل حتت ا



فلم يقع هبذا عليهم حترمي اللحم ومل يدخل يف اسم الشحم، فلهذا فرق مالك ] ١٤٦: األنعام[} َعلَْيهِْم ُشُحوَمُهَما
  بني احلالف

وال . م فال حينث واللّه تعاىل أعلميف الشحم واحلالف يف اللحم، إال أن يكون للحالف نية يف اللحم دون الشح
إذا حلف أال : وقال أمحد. حينث يف قول الشافعي وأيب ثور وأصحاب الرأي إذا حلف أال يأكل حلما فأكل شحما

  يأكل حلما فأكل الشحم ال بأس به إال أن يكون أراد اجتناب الدسم
وقد روي أن رجال سأل رسول اللّه . اخلرازة به ال خالف أن مجلة اخلنزير حمرمة إال الشعر فإنه جيوز: السابعة عشرة

وألن اخلرازة : ذكره ابن خويز منداد، قال" ال بأس بذلك: "صلى اللّه عليه وسلم عن اخلرازة بشعر اخلنزير، فقال
على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كانت، وبعده موجودة ظاهرة، ال نعلم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه 

  .وما أجازه الرسول صلى اللّه عليه وسلم فهو كابتداء الشرع منه. نكرها وال أحد من األئمة بعدهوسلم أ
وأىب مالك أن جييب فيه بشيء، . ال خالف يف حترمي خنزير الرب كما ذكرنا، ويف خنزير املاء خالف: الثامنة عشرة

  شاء اللّه تعاىل إن" املائدة"أنتم تقولون خنزيرا وقد تقدم، وسيأيت بيانه يف : وقال
وحكى ابن سيده عن بعضهم أنه مشتق من خزر . ذهب أكثر اللغويني إىل أن لفظة اخلنزير رباعية: التاسعة عشرة

. وختازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدد النظر: ويف الصحاح. العني، ألنه كذلك ينظر، واللفظة على هذا ثالثية
ومجع . هو أن يكون اإلنسان كأنه ينظر مبؤخرها: ويقال. زررجل أخزر بني اخل. ضيق العني وصغرها: واخلزر

  .واخلنازير أيضا علة معروفة، وهي قروح صلبة حتدث يف الرقبة. اخلنزير خنازير
أي ذكر عليه غري اسم اللّه تعاىل، وهي ذبيحة اجملوسي والوثين } َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغْيرِ اللَِّه{: قوله تعاىل: املوفية العشرون

وال خالف بني العلماء أن ما . فالوثين يذبح للوثن، واجملوسي للنار، واملعطل ال يعتقد شيئا فيذبح لنفسه. عطلوامل
ذحبه اجملوسي لناره والوثين لوثنه ال يؤكل، وال تؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغريمها وإن مل يذحبا لناره 

  وسيأيت هلذا مزيد بيان. لم بأمرهووثنه، وأجازمها ابن املسيب وأبو ثور إذا ذبح ملس

قال ابن أمحر يصف . أهل بكذا، أي رفع صوته: رفع الصوت، يقال: واإلهالل". املائدة"إن شاء اللّه تعاىل يف سورة 
  :فالة

  كما يهل الراكب املعتمر... يهل بالفرقد ركباهنا 
  :وقال النابغة

  هبيج مىت يرها يهل ويسجد... أو درة صدفية غواصها 
املراد ما ذبح لألنصاب واألوثان، : وقال ابن عباس وغريه. إهالل الصيب واستهالله، وهو صياحه عند والدته ومنه

وجرت عادة العرب بالصياح . إن شاء اهللا تعاىل" املائدة"ال ما ذكر عليه اسم املسيح، على ما يأيت بيانه يف سورة 
 به عن النية اليت هي علة التحرمي، أال ترى أن علي بن باسم املقصود بالذبيحة، وغلب ذلك يف استعماهلم حىت عرب

إهنا مما أهل لغري اللّه به، فتركها : أيب طالب رضي اللّه عنه راعى النية يف اإلبل اليت حنرها غالب أبو الفرزدق فقال
رسا فنحرت ورأيت يف أخبار احلسن بن أيب احلسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للعبها ع: قال ابن عطية. الناس

  .ال حيل أكلها فإهنا إمنا حنرت لصنم: جزورا، فقال احلسن
أرسل أيب : أخربنا جرير عن قابوس قال: ومن هذا املعىن ما رويناه عن حيىي بن حيىي التميمي شيخ مسلم قال: قلت

ب إىل رسول اللّه امرأة إىل عائشة رضي اللّه عنها وأمرها أن تقرأ عليها السالم منه، وتسأهلا أية صالة كانت أعج



كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام وحيسن الركوع : "قالت. صلى اللّه عليه وسلم يدوم عليها
قالت امرأة عند ذلك من . والسجود، فأما ما مل يدع قط، صحيحا وال مريضا وال شاهدا، ركعتني قبل صالة الغداة

أما ما : العجم ال يزال يكون هلم عيد فيهدون لنا منه، أفنأكل منه شيئا؟ قالتيا أم املؤمنني، إن لنا أظآرا من : الناس
  ".ذبح لذلك اليوم فال تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم

قرئ بضم النون لالتباع وبالكسر وهو األصل اللتقاء الساكنني، وفيه } فََمنِ اضْطُرَّ{: قوله تعاىل: احلادية والعشرون
  شيء من هذهإضمار، أي فمن اضطر إىل 

وأبو . بإدغام الضاد يف الطاء" فمن اطّر"وقرأ ابن حميصن . احملرمات أي أحوج إليها، فهو افتعل من الضرورة
  وأصله اضطرر فلما أدغمت نقلت حركة الراء إىل الطاء. بكسر الطاء" فمن اضطر"السمال 

والذي عليه اجلمهور من الفقهاء . يف خممصةاالضطرار ال خيلو أن يكون بإكراه من ظامل أو جبوع : الثانية والعشرون
معناه أكره وغلب : وقيل. والعلماء يف معىن اآلية هو من صريه العدم والغرث وهو اجلوع إىل ذلك، وهو الصحيح

يعين أكره عليه كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على أكل حلم اخلنزير وغريه : قال جماهد. على أكل هذه احملرمات
  .تعاىل، إال أن اإلكراه يبيح ذلك إىل آخر اإلكراه من معصية اللّه

وأما املخمصة فال خيلو أن تكون دائمة أو ال، فإن كانت دائمة فال خالف يف جواز الشبع من امليتة، إال أنه ال حيل 
. أذىله أكلها وهو جيد مال مسلم ال خياف فيه قطعا، كالتمر املعلق وحريسة اجلبل، وحنو ذلك مما ال قطع فيه وال 

بينما حنن مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يف : وهذا مما ال اختالف فيه، حلديث أيب هريرة رضي اللّه عنه قال
إن : "سفر إذ رأينا إبال مصرورة بعضاه الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فرجعنا إليه فقال

وهتم ومينهم بعد اللّه أيسركم لو رجعتم إىل مزاودكم فوجدمت ما فيها قد هذه اإلبل ألهل بيت من املسلمني هو ق
: أفرأيت إن احتجنا إىل الطعام والشراب؟ فقال: قلنا". إن هذه كذلك: "قالوا ال، فقال" ذهب به أترون ذلك عدال

: ابن املنذر قالوذكره . هذا األصل عندي: خرجه ابن ماجة رمحه اللّه، وقال" . كل وال حتمل واشرب وال حتمل"
قال ابن " . يأكل وال حيمل ويشرب وال حيمل: "قلنا يا رسول اللّه، ما حيل ألحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قال

ومجلة القول يف ذلك أن املسلم إذا : قال أبو عمر. وكل خمتلف فيه بعد ذلك فمردود إىل حترمي اللّه األموال: املنذر
  سلم، وتوجهتعني عليه رد رمق مهجة امل

وكان للممنوع منه ما له من ذلك . الفرض يف ذلك بأال يكون هناك غريه قضي عليه بترميق تلك املهجة اآلدمية
حماربة من منعه ومقاتلته، وإن أتى ذلك على نفسه، وذلك عند أهل العلم إذا مل يكن هناك إال واحد ال غري، فحينئذ 

واملاء يف ذلك وغريه مما . عة وعددا كان ذلك عليهم فرضا على الكفايةفإن كانوا كثريا أو مجا. يتعني عليه الفرض
إال أهنم اختلفوا يف وجوب قيمة ذلك الشيء على الذي ردت به مهجته ورمق به . يرد نفس املسلم وميسكها سواء

م ومتقدميهم وال خالف بني أهل العلم متأخريه. نفسه، فأوجبها موجبون، وأباها آخرون، ويف مذهبنا القوالن مجيعا
  يف وجوب رد مهجة املسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسري الذي ال مضرة فيه على صاحبه وفيه البلغة

وحدثنا حممد ابن بشار وحممد بن " ح"خرج ابن ماجة أنبأنا أبو بكر بن أيب شيبة أنبأنا شبابة : الثالثة والعشرون
رجال من  -مسعت عباد بن شرحبيل : عن أيب بشر جعفر بن إياس قال الوليد قاال حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة

أصابنا عام خممصة فأتيت املدينة فأتيت حائطا من حيطاهنا فأخذت سنبال ففركته وأكلته وجعلته يف : قال -بين غرب 
: ل للرجلكسائي، فجاء صاحب احلائط فضربين وأخذ ثويب، فأتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأخربته، فقا



فأمره النيب صلى اللّه عليه وسلم فرد إليه ثوبه، وأمر " ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا وال علمته إذ كان جاهال"
  .له بوسق من طعام أو نصف وسق

وعباد بن شرحبيل . هذا حديث صحيح اتفق على رجاله البخاري ومسلم، إال ابن أيب شيبة فإنه ملسلم وحده: قلت
كري مل خيرج له البخاري ومسلم شيئا، وليس له عن النيب صلى اللّه عليه وسلم غري هذه القصة فيما الغربي اليش

وقد روى أبو داود عن احلسن عن مسرة أن النيب . ذكر أبو عمر رمحه اللّه، وهو ينفي القطع واألدب يف املخمصة
احبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها ص: "صلى اللّه عليه وسلم قال

  وليشرب وإن مل يكن فيها فليصوت ثالثا فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإال فليحتلب وليشرب

وذكر الترمذي عن حيىي بن سليم عن عبيداللّه عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اللّه عليه وسلم " . وال حيمل
. هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث حيىي بن سليم: قال" . ذ خبنةمن دخل حائطا فليأكل وال يتخ: "قال

: وذكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اللّه عليه وسلم سئل عن الثمر املعلق، فقال
ويف حديث عمر رضي . حديث حسن: قال فيه" . من أصاب منه من ذي حاجة غري متخذ خبنة فال شيء عليه"

وهو الوعاء الذي حيمل فيه : قال أبو عبيد قال أبو عمر" . إذا مر أحدكم حبائط فليأكل وال يتخذ ثبانا: "عنه اللّه
قد حتولت : قد تثبنت ثبانا، فإن محلته على ظهرك فهو احلال، يقال منه: الشيء، فإن محلته بني يديك فهو ثبان، يقال

جعلته يف حضنك فهو خبنة، ومنه حديث عمرو بن شعيب فإن . كسائي إذا جعلت فيه شيئا مث محلته على ظهرك
وإمنا يوجه هذا احلديث أنه رخص فيه : قال أبو عبيد. خبنت أخنب خبنا: يقال منه" . وال يتخذ خبنة"املرفوع 

  للجائع املضطر الذي ال شيء معه يشتري به أال حيمل إال ما كان يف بطنه قدر قوته
مال الغري إال بطيب نفس منه، فإن كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان يف ألن األصل املتفق عليه حترمي : قلت

وحيمل ذلك على أوقات اجملاعة والضرورة، كما تقدم . أول اإلسالم، أو كما هو اآلن يف بعض البلدان، فذلك جائز
  .واللّه أعلم

أنه يأكل حىت يشبع : أحدمها: وإن كان الثاين وهو النادر يف وقت من األوقات، فاختلف العلماء فيها على قولني
قال معناه مالك . ويتضلع، ويتزود إذا خشي الضرورة فيما بني يديه من مفازة وقفر، وإذا وجد عنها غىن طرحها

ومقدار . واحلجة يف ذلك أن الضرورة ترفع التحرمي فيعود مباحا. يف موطئه، وبه قال الشافعي وكثري من العلماء
وحديث العنرب نص يف ذلك، فإن أصحاب النيب صلى اللّه . م القوت إىل حالة وجودهالضرورة إمنا هو يف حالة عد

  عليه وسلم ملا رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد، انطلقوا إىل ساحل البحر فرفع

 :مث قال. ميتة: هلم على ساحله كهيئة الكثيب الضخم، فلما أتوه إذا هي دابة تدعى العنرب، فقال أبو عبيدة أمريهم
فأقمنا عليها شهرا : قال. ال، بل حنن رسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ويف سبيل اللّه، وقد اضطررمت فكلوا

مما اعتقدوا أنه ميتة وتزودوا منها إىل  -رضوان اللّه عليهم  -فأكلوا وشبعوا . وحنن ثلثمائة حىت مسنا، احلديث
هل معكم من : "فأخربهم صلى اللّه عليه وسلم أنه حالل وقالاملدينة، وذكروا ذلك للنيب صلى اللّه عليه وسلم 

يأكل بقدر سد . وقالت طائفة. فأرسلوا إىل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منه فأكله" حلمه شيء فتطعمونا
املقيم يأكل : وبه قال ابن املاجشون وابن حبيب وفرق أصحاب الشافعي بني حالة املقيم واملسافر فقالوا. الرمق

فإذا وجد غىن عنها طرحها، وإن وجد مضطرا أعطاه إياها وال يأخذ : بقدر ما يسد رمقه، واملسافر يتضلع ويتزود
  .منه عوضا، فإن امليتة ال جيوز بيعها



فإن اضطر إىل مخر فإن كان بإكراه شرب بال خالف، وإن كان جبوع أو عطش فال يشرب،  -الرابعة والعشرون
وهو قول الشافعي، فإن اللّه تعاىل حرم اخلمر حترميا . وال يزيده اخلمر إال عطشا: الوبه قال مالك يف العتبية ق

إن ردت اخلمر عنه جوعا أو عطشا شرهبا، ألن اللّه تعاىل : وقال األهبري. مطلقا، وحرم امليتة بشرط عدم الضرورة
فتدخل يف إباحة اخلنزير } رِْجٌس{إهنا وقال تعاىل يف اخلمر . مث أباحه للضرورة} فَإِنَُّه رِْجٌس{قال يف اخلنزير 

  .للضرورة باملعىن اجللي الذي هو أقوى من القياس، وال بد أن تروي ولو ساعة، وترد اجلوع ولو مدة
يشرب املضطر الدم وال يشرب اخلمر، ويأكل امليتة وال : روى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال -اخلامسة والعشرون
. ويشرب البول وال يشرب اخلمر، ألن اخلمر يلزم فيها احلد فهي أغلظ -وهب وقاله ابن  -يقرب ضوال اإلبل 

  نص عليه أصحاب الشافعي
وأجاز ذلك ابن . ال، خمافة أن يدعي ذلك. فإن غص بلقمة فهل يسيغها خبمر أو ال، فقيل -السادسة والعشرون

  أما الغاص بلقمة: "ابن العريب. حبيب، ألهنا حالة ضرورة

ما بينه وبني اللّه تعاىل، وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فال ختفى علينا بقرائن احلال صورة الغصة من فإنه جيوز له في
مث إذا وجد . غريها، فيصدق إذا ظهر ذلك، وإن مل يظهر حددناه ظاهرا وسلم من العقوبة عند اللّه تعاىل باطنا

والتحرمي . واخلنزير وابن آدم ال حيل حبال. حالاملضطر ميتة وخنزيرا وخلم ابن آدم أكل امليتة، ألهنا حالل يف 
. املخفف أوىل أن يقتحم من التحرمي املثقل، كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية، وطئ األجنبية ألهنا حتل له حبال

 احتج أمحد بقوله. وال يأكل ابن آدم ولو مات، قاله علماؤنا، وبه قال أمحد وداود. وهذا هو الضابط هلذه األحكام
وال جيوز له أن يقتل ذميا ألنه . يأكل حلم ابن آدم: وقال الشافعي" . كسر عظم امليت ككسره حيا: "عليه السالم

وشنع داود . فإن كان حربيا أو زانيا حمصنا جاز قتله واألكل منه. حمترم الدم، وال مسلما وال أسريا ألنه مال الغري
فأنت قد تعرضت لقتل األنبياء إذ : ء فغلب عليه ابن شريح بأن قالقد أحبت أكل حلوم األنبيا: على املزين بأن قال

الصحيح عندي أال يأكل اآلدمي إال إذا حتقق أن ذلك ينجيه وحيييه، واللّه : قال ابن العريب. منعتهم من أكل الكافر
  .أعلم

إن أمن : ا أو غنما، فقالسئل مالك عن املضطر إىل أكل امليتة وهو جيد مال الغري مترا أو زرع -السابعة والعشرون 
الضرر على بدنه حبيث ال يعد سارقا ويصدق يف قوله، أكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه وال حيمل منه شيئا، 

وإن هو خشي أال يصدقوه وأن يعدوه سارقا فإن . وذلك أحب إيلّ من أن يأكل امليتة، وقد تقدم هذا املعىن مستوىف
  .امليتة على هذه املنزلة سعة أكل امليتة أجوز عندي، وله يف أكل

روى أبو داود قال حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا محاد عن مساك بن حرب عن جابر بن  -الثامنة والعشرون 
إن ناقة يل ضلت فإن وجدهتا فأمسكها، فوجدها فلم جيد : مسرة أن رجال نزل احلرة ومعه أهله وولده، فقال رجل

: اسلخها حىت نقدد حلمها وشحمها ونأكله، فقال: فقالت. احنرها، فأّىب فنفقت: صاحبها فمرضت، فقالت امرأته
  حىت أسأل

فجاء : قال" فكلوها: "قال ال، قال" هل عندك غىن يغنيك: "رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأتاه فسأله، فقال
: يف هذا احلديث دليالن: مندادقال ابن خويز . استحييت منك: هال كنت حنرهتا فقال: صاحبها فأخربه اخلرب، فقال

: والثاين. أن املضطر يأكل من امليتة وإن مل خيف التلف، ألنه سأله عن الغىن ومل يسأله عن خوفه على نفسه: أحدمها
وحدثنا هارون بن : قال أبو داود. يأكل ويشبع ويدخر ويتزود، ألنه أباحه االدخار ومل يشترط عليه أال يشبع



مسعت أيب حيدث عن الفجيع : ضل بن دكني قال أنبأنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قالعبداهللا قال حدثنا الف
. نغتبق ونصطبح: قلنا" ما طعامكم: "ما حيل لنا امليتة؟ قال: العامري أنه أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال

فأحل هلم امليتة على هذه : قال.  "ذاك وأيب اجلوع: "قدح غدوة وقدح عشية قال: فسره يل عقبة: قال أبو نعيم
الغبوق العشاء، والصبوح : وقال اخلطايب. الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار: قال أبو داود. احلال

الغداء، والقدح من اللنب بالغداة، والقدح بالعشي ميسك الرمق ويقيم النفس، وإن كان ال يغذي البدن وال يشبع 
ح هلم مع ذلك تناول امليتة، فكان داللته أن تناول امليتة مباح إىل أن تأخذ النفس حاجتها من الشبع التام، وقد أبا

إذا جاز أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز : قال ابن خويز منداد. وإىل هذا ذهب مالك وهو أحد قويل الشافعي. القوت
ه أن يتناول من امليتة إال قدر ما ميسك ال جيوز ل: وقال أبو حنيفة والشافعي يف القول اآلخر. أن يشبعوا ويتزودوا

ألنه لو كان يف االبتداء هبذه احلال مل جيز له أن يأكل منها شيئا، فكذلك إذا بلغها : قالوا. رمقه، وإليه ذهب املزين
ال يزداد على ثالث : وقال مقاتل بن حيان. ال يتضلع منها بشيء: وقال قتادة. وروى حنوه عن احلسن. بعد تناوهلا

  .والصحيح خالف هذا، كما تقدم .لقم
وأما التداوي هبا فال خيلو أن حيتاج إىل استعماهلا قائمة العني أو حمرقة، فإن تغريت باإلحراق  -التاسعة والعشرون 
  وخففه ابن املاجشون. جيوز التداوي هبا والصالة: فقال ابن حبيب

مالك يف املرتك يصنع من عظام امليتة إذا وضعه يف  ويف العتبية من رواية. بناء على أن احلرق تطهري لتغري الصفات
ال يتداوى هبا حبال وال باخلنزير، ألن : وإن كانت امليتة قائمة بعينها فقد قال سحنون. جرحه ال يصلي به حىت يغسله
مالك، وكذلك اخلمر ال يتداوى هبا، قاله . ولو وجد منها عوض يف اجملاعة مل تؤكل. منها عوضا حالال خبالف اجملاعة

جيوز شرهبا للتداوي دون : وقال أبو حنيفة. وهو ظاهر مذهب الشافعي، وهو اختيار ابن أيب هريرة من أصحابه
: وقال بعض البغداديني من الشافعية. العطش، وهو اختيار القاضي الطربي من أصحاب الشافعي، وهو قول الثوري

ومنع . جيوز شرهبا لألمرين مجيعا: وقيل. ف التداويجيوز شرهبا للعطش دون التداوي، ألن ضرر العطش عاجل خبال
ومنع بعضهم التداوي بكل . بعض أصحاب الشافعي التداوي بكل حمرم إال بأبوال اإلبل خاصة، حلديث العرنيني

، ولقوله عليه السالم لطارق بن سويد وقد " إن اللّه مل جيعل شفاء أميت فيما حرم عليهم: "حمرم، لقوله عليه السالم
رواه مسلم " . إنه ليس بدواء ولكنه داء: "ه عن اخلمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال، إمنا أصنعها للدواء، فقالسأل

  .وهذا حيتمل أن يقيد حبالة االضطرار، فإنه جيوز التداوي بالسم وال جيوز شربه، واللّه أعلم. يف الصحيح
يصلح يف " غري"وإذا رأيت . على االستثناء: لى احلال، وقيلنصب ع" غري"} غَْيَر َباغٍ{: قوله تعاىل_ املوفية ثالثني

أصله باغي، ثقلت الضمة على " باغ"و. فهي استثناء، فقس عليه" إال"فهي حال، وإذا صلح موضعها " يف"موضعه 
د واملعىن فيما قال قتادة واحلسن والربيع وابن زي. الياء فسكنت والتنوين ساكن، فحذفت الياء والكسرة تدل عليها

: وقال السدي. بأن جيد عن هذه احملرمات مندوحة ويأكلها" وال عاد"يف أكله فوق حاجته، " غري باغ"وعكرمة 
املعىن : وقال جماهد وابن جبري وغريمها. باستيفاء األكل إىل حد الشبع" وال عاد"يف أكلها شهوة وتلذذا، " غري باغ"
الباغي والعادي قطاع الطريق واخلارج على السلطان  عليهم، فيدخل يف" وال عاد"على املسلمني " غري باغ"

  واملسافر يف قطع الرحم والغارة على

بغت املرأة تبغي بغاء إذا فجرت، : وهذا صحيح، فإن أصل البغي يف اللغة قصد الفساد، يقال. املسلمني وما شاكله
والعرب . ورمبا استعمل البغي يف طلب غري الفساد]. ٣٣: رالنو[} َوال ُتكْرِهُوا فََتيَاِتكُْم َعلَى الْبَِغاِء{: قال اللّه تعاىل



  :خرج الرجل يف بغاء إبل له، أي يف طلبها، ومنه قول الشاعر: تقول
  ء اخلري تعقاد الرتائم... ال مينعك من بغا 

  من واأليامن كاألشائم... إن األشائم كاأليا 
واألصل شائك وهائر . كشاكي السالح وهار والث عائد، فهو من املقلوب،" عاد"أصل } َوال َعاٍد{: قوله تعاىل

فأباح اللّه يف حالة االضطرار أكل مجيع احملرمات لعجزه عن مجيع املباحات كما بينا، . والئث، من لثت العمامة
  .فصار عدم املباح شرطا يف استباحة احملرم

إخافة سبيل، فحظرها عليه مالك واختلف العلماء إذا اقترن بضرورته معصية، بقطع طريق و -الثانية والثالثون
والشافعي يف أحد قوليه ألجل معصيته، ألن اللّه سبحانه أباح ذلك عونا، والعاصي ال حيل أن يعان، فإن أراد األكل 

قال ابن . وأباحها له أبو حنيفة والشافعي يف القول اآلخر له، وسويا يف استباحته بني طاعته ومعصيته. فليتب وليأكل
  .ممن يبيح له ذلك مع التمادي على املعصية، وما أظن أحدا يقوله، فإن قاله فهو خمطئ قطعا وعجبا: العريب
َوال {: الصحيح خالف هذا، فإن إتالف املرء نفسه يف سفر املعصية أشد معصية مما هو فيه، قال اللّه تعاىل: قلت

: ال فتمحو التوبة عنه ما كان، وقد قال مسروقوهذا عام، ولعله يتوب يف ثاين ح] ٢٩: النساء[} َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم
قال أبو احلسن . من اضطر إىل أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير فلم يأكل حىت مات دخل النار، إال أن يعفو اللّه عنه

وليس أكل امليتة عند الضرورة رخصة بل هو عزمية واجبة، ولو امتنع من أكل امليتة كان : الطربي املعروف بالكيا
  يا،عاص

وليس تناول امليتة من رخص السفر أو متعلقا بالسفر بل هو من نتائج الضرورة سفرا كان أو حضرا، وهو 
  .وهو الصحيح عندنا: قال. كاإلفطار للعاصي املقيم إذا كان مريضا، وكالتيمم للعاصي املسافر عند عدم املاء

أنه جيوز له األكل : ا ذكره الباجي يف املنتقىواختلفت الروايات عن مالك يف ذلك، فاملشهور من مذهبه فيم: قلت
فأما األكل عند االضطرار فالطائع والعاصي فيه : وقال ابن خويز منداد. يف سفر املعصية وال جيوز له القصر والفطر

سواء، ألن امليتة جيوز تناوهلا يف السفر واحلضر، وليس خبروج اخلارج إىل املعاصي يسقط عنه حكم املقيم بل أسوأ 
فمىت كان السفر سفر . الة من أن يكون مقيما، وليس كذلك الفطر والقصر، ألهنما رخصتان متعلقتان بالسفرح

إنه يتيمم إذا عدم املاء يف سفر املعصية، : معصية مل جيز أن يقصر فيه، ألن هذه الرخصة ختتص بالسفر، ولذلك قلنا
امليتة والتيمم ألجل معصية ارتكبها، ويف تركه األكل  وكيف جيوز منعه من أكل. ألن التيمم يف احلضر والسفر سواء

ارتكبت معصية فارتكب : أجيوز أن يقال له. تلف نفسه، وتلك أكرب املعاصي، ويف تركه التيمم إضاعة للصالة
ضيعا الصالة؟ ذكر هذا كله يف أحكام : اكفر أو يقال هلما: ازن، وللزاين: أخرى أجيوز أن يقال لشارب اخلمر

وروى زياد بن عبدالرمحن األندلسي : "وقال الباجي. ، ومل يذكر خالفا عن مالك وال عن أحد من أصحابهالقرآن له
وال خالف أنه ال . فسوى بني ذلك كله، وهو قول أيب حنيفة. أن العاصي بسفره يقصر الصالة، ويفطر يف رمضان

جوب، ومن كان يف سفر معصية ال تسقط جيوز له قتل نفسه باإلمساك عن األكل، وأنه مأمور باألكل على وجه الو
وجه القول األول أن هذه . عنه الفروض والواجبات من الصيام والصالة، بل يلزمه اإلتيان هبا، فكذلك ما ذكرناه

املعاين إمنا أبيحت يف األسفار حلاجة الناس إليها، فال يباح له أن يستعني هبا على املعاصي وله سبيل إىل أال يقتل 
فََمنِ {: وتعلق ابن حبيب يف ذلك بقوله تعاىل. وذلك بأن يتوب مث يتناول حلم امليتة بعد توبته: بن حبيبقال ا. نفسه

  واملسافر. فاشترط يف إباحة امليتة للضرورة أال يكون باغيا} اضْطُرَّ غَْيَر بَاغٍ َوال َعاٍد



توجد فيه شروط اإلباحة، واللّه أعلم  باغ ومعتد، فلم -على وجه احلرابة أو القطع، أو يف قطع رحم أو طالب إمث 
."  

هذا استدالل مبفهوم اخلطاب، وهو خمتلف فيه بني األصوليني، ومنظوما اآلية أن املضطر غري باغ وال عاد وال : قلت
  .إمث عليه، وغريه مسكوت عنه، واألصل عموم اخلطاب، فمن ادعى زواله ألمر ما فعليه الدليل

أي يغفر املعاصي، فأوىل أال يؤاخذ مبا رخص فيه، ومن رمحته } إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم{: ىلقوله تعا -الرابعة والثالثون 
  .أنه رخص

إِالَّ  ِفي ُبطُونِهِْم إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَنَْزلَ اللَُّه ِمَن الِْكتَابِ وََيْشَتُرونَ بِهِ ثََمناً قَِليالً أُولَِئَك َما َيأْكُلُونَ{ ١٧٤: اآلية
  }النَّاَر َوال ُيكَلُِّمُهُم اللَُّه َيْوَم الْقَِياَمِة َوال ُيزَكِّيهِْم َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم

يعين علماء اليهود، كتموا ما أنزل اللّه يف التوراة من صفة } إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن الِْكَتابِ{: قوله تعاىل
َوَمْن قَالَ َسأُنْزِلُ ِمثْلَ َما أَنَْزلَ {: أظهر، كما قال تعاىل": أنزل"ومعىن . ه عليه وسلم وصحة رسالتهحممد صلى اللّ

َوَيْشَتُرونَ {. هو على بابه من النزول، أي ما أنزل به مالئكته على رسله: وقيل. أي سأظهر] ٩٣: األنعام[} اللَُّه
ألن ما كانوا : وقيل. ومساه قليال النقطاع مدته وسوء عاقبته. أخذ الرشاءيعين } ثََمناً قَلِيالً{أي باملكتوم } بِِه

  .يأخذونه من الرشاء كان قليال
وهذه اآلية وإن كانت يف األخبار فإهنا تتناول من املسلمني من كتم احلق خمتارا لذلك بسبب دنيا يصيبها، : قلت

  .وقد تقدم هذا املعىن
البطون داللة وتأكيدا على حقيقة األكل، إذ قد يستعمل جمازا يف مثل أكل فالن ذكر } ِفي ُبطُونِهِْم{: قوله تعاىل

  ويف ذكر البطون أيضا تنبيه على جشعهم. أرضي وحنوه

أي إنه حرام يعذهبم اللّه عليه بالنار، " إال النار"ومعىن . وأهنم باعوا آخرهتم حبظهم من املطعم الذي ال خطر له
أي إنه يعاقبهم على كتماهنم : وقيل. ألنه يؤديهم إىل النار، هكذا قال أكثر املفسرين فسمي ما أكلوه من الرشاء نارا

إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَمَْوالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً إِنََّما {: فأخرب عن املآل باحلال، كما قال تعاىل. بأكل النار يف جهنم حقيقة
  :أي أن عاقبته تؤول إىل ذلك، ومنه قوهلم] ١٠: النساء[} َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم نَاراً

  لدوا للموت وابنوا للخراب
  :قال

  فللموت ما تلد الوالدة
  :آخر

  وهو يف القرآن والشعر كثري... ودورنا خلراب الدهر نبنيها 
م فالنا إذا غضب فالن ال يكل: عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم، يقال} َوال ُيكَلُِّمُهُم اللَُّه{: قوله تعاىل

]. ١٠٨: املؤمنون[} اْخَسأُوا ِفيَها َوال ُتكَلُِّموِن{ويف التنزيل . مبا حيبونه" وال يكلمهم"املعىن : وقال الطربي. عليه
: وقال الزجاج. أي ال يصلح أعماهلم اخلبيثة فيطهرهم} َوال ُيَزكِّيهِْم{. املعىن وال يرسل إليهم املالئكة بالتحية: وقيل

ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اللّه . مبعىن مؤمل، وقد تقدم" أليم. "عليهم خريا وال يسميهم أزكياءال يثين 
ثالثة ال يكلمهم اللّه يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر إليهم وهلم : "عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

خص هؤالء بأليم العذاب وشدة العقوبة حملض املعاندة وإمنا " . عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكرب



واالستخفاف احلامل هلم على تلك املعاصي، إذ مل حيملهم على ذلك حاجة، وال دعتهم إليه ضرورة كما تدعو من 
  .ىلإن شاء اللّه تعا" آل عمران"وسيأيت يف . ال يرمحهم وال يعطف عليهم} ال َيْنظُُر إِلَيْهِْم{ومعىن . مل يكن مثلهم

  }أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَترَُوا الضَّاللَةَ بِالُْهَدى وَالَْعذَابَ بِالَْمْغفَِرِة فََما أَصَْبَرُهْم َعلَى النَّارِ{ ١٧٥: اآلية
العذاب تابعا وملا كان . تقدم القول فيه} أُولَِئَك الَِّذيَن اشَْتَرُوا الضَّاللَةَ بِالُْهَدى َوالَْعذَاَب بِالَْمْغِفرَِة{: قوله تعاىل

  .للضاللة وكانت املغفرة تابعة للهدى الذي طرحوه دخال يف جتوز الشراء
معناه التعجب وهو مردود " ما"أن  -منهم احلسن وجماهد  -مذهب اجلمهور } فََما أَْصَبرَُهْم َعلَى النَّارِ{: قوله تعاىل

} قُِتلَ األِْنَسانُ َما أَكْفََرُه{: ويف التنزيل .اعجبوا من صربهم على النار ومكثهم فيها: إىل املخلوقني، كأنه قال
قال احلسن وقتادة وابن جبري . وهبذا املعىن صدر أبو علي]. ٣٨: مرمي[} أَْسِمْع بِهِْم َوأَْبصِْر{و ] ١٧: عبس[

 الكسائي قال الفراء أخربين. ما هلم واللّه عليها من صرب، ولكن ما أجرأهم على النار وهي لغة مينية معروفة: والربيع
ما أصربك : أخربين قاضي اليمن أن خصمني اختصما إليه فوجبت اليمني على أحدمها فحلف، فقال له صاحبه: قال

وحكى الزجاج أن املعىن . ما أشجعهم على النار إذ يعملون عمال يؤدي إليها: واملعىن. على اللّه؟ أي ما أجرأك عليه
املعىن فما أقل جزعهم من النار، : وقيل. نا على احلبس أي ما أبقاه فيهما أصرب فال: ما أبقاهم على النار، من قوهلم

استفهام معناه " ما: "وقيل. أي ما أدومهم على عمل أهل النار: فجعل قلة اجلزع صربا وقال الكسائي وقطرب
ى عمل أهل أي أكثر شيء صربهم عل: التوبيخ، قاله ابن عباس والسدي وعطاء وأبو عبيدة معمر بن املثىن، ومعناه

  .هذا على وجه االستهانة هبم واالستخفاف بأمرهم: النار؟ وقيل
  }ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه نَزَّلَ الْكَِتاَب بِالَْحقِّ َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفي الِْكَتابِ لَِفي شِقَاقٍ َبِعيٍد{ ١٧٦: اآلية

تقديره : وقال الزجاج. ذلك احلكم بالنار: كأنه قاليف موضع رفع، وهو إشارة إىل احلكم، } ذَِلَك{: قوله تعاىل
: وقيل. مضمر، معناه ذلك معلوم هلم" ذلك"وخرب : قال األخفش. األمر ذلك، أو ذلك األمر، أو ذلك العذاب هلم

وقيل . ي بالصدقأ} بِالَْحقِّ{يعين القرآن يف هذا املوضع } بِأَنَّ اللََّه نَزَّلَ الِْكتَاَب{. حمله نصب، معناه فعلنا ذلك هبم
. يعين التوراة، فادعى النصارى أن فيها صفة عيسى، وأنكر اليهود صفته" وإن الذين اختلفوا يف الكتاب. "باحلجة
خالفوا ما يف التوراة من صفة حممد صلى اللّه عليه وسلم : وقيل. خالفوا آباءهم وسلفهم يف التمسك هبا: وقيل

أساطري : هو سحر، وبعضهم يقول: الذين اختلفوا كفار قريش، يقول بعضهماملراد القرآن، و: وقيل. واختلفوا فيها
  .مفترى، إىل غري ذلك وقد تقدم القول يف معىن الشقاق، واحلمد هللا: األولني، وبعضهم

آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ وَالَْمالِئكَةِ لَْيَس الْبِرَّ أَنْ ُتَولُّوا ُوُجوَهكُْم ِقَبلَ الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ َولَِكنَّ الْبِرَّ َمْن { ١٧٧: اآلية
وَالسَّاِئِلَني َوِفي الرِّقَابِ َوأَقَامَ َوالِْكَتابِ َوالنَّبِيَِّني َوآَتى الْمَالَ َعلَى ُحبِِّه ذَوِي الْقُْرَبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكَني وَاْبَن السَّبِيلِ 

فُونَ بِعَْهِدِهمْ إِذَا َعاَهُدوا وَالصَّابِرِيَن ِفي الَْبأَْساِء وَالضَّرَّاِء َوِحَني الْبَأْسِ أُولَِئكَ الَِّذينَ الصَّالةَ َوآَتى الزَّكَاةَ َوالُْمو
  }َصَدقُوا َوأُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ

  :فيه مثان مسائل
ذكر لنا أن رجال سأل نيب اللّه صلى : اختلف من املراد هبذا اخلطاب، فقال قتادة} لَْيَس الْبِرَّ{: قوله تعاىل: األوىل

وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن ال إله إال اللّه، وأن : قال. اللّه عليه وسلم عن الرب، فأنزل اللّه هذه اآلية
اخلطاب : حممدا عبده ورسوله، مث مات على ذلك وجبت له اجلنة، فأنزل اللّه هذه اآلية، وقال الربيع وقتادة أيضا

  لليهود



والنصارى ألهنم اختلفوا يف التوجه والتويل، فاليهود إىل املغرب قبل بيت املقدس، والنصارى إىل املشرق مطلع 
ليس الرب ما أنتم فيه، ولكن الرب من آمن : الشمس، وتكلموا يف حتويل القبلة وفضلت كل فرقة توليتها، فقيل هلم

  .باللّه
ليس من أخوات كان، يقع بعدها املعرفتان فتجعل أيهما شئت االسم بالنصب، ألن " الرب"قرأ محزة وحفص : الثانية

االسم، وكان املصدر أوىل بأن يكون امسا ألنه ال " أن تولوا"نصبه، وجعل " الرب": "ليس"أو اخلرب، فلما وقع بعد 
، "أن تولوا"خربه بالرفع على أنه اسم ليس، و" الرب"وقرأ الباقون . يتنكر، والرب قد يتنكر والفعل أقوى يف التعريف

َما كَانَ ُحجََّتُهْم إِالَّ أَنْ {: تقديره ليس الرب توليتكم وجوهكم، وعلى األول ليس توليتكم وجوهكم الرب، كقوله
أَنَُّهَما ِفي فَكَانَ َعاِقبََتُهَما {] ١٠: الروم[} ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ الَِّذيَن أََساءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَُّبوا{، ]٢٥: اجلاثية[} قَالُوا
َولَْيَس الْبِرُّ بِأَنْ َتأْتُوا {: ويقوي قراءة الرفع أن الثاين معه الباء إمجاعا يف قوله. وما كان مثله] ١٧: احلشر[} النَّارِ

وكذلك . وال جيوز فيه إال الرفع، فحمل األول على الثاين أوىل من خمالفته له] ١٨٩: البقرة[} الُْبيُوَت ِمْن ظُُهورِهَا
وكذلك يف مصحف ابن مسعود أيضا، وعليه أكثر القراء، " ليس الرب بأن تولوا"يف مصحف أيب بالباء  هو

  .والقراءتان حسنتان
ولكن الرب بر من آمن، فحذف : الرب ههنا اسم جامع للخري، والتقدير} َولَِكنَّ الْبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه{: قوله تعاىل: الثالثة

قاله الفراء ] ٩٣: البقرة[} َوأُشْرُِبوا ِفي قُلُوبِهُِم الِْعْجلَ{، ]٨٢: يوسف[} وَاْسأَلِ الْقَْريَةَ{: املضاف، كقوله تعاىل
  :وقال الشاعر. وقطرب والزجاج

  فإمنا هي إقبال وإدبار
  :أي ذات إقبال وذات إدبار وقال النابغة

  خاللته كأيب مرحب... وكيف تواصل من أصبحت 

: آل عمران[} ُهْم َدَرجَاٌت ِعْنَد اللَِّه{: املعىن ولكن ذا الرب، كقوله تعاىل: وقيل. أي كخاللة أيب مرحب، فحذف
وذلك أن النيب صلى اللّه عليه وسلم ملا هاجر إىل املدينة وفرضت الفرائض وصرفت . أي ذوو درجات] ١٦٣

وال تعملوا غري ذلك، ولكن  ليس الرب كله أن تصلوا: "القبلة إىل الكعبة وحدت احلدود أنزل اللّه هذه اآلية فقال
. من آمن باللّه ، إىل آخرها، قاله ابن عباس وجماهد والضحاك وعطاء وسفيان والزجاج أيضا -أي ذا الرب  -الرب 

ويف . رجل عدل، وصوم وفطر: مبعىن البار والرب، والفاعل قد يسمى مبعىن املصدر، كما يقال" الرب"وجيوز أن يكون 
لو كنت ممن يقرأ : وقال املربد. أي غائرا، وهذا اختيار أيب عبيدة] ٣٠: امللك[} َماُؤكُْم غَْوراً إِنْ أَصَْبَح{: التنزيل

  .بفتح الباء" ولكن الرب"القرآن لقرأت 
 ألن من يف" من"عطفا على " املوفون"يكون : فقيل} وَالُْموفُونَ بَِعْهدِِهْم إِذَا َعاَهُدوا وَالصَّابِرِيَن{: قوله تعاىل: الرابعة

نصب على " والصابرين. "ولكن الرب املؤمنون واملوفون، قاله الفراء واألخفش: موضع مجع وحمل رفع، كأنه قال
والعرب تنصب على املدح وعلى الذم كأهنم يريدون بذلك إفراد املمدوح واملذموم وال . املدح، أو بإضمار فعل

  :وأنشد الكسائي]. ١٦٢: النساء[} ِقيِمَني الصَّالةَوَالُْم{: فأما املدح فقوله. يتبعونه أول الكالم، وينصبونه
  إال منريا أطاعت أمر غاويها... وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم 

  والقائلون ملن دار خنليها... الظاعنني وملا يظعنوا أحدا 
  :وأنشد أبو عبيدة

  سم العداة وآفة اجلزر... ال يبعدن قومي الذين هم 



  ون معاقد األزروالطيب... النازلني بكل معترك 
  :وقال آخر

  حنن بين ضبة أصحاب اجلمل

  :وقال عروة بن الورد. اآلية] ٦١: األحزاب[} َملُْعونِنيَ أَْيَنَما ثُِقفُوا{: وأما الذم فقوله تعاىل. فنصب على املدح
  عداة اهللا من كذب وزور... سقوين اخلمر مث تكنفوين 

وقال بعض من تعسف . راب، موجود يف كالم العرب كما بيناوهذا مهيع يف النعوت، ال مطعن فيه من جهة اإلع
والدليل على ذلك ما روي عن عثمان أنه نظر : إن هذا غلط من الكتاب حني كتبوا مصحف اإلمام، قال: يف كالمه

 }َوالُْمِقيِمَني الصَّالةَ{وهكذا قال يف سورة النساء . أرى فيه حلنا وستقيمه العرب بألسنتها: يف املصحف فقال
رفع على " املوفون: "وقيل. واجلواب ما ذكرناه]. ٦٩: املائدة[} َوالصَّابِئُونَ{، ويف سورة املائدة ]١٦٢: النساء[

: كأنه قال" ذوي القرىب"عطف على " والصابرين: "وقال الكسائي. االبتداء واخلرب حمذوف، تقديره وهم املوفون
ذوي "ونسقته على " والصابرين"بني، ألنك إذا نصبت  وهذا القول خطأ وغلط: "قال النحاس. وآتى الصابرين

من قبل أن تتم " من"فقد نسقت على " من"على أنه نسق على " واملوفون"وإذا رفعت " من"دخل يف صلة " القرىب
وقال ". واملوفني، والصابرين"ويف قراءة عبداهللا : وقال الكسائي". الصلة، وفرقت بني الصلة واملوصول باملعطوف

واملقيمني "ويف قراءة عبداهللا يف النساء : قال الفراء. أو على املدح" ذوي القرىب"يكونان منسوقني على " :النحاس
  وقرأ. بالرفع فيهما" واملوفون والصابرون"وقرأ يعقوب واألعمش ]. ١٦٢: النساء" [الصالة واملؤتون الزكاة

ليس : وأنكره أبو علي وقال". آمن"ذي يف عطف على الضمري ال" واملوفون"إن : وقد قيل". بعهودهم"اجلحدري 
الشجاع من أقدم هو : كما تقول. املعىن عليه، إذ ليس املراد أن الرب بر من آمن باللّه هو واملوفون، أي آمنا مجيعا

  .تعداد ألفعال من آمن وأوصافهم" من آمن"وعمرو، وإمنا الذي بعد قوله 
اإلميان باهللا وبأمسائه : األحكام، ألهنا تضمنت ست عشرة قاعدة هذه آية عظيمة من أمهات: قال علماؤنا: اخلامسة
والنشر واحلشر وامليزان والصراط واحلوض والشفاعة واجلنة  -" الكتاب األسىن"وقد أتينا عليها يف  -وصفاته 

 -تقدم  كما -واملالئكة والكتب املنزلة وأهنا حق من عند اهللا  -" التذكرة"وقد أتينا عليها يف كتاب  -والنار 
والنبيني وإنفاق املال فيما يعن من الواجب واملندوب وإيصال القرابة وترك قطعهم وتفقد اليتيم وعدم إمهاله 

وسيأيت بيان . والسؤال وفك الرقاب -الضيف : قيل املنقطع به، وقيل -واملساكني كذلك، ومراعاة ابن السبيل 
وكل قاعدة من . الزكاة والوفاء بالعهود والصرب يف الشدائدهذا يف آية الصدقات، واحملافظة على الصالة وإيتاء 

  وتقدم التنبيه على أكثرها، ويأيت بيان باقيها مبا فيها يف موضعها إن شاء اهللا تعاىل. هذه القواعد حتتاج إىل كتاب
يكون واختلف هل يعطى اليتيم من صدقة التطوع مبجرد اليتم على وجه الصلة وإن كان غنيا، أو ال يعطى حىت 

  .وهذا على أن يكون إيتاء املال غري الزكاة الواجبة، على ما نبينه آنفا. فقريا، قوالن للعلماء
. إن يف املال حقا سوى الزكاة وهبا كمال الرب: استدل به من قال} َوآَتى الْمَالَ َعلَى ُحبِِّه{: قوله تعاىل: السادسة
جه الدارقطين عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول اللّه صلى املراد الزكاة املفروضة، واألول أصح، ملا خر: وقيل

. إىل آخر اآلية" } لَْيَس الْبِرَّ أَنْ ُتَولُّوا ُوُجوَهكُْم{ "مث تال هذه اآلية " إن يف املال حقا سوى الزكاة: "اللّه عليه وسلم
  وأبو محزةهذا حديث ليس إسناده بذاك، : "وأخرجه ابن ماجة يف سننه والترمذي يف جامعه وقال



  ".وروى بيان وإمساعيل بن سامل عن الشعيب هذا احلديث قوله وهو أصح. ميمون األعور يضعف
َوأَقَاَم الصَّالةَ َوآَتى {: واحلديث وإن كان فيه مقال فقد دل على صحته معىن ما يف اآلية نفسها من قوله تعاىل: قلت
ليس الزكاة املفروضة، " وآتى املال على حبه: "املراد بقولهفذكر الزكاة مع الصالة، وذلك دليل على أن } الزَّكَاةَ

واتفق العلماء على أنه إذا نزلت باملسلمني حاجة بعد أداء الزكاة فإنه . فإن ذلك كان يكون تكرارا، واللّه أعلم
ا إمجاع وهذ. جيب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أمواهلم: قال مالك رمحه اللّه. جيب صرف املال إليها

  .أيضا، وهو يقوي ما اخترناه، واملوفق اإلله
يعود على املعطي للمال، وحذف : اختلف يف عوده، فقيل" حبه"الضمري يف } َعلَى ُحبِِّه{: قوله تعاىل: السابعة

يعود : وقيل ٠باحلب، فيكون التقدير على حب املعطي ذوي القرىب " ذوي القرىب"وجيوز نصب . املفعول وهو املال
  .اعتراضا بليغا أثناء القول" على حبه"وجييء قوله : قال ابن عطية. املال، فيكون املصدر مضافا إىل املفعول على
فإنه مجع املعنيني، االعتراض وإضافة ] ٨: اإلنسان[} َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيناً{: ونظريه قوله احلق: قلت

َوَمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى {: ومن االعتراض قوله احلق. لطعاماملصدر إىل املفعول، أي على حب ا
وهذا عندهم يسمى التتميم، وهو نوع من البالغة، ويسمى أيضا االحتراس ] ١٢٤: النساء[} َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك

  :، ومنه قول زهري]١٢٤: النساء[ }َوُهَو ُمْؤِمٌن{: وقوله" على حبه"واالحتياط، فتمم بقوله 
  يلق السماحة منه والندى خلقا... من يلق يوما على عالته هرما 

  :وقال امرؤ القيس
  أفانني جري غري كز وال وان... على هيكل يعطيك قبل سؤاله 

  :تتميم حسن، ومنه قول عنترة" قبل سؤاله"و" على عالته: "فقوله
  لفيت إذا مل أظلمسهل خما... أثين علي مبا علمت فإنين 

  :وقال طرفة. تتميم حسن" إذا مل أظلم: "فقوله
  صوب الربيع ودمية هتمي... فسقى ديارك غري مفسدها 

  :وقال الربيع بن ضبع الفزاري
  وكل امرئ إال أحاديثه فان... فنيت وما يفىن صنيعي ومنطقي 

  :وقال أبو هفان. تتميم واحتراس" إال أحاديثه"، و"غري مفسدها: "فقوله
  وأفىن الندى أموالنا غري عائب... فأفىن الردى أرواحنا غري ظامل 

يعود على اإليتاء، ألن الفعل يدل على : وقيل. تتميم واحتياط، وهو يف الشعر كثري" غري عائب"و" غري ظامل: "فقوله
] ١٨٠: آل عمران[} ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخْيراً َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونَ بَِما آَتاُهمُ اللَُّه{: مصدره، وهو كقوله تعاىل

يعود على اسم اللّه تعاىل يف : وقيل. أي البخل خريا هلم، فإذا أصابت الناس حاجة أو فاقة فإيتاء املال حبيب إليهم
من واملعىن املقصود أن يتصدق املرء يف هذه الوجوه وهو صحيح شحيح خيشى الفقر ويأ. } َمْن آَمَن بِاللَِّه{قوله 
  .البقاء
. أي فيما بينهم وبني اللّه تعاىل وفيما بينهم وبني الناس} وَالُْموفُونَ بَِعْهدِِهْم إِذَا َعاَهدُوا{: قوله تعاىل: الثامنة

وقال عليه . املرض والزمانة، قاله ابن مسعود: والضراء. الشدة والفقر: البأساء} وَالصَّابِرِيَن ِفي الَْبأَْساِء وَالضَّرَّاِء{
يقول اللّه تعاىل أميا عبد من عبادي ابتليته ببالء يف فراشه فلم يشك إىل عواده أبدلته حلما خريا من حلمه : "لسالما

يا رسول اللّه، ما حلم خري من : قيل" ودما خريا من دمه فإن قبضته فإىل رمحيت وإن عافيته عافيته وليس له ذنب



والبأساء والضراء امسان بنيا على فعالء، ". دم مل يذنب: "دمه؟ قالفما دم خري من : قيل" حلم مل يذنب: "حلمه؟ قال
  .أي وقت احلرب} َوِحَني الْبَأْسِ{. وال فعل هلما، ألهنما امسان وليسا بنعت

هنم وصفهم بالصدق والتقوى يف أمورهم والوفاء هبا، وأ} أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَِئَك ُهمُ الُْمتَّقُونَ{: قوله تعاىل
  خالف: والصدق. كانوا جادين يف الدين، وهذا غاية الثناء

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إىل : "املالزم للصدق، ويف احلديث: والصديق. صدقوهم القتال: الكذب ويقال
  " .الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اللّه صديقا

ْنثَى بِاُألنْثَى فََمْن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ بِالُْحرِّ َوالْعَْبُد بِالَْعْبِد َواُأل{ ١٧٨: اآلية
ِمْن َربِّكُْم َوَرْحَمةٌ فََمنِ اْعَتَدى بَْعَد ذَِلَك  ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَاتِّبَاٌع بِالَْمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن ذَِلَك َتْخِفيٌف

  }فَلَُه َعذَاٌب أَلِيٌم
  :فيه سبع عشرة مسألة

كان يف بين إسرائيل القصاص ومل تكن فيهم : "روى البخاري والنسائي والدارقطين عن ابن عباس قال: األوىل
وا كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ بِالُْحرِّ َوالْعَْبُد بِالْعَْبِد َواُألْنثَى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُن{: الدية، فقال اللّه هلذه األمة

يتبع } فَاتِّبَاٌع بِالَْمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن{فالعفو أن يقبل الدية يف العمد } بِاُألْنثَى فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء
فََمنِ اْعَتَدى َبْعَد ذَِلكَ {مما كتب على من كان قبلكم } ذَِلَك َتْخِفيٌف ِمْن رَبِّكُْم َوَرْحمَةٌ{روف ويؤدي بإحسان باملع

حدثنا احلميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال مسعت : هذا لفظ البخاري". قتل بعد قبول الدية} فَلَُه َعذَاٌب أَلِيٌم
: قال} الُْحرُّ بِالُْحرِّ َوالَْعْبُد بِالْعَْبِد وَاُألنْثَى بِاُألنْثَى{: وقال الشعيب يف قوله تعاىل :جماهدا قال مسعت ابن عباس يقول

أنزلت يف قبيلتني من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا، نقبل بعبدنا فالن بن فالن، وبأمتنا فالنة بنت فالن، وحنوه عن 
  .قتادة
  :معناه فرض وأثبت، ومنه قول عمر بن أيب ربيعة" كتب"} الِْقَصاُص كُِتَب َعلَْيكُُم{: قوله تعاىل: الثانية

  وعلى الغانيات جر الذيول... كتب القتل والقتال علينا 

والقصاص مأخوذ من قص األثر وهو . هنا إخبار عما كتب يف اللوح احملفوظ وسبق به القضاء" كتب"إن : وقد قيل
وقص الشعر اتباع أثره، فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص . اراتباعه، ومنه القاص ألنه يتبع اآلثار واألخب

القص القطع، : وقيل]. ٦٤: الكهف[} فَارَْتدَّا َعلَى آثَارِِهَما قََصصاً{أثره فيها ومشى على سبيله يف ذلك، ومنه 
كم فالنا من فالن أقص احلا: ومنه أخذ القصاص، ألنه جيرحه مثل جرحه أو يقتله به، يقال. قصصت ما بينهما: يقال

  .وأباءه به فأمثله فامتثل منه، أي اقتص منه
صورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الويل القتل االستسالم ألمر اللّه واالنقياد لقصاصه : الثالثة

تل املشروع، وأن الويل فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدي على غريه، كما كانت العرب تتعدى فتق
إن من أعىت الناس على اللّه يوم القيامة ثالثة رجل قتل غري قاتله ورجل : "غري القاتل، وهو معىن قوله عليه السالم
إن أهل اجلاهلية كان فيهم بغي وطاعة : قال الشعيب وقتادة وغريمها" . قتل يف احلرم ورجل أخذ بذحول اجلاهلية

ال نقتل به إال حرا، وإذا : ل هلم عبد، قتله عبد قوم آخرين قالواللشيطان، فكان احلي إذا كان فيه عز ومنعة فقت
القتل : "ال نقتل به إال شريفا، ويقولون: ال نقتل هبا إال رجال، وإذا قتل هلم وضيع قالوا: قتلت منهم امرأة قالوا

اهم اللّه عن البغي بالنون والفاء، فنه" أنفى"بالباء والقاف، ويروى " أبقى"بالواو والقاف، ويروي " أوقى للقتل



} وَلَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحيَاةٌ{اآلية، وقال } كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ بِالُْحرِّ وَالَْعْبدُ بِالَْعْبِد{ : فقال
  .وبني الكالمني يف الفصاحة واجلزل بون عظيم]. ١٧٩: البقرة[

 يقيمه إال أولو األمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة احلدود ال خالف أن القصاص يف القتل ال: الرابعة
وغري ذلك، ألن اللّه سبحانه خاطب مجيع املؤمنني بالقصاص، مث ال يتهيأ للمؤمنني مجيعا أن جيتمعوا على القصاص، 

  فأقاموا السلطان مقام أنفسهم

زم أال يتجاوز القصاص وغريه من احلدود إىل وليس القصاص بالزم إمنا الال. يف إقامة القصاص وغريه من احلدود
  .االعتداء، فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح، على ما يأيت بيانه

معناه إذا : معناه فرض وألزم، فكيف يكون القصاص غري واجب؟ قيل له} كُِتَب َعلَْيكُُم{فإن قوله تعاىل : فإن قيل
والقتلى مجع قتيل، لفظ مؤنث تأنيث اجلماعة، وهو مما يدخل على . و الغاية عند التشاحأردمت، فأعلم أن القصاص ه

  .الناس كرها، فلذلك جاء على هذا البناء كجرحى وزمىن ومحقى وصرعى وغرقى، وشبههن
جاءت : تلف يف تأويلها، فقالت طائفةاخ. اآلية} الُْحرُّ بِالُْحرِّ َوالْعَْبُد بِالَْعْبِد َواُألْنثَى بِاُألنْثَى{: قوله تعاىل: اخلامسة

اآلية مبينة حلكم النوع إذا قتل نوعه، فبينت حكم احلر إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، واألنثى إذا قتلت أنثى، 
نَّ النَّفَْس َوكََتْبَنا َعلَيْهِْم ِفيَها أَ{: ومل تتعرض ألحد النوعني إذا قتل اآلخر، فاآلية حمكمة وفيها إمجال يبينه قوله تعاىل

، وبينه النيب صلى اللّه عليه وسلم بسنته ملا قتل اليهودي باملرأة، قاله جماهد، وذكره أبو ]٤٥: املائدة[} بِالنَّفْسِ
  .وهو قول أهل العراق" املائدة"وروي عن ابن عباس أيضا أهنا منسوخة بآية . عبيد عن ابن عباس

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا {: بالعبد، واملسلم بالذمي، واحتجوا بقوله تعاىليقتل احلر : قال الكوفيون والثوري: السادسة
: ، قالوا]٤٥: املائدة[} َوكَتَْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ{: فعم، وقوله} كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَتْلَى

تكفي يف القصاص وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي  والذمي مع املسلم متساويان يف احلرمة اليت
حمقون الدم على التأبيد، واملسلم كذلك، وكالمها قد صار من أهل دار اإلسالم، والذي حيقق ذلك أن املسلم يقطع 

إمنا حيرم  بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال املسلم، فدل على مساواته لدمه إذ املال
واتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أيب ليلى على أن احلر يقتل بالعبد كما يقتل العبد به، وهو . حبرمة مالكه

  قول داود، وروي ذلك عن علي وابن مسعود

 واجلمهور من العلماء ال. رضي اللّه عنهما، وبه قال سعيد بن املسيب وقتادة وإبراهيم النخعي واحلكم بن عيينة
ملا اتفق مجيعهم على أنه ال قصاص بني العبيد واألحرار : وقال أبو ثور. يقتلون احلر بالعبد، للتنويع والتقسيم يف اآلية

وأيضا فاإلمجاع فيمن قتل عبدا . فيما دون النفوس كانت النفوس أحرى بذلك، ومن فرق منهم بني ذلك فقد ناقض
وأيضا فإن العبد سلعة من السلع يباع . حلر يف اخلطأ مل يشبهه يف العمدخطأ أنه ليس عليه إال القيمة، فكما مل يشبه ا

  .ويشترى، ويتصرف فيه احلر كيف شاء، فال مساواة بينه وبني احلر وال مقاومة
فقد قال ابن أيب ليلى " فقد ناقض -إىل قوله  -وملا اتفق مجيعهم : "هذا اإلمجاع صحيح، وأما قوله أوال: قلت

املسلمون : "األحرار والعبيد يف النفس ويف مجيع األعضاء، واستدل داود بقوله عليه السالم وداود بالقصاص بني
  إن شاء اللّه تعاىل" النساء"وسيأيت بيانه يف . فلم يفرق بني حر وعبد" تتكافأ دماؤهم

أخرجه " م بكافرال يقتل مسل: "واجلمهور أيضا على أنه ال يقتل مسلم بكافر، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: السابعة
وال يصح هلم ما رووه من حديث ربيعة أن النيب صلى اللّه عليه وسلم قتل يوم . البخاري عن علي بن أيب طالب



خيرب مسلما بكافر، ألنه منقطع، ومن حديث ابن البيلماين وهو ضعيف عن ابن عمر عن النيب صلى اللّه عليه وسلم 
والصواب عن ربيعة عن ابن . اهيم بن أيب حيىي وهو متروك احلديثمل يسنده غري إبر: "قال الدارقطين. مرفوعا

البيلماين مرسل عن النيب صلى اللّه عليه وسلم، وابن البيلماين ضعيف احلديث ال تقوم به حجة إذا وصل احلديث، 
  "فكيف مبا يرسله

} ْيكُمُ الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَىكُِتَب َعلَ{: فال يصح يف الباب إال حديث البخاري، وهو خيصص عموم قوله تعاىل: قلت
  ].٤٥: املائدة[} النَّفَْس بِالنَّفْسِ{: اآلية، وعموم قوله

روي عن علي بن أيب طالب واحلسن بن أيب احلسن البصري أن اآلية نزلت مبينة حكم املذكورين، ليدل : الثامنة
إذا قتل رجل امرأة : أو أنثى ذكرا، وقاالذلك على الفرق بينهم وبني أن يقتل حر عبدا أو عبد حرا، أو ذكر أنثى 

  فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفوا

وإذا قتلت امرأة رجال فإن أراد أولياؤه قتلها . أولياءه نصف الدية، وإن أرادوا استحيوه وأخذوا منه دية املرأة
علي، وال يصح، ألن  روى هذا الشعيب عن. قتلوها وأخذوا نصف الدية، وإال أخذوا دية صاحبهم واستحيوها

إذا قتل الرجل املرأة متعمدا فهو هبا قود، وهذا يعارض : وقد روى احلكم عن علي وعبداهللا قاال. الشعيب مل يلق عليا
وأمجع العلماء على أن األعور واألشل إذا قتل رجال سامل األعضاء أنه ليس لوليه أن يقتل . رواية الشعيب عن علي

ية من أجل أنه قتل ذا عينني وهو أعور، وقتل ذا يدين وهو أشل، فهذا يدل على أن األعور، ويأخذ منه نصف الد
  النفس مكافئة للنفس، ويكافئ الطفل فيها الكبري

املسلمون : "إن كان الرجل ال تكافئه املرأة وال تدخل حتت قول النيب صلى اللّه عليه وسلم: ويقال لقائل ذلك
هي ال تكافئه مث تأخذ نصف الدية، والعلماء قد أمجعوا أن الدية ال جتتمع مع فلم قتلت الرجل هبا و" تتكافأ دماؤهم

القصاص، وأن الدية إذا قبلت حرم الدم وارتفع القصاص، فليس قولك هذا بأصل وال قياس، قاله أبو عمر رضي 
إن شاء استحيا وأخذ قيمة وإذا قتل احلر العبد، فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية احلر إال قيمة العبد، و. اللّه عنه

  .العبد، هذا مذكور عن، علي واحلسن، وقد أنكر ذلك عنهم أيضا
وفرقة ترى . وأمجع العلماء على قتل الرجل باملرأة واملرأة بالرجل، واجلمهور ال يرون الرجوع بشيء: التاسعة

ك القصاص بينهما فيما دون وكذل: قال مالك والشافعي وأمحد وإسحاق والثوري وأبو ثور. االتباع بفضل الديات
ال قصاص بينهما فيما دون النفس وإمنا هو يف النفس بالنفس، ومها : وقال محاد بن أيب سليمان وأبو حنيفة. النفس

  .حمجوجان بإحلاق ما دون النفس بالنفس على طريق األحرى واألوىل، على ما تقدم
يقتل احلر بعبد نفسه، ورووا يف ذلك حديثا عن : أن قالواولقد بلغت اجلهالة بأقوام إىل : قال ابن العريب: العاشرة

ودليلنا قوله . وهو حديث ضعيف" من قتل عبده قتلناه: "احلسن عن مسرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال
  َوَمْن قُِتلَ{: تعاىل

والويل ههنا السيد، فكيف جيعل له سلطان ] ٣٣: اإلسراء[ }َمظْلُوماً فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِليِِّه ُسلْطَاناً فَال ُيْسرِْف ِفي الْقَْتلِ
وقد اتفق اجلميع على أن السيد لو قتل عبده خطأ أنه ال تؤخذ منه قيمته لبيت املال، وقد روى عمرو ". على نفسه

ن ونفاه سنة وحما سهمه م"بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجال قتل عبده متعمدا فجلده النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ".املسلمني ومل يقده به

ينصب النكاح شبهة يف درء القصاص عن الزوج، إذ النكاح ضرب : فإذا قتل الرجل زوجته مل مل تقولوا: فإن قيل



النكاح ينعقد هلا عليه، كما ينعقد له عليها، بدليل أنه ال يتزوج : قلنا. من الرق، وقد قال ذلك الليث بن سعد
ه يف حق الوطء مبا يطالبها، ولكن له عليها فضل القوامة اليت جعل اللّه له عليها مبا أختها وال أربعا سواها، وتطالب

  .أنفق من ماله، أي مبا وجب عليه من صداق ونفقة، فلو أورث شبهة ألورثها يف اجلانبني
ومن جدعه : "هذا احلديث الذي ضعفه ابن العريب وهو صحيح، أخرجه النسائي وأبو داود، وتتميم متنه: قلت

مساع احلسن من مسرة صحيح، وأخذ هبذا : وقال البخاري عن علي بن املديين" . جدعناه ومن أخصاه أخصيناه
ويقتل . وأنا أذهب إليه، فلو مل يصح احلديث ملا ذهب إليه هذان اإلمامان، وحسبك هبما: وقال البخاري. احلديث

احلسن مل يسمع من مسرة إال حديث العقيقة، واللّه  إن: قال النخعي والثوري يف أحد قوليه وقد قيل. احلر بعبد نفسه
واختلفوا يف القصاص بني العبيد فيما دون النفس، هذا قول عمر بن عبدالعزيز وسامل بن عبداهللا والزهري . أعلم

قال . ال قصاص بينهم إال يف النفس: وقال الشعيب والنخعي والثوري وأبو حنيفة. وقران ومالك والشافعي وأبو ثور
  .األول أصح: املنذر ابن

حضرت رسول اللّه صلى اللّه عليه : روى الدارقطين وأبو عيسى الترمذي عن سراقة بن مالك قال: احلادية عشرة
هذا حديث ال نعرفه من حديث سراقة إال من : "قال أبو عيسى. وسلم يقيد األب من ابنه، وال يقيد االبن من أبيه

إمساعيل بن عياش عن املثىن بن الصباح، واملثىن يضعف يف احلديث، وقد هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، رواه 
  روى هذا

احلديث أبو خالد األمحر عن احلجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النيب صلى اللّه عليه 
ند وقد روي هذا احلديث عن عمرو بن شعيب مرسال، وهذا احلديث فيه اضطراب، والعمل على هذا ع. وسلم

اختلف أهل العلم يف الرجل يقتل : وقال ابن املنذر". أهل العلم أن األب إذا قتل ابنه ال يقتل به، وإذا قذفه ال حيد
ال قود عليه وعليه ديته، وهذا قول الشافعي وأمحد وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي : ابنه عمدا، فقالت طائفة
وهبذا نقول لظاهر : وقال ابن املنذر. يقتل به: داحلكموقال مالك وابن نافع وابن عب. ذلك عن عطاء وجماهد

، } كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ بِالُْحرِّ َوالَْعْبُد بِالْعَْبِد{: الكتاب والسنة، فأما ظاهر الكتاب فقوله تعاىل
وال نعلم خربا ثابتا جيب به استثناء األب " املؤمنون تتكافأ دماؤهم: "والثابت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
وحكى الكيا الطربي عن عثمان البيت أنه يقتل الوالد بولده، . من مجلة اآلية، وقد روينا فيه أخبارا غري ثابتة

  .وروي مثل ذلك عن مالك، ولعلهما ال يقبالن أخبار اآلحاد يف مقابلة عمومات القرآن. للعمومات يف القصاص
مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدا مثل أن يضجعه ويذحبه أو يصربه مما ال عذر له فيه  ال خالف يف: قلت

: فأما إن رماه بالسالح أدبا أو حنقا فقتله، ففيه يف املذهب قوالن. وال شبهة يف ادعاء اخلطأ، أنه يقتل به قوال واحدا
مسعت شيخنا فخر : "ابن العريب. ويقتل األجنيب مبثل هذا .يقتل به، وال يقتل به وتغلظ الدية، وبه قال مجاعة العلماء

ال يقتل األب بابنه، ألن األب كان سبب وجوده، فكيف يكون هو سبب عدمه؟ : اإلسالم الشاشي يقول يف النظر
وهذا يبطل مبا إذا زىن بابنته فإنه يرجم، وكان سبب وجودها وتكون هي سبب عدمه، مث أي فقه حتت هذا، ومل ال 

ال يقاد : "وقد أثروا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال. سبب عدمه إذا عصى اللّه تعاىل يف ذلكيكون 
  الوالد

 ينكر أحد من وهو حديث باطل، ومتعلقهم أن عمر رضي اللّه عنه قضى بالدية مغلظة يف قاتل ابنه ومل" بولده
ال يقتل الوالد بولده، وأخذها مالك : الصحابة عليه، فأخذ سائر الفقهاء رضي اللّه عنهم املسألة مسجلة، وقالوا



إنه لو حذفه بالسيف وهذه حالة حمتملة لقصد القتل وعدمه، وشفقة األبوة شبهة منتصبة : حمكمة مفصلة فقال
: قال ابن املنذر". ذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصلهشاهدة بعدم القصد إىل القتل تسقط القود، فإ
  إذا قتل االبن األب قتل به: وكان مالك والشافعي وأمحد وإسحاق يقولون

ألن اللّه : ال تقتل اجلماعة بالواحد، قال: وقد استدل اإلمام أمحد بن حنبل هبذه اآلية على قوله: الثانية عشرة
َوكََتْبَنا َعلَيْهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ {: وقد قال تعاىل. اواة بني اجلماعة والواحدسبحانه شرط املساواة وال مس

واجلواب أن املراد بالقصاص يف اآلية قتل من قتل كائنا من كان، ردا على العرب ]. ٤٥: املائدة[} َوالَْعْيَن بِالَْعيْنِ
وتقتل يف مقابلة الواحد مائة، افتخارا واستظهارا باجلاه واملقدرة، فأمر  اليت كانت تريد أن تقتل مبن قتل من مل يقتل،

لو : اللّه سبحانه بالعدل واملساواة، وذلك بأن يقتل من قتل، وقد قتل عمر رضي اللّه عنه سبعة برجل بصنعاء وقال
ن خباب فإنه توقف عن قتاهلم وقتل علي رضي اللّه عنه احلرورية عبداللّه ب. متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به مجيعا

اللّه أكرب نادوهم أن أخرجوا : "حىت حيدثوا، فلما ذحبوا عبداهللا بن خباب كما تذبح الشاة، وأخرب علي بذلك قال
دونكم القوم، فما لبث أن قتلهم : كلنا قتله، ثالث مرات، فقال علي ألصحابه: إلينا قاتل عبداهللا بن خباب، فقالوا

ويف الترمذي عن أيب سعيد وأيب هريرة عن رسول اللّه صلى اللّه . ديثني الدارقطين يف سننهخرج احل" علي وأصحابه
حديث : وقال فيه" . لو أن أهل السماء وأهل األرض اشتركوا يف دم مؤمن ألكبهم اللّه يف النار: "عليه وسلم قال

ألعداء على قتل أعدائهم باالشتراك يف قتلهم وأيضا فلو علم اجلماعة أهنم إذا قتلوا الواحد مل يقتلوا لتعاون ا. غريب
  وبلغوا األمل من التشفي،

وقال الزهري وحبيب بن أيب ثابت وابن : وقال ابن املنذر. ومراعاة هذه القاعدة أوىل من مراعاة األلفاظ واللّه أعلم
وهذا أصح، وال : ن املنذرروينا ذلك عن معاذ بن جبل وابن الزبري وعبدامللك، قال اب. ال يقتل اثنان بواحد: سريين

  وقد ثبت عن ابن الزبري ما ذكرناه. حجة مع من أباح قتل مجاعة بواحد
أال إنكم معشر : "روى األئمة عن أيب شريح الكعيب قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: الثالثة عشرة 

قتيل فأهله بني خريتني أن يأخذوا العقل خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإين عاقله فمن قتل له بعد مقاليت هذه 
وروي عن أيب شريح اخلزاعي عن النيب صلى . حديث حسن صحيح: وقال الترمذي. ، لفظ أيب داود" أو يقتلوا

وذهب إىل هذا بعض أهل العلم، وهو " . من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية: "اللّه عليه وسلم قال
  قول أمحد وإسحاق

ويل املقتول باخليار إن شاء اقتص : اختلف أهل العلم يف أخذ الدية من قاتل العمد، فقالت طائفة: رابعة عشرة ال
يروى هذا عن سعيد بن املسيب وعطاء واحلسن، ورواه أشهب عن مالك، . وإن شاء أخذ الدية وإن مل يرض القاتل

وحجتهم حديث أيب شريح وما كان يف معناه، وهو . وبه قال الليث واألوزاعي والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور
نص يف موضع اخلالف، وأيضا من طريق النظر فإمنا لزمته الدية بغري رضاه، ألن فرضا عليه إحياء نفسه، وقد قال 

ك له دمه يف أحد أي تر} فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء{: وقوله]. ٢٩: النساء[} َوال تَقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم{: اللّه تعاىل
أي فعلى صاحب الدم اتباع باملعروف يف املطالبة بالدية، وعلى } فَاتِّبَاٌع بِالَْمْعُروِف{التأويالت، ورضي منه بالدية 

أي أن من كان } ذَِلكَ َتخِْفيٌف ِمْن َربِّكُْم َوَرْحَمةٌ{القاتل أداء إليه بإحسان، أي من غري مماطلة وتأخري عن الوقت 
فرض اللّه عليهم غري النفس بالنفس، فتفضل اللّه على هذه األمة بالدية إذا رضي هبا ويل الدم، على ما يأيت قبلنا مل ي
  وقال. بيانه



ليس لويل املقتول إال القصاص، وال يأخذ الدية إال إذا رضي القاتل، رواه ابن القاسم عن مالك وهو : آخرون
وا حبديث أنس يف قصة الربيع حني كسرت ثنية املرأة، رواه واحتج. املشهور عنه، وبه قال الثوري والكوفيون

القصاص كتاب اللّه، القصاص كتاب : "فلما حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالقصاص وقال: األئمة قالوا
ومل خيري اجملين عليه بني القصاص والدية ثبت بذلك أن الذي جيب بكتاب اللّه وسنة رسوله يف العمد هو " اللّه

أخربين أبو حنيفة بن مساك بن : وروى الربيع عن الشافعي قال. القصاص، واألول أصح، حلديث أيب شريح املذكور
وحدثين ابن أيب ذئب عن املقربي عن أيب شريح الكعيب أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : الفضل الشهايب قال

: فقال أبو حنيفة". أخذ العقل وإن أحب فله القود من قتل له قتيل فهو خبري النظرين إن أحب: "قال عام الفتح
أحدثك : أتأخذ هبذا يا أبا احلارث فضرب صدري وصاح علي صياحا كثريا ونال مين وقال: فقلت البن أيب ذئب

تأخذ به نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من مسعه، إن اللّه عز : عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وتقول
ختار حممدا صلى اللّه عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار هلم ما اختاره له وعلى وجل ثناؤه ا

وما سكت عين حىت متنيت أن : لسانه، فعلى اخللق أن يتبعوه طائعني أو داخرين، ال خمرج ملسلم من ذلك، قال
  .يسكت

اختلف العلماء يف } ٌء فَاتِّبَاٌع بِالْمَْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيهِ بِإِْحَساٍنفََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْي{: قوله تعاىل: اخلامسة عشرة
  :على تأويالت مخس" عفي"و" من"تأويل 

هو الدم الذي " شيء"تتضمن عافيا هو ويل الدم، واألخ هو املقتول، و" عفي"يراد هبا القاتل، و" من"أحدها أن 
والعفو يف هذا القول على . ن عباس وقتادة وجماهد ومجاعة من العلماءيعفى عنه ويرجع إىل أخذ الدية، هذا قول اب

أن القاتل إذا عفا عنه ويل املقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية : واملعىن. بابه الذي هو الترك
  .ويتبع باملعروف، ويؤدي إليه القاتل بإحسان

" شيء"يسر، ال على باهبا يف العفو، واألخ يراد به القاتل، و" عفيو"يراد به الويل " من"وهو قول مالك أن : الثاين
هو الدية، أي أن الويل إذا جنح إىل العفو عن القصاص على أخذ الدية فإن القاتل خمري بني أن يعطيها أو يسلم 

وقد روي . مهإذا رضي األولياء بالدية فال خيار للقاتل بل تلز: وغري مالك يقول. نفسه، فمرة تيسر ومرة ال تيسر
البذل، : بذل، والعفو يف اللغة" عفي"إن معىن : وقال أبو حنيفة. عن مالك هذا القول، ورجحه كثري من أصحابه

  :وقال أبو األسود الدؤيل. أي ما سهل] ١٩٩: األعراف[} ُخِذ الَْعفَْو{: وهلذا قال اللّه تعاىل
  خذي العفو مين تستدميي موديت

من : فكأنه قال. يعين شهد اللّه على عباده" أول الوقت رضوان اللّه وآخره عفو اللّه" : وقال صلى اللّه عليه وسلم
وليؤد إليه القاتل بإحسان، فندبه تعاىل إىل أخذ املال إذا : وقال قوم. بذل له شيء من الدية فليقبل وليتبع باملعروف

" املائدة"ذكر القصاص يف سورة  سهل ذلك من جهة القاتل، وأخرب أنه ختفيف منه ورمحة، كما قال ذلك عقب
فندب إىل رمحة العفو والصدقة، وكذلك ندب فيما ذكر يف هذه ] ٤٥: املائدة[} فََمْن َتَصدََّق بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه{

  اآلية إىل قبول الدية إذا بذهلا اجلاين بإعطاء الدية، مث أمر الويل باتباع وأمر اجلاين باألداء باإلحسان
ومعىن . إن هذه األلفاظ يف املعينني الذين نزلت فيهم اآلية كلها وتساقطوا الديات فيما بينهم مقاصة: وموقد قال ق

  .مبعىن فضل" عفي"فمن فضل له من الطائفتني على األخرى شيء من تلك الديات، ويكون : اآلية
وقال . من هؤالء وهؤالءكان بني حيني من العرب قتال، فقتل : روى سفيان بن حسني بن شوعة عن الشعيب قال

ال نرضى حىت يقتل باملرأة الرجل وبالرجل املرأة، فارتفعوا إىل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال : أحد احليني



: إىل قوله} كُِتَب{: فاصطلحوا على الديات، ففضل أحد احليني على اآلخر، فهو قوله" القتل سواء: "عليه السالم
يعين فمن فضل له على أخيه فضل فليؤده باملعروف، فأخرب الشعيب عن السبب يف } ْن أَِخيِه َشيٌْءفََمْن ُعِفَي لَُه ِم{

  .نزول اآلية، وذكر سفيان العفو هنا الفضل، وهو معىن حيتمله اللفظ

وهو قول علي رضي اللّه عنه واحلسن يف الفضل بني دية الرجل واملرأة واحلر والعبد، أي من كان : وتأويل خامس
  .يف هذا املوضع أيضا مبعىن فضل" عفي"ذلك الفضل فاتباع باملعروف، و له

هذه اآلية حض من اللّه تعاىل على حسن االقتضاء من الطالب، وحسن القضاء من املؤدي، وهل : السادسة عشرة
: حاسقال الن. فقراءة الرفع تدل على الوجوب، ألن املعىن فعليه اتباع باملعروف. ذلك على الوجوب أو الندب

شرط واجلواب " فمن عفي له: "قال النحاس. شرط واجلواب، ألن املعىن فعليه اتباع باملعروف} فََمْن ُعِفَي لَُه{
جبعلهما " أداء"و" فاتباعا"وجيوز يف غري القرآن . وهو رفع باالبتداء، والتقدير فعليه اتباع باملعروف" فاتباع"

: والرفع سبيل للواجبات، كقوله تعاىل. بالنصب" فاتباعا"عبلة وقرأ إبراهيم بن أيب : قال ابن عطية. مصدرين
  ].٤: حممد[} فََضْرَب الرِّقَابِ{: وأما املندوب إليه فيأيت منصوبا، كقوله]. ٢٢٩: البقرة[} فَإِْمسَاٌك بَِمْعُروٍف{

ة كان هلم القتل ومل يكن هلم غري ألن أهل التورا} ذَِلَك َتْخِفيٌف ِمْن َربِّكُْم َوَرْحمَةٌ{: قوله تعاىل: السابعة عشرة
ذلك، وأهل اإلجنيل كان هلم العفو ومل يكن هلم قود وال دية، فجعل اللّه تعاىل ذلك ختفيفا هلذه األمة، فمن شاء قتل، 

  .ومن شاء أخذ الدية، ومن شاء عفا
فَلَُه {. قاتل وليه] الدم[ة وسقوط شرط وجوابه، أي قتل بعد أخذ الدي} فََمنِ اْعَتَدى َبْعَد ذَِلَك فَلَُه{: قوله تعاىل
كان الرجل يف اجلاهلية إذا قتل قتيال فر إىل قومه فيجيء قومه فيصاحلون بالدية فيقول : قال احلسن} َعذَاٌب أَلِيٌم
  إين أقبل الدية، حىت يأمن القاتل وخيرج، فيقتله مث يرمي إليهم بالدية: ويل املقتول

هو كمن قتل ابتداء، إن : لدية، فقال مجاعة من العلماء منهم مالك والشافعيواختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ ا
عذابه أن يقتل البتة، : وقال قتادة وعكرمة والسدي وغريهم. شاء الويل قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه يف اآلخرة

: " صلى اللّه عليه وسلم وروى أبو داود عن جابر بن عبداهللا قال قال رسول اللّه. وال ميكن احلاكم الويل من العفو
  ال أعفى من قتل بعد أخذ

أمره إىل : وقال عمر بن عبدالعزيز. عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى إمثه إىل عذاب اآلخرة: وقال احلسن" . الدية
مسعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ويف سنن الدارقطين عن أيب شريح اخلزاعي قال. اإلمام يصنع فيه ما يرى

فهو باخليار بني إحدى ثالث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه  -واخلبل عرج  -من أصيب بدم أو خبل : "وليق
  " .بني أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن قبل شيئا من ذلك مث عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها خملدا

  }َبابِ لََعلَّكُمْ َتتَّقُونَوَلَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحيَاةٌ َيا أُوِلي اَأللْ{ ١٧٩: اآلية
  :فيه أربع مسأئل

ال يقتل بعضكم : ومعناه. هذا من الكالم البليغ الوجيز كما تقدم} َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحَياةٌ{: قوله تعاىل: األوىل
د قتل أن القصاص إذا أقيم وحتقق احلكم فيه ازدجر من يري: واملعىن. بعضا، رواه سفيان عن السدي عن أيب مالك
وكانت العرب إذا قتل الرجل اآلخر محي قبيالمها وتقاتلوا وكان ذلك . آخر، خمافة أن يقتص منه فحييا بذلك معا

  داعيا إىل قتل العدد الكثري، فلما شرع اللّه القصاص قنع الكل به وتركوا االقتتال، فلهم يف ذلك حياة
تص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص اتفق أئمة الفتوى على أنه ال جيوز ألحد أن يق: الثانية



بعضهم من بعض، وإمنا ذلك لسلطان أو من نصبه السلطان لذلك، وهلذا جعل اللّه السلطان ليقبض أيدي الناس 
  بعضهم عن بعض

 وأمجع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته، إذ هو واحد منهم،: الثالثة
وإمنا له مزية النظر هلم كالوصي والوكيل، وذلك ال مينع القصاص، وليس بينهم وبني العامة فرق يف أحكام اللّه عز 

، وثبت عن أيب بكر الصديق رضي اللّه عنه أنه قال } كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَتْلَى{: وجل، لقوله جل ذكره
  وروى النسائي عن أيب سعيد اخلدري. كنت صادقا ألقيدنك منهلئن : لرجل شكا إليه أن عامال قطع يده

بينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقسم شيئا إذ أكب عليه رجل، فطعنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : قال
يا بل عفوت : قال". تعال فاستقد: "بعرجون كان معه، فصاح الرجل، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

أال من : خطب عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه فقال: وروى أبو داود الطيالسي عن أيب فراس قال. رسول اللّه
يا أمري املؤمنني، لئن أدب رجل منا رجال من : فقام عمرو بن العاص فقال. ظلمه أمريه فلريفع ذلك إيل أقيده منه

ولفظ . رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقص من نفسهكيف ال أقصه منه وقد رأيت : أهل رعيته لتقصنه منه؟ قال
إين مل أبعث عمايل ليضربوا أبشاركم وال ليأخذوا : خطبنا عمر بن اخلطاب فقال: أيب داود السجستاين عنه قال

  .وذكر احلديث مبعناه. أموالكم، فمن فعل ذلك به فلريفعه إيل أقصه منه
القتل فتسلمون من القصاص، مث يكون ذلك " تتقون"واملراد هنا . تقدم معناه} ونَلََعلَّكُْم َتتَّقُ{: قوله تعاىل: الرابعة

وقرأ أبو اجلوزاء أوس بن عبداهللا الربعي . داعية ألنواع التقوى يف غري ذلك، فإن اللّه يثيب بالطاعة على الطاعة
. يكون مصدرا كالقصاص حيتمل أن: قال غريه. قراءة أيب اجلوزاء شاذة: قال النحاس". ولكم يف القصص حياة"

  .أراد بالقصص القرآن، أي لكم يف كتاب اللّه الذي شرع فيه القصص حياة، أي جناة: وقيل
ى رُوِف َحقّاً َعلَكُِتَب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُمُ الَْمْوتُ إِنْ َتَركَ َخيْراً الَْوِصيَّةُ ِللَْواِلَدْينِ وَاَألقَْربِنيَ بِالَْمْع{ ١٨٠: اآلية

  }الُْمتَّقَِني
  :فيه إحدى عشرة مسألة

": النساء"هذه آية الوصية، ليس يف القرآن ذكر للوصية إال يف هذه اآلية، ويف } كُِتَب َعلَْيكُْم{: قوله تعاىل: األوىل
أمتها وأكملها واليت يف البقرة ] ١٠٦: املائدة[} ِحنيَ الَْوِصيَِّة{": املائدة"ويف ] ١٢: النساء[} ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة{

  ونزلت قبل نزول الفرائض واملواريث، على ما يأيت

: ومثله يف بعض األقوال. ويف الكالم تقدير واو العطف، أي وكتب عليكم، فلما طال الكالم أسقطت الواو. بيانه
ملا ذكر أن لويل الدم : لوقي. أي والذي، فحذف] ١٦ - ١٥: الليل[} ال َيْصالَها إِلَّا اَألشْقَى الَِّذي كَذََّب َوَتوَلَّى{

أن يقتص، فهذا الذي أشرف على من يقتص منه وهو سبب املوت فكأمنا حضره املوت، فهذا أوان الوصية، فاآلية 
: وحضور املوت. معناه فرض وأثبت، كما تقدم" كتب"و. مرتبطة مبا قبلها ومتصلة هبا فلذلك سقطت واو العطف

  :ن املسبب، قال شاعرهمأسبابه، ومىت حضر السبب كنت به العرب ع
  سائل بين أسد ما هذه الصوت... يا أيها الراكب املزجي مطيته 

  قوال يربئكم إين أنا املوت... وقل هلم بادروا بالعذر والتمسوا 
  :وقال عنترة

  وصلت بناهنا باهلندوان... وإن املوت طوع يدي إذا ما 



  :وقال جرير يف مهاجاة الفرزدق
  فليس هلارب مين جناء...  أنا املوت الذي حدثت عنه

: وقيل. إمنا ذلك ألنه أراد بالوصية اإليصاء: ومل يقل كتبت، والوصية مؤنثة؟ قيل له" كتب"مل قال : إن قيل: الثانية 
وقد حكى . حضر القاضي اليوم امرأة: ألنه ختلل فاصل، فكان الفاصل كالعوض من تاء التأنيث، تقول العرب

  ن ذلك إمنا هو مع طول احلائلولكن حس. قام امرأة: سيبويه
التقدير : شرط، ويف جوابه أليب احلسن األخفش قوالن، قال األخفش" إن"} إِنْ تََرَك َخيْراً{: قوله تعاىل: الثالثة

  :فالوصية، مث حذفت الفاء، كما قال الشاعر
  والشر بالشر عند اللّه مثالن... من يفعل احلسنات اللّه يشكرها 

ملاضي جيوز أن يكون جوابه قبله وبعده، فيكون التقدير الوصية للوالدين واألقربني إن ترك أن ا: واجلواب األخر
  فإن قدرت الفاء فالوصية رفع باالبتداء، وإن مل تقدر. خريا

وال يصح عند مجهور . الفاء جاز أن ترفعها باالبتداء، وأن ترفعها على ما مل يسم فاعله، أي كتب عليكم الوصية
ألهنا يف حكم الصلة للمصدر الذي هو الوصية وقد تقدمت، فال جيوز أن تعمل " إذا"يف " الوصية" النحاة أن تعمل
توجه إجياب اللّه إليكم ومقتضى كتابه إذا حضر، : واملعىن" كتب": "إذا"وجيوز أن يكون العامل يف . فيها متقدمة

اإليصاء " إذا"وجيوز أن يكون العامل يف . زلفعرب عن توجه اإلجياب بكتب لينتظم إىل هذا املعىن أنه مكتوب يف األ
  كتب عليكم اإليصاء إذا: يكون مقدرا دل على الوصية، املعىن

املال الكثري، روي ذلك عن : اخلري هنا املال من غري خالف، واختلفوا يف مقداره، فقيل} َخيْراً{: قوله تعاىل: الرابعة
: الشعيب. اخلري ألف دينار فما فوقها: قتادة عن احلسن. ه قليلعلي وعائشة وابن عباس وقالوا يف سبعمائة دينار إن

وخصصها . والوصية عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به يف احلياة وبعد املوت. ما بني مخسمائة دينار إىل ألف
وصى إليه، والوصي يكون املوصي وامل. العرب مبا يعهد بفعله وتنفيذه بعد املوت، واجلمع وصايا كالقضايا مجع قضية

وأوصيت له بشيء . متصلة النبات: وأرض واصية. وتواصى النبت تواصيا إذا اتصل. وأصله من وصى خمففا
وأوصيته ووصيته أيضا توصية ". بالكسر والفتح"واالسم الوصاية والوصاية . وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك

استوصوا بالنساء خريا فإهنن عوان : " ديثويف احل. وتواصى القوم أوصى بعضهم بعضا. مبعىن، واالسم الوصاة
  ووصيت الشيء بكذا إذا وصلته به" . عندكم
اختلف العلماء يف وجوب الوصية على من خلف ماال، بعد إمجاعهم على أهنا واجبة على من قبله ودائع : اخلامسة

وهو قول مالك واكثر العلماء على أن الوصية غري واجبة على من ليس قبله شيء من ذلك، . وعليه ديون
الوصية واجبة على ظاهر القرآن، قال الزهري : وقالت طائفة. والشافعي والثوري، موسرا كان املوصي أو فقريا

  ليست الوصية واجبة إال على رجل عليه دين أو عنده مال: وقال أبو ثور. وأبو جملز، قليال كان املال أو كثريا

فأما من ال دين عليه وال وديعة عنده فليست بواجبة عليه إال . ليهلقوم، فواجب عليه أن يكتب وصيته وخيرب مبا ع
وهذا حسن، ألن اللّه فرض أداء األمانات إىل أهلها، ومن ال حق عليه وال أمانة قبله : قال ابن املنذر. أن يشاء

: يه وسلم قالاحتج األولون مبا رواه األئمة عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عل. فليس واجب عليه أن يوصي
يبيت ثالث "ويف رواية " ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده"

ما مرت علّي ليلة منذ مسعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ذلك إال : وفيها قال عبداهللا بن عمر" ليال



انت واجبة مل جيعلها إىل إرادة املوصي، ولكان ذلك الزما على لو ك: احتج من مل يوجبها بأن قال. وعندي وصييت
كل حال، مث لو سلم أن ظاهره الوجوب فالقول باملوجب يرده، وذلك فيمن كانت عليه حقوق للناس خياف 

وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس خياف تلفها على الورثة، فهذا جيب عليه . ضياعها عليهم، كما قال أبو ثور
  وال خيتلف فيهالوصية 
قد تقدم اجلواب : وكتب فرض، فدل على وجوب الوصية قيل هلم} كُِتَب َعلَْيكُُم{: فقد قال اللّه تعاىل: فإن قيل

مات رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ومل : وقال النخعي. إذا أردمت الوصية، واللّه أعلم: عنه يف اآلية قبل، واملعىن
  وصى فحسن، وإن مل يوص فال شيء عليهيوص، وقد أوصى أبو بكر، فإن أ

: واخلري املال، كقوله} إِنْ تََرَك َخيْراً{: مل يبني اللّه تعاىل يف كتابه مقدار ما يوصى به من املال، وإمنا قال: السادسة
ء يف مقدار ذلك، فاختلف العلما] ٨: العاديات[} وَإِنَُّه ِلُحبِّ الَْخيْرِ{، ]٢٧٢: البقرة[} َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخيْرٍ{

وقال علي رضي اللّه عنه من غنائم املسلمني . فروي عن أيب بكر الصديق رضي اللّه عنه أنه أوصى باخلمس
وروي عن علي رضي اللّه عنه . وذكره البخاري عن ابن عباس. أوصى عمر بالربع. وقال معمر عن قتادة. باخلمس
  .الربع، وألن أوصي بالربع أحب إيلّ من أن أوصي بالثلثألن أوصي باخلمس أحب إيلّ من أن أوصي ب: "أنه قال

واختار مجاعة ملن ماله قليل وله ورثة ترك الوصية، روي ذلك عن علي وابن عباس وعائشة رضوان اللّه عليهم 
  روى بن أيب شيبة من حديث ابن أيب مليكة عن. أمجعني

: قالت. فكم عيالك؟ قال أربعة: قالت. ثة آالفثال: وكم مالك؟ قال: قالت: إين أريد أن أوصي: عائشة قال هلا
  وهذا شيء يسري فدعه لعيالك فإنه أفضل لك} إِنْ َتَرَك َخْيراً{: إن اللّه تعاىل يقول"

ذهب اجلمهور من العلماء إىل أنه ال جيوز ألحد أن يوصي بأكثر من الثلث إال أبا حنيفة وأصحابه فإهنم : السابعة
إن االقتصار على الثلث يف الوصية إمنا كان من : وقالوا. رثة جاز له أن يوصي مبال كلهإن مل يترك املوصي و: قالوا

" إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس: "أجل أن يدع ورثته أغنياء، لقوله عليه السالم
ل عن ابن عباس، وبه قال أبو ومن ال وارث له فليس ممن عين باحلديث، روي هذا القو. احلديث، رواه األئمة

عبيدة ومسروق، وإليه ذهب إسحاق ومالك يف أحد قوليه، وروي عن علي وسبب اخلالف مع ما ذكرنا، اخلالف 
  يف بيت املال هل هو وارث أو حافظ ملا جيعل فيه؟ قوالن

مرو بن العاص رضي عن ع. وروي. أمجع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي جبميع ماله: الثامنة
أوص ومالك يف مايل، فدعا : إين قد أردت أن أوصي، فقال له: "اللّه عنه أنه قال حني حضرته الوفاة البنه عبداهللا

  .فقلت له ما أراك إال وقد أتيت على مايل ومالك، ولو دعوت إخويت فاستحللتهم: كاتبا فأملى، فقال عبداهللا
وصيته ويرجع فيما شاء منها، إال أهنم اختلفوا من ذلك يف املدبر، فقال مالك  وأمجعوا أن لإلنسان أن يغري: التاسعة
األمر اجملمع عليه عندنا أن املوصي إذا أوصى يف صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو : رمحه اللّه

رح تلك الوصية غري ذلك فإنه يغري من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حىت ميوت، وإن أحب أن يط
ويسقطها فعل، إال أن يدبر فإن دبر مملوكا فال سبيل له إىل تغيري ما دبر، وذلك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 

املدبر : قال أبو الفرج املالكي" . ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده: "قال
  ألنه أجل آتيف القياس كاملعتق إىل شهر، 



وقال الشافعي وأمحد . وأمجعوا أال يرجع يف اليمني بالعتق والعتق إىل أجل فكذلك املدبر، وبه قال أبو حنيفة. ال حمالة
ويف إجازهتم وطء املدبرة ما ينقض قياسهم املدبر على . هو وصية، إلمجاعهم أنه يف الثلث كسائر الوصايا: وإسحاق

يب صلى اللّه عليه وسلم باع مدبرا، وأن عائشة دبرت جارية هلا مث باعتها، وهو قول العتق إىل أجل، وقد ثبت أن الن
وكذلك قال الشعيب وابن سريين وابن . يغري الرجل من وصيته ما شاء إال العتاقة: وقالت طائفة. مجاعة من التابعني

  شربمة والنخعي، وهو قول سفيان الثوري
وإن . أنت حر بعد مويت، وأراد الوصية، فله الرجوع عند مالك يف ذلك: واختلفوا يف الرجل يقول لعبده: العاشرة

وإن أراد التدبري بقوله األول مل يرجع أيضا عند أكثر أصحاب . فالن مدبر بعد مويت، مل يكن له الرجوع فيه: قال
يف الثلث فهو وأما الشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية، ألنه يف الثلث، وكل ما كان . مالك

قد  -: وليس قوله. ال يكون الرجوع يف املدبر إال بأن خيرجه عن ملكه ببيع أو هبة: وصية، إال أن الشافعي قال
يرجع يف املدبر كما : وقال يف القدمي. رجوعا، وإن مل خيرج املدبر عن ملكه حىت ميوت فإنه يعتق مبوته -رجعت 

إذا قال قد : وقال أبو ثور. ى إمجاعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقهواختاره املزين قياسا عل. يرجع يف الوصية
عبدي حر بعد : واختلف ابن القاسم وأشهب فيمن قال. رجعت يف مدبري فقد بطل التدبري، فإن مات مل يعتق
  هو مدبر وإن مل يرد الوصية: وقال أشهب. هو وصية: مويت، ومل يرد الوصية وال التدبري، فقال ابن القاسم

هي حمكمة، ظاهرها العموم ومعناها : اختلف العلماء يف هذه اآلية هل هي منسوخة أو حمكمة، فقيل: ادية عشرةاحل
اخلصوص يف الوالدين اللذين ال يرثان كالكافرين والعبدين ويف القرابة غري الورثة، قاله الضحاك وطاوس واحلسن، 

أمجع كل من حيفظ عنه من أهل : وقال ابن املنذر. و كثروعن الزهري أن الوصية واجبة فيما قل أ. واختاره الطربي
وقال ابن عباس واحلسن أيضا . العلم على أن الوصية للوالدين اللذين ال يرثان واألقرباء الذين ال يرثون جائزة

  اآلية عامة، وتقرر احلكم هبا برهة من الدهر، ونسخ منها كل من كان يرث بآية: وقتادة

إن اللّه قد : "ية الفرائض مل تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى، وهي قوله عليه السالمإن آ: وقد قيل. الفرائض
. هذا حديث حسن صحيح: رواه أبو أمامة، أخرجه الترمذي وقال" . أعطى لكل ذي حق حقه فال وصية لوارث

حلديث ألمكن اجلمع ولوال هذا ا. فنسخ اآلية إمنا كان بالسنة الثابتة ال باإلرث، على الصحيح من أقوال العلماء
بني اآليتني بأن يأخذوا املال عن املورث بالوصية، وباملرياث إن مل يوص، أو ما بقي بعد الوصية، لكن منع من ذلك 

والشافعي وأبو الفرج وإن كانا منعا من نسخ الكتاب بالسنة فالصحيح جوازه بدليل أن . هذا احلديث واإلمجاع
وحنن وإن كان هذا اخلرب . نده وإن اختلفت يف األمساء، وقد تقدم هذا املعىنالكل حكم اللّه تبارك وتعاىل ومن ع

فقد ظهر أن وجوب الوصية لألقربني . بلغنا آحادا لكن قد انضم إليه إمجاع املسلمني أنه ال جتوز وصية لوارث
  واللّه أعلم. الوارثني منسوخ بالسنة وأهنا مستند اجملمعني

وثبتت لألقربني الذين ال يرثون، " النساء"وصية للوالدين بالفرض يف سورة نسخت ال: وقال ابن عباس واحلسن
كان املال للولد : ويف البخاري عن ابن عباس قال. وهو مذهب الشافعي وأكثر املالكيني ومجاعة من أهل العلم

واحد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ األنثيني، وجعل لألبوين لكل 
  منهما السدس، للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع

اآلية منسوخة، وبقيت الوصية ندبا، وحنو هذا قول مالك رمحه اللّه، وذكره : وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد
ص يل قلت للربيع بن خثيم أو: قال عروة بن ثابت. ال وصية: وقال الربيع بن خثيم. النحاس عن الشعيب والنخعي



وحنو هذا ]. ٧٥: األنفال[} َوأُولُوا اَألْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ ِفي ِكتَابِ اللَِّه{مبصحفك، فنظر إىل ولده وقرأ 
  صنع ابن عمر رضي اللّه عنه

، لنص اللّه الوصية لألقربني أوىل من األجانب: قال قوم. األقربون مجع أقرب} وَاَألقَْربَِني{: قوله تعاىل: الثانية عشر
وروي عن ابن عمر أنه أوصى . إن أوصى لغري قرابته فقد ختم عمله مبعصية: تعاىل عليهم، حىت قال الضحاك

وروي عن سامل بن . وروي أن عائشة وصت ملوالة هلا بأثاث البيت. ألمهات أوالده لكل واحدة بأربعة آالف
ت الوصية لألقربني، فإن كانت ألجنيب فمعهم، وال إن أوصى لغري األقربني رد: وقال احلسن. عبداهللا مبثل ذلك

. عجبا له أعتقته امرأة من رياح وأوصى مباله لبين هاشم: وقال الناس حني مات أبو العالية. جتوز لغريهم مع تركهم
إذا أوص لغري قرابته ردت الوصية إىل قرابته ونقض فعله، : وقال طاوس. مل يكن له ذلك وال كرامة: وقال الشعيب

وقال مالك والشافعي وأبو . اله جابر بن زيد، وقد روي مثل هذا عن احلسن أيضا، وبه قال إسحاق بن راهويةوق
من أوصى لغري قرابته وترك قرابته حمتاجني فبئسما صنع وفعله مع : حنيفة وأصحاهبم واألوزاعي وأمحد بن حنبل

وهو معىن ما روي عن ابن عمر . وكافرذلك جائز ماض لكل من أوصى له من غين وفقري، قريب وبعيد، مسلم 
  وعائشة، وهو وقول ابن عمر وابن عباس

القول األول أحسن، وأما أبو العالية رضي اللّه عنه فلعله نظر إىل أن بين هاشم أوىل من معتقته لصحبته ابن : قلت
عنوية فهي احلقيقية، ومعتقته وهذه األبوة وإن كانت م. عباس وتعليمه إياه وإحلاقه بدرجة العلماء يف الدنيا واألخرى

  غايتها أن أحلقته باألحرار يف الدنيا، فحسبها ثواب عتقها، واللّه أعلم
ال حيجر عليه : ذهب اجلمهور من العلماء إىل أن املريض حيجر عليه يف ماله، وشذ أهل الظاهر فقالوا: الثالثة عشرة

رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يف حجة الوداع  عادين: قال سعد. وهو كالصحيح، واحلديث واملعىن يرد عليهم
من وجع أشفيت منه على املوت فقلت يا رسول اللّه، بلغ يب ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال وال يرثين إال بنت 

  واحدة،

ء ال، الثلث والثلث كثري إنك أن تذر ورثتك أغنيا: "أفأتصدق بشطره؟ قال : ، قلت"ال: "أفأتصدق بثلثي مايل؟ قال
  احلديث" خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

وأجاز ذلك الكافة إذا أجازها الورثة، وهو . ومنع أهل الظاهر أيضا الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة
الصحيح، ألن املريض إمنا منع من الوصية بزيادة على الثلث حلق الوارث، فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزا 

ال : "وروى الدارقطين عن ابن عباس، قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. وكان كاهلبة من عندهم صحيحا،
: وروي عن عمرو بن خارجة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم" . جتوز الوصية لوارث إال أن يشاء الورثة

  " .ال وصية لوارث إال أن جتيز الورثة"
ذلك جائز : يف رجوع اجمليزين للوصية للوارث يف حياة املوصي بعد وفاته، فقالت طائفة واختلفوا: الرابعة عشرة

هذا قول عطاء بن أيب رباح وطاوس واحلسن وابن سريين وابن أيب ليلى والزهري . عليهم وليس هلم الرجوع فيه
شريح واحلكم وطاوس هذا قول ابن مسعود و. هلم الرجوع يف ذلك إن أحبوا: وقالت طائفة. وربيعة واألوزاعي

إذا أذنوا : وفرق مالك فقال. والثوري واحلسن بن صاحل وأيب حنيفة والشافعي وأمحد وأيب ثور، واختاره ابن املنذر
. يف صحته فلهم أن يرجعوا، وإن أذنوا له يف مرضه حني حيجب عن ماله فذلك جائز عليهم، وهو قول إسحاق

وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من ثلثه . ن أجل الورثة، فإذا أجازوه جازاحتج أهل املقالة األوىل بأن املنع وقع م



واحتج أهل القول الثاين بأهنم أجازوا شيئا مل ميلكوه يف ذلك الوقت، وإمنا . ألجنيب جاز بإجازهتم، فكذلك ههنا
قد أجاز من ال حق له فيه ميلك املال بعد وفاته، وقد ميوت الوارث املستأذن قبله وال يكون وارثا وقد يرثه غريه، ف

إن الرجل إذا كان صحيحا فهو أحق مباله كله يصنع فيه ما شاء، فإذا أذنوا : واحتج مالك بأن قال. فال يلزمه شيء
له يف صحته فقد تركوا شيئا مل جيب هلم، وإذا أذنوا له يف مرضه فقد تركوا ما وجب هلم من احلق، فليس هلم أن 

  ه ألنه قد فاتيرجعوا فيه إذا كان قد أنفذ
وذكر ابن . فإن مل ينفذ املريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه ألنه مل يفت بالتنفيذ، قال األهبري: اخلامسة عشرة

  املنذر عن إسحاق بن راهوية أن قول مالك يف هذه املسألة

ر أهنم إذا أجازوا واتفق قول مالك والثوري والكوفيني والشافعي وأيب ثو: قال ابن املنذر. أشبه بالسنة من غريه
  ذلك بعد وفاته لزمهم

إن أجازها الورثة فهي له، وإن مل : واختلفوا يف الرجل يوصي لبعض ورثته مبال، ويقول يف وصيته: السادسة عشرة
ويف قول الشافعي وأيب حنيفة . إن مل جتز الورثة ذلك رجع إليهم: فقال مالك. جييزوه فهو يف سبيل اللّه، فلم جييزوه

  حب عبدالرزاق ميضي يف سبيل اللّهومعمر صا
األمر اجملمع عليه : ال خالف يف وصية البالغ العاقل غري احملجور عليه، واختلف يف غريه، فقال مالك: السابعة عشرة

عندنا أن الضعيف يف عقله والسفيه واملصاب الذي يفيق أحيانا وصاياهم إذا كان معهم من عقوهلم ما يعرفون ما 
وقال . الصيب الصغري إذا كان يعقل ما أوصى به ومل يأت مبنكر من القول فوصيته جائزة ماضيةوكذلك . يوصون به

وهو قياس قول الشافعي، ومل أجد للشافعي يف ذلك شيئا : وقال املزين. ال جتوز وصية الصيب: أبو حنيفة وأصحابه
وحجتهم أنه ال . ل أيب حنيفةأحدمها كقول مالك، والثاين كقو: واختلف أصحابه على قولني. ذكره ونص عليه

قال . جيوز طالقه وال عتاقه وال يقتص منه يف جناية وال حيد يف قذف، فليس كالبالغ احملجور عليه، فكذلك وصيته
ومعلوم أن من يعقل من الصبيان ما يوصي به . قد اتفق هؤالء على أن وصية البالغ احملجور عليه جائزة: أبو عمر

 ماله، وعلة احلجر تبذير املال وإتالفه، وتلك علة مرتفعة عنه باملوت، وهو باحملجور عليه فحاله حال احملجور عليه يف
. يف ماله أشبه منه باجملنون الذي ال يعقل، فوجب أن جتوز وصيته مع األمر الذي جاء فيه عن عمر رضي اللّه عنه

من أوصى من صغري أو : قال حممد بن شريحو. إنه األمر اجملمع عليه عندهم باملدينة، وباللّه التوفيق: وقال مالك
  كبري فأصاب احلق فاللّه قضاه على لسانه ليس للحق مدفع

يعين بالعدل، ال وكس فيه وال شطط، وكان هذا موكال إىل اجتهاد امليت } بِالَْمْعُروِف{: قوله تعاىل: الثامنة عشرة
  ونظر املوصي، مث توىل اللّه سبحانه تقدير ذلك على لسان

وقال صلى اللّه عليه . ، وقد تقدم ما للعلماء يف هذا" الثلث والثلث كثري: " ليه السالم، فقال عليه السالمنبيه ع
أخرجه " . إن اللّه تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم يف حسناتكم ليجعلها لكم زكاة: "وسلم

ال جتوز وصية إال يف : وقال احلسن. عليه وسلمالدارقطين عن أيب أمامة عن معاذ بن جبل عن النيب صلى اللّه 
وحكم النيب صلى ] ٤٩: املائدة[} َوأنِ اْحكُْم بَْيَنُهمْ بَِما أنََّزلَ اُهللا{: الثلث، وإليه ذهب البخاري واحتج بقوله تعاىل

ه عليه وسلم وزاد فمن جتاوز ما حده رسول اللّه صلى اللّ. اللّه عليه وسلم بأن الثلث كثري هو احلكم مبا أنزل اللّه
على الثلث فقد أتى ما هنى النيب صلى اللّه عليه وسلم عنه، وكان بفعله ذلك عاصيا إذا كان حبكم رسول اللّه 

  .يريد أنه غري قليل" الثلث كثري"وقوله : وقال الشافعي. صلى اللّه عليه وسلم عاملا



َعلَى {: ني، ال ثبوت فرض ووجوب بدليل قولهيعين ثابتا ثبوت نظر وحتص} َحقّاً{: قوله تعاىل: التاسعة عشرة
وهذا يدل على كونه ندبا، ألنه لو كان فرضا لكان على مجيع املسلمني، فلما خص اللّه من يتقي، أي } الُْمتَّقَِني

خياف تقصريا، دل على أنه غري الزم إال فيما يتوقع تلفه إن مات، فيلزمه فرضا املبادرة بكتبه والوصية به، ألنه إن 
على املصدر املؤكد، وجيوز يف غري " حقا"وانتصب . كت عنه كان تضييعا له وتقصريا منه، وقد تقدم هذا املعىنس

  .مبعىن ذلك حق" حق"القرآن 
. وإمنا هي من حديث ابن عمر. املبادرة بكتب الوصية ليست مأخوذة من هذه اآلية: قال العلماء: املوفية العشرون

االستيثاق وكوهنا مكتوبة مشهودا هبا وهي الوصية املتفق على العمل هبا، فلو أشهد  املبالغة يف زيادة: وفائدهتا
العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظا لعمل هبا وإن مل تكتب خطا، فلو كتبها بيده ومل يشهد فلم خيتلف قول مالك أنه 

  .ه ال يعمل هبا إال فيما يكون فيها من إقرار حبق ملن ال يتهم عليه فيلزمه تنفيذ
هذا ما أوصى به "كانوا يكتبون يف صدور وصاياهم : روى الدارقطين عن أنس بن مالك قال: احلادية والعشرون

  فالن بن فالن أنه يشهد أن ال إله إال اللّه وحده ال شريك له،

ده من وأوصى من ترك بع. وأن حممدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن اللّه يبعث من يف القبور
أهله بتقوى اللّه حق تقاته وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا اللّه ورسوله إن كانوا مؤمنني، وأوصاهم مبا وصى به 

  ".يا بين إن اللّه أصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون: إبراهيم بنيه ويعقوب
  }ُمُه َعلَى الَِّذيَن يَُبدِّلُوَنُه إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌمفََمْن َبدَّلَهُ َبْعَد َما َسِمَعُه فَإِنََّما إِثْ{ ١٨١: اآلية

  :فيه أربع مسائل
. عن العمل" إلن"كافة " ما"و} فَإِنََّما إِثُْمُه َعلَى الَِّذيَن ُيَبدِّلُونَُه{شرط، وجوابه } فََمْن َبدَّلَُه{: قوله تعاىل: األوىل

يرجع إىل اإليصاء، ألن الوصية يف " بدله"والضمري يف . موضع اخلرب" على الذين يبدلونه"رفع باالبتداء، " إمثه"و
أي وعظ، ] ٢٧٥: البقرة[} فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه{: ، وهو كقوله"مسعه"معىن اإليصاء، وكذلك الضمري يف 

  :ه قول الشاعرومثل". منه"أي املال، بدليل قوله ] ٨: النساء[} وَإِذَا َحَضَر الِْقْسمَةَ{: وقوله
  ما هذه الصوت
  :وقال امرؤ القيس. أي الصيحة

  كخرعوبة البانة املنفطر... برهرهة رؤدة رخصة 
حيتمل أن يكون مسعه " مسعه"و. واملنفطر املنتفخ بالورق، وهو أنعم ما يكون، ذهب إىل القضيب وترك لفظ اخلرعوبة

عائد على " إمثه"والضمري يف . ده، وذلك عدالنمن الوصي نفسه، وحيتمل أن يكون مسعه ممن يثبت به ذلك عن
التبديل، أي إمث التبديل عائد على املبدل ال على امليت، فإن املوصي خرج بالوصية عن اللوم وتوجهت على الوارث 

  إن هذا املوصي إذا غري الوصية أو مل جيزها على ما رسم له يف الشرع فعليه اإلمث: وقيل. أو الويل

آلية دليل على أن الدين إذا أوصى به امليت خرج به عن ذمته وحصل الويل مطلوبا به، له األجر يف يف هذه ا: الثانية
وهذا إمنا يصح إذا كان امليت مل يفرط يف أدائه، : "وقال القاضي أبو بكر بن العريب. قضائه، وعليه الوزر يف تأخريه

  "ريط الويل فيهوأما إذا قدر عليه وتركه مث وصى به فإنه ال يزيله عن ذمته تف
وال خالف أنه إذا أوصى مبا ال جيوز، مثل أن يوصي خبمر أو خنزير أو شيء من املعاصي أنه جيوز تبديله وال : الثالثة

  جيوز إمضاؤه، كما ال جيوز إمضاء ما زاد على الثلث، قاله أبو عمر



  .خيفى معهما شيء من جنف املوصني وتبديل املعتدين صفتان هللا تعاىل ال} إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم{: قوله تعاىل: الرابعة
  }فََمْن َخاَف ِمْن ُموصٍ َجَنفاً أَْو إِثْماً فَأَْصلَحَ َبْينَُهْم فَال إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم{ ١٨٢: اآلية

  :فيه ست مسائل
واألصل خوف، قلبت الواو ألفا . معل: وقيل. مبعىن خشي" خاف"شرط، و" من"} فََمْن َخاَف{: قوله تعاىل

بالتشديد قراءة " من موص. "ليدلوا على الكسرة من فعلت" خاف"وأهل الكوفة مييلون . لتحركها وحترك ما قبلها
. للتكثري" موص"أيب بكر عن عاصم ومحزة والكسائي، وخفف الباقون، والتخفيف أبني، ألن أكثر النحويني يقولون 

. من جنف جينف إذا جار، واالسم منه جنف وجانف، عن النحاس" جنفا. "وأكرم وقد جيوز أن يكون مثل كرم
  :قال األعشى. اجلنف امليل: وقيل

  وما قصدت من أهلها لسوائكا... جتانف عن حجر اليمامة ناقيت 
وصٍ فََمْن َخاَف ِمْن ُم{: وقد جنف بالكسر جينف جنفا إذا مال، ومنه قوله تعاىل. امليل" اجلنف: "ويف الصحاح

  :قال الشاعر. } َجَنفاً
  وإنا من لقائهم لزور... هم املوىل وإن جنفوا علينا 

  :وقال لبيد. } ثُمَّ ُيخْرُِجكُْم ِطفْالً{: املوىل ههنا يف موضع املوايل، أي بين العم، كقوله تعاىل: قال أبو عبيدة
  ضيمي وقد جنفت علي خصومي... إين امرؤ منعت أرومة عامر 

أالم، : كما يقال. أجنف الرجل، أي جاء باجلنف: ويقال. وهو املائل أيضا" باهلمز"وكذلك اجلانئ  :قال أبو عبيدة
وجنفى . ورجل أجنف، أي منحين الظهر. وجتانف إلمث، أي مال. وأخس، أي أتى خبسيس. أي أتى مبا يالم عليه

باحلاء والياء، " حيفا"أنه قرأ وروي عن علي . اسم موضع، عن ابن السكيت": على فعلى بضم الفاء وفتح العني"
أي من خشي أن جينف املوصي ويقطع مرياث طائفة ويتعمد األذية، أو يأتيها " فمن خاف: "وقال جماهد. أي ظلما

فاملعىن من وعظ يف ذلك ورد عنه فأصلح . دون تعمد، وذلك هو اجلنف دون إمث، فإن تعمد فهو اجلنف يف إمث
وإن . أي ال يلحقه إمث املبدل املذكور قبل" فال إمث عليه. "ورثة يف ذاهتم فال إمث عليهبذلك ما بينه وبني ورثته وبني ال

} إِنَّ اللََّه غَفُوٌر{. والتبديل الذي فيه اإلمث إمنا هو تبديل اهلوى. كان يف فعله تبديل ما وال بد، ولكنه تبديل ملصلحة
معىن اآلية : وقال ابن عباس وقتادة والربيع وغريهم .عن املوصي إذا عملت فيه املوعظة ورجع عما أراد من األذية

من خاف أي علم ورأى وأتى علمه عليه بعد موت املوصي أن املوصي جنف وتعمد أذية بعض ورثته فأصلح ما 
وإن كان يف فعله .أي ال يلحقه إمث املبدل املذكور قبل} فَال إِثَْم َعلَيِْه{وقع بني الورثة من االضطراب والشقاق 

  ما وال بد، ولكنه تبديل ملصلحة والتبديل الذي فيه اإلمث إمنا هو تبديل اهلوى تبديل
إن خفتم من موص ميال يف الوصية وعدوال عن : قيل هلم. جلميع املسلمني} فََمْن َخاَف{: اخلطاب بقوله: الثانية

لولد ابنته لينصرف املال إىل احلق ووقوعا يف إمث ومل خيرجها باملعروف، وذلك بأن يوصي باملال إىل زوج ابنته أو 
ابنته، أو إىل ابن ابنه والغرض أن ينصرف املال إىل ابنه، أو أوصى لبعيد وترك القريب، فبادروا إىل السعي يف 

واإلصالح فرض على الكفاية، فإذا قام أحدهم به سقط . اإلصالح بينهم، فإذا وقع الصلح سقط اإلمث عن املصلح
  .أمث الكلعن الباقني، وإن مل يفعلوا 

يف هذه اآلية دليل على احلكم بالظن، ألنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي يف الصالح، وإذا حتقق  -الثالثة 
  .الفساد مل يكن صلحا إمنا يكون حكما بالدفع وإبطاال للفساد وحسما له



م ذكر ألنه قد عرف املعىن، ، والكناية عن الورثة، ومل جير هل"خاف"عطف على } فَأَْصلَحَ َبْينَُهْم{: قوله تعاىل
  .} فَال إِثَْم َعلَْيِه{وجواب الشرط 

أي : ال خالف أن الصدقة يف حال احلياة والصحة أفضل منها عند املوت، لقوله عليه السالم وقد سئل -الرابعة
وروى الدارقطين عن أيب . احلديث، أخرجه أهل الصحيح" أن تصدق وأنت صحيح شحيح: "الصدقة أفضل؟ فقال

ألن يتصدق املرء يف حياته بدرهم خري له من أن يتصدق : " يد اخلدري أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالسع
مثل الذي ينفق أو يتصدق : "وروى النسائي عن أيب الدرداء عن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال" . عند موته مبائة

  "عند موته مثل الذي يهدي بعد ما يشبع
روى الدارقطين عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال . يضر يف وصيته كانت كفارة ملا ترك من زكاتهمن مل  -اخلامسة

من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته على كتاب اللّه كانت كفارة ملا : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
  :فإن ضر يف الوصية وهي" . ترك من زكاته

اإلضرار يف : " ضا عن ابن عباس عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالفقد روى الدار قطين أي -السادسة 
إن : " وروى أبو داود عن أيب هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال" . الوصية من الكبائر

وترجم " . هلما النارالرجل أو املرأة ليعمل بطاعة اللّه ستني سنة مث حيضرمها املوت فيضاران يف الوصية فتجب 
أخربنا علي بن حجر أنبأنا هشيم عن منصور وهو ابن زاذان عن احلسن " الصالة على من جنف يف وصيته"النسائي 

  عن عمران بن حصني رضي اللّه عنه أن رجال أعتق ستة مملوكني له عند موته ومل يكن له مال

مث دعا " [لقد مهمت أال أصلي عليه: " وقالغريهم، فبلغ ذلك النيب صلى اللّه عليه وسلم فغضب من ذلك 
: وأخرجه مسلم مبعناه إال أنه قال يف آخره. فجزأهم ثالثة أجزاء مث أقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة] مملوكيه

  ".لقد مهمت أال أصلي عليه: " وقال له قوال شديدا، بدل قوله
  }ْيكُُم الصَِّياُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُمْ َتتَّقُونََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُِتَب َعلَ{ ١٨٣: اآلية
يقُوَنُه ِفْدَيةٌ أَيَّاماً َمْعدُودَاٍت فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيضاً أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن ُيِط{ ١٨٤: اآلية

  .}نيٍ فََمْن َتطَوََّع خَْيراً فَُهَو خَْيٌر لَُه َوأَنْ َتُصوُموا َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَطََعاُم ِمْسِك
  :فيه ست مسائل

ملا ذكر ما كتب على املكلفني من القصاص والوصية } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُمُ الصَِّياُم{: قوله تعاىل -األوىل
بين : "ضا أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه عليهم، وال خالف فيه، قال صلى اللّه عليه وسلمذكر أي

اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اللّه وأن حممدا رسول اللّه وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
ويقال للصمت صوم، ألنه . ن حال إىل حالاإلمساك، وترك التنقل م: ومعناه يف اللغة. رواه ابن عمر" واحلج

. أي سكوتا عن الكالم] ٢٦: مرمي[} إِنِّي َنذَْرُت ِللرَّْحَمنِ َصوْماً{: إمساك عن الكالم، قال اللّه تعاىل خمربا عن مرمي
وصام . قامت وثبتت فلم تعتلف: وصامت الدابة على آريها. ركود الريح، وهو إمساكها عن اهلبوب: والصوم
  :ومصام الشمس حيث تستوي يف منتصف النهار، ومنه قول النابغة. اعتدل :النهار

  حتت العجاج وخيل تعلك اللجما... خيل صيام وخيل غري صائمة 

  :أي خيل ثابتة ممسكة عن اجلري واحلركة، كما قال
  كأن الثريا علقت يف مصامها



  :أي هي ثابتة يف مواضعها فال تنتقل، وقوله
  والبكرات شرهن الصائما

  :وقال امرؤ القيس. يعين اليت ال تدور
  ذمول إذا صام النهار وهجرا... فدعها وسل اهلم عنك جبسرة 

  :وقال آخر. أي أبطأت الشمس عن االنتقال والسري فصارت باإلبطاء كاملمسكة
  وسال للشمس لعاب فنزل... حىت إذا صام النهار واعتدل 

  :وقال آخر
  النوم إال صياما د ما تطعم... نعاما بوجرة صفر اخلدو 

  والشعر يف هذا املعىن كثري. أي قائمة
اإلمساك عن املفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، ومتامه وكماله : والصوم يف الشرع

من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا : " باجتناب احملظورات وعدم الوقوع يف احملرمات، لقوله عليه السالم
  " .حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه

فضل الصوم عظيم، وثوابه جسيم، جاءت بذلك أخبار كثرية صحاح وحسان ذكرها األئمة يف مسانيدهم،  -الثانية
وسيأيت بعضها، ويكفيك اآلن منها يف فضل الصوم أن خصه اللّه باإلضافة إليه، كما ثبت يف احلديث عن النيب صلى 

  :ربا عن ربهاللّه عليه وسلم أنه قال خم

وإمنا خص الصوم بأنه له . احلديث" يقول اللّه تبارك وتعاىل كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به"
  وإن كانت العبادات كلها له ألمرين باين الصوم هبما سائر العبادات

  .أن الصوم مينع من مالذ النفس وشهواهتا ما ال مينع منه سائر العبادات: أحدمها
وما سواه من العبادات ظاهر، رمبا . أن الصوم سر بني العبد وبني ربه ال يظهر إال له، فلذلك صار خمتصا به: الثاين

  .وقيل غري هذا. فعله تصنعا ورياء، فلهذا صار أخص بالصوم من غريه
أو على . صوما كما الكاف يف موضع نصب على النعت، التقدير كتابا كما، أو} كََما كُِتَب{: قوله تعاىل: الثالثة

الكاف يف : وقال بعض النحاة. احلال من الصيام أي كتب عليكم الصيام مشبها كما كتب على الذين من قبلكم
موضع رفع نعتا للصيام، إذ ليس تعريفه مبحض، ملكان اإلمجال الذي فيه مبا فسرته الشريعة، فلذلك جاز نعته 

يف موضع خفض، " ما"و. لة كتب عليكم صيام، وقد ضعف هذا القولإذ ال ينعت هبا إال النكرات، فهو مبنز" بكما"
واختلف أهل التأويل يف موضع ". ما"يعود على " كتب"والضمري يف . } كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم{: وصلتها

  :التشبيه وهي
إن اللّه تعاىل كتب على قوم التشبيه يرجع إىل وقت الصوم وقدر الصوم، ف: قال الشعيب وقتادة وغريمها: الرابعة

موسى وعيسى صوم رمضان فغريوا، وزاد أحبارهم عليهم عشرة أيام مث مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه اللّه أن 
. يزيد يف صومهم عشرة أيام ففعل، فصار صوم النصارى مخسني يوما، فصعب عليهم يف احلر فنقلوه إىل الربيع

وفيه حديث يدل على صحته أسنده عن دغفل بن حنظلة . األشبه مبا يف اآلية وهو: واختار هذا القول النحاس وقال
كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل منهم فقالوا لئن شفاه اللّه : " عن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال

فقالوا لنتمن لنزيدن عشرة مث كان آخر فأكل حلما فأوجع فاه فقالوا لئن شفاه اللّه لنزيدن سبعة مث كان ملك آخر 



كتب اللّه عز وجل صوم شهر رمضان : وقال جماهد" . هذه السبعة األيام وجنعل صومنا يف الربيع قال فصار مخسني
  :وقيل. على كل أمة

أخذوا بالوثيقة فصاموا قبل الثالثني يوما وبعدها يوما، قرنا بعد قرن، حىت بلغ صومهم مخسني يوما، فصعب عليهم 
  ويف ذلك حديث عن دغفل بن حنظلة واحلسن البصري والسدي: قال النقاش. لفصل الشمسييف احلر فنقلوه إىل ا

: قال الشعيب. كره اآلن صوم يوم الشك والستة من شوال بإثر يوم الفطر متصال به -واللّه أعلم  -وهلذا : قلت
فرض علينا، لو صمت السنة كلها ألفطرت يوم الشك، وذلك أن النصارى فرض عليهم صوم شهر رمضان كما 

فحولوه إىل الفصل الشمسي، ألنه قد كان يوافق القيظ فعدوا ثالثني يوما، مث جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوثيقة 
ألنفسهم فصاموا قبل الثالثني يوما وبعدها يوما، مث مل يزل اآلخر يسنت بسنة من كان قبله حىت صاروا إىل مخسني 

التشبيه راجع إىل أصل وجوبه على من تقدم، ال : وقيل. } ى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْمكََما كُِتَب َعلَ{: يوما فذلك قوله تعاىل
التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من منعهم من األكل والشرب : وقيل. يف الوقت والكيفية

ن يف أول اإلسالم، مث وكذلك كان يف النصارى أوال وكا. والنكاح، فإذا حان اإلفطار فال يفعل هذه األشياء من نام
على ما يأيت بيانه، قاله السدي ] ١٨٧: البقرة[} أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاِئكُْم{: نسخه اللّه تعاىل بقوله
التشبيه واقع على الصوم ال على الصفة وال على العدة وإن : وقال معاذ بن جبل وعطاء. وأبو العالية والربيع

أي يف أول اإلسالم ثالثة أيام من كل شهر } كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم{: املعىن. تلف الصيامان بالزيادة والنقصاناخ
. ثالثة أيام ويوم عاشوراء -يف قول ابن عباس  -وهم اليهود " كما كتب على الذين من قبلكم"ويوم عاشوراء، 

مث نسخت األيام } بِأَيَّامِ َمْعُدوَداٍت{نسخ ذلك : ن جبلوقال معاذ ب. مث نسخ هذا يف هذه األمة بشهر رمضان
  .برمضان
معناه هنا تضعفون، فإنه : قيل" تتقون"و. ترج يف حقهم، كما تقدم" لعل"} لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ{: قوله تعاىل: اخلامسة

  كلما قل األكل ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت

هو على العموم، ألن الصيام كما قال : وقيل. لتتقوا املعاصي: لوقي. الشهوة قلت املعاصي وهذا وجه جمازي حسن
  .وسبب تقوى، ألنه مييت الشهوات" الصيام جنة ووجاء: "عليه السالم
نصب على الظرف : وقيل. ، قاله الفراء"بكتب"مفعول ثان " أياما"} أَيَّاماً َمْعدُودَاٍت{: قوله تعاىل: السادسة

شهر رمضان، وهذا يدل على خالف ما روي عن : واأليام املعدودات. أيام ، أي كتب عليكم الصيام يف"لكتب"
  .معاذ، واللّه أعلم

  :فيه ست عشرة مسألة} فََمْن كَانَ ِمْنكُْم مَرِيضاً أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أُخََر{: قوله تعاىل
أن يقدر : الثانية. يطيق الصوم حبال، فعليه الفطر واجباأال : إحدامها: للمريض حالتان} َمرِيضاً{: قوله تعاىل: األوىل

مىت حصل اإلنسان يف : قال ابن سريين. على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر وال يصوم إال جاهل
قال طريف . حال يستحق هبا اسم املرض صح الفطر، قياسا على املسافر لعلة السفر، وإن مل تدع إىل الفطر ضرورة

. إنه وجعت أصبعي هذه: دخلت على حممد بن سريين يف رمضان وهو يأكل، فلما فرع قال: العطاردي بن متام
قال ابن . إذا كان به مرض يؤمله ويؤذيه أو خياف متاديه أو خياف تزيده صح له الفطر: وقال مجهور من العلماء

. الذي يشق على املرء ويبلغ به وأما لفظ مالك فهو املرض. وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون: عطية
. هو خوف التلف من الصيام: واختلفت الرواية عن مالك يف املرض املبيح للفطر، فقال مرة: وقال ابن خويز منداد



وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى الظاهر، ألنه مل خيص مرضا . شدة املرض والزيادة فيه واملشقة الفادحة: وقال مرة
رض، إال ما خصه الدليل من الصداع واحلمى واملرضى اليسري الذي ال كلفة معه يف من مرض فهو مباح يف كل م

ال يفطر باملرض : وقالت فرقة. إذا مل يقدر من املرض على الصالة قائما أفطر، وقاله النخعي: وقال احلسن. الصيام
  إال من

  قول الشافعي رمحه اللّه تعاىلوهذا . دعته ضرورة املرض نفسه إىل الفطر، ومىت احتمل الضرورة معه مل يفطر
اعتللت بنيسابور علة خفيفة : قال البخاري. قول ابن سريبن أعدل شيء يف هذا الباب إن شاء اللّه تعاىل: قلت

. أفطرت يا أبا عبداهللا؟ فقلت نعم: وذلك يف شهر رمضان، فعادين إسحاق بن راهوية نفر من أصحابه فقال يل
: حدثنا عبدان عن ابن املبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء: قلت. خصةخشيت أن تضعف عن قبول الر: فقال

وهذا : قال البخاري} فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيضاً{: من أي مرض كان، كما قال اللّه تعاىل: من أي املرض أفطر؟ قال
ر أن تزداد عينه إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن مل يفط: وقال أبو حنيفة. احلديث مل يكن عند إسحاق

  وجعا أو محاه شدة أفطر
اختلف العلماء يف السفر الذي جيوز فيه الفطر والقصر، بعد إمجاعهم على سفر } أَْو َعلَى َسفَرٍ{: قوله تعاىل: الثانية

أما سفر التجارات واملباحات . الطاعة كاحلج واجلهاد، ويتصل هبذين سفر صلة الرحم وطلب املعاش الضروري
وأما سفر العاصي فيختلف فيه باجلواز واملنع، والقول باملنع . باملنع واإلجازة، والقول باجلواز أرجح فمختلف فيه

: ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر الصالة واختلف العلماء يف قدر ذلك، فقال مالك. أرجح، قاله ابن عطية
اثنان وأربعون : وهو ظاهر مذهبه، وقال مرة :مثانية وأربعون ميال قال ابن خويز منداد: يوم وليلة، مث رجع فقال

وفصل مرة . مسرية يوم وليلة، وروى عنه يومان، وهو قول الشافعي: ميال وقال مرة ستة وثالثون ميال وقال مرة
بني الرب والبحر، فقال يف البحر مسرية يوم وليلة، ويف الرب مثانية وأربعون ميال، ويف املذهب ثالثون ميال، ويف غري 

  الفطر يف سفر ثالثة أيام، حكاه ابن عطية: وقال ابن عمرو وابن عباس والثوري. ب ثالثة أميالاملذه
  .وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران يف أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا: والذي يف البخاري: قلت

املسافر ال يكون مسافرا بالنية اتفق العلماء على أن املسافر يف رمضان ال جيوز له أن يبيت الفطر، ألن : الثالثة
خبالف املقيم، وإمنا يكون مسافرا بالعمل والنهوض، واملقيم ال يفتقر إىل عمل، ألنه إذا نوى اإلقامة كان مقيما يف 

وال خالف بينهم أيضا يف الذي يؤمل السفر أنه ال جيوز له أن يفطر . احلني، ألن اإلقامة ال تفتقر إىل عمل فافترقا
إن كان قد تأهب لسفره وأخذ يف أسباب احلركة فال شيء عليه، وحكى : ، فإن أفطر فقال ابن حبيبقبل أن خيرج

وروى . ذلك عن أصبغ وابن املاجشون، فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة، وحسبه أن ينجو إن سافر
ليس عليه شيء من الكفارة : هبوقال أش. عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إال قضاء يوم، ألنه متأول يف فطره

غدا تأتيين حيضيت، فتفطر : عليه الكفارة سافر أو مل يسافر، وهو مبنزلة املرأة تقول: وقال سحنون. سافر أو مل يسافر
ليس مثل املرأة، ألن الرجل حيدث السفر إذا شاء، واملرأة ال حتدث : لذلك، مث رجع إىل قول عبدامللك وأصبغ وقال

  احليضة
ابن القاسم وأشهب يف نفي الكفارة حسن، ألنه فعل ما جيوز له فعله، والذمة بريئة، فال يثبت فيها شيء  قول: قلت

هذا أصح أقاويلهم يف : وقال أبو عمر. } أَْو َعلَى َسفَرٍ{: إال بيقني وال يقني مع االختالف، مث إنه مقتضى قوله تعاىل
 ذلك وإمنا هو متأول، ولو كان األكل مع نية السفر يوجب هذه املسألة، ألنه غري منتهك حلرمة الصوم بقصد إىل



وقد روى . عليه الكفارة ألنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه، فتأمل ذلك جتده كذلك، إن شاء اللّه تعاىل
حممد حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا إمساعيل بن إسحاق بن سهل مبصر قال حدثنا ابن أيب مرمي حدثنا : الدارقطين

أتيت أنس بن مالك يف : أخربين حممد بن املنكدر عن حممد بن كعب أنه قال: بن جعفر أخربين زيد بن أسلم قال
رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس، فدعا بطعام فأكل منه مث 

أمل أنبئنك إذا خرجت خرجت : أبو موسى وروي عن أنس أيضا قال قال يل. سنة؟ قال نعم: فقلت له. ركب
  صائما، وإذا دخلت دخلت، صائما، فإذا خرجت فأخرج مفطرا، وإذا دخلت فادخل

وقال . يفطر إذا برز عن البيوت: وقال أمحد. يفطر إن شاء يف بيته يوم يريد أن خيرج: وقال احلسن البصري. مفطرا
قول أمحد صحيح، ألهنم يقولون ملن أصبح صحيحا مث : نذرقال ابن امل. ال، بل حني يضع رجله يف الرحل: إسحاق
ال : وقالت طائفة. إنه يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح يف احلضر مث خرج إىل السفر فله كذلك أن يفطر: اعتل

يفطر يومه ذلك وإن هنض يف سفره، كذلك قال الزهري ومكحول وحيىي األنصاري ومالك واألوزاعي والشافعي 
ألن السفر عذر طارئ، : قال مالك. واختلفوا إن فعل، فكلهم قال يقضي وال يكفر. وأصحاب الرأيوأبو ثور 

وروي عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ويكفر، وهو قول ابن كنانة واملخزومي، . فكان كاملرض يطرأ عليه
لزوم العبادة وخيالف  ألن السفر عذر طرأ بعد: وحكاه الباجي عن الشافعي، واختاره ابن العريب وقال به، قال

املرض واحليض، ألن املرض يبيح له الفطر، واحليض حيرم عليها الصوم، والسفر ال يبيح له ذلك فوجبت عليه 
وأما . وليس هذا بشيء، ألن اللّه سبحانه قد أباح له الفطر يف الكتاب والسنة: قال أبو عمر. الكفارة هلتك حرمته

ا عقده فإن أخذ برخصة اللّه كان عليه القضاء، وأما الكفارة فال وجه هلا، ومن قوهلم ال يفطر فإمنا ذلك استحباب مل
يفطر : "وقد روي عن ابن عمر يف هذه املسألة. أوجبها فقد أوجب ما مل يوجبه اللّه وال رسوله صلى اللّه عليه وسلم

  .وهو قول الشعيب وأمحد وإسحاق" إن شاء يف يومه ذلك إذا خرج مسافرا
وساق احلديث عن ابن " باب من أفطر يف السفر لرياه الناس"جم البخاري رمحه اللّه على هذه املسألة وقد تر: قلت

خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من املدينة إىل مكة فصام حىت بلغ عسفان، مث دعا مباء فرفعه : "عباس قال
مث دعا : مسلم أيضا عن ابن عباس وقال فيهوأخرجه . إىل يديه لرييه الناس فأفطر حىت قدم مكة وذلك يف رمضان

وهذا نص يف الباب فسقط ما خالفه، وباللّه ". بإناء فيه شراب شربه هنارا لرياه الناس مث أفطر حىت دخل مكة
  روي عن عمر وابن عباس. إن الصوم ال ينعقد يف السفر: وفيه أيضا حجة على من يقول. التوفيق

الصائم يف : "وعن عبدالرمحن بن عوف" من صام يف السفر قضى يف احلضر: "قال ابن عمر. وأيب هريرة وابن عمر
على ما يأيت } فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أُخََر{: وقال به قوم من أهل الظاهر، واحتجوا بقوله تعاىل" السفر كاملفطر يف احلضر

" . س من الرب الصيام يف السفرلي: "مسعت النيب صلى اللّه عليه وسلم يقول: بيانه، ومبا روى كعب بن عاصم قال
إن من بيت الصوم يف السفر فله أن يفطر وإن مل يكن له عذر، وإليه ذهب مطرف، : وفيه أيضا حجة على من يقول

وكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة ألنه كان خمريا يف . وهو أحد قويل الشافعي وعليه مجاعة من أهل احلديث
لصوم وبيته لزمه ومل يكن له الفطر، فإن أفطر عامدا من غري عذر كان عليه القضاء الصوم والفطر، فلما اختار ا

إن أفطر جبماع كفر، : وقد روي عنه أنه ال كفارة عليه، وهو قول أكثر أصحابه إال عبدامللك فإنه قال. والكفارة
وقال سائر . ذلك على سفرهألنه ال يقوى بذلك على سفره وال عذر له، ألن املسافر إمنا أبيح له الفطر ليقوى ب

إنه ال كفارة عليه، منهم الثوري واألوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة، : الفقهاء بالعراق واحلجاز



  .قاله أبو عمر
: واختلف العلماء يف األفضل من الفطر أو الصوم يف السفر، فقال مالك والشافعي يف بعض ما روي عنهما: الرابعة

هو : قال الشافعي ومن اتبعه. وجل مذهب مالك التخيري وكذلك مذهب الشافعي. ملن قوي عليه الصوم أفضل
سافرنا مع النيب صلى اللّه عليه وسلم يف رمضان فلم يعب : "خمري، ومل يفصل، وكذلك ابن علية، حلديث أنس قال

عن عثمان بن أيب العاص الثقفي وروي . خرجه مالك والبخاري ومسلم" الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم
وهو " الصوم يف السفر أفضل ملن قدر عليه: "وأنس بن مالك صاحيب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهنما قاال

الرخصة أفضل، وقال به سعيد بن املسيب والشعيب : وروي عن ابن عمر وابن عباس. قول أيب حنيفة وأصحابه
: كل هؤالء يقولون الفطر أفضل، لقول اللّه تعاىل. واألوزاعي وأمحد وإسحاقوعمر بن عبدالعزيز وجماهد وقتادة 

  ]١٨٥: البقرة[} يُرِيدُ اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َوال يُرِيدُ بِكُُم الُْعسَْر{

. يف الكالم حذف، أي من يكن منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فليقض} فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ{: قوله تعاىل: اخلامسة
اجلمهور من العلماء على أن أهل البلد إذا صاموا تسعة وعشرين يوما ويف البلد رجل مريض مل يصح فإنه يقضي و

. إنه يقضي شهرا بشهر من غري مراعاة عدد األيام: وقال قوم منهم احلسن بن صاحل بن حي. تسعة وعشرين يوما
يقتضي " فعدة: "وقوله. ومل يقل فشهر من أيام أخر} يَّامٍ أخرفَِعدَّةٌ ِمْن أَ{: وهذا بعيد، لقوله تعاىل: قال الكيا الطربي

استيفاء عدد ما أفطر فيه، وال شك أنه لو أفطر بعض رمضان وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده، كذلك جيب أن 
  .يكون حكم إفطاره مجيعه يف اعتبار عدده

قديره فاحلكم أو فالواجب عدة، ويصح فعليه على خرب االبتداء، ت" عدة"ارتفع } فَِعدَّةٌ{: قوله تعاىل -السادسة
املعىن فعليه صيام عدة، فحذف املضاف وأقيمت : وقيل. وجيوز فعدة، أي فليصم عدة من أيام: وقال الكسائي. عدة

أمسع جعجعة وال أرى : والعدة فعلة من العد، وهي مبعىن املعدود، كالطحن مبعىن املطحون، تقول. العدة مقامة
عند سيبوبه ألهنا معدولة عن األلف والالم، ألن سبيل فعل " أخر"مل ينصرف } ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر{. املرأةومنه عدة . طحنا

محراء : هي معدولة عن آخر، كما تقول: وقال الكسائي. من هذا الباب أن يأيت باأللف والالم، حنو الكرب والفضل
ن مجع وهي صفة أليام، ومل جييء أخرى لئال منعت من الصرف ألهنا على وز: وقيل. ومحر، فلذلك مل تنصرف
إن نعت : وقيل. أيام أخر: مجع أخرى كأنه أيام أخرى مث كثرت فقيل" أخر"إن : وقيل. يشكل بأهنا صفة للعدة

  األيام يكون مؤنثا فلذلك نعتت بأخر
عائشة رضي اللّه ، فروي عن "سننه"اختلف الناس يف وجوب تتابعها على قولني ذكرمها الدار قطين يف : السابعة

وروي عن أيب هريرة . قال هذا إسناد صحيح" متتابعات"فسقطت } فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر متتابعات{نزلت : عنها قالت
  :قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

وأسنده عن . يف إسناده عبدالرمحن بن إبراهيم ضعيف احلديث" من كان عليه صوم من رمضان فليسرده وال يقطعه"
وأسند عن أيب عبيدة بن ". صمه كما أفطرته: "وقال ابن عمر". صمه كيف شئت"ابن عباس يف قضاء رمضان 

بلغين أن رسول اللّه : وعن حممد بن املنكدر قال. اجلراح وابن عباس وأيب هريرة ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص
ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى ": صلى اللّه عليه وسلم سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال
ويف . إسناده حسن إال أنه مرسل وال يثبت متصال" . الدرهم والدرمهني أمل يكن قضاه فاللّه أحق أن يعفو ويغفر

. يصوم رمضان متتابعا من أفطره متتابعا من مرض أو يف سفر: موطأ مالك عن نافع أن عبداهللا بن عمر كان يقول



حيتمل أن يريد اإلخبار عن الوجوب، وحيتمل أن يريد اإلخبار عن االستحباب، وعلى :  املنتقىقال الباجي يف
فَِعدَّةٌ ِمْن {: والدليل على صحة هذا قوله. وإن فرقه أجزأه، وبذلك قال مالك والشافعي. االستحباب مجهور الفقهاء

ابن ". ة فقد صام عدة من أيام أخر، فوجب أن جيزيهومل خيص متفرقة من متتابعة، وإذا أتى هبا متفرق} أَيَّامٍ أُخََر
  .إمنا وجب التتابع يف الشهر لكونه معينا، وقد عدم التعيني يف القضاء فجاز التفريق: العريب
دل ذلك على وجوب القضاء من غري تعيني لزمان، ألن اللفظ مسترسل } فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أُخََر{: ملا قال تعاىل: الثامنة
يكون علّي الصوم من : ويف الصحيحني عن عائشة رضي اللّه عنها قالت. ألزمان ال خيتص ببعضها دون بعضعلى ا

يف . رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان، الشغل من رسول اللّه، أو برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
إنه : وذلك يرد على داود قوله. ة بيان لآليةوهذا نص وزياد. وذلك ملكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: رواية

ومن مل يصمه مث مات فهو آمث عنده، وبىن عليه أنه لو وجب عليه عتق رقبة فوجد . جيب عليه قضاؤه ثاين شوال
ولو . رقبة تباع بثمن فليس له أن يتعداها ويشتري غريها، ألن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة جيدها فال جيزيه غريها

  ه رقبة فال جيوز له أن يشتريكانت عند

غريها، ولو مات الذي عنده فال يبطل العتق، كما يبطل فيمن نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت يبطل نذره، وذلك 
والصحيح . إذا مات بعد مضي اليوم الثاين من شوال ال يعصي على شرط العزم: وقال بعض األصوليني. يفسد قوله

  .ل اجلمهور، غري أنه يستحب له تعجيل القضاء لئال تدركه املنية فيبقى عليه الفرضأنه غري آمث وال مفرط، وهو قو
من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدهتا من األيام بعد الفطر أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك : التاسعة

. فعل ما جيوز له من التأخريمث جاءه مانع منعه من القضاء إىل رمضان آخر فال إطعام عليه، ألنه ليس مبفرط حني 
  .هذا قول البغداديني من املالكيني، ويرونه قول ابن القاسم يف املدونة

فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضى فيه رمضان فهل يلزمه لذلك كفارة أو ال، : العاشرة
  .ال: لنخعي وداودوقال أبو حنيفة واحلسن وا. نعم: فقال مالك والشافعي وأمحد وإسحاق

وإىل هذا ذهب البخاري لقوله، ويذكر عن أيب هريرة مرسال وابن عباس أنه يطعم، ومل يذكر اللّه اإلطعام، : قلت
  .} فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر{: إمنا قال
يصوم هذا مع : "قد جاء عن أيب هريرة مسندا فيمن فرط يف قضاء رمضان حىت أدركه رمضان آخر قال: قلت

وروي عنه مرفوعا . إسناد صحيح: خرجه الدارقطين وقال" الناس، ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكينا
إىل النيب صلى اللّه عليه وسلم يف رجل أفطر يف شهر رمضان من مرض مث صح ومل يصم حىت أدركه رمضان آخر 

يف إسناده ابن نافع وابن " . م مسكينايصوم الذي أدركه مث يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم لكل يو: " قال
  .وجيه ضعيفان
أنه يطعم "فإن متادى به املرض فلم يصح حىت جاء رمضان آخر، فروى الدارقطين عن ابن عمر : احلادية عشرة

إذا مل يصح بني : "وروي أيضا عن أيب هريرة أنه قال" مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، مث ليس عليه قضاء
  عن هذا وأطعم عن الثاين الرمضانني صام

" وال قضاء عليه، وإذا صح فلم يصم حىت إذا أدركه رمضان آخر صام عن هذا وأطعم عن املاضي، فإذا أفطر قضاه
وروي عن ابن عباس أن رجال جاء . وأقوال الصحابة على خالف القياس قد حيتج هبا: قال علماؤنا. إسناد صحيح

بل صححت، : فقال" استمر بك مرضك، أو صححت بينهما؟: "ن عباسمرضت رمضانني؟ فقال له اب: إليه فقال



وهذا يشبه . إنه لو متادى به مرضه ال قضاء عليه: وهذا بدل من قوله" صم رمضانني وأطعم ستني مسكينا: "قال
  .مذهبهم يف احلامل واملرضع أهنما يطعمان وال قضاء عليهما، على ما يأيت

اإلطعام يف قدر ما جيب أن يطعم، فكان أبو هريرة والقاسم بن حممد ومالك  واختلف من أوجب عليه: الثانية عشرة
  .يطعم نصف صاع عن كل يوم: وقال الثوري. يطعم عن كل يوم مدا: والشافعي يقولون

من أفطر يوما من قضاء : واختلفوا فيمن أفطر أو جامع يف قضاء رمضان ماذا جيب عليه، فقال مالك: الثالثة عشرة 
ا مل يكن عليه شيء غري قضائه، ويستحب له أن يتمادى فيه لالختالف مث يقضيه، ولو أفطره عامدا أمث رمضان ناسي

ومل يكن عليه غري قضاء ذلك اليوم وال يتمادى، ألنه ال معىن لكفه عما يكف الصائم ههنا إذ هو غري صائم عند 
حابه أهنا ال جتب يف ذلك، وهو قول مجهور وأما الكفارة فال خالف عند مالك وأص. مجاعة العلماء إلفطاره عامدا

ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله أو غري ذلك كفارة، وإمنا عليه قضاء : قال مالك. العلماء
وروى ابن القاسم عن مالك أن من . على من جامع يف قضاء رمضان القضاء والكفارة: وقال قتادة. ذلك اليوم

إن أفطر عمدا يف قضاء القضاء : ليه يومان، وكان ابن القاسم يفيت به مث رجع عنه مث قالأفطر يف قضاء رمضان فع
كان عليه مكانه صيام يومني، كمن أفسد حجه بإصابة أهله، وحج قابال فأفسد حجه أيضا بإصابة أهله كان عليه 

. أصل خمتلف فيه قد خالفه يف احلج ابن وهب وعبدامللك، وليس جيب القياس على: قال أبو عمر. حجتان
  .أنه ليس عليه يف الوجهني إال قضاء يوم واحد، ألنه يوم واحد أفسده مرتني -واللّه أعلم  -والصواب عندي 

فمىت أتى بيوم تام بدال عما أفطره يف قضاء رمضان فقد أتى } فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أُخََر{: وهو مقتضى قوله تعاىل: قلت
  .غري ذلك، واللّه أعلم بالواجب عليه، وال جيب عليه

واجلمهور على أن من أفطر يف رمضان لعلة فمات من علته تلك، أو سافر فمات يف سفره ذلك أنه : الرابعة عشرة
  .يطعم عنه: وقال طاوس وقتادة يف املريض ميوت قبل أن يصح. ال شيء عليه
ال يصوم : لك والشافعي والثوريواختلفوا فيمن مات وعليه صوم من رمضان مل يقضه، فقال ما: اخلامسة عشرة
يصام عنه، إال أهنم خصصوه بالنذر، : وقال أمحد وإسحاق وأبو ثور والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر. أحد عن أحد

احتج من قال بالصوم مبا رواه مسلم . يطعم عنه: وقال أمحد وإسحاق يف قضاء رمضان. وروي مثله عن الشافعي
إال أن هذا عام يف " . من مات وعليه صيام صام عنه وليه: "لّه عليه وسلم قالعن عائشة أن رسول اللّه صلى ال

: جاءت امرأة إىل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت: الصوم، خيصصه ما رواه مسلم أيضا عن ابن عباس قال
أرأيت لو كان : "أفأصوم عنها؟ قال -ويف رواية صوم شهر  -يا رسول اللّه، إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر 
احتج مالك ومن وافقه " . فصومي عن أمك: "نعم، قال: قالت" على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها

: النجم[} َوأَنْ لَْيَس ِلإلِْنَساِن إِالَّ َما َسَعى{: وقوله] ١٦٤: األنعام[} َوال َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُخَْرى{: بقول سبحانه
ومبا خرجه النسائي عن ابن عباس عن النيب صلى ] ١٦٤: األنعام[} كِْسُب كُلُّ نَفْسٍ إِالَّ َعلَْيَهاَوال َت{: وقوله] ٣٩

ال يصلي أحد عن أحد وال يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان يوم مدا من : "اللّه عليه وسلم أنه قال
  " .حنطة
فأما صوم النذر . صوم رمضان" وم أحد عن أحدال يص: "وهذا احلديث عام، فيحتمل أن يكون املراد بقوله: قلت

فيجوز، بدليل حديث ابن عباس وغريه، فقد جاء يف صحيح مسلم أيضا من حديث بريدة حنو حديث ابن عباس، 
  :إهنا مل حتج قط أفأحج عنها؟ قال: قالت" صومي عنها: "صوم شهرين أفأصوم عنها؟ قال: ويف بعض طرقه



وأقوى ما حيتج به ملالك أنه عمل أهل املدينة، . عد أن يكون رمضان، واللّه أعلمشهرين، يب: فقوهلا" . حجي عنها"
وال ينقض . ويعضده القياس اجللّي، وهو أنه عبادة بدنية ال مدخل للمال فيها فال تفعل عمن وجبت عليه كالصالة

  .هذا باحلج ألن للمال فيه مدخال
: ال ينعقد يف السفر وعليه القضاء أبدا، فإن اللّه تعاىل يقولإن الصوم : استدل هبذه اآلية من قال: السادسة عشرة

أي فعليه عدة، وال حذف يف الكالم وال إضمار وبقوله } فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيضاً أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر{
من الرب فهو من اإلمث، فيدل ذلك على أن  ما مل يكن: قال" .ليس من الرب الصيام يف السفر: "عليه الصالة والسالم

وهو الصحيح، حلديث أنس . فيه حمذوف فأفطر، كما تقدم: واجلمهور يقولون]. صوم رمضان ال جيوز يف السفر
" سافرنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يف رمضان فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم: "قال

غزونا مع رسول اللّه صلى اللّه : "وأخرجه مسلم عن أيب سعيد اخلدري قال. الطويل عن أنس رواه مالك عن محيد
عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر 

  ".على الصائم
ِكنيٍ فََمْن َتطَوََّع َخيْراً فَُهَو َخْيرٌ لَُه َوأَنْ َتُصوُموا َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتمْ َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْس{: قوله تعاىل
  :فيه مخس مسائل} َتْعلَُمونَ
قرأ اجلمهور بكسر الطاء وسكون الياء، وأصله يطوقونه نقلت الكسرة } َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُونَُه{ : قوله تعاىل: األوىل

ومشهور . وقرأ محيد على األصل من غري اعتالل، والقياس االعتالل. الواو ياء النكسار ما قبلها إىل الطاء وانقلبت
بالياء بعد " يطيقونه"وقد روى جماهد . بفتح الطاء خمففة وتشديد الواو مبعىن يكلفونه" يطوقونه"قراءة ابن عباس 
طوق، فالواو الزمة واجبة فيه وال مدخل للياء وهي باطلة وحمال، ألن الفعل مأخوذ من ال" يكيلونه"الطاء على لفظ 
  :وأنشدنا أمحد بن حيىي النحوي أليب ذؤيب: قال أبو بكر األنباري. يف هذا املثال

  مطبعة من يأهتا ال يضريها... فقيل حتمل فوق طوقك إهنا 

عن ابن عباس وروى ابن األنباري . فأظهر الواو يف الطوق، وصح بذلك أن واضع الياء مكاهنا يفارق الصواب
وعن ابن عباس . طاق وأطاق وأطيق مبعىن: بفتح الياء وتشديد الطاء والياء مفتوحتني مبعىن يطيقونه، يقال" يطيقونه"

بفتح الياء وشد الطاء مفتوحة، وهي صواب يف اللغة، ألن " يطوقونه"أيضا وعائشة وطاوس وعمرو بن دينار 
ء فصارت طاء مشددة، وليست من القرآن، خالفا ملن أثبتها األصل يتطوقونه فأسكنت التاء وأدغمت يف الطا

وقرأ ابن عباس . مجعا" مساكني"مضافا " فدية طعام"وقرأ أهل املدينة والشام . قرآنا، وإمنا هي قراءة على التفسري
 وهي قراءة حسنة، ألهنا بينت. باإلفراد فيما ذكر البخاري وأبو داود والنسائي عن عطاء عنه" طعام مسكني"

فبينت أن لكل يوم : قال أبو عبيد. احلكم يف اليوم، واختارها أبو عبيد، وهي قراءة أيب عمرو ومحزة والكسائي
ومجع املساكني ال يدري كم منهم يف . إطعام واحد، فالواحد مترجم عن اجلميع، وليس اجلميع مبترجم عن واحد

ا كان الذين يطيقونه مجع وكل واحد منهم يلزمه مسكني مل" مساكني"وخترج قراءة اجلمع يف . اليوم إال من غري اآلية
} وَالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم َيأْتُوا بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثَمَانَِني َجلَْدةً{: فجمع لفظه، كما قال تعاىل

تفرقة يف مجيعهم، بل لكل واحد مثانون، أي اجلدوا كل واحد منهم مثانني جلدة، فليست الثمانون م] ٤: النور[
وما اختاره أبو عبيد مردود، ألن هذا إمنا يعرف بالداللة، فقد : واختار قراءة اجلمع النحاس قال. قال معناه أبو علّي

ة لترد مجعا على أن لكل يوم مسكينا، فاختيار هذه القراء} َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ{علم أن معىن 
ألن الطعام هو الفدية، وال جيوز أن يكون الطعام نعتا : قال" فدية طعام"واختار أبو عبيد أن يقرأ : قال النحاس. مجع



مبهمة تقع للطعام وغريه، " فدية"باإلضافة، ألن " فدية طعام"ألنه جوهر ولكنه جيوز على البدل، وأبني من أن يقرأ 
  .هذا ثوب خز: قصار مثل قولك

وقال ابن منري حدثنا األعمش حدثنا : "روى البخاري. هي منسوخة: واختلف العلماء يف املراد باآلية، فقيل: الثانية
نزل رمضان فشق عليهم فكان من : عمرو بن مرة حدثنا ابن أيب ليلى حدثنا أصحاب حممد صلى اللّه عليه وسلم

  أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن

أي يقدرون " يطيقونه"وعلى هذا قراءة اجلمهور . } َوأَنْ َتُصومُوا َخْيرٌ لَكُْم{ذلك فنسختها يطيقه ورخص هلم يف 
نزلت هده اآلية رخصة : وقال ابن عباس. من أراد صام ومن أراد أطعم مسكينا: عليه، ألن فرض الصيام هكذا

: البقرة[} َشهَِد مِْنكُُم الشَّْهَر فََمْن{للشيوخ والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم، مث نسخت بقوله 
جيوز أن يعود على الصيام، أي وعلى " يطيقونه"الضمري يف : قال الفراء. فزالت الرخصة إال ملن عجز منهم] ١٨٥

وجيوز أن يعود على الفداء، أي وعلى } َوأَنْ َتُصومُوا{: الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطروا، مث نسخ بقوله
على معىن يكلفونه مع املشقة الالحقة هلم، كاملريض واحلامل فإهنما " يطوقونه"وأما قراءة . قون الفداء فديةالذين يطي

إن  -ففسر ابن عباس . يقدران عليه لكن مبشقة تلحقهم يف أنفسهم، فإن صاموا أجزأهم وإن افتدوا فلهم ذلك
روى أبو داود عن ابن . ه بعض النقلة يف القرآنبيطوقونه ويتكلفونه فأدخل" يطيقونه" -كان اإلسناد عنه صحيحا 

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام "وروي عنه أيضا . أثبتت للحبلى واملرضع: قال} َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه طََعامٍ{عباس 
م كانت رخصة للشيخ الكبري واملرأة الكبرية ومها يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما مكان كل يو: قال" مسكني

رخص للشيخ : وخرج الدارقطين عنه أيضا قال. مسكينا، واحلبلى واملرضع إذا خافتا على أوالدمها أفطرتا وأطعمتا
وعلى : "وروي عنه أيضا أنه قال. الكبري أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وال قضاء عليه، هذا إسناد صحيح

واملرأة الكبرية ال يستطيعان أن يصوما، فيطعما مكان  ليست مبنسوخة، هو الشيخ الكبري" الذين يطيقونه فدية طعام
أنت من الذين ال يطيقون : وروي عنه أيضا أنه قال ألم ولد له حبلى أو مرضع. كل يوم مسكينا، وهذا صحيح

من غري شك  -كانت له أم ولد ترضع : ويف رواية. الصيام، عليك اجلزاء وال عليك القضاء، وهذا إسناد صحيح
  .رها أن تفطر وال تقضي، هذا صحيحفأجهدت فأم -

والقول . فقد ثبت باألسانيد الصحاح عن ابن عباس أن اآلية ليست مبنسوخة وأهنا حمكمة يف حق من ذكر: قلت
  األول صحيح أيضا، إال أنه حيتمل أن يكون النسخ هناك

البصري وعطاء بن أيب رباح  وقال احلسن. مبعىن التخصيص، فكثريا ما يطلق املتقدمون النسخ مبعناه، واللّه أعلم
احلامل واملرضع يفطران وال إطعام عليهما، مبنزلة : والضحاك والنخعي والزهري وربيعة واألوزاعي وأصحاب الرأي

وحكى ذلك أبو عبيد عن أيب ثور، واختاره ابن املنذر، وهو قول . املريض يفطر ويقضي، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور
يفطران : وقال الشافعي وأمحد. فأما املرضع إن أفطرت فعليها القضاء واإلطعام مالك يف احلبلى إن أفطرت،

ويطعمان ويقضيان، وأمجعوا على أن املشايخ والعجائز الذين ال يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن 
أطعموا عن كل يوم لو : ال شيء عليهم، غري أن مالكا قال: واختلفوا فيما عليهم، فقال ربيعة ومالك. يفطروا

وهو قول الشافعي . عليهم الفدية: وقال أنس وابن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة. مسكينا كان أحب إيلّ
فََمْن كَانَ ِمْنكُْم {: وأصحاب الرأي وأمحد وإسحاق، اتباعا لقول الصحابة رضي اللّه عن مجيعهم، وقوله تعاىل

وهؤالء ليسوا مبرضى } َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسكِنيٍ{: مث قال} ْن أَيَّامٍ أُخََرَمرِيضاً أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِم



أن هذا مفطر لعذر موجود فيه وهو الشيخوخة والكرب : والدليل لقول مالك. وال مسافرين، فوجبت عليهم الفدية
  .وري ومكحول، واختاره ابن املنذروروي هذا عن الث. فلم يلزمه إطعام كاملسافر واملريض

مد مبد النيب صلى اللّه عليه وسلم عن : واختلف من أوجب الفدية على من ذكر يف مقدارها، فقال مالك: الثالثة
وروي عن ابن . كفارة كل يوم صاع متر أو نصف صاع بر: وقال أبو حنيفة. كل يوم أفطره، وبه قال الشافعي

من أدركه الكرب فلم يستطع أن يصوم : وروي عن أيب هريرة قال. لدارقطينعباس نصف صاع من حنطة، ذكره ا
وروي عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من طعام مث دعا . فعليه لكل يوم مد من قمح
  .بثالثني مسكينا فأشبعهم

وقال . من أراد اإلطعام مع الصوم: قال ابن شهاب} ْيٌر لَُهفََمْن َتطَوََّع َخيْراً فَُهَو َخْيرٌ لَُه فَُهَو َخ{: قوله تعاىل: الرابعة
  فََمْن َتطَوََّع{: ابن عباس. من زاد يف اإلطعام على املد: جماهد

الثاين صفة " خري"و. إسناد صحيح ثابت: ذكره الدارقطين وقال. مسكينا آخر فهو خري له: قال} َخيْراً فَُهَو َخْيٌر لَُه
" يطوع خريا"وقرأ عيسى بن عمرو وحيىي بن وثاب ومحزة والكسائي . األول" خري"تفضيل، وكذلك الثالث و

  .بالتاء وختفيف الطاء وفتح العني على املاضي" تطوع"الباقون . مشددا وجزم العني على معىن يتطوع
إلفطار مع الفدية وكذا قرأ أّيب، أي من ا. أي والصيام خري لكم} َوأَنْ َتُصوُموا َخْيٌر لَكُْم{: قوله تعاىل: اخلامسة

وعلى اجلملة فإنه يقتضي . يف السفر واملرض غري الشاق واللّه أعلم} َوأَنْ َتُصوُموا{: وقيل. وكان هذا قبل النسخ
  .احلض على الصوم، أي فاعلموا ذلك وصوموا

َن الُْهَدى َوالْفُْرقَاِن فََمْن َشهَِد مِْنكُمُ الشَّْهرَ َشْهُر رََمَضانَ الَِّذي أُنْزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ ُهدًى ِللنَّاسِ َوبَيَِّناٍت ِم{ ١٨٥: اآلية
يُد بِكُُم الُْعْسَر َوِلُتكِْملُوا الِْعدَّةَ فَلَْيُصْمُه َوَمْن كَانَ َمرِيضاً أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر ُيرِيُد اللَُّه بِكُمُ الُْيْسَر َوال ُيرِ

  }َعلَى َما َهَداكُْم َولََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ َوِلُتكَبُِّروا اللََّه
  :فيه إحدى وعشرون مسألة

. أول من صام رمضان نوح عليه السالم ملا خرج من السفينة: قال أهل التاريخ} َشْهُر رََمَضانَ{: قوله تعاىل -األوىل
والشهر مشتق . واللّه أعلم كتب اللّه رمضان على كل أمة، ومعلوم أنه كان قبل نوح أمم،: وقد تقدم قول جماهد

ورمضان مأخوذ من . شهرت السيف إذا سللته: من اإلشهار ألنه مشتهر ال يتعذر علمه على أحد يريده، ومنه يقال
صالة األوابني : "شدة احلر، ومنه احلديث: والرمضاء ممدودة. رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش

 -فرمضان . ض الفصال أن حترق الرمضاء أخفافها فتربك من شدة حرهاورم. خرجه مسلم" . إذا رمضت الفصال
  قال. وافق شدة احلر، فهو مأخوذ من الرمضاء -فيما ذكروا 

وشهر رمضان جيمع على رمضانات وأرمضاء، يقال إهنم ملا نقلوا أمساء الشهور عن اللغة القدمية مسوها : اجلوهري
إمنا مسي رمضان ألنه يرمض : وقيل. ر أيام رمض احلر فسمي بذلكباألزمنة اليت وقعت فيها، فوافق هذا الشه

. الذنوب أي حيرقها باألعمال الصاحلة، من اإلرماض وهو اإلحراق، ومنه رمضت قدمه من الرمضاء أي احترقت
ة ألن القلوب تأخذ فيه من حرارة املوعظة والفكر: وقيل. أرمضين األمر: وأرمضتين الرمضاء أي أحرقتين، ومنه قيل

هو من رمضت : وقيل. احلجارة احملماة: والرمضاء. يف أمر اآلخرة كما يأخذ الرمل واحلجارة من حر الشمس
، -عن ابن السكيت  -ومنه نصل رميض ومرموض . النصل أرمضه وأرمضه رمضا إذا دققته بني حجرين لريق

وحكى . ل قبل دخول األشهر احلرمومسي الشهر به ألهنم كانوا يرمضون أسلحتهم يف رمضان ليحاربوا هبا يف شوا



  :وأنشد للمفضل" ناتق"املاوردي أن امسه يف اجلاهلية 
  وولت على األدبار فرسان خثعما... ويف ناتق أجلت لدى حومة الوغي 

: عىنأو يرتفع على إضمار مبتدأ، امل} الَِّذي أُنْزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ{بالرفع قراءة اجلماعة على االبتداء، واخلرب " شهر"و
الَِّذي {مبتدأ، و " شهر"وجيوز أن يكون . املفروض عليكم صومه شهر رمضان، أو فيما كتب عليكم شهر رمضان

الَْحاقَّةُ َما {: وأعيد ذكر الشهر تعظيما، كقوله تعاىل} فََمْن شَهَِد ِمْنكُُم الشَّهَْر{صفة، واخلرب } أُنْزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ
وجاز أن يدخله معىن اجلزاء، ألن شهر رمضان وإن كان معرفة فليس معرفة بعينها ألنه ]. ٢ - ١: احلاقة[} الَْحاقَّةُ

، ورواها هارون األعور عن "شهر"وروي عن جماهد وشهر بن حوشب نصب . شائع يف مجيع القابل، قاله أبو علي
نعت له، وال جيوز أن ينتصب } آنُالَِّذي أُنْزِلَ ِفيِه الْقُْر{و . الزموا شهر رمضان أو صوموا: أيب عمرو، ومعناه

أَيَّاماً {جيوز نصبه على البدل من قول : الرماين. } َخْيٌر لَكُْم{بتصوموا، لئال يفرق بني الصلة واملوصول خبرب أن وهو 
  ].١٨٤: البقرة[} َمْعُدودَاٍت

. ا قال اللّه تعاىليقال كم: دون أن يضاف إىل شهر، فكره ذلك جماهد وقال" رمضان"واختلف هل يقال : الثانية
  ال تقولوا رمضان بل انسبوه كما نسبه اللّه يف القرآن: "ويف اخلرب

وحيتج مبا . وكان يكره أن جيمع لفظه هلذا املعىن. بلغين أنه اسم من أمساء اللّه: وكان يقول. } َشْهُر رََمَضانَ{فقال 
والصحيح . ديث أيب معشر جنيح وهو ضعيفرمضان اسم من أمساء اللّه تعاىل، وهذا ليس بصحيح فإنه من ح: روي

روى مسلم عن أيب هريرة أن رسول اللّه صلى . جواز إطالق رمضان من غري إضافة كما ثبت يف الصحاح وغريها
ويف صحيح " . إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرمحة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطني: "اللّه عليه وسلم قال

إذا كان رمضان فتحت له أبواب الرمحة وغلقت أبواب : "للّه صلى اللّه عليه وسلمالبسيت عنه قال قال رسول ا
، ...وروي عن ابن شهاب عن أنس بن أيب أنس أن أباه حدثه أنه مسع أبا هريرة يقول" . جهنم وسلسلت الشياطني

عامر من ثقات أهل  أنس بن أيب أنس هذا هو والد مالك بن أنس، واسم أيب أنس مالك بن أيب: قال البسيت. فذكره
. املدينة، وهو مالك ابن أيب عامر بن عمرو بن احلارث بن عثمان بن جثيل بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن

أتاكم رمضان شهر مبارك فرض اللّه عز : "وروى النسائي عن أيب هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
اء وتغلق فيه أبواب اجلحيم وتغل فيه مردة الشياطني هللا فيه ليلة خري من وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السم

: تقييد لقوله" مردة الشياطني"فقوله : وأخرجه أبو حامت البسيت أيضا وقال" . ألف شهر من حرم خريها فقد حرم
يه وسلم وروى النسائي أيضا عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عل" . صفدت الشياطني وسلسلت"

وروى النسائي أيضا عن عبدالرمحن بن " . إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة: "المرأة من األنصار
وسننت لكم قيامه ] عليكم[إن اللّه تعاىل فرض صيام رمضان : "عوف قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

ورمبا . واآلثار يف هذا كثرية، كلها بإسقاط شهر" . ولدته أمه فمن صامه وقامه إميانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم
  .أسقطت العرب ذكر الشهر من رمضان

  :قال الشاعر
  أبيض من أخت بين إباض... جارية يف درعها الفضفاض 

  تقطع احلديث باإلمياض... جارية يف رمضان املاضي 
كونه حمرقا للذنوب، وما كتبناه من  وفضل رمضان عظيم، وثوابه جسيم، يدل على ذلك معىن االشتقاق من



  .األحاديث
أي " فإن غمي عليكم الشهر: "فرض اللّه صيام شهر رمضان أي مدة هالله، وبه مسي الشهر، كما جاء يف احلديث

  :اهلالل، وسيأيت، وقال الشاعر
  والشهر مثل قالمة الظفر... أخوان من جند على ثقة 
  ت على عشريف أربع زاد... حىت تكامل يف استدارته 

وفرض علينا عند غمة اهلالل إكمال عدة شعبان ثالثني يوما، وإكمال عدة رمضان ثالثني يوما، حىت ندخل يف 
]. ٤٤: النحل[} َوأَْنَزلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَيْهِْم{العبادة بيقني وخنرج عنها بيقني، فقال يف كتابه 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا : "ة اإلثبات عن النيب صلى اللّه عليه وسلم قالوروى األئم
وقد ذهب مطرف بن عبداهللا بن الشخري وهو من كبار " . فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثالثني"يف رواية " العدد

م بتقدير املنازل واعتبار حساهبا يف صوم رمضان، يعول على احلساب عند الغي: التابعني وابن قتيبة من اللغويني فقاال
أي استدلوا عليه مبنازله، وقدروا " فإن أغمي عليكم فاقدروا له: "حىت إنه لو كان صحوا لرؤي، لقوله عليه السالم

.  "فأكملوا العدة"فأكملوا املقدار، يفسره حديث أيب هريرة " فاقدروا له"معىن : وقال اجلمهور. إمتام الشهر حبسابه
وهذا ال نعلم أحدا قال به إال بعض أصحاب . أي قدروا املنازل" : فاقدروا له"وذكر الداودي أنه قيل يف معىن قوله 

وقد روى ابن نافع عن مالك يف اإلمام ال يصوم . الشافعي أنه يعترب يف ذلك بقول املنجمني، واإلمجاع حجة عليهم
  إنه ال يقتدى به: طر على احلسابلرؤية اهلالل وال يفطر لرؤيته، وإمنا يصوم ويف

يعول على احلساب، وهي عثرة ال : وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال: قال ابن العريب. وال يتبع
  .لعاً هلا
ال يقبل فيه : بشهادة واحد أو شاهدين، فقال مالك. واختلف مالك والشافعي هل يثبت هالل رمضان: الرابعة

. هادة على هالل فال يقبل فيها أقل من اثنني، أصله الشهادة على هالل شوال وذي احلجةشهادة الواحد ألهنا ش
تراءى الناس اهلالل فأخربت به رسول : يقبل الواحد، ملا رواه أبو داود عن ابن عمر قال: وقال الشافعي وأبو حنيفة

تفرد به مروان بن حممد : دارقطين وقالوأخرجه ال. اللّه صلى اللّه عليه وسلم أين رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه
أن رجال شهد عند علي بن أيب طالب على رؤية هالل رمضان فصام، "روى الدارقطين . عن ابن وهب وهو ثقة

قال . أصوم يوما من شعبان أحب إىل من أن أفطر يوما من رمضان: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أحسبه قال
: وقال الشافعي بعد. شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله لألثر واالحتياطفإن مل تر العامة هالل : الشافعي

ال أقبل عليه إال شاهدين، وهو القياس على : قال الشافعي وقال بعض أصحابنا. ال جيوز على رمضان إال شاهدان
  ".كل مغيب
من رأى هالل : شافعيواختلفوا فيمن رأى هالل رمضان وحده أو هالل شوال، فروى الربيع عن ال: اخلامسة

وروى ابن وهب عن مالك يف الذي . رمضان وحده فليصمه، ومن رأى هالل شوال وحده فليفطر، وليخف ذلك
ومن رأى . يرى هالل رمضان وحده أنه يصوم، ألنه ال ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان

يفطر منهم من ليس مأمونا، مث يقول أولئك إذا ظهر  هالل شوال وحده فال يفطر، ألن الناس يتهمون على أن
ال يصوم : وقال عطاء وإسحاق. وهبذا قال الليث بن سعد وأمحد بن حنبل: قال ابن املنذر. قد رأينا اهلالل: عليهم

  يصوم ويفطر: قال ابن املنذر. وال يفطر



عد، فإن قرب فاحلكم واحد، وإن بعد واختلفوا إذا أخرب خمرب عن رؤية بلد، فال خيلو أن يقرب أو يب: السادسة
فألهل كل بلد رؤيتهم، روي هذا عن عكرمة والقاسم وسامل، وروي عن ابن عباس، وبه قال إسحاق، وإليه أشار 

إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء . وقال آخرون] ألهل كل بلد رؤيتهم: [البخاري حيث بوب
  .وال أعلمه إال قول املزين والكويف: قال ابن املنذر. ن سعد والشافعيما أفطروا، هكذا قال الليث ب

وأمجع أصحاب أيب حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثالثني : ذكر الكيا الطربي يف كتاب أحكام القرآن له: قلت
ب وأصحا. يوما للرؤية، وأهل بلد تسعة وعشرين يوما أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما قضاء يوم

: وحجة أصحاب أيب حنيفة قوله تعاىل. الشافعي ال يرون ذلك، إذ كانت املطالع يف البلدان جيوز أن ختتلف
وخمالفهم حيتج بقوله صلى اللّه . وثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثالثون فوجب على هؤالء إكماهلا} َولُِتكِْملُوا الِْعدَّةَ{

وحكى أبو . احلديث، وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم يف بلدهم" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته: "عليه وسلم
ولكل بلد رؤيتهم، إال ما : عمر اإلمجاع على أنه ال تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كاألندلس من خراسان، قال

بعثته روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت احلارث . كان كاملصر الكبري وما تقاربت أقطاره من بلدان املسلمني
فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علّي رمضان وأنا بالشام فرأيت اهلالل ليلة اجلمعة : إىل معاوية بالشام قال

مىت رأيتم اهلالل؟ : مث قدمت املدينة يف آخر الشهر فسألين عبداهللا بن عباس رضي اللّه عنهما، مث ذكر اهلالل فقال
لكنا رأيناه ليلة : فقال. ه؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاويةأنت رأيت: فقال. رأيناه ليلة اجلمعة: فقلت

أو ال تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال ال، هكذا أمرنا : فقلت. السبت فال نزال نصوم حىت نكمل ثالثني أو نراه
" اللّه عليه وسلمهكذا أمرنا رسول اللّه صلى "قول ابن عباس : قال علماؤنا. رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

فهو حجة على أن البالد إذا تباعدت كتباعد الشام . كلمة تصريح برفع ذلك إىل النيب صلى اللّه عليه وسلم وبأمره
  من احلجاز فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غريه، وإن ثبت ذلك

هكذا أمرنا "قوله : وقال الكيا الطربي. جتوز خمالفتهعند اإلمام األعظم، ما مل حيمل الناس على ذلك، فإن محل فال 
صوموا لرؤيته : "حيتمل أن يكون تأول فيه قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم" رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

ه رد: رده ألنه خرب واحد، وقيل: واختلف يف تأويل قول ابن عباس هذا فقيل: وقال ابن العريب" . وأفطروا لرؤيته
ألن األقطار خمتلفة يف املطالع، وهو الصحيح، ألن كريبا مل يشهد وإمنا أخرب عن حكم ثبت بالشهادة، وال خالف يف 

ونظريه ما لو ثبت أنه أهل ليلة اجلمعة بأغمات وأهل بأشبيلية ليلة السبت . احلكم الثابت أنه جيزي فيه خرب الواحد
ن أغمات وال يكشف من أشبيلية، وهذا يدل على اختالف فيكون ألهل كل بلد رؤيتهم، ألن سهيال يكشف م

  .املطالع
وأما مذهب مالك رمحه اللّه يف هذه املسألة فروى ابن وهب وابن القاسم عنه يف اجملموعة أن أهل البصرة إذا : قلت

وروي . األداءرأوا هالل رمضان مث بلغ ذلك إىل أهل الكوفة واملدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات 
القاضي أبو إسحاق عن ابن املاجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغىن عن الشهادة والتعديل له 

فإنه يلزم غريهم من أهل البالد القضاء، وإن كان إمنا ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين مل يلزم ذلك من البالد إال 
 واليته، أو يكون ثبت ذلك عند أمري املؤمنني فيلزم القضاء مجاعة من كان يلزمه حكم ذلك احلاكم ممن هو يف

  .وهذا قول مالك: قال. املسلمني
بالرفع على أنه خرب ابتداء مضمر، أي ذلكم شهر، أو املفترض عليكم صيامه شهر " شهر"قرأ مجهور الناس : السابعة

. أي كتب عليكم شهر رمضان" كتب"فاعله بـ ارتفع على أنه مفعول مل يسم : وقيل. رمضان، أو الصوم أو األيام



} الَِّذي أُنْزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ{وجيوز أن يكون مرفوعا على االبتداء، وخربه . ال ينصرف ألن النون فيه زائدة" رمضان"و
إن الصيام  :فمن قال. ارتفع على البدل من الصيام: وقيل. نعت له} الَِّذي أُنْزِلَ{، و } فََمْن َشهَِد{خربه : وقيل. 

  هي ثالثة أيام وعاشوراء قال هنا} كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم{يف قوله 

إن الصيام هناك رمضان قال هنا باالبتداء أو بالبدل من الصيام، أي كتب عليكم شهر : ومن قال. باالبتداء
يام، وأن تصوموا املعىن كتب عليكم الص: قال الكسائي. بالنصب" شهر"وقرأ جماهد وشهر بن حوشب . رمضان

ال جيوز أن : "قال النحاس. أي كتب عليكم الصيام أي أن تصوموا شهر رمضان: وقال الفراء. شهر رمضان
بتصوموا، ألنه يدخل يف الصلة مث يفرق بني الصلة واملوصول، وكذلك إن نصبته بالصيام، " شهر رمضان"ينتصب 

ن، وصوموا شهر رمضان، وهذا بعيد أيضا ألنه مل يتقدم ولكن جيوز أن تنصبه على اإلغراء، أي الزموا شهر رمضا
  ".ذكر الشهر فيعرى به

انتصب : وقال األخفش. يدل على الشهر فجاز اإلغراء، وهو اختيار أيب عبيد} كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم{قوله : قلت
تمع ساكنان، وجيوز أن وحكي عن احلسن وأيب عمرو إدغام الراء يف الراء، وهذا ال جيوز لئال جي. على الظرف

  .تقلب حركة الراء على اهلاء فتضم اهلاء مث تدغم، وهو قول الكوفيني
: نص يف أن القرآن نزل يف شهر رمضان، وهو يبني قوله عز وجل} الَِّذي أُْنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ{: قوله تعاىل: الثامنة

إِنَّا أَْنَزلْنَاُه ِفي لَْيلَةِ {: يعين ليلة القدر، ولقوله] ٣ - ١: الدخان[} لٍَة ُمبَاَركٍَةإِنَّا أَْنَزلَْناُه ِفي لَْي. حم َوالِْكتَابِ الُْمبِنيِ{
وال خالف أن القرآن أنزل . ويف هذا دليل على أن ليلة القدر إمنا تكون يف رمضان ال يف غريه]. ١: القدر[} الْقَْدرِ

حدة، فوضع يف بيت العزة يف مساء الدنيا، مث كان جربيل مجلة وا -على ما بيناه  -من اللوح احملفوظ ليلة القدر 
: وقال ابن عباس. صلى اللّه عليه وسلم ينزل به جنما جنما يف األوامر والنواهي واألسباب، وذلك يف عشرين سنة

يعين  -أنزل القرآن من اللوح احملفوظ مجلة واحدة إىل الكتبة يف مساء الدنيا، مث أنزل به جربيل عليه السالم جنوما 
َشْهُر رََمَضانَ الَِّذي أُنْزِلَ ِفيِه {: وقال مقاتل يف قوله تعاىل. يف أوقات خمتلفة يف إحدى وعشرين سنة -اآلية واآليتني 

قال أنزل من اللوح احملفوظ كل عام يف ليلة القدر إىل مساء الدنيا، مث نزل إىل السفرة من اللوح احملفوظ يف } الْقُْرآنُ
  .ل به جربيل يف عشرين سنةعشرين شهرا، ونز

وروى واثلة بن . واللّه أعلم" أن القرآن أنزل مجلة واحدة"وقول مقاتل هذا خالف ما نقل من اإلمجاع : قلت
أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان والتوراة لست : " األسقع عن النيب صلى اللّه عليه وسلم أنه قال

  " .رآن ألربع وعشرينمضني منه واإلجنيل لثالث عشرة والق
وسيأيت إن شاء اللّه . ويف هذا احلديث داللة على ما يقول احلسن أن ليلة القدر تكون ليلة أربع وعشرين: قلت

  .تعاىل بيان هذا
اسم لكالم اللّه تعاىل، وهو مبعىن املقروء، كاملشروب يسمى شرابا، ": القرآن"} الْقُْرآنُ{: قوله تعاىل: التاسعة

  :قال الشاعر. هو مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا مبعىن: ى كتابا، وعلى هذا قيلواملكتوب يسم
  يقطع الليل تسبيحا وقرآنا... ضحوا بأمشط عنوان السجود به 

أن يف البحر شياطني مسجونة أوثقها سليمان عليه السالم يوشك "ويف صحيح مسلم عن عبداهللا بن عمر . أي قراءة
: اإلسراء[} َوقُْرآنَ الْفَْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوداً{: ويف التنزيل. أي قراءة" اأن خترج فتقرأ على الناس قرآن

ويسمى املقروء قرآنا على عادة العرب يف تسميتها املفعول باسم املصدر، كتسميتهم . أي قراءة الفجر] ٧٨



االستعمال يف هذا واقترن به العرف للمعلوم علما وللمضروب ضربا للمشروب شربا، كما ذكرنا، مث اشتهر 
وقد . القرآن غري خملوق، يراد به املقروء ال القراءة لذلك: الشرعي، فصار القرآن امسا لكالم اللّه، حىت إذا قيل

ال تسافروا بالقرآن إىل : "يسمى املصحف الذي يكتب فيه كالم اللّه قرآنا توسعا، وقد قال صلى اللّه عليه وسلم
هو اسم علم لكتاب اللّه، غري مشتق : وقيل. وهو مشتق من قرأت الشيء مجعته. د به املصحفأرا" أرض العدو

  .والصحيح االشتقاق يف اجلميع، وسيأيت. كالتوراة واإلجنيل، وهذا حيكى عن الشافعي
} يَِّناٍتوََب{. يف موضع نصب على احلال من القرآن، أي هاديا هلم" هدى"} ُهدًى ِللنَّاسِ{: قوله تعاىل: العاشرة

  اإلرشاد والبيان، كما تقدم} الُْهَدى{و . عطف عليه

واملراد القرآن جبملته من حمكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، مث شرف بالذكر والتخصيص . أي بيانا هلم وإرشادا
. مجع بينة، من بان الشيء يبني إذا وضح" وبينات. "البينات منه، يعين احلالل واحلرام واملواعظ واألحكام

  ما فرق بني احلق والباطل، أي فصل، وقد تقدم} الْفُْرقَانََو{
وقرأ احلسن واألعرج بكسر . قراءة العامة جبزم الالم} فََمْن َشهَِد مِْنكُمُ الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه{: قوله تعاىل: احلادية عشرة

وإمنا توصل . م والكسراجلز: الالم، وهي الم األمر وحقها الكسر إذا أفردت، فإذا وصلت بشيء ففيها وجهان
ومث ]. ٢٩: احلج[} وَلُْيوفُوا{: والواو كقوله]. ٣: قريش[} فَلَْيْعُبدُوا} {فَلَْيُصمُْه{بالفاء كقوله : بثالثة أحرف

مبعىن حضر، وفيه إضمار، أي من شهد منكم املصر يف الشهر عاقال " شهد"و] ٢٩: احلج[} ثُمَّ لَْيقْضُوا{: كقوله
وليس . اآلية} فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيضاً أَْو َعلَى َسفَرٍ{: ليصمه، وهو يقال عام فيخصص بقولهبالغا صحيحا مقيما ف

وقد اختلف العلماء يف تأويل هذا، فقال علي بن أيب طالب وابن عباس وسويد . الشهر مبفعول وإمنا هو ظرف زمان
من شهد أي من حضر : "وعبيدة السلماينوأبو جملز الحق بن محيد  -أربعة من الصحابة  -بن غفلة وعائشة 

دخول الشهر وكان مقيما يف أوله يف بلده وأهله فليكمل صيامه، سافر بعد ذلك أو أقام، وإمنا يفطر يف السفر من 
من أدركه رمضان مسافرا أفطر وعليه عدة من أيام أخر، ومن : واملعىن عندهم" دخل عليه رمضان وهو يف سفر

من شهد أول الشهر وآخره فليصم ما دام مقيما، فإن سافر أفطر، وهذا : ال مجهور األمةوق. أدركه حاضرا فليصمه
باب إذا صام أياما من "وقد ترجم البخاري رمحه اللّه ردا على القول األول . هو الصحيح وعليه تدل األخبار الثابتة

يداللّه بن عبداهللا بن عتبة عن ابن حدثنا عبداهللا بن يوسف قال أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن عب" رمضان مث سافر
قال . عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خرج إىل مكة يف رمضان فصام حىت بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس

  والكديد ما بني عسفان وقديد: أبو عبداهللا

إلخوان من الفضالء قد حيتمل أن حيمل قول علي رضي اللّه عنه ومن وافقه على السفر املندوب كزيارة ا: قلت
وأما السفر الواجب يف طلب القوت الضروري، أو فتح . والصاحلني، أو املباح يف طلب الرزق الزائد على الكفاية

بلد إذا حتقق ذلك، أو دفع عدو، فاملرء فيه خمري وال جيب عليه اإلمساك، بل الفطر فيه أفضل للتقوى، وإن كان 
. ديث ابن عباس وغريه، وال يكون يف هذا خالف إن شاء اللّه واللّه أعلمشهد الشهر يف بلده وصام بعضه فيه، حل

من شهد الشهر بشروط التكليف غري جمنون وال مغمى عليه فليصمه، ومن دخل عليه : وقال أبو حنيفة وأصحابه
ن جن وم. رمضان وهو جمنون ومتادى به طول الشهر فال قضاء عليه، ألنه مل يشهد الشهر بصفة جيب هبا الصيام

  "شهد"ونصب الشهر على هذا التأويل هو على املفعول الصريح بـ . أول الشهر وآخره فإنه يقضي أيام جنونه
قد تقرر أن فرض الصوم مستحق باإلسالم والبلوغ والعلم بالشهر، فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصيب : الثانية عشرة



تحب هلما اإلمساك، وليس عليهما قضاء املاضي من قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم، وإن كان الفجر اس
وقد اختلف العلماء يف الكافر يسلم يف آخر يوم من رمضان، هل جيب . الشهر وال اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم

ليس عليه : عليه قضاء رمضان كله أوال؟ وهل جيب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال اإلمام مالك واجلمهور
وقال . وأحب إيلّ أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه: قال مالك. ، ألنه إمنا شهد الشهر من حني إسالمهقضاء ما مضى
يكف عن األكل يف ذلك اليوم : وقال عبدامللك بن املاجشون. يصوم ما بقي ويقضي ما مضى: عطاء واحلسن

وقال . ن الشهر وال ذلك اليومليس عليه أن يقضي ما مضى م: وقال ابن املنذر. وقال أمحد وإسحاق مثله. ويقضيه
 -وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه  -من قال من أصحابنا أن الكفار خماطبون بشرائع اإلسالم : الباجي

ومن قال من . ورواه يف املدونة ابن نافع عن مالك، وقاله الشيخ أبو القاسم. أوجب عليه اإلمساك يف بقية يومه
لزمه اإلمساك يف بقية يومه، وهو مقتضى قول أشهب وعبدامللك بن املاجشون، ال ي: أصحابنا ليسوا خماطبني قال

  .وقاله ابن القاسم

فخاطب املؤمنني دون غريهم، وهذا واضح، فال جيب عليه } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{: وهو الصحيح لقوله تعاىل: قلت
َوَمْن كَانَ َمرِيضاً أَْو َعلَى سَفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن { : ىن قولهوتقدم الكالم يف مع. اإلمساك يف بقية اليوم وال قضاء ما مضى

  .واحلمد هللا] ١٨٤: البقرة[} أَيَّامٍ أُخََر
قال ". العسر"بضم السني لغتان، وكذلك " اليسر"قراءة مجاعة } يُرِيدُ اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر{: قوله تعاىل: الثالثة عشرة 

والوجه عموم اللفظ يف مجيع أمور الدين، . الصيام يف السفر" العسر"يف السفر، والفطر " اليسر: "جماهد والضحاك
دين "، وروي عن النيب صلى اللّه عليه وسلم ]٧٨: احلج[} َوَما َجَعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن حََرجٍ{: كما قال تعاىل

ومسيت . ر من السهولة، ومنه اليسار للغىنواليس" . يسروا وال تعسروا: "، وقال صلى اللّه عليه وسلم"اللّه يسر 
هو مبعىن قوله } َوال يُرِيُد بِكُمُ الُْعْسَر{: وقوله. اليد اليسرى تفاؤال، أو ألنه يسهل له األمر مبعاونتها لليمىن، قوالن

  .فكرر تأكيدا} َوال ُيرِيُد بِكُُم الُْعسَْر{
هذا مذهب أهل السنة، . ادة قدمية أزلية زائدة على الذاتدلت اآلية على أن اللّه سبحانه مريد بإر: الرابعة عشرة

وهذه كلها معان وجودية أزلية . كما أنه عامل بعلم، قادر بقدرة، حي حبياة، مسيع بسمع، بصري ببصر، متكلم بكالم
ي يقطع والذ. وذهب الفالسفة والشيعة إىل نفيها، تعاىل اللّه عن قول الزائغني وإبطال املبطلني. زائدة على الذات

لو مل يصدق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذي إرادة، ولو صح ذلك لكان كل ما : دابر أهل التعطيل أن يقال
ليس بذي إرادة ناقصا بالنسبة إىل من له إرادة، فإن من كانت له الصفات اإلرادية فله أن خيصص الشيء وله أال 

بنقصان، حىت أنه لو قدر بالوهم سلب ذلك األمر عنه خيصصه، فالعقل السليم يقضي بأن ذانك؟؟ كمال له وليس 
لقد كان حاله أوال أكمل بالنسبة إىل حال ثانيا، فلم يبق إال أن يكون ما مل يتصف أنقص مما هو متصف به، وال 

خيفي ما فيه من احملال، فإنه كيف يتصور أن يكون املخلوق أكمل من اخلالق، واخلالق أنقص منه، والبديهة تقضي 
  :وقد وصف نفسه جل جالله وتقدست أمساؤه بأنه مريد فقال تعاىل. وإبطاله برده

] ١٨٥: البقرة[} ُيرِيُد اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َوال ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر{: وقال سبحانه] ١٠٧: هود[} فَعَّالٌ ِلَما ُيرِيُد{
مث إن هذا العامل على غاية . ، إذا أراد أمراً فإمنا يقول كن فيكون]٢٨: النساء[} ُيرِيُد اللَُّه أَنْ ُيَخفَِّف عَْنكُْم{: وقال

من احلكمة واإلتقان واالنتظام واإلحكام، وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمه، فالذي خصصه بالوجود جيب 
ا وإن كان أن يكون مريدا له قادرا عليه عاملا به، فإن مل يكن عاملا قادرا ال يصح منه صدور شيء، ومن مل يكن عامل



قادرا مل يكن ما صدر منه على نظام احلكمة واإلتقان، ومن مل يكن مريدا مل يكن ختصيص بعض اجلائزات بأحوال 
وإذ ثبت كونه قادرا مريدا وجب أن : قالوا. وأوقات دون البعض بأوىل من العكس، إذ نسبتها إليه نسبة واحدة

ونه حيا أن يكون مسيعا بصريا متكلما، فإن مل تثبت له هذه يكون حيا، إذ احلياة شرط هذه الصفات، ويلزم من ك
الصفات فإنه ال حمالة متصف بأضدادها كالعمى والطرش واخلرس على ما عرف يف الشاهد، والبارئ سبحانه وتعاىل 

  .يتقدس عن أن يتصف مبا يوجب يف ذاته نقصا
إكمال عدة األداء ملن أفطر يف سفره أو : أحدمها: يالنفيه تأو} وَِلُتكِْملُوا الِْعدَّةَ{: قوله تعاىل: اخلامسة عشرة

قال جابر ابن عبداهللا قال النيب صلى اللّه عليه . عدة اهلالل سواء كانت تسعا وعشرين أو ثالثني: الثاين. مرضه
شهرا عيد ال : "ويف هذا رد لتأويل من تأول قوله صلى اللّه عليه وسلم" . إن الشهر يكون تسعا وعشرين: "وسلم

وتأوله مجهور العلماء على معىن . أهنما ال ينقصان عن ثالثني يوما، أخرجه أبو داود" ينقصان رمضان وذو احلجة
  .أهنما ال ينقصان يف األجر وتكفري اخلطايا، سواء كانا من تسع وعشرين أو ثالثني

لة اليت تأيت، هذا هو وال اعتبار برؤية هالل شوال يوم الثالثني من رمضان هنارا بل هو للي: السادسة عشرة
جاءنا كتاب عمر وحنن : وقد اختلف الرواة عن عمر يف هذه املسألة فروى الدارقطين عن شقيق قال. الصحيح

إن األهلة بعضها أكرب من بعض، فإذا رأيتم اهلالل هنارا فال تفطروا حىت يشهد شاهدان أهنما : "خبانقني قال يف كتابه
  "رأياه باألمس

قال . ، فذكره...كتب إلينا عمر: حديث عبدالرزاق عن معمر عن األعمش عن أيب وائل قالوذكره أبو عمر من 
وروي عن علي بن أيب طالب مثل ما ذكره عبدالرزاق أيضا، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأنس بن : أبو عمر

وقال . محد وإسحاقمالك، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وحممد بن احلسن والليث واألوزاعي، وبه قال أ
وروي . إن رئي بعد الزوال فهو لليلة اليت تأيت، وإن رئي قبل الزوال فهو لليلة املاضية: سفيان الثوري وأبو يوسف

كتب عمر إىل عتبة بن : مثل ذلك عن عمر، ذكره عبدالرزاق عن الثوري عن مغرية عن شباك عن إبراهيم قال
ل الشمس لتمام ثالثني فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فال إذا رأيتم اهلالل هنارا قبل أن تزو"فرقد 

وروي عن . وال يصح يف هذه املسألة شيء من جهة اإلسناد على علي. ، وروي عن علي مثله"تفطروا حىت متسوا
بن واختلف عن عمر . سليمان بن ربيعة مثل قول الثوري، وإليه ذهب عبدامللك بن حبيب، وبه كان يفيت بقرطبة

واحلديث عن عمر مبعىن ما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة متصل، : عبدالعزيز يف هذه املسألة، قال أبو عمر
وقد احتج من ذهب مذهب الثوري بأن . واحلديث الذي روي عنه مبذهب الثوري منقطع، واملصري إىل املتصل أوىل

  .، وحديث إبراهيم مفسر، فهو أوىل أن يقال بهحديث األعمش جممل مل خيص فيه قبل الزوال وال بعده: قال
: قد روي مرفوعا معىن ما روي عن عمر متصال موقوفا روته عائشة زوج النيب صلى اللّه عليه وسلم قالت: قلت

. أصبح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صائما صبح ثالثني يوما، فرأى هالل شوال هنارا فلم يفطر حىت أمسى
سألت الزهري عن : قال الواقدي حدثنا معاذ بن حممد األنصاري قال: من حديث الواقدي وقالأخرجه الدارقطين 

إن رئي هالل شوال بعد أن طلع الفجر إىل العصر : هالل شوال إذا رئي باكرا، قال مسعت سعيد بن املسيب يقول
  .يهوهذا جممع عل: أو إىل أن تغرب الشمس فهو من الليلة اليت جتيء، قال أبو عبداهللا

: قال: روى الدارقطين عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النيب صلى اللّه عليه وسلم: السابعة عشرة
اختلف الناس يف آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النيب صلى اللّه عليه وسلم ألهال اهلالل أمس 



هذا : قال الدارقطين" أن يغدوا إىل مصالهمفأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الناس أن يفطروا و" عشية، 
ال خالف عن مالك وأصحابه أنه ال تصلى صالة العيد يف غري يوم العيد وال يف : قال أبو عمر. إسناد حسن ثابت

واختلف قول الشافعي يف هذه املسألة، فمرة قال بقول مالك، . يوم العيد بعد الزوال، وحكي عن أيب حنيفة
. إذا مل جيز أن تصلى يف يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثاين أبعد من وقتها وأحرى أال تصلى فيه :واختاره املزين وقال

. ال تصلى إال أن يثبت يف ذلك حديث: وقال البويطي. وعن الشافعي رواية أخرى أهنا تصلى يف اليوم الثاين ضحى
وقد أمجعوا يف سائر السنن أهنا ال تقضى، لو قضيت صالة العيد بعد خروج وقتها ألشبهت الفرائض، : قال أبو عمر
وقال احلسن . خيرجون من الغد، وقاله أبو يوسف يف اإلمالء: وقال الثوري واألوزاعي وأمحد بن حنبل. فهذه مثلها

وأما يف األضحى فيصليها هبم يف : قال أبو يوسف. ال خيرجون يف الفطر وخيرجون يف األضحى: بن صاحل بن حي
ألن األضحى أيام عيد وهي صالة عيد، وليس الفطر يوم عيد إال يوم واحد، فإذا مل : أبو عمر قال. اليوم الثالث

خيرجون يف الفطر واألضحى من : وقال الليث بن سعد. تصل فيه مل تقض يف غريه، ألهنا ليست بفريضة فتقضى
  .الغد
أن يستثين الشارع من السنن ما شاء والقول باخلروج إن شاء اللّه أصح، للسنة الثابتة يف ذلك، وال ميتنع : قلت

من مل : "وقد روى الترمذي عن أيب هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. فيأمر بقضائه بعد خروج وقته
والعمل على هذا عند بعض : قال الترمذي. صححه أبو حممد" . يصل ركعيت الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس

  .وروي عن عمر أنه فعله. يان الثوري والشافعي وأمحد وإسحاق وابن املباركأهل العلم، وبه يقول سف

من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعيت الفجر فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس : وقد قال علماؤنا: قلت
واهبما عن ثواب يصليهما فهل ما يفعله قضاء، أو ركعتان ينوب له ث: مث إذا قلنا. ال يصليهما حينئذ: وقيل. إن شاء

  .وهذا اجلاري على أصل املذهب، وذكر القضاء جتوز: قال الشيخ أبو بكر. ركعيت الفجر
وال يبعد أن يكون حكم صالة الفطر يف اليوم الثاين على هذا األصل، ال سيما مع كوهنا مرة واحدة يف السنة : قلت

حدثنا حيىي قال حدثنا شعبة قال حدثين أبو  أخربين عمرو بن علي قال: روى النسائي قال. مع ما ثبت من السنة
أن قوما رأوا اهلالل فأتوا النيب صلى اللّه عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا : بشر عن أيب عمري بن أنس عن عمومة له

  .وخيرجوا ملصالهم من الغد: يف رواية. بعد ما ارتفع النهار وأن خيرجوا إىل العيد من الغد
ولتكملوا "واحلسن وقتادة واألعرج  -يف بعض ما روي عنه  -عن عاصم وأبو عمرو  قرأ أبو بكر: الثامنة عشرة

} الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم{: واختار الكسائي التخفيف، كقوله عز وجل. والباقون بالتخفيف. بالتشديد" العدة
: الطارق[} هِّلِ الْكَافِرِيَن أَْمهِلُْهْم رَُوْيداًفََم{: ومها لغتان مبعىن واحد، كما قال عز وجل: قال النحاس]. ٣: املائدة[

ويريد ألن تكملوا، وال جيوز : بإسكان الالم، والفرق بني هذا وبني ما تقدم أن التقدير" ولتكلموا"وال جيوز ]. ١٧
  :حذف أن والكسرة، هذا قول البصريني، وحنوه قول كثري أبو صخر

  أريد ألنسى ذكرها
. ضربت لزيد، املعىن ويريد إكمال العدة: م هي الداخلة على املفعول، كاليت يف قولكأي ألن أنسى، وهذه الال

وهذا قول الكوفيني . وألن تكملوا العدة رخص لكم هذه الرخصة: هي متعلقة بفعل مضمر بعد، تقديره: وقيل
ِهيَم َملَكُوَت السََّماوَاِت َوكَذَِلَك ُنرِي إِْبَرا{: وهذا قول حسن، ومثله: قال النحاس. وحكاه النحاس عن الفراء

: وقيل. الواو مقحمة: وقيل. أي وليكون من املوقنني فعلنا ذلك] ٧٥: األنعام[} َواَألْرضِ َوِلَيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني
  وقال أبو إسحاق إبراهيم. حيتمل أن تكون هذه الالم الم األمر والواو عاطفة مجلة كالم على مجلة كالم



ومثله ما أنشده : فعل اللّه ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا العدة، قال: ول على املعىن، والتقديرهو حمم: بن السري
  سيبويه

  إال رواكد مجرهن هباء... بادت وغري آيهن مع البلى 
  فبدا وغيب ساره املعزاء... ومشجج أما سواء قذاله 

  .وهبا مشجج أو مث مشجج: الشاده يشيده شيدا جصصه، ألن معناه بادت إال رواكد هبا رواكد، فكأنه ق
عطف عليه، ومعناه احلض على التكبري يف آخر رمضان يف قول مجهور } َولُِتكَبِّرُوا اللََّه{: قوله تعاىل: التاسعة عشرة
روي عن سعيد ابن املسيب وعروة وأيب سلمة أهنم كانوا : واختلف الناس يف حده، فقال الشافعي. أهل التأويل

حق على املسلمني إذا رأوا هالل شوال : وقال ابن عباس. وتشبه ليلة النحر هبا: مدون، قاليكربون ليلة الفطر وحي
. يكرب املرء من رؤية اهلالل إىل انقضاء اخلطبة، وميسك وقت خروج اإلمام ويكرب بتكبريه: أن يكربوا وروي عنه

: زيد بن أسلم. لتكبري يوم الفطرهو ا: وقال سفيان. يكرب من رؤية اهلالل إىل خروج اإلمام للصالة: وقال قوم
هو من حني : وهذا مذهب مالك، قال مالك. يكربون إذا خرجوا إىل املصلى فإذا انقضت الصالة انقضى العيد

أنه إن خرج قبل طلوع الشمس فال يكرب يف : وروى ابن القاسم وعلي بن زياد. خيرج من داره إىل أن خيرج اإلمام
  طريقه

. س، وإن غدا بعد الطلوع فليكرب يف طريقه إىل املصلى وإذا جلس حىت خيرج اإلماموال جلوسه حىت تطلع الشم
يكرب يف األضحى وال يكرب يف : وقال أبو حنيفة. والفطر واألضحى يف ذلك سواء عند مالك، وبه قال الشافعي

 العام فسن الكبري يف اخلروج إليه وألن هذا يوم عيد ال يتكرر يف} َوِلُتكَبُِّروا اللََّه{: الفطر، والليل عليه قوله تعاىل
. كانوا يف التكبري يف الفطر أشد منهم يف األضحى: وروى الدارقطين عن أيب عبدالرمحن السلمي قال. كاألضحى

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يكرب يوم الفطر من حني خيرج من بيته حىت يأيت : "وروي عن ابن عمر
أنه كان إذا غدا يوم األضحى ويوم الفطر جيهر بالتكبري حىت يأيت مث يكرب حىت يأيت : وروي عن ابن عمر" املصلى
وأكثر أهل العلم على التكبري يف عيد الفطر من أصحاب النيب صلى اللّه عليه وسلم وغريهم فيما ذكر ابن . اإلمام

أحببت أن يكرب الناس : والوكان الشافعي يقول إذا رأى هالل ش. وحكى ذلك األوزاعي عن إلياس: املنذر قال
مجاعة وفرادى، وال يزالون يكربون ويظهرون التكبري حىت يغدوا إىل املصلى وحني خيرج اإلمام إىل الصالة، وكذلك 

] األعلى[} سَبِّحِ اْسَم َربَِّك اَألْعلَى{وسيأيت حكم صالة العيدين والتكبري فيهما يف . أحب ليلة األضحى ملن مل حيج
  .إن شاء اللّه تعاىل] وثرالك" [الكوثر"و

اللّه أكرب اللّه أكرب اللّه أكرب، ثالثا، وروي عن جابر : ولفظ التكبري عند مالك ومجاعة من العلماء: املوفية عشرين 
اللّه أكرب كبريا، واحلمد هللا كثريا، : ومنهم من يقول. ومن العلماء من يكرب ويهلل ويسبح أثناء التكبري. بن عبداهللا
اللّه أكرب اللّه أكرب، ال إله إال اللّه، : وكان ابن املبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر. ه بكرة وأصيالوسبحان اللّ

. هو واسع: وقال أمحد. وكان مالك ال حيد فيه حدا: قال ابن املنذر. واللّه أكرب وهللا احلمد، اللّه أكرب على ما هدانا
  ".لق، وهو ظاهر القرآن وإليه أميلواختار علماؤنا التكبري املط: "قال ابن العريب

بدال عما : وقيل. ملا ضل فيه النصارى من تبديل صيامهم: قيل} َعلَى َما َهَداكُْم{: قوله تعاىل -احلادية والعشرون 
  كانت اجلاهلية تفعله من التفاخر باآلباء والتظاهر



َولََعلَّكُمْ {ئع، فهو عام وتقدم معىن لتعظموه على ما أرشدكم إليه من الشرا: وقيل. باألحساب وتعديد املناقب
  .}َتْشكُُرونَ

ا بِي لََعلَُّهمْ وَإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن فَلَْيسَْتجِيبُوا ِلي َولُْيْؤِمنُو{ ١٨٦: اآلية
  }َيْرُشُدونَ

  :فيه أربع مسائل
املعىن وإذا سألوك عن املعبود فأخربهم أنه قريب يثيب على الطاعة وجييب } َوإِذَا َسأَلََك{: قوله تعاىل: األوىل

إن عمر رضي : واختلف يف سبب نزوهلا، فقال مقاتل. الداعي، ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصالة وغري ذلك
اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأخربه  اللّه عنه واقع امرأته بعد ما صلى العشاء فندم على ذلك وبكى، وجاء إىل رسول

} َوإِذَا سَأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب{: بذلك ورجع مغتما، وكان ذلك قبل نزول الرخصة، فنزلت هذه اآلية
ملا وجب عليهم يف االبتداء ترك األكل بعد النوم فأكل بعضهم مث ندم، فنزلت هذه اآلية يف قبول التوبة : وقيل

قالت اليهود كيف يسمع : وروى الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال. احلكم، على ما يأيت بيانه ونسخ ذلك
وقال . ربنا دعاءنا، وأنت تزعم أن بيننا وبني السماء مخسمائة عام، وغلظ كل مساء مثل ذلك؟ فنزلت هذه اآلية

وقال عطاء . نناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فنزلتأقريب ربنا ف: سببها أن قوما قالوا للنيب صلى اللّه عليه وسلم: احلسن
  .يف أي ساعة ندعوه؟ فنزلت: قال قوم] ٦٠: غافر[} َوقَالَ َربُّكُُم اْدُعونِي أَسَْتجِْب لَكُْم{: ملا نزلت: وقتادة
  .امقريب من أوليائي باإلفضال واإلنع: وقيل. وقيل بالعلم. أي باإلجابة} فَإِنِّي قَرِيٌب{: قوله تعاىل: الثانية
أي أقبل عبادة من عبدين، فالدعاء مبعىن العبادة، واإلجابة مبعىن } أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن{: قوله تعاىل: الثالثة
  دليله ما رواه أبو داود عن النعمان بن بشري عن. القبول

فسمي الدعاء عبادة، ومنه " مالدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوين أستجب لك: "النيب صلى اللّه عليه وسلم قال
فأمر تعاىل . أي دعائي] ٦٠: غافر[} إِنَّ الَِّذيَن َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَبادَِتي سََيْدُخلُونَ جََهنََّم دَاخِرِيَن{: قوله تعاىل

روى ليث عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت . بالدعاء وحض عليه ومساه عبادة، ووعد بأن يستجيب هلم
أعطيت أميت ثالثا مل تعط إال األنبياء كان اللّه إذا بعث نبيا : " ت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقولقال مسع

قال ادعين أستجب لك وقال هلذه األمة ادعوين أستجب لكم وكان اللّه إذا بعث النيب قال له ما جعل عليك يف 
ج وكان اللّه إذا بعث النيب جعله شهيدا على قومه الدين من حرج وقال هلذه األمة ما جعل عليكم يف الدين من حر

} اْدعُونِي أَسَْتجِْب لَكُْم{عجبت هلذه األمة يف : وكان خالد الربعي يقول" . وجعل هذه األمة شهداء على الناس
رِ وََبشِّ{: مثل ماذا؟ قال مثل قوله: قال له قائل. أمرهم بالدعاء ووعدهم باإلجابة، وليس بينهما شرط] ٦٠: غافر[

} َوَبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا أَنَّ لَُهْم قََدمَ ِصْدقٍ{: فههنا شرط، وقوله] ٢٥: البقرة[} الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت
فههنا شرط، ] ١٤: غافر[} فَاْدُعوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن{ : فليس فيه شرط العمل، ومثل قوله] ٢: يونس[

وكانت األمم تفزع إىل أنبيائها يف حوائجهم حىت تسأل األنبياء هلم . ليس فيه شرط} ُعونِي أَسَْتجِبْ لَكُْماْد{: وقوله
  .ذلك

ال يقتضي " أستجب" "أجيب"فما للداعي قد يدعو فال جياب؟ فاجلواب أن يعلم أن قوله احلق يف اآليتني : فإن قيل
طلوب على التفصيل، فقد قال ربنا تبارك وتعاىل يف آية االستجابة مطلقا لكل داع على التفصيل، وال بكل م

وكل مصر على كبرية عاملا هبا أو ] ٥٥: األعراف[} اْدُعوا َربَّكُْم َتَضرُّعاً َوُخفَْيةً إِنَُّه ال ُيِحبُّ الُْمعَْتِديَن{: أخرى
ثرية، يأيت بياهنهنا ويف وأنواع االعتداء ك. جاهال فهو معتد، وقد أخرب أنه ال حيب املعتدين فكيف يستجيب له



} فََيكِْشُف َما َتْدُعونَ إِلَْيِه إِنْ َشاَء{ : أجيب إن شئت، كما قال: وقال بعض العلماء. إن شاء اللّه تعاىل" األعراف"
وقد دعا النيب صلى اللّه عليه وسلم يف ثالث فأعطي اثنتني . فيكون هذا من باب املطلق واملقيد] ٤١: األنعام[

  إمنا مقصود هذا اإلخبار: وقيل. إن شاء اللّه تعاىل" األنعام"على ما يأيت بيانه يف ومنع واحدة، 

تعريف مجيع املؤمنني أن هذا وصف رهبم سبحانه أن جييب دعاء الداعني يف اجلملة، وأنه قريب من العبد يسمع 
} ْن ُدوِن اللَِّه َمْن ال َيْسَتجِيُب لَُهَوَمْن أََضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِم{دعاءه ويعلم اضطراره فيجيبه مبا شاء وكيف شاء 

فاإلجابة كانت حاصلة ال حمالة عند . وقد جييب السيد عبده والوالد ولده مث ال يعطيه سؤله. اآلية] ٥: األحقاف[
يدل على هذا التأويل ما روى ابن عمر عن . وجود الدعوة، ألن أجيب وأستجب خرب ال ينسخ فيصري املخرب كذابا

أن : وأوحى اللّه تعاىل إىل داود" . من فتح له يف الدعاء فتحت له أبواب اإلجابة: "اللّه عليه وسلم قال النيب صلى
وقال . قل للظلمة من عبادي ال يدعوين فإين أوجبت على نفسي أن أجيب من دعاين وإين إذا أجبت الظلمة لعنتهم

نيا، وإما أن يكفر عنه، وإما أن يدخر له يف اآلخرة، ملا إن اللّه جييب كل الدعاء، فإما أن تظهر اإلجابة يف الد: قوم
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال : " رواه أبو سعيد اخلدري قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

ء قطيعة رحم إال أعطاه اللّه هبا إحدى ثالث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له وإما أن يكف عنه من السو
خرجه أبو عمر بن عبدالرب، وصححه أبو حممد عبداحلق، وهو يف املوطأ " . هللا أكثر: "إذن نكثر؟ قال: قالوا". مبثلها

: غافر[} اْدُعونِي أَْسَتجِْب لَكُْم{وهذا احلديث خيرج يف التفسري املسند لقول اللّه تعاىل : قال أبو عمر. منقطع السند
كل عبد دعا استجيب له، فإن كان الذي يدعو به رزقا له يف الدنيا : ن عباسوقال اب. فهذا كله من اإلجابة] ٦٠

  أعطيه، وإن مل يكن رزقا له يف الدنيا ذخر له
وحديث أيب سعيد اخلدري وإن كان إذنا باإلجابة يف إحدى ثالث فقد دلك على صحة ما تقدم من اجتناب : قلت

رواه عن " . ما مل يستعجل: " وزاد مسلم" دع بإمث أو قطيعة رحمما مل ي: "االعتداء املانع من اإلجابة حيث قال فيه
ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم ما مل : "أيب هريرة عن النيب صلى اللّه عليه وسلم أنه قال

سر يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب يل فيستح -يا رسول اللّه، ما االستعجال؟ قال : قيل -يستعجل 
  وروى البخاري ومسلم وأبو داود عن أيب هريرة أن رسول". عند ذلك ويدع الدعاء

قال علماؤنا رمحة " . يستجاب ألحدكم ما مل يعجل يقول دعوت فلم يستجب يل: " اللّه صلى اللّه عيه وسلم قال
جواز وقوعها، فإذا  اإلخبار عن وجوب وقوع اإلجابة، واإلخبار عن" يستجاب ألحدكم"حيتمل قوله : اللّه عليهم

قد دعوت فلم : فإذا قال. كان مبعىن اإلخبار عن الوجوب والوقوع فإن اإلجابة تكون مبعىن الثالثة األشياء املتقدمة
وإن كان مبعىن جواز اإلجابة فإن . يستجب يل، بطل وقوع أحد هذه الثالثة األشياء وعري الدعاء من مجيعها

قد دعوت فلم يستجب يل، ألن ذلك من : خاصة، ومينع من ذلك قول الداعي اإلجابة حينئذ تكون بفعل ما دعا به
  .باب القنوط وضعف اليقني والسخط

الرجل يطيل السفر : "ومينع من إجابة الدعاء أيضا أكل احلرام وما كان يف معناه، قال صلى اللّه عليه وسلم: قلت
شربه حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام فأنَّى أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وم

وهذا استفهام على جهة االستبعاد من قبول دعاء من هذه صفته، فإن إجابة الدعاء ال بد هلا من " يستجاب لذلك
فمن شرط الداعي أن يكون عاملا بأن ال قادر على حاجته إال . شروط يف الداعي ويف الدعاء ويف الشيء املدعو به

لوسائط يف قبضته ومسخرة بتسخريه، وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب، فإن اللّه ال يستجيب دعاء اللّه، وأن ا



ومن شرط املدعو فيه أن يكون من األمور . من قلب غافل اله، وأن يكون جمتنبا ألكل احلرام، وأال ميل من الدعاء
فيدخل يف اإلمث كل ما يأمث به من الذنوب،  "ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم: "اجلائزة الطلب والفعل شرعا، كما قال

أوهلا : شروط الدعاء سبعة: وقال سهل بن عبداهللا التستري. ويدخل يف الرحم مجيع حقوق املسلمني ومظاملهم
إن للدعاء أركانا وأجنحة : وقال ابن عطاء. التضرع واخلوف والرجاء واملداومة واخلشوع والعموم وأكل احلالل

إن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار يف السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه وأسبابا وأوقاتا، ف
فأركانه حضور القلب والرأفة واالستكانة واخلشوع، وأجنحته الصدق، ومواقيته األسحار، وأسبابه الصالة . أجنح

  .على حممد صلى اللّه عليه وسلم

ند الوحدة، وحفظ اللسان مع اخللق، وحفظ العني عن النظر إىل ما ال أوهلا حفظ القلب ع: شرائطه أربع: وقيل
  :إن بن من شرط الدعاء أن يكون سليما من اللحن، كما أنشد بعضهم: وقد قيل. حيل، وحفظ البطن من احلرام

  كذاك إذا دعاه ال جييب... ينادي ربه باللحن ليث 
ألنكم عرفتم اللّه فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول فلم : ا؟ قالما بالنا ندعو فال يستجاب لن: وقيل إلبراهيم بن أدهم

تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم اللّه فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم اجلنة فلم تطلبوها، وعرفتم 
دفنتم األموات النار فلم هتربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم حتاربوه ووافقتموه، وعرفتم املوت فلم تستعدوا له، و

يا نوف، إن اللّه : قال علي رضي اللّه عنه لنوف البكايل. فلم تعتربوا، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس
أوحى إىل داود أن مر بين إسرائيل أال يدخلوا بيتا من بيويت إال بقلوب طاهرة، وأبصار خاشعة، وأيد نقية، فإين ال 

يا نوف، ال تكونن شاعرا وال عريفا وال شرطيا وال جابيا وال . خلقي مظلمةأستجيب ألحد منهم، ما دام ألحد من 
إهنا ساعة ال يدعو عبد إال استجيب له فيها، إال أن يكون عريفا أو : عشارا، فإن داود قام يف ساعة من الليل فقال

وال يقل : علماؤنا قال. شرطيا أو جابيا أو عشارا، أو صاحب عرطبة، وهي الطنبور، أو صاحب كوبة، وهي الطبل
اللهم أعطين إن شئت، اللهم اغفر يل إن شئت، اللهم ارمحين إن شئت، بل يعري سؤاله ودعاءه من لفظ : الداعي

نوع من االستغناء عن " إن شئت: "وأيضا فإن يف قوله. املشيئة، ويسأل سؤال من يعلم أنه ال يفعل إال أن يشاء
شئت أن تعطيين كذا فافعل، ال يستعمل هذا إال مع الغين عنه، وأما إن : مغفرته وعطائه ورمحته، كقول القائل

روى األئمة واللفظ للبخاري عن أنس بن . املضطر إليه فإنه يعزم يف مسألته ويسأل سؤال فقري مضطر إىل ما سأله
  إذا دعا أحدكم فليعزم املسألة وال يقولن: "مالك قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

قال " . اللهم اغفر يل أن شئت، اللهم ارمحين إن شئت: "ويف املوطأ" . ن شئت فأعطين فإنه ال مستكره لهاللهم إ
دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن جيتهد يف الدعاء ويكون على رجاء من اإلجابة، وال " فليعزم املسألة"قوله : علماؤنا

ال مينعن أحدا من الدعاء ما يعلمه من نفسه فإن اللّه قد : نةقال سفيان بن عيي. يقنط من رمحة اللّه، ألنه يدعو كرميا
وللدعاء أوقات . } َربِّ فَأَْنظِْرنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ ، قَالَ فَإِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن{: أجاب دعاء شر اخللق إبليس، قال

ألذان واإلقامة، وما بني الظهر والعصر وأحوال يكون الغالب فيها اإلجابة، وذلك كالسحر ووقت الفطر، وما بني ا
كل هذا جاءت . يف يوم األربعاء، وأوقات االضطرار وحالة السفر واملرض، وعند نزول املطر والصف يف سبيل اللّه

يا شهر، أال جتد القشعريرة؟ : وروى شهر بن حوشب أن أم الدرداء قالت له. به اآلثار، ويأيت بياهنا يف مواضعها
دعا رسول اللّه صلى اللّه عليه : وقال جابر بن عبداهللا. فادع اللّه فإن الدعاء مستجاب عند ذلك :قالت. قلت نعم

وسلم يف مسجد الفتح ثالثا يوم االثنني ويوم الثالثاء فاستجيب له يوم األربعاء بني الصالتني فعرفت السرور يف 



  .أدعو فيها فأعرف اإلجابةما نزل يب أمر مهم غليظ إال توخيت تلك الساعة ف: قال جابر. وجهه
املعىن فليطلبوا أن : وقال ابن عطية. فليدعوا يل: قال أبو رجاء اخلراساين} فَلَْيسَْتجِيُبوا ِلي{: قوله تعاىل: الرباعة
املعىن فليجيبوا إيلّ : وقال جماهد وغريه. وهذا هو باب استفعل أي طلب الشيء إال ما شذ مثل استغىن اللّه. أجيبهم

  :أجاب واستجاب مبعىن، ومنه قول الشاعر: م إليه من اإلميان، أي الطاعة والعمل ويقالفيما دعوهت
  فلم يستجبه عند ذاك جميب

وجزمت الم األمر ألهنا جتعل الفعل مستقبال ال غري } َولُْيؤِْمُنوا{أي مل جيبه والسني زائدة والالم الم األمر وكذا 
ورشد . وقد رشد يرشد رشدا. والرشاد خالف الغي.إال على الفعلألهنا ال تقع : فأشبهت إن اليت للشرط وقيل
  :وتقول. حنو األقصد: والطريق األرشد. مقاصد الطرق: واملراشد. وأرشده اللّه. بالكسر يرشد رشدا، لغة فيه

: وقال اهلروي. بطن من العرب، عن اجلوهري: لزنية وأم راشد كنية للفأرة وبنو رشدان: خالف قولك. هو لرشدة
  .} لََعلَُّهْم َيْرُشُدونَ{: اهلدى واالستقامة، ومنه قوله: لرُّشد والرَّشد والرشادا

أَنَّكُْم كُنُْتْم  أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاِئكُْم ُهنَّ ِلبَاٌس لَكُْم وَأَْنُتمْ ِلبَاٌس لَُهنَّ َعِلَم اللَُّه{ ١٨٧: اآلية
حَتَّى يََتَبيََّن  فَُسكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعْنكُْم فَاآلنَ بَاِشُروُهنَّ وَاْبَتُغوا َما كََتبَ اللَُّه لَكُْم َوكُلُوا وَاشَْرُبواَتخَْتاُنونَ أَْن

َوال تَُباِشُروُهنَّ وَأَنُْتْم َعاِكفُونَ ِفي  لَكُُم الَْخْيطُ األَْبَيُض ِمَن الَْخْيطِ اَألْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ
  }الَْمسَاجِدِ ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه فَال َتقَْربُوَها كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه آيَاِتِه ِللنَّاسِ لََعلَُّهمْ َيتَّقُونَ

  :فيه ست مسائل
روى أبو داود عن ابن أيب . ذلك مث نسخ يقتضي أنه كان حمرما قبل" أحل"لفظ } أُِحلَّ لَكُْم{: قوله تعاىل: األوىل

فجاء عمر فأراد : وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل مل يأكل حىت يصبح، قال: ليلى قال وحدثنا أصحابنا قال
حىت نسحن؟؟ لك : فجاء رجل من األنصار فأراد طعاما فقالوا. إين قد منت، فظن أهنا تعتل فأتاها: امرأته فقالت
وروى البخاري . } أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِساِئكُْم{: ما أصبحوا أنزلت هذه اآلية، وفيهاشيئا فنام، فل
كان أصحاب حممد صلى اللّه عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر اإلفطار فنام قبل أن يفطر مل : عن الرباء قال

كان يعمل يف النخيل : ويف رواية -ن صرمة األنصاري كان صائما يأكل ليلته وال يومه حىت ميسي، وأن قيس ب
أعندك طعام؟ قالت ال، ولكن أنطلق فأطلب لك، : فلما حضر اإلفطار أتى امرأته فقال هلا -بالنهار وكان صائما 

  خيبة لك فلما: وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت

أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ {: ذكر ذلك للنيب صلى اللّه عليه وسلم فنزلت هذه اآليةانتصف النهار غشي عليه، ف
َوكُلُوا َواشَْرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ اَألبَْيُض ِمَن الَْخْيِط اَألسَْوِد ِمَن {: ففرحوا فرحا شديدا، ونزلت} إِلَى نِسَاِئكُْم

ملا نزل صوم رمضان كانوا ال يقربون النساء رمضان كله، وكان : يف البخاري أيضا عن الرباء قالو. } الْفَجْرِ
: يقال} َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم كُْنُتمْ َتْخَتاُنونَ أَْنفَُسكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعْنكُْم{: رجال خيونون أنفسهم، فأنزل اللّه تعاىل

ومن عصى اللّه فقد خان نفسه إذ . نة، أي ختونون أنفسكم باملباشرة يف ليايل الصومخان واختان مبعىن من اخليا
أن : وذكر الطربي. أصل اخليانة أن يؤمتن الرجل على شيء فال يؤدي األمانة فيه: وقال القتيب. جلب إليها العقاب

يلة فوجد امرأته قد نامت عمر رضي اللّه تعاىل عنه رجع من عند النيب صلى اللّه عليه وسلم وقد مسر عنده ل
وصنع كعب بن مالك مثله، فغدا عمر على النيب صلى اللّه . ما منت، فوقع هبا: قد منت، فقال هلا: فأرادها فقالت له
مل : "أعتذر إىل اللّه وإليك، فإن نفسي زينت؟؟ يل فواقعت أهلي، فهل جتد يل من رخصة؟ فقال يل: عليه وسلم فقال



وذكره النحاس ومكي، وأن عمر نام مث . بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره يف آية من القرآن فلما" تكن حقيقا يا عمر
َعِلمَ اللَُّه أَنَّكُْم كُْنُتْم َتخَْتاُنونَ أَْنفَُسكُمْ {: وقع بامرأته، وأنه أتى النيب صلى اللّه عليه وسلم فأخربه بذلك فنزلت

  .اآلية} َباِشُروهُنَّ فََتاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعْنكُْم فَالْآنَ
كناية : والرفث.نصب على الظرف وهي اسم جنس فلذلك أفردت" ليلة"} لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ{: قوله تعاىل: الثانية

الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد : وقال الزجاج. عن اجلماع ألن اللّه عز وجل كرمي يكين، قاله ابن عباس والسدي
التصريح بذكر اجلماع : والرفث. الرفث ههنا اجلماع: وقال ابن عرفة. قال األزهري أيضاالرجل من امرأته، و

  :قال الشاعر. واإلعراب به
  وهبن عن رفث الرجال نفار... ويرين من أنس احلديث زوانيا 

  :رفث وأرفث إذا تكلم بالقبيح، ومنه قول الشاعر: الرفث أصله قول الفحش، يقال: وقيل
  عن اللغا ورفث التكلم... م ورب أسراب حجيج كظ

رفثت إىل النساء، ولكنه جيء به : وأنت ال تقول. } الرَّفَثُ إِلَى نَِساِئكُْم{: بإىل يف قوله تعاىل جده" الرفث"وتعدى 
ا ومن هذ]. ٢١: النساء[} َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ{: حمموال على اإلفضاء الذي يراد به املالبسة يف مثل قوله

أي يوقد، ] ٣٥: التوبة[} َيْوَم ُيحَْمى َعلَْيَها{: وقوله. كما تقدم] ١٤: البقرة[} وَإِذَا َخلَْوا إِلَى َشيَاِطينِهِْم{: املعىن
محل ] ٦٣: النور[} فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيخَاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه{: أمحيت احلديدة يف النار، وسيأيت، ومنه قوله: ألنك تقول
َوكَانَ بِالُْمْؤِمنَِني {: ومثله قوله تعاىل. خالفت زيدا: ىن ينحرفون عن أمره أو يروغون عن أمره، ألنك تقولعلى مع
، أال ترى أنك ]١٢٨: التوبة[} بِالُْمْؤِمنِنيَ َرُؤوٌف َرِحيٌم{محل على معىن رؤوف يف حنو ] ٤٣: األحزاب[} َرِحيماً
ومن هذا الضرب قول أيب . ا وافقه يف املعىن نزل منزلته يف التعديةرؤفت به، وال تقول رمحت به، ولكنه مل: تقول

  :كبري اهلذيل
  محلت به يف ليلة مزؤودة
  كرها وعقد نطاقها مل حيلل

} َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرهاً َوَوَضَعْتُه كُرْهاً{: بالباء، وحقه أن يصل إىل املفعول بنفسه، كما جاء يف التنزيل" محلت"عدى 
  .محلت به، ألنه يف معىن حبلت به: ، ولكنه قال]١٥: األحقاف[

. ألهنا مبنزلة امليم والواو يف املذكر" هن"ابتداء وخرب، وشددت النون من } ُهنَّ ِلبَاٌس لَكُْم{: قوله تعاىل: الثالثة
النضمام اجلسد أصل اللباس يف الثياب، مث مسي امتزاج كل واحد من الزوجني بصاحبه لباسا، } وأْنُتمُ ِلبَاٌس لَهُنَّ{

  :وقال النابغة اجلعدي. وامتزاجهما وتالزمهما تشبيها بالثوب
  تداعت فكانت عليه لباسا... إذا ما الضجيع ثىن جيدها 

  :وقال أيضا
  وأفنيت بعد أناس أناسا... لبست أناسا فأفنيتهم 

لصاحبه عما ال حيل، كما  فجائز أن يكون كل واحد منهما سترا. لباس: يقال ملا ستر الشيء وداراه: وقال بعضهم
وقال أبو . ألن كل واحد منهما ستر لصاحبه فيما يكون بينهما من اجلماع من أبصار الناس: وقيل. ورد يف اخلرب
  :قال رجل لعمر بن اخلطاب. يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك: عبيد وغريه



  فدى لك من أخي ثقة إزاري... أال أبلغ أبا حفص رسوال 
أي سكن لكم، أي : جماهد. هن فراش لكم، وأنتم حلاف هلن: وقال الربيع. وقيل نفسي. أي نسائي: عبيدقال أبو 

  .يسكن بعضكم إىل بعض
يستأمر بعضكم بعضا يف مواقعة احملظور من اجلماع } َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم كُنُْتْم َتْختَاُنونَ أَْنفَُسكُْم{: قوله تعاىل: الرابعة 

وحيتمل . يعين يقتل بعضكم بعضا] ٨٥: البقرة[} َتقُْتلُونَ أَْنفَُسكُْم{: م يف ليايل الصوم، كقوله تعاىلواألكل بعد النو
. أن يريد به كل واحد منهم يف نفسه بأنه خيوهنا، ومساه خائنا لنفسه من حيث كان ضرره عائدا عليه، كما تقدم

التخفيف عنهم  -واآلخر . التوبة من خيانتهم ألنفسهم قبول -أحدمها : حيتمل معنيني} فَتَاَب َعلَْيكُْم{: وقوله
وقوله . يعين خفف عنكم] ٢٠: املزمل[} َعِلَم أَنْ لَْن ُتْحُصوُه فََتاَب َعلَْيكُْم{: بالرخصة واإلباحة، كقوله تعاىل

يعين ختفيفا، ألن القاتل ] ٩٢: النساء[} ِهفََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ َتْوَبةً ِمَن اللَّ{: عقيب القتل اخلطأ
لَقَْد تَاَب اللَُّه َعلَى النَّبِيِّ َوالْمَُهاجِرِيَن َواَألْنَصارِ الَِّذيَن اتََّبعُوُه ِفي {: خطأ مل يفعل شيئا تلزمه التوبة منه، وقال تعاىل

فَعفَا {: وقوله. وسلم ما يوجب التوبة منهوإن مل يكن من النيب صلى اللّه عليه ] ١١٧: التوبة[} َساَعِة الُْعْسرَِة
أول الوقت : "حيتمل العفو من الذنب، وحيتمل التوسعة والتسهيل، كقول النيب صلى اللّه عليه وسلم} َعْنكُْم

فََتابَ {أي علم وقوع هذا منكم مشاهدة } َعِلَم اللَُّه{فمعىن . يعين تسهيله وتوسعته" رضوان اللّه وآخره عفو اللّه
: قال ابن العريب. من اخليانة، كما تقدم} َتْخَتاُنونَ{و . أي سهل} َوَعفَا{بعد ما وقع، أي خفف عنكم } كُْمَعلَْي

وكذا فلتكن العناية وشرف املنزلة، خان نفسه عمر رضي اللّه عنه فجعلها اللّه تعاىل شريعة، : وقال علماء الزهد"
  ".وخفف من أجله عن األمة فرضي اللّه عنه وأرضاه

ومسي الوقاع مباشرة لتالصق . كناية عن اجلماع، أي قد أحل لكم ما حرم عليكم} فَاآلنَ بَاِشُروُهنَّ{: له تعاىلقو
وهذا يدل على أن سبب اآلية مجاع عمر رضي اللّه عنه ال جوع قيس، ألنه لو كان : قال ابن العريب. البشرتني فيه

  .هم الذي نزلت اآلية ألجلهفاآلن كلوا، ابتدأ به ألنه امل: السبب جوع قيس لقال

قال ابن عباس وجماهد واحلكم بن عيينة وعكرمة واحلسن } َواْبَتُغوا َما كََتبَ اللَُّه لَكُْم{: قوله تعاىل: اخلامسة
: وقال ابن عباس. } فَاآلنَ َباِشُروهُنَّ{: معناه وابتغوا الولد، يدل عليه أنه عقيب قوله: والسدي والربيع والضحاك

وروي عن ابن عباس ومعاذ بن . أي ابتغوا القرآن مبا أبيح لكم فيه وأمرمت به: الزجاج. للّه لنا هو القرآنما كتب ا
وهو قول : قال ابن عطية. املعىن اطلبوا الرخصة والتوسعة، قاله قتادة: وقيل. جبل أن املعىن وابتغوا ليلة القدر

" واتبعوا"وقرأ احلسن البصري واحلسن بن قرة . ن اإلماء والزوجاتم} وَاْبَتغُوا َما كََتَب اللَُّه لَكُْم{: وقيل. حسن
  .من االبتغاء" ابتغوا"من االتباع، وجوزها ابن عباس، ورجح 

هذا جواب نازلة قيس، واألول جواب عمر، وقد ابتدأ بنازلة عمر ألنه } َوكُلُوا وَاْشَربُوا{: قوله تعاىل: السادسة
  .املهم فهو املقدم

غاية للتبيني، وال يصح " حىت"} حَتَّى َيتََبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ األَْبَيُض ِمَن الَْخْيطِ اَألْسَوِد ِمَن الْفَجْرِ{: تعاىلقوله : السابعة
واختلف يف احلد الذي بتبينه جيب . أن يقع التبيني ألحد وحيرم عليه األكل إال وقد مضى لطلوع الفجر قدر

. ملعترض يف األفق مينه ويسرة، وهبذا جاءت األخبار ومضت عليه األمصارذلك الفجر ا: اإلمساك، فقال اجلمهور
ال يغرنكم من : " روى مسلم عن مسرة بن جندب رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

. ضايعين معتر: وحكاه محاد بيديه قال" . سحوركم أذان بالل وال بياض األفق املستطيل هكذا حىت يستطري هكذا
ولكن الذي  -ومجع أصابعه مث نكسها إىل األرض  -إن الفجر ليس الذي يقول هكذا : "ويف حديث ابن مسعود



وروى الدارقطين عن عبدالرمحن بن عباس أنه بلغه أن " . ووضع املسبحة على املسبحة ومد يديه -يقول هكذا 
  رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

ذنب السرحان فإنه ال حيل شيئا وال حيرمه وأما املستطيل الذي عارض األفق ففيه  مها فجران فأما الذي كأنه: "قال
ذلك بعد طلوع الفجر وتبينه يف الطرق والبيوت، روي ذلك : هذا مرسل وقالت طائفة" حتل الصالة وحيرم الطعام

مساك جيب بتبيني عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وعطاء بن أيب رباح واألعمش سليمان وغريهم أن اإل
مل يكن يعدون الفجر فجركم إمنا كانوا يعدون الفجر الذي : وقال مسروق. الفجر يف الطرق وعلى رؤوس اجلبال

أي ساعة تسحرت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه : وروى النسائي عن عاصم عن زر قال قلنا حلذيفة. ميأل البيوت
كلوا : "وروى الدارقطين عن طلق بن علي أن نيب اللّه قال" . هو النهار إال أن الشمس مل تطلع: "وسلم؟ قال

قيس بن طلق ليس : قال الدارقطين" . وأشربوا وال يغرنكم الساطع املصعد وكلوا واشربوا حىت يعرض لكم األمحر
 النهار، والذي قادهم إىل هذا الصوم إمنا هو يف: قال الطربي. هذا مما تفرد به أهل اليمامة: وقال أبو داود. بالقوي

وتفسري رسول اللّه . والنهار عندهم من طلوع الشمس، وآخره غروهبا، وقد مضى اخلالف يف هذا بني اللغويني
". أياما معدودات"الفيصل يف ذلك، وقوله " إمنا هو سواد الليل وبياض النهار: "صلى اللّه عليه وسلم ذلك بقوله

من مل يبيت الصيام قبل طلوع : " صلى اللّه عليه وسلم قالوروى الدارقطين عن عائشة رضي اللّه عنها عن النيب
وروي عن حفصة . تفرد به عبداهللا بن عباد عن املفضل بن فضالة هبذا اإلسناد، وكلهم ثقات" . الفجر فال صيام له

بكر وهو من رفعه عبداهللا بن أيب " . من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له: "أن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال
ففي هذين احلديثني دليل على ما قاله اجلمهور يف الفجر، ومنع . الثقات الرفعاء، وروي عن حفصة مرفوعا من قوهلا

  :من الصيام دون نية قبل الفجر، خالفا لقول أيب حنيفة، وهي
إن : ، فكيف يقالوذلك أن الصيام من مجلة العبادات فال يصح إال بنية، وقد وقتها الشارع قبل الفجر: الثامنة

  األكل والشرب بعد الفجر جائز وروى البخاري ومسلم عن

وكان رجال " من الفجر"ومل ينزل } َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ اَألبَْيُض ِمَن الَْخْيِط اَألسَْوِد{نزلت : سهل بن سعد قال
وال يزال يأكل ويشرب حىت يتبني له إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم يف رجليه اخليط األبيض واخليط األسود، 

يا : وعن عدي بن حامت قال قلت. فعلموا أنه إمنا يعين بذلك بياض النهار" من الفجر"رؤيتهما، فأنزل اللّه بعد 
مث  -إنك لعريض القفا إن أبصرت اخليطني : "رسول اللّه، ما اخليط األبيض من اخليط األسود أمها اخليطان؟ قال

ومسي الفجر خيطا ألن ما يبدو من البياض يرى . أخرجه البخاري" . د الليل وبياض النهارال بل هو سوا -قال 
  :قال الشاعر. ممتدا كاخليط

  واخليط األسود جنح الليل مكتوم... اخليط األبيض ضوء الصبح منفلق 
له الشق، والفجر مصدر فجرت املاء أفجره فجرا إذا جرى وانبعث، وأص. واخليط يف كالمهم عبارة عن اللون

فجرا النبعاث ضوئه، وهو أول بياض النهار الظاهر : فلذلك قيل للطالع من تباشري ضياء الشمس من مطلعها
  :قال أبو دواد اإليادي. املستطري يف األفق املنتشر، تسميه العرب اخليط األبيض، كما بينا

  والح من الصبح خيط أنارا... فلما أضاءت لنا سدفة 
  :وقال آخر
  وسدف الليل البهيم ساتره... دو وبدت تباشره قد كاد يب



  :انصدع الفجر، قال بشر بن أيب خازم أو عمرو بن معد يكرب: وقد تسميه أيضا الصديع، ومنه قوهلم
  كأن بياض لبته صديع... ترى السرحان مفترشا يديه 

  :وشبهه الشماخ مبفرق الرأس فقال
  الدهني أشق كمفرق الرأس... إذا ما الليل كان الصبح فيه 

  :قال الشاعر. هذا كفلق الصبح، وكانبالج الفجر، وتباشري الصبح: ويقولون يف األمر الواضح
  وابن ذكاء كامن يف كفر... فوردت قبل انبالج الفجر 

، جعل اللّه جل ذكره الليل ظرفا لألكل والشرب واجلماع} ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ{: قوله تعاىل: التاسعة
فال جيوز يف اليوم شيء مما أباحه بالليل إال ملسافر أو . والنهار ظرفا للصيام، فبني أحكام الزمانني وغاير بينهما

فمن أفطر يف رمضان من غري من ذكر فال خيلو إما أن يكون عامدا أو ناسيا، فإن كان . مريض، كما تقدم بيانه
شرب أو مجاع فعليه القضاء والكفارة، ملا رواه مالك يف  من أفطر يف رمضان عامدا بأكل أو: األول فقال مالك

أن " موطئه، ومسلم يف صحيحه عن أيب هريرة أن رجال أفطر يف رمضان فأمره رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 
وقال الشافعي . وهبذا قال الشعيب. احلديث" يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكينا

جاء رجل إىل رسول اللّه صلى : إن هذه الكفارة إمنا ختتص مبن أفطر باجلماع، حلديث أيب هريرة أيضا قال :وغريه
. احلديث..." وقعت على امرأيت يف رمضان: قال" وما أهلكك: "هلكت يا رسول اللّه قال: اهللا عليه وسلم فقال

هي واحدة، وهذا : على القضية األوىل فقالواومحلوا هذه القضية . وفيه ذكر الكفارة على الترتيب، أخرجه مسلم
غري مسلم به بل مها قضيتان خمتلفتان، ألن مساقهما خمتلف، وقد علق الكفارة على من أفطر جمردا عن القيوم فلزم 

وهبذا قال مالك وأصحابه واألوزاعي وإسحاق وأبو ثور والطربي وابن املنذر، وروي ذلك عن عطاء يف . مطلقا
ترك االستفصال مع تعارض األحوال يدل على : ويلزم الشافعي القول به فإنه يقول. سن والزهريرواية، وعن احل
  .وأوجب الشافعي عليه مع القضاء العقوبة النتهاك حرمة الشهر. مهوم احلكم
واختلفوا أيضا فيما جيب على املرأة يطؤها زوجها يف شهر رمضان، فقال مالك وأبو يوسف وأصحاب : العاشرة
  ليس عليها: وقال الشافعي. عليها مثل ما على الزوج :الرأي

إال كفارة واحدة، وسواء طاوعته أو أكرهها، ألن النيب صلى اللّه عليه وسلم أجاب السائل بكفارة واحدة ومل 
. إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة، وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة ال غري: وروي عن أيب حنيفة. يفصل

  .عليه كفارتان، وهو حتصيل مذهبه عند مجاعة أصحابه: وقال مالك. حنون بن سعيد املالكيوهو قول س
ليس : واختلفوا أيضا فيمن جامع ناسيا لصومه أو أكل، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق: احلاديةعشرة

لقضاء وال كفارة، وروي مثل عليه ا: وقال مالك والليث واألوزاعي. عليه يف الوجهني شيء، ال قضاء وال كفارة
وقال قوم من أهل . مثل هذا ال ينسى: وقد روي عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامع، وقال. ذلك عن عطاء

سواء وطئ ناسيا أو عامدا فعليه القضاء والكفارة، وهو قول ابن املاجشون عبدامللك، وإليه ذهب أمحد بن : الظاهر
  .ال شيء عليه: قال ابن املنذر.  يفرق فيه بني الناسي والعامدحنبل، ألن احلديث املوجب للكفارة مل

إذا أكل ناسيا فظن أن ذلك قد فطّره فجامع عامدا : قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: الثانية عشرة
ن كان قاصدا عليه القضاء والكفارة إ: وقيل يف املذهب. وبه نقول: قال ابن املنذر. أن عليه القضاء وال كفارة عليه
وقد كان جيب على أصل مالك أال يكفر، ألن من أكل ناسيا فهو : قال أبو عمر. هلتك حرمة صومه جرأة وهتاونا



  .ليس مبفطر كل من أكل ناسيا لصومه: وعند غري مالك. عنده مفطر يقضي يومه ذلك، فأي حرمة هتك وهو مفطر
ناسيا فال قضاء عليه وإن صومه تام، حلديث أيب  إن من أكل أو شرب: وهو الصحيح، وبه قال اجلمهور: قلت

إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإمنا هو رزق ساقه اللّه : "هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
إسناد : وقال. أخرجه الدارقطين" . وليتم صومه فإن اللّه أطعمه وسقاه -يف رواية  -تعاىل إليه وال قضاء عليه 

  مسعت أبا عبداهللا يسأل عمن أكل ناسيا يف رمضان،: قال أبو بكر األثرم. ح وكلهم ثقاتصحي

وزعموا أن مالكا يقول عليه القضاء : مث قال أبو عبداهللا مالك. ليس عليه شيء على حديث أيب هريرة: قال
" يتم صومه: "ب ناسياال شيء عليه، لقول النيب صلى اللّه عليه وسلم ملن أكل أو شر: وقال ابن املنذر. وضحك

  .فأمته فهو صوم تام كامل" يتم صومه"وإذا قال 
واللّه  -وإذا كان من أفطر ناسيا ال قضاء عليه وصومه صوم تام فعليه إذا جامع عامدا القضاء والكفارة : قلت

تام ال يقع فيه  املطلوب منه صيام يوم: وقد احتج علماؤنا على إجياب القضاء بأن قالوا. كمن مل يفطر ناسيا -أعلم 
وهذا مل يأت به على التمام فهو باق عليه، ولعل احلديث يف صوم } ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ{: خرم، لقوله تعاىل
فلم " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه: "وقد جاء يف صحيحي البخاري ومسلم. التطوع خلفته

لذي تعرض له سقوط املؤاخذة واألمر مبضيه على صومه وإمتامه، هذا إن كان يذكر قضاء وال تعرض له، بل ا
: وأما صوم التطوع فال قضاء فيه ملن أكل ناسيا، لقوله صلى اهللا عليه وسلم. واجبا فدل على ما ذكرناه من القضاء

  " .ال قضاء عليه"
اه، وقد جاء بالنص الصريح هذا ما احتج به علماؤنا وهو صحيح، لوال ما صح عن الشارع ما ذكرن: قلت

من أفطر يف شهر رمضان ناسيا فال قضاء : "الصحيح وهو ما رواه أبو هريرة عن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال
تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن األنصاري، فزال االحتمال وارتفع : أخرجه الدارقطين وقال" عليه وال كفارة

  .كمالاإلشكال، واحلمد هللا ذي اجلالل وال
ما بني سبحانه حمظورات الصيام وهي األكل والشرب واجلماع، ومل يذكر املباشرة اليت هي اتصال : الثالثة عشرة

البشرة بالبشرة كالقبلة واجلسة وغريها، دل ذلك على صحة صوم من قبل وباشر، ألن فحوى الكالم إمنا يدل 
لة فيه على غريها بل هو موقوف على الدليل، ولذلك شاع على حترمي ما أباحه الليل وهو األشياء الثالثة، وال دال

يكره ملن ال يأمن على نفسه وال : قال علماؤنا. االختالف فيه، واختلف علماء السلف فيه، فمن ذلك املباشرة
  روى مالك عن نافع أن عبداهللا بن عمر رضي اللّه عنهما كان. ميلكها، لئال يكون سببا إىل ما يفسد الصوم

خوف ما حيدث عنهما، فإن قبل وسلم فال جناح عليه،  -واللّه أعلم  -لقبلة واملباشرة للصائم، وهذا ينهي عن ا
وممن . كان النيب صلى اللّه عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم: وروى البخاري عن عائشة قالت. وكذلك إن باشر

بن مسعود أنه يقضي يوما مكانه، واحلديث وقد روي عن ا. كره القبلة للصائم عبداهللا بن مسعود وعروة بن الزبري
وال أعلم أحدا رخص فيها ملن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه، فإن قبل فأمىن : قال أبو عمر. حجة عليهم

ليس ملن : فعليه القضاء وال كفارة، قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري واحلسن والشافعي، واختاره ابن املنذر وقال
من قبل فأمذى أو : وقال أمحد. ولو قبل فأمذى مل يكن عليه شيء عندهم: قال أبو عمر. الكفارة حجةأوجب عليه 

وروى ابن القاسم عن مالك فيمن قبل . أمىن فعليه القضاء وال كفارة عليه، إال على من جامع فأوجل عامدا أو ناسيا
قال القاضي أبو . عنه ال قضاء عليه حىت ميذي وروى ابن وهب. أو باشر فأنعظ ومل خيرج منه ماء مجلة عليه القضاء



وإن كان منيا فهل تلزمه الكفارة مع القضاء، فال خيلو أن يكون قبل . واتفق أصحابنا على أنه ال كفارة عليه: حممد
قبلة واحدة فأنزل، أو قبل فالتذ فعاود فأنزل، فإن كان قبل قبلة واحدة أو باشر أو ملس مرة فقال أشهب 

. يكفر يف ذلك كله، إال يف النظر فال كفارة عليه حىت يكرر: وقال ابن القاسم. كفارة عليه حىت يكررال : وسحنون
احلسن البصري : وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا قبل أو باشر أو العب امرأته أو جامع دون الفرج فأمىن

أن اللمس والقبلة واملباشرة : قول أشهبوحجة . وعطاء وابن املبارك وأبو ثور وإسحاق، وهو قول مالك يف املدونة
ليست تفطر يف نفسها، وإمنا يبقى أن تؤول إىل األمر الذي يقع به الفطر، فإذا فعل مرة واحدة مل يقصد اإلنزال 

وإفساد الصوم فال كفارة عليه كالنظر إليها، وإذا كرر ذلك فقد قصد إفساد صومه فعليه الكفارة كما لو تكرر 
واألصل أنه ال جتب الكفارة . واتفق مجيعهم يف اإلنزال عن النظر أن ال كفارة عليه إال أن يتابع: يقال اللخم. النظر

إال على من قصد الفطر وانتهاك حرمة الصوم، فإذا كان ذلك وجب أن ينظر إىل عادة من نزل به ذلك، فإذا كان 
  ة ينزل،مر: ذلك شأنه أن ينزل عن قبلة أو مباشرة مرة، أو كانت عادته خمتلفة

وإن كانت عادته السالمة . ومرة ال ينزل، رأيت عليه الكفارة، ألن فاعل ذلك قاصد النتهاك صومه أو متعرض له
فقدر أن كان منه خالف العادة مل يكن عليه كفارة، وقد حيتمل قول مالك يف وجوب الكفارة، ألن ذلك ال جيري 

هب األمر على الغالب من الناس أهنم يسلمون من ذلك، ومحل أش. إال ممن يكون ذلك طبعه واكتفي مبا ظهر منه
  .وقوهلم يف النظر دليل على ذلك

فإن نظر نظرة واحدة "ما حكاه من االتفاق يف النظر وجعله أصال ليس كذلك، فقد حكى الباجي يف املنتقى : قلت
وهو الصحيح عندي، ألنه : يقال الباج. عليه القضاء والكفارة: يقصد هبا اللذة فأنزل فقد قال الشيخ أبو احلسن

وقال جابر بن زيد والثوري ". إذا قصد هبا االستمتاع كانت كالقبلة وغري ذلك من أنواع االستمتاع، واللّه أعلم
. فال قضاء عليه وال كفارة، قاله ابن املنذر: والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي فيمن ردد النظر إىل املرأة حىت أمىن

املدنية ابن نافع عن مالك أنه إن نظر إىل امرأة متجردة فالتذ فأنزل عليه القضاء دون  وروى يف: قال الباجي
  .الكفارة

وقال القاضي أبو بكر بن . واجلمهور من العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب: الرابعة عشرة
األمر على أن من أصبح جنبا فإن صومه وذلك جائز إمجاعا، وقد كان وقع فيه بني الصحابة كالم مث استقر : "العريب
  ".صحيح
من أصبح جنبا فال صوم له، أخرجه : أما ما ذكر من وقوع الكالم فصحيح مشهور، وذلك قول أيب هريرة: قلت

وقد . واللّه ما أنا قلته، حممد صلى اللّه عليه وسلم واللّه قاله: ويف كتاب النسائي أنه قال ملا روجع. املوطأ وغريه
. رجوعه عنها، وأشهر قوليه عند أهل العلم أنه ال صوم له، حكاه ابن املنذر، وروي عن احلسن بن صاحل اختلف يف

  إذا علم جبنابته مث نام حىت يصبح فهو مفطر، وإن مل يعلم حىت أصبح: وعن أيب هريرة أيضا قول ثالث قال

نخعي أن ذلك جيزي يف التطوع وروي عن احلسن وال. فهو صائم، روي ذلك عن عطاء وطاوس وعروة بن الزبري
  .ويقضى يف الفرض

فهذه أربعة أقوال للعلماء فيمن أصبح جنبا، والصحيح منها مذهب اجلمهور، حلديث عائشة رضي اللّه عنها : قلت
وعن عائشة رضي . وأم سلمة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يصبح جنبا من مجاع غري احتالم مث يصوم

كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يدركه الفجر يف رمضان وهو جنب من غري احتالم فيغتسل : تاللّه عنها قال



اآلية، فإنه ملا مد } فَاآلنَ بَاِشُروُهنَّ{: وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعاىل. ويصوم، أخرجهما البخاري ومسلم
وقد . ه وهو جنب، وإمنا يتأتى الغسل بعد الفجرإباحة اجلماع إىل طلوع الفجر فبالضرورة يعلم أن الفجر يطلع علي

عليه القضاء ألنه : وقال املزين. ولو كان الذكر داخل املرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه ال قضاء عليه: قال الشافعي
  .من متام اجلماع، واألول اصح ملا ذكرنا، وهو قول علمائنا

ترك التطهر حىت تصبح، فجمهورهم على وجوب الصوم واختلفوا يف احلائض تطهر قبل الفجر وت: اخلامسة عشرة
إذا طهرت : وقال عبدامللك. عليها وإجزائه، سواء تركته عمدا أو سهوا كاجلنب، وهو قول مالك وابن القاسم

احلائض قبل الفجر فأخرت غسلها حىت طلع الفجر فيومها يوم فطر، ألهنا يف بعضه غري طاهرة، وليست كاجلنب 
: وقال األوزاعي. هكذا ذكره أبو الفرج يف كتابه عن عبدامللك. نقض الصوم، واحليضة تنقضهألن االحتالم ال ي

وذكر ابن اجلالب عن عبدامللك أهنا إن طهرت قبل الفجر يف وقت ميكنها فيه . تقضي ألهنا فرطت يف االغتسال
فيه الغسل مل جيز  الغسل ففرطت ومل تغتسل حىت أصبحت مل يضرها كاجلنب، وإن كان الوقت ضيقا ال تدرك

: وقال حممد بن مسلمة يف هذه. صومها ويومها يوم فطر، وقاله مالك، وهي كمن طلع عليها الفجر وهي حائض
وروي عنه أنه شذ فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففرطت وتوانت . تصوم وتقضي، مثل قول األوزاعي

  .الكفارة مع القضاء -وتأخرت حىت تصبح 

طهرت املرأة ليال يف رمضان فلم تدر أكان ذلك قبل الفجر أو بعده، صامت وقضت ذلك وإذا  -السادسة عشرة
  .اليوم احتياطا، وال كفارة عليها

من حديث ثوبان وحديث " . أفطر احلاجم واحملجوم: "روي عن النيب صلى اللّه عليه وسلم أنه قال -السابعة عشرة
سحاق، وصحح أمحد حديث شداد بن أوس، وصحح شداد بن أوس وحديث رافع بن خديج، وبه قال أمحد وإ

ال قضاء عليه، إال أنه يكره له ذلك من : وقال مالك والشافعي والثوري. علي بن املديين حديث رافع بن خديج
أكنتم تكرهون احلجامة للصائم؟ قال ال، إال من أجل : ويف صحيح مسلم من حديث أنس أنه قيل له. أجل التغرير

أن رسول اللّه صلى اللّه "حديث شداد ورافع وثوبان عندنا منسوخ حبديث ابن عباس : وقال أبو عمر. الضعف
ألن يف حديث شداد بن أوس وغريه أنه صلى اللّه عليه وسلم مر عام الفتح على " عليه وسلم احتجم صائما حمرما

صلى اللّه عليه وسلم  واحتجم هو" . أفطر احلاجم واحملجوم: "رجل حيتجم لثمان عشره ليلة خلت من رمضان فقال
عام حجة الوداع وهو حمرم صائم، فإذا كانت حجته صلى اللّه عليه وسلم عام حجة الوداع فهي ناسخة ال حمالة، 

  .ألنه صلى اللّه عليه وسلم مل يدرك بعد ذلك رمضان، ألنه تويف يف ربيع األول، صلى اللّه عليه وسلم
غاية، فإذا " إىل"و. أمر يقتضي الوجوب من غري خالف} ا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِثُمَّ أَِتمُّو{: قوله تعاىل -الثامنة عشرة

اشتريت الفدان إىل حاشيته، أو اشتريت منك من هذه : كان ما بعدها من جنس ما قبلها داخل يف حكمه، كقولك
يت الفدان إىل الدار، اشتر: خبالف قولك. واملبيع شجر، فإن الشجرة داخلة يف املبيع -الشجرة إىل هذه الشجرة 

فشرط تعاىل متام الصوم حىت يتبني الليل، كما جوز األكل حىت . فإن الدار ال تدخل يف احملدود إذ ليست من جنسه
  .يتبني النهار

ومن متام الصوم استصحاب النية دون رفعها، فإن رفعها يف بعض النهار ونوى الفطر إال أنه مل  -التاسعة عشرة 
وال خيرجه من : ويف كتاب ابن حبيب أنه على صومه، قال. له يف املدونة مفطرا وعليه القضاءيأكل ومل يشرب فجع

  .الصوم إال اإلفطار بالفعل وليس بالنية
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

إمنا يكفر من بيت الفطر، فأما من نواه يف هناره فال يضره، وإمنا يقضي : وقال سحنون. عليه القضاء والكفارة: وقيل
  .هذا حسن: قلت. استحسانا
وقد : قال ابن العريب. إذا تبني الليل سن الفطر شرعا، أكل أو مل يأكل} إِلَى اللَّْيلِ{: قوله تعاىل -شرين املوفية ع

سئل اإلمام أبو إسحاق الشريازي عن رجل حلف بالطالق ثالثا أنه ال يفطر على حار وال بارد، فأجاب أنه بغروب 
إذا جاء الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد : "سلمالشمس مفطر ال شيء عليه، واحتج بقوله صلى اللّه عليه و

وما . ال بد أن يفطر على حار أو بارد: وسئل عنها اإلمام أبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل فقال" . أفطر الصائم
  .أجاب به اإلمام أبو إسحاق أوىل، ألنه مقتضى الكتاب والسنة

لغيم أو غريه فأفطر مث ظهرت الشمس فعليه القضاء يف قول فإن ظن أن الشمس قد غابت  -احلادية والعشرون 
أفطرنا على عهد رسول اللّه صلى اللّه : ويف البخاري عن أمساء بنت أيب بكر رضي اللّه عنهما قالت. أكثر العلماء

يف  قال عمر يف املوطأ. ال بد من قضاء؟: فأمروا بالقضاء، قال: عليه وسلم يوم غيم مث طلعت الشمس، قيل هلشام
ال قضاء عليه، وبه قال احلسن : وروي عن عمر أنه قال. اخلطب يسري، وقد اجتهدنا يف الوقت يريد القضاء: هذا

يرد هذا القول، } إِلَى اللَّْيلِ{: وقول اللّه تعاىل. ال قضاء عليه كالناسي، وهو قول إسحاق وأهل الظاهر: البصري
  .واللّه أعلم

. شاك يف غروهبا كفر مع القضاء، قال مالك إال أن يكون األغلب عليه غروهبا فإن أفطر وهو -الثانية والعشرون 
ومن شك عنده يف طلوع الفجر لزمه الكف عن األكل، فإن أكل مع شكه فعليه القضاء كالناسي، مل خيتلف يف 

. ال ابن املنذرومن أهل العلم باملدينة وغريها من ال يرى عليه شيئا حىت يتبني له طلوع الفجر، وبه ق. ذلك قوله
وقد ظن قوم أنه إذا أبيح له الفطر إىل أول الفجر فإذا أكل على ظن أن الفجر مل يطلع فقد : وقال الكيا الطربي

  أكل بإذن الشرع يف وقت جواز األكل فال قضاء عليه، كذلك قال جماهد وجابر

ان فأكل مث بان أنه من رمضان، وال خالف يف وجوب القضاء إذا غم عليه اهلالل يف أول ليلة من رمض. بن زيد
  .وكذلك األسري يف دار احلرب إذا أكل ظنا أنه من شعبان مث بان خالفه. والذي حنن فيه مثله
. فيه ما يقتضي النهي عن الوصال، إذ الليل غاية الصيام، وقالته عائشة} إِلَى اللَّْيلِ{: قوله تعاىل -الثالثة والعشرون 

صل عبداهللا بن الزبري وإبراهيم التيمي وأبو اجلوزاء وأبو احلسن الدينوري وهذا موضع اختلف فيه، فمن وا
وكانت تيبس : كان ابن الزبري يواصل سبعا، فإذا أفطر شرب السمن والصرب حىت يفتق أمعاءه، قال. وغريهم
اهر القرآن وظ. وكان أبو اجلوزاء يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قبض على ذراع الرجل الشديد حلطمها. أمعاؤه

إذا غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر : " والسنة يقتضي املنع، قال صلى اللّه عليه وسلم
وهنى عن الوصال، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل . خرجه مسلم من حديث عبداهللا بن أيب أوىف" . الصائم

أخرجه مسلم عن . كاملنكل هلم حني أبوا أن ينتهوا" اهلالل لزدتكملو تأخر : "هبم يوما مث يوما مث رأوا اهلالل فقال
وقال . خرجه مسلم أيضا" . لو مد لنا الشهر لواصلنا وصاال يدع املتعمقون تعمقهم: "ويف حديث أنس. أيب هريرة



على كراهية و. تأكيدا يف املنع هلم منه، وأخرجه البخاري" إياكم والوصال إياكم والوصال: " صلى اللّه عليه وسلم
وقد حرمه بعضهم ملا فيه من خمالفة . مجهور العلماء -ملا ذكرنا وملا فيه من ضعف القوى وإهناك األبدان  -الوصال 

إن فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة : "الظاهر والتشبه بأهل الكتاب، قال صلى اللّه عليه وسلم
عن أيب سعيد اخلدري أنه مسع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ويف البخاري . خرجه مسلم وأبو داود" . السحر
لست : "فإنك تواصل يا رسول اللّه؟ قال: قالوا" ال تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حىت السحر: "يقول

وصال ملن وهذا إباحة لتأخري الفطر إىل السحر، وهو الغاية يف ال: قالوا" . كهيئتكم إين أبيت يل مطعم وساق يسقيين
  أراده، ومنع من اتصال يوم بيوم، وبه قال أمحد

إمنا كان النهي عن الوصال ألهنم كانوا : واحتج من أجاز الوصال بأن قال. وإسحاق وابن وهب صاحب مالك
حديثي عهد باإلسالم، فخشي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يتكلفوا الوصال وأعلى املقامات فيفتروا أو 

وكان هو يلتزم يف خاصة . ا كان أنفع منه من اجلهاد والقوة على العدو، ومع حاجتهم يف ذلك الوقتيضعفوا عم
نفسه الوصال وأعلى مقامات الطاعات، فلما سألوه عن وصاهلم أبدى هلم فارقا بينه وبينهم، وأعلمهم أن حالته يف 

فلما كمل اإلميان يف قلوهبم واستحكم يف  " .لست مثلكم إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين: "ذلك غري حاالهتم فقال
صدورهم ورسخ، وكثر املسلمون وظهروا على عدوهم، واصل أولياء اللّه وألزموا أنفسهم أعلى املقامات واللّه 

  .أعلم
ترك الوصال مع ظهور اإلسالم وقهر األعداء أوىل، وذلك أرفع الدرجات وأعلى املنازل واملقامات، والدليل : قلت

وأن الليل ليس بزمان صوم شرعي، حىت لو شرع إنسان فيه الصوم بنية ما أثيب عليه، والنيب . ذكرناه على ذلك ما
إنك تواصل، فأخرب أنه يطعم : صلى اللّه عليه وسلم ما أخرب عن نفسه أنه واصل، وإمنا الصحابة ظنوا ذلك فقالوا

إن ذلك حممول على ما : وقيل. اجلنة وشراهباأنه صلى اللّه عليه وسلم يؤتى بطعام : وظاهر هذه احلقيقة. ويسقى
مث ملا . يرد على قلبه من املعاين واللطائف، وإذا احتمل اللفظ احلقيقة واجملاز فاألصل احلقيقة حىت يرد دليل يزيلها

أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل هبم وهو على عادته كما أخرب عن نفسه، وهم على عادهتم حىت يضعفوا ويقل 
وأيضا لو . وهذه حقيقة التنكيل حىت يدعوا تعمقهم وما أرادوه من التشديد على أنفسهم.  يواصلواصربهم فال

املعىن لكان مفطرا حكما، كما أن من اغتاب يف صومه أو شهد بزور " أطعم وأسقى: " تنزلنا على أن املراد بقوله
قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن من مل يدع : " مفطر حكما، وال فرق بينهما، قال صلى اللّه عليه وسلم

وباللّه . وعلى هذا احلد ما واصل النيب صلى اللّه عليه وسلم وال أمر به، فكان تركه أوىل" . يدع طعامه وشرابه
  .التوفيق

ويستحب للصائم إذا أفطر أن يفطر على رطبات أو مترات أو حسوات من املاء، ملا رواه أبو : الرابعة والعشرون
  كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: د عن أنس قالداو

. يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن مل تكن رطبات فعلى مترات، فإن مل تكن مترات حسا حسوات من ماء
كان النيب صلى اللّه عليه وسلم : وروى الدارقطين عن ابن عباس قال. إسناد صحيح: وأخرجه الدارقطين وقال فيه

وعن ابن عمر قال كان رسول " . لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم": إذا أفطر قال
خرجه أبو " . ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اللّه: "اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول إذا أفطر

: بن ماجة عن عبداهللا بن الزبري قالوروى ا. تفرد به احلسني بن واقد إسناده حسن: وقال الدارقطين. داود أيضا



أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار : " أفطر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال
من : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: وروي أيضا عن زيد بن خالد اجلهين قال" . وصلت عليكم املالئكة
وروي أيضا عن عبداهللا بن عمرو بن العاص " . جرهم من غري أن ينقص من أجورهم شيئافطر صائما كان له مثل أ

مسعت : قال ابن أيب مليكة" . إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد: "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: قال
ويف صحيح مسلم . يلاللهم إين أسألك برمحتك اليت وسعت كل شيء أن تغفر : عبداهللا بن عمرو يقول إذا أفطر
  " .للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه: "عن النيب صلى اللّه عليه وسلم

ويستحب له أن يصوم من شوال ستة أيام، ملا رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن : اخلامسة والعشرون
من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال : "اهللا صلى اهللا عليه وسلمماجة عن أيب أيوب األنصاري قال قال رسول 

هذا حديث حسن صحيح من حديث سعد بن سعيد األنصاري املدين، وهو ممن مل خيرج له " كان له كصيام الدهر
م البخاري شيئا، وقد جاء بإسناد جيد مفسرا من حديث أيب أمساء الرحيب عن ثوبان موىل النيب صلى اللّه عليه وسل

جعل اللّه احلسنة بعشر أمثاهلا فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة : " أنه مسع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول
واختلف يف صيام هذه األيام، فكرهها مالك يف موطئه خوفا أن يلحق . رواه النسائي" . أيام بعد الفطر متام السنة

  أهل اجلهالة برمضان

. حىت أنه كان يف بعض بالد خراسان يقومون لسحورها على عادهتم يف رمضان ما ليس منه، وقد وقع ما خافه
  .واستحب صيامها الشافعي، وكرهه أبو يوسف. وروى مطرف عن مالك أنه كان يصومها يف خاصة نفسه

ىل أن اجلماع يفسد بني جل تعا} َوال ُتبَاِشُروُهنَّ وَأَْنُتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمسَاجِِد{: قوله تعاىل: السادسة والعشرون
وأمجع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك يف فرجها أنه مفسد العتكافه، . االعتكاف

فأما املباشرة من غري . عليه ما على املواقع أهله يف رمضان: واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك، فقال احلسن البصري
، وإن مل يقصد مل يكره، ألن عائشة كانت ترجل رأس رسول اللّه صلى اللّه مجاع فإن قصد هبا التلذذ فهي مكروهة

عليه وسلم وهو معتكف، وكانت ال حمالة متس بدن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيدها، فدل بذلك على أن 
أن املعتكف ال  وأمجعوا على: قال أبو عمر. املباشرة بغري شهوة غري حمظورة، هذا قول عطاء والشافعي وابن املنذر

إن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه، قال : واختلفوا فيما عليه إن فعل، فقال مالك والشافعي. يباشر وال يقبل
ال يفسد االعتكاف من الوطء إال ما يوجب احلد، واختاره املزين : وقال يف موضع آخر من مسائل االعتكاف. املزين

  .قياسا على أصله يف احلج والصوم
املالزمة، يقال عكف : واالعتكاف يف اللغة. مجلة يف موضع احلال} وَأَنُْتْم َعاِكفُونَ{: قوله تعاىل: والعشرونالسابعة 

  :قال الراجز. على الشيء إذا الزمه مقبال عليه
  عكف النبيط يلعبون الفنزجا

  :وقال الشاعر
  عكوف البواكي بينهن صريع... وظل بنات الليل حويل عكفا 

مالزمة طاعة : وهو يف عرف الشرع. ف مالزما للعمل بطاعة اللّه مدة اعتكافه لزمه هذا االسموملا كان املعتك
  خمصوصة يف وقت خمصوص على شرط خمصوص يف موضع



وأمجع العلماء على أنه ليس بواجب، وهو قربة من القرب ونافلة من النوافل عمل هبا رسول اللّه صلى . خمصوص
ه، ويلزمه إن ألزمه نفسه، ويكره الدخول فيه ملن خياف عليه العجز عن الوفاء اللّه عليه وسلم وأصحابه وأزواج

  .حبقوقه
} ِفي الَْمسَاجِِد{: أمجع العلماء على أن االعتكاف ال يكون إال يف املسجد، لقول اللّه تعاىل: الثامنة والعشرون

ساجد، وهو ما بناه نيب كاملسجد واختلفوا يف املراد باملساجد، فذهب قوم إىل أن اآلية خرجت على نوع من امل
احلرام ومسجد النيب صلى اللّه عليه وسلم ومسجد إيلياء، روي هذا عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن املسيب، فال 

ال اعتكاف إال يف مسجد جتمع فيه اجلمعة، ألن اإلشارة يف اآلية : وقال آخرون. جيوز االعتكاف عندهم يف غريها
املساجد، روي هذا عن علي بن أيب طالب وابن مسعود، وهو قول عروة واحلكم ومحاد  عندهم إىل ذلك اجلنس من

االعتكاف يف كل مسجد جائز، يروى : وقال آخرون. والزهري وأيب جعفر حممد بن علي، وهو أحد قويل مالك
م محل اآلية وحجته. هذا القول عن سعيد بن جبري وأيب قالبة وغريهم، وهو قول الشافعي وأيب حنيفة وأصحاهبما

على عمومها يف كل مسجد له إمام ومؤذن، وهو أحد قويل مالك، وبه يقول ابن علية وداود بن علي والطربي 
كل : "مسعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: وروى الدارقطين عن الضحاك عن حذيفة قال. وابن املنذر

  .والضحاك مل يسمع من حذيفة: طينقال الدارق" . مسجد له مؤذن وإمام فاالعتكاف فيه يصلح
هللا علّي اعتكاف ليلة لزمه اعتكاف : وأقل االعتكاف عند مالك وأيب حنيفة يوم وليلة، فإن قال: التاسعة والعشرون

وقال . من نذر اعتكاف ليلة فال شيء عليه: وقال سحنون. وكذلك إن نذر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة. ليلة ويوم
: قال الشافعي. إن نذر يوما فعليه يوم بغري ليلة، وإن نذر ليلة فال شيء عليه، كما قال سحنون: أبو حنيفة وأصحابه

  وقال بعض. أقله حلظة وال حد ألكثره: قال الشافعي. عليه ما نذر، إن نذر ليلة فليلة، وإن نذر يوما فيوما

وروي عن أمحد بن حنبل يف وعلى هذا القول فليس من شرطه صوم، . يصح االعتكاف ساعة: أصحاب أيب حنيفة
واحتجوا بأن اعتكاف رسول اللّه . أحد قوليه، وهو قول داود بن علي وابن علية، واختاره ابن املنذر وابن العريب

ولو نوى املعتكف يف رمضان . صلى اللّه عليه وسلم كان يف رمضان، وحمال أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغريه
ومعلوم أن ليل املعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة . ند مالك وأصحابهبصومه التطوع والفرض فسد صومه ع

النساء ما يلزمه يف هناره، وأن ليله داخل يف اعتكافه، وأن الليل ليس مبوضع صوم، فكذلك هناره ليس مبفتقر إىل 
عن ابن عمر وروي . ال يصح إال بصوم: وقال مالك وأبو حنيفة وأمحد يف القول اآلخر. الصوم، وإن صام فحسن

ال اعتكاف إال : ويف املوطأ عن القاسم بن حممد ونافع موىل عبداهللا بن عمر. وابن عباس وعائشة رضي اللّه عنهم
فإمنا ذكر اللّه االعتكاف مع : وقاال} ِفي الَْمَساجِِد{: إىل قوله} َوكُلُوا وَاْشَربُوا{: بصيام، لقول اللّه تعاىل يف كتابه

واحتجوا مبا رواه عبداهللا بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن . وعلى ذلك األمر عندنا: مالكقال حيىي قال . الصيام
: عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف يف اجلاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فسأل النيب صلى اللّه عليه وسلم فقال

وعن عائشة أن . و وهو ضعيفتفرد به ابن بديل عن عمر: وقال الدارقطين. أخرجه أبو داود" . اعتكف وصم"
تفرد به سويد بن عبدالعزيز عن سفيان : قال الدارقطين" . ال اعتكاف إال بصيام: "النيب صلى اللّه عليه وسلم قال

ليس من شرط الصوم عندنا أن يكون لالعتكاف، بل يصح أن : وقالوا. بن حسني عن الزهري عن عروة عن عائشة
ريه، فإذا نذره الناذر فإمنا ينصرف إىل مقتضاه يف أصل الشرع، وهذا كمن نذر يكون الصوم له ولرمضان ولنذر ولغ

  .صالة فإهنا تلزمه، ومل يكن عليه أن يتطهر هلا خاصة بل جيزئه أن يؤديها بطهارة لغريها



ان ك: "وليس للمعتكف أن خيرج من معتكفه إال ملا ال بد له منه، ملا روى األئمة عن عائشة قالت: املوفية ثالثني
  رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا اعتكف يدين إىل رأسه

وال خالف يف هذا بني األمة وال بني األئمة، . تريد الغائط والبول" فأرجله، وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان
عتكافه وال فإذا خرج املعتكف لضرورة وما ال بد له منه ورجع يف فوره بعد زوال الضرورة بىن على ما مضى من ا

واختلفوا يف خروجه ملا سوى ذلك، فمذهب مالك ما ذكرنا، . ومن الضرورة املرض البني واحليض. شيء عليه
يعود املريض ويشهد اجلنائز، وروي : وقال سعيد بن جبري واحلسن والنخعي. وكذلك مذهب الشافعي وأيب حنيفة

ال يعود : والتطوع، فقال يف االعتكاف الواجبوفرق إسحاق بني االعتكاف الواجب . عن علي وليس بثابت عنه
وقال . يشترط حني يبتدئ حضور اجلنائز وعيادة املرضى واجلمعة: املريض وال يشهد اجلنائز، وقال يف التطوع

واختلف فيه عن . يصح اشتراط اخلروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود اجلنائز وغري ذلك من حوائجه: الشافعي
ال يكون يف االعتكاف : وقال األوزاعي كما قال مالك. أرجو أال يكون به بأس: وقال مرةأمحد، فمنع منه مرة 

ال خيرج املعتكف من اعتكافه إال ملا ال بد له منه، وهو الذي كان النيب صلى اللّه عليه وسلم : قال ابن املنذر. شرط
  .خيرج له

خيرج للجمعة ويرجع إذا سلم، ألنه خرج إىل  :واختلفوا يف خروجه للجمعة، فقالت طائفة: احلادية والثالثون 
. ورواه ابن اجلهم عن مالك، وبه قال أبو حنيفة، واختاره ابن العريب وابن املنذر. فرض وال ينتقض اعتكافه

وإذ ا . ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف عشرة أيام أو نذر ذلك مل يعتكف إال يف املسجد اجلامع
خيرج إىل اجلمعة فيشهدها ويرجع مكانه : وقال عبدامللك. روج إىل اجلمعة وبطل اعتكافهاعتكف يف غريه لزمه اخل

  .ويصح اعتكافه
وأمجع العلماء على أن االعتكاف ليس بواجب . فعم} وَأَْنُتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمسَاجِِد{: وهو صحيح لقوله تعاىل: قلت

فرض على األعيان، ومىت اجتمع واجبان أحدمها آكد من وأنه سنة، وأمجع اجلمهور من األئمة على أن اجلمعة 
اآلخر قدم اآلكد، فكيف إذا اجتمع مندوب وواجب، ومل يقل بترك اخلروج إليها، فكان اخلروج إليها يف معىن 

  .حاجة اإلنسان

لطهارة املعتكف إذا أتى كبرية فسد اعتكافه، ألن الكبرية ضد العبادة، كما أن احلدث ضد ا: الثانية والثالثون
  .قاله ابن خويز منداد عن مالك. والصالة، وترك ما حرم اللّه تعاىل عليه أعلى منازل االعتكاف يف العبادة

كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى : "روى مسلم عن عائشة قالت: الثالثة والثالثون
وقت دخول املعتكف يف اعتكافه، فقال األوزاعي بظاهر  واختلف العلماء يف. احلديث..." الفجر مث دخل معتكفه

وقال أبو . هذا احلديث، وروي عن الثوري والليث بن سعد يف أحد قوليه، وبه قال ابن املنذر وطائفة من التابعني
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة . إمنا يفعل هذا من نذر عشرة أيام، فإن زاد عليها فقبل غروب الشمس: ثور

قال . إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر، دخل املسجد قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم: هبموأصحا
وبه قال أبو حنيفة وابن املاجشون عبدامللك، ألن أول ليلة . وكذلك كل من أراد أن يعتكف يوما أو أكثر: مالك

إذا قال هللا علّي يوم دخل قبل : فعيوقال الشا. أيام االعتكاف داخلة فيها، وأنه زمن لالعتكاف فلم يتبعض كاليوم
يدخل قبل : وقال الليث يف أحد قوليه وزفر. طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس، خالف قوله يف الشهر

وروي مثل ذلك عن أيب يوسف، وبه قال القاضي عبدالوهاب، وأن . طلوع الفجر، والشهر واليوم عندهم سواء



. التبع، بدليل أن االعتكاف ال يكون إال بصوم وليس الليل بزمن للصوم الليلة إمنا تدخل يف االعتكاف على سبيل
  .فثبت أن املقصود باالعتكاف هو النهار دون الليل

  .وحديث عائشة يرد هذه األقوال وهو احلجة عند التنازع، وهو حديث ثابت ال خالف يف صحته: قلت
يبيت ليلة الفطر يف املسجد حىت يغدو منه إىل  استحب مالك ملن اعتكف العشر األواخر أن: الرابعة والثالثون

خيرج إذا غابت الشمس، ورواه سحنون عن ابن القاسم، ألن : وقال الشافعي واألوزاعي. املصلى، وبه قال أمحد
  العشر يزول بزوال الشهر، والشهر ينقضي

يلة الفطر بطل إن ذلك على الوجوب، فإن خرج ل: وقال سحنون. بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان
وهذا يرده ما ذكرنا من انقضاء الشهر، ولو كان املقام ليلة الفطر من شرط صحة : وقال ابن املاجشون. اعتكافه

االعتكاف ملا صح اعتكاف ال يتصل بليلة الفطر، ويف اإلمجاع على جواز ذلك دليل على أن مقام ليلة الفطر 
افية من أحكام الصيام واالعتكاف الالئقة باآليات، فيها فهذه مجل ك. للمعتكف ليس شرطا يف صحة االعتكاف

  .ملمن اقتصر عليها كفاية، واللّه املوفق للهداية
إشارة إىل " فتلك"أي هذه األحكام حدود اللّه فال ختالفوها، } ِتلْكَ ُحُدودُ اللَِّه{: قوله تعاىل: اخلامسة والثالثون

املنع، ومنه مسي احلديد حديدا، ألنه مينع من وصول السالح إىل : دواحل. احلواجز: واحلدود. هذه األوامر والنواهي
. ومسي البواب والسجان حدادا، ألنه مينع من يف الدار من اخلروج منها، ومينع اخلارج من الدخول فيها. البدن

حلدود يف ومسيت حدود اللّه ألهنا متنع أن يدخل فيها ما ليس منها، وأن خيرج منها ما هو منها، ومنها مسيت ا
  .ومنه مسيت احلاد يف العدة، ألهنا متتنع من الزينة. املعاصي، ألهنا متنع أصحاهبا من العود إىل أمثاهلا

أي كما بني هذه احلدود يبني مجيع األحكام لتتقوا } كَذَِلكَ ُيَبيُِّن اللَُّه آَياِتِه ِللنَّاسِ{: قوله تعاىل: السادسة والثالثون
ترج يف حقهم، فظاهر ذلك عموم ومعناه خصوص فيمن } لََعلَُّهْم{و . المات اهلادية إىل احلقالع: واآليات. جماوزهتا

  .يسره اللّه للهدى، بداللة اآليات اليت تتضمن أن اللّه يضل من يشاء
كُلُوا فَرِيقاً ِمْن أَْموَالِ النَّاسِ بِاِألثْمِ َوأَنُْتمْ َوال َتأْكُلُوا أَمَْوالَكُْم َبْيَنكُْم بِالْبَاِطلِ وَُتْدلُوا بَِها إِلَى الُْحكَّامِ ِلَتأْ{ ١٨٨: اآلية

  }َتْعلَُمونَ
  :فيه مثاين مسائل

إنه نزل يف عبدان بن أشوع احلضرمي، ادعى ماال على امرئ : قيل} َوال َتأْكُلُوا أَْموَالَكُْم َبيَْنكُْم{: قوله تعاىل: األوىل
  ليه وسلم،القيس الكندي واختصما إىل النيب صلى اللّه ع

  .فأنكر امرؤ القيس وأراد أن حيلف فنزلت هذه اآلية، فكف عن اليمني وحكم عبدان يف أرضه ومل خياصمه
ال يأكل بعضكم مال بعض بغري : اخلطاب هبذه اآلية يتضمن مجيع أمة حممد صلى اللّه عليه وسلم، واملعىن: الثانية
قوق، وما ال تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة القمار واخلداع والغصوب وجحد احل: فيدخل يف هذا. حق

وال يدخل فيه الغنب يف . وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغي وحلوان الكاهن وأمثان اخلمور واخلنازير وغري ذلك
ال إىل وأضيفت األمو". النساء"البيع مع معرفة البائع حبقيقة ما باع ألن الغنب كأنه هبة، على ما يأيت بيانه يف سورة 

: وقال قوم]. ٨٥: البقرة[} َتقُْتلُونَ أَْنفَُسكُْم{: ضمري املنهي ملا كان كل واحد منهما منهيا ومنهيا عنه، كما قال
أي يف املالهي والقيان والشرب والبطالة، فيجيء ] ٢٩: النساء[} َوال َتأْكُلُوا أَمَْوالَكُمْ َبيَْنكُْم بِالْبَاِطلِ{املراد باآلية 
  .ضافة املال إىل ضمري املالكنيعلى هذا إ



من أخذ مال غريه ال على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل، ومن األكل بالباطل أن يقضي القاضي لك : الثالثة
وهذا إمجاع يف األموال، . وأنت تعلم أنك مبطل، فاحلرام ال يصري حالال بقضاء القاضي، ألنه إمنا يقضي بالظاهر

ضاؤه ينفذ يف الفروج باطنا، وإذا كان قضاء القاضي ال يغري حكم الباطن يف األموال يف وإن كان عند أيب حنيفة ق
إنكم ختتصمون إيل ولعل : "وروى األئمة عن أم سلمة قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. الفروج أوىل

أخيه شيئا فال يأخذه فإمنا  بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له على حنو مما أمسع فمن قطعت له من حق
. وعلى القول هبذا احلديث مجهور العلماء وأئمة الفقهاء" . فليحملها أو يذرها -يف رواية  -أقطع له قطعة من نار 

وهو نص يف أن حكم احلاكم على الظاهر ال يغري حكم الباطن، وسواء كان ذلك يف األموال والدماء والفروج، إال 
الفروج، وزعم أنه لو شهد شاهدا زور على رجل بطالق زوجته وحكم احلاكم  ما حكي عن أيب حنيفة يف

وكذلك لو تزوجها . بعد العدة -ممن يعلم أن القضية باطل  -بشهادهتما لعدالتهما عنده فإن فرجها حيل ملتزوجها 
  أحد الشاهدين جاز عنده، ألنه ملا حلت لألزواج يف الظاهر كان الشاهد وغريه

القاضي قطع عصمتها، وأحدث يف ذلك التحليل والتحرمي يف الظاهر والباطن مجيعا، ولوال ذلك سواء، ألن قضاء 
معلوم أن الزوجة إمنا وصلت إىل فراق زوجها باللعان الكاذب، الذي : واحتج حبكم اللعان وقال. ما حلت لألزواج

فمن قضيت له من : "ه عليه السالملو علم احلاكم كذهبا فيه حلدها وما فرق بينهما، فلم يدخل هذا يف عموم قول
  .احلديث..." حق أخيه شيئا فال يأخذه

وهذه اآلية متمسك كل مؤالف وخمالف يف كل حكم يدعونه ألنفسهم بأنه ال جيوز، فيستدل عليه بقوله : الرابعة
ال نسلم أنه باطل حىت تبينه : له فجوابه أن يقال]. ٢٩: النساء[} َوال َتأْكُلُوا أَْموَالَكُْم َبيَْنكُمْ بِالَْباِطلِ{: تعاىل

  .بالدليل، وحينئذ يدخل يف هذا العموم، فهي دليل على أن الباطل يف املعامالت ال جيوز، وليس فيها تعيني الباطل
بطل يبطل بطوال وبطالنا، ومجع الباطل : الذاهب الزائل، يقال: الباطل يف اللغة} بِالَْباِطلِ{: قوله تعاىل: اخلامسة
} ال يَأِْتيِه الَْباِطلُ{: وقوله تعاىل. وأبطل فالن إذا جاء بالباطل. وتبطل أي اتبع اللّهو. ألباطيل مجع البطولةوا. بواطل

] ٢٤: الشورى[} َوَيْمحُ اللَُّه الَْباِطلَ{: وقوله. هو إبليس، ال يزيد يف القرآن وال ينقص: قال قتادة] ٤٢: فصلت[
  .السحرة: يعين الشرك والبطلة

يعين الوديعة وما ال تقوم فيه بينة، عن ابن عباس : قيل. اآلية} وَُتْدلُوا بَِها إِلَى الُْحكَّامِ{: قوله تعاىل :السادسة
هو مال اليتيم الذي يف أيدي األوصياء، يرفعه إىل احلكام إذا طولب به ليقتطع بعضه وتقوم له : وقيل. واحلسن

أدىل الرجل : يقال. األحكام وتتركون ما علمتم أنه احلقتعملون ما يوجبه ظاهر : وقال الزجاج. الظاهر حجة
: ودالها. أرسلها: أدىل دلوه: حبجته أو باألمر الذي يرجو النجاح به، تشبيها بالذي يرسل الدلو يف البئر، يقال

إلدالء إىل ال جتمعوا بني أكل املال بالباطل وبني ا: واملعىن يف اآلية. أدل ودالء وديل: ومجع الدلو والدالء. أخرجها
وهو من قبيل ]. ٤٢: البقرة[} َوال َتلْبُِسوا الَْحقَّ بِالَْباِطلِ وََتكُْتُموا الَْحقَّ{: احلكام باحلجج الباطلة، وهو كقوله

  :وقيل. ال تأكل السمك وتشرب اللنب: قولك

وهذا : قال ابن عطية. داملعىن ال تصانعوا بأموالكم احلكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها، فالباء إلزاق جمر
تدلوا من إرسال : وأيضا فإن اللفظني متناسبان. القول يترجح، ألن احلكام مظنة الرشاء إال من عصم وهو األقل

  .الدلو، والرشوة من الرشاء، كأنه ميد هبا ليقضي احلاجة
وال "ويف مصحف أيب . رناتدلوا يف موضع جزم عطفا على تأكلوا كما ذك} وَُتْدلُوا بِهَا{: ويقوي هذا قوله: قلت



يف موضع نصب على " تدلوا: "وقيل. يف قراءة اجلماعة" تدلوا"بتكرار حرف النهي، وهذه القراءة تؤيد جزم " تدلوا
ترجع إىل األموال، وعلى القول " هبا"واهلاء يف قوله . مضمرة" أن"الظرف، والذي ينصب يف مثل هذا عند سيبويه 

والرشوة معروفة، . "يف الصحاح. ذكر، فقوي القول الثاين لذكر األموال، واللّه أعلماألول إىل احلجة ومل جير هلا 
طلب : واسترشى يف حكمه. أخذ الرشوة: وارتشى. والرشوة بالضم مثله، واجلمع ُرشى ورِشى، وقد رشاه يرشوه

  ".الرشوة عليه
  .فاحلكام اليوم عني الرشا ال مظنته، وال حول وال قوة إال باللّه: قلت
. أي قطعة وجزءا، فعرب عن الفريق بالقطعة والبعض} فَرِيقاً { . نصب بالم كي} ِلَتأْكُلُوا { : قوله تعاىل: لسابعة ا

لتأكلوا أموال فريق من : يف الكالم تقدمي وتأخري، التقدير: وقيل. القطعة من الغنم تشذ عن معظمها: والفريق
أي بطالن } وَأَنُْتْم َتْعلَُمونَ { . ي ذلك إمثا ملا كان اإلمث يتعلق بفاعلهمعناه بالظلم والتعدي، ومس} بِاإلثْمِ { . الناس

  .ذلك وإمثه، وهذه مبالغة يف اجلرأة واملعصية
. اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك، وأنه حمرم عليه أخذه: الثامنة 

إن املكلف ال يفسق إال بأخذ مائيت درهم وال يفسق بدون : من املعتزلة حيث قالواخالفا لبشر بن املعتمر ومن تابعه 
وخالفا البن اهلذيل حيث . إنه يفسق بأخذ عشرة دراهم وال يفسق بدوهنا: وخالفا البن اجلبائي حيث قال. ذلك
  يفسق بأخذ درهم فما: وخالفا لبعض قدرية البصرة حيث قال. يفسق بأخذ مخسة دراهم: قال

: وهذا كله مردود بالقرآن والسنة وباتفاق علماء األمة، قال صلى اللّه عليه وسلم. ق، وال يفسق مبا دون ذلكفو
  .احلديث، متفق على صحته" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"

الْبِرُّ بِأَنْ تَأُْتوا الُْبُيوَت ِمْن ظُُهورَِها َولَِكنَّ  َيسْأَلوَنَك َعنِ اَألِهلَِّة قُلْ ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاسِ وَالَْحجِّ َولَْيَس{ ١٨٩: اآلية
  }الْبِرَّ َمنِ اتَّقَى وَأُْتوا الُْبُيوَت ِمْن أَبَْوابَِها َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ

  :فيه أثنا عشرة مسألة
ه اليهود واعترضوا به على النيب صلى اللّه عليه وسلم، هذا مما سأل عن} َيسْأَلوَنَك َعنِ اَألِهلَِّة{: قوله تعاىل: األوىل 

يا رسول اللّه، إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن األهلة فما بال اهلالل يبدو دقيقا مث يزيد حىت : فقال معاذ
  .يستوي ويستدير، مث ينتقص حىت يعود كما كان؟ فأنزل اللّه هذه اآلية

املسلمني النيب صلى اللّه عليه وسلم عن اهلالل وما سبب حماقه وكماله إن سبب نزوهلا سؤال قوم من : وقيل
  .وخمالفته حلال الشمس، قال ابن عباس وقتادة والربيع وغريهم

األهلة مجع اهلالل، ومجع وهو واحد يف احلقيقة من حيث كونه هالال واحدا يف } َعنِ اَألِهلَِّة{: قوله تعاىل: الثانية 
ويريد باألهلة شهورها، وقد يعرب باهلالل عن الشهر .  آخر، فإمنا مجع أحواله من األهلةشهر، غري كونه هالال يف

  :حللوله فيه، كما قال
  والشهر مثل قالمة الظفر... أخوان من جند على ثقة 

ويطلق لفظ اهلالل لليلتني من آخر . مسي شهرا ألن األيدي تشهر باإلشارة إىل موضع الرؤية ويدلون عليه: وقيل
. هو هالل حىت حيجر ويستدير له كاخليط الرقيق: وقال األصمعي. لثالث من أوله: وقيل. هر، وليلتني من أولهالش
  بل هو هالل حىت يبهر بضوئه: وقيل



ومنه استهل . وإمنا قيل له هالل ألن الناس يرفعون أصواهتم باإلخبار عنه: قال أبو العباس. السماء، وذلك ليلة سبع
  :قال أبو كبري. واستهل وجهه فرحا وهتلل إذا ظهر فيه السرور. ته بصراخهالصيب إذا ظهرت حيا

  برقت كربق العارض املتهلل... وإذا نظرت إىل أسرة وجهه 
: ويقال أيضا. وأهل اهلالل واستهل على ما مل يسم فاعله: "قال اجلوهري. أهللنا اهلالل إذا دخلنا فيه: ويقال

أدخلناه فدخل، : أهللناه فهل، كما يقال: أهللنا عن ليلة كذا، وال يقال: يقالأهل و: استهل مبعىن تبني، وال يقال
  .أهل اهلالل واستهل وأهللنا اهلالل واستهللنا: ويقال: قال أبو نصر عبدالرحيم القشريي يف تفسريه": وهو قياسه

ل أو عند اهلالل، ففعل ذلك من حلف ليقضني غرميه أو ليفعلن كذا يف اهلالل أو رأس اهلال: قال علماؤنا: الثالثة 
  .ومجيع الشهور تصلح جلميع العبادات واملعامالت على ما يأيت. بعد رؤية اهلالل بيوم أو يومني مل حينث

تبيني لوجه احلكمة يف زيادة القمر ونقصانه، وهو زوال اإلشكال يف } قُلْ ِهَي َمَواِقيتُ ِللنَّاسِ َوالَْحجِّ{: قوله تعاىل
ت واإلميان واحلج والعدد والصوم والفطر ومدة احلمل واإلجارات واألكرية، إىل غري ذلك من اآلجال واملعامال
 َوَجَعلَْنا اللَّْيلَ َوالنَّهَاَر آَيَتْينِ فََمَحوَْنا آَيةَ اللَّْيلِ َوَجَعلَْنا آَيةَ النََّهارِ مُْبِصَرةً ِلَتْبَتغُوا{: ونظريه قوله احلق. مصاحل العباد

ُهوَ الَِّذي جََعلَ الشَّْمسَ {: وقوله. على ما يأيت] ١٢: اإلسراء[} رَبِّكُْم وَِلَتْعلَُموا َعَدَد السِّنَِني َوالِْحَساَبفَْضالً ِمْن 
وإحصاء األهلة أيسر من إحصاء ]. ٥: يونس[} ِضَياًء وَالْقََمَر ُنوراً َوقَدََّرُه َمَنازِلَ ِلَتْعلَُموا َعَددَ السِّنَِني وَالِْحسَاَب

  .ألياما
إن املساقاة جتوز إىل األجل اجملهول سنني غري : وهبذا الذي قررناه يرد على أهل الظاهر ومن قال بقوهلم: الرابعة 

معلومة، واحتجوا بأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عامل اليهود على شطر الزرع والنخل ما بدا لرسول اللّه 
  وهذا. صلى اللّه عليه وسلم من غري توقيت

وهذا أدل دليل وأوضح سبيل على أن " . أقركم فيها ما أقركم اللّه: "ال دليل فيه، ألنه عليه السالم قال لليهود
وقد أحكمت الشريعة معاين اإلجارات . ذلك خصوص له، فكان ينتظر يف ذلك القضاء من ربه، وليس كذلك غريه

  .ب والسنة، وقال به علماء األمةوسائر املعامالت، فال جيوز شيء منها إال على ما أحكمه الكتا
ال " مواقيت"و. امليقات منتهى الوقت: وقيل. مجيع امليقات وهو الوقت: املواقيت} َمَواقِيُت { : قوله تعاىل: اخلامسة 

وصرفت . تنصرف، ألنه مجع ال نظري له يف اآلحاد، فهو مجع وهناية مجع، إذ ليس جيمع فصار كأن اجلمع تكرر فيها
ألهنا وقعت يف رأس آية فنونت كما تنون القوايف، فليس هو تنوين ] ١٦: اإلنسان[} قَوارِيراً{: قوله يف " قوارير"

  .الصرف الذي يدل على متكن االسم
وقرأ ابن أيب إسحاق بالكسر يف مجيع القرآن، ويف . بفتح احلاء قراءة اجلمهور} َوالَْحجِّ { : قوله تعاىل: السادسة 

احلج كالرد والشد، واحلج كالذكر، فهما : سيبويه". آل عمران"يف ] ٩٧: آل عمران[} َحجَّ الْبَْيَت{: قوله
  .الفتح مصدر، والكسر االسم: مصدران مبعىن وقيل

أفرد سبحانه احلج بالذكر ألنه مما حيتاج فيه إىل معرفة الوقت، وأنه ال جيوز النسيء فيه عن وقته، خبالف : السابعة 
إن " براءة"حتج بالعدد وتبدل الشهور، فأبطل اللّه قوهلم وفعلهم، على ما يأيت بيانه يف  ما رأته العرب، فإهنا كانت

  .شاء اللّه تعاىل
استدل مالك رمحه اللّه وأبو حنيفة وأصحاهبما يف أن اإلحرام باحلج يصح يف غري أشهر احلج هبذه اآلية، : الثامنة 

: حيرم يف مجيعها باحلج، وخالف يف ذلك الشافعي، لقوله تعاىل ألن اللّه تعاىل جعل األهلة كلها ظرفا لذلك، فصح أن
وأن معىن هذه اآلية أن بعضها مواقيت للناس، وبعضها . على ما يأيت] ١٩٧: البقرة[} الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُومَاٌت{



، وال اجلارية لزيد وعمرو، وذلك يقضي أن يكون بعضها لزيد وبعضها لعمرو: مواقيت للحج، وهذا كما تقول
  ِهَي َمَواِقيتُ ِللنَّاسِ{إن ظاهر قوله : واجلواب أن يقال. مجيعها لزيد ومجيعها لعمرو: جيوز أن يقال

بعضها مواقيت للناس : يقتضي كون مجيعها مواقيت للناس ومجيعها مواقيت للحج، ولو أراد التبعيض لقال} َوالَْحجِّ
وال خالف أن املراد بذلك . ميقات لصوم زيد وعمرو إن شهر رمضان: وهذا كما تقول. وبعضها مواقيت للحج

وما ذكروه من اجلارية فصحيح، ألن كوهنا مجعاء لزيد مع كوهنا مجعاء . أن مجيعه ميقات لصوم كل واحد منهما
  .لعمرو مستحيل، وليس كذلك يف مسألتنا، فإن الزمان يصح أن يكون ميقاتا لزيد وميقاتا لعمرو، فبطل ما قالوه

ال خالف بني العلماء أن من باع معلوما من السلع بثمن معلوم إىل أجل معلوم من شهور العرب أو إىل  :التاسعة 
واختلفوا يف من باع إىل احلصاد أو إىل . وكذلك قالوا يف السلم إىل األجل املعلوم. أيام معروفة العدد أن البيع جائز

أرجو أال : وقال أمحد. نه معروف، وبه قال أبو ثورذلك جائز أل: الدياس أو إىل العطاء وشبه ذلك، فقال مالك
ذلك غري جائز، . وقالت طائفة. وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إىل العطاء. وكذلك إىل قدوم الغزاة. يكون به بأس

كذلك قال ابن عباس، وبه قال الشافعي . ألن اللّه تعاىل وقت املواقيت وجعلها علما آلجاهلم يف بياعاهتم ومصاحلهم
  .قول ابن عباس صحيح: قال ابن املنذر. لنعمانوا

روى مسلم . ال يعول على كربه وال على صغره وإمنا هو ابن ليلته: إذا رئي اهلالل كبريا فقال علماؤنا: العاشرة 
هو ابن ثالث، : تراءينا اهلالل، فقال بعض القوم: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن خنلة قال: عن أيب البختري قال

إنا رأينا اهلالل فقال بعض القوم هو ابن ثالث، وقال : فلقينا ابن عباس فقلنا: قال. هو ابن ليلتني: بعض القوموقال 
إن رسول اللّه صلى اللّه عليه : فقال. ليلة كذا وكذا: أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا: فقال. بعض القوم هو ابن ليلتني

  .أيتموهفهو لليلة ر" إن اللّه مده للرؤية: "وسلم قال
اتصل هذا بذكر مواقيت احلج التفاق وقوع } َولَْيسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الُْبُيوَت ِمْن ظُُهورَِها{: قوله تعاىل: احلادية عشرة

وكان األنصار إذا . القضيتني يف وقت السؤال عن األهلة وعن دخول البيوت من ظهورها، فنزلت اآلية فيهما مجيعا
ون من أبواب بيوهتم، فإهنم كانوا إذا أهلوا باحلج أو العمرة يلتزمون شرعا أال حيول بينهم حجوا وعادوا ال يدخل

  وبني

السماء حائل، فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك، أي من بعد إحرامه من بيته، فرجع حلاجة ال يدخل من باب 
لى اجلدران مث يقوم يف حجرته احلجرة من أجل سقف البيت أن حيول بينه وبني السماء، فكان يتسنم ظهر بيته ع

فكانوا يرون هذا من النسك والرب، كما كانوا يعتقدون أشياء نسكا، فرد عليهم . فيأمر حباجته فتخرج إليه من بيته
كان الناس يف اجلاهلية ويف أول : وقال ابن عباس يف رواية أيب صاحل. فيها، وبني الرب تعاىل أن الرب يف امتثال أمره

نقب يف ظهر بيته فمنه يدخل  -يعين من أهل البيوت  -رم رجل منهم باحلج فإن كان من أهل املدر اإلسالم إذا أح
يدخل من خلف  -يعين أهل اخليام  -وإن كان من أهل الوبر . ومنه خيرج، أو يضع سلما فيصعد منه وينحدر عليه

يه وسلم أهل زمن احلديبية بالعمرة وروى الزهري أن النيب صلى اللّه عل. اخليام اخليمة، إال من كان من احلمس
فدخل حجرته ودخل خلفه رجل أنصاري من بين سلمة، فدخل وخرق عادة قومه، فقال له النيب صلى اللّه عليه 

: فقال له النيب صلى اللّه عليه وسلم. دخلت أنت فدخلت بدخولك: فقال" . مل دخلت وأنت قد أحرمت: "وسلم
وأنا ديين دينك، فنزلت اآلية، وقال ابن عباس وعطاء : فقال له الرجل. ذلكأي من قوم ال يدينون ب" إين أمحس"

  .إن هذا الرجل هو قطبة بن عامر األنصاري: وقتادة، وقيل



ومسوا محسا . قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وجشم وبنو عامر بن صعصعة وبنو نصر بن معاوية: واحلمس
  :قال العجاج. واحلماسة الشدة. لتشديدهم يف دينهم

  وكم قطعنا من قفاف محس
إنه النسيء وتأخري احلج به، حىت كانوا : وقيل. مث اختلفوا يف تأويلها، فقيل ما ذكرنا، وهو الصحيح. أي شداد

جيعلون الشهر احلالل حراما بتأخري احلج إليه، والشهر احلرام حالال بتأخري احلج عنه، فيكون ذكر البيوت على هذا 
  .ج وشهورهمثال ملخالفة الواجب يف احل

اآلية ضرب مثل، املعىن ليس الرب أن : وقال أبو عبيدة. إن شاء اهللا تعاىل] براءة[وسيأيت بيان النسيء يف سورة 
وحكى املهدوي ومكي . أتيت هذا األمر من بابه: تسألوا اجلهال ولكن اتقوا اهللا واسألوا العلماء، فهذا كما تقول

ومسي . أن اآلية مثل يف مجاع النساء، أمر بإتياهنن يف القبل ال من الدبر عن ابن األنباري، واملاوردي عن ابن زيد
كانوا : وقال احلسن. وهذا بعيد مغري منط الكالم: قال ابن عطية. النساء بيوتا لإليواء إليهن كاإليواء إىل البيوت

ليس يف التطري بر، : يل هلميتطريون، فمن سافر ومل حتصل حاجته كان يأيت بيته من وراء ظهره تطريا من اخليبة، فق
  .بل الرب أن تتقوا اهللا وتتوكلوا عليه

كان األنصار إذا حجوا فرجعوا مل يدخلوا البيوت من : القول األول أصح هذه األقوال، ملا رواه الرباء قال: قلت
الْبِرُّ بِأَنْ تَأُْتوا  َولَْيَس{: فجاء رجل من األنصار فدخل من بابه، فقيل له يف ذلك، فنزلت هذه اآلية: أبواهبا، قال

وأما تلك األقوال فتؤخذ من موضع . خرجه البخاري ومسلم. وهذا نص يف البيوت حقيقة} الُْبيُوَت ِمْن ظُُهورِهَا
إن اآلية خرجت خمرج التنبيه من اهللا تعاىل على أن يأتوا الرب من وجهه، وهو : وقد قيل. آخر ال من اآلية، فتأمله

تعاىل به، فذكر إتيان البيوت من أبواهبا مثال ليشري به إىل أن نأيت األمور من مأتاها الذي ندبنا الوجه الذي أمر اهللا 
  .اهللا تعاىل إليه

وتقدم معىن التقوى . والبيوت مجع بيت، وقرئ بضم الباء وكسرها. فعلى هذا يصح ما ذكر من األقوال: قلت
  .والفالح ولعل، فال معىن لإلعادة

قال ابن . ه اآلية بيان أن ما مل يشرعه اهللا قربة وال ندب إليه ال يصري قربة بأن يتقرب به متقربيف هذ: الثانية عشرة
إذا أشكل ما هو بر وقربة مبا ليس هو بر وقربة أن ينظر يف ذلك العمل، فإن كان له نظري يف الفرائض : خويز منداد

ذلك جاءت اآلثار عن النيب صلى اهللا عليه وب: قال. والسنن فيجوز أن يكون، وإن مل يكن فليس برب وال قربة
  بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب إذا هو برجل قائم: وذكر حديث ابن عباس قال. وسلم

فقال النيب . هو أبو إسرائيل، نذر أن يقوم وال يقعد وال يستظل وال يتكلم ويصوم: يف الشمس فسأل عنه، فقالوا
فأبطل النيب صلى اهللا عليه وسلم ما كان " . يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومهمروه فل: "صلى اهللا عليه وسلم

  .غري قربة مما ال أصل له يف شريعته، وصحح ما كان قربة مما له نظري يف الفرائض والسنن
  }ال ُيِحبُّ الُْمعَْتِديَنَوقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن ُيقَاِتلُوَنكُْم َوال َتعَْتُدوا إِنَّ اللََّه { ١٩٠: اآلية

  :فيه ثالث مسائل
هذه اآلية أول آية نزلت يف األمر بالقتال، وال خالف يف أن القتال كان حمظورا قبل } َوقَاِتلُوا{: قوله تعاىل: األوىل

: وقوله] ١٣: دةاملائ[} فَاْعُف َعْنُهْم َواصْفَْح{: وقوله] ٣٤: فصلت[} اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحسَُن{: اهلجرة بقوله
وما كان مثله مما نزل ] ٢٢: الغاشية[} لَْسَت َعلَيْهِْم بُِمَصيِْطرٍ{: وقوله] ١٠: املزمل[} َواْهُجرُْهْم َهجْراً َجمِيالً{



. ن أنس وغريهقاله الربيع ب} َوقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن ُيقَاِتلُوَنكُْم{: فلما هاجر إىل املدينة أمر بالقتال فنزل. مبكة
واألول ]. ٣٩: احلج[} أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا{: وروي عن أيب بكر الصديق أن أول آية نزلت يف القتال

أكثر، وأن آية اإلذن إمنا نزلت يف القتال عامة ملن قاتل وملن مل يقاتل من املشركني، وذلك أن النيب صلى اهللا عليه 
واحلديبية اسم بئر، فسمي ذلك املوضع  -أصحابه إىل مكة للعمرة، فلما نزل احلديبية بقرب مكة  وسلم خرج مع
فصده املشركون عن البيت، وأقام باحلديبية شهرا، فصاحلوه على أن يرجع من عامه ذلك كما  -باسم تلك البئر 

يكون بينهم قتال عشر سنني، ورجع إىل  جاء، على أن ختلى له مكة يف العام املستقبل ثالثة أيام، وصاحلوه على أال
فلما كان من قابل جتهز لعمرة القضاء، وخاف املسلمون غدر الكفار وكرهوا القتال يف احلرم ويف الشهر . املدينة

  فاآلية متصلة مبا سبق من ذكر احلج وإتيان البيوت. احلرام، فنزلت هذه اآلية، أي حيل لكم القتال إن قاتلكم الكفار

] ٥: التوبة[} فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني{، فكان عليه السالم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه، حىت نزل من ظهورها
: التوبة[} َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً{نسخها : وقال ابن زيد والربيع. فنسخت هذه اآلية، قاله مجاعة من العلماء

هي حمكمة أي قاتلوا الذين هم حبالة : باس وعمر بن عبدالعزيز وجماهدوقال ابن ع. فأمر بالقتال جلميع الكفار] ٣٦
: قال أبو جعفر النحاس. من يقاتلونكم، وال تعتدوا يف قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم، على ما يأيت بيانه

سلم رأى يف بعض وهذا أصح القولني يف السنة والنظر، فأما السنة فحديث ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
ال يكون يف " فاعل"وأما النظر فإن . مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك، وهنى عن قتل النساء والصبيان، رواه األئمة

الغالب إال من اثنني، كاملقاتلة واملشامتة واملخاصمة، والقتال ال يكون يف النساء وال يف الصبيان ومن أشبههم، 
وهبذا أوصى أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يزيد بن أيب سفيان . اء فال يقتلونكالرهبان والزمىن والشيوخ واألجر

  :حني أرسله إىل الشام، إال أن يكون هلؤالء إذاية، أخرجه مالك وغريه، وللعلماء فيهم صور ست
بِيلِ اللَِّه الَِّذيَن َوقَاِتلُوا ِفي َس{: يف حالة املقاتلة وبعدها، لعموم قوله: النساء إن قاتلن قتلن، قال سحنون: األوىل 

وللمرأة آثار عظيمة يف القتال، منها اإلمداد باألموال، ]. ١٩١: البقرة[} َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم{، } ُيقَاِتلُوَنكُْم
ومنها التحريض على القتال، وقد خيرجن ناشرات شعورهن نادبات مثريات معريات بالفرار، وذلك يبيح قتلهن، 

ن إذا حصلن يف األسر فاالسترقاق أنفع لسرعة إسالمهن ورجوعهن عن أدياهنن، وتعذر فرارهن إىل أوطاهنن غري أهن
  .خبالف الرجال

  .الصبيان فال يقتلون للنهي الثابت عن قتل الذرية، وألنه ال تكليف عليهم، فإن قاتل الصيب قتل: الثانية 
ك هلم ما يعيشون به من أمواهلم، وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر، الرهبان ال يقتلون وال يسترقون، بل يتر: الثالثة 

  وستجد أقواما زعموا أهنم حبسوا أنفسهم هللا، فذرهم وما زعموا أهنم حبسوا: "لقول أيب بكر ليزيد

 ال: وقال سحنون. ولو ترهبت املرأة فروى أشهب أهنا ال هتاج. فإن كانوا مع الكفار يف الكنائس قتلوا" أنفسهم له
: والصحيح عندي رواية أشهب، ألهنا داخلة حتت قوله: "قال القاضي أبو بكر بن العريب. يغري الترهب حكمها

  ".فذرهم وما حبسوا أنفسهم له"
والصحيح أن تعترب أحواهلم، فإن كانت فيهم . ال يقتلون: وقال ابن حبيب. يقتلون: قال سحنون. الزمىن: الرابعة 

  .ا هم بسبيله من الزمانة وصاروا ماال على حاهلم وحشوةإذاية قتلوا، وإال تركوا وم
إن كان شيخا كبريا هرما ال : والذي عليه مجهور الفقهاء. ال يقتلون: قال مالك يف كتاب حممد. الشيوخ: اخلامسة 

: حدمهاأ: وللشافعي قوالن. يطيق القتال، وال ينتفع به يف رأي وال مدافعة فإنه ال يقتل، وبه قال مالك وأبو حنيفة



. والصحيح األول لقول أيب بكر ليزيد، وال خمالف له فثبت أنه إمجاع. يقتل هو والراهب: والثاين. مثل قول اجلماعة
وأيضا فإنه ممن ال يقاتل وال يعني العدو فال جيوز قتله كاملرأة، وأما إن كان ممن ختشى مضرته باحلرب أو الرأي أو 

القتل أو املن أو الفداء أو االسترقاق أو عقد الذمة على : خمريا بني مخسة أشياءاملال فهذا إذا أسر يكون اإلمام فيه 
  .أداء اجلزية
يقتل : ال يقتلون وقال الشافعي: العسفاء، وهم األجراء والفالحون، فقال مالك يف كتاب حممد: السادسة 

صح، لقوله عليه السالم يف حديث واألول أ. الفالحون واألجراء والشيوخ الكبار إال أن يسلموا أو يؤدوا اجلزية
اتقوا اهللا يف الذرية : وقال عمر بن اخلطاب" . احلق خبالد بن الوليد فال يقتلن ذرية وال عسيفا: "رباح بن الربيع

  .وكان عمر بن عبدالعزيز ال يقتل حراثا، ذكره ابن املنذر. والفالحني الذي ال ينصبون لكم احلرب

أهل احلديبية أمروا بقتال } َوقَاِتلُوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن يُقَاِتلُوَنكُْم{: املراد بقوله روى أشهب عن مالك أن -الثانية 
أال تراه كيف . والصحيح أنه خطاب جلميع املسلمني، أمر كل أحد أن يقاتل من قاتله إذ ال ميكن سواه. من قاتلهم

وذلك أن املقصود أوال كان أهل ] ١٢٣: التوبة[ } لُوَنكُْم ِمَن الْكُفَّارِقَاِتلُوا الَِّذيَن َي{: بقوله" براءة"بينها يف سورة 
مكة فتعينت البداءة هبم، فلما فتح اهللا مكة كان القتال ملن يلي ممن كان يؤذي حىت تعم الدعوة وتبلغ الكلمة مجيع 

اخليل : "هي قوله عليه السالماآلفاق وال يبقى أحد من الكفرة، وذلك باق متماد إىل يوم القيامة، ممتد إىل غاية 
غايته نزول عيسى ابن مرمي عليه السالم، وهو موافق : وقيل" . معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة األجر واملغنم
  .للحديث الذي قبله، ألن نزوله من أشراط الساعة

فأما املرتدون فليس إال القتل أو التوبة، . ةقيل يف تأويله ما قدمناه، فهي حمكم} َوال َتْعَتدُوا{: قوله تعاىل -الثالثة 
ومن أسر االعتقاد بالباطل مث ظهر عليه فهو كالزنديق يقتل . وكذلك أهل الزيغ والضالل ليس إال السيف أو التوبة

املعىن ال تعتدوا يف : وقال قوم. وأما اخلوارج على أئمة العدل فيجب قتاهلم حىت يرجعوا إىل احلق. وال يستتاب
. لغري وجه اهللا، كاحلمية وكسب الذكر، بل قاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم، يعين دينا وإظهارا للكلمة القتال
فعلى هذا تكون اآلية منسوخة باألمر بالقتال جلميع الكفار، واهللا . أي ال تقاتلوا من مل يقاتل" ال تعتدوا: "وقيل
  .أعلم
ُموُهْم وَأَخْرُِجوُهْم ِمْن َحْيثُ أَخَْرُجوكُْم وَالِْفْتَنةُ أََشدُّ ِمَن الْقَْتلِ َوال ُتقَاِتلُوُهْم ِعْندَ َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَقِفُْت{ ١٩١: اآلية

  }الَْمْسجِِد الْحََرامِ َحتَّى ُيقَاِتلُوكُْم ِفيِه فَإِنْ قَاَتلُوكُْم فَاقُْتلُوُهْم كَذَِلكَ َجَزاُء الْكَاِفرِين
  }هَْوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌمفَإِِن اْنَت{ ١٩٢: اآلية

  :فيه مخس مسائل
إذا كان حمكما ملا يتناوله من : ثِقف يثِقف ثقْفا وثقَفا، ورجل ثقف لقف: يقال} ثَِقفُْتُموُهْم{: قوله تعاىل: األوىل
خْرُِجوُهْم ِمْن حَْيثُ َوأَ{. إن شاء اهللا تعاىل" األنفال"ويف هذا دليل على قتل األسري، وسيأيت بيان هذا يف . األمور

  اخلطاب للمهاجرين والضمري لكفار قريش: قال الطربي. أي مكة} أَخَْرُجوكُْم
أي الفتنة اليت محلوكم عليها وراموا رجوعكم هبا إىل الكفر أشد من } َوالْفِْتَنةُ أََشدُّ ِمَن الْقَْتلِ{: قوله تعاىل: الثانية 
أي شركهم باهللا وكفرهم به : وقال غريه. ن، فالقتل أخف عليه من الفتنةأي من أن يقتل املؤم: قال جماهد. القتل

وهذا دليل على أن اآلية نزلت يف شأن عمرو بن احلضرمي حني قتله . أعظم جرما وأشد من القتل الذي عريوكم به
جحش،  واقد بن عبداهللا التميمي يف آخر يوم من رجب الشهر احلرام، حسب ما هو مذكور يف سرية عبداهللا بن



  .على ما يأيت بيانه، قاله الطربي وغريه
: للعلماء يف هذه اآلية قوالن. اآلية} َوال ُتقَاِتلُوُهْم ِعْنَد الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َحتَّى يُقَاِتلُوكُْم ِفيِه{: قوله تعاىل: الثالثة 
قتال أحد يف املسجد احلرام إال بعد أن اآلية حمكمة، وال جيوز : قال جماهد. أهنا حمكمة: أهنا منسوخة، والثاين: أحدمها

. يقاتل، وبه قال طاوس، وهو الذي يقتضيه نص اآلية، وهو الصحيح من القولني، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه
إن هذا البلد حرمه اهللا يوم : "ويف الصحيح عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة

فهو حرام حبرمة اهللا تعاىل إىل يوم القيامة وإنه مل حيل القتال فيه ألحد قبلي ومل حيل يل إال خلق السموات واألرض 
فَإِذَا اْنَسلَخَ اَألْشُهرُ {: اآلية منسوخة بقوله تعاىل: وقال قتادة" . ساعة من هنار فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة

َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ {: نسخها قوله تعاىل: وقال مقاتل]. ٥: التوبة[} َجْدُتُموُهْمالُْحُرُم فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني حَْيثُ َو
  .فيجوز االبتداء بالقتال يف احلرم. } اقُْتلُوا املُْشرِِكَني َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم{: مث نسخ هذا قوله} ثَِقفُْتُموُهْم

وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة وعليه املغفر، بسنتني، " البقرة"نزلت بعد سورة " براءة"ومما احتجوا به أن 
  " .اقتلوه: "إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: فقيل

منسوخة، ألن اإلمجاع قد تقرر بأن عدوا لو استوىل } َوال تُقَاِتلُوُهْم عِْنَد الَْمْسجِِد الَْحَرامِ{: وقال ابن خويز منداد
م من احلج وال أبرح من مكة لوجب قتاله وإن مل يبدأ بالقتال، فمكة وغريها من ألقاتلكم، وأمنعك: على مكة وقال
هي حرام تعظيما هلا، أال ترى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث خالد بن الوليد : وإمنا قيل فيها. البالد سواء

ا رسول اهللا، ذهبت قريش، ي: حىت جاء العباس فقال" احصدهم بالسيف حىت تلقاين على الصفا: "يوم الفتح وقال
وجيوز . واللقطة هبا وبغريها سواء" وال يلتقط لقطتها إال منشد: "أال ترى أنه قال يف تعظيمها. فال قريش بعد اليوم

  ]١٩٣: البقرة[} َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى ال َتكُونَ ِفْتنَةٌ{: أن تكون منسوخة بقوله
مبدرسة أيب عقبة احلنفي، والقاضي الزجناين يلقي علينا  - طهره اهللا -حضرت يف بيت املقدس : قال ابن العريب

الدرس يف يوم مجعة، فبينا حنن كذلك إذ دخل علينا رجل هبي املنظر على ظهره أطمار، فسلم سالم العلماء وتصدر 
ي رجل سلبه الشطار أمس، وكان مقصد: من السيد؟ فقال: يف صدر اجمللس مبدارع الرعاء، فقال القاضي الزجناين

على العادة يف إكرام  -سلوه : فقال القاضي مبادرا. هذا احلرم املقدس، وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم
. ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إىل احلرم هل يقتل أم ال؟ فأفىت بأنه ال يقتل -العلماء مببادرة سؤاهلم 

وال تقتلوهم، "قرئ } اِتلُوُهْم ِعْنَد الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َحتَّى ُيقَاِتلُوكُْم ِفيِهَوال ُتقَ{: فسئل عن الدليل، فقال قوله تعاىل
فهو تنبيه، ألنه إذا هنى عن القتال " وال تقاتلوهم"فاملسألة نص، وإن قرئ " وال تقتلوهم"فإن قرئ " وال تقاتلوهم

عترض عليه القاضي منتصرا للشافعي ومالك، فا. الذي هو سبب القتل كان دليال بينا ظاهرا على النهي عن القتل
  فَاقُْتلُوا الُْمْشرِكَِني{: هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل: وإن مل ير مذهبهما، على العادة، فقال

هذا ال يليق مبنصب القاضي وعلمه، فإن هذه اآلية اليت : فقال له الصاغاين]. ٥: التوبة[} َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم
فبهت . إن العام ينسخ اخلاص: يف األماكن، واليت احتججت هبا خاصة، وال جيوز ألحد أن يقولاعترضت هبا عامة 

فإن جلأ إليه كافر فال سبيل إليه، لنص اآلية والسنة الثابتة : قال ابن العريب. القاضي الزجناين، وهذا من بديع الكالم
د عليه، إال أن يبتدئ الكافر بالقتال فيقتل بنص وأما الزاين والقاتل فال بد من إقامة احل. بالنهي عن القتال فيه

  .القرآن
وأما ما احتجوا به من قتل ابن خطل وأصحابه فال حجة فيه، فإن ذلك كان يف الوقت الذي أحلت له مكة : قلت



فثبت وصح . وهي دار حرب وكفر، وكان له أن يريق دماء من شاء من أهلها يف الساعة اليت أحل له فيها القتال
  .قول األول أصح، واهللا أعلمأن ال

يف هذه اآلية دليل على أن الباغي على اإلمام خبالف الكافر، فالكافر يقتل إذا قاتل : قال بعض العلماء: الرابعة 
على ما يأيت بيانه من أحكام . وال يتبع مدبر وال جيهز على جريح. بكل حال، والباغي إذا قاتل يقاتل بنية الدفع

  .إن شاء اهللا تعاىل" احلجرات"الباغني يف 
أي عن قتالكم باإلميان فإن اهللا يغفر هلم مجيع ما تقدم، ويرحم كال منهم بالعفو } فَإِِن اْنَتهَْوا{: قوله تعاىل: اخلامسة 

  .وسيأيت. ]٣٨: األنفال[} قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َيْنَتهُوا ُيْغفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََف{: عما اجترم، نظريه قوله تعاىل
  }َنيَوقَاِتلُوُهْم َحتَّى ال َتكُونَ ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّيُن ِللَِّه فَإِِن اْنَتهَْوا فَال ُعدَْوانَ إِالَّ َعلَى الظَّاِلِم{ ١٩٣: اآلية

  :فيع مسألتان
من رآها غري و. أمر بالقتال لكل مشرك يف كل موضع، على من رآها ناسخة} َوقَاِتلُوُهْم{: قوله تعاىل -األوىل 

واألول أظهر، وهو أمر بقتال مطلق ال بشرط } فَإِنْ قَاَتلُوكُْم{ : املعىن قاتلوا هؤالء الذين قال اهللا فيهم: ناسخة قال
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا : "، وقال عليه السالم} َوَيكُونَ الدِّيُن ِللَِّه{: دليل ذلك قوله تعاىل. أن يبدأ الكفار

  ال إله

أي كفر، فجعل } َحتَّى ال َتكُونَ ِفْتنَةٌ{: فدلت اآلية واحلديث على أن سبب القتال هو الكفر، ألنه قال". اهللاإال 
الفتنة هناك الشرك وما تابعه من : قال ابن عباس وقتادة والربيع والسدي وغريهم. الغاية عدم الكفر، وهذا ظاهر

أخوذ من فتنت الفضة إذا أدخلتها يف النار لتميز رديئها من االختبار واالمتحان م: وأصل الفتنة. أذى املؤمنني
  .وسيأيت بيان حماملها إن شاء اهللا تعاىل. جيدها
أي عن الكفر، إما باإلسالم كما تقدم يف اآلية قبل، أو بأداء اجلزية يف حق أهل } فَإِِن اْنَتهَْوا{: قوله تعاىل: الثانية 

ومسي ما يصنع بالظاملني عدوانا . وإال قوتلوا وهم الظاملون ال عدوان إال عليهم" براءة"الكتاب، على ما يأيت بيانه يف 
َوجََزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ {: من حيث هو جزاء عدوان، إذ الظلم يتضمن العدوان، فسمي جزاء العدوان عدوانا، كقوله

من بقي على كفر : وعلى التأويل اآلخرمن بدأ بقتال، : والظاملون هم على أحد التأويلني]. ٤٠: الشورى[} ِمثْلَُها
  .وفتنة
ا اْعَتَدى الشَّْهُر الَْحَراُم بِالشَّْهرِ الْحََرامِ َوالُْحرَُماُت ِقَصاٌص فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتُدوا َعلَْيِه بِمِثْلِ َم{ ١٩٤: اآلية

  }تَِّقَنيَعلَْيكُْم َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْم
  :فيه عشر مسائل

وسبب نزوهلا ما روي عن ابن عباس وقتادة وجماهد . قد تقدم اشتقاق الشهر} الشَّْهُر الَْحَراُم{: قوله تعاىل: األوىل 
وذلك أن رسول اهللا "نزلت يف عمرة القضية وعام احلديبية، : ومقسم والسدي والربيع والضحاك وغريهم قالوا

يف ذي القعدة سنة ست، فصده املشركون كفار قريش عن " معتمرا حىت بلغ احلديبية صلى اهللا عليه وسلم خرج
وروي عن . البيت فانصرف، ووعده اهللا سبحانه أنه سيدخله، فدخله سنة سبع وقضى نسكه، فنزلت هذه اآلية

" . نعم: "م؟ قالأهنيت يا حممد عن القتال يف الشهر احلرا: احلسن أن املشركني قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم
إن استحلوا ذلك فيه فقاتلهم، فأباح اهللا باآلية مدافعتهم، والقول األول أشهر : املعىن. فأرادوا قتاله، فنزلت اآلية

  .وعليه األكثر



وإمنا . احلرمات مجع حرمة، كالظلمات مجع ظلمة، واحلجرات مجع حجرة} َوالُْحُرمَاُت ِقَصاٌص{: قوله تعاىل: الثانية 
. ما منعت من انتهاكه: واحلرمة. رمات ألنه أراد حرمة الشهر احلرام وحرمة البلد احلرام، وحرمة اإلحراممجعت احل

احلرمات "فـ . والقصاص املساواة، أي اقتصصت لكم منهم إذ صدوكم سنة ست فقضيتم العمرة سنة سبع
إن من : أمر كان يف أول اإلسالم هو مقطوع منه، وهو ابتداء: وقيل. به. على هذا متصل مبا قبله ومتعلق" قصاص

ما تناولت اآلية من التعدي بني : وقالت طائفة. انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك، مث نسخ ذلك بالقتال
أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم واجلنايات وحنوها مل ينسخ، وجاز ملن تعدي عليه يف مال أو جرح أن يتعدى مبثل ما 

ي له ذلك، وليس بينه وبني اهللا تعاىل يف ذلك شيء، قاله الشافعي وغريه، وهي رواية يف تعدي به عليه إذا خف
واألموال يتناوهلا . ليس ذلك له، وأمور القصاص وقف على احلكام: وقالت طائفة من أصحاب مالك. مذهب مالك

فمن ائتمنه . دارقطين وغريهخرجه ال" . أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك: " قوله صلى اهللا عليه وسلم
من خانه فال جيوز له أن خيونه ويصل إىل حقه مما ائتمنه عليه، وهو املشهور من املذهب، وبه قال أبو حنيفة متسكا 

اء وهو قول عط]. ٥٨: النساء[} إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَنْ تَُؤدُّوا الْأَمَاَناتِ إِلَى أَْهِلهَا{: هبذا احلديث، وقوله تعاىل
يل على رجل حق، وقد جحدين به وقد : سألت عطاء بن ميسرة اخلراساين فقلت له: قال قدامة بن اهليثم. اخلراساين

  أرأيت لو وقع جباريتك، فعلمت ما كنت صانعا: أعيا علي البينة، أفأقتص من ماله؟ قال
الشافعي وحكاه الداودي والصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إىل أخذ حقه ما مل يعد سارقا، وهو مذهب : قلت

وقال رسول اهللا . عن مالك، وقال به ابن املنذر، واختاره ابن العريب، وأن ذلك ليس خيانة وإمنا هو وصول إىل حق
وقال صلى اهللا عليه وسلم هلند . وأخذ احلق من الظامل نصر له" انصر أخاك ظاملا أو مظلوما: "صلى اهللا عليه وسلم

إن أبا سفيان رجل شحيح ال يعطيين من النفقة ما يكفيين ويكفي بين إال ما : ملا قالت لهبنت عتبة امرأة أيب سفيان 
  :أخذت من ماله بغري علمه، فهل علي جناح؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يف وهذا كله ثابت . فأباح هلا األخذ وأال تأخذ إال القدر الذي جيب هلا" . خذي ما يكفيك ويكفي ولدك باملعروف"
  .قاطع يف موضع اخلالف} فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتدُوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اعَْتَدى َعلَْيكُْم{: الصحيح، قوله تعاىل

وللشافعي قوالن، أصحهما . ال يأخذ إال حبكم احلاكم: واختلفوا إذا ظفر له مبال من غري جنس ماله، فقيل: الثالثة 
يتحرى : ومنهم من قال. والقول الثاين ال يأخذ ألنه خالف اجلنس. ظفر له من جنس مالهاألخذ، قياسا على ما لو 

  .وهذا هو الصحيح ملا بيناه من الدليل، واهللا أعلم. قيمة ما له عليه ويأخذ مقدار ذلك
. ا له عليهال، بل يأخذ م: وإذا فرعنا على األخذ فهل يعترب ما عليه من الديون وغري ذلك، فقال الشافعي: الرابعة 

  .يعترب ما حيصل له مع الغرماء يف الفلس، وهو القياس، واهللا أعلم: وقال مالك
عموم متفق عليه، إما باملباشرة إن } فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتُدوا َعلَْيِه بِمِثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم{: قوله تعاىل: اخلامسة 

: ليس يف القرآن جماز، قال:  املكافأة هل تسمى عدوانا أم ال، فمن قالواختلف الناس يف. أمكن، وإما باحلكام
  :املقابلة عدوان، وهو عدوان مباح، كما أن اجملاز يف كالم العرب كذب مباح، ألن قول القائل

  فقالت له العينان مسعا وطاعة
  :وكذلك

  امتأل احلوض وقال قطين
  :وكذلك

  شكا إيل مجلي طول السرى



ومن قال يف القرآن جماز . إخبار عن الشيء على خالف ما هو به: وحد الكذب. شياء ال تنطقومعلوم أن هذه األ
  :مسى هذا عدوانا على طريق اجملاز ومقابلة الكالم مبثله، كما قال عمرو بن كلثوم

  فنجهل فوق جهل اجلاهلينا... أال ال جيهلن أحد علينا 

  :وقال اآلخر
  فرس للجهل باجلهل مسرجويل ... ويل فرس للحلم باحللم ملجم 

  ومن رام تعوجيي فإين معوج... ومن رام تقوميي فإين مقوم 
  .أكافئ اجلاهل واملعوج، ال أنه امتدح باجلهل واالعوجاج: يريد

واختلف العلماء فيمن استهلك أو أفسد شيئا من احليوان أو العروض اليت ال تكال وال توزن، فقال : السادسة 
عليه يف ذلك املثل، وال يعدل إىل القيمة إال عند عدم املثل، : حاهبما ومجاعة من العلماءالشافعي وأبو حنيفة وأص

َوإِنْ َعاقَبُْتْم فََعاِقُبوا بِمِثْلِ َما {: وقوله تعاىل} فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتُدوا َعلَْيِه بِمِثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم{: لقوله تعاىل
  ].١٢٦: النحل[} ُعوِقْبُتْم بِِه

وهذا عموم يف مجيع األشياء كلها، وعضدوا هذا بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم حبس القصعة املكسورة يف : قالوا
حدثنا مسدد حدثنا حيىي ح : خرجه أبو داود قال" إناء بإناء وطعام بطعام: "بيت اليت كسرهتا ودفع الصحيحة وقال
يد عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عند بعض نسائه، وحدثنا حممد بن املثىن حدثنا خالد عن مح

: قال ابن املثىن. فضربت بيدها فكسرت القصعة: فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني مع خادم قصعة فيها طعام، قال
ت غار: "فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم الكسرتني فضم إحدامها إىل األخرى، فجعل جيمع فيها الطعام ويقول

: مث رجعنا إىل لفظ حديث مسدد وقال. فأكلوا حىت جاءت قصعتها اليت يف بيتها" كلوا"زاد ابن املثىن " . أمكم
حدثنا . وحبس الرسول والقصعة حىت فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إىل الرسول وحبس املكسورة يف بيته" كلوا"

وهو أفلت بن : قال أبو داود -فليت العامري  حدثنا مسدد حدثنا حيىي عن سفيان قال وحدثنا: أبو داود قال
ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية، صنعت : عن جسرة بنت دجاجة قالت قالت عائشة رضى اهللا عنها -خليفة 

يا رسول اهللا، ما كفارة ما : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعاما فبعثت به، فأخذين أفكل فكسرت اإلناء، فقلت
  قال مالك" . ثل إناء وطعام مثل طعامإناء م: "صنعت؟ قال

عليه يف احليوان والعروض اليت ال تكال وال توزن القيمة ال املثل، بدليل تضمني النيب صلى اهللا عليه : وأصحابه
وال خالف بني العلماء على تضمني . وسلم الذي أعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه، ومل يضمنه مثل نصف عبده

  " .طعام بطعام: "شروبات واملوزونات، لقوله عليه السالماملثل يف املطعومات وامل
ال خالف بني العلماء أن هذه اآلية أصل يف املماثلة يف القصاص، فمن قتل بشيء قتل مبثل ما قتل به، وهو : السابعة 

فيتخذ  إنه يقتل بذلك،: وللشافعية قول. قول اجلمهور، ما مل يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء اخلمر فيقتل بالسيف
إن من : وقال ابن املاجشون. عود على تلك الصفة ويطعن به يف دبره حىت ميوت، ويسقى عن اخلمر ماء حىت ميوت

. والسم نار باطنة" . ال يعذب بالنار، إال اهللا: "قتل بالنار أو بالسم ال يقتل به، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .يةوذهب اجلمهور إىل أنه يقتل بذلك، لعموم اآل

إنه إن كان يف القتل بالعصا تطويل وتعذيب قتل : وأما القََود بالعصا فقال مالك يف إحدى الروايتني: الثامنة 
. يقتل هبا وإن كان فيه ذلك، وهو قول الشافعي: ويف األخرى. بالسيف، رواه عنه ابن وهب، وقاله ابن القاسم



تل هبما إذا كانت الضربة جمهزة، فأما أن يضرب ضربات وروى أشهب وابن نافع عن مالك يف احلجر والعصا أنه يق
والصحيح من أقوال : "قال ابن العريب. وعليه ال يرمى بالنبل وال باحلجارة ألنه من التعذيب، وقاله عبدامللك. فال

ع يده واتفق علماؤنا على أنه إذا قط". علمائنا أن املماثلة واجبة، إال أن تدخل يف حد التعذيب فلتترك إىل السيف
وإن كان يف . ورجله وفقأ عينه بقصد التعذيب فعل به ذلك، كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتلة الرعاء

ال قود إال بالسيف، وهو مذهب أيب : وذهبت طائفة إىل خالف هذا كله فقالوا. مدافعة أو مضاربة قتل بالسيف
  .حنيفة والشعيب والنخعي

: ، وبالنهي عن املُثْلة، وقوله" ال قود إال حبديدة: "يب صلى اهللا عليه وسلم قالواحتجوا على ذلك مبا روي عن الن
والصحيح ما ذهب إليه اجلمهور، ملا رواه األئمة عن أنس بن مالك أن جارية وجد " . ال يعذب بالنار إال رب النار"

ديا فأومأت برأسها، فأخذ أفالن، أفالن؟ حىت ذكروا يهو! من صنع هذا بك: رأسها قد رض بني حجرين، فسألوها
فقتله رسول اهللا صلى : ويف رواية. اليهودي فأقر، فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ترض رأسه باحلجارة

َوإِنْ َعاقَبُْتْم فََعاِقُبوا بِمِثْلِ َما {: وهذا نص صريح صحيح، وهو مقتضى قوله تعاىل. اهللا عليه وسلم بني حجرين
وأما ما استدلوا به من حديث جابر . } فَاْعَتدُوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم{: وقوله]. ١٢٦: النحل[} ُعوِقْبُتْم بِِه

فحديث ضعيف عند احملدثني، ال يروى عن طريق صحيح، لو صح قلنا مبوجبه، وأنه إذا قتل حبديدة قتل هبا، يدل 
حجرين فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأسه بني  أن يهوديا رض رأس جارية بني: على ذلك حديث أنس

وأما النهي عن املثلة فنقول أيضا مبوجبها إذا مل ميثل، فإذا مثل مثلنا به، يدل على ذلك حديث العرنيني، . حجرين
صحيح إذا مل حيرق، فإن حرق حرق، يدل عليه " ال يعذب بالنار إال رب النار: "وقوله. وهو صحيح أخرجه األئمة

إن طرحه يف النار عمدا طرحه يف النار حىت ميوت، وذكره الوقار يف خمتصره عن : قال الشافعي. موم القرآنع
عليه القود، : وقول كثري من أهل العلم يف الرجل خينق الرجل: قال ابن املنذر. مالك، وهو قول حممد بن عبداحلكم
ه يف بئر فمات، أو ألقاه من جبل أو سطح لو خنقه حىت مات أو طرح: وخالف يف ذلك حممد بن احلسن فقال

. فعليه القتل -قد خنق غري واحد  -فمات، مل يكن عليه قصاص وكان على عاقلته الدية، فإن كان معروفا بذلك 
وملا أقاد النيب صلى اهللا عليه وسلم من اليهودي الذي رض رأس اجلارية باحلجر كان هذا يف معناه، : قال ابن املنذر
  .لهفال معىن لقو

وقد شذ أبو حنيفة فقال فيمن قتل خبنق أو بسم أو تردية من : وحكى هذا القول غريه عن أيب حنيفة فقال: قلت
  إنه ال يقتل وال يقتص منه، إال إذا: جبل أو بئر أو خبشبة

اب وهذا منه رد للكت. قتل مبحدد حديد أو حجر أو خشب أو كان معروفا باخلنق والتردية وكان على عاقلته الدية
  .والسنة، وإحداث ما مل يكن عليه أمر األمة، وذريعة إىل رفع القصاص الذي شرعه اهللا للنفوس، فليس عنه مناص

: وقال مالك. يقتل القاتل وحيبس احلابس حىت ميوت: واختلفوا فيمن حبس رجال وقتله آخر، فقال عطاء: التاسعة 
واختاره ابن . ول الشافعي وأيب ثور والنعمان يعاقب احلابسإن كان حبسه وهو يرى أنه يريد قتله قتال مجيعا، ويف ق

  املنذر
: وروى الدارقطين عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. قول عطاء صحيح، وهو مقتضى التنزيل: قلت

أمية  رواه سفيان الثوري عن إمساعيل بن". إذا أمسك الرجل الرجل وقتله اآلخر يقتل القاتل وحيبس الذي أمسكه"
  .عن نافع عن ابن عمر، ورواه معمر وابن جريج عن إمساعيل مرسال



] ٢٢٩: البقرة[} َوَمْن َيتََعدَّ ُحُدوَد اللَِّه{: االعتداء هو التجاوز، قال اهللا تعاىل} فََمنِ اْعَتَدى{: قوله تعاىل: العاشر
ل قوله، ومن أخذ عرضك فخذ أي يتجاوزها، فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مث

عرضه، ال تتعدى إىل أبويه وال إىل ابنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن املعصية ال تقابل 
يا زان، فقصاصك أن تقول : وإن قال لك. أنت الكافر: يا كافر، جاز لك أن تقول له: باملعصية، فلو قال لك مثال

وإن مطلك وهو غين دون عذر . ولو قلت له يا زان، كنت كاذبا وأمثت يف الكذب. يا كذاب يا شاهد زور: له
أما عرضه " . لَيُّ الواجد حيل عرضه وعقوبته: "يا ظامل، يا آكل أموال الناس، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال

إلسالم، فأمر من أوذي من نزل هذا قبل أن يقوى ا: وقال ابن عباس. فبما فسرناه، وأما عقوبته فالسجن حيبس فيه
: التوبة[} َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً{: املسلمني أن جيازي مبثل ما أوذي به، أو يصرب أو يعفو، مث نسخ ذلك بقوله

  .وال حيل ألحد أن يقتص من أحد إال بإذن السلطان. نسخ ذلك بتصيريه إىل السلطان: وقيل]. ٣٦

  }َسبِيلِ اللَِّه َوال ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلُكَِة وَأَْحِسُنوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِنيوَأَْنِفقُوا ِفي { ١٩٥: اآلية
  :فيه ثالث مسائل

.  النفقةنزلت يف: قال} َوأَْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوال ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّهْلُكَِة{: روى البخاري عن حذيفة: األوىل 
غزونا القسطنطينية، وعلى اجلماعة عبدالرمحن بن الوليد، : وروى يزيد بن أيب حبيب عن أسلم أيب عمران قال

ال إله إال اهللا، يلقي بيديه إىل ! مه مه: والروم ملصقو ظهورهم حبائط املدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس
هلم : هذه اآلية فينا معاشر األنصار ملا نصر اهللا نبيه وأظهر دينه، قلناأنزلت ! سبحان اهللا: فقال أبو أيوب! التهلكة

واإللقاء باليد إىل التهلكة أن نقيم يف . اآلية} َوأَْنِفقُوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه{: نقيم يف أموالنا ونصلحها، فأنزل اهللا عز وجل
فأخربنا .  حىت دفن بالقسطنطينية، فقربه هناكفلم يزل أبو أيوب جماهدا يف سبيل اهللا. أموالنا ونصلحها وندع اجلهاد

وروي مثله عن حذيفة . أبو أيوب أن اإللقاء باليد إىل التهلكة هو ترك اجلهاد يف سبيل اهللا، وأن اآلية نزلت يف ذلك
  .واحلسن وقتادة وجماهد والضحاك

كنا مبدينة الروم، : "فقالوروى الترمذي عن يزيد بن أيب حبيب عن أسلم أيب عمران هذا اخلرب مبعناه : قلت
فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من املسلمني مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، 
: وعلى اجلماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من املسلمني على صف الروم حىت دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا

يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه اآلية هذا : ام أبو أيوب األنصاري فقالفق. سبحان اهللا يلقي بيديه إىل التهلكة
التأويل، وإمنا أنزلت هذه اآلية فينا معاشر األنصار ملا أعز اهللا اإلسالم وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون 

  إن أموالنا قد ضاعت، وإن اهللا قد أعز اإلسالم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ناصروه، فلو أقمنا يف أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل اهللا على نبيه صلى اهللا عليه وسلم يرد عليه ما وكثر 
فكانت التهلكة اإلقامة على األموال وإصالحها . } وَأَْنِفقُوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه َوال ُتلْقُوا بِأَْيدِيكُْم إِلَى التَّْهلُكَِة{: قلنا

هذا حديث حسن : قال أبو عيسى. أبو أيوب شاخصا يف سبيل اهللا حىت دفن بأرض الروم وتركنا الغزو، فما زال
املعىن ال تلقوا بأيديكم : وقال حذيفة بن اليمان وابن عباس وعكرمة وعطاء وجماهد ومجهور الناس". غريب صحيح

وإىل هذا املعىن ذهب البخاري  .ليس عندي، ما أنفقه: بأن تتركوا النفقة يف سبيل اهللا وختافوا العيلة، فيقول الرجل
أنفق يف سبيل اهللا، وإن مل يكن لك إال سهم أو مشقص، وال يقولن : قال ابن عباس. إذ مل يذكر غريه، واهللا أعلم

. ليس عندي شيء: أنفق ولو عقاال، وال تلقي بيدك إىل التهلكة فتقول: وحنوه عن السدي. ال أجد شيئا: أحدكم



وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أمر الناس باخلروج إىل اجلهاد قام إليه  قاله ابن عباس،. وقول ثالث
: فواهللا ما لنا زاد وال يطعمنا أحد، فنزل قوله تعاىل! مباذا نتجهز: أناس من األعراب حاضرين باملدينة فقالوا

َوال ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى {. ، يعين يف طاعة اهللايعين تصدقوا يا أهل امليسرة يف سبيل اهللا} وَأَْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه{
وال متسكوا عن : ومعىن ابن عباس. يعين وال متسكوا بأيديكم عن الصدقة فتهلكوا، وهكذا قال مقاتل} التَّهْلُكَِة

وقول رابع . الصدقة فتهلكوا، أي ال متسكوا عن النفقة على الضعفاء، فإهنم إذا ختلفوا عنكم غلبكم العدو فتهلكوا
أهو الرجل حيمل على الكتيبة؟ فقال ال، ولكنه الرجل يصيب الذنب فيلقي : قيل للرباء بن عازب يف هذه اآلية -

اليأس : فاهلالك. قد بالغت يف املعاصي وال فائدة يف التوبة، فييأس من اهللا فينهمك بعد ذلك يف املعاصي: بيديه ويقول
املعىن ال تسافروا يف اجلهاد بغري زاد، وقد كان فعل ذلك قوم : ال زيد بن أسلموق. من اهللا، وقاله عبيدة السلماين

اجلهاد، : هنا} َسبِيلِ اللَِّه{. فهذه مخسة أقوال. فأداهم ذلك إىل االنقطاع يف الطريق، أو يكون عالة على الناس
  .أيديكم زائدة، التقدير تلقوا} بِأَْيدِيكُْم{والباء يف . واللفظ يتناول بعد مجيع سبله

أي بأنفسكم، فعرب بالبعض عن الكل، " بأيديكم: "وقال املربد]. ١٤: العلق[} أَلَْم َيْعلَمْ بِأَنَّ اللََّه َيَرى{: ونظريه
هذا ضرب مثل، : وقيل]. ١٠: احلج[} بَِما قَدََّمْت َيَداَك{، ]٣٠: الشورى[} فَبَِما كََسَبْت أَْيِديكُْم{: كقوله
يف أمر كذا إذا استسلم، ألن املستسلم يف القتال يلقي سالحه بيديه، فكذلك فعل كل عاجز فالن ألقى بيده : تقول

التقدير ال تلقوا أنفسكم : وقال قوم] واهللا إن إلقاءنا بأيدينا للموت لعجز: [يف أي فعل كان، ومنه قول عبداملطلب
ك يهلك هالكا وهلكا وهتلكة، أي التهلكة بضم الالم مصدر من هل. ال تفسد حالك برأيك: بأيديكم، كما تقول

إن معىن اآلية ال متسكوا : وقيل. أي إن مل تنفقوا عصيتم اهللا وهلكتم. ال تأخذوا فيما يهلككم، قاله الزجاج وغريه
وال متسكوا فيذهب عنكم اخللف يف : ومعىن آخر. أموالكم فريثها منكم غريكم، فتهلكوا حبرمان منفعة أموالكم

. يعين ال تنفقوا من حرام فريد عليكم فتهلكوا} َوال ُتلْقُوا بِأَْيدِيكُْم إِلَى التَّْهلُكَِة{: ويقال. خرةالدنيا والثواب يف اآل
] ٢٦٧: البقرة[} َوال َتَيمَّمُوا الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ{: قال} َوال ُتلْقُوا بِأَْيدِيكُمْ إِلَى التَّْهلُكَِة{: وحنوه عن عكرمة قال

  .عام يف مجيع ما ذكر لدخوله فيه، إذ اللفظ حيتمله" وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة"قوله  :وقال الطربي
اختلف العلماء يف اقتحام الرجل يف احلرب ومحله على العدو وحده، فقال القاسم ابن خميمرة والقاسم بن  -الثانية 

عظيم إذا كان فيه قوة، وكان هللا بنية ال بأس أن حيمل الرجل وحده على اجليش ال: حممد وعبدامللك من علمائنا
إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل، ألن مقصوده : وقيل. خالصة، فان مل تكن فيه قوة فذلك من التهلكة

وقال ]. ٢٠٧: البقرة[} َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي َنفَْسُه اْبِتَغاَء مَْرَضاتِ اللَِّه{: واحد منهم، وذلك بني يف قوله تعاىل
فأما أن حيمل الرجل على مائة أو على مجلة العسكر أو مجاعة اللصوص واحملاربني واخلوارج : ابن خويز منداد
إن علم وغلب على ظنه أن سيقتل من محل عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه : فلذلك حالتان

وقد بلغين أن عسكر املسلمني ملا . فجائز أيضا أن يقتل ولكن سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أثرا ينتفع به املسلمون
  لقي الفرس نفرت خيل املسلمني من

الفيلة، فعمد رجل منهم فصنع فيال من طني وأنس به فرسه حىت ألفه، فلما أصبح مل ينفر فرسه من الفيل فحمل 
وكذلك يوم اليمامة ملا  .ال ضري أن أقتل ويفتح للمسلمني: فقال. إنه قاتلك: على الفيل الذي كان يقدمها فقيل له

ضعوين يف احلجفة؟؟ وألقوين إليهم، ففعلوا وقاتلهم وحده : حتصنت بنو حنيفة باحلديقة، قال رجل من املسلمني
  .وفتح الباب



: أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا صابرا حمتسبا؟ قال: ومن هذا ما روي أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم: قلت
ويف صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . غمس يف العدو حىت قتلفان" . فلك اجلنة"

هو رفيقي "أو " من يردهم عنا وله اجلنة: "أفرد يوم أحد يف سبعة من األنصار ورجلني من قريش، فلما رهقوه قال
هو رفيقي يف "أو " ردهم عنا وله اجلنةمن ي: "مث رهقوه أيضا فقال. فتقدم رجل من األنصار فقاتل حىت قتل" يف اجلنة
فلم يزل كذلك حىت قتل السبعة، فقال النيب صلى اهللا عليه . فتقدم رجل من األنصار فقاتل حىت قتل" . اجلنة
بفتح الباء، أي مل ندهلم للقتال حىت " أصحابنا"بسكون الفاء " أنصفنا"هكذا الرواية " . ما أنصفنا أصحابنا: "وسلم
: وقال حممد بن احلسن. تح الفاء ورفع الباء، ووجهها أهنا ترجع ملن فر عنه من أصحابه، واهللا أعلموروي بف. قتلوا

لو محل رجل واحد على ألف رجل من املشركني وهو وحده، مل يكن بذلك بأس إذا كان يطمع يف جناة أو نكاية يف 
فإن كان قصده جترئة . ة للمسلمنيالعدو، فإن مل يكن كذلك فهو مكروه، ألنه عرض نفسه للتلف يف غري منفع

وإن كان . املسلمني عليهم حىت يصنعوا مثل صنيعه فال يبعد جوازه، وألن فيه منفعة للمسلمني على بعض الوجوه
وإذا كان فيه نفع للمسلمني فتلفت نفسه . قصده إرهاب العدو وليعلم صالبة املسلمني يف الدين فال يبعد جوازه

إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ {: لكفر فهو املقام الشريف الذي مدح اهللا به املؤمنني يف قولهإلعزاز دين اهللا وتوهني ا
وعلى ذلك ينبغي أن . اآلية، إىل غريها من آيات املدح اليت مدح اهللا هبا من بذل نفسه] ١١١: التوبة[} أَْنفَُسُهْم

  ىت رجا نفعا يف الدين فبذل نفسه فيه حىت قتل كانيكون حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر أنه م

َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف وَاْنَه َعنِ الُْمْنكَرِ وَاْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إِنَّ ذَِلَك ِمْن {: يف أعلى درجات الشهداء، قال اهللا تعاىل
أفضل : " عليه وسلم أنه قالوقد روى عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا]. ١٧: لقمان[} َعْزمِ اُألُمورِ

آل "وسيأيت القول يف هذا يف " . الشهداء محزة بن عبداملطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله
  .إن شاء تعاىل" عمران
" أحسنوا: "وقيل. أي يف اإلنفاق يف الطاعة، وأحسنوا الظن باهللا يف إخالفه عليكم} َوأَْحِسُنوا{: قوله تعاىل: الثالثة 

  .يف أعمالكم بامتثال الطاعات، روي ذلك عن بعض الصحابة
تَّى َيْبلُغَ وَأَِتمُّوا الَْحجَّ َوالُْعْمَرةَ ِللَِّه فَإِنْ أُْحصِْرُتْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْديِ َوال َتْحِلقُوا ُرُؤوَسكُْم َح{ ١٩٦: اآلية

أَوْ بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَْو َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك فَإِذَا أَِمنُْتْم فََمْن َتَمتََّع  الَْهْدُي َمِحلَُّه فََمْن كَانَ ِمْنكُْم مَرِيضاً
َرَجعُْتْم ِتلَْك َعَشَرةٌ ْبَعٍة إِذَا بِالُْعْمَرةِ إِلَى الَْحجِّ فََما اسَْتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ َوَس

  }يُد الْعِقَابِكَاِملَةٌ ذَِلَك ِلَمْن لَمْ َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِي الَْمْسجِِد الْحََرامِ َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشِد
  :فيه سبع مسائل} َوأَِتمُّوا الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ ِللَِّه{: قوله تعاىل

} فَأََتمَّهُنَّ{: أداؤمها واإلتيان هبما، كقوله: العلماء يف املعىن املراد بإمتام احلج والعمرة هللا، فقيلاختلف : األويل 
أي ائتوا بالصيام، وهذا على مذهب من ] ١٨٧: البقرة[} ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ{: وقوله] ١٢٤: البقرة[

املراد متامهما بعد الشروع فيهما، فإن من أحرم بنسك وجب : ا قالومن مل يوجبه. أوجب العمرة، على ما يأيت
إمتامهما أن حترم : وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه. عليه املضي فيه وال يفسخه، قال معناه الشعيب وابن زيد

وقال . وروي ذلك عن عمر بن اخلطاب وسعد بن أيب وقاص، وفعله عمران بن حصني. هبما من دويرة أهلك
  فيانس



إمتامهما أن يفرد : وقال عمر". هللا"إمتامهما أن خترج قاصدا هلما ال لتجارة وال لغري ذلك، ويقوي هذا قوله : الثوري
إمتامهما أال تستحلوا فيهما ما ال ينبغي لكم، : وقال مقاتل. كل واحد منهما من غري متتع وقران، وقاله ابن حبيب

لبيك اللهم لبيك، ال شريك لك إال شريكا هو لك، متلكه وما : ولونوذلك أهنم كانوا يشركون يف إحرامهم فيق
  .فأمتومها وال ختلطومها بشيء آخر: فقال. ملك
أما ما روي عن علي وفعله عمران بن حصني يف اإلحرام قبل املواقيت اليت وقتها رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت

وثبت أن عمر أهل من إيلياء، وكان األسود وعلقمة وسلم فقد قال به عبداهللا بن مسعود ومجاعة من السلف، 
وروى أبو داود والدارقطين عن أم سلمة قالت . وعبدالرمحن وأبو إسحاق حيرمون من بيوهتم، ورخص فيه الشافعي

يف " من أحرم من بيت املقدس حبج أو عمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يرحم اهللا وكيعا أحرم من بيت املقدس، يعين : "وخرجه أبو داود وقال" . له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غفر"رواية 
وكره مالك رمحه اهللا أن حيرم أحد قبل امليقات، ويروى ذلك عن . ففي هذا إجازة اإلحرام قبل امليقات". إىل مكة

وأنكر عثمان على ابن عمر إحرامه قبل . ةعمر بن اخلطاب، وأنه أنكر على عمران بن حصني إحرامه من البصر
وجه العمل املواقيت، ومن احلجة هلذا القول أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال أمحد وإسحاق. امليقات

وقت املواقيت وعينها، فصارت بيانا جململ احلج، ومل حيرم صلى اهللا عليه وسلم من بيته حلجته، بل أحرم من ميقاته 
وكذلك صنع مجهور الصحابة والتابعني . مته، وما فعله صلى اهللا عليه وسلم فهو األفضل إن شاء اهللالذي وقته أل

ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين : واحتج أهل املقالة األوىل بأن ذلك أفضل بقول عائشة. بعدهم
وقد شهدوا إحرام رسول اهللا صلى اهللا عليه  إال اختار أيسرمها، وحبديث أم سلمة مع ما ذكر عن الصحابة يف ذلك،

  وسلم

  .يف حجته من ميقاته، وعرفوا مغزاه ومراده، وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسريا على أمته
روى األئمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقت ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل : الثانية 

ومن كان دون ذلك . اليمن يلملم، هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة جند قرن، وألهل
وأمجع أهل العلم على القول بظاهر هذا احلديث واستعماله، . فمن حيث أنشأ، حىت أهل مكة من مكة يهلون منها

و داود والترمذي عن ابن عباس أن النيب واختلفوا يف ميقات أهل العراق وفيمن وقته، فروى أب. ال خيالفون شيئا منه
وروي أن عمر وقت ألهل . هذا حديث حسن: قال الترمذي. صلى اهللا عليه وسلم وقت ألهل املشرق العقيق

ويف كتاب أيب داود عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقت ألهل العراق ذات . العراق ذات عرق
مر وقته ألن العراق يف وقته افتتحت، فغفلة منه، بل وقته رسول اهللا ومن روى أن ع. عرق، وهذا هو الصحيح

والشام كلها يومئذ دار كفر كما كانت العراق وغريها يومئذ . صلى اهللا عليه وسلم كما وقت ألهل الشام اجلحفة
: ال أبو عمرق. من البلدان، ومل تفتح العراق وال الشام إال على عهد عمر، وهذا ما ال خالف فيه بني أهل السري

كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند اجلميع من ميقاته، والعقيق أحوط عندهم وأوىل من ذات 
  .عرق، وذات عرق ميقاهتم أيضا بإمجاع

أمجع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأيت امليقات أنه حمرم، وإمنا منع من ذلك من رأى اإلحرام عند : الثالثة 
ت أفضل، كراهية أن يضيق املرء على نفسه ما قد وسع اهللا عليه، وأن يتعرض مبا ال يؤمن أن حيدث يف امليقا

  .إحرامه، وكلهم ألزمه اإلحرام إذا فعل ذلك، ألنه زاد ومل ينقص



: عبدقال الصيب بن م. يف هذه اآلية دليل على وجوب العمرة، ألنه تعاىل أمر بإمتامها كما أمر بإمتام احلج: الرابعة 
أتيت عمر رضي اهللا عنه فقلت إين كنت نصرانيا فأسلمت، وإين وجدت احلج والعمرة مكتوبتني علي، وإين أهللت 

وجدت احلج والعمرة مكتوبتني : "ومل ينكر عليه قوله: فقال له عمر هديت لسنة نبيك قال ابن املنذر. هبما مجيعا
أخربين نافع : وروى الدارقطين عن ابن جريج قال. عباس وبوجوهبما قال علي بن أيب طالب وابن عمر وابن". علي

ليس من خلق اهللا أحد إال عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع ذلك سبيال، فمن : أن عبداهللا بن عمر كان يقول
وأخربت عن عكرمة أن : قال ابن جريج. ومل أمسعه يقول يف أهل مكة شيئا: قال. زاد بعدها شيئا فهو خري وتطوع

وممن ذهب إىل وجوهبا من التابعني عطاء . العمرة واجبة كوجوب احلج من استطاع إليه سبيال: باس قالابن ع
وطاوس وجماهد واحلسن وابن سريين والشعيب وسعيد بن جبري وأبو بردة ومسروق وعبداهللا بن شداد والشافعي 

وسئل زيد بن ثابت عن العمرة . هنا واجبةمسعنا أ: وقال الثوري. وأمحد وإسحاق وأبو عبيد وابن اجلهم من املالكيني
وروي مرفوعا عن حممد بن سريين عن زيد بن . صالتان ال يضرك بأيهما بدأت، ذكره الدارقطين: قبل احلج، فقال

وكان مالك " . إن احلج والعمرة فريضتان ال يضرك بأيهما بدأت: "ثابت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. وهو قول النخعي وأصحاب الرأي فيما حكى ابن املنذر. وال نعلم أحدا أرخص يف تركهاالعمرة سنة : يقوله

وحكى بعض القزوينيني والبغداديني عن أيب حنيفة أنه كان يوجبها كاحلج، وبأهنا سنة ثابتة، قاله ابن مسعود وجابر 
عالء أبو كريب حدثنا عبدالرحيم بن روى الدارقطين حدثنا حممد بن القاسم بن زكريا حدثنا حممد بن ال. بن عبداهللا

سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : سليمان عن حجاج عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبداهللا قال
" . ال وأن تعتمر خري لك: "أواجبة هي؟ قال: فسأله عن العمرة" نعم: "أواجب هو؟ قال: الصالة والزكاة واحلج

  وابن جريج عن ابن املنكدر رواه حيىي بن أيوب عن حجاج

وأما اآلية فال حجة فيها للوجوب، ألن : قالوا. عن جابر موقوفا من قول جابر فهذه حجة من مل يوجبها من السنة
َوأَِقيمُوا الصَّالةَ َوآتُوا {اهللا سبحانه إمنا قرهنا يف وجوب اإلمتام ال يف االبتداء، فإنه ابتدأ الصالة والزكاة فقال 

وملا ذكر ] ٩٧: آل عمران[} َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت{: وابتدأ بإجياب احلج فقال]. ٢٠: املزمل[ }الزَّكَاةَ
العمرة أمر بإمتامها ال بابتدائها، فلو حج عشر حجج، أو اعتمر عشر عمر لزم اإلمتام يف مجيعها، فإمنا جاءت اآلية 

عماد احلج : واحتج املخالف من جهة النظر على وجوهبا بأن قال. علمإللزام اإلمتام ال إللزام االبتداء، واهللا أ
الوقوف بعرفة، وليس يف العمرة وقوف، فلو كانت كسنة احلج لوجب أن تساويه يف أفعاله، كما أن سنة الصالة 

  .تساوي فريضتها يف أفعاهلا
" العمرة"وقرأ اجلماعة . الوجوب ، وهي تدل على عدم"العمرة"قرأ الشعيب وأبو حيوة برفع التاء يف : اخلامسة 

وروي عنه } وَأَِتمُّوا الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ إىل البيت هللا{ويف مصحف ابن مسعود . بنصب التاء، وهي تدل على الوجوب
وفائدة التخصيص بذكر اهللا هنا أن العرب كانت تقصد احلج لالجتماع ". وأقيموا احلج والعمرة إىل البيت"

والتنافر وقضاء احلاجة وحضور األسواق، وكل ذلك ليس هللا فيه طاعة، وال حظ بقصد، وال والتظاهر والتناضل 
  .قربة مبعتقد، فأمر اهللا سبحانه بالقصد إليه ألداء فرضه وقضاء حقه، مث سامح يف التجارة، على ما يأيت

لقلم جار له وعليه ـ ال خالف بني العلماء فيمن شهد مناسك احلج وهو ال ينوي حجا وال عمرة ـ وا: السادسة 
ومن متام العبادة حضور } َوأَِتمُّوا{: أن شهودها بغري نية وال قصد غري مغن عنه، وأن النية جتب فرضا، لقوله تعاىل
على ما " لبيك حبجة وعمرة معا: "النية، وهي فرض كاإلحرام عند اإلحرام، لقوله عليه السالم ملا ركب راحلته

  ولو لىب رجل ومل ينو حجا وال عمرة مل يكن: لبويطي عن الشافعي قالوذكر الربيع يف كتاب ا. يأيت



: حاجا وال معتمرا، ولو نوى ومل يلب حىت قضى املناسك كان حجه تاما، واحتج حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم
لم أجزته تلك ومن فعل مثل ما فعل علي حني أهل على إهالل النيب صلى اهللا عليه وس: قال". إمنا األعمال بالنيات"

  .النية، ألهنا وقعت على نية لغريه قد تقدمت، خبالف الصالة
: واختلف العلماء يف املراهق والعبد حيرمان باحلج مث حيتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة، فقال مالك: السابعة 

ومن رفض إحرامه فال } وَالُْعْمَرةَ ِللَِّه َوأَِتمُّوا الَْحجَّ{: ال سبيل هلما إىل رفض اإلحرام وال ألحد متمسكا بقوله تعاىل
جائز للصيب إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أن جيدد إحراما، فإن متادى على : وقال أبو حنيفة. يتم حجه وال عمرته

واحتج بأنه ملا مل يكن احلج جيزي عنه، ومل يكن الفرض الزما له حني أحرم . حجه ذلك مل جيزه من حجة اإلسالم
مه حني بلغ استحال أن يشغل عن فرض قد تعني عليه بنافلة ويعطل فرضه، كمن دخل يف نافلة وأقيمت باحلج مث لز

إذا أحرم الصيب مث بلغ قبل الوقوف بعرفة : وقال الشافعي. عليه املكتوبة وخشي فوهتا قطع النافلة ودخل يف املكتوبة
عتق مبزدلفة وبلغ الصيب هبا فرجعا إىل عرفة بعد ولو : قال. فوقف هبا حمرما أجزأه من حجة اإلسالم، وكذلك العبد

العتق والبلوغ فأدركا الوقوف هبا قبل طلوع الفجر أجزت عنهما من حجة اإلسالم، ومل يكن عليهما دم، ولو 
واحتج يف إسقاط جتديد اإلحرام حبديث علي رضي اهللا . احتاطا فأهراقا دما كان أحب إيل، وليس ذلك بالبني عندي

لبيك اللهم : قال قلت" مب أهللت: "له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أقبل من اليمن مهال باحلجعنه إذ قال 
: قال الشافعي" . فإين أهللت باحلج وسقت اهلدي: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. بإهالل كإهالل نبيك

وقال مالك يف . ديد نية إلفراد أو متتع أو قرانومل ينكر عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقالته، وال أمره بتج
أجزأه من حجة اإلسالم، وكذلك العبد يعتق، والصيب يبلغ إذا مل يكونوا : النصراين يسلم عشية عرفة فيحرم باحلج

  .حمرمني وال دم على واحد منهم، وإمنا يلزم الدم من أراد احلج ومل حيرم من امليقات

وهو كاحلر عندهم يف جتاوز امليقات، خبالف الصيب والنصراين فإهنما ال يلزمهما . دميلزم العبد ال: وقال أبو حنيفة
فإذا أسلم الكافر وبلغ الصيب كان حكمهما حكم املكي، وال شيء . اإلحرام لدخول مكة لسقوط الفرض عنهما

  .عليهما يف ترك امليقات
  :فيه أثنتا عشرة مسألة} ْديِفَإِنْ أُْحِصرُْتْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْه{: قوله تعاىل

  .هذه آية مشكلة، ُعْضلة من الُعضل: قال ابن العريب: األوىل 
اإلحصار هو املنع من الوجه الذي تقصده بالعوائق مجلة، فـ : ال إشكال فيها، وحنن نبينها غاية البيان فنقول: قلت

واختلف العلماء يف تعيني املانع هنا . نأي بأي عذر كان، كان حصر عدو أو جور سلطان أو مرض أو ما كا" مجلة"
العدو خاصة، قاله ابن عباس : وقيل. هو املرض ال العدو: قال علقمة وعروة بن الزبري وغريمها: األول: على قولني

" أحصر"ورأى أكثر أهل اللغة وحمصليها على أن . وهو اختيار علمائنا: قال ابن العريب. وابن عمر وأنس والشافعي
  .نزل به العدو" حصر"وعرض للمرض، 

ما حكاه ابن العريب من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إال أشهب وحده، وخالفه سائر أصحاب مالك يف هذا : قلت
وحكى . حصر حصرا فهو حمصور، قاله الباجي يف املنتقى: اإلحصار إمنا هو املرض، وأما العدو فإمنا يقال فيه: وقالوا

باملرض، " أحصر: "وقال أبو عبيدة والكسائي. عند مجيع أهل اللغة، على ما يأيتأبو إسحاق الزجاج أنه كذلك 
يقال أحصر : وقالت طائفة. ويف اجململ البن فارس على العكس، فحصر باملرض، وأحصر بالعدو. بالعدو" حصر"و

  .فيهما مجيعا من الرباعي، حكاه أبو عمر
مها مبعىن واحد يف املرض : وقال الفراء. فيهما، فتأمله" أحصر"وهو يشبه قول مالك حيث ترجم يف موطئه : قلت



وادعت الشافعية أن اإلحصار يستعمل يف العدو، فأما املرض فيستعمل فيه احلصر، : قال القشريي أبو نصر. والعدو
  .والصحيح أهنما يستعمالن فيهما

حصرت الرجل حصرا منعته  :قال اخلليل. ما ادعته الشافعية قد نص اخلليل بن أمحد وغريه على خالفه: قلت
  وحبسته، وأحصر احلاج عن بلوغ املناسك من مرض أو حنوه،

ال حصر إال : وعلى هذا خرج قول ابن عباس. هكذا قال، جعل األول ثالثيا من حصرت، والثاين يف املرض رباعيا
صره العدو وقد ح. أحصره املرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها: وقال ابن السكيت. حصر العدو

حصرت الرجل فهو حمصور، أي : قال األخفش. حيصرونه إذا ضيقوا عليه فأطافوا به، وحاصروه حماصرة وحصارا
حصرين الشيء : قال أبو عمرو الشيباين. وأحصرين بويل، وأحصرين مرضي، أي جعلين أحصر نفسي: قال. حبسته

  .وأحصرين، أي حبسين
: يف املرض، وقد قيل ذلك يف قول اهللا تعاىل" أحصر"يف العدو، و" حصر"فاألكثر من أهل اللغة على أن : قلت

  :وقال ابن ميادة]. ٢٧٣: البقرة[} ِللْفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصرُوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه{
  عليك وال أن أحصرتك شغول... وما هجر ليلى أن تكون تباعدت 

حصر : املرض، فأما من العدو فال يقال فيه إال حصر، يقالاإلحصار عند مجيع أهل اللغة إمنا هو من : وقال الزجاج
وأصل الكلمة من احلبس، ومنه احلصري للذي حيبس نفسه . حصرا، ويف األول أحصر إحصارا، فدل على ما ذكرناه

واحلصري الذي جيلس عليه النضمام بعض . امللك ألنه كاحملبوس من وراء احلجاب: واحلصري. عن البوح بسره
  .ي إىل بعض، كحبس الشيء مع غريهطاقات الربد

احملصر من يصري ممنوعا من مكة بعد اإلحرام مبرض أو عدو أو : وملا كان أصل احلصر احلبس قالت احلنفية: الثانية 
وذكر األمن يف آخر اآلية ال يدل على أنه ال يكون من املرض، : واحتجوا مبقتضى اإلحصار مطلقا، قالوا. غري ذلك

من سبق العاطس باحلمد أمن من الشوص واللوص : "، وقال" الزكام أمان من اجلذام: "وسلم قال صلى اهللا عليه
. أخرجه ابن ماجة يف سننه. وجع البطن: والعلوص. وجع األذن: واللوص. وجع السن: الشوص" . والعلوص

  وإمنا جعلنا حبس العدو حصارا قياسا على املرض إذا كان: قالوا

املراد باآلية حصر : وقال ابن عمر وابن الزبري وابن عباس والشافعي وأهل املدينة. يف حكمه، ال بداللة الظاهر
. العدو، ألن اآلية نزلت يف سنة ست يف عمرة احلديبية حني صد املشركون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مكة

فنحر النيب صلى اهللا عليه خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت : قال ابن عمر
  .برأمت، واهللا أعلم: ومل يقل. } فَإِذَا أَِمْنُتْم{: ودل على هذا قوله تعاىل. وسلم هديه وحلق رأسه

وقال قتادة . مجهور الناس على أن احملصر بعدو حيل حيث أحصر وينحر هديه إن كان مث هدي وحيلق رأسه: الثالثة 
دم اإلحصار ال يتوقف على يوم النحر، : وقال أبو حنيفة. ذا بلغ حمله صار حالاليبعث هبديه إن أمكنه، فإ: وإبراهيم

. يتوقف على يوم النحر، وإن حنر قبله مل جيزه: بل جيوز ذحبه قبل يوم النحر إذا بلغ حمله، وخالفه صاحباه فقاال
  .وسيأيت هلذه املسألة زيادة بيان

دو كافر أو مسلم أو سلطان حبسه يف سجن أن عليه اهلدي، وهو األكثر من العلماء على أن من أحصر بع: الرابعة 
ليس على من صد عن البيت يف حج أو عمرة هدي إال أن : وكان ابن القاسم يقول. قول الشافعي، وبه قال أشهب

ومن حجتهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا حنر يوم احلديبية هديا قد كان . يكون ساقه معه، وهو قول مالك



شعره وقلده حني أحرم بعمرة، فلما مل يبلغ ذلك اهلدي حمله للصد أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنحر، أ
ألنه كان هديا وجب بالتقليد واإلشعار، وخرج هللا فلم جيز الرجوع فيه، ومل ينحره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

واحتج اجلمهور بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .من أجل الصد، فلذلك ال جيب على من صد عن البيت هدي
مل حيل يوم احلديبية ومل حيلق رأسه حىت حنر اهلدي، فدل ذلك على أن من شرط إحالل احملصر ذبح هدي إن كان 

  }لَْهْديِأُْحصِْرُتْم فََما اْسَتْيَسَر ِمَن ا{: عنده، وإن كان فقريا فمىت وجده وقدر عليه ال حيل إال به، وهو مقتضى قوله

  .حيل ويهدي إذا قدر عليه، والقوالن للشافعي، وكذلك من ال جيد هديا يشتريه، قوالن: وقد قيل
من أحصره املرض فال : وقال مالك والشافعي وأصحاهبما. احملصر مبرض كاحملصر بعدو: قال عطاء وغريه: اخلامسة 

وأهل : قال مالك. طأ العدد أو خفي عليه اهلاللوكذلك من أخ. حيله إال الطواف بالبيت وإن أقام سنني حىت يفيق
وإن احتاج املريض إىل دواء تداوى به وافتدى وبقي على إحرامه ال حيل من شيء : قال. مكة يف ذلك كأهل اآلفاق

حىت يربأ من مرضه، فإذا برىء من مرضه مضى إىل البيت فطاف به سبعا، وسعى بني الصفا واملروة، وحل من 
هذا كله قول الشافعي، وذهب يف ذلك إىل ما روي عن عمر وابن عباس وعائشة وابن عمر و. حجته أو عمرته

وكذلك من أصابه كسر أو . إنه ال حيله إال الطواف بالبيت: وابن الزبري أهنم قالوا يف احملصر مبرض أو خطأ العدد
فوت الوقوف بعرفة وحكم من كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون باخليار إذا خاف . بطن منخرق

ملرضه، إن شاء مضى إذا أفاق إىل البيت فطاف وحتلل بعمرة، وإن شاء أقام على إحرامه إىل قابل، وإن أقام على 
ومن حجته يف ذلك اإلمجاع من الصحابة على أن من أخطأ . إحرامه ومل يواقع شيئا مما هني عنه احلاج فال هدي عليه

فإنه : وقال يف املكي إذا بقي حمصورا حىت فرغ الناس من حجهم. واف بالبيتالعدد أن هذا حكمه ال حيله إال الط
وقال ابن شهاب الزهري يف إحصار . خيرج إىل احلل فيليب ويفعل ما يفعله املعتمر وحيل، فإذا كان قابل حج وأهدى

كر حممد بن أمحد بن واختار هذا القول أبو ب. ال بد له من أن يقف بعرفة وإن نعش نعشا: من أحصر مبكة من أهلها
قول مالك يف احملصر املكي أن عليه ما على اآلفاق من إعادة احلج واهلدي خالف : عبداهللا بن بكري املالكي فقال

والقول عندي يف هذا : قال. }ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام{: ظاهر الكتاب، لقول اهللا عز وجل
وجل ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام أن يقيم لبعد املسافة يتعاجل وإن قول الزهري يف أن اإلباحة من اهللا عز 

  فاته احلج، فأما من كان بينه وبني املسجد احلرام ما ال تقصر يف مثله الصالة فإنه حيضر املشاهد وإن

أو مرض أو كل من منع من الوصول إىل البيت بعدو : وقال أبو حنيفة وأصحابه. نعش نعشا لقرب املسافة بالبيت
ذهاب نفقة أو إضالل راحلة أو لدغ هامة فإنه يقف مكانه على إحرامه ويبعث هبديه أو بثمن هديه، فإذا حنر فقد 

أُْحصِْرُتمْ {: كذلك قال عروة وقتادة واحلسن وعطاء والنخعي وجماهد وأهل العراق، لقوله تعاىل. حل من إحرامه
  .اآلية} فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ

ال ينفع احملرم االشتراط يف احلج إذا خاف احلصر مبرض أو عدو، وهو قول الثوري : قال مالك وأصحابه: السادسة 
وقال . لبيك اللهم لبيك، وحملي حيث حبستين من األرض: واالشتراط أن يقول إذا أهل. وأيب حنيفة وأصحاهبم

له شرطه، وقاله غري واحد من الصحابة والتابعني، ال بأس أن يشترط و: أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور
يا رسول اهللا، : وحجتهم حديث ضباعة بنت الزبري بن عبداملطلب أهنا أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت

قويل لبيك اللهم لبيك وحملي من األرض حيث : "فكيف أقول؟ قال: قالت". نعم: "إين أردت احلج، أأشترط؟ قال
لو ثبت حديث ضباعة مل أعده، وكان حمله حيث : قال الشافعي. خرجه أبو داود والدارقطين وغريمهاأ" . حبستين



  .حبسه اهللا
ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قد صححه غري واحد، منهم أبو حامت البسيت وابن املنذر، قال ابن املنذر: قلت

قال ابن . لشافعي إذ هو بالعراق، مث وقف عنه مبصروبه قال ا" . حجي واشترطي: "وسلم قال لضباعة بنت الزبري
أخربين أبو الزبري أن طاوسا وعكرمة أخرباه : وذكره عبدالرزاق أخربنا ابن جريج قال. وبالقول األول أقول: املنذر

د إين امرأة ثقيلة وإين أري: جاءت ضباعة بنت الزبري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت: عن ابن عباس قال
  .وهذا إسناد صحيح. فأدركت: قال" . أهلي واشترطي أن حملي حيث حبستين: "احلج، فكيف تأمرين أن أهل؟ قال

من أحصر بعدو فال : واختلفت العلماء أيضا يف وجوب القضاء على من أحصر، فقال مالك والشافعي: السابعة 
عليه احلج على حسب وجوبه عليه، قضاء عليه حبجه وال عمرته، إال أن يكون ضرورة مل يكن حج، فيكون 

احملصر مبرض أو عدو عليه حجة وعمرة، وهو قول : وقال أبو حنيفة. وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضا
وإن كان قارنا . إن كان مهال حبج قضى حجة وعمرة، ألن إحرامه باحلج صار عمرة: قال أصحاب الرأي. الطربي

. وسواء عندهم احملصر مبرض أو عدو، على ما تقدم. ضى عمرةوإن كان مهال بعمرة ق. قضى حجة وعمرتني
خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبري مبكة وبعث معي رجال : واحتجوا حبديث ميمون ابن مهران قال

من قومي هبدي، فلما انتهيت إىل أهل الشام منعوين أن أدخل احلرم، فنحرت اهلدي مكاين مث حللت مث رجعت، 
أبدل اهلدي، فإن رسول اهللا صلى : من العام املقبل خرجت ألقضي عمريت، فأتيت ابن عباس فسألته، فقالفلما كان 

واستدلوا بقوله عليه . اهللا عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا اهلدي الذي حنروا عام احلديبية يف عمرة القضاء
رواه عكرمة عن احلجاج بن عمرو  " .من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى: " السالم

" . من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: األنصاري قال
فاعتمار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يف العام املقبل من عام احلديبية إمنا كان قضاء لتلك : قالوا

واحتج مالك بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يأمر أحدا من . عمرة القضاءولذلك قيل هلا : العمرة، قالوا
أصحابه وال ممن كان معه أن يقضوا شيئا وال أن يعودوا لشيء، وال حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه، وال قال يف 

وعمرة القضاء وعمرة : قالوا. إن عمريت هذه قضاء عن العمرة اليت حصرت فيها، ومل ينقل ذلك عنه: العام املقبل
القضية سواء، وإمنا قيل هلا ذلك ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاضى قريشا وصاحلهم يف ذلك العام على 

  .الرجوع عن البيت وقصده من قابل، فسميت بذلك عمرة القضية

ور على ظاهر حديث مل يقل أحد من الفقهاء فيمن كسر أو عرج أنه حيل مكانه بنفس الكسر غري أيب ث: الثامنة 
وأمجع العلماء على أنه حيل من كسر، ولكن اختلفوا . احلجاج بن عمرو، وتابعه على ذلك داود بن علي وأصحابه

حيل بالنية وفعل : ومن خالفه من الكوفيني يقول. حيل بالطواف بالبيت ال حيله غريه: فيما به حيل، فقال مالك وغريه
  .ما يتحلل به، على ما تقدم من مذهبه

ال إحصار يف العمرة، : وقال ابن سريين. ال خالف بني علماء األمصار أن اإلحصار عام يف احلج والعمرة: التاسعة 
. وأجيب بأهنا وإن كانت غري مؤقتة لكن يف الصرب إىل زوال العذر ضرر، ويف ذلك نزلت اآلية. ألهنا غري مؤقتة

حيله إال الطواف بالبيت، وهذا أيضا خمالف لنص اخلرب عام  وحكي عن ابن الزبري أن من أحصره العدو أو املرض فال
  .احلديبية
احلاصر ال خيلو أن يكون كافرا أو مسلما، فإن كان كافرا مل جيز قتاله ولو وثق بالظهور عليه، ويتحلل : العاشرة 



سأل الكافر جعال مل جيز، ألن ذلك وهن  ولو. كما تقدم} َوال ُتقَاِتلُوُهْم ِعْنَد الَْمْسجِدِ الْحََرامِ{: مبوضعه، لقوله تعاىل
فإن كان مسلما مل جيز قتاله حبال، ووجب التحلل، فإن طلب شيئا ويتخلى عن الطريق جاز دفعه، ومل . يف اإلسالم

وأما بذل اجلعل فلما فيه من . جيز القتال ملا فيه من إتالف املهج، وذلك ال يلزم يف أداء العبادات، فإن الدين أمسح
  .الضررين بأهوهنما، وألن احلج مما ينفق فيه املال، فيعد هذا من النفقة دفع أعظم

والعدو احلاصر ال خيلو أن يتيقن بقاؤه واستيطانه لقوته وكثرته أو ال، فإن كان األول حل احملصر : احلادية عشرة 
نه وبني احلج مقدار ما وإن كان الثاين وهو مما يرجى زواله فهذا ال يكون حمصورا حىت يبقى بي. مكانه من ساعته

ال حيل من : وقال أشهب. يعلم أنه إن زال العدو ال يدرك فيه احلج، فيحل حينئذ عند ابن القاسم وابن املاجشون
أن هذا : وجه قول ابن القاسم. حصر عن احلج بعدو حىت يوم النحر، وال يقطع التلبية حىت يروح الناس إىل عرفة

  ووجه. فجاز له أن حيل فيه، أصل ذلك يوم عرفة وقت يأس من إكمال حجه لعدو غالب،

قول أشهب أن عليه أن يأيت من حكم اإلحرام مبا ميكنه والتزامه له إىل يوم النحر، الوقت الذي جيوز للحاج التحلل 
  .مبا ميكنه اإلتيان به فكان ذلك عليه

وحيتمل أن يكون يف . لواجب أو فعليكم ما استيسريف موضع رفع، أي فا" ما"} فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْديِ{: قوله تعاىل
وقال ابن عمر وعائشة وابن . عند مجهور أهل العلم شاة} َما اْسَتْيَسَر{و . موضع نصب، أي فاحنروا أو فاهدوا

أعلى اهلدي بدنة، وأوسطه : وقال احلسن. مجل دون مجل، وبقرة دون بقرة ال يكون من غريمها" ما استيسر: "الزبري
فََما {: ويف هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن احملصر بعدو ال جيب عليه القضاء، لقوله. وأخسه شاةبقرة، 

  .واهللا أعلم. ومل يذكر قضاء} اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْديِ
والعرب . غريهاوهو ما يهدى إىل بيت اهللا من بدنة أو . اهلَْدي واهلَِديّ لغتان} ِمَن الَْهْديِ{: قوله تعاىل: الثانية عشرة

مسيت هديا ألن منها ما يهدى إىل بيت اهللا، فسميت مبا : وقال أبو بكر. كم هدي بين فالن، أي كم إبلهم: تقول
]. ٢٥: النساء[} فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشٍة فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحَصنَاِت ِمَن الَْعذَابِ{: يلحق بعضها، كما قال تعاىل

زىن اإلماء فعلى األمة منهن إذا زنت نصف ما على احلرة البكر إذا زنت، فذكر اهللا احملصنات وهو يريد  أراد فإن
واحملصنة من احلرائر هي ذات الزوج، جيب . األبكار، ألن اإلحصان يكون يف أكثرهن فسمني بأمر يوجد يف بعضهن

فانكشف هبذا أن احملصنات يراد هبن األبكار ال عليها الرجم إذا زنت، والرجم ال يتبعض، فيكون على األمة نصفه، 
: ومتيم وسفلى قيس يثقلون فيقولون: أهل احلجاز وبنو أسد خيفون اهلدي، قال: وقال الفراء. أوالت األزواج

  :قال الشاعر. هدي
  وأعناق اهلدي مقلدات... حلفت برب مكة واملصلى 

  .أهداء: ويقال يف مجع اهلدي. وواحد اهلدي هدية: قال
  :فيه سبع مسائل} َوالَ َتْحِلقُوا ُرؤُوَسكُْم حَتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َمِحلَُّه{: له تعاىلقو

ومن العلماء من . اخلطاب جلميع األمة حمصر وخملى} َتْحِلقُوا ُرُؤوَسكُْم َحتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َمِحلَُّه{: قوله تعاىل: األوىل 
فاحملل يف . املوضع الذي حيل فيه ذحبه: واحملل. ن اإلحرام حىت ينحر اهلدييراها للمحصرين خاصة، أي ال تتحللوا م

موضع احلصر، اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زمن احلديبية، قال اهللا : حصر العدو عند مالك والشافعي
ان حمصرا ممنوعا من الوصول إىل البيت حمبوسا إذا ك: قيل] ٢٥: الفتح[} َوالَْهْدَي مَْعكُوفاً أَنْ َيْبلُغَ َمِحلَُّه{: تعاىل
]. ٣٣: احلج[ } ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى الْبَْيِت الْعَِتيقِ{: احلرم، لقوله تعاىل: وعند أيب حنيفة حمل اهلدي يف اإلحصار. العتيق



ثُمَّ {: فأما احملصر فخارج من قول اهللا تعاىل. وأجيب عن هذا بأن املخاطب به اآلمن الذي جيد الوصول إىل البيت
. بدليل حنر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه هديهم باحلديبية وليست من احلرم} َمِحلَُّها إِلَى الْبَْيِت الَْعِتيقِ

: واحتجوا من السنة حبديث ناجية بن جندب صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم
أخرجه يف األودية ال يقدرون عليه، فأنطلق به حىت : قال" فكيف تصنع به: "لقا. ابعث معي اهلدي فأحنره باحلرم

وأجيب بأن هذا ال يصح، وإمنا ينحر حيث حل، اقتداء بفعله عليه السالم باحلديبية، وهو الصحيح . أحنره يف احلرم
  .الذي رواه األئمة، وألن اهلدي تابع للمهدي، واملهدي حل مبوضعه، فاملهدى أيضا حيل معه

واختلف العلماء على ما قررناه يف احملصر هل له أن حيلق أو حيل بشيء من احلل قبل أن ينحر ما استيسر  -الثانية 
السنة الثابتة اليت ال اختالف فيها عندنا أنه ال جيوز ألحد أن يأخذ من شعره حىت ينحر : من اهلدي، فقال مالك
إذا حل احملصر : وقال أبو حنيفة وأصحابه. } ْم حَتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َمِحلَُّهَوال َتْحِلقُوا ُرؤُوَسكُ{: هديه، قال اهللا تعاىل

وإن أصاب صيدا قبل أن ينحر اهلدي فعليه . قبل أن ينحر هديه فعليه دم، ويعود حراما كما كان حىت ينحر هديه
وأقل ما يهديه شاة، ال عمياء وال : قالوا. وسواء يف ذلك املوسر واملعسر ال حيل أبدا حىت ينحر أو ينحر عنه. اجلزاء

قول الكوفيني فيه ضعف وتناقض، ألهنم ال جييزون : قال أبو عمر. مقطوعة األذنني، وليس هذا عندهم موضع صيام
  حملصر بعدو وال مرض أن حيل

لق وإذا أجازوا للمحصر مبرض أن يبعث هبدي ويواعد حامله يوما ينحره فيه فيحل وحي. حىت ينحر هديه يف احلرم
والعلماء متفقون على . فقد أجازوا له أن حيل على غري يقني من حنر اهلدي وبلوغه، ومحلوه على اإلحالل بالظنون
لو عطب ذلك اهلدي : أنه ال جيوز ملن لزمه شيء من فرائضه أن خيرج منه بالظن، والدليل على أن ذلك ظن قوهلم

حراما وعليه جزاء ما صاد، فأباحوا له فساد احلج  أو ضل أو سرق فحل مرسله وأصاب النساء وصاد أنه يعود
وهذا ما ال خفاء فيه من التناقض وضعف املذاهب، وإمنا بنوا مذهبهم هذا . وألزموه ما يلزم من مل حيل من إحرامه

ال : فيه قوالن: وقال الشافعي يف احملصر إذا أعسر باهلدي. كله على قول ابن مسعود ومل ينظروا يف خالف غريه له
أنه مأمور أن يأيت مبا قدر عليه، فإن مل يقدر على شيء كان عليه أن يأيت به إذا : والقول اآلخر. ل أبدا إال هبديحي

حيل مكانه ويذبح إذا قدر، فإن قدر على أن يكون الذبح مبكة مل جيزه : ومن قال هذا قال: قال الشافعي. قدر عليه
إذا مل جيد هديا كان عليه : ويقال. ل ويقال ال جيزيه إال هديقا. أن يذبح إال هبا، وإن مل يقدر ذبح حيث قدر

ال جيزيه إال الصوم، : وقال يف العبد. وإن مل جيد واحدا من هذه الثالثة أتى بواحد منها إذا قدر. اإلطعام أو الصيام
  .تقوم له الشاة دراهم مث الدراهم طعاما مث يصوم عن كل مد يوما

ليس عليه أن حيلق رأسه، ألنه قد ذهب : حملصر هديه هل له أن حيلق أو ال، فقالت طائفةواختلفوا إذا حنر ا -الثالثة 
وذلك مما حيل به احملرم من  -واحتجوا بأنه ملا سقط عنه باإلحصار مجيع املناسك كالطواف والسعي . عنه النسك

به أبو حنيفة وحممد بن احلسن  وممن احتج هبذا وقال. سقط عنه سائر ما حيل به احملرم من أجل أنه حمصر -إحرامه 
وقد حكى ابن . حيلق املقصر، فإن مل حيلق فال شيء عليه: وقال أبو يوسف. ليس على احملصر تقصري وال حالق: قاال

واختلف قول الشافعي . أيب عمران عن ابن مساعة عن أيب يوسف يف نوادره أن عليه احلالق، والتقصري ال بد له منه
واآلخر ليس من النسك كما . أحدمها أن احلالق للمحصر من النسك، وهو قول مالك: لنييف هذه املسألة على قو

  واحلجة. قال أبو حنيفة



ملالك أن الطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة قد منع من ذلك كله احملصر وقد صد عنه، فسقط عنه ما قد 
على أن يفعله، وما كان قادرا على أن يفعله فهو غري وأما احلالق فلم حيل بينه وبينه، وهو قادر . حيل بينه وبينه

: ساقط عنه ومما يدل على أن احلالق باق على احملصر كما هو باق على من قد وصل إىل البيت سواء قوله تعاىل
 عليه وسلم ، وما رواه األئمة من دعاء رسول اهللا صلى اهللا} َوال َتْحِلقُوا ُرُؤوَسكُْم َحتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َمِحلَُّه{

وهو احلجة القاطعة والنظر الصحيح يف هذه املسألة،، وإىل هذا ذهب مالك . للمحلقني ثالثا وللمقصرين واحدة
  .واحلالق عندهم نسك على احلاج الذي قد أمت حجه، وعلى من فاته احلج، واحملصر بعدو واحملصر مبرض. وأصحابه
اللهم : "قال. عبداهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم روى األئمة واللفظ ملالك عن نافع عن: الرابعة 

: واملقصرين يا رسول اهللا، قال: قالوا" اللهم ارحم احمللقني: "واملقصرين يا رسول اهللا، قال: قالوا" ارحم احمللقني
رين مرة دليل على ففي دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمحلقني ثالثا وللمقص: قال علماؤنا" . واملقصرين"

اآلية، ومل يقل } َوال َتْحِلقُوا ُرُؤوَسكُْم{: أن احللق يف احلج والعمرة أفضل من التقصري، وهو مقتضى قوله تعاىل
وأمجع أهل العلم على أن التقصري جيزئ عن الرجال، إال شيء ذكر عن احلسن أنه كان يوجب احللق يف . تقصروا

  .أول حجة حيجها اإلنسان
ليس : "مل تدخل النساء يف احللق، وأن سنتهن التقصري، ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال :اخلامسة 

ورأت . وأمجع أهل العلم على القول به. خرجه أبو داود عن ابن عباس" . على النساء حلق إمنا عليهن التقصري
ها، فكان ابن عمر والشافعي وأمحد وإسحاق مجاعة أن حلقها رأسها من املثلة، واختلفوا يف قدر ما تقصر من رأس

تقصر الثلث أو : وقال قتادة. قدر ثالث أصابع مقبوضة: وقال عطاء. تقصر من كل قرن مثل األمنلة: يقولون
وقال . وفرقت حفصة بنت سريين بني املرأة اليت قعدت فتأخذ الربع، ويف الشابة أشارت بأمنلتها تأخذ وتقلل. الربع
  يع قرون رأسها، وما أخذتتأخذ من مج: مالك

جيزي ما وقع عليه : قال ابن املنذر. من ذلك فهو يكفيها، وال جيزي عنده أن تأخذ من بعض القرون وتبقي بعضا
  .اسم تقصري، وأحوط أن تأخذ من مجيع القرون قدر أمنلة

واألصل يف ذلك قوله . ال جيوز ألحد أن حيلق رأسه حىت ينحر هديه، وذلك أن سنة الذبح قبل احلالق: السادسة 
وكذلك فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم، بدأ فنحر هديه } َوال َتْحِلقُوا ُرؤُوَسكُْم حَتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َمِحلَُّه{: تعاىل

مث حلق بعد ذلك، فمن خالف هذا فقدم احلالق قبل النحر فال خيلو أن يقدمه خطأ وجهال أو عمدا وقصدا، فإن 
: وقال ابن املاجشون. شيء عليه، رواه ابن حبيب عن ابن القاسم، وهو املشهور من مذهب مالك كان األول فال

وإن كان الثاين فقد روى القاضي أبو احلسن أنه جيوز تقدمي احللق على النحر، وبه . عليه اهلدي، وبه قال أبو حنيفة
عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قيل له والظاهر من املذهب املنع، والصحيح اجلواز، حلديث ابن . قال الشافعي

وخرج ابن ماجة عن عبداهللا بن عمرو أن . رواه مسلم" ال حرج: "يف الذبح واحللق والرمي والتقدمي والتأخري فقال
  " .ال حرج: "النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عمن ذبح قبل أن حيلق، أو حلق قبل أن يذبح فقال

إنه مثلة، ولو : رأس يف احلج نسك مندوب إليه ويف غري احلج جائز، خالفا ملن قالال خالف أن حلق ال: السابعة 
كان مثلة ما جاز يف احلج وال غريه، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن املثلة، وقد حلق رؤوس بين جعفر 

قال ابن . رضي اهللا عنه حيلق رأسه وكان علي بن أيب طالب. بعد أن أتاه قتله بثالثة أيام، ولو مل جيز احللق ما حلقهم
  .وكفى هبذا حجة، وباهللا التوفيق. وقد أمجع العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة احللق: عبدالرب

  :سائلفيه تسع م} فََمْن كَانَ ِمْنكُْم مَرِيضاً أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَوْ َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك{: قوله تعاىل



استدل بعض علماء الشافعية هبذه اآلية على أن احملصر يف أول اآلية } فََمْن كَانَ ِمْنكُْم مَرِيضاً{: قوله تعاىل: األوىل 
أي } فَِفْدَيةٌ{فحلق } فََمْن كَانَ ِمْنكُْم مَرِيضاً أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأْسِِه{: العدو ال املرض، وهذا ال يلزم، فإن معىن قوله

  ه فدية، وإذا كان واردا يف املرضفعلي

بال خالف كان الظاهر أن أول اآلية ورد فيمن ورد فيه وسطها وآخرها، التساق الكالم بعضه على بعض، وانتظام 
بعضه ببعض، ورجوع اإلضمار يف آخر اآلية إىل من خوطب يف أوهلا، فيجب محل ذلك على ظاهره حىت يدل 

عن كعب : لى ما قلناه سبب نزول هذه اآلية، روى األئمة واللفظ للدارقطينومما يدل ع. الدليل على العدول عنه
. قال نعم " أيؤذيك هوامك : "بن عجرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رآه وقمله يتساقط على وجهه فقال

اهللا الفدية، فأمره  فأمره أن حيلق وهو باحلديبية، ومل يبني هلم أهنم حيلون هبا وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل"
خرجه " . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يطعم فرقا بني ستة مساكني، أو يهدي شاة، أو يصوم ثالثة أيام

ومل يبني هلم أهنم حيلون هبا، يدل على أهنم ما كانوا على يقني من حصر العدو هلم، : فقوله. البخاري هبذا اللفظ أيضا
  .ذى واملرض، واهللا أعلمفإذا املوجب للفدية احللق لأل

  .إنه جيزيه أن يكفر بالفدية قبل احللق: قال األوزاعي يف احملرم يصيبه أذى يف رأسه: الثانية 
إن } فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيضاً أَْو بِِه أَذًى ِمْن رَأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَوْ َصَدقٍَة أَوْ ُنُسٍك{فعلى هذا يكون املعىن : قلت
  .اد أن حيلق، ومن قدر فحلق ففدية، فال يفتدي حىت حيلق، واهللا أعلمأر

كل من ذكر النسك يف هذا احلديث مفسرا فإمنا ذكره بشاة، وهو أمر ال خالف فيه بني : قال ابن عبدالرب: الثالثة 
، وهو حمفوظ صحيح وأما الصوم واإلطعام فاختلفوا فيه، فجمهور فقهاء املسلمني على أن الصوم ثالثة أيام. العلماء

الصوم يف فدية األذى عشرة أيام، واإلطعام : وجاء عن احلسن وعكرمة ونافع قالوا. يف حديث كعب بن عجرة
  وقد جاء من رواية أيب الزبري عن. عشرة مساكني، ومل يقل أحد هبذا من فقهاء األمصار وال أئمة احلديث

ن أهل يف ذي القعدة، وأنه قمل رأسه فأتى عليه النيب جماهد عن عبدالرمحن عن كعب بن عجرة أنه حدثه أنه كا
احلق واهد : "قال. فقال أجل". كأنك يؤذيك هوام رأسك: " صلى اهللا عليه وسلم وهو يوقد حتت قدر له، فقال له

كان : قال أبو عمر" . صم ثالثة أيام: "قال. ما أجد: فقال". فأطعم ستة مساكني: "قال. ما أجد هديا: فقال". هديا
اهر هذا احلديث على الترتيب وليس كذلك، ولو صح هذا كان معناه االختيار أوال فأوال، وعامة اآلثار عن ظ

كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيري، وهو نص القرآن، وعليه مضى عمل العلماء يف كل األمصار وفتواهم، وباهللا 
  .التوفيق
اإلطعام يف ذلك : ل مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبماختلف العلماء يف اإلطعام يف فدية األذى، فقا: الرابعة 

من الرب نصف : وروي عن الثوري أنه قال يف الفدية. مدان مبد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو قول أيب ثور وداود
. وروي عن أيب حنيفة أيضا مثله، جعل نصف صاع بر عدل صاع متر. صاع، ومن التمر والشعري والزبيب صاع

أن تصدق بثالثة : " وهذا غلط، ألن يف بعض أخبار كعب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له: املنذر قال ابن
إن أطعم برا فمد : وقال أمحد بن حنبل مرة كما قال مالك والشافعي، ومرة قال" . أصوع من متر على ستة مساكني

  .لكل مسكني، وإن أطعم مترا فنصف صاع
املساكني ويعشيهم يف كفارة األذى حىت يعطي كل مسكني مدين مبد النيب صلى اهللا وال جيزئ أن يغدي : اخلامسة 
  .جيزيه أن يغديهم ويعشيهم: وقال أبو يوسف. وبذلك قال مالك والثوري والشافعي وحممد بن احلسن. عليه وسلم



أو غري ذلك إال يف حالة أمجع أهل العلم على أن احملرم ممنوع من حلق شعره وجزه وإتالفه حبلق أو نورة : السادسة 
وأمجعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو حمرم بغري علة، واختلفوا فيما . العلة كما نص على ذلك القرآن

بئس ما فعل وعليه الفدية، وهو خمري فيها، : على من فعل ذلك، أو لبس أو تطيب بغري عذر عامدا، فقال مالك
  :وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحاهبما وأبو ثور. وغري ضرورة وسواء عنده العمد يف ذلك واخلطأ، لضرورة

فإذا حلق رأسه عامدا } فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيضاً أَْو بِِه أَذًى ِمْن رَأِْسِه{: ليس مبخري إال يف الضرورة، ألن اهللا تعاىل قال
  .أو لبس عامدا لغري عذر فليس مبخري وعليه دم ال غري

العامد والناسي يف ذلك سواء يف وجوب الفدية، : يمن فعل ذلك ناسيا، فقال مالك رمحه اهللاواختلفوا ف: السابعة 
ال فدية عليه، وهو قول داود : أحدمها: وللشافعي يف هذه املسألة قوالن. وهو قول أيب حنيفة والثوري والليث

احمليط وتغطية الرأس أو بعضه،  وأكثر العلماء يوجبون الفدية على احملرم بلبس. عليه الفدية: والثاين. وإسحاق
ولبس اخلفني وتقليم األظافر ومس الطيب وإماطة األذى، وكذلك إذا حلق شعر جسده أو اطلى، أو حلق مواضع 

وللرجل أن يكتحل مبا ال طيب . واملرأة كالرجل يف ذلك، وعليها الفدية يف الكحل وإن مل يكن فيه طيب. احملاجم
غطت وجهها أو لبست القفازين، والعمد والسهو واجلهل يف ذلك سواء، وبعضهم جيعل وعلى املرأة الفدية إذا . فيه

  .ال شيء عليهما يف حلق شعر اجلسد: وقال داود. عليهما دما يف كل شيء من ذلك
ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام أو صيام : واختلف العلماء يف موضع الفدية املذكورة، فقال عطاء: الثامنة 
اإلطعام والدم ال : وقال طاوس والشافعي. وعن احلسن أن الدم مبكة. شاء، وبنحو ذلك قال أصحاب الرأيفحيث 

} َهْدياً بَاِلغَ الْكَْعَبِة{يكونان إال مبكة، والصوم حيث شاء، ألن الصيام ال منفعة فيه ألهل احلرم، وقد قال اهللا سبحانه 
يفعل ذلك أين : وقال مالك. عام فيه منفعة خبالف الصيام، واهللا أعلمرفقا ملساكني جريان بيته، فاإلط] ٩٥: املائدة[

والذبح هنا عند مالك نسك وليس هبدي لنص القرآن والسنة، . شاء، وهو الصحيح من القول، وهو قول جماهد
: ومن حجته أيضا ما رواه عن حيىي بن سعيد يف موطئه، وفيه. والنسك يكون حيث شاء، واهلدي ال يكون إال مبكة

قال . فحلق مث نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعريا -يعين رأس حسني  -فأمر علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه برأسه 
  ففي هذا. وكان حسني خرج مع عثمان يف سفره ذلك إىل مكة: مالك قال حيىي بن سعيد

ا حنر يف احلرم أن يعطاه أوضح دليل على أن فدية األذى جائز أن تكون بغري مكة، وجائز عند مالك يف اهلدي إذ
وملا جاز الصوم أن يؤتى به بغري احلرم جاز إطعام : قال مالك. غري أهل احلرم، ألن البغية يف إطعام مساكني املسلمني

: اآلية، أوضح الداللة على ما قلناه، فإنه تعاىل ملا قال} فََمْن كَانَ ِمْنكُْم مَرِيضاً{: غري أهل احلرم، مث إن قوله تعاىل
أو : "وقال. مل يقل يف موضع دون موضع، فالظاهر أنه حيثما فعل أجزأه" دية من صيام أو صدقة أو نسكفف"

فسقى ما يذبح نسكا، وقد مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذلك ومل يسمه هديا، فال يلزمنا أن نرده " نسك
وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أمر . قياسا على اهلدي، وال أن نعتربه باهلدي مع ما جاء يف ذلك عن علي

كعبا بالفدية ما كان يف احلرم، فصح أن ذلك كله يكون خارج احلرم، وقد روي عن الشافعي مثل هذا يف وجه 
  .بعيد

وجيمع أيضا على . مجع نسيكة، وهي الذبيحة ينسكها العبد هللا تعاىل: النسك} أَوْ ُنُسٍك{: قوله تعاىل: التاسعة 
إن : وقيل. أي متعبداتنا] ١٢٨: البقرة[} َوأَرَِنا َمَناِسكَنَا{: العبادة يف األصل، ومنه قوله تعاىل: والنسك .نسائك

. أصل النسك يف اللغة الغسل، ومنه نسك ثوبه إذا غسله، فكأن العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة



  .عابد خلص نفسه من دنس اآلثام وسبكهاالنسك سبائك الفضة، كل سبيكة منها نسيكة، فكأن ال: وقيل
  :فيه ثالث عشرة مسألة} فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْديِ{: قوله تعاىل

ابن عباس من خوفكم من العدو احملصر، قاله : وقيل. معناه برأمت من املرض: قيل} فَإِذَا أَِمنُْتْم{: قوله تعاىل: األوىل 
  .وهو أشبه باللفظ إال أن يتخيل اخلوف من املرض فيكون األمن منه، كما تقدم، واهللا أعلم. وقتادة
اختلف العلماء من املخاطب هبذا؟ فقال عبداهللا بن الزبري } فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ{: قوله تعاىل: الثانية 

أن حيصر الرجل حىت : وصورة املتمتع عند ابن الزبري. ين دون املخلى سبيلهماآلية يف احملصر: وعلقمة وإبراهيم
  يفوته احلج، مث يصل إىل البيت

وصورة املتمتع احملصر عند . فيحل بعمرة، مث يقضي احلج من قابل، فهذا قد متتع مبا بني العمرة إىل حج القضاء
وقال ابن عباس . عتمر يف أشهر احلج وحيج من عامهأن حيصر فيحل دون عمرة ويؤخرها حىت يأيت من قابل في: غريه

  .اآلية يف احملصرين وغريهم ممن خلي سبيله: ومجاعة
ال خالف بني العلماء يف أن التمتع جائز على ما يأيت تفصيله، وأن اإلفراد جائز وأن القرآن جائز، ألن : الثالثة 

لى أحد من أصحابه، بل أجازه هلم ورضيه منهم، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رضي كال ومل ينكره يف حجته ع
وإمنا اختلف العلماء فيما كان به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمرما يف حجته ويف األفضل . صلى اهللا عليه وسلم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مفردا، : من ذلك، الختالف اآلثار الواردة يف ذلك، فقال قائلون منهم مالك
خرجنا مع رسول : ويف صحيح مسلم عن عائشة قالت. والقران أفضل من التمتع: قال. راد أفضل من القرانواإلف

من أراد منكم أن يهل حبج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل حبج فليهل ومن أراد : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
وسلم حبج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس فأهل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالت عائشة" أن يهل بعمرة فليهل

. بالعمرة واحلج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة، رواه مجاعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
وهذا نص يف موضع اخلالف، وهو " وأما أنا فأهل باحلج: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال بعضهم فيه

إذا جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وحكى حممد بن احلسن عن مالك أنه قال. فضلهحجة من قال باإلفراد و
حديثان خمتلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عمال بأحد احلديثني وتركا اآلخر كان يف ذلك داللة على أن احلق فيما 

. الشافعي يف املشهور عنه واستحب أبو ثور اإلفراد أيضا وفضله على التمتع والقران، وهو أحد قويل. عمال به
وهو مذهب عبداهللا بن عمر وعبداهللا بن الزبري، . وذلك أفضل: واستجب آخرون التمتع بالعمرة إىل احلج، قالوا
اخترت اإلفراد، والتمتع حسن ال : قال الدارقطين قال الشافعي. وبه قال أمحد بن حنبل، وهو أحد قويل الشافعي

  رواه مسلم عن عمران بن حصنياحتج من فضل التمتع مبا . نكرهه

وأمرنا هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث مل تنزل آية  -يعين متعة احلج  -نزلت آية املتعة يف كتاب اهللا : قال
وروى . تنسخ آية متعة احلج، ومل ينه عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء

بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حممد بن عبداهللا بن احلارث بن نوفل أنه مسع  الترمذي حدثنا قتيبة
سعد بن أيب وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أيب سفيان ومها يذكران التمتع بالعمرة إىل احلج، فقال 

: فقال الضحاك! يا ابن أخيبئس ما قلت : فقال سعد. ال يصنع ذلك إال من جهل أمر اهللا تعاىل: الضحاك بن قيس
قد صنعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصنعناها معه، هذا : فقال سعد. فإن عمر بن اخلطاب قد هنى عن ذلك

  .حديث صحيح



إين جلالس مع ابن عمر يف املسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام : وروى ابن إسحاق عن الزهري عن سامل قال
ويلك فإن : فقال. فإن أباك كان ينهى عنها: قال. حسن مجيل: "احلج، فقال ابن عمرفسأل عن التمتع بالعمرة إىل 

كان أيب هنى عنها وقد فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمر به، أفبقول أيب آخذ، أم بأمر رسول اهللا صلى اهللا 
 بن كيسان عن ابن أخرجه الدارقطين، وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث صاحل." ؟ قم عين!عليه وسلم 

متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر : "وروي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال. شهاب عن سامل
حديث ليث هذا حديث منكر، وهو ليث : قال أبو عمر. حديث حسن" وعمر وعثمان، وأول من هنى عنها معاوية

ا ينهيان عن التمتع، وإن كان مجاعة من أهل العلم قد واملشهور عن عمر وعثمان أهنما كان. بن أيب سليم ضعيف
وزعم من . فأما التمتع بالعمرة إىل احلج فال. زعموا أن املتعة اليت هنى عنها عمر وضرب عليها فسخ احلج يف العمرة

زوار له صحح هني عمر عن التمتع أنه إمنا هنى عنه لينتجع البيت مرتني أو أكثر يف العام حىت تكثر عمارته بكثرة ال
فَاْجَعلْ أَفِْئَدةً ِمَن النَّاسِ {: يف غري املوسم، وأراد إدخال الرفق على أهل احلرم بدخول الناس حتقيقا لدعوة إبراهيم

إمنا هنى عنها ألنه رأى الناس مالوا إىل التمتع ليسارته وخفته، فخشي : وقال آخرون]. ٣٧: إبراهيم[} َتْهوِي إِلَيْهِْم
  أن يضيع

: واحتج أمحد يف اختياره التمتع بقوله صلى اهللا عليه وسلم. لقران ومها سنتان للنيب صلى اهللا عليه وسلماإلفراد وا
القران أفضل، : وقال آخرون. أخرجه األئمة" . لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرة"

: قال إسحاق. ا للفرضني مجيعا، وهو قول إسحاقألنه يكون مؤدي: منهم أبو حنيفة والثوري، وبه قال املزين قال
واحتج من استحب القران وفضله مبا . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قارنا، وهو قول علي بن أيب طالب

أتاين الليلة : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوادي العقيق يقول: رواه البخاري عن عمر بن اخلطاب قال
وروى الترمذي عن أنس قال مسعت رسول اهللا " . صل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجة آت من ريب فقال

واإلفراد إن شاء : قال أبو عمر. حديث حسن صحيح: وقال" . لبيك بعمرة وحجة: "صلى اهللا عليه وسلم يقول
ن اآلثار أصح عنه يف إفراده اهللا أفضل، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان مفردا، فلذلك قلنا إنه أفضل، أل

وقال . وذلك كله طاعة واألكثر منها أفضل. صلى اهللا عليه وسلم، وألن اإلفراد أكثر عمال مث العمرة عمل آخر
والوجه يف اتفاق . املفرد أكثر تعبا من املتمتع، إلقامته على اإلحرام وذلك أعظم لثوابه: أبو جعفر النحاس

متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه :  عليه وسلم ملا أمرنا بالتمتع والقران جاز أن يقالاألحاديث أن رسول اهللا صلى اهللا
رمجنا ورجم : وقال عمر بن اخلطاب]. ٥١: الزخرف[} َونَاَدى ِفْرَعْونُ ِفي قَْوِمِه{: وسلم وقرن، كما قال جل وعز

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا أمر بالرجم
ويف صحيح مسلم عن . عليه السالم القران، وأنه كان قارنا، حلديث عمر وأنس املذكوريناألظهر يف حجته : قلت

فحدثت بذلك ابن عمر : قال بكر". مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يليب باحلج والعمرة معا: "بكر عن أنس قال
مسعت رسول اهللا !  صبياناما تعدوننا إال: لىب باحلج وحده، فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: فقال

أهل النيب صلى اهللا : ويف صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس قال". لبيك عمرة وحجا: "صلى اهللا عليه وسلم يقول
  عليه وسلم بعمرة

قال بعض . وأهل أصحابه حبج، فلم حيل النيب صلى اهللا عليه وسلم وال من ساق اهلدي من أصحابه، وحل بقيتهم
وقال . اهللا صلى اهللا عليه وسلم قارنا، وإذا كان قارنا فقد حج واعتمر، واتفقت األحاديث كان رسول: أهل العلم



متتع مث أهل : ومن أحسن ما قيل يف هذا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل بعمرة، فقال من رآه: النحاس
والدليل على . تفقت األحاديثفا. قرن: فقال من مسعه" . لبيك حبجة وعمرة: "أفرد مث قال: فقال من رآه. حبجة

" قرنت: " وصح عنه أنه قال. أفردت احلج وال متتعت: هذا أنه مل يرو أحد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
أهللت : قلت" كيف صنعت: "أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يل: كما رواه النسائي عن علي أنه قال

لو استقبلت من أمري كما : "قال وقال صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه" . وقرنت فإين سقت اهلدي"قال . بإهاللك
يا رسول اهللا، ما بال : وثبت عن حفصة قالت قلت" . استدبرت لفعلت كما فعلتم ولكين سقت اهلدي وقرنت

بني أنه وهذا ي". إين لبدت رأسي وسقت هدي فال أحل حىت أحنر: "الناس قد حلوا من عمرهتم ومل حتلل أنت؟ قال
  .كان قارنا، ألنه لو كان متمتعا أو مفردا مل ميتنع من حنر اهلدي

أفردت احلج فقد تقدم من رواية عائشة : ما ذكره النحاس أنه مل يرو أحد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قلت
فأنا : قد أحرم بالعمرة، مث قالفأنا أفرد احلج، إال أنه حيتمل أن يكون : وهذا معناه" . وأما أنا فأهل باحلج: "أنه قال

وبدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأهل بالعمرة مث : ومما يبني هذا ما رواه مسلم عن ابن عمر، وفيه. أهل باحلج
وقول " . فإين قرنت: "وبقي قوله عليه السالم. دليل على اإلفراد" فأنا أهل باحلج: "أهل باحلج، فلم يبق يف قوله

وروى الدارقطين عن . نص صريح يف القران ال حيتمل التأويل" لبيك حبجة وعمرة معا: "عه يقولأنس خادمه أنه مس
إمنا مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني احلج والعمرة ألنه علم أنه ليس حباج : عبداهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال

  .بعدها
وأن كل ذلك جائز بإمجاع فالتمتع بالعمرة إىل احلج عند وإذا مضى القول يف اإلفراد والتمتع والقران : الرابعة 

  العلماء على أربعة أوجه، منها وجه واحد جمتمع عليه، والثالثة خمتلف

فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ فََما اْسَتْيَسَر ِمَن {: فأما الوجه اجملتمع عليه فهو التمتع املراد بقول اهللا جل وعز. فيها
وأن يكون من أهل اآلفاق، وقدم مكة  -على ما يأيت بياهنا  -وذلك أن حيرم الرجل بعمرة يف أشهر احلج } َهْديِالْ

ففرغ منها مث أقام حالال مبكة إىل أن أنشأ احلج منها يف عامه ذلك قبل رجوعه إىل بلده، أو قبل خروجه إىل ميقات 
ب اهللا على املتمتع، وذلك ما استيسر من اهلدي، يذحبه ويعطيه أهل ناحيته، فإذا فعل ذلك كان متمتعا وعليه ما أوج

وليس له صيام يوم  -على ما يأيت  -للمساكني مبىن أو مبكة، فإن مل جيد صام ثالثة أيام، وسبعة إذا رجع إىل بلده 
  .واختلف يف صيام أيام التشريق على ما يأيت. النحر بإمجاع من املسلمني
: الثاين . أن جيمع بني احلج والعمرة: األول : دميا وحديثا يف املتعة، ورابطها مثانية شروطفهذا إمجاع من أهل العلم ق

أال ميزجها، بل : السادس . تقدمي العمرة: اخلامس . يف أشهر احلج: الرابع . يف عام واحد: الثالث. يف سفر واحد
أن يكون : الثامن . ج عن شخص واحدأن تكون العمرة واحل: السابع . يكون إحرام احلج بعد الفراغ من العمرة

  .وتأمل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التمتع جتدها. من غري أهل مكة
القران، وهو أن جيمع بينهما يف إحرام واحد فيهل هبما مجيعا يف : والوجه الثاين من وجوه التمتع بالعمرة إىل احلج

قدم مكة طاف حلجته وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا  لبيك حبجة وعمرة معا، فإذا: أشهر احلج أو غريها، يقول
واحدا، عند من رأى ذلك، وهم مالك والشافعي وأصحاهبما وإسحاق وأبو ثور، وهو مذهب عبداهللا بن عمر 

خرجنا مع : "وجابر بن عبداهللا وعطاء بن أيب رباح واحلسن وجماهد وطاوس، حلديث عائشة رضي اهللا عنها قالت
وأما الذين مجعوا بني احلج : "وفيه. احلديث..." عليه وسلم يف حجة الوداع فأهللنا بعمرة رسول اهللا صلى اهللا



وقال صلى اهللا عليه وسلم لعائشة يوم النفر ومل تكن طافت . أخرجه البخاري" والعمرة فإمنا طافوا طوافا واحدا
  :يف رواية" يسعك طوافك حلجك وعمرتك: "بالبيت وحاضت

أو طاف طوافني وسعى سعيني، عند  -أخرجه مسلم " . ا واملروة عن حجك وعمرتكجيزئ عنك طوافك بالصف"
من رأى ذلك، وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري واألوزاعي واحلسن بن صاحل وابن أيب ليلى، وروي عن علي 

والعمرة  واحتجوا بأحاديث عن علي عليه السالم أنه مجع بني احلج. وابن مسعود، وبه قال الشعيب وجابر بن زيد
أخرجهما . هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل: فطاف هلما طوافني وسعى هلما سعيني، مث قال

الدارقطين يف سننه وضعفها كلها، وإمنا جعل القران من باب التمتع، ألن القارن يتمتع بترك النصب يف السفر إىل 
رم لكل واحد من ميقاته، وضم احلج إىل العمرة، فدخل حتت العمرة مرة وإىل احلج أخرى، ويتمتع جبمعهما، ومل حي

وهذا وجه من التمتع ال خالف بني } فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْديِ{ : قول اهللا عز وجل
اهلدي، وهو عندهم بدنة ال جيوز  وأهل املدينة ال جييزون اجلمع بني العمرة واحلج إال بسياق. العلماء يف جوازه

ذَِلَك {: إمنا جعل القران ألهل اآلفاق، وتال قول اهللا جل وعز: ومما يدل على أن القران متتع قول ابن عمر. دوهنا
م فمن كان من حاضري املسجد احلرام ومتتع أو قرن مل يكن عليه د} ِلَمْن لَْم َيكُْن أَْهلُُه َحاِضرِي الَْمْسجِِد الَْحَرامِ

وما مسعت أن مكيا قرن، فإن فعل مل يكن عليه هدي وال صيام، وعلى قول مالك مجهور : قال مالك. قران وال متتع
إذا قرن املكي احلج مع العمرة كان عليه دم القران من أجل أن اهللا : وقال عبدامللك بن املاجشون. الفقهاء يف ذلك

  .إمنا أسقط عن أهل مكة الدم والصيام يف التمتع
متعتان كانتا على عهد رسول اهللا صلى اهللا : "هو الذي توعد عليه عمر بن اخلطاب وقال: لوجه الثالث من التمتعوا

وقد تنازع العلماء يف جواز هذا بعد هلم جرا، " متعة النساء ومتعة احلج: عليه وسلم أنا أهنى عنهما وأعاقب عليهما
ه يف عمرة، مث حل وأقام حالال حىت يهل باحلج يوم وذلك أن حيرم الرجل باحلج حىت إذا دخل مكة فسخ حج

  فهذا هو الوجه الذي. التروية

فيه أنه أمر أصحابه يف حجته من مل يكن معه هدي ومل يسقه وقد "تواردت به اآلثار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا عليه وسلم ومل يدفعوا  وقد أمجع العلماء على تصحيح اآلثار بذلك عنه صلى" كان أحرم باحلج أن جيعلها عمرة

شيئا منها، إال أهنم اختلفوا يف القول هبا والعمل لعلل فجمهورهم على ترك العمل هبا، ألهنا عندهم خصوص خص 
أخرجه " كانت املتعة لنا يف احلج خاصة: "قال أبو ذر. هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه يف حجته تلك

والعلة يف اخلصوصية " ال تصلح املتعتان إال لنا خاصة، يعين متعة النساء ومتعة احلج: "لويف رواية عنه أنه قا. مسلم
كانوا يرون أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور يف : "ووجه الفائدة فيها ما قاله ابن عباس رضي اهللا عنه قال

فقدم . خ صفر، حلت العمرة ملن اعتمرإذا برأ الدبر، وعفا األثر، وانسل: األرض وجيعلون احملرم صفرا ويقولون
النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلني باحلج، فأمرهم أن جيعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم 

: ويف املسند الصحيح أليب حامت عن ابن عباس قال. أخرجه مسلم". احلل كله: "يا رسول اهللا، أي احلل؟ قال: فقالوا
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم عائشة يف ذي احلجة إال ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا احلي واهللا ما أعمر رسو"

فقد . إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، وانسلخ صفر، حلت العمرة ملن اعتمر: من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون
عليه وسلم عائشة إال لينقض ذلك من كانوا حيرمون العمرة حىت ينسلخ ذو احلجة، فما أعمر رسول اهللا صلى اهللا 



ففي هذا دليل علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا فسخ احلج يف العمرة لرييهم أن العمرة يف أشهر " قوهلم
  وكان ذلك له وملن معه خاصة، ألن اهللا عز وجل قد أمر بإمتام احلج والعمرة كل من. احلج ال بأس هبا

. جيب أن خيالف ظاهر كتاب اهللا إال إىل ما ال إشكال فيه من كتاب ناسخ أو سنة مبينةدخل فيها أمرا مطلقا، وال 
يا رسول اهللا، فسخ احلج لنا خاصة أم : واحتجوا مبا ذكرناه عن أيب ذر وحبديث احلارث بن بالل عن أبيه قال قلنا

ام، إال شيء يروى عن ابن عباس وعلى هذا مجاعة فقهاء احلجاز والعراق والش" . بل لنا خاصة: "للناس عامة؟ قال
ال أرد تلك اآلثار الواردة املتواترة الصحاح يف فسخ احلج يف : قال أمحد. واحلسن والسدي، وبه قال أمحد بن حنبل

ومل جيمعوا على ما قال أبو ذر، ولو أمجعوا كان حجة، : قال. العمرة حبديث احلارث بن بالل عن أبيه وبقول أيب ذر
واحتج أمحد باحلديث الصحيح، حديث جابر الطويل يف . عباس أبا ذر ومل جيعله خصوصا وقد خالف ابن: قال

لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي وجعلتها : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: احلج، وفيه
رسول اهللا صلى اهللا عليه  يا رسول اهللا، ألعامنا هذا أم ألبد؟ فشبك: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال" عمرة

وإىل هذا . لفظ مسلم" ال بل ألبد أبد -مرتني  -دخلت العمرة يف احلج : "وسلم أصابعه واحدة يف األخرى وقال
قدمنا مع رسول : وساق حديث جابر بن عبداهللا] باب من لىب باحلج ومساه[واهللا أعلم مال البخاري حيث ترجم 
وقال . لبيك باحلج، فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعلناها عمرة: اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نقول

وذكر جماهد ذلك الوجه، وهو أن أصحاب . إن أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم باإلحالل كان على وجه آخر: قوم
ما يؤمرون به، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما كانوا فرضوا احلج أوال، بل أمرهم أن يهلوا مطلقا وينتظروا 

لو : "وكذلك كان إحرام النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويدل عليه قوله عليه السالم. وكذلك أهل علي باليمن
فكأنه خرج ينتظر ما يؤمر به ويأمر؟؟ أصحابه " استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدى وجعلتها عمرة

  " .ريب يف هذا الوادي املبارك وقال قل حجة يف عمرةأتاين آت من : "بذلك، ويدل على ذلك قوله عليه السالم

متعة احملصر ومن صد عن البيت، ذكر يعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي : والوجه الرابع من املتعة
أيها الناس، إنه واهللا ليس : حدثنا وهيب حدثنا إسحاق بن سويد قال مسعت عبداهللا بن الزبري وهو خيطب يقول

العمرة إىل احلج كما تصنعون، ولكن التمتع أن خيرج الرجل حاجا فيحبسه عدو أو أمر يعذر به حىت تذهب التمتع ب
  .أيام احلج، فيأيت البيت فيطوف ويسعى بني الصفا واملروة، مث يتمتع حبله إىل العام املستقبل مث حيج ويهدي

  هللاوقد مضى القول يف حكم احملصر وما للعلماء يف ذلك مبينا، واحلمد 
فكان من مذهبه أن احملصر ال حيل ولكنه يبقى على إحرامه حىت يذبح عنه اهلدي يوم النحر، مث حيلق ويبقى على 

فَإِنْ {: والذي ذكره ابن الزبري خالف عموم قوله تعاىل. إحرامه حىت يقدم مكة فيتحلل من حجه بعمل عمرة
ومل يفصل يف حكم اإلحصار بني احلج } َوأَِتمُّوا الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ ِللَِّه{: هبعد قول} أُْحِصرُْتْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْديِ

  والعمرة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه حني أحصروا باحلديبية حلوا وحل، وأمرهم باإلحالل
للمحرم فعله من وقت حله ألنه متتع بكل ما ال جيوز : واختلف العلماء أيضا مل مسي املتمتع متمتعا، فقال ابن القاسم

مسي متمتعا ألنه متتع بإسقاط أحد السفرين، وذلك أن حق العمرة أن : وقال غريه. يف العمرة إىل وقت إنشائه احلج
تقصد بسفر، وحق احلج كذلك، فلما متتع بإسقاط أحدمها ألزمه اهللا هديا، كالقارن الذي جيمع بني احلج والعمرة 

عم، فإنه يتمتع بكل ما جيوز للحالل أن يفعله، وسقط عنه السفر حبجه من بلده، يف سفر واحد، والوجه األول أ
يأيت : وهذا هو الوجه الذي كرهه عمر وابن مسعود، وقاال أو قال أحدمها. وسقط عنه اإلحرام من ميقاته يف احلج



إمنا كرهه عمر ألنه : اءوقد قال مجاعة من العلم. أحدكم مين وذكره يقطر منيا، وقد أمجع املسلمون على جواز هذا
  ورأى اإلفراد أفضل، فكان يأمر به ومييل إليه. مرة يف احلج، ومرة يف العمرة: أحب أن يزار البيت يف العام مرتني

افصلوا بني حجكم وعمرتكم، فإنه أمت حلج أحدكم وأمت لعمرته أن يعتمر : "وينهى عن غريه استحبابا، ولذلك قال
  "يف غري أشهر احلج

اختلف العلماء فيمن اعتمر يف أشهر احلج مث رجع إىل بلده ومنزله مث حج من عامه، فقال اجلمهور من : اخلامسة 
هو متمتع وإن رجع إىل أهله، حج أو مل : وقال احلسن البصري. ليس مبتمتع، وال هدي عليه وال صيام: العلماء
وقد روي عن يونس عن . نس عن احلسنعمرة يف أشهر احلج متعة، رواه هشيم عن يو: قال ألنه كان يقال. حيج

قال ابن . والصحيح القول األول، هكذا ذكر أبو عمر حج أو مل حيج ومل يذكره ابن املنذر. ليس عليه هدي: احلسن
راجعا إىل أهله وغري : ومل يستثن} فََمْن َتَمتََّع بِالُْعمَْرِة إِلَى الَْحجِّ{: وحجته ظاهر الكتاب قوله عز وجل: املنذر
وقد روي . ، ولو كان هللا جل ثناؤه يف ذلك مراد لبينه يف كتابه أو على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمراجع

وقد روي عن احلسن أيضا يف هذا الباب قول مل يتابع عليه : قال أبو عمر. عن سعيد بن املسيب مثل قول احلسن
وقد روي عن طاوس . مر بعد يوم النحر فهي متعةمن اعت: وذلك أنه قال. أيضا، وال ذهب إليه أحد من أهل العلم

أن من اعتمر يف غري أشهر احلج مث أقام حىت دخل وقت : قوالن مها أشد شذوذا مما ذكرنا عن احلسن، أحدمها
. هذا مل يقل به أحد من العلماء غريه، وال ذهب إليه أحد من فقهاء األمصار. احلج، مث حج من عامه أنه متمتع

أن شهور احلج أحق باحلج من العمرة، ألن العمرة جائزة يف السنة كلها، واحلج إمنا موضعه  -لم واهللا أع -وذلك 
شهور معلومة، فإذا جعل أحد العمرة يف أشهر احلج فقد جعلها يف موضع كان احلج أوىل به، إال أن اهللا تعاىل قد 

يف أشهر احلج للمتمتع وللقارن وملن  رخص يف كتابه وعلى لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عمل العمرة
والوجه اآلخر قاله يف املكي إذا متتع من مصر من . شاء أن يفردها، رمحة منه، ومجل فيه ما استيسر من اهلدي
} امِذَِلَك ِلَمْن لَمْ َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِي الَْمْسجِِد الْحََر{: األمصار فعليه اهلدي، وهذا مل يعرج عليه، لظاهر قوله تعاىل

  .والتمتع اجلائز عند مجاعة العلماء ما أوضحناه بالشرائط اليت ذكرناها، وباهللا توفيقنا

أمجع العلماء على أن رجال من غري أهل مكة لو قدم مكة معتمرا يف أشهر احلج عازما على اإلقامة هبا مث : السادسة 
يف املكي جييء من وراء امليقات حمرما بعمرة، مث  وأمجعوا. أنشأ احلج من عامه فحج أنه متمتع، عليه ما على املتمتع

ينشئ احلج من مكة وأهله مبكة ومل يسكن سواها أنه ال دم عليه، وكذلك إذا سكن غريها وسكنها وكان له فيها 
وأمجعوا على أنه إن انتقل من مكة بأهله مث قدمها يف أشهر احلج معتمرا فأقام هبا حىت حج من عامه . أهل ويف غريها

  .متمتع أنه
واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبم والثوري وأبو ثور على أن املتمتع يطوف لعمرته بالبيت : السابعة 

وروي عن عطاء وطاوس . ويسعى بني الصفا واملروة، وعليه بعد أيضا طواف آخر حبجة وسعي بني الصفا واملروة
  .ور، وهو الذي عليه اجلمهور، وأما طواف القارن فقد تقدمأنه يكفيه سعي واحد بني الصفا واملروة، واألول املشه

عمرته يف الشهر : واختلفوا فيمن أنشأ عمرة يف غري أشهر احلج مث عمل هلا يف أشهر احلج، فقال مالك: الثامنة 
ع الذي حل فيه، يريد إن كان حل منها يف غري أشهر احلج فليس مبتمتع، وإن كان حل منها يف أشهر احلج فهو متمت

إذا طاف بالبيت يف األشهر احلرم للعمرة فهو متمتع إن حج من عامه، وذلك أن : وقال الشافعي. إن حج من عامه
العمرة إمنا تكمل بالطواف بالبيت، وإمنا ينظر إىل كماهلا، وهو قول احلسن البصري واحلكم بن عيينة وابن شربمة 



. ر الذي أهل فيه، وروي معىن ذلك عن جابر بن عبداهللاعمرته للشه: وقال قتادة وأمحد وإسحاق. وسفيان الثوري
إن طاف هلا ثالثة أشواط يف رمضان، : وقال أصحاب الرأي. عمرته للشهر الذي يدخل فيه احلرم: وقال طاوس

وإن طاف يف رمضان أربعة أشواط، ويف شوال ثالثة أشواط مل . وأربعة أشواط يف شوال فحج من عامه أنه متمتع
إذا دخل يف العمرة يف غري أشهر احلج فسواء أطاف هلا يف رمضان أو يف شوال ال يكون : قال أبو ثورو. يكن متمتعا

  عمرته للشهر الذي أهل فيه: وهو معىن قول أمحد وإسحاق. هبذه العمرة متمتعا

اف بالبيت، أمجع أهل العلم على أن ملن أهل بعمرة يف أشهر احلج أن يدخل عليها احلج ما مل يفتتح الطو: التاسعة 
واختلقوا يف إدخال احلج على العمرة بعد . ويكون قارنا بذلك، يلزمه ما يلزم القارن الذي أنشأ احلج والعمرة معا

يلزمه ذلك ويصري قارنا ما مل يتم طوافه، وروي مثله عن أيب حنيفة، واملشهور عنه : أن افتتح الطواف، فقال مالك
وكل . له أن يدخل احلج على العمرة ما مل يركع ركعيت الطواف: وقد قيل أنه ال جيوز إال قبل األخذ يف الطواف،

فإذا طاف املعتمر شوطا واحد لعمرته مث أحرم باحلج صار قارنا، وسقط عنه باقي . ذلك قول مالك وأصحابه
له : موقال بعضه. وكذلك من أحرم باحلج يف أضعاف طوافه أو بعد فراغه منه قبل ركوعه. عمرته ولزمه دم القران

. وهذا كله شذوذ عند أهل العلم: قال أبو عمر. أن يدخل احلج على العمرة ما مل يكمل السعي بني الصفا واملروة
إذا طاف لعمرته شوطا واحدا مل يلزمه اإلحرام به ومل يكن قارنا، ومضى على عمرته حىت يتمها مث : وقال أشهب

  ثورحيرم باحلج، وهذا قول الشافعي وعطاء، وبه قال أبو 
ال تدخل العمرة على احلج، ومن : واختلفوا يف إدخال العمرة على احلج، فقال مالك وأبو ثور وإسحاق: العاشرة 

وقال . أضاف العمرة إىل احلج فليست العمرة بشيء، قاله مالك، وهو أحد قويل الشافعي، وهو املشهور عنه مبصر
يكون عليه ما على القارن ما مل يطف حبجته شوطا واحدا، يصري قارنا، و: أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يف القدمي
  .وبقول مالك أقول يف هذه املسألة: قال ابن املنذر. فإن طاف مل يلزمه، ألنه قد عمل يف احلج

من أهدى هديا للعمرة وهو متمتع مل جيز ذلك، وعليه هدي آخر ملتعته، ألنه إمنا يصري : قال مالك: احلادية عشرة
ال ينحر : وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق. أ احلج بعد أن حل من عمرته، وحينئذ جيب على اهلديمتمتعا إذا أنش

إن قدم املتمتع قبل العشر طاف وسعى وحنر هديه، وإن قدم يف العشر مل ينحر إال : وقال أمحد. هديه إال يوم النحر
  .، ساق هديا أو مل يسقهحيل من عمرته إذا طاف وسعى: وقال الشافعي. يوم النحر، وقاله عطاء

إذا أحرم باحلج وجب عليه دم املتعة إذا : واختلف مالك والشافعي يف املتمتع ميوت، فقال الشافعي: الثانية عشرة 
وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن املتمتع ميوت بعد ما حيرم باحلج . كان واجدا لذلك، حكاه الزعفراين عنه

من مات من أولئك قبل أن يرمي مجرة العقبة فال أرى عليه هديا، ومن رمى : ا؟ قالبعرفة أو غريها، أترى عليه هدي
  .بل من رأس املال: من رأس املال أو من الثلث؟ قال: قيل له. اجلمرة مث مات فعليه اهلدي

  قد تقدم الكالم فيه} فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ{: قوله تعاىل: الثالثة عشرة
َيكُْن أَْهلُُه  لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَالثَةِ أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ َوَسْبَعٍة إِذَا َرجَْعُتْم تِلَْك َعَشَرةٌ كَاِملَةٌ ذَِلَك ِلَمْن لَْم فََمْن{: قوله تعاىل

  }َحاِضرِي الَْمْسجِِد الَْحَرامِ وَاتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ
  :فيه عشرة مسائل

يعين اهلدي، إما لعدم املال أو لعدم احليوان، صام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا } فََمْن لَْم َيجِْد{: قوله تعاىل: األوىل 
والثالثة األيام يف احلج آخرها يوم عرفة، هذا قول طاوس، وروي عن الشعيب وعطاء وجماهد . رجع إىل بلده



وحكى أبو . مة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي، حكاه ابن املنذرواحلسن البصري والنخعي وسعيد بن جبري وعلق
وقال . ثور عن أيب حنيفة يصومها يف إحرامه بالعمرة، ألنه أحد إحرامي التمتع، فجاز صوم األيام فيه كإحرامه باحلج

: الك بن أنسوقال ابن عباس وم. يصوم قبل يوم التروية يوما، ويوم التروية ويوم عرفة: أبو حنيفة أيضا وأصحابه
فإذا صامها يف العمرة } فَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ{: له أن يصومها منذ حيرم باحلج إىل يوم النحر، ألن اهللا تعاىل قال

يصومهن ما بني أن يهل باحلج إىل يوم عرفة، وهو قول : وقال الشافعي وأمحد بن حنبل. فقد أتاه قبل وقته فلم جيزه
شة، وروي هذا عن مالك، وهو مقتضى قوله يف موطئه، ليكون يوم عرفة مفطرا، فذلك أتبع للسنة، ابن عمر وعائ

: وقال الثوري واألوزاعي. جائز أن يصوم الثالثة قبل أن حيرم: وعن أمحد أيضا. وأقوى على العبادة، وسيأيت
 أيام مىن، وقاله أيضا مالك يصومها ما دام مبكة يف: وقال عروة. يصومهن من أول أيام العشر، وبه قال عطاء

  .ومجاعة من أهل املدينة

: روى مالك يف املوطأ عن عائشة أم املؤمنني أهنا كانت تقول. وأيام مىن هي أيام التشريق الثالثة اليت تلي يوم النحر
". صام أيام مىنالصيام ملن متتع بالعمرة إىل احلج ملن مل جيد هديا ما بني أن يهل باحلج إىل يوم عرفة، فإن مل يصم "

وهذا اللفظ يقتضي صحة الصوم من وقت حيرم باحلج املتمتع إىل يوم عرفة، وأن ذلك مبدأ، إما ألنه وقت األداء 
وما بعد ذلك من ذلك من أيام مىن وقت القضاء، على ما يقول أصحاب الشافعي، وإما ألن يف تقدمي الصيام قبل 

ظهر من املذهب أهنا على وجه األداء، وإن كان الصوم قبلها أفضل، واأل. يوم النحر إبراء للذمة، وذلك مأمور به
وهذا هو الصحيح وأهنا أداء ال قضاء، فإن . كوقت الصالة الذي فيه سعة لألداء وإن كان أوله أفضل من آخره

يام احلج فهذا القول حيتمل أن يريد موضع احلج وحيتمل أن يريد أيام احلج، فإن كان املراد أ} أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ{: قوله
صحيح، ألن آخر أيام احلج يوم النحر، وحيتمل أن يكون آخر أيام احلج أيام الرمي، ألن الرمي عمل من عمل احلج 

وإن كان املراد موضع احلج صامه ما دام مبكة يف أيام مىن، كما قال عروة، ويقوى . خالصا وإن مل يكن من أركانه
. ابتداء إىل أيام التشريق، ألنه ال جيب عليه الصيام إال بأال جيد اهلدي يوم النحرله أن يؤخرها : وقد قال قوم. جدا

  :فإن قيل هي
فقد ذهب مجاعة من أهل املدينة والشافعي يف اجلديد وعليه أكثر أصحابه إىل أنه ال جيوز صوم أيام التشريق : الثانية 

إن ثبت النهي فهو عام خيصص منه املتمتع مبا ثبت : لهلنهي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صيام أيام مىن، قيل 
مل يرخص يف أيام التشريف أن يصمن إال ملن مل : وعن ابن عمر وعائشة قاال. يف البخاري أن عائشة كانت تصومها

وإمنا . إسناده صحيح، ورواه مرفوعا عن ابن عمر وعائشة من طرق ثالثة ضعفها: وقال الدارقطين. جيد اهلدي
وقد : قال ابن املنذر. ومها ألنه مل يبق من أيامه إال مبقدارها، وبذلك يتحقق وجوب الصوم لعدم اهلديرخص يف ص

: قال ابن املنذر. إذا فاته الصوم صام بعد أيام التشريق، وقال احلسن وعطاء: روينا عن علي بن أيب طالب أنه قال
  .وكذلك نقول

روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبري وطاوس . إال اهلدي إذا فاته الصوم يف العشر مل جيزه: وقالت طائفة
  .وجماهد، وحكاه أبو عمر عن أيب حنيفة وأصحابه عنه، فتأمله

أمجع العلماء على أن الصوم ال سبيل للمتمتع إليه إذا كان جيد اهلدي، واختلفوا فيه إذا كان غري واجد : الثالثة 
إذا دخل يف الصوم مث وجد هديا : كر ابن وهب عن مالك قالللهدي فصام مث وجد اهلدي قبل إكمال صومه، فذ
ميضي يف صومه وهو فرضه، وكذلك قال أبو ثور، : وقال الشافعي. فأحب إيل أن يهدي، فإن مل يفعل أجزاه الصيام



إذا أيسر يف اليوم الثالث من صومه بطل الصوم : وقال أبو حنيفة. وهو قول احلسن وقتادة، واختاره ابن املنذر
جب عليه اهلدي، وإن صام ثالثة أيام يف احلج مث أيسر كان له أن يصوم السبعة األيام ال يرجع إىل اهلدي، وبه وو

  .قال الثوري وابن أيب جنيح ومحاد
بالنصب، على " وسبعة"وقرأ زيد بن علي . قراءة اجلمهور باخلفض على العطف} َوَسْبعٍَة{: قوله تعاىل: الرابعة 
  .وصوموا سبعة: معىن

يعين إىل بالدكم، قاله ابن عمر وقتادة والربيع وجماهد وعطاء، وقاله مالك يف } إِذَا َرَجعُْتْم{: قوله تعاىل: اخلامسة 
هذه رخصة من اهللا تعاىل، فال جيب على أحد صوم السبعة إال : قال قتادة والربيع. كتاب حممد، وبه قال الشافعي

جيزيه الصوم : وقال أمحد وإسحاق. من يصوم يف السفر يف رمضان إذا وصل وطنه، إال أن يتشدد أحد، كما يفعل
إن شاء صامها يف الطريق، إمنا هي رخصة، وكذلك قال عكرمة : قال جماهد. يف الطريق، وروي عن جماهد وعطاء

إذا رجعتم من احلج، أي إذا رجعتم إىل ما كنتم عليه قبل اإلحرام من : والتقدير عند بعض أهل اللغة. واحلسن
إن كان ختفيفا ورخصة فيجوز : إذا رجع من مىن فال بأس أن يصوم وقال ابن العريب: وقال مالك يف الكتاب. حللا

وإن كان ذلك توقيتا فليس فيه نص، وال ظاهر أنه أراد البالد، . تقدمي الرخص وترك الرفق فيها إىل العزمية إمجاعا
  .وأهنا املراد يف األغلب

متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : النص، يبينه ما رواه مسلم عن ابن عمر قالبل فيه ظاهر يقرب إىل : قلت
حجة الوداع بالعمرة إىل احلج وأهدى، فساق معه اهلدي من ذي احلليفة، وبدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إىل احلج، فكان من الناس من فأهل بالعمرة مث أهل باحلج، ومتتع الناس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعمرة 
من كان منكم : "أهدى فساق اهلدي، ومنهم من مل يهد، فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة قال للناس

أهدى فإنه ال حيل من شيء حرم منه حىت يقضي حجه ومن مل يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا واملروة 
. احلديث" فمن مل جيد هديا فليصم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهلهوليقصر وليحلل مث ليهل باحلج وليهد 

وكذا قال البخاري يف حديث ابن . وهذا كالنص يف أنه ال جيوز صوم السبعة األيام إال يف أهله وبلده، واهللا أعلم
يت وبالصفا واملروة وقد مت حجنا مث أمرنا عشية التروية أن هنل باحلج فإذا فرغنا من املناسك جئنا فطفنا بالب: "عباس

فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْديِ فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ َوَسْبَعةٍ إذا {: وعلينا اهلدي، كما قال اهللا تعاىل
  .وكان هذا إمجاعا: قال النحاس. احلديث وسيأيت] ١٩٦: البقرة[} ...رجعتم إىل أمصاركم

. كمل يكمل، مثل عظم يعظم. كمل يكمل، مثل نصر ينصر: يقال} ِتلَْك َعشََرةٌ كَاِملَةٌ{: قوله تعاىل: سادسة ال
وقد علم أهنا عشرة، فقال } ِتلَْك َعَشرَةٌ{: واختلفوا يف معىن قوله. وكمل يكمل، مثل محد حيمد، ثالث لغات

يف احلج أو سبعة إذا رجع بدال منها، ألنه مل يقل وسبعة  ملا جاز أن يتوهم متوهم التخيري بني ثالثة أيام: الزجاج
. يف الثواب كمن أهدى" كاملة: "وقال احلسن". كاملة: "مث قال" تلك عشرة"أزيل ذلك باجلملة من قوله  -أخرى 
. يف الثواب كمن مل يتمتع" كاملة: "وقيل. يف البدل عن اهلدي، يعين العشرة كلها بدل عن اهلدي" كاملة: "وقيل
داللة على انقضاء " عشرة: "وقال املربد. لفظها لفظ اإلخبار ومعناها األمر، أي أكملوها فذلك فرضها: وقيل

  العدد، لئال يتوهم متوهم أنه قد بقي

  :ومنه قول الشاعر. كتبت بيدي: هو توكيد، كما تقوله: وقيل. منه شيء بعد ذكر السبعة
  اميوسادسة متيل إىل مش... ثالث واثنتان فهن مخس 



  :ومثله قول اآلخر. تأكيد" مخس"فقول 
  وست حني يدركين العشاء... ثالث بالغداة فذاك حسي 
  وشرب املرء فوق الري داء... فذلك تسعة يف اليوم ريي 

اهللا : تأكيد آخر، فيه زيادة توصية بصيامها وأال ينقص من عددها، كما تقول ملن تأمره بأمر ذي بال" كاملة: "وقوله
  .راهللا ال تقص

أي إمنا جيب دم التمتع عن الغريب الذي } ذَِلكَ ِلَمْن لَْم َيكُْن أَْهلُُه َحاِضرِي الَْمْسجِِد الَْحَرامِ{: قوله تعاىل: السابعة 
أهل املهاجرون : عن ابن عباس أنه سئل عن متعة احلج فقال"خرج البخاري . ليس من حاضري املسجد احلرام
عليه وسلم يف حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه واألنصار وأزواج النيب صلى اهللا 

طفنا بالبيت وبالصفا واملروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، " اجعلوا إهاللكم باحلج عمرة إال من قلد اهلدي: "وسلم
ية أن هنل باحلج، فإذا فرغنا من املناسك مث أمرنا عشية الترو" من قلد اهلدي فإنه ال حيل حىت يبلغ اهلدي حمله: "وقال

فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ فََمْن لَْم {: جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة فقد مت حجنا وعلينا اهلدي، كما قال اهللا تعاىل
لشاة جتزي، فجمعوا نسكني يف عام بني احلج إىل أمصاركم، ا} َيجِْد فَِصَياُم ثَالثَةِ أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ َوَسْبَعٍة إِذَا َرجَْعُتْم

: والعمرة فإن اهللا أنزله يف كتابه وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وأباحه للناس غري أهل مكة، قال اهللا عز وجل
قعدة وذو وأشهر احلج اليت ذكر اهللا عز وجل شوال وذو ال} ذَِلَك ِلَمْن لَمْ َيكُْن أَْهلُُه حَاِضرِي الَْمْسجِِد الْحََرامِ{

  .املراء: واجلدال. املعاصي: اجلماع والفسوق: والرفث. احلجة، فمن متتع يف هذه األشهر فعليه دم أو صوم

: مبعىن على، أي وجوب الدم على من مل يكن من أهل مكة، كقوله عليه السالم" ملن"الالم يف قوله : الثامنة 
وذلك إشارة إىل التمتع والقران . أي فعليها] ٧: اإلسراء[} ْم فَلََهاَوإِنْ أََسأُْت{: وقوله تعاىل" . اشترطي هلم الوالء"

ومن فعل ذلك كان عليه دم . للغريب عند أيب حنيفة وأصحابه، ال متعة وال قران حلاضري املسجد احلرام عندهم
دي والصيام، فال واإلشارة ترجع إىل اهل. هلم دم متتع وقران: وقال الشافعي. جناية ال يأكل منه، ألنه ليس بدم متتع

وفرق عبدامللك بن املاجشون بني التمتع والقران، فأوجب الدم يف القران وأسقطه يف . هدي وال صيام عليهم
  .التمتع، على ما تقدم عنه

. بعد اإلمجاع على أن أهل مكة وما اتصل هبا من حاضريه -واختلف الناس يف حاضري املسجد احلرام : التاسعة 
من كان جيب : فقال بعض العلماء -وليس كما قال : يةقال ابن عط. إلمجاع على أهل احلرمبعد ا: وقال الطربي

وقال مالك . عليه اجلمعة فهو حضري، ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي، فجعل اللفظة من احلضارة والبداوة
هم أهل املواقيت ومن وراءها من كل : وعند أيب حنيفة وأصحابه. وأصحابه هم أهل مكة وما اتصل هبا خاصة

: وقال الشافعي وأصحابه. أهل املواقيت أو من أهل ما وراءها فهم من حاضري املسجد احلرامناحية، فمن كان من 
وعلى هذه األقوال مذاهب السلف يف . هم من ال يلزمه تقصري الصالة من موضعه إىل مكة، وذلك أقرب املواقيت

  .تأويل اآلية
هو أمر بالتقوى على العموم، وحتذير من شدة : وقيل .أي فيما فرضه عليكم} َواتَّقُوا اللََّه{: قوله تعاىل: العاشرة 
  .عقابه
لُوا الَْحجُّ أَشُْهٌر َمْعلُوَماٌت فََمْن فََرَض ِفيهِنَّ الَْحجَّ فَال َرفَثَ َوال فُسُوَق َوال جَِدالَ ِفي الَْحجِّ َوَما َتفَْع{ ١٩٧: اآلية

  }الزَّاِد التَّقَْوى وَاتَّقُوِن َيا أُوِلي اَأللْبَابِ ِمْن َخْيرٍ َيْعلَْمُه اللَُّه َوَتَزوَّدُوا فَإِنَّ َخْيَر



  :فيه أربع مسائل
وَأَِتمُّوا الَْحجَّ وَالُْعْمَرةَ {: ملا ذكر احلج والعمرة سبحانه وتعاىل يف قوله} الَْحجُّ أَشُْهٌر َمْعلُوَماٌت{: قوله تعاىل: األوىل 

وأما احلج . جميع السنة وقت لإلحرام بالعمرة، ووقت العمرةبني اختالفهما يف الوقت، ف] ١٩٦: البقرة[} ِللَِّه
ابتداء وخرب، ويف الكالم حذف " احلج أشهر معلومات"و. فيقع يف السنة مرة، فال يكون يف غري هذه األشهر

ويلزمه . احلج يف أشهر: وقيل التقدير. أشهر احلج أشهر، أو وقت احلج أشهر، أو وقت عمل احلج أشهر: تقديره
قال . ط حرف اجلر نصب األشهر، ومل يقرأ أحد بنصبها، إال أنه جيوز يف الكالم النصب على أنه ظرفمع سقو
إمنا الصيف : ومسعت الكسائي يقول: قال الفراء. األشهر رفع، ألن معناه وقت احلج أشهر معلومات: الفراء

  فحذفأراد وقت الصيف، ووقت لباس الطيلسان، . شهران، وإمنا الطيلسان ثالثة أشهر
أشهر احلج : واختلف يف األشهر املعلومات، فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع وجماهد والزهري: الثانية 

هي شوال وذو القعدة وعشرة من : وقال ابن عباس والسدي والشعيب والنخعي. شوال وذو العقدة وذو احلجة كله
الن مرويان عن مالك، حكى األخري ابن حبيب، واألول ذي احلجة، وروي عن ابن مسعود، وقاله ابن الزبري، والقو

إن ذا احلجة كله من أشهر احلج مل ير دما فيما يقع من األعمال بعد : وفائدة الفرق تعلق الدم، فمن قال. ابن املنذر
وعلى القول األخري ينقضي احلج بيوم النحر، ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك . يوم النحر، ألهنا يف أشهر احلج

  .لتأخريه عن وقته
ولفظ األشهر قد يقع على شهرين وبعض . مل يسم اهللا تعاىل أشهر احلج يف كتابه، ألهنا كانت معلومة عندهم: الثالثة 

ولعله إمنا رآه يف ساعة . رأيتك سنة كذا، أو على عهد فالن: الثالث، ألن بعض الشهر يتنزل منزلة كله، كما يقال
وإمنا هي يومان وبعض " . أيام مىن ثالثة: "كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم منها، فالوقت يذكر بعضه بكله،

  .ملا كان االثنان وما فوقهما مجع قال أشهر، واهللا أعلم: وقيل. رأيتك اليوم، وجئتك العام: ويقولون. الثالث

أن حيرم به يف أشهر  من سنة احلج: اختلف يف اإلهالل باحلج يف غري أشهر احلج، فروي عن ابن عباس: الرابعة 
من أحرم باحلج قبل أشهر احلج مل جيزه ذلك عن حجة ويكون : وقال عطاء وجماهد وطاوس واألوزاعي. احلج

حيل : وقال األوزاعي. عمرة، كمن دخل يف صالة قبل وقتها فإنه ال جتزيه وتكون نافلة، وبه قال الشافعي وأبو ثور
وي عن مالك، واملشهور عنه جواز اإلحرام باحلج يف مجيع السنة هذا مكروه، ور: وقال أمحد بن حنبل. بعمرة

َيسْأَلوَنَك َعنِ اَألِهلَِّة قُلْ ِهَي {: ال حيل حىت يقضي حجه، لقوله تعاىل: وقال النخعي. كلها، وهو قول أيب حنيفة
فعي أصح، ألن تلك عامة، وما ذهب إليه الشا. وقد تقدم القول فيها] ١٨٩: البقرة[} َمَواِقيُت ِللنَّاسِ وَالَْحجِّ

وحيتمل أن يكون من باب النص على بعض أشخاص العموم، لفضل هذه األشهر على غريها، . وهذه اآلية خاصة
  .وعليه فيكون قول مالك صحيح، واهللا أعلم

وباإلحرام فعال أي الزمه نفسه بالشروع فيه بالنية قصدا باطنا، } فََمْن فََرَض ِفيهِنَّ الَْحجَّ{: قوله تعاىل: اخلامسة 
وليست التلبية عند الشافعي من أركان احلج، . ظاهرا، وبالتلبية نطقا مسموعا، قاله ابن حبيب وأبو حنيفة يف التلبية

وأصل . وأوجب التلبية أهل الظاهر وغريهم. تكفي النية يف اإلحرام باحلج: قال الشافعي. وهو قول احلسن بن حي
ففرضية احلج الزمة للعبد احلر كلزوم احلز . ه فرضة القوس والنهر واجلبلاحلز والقطع، ومن: الفرض يف اللغة

رفع باالبتداء " من"و. أي أبان، وهذا يرجع إىل القطع، ألن من قطع شيئا فقد أبانه عن غريه" فرض: "وقيل. للقدح
ومل يقل " فيهن": وقال. رجل فرض: ليست مبوصولة، فكأنه قال" من"، ألن "فرض: "ومعناها الشرط، واخلرب قوله

اجلمع الكثري ملا ال يعقل يأيت كالواحدة املؤنثة، : وقال املازين أبو عثمان. مها سواء يف االستعمال: فيها، فقال قوم



إِنَّ ِعدَّةَ {: األجذاع انكسرن، واجلذوع انكسرت، ويؤيد ذلك قول اهللا تعاىل: والقليل ليس كذلك، تقول
  ".منها": مث قال] ٣٦: التوبة[} الشُُّهورِ

قال ابن عباس وابن جبري والسدي وقتادة واحلسن وعكرمة والزهري وجماهد } فَال َرفَثَ{: قوله تعاىل: السادسة 
وأمجع العلماء على أن اجلماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، . الرفث اجلماع، أي فال مجاع ألنه يفسده: ومالك

إذا : الرفث اإلفحاش للمرأة بالكالم، لقوله: وس وعطاء وغريهموقال عبداهللا بن عمر وطا. وعليه حج قابل واهلدي
  :أحللنا فعلنا بك كذا، من غري كناية، وقاله ابن عباس أيضا، وأنشد وهو حمرم

  إن تصدق الطري ننك مليسا... وهن ميشني بنا مهيسا 
الرفث : قال قومو. إن الرفث ما قيل عند النساء: أترفث وأنت حمرم فقال: فقال له صاحبه حصني بن قيس

وقال أبو . الرفث كلمة جامعة ملا يريده الرجل من أهله: وقيل. اإلفحاش بذكر النساء، كان ذلك حبضرهتن أم ال
  :الرفث اللغا من الكالم، وأنشد: عبيدة

  عن اللغا ورفث التكلم... ورب أسراب حجيج كظم 
املراد بقوله : قال ابن العريب. على اجلمع "فال رفوث"وقرأ ابن مسعود . رفث يرفث، بضم الفاء وكسرها: يقال

نفيه مشروعا ال موجدا، فإنا جند الرفث فيه ونشاهده، وخرب اهللا سبحانه ال جيوز أن يقع خبالف خمربه، " فال رفث"
هِنَّ ثَالثَةَ وَالُْمطَلَّقَاُت يََترَبَّْصَن بِأَنْفُِس{: وإمنا يرجع النفي إىل وجوده مشروعا ال إىل وجوده حمسوسا، كقوله تعاىل

شرعا ال حسا، فإنا جند املطلقات ال يتربصن، فعاد النفي إىل احلكم الشرعي ال إىل : معناه] ٢٢٨: البقرة[} قُُروٍء
وهو  -إنه وارد يف اآلدميني : إذا قلنا] ٧٩: الواقعة[} ال َيَمسُُّه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ{: وهذا كقوله تعاىل. الوجود احلسي

معناه ال ميسه أحد منهم شرعا، فإن وجد املس فعلى خالف حكم الشرع، وهذه الدقيقة هي اليت أن  -الصحيح 
إن اخلرب يكون مبعىن النهي، وما وجد ذلك قط، وال يصح أن يوجد، فإهنما خمتلفان حقيقة : فاتت العلماء فقالوا
  .ومتضادان وصفا

وكذلك قال ابن عمر . كلها، قاله ابن عباس وعطاء واحلسنيعين مجيع املعاصي } َوال فُُسوَق{: قوله تعاىل: السابعة 
  الفسوق إتيان معاصي اهللا عز وجل: ومجاعة

الفسوق الذبح : وقال ابن زيد ومالك. يف حال إحرامه باحلج، كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر، وشبه ذلك
الفسوق التنابز باأللقاب، : وقال الضحاك]. ١٤٥: األنعام[} أَْو ِفْسقاً أُِهلَّ ِلغَْيرِ اللَِّه بِِه{: لألصنام، ومنه قوله تعاىل

الفسوق السباب، ومنه قوله عليه : وقال ابن عمر أيضا]. ١١: احلجرات[} بِئَْس االْسُم الْفُسُوُق{: ومنه قوله
 عليه قال صلى اهللا. والقول األول أصح، ألنه يتناول مجيع األقوال" . سباب املسلم فسوق وقتاله كفر: " السالم
خرجه مسلم " واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة"، " من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه: "وسلم
والذي نفسي بيده ما بني السماء واألرض من عمل أفضل من : "وجاء عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. وغريه

احلج املربور هو الذي مل : وقال الفقهاء" . سوق وال جدالاجلهاد يف سبيل اهللا أو حجة مربورة ال رفث فيها وال ف
  .هو الذي مل يعص اهللا سبحانه بعده، ذكر القولني ابن العريب رمحه اهللا: وقال الفراء. يعص اهللا تعاىل فيه أثناء أدائه

جع صاحبه زاهدا احلج املربور هو أن ير: قال احلسن. احلج املربور هو الذي مل يعص اهللا سبحانه فيه ال بعده: قلت
  .وقيل غري هذا، وسيأيت. يف الدنيا راغبا يف اآلخرة

وقرئا بالنصب بغري . بالرفع والتنوين فيهما" فال رفثٌ وال فسوٌق"قرئ } َوال جِدَالَ ِفي الَْحجِّ{: قوله تعاىل: الثامنة 



املقصود النفي العام من  ، وهو يقوي قراءة النصب فيما قبله، وألن"وال جدال"وأمجعوا على الفتح يف . تنوين
. الرفث والفسوق واجلدال، وليكون الكالم على نظام واحد يف عموم املنفي كله، وعلى النصب أكثر القراء

" ال"ووجه قراءة الرفع أن . خرب عن مجيعها" يف احلج"وقوله ". ال"واألمساء الثالثة يف موضع رفع، كل واحد مع 
يف "فليس رفث وال فسوق يف احلج، دل عليه : نه امسها، واخلرب حمذوف تقديرهفارتفع االسم بعدها، أل" ليس"مبعىن 
الرفع مبعىن فال يكونن رفث وال فسوق، أي : وقال أبو عمرو بن العالء". ال جدال"الثاين الظاهر وهو خرب " احلج

  .وال جدال: شيء خيرج من احلج، مث ابتدأ النفي فقال

وحيتمل أن تكون ناقصة . فال حتتاج إىل خرب} َوإِنْ كَانَ ذُو ُعْسرٍَة{: قوله فيحتمل أن تكون كان تامة، مثل : قلت
وقرأ . للنفي، واخلرب حمذوف أيضا" وال"باالبتداء، " رفث وفسوق"وجيوز أن يرفع . واخلرب حمذوف، كما تقدم آنفا

خرب الثالثة، كما " يف احلج"ورويت عن عاصم يف بعض الطرق وعليه يكون . أبو جعفر بن القعقاع بالرفع يف الثالثة
خرب عن اجلميع مع اختالف القراءة، ألن خرب ليس " يف احلج"قلنا يف قراءة النصب، وإمنا مل حيسن أن يكون 

مقطوع من األول وهو يف موضع رفع باالبتداء، وال يعمل " وال جدال"مرفوع، ألن " وال جدال"منصوب وخرب 
  :وأنشد النحويون. تعطفه على املوضع"  فسوقفال رفث وال"وجيوز . عامالن يف اسم واحد

  اتسع اخلرق على الراقع... ال نسب اليوم وال خلة 
: قال الفراء" ال"عطفا على اللفظ على ما كان جيب يف " فال رفث وال فسوقا وال جداال يف احلج"وجيوز يف الكالم 

  :ومثله
  زراإذا هو باجملد ارتدى وتأ... فال أب وابنا مثل مروان وابنه 

  :وأنشد األخفش. بالرفع والتنوين" وال جدال"بالنصب فيهما، " فال رفث وال فسوق: "وقال أبو رجاء العطاردي
  ال أم يل إن كان ذاك وال أب... هذا وجدكم الصغار بعينه 

ا يف النفي، فلما اختلف" وال جدال"ومعىن . النهي، أي ال ترفثوا وال تفسقوا" فال رفث وال فسوق"إن معىن : وقيل
هني أيضا، أي ال جتادلوا، فلم فرق " وال جدال: "وفيه نظر، إذ قيل: قال القشريي. املعىن خولف بينهما يف اللفظ

  .بينهما
اجلدال وزنه فعال من اجملادلة، وهي مشتقة من اجلدل وهو الفتل، ومنه زمام } َوال جَِدالَ{: قوله تعاىل: التاسعة 
  اليت هي األرض هي مشتقة من اجلدالة: وقيل. جمدول

  :قال الشاعر. فكأن كل واحد من اخلصمني يقاوم صاحبه حىت يغلبه، فيكون كمن ضرب به اجلدالة
  وأترك العاجز باجلداله... قد أركب اآللة بعد اآلله 

  منعفرا ليست له حمالة
اجلدال هنا : عباس وعطاءواختلفت العلماء يف املعىن املراد به هنا على أقوال ستة، فقال ابن مسعود وابن : العاشرة 

. اجلدال السباب: وقال قتادة. أن متاري مسلما حىت تغضبه فينتهي إىل السباب، فأما مذاكرة العلم فال هني عنها
أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السالم، كما كانوا : اجلدال هنا أن خيتلف الناس: وقال ابن زيد ومالك بن أنس

يش تقف يف غري موقف سائر العرب، مث يتجادلون بعد ذلك، فاملعىن على هذا يفعلون يف اجلاهلية حني كانت قر
. احلج غدا: احلج اليوم، وتقول طائفة: اجلدال هنا أن تقول طائفة: وقالت طائفة. ال جدال يف مواضعه: التأويل

وا رمبا جعلوا اجلدال املماراة يف الشهور حسب ما كانت عليه العرب من النسيء، كان: وقال جماهد وطائفة معه



  .احلج يف غري ذي احلجة، ويقف بعضهم جبمع وبعضهم بعرفة، ويتمارون يف الصواب من ذلك
وال "فعلى هذين التأويلني ال جدال يف وقته وال يف موضعه، وهذان القوالن أصح ما قيل يف تأويل قوله : قلت
احلديث، ..." م خلق اهللا السموات واألرضإن الزمان قد استدار كهيئته يو: " ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم"جدال

: وقال صلى اهللا عليه وسلم ملا حج. يعين رجع أمر احلج كما كان، أي عاد إىل يومه ووقته". براءة"وسيأيت يف 
: اجلدال أن تقول طائفة: وقال حممد بن كعب القرظي. فبني هبذا مواقف احلج ومواضعه" خذوا عين مناسككم"

  .اجلدال كان يف الفخر باآلباء، واهللا أعلم: وقيل. ول اآلخر مثل ذلكويق. حجنا أبر من حجكم
أن اهللا جيازيكم على أعمالكم، : شرط وجوابه، واملعىن} َوَما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ َيْعلَْمُه اللَُّه{: قوله تعاىل: احلادية عشرة

  :وقيل. ألن اجملازاة إمنا تقع من العامل بالشيء

. ن الكالم مكان الفحش، وعلى الرب والتقوى يف األخالق مكان الفسوق واجلدالهو حتريض وحث على حس
  .جعل فعل اخلري عبارة عن ضبط أنفسهم حىت ال يوجد ما هنوا عنه: وقيل

نزلت اآلية : قال ابن عمر وعكرمة وجماهد وقتادة وابن زيد. أمر باختاذ الزاد} وََتَزوَُّدوا{: قوله تعاىل: الثانية عشرة
كيف حنج بيت اهللا وال يطعمنا، فكانوا يبقون : فة من العرب كانت جتيء إىل احلج بال زاد، ويقول بعضهميف طائ

كان الناس يتكل بعضهم على بعض بالزاد، : وقال عبداهللا بن الزبري. عالة على الناس، فنهوا عن ذلك، وأمر بالزاد
لة عليها زاد، وقدم عليه ثلثمائة رجل من مزينة، فلما وكان للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف مسريه راح. فأمروا بالزاد

: وقال ابن عطية. الرفيق الصاحل} َوَتَزوَّدُوا{: وقال بعض الناس" . يا عمر زود القوم: "أرادوا أن ينصرفوا قال
  .وتزودوا ملعادكم من األعمال الصاحلة: وهذا ختصيص ضعيف، واألوىل يف معىن اآلية

إن املراد الزاد املتخذ يف سفر احلج املأكول حقيقة كما ذكرنا، كما روى البخاري عن القول األول أصح، ف: قلت
حنن املتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل : كان أهل اليمن حيجون وال يتزودون ويقولون: ابن عباس قال

الزاد التمر : قال الشعيب: ما ذكرنا، وعليه أكثر املفسرينوهذا نص في} َوَتَزوَّدُوا فَإِنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّقَْوى{: اهللا تعاىل
أمر اهللا تعاىل بالتزود ملن كان له مال، ومن مل يكن له مال : "قال ابن العريب. الكعك والسويق: ابن جبري. والسويق

ا يتركون فإن كان ذا حرفة تنفق يف الطريق أو سائال فال خطاب عليه، وإمنا خاطب اهللا أهل األموال الذين كانو
والتوكل له شروط، من قام هبا خرج بغري زاد وال يدخل يف . حنن املتوكلون: أمواهلم وخيرجون بغري زاد ويقولون

اخلطاب، فإنه خرج على األغلب من اخللق وهم املقصرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه، واهللا عز وجل 
قوم يدعون التوكل، فخرجوا بال زاد وظنوا أن هذا هو وقد لبس إبليس على : قال أبو الفرج اجلوزي". أعلم

  أريد أن أخرج: قال رجل ألمحد بن حنبل. التوكل وهم على غاية اخلطأ

فعلى جرب الناس : قال. فقال ال، إال معهم. اخرج يف غري القافلة: إىل مكة على التوكل بغري زاد، فقال له أمحد
  !توكلت؟

أخرب تعاىل أن خري الزاد اتقاء املنهيات فأمرهم أن يضموا إىل } خَْيَر الزَّاِد التَّقَْوى فَإِنَّ{: قوله تعاىل: الثالثة عشرة
اتقوا اهللا يف اتباع ما } َوَتَزوَّدُوا{حمموال على املعىن، ألن معىن } فَإِنَّ َخْيرَ الزَّاِد التَّقَْوى{وجاء قول . التزود التقوى

فإن خري الزاد ما اتقى به املسافر من اهللكة أو احلاجة : أن يكون املعىنحيتمل : وقيل: أمركم به من اخلروج بالزاد
ذكرهم اهللا تعاىل : قال أهل اإلشارات. فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار: وقيل. إىل السؤال والتكفف

  :قال األعشى. سفر اآلخرة وحثهم على تزود التقوى، فإن التقوى زاد اآلخرة



  والقيت بعد املوت من قد تزودا... بزاد من التقى  إذ أنت مل ترحل
  وأنك مل ترصد كما كان أرصدا... ندمت على أال تكون كمثله 

  :وقال آخر
  تذهب فيه حيلة السابح... املوت حبر طامح موجه 

  مقالة من مشفق ناصح... يا نفس إين قائل فامسعي 
  غري التقى والعمل الصاحل... ال يصحب اإلنسان يف قربه 

 -وإن كان األمر يعم الكل  -خص أويل األلباب باخلطاب } وَاتَّقُوِن َيا أُوِلي اَأللْبَابِ{: قوله تعاىل: الرابعة عشرة
خالصه، : واأللباب مجع لب، ولب كل شيء. ألهنم الذين قامت عليهم حجة اهللا، وهم قابلو أوامره والناهضون هبا

أتعرف يف كالم العرب : إسحاق يقول قال يل أمحد بن حيىي ثعلب مسعت أبا: قال النحاس. لب: ولذلك قيل للعقل
ما أعرف له : لببت تلب، فاستحسنه وقال: شيئا من املضاعف جاء على فعل؟ قلت نعم، حكى سيبويه عن يونس

  .نظريا

ْن َعَرفَاٍت فَاذْكُُروا اللََّه ِعْنَد الَْمْشَعرِ لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ تَْبَتُغوا فَْضالً ِمْن رَبِّكُْم فَإِذَا أَفَضُْتْم ِم{ ١٩٨: اآلية
  }الْحََرامِ َواذْكُُروُه كََما َهَداكُْم َوإِنْ كُْنُتْم ِمْن قَْبِلِه لَِمَن الضَّالَِّني

  :فيه مسألتان} لَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَنْ َتْبَتغُوا فَْضالً ِمْن َربِّكُْم{: قوله تعاىل
. يف موضع نصب خرب ليس، أي يف أن تبتغوا} أَنْ تَْبَتُغوا{. أي إمث، وهو اسم ليس} جَُناٌح{ :قوله تعاىل -األوىل 

وملا أمر تعاىل بتنزيه احلج عن الرفث والفسوق واجلدال ورخص . وعلى قول اخلليل والكسائي أهنا يف موضع خفض
ضل ورد يف القرآن مبعىن التجارة، قال اهللا وابتغاء الف. ال جناح عليكم يف أن تبتغوا فضل اهللا: يف التجارة، املعىن

والدليل على صحة هذا ما رواه البخاري عن ]. ١٠: اجلمعة[} فَاْنَتِشُروا ِفي اَألْرضِ وَاْبَتغُوا ِمْن فَْضلِ اللَِّه{: تعاىل
لَْيسَ {: تكانت عكاظ وجمنة وذو اجملاز أسواقا يف اجلاهلية فتأمثوا أن يتجروا يف املواسم فنزل: "ابن عباس قال

  ".يف مواسم احلج} َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتْبَتُغوا فَْضالً ِمْن رَبِّكُْم
إذا ثبت هذا ففي اآلية دليل على جواز التجارة يف احلج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إىل ذلك ال : الثانية 

  يكون شركا وال خيرج به املكلف عن رسم اإلخالص املفترض عليه،

روى الدارقطين يف . أما إن احلج دون جتارة أفضل، لعروها عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغريها. للفقراءخالفا 
. إنه ال حج لك: إين رجل أكرى يف هذا الوجه، وإن ناسا يقولون: سننه عن أيب أمامة التيمي قال قلت البن عمر

له مثل هذا الذي سألتين، فسكت حىت نزلت هذه جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأ: فقال ابن عمر
  " .إن لك حجا: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} لَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَنْ َتْبَتُغوا فَْضالً ِمْن رَبِّكُْم{: اآلية

َرامِ َواذْكُُروُه كََما َهَداكُْم َوإِنْ كُْنُتْم ِمْن قَْبِلِه لَِمَن فَإِذَا أَفَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُرُوا اللََّه ِعْنَد الَْمْشَعرِ الَْح{: قوله تعاىل
  :فيه ست عشرة مسألة} الضَّالَِّني
ورجل فياض، . فاض اإلناء إذا امتأل حىت ينصب عن نواحيه: ويقال. أي اندفعتم} فَإِذَا أَفَضُْتْم{: قوله تعاىل: األوىل 

  :قال زهري. أي مندفق بالعطاء
  على معتفيه ما تغب فواضله... يداه غمامة  وأبيض فياض

  .وحديث مستفيض، أي شائع



بالتنوين، وكذلك لو مسيت امرأة مبسلمات، ألن التنوين هنا " عرفات"قراءة اجلماعة } َعَرفَاٍت{: الثانية قوله تعاىل
. هذا اجليد: حاسقال الن. ليس فرقا بني ما ينصرف وما ال ينصرف فتحذفه، وإمنا هو مبنزلة النون يف مسلمني

هذه عرفات يا هذا، ورأيت عرفات يا هذا، بكسر : وحكى سيبويه عن العرب حذف التنوين من عرفات، يقوله
وحكى األخفش والكوفيون فتح التاء، تشبيها بتاء فاطمة . ملا جعلوها معرفة حذفوا التنوين: التاء وبغري تنوين، قال

  :وأنشدوا. وطلحة
  بيثرب أدىن دارها نظر عال...  تنورهتا من أذرعات وأهلها

والقول األول أحسن، وأن التنوين فيه على حده يف مسلمات، الكسرة مقابلة الياء يف مسلمني والتنوين مقابل 
  مسي: وقيل. اسم علم، مسي جبمع كأذرعات: وعرفات. النون

ألن آدم ملا هبط وقع : قيلو. مسيت تلك البقعة عرفات ألن الناس يتعارفون هبا: وقيل. مبا حوله، كأرض سباسب
باهلند، وحواء جبدة، فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم عرفة وتعارفا، فسمي اليوم عرفة، واملوضع عرفات، قاله 

والظاهر : قال ابن عطية]. ١٢٨: البقرة[} َوأَرَِنا َمنَاِسكََنا{: وقيل غري هذا ملا تقدم ذكره عند قوله تعاىل. الضحاك
  :وعرفة هي نعمان األراك، وفيها يقول الشاعر. كسائر أمساء البقاعأن امسه مرجتل 

  هلند ولكن مل يبلغه هندا... تزودت من نعمان عوذ أراكة 
أي طيبها، فهي طيبة خبالف ] ٦: حممد[} َعرَّفََها لَُهْم{: هي مأخوذة من العرف وهو الطيب، قال اهللا تعاىل: وقيل

أصل هذين االمسني : وقال بعضهم. ويوم الوقوف، يوم عرفة. ك مسيت عرفاتمىن اليت فيها الفروث والدماء، فلذل
  :قال. النفس عروف وما محلتها تتحمل: إذا كان صابرا خاشعا ويقال يف املثل. رجل عارف: من الصرب، يقال

  فصربت عارفة لذلك حرة
  .أي نفس صابرة
  :وقال ذو الرمة

  عروف ملا خطت عليه املقادر
هللا، فسمي هبذا االسم خلضوع احلاج وتذللهم، وصربهم على الدعاء وأنواع البالء واحتمال أي صبور على قضاء ا

  .الشدائد، إلقامة هذه العبادة
أمجع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال مث أفاض منها قبل الزوال أنه ال يعتد بوقوفه : الثالثة 

  ن وقف بعرفةوأمجعوا على متام حج م. ذلك قبل الزوال

وأما من وقف بعرفة . ال بد أن يأخذ من الليل شيئا: بعد الزوال وأفاض هنارا قبل الليل، إال مالك بن أنس فإنه قال
ومل خيص } فَإِذَا أَفَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت{: واحلجة للجمهور مطلق قوله تعاىل. بالليل فإنه ال خالف بني األمة يف متام حجه

أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف املوقف من مجع، فقلت يا : ث عروة بن مضرس قالليال من هنار، وحدي
رسول اهللا، جئتك من جبلي طيء أكللت مطييت، وأتعبت نفسي، واهللا إن تركت من جبل إال وقفت عليه، فهل يل 

جبمع وقد أتى عرفات  من صلى معنا صالة الغداة: "من حج يا رسول اهللا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أخرجه غري واحد من األئمة، منهم أبو داود والنسائي " . قبل ذلك ليال أو هنارا فقد قضى تفثه ومت حجه

حديث عروة بن مضرس الطائي : وقال أبو عمر. حديث حسن صحيح: والدارقطين واللفظ له وقال الترمذي
الشعيب عن عروة بن مضرس، منهم إمساعيل بن  حديث ثابت صحيح، رواه مجاعة من أصحاب الشعيب الثقات عن



أيب خالد وداود بن أيب هند وزكريا بن أيب زائدة وعبداهللا بن أيب السفر ومطرف، كلهم عن الشعيب عن عروة بن 
فلم : حديث جابر الطويل، خرجه مسلم، وفيه: وحجة مالك من السنة الثابتة. مضرس بن أوس بن حارثة بن الم

وأفعاله على الوجوب، ال سيما يف احلج . الشمس وذهبت الصفرة قليال حىت غاب القرص يزل واقفا حىت غربت
  " .خذوا عين مناسككم: "وقد قال
واختلف اجلمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ومل يرجع ماذا عليه مع صحة احلج، فقال عطاء : الرابعة 

  :وسفيان الثوري والشافعي وأمحد وأبو ثور وأصحاب الرأي وغريهم

عليه حج قابل، واهلدي : وقال مالك. عليه بدنة: وقال ابن جريج. عليه هدي: وقال احلسن البصري. عليه دم
ال شيء : فإن عاد إىل عرفة حىت يدفع بعد مغيب الشمس فقال الشافعي. ينحره يف حج قابل، وهو كمن فاته احلج

ال يسقط عنه الدم : نيفة وأصحابه والثوريوقال أبو ح. عليه، وهو قول أمحد وإسحاق وداود، وبه قال الطربي
  .وإن رجع بعد غروب الشمس، وبذلك قال أبو ثور

وال خالف بني العلماء يف أن الوقوف بعرفة راكبا ملن قدر عليه أفضل، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم : اخلامسة 
ظ يف حديث جابر الطويل كذلك وقف إىل أن دفع منها بعد غروب الشمس، وأردف أسامة بن زيد، وهذا حمفو

مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى املوقف، : "قال جابر. وحديث علي، ويف حديث ابن عباس أيضا
فجعل بطن ناقته القصواء إىل الصخرات، وجعل حبل املشاة بني يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حىت غربت 

فإن مل يقدر على . احلديث..." رص، وأردف أسامة بن زيد خلفهالشمس وذهبت الصفرة قليال حىت غاب الق
الركوب وقف قائما على رجليه داعيا، ما دام يقدر، وال حرج عليه يف اجللوس إذا مل يقدر على الوقوف، ويف 

قال ابن وهب ]. ٣٢: احلج[} َوَمْن ُيَعظِّْم َشعَاِئَر اللَِّه فَإِنََّها ِمْن َتقَْوى الْقُلُوبِ{الوقوف راكبا مباهاة وتعظيم للحج 
ومن وقف قائما فال : الوقوف بعرفة على الدواب واإلبل أحب إيل من أن أقف قائما، قال: يف موطئه قال يل مالك

  .بأس أن يستريح
كان إذا أفاض من عرفة يسري العنق "ثبت يف صحيح مسلم وغريه عن أسامة بن زيد أنه عليه السالم : السادسة 

  والنص فوق العنق: قال هشام بن عروة" فإذا وجد فجوة نصَّ

وهكذا ينبغي على أئمة احلاج فمن دوهنم، ألن يف استعجال السري إىل املزدلفة استعجال الصالة هبا، ومعلوم أن 
  .املغرب ال تصلى تلك الليلة إال مع العشاء باملزدلفة، وتلك سنتها، على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل

ووقفت : "وم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها موقف، قال صلى اهللا عليه وسلمظاهر عم: السابعة
ويف موطأ مالك أنه بلغه أن رسول اهللا صلى . رواه مسلم وغريه من حديث جابر الطويل" ههنا وعرفة كلها موقف

" . قف وارتفعوا عن بطن ُمَحسّرعرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة واملزدلفة كلها مو: "اهللا عليه وسلم قال
هذا احلديث يتصل من حديث جابر بن عبداهللا، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث علي بن أيب : قال ابن عبدالرب

طالب، وأكثر اآلثار ليس فيها استثناء بطن عرنة من عرفة، وبطن حمسر من املزدلفة، وكذلك نقلها احلفاظ الثقات 
واختلف الفقهاء فيمن وقف : قال أبو عمر. ديث جعفر بن حممد عن أبيه عن جابراإلثبات من أهل احلديث يف ح

وهذه رواية رواها خالد بن نزار عن . يهريق دما وحجه تام: بعرفة بعرنة، فقال مالك فيما ذكر ابن املنذر عنه
وروي عن ابن . وذكر أبو املصعب أنه كمن مل يقف وحجه فائت، وعليه احلج من قابل إذا وقف ببطن عرنة. مالك

وهو قول ابن القاسم وسامل، وذكر ابن املنذر هذا القول عن الشافعي، . من أفاض من عرنة فال حج له: عباس قال



االستثناء : قال ابن عبدالرب. ال جيزيه أن يقف مبكان أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال يوقف به: قال وبه أقول
وحجة من ذهب مذهب أيب . تلزم حجته، ال من جهة النقل وال من جهة اإلمجاعببطن عرنة من عرفة مل جيىء جميئا 

. املصعب أن الوقوف بعرفة فرض جممع عليه يف موضع معني، فال جيوز أداؤه إال بيقني، وال يقني مع االختالف
الغريب من  إن اجلدار: لقد قال بعض العلماء"وبطن عرنة يقال بفتح الراء وضمها، وهو بغريب مسجد عرفة، حىت 

قال . وحكى الباجي عن ابن حبيب أن عرفة يف احلل، وعرنة يف احلرم. مسجد عرفة لو سقط سقط يف بطن عرنة
  :أبو عمر

أوضع يف بطن "حدثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وأما بطن حمسر فذكر وكيع
  "ُمَحسّر
روى شعبة عن قتادة عن احلسن . ساجد يوم عرفة بغري عرفة، تشبيها بأهل عرفةوال بأس بالتعريف يف امل: الثامنة 
وقال موسى بن أيب . يعين اجتماع الناس يوم عرفة يف املسجد بالبصرة. أول من صنع ذلك ابن عباس بالبصرة: قال

ن حنبل عن سألت أمحد ب: وقال األثرم. رأيت عمر بن حريث خيطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه: عائشة
احلسن وبكر وثابت : أرجو أال يكون به بأس، قد فعله غري واحد: التعريف يف األمصار، جيتمعون يوم عرفة، فقال

  .وحممد بن واسع، كانوا يشهدون املسجد يوم عرفة
يف فضل يوم عرفة، يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم، يكفر اهللا فيه الذنوب العظام، ويضاعف فيه : التاسعة 

. أخرجه الصحيح" . صوم يوم عرفة يكفر السنة املاضية والباقية: "لصاحل من األعمال، قال صلى اهللا عليه وسلما
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده : "وقال صلى اهللا عليه وسلم

ما من يوم أكثر أن يعتق اهللا : " صلى اهللا عليه وسلم قالوروى الدارقطين عن عائشة أن رسول اهللا" . ال شريك له
ويف املوطأ عن " . فيه عددا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو عز وجل مث يباهي هبم املالئكة يقول ما أراد هؤالء

ر وال أدحر ما رئي الشيطان يوما هو فيه أصغر وال أحق: "عبيداهللا بن كريز أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
". وال أغيظ منه يف يوم عرفة وما ذاك إال ملا رأى من تنزل الرمحة وجتاوز اهللا عن الذنوب العظام إال ما رأى يوم بدر

روى هذا احلديث : قال أبو عمر" . أما إنه قد رأى جربيل يزع املالئكة: "وما رأى يوم بدر يا رسول اهللا؟ قال: قيل
العجلي عن مالك عن إبراهيم بن أيب عبلة عن طلحة بن عبيد بن كريز عن أبيه، ومل أبو النضر إمساعيل بن إبراهيم 

  يقل يف هذا احلديث عن أبيه غريه

حدثنا حامت بن نعيم التميمي أبو : وذكر الترمذي احلكيم يف نوادر األصول. وليس بشيء، والصواب ما يف املوطأ
ي قال حدثنا عبدالقاهر بن السري السلمي قال حدثين ابن روح قال حدثنا هشام بن عبدامللك أبو الوليد الطيالس

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا ألمته " لكنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده عباس بن مرداس 
م إين قد فعلت إال ظلم بعضهم بعضا فأما ذنوهبم فيما بيين وبينه: عشية عرفة باملغفرة والرمحة، وأكثر الدعاء فأجابه

يا رب إنك قادر أن تثيب هذا املظلوم خريا من مظلمته وتغفر هلذا الظامل فلم جيبه تلك العشية، : قال. فقد غفرهتا
إين قد غفرت هلم، فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : فلما كان الغداة غداة املزدلفة اجتهد يف الدعاء فأجابه

تبسمت من عدو اهللا إبليس إنه ملا علم أن اهللا قد : ن تتبسم فيها؟ فقالتبسمت يا رسول اهللا يف ساعة مل تك: فقيل له
وذكر أبو عبدالغين احلسن بن علي ". استجاب يل يف أميت أهوى يدعو بالويل والثبور وحيثي التراب على رأسه ويفر

: اهللا عليه وسلمحدثنا عبدالرزاق حدثنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى 



إذا كان يوم عرفة غفر اهللا للحاج اخلالص وإذا كان ليلة املزدلفة غفر اهللا للتجار وإذا كان يوم مىن غفر اهللا "
" للجمالني وإذا كان يوم مجرة العقبة غفر اهللا للسؤال وال يشهد ذلك املوقف خلق ممن قال ال إله إال اهللا إال غفر له

ريب من حديث مالك، وليس حمفوظا عنه إال من هذا الوجه، وأبو عبدالغين ال هذا حديث غ: قال أبو عمر. 
أعرفه، وأهل العلم ما زالوا يساحمون أنفسهم يف روايات الرغائب والفضائل عن كل أحد، وإمنا كانوا يتشددون يف 

  .أحاديث األحكام
للترمذي عن ابن عباس أن النيب صلى روى األئمة واللفظ . استحب أهل العلم صوم يوم عرفة إال بعرفة: العاشرة 

وقد روي عن ابن . حديث حسن صحيح: قال. اهللا عليه وسلم أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل بلنب فشرب
  حججت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم: "عمر قال

أكثر أهل والعمل على هذا عند " ومع أيب بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه -يعين يوم عرفة  -فلم يصمه 
وأسند . العلم، يستحبون اإلفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة

ومع عثمان فلم يصمه، وأنا ال أصومه وال آمر به وال أهنى عنه، : عن ابن عمر مثل احلديث األول، وزاد يف آخره
وقال حيىي . أصوم يف الشتاء وال أصوم يف الصيف: يوم عرفة وقال عطاء يف صوم. وذكره ابن املنذر. حديث حسن
قال ابن . وكان عثمان بن أيب العاصي وابن الزبري وعائشة يصومون يوم عرفة. جيب الفطر يوم عرفة: األنصاري

 الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إيل، اتباعا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والصوم بغري عرفة أحب إيل،: املنذر
وقد " . يكفر السنة املاضية والباقية: "لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال

  .من أفطر يوم عرفة ليتقوى على الدعاء فإن له مثل أجر الصائم: روينا عن عطاء أنه قال
. أي اذكروه بالدعاء والتلبية عند املشعر احلرام} مِفَاذْكُُروا اللََّه ِعْنَد الَْمْشَعرِ الَْحَرا{: قوله تعاىل: احلادية عشرة

الجتماع آدم فيه مع حواء، وازدلف إليها، أي دنا : وقيل. ويسمى مجعا ألنه جيمع مث املغرب والعشاء، قاله قتادة
. هامسيت بفعل أهلها، ألهنم يزدلفون إىل اهللا، أي يتقربون بالوقوف في: وجيوز أن يقال. منها، وبه مسيت املزدلفة

ووصف . ومسي مشعرا من الشعار وهو العالمة، ألنه معلم للحج والصالة واملبيت به، والدعاء عنده من شعائر احلج
  .باحلرام حلرمته
ال  -وأمجع أهل العلم . ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى املغرب والعشاء باملزدلفة مجيعا: الثانية عشرة

واختلفوا فيمن صالها قبل أن يأيت مجعا، فقال . جيمع احلاج جبمع بني املغرب والعشاءأن السنة أن  -اختالف بينهم 
من وقف مع اإلمام ودفع بدفعه فال يصلي حىت يأيت املزدلفة فيجمع بينها، واستدل على ذلك بقوله ألسامة : مالك
  من صلى قبل أن يأيت املزدلفة دون: قال ابن حبيب" . الصالة أمامك: "بن زيد

. وبه قال أبو حنيفة" . الصالة أمامك: "يعيد مىت ما علم، مبنزلة من قد صلى قبل الزوال، لقوله عليه السالمعذر 
ال إعادة عليه، إال أن يصليهما قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدها، وبه قال الشافعي، وهو الذي : وقال أشهب

جلمع بينهما، فلم يكن ذلك شرطا يف صحتهما، وإمنا نصره القاضي أبو احلسن، واحتج له بأن هاتني صالتان سن ا
واختار ابن املنذر هذا القول، وحكاه عن عطاء بن . كان على معىن االستحباب، كاجلمع بني الظهر والعصر بعرفة

وحكي عن . أيب رباح وعروة بن الزبري والقاسم بن حممد وسعيد بن جبري وأمحد وإسحاق وأيب ثور ويعقوب
  .ال يصلي حىت يأيت املزدلفة، فإن أدركه نصف الليل قبل أن يأيت املزدلفة صالمها: الشافعي أنه قال
ال صالة ملن عجل إىل املزدلفة قبل : ومن أسرع فأتى املزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال ابن حبيب: الثالثة عشرة



مث صالها باملزدلفة بعد " امكالصالة أم: "مغيب الشفق، ال إلمام وال غريه حىت يغيب الشفق، لقوله عليه السالم
مغيب الشفق ومن جهة املعىن أن وقت هذه الصالة بعد مغيب الشفق، فال جيوز أن يؤتى هبا قبله، ولو كان هلا وقت 

  .قبل مغيب الشفق ملا أخرت عنه
من وقف : زوأما من أتى عرفة بعد دفع اإلمام، أو كان له عذر ممن وقف مع اإلمام فقد قال ابن املوا: الرابعة عشرة

إنه يصلي إذا غاب : وقال مالك فيمن كان له عذر مينعه أن يكون مع اإلمام. بعد اإلمام فليصل كل صالة لوقتها
إن رجا أن يأيت املزدلفة ثلث الليل فليؤخر : وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد اإلمام. الشفق الصالتني جيمع بينهما

فجعل ابن املواز تأخري الصالة إىل املزدلفة ملن وقف مع . الة لوقتهاالصالة حىت يأيت املزدلفة، وإال صلى كل ص
اإلمام دون غريه، وراعى مالك الوقت دون املكان، واعترب ابن القاسم الوقت املختار للصالة واملكان، فإذا خاف 

  .فوات الوقت املختار بطل اعتبار املكان، وكان مراعاة وقتها املختار أوىل

هل يكون : واآلخر. األذان واإلقامة: أحدمها: ف العلماء يف هيئة الصالة باملزدلفة على وجهنياختل: اخلامسة عشرة
مجعهما متصال ال يفصل بينهما بعمل، أو جيوز العمل بينهما وحط الرحال وحنو ذلك، فأما األذان واإلقامة فثبت أن 

أخرجه الصحيح من حديث . واحد وإقامتنيرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى املغرب والعشاء باملزدلفة بأذان 
يصليهما بأذانني وإقامتني، وكذلك الظهر : وقال مالك. جابر الطويل، وبه قال أمحد بن حنبل وأبو ثور وابن املنذر
ال أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا إىل : قال أبو عمر. والعصر بعرفة، إال أن ذلك يف أول وقت الظهر بإمجاع

ومن .  عليه وسلم بوجه من الوجوه، ولكنه روي عن عمر بن اخلطاب، وزاد ابن املنذر ابن مسعودالنيب صلى اهللا
احلجة ملالك يف هذا الباب من جهة النظر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سن يف الصالتني مبزدلفة وعرفة أن 

ى يف وقتها مل تكن واحدة منهما أوىل الوقت هلما مجيعا وقت واحد، وإذا كان وقتهما واحدا وكانت كل صالة تصل
باألذان واإلقامة من األخرى، ألن ليس واحدة منهما تقضى، وإمنا هي صالة تصلى يف وقتها، وكل صالة صليت 

أما األوىل منهما فتصلى بأذان : وقال آخرون. يف وقتها سنتها أن يؤذن هلا وتقام يف اجلماعة، وهذا بني، واهللا أعلم
وإمنا أمر عمر بالتأذين الثاين ألن الناس قد تفرقوا لعشائهم : قالوا. انية فتصلى بال أذان وال إقامةوإقامة، وأما الث
وكذلك نقول إذا تفرق الناس عن اإلمام لعشاء أو غريه، أمر املؤذنني فأذنوا ليجمعهم، وإذا : قالوا. فأذن ليجمعهم

كان ابن مسعود جيعل : عبدالرمحن بن يزيد قالفهذا معىن ما روي عن عمر، وذكروا حديث : قالوا. أذن أقام
: وقال آخرون. العشاء باملزدلفة بني الصالتني، ويف طريق أخرى وصلى كل صالة بأذان وإقامة، ذكره عبدالرزاق
وذكر . تصلى الصالتان مجيعا باملزدلفة بإقامة وال أذان يف شيء منهما، روي عن ابن عمر وبه قال الثوري

مجع : "ك بن الصباح عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبري عن ابن عمر قالعبدالرزاق وعبداملل
وقال " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني املغرب والعشاء جبمع، صلى املغرب ثالثا والعشاء ركعتني بإقامة واحدة

  تصلى الصالتان مجيعا: آخرون

وذهبوا يف ذلك إىل ما رواه هشيم عن يونس بن عبيد عن . بني املغرب والعشاء جبمع بأذان واحد وإقامة واحدة
. سعيد بن جبري عن ابن عمر أنه مجع بني املغرب والعشاء جبمع بأذان واحد وإقامة واحدة، مل جيعل بينهما شيئا

وحكى اجلوزجاين عن حممد بن احلسن عن أيب . وروي مثل هذا مرفوعا من حديث خزمية بن ثابت، وليس بالقوي
وإىل هذا ذهب . يب حنيفة أهنما تصليان بأذان واحد وإقامتني، يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقطيوسف عن أ

. تصلى بإقامتني دون أذان لواحدة منهما: وقال آخرون. الطحاوي حلديث جابر، وهو القول األول وعليه املعول



سامل بن عبداهللا والقاسم بن  وممن قال ذلك الشافعي وأصحابه وإسحاق وأمحد بن حنبل يف أحد قوليه، وهو قول
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم "حممد، واحتجوا مبا ذكره عبدالرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سامل عن ابن عمر 

ملا جاء املزدلفة مجع بني املغرب والعشاء، صلى املغرب ثالثا والعشاء ركعتني بإقامة لكل واحدة منهما ومل يصل 
واآلثار عن ابن عمر يف هذا القول من أثبت ما روي عنه يف هذا الباب، ولكنها حمتملة : رقال أبو عم" بينهما شيئا

  .للتأويل، وحديث جابر مل خيتلف فيه، فهو أوىل، وال مدخل يف هذه املسألة للنظر، وإمنا فيها االتباع
النيب صلى اهللا عليه وسلم أن "وأما الفصل بني الصالتني بعمل غري الصالة فثبت عن أسامة بن زيد : السادسة عشرة

ملا جاء املزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، مث أقيمت الصالة فصلى املغرب، مث أناخ كل إنسان بعريه يف منزله، مث 
وقد " ومل حيلوا حىت أقام العشاء اآلخرة فصلى مث حلوا: "يف رواية" أقيمت الصالة فصالها، ومل يصل بينهما شيئا

وقد سئل . ود أنه كان جيعل العشاء بني الصالتني، ففي هذا جواز الفصل بني الصالتني جبمعذكرنا آنفا عن ابن مسع
  :أيبدأ بالصالة أو يؤخر حىت حيط عن راحلته؟ فقال: مالك فيمن أتى املزدلفة

حيط  أما الرحل اخلفيف فال بأس أن يبدأ به قبل الصالة، وأما احملامل والزوامل فال أرى ذلك، وليبدأ بالصالتني مث
له حط رحله قبل الصالة، وحطه له بعد أن يصلي املغرب أحب إيل ما مل يضطر : وقال أشهب يف كتبه. عن راحلته

وال أعلمهم : وأما التنفل بني الصالتني فقال ابن املنذر. إىل ذلك، ملا بدابته من الثقل، أو لغري ذلك من العذر
  .ومل يصل بينهما شيئا: الصالتني ويف حديث أسامة خيتلفون أن من السنة أال يتطوع بينهما اجلامع بني

واختلفوا فيما جيب على من مل يبت باملزدلفة . وأما املبيت باملزدلفة فليس ركنا يف احلج عند اجلمهور: السابعة عشرة
املبيت هبا من مل يبت هبا فعليه دم، ومن قام هبا أكثر ليله فال شيء عليه، ألن : ليلة النحر ومل يقف جبمع، فقال مالك

ليلة النحر سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه، ال فرض، وحنوه قول عطاء والزهري وقتادة وسفيان الثوري وأمحد 
إن خرج منها بعد نصف الليل فال شيء عليه، : وقال الشافعي. وإسحاق وأيب ثور وأصحاب الرأي فيمن مل يبت

وقال عكرمة والشعيب والنخعي واحلسن . لفدية شاةوإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إىل املزدلفة افتدى، وا
وروي ذلك عن ابن . الوقوف باملزدلفة فرض، ومن فاته مجع ومل يقف فقد فاته احلج، وجيعل إحرامه عمرة: البصري

. وقال محاد بن. وروي عن الثوري مثل ذلك، واألصح عنه أن الوقوف هبا سنة مؤكدة. الزبري هو قول األوزاعي
واحتجوا بظاهر الكتاب . من فاتته اإلفاضة من مجع فقد فاته احلج، وليتحلل بعمرة مث ليحج قابال. أيب سليمان

وأما السنة فقوله } فَإِذَا أَفَضُْتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُُروا اللََّه ِعْنَد الَْمْشَعرِ الَْحَرامِ{: والسنة، فأما الكتاب فقول اهللا تعاىل
" . ك مجعا فوقف مع الناس حىت يفيض فقد أدرك ومن مل يدرك ذلك فال حج لهمن أدر: "صلى اهللا عليه وسلم

: قال أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو جبمع فقلت له: وروى الدارقطين عن عروة بن مضرس. ذكره ابن املنذر
قبل ذلك من من صلى معنا هذه الصالة مث وقف معنا حىت نفيض وقد أفاض : "يا رسول اهللا، هل يل من حج؟ فقال

  " .عرفات ليال أو هنارا فقد مت حجه وقضى تفثه

أما اآلية فال حجة فيها على : وأجاب من احتج للجمهور بأن قال. من مل يقف جبمع جعلها عمرة: قال الشعيب
وكل قد أمجع أنه لو وقف . الوجوب يف الوقوف وال املبيت، إذ ليس ذلك مذكورا فيها، وإمنا فيها جمرد الذكر

فة ومل يذكر اهللا أن حجه تام، فإذا مل يكن الذكر املأمور به من صلب احلج فشهود املوطن أوىل بأال يكون مبزدل
وكذلك أمجعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف جبمع، وإن من : قال أبو عمر. كذلك

وأما حديث . يقول إن ذلك سنةأدرك الوقوف هبا قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ممن يقول إن ذلك فرض، ومن 



عروة بن مضرس فقد جاء يف بعض طرقه بيان الوقوف بعرفة دون املبيت باملزدلفة، ومثله حديث عبدالرمحن بن 
شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرفة، وأتاه ناس من أهل جند فسألوه عن احلج، فقال : يعمر الديلي قال

رواه " حلج عرفة من أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة مجع فقد مت حجها: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عن بكري بن عطاء  -يعين الثوري  -أخربنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان : النسائي قال

عمر الديلي ورواه ابن عيينة عن بكري عن عبدالرمحن بن ي. ، فذكره...شهدت: عن عبدالرمحن بن يعمر الديلي قال
احلج عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك : "شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

من صلى : "وقوله يف حديث عروة" . وأيام مىن ثالثة فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه
لعلماء أنه لو بات هبا ووقف ونام عن الصالة فلم يصل مع اإلمام فذكر الصالة باملزدلفة، فقد أمجع ا" . صالتنا هذه

فلما كان حضور الصالة مع اإلمام ليس من صلب احلج كان الوقوف باملوطن الذي تكون . حىت فاتته أن حجه تام
  .فلم يتحقق هبذا احلديث ذلك الفرض إال بعرفة خاصة: قالوا. فيه الصالة أحرى أن يكون كذلك

األول أمر : وقيل. ارم. ارم: كرر األمر تأكيدا، كما تقول} َواذْكُرُوُه كََما َهَداكُْم{: قوله تعاىل :الثامنة عشرة
املراد بالثاين تعديد النعمة وأمر بشكرها، : والثاين أمر بالذكر على حكم اإلخالص وقيل. بالذكر عند املشعر احلرام

  مث ذكرهم حبال ضالهلم ليظهر

مصدرية أو " ما" نعت ملصدر حمذوف، و" كما"والكاف يف } نْ كُنُْتْم ِمْن قَْبِلِه لَِمَن الضَّالَِّنيَوإِ{: قدر اإلنعام فقال
. اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة، واذكروه كما علمكم كيف تذكرونه ال تعدلوا عنه: كافة واملعىن

نافية مبعىن ما، والالم مبعىن إال، : الفراء. سيبويهخمففة من الثقيلة، يدل على ذلك دخول الالم يف اخلرب، قال " إن"و
  :كما قال

  حلت عليك عقوبة الرمحن... ثكلتك أمك إن قتلت ملسلما 
وقيل إىل القرآن، أي ما كنتم من قبل . عائد إىل اهلدي" قبله"أو مبعىن قد أي قد كنتم ثالثة أقوال والضمري يف 

  . عليه وسلم كناية عن غري مذكور، واألول أظهر واهللا أعلموإن شئت على النيب صلى اهللا. إنزاله إال ضالني
  }ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحْيثُ أَفَاَض النَّاُس وَاْسَتْغِفرُوا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم{ ١٩٩: اآلية

  :فيه أربع مسائل
اخلطاب للحمس، فإهنم كانوا ال يقفون مع الناس : قيل} ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحْيثُ أَفَاضَ النَّاُس{: قوله تعاىل: األوىل 

حنن قطني اهللا، فينبغي لنا أن نعظم احلرم، وال : بعرفات، بل كانوا يقفون باملزدلفة وهي من احلرم، وكانوا يقولون
نعظم شيئا من احلل، وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم إن عرفة موقف إبراهيم عليه السالم ال خيرجون من احلرم، 

ليست يف هذه اآلية للترتيب " مث"و. أفيضوا مع اجلملة: ون جبمع ويفيضون منه ويقف الناس بعرفة، فقيل هلمويقف
إبراهيم " الناس"املخاطب باآلية مجلة األمة، واملراد بـ : وقال الضحاك. وإمنا هي لعطف مجلة كالم هي منها منقطعة

وحيتمل على هذا أن . وهو يريد واحدا] ١٧٣: آل عمران[} اُسالَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّ{: عليه السالم، كما قال
على هذا االحتمال " مث"يؤمروا باإلفاضة من عرفة، وحيتمل أن تكون إفاضة أخرى، وهي اليت من املزدلفة، فتجيء 

  على باهبا، وعلى هذا االحتمال عول

فيضوا إىل مىن ألن اإلفاضة من عرفات أفيضوا من حيت أفاض إبراهيم من مزدلفة مجع، أي مث أ: واملعىن. الطربي
  .قبل اإلفاضة من مجع



ويكون يف هذا حجة ملن أوجب الوقوف باملزدلفة، لألمر باإلفاضة منها، واهللا أعلم والصحيح يف تأويل هذه : قلت
كانت قريش ومن كان على دينها وهم احلمس : روى الترمذي عن عائشة قالت. اآلية من القولني القول األول

ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن حَْيثُ {: حنن قطني اهللا، وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل اهللا تعاىل: ن باملزدلفة يقولونيقفو
: احلمس هم الذين أنزل اهللا فيهم: ويف صحيح مسلم عن عائشة قالت. هذا حديث حسن صحيح} أَفَاَض النَّاُس

كان الناس يفيضون من عرفات، وكان احلمس يفيضون من املزدلفة، : تقال} ثُمَّ أَِفيضُوا ِمْن َحْيثُ أَفَاَض النَّاُس{
وهذا نص . رجعوا إىل عرفات} ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن حَْيثُ أَفَاضَ النَّاُس{: ال نفيض إال من احلرم، فلما نزلت: يقولون

وتأويله " الناسي"جبري وقرأ سعيد بن . واهللا املستعان. صريح، ومثله كثري صحيح، فال معول على غريه من األقوال
وجيوز عند بعضهم ختفيف الياء فيقول ]. ١١٥: طه[} فََنِسَي وَلَْم َنجِْد لَُه َعْزماً{: آدم عليه السالم، لقوله تعاىل

وأمر . أما جوازه يف العربية فذكره سيبويه، وأما جوازه مقروءا به فال أحفظه: ابن عطية. الناس، كالقاض واهلاد
املعىن واستغفروا اهللا من فعلكم الذي : وقالت فرقة. ألهنا مواطنه، ومظان القبول ومساقط الرمحةتعاىل باالستغفار 

  .كان خمالفا لسنة إبراهيم يف وقوفكم بقزح من املزدلفة دون عرفة
هذا : "يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم وقف على قزح فقال -فلما أصبح : روى أبو داود عن علي قال: الثانية 
فحكم احلجيج إذا دفعوا " . هو املوقف ومجع كلها موقف وحنرت ههنا ومىن كلها منحر فاحنروا يف رحالكمقزح و

وقزح هو اجلبل الذي يقف . من عرفة إىل املزدلفة أن يبيتوا هبا مث يغلس بالصبح اإلمام بالناس ويقفون باملشعر احلرام
لوع الشمس، مث يدفعون قبل الطلوع، على خمالفة العرب، عليه اإلمام، وال يزالون يذكرون اهللا ويدعون إىل قرب ط

  أشرق ثبري، كيما نغري، أي كيما نقرب: فإهنم كانوا يدفعون بعد الطلوع ويقولون

شهدت عمر صلى جبمع الصبح مث : وروى البخاري عن عمرو بن ميمون قال. من التحلل فنتوصل إىل اإلغارة
أشرق ثبري، وأن النيب صلى اهللا عليه : ىت تطلع الشمس ويقولونإن املشركني كانوا ال يفيضون ح: وقف فقال

وروى ابن عيينة عن ابن جريج عن حممد بن خمرمة عن ابن طاوس عن . وسلم خالفهم فدفع قبل أن تطلع الشمس
أبيه أن أهل اجلاهلية كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، وكانوا يدفعون من املزدلفة بعد طلوع الشمس، 

ر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا وعجل هذا، أخر الدفع من عرفة، وعجل الدفع من املزدلفة خمالفا هدي فأخ
  .املشركني

فإذا دفعوا قبل الطلوع فحكمهم أن يدفعوا على هيئة الدفع من عرفة، وهو أن يسري اإلمام بالناس سري : الثالثة 
فوق العنق، : والنص. مشي للدواب معروف ال جيهل: والعنق .العنق، فإذا وجد أحدهم فرجة زاد يف العنق شيئا

كيف كان يسري رسول اهللا : ويف صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما وسئل. كاخلبب أو فوق ذلك
والنص فوق : قال هشام. كان يسري العنق، فإذا وجد فجوة نص: صلى اهللا عليه وسلم حني أفاض من عرفة؟ قال

وروى . ويستحب له أن حيرك يف بطن حمسر قدر رمية حبجر، فإن مل يفعل فال حرج، وهو من مىن. مالعنق، وقد تقد
أوضعوا : "دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه السكينة وقال هلم: الثوري وغريه عن أيب الزبري عن جابر قال

دوة يوم النحر، رموا مجرة العقبة هبا فإذا أتوا مىن وذلك غ" . خذوا عين مناسككم: "وقال هلم" يف وادي حمسر
ضحى ركبانا إن قدروا، وال يستحب الركوب يف غريها من اجلمار، ويرموهنا بسبع حصيات، كل حصاة منها مثل 

  فإذا رموها حل هلم كل ما حرم عليهم من اللباس -على ما يأيت بيانه  -حصى اخلذف 



وقال عمر بن . سحاق يف رواية أيب داود اخلفاف عنهوالتفث كله، إال النساء والطيب والصيد عند مالك وإ
ومن تطيب عند مالك بعد الرمي وقبل اإلفاضة مل ير عليه . حيل له كل شيء إال النساء والطيب: اخلطاب وابن عمر

وقال الشافعي . ومن صاد عنده بعد أن رمى مجرة العقبة وقبل أن يفيض كان عليه اجلزاء. فدية، ملا جاء يف ذلك
  .حيل له كل شيء إال النساء، وروي عن ابن عباس: وإسحاق وأبو ثوروأمحد 
ويقطع احلاج التلبية بأول حصاة يرميها من مجرة العقبة، وعلى هذا أكثر أهل العلم باملدينة وغريها، وهو : الرابعة 

عن علي، واملشهور عنه قطعها عند زوال الشمس من يوم عرفة، على ما ذكر يف موطئه . جائز مباح عند مالك
  .هو األمر عندنا: وقال
واألصل يف هذه اجلملة من السنة ما رواه مسلم عن الفضل بن عباس، وكان رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت

وهو كاف ناقته حىت دخل حمسرا " عليكم بالسكينة: "وسلم أنه قال يف عشية عرفة وغداة مجع للناس حني دفعوا
مل يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، وقال" اخلذف الذي يرمى به اجلمرةعليكم حبصى : "وهو من مىن قال

ويف البخاري عن . والنيب صلى اهللا عليه وسلم يشري بيده كما خيذف اإلنسان: يف رواية. يليب حىت رمى مجرة العقبة
هكذا رمى الذي : وقالعبداهللا أنه انتهى إىل اجلمرة الكربى جعل البيت عن يساره ومىن عن ميينه، ورمى بسبع 

أنزلت عليه سورة البقرة صلى اهللا عليه وسلم وروى الدار قطين عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ويف البخاري " . إذا رميتم وحلقتم وذحبتم فقد حل لكم كل شيء إال النساء وحل لكم الثياب والطيب: "وسلم

عليه وسلم بيدي هاتني، حني أحرم، وحلله حني أحل قبل أن يطوف، طيبت رسول اهللا صلى اهللا : عن عائشة قالت
طواف اإلفاضة، وهو الذي حيل النساء : والتحلل األكرب. وهذا هو التحلل األصغر عند العلماء. وبسطت يديها

  .إن شاء اهللا تعاىل" احلج"ومجيع حمظورات اإلحرام وسيأيت ذكره يف سورة 

ي مََناِسكَكُْم فَاذْكُُروا اللََّه كَِذكْرِكُْم آَباَءكُمْ أَْو أََشدَّ ِذكْراً فَِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ رَبََّنا آِتَنا ِففَإِذَا قََضْيُتْم { ٢٠٠: اآلية
  }الدُّْنَيا َوَما لَُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخالقٍ

هي شعائر احلج، : ئح وهراقة الدماء وقيلاملناسك الذبا: قال جماهد} فَإِذَا قََضيُْتْم َمنَاِسكَكُْم{: قوله تعاىل: األوىل
فإذا فعلتم منسكا من مناسك احلج فاذكروا اهللا وأثنوا عليه : املعىن" . خذوا عين مناسككم: "لقوله عليه السالم

هنا مبعىن أديتم " قضيتم"ألهنما مثالن و" ما سلككم"وأبو عمرو يدغم الكاف يف الكاف وكذلك . بآالئه عندكم
وقد يعرب بالقضاء عما فعل من . أي أديتم اجلمعة] ١٠: اجلمعة[} فَإِذَا قُِضَيِت الصَّالةُ{:  تعاىلوفرغتم، قال اهللا

  .العبادات خارج وقتها احملدود هلا
كانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف عند اجلمرة، فتفاخر } فَاذْكُُروا اللََّه كَِذكْرِكُْم{: قوله تعاىل: الثانية 

اللهم إن أيب كان عظيم : م أسالفها من بسالة وكرم، وغري ذلك، حىت أن الواحد منهم ليقولباآلباء، وتذكر أيا
القبة، عظيم اجلفنة، كثري املال، فأعطين مثل ما أعطيته فال يذكر غري أبيه، فنزلت اآلية ليلزموا أنفسهم ذكر اهللا 

: وقال ابن عباس وعطاء والضحاك والربيع .أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام اجلاهلية هذا قول مجهور املفسرين
أبه أمه، أي فاستغيثوا به واجلؤوا إليه كما كنتم تفعلون يف : معىن اآلية واذكروا اهللا كذكر األطفال آباءهم وأمهاهتم

معىن اآلية اذكروا اهللا وعظموه وذبوا عن حرمه، وادفعوا من أراد الشرك يف : وقالت طائفة. حال صغركم بآبائكم
وقال أبو اجلوزاء . ومشاعره، كما تذكرون آباءكم باخلري إذا غض أحد منهم، وحتمون جوانبهم وتذبون عنهمدينه 

  ليس كذلك، ولكن أن تغضب هللا تعاىل: إن الرجل اليوم ال يذكر أباه، فما معىن اآلية؟ قال: البن عباس



. ع نصب، أي ذكرا كذكركميف موض" كذكركم"إذا عصي أشد من غضبك لوالديك إذا شتما والكاف من قول 
أو كأشد ذكرا، ومل ينصرف ألنه : يف موضع خفض عطفا على ذكركم، املعىن" أو أشد: "قال الزجاج} أَْو أََشدُّ{
  .نصب على البيان"ذكرا " و. صفة، وجيوز أن يكون يف موضع نصب مبعىن أو اذكروه أشد" أفعل"

ربنا "يف موضع رفع باالبتداء وإن شئت بالصفة يقول " من"} ا آِتَنا ِفي الدُّْنيَافَِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ رَبََّن{: قوله تعاىل
كانت العرب يف اجلاهلية تدعو يف : قال أبو وائل والسدي وابن زيد. واملراد املشركون" من"صلة " آتنا يف الدنيا

خرة، إذ كانوا ال يعرفوهنا وال مصاحل الدنيا فقط، فكانوا يسألون اإلبل والغنم والظفر بالعدو، وال يطلبون اآل
يؤمنون هبا، فنهوا عن ذلك الدعاء املخصوص بأمر الدنيا، وجاء النهي يف صيغة اخلرب عنهم وجيوز أن يتناول هذا 

أي كخالق الذي يسأل " ما له يف اآلخرة من خالق"الوعيد املؤمن أيضا إذا قصر دعواته يف الدنيا، وعلى هذا فـ 
  .زائدة وقد تقدم" من"و. باآلخرة واخلالق النصي

  }َوِمنُْهْم َمْن َيقُولُ َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي اآلِخَرةِ َحَسَنةً َوِقَنا َعذَابَ النَّارِ{ ٢٠١: اآلية
  :فيه ثالث مسائل

اختلف يف تأويل و. أي من الناس، وهم املسلمون يطلبون خري الدنيا واآلخرة} َوِمنُْهْم{: قوله تعاىل: األوىل 
احلسنتني على أقوال عديدة، فروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن احلسنة يف الدنيا املرأة احلسناء، ويف 

  .املرأة السوء: } َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ{ . اآلخرة احلور العني
: وقال قتادة. ة املرأة عن النار جتوزوهذا فيه بعد، وال يصح عن علي، ألن النار حقيقة يف النار احملرقة، وعبار: قلت

والذي عليه . وقيل غري هذا. حسنة الدنيا العلم والعبادة: وقال احلسن. حسنة الدنيا العافية يف الصحة وكفاف املال
وهذا هو الصحيح، فإن اللفظ يقتضي هذا كله، فإن . أكثر أهل العلم أن املراد باحلسنتني نعم الدنيا واآلخرة

  "حسنة"

مل يرد : وقيل. اجلنة بإمجاع: وحسنة اآلخرة.  سياق الدعاء، فهو حمتمل لكل حسنة من احلسنات على البدلنكرة يف
  .أعطنا يف الدنيا عطية حسنة، فحذف االسم: حسنة واحدة، بل أراد

ألهنا بني ياء أو قنا حذفت الواو كما حذفت يف يقي ويشي، " قنا"أصل } َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ{: قوله تعاىل: الثانية 
هذا : قال حممد بن يزيد. حذفت فرقا بني الالزم واملتعدي: وقال الكوفيون. وكسرة، مثل يعد، هذا قول البصريني

واملراد باآلية الدعاء يف أال يكون املرء ممن يدخلها مبعاصيه . ورم يرم، فيحذفون الواو. خطأ، ألن العرب تقول
مؤكدا لطلب دخول اجلنة، لتكون الرغبة يف معىن النجاة والفوز من وحيتمل أن يكون دعاء . وخترجه الشفاعة

اللهم أدخلين اجلنة وعافين من : الطرفني، كما قال أحد الصحابة للنيب صلى اهللا عليه وسلم أنا إمنا أقول يف دعائي
خرجه أبو " دندنحوهلا ن: "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. النار، وال أدري ما دندنتك وال دندنة معاذ

  .داود يف سننه وابن ماجة أيضا
اللهم آتنا يف الدنيا : ادع اهللا لنا، فقال: قيل ألنس. هذه اآلية من جوامع الدعاء اليت عمت الدنيا واآلخرة: الثالثة 

 ما تريدون قد سألت الدنيا واآلخرة ويف الصحيحني: قال. زدنا: قالوا. حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة : "كان أكثر دعوة يدعو هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن أنس قال

. فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا هبا، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا هبا فيه: قال" . حسنة وقنا عذاب النار
ما . ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار: ويف حديث عمر أنه كان يطوف بالبيت وهو يقول



بلغين أنه كان يأمر أن يكون أكثر دعاء املسلم يف املوقف هذه : وقال ابن جريج. له هجريى غريها، ذكره أبو عبيد
  َربََّنا آِتنَا{: اآلية

إن عند الركن ملكا قائما منذ خلق اهللا : وقال ابن عباس. } نَّارِِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب ال
وسئل عطاء " ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار: "السموات واألرض يقول آمني، فقولوا

عليه وسلم حدثين أبو هريرة أن النيب صلى اهللا : بن أيب رباح عن الركن اليماين وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء
وكل به سبعون ملكا فمن قال اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف : "قال

" احلج"خرجه ابن ماجة يف السنن، وسيأيت بكماله مسندا يف . احلديث..." اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمني
  .إن شاء اهللا

  }َك لَُهْم َنِصيٌب ِممَّا كََسُبوا َواللَُّه سَرِيُع الِْحسَابِأُولَِئ{ ٢٠٢: اآلية
  :فيه ثالث مسائل

هذا يرجع إىل الفريق الثاين فريق اإلسالم، أي هلم ثواب احلج } أُولَِئَك لَُهْم َنِصيٌب ِممَّا كََسبُوا{: قوله تعاىل: األوىل 
إىل الفريقني، فللمؤمن ثواب عمله ودعائه، وللكافر " لئكأو"يرجع : وقيل. أو ثواب الدعاء، فإن دعاء املؤمن عبادة

  ].١٣٢: األنعام[} َوِلكُلٍّ َدَرجَاٌت ِممَّا َعِملُوا{: عقاب شركه وقصر نظره على الدنيا، وهو مثل قوله تعاىل
. سريع سرعا وسرعة، فهو -مثل عظم يعظم  -من سرع يسرع } َواللَُّه سَرِيُع الِْحسَابِ{: قوله تعاىل: الثانية 

حسب حيسب حسابا وحسابة : واحلساب العد، يقال. مصدر كاحملاسبة، وقد يسمى احملسوب حسابا": احلساب"
  :وُحسبانا وِحسبانا وحسبا، أي عد وأنشد ابن األعرايب

  سقيا مليك حسن الربابه... يا مجل أسقاك بال حسابه 
  قتلتين بالدل واخلالبه

" احلسب املال والكرم التقوى: ماله، ومنه احلديث: ويقال. حسبه دينه: ويقال. ما عد من مفاخر املرء: واحلسب
، "بالضم"والرجل حسيب، وقد حسب حسابة . رواه مسرة بن جندب، أخرجه ابن ماجة، وهو يف الشهاب أيضا

مال فكر إن اهللا سبحانه سريع احلساب، ال حيتاج إىل عد وال إىل عقد وال إىل إع: واملعىن يف اآلية. مثل خطب خطابة
، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ]٤٧: األنبياء[} َوكَفَى بَِنا َحاِسبَِني{: كما يفعله احلساب، وهلذا قال وقول احلق

فاهللا جل وعز عامل مبا للعباد وعليهم فال حيتاج إىل تذكر . احلديث" اللهم منزل الكتاب سريع احلساب: "وسلم
سريع اجملازاة للعباد بأعماهلم : وقيل. ن الفائدة يف احلساب علم حقيقتهوتأمل، إذ قد علم ما للمحاسب وعليه، أل

َما َخلْقُكُْم َوال َبعْثُكُْم إِالَّ {: املعىن ال يشغله شأن عن شأن، فيحاسبهم يف حالة واحدة، كما قال وقوله احلق: وقيل
إن اهللا حياسب يف قدر حلب "يف اخلرب حسابه أسرع من ملح البصر، و: قال احلسن]. ٢٨: لقمان[} كََنفْسٍ وَاِحدٍَة

كيف : وقيل لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه. هو أنه إذا حاسب واحدا فقد حاسب مجيع اخللق: وقيل". شاة
تعريف اهللا عباده مقادير اجلزاء على أعماهلم، : ومعىن احلساب. كما يرزقهم يف يوم: حياسب اهللا العباد يف يوم؟ قال

} َيْوَم َيْبعَثُُهُم اللَُّه َجِميعاً فَُيَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا أَْحَصاهُ اللَُّه وََنُسوُه{: قد نسوه، بدليل قوله تعاىلوتذكريه إياهم مبا 
  .معىن اآلية سريع مبجيء يوم احلساب، فاملقصد باآلية اإلنذار بيوم القيامة: وقيل]. ٦: اجملادلة[

فيف احلساب عنه باألعمال الصاحلة، وإمنا خيف احلساب يف اآلخرة والكل حمتمل فيأخذ العبد لنفسه يف خت: قلت
  .على من حاسب نفسه يف الدنيا



هو الرجل يأخذ ماال حيج به عن غريه، } أُولَِئَك لَُهْم َنِصيٌب ِممَّا كََسُبوا{: قال ابن عباس يف قوله تعاىل: الثالثة 
ا رسول اهللا، مات أيب ومل حيج، أفأحج عنه؟ فقال النيب ي: وروي عنه يف هذه اآلية أن رجال قال. فيكون له ثواب

فدين اهللا أحق أن : "قال. قال نعم". لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان ذلك جيزي: "صلى اهللا عليه وسلم
  يعين من حج} أُولَِئَك لَُهْم َنِصيٌب ِممَّا كََسبُوا{: فهل يل من أجر؟ فأنزل اهللا تعاىل: قال" . يقضى

قول ابن عباس حنو قول : قال أبو عبداهللا حممد بن خويز منداد يف أحكامه. ت كان األجر بينه وبني امليتعن مي
مالك، ألن حتصيل مذهب مالك أن احملجوج عنه حيصل له ثواب النفقة، واحلجة للحاج، فكأنه يكون له ثواب بدنه 

ف يف هذا حكم من حج عن نفسه حجة اإلسالم ال خيتل: وأعماله، وللمحجوج عنه ثواب ماله وإنفاقه، وهلذا قلنا
أو مل حيج، ألن األعمال اليت تدخلها النيابة ال خيتلف حكم املستناب فيها بني أن يكون قد أدى عن نفسه أو مل يؤد، 

أال ترى أن الذي عليه زكاة أو كفارة أو غري ذلك جيوز أن يؤدي عن غريه وإن مل . اعتبارا بأعمال الدين والدنيا
ن نفسه، وكذلك من مل يراع مصاحله يف الدنيا يصح أن ينوب عن غريه من مثلها فتتم لغريه وإن مل تتم يؤد ع

  .لنفسه، ويزوج غريه وإن مل يزوج نفسه

  اجمللد الثالث
  تابع تفسري سورة البقرة

  من الطبعة ٣اجلزء 
  سورة البقرة

َمْن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْينِ فَال إِثَْم َعلَْيِه َوَمْن َتأَخََّر فَال إِثَْم َعلَْيِه ِلَمنِ اتَّقَى وَاذْكُُروا اللََّه ِفي أَيَّامٍ َمْعُدودَاٍت فَ{ ٢٠٣: اآلية
  }َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّكُْم إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ

  :فيه ست مسائل} َواذْكُرُوا اللََّه ِفي أَيَّامٍ َمْعُدوَداٍت{: قوله تعاىل
مها للقليل والكثري، بدليل قوله : وقال البصريون. ألقل العدد" معدودات"األلف والتاء يف : كوفيونقال ال -األوىل 
وال خالف بني العلماء أن األيام املعدودات يف . والغرفات كثرية] ٣٧: سبأ[} وَُهْم ِفي الُْغُرفَاِت آِمُنونَ{: تعاىل

الثة األمساء واقعة عليها، وهي أيام رمي اجلمار، وهي واقعة هذه اآلية هي أيام مىن، وهي أيام التشريق، وأن هذه الث
: وقال الثعليب وقال إبراهيم. على الثالثة األيام اليت يتعجل احلاج منها يف يومني بعد يوم النحر، فقف على ذلك

عدودات هي أيام األيام املعدودات أيام العشر، واأليام املعلومات أيام النحر، وكذا حكى مكي واملهدوي أن األيام امل
وهذا إما أن يكون : قال ابن عطية. وال يصح ملا ذكرناه من اإلمجاع، على ما نقله أبو عمر بن عبدالرب وغريه. العشر

  .من تصحيف النسخة، وإما أن يريد العشر الذي بعد النحر، ويف ذلك بعد
الثالثة اليت بعد يوم النحر، وليس يوم  أمر اهللا سبحانه وتعاىل عباده بذكره يف األيام املعدودات، وهي -الثانية 

النحر منها، إلمجاع الناس أنه ال ينفر أحد يوم النفر وهو ثاين يوم النحر، ولو كان يوم النحر يف املعدودات لساغ 
خرج الدارقطين والترمذي وغريمها عن . أن ينفر من شاء متعجال يوم النفر، ألنه قد أخذ يومني من املعدودات

  يعمر الديلي أن ناسا من أهل جند أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، عبدالرمحن بن

احلج عرفة، فمن جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، أيام مىن ثالثة فمن تعجل يف يومني : "فأمر مناديا فنادى
من أيام مىن صار مقامه مبىن ثالثة أيام بيوم ، أي من تعجل من احلاج يف يومني "فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه



ومن مل ينفر منها إال يف آخر اليوم . النحر، ويصري مجيع رميه بتسع وأربعني حصاة، ويسقط عنه رمي يوم الثالث
ومن الدليل . الثالث حصل له مبىن مقام أربعة أيام من أجل يوم النحر، واستوىف العدد يف الرمي، على ما يأيت بيانه

  :قول العرجي -مع ما ذكرناه  -أن أيام مىن ثالثة على 
  حىت يفرق بيننا النفر... ما نلتقي إال ثالث مىن 

وروى نافع عن ابن عمر أن األيام املعدودات واأليام املعلومات . فأيام الرمي معدودات، وأيام النحر معلومات
وم غري معدود، واليومان بعده معلومان معدودان، يوم النحر وثالثة أيام بعده، فيوم النحر معل: جيمعها أربعة أيام

وإمنا كان كذلك ألن األول ليس من األيام اليت ختتص . واليوم الرابع معدود ال معلوم، وهذا مذهب مالك وغريه
: وسلم بقوله وال من اليت عني النيب صلى اهللا عليه} وَاذْكُُروا اللََّه ِفي أَيَّامٍ َمْعُدودَاٍت{: مبىن يف قوله سبحانه تعاىل

َوَيذْكُرُوا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّامٍ َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمةِ {: فكان معلوما، ألن اهللا تعاىل قال" أيام مىن ثالثة"
وال خالف أن املراد به النحر، وكان النحر يف اليوم األول وهو يوم األضحى والثاين ] ٢٨: احلج[} اَألْنَعامِ

ألنه ال ينحر } َمْعلُومَاٍت{: الثالث، ومل يكن يف الرابع حنر بإمجاع من علمائنا، فكان الرابع غري مراد يف قوله تعاىلو
واحلقيقة فيه أن يوم : قال ابن العريب. فيه وكان مما يرمى فيه، فصار معدودا ألجل الرمي، غري معلوم لعدم النحر فيه

} َواذْكُرُوا اللََّه ِفي أَيَّامٍ َمْعُدوَداٍت{: كنه عند علمائنا ليس مرادا يف قوله تعاىلالنحر معدود بالرمي معلوم بالذبح، ل
، مل خيتلف "األيام املعلومات العشر من أول يوم من ذي احلجة، وآخرها يوم النحر: "وقال أبو حنيفة والشافعي

األيام املعلومات أيام النحر، قال وروى الطحاوي عن أيب يوسف أن . قوهلما يف ذلك، ورويا ذلك عن ابن عباس
  روي ذلك عن عمر وعلي، وإليه أذهب،: أبو يوسف

وحكى الكرخي عن حممد . } َوَيذْكُرُوا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّامٍ َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمِة اَألنَْعامِ{: ألنه تعاىل قال
فعلى قول أيب : قال الكيا الطربي. يوم األضحى ويومان بعده: الثالثة بن احلسن أن األيام املعلومات أيام النحر

يوسف وحممد ال فرق بني املعلومات واملعدودات، ألن املعدودات املذكورة يف القرآن أيام التشريق بال خالف، وال 
وليس يف } ْوَمْينِ فَال إِثَْم َعلَْيِهفََمْن َتَعجَّلَ ِفي َي{: يشك أحد أن املعدودات ال تتناول أيام العشر، ألن اهللا تعاىل يقول

، "أن املعلومات العشر، واملعدودات أيام التشريق"وقد روي عن ابن عباس . العشر حكم يتعلق بيومني دون الثالث
  .وهو قول اجلمهور

. يدفعه األيام املعلومات عشر ذي احلجة وأيام التشريق، وفيه بعد، ملا ذكرناه، وظاهر اآلية: وقال ابن زيد: قلت
  .وجعل اهللا الذكر يف األيام املعدودات واملعلومات يدل على خالف قوله، فال معىن لالشتغال به

وال خالف أن املخاطب هبذا الذكر هو احلاج، خوطب بالتكبري عند رمي اجلمار، وعلى ما رزق من هبيمة  -الثالثة 
وهل يدخل غري احلاج يف هذا أم ال؟ فالذي عليه فقهاء األنعام يف األيام املعلومات وعند أدبار الصلوات دون تلبية، 

فكرب  -وخصوصا يف أوقات الصلوات  -األمصار واملشاهري من الصحابة والتابعني على أن املراد بالتكبري كل أحد 
تكبريا ظاهرا يف هذه األيام، اقتداء بالسلف رضي اهللا  -كان املصلي وحده أو يف مجاعة  -عند انقضاء كل صالة 

وال يكرب النساء دبر الصلوات، واألول أشهر، ألنه يلزمها حكم اإلحرام كالرجل، قاله يف : ويف املختصر. همعن
  .املدونة
وقال مالك . ومن نسي التكبري بإثر صالة كرب إن كان قريبا، وإن تباعد فال شيء عليه، قاله ابن اجلالب -الرابعة 

إن نسي اإلمام : من جملسه فال شيء عليه ويف املدونة من قول مالكيكرب ما دام يف جملسه، فإذا قام : يف املختصر
  .التكبري فإن كان قريبا قعد فكرب، وإن تباعد فال شيء عليه، وإن ذهب ومل يكرب والقوم جلوس فليكربوا



ن يكرب م: "واختلف العلماء يف طريف مدة التكبري، فقال عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وابن عباس -اخلامسة 
يكرب من غداة عرفة إىل : وقال ابن مسعود وأبو حنيفة". صالة الصبح يوم عرفة إىل العصر من آخر أيام التشريق

وخالفه صاحباه فقاال بالقول األول، قول عمر وعلي وابن عباس رضي اهللا عنهم، . صالة العصر من يوم النحر
ة الظهر يوم النحر إىل صالة الصبح من آخر أيام يكرب من صال: وقال مالك. فاتفقوا يف االبتداء دون االنتهاء

يكرب من ظهر يوم النحر إىل : "وقال زيد بن ثابت. التشريق، وبه قال الشافعي، وهو قول ابن عمر وابن عباس أيضا
يكرب يوم عرفة ويقطع العصر من يوم النحر فقد خرج عن : فأما من قال: قال ابن العريب". آخر أيام التشريق

يكرب يف يومني، فتركوا الظاهر لغري : وأيامها ثالثة، وقد قال هؤالء} ِفي أَيَّامٍ َمْعدُودَاٍت{: ن اهللا تعاىل قالالظاهر، أل
" ، فذكر ]١٩٨: البقرة[} فَإِذَا أَفَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت{: إنه قال: وأما من قال يوم عرفة وأيام التشريق، فقال. دليل

يكرب من املغرب يوم عرفة، ألن وقت اإلفاضة حينئذ، : كان يصح لو كان قالداخل يف ذكر األيام، هذا " عرفات
  .فأما قبل فال يقتضيه ظاهر اللفظ، ويلزمه أن يكون من يوم التروية عند احللول مبىن

واختلفوا يف لفظ التكبري، فمشهور مذهب مالك أنه يكرب إثر كل صالة ثالث تكبريات، رواه زياد بن  -السادسة 
ويف املختصر . ال إله إال اهللا، واهللا أكرب وهللا احلمد: يقال بعد التكبريات الثالث: ويف املذهب رواية. الكزياد عن م
  .اهللا أكرب اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، اهللا أكرب وهللا احلمد: عن مالك
  :دى وعشرون مسألةفيه إح} فََمْن تََعجَّلَ ِفي َيوَْمْينِ فَال إِثَْم َعلَْيِه{: قوله تعاىل

التعجيل أبدا ال يكون هنا إال يف آخر النهار، وكذلك اليوم الثالث، ألن الرمي } فمن تعجل{: قوله تعاىل -األوىل 
وأمجعوا على أن يوم النحر ال يرمى فيه غري مجرة العقبة، ألن رسول اهللا صلى . يف تلك األيام إمنا وقته بعد الزوال

النحر من اجلمرات غريها، ووقتها من طلوع الشمس إىل الزوال، وكذلك أمجعوا أن  اهللا عليه وسلم مل يرم يوم
  وقت رمي اجلمرات يف أيام

التشريق بعد الزوال إىل الغروب، واختلفوا فيمن رمى مجرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع 
مل يبلغنا : وقال مالك. د الفجر قبل طلوع الشمسجائز رميها بع: الشمس، فقال مالك وأبو حنيفة وأمحد وإسحاق

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص ألحد برمي قبل أن يطلع الفجر، وال جيوز رميها قبل الفجر، فإن رماها 
ورخصت طائفة يف . ال جيوز رميها، وبه قال أمحد وإسحاق: قبل الفجر أعادها، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه

إنا كنا نصنع هذا على عهد : وع الفجر، روي عن أمساء بنت أيب بكر أهنا كانت ترمي بالليل وتقولالرمي قبل طل
وروي هذا القول عن عطاء وابن أيب مليكة وعكرمة بن خالد، . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أخرجه أبو داود
ىت تطلع الشمس، قاله جماهد والنخعي ال يرمي ح: وقالت طائفة. وبه قال الشافعي إذا كان الرمي بعد نصف الليل

إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه مل جيزه، وإن أمجعوا، أو كانت فيه سنة : وقال أبو ثور. والثوري
أما قول الثوري ومن تابعه فحجته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمى اجلمرة بعد طلوع : قال أبو عمر. أجزأه

السنة أال ترمي إال بعد طلوع الشمس، وال جيزئ الرمي : وقال ابن املنذر". ين مناسككمخذوا ع: "الشمس وقال
ومن رماها بعد . قبل طلوع الفجر، فإن رمى أعاد، إذ فاعله خمالف ملا سنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألمته

  .طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فال إعادة عليه، إذ ال أعلم أحدا قال ال جيزئه
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم سلمة أن : روى معمر قال أخربين هشام بن عروة عن أبيه قال -نية الثا

اختلف على هشام يف هذا احلديث، فروته طائفة عن هشام عن : قال أبو عمر. تصبح مبكة يوم النحر وكان يومها
رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا  أبيه مرسال كما رواه معمر، ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن عائشة



عليه وسلم أمر أم سلمة بذلك مسندا، ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة 
وهو يدل على أهنا رمت اجلمرة مبىن قبل الفجر، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . مسندا أيضا، وكلهم ثقات
  لنحر، وهذا ال يكون إال وقد رمتأمرها أن تصبح مبكة يوم ا

ورواه أبو داود قال حدثنا هارون بن عبداهللا قال حدثنا ابن أيب فديك عن . اجلمرة مبىن ليال قبل الفجر، واهللا أعلم
أرسل رسول اهللا صلى اهللا : الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت

ليلة النحر فرمت اجلمرة قبل الفجر مث مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون عليه وسلم بأم سلمة 
وإذا ثبت فالرمي بالليل جائز ملن فعله، واالختيار من طلوع الشمس إىل . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندها

الشمس إىل زواهلا، وأمجعوا أنه إن أمجعوا على أن وقت االختيار يف رمي مجرة العقبة من طلوع : قال أبو عمر. زواهلا
أستحب له إن ترك مجرة : رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد أجزأ عنه وال شيء عليه، إال مالكا فإنه قال

واختلفوا فيمن مل يرمها حىت غابت الشمس فرماها من الليل أو . العقبة حىت أمسى أن يهريق دما جييء به من احلل
عليه دم، واحتج بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقت لرمي اجلمرة وقتا، وهو يوم : من الغد، فقال مالك

. النحر، فمن رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتها، ومن فعل شيئا يف احلج بعد وقته فعليه دم
اهللا عليه وسلم قال له  ال دم عليه، وهو قول أيب يوسف وحممد، وبه قال أبو ثور، ألن النيب صلى: وقال الشافعي

من نسي رمي اجلمار حىت ميسي فلريم : ، قال مالك"ال حرج : "يا رسول اهللا، رميت بعد ما أمسيت فقال: السائل
أية ساعة ذكر من ليل أو هنار، كما يصلي أية ساعة ذكر، وال يرمي إال ما فاته خاصة، وإن كانت مجرة واحدة 

مار، فإن الترتيب يف اجلمار واجب، فال جيوز أن يشرع يف رمي مجرة حىت رماها، مث يرمي ما رمى بعدها من اجل
ليس الترتيب بواجب يف صحة : وقيل. يكمل رمي اجلمرة األوىل كركعات الصالة، هذا هو املشهور من املذهب

  .الرمي، بل إذا كان الرمي كله يف وقت األداء أجزأه
بعد ما يصدر وهو مبكة أو بعد ما خيرج منها فعليه اهلدي، وسواء فإذا مضت أيام الرمي فال رمي فإن ذكر  -الثالثة 

إن ترك اجلمار : وقال أبو حنيفة. ترك اجلمار كلها، أو مجرة منها، أو حصاة من مجرة حىت خرجت أيام مىن فعليه دم
  كلها فعليه دم، وإن ترك مجرة واحدة

بلغ دما فيطعم ما شاء، إال مجرة العقبة فعليه كان عليه بكل حصاة من اجلمرة إطعام مسكني نصف صاع، إىل أن ي
يطعم يف احلصاة واحلصاتني والثالث، فإن ترك أربعة : وقال الثوري. يتصدق إن ترك حصاة: وقال األوزاعي. دم

إن : والقول اآلخر وهو املشهور. يف احلصاة الواحدة دم، وهو أحد قويل الشافعي: وقال الليث. فصاعدا فعليه دم
  .لواحدة مدا من طعام، ويف حصاتني مدين، ويف ثالث حصيات دميف احلصاة ا

وال سبيل عند اجلميع إىل رمي ما فاته من اجلمار يف أيام التشريق حىت غابت الشمس من آخرها، وذلك  -الرابعة 
  .اليوم الرابع من يوم النحر، وهو الثالث من أيام التشريق، ولكن جيزئه الدم أو اإلطعام على حسب ما ذكرنا

وال جتوز البيتوتة مبكة وغريها عن مىن ليايل التشريق، فإن ذلك غري جائز عند اجلميع إال للرعاء، وملن  -اخلامسة 
. من ترك املبيت ليلة من ليايل مىن من غري الرعاء وأهل السقاية فعليه دم: قال مالك. ويل السقاية من آل العباس

نيب صلى اهللا عليه وسلم ليبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته فأذن روى البخاري عن ابن عمر أن العباس استأذن ال
كان العباس ينظر يف السقاية ويقوم بأمرها، ويسقي احلاج شراهبا أيام املوسم، فلذلك أرخص : قال ابن عبد الرب. له

هبا حنو املراعي له يف املبيت عن مىن، كما أرخص لرعاء اإلبل من أجل حاجتهم لرعي اإلبل وضرورهتم إىل اخلروج 



  .اليت تبعد عن مىن
إمنا مسيت، مىن ألن جربيل قال آلدم عليه : "وقال ابن عباس. ملا ميىن فيها من الدماء، أي يراق" مىن"ومسيت مىن 

، " وإمنا مسيت مجعا ألنه اجتمع هبا حواء وآدم عليهما السالم: قال. أمتىن اجلنة، فسميت مىن: قال. متن: السالم
  .هو املزدلفة، وهو املشعر احلرام، كما تقدمواجلمع أيضا 

وأمجع الفقهاء على أن املبيت للحاج غري الذين رخص هلم ليايل مىن مبىن من شعائر احلج ونسكه،  -السادسة 
  .والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دما، قياسا على سائر احلج ونسكه

والعقبة . بينت أحد من احلاج ليايل مىن من وراء العقبةال ي: قال عمر: مالك عن نافع عن ابن عمر قال: ويف املوطأ
رواه ابن . اليت منع عمر أن يبيت أحد وراءها هي العقبة اليت عند اجلمرة اليت يرميها الناس يوم النحر مما يلي مكة

 مىن ومن بات وراءها ليايل مىن فعليه الفدية، وذلك أنه بات بغري: وقال مالك: نافع عن مالك يف املبسوط، قال
قال . ليايل مىن، وهو مبيت مشروع يف احلج، فلزم الدم بتركه كاملبيت باملزدلفة، ومعىن الفدية هنا عند مالك اهلدي

  .هو هدي يساق من احلل إىل احلرم: مالك
روى مالك عن عبداهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي  -السابعة 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرخص لرعاء اإلبل يف البيتوتة عن مىن يرمون يوم النحر، مث يرمون الغد، أخربه 

  .ومن بعد الغد ليومني، مث يرمون يوم النفر
مث ال يرمون  -يعين مجرة العقبة  -يرمون يوم النحر : مل يقل مالك مبقتضى هذا احلديث، وكان يقول: قال أبو عمر
ذا كان بعد الغد وهو الثاين من أيام التشريق وهو اليوم الذي يتعجل فيه النفر من يريد التعجيل أو من من الغد، فإ

جيوز له التعجيل رموا اليومني لذلك اليوم ولليوم الذي قبله، ألهنم يقضون ما كان عليهم، وال يقضي أحد عنده 
ال بأس بذلك كله على : وغريه يقول. يث يف موطئهشيئا إال بعد أن جيب عليه، هذا معىن ما فسر به مالك هذا احلد

ما يف حديث مالك، ألهنا أيام رمي كلها، وإمنا مل جيز عند مالك للرعاء تقدمي الرمي ألن غري الرعاء ال جيوز هلم أن 
هلم  وإمنا رخص. يرموا يف أيام التشريق شيئا من اجلمار قبل الزوال، فإن رمى قبل الزوال أعادها، ليس هلم التقدمي

أخربين : الذي قاله مالك يف هذه املسألة موجود يف رواية ابن جريج قال: قال ابن عبدالرب. يف اليوم الثاين إىل الثالث
حممد بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخربه أن النيب صلى اهللا عليه 

ويسقط رمي : قال علماؤنا. ا يوم النحر، مث يدعوا يوما وليلة مث يرمون الغدوسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا، فريمو
  قال ابن أيب زمنني. اجلمرة الثالثة عمن تعجل

يرمي املتعجل يف يومني بإحدى وعشرين حصاة كل مجرة : قال ابن املواز. يرميها يوم النفر األول حني يريد التعجيل
: قال ابن املنذر. عني حصاة، ألنه قد رمى مجرة العقبة يوم النحر بسبعبسبع حصيات، فيصري مجيع رميه بتسع وأرب

  .ويسقط رمي اليوم الثالث
روى مالك عن حيىي بن سعيد عن عطاء بن أيب رباح أنه مسعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل،  -الثامنة 

قه زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه أول قوله يف الزمن األول يقتضي إطال: "قال الباجي. يقول يف الزمن األول
واهللا ". وحيتمل أن يريد به أول زمن أدركه عطاء، فيكون موقوفا مسندا. زمن هذه الشريعة، فعلى هذا هو مرسل

  .أعلم
هو مسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، خرجه الدارقطين : قلت



، وإمنا أبيح هلم الرمي بالليل ألنه أرفق هبم وأحوط "املقتبس يف شرح موطأ مالك بن أنس"ه يف وغريه، وقد ذكرنا
وقد اختلفوا فيمن . فيما حياولونه من رعي اإلبل، ألن الليل وقت ال ترعى فيه وال تنتشر، فريمون يف ذلك الوقت

وروي عن ابن عمر . بل، فأما التجار فالال رمي بالليل إال لرعاء اإل: فاته الرمي حىت غربت الشمس، فقال عطاء
وقال . من فاته الرمي حىت تغيب الشمس فال يرم حىت تطلع الشمس من الغد، وبه قال أمحد وإسحاق: أنه قال
وقال الشافعي وأبو . إذا تركه هنارا رماه ليال، وعليه دم يف رواية ابن القاسم، ومل يذكر يف املوطأ أن عليه دما: مالك

وكان احلسن البصري يرخص يف رمي اجلمار . إذا نسي الرمي حىت أمسى يرمي وال دم عليه: وحممدثور ويعقوب 
وقال . يرمي وال شيء عليه، وإن مل يذكرها من الليل حىت يأيت الغد فعليه أن يرميها وعليه دم: وقال أبو حنيفة. ليال

  .إذا أخر الرمي إىل الليل ناسيا أو متعمدا أهرق دما: الثوري
أما من رمى من رعاء اإلبل أو أهل السقاية بالليل فال دم جيب، للحديث، وإن كان من غريهم فالنظر يوجب  :قلت

  الدم لكن مع العمد، واهللا أعلم

واستحب مالك وغريه . ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمى مجرة العقبة يوم النحر على راحلته -التاسعة 
وقد كان ابن عمر وابن الزبري وسامل يرموهنا وهم مشاة، ويرمي يف كل يوم من . أن يكون الذي يرميها راكبا

الثالثة بإحدى وعشرين حصاة، يكرب مع كل حصاة ويكون وجهه يف حال رميه إىل الكعبة، ويرتب اجلمرات 
لك قال وجيمعهن وال يفرقهن وال ينكسهن، يبدأ باجلمرة األوىل فريميها بسبع حصيات رميا وال يضعها وضعا، كذ

ال جتزئ : وقال ابن القاسم. مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، فإن طرحها طرحا جاز عند أصحاب الرأي
يف الوجهني مجيعا، وهو الصحيح، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يرميها، وال يرمي عندهم حبصاتني أو أكثر يف 

مث يرمي الثانية وهي . دم أمامها فوقف طويال للرعاء مبا تيسرمرة، فإن فعل عدها حصاة واحدة، فإذا فرغ منها تق
مث يرمي الثالثة مبوضع مجرة . الوسطى وينصرف عنها ذات الشمال يف بطن املسيل، ويطيل الوقوف عندها للدعاء

مع العقبة بسبع حصيات أيضا، يرميها من أسفلها وال يقف عندها، ولو رماها من فوقها أجزأه، ويكرب يف ذلك كله 
وسنة الذكر يف رمي اجلمار التكبري دون غريه من الذكر، ويرميها ماشيا خبالف مجرة يوم النحر، . كل حصاة يرميها

وهذا كله توقيف رفعه النسائي والدارقطين عن الزهري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رمى اجلمرة 
كرب كلما رمى حبصاة، مث تقدم أمامها فوقف مستقبل يرميها بسبع حصيات، ي -مسجد مىن  -اليت تلي املسجد 

مث يأيت اجلمرة الثانية فريميها بسبع حصيات، يكرب كلما رمى حبصاة، . القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف
ة مث يأيت اجلمرة اليت عند العقب. مث ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه مث يدعو
مسعت سامل بن عبداهللا : قال الزهري. فريميها بسبع حصيات، يكرب كلما رمى حبصاة مث ينصرف وال يقف عندها

  .وكان ابن عمر يفعله، لفظ الدارقطين: حيدث هبذا عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ا قد رمي به مل جيزه عند مالك، وحكم اجلمار أن تكون طاهرة غري جنسة، وال مما رمي به، فإن رمى مب -العاشرة 

  .إن كان ذلك يف حصاة واحدة أجزأه، ونزلت بابن القاسم فأفتاه هبذا: وقد قال عنه ابن القاسم

واستحب أهل العلم أخذها من املزدلفة ال من حصى املسجد، فإن أخذ زيادة على ما حيتاج وبقي  -احلادية عشر 
  .أمحد بن حنبل وغريهذلك بيده بعد الرمي دفنه ومل يطرحه، قال 

وال تغسل عند اجلمهور خالفا لطاوس، وقد روي أنه لو مل يغسل اجلمار النجسة أو رمى مبا قد رمي  -الثانية عشر 
يكره أن يرمي مبا قد رمي به، وجيزئ إن رمى به، إذ ال أعلم أحدا أوجب : قال ابن املنذر. به أنه أساء وأجزأ عنه



نعلم يف شيء من األخبار اليت جاءت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه غسل على من فعل ذلك اإلعادة، وال 
  .احلصى وال أمر بغسله، وقد روينا عن طاوس، أنه كان يغسله

وقال أصحاب . وال جيزئ يف اجلمار املدر وال شيء غري احلجر، وهو قول الشافعي وأمحد وإسحاق -الثالثة عشرة 
من رمى باخلزف واملدر : وقال الثوري. كل شيء رماها من األرض فهو جيزئ جيوز بالطني اليابس، وكذلك: الرأي

عليكم حبصى : "ال جيزئ الرمي إال باحلصى، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قال ابن املنذر. مل يعد الرمي
  .وباحلصى رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم". اخلذف

وقال أبو ثور . يكون أصغر من األمنلة طوال وعرضا: قال الشافعيواختلف يف قدر احلصى، ف -الرابعة عشرة 
مبثل حصى اخلذف، وروينا عن ابن عمر أنه كان يرمي اجلمرة مبثل بعر الغنم، وال معىن لقول : وأصحاب الرأي

أكرب من ذلك أحب إيل، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم سن الرمي مبثل حصى اخلذف، وجيوز أن يرمى مبا : مالك
  .وقع عليه اسم حصاة، واتباع السنة أفضل، قاله ابن املنذر

قال يل رسول اهللا : روى النسائي عن ابن عباس قال. وهو الصحيح الذي ال جيوز خالفه ملن اهتدى واقتدى: قلت
  هات القط يل: " صلى اهللا عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته

بأمثال هؤالء، وإياكم والغلو يف الدين فإمنا : -يف يده قال فلقطت له حصيات هن حصى اخلذف، فلما وضعتهن 
على كراهة الرمي باجلمار الكبار، وأن " وإياكم والغلو يف الدين: "فدل قوله". أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين

  .ذلك من الغلو، واهللا أعلم
األوىل، ورمى بعدها الوسطى ومن بقي يف يده حصاة ال يدري من أي اجلمار هي جعلها من  -اخلامسة عشر 

  .واآلخرة، فإن طال استأنف مجيعا
ال جيزئه إال : قال مالك والشافعي وعبدامللك وأبو ثور وأصحاب الرأي فيمن قدم مجرة على مجرة -السادسة عشر 

واحتج بعض الناس بقول النيب صلى اهللا عليه . جيزئه: وقال احلسن، وعطاء وبعض الناس. أن يرمي على الوالء
ال يكون هذا بأكثر من رجل اجتمعت عليه صلوات أو  -: من قدم نسكا بني يدي نسك فال حرج وقال: "وسلم

  .واألول أحوط، واهللا أعلم". صيام فقضى بعضا قبل بعض
يرمى عن املريض والصيب اللذين ال يطيقان : واختلفوا يف رمي املريض والرمي عنه، فقال مالك -السابعة عشر 

املريض حني رميهم فيكرب سبع تكبريات لكل مجرة وعليه اهلدي، وإذا صح املريض يف أيام الرمي الرمي، ويتحرى 
يرمى عن : وقال احلسن والشافعي وأمحد وإسحاق وأصحاب الرأي. رمى عن نفسه، وعليه مع ذلك دم عند مالك

  .نه، وكان ابن عمر يفعل ذلكوال خالف يف الصيب الذي ال يقدر على الرمي أنه يرمى ع. املريض، ومل يذكروا هديا
يا رسول اهللا، هذه اجلمار اليت يرمى هبا كل عام : روى الدارقطين عن أيب سعيد اخلدري قال قلنا -الثامنة عشر 

  ".إنه ما تقبل منها رفع ولوال ذلك لرأيتها أمثال اجلبال: "فنحسب أهنا تنقص، فقال
ى أن ملن أراد اخلروج من احلاج من مىن شاخصا إىل بلده وأمجع أهل العلم عل: قال ابن املنذر -التاسعة عشر 

خارجا عن احلرم غري مقيم مبكة يف النفر األول أن ينفر بعد زوال الشمس إذا رمى يف اليوم الذي يلي يوم النحر 
أراد النفر ما دام يف شيء  ، فلينفر من} فََمْن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْينِ فَال إِثَْم َعلَْيِه{: قبل أن ميسي، ألن اهللا جل ذكره قال

  وقد روينا عن. من النهار



قال ابن . من أدركه العصر وهو مبىن من اليوم الثاين من أيام التشريق مل ينفر حىت الغد: النخعي واحلسن أهنما قاال
  .وقد حيتمل أن يكونا قاال ذلك استحبابا، والقول األول به نقول، لظاهر الكتاب والسنة: املنذر

: واختلفوا يف أهل مكة هل ينفرون النفر األول، فروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال -شرين املوفية ع
وكان أمحد بن . من شاء من الناس كلهم أن ينفروا يف النفر األول، إال آل خزمية فال ينفرون إال يف النفر اآلخر

أهل مكة أخف، وجعل أمحد وإسحاق معىن قول : قالال يعجبين ملن نفر النفر األول أن يقيم مبكة، و: حنبل يقول
من كان له عذر فله أن : وكان مالك يقول يف أهل مكة. أي أهنم أهل حرم" إال آل خزمية: "عمر بن اخلطاب

وقالت . يتعجل يف يومني، فإن أراد التخفيف عن نفسه مما هو فيه من أمر احلج فال، فرأى التعجيل ملن بعد قطره
ى العموم، والرخصة جلميع الناس، أهل مكة وغريهم، أراد اخلارج عن مىن املقام مبكة أو الشخوص اآلية عل: طائفة

وقال ابن عباس . وهو يشبه مذهب، الشافعي، وبه نقول: قال ابن املنذر. هي للناس عامة: وقال عطاء. إىل بلده
ام املعدودات فال حرج، ومن تأخر إىل من نفر يف اليوم الثاين من األي: "واحلسن وعكرمة وجماهد وقتادة والنخعي

، فمعىن اآلية كل ذلك مباح، وعرب عنه هبذا التقسيم اهتماما وتأكيدا، إذ كان من العرب من يذم "الثالث فال حرج
وقال علي بن أيب طالب وابن عباس وابن مسعود . املتعجل وبالعكس، فنزلت اآلية رافعة للجناح يف كل ذلك

من : "، واحتجوا بقوله عليه السالم"معىن من تعجل فقد غفر له، ومن تأخر فقد غفر له": وإبراهيم النخعي أيضا
نفي عام وتربئة " فال إمث عليه: "فقوله". حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه

. وأسند يف هذا القول أثر. قبلمعىن اآلية، من تعجل أو تأخر فال إمث عليه إىل العام امل: وقال جماهد أيضا. مطلقة
ال إمث عليه ملن اتقى بقية عمره، واحلاج مغفور له البتة، أي ذهب إمثه كله إن اتقى اهللا فيما : وقال أبو العالية يف اآلية

. معىن اآلية ال إمث عليه ملن اتقى قتل الصيد، وما جيب عليه جتنبه يف احلج: وقال أبو صاحل وغريه. بقي من عمره
  .ملن اتقى يف حجه فأتى به تاما حىت كان مربورا: يضاوقال أ

وجيوز يف غري القرآن فال } فَال إِثَْم َعلَيِْه{رفع باالبتداء، واخلرب } فََمْن َتَعجَّلَ{:يف قوله " من" -احلادية والعشرون 
َوَمْن {وكذا ] ٤٢: يونس[} َكِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ إِلَْي{ َ: مجاعة، كما قال جل وعز" من"إمث عليهم، ألن معىن 
متعلقة بالغفران، التقدير املغفرة ملن اتقى، وهذا على تفسري ابن } ِلَمنِ اتَّقَى{: والالم من قوله. }َتأَخََّر فَال إِثَْم َعلَْيه
يع إمنا جعلت املغفرة ملن اتقى بعد انصرافه من احلج عن مج: ذكر لنا أن ابن مسعود قال: قال قتادة. مسعود وعلي

. ملن اتقى يعين قتل الصيد يف اإلحرام ويف احلرم: وقال بعضهم. التقدير ذلك ملن اتقى: وقال األخفش. املعاصي
هي متعلقة بالذكر الذي يف : وقيل. السالمة ملن اتقى: وقيل. وقيل التقدير اإلباحة ملن اتقى، روي هذا عن ابن عمر

بوصل األلف ختفيفا، والعرب قد } فَال إِثَْم َعلَْيه{وقرأ سامل بن عبداهللا . أي الذكر ملن اتقى} َواذْكُرُوا{: قوله تعاىل
  :قال الشاعر. تستعمله

  إن مل أقاتل فالبسوين برقعا
  .مث أمر اهللا تعاىل بالتقوى وذكر باحلشر والوقوف

  }اللََّه َعلَى َما ِفي قَلْبِِه َوُهَو أَلَدُّ الِْخَصامِ َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا وَُيْشهُِد{ ٢٠٤: اآلية
فَِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ {يف قوله  -ملا ذكر الذين قصرت مهتهم على الدنيا } َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيْعجُِبَك قَْولُُه{: قوله تعاىل

لوا خري الدارين ذكر املنافقني ألهنم أظهروا اإلميان واملؤمنني الذين سأ -] ٢٠٠: البقرة[} َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنيَا
نزلت يف األخنس بن شريق، وامسه أيب، واألخنس لقب لُقب به، : قال السدي وغريه من املفسرين. وأسروا الكفر

ألنه خنس يوم بدر بثالمثائة رجل من حلفائه من بين زهرة عن قتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، على ما يأيت يف 



وكان رجال حلو القول واملنظر، فجاء بعد ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأظهر اإلسالم . بيانه" آل عمران"
قال . اهللا يعلم أين صادق، مث هرب بعد ذلك، فمر بزرع لقوم من املسلمني وحبمر فأحرق الزرع وعقر احلمر: وقال

  َوال ُتِطْع كُلَّ َحالٍَّف{وفيه نزلت : املهدوي

ما ثبت قط أن : قال ابن عطية]. ١: اهلمزة[} َوْيلٌ ِلكُلِّ ُهَمَزٍة لَُمزٍَة{و ] ١١ - ١٠: ن[} نيٍ َهمَّازٍ َمشَّاٍء بَِنمِيمٍَمهِ
عاصم بن : نزلت يف قوم من املنافقني تكلموا يف الذين قتلوا يف غزوة الرجيع: "وقال ابن عباس. األخنس أسلم

، فنزلت "هؤالء القوم، ال هم قعدوا يف بيوهتم، وال هم أدوا رسالة صاحبهمويح : ثابت، وخبيب، وغريهم، وقالوا
َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي نَفَْسُه اْبِتَغاَء {: هذه اآلية يف صفات املنافقني، مث ذكر املستشهدين يف غزوة الرجيع يف قوله

نزلت يف كل مبطن كفرا أو نفاقا أو كذبا : ماءوقال قتادة وجماهد ومجاعة من العل]. ٢٠٧: البقرة[} َمْرضَاِت اللَِّه
: أو إضرارا، وهو يظهر بلسانه خالف ذلك، فهي عامة، وهي تشبه ما ورد يف الترمذي أن يف بعض كتب اهللا تعاىل

إن من عباد اهللا قوما ألسنتهم أحلى من العسل وقلوهبم أمر من الصرب، يلبسون للناس جلود الضأن من اللني، 
أيب يغترون، وعلي جيترئون، فيب حلفت ألتيحن هلم فتنة تدع احلليم منهم : بالدين، يقول اهللا تعاىليشترون الدنيا 

بفتح " ويشهد اهللا على ما يف قلبه"وقرأ ابن حميصن . اهللا يعلم أين أقول حقا: أي يقول} وٌيشهد اهللا{ ومعىن . حريان
وَاللَُّه َيشَْهُد إِنَّ {: دليل قوله. ه، واهللا يعلم منه خالف ما قالبالرفع، واملعىن يعجبك قول" اهللا" "يشهد"الياء واهلاء يف 

وقراءة اجلماعة أبلغ يف الذم، ". واهللا يشهد على ما يف قلبه: "وقراءة ابن عباس]. ١: املنافقون[} الُْمَناِفِقَني لَكَاِذُبونَ
ويستشهد اهللا على ما : "أيب وابن مسعودوقرأ . ألنه قوى على نفسه التزام الكالم احلسن، مث ظهر من باطنه خالفه

  .وهي حجة لقراءة اجلماعة" يف قلبه
ويف هذه اآلية دليل وتنبيه على االحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا، واسترباء أحوال : قال علماؤنا -الثانية 

صالحهم حىت يبحث عن الشهود والقضاة، وأن احلاكم ال يعمل على ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إمياهنم و
  .باطنهم، ألن اهللا تعاىل بني أحوال الناس، وأن منهم من يظهر قوال مجيال وهو ينوي قبيحا

: " احلديث، وقوله" أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا: "هذا يعارضه قوله عليه السالم: فإن قيل
در اإلسالم، حيث كان إسالمهم سالمتهم، وأما وقد عم فاجلواب أن هذا كان يف ص" فأقضي له على حنو ما أمسع
  الفساد فال، قاله ابن العريب

: والصحيح أن الظاهر يعمل عليه حىت يتبني خالفه، لقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف صحيح البخاري: قلت
ر لنا خريا أمناه وقربناه، أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، وإمنا نأخذكم اآلن مبا ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظه

وليس لنا من سريرته شيء، اهللا حياسبه يف سريرته، ومن أظهر لنا سوءا مل نؤمنه ومل نصدقه، وإن قال إن سريرته 
  .حسنة

وقد لددت . الشديد اخلصومة، وهو رجل ألد، وامرأة لداء، وهم أهل لدد: األلد} َوُهوَ أَلَدُّ الِْخَصامِ{: قوله تعاىل
إذا جادلته  -بضمها  -ألده  -بفتح الدال  -ولددته . لددا، أي صرت ألد -بالفتح  -تلد  -ال بكسر الد -

  :قال الشاعر. واأللد مشتق من اللديدين، ومها صفحتا العنق، أي يف أي جانب أخذ من اخلصومة غلب. فغلبته
  تغلي عداوة صدره يف مرجل... وألد ذي حنق علي كأمنا 

  :وقال آخر
  وخصيما ألد ذا مغالق... عزما وحزما  إن حتت التراب



مجع خصم، قاله الزجاج، ككلب وكالب، وصعب : وقيل. يف اآلية مصدر خاصم، قاله اخلليل" اخلصام"و 
واملعىن أشد املخاصمني خصومة، أي هو ذو جدال، إذا كلمك وراجعك رأيت لكالمه . وصعاب، وضخم وضخام

ويف صحيح مسلم عن عائشة . ل ال جيوز إال مبا ظاهره وباطنه سواءوهذا يدل على أن اجلدا. طالوة وباطنه باطل
  ".إن أبغض الرجال إىل اهللا األلد اخلصم: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت

  }ِحبُّ الْفََساَدَوإِذَا تََولَّى سََعى ِفي اَألْرضِ ِليُفِْسَد ِفيَها َوُيْهِلَك الَْحْرثَ وَالنَّْسلَ َواللَُّه ال ُي{ ٢٠٥: اآلية* ٣*
مبعىن ضل " توىل"من فعل القلب، فيجيء " توىل وسعى: "قيل} َوإِذَا َتوَلَّى سََعى ِفي اَألْرضِ ِلُيفِْسَد ِفيهَا{: قوله تعاىل

  أي سعى حبيلته وإرادته" سعى"و. وغضب وأنف يف نفسه

مبعىن أدبر وذهب عنك " توىل"يجيء مها فعل الشخص، ف: وقيل. الدوائر على اإلسالم وأهله، عن ابن جريج وغريه
سعى : يقال. وكال السعيني فساد. أي بقدميه فقطع الطريق وأفسدها، عن ابن عباس وغريه" سعى"و. يا حممد

  .وفالن يسعى على عياله أي يعمل يف نفعهم. الرجل يسعى سعيا، أي عدا، وكذلك إذا عمل وكسب
بالرفع، ويف رفعه " ويهلك"وقرأ احلسن، وقتادة ". وليهلك"راءة أيب ويف ق. عطف على ليفسد} َوُيْهِلَك{: قوله تعاىل

ألن معناه يسعى ويهلك، وقال أبو " سعى"هو معطوف على : وقال أبو حامت". يعجبك"يكون معطوفا على : أقوال
مرفوعان بيهلك، " احلرث والنسل"بفتح الياء وضم الكاف، " ويهلك"وروي عن ابن كثري . وهو يهلك: إسحاق

" ويهلك"وقرأ قوم . ي قراءة احلسن وابن أيب إسحاق وأيب حيوة وابن حميصن، ورواه عبد الوارث عن أيب عمرووه
. بفتح الياء والالم، ورفع احلرث، لغة َهلََك َيهلك، مثل ركن يركن، وأىب يأىب، وسلى يسلى، وقلى يقلى، وشبهه

ولكنها صارت عامة جلميع الناس، : قال غريه. له الطربيواملعين يف اآلية األخنس يف إحراقه الزرع وقتله احلمر، قا
إن من يقتل محارا أو حيرق كدسا استوجب : قال بعض العلماء. فمن عمل مثل علمه استوجب تلك اللعنة والعقوبة

رث املراد أن الظامل يفسد يف األرض فيمسك اهللا املطر فيهلك احل: وقال جماهد. املالمة، وحلقه الشني إىل يوم القيامة
احلرث النساء، والنسل األوالد، وهذا ألن النفاق يؤدي إىل تفريق الكلمة ووقوع القتال، وفيه : وقيل. والنسل

والسعي يف األرض املشي بسرعة، وهذه عبارة عن إيقاع الفتنة والتضريب بني . هالك اخللق، قال معناه الزجاج
  .الناس، واهللا أعلم

وسيأيت بيان ". ظامل ومل يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب من عندهإن الناس إذا رأوا ال: "ويف احلديث
  .هذا إن شاء اهللا تعاىل

كسب املال : واحلرث. الشق، ومنه احملراث ملا يشق به األرض: احلرث يف اللغة} الْحَْرثَ وَالنَّْسلَ{: قوله تعاىل
  احرث لدنياك كأنك: "ومجعه، ويف احلديث

احرث القرآن، أي : وقد حرث واحترث، مثل زرع وازدرع ويقال. واحلراث الزراع. ث الزرعواحلر". تعيش أبدا
ما حيرك به نار : واحملراث. وحرثت الناقة وأحرثتها، أي سرت عليها حىت هزلت وحرثت النار حركتها. ادرسه

نسل الشعر، وريش  وأصله اخلروج والسقوط، ومنه. ما خرج من كل أنثى من ولد: والنسل. التنور، عن اجلوهري
وقال ] ٩٦: األنبياء[} من كل حدب ينسلون{، ]٥١: يس[} إىل رهبم ينسلون{الطائر، واملستقبل ينسل، ومنه 

  :امرؤ القيس
  فسلي ثيايب من ثيابك تنسل

مناء . ودلت اآلية على احلرث وزراعة األرض، وغرسها باألشجار محال على الزرع، وطلب النسل، وهو: قلت



وهو يرد على من قال بترك األسباب، وسيأيت بيانه يف هذا الكتاب إن شاء اهللا . لك يتم قوام اإلنساناحليوان، وبذ
  .تعاىل

قطع : وقال سعيد بن املسيب. الفساد هو اخلراب: قال العباس بن الفضل} َواللَُّه ال ُيِحبُّ الْفََساَد{: قوله تعاىل
يقال له عطاء بن منبه أحرم يف جبة فأمره النيب صلى اهللا عليه  إن رجال: وقال عطاء. الدراهم من الفساد يف األرض

  .إن اهللا ال حيب الفساد: إنا كنا نسمع أن يشقها، فقال عطاء: قلت لعطاء: قال قتادة. وسلم أن ينزعها
معىن ال : قيل. واآلية بعمومها تعم كل فساد كان يف أرض أو مال أو دين، وهو الصحيح إن شاء اهللا تعاىل: قلت

  .حيب الفساد أي ال حيبه من أهل الصالح، أوال حيبه دينا
  .وحيتمل أن يكون املعىن ال يأمر به، واهللا أعلم

  َوإِذَا ِقيلَ لَهُ اتَّقِ اللََّه أََخذَْتُه الِْعزَّةُ بِاِألثْمِ فََحْسُبُه جََهنَُّم وَلَبِئْسَ الِْمهَاُد{ ٢٠٦: اآلية* ٣*

كفى : وقال عبداهللا. بنفسه زهوا، ويكره للمؤمن أن يوقعه احلرج يف بعض هذاهذه صفة الكافر واملنافق الذاهب 
القوة والغلبة، من عزه يعزه : والعزة! عليك بنفسك، مثلك يوصيين: اتق اهللا، فيقول: باملرء إمثا أن يقول له أخوه

  :ه قول الشاعرالعزة هنا احلمية، ومن: وقيل] ٢٣: ص[} َوعَزَّنِي ِفي الِْخطَابِ{ : ومنه. إذا غلبه
  فتوىل مغضبا فعل الضجر... أخذته عزة من جهله 

. العزة هنا املنعة وشدة النفس، أي اعتز يف نفسه وانتحى فأوقعته تلك العزة يف اإلمث حني أخذته وألزمته إياه: وقيل
أخذته العزة مبا : وقيل. املعىن إذا قيل له مهال ازداد إقداما على املعصية، واملعىن محلته العزة على اإلمث: وقال قتادة

الباء : وقيل] ٢: ص[} َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي ِعزٍَّة َوِشقَاقٍ{َ: ونظريه. يؤمثه، أي ارتكب الكفر للعزة ومحية اجلاهلية
مبعىن الالم، أي أخذته العزة واحلمية عن قبول الوعظ لإلمث الذي يف قلبه، وهو النفاق، ومنه قول عنترة " باإلمث"يف 
  :ف عرق الناقةيص

  حش الوقود به جوانب قمقم... وكأن ربا أو كحيال معقدا 
وذكر أن . الباء مبعىن مع، أي أخذته العزة مع اإلمث، فمعىن الباء خيتلف حبسب التأويالت: أي حش الوقود له وقيل

لى الباب، فلما يهوديا كانت له حاجة عند هارون الرشيد، فاختلف إىل بابه سنة، فلم يقض حاجته، فوقف يوما ع
فنزل هارون عن دابته وخر ساجدا، فلما رفع ! اتق اهللا يا أمري املؤمنني: خرج هارون سعى حىت وقف بني يديه وقال
ال، ولكن : قال! يا أمري املؤمنني، نزلت عن دابتك لقول يهودي: رأسه أمر حباجته فقضيت، فلما رجع قيل له

حسبه أي كافيه } ُه اتَّقِ اللََّه أََخذَْتُه الِْعزَّةُ بِالِْأثْمِ فََحْسُبهُ َجهَنَُّم َولَبِئَْس الِْمَهاُدوَإِذَا ِقيلَ لَ{: تذكرت قول اهللا تعاىل
واملهاد مجع املهد، وهو . وأنت تستعظم وتعظم عليه ما حل! كفاك ما حل بك: معاقبة وجزاء، كما تقول للرجل

  .املوضع املهيأ للنوم، ومنه مهد الصيب

: آل عمران[} فبشرهم بعذاب أليم: "ألهنا بدل هلم من املهاد، كقوله: وقيل. هادا ألهنا مستقر الكفارومسي جهنم م
  :ونظريه من الكالم قوهلم] ٢١

  حتية بينِهم ضرب وجيع
  }َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي نَفَْسُه اْبِتَغاَء َمْرضَاِت اللَِّه َواللَُّه َرُؤوٌف بِالْعَِباِد{ ٢٠٧: اآلية* ٣*
نزلت يف صهيب فإنه : قيل. وملا ذكر صنيع املنافقني ذكر بعده صنيع املؤمنني. نصب على املفعول من أجله" ابتغاء"

أقبل مهاجرا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته، وانتثل ما يف كنانته، وأخذ 



اهللا ال تصلون إيل حىت أرمي مبا يف كنانيت، مث أضرب بسيفي ما بقي  لقد علمتم أين من أرماكم، واْيم: قوسه، وقال
ال نتركك تذهب عنا غنيا وقد جئتنا صعلوكا، ولكن دلنا على مالك : فقالوا. يف يدي منه شيء، مث افعلوا ما شئتم

ن الناس وم{: مبكة وخنلي عنك، وعاهدوه على ذلك ففعل، فلما قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزلت
، وتال " ربح البيع أبا حيىي: "اآلية، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا

أخذ املشركون صهيبا فعذبوه، : وقال املفسرون. عليه اآلية، أخرجه رزين، وقاله سعيد بن املسيب رضي اهللا عنهما
نكم كنت أم من غريكم، فهل لكم أن تأخذوا مايل وتذروين وديين؟ إين شيخ كبري، ال يضركم أم: فقال هلم صهيب

ففعلوا ذلك، وكان شرط عليه راحلة ونفقة، فخرج إىل املدينة فتلقاه أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما ورجال، فقال 
وقرأ عليه  أنزل اهللا فيك كذا،: وبيعك فال خيسر، فما ذاك؟ فقال: فقال له صهيب. ربح بيعك أبا حيىي: له أبو بكر

قل ال إله إال اهللا، فإذا : أتدرون فيمن نزلت هذه اآلية، نزلت يف املسلم لقي الكافر فقال له: وقال احلسن. اآلية
  قلتها

نزلت : وقيل. واهللا ألشرين نفسي هللا، فتقدم فقاتل حىت قتل: عصمت مالك ونفسك، فأىب أن يقوهلا، فقال املسلم
ر، وعلى ذلك تأوهلا عمر وعلي وابن عباس رضي اهللا عنهم، قال علي وابن فيمن أمر باملعروف وهنى عن املنك

اتق اهللا، فأىب املفسد وأخذته العزة، فشرى املغري نفسه من اهللا : اقتتل الرجالن، أي قال املغري للمفسد: "عباس
إنا هللا وإنا إليه راجعون، ": مسع عمر بن اخلطاب إنسانا يقرأ هذه اآلية، فقال عمر: وقال أبو اخلليل". وقاتله فاقتتال

اقتتل الرجالن عند قراءة : "إن عمر مسع ابن عباس يقول: وقيل". قام رجل يأمر باملعروف وينهى عن املنكر فقتل
نزلت : وقيل"! هللا تالدك يا ابن عباس"، فسأله عما قال ففسر له هذا التفسري، فقال له عمر، "القارئ هذه اآلية
َوِمَن النَّاسِ {: شام بن عامر على الصف يف القسطنطينية فقاتل حىت قتل، فقرأ أبو هريرةمحل ه. فيمن يقتحم القتال

هم : وقال قتادة. نزلت يف شهداء غزوة الرجيع: وقيل. ، ومثله عن أيب أيوب} َمْن َيْشرِي نَفَْسُه اْبِتَغاَء َمْرضَاِت اللَِّه
حني تركه النيب صلى اهللا عليه وسلم على فراشه ليلة نزلت يف علي رضي اهللا عنه : وقيل. املهاجرون واألنصار

اآلية عامة، تتناول كل جماهد يف سبيل اهللا، أو : وقيل. إن شاء اهللا تعاىل" براءة"خرج إىل الغار، على ما يأيت بيانه يف 
كامه وقد تقدم حكم من محل على الصف، ويأيت ذكر املغري للمنكر وشروطه وأح. مستشهد يف ذاته أو مغري منكر

  .إن شاء اهللا تعاىل" آل عمران"يف 
: أي باعوه، وأصله االستبدال، ومنه قوله تعاىل] ٢٠: يوسف[} َوَشرَْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ{ معناه يبيع، ومنه " يشري"و
  :ومنه قول الشاعر]. ١١١ :التوبة[} إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَْنفَُسُهْم َوأَمَْوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ{

  شروا هذه الدنيا جبناته اخللد... وإن كان ريب الدهر أمضاك يف األىل 
  :وقال آخر

  من بعد برد كنت هامه... وشريت بردا ليتين 
  :وقال آخر. الربد هنا اسم غالم

  ...يعطى هبا مثنا فيمنعها 
  ويقول صاحبها أال فاشر

بالتاء، والباقون " مرضات"ووقف الكسائي على . مفعول من أجله" ابتغاء". وبيع النفس هنا هو بذهلا ألوامر اهللا
  :طلحت وعلقمت، ومنه قول الشاعر: وقف الكسائي بالتاء إما على لغة من يقول: قال أبو علي. باهلاء



  بل جوزتيهاء كظهر احلجفت
 الوصل ليعلم أن املضاف إليه وإما أنه ملا كان هذا املضاف إليه يف ضمن اللفظة وال بد أثبت التاء كما ثبتت يف

شرى مبعىن اشترى، وحيتاج إىل هذا : وحكى قوم أنه يقال. رضي يرضى رضا ومرضاة: واملرضاة الرضا، يقال. مراد
إن عرض صهيب على قتاهلم بيع : من تأول اآلية يف صهيب، ألنه اشترى نفسه مباله ومل يبعها، اللهم إال أن يقال

  .لفظ على معىن باعفيستقيم ال. لنفسه من اهللا
  } ُمبٌِنيَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا ِفي السِّلْمِ كَافَّةً َوال َتتَّبِعُوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ{ ٢٠٨: اآلية* ٣*

ى اإلسالم واثبتوا كونوا على ملة واحدة، واجتمعوا عل: ملا بني اهللا سبحانه الناس إىل مؤمن وكافر ومنافق فقال
  :ومنه قول الشاعر الكندي. فالسلم هنا مبعىن اإلسالم، قال جماهد، ورواه أبو مالك عن ابن عباس. عليه

  رأيتهم تولوا مدبرينا... دعوت عشرييت للسلم ملا 
ؤمنني مل أي إىل اإلسالم ملا ارتدت كندة بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم مع األشعث بن قيس الكندي، وألن امل

يؤمروا قط بالدخول يف املساملة اليت هي الصلح، وإمنا قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم أن جينح للسلم إذا جنحوا له، 
: وقال طاوس وجماهد. أمر من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوهبم: وقيل. وأما أن يبتدئ هبا فال، قاله الطربي

  .بكسر السني" السلم"وقرئ . يف أنواع الرب كلها: سفيان الثوري. ادخلوا يف أمر الدين

وفرق . السِّلم والسَّلم مبعىن واحد، وكذا هو عند أكثر البصريني، ومها مجيعا يقعان لإلسالم واملساملة: قال الكسائي
يف سورة واليت " األنفال"وقرأ اليت يف . وقال هو اإلسالم" ادخلوا يف السلم: "أبو عمرو بن العالء بينهما، فقرأههنا

وقال عاصم . وأنكر املربد هذه التفرقة. هي بالفتح املساملة: بفتح السني، وقال" السلم"صلى اهللا عليه وسلم " حممد"
اللغة : وأنكر حممد بن يزيد هذه التفريقات وقال. السلم اإلسالم، والسلم الصلح، والسلم االستسالم: اجلحدري

بنو فالن سلم : وقد حكى البصريون. قياس، وحيتاج من فرق إىل دليلال تؤخذ هكذا، وإمنا تؤخذ بالسماع ال بال
والسلم الصلح، يفتح ويكسر، ويذكر ويؤنث، وأصله من االستسالم : قال اجلوهري. وسلم وسلم، مبعىن واحد

  :قال زهري. سلم: واالنقياد، ولذلك قيل للصلح
  ممبال ومعروف من األمر نسل... وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا 

اإلسالم مثانية أسهم، : وقال حذيفة بن اليمان يف هذه اآلية. ورجح الطربي محل اللفظة على معىن اإلسالم مبا تقدم
الصالة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، واحلج سهم، والعمرة سهم، واجلهاد سهم، واألمر باملعروف سهم، 

نزلت اآلية يف أهل الكتاب، : "وقال ابن عباس. والنهي عن املنكر سهم، وقد خاب من ال سهم له يف اإلسالم
ويف صحيح ". واملعىن، يا أيها الذين آمنوا مبوسى وعيسى ادخلوا يف اإلسالم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم كافة

والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه : "مسلم عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
معناه مجيعا، " كافة"و".  نصراين مث ميوت ومل يؤمن، بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب الناراألمة يهودي وال

كففت أي منعت، أي ال ميتنع منكم : فهو نصب على احلال من السلم أو من ضمري املؤمنني، وهو مشتق من قوهلم
متنع الثوب من االنتشار، ومنه كفة  ألهنا -بالضم  -والكف املنع، ومنه كفة القميص . أحد من الدخول يف اإلسالم

  اليت جتمع املوزون ومتنعه أن ينتشر، ومنه كف اإلنسان الذي جيمع -بالكسر  -امليزان 

ورجل مكفوف البصر، أي منع عن النظر، فاجلماعة . منافعه ومضاره، وكل مستدير كفة، وكل مستطيل كفة
} ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن{.هني } َوال َتتَّبُِعوا } {طَُواِت الشَّْيطَاِنَوال َتتَّبِعُوا ُخ{. تسمى كافة المتناعهم عن التفرق



استأذن عبداهللا بن سالم وأصحابه بأن يقرؤوا التوراة يف الصالة، وأن يعملوا : وقال مقاتل. مفعول، وقد تقدم
ة أوىل بعد ما بعث حممد صلى اهللا عليه فإن اتباع السن} َوال تَتَّبُِعوا ُخطَُواتِ الشَّْيطَاِن{.ببعض ما يف التوراة، فنزلت 
ظاهر } إنه لكم عدو مبني{. ال تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه الشيطان: وقيل. وسلم من خطوات الشيطان

  .العداوة، وقد تقدم
  }َحكِيٌم فَإِنْ َزلَلُْتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتكُُم الَْبيِّنَاُت فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعزِيٌز{ ٢٠٩: اآلية

وأصل الزلل يف القدم، مث يستعمل يف االعتقادات واآلراء وغري . أي تنحيتم عن طريق االستقامة} فَإِنْ َزلَلُْتْم {
بكسر الالم، ومها " زللتم"وقرأ أبو السمال العدوي . زل يزل زال وزلال وزلوال، أي دحضت قدمه: ذلك، يقال

أي املعجزات } ِمْن بَْعِد َما َجاءَْتكُُم الْبَيَِّناُت{. لتم وعجتم عن احلقوأصل احلرف، من الزلق، واملعىن ضل. لغتان
وآيات القرآن، إن كان اخلطاب للمؤمنني، فإن كان اخلطاب ألهل الكتابني فالبينات ما ورد يف شرعهم من اإلعالم 

ب أعظم من عقوبة اجلاهل به، ويف اآلية دليل على أن عقوبة العامل بالذن. مبحمد صلى اهللا عليه وسلم والتعريف به
وحكى النقاش أن كعب األحبار ملا أسلم كان يتعلم . ومن مل تبلغه دعوة اإلسالم ال يكون كافرا بترك الشرائع

إين ألستنكر أن يكون هكذا، ومر هبما : فقال كعب} فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم{القرآن، فأقرأه الذي كان يعلمه 
و . هكذا ينبغي: فقال كعب} فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم{: كيف تقرأ هذه اآلية؟ فقال الرجل: عبرجل فقال ك

  .فيما يفعله} َحكِيٌم{ .ال ميتنع عليه ما يريده} َعزِيٌز{

لَْمالِئكَةُ َوقُِضَي اَألْمُر وَإِلَى اللَِّه تُْرَجعُ َهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ أَنْ يَأِْتيَُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ِمَن الَْغَمامِ َوا{ ٢١٠: اآلية* ٣*
  }اُألمُوُر

إِالَّ أَنْ َيأِْتَيُهمُ اللَُّه {: يراد به هنا اجلحد، أي ما ينتظرون} َهلْ{ يعين التاركني الدخول يف السلم، و } َهلْ َيْنظُُرونَ{
وقرأ قتادة وأبو جعفر يزيد بن القعقاع . والنظر االنتظار. مبعىننظرته وانتظرته . } ِفي ظُلَلٍ ِمَن الَْغَمامِ َوالَْمالِئكَةُ

باخلفض عطفا على الغمام، وتقديره مع املالئكة، " واملالئكِة"وقرأ أبو جعفر . }ِفي ظُلَلٍ ِمَن الَْغَمامِ {والضحاك 
وظلم ويف التسليم مجع ظلة يف التكسري، كظلمة } ظُلَلٍ{. أقبل األمري يف العسكر، أي مع العسكر: تقول العرب

  :ظلالت، وأنشد سيبوبه
  سواقط من حر وقد كان أظهرا... إذا الوحش ضم الوحش يف ظلالهتا 

قلة وقالل، كما : وجيوز أن يكون ظالل مجع ظلة، مثل قوله. وظالت وظالل، مجع ظل يف الكثري، والقليل أظالل
  :قال الشاعر

  ممزوجة مباء القالل
َهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ أَنْ {: والرفع أجود، كما قال: قال. باخلفض مبعىن ويف املالئكة} املالئكة{و : قال األخفش سعيد
ويف قراءة : قال الفراء]. ٢٢: الفجر[} َوَجاَء رَبَُّك َوالَْملَكُ َصفّاً َصفّاً{، ]١٥٨: األنعام[} َتأْتَِيُهُم الَْمالِئكَةُ

املالئكة يعين تأتيهم لقبض : قال قتادة. } ُهُم اللَُّه واملالئكة ِفي ظُلَلٍ ِمَن الَْغَمامَِهلْ َينْظُُرونَ إِالَّ أَنْ يَأِْتَي{: عبداهللا
تأتيهم املالئكة يف ظلل من الغمام، ويأتيهم اهللا : قال أبو العالية والربيع. أرواحهم، ويقال يوم القيامة، وهو أظهر

ليس الكالم على ظاهره يف حقه سبحانه، : وقيل. ئكةالتقدير يف ظلل من الغمام ومن املال: وقال الزجاج. فيما شاء
فَأََتاُهُم اللَُّه ِمْن {: أي مبا وعدهم من احلساب والعذاب يف ظلل، مثل: وقيل. وإمنا املعىن يأتيهم أمر اهللا وحكمه

قد حيتمل أن و. أي خبذالنه إياهم، هذا قول الزجاج، واألول قول األخفش سعيد] ٢: احلشر[} َحْيثُ لَْم َيْحَتِسُبوا
  يكون معىن اإلتيان راجعا إىل اجلزاء، فسمي



فَأََتى اللَُّه ُبْنيَاَنُهْم ِمَن الْقََواِعِد فََخرَّ َعلَْيهِمُ {: اجلزاء إتيانا كما مسى التخويف والتعذيب يف قصة منروذ إتيانا فقال
 من حيث مل حيتسبوا وقذف يف قلوهبم أتاهم اهللا{: وقال يف قصة النضري]. ٢٦: النحل[} السَّقُْف ِمْن فَْوِقهِْم

وإمنا احتمل اإلتيان هذه املعاين ألن ]. ٤٧: األنبياء[} َوإِنْ كَانَ ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن َخرَْدلٍ أََتْيَنا بِهَا{: وقال} الرعب
ال من األفعال هل ينظرون إال أن يظهر اهللا تعاىل فع:أصل اإلتيان عند أهل اللغة هو القصد إىل الشيء، فمعىن اآلية

مع خلق من خلقه يقصد إىل جمازاهتم ويقضي يف أمرهم ما هو قاض، وكما أنه سبحانه أحدث فعال مساه نزوال 
هذا : وقال ابن عباس يف رواية أيب صاحل! واستواء كذلك حيدث فعال يسميه إتيانا، وأفعاله بال آلة وال علة، سبحانه

الفاء مبعىن الباء، أي : وقيل. عن تأويلها، وتأوهلا بعضهم كما ذكرناوقد سكت بعضهم . من املكتوم الذي ال يفسر
أي بصورة امتحانا هلم وال جيوز أن حيمل هذا وما أشبهه مما جاء " يأتيهم اهللا يف صورة: "يأتيهم بظلل، ومنه احلديث

، تعاىل اهللا الكبري يف القرآن واخلرب على وجه االنتقال واحلركة والزوال، ألن ذلك من صفات األجرام واألجسام
السحاب الرقيق األبيض، مسي بذلك ألنه يغم، : والغمام. املتعال، ذو اجلالل واإلكرام عن مماثلة األجسام علوا كبريا

واجلمهور . باجلمع" وقضي األمور"وقرأ حيىي بن يعمر ". وقضاء األمر: "وقرأ معاذ بن جبل. أي يستر، كما تقدم
على بناء " ترجع األمور"وقرأ ابن عامر ومحزة والكسائي . زاء وعذب أهل العصيانفاملعىن وقع اجل" وقضي األمر"

 ٤٨: املائدة[} إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم{، ]٥٣: الشورى[} ال إىل اهللا تصري األمور{الفعل للفاعل، وهو األصل، دليله 
{ ]٩٤: التوبة[} مث تردون{دليله على بنائه للمفعول، وهي أيضا قراءة حسنة، " ترجع"وقرأ الباقون ]. ١٠٥ -

والقراءتان حسنتان مبعىن، واألصل ]. ٣٦: الكهف[} َولَِئْن ُردِْدُت إِلَى َربِّي{، ]٦٢: األنعام[} ثُمَّ ُردُّوا إِلَى اللَِّه
مة وإمنا نبه بذكر ذلك يف يوم القيا. األوىل، وبناؤه للمفعول توسع وفرع، واألمور كلها راجعة إىل اهللا قبل وبعد

  .على زوال ما كان منها إىل امللوك يف الدنيا

نَّ اللََّه َشِديدُ َسلْ بَنِي إِْسرائيلَ كَْم آَتْيَناُهْم ِمْن آَيٍة َبيَِّنٍة َوَمْن يَُبدِّلْ نِْعَمةَ اللَِّه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُه فَإِ{ ٢١١: اآلية* ٣*
  }الِْعقَابِ

بتخفيف اهلمزة، فلما حتركت السني : من السؤال" سل" "} ْم آَتْيَناُهْم ِمْن آَيٍة َبيِّنٍَةَسلْ َبنِي إِسْرائيلَ كَ{: قوله تعاىل
  :وجهني" واسأل"وثبوهتا يف " سل"إن للعرب يف سقوط ألف الوصل يف، : وقيل. مل حيتج إىل ألف الوصل

  .ف يف إثباته للهمزة وإسقاطهاحذفها يف إحدامها وثبوهتا يف األخرى، وجاء القرآن هبما، فاتبع خط املصح -أحدمها 
أنه خيتلف إثباهتا وإسقاطها باختالف الكالم املستعمل فيه، فتحذف اهلمزة يف الكالم املبتدأ، مثل  -والوجه الثاين 

َواسْأَلِ {: وثبت يف العطف، مثل قوله]. ٤٠: ن[} سلهم أيهم بذلك زعيم{ :وقوله} سل بين إسرائيل{ :قوله
وقرأ أبو عمرو يف رواية ابن . قاله علي بن عيسى] ٣٢: النساء[} وَاسْأَلُوا اللََّه ِمْن فَْضِلِه{، ]٨٢: يوسف[} الْقَْرَيةَ

: على نقل احلركة إىل السني وإبقاء ألف الوصل، على لغة من قال" اسل"وقرأ قوم . على األصل" اسأل"عباس عنه 
وال جيوز . بفعل مضمر، تقديره كم آتينا آتيناهم :وقيل. يف موضع نصب، ألهنا مفعول ثان آلتيناهم" كم"و. االمحر

يف موضع نصب على التمييز على التقدير األول، وعلى الثاين " من آية. "أن يتقدمها الفعل ألن هلا صدر الكالم
: مفعول ثان آلتيناهم، وجيوز أن تكون يف موضع رفع باالبتداء، واخلرب يف آتيناهم، ويصري فيه عائد على كم، تقديره

آتينامهوه، ومل يعرب وهي اسم ألهنا مبنزلة احلروف ملا وقع فيه معىن االستفهام، وإذا فرقت بني كم وبني االسم  كم
كان االختيار أن تأيت مبن كما يف هذه اآلية، فإن حذفتها نصبت يف االستفهام واخلرب، وجيوز اخلفض يف اخلرب كما 

  :قال الشاعر
  له قد وضعهوكرمي خب... كم جبود مقرف نال العال 



يعين : قال جماهد واحلسن وغريمها. واملراد باآلية كم جاءهم يف أمر حممد عليه السالم من آية معرفة به دالة عليه
وأمر اهللا تعاىل . اآليات اليت جاء هبا موسى عليه السالم من فلق البحر والظلل من الغمام والعصا واليد وغري ذلك

  .والتوبيخ نبيه بسؤاهلم على جهة التقريع هلم
لفظ عام جلميع العامة، وإن كان املشار إليه بين إسرائيل، } َوَمْن يَُبدِّلْ نِْعَمةَ اللَِّه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُه{: قوله تعاىل

. لكوهنم بدلوا ما يف كتبهم وجحدوا أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم، فاللفظ منسحب على كل مبدل نعمة اهللا تعاىل
ويدخل يف اللفظ أيضا كفار قريش، فإن بعث حممد . النعمة هنا اإلسالم، وهذا قريب من األول: وقال الطربي

  .صلى اهللا عليه وسلم فيهم نعمة عليهم، فبدلوا قبوهلا والشكر عليها كفرا
 والعقاب مأخوذ من العقب، كأن املعاقب ميشي باجملازاة له يف آثار عقبه، ومنه. خرب يتضمن الوعيد{: قوله تعاىل

  .فالعقاب والعقوبة يكونان بعقب الذنب، وقد عاقبه بذنبه. عقبة الراكب وعقبة القدر
 الْقَِياَمِة َواللَّهُ ُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَُروا الَْحيَاةُ الدُّْنَيا َوَيْسَخرُونَ ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا وَالَِّذيَن اتَّقَْوا فَْوقَُهْم َيْوَم{ ٢١٢: اآلية* ٣*

  }ْن َيَشاُء بَِغْيرِ ِحَسابٍَيْرُزُق َم
وقرأ جماهد ومحيد بن . واملراد رؤساء قريش. على ما مل يسم فاعله} ُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَُروا الَْحَياةُ الدُّْنيَا{: قوله تعاىل

" زينت: "وقرأ ابن أيب عبلة. وهي قراءة شاذة، ألنه مل يتقدم للفاعل ذكر: قال النحاس. قيس على بناء الفاعل
إظهار العالمة، وجاز ذلك لكون التأنيث غري حقيقي، واملزين هو خالقها وخمترعها وخالق الكفر، ويزينها أيضا ب

وخص الذين كفروا بالذكر لقبوهلم التزيني مجلة، وإقباهلم على الدنيا وإعراضهم عن . الشيطان بوسوسته وإغوائه
  لو اخللق أيهم أحسن عمال،وقد جعل اهللا ما على األرض زينة هلا ليب. اآلخرة بسببها

وقد قال أبو بكر . فاملؤمنون الذين هم على سنن الشرع مل تفتنهم الزينة، والكفار متلكتهم ألهنم ال يعتقدون غريها
  .اللهم إنا ال نستطيع إال أن نفرح مبا زينت لنا: الصديق رضي اهللا عنه حني قدم عليه باملال

إشارة إىل كفار قريش، فإهنم كانوا يعظمون حاهلم من الدنيا ويغتبطون } يَن آَمنُواَوَيْسَخُرونَ ِمَن الَِّذ{: قوله تعاىل
لفقرهم وإقالهلم، : وقيل. يف طلبهم اآلخرة: قال ابن جريج. هبا، ويسخرون من أتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم

{ : بيح فعلهم بقولهكبالل وصهيب وابن مسعود وغريهم، رضي اهللا عنهم، فنبه سبحانه على خفض منزلتهم لق
من استذل مؤمنا أو مؤمنة أو : "وروى علي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. } َوالَِّذيَن اتَّقَْوا فَْوقَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة 

حقره لفقره وقلة ذات يده شهره اهللا يوم القيامة مث فضحه ومن هبت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه اهللا 
تعاىل على تل من نار يوم القيامة حىت خيرج مما قال فيه وإن عظم املؤمن أعظم عند اهللا وأكرم عليه من ملك مقرب 
وليس شيء أحب إىل اهللا من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة وإن الرجل املؤمن يعرف يف السماء كما يعرف الرجل أهله 

وحيتمل أن . أي يف الدرجة، ألهنم يف اجلنة والكفار يف النار} ُهْم َيْوَم الِْقَيامَِةَوالَِّذيَن اتَّقَْوا فَْوقَ{معىن : مث قيل". وولده
وحيتمل أن يكون التفضيل على ما . يراد بالفوق املكان، من حيث إن اجلنة يف السماء، والنار يف أسفل السافلني

كم، ومنه حديث خباب مع العاص بن وإن كان معاد فلنا فيه احلظ أكثر مما ل: يتضمنه زعم الكفار، فإهنم يقولون
لن أقضيك حىت تكفر مبحمد صلى : كان يل على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال يل: وائل، قال خباب
فسوف ! وإين ملبعوث من بعد املوت؟: قال. إين لن أكفر به حىت متوت مث تبعث: قال فقلت له. اهللا عليه وسلم

سخرت منه وسخرت به، : ويقال. وسيأيت بتمامه إن شاء اهللا تعاىل. احلديث أقضيك إذا رجعت إىل مال وولد،
  واالسم. وضحكت منه وضحكت به، وهزئت منه وبه، كل ذلك يقال، حكاه األخفش



{ : وقوله] ٣٢: الزخرف[} ِليَتَِّخذَ بَْعضُُهْم َبْعضاً ُسْخرِيّاً{: السخرية والسخري والسخري، وقرئ هبما قوله تعاىل
. يسخر من الناس -بفتح اخلاء  -يسخر منه، وسخرة . ورجل سخرة]. ١١٠: املؤمنون[} ذُْتُموُهْم ِسْخرِيّاًفَاتََّخ

  .خادمه سخرة، وسخره تسخريا كلفه عمال بال أجرة: وفالن سخرة يتسخر يف العمل، يقال
هو إشارة إىل : وقيل.  من غري تبعة يف اآلخرةيعين: قال الضحاك} وَاللَُّه يَْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغْيرِ ِحسَابٍ{ : قوله تعاىل

وجعل رزقهم بغري حساب من . هؤالء املستضعفني، أي يرزقهم علو املنزلة، فاآلية تنبيه على عظيم النعمة عليهم
صفة لرزق اهللا تعاىل كيف يصرف، إذ هو } بغري حساب{:إن قوله : وقيل. حيث هو دائم ال يتناهى، فهو ال ينعد

: ينفق بعد، ففضله كله بغري حساب، والذي حبساب ما كان على عمل قدمه العبد، قال اهللا تعاىل جلت قدرته ال
وحيتمل أن يكون املعىن بغري احتساب من املرزوقني، كما . واهللا أعلم]. ٣٦: النبأ[} جََزاًء ِمْن َربَِّك َعطَاًء ِحَساباً{
  ].٣: قالطال[} وََيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ ال َيحَْتِسُب{ : قال

لَْحقِّ لَِيْحكُمَ كَانَ النَّاُس أُمَّةً وَاِحَدةً فََبَعثَ اللَُّه النَّبِيَِّني مَُبشِّرِيَن َومُْنِذرِيَن َوأَنَْزلَ َمَعُهُم الِْكَتابَ بِا{ ٢١٣: اآلية* ٣*
ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيِّنَاُت َبغْياً َبيَْنُهْم فََهَدى اللَُّه الَِّذيَن  َبْيَن النَّاسِ ِفيَما اْخَتلَفُوا ِفيِه َوَما اْخَتلََف ِفيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوُتوُه

  }آَمُنوا ِلَما اْخَتلَفُوا ِفيِه ِمَن الَْحقِّ بِإِذْنِِه َواللَُّه يَْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ

أكثر من ذلك، : وقيل. سة آالف سنة ومثامنائة سنةآدم عليه السالم إىل أن بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم مخ
وعاش آدم تسعمائة وستني سنة، وكان الناس يف زمانه أهل ملة واحدة، . وكان بينه وبني نوح ألف سنة ومائتا سنة

وهذا فيه نظر، . متمسكني بالدين، تصافحهم املالئكة، وداموا على ذلك إىل أن رفع إدريس عليه السالم فاختلفوا
املراد نوح ومن يف السفينة، وكانوا مسلمني : وقال قوم منهم الكليب الواقدي. دريس بعد نوح على الصحيحألن إ

". كانوا أمة واحدة على الكفر، يريد يف مدة نوح حني بعثه اهللا: "وقال ابن عباس أيضا. مث بعد وفاة نوح اختلفوا
حدة، كلهم كفار، وولد إبراهيم يف جاهلية، فبعث اهللا كان الناس على عهد إبراهيم عليه السالم أمة وا: وعنه أيضا

وكل من قدر الناس يف . على هذه األقوال على باهبا من املضي املنقضي" كان"فـ . تعاىل إبراهيم وغريه من النبيني
أي كان } أُوُتوُهوََما اْخَتلََف ِفيِه إِالَّ الَِّذيَن {: اآلية مؤمنني قدر يف الكالم فاختلفوا فبعث، ودل على هذا احلذف

وكل من قدرهم كفارا . الناس على دين احلق فاختلفوا فبعث اهللا النبيني، مبشرين من أطاع ومنذرين من عصى
للثبوت، واملراد اإلخبار عن الناس الذين هم اجلنس كله أهنم أمة " كان"وحيتمل أن تكون . كانت بعثة النبيني إليهم

" كان"فال خيتص . احلقائق، لوال من اهللا عليهم، وتفضله بالرسل إليهمواحدة يف خلوهم عن الشرائع، وجهلهم ب
]. ١٥٢، ١٠٠، ٩٦: النساء[} وَكَانَ اللَُّه غَفُوراً َرِحيماً{: على هذا التأويل باملضي فقط، بل معناه معىن قوله

أمة، أي مقصده : مقصدهم واحد، ويقال للواحد" أمة"أممت كذا، أي قصدته، فمعىن : مأخوذة من قوهلم" أمة"و
وكذلك ". حيشر يوم القيامة أمة وحده: "غري مقصد الناس، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قس بن ساعدة

النعمة، ألن الناس ": بالكسر"واألمة . واألمة القامة، كأهنا مقصد سائر البدن. قال يف زيد بن عمرو بن نفيل
كان البشر أمة : "وقرأ أيب بن كعب. ون قصد ما يفعل، عن النحاسإمام، ألن الناس يقصد: وقيل. يقصدون قصدها

  ".كان الناس أمة واحدة فاختلفوا"وقرأ ابن مسعود " واحدة
ومجلتهم مائة وأربعة وعشرون ألفا، والرسل منهم ثالمثائة وثالثة عشر، واملذكورون } فَبََعثَ اللَُّه النَّبِيَِّني{: قوله تعاىل

  م مثانية عشر، وأول الرسل آدم، علىيف القرآن باالسم العل



: نوح، حلديث الشفاعة، فإن الناس يقولون له: وقيل. ما جاء يف حديث أيب ذر، أخرجه اآلجري وأبو حامت البسيت
  .إن شاء اهللا تعاىل" األعراف"إدريس، وسيأيت بيان هذا يف : وقيل. أنت أول الرسل

: وقال الطربي. اسم جنس مبعىن الكتب} وَأَْنَزلَ َمعَُهُم الِْكتَاَب{. على احلالنصب } ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن{: قوله تعاىل
مسند إىل الكتاب يف قول اجلمهور، وهو نصب بإضمار " ليحكم"و. األلف والالم يف الكتاب للعهد، واملراد التوراة

أي ليحكم كل نيب : وقيل]. ٢٩: اجلاثية[} َهذَا ِكتَاُبَنا َيْنِطُق َعلَْيكُْم بِالْحَقِّ{أن، أي ألن حيكم وهو جماز مثل 
على ما مل يسم " ليحكم بني الناس"وقراءة عاصم اجلحدري . بكتابه، وإذا حكم بالكتاب فكأمنا حكم الكتاب

من " ما"عائد على " فيه"املعىن ليحكم اهللا، والضمري يف : وقيل. فاعله، وهي قراءة شاذة، ألنه قد تقدم ذكر الكتاب
. الثانية حيتمل أن يعود على الكتاب، أي وما اختلف يف الكتاب إال الذين أوتوه" فيه"والضمري يف  "فيما: "قوله

يعود على املنزل عليه، وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم، : وقيل. مبعىن أعطوه} أتوه{و . رفع بفعلهم" الذين"موضع 
نصب على املفعول له، أي }بغيا بينهم {.وا علمه أي وما اختلف يف النيب عليه السالم إال الذين أعط. قاله الزجاج

معناه " هدى"و. ويف هذا تنبيه على السفه يف فعلهم، والقبح الذي واقعوه. مل خيتلفوا إال للبغي، وقد تقدم معناه
معىن اآلية أن : وقالت طائفة. أرشد، أي فهدى اهللا أمة حممد إىل احلق بأن بني هلم ما اختلف فيه من كان قبلهم

إن اهللا هدى املؤمنني : وقالت طائفة. مم كذب بعضهم كتاب بعض، فهدى اهللا تعاىل أمة حممد للتصديق جبميعهااأل
: وقال ابن زيد وزيد بن أسلم. إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا: للحق فيما اختلف فيه أهل الكتابني، من قوهلم

ملشرق، ومن يوم اجلمعة فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قبلتهم، فإن اليهود إىل بيت املقدس، والنصارى إىل ا
ومن صيامهم، ومن مجيع ما " هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا اهللا له فلليهود غد وللنصارى بعد غد: "قال

  .اختلفوا فيه
  :وقال ابن زيد

: وقال الفراء. أن جعلوه عبدا هللاواختلفوا يف عيسى فجعلته اليهود لفرية، وجعلته النصارى ربا، فهدى اهللا املؤمنني ب
: قال ابن عطية. وتقديره فهدى اهللا الذين آمنوا للحق ملا اختلفوا فيه: قال -واختاره الطربي  -هو من املقلوب 

ودعاه إىل هذا التقدير خوف أن حيتمل اللفظ أهنم اختلفوا يف احلق فهدى اهللا املؤمنني لبعض ما اختلفوا فيه، وعساه 
نفسه، حنا إىل هذا الطربي يف حكايته عن الفراء، وادعاء القلب على لفظ كتاب اهللا دون ضرورة تدفع غري احلق يف 

يقتضي أهنم أصابوا " فهدى: "إىل ذلك عجز وسوء نظر، وذلك أن الكالم يتخرج على وجهه ووصفه، ألن قوله
وقدم لفظ : ف فيه، قال املهدويجنس ما وقع اخلال" من احلق: "وتبني بقوله" فيه: "احلق ومت املعىن يف قوله

ويف . وليس هذا عندي بقوي: قال ابن عطية. االختالف على لفظ احلق اهتماما، إذ العناية إمنا هي بذكر االختالف
قال . معناه بعلمه: قال الزجاج" بإذنه"و . أي عن اإلسالم" ملا اختلفوا عنه من احلق"قراءة عبداهللا بن مسعود 

عىن بأمره، وإذا أذنت يف الشيء فقد أمرت به، أي فهدى اهللا الذين آمنوا بأن أمرهم مبا وهذا غلط، وامل: النحاس
إن العبد : رد على املعتزلة يف قوهلم} َواللَُّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ{: ويف قوله. جيب أن يستعملوه
  .يستبد هبداية نفسه

نْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا يَأِْتكُْم َمثَلُ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َمسَّْتُهمُ الَْبأَْساُء وَالضَّرَّاءُ أَْم َحِسْبُتمْ أَ{ ٢١٤: اآلية* ٣*
  }َوُزلْزِلُوا َحتَّى َيقُولَ الرَّسُولُ وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه أَال إِنَّ َنْصرَ اللَِّه قَرِيٌب

نزلت هذه : قال قتادة والسدي وأكثر املفسرين. معناه ظننتم" حسبتم" } أَْم َحسِْبُتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ{: ىلقوله تعا
اآلية يف غزوة اخلندق حني أصاب املسلمني ما أصاهبم من اجلهد والشدة، واحلر والربد، وسوء العيش، وأنواع 



نزلت يف حرب أحد، : وقيل]. ١٠: األحزاب[} الْقُلُوُب الَْحَناجَِر َوَبلََغِت{: الشدائد، وكان كما قال اهللا تعاىل
  أَْم َحِسْبُتمْ أَنْ{ –يف آل عمران  -نظريها 

نزلت اآلية تسلية : وقالت فرقة]. ١٤٢: آل عمران[} َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا مِْنكُْم
ارهم وأمواهلم بأيدي املشركني، وآثروا رضا اهللا ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة للمهاجرين حني تركوا دي

" أم"و ". أم حسبتم"لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأسر قوم من األغنياء النفاق، فأنزل اهللا تعاىل تطييبا لقلوهبم 
تطلب " حسبتم"فهام ليبتدأ هبا، و هنا منقطعة، مبعىن بل، وحكى بعض اللغويني أهنا قد جتيء مبثابة ألف االست

أحسبتم دخولكم اجلنة : املفعول الثاين حمذوف: وقيل. تسد مسد املفعولني" أن تدخلوا: "مفعولني، فقال النحاة
. معناه شبه، أي ومل متتحنوا مبثل ما امتحن به من كان قبلكم فتصربوا كما صربوا" مثل"و. مبعىن مل" ملا"و . واقعا

وملا يصبكم مثل الذي أصاب الذين من : يكون مبعىن صفة، وجيوز أن يكون املعىن" مثل"يل أن وحكى النضر بن مش
وجد فيما بني مكة والطائف سبعون نبيا موتى، كان سبب موهتم اجلوع والقمل، : قال وهب. قبلكم، أي من البالء

على ما ] ٣ - ٢ - ١: العنكبوت[} نَّا َوُهْم ال يُفَْتُنونَآمل أََحِسَب النَّاُس أَنْ يُْتَركُوا أَنْ َيقُولُوا آَم{ونظري هذه اآلية 
شدة : والزلزلة". أال إن نصر اهللا قريب: " يأيت، فاستدعاهم تعاىل إىل الصرب، ووعدهم على ذلك بالنصر فقال

فتزلزلت إذا  -بالكسر  -زلزل اهللا األرض زلزلة وزلزاال : التحريك، تكون يف األشخاص ويف األحوال، يقال
وقال . الشدائد: والزالزل. االسم -بالفتح  -والزلزال . خوفوا وحركوا" زلزلوا"ركت واضطربت، فمعىن حت

ومذهب سيبويه . زلزلته فمعناه كررت زهللا من مكانه: أصل الزلزلة من زل الشيء عن مكانه، فإذا قلت: الزجاج
أن النصب " حىت"ومذهب سيبويه يف . لنصببالرفع، والباقون با" حىت يقول " وقرأ نافع . أن زلزل رباعي كدحرج

على أن السري والدخول  -بالنصب  -سرت حىت أدخل املدينة : فيما بعدها من جهتني والرفع من جهتني، تقول
والوجه اآلخر يف النصب يف . مجيعا قد مضيا، أي سرت إىل أن أدخلها، وهذه غاية، وعليه قراءة من قرأ بالنصب

  غري اآلية

والوجهان يف الرفع سرت حىت أدخلها، أي سرت فأدخلها، وقد مضيا مجيعا، . ا، أي كي أدخلهاسرت حىت أدخله
  :وال تعمل حىت ههنا بإضمار أن، ألن بعدها مجلة، كما قال الفرزدق. أي كنت سرت فدخلت

  فيا عجبا حىت كليب تسبين
رسول يقول، أي حىت هذه حاله، ألن فعلى هذا القراءة بالرفع أبني وأصح معىن، أي وزلزلوا حىت ال: قال النحاس

والرسول هنا شعيا يف قول . القول إمنا كان عن الزلزلة غري منقطع منها، والنصب على الغاية ليس فيه هذا املعىن
وروي . مىت نصر اهللا؟: هذا يف كل رسول بعث إىل أمته وأجهد يف ذلك حىت قال: وقال الكليب. مقاتل، وهو اليسع
والوجه اآلخر يف غري اآلية . حممدا صلى اهللا عليه وسلم، وعليه يدل نزول اآلية، واهللا أعلم يعين: عن الضحاك قال

مرض حىت ال يرجونه، أي هو : وحكى سيبويه. سرت حىت أدخلها، على أن يكون السري قد مضى والدخول اآلن
وبالنصب قرأ . يصن وشيبةوبالرفع قرأ جماهد واألعرج وابن حم. اآلن ال يرجى، ومثله سرت حىت أدخلها ال أمنع

وقرأ . وهو االختيار، ألن مجاعة القراء عليه: قال مكي. احلسن وأبو جعفر وابن أيب إسحاق وشبل وغريهم
وأكثر ". وزلزلوا مث زلزلوا ويقول: "ويف مصحف ابن مسعود. بالواو بدل حىت" وزلزلوا ويقول الرسول: "األعمش

من قول الرسول واملؤمنني، أي بلغ اجلهد هبم حىت استبطؤوا النصر، فقال اهللا  املتأولني على أن الكالم إىل آخر اآلية
. ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النصر ال على شك وارتياب. } أَال إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب{: تعاىل



الذين آمنوا مىت نصر اهللا، فيقول حىت يقول : يف الكالم تقدمي وتأخري، والتقدير: وقالت طائفة. والرسول اسم جنس
  أال إن نصر اهللا قريب، فقدم الرسول يف الرتبة ملكانته، مث قدم قول املؤمنني: الرسول

أال إن "وحيتمل أن يكون . وهذا حتكم، ومحل الكالم على وجهه غري متعذر: قال ابن عطية. ألنه املتقدم يف الزمان
  .نفا بعد متام ذكر القولإخبارا من اهللا تعاىل مؤت" نصر اهللا قريب

رفع باالبتداء على قول سيبويه، وعلى قول أيب العباس رفع بفعل، أي مىت يقع نصر } َمَتى َنْصُر اللَِّه{: قوله تعاىل
ال تثنيه العرب وال " قريب"و. أي مكانا قريبا" قريبا"وجيوز يف غري القرآن : قال النحاس". إن "خرب " قريب" و. اهللا

وقال ]. ٥٦: األعراف[} إِنَّ َرْحَمَت اللَِّه قَرِيٌب ِمَن الُْمْحِسنَِني{: ثه يف هذا املعىن، قال اهللا عز وجلجتمعه وال تؤن
  :الشاعر

  له الويل إن أمسى وال أم هاشم
  قريب وال بسباسة بنة يشكرا... 

  .قريبون وأقرباء وقرباء: فالن قريب يل ثنيت ومجعت، فقلت: فإن قلت
 وَاْبنِ ْسأَلوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلْ َما أَْنفَقُْتْم ِمْن َخْيرٍ فَِللَْواِلَدْينِ َواَألقَْربَِني وَالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيَِي{ ٢١٥: اآلية* ٣*

  }السَّبِيلِ َوَما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم
  :فيه أربع مسائل

: إن خففت اهلمزة ألقيت حركتها على السني ففتحها وحذفت اهلمزة فقلت} َكَيْسأَلوَن{: قوله تعاىل -: االوىل 
يا رسول اهللا، إن مايل كثري، فبماذا أتصدق، : ونزلت اآلية يف عمرو بن اجلموح، وكان شيخا كبريا فقال. يسلونك

  .} َيسْأَلوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ{: وعلى من أنفق؟ فنزلت
اخلرب، وهو مبعىن الذي، وحذفت اهلاء " ذا"يف موضع رفع باالبتداء، و" ما"} ا ُيْنِفقُونَمَاذَ{: قوله تعاىل -: الثانية

مبنزلة شيء " ما"مع " ذا"و" ينفقون"يف موضع نصب بـ " ما"لطول االسم، أي ما الذي ينفقونه، وإن شئت كانت 
  ء يف قول الشاعرواحد وال حيتاج إىل ضمري، ومىت كانت امسا مركبا فهي يف موضع نصب، إال ما جا

  سوى أن يقولوا إنين لك عاشق... وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا 
  ".ذا"يف موضع رفع وهو مركب، إذ ال صلة لـ " ماذا"ال تعمل فيه، فـ " عسى"فإن 

إن السائلني هم املؤمنون، واملعىن يسألونك ما هي الوجوه اليت ينفقون فيها، وأين يضعون ما لزم : قيل: -الثالثة 
ووهم املهدوي : قال ابن عطية. نزلت هذه اآلية قبل فرض الزكاة مث نسختها الزكاة املفروضة: قال السدي. إنفاقه

وقال ابن جريج . إن اآلية يف الزكاة املفروضة مث نسخ منها الوالدان: على السدي يف هذا، فنسب إليه أنه قال
نسخ فيها، وهي مبينة ملصارف صدقة التطوع، فواجب هي ندب، والزكاة غري هذا اإلنفاق، فعلى هذا ال : وغريه

. على الرجل الغين أن ينفق على أبويه احملتاجني ما يصلحهما يف قدر حاهلما من حاله، من طعام وكسوة وغري ذلك
ليس : قال مالك، ليس عليه أن يزوج أباه، وعليه أن ينفق على امرأة أبيه، كانت أمه أو أجنبية، وإمنا قال مالك

أن يزوج أباه ألنه رآه يستغين عن التزويج غالبا، ولو احتاج حاجة ماسة لوجب أن يزوجه، ولوال ذلك مل عليه 
فأما ما يتعلق بالعبادات من األموال فليس عليه أن يعطيه ما حيج به أو يغزو، وعليه أن . يوجب عليه أن ينفق عليهما

  .خيرج عنه صدقة الفطر، ألهنا مستحقة بالنفقة واإلسالم
وهو شرط واجلواب " وما تنفقوا" وكذا " أنفقتم" يف موضع نصب بـ " ما"} َما أَْنفَقُْتْم{: قوله تعاىل: -لرابعة ا



وقد مضى القول يف اليتيم واملسكني " فإن اهللا به عليم"شرط، وجوابه } وََما َتفَْعلُوا ِمْن َخيْرٍ{، وكذا } فَِللَْواِلَدْينِ{
وقرأ علي ]. ٣٨: الروم[} فآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل{قوله تعاىل  ونظري هذه اآلية. وابن السبيل

  .بالياء على ذكر الغائب، وظاهر اآلية اخلرب، وهي تتضمن الوعد باجملازاة" يفعلوا"بن أيب طالب 
ْيئاً َوُهَو َخْيٌر لَكُْم َوَعَسى أَنْ ُتِحبُّوا كُِتَب َعلَْيكُمُ الْقَِتالُ َوُهَو كُْرٌه لَكُْم َوَعَسى أَنْ َتكَْرهُوا َش{ ٢١٦: اآلية* ٣*

  }َشْيئاً َوُهَو َشرٌّ لَكُْم َواللَُّه َيْعلَُم َوأَنُْتْم ال َتْعلَُمونَ

  :فيه ثالث مسائل
  :، وقال الشاعر"كتب عليكم القتل"وقرأ قوم . معناه فرض، وقد تقدم مثله} كتب{: قوله تعاىل -: األوىل

  وعلى الغانيات جر الذيول... ينا كتب القتل والقتال عل
واملراد بالقتال قتال األعداء من . هذا هو فرض اجلهاد، بني سبحانه أن هذا مما امتحنوا به وجعل وصلة إىل اجلنة

الكفار، وهذا كان معلوما هلم بقرائن األحوال، ومل يؤذن للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف القتال مدة إقامته مبكة، فلما 
مث أذن له ] ٣٩: احلج[} أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا{: له يف قتال من يقاتله من املشركني فقال تعاىلهاجر أذن 

أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة، فكان : واختلفوا من املراد هبذه اآلية، فقيل. يف قتال املشركني عامة
فرض عني عليهم، فلما استقر الشرع صار على الكفاية، قال عطاء  القتال مع النيب صلى اهللا عليه وسلم

. ال، إمنا كتب على أولئك: أواجب الغزو على الناس يف هذه اآلية؟ فقال: قلت لعطاء: قال ابن جريج. واألوزاعي
كان إذا  أول فرضه إمنا كان على الكفاية دون تعيني، غري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال اجلمهور من األمة

إن اجلهاد فرض على كل مسلم يف عينه أبدا، : وقال سعيد بن املسيب. استنفرهم تعني عليهم النفري لوجوب طاعته
والذي استمر عليه اإلمجاع أن اجلهاد على كل أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن عطية. حكاه املاوردي

ن الباقني، إال أن ينزل العدو بساحة اإلسالم فهو حينئذ فرض فرض كفاية، فإذا قام به من قام من املسلمني سقط ع
. اجلهاد تطوع: وذكر املهدوي وغريه عن الثوري أنه قال. إن شاء اهللا تعاىل" براءة"عني، وسيأيت هذا مبينا يف سورة 

  .ذلك تطوع: وهذه العبارة عندي إمنا هي على سؤال سائل وقد قيم باجلهاد، فقيل له: قال ابن عطية
 -الكره، املشقة والكره : قال ابن عرفة. ابتداء وخرب، وهو كره يف الطباع} َوُهَو كُْرهٌ لَكُْم{: قوله تعاىل -: لثانيةا

  ما أكرهت عليه، هذا هو االختيار، -بالفتح 

كرهت الشيء كرها وكرها وكراهة وكراهية، وأكرهته عليه : وجيوز الضم يف معىن الفتح فيكونان لغتني، يقال
وإمنا كان اجلهاد كرها ألن فيه إخراج املال ومفارقة الوطن واألهل، والتعرض باجلسد للشجاج واجلراح . هاإكرا

وقال عكرمة يف هذه . وقطع األطراف وذهاب النفس، فكانت كراهيتهم لذلك، ال أهنم كرهوا فرض اهللا تعاىل
ل األمر يتضمن مشقة، لكن إذا عرف الثواب هان مسعنا وأطعنا، وهذا ألن امتثا: إهنم كرهوه مث أحبوه وقالوا: اآلية

  .يف جنبه مقاساة املشقات
ومثاله يف الدنيا إزالة ما يؤمل اإلنسان وخياف منه كقطع عضو وقلع ضرس، وفصد وحجامة ابتغاء العافية : قلت 

  .ودوام الصحة، وال نعيم أفضل من احلياة الدائمة يف دار اخللد والكرامة يف مقعد صدق
من اهللا " عسى"و. هي واجبة: وقيل. مبعىن قد، قاله األصم": عسى: "قيل} وََعَسى أَنْ َتكَْرهُوا َشيْئاً{: ىلقوله تعا

من " عسى: "وقال أبو عبيدة]. ٥: التحرمي[} عسى ربه إن طلقكن أن يبدله{: واجبة يف مجيع القرآن إال قوله تعاىل
املشقة وهو خري لكم يف أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون  اهللا إجياب، واملعىن عسى أن تكرهوا ما يف اجلهاد من



وتؤجرون، ومن مات مات شهيدا، وعسى أن حتبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم يف أنكم تغلبون وتذلون 
  .ويذهب أمركم

رار، وهذا صحيح ال غبار عليه، كما اتفق يف بالد األندلس، تركوا اجلهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الف: قلت
ذلك مبا قدمت أيدينا ! وأسر وقتل وسىب واسترق، فإنا هللا وإنا إليه راجعون! فاستوىل العدو على البالد، وأي بالد؟

ال تكرهوا امللمات الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه جناتك، ولرب أم حتبه فيه : وقال احلسن يف معىن اآلية! وكسبته
  :عطبك، وأنشد أبو سعيد الضرير

  جر أمرا ترتضيه... ه رب أمر تتقي
  ...خفي احملبوب منه 
  وبدا املكروه فيه

الَْمْسجِدِ َيسْأَلوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الْحََرامِ ِقَتالٍ ِفيِه قُلْ ِقَتالٌ ِفيِه كَبٌِري َوَصدٌّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوكُفٌْر بِِه َو{ ٢١٧: اآلية
ْنَد اللَِّه َوالْفِْتَنةُ أَكَْبُر ِمَن الْقَْتلِ َوال يََزالُونَ ُيقَاِتلُوَنكُْم َحتَّى َيُردُّوكُْم َعْن ِدينِكُمْ إِِن الْحََرامِ َوإِخَْراُج أَْهِلِه ِمْنُه أَكَْبُر ِع

ِخَرِة َوأُولَِئكَ أَْصحَابُ ا وَاآلاْسَتطَاعُوا َوَمْن َيرَْتِدْد ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُولَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَي
  }النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ

  }غَفُوٌر َرِحيٌمإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا وَالَِّذيَن َهاَجرُوا َوَجاَهُدوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك َيْرُجونَ َرْحَمَت اللَِّه َواللَُّه { ٢١٨اآلية 
وروى جرير بن عبداحلميد وحممد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن . هتقدم القول في} َيسْأَلوَنَك{: قوله تعاىل

ما رأيت قوما خريا من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم، ما سألوه إال عن : "سعيد بن جبري عن ابن عباس قال
يسألونك عن "، " يسألونك عن الشهر احلرام"، " يسألونك عن احمليض: "ثالث عشرة مسألة كلهن يف القرآن

ليس يف احلديث من الثالث عشرة مسألة إال : قال ابن عبدالرب". ، ما كانوا يسألونك إال عما ينفعهم" يتامىال
وروى أبو اليسار عن جندب بن عبداهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن . ثالث

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فبعث عبداهللا بن احلارث أو عبيدة بن احلارث، فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إىل
وال تكرهن أصحابك على : جحش، وكتب له كتابا وأمره أال يقرأ الكتاب حىت يبلغ مكان كذا وكذا، وقال

فرجع رجالن ومضى بقيتهم، : مسعا وطاعة هللا ولرسوله، قال: املسري، فلما بلغ املكان قرأ الكتاب فاسترجع وقال
قتلتم يف الشهر احلرام، فأنزل اهللا : رمي فقتلوه، ومل يدروا أن ذلك اليوم من رجب، فقال املشركونفلقوا ابن احلض

  وروى أن سبب نزوهلا أن. اآلية} َيسْأَلوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامِ{: تعاىل

يه وسلم وذلك يف رجلني من بين كالب لقيا عمرو بن أمية الضمري وهو ال يعلم أهنما كانا عند النيب صلى اهللا عل
والقول بأن نزوهلا يف قصة عبداهللا . قتلهما يف الشهر احلرام، فنزلت اآلية: أول يوم من رجب فقتلهما، فقالت قريش

بن جحش أكثر وأشهر، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثه مع تسعة رهط، وقيل مثانية، يف مجادى اآلخرة قبل بدر 
وملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من : -يف كتاب الدرر له  -ر قال أبو عم. بشهرين، وقيل يف رجب

أقام باملدينة بقية مجادى اآلخرة ورجب، وبعث يف رجب  -وتعرف تلك اخلرجة ببدر األوىل  -طلب كرز بن جابر 
ن حمصن، عبداهللا بن جحش بن رئاب األسدي ومعه مثانية رجال من املهاجرين، وهم أبو حذيفة بن عتبة، وعكاشة ب

وعتبة بن غزوان، وسهيل بن بيضاء الفهري، وسعد بن أيب وقاص، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبداهللا التميمي، 
وكتب لعبداهللا بن جحش كتابا، وأمره أال ينظر فيه حىت يسري يومني مث ينظر فيه فيمضي ملا . وخالد بن بكري الليثي



هم، ففعل عبداهللا بن جحش ما أمره به، فلما فتح الكتاب وقرأه أمره به وال يستكره أحدا من أصحابه، وكان أمري
إذا نظرت يف كتايب هذا فامض حىت تنزل خنلة بني مكة والطائف فترصد هبا قريشا، وتعلم لنا من : "وجد فيه
 مسعا وطاعة، مث أخرب أصحابه بذلك، وبأنه ال يستكره أحدا منهم، وأنه ناهض: فلما قرأ الكتاب قال". أخبارهم

: فقالوا. لوجهه مبن أطاعه، وأنه إن مل يطعه أحد مضى وحده، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره املوت فلريجع
كلنا نرغب فيما ترغب فيه، وما منا أحد إال وهو سامع مطيع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهنضوا معه، 

ل كانا يعتقبانه فتخلفا يف طلبه، ونفذ عبداهللا بن فسلك على احلجاز، وشرد لسعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان مج
 -جحش مع سائرهم لوجهه حىت نزل بنخلة، فمرت هبم عري لقريش حتمل زبيبا وجتارة فيها عمرو بن احلضرمي 

وعثمان بن عبداهللا بن املغرية،  -واسم احلضرمي عبداهللا بن عباد من الصدف، والصدف بطن من حضرموت 
حنن يف : بن املغرية املخزوميان، واحلكم بن كيسان موىل بين املغرية، فتشاور املسلمون وقالوا وأخوه نوفل بن عبداهللا

  وإن: آخر يوم من رجب الشهر احلرام، فإن حنن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر احلرام

مي فقتله، تركناهم الليلة دخلوا احلرم، مث اتفقوا على لقائهم، فرمى واقد بن عبداهللا التميمي عمرو بن احلضر
وأسروا عثمان بن عبداهللا واحلكم بن كيسان، وأفلت نوفل بن عبداهللا، مث قدموا بالعري واألسريين، وقال هلم عبداهللا 

اعزلوا مما غنمنا اخلمس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففعلوا، فكان أول مخس يف اإلسالم، مث نزل : بن جحش
فأقر اهللا ورسوله فعل عبداهللا بن جحش ] ٤١: األنفال[} ْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمسَُهَواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُت{: القرآن

. ورضيه وسنه لألمة إىل يوم القيامة، وهي أول غنيمة غنمت يف اإلسالم، وأول أمري، وعمرو بن احلضرمي أول قتيل
حلرام، فسقط يف أيدي القوم، فأنزل اهللا عز وأنكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل ابن احلضرمي يف الشهر ا

وقبل رسول اهللا صلى . } ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ{: إىل قوله} َيْسأَلوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الْحََرامِ ِقَتالٍ ِفيِه قُلْ ِقَتالٌ ِفيِه{: وجل
حلكم بن كيسان فأسلم وأقام مع اهللا عليه وسلم الفداء يف األسريين، فأما عثمان بن عبداهللا فمات مبكة كافرا، وأما ا

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت استشهد ببئر معونة، ورجع سعد وعتبة إىل املدينة ساملني
إن انطالق سعد بن أيب وقاص وعتبة يف طلب بعريمها كان عن إذن من عبداهللا بن جحش، وإن عمرو بن : وقيل 

إن القوم قد : اهللا عليه وسلم هابوهم، فقال عبداهللا بن جحش احلضرمي وأصحابه ملا رأوا أصحاب رسول اهللا صلى
قوم عمار ال بأس عليكم، : فزعوا منكم، فاحلقوا رأس رجل منكم فليتعرض هلم، فإذا رأوه حملوقا أمنوا وقالوا

واقد وقدت احلرب، وعمرو عمرت احلرب، واحلضرمي : وتفاءلت اليهود وقالوا. وتشاوروا يف قتاهلم، احلديث
ال نفديهما حىت يقدم سعد وعتبة، وإن مل يقدما قتلنامها : وبعث أهل مكة يف فداء أسرييهم، فقال. احلرب حضرت

هبما، فلما قدما فادامها فأما احلكم فأسلم وأقام باملدينة حىت قتل يوم بئر معونة شهيدا، وأما عثمان فرجع إىل مكة 
ب ليدخل اخلندق على املسلمني فوقع يف اخلندق مع فمات هبا كافرا، وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم األحزا

خذوه : "فرسه فتحطما مجيعا فقتله اهللا تعاىل، وطلب املشركون جيفته بالثمن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إسحاق أن  وذكر ابن. } َيسْأَلوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامِ{: فهذا سبب نزول قوله تعاىل" فإنه خبيث اجليفة خبيث الدية

  قتل

وذكر الطربي عن السدي وغريه أن ذلك كان يف . عمرو بن احلضرمي كان يف آخر يوم من رجب، على ما تقدم
آخر يوم من مجادى اآلخرة، واألول أشهر، على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان يف أول ليلة من رجب، 

بن عباد يف رسالته املعروفة باألسدية أن عبداهللا بن  وذكر الصاحب: قال ابن عطية. واملسلمون يظنوهنا من مجادى



  .جحش مسي أمري املؤمنني يف ذلك الوقت لكونه مؤمرا على مجاعة من املؤمنني
. واختلف العلماء يف نسخ هذه اآلية، فاجلمهور على نسخها، وأن قتال املشركني يف األشهر احلرم مباح -: الثانية

وقيل نسخها غزو النيب ]. ٣٦: التوبة[} َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً{نسخها : واختلفوا يف ناسخها، فقال الزهري
نسخها بيعة : وقيل. صلى اهللا عليه وسلم ثقيفا يف الشهر احلرام، وإغزاؤه أبا عامر إىل أوطاس يف الشهر احلرام

ملا بلغه قتل عثمان مبكة وأهنم  الرضوان على القتال يف ذي القعدة، وهذا ضعيف، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وذكر البيهقي عن عروة بن الزبري من . عازمون على حربه بايع حينئذ املسلمني على دفعهم ال على االبتداء بقتاهلم

اآلية، } َيْسأَلوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الْحََرامِ ِقَتالٍ ِفيِه{: فأنزل عز وجل: غري حديث حممد بن إسحاق يف أثر قصة احلضرمي
فحدثهم اهللا يف كتابه أن القتال يف الشهر احلرام حرام كما كان، وأن الذي يستحلون من املؤمنني هو أكرب من : الق

ذلك من صدهم عن سبيل اهللا حني يسجنوهنم ويعذبوهنم وحيبسوهنم أن يهاجروا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
احلج والعمرة والصالة فيه، وإخراجهم أهل املسجد وسلم، وكفرهم باهللا وصدهم املسلمني عن املسجد احلرام يف 

احلرام وهم سكانه من املسلمني، وفتنتهم إياهم عن الدين، فبلغنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عقل ابن احلضرمي 
وكان عطاء ]. ١: التوبة[} بََراَءةٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه{: وحرم الشهر احلرام كما كان حيرمه، حىت أنزل اهللا عز وجل

اآلية حمكمة، وال جيوز القتال يف األشهر احلرم، وحيلف على ذلك، ألن اآليات اليت وردت بعدها عامة يف : يقول
  األزمنة، وهذا

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يقاتل : وروى أبو الزبري عن جابر قال. خاص والعام ال ينسخ اخلاص باتفاق
  .ىيف الشهر احلرام إال أن يغز

بدل عند سيبويه بدل اشتمال، ألن السؤال اشتمل على الشهر وعلى " قتال" "} ِقتَالٌ ِفيِه{: قوله تعاىل -: الثالثة
قال . القتال، أي يسألك الكفار تعجبا من هتك حرمة الشهر، فسؤاهلم عن الشهر إمنا كان ألجل القتال فيه

يسألونك عن القتال يف الشهر احلرام هل جيوز؟ : وقال القتيب. املعىن يسألونك عن القتال يف الشهر احلرام: الزجاج
  :فأبدل قتاال من الشهر، وأنشد سيبويه

  ولكنه بنيان قوم هتدما... فما كان قيس هلكه هلك واحد 
املعىن يسألونك عن الشهر احلرام : وقيل. بغري ألف فيهما" يسألونك عن الشهر احلرام قتل فيه قل قتل: "قرأ عكرمة
هو خمفوض : وقال الفراء. ل فيه، وهكذا قرأ ابن مسعود، فيكون خمفوضا بعن على التكرير، قاله الكسائيوعن قتا

ال جيوز أن يعرب الشيء على اجلوار يف : قال النحاس. هو خمفوض على اجلوار: وقال أبو عبيدة. على نية عن
هذا جحر ضب خرب، : ء شاذ، وهو قوهلمكتاب اهللا وال يف شيء من الكالم، وإمنا اجلوار غلط، وإمنا وقع يف شي

جحرا ضب خربان، وإمنا هذا مبنزلة اإلقواء، وال جيوز أن حيمل : هذان: والدليل على أنه غلط قول العرب يف التثنية
هو خفض : وقال أبو عبيدة: قال ابن عطية. شيء من كتاب اهللا على هذا، وال يكون إال بأفصح اللغات وأصحها

يسألونك : "وقرأ األعرج. وال جيوز إضمار عن، والقول فيه أنه بدل: قال النحاس. ذا خطأعلى اجلوار، وقوله ه
وهو غامض يف العربية، واملعىن فيه يسألونك عن الشهر احلرام : قال النحاس. بالرفع" عن الشهر احلرام قتال فيه

  :يدل على االستفهام، كما قال امرؤ القيس" يسألونك: "أجائز قتال فيه؟ فقوله

  كلمع اليدين يف حيب مكلل... أصاح ترى برقا أريك وميضه 
تدل عليها وإن كانت حرف نداء، كما قال " أصاح"أترى برقا، فحذف ألف االستفهام، ألن األلف اليت يف : واملعىن



  :الشاعر
  تروح من احلي أم تبتكر

  .تدل عليها" أم"أتروح، فحذف األلف ألن : واملعىن
ابتداء وخرب، أي مستنكر، ألن حترمي القتال يف الشهر احلرام كان ثابتا } قُلْ ِقتَالٌ ِفيِه كَبٌِري{: قوله تعاىل -: الرابعة 

والشهر يف اآلية اسم جنس، وكانت العرب قد جعل اهللا هلا الشهر احلرام قواما . يومئذ إذ كان االبتداء من املسلمني
رم، وهي رجب وذو القعدة وذو احلجة واحملرم، ثالثة تعتدل عنده، فكانت ال تسفك دما، وال تغري يف األشهر احل

  .إن شاء اهللا تعاىل" املائدة"وسيأيت هلذا مزيد بيان يف . سرد وواحد فرد
} َوالَْمْسجِِد الَْحَرامِ} { َوَصدٌّ{عطف على } َوكُفٌْر بِِه{ابتداء " } َوَصدٌّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه{: قوله تعاىل -: اخلامسة 

أي أعظم إمثا من " أكرب عند اهللا"، وخرب االبتداء " صد"عطف على " وإخراج أهله منه"} يلِ اللَِّهَسبِ{عطف على 
" وكفر به . "وهو الصحيح، لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف هبا. القتال يف الشهر احلرام، قاله املربد وغريه

أي أعظم عقوبة عند اهللا من القتال " هله منه أكربوإخراج أ. "أي باحلج واملسجد احلرام" وكفر به: "أي باهللا، وقيل
، فيكون الكالم " به"عطف على اهلاء يف " واملسجد". "كبري"عطف على " صد: "وقال الفراء. يف الشهر احلرام

أي باهللا عطف أيضا " وكفر به: "وذلك خطأ، ألن املعىن يسوق إىل أن قوله: قال ابن عطية. نسقا متصال غري منقطع
  ، وجييء من ذلك أن إخراج أهل املسجد منه أكرب من الكفر عند اهللا، وهذا بني"كبري"على 

إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال يف الشهر احلرام، وما تفعلون : ومعىن اآلية على قول اجلمهور. فساده
د منه، كما فعلتم برسول اهللا أنتم من الصد عن سبيل اهللا ملن أراد اإلسالم، ومن كفركم باهللا وإخراجكم أهل املسج

  :وقال عبداهللا بن جحش رضي اهللا عنه. صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه أكرب جرما عند اهللا
  وأعظم منه لو يرى الرشد راشد... تعدون قتال يف احلرام عظيمة 

  وكفر به واهللا راء وشاهد... صدودكم عما يقول حممد 
  هللا يف البيت ساجد لئال يرى... وإخراجكم من مسجد اهللا أهله 

  وأرجف باإلسالم باغ وحاسد... فإنا وإن غريمتونا بقتله 
  بنخلة ملا أوقد احلرب واقد... سقينا من ابن احلضرمي رماحنا 

  ينازعه غل من القد عاند... دما وابن عبداهللا عثمان بيننا 
وبقوله } َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً{: نسوخ بقولهم} قُلْ ِقتَالٌ ِفيِه كَبٌِري{: قوله تعاىل: وقال الزهري وجماهد وغريمها

  .مل ينسخ، وال ينبغي القتال يف األشهر احلرم، وقد تقدم: وقال عطاء]. ٥: التوبة[} فاقتلوا املشركني{ :
ي كفركم أكرب من قتلنا الفتنة هنا الكفر، أ: قال جماهد وغريه} َوالِْفْتَنةُ أَكَْبُر ِمَن الْقَْتلِ{: قوله تعاىل -": السادسة 
معىن الفتنة هنا فتنتهم املسلمني عن دينهم حىت يهلكوا، أي أن ذلك أشد اجتراما من قتلكم : وقال اجلمهور. أولئك

  .يف الشهر احلرام
: قال جماهد. ابتداء خرب من اهللا تعاىل، وحتذير منه للمؤمنني من شر الكفرة} َوال يََزالُونَ{: قوله تعاىل -: السابعة

  .نصب حبىت، ألهنا غاية جمردة" يردوكم"و. يعين كفار قريش
أي بطلت وفسدت، } فَأُولَِئكَ َحبِطَْت { أي يرجع عن اإلسالم إىل الكفر } َوَمْن َيرَْتدِْد{: قوله تعاىل -: الثامنة

من ذلك، فاآلية ومنه احلبط وهو فساد يلحق املواشي يف بطوهنا من كثرة أكلها الكأل فتنتفخ أجوافها، ورمبا متوت 
  .هتديد للمسلمني ليثبتوا على دين اإلسالم



واختلف العلماء يف املرتد هل يستتاب أم ال؟ وهل حيبط عمله بنفس الردة أم ال، إال على املوافاة على : -التاسعة 
  الكفر؟ وهل يورث أم ال؟فهذه ثالث مسائل

. يستتاب شهرا: وقال آخرون. ساعة واحدة: ميستتاب، فإن تاب وإال قتل، وقال بعضه: قالت طائفة: -األوىل 
: وقال احلسن. يستتاب ثالثا، على ما روي عن عمر وعثمان، وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم: وقال آخرون 

يستتاب مائة مرة، وقد روي عنه أنه يقتل دون استتابة، وبه قال الشافعي يف أحد قوليه، وهو أحد قويل طاوس 
يقتل املرتد وال يستتاب، واحتج : ر سحنون أن عبدالعزيز بن أيب سلمة املاجشون كان يقولوذك. وعبيد بن عمري

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بعث أبا موسى إىل اليمن أتبعه معاذ بن جبل فلما : حبديث معاذ وأيب موسى، وفيه
هذا كان يهوديا فأسلم مث راجع : ؟ قالما هذا: انزل، وألقى إليه وسادة، وإذا رجل عنده موثق قال: قدم عليه قال

نعم ال أجلس حىت يقتل، : قال. اجلس: ال أجلس حىت يقتل، قضاء اهللا ورسوله، فقال: قال. دينه دين السوء فتهود
وذكر أبو يوسف عن أىب حنيفة أن املرتد . فأمر به فقتل، خرجه مسلم وغريه -ثالث مرات  -قضاء اهللا ورسوله 

إن أسلم وإال قتل مكانه، إال أن يطلب أن يؤجل، فإن طلب ذلك أجل ثالثة أيام، واملشهور يعرض عليه اإلسالم ف
وتقتل الزنادقة وال : وقال مالك. والزنديق عندهم واملرتد سواء. عنه وعن أصحابه أن املرتد ال يقتل حىت يستتاب

ال : فقال مالك ومجهور الفقهاءواختلفوا فيمن خرج من كفر إىل كفر، ". البقرة"وقد مضى هذا أول . يستتابون
وحكى ابن عبداحلكم عن الشافعي أنه يقتل، لقوله . يتعرض له، ألنه انتقل إىل ما لو كان عليه يف االبتداء ألقر عليه

معىن احلديث من خرج من اإلسالم إىل : وقال مالك. ومل خيص مسلما من كافر" من بدل دينه فاقتلوه: "عليه السالم
واملشهور عن الشافعي . رج من كفر إىل كفر فلم يعن هبذا احلديث، وهو قول مجاعة من الفقهاءالكفر، وأما من خ

  ما ذكره املزين والربيع أن املبدل لدينه من أهل الذمة يلحقه اإلمام

بأرض احلرب وخيرجه من بلده ويستحل ماله مع أموال احلربيني إن غلب على الدار، ألنه إمنا جعل له الذمة على 
: واختلفوا يف املرتدة، فقال مالك واألوزاعي والشافعي والليث بن سعد. الذي كان عليه يف حني عقد العهد الدين

وقال . يصلح للذكر واألنثى" من"و ". من بدل دينه فاقتلوه: "تقتل كما يقتل املرتد سواء، وحجتهم ظاهر احلديث
شربمة، وإليه ذهب ابن علية، وهو قول عطاء ال تقتل املرتدة، وهو قول ابن : الثوري وأبو حنيفة وأصحابه

مث إن ابن " من بدل دينه فاقتلوه: "واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. واحلسن
وهنى صلى اهللا عليه وسلم عن قتل . عباس مل يقتل املرتدة، ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله، وروي عن علي مثله

..." ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث كفر بعد إميان: "واحتج األولون بقوله عليه السالم. بيانالنساء والص
  .فعم كل من كفر بعد إميانه، وهو أصح

إن من ارتد مث عاد إىل اإلسالم مل حيبط عمله وال حجه الذي فرغ منه، بل إن مات على : قال الشافعي -: العاشرة
حتبط بنفس الردة، ويظهر اخلالف يف املسلم إذا حج مث ارتد مث أسلم، فقال : وقال مالك .الردة فحينئذ حتبط أعماله

واستظهر علماؤنا . ال إعادة عليه، ألن عمله باق: وقال الشافعي. يلزمه احلج، ألن األول قد حبط بالردة: مالك
وهو خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد : اقالو]. ٦٥: الزمر[} لَِئْن أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك{: بقوله تعاىل

بل هو خطاب النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال أصحاب الشافعي. أمته، ألنه عليه السالم يستحيل منه الردة شرعا
على طريق التغليظ على األمة، وبيان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم على شرف منزلته لو أشرك حلبط عمله، فكيف 

َيا نَِساَء النَّبِيِّ َمْن يَأِْت ِمْنكُنَّ بِفَاِحَشٍة مَُبيَِّنٍة ُيَضاَعْف لََها الَْعذَابُ {: نه ال يشرك لفضل مرتبته، كما قاللك! أنتم
وذلك لشرف منزلتهن، وإال فال يتصور إتيان منهن صيانة لزوجهن املكرم املعظم، ابن ] ٣٠: األحزاب[} ِضْعفَْينِ



منا ذكر اهللا املوافاة شرطا ههنا ألنه علق عليها اخللود يف النار جزاء، فمن واىف على الكفر إ: وقال علماؤنا. العريب
  خلده اهللا يف النار هبذه اآلية، ومن أشرك حبط عمله باآلية األخرى، فهما آيتان
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

وما خوطب به عليه السالم فهو ألمته حىت يثبت اختصاصه، وما ورد يف . مفيدتان ملعنيني، وحكمني متغايرين
لكان هتكان أحدمها حلرمة الدين، والثاين حلرمة النيب صلى اهللا عليه  أزواجه فإمنا قيل ذلك فيهن ليبني أنه لو تصور

وسلم، ولكل هتك حرمة عقاب، وينزل ذلك منزلة من عصى يف الشهر احلرام أو يف البلد احلرام أو يف املسجد 
  .واهللا أعلم. احلرام، يضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من احلرمات

فقال علي بن أيب طالب واحلسن والشعيب واحلكم والليث وأبو : يف مرياث املرتداختالف العلماء  -: احلادية عشرة
: وقال مالك وربيعة وابن أيب ليلى والشافعي وأبو ثور. مرياث املرتد لورثته من املسلمني: حنيفة وإسحاق بن راهويه

ما اكتسبه املرتد بعد الردة : نيوقال ابن شربمة وأبو يوسف وحممد واألوزاعي يف إحدى الروايت. مرياثه يف بيت املال
ما اكتسبه املرتد يف حال الردة فهو يفء، وما كان مكتسبا يف حالة اإلسالم مث : وقال أبو حنيفة. فهو لورثته املسلمني

  ارتد يرثه
ورثته املسلمون، وأما ابن شربمة وأبو يوسف وحممد فال يفصلون بني األمرين، ومطلق قوله عليه  -: الثانية عشرة

وأمجعوا على أن ورثته من الكفار ال يرثونه، سوى عمر . يدل على بطالن قوهلم" ال وراثة بني أهل ملتني: " سالمال
  .يرثونه: بن عبدالعزيز فإنه قال

للَِّه َواللَُّه غَفُورٌ إنَّ الَِّذيَن آَمُنوا وَالَِّذيَن َهاَجرُوا َوَجاَهُدوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئكَ َيْرُجونَ َرْحَمَت ا{ ٢١٨: اآلية*٣*
  }َرحِيٌم

ملا قتل واقد : قال جندب بن عبداهللا وعروة بن الزبري وغريمها. اآلية} إنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن هَاَجُروا{: قوله تعاىل
لذي بن عبداهللا التميمي عمرو بن احلضرمي يف الشهر احلرام توقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أخذ مخسه ا
وفق يف فرضه له عبداهللا بن جحش ويف األسريين، فعنف املسلمون عبداهللا بن جحش وأصحابه حىت شق ذلك 

عليهم، فتالفاهم اهللا عز وجل هبذه اآلية يف الشهر احلرام وفرج عنهم، وأخرب أن هلم ثواب من هاجر وغزا، 
   كلمث هي باقية يف} إنَّ الَِّذيَن آَمُنوا{: فاإلشارة إليهم يف قوله

إنَّ الَِّذيَن آَمُنوا وَالَِّذيَن {: إن مل يكونوا أصابوا وزرا فليس هلم أجر، فأنزل اهللا: وقيل. من فعل ما ذكره اهللا عز وجل
  .إىل آخر اآلية} َهاَجرُوا

وقد هجره . واهلجر ضد الوصل. واهلجرة معناها االنتقال من موضع إىل موضع، وقصد ترك األول إيثارا للثاين
: ومن قال. والتهاجر التقاطع. واملهاجرة من أرض إىل أرض ترك األوىل للثانية. هجرانا، واالسم اهلجرةهجرا و

املهاجرة االنتقال من البادية إىل احلاضرة فقد أوهم، بسبب أن ذلك كان األغلب يف العرب، وليس أهل مكة 
بذل : واالجتهاد والتجاهد. وجهادا مفاعلة من جهد إذا استخرج اجلهد، جماهدة" وجاهد. "مهاجرين على قوله
وقد " يرجون"وإمنا قال . معناه يطمعون ويستقربون" ويرجون. "األرض الصلبة": بالفتح"واجلهاد . الوسع واجملهود

أحدمها ال يدري : مدحهم ألنه ال يعلم أحد يف هذه الدنيا أنه صائر إىل اجلنة ولو بلغ يف طاعة اهللا كل مبلغ، ألمرين
لئال يتكل على عمله، والرجاء ينعم، والرجاء أبدا معه خوف وال بد، كما أن اخلوف معه  -والثاين . مبا خيتم له



. ما أتيتك إال رجاوة اخلري: رجوت فالنا رجوا ورجاء ورجاوة، يقال: والرجاء من األمل ممدود، يقال. رجاء
  :وترجيته وارجتيته ورجيته وكله مبعىن رجوته، قال بشر خياطب بنته

  إذا ما القارظ العنزي آبا... اخلري وانتظري إيايب  فرجي
َما لَكُْم ال َتْرُجونَ ِللَّهِ {: وقد يكون الرجو والرجاء مبعىن اخلوف، قال اهللا تعاىل. وما يل يف فالن رجية، أي ما أرجو

  :أي ال ختافون عظمة اهللا، قال أبو ذؤيب] ١٣: نوح[} َوقَاراً
  وخالفها يف بيت نوب عوامل.. .إذا لسعته النحل مل يرج لسعها 

والعوام من الناس خيطئون يف . ناحية البئر وحافتاها، وكل ناحية رجا: -مقصور  -والرجا . أي مل خيف ومل يبال
  .يا عظيم الرجا، فيقصرون وال ميدون: قوهلم

َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمْن َنفِْعهَِما  َيسْأَلوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالَْمْيِسرِ قُلْ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري{ ٢١٩: اآلية*٣*
  }َوَيسْأَلوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلِ الَْعفَْو كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُُم اآلياِت لََعلَّكُْم َتتَفَكَُّرونَ

  }ثٌْم كَبٌِري َومََناِفُع ِللنَّاسِ َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمْن َنفِْعهِمَاَيسْأَلوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالْمَْيِسرِ قُلْ ِفيهَِما إِ{: قوله تعاىل*٤*
  :فيه تسع مسائل

وكل . واخلمر مأخوذة من مخر إذا ستر، ومنه مخار املرأة. السائلون هم املؤمنون، كما تقدم} َيسْأَلوَنَك{: قوله تعاىل
ر العقل، أي تغطيه وتستره، ومن ذلك الشجر امللتف فاخلمر ختم" مخروا آنيتكم" شيء غطى شيئا فقد مخره، ومنه 

  :أمخرت األرض كثر مخرها، قال الشاعر: بفتح امليم ألنه يغطي ما حتته ويستره، يقال منه"اخلمر : يقال له
  فقد جاوزمتا مخر الطريق... أال يا زيد والضحاك سريا 

وقال العجاج يصف جيشا ميشي برايات وجيوش  .أي سريا مدلني فقد جاوزمتا الوهدة اليت يستتر هبا الذئب وغريه
  :غري مستخف

  يوجه األرض ويستاق الشجر... يف المع العقبان ال ميشي اخلمر 
فلما كانت اخلمر تستر العقل وتغطيه مسيت . دخل يف غمار الناس ومخارهم، أي هو يف مكان خاف: ومنه قوهلم
ومخر . قد اختمر العجني، أي بلغ إدراكه: كت، كما يقالإمنا مسيت اخلمر مخرا ألهنا تركت حىت أدر: بذلك وقيل

إمنا مسيت اخلمر مخرا ألهنا ختالط العقل، من املخامرة وهي املخالطة، : وقيل. الرأي، أي ترك حىت يتبني فيه الوجه
كت، فاملعاين الثالثة متقاربة، فاخلمر تركت ومخرت حىت أدر. دخلت يف مخار الناس، أي اختلطت هبم: ومنه قوهلم

  .مث خالطت العقل، مث مخرته، واألصل الستر

ماء العنب الذي غلى أو طبخ، وما خامر العقل من غريه فهو يف حكمه، ألن إمجاع العلماء أن القمار كله : واخلمر
وإمنا ذكر امليسر من بينه فجعل كله قياسا على امليسر، وامليسر إمنا كان قمارا يف اجلزر خاصة، فكذلك كل . حرام
  .ان كاخلمر فهو مبنزلتهاما ك

واجلمهور من األمة على أن ما أسكر كثريه من غري مخر العنب فمحرم قليله وكثريه، واحلد يف ذلك  -الثانية 
ما أسكر كثريه من غري مخر : وقال أبو حنيفة والثوري وابن أيب ليلى وابن شربمة ومجاعة من فقهاء الكوفة. واجب

حد دون أن يتعمد الوصول إىل حد السكر فال حد عليه، وهذا ضعيف يرده العنب فهو حالل، وإذا سكر منه أ
  .إن شاء اهللا تعاىل" املائدة والنحل"النظر واخلرب، على ما يأيت بيانه يف 

إن اهللا تعاىل مل يدع شيئا من الكرامة والرب إال أعطاه هذه األمة، ومن كرامته وإحسانه : قال بعض املفسرين -الثالثة 



وهذه اآلية أول . ب عليهم الشرائع دفعة واحدة، ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة، فكذلك حترمي اخلمرأنه مل يوج
إِنََّما يُرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ {: مث قوله] ٤٣: النساء[} ال َتقَْربُوا الصَّالةَ وَأَنُْتْم ُسكَاَرى{: ما نزل يف أمر اخلمر، مث بعده

: املائدة[} وَالْبَْغَضاَء ِفي الَْخْمرِ وَالَْمْيِسرِ َوَيُصدَّكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَعنِ الصَّالِة فََهلْ أَْنُتْم مُْنَتُهونَ ُيوِقَع َبيَْنكُُم الَْعَداَوةَ
على ] ٩٠: املائدة[} إِنََّما الَْخْمُر وَالَْمْيِسُر َواَألْنصَاُب وَاَألْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَملِ الشَّيْطَاِن فَاْجَتنِبُوُه{: مث قوله] ٩١

  ".املائدة"ما يأيت بيانه يف 
كان الرجل يف اجلاهلية خياطر : "قال ابن عباس. قمار العرب باألزالم: امليسر} َوالْمَْيسُِر{: قوله تعاىل -: الرابعة

ن وقال جماهد وحممد بن سريين واحلس. فنزلت اآلية" الرجل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب مباله وأهله
كل : "وابن املسيب وعطاء وقتادة ومعاوية بن صاحل وطاوس وعلي بن أىب طالب رضي اهللا عنه وابن عباس أيضا

شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو امليسر، حىت لعب الصبيان باجلوز والكعاب، إال ما أبيح من الرهان يف اخليل 
  ميسر اللهو،: ر ميسرانامليس: وقال مالك. ، على ما يأيت"والقرعة يف إفراز احلقوق

قال علي . ما يتخاطر الناس عليه: وميسر القمار. وميسر القمار، فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج واملالهي كلها
" يونس"وسيأيت يف . وكل ما قومر به فهو ميسر عند مالك وغريه من العلماء. الشطرنج ميسر العجم: بن أيب طالب

  .هللا تعاىلزيادة بيان هلذا الباب إن شاء ا
. يسر يل كذا إذا وجب فهو ييسر يسرا وميسرا: وامليسر مأخوذ من اليسر، وهو وجوب الشيء لصاحبه، يقال

  :الالعب بالقداح، وقد يسر ييسر، قال الشاعر: والياسر
، اجلزور الذي كانوا يتقامرون عليه، مسي ميسرا ألنه جيزأ أجزاء، فكأنه موضع التجزئة: امليسر: وقال األزهري

وهذا األصل يف الياسر، مث يقال : قال. اجلازر، ألنه جيزئ حلم اجلزور: والياسر. وكل شيء جزأته فقد يسرته
ويسر : ويف الصحاح. ياسرون، ألهنم جازرون إذ كانوا سببا لذلك: للضاربني بالقداح واملتقامرين على اجلزور

  :ثيل الريبوعيقال سحيم بن و. القوم اجلزور أي اجتزروها واقتسموا أعضاءها
  أمل تيأسوا أين ابن فارس زهدم... أقول هلم بالشعب إذ ييسرونين 

واجلمع . ورجل يسر وياسر مبعىن. يسر القوم إذا قامروا: ويقال. كان قد وقع عليه سباء فضرب عليه بالسهام
  :أيسار، قال النابغة

  مثىن األيادي وأكسو اجلفنة األدما... أىن أمتم أيساري وأمنحهم 
  :ال طرفةوق

  :وكان من تطوع بنحرها ممدوحا عندهم، قال الشاعر
  ...وناجية حنرت لقوم صدق 
  وما ناديت أيسار اجلزر

كان من ميسر أهل اجلاهلية : روى مالك يف املوطأ عن داود بن حصني أنه مسع سعيد بن املسيب يقول -: اخلامسة
أصحابه يف اجلنس الواحد، حيوانه بلحمه، وهو عنده بيع اللحم بالشاة والشاتني، وهذا حممول عند مالك ومجهور 

من باب املزابنة والغرر والقمار، ألنه ال يدرى هل يف احليوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر، وبيع اللحم 
باللحم ال جيوز متفاضال، فكان بيع احليوان باللحم كبيع اللحم املغيب يف جلده إذا كانا من جنس واحد، واجلنس 

الواحد عنده اإلبل والبقر والغنم والظباء والوعول وسائر الوحوش، وذوات األربع املأكوالت كلها عنده جنس 



واحد، ال جيوز بيع شيء من حيوان هذا الصنف واجلنس كله بشيء واحد من حلمه بوجه من الوجوه، ألنه عنده 
والطري عنده كله جنس . السمسم، وحنو ذلكمن باب املزابنة، كبيع الزبيب بالعنب والزيتون بالزيت والشريج ب

وقال الشافعي وأصحابه والليث بن . وروي عنه أن اجلراد وحده صنف. واحد، وكذلك احليتان من مسك وغريه
ال جيوز بيع اللحم باحليوان على حال من األحوال من جنس واحد كان أم من جنسني خمتلفني، على عموم : سعد

ن جزورا حنرت على عهد أيب بكر الصديق فقسمت على عشرة أجزاء، فقال أ"وروي عن ابن عباس . احلديث
ولست أعلم أليب بكر يف ذلك خمالفا : قال الشافعي". ال يصلح هذا: أعطوين جزءا منها بشاة، فقال أبو بكر: رجل

عبدالرزاق وذكر ". أنه أجاز بيع الشاة باللحم، وليس بالقوي"قد روي عن ابن عباس : قال أبو عمر. من الصحابة
قال . عن الثوري عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه كره أن يباع حي مبيت، يعين الشاة املذبوحة بالقائمة

إن مل يصح احلديث يف بيع احليوان باللحم فالقياس أنه جائز، وإن صح : قال املزين. وحنن ال نرى به بأسا: سفيان
لكوفيني يف أنه جائز بيع اللحم باحليوان حجج كثرية من جهة القياس ول: قال أبو عمر. بطل القياس واتبع األثر

  واالعتبار، إال أنه إذا صح األثر بطل

وروى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع . القياس والنظر
اهللا عليه وسلم من وجه ثابت، وأحسن أسانيده  وال أعلمه يتصل عن النيب صلى: قال أبو عمر. احليوان باللحم

مرسل سعيد بن املسيب على ما ذكره مالك يف موطئه، وإليه ذهب الشافعي، وأصله أنه ال يقبل املراسيل إال أنه 
فكره بيع أنواع احليوان بأنواع اللحوم على ظاهر . زعم أنه افتقد مراسيل سعيد فوجدها أو أكثرها صحاحا

واحليوان عنده اسم لكل . وال جيوز عنده أن خيص النص بالقياس. نه مل يأت أثر خيصه وال إمجاعاحلديث وعمومه، أل
  .ما يعيش يف الرب واملاء وإن اختلفت أجناسه، كالطعام الذي هو اسم لكل مأكول أو مشروب، فاعلم

اخلمر ما يصدر عن الشارب من املخاصمة إمث } إِثٌْم كَبٌِري{يعين اخلمر وامليسر } قُلْ ِفيهَِما{: قوله تعاىل -: السادسة
واملشامتة وقول الفحش والزور، وزوال العقل الذي يعرف به ما جيب خلالقه، وتعطيل الصلوات والتعوق عن ذكر 

اجتنبوا اخلمر فإهنا أم اخلبائث، إنه كان رجل ممن : روى النسائي عن عثمان رضي اهللا عنه قال. اهللا، إىل غري ذلك
إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها : فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت لهكان قبلكم تعبد 

إين واهللا ما : فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حىت أفضى إىل امرأة وضيئة عندها غالم وباطية مخر، فقالت
فاسقيين من : قال. ل هذا الغالمدعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي، أو تشرب من هذه اخلمر كأسا، أو تقت

زيدوين، فلم يرم حىت وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا اخلمر، فإهنا واهللا ال : قال. هذه اخلمر كأسا، فسقته كأسا
وروي أن . جيتمع اإلميان وإدمان اخلمر، إال ليوشك أن خيرج أحدمها صاحبه، وذكره أبو عمر يف االستيعاب

أين تذهب؟ فأخربهم بأنه يريد حممدا : دينة ليسلم فلقيه بعض املشركني يف الطريق فقالوا لهاألعشى ملا توجه إىل امل
إنه يأمرك : فقالوا. إن خدمة الرب واجبة: ال تصل إليه، فإنه يأمرك بالصالة، فقال: صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا

  :فقال. بإعطاء املال إىل الفقراء

هو فحش وقبيح يف العقل، وقد صرت شيخا فال : فقال. ينهى عن الزىنإنه : فقيل له. اصطناع املعروف واجب
أشرب اخلمر سنة : فرجع، وقال! أما هذا فإين ال أصرب عليه: فقال. إنه ينهى عن شرب اخلمر: فقيل له. أحتاج إليه

ري شرابا وكان قيس بن عاصم املنق. مث أرجع إليه، فلم يصل إىل منزله حىت سقط عن البعري فانكسرت عنقه فمات
هلا يف اجلاهلية مث حرمها على نفسه، وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران، وسب أبويه، ورأى القمر 



  :فتكلم بشيء، وأعطى اخلمار كثريا من ماله، فلما أفاق أخرب بذلك فحرمها على نفسه، وفيها يقول
  خصال تفسد الرجل احلليما... رأيت اخلمر صاحلة وفيها 

  وال أشفى هبا أبدا سقيما...  أشرهبا صحيحا فال واهللا
  وال أدعو هلا أبدا ندميا... وال أعطي هبا مثنا حيايت 

  وجتنيهم هبا األمر العظيما... فإن اخلمر تفضح شاربيها 
وروى ابن األعرايب عن املفضل الضيب أن هذه األبيات أليب حمجن الثقفي قاهلا يف تركه اخلمر، وهو : قال أبو عمر

  :ائل رضي اهللا عنهالق
  تروي عظامي بعد مويت عروقها... إذا مت فادفين إىل جنب كرمة 

  أخاف إذا ما مت أن ال أذوقها... وال تدفنين بالفالة فإنين 
وجلده عمر احلد عليها مرارا، ونفاه إىل جزيرة يف البحر، فلحق بسعد فكتب إليه عمر أن حيبسه فحبسه، وكان 

كان من أمره يف حرب القادسية ما هو معروف حل قيوده وقال ال جنلدك على اخلمر أحد الشجعان البهم، فلما 
قد كنت أشرهبا إذ يقام علي احلد : ويف رواية. وأنا واهللا ال أشرهبا أبدا، فلم يشرهبا بعد ذلك: قال أبو حمجن. أبدا

أخربه من رأى قرب أيب حمجن وذكر اهليثم بن عدي أنه . وأطهر منها، وأما إذ هبرجتين فواهللا ال أشرهبا أبدا
  بأذربيجان،

يف نواحي جرجان، وقد نبتت عليه ثالث أصول كرم وقد طالت وأمثرت، وهي معروشة على قربه، : أو قال
  :فجعلت أتعجب وأذكر قوله: قال" هذا قرب أيب حمجن"ومكتوب على القرب 

  إذا مت فادفين إىل جنب كرمة
ببوله وعذرته، ورمبا ميسح وجهه، حىت رؤي بعضهم ميسح وجهه  مث إن الشارب يصري ضحكة للعقالء، فيلعب

: اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين ورؤي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له: ببوله ويقول
  .أكرمك اهللا

  .وأما القمار فيورث العداوة والبغضاء، ألنه أكل مال الغري بالباطل
أما يف اخلمر فربح التجارة، فإهنم كانوا جيلبوهنا من الشام برخص فيبيعوهنا يف احلجاز } ِللنَّاسِ وََمَناِفُع{: قوله تعاىل

هذا أصح ما قيل يف منفعتها، وقد . بربح، وكانوا ال يرون املماسكة فيها، فيشتري طالب اخلمر اخلمر بالثمن الغايل
الباه، وتسخي البخيل، وتشجع اجلبان، وتصفي  إهنا هتضم الطعام، وتقوي الضعف، وتعني على: قيل يف منافعها

  :وقد قال حسان بن ثابت رضي اهللا عنه. اللون، إىل غري ذلك من اللذة هبا
  وأسدا ما ينهنهنا اللقاء... ونشرهبا فتتركنا ملوكا 
  :وقال آخر. إىل غري ذلك من أفراحها

  رب اخلورنق والسدير... فإذا شربت فإنين 
  الشويهة والبعريرب ... وإذا صحوت فإنين 

ومنفعة امليسر مصري الشيء إىل اإلنسان يف القمار بغري كد وال تعب، فكانوا يشترون اجلزور ويضربون بسهامهم، 
فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم وال يكون عليه من الثمن شيء، ومن بقي سهمه آخر كان عليه مثن اجلزور 

ه التوسعة على احملاويج، فإن من قمر منهم كان ال يأكل من اجلزور منفعت: وقيل. كله وال يكون له من اللحم شيء
  .وكان يفرقه يف احملتاجني



وفيه عالمة " الفذ: "وسهام امليسر أحد عشر سهما، منها سبعة هلا حظوظ وفيها فروض على عدد احلظوظ، وهي
وفيه " الرقيب: "الثالث. نصيبانوفيه عالمتان وله وعليه " التوأم: "الثاين. واحدة له نصيب وعليه نصيب إن خاب

: السادس. والنافس أيضا وله مخس" النافز: "اخلامس. وله أربع" حلس: "الرابع. ثالث عالمات على ما ذكرنا
فذلك مثانية وعشرون فرضا، وأنصباء اجلزور كذلك يف قول . وله سبع" املعلى: "السابع. وله ست" املسبل"

" املنيح"و" املضعف"و" املصدر: "األغفال ال فروض هلا وال أنصباء، وهي وبقي من السهام أربعة، وهي. األصمعي
تزاد هذه الثالثة لتكثر السهام على الذي " الوغد"و" املنيح"و" السفيح: "الباقية األغفال الثالثة: وقيل". السفيح"و

جيعل : وقيل. ع الضرباءويسمى اجمليل املفيض والضارب والضريب واجلم. جييلها فال جيد إىل امليل مع أحد سبيال
خلفه رقيب لئال حيايب أحدا، مث جيثو الضريب على ركبتيه، ويلتحف بثوب وخيرج رأسه ويدخل يده يف الربابة 

وكانت عادة العرب أن تضرب اجلزور هبذه السهام يف الشتوة وضيق الوقت وكلب الربد على الفقراء، . فيخرج
احبها من حقه، وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من مل يفعل ذلك يشترى اجلزور ويضمن األيسار مثنها ويرضي ص

  :قال متمم بن نويرة" الربم"منهم، ويسمونه 
  إذا القشع من برد الشتاء تقعقعا... وال برما هتدي النساء لعرسه 

وأخطأ األصمعي يف قسمة اجلزور، فذكر أهنا على قدر حظوظ : قال ابن عطية. مث تنحر وتقسم على عشرة أقسام
السهام مثانية وعشرون قسما، وليس كذلك، مث يضرب على العشرة فمن فاز سهمه بأن خيرج من الربابة متقدما 

شبيهة بالكنانة جتمع فيها سهام امليسر، ورمبا مسوا مجيع ": بكسر الراء"والربابة . أخذ أنصباءه وأعطاها الفقراء
  :السهام ربابة، قال أبو ذؤيب يصف احلمار وأتنه

  يسر يفيض على القداح ويصدع... بابة وكأنه وكأهنن ر
  :العهد وامليثاق، قال الشاعر: والربابة أيضا

  وقبلك ربتين فضعت ربوب... وكنت امرأ أفضت إليك ربابيت 
ويعيش هبذه السرية فقراء احلي، ومنه . ويف أحيان رمبا تقامروا ألنفسهم مث يغرم الثمن من مل يفز سهمه، كما تقدم

  :قول األعشى
  واجلاعلو القوت على الياسر... ملطعمو الضيف إذا ما شتوا ا

  :ومنه قول اآلخر
  يعود بأرزاق العفاة منيحها... بأيديهم مقرومة ومغالق 

. يف هذا البيت املستمنح، ألهنم كانوا يستعريون السهم الذي قد امَّلس وكثر فوزه، فذلك املنيح املمدوح" املنيح"و
  :غفال فذلك إمنا يوصف بالكر، وإياه أراد األخطل بقولهوأما املنيح الذي هو أحد األ

  كر املنيح وجلن مث جماال... ولقد عطفن على فزارة عطفة 
  :ومن امليسر قول لبيد". واملنيح سهم من سهام امليسر مما ال نصيب له إال أن مينح صاحبه شيئا: "ويف الصحاح

  ا باملصايففواحش ينعى ذكره... إذا يسروا مل يورث اليسر بينهم 
  .فهذا كله نفع امليسر، إال أنه أكل املال بالباطل

أعلم اهللا جل وعز أن اإلمث أكرب من النفع، وأعود بالضرر يف } َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمْن َنفِْعهِمَا{ : قوله تعاىل -: الثامنة
بالثاء املثلثة، وحجتهما أن " كثري"ي وقرأ محزة والكسائ. اآلخرة، فاإلمث الكبري بعد التحرمي، واملنافع قبل التحرمي



بائعها ومبتاعها واملشتراة له وعاصرها واملعصورة له : النيب صلى اهللا عليه وسلم لعن اخلمر ولعن معها عشرة
بالثاء املثلثة " كثري"و. وأيضا فجمع املنافع حيسن معه مجع اآلثام. وساقيها وشارهبا وحاملها واحملمولة له وآكل مثنها

بالباء املوحدة، وحجتهم أن الذنب يف القمار وشرب اخلمر من " كبري"وقرأ باقي القراء ومجهور الناس . كيعطي ذل
وأمجعوا على رفض . بالباء بواحدة" كبري"حجة لـ " أكرب"وأيضا فاتفاقهم على . الكبائر، فوصفه بالكبري أليق

بالثاء مثلثة يف " وإمثهما أكثر" "قل فيهما إمث كثري"بالثاء املثلثة، إال يف مصحف عبداهللا بن مسعود فإن فيه " أكثر"
  .احلرفني
قُلْ إِنََّما َحرََّم رَبَِّي الْفَوَاِحَش مَا {: حرمت اخلمر هبذه اآلية، ألن اهللا تعاىل قد قال: قال قوم من أهل النظر -: التاسعة

ليس هذا : قال ابن عطية. ية أن فيها إمثا فهو حرامفأخرب يف هذه اآل] ٣٣: األعراف[} ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن وَاألِثَْم
  .النظر جبيد، ألن اإلمث الذي فيها هو احلرام، ال هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر

يف هذه اآلية ما دل على حترمي اخلمر ألنه مساه إمثا، وقد حرم اإلمث يف آية أخرى، وهو قوله عز : وقال بعضهم: قلت
اإلمث أراد به اخلمر، بدليل قول : قال بعضهم} يب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمثقل إمنا حرم ر{:وجل 
  :الشاعر

  كذاك اإلمث يذهب بالعقول... شربت اإلمث حىت ضل عقلي 
: ومل يقل} قل فيهما إمث كبري{:وهذا أيضا ليس جبيد، ألن اهللا تعاىل مل يسم اخلمر إمثا يف هذه اآلية، وإمنا قال : قلت
: وقد قال قتادة. وبيت الشعر فيأيت الكالم فيهما هناك مبينا، إن شاء اهللا تعاىل" األعراف"وأما آية . ا إمث كبريقل مه

  إمنا يف هذه

  .وعلى هذا أكثر املفسرين" املائدة"اآلية ذم اخلمر، فأما التحرمي فيعلم بآية أخرى وهي آية 
رِ وَالَْمْيِسرِ قُلْ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ وَإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمْن َنفِْعهَِما َيْسأَلوَنَك َعنِ الَْخْم{ : قوله تعاىل -: االوىل

قراءة اجلمهور " قل العفو"} َوَيسْأَلوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلِ الَْعفَْو كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُُم اآلياِت لََعلَّكُْم َتتَفَكَُّرونَ
. وبالرفع قراءة احلسن وقتادة وابن أيب إسحاق. واختلف فيه عن ابن كثري. وقرأ أبو عمرو وحده بالرفع. صببالن

الذي ينفقون هو العفو، وجاز : مبعىن الذي كان االختيار الرفع، على معىن" ذا"إن جعلت : قال النحاس وغريه
. قل ينفقون العفو، وجاز الرفع: لى معىنشيئا واحدا كان االختيار النصب، ع" ذا"و" ما"وإن جعلت . النصب

أحنوا أم شعرا؟ بالنصب والرفع، على أهنما جيدان حسنان، إال أن التفسري يف اآلية : ماذا تعلمت: وحكى النحويون
  .على النصب

سؤاال عن النفقة } ونََوَيسْأَلوَنَك َماذَا ُيْنِفقُ{: ملا كان السؤال يف اآلية املتقدمة يف قوله تعاىل: قال العلماء -: الثانية
إىل من تصرف، كما بيناه ودل عليه اجلواب، واجلواب خرج على وفق السؤال، كان السؤال الثاين يف هذه اآلية 

} قُلْ َما أَْنفَقُْتْم ِمْن َخْيرٍ فَِللَْواِلَدْينِ{: فإنه ملا نزل -كما تقدم  -عن قدر اإلنفاق، وهو يف شأن عمرو بن اجلموح 
ما سهل وتيسر وفضل، ومل يشق على القلب إخراجه، : والعفو" قل العفو: "كم أنفق؟ فنزل: قال ]٢١٥: البقرة[

  :ومنه قول الشاعر
  وال تنطقي يف سوريت حني أغضب... خذي العفو مين تستدميي موديت 

اآلية، وهو  أنفقوا ما فضل عن حوائجكم، ومل تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة، هذا أوىل ما قيل يف تأويل: فاملعىن
العفو ما فضل : "معىن قول احلسن وقتادة وعطاء والسدي والقرظي حممد بن كعب وابن أيب ليلى وغريهم، قالوا



خري الصدقة ما : " صدقة عن ظهر غىن وكذا قال عليه السالم: ، وحنوه عن ابن عباس وقال جماهد"عن العيال
  ويف حديث" أنفقت عن غىن

بل : وقال مجهور العلماء. هذه الزكاة املفروضة: وقال قيس بن سعد". ظهر غىنخري الصدقة ما كان عن : "آخر
كان الرجل بعد نزول هذه اآلية إذا كان له مال من ذهب : وقال الكليب. هي منسوخة: وقيل. هي نفقات التطوع

يعمل بيده أو فضة أو زرع أو ضرع نظر إىل ما يكفيه وعياله لنفقة سنة أمسكه وتصدق بسائره، وإن كان ممن 
أمسك ما يكفيه وعياله يوما وتصدق بالباقي، حىت نزلت آيه الزكاة املفروضة فنسخت هذه اآلية وكل صدقة أمروا 

  .والظاهر يدل على القول األول. هي حمكمة، ويف املال حق سوى الزكاة: وقال قوم. هبا
} لعلكم تتفكرون{.أي يف أمر النفقة : قال املفضل بن سلمة} كَذَِلكَ ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمُ اآلياِت{ : قوله تعاىل -: الثالثة

يف الكالم تقدمي : وقيل. فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم يف معاش الدنيا وتنفقون الباقي فيما ينفعكم يف العقىب
ها فتزهدون وتأخري، أي كذلك يبني اهللا لكم اآليات يف أمر الدنيا واآلخرة لعلكم تتفكرون يف الدنيا وزواهلا وفنائ

  .فيها، ويف إقبال اآلخرة وبقائها فترغبون فيها
َواللَّهُ  ِفي الدُّْنَيا وَالْآخَِرِة َوَيسْأَلوَنَك َعنِ الْيََتاَمى قُلْ إِْصالحٌ لَُهمْ َخْيٌر َوإِنْ ُتخَاِلطُوُهْم فَإِْخوَاُنكُْم{ ٢٢٠: اآلية*٣*

  }اللَُّه الْعنََتكُمْ إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم َيْعلَُم الْمُفِْسَد ِمَن الُْمْصِلحِ َولَوْ َشاَء
  :فيه مثان مسائل} َحكِيٌم{: إىل قوله} وََيسْأَلوَنَك َعنِ الَْيَتاَمى { : قولة تعاىل
ِتي ِهَي َوال تَقَْربُوا َمالَ الْيَِتيمِ إِالَّ بِالَّ{: ملا أنزل اهللا تعاىل: "روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال -: أالوىل
اآلية، انطلق من كان عنده يتيم ] ١٠: النساء[} إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَْموَالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً{و] ١٥٢: األنعام[} أَْحَسُن

فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له، حىت يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك 
َوَيْسأَلوَنَك َعنِ الْيََتاَمى قُلْ إِْصالحٌ لَُهمْ {: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا تعاىلعليهم، فذكروا ذلك لرسول 

  اآلية، فخلطوا طعامهم بطعامه وشراهبم} َخيٌْر

إن : وقيل. واآلية متصلة مبا قبل، ألنه اقترن بذكر األموال األمر حبفظ أموال اليتامى. ، لفظ أيب داود"بشرابه
  .كانت العرب تتشاءم مبالبسة أموال اليتامى يف مؤاكلتهم، فنزلت هذه اآلية: وقيل.  بن رواحةالسائل عبداهللا

ملا أذن اهللا جل وعز يف خمالطة األيتام مع قصد اإلصالح بالنظر إليهم وفيهم كان ذلك دليال على جواز  -: الثانية
فإذا كفل الرجل . لى اإلطالق هلذه اآليةالتصرف يف مال اليتيم، تصرف الوصي يف البيع والقسمة وغري ذلك، ع

مل يؤثر . اليتيم وحازه وكان يف نظره جاز عليه فعله وإن مل يقدمه وال عليه، ألن اآلية مطلقة والكفالة والية عامة
  .عن أحد من اخللفاء أنه قدم أحدا على يتيم مع وجودهم يف أزمنتهم، وإمنا كانوا يقتصرون على كوهنم عندهم

تواترت اآلثار يف دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة فيه، ويف جواز خلط ماله مباله داللة على جواز  -: الثالثة
. التصرف يف ماله بالبيع والشراء إذا وافق الصالح، وجواز دفعه مضاربة، إىل غري ذلك على ما نذكره مبينا

: وقال غريه. من نفسه أو يشتري هلا واختلف يف عمله هو قراضا، فمنعه أشهب، وقاسه على منعه من أن يبيع هلم
قال . إذا أخذه على جزء من الربح بنسبة قراض مثله فيه أمضي، كشرائه شيئا لليتيم بتعقب فيكون أحسن لليتيم

وله أن ينفق يف عرس اليتيم ما يصلح : قال ابن كنانة. وله أن يبيع له بالدين إن رأى ذلك نظرا: حممد بن عبداحلكم
وكذلك يف ختانه، فإن خشي : قال. صلحته بقدر حاله وحال من يزوج إليه، وبقدر كثرة مالهمن صنيع وطيب، وم

أن يتهم رفع ذلك إىل السلطان فيأمره بالقصد، وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائز، وما فعله على وجه احملاباة 



خرة، ويستأجر له ويؤاجره ممن يعلمه ودل الظاهر على أن ويل اليتيم يعلمه أمر الدنيا واآل. وسوء النظر فال جيوز
إن " النساء"وسيأيت هلذا مزيد بيان يف . وإذا وهب لليتيم شيء فللوصي أن يقبضه ملا فيه من اإلصالح. الصناعات

  .شاء اهللا تعاىل

. بينةحالة ميكنه اإلشهاد عليه، فال يقبل قوله إال ب: وملا ينفقه الوصي والكفيل من مال اليتيم حالتان -: الرابعة
وحالة ال ميكنه اإلشهاد عليه فقوله مقبول بغري بينة، فمهما اشترى من العقار وما جرت العادة بالتوثق فيه مل يقبل 

ولذلك فرق أصحابنا بني أن يكون اليتيم يف دار الوصي ينفق عليه فال يكلف : قال ابن خويز منداد. قوله بغري بينة
أنفقت : عليه اإلشهاد على ما يأكله ويلبسه يف كل وقت، ولكن إذا قالاإلشهاد على نفقته وكسوته، ألنه يتعذر 

نفقة لسنة قبل منه، وبني أن يكون عند أمه أو حاضنته فيدعي الوصي أنه كان ينفق عليه، أو كان يعطي األم أو 
  .اهرة أو مساناةاحلاضنة النفقة والكسوة فال يقبل قوله على األم أو احلاضنة إال ببينة أهنا كانت تقبض ذلك له مش

واختلف العلماء يف الرجل ينكح نفسه من يتيمه، وهل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته؟  -: اخلامسة
والية النكاح بالكفالة واحلضانة أقوى منها بالقرابة، حىت قال يف األعراب الذين يسلمون أوالدهم يف : فقال مالك
. بيانه، إن شاء اهللا تعاىل" النساء"م، فأما إنكاح الكافل واحلاضن لنفسه فيأيت يف إهنم ينكحوهنم إنكاحه: أيام اجملاعة

له أن يشتري مال الطفل اليتيم : يشتري يف مشهور األقوال، وكذلك قال أبو حنيفة: وأما الشراء منه فقال مالك
وز ذلك يف النكاح وال يف ال جي: وقال الشافعي. لنفسه بأكثر من مثن املثل، ألنه إصالح دل عليه ظاهر القرآن

وأبو . من غري أن يذكر فيه الذي جيوز له النظر} إِْصالٌح لَُهْم َخْيٌر{: البيع، ألنه مل يذكر يف اآلية التصرف، بل قال
والشافعي ال يرى يف التزويج إصالحا إال . إذا كان اإلصالح خريا فيجوز تزوجيه وجيوز أن يزوج منه: حنيفة يقول

والشافعي جيوز . وأمحد بن حنبل جيوز للوصي التزويج ألنه إصالح. اجة، وال حاجة قبل البلوغمن جهة دفع احل
وأبو حنيفة جيوز للقاضي تزويج . للجد التزويج مع الوصي، ولألب يف حق ولده الذي ماتت أمه ال حبكم هذه اآلية

ويج إصالحا فظاهر اآلية يقتضي وهذه املذاهب نشأت من هذه اآلية، فإن ثبت كون التز. اليتيم بظاهر القرآن
أي يسألك القوام على اليتامى الكافلون هلم، } وََيْسأَلوَنَك َعنِ الَْيَتاَمى{ : وجيوز أن يكون معىن قوله تعاىل. جوازه

  .وذلك جممل ال يعلم منه عني الكافل والقيم وما يشترط فيه من األوصاف

إذ جوز له الشراء من يتيمه، فاجلواب أن ذلك ال يلزم، وإمنا  يلزم ترك مالك أصله يف التهمة والذرائع: فإن قيل
يكون ذلك ذريعة فيما يؤدى من األفعال احملظورة إىل حمظورة منصوص عليها، وأما ههنا فقد أذن اهللا سبحانه يف 

وكل أمر خموف } ْصِلحِوَاللَُّه َيْعلَُم الُْمفِْسَد ِمَن الُْم{: صورة املخالطة، ووكل احلاضنني يف ذلك إىل أمانتهم بقوله
إنه يتذرع إىل حمظور به فيمنع منه، كما جعل اهللا النساء مؤمتنات : وكل اهللا سبحانه املكلف إىل أمانته ال يقال فيه

على فروجهن، مع عظيم ما يترتب على قوهلن يف ذلك من األحكام، ويرتبط به من احلل واحلرمة واألنساب، وإن 
وكان . } َواللَُّه َيْعلَُم الُْمفِْسَد ِمَن الُْمصِْلحِ{ : سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ وكان طاوس إذا. جاز أن يكذبن

ويف هذا . ابن سريين أحب األشياء إليه يف مال اليتيم أن جيتمع نصحاؤه فينظرون الذي هو خري له، ذكره البخاري
ينبغي للويل أن يشتري مما حتت يده شيئا، ملا  والقول اآلخر أنه ال. داللة على جواز الشراء منه لنفسه، كما ذكرنا

ال : وقال حممد بن عبداحلكم. يلحقه يف ذلك من التهمة إال أن يكون البيع يف ذلك بيع سلطان يف مأل من الناس
  .يشتري من التركة، وال بأس أن يدس من يشتري له منها إذا مل يعلم أنه من قبله

وقال أبو . هذه املخالطة كخلط املثل باملثل كالتمر بالتمر} ِلطُوُهْم فَإِخَْواُنكُْمَوإِنْ ُتَخا{ : قوله تعاىل -: السادسة



خمالطة اليتامى أن يكون ألحدهم املال ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه، وال جيد بدا من خلطه بعياله : عبيد
قد يقع فيه الزيادة والنقصان، فجاءت فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري فيجعله مع نفقة أهله، وهذا 

وهذا عندي أصل ملا يفعله الرفقاء يف األسفار فإهنم يتخارجون : قال أبو عبيد. هذه اآلية الناسخة بالرخصة فيه
النفقات بينهم بالسوية، وقد يتفاوتون يف قلة املطعم وكثرته، وليس كل من قل مطعمه تطيب نفسه بالتفضل على 

ا يف أموال اليتامى واسعا كان يف غريهم أوسع، ولوال ذلك خلفت أن يضيق فيه األمر على رفيقه، فلما كان هذ
  .الناس

:: وقوله تعاىل. خرب ملبتدأ حمذوف، أي فهم إخوانكم، والفاء جواب الشرط} فَإِخَْواُنكُْم{ : قوله تعاىل -: السابعة
أي يعلم املفسد ألموال اليتامى من املصلح هلا، فيجازي كال على حتذير، . } وَاللَُّه َيْعلَُم الْمُفِْسَد ِمَن الُْمْصِلحِ{

  .إصالحه وإفساده
} ولو شاء اهللا ألعنتكم{:روى احلكم عن مقسم عن ابن عباس } َولَْو َشاَء اللَُّه الْعنََتكُْم{: قوله تعاىل -: الثامنة
وقال . ألهلككم، عن الزجاج وأيب عبيدة "ألعنتكم: "وقيل". لو شاء جلعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا: "قال

أي لكلفكم ما يشتد عليكم أداؤه وأمثكم يف : وقيل. لضيق عليكم وشدد، ولكنه مل يشأ إال التسهيل عليكم: القتيب
ويقال للعظم . املشقة، وقد عنت وأعنته غريه: والعنت. خمالطتهم، كما فعل مبن كان قبلكم، ولكنه خفف عنكم

إذا حدث يف قوائمها كسر : وعنتت الدابة تعنت عنتا. قد أعنته، فهو عنت ومعنت: شيء فهاضهاجملبور إذا أصابه 
أصل العنت التشديد، فإذا قالت : وقال ابن األنباري. شاقة املصعد: وأكمة عنوت. بعد جرب ال ميكنها معه جري

. ه، مث نقلت إىل معىن اهلالكفالن يتعنت فالنا ويعنته فمرادها يشدد عليه ويلزمه ما يصعب عليه أداؤ: العرب
  .واألصل ما وصفنا

يتصرف يف ملكه مبا يريد ال حجر عليه، جل وتعاىل } َحكِيٌم{أي ال ميتنع عليه شيء } إِنَّ اللََّه َعزِيٌز{: قوله تعاىل
  .علوا كبريا

ْيٌر ِمْن ُمْشرِكٍَة َولَْو أَْعَجبَْتكُْم َوال تُْنِكحُوا َوال َتْنِكُحوا الُْمْشرِكَاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوَألَمةٌ ُمْؤِمَنةٌ َخ{  ٢٢١: اآلية*٣*
ارِ وَاللَُّه َيْدُعو إِلَى الَْجنَِّة الُْمْشرِِكَني حَتَّى ُيْؤِمُنوا َولََعْبٌد ُمْؤِمٌن خَْيٌر ِمْن ُمْشرٍِك َولَْو أَْعَجَبكُْم أُولَِئكَ َيْدُعونَ إِلَى النَّ

  }يُِّن آيَاِتِه ِللنَّاسِ لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونََوالَْمْغِفَرِة بِإِذْنِِه َوُيَب
  :فيه سبع مسائل} َوال َتْنِكحُوا الُْمْشرِكَاِت حَتَّى ُيْؤِمنَّ َوَألَمةٌ ُمْؤِمَنةٌ خَْيٌر ِمْن ُمْشرِكٍَة َولَْو أَْعَجَبْتكُْم{ : قولة تعاىل

وقرئت يف الشاذ بالضم، كأن املعىن أن املتزوج هلا . ح التاءقراءة اجلمهور بفت} َوال َتْنِكُحوا{: قوله تعاىل -: االوىل 
  .ونكح أصله اجلماع، ويستعمل يف التزوج جتوزا واتساعا، وسيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل. أنكحها من نفسه

وقال . تصحما أذن اهللا سبحانه وتعاىل يف خمالطة األيتام، ويف خمالطة النكاح بني أن مناكحة املشركني ال  -: الثانية
يف مرثد بن أيب مرثد، وامسه كناز بن حصني الغنوي، بعثه رسول : نزلت هذه اآلية يف أيب مرثد الغنوي، وقيل: مقاتل

اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة سرا ليخرج رجال من أصحابه، وكانت له مبكة امرأة حيبها يف اجلاهلية يقال هلا 
حىت أستأذن رسول اهللا صلى : فتزوجين، قال: ما كان يف اجلاهلية، قالت إن اإلسالم حرم: فجاءته، فقال هلا" عناق"

. اهللا عليه وسلم، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستأذنه فنهاه عن التزوج هبا، ألنه كان مسلما وهي مشركة
  .بيانه إن شاء اهللا تعاىل" النور"وسيأيت يف 

مث نسخ " البقرة"حرم اهللا نكاح املشركات يف سورة : فقالت طائفة واختلف العلماء يف تأويل هذه اآلية، -: الثالثة



وروي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال مالك بن ". املائدة"من هذه اجلملة نساء أهل الكتاب، فأحلهن يف سورة 
عموم يف لفظ اآلية ال: وقال قتادة وسعيد بن جبري. أنس وسفيان بن سعيد الثوري، وعبدالرمحن بن عمرو األوزاعي

. ومل يتناول العموم قط الكتابيات" املائدة"كل كافرة، واملراد هبا اخلصوص يف الكتابيات، وبينت اخلصوص آية 
وهذا مذهب . بعض العموم" املائدة"وهذا أحد قويل الشافعي، وعلى القول األول يتناوهلن العموم، مث نسخت آية 

. يهودية والنصرانية وإن كان قد أحله اهللا تعاىل مستثقل مذمومونكاح ال: مالك رمحه اهللا، ذكره ابن حبيب، وقال
هي " املائدة"هي الناسخة، واليت يف " البقرة"ذهب قوم فجعلوا اآلية اليت يف : وقال إسحاق بن إبراهيم احلريب

ه ما ومن احلجة لقائل هذا مما صح سند: قال النحاس. املنسوخة، فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غري كتابية
  حدثنا: حدثنا حممد بن رمح، قال: حدثناه حممد بن ريان، قال

حرم اهللا املشركات : الليث عن نافع أن عبداهللا بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال
قال !. على املؤمنني، وال أعرف شيئا من اإلشراك أعظم من أن تقول املرأة رهبا عيسى، أو عبد من عباد اهللا

وهذا قول خارج عن قول اجلماعة الذين تقوم هبم احلجة، ألنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب : النحاس
ومن التابعني سعيد بن املسيب . من الصحابة والتابعني مجاعة، منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة

وأيضا فيمتنع أن . حاك، وفقهاء األمصار عليهوسعيد بن جبري واحلسن وجماهد وطاوس وعكرمة والشعيب والض
من أول ما نزل باملدينة، " البقرة"ألن " املائدة"ناسخة لآلية اليت يف سورة " البقرة"تكون هذه اآلية من سورة 

وإمنا اآلخر ينسخ األول، وأما حديث ابن عمر فال حجة فيه، ألن ابن عمر رمحه اهللا . من آخر ما نزل" املائدة"و
 متوقفا، فلما مسع اآليتني، يف واحدة التحليل، ويف أخرى التحرمي ومل يبلغه النسخ توقف، ومل يؤخذ عنه كان رجال

وقال ابن عباس يف بعض ما : وذكر ابن عطية. ذكر النسخ وإمنا تؤول عليه، وليس يؤخذ الناسخ واملنسوخ بالتأويل
، فعلى هذا هي "ت، وكل من على غري اإلسالم حرامإن اآلية عامة يف الوثنيات واجملوسيات والكتابيا: "روي عنه

وال أعلم إشراكا أعظم من أن تقول املرأة رهبا : وينظر إىل هذا قول ابن عمر يف املوطأ" املائدة"ناسخة لآلية اليت يف 
ؤمنني نطلق يا أمري امل: وروي عن عمر أنه فرق بني طلحة بن عبيداهللا وحذيفة بن اليمان وبني كتابيتني وقاال. عيسى

وهذا ال يستند : قال ابن عطية. ولكن أفرق بينكما صغرة قمأة! لو جاز طالقكما جلاز نكاحكما: وال تغضب، فقال
: أتزعم أهنا حرام فأخلي سبيلها يا أمري املؤمنني؟ فقال: جيدا، وأسند منه أن عمر أراد التفريق بينهما فقال له حذيفة

وذكر ابن املنذر جواز . وروي عن ابن عباس حنو هذا. وا املومسات منهنال أزعم أهنا حرام، ولكين أخاف أن تعاط
وال : وقال يف آخر كالمه. نكاح الكتابيات عن عمر بن اخلطاب، ومن ذكر من الصحابة والتابعني يف قول النحاس

ر لفظ وأما اآليتان فال تعارض بينهما، فإن ظاه: وقال بعض العلماء. يصح عن أحد من األوائل أنه حرم ذلك
  َما َيَودُّ الَِّذيَن{ : الشرك ال يتناول أهل الكتاب، لقوله تعاىل

لَْم َيكُنِ الَِّذينَ {: ، وقال]١٠٥: البقرة[} كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َوال الُْمْشرِِكَني أَنْ يَُنزَّلَ َعلَْيكُْم ِمْن َخْيرٍ ِمْن َربِّكُْم
ففرق بينهم يف اللفظ، وظاهر العطف يقتضي مغايرة بني املعطوف ] ١: البينة[} لُْمْشرِِكَنيكَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ وَا

} َوالُْمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب{: واملعطوف عليه، وأيضا فاسم الشرك عموم وليس بنص، وقوله تعاىل
أراد : فإن قيل. ض بني احملتمل وبني ما ال حيتملنص، فال تعار} واحملصنات من املؤمنات{ بعد قوله] ٥: املائدة[

َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ {أي أوتوا الكتاب من قبلكم وأسلموا، كقوله } واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{ :بقوله
] ١١٣: آل عمران[} قَاِئَمةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ أُمَّةٌ{: وقوله. اآلية] ١٩٩: آل عمران[} الِْكَتابِ لََمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه



وخالف ما قاله } َوالُْمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلكُْم{: هذا خالف نص اآلية يف قوله: قيل له. اآلية
: ىلفقد قال اهللا تعا: فإن قالوا. اجلمهور، فإنه ال يشكل على أحد جواز التزويج ممن أسلم وصار من أعيان املسلمني

: واجلواب أن ذلك علة لقوله تعاىل. فجعل العلة يف حترمي نكاحهن الدعاء إىل النار} أُولَِئكَ َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ{
ألن املشرك يدعو إىل النار، وهذه العلة مطردة يف مجيع الكفار، فاملسلم خري من " } َوَألَمةٌ ُمْؤِمَنةٌ َخْيٌر ِمْن ُمْشرِكٍَة{

  .هذا بنيالكافر مطلقا، و
ال حيل، وتال قول اهللا : وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا فال حيل، وسئل ابن عباس عن ذلك فقال -: الرابعة
حدثت : قال احملدث. } َصاِغُرونَ{ إىل قوله ] ٢٩: التوبة[} قَاِتلُوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوال بِالَْيْومِ اآلخِرِ{: تعاىل

وكره مالك تزوج احلربيات، لعلة ترك الولد يف دار احلرب، ولتصرفها يف اخلمر . اهيم النخعي فأعجبهبذلك إبر
  .واخلنزير
إخبار بأن املؤمنة اململوكة خري من املشركة، وإن كانت } َوَألَمةٌ ُمْؤِمَنةٌ َخْيٌر ِمْن ُمْشرِكٍَة{: قوله تعاىل -: اخلامسة

ونزلت يف خنساء وليدة . يف احلسن وغري ذلك، هذا قول الطربي وغريه} اَوال تَْنِكُحو{. ذات احلسب واملال
يا خنساء، قد ذكرت يف املأل األعلى مع سوادك ودمامتك، وأنزل : سوداء كانت حلذيفة بن اليمان، فقال هلا حذيفة

  انت له أمة سوداءنزلت يف عبداهللا بن رواحة، ك: وقال السدي. اهللا تعاىل ذكرك يف كتابه، فأعتقها حذيفة وتزوجها

تصوم وتصلي : قال" ما هي يا عبداهللا: "فلطمها يف غضب مث ندم، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، فقال
: فقال ابن رواحة". هذه مؤمنة: " وحتسن الوضوء وتشهد الشهادتني، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نكح أمة، وكانوا يرون أن ينكحوا إىل املشركني، : املسلمني وقالوا ألعتقنها وألتزوجنها، ففعل، فطعن عليه ناس من
  .واهللا أعلم. وكانوا ينكحوهنم رغبة يف أحساهبم، فنزلت هذه اآلية

وقال أشهب . ال جيوز نكاح األمة الكتابية: واختلف العلماء يف نكاح إماء أهل الكتاب، فقال مالك -: السادسة
وقال أبو حنيفة وأصحابه، جيوز نكاح إماء أهل . إنه ال يفرق بينهما: أمة كتابيةيف كتاب حممد، فيمن أسلم وحتته 

احتج أصحاب أيب حنيفة على جواز : درسنا الشيخ أبو بكر الشاشي مبدينة السالم قال: قال ابن العريب. الكتاب
ووجه الدليل من اآلية أن اهللا سبحانه خاير بني  .} َوَألَمةٌ ُمْؤِمَنةٌ َخْيٌر ِمْن ُمْشرِكٍَة{ : نكاح األمة الكتابية بقوله تعاىل

نكاح األمة املؤمنة واملشركة، فلوال أن نكاح األمة املشركة جائز ملا خاير اهللا تعاىل بينهما، ألن املخايرة إمنا هي بني 
ن اهللا سبحانه أل: واجلواب أن املخايرة بني الضدين جتوز لغة وقرآنا. اجلائزين ال بني جائز وممتنع، وال بني متضادين

: وقال عمر يف رسالته أليب موسى]. ٢٤: الفرقان[} أَْصحَاُب الَْجنَِّة َيْوَمِئذٍ َخْيٌر ُمْسَتقَّراً َوأَْحَسُن َمِقيالً{: قال
مل يرد به الرق اململوك وإمنا أراد } َوَألمَةٌ{ : قوله تعاىل: جواب آخر". الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل"

  .آلدمية، واآلدميات واآلدميون بأمجعهم عبيداهللا وإماؤه، قاله القاضي بالبصرة أبو العباس اجلرجاينبه ا
وقال . واختلفوا يف نكاح نساء اجملوس، فمنع مالك والشافعي وأبو حنيفة واألوزاعي وإسحاق من ذلك -: السابعة
قال : وقال ابن القصار. طلقها: عمر قال له وروي أن حذيفة بن اليمان تزوج جموسية، وأن. ال يعجبين: ابن حنبل

وروى ابن وهب عن مالك أن األمة . جيب على أحد القولني أن هلم كتابا أن جتوز مناكحتهم: بعض أصحابنا
  اجملوسية ال جيوز أن توطأ مبلك اليمني، وكذلك الوثنيات وغريهن من الكافرات، وعلى هذا مجاعة العلماء،

: عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار أهنما سئال عن نكاح اإلماء اجملوسيات، فقاال إال ما رواه حيىي بن أيوب
فهذا عندمها على عقد النكاح ال على األمة . } َوال َتْنِكُحوا الُْمْشرِكَاِت{: وتأوال قول اهللا عز وجل. ال بأس بذلك



وهذا قول شاذ، أما : قال النحاس. اليمنياملشتراة، واحتجا بسيب أوطاس، وأن الصحابة نكحوا اإلماء منهن مبلك 
َوال تَْنِكحُوا {: سيب أوطاس فقد جيوز أن يكون اإلماء أسلمن فجاز نكاحهن وأما االحتجاج بقوله تعاىل

فغلط، ألهنم محلوا النكاح على العقد، والنكاح يف اللغة يقع على العقد وعلى الوطء، " حىت يؤمن} الُْمْشرِكَاِت
وقال أبو عمر بن . حرم كل نكاح يقع على املشركات من نكاح ووطء} كحوا املشركاتوال تن{ :فلما قال
إذا شهدت أن ال إله إال اهللا : سألت الزهري عن الرجل يشتري اجملوسية أيطؤها؟ فقال: وقال األوزاعي: عبدالرب
بن شهاب ال حيل له أن قول ا: قال أبو عمر. ال حيل له أن يطأها حىت تسلم: وعن يونس عن ابن شهاب قال. وطئها

دليل على فساد قول من زعم أن سيب أوطاس وطئن  -وهو أعلم الناس باملغازي والسري  -يطأها حىت تسلم هذا 
ال بأس بوطء اجملوسية، وهذا مل يلتفت إليه أحد : روي ذلك عن طائفة منهم عطاء وعمرو بن دينار قاال. ومل يسلمن

وهو ممن مل يكن غزوه وال غزو أهل ناحيته إال الفرس وما  -سن البصري وقد جاء عن احل. من الفقهاء باألمصار
: ما يبني لك كيف كانت السرية يف نسائهم إذا سبني، قال -وراءهم من خراسان، وليس منهم أحد أهل كتاب 

حدثنا : قال حدثنا علي بن عبدالعزيز،: حدثنا إبراهيم بن أمحد بن فراس، قال: أخربنا عبداهللا بن حممد بن أسد، قال
يا أبا سعيد كيف كنتم تصنعون إذا : قال رجل له: حدثنا هشام عن يونس عن احلسن، قال: أبو عبيد، قال
كنا نوجهها إىل القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، مث نأمرها : سبيتموهن؟ قال

: وعلى هذا تأويل مجاعة العلماء يف قول اهللا تعاىل. بها حىت يستربئهاأن تغتسل، وإذا أراد صاحبها أن يصيبها مل يص
أهنن الوثنيات واجملوسيات، ألن اهللا تعاىل قد أحل الكتابيات . } َوال َتْنِكُحوا الُْمْشرِكَاتِ َحتَّى ُيْؤِمنَّ{

  يعين العفائف، ال من شهر زناها من}واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{:بقوله

  .ومنهم من كره نكاحها ووطأها مبلك اليمني ما مل يكن منهن توبة، ملا يف ذلك من إفساد النسب. املسلمات
  }َوال تُْنِكُحوا الُْمْشرِِكَني َحتَّى ُيؤِْمُنوا َولََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمشْرٍِك َولَْو أَْعَجَبكُْم{: قوله تعاىل

  :فيه إحدى عشرة مسألة
وأمجعت األمة على أن املشرك ال يطأ . أي ال تزوجوا املسلمة من املشرك} َوال َتْنِكحُوا{: ه تعاىلقول -: األوىل

  ".تنكحوا"والقراء على ضم التاء من . املؤمنة بوجه، ملا يف ذلك من الغضاضة على اإلسالم
النكاح بويل يف : "حلسنيقال حممد بن علي بن ا. يف هذه اآلية دليل بالنص على أن ال نكاح إال بويل -: الثانية

ال نكاح : "ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال ابن املنذر". وال تنكحوا املشركني"، مث قرأ "كتاب اهللا
ال نكاح إال بويل، روي هذا : وقد اختلف أهل العلم يف النكاح بغري ويل، فقال كثري من أهل العلم" إال بويل

ضي اهللا عنه وعلي بن أيب طالب وابن مسعود وابن عباس وأيب هريرة رضي اهللا احلديث عن عمر بن اخلطاب ر
عنهم، وبه قال سعيد بن املسيب واحلسن البصري وعمر بن عبدالعزيز وجابر بن زيد وسفيان الثوري وابن أيب ليلى 

  .وابن شربمة وابن املبارك والشافعي وعبيداهللا بن احلسن وأمحد وإسحاق وأبو عبيد
" ال نكاح إال بويل: "حجة من قال: قال أبو عمر. قول مالك رضي اهللا عنهم أمجعني وأيب ثور والطربي وهو: قلت

روى هذا احلديث شعبة والثوري عن ". ال نكاح إال بويل: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال
يقبل املراسيل يلزمه قبوله، وأما من ال يقبل  أيب إسحاق عن أيب بردة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال، فمن

وممن وصله إسرائيل وأبو عوانة كالمها عن أيب . املراسيل فيلزمه أيضا، ألن الذين وصلوه من أهل احلفظ والثقة
وإسرائيل ومن تابعه حفاظ، واحلافظ تقبل . إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :الزيادة يعضدها أصول، قال اهللا عز وجلزيادته، وهذه 



وهذه اآلية نزلت يف معقل بن يسار إذ عضل أخته عن ]. ٢٣٢: البقرة[} فَال تَْعُضلُوُهنَّ أَنْ َيْنِكْحَن أَْزوَاَجُهنَّ{ 
  .ولوال أن له حقا يف اإلنكاح ما هني عن العضل. مراجعة زوجها، قاله البخاري

وَأَْنِكحُوا {: وقوله] ٢٥: النساء[} فَاْنِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ{ : الكتاب قوله ومما يدل على هذا أيضا من: قلت 
وسيأيت بيان هذا . فلم خياطب تعاىل بالنكاح غري الرجال، ولو كان إىل النساء لذكرهن] ٣٢: النور[} اَألَياَمى مِْنكُْم

على ما يأيت بيانه يف } إين أريد أن أنكحك{ :لسالموقال تعاىل حكاية عن شعيب يف قصة موسى عليهما ا" النور"يف 
، فقد تعاضد الكتاب والسنة على أن ]٣٤: النساء[} الرَِّجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء{: وقال تعاىل". القصص"سورة 

ول من يف حديث حفصة حني تأميت وعقد عمر عليها النكاح ومل تعقده هي إبطال ق: قال الطربي. ال نكاح إال بويل
إن للمرأة البالغة املالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها، ولو كان ذلك هلا مل يكن رسول اهللا : قال

صلى اهللا عليه وسلم ليدع خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أوىل بنفسها من أبيها، وخطبها إىل من ال ميلك أمرها وال 
أن معىن ذلك أهنا أحق بنفسها يف أنه ال " األمي أحق بنفسها من وليها" :العقد عليها، وفيه بيان قوله عليه السالم

وروى الدارقطين عن . يعقد عليها إال برضاها، ال أهنا أحق بنفسها يف أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليها
ة نفسها فإن الزانية هي ال تزوج املرأة املرأة وال تزوج املرأ: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة قال

وروى أبو داود من حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة . حديث صحيح: قال". اليت تزوج نفسها
فإن  -ثالث مرات  -أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت

وال اعتبار . وهذا احلديث صحيح" روا فالسلطان ويل من ال ويل لهدخل هبا فاملهر هلا مبا أصاب منها فإن تشاج
سألت عنه الزهري فلم يعرفه، ومل يقل هذا أحد عن ابن جريج غري ابن : بقول ابن علية عن ابن جريج أنه قال

ه علية، وقد رواه مجاعة عن الزهري مل يذكروا ذلك، ولو ثبت هذا عن الزهري مل يكن يف ذلك حجة، ألنه قد نقل
  عنه ثقات، منهم سليمان بن موسى وهو ثقة إمام

: وجعفر بن ربيعة، فلو نسيه الزهري مل يضره ذلك، ألن النسيان ال يعصم منه ابن آدم، قال صلى اهللا عليه وسلم
وكان صلى اهللا عليه وسلم ينسى، فمن سواه أحرى أن ينسى، ومن حفظ فهو حجة ". نسي آدم فنسيت ذريته"

روى اخلرب ثقة فال يضره نسيان من نسيه، هذا لو صح ما حكى ابن علية عن ابن جريج، على من نسي، فإذا 
  .فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ومل يعرجوا عليها

على التقاسيم  -وقد أخرج هذا احلديث أبو حامت حممد بن حبان التميمي البسيت يف املسند الصحيح له : قلت
عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن  - سندها، وال ثبوت جرح يف ناقلها واألنواع من غري وجود قطع يف

ال نكاح إال بويل : "سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 قال أبو". وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غري ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ويل من ال ويل له

: إال ثالثة أنفس" وشاهدي عدل: "مل يقل أحد يف خرب ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا: حامت
سويد بن حيىي األموي عن حفص بن غياث وعبداهللا بن عبدالوهاب اجلمحي عن خالد بن احلارث وعبدالرمحن بن 

إذا ثبت هذا اخلرب فقد صرح الكتاب يونس الرقي عن عيسى بن يونس، وال يصح يف الشاهدين غري هذا اخلرب، و
إذا زوجت املرأة نفسها : "وقد كان الزهري والشعيب يقوالن. والسنة بأن ال نكاح إال بويل، فال معىن ملا خالفهما

إذا زوجت املرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك : وكذلك كان أبو حنيفة يقول". كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز
قال ابن . وإن زوجت نفسها غري كفء فالنكاح جائز، ولألولياء أن يفرقوا بينهما. نكاح جائز، وهو قول زفر

وباخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه . وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة، خارج عن قول أكثر أهل العلم: املنذر



ىب أن يسلم والزوج كفء ال جيوز النكاح إال بويل، فإن سلم الويل جاز، وإن أ: وقال أبو يوسف. وسلم نقول
وإمنا يتم النكاح يف قوله حني جييزه القاضي، وهو قول حممد بن احلسن، وقد كان حممد بن احلسن . أجازه القاضي

  وال خالف بني أيب حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن هلا. يأمر القاضي الويل بإجازته، فإن مل يفعل استأنف عقدا: يقول

إذا ولت أمرها رجال فزوجها كفؤا فالنكاح جائز، وليس : "وقال األوزاعي. ازوليها فعقدت النكاح بنفسها ج
ومحل القائلون . ، وهذا حنو مذهب مالك على ما يأيت"للويل أن يفرق بينهما، إال أن تكون عربية تزوجت موىل
الوجوب، كما قال على الكمال ال على " ال نكاح إال بويل: "مبذهب الزهري وأيب حنيفة والشعيب قوله عليه السالم

واستدلوا على هذا ". ال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة"و" ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد: "عليه السالم
 فَال ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما فََعلَْن ِفي{: ، وقوله تعاىل]٢٣٢: البقرة[} فَال َتْعُضلُوُهنَّ أَنْ يَْنِكْحَن أَزَْواَجهُنَّ{: بقوله تعاىل

جاء رجل إىل علي رضي اهللا : ، ومبا روى الدارقطين عن مساك بن حرب قال]٢٣٤: البقرة[} أَْنفُِسهِنَّ بِالَْمْعرُوِف
ينظر فيما صنعت، فإن كانت تزوجت كفؤا أجزنا ذلك : امرأة أنا وليها تزوجت بغري إذين؟ فقال علي: عنه فقال

ويف املوطأ أن عائشة رضي اهللا عنها زوجت بنت . ليكهلا، وإن كانت تزوجت من ليس هلا بكفء جعلنا ذلك إ
وقد رواه ابن جريج عن عبدالرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر عن أبيه . أخيها عبدالرمحن وهو غائب، احلديث

عن عائشة رضى اهللا عنها أهنا أنكحت رجال هو املنذر بن الزبري امرأة من بين أخيها فضربت بينهم بستر، مث 
فالوجه يف حديث مالك أن . ليس على النساء إنكاح: ىت إذا مل يبق إال العقد أمرت رجال فأنكح، مث قالتتكلمت ح

  .عائشة قررت املهر وأحوال النكاح، وتوىل العقد أحد عصبتها، ونسب العقد إىل عائشة ملا كان تقريره إليها
كل من وضع املرأة : لياء، من هم؟ فقال مرةواختلفت الرواية عن مالك يف األو: ذكر ابن خويز منداد -: الثالثة

وقال . يف منصب حسن فهو وليها، سواء كان من العصبة أو من ذوي األرحام أو األجانب أو اإلمام أو الوصي
قال مالك فيما ذكر ابن : وقال أبو عمر. األولياء من العصبة، فمن وضعها منهم يف منصب حسن فهو ويل: مرة

ذا زوجها غري وليها بإذهنا فإن كانت شريفة هلا يف الناس حال كان وليها باخليار يف فسخ إن املرأة إ: القاسم عنه
  النكاح وإقراره، وإن كانت دنيئة كاملعتقة والسوداء والسعاية واملسلمانية، ومن

 ال حال هلا جاز نكاحها، وال خيار لوليها ألن كل واحد كفء هلا، وقد روي عن مالك أن الشريفة والدنيئة ال
وأما تفريق مالك بني املسكينة واليت هلا قدر فغري : يزوجها إال وليها أو السلطان، وهذا القول اختاره ابن املنذر، قال

وإذا ". املسلمون تتكافأ دماؤهم: "جائز، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد سوى بني أحكامهم يف الدماء فقال
ملا أمر اهللا سبحانه بالنكاح جعل : وقال إمساعيل بن إسحاق. حدكانوا يف الدماء سواء فهم يف غري ذلك شيء وا

واملؤمنون يف ] ٧١: التوبة[} وَالُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمَناتُ َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ{: املؤمنني بعضهم أولياء بعض فقال تعاىل
جلماعة املسلمني، ولو جىن جناية  اجلملة هكذا يرث بعضهم بعضا، فلو أن رجال مات وال وارث له لكان مرياثه
وإذا كانت املرأة مبوضع ال سلطان فيه . لعقل عنه املسلمون، مث تكون والية أقرب من والية، وقرابة أقرب من قرابة

وال ويل هلا فإهنا تصري أمرها إىل من يوثق به من جرياهنا، فيزوجها ويكون هو وليها يف هذه احلال، ألن الناس ال بد 
إنه يزوجها من : تزويج، وإمنا يعملون فيه بأحسن ما ميكن، وعلى هذا قال مالك يف املرأة الضعيفة احلالهلم من ال

تسند أمرها إليه، ألهنا ممن تضعف عن السلطان فأشبهت من ال سلطان حبضرهتا، فرجعت يف اجلملة إىل أن املسلمني 
ا أخذت األمر من غري وجهه، وفعلت ما ينكره أولياؤها، فأما إذا صريت أمرها إىل رجل وتركت أولياءها فإهن

احلاكم عليها واملسلمون، فيفسخ ذلك النكاح من غري أن يعلم أن حقيقته حرام، ملا وصفنا من أن املؤمنني بعضهم 



أولياء بعض، وملا يف ذلك من االختالف، ولكن يفسخ لتناول األمر من غري وجهه، وألنه أحوط للفروج 
لدخول وتطاول األمر وولدت األوالد وكان صوابا مل جيز الفسخ، ألن األمور إذا تفاوتت مل ولتحصينها، فإذا وقع ا

يرد منها إال احلرام الذي ال يشك فيه، ويشبه ما فات من ذلك حبكم احلاكم إذا حكم حبكم مل يفسخ إال أن يكون 
بل الدخول وبعده، وال يتوارثان وأما الشافعي وأصحابه فالنكاح عندهم بغري ويل مفسوخ أبدا ق. خطأ ال شك فيه
{ : قال اهللا تعاىل: والويل عندهم من فرائض النكاح، لقيام الدليل عندهم من الكتاب والسنة. إن مات أحدمها

  :اء، وقال خماطبا لألولي]٢٥: النساء[} فَاْنِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ{: كما قال] ٣٢: النور[} َوأَْنِكحُوا اَألَياَمى ِمْنكُْم

ومل يفرقوا بني دنية احلال وبني الشريفة، ". ال نكاح إال بويل: "وقال عليه السالم]. ٢٣٢: البقرة[} فَال تَْعُضلُوُهنَّ{
وسائر األحكام ". املسلمون تتكافأ دماؤهم: "إلمجاع العلماء على أن ال فرق بينهما يف الدماء، لقوله عليه السالم

  . الرفيع والوضيع يف كتاب وال سنةوليس يف شيء من ذلك فرق بني. كذلك
: واختلفوا يف النكاح يقع على غري ويل مث جييزه الويل قبل الدخول، فقال مالك وأصحابه إال عبدامللك -: الرابعة

هذا إذا عقد النكاح غري ويل ومل تعقده املرأة . ذلك جائز، إذا كانت إجازته لذلك بالقرب، وسواء دخل أو مل يدخل
زوجت املرأة نفسها وعقدت عقدة النكاح من غري ويل قريب وال بعيد من املسلمني فإن هذا النكاح بنفسها، فإن 

ال يقر أبدا على حال وإن تطاول وولدت األوالد، ولكنه يلحق الولد إن دخل، ويسقط احلد، وال بد من فسخ 
  .الفسخ فيه بغري طالق: وقال ابن نافع عن مالك. ذلك النكاح على كل حال

أوهلم البنون وإن سفلوا، مث اآلباء، مث : واختلف العلماء يف منازل األولياء وترتيبهم، فكان مالك يقول -: سةاخلام
اإلخوة لألب واألم، مث لألب، مث بنو اإلخوة لألب واألم، مث بنو اإلخوة لألب، مث األجداد لألب وإن علوا، مث 

والوصي . إلخوة وإن سفلوا، مث املوىل مث السلطان أو قاضيهالعمومة على ترتيب اإلخوة، مث بنوهم على ترتيب بين ا
ال : وقال الشافعي. مقدم يف إنكاح األيتام على األولياء، وهو خليفة األب ووكيله، فأشبه حاله لو كان األب حيا

. ألقربوالوالية بعد اجلد لإلخوة، مث ا. والية ألحد مع األب، فإن مات فاجلد، مث أب أب اجلد، ألهنم كلهم آباء
  .مها سواء: وقال يف القدمي. من انفرد بأم كان أوىل بالنكاح، كاملرياث: قال يف اجلديد: وقال املزين

وروى املدنيون عن مالك مثل قول الشافعي، وأن األب أوىل من االبن، وهو أحد قويل أيب حنيفة، حكاه : قلت
أحقهم : وقال أمحد. املشهور من املذهب ما قدمناه، و"اجلد أوىل من اإلخوة: "وروي عن املغرية أنه قال. الباجي

االبن أوىل من األب، كما قاله مالك، : وقال إسحاق. باملرأة أن يزوجها أبوها، مث االبن، مث األخ، مث ابنه، مث العم
  .واختاره ابن املنذر، ألن عمر ابن أم سلمة زوجها بإذهنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".إنكاح االبن أمه"ائي عن أم سلمة وترجم له أخرجه النس: قلت
وكثريا ما يستدل هبذا علماؤنا وليس بشيء، والدليل على ذلك ما ثبت يف الصحاح أن عمر بن أيب سلمة : قلت
يا غالم سم : " كنت غالما يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانت يدي تطيش يف الصحفة، فقال: قال

عمر بن أيب سلمة يكىن أبا حفص، ولد يف : وقال أبو عمر يف كتاب االستيعاب". مما يليكاهللا وكل بيمينك وكل 
  .إنه كان يوم قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن تسع سنني: وقيل. السنة الثانية من اهلجرة بأرض احلبشة

ن أم سلمة ابنا آخر امسه ومن كان سنه هذا ال يصلح أن يكون وليا، ولكن ذكر أبو عمر أن أليب سلمة م: قلت
سلمة، وهو الذي عقد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أمه أم سلمة، وكان سلمة أسن من أخيه عمر بن أيب 

  .سلمة، وال أحفظ له رواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد روى عنه عمر أخوه



اختلف يف : كذا وقع، واألقرب عبارة أن يقال - واختلفوا يف الرجل يزوج املرأة األبعد من األولياء -السادسة 
قال ابن . النكاح جائز: وقال مالك. النكاح باطل: املرأة يزوجها من أوليائها األبعد واألقعد حاضر، فقال الشافعي

إن مل ينكر األقعد شيئا من ذلك وال رده نفذ، وإن أنكره وهي ثيب أو بكر بالغ يتيمة وال وصي هلا فقد : عبدالرب
ال يرد ذلك وينفذ، ألنه نكاح : تلف قول مالك وأصحابه ومجاعة من أهل املدينة يف ذلك، فقال منهم قائلوناخ

إمنا جاءت الرتبة يف األولياء على األفضل : ومن قال هذا منهم ال ينفذ قال. انعقد بإذن ويل من الفخذ والعشرية
د أكثر أصحابه، وإياه اختار إمساعيل بن وهذا حتصيل مذهب مالك عن. واألوىل، وذلك مستحب وليس بواجب

ينظر السلطان يف ذلك ويسأل الويل األقرب على ما ينكره، مث إن رأى إمضاءه أمضاه، وإن : وقيل. إسحاق وأتباعه
له رده وإجازته ما مل يطل مكثها وتلد : وقيل. بل لألقعد رده على كل حال، ألنه حق له: وقيل. رأى أن يرده رده
  .كلها أقاويل أهل املدينة األوالد، وهذه

فلو كان الويل األقرب حمبوسا أو سفيها زوجها من يليه من أوليائها، وعد كامليت منهم، وكذلك إذا  -السابعة 
إذا : وقد قيل. غاب األقرب من أوليائها غيبة بعيدة أو غيبة ال يرجى هلا أوبة سريعة زوجها من يليه من األولياء

  .للذي يليه تزوجيها، ويزوجها احلاكم، واألول قول مالك غاب أقرب أوليائها مل يكن
وإذا كان الوليان قد استويا يف القعدد وغاب أحدمها وفوضت املرأة عقد نكاحها إىل احلاضر مل يكن  -الثامنة 

وإن كانا حاضرين ففوضت أمرها إىل أحدمها مل يزوجها إال بإذن صاحبه، فإن اختلفا نظر . للغائب إن قدم نكرته
  .حلاكم يف ذلك، وأجاز عليها رأي أحسنهما نظرا هلا، رواه ابن وهب عن مالكا

وأما الشهادة على النكاح فليست بركن عند مالك وأصحابه، ويكفي من ذلك شهرته واإلعالن به،  -التاسعة 
النكاح، لو زوج ببينة، وأمرهم أن يكتموا ذلك مل جيز : قال ابن القاسم عن مالك. وخرج عن أن يكون نكاح سر

وروى ابن وهب عن مالك يف . وإن تزوج بغري بينة على غري استسرار جاز، وأشهدا فيما يستقبالن. ألنه نكاح سر
يفرق بينهما بتطليقة وال جيوز النكاح، وهلا صداقها إن كان : الرجل يتزوج املرأة بشهادة رجلني ويستكتمهما قال

اكتما جاز : إذا تزوجها بشاهدين وقال هلما: الشافعي وأصحاهبماوقال أبو حنيفة و. أصاهبا، وال يعاقب الشاهدان
كل نكاح شهد عليه رجالن فقد : وهذا قول حيىي بن حيىي الليثي األندلسي صاحبنا، قال: قال أبو عمر. النكاح

كل نكاح مل : والسر عند الشافعي والكوفيني ومن تابعهم. خرج من حد السر، وأظنه حكاه عن الليث بن سعد
  .د عليه رجالن فصاعدا، ويفسخ على كل حاليشه
ال نكاح إال بشاهدي عدل وويل : "وروى عن ابن عباس أنه قال. قول الشافعي أصح للحديث الذي ذكرناه: قلت
  واحتج مالك. ، وال خمالف له من الصحابة فيما علمته"مرشد

قامت الداللة بأن ذلك ليس من فرائض ملذهبه أن البيوع اليت ذكرها اهللا تعاىل فيها اإلشهاد عند العقد، وقد 
والنكاح الذي مل يذكر اهللا تعاىل فيه األشهاد أحرى بأال يكون اإلشهاد فيه من شروطه وفرائضه، وإمنا . البيوع

واإلشهاد يصلح بعد العقد للتداعي واالختالف فيما ينعقد بني . الغرض اإلعالن والظهور حلفظ األنساب
وقول مالك هذا قول ابن شهاب ". أعلنوا النكاح: "يب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالاملتناكحني، وقد روي عن الن

  .وأكثر أهل املدينة
أي حسبه وماله، } ولو أعجبكم{.أي حسيب } خري من مشرك{أي مملوك } َولََعْبٌد ُمْؤمٌِن{: قوله تعاىل -: العاشرة

قال صلى اهللا عليه . ي والمرأة مؤمنة، كما بيناهولرجل مؤمن، وكذا وألمة مؤمنة، أ: وقيل املعىن. حسب ما تقدم



نْعَم الَْعْبدُ {: وقال تعاىل" ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا: "وقال" كل رجالكم عبيداهللا وكل نسائكم إماء اهللا: "وسلم
ل اخلالف، وهذا أحسن ما محل عليه القول يف هذه اآلية، وبه يرتفع النزاع ويزو]. ٤٤، ٣٠: ص[} إِنَُّه أَوَّاٌب
  .واهللا املوفق
أي إىل األعمال املوجبة للنار، فإن صحبتهم } يدعون إىل النار{ .إشارة للمشركني واملشركات} أُولَِئَك{: قوله تعاىل

ي إىل عمل } ْواهللا يدعو إىل اجلنة واملغفرة{ .ومعاشرهتم توجب االحنطاط يف كثري من هواهم مع تربيتهم النسل
  .بأمره، قاله الزجاج أي} بإذنه{.أهل اجلنة 

وََيسْأَلوَنَك َعنِ الَْمحِيضِ قُلْ ُهَو أَذًى فَاْعتَزِلُوا النَِّساَء ِفي الَْمحِيضِ َوال َتقَْرُبوُهنَّ حَتَّى َيطُْهْرنَ { ٢٢٢: اآلية*٣*
  }بَِني وَُيِحبُّ الُْمَتطَهِّرِيَن فَإِذَا َتطَهَّْرنَ فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمرَكُُم اللَُّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّا

أسيد بن : وقيل -ذكر الطربي عن السدي أن السائل ثابت بن الدحداح } وََيسْأَلوَنَك َعنِ الَْمحِيضِ{ : قوله تعاىل
  وسبب السؤال. حضري وعباد بن بشر، وهو قول األكثرين

ستنوا بسنة بين إسرائيل يف جتنب مؤاكلة احلائض أن العرب يف املدينة وما واالها كانوا قد ا: فيما قال قتادة وغريه
كانوا يتجنبون النساء يف احليض، ويأتوهنن يف أدبارهن مدة زمن : وقال جماهد. ومساكنتها، فنزلت هذه اآلية

أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم مل يؤاكلوها ومل جيامعوهن يف : ويف صحيح مسلم عن أنس. احليض، فنزلت
َوَيْسأَلوَنَك َعنِ {: ل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا تعاىلالبيوت، فسأ

اصنعوا : "إىل آخر اآلية، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} الَْمِحيضِ قُلْ ُهَو أَذًى فَاْعَتزِلُوا النَِّساَء ِفي الَْمِحيضِ
ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إال خالفنا فيه، فجاء : ود، فقالوافبلغ ذلك اليه" كل شيء إال النكاح

يا رسول اهللا، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفال جنامعهن؟ فتغري وجه رسول اهللا : أسيد بن حضري وعباد بن بشر فقاال
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه وسلم، حىت ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لََبنٍ

كانت اليهود واجملوس جتتنب احلائض، : قال علماؤنا. وسلم، فأرسل يف آثارمها فسقامها، فعرفا أن مل جيد عليهما
  .وكانت النصارى جيامعون احليض، فأمر اهللا بالقصد بني هذين

رأة حيضا وحماضا وحميضا، فهي حائض، حاضت امل: احليض وهو مصدر، يقال: احمليض} َعنِ الَْمحِيضِ{: قوله تعاىل
  :وحائضة أيضا، عن الفراء وأنشد

  كحائضة يزىن هبا غري طاهر
اخلرقة : واحليضة أيضا. االسم، واجلمع احليض" بالكسر"واحليضة . املرة الواحدة: واحليضة. ونساء حيض وحوائض
. وكذلك احمليضة، واجلمع احملائض. لقاةليتين كنت حيضة م: قالت عائشة رضي اهللا عنها. اليت تستثفر هبا املرأة

وقال . احمليض عبارة عن الزمان واملكان، وعن احليض نفسه، وأصله يف الزمان واملكان جماز يف احليض: وقيل
  :احمليض اسم للحيض، ومثله قول رؤبة يف العيش: الطربي

  ...إليك أشكو شدة املعيش 
  ومر أعوام نتفن ريشي

حاض السيل وفاض، وحاضت الشجرة أي سالت رطوبتها، ومنه : النفجار، يقالوأصل الكلمة من السيالن وا
احليض أي احلوض، ألن املاء حييض إليه أي يسيل، والعرب تدخل الواو على الياء والياء على الواو، ألهنما من حيز 

: ملاء فيه، يقالاحمليض واحليض اجتماع الدم إىل ذلك املوضع، وبه مسي احلوض الجتماع ا: قال ابن عرفة. واحد



حاضت املرأة وحتيضت، ودرست وعركت، وطمثت، حتيض حيضا وحماضا وحميضا إذا سال الدم منها يف أوقات 
وهلا : ابن العريب. استحيضت، فهي مستحاضة: فإذا سال يف غري أيام معلومة، ومن غري عرق احمليض قلت. معلومة

. دارس: اخلامس. طامس: الرابع. فارك: الثالث. عارك: الثاين. حائض: األول: وهلا مثانية أمساء. مثانية ابن العريب
وقيل يف . يعين حاضت} فََضِحكَْت{: قال جماهد يف قوله تعاىل. طامث: الثامن. ضاحك: السابع. كابر: السادس
  .ىلوسيأيت يف موضعه إن شاء اهللا تعا. يعين حضن] ٣١: يوسف[} فَلَمَّا رَأَْيَنُه أَكَْبْرنَُه{: قوله تعاىل
أمجع العلماء على أن للمرأة ثالثة أحكام يف رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجها، فمن ذلك احليض  -: الثالثة

وقد يتصل وينقطع، فإن . املعروف، ودمه أسود خاثر تعلوه محرة، تترك له الصالة والصوم، ال خالف يف ذلك
يوما، أو رأت الدم يومني والطهر يومني أو يوما فإهنا اتصل فاحلكم ثابت له، وإن انقطع فرأت الدم يوما والطهر 

تترك الصالة يف أيام الدم، وتغتسل عند انقطاعه وتصلي، مث تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر املتخللة هلا، وال 
روى البخاري عن أيب . واحليض خلقة يف النساء، وطبع معتاد معروف منهن. حتتسب هبا طهرا يف عدة وال استرباء

يا : "خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أضحى أو فطر إىل املصلى فمر على النساء فقال: سعيد اخلدري قال
تكثرن اللعن وتكفرن العشري ما  -فقلن ومب يا رسول اهللا؟ قال  -معشر النساء تصدقن فإين أريتكن أكثر أهل النار 

وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول : قلن -حداكن رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إ
فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت : بلى، قال: أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: اهللا؟ قال

  "فذلك من نقصان دينها: بلى يا رسول اهللا، قال: مل تصل ومل تصم؟ قلن

ما بال : سألت عائشة فقلت: الصالة، حلديث معاذة قالتوأمجع العلماء على أن احلائض تقضي الصوم وال تقضي 
كان : قالت. لست حبرورية، ولكين أسأل: أحرورية أنت؟ قلت: احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة؟ قالت

فإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل، . يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة، خرجه مسلم
  .على ما يأيت

إن احليض ال يكون أكثر من مخسة عشر يوما، : واختلف العلماء يف مقدار احليض، فقال فقهاء املدينة -: الرابعة
وجائز أن يكون مخسة عشر يوما فما دون، وما زاد على مخسة عشر يوما ال يكون حيضا وإمنا هو استحاضة، هذا 

يض وال لكثريه إال ما يوجد يف النساء، فكأنه وقد روي عن مالك أنه ال وقت لقليل احل. مذهب مالك وأصحابه
أقل الطهر مخسة عشر يوما، وهو اختيار أكثر : وقال حممد بن سلمة. ترك قوله األول ورجع إىل عادة النساء

البغداديني من املالكيني، وهو قول الشافعي وأيب حنيفة وأصحاهبما والثوري، وهو الصحيح يف الباب، ألن اهللا تعاىل 
ة ذوات األقراء ثالث حيض، وجعل عدة من ال حتيض من كرب أو صغر ثالثة أشهر، فكان كل قرء قد جعل عد

فإذا قل احليض كثر الطهر، وإذا كثر احليض قل الطهر، فلما كان . عوضا من شهر، والشهر جيمع الطهر واحليض
 الشهر الواحد حيض أكثر احليض مخسة عشر يوما وجب أن يكون بإزائه أقل الطهر مخسة عشر يوما ليكمل يف

أقل احليض : وقال الشافعي. وطهر، وهو املتعارف يف األغلب من خلقة النساء وجبلتهن مع دالئل القرآن والسنة
وقال أبو . إن ذلك مردود إىل عرف النساء: وقد روي عنه مثل قول مالك. يوم وليلة، وأكثره مخسة عشر يوما

ما نقص عند هؤالء عن ثالثة أيام فهو : قال ابن عبدالرب. ثره عشرةأقل احليض ثالثة أيام، وأك: حنيفة وأصحابه
  مث على املرأة قضاء صالة تلك. استحاضة، ال مينع من الصالة إال عند أول ظهوره، ألنه ال يعلم مبلغ مدته



وعند احلجازيني ما زاد على مخسة عشر يوما فهو . األوقات، وكذلك ما زاد على عشرة أيام عند الكوفيني
وممن قال أقل . وما كان أقل من يوم وليلة عند الشافعي فهو استحاضة، وهو قول األوزاعي والطربي. تحاضةاس

وعندنا امرأة : قال األوزاعي. احليض يوم وليلة وأكثره مخسة عشر يوما عطاء بن أيب رباح وأبو ثور وأمحد بن حنبل
من أكثر احليض وأقله وأقل الطهر، ويف  -باب حتيض غدوة وتطهر عشية وقد أتينا على ما للعلماء يف هذا ال

فإن كانت بكرا مبتدأة فإهنا جتلس أول ما " املقتبس يف شرح موطأ مالك بن أنس"يف  -االستظهار، واحلجة يف ذلك 
ال تقضي الصالة : وقال مالك. ترى الدم يف قول الشافعي مخسة عشر يوما، مث تغتسل وتعيد صالة أربعة عشر يوما

جتلس : ابن حنبل. جتلس قدر لداهتا، وهذا قول عطاء والثوري وغريمها: علي بن زياد عنه. زوجها وميسك عنها
تدع الصالة عشرا، مث تغتسل وتصلي : أبو حنيفة وأبو يوسف. يوما وليلة، مث تغتسل وتصلي وال يأتيها زوجها

أما اليت هلا أيام معلومة . الدم عنها عشرين يوما، مث تترك الصالة بعد العشرين عشرا، فيكون هذا حاهلا حيت ينقطع
تغتسل إذا انقضت : الشافعي. ما مل جتاوز مخسة عشر يوما: فإهنا تستظهر على أيامها املعلومة بثالثة أيام، عن مالك

  .أيامها بغري استظهار
شهران، وهو قول : دم النفاس عند الوالدة، وله أيضا عند العلماء حد معلوم اختلفوا فيه، فقيل: والثاين من الدماء

والغسل منه كالغسل من . وطهرها عند انقطاعه. وقيل غري ذلك. أربعون يوما، وهو قول الشافعي: وقيل. مالك
وهي وجوب الصالة : ودم احليض والنفاس مينعان أحد عشر شيئا: قال القاضي أبو حممد عبدالوهاب. اجلنابة

واجلماع يف الفرج  -وم القضاء للصوم ونفيه يف الصالة وفائدة الفرق لز -وصحة فعلها وفعل الصوم دون وجوبه 
  .وما دونه والعدة والطالق، والطواف ومس املصحف ودخول املسجد واالعتكاف فيه، ويف قراءة القرآن روايتان

دم ليس بعادة وال طبع منهن وال خلقة، وإمنا هو عرق انقطع، سائله دم أمحر ال انقطاع له إال : والثالث من الدماء
  ند الربء منه، فهذا حكمه أن تكون املرأة منه طاهرة ال مينعهاع

روى . من صالة وال صوم بإمجاع من العلماء واتفاق من اآلثار املرفوعة إذا كان معلوما أنه دم عرق ال دم حيض
اهللا، يا رسول : قالت فاطمة بنت أيب حبيش: مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت

إمنا ذلك عرق وليس باحليضة إذا أقبلت : "أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! إين ال أطهر
ويف هذا احلديث مع صحته وقلة ألفاظه ما ". احليضة فدعي الصالة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
لباب، وهو يرد ما روي عن عقبة بن عامر يفسر لك أحكام احلائض واملستحاضة، وهو أصح ما روي يف هذا ا

وفيه أن . ومكحول أن احلائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صالة، وتستقبل القبلة ذاكرة اهللا عز وجل جالسة
وفيه ما يدل . احلائض ال تصلي، وهو إمجاع من كافة العلماء إال طوائف من اخلوارج يرون على احلائض الصالة

ا غري ذلك الغسل الذي تغتسل من حيضها، ولو لزمها غريه ألمرها به، وفيه رد لقول على أن املستحاضة ال يلزمه
ولقول من رأى عليها أن جتمع بني صاليت النهار بغسل واحد، وصاليت الليل . من رأى ذلك عليها لكل صالة
هر إىل ولقول سعيد بن املسيب من ط. تغتسل من طهر إىل طهر: ولقول من قال. بغسل واحد وتغتسل للصبح

وفيه رد لقول من قال باالستظهار، ألن النيب . طهر، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يأمرها بشيء من ذلك
صلى اهللا عليه وسلم أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي، ومل يأمرها أن تترك 

  .تياط إمنا يكون يف عمل الصالة ال يف تركهاالصالة ثالثة أيام النتظار حيض جييء أو ال جييء، واالح
واألذى كناية . أي هو شيء تتأذى به املرأة وغريها أي برائحة دم احليض} قُلْ ُهَو أَذًى{: قوله تعاىل -: اخلامسة

: البقرة[} ألَذَىال ُتْبِطلُوا َصَدقَاِتكُْم بِالَْمنِّ َوا{ : ويطلق على القول املكروه، ومنه قوله تعاىل. عن القذر على اجلملة



أي دع أذى املنافقني ال ] ٤٨: األحزاب[} وََدْع أَذَاُهْم{: ومنه قوله تعاىل. أي مبا تسمعه من املكروه] ٢٦٤
  :جتازهم إال أن تؤمر فيهم، ويف احلديث

ي الشعر الذي يكون على رأس الصيب حني يولد، حيلق عنه يوم أسبوعه، وه" األذى"يعين بـ " وأميطوا عنه األذى"
أي تنحيته، يعين الشوك واحلجر، وما أشبه ذلك مما " وأدناها إماطة األذى عن الطريق: "ويف حديث اإلميان. العقيقة

  .وسيأيت] ١٠٢: النساء[} َوال ُجَناَح َعلَْيكُْم إِنْ كَانَ بِكُْم أَذًى ِمْن َمطَرٍ{: وقوله تعاىل. يتأذى به املار
كل دم فهو أذى، جيب غسله من : ضة بسيالن دم االستحاضة، فقالوااستدل من منع وطء املستحا -: السادسة

وأما الصالة فرخصة وردت هبا . الثوب والبدن، فال فرق يف املباشرة بني دم احليض واالستحاضة ألنه كله رجس
ن السنة كما يصلى بسلس البول، هذا قول إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار واحلكم بن عيينة وعامر الشعيب واب

ال يأتيها زوجها، وبه قال ابن علية واملغرية بن : واختلف فيه عن احلسن، وهو قول عائشة. سريين والزهري
املستحاضة تصوم : وقال مجهور العلماء. عبدالرمحن، وكان من أعلى أصحاب مالك، وأبو مصعب، وبه كان يفيت

علم على هذا، وإن كان دمها كثريا، رواه عنه أمر أهل الفقه وال: قال مالك. وتصلي وتطوف وتقرأ، ويأتيها زوجها
ال بأس أن : "وعن ابن عباس يف املستحاضة. أحب إيل أال يطأها إال أن يطول ذلك هبا: وكان أمحد يقول. ابن وهب

إمنا ذلك : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال مالك". يصيبها زوجها وإن كان الدم يسيل على عقبيها
ملا حكم اهللا عز وجل : قال ابن عبدالرب! فإذا مل تكن حيضة فما مينعه أن يصيبها وهي تصلي". يضةعرق وليس باحل

يف دم املستحاضة بأنه ال مينع الصالة وتعبد فيه بعبادة غري عبادة احلائض وجب أال حيكم له بشيء من حكم احليض 
  .إال فيما أمجعوا عليه من غسله كسائر الدماء

أي يف زمن احليض، إن محلت احمليض على املصدر، أو يف حمل احليض } تَزِلُوا النَِّساَء ِفي الَْمحِيضِفَاْع{ : قوله تعاىل
وقد اختلف العلماء يف مباشرة احلائض وما يستباح منها، . ومقصود هذا النهي ترك اجملامعة. إن محلته على االسم

  وهذا قول شاذ". فراش زوجته إذا حاضت أنه جيب أن يعتزل الرجل"فروي عن ابن عباس وعبيدة السلماين 

وإن كان عموم اآلية يقتضيه فالسنة الثابتة خبالفه، وقد وقفت على ابن عباس خالته ميمونة . خارج عن قول العلماء
وقال مالك والشافعي واألوزاعي وأبو حنيفة ! أراغب أنت عن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟: وقالت له

ما حيل يل من : له منها ما فوق اإلزار، لقوله عليه السالم للسائل حني سأله: عظيمة من العلماءوأبو يوسف ومجاعة 
: " وقوله عليه السالم لعائشة حني حاضت" لتشد عليها إزارها مث شأنك بأعالها: "-امرأيت وهي حائض؟ فقال 

جيتنب : ض أصحاب الشافعيوقال الثوري وحممد بن احلسن وبع". شدي على نفسك إزارك مث عودي إىل مضجعك
وهو قول داود، وهو الصحيح من . وقد تقدم". اصنعوا كل شيء إال النكاح: "موضع الدم، لقوله عليه السالم

سألت عائشة ما حيل يل من امرأيت وهي حائض : وروى أبو معشر عن إبراهيم عن مسروق قال. قول الشافعي
احلائض وهي متزرة على االحتياط والقطع للذريعة، وألنه لو مباشرة : قال العلماء. كل شيء إال الفرج: فقالت

أباح فخذيها كان ذلك من ذريعة إىل موضع الدم احملرم بإمجاع فأمر بذلك احتياطا، واحملرم نفسه موضع الدم، 
  .فتتفق بذلك معاين اآلثار، وال تضاد، وباهللا التوفيق

يستغفر اهللا وال : اذا عليه، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفةواختلفوا يف الذي يأيت امرأته وهي حائض م -: الثامنة
. يتصدق بنصف دينار: وروي عن حممد بن احلسن. شيء عليه، وهو قول ربيعة وحيىي بن سعيد، وبه قال داود

يتصدق بدينار : "ما أحسن حديث عبداحلميد عن مقسم عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أمحد



. دينار أو نصف دينار، واستحبه الطربي: هكذا الرواية الصحيحة، قال: أخرجه أبو داود وقال". ينارأو نصف د
إن وطئ يف الدم فعليه دينار، : وقالت فرقة من أهل احلديث. فإن مل يفعل فال شيء عليه، وهو قول الشافعي ببغداد

هي حائض تصدق خبمسي دينار، والطرق من وطئ امرأته و: وقال األوزاعي. وإن وطئ يف انقطاعه فنصف دينار
ويف كتاب الترمذي عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . وغريمها" سنن أيب داود والدارقطين"هلذا كله يف 

  ".إذا كان دما أمحر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار: "قال

ة اضطراب هذا احلديث عن ابن عباس، وأن مثله حجة من مل يوجب عليه كفارة إال االستغفار والتوب: قال أبو عمر
ال تقوم به حجة، وأن الذمة على الرباءة، وال جيب أن يثبت فيها شيء ملسكني وال غريه إال بدليل ال مدفع فيه وال 

  .مطعن عليه، وذلك معدوم يف هذه املسألة
إذا قيل ال تقرب : عت الشاشي يف جملس النظر يقولمس: قال ابن العريب} َوال َتقَْرُبوُهنَّ حَتَّى َيطُْهرْنَ{: قوله تعاىل

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن . ال تدن منه: ال تلبس بالفعل، وإن كان بضم الراء كان معناه: كان معناه" بفتح الراء"
وقرأ محزة والكسائي وعاصم يف . بسكون الطاء وضم اهلاء" يطهرن"كثري وابن عامر وعاصم يف رواية حفص عنه 

ويف مصحف ". يتطهرن"ويف مصحف أيب وعبداهللا . بتشديد الطاء واهلاء وفتحهما" يطهرن"يب بكر واملفضل رواية أ
: ورجح الطربي قراءة تشديد الطاء، وقال. }وال تقربوا النساء يف حميضهن واعتزلوهن حىت يتطهرن{أنس بن مالك 

: قال. امرأته بعد انقطاع الدم حىت تطهرهي مبعىن يغتسلن، إلمجاع اجلميع على أن حراما على الرجل أن يقرب 
هو : وقال قوم. هو وضوء كوضوء الصالة: وقال قوم. هو االغتسال باملاء: وإمنا اخلالف يف الطهر ما هو، فقال قوم

غسل الفرج، وذلك حيلها لزوجها وإن مل تغتسل من احليضة، ورجح أبو علي الفارسي قراءة ختفيف الطاء، إذ هو 
  .وهو ثالثي ثالثي مضاد لطمث

وهذا حتكم ال وجه له، وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها . مل جيز حىت تغتسل أو يدخل عليها وقت الصالة
عليها الرجعة ما مل تغتسل من احليضة الثالثة، فعلى قياس قوهلم هذا ال جيب : حبكم احلبس يف العدة وقالوا لزوجها

انقطاع : أحدمها: ودليلنا أن اهللا سبحانه علق احلكم فيها على شرطني .أن توطأ حىت تغتسل، مع موافقة أهل املدينة
أي يفعلن الغسل } فَإِذَا َتطَهَّْرنَ{: االغتسال باملاء، وهو قوله تعاىل: والثاين. } َحتَّى َيطُْهرْنَ{: الدم، وهو قوله تعاىل

اآلية، فعلق احلكم وهو جواز ] ٦: النساء[} لَغُوا النِّكَاَحوَاْبَتلُوا الَْيَتاَمى َحتَّى إِذَا َب{: باملاء، وهذا مثل قوله تعاىل
فَال {: إيناس الرشد، وكذلك قوله تعاىل يف املطلقة: والثاين. بلوغ املكلف النكاح: أحدمها: دفع املال على شرطني

راط العسيلة، فوقف التحليل على مث جاءت السنة باشت] ٢٣٠: البقرة[} َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح زَْوجاً غَْيرَُه
إن معىن اآلية، الغاية يف الشرط هو : احتج أبو حنيفة فقال. األمرين مجيعا، وهو انعقاد النكاح ووجود الوطء

مشددا بعينه، ولكنه مجع بني " يطهرن: "خمففا هو مبعىن قوله" حىت يطهرن: "املذكور يف الغاية قبلها، فيكون قوله
قال ]. ١٠٨: التوبة[} ِفيِه رَِجالٌ ُيِحبُّونَ أَنْ َيَتطَهَُّروا وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَن{: ا قال تعاىلاللغتني يف اآلية، كم

  :الكميت
  وال غيبا فيها إذا الناس غيب... وما كانت األنصار فيها أذلة 

معىن، فنحمل املخففة على ما  وحنن حنمل كل واحدة منهما على. وأيضا فإن القراءتني كاآليتني فيجب أن يعمل هبما
وحنمل القراءة األخرى على ما إذا : إذا انقطع دمها لألقل، فإنا ال جنوز وطأها حىت تغتسل، ألنه ال يؤمن عوده

أن ذلك : وهذا أقوى ما هلم، فاجلواب عن األول: قال ابن العريب. انقطع دمها لألكثر فيجوز وطؤها وإن مل تغتسل



ال ألسن البلغاء، فإن ذلك يقتضي التكرار يف التعداد، وإذا أمكن محل اللفظ على فائدة ليس من كالم الفصحاء، و
أن كل واحدة منهما حممولة : وعن الثاين! جمردة مل حيمل على التكرار يف كالم الناس، فكيف يف كالم العليم احلكيم

يض قبل أن تغتسل يف الرجعة، وهم ال على معىن دون معىن األخرى، فيلزمهم إذا انقطع الدم أال حيكم هلا حبكم احل
  يقولون ذلك كما بيناه، فهي إذا

وأيضا فإن ما قالوه يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم لألكثر وما قلناه . حائض، واحلائض ال جيوز وطؤها اتفاقا
ر، كما قال علي يقتضي احلظر، وإذا تعارض ما يقتضي احلظر وما يقتضي اإلباحة ويغلب باعثامها غلب باعث احلظ

  .واهللا أعلم. وعثمان يف اجلمع بني األختني مبلك اليمني، أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، والتحرمي أوىل
نعم، ليحل للزوج : واختلف علماؤنا يف الكتابية هل جترب على االغتسال أم ال، فقال مالك يف رواية ابن القاسم

وروى . يقول باملاء، ومل خيص مسلمة من غريها} َحتَّى يَطُْهْرنَ فَإِذَا َتطَهَّرْنََوال َتقَْرُبوُهنَّ {: وطؤها، قال اهللا تعاىل
َوال َيِحلُّ لَُهنَّ أَنْ {: أشهب عن مالك أهنا ال جترب على االغتسال من احمليض، ألهنا غري معتقدة لذلك، لقوله تعاىل

وهو احليض واحلمل، وإمنا ] ٢٢٨: البقرة[} ْؤِمنَّ بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرَِيكُْتْمَن َما َخلََق اللَُّه ِفي أَْرَحاِمهِنَّ إِنْ كُنَّ ُي
وهبذا كان يقول حممود بن ] ٢٥٦: البقرة[} ال إِكَْراَه ِفي الدِّينِ{: خاطب اهللا عز وجل بذلك املؤمنات، وقال

  .عبداحلكم
نقض شعرها يف ذلك، ملا رواه مسلم وصفة غسل احلائض صفة غسلها من اجلنابة، وليس عليها  -: الثانية عشرة

ال إمنا يكفيك أن حتثي : "يا رسول اهللا، إين أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل اجلنابة؟ قال: عن أم سلمة قالت قلت
زاد أبو " ال: "أفأنقضه للحيضة واجلنابة؟ فقال: ويف رواية" على رأسك ثالث حثيات مث تفيضني عليك املاء فتطهرين

  ".نك عند كل حفنةواغمزي قرو: "داود
وهو أمر إباحة، وكىن باإلتيان عن . أي فجامعوهن} فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمرَكُُم اللَُّه{: قوله تعاىل -الثالثة عشرة 

الوطء، وهذا األمر يقوي ما قلناه من أن املراد بالتطهر الغسل باملاء، ألن صيغة األمر من اهللا تعاىل ال تقع إال على 
أَرُونِي {: مبعىن يف، أي يف حيث أمركم اهللا تعاىل وهو القبل، ونظريه قوله تعاىل" من"و. واهللا أعلم. ملالوجه األك

] ٩: اجلمعة[} إِذَا ُنوِديَ ِللصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة{ : وقوله: أي يف األرض،] ٤٠: فاطر[} َماذَا َخلَقُوا ِمَن اَألْرضِ
  ، أي من الوجه الذي أذن لكم فيه، أي من غري صوم وإحراماملعىن: وقيل. أي يف يوم اجلمعة

وقال حممد . ، وقاله الضحاك"من قبل الطهر ال من قبل احليض: "وقال ابن عباس وأبو رزين. واعتكاف، قاله األصم
  .املعىن من قبل احلالل ال من قبل الزىن: بن احلنفية

التوابون من الذنوب : اختلف فيه، فقيل} التَّوَّابَِني وَُيِحبُّ الُْمَتطَهِّرِيَنإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ {: قوله تعاىل -: الرابعة عشرة
من : من الذنوب، وعنه أيضا: وقال جماهد. واملتطهرون أي باملاء من اجلنابة واألحداث، قاله عطاء وغريه. والشرك

أَخْرُِجوُهْم ِمْن قَْريَِتكُْم إِنَُّهْم {: لوطكأنه نظر إىل قوله تعاىل حكاية عن قوم : ابن عطية. إتيان النساء يف أدبارهن
كيف قدم بالذكر الذي أذنب على : فإن قيل. املتطهرون الذين مل يذنبوا: وقيل]. ٨٢: األعراف[} أُنَاٌس َيتَطَهَُّرونَ

هم فمن{: قدمه لئال يقنط التائب من الرمحة وال يعجب املتطهر بنفسه، كما ذكر يف آية أخرى: من مل يذنب، قيل
  .على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل] ٣٢: املالئكة[} ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات

كُْم ُمالقُوُه نَِساؤُكُْم حَْرثٌ لَكُْم فَأُْتوا َحرْثَكُمْ أَنَّى ِشئُْتْم َوقَدُِّموا ِلأَنْفُِسكُْم َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ{ ٢٢٣: اآلية*٣*
  }َبشِّرِ الُْمْؤِمنَِنيَو



  :فيه ست مسائل
كانت اليهود : "روى األئمة واللفظ للمسلم عن جابر بن عبداهللا قال} نَِساُؤكُمْ َحْرثٌ لَكُْم{: قوله تعاىل -: االوىل 
تُوا نَِساؤُكُْم حَْرثٌ لَكُْم فَأْ{{، فنزلت اآلية "إذا أتى الرجل امرأته من دبرها يف قبلها كان الولد أحول: تقول

. إن شاء جمبية وإن شاء غري جمبية غري إن ذلك يف صمام واحد: زاد يف رواية عن الزهري} َحرْثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم
كان ابن عمر إذا قرأ القرآن مل يتكلم : وروى البخاري عن نافع قال. يف مسام واحد بالسني، قاله الترمذي: ويروى

ال، : أتدري فيم أنزلت؟ قلت: حىت انتهى إىل مكان قال" البقرة"رة حىت يفرغ منه، فأخذت عليه يوما، فقرأ سو
  وعن. نزلت يف كذا وكذا، مث مضى: قال

قال . يأتيها يف: قال} فَأُْتوا َحرْثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم{: حدثين أيب قال حدثين أيوب عن نافع عن ابن عمر: عبدالصمد قال
إن ابن عمر واهللا يغفر له وِهم، إمنا كان هذا احلي من : "عباس قالوروى أبو داود عن ابن . يعين الفرج: احلميدي

وكانوا يرون هلم فضال عليهم يف العلم، فكانوا : األنصار، وهم أهل وثن، مع هذا احلي من يهود، وهم أهل كتاب
ن املرأة، يقتدون بكثري من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أال يأتوا النساء إال على حرف، وذلك أستر ما تكو

فكان هذا احلي من األنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا احلي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا، 
ويتلذذون منهن مقبالت ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم املهاجرون املدينة تزوج رجل منهم امرأة من األنصار، 

فاصنع ذلك وإال فاجتنبين، حىت شري ! تى على حرفإمنا كنا نؤ: فذهب يصنع هبا ذلك فأنكرته عليه، وقالت
، أي مقبالت } فَأُْتوا َحرْثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم{: ؟ فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا عز وجل"أمرمها

جاء عمر إىل رسول اهللا : "وروى الترمذي عن ابن عباس قال. ومدبرات ومستلقيات، يعين بذلك موضع الولد
فلم يرد : حولت رحلي الليلة، قال: قال" وما أهلكك؟: "قال! يا رسول اهللا، هلكت: اهللا عليه وسلم فقالصلى 

نسائكم { : فأوحى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية: عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا، قال
وروى . هذا حديث حسن صحيح: قال" ضةأقبل وأدبر واتق الدبر واحلي} حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم

أنه أفىت بأن : "إنك تقول عن ابن عمر. قد أكثر عليك القول: النسائي عن أيب النضر أنه قال لنافع موىل ابن عمر
إن ابن عمر عرض علي : ولكن سأخربك كيف كان األمر! لقد كذبوا علي: قال نافع". يؤتى النساء يف أدبارهن

هل تدري ما أمر هذه اآلية؟ إنا كنا معشر : ، قال نافع} نسائكم حرث لكم{: ىت بلغاملصحف يوما وأنا عنده ح
  قريش جنيب النساء، فلما دخلنا املدينة ونكحنا نساء األنصار أردنا منهن ما كنا نريد

: من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكان نساء األنصار إمنا يؤتني على جنوهبن، فأنزل اهللا سبحانه
  .} نَِساُؤكُمْ َحْرثٌ لَكُْم فَأُْتوا َحرْثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم{

هذه األحاديث نص يف إباحة احلال واهليئات كلها إذا كان الوطء يف موضع احلرث، أي كيف شئتم من  -: الثانية
وذكر احلرث ! خلف ومن قدام وباركة ومستلقية ومضطجعة، فأما اإلتيان يف غري املأتى فما كان مباحا، وال يباح

يعطي أن اإلباحة مل " احلرث"تشبيه، ألهنن مزدرع الذرية، فلفظ " حرث"و. يدل على أن اإلتيان يف غري املأتى حمرم
  :وأنشد ثعلب. تقع إال يف الفرج خاصة إذ هو املزدرع

  ضون لنا حمترثات... إمنا األرحام أر 
  وعلى اهللا النبات... فعلينا الزرع فيها 
ووحد احلرث ألنه مصدر، كما . رض، والنطفة كالبذر، والولد كالنبات، فاحلرث مبعىن احملترثففرج املرأة كاأل



  .رجل صوم، وقوم صوم: يقال
من أي وجه شئتم مقبلة : معناه عند اجلمهور من الصحابة والتابعني وأئمة الفتوى} أىن شئتم{: قوله تعاىل -: الثالثة

" أين"ومن " كيف"ال وإخبارا عن أمر له جهات، فهو أعم يف اللغة من جتيء سؤا" أىن"و. ومدبرة، كما ذكرنا آنفا
وفسرها سيبوبه . يف هذه اآلية هبذه األلفاظ" أىن"وقد فسر الناس ". أىن"، هذا هو االستعمال العريب يف "مىت"ومن 
، وممن نسب إىل أن الوطء يف الدبر مباح" أين"وذهبت فرقة ممن فسرها بـ . باجتماعهما" أين"ومن " كيف"بـ 

سعيد بن املسيب ونافع وابن عمر وحممد بن كعب القرظي وعبدامللك بن املاجشون، وحكي ذلك : إليه هذا القول
وحذاق أصحاب مالك ومشاخيهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل ". كتاب السر"عن مالك يف كتاب له يسمى 

ر ابن العريب أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول وذك. ووقع هذا القول يف العتبية". كتاب سر"من أن يكون له 
". مجاع النسوان وأحكام القرآن"إىل زمرة كبرية من الصحابة والتابعني، وإىل مالك من روايات كثرية يف كتاب 

: وروي عن حممد بن كعب القرظي أنه كان ال يرى بذلك بأسا، ويتأول فيه قول اهللا عز وجل: وقال الكيا الطربي
  ونَ الذُّكَْرانَ مَِنأََتأُْت{

فتقديره تتركون مثل ذلك من : وقال]. ١٦٦: الشعراء[ } الْعَالَِمَني َوَتذَُرونَ َما َخلََق لَكُْم رَبُّكُْم ِمْن أَزَْواجِكُْم
: أزواجكم، ولو مل يبح مثل ذلك من األزواج ملا صح ذلك، وليس املباح من املوضع اآلخر مثال له، حىت يقال

وتذرون ما خلق لكم ربكم من : وهذا فيه نظر، إذ معناه: قال الكيا. تركون مثله من املباحتفعلون ذلك وت
: ويف قوله تعاىل. أزواجكم مما فيه تسكني شهوتك، ولذة الوقاع حاصلة هبما مجيعا، فيجوز التوبيخ على هذا املعىن

ما يدل على أن يف املأتى اختصاصا، وأنه } فَأْتُوا حَْرثَكُْم{: قوله مع} فَإِذَا َتطَهَّْرنَ فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمَركُُم اللَُّه{
  .مقصور على موضع الولد

وقد ذكر أبو عمر بن عبدالرب أن العلماء مل اختلفوا يف الرتقاء اليت ال يوصل إىل . هذا هو احلق يف املسألة: قلت
ليس بالقوي أنه ال ترد الرتقاء وال غريها،  وطئها أنه عيب ترد به، إال شيئا جاء عن عمر بن عبدالعزيز من وجه

والفقهاء كلهم على خالف ذلك، ألن املسيس هو املبتغى بالنكاح، ويف إمجاعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس 
ويف إمجاعهم أيضا على أن العقيم . مبوضع وطء، ولو كان موضعا للوطء ما ردت من ال يوصل إىل وطئها يف الفرج

وما نسب إىل مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مربؤون من . والصحيح يف هذه املسألة ما بيناه.  ترداليت ال تلد ال
، وألن احلكمة يف خلق األزواج بث } فَأُْتوا َحرْثَكُْم{ :: ذلك، ألن إباحة اإلتيان خمتصة مبوضع احلرث، لقوله تعاىل

إنه عندنا والئط : وقد قال أصحاب أيب حنيفة. قالنسل، فغري موضع النسل ال يناله ملك النكاح، وهذا هو احل
وأما صمام البول . الذكر سواء يف احلكم، وألن القذر واألذى يف موضع النجو أكثر من دم احليض، فكان أشنع

قال لنا الشيخ اإلمام فخر اإلسالم أبو بكر حممد بن أمحد بن احلسني : وقال ابن العريب يف قبسه. فغري صمام الرحم
مسلك البول ما حتت الثالثني، : وقال. الفرج أشبه شيء خبمسة وثالثني، وأخرج يده عاقدا هبا: وقت وإمامهفقيه ال

. ومسلك الذكر والفرج ما اشتملت عليه اخلمسة، وقد حرم اهللا تعاىل الفرج حال احليض ألجل النجاسة العارضة
  وعلي بن زياد ملا أخرباه أن ناسا مبصر وقال مالك البن وهب. فأوىل أن حيرم الدبر ألجل النجاسة الالزمة

! كذبوا علي، كذبوا علي، كذبوا علي: يتحدثون عنه أنه جييز ذلك، فنفر من ذلك، وبادر إىل تكذيب الناقل فقال
وما ! وهل يكون احلرث إال يف موضع املنبت} نَِساؤُكُْم حَْرثٌ لَكُْم{: ألستم قوما عربا؟ أمل يقل اهللا تعاىل: مث قال
شامل للمسالك حبكم عمومها فال حجة فيها، إذ هي خمصصة } أىن شئتم{: به املخالف من أن قوله عز وجل استدل



مبا ذكرناه، وبأحاديث صحيحة حسان وشهرية رواها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اثنا عشر صحابيا مبتون 
د بن حنبل يف مسنده، وأبو داود والنسائي خمتلفة، كلها متواردة على حترمي إتيان النساء يف األدبار، ذكرها أمح

ولشيخنا أيب العباس ". حترمي احملل املكروه"وقد مجعها أبو الفرج بن اجلوزي بطرقها يف جزء مساه . والترمذي وغريهم
  ".إظهار إدبار، من أجاز الوطء يف األدبار"أيضا يف ذلك جزء مساه 

ال ينبغي ملؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يعرج يف هذه النازلة على وهذا هو احلق املتبع والصحيح يف املسألة، و: قلت
وقد روي عن ابن عمر خالف هذا، وتكفري من فعله، وهذا . وقد حذرنا من زلة العامل. زلة عامل بعد أن تصح عنه
ك وأنكر ذل. وكذلك كذب نافع من أخرب عنه بذلك، كما ذكر النسائي، وقد تقدم. هو الالئق به رضي اهللا عنه

وروى الدارمي أبو حممد يف مسنده عن سعيد بن يسار أيب احلباب . مالك واستعظمه، وكذب من نسب ذلك إليه
هل يفعل : وما التحميض؟ فذكرت له الدبر، فقال: ما تقول يف اجلواري حني أمحض هبن؟ قال: قلت البن عمر: قال

أيها الناس إن : "صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا: وأسند عن خزمية بن ثابت! ذلك أحد من املسلمني
وأسند عن أيب هريرة عن النيب صلى . ومثله عن علي بن طلق". اهللا ال يستحي من احلق ال تأتوا النساء يف أعجازهن

 وروى أبو داود الطيالسي يف مسنده" من أتى امرأة يف دبرها مل ينظر اهللا تعاىل إليه يوم القيامة: "اهللا عليه وسلم قال
تلك اللوطية : " عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبداهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  يعين" الصغرى 

: قال ابن املنذر. كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء يف أدبارهن: وروي عن طاوس أنه قال. إتيان املرأة يف دبرها
  .عليه وسلم استغين به عما سواه وإذا ثبت الشيء عن رسول اهللا صلى اهللا

: أي قدموا ما ينفعكم غدا، فحذف املفعول، وقد صرح به يف قوله تعاىل} َوقَدِّمُوا َألْنفُِسكُْم{: قوله تعاىل -: الرابعة
. اعة والعمل الصاحلفاملعىن قدموا ألنفسكم الط]. ١١: البقرة[} َوَما تُقَدُِّموا َألْنفُِسكُْم ِمْن َخْيرٍ َتجُِدوُه ِعْندَ اللَِّه{

هو التزوج بالعفائف، : وقيل. وقيل ابتغاء الولد والنسل، ألن الولد خري الدنيا واآلخرة، فقد يكون شفيعا وجنة
من قدم ثالثة من الولد : "هو تقدم اإلفراط، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. ليكون الولد صاحلا طاهرا
: وقال ابن عباس وعطاء. إن شاء اهللا تعاىل" مرمي"وسيأيت يف . احلديث" إال حتلة القسم مل يبلغوا احلنث مل متسه النار

لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم اهللا اللهم جنبنا : "أي قدموا ذكر اهللا عند اجلماع، كما قال عليه السالم
  .أخرجه مسلم". بداالشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد مل يضره شيطان أ

خرب يقتضي املبالغة يف التحذير، أي فهو } واعلموا أنكم مالقوه{ حتذير } َواتَّقُوا اللََّه{: قوله تعاىل -: اخلامسة
مسعت : مسعت سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال. جمازيكم على الرب واإلمث

مث تال رسول اهللا  -" إنكم مالقو اهللا حفاة عراة مشاة غرال: " سلم وهو خيطب يقولرسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .أخرجه مسلم مبعناه. } َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّكُْم ُمالقُوُه{: صلى اهللا عليه وسلم

  .تأنيس لفاعل الرب ومبتغي سنن اهلدى} َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني{قولة تعاىل  –السادسة 
  }ِليٌمَوال َتْجَعلُوا اللََّه ُعْرَضةً ِلأَْيمَانِكُْم أَنْ َتَبرُّوا َوَتتَّقُوا وَُتْصِلحُوا َبْيَن النَّاسِ وَاللَُّه َسِميٌع َع{ ٢٢٤: اآلية*٣*

  :فيه أربع مسائل
تنعوا عن شيء من ال مت: ملا أمر اهللا تعاىل باإلنفاق وصحبة األيتام والنساء جبميل املعاشرة قال: قال العلماء: األوىل

: قال سعيد بن جبري. املكارم تعلال بأنا حلفنا أال نفعل كذا، قال معناه ابن عباس والنخعي وجماهد والربيع وغريهم



: وقال بعض املتأولني". قد حلفت: بر، فيقول: هو الرجل حيلف أال يرب وال يصل وال يصلح بني الناس، فيقال له"
املعىن ال : وقيل". أن"بعد " ال"إذا أردمت الرب والتقوى واإلصالح، فال حيتاج إىل تقدير  املعىن وال حتلفوا باهللا كاذبني

وذم من كثر ]. ٨٩: املائدة[} َواْحفَظُوا أَْيمَاَنكُْم{: تستكثروا من اليمني باهللا فإنه أهيب للقلوب، وهلذا قال تعاىل 
  :والعرب متتدح بقلة األميان، حىت قال قائلهم]. ١٠: القلم[} َوال ُتِطْع كُلَّ َحالٍَّف َمهِنيٍ{: اليمني فقال تعاىل

  وإن صدرت منه األلية برت... قليل األاليا حافظ ليمينه 
أقلوا األميان ملا فيه من الرب والتقوى، فان اإلكثار يكون معه احلنث وقلة رعي حلق اهللا : معناه} أن تربوا{وعلى هذا

املعىن ال جتعلوا اليمني مبتذلة يف : وقيل. لغين أنه احللف باهللا يف كل شيءب: مالك بن أنس. تعاىل، وهذا تأويل حسن
علي ميني، : معىن اآلية أن يكون الرجل إذا طلب منه فعل خري اعتل باهللا فقال: كل حق وباطل وقال الزجاج وغريه

، وعلى أشباه ذلك من املعىن إذا حلفتم على أال تصلوا أرحامكم وال تتصدقوا وال تصلحوا: وهو مل حيلف القتيب
  .أبواب الرب فكفروا اليمني

  .وهذا حسن ملا بيناه، وهو الذي يدل على سبب النزول، على ما نبينه يف املسألة بعد هذا: قلت
نزلت بسبب الصديق إذ حلف أال ينفق على مسطح حني تكلم يف عائشة رضي اهللا عنها، كما يف : قيل -: الثانية

نزلت يف الصديق أيضا حني حلف أال يأكل مع : وقيل. ، عن ابن جريج"النور"يف حديث اإلفك، وسيأيت بيانه 
  .وقيل نزلت يف عبداهللا بن رواحة حني حلف أال يكلم بشري بن النعمان وكان ختنه على أخته، واهللا أعلم. األضياف

ذاك، أي عرضة لذلك، أي مقرن  وفالن عرضة. أي نصبا، عن اجلوهري} عُْرَضةً َألْيمَانِكُْم{ : قوله تعاىل -: الثالثة
  :قال. اهلمة: والعرضة. له قوي عليه

  هم األنصار عرضتها اللقاء
العرضة من الشدة : وجعلت فالنا عرضة لكذا أي نصبته له، وقيل. ال يزالون يقعون فيه: وفالن عرضة للناس

أي قوة على السفر : ضةعرضة للنكاح، إذا صلحت له وقويت عليه، ولفالن عر: والقوة، ومنه قوهلم للمرأة
  :واحلرب، قال كعب بن زهري

  عرضتها طامس األعالم جمهول... من كان نضاخة الذفرى إذا عرقت 
  :وقال عبداهللا بن الزبري

  للهوي وهذي عرضة الرحتالنا... فهذي أليام احلروب وهذه 
  :وقال آخر. أي عدة

  فال جتعلين عرضة للوائم
  :وقال أوس بن حجر
  لرحلي وفيها هزة وتقاذف... يوما عرضتها  وأدماء مثل الفحل

  .ال جتعلوا اليمني باهللا قوة ألنفسكم، وعدة يف االمتناع من الرب: واملعىن
طَاَعةٌ َوقَْولٌ { مبتدأ وخربه حمذوف، أي الرب والتقوى واإلصالح أوىل وأمثل، مثل } أَنْ َتبَرُّوا َوَتتَّقُوا{: قوله تعاىل
حمله النصب، أي ال متنعكم اليمني باهللا عز وجل الرب والتقوى : وقيل. الزجاج والنحاسعن ] ٢١: حممد[} َمْعُروٌف

ُيَبيُِّن اللَُّه {: ، كقوله تعاىل"ال"معناه أال تربوا، فحذف : وقيل. مفعول من أجله: وقيل. واإلصالح، عن الزجاج أيضا
كراهة أن : ووجه رابع من وجوه النصب. والنحاس أي لئال تضلوا، قاله الطربي] ١٧٦: النساء[} لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا

  هو يف موضع خفض: وقيل. تربوا، مث حذفت، ذكره النحاس واملهدوي



" عليم. "أي ألقوال العباد" مسيع"و. وخفضت هبا" يف"يف أن تربوا، فأضمرت : على قول اخلليل والكسائي، التقدير
  .بنياهتم

  }اللَّْغوِ ِفي أَْيمَانِكُْم وَلَِكْن ُيؤَاِخذُكُْم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر َحِليٌمال ُيؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِ{ ٢٢٥: اآلية*٣*
مصدر لغا يلغو ويلغى، ولغي يلغى لغا إذا أتى مبا ال حيتاج إليه يف الكالم، أو مبا ال خري : اللغو} بِاللَّغْوِ{: قوله تعاىل

ولغة أيب ". إذا قلت لصاحبك واإلمام خيطب يوم اجلمعة أنصت فقد لغوت: "يثفيه، أو مبا يلغى إمثه، ويف احلد
  :وقال الشاعر" فقد لغيت"هريرة 

  عن اللغا ورفث التكلم... ورب أسراب حجيج كظم 
  :وقال آخر

  إذا مل تعمد عاقدات العزائم... ولست مبأخوذ بلغو تقوله 
ال : هو قول الرجل يف درج كالمه واستعجاله يف احملاورة: "اسواختلف العلماء يف اليمني اليت هي لغو، فقال ابن عب

ال : لغو اليمني اليت اتفق العلماء على أهنا لغو هو قول الرجل: قال املروزي". واهللا، وبلى واهللا، دون قصد لليمني
شهاب أن  وروى ابن وهب عن يونس عن ابن. واهللا، وبلى واهللا، يف حديثه وكالمه غري معتقد لليمني وال مريدها

أميان اللغو ما كانت يف املراء واهلزل واملزاحة : "عروة حدثه أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
ال {: نزل قوله تعاىل: ويف البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت". واحلديث الذي ال ينعقد عليه القلب

اللغو ما حيلف به على الظن، فيكون : وقيل". اهللا، وبلى واهللاال و: يف قول الرجل} يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم
  خبالفه، قاله مالك،

إذا حلف الرجل على الشيء ال يظن إال أنه : "قال أبو هريرة. حكاه ابن القاسم عنه، وقال به مجاعة من السلف
ا تراجعوا القول عند أن قوم: وروي. ، وحنوه عن ابن عباس" إياه، فإذا ليس هو، فهو اللغو، وليس فيه كفارة

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم يرمون حبضرته، فحلف أحدهم لقد أصبت وأخطأت يا فالن، فإذا األمر 
أميان الرماة لغو ال حنث فيها وال : "حنث يا رسول اهللا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: خبالف ذلك، فقال الرجل

مسعت يف هذا أن اللغو حلف اإلنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك مث  أحسن ما: ويف املوطأ قال مالك". كفارة
والذي حيلف على الشيء وهو يعلم أن فيه آمث كاذب لريضي به أحدا، أو يعتذر . يوجد خبالفه، فال كفارة فيه

يء املباح ملخلوق، أو يقتطع به ماال، فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة، وإمنا الكفارة على من حلف أال يفعل الش
له فعله مث يفعله، أو أن يفعله مث ال يفعله، مثل إن حلف أال يبيع ثوبه بعشرة دراهم مث يبيعه مبثل ذلك، أو حلف 

، "لغو اليمني أن حتلف وأنت غضبان: "قال -إن صح عنه  -وروى عن ابن عباس . ليضربن غالمه مث ال يضربه
وقال . أخرجه مسلم" ال ميني يف غضب: " عليه وسلم قالوروى ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا. وقاله طاوس
مايل علي حرام إن فعلت كذا، واحلالل علي حرام، وقاله مكحول : هو حترمي احلالل، فيقول: سعيد بن جبري

هو ميني املعصية، : وقيل. الدمشقي، ومالك أيضا، إال يف الزوجة فإنه ألزم فيها التحرمي إال أن خيرجها احلالف بقلبه
قاله سعيد بن املسيب، وأبو بكر بن عبدالرمحن وعروة وعبداهللا ابنا الزبري، كالذي يقسم ليشربن اخلمر أو ليقطعن 

الرحم فربه ترك ذلك الفعل وال كفارة عليه، وحجتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا 
أخرجه ابن ماجة يف " فليتركها فإن تركها كفارهتا من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها: "عليه وسلم قال

أعمى اهللا بصره، أذهب اهللا : وقال زيد بن أسلم لغو اليمني دعاء الرجل على نفسه. أيضا" املائدة"سننه، وسيأيت يف 



واهللا ال أبيعك : مها الرجالن يتبايعان فيقول أحدمها: جماهد. ماله، هو يهودي، هو مشرك، هو لغية إن فعل كذا
  .هو الرجل حيلف أال يفعل الشيء مث ينسى فيفعله: النخعي. بكذا، ويقول اآلخر، واهللا ال أشتريه بكذا

إن لغو اليمني هي املكفرة، أي إذا كفرت اليمني سقطت وصارت لغوا، وال : "وقال ابن عباس أيضا والضحاك
: قال ابن العريب. أن اللغو أميان املكره: وحكى ابن عبدالرب قوال". يؤاخذ اهللا بتكفريها والرجوع إىل الذي هو خري

  .ألهنا جاءت على خالف قصده، فهي لغو حمض. أما اليمني مع النسيان فال شك يف إلغائها
وأما من : قال ابن العريب. إن شاء اهللا تعاىل" النحل"وسيأيت حكم من حلف مكرها يف . وميني املكره مبثابتها: قلت

ن احلالف على ترك املعصية تنعقد ميينه عبادة، واحلالف على فعل املعصية تنعقد ميينه قال إنه ميني املعصية فباطل، أل
إنه دعاء اإلنسان : وأما من قال. ال تفعل وكفر، فإن أقدم على الفعل أمث يف إقدامه وبر يف قسمه: معصية، ويقال له

لكنه منعقد يف القصد، مكروه، ورمبا على نفسه إن مل يكن كذا فينزل به كذا، فهو قول لغو، يف طريق الكفارة، و
ال يدعون أحدكم على نفسه فرمبا صادف ساعة ال يسأل اهللا أحد : "يؤاخذ به، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وأما من قال إنه ميني الغضب فإنه يرده حلف النيب صلى اهللا عليه وسلم غاضبا أال حيمل ". فيها شيئا إال أعطاه إياه
إنه اليمني املكفرة فال متعلق : وأما من قال: قال ابن العريب". براءة "وسيأيت يف . لهم وكفر عن ميينهاألشعريني ومح

قد رفع اهللا عز وجل املؤاخذة باإلطالق يف اللغو، فحقيقتها ال إمث فيه وال : وضعفه ابن عطية أيضا وقال. له حيكى
ني الغموس املصبورة، وفيما ترك تكفريه مما فيه كفارة، كفارة، واملؤاخذة يف األميان هي بعقوبة اآلخرة يف اليم

وبعقوبة الدنيا يف إلزام الكفارة، فيضعف القول بأهنا اليمني املكفرة، ألن املؤاخذة قد وقعت فيها، وختصيص 
  .املؤاخذة بأهنا يف اآلخرة فقط حتكم

احللف، وأصله أن العرب كانت إذا حتالفت أو  األميان مجع ميني، واليمني} ِفي أَْيمَانِكُْم{: قوله تعاىل -: الثالثة
  تعاقدت أخذ الرجل ميني صاحبه بيمينه، مث كثر ذلك حىت مسي

وميني . ميني فعيل من اليمن، وهو الربكة، مساها اهللا تعاىل بذلك ألهنا حتفظ احلقوق: وقيل. احللف والعهد نفسه ميينا
  :تذكر وتؤنث، وجتمع أميان وأمين، قال زهري

  ن منا ومنكمفتجمع أمي
: املائدة[} وَلَِكْن ُيؤَاِخذُكُْم بَِما َعقَّدُْتُم اَألْيَمانَ{: مثل قوله} َولَِكْن يَُؤاِخذُكُمْ بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم{: قوله تعاىل

ولكن يؤاخذكم مبا {: قوله تعاىل: وقال زيد بن أسلم. وهناك يأيت الكالم فيه مستوىف، إن شاء اهللا تعاىل]. ٨٩
و . هو مشرك إن فعل، أي هذا اللغو، إال أن يعقد اإلشراك بقلبه ويكسبه: هو يف الرجل يقول} بت قلوبكمكس

  .صفتان الئقتان مبا ذكر من طرح املؤاخذة، إذ هو باب رفق وتوسعة} غفور حليم{
َوإِنْ {، } رٍ فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌمِللَِّذيَن ُيْؤلُونَ ِمْن نَِساِئهِْم تَرَبُُّص أَْرَبَعِة أَْشُه{ ٢٢٧ - ٢٢٦: اآليتان*٣*

  }َعَزُموا الطَّالَق فَإِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم
  :فيه أربع وعشرون مسألة

وقرأ أيب وابن عباس . معناه حيلفون، واملصدر إيالء وألية وألوة وإلوة" يؤلون"} لِلَِّذيَن يُْؤلُونَ{: قوله تعاىل -: األوىل
آىل يؤيل إيالء، وتأىل تأليا، : يقال" للذين آلوا"وقرئ ". يؤلون"تفسري " يقسمون"ومعلوم أن ". للذين يقسمون"

  :، وقال الشاعر} َوال يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم{وائتلى ائتالء، أي حلف، ومنه 
  تكون وإياها هبا مثال بعدي... فآليت ال أنفك أحدو قصيدة 



  :وقال آخر
  وإن سبقت منه األلية برت... األاليا حافظ ليمينه  قليل

  :وقال ابن دريد
  ...ألية باليعمالت يرمتي 

  هبا النجاء بني أجواز الفال

كان إيالء اجلاهلية السنة والسنتني وأكثر من ذلك، يقصدون بذلك إيذاء املرأة عند املساءة، : قال عبداهللا بن عباس
  .من ذلك فليس بإيالء حكمي فوقت هلم أربعة أشهر، فمن آىل بأقل

وقد آىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وطلق، وسبب إيالئه سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس عنده، كذا يف : قلت
  .ألن زينب ردت عليه هديته، فغضب صلى اهللا عليه وسلم فآىل منهن، ذكره ابن ماجة: وقيل. صحيح مسلم

وكذلك السفيه واملوىل عليه إذا كان . حلر والعبد والسكران يلزمه اإليالءويلزم اإليالء كل من يلزمه الطالق، فا
واختلف قول الشافعي . بالغا غري جمنون، وكذلك اخلصي إذا مل يكن جمبوبا، والشيخ إذا كان فيه بقية رمق ونشاط

لكتاب والسنة، فإن يصح إيالؤه، واألول أصح وأقرب إىل ا: ويف قول. ال إيالء له: يف اجملبوب إذا آىل، ففي قول
. الفيء هو الذي يسقط اليمني، والفيء بالقول ال يسقطها، فإذا بقيت اليمني املانعة من احلنث بقي حكم اإليالء

  .وإيالء األخرس مبا يفهم عنه من كتابة أو إشارة مفهومة الزم له، وكذلك األعجمي إذا آىل من نسائه
ال يقع اإليالء إال باليمني باهللا تعاىل وحده لقوله عليه : ني، فقال قومواختلف العلماء فيما يقع به اإليالء من اليم

كل ميني منعت : "وقال ابن عباس. وبه قال الشافعي يف اجلديد". من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت: "السالم
والشافعي يف القول  ، وبه قال الشعيب والنخعي ومالك وأهل احلجاز وسفيان الثوري وأهل العراق،"مجاعا فهي إيالء

وكل ميني ال يقدر صاحبها : قال ابن عبدالرب. اآلخر، وأبو ثور وأبو عبيد وابن املنذر والقاضي أبو بكر بن العريب
على مجاع امرأته من أجلها إال بأن حينث فهو هبا مول، إذا كانت ميينه على أكثر من أربعة أشهر، فكل من حلف 

أقسم باهللا، أو أشهد باهللا، أو علي عهد اهللا وكفالته وميثاقه وذمته فإنه يلزمه  :باهللا أو بصفة من صفاته أو قال
" اهللا"ال يدخل عليه اإليالء، إال أن يكون أراد بـ : فقيل" اهللا"أقسم أو أعزم ومل يذكر بـ : فإن قال. اإليالء
  .ونواه

إن : فإن حلف بالصيام أال يطأ امرأته فقال. عاىلإن شاء اهللا ت" املائدة"ومن قال إنه ميني يدخل عليه، وسيأيت بيانه يف 
. وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طالق أو عتق أو صالة أو صدقة. وطئتك فعلي صيام شهر أو سنة فهو مول
ومل يفرق، فإذا آىل بصدقة أو عتق عبد معني أو غري معني } ِللَِّذيَن يُْؤلُونَ{: واألصل يف هذه اجلملة عموم قوله تعاىل

  .اإليالءلزم 
إن شاء اهللا فإنه يكون موليا، فإن وطئها فال كفارة عليه يف رواية : فإن حلف باهللا أال يطأ واستثىن فقال -: الرابعة

ليس مبول، وهو أصح ألن االستثناء حيل اليمني وجيعل : وقال ابن املاجشون يف املبسوط. ابن القاسم عن مالك
ووجه ما رواه ابن . مصار، ألنه بني باالستثناء أنه غري عازم على الفعلاحلالف كأنه مل حيلف، وهو مذهب فقهاء األ

فلما " املائدة"القاسم مبين على أن االستثناء ال حيل اليمني، ولكنه يؤثر يف إسقاط الكفارة، على ما يأيت بيانه يف 
  .كانت ميينه باقية منعقدة لزمه حكم اإليالء وإن مل جتب عليه كفارة

حلف بالنيب أو املالئكة أو الكعبة أال يطأها، أو قال هو يهودي أو نصراين أو زان إن وطئها، فهذا فإن  -: اخلامسة



ومعىن ذلك عندي أنه أورده على غري وجه القسم، وأما لو أورده على : قال الباجي. ليس مبول، قاله مالك وغريه
ال مرحبا، يريد : عن الرجل يقول المرأته أن ابن القاسم سئل: أنه مول مبا قاله من ذلك أو غريه، ففي املبسوط

  .كل كالم نوي به الطالق فهو طالق، وهذا والطالق سواء: قال مالك: بذلك اإليالء يكون موليا، قال
ال يكون موليا حىت حيلف أال ميسها : "واختلف العلماء يف اإليالء املذكور يف القرآن، فقال ابن عباس -: السادسة

ا حلف أال يقرب امرأته يوما أو أقل أو أكثر مث مل يطأ أربعة أشهر بانت منه باإليالء، روي إذ: وقال طائفة". أبدا
: قال ابن املنذر. هذا عن ابن مسعود والنخعي وابن أيب ليلى واحلكم ومحاد بن أيب سليمان وقتادة، وبه قال إسحاق

لف أال يطأ أكثر من أربعة أشهر، فان حلف اإليالء هو أن حي: وقال اجلمهور. وأنكر هذا القول كثري من أهل العلم
  على أربعة فما دوهنا ال يكون موليا، وكانت عندهم ميينا حمضا، لو وطئ يف هذه

اإليالء : وقال الثوري والكوفيون. املدة مل يكن عليه شيء كسائر األميان، هذا قول مالك والشافعي وأمحد وأيب ثور
جعل اهللا التربص يف اإليالء أربعة أشهر كما : قال الكوفيون. عطاء أن حيلف على أربعة أشهر فصاعدا، وهو قول

فيجب بعد املدة سقوط اإليالء، : قالوا. جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، ويف العدة ثالثة قروء، فال تربص بعد
الك والشافعي واحتج م. وال يسقط إال بالفيء وهو اجلماع يف داخل املدة، والطالق بعد انقضاء األربعة األشهر

جعل اهللا للمويل أربعة أشهر، فهي له بكماهلا ال اعتراض لزوجته عليه فيها، كما أن الدين املؤجل ال يستحق : فقاال
 -يف قليل األمد يكون صاحبه به موليا إذا مل يطأ  -ووجه قول إسحاق . صاحبه املطالبة به إال بعد متام األجل

ة أشهر فإنه يكون موليا، ألنه قصد اإلضرار باليمني، وهذا املعىن موجود القياس على من حلف على أكثر من أربع
  .يف املدة القصرية

واختلفوا أن من حلف أال يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فانقضت األربعة األشهر ومل تطالبه امرأته  -: السابعة 
يلزمه : ومن علمائنا من يقول. أهل املدينة وال رفعته إىل السلطان ليوقفه، مل يلزمه شيء عند مالك وأصحابه وأكثر

. يلزمه طلقة بائنة بانقضاء األربعة األشهر: ومنهم ومن غريهم من يقول. بانقضاء األربعة األشهر طلقة رجعية
والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه، وذلك أن املويل ال يلزمه طالق حىت يوقفه السلطان مبطالبة زوجته له 

اجلماع فيمن ميكن : والفيء. أته بالوطء ويكفر ميينه أو يطلق، وال يتركه حىت يفيء أو يطلقليفيء فرياجع امر
كان تسعة رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يوقفون يف اإليالء، قال : قال سليمان بن يسار. جمامعتها
  .واختاره ابن املنذروذلك األمر عندنا، وبه قال الليث والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور، : مالك
وأجل املويل من يوم حلف ال من يوم ختاصمه امرأته وترفعه إىل احلاكم، فإن خاصمته ومل ترض بامتناعه  -: الثامنة

  من الوطء ضرب له السلطان أجل أربعة أشهر من يوم حلف،

فإن راجع ال : ل مالكقا. فإن وطئ فقد فاء إىل حق الزوجة وكفر عن ميينه، وإن مل يفيء طلق عليه طلقة رجعية
وذلك أن الطالق إمنا وقع لدفع الضرر، فمىت مل يطأ فالضرر باق، فال : قال األهبري. تصح رجعته حىت يطأ يف العدة

معىن للرجعة إال أن يكون له عذر مينعه من الوطء فتصح رجعته، ألن الضرر قد زال، وامتناعه من الوطء ليس من 
  .رأجل الضرر وإمنا هو من أجل العذ

، وروى عن "ال إيالء إال بغضب: "واختلف العلماء يف اإليالء يف غري حال الغضب، فقال ابن عباس٠ -: التاسعة
اإليالء ال : "علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف املشهور عنه، وقاله الليث والشعيب واحلسن وعطاء، كلهم يقولون

جيامعها يف فرجها إضرارا هبا، وسواء كان يف ضمن ذلك يكون إال على وجه مغاضبة ومشادة وحرجة ومناكدة أال 



سواء كانت اليمني يف غضب أو : وقال ابن سريين". إصالح ولد أم مل يكن، فإن مل يكن عن غضب فليس بإيالء
: غري غضب هو إيالء، وقاله ابن مسعود والثوري ومالك وأهل العراق والشافعي وأصحابه وأمحد، إال أن مالكا قال

وهذا أصح، ألهنم ملا أمجعوا أن الظهار والطالق وسائر األميان سواء يف حال : قال ابن املنذر. د إصالح ولدما مل ير
  .الغضب والرضا كان اإليالء كذلك

  .واهللا أعلم. ويدل عليه عموم القرآن، وختصيص حالة الغضب حيتاج إىل دليل وال يؤخذ من وجه يلزم: قلت
تنع من وطء امرأته بغري ميني حلفها إضرارا هبا أمر بوطئها، فإن أىب وأقام على ومن ام: قال علماؤنا -: العاشرة

ال يدخل على : وقد قيل. يضرب أجل اإليالء: وقد قيل. امتناعه مضرا هبا فرق بينه وبينها من غري ضرب أجل
تعاىل يف أال ميسكها  الرجل اإليالء يف هجرته من زوجته وإن أقام سنني ال يغشاها، ولكنه يوعظ ويؤمر بتقوى اهللا

  .ضرارا
واختلفوا فيمن حلف أال يطأ امرأته حىت تفطم ولدها لئال ميغل ولدها، ومل يرد إضرارا هبا حىت  -: احلادي عشرة

  ينقضي أمد الرضاع مل يكن لزوجته عند مالك مطالبة لقصد

الء، وبه قال الشافعي يف أحد وقد بلغين أن علي بن أيب طالب سئل عن ذلك فلم يره إي: قال مالك. إصالح الولد
  .قوليه، والقول اآلخر يكون موليا، وال اعتبار برضاع الولد، وبه قال أبو حنيفة

وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبم واألوزاعي وأمحد بن حنبل إىل أنه ال يكون موليا  -: الثانية عشرة
قال ابن أيب . نه جيد السبيل إىل وطئها يف غري ذلك املكانمن حلف أال يطأ زوجته يف هذا البيت أو يف هذه الدار أل

إن تركها أربعة أشهر بانت باإليالء، أال ترى أنه يوقف عند األشهر األربعة، فإن حلف أال يطأها يف : ليلى وإسحاق
  .لقريبةمصره أو بلده فهو مول عند مالك، وهذا إمنا يكون يف سفر يتكلف املؤونة والكلفة دون جنته أو مزرعته ا

والعبد يلزمه اإليالء . يدخل فيه احلرائر والذميات واإلماء إذا تزوجن} ِمْن نِسَاِئهِْم{: قوله تعاىل: -الثالثة عشرة 
  إيالؤه مثل إيالء احلر، وحجتهم ظاهر: قال الشافعي وأمحد وأبو ثور. من زوجته
وقال مالك والزهري . وبه أقول: قال ابن املنذر. ميع األزواجفكان ذلك جل} ِللَِّذيَن يُْؤلُونَ ِمْن نِسَائِهِْم{: قوله تعاىل

إيالؤه من زوجته األمة شهران، ومن احلرة : وقال احلسن والنخعي. أجله شهران: وعطاء بن أيب رباح وإسحاق
  .إيالء األمة نصف إيالء احلرة: وقال الشعيب. أربعة أشهر، وبه قال أبو حنيفة

املدخول هبا وغري : حابه وأبو حنيفة وأصحابه واألوزاعي والنخعي وغريهمقال مالك وأص: -الرابعة عشرة 
وال : وقال مالك. ال إيالء إال بعد الدخول: وقال الزهري وعطاء والثوري. املدخول هبا سواء يف لزوم اإليالء فيهما

  .إيالء من صغرية مل تبلغ، فإن آىل منها فبلغت لزم اإليالء من يوم بلوغها
وأما الذمي فال يصح إيالؤه، كما ال يصح ظهاره وال طالقه، وذلك أن نكاح أهل الشرك ليس : - اخلامسة عشرة

عندنا بنكاح صحيح، وإمنا هلم شبهة يد، وألهنم ال يكلفون الشرائع فتلزمهم كفارات األميان، فلو ترافعوا إلينا يف 
  حكم اإليالء مل ينبغ حلاكمنا أن حيكم

فإن جرى ذلك جمرى التظامل بينهم حكم حبكم اإلسالم، كما لو ترك املسلم وطء بينهم، ويذهبون إىل حكامهم، 
  .زوجته ضرارا من غري ميني

  :التأين والتأخر، مقلوب التصرب، قال الشاعر: التربص} تََربُُّص أَْرَبَعِة أَشُْهرٍ{: قوله تعاىل
  تطلق يوما أو ميوت حليلها... تربص هبا ريب املنون لعلها 



توقيت األربعة األشهر فيما ذكر ابن عباس عن أهل اجلاهلية كما تقدم، فمنع اهللا من ذلك وجعل للزوج وأما فائدة 
وقد آىل النيب ] ٣٤: النساء[} َواْهُجُروُهنَّ ِفي الَْمضَاجِعِ{: مدة أربعة أشهر يف تأديب املرأة باهلجر، لقوله تعاىل
األربعة األشهر هي اليت ال تستطيع ذات الزوج أن : قيل وقد. صلى اهللا عليه وسلم من أزواجه شهرا تأديبا هلن

  :تصرب عنه أكثر منها، وقد روي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يطوف ليلة باملدينة فسمع امرأة تنشد
  وأرقين أن ال حبيب أالعبه... أال طال هذا الليل وأسود جانبه 

  لسرير جوانبهلزعزع من هذا ا... فواهللا لوال اهللا ال شيء غريه 
  وإكرام بعلي أن تنال مراكبه... خمافة ريب واحلياء يكفين 

فاستدعى نساء ! بعثت به إىل العراق: أين زوجك؟ فقالت: فلما كان من الغد استدعى عمر بتلك املرأة وقال هلا
صربها يف أربعة  شهرين، ويقل صربها يف ثالثة أشهر، وينفد: فسأهلن عن املرأة كم مقدار ما تصرب عن زوجها؟ فقلن

أشهر، فجعل عمر مدة غزو الرجل أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين ووجه بقوم آخرين، وهذا 
  .واهللا أعلم يقوي اختصاص مدة اإليالء بأربعة أشهر

ومنه قيل ] ٩: احلجرات[} ِهحَتَّى َتِفيَء إِلَى أَْمرِ اللَّ{معناه رجعوا، ومنه } فَإِنْ فَاُءوا{: قوله تعاىل -: السابعة عشرة
وإنه لسريع . فاء يفيء فيئة وفيوءا: يفء، ألنه رجع من جانب املشرق إىل جانب املغرب، يقال: للظل بعد الزوال

  :قال. الفيئة، يعين الرجوع
  ...ففاءت ومل تقض الذي أقبلت له 
  ومن حاجة اإلنسان ما ليس قاضيا

ل من حيفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء اجلماع ملن ال عذر له، فإن أمجع ك: قال ابن املنذر -: الثامنة عشرة
كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فإن ارجتاعه صحيح وهي امرأته، فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو 

ملدونة إفاقته من مرضه، أو انطالقه من سجنه فأىب الوطء فرق بينهما إن كانت املدة قد انقضت، قاله مالك يف ا
وتكون بائنا منه يوم انقضت املدة، فإن صدق عذره بالفيئة إذا أمكنته حكم بصدقه : وقال عبدامللك. واملبسوط

فيما مضى، فان أكذب ما ادعاه من الفيئة باالمتناع حني القدرة عليها، محل أمره على الكذب فيها واللدد، 
إذا شهدت بينة بفيئته يف حال العذر أجزأه، : طائفةوقالت . وأمضيت األحكام على ما كانت جتب يف ذلك الوقت

يصح الفيء بالقول واإلشهاد فقط، ويسقط : وقال النخعي أيضا. وبه قال األوزاعي: قاله احلسن وعكرمة والنخعي
وقال أمحد بن . ويرجع هذا القول إن مل يطأ إىل باب الضرر: حكم اإليالء، أرأيت إن مل ينتشر للوطء، قال ابن عطية

قد فئت : إن مل يقدر على اجلماع فيقول: وقال أبو حنيفة. إذا كان له عذر يفيء بقلبه، وبه قال أبو قالبة: بلحن
أبو حنيفة يقول فيمن آىل وهو مريض وبينه وبينها مدة أربعة أشهر، وهي رتقاء أو صغريه : قال الكيا الطربي. إليها

والعذر قائم فذلك يفء صحيح، والشافعي خيالفه على أحد  إنه إذا فاء إليها بلسانه ومضت املدة: أو هو جمبوب
: ال يكون الفيء إال باجلماع يف حال العذر وغريه، وكذلك قال سعيد بن جبري، قال: وقالت طائفة. مذهبيه

  .وكذلك إن كان يف سفر أو سجن
ى املويل إذا فاء جبماع أوجب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبم ومجهور العلماء الكفارة عل -: التاسعة عشرة

وقال . كانوا يقولون إذا فاء ال كفارة عليه: ال كفارة عليه، وبه قال النخعي، قال النخعي: وقال احلسن. امرأته
يعين لليمني اليت حنثوا فيها، وهو مذهب يف األميان } فَإِنْ فَاُءوا{: قال بعض أهل التأويل يف قوله تعاىل: إسحاق

  ف على بر أو تقوى أو باب من اخلري أال يفعله فإنه يفعله وال كفارة عليه،لبعض التابعني فيمن حل



، ومل يذكر كفارة، وأيضا فإن هذا يتركب على أن لغو } فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم{: واحلجة ه قوله تعاىل
  .اليمني ما حلف على معصية، وترك وطء الزوجة معصية

القول من السنة حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  وقد يستدل هلذا: قلت
وسيأيت هلا . خرجه ابن ماجة يف سننه" من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليتركها فإن تركها كفارهتا: "قال

من حلف على ميني فرأى غريها خريا : "وحجة اجلمهور قوله عليه السالم. مزيد بيان يف آية األميان إن شاء اهللا تعاىل
  ".منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه

ويف ذلك دليل على تقدمي الكفارة على احلنث . إذا كفر عن ميينه سقط عنه اإليالء، قاله علماؤنا: -املوفية عشرون 
ان، إذ ال يرى جواز تقدمي الكفارة يف املذهب، وذلك إمجاع يف مسألة اإليالء، ودليل على أيب حنيفة يف مسألة األمي

  .على احلنث، قاله ابن العريب
ملا حكم : هبذه اآلية استدل حممد بن احلسن على امتناع جواز الكفارة قبل احلنث فقال: قلت -احلادية والعشرون 

اإليالء بغري يفء اهللا تعاىل للمويل بأحد احلكمني من يفء أو عزمية الطالق، فلو جاز تقدمي الكفارة على احلنث لبطل 
ويف جواز . أو عزمية الطالق، ألنه إن حنث ال يلزمه باحلنث شيء، ومىت مل يلزم احلانث باحلنث شيء مل يكن موليا

  .تقدمي الكفارة إسقاط حكم اإليالء بغري ما ذكر اهللا، وذلك خالف الكتاب
  }للََّه َسِميٌع َعِليٌمَوإِنْ َعَزُموا الطَّالَق فَإِنَّ ا{: قوله تعاىل -الثانية والعشرون 

وعزمية وعزميا وعزمانا واعتزم اعتزاما، " بالضم"عزم عليه يعزم عزما : تتميم العقد على الشيء، يقال: العزمية
. العزمية والعزم ما عقدت عليه نفسك من أمر أنك فاعله: قال مشر. وعزمت عليك لتفعلن، أي أقسمت عليك

  :قال األعشى. طالقا، فهي طالق وطالقة أيضا" ن نصر ينصرعلى وز"والطالق من طلقت املرأة تطلق 
  أيا جارتا بيين فإنك طالقة

والطالق حل عقدة النكاح، وأصله االنطالق، . مثل عظم يعظم، وأنكره األخفش" بضم الالم"وجيوز طلقت 
 املرعى ال قيد نعجة طالق، وناقة طالق، أي مهملة قد تركت يف: التخلية، يقال: واملطلقات املخليات، والطالق
غري مقيد، واجلمع أطالق، وحبس فالن يف السجن طلقا أي بغري " بضم الطاء والالم"عليها وال راعي، وبعري طلق 

فسميت . استطلق الراعي ناقة لنفسه: اليت يتركها الراعي لنفسه ال حيتلبها على املاء، يقال: قيد، والطالق من اإلبل
إنه مأخوذ من طلق الفرس، وهو ذهابه شوطا : وقيل. ه النعجة أو الناقة املهمل أمرهااملرأة املخلى سبيلها مبا مسيت ب

  .ال مينع، فسميت املرأة املخالة طالقا ال متنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة
كما قال دليل على أهنا ال تطلق مبضي مدة أربعة أشهر، } َوإِنْ َعَزمُوا الطَّالَق{: يف قوله تعاىل -الثالثة والعشرون 

وقال أبو . ومسيع يقتضي مسموعا بعد املضي} َسِميعٌ {: ما مل يقع إنشاء تطليق بعد املدة، وأيضا فإنه قال: مالك
: وروى سهيل بن أيب صاحل عن أبيه قال. بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر} َعِليٌم{إليالئه، " مسع: "حنيفة

ليس : اهللا عليه وسلم عن الرجل يويل من امرأته، فكلهم يقول سألت اثين عشر رجال من أصحاب رسول اهللا صلى
وحتقيق األمر أن تقدير اآلية : قال القاضي ابن العريب. عليه شيء حىت متضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإال طلق

ِللَِّذيَن {: وتقديرها عندهم} إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌمِللَِّذيَن يُْؤلُونَ ِمْن نِسَائِهِْم تََربُُّص أَْرَبَعِة أَْشُهرٍ فَإِنْ فَاُءوا فَ{ : عندنا 
بترك الفيئة فيها، } فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم َوإِنْ َعَزُموا الطَّالَق{ فيها } ُيْؤلُونَ ِمْن نِسَائِهِْم تََربُُّص أَْرَبَعةِ أَشُْهرٍ فَإِنْ فَاُءوا

وهذا احتمال متساو، وألجل تساويه توقفت الصحابة : ابن العريب} َسمِيٌع َعِليٌمفَإِنَّ اللََّه { يريد مدة التربص فيها 
  .فيه



وإذا تساوى االحتمال كان قول الكوفيني أقوى قياسا على املعتدة بالشهور واألقراء، إذ كل ذلك أجل : قلت
ل عليها إال بإذهنا، فكذلك ضربه اهللا تعاىل، فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غري خالف، ومل يكن لزوجها سبي

  .اإليالء، حىت لو نسي الفيء وانقضت املدة لوقع الطالق، واهللا أعلم

دليل على أن األمة مبلك اليمني ال يكون فيها إيالء، إذ } َوإِنْ َعَزُموا الطَّالَق{: ويف قوله تعاىل -: الرابعة والعشرون
  .ال يقع عليها طالق، واهللا أعلم

اِمهِنَّ إِنْ كُنَّ ُمطَلَّقَاُت َيتََربَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء َوال َيِحلُّ لَُهنَّ أَنْ َيكُْتْمَن َما َخلََق اللَُّه ِفي أَْرَحوَالْ{  ٢٢٨: اآلية
حاً َولَُهنَّ ِمثْلُ الَِّذي َعلَْيهِنَّ بِالَْمْعرُوِف ُيْؤِمنَّ بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ َوُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلَك إِنْ أَرَاُدوا إِْصال

  }َوِللرِّجَالِ َعلَْيهِنَّ َدَرَجةٌ وَاللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم
ملا ذكر اهللا تعاىل اإليالء وأن الطالق قد يقع فيه بني تعاىل حكم املرأة بعد } وَالُْمطَلَّقَاُت{: قوله تعاىل -: األوىل
وَالُْمطَلَّقَاُت َيَترَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ {: داود والنسائي عن ابن عباس قال يف قول اهللا تعاىلويف كتاب أيب . التطليق
الطّالقُ {: ، فنسخ ذلك وقال"اآلية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق هبا، وإن طلقها ثالثا} قُُروٍء
د به اخلصوص يف املدخول هبن، وخرجت املطلقة قبل البناء بآية واملطلقات لفظ عموم، واملرا. اآلية} َمرَّتاِن

َوأُوالتُ {: وكذلك احلامل بقوله. على ما يأيت] ٤٩: األحزاب[} فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنهَا{": األحزاب"
من األقراء االسترباء، خبالف عدة الوفاة اليت هي واملقصود ]. ٤: الطالق[} اَألْحَمالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَهُنَّ

إن العموم يف : وقال قوم. وجعل اهللا عدة الصغرية اليت مل حتض والكبرية اليت قد يئست الشهور على ما يأيت. عبادة
  .املطلقات يتناول هؤالء مث نسخن، وهو ضعيف، وإمنا اآلية فيمن حتيض خاصة، وهو عرف النساء وعليه معظمهن

: وهذا خرب واملراد األمر، كقوله تعاىل. التربص االنتظار، على ما قدمناه} َيتََربَّصَْن{: قوله تعاىل -: يةالثان
ومجع رجل عليه ثيابه، وحسبك درهم، أي اكتف بدرهم، هذا ] ٢٣٣: البقرة[} وَالْوَاِلَداُت ُيْرِضْعَن أَْوالَدهُنَّ{

وهذا باطل، وإمنا هو خرب عن حكم : ابن العريب. ن الشجريقول أهل اللسان من غري خالف بينهم فيما ذكر اب
  الشرع، فإن وجدت مطلقة

معناه ليتربصن، : وقيل،. ال تتربص فليس من الشرع، وال يلزم من ذلك وقوع خرب اهللا تعاىل على خالف خمربه
  .فحذف الالم

بكسر الواو وشدها من " قرو"فع ويروى عن نا. على وزن فعول، الالم مهزة" قروء"قرأ مجهور الناس  -: الثالثة
وقروء مجع أقرؤ وأقراء، والواحد قرء بضم . بفتح القاف وسكون الراء والتنوين" قرء"وقرأ احلسن . غري مهز

. أقرأت املرأة إذا حاضت، فهي مقرئ: بفتح القاف، وكالمها قال" قرء: "وقال أبو زيد. القاف، قال األصمعي
: يقال. قرأت، بال ألف: املرأة إذا صارت صاحبة حيض، فإذا حاضت قلت أقرأت: وقال األخفش. وأقرأت طهرت

دنت، : ما بني احليضتني وأقرأت حاجتك: وقال بعضهم. انقطاع احليض: والقرء. أقرأت املرأة حيضة أو حيضتني
نهم من العرب من يسمي احليض قرءا، ومنهم من يسمي الطهر قرءا، وم: وقال أبو عمرو بن العالء. عن اجلوهري

  .من جيمعهما مجيعا، فيسمي الطهر مع احليض قرءا، ذكره النحاس
هي احليض، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأيب : واختلف العلماء يف األقراء، فقال أهل الكوفة -: الرابعة

هي األطهار، وهو قول عائشة وابن عمر : وقال أهل احلجاز. موسى وجماهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي
فمن جعل القرء امسا للحيض مساه بذلك، الجتماع الدم يف . يد بن ثابت والزهري وأبان بن عثمان والشافعيوز



هبت : الرحم، ومن جعله امسا للطهر فالجتماعه يف البدن، والذي حيقق لك هذا األصل يف القرء الوقت، يقال
  :الريح لقرئها وقارئها أي لوقتها، قال الشاعر

  إذا هبت لقارئها الرياح... شليل كرهت العقر عقر بين 
  :وقت، وللطهر وقت، ألهنما يرجعان لوقت معلوم، وقال األعشى يف األطهار: فقيل للحيض

  تسد ألقصاها عزمي عزائكا... أيف كل عام أنت جاشم غزوة 
  ...مورثة عزا ويف احلي رفعة 

  ملا ضاع فيها من قروء نسائكا

  :وقال آخر يف احليض
  له قروء كقروء احلائض... فارض يا رب ذي ضغن علي 

وهو مجعه، ومنه القرآن . هو مأخوذ من قرء املاء يف احلوض: وقال قوم. يعين أنه طعنه فكان له دم كدم احلائض
ما قرأت الناقة سلى قط، أي مل جتمع يف جوفها، وقال عمرو بن : ويقال الجتماع حروفه، ويقال. الجتماع املعاين

  :كلثوم
  هجان اللون مل تقرأ جنينا... بكر  ذراعي عيطل أدماء

إن القرء : قول من قال: قال أبو عمر بن عبدالرب. فكأن الرحم جيمع الدم وقت احليض، واجلسم جيمعه وقت الطهر
  .قريت املاء يف احلوض ليس بشيء، ألن القرء مهموز وهذا غري مهموز: مأخوذ من قوهلم

القرء، : وقيل". بكسر القاف مقصور"واسم ذلك املاء قرى . اجلوهري وغريه: هذا صحيح بنقل أهل اللغة: قلت
القرء االنتقال من الطهر إىل : اخلروج إما من طهر إىل حيض أو من حيض إىل طهر، وعلى هذا قال الشافعي يف قول

 وكان يلزم حبكم االشتقاق أن يكون قرءا، ويكون معىن قوله. احليض، وال يرى اخلروج من احليض إىل الطهر قرءا
أي ثالثة أدوار أو ثالثة انتقاالت، واملطلقة متصفة حبالتني فقط، . } َوالُْمطَلَّقَاُت َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{: تعاىل

فتارة تنتقل من طهر إىل حيض، وتارة من حيض إىل طهر فيستقيم معىن الكالم، وداللته على الطهر واحليض مجيعا، 
إذا ثبت أن القرء االنتقال فخروجها من طهر إىل حيض غري مراد باآلية أصال، : ويقال. ركافيصري االسم مشت

ولذلك مل يكن الطالق يف احليض طالقا سنيا مأمورا به، وهو الطالق للعدة، فإن الطالق للعدة ما كان يف الطهر، 
فعدهتن ثالثة : يا فتقدير الكالموذلك يدل على كون القرء مأخوذا من االنتقال، فإذا كان الطالق يف الطهر سن

انتقاالت، فأوهلا االنتقال من الطهر الذي وقع فيه الطالق، والذي هو االنتقال من حيض إىل طهر مل جيعل قرءا، ألن 
اللغة ال تدل عليه، ولكن عرفنا بدليل آخر، إن اهللا تعاىل مل يرد االنتقال من حيض إىل طهر، فإذا خرج أحدمها عن 

  أن يكون

ا بقي اآلخر وهو االنتقال من الطهر إىل احليض مرادا، فعلى هذا عدهتا ثالثة انتقاالت، أوهلا الطهر، وعلى هذا مراد
قال الكيا . ميكن استيفاء ثالثة أقراء كاملة إذا كان الطالق يف حالة الطهر، وال يكون ذلك محال على اجملاز بوجه ما

الشافعي، وميكن أن نذكر يف ذلك سرا ال يبعد فهمه من دقائق  وهذا نظر دقيق يف غاية االجتاه ملذهب: الطربي
حكم الشريعة، وهو أن االنتقال من الطهر إىل احليض إمنا جعل قرءا لداللته على براءة الرحم، فإن احلامل ال حتيض 

 أعقاب واالنتقال من حيض إىل طهر خبالفه، فان احلائض جيوز أن حتبل يف. يف الغالب فبحيضها علم براءة رمحها
حيضها، وإذا متادى أمد احلمل وقوي الولد انقطع دمها، ولذلك متتدح العرب حبمل نسائهم يف حالة الطهر، وقد 



  :مدحت عائشة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقول الشاعر
  ومربأ من كل غبَّر حيضة

  وفساد مرضعة وداء مغَْيل... 
قرأت املرأة إذا : وقالوا. ا للعلماء وأهل اللسان يف تأويل القرءفهذا م. يعين أن أمه مل حتمل به يف بقية حيضها

واملطلقات يتربصن بأنفسهن : واتفقوا على أن القرء الوقت، فإذا قلت. وقرأت أيضا إذا محلت. حاضت أو طهرت
لنا قول ثالثة أوقات، صارت اآلية مفسرة يف العدد حمتملة يف املعدود، فوجب طلب البيان للمعدود من غريها، فدلي

وال خالف أنه يؤمر بالطالق وقت الطهر فيجب أن يكون هو املعترب ] ١: الطالق[} فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ{: اهللا تعاىل
يريد ما تعتد به املطلقة وهو . } وَأَْحصُوا الِْعدَّةَ{: يعين وقتا تعتد به، مث قال تعاىل} فطلقوهن{: يف العدة، فإنه قال
مرة فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر : "ق فيه، وقال صلى اهللا عليه وسلم لعمرالطهر الذي تطل

وهو نص يف أن زمن الطهر هو الذي يسمى . أخرجه مسلم وغريه" . فتلك العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء
عتد بذلك احليض، ومن طلق يف حال وال خالف أن من طلق يف حال احليض مل ت. عدة، وهو الذي تطلق فيه النساء

  قال أبو بكر. الطهر فإهنا تعتد عند اجلمهور بذلك الطهر، فكان ذلك أوىل

فإذا طلق الرجل يف ". أن األقراء هي األطهار"ما أدركنا أحدا من فقهائنا إال يقول بقول عائشة يف : بن عبدالرمحن
مث استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة، مث ثالثا بعد حيضة ثانية،  طهر مل يطأ فيه اعتدت مبا بقي منه ولو ساعة ولو حلظة،

فإن طلق مطلق يف طهر قد مس فيه لزمه . فإذا رأت الدم من احليضة الثالثة حلت لألزواج وخرجت من العدة
إهنا تعتد بثالثة : وقال الزهري يف امرأة طلقت يف بعض طهرها. الطالق وقد أساء، واعتدت مبا بقي من ذلك الطهر

األقراء األطهار يقول هذا غري ابن شهاب : ال أعلم أحدا ممن قال: قال أبو عمر. أطهار سوى بقية ذلك الطهر
  .} ثالثَةَ قُُروٍء{تلغي الطهر الذي طلقت فيه مث تعتد بثالثة أطهار، ألن اهللا عز وجل يقول : الزهري، فإنه قال

رابعة، وقول ابن القاسم ومالك ومجهور أصحابه والشافعي فعلى قوله ال حتل املطلقة حىت تدخل يف احليضة ال: قلت
إن املطلقة إذا رأت أول نقطة من احليضة الثالثة خرجت من العصمة، وهو مذهب زيد بن ثابت : وعلماء املدينة

واحلجة على الزهري أن النيب . وعائشة وابن عمر، وبه قال أمحد بن حنبل، وإليه ذهب داود بن علي وأصحابه
ال تنقطع العصمة واملرياث : وقال أشهب. يف طالق الطاهر من غري مجاع، ومل يقل أول الطهر وال آخرهصلى أذن 

احتج الكوفيون بقوله عليه السالم لفاطمة بنت أيب . حىت يتحقق أنه دم حيض، لئال تكون دفعة دم من غري احليض
تصلي وإذا مر القرء فتطهري مث صلي من إمنا ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فال : "حبيش حني شكت إليه الدم

: الطالق[} وَالالَِّئي َيِئْسَن ِمَن الَْمحِيضِ ِمْن نَِساِئكُمْ إِِن اْرَتبُْتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَالثَةُ أَْشهُرٍ{: وقال تعاىل". القرء إىل القرء
وقال عمر . إذا كان معدوما فجعل املأيوس منه احمليض، فدل على أنه هو العدة، وجعل العوض منه هو األشهر]. ٤

، ومل "عدة األمة حيضتان، نصف عدة احلرة، ولو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت: "حبضرة الصحابة
! فدل على أنه إمجاع منهم، وهو قول عشرة من الصحابة منهم اخللفاء األربعة، وحسبك ما قالوا. ينكر عليه أحد
  يدل على ذلك، ألن املعىن يتربصن ثالثة أقراء، يريد كوامل،} تََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَالثَةََوالُْمطَلَّقَاُت َي{: وقوله تعاىل

إنه الطهر جيوز أن تعتد بطهرين وبعض : هذا ال ميكن أن يكون إال على قولنا بأن األقراء احليض، ألن من يقول
وعندنا تستأنف من أول احليض حىت يصدق . آخر، ألنه إذا طلق حال الطهر اعتدت عنده ببقية ذلك الطهر قرءا

االسم، فإذا طلق الرجل املرأة يف طهر مل يطأ فيه استقبلت حيضة مث حيضة مث حيضة، فإذا اغتسلت من الثالثة 



  .خرجت من العدة
، ألن } ثََمانَِيةَ أَيَّامٍ{َاهلاء يف  فأثبت] ٧: احلاقة[} َسخََّرَها َعلَيْهِْم َسْبَع لََيالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ{: هذا يرده قوله تعاىل: قلت

ووافقنا أبو حنيفة على أهنا إذا طلقت حائضا أهنا ال تعتد باحليضة . اليوم مذكر وكذلك القرء، فدل على أنه املراد
. وعندنا تعتد بالطهر، على ما بيناه. اليت طلقت فيها وال بالطهر الذي بعدها، وإمنا تعتد باحليض الذي بعد الطهر

: البقرة[} الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُومَاٌت{: استجاز أهل اللغة أن يعربوا عن البعض باسم اجلميع، كما قال تعاىل وقد
: وقال بعض من يقول باحليض. واهللا أعلم} ثَالثَةَ قُُروٍء { : واملراد به شهران وبعض الثالث، فكذلك قوله] ١٩٧

طلت الرجعة، قال سعيد بن جبري وطاوس وابن شربمة إذا طهرت من الثالثة انقضت العدة بعد الغسل وب
وروي عن . إذا فرطت املرأة يف الغسل عشرين سنة فلزوجها عليها الرجعة ما مل تغتسل: وقال شريك. واألوزاعي

إال أهنا ال حيل هلا أن . إذا طعنت املرأة يف احليضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج: "إسحاق بن راهويه أنه قال
فَإِذَا َبلَْغنَ {: وروى حنوه عن ابن عباس، وهو قول ضعيف بدليل قول اهللا تعاىل". وج حىت تغتسل من حيضتهاتتز

وأما ما ذكره الشافعي من أن نفس . على ما يأيت] ٢٣٤: البقرة[} أََجلَُهنَّ فَال جَُناَح َعلَْيكُْم ِفيَما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ
ضة يسمى قرءا ففائدته تقصري العدة على املرأة، وذلك أنه إذا طلق املرأة يف آخر ساعة االنتقال من الطهر إىل احلي

  .واهللا أعلم. من طهرها فدخلت يف احليضة عدته قرءا، وبنفس االنتقال من الطهر الثالث انقطعت العصمة وحلت
وروي عن ابن سريين . نواجلمهور من العلماء على أن عدة األمة اليت حتيض من طالق زوجها حيضتا -اخلامسة 
  ما أرى عدة األمة إال كعدة احلرة، إال أن: أنه قال

وقال األصم عبدالرمحن بن كيسان وداود بن علي ومجاعة أهل . فإن السنة أحق أن تتبع: تكون مضت يف ذلك سنة
. حلرة واألمة سواءإن اآليات يف عدة الطالق والوفاة باألشهر واألقراء عامة يف حق األمة واحلرة، فعدة ا: الظاهر

رواه ابن جريج عن عطاء عن مظاهر ". طالق األمة تطليقتان وعدهتا حيضتان: " واحتج اجلمهور بقوله عليه السالم
طالق األمة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن أسلم عن أبيه عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت

ق والعدة مجيعا، إال أن مظاهر بن أسلم انفرد هبذا احلديث وهو فأضاف إليها الطال" تطليقتان وقرؤها حيضتان
  .أيهما رق نقص طالقه، وقالت به فرقة من العلماء: وروي عن ابن عمر. ضعيف

  :فيه مسألتان} َوال َيِحلُّ لَُهنَّ أَنْ َيكُْتْمَن َما َخلََق اللَُّه ِفي أَْرَحاِمهِنَّ{: قوله تعاىل
أي من احليض، قاله عكرمة والزهري } َيِحلُّ لَُهنَّ أَنْ َيكُْتْمَن َما َخلََق اللَُّه ِفي أَْرَحاِمهِنََّوال {قوله تعاىل : األوىل

. احليض واحلمل معا، وهذا على أن احلامل حتيض: وقال جماهد. احلمل، قاله عمر وابن عباس: وقيل. والنخعي
واألطهار وال اطالع إال من جهة النساء جعل القول قوهلا  واملعىن املقصود من اآلية أنه ملا دار أمر العدة على احليض

َوال َيِحلُّ لَُهنَّ أَنْ َيكُْتْمَن {: إذا ادعت انقضاء العدة أو عدمها، وجعلهن مؤمتنات على ذلك، وهو مقتضى قوله تعاىل
فننظر إىل فروجهن، ولكن وكل ومل نؤمر أن نفتح النساء : وقال سليمان بن يسار. } َما َخلََق اللَُّه ِفي أَْرَحاِمهِنَّ
: ومعىن النهي عن الكتمان النهي عن اإلضرار بالزوج وإذهاب حقه، فإذا قالت املطلقة. ذلك إليهن إذ كن مؤمتنات

مل أحض، وهي قد حاضت، ألزمته من النفقة ما مل : حضت، وهي مل حتض، ذهبت حبقه من االرجتاع، وإذا قالت
يف نفي احليض أال ترجتع حىت تنقضي العدة ويقطع الشرع حقه، وكذلك احلامل يلزمه فأضرت به، أو تقصد بكذهبا 
كانت عادهتن يف اجلاهلية أن يكتمن احلمل ليلحقن الولد بالزوج : قال قتادة. تكتم احلمل، لتقطع حقه من االرجتاع

  وحكي أن رجال من أشجع أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اجلديد، ففي ذلك نزلت اآلية



يا رسول اهللا، إين طلقت امرأيت وهي حبلى، ولست آمن أن تتزوج فيصري ولدي لغريي فأنزل اهللا اآلية، : فقال
  .وردت امرأة األشجعي عليه

قد حضت ثالث : إذا قالت املرأة يف عشرة أيام: وقال كل من حفظت عنه من أهل العلم: قال ابن املنذر: الثانية
. قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه:  يقبل ذلك منها، إال أن تقولحيض وانقضت عديت إهنا ال تصدق وال

إذا قالت انقضت عديت يف أمد تنقضي يف مثله العدة قبل : واختلفوا يف املدة اليت تصدق فيها املرأة، فقال مالك
يف شهر  إذا قالت حضت ثالث حيض: قال يف املدونة. قوهلا، فإن أخربت بانقضاء العدة يف مدة تقع نادرا فقوالن

وقال يف . أي أصبت وأحسنت! قالون: صدقت إذا صدقها النساء، وبه قال شريح، وقال له علي بن أيب طالب
أقل ما يكون ذلك يف سبعة وأربعني : وحنوه قول أيب ثور، قال أبو ثور. ال تصدق إال يف شهر ونصف: كتاب حممد

ال تصدق يف أقل من ستني يوما، : وقال النعمان. يوما، وذلك أن أقل الطهر مخسة عشر يوما، وأقل احليض يوم
  .وقال به الشافعي

هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد حترمي الكتمان، وإجياب ألداء األمانة } إِنْ كُنَّ ُيْؤِمنَّ بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلخِرِ{: قوله تعاىل
على أنه } إِنْ كُنَّ ُيْؤِمنَّ بِاللَِّه{:وليس قوله أي فسبيل املؤمنات أال يكتمن احلق، . يف اإلخبار عن الرحم حبقيقة ما فيه

إن كنت أخي فال تظلمين، أي فينبغي : أبيح ملن ال يؤمن أن يكتم، ألن ذلك ال حيل ملن ال يؤمن، وإمنا هو كقولك
  .أن حيجزك اإلميان عنه، ألن هذا ليس من فعل أهل اإلميان

ل، وهو الزوج، مسي بعال لعلوه على الزوجة مبا قد ملكه من زوجيتها، ومنه البعولة مجع البع} َوُبُعولَُتُهنَّ{: قوله تعاىل
بعل وبعولة، كما يقال يف مجع : أي ربا، لعلوه يف الربوبية، يقال] ١٢٥: الصافات[ } أََتْدُعونَ بَْعالً{: قوله تعاىل
اجلماعة، وهو شاذ ال يقاس فحل وفحولة، وهذه اهلاء زائدة مؤكدة لتأنيث : ذكر وذكورة، ويف مجع الفحل: الذكر

  عليه، ويعترب فيها

وبعل . والبعولة أيضا مصدر البعل. هي هاء تأنيث دخلت على فعول: وقيل. لعوبة: السماع، فال يقال يف لعب
: اجلماع، ومنه قوله عليه السالم أليام التشريق: واملباعلة والبعال: بعولة، أي صار بعال" مثل منع مينع"الرجل يبعل 

وفالن بعل . وباعل مباعلة إذا باشرها. فالرجل بعل املرأة، واملرأة بعلته. وقد تقدم" أيام أكل وشرب وبعال إهنا "
  .وله حمامل كثرية تأيت إن شاء اهللا تعاىل. هذا، أي مالكه وربه

. ة على حديث ابن عمرمراجعة يف العد: أي مبراجعتهن، فاملراجعة على ضربني} أََحقُّ بَِردِِّهنَّ{: قوله تعاىل: -الثانية 
ومراجعة بعد العدة على حديث معقل، وإذا كان هذا فيكون يف اآلية دليل على ختصيص ما مشله العموم يف 

عام يف املطلقات ثالثا، وفيما دوهنا ال } وَالُْمطَلَّقَاُت يََترَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{ : املسميات، ألن قوله تعاىل
وأمجع العلماء على أن احلر إذا . حكم خاص فيمن كان طالقها دون الثالث} َوُبعُولَُتُهنَّ أََحقُّ{: مث قوله. خالف فيه

طلق زوجته احلرة، وكانت مدخوال هبا تطليقة أو تطليقتني، أنه أحق برجعتها ما مل تنقض عدهتا وإن كرهت املرأة، 
ها وتصري أجنبية منه، ال حتل له إال خبطبة ونكاح مستأنف فإن مل يراجعها املطلق حىت انقضت عدهتا فهي أحق بنفس

وكل من راجع يف العدة فإنه ال يلزمه : قال املهلب. بويل وإشهاد، ليس على سنة املراجعة، وهذا إمجاع من العلماء
لَْغَن أََجلَُهنَّ فَإِذَا َب{ : شيء من أحكام النكاح غري اإلشهاد على املراجعة فقط، وهذا إمجاع من العلماء، لقوله تعاىل

فذكر اإلشهاد يف الرجعة ومل ] ٢: الطالق[} فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَارِقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوأَْشهِدُوا ذََوْي َعْدلٍ مِْنكُْم
ذكر  وفيما ذكرناه من كتاب اهللا مع إمجاع أهل العلم كفاية عن: قال ابن املنذر. يذكره يف النكاح وال يف الطالق

  .ما روي عن األوائل يف هذا الباب، واهللا تعاىل أعلم



إذا وطئها يف العدة وهو يريد الرجعة : اختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعا يف العدة، فقال مالك٠ -: الثالثة
ا إمن: "وينبغي للمرأة أن متنعه الوطء حىت يشهد، وبه قال إسحاق، لقوله عليه السالم. وجهل أن يشهد فهي رجعة

  وإمنا لكل امرئ" األعمال بالنيات

. يراجع يف العدة وال يطأ حىت يستربئها من مائه الفاسد: فإن وطئ يف العدة ال ينوي الرجعة فقال مالك". ما نوى
فإن انقضت عدهتا مل ينكحها هو وال غريه يف بقية مدة االسترباء، فإن فعل فسخ نكاحه، وال يتأبد : قال ابن القاسم

إذا جامعها فقد راجعها، وهكذا قال سعيد بن املسيب واحلسن البصري : وقالت طائفة. ه ألن املاء ماؤهحترميها علي
ويشهد، وبه قال أصحاب الرأي واألوزاعي وابن أيب ليلى، : قال. وابن سريين والزهري وعطاء وطاوس والثوري

اها أو مل ينوها، ويروى ذلك عن طائفة وطؤه مراجعة على كل حال، نو: وقد قيل: وقال أبو عمر. حكاه ابن املنذر
ومل خيتلفوا فيمن باع جاريته باخليار أن له وطأها يف مدة اخليار، وأنه قد . من أصحاب مالك، وإليه ذهب الليث

  .واهللا أعلم. وللمطلقة الرجعية حكم من هذا. ارجتعها بذلك إىل ملكه واختار نقض البيع بفعله ذلك
ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة، وإن مل ينو بالقبلة واملباشرة الرجعة كان آمثا وليس من قبل أو باشر : -الرابعة 
إن وطئها أو ملسها : وقال أبو حنيفة وأصحابه. والسنة أن يشهد قبل أن يطأ أو قبل أن يقبل أو يباشر. مبراجع

ل مالك والشافعي ويف قو. وينبغي أن يشهد: بشهوة أو نظر إىل فرجها بشهوة فهي رجعة، وهو قول الثوري
وال خالف يف صحة االرجتاع : قال" املنتقى"ويف . وإسحاق وأيب عبيد وأيب ثور ال يكون رجعة، قاله ابن املنذر

: قال ابن املواز. يصح هبا وبسائر االستمتاع للذة: بالقول، فأما بالفعل حنو اجلماع والقبلة فقال القاضي أبو حممد
فرجها أو ما قارب ذلك من حماسنها إذا أراد بذلك الرجعة، خالفا للشافعي يف  ومثل اجلسة للذة، أو أن ينظر إىل

  .ال تصح الرجعة إال بالقول، وحكاه ابن املنذر عن أيب ثور وجابر بن زيد وأيب قالبة: قوله
ال : الكوقال م. إن جامعها ينوي الرجعة، أو ال ينويها فليس برجعة، وهلا عليه مهر مثلها: قال الشافعي -: اخلامسة

: وقال أبو عمر. شيء هلا، ألنه لو ارجتعها مل يكن عليه مهر، فال يكون الوطء دون الرجعة أوىل باملهر من الرجعة
  وال أعلم أحدا أوجب عليه مهر

املثل غري الشافعي، وليس قوله بالقوي، ألهنا يف حكم الزوجات وترثه ويرثها، فكيف جيب مهر املثل يف وطء امرأة 
وقد . إال أن الشبهة يف قول الشافعي قوية، ألهنا عليه حمرمة إال برجعة هلا! ثر أحكامها حكم الزوجةحكمها يف أك

  !أمجعوا على أن املوطوءة بشبهة جيب هلا املهر، وحسبك هبذا
ال يسافر هبا حىت يراجعها، وكذلك : واختلفوا هل يسافر هبا قبل أن يرجتعها، فقال مالك والشافعي -: السادسة
بو حنيفة وأصحابه إال زفر فإنه روى عنه احلسن بن زياد أن له أن يسافر هبا قبل الرجعة، وروى عنه عمرو بن قال أ

  .خالد، ال يسافر هبا حىت يراجع
ال خيلو : واختلفوا هل له أن يدخل عليها ويرى شيئا من حماسنها، وهل تتزين له وتتشرف، فقال مالك -: السابعة

بإذن، وال ينظر إليها إال وعليها ثياهبا، وال ينظر إىل شعرها، وال بأس أن يأكل معها إذا  معها، وال يدخل عليها إال
ال يدخل : رجع مالك عن ذلك فقال: وقال ابن القاسم. كان معهما غريمها، وال يبيت معها يف بيت وينتقل عنها

وعن سعيد . ب وتلبس احللي وتتشرفومل خيتلف أبو حنيفة وأصحابه يف أهنا تتزين له وتتطي. عليها وال يرى شعرها
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها، وتلبس ما شاءت من الثياب واحللي، فإن مل يكن : بن املسيب قال

. هلما إال بيت واحد فليجعال بينهما سترا، ويسلم إذا دخل، وحنوه عن قتادة، ويشعرها إذا دخل بالتنخم والتنحنح



طلقة طالقا ميلك رجعتها حمرمة على مطلقها حترمي املبتوتة حىت يراجع، وال يراجع إال بالكالم، امل: وقال الشافعي
  .على ما تقدم

إين كنت راجعتك يف العدة وأنكرت أن القول : أمجع العلماء على أن املطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: -الثامنة 
ن كان ال يرى ميينا يف النكاح وال يف الرجعة، وخالفه صاحباه فقاال قوهلا مع ميينها، وال سبيل له إليها، غري أن النعما

وكذلك إذا كانت الزوجة أمة واختلف املوىل واجلارية، والزوج يدعي الرجعة يف العدة بعد . كقول سائر أهل العلم
  انقضاء العدة

: وقال يعقوب وحممد. لنعمانوأنكرت فالقول قول الزوجة األمة وإن كذهبا موالها، هذا قول الشافعي وأيب ثور وا
  .القول قول املوىل وهو أحق هبا

إن الرجعية حمرمة الوطء، فيكون الرد عائدا إىل : لفظ الرد يقتضي زوال العصمة، إال أن علماءنا قالوا -: التاسعة
ه تنقيص إن الطالق فائدت: يف أن الرجعة حمللة الوطء -وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة ومن قال بقوهلما . احلل

وأحكام الزوجية وإن كانت باقية : قالوا -العدد الذي جعل له خاصة، وإن أحكام الزوجية باقية مل ينحل منها شيء 
فاملرأة ما دامت يف العدة سائرة يف سبيل الزوال بانقضاء العدة، فالرجعة رد عن هذه السبيل اليت أخذت املرأة يف 

ا به رد حقيقي، فإن هناك زوال مستنجز وهو حترمي الوطء، فوقع الرد سلوكها، وهذا رد جمازي، والرد الذي حكمن
  .عنه حقيقة، واهللا أعلم

يطلق عند تعارض حقني، ويترجح أحدمها، فاملعىن حق الزوج يف مدة التربص أحق من " أحق"لفظ  -: العاشرة
  : "المحقها بنفسها، فإهنا إمنا متلك نفسها بعد انقضاء العدة، ومثل هذا قوله عليه الس

: وقال يعقوب وحممد. وأنكرت فالقول قول الزوجة األمة وإن كذهبا موالها، هذا قول الشافعي وأيب ثور والنعمان
  .القول قول املوىل وهو أحق هبا

إن الرجعية حمرمة الوطء، فيكون الرد عائدا إىل : لفظ الرد يقتضي زوال العصمة، إال أن علماءنا قالوا -: التاسعة
إن الطالق فائدته تنقيص : يف أن الرجعة حمللة الوطء -الليث بن سعد وأبو حنيفة ومن قال بقوهلما وقال . احلل

وأحكام الزوجية وإن كانت باقية : قالوا -العدد الذي جعل له خاصة، وإن أحكام الزوجية باقية مل ينحل منها شيء 
فالرجعة رد عن هذه السبيل اليت أخذت املرأة يف فاملرأة ما دامت يف العدة سائرة يف سبيل الزوال بانقضاء العدة، 

سلوكها، وهذا رد جمازي، والرد الذي حكمنا به رد حقيقي، فإن هناك زوال مستنجز وهو حترمي الوطء، فوقع الرد 
  .عنه حقيقة، واهللا أعلم

أحق من  يطلق عند تعارض حقني، ويترجح أحدمها، فاملعىن حق الزوج يف مدة التربص" أحق"لفظ  -: العاشرة
". األمي أحق بنفسها من وليها: "حقها بنفسها، فإهنا إمنا متلك نفسها بعد انقضاء العدة، ومثل هذا قوله عليه السالم

  .وقد تقدم
الرجل مندوب إىل املراجعة، ولكن إذا قصد اإلصالح بإصالح حاله معها، وإزالة الوحشة بينهما،  -: احلادية عشرة

َوال تُْمِسكُوُهنَّ {: ل العدة والقطع هبا عن اخلالص من ربقة النكاح فمحرم، لقوله تعاىلفأما إذا قصد اإلضرار وتطوي
مث من فعل ذلك فالرجعة صحيحة، وإن ارتكب النهي وظلم نفسه، ولو علمنا حنن ] ٢٣١: البقرة[} ضَِراراً ِلَتعَْتُدوا

  .ذلك املقصد طلقنا عليه
من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن، وهلذا قال ابن  أي هلن} َولَهُنَّ{ : قوله تعاىل -: األوىل
إين ألتزين المرأيت كما تتزين يل، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي يل عليها فتستوجب حقها الذي هلا : عباس



أي هلن من حسن : وعنه أيضا. مأمث أي زينة من غري} َولَُهنَّ مِثْلُ الَِّذي َعلَْيهِنَّ بِالْمَْعُروِف{: علي، ألن اهللا تعاىل قال
  الصحبة
  .وقد تقدم

الرجل مندوب إىل املراجعة، ولكن إذا قصد اإلصالح بإصالح حاله معها، وإزالة الوحشة بينهما،  -: احلادية عشرة
وُهنَّ َوال تُْمِسكُ{: فأما إذا قصد اإلضرار وتطويل العدة والقطع هبا عن اخلالص من ربقة النكاح فمحرم، لقوله تعاىل

مث من فعل ذلك فالرجعة صحيحة، وإن ارتكب النهي وظلم نفسه، ولو علمنا حنن ] ٢٣١: البقرة[} ضَِراراً ِلَتعَْتُدوا
  .ذلك املقصد طلقنا عليه

أي هلن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن، وهلذا قال ابن } وَلَُهنَّ{: قوله تعاىل -: األوىل
المرأيت كما تتزين يل، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي يل عليها فتستوجب حقها الذي هلا  إين ألتزين: عباس

أي هلن من حسن : وعنه أيضا. أي زينة من غري مأمث} َولَُهنَّ ِمثْلُ الَِّذي َعلَْيهِنَّ بِالَْمْعُروِف{ : علي، ألن اهللا تعاىل قال
  الصحبة

إن هلن على : وقيل. ليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن ألزواجهنوالعشرة باملعروف على أزواجهن مثل الذي ع
تتقون اهللا فيهن كما عليهن : وقال ابن زيد: قاله الطربي. أزواجهن ترك مضارهتن كما كان ذلك عليهن ألزواجهن

  .واآلية تعم مجيع ذلك من حقوق الزوجية. أن يتقني اهللا عز وجل فيكم، واملعىن متقارب
أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحواهلم، فإهنم يعملون : قال العلماء". إين ألتزين المرأيت: "بن عباسقول ا -: الثانية

ذلك على اللبق والوفاق، فرمبا كانت زينة تليق يف وقت وال تليق يف وقت، وزينة تليق بالشباب، وزينة تليق 
يق به ذلك وزانه، والشاب إذا فعل ذلك بالشيوخ وال تليق بالشباب، أال ترى أن الشيخ والكهل إذا حف شاربه ل

ألن اللحية مل توفر بعد، فإذا حف شاربه يف أول ما خرج وجهه مسج، وإذا وفرت حليته وحف شاربه . مسج ومقت
وكذلك ". أمرين ريب أن أعفي حلييت وأحفي شاريب: "وروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. زانه ذلك

ا كله ابتغاء احلقوق، فإمنا يعمل على اللبق والوفاق عند امرأته يف زينة تسرها ويعفها عن يف شأن الكسوة، ففي هذ
فأما الطيب والسواك . وكذلك الكحل من الرجال منهم من يليق به ومنهم من ال يليق به. غريه من الرجال

واخلضاب للشيوخ واخلامت  .واخلالل والرمي بالدرن وفضول الشعر والتطهري وقلم األظفار فهو بني موافق للجميع
مث عليه أن يتوخى ". النحل"للجميع من الشباب والشيوخ زينة، وهو حلي الرجال على ما يأيت بيانه يف سورة 

وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها يف . أوقات حاجتها إىل الرجل فيعفها ويغنيها عن التطلع إىل غريه
  .يف باهه وتقوي شهوته حىت يعفهامضجعها أخذ من األدوية اليت تزيد 

: قارعته، واألصل فيه الطي، يقال: ومدرجة الطريق. أي منزلة} َوِللرَِّجالِ َعلَْيهِنَّ َدَرجَةٌ{ : قوله تعاىل -: الثالثة
وهو أرجل . رجل بني الرجلة، أي القوة: ويقال. درجوا، أي طووا عمرهم، ومنها الدرجة اليت يرتقى عليها

  وفرس رجيل،. قوامهاالرجلني، أي أ

. فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته على اإلنفاق وبالدية واملرياث واجلهاد. أي قوي، ومنه الرجل، لقوهتا على املشي
فطوىب : قال ابن العريب. الدرجة اللحية، وهذا إن صح عنه فهو ضعيف ال يقتضيه لفظ اآلية وال معناها: وقال محيد

وال خيفى على لبيب فضل الرجال على النساء، ولو مل يكن ! صا يف كتاب اهللا تعاىللعبد أمسك عما ال يعلم، وخصو
إال أن املرأة خلقت من الرجل فهو أصلها، وله أن مينعها من التصرف إال بإذنه، فال تصوم إال بإذنه وال حتج إال 



قتضي التفضيل، وتشعر بأن وعلى اجلملة فدرجة ت. جواز األدب: وقيل. الدرجة الصداق، قاله الشعيب: وقيل. معه
ولو أمرت أحدا بالسجود لغري اهللا ألمرت املرأة : " حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه، وهلذا قال عليه السالم

الدرجة إشارة إىل حض الرجال على حسن العشرة، والتوسع للنساء يف : "وقال ابن عباس" . أن تسجد لزوجها
: قال املاوردي. وهذا قول حسن بارع: قال ابن عطية". أن يتحامل على نفسهاملال واخللق، أي أن األفضل ينبغي 

  .حيتمل أهنا يف حقوق النكاح، له رفع العقد دوهنا، ويلزمها إجابته إىل الفراش، وال يلزمه إجابتها
قوله ". تصبحأميا امرأة دعاها زوجها إىل فراشه فأبت عليه لعنتها املالئكة حىت : "ومن هذا قوله عليه السالم: قلت
  .أي عامل مصيب فيما يفعل} َحِكيٌم{: قوله تعاىل. أي منيع السلطان ال معترض عليه} َواللَُّه َعزِيٌز {: تعاىل

وُهنَّ َشْيئاً الطَّالُق مَرََّتاِن فَإِْمسَاٌك بَِمْعُروٍف أَوْ َتسْرِيٌح بِإِْحَساٍن َوال َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َتأُْخذُوا ِممَّا آتَْيُتُم{ ٢٢٩: اآلية*٣*
ِفيَما افَْتَدْت بِِه ِتلْكَ ُحُدودُ اللَِّه  إِالّض أَنْ َيَخافَا أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُيِقيَما ُحُدودَ اللَِّه فَال جَُناَح َعلَْيهَِما

  }ظَّاِلُمونَفَال َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَأُولَِئَك ُهُم ال

  }الطَّالُق َمرََّتاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروفٍ أَْو َتسْرِيٌح بِإِْحَساٍن{: قوله تعاىل 
  :فيه سبع مسائل

ثبت أن أهل اجلاهلية مل يكن عندهم للطالق عدد، وكانت عندهم العدة } الطَّالُق مَرََّتاِن{ : قوله تعاىل -: األوىل
سالم برهة، يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطالق، فإذا كادت حتل من طالقه معلومة مقدرة، وكان هذا يف أول اإل

وكيف؟ : ال آويك وال أدعك حتلني، قالت: راجعها ما شاء، فقال رجل المرأته على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم
اهللا عليه  فشكت املرأة ذلك إىل عائشة، فذكرت ذلك للنيب صلى. أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك: قال

وسلم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية بيانا لعدد الطالق الذي للمرء فيه أن يرجتع دون جتديد مهر وويل، ونسخ ما كانوا 
املراد : "وابن عباس وجماهد وغريهم وقال ابن مسعود. قال معناه عروة بن الزبري وقتادة وابن زيد وغريهم. عليه

باآلية التعريف بسنة الطالق، أي من طلق اثنتني فليتق اهللا يف الثالثة، فإما تركها غري مظلومة شيئا من حقها، وإما 
  ".أمسكها حمسنا عشرهتا، واآلية تتضمن هذين املعنيني

والطالق مباح هبذه اآلية وبغريها، وبقوله . صةالطالق هو حل العصمة املنعقدة بني األزواج بألفاظ خمصو -: الثانية
وقد طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حفصة " فإن شاء أمسك وإن شاء طلق: "عليه السالم يف حديث ابن عمر

وأمجع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا يف طهر مل ميسها فيه أنه مطلق للسنة، . مث راجعها، خرجه ابن ماجة
أمر اهللا تعاىل هبا، وأن له الرجعة إذا كانت مدخوال هبا قبل أن تنقضي عدهتا، فإذا انقضت فهو خاطب  وللعدة اليت
وليس يف املنع منه : قال ابن املنذر. فدل الكتاب والسنة وإمجاع األمة على أن الطالق مباح غري حمظور. من اخلطاب
  .خرب يثبت
حدثنا : مد بن موسى بن علي الدواليب ويعقوب بن إبراهيم، قاالروى الدار قطين حدثين أبو العباس حم -: الثالثة

قال يل : احلسن بن عرفة حدثنا إمساعيل بن عياش بن محيد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال
عاىل يا معاذ ما خلق اهللا شيئا على وجه األرض أحب إليه من العتاق وال خلق اهللا ت: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  شيئا على وجه األرض أبغض إليه من الطالق فإذا قال الرجل ململوكه أنت حر إن شاء اهللا فهو حر

حدثنا حممد بن موسى ". وال استثناء له وإذا قال الرجل المرأته أنت طالق إن شاء اهللا فله استثناؤه وال طالق عليه
قال محيد قال يل يزيد بن . مساعيل بن عياش بإسناده حنوهبن علي حدثنا محيد بن الربيع حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إ



سررتين، اآلن صار : قال يزيد! هو جدي: قلت! وأي حديث لو كان محيد بن مالك اللخمي معروفا: هارون
وال جيوز . وممن رأى االستثناء يف الطالق طاوس ومحاد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: قال ابن املنذر!. حديثا
وبالقول األول : قال. اء يف الطالق يف قول مالك واألوزاعي، وهو قول احلسن وقتادة يف الطالق خاصةاالستثن
  .أقول
ابتداء، واخلرب أمثل أو أحسن، ويصح أن يرتفع على خرب ابتداء } فَإِْمَساٌك بَِمْعرُوٍف{: قوله تعاىل -: الرابعة

وجيوز يف غري القرآن . اك مبا يعرف أنه احلقحمذوف، أي فعليكم إمساك مبعروف، أو فالواجب عليكم إمس
خالف : واإلمساك. أي ال يظلمها شيئا من حقها، وال يتعدى يف قول} بإْحَساِن{ومعىن . على املصدر} فإمساكا{

. أرسلها: وسرح املاشية. إرسال الشيء، ومنه تسريح الشعر، ليخلص البعض من البعض: والتسريح. اإلطالق
تركها حىت تتم العدة من الطلقة الثانية، وتكون أملك لنفسها، وهذا قول : أحدمها: معنينيوالتسريح حيتمل لفظه 

واملعىن اآلخر أن يطلقها ثالثة فيسرحها، هذا قول جماهد وعطاء وغريمها، وهو أصح لوجوه . السدي والضحاك
  :ثالثة
فلم صار ثالثا؟ } الطَّالُق َمرََّتاِن{: عاىليا رسول اهللا، قال اهللا ت: ما رواه الدارقطين عن أنس أن رجال قال: أحدها

  .ذكره ابن املنذر". هي الثالثة -يف رواية  -إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان : "قال 
  ".إن عزموا السراح"إن التسريح من ألفاظ الطالق، أال ترى أنه قد قرئ : الثاين
الثانية، وليس يف الترك إحداث فعل يعرب عنه أن فعل تفعيال يعطي أنه أحدث فعال مكررا على الطلقة : الثالثة

هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتني، } أَْو َتسْرِيحٌ بِإِْحَساٍن{: وأمجع العلماء على أن قوله تعاىل: بالتفعيل، قال أبو عمر
وأمجعوا على أن ]. ٢٣٠: البقرة[} غَْيَرُهفَإِنْ طَلَّقََها فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد حَتَّى تَْنِكَح َزْوجاً {: وإياها عىن بقوله تعاىل

  من طلق امرأته طلقة أو طلقتني فله

. مراجعتها، فإن طلقها الثالثة مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه، وكان هذا من حمكم القرآن الذي مل خيتلف يف تأويله
حدثنا حممد بن : بغ قالحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أص: وقد روي من أخبار العدول مثل ذلك أيضا

جاء رجل : حدثنا أبو معاوية عن إمساعيل بن مسيع عن أيب رزين قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال: وضاح قال
الطَّالُق َمرََّتاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعرُوٍف أَْو {: يا رسول اهللا، أرأيت قول اهللا تعاىل: إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

ورواه } فَإِْمسَاٌك بَِمْعُروٍف أَوْ َتسْرِيٌح بِإِْحَساٍن{: فأين الثالثة؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} بِإِْحَساٍنَتسْرِيحٌ 
  .الثوري وغريه عن إمساعيل بن مسيع عن أيب رزين مثله

سدي، وأن إنه غري ثابت من جهة النقل، ورجح قول الضحاك وال: وذكر الكيا الطربي هذا اخلرب وقال: قلت
فَإِنْ طَلَّقََها فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد حَتَّى تَْنِكَح َزْوجاً {: الطلقة الثالثة إمنا هي مذكورة يف مساق اخلطاب يف قوله تعاىل

فالثالثة مذكورة يف صلب هذا اخلطاب، مفيدة للبينونة املوجبة للتحرمي إال بعد زوج، ]. ٢٣٠: البقرة[} غَْيَرُه
على فائدة جمددة، وهو وقوع البينونة باالثنتني عند انقضاء العدة، وعلى } أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن{: ولهفوجب محل ق

أن املقصود من اآلية بيان عدد الطالق املوجب للتحرمي، ونسخ ما كان جائزا من إيقاع الطالق بال عدد حمصور، 
ملا أبان عن املقصد يف إيقاع التحرمي بالثالث، إذ لو اقتصر عليه ملا  هو الثالثة} أَْو َتسْرِيٌح بِإِْحَساٍن{:فلو كان قوله 

فَإِنْ طَلَّقََها فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد حَتَّى {: دل على وقوع البينونة احملرمة هلا إال بعد زوج، وإمنا علم التحرمي بقوله تعاىل
أَْو َتسْرِيٌح { : الثالثة، ولو كان قوله} أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن{: فوجب أال يكون معىن قوله . } َتْنِكَح زَْوجاً غَْيرَُه

الرابعة، ألن الفاء للتعقيب، وقد اقتضى طالقا مستقبال } فَإِنْ طَلَّقََها {: مبعىن الثالثة كان قوله عقيب ذلك} بِإِْحَساٍن



  .هو تركها حىت تنقضي عدهتا} أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن{: بعد ما تقدم ذكره، فثبت بذلك أن قوله تعاىل
الطَّالُق مَرََّتاِن فَإِْمسَاٌك {: باب من أجاز الطالق الثالث بقوله تعاىل"ترجم البخاري على هذه اآلية  -: اخلامسة

  وهذا إشارة منه إىل أن هذا} بَِمْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن

واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطالق : قال علماؤنا. التعديد إمنا هو فسحة هلم، فمن ضيق على نفسه لزمه
الثالث يف كلمة واحدة، وهو قول مجهور السلف، وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إىل أن طالق الثالث يف كلمة 

ال يلزم منه شيء، وهو قول : وقيل عنهما. واحدة يقع واحدة، ويروى هذا عن حممد بن إسحاق واحلجاج بن أرطأة
واملشهور عن احلجاج بن أرطأة ومجهور السلف واألئمة أنه الزم واقع . كى عن داود أنه قال ال يقعوحي. مقاتل
وال فرق بني أن يوقع ثالثا جمتمعة يف كلمة أو متفرقة يف كلمات، فأما من ذهب إىل أنه ال يلزم منه شيء . ثالثا

وهذا يعم كل مطلقة إال ما ]. ٢٢٨: البقرة[} ْنفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍءَوالُْمطَلَّقَاتُ َيتََربَّْصَن بِأَ{ : فاحتج بدليل قوله تعاىل
ومن طلق ثالثا يف . }فَإِْمسَاٌك بَِمْعُروٍف أَوْ َتسْرِيٌح بِإِْحَساٍن{والثالثة } الطَّالُق مَرََّتاِن{: وقال. خص منه، وقد تقدم

: أحدها: أنه واقع واحدة فاستدل بأحاديث ثالثةوأما من ذهب إىل . كلمة فال يلزم، إذ هو غري مذكور يف القرآن
أنه طلق "حديث ابن عمر على رواية من روى : وثانيها. حديث ابن عباس من رواية طاوس وأيب الصهباء وعكرمة

أن ركانة طلق امرأته ثالثا فأمره : "وثالثها". امرأته ثالثا، وأنه عليه السالم أمره برجعتها واحتسبت له واحدة
واجلواب عن األحاديث ما ذكره ". صلى اهللا عليه وسلم برجعتها، والرجعة تقتضي وقوع واحدةرسول اهللا 

الطحاوي أن سعيد بن جبري وجماهدا وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن احلويرث وحممد بن إياس بن البكري 
نت منه امرأته، وال ينكحها فيمن طلق امرأته ثالثا أنه قد عصى ربه وبا"والنعمان بن أيب عياش رووا عن ابن عباس 

، وفيما رواه هؤالء األئمة عن ابن عباس مما يوافق اجلماعة ما يدل على وهن رواية طاوس وغريه، وما "إال بعد زوج
ورواية طاوس وهم وغلط مل يعرج عليها أحد من : قال ابن عبدالرب. كان ابن عباس ليخالف الصحابة إىل رأي نفسه

. إن أبا الصهباء ال يعرف يف موايل ابن عباس: لشام والعراق واملشرق واملغرب، وقد قيلفقهاء األمصار باحلجاز وا
معمر : وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة، فقد روى عنه األئمة: "قال القاضي أبو الوليد الباجي

  واحلديث الذي يشريون إليه هو. وابن جريج وغريمها، وابن طاوس إمام

كان الطالق على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر : "س عن أبيه عن ابن عباس قالما رواه ابن طاو
إن الناس قد استعجلوا يف أمر : وسنتني من خالفة عمر بن اخلطاب طالق الثالث واحدة، فقال عمر رضي اهللا عنه

كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع ومعىن احلديث أهنم ". فأمضاه عليهم! كانت هلم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم
إن الناس قد استعجلوا يف أمر كانت هلم : الناس اآلن ثالث تطليقات، ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر قال

فيه أناة، فأنكر عليهم أن أحدثوا يف الطالق استعجال أمر كانت هلم فيه أناة، فلو كان حاهلم ذلك يف أول اإلسالم 
ويدل على . اهللا عليه وسلم ما قاله، وال عاب عليهم أهنم استعجلوا يف أمر كانت هلم فيه أناةيف زمن النيب صلى 

، فإن "أفىت بلزوم الطالق الثالث ملن أوقعها جمتمعة"صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس من غري طريق أنه 
ما يتأول فيه من ال يعبأ بقوله  كان هذا معىن حديث ابن طاوس فهو الذي قلناه، وإن محل حديث ابن عباس على

فقد رجع ابن عباس إىل قول اجلماعة وانعقد به اإلمجاع، ودليلنا من جهة القياس أن هذا طالق أوقعه من ميلكه 
  ".فوجب أن يلزمه، أصل ذلك إذا أوقعه مفردا

يطلقون طلقة واحدة ما تأوله الباجي هو الذي ذكر معناه الكيا الطربي عن علماء احلديث، أي إهنم كانوا : قلت



هذا الذي يطلقون ثالثا، أي ما كانوا يطلقون يف كل قرء طلقة، وإمنا كانوا يطلقون يف مجيع العدة واحدة إىل أن 
معناه أن الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة، مث : وقال القاضي أبو حممد عبدالوهاب. تبني وتنقضي العدة

إن الناس يف أيام عمر استعجلوا : وهذا هو األشبه بقول الراوي: ل القاضيقا. أكثروا أيام عمر من إيقاع الثالث
وأما حديث ابن عمر فإن الدارقطين روى عن أمحد بن صبيح عن . الثالث فعجل عليهم، معناه ألزمهم حكمها

وهي سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثالثا : طريف بن ناصح عن معاوية بن عمار الدهين عن أيب الزبري قال
طلقت امرأيت ثالثا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نعم، قال: أتعرف ابن عمر؟ قلت: حائض، فقال يل

  وهي حائض

كلهم من الشيعة، واحملفوظ أن ابن عمر طلق : فقال الدارقطين. فردها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل السنة
وكذلك قال . تطليقه إياها يف احليض واحدة غري أنه خالف السنة وكان: قال عبيداهللا. امرأته واحدة يف احليض

صاحل بن كيسان وموسى بن عقبة وإمساعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أيب ذئب وابن جريج وجابر وإمساعيل بن 
 وكذا قال الزهري عن سامل عن أبيه ويونس بن جبري. أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة: إبراهيم بن عقبة عن نافع

إنه حديث مضطرب منقطع، ال يستند من وجه حيتج به، رواه أبو داود : وأما حديث ركانة فقيل. والشعيب واحلسن
إن : وقال فيه. من حديث ابن جريج عن بعض بين أيب رافع، وليس فيهم من حيتج به، عن عكرمة عن ابن عباس

وقد رواه أيضا من طرق ". أرجعها: " عليه وسلمركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثالثا، فقال له رسول اهللا صلى اهللا
عن نافع بن عجري أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة فاستحلفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أراد هبا؟ 

  .فهذا اضطراب يف االسم والفعل، وال حيتج بشيء من مثل هذا. فحلف ما أراد إال واحدة، فردها إليه
حدثنا حممد بن حيىي بن مرداس حدثنا : "احلديث من طرق الدارقطين يف سننه، قال يف بعضها قد أخرج هذا: قلت

حدثنا حممد : أبو داود السجستاين حدثنا أمحد بن عمرو بن السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكليب وآخرون قالوا
لسائب عن نافع بن عجري بن عبد بن إدريس الشافعي حدثين عمي حممد بن علي بن شافع عن عبداهللا بن علي بن ا

واهللا ما : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة املزنية البتة، فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك، فقال: "يزيد
واهللا ما أردت : ؟ فقال ركانة"واهللا ما أردت إال واحدة: "أردت إال واحدة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

دة، فردها إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فطلقها الثانية يف زمان عمر بن اخلطاب، والثالثة يف زمان هبا إال واح
فالذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة ال ثالثا، وطالق ". هذا حديث صحيح: قال أبو داود" . عثمان

  :وقال أبو عمر. هللا، واهللا أعلم البتة قد اختلف فيه على ما يأيت بيانه فسقط االحتجاج واحلمد

رواية الشافعي حلديث ركانة عن عمه أمت، وقد زاد زيادة ال تردها األصول، فوجب قبوهلا لثقة ناقليها، والشافعي 
  .وعمه وجده أهل بيت ركانة، كلهم من بين عبداملطلب بن عبد مناف وهم أعلم بالقصة اليت عرضت هلم

طالق : الطالق، ينقسم على ضربني: ث الطليطلي هذه املسألة يف وثائقه فقالذكر أمحد بن حممد بن مغي -: فصل
وطالق البدعة نقيضه، وهو أن . فطالق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه. سنة، وطالق بدعة

إمجاعهم على مث اختلف أهل العلم بعد . يطلقها يف حيض أو نفاس أو ثالثا يف كلمه واحدة، فإن فعل لزمه الطالق
، وقاله ابن عباس، "يلزمه طلقة واحدة: "أنه مطلق، كم يلزمه من الطالق، فقال علي بن أيب طالب وابن مسعود

: قوله ثالثا ال معىن له ألنه مل يطلق ثالث مرات وإمنا جيوز قوله يف ثالث إذا كان خمربا عما مضى فيقول: "وقال
قرأت أمس سورة كذا ثالث : نت منه يف ثالثة أوقات، كرجل قالطلقت ثالثا فيكون خمربا عن ثالثة أفعال كا



وكذلك لو حلف باهللا ثالثا يردد . قرأهتا ثالث مرات كان كاذبا: مرات فذلك يصح، ولو قرأها مره واحدة فقال
وقال ". أحلف باهللا ثالثا مل يكن حلف إال ميينا واحدة والطالق مثله: احللف كانت ثالثة أميان، وأما لو حلف فقال

وروينا ذلك كله عن ابن وضاح، وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ . الزبري بن العوام وعبدالرمحن بن عوف
هدى وحممد بن تقي بن خملد وحممد بن عبدالسالم احلسين فريد وقته وفقيه عصره وأصبغ بن احلباب ومجاعة 

يريد } الطَّالُق َمرََّتاِن{ : فظ الطالق فقال عز امسهوكان من حجة ابن عباس أن اهللا تعاىل فرق يف كتابه ل. سواهم
يريد " أو تسريح بإحسان: "ومعىن قوله. أكثر الطالق الذي يكون بعده اإلمساك باملعروف وهو الرجعة يف العدة

َعلَّ اللَّهَ ال َتْدرِي لَ{: تركها بال ارجتاع حىت تنقضي عدهتا، ويف ذلك إحسان إليها إن وقع ندم بينهما، قال اهللا تعاىل
يريد الندم على الفرقة والرغبة يف الرجعة، وموقع الثالث غري حسن، ألن فيه ] ١: الطالق[} ُيْحِدثُ بَْعَد ذَِلَك أَمْراً

  ترك املندوحة اليت وسع اهللا هبا ونبه عليها، فذكر اهللا سبحانه الطالق مفرقا يدل على أنه إذا مجع أنه لفظ

مايل صدقة يف :  ما مسألة من املدونة ما يدل على ذلك، من ذلك قول اإلنسانواحد، وقد خيرج بقياس من غري
وكان سعيد بن جبري وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء : ويف اإلشراف البن املنذر. املساكني أن الثلث جيزيه من ذلك

  .من طلق البكر ثالثا فهي واحدة: وعمرو بن دينار يقولون
أنت طالق ثالثا فقد بانت بنفس فراغه من : دخول هبا ال عدة عليها، فإذا قالغري امل: ورمبا اعتلوا فقالوا: قلت
أنت طالق مستقل بنفسه، فوجب أال تقف : عليها وهى بائن فال يؤثر شيئا، وألن قوله" ثالثا"أنت طالق، فريد : قوله

  .أنت طالق: البينونة يف غري املدخول هبا على ما يرد بعده، أصله إذا قال
على أن ] ٤٩: األحزاب[} َوسَرُِّحوُهنَّ {: وقوله} أَْو َتسْرِيحٌ بِإِْحَساٍن{: استدل الشافعي بقوله تعاىل -: السادسة

وقد اختلف العلماء يف هذا املعىن، فذهب القاضي أبو حممد إىل أن الصريح ما تضمن . هذا اللفظ من صريح الطالق
نت مطلقة، أو قد طلقتك، أو الطالق له الزم، وما عدا أنت طالق، أو أ: لفظ الطالق على أي وجه، مثل أن يقول

صريح ألفاظ : وقال القاضي أبو احلسن. ذلك من ألفاظ الطالق مما يستعمل فيه فهو كناية، وهبذا قال أبو حنيفة
الصريح : وقال الشافعي. الطالق والسراح والفراق واحلرام واخللية والربية: الطالق كثرية، وبعضها أبني من بعض

} أَْو فَارِقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف{: ثة ألفاظ، وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطالق والسراح والفراق، قال اهللا تعاىلثال
  ].١: الطالق[} فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ{: وقال} أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن{: وقال] ٢: الطالق[

ناية، فالصريح ما ذكرنا، والكناية ما عداه، والفرق بينهما أن صريح وك: وإذا تقرر هذا فالطالق على ضربني: قلت
إن احلرام واخللية : الصريح ال يفتقر إىل نية، بل مبجرد اللفظ يقع الطالق، والكناية تفتقر إىل نية، واحلجة ملن قال

الطالق، والربية من صريح الطالق كثرة استعماهلا يف الطالق حىت عرفت به، فصارت بينة واضحة يف إيقاع 
  كالغائط الذي وضع للمطمئن من األرض، مث استعمل على وجه اجملاز يف إتيان قضاء احلاجة، فكان فيه أبني

لو كان الطالق ألفا : "مث إن عمر بن عبدالعزيز قد قال. وأظهر وأشهر منه فيما وضع له، وكذلك يف مسألتنا مثله
وقد روى الدارقطين عن علي . أخرجه مالك" لغاية القصوىالبتة، فقد رمى ا: ما أبقت البتة منه شيئا، فمن قال

وقد جاء عن النيب صلى اهللا ". اخللية والربية والبتة والبائن واحلرام ثالث، ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه: "قال
وا آَياِت اللَِّه َوال َتتَِّخذُ{: وسيأيت عند قوله تعاىل. ، خرجه الدارقطين" أن البتة ثالث، من طريق فيه لني"عليه وسلم 

  .إن شاء اهللا تعاىل] ٢٣١: البقرة[} ُهُزواً
قد طلقتك، إنه من صريح الطالق يف املدخول هبا وغري املدخول : مل خيتلف العلماء فيمن قال المرأته -: السابعة



مه ما نواه، فإن فإن نوى اثنتني أو ثالثا لز. أنت طالق فهي واحدة إال أن ينوي أكثر من ذلك: هبا، فمن قال المرأته
أردت من وثاق مل يقبل قوله ولزمه، إال أن يكون : أنت طالق، وقال: ولو قال. مل ينو شيئا فهي واحدة متلك الرجعة

باطل، وله " ال رجعة يل عليك: "أنت طالق واحدة، ال رجعة يل عليك فقوله: ومن، قال. هناك ما يدل على صدقه
  .ثالثا فهي ثالث عند مالك" ال رجعة يل عليك: "كون ثالثا، فإن نوى بقولهالرجعة لقوله واحدة، ألن الواحدة ال ت

قد فارقتك، أو سرحتك، أو أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو حبلك على غاربك، أو : واختلفوا فيمن قال المرأته
فقال أبو  أنت علي حرام، أو احلقي بأهلك، أو قد وهبتك ألهلك، أو قد خليت سبيلك، أو ال سبيل يل عليك،

إذا قال الرجل المرأته استقلي بأمرك، أو أمرك : "هو طالق بائن، وروى عن ابن مسعود وقال: حنيفة وأبو يوسف
قد فارقتك، أو سرحتك، أنه من : وروي عن مالك فيمن قال المرأته". لك، أو احلقي بأهلك فقبلوها فواحدة بائنة

اية يرجع فيها إىل نية قائلها، ويسأل ما أراد من العدد، وروي عنه أنه كن. أنت طالق: صريح الطالق، كقوله
وأصح قوليه يف اليت مل يدخل هبا أهنا واحدة، إال أن ينوي : قال ابن املواز. مدخوال هبا كانت أو غري مدخول هبا

  .هي ثالث، ومثله خلعتك، أو ال ملك يل عليك: وقال أبو يوسف. أكثر، وقاله ابن القاسم وابن عبداحلكم

فإن . ا سائر الكنايات فهي ثالث عند مالك يف كل من دخل هبا ال ينوى فيها قائلها، وينوى يف غري املدخول هباوأم
حلف وقال أردت واحدة كان خاطبا من اخلطاب، ألنه ال خيلي املرأة اليت قد دخل هبا زوجها وال يبينها وال يربيها 

وقد روى مالك وطائفة من أصحابه، وهو . ا ويبينها الواحدةواليت مل يدخل هبا خيليها ويربيه. إال ثالث تطليقات
وقد روي عنه يف البتة خاصة . قول مجاعة من أهل املدينة، أنه ينوي يف هذه األلفاظ كلها ويلزمه من الطالق ما نوى

حنيفة  وقال الثوري وأبو. من بني سائر الكنايات أنه ال ينوي فيها ال يف املدخول هبا وال يف غري املدخول هبا
. له نيته يف ذلك كله، فإن نوى ثالثا فهي ثالث، وإن نوى واحدة فهي واحده بائنة وهي أحق بنفسها: وأصحابه

هو يف ذلك كله غري مطلق حىت : وقال الشافعي. إن نوى اثنتني فهي اثنتان: وقال زفر. وإن نوى اثنتني فهي واحدة
فإن نوى دون الثالث كان رجعيا، ولو طلقها واحدة بائنة  .أردت مبخرج الكالم مين طالقا فيكون ما نوى: يقول

هي تطليقة رجعية وال : وقال أبو ثور. كل كالم يشبه الطالق فهو ما نوى من الطالق: وقال إسحاق. كانت رجعية
بو وهو احملفوظ عنه، قال أ" أنه كان ال يرى طالقا بائنا إال يف خلع أو إيالء"وروي عن ابن مسعود . يسأل عن نيته

باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الربية أو اخللية أو ما عىن به الطالق فهو على "وقد ترجم البخاري . عبيد
واحلجة يف ذلك أن " أو ما عىن به من الطالق: وهذا منه إشارة إىل قول الكوفيني والشافعي وإسحاق يف قوله". نيته

إنه أراد هبا الطالق : أن يلزم هبا الطالق إال أن يقول املتكلم كل كلمة حتتمل أن تكون طالقا أو غري طالق فال جيوز
واختلف قول مالك : قال أبو عمر. فيلزمه ذلك بإقراره، وال جيوز إبطال النكاح ألهنم قد أمجعوا على صحته بيقني

. ثالث ال ينوي فيها وهي: اعتدي، أو قد خليتك، أو حبلك على غاربك، فقال مرة: يف معىن قول الرجل المرأته
  .ينوي فيها كلها، يف املدخول هبا وغري املدخول هبا، وبه أقول: وقال مرة

ما ذهب إليه اجلمهور، وما روى عن مالك أنه ينوي يف هذه األلفاظ وحيكم عليه بذلك هو الصحيح، ملا : قلت
  ذكرناه من الدليل، وللحديث الصحيح الذي خرجه أبو داود

أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخرب النيب : "يزيد بن ركانةوابن ماجة والدارقطين وغريهم عن 
واهللا ما أردت إال واحدة، فردها إليه : ؟ فقال ركانة"اهللا ما أردت إال واحدة: "صلى اهللا عليه وسلم بذلك، فقال
وقال ! رف هذا احلديثما أش: مسعت أبا احلسن الطنافسي يقول: قال ابن ماجة" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



أراها البتة وإن مل تكن له نية، فال حتل إال بعد : أنت علي كامليتة والدم وحلم اخلنزير: مالك يف الرجل يقول المرأته
إن أراد طالقا فهو طالق، وما أراد من عدد الطالق، وإن مل يرد طالقا فليس بشيء بعد : ويف قول الشافعي. زوج

صل هذا الباب يف كل كناية عن الطالق، ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أ: وقال أبو عمر. أن حيلف
وقال كعب بن . فكان ذلك طالقا". قد عذت مبعاذ احلقي بأهلك: "-أعوذ باهللا منك : لليت تزوجها حني قالت -

كن ذلك طالقا، فدل على أن احلقي بأهلك فلم ي: مالك المرأته حني أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باعتزاهلا
هذه اللفظة مفتقرة إىل النية، وأهنا ال يقضى فيها إال مبا ينوي الالفظ هبا، وكذلك سائر الكنايات احملتمالت للفراق 

وأما األلفاظ اليت ليست من ألفاظ الطالق وال يكىن هبا عن الفراق، فأكثر العلماء ال يوقعون . واهللا أعلم. وغريه
كل من أراد الطالق بأي لفظ كان لزمه الطالق حىت بقوله كلي : وقال مالك. وإن قصده القائل بشيء منها طالقا

  .واشريب وقومي واقعدي، ومل يتابع مالكا على ذلك إال أصحابه
ا ُحدُوَد اللَِّه فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُيِقيَما َوال َيِحلُّ لَكُْم أَنْ تَأُْخذُوا ِممَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيئاً إِالَّ أَنْ َيَخافَا أَالَّ يُِقيَم{: قوله تعاىل

ودَ اللَِّه فَأُولَِئَك ُهمُ ُحُدوَد اللَِّه فَال جَُناَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِه ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه فَال َتعَْتُدوَها َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُد
  }الظَّاِلُمونَ

  :فيه مخس عشرة مسأله
واآلية خطاب ". حيل"يف موضع رفع بـ " أن"} َوال َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َتأُْخذُوا ِممَّا آتَْيُتُموُهنَّ َشْيئاً{: عاىلقوله ت -: األوىل

لألزواج، هنوا أن يأخذوا من أزواجهم شيئا على وجه املضارة، وهذا هو اخللع الذي ال يصح إال بأال ينفرد الرجل 
  بالضرر، وخص بالذكر ما آتى

هم، ألن العرف بني الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده هلا صداقا وجهازا، األزواج نساء
فَإِنْ {: وبني قوله} الطَّالُق َمرََّتاِن{: فصل معترض بني قوله تعاىل" وال حيل"إن قوله : وقد قيل. فلذلك خص بالذكر

  .} طَلَّقََها
وأمجعوا على حتظري أخذ ما هلا إال أن يكون النشوز . الطالق جائز واجلمهور على أن أخذ الفدية على -: الثانية

إذا جاء الظلم والنشوز من قبله وخالعته فهو جائز : وحكى ابن املنذر عن النعمان أنه قال. وفساد العشرة من قبلها
ف ظاهر كتاب وهذا من قوله خال: قال ابن املنذر. ماض وهو آمث، ال حيل له ما صنع، وال جيرب على رد ما أخذه

اهللا، وخالف اخلرب الثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وخالف ما أمجع عليه عامة أهل العلم من ذلك، وال 
اجهد نفسك يف طلب اخلطأ ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق الكتاب بتحرمي شيء مث : أحسب أن لو قيل ألحد

وروى ابن : قال أبو احلسن بن بطال. رب على رد ما أخذوال جي: بل جيوز ذلك: يقابله مقابل باخلالف نصا، فيقول
  .وهذا القول خالف ظاهر كتاب اهللا تعاىل، وخالف حديث امرأة ثابت، وسيأيت. القاسم عن مالك مثله

إال بعد اخلوف أال  حرم اهللا تعاىل يف هذه اآلية أال يأخذ} إِالَّ أَنْ َيَخافَا أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه{ : قوله تعاىل -: الثالثة
واملعىن أن يظن كل واحد منهما بنفسه أال يقيم حق النكاح . يقيما حدود اهللا، وأكد التحرمي بالوعيد ملن تعدى احلد

. لصاحبه حسب ما جيب عليه فيه لكراهة يعتقدها، فال حرج على املرأة أن تفتدي، وال حرج على الزوج أن يأخذ
مث . يتعدى إىل مفعول واحد" خفت"و. مفعول به} أال يقيما{هلما، و } خيافا أن{والضمري يف . واخلطاب للزوجني

هذا اخلوف هو مبعىن العلم، أي أن يعلما أال يقيما حدود اهللا، وهو من اخلوف احلقيقي، وهو اإلشفاق من : قيل
كان منهن نشوز فال استثناء منقطع، أي لكن إن } إال أن خيافا{: مث قيل. وقوع املكروه، وهو قريب من معىن الظن



بضم الياء على ما مل يسم فاعله، والفاعل حمذوف وهو الوالة " إال أن خيافا"وقرأ محزة . جناح عليكم يف أخذ الفدية
  }فَإِنْ ِخفُْتْم{لقوله عز وجل : قال. واحلكام، واختاره أبو عبيد

  .ذا حجة ملن جعل اخللع إىل السلطانفإن خافا، ويف ه: فجعل اخلوف لغري الزوجني، ولو أراد الزوجني لقال: قال
عمن أخذ احلسن اخللع إىل : قلت لقتادة: وقال شعبة. وهو قول سعيد بن جبري واحلسن وابن سريين: قلت

وهذا معروف عن زياد، وال معىن هلذا القول ألن : قال النحاس. عن زياد، وكان واليا لعمر وعلي: السلطان؟ قال
هذا : و على ما يتراضيان به، وال جيربه السلطان على ذلك، وال معىن لقول من قالالرجل إذا خالع امرأته فإمنا ه

وقد أنكر اختياره أيب عبيد ورد، وما علمت يف اختياره شيئا أبعد من هذا احلرف، ألنه ال يوجبه . إىل السلطان
ختافوا، فهذا يف العربية إذا رد " اإال أن خياف"أما اإلعراب فإن عبداهللا بن مسعود قرأ . اإلعراب وال اللفظ وال املعىن

وإن كان . فإن خيف: وجب أن يقال" خيافا"وأما اللفظ فإن كان على لفظ . إال أن خياف: إىل ما مل يسم فاعله قيل
ال حيل لكم أن تأخذوا مما : وأما املعىن فإنه يبعد أن يقال. إال أن ختافوا: وجب أن يقال" فإن خفتم"على لفظ 

فال جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية، فيكون اخللع إىل : ال أن خياف غريكم ومل يقل جل وعزآتيتموهن شيئا، إ
وقد صح عن عمر وعثمان وابن عمر جوازه دون السلطان، وكما جاز الطالق والنكاح : قال الطحاوي. السلطان

  .دون السلطان فكذلك اخللع، وهو قول اجلمهور من العلماء
أي فيما جيب عليهما من حسن } ُحُدوُد اللَِّه{. أي على أن ال يقيما} فَإِنْ خِفُْتْم أَالَّ ُيِقيمَا{: قوله تعاىل -: الرابعة

وترك إقامة حدود اهللا هو . واملخاطبة للحكام واملتوسطني ملثل هذا األمر وإن مل يكن حاكما. الصحبة ومجيل العشرة
وقال احلسن بن . ابن عباس ومالك بن أنس ومجهور الفقهاءاستخفاف املرأة حبق زوجها، وسوء طاعتها إياه، قاله 

. إذا قالت املرأة ال أطيع لك أمرا، وال أغتسل لك من جنابة، وال أبر لك قسما، حل اخللع: أيب احلسن وقوم معه
وقال عطاء بن أيب . أال يطيعا اهللا، وذلك أن املغاضبة تدعو إىل ترك الطاعة} أَالَّ ُيِقيَما ُحدُوَد اللَِّه{: وقال الشعيب

  حيل اخللع واألخذ أن تقول: رباح

روى البخاري من حديث . } فَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدتْ بِِه{: إين أكرهك وال أحبك، وحنو هذا: املرأة لزوجها
هللا، ثابت يا رسول ا: أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت

أتردين عليه : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! بن قيس ما أعتب عليه يف خلق وال دين ولكن ال أطيقه
وأخرجه ابن ماجة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن مجيلة بنت سلول أتت النيب صلى . نعم: ؟ قالت"حديقته

! ين وال خلق ولكين أكره الكفر يف اإلسالم، ال أطيقه بغضاواهللا ما أعيب على ثابت يف د: اهللا عليه وسلم فقالت
فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن . نعم: ؟ قالت"أتردين عليه حديقته: "فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم

هللا صلى إهنا كانت تبغضه أشد البغض، وكان حيبها أشد احلب، ففرق رسول ا: فيقال." يأخذ منها حديقته وال يزداد
أول من خالع يف : روى عكرمة عن ابن عباس قال. اهللا عليه وسلم بينهما بطريق اخللع، فكان أول خلع يف اإلسالم

يا رسول اهللا، ال جيتمع رأسي ورأسه أبدا، إين : اإلسالم أخت عبداهللا بن أيب، أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت
أتردين عليه : "فقال! هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها رفعت جانب اخلباء فرأيته أقبل يف عدة إذ

: قال مالك. وهذا احلديث أصل يف اخللع، وعليه مجهور الفقهاء. نعم، وإن شاء زدته، ففرق بينهما: ؟ قالت"حديقته
أة ومل يسئ إليها، ومل مل أزل أمسع ذلك من أهل العلم، وهو األمر اجملتمع عليه عندنا، وهو أن الرجل إذا مل يضر باملر

تؤت من قبله، وأحبت فراقه فإنه حيل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به، كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 



وقال عقبة بن أيب . امرأة ثابت بن قيس وإن كان النشوز من قبله بأن يضيق علها ويضرها رد عليها ما أخذ منها
: قلت. ال حيل له أن يأخذ منها شيئا: زين عن الرجل تريد امرأته أن ختالعه فقالسألت بكر بن عبداهللا امل: الصهباء

: ؟ قال} فَإِنْ خِفُْتْم أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدتْ بِِه{ : فأين قول اهللا عز وجل يف كتابه
  َوإِنْ أَرَْدُتمُ اسِْتْبَدالَ زَْوجٍ َمكَانَ زَْوجٍ َوآتَْيُتْم إِْحَداهُنَّ{  ":النساء"يف سورة : فأين جعلت؟ قال: قلت. نسخت

هذا قول شاذ خارج عن : قال النحاس]. ٢٠: النساء[} ِقْنطَاراً فَال َتأُْخذُوا ِمْنهُ َشْيئاً أَتَأُْخذُوَنُه ُبهَْتاناً وَإِثْماً ُمبِيناً
اآلية، ليست مبزالة } فإن خفتم {، ألن قوله .لألخرى فيقع النسخ اإلمجاع لشذوذه، وليست إحدى اآليتني دافعة
ألن هذا للرجال } وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج{ يف . بتلك اآلية، ألهنما إذا خافا هذا مل يدخل الزوج

ه وسلم إن أرادت هي العطاء فقد جوز النيب صلى اهللا علي: اآلية حمكمة، وال معىن لقول بكر: وقال الطربي. خاصة
  .لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها كما تقدم

متسك هبذه اآلية من رأى اختصاص اخللع حبالة الشقاق والضرر، وأنه شرط يف اخللع، وعضد هذا مبا  -اخلامسة 
رواه أبو داود عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن مشاس فضرهبا فكسر نغضها، فأتت 

خذ بعض : "لى اهللا عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت إليه، فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم ثابتا فقالرسول اهللا ص
فإين أصدقتها حديقتني ومها بيدها، فقال النيب : قال". نعم: "ويصلح ذلك يا رسول اهللا؟ قال: قال". ماهلا وفارقها

عليه اجلمهور من الفقهاء أنه جيوز اخللع من غري والذي . فأخذمها وفارقها" خذمها وفارقها: "صلى اهللا عليه وسلم
وأما اآلية فال حجة فيها، ألن اهللا عز وجل مل يذكرها على . اشتكاء ضرر، كما دل عليه حديث البخاري وغريه

جهة الشرط، وإمنا ذكرها ألنه الغالب من أحوال اخللع، فخرج القول على الغالب، والذي يقطع العذر ويوجب 
: النساء[} َوآتُوا النَِّساءَ َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نَفْساً فَكُلُوُه َهنِيئاً مَرِيئاً{ : ىلالعلم قوله تعا

٤.[  
قد و. دل على جواز اخللع بأكثرها مما أعطاها} فَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدتْ بِِه{: ملا قال اهللا تعاىل -السادس 

جيوز أن تفتدى منه مبا تراضيا عليه، : اختلف العلماء يف هذا، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبم وأبو ثور
  وروي. كان أقل مما أعطاها أو أكثر منه

. } ِهفَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِ{: واحتج قبيصة بقوله. هذا عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبيصة والنخعي
وروى الدارقطين عن أيب سعيد . ليس من مكارم األخالق، ومل أر أحدا من أهل العلم يكره ذلك: وقال مالك

كانت أخيت حتت رجل من األنصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كالم، فارتفعا إىل رسول اهللا : اخلدري أنه قال
". ردي عليه حديقته وزيديه: "قال. نعم، وأزيده: قالت ؟"تردين عليه حديقته ويطلقك: "صلى اهللا عليه وسلم فقال

ال يأخذ منها أكثر مما أعطاها، كذلك قال طاوس : وقالت طائفة". وإن شاء زدته ومل ينكر: "ويف حديث ابن عباس
. كان القضاة ال جييزون أن يأخذ إال ما ساق إليها، وبه قال أمحد وإسحاق: وعطاء واألوزاعي، قال األوزاعي

أخربين أبو الزبري أن ثابت بن قيس بن مشاس كانت عنده زينب بنت عبداهللا بن أيب بن : وا مبا رواه ابن جريجواحتج
: ، فقالت"أما الزيادة فال ولكن حديقته: "سلول، وكان أصدقها حديقة فكرته، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

قد قبلت قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : فأخذها له وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال. نعم
ال : "وروي عن عطاء مرسال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. مسعه أبو الزبري من غري واحد، أخرجه الدارقطين

  ".يأخذ من املختلعة أكثر مما أعطاها



أو عبد آبق أو جنني يف بطن  اخللع عند مالك رضي اهللا عنه على مثرة مل يبد صالحها وعلى مجل شارد -السابعة 
وله املطالبة بذلك كله، فإن سلم كان له، وإن مل . أمه أو حنو ذلك من وجوه الغرر جائز، خبالف البيوع والنكاح

اخللع جائز وله مهر مثلها، وحكاه ابن خويز منداد : وقال الشافعي. يسلم فال شيء له، والطالق نافذ على حكمه
. عاوضات إذا تضمنت بدال فاسدا وفاتت رجع فيها إىل الواجب يف أمثاهلا من البدلألن عقود امل: عن مالك قال
اخللع جائز، وله ما يف بطن األمة، وإن مل يكن فيه ولد فال شيء : وقال أصحاب الرأي. اخللع باطل: وقال أبو ثور

العام خالفا أليب حنيفة والشافعي، جيوز مبا يثمره خنله العام، وما تلد غنمه : عن ابن القاسم" املبسوط"وقال يف . له
  واحلجة ملا ذهب إليه

ومن جهة القياس أنه مما ميلك باهلبة . } فَال ُجَناَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِه{: مالك وابن القاسم عموم قوله تعاىل
 عوض أصال، فإذا والوصية، فجاز أن يكون عوضا يف اخللع كاملعلوم، وأيضا فإن اخللع طالق، والطالق يصح بغري

وملا كان . صح على غري شيء فألن يصح بفاسد العوض أوىل، ألن أسوأ حال املبذول أن يكون كاملسكوت عنه
  .النكاح الذي هو عقد حتليل ال يفسده فاسد العوض فألن ال يفسد الطالق الذي هو إتالف وحل عقد أوىل

ويف اخللع بنفقتها على االبن بعد احلولني مدة معلومة  .ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولني جاز -: الثامنة
ال جيوز، رواه ابن القاسم عن مالك، وإن : والثاين. جيوز، وهو قول املخزومي، واختاره سحنون: أحدمها: قوالن

من أجاز اخللع على اجلمل الشارد والعبد اآلبق وحنو : قال أبو عمر. شرطه الزوج فهو باطل موضوع عن الزوجة
مل مينع مالك اخللع بنفقة ما زاد على احلولني ألجل : وقال غريه من القرويني. من الغرر لزمه أن جيوز هذاذلك 

الغرر، وإمنا منعه ألنه حق خيتص باألب على كل حال فليس له أن ينقله إىل غريه، والفرق بني هذا وبني نفقة 
جية وبعد الطالق إذا أعسر األب، فجاز أن تنقل احلولني أن تلك النفقة وهي الرضاع قد جتب على األم حال الزو

َوالَْواِلدَاُت يُْرِضْعَن {: على هذا بقوله تعاىل" املبسوط"وقد احتج مالك يف . هذه النفقة إىل األم، ألهنا حمل هلا
  ].٢٣٣: البقرة[} أَْوالَدُهنَّ حَْولَْينِ كَاِملَْينِ ِلَمْن أَرَاَد أَنْ يُِتمَّ الرََّضاَعةَ

فإن وقع اخللع على الوجه املباح بنفقة االبن فمات الصيب قبل انقضاء املدة فهل للزوج الرجوع عليها  -: ةالتاسع
يتبعها، ألنه حق ثبت له يف ذمة : ال يتبعها بشيء، وروى عنه أبو الفرج: ببقية النفقة، فروى ابن املواز عن مالك

ل متعلق بذمتها، ووجه األول أنه مل يشترط لنفسه ماال الزوجة باخللع فال يسقط مبوت الصيب، كما لو خالعها مبا
يتموله، وإمنا اشترط كفاية مؤونة ولده، فإذا مات الولد مل يكن له الرجوع عليها بشيء، كما لو تطوع رجل 

قال . باإلنفاق على صيب سنة فمات الصيب مل يرجع عليه بشيء، ألنه إمنا قصد بتطوعه حتمل مؤونته، واهللا أعلم
  .مل أر أحدا يتبع مبثل هذا، ولو اتبعه لكان له يف ذلك قول: مالك

  .واتفقوا على أهنا إن ماتت فنفقة الولد يف ماهلا، ألنه حق ثبت فيه قبل موهتا فال يسقط مبوهتا
ومن اشترط على امرأته يف اخللع نفقة محلها وهي ال شيء هلا فعليه النفقة إذا مل يكن هلا مال تنفق منه،  -: العاشرة

ومن احلق أن يكلف الرجل نفقة ولده وإن اشترط : قال مالك. إن أيسرت بعد ذلك اتبعها مبا أنفق وأخذه منهاو
  .على أمه نفقته إذا مل يكن هلا ما تنفق عليه

واختلف العلماء يف اخللع هل هو طالق أو فسخ، فروي عن عثمان وعلي وابن مسعود ومجاعة  -: احلادية عشرة
فمن . وأصحابه والشافعي يف أحد قوليه: ق، وبه قال مالك والثوري واألوزاعي وأبو حنيفةهو طال: من التابعني

إن نوى الزوج ثالثا كان ثالثا، وإن نوى : وقال أصحاب الرأي. نوى باخللع تطليقتني أو ثالثا لزمه ذلك عند مالك



نوى باخللع طالقا ومساه فهو طالق، وإن إن : وقال الشافعي يف أحد قوليه. اثنتني فهو واحدة بائنة ألهنا كلمة واحدة
: وقال أبو ثور. وهو األصح عندهم: املزين. وقوله األول أحب إيل. مل ينو طالقا وال مسى مل تقع فرقة، قاله يف القدمي

إذا مل يسم الطالق فاخللع فرقة وليس بطالق، وإن مسى تطليقة فهي تطليقة، والزوج أملك برجعتها ما دامت يف 
واحتجوا . إن اخللع فسخ وليس بطالق إال أن ينويه ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأمحد: ن قالومم. العدة

رجل طلق : أن إبراهيم بن سعد بن أيب وقاص سأله"باحلديث عن ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس 
، ذكر اهللا عز وجل الطالق يف "نعم لينكحها، ليس اخللع بطالق: امرأته تطليقتني مث اختلعت منه أيتزوجها؟ قال

الطَّالُق َمرََّتاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروفٍ أَْو َتسْرِيٌح {: أول اآلية وآخرها، واخللع فيما بني ذلك، فليس اخللع بشيء مث قال
: قالوا]. ٢٣٠: البقرة[} جاً غَيَْرُهفَإِنْ طَلَّقََها فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد حَتَّى تَْنِكَح َزْو{مث قرأ ]. ٢٢٩: البقرة[} بِإِْحَساٍن

بعد ذلك داال على الطالق الرابع، } فإن طلقها{: وألنه لو كان طالقا لكان بعد ذكر الطلقتني ثالثا، وكان قوله
: واحتجوا أيضا مبا رواه الترمذي وأبو داود والدارقطين عن ابن عباس. فكان يكون التحرمي متعلقا بأربع تطليقات

  ت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأن امرأة ثاب

وعن الربيع بنت . حديث حسن غريب: قال الترمذي". فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تعتد حبيضة
ت أن فأمرها النيب صلى اهللا عليه وسلم أو أمر" معوذ بن عفراء أهنا اختلعت على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فهذا يدل على أن اخللع : قالوا. حديث الربيع الصحيح أهنا أمرت أن تعتد حبيضة: قال الترمذي" . تعتد حبيضة
ولو كانت ] ٢٢٨: البقرة[} َوالُْمطَلَّقَاُت َيَترَبَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{ : فسخ ال طالق، وذلك أن اهللا تعاىل قال

  .على قرء واحدهذه مطلقة مل يقتصر هبا 
وإن مل تنكح زوجا  -كما قال ابن عباس  -فمن طلق امرأته تطليقتني مث خالعها مث أراد أن يتزوجها فله ذلك : قلت

مل جيز أن يرجتعها حىت تنكح زوجا غريه، : ومن جعل اخللع طالقا قال. غريه، ألنه ليس له غري تطليقتني واخللع لغو
كيف جيوز القول يف : قال القاضي إمساعيل بن إسحاق. حيح إن شاء اهللا تعاىلألنه باخللع كملت الثالث، وهو الص

طلقين على مال فطلقها إنه ال يكون طالقا، وهو لو جعل أمرها بيدها من غري شيء فطلقت : رجل قالت له امرأته
. فهو معطوف} َحتَّى َتْنِكَح زَْوجاً غَْيرَُه فَإِنْ طَلَّقََها فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد{: قال وأما قوله تعاىل!. نفسها كان طالقا
فلو كان اخللع معطوفا . إمنا يعين به أو تطليق} أَْو َتسْرِيٌح بِإِْحَساٍن{ : ، ألن قوله} الطَّالُق َمرََّتانِ {: على قوله تعاىل

ما تأولوه يف اآلية غلط : هوقال غري. على التطليقتني لكان ال جيوز اخللع أصال إال بعد تطليقتني وهذا ال يقوله أحد
: أفاد حكم االثنتني إذا أوقعهما على غري وجه اخللع، وأثبت معهما الرجعة بقوله} الطَّالُق مَرََّتاِن{: فإن قوله

مث ذكر حكمهما إذا كان على وجه اخللع فعاد اخللع إىل الثنتني املتقدم ذكرمها، إذ املراد بذلك } فَإِْمسَاٌك بَِمْعُروٍف{
  .لطالق املطلق والطالق بعوض، والطالق الثالث بعوض كان أو بغري عوض فإنه يقطع احلل إال بعد زوجبيان ا
هذا احلديث : ملا ذكر حديث ابن عباس يف احليضة -هذا اجلواب عن اآلية، وأما احلديث فقال أبو داود : قلت

وحدثنا القعنيب . ليه وسلم مرسالرواه عبدالرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النيب صلى اهللا ع
  .والعمل عندنا على هذا: قال أبو داود. عدة املختلعة عدة املطلقة: عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال

وأكثر أهل العلم من : قال الترمذي. وهو مذهب مالك والشافعي وأمحد وإسحاق والثوري وأهل الكوفة: قلت
  .أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريهم

إن : وحديث ابن عباس يف احليضة مع غرابته كما ذكر الترمذي، وإرساله كما ذكر أبو داود فقد قيل فيه: قلت



النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل عدهتا حيضة ونصفا، أخرجه الدارقطين من حديث معمر عن عمرو بن مسلم عن 
ل النيب صلى اهللا عليه وسلم عدهتا حيضة فجع"أ ن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها : عكرمة عن ابن عباس

والراوي عن معمر هنا يف احليضة والنصف هو الراوي عنه يف احليضة الواحدة، وهو هشام بن يوسف أبو ". ونصفا
خرج له البخاري وحده فاحلديث مضطرب من جهة اإلسناد واملنت، فسقط االحتجاج : عبدالرمحن الصنعاين اليماين

نصا } وَالُْمطَلَّقَاُت يََترَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{: ويف أن عدة املطلقة حيضة، وبقي قوله تعاىلبه يف أن اخللع فسخ، 
وقال بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه : "قال الترمذي. يف كل مطلقة مدخول هبا إال ما خص منها كما تقدم

قال عثمان : قال ابن املنذر" ب إىل هذا فهو مذهب قويوإن ذهب ذاه: عدة املختلعة حيضة، قال إسحاق: وسلم
عدهتا عدة : "وقال علي بن أيب طالب. ، وبه قال أبان بن عثمان وإسحاق"عدهتا حيضة: "بن عفان وابن عمر

  .، وبقول عثمان وابن عمر أقول، وال يثبت حديث علي"املطلقة
  .، وهو صحيح"طلقةعدة املختلعة عدة امل: "قد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال: قلت

هو خلع عند : واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاع اخللع على غري عوض، فقال عبدالوهاب -: الثانية عشرة
ال يكون بائنا إال بوجود العوض، قاله أشهب والشافعي، ألنه طالق عري عن : وقيل عنه. مالك، وكان الطالق بائنا

وهذا أصح قوليه عندي وعند أهل : الطالق قال ابن عبدالرب عوض واستيفاء عدد فكان رجعيا كما لو كان بلفظ
ووجه األول أن عدم حصول العوض يف اخللع ال خيرجه عن مقتضاه، أصل ذلك إذا خالع خبمر أو . العلم يف النظر

  .خنزير
بارئة هي اليت وامل. واملفتدية أن تفتدي ببعضه وتأخذ بعضه. املختلعة هي اليت ختتلع من كل الذي هلا -: الثالثة عشرة

  قد أبرأتك: بارأت زوجها من قبل أن يدخل هبا فتقول

املبارئة هي اليت ال تأخذ شيئا وال تعطي، واملختلعة : وروى عيسى بن دينار عن مالك. فبارئين، هذا هو قول مالك
وهذا كله يكون هي اليت تعطي ما أعطاها وتزيد من ماهلا، واملفتدية هي اليت تفتدي ببعض ما أعطاها ومتسك بعضه، 

هذه : قال القاضي أبو حممد وغريه. قبل الدخول وبعده، فما كان قبل الدخول فال عدة فيه، واملصاحلة مثل املبارئة
األلفاظ األربعة تعود إىل معىن واحد وإن اختلفت صفاهتا من جهة اإليقاع، وهي طلقة بائنة مساها أو مل يسمها، ال 

وبعدها برضاها بويل وصداق وقبل زوج وبعده، خالفا أليب ثور، ألهنا إمنا . العدة رجعة له يف العدة، وله نكاحها يف
أعطته العوض لتملك نفسها، ولو كان طالق اخللع رجعيا لن متلك نفسها، فكان جيتمع للزوج العوض واملعوض 

  .عنه
روايتان روامها ابن وهب وهذا مع إطالق العقد نافذ، فلو بذلت له العوض وشرط الرجعة، ففيها : -الرابعة عشرة 

وجه الرواية األوىل أهنما قد اتفقا على : قال سحنون. واألخرى نفيها. إحدامها ثبوهتا، وهبا قال سحنون: عن مالك
ووجه الرواية الثانية أنه شرط يف العقد ما مينع . أن يكون العوض يف مقابلة ما يسقط من عدد الطالق، وهذا جائز

  .أين ال أطأها: ، كما لو شرط يف عقد النكاحاملقصود منه فلم يثبت ذلك
ِتلْكَ {: ملا بني تعاىل أحكام النكاح والفراق قال} ِتلْكَ ُحُدوُد اللَِّه فَال َتعَْتُدوهَا{: قوله تعاىل -: اخلامسة عشرة

} للَِّه فَال َتقَْرُبوَها ِتلَْك ُحُدوُد ا{: اليت أمرت بامتثاهلا، كما بني حترميات الصوم يف آية أخرى فقال} ُحُدوُد اللَِّه
: فقسم احلدود قسمني، منها حدود األمر باالمتثال، وحدود النهي باالجتناب، مث أخرب تعاىل فقال] ١٨٧: البقرة[
  .}َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدودَ اللَِّه فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ{



حَتَّى تَْنِكحَ َزْوجاً غَيَْرُه فَإِنْ طَلَّقََها فَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما أَنْ َيتََراجََعا إِنْ  فَإِنْ طَلَّقََها فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد{  ٢٣٠: اآلية
  }ظَنَّا أَنْ ُيِقيَما ُحُدودَ اللَِّه َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه ُيَبيُِّنَها ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ

  :فيه إحدى عشرة مسألة} ُد َحتَّى َتْنِكَح زَْوجاً غَْيرَُهفَإِنْ طَلَّقََها فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن بَْع{: قولة تعاىل
فشرع اهللا : احتج بعض مشايخ خراسان من احلنفية هبذه اآلية على أن املختلعة يلحقها الطالق، قالوا -األوىل 

} َمرََّتاِنالطَّالُق {: سبحانه صريح الطالق بعد املفاداة بالطالق، ألن الفاء حرف تعقيب، فيبعد أن يرجع إىل قوله
بل األقرب عوده على ما يليه } الطَّالُق َمرََّتاِن{على قوله } فَإِنْ طَلَّقََها{ألن الذي ختلل من الكالم مينع بناء قوله 

ُم َورََبائُِبكُمُ الالَِّتي ِفي ُحُجورِكُْم ِمْن نِسَاِئكُ{: كما يف االستثناء وال يعود إىل ما تقدمه إال بداللة، كما أن قوله تعاىل
فصار مقصورا على ما يليه غري عائد على ما تقدمه حىت ال يشترط الدخول يف ] ٢٣: النساء[} الالَِّتي َدَخلُْتْم بِهِنَّ
  .أمهات النساء

إذا خالع الرجل زوجته مث طلقها وهي يف العدة : وقد اختلف العلماء يف الطالق بعد اخللع يف العدة، فقالت طائفة
 العدة، كذلك قال سعيد بن املسيب وشريح وطاوس والنخعي والزهري واحلكم ومحاد حلقها الطالق ما دامت يف
، وهو قول ابن عباس وابن الزبري وعكرمة "أن الطالق ال يلزمها"وفيه قول ثان وهو . والثوري وأصحاب الرأي

ن افتدت منه على إ: واحلسن وجابر بن زيد والشافعي وأمحد وإسحاق وأيب ثور، وهو قول مالك إال أن مالكا قال
أن يطلقها ثالثا متتابعا نسقا حني طلقها فذلك ثابت عليه، وإن كان بني ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس 

. بشيء، وإمنا كان ذلك ألن نسق الكالم بعضه على بعض متصال يوجب له حكما واحدا، وكذلك إذا اتصل
  .ء، وإذا انفصل عنه مل يكن له تعلق مبا تقدم من الكالماالستثناء باليمني باهللا أثر وثبت له حكم االستثنا

وهذا جممع . } فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد حَتَّى تَْنِكَح َزْوجاً غَْيَرُه{الطلقة الثالثة } فَإِنْ طَلَّقَهَا{: املراد بقوله تعاىل: الثانية
  .عليه ال خالف فيه

. جمرد العقد كاف: التحليل، فقال سعيد بن املسيب ومن وافقهواختلفوا فيما يكفي من النكاح، وما الذي يبيح 
  ال يكفي جمرد الوطء حىت: وقال احلسن بن أيب احلسن

وذهب اجلمهور من العلماء والكافة من الفقهاء إىل أن الوطء كاف يف ذلك، وهو التقاء اخلتانني الذي . يكون إنزال
ما مرت يب : قال ابن العريب. ني ويوجب كمال الصداقيوجب احلد والغسل، ويفسد الصوم واحلج وحيصن الزوج

إن : يف الفقه مسألة أعسر منها، وذلك أن من أصول الفقه أن احلكم هل يتعلق بأوائل األمساء أو بأواخرها؟ فإن قلنا
لزمنا  إن احلكم يتعلق بأواخر األمساء: وإن قلنا. احلكم يتعلق بأوائل األمساء لزمنا أن نقول بقول سعيد بن املسيب

: قال ابن املنذر. أن نشترط اإلنزال مع مغيب احلشفة يف اإلحالل، ألنه آخر ذوق العسيلة على ما قاله احلسن
ال حتل، : أما الناس فيقولون: ومعىن ذوق العسيلة هو الوطء، وعلى هذا مجاعة العلماء إال سعيد بن املسيب فقال

. ا زواجا صحيحا ال يريد بذلك إحالهلا فال بأس أن يتزوجها األولإذا تزوجه: لألول حىت جيامعها الثاين، وأنا أقول
  .وهذا قول ال نعلم أحدا وافقه عليه إال طائفة من اخلوارج، والسنة مستغىن هبا عما سواها

وأهل العلم : قال. له" معاين القرآن"وقد قال بقول سعيد بن املسيب سعيد بن جبري، ذكره النحاس يف كتاب : قلت
فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح اجلماع، إال سعيد بن } َزْوجاً غَيَْرُه{ : نكاح ههنا اجلماع، ألنه قالعلى أن ال

  .النكاح ههنا التزوج الصحيح إذا مل يرد إحالهلا: جبري فإنه قال
تَْنِكحَ  حَتَّى{: وأظنهما مل يبلغهما حديث العسيلة أو مل يصح عندمها فأخذا بظاهر القرآن، وهو قوله تعاىل: قلت



: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى األئمة واللفظ للدارقطين عن عائشة قالت. واهللا أعلم} َزْوجاً غَْيرَُه
قال بعض ". إذا طلق الرجل امرأته ثالثا ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه ويذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه"

املسيب فللقاضي أن يفسخه، وال يعترب فيه خالفه ألنه خارج عن من عقد على مذهب سعيد بن : علماء احلنفية
استواؤمها " حىت يذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه: "ويفهم من قوله عليه السالم: قال علماؤنا. إمجاع العلماء

ها، ألهنا مل يف إدراك لذة اجلماع، وهو حجة ألحد القولني عندنا يف أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليها مل حتل ملطلق
  .تذق العسيلة إذ مل تدركها

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الوامشة واملستومشة والواصلة : "روى النسائي عن عبداهللا قال -: الثالثة
لعن رسول اهللا : "وروى الترمذي عن عبداهللا بن مسعود قال". واملستوصلة وآكل الربا وموكله واحمللل واحمللل له

وقد روى هذا احلديث عن النيب صلى . هذا حديث حسن صحيح: وقال". وسلم احمللل واحمللل له صلى اهللا عليه
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، منهم عمر . اهللا عليه وسلم من غري وجه

عني، وبه يقول سفيان الثوري بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعبداهللا بن عمر وغريهم، وهو قول الفقهاء من التاب
ينبغي أن يرمى : وابن املبارك والشافعي ومالك وأمحد وإسحاق، ومسعت اجلارود يذكر عن وكيع أنه قال هبذا، وقال

إذا تزوج الرجل املرأة ليحلها مث بدا له أن ميسكها فال حتل له : وقال سفيان. هبذا الباب من قول أصحاب الرأي
  .حىت يتزوجها بنكاح جديد
اختلف العلماء يف نكاح احمللل، فقال مالك، احمللل ال يقيم على نكاحه حىت يستقبل نكاحا : قال أبو عمر بن عبدالرب

جديدا، فإن أصاهبا فلها مهر مثلها، وال حتلها إصابته لزوجها األول، وسواء علما أو مل يعلما إذا تزوجها ليحلها، 
وفيه قول ثان روي عن الثوري يف نكاح احليار واحمللل . األوزاعيوال يقر على نكاحه ويفسخ، وبه قال الثوري و

وروي عن األوزاعي يف نكاح . أن النكاح جائز والشرط باطل، وهو قول ابن أيب ليلى يف ذلك ويف نكاح املتعة
سكها النكاح جائز إن دخل هبا، وله أن مي: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد. بئس ما صنع والنكاح جائز: احمللل
حتل له هبذا النكاح إذا : ال حتل لألول إن تزوجها ليحلها، ومرة قالوا: وقال أبو حنيفة مرة هو وأصحابه. إن شاء

: قال الشافعي -وفيه قول ثالث . ومل خيتلفوا يف أن نكاح هذا الزوج صحيح، وأن له أن يقيم عليه. جامعها وطلقها
ذلك فهذا ضرب من نكاح املتعة، وهو فاسد ال يقر عليه ويفسخ، إذا قال أتزوجك ألحلك مث ال نكاح بيننا بعد 

فإن تزوجها تزوجا مطلقا مل يشترط وال اشترط عليه التحليل فللشافعي يف ذلك . ولو وطئ على هذا مل يكن حتليال
  أحدمها: قوالن يف كتابه القدمي

ديد املصري أن النكاح صحيح إذا مل ومل خيتلف قوله يف كتابه اجل. مثل قول مالك، واآلخر مثل قول أيب حنيفة
  .يشترط، وهو قول داود

وحكى املاوردي عن الشافعي أنه إن شرط التحليل قبل العقد صح النكاح وأحلها لألول، وإن شرطاه يف : قلت 
إذا هم أحد الثالثة بالتحليل : وقال احلسن وإبراهيم. وهو قول الشافعي: العقد بطل النكاح ومل حيلها لألول، قال

ال بأس أن يتزوجها ليحلها إذا مل يعلم الزوجان وهو مأجور، وبه : وقال سامل والقاسم. فسد النكاح، وهذا تشديد
  .قال ربيعة وحيىي بن سعيد، وقاله داود بن علي مل يظهر ذلك يف اشتراطه يف حني العقد

ط ذلك أو نواه، ومىت كان شيء مدار جواز نكاح التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح، وسواء شر -: الرابعة 
وقد . وعلم الزوج املطلق وجهله يف ذلك سواء. من ذلك فسد نكاحه ومل يقر عليه، ومل حيلل وطؤه املرأة لزوجها



إنه ينبغي له إذا علم أن الناكح هلا لذلك تزوجها أن يتنزه عن مراجعتها، وال حيلها عند مالك إال نكاح رغبة : قيل
ال تكون صائمة وال حمرمة وال يف حيضتها، : صد به التحليل، ويكون وطؤه هلا وطأ مباحاحلاجته إليها، وال يق

إذا أصاهبا بنكاح صحيح وغيب احلشفة يف فرجها فقد ذاقا العسيلة، : وقال الشافعي. ويكون الزوج بالغا مسلما
اهق أو جمبوب بقي له ما وسواء يف ذلك قوي النكاح وضعيفه، وسواء أدخله بيده أم بيدها، وكان من صيب أو مر

قول  -على ما وصف الشافعي  -يغيبه كما يغيب غري اخلصي، وسواء أصاهبا الزوج حمرمة أو صائمة، وهذا كله 
  .أيب حنيفة وأصحابه والثوري واألوزاعي واحلسن بن صاحل، وقول بعض أصحاب مالك

قد احتسب يف حتليلها األجر مل جيز، ملا  وإن تزوجها فإن أعجبته أمسكها، وإال كان: قال ابن حبيب -: اخلامسة
  .خالط نكاحه من نية التحليل، وال حتل بذلك لألول

وطء السيد ألمته اليت قد بت زوجها طالقها ال حيلها، إذ ليس بزوج، روي عن علي بن أيب طالب،  -: . السادسة
اد بن أيب سليمان وأيب الزناد، وهو قول عبيدة ومسروق والشعيب وإبراهيم وجابر بن زيد وسليمان بن يسار ومح

  ويروى عن. وعليه مجاعة فقهاء األمصار

عثمان وزيد بن ثابت والزبري خالف ذلك، وأنه حيلها إذا غشيها سيدها غشيانا ال يريد بذلك خمادعة وال إحالال، 
والسيد إمنا تسلط } ْيرَُهحَتَّى تَْنِكَح َزْوجاً غَ{ : والقول األول أصح، لقوله تعاىل. وترجع إىل زوجها خبطبة وصداق

  .مبلك اليمني وهذا واضح
يف موطأ مالك أنه بلغه أن سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار سئال عن رجل زوج عبدا له جارية له  -: السابعة

  .ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه: فطلقها العبد البتة مث وهبها سيدها له هل حتل له مبلك اليمني؟ فقاال
روي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت حتته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة،  -: الثامنة
قال أبو . حتل له مبلك ميينه ما مل يبت طالقها، فإن بت طالقها فال حتل له مبلك ميينه حىت تنكح زوجا غريه: فقال
عي والشافعي وأبو حنيفة وأمحد وإسحاق مالك والثوري واألوزا: وعلى هذا مجاعة العلماء وأئمة الفتوى: عمر

، "إذا اشتراها الذي بت طالقها حلت له مبلك اليمني: "وكان ابن عباس وعطاء وطاوس واحلسن يقولون. وأبو ثور
وهذا خطأ من القول، ألن قوله : قال أبو عمر]. ٣: النساء[} أَْو َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم{: على عموم قوله عز وجل

  .ال يبيح األمهات وال األخوات، فكذلك سائر احملرمات} ْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْمأَ{: عز وجل
الذمي زوج هلا، وهلا : إذا طلق املسلم زوجته الذمية ثالثا فنكحها ذمي ودخل هبا مث طلقها، فقالت طائفة -: التاسعة

قال ابن . أبو عبيد وأصحاب الرأيأن ترجع إىل األول، هكذا قال احلسن والزهري وسفيان الثوري والشافعي و
  .ال حيلها: وقال مالك وربيعة. والنصراين زوج} َحتَّى َتْنِكَح زَْوجاً غَْيرَُه{ : وكذلك نقول، ألن اهللا تعاىل قال: املنذر

والشافعي واألوزاعي وأصحاب . مالك والثوري. النكاح الفاسد ال حيل املطلقة ثالثا يف قول اجلمهور -: العاشرة
هو : ال حتل للزوج األول إال بنكاح صحيح، وكان احلكم يقول: ي وأمحد وإسحاق وأيب عبيد، كلهم يقولونالرأ
  ليس بزوج،: قال ابن املنذر. زوج

وأمجع كل من حيفظ عنه من أهل العلم أن املرأة إذا . ألن أحكام األزواج يف الظهار واإليالء واللعان غري ثابتة بينهما
والورع أال يفعل إذا : قال الشافعي. تزوجت ودخل علي زوجي وصدقها أهنا حتل لألول قد: قالت للزوج األول

  .وقع يف نفسه أهنا كذبته
ال أوتى مبحلل وال حملل له إال : "جاء عن عمر بن اخلطاب يف هذا الباب تغليظ شديد وهو قوله -: احلادية عشرة



ال حيتمل قول : قال أبو عمر. ني ولو أقاما عشرين سنةالتحليل سفاح، وال يزالون زاني: وقال ابن عمر". رمجتهما
عمر إال التغليظ، ألنه قد صح عنه أنه وضع احلد عن الواطئ فرجا حراما قد جهل حترميه وعذره باجلهالة، فالتأويل 

  .أوىل بذلك وال خالف أنه ال رجم عليه
َراجََعا إِنْ ظَنَّا أَنْ ُيِقيَما ُحدُوَد اللَِّه َوتِلَْك ُحدُوُد اللَِّه يَُبيُِّنَها ِلقَْومٍ فَإِنْ طَلَّقََها فَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما أَنْ َيَت{: قوله تعاىل
  }َيْعلَُمونَ

  :فيه أربع مسائل
أي املرأة والزوج األول، قاله ابن عباس، } فَال ُجَناَح َعلَْيهِمَا{. يريد الزوج الثاين} فَإِنْ طَلَّقَهَا{: قوله تعاىل: األوىل

أمجع أهل العلم على أن احلر إذا طلق زوجته ثالثا مث انقضت عدهتا ونكحت زوجا : قال ابن املنذر. خالف فيهوال 
  .آخر ودخل هبا مث فارقها وانقضت عدهتا مث نكحت زوجها األول أهنا تكون عنده على ثالث تطليقات

تكون : جع إىل زوجها األول، فقالت طائفةواختلفوا يف الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتني مث تتزوج غريه مث تر
عمر بن اخلطاب وعلي : على ما بقي من طالقها، وكذلك قال األكابر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ويروى ذلك عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبداهللا . بن أيب طالب وأيب بن كعب وعمران بن حصني وأبو هريرة
قال عبيدة السلماين وسعيد بن املسيب واحلسن البصري ومالك وسفيان الثوري وابن أيب بن عمرو بن العاص، وبه 

أن النكاح "وفيه قول ثان وهو . ليلى والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وحممد بن احلسن وابن نصر
  ، هذا قول ابن عمر وابن عباس،"جديد والطالق جديد

حدثنا أبو معاوية ووكيع عن : وذكر أبو بكر بن أيب شيبة قال. مان ويعقوبوبه قال عطاء والنخعي وشريح والنع
: قال! أيهدم الزوج الثالث، وال يهدم الواحدة واالثنتني: كان أصحاب عبداهللا يقولون: األعمش عن إبراهيم قال

ة واالثنتني يهدم الزوج الواحد: وحدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبداهللا كانوا يقولون
وبالقول األول : قال ابن املنذر. هي على ما بقي من طالقها، ذكره أبو عمر: كما يهدم الثالث، إال عبيدة فإنه قال

إن كان دخل هبا األخري فطالق جديد ونكاح جديد، وإن مل يكن دخل هبا فعلى ما : وفيه قول ثالث وهو. أقول
  .بقي، هذا قول إبراهيم النخغي

. إن ظنا أن كل واحد منهما حيسن عشرة صاحبه: قال طاوس. شرط} إِنْ ظَنَّا أَنْ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه{: قوله تعاىل
حدود اهللا فرائضه، أي إذا علما أنه يكون بينهما الصالح بالنكاح الثاين، فمىت علم الزوج أنه يعجز عن نفقة : وقيل

حيل له أن يتزوجها حىت يبني هلا، أو يعلم من نفسه القدرة  زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه فال
. على أداء حقوقها وكذلك لو كانت به علة متنعه من االستمتاع كان عليه أن يبني، كيال يغر املرأة من نفسه

وكذلك جيب على املرأة . وكذلك ال جيوز أن يغرها بنسب يدعيه وال مال له وال صناعة يذكرها وهو كاذب فيها
علمت من نفسها العجز عن قيامها حبقوق الزوج، أو كان هبا علة متنع االستمتاع من جنون أو جذام أو برص  إذا

أو داء يف الفرج مل جيز هلا أن تغره، وعليها أن تبني له ما هبا من ذلك، كما جيب على بائع السلعة أن يبني ما بسلعته 
الرد، فإن كان العيب بالرجل فلها الصداق إن كان دخل من العيوب، ومىت وجد أحد الزوجني بصاحبه عيبا فله 

وإن كان العيب باملرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق، وقد روي . هبا، وإن مل يدخل هبا فلها نصفه
  ".دلستم علي: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج امرأة من بين بياضة فوجد بكشحها برصا فردها وقال



هلا مجيع الصداق، : لرواية عن مالك يف امرأة العنني إذا سلمت نفسها مث فرق بينهما بالعنة، فقال مرةواختلفت ا
  .مب تستحق الصداق بالتسليم أو الدخول؟ قوالن: هلا نصف الصداق، وهذا ينبين على اختالف قوله: وقال مرة
ليس على : أو ال؟ فقال بعض أصحابنا واختلف أصحابنا هل على الزوجة خدمة: قال ابن خويز منداد -: الثالثة

الزوجة خدمة، وذلك أن العقد يتناول االستمتاع ال اخلدمة، أال ترى أنه ليس بعقد إجارة وال متلك رقبة، وإمنا هو 
{ : عقد على االستمتاع، واملستحق بالعقد هو االستمتاع دون غريه، فال تطالب بأكثر منه، أال ترى إىل قوله تعاىل

عليها خدمة مثلها، فإن كانت شريفة : وقال بعض أصحابنا]. ٣٤: النساء[} ْعَنكُْم فَال َتْبغُوا َعلَْيهِنَّ َسبِيالًفَإِنْ أَطَ
احملل ليسار أبوة أو ترفه فعليها التدبري للمنزل وأمر اخلادم، وإن كانت متوسطة احلال فعليها أن تفرش الفراش وحنو 

وإن كانت من نساء الكرد والديلم واجلبل يف . لبيت وتطبخ وتغسلذلك، وإن كانت دون ذلك فعليها أن تقم ا
]. ٢٢٨: البقرة[} َولَُهنَّ مِثْلُ الَِّذي َعلَْيهِنَّ بِالَْمْعرُوِف{: بلدهن كلفت ما يكلفه نساؤهم، وذلك أن اهللا تعاىل قال

زواج النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد جرى عرف املسلمني يف بلداهنم يف قدمي األمر وحديثه مبا ذكرنا، أال ترى أن أ
وأصحابه كانوا يتكلفون الطحني واخلبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك، وال نعلم امرأة 
امتنعت من ذلك، وال يسوغ هلا االمتناع، بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن يف ذلك، ويأخذوهنن باخلدمة، 

  .لكفلوال أهنا مستحقة ملا طالبوهن ذ
ما منع منه، واحلد مانع من االجتزاء على : حدود اهللا} َوتِلَْك ُحدُوُد اللَِّه ُيَبيُِّنَها ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ{: قوله تعاىل -الرابعة 

وقد تقدم . ممنوع من اخلري، والبواب حداد أي مانع: امتنعت من الزينة، ورجل حمدود: الفواحش، وأحدت املرأة
والعامل حيفظ . ألن اجلاهل إذا كثر له أمره وهنيه فإنه ال حيفظه وال يتعاهده} ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ{ : الوإمنا ق. هذا مستوىف

  .ويتعاهد، فلهذا املعىن خاطب العلماء ومل خياطب اجلهال

َسرُِّحوُهنَّ بَِمْعرُوٍف َوال ُتْمِسكُوُهنَّ  َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو{  ٢٣١: اآلية*٣*
َت اللَِّه َعلَْيكُْم َوَما أَْنَزلَ ضَِراراً ِلَتعَْتُدوا َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَقَْد ظَلََم َنفَْسُه َوال تَتَِّخذُوا آيَاِت اللَِّه ُهُزواً َواذْكُرُوا نِْعَم

  }ظُكُمْ بِِه َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌمَعلَْيكُْم ِمَن الِْكَتابِ َوالِْحكَْمِة َيِع
  :فيه ست مسائل

قاربن، بإمجاع من العلماء، وألن املعىن يضطر إىل ذلك، ألنه } بلغن{ معىن } فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ{ : قوله تعاىل -األوىل 
اآلية اليت بعدها مبعىن التناهي، ألن املعىن يقتضي ذلك، فهو حقيقة  بعد بلوغ األجل ال خيار له يف اإلمساك، وهو يف

  .يف الثانية جماز يف األوىل
اإلمساك باملعروف هو القيام مبا جيب هلا من حق على زوجها، } فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف{ : قوله تعاىل -: الثانية

الزوج إذا مل جيد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها، فإن  إن من اإلمساك باملعروف أن: ولذلك قال مجاعة من العلماء
مل يفعل خرج عن حد املعروف، فيطلق عليه احلاكم من أجل الضرر الالحق هلا من بقائها عند من ال يقدر على 

نفقتها، واجلوع ال صرب عليه، وهبذا قال مالك والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وحيىي القطان 
إن ذلك : ن بن مهدي، وقاله من الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة، ومن التابعني سعيد بن املسيب وقالوعبدالرمح

ال يفرق بينهما، ويلزمها الصرب عليه، وتتعلق : وقالت طائفة. ورواه أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. سنة
َوإِنْ {: لكوفيون والثوري، واحتجوا بقوله تعاىلالنفقة بذمته حبكم احلاكم، وهذا قول عطاء والزهري، وإليه ذهب ا

اآلية، فندب ] ٣٢: النور[} وَأَْنِكُحوا اَألَياَمى مِْنكُْم{ : وقال] ٢٨٠: البقرة[} كَانَ ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ إِلَى مَْيَسرٍَة



وأيضا فإن النكاح بني . احتعاىل إىل إنكاح الفقري، فال جيوز أن يكون الفقر سببا للفرقة، وهو مندوب معه إىل النك
  الزوجني قد انعقد بإمجاع فال يفرق بينهما إال بإمجاع مثله، أو بسنة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم

تقول املرأة إما أن تطعمين وإما أن : " واحلجة لألول قوله صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح البخاري. ال معارض هلا
إهنا طلقة بائنة، : الفرقة باإلعسار عندنا طلقة رجعية خالفا للشافعي يف قولهو. فهذا نص يف موضع اخلالف" تطلقين

ألن هذه فرقة بعد البناء مل يستكمل هبا عدد الطالق وال كانت لعوض وال لضرر بالزوج فكانت رجعية، أصله 
  .طالق املويل

روى } وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا{ . تقدم يعين فطلقوهن، وقد} أَْو سَرُِّحوُهنَّ بَِمْعُروٍف{: قوله تعاىل -: الثالثة
أن الرجل كان يطلق امرأته مث يراجعها وال حاجة له هبا وال يريد إمساكها، كيما : مالك عن ثور بن زيد الديلي

وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم { : يطول بذلك العدة عليها وليضارها، فأنزل اهللا تعاىل
يعين عرض نفسه للعذاب، ألن إتيان ما هنى اهللا عنه تعرض } فقد ظلم نفسه{ : وقال الزجاج.  بهيعظهم اهللا} نفسه

وهذا اخلرب موافق للخرب الذي نزل بترك ما كان عليه أهل اجلاهلية من الطالق واالرجتاع حسب ما . لعذاب اهللا
نزول اآليتني املذكورتني كان يف معىن واحد فأفادنا هذان اخلربان أن ". الطالق مرتان{: تقدم بيانه عند قوله تعاىل

  .متقارب وذلك حبس الرجل املرأة ومراجعته هلا قاصدا إىل اإلضرار هبا، وهذا ظاهر
معناه ال تتخذوا أحكام اهللا تعاىل يف طريق اهلزو باهلزو فإهنا } َوال تَتَِّخذُوا آَياتِ اللَِّه ُهُزواً{ : قوله تعاىل -: الرابعة

إمنا طلقت وأنا العب، : كان الرجل يطلق يف اجلاهلية ويقول: قال أبو الدرداء. هزل فيها لزمتهجد كلها، فمن 
من طلق أو حرر أو نكح أو أنكح : "كنت العبا، فنزلت هذه اآلية، فقال عليه السالم: وكان يعتق وينكح ويقول
حلسن عن أيب الدرداء فذكره حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن ا: رواه معمر قال". فزعم أنه العب فهو جد

إين طلقت امرأيت مائة مرة فماذا ترى علي؟ فقال ابن : ويف موطأ مالك أنه بلغه أن رجال قال البن عباس. مبعناه
وخرج الدارقطين من حديث إمساعيل بن ". طلقت منك بثالث، وسبع وتسعون اختذت هبا آيات اهللا هزوا: "عباس

تتخذون آيات اهللا هزوا : "يب صلى اهللا عليه وسلم رجال طلق البتة فغضب وقالمسع الن: أمية القرشي عن علي قال
  أو دين اهللا هزوا -

. إمساعيل بن أمية هذا كويف ضعيف احلديث". ولعبا من طلق البتة ألزمناه ثالثا ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه
إذا : وكيف ذاك؟ قال: قالت. وال أدعك واهللا ال أورثك: أن الرجل كان يطلق امرأته مث يقول: "وروي عن عائشة

واألقوال كلها داخلة يف : قال علماؤنا. } َوال َتتَِّخذُوا آَياِت اللَِّه ُهُزواً{: ، فنزلت"كدت تقضني عدتك راجعتك
ويقال ذلك ملن كفر هبا، ويقال ذلك ملن طرحها ومل . اختذها هزوا: معىن اآلية، ألنه يقال ملن سخر من آيات اهللا

  .دالئله وأمره وهنيه: وآيات اهللا. هبا وعمل بغريها، فعلى هذا تدخل هذه األقوال يف اآليةيأخذ 
وال خالف بني العلماء أن من طلق هازال أن الطالق يلزمه، واختلفوا يف غريه على ما يأيت بيانه يف  -: اخلامسة

ثالث جدهن : "لى اهللا عليه وسلم قالوخرج أبو داود عن أيب هريرة أن رسول اهللا ص. إن شاء اهللا تعاىل" براءة"
: وروي عن علي بن أيب طالب وابن مسعود وأيب الدرداء كلهم قالوا". جد وهزهلن جد النكاح والطالق والرجعة 

املعىن ال تتركوا أوامر اهللا فتكونوا : وقيل". النكاح والطالق والعتاق: ثالث ال لعب فيهن والالعب فيهن جاد"
يف هذه اآلية االستغفار من الذنب قوال مع اإلصرار فعال، وكذا كل ما كان يف هذا املعىن  ويدخل. مقصرين العبني

  .فاعلمه



هي السنة املبينة " واحلكمة. "أي باإلسالم وبيان األحكام} َواذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم{ : قوله تعاىل -: السادسة
واتقوا {. أي خيوفكم" يعظكم به. "هللا فيما مل ينص عليه يف الكتابعلى لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مراد ا

  .تقدم} اهللا واعلموا أن اهللا بكل شيء عليم
نَُهْم َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَال َتْعُضلُوُهنَّ أَنْ يَْنِكْحَن أَزَْواَجُهنَّ إِذَا تَرَاَضْوا َبْي{  ٢٣٢: اآلية*٣*
اللَُّه َيعْلَُم َوأَْنُتْم ال َمْعرُوِف ذَِلكَ ُيوَعظُ بِِه َمْن كَانَ ِمْنكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ ذَِلكُمْ أَزْكَى لَكُْم َوأَطَْهُر َوبِالْ

  }َتْعلَُمونَ

  :فيه أربع مسئل
خته حتت أيب البدَّاح فطلقها وتركها حىت روي أن معقل بن يسار كانت أ} فَال تَْعُضلُوُهنَّ{: قوله تعاىل -ا ألوىل 

فنزلت . وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه: انقضت عدهتا، مث ندم فخطبها فرضيت وأىب أخوها أن يزوجها وقال
" إن كنت مؤمنا فال متنع أختك عن أيب البداح: "فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معقال فقال: قال مقاتل. اآلية
وروى البخاري عن احلسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها حىت انقضت . ، وزوجها منهآمنت باهللا: فقال

: وأخرجه أيضا الدارقطين عن احلسن قال. } فَال تَْعُضلُوُهنَّ أَنْ يَْنِكْحَن أَْزوَاَجهُنَّ{: عدهتا فخطبها فأىب معقل فنزلت
ها الناس، فأتى ابن عم يل فخطبها فأنكحتها كانت يل أخت فخطبت إيل فكنت أمنع: حدثين معقل بن يسار قال

منعتها : إياه، فاصطحبا ما شاء اهللا مث طلقها طالقا رجعيا مث تركها حىت انقضت عدهتا فخطبها مع اخلطاب، فقلت
الناس وزوجتك إياها مث طلقتها طالقا له رجعة مث تركتها حىت انقضت عدهتا فلما خطبت إيل أتيتين ختطبها مع 

وَإِذَا طَلَّقُْتمُ النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَال َتْعُضلُوُهنَّ أَنْ َيْنِكْحَن {: وجك أبدا فأنزل اهللا، أو قال أنزلتاخلطاب ال أز
خلى عنها وهو : فحمي معقل من ذلك أنفا، وقال: يف رواية للبخاري. فكفرت عن ميني وأنكحتها إياه} أَزَْواَجهُنَّ

ل اهللا اآلية، فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرأ عليه اآلية فترك احلمية وانقاد يقدر عليها مث خيطبها فأنز
رواه الشافعي يف كتبه عن معقل بن يسار أو : قال النحاس". بالنون"هو معقل بن سنان : وقيل. ألمر اهللا تعاىل

  .هو معقل بن سنان: وقال الطحاوي. سنان
ليل على أنه ال جيوز النكاح بغري ويل ألن أخت معقل كانت ثيبا، ولو كان األمر إذا ثبت هذا ففي اآلية د -: الثانية

لألولياء، } فَال َتْعُضلُوُهنَّ{: إليها دون وليها لزوجت نفسها، ومل حتتج إىل وليها معقل، فاخلطاب إذا يف قوله تعاىل
  وأن األمر إليهم يف التزويج

ج، وذلك بأن يكون االرجتاع مضارة عضال عن نكاح الغري إن اخلطاب يف ذلك لألزوا: وقد قيل. مع رضاهن
ألن اهللا تعاىل أضاف ذلك إليها : واحتج هبا أصحاب أيب حنيفة على أن تزوج املرأة نفسها قالوا. بتطويل العدة عليها

وقد تقدم القول يف هذه . الويلومل يذكر ] ٢٣٠: البقرة[} فَال َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح زَْوجاً غَْيرَُه{: كما قال
  .واهللا أعلم. واألول أصح ملا ذكرناه من سبب النزول. املسألة مستوىف

تناهيه، ألن ابتداء النكاح إمنا يتصور بعد انقضاء : بلوغ األجل يف هذا املوضع} فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَهُنَّ{: قوله تعاىل
العضل التضييق : وقيل. قد احتبس بيضها: دجاجة معضل: ى اخلليلوحك. معناه حتبسوهن} تْعُضلُوُهنَّ {َو . العدة

إذا : وأعضل األمر. أردت أمرا فعضلتين عنه أي منعتين عنه وضيقت علي: واملنع وهو راجع إىل معىن احلبس، يقال
: زهريوقال األ. إنه لعضلة من العضل إذا كان ال يقدر على وجه احليلة فيه: ضاقت عليك فيه احليل، ومنه قوهلم

ويف . نشب بيضها: عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم يسهل خروجه، وعضلت الدجاجة: أصل العضل من قوهلم



لقد وردت عضل أقضية ما : وقال طاوس. ، أي مسألة صعبة ضيقة املخارج"معضلة وال أبا حسن: "حديث معاوية
  :وكل مشكل عند العرب معضل، ومنه قول الشافعي. قام هبا إال ابن عباس

  كشفت حقائقها بالنظر... إذا املعضالت تصدينين 
وعضل فالن أميه أي منعها، يعُضلها . وداء عضال أي شديد عسر الربء أعيا األطباء. أعضل األمر إذا اشتد: ويقال

  .لغتان" بالضم والكسر"ويعِضلها 
" ذلكم"ولو كان . ه حممول على معىن اجلمعألن" ذلكم"ومل يقل } ذَِلَك ُيوَعظُ بِِه َمْن كَانَ{: قوله تعاىل  -: الرابعة

  .ذلك} َوأَْنُتْم ال َتْعلَُمونَ{. أي ما لكم فيه من الصالح} ذَِلكُْم أَزْكَى لَكُْم وَأَطَْهُر وَاللَُّه َيْعلَُم{جلاز، مثل 

نْ يُِتمَّ الرََّضاَعةَ َوَعلَى الَْمْولُوِد لَُه رِْزقُُهنَّ وَالْوَاِلَداتُ يُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ حَْولَْينِ كَاِملَْينِ ِلَمْن أَرَاَد أَ{ ٢٣٣: اآلية
لَِدِه َوَعلَى الْوَارِِث مِثْلُ ذَِلَك َوِكْسَوُتُهنَّ بِالَْمْعُروِف ال ُتكَلَُّف نَفٌْس إِالَّ ُوْسَعَها ال ُتضَارَّ وَاِلَدةٌ بَِولَِدَها َوال َمْولُودٌ لَُه بَِو

كُمْ إِذَا َترَاضٍ ِمْنُهَما َوَتَشاُورٍ فَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما َوإِنْ أَرَْدُتمْ أَنْ َتْستَْرِضُعوا أَْوالدَكُْم فَال ُجنَاَح َعلَْي فَإِنْ أََراَدا ِفصَاالً َعْن
  }َسلَّْمُتْم َما آَتيُْتْم بِالَْمْعُروِف وَاتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِري

وملا ذكر . ظرف زمان} َحوْلَْينِ كَاِملَْينِ { . يف موضع اخلرب} ُيْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ{. ابتداء} َوالَْواِلدَاُت{: تعاىلقوله 
اهللا سبحانه النكاح والطالق ذكر الولد، ألن الزوجني قد يفترقان ومث ولد، فاآلية إذا يف املطلقات الاليت هلن أوالد 

لضحاك وغريمها، أي هن أحق برضاع أوالدهن من األجنبيات ألهنن أحىن وأرق، من أزواجهن، قاله السدي وا
وانتزاع الولد الصغري إضرار به وهبا، وهذا يدل على أن الولد وإن فطم فاألم أحق حبضانته لفضل حنوها وشفقتها، 

مَْولُوِد لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ َوَعلَى الْ{ : وعلى هذا يشكل قوله. وإمنا تكون أحق باحلضانة إذا مل تتزوج على ما يأيت
ألن املطلقة ال تستحق الكسوة إذا مل تكن رجعية بل تستحق األجرة إال أن حيمل على مكارم األخالق } بِالَْمْعرُوِف

 اآلية عامة يف املطلقات اللوايت هلن أوالد ويف: وقيل. األوىل أال تنقص األجرة عما يكفيها لقوهتا وكسوهتا: فيقال
واألظهر أهنا يف الزوجات يف حال بقاء النكاح، ألهنن املستحقات للنفقة والكسوة، والزوجة تستحق . الزوجات

النفقة والكسوة أرضعت أو مل ترضع، والنفقة والكسوة مقابلة التمكني، فإذا اشتغلت باإلرضاع مل يكمل التمكني، 
يف } رِْزقُُهنَّ َوِكسَْوُتهُنَّ{أي الزوج } َوَعلَى الَْمْولُودِ لَُه {: فقد يتوهم أن النفقة تسقط فأزال ذلك الوهم بقوله تعاىل

  .حال الرضاع ألنه اشتغال يف مصاحل الزوج، فصارت كما لو سافرت حلاجة الزوج بإذنه فإن النفقة ال تسقط

دات، وعلى جهة الندب خرب معناه األمر على الوجوب لبعض الوال} يُْرِضْعَن أَْوالَدهُنَّ{: قوله تعاىل -: الثانية
  .هو خرب عن املشروعية كما تقدم: وقيل. لبعضهن على ما يأيت

واختلف الناس يف الرضاع هل هو حق لألم أو هو حق عليها، واللفظ حمتمل ألنه لو أراد التصريح بكونه  -: الثالثة
ولكن هو } لَهُ رِْزقُُهنَّ َوِكسَْوُتُهنََّوَعلَى الَْمْولُوِد {: وعلى الوالدات رضاع أوالدهن كما قال تعاىل: عليها لقال

عليها يف حال الزوجية، وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرط، إال أن تكون شريفة ذات ترفه فعرفها أال ترضع 
فإن مات األب وال . وهو عليها إذا عدم الختصاصها به. وعليها إن مل يقبل الولد غريها واجب. وذلك كالشرط

رضاعه يف بيت : ويف كتاب ابن اجلالب. يف املدونة أن الرضاع الزم لألم خبالف النفقة مال للصيب فمذهب مالك
وأما املطلقة طالق بينونة فال رضاع عليها، والرضاع على . هو فقري من فقراء املسلمني: وقال عبدالوهاب. املال

مل يلزمها الرضاع إال أن يكون  الزوج إال أن تشاء هي، فهي أحق بأجرة املثل، هذا مع يسر الزوج فإن كان معدما
وكل من يلزمها اإلرضاع فإن أصاهبا عذر مينعها منه عاد . املولود ال يقبل غريها فتجرب حينئذ على اإلرضاع



وروي عن مالك أن األب إذا كان معدما وال مال للصيب أن الرضاع على األم، فإن مل يكن . اإلرضاع على األب
ال يلزم الرضاع إال والدا أو جدا وإن عال، وسيأيت ما : قال الشافعي،. ها يف ماهلاهلا لنب وهلا مال فاإلرضاع علي
رضع يرضع رضاعة ورضاعا، ورضع يرضع : يقال. } َوَعلَى الْوَارِِث مِثْلُ ذَِلَك{: للعلماء يف هذا عند قوله تعاىل

مفتوح "اللؤم : والرضاعة. هماواسم الفاعل راضع في" بكسر الراء يف األول وفتحها يف الثاين"رضاعا ورضاعة 
  ".الراء ال غري

. أي سنتني، من حال الشيء إذا انقلب، فاحلول منقلب من الوقت األول إىل الثاين} َحْولَيْنِ{: قوله تعاىل -: الرابعة
عند  أقمت: قيد بالكمال ألن القائل قد يقول} كاِملَْينِ { . مسي العام حوال الستحالة األمور فيه يف األغلب: وقيل

وإمنا ] ٢٠٣: البقرة[} فََمْن تََعجَّلَ ِفي َيْوَمْينِ{: فالن حولني وهو يريد حوال وبعض حول آخر، قال اهللا تعاىل
  يتعجل

دليل على أن إرضاع احلولني ليس حتما فإنه جيوز } ِلَمْن أََرادَ أَنْ يُِتمَّ الرََّضاعَةَ{: وقوله تعاىل. يف يوم وبعض الثاين
لني، ولكنه حتديد لقطع التنازع بني الزوجني يف مدة الرضاع، فال جيب على الزوج إعطاء األجرة الفطام قبل احلو
والزيادة على احلولني أو . وإن أراد األب الفطم قبل هذه املدة ومل ترض األم مل يكن له ذلك. ألكثر من حولني

ملن أراد أن تتم {جماهد وابن حميصن  وقرأ. النقصان إمنا يكون عند عدم اإلضرار باملولود وعند رضا الوالدين
وقرأ أبو حيوة وابن أيب عبلة واجلارود بن أيب سربة . على إسناد الفعل إليها} الرضاعة{بفتح التاء ورفع } الرضاعة

. على وزن الفعلة" الرضعة"وروي عن جماهد أنه قرأ . وهي لغة كاحلضارة واحلضارة} الرضاعة{بكسر الراء من 
إال بفتح الراء، وال " الرضاعة"ال يعرف البصريون : النحاس". أن يكمل الرضاعة"أنه قرأ  وروي عن ابن عباس

  .وحكى الكوفيون كسر الراء مع اهلاء وفتحها بغري هاء. إال بكسر الراء، مثل القتال" الرضاع"
اعة احملرمة اجلارية جمرى انتزع مالك رمحه اهللا تعاىل ومن تابعه ومجاعة من العلماء من هذه اآلية أن الرض -: اخلامسة

هذا قوله يف . النسب إمنا هي ما كان يف احلولني، ألنه بانقضاء احلولني متت الرضاعة، وال رضاعة بعد احلولني معتربة
موطئه، وهي رواية حممد بن عبداحلكم عنه، وهو قول عمر وابن عباس، وروي عن ابن مسعود، وبه قال الزهري 

وروى ابن . ري واألوزاعي والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو يوسف وحممد وأبو ثوروقتادة والشعيب وسفيان الثو
الرضاع : وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال. كالشهر وحنوه: عبدامللك. عبداحلكم عنه احلولني وزيادة أيام يسرية

من رضاع بشهر أو ما كان بعد احلولني : احلولني والشهرين بعد احلولني، وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال
وما كان بعد احلولني : وحكي عن النعمان أنه قال. شهرين أو ثالثة فهو من احلولني، وما كان بعد ذلك فهو عبث

وهذا يدل } َو الْوَاِلَداتُ يُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ حَْولَْينِ كَاِملَْينِ{: إىل ستة أشهر فهو رضاع، والصحيح األول لقوله تعاىل
قال رسول اهللا : وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال. ا ارتضع املولود بعد احلولنيعلى أال حكم مل

مل يسنده عن ابن عيينة غري اهليثم بن : قال الدارقطين". ال رضاع إال ما كان يف احلولني: "صلى اهللا عليه وسلم
  .مجيل، وهو ثقة حافظ

وبه يقول . وقد روي عن عائشة القول به. ة الكبري وأنه ال حرمة لهوهذا اخلرب مع اآلية واملعىن، ينفي رضاع: قلت
وروي عنه الرجوع . وروي عن أيب موسى األشعري أنه كان يرى رضاع الكبري. الليث بن سعد من بني العلماء

  .مبينا إن شاء اهللا تعاىل" النساء"وسيأيت يف سورة . عنه
هي يف الولد ميكث : وروي عن ابن عباس أنه قال.  لكل ولدإن هذين احلولني: قال مجهور املفسرين -: السادسة



يف البطن ستة أشهر، فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه ثالثة وعشرون شهرا فإن مكث مثانية أشهر فرضاعه اثنان 
} اًَوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالثُونَ َشهْر{: وعشرون شهرا، فان مكث تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهرا، لقوله تعاىل

  .وعلى هذا تتداخل مدة احلمل ومدة الرضاع ويأخذ الواحد من اآلخر]. ١٥: األحقاف[
: كقوله تعاىل" وعلى املولود هلم"وجيوز يف العربية . أي وعلى األب} َوَعلَى الَْمْولُودِ لَُه{: قوله تعاىل -: السابعة

يعرب به عن الواحد واجلمع كما " الذي"وعلى الذي ولد له و ألن املعىن] ٤٢: يونس[} َوِمنُْهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك{
  .تقدم
الرزق يف هذا احلكم الطعام الكايف، ويف هذا دليل على وجوب نفقة } رِْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتهُنَّ{: قوله تعاىل -: الثامنة

: ا يف الرضاع كما قالومساه اهللا سبحانه لألم، ألن الغذاء يصل إليه بواسطته. الولد على الوالد لضعفه وعجزه
  .ألن الغذاء ال يصل إال بسببها] ٦: الطالق[} َوإِنْ كُنَّ أُوالِت حَْملٍ فَأَْنِفقُوا َعلَْيهِنَّ{

وقال صلى اهللا عليه وسلم هلند بنت عتبة . وأمجع العلماء على أن على املرء نفقة ولده األطفال الذين ال مال هلم
ح وإنه ال يعطيين من النفقة ما يكفيين ويكفي بين إال ما أخذت من مال بغري إن أبا سفيان رجل شحي: وقد قالت له

" باملعروف: "وقوله. اللباس: والكسوة". خذي ما يكفيك وولدك باملعروف: "علمه فهل علي يف ذلك جناح؟ فقال
لزوج ومنصبها من مث بني تعاىل أن اإلنفاق على قدر غىن ا. أي باملتعارف يف عرف الشرع من غري تفريط وال إفراط

  }ال ُتكَلَُّف َنفٌْس إِالَّ ُوْسعََها{: غري تقدير مد وال غريه بقوله تعاىل

أي ال تكلف املرأة الصرب على التقتري يف األجرة، وال : وقيل املعىن. على ما يأيت بيانه يف الطالق إن شاء اهللا تعاىل
  .يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعى القصد

ه اآلية دليل ملالك على أن احلضانة لألم، فهي يف الغالم إىل البلوغ، ويف اجلارية إىل النكاح، يف هذ -: التاسعة
إذا بلغ الولد مثاين سنني وهو سن التمييز، خري بني أبويه، فإنه يف : وقال الشافعي. وذلك حق هلا، وبه قال أبو حنيفة

وروى . ت، وذلك يستوي فيه الغالم واجلاريةتلك احلالة تتحرك مهته لتعلم القرآن واألدب ووظائف العبادا
زوجي يريد أن يذهب بابين، : النسائي وغريه عن أيب هريرة أن امرأة جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت له

ويف كتاب أيب داود عن . فأخذ بيد أمه" هذا أبوك وهذه أمك فخذ أيهما شئت: "فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
يا رسول اهللا، إن زوجي : جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت: ة قالأيب هرير

فقال " استهما عليه: "يريد أن يذهب بابين، وقد سقاين من بئر أيب عنبة، وقد نفعين، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فأخذ " هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أحدمها شئت: "لممن حياقين يف ولدي، فقال النيب صلى اهللا عليه وس: زوجها

حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبداهللا : ودليلنا ما رواه أبو داود عن األوزاعي قال. بيد أمه فانطلقت به 
يا رسول اهللا، إن ابين هذا كان بطين له وعاء، : بن عمرو أن امرأة جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت

: ثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقين وأراد أن ينتزعه مين، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمو
أمجع كل من حيفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجني إذا افترقا : قال ابن املنذر". أنت أحق به ما مل تنكحي "

ال أعلم خالفا بني السلف من العلماء يف املرأة املطلقة إذا : عمروكذا قال أبو . وهلما ولد أن األم أحق به ما مل تنكح
مل تتزوج أهنا أحق بولدها من أبيه ما دام طفال صغريا ال مييز شيئا إذا كان عندها يف حرز وكفاية ومل يثبت فيها فسق 

  .وال تربج
وثبت أن النيب صلى : قال ابن املنذرمث اختلفوا بعد ذلك يف ختيريه إذا ميز وعقل بني أبيه وأمه وفيمن هو أوىل به، 

  .اهللا عليه وسلم قضى يف ابنة محزة للخالة من غري ختيري



أنا آخذها أنا أحق هبا، ابنة : خرج زيد بن حارثة إىل مكة فقدم بابنة محزة، فقال جعفر: روى أبو داود عن علي قال
عندي ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ابنة عمي و: أنا أحق هبا،: فقال علي. عمي وخالتها عندي واخلالة أم

فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم . أنا أحق هبا، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت هبا: فقال زيد. وهي أحق هبا
  ".وأما اجلارية فأقضي هبا جلعفر تكون مع خالتها وإمنا اخلالة أم: "فذكر حديثا قال

  .من حيفظ عنه من أهل العلم على أال حق لألم يف الولد إذا تزوجت وقد أمجع كل: قال ابن املنذر -: العاشرة
وذكر القاضي عبدالوهاب يف شرح الرسالة له عن احلسن أنه ال يسقط . كذا قال يف كتاب األشراف له: قلت

. وأمجع مالك والشافعي والنعمان وأبو ثور على أن اجلدة أم األم أحق حبضانة الولد. حقها من احلضانة بالتزوج
وقال ابن . أم األب أحق إذا مل يكن للصيب خالة: واختلفوا إذا مل يكن هلا أم وكان هلا جدة هي أم األب، فقال مالك

أم األب : ويف قول الشافعي والنعمان. اخلالة أوىل من اجلدة أم األب: وبلغين ذلك عنه أنه قال: قال مالك: القاسم
وهذا عندي إذا مل يكن له زوجة : قال أبو عمر. ه من اجلدة أم األبإن األب أوىل بابن: وقد قيل. أحق من اخلالة

وهذا إذا كان كل واحد من هؤالء مأمونا على الولد، وكان عنده يف حرز . مث األخت بعد األب مث العمة. أجنبية
ن إليه يف وكفاية، فإذا مل يكن كذلك مل يكن له حق يف احلضانة، وإمنا ينظر يف ذلك إىل من حيوط الصيب ومن حيس

وهذا على قول من قال إن احلضانة حق الولد، وقد روى ذلك عن مالك وقال به طائفة من . حفظه وتعلمه اخلري
وذكر ابن . أصحابه، وكذلك ال يرون حضانة لفاجرة وال لضعيفة عاجزة عن القيام حبق الصيب ملرض أو زمانة

اجلدة لألم مث اخلالة مث اجلدة لألب مث أخت الصيب  حبيب عن مطرف وابن املاجشون عن مالك أن احلضانة لألم مث
واجلدة لألب أوىل من األخت واألخت أوىل من العمة والعمة أوىل ممن . مث عمة الصيب مث ابنة أخي الصيب مث األب
وليس البنة اخلالة وال البنة العمة وال لبنات أخوات الصيب من حضانته . بعدها، وأوىل من مجيع الرجال األولياء

  فإذا كان احلاضن ال خياف منه على الطفل. شيء

حىت يثغر، وحىت تتزوج اجلارية، إال أن يريد : وقد قيل. تضييع أو دخول فساد كان حاضنا له أبدا حىت يبلغ احللم
وإن أراد اخلروج لتجارة مل . األب نقلة سفر وإيطان فيكون حينئذ أحق بولده من أمه وغريها إن مل ترد االنتقال

وليس لألم أن تنقل ولدها عن موضع . وكذلك أولياء الصيب الذين يكون مآله إذا انتقلوا لالستيطان. ذلك يكن له
ولو شرط عليها يف حني انتقاله عن بلدها أنه ال . سكىن األب إال فيما يقرب حنو املسافة اليت ال تقصر فيها الصالة

فإن ماتت مل تتبع بذلك ورثتها : ة فإن التزمت ذلك لزمهايترك ولده عندها إال أن تلتزم نفقته ومؤونته سنني معلوم
ذلك دين يؤخذ من تركتها، واألول أصح إن شاء اهللا تعاىل، كما لو مات الوالد أو كما لو : وقد قيل. يف تركتها

  .صاحلها على نفقة احلمل والرضاع فأسقطت مل تتبع بشيء من ذلك
إذا نكحت : وقال الشافعي. ولدها حىت يدخل هبا زوجها عند مالك إذا تزوجت األم مل ينزع منها -: احلادية عشرة

وقد ذكر القاضي . فإن طلقها مل يكن هلا الرجوع فيه عند مالك يف األشهر عندنا من مذهبه. فقد انقطع حقها
. يردال : وقال مرة. يرد إليها: إمساعيل وذكره ابن خويز منداد أيضا عن مالك أنه اختلف قوله يف ذلك، فقال مرة

فإذا خرجت األم عن البلد الذي به ولدها مث رجعت إليه فهي أحق بولدها يف قول الشافعي وأيب : قال ابن املنذر
  .وكذلك لو تزوجت مث طلقت أو توىف عنها زوجها رجعت يف حقها من الولد. ثور وأصحاب الرأي

ال فرق بني الذمية واملسلمة : الت طائفةواختلفوا يف الزوجني يفترقان بطالق والزوجة ذمية، فق -: الثالثة عشرة
وقد روينا حديثا : قال ابن املنذر. وهي أحق بولدها، هذا قول أيب ثور وأصحاب الرأي وابن القاسم صاحب مالك



وفيه قول ثان أن الولد مع املسلم منهما، هذا قول مالك وسوار . مرفوعا موافقا هلذا القول، ويف إسناده مقال
وكذلك اختلفوا يف الزوجني يفترقان، أحدمها حر واآلخر مملوك، . ، وحكي ذلك عن الشافعيوعبداهللا بن احلسن

يف األب إذا كان حرا : وقال مالك. احلر أوىل، هذا قول عطاء والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: فقالت طائفة
  .إن األم أحق به إال أن تباع فتنتقل فيكون األب أحق به: وله ولد حر واألم مملوكة

ال تأىب األم أن ترضعه إضرارا بأبيه : املعىن} ال ُتَضارَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَها َوال َمْولُوٌد لَُه بَِولَِدِه{: قوله تعاىل -: الرابعة عشر
أو تطلب أكثر من أجر مثلها، وال حيل لألب أن مينع األم من ذلك مع رغبتها يف اإلرضاع، هذا قول مجهور 

بفتح الراء املشددة وموضعه جزم على النهي، وأصله ال " تضار"عاصم ومحزة والكسائي وقرأ نافع و. املفسرين
تضارر على األصل، فأدغمت الراء األوىل يف الثانية وفتحت الثانية اللتقاء الساكنني، وهكذا يفعل يف املضاعف إذا 

منها إذا رضيت باإلرضاع  أي ال ينزع الولد. عض يا رجل، وضار فالنا يا رجل: كان قبله فتح أو ألف، تقول
} ُتكَلَُّف َنفٌْس{: بالرفع عطفا على قوله" تضار"وقرأ أبو عمرو وابن كثري وأبان بن عاصم ومجاعة . وألفها الصيب

ال أرضعه، وال يضارها : ال تضار زوجها، تقول: وروى يونس عن احلسن قال يقول. وهو خرب واملراد به األمر
بكسر الراء األوىل، ورواها أبان عن عاصم، " تضارر"وحيتمل أن يكون األصل . ضعهأنا أر: فينزعه منها وهي تقول
وروي . مفعول ما مل يسم فاعله" والدة"فـ " تضارر"فاعله، وحيتمل أن يكون " والدة"فـ . وهي لغة أهل احلجاز

" تضار"فر بن القعقاع وقرأ أبو جع. براءين األوىل مفتوحة" ال تضارر"عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قرأ 
  وهذا بعيد ألن املثلني إذا اجتمعا ومها أصليان مل جيز} ال ُيَضاْر كَاِتٌب{وكذلك . بإسكان الراء وختفيفها

وروي عن ابن عباس واحلسن . وروي عنه اإلسكان والتشديد. حذف أحدمها للتخفيف، فإما اإلدغام وإما اإلظهار
  .بكسر الراء األوىل" ال تضارر"

واختلفوا يف } َوَعلَى الْمَْولُوِد{: هو معطوف على قوله} َوَعلَى الَْوارِِث ِمثْلُ ذَِلَك{ : قوله تعاىل -: سة عشرةاخلام
هو وارث : فقال قتادة والسدي واحلسن وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه} َوَعلَى الَْوارِِث ِمثْلُ ذَِلَك{: تأويل قوله

من الرجال خاصة يلزمه اإلرضاع، كما كان يلزم أبا الصيب لو كان حيا، وارثه : قال بعضهم. الصيب أن لو مات
هو وارث الصيب من كان من الرجال والنساء، ويلزمهم إرضاعه على قدر : وقال قتادة وغريه. وقاله جماهد وعطاء

: له" قرآنمعاين ال"وقال القاضي أبو إسحاق إمساعيل بن إسحاق يف كتاب . مواريثهم منه، وبه قال أمحد وإسحاق
جتب نفقة الصغري ورضاعه على كل ذي رحم حمرم، مثل أن يكون رجل له ابن أخت صغري : فأما أبو حنيفة فإنه قال

حمتاج وابن عم صغري حمتاج وهو وارثه، فإن النفقة جتب على اخلال البن أخته الذي ال يرثه، وتسقط عن ابن العم 
وحكى الطربي عن أيب . ليس يف كتاب اهللا وال نعلم أحدا قاله فقالوا قوال: قال أبو إسحاق. البن عمه الوارث

الوارث الذي يلزمه اإلرضاع هو وارثه إذا كان ذا رحم حمرم منه، فإن كان ابن عم : حنيفة وصاحبيه أهنم قالوا
إن : قال الضحاك. املراد عصبة األب عليهم النفقة والكسوة: وقيل. وغريه ليس بذي رحم حمرم فال يلزمه شيء

مات أبو الصيب وللصيب مال أخذ رضاعه من املال، وإن مل يكن له مال أخذ من العصبة، وإن مل يكن للعصبة مال 
الوارث هو : وقال قبيصة بن ذؤيب والضحاك وبشري بن نصر قاضي عمر بن عبدالعزيز. أجربت األم على إرضاعه
ما على املولود له، أي عليه يف ماله إذا ورث أباه إرضاع املولود، مثل } َوَعلَى الَْوارِِث{: الصيب نفسه، وتأولوا قوله

الوارث هنا هو الباقي من والدي املولود بعد وفاة اآلخر منهما فإن مات األب فعلى األم كفاية : وقال سفيان. نفسه
: مندادوقال ابن خويز . الطفل إذا مل يكن له مال، ويشاركها العاصب يف إرضاع املولود على قدر حظه من املرياث



ولو كان اليتيم فقريا ال مال له، وجب على اإلمام القيام به من بيت املال، فإن مل يفعل اإلمام وجب ذلك على 
  املسلمني، األخص به

والرضاع واجب والنفقة . فاألخص، واألم أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به، وال ترجع عليه وال على أحد
وواجب على األزواج } وَالْوَاِلَداُت ُيْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ حَْولَْينِ كَاِملَْينِ{: تعاىلووجه االستحباب قوله : استحباب

القيام هبن، فإذا تعذر استيفاء احلق هلن مبوت الزوج أو إعساره مل يسقط احلق عنهن، أال ترى أن العدة واجبة عليهن 
وروى عبدالرمحن بن القاسم يف . ط العدة عنهنوالنفقة والسكىن على أزواجهن، وإذا تعذرت النفقة هلن مل تسق

وقول : قال. ال يلزم الرجل نفقة أخ وال ذي قرابة وال ذي رحم منه: األسدية عن مالك بن أنس رمحه اهللا أنه قال
 هذا لفظ مالك، ومل يبني ما الناسخ هلا وال: قال النحاس. هو منسوخ} َوَعلَى الْوَارِِث مِثْلُ ذَِلَك{ : اهللا عز وجل

عبدالرمحن بن القاسم، وال علمت أن أحدا من أصحاهبم بني ذلك، والذي يشبه أن يكون الناسخ هلا عنده واهللا 
أعلم، أنه ملا أوجب اهللا تعاىل للمتوىف عنها زوجها من مال املتوىف نفقة حول والسكىن مث نسخ ذلك ورفعه، نسخ 

  .ذلك أيضا عن الوارث
قال ابن . يب نفسه من ماله، ال يكون على الوارث منها شيء على ما يأيتفعلى هذا تكون النفقة على الص: قلت
قال ابن القاسم عن مالك هي منسوخة، وهذا كالم تشمئز منه قلوب } َوَعلَى الْوَارِِث مِثْلُ ذَِلَك{قوله : العريب

لفقهاء واملفسرين كانوا الغافلني، وحتتار فيه ألباب الشاذين، واألمر فيه قريب، وذلك أن العلماء املتقدمني من ا
يسمون التخصيص نسخا، ألنه رفع لبعض ما يتناوله العموم مساحمة، وجرى ذلك يف ألسنتهم حىت أشكل ذلك 

إشارة إىل ما تقدم، فمن الناس من } َوَعلَى الَْوارِِث ِمثْلُ ذَِلَك{ أن قوله تعاىل : على من بعدهم، وحتقيق القول فيه
فقة وحترمي اإلضرار، منهم أبو حنيفة من الفقهاء، ومن السلف قتادة واحلسن ويسند إىل رده إىل مجيعه من إجياب الن

ال يرجع إىل مجيع ما تقدم، وإمنا } َوَعلَى الْوَارِِث مِثْلُ ذَِلَك{: إن معىن قوله تعاىل: وقالت طائفة من العلماء. عمر
ر باألم ما على األب، وهذا هو األصل، فمن وعلى الوارث من حترمي اإلضرا: يرجع إىل حترمي اإلضرار، واملعىن

  .ادعى أنه يرجع العطف فيه إىل مجيع ما تقدم فعليه الدليل

يريد يف رجوع الضمري إىل أقرب مذكور، وهو صحيح، إذ لو أراد اجلميع الذي هو " وهذا هو األصل: "قوله: قلت
لى أنه معطوف على املنع من املضارة، وعلى الوارث مثل هؤالء، فدل ع: اإلرضاع واإلنفاق وعدم الضرر لقال

وعلى ذلك تأوله كافة املفسرين فيما حكى القاضي عبدالوهاب، وهو أن املراد به أن الوالدة ال تضار ولدها يف أن 
هلا يف أن األم إذا بذلت أن ترضعه بأجرة املثل كان } َوال َمْولُودٌ لَُه بِوَلَدِِه{األب إذا بذل هلا أجرة املثل أال ترضعه، 

وقال مالك رمحه اهللا ومجيع : قال ابن عطية. ذلك، ألن األم أرفق وأحن عليه، ولبنها خري له من لنب األجنبية
أال تضار، وأما الرزق } مثل ذلك{ املراد بقوله: أصحابه والشعيب أيضا والزهري والضحاك ومجاعة من العلماء

اآلية تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث، مث وروى ابن القاسم عن مالك أن . والكسوة فال جيب شيء منه
وقرأ حيىي بن يعمر . نسخ ذلك باإلمجاع من األمة يف أال يضار الوارث، واخلالف هل عليه رزق وكسوة أم ال

ال يقبل اهللا صدقة وذو رحم : " باجلمع، وذلك يقتضي العموم، فإن استدلوا بقوله عليه السالم" وعلى الورثة"
الرحم عموم يف كل ذي رحم، حمرما كان أو غري حمرم، وال خالف أن صرف الصدقة إىل ذي قيل هلم " حمتاج

فحمل احلديث على هذا، وال حجة فيه على ما راموه، واهللا " اجعلها يف األقربني: " الرحم أوىل لقوله عليه السالم
يضار فقول حسن، ألن أموال الناس  أال} وَعلَى الْوَارِثَ مِثْلُ ذِلَك{: وأما قول من قال : وقال النحاس. أعلم



وأما قول من قال على ورثة األب فاحلجة أن النفقة كانت على األب، . حمظورة فال خيرج شيء منها إال بدليل قاطع
وكان : قال النحاس. كما يرثونه يقومون به: فورثته أوىل من ورثة االبن وأما حجة من قال على ورثة االبن فيقول

الوارث هنا االبن، وهو وإن كان قوال غريبا فاالستدالل به صحيح واحلجة به : قول من قال حممد بن جرير خيتار
وقد أمجع الفقهاء إال من شذ منهم أن رجال لو كان له ولد طفل وللولد مال، واألب . ظاهرة، ألن ماله أوىل به

َوَعلَى {د قال اهللا عز وجل ق: فإن قيل. موسر أنه ال جيب على األب نفقة وال رضاع، وأن ذلك من مال الصيب
  هذا الضمري للمؤنث، ومع هذا فإن اإلمجاع: ، قيل} الَْمْولُوِد لَُه رِزْقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ بِالَْمْعُروِف

ذلك على من بقي من األبوين، فحجته أنه ال جيوز : وأما من قال. حد لآلية مبني هلا، ال يسع مسلما اخلروج عنه
وعلى  -باب [وقد ترجم البخاري على رد هذا القول . قد مات من كان ينفق عليه وعليهالألم تضييع ولدها، و

أن أم سلمة كان هلا أبناء : واملعىن فيه. وساق حديث أم سلمة وهند] الوارث مثل ذلك، وهل على املرأة منه شيء
فدل هذا احلديث .  ذلك أجرامن أيب سلمة ومل يكن هلم مال، فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربها أن هلا يف
وأما . ولست بتاركتهم: على أن نفقة بنيها ال جتب عليها، ولو وجبت عليها مل تقل للنيب صلى اهللا عليه وسلم

حديث هند فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم أطلقها على أخذ نفقتها ونفقة بنيها من مال األب، ومل يوجبها عليها كما 
البخاري من هذا على أنه ملا مل يلزم األمهات نفقات األبناء يف حياة اآلباء فكذلك ال  فاستدل. أوجبها على األب
وأما قول من قال إن النفقة والكسوة على كل ذي رحم حمرم فحجته أن على الرجل أن ينفق . يلزمهن مبوت اآلباء

ؤخذ من كتاب اهللا تعاىل وال وقد عورض هذا القول بأنه مل ي: قال النحاس. على كل ذي رحم حمرم إذا كان فقريا
َوَعلَى {: فأما القرآن فقد قال اهللا عز وجل. من إمجاع وال من سنة صحيحة، بل ال يعرف من قول سوى ما ذكرناه

إذا ترك خاله وابن عمه فالنفقة : فإن كان على الوارث النفقة والكسوة فقد خالفوا ذلك فقالوا} الَْوارِِث ِمثْلُ ذَِلَك
على ابن عمه شيء، فهذا خمالف نص القرآن ألن اخلال ال يرث مع ابن العم يف قول أحد، وال على خاله وليس 

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

معناه فطاما عن } ِفصَاالً{و . للوالدين} ادَاأََر{الضمري يف } فَإِنْ أََراَدا ِفَصاالً{: قوله تعاىل -: السادسة عشر
الفطام، وأصله التفريق، فهو تفريق : والفصال والفصل. الرضاع، أي عن االغتذاء بلنب أمه إىل غريه من األقوات

فَال ُجَناحَ {. أي قبل احلولني} َعْن تَرَاضٍ ِمْنُهمَا{. بني الصيب والثدي، ومنه مسي الفصيل، ألنه مفصول عن أمه
  أي يف فصله، وذلك أن اهللا سبحانه ملا جعل مدة الرضاع حولني بني أن فطامهما} َعلَْيهَِما

هو الفطام، وفصاهلما هو الفصال ليس ألحد عنه منزع، إال أن يتفق األبوان على أقل من ذلك العدد من غري 
ني وكان حيرم الفطام قبله، مث خفف كان الرضاع واجبا يف احلول: وقال قتادة. مضارة بالولد، فذلك جائز هبذا البيان
ويف هذا دليل على جواز االجتهاد يف األحكام . اآلية} فَإِنْ أََراَدا ِفَصاالً{: وأبيح الرضاع أقل من احلولني بقوله

بإباحة اهللا تعاىل للوالدين التشاور فيما يؤدي إىل صالح الصغري، وذلك موقوف على غالب ظنوهنما ال على احلقيقة 
استخرجته، وشرت : استحراج الرأي، وكذلك املشاورة، واملشورة كاملعونة، وشرت العسل: ، والتشاورواليقني

هيئة الرجل، : متاع البيت، ألنه يظهر للناظر، والشارة: الدابة وشورهتا أي أجريتها الستخراج جريها، والشوار
  .إخراج ما يف نفسك وإظهاره: واإلشارة

أي ألوالدكم غري الوالدة، } َوإِنْ أَرَْدُتْم أَنْ َتْستَْرِضعُوا أَْوالَدكُْم فَال ُجنَاَح َعلَْيكُْم{: قوله تعاىل: -السابعة عشرة 



} كَالُوُهمْ أَْو َوَزُنوُهْم{التقدير يف العربية أن تسترضعوا أجنبية ألوالدكم، مثل : قال النحاس. قاله الزجاج
  :لالم ألنه يتعدى إىل مفعولني أحدمها حبرف، وأنشد سيبوبهأي كالوا هلم أو وزنوا هلم، وحذفت ا] ٣: املطففني[

  فقد تركتك ذا مال وذا نشب... أمرتك اخلري فافعل ما أمرت به 
  .دعوت زيدا، أي دعوت لزيد، ألنه يؤدي إىل التلبيس، فيعترب يف هذا النوع السماع: وال جيوز

وقد قال عكرمة . اتفق اآلباء واألمهات على ذلك وعلى هذا يكون يف اآلية دليل على جواز اختاذ الظئر إذا: قلت
واألصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدها كما أخرب . معناه الظئر، حكاه ابن عطية} ال ُتضَارَّ َواِلدَةٌ{: يف قوله تعاىل

اهللا عز وجل، فأمر الزوجات بإرضاع أوالدهن، وأوجب هلن على األزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة، فلو 
ن الرضاع على األب لذكره مع ما ذكره من رزقهن وكسوهتن، إال أن مالكا رمحه اهللا دون فقهاء األمصار كا

. فأخرجها من اآلية وخصصها بأصل من أصول الفقه وهو العمل بالعادة. ال يلزمها رضاعه: استثىن احلسيبة فقال
  واألصل البديع فيه أن،. وهذا أصل مل يتفطن له إال مالك

ان يف اجلاهلية يف ذوي احلسب وجاء اإلسالم فلم يغريه، ومتادى ذوو الثروة واألحساب على تفريغ هذا أمر ك
  .األمهات للمتعة بدفع الرضعاء للمراضع إىل زمانه فقال به، وإىل زماننا فتحققناه شرعا

سلمتم إىل األمهات : جماهد. سفيانيعين اآلباء، أي سلمتم األجرة إىل املرضعة الظئر، قاله } إِذَا َسلَّْمُتْم{: قوله تعاىل
وقرأ ابن . مبعىن ما أعطيتم" ما آتيتم"وقرأ الستة من السبعة . أجرهن حبساب ما أرضعن إىل وقت إرادة االسترضاع

  :مبعىن ما جئتم وفعلتم، كما قال زهري" أتيتم"كثري 
  توارثه آباء آبائهم قبل... وما كان من خري أتوه فإمنا 

املعىن سلمتم ما أتيتم من إرادة االسترضاع، أي سلم كل واحد من األبوين ورضي، وكان  :قال قتادة والزهري
" سلمتم"وعلى هذا االحتمال فيدخل يف اخلطاب . ذلك على اتفاق منهما وقصد خري وإرادة معروف من األمر
م ما آتيتم نقده أو إعطاءه، املعىن إذا سلمت: قال أبو علي. الرجال والنساء، وعلى القولني املتقدمني اخلطاب للرجال

ما آتيتموه، مث حذف الضمري من الصلة، وعلى هذا التأويل : فحذف املضاف وأقيم الضمري مقامه، فكان التقدير
مصدرية، أي إذا سلمتم " ما"وحيتمل أن تكون : قال أبو علي. فاخلطاب للرجال، ألهنم الذين يعطون أجر الرضاع

  .ستغين عن الصفة من حذف املضاف مث حذف الضمرياإلتيان، واملعىن كاألول، لكن ي
َبلَْغَن أََجلَُهنَّ  وَالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزوَاجاً َيتََربَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشْراً فَإِذَا{  ٢٣٤: اآلية*٣*

  }ِسهِنَّ بِالَْمْعُروِف وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِريفَال ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما فََعلَْن ِفي أَْنفُ
  :فيه مخس وعشرون مسألة

ملا ذكر عز وجل عدة الطالق واتصل بذكرها ذكر اإلرضاع، ذكر } وَالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم{: قوله تعاىل -: األوىل 
  عدة الوفاة أيضا؛ لئال يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة

أي يتركون أزواجا، أي وهلم زوجات؛ } وََيذَُرونَ أَزَْواجاً{. أي والرجال الذين ميوتون منكم} وَالَِّذيَن{الطالق 
قُلْ {: وحذف املبتدأ يف الكالم كثري؛ كقوله تعاىل. ؛ قال معناه الزجاج واختاره النحاس} َيتََربَّصَْن{فالزوجات 

تقديره والذين يتوفون منكم : وقال أبو علي الفارسي. أي هو النار] ٧٢: احلج[} ُرأَفَأَُنبِّئُكُمْ بَِشرٍّ ِمْن ذَِلكُمُ النَّا
التقدير وأزواج : وقيل. السمن منوان بدرهم، أي منوان منه بدرهم: ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم؛ وهو كقولك

وفيما يتلى : املعىن الذين يتوفون منكم يتربصن؛ فجاءت العبارة يف غاية اإلجياز وحكى املهدوي عن سيبويه أن



متروك، والقصد اإلخبار عن أزواجهم بأهنن } وَالَِّذيَن{ اخلرب عن : وقال بعض حناة الكوفة. عليكم الذين يتوفون
  .يتربصن؛ وهذا اللفظ معناه اخلرب عن املشروعية يف أحد الوجهني كما تقدم

وحكى املهدوي عن بعض . ومعناها اخلصوص هذه اآلية يف عدة املتوىف عنها زوجها، وظاهرها العموم -: الثانية
]. ٤: الطالق[} َوأُوالتُ اَألْحَمالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ{العلماء أن اآلية تناولت احلوامل مث نسخ ذلك بقوله 

ونَ أَزَْواجاً َوِصيَّةً َألْزوَاجِهِْم َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُر{: وأكثر العلماء على أن هذه اآلية ناسخة لقوله عز وجل
ألن الناس أقاموا برهة من اإلسالم إذا توىف الرجل وخلف امرأته ] ٢٤٠: البقرة[} َمَتاعاً إِلَى الْحَْولِ غَْيَر إِْخرَاجٍ

قال و. حامال أوصى هلا زوجها بنفقة سنة وبالسكىن ما مل خترج فتتزوج؛ مث نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر وباملرياث
ليس يف هذا نسخ وإمنا هو نقصان من احلول؛ كصالة املسافر ملا نقصت من األربع إىل االثنتني مل يكن هذا : قوم

وهذا غلط بني؛ ألنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا مل خترج، فإن خرجت مل متنع، مث أزيل هذا ولزمتها . نسخا
وقد قالت عائشة رضي اهللا . ة املسافر من هذا يف شيءوهذا هو النسخ، وليست صال. العدة أربعة أشهر وعشرا

  .فرضت الصالة ركعتني ركعتني، فزيد يف صالة احلضر وأقرت صالة السفر حباهلا؛ وسيأيت: عنها
وروي عن علي بن أيب طالب وابن عباس . عدة احلامل املتوىف عنها زوجها وضع محلها عند مجهور العلماء -: الثالثة

  ،.األجلني؛ واختاره سحنون من علمائناأن متام عدهتا آخر 

: واحلجة ملا روي عن على وابن عباس روم اجلمع بني قوله تعاىل. وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا
َوأُوالُت اَألْحَمالِ { : ولهوبني ق} وَالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزوَاجاً يََترَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشْراً{

وذلك أهنا إذا قعدت أقصى األجلني فقد عملت مبقتضى اآليتني، وإن ] ٤: الطالق[} أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ
وهذا نظر . اعتدت بوضع احلمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة، واجلمع أوىل من الترجيح باتفاق أهل األصول

ر عليه من حديث سبيعة األسلمية وأهنا نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأهنا ذكرت ذلك لرسول حسن لوال ما يعك
َوأُوالُت اَألْحَمالِ {: فبني احلديث أن قوله تعاىل. اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمرها أن تتزوج؛ أخرجه يف الصحيح

ات واملتوىف عنهن أزواجهن، وأن عدة الوفاة خمتصة باحلائل حممول على عمومه يف املطلق} أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ
. ومن شاء باهلته أن آية النساء القصرى نزلت بعد آية عدة الوفاة: من الصنفني؛ ويعتضد هذا بقول ابن مسعود

أخرجت وإمنا يعين أهنا خمصصة هلا؛ فإهنا . واهللا أعلم. وظاهر كالمه أهنا ناسخة هلا وليس ذلك مراده: قال علماؤنا
وكذلك حديث سبيعة متأخر عن عدة الوفاة؛ ألن قصة سبيعة كانت بعد حجة الوداع، . منها بعض متناوالهتا

وزوجها هو سعد بن خولة وهو من بين عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدرا، تويف مبكة حينئذ وهي حامل، وهو الذي 
. بأربعني ليلة: وقال البخاري. بعده بنصف شهر رثى له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أن تويف مبكة، وولدت

وروى مسلم من حديث عمر بن عبداهللا بن األرقم أن سبيعة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك 
وال أرى بأسا أن : قال ابن شهاب. فأفتاين بأين قد حللت حني وضعت محلي، وأمرين بالتزوج إن بدا يل: قالت

نت يف دمها، غري أن زوجها ال يقرهبا حىت تطهر؛ وعلى هذا مجهور العلماء وأئمة تتزوج حني وضعت وإن كا
وضع : فاشترطوا شرطني. ال تنكح النفساء ما دامت يف دم نفاسها: وقال احلسن والشعيب والنخعي ومحاد. الفقهاء

نفاسها جتملت  فلما تعلت من: "واحلديث حجة عليهم، وال حجة هلم يف قوله. احلمل، والطهر من دم النفاس
  وإن كان أصله،" تعلت"كما يف صحيح مسلم وأيب داود؛ ألن " للخطاب



فيحتمل أن يكون املراد به ههنا تعلت من آالم نفاسها؛ أي استقلت  -طهرت من دم نفاسها على ما قاله اخلليل 
قد حللت : "السالم لسبيعةولو سلم أن معناه ما قال اخلليل فال حجة فيه؛ وإمنا احلجة يف قوله عليه . من أوجاعها
فأوقع احلل يف حني الوضع وعلقه عليه، ومل يقل إذا انقطع دمك وال إذا طهرت؛ فصح ما قاله " حني وضعت

  .اجلمهور
وال خالف بني العلماء على أن أجل كل حامل مطلقة ميلك الزوج رجعتها أو ال ميلك، حرة كانت أو  -: الرابعة

  .محلهاأمة أو مدبرة أو مكاتبة أن تضع 
واختلفوا يف أجل احلامل املتوىف عنها كما تقدم؛ وقد أمجع اجلميع بال خالف بينهم أن رجال لو تويف  -: اخلامسة

  .وترك امرأة حامال فانقضت أربعة أشهر وعشر أهنا ال حتل حىت تلد؛ فعلم أن املقصود الوالدة
ح، وترك اخلروج عن مسكن النكاح وذلك بأال تفارقه التأين والتصرب عن النكا: التربص} َيتََربَّصَْن{: قوله تعاىل

وليس يف لفظ } أَْسِكُنوهُنَّ{: ومل يذكر اهللا تعاىل السكىن للمتوىف عنها يف كتابه كما ذكرها للمطلقة بقوله تعاىل. ليال
واألحاديث عن  .فبينت السنة مجيع ذلك} َيتََربَّصَْن{: العدة يف كتاب اهللا تعاىل ما يدل على اإلحداد، وإمنا قال 

النيب صلى اهللا عليه وسلم متظاهرة بأن التربص يف الوفاة إمنا هو بإحداد، وهو االمتناع عن الزينة ولبس املصبوغ 
ليس اإلحداد بشيء، إمنا تتربص عن : وقال احلسن بن أيب احلسن. اجلميل والطيب وحنوه، وهذا قول مجهور العلماء

وثبت أن النيب صلى . ضعيف ألنه خالف السنة على ما نبينه إن شاء اهللا تعاىلالزوج، وهلا أن تتزين وتتطيب؛ وهذا 
" امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله: " اهللا عليه وسلم قال للفريعة بنت مالك بن سنان وكانت متوىف عنها

بن  فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا؛ وهذا حديث ثابت أخرجه مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب: قالت
عجرة، رواه عنه مالك والثوري ووهيب بن خالد ومحاد بن زيد وعيسى بن يونس وعدد كثري وابن عيينة والقطان 

  وشعبة، وقد رواه مالك عن ابن شهاب،

وقضى به يف اعتداد املتوىف : قال أبو عمر. مل يرو عنه غريه، وقد أخذ به عثمان بن عفان: وحسبك، قال الباجي
حديث معروف مشهور عند علماء احلجاز والعراق أن املتوىف عنها زوجها عليها أن تعتد يف عنها يف بيتها، وهو 

وكان داود يذهب إىل أن . بيتها وال خترج عنه، وهو قول مجاعة فقهاء األمصار باحلجاز والشام والعراق ومصر
ا ورد به القرآن يف املطلقات؛ املتوىف عنها زوجها ليس عليها أن تعتد يف بيتها وتعتد حيث شاءت، ألن السكىن إمن

وهذا احلديث إمنا ترويه امرأة غري معروفة حبمل العلم؛ وإجياب السكىن : قالوا. ومن حجته أن املسألة مسألة خالف
أما السنة فثابتة حبمد اهللا، وأما : قال أبو عمر. إجياب حكم، واألحكام ال جتب إال بنص كتاب اهللا أو سنة أو إمجاع

 عنه بالسنة؛ ألن االختالف إذا نزل يف مسألة كانت احلجة يف قول من وافقته السنة، وباهللا اإلمجاع فمستغىن
وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة مثل قول داود؛ وبه قال جابر بن زيد وعطاء واحلسن : التوفيق
ومل يقل يعتددن يف بيوهتن، } َعةَ أَْشُهرٍ َوَعْشراًَيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ أَْرَب{: إمنا قال اهللا تعاىل: قال ابن عباس. البصري

: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال: وذكر عبدالرزاق قال. ولتعتد حيث شاءت؛ وروي عن أيب حنيفة
إىل مكة يف عمرة، وكانت تفيت  -حني قتل عنها زوجها طلحة بن عبيداهللا  -خرجت عائشة بأختها أم كلثوم 

أىب : وحدثنا الثوري عن عبيداهللا بن عمر أنه مسع القاسم بن حممد يقول: قال. باخلروج يف عدهتااملتوىف عنها زوجها 
أخذ املترخصون يف املتوىف عنها زوجها بقول عائشة، وأخذ : وحدثنا معمر عن الزهري قال: قال. الناس ذلك عليها

رد املتوىف عنهن أزواجهن من البيداء أن عمر بن اخلطاب كان ي: ويف املوطأ. أهل الورع والعزم بقول ابن عمر
وهذا من عمر رضي اهللا عنه اجتهاد؛ ألنه كان يرى اعتداد املرأة يف منزل زوجها املتوىف عنها الزما . مينعهن احلج



ترد ما مل : وقال مالك. هلا؛ وهو مقتضى القرآن والسنة، فال جيوز هلا أن خترج يف حج وال عمرة حىت تنقضي عدهتا
  .حترم
مالك وأبو حنيفة : إذا كان الزوج ميلك رقبة املسكن فإن للزوجة العدة فيه؛ وعليه أكثر الفقهاء -: سةالساد

  وهل جيوز بيع الدار،. والشافعي وأمحد وغريهم حلديث الفريعة

. إذا كانت ملكا للمتوىف وأراد ذلك الورثة؛ فالذي عليه مجهور أصحابنا أن ذلك جائز، ويشترط فيه العدة للمرأة
. البيع فاسد؛ ألهنا قد ترتاب فتمتد عدهتا: وقال حممد بن احلكم. ألهنا أحق بالسكىن من الغرماء: ال ابن القاسمق

أن الغالب السالمة، والريبة نادرة وذلك ال يؤثر يف فساد العقود؛ فإن وقع البيع فيه هبذا : وجه قول ابن القاسم
املقام حىت تنقضي الريبة، وأحب إلينا أن يكون للمشتري هي أحق ب: الشرط فارتابت، قال مالك يف كتاب حممد

اخليار يف فسخ البيع أو إمضائه وال يرجع بشيء؛ ألنه دخل على العدة املعتادة، ولو وقع البيع بشرط زوال الريبة 
ال حجة للمشترى وإن متادت الريبة إىل مخس سنني؛ ألنه دخل على العدة والعدة قد : وقال سحنون. كان فاسدا

  .كون مخس سنني؛ وحنو هذا روى أبو زيد عن ابن القاسمت
فإن كان للزوج السكىن دون الرقبة، فلها السكىن يف مدة العدة، خالفا أليب حنيفة والشافعي؛ لقوله  -: السابعة

 ال" . امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله: "-وقد علم أن زوجها ال ميلك رقبة املسكن  -عليه السالم للفريعة 
فإن معمرا روى عن الزهري أهنا ذكرت للنيب صلى اهللا " امكثي يف بيتك: " يقال إن املنزل كان هلا، فلذلك قال هلا

ولنا من جهة املعىن أنه ترك . عليه وسلم أن زوجها قتل، وأنه تركها يف مسكن ليس هلا واستأذنته؛ وذكر احلديث
  .تعتد الزوجة فيه؛ أصل ذلك إذا ملك رقبتهادارا ميلك سكناها ملكا ال تبعة عليه فيه؛ فلزم أن 

إنه ال سكىن هلا يف مال : وهذا إذا كان قد أدى الكراء، وأما إذا كان مل يؤد الكراء فالذي يف املدونة -: الثامنة
 امليت وإن كان موسرا؛ ألن حقها إمنا يتعلق مبا ميلكه من السكىن ملكا تاما، وما مل ينقد عوضه مل ميلكه ملكا تاما،
. وإمنا ملك العوض الذي بيده، وال حق يف ذلك للزوجة إال باملرياث دون السكىن؛ ألن ذلك مال وليس بسكىن

  .وروى حممد عن مالك أن الكراء الزم للميت يف ماله
حيتمل أنه أمرها بذلك ملا " امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله: "قوله صلى اهللا عليه وسلم للفريعة -: التاسعة

  زوجها قد أدى كراء املسكن، أو كان أسكن فيهكان 

إىل وفاته، أو أن أهل املنزل أباحوا هلا العدة فيه بكراء أو غري كراء، أو ما شاء اهللا تعاىل من ذلك مما رأى به أن 
  .املقام الزم هلا فيه حىت تنقضي عدهتا

وجها؛ فأمرها بالرجوع إىل مسكنه وقراره واختلفوا يف املرأة يأتيها نعي زوجها وهي يف بيت غري بيت ز -: العاشرة
تعتد حيث : وقال سعيد بن املسيب والنخعي. مالك بن أنس؛ وروى ذلك عن عمر بن عبدالعزيز رضي اهللا عنه

قول مالك صحيح، إال أن يكون نقلها الزوج إىل مكان : قال ابن املنذر. أتاها اخلرب، ال تربح منه حىت تنقضي العدة
  .فتلزم ذلك املكان
وجيوز هلا أن خترج يف حوائجها من وقت انتشار الناس بكرة إىل وقت هدوئهم بعد العتمة، وال  -: احلادية عشرة

ال حتد امرأة : "ويف البخاري ومسلم عن أم عطية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. تبيت إال يف ذلك املنزل
تلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب، وال تكتحل، وال على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا، وال 

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر حتد : "ويف حديث أم حبيبة". متس طيبا إال إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار



ترك املرأة الزينة كلها من اللباس : اإلحداد. احلديث..." على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا
يب واحللي والكحل واخلضاب باحلناء ما دامت يف عدهتا؛ ألن الزينة داعية إىل األزواج، فنهيت عن ذلك قطعا والط

: يقال. للذرائع، ومحاية حلرمات اهللا تعاىل أن تنتهك، وليس دهن املرأة رأسها بالزيت والشريج من الطيب يف شيء
" أن"مع " حتد"املصدر الذي ميكن صياغته من "  حيلال"وفاعل ". حدت"ومل نعرف : قال األصمعي. امرأة حاد وحمد

  .اإلحداد: املرادة؛ فكأنه قال
وصفه عليه السالم املرأة باإلميان يدل على صحة أحد القولني عندنا يف الكتابية املتوىف عنها زوجها  -: الثانية عشرة

وبه قال أبو حنيفة وابن املنذر، وروي  أهنا ال إحداد عليها؛ وهو قول ابن كنانة وابن نافع، ورواه أشهب عن مالك،
  عن ابن القاسم أن عليها اإلحداد،

كاملسلمة؛ وبه قال الليث والشافعي وأبو ثور وعامة أصحابنا؛ ألنه حكم من أحكام العدة فلزمت الكتابية للمسلم 
  .كلزوم املسكن والعدة

ليل على حترمي إحداد املسلمات على غري د" فوق ثالث إال على زوج : "ويف قوله عليه السالم -: الثالثة عشرة
أزواجهن فوق ثالث، وإباحة اإلحداد عليهم ثالثا تبدأ بالعدد من الليلة اليت تستقبلها إىل آخر ثالثها؛ فإن مات 

  .محيمها يف بقية يوم أو ليلة ألغته وحسبت من الليلة القابلة
ن املتوىف عنهن أزواجهن، فيدخل فيه اإلماء هذا احلديث حبكم عمومه يتناول الزوجات كله -: الرابعة عشرة

وذهب أبو حنيفة إىل أنه ال إحداد على أمة وال على . واحلرائر والكبار والصغار؛ وهو مذهب اجلمهور من العلماء
أما األمة الزوجة فهي داخلة يف مجلة األزواج ويف : قال ابن املنذر. صغرية؛ حكاه عنه القاضي أبو الوليد الباجي

خبار؛ وهو قول مالك والشافعي وأيب ثور وأصحاب الرأي؛ وال أحفظ يف ذلك عن أحد خالفا، وال عموم األ
. أعلمهم خيتلفون يف اإلحداد على أم الولد إذا مات سيدها؛ ألهنا ليست بزوجة، واألحاديث إمنا جاءت يف األزواج

ا أمرت بذلك، وإن كانت ال تدرك شيئا من الصغرية إذا كانت ممن تعقل األمر والنهي وتلتزم ما حد هل: قال الباجي
والدليل على وجوب . ذلك لصغرها فروى ابن مزين عن عيسى جينبها أهلها مجيع ما جتتنبه الكبرية، وذلك الزم هلا

اإلحداد على الصغرية ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سألته امرأة عن بنت هلا تويف عنها زوجها فاشتكت 
ومل يسأل عن سنها؛ ولو " ال"مرتني أو ثالثا؛ كل ذلك يقول " ال"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  عينها أفتكحلها؟

كان احلكم يفترق بالصغر والكرب لسأل عن سنها حىت يبني احلكم، وتأخري البيان يف مثل هذا ال جيوز، وأيضا فإن 
  .كل من لزمتها العدة بالوفاة لزمها اإلحداد كالكبرية

وأمجعوا على أنه ال . وال أعلم خالفا أن اخلضاب داخل يف مجلة الزينة املنهي عنها: قال ابن املنذر -: ةاخلامسة عشر
  جيوز هلا لباس الثياب املصبغة واملعصفرة، إال ما صبغ،

ال تلبس ثوب عصب، : وقال الزهري. بالسواد فإنه رخص فيه عروة بن الزبري ومالك والشافعي، وكرهه الزهري
ألن : قال ابن القاسم. ال تلبس رقيق عصب اليمن؛ ووسع يف غليظه: ويف املدونة قال مالك. حلديثوهو خالف ا

ورخص كل : قال ابن املنذر. رقيقه مبنزلة الثياب املصبغة وتلبس رقيق الثياب وغليظه من احلرير والكتان والقطن
ل صبغ كان زينة ال متسه احلاد رقيقا ذهب الشافعي إىل أن ك: من أحفظ عنه يف لباس البياض؛ قال القاضي عياض

كل ما كان من األلوان تتزين به النساء ألزواجهن فلتمتنع منه : وحنوه للقاضي عبدالوهاب قال. كان أو غليظا
وروى ابن املواز عن . ومنع بعض، مشاخينا املتأخرين جيد البياض الذي يتزين به، وكذلك الرفيع من السواد. احلاد



ا وإن كان حديدا؛ ويف اجلملة أن كل ما تلبسه املرأة على وجه ما يستعمل عليه احللي من ال تلبس حلي: مالك
  .واهللا أعلم. ومل ينص أصحابنا على اجلواهر واليواقيت والزمرد وهو داخل يف معىن احللي. التجمل فال تلبسه احلاد

ليس بواجب؛ : إال احلسن فإنه قال وأمجع الناس على وجوب اإلحداد على املتوىف عنها زوجها، -: السادسة عشرة
ملا أصيب جعفر بن أيب طالب قال يل رسول : واحتج مبا رواه عبداهللا بن شداد بن اهلاد عن أمساء بنت عميس قالت

كان احلسن البصري من بني سائر أهل : قال ابن املنذر". تسليب ثالثا مث اصنعي ما شئت: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وقد ثبتت . املطلقة ثالثا واملتوىف عنها زوجها تكتحالن وختتضبان وتصنعان ما شاءا: حداد، وقالالعلم ال يرى اإل

األخبار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم باإلحداد، وليس ألحد بلغته إال التسليم؛ ولعل احلسن مل تبلغه، أو بلغته 
وسلم أن حتد على جعفر وهى امرأته؛ فأذن هلا فتأوهلا حبديث أمساء بنت عميس أهنا استأذنت النيب صلى اهللا عليه 

قال ابن املنذر؛ وقد دفع أهل العلم هذا احلديث . ثالثة أيام مث بعث إليها بعد ثالثة أيام أن تطهري واكتحلي
  .هذا الشاذ من احلديث ال يؤخذ به؛ وقاله إسحاق: بوجوبه؛ وكان أمحد بن حنبل يقول

أو أكثر؛ وهو . ىل أن ال إحداد على مطلقة رجعية كانت أو بائنة واحدةذهب مالك والشافعي إ -: السابعة عشرة
أبو حنيفة وأصحابه والثوري واحلسن بن حي، وأبو ثور وأبو عبيد؟؟ أن : وذهب الكوفيون. قول ربيعة وعطاء

قال  .املطلقة ثالثا عليها اإلحداد؛ وهو قول سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار وابن سريين واحلكم بن عيينة
. هو عليها أوكد وأشد منه على املتوىف عنها زوجها؛ ومن جهة املعىن أهنما مجيعا يف عدة حيفظ هبا النسب: احلكم

ويف قول النيب صلى اهللا عليه : قال ابن املنذر. االحتياط أن تتقي املطلقة الزينة: وقال الشافعي وأمحد وإسحاق
دليل " ر أن حتد على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشراال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخ: "وسلم

  .على أن املطلقة ثالثا واملطِلق حيُّ ال إحداد عليها
أمجع العلماء على أن من طلق زوجته طالقا ميلك رجعتها مث تويف قبل انقضاء العدة أن عليها عدة  -: الثامنة عشرة
الثا يف املرض؛ فقالت طائفة تعتد عدة الطالق؛ هذا قول مالك والشافعي واختلفوا يف عدة املطلقة ث. الوفاة وترثه

وبه نقول؛ ألن اهللا تعاىل جعل عدة املطلقات األقراء، وقد أمجعوا على : قال ابن املنذر. ويعقوب وأيب عبيد وأيب ثور
وقال . و غري زوج هلااملطلقة ثالثا لو ماتت مل يرثها املطلق، وذلك ألهنا غري زوجة؛ وإذا كانت غري زوجة فه

  .عليها أربعة أشهر وعشر تستكمل يف ذلك ثالث حيض: وقال النعمان وحممد. تعتد بأقصى العدتني: الثوري
العدة يف الطالق والوفاة من يوم : واختلفوا يف املرأة يبلغها وفاة زوجها أو طالقه؛ فقالت طائفة -: التاسعة عشرة

مسعود وابن عباس، وبه قال مسروق وعطاء ومجاعة من التابعني، وإليه ميوت أو يطلق؛ هذا قول ابن عمر وابن 
وفيه قول ثان . ذهب مالك والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو عبيد والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن املنذر

اين وهو أن عدهتا من يوم يبلغها اخلرب؛ روي هذا القول عن علي، وبه قال احلسن البصري وقتادة وعطاء اخلراس
إن قامت بينة فعدهتا من يوم مات أو طلق، وإن مل : وقال سعيد بن املسيب وعمر بن عبدالعزيز. وجالس بن عمرو

  تقم بينة فمن يوم يأتيها اخلرب؛ والصحيح األول،

ألنه تعاىل علق العدة بالوفاة أو الطالق، وألهنا لو علمت مبوته فتركت اإلحداد انقضت العدة، فإذا تركته مع عدم 
. وأيضا فقد أمجع العلماء على أهنا لو كانت. العلم فهو أهون؛ أال ترى أن الصغرية تنقضي عدهتا وال إحداد عليها

وال فرق بني هذه املسألة وبني املسألة . حامال ال تعلم طالق الزوج أو وفاته مث وضعت محلها أن عدهتا منقضية
رب، أن العدة عبادة بترك الزينة وذلك ال يصح إال بقصد ونية، ووجه من قال بالعدة من يوم يبلغها اخل. املختلف فيها



  .واهللا أعلم. والقصد ال يكون إال بعد العلم
عدة الوفاة تلزم احلرة واألمة والصغرية والكبرية واليت مل تبلغ احمليض، واليت حاضت واليائسة من  -: املوفية عشرين

وعدة مجيعهن إال األمة أربعة أشهر وعشرة أيام؛  -كانت غري حامل دخل هبا أو مل يدخل هبا إذا  -احمليض والكتابية 
وعدة األمة املتوىف عنها زوجها شهران ومخس . } يََترَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعْشراً{: لعموم اآلية يف قوله تعاىل

م فإنه سوى فيها بني احلرة واألمة وقد سبقه نصف عدة احلرة إمجاعا، إال ما حيكى عن األص: قال ابن العريب. ليال
وال نعلم يف ذلك خالفا إال ما يروى عن ابن سريين، وليس بالثابت : قال الباجي. اإلمجاع، لكن لصممه مل يسمع

  .عدهتا عدة احلرة: عنه أنه قال
واألقراء عامة يف قول األصم صحيح من حيث النظر؛ فإن اآليات الواردة يف عدة الوفاة والطالق باألشهر : قلت

حق األمة واحلرة؛ فعدة احلرة واألمة سواء على هذا النظر؛ فإن العمومات ال فصل فيها بني احلرة واألمة، وكما 
وروي عن مالك أن : قال ابن العريب. واهللا أعلم. استوت األمة واحلرة يف النكاح فكذلك تستوي معها يف العدة

م؛ وهذا منه فاسد جدا، ألنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهي منها الكتابية تعتد بثالث حيض إذ يربأ الرح
  .وأدخلها يف عموم آية الطالق وليست منها

وعليه بناء ما يف املدونة ال عدة عليها إن كانت غري مدخول هبا؛ ألنه قد علم براءة رمحها، هذا يقتضي أن : قلت
  .ا عدة للوفاة وال استرباء للدخول فقد حلت لألزواجتتزوج مسلما أو غريه إثر وفاته؛ ألنه إذا مل يكن عليه

عدهتا أربعة أشهر وعشر؛ قاله : واختلفوا يف عدة أم الولد إذا توىف عنها سيدها؛ فقالت طائفة -: احلادية والعشرون
وروى أبو داود . مجاعة من التابعني منهم سعيد والزهري واحلسن البصري وغريهم، وبه قال األوزاعي وإسحاق

ال تلبسوا علينا سنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم، عدة : دارقطين عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قالوال
وهو الصواب، . موقوف: وقال الدارقطين. املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشر؛ يعين يف أم الولد؛ لفظ أيب داود

وروي عن علي . أمحد وأبو عبيد هذا احلديث وضعف: قال ابن املنذر. وهو مرسل ألن قبيصة مل يسمع من عمرو
ألهنا : وابن مسعود أن عدهتا ثالث حيض؛ وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي؛ قالوا

: وقال مالك والشافعي وأمحد وأبو ثور. عدة جتب يف حال احلرية، فوجب أن تكون عدة كاملة؛ أصله عدة احلرة
قال . وروي عن طاوس أن عدهتا نصف عدة احلرة املتوىف عنها؛ وبه قال قتادة. ل ابن عمرعدهتا حيضة؛ وهو قو

وذكر اختالفهم . وبقول ابن عمر أقول؛ ألنه األقل مما قيل فيه وليس فيه سنة تتبع وال إمجاع يعتمد عليه: ابن املنذر
  .العتق ثالث حيضيف عدهتا يف العتق كهو يف الوفاة سواء، إال أن األوزاعي جعل عدهتا يف 

: البقرة[} وَالُْمطَلَّقَاُت يََترَبَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{: أصح هذه األقوال قول مالك، ألن اهللا سبحانه قال: قلت
َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ {: وقال. فشرط يف تربص األقراء أن يكون عن طالق؛ فانتفى بذلك أن يكون عن غريه] ٢٢٨
فعلق وجوب ذلك بكون املتربصة زوجة؛ فدل على } وََيذَرُونَ أَزَْواجاً َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشْراً ِمْنكُْم

  .وأيضا فإن هذه أمة موطوءة مبلك اليمني فكان استرباؤها حبيضة؛ أصل ذلك األمة. أن األمة خبالفها
عدة أم الولد استرباء حمض أو عدة؛ فالذي ذكره أبو حممد يف معونته أن إذا ثبت هذا فهل  -: الثانية والعشرون

. ويف املدونة أن أم الولد عليها العدة، وأن عدهتا حيضة كعدة احلرة ثالث حيض. احليضة استرباء وليست بعدة
  وفائدة اخلالف أنا إذا قلنا هي عدة فقد



ال تبيت إال يف : وبلغين عنه أنه قال: قال ابن القاسم .ال أحب أن تواعد أحدا ينكحها حىت حتيض حيضة: قال مالك
  .بيتها؛ فأثبت ملدة استربائها حكم العدة

أمجع أهل العلم على أن نفقة املطلقة ثالثا أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل واجبة؛ لقوله  -: الثالثة عشرون
  ].٦: الطالق[} َحتَّى َيَضْعَن َحْملَُهنَّ َوإِنْ كُنَّ أُوالِت َحْملٍ فَأَْنِفقُوا َعلَْيهِنَّ{: تعاىل

ال نفقة هلا؛ كذلك قال جابر بن عبداهللا وابن : واختلفوا يف وجوب نفقة احلامل املتوىف عنها زوجها؛ فقالت طائفة
عباس وسعيد بن املسيب وعطاء واحلسن وعكرمة وعبدامللك بن يعلى وحيىي األنصاري وربيعة ومالك وأمحد 

وفيه قول ثان وهو أن هلا النفقة من مجيع املال؛ وروي هذا . بو عبيد ذلك عن أصحاب الرأيوإسحاق، وحكى أ
القول عن علي وعبداهللا وبه قال ابن عمرو وشريح وابن سريين والشعيب وأبو العالية والنخعي وجالس بن عمرو 

وبالقول األول أقول؛ ألهنم : رقال ابن املنذ. ومحاد بن أيب سليمان وأيوب السختياين وسفيان الثوري وأبو عبيد
أمجعوا على أن نفقة كل من كان جيرب على نفقته وهو حي مثل أوالده األطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه؛ 

ألن نفقة احلمل ليست بدين ثابت فتتعلق مباله : وقال القاضي أبو حممد. فكذلك تسقط عنه نفقة احلامل من أزواجه
  .باإلعسار فبأن تسقط باملوت أوىل وأحرى بعد موته، بدليل أهنا تسقط عنه

اختلف العلماء يف األربعة األشهر والعشر اليت جعلها اهللا } أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعْشراً{: عقوله تعاىل -: الرابعة والعشرون
طأ إال حبيضة ال تربأ إذا كانت ممن تو: ميقاتا لعدة املتوىف عنها زوجها، هل حتتاج فيها إىل حيضة أم ال؛ فقال بعضهم

ليس عليها أكثر من أربعة أشهر وعشر، إال : وقال آخرون. تأيت هبا يف األربعة األشهر والعشر، وإال فهي مسترابة
أن تستريب نفسها ريبة بينة؛ ألن هذه املدة ال بد فيها من احليض يف األغلب من أمر النساء إال أن تكون املرأة ممن 

  .عرف منها أن حيضتها ال تأتيها إال يف أكثر من هذه املدة ال حتيض أو ممن عرفت من نفسها أو

املعىن وعشر مدد، كل مدة من يوم وليلة، فالليلة مع يومها مدة معلومة . إمنا أنث العشر ألن املراد به املدة: املربد
أخف يف } وعشرا{. مل يقل عشرة تغليبا حلكم الليايل إذ الليلة أسبق من اليوم واأليام يف ضمنها: وقيل. من الدهر

اللفظ؛ فتغلب الليايل على األيام إذا اجتمعت يف التاريخ، ألن ابتداء الشهور بالليل عند االستهالل، فلما كان أول 
وذهب مالك . صمنا مخسا من الشهر؛ فتغلب الليايل وإن كان الصوم بالنهار: الشهر الليلة غلب الليلة؛ تقول

فلو عقد عاقد عليها النكاح على هذا القول : قال ابن املنذر. ا األيام والليايلوالشافعي والكوفيون إىل أن املراد هب
وذهب بعض الفقهاء إىل أنه إذا انقضى هلا . وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليايل كان باطال حىت ميضي اليوم العاشر

وإىل هذا . ا على الليايلأربعة أشهر وعشر ليايل حلت لألزواج، وذلك ألنه رأى العدة مبهمة فغلب التأنيث وتأوهل
أربعة أشهر وعشر ليال "وروي عن ابن عباس أنه قرأ . ذهب األوزاعي من الفقهاء وأبو بكر األصم من املتكلمني

."  
  }ا َتْعَملُونَ َخبٌِريفَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَال ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ بِالَْمْعُروِف وَاللَُّه بَِم{: قوله تعاىل

  :فيه ثالث مسائل
  أضاف تعاىل األجل إليهن إذ هو حمدود مضروب يف أمرهن، وهو عبارة عن انقضاء العدة: األوىل

ِفيَما {. خطاب جلميع الناس، والتلبس هبذا احلكم هو للحكام واألولياء} فَال ُجنَاَح َعلَْيكُمْ { : قوله تعاىل: الثانية
أي مبا أذن فيه الشرع من اختيار أعيان } بِالَْمْعُروِف{. ه التزوج فما دونه من التزين واطراح اإلحداديريد ب} فََعلَْن

  .األزواج وتقدير الصداق دون مباشرة العقد؛ ألنه حق لألولياء كما تقدم



فيها رد على و. ويف هذه اآلية دليل على أن لألولياء منعهن من التربج والتشوف للزوج يف زمان العدة: الثالثة 
إن املطلقة إذا طعنت يف احليضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج األول، إال أنه ال حيل هلا أن : إسحاق يف قوله

فَإِذَا َبلَْغنَ {: وعن شريك أن لزوجها الرجعة ما مل تغتسل ولو بعد عشرين سنة؛ قال اهللا تعاىل. تتزوج حىت تغتسل
وبلوغ األجل هنا انقضاء العدة بدخوهلا يف الدم من احليضة الثالثة } كُْم ِفيَما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّأََجلَُهنَّ فَال جَُناَح َعلَْي

واحلديث عن ابن عباس . ومل يذكر غسال؛ فإذا انقضت عدهتا حلت لألزواج وال جناح عليها فيما فعلت من ذلك
  .لو صح حيتمل أن يكون منه على االستحباب، واهللا أعلم

نَّكُمْ َوال ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما َعرَّضُْتْم بِِه ِمْن ِخطَْبِة النَِّساِء أَْو أَكْنَْنُتْم ِفي أَْنفُِسكُْم َعِلَم اللَُّه أَ{ ٢٣٥: آليةا*٣*
قَْدةَ النِّكَاحِ َحتَّى َيْبلُغَ الِْكتَاُب أََجلَهُ َسَتذْكُُروَنُهنَّ وَلَِكْن ال ُتَواِعُدوُهنَّ سِّراً إِالَّ أَنْ َتقُولُوا قَْوالً َمْعُروفاً َوال َتْعزِمُوا ُع
  }َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي أَْنفُِسكُْم فَاْحذَُروُه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َحِليٌم

الشاق، وهو أصح يف بل هو األمر : أي ال إمث، واجلناح اإلمث، وهو أصح يف الشرع وقيل} َوال ُجنَاَح{ : قوله تعاىل
  :اللغة؛ قال الشماخ

  ...إذا تعلو براكبها خليجا 
  تذكر ما لديه من اجلناح

املخاطبة جلميع الناس؛ واملراد حبكمها هو الرجل الذي يف نفسه تزوج } َعلَْيكُْم ِفيَما َعرَّضُْتْم بِِه{: وقوله تعاىل
ضد التصريح، وهو إفهام املعىن بالشيء : والتعريض. معتدة، أي ال وزر عليكم يف التعريض باخلطبة يف عدة الوفاة

وقيل؛ هو من قولك . احملتمل له ولغريه وهو من عرض الشيء وهو جانبه؛ كأنه حيوم به على الشيء وال يظهره
أن ركبا من املسلمني عرضوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عرضت الرجل، أي أهديت إليه حتفة، ويف احلديث

  .فاملعرض بالكالم يوصل إىل صاحبه كالما يفهم معناه. با بيضا؛ أي أهدوا هلماوأبا بكر ثيا
أمجعت األمة على أن الكالم مع املعتدة مبا هو نص يف تزوجها وتنبيه عليه ال جيوز، : قال ابن عطية -: الثانية

وكذلك ما أشبهه،  وكذلك أمجعت األمة على أن الكالم معها مبا هو رفث وذكر مجاع أو حتريض عليه ال جيوز،
كوين عند أم : "ومن أعظمه قربا إىل التصريح قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لفاطمة بنت قيس. وجوز ما عدا ذلك

وأما من كانت يف عدة . وال جيوز التعريض خلطبة الرجعية إمجاعا ألهنا كالزوجة". شريك وال تسبقيين بنفسك
وروي يف تفسري التعريض ألفاظ كثرية مجاعها يرجع إىل . اهللا أعلمالبينونة فالصحيح جواز التعريض خلطبتها و

إين : أن يشري بذلك إليها دون واسطة؛ فيقول هلا: والثاين. أن يذكرها لوليها يقول له ال تسبقين هبا: األول: قسمني
غب عنك، إنك أريد التزويج؛ أو إنك جلميلة، إنك لصاحلة، إن اهللا لسائق إليك خريا، إين فيك لراغب، ومن ير

ال بأس : وقال ابن عباس. هذا هو متثيل مالك وابن شهاب. لنافقة، وإن حاجيت يف النساء، وإن يقدر اهللا أمرا يكن
ال تسبقيين بنفسك، وال بأس أن يهدي إليها، وأن يقوم بشغلها يف العدة إذا كانت من شأنه؛ قاله : أن يقول
ى وجه التعريض بالزواج؛ وقد فعله أبو جعفر حممد بن علي بن وجائز أن ميدح نفسه ويذكر مآثره عل. إبراهيم

قد عرفت : حسني، قالت سكينة بنت حنظلة استأذن علي حممد بن علي ومل تنقض عديت من مهلك زوجي فقال
  قلت،. قرابيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقرابيت من علي وموضعي يف العرب

إمنا أخربتك بقرابيت من رسول اهللا صلى اهللا : يؤخذ عنك، ختطبين يف عديت، قالغفر اهللا لك يا أبا جعفر، إنك رجل 
: وقد دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أم سلمة وهي متأمية من أىب سلمة فقال. عليه وسلم ومن علي



إىل املعتدة  واهلدية. كانت تلك خطبة؛ أخرجه الدارقطين" لقد علمت أين رسول اهللا وخريته وموضعي يف قومي"
ال تسبقيين : وكره جماهد أن يقول هلا. جائزة، وهي من التعريض؛ قاله سحنون وكثري من العلماء وقاله إبراهيم

وهذا عندي على أن يتأول قول النيب صلى اهللا : قال القاضي أبو حممد بن عطية. بنفسك ورآه من املواعدة سرا
يتزوجها ال أنه أرادها لنفسه وإال فهو خالف لقول النيب صلى اهللا  عليه وسلم لفاطمة أنه على جهة الرأي هلا فيمن

  .عليه وسلم
. فعل اخلاطب من كالم وقصد واستلطاف بفعل أو قول": بكسر اخلاء"اخلطبة } ِمْن ِخطَْبةِ النَِّساِء{: قوله تعاىل

  :اعرورجل خطاب كثري التصرف يف اخلطبة؛ ومنه قول الش. خطبها خيطبها خطبا وخطبة: يقال
  يقول إين خاطب وقد كذب... برح بالعينني خطاب الكثب 
  وإمنا خيطب عسا من حلب

  :عدي بن زيد يذكر قصد جذمية األبرش خلطبة الزباء: اخلطبة؛ قال: واخلطيىب. اخلاطب: واخلطيب
  وهن ذوات غائلة حلينا... خلطييب اليت غدرت وخانت 

: واخلطبة فعلة كجلسة وقعدة. هي خطبه وخطبته اليت خيطبها: واخلطب؛ الرجل الذي خيطب املرأة؛ ويقال أيضا
واخلطبة ما كان هلا أول وآخر؛ وكذا : قال النحاس. هي الكالم الذي يقال يف النكاح وغريه" بضم اخلاء"واخلطبة 

  .ما كان على فعلة حنو األكلة والضغطة
: واإلكنان. اه سترمت وأضمرمت من التزوج هبا بعد انقضاء عدهتامعن} أَْو أَكْنَْنُتْم ِفي أَْنفُِسكُْم{: قوله تعاىل -: الرابعة

  :وقيل. كننته وأكننته مبعىن واحد: الستر واإلخفاء؛ يقال

. وأكننته أسررته وسترته. ، كننته أي صنته حىت ال تصيبه آفة وإن مل يكن مستورا؛ ومنه بيض مكنون ودر مكنون
ومل يسمع من . وأكننت األمر يف نفسي. وب أو بيت أو أرض وحنوهإذا سترته بث" من األجرام"كننت الشيء : وقيل

فرفع اهللا اجلناح عمن أراد تزوج املعتدة مع . أكن البيت اإلنسان؛ وحنو هذا: ويقال". كننته يف نفسي"العرب 
ه ورخص لعلم. التعريض ومع اإلكنان، وهنى عن املواعدة اليت هي تصريح بالتزويج وبناء عليه واتفاق على وعد

  .تعاىل بغلبة النفوس وطمحها وضعف البشر عن ملكها
ملا رفع اهللا تعاىل احلرج يف : استدلت الشافعية هبذه اآلية على أن التعريض ال جيب فيه حد؛ وقالوا -: اخلامسة

 التعريض يف النكاح دل على أن التعريض بالقذف ال يوجب احلد؛ ألن اهللا سبحانه مل جيعل التعريض يف النكاح مقام
هذا ساقط ألن اهللا سبحانه وتعاىل مل يأذن يف التصريح بالنكاح يف اخلطبة، وأذن يف التعريض الذي : قلنا. التصريح

يفهم منه النكاح، فهذا دليل على أن التعريض يفهم منه القذف؛ واألعراض جيب صيانتها، وذلك يوجب حد 
  .يفهم منه ما يفهم بالتصريحاملعرض؛ لئال يتطرق الفسقة إىل أخذ األعراض بالتعريض الذي 

أي إما سرا وإما إعالنا يف نفوسكم وبألسنتكم؛ فرخص يف التعريض } َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم َسَتذْكُرُوَنُهنَّ { : قوله تعاىل
  .معناه ستخطبوهنن: احلسن. دون التصريح

  .ى إىل مفعولني أحدمها حبرف جرأي على سر فحذف احلرف؛ ألنه مما يتعد} وَلَِكْن ال ُتَواِعُدوُهنَّ ِسرّاً{
فقيل؛ معناه نكاحا، أي ال يقل الرجل هلذه املعتدة تزوجيين؛ بل يعرض } سِّراً{: واختلف العلماء يف معىن قوله تعاىل

إن أراد، وال يأخذ ميثاقها وعهدها أال تنكح غريه يف استسرار وخفية؛ هذا قول ابن عباس وابن جبري ومالك 
على هذا التأويل نصب على احلال، أي " وسرا. "اهد وعكرمة والسدي ومجهور أهل العلموأصحابه والشعيب وجم

  قال معناه جابر. السر الزنا، أي ال يكونن منكم مواعدة على الزنا يف العدة مث التزوج بعدها: وقيل. مستسرين



اآلية الزنا، أي ال  بن زيد وأبو جملز الحق بن محيد، واحلسن وقتادة والنخعي والضحاك، وأن السر يف هذه
  :تواعدوهن زنا، واختاره الطربي؛ ومنه قول األعشى

  عليك حرام فأنكحن أو تأبدا... فال تقربن جارة إن سرها 
  :وقال احلطيئة

  ويأكل جارهم أنف القصاع... وحيرم سر جارهتم عليهم 
اح فإن ذكر اجلماع مع غري الزوج السر اجلماع، أي ال تصفوا أنفسكم هلن بكثرة اجلماع ترغيبا هلن يف النك: وقيل

  :وقال امرؤ القيس. فحش؛ هذا قول الشافعي
  كربت وأال حيسن السر أمثايل... أال زعمت بسباسة اليوم أنين 

  :وقال رؤبة
  فكف عن إسرارها بعد العسق

  :وقد يكون السر عقدة النكاح، سرا كان أو جهرا، قال األعشى. أي كف عن مجاعها بعد مالزمته لذلك
  ولن يسلموها إلزهادها... ن يطلبوا سرها للغىن فل

} وَلَِكْن ال ُتَواِعُدوُهنَّ ِسرّاً{معىن قوله : وقال ابن زيد. وأراد أن يطلبوا نكاحها لكثرة ماهلا، ولن يسلموها لقلة ماهلا
د على هذا أن ال تنكحوهن وتكتمون ذلك؛ فإذا حلت أظهرمتوه ودخلتم هبن؛ وهذا هو معىن القول األول؛ فابن زي

اآلية : وحكى مكي والثعليب عنه أنه قال. قائل بالقول األول؛ وإمنا شذ يف أن مسى العقد مواعدة، وذلك قلق
  .} َوال َتْعزُِموا ُعقَْدةَ النِّكَاحِ{: منسوخة بقوله تعاىل

يف نفسها، ولألب يف أمجعت األمة على كراهة املواعدة يف العدة للمرأة : قال القاضي أبو حممد بن عطية -: الثامنة
وقال مالك . وأما الويل الذي ال ميلك اجلرب فأكرهه وإن نزل مل أفسخه: قال ابن املواز. ابنته البكر، وللسيد يف أمته

  فراقها أحب إيل، دخل هبا أو مل يدخل، وتكون تطليقة واحدة؛ فإذا: رمحه اهللا فيمن يواعد يف العدة مث يتزوج بعدها

. وروى أشهب عن مالك أنه يفرق بينهما إجيابا؛ وقاله ابن القاسم. هذه رواية ابن وهب حلت خطبها مع اخلطاب؛
إن صرح باخلطبة : وقال الشافعي. وحكى ابن احلارث مثله عن ابن املاجشون، وزاد ما يقتضي أن التحرمي يتأبد

كروه ألن النكاح حادث وصرحت له باإلجابة ومل يعقد النكاح حىت تنقضي العدة فالنكاح ثابت والتصريح هلا م
  .بعد اخلطبة؛ قاله ابن املنذر

] ٩٢: النساء[} إِالَّ َخطَأً{: استثناء منقطع مبعىن لكن؛ كقوله} إِالَّ أَنْ َتقُولُوا قَْوالً َمْعُروفاً{: قوله تعاىل  -: التاسعة
ملعروف أن يقول وقد ذكر الضحاك أن من القول ا. والقول املعروف هو ما أبيح من التعريض. أي لكن خطأ

  .وأنا مثل ذلك؛ وهذا شبه املواعدة: احبسي علي نفسك فإن يل بك رغبة؛ فتقول هي: للمعتدة
  :فيه تسع مسائل} َوال َتْعزِمُوا ُعقَْدةَ النِّكَاحِ َحتَّى َيْبلُغَ الِْكتَاُب أََجلَُه{: قوله تعاىل

. عزم الشيء وعزم عليه: قد تقدم القول يف معىن العزم؛ يقال} حَِوال تَْعزُِموا ُعقَْدةَ النِّكَا{: قوله تعاىل : -األوىل 
ومن األمر البني أن القرآن أفصح كالم؛ فما ورد فيه فال معترض عليه، . وال تعزموا على عقدة النكاح: واملعىن هنا

َوال َتْعزِمُوا {: ل هناوقا] ٢٢٧: البقرة[} وَإِنْ َعَزُموا الطَّالَق{: وال يشك يف صحته وفصاحته؛ وقد قال اهللا تعاىل
ضرب : وحكى سيبويه. ال تعزموا على عقدة النكاح يف زمان العدة مث حذف على ما تقدم: واملعىن} ُعقَْدةَ النِّكَاحِ

وجيوز أن يكون : قال النحاس. واحلذف يف هذه األشياء ال يقاس عليه: قال سيبويه. فالن الظهر والبطن؛ أي على
  .بضم الزاي" تعزموا: "ويقال. وتعقدوا واحد" تعزموا"؛ ألن معىن "وال تعقدوا عقدة النكاح"



والكتاب هنا هو احلد الذي جعل والقدر الذي . يريد متام العدة} َحتَّى َيْبلُغَ الِْكتَاُب أََجلَُه{: قوله تعاىل -: الثانية
إِنَّ الصَّالةَ {: وكما قال" كتاب اهللا عليكم"رسم من املدة؛ مساها كتابا إذ قد حده وفرضه كتاب اهللا كما قال 

كُِتَب َعلَْيكُمُ {الفرض، أي حىت يبلغ الفرض أجله؛ : فالكتاب]. ١٠٣: النساء[} كَاَنْت َعلَى الُْمْؤِمنَِني كَِتاباً َمْوقُوتاً
  :وقيل. أي فرض] ١٨٣: البقرة[} الصَِّياُم

وعلى األول ال . لتأويل مبعىن القرآن، يف الكالم حذف، أي حىت يبلغ فرض الكتاب أجله؛ فالكتاب على هذا ا
  .حذف فهو أوىل، واهللا أعلم

وهذا من } َوال تَْعزُِموا ُعقَْدةَ النِّكَاحِ حَتَّى َيْبلُغَ الْكَِتاُب أََجلَُه{: حرم اهللا تعاىل عقد النكاح يف العدة بقوله تعاىل
َوال جَُناَح َعلَْيكُْم ِفيَما {: ض يف العدة بقولهوأباح التعري. احملكم اجملمع على تأويله، أن بلوغ أجله انقضاء العدة

. ومل خيتلف العلماء يف إباحة ذلك، واختلفوا يف ألفاظ التعريض على ما تقدم. اآلية} َعرَّضُْتْم بِِه ِمْن ِخطَْبِة النَِّساِء
. يف اآلية اليت قبلها واختلفوا يف الرجل خيطب امرأة يف عدهتا جاهال، أو يواعدها ويعقد بعد العدة؛ وقد تقدم هذا
  :واختلفوا إن عزم العقدة يف العدة وعثر عليه ففسخ احلاكم نكاحه؛ وذلك قبل الدخول وهي

فقول عمر بن اخلطاب ومجاعة من العلماء أن ذلك ال يؤبد حترميا، وأنه يكون خاطبا من اخلطاب؛ وقاله  -: الرابعة
وحكى ابن اجلالب عن مالك رواية ]. ضرب أجل املفقود[يه مالك وابن القاسم يف املدونة يف آخر الباب الذي يل

أن التحرمي يتأبد يف العقد وإن فسخ قبل الدخول؛ ووجهه أنه نكاح يف العدة فوجب أن يتأبد به التحرمي؛ أصله إذا 
  :وأما إن عقد يف العدة ودخل بعد انقضائها وهي. بىن هبا
ال : وقال قوم من أهل العلم. يف العدة؛ يتأبد التحرمي بينهماذلك كالدخول : فقال قوم من أهل العلم -: اخلامسة

وما التحرمي بذلك بالبني؛ والقوالن له يف املدونة يف طالق : وقال مرة. يتأبد التحرمي: وقال مالك. يتأبد بذلك حترمي
  :وأما إن دخل يف العدة، وهي. السنة

وال مبلك اليمني؛ مع : قال مالك والليث. حتل له أبدا يفرق بينهما وال: فقال مالك والليث واألوزاعي -: السادسة
وهلا مهرها مبا : قال سعيد. ال جيتمعان أبدا: واحتجوا بأن عمر بن اخلطاب قال. أهنم جوزوا التزويج باملزين هبا

  يفرق بينهما وال يتأبد: وقال الثوري والكوفيون والشافعي. استحل من فرجها؛ أخرجه مالك يف موطئه وسيأيت

واحتجوا بإمجاع العلماء على أنه لو زىن هبا مل . تحرمي بل يفسخ بينهما مث تعتد منه، مث يكون خاطبا من اخلطابال
وذكر عن ابن مسعود . ذكره عبدالرزاق. وهو قول علي: قالوا. حيرم عليه تزوجيها؛ فكذلك وطؤه إياها يف العدة

عث عن الشعيب عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وذكر عبدالرزاق عن الثوري عن أش. مثله؛ وعن احلسن أيضا
ال خيلو الناكح يف العدة إذا بىن هبا أن يبين هبا : وذكر القاضي أبو الوليد الباجي يف املنتقى فقال. وجعلهما جيتمعان

. يف العدة أو بعدها؛ فإن كان بىن هبا يف العدة فإن املشهور من املذهب أن التحرمي يتأبد؛ وبه قال أمحد بن حنبل
وروى الشيخ أبو القاسم يف تفريعه أن يف اليت يتزوجها الرجل يف عدة من طالق أو وفاة عاملا بالتحرمي روايتني؛ 

أنه زان وعليه احلد، وال يلحق به الولد، وله أن يتزوجها إذا : والثانية. أن حترميه يتأبد على ما قدمناه: إحدامها
ما ثبت من قضاء عمر  -وهي املشهورة  -وجه الرواية األوىل و. انقضت عدهتا؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة

. بذلك، وقيامه بذلك يف الناس، وكانت قضاياه تسري وتنتشر وتنقل يف األمصار، ومل يعلم له خمالف؛ فثبت أنه إمجاع
ذا وقد روي مثل ذلك عن علي بن أيب طالب وال خمالف هلما مع شهرة ذلك وانتشاره؛ وه: قال القاضي أبو حممد

ووجه الرواية الثانية أن هذا وطء ممنوع فلم يتأبد حترميه؛ كما لو زوجت نفسها أو تزوجت متعة أو . حكم اإلمجاع



وأسند . واهللا أعلم. إن مذهب مالك املشهور يف ذلك ضعيف من جهة النظر: وقد قال القاضي أبو احلسن. زنت
عن حممد بن إمساعيل عن نعيم بن محاد عن ابن املبارك حدثنا عبدالوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ : أبو عمر

بلغ عمر بن اخلطاب أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف يف عدهتا : عن أشعث عن الشعيب عن مسروق قال
ال تنكحها أبدا وجعل صداقها يف بيت املال؛ وفشا ذلك يف الناس فبلغ : فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال

: قيل. يرحم اهللا أمري املؤمنني، ما بال الصداق وبيت املال، إمنا جهال فينبغي لإلمام أن يردمها إىل السنة: العليا فق
هلا الصداق مبا استحل من فرجها، ويفرق بينهما وال جلد عليهما، وتكمل عدهتا من : فما تقول أنت فيهما؟ فقال

  األول، مث تعتد من

أيها الناس، ردوا اجلهاالت إىل : فبلغ عمر فخطب الناس فقال. خيطبها إن شاءالثاين عدة كاملة ثالثة أقراء مث 
وال خالف بني الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحها وهي يف عدة من غريه أن النكاح : قال الكيا الطربي. السنة
د؛ إال أنه مع اجلهل ويف اتفاق عمر وعلي على نفي احلد عنهما ما يدل على أن النكاح الفاسد ال يوجب احل. فاسد

  :وهذه مسألة العدتني وهي. واختلفوا هل تعتد منهما مجيعا. بالتحرمي متفق عليه، ومع العلم به خمتلف فيه
فروى املدنيون عن مالك أهنا تتم بقية عدهتا من األول، وتستأنف عدة أخرى من اآلخر؛ وهو قول  -: السابعة

وروى حممد . وروي عن علي كما ذكرنا، وعن عمر على ما يأيت. الليث واحلسن بن حي والشافعي وأمحد وإسحاق
إن عدهتا من الثاين تكفيها من يوم فرق بينه وبينها، سواء كانت باحلمل أو : بن القاسم وابن وهب عن مالك

ة وحجتهم اإلمجاع على أن األول ال ينكحها يف بقي. باإلقراء أو بالشهور؛ وهو قول الثوري واألوزاعي وأيب حنيفة
هذا غري الزم : أجاب األولون فقالوا. العدة منه؛ فدل على أهنا يف عدة من الثاين، ولوال ذلك لنكحها يف عدهتا منه

ألن منع األول من أن ينكحها يف بقية عدهتا إمنا وجب ملا يتلوها من عدة الثاين؛ ومها حقان قد وجبا عليها لزوجني 
وخرج مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وعن . احبهكسائر حقوق اآلدميني، ال يدخل أحدمها يف ص

سليمان بن يسار أن طليحة األسدية كانت حتت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت يف عدهتا فضرهبا عمر بن اخلطاب 
أميا امرأة نكحت يف عدهتا : وضرب زوجها باملخفقة ضربات وفرق بينهما؛ مث قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

ها الذي تزوج هبا مل يدخل هبا فرق بينهما مث اعتدت بقية عدهتا من الزوج األول، مث كان اآلخر فإن كان زوج
خاطبا من اخلطاب؛ وإن كان دخل هبا فرق بينهما مث اعتدت بقية عدهتا من األول، مث اعتدت من اآلخر مث ال 

وأما طليحة هذه : قال أبو عمر. فرجهاوهلا مهرها مبا استحل من : وقال سعيد بن املسيب: قال مالك. جيتمعان أبدا
  فهي طليحة،

طليحة األسدية وذلك خطأ : بنت عبيداهللا أخت طلحة بن عبيداهللا التيمي، ويف بعض نسخ املوطأ من رواية حيىي
  .وجهل، وال أعلم أحدا قاله

ه من احملظور وهو يريد على وجه العقوبة ملا ارتكبا" فضرهبا عمر باملخفقة وضرب زوجها ضربات"قوله  -الثامنة 
وجلد عبدامللك يف ذلك كل واحد منهما : قال. فال أدري كم بلغ ذلك اجللد: وقال الزهري. النكاح يف العدة
لو كنتم خففتم فجلدمت عشرين، وقال ابن حبيب يف : فسئل عن ذلك قبيصة بن ذؤيب فقال: قال. أربعني جلدة

شر أو يغمز أو ينظر على وجه اللذة أن على الزوجني العقوبة اليت تتزوج يف العدة فيمسها الرجل أو يقبل أو يبا
جيلد : وقال ابن املواز. وعلى الويل وعلى الشهود ومن علم منهم أهنا يف عدة، ومن جهل منهم ذلك فال عقوبة عليه

د الزوجان احلد إن كانا تعمدا ذلك؛ فيحمل قول ابن حبيب على من علم بالعدة، ولعله جهل التحرمي ومل يتعم



وتكون العقوبة . ارتكاب احملظور فذلك الذي يعاقب؛ وعلى ذلك كان ضرب عمر املرأة وزوجها باملخفقة ضربات
وحيمل قول ابن املواز على أهنما علما التحرمي واقتحما ارتكاب احملظور جرأة . واألدب يف ذلك حبسب حال املعاقب

  .لتعمد؛ إحدامها حيد، والثانية يعاقب وال حيدإهنما روايتان يف ا: وقد قال الشيخ أبو القاسم. وإقداما
  .هذا هناية التحذير من الوقوع فيما هنى عنه} َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي أَْنفُِسكُْم فَاْحذَُروُه{: قوله تعاىل -التاسعة 

َمسُّوُهنَّ أَْو تَفْرِضُوا لَُهنَّ فَرِيَضةً َوَمتُِّعوُهنَّ َعلَى الُْموِسعِ لَا ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِنْ طَلَّقُْتُم النَِّساَء َما لَْم َت{ ٢٣٦: اآلية*٣*
  }قََدُرُه َوَعلَى الُْمقِْترِ قََدُرُه مََتاعاً بِالَْمْعرُوِف َحقّاً َعلَى الُْمْحِسنَِني

  :فيه إحدى عشرة مسألة
هذا أيضا من أحكام املطلقات؛ وهو ابتداء إخبار برفع } َساَءال ُجَناَح َعلَْيكُْم إِنْ طَلَّقُْتمُ النِّ{: قوله تعاىل -األوىل 

  احلرج عن املطلق قبل البناء واجلماع، فرض مهرا أو مل

يفرض؛ وملا هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن التزوج ملعىن الذوق وقضاء الشهوة، وأمر بالتزوج لطلب 
نفوس املؤمنني أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءا من العصمة والتماس ثواب اهللا وقصد دوام الصحبة وقع يف 

ال جناح {: وقال قوم. هذا املكروه فنزلت اآلية رافعة للجناح يف ذلك إذا كان أصل النكاح على املقصد احلسن
ملا كان : وقيل. معناه ال طلب جلميع املهر بل عليكم نصف املفروض ملن فرض هلا، واملتعة ملن مل يفرض هلا} عليكم

أمر املهر مؤكدا يف الشرع فقد يتوهم أنه ال بد من مهر إما مسمى وإما مهر املثل؛ فرفع احلرج عن املطلق يف وقت 
معناه يف أن ترسلوا الطالق يف وقت احليض، } ال جناح عليكم{: وقال قوم. التطليق وإن مل يكن يف النكاح مهر

  .خبالف املدخول هبا إذ غري املدخول هبا ال عدة عليها
مطلقة مدخول هبا مفروض هلا وقد ذكر اهللا حكمها قبل هذه اآلية وأنه ال يسترد منها : املطلقات أربع -الثانية 

ومطلقة غري مفروض هلا وال مدخول هبا فهذه اآلية يف شأهنا وال مهر هلا بل . شيء من املهر، وأن عدهتا ثالثة قروء
ومطلقة . أن غري املدخول هبا إذا طلقت فال عدة عليها، وسيأيت" األحزاب"أمر الرب تعاىل بإمتاعها وبني يف سورة 

َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضُتمْ لَُهنَّ {: مفروض هلا غري مدخول هبا ذكرها بعد هذه اآلية إذ قال
فََما اْسَتْمتَْعُتْم بِِه مِْنُهنَّ فَآُتوُهنَّ {: اهللا يف قوله ومطلقة مدخول هبا غري مفروض هلا ذكرها] ٢٣٧: البقرة[، } فَرِيضَةً
؛ فذكر تعاىل هذه اآلية واليت بعدها مطلقة قبل املسيس وقبل الفرض، ومطلقة قبل ]٢٤: النساء[} أُجُوَرُهنَّ

، ووصم املسيس وبعد الفرض؛ فجعل لألوىل املتعة، وجعل للثانية نصف الصداق ملا حلق الزوجة من دحض العقد
  .احلل احلاصل للزوج بالعقد؛ وقابل املسيس باملهر الواجب

مطلقة مسمى هلا املهر، ومطلقة مل يسم هلا دل على أن نكاح : ملا قسم اهللا تعاىل حال املطلقة هنا قسمني -الثالثة 
ض التفويض جائز وهو كل نكاح عقد من غري ذكر الصداق وال خالف فيه، ويفرض بعد ذلك الصداق فإن فر

  وحكى. التحق بالعقد وجاز وإن مل يفرض هلا وكان الطالق مل جيب صداق إمجاعا قاله القاضي أبو بكر بن العريب

وإن . املهدوي عن محاد بن أيب سليمان أنه إذا طلقها ومل يدخل هبا ومل يكن فرض هلا أجرب على نصف صداق مثلها
ال يتنصف بالطالق ألنه مل جيب بالعقد وهذا خالف  :فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطالق فقال أبو حنيفة

وخالف ] ٢٣٧: البقرة[} َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضُتمْ لَُهنَّ فَرِيضَةً{: الظاهر من قوله تعاىل
  .الفرض املقترن بالعقدالقياس أيضا؛ فإن الفرض بعد العقد يلحق بالعقد فوجب أن يتنصف بالطالق؛ أصله 

أنه سئل عن رجل تزوج امرأة مل يفرض هلا "إن وقع املوت قبل الفرض فذكر الترمذي عن ابن مسعود  -: الرابعة



هلا مثل صداق نسائها ال وكس وال شطط وعليها العدة وهلا املرياث فقام : ومل يدخل هبا حىت مات فقال ابن مسعود
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضى ر: معقل بن سنان األشجعي فقال
حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غري : قال الترمذي". قضيت ففرح هبا ابن مسعود

وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريهم، وبه يقول الثوري 
سحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم منهم علي بن أيب طالب وزيد بن وأمحد وإ

هلا املرياث : إذا تزوج الرجل امرأة ومل يدخل هبا ومل يفرض هلا صداقا حىت مات قالوا: "ثابت وابن عباس وابن عمر
ث بروع بنت واشق لكانت احلجة فيما ولو ثبت حدي: وقال. وهول قول الشافعي" وال صداق هلا وعليها العدة

ويروى عن الشافعي أنه رجع مبصر بعد عن هذا القول، وقال حبديث بروع . روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .بنت واشق

وأما حديث : اختلف يف تثبيت حديث بروع؛ فقال القاضي أبو حممد عبدالوهاب يف شرح رسالة ابن أيب زيد: قلت
وقع هذا احلديث باملدينة فلم يقبله أحد : وقال الواقدي. رده حفاظ احلديث وأئمة أهل العلمبروع بنت واشق فقد 

وقد ثبت مثل قول عبداهللا بن مسعود : قال ابن املنذر. من العلماء وصححه الترمذي كما ذكرنا عنه وابن املنذر
  .الرأيوذكر أنه قول أيب ثور وأصحاب . عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبه نقول

ويف املسألة قول ثالث . وذكر عن الزهري واألوزاعي ومالك والشافعي مثل قول علي وزيد وابن عباس وابن عمر
  .وهو أنه ال يكون مرياث حىت يكون مهر؛ قاله مسروق

ومن احلجة ملا ذهب إليه مالك أنه فراق يف نكاح قبل الفرض فلم جيب فيه صداق؛ أصله الطالق لكن إذا : قلت
. وقد حكى أبو حممد عبداحلميد عن املذهب ما يوافق احلديث واحلمد هللا. ديث فالقياس يف مقابلته فاسدصح احل

حديث بروع رواه عبدالرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود : وقال أبو عمر
ن الشعيب عن مسروق عن عبداهللا وقال فيه ابن مهدي عن الثوري عن فراس ع. فقام معقل بن سنان: وفيه. احلديث

معقل بن سنان ال معقل بن يسار ألن معقل بن يسار رجل من : فقال معقل بن يسار، والصواب عندي قول من قال
: مزينة، وهذا احلديث إمنا جاء يف امرأة من أشجع ال من مزينة وكذلك رواه داود عن الشعيب عن علقمة؛ وفيه

  :قتل يوم احلرة ويف يوم احلرة يقول الشاعرفقال ناس من أشجع ومعقل بن سنان 
  وأشجع تبكي معقل بن سنان... أال تلكم األنصار تبكي سراهتا 

قرئ بفتح التاء " متسوهن"و. مبعىن الذي، أي إن طلقتم النساء الاليت مل متسوهن" ما"} َما لَْم تََمسُّوُهنَّ{: قوله تعاىل
من " متاسوهن"وقرأ محزة والكسائي . عمرو وعاصم وابن عامرمن الثالثي، وهي قراءة نافع وابن كثري وأيب 

والقراءة . املفاعلة؛ ألن الوطء مت هبما؛ وقد يرد يف باب املفاعلة فاعل مبعىن فعل؛ حنو طارقت النعل، وعاقبت اللص
املعىن جاءت  األوىل تقتضي معىن املفاعلة يف هذا الباب باملعىن املفهوم من املس؛ ورجحها أبو علي؛ ألن أفعال هذا

} أو تفرضوا{يف " أو"و. نكح وسفد وقرع ودفط وضرب الفحل؛ والقراءتان حسنتان: ثالثية على هذا الوزن، جاء
َوكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها فََجاَءَها َبأُْسَنا َبيَاتاً أَوْ {: قيل هو مبعىن الواو؛ أي ما مل متسوهن ومل تفرضوا هلن؛ كقوله تعاىل

أي ] ١٤٧: الصافات[} وَأَْرَسلَْناُه إِلَى ِمائَةِ أَلٍْف أَوْ َيزِيُدونَ{ : وقوله. أي وهم قائلون] ٤: األعراف[} ِئلُونَُهْم قَا
  ،.ويزيدون



وْ َوإِنْ كُنُْتْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَ{: وقوله. أي وكفورا] ٢٤: اإلنسان[} َوال ُتِطْع ِمنُْهْم آِثماً أَْو كَفُوراً{: وقوله
: وقوله. معناه وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى أو مسافرون] ٤٣: النساء[} َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن الْغَاِئِط

ويعتضد هذا بأنه تعاىل . وما كان مثله] ١٤٦: األنعام[} إِالَّ َما َحَملَْت ظُُهوُرُهَما أَوِ الَْحوَاَيا أَْو َما اْخَتلَطَ بِعَظْمٍ{
: البقرة[} َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرضُْتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً{: بعد ذلك املفروض هلا فقالعطف عليها 

  .فلو كان األول لبيان طالق املفروض هلا قبل املسيس ملا كرره]. ٢٣٧
ومحله ابن عمر وعلي بن أيب طالب . متاعا هلن معناه أعطوهن شيئا يكون} وََمتُِّعوُهنَّ{: قوله تعاىل -: السادسة

ومحله أبو . واحلسن بن أىب احلسن وسعيد بن جبري وأبو قالبة والزهري وقتادة والضحاك بن مزاحم على الوجوب
. متسك أهل القول األول مبقتضى األمر. عبيد ومالك بن أنس وأصحابه والقاضي شريح وغريهم على الندب

ولو كانت واجبة ألطلقها على اخللق } َعلَى الُْمتَِّقنيِ{و} َحقّاً َعلَى الُْمْحِسنَِني{: بقوله تعاىل ومتسك أهل القول الثاين
وإضافة اإلمتاع إليهن بالم التمليك } َمتُِّعوهُنَّ{: والقول األول أوىل؛ ألن عمومات األمر باإلمتاع يف قوله. أمجعني

تأكيد إلجياهبا؛ ألن كل } َعلَى الُْمتَّقِنيِ{: وقوله. يف الوجوب منه يف الندبأظهر } َوِللُْمطَلَّقَاِت َمَتاٌع{: يف قوله 
  }ُهدًى ِللُْمتَّقَِني{: واحد جيب عليه أن يتقي اهللا يف اإلشراك به ومعاصيه، وقد قال تعاىل يف القرآن 

اء؟ فقال ابن عباس وابن عمر من املراد به من النس} وََمتُِّعوُهنَّ{واختلفوا يف الضمري املتصل بقوله  -: السابعة
املتعة واجبة للمطلقة قبل البناء : وجابر بن زيد واحلسن والشافعي وأمحد وعطاء وإسحاق وأصحاب الرأي

املتعة مندوب إليها يف كل مطلقة وإن دخل هبا، إال يف اليت : وقال مالك وأصحابه. والفرض، ومندوبة يف حق غريها
وأمجع أهل العلم . هلا املتعة ولكل مطلقة: وقال أبو ثور. ما فرض هلا وال متعة هلامل يدخل هبا وقد فرض هلا فحسبها 

وقال مجهور . يقضي هلا هبا القاضي: قال الزهري. على أن اليت مل يفرض هلا ومل يدخل هبا ال شيء هلا غري املتعة
  ال يقضي هبا: الناس
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

وقال . هذا اإلمجاع إمنا هو يف احلرة، فأما األمة إذا طلقت قبل الفرض واملسيس فاجلمهور على أن هلا املتعة: قلت
وأما ربط . ا تكون لسيدها وهو ال يستحق ماال يف مقابلة تأذي مملوكته بالطالقال متعة هلا ألهن: األوزاعي والثوري

املتعة بإزاء غم الطالق، ولذلك ليس للمختلعة واملبارئة واملالعنة متعة قبل البناء وال : مذهب مالك فقال ابن شعبان
: وقال أصحاب الرأي. عةللمختلعة مت: وقال الترمذي وعطاء والنخعي. بعده؛ ألهنا هي اليت اختارت الطالق

وال فيما يدخله الفسخ بعد صحة : قال ابن املواز. وال متعة يف نكاح مفسوخ: قال ابن القاسم. للمالعنة متعة
} َوِللُْمطَلَّقَاِت َمتَاٌع بِالَْمْعُروِف{ : وأصل ذلك قوله تعاىل: قال ابن القاسم. العقد؛ مثل ملك أحد الزوجني صاحبه

وروى ابن وهب عن مالك أن املخرية هلا املتعة خبالف األمة تعتق . صا بالطالق دون الفسخفكان هذا احلكم خمت
وأما احلرة ختري أو متلك أو يتزوج عليها أمة فتختار هي نفسها يف . حتت العبد فتختار هي نفسها، فهذه ال متعة هلا
  .ذلك كله فلها املتعة؛ ألن الزوج سبب للفراق

وقد اختلف الناس يف هذا؛ فقال ابن . للمتعة عندنا حد معروف يف قليلها وال كثريها ليس: قال مالك -: الثامنة
: عطاء. أرفع املتعة خادم مث كسوة مث نفقة: وقال ابن عباس. أدىن ما جيزئ يف املتعة ثالثون درمها أو شبهها: عمر

لى صاحب الديوان ثالثة دنانري، ع: وقال ابن حمرييز. ذلك أدناها: أبو حنيفة. أوسطها الدرع واخلمار وامللحفة
ميتع كل بقدره، هذا خبادم وهذا بأثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة؛ وكذلك يقول : وقال احلسن. وعلى العبد املتعة

َعلَى الُْموِسعِ قََدُرُه َوَعلَى {: مالك بن أنس، وهو مقتضى القرآن فإن اهللا سبحانه مل يقدرها وال حددها وإمنا قال
إن : وقد قيل. ومتع شريح خبمسمائة درهم. ومتع احلسن بن علي بعشرين ألفا وزقاق من عسل. } َدرُُهالُْمقِْترِ قَ

لو اعتربنا حال الرجل وحده لزم منه أنه لو تزوج امرأتني : حالة املرأة معتربة أيضا؛ قاله بعض الشافعية، قالوا
ا أن يكونا متساويتني يف املتعة فيجب للدنية ما إحدامها شريفة واألخرى دنية مث طلقهما قبل املسيس ومل يسم هلم

  ويلزم منه أن،} َمَتاعاً بِالَْمْعُروِف{: جيب للشريفة وهذا خالف ما قال اهللا تعاىل

املوسر العظيم اليسار إذا تزوج امرأة دنية أن يكون مثلها؛ ألنه إذا طلقها قبل الدخول والفرض لزمته املتعة على 
كون املتعة على هذا أضعاف مهر مثلها؛ فتكون قد استحقت قبل الدخول أضعاف ما قدر حاله ومهر مثلها؛ فت

متعة اليت : وقال أصحاب الرأي وغريهم. تستحقه بعد الدخول من مهر املثل الذي فيه غاية االبتذال وهو الوطء
بعض مهر املثل؛ تطلق قبل الدخول والفرض نصف مهر مثلها ال غري؛ ألن مهر املثل مستحق بالعقد، واملتعة هي 

َعلَى الُْموِسعِ قََدُرُه َوَعلَى الُْمقِْترِ {: فيجب هلا كما جيب نصف املسمى إذا طلق قبل الدخول، وهذا يرده قوله تعاىل
ال جَُناحَ {نزلت : وقد ذكر الثعليب حديثا قال. وهذا دليل على رفض التحديد؛ واهللا حبقائق األمور عليم} قََدرُُه

اآلية، يف رجل من األنصار تزوج امرأة من بين حنيفة ومل يسم هلا مهرا مث طلقها قبل أن } لَّقُْتمُ النَِّساَءَعلَْيكُْم إِنْ طَ
وروى الدارقطين عن سويد بن غفلة ". متعها ولو بقلنسوتك: "ميسها فنزلت اآلية؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

لتهنك : طالب فلما أصيب علي وبويع احلسن باخلالفة قالت كانت عائشة اخلثعمية عند احلسن بن علي بن أيب: قال
فتلفعت بساجها وقعدت : قال. يقتل علي وتظهرين الشماتة، اذهيب فأنت طالق ثالثا: اخلالفة يا أمري املؤمنني، فقال



  :فقالت. حىت انقضت عدهتا فبعث إليها بعشرة آالف متعة، وبقية ما بقي هلا من صداقها
  مفارقمتاع قليل من حبيب 

أميا رجل طلق امرأته ثالثا : يقول -أو حدثين أيب أنه مسع جدي  -لوال أىن مسعت جدي : فلما بلغه قوهلا بكى وقال
لوال : أخربه الرسول فبكى وقال: ويف رواية. مبهمة أو ثالثا عند األقراء مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه لراجعتها

أميا رجل طلق امرأته ثالثا عند : "ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولأين أبنت الطالق هلا لراجعتها، ولكين مسع
  ".كل طهر تطليقة أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلقها ثالثا مجيعا مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه

واز من جهل املتعة حىت مضت أعوام فليدفع ذلك إليها وإن تزوجت، وإىل ورثتها إن ماتت، رواه ابن امل: التاسعة
ووجه األول . ال شيء عليه إن ماتت ألهنا تسلية للزوجة عن الطالق وقد فات ذلك: وقال أصبغ. عن ابن القاسم

  .أنه حق ثبت عليه وينتقل عنها إىل ورثتها كسائر احلقوق، وهذا يشعر بوجوهبا يف املذهب، واهللا أعلم
دليل على وجوب املتعة وقرأ } الُْمقِْترِ قََدُرُه َمَتاعاً بِالَْمْعُروِفَعلَى الُْموِسعِ قََدُرُه َوَعلَى {: قوله تعاىل -: العاشرة

فالن ينفق، على قدره، أي على : بسكون الواو وكسر السني، وهو الذي اتسعت حاله، يقال} الْمُوسِعِ{اجلمهور 
يف رواية أيب بكر  وقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وعاصم. وقرأ أبو حيوة بفتح الواو وشد السني وفتحها. وسعه

قال . وقرأ ابن عامر ومحزة والكسائي وعاصم يف رواية حفص بفتح الدال فيهما. بسكون الدال يف املوضعني" قدره"
خذ قدر كذا وقدر كذا، : مها مبعىن، لغتان فصيحتان، وكذلك حكى أبو زيد، يقول: أبو احلسن األخفش وغريه

َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ {: وقدرها، وقال تعاىل] ١٧: الرعد[} وِْدَيةٌ بِقََدرِهَافََسالَْت أَ{: ويقرأ يف كتاب اهللا. مبعىن
نصب على املصدر، } َمَتاَعاً{و . ملقل القليل املال } ملُقِْترِ{و. ولو حركت الدال لكان جائزا] ٩١: األنعام[} قَْدرِِه

  .أي مبا عرف يف الشرع من االقتصاد} باملعروف{أي متعوهن متاعا 
حققت عليه القضاء : أي حيق ذلك عليهم حقا، يقال} حَقّاً َعلَى الُْمْحِسنَِني{: قوله تعاىل -: احلادية عشرة

َعلَى {ومعىن . تأكيد للوجوب} َحقّاً{: وأحققت، أي أوجبت، ويف هذا دليل على وجوب املتعة مع األمر هبا، فقوله
لست مبحسن وال متق، والناس مأمورون : ملؤمنني، إذ ليس ألحد أن يقولأي على ا} َعلَى الُْمتَّقَِني{و} الُْمْحِسنَِني

بأن يكونوا مجيعا حمسنني متقني؛ فيحسنون، بأداء فرائض اهللا وجيتنبون معاصيه حىت ال يدخلوا النار؛ فواجب على 
، وذلك أدخل يف أو نصب على املصدر} َمَتاَعاً{ صفة لقوله } َحقّاً{و . اخللق أمجعني أن يكونوا حمسنني متقني

  .التأكيد لألمر؛ واهللا أعلم

نْ َيْعفُونَ أَوْ َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضُتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرضُْتْم إِالَّ أَ{ ٢٣٧: اآلية*٣*
  }فُوا أَقَْرُب ِللتَّقَْوى َوال تَْنَسُوا الْفَْضلَ َبْيَنكُْم إِنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِريَيْعفَُو الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ َوأَنْ َتْع

  :فيه مثان مسائل
إهنا خمرجة املطلقة بعد الفرض من حكم التمتع؛ : اختلف الناس يف هذه اآلية؛ فقالت فرقة منها مالك وغريه: األوىل

ألن تلك " األحزاب"نسخت هذه اآلية اآلية اليت يف : وقال ابن املسيب. } ُعوهُنََّوَمتِّ{: إذ يتناوهلا قوله تعاىل
  .نسخت هذه اآلية اآلية اليت قبلها: وقال قتادة. تضمنت متتيع كل من مل يدخل هبا

كان : وقال ابن القاسم يف املدونة. قول سعيد وقتادة فيه نظر؛ إذ شروط النسخ غري موجودة واجلمع ممكن: قلت
ولغري املدخول هبا باآلية اليت يف ] ٢٤١: البقرة[} َوِللُْمطَلَّقَاِت َمتَاٌع بِالَْمْعُروِف{ : تاع لكل مطلقة بقوله تعاىلامل

فاستثىن اهللا تعاىل املفروض هلا قبل الدخول هبا هبذه اآلية، وأثبت للمفروض هلا نصف ما فرض " األحزاب"سورة 



املتعة لكل مطلقة عموما، وهذه اآلية إمنا بينت أن املفروض هلا تأخذ : ثور وقال فريق من العلماء منهم أبو. فقط
  .نصف ما فرض هلا، ومل يعن باآلية إسقاط متعتها، بل هلا املتعة ونصف املفروض

أي فالواجب نصف ما فرضتم، أي من املهر فالنصف للزوج والنصف للمرأة } فَنِْصُف َما فََرضُْتْم{ : قوله تعاىل
ونصف اإلزار الساق؛ وكل شيء بلغ . نصف املاء القدح أي بلغ نصفه: النصف اجلزء من اثنني؛ فيقالو. بإمجاع

. بنصب الفاء؛ املعىن فادفعوا نصف" فنصف"وقرأت فرقة . بالرفع" فنصف"وقرأ اجلمهور . نصف غريه فقد نصفه
وكذلك روى األصمعي . لغةبضم النون يف مجيع القرآن وهي " فنصف"وقرأ علي بن أيب طالب وزيد بن ثابت 

  نصف ونصف ونصيف،،: قراءة عن أيب عمرو بن العالء يقال

. أي نصفه" لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه: " لغات ثالث يف النصف؛ ويف احلديث
  .والنصيف أيضا القناع

كل عرض أصدقها أو عبد فنماؤمها : فقال مالك إذا أصدقها مث طلقها قبل الدخول ومنا الصداق يف يدها -: الثالثة
فإن أصدقها عينا ذهبا أو ورقا فاشترت به . هلما مجيعا ونقصانه بينهما، وتواه عليهما مجيعا ليس على املرأة منه شيء

 عبدا أو دارا أو اشترت به منه أو من غريه طيبا أو شوارا أو غري ذلك مما هلا التصرف فيه جلهازها وصالح شأهنا يف
وإن طلقها قبل الدخول مل يكن هلا إال نصفه، . بقائها معه فذلك كله مبنزلة ما لو أصدقها إياه، ومناؤه ونقصانه بينهما

وليس عليها أن تغرم له نصف ما قبضته منه، وإن اشترت به أو منه شيئا ختتص به فعليها أن تغرم له نصف صداقها 
ا أو دارا باأللف الذي أصدقها مث طلقها قبل الدخول رجع الذي قبضت منه، وكذلك لو اشترت من غريه عبد

  .عليها بنصف األلف
ال خالف أن من دخل بزوجته مث مات عنها وقد مسى هلا أن هلا ذلك املسمى كامال واملرياث، وعليها  -: الرابعة
  .العدة

ليه مجيع املهر، وعليها العدة؛ خلرب ع: واختلفوا يف الرجل خيلو باملرأة ومل جيامعها حىت فارقها؛ فقال الكوفيون ومالك
قضى اخللفاء الراشدون فيمن أغلق بابا أو أرخى سترا أن هلا املرياث وعليها العدة؛ وروي مرفوعا : ابن مسعود قال

. والشافعي ال يوجب مهرا كامال، وال عدة إذا مل يكن دخول؛ لظاهر القرآن". النساء"خرجه الدارقطين وسيأيت يف 
أمسع اهللا سبحانه وتعاىل ذكر يف كتابه بابا وال سترا، إذا زعم أنه مل ميسها فلها نصف الصداق؛ وهو مل : قال شريح

َوقَْد أَفَْضى { : إن شاء اهللا تعاىل عند قوله تعاىل" النساء"مذهب ابن عباس وسيأيت ما لعلمائنا يف هذا يف سورة 
  ].٢١: النساء[} َبْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ

استثناء منقطع؛ } إِالَّ أَنْ َيْعفُونَ{. اآلية} إِالَّ أَنْ َيْعفُونَ أَْو َيْعفَُو الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ{: تعاىل  قوله -: اخلامسة
واملعىن إال أن . معناه يتركن ويصفحن، ووزنه يفعلن" يعفون"و. ألن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن

  يتركن النصف الذي،

؛ ألن مجع املؤنث يف املضارع على حالة واحدة يف الرفع والنصب "أن"زوج، ومل تسقط النون مع وجب هلن عند ال
والعافيات يف . واجلزم، فهي ضمري وليست بعالمة إعراب فلذلك مل تسقط؛ وألنه لو سقطت النون الشتبه باملذكر

طه بعد وجوبه؛ إذ جعله خالص حقهن، هذه اآلية كل امرأة متلك أمر نفسها، فأذن اهللا سبحانه وتعاىل هلن يف إسقا
وقال ابن . فيتصرفن فيه باإلمضاء واإلسقاط كيف شئن، إذا ملكن أمر أنفسهن وكن بالغات عاقالت راشدات

وجيوز عفو البكر اليت ال ويل هلا؛ وحكاه سحنون يف املدونة عن غري ابن القاسم : عباس ومجاعة من الفقهاء والتابعني



وأما اليت يف حجر أب أو وصي فال جيوز وضعها . م أن وضعها نصف الصداق ال جيوزبعد أن ذكر البن القاس
  .لنصف صداقها قوال واحدا، وال خالف فيه فيما أعلم

" أو يعفو"وقرأ احلسن . معطوف على األول مبين، وهذا معرب} أَْو َيْعفَُو الَِّذي بَِيِدِه{: قوله تعاىل -: السادسة
أَْو َيْعفَُو الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ {: واختلف الناس يف املراد بقوله تعاىل. الفتحة يف الواوساكنة الواو، كأنه استثقل 

فروى الدارقطين عن جبري بن مطعم أنه تزوج امرأة من بين نصر فطلقها قبل أن يدخل هبا، فأرسل إليها } النِّكَاحِ
وأنا } إِالَّ أَنْ َيْعفُونَ أَوْ َيْعفَُو الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ{: أنا أحق بالعفو منها، قال اهللا تعاىل: بالصداق كامال وقال

يعين نفسه يف كل حال قبل الطالق وبعده، } أَْو َيْعفَُو الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ{: وتأول قوله تعاىل. أحق بالعفو منها
قال . أي مأواه] ٤١: النازعات[} إِنَّ الَْجنَّةَ ِهَي الَْمأَْوىفَ{: أي عقدة نكاحه؛ فلما أدخل الالم حذف اهلاء كقوله

  :النابغة
  من اجلود واألحالم غري عوازب... هلم شيمة مل يعطها اهللا غريهم 

وروى الدارقطين مرفوعا من حديث قتيبة بن سعيد . أي عقدة نكاحه} ُعقَْدةَ النِّكَاحِ{: وكذلك قوله. أي أحالمهم
ويل عقدة النكاح : "ن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحدثنا ابن هليعة ع

وكذلك قال نافع بن جبري وحممد بن : قال. وأسند هذا عن علي وابن عباس وسعيد بن املسيب وشريح". الزوج
  كعب وطاوس وجماهد،

و حنيفة، وهو الصحيح من قول الشافعي، كلهم ال والشعيب وسعيد بن جبري، زاد غريه وجماهد والثوري؛ واختاره أب
يرى سبيال للويل على شيء من صداقها؛ لإلمجاع على أن الويل لو أبرأ الزوج من املهر قبل الطالق مل جيز فكذلك 

وأمجعوا على أن من األولياء من ال جيوز . وأمجعوا على أن الويل ال ميلك أن يهب شيئا من ماهلا، واملهر ماهلا. بعده
ومنهم من قال هو الويل أسنده الدارقطين أيضا عن . عفوهم وهم بنو العم وبنو اإلخوة، فكذلك األب، واهللا أعلم

وهو قول إبراهيم وعلقمة واحلسن، زاد غريه وعكرمة وطاوس وعطاء وأيب الزناد وزيد بن أسلم : ابن عباس قال
فيجوز لألب . تادة ومالك والشافعي يف القدميوربيعة وحممد بن كعب وابن شهاب واألسود بن يزيد والشعيب وق

وال ترجع بشيء منه : قال عيسى بن دينار. العفو عن نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت، بلغت احمليض أم مل تبلغه
ْبلِ أَنْ َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَ{: على أبيها، والدليل على أن املراد الويل أن اهللا سبحانه وتعاىل قال يف أول اآلية

إِالَّ أَنْ {: فذكر األزواج وخاطبهم هبذا اخلطاب، مث قال} َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرضُْتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرْضُتْم
لو مل يكن لغريه  فهو ثالث فال يرد إىل الزوج املتقدم إال} أَوْ َيْعفَُو الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ{فذكر النسوان، } َيْعفُونَ

إِالَّ أَنْ {: وأيضا فإن اهللا تعاىل قال. قال معناه مكي وذكره ابن العريب. وجود، وقد وجد وهو الويل فهو املراد
إِالَّ أَنْ {: ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو، فإن الصغرية واحملجور عليها ال عفو هلما، فبني اهللا القسمني فقال} َيْعفُونَ
وكذلك روى . وهو الويل؛ ألن األمر فيه إليه} أَْو َيْعفُوَ الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ{إن كن لذلك أهال، أي } َيْعفُونَ

وإمنا جيوز عفو . ابن وهب وأشهب وابن عبداحلكم وابن القاسم عن مالك أنه األب يف ابنته البكر والسيد يف أمته
ال نسلم أنه الويل بل هو الزوج، وهذا : فإن قيل. إذا كان سفيها الويل إذا كان من أهل السداد، وال جيوز عفوه

أنا ال نسلم أن الزوج أملك للعقد من األب  -فاجلواب . االسم أوىل به؛ ألنه أملك للعقد من الويل على ما تقدم
زوج أن يعقد يف ابنته البكر، بل أب البكر ميلكه خاصة دون الزوج؛ ألن املعقود عليه هو بضع البكر، وال ميلك ال

  جيوز عفو الذي،: وقد أجاز شريح عفو األخ عن نصف املهر؛ وكذلك قال عكرمة. على ذلك بل األب ميلكه



بإسكان الواو " أو يعفو"وقرأ أبو هنيك والشعيب . عقد عقدة النكاح بينهما، كان عما أو أبا أو أخا، وإن كرهت
  :على التشبيه باأللف؛ ومثله قول الشاعر

  أىب اهللا أن أمسو بأم وال أب... امر عن وراثة فما سودتين ع
ابتداء وخرب، أو األصل تعفووا أسكنت الواو األوىل لثقل } َوأَنْ َتْعفُوا أَقَْرُب ِللتَّقَْوى{: قوله تعاىل -: السابعة

ىن حركتها مث حذفت اللتقاء الساكنني، وهو خطاب للرجال والنساء يف قول ابن عباس فغلب الذكور، والالم مبع
بالياء، " وأن يعفوا"وقرأ أبو هنيك والشعيب . بالتاء باثنتني من فوق" تعفو"وقرأ اجلمهور . إىل، أي أقرب إىل التقوى

  .وذلك راجع إىل الذي بيده عقدة النكاح
حيىي بن بضم الواو؛ وكسرها } َوال َتْنسَُوا الْفَْضلَ{وقرأ اجلمهور . بالتاء فيكون للنساء" وأن تعفون"ومل يقرأ : قلت 
وهي قراءة متمكنة املعىن؛ ألنه موضع تناس " وال تناسوا الفضل"وقرأ علي وجماهد وأبو حيوة وابن أيب عبلة . يعمر

  .الفضل إمتام الرجل الصداق كله، أو ترك املرأة النصف الذي هلا: قال جماهد. ال نسيان إال على التشبيه
خرب يف ضمنه الوعد للمحسن واحلرمان لغري احملسن، أي ال خيفى } ْعَملُونَ َبصٌِريإِنَّ اللََّه بَِما َت{: قوله تعاىل -: الثامنة

  .عليه عفوكم واستقضاؤكم
  }َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت وَالصَّالةِ الُْوْسطَى َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَني{  ٢٣٨: اآلية

  :فيه مثان مسائل
األمة، واآلية أمر باحملافظة على إقامة الصلوات يف أوقاهتا جبميع خطاب جلمع } َحاِفظُوا{: قوله تعاىل -: األوىل 
  ،.واحملافظة هي املداومة على الشيء واملواظبة عليه. شروطها

: البقرة[} وَكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً{ : ووسط الشيء خريه وأعدله؛ ومنه قوله تعاىل. والوسطى تأنيث األوسط
  :أعرايب ميدح النيب صلى اهللا عليه وسلموقال . وقد تقدم] ١٤٣

  وأكرم الناس أما برة وأبا... يا أوسط الناس طرا يف مفاخرهم 
وأفرد الصالة الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل يف عموم الصلوات . ووسط فالن القوم يسطهم أي صار يف وسطهم

ِفيهَِما فَاِكَهةٌ {: ، وقوله]٧: األحزاب[} ثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوحٍَوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِيَِّني ِمي{: تشريفا هلا؛ كقوله تعاىل
بالنصب على اإلغراء، أي وألزموا " والصالة الوسطى"وقرأ أبو جعفر الواسطي ]. ٦٨: الرمحن[} َوَنْخلٌ َوُرمَّانٌ

الطاء هلا؛ ألهنما من حيز  بالصاد جملاورة" الوصطى"وقرأ قالون عن نافع . وكذلك قرأ احللواين: الصالة الوسطى
  .واحد، ومها لغتان كالصراط وحنوه

  :واختلف الناس يف تعيني الصالة الوسطى على عشرة أقوال -: الثانية 
أهنا الظهر؛ ألهنا وسط النهار على الصحيح من القولني أن النهار أوله من طلوع الفجر كما تقدم، وإمنا : األول

وممن قال أهنا الوسطى زيد بن ثابت وأبو سعيد اخلدري وعبداهللا بن . ت يف اإلسالمبدأنا بالظهر ألهنا أول صالة صلي
حافظوا على الصلوات "ومما يدل على أهنا وسطى ما قالته عائشة وحفصة حني أملتا . عمر وعائشة رضي اهللا عنهم

جتيء يف اهلاجرة وهم قد وروي أهنا كانت أشق على املسلمني؛ ألهنا كانت . بالواو" والصالة الوسطى وصالة العصر
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي الظهر : وروى أبو داود عن زيد قال. نفهتهم أعماهلم يف أمواهلم

َحاِفظُوا َعلَى {: باهلاجرة ومل تكن تصلى صالة أشد على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها، فنزلت
وروى مالك يف موطئه وأبو داود الطيالسي . إن قبلها صالتني وبعدها صالتني: وقال }الصَّلََواِت وَالصَّالِة الُْوْسطَى



وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه : الصالة الوسطى صالة الظهر؛ زاد الطيالسي: يف مسنده عن زيد بن ثابت قال
  .وسلم يصليها باهلجري

وأجود من هذا االحتجاج أن يكون إمنا : ل النحاسقا. إهنا العصر؛ ألن قبلها صاليت هنار وبعدها صاليت ليل: الثاين
وممن قال أهنا وسطى علي بن أيب . قيل هلا وسطى ألهنا بني صالتني إحدامها أول ما فرض واألخرى الثانية مما فرض

طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد اخلدري، وهو اختيار أيب حنيفة وأصحابه، وقاله الشافعي وأكثر 
وعلى هذا : األثر، وإليه ذهب عبدامللك بن حبيب واختاره ابن العريب يف قبسه وابن عطية يف تفسريه وقالأهل 

القول اجلمهور من الناس وبه أقول واحتجوا باألحاديث الواردة يف هذا الباب خرجها مسلم وغريه، وأنصها 
خرجه الترمذي " لوسطى صالة العصرالصالة ا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حديث ابن مسعود قال

  .وقد أتينا زيادة على هذا يف القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس. حديث حسن صحيح: وقال
واحلجة هلم أهنا متوسطة يف عدد الركعات ليست بأقلها وال . إهنا املغرب؛ قاله قبيصة بن أيب ذؤيب يف مجاعة: الثالث

 صلى اهللا عليه وسلم مل يؤخرها عن وقتها ومل يعجلها، وبعدها صالتا أكثرها وال تقصر يف السفر، وإن رسول اهللا
إن أفضل : "وروي من حديث عائشة رضي اهللا عتها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. جهر وقبلها صالتا سر

لنهار فمن الصلوات عند اهللا صالة املغرب مل حيطها عن مسافر وال مقيم فتح اهللا هبا صالة الليل وختم هبا صالة ا
صلى املغرب وصلى بعدها ركعتني بىن اهللا له قصرا يف اجلنة ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر اهللا له ذنوب 

  ".أربعني سنة -أو قال  -عشرين سنة 
صالة العشاء اآلخرة؛ ألهنا بني صالتني ال تقصران، وجتيء يف وقت نوم ويستحب تأخريها وذلك شاق فوقع : الرابع

  .افظة عليهاالتأكيد يف احمل
إهنا الصبح؛ ألن قبلها صاليت ليل جيهر فيهما وبعدها صاليت هنار يسر فيهما؛ وألن وقتها يدخل والناس : اخلامس

وممن قال أهنا وسطى علي بن أيب . نيام، والقيام إليها شاق يف زمن الربد لشدة الربد ويف زمن الصيف لقصر الليل
  طالب وعبداهللا بن عباس، أخرجه،

أ بالغا، وأخرجه الترمذي عن ابن عمر وابن عباس تعليقا، وروي عن جابر بن عبداهللا، وهو قول مالك املوط
والصحيح عن علي أهنا العصر، وروي عنه ذلك من وجه . وأصحابه وإليه ميل الشافعي فيما ذكر عنه القشريي

يعين فيها، وال صالة مكتوبة فيها } قَانِتَِني َوقُوُموا ِللَِّه{ : معروف صحيح وقد استدل من قال أهنا الصبح بقوله تعاىل
صلى بنا ابن عباس صالة الغداة بالبصرة فقنت فيها قبل الركوع ورفع يديه فلما : قال أبو رجاء. قنوت إال الصبح

م قنت النيب صلى اهللا عليه وسل: وقال أنس. هذه الصالة الوسطى اليت أمرنا اهللا تعاىل أن نقوم فيها قانتني: فرغ قال
لَْيَس لََك ِمَن {: عند قوله تعاىل" آل عمران"وسيأيت حكم القنوت وما للعلماء فيه يف " يف صالة الصبح بعد الركوع

  .} اَألْمرِ َشْيٌء
صالة اجلمعة؛ ألهنا خصت باجلمع هلا واخلطبة فيها وجعلت عيدا ذكره ابن حبيب ومكي وروى مسلم : السادس

لقد مهمت أن آمر رجال يصلي بالناس مث : "ه وسلم قال لقوم يتخلفون عن اجلمعةعن عبداهللا أن النيب صلى اهللا علي
  ".أحرق على رجال يتخلفون عن اجلمعة بيوهتم

: " قاله الشيخ أبو بكر األهبري؛ واحتج بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. إهنا الصبح والعصر معا: السابع
كنا : وروى جرير بن عبداهللا قال. احلديث، رواه أبو هريرة..." ار يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنه



أما أنكم سترون ربكم كما ترون : "جلوسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ نظر إىل القمر ليلة البدر فقال
يعين ..." ا هذا القمر ال تضامون يف رؤيته فإن استطعتم أال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروهب

وروى عمارة بن ]. ٣٩: ق[} َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها{مث قرأ جرير : العصر والفجر
لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا : "رؤيبة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

"،  

كله ثابت يف " من صلى الربدين دخل اجلنة: "وعنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. يعين الفجر والعصر
  .ومسيتا الربدين ألهنما يفعالن يف وقيت الربد. صحيح مسلم وغريه

امسعوا وبلغوا من خلفكم : "قال أبو الدرداء رضي اهللا عنه يف مرضه الذي مات فيه. إهنا العتمة والصبح: الثامن
العشاء والصبح، ولو تعلمون ما فيهما ألتيتمومها ولو حبوا على  -يعين يف مجاعة  -هاتني الصالتني حافظوا على 

ولو يعلمون ما : "وروى األئمة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. قاله عمر وعثمان" مرافقكم وركبكم
وجعل ملصلي الصبح يف مجاعة قيام " املنافقني إهنما أشد الصالة على -وقال  -يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا 

قال : ليلة والعتمة نصف ليلة؛ ذكره مالك موقوفا على عثمان ورفعه مسلم، وخرجه أبو داود والترمذي عنه قال
من شهد العشاء يف مجاعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر يف : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وهذا خالف ما رواه مالك ومسلم" قيام ليلةمجاعة كان له ك
يعم الفرض } َحاِفظُوا َعلَى الصَّلَوَاِت { : أهنا الصلوات اخلمس جبملتها؛ قاله معاذ بن جبل؛ ألن قوله تعاىل: التاسع

  .والنفل، مث خص الفرض بالذكر
اهللا تعاىل يف الصلوات كما خبأ ليلة إهنا غري معينة؛ قاله نافع عن ابن عمر، وقاله الربيع بن خيثم فخبأها : العاشر

القدر يف رمضان، وكما خبأ ساعة يوم اجلمعة وساعات الليل املستجاب فيها الدعاء ليقوموا بالليل يف الظلمات 
ومما يدل على صحة أهنا مبهمة غري معينة ما رواه مسلم يف صحيحه يف آخر الباب عن الرباء . ملناجاة عامل اخلفيات

فقرأناها ما شاء اهللا، مث نسخها اهللا " حافظوا على الصلوات وصالة العصر: "لت هذه اآليةنز: بن عازب قال
قد أخربتك كيف : هي إذا صالة العصر؟ قال الرباء: فقال رجل" حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى: "فنزلت

يينها وأهبمت فارتفع التعيني، فلزم من هذا أهنا بعد أن عينت نسخ تع. نزلت وكيف نسخها اهللا تعاىل، واهللا أعلم
  وهذا اختيار مسلم ألنه أتى به يف آخر الباب. واهللا أعلم

  }ُمونَفَإِنْ ِخفُْتْم فَرِجَاالً أَْو ُركَْباناً فَإِذَا أَِمنُْتْم فَاذْكُرُوا اللََّه كََما َعلََّمكُْم َما لَْم َتكُوُنوا َتْعلَ{ ٢٣٩: اآلية*٣*
  :فيه تسع مسائل

معطوف } أَْو ُركَْباناً{. أي فصلوا رجاال} فَرِجَاالً{. من اخلوف الذي هو الفزع} فَإِنْ ِخفُْتْم{: قوله تعاىل -: األوىل 
رجل اإلنسان يرجل رجال إذا عدم املركوب ومشى على قدميه، فهو : والرجال مجع راجل أو رجل من قوهلم. عليه

حكاه  -مشى فالن إىل بيت اهللا حافيا رجال؛ : ولونوهي لغة أهل احلجاز؛ يق" بضم اجليم" -رجل وراجل ورجل 
ورجالن ورجيل ورجل، وجيمع على رجال ورجلي ورجال ورجالة ورجاىل ورجالن ورجلة  -الطربي وغريه 

  .والرجل الذي هو اسم اجلنس جيمع أيضا على رجال. وأرجلة وأراجل وأراجيل" بفتح اجليم"ورجله 
يام له يف الصالة حبال قنوت وهو الوقار والسكينة وهدوء اجلوارح وهذا على احلالة ملا أمر اهللا تعاىل بالق -: الثانية

الغالبة من األمن والطمأنينة ذكر حالة اخلوف الطارئة أحيانا، وبني أن هذه العبادة ال تسقط عن العبد يف حال، 



اء وإشارة بالرأس حيثما توجه؛ ورخص لعبيده يف الصالة رجاال على األقدام وركبانا على اخليل واإلبل وحنوها، إمي
هذا قول العلماء، وهذه هي صالة الفذ الذي قد ضايقه اخلوف على نفسه يف حال املسايفة أو من سبع يطلبه أو من 

  .عدو يتبعه أو سيل حيمله، وباجلملة فكل أمر خياف منه على روحه فهو مبيح ما تضمنته هذه اآلية
ع العلماء أن يكون اإلنسان حيثما توجه من السُّموت ويتقلب ويتصرف هذه الرخصة يف ضمنها إمجا -: الثالثة

  .حبسب نظره يف جناة نفسه
هو إطالل العدو عليهم : واختلف يف اخلوف الذي جتوز فيه الصالة رجاال وركبانا؛ فقال الشافعي -: الرابعة

  فيتراءون معا واملسلمون يف غري حصن حىت يناهلم السالح من الرمي

وإن أهل . "وقاله أبو سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. كل قنوت يف القرآن فإمنا يعين به الطاعة: كوقال الضحا
معىن قانتني خاشعني، والقنوت : وقال جماهد. كل دين فهم اليوم يقومون عاصني، فقيل هلذه األمة فقوموا هللا طائعني 

أَمَّْن {القنوت طول القيام؛ وقاله ابن عمر وقرأ : وقال الربيع. طول الركوع واخلشوع وغض البصر وخفض اجلناح
خرجه مسلم " أفضل الصالة طول القنوت . " وقال عليه السالم]. ٩: الزمر[} ُهَو قَانٌِت آَناَء اللَّْيلِ سَاجِداً َوقَاِئماً

  :وقال الشاعر. وغريه
  وعلى عمدن من الناس اعتزل... قانتا هللا يدعو ربه 

قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهرا يدعو : " ويف احلديث. داعني} قَانِتَِني{عباس  وروي عن ابن. وقد تقدم
ساكتني؛ دليله أن } قَانِتَِني{: وقال السدي. معناه طول قيامه: معناه دعا، وقال قوم: قال قوم" على رعل وذكوان 

م؛ وهذا هو الصحيح ملا رواه مسلم اآلية نزلت يف املنع من الكالم يف الصالة وكان ذلك مباحا يف صدر اإلسال
كنا نسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف الصالة فريد علينا، فلما : وغريه عن عبداهللا بن مسعود قال

يا رسول اهللا، كنا نسلم عليك يف الصالة فترد علينا؟ : رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا
كنا نتكلم يف الصالة يكلم الرجل صاحبه وهو إىل جنبه يف : وروى زيد بن أرقم قال". الة شغالإن يف الص: "فقال

إن أصل القنوت يف اللغة : وقيل. فأمرنا بالسكوت وهنينا عن الكالم } قُوُموا ِللَِّه قَانِتَِني{َ: الصالة حىت نزلت 
ى الشيء جاز أن يسمى مدمي الطاعة قانتا، ومن حيث كان أصل القنوت يف اللغة الدوام عل. الدوام على الشيء

  .وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء يف الصالة، أو أطال اخلشوع والسكوت، كل هؤالء فاعلون للقنوت
أمجع املسلمون طرا أن الكالم عامدا يف الصالة إذا كان املصلي يعلم أنه يف صالة، ومل : قال أبو عمر -: السادسة

  ح صالته أنه يفسد الصالة، إال ما روي عنيكن ذلك يف إصال

وهو قول ضعيف . من تكلم إلحياء نفس أو مثل ذلك من األمور اجلسام مل تفسد صالته بذلك: األوزاعي أنه قال
{ : كنا نتكلم يف الصالة حىت نزلت: "وقال زيد بن أرقم} َوقُوُموا ِللَِّه قَانِتَِني{ : يف النظر؛ لقول اهللا عز وجل

إن اهللا أحدث من : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وقال ابن مسعود. احلديث." } ا ِللَِّه قَانِِتَنيَوقُوُمو
وليس احلادث اجلسيم الذي جيب له قطع الصالة ومن أجله مينع من االستئناف، فمن ". أمره أال تكلموا يف الصالة

هذا هو . أو ما كان بسبيل ذلك استأنف صالته ومل ينبقطع صالته ملا يراه من الفضل يف إحياء نفس أو مال 
  .الصحيح يف املسألة إن شاء اهللا تعاىل

واختلفوا يف الكالم ساهيا فيها؛ فذهب مالك والشافعي وأصحاهبما إىل أن الكالم فيها ساهيا ال يفسدها، غري أن 
وروى . ا؛ وهو قول ربيعة وابن القاسمال يفسد الصالة تعمد الكالم فيها إذا كان يف شأهنا وإصالحه: مالكا قال



لو أن قوما صلى هبم اإلمام ركعتني وسلم ساهيا فسبحوا به فلم يفقه، فقال : سحنون عن ابن القاسم عن مالك قال
أحق ما يقول هذا؟ : إنك مل تتم فأمت صالتك؛ فالتفت إىل القوم فقال: له رجل من خلفه ممن هو معه يف الصالة

صلي هبم اإلمام ما بقي من صالهتم ويصلون معه بقية صالهتم من تكلم منهم ومن مل يتكلم وال ي: نعم، قال: فقالوا
هذا قول ابن القاسم يف كتابه . شيء عليهم ويفعلون يف ذلك ما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم ذي اليدين
إسحاق واحتج له يف كتاب رده  املدونة وروايته عن مالك، وهو املشهور من مذهب مالك وإياه تقلد إمساعيل بن

أصحاب مالك كلهم على خالف قول مالك يف مسألة ذي : وذكر احلارث بن مسكني قال. على حممد بن احلسن
إمنا كان هذا يف صدر اإلسالم، : اليدين إال ابن القاسم وحده فإنه يقول فيها بقول مالك، وغريهم يأبونه ويقولون

أيب حنيفة وأصحابه والثوري : من تكلم فيها أعادها؛ وهذا هو قول العراقينيفأما اآلن فقد عرف الناس صالهتم ف
فإهنم ذهبوا إىل أن الكالم يف الصالة يفسدها على أي حال كان سهوا أو عمدا لصالة كان أو لغري ذلك؛ وهو قوله 

  إبراهيم النخعي

ث أىب هريرة هذا يف قصة ذي وزعم أصحاب أيب حنيفة أن حدي. وعطاء واحلسن ومحاد بن أيب سليمان وقتادة
وإن كان أبو هريرة متأخر اإلسالم فإنه أرسل حديث ذي : اليدين منسوخ حبديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، قالوا

وذكر علي بن زياد قال . وكان كثري اإلرسال: قالوا" من أدركه الفجر جنبا فال صوم له" اليدين كما أرسل حديث 
وقال لنا : قال. يستحب إذا تكلم الرجل يف الصالة أن يعود هلا وال يبين: ا يقولمسعت مالك: حدثنا أبو قرة قال

مالك إمنا تكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتكلم أصحابه معه يومئذ؛ ألهنم ظنوا أن الصالة قصرت وال جيوز 
ألربع، فقال له وقد روى سحنون عن ابن القاسم يف رجل صلى وحده ففرغ عند نفسه من ا. ذلك ألحد اليوم
تفسد صالته ومل : نعم، قال: أحق ما يقول هذا؟ قال: إنك مل تصل إال ثالثا؛ فالتفت إىل آخر فقال: رجل إىل جبنه

فكانوا يفرقون يف هذه املسألة بني اإلمام مع اجلماعة : قال أبو عمر. يكن ينبغي له أن يكلمه وال أن يلتفت إليه
لإلمام ومن معه ما ال جييزونه للمنفرد؛ وكان غري هؤالء حيملون . ن الصالةواملنفرد فيجيزون من الكالم يف شأ

جواب ابن القاسم يف املنفرد يف هذه املسألة ويف اإلمام ومن معه على اختالف من قوله يف استعمال حديث ذي 
يتم الصالة وأنه من تعمد الكالم وهو يعلم أنه مل : وقال الشافعي وأصحابه. اليدين كما اختلف قول مالك يف ذلك

. فيها أفسد صالته، فإن تكلم ساهيا أو تكلم وهو يظن أنه ليس يف الصالة ألنه قد أكملها عند نفسه فإنه يبين
ما تكلم به اإلنسان يف صالته إلصالحها مل تفسد عليه : واختلف قول أمحد يف هذه املسألة فذكر األثرم عنه أنه قال

وذكر اخلرقي عنه أن مذهبه فيمن تكلم عامدا . ذا هو قول مالك املشهورصالته، فإن تكلم لغري ذلك فسدت؛ وه
واستثىن سحنون من . أو ساهيا بطلت صالته، إال اإلمام خاصة فإنه إذا تكلم ملصلحة صالته مل تبطل صالته

بطلت أصحاب مالك أن من سلم من اثنتني يف الرباعية فوقع الكالم هناك مل تبطل الصالة، وإن وقع يف غري ذلك 
  والصحيح ما ذهب إليه مالك يف املشهور متسكا باحلديث ومحال له على األصل الكلي من تعدي األحكام،. الصالة

فقد جرى الكالم يف الصالة : فإن قال قائل. وعموم الشريعة، ودفعا ملا يتوهم من اخلصوصية إذ ال دليل عليها
فلم مل " التسبيح للرجال والتصفيق للنساء: "ل هلموالسهو أيضا وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا

لعل يف ذلك الوقت مل يكن أمرهم بذلك، ولئن كان كما ذكرت فلم يسبحوا؛ ألهنم تومهوا أن : يسبحوا؟ فيقال
أقصرت الصالة؟ فلما يكن بد من : وخرج سرعان الناس فقالوا: الصالة قصرت؛ وقد جاء ذلك يف احلديث قال

  .اهللا أعلمو. الكالم ألجل ذلك



حيتمل أن يكون مراده أنه صلى " صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"قول أيب هريرة : وقد قال بعض املخالفني
إنا : " قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: باملسلمني وهو ليس منهم؛ كما روي عن النزال بن سربة أنه قال

وإمنا عىن به أنه قال لقومه وهذا بعيد؛ " وم بنو عبداهللا وحنن بنو عبداهللاوإياكم كنا ندعى بين عبد مناف وأنتم الي
فإنه ال جيوز أن يقول صلى بنا وهو إذ ذاك كافر ليس من أهل الصالة ويكون ذلك كذبا، وحديث النزال هو كان 

نسخ واإلرسال فقد وأما ما ادعته احلنفية من ال. من مجلة القوم ومسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مسع
] التمهيد[أجاب عن قوهلم علماؤنا وغريهم وأبطلوه، وخاصة احلافظ أبا عمر بن عبدالرب يف كتابه املسمى بـ 

وذكر أن أبا هريرة أسلم عام خيرب، وقدم املدينة يف ذلك العام، وصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعة أعوام، 
وحضور أيب : قال. كن قبل بدر كما زعموا، وأن ذا اليدين قتل يف بدروشهد قصة ذي اليدين وحضرها، وأهنا مل ت

هريرة يوم ذي اليدين حمفوظ من رواية احلفاظ الثقات، وليس تقصري من قصر عن ذلك حبجة على من علم ذلك 
  .وحفظه وذكر

لى أن القيام يف صالة القيام، وهو أحد أقسامه فيما ذكر أبو بكر بن األنباري، وأمجعت األمة ع: القنوت -: الثامنة
إمنا جعل اإلمام : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه، منفردا كان أو إماما

  احلديث،،" ليؤمت به فإذا صلى قائما فصلوا قياما

حيح يصلي قاعدا خلف إمام واختلفوا يف املأموم الص. } َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَني{: أخرجه األئمة، وهو بيان لقوله تعاىل
: " مريض ال يستطيع القيام؛ فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم بل مجهورهم؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف اإلمام

وقد . وهذا هو الصحيح يف املسألة على ما نبينه آنفا إن شاء اهللا تعاىل" وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعون
القائم خلف اإلمام املريض ألن كال يؤدي فرضه على قدر طاقته تأسيا برسول اهللا أجاز طائفة من العلماء صالة 

صلى اهللا عليه وسلم إذ صلى يف مرضه الذي تويف فيه قاعدا وأبو بكر إىل جنبه قائما يصلي بصالته والناس قيام 
لوم أن ذلك كان منه بعد خلفه، ومل يشر إىل أيب بكر وال إليهم باجللوس، وأكمل صالته هبم جالسا وهم قيام؛ ومع

وممن ذهب إىل هذا املذهب واحتج هبذه : قال أبو عمر. سقوطه عن فرسه؛ فعلم أن اآلخر من فعله ناسخ لألول
وأحب إيل أن يقوم إىل جنبه ممن يعلم : قال. احلجة الشافعي وداود بن علي، وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك

وقال هبذا مجاعة من أهل املدينة وغريهم وهو الصحيح إن شاء اهللا . ن مالكالناس بصالته، وهذه الرواية غريبة ع
واملشهور عن مالك أنه ال يؤم القيام أحد جالسا، . تعاىل؛ ألهنا آخر صالة صالها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

". حد بعدي قاعدا ال يؤمن أ: "فإن أمهم قاعدا بطلت صالته وصالهتم، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ومن صلى قاعدا من غري علة أعاد : قال. فإن كان اإلمام عليال متت صالة اإلمام وفسدت صالة من خلفه: قال

. الصالة؛ هذه رواية أيب مصعب يف خمتصره عن مالك، وعليها فيجب على من صلى قاعدا اإلعادة يف الوقت وبعده
. خاصة، وقول حممد بن احلسن يف هذا مثل قول مالك املشهور وقد روي عن مالك يف هذا أهنم يعيدون يف الوقت

قال رسول : واحتج لقوله ومذهبه باحلديث الذي ذكره أبو مصعب، أخرجه الدارقطين عن جابر عن الشعيب قال
مل يروه غري جابر اجلعفي عن الشعيب وهو : قال الدارقطين". ال يؤمن أحد بعدي جالسا: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

جابر اجلعفي ال حيتج بشيء يرويه مسندا فكيف مبا يرويه : قال أبو عمر. روك احلديث، مرسل ال تقوم به حجةمت
  إذا صلى اإلمام املريض جالسا بقوم أصحاء ومرضى: مرسال؟ قال حممد بن احلسن



القيام  جلوسا فصالته وصالة من خلفه ممن ال يستطيع القيام صحيحة جائزة، وصالة من صلى خلفه ممن حكمه
لو صلى وهو يومئ بقوم وهم يركعون : وقالوا. صالته وصالهتم جائزة: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف. باطلة

جتزئهم صالهتم؛ ألهنم صلوا على : وكان زفر يقول. ويسجدون مل جتزهم يف قوهلم مجيعا وأجزأت اإلمام صالته
  .فرضهم وصلى إمامهم على فرضه، كما قال الشافعي

ذكره أبو عمر وغريه من العلماء قبله وبعده من أهنا آخر صالة صالها رسول اهللا صلى اهللا عليه  أما ما: قلت
وسلم، فقد رأيت لغريهم خالل ذلك ممن مجع طرق األحاديث يف هذا الباب، وتكلم عليها وذكر اختالف الفقهاء 

وصحة قول من قال أن صالة . يف ذلك، وحنن نذكر ما ذكره ملخصا حىت يتبني لك الصواب إن شاء اهللا تعاىل
املأموم الصحيح قاعدا خلف اإلمام املريض جائزة، فذكر أبو حامت حممد بن حبان البسيت يف املسند الصحيح له عن 

" ألستم تعلمون أين رسول اهللا إليكم: "ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف نفر من أصحابه فقال
: ؟ قالوا"ألستم تعلمون أنه من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن طاعة اهللا طاعيت: "اهللا، قال بلى، نشهد أنك رسول: قالوا

فإن من طاعة اهللا أن تطيعوين ومن طاعيت أن : "قال. بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع اهللا ومن طاعة اهللا طاعتك
قال . هباء وهو ثقة؛ قاله حيىي بن معنييف طريقه عقبة بن أيب الص". تطيعوا أمراءكم فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا

يف هذا اخلرب بيان واضح أن صالة املأمومني قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا من طاعة اهللا جل وعال اليت أمر : أبو حامت
اهللا هبا عباده، وهو عندي ضرب من اإلمجاع الذي أمجعوا على إجازته؛ ألن من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

جابر بن عبداهللا وأبو هريرة وأسيد بن حضري وقيس بن قهد، ومل يرو عن أحد من الصحابة : أفتوا به وسلم أربعة
الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل خالف هلؤالء األربعة، ال بإسناد متصل وال 

وبه قال جابر بن . أمومني أن يصلوا قعودامنقطع؛ فكأن الصحابة أمجعوا على أن اإلمام إذا صلى قاعدا كان على امل
  زيد واألوزاعي ومالك بن أنس وأمحد بن حنبل وإسحاق

بن إبراهيم وأبو أيوب سليمان بن داود اهلامشي وأبو خيثمة وابن أيب شيبة وحممد بن إمساعيل ومن تبعهم من 
ا عن املصطفى صلى اهللا عليه وهذه السنة رواه. أصحاب احلديث مثل حممد بن نصر وحممد بن إسحاق بن خزمية

وأول . وسلم أنس بن مالك وعائشة وأبو هريرة وجابر بن عبداهللا وعبداهللا بن عمر بن اخلطاب وأبو أمامة الباهلي
من أبطل يف هذه األمة صالة املأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا املغرية بن مقسم صاحب النخعي وأخذ عنه محاد 

وأعلى شيء احتجوا به فيه شيء رواه . محاد أبو حنيفة وتبعه عليه من بعده من أصحابهبن أيب سليمان مث أخذ عن 
وهذا لو صح إسناده لكان مرسال، " ال يؤمن أحد بعدي جالسا: " جابر اجلعفي عن الشعيب قال قال رسول اهللا

من لقيت أفضل من عطاء، ما رأيت في: واملرسل من اخلرب وما مل يرو سيان يف احلكم عندنا، مث إن أبا حنيفة يقول
وال فيمن لقيت أكذب من جابر اجلعفي، وما أتيته بشيء قط من رأي إال جاءين فيه حبديث، وزعم أن عنده كذا 

وكذا ألف حديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ينطق هبا؛ فهذا أبو حنيفة جيرح جابرا اجلعفي ويكذبه ضد 
وأما صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه فجاءت األخبار : أبو حامتقال . قول من انتحل من أصحابه مذهبه

فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فجلس إىل جنب أيب بكر : فيها جمملة وخمتصرة، وبعضها مفصلة مبينة؛ ففي بعضها
يسار أيب بكر وهذا فجلس عن : ويف بعضها. فكان أبو بكر يأمت بالنيب صلى اهللا عليه وسلم والناس يأمتون بأيب بكر

وأما إمجال هذا : قال أبو حامت. فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي بالناس قاعدا وأبو بكر قائما: وفيه. مفسر
أن النيب صلى اهللا عليه : اخلرب فإن عائشة حكت هذه الصالة إىل هذا املوضع، وآخر القصة عند جابر بن عبداهللا

الصالة كما أمرهم به عند سقوطه عن فرسه؛ أنبأنا حممد بن احلسن بن قتيبة قال وسلم أمرهم بالقعود أيضا يف هذه 



اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه : أنبأنا يزيد بن موهب قال حدثين الليث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر قال
ما فأشار إلينا فقعدنا فالتفت إلينا فرآنا قيا: وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبريه، قال

  كدمت أن تفعلوا فعل فارس والروم: " فصلينا بصالته قعودا، فلما سلم قال

يقومون على ملوكهم وهم قعود فال تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا 
هللا عليه وسلم ملا قعد عن يسار أيب بكر ففي هذا اخلرب املفسر بيان واضح أن النيب صلى ا: قال أبو حامت". قعودا 

وحتول أبو بكر مأموما يقتدى بصالته ويكرب يسمع الناس التكبري ليقتدوا بصالته، أمرهم صلى اهللا عليه وسلم 
  .حينئذ بالقعود حني رآهم قياما؛ وملا فرغ من صالته أمرهم أيضا بالقعود إذا صلى إمامهم قاعدا

صلى اهللا عليه وسلم حني سقط عن فرسه فجحش شقه األمين، وكان سقوطه  وقد شهد جابر بن عبداهللا صالته
صلى اهللا عليه وسلم يف شهر ذي احلجة آخر سنة مخس من اهلجرة، وشهد هذه الصالة يف علته صلى اهللا عليه 

 ليقتدي رفع أبو بكر صوته بالتكبري: وسلم يف غري هذا التاريخ فأدى كل خرب بلفظه؛ أال تراه يذكر يف هذه الصالة
به الناس، وتلك الصالة اليت صالها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيته عند سقوطه عن فرسه، مل حيتج إىل أن 

يرفع صوته بالتكبري ليسمع الناس تكبريه على صغر حجرة عائشة، وإمنا كان رفعه صوته بالتكبري يف املسجد األعظم 
لم يف علته؛ فلما صح ما وصفنا مل جيز أن جنعل بعض هذه األخبار الذي صلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

ناسخا لبعض؛ وهذه الصالة كان خروجه إليها صلى اهللا عليه وسلم بني رجلني، وكان فيها إماما وصلى هبم قاعدا 
وما، وأما الصالة اليت صالها آخر عمره فكان خروجه إليها بني بريرة وثوبة، وكان فيها مأم. وأمرهم بالقعود

آخر صالة صالها رسول اهللا : رواه أنس بن مالك قال. وصلى قاعدا خلف أيب بكر يف ثوب واحد متوشحا به
صلى اهللا عليه وسلم مع القوم يف ثوب واحد متوشحا به قاعدا خلف أيب بكر فصلى عليه السالم صالتني يف 

ائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج بني وإن يف خرب عبيداهللا بن عبداهللا عن ع. املسجد مجاعة ال صالة واحدة
مث إن النيب صلى اهللا عليه وسلم وجد من : ويف خرب مسروق عن عائشة. يريد أحدمها العباس واآلخر عليا. رجلني

فهذا . نفسه خفة فخرج بني بريرة وثوبة، إين ألنظر إىل نعليه ختطان يف احلصى وأنظر إىل بطون قدميه؛ احلديث
  أخربنا حممد: قال أبو حامت. ا كانتا صالتني ال صالة واحدةيدلك على أهنم

حدثنا شعبة عن موسى بن أيب عائشة : حدثنا بدل بن احملرب قال: حدثنا حممد بن بشار قال: بن إسحاق بن خزمية قال
قال . هأن أبا بكر صلى بالناس ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصف خلف: عن عبيداهللا بن عبداهللا عن عائشة

خالف شعبة بن احلجاج زائدة بن قدامة يف منت هذا اخلرب عن موسى بن أيب عائشة فجعل شعبة النيب صلى : أبو حامت
اهللا عليه وسلم مأموما حيث صلى قاعدا والقوم قيام، وجعل زائدة النيب صلى اهللا عليه وسلم إماما حيث صلى 

ز أن جيعل إحدى الروايتني اللتني تضادتا يف الظاهر يف فعل فكيف جيو. قاعدا والقوم قيام، ومها متقنان حافظان
واحد ناسخا ألمر مطلق متقدم، فمن جعل أحد اخلربين ناسخا ملا تقدم من أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم وترك 

ونظري هذا . اآلخر من غري دليل ثبت له على صحته سوغ خلصمه أخذ ما ترك من اخلربين وترك ما أخذ منهما
من السنن خرب ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نكح ميمونة وهو حمرم وخرب أيب رافع صلى نكحها  النوع

ومها حالالن فتضاد اخلربان يف فعل واحد يف الظاهر من غري أن يكون بينهما تضاد عندنا؛ فجعل مجاعة من أصحاب 
إىل خرب عثمان بن عفان عن النيب صلى اهللا عليه احلديث اخلربين اللذين رويا يف نكاح ميمونة متعارضني، وذهبوا 

فأخذوا به، إذ هو يوافق إحدى الروايتني اللتني رويتا يف نكاح ميمونة، وتركوا " ال ينكح احملرم وال ينكح: "وسلم



تضاد اخلربان يف : خرب ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نكحها وهو حمرم؛ فمن فعل هذا لزمه أن يقول
لنيب صلى اهللا عليه وسلم يف علته على حسب ما ذكرناه قبل، فيجب أن جييء إىل اخلرب الذي فيه األمر صالة ا

بصالة املأمومني قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا فيأخذ به، إذ هو يوافق إحدى الروايتني اللتني رويتا يف صالة النيب 
زعم بعض : قال أبو حامت. فعل ذلك يف نكاح ميمونة صلى اهللا عليه وسلم يف علته ويترك اخلرب املنفرد عنهما كما

أراد به وإذا تشهد قاعدا " وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا: "العراقيني ممن كان ينتحل مذهب الكوفيني أن قوله
  .فتشهدوا قعودا أمجعون فحرف اخلرب عن عموم ما ورد اخلرب فيه بغري دليل ثبت له على تأويله

و فيه منهم من الطعن والضرب، أو يأيت من يصدق خربه فيخربه بأن العدو قريب منه أو أكثر من أن يقرب العد
فإن صلوا باخلرب . ومسريهم جادين إليه؛ فإن مل يكن واحد من هذين املعنيني فال جيوز له أن يصلي صالة اخلوف

فاحلال اليت جيوز منها  :قال أبو عمر. يعيدون؛ وهو قول أيب حنيفة: صالة اخلوف مث ذهب العدو مل يعيدوا، وقيل
للخائف أن يصلي راجال أو راكبا مستقبل القبلة أو غري مستقبلها هي حال شدة اخلوف، واحلال اليت وردت اآلثار 

وهي صالة اخلوف باإلمام وانقسام الناس وليس حكمها يف هذه اآلية، وهذا يأيت بيانه يف سورة . فيها هي غري هذه
وفرق مالك بني خوف العدو املقاتل وبني خوف السبع وحنوه من مجل صائل أو سيل أو . إن شاء اهللا تعاىل" النساء"

وأكثر فقهاء . ما األغلب من شأنه اهلالك، فإنه استحب من غري خوف العدو اإلعادة يف الوقت إن وقع األمن
  .األمصار على أن األمر سواء

ن عمر يرد عليه، وظاهر اآلية أقوى دليل عليه، إن القتال يفسد الصالة؛ وحديث اب: قال أبو حنيفة -: اخلامسة
ملا رخص تبارك وتعاىل يف جواز ترك بعض الشروط دل : قال الشافعي. إن شاء اهللا تعاىل" النساء"وسيأيت هذا يف 

  .ذلك على أن القتال يف الصالة ال يفسدها، واهللا أعلم
عند مالك والشافعي ومجاعة من العلماء وقال  ال نقصان يف عدد الركعات يف اخلوف عن صالة املسافر -: السادسة

يصلي ركعة إمياء؛ روى مسلم عن بكري بن األخنس عن جماهد عن ابن عباس : احلسن بن أيب احلسن وقتادة وغريمها
فرض اهللا الصالة على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلضر أربعا ويف السفر ركعتني ويف اخلوف : قال

انفرد به بكري بن األخنس وليس حبجة فيما ينفرد به، والصالة أوىل ما احتيط فيه، ومن : ن عبدالربقال اب. ركعة 
يصلي صاحب خوف : وقال الضحاك بن مزاحم. صلى ركعتني يف خوفه وسفره خرج من االختالف إىل اليقني
فإن مل يقدر إال على تكبرية : ويهوقال إسحاق بن راه. املوت يف املسايفة وغريها ركعة فإن مل يقدر فليكرب تكبريتني

  .واحدة أجزأت عنه ذكره ابن املنذر

: وقال جماهد. أي ارجعوا إىل ما أمرمت به من إمتام األركان} فَإِذَا أَِمنُْتْم فَاذْكُرُوا اللََّه كََما َعلََّمكُْم{ : وقوله تعاىل
زال خوفكم " أمنتم: "وقالت فرقة. القول خرجتم من دار السفر إىل دار اإلقامة؛ ورد الطربي على هذا" أمنتم"

  .الذي أجلأكم إىل هذه الصالة
إن صلى ركعة آمنا مث خاف ركب : واختلف العلماء من هذا الباب يف بناء اخلائف إذا أمن؛ فقال مالك -: السابعة

وقال . زينوبىن، وكذلك إن صلى ركعة راكبا وهو خائف مث أمن نزل وبىن؛ وهو أحد قويل الشافعي، وبه قال امل
يبين النازل : وقال الشافعي. إذا افتتح الصالة آمنا مث خاف استقبل ومل ينب فإن صلى خائفا مث أمن بىن: أبو حنيفة

  .ال يبىن يف شيء من هذا كله: وقال أبو يوسف. وال يبين الراكب
يف تعليمكم هذه الصالة اليت وقع هبا  معناه اشكروه على هذه النعمة: قيل} فَاذْكُرُوا اللََّه{ : قوله تعاىل -: الثامنة 



: مبعىن الشكر؛ تقول" كما"فالكاف يف قوله . اإلجزاء؛ ومل تفتكم صالة من الصلوات وهو الذي مل تكونوا تعلمونه
  ".علمكم"مفعولة بـ } ما مل{يف قوله " وما. "افعل يب كما فعلت بك كذا مكافأة وشكرا

الصالة أصلها الدعاء، وحالة اخلوف أوىل بالدعاء؛ فلهذا مل تسقط الصالة : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم -: التاسعة
باخلوف؛ فإذا مل تسقط الصالة باخلوف فأحرى أال تسقط بغريه من مرض أو حنوه، فأمر اهللا سبحانه وتعاىل باحملافظة 

سقط عن على الصلوات يف كل حال من صحة أو مرض، وحضر أو سفر، وقدرة أو عجز وخوف أو أمن، ال ت
. إن شاء اهللا تعاىل" آل عمران"وسيأيت بيان حكم املريض يف آخر . املكلف حبال، وال يتطرق إىل فرضيتها اختالل

واملقصود من هذا أن تفعل الصالة كيفما أمكن، وال تسقط حبال حىت لو مل يتفق فعلها إال باإلشارة بالعني لزم 
وهلذا قال : قال ابن العريب. قط باألعذار ويترخص فيها بالرخصفعلها، وهبذا متيزت عن سائر العبادات، كلها تس

إحدى : وهي مسألة عظمى، إن تارك الصالة يقتل؛ ألهنا أشبهت اإلميان الذي ال يسقط حبال، وقالوا فيها: علماؤنا
  دعائم

ء يف تارك الصالة يف وسيأيت ما للعلما. اإلسالم ال جتوز النيابة عنها ببدن وال مال، فيقتل تاركها؛ أصله الشهادتان
  .إن شاء اهللا تعاىل" براءة"
فَإِنْ َخَرْجنَ وَالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم وََيذَُرونَ أَْزوَاجاً َوِصيَّةً َألزْوَاجِهِْم َمَتاعاً إِلَى الْحَْولِ غَْيَر إِْخرَاجٍ { ٢٤٠: اآلية*٣*

  }هِنَّ ِمْن َمْعُروٍف وَاللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌمفَال ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفي َما فََعلَْن ِفي أَْنفُِس
  :فيه أربع مسائل
ذهب مجاعة من املفسرين يف تأويل هذه اآلية أن املتوىف } َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم وََيذَُرونَ أَْزوَاجاً{: األوىل قوله تعاىل

ماله ما مل خترج من املنزل؛ فإن خرجت مل يكن  عنها زوجها كانت جتلس يف بيت املتوىف عنها حوال، وينفق عليها من
على الورثة جناح يف قطع النفقة عنها؛ مث نسخ احلول باألربعة األشهر والعشر، ونسخت النفقة بالربع والثمن يف 

ويف السكىن خالف للعلماء، روى البخاري عن . قاله ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع" النساء"سورة 
 –إىل قوله  -} َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ مِْنكُْم وََيذَُرونَ أَزَْواجاً{": "البقرة"قلت لعثمان هذه اآلية اليت يف : ري قالابن الزب

وقال . يا ابن أخي ال أغري شيئا منه من مكانه: قد نسختها اآلية األخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ قال} غَْيَر إِْخرَاجٍ{
اآلية حمكمة ال نسخ فيها، والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرا، مث جعل اهللا هلن  إن هذه: الطربي عن جماهد

وصية منه سكىن سبعة أشهر وعشرين ليلة، فإن شاءت املرأة سكنت يف وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول 
وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ املتفق : يةقال ابن عط. } غَْيَر إِْخرَاجٍ فَإِنْ َخَرْجَن فَال ُجَناَح َعلَْيكُْم{: اهللا عز وجل

واإلمجاع منعقد : وقال القاضي عياض. عليه إال ما قوله الطربي جماهدا رمحهما اهللا تعاىل، ويف ذلك نظر على الطربي
أي من اهللا تعاىل جتب على " وصية"معىن قوله : قال غريه. على أن احلول منسوخ وأن عدهتا أربعة أشهر وعشر

  .فاة الزوج بلزوم البيوت سنة مث نسخالنساء بعد و

حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا : ما ذكره الطربي عن جماهد صحيح ثابت، خرج البخاري قال: قلت
كانت هذه العدة تعتد عند أهل : قال} وَالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزوَاجاً{شبل عن ابن أيب جنيح عن جماهد 

جعل : قال" } ِمْن َمْعُروٍف{ –إىل قوله  -} َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُرونَ أَزَْواجاً{: واجبة فأنزل اهللا تعاىلزوجها 
اهللا هلا متام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت يف وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قوله 

إمنا هي أربعة : "إال أن القول األول أظهر لقوله عليه السالم} ْجَن فَال ُجَناَح َعلَْيكُْمغَْيَر إِْخرَاجٍ فَإِنْ َخَر{: تعاىل



وهذا إخبار منه صلى اهللا . احلديث" أشهر وعشر وقد كانت إحداكن يف اجلاهلية ترمي بالبعرة عند رأس احلول
م أمرهن اهللا تعاىل مبالزمة البيوت عليه وسلم عن حالة املتوىف عنهن أزواجهن قبل ورود الشرع، فلما جاء اإلسال

إمجاع من  -مع وضوحه يف السنة الثابتة املنقولة بأخبار اآلحاد  -حوال مث نسخ باألربعة األشهر والعشر، هذا 
َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُمْ { : فقوله عز وجل. وكذلك سائر اآلية: علماء املسلمني ال خالف فيه؛ قاله أبو عمر، قال

منسوخ كله عند مجهور العلماء، مث نسخ الوصية } ذَُرونَ أَزَْواجاً َوِصيَّةً َألْزوَاجِهِْم َمَتاعاً إِلَى الَْحْولِ غَْيَر إِخَْراجٍَوَي
بالسكىن للزوجات يف احلول، إال رواية شاذة مهجورة جاءت عن ابن أيب جنيح عن جماهد مل يتابع عليها، وال قال هبا 

وقد . األشهر والعشر أحد من علماء املسلمني من الصحابة والتابعني ومن بعدهم فيما علمت فيما زاد على األربعة
  .روى ابن جريج عن جماهد مثل ما عليه الناس، فانعقد اإلمجاع وارتفع اخلالف، وباهللا التوفيق

بالرفع على " وصية" قرأ نافع وابن كثري والكسائي وعاصم يف رواية أيب بكر} َوِصيَّةً{: قوله تعاىل : -الثانية 
صفة؛ قال } ألزواجهم{وحيتمل أن يكون املعىن عليهم وصية، ويكون قوله . } َألْزوَاجِهِْم{االبتداء، وخربه 

وكذلك هي يف قراءة : صفة، قال} َألْزوَاجِهِْم{املعىن كتبت عليهم وصية، ويكون قوله : قال بعض النحاة: الطربي
  عبداهللا

مث . بالنصب، وذلك محل على الفعل، أي فليوصوا وصية" وصية"محزة وابن عامر وقرأ أبو عمرو و. بن مسعود
املعىن أوصى : وقيل. على هذه القراءة أيضا صفة} ألزواجهم{ امليت ال يوصي، ولكنه أراد إذا قربوا من الوفاة، و

وجيوز أن يكون نصبا على أو جعل اهللا هلن ذلك متاعا لداللة الكالم عليه، : أي متعوهن متاعا} متاعا{. اهللا وصية
واملتاع ههنا ] ١٥ - ١٤: البلد[} أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمسَْغَبٍة َيِتيماً{: احلال أو باملصدر الذي هو الوصية؛ كقوله

  .نفقة سنتها
نصب على املصدر } غَيَْر{معناه ليس ألولياء امليت ووارثي املنزل إخراجها و } غَْيرَ إِخَْراجٍ{: قوله تعاىل: -الثالثة 

نصب على احلال من املوصني أي متعوهن : نصب ألنه صفة املتاع وقيل: وقيل. عند األخفش، كأنه قال ال إخراجا
  .بنزع اخلافض، أي من غري إخراج: وقيل. غري خمرجات

لَْيكُْم ِفي َما فََعلَْن ِفي فَال ُجَناَح َع{. معناه باختيارهن قبل احلول. اآلية" } فَإِنْ خََرْجَن{ : قوله تعاىل: -الرابعة 
أي : وقيل. أي ال حرج على أحد وِليٍّ أو حاكم أو غريه؛ ألنه ال جيب عليها املقام يف بيت زوجها حوال} أَْنفُِسهِنَّ

ال جناح يف قطع النفقة عنهن، أو ال جناح عليهن يف التشوف إىل األزواج، إذ قد انقطعت عنهن مراقبتكم أيها 
من "ألنه قال . أال تتزوج قبل انقضاء العدة باحلول، أو ال جناح يف تزوجيهن بعد انقضاء العدة الورثة، مث عليها

صفة تقتضي الوعيد بالنسبة ملن خالف احلد يف هذه النازلة، فأخرج } واهللا عزيز{. وهو ما يوافق الشرع" معروف
  .هأي حمكم ملا يريد من أمور عباد} َحكِيٌم{ .املرأة وهي ال تريد اخلروج

  ،} ِللُْمطَلَّقَاِت َمتَاٌع بِالَْمْعُروِف حَقّاً َعلَى الُْمتَّقَِني{َ ٢٤١: اآليتان
  }كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم تعقلون{ ٢٤٢

: قال الزهري. هي حمكمة، واملتعة لكل مطلقة؛ وكذلك قال الزهري: اختلف الناس يف هذه اآلية؛ فقال أبو ثور
وقال . لكل مطلقة متعة وهو أحد قويل الشافعي هلذه اآلية: كذلك قال سعيد بن جبريو. حىت لألمة يطلقها زوجها

  اثنتني -لكل مطلقه : مالك



املتعة، إال املطلقة قبل البناء وقد مسى هلا صداقا فحسبها نصفه، ولو  -أو واحدة بىن هبا أم ال؛ مسى هلا صداقا أم ال 
وقال ابن . ملثل أو أكثر، وليس هلذه املتعة حد؛ حكاه عنه ابن القاسممل يكن مسى هلا كان هلا املتعة أقل من صداق ا

جعل اهللا تعاىل املتعة لكل مطلقة هبذه اآلية، مث استثىن يف اآلية األخرى : القاسم يف إرخاء الستور من املدونة، قال
ففر ابن القاسم من : عطية قال ابن. اليت قد فرض هلا ومل يدخل هبا فأخرجها من املتعة، وزعم ابن زيد أهنا نسختها

لفظ النسخ إىل لفظ االستثناء واالستثناء ال يتجه يف هذا املوضع، بل هو نسخ حمض كما قال زيد بن أسلم، وإذا 
وقال عطاء بن أيب رباح . يعم كل مطلقة لزمه القول بالنسخ وال بد" وللمطلقات: "التزم ابن القاسم أن قوله

لوايت قد جومعن، إذ تقدم يف غري هذه اآلية ذكر املتعة للوايت مل يدخل هبن؛ فهذا قول هذه اآلية يف الثيبات ال: وغريه
َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ { : فهذا جييء على أن قوله تعاىل. بأن اليت قد فرض هلا قبل املسيس مل تدخل قط يف العموم

إن هذا العموم يتناوهلا فذلك نسخ ال : النساء، ومىت قيلخمصصة هلذا الصنف من ] ٢٣٧: البقرة[} أَنْ َتَمسُّوُهنَّ
إنه ال متعة إال لليت طلقت قبل الدخول وليس مث مسيس وال فرض؛ ألن : وقال الشافعي يف القول اآلخر. ختصيص

: وقول اهللا عز وجل يف زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم. من استحقت شيئا من املهر مل حتتج يف حقها إىل املتعة
{ : وقوله. حممول على أنه تطوع من النيب صلى اهللا عليه وسلم، ال وجوب له] ٢٨: األحزاب[} فََتَعالَْيَن أَُمتِّْعكُنَّ{

: حممول على غري املفروضة أيضا؛ قال الشافعي] ٤٩: األحزاب[} فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَها فََمتُِّعوُهنَّ
هر إذا طلقت قبل املسيس ال متعة هلا؛ ألهنا أخذت نصف املهر من غري جريان وطء، واملدخول هبا واملفروض هلا امل

وأوجب الشافعي املتعة . إذا طلقت فلها املتعة؛ ألن املهر يقع يف مقابلة الوطء واملتعة بسبب االبتذال بالعقد
تعطي، فكيف تأخذ متاعا ال متعة ملختارة كيف يكون للمفتدية متعة وهي : وقال أصحاب مالك. للمختلعة واملبارئة

الفراق من خمتلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصاحلة أو مالعنة أو معتقة ختتار الفراق، دخل هبا أم ال، مسى هلا صداقا أم 
  .ال، وقد مضى هذا مبينا

َحذََر الْمَْوِت فَقَالَ لَُهُم اللَُّه ُموتُوا ثُمَّ أَْحَياُهْم إِنَّ  أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذيَن َخَرجُوا ِمْن ِديَارِِهْم َوُهمْ أُلُوٌف{ ٢٤٣: اآلية*٣*
  }اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْشكُُرونَ

  :فيه ست مسائل
وال حتتاج هذه . إىل أمر الذينواملعىن عند سيبويه تنبه . هذه رؤية القلب مبعىن أمل تعلم} أَلَْم تََر{: قوله تعاىل: األوىل

جبزم الراء، وحذفت اهلمزة حذفا من غري إلقاء حركة ألن " أمل تر"وقرأ أبو عبدالرمحن السلمي . الرؤية إىل مفعولني
فخرجوا " داوردان"وقصة هؤالء أهنم قوم من بين إسرائيل وقع فيهم الوباء، وكانوا بقرية يقال هلا . األصل أمل ترء
نأيت : كانوا أربعة آالف خرجوا فرارا من الطاعون وقالوا: قال ابن عباس. زلوا واديا فأماهتم اهللا تعاىلمنها هاربني فن

: وقيل. إهنم ماتوا مثانية أيام: وقيل. أرضا ليس هبا موت، فأماهتم اهللا تعاىل؛ فمر هبم نيب فدعا اهللا تعاىل فأحياهم
إمنا فعل ذلك هبم : وقيل. اهلم عقوبة هلم، مث بعثهم إىل بقية آجاهلمأماهتم اهللا قبل آج: قال احلسن. سبعة، واهللا أعلم

إهنم فروا من اجلهاد وملا : وقيل. وحكى النقاش أهنم فروا من احلمى. كان امسه مشعون: معجزة لنيب من أنبيائهم، قيل
ا من ديارهم فرارا من أمرهم اهللا به على لسان حزقيل النيب عليه السالم، فخافوا املوت بالقتل يف اجلهاد فخرجو

َوقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ {: ذلك، فأماهتم اهللا ليعرفهم أنه ال ينجيهم من املوت شيء، مث أحياهم وأمرهم باجلهاد بقوله تعاىل
وهذا القصص كله لني األسانيد، وإمنا الالزم من اآلية أن اهللا : قال ابن عطية. ؛ قاله الضحاك]١٩٠: البقرة[} اللَِّه

رب نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم إخبارا يف عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم تعاىل أخ



فرارا من املوت فأماهتم اهللا تعاىل مث أحياهم؛ لريوا هم وكل من خلف من بعدهم أن اإلماتة إمنا هي بيد اهللا تعاىل ال 
  وجعل. بيد غريه؛ فال معىن خلوف خائف وال الغترار مغتر

اهللا هذه اآلية مقدمة بني يدي أمرة املؤمنني من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم باجلهاد؛ هذا قول الطربي وهو ظاهر 
  .رصف اآلية
. كانوا مثانني ألفا: وقيل. كانوا ستمائة ألف: قال بعضهم. هي مجع ألف: قال اجلمهور} وَُهْم أُلُوٌف{: قوله تعاىل
سبعني ألفا؛ قاله عطاء بن أيب : وقيل. سبعة وثالثني ألفا: السدي. ثالثني ألفا: و مالكأب. أربعني ألفا: ابن عباس

وعنه أيضا مثانية آالف، وعنه أيضا . وعن ابن عباس أيضا أربعني ألفا، ومثانية آالف؛ رواه عنه ابن جريج. رباح
وهو مجع } وَُهْم أُلُوٌف{: اىلوالصحيح أهنم زادوا على عشرة آالف لقوله تع. ثالثة آالف: أربعة آالف، وقيل

إمنا معناها وهم مؤتلفون، أي مل خترجهم : وقال ابن زيد يف لفظة ألوف. الكثرة، وال يقال يف عشرة فما دوهنا ألوف
فرقة قومهم وال فتنة بينهم إمنا كانوا مؤتلفني، فخالفت هذه الفرقة فخرجت فرارا من املوت وابتغاء احلياة بزعمهم، 

أماهتم اهللا تعاىل : قال ابن العريب. فألوف على هذا مجع الف؛ مثل جالس وجلوس. يف منجاهم بزعمهم فأماهتم اهللا
إهنم ملا أحيوا رجعوا : قال جماهد. مدة عقوبة هلم مث أحياهم؛ وميتة العقوبة بعدها حياة، وميتة األجل ال حياة بعدها

جوههم، وال يلبس أحد منهم ثوبا إال عاد كفنا دمسا إىل قومهم يعرفون أهنم كانوا موتى ولكن سحنة املوت على و
وبقيت الرائحة على ذلك السبط من بين إسرائيل إىل : ابن جريج عن ابن عباس. حىت ماتوا آلجاهلم اليت كتبت هلم

إهنم أحيوا بعد أن أنتنوا؛ فتلك الرائحة موجودة يف نسلهم إىل : ويقال. وروي أهنم كانوا بواسط العراق. اليوم
  .ومالي

أمر تكوين، وال يبعد " موتوا"و. أي حلذر املوت؛ فهو نصب ألنه مفعول له} َحذََر الْمَْوِت{: قوله تعاىل: -الثانية 
موتوا فماتوا؛ فاملعىن قال هلم اهللا بواسطة امللكني : وقد حكي أن ملكني صاحا هبم. موتوا: نودوا وقيل هلم: أن يقال

  .، واهللا أعلم"موتوا"

: ح هذه األقوال وأبينها وأشهرها أهنم خرجوا فرارا من الوباء؛ رواه سعيد بن جبري عن ابن عباس قالأص: -الثالثة 
وقال عمرو بن . خرجوا فرارا من الطاعون فماتوا، فدعا اهللا نيب من األنبياء أن حيييهم حىت يعبدوه فأحياهم اهللا

فنجا الذين : ناس، ومن خرج أكثر ممن بقي، قالوقع الطاعون يف قريتهم فخرج أناس وبقي أ: دينار يف هذه اآلية
خرجوا ومات الذين أقاموا؛ فلما كانت الثانية خرجوا بأمجعهم إال قليال فأماهتم اهللا ودواهبم، مث أحياهم فرجعوا إىل 

خرجوا حذارا من الطاعون فأماهتم اهللا ودواهبم يف ساعة واحدة، وهم : وقال احلسن. بالدهم وقد توالدت ذريتهم
  .بعون ألفاأر

فروى األئمة واللفظ للبخاري من حديث عامر بن سعد بن أيب . وعلى هذا تترتب األحكام يف هذه اآلية: قلت
رجز أو عذاب "وقاص أنه مسع أسامة بن زيد حيدث سعدا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر الوجع فقال 

خرى فمن مسع به بأرض فال يقدمن عليه ومن كان عذب به بعض األمم مث بقي منه بقية فيذهب املرة ويأيت األ
وأخرجه أبو عيسى الترمذي فقال حدثنا قتيبة أنبأنا محاد بن زيد عن عمرو بن " بأرض وقع هبا فال خيرج فرارا منه

بقية رجز أو عذاب : " دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر الطاعون فقال
لى طائفة من بين إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم هبا فال هتبطوا أرسل ع
ومبقتضى هذه األحاديث عمل عمر والصحابة رضوان اهللا عليهم ملا رجعوا من . حديث حسن صحيح: قال" عليها



وقد كره قوم الفرار من . وطأ وغريهسرغ حني أخربهم عبدالرمحن بن عوف باحلديث، على ما هو مشهور يف امل
وقصة . الفرار من الوباء كالفرار من الزحف: الوباء واألرض السقيمة؛ روي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت

يف حديث سعد داللة على أن على : وقال الطربي. أنه رجع: عمر يف خروجه إىل الشام مع أيب عبيدة معروفة، وفيها
قبل نزوهلا، وجتنب األشياء املخوفة قبل هجومها، وأن عليه الصرب وترك اجلزع بعد نزوهلا؛ وذلك املرء توقي املكاره 

  أنه عليه

السالم هنى من مل يكن يف أرض الوباء عن دخوهلا إذا وقع فيها، وهنى من هو فيها عن اخلروج منها بعد وقوعه فيها 
وهذا املعىن . غوائلها، سبيله يف ذلك سبيل الطاعونفرارا منه؛ فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من األمور 

  ".ال تتمنوا لقاء العدو وسلوا اهللا العافية فإذا لقيتموهم فاصربوا: "نظري قوله عليه السالم
وهذا هو الصحيح يف الباب، وهو مقتضى قول الرسول عليه السالم، وعليه عمل أصحابه الربرة الكرام : قلت

لو غريك قاهلا يا أبا : أفرارا من قدر اهللا فقال عمر: ر أليب عبيدة حمتجا عليه ملا قال لهرضي اهللا عنهم، وقد قال عم
أي ال حميص لإلنسان عما قدره اهللا له وعليه، ولكن أمرنا اهللا تعاىل : املعىن. عبيدة نعم، نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا

أرأيت لو كانت لك إبل : مث قال له. من املكروهاتبالتحرز من املخاوف واملهلكات، وباستفراغ الوسع يف التوقي 
فهبطت واديا له عدوتان إحدامها خصبة واألخرى جدبة، أليس إن رعيت اخلصبة رعيتها بقدر اهللا، وإن رعيت 

وال نعلم خالفا أن : قال الكيا الطربي. فرجع عمر من موضعه ذلك إىل املدينة. اجلدبة رعيتها بقدر اهللا عز وجل
طاع الطريق إذا قصدوا بلدة ضعيفة ال طاقة ألهلها بالقاصدين فلهم أن يتنحوا من بني أيديهم، وإن الكفار أو ق

إمنا هني عن الفرار منه ألن الكائن باملوضع الذي الوباء فيه لعله : وقد قيل. كانت اآلجال املقدرة ال تزيد وال تنقص
ض العام، فال فائدة لفراره، بل يضيف إىل ما قد أخذ حبظ منه، الشتراك أهل ذلك املوضوع يف سبب ذلك املر

أصابه من مبادئ الوباء مشقات السفر، فتتضاعف اآلالم ويكثر الضرر فيهلكون بكل طريق ويطرحون يف كل 
: ويكفي يف ذلك موعظة قوله تعاىل. ما فر أحد من الوباء فسلم؛ حكاه ابن املدائين: فجوة ومضيق، ولذلك يقال

إمنا : ولعله إن فر وجنا يقول} ِذيَن َخَرجُوا ِمْن ِدَيارِِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحذَرَ الَْمْوِت فَقَالَ لَُهُم اللَُّه ُموتُواأَلَْم َتَر إِلَى الَّ{
وال : وباجلملة فالفرار منه ممنوع ملا ذكرناه، وملا فيه من ختلية البالد. جنوت من أجل خروجي عنه فيسوء اعتقاده

  يهم اخلروجختلو من مستضعفني يصعب عل

وإذا كان . منها، وال يتأتى هلم ذلك، ويتأذون خبلو البالد من املياسري الذين كانوا أركانا للبالد ومعونة للمستضعفني
الوباء بأرض فال يقدم عليه أحد أخذا باحلزم واحلذر والتحرز من مواضع الضرر، ودفعا لألوهام املشوشة لنفس 

ذلك ال جيوز يف حكم اهللا تعاىل، فإن صيانة النفس عن املكروه واجبة، وقد اإلنسان؛ ويف الدخول عليه اهلالك، و
فهذه فائدة النهي عن دخول . لوال دخويل يف هذا املكان ملا نزل يب مكروه: خياف عليه من سوء االعتقاد بأن يقول

قيم والفار؛ فأما الفار الطاعون فتنة على امل: وقد قال ابن مسعود. أرض هبا الطاعون أو اخلروج منها، واهللا أعلم
أقمت فمت؛ وإىل حنو هذا أشار مالك حني سئل عن كراهة النظر إىل : فبفراري جنوت، وأما املقيم فيقول: فيقول

ما مسعت فيه بكراهة، وما أرى ما جاء من النهي عن ذلك إال خيفة أن يفزعه أو خييفه شيء يقع يف : اجملذوم فقال
إذا مسعتم به يف أرض فال تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم هبا فال : " وسلم يف الوباءنفسه؛ قال النيب صلى اهللا عليه 

ما أرى بأسا : وسئل أيضا عن البلدة يقع فيها املوت وأمراض، فهل يكره اخلروج منها ؟ فقال". خترجوا فرارا منه 
  .خرج أو أقام



دليل على أنه جيوز اخلروج ". فال خترجوا فرارا منه إذا وقع الوباء بأرض وأنتم هبا: "يف قوله عليه السالم: -الرابعة 
من بلدة الطاعون على غري سبيل الفرار منه، إذا اعتقد أن ما أصابه مل يكن ليخطئه، وكذلك حكم الداخل إذا أيقن 

اه، أن دخوهلا ال جيلب إليه قدرا مل يكن اهللا قدره له؛ فباح له الدخول إليه واخلروج منه على هذا احلد الذي ذكرن
  .واهللا أعلم
الطاعون وزنه فاعول من الطعن، غري أنه ملا عدل به عن أصله . يف فضل الصرب على الطاعون وبيانه: -اخلامسة 

ويروى من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا . وضع داال على املوت العام بالوباء؛ قاله اجلوهري
غدة كغدة البعري : "الطعن قد عرفناه فما الطاعون ؟ قال: قالت" طاعونفناء أميت بالطعن وال: "عليه وسلم قال

  وهذا الوباء قد يرسله اهللا نقمة وعقوبة على من يشاء: قال العلماء". خترج يف املراق واآلباط

إنه شهادة : من العصاة من عبيده وكفرهتم، وقد يرسله شهادة ورمحة للصاحلني؛ كما قال معاذ يف طاعون عمواس
: قال أبو قالبة. فطعن يف كفه رضي اهللا عنه. ة لكم ودعوة نبيكم، اللهم أعط معاذا وأهله نصيبهم من رمحتكورمح

دعا عليه السالم أن جيعل فناء أمته : قد عرفت الشهادة والرمحة ومل أعرف ما دعوة نبيكم ؟ فسألت عنها فقيل
ويروى من حديث جابر وغريه عن النيب . عا هبذابالطعن والطاعون حني دعا أال جيعل بأس أمته بينهم فمنعها فد

ويف " . الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر يف الزحف: "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
البخاري عن حيىي بن يعمر عن عائشة أهنا أخربته أهنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الطاعون فأخربها 

أنه كان عذابا يبعثه اهللا على من يشاء فجعله اهللا رمحة للمؤمنني فليس من عبد يقع : "اهللا عليه وسلم نيب اهللا صلى
وهذا تفسري ". الطاعون فيمكث يف بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إال ما كتب اهللا له إال كان له مثل أجر الشهيد 

أي الصابر عليه احملتسب أجره على اهللا العامل أنه ". دالطاعون شهادة واملطعون شهي: " لقوله عليه الصالة والسالم
وأما من جزع من . لن يصيبه إال ما كتب اهللا عليه؛ ولذلك متىن معاذ أن ميوت فيه لعلمه أن من مات فهو شهيد

  .الطاعون وكرهه وفر منه فليس بداخل يف معىن احلديث، واهللا أعلم
ن محلة العلم فر من الطاعون إال ما ذكره ابن املدائين أن علي بن زيد مل يبلغين أن أحدا م: قال أبو عمر: -السادسة 

فر من الطاعون : بن جدعان هرب من الطاعون إىل السيالة فكان جيمع كل مجعة ويرجع؛ فكان إذا مجع صاحوا به
  :يف ذلك وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن حممد إىل الرباطية فقال إبراهيم بن علي الفقيمي: قال. فمات بالسيالة

  ...وملا استفز املوت كل مكذب 
  صربت ومل يصرب رباط وال عمرو

هرب بعض البصريني من الطاعون فركب محارا له ومضى بأهله حنو سفوان؛ : وذكر أبو حامت عن األصمعي قال
  فسمع حاديا حيدو خلفه
  وال على ذي منعة طيار... لن يسبق اهللا على محار 

  قد يصبح اهللا أمام الساري... أو يأيت احلتف على مقدار 
وقع الطاعون مبصر يف والية عبدالعزيز بن مروان فخرج هاربا منه فنزل قرية من قرى الصعيد : وذكر املدائين قال

طالب : ما امسك ؟ فقال له: فقال له عبدالعزيز. فقدم عليه حني نزهلا رسول لعبدامللك بن مروان]. سكر[يقال هلا 
  .اين راجعا إىل الفسطاط فمات يف تلك القريةأوه ما أر: فقال. بن مدرك

  }َوقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم{ ٢٤٤: اآلية



وهو الذي ينوى به أن تكون . هذا خطاب ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم بالقتال يف سبيل اهللا يف قول اجلمهور
]. ١٠٨: يوسف[} قُلْ َهِذهِ َسبِيِلي{: هللا كثرية فهي عامة يف كل سبيل؛ قال اهللا تعاىلوسبل ا. كلمة اهللا هي العليا

. سبل اهللا كثرية، وما من سبيل إال يقاتل عليها أو فيها أو هلا، وأعظمها دين اإلسالم، ال خالف يف هذا: قال مالك
} َوقَاِتلُوا{والواو على هذا يف قوله  .اخلطاب للذين أحيوا من بين إسرائيل؛ وروي عن ابن عباس والضحاك: وقيل

وعلى القول األول عاطفة مجلة كالم على . وقال هلم قاتلوا: عاطفة على األمر املتقدم، ويف الكالم متروك تقديره
أمر من اهللا تعاىل للمؤمنني أال هتربوا كما " وقاتلوا: "قال النحاس. مجلة ما تقدم، وال حاجة إىل إضمار يف الكالم

أي يسمع قولكم إن قلتم مثل ما قال هؤالء ويعلم مرادكم به، وقال } َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم{. الءهرب هؤ
  .واهللا أعلم. إن األمر بالقتال للذين أحيوا: ال وجه لقول من قال: الطربي

ُه لَهُ أَضَْعافاً كَِثَريةً وَاللَُّه َيقْبُِض وََيْبُسطُ وَإِلَْيهِ َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحَسناً فَُيَضاِعفَ{ ٢٤٥: اآلية*٣*
  }ُتْرَجُعونَ

  :فيه إحدى عشرة مسألة
إذ ليس شيء من  -ملا أمر اهللا تعاىل باجلهاد والقتال على احلق } َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحَسناً{ : قوله تعاىل

فدخل . حرض على اإلنفاق يف ذلك -يه وعنه، وأعظمها دين اإلسالم كما قال مالك الشريعة إال وجيوز القتال عل
" و. يف هذا اخلرب املقاتل يف سبيل اهللا، فإنه يقرض به رجاء الثواب كما فعل عثمان رضي اهللا عنه يف جيش العسرة

ية بادر أبو الدحداح إىل وملا نزلت هذه اآل. نعت لذا، وإن شئت بدل" الذي"خربه، و" ذا"رفع باالبتداء، و" من
أخربنا الشيخ الفقيه اإلمام احملدث القاضي أبو عامر حيىي بن عامر بن أمحد بن منيع . التصدق مباله ابتغاء ثواب ربه

: يف ربيع اآلخر عام مثانية وعشرين وستمائة قراءة مين عليه قال -أعادها اهللا  -األشعري نسبا ومذهبا بقرطبة 
قرأت على أيب بكر عبدالعزيز بن خلف بن مدين األزدي عن أيب عبداهللا بن سعدون مساعا : أخربنا أيب إجازة قال

حدثنا أبو احلسن حممد بن عبداهللا بن زكريا بن حيوة النيسابوري : حدثنا أبو احلسن علي بن مهران قال: عليه؛ قال
: دثنا حممد بن معاوية بن صاحل قالح: أنبأنا عمي أبو زكريا حيىي بن زكريا قال: سنة ست وستني وثالمثائة، قال

َمْن ذَا الَِّذي {: ملا نزلت: حدثنا خلف بن خليفة عن محيد األعرج عن عبداهللا بن احلارث عن عبداهللا بن مسعود قال
 نعم يا أبا: " يا رسول اهللا أو إن اهللا تعاىل يريد منا القرض ؟ قال: قال أبو الدحداح} ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحَسناً

  ،.فإين أقرضت اهللا حائطا فيه ستمائة خنلة: أرين يدك؛ قال فناوله؛ قال: قال" الدحداح

اخرجي، قد : لبيك؛ قال: يا أم الدحداح؛ قالت: مث جاء ميشي حىت أتى احلائط وأم الدحداح فيه وعياله؛ فناداها
} ذَا الَِّذي يُقْرِضُ اللََّه قَْرضاً َحسَناً َمْن{: ملا نزل: وقال زيد بن أسلم. أقرضت ريب عز وجل حائطا فيه ستمائة خنلة

نعم يريد أن : " فداك أيب وأمي يا رسول اهللا إن اهللا يستقرضنا وهو غين عن القرض ؟ قال: قال أبو الدحداح
: قال" نعم: "فإين إن أقرضت ريب قرضا يضمن يل به ولصبييت الدحداحة معي اجلنة ؟ قال: قال". يدخلكم اجلنة به 

إن يل حديقتني إحدامها بالسافلة واألخرى بالعالية، : فقال: يدك؛ فناوله رسوله اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده فناولين
اجعل إحدامها هللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. واهللا ال أملك غريمها، قد جعلتهما قرضا هللا تعاىل

اهللا أين قد جعلت خريمها هللا تعاىل، وهو حائط فيه فأشهدك يا رسول : قال" واألخرى دعها معيشة لك ولعيالك
فانطلق أبو الدحداح حىت جاء أم الدحداح وهي مع صبياهنا يف ". إذا جيزيك اهللا به اجلنة : " قال. ستمائة خنلة

  :احلديقة تدور حتت النخل فأنشأ يقول



  إىل سبيل اخلري والسداد... هداك ريب سبل الرشاد 
  فقد مضى قرضا إىل التناد... بيين من احلائط بالوداد 

  بالطوع ال من وال ارتداد... أقرضته اهللا على اعتمادي 
  فارحتلي بالنفس واألوالد... إال رجاء الضعف يف املعاد 

  قدمه املرء إىل املعاد... والرب ال شك فخري زاد 
  :شأت تقولربح بيعك بارك اهللا لك فيما اشتريت، مث أجابته أم الدحداح وأن: قالت أم الدحداح

  مثلك أدى ما لديه ونصح... بشرك اهللا خبري وفرح 
  بالعجوة السوداء والزهو البلح... قد متع اهللا عيايل ومنح 

  ...والعبد يسعى وله ما قد كدح 
  طول الليايل وعليه ما اجترح

ائط اآلخر؛ فقال مث أقبلت أم الدحداح على صبياهنا خترج ما يف أفواههم وتنفض ما يف أكمامهم حىت أفضت إىل احل
  ".كم من عذق رداح ودار فياح أليب الدحداح: " النيب صلى اهللا عليه وسلم

انقسم اخللق حبكم اخلالق وحكمته وقدرته ومشيئته وقضائه وقدره حني مسعوا هذه اآلية أقساما، : "قال ابن العريب
قري إلينا وحنن أغنياء، فهذه جهالة ال ختفى على إن رب حممد حمتاج ف: الفرقة األوىل الرَّذىل قالوا: فتفرقوا فرقا ثالثة

]. ١٨١: آل عمران[} لَقَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه فَِقٌري وََنْحُن أَغْنَِياُء{: ذي لب، فرد اهللا عليهم بقوله
فما أنفقت يف سبيل اهللا وال فكت  الفرقة الثانية ملا مسعت هذا القول آثرت الشح والبخل وقدمت الرغبة يف املال

الفرقة الثالثة ملا مسعت بادرت إىل امتثاله وآثر . أسريا وال أعانت أحدا تكاسال عن الطاعة وركونا إىل هذه الدار
  .واهللا أعلم. اجمليب منهم بسرعة مباله كأيب الدحداح رضي اهللا عنه وغريه

يلتمس عليه اجلزاء وأقرض فالن فالنا أي أعطاه ما يتجازاه قال اسم لكل ما : القرض} قَْرضاً َحَسناً{: قوله تعاىل
  :الشاعر وهو لبيد

  إمنا جيزي الفىت ليس اجلمل... وإذا جوزيت قرضا فاجزه 
واقترضت منه . واستقرضت من فالن أي طلبت منه القرض فأقرضين. والقرض بالكسر لغة فيه حكاها الكسائي

  : اللغة البالء احلسن والبالء السيئ قال أميةالقرض يف: وقال الزجاج. أي أخذت القرض
  أو سيئا ومدينا مثل ما دانا... كل امرئ سوف جيزى قرضه حسنا 

  :وقال آخر
  فباخلري خريا وبالشر شرا... جتازى القروض بأمثاهلا 

وأقرضته أي . وأصل الكلمة القطع؛ ومنه املقراض. القرض ما أسلفت من عمل صاحل أو سيئ: وقال الكسائي
  انقطع: وانقرض القوم. قطعت له من مايل قطعة جيازي عليها

واستدعاء القرض يف هذه اآلية إمنا هي تأنيس . اسم، ولواله لقال ههنا إقراضا: والقرض ههنا. أثرهم وهلكوا
يف اآلخرة  وتقريب للناس مبا يفهمونه، واهللا هو الغين احلميد؛ لكنه تعاىل شبه عطاء املؤمن يف الدنيا مبا يرجو به ثوابه

إن شاء اهللا " براءة"حسب ما يأيت بيانه يف . بالقرض كما شبه إعطاء النفوس واألموال يف أخذ اجلنة بالبيع والشراء
وقيل املراد باآلية احلث على الصدقة وإنفاق املال على الفقراء واحملتاجني والتوسعة عليهم، ويف سبيل اهللا . تعاىل



ه عن الفقري بنفسه العلية املنزهة عن احلاجات ترغيبا يف الصدقة، كما كىن عن وكىن اهللا سبحان. بنصرة ا الدين
يا ابن : "ففي صحيح احلديث إخبارا عن اهللا تعاىل. املريض واجلائع والعطشان بنفسه املقدسة عن النقائص واآلالم

ك وأنت رب قال يا رب كيف أسقي" آدم مرضت فلم تعدين واستطعمتك فلم تطعمين واستسقيتك فلم تسقين
وكذا فيما قبل؛ أخرجه " استسقاك عبدي فالن فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي : "العاملني ؟ قال

  .مسلم والبخاري وهذا كله خرج خمرج التشريف ملن كىن عنه ترغيبا ملن خوطب به
هللا ال يضيع عند اهللا تعاىل بل يرد جيب على املستقرض رد القرض؛ ألن اهللا تعاىل بني أن من أنفق يف سبيل ا -الرابعة 

على ما يأيت بيانه يف " النفقة يف سبيل اهللا تضاعف إىل سبعمائة ضعف وأكثر: "ويف اخلرب. الثواب قطعا وأهبم اجلزاء
: البقرة[} َتْت َسْبَع َسَنابِلَمَثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ َحبٍَّة أَْنَب{: هذه السورة عند قوله تعاىل

  .وهذا ال هناية له وال حد" فيضاعفه له أضعافا كثرية: "وقال ههنا. اآلية] ٢٦١
خرج ابن ماجة يف سننه عن أنس بن . ثواب القرض عظيم، ألن فيه توسعة على املسلم وتفرجيا عنه -اخلامسة 
أسري يب على باب اجلنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثاهلا  رأيت ليلة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مالك قال

ما بال القرض أفضل من الصدقة قال ألن السائل يسأل وعنده واملستقرض ال : والقرض بثمانية عشر فقلت جلربيل
  حدثنا حممد بن خلف العسقالين حدثنا يعلى حدثنا سليمان بن يسري: قال". يستقرض إال من حاجة

ان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إىل عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها ك: عن قيس بن رومي قال
نعم : أقرضين ألف درهم إىل عطائي، قال: منه، واشتد عليه فقضاه، فكأن علقمة غضب فمكث أشهرا مث أتاه فقال

 إهنا لدرامهك اليت أما واهللا: فجاءت هبا؛ فقال: وكرامة يا أم عتبة هلمي تلك اخلريطة املختومة اليت عندك، قال
ما : ما مسعت منك؛ قال: فلله أبوك ؟ ما محلك على ما فعلت يب ؟ قال: قضيتين ما حركت منها درمها واحدا؛ قال

ما من مسلم يقرض مسلما : "مسعتك تذكر عن ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: مسعت مين ؟ قال
  .ذلك أنبأين ابن مسعودك: قال" قرضا مرتني إال كان كصدقتها مرة

وأمجع أهل العلم على أن استقراض الدنانري . قرض اآلدمي للواحد واحد، أي يرد عليه مثل ما أقرضه -السادسة 
وأمجع املسلمون نقال عن نبيهم . والدراهم واحلنطة والشعري والتمر والزبيب وكل ما له مثل من سائر األطعمة جائز

أو حبة  -كما قال ابن مسعود  -الزيادة يف السلف ربا ولو كان قبضة من علف صلى اهللا عليه وسلم أن اشتراط 
وجيوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا مل يشترط ذلك عليه؛ ألن ذلك من باب املعروف؛ استدالال حبديث أيب . واحدة

ى اهللا عليه وسلم فأثىن صل. البخاري ومسلم وغريمها: رواه األئمة" إن خياركم أحسنكم قضاء: " هريرة يف البكر
وكذلك قضى هو صلى اهللا عليه وسلم يف البكر وهو الفيت . على من أحسن القضاء، وأطلق ذلك ومل يقيده بصفة

املختار، والرباعي هو الذي دخل يف السنة الرابعة؛ ألنه يلقي فيها : املختار من اإلبل مجال خيارا رباعيا، واخليار
وهذا احلديث دليل على جواز قرض احليوان، وهو  -خمففة الباء  -ربع رباعيات رباعيته وهي اليت تلي الثنايا وهي أ

  .مذهب اجلمهور، ومنع من ذلك أبو حنيفة وقد تقدم
وال جيوز أن يهدي من استقرض هدية للمقرض، وال حيل للمقرض قبوهلا إال أن يكون عادهتما ذلك؛ هبذا  -السابعة 

حدثنا إمساعيل بن عياش حدثنا عتبة بن محيد الضيب عن : ن عمار قالخرج ابن ماجة حدثنا هشام ب: جاءت السنة
  :حيىي بن أيب إسحاق اهلنائي قال



إذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سألت أنس بن مالك عن الرجل منا يقرض أخاه املال فيهدي إليه؟ قال
ال يركبها إال أن يكون جرى بينه وبينه قبله أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى له أو محله على دابته فال يقبلها و

  ".ذلك
ويكون من العرض؛ ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه  -وقد بينا حكمه  -القرض يكون من املال  -الثامنة 
أيعجز أحدكم أن يكون كأيب ضمضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إين قد تصدقت بعِرضي على : "وسلم
أقرض من عرضك ليوم فقرك؛ يعين من سبك فال تأخذ منه حقا وال تقم عليه حدا : عمر وروي عن ابن". عبادك

. ال جيوز التصدق بالِعرض ألنه حق اهللا تعاىل، وروي عن مالك: وقال أبو حنيفة. حىت تأيت يوم القيامة موفر األجر
..." راضكم عليكم حرام إن دماءكم وأموالكم وأع: " وهذا فاسد، قال عليه السالم يف الصحيح: ابن العريب
  .وهذا يقتضي أن تكون هذه احملرمات الثالث جتري جمرى واحدا يف كوهنا باحترامها حقا لآلدمي. احلديث
ال مين به وال : وقال عمرو بن عثمان الصديف. حمتسبا طيبة به نفسه: قال الواقدي} ُحْسناً{ : قوله تعاىل -التاسعة 
  .تقد يف قرضه عوضاال يع: وقال سهل بن عبداهللا. يؤذي

وقرأ ابن . باأللف ونصب الفاء" فيضاعفه"قرأ عاصم وغريه } فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافاً كَثَِريةً{ : قوله تعاىل -العاشرة 
وقرأ ابن كثري وأبو جعفر وشيبة بالتشديد ورفع . عامر ويعقوب بالتشديد يف العني مع سقوط األلف ونصب الفاء

ومن . على تقدير هو يضاعفه: وقيل} ُيقْرُِض{: فمن رفعه نسقه على قوله. باأللف ورفع الفاءوقرأ اآلخرون . الفاء
ألن } أَضَْعافاً كَِثَريةً{دليل التشديد . والتشديد والتخفيف لغتان" أن"بإضمار : وقيل. نصب فجوابا لالستفهام بالفاء

َوُيْؤِت ِمْن لَُدْنُه أَْجراً { : هللا وحده، لقوله تعاىل ال نعلم هذا التضعيف إال: وقال احلسن والسدي. التشديد للتكثري
هذا يف نفقة اجلهاد، وكنا حنسب والنيب صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرنا : قاله أبو هريرة]. ٤٠: النساء[} َعِظيماً

  .نفقة الرجل على نفسه ورفقائه وظهره بألفي ألف

هذا عام يف كل شيء فهو القابض الباسط، وقد أتينا عليهما يف } َوَيْبسُطُوَاللَُّه َيقْبُِض {: قوله تعاىل -احلادية عشرة 
  .وعيد فيجازي كال بعمله" وإليه ترجعون". "شرح األمساء احلسىن يف الكتاب األسىن"
ُم ابَْعثْ لََنا َمِلكاً ُنقَاِتلْ ِفي سَبِيلِ أَلَمْ َتَر إِلَى الَْمِأل ِمْن بَنِي إِْسرائيلَ ِمْن بَْعِد ُموَسى إِذْ قَالُوا ِلنَبِيٍّ لَُه{ ٢٤٦: اآلية*٣*

بِيلِ اللَِّه َوقَْد أُْخرِجَْنا ِمْن ِدَيارَِنا اللَِّه قَالَ َهلْ َعسَْيُتْم إِنْ كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقتَالُ أَالَّ ُتقَاِتلُوا قَالُوا َوَما لََنا أَالَّ ُنقَاِتلَ ِفي َس
  }ْيهُِم الِْقتَالُ َتَولَّْوا إِالَّ قَِليالً ِمْنُهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلمَِنيَوأَْبنَاِئَنا فَلَمَّا كُِتَب َعلَ

. األشراف من الناس، كأهنم ممتلئون شرفا: واملأل. ذكر يف التحريض على القتال قصة أخرى جرت يف بين إسرائيل
: واملأل.  يف هذه اآلية القوم؛ ألن املعىن يقتضيهواملأل. مسوا بذلك ألهنم ممتلئون مما حيتاجون إليه منهم: وقال الزجاج

خرجه " أحسنوا املأل فكلكم سريوى" حسن اخللق، ومنه احلديث : واملأل أيضا. اسم للجمع كالقوم والرهط
  .مسلم

هو : قيل} اِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّهإِذْ قَالُوا لَِنبِيٍّ لَُهُم اْبَعثْ لََنا َمِلكاً ُنقَ{. أي من بعد وفاته} ِمْن بَْعِد ُموَسى{: قوله تعاىل
ابن العجوز ألن أمه : وإمنا قيل: مشعون، قاله السدي: ويقال فيه. مشويل بن بال بن علقمة ويعرف بابن العجوز

مسعون ألهنا دعت اهللا أن يرزقها : ويقال له. كانت عجوزا فسألت اهللا الولد وقد كربت وعقمت فوهبه اهللا تعاىل هلا
مسع اهللا دعائي، والسني تصري شينا بلغة العربانية، وهو : ، تقول"مسعون"ءها فولدت غالما فسمته الولد فسمع دعا
: قال ابن عطية. هو يوشع بن نون: وقال قتادة. هو من نسل هارون عليه السالم: وقال مقاتل. من ولد يعقوب

  وهذا ضعيف ألن مدة داود هي من بعد موسى بقرون من



وهذه اآلية هي خرب عن قوم من بين . وذكر احملاسيب أن امسه إمساعيل، واهللا أعلم. سىالناس، ويوشع هو فىت مو
إسرائيل نالتهم ذلة وغلبة عدو فطلبوا اإلذن يف اجلهاد وأن يؤمروا به، فلما أمروا كعَّ أكثرهم وصرب األقل فنصرهم 

  .لمويف اخلرب أن هؤالء املذكورين هم الذين أميتوا مث أحيوا، واهللا أع. اهللا
وقرأ الضحاك وابن أيب عبلة بالياء . بالنون واجلزم وقراءة مجهور القراء على جواب األمر} نُقَاِتلْ{: قوله تعاىل 

  .ورفع الفعل، فهو يف موضع الصفة للملك
. األشهربالفتح والكسر لغتان، وبالثانية قرأ نافع، والباقون باألوىل وهي " عسيتم"و} قَالَ َهلْ َعَسيُْتْم{: قوله تعاىل

عس، فهذا يدل على كسر : قال مكي يف اسم الفاعل. وليس للكسر وجه، وبه قرأ احلسن وطلحة: قال أبو حامت
هو عسٍ بذلك، : ووجه الكسر قول العرب: قال أبو علي. والفتح يف السني هي اللغة الفاشية. السني يف املاضي

َعَسيت وَعِسيت، فإن أسند الفعل إىل ظاهر فقياس مثل حرٍ وشجٍ، وقد جاء فعل وفعل يف حنو نعم ونعم، وكذلك 
عسيتم أن يقال َعِسَي زيد، مثل رضي زيد، فإن قيل فهو القياس وإن مل يقل، فسائغ أن يؤخذ باللغتني فتستعمل 

أَالَّ إِنْ كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَتالُ { . هل أنتم قريب من التويل والفرار؟: ومعىن هذه املقالة. إحدامها موضع األخرى
قَالُوا َوَما لََنا أَلَّا ُنقَاِتلَ ِفي َسبِيلِ {. يف موضع نصب، أي هل عسيتم مقاتلة} أَالَّ ُتقَاِتلُوا{ : قال الزجاج} ُتقَاِتلُوا
ما لك أال تصلي ؟ : هو حممول على املعىن، أي وما منعنا، كما تقول: وقال الفراء. زائدة" أن: "قال األخفش} اللَِّه

يف موضع " وأن. "وهذا أجودها: املعىن وأي شيء لنا يف أال نقاتل يف سبيل اهللا قال النحاس: وقيل .أي ما منعك
  .أي بسبب ذرارينا" وأبنائنا"تعليل، وكذلك } َوقَْد أُْخرِْجَنا ِمْن ِدَيارِنَا{ . نصب

خرب تعاىل أنه ملا فرض عليهم القتال ورأوا أ} الْقَِتالُ تََولَّوْا{. أي فرض عليهم} فَلَمَّا كُِتَب َعلَْيهُِم {: قوله تعاىل
  احلقيقة ورجعت أفكارهم إىل مباشرة احلرب وأن نفوسهم،

أي اضطربت نياهتم وفترت عزائمهم، وهذا شأن األمم املتنعمة املائلة إىل الدعة تتمىن احلرب " تولوا"رمبا قد تذهب 
ال : "املعىن هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم بقولهوعن هذا . أوقات األنفة فإذا حضرت احلرب كعت وانقادت لطبعها
مث أخرب اهللا تعاىل عن قليل منهم أهنم ثبتوا . رواه األئمة" تتمنوا لقاء العدو وسلوا اهللا العافية فإذا لقيتموهم فأثبتوا

  .على النية األوىل واستمرت عزميتهم على القتال يف سبيل اهللا تعاىل
بِيُُّهْم إِنَّ اللََّه قَْد َبَعثَ لَكُْم طَالُوَت َمِلكاً قَالُوا أَنَّى َيكُونُ لَُه الُْملُْك َعلَْيَنا وََنْحُن أََحقُّ َوقَالَ لَُهْم َن{ ٢٤٧: اآلية

الْجِْسمِ َواللَُّه يُْؤِتي ُملْكَهُ مِ َوبِالُْملِْك ِمْنُه وَلَْم يُْؤَت َسَعةً ِمَن الَْمالِ قَالَ إِنَّ اللََّه اْصطَفَاُه َعلَْيكُْم َوَزاَدهُ َبْسطَةً ِفي الِْعلْ
  }َمْن َيَشاُء َواللَُّه وَاِسٌع َعِليٌم

. أي أجابكم إىل ما سألتم، وكان طالوت سقاء} َوقَالَ لَُهْم َنبِيُُّهْم إِنَّ اللََّه قَْد َبَعثَ لَكُْم طَالُوَت َمِلكاً{: قوله تعاىل
وكان من سبط بنيامني ومل يكن من سبط : ه اهللا على ما يأيتمكاريا، وكان عاملا فلذلك رفع: وقيل. دباغا: وقيل

: قال وهب بن منبه. النبوة وال من سبط امللك، وكانت النبوة يف بين الوى، وامللك يف سبط يهوذا فلذلك أنكروا
فقال اهللا تعاىل ملا قال املأل من بين إسرائيل لشمويل بن بال ما قالوا، سأل اهللا تعاىل أن يبعث إليهم ملكا ويدله عليه؛ 

انظر إىل القرن الذي فيه الدهن يف بيتك فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي يف القرن، فهو ملك بين : له
وكان طالوت دباغا فخرج يف ابتغاء دابة أضلها، فقصد مشويل عسى : قال. إسرائيل فأدهن رأسه منه وملكه عليهم

فقام إليه مشويل فأخذه ودهن منه : فنش الدهن على ما زعموا، قالأن يدعو له يف أمر الدابة أو جيد عنده فرجا، 
إِنَّ اللََّه قَْد َبَعثَ {: أنت ملك بين إسرائيل الذي أمرين اهللا تعاىل بتقدميه، مث قال لبين إسرائيل: رأس طالوت، وقال له

  وطالوت وجالوت امسان أعجميان معربان؛ ولذلك،. }لَكُْم طَالُوَت َمِلكاً



ا، وكذلك داود، واجلمع طواليت وجواليت ودوايد، ولو مسيت رجال بطاوس وراقود لصرفت وإن كان مل ينصرف
الطاوس، فتدخل األلف والالم فيمكن يف العربية وال ميكن هذا يف : والفرق بني هذا واألول أنك تقول. أعجميني

  .ذاك
جروا على سنتهم يف تعنيتهم . كنا وحنن أحق بامللك منهأي كيف ميل} أَنَّى َيكُونُ لَُه الُْملُْك َعلَْينَا{: قوله تعاىل

يف موضع نصب على الظرف، وحنن من " أىن"أي من أي جهة، فـ " أىن: "األنبياء وحيدهم عن أمر اهللا تعاىل فقالوا
سبط امللوك وهو ليس كذلك وهو فقري، فتركوا السبب األقوى وهو قدر اهللا تعاىل وقضاؤه السابق حىت احتج 

أي اختاره وهو احلجة القاطعة، وبني هلم مع ذلك تعليل اصطفاء طالوت، } إِنَّ اللََّه اْصطَفَاُه{: بيهم بقولهعليهم ن
وهو بسطته يف العلم الذي هو ِمالك اإلنسان، واجلسم الذي هو معينه يف احلرب وعدته عند اللقاء؛ فتضمنت بيان 

دين والقوة ال بالنسب، فال حظ للنسب فيها مع العلم صفة اإلمام وأحوال اإلمامة، وإهنا مستحقة بالعلم وال
وقد . وفضائل النفس وأهنا متقدمة عليه؛ ألن اهللا تعاىل أخرب أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته، وإن كانوا أشرف منتسبا

كان : قال ابن عباس. وهذه اآلية أصل فيها. مضى يف أول السورة من ذكر اإلمامة وشروطها ما يكفي ويغين
. مسى طالوت لطوله: وقيل. وت يومئذ أعلم رجل يف بين إسرائيل وأمجله وأمته؛ وزيادة اجلسم مما يهيب العدوطال
  :زيادة اجلسم كانت بكثرة معاين اخلري والشجاعة، ومل يرد عظم اجلسم؛ أمل تر إىل قول الشاعر: وقيل

  ويف أثوابه أسد هصور... ترى الرجل النحيف فتزدريه 
  فخلف ظنك الرجل الطرير... تبتليه ويعجبك الطرير ف

  فلم يستغن بالعظم البعري... وقد عظم البعري بغري لب 

فكن يتطاولن؛ فكانت " أسرعكن حلاقا يب أطولكن يدا: "ومن هذا املعىن قوله صلى اهللا عليه وسلم ألزواجه: قلت
املراد بالعلم علم احلرب، : أولنيوقال بعض املت. زينب أوهلن موتا؛ ألهنا كانت تعمل بيدها وتتصدق؛ خرجه مسلم

  .زيادة العلم بأن أوحى اهللا إليه، وعلى هذا كان طالوت نبيا، وسيأيت: وقد قيل. وهذا ختصيص العموم من غري دليل
يه ذهب بعض املتأولني إىل أن هذا من قول اهللا عز وجل حملمد صلى اهللا عل} َواللَُّه يُْؤِتي ُملْكَُه َمْن َيَشاُء{: قوله تعاىل
قال هلم ذلك ملا علم من تعنتهم وجداهلم يف احلجج، فأراد إن يتمم . هو من قول مشويل وهو األظهر: وقيل. وسلم

وإضافة ملك الدنيا إىل اهللا . } َواللَُّه يُْؤِتي ُملْكَُه َمْن َيَشاُء{: كالمه بالقطعي الذي ال اعتراض عليه فقال اهللا تعاىل
وحيتمل أن . }إن آية ملكه{: قال هلم على جهة التغبيط والتنبيه من غري سؤال منهم  مث. تعاىل إضافة مملوك إىل ملك

واألول أظهر : قال ابن عطية. }إِنَّ اللََّه قَْد َبَعثَ لَكُْم طَالُوَت َمِلكاً {: يكونوا سألوه الداللة على صدقه يف قوله
  .ذهب الطربي مبساق اآلية، والثاين أشبه بأخالق بين إسرائيل الذميمة، وإليه

ا َتَرَك آلُ ُموَسى َوآلُ َوقَالَ لَُهْم َنبِيُُّهْم إِنَّ آَيةَ ُملِْكِه أَنْ َيأْتَِيكُمُ التَّاُبوُت ِفيِه َسِكيَنةٌ ِمْن َربِّكُْم َوَبِقيَّةٌ ِممَّ{ ٢٤٨: اآلية
  }ُمْؤِمنَِنيَهاُرونَ َتْحِملُُه الَْمالِئكَةُ إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَيةً لَكُْم إِنْ كُْنُتْم 

أي إتيان التابوت، والتابوت كان من شأنه فيما ذكر } َوقَالَ لَُهْم َنبِيُُّهْم إِنَّ آَيةَ ُملِْكهِ أَنْ يَأِْتَيكُُم التَّابُوُت{: قوله تعاىل
بون أنه أنزله اهللا على آدم عليه السالم، فكان عنده إىل أن وصل إىل يعقوب عليه السالم، فكان يف بين إسرائيل يغل

جالوت وأصحابه يف قول السدي، وسلبوا : به من قاتلهم حىت عصوا فغلبوا على التابوت غلبهم عليه العمالقة
  .التابوت منهم

واآلية يف التابوت على ما روي أنه : قال النحاس. وهذا أدل دليله على أن العصيان سبب اخلذالن، وهذا بني: قلت
  ا حلرهبم،كان يسمع فيه أنني، فإذا مسعوا ذلك سارو



كانوا يضعونه يف مأزق احلرب فال تزال تغلب حىت عصوا : وقيل. ، وإذا هدأ األنني مل يسريوا ومل يسر التابوت
فغلبوا وأخذ منهم التابوت وذل أمرهم؛ فلما رأوا آية االصطالم وذهاب الذكر، أنف بعضهم وتكلموا يف أمرهم 

ملككم طالوت راجعوه فيه كما أخرب اهللا : ملكا؛ فلما قال هلمأبعث لنا : حىت اجتمع ملؤهم أن قالوا لنيب الوقت
فلما سألوا نبيهم البينة على ما قال، دعا ربه . عنهم؛ فلما قطعهم باحلجة سألوه البينة على ذلك، يف قول الطربي
فكانت  وضعوه يف كنيسة هلم فيها أصنام: قيل. فنزل بالقوم الذين أخذوا التابوت داء بسببه، على خالف يف ذلك

وضعوه يف بيت أصنامهم حتت الصنم الكبري فأصبحوا وهو فوق الصنم، فأخذوه : وقيل. األصنام تصبح منكوسة
وشدوه إىل رجليه فأصبحوا وقد قطعت يدا الصنم ورجاله وألقيت حتت التابوت؛ فأخذوه ومجلوه يف قرية قوم 

وم فكانوا يصيبهم الباسور؛ فلما عظم بالؤهم جعلوه يف خمرأة ق: وقيل. فأصاب أولئك القوم أوجاع يف أعناقهم
ما هذا إال هلذا التابوت فلنرده إىل بين إسرائيل فوضعوه على عجلة بني ثورين وأرسلومها يف : كيفما كان، قالوا

األرض حنو بالد بين إسرائيل، وبعث اهللا مالئكة تسوق البقرتني حىت دخلتا على بين إسرائيل، وهم يف أمر طالوت 
وروي أن املالئكة جاءت به حتمله وكان يوشع بن . بالنصر؛ وهذا هو محل املالئكة للتابوت يف هذه الرواية فأيقنوا

وقال وهب بن . نون قد جعله يف الربية، فروي أهنم رأوا التابوت يف اهلواء حىت نزل بينهم؛ قال الربيع بن خيثم
. وكان من عود مشسار الذي يتخذ منه األمشاط: ليبالك. كان قدر التابوت حنوا من ثالثة أذرع يف ذراعني: منبه

. ذكره النحاس" التيبوت"وروي عنه . وهي لغته، والناس على قراءته بالتاء وقد تقدم" التابوه"وقرأ زيد بن ثابت 
  .بالياء" حيمله"وقرأ محيد بن قيس 

لسكينة والبقية؛ فالسكينة فعيلة مأخوذة من السكون اختلف الناس يف ا} ِفيِه َسِكيَنةٌ ِمْن َربِّكُْم َوَبِقيَّةٌ{: قوله تعاىل
  أي هو سبب سكون" فيه سكينة"فقوله . والوقار والطمأنينة

أي أنزل عليه ما سكن ] ٤٠: التوبة[} فَأَْنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَْيه{قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت؛ ونظريه 
بب سكون قلوهبم، فأينما كانوا سكنوا إليه ومل يفروا من التابوت إذا كان أراد أن التابوت كان س: وقيل. به قلبه

السكينة روح من اهللا تتكلم، فكانوا إذا اختلفوا يف أمر نطقت ببيان ما : وقال وهب بن منبه. معهم يف احلرب
. جه اإلنسانهي ريح هفافة هلا وجه كو: وقال علي بن أيب طالب. يريدون، وإذا صاحت يف احلرب كان الظفر هلم

حيوان كاهلر له جناحان وذنب ولعينيه شعاع، فإذا : وقال جماهد. هي ريح خجوج هلا رأسان: وروي عنه أنه قال
. طست من ذهب من اجلنة، كان يغسل فيه قلوب األنبياء؛ وقال السدي: وقال ابن عباس. نظر إىل اجليش اهنزم

فاضلة من بقايا األنبياء وآثارهم، فكانت النفوس تسكن إىل  والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء: وقال ابن عطية
  .ذلك وتأنس به وتقوى

وعنده فرس مربوط بشطنني فتغشته " الكهف"كان رجل يقرأ سورة : ويف صحيح مسلم عن الرباء قال: قلت 
: لك له فقالسحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذ

أن أسيد بن احلضري بينما هو ليلة يقرأ يف مربده : ويف حديث أيب سعيد اخلدري". تلك السكينة تنزلت للقرآن" 
تلك املالئكة كانت تستمع لك ولو قرأت ألصبحت يراها : " فقال رسوله اهللا صلى اهللا عليه وسلم: احلديث وفيه

أخرب صلى اهللا عليه وسلم عن نزول السكينة مرة، ومرة عن ف. خرجه البخاري ومسلم" الناس ما تستتر منهم 
ويف هذا حجة ملن قال إن . نزول املالئكة؛ فدل على أن السكينة كانت يف تلك الظلة، وأهنا تنزل أبدا مع املالئكة
  .السكينة روح أو شيء له روح ألنه ال يصح استماع القرآن إال ملن يعقل، واهللا أعلم



عصا موسى وعصا هارون ورضاض األلواح؛ ألهنا : اختلف يف البقية على أقوال، فقيل} ةٌَوَبِقيَّ{: قوله تعاىل
  :،: زاد عكرمة. انكسرت حني ألقاها موسى، قال ابن عباس

وهي : وقال عطية بن سعد. عصا موسى وثيابه وثياب هارون ولوحان من التوراة: البقية: وقال أبو صاحل. التوراة
من الناس من يقول البقية قفيزا من يف طست : وقاله الثوري. اهبما ورضاض األلواحعصا موسى وعصا هارون وثي

ومعىن هذا ما روي . العصا والنعالن: ومنهم من يقول. من ذهب وعصا موسى وعمامة هارون ورضاض األلواح
نها ما كان من أن موسى ملا جاء قومه باأللواح فوجدهم قد عبدوا العجل، ألقى األلواح غضبا فتكسرت، فنزع م

: قال ابن عطية. اجلهاد وقتال األعداء: البقية: وقال الضحاك. صحيحا وأخذ رضاض ما تكسر فجعله يف التابوت
أي األمر بذلك يف التابوت، إما أنه مكتوب فيه، وإما أن نفس اإلتيان به هو كاألمر بذلك، وأسند الترك إىل آل 

وآل الرجل . وم إىل قوم وكلهم آل موسى وآل هارونموسى وآل هارون من حيث كان األمر مندرجا من ق
  .وقد تقدم. قرابته

لَْم َيطَْعْمُه فَلَمَّا فََصلَ طَالُوُت بِالُْجُنوِد قَالَ إِنَّ اللََّه ُمْبَتلِيكُْم بَِنَهرٍ فََمْن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ِمنِّي َوَمْن { ٢٤٩: اآلية*٣*
طَاقَةَ لََنا  َف غُْرفَةً بَِيِدِه فََشرِبُوا ِمْنُه إِالَّ قَلِيالً ِمْنُهْم فَلَمَّا َجاَوَزُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه قَالُوا الفَإِنَُّه ِمنِّي إِالَّ َمنِ اغَْتَر

َبْت ِفئَةً كَِثَريةً بِإِذِْن اللَِّه َواللَُّه َمعَ الَْيْوَم بِجَالُوَت َوُجُنوِدِه قَالَ الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُمالقُو اللَِّه كَْم ِمْن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَ
  }الصَّابِرِيَن
قال . فصلت الشيء فانفصل، أي قطعته فانقطع. معناه خرج هبم" فصل"} فَلَمَّا فََصلَ طَالُوتُ بِالُْجنُوِد{: قوله تعاىل

إن اهللا : ي لنا هنرا فقال هلم طالوتفلما فصل طالوت قالوا له أن املياه ال حتملنا فادع اهللا أن جير: وهب بن منبه
  مل يتخلف عنه إال ذو: وقال وهب. مثانني ألفا -يف قول السدي  -وكان عدد اجلنود . مبتليك بنهر

واشتقاقه من السعة، ومنه النهار وقد . والنَهر والنْهر لغتان. واالبتالء االختبار. عذر من صغر أو كرب أو مرض
وقرأ . بفتح اهلاء" بنهر"وقرأ اجلمهور . ابتالهم اهللا به هو هنر بني األردن وفلسطنيالنهر الذي : قال قتادة. تقدم

ومعىن هذا االبتالء أنه اختبار هلم، فمن ظهرت طاعته يف ترك املاء علم . بإسكان اهلاء" بنهر"جماهد ومحيد األعرج 
صيان يف الشدائد أحرى، فروي أهنم أنه مطيع فيما عدا ذلك، ومن غلبته شهوته يف املاء وعصى األمر فهو يف الع

أتوا النهر وقد ناهلم عطش وهو يف غاية العذوبة واحلسن، فلذلك رخص للمطيعني يف الغرفة لريتفع عنهم أذى 
العطش بعض االرتفاع وليكسروا نزاع النفس يف هذه احلال وبني أن الغرفة كافة ضرر العطش عند احلزمة 

  :يف غري الرفاهية، كما قال عروة الصابرين على شظف العيش الذين مههم
  وأحسوا قراح املاء واملاء بارد

: وقال بعض من يتعاطى غوامض املعاين". حسب املرء لقيمات يقمن صلبه: "ومن هذا املعىن قوله عليه السالم: قلت
التارك لشربه هذه اآلية مثل ضربه اهللا للدنيا فشبهها اهللا بالنهر والشارب منه واملائل إليها واملستكثر منها و

  .باملنحرف عنها والزاهد فيها، واملغترف بيده غرفة باآلخذ منها قدر احلاجة، وأحوال الثالثة عند اهللا خمتلفة
  .ما أحسن هذا لوال ما فيه من التحريف يف التأويل واخلروج عن الظاهر، لكن معناه صحيح من غري هذا: قلت
وأن اهللا أوحى إليه بذلك وأهلمه، وجعله } نَّ اللََّه ُمْبَتلِيكُْم{ِ: قولهاستدل من قال أن طالوت كان نبيا ب -: الثانية

أخربه نبيهم مشويل بالوحي حني أخرب طالوت قومه هبذا، وإمنا : ومن قال مل يكن نبيا قال. اإلهلام ابتالء من اهللا هلم
ذافة السهمي صاحب رسول اهللا وقد ذهب قوم إىل أن عبداهللا بن ح. وقع هذا االبتالء ليتميز الصادق من الكاذب



صلى اهللا علي وسلم إمنا أمر أصحابه بإيقاد النار والدخول فيها جتربة لطاعتهم، لكنه محل مزاحه على ختشني األمر 
  .إن شاء اهللا تعاىل" النساء"الذي كلفهم، وسيأيت بيانه يف 

أي ليس من } فَلَْيَس مِنِّي{ومعىن . يل معناه كرعشرب ق} فََمْن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس مِنِّي{: قوله تعاىل -: الثالثة
كانوا مثانني ألفا، وال حمالة أنه كان فيهم : قال السدي. أصحايب يف هذه احلرب، ومل خيرجهم بذلك عن اإلميان

. أي ليس من أصحابنا وال على طريقتنا وهدينا" من غشنا فليس منا"املؤمن واملنافق واجملد والكسالن، ويف احلديث 
  :الق

  فإين لست منك ولست مين... إذا حاولت يف أسد فجورا 
  .لست مين: هذا مهيع يف كالم العرب؛ يقول الرجل البنه إذا سلك غري أسلوبه

وأطعمته املاء أي أذقته، ومل يقل . طعمت الشيء أي ذقته: يقال} َوَمْن لَْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمنِّي{: قوله تعاىل -: الرابعة
به ألن من عادة العرب إذا كرروا شيئا أن يكرروه بلفظ آخر، ولغة القرآن أفصح اللغات، فال عربة ومن مل يشر

  .ال يقال طعمت املاء: بقدح من يقول
استدل علماؤنا هبذا على القول بسد الذرائع؛ ألن أدىن الذوق يدخل يف لفظ الطعم، فإذا وقع النهي  -: اخلامسة

  ".ومن مل يشرب منه"رب ممن يتجنب الطعم؛ وهلذه املبالغة مل يأت الكالم عن الطعم فال سبيل إىل وقوع الش
دل على أن املاء طعام وإذا كان طعاما كان قوتا لبقائه واقتيات } َوَمْن لَْم َيطَْعمُْه{: ما قال تعاىل -: السادسة

ال بأس : بو عمر قال مالكقال أ. وهو الصحيح من املذهب: األبدان به فوجب أن جيري فيه الربا، قال ابن العريب
هو مما يكال : وقال حممد بن احلسن. ببيع املاء على الشط باملاء متفاضال وإىل أجل، وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف

وقال . ويوزن، فعلى هذا القول ال جيوز عنده التفاضل، وذلك عنده فيه ربا؛ ألن علته يف الربا الكيل والوزن
  .متفاضال وال جيوز فيه األجل، وعلته يف الربا أن يكون مأكوال جنسا ال جيوز بيع املاء: الشافعي

من قال إن شرب عبدي فالن من الفرات فهو حر فال يعتق إال أن يكرع : قال ابن العريب قال أبو حنيفة -: السابعة
اهللا سبحانه فرق فيه، والكرع أن يشرب الرجل بفيه من النهر، فإن شرب بيده أو اغترف باإلناء منه مل يعتق؛ ألن 

وهذا فاسد؛ ألن شرب املاء يطلق على كل هيئة وصفة يف لسان : قال. بني الكرع يف النهر وبني الشرب باليد
  .العرب من غرف باليد أو كرع بالفم انطالقا واحدا، فإذا وجد الشرب احمللوف عليه لغة وحقيقة حنث، فاعلمه

وكرع يف : قال اجلوهري وغريه. بينهما كما فرق الكتاب والسنةقول أيب حنيفة أصح، فإن أهل اللغة فرقوا : قلت
بكسر الراء ] كرع[املاء كروعا إذا تناوله بفيه من موضعه من غري أن يشرب بكفيه وال بإناء، وفيه لغة أخرى 

 حدثنا واصل بن عبداألعلى: وأما السنة فذكر ابن ماجة يف سننه. ماء السماء يكرع فيه: والكََرع. يكرع كرعا
مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول اهللا : حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال

. وهذا نص" ال تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم مث اشربوا فيها فإنه ليس إناء أطيب من اليد: "صلى اهللا عليه وسلم
  .وليث بن أيب سليم خرج له مسلم وقد ضعف

األخذ من الشيء باليد وبآلة، ومنه املغرفة، والَغرف : االغتراف} إِالَّ َمنِ اغَْتَرَف غُْرفَةً بَِيدِِه{: ه تعاىلقول -: الثامنة
والغرفة . بفتح الغني وهي مصدر، ومل يقل اغترافة ألن معىن الغرف واالغتراف واحد" غرفة"وقرئ . مثل االغتراف
الَغرفة بالكف الواحد والُغرفة : وقال بعض املفسرين. شيء املغترفبضم الغني وهي ال" غرفة"وقرئ . املرة الواحدة

األكف أنظف اآلنية، ومنه قول : وقال علي رضي اهللا عنه. كالمها لغتان مبعىن واحد: وقال بعضهم. بالكفني



  :احلسن
  إال اغترافا من الغدران بالراح... ال يدلفون إىل ماء بآنية 

  .املشي الرويد: الدليف

راد احلالل الصرف يف هذه األزمان دون شبهة وال امتراء وال ارتياب فليشرب بكفيه املاء من العيون ومن أ: قلت
واألهنار املسخرة باجلريان آناء الليل وآناء النهار، مبتغيا بذلك من اهللا كسب احلسنات ووضع األوزار واللحوق 

يده وهو يقدر على إناء يريد به التواضع كتب اهللا من شرب ب: "باألئمة األبرار، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
خرجه ". له بعدد أصابعه حسنات وهو إناء عيسى ابن مرمي عليهما السالم إذا طرح القدح فقال أف هذا مع الدنيا

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، وهنانا : ابن ماجة من حديث ابن عمر قال
ال يلغ أحدكم كما يلغ الكلب وال يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين : "باليد الواحدة، وقال أن نغترف

سخط اهللا عليهم وال يشرب بالليل يف إناء حىت حيركه إال أن يكون إناء خممرا ومن شرب بيده وهو يقدر على 
: وقال أبو زرعة. يكتب حديثه وال حيتج به: احلديث كما تقدم، ويف إسناده بقية بن الوليد، قال أبو حامت..." إناء

  .إذا حدث بقية عن الثقات فهو ثقة
شربوا على قدر يقينهم فشرب الكفار شرب : قال ابن عباس} فَشَرُِبوا ِمْنهُ إِالَّ قَِليالً ِمنُْهْم{: قوله تعاىل -: التاسعة

ي بعض املؤمنني مل يشرب شيئا وأخذ اهليم وشرب العاصون دون ذلك، وانصرف من القوم ستة وسبعون ألفا وبق
بعضهم الغرفة، فأما من شرب فلم يرو، بل برح به العطش، وأما من ترك املاء فحسنت حاله وكان أجلد ممن أخذ 

  .الغرفة
يف موضع رفع عطفا } وَالَِّذيَن{ . توكيد" هو"اهلاء تعود على النهر، و} فَلَمَّا َجاَوَزُه ُهَو{: قوله تعاىل -: العاشرة

واجملاز يف الكالم ما جاز يف االستعمال ونفذ واستمر . جاوزت املكان جماوزة وجوازا: يقال" جاوزه"على املضمر يف 
جاز معه يف النهر أربعة آالف رجل فيهم من شرب، فلما نظروا إىل جالوت : قال ابن عباس والسدي. على وجهه

ثالثة آالف وستمائة وبضعة ومثانون؛ فعلى هذا وجنوده وكانوا مائة ألف كلهم شاكون يف السالح رجع منهم 
  القول قال املؤمنون املوقنون بالبعث والرجوع إىل اهللا تعاىل عند ذلك وهم عدة أهل

على أنه إمنا جاز معه النهر من مل يشرب : وأكثر املفسرين. } كَْم ِمْن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئَةً كَِثَريةً بِإِذِْن اللَِّه{: بدر
كَْم ِمْن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئَةً كَِثَريةً بِإِذِْن {: كيف نطيق العدو مع كثرهتم فقال أولو العزم منهم: لة، فقال بعضهممج
كنا نتحدث أن عدة أهل بدر كعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ثالمثائة : قال الرباء بن عازب. }اللَِّه

  .وما جاز معه إال مؤمن -وثالثة عشر رجال : ويف رواية -وبضعة عشر رجال 
والظن هنا مبعىن اليقني، وجيوز أن يكون شكا ال علما، أي قال } قَالَ الَِّذيَن َيظُنُّونَ{: قوله تعاىل -: احلادية عشرة

  .الذين يتومهون أهنم يقتلون مع طالوت فيلقون اهللا شهداء، فوقع الشك يف القتل
اجلماعة من الناس والقطعة منهم من فأوت رأسه : الفئة} ئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئَةً كَِثَريةً بِإِذِْن اللَِّهكَْم ِمْن ِف{: قوله تعاىل

اآلية حتريض على القتال واستشعار } كَْم ِمْن ِفئٍَة قَِليلٍَة{: ويف قوهلم رضي اهللا عنهم. بالسيف وفأيته أي قطعته
  .للصرب واقتداء مبن صدق ربه

جيب علينا حنن أن نفعل ؟ لكن األعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حىت ينكسر العدد هكذا : قلت
إمنا : قال أبو الدرداء: الكبري منا قدام اليسري من العدو كما شاهدناه غري مرة، وذلك مبا كسبت أيدينا ويف البخاري



فاألعمال ". هل ترزقون وتنصرون إال بضعفائكم: "وفيه مسند أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. تقاتلون بأعمالكم
اْصبِرُوا َوصَابِرُوا َورَابِطُوا {: قال اهللا تعاىل. فاسدة والضعفاء مهملون والصرب قليل واالعتماد ضعيف والتقوى زائلة

إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَْوا {: وقال] ٢٣: املائدة[} َوَعلَى اللَِّه فََتَوكَّلُوا{: وقال ] ٢٠٠: آل عمران[} َواتَّقُوا اللََّه
إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً {: وقال] ٤٠: احلج[} َولََيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنُصرُُه{ : وقال] ١٢٨: النحل[} َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنونَ

ه أسباب النصر وشروطه وهي معدومة عندنا غري فهذ]. ٤٥: األنفال[} فَاثُْبُتوا َواذْكُرُوا اللََّه كَثِرياً لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ
بل مل يبق من اإلسالم إال ذكره، وال من الدين إال ! موجودة فينا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا

رمسه لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد حىت استوىل العدو شرقا وغربا برا وحبرا، وعمت الفنت وعظمت 
  .ن وال عاصم إال من رحماحمل

ى الْقَْومِ َولَمَّا َبَرزُوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُوا رَبََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا صَْبراً وَثَبِّْت أَقَْداَمَنا وَاْنُصْرَنا َعلَ{ ٢٥٠: اآلية*٣*
  }الْكَاِفرِيَن

. ن جالوت أمري العمالقة وملكهم ظله ميلوكا. صاروا يف الَبراز وهو األفيح من األرض املتسع} َبَرزُوا{: قوله
يف تسعني ألفا، وملا رأى : وقال عكرمة. إن الرب من من نسله، وكان فيما روي يف ثالمثائة ألف فارس: ويقال

: انآل عمر[} َوكَأَيِّْن ِمْن َنبِيٍّ قَاَتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ كَِثٌري{ : املؤمنون كثرة عدوهم تضرعوا إىل رهبم؛ وهذا كقوله
وكان رسول اهللا . اآلية] ١٤٧: آل عمران[} َوَما كَانَ قَْولَُهمْ إِالَّ أَنْ قَالُوا َربََّنا اغِْفرْ لََنا ذُُنوبََنا{إىل قوله ] ١٤٦

وكان صلى اهللا عليه وسلم يقول " اللهم بك أصول وأجول: "صلى اهللا عليه وسلم إذا لقي العدو يقول يف القتال
ودعا يوم بدر حىت سقط رداؤه عن منكبيه " م إين أعوذ بك من شرورهم وأجعلك يف حنورهمالله: " إذا لقي العدو

  .إن شاء اهللا تعاىل" آل عمران"يستنجز اهللا وعده على ما يأيت بيانه يف 
ةَ َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاُء َولَْوال َدفُْع فََهَزُموُهْم بِإِذْنِ اللَِّه َوقََتلَ دَاُوُد جَالُوَت َوآَتاُه اللَُّه الُْملَْك وَالِْحكَْم{ ٢٥١: اآلية*٣*

  }اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعضٍ لَفََسَدِت اَألْرُض وَلَِكنَّ اللََّه ذُو فَْضلٍ َعلَى الَْعالَمَِني
كسر ومنه سقاء ال: واهلزم. فكسروهم": فهزموهم"أي فأنزل اهللا عليهم النصر } فََهَزُموُهْم بِإِذِْن اللَّهِ {: قوله تعاىل

إهنا هزمة جربيل أي هزمها جربيل برجله : متهزم، أي انثىن بعضه على بعض مع اجلفاف، ومنه ما قيل يف زمزم
  .ما تكسر من يابس احلطب: واهلزم. فخرج املاء
قصريا  وذلك أن طالوت امللك اختاره من بني قومه لقتال جالوت، وكان رجال} َوقََتلَ َداُوُد جَالُوَت{: قوله تعاىل

مسقاما مصفارا أصغر أزرق، وكان جالوت من أشد الناس وأقواهم وكان يهزم اجليوش وحده، وكان قتل جالوت 
  وهو داود،. وهو رأس العمالقة على يده

داود بن زكريا بن رشوى، وكان من سبط يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن : بكسر اهلمزة، ويقال -بن إيشى 
من أهل بيت املقدس مجع له بني النبوة وامللك بعد أن كان راعيا وكان أصغر إخوته  إبراهيم عليهم السالم، وكان

ألذهنب إىل رؤية : وكان يرعى غنما، وكان له سبعة إخوة يف أصحاب طالوت؛ فلما حضرت احلرب قال يف نفسه
جر آخر مث آخر يا داود خذين فيب تقتل جالوت، مث ناداه ح: هذه احلرب، فلما هنض يف طريقه مر حبجر فناداه

من يربز إليه ويقتله : فأخذها وجعلها يف خمالته وسار، فخرج جالوت يطلب مبارزا فكع الناس عنه حىت قال طالوت
أنا أبرز إليه وأقتله، فازدراه طالوت حني رآه : فأنا أزوجه ابنيت وأحكمه يف مايل؛ فجاء داود عليه السالم فقال

هل جربت : ق قصريا؛ مث نادى ثانية وثالثة فخرج داود، فقال طالوت لهلصغري سنه وقصره فرده، وكان داود أزر



قال . وقع ذئب يف غنمي فضربته مث أخذت رأسه فقطعته من جسده: نفسك بشيء ؟ قال نعم؛ قال مباذا ؟ قال
نعم، دخل األسد يف غنمي فضربته مث أخذت بلحييه : الذئب ضعيف، هل جربت نفسك يف غريه ؟ قال: طالوت
ما؛ أفترى هذا أشد من األسد ؟ قال ال؛ وكان عند طالوت درع ال تستوي إال على من يقتل جالوت، فشققته

فأركب فرسي وخذ سالحي ففعل؛ فلما مشى قليال رجع فقال : فأخربه هبا وألقاها عليه فاستوت؛ فقال طالوت
ذا الفرس وال هذا السالح، ولكين أحب إن اهللا إن مل يقتله يل ويعين عليه مل ينفعين ه: جنب الفىت فقال داود: الناس

وكان داود من أرمى الناس باملقالع، فنزل وأخذ خمالته فتقلدها وأخذ مقالعه وخرج : قال. أن أقاتله على عاديت
: إىل جالوت، وهو شاك يف سالحه على رأسه بيضة فيها ثالمثائة رطل، فيما ذكر املاوردي وغريه؛ فقال له جالوت

ألطعمن حلمك اليوم : قال. هكذا كما خترج إىل الكلب قال نعم، وأنت أهون:  قال نعم؛ قالأنت يا فىت خترج إيل
للطري والسباع؛ مث تدانيا وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به، فأدخل داود يده إىل احلجارة، فروي أهنا 

  التأمت فصارت حجرا واحدا، فأخذه فوضعه يف املقالع ومسى اهللا،

ماه فأصاب به رأس جالوت فقتله، وحز رأسه وجعله يف خمالته، وأختلط الناس ومحله أصحاب طالوت وأداره ور
عينه وخرج من قفاه، وأصاب مجاعة من : إمنا أصاب باحلجر من البيضة موضع أنفه، وقيل: وقد قيل. فكانت اهلزمية
وكان كالقبضة اليت رمى هبا  إن احلجر تفتت حىت أصاب كل من يف العسكر شيء منه؛: وقيل. عسكره فقتلهم

وقد أكثر الناس يف قصص هذه اآلي، وقد ذكرت لك منها . النيب صلى اهللا عليه وسلم هوازن يوم حنني، واهللا أعلم
  .املقصود واهللا احملمود

 معناه ثابت يف شرعنا، وهو أن يقول" من يربز له ويقتله فإين أزوجه ابنيت وأحكمه يف مايل: "ويف قول طالوت: قلت
وفيه دليل على أن . إن شاء اهللا تعاىل" األنفال"من جاء برأس فله كذا، أو أسري فله كذا على ما يأيت بيانه يف : اإلمام

: واختلف فيه عن األوزاعي فحكي عنه أنه قال. املبارزة ال تكون إال بإذن اإلمام؛ كما يقوله أمحد وإسحاق وغريمها
. ال بأس به، فإن هنى اإلمام عن الرباز فال يبارز أحد إال بإذنه: أنه قالوحكي عنه . ال حيمل أحد إال بإذن إمامه

: سئل مالك عن الرجل يقول بني الصفني. وأباحت طائفة الرباز ومل تذكر بإذن اإلمام وال بغري إذنه؛ هذا قول مالك
. يفعل ذلك فيما مضى ذلك إىل نيته إن كان يريد بذلك اهللا فأرجو أال يكون به بأس، قد كان: من يبارز ؟ فقال
املبارزة بإذن اإلمام حسن، وليس على من بارز بغري إذن اإلمام : قال ابن املنذر. ال بأس باملبارزة: وقال الشافعي

  .حرج، وليس ذلك مبكروه ألين ال أعلم خربا مينع منه
والذي علمه هو صنعة . طالوت ونبوة مشعون أتاه اهللا ملك،: قال السدي} وَآَتاُه اللَُّه الُْملَْك وَالِْحكْمَةَ{: قوله تعاىل

هو أن اهللا أعطاه : وقال ابن عباس. الدروع ومنطق الطري وغري ذلك من أنواع ما علمه صلى اهللا عليه وسلم
سلسلة موصولة باجملرة والفلك ورأسها عند صومعة داود؛ فكان ال حيدث يف اهلواء حدث إال صلصلت السلسلة 

سها ذو عاهة إال برئ؛ وكانت عالمة دخول قومه يف الدين أن ميسوها بأيديهم مث فيعلم داود ما حدث، وال مي
  .ميسحون أكفهم على صدورهم، وكانوا يتحاكمون إليها بعد داود عليه السالم إىل أن رفعت

  .أي مما شاء، وقد يوضع املستقبل موضع املاضي، وقد تقدم} ِممَّا َيَشاُء{ : قوله تعاىل
  }ْوال َدفُْع اللَِّه النَّاسَ َبْعضَُهْم بِبَْعضٍ لَفََسَدتِ اَألْرُض َولَِكنَّ اللََّه ذُو فَْضلٍ َعلَى الَْعالَِمَنيوَلَ{ : قوله تعاىل
  :فيه مسألتان

وز وجي" دفاع"كذا قراءة اجلماعة، إال نافعا فإنه قرأ } َولَْوال َدفُْع اللَِّه النَّاسَ َبْعضَُهْم بِبَْعضٍ{: قوله تعاىل: -األوىل 



ِكَتابَ {حسبت الشيء حسابا، وآب إيابا، ولقيته لقاء؛ ومثله كتبه كتابا؛ ومنه : أن يكون مصدرا لفعل كما يقال
وقال . وهذا حسن؛ فيكون دفاع ودفع مصدرين لدفع وهو مذهب سيبويه: النحاس] ٢٤: النساء[} اللَِّه َعلَْيكُْم
: طارقت؛ أي خصفت إحدامها فوق األخرى، واخلصفدافع ودفع مبعىن واحد؛ مثل طرقت النعل و: أبو حامت
ألن اهللا عز وجل ال يغالبه : وقال" دفاع"وأنكر أن يقرأ } َولَْوال َدفُْع اللَِّه{ واختار أبو عبيدة قراءة اجلمهور . اخلرز
يدفع  يف موضع رفع بالفعل، أي لوال أن" اهللا"هذا وهم توهم فيه باب املفاعلة وليس به، واسم : قال مكي. أحد
يف موضع املفعول " ببعض"بدل من الناس، " بعضهم"مفعول، " الناس. "مرفوع باالبتداء عند سيبويه" دفاع"و. اهللا

  .ذهبت بزيد، فزيد يف موضع مفعول فاعلمه: الثاين عند سيبويه، وهو عنده مثل قولك
ألبدال وهم أربعون رجال كلما مات هم ا: واختلف العلماء يف الناس املدفوع هبم الفساد من هم ؟ فقيل: -الثانية 

وروي . واحد بدل اهللا آخر، فإذا كان عند القيامة ماتوا كلهم؛ اثنان وعشرون منهم بالشام ومثانية عشر بالعراق
إن األبدال يكونون بالشام وهم أربعون : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن علي رضي اهللا عنه قال

رجل أبدله اهللا مكانه رجال يسقى هبم الغيث وينصر هبم على األعداء ويصرف هبم عن أهل رجال كلما مات منهم 
إن األنبياء كانوا : وخرج أيضا عن أيب الدرداء قال". نوادر األصول"ذكره الترمذي احلكيم يف " األرض البالء

عليه وسلم يقال هلم األبدال؛ مل أوتاد األرض، فلما انقطعت النبوة أبدل اهللا مكاهنم قوما من أمة حممد صلى اهللا 
يفضلوا الناس بكثرة صوم وال صالة ولكن حبسن اخللق وصدق الورع وحسن النية وسالمة القلوب جلميع 

  املسلمني والنصيحة هلم ابتغاء مرضاة اهللا بصرب وحلم ولب

سه، وهم أربعون صديقا وتواضع يف غري مذلة، فهم خلفاء األنبياء قوم اصطفاهم اهللا لنفسه واستخلصهم بعلمه لنف
منهم ثالثون رجال على مثل يقني إبراهيم خليل الرمحن، يدفع اهللا هبم املكاره عن أهل األرض والباليا عن الناس، 

ولوال دفع اهللا : وقال ابن عباس. وهبم ميطرون ومن يرزقون، ال ميوت الرجل منهم حىت يكون اهللا قد أنشأ من خيلفه
هم الشهود : وقال سفيان الثوري. املشركون فقتلوا املؤمنني وخربوا البالد واملساجد العدو جبنود املسلمني لغلب
لوال أن اهللا يدفع مبن يصلي عمن ال : وحكى مكي أن أكثر املفسرين على أن املعىن. الذين تستخرج هبم احلقوق

قال الثعليب وقال سائر . يصلي ومبن يتقي عمن ال يتقي ألهلك الناس بذنوهبم؛ وكذا ذكر النحاس والثعليب أيضا
ولوال دفاع اهللا املؤمنني األبرار عن الفجار والكفار لفسدت األرض، أي هلكت وذكر حديثا أن النيب : املفسرين

إن اهللا يدفع العذاب مبن يصلي من أميت عمن ال يصلي ومبن يزكي عمن ال يزكي ومبن : "صلى اهللا عليه وسلم قال
ال حيج ومبن جياهد عمن ال جياهد، ولو اجتمعوا على ترك هذه األشياء ما  يصوم عمن ال يصوم ومبن حيج عمن

َولَْوال َدفُْع اللَِّه النَّاَس بَْعَضُهمْ بَِبْعضٍ لَفََسَدتِ { –مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -أنظرهم اهللا طرفة عني 
نادي كل يوم لوال عباد ركع وأطفال رضع وهبائم إن هللا مالئكة ت: "وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. } اَألْرُض

حدثنا منصور عن . خرجه أبو بكر اخلطيب مبعناه من حديث الفضيل بن عياض" رتع لصب عليكم العذاب صبا
لوال فيكم رجال خشع وهبائم رتع : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إبراهيم عن علقمة عن عبداهللا قال

  :أخذ بعضهم هذا املعىن فقال". على املؤمنني صباوصبيان رضع لصب العذاب 
  وصبية من اليتامى رضع... لوال عباد لإلله ركع 

  صب عليكم العذاب األوجع... ومهمالت يف الفالة رتع 
إن اهللا ليصلح بصالح الرجل ولده وولد ولده وأهله دويرته : "وروى جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



. يبتلي اهللا املؤمن بالكافر ويعايف الكافر باملؤمن: وقال قتادة". ال يزالون يف حفظ اهللا ما دام فيهمودويرات حوله و
  وقال ابن عمر قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

بَْعضَُهْم َولَْوال َدفُْع اللَِّه النَّاَس {: مث قرأ ابن عمر". إن اهللا ليدفع باملؤمن الصاحل عن مائة من أهل بيته وجريانه البالء"
هذا الدفع مبا شرع على السنة الرسل من الشرائع، ولوال ذلك لتسالب الناس : وقيل.} بَِبْعضٍ لَفََسَدِت اَألْرُض

وَلَِكنَّ اللََّه ذُو فَْضلٍ َعلَى {. وتناهبوا وهلكوا، وهذا قول حسن فإنه عموم يف الكف والدفع وغري ذلك فتأمله
  .دفعه باملؤمنني شر الكافرين فضل منه ونعمةبني سبحانه أن . } الْعَالَِمَني
  }تِلَْك آَياتُ اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ َوإِنََّك لَِمَن الْمُْرَسِلَني{ ٢٥٢: اآلية
، }مُْرَسِلَنيَوإِنََّك لَِمَن الْ{ . }َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ{خربه، وإن شئت كان بدال واخلرب } آيَاُت اللَِّه { ابتداء : تلك

نبه اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن هذه اآليات اليت تقدم ذكرها ال يعلمها إال نيب . خرب إن أي وإنك ملرسل
  .مرسل
آَتْيَنا عِيَسى اْبَن تِلَْك الرُُّسلُ فَضَّلَْنا َبْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ ِمْنُهْم َمْن كَلََّم اللَُّه َوَرفَعَ َبْعضَُهْم َدَرجَاٍت َو{ ٢٥٣: اآلية

ِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيَِّناُت وَلَِكنِ َمْرَيَم الْبَيَِّناِت َوأَيَّْدنَاُه بِرُوحِ الْقُُدسِ َولَْو َشاَء اللَُّه َما اقَْتَتلَ الَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن بَْع
  }اَء اللَُّه َما اقَْتَتلُوا وَلَِكنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما يُرِيُداْخَتلَفُوا فَِمنُْهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن كَفََر َولَْو َش

" الرسل"و. ذلك مراعاة لتأنيث لفظ اجلماعة، وهي رفع باالبتداء: ومل يقل" تلك: "قال} ِتلَْك الرُُّسلُ{: قوله تعاىل
ية مشكلة واألحاديث ثابتة بأن وهذه آ. اخلرب} فَضَّلْنَا{الرسل عطف بيان، و : وقيل. نعته، وخرب االبتداء اجلملة

رواها األئمة الثقات، أي ال " ال تفضلوا بني أنبياء اهللا"و" ال ختريوا بني األنبياء : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  خري فالن بني فالن وفالن، وفضل،: يقال. فالن خري من فالن، وال فالن أفضل من فالن: تقولوا

إن هذا كان قبل أن يوحى إليه : لف العلماء يف تأويله هذا املعىن؛ فقال قوموقد اخت. إذا قال ذلك" مشددا"
: إمنا أراد بقوله: وقال ابن قتيبة. بالتفضيل، وقبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، وإن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل

" ال ختريوين على موسى: "قولهأنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ ألنه الشافع يومئذ وله لواء احلمد واحلوض، وأراد ب"
ال يقل أحد أنا خري من يونس : "وكذلك معىن قوله. وليتكم ولست خبريكم: على طريق التواضع؛ كما قال أبو بكر

ما يدل على أن رسول ] ٤٨: القلم[} َوال َتكُْن كََصاِحبِ الُْحوِت{ : ويف قوله تعاىل. على معىن التواضع" بن مىت 
من " ال تفضلوين عليه: "وال تكن مثله؛ فدل على أن قوله: سلم أفضل منه؛ ألن اهللا تعاىل يقولاهللا صلى اهللا عليه و

وجيوز أن يريد ال تفضلوين عليه يف العمل فلعله أفضل عمال مين، وال يف البلوى واالمتحان فإنه . طريق التواضع
ن السؤدد والفضل يوم القيامة على مجيع وليس ما أعطاه اهللا لنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم م. أعظم حمنة مين

إمنا هنى عن : ومنهم من قال. األنبياء والرسل بعمله بل بتفضيل اهللا إياه واختصاصه له، وهذا التأويل اختاره املهلب
اخلوض يف ذلك، ألن اخلوض يف ذلك ذريعة إىل اجلدال وذلك يؤدي إىل أن يذكر منهم ما ال ينبغي أن يذكر ويقل 

النيب أفضل من األنبياء كلهم وال من فالن وال خري، كما هو ظاهر : فال يقال: قال شيخنا. ند املماراةاحترامهم ع
النهي ملا يتوهم من النقص يف املفضول؛ ألن النهي اقتضى منه إطالق اللفظ ال منع اعتقاد ذلك املعىن؛ فإن اهللا تعاىل 

نبياء وال من فالن النيب اجتنابا ملا هني عنه وتأدبا به وعمال نبينا خري من األ: أخرب بأن الرسل متفاضلون، فال تقول
  .باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل، واهللا حبقائق األمور عليم

إن املنع من التفضيل إمنا هو من جهة النبوة اليت هي خصلة واحدة ال تفاضل : وأحسن من هذا قول من قال: قلت



ال واخلصوص والكرامات واأللطاف واملعجزات املتباينات، وأما النبوة يف نفسها فيها، وإمنا التفضيل يف زيادة األحو
فال تتفاضل وإمنا تتفاضل بأمور أخر زائدة عليها؛ ولذلك منهم رسل وأولو عزم، ومنهم من اختذ خليال، ومنهم من 

  كلم اهللا،

] ٥٥: اإلسراء[} َني َعلَى بَْعضٍ َوآَتيَْنا َداُودَ َزبُوراًَولَقَْد فَضَّلَْنا بَْعَض النَّبِيِّ{: ورفع بعضهم درجات، قال اهللا تعاىل
  ].٢٥٣: البقرة[} ِتلَْك الرُُّسلُ فَضَّلَْنا بَْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ{: وقال
وهذا قول حسن، فإنه مجع بني اآلي واألحاديث من غري نسخ، والقول بتفضيل بعضهم على بعض إمنا هو : قلت 

إن اهللا فضل حممدا على األنبياء وعلى : ي من الوسائل، وقد أشار ابن عباس إىل هذا فقالمبا منح من الفضائل وأعط
َوَمْن َيقُلْ مِْنُهْم إِنِّي إِلٌَه ِمْن {: إن اهللا تعاىل قال: مب يا ابن عباس فضله على أهل السماء ؟ فقال: أهل السماء، فقالوا

إِنَّا فََتْحَنا لَكَ {: وقال حملمد صلى اهللا عليه وسلم]. ٢٩: األنبياء[} زِي الظَّاِلِمَنيُدونِِه فَذَِلَك َنْجزِيهِ َجهَنََّم كَذَِلَك َنْج
: قال. فما فضله على األنبياء ؟: قالوا]. ٢ - ١: الفتح[} ِلَيْغِفرَ لََك اللَُّه َما َتقَدََّم ِمْن ذَنْبَِك َوَما َتأَخََّر. فَْتحاً ُمبِيناً

وقال اهللا عز وجل حملمد صلى اهللا ] ٤: إبراهيم[} َسلَْنا ِمْن َرسُولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه ِلُيَبيَِّن لَُهْموََما أَْر{: قال اهللا تعاىل
فأرسله إىل اجلن واإلنس؛ ذكره أبو حممد الدارمي يف ] ٢٨: سبأ[} َوَما أَْرَسلْنَاَك إِالَّ كَافَّةً ِللنَّاسِ{: عليه وسلم

 بين آدم نوج وإبراهيم وموسى وحممد صلى اهللا عليه وسلم، وهم أولو العزم من خري: وقال أبو هريرة. مسنده
الرسل، وهذا نص من ابن عباس وأيب هريرة يف التعيني، ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن مل يرسل، فإن من أرسل 

م، وهذا مما ال خفاء فضل على غريه بالرسالة واستووا يف النبوة إىل ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياه
إن القرآن يقتضي التفضيل، وذلك يف اجلملة دون تعيني أحد مفضول، : فيه، إال أن ابن عطية أبا حممد عبداحلق قال

أنا سيد ولد : "وقال" أنا أكرم ولد آدم على ريب: "وكذلك هي األحاديث؛ ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ال تفضلوين على : "وقال" ال ينبغي ألحد أن يقول أنا خري من يونس بن مىت : " مومل يعني، وقال عليه السال" آدم 
ويف هذا هني شديد عن تعيني املفضول؛ ألن يونس عليه السالم كان شابا وتفسخ حتت : وقال ابن عطية" . موسى

  .فإذا كان التوقيف حملمد صلى اهللا عليه وسلم فغريه أحرى. أعباء النبوة

أوىل إن شاء اهللا تعاىل؛ فإن اهللا تعاىل ملا أخرب أنه فضل بعضهم على بعض جعل يبني بعض ما اخترناه : قلت
مِْنُهْم َمْن كَلََّم اللَُّه َوَرفََع بَْعضَُهْم َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن مَْرَيمَ {: املتفاضلني ويذكر األحوال اليت فضلوا هبا فقال

: املائدة[} وَآَتْينَاُه األِْنجِيلَ{: وقال تعاىل] ٥٥: اإلسراء[} وَآَتْيَنا َداُوَد َزُبوراً{ وقال] ٢٥٣: البقرة[} الْبَيَِّناِت
َولَقَْد آَتْيَنا َداُودَ {: وقال تعاىل] ٤٨: األنبياء[} َولَقَْد آَتْيَنا مُوَسى َوهَاُرونَ الْفُْرقَانَ َوضَِياًء َوِذكْراً ِللُْمتَّقَِني{، ]٤٦

فعم مث ] ٧: األحزاب[} َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوحٍ{ : وقال] ١٥: النمل[} ماًَوُسلَْيَمانَ ِعلْ
  .خص وبدأ مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، وهذا ظاهر

حهم اهللا من وهكذا القول يف الصحابة إن شاء اهللا تعاىل، اشتركوا يف الصحبة مث تباينوا يف الفضائل مبا من: قلت
: املواهب والوسائل، فهم متفاضلون بتلك مع أن الكل مشلتهم الصحبة والعدالة والثناء عليهم، وحسبك بقوله احلق

َوأَلْزََمُهْم كَِلَمةَ { : وقال. إىل آخر السورة] ٢٩: الفتح[} ُمحَمٌَّد َرسُولُ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ {
: احلديد[ } ال َيْستَوِي ِمْنكُْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ{: مث قال] ٢٦: الفتح[} قَْوى َوكَاُنوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلَهَاالتَّ
، ونفى عنهم فعم وخص] ١٨: الفتح[} لَقَْد َرِضيَ اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني إِذْ ُيَبايِعُوَنكَ َتْحَت الشََّجرَِة{: وقال] ١٠

  .الشني والنقص، رضي اهللا عنهم أمجعني ونفعنا حببهم آمني



املكلم موسى عليه السالم، وقد سئل رسوله اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن آدم أنيب } ِمْنُهْم َمْن كَلََّم اللَُّه{: قوله تعاىل
يم آدم كان يف اجلنة، فعلى هذا وقد تأول بعض الناس أن تكل: قال ابن عطية". نعم نيب مكلم: "مرسل هو ؟ فقال
  .وحذفت اهلاء لطول االسم، واملعىن من كلمه اهللا. تبقى خاصية موسى

بعضهم هنا على قول ابن عباس والشعيب وجماهد حممد صلى اهللا : قال النحاس} َوَرفََع بَْعَضُهْم َدَرجَاٍت{: قوله تعاىل
واألسود وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا ونصرت  بعثت إىل األمحر: "عليه وسلم، قال صلى اهللا عليه وسلم

  بالرعب مسرية شهر وأحلت يل الغنائم وأعطيت،

ومن ذلك القرآن وانشقاق القمر وتكليمه الشجر وإطعامه الطعام خلقا عظيما من متريات ودرور شاة أم ". الشفاعة
النبيون إىل غري ذلك من اخللق العظيم وهو أعظم الناس أمة وختم به : وقال ابن عطية معناه، وزاد. معبد بعد جفاف
وحيتمل اللفظ أن يراد به حممد صلى اهللا عليه وسلم وغريه ممن عظمت آياته، ويكون الكالم . الذي أعطاه اهللا

  .وحيتمل أن يريد به رفع إدريس املكان العلي، ومراتب األنبياء يف السماء كما يف حديث اإلسراء، وسيأيت. تأكيدا
وبينات عيسى هي إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص وخلق الطري } آَتْيَنا عِيَسى اْبَن َمْرَيمَ الَْبيِّنَاِتَو{: قوله تعاىل

  .جربيل عليه السالم، وقد تقدم} بِرُوحِ الْقُُدسِ{. قويناه } وَأَيَّْدَناُه{ . من الطني كما نص عليه يف التنزيل
الضمري ملوسى وعيسى، واالثنان : وقيل. أي من بعد الرسل} قْتََتلَ الَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْموَلَْو َشاَء اللَُّه َما ا{ : قوله تعاىل

إن القتال إمنا وقع من الذين جاؤوا بعدهم وليس كذلك : وقيل. من بعد مجيع الرسل، وهو ظاهر اللفظ: وقيل. مجع
خيال مث بعتها، فجائز لك هذه العبارة وأنت  اشتريت: املعىن، بل املراد ما اقتتل الناس بعد كل نيب، وهذا كما تقول

إمنا اشتريت فرسا وبعته مث آخر وبعته مث آخر وبعته، وكذلك هذه النوازل إمنا اختلف الناس بعد كل نيب فمنهم من 
آمن ومنهم من كفر بغيا وحسدا وعلى حطام الدنيا، وذلك كله بقضاء وقدر وإرادة من اهللا تعاىل، ولو شاء خالف 

اللتقاء } َولَِكنِ اْخَتلَفُوا{وكسرت النون من . ولكنه املستأثر بسر احلكمة يف ذلك الفعل ملا يريد ذلك لكان
  :الساكنني، وجيوز حذفها يف غري القرآن، وأنشد سيبويه

  والك اسقين إن كان ماؤك ذا فضل... فلست بآتيه وال أستطيعه 
  يف موضع رفع باالبتداء والصفة" من"} فَِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن كَفََر{
َوال َشفَاَعةٌ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِممَّا َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي َيْوٌم ال َبْيٌع ِفيِه َوال ُخلَّةٌ {  ٢٥٤: اآلية*٣*

  }َوالْكَاِفُرونَ ُهُم الظَّاِلُمونَ

قال . هذه اآلية جتمع الزكاة املفروضة والتطوع: ابن جريج وسعيد بن جبري وقال. هي الزكاة املفروضة: قال احلسن
وهذا صحيح، ولكن ما تقدم من اآليات يف ذكر القتال وأن اهللا يدفع باملؤمنني يف صدور الكافرين . ابن عطية

أي } نَ ُهُم الظَّاِلُمونَوَالْكَاِفُرو{: يترجح منه أن هذا الندب إمنا هو يف سبيل اهللا، ويقوى ذلك يف آخر اآلية قوله
  .فكافحوهم بالقتال باألنفس وإنفاق األموال

وأمر تعاىل . وعلى هذا التأويل يكون إنفاق األموال مرة واجبا ومرة ندبا حبسب تعني اجلهاد وعدم تعينه: قلت
يه بيع وال شراء وال عباده باإلنفاق مما رزقهم اهللا وأنعم به عليهم وحذرهم من اإلمساك إىل أن جييء يوم ال ميكن ف

خالص : واخللة]. ١٠: املنافقني[} فََيقُولَ َربِّ لَْوال أَخَّرَْتنِي إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدََّق{: استدراك نفقة، كما قال
  :الصداقة واملودة، قال الشاعر: واخلاللة واخلاللة واخلاللة. املودة، مأخوذة من ختلل األسرار بني الصديقني

  خاللته كأيب مرحب... ل من أصبحت وكيف تواص



ما خال من : واخللة بالضم أيضا. مواعيد عرقوب: هو كنية عرقوب الذي قيل فيه: وأبو مرحب كنية الظل، ويقال
. ابن خماض، عن األصمعي: واخللة. احلاجة والفقر: واخللة بالفتح. اخللة خبز اإلبل واحلمض فاكهتها: النبت، يقال

. اللهم أصلح خلته، أي الثلمة اليت ترك: ويقال للميت. واألنثى خلة أيضا. ه فرسن خلةأتاهم بقرص كأن: يقال
واحدة خلل السيوف، وهي بطائن كانت تغشى هبا أجفان السيوف ": بالكسر"واخللة . اخلمرة احلامضة: واخللة

وسيأيت يف . ني األسنانما يبقى ب: واخللة أيضا. منقوشة بالذهب وغريه، وهي أيضا سيور تلبس ظهر ِسَييت القوس
وحقيقتها رمحة منه تعاىل . فأخرب اهللا تعاىل أال خلة يف اآلخرة وال شفاعة إال بإذن اهللا. اشتقاق اخلليل ومعناه" النساء"

  ال بيع فيه وال خلة،"وقرأ ابن كثري وأبو عمرو . شرف هبا الذي أذن له يف أن يشفع

ويف ] ٣١: إبراهيم[} ال َبْيٌع ِفيِه َوال ِخاللٌ{" إبراهيم"ورة بالنصب من غري تنوين، وكذلك يف س" وال شفاعة
  :وأنشد حسان بن ثابت] ٢٣: الطور[} ال لَْغٌو ِفيَها َوال َتأْثِيٌم{]الطور "

  إال جتشوكم عند التنانري... أال طعان وال فرسان عادية 
ل وال امرأة كما جاز يف غري أال رجل عندك، وجيوز أال رج: كقولك" ال"وألف االستفهام غري مغرية عمل 

  :وقرأ الباقون مجيع ذلك بالرفع والتنوين، كما قال الراعي. االستفهام فاعلمه
  ال ناقة يل يف هذا وال مجل... وما صرمتك حىت قلت معلنة 

هل : فالفتح على النفي العام املستغرق جلميع الوجوه من ذلك الصنف، كأنه جواب ملن قال" وما هجرتك"ويروى 
مع االسم املنفى مبنزلة اسم واحد يف موضع رفع " ال"و. من بيع ؟ فسأل سؤاال عاما فأجيب جوابا عاما بالنفي فيه

وجعل اجلواب غري عام، وكأنه . مبنزلة ليس" ال"وإن شئت جعلته صفة ليوم، ومن رفع مجله ". فيه"باالبتداء، واخلرب 
" فيه"غري مغري عن رفعه، واملرفوع مبتدأ أو اسم ليس وهل فيه بيع ؟ بإسقاط من، فأتى اجلواب : جواب من قال

واالختيار الرفع؛ ألن أكثر القراء عليه، وجيوز يف غري القرآن ال بيع فيه وال خلة، وأنشد سيبويه : قال مكي. اخلرب
  :لرجل من مذحج

  ال أم يل إن كان ذاك وال أب... هذا لعمركم الصغار بعينه 
  :ال رجل فيه وال امرأة، وأنشد سيبويه: ثاين وتنونه فتقولوجيوز أن تبين األول وتنصب ال

  اتسع اخلرق على الراقع... ال نسب اليوم وال خلة 
زائدة يف املوضعني، األول عطف على املوضع والثاين على اللفظ ووجه خامس أن ترفع األول وتبين الثاين " ال"ف 

  :ال رجل فيها وال امرأة، قال أمية: كقولك
  ...تأثيم فيها فال لغو وال 

  وما فاهوا به أبدا مقيم

. ابتداء} وَالْكَاِفُرونَ{. ال حول وال قوة إال باهللا، وقد تقدم هذا واحلمد هللا : وهذه اخلمسة األوجه جائزة يف قولك
. }الكافرون{خرب } الظاملون{زائدة للفصل و } هم{خرب الثاين، وإن شئت كانت } الظَّاِلُمونَ{ابتداء ثان، } ُهُم{

  .ومل يقل والظاملون هم الكافرون} والكافرون هم الظاملون{: واحلمد هللا الذي قال: قال عطاء بن دينار
ْرضِ َمْن ذَا اللَُّه ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم ال تَأُْخذُهُ ِسَنةٌ َوال َنْوٌم لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَأل{ ٢٥٥: اآلية*٣*

الَّ بَِما َشاَء َوِسَع كُْرِسيُُّه َيشْفَُع ِعْنَدُه إِالَّ بِإِذْنِِه َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوال ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء ِمْن ِعلِْمِه إِ الَِّذي
  }السََّماَواِت َواَألْرَض َوال َيُؤوُدهُ ِحفْظُُهَما َوُهَو الْعَِليُّ الْعَِظيُم



هذه آية الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم آية، كما تقدم بيانه يف } اللَُّه ال إِلََه إِال ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم{ :قوله تعاىل
ملا نزلت آية : روي عن حممد بن احلنفية أنه قال. الفاحتة، ونزلت ليال ودعا النيب صلى اهللا عليه وسلم زيدا فكتبها

كل ملك يف الدنيا وسقطت التيجان عن رؤوسهم، وهربت الشياطني الكرسي خر كل صنم يف الدنيا، وكذلك خر 
يضرب بعضهم على بعض إىل أن أتوا إبليس فأخربوه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عن ذلك، فجاؤوا إىل املدينة فبلغهم 

نذر يا أبا امل: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى األئمة عن أيب بن كعب قال. أن آية الكرسي قد نزلت
يا أبا املنذر أتدري أي آية من : "اهللا ورسوله أعلم، قال: ؟ قال قلت" أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم

ليهنك العلم يا أبا : "فضرب يف صدري وقال} اهللا ال إله إال هو احلي القيوم{: ؟ قال قلت" كتاب اهللا معك أعظم
ذي نفسي بيده إن هلذه اآلية للسانا وشفتني تقدس امللك عند ساق فوال: " زاد الترمذي احلكيم أبو عبداهللا". املنذر
فهذه آية أنزهلا اهللا جل ذكره، وجعل ثواهبا لقارئها عاجال وآجال، فأما يف العاجل فهي : قال أبو عبداهللا". العرش

  آية الكرسي تدعى يف التوراة: حارسة ملن قرأها من اآلفات، وروي لنا عن نوف البكايل أنه قال

فإنك ال تقرأها يف بيت إال خرج منه الشيطان : نعم؛ قال: قال} اللَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّومُ {: رأ آية الكرسيتق
وذكره أبو . أخرجه أبو نعيم عن أيب عاصم الثقفي عن الشعيب. له خبج كخبج احلمار مث ال يدخله حىت يصبح

: فقيل لعبداهللا: معاوية عن أيب عاصم الثقفي عن الشعيب عن عبداهللا قالعبيدة يف غريب حديث عمر حدثناه أبو 
املهزول، : الدقيق، والشخيت: الضئيل: قال أبو حممد الدارمي. ما عسى أن يكون إال عمر: أهو عمر ؟ فقال

 الترمذي ويف. الضراط، وهو احلبج أيضا باحلاء: اخلبج: وقال أبو عبيدة. الريح: جيد األضالع، واخلبج: والضليع
إىل إليه املصري وآية الكرسي  -املؤمن  -من قرأ حم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة قال

وقال أبو . حديث غريب: قال" حني يصبح حفظ هبما حىت ميسي، ومن قرأمها حني ميسي حفظ هبما حىت يصبح
عن أنس رفع احلديث إىل . حملافظة على قراءهتا دبر كل صالةوروى أن املؤمنني ندبوا إىل ا: عبداهللا الترمذي احلكيم

أوحى اهللا إىل موسى عليه السالم من داوم على قراءة آية الكرسي دبر كل صالة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
خله اجلنة أعطيته فوق ما أعطي الشاكرين وأجر النبيني وأعمال الصديقني وبسطت عليه مييين بالرمحة ومل مينعه أن أد

إين ال أعطيه من : "يا رب من مسع هبذا ال يداوم عليه؟ قال: قال موسى عليه السالم" إال أن يأتيه ملك املوت 
يا : "قال اهللا تعاىل: وعن أيب بن كعب قال". عبادي إال لنيب أو صديق أو رجل أحبه أو رجل أريد قتله يف سبيلي

معناه عندي أعطيته ثواب عمل : قال أبو عبداهللا" يته ثواب األنبياءموسى من قرأ آية الكرسي يف دبر كل صالة أعط
وهذه اآلية تضمنت التوحيد والصفات العال، وهي مخسون . األنبياء، فأما ثواب النبوة فليس ألحد إال لألنبياء

بتدأ، و م" اهللا"و. كلمة، ويف كل كلمة مخسون بركة، وهي تعدل ثلث القرآن، ورد بذلك احلديث، ذكره ابن عطية
اللَُّه ال إِلَهَ {: وقيل. بدل من موضع ال إله} إِالَّ ُهَو {و . مبتدأ ثان وخربه حمذوف تقديره معبود أو موجود} ال إِلََه {

ابتداء وخرب، وهو مرفوع حممول على املعىن، أي ما إله إال هو، وجيوز يف غري القرآن ال إله إال إياه، نصب } إِالَّ ُهَو 
  على

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي آية أنزل اهللا عليك من القرآن : قال أبو ذر يف حديثه الطويل .االستثناء
قال بعض . أشرف آية يف القرآن آية الكرسي: وقال ابن عباس. }اللَُّه ال إِلََه إِلَّا ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم{: أعظم ؟ فقال

  .ني مضمر وظاهر مثاين عشرة مرةألنه يكرر فيها اسم اهللا تعاىل ب: العلماء
، وإن شئت كان خربا بعد خرب، وإن شئت "هو"نعت هللا عز وجل، وإن شئت كان بدال من } الَْحيُّ الْقَيُّوُم{: قوله



إنه : اسم من أمسائه احلسىن يسمى به، ويقال" احلي"و. وجيوز يف غري القرآن النصب على املدح. على إضمار مبتدأ
يا : إن عيسى ابن مرمي عليه السالم كان إذا أراد أن حييي املوتى يدعو هبذا الدعاء: ويقال. عظماسم اهللا تعاىل األ

: ويقال. إن آصف بن برخيا ملا أراد أن يأيت بعرش بلقيس إىل سليمان دعا بقوله يا حي يا قيوم: ويقال. حي يا قيوم
هو دعاء : ويقال. يا شرا هيا، يعين يا حي يا قيومأيا ه: إن بين إسرائيل سألوا موسى عن اسم اهللا األعظم فقال هلم

إنه يقال حي قيوم كما وصف نفسه، ويسلم ذلك : قال الطربي عن قوم. أهل البحر إذا خافوا الغرق يدعون به
احلي الذي : وقال قتادة. مسى نفسه حيا لصرفه األمور مصاريفها وتقديره األشياء مقاديرها: وقيل. دون أن ينظر فيه

  :قال لبيد. املراد باحلي الباقي: وقال السدي. ال ميوت
  فلست بأحيا من كالب وجعفر... فإما تريين اليوم أصبحت ساملا 

: وقال احلسن. من قام؛ أي القائم بتدبري ما خلق؛ عن قتادة" القيوم. "إن هذا االسم هو اسم اهللا األعظم: وقد قيل
وقال ابن . ملها، من حيث هو عامل هبا ال خيفى عليه شيء منهامعناه القائم على كل نفس مبا كسبت حىت جيازيها بع

  :معناه الذي ال حيول وال يزول؛ قال أمية بن أيب الصلت: عباس
  والشمس معها قمر يقوم... مل ختلق السماء والنجوم 

  قدره مهيمن قيوم
  واحلشر واجلنة والنعيم... 

  إال ألمر شأنه عظيم

ويقال هو الذي ال ينام؛ وكأنه أخذه : إلمساعيل الضرير تفسري القيوم قال" سريعيون التف"ورأيت يف : قال البيهقي
القيوم الذي ال بدئ له؛ ذكره : وقال الكليب. } ال َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َوال َنْوٌم{: من قوله عز وجل عقيبه يف آية الكرسي

السكون فأدغمت األوىل يف الثانية بعد وأصل قيوم قيووم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحدامها ب. أبو بكر األنباري
وقرأ ابن مسعود وعلقمة واألعمش . قلب الواو ياء؛ وال يكون قيوم فعوال؛ ألنه من الواو فكان يكون قيووما

وال خالف بني أهل اللغة يف أن القيوم أعرف عند العرب . باأللف، وروي ذلك عن عمر" احلي القيام"والنخعي 
قيام منقول عن القوام إىل القيام، صرف عن الفعال إىل الفيعال، كما قيل للصواغ وال. وأصح بناء وأثبت علة
  :الصياغ؛ قال الشاعر

  س وحي عليهم قيوم... إن ذا العرش للذي يرزق النا 
والنعاس ما كان من العني فإذا صار يف . النعاس يف قول اجلميع: والسنة. مث نفى عز وجل أن تأخذه سنة وال نوم

  :وما؛ قال عدي بن الرقاع يصف امرأة بفتور النظرالقلب صار ن
  يف عينه سنة وليس بنائم... وسنان أقصده النعاس فرنقت 

الوسنان الذي : وقال ابن زيد. السنة من الرأس، والنعاس يف العني، والنوم يف القلب: وفرق املفضل بينهما فقال
وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر، : قال ابن عطية .يقوم من النوم وهو ال يعقل، حىت رمبا جرد السيف على أهله

  .ريح النوم الذي يأخذ يف الوجه فينعس اإلنسان: السنة: وقال السدي. وليس ذلك مبفهوم من كالم العرب
واملراد هبذه اآلية أن اهللا تعاىل ال يدركه خلل وال . وباجلملة فهو فتور يعتري اإلنسان وال يفقد معه عقله: قلت

  واألصل يف ِسَنة وْسَنة حذفت الواو. حبال من األحوال يلحقه ملل



  .توكيد" ال"والواو للعطف و. والنوم هو املستثقل الذي يزول معه الذهن يف حق البشر. كما حذفت من يسن
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيكي عن موسى : والناس يذكرون يف هذا الباب عن أيب هريرة قال: قلت 

وقع يف نفس موسى هل ينام اهللا جل ثناؤه فأرسل اهللا إليه ملكا فأرقه ثالثا مث أعطاه قارورتني يف : " قالعلى املنرب 
كله يد قارورة وأمره أن حيتفظ هبما قال فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان مث يستيقظ فينحي أحديهما عن األخرى حىت 

اهللا له مثال أن لو كان ينام مل متتسك السماء  ضرب -قال  -نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان 
  وال يصح هذا احلديث، ضعفه غري واحد منهم البيهقي" واألرض

وإن " ما"أي بامللك فهو مالك اجلميع وربه وجاءت العبارة بـ } لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ{: قوله تعاىل 
ما نعبد : نزلت هذه اآلية ملا قال الكفار: قال الطربي. ملة واملوجودكان يف اجلملة من يعقل من حيث املراد اجل

  .أوثانا إال ليقربونا إىل اهللا زلفى
، وإن "ذا"نعت لـ " الذي"خربه؛ و" ذا"رفع باالبتداء و" من"} َمْن ذَا الَِّذي َيشْفَُع ِعْنَدُه اَأل بِإِذْنِِه{ : قوله تعاىل

وتقرر . معها لشبهها هبا" ذا"مبهمة فزيدت " ما"ألن " ما"ئدة كما زيدت مع زا" ذا"شئت بدل، وال جيوز أن تكون 
يف هذه اآلية أن اهللا يأذن ملن يشاء يف الشفاعة، وهم األنبياء والعلماء واجملاهدون واملالئكة وغريهم ممن أكرمهم 

قال ابن ] ٢٨: األنبياء[} نِ ارَْتَضىَوال َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَم{: وشرفهم اهللا، مث ال يشفعون إال ملن ارتضى؛ كما قال
والذي يظهر أن العلماء والصاحلني يشفعون فيمن مل يصل إىل النار وهو بني املنزلتني، أو وصل ولكن له : عطية

ربنا إن إخواننا كانوا يصلون : إن املؤمنني يقولون": باب بقية من أبواب الرؤية"ويف البخاري يف . أعماله صاحلة
وهذا إمنا هو يف . وهذه شفاعة فيمن يقرب أمره، وكما يشفع الطفل احملبنطئ على باب اجلنة. معنامعنا ويصومون 
  وإن األنبياء يشفعون فيمن. قراباهتم ومعارفهم

حصل يف النار من عصاة أممهم بذنوب دون قرىب وال معرفة إال بنفس اإلميان، مث تبقى شفاعة أرحم الرامحني يف 
وأما شفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف تعجيل . والذنوب الذين مل تعمل فيهم شفاعة األنبياءاملستغرقني يف اخلطايا 
  .احلساب فخاصة له

قد بني مسلم يف صحيحه كيفية الشفاعة بيانا شافيا، وكأنه رمحه اهللا مل يقرأه وأن الشافعني يدخلون النار : قلت
شفاعة فيمن مل يصل إىل : يبعد أن يكون للمؤمنني شفاعتانوخيرجون منها أناسا استوجبوا العذاب؛ فعلى هذا ال 

مث يضرب اجلسر : " فذكر من حديث أيب سعيد اخلدري. النار، وشفاعة فيمن وصل إليها ودخلها؛ أجارنا اهللا منها
دحض مزلة فيها : يا رسول اهللا وما اجلسر ؟ قال: قيل -على جهنم وحتل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم 

وكالليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال هلا السعدان فيمر املؤمنون كطرف العني وكالربق خطاطيف 
وكالريح وكالطري وكأجاويد اخليل والركاب فناج مسلم وخمدوش مرسل ومكدوس يف نار جهنم حىت إذا خلص 

ق من املؤمنني هللا يوم القيامة املؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة هللا يف استيفاء احل
إلخواهنم الذين يف النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون وحيجون، فيقال هلم أخرجوا من عرفتم، فتحرم 
صورهم على النار فيخرجون خلقا كثريا قد أخذت النار إىل نصف ساقيه وإىل ركبتيه مث يقولون ربنا ما بقي فيها 

يقول عز وجل ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار من خري فأخرجوه، فيخرجون خلقا أحد ممن أمرتنا به، ف
  كثريا، مث يقولون ربنا مل نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، مث يقول ارجعوا



فمن وجدمت يف قلبه مثقال نصف دينار من خري فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثريا مث يقولون ربنا مل نذر فيها أحدا ممن 
نا به، مث يقول ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من خري فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثريا مث يقولون ربنا مل أمرت

إِنَّ اللََّه ال َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة {إن مل تصدقوين هبذا احلديث فاقرؤوا إن شئتم : وكان أبو سعيد يقول -نذر فيها خريا 
شفعت املالئكة وشفع : فيقول اهللا تعاىل] " ٤٠: النساء[} َها َوُيْؤِت ِمْن لَُدْنُه أَْجراً َعِظيماًَوإِنْ َتُك َحَسَنةً ُيَضاِعفْ

النبيون وشفع املؤمنون ومل يبق إال أرحم الرامحني فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما مل يعملوا خريا قط قد 
فأقول يا رب ائذن يل فيمن : " اهللا عليه وسلم وذكر من حديث أنس عن النيب صلى. وذكر احلديث" عادوا محما

وعزيت وكربيائي وعظميت وجربيائي ألخرجن من  -أو قال ليس ذلك إليك  -قال ال إله إال اهللا قال ليس ذلك لك 
حىت إذا فرغ اهللا من القضاء بني العباد : " وذكر من حديث أيب هريرة عنه صلى اهللا عليه وسلم". قال ال إله إال اهللا 

راد أن خيرج برمحته من أراد من أهل النار أمر املالئكة أن خيرجوا من النار من كان ال يشرك باهللا شيئا ممن أراد وأ
اهللا تعاىل أن يرمحه ممن يقول ال إله إال اهللا فيعرفوهنم يف النار يعرفوهنم بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إال أثر 

  .احلديث بطوله" السجود  السجود حرم اهللا على النار أن تأكل أثر
فدلت هذه األحاديث على أن شفاعة املؤمنني وغريهم إمنا هي ملن دخل النار وحصل فيها، أجارنا اهللا منها : قلت

وقد خرج ابن ماجة . حيتمل أن يكون أخذه من أحاديث أخر، واهللا أعلم" ممن مل يصل أو وصل: "وقول ابن عطية
وقال ابن  -يصف الناس يوم القيامة صفوفا : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال : يف سننه عن أنس بن مالك قال

فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول يا فالن أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة ؟  -منري أهل اجلنة 
ويقول يا  -منري  قال ابن -قال فيشفع له ومير الرجل على الرجل فيقول أما تذكر يوم ناولتك طهورا ؟ فيشفع له 

  ".فالن أما تذكر يوم بعثتين حلاجة كذا وكذا فذهبت لك ؟ فيشفع له 

مخس، يأيت بياهنا يف : وأما شفاعات نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم فاختلف فيها؛ فقيل ثالث، وقيل اثنتان، وقيل
  .واحلمد هللا" التذكرة"وقد أتينا عليها يف كتاب . إن شاء اهللا تعاىل" سبحان"

لَُه َما ِفي {: الضمريان عائدان على كل من يعقل ممن تضمنه قوله} َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم{: قوله تعاىل
وكل : قال ابن عطية. اآلخرة} َوَما َخلْفَُهْم{الدنيا } َما َبْيَن أَْيِديهِْم { : وقال جماهد". } السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ

ا صحيح يف نفسه ال بأس به؛ ألن ما بني اليد هو كل ما تقدم اإلنسان، وما خلفه هو كل ما يأيت بعده؛ وبنحو هذ
  .قول جماهد قال السدي وغريه

العلم هنا مبعىن املعلوم، أي وال حييطون بشيء من معلوماته؛ } َوال ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء ِمْن ِعلِْمِه إِالَّ بَِما َشاَء{: قوله تعاىل
ما نقص علمي وعلمك من علم اهللا إال كما : وهذا كقول اخلضر ملوسى عليه السالم حني نقر العصفور يف البحر

فهذا وما شاكله راجع إىل املعلومات؛ ألن علم اهللا سبحانه وتعاىل الذي هو . نقص هذا العصفور من هذا البحر
  . أن يعلمهومعىن اآلية ال معلوم ألحد إال ما شاء اهللا. صفة ذاته ال يتبعض

ذكر ابن عساكر يف تارخيه عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول } َوِسَع كُْرِسيُُّه السََّماوَاِت وَاَألْرَض{: قوله تعاىل
الكرسي لؤلؤة والقلم لؤلؤة وطول القلم سبعمائة سنة وطول الكرسي حيث ال يعلمه : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عن زر بن حبيش عن ابن  -وهو عاصم بن أيب النجود  -مة عن عاصم بن هبدلة وروى محاد بن سل". إال اهللا 
بني كل مساءين مسرية مخسمائة عام وبني السماء السابعة وبني الكرسي مخسمائة عام، وبني الكرسي : مسعود قال

قال كُرسي وكرسي ي. وبني العرش مسرية مخسمائة عام، والعرش فوق املاء واهللا فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه



ومنه الكراسة اليت تضم العلم؛ ومنه قيل : ورجحه الطربي، قال. كرسيه علمه: وقال ابن عباس. واجلمع الكراسي
  .أوتاد األرض: الكراسي؛ ألهنم املعتمد عليهم؛ كما يقال: للعلماء

  :قال الشاعر
  كراسي باألحداث حني تنوب... حيف هبم بيض الوجوه وعصبة 

اجعل هلذا احلائط : كرسيه قدرته اليت ميسك هبا السماوات واألرض، كما تقول: وقيل. دث األمورأي علماء حبوا
وروينا عن ابن : قال البيهقي. } َوِسَع كُْرِسيُُّه{ وهذا قريب من قول ابن عباس يف قوله . كرسيا، أي ما يعمده

سائر الروايات عن ابن عباس وغريه و. علمه: قال} وسع كرسيه{مسعود وسعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله 
َوِسَع كُْرِسيُّهُ {وروى إسرائيل عن السدي عن أيب مالك يف قوله . تدل على أن املراد به الكرسي املشهور مع العرش

إن الصخرة اليت عليها األرض السابعة ومنتهى اخللق على أرجائها، عليها أربعة من : قال} السََّماَواِت َواَألْرَض
وجه إنسان ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر؛ فهم قيام عليها قد أحاطوا : لكل واحد منهم أربعة وجوهاملالئكة 

قال . باألرضني والسماوات، ورؤوسهم حتت الكرسي والكرسي حتت العرش واهللا واضع كرسيه فوق العرش
 رواية أسباط عن ويف. أحدمها حتت العرش، واآلخر موضوع على العرش: يف هذا إشارة إىل كرسيني: البيهقي

السدي عن أيب مالك، وعن أيب صاحل عن ابن عباس، وعن مرة اهلمداين عن ابن عباس، وعن مرة اهلمداين عن ابن 
فإن } َوِسَع كُْرِسيُُّه السََّماَواِت َواَألْرَض{مسعود عن ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله 

وأرباب اإلحلاد حيملوهنا على عظم امللك وجاللة . الكرسي بني يدي العرشالسماوات واألرض يف جوف الكرسي و
وأهل احلق جييزوهنما؛ إذ يف قدرة اهللا متسع فيجب . السلطان، وينكرون وجود العرش والكرسي وليس بشيء

وينا قد ر: قال البيهقي. الكرسي موضع القدمني وله أطيط كأطيط الرحل: قال أبو موسى األشعري. اإلميان بذلك
أيضا يف هذا عن ابن عباس وذكرنا أن معناه فيما يرى أنه موضوع من العرش موضع القدمني من السرير، وليس 

ملا قدم جعفر من احلبشة قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن ابن بريدة عن أبيه قال. فيه إثبات املكان هللا تعاىل
  على رأسها مكتل طعام فمر فارس فأذراه فقعدت جتمعرأيت امرأة : ؟ قال" ما أعجب شيء رأيته: " وسلم

ويل لك يوم يضع امللك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظامل فقال رسول اهللا صلى : طعامها، مث التفتت إليه فقالت له
قال ". ال يأخذ ضعيفها حقه من شديدها  -أو كيف تقدس أمة  -ال قدست أمة : " اهللا عليه وسلم تصديقا لقوهلا

يريد هو من عرش الرمحن كموضع القدمني من أسرة " الكرسي موضع القدمني"يف قول أيب موسى : يةابن عط
: وقال احلسن بن أيب احلسن. امللوك، فهو خملوق عظيم بني يدي العرش نسبته إليه كنسبة الكرسي إىل سرير امللك
ي خملوق بني يدي العرش الكرسي هو العرش نفسه؛ وهذا ليس مبرضي، والذي تقتضيه األحاديث أن الكرس

: قلت يا رسول اهللا، أي ما أنزل عليك أعظم ؟ قال: وروى أبو إدريس اخلوالين عن أيب ذر قال. والعرش أعظم منه
يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إال كحلقة ملقاة يف أرض فالة وفضل العرش  -مث قال  -آية الكرسي "

أخرجه اآلجري وأبو حامت البسيت يف صحيح مسنده والبيهقي وذكر أنه ". ة على الكرسي كفضل الفالة على احللق
وهذه اآلية منبئة عن . ما السماوات واألرض يف الكرسي إال مبنزلة حلقة ملقاة يف أرض فالة: وقال جماهد. صحيح

  .عظيمعظم خملوقات اهللا تعاىل، ويستفاد من ذلك عظم قدرة اهللا عز وجل إذ ال يؤده حفظ هذا األمر ال
آدين الشيء مبعىن أثقلين وحتملت منه املشقة، وهبذا فسر اللفظة ابن عباس واحلسن : معناه يثقله؛ يقال} َيُؤودُُه{ و 

فجائز أن تكون اهلاء هللا عز وجل، وجائز أن تكون للكرسي؛ وإذا كانت للكرسي؛ : قال الزجاج. وقتادة وغريهم



وحكى الطربي . لو القدر واملنزلة ال علو املكان؛ ألن اهللا منزه عن التحيزيراد به ع" العلي"و. فهو من أمر اهللا تعاىل
وهذا قول جهلة جمسمني، : قال ابن عطية. هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه: عن قوم أهنم قالوا

ه مسع تسبيحا يف وعن عبدالرمحن بن قرط أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري ب. وكان الوجه أال حيكى
: القاهر الغالب لألشياء؛ تقول العرب: والعلي والعايل. سبحان اهللا العلي األعلى سبحانه وتعاىل: السماوات العلى

  :عال فالن فالنا أي غلبه وقهره؛ قال الشاعر
  تركناهم صرعى لنسر وكاسر... فلما علونا واستوينا عليهم 

صفة مبعىن عظيم القدر واخلطر والشرف، " العظيم"و]. ٤: القصص[}  ِفي اَألْرضِإِنَّ ِفْرَعْونَ َعال{: ومنه قوله تعاىل
العتيق مبعىن املعتق، وأنشد : وحكى الطربي عن قوم أن العظيم معناه املعظم، كما يقال. ال على معىن عظم األجرام

  :بيت األعشى
  ـفنط ممزوجة مباء زالل... فكأن اخلمر العتيق من اإلسـ 

لو كان مبعىن معظم لوجب أال يكون عظيما قبل أن خيلق اخللق وبعد : أهنم أنكروا ذلك وقالواوحكي عن قوم 
  .فنائهم؛ إذ ال معظم له حينئذ

ْمَسَك َتال إِكْرَاَه ِفي الدِّينِ قَْد تََبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ فََمْن َيكْفُْر بِالطَّاغُوِت َوُيْؤِمْن بِاللَِّه فَقَِد اْس{ ٢٥٦: اآلية*٣*
  }بِالُْعرَْوِة الُْوثْقَى ال انِْفَصاَم لََها َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم

. } قَْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ{ : املعتقد وامللة بقرينة قوله الدين يف هذه اآلية} ال إِكَْراَه ِفي الدِّينِ{: قوله تعاىل
إِالَّ { : واإلكراه الذي يف األحكام من اإلميان والبيوع واهلبات وغريها ليس هذا موضعه، وإمنا جييء يف تفسري قوله

: ذا روي عن احلسن والشعيب؛ يقالوك" قد تبني الرشد من الغي"وقرأ أبو عبدالرمحن ]. ١٠٦: النحل[} َمْن أُكْرَِه
وحكى ابن عطية عن أيب . وغوى ضده؛ عن النحاس. إذا بلغ ما حيب: َرَشد يَْرُشد ُرْشداً، وَرِشَد يْرَشد َرَشدا

مصدر } الَْغيِّ{. بضم الراء والشني} الرُّْشُد{وروي عن احلسن أيضا . باأللف" الرشاد"عبدالرمحن السلمي أنه قرأ 
  .ا ضل يف معتقد أو رأي؛ وال يقال الغي يف الضالل على اإلطالقمن غوى يغوي إذ

  :اختلف العلماء يف معىن هذه اآلية على ستة أقوال -: الثانية
قيل إهنا منسوخة؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أكره العرب على دين اإلسالم وقاتلهم ومل يرض ] األول[

]. ٧٣: التوبة[} َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر وَالُْمَناِفقَِني{ نسختها : قال منهم إال باإلسالم؛ قاله سليمان بن موسى،
  .وروي هذا عن ابن مسعود وكثري من املفسرين

ليست مبنسوخة وإمنا نزلت يف أهل الكتاب خاصة، وأهنم ال يكرهون على اإلسالم إذا أدوا اجلزية، والذين : الثاين
هذا . } َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر وَالُْمَناِفِقَني{فال يقبل منهم إال اإلسالم فهم الذين نزل فيهم يكرهون أهل األوثان 

مسعت عمر بن : واحلجة هلذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال. قول الشعيب وقتادة واحلسن والضحاك
أنا عجوز كبرية : قالت. ز تسلمي، إن اهللا بعث حممدا باحلقاسلمي أيتها العجو: اخلطاب يقول لعجوز نصرانية
  .} ال إِكَْراَه ِفي الدِّينِ{اللهم اشهد، وتال : واملوت إيل قريب فقال عمر

نزلت هذه يف األنصار، كانت تكون املرأة مقالتا فتجعل على نفسها : ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: الثالث
ال ندع أبناءنا فأنزل اهللا : فلما أجليت بنو النضري كان فيهم كثري من أبناء األنصار فقالواإن عاش هلا ولد أن هتوده؛ 

إمنا : يف رواية. واملقالت اليت ال يعيش هلا ولد: قال أبو داود. } ال إِكَْراَه ِفي الدِّينِ قَْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ {: تعاىل



ال إِكَْراهَ {: أفضل مما حنن عليه، وأما إذا جاء اهللا باإلسالم فنكرههم عليه فنزلت فعلنا ما فعلنا وحنن نرى أن دينهم
: وهذا قول سعيد بن جبري والشعيب وجماهد إال أنه قال. من شاء التحق هبم ومن شاء دخل يف اإلسالم} ِفي الدِّينِ

اآلية أوىل األقوال لصحة  قول ابن عباس يف هذه: قال النحاس. كان سبب كوهنم يف بين النضري االسترضاع
  .إسناده، وأن مثله ال يؤخذ بالرأي

نزلت اآلية يف رجل من األنصار يقال له أبو حصني كان له ابنان، فقدم جتار من الشام إىل : قال السدي: الرابع
هم إىل الشام، املدينة حيملون الزيت، فلما أرادوا اخلروج أتاهم ابنا احلصني فدعومها إىل النصرانية فتنصرا ومضيا مع

فأتى أبومها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشتكيا أمرمها، ورغب يف أن يبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 
  }ال إِكَْراَه ِفي الدِّين{: يردمها فنزلت

النيب فوجد أبو احلصني يف نفسه على " أبعدمها اهللا مها أول من كفر: "ومل يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب، وقال
فَال َورَبَِّك ال ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر {صلى اهللا عليه وسلم حني مل يبعث يف طلبهما فأنزل اهللا جل ثناؤه 

والصحيح ]. براءة[فأمر بقتال أهل الكتاب يف سورة } ال إِكَْراَه ِفي الدِّين{اآلية مث إنه نسخ ] ٦٥: النساء[} َبْينَُهْم
" النساء"حديث الزبري مع جاره األنصاري يف السقي، على ما يأيت يف } فَال َوَربَِّك ال ُيْؤِمُنونَ{: وله تعاىليف سبب ق

  .بيانه إن شاء اهللا تعاىل
  .معناها ال تقولوا ملن أسلم حتت السيف جمربا مكرها؛ وهو القول اخلامس] وقيل[
الكتاب مل جيربوا إذا كانوا كبارا، وإن كانوا جموسا  وهو أهنا وردت يف السيب مىت كانوا من أهل] وقول سادس[

صغارا أو كبارا أو وثنيني فإهنم جيربون على اإلسالم؛ ألن من سباهم ال ينتفع هبم مع كوهنم وثنيني؛ أال ترى أنه ال 
  تؤكل ذبائحهم وال توطأ نساؤهم، ويدينون بأكل امليتة
وحنو هذا . عليه االنتفاع هبم من جهة امللك فجاز له اإلجبار والنجاسات وغريمها، ويستقذرهم املالك هلم ويتعذر

هم على دين من سباهم، فإذا امتنعوا أجربوا على اإلسالم، : وأما أشهب فإنه قال. روى ابن القاسم عن مالك
الكفر  فأما سائر أنواع. والصغار ال دين هلم فلذلك فأجربوا على الدخول يف دين اإلسالم لئال يذهبوا إىل دين باطل

وسيأيت بيان هذا وما للعلماء . مىت بذلوا اجلزية مل نكرههم على اإلسالم سواء كانوا عربا أم عجما قريشا أو غريهم
  .إن شاء اهللا تعاىل" براءة"يف اجلزية ومن تقبل منه يف 

وحكى الطربي  -. ثة من طغى يطغىوالطاغوت مؤن. جزم بالشرط} فََمْن َيكْفُْر بِالطَّاغُوِت َوُيْؤِمْن بِاللَِّه{: قوله تعاىل
ووزنه فعلوت، ومذهب سيبويه أنه اسم مذكر مفرد كأنه اسم جنس يقع . إذا جاوز احلد بزيادة عليه -يطغو 

ومذهب أيب علي أنه مصدر كرهبوت وجربوت، وهو يوصف به الواحد واجلمع، وقلبت المه إىل . للقليل والكثري
وَجذَب، فقلبت الواو ألفاً لتحركها وحترك ما قبلها فقيل طاغوت؛ واختار موضع العني وعينه موضع الالم كجََبذ 

آلل : أصل طاغوت يف اللغة مأخوذة من الطغيان يؤدي معناه من غري اشتقاق، كما قيل: وقيل. هذا القول النحاس
  وذلك: وقال ابن عطية. هو مجع: وقال املربد. من اللؤلؤ

{ : والشيطان وكل رأس يف الضالل، وقد يكون واحداً قال اهللا تعاىلوالطاغوت الكاهن : قال اجلوهري. مردود
: وقد يكون مجعا قال اهللا تعاىل]. ٦٠: النساء[} ُيرِيُدونَ أَنْ يََتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوِت َوقَْد أُِمُروا أَنْ َيكْفُرُوا بِِه

فَقَِد اْستَْمَسَك بِالُْعرَْوِة { . عطف} ُيْؤِمْن بِاللَِّهَو{ . واجلمع الطواغيت] ٢٥٧البقرة [} أَْوِلَياؤُُهُم الطَّاغُوُت{
. جواب الشرط، ومجع الُوثْقى الُوثْق مثل الفُضْلى والفُْضل؛ فالوثقى فعلى من الوثاقة، وهذه اآلية تشبيه} الُْوثْقَى



وقال ابن عباس . سالماإل: وقال السدي. العروة اإلميان: واختلف عبارة املفسرين يف الشيء املشبه به؛ فقال جماهد
قال } ال اْنِفَصاَم لََها{: مث قال. وسعيد بن جبري والضحاك؛ ال إله إال اهللا؛ وهذه عبارات ترجع إىل معًىن واحد

: واالنفصام. أي ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم، أي ال يزيل عنهم اسم اإلميان حىت يكفروا: جماهد
" فيفصم عنه الوحي وإن جبينه ليتفصد عرقا"كسر ببينونة؛ ويف صحيح احلديث : صموالق. االنكسار من غري بينونة

ال اْنِفَصامَ {: فصمته فانفصم؛ قال اهللا تعاىل: فصم الشيء كسره من غري أن يبني، تقول: قال اجلوهري. أي يقلع
  :وتفصم مثله؛ قال ذو الرمة يذكر غزاال يشبهه بُدمْلُج فضة} لَهَا

  يف ملعب من جواري احلي مفصوم... نبه  كأنه دملج من فضة
. أقلع: وافْصم املطر. بالقاف فيكون بائنا باثنني" مقصوم"ومل يقل . وإمنا جعله مفصوما لتثنيه واحننائه إذا نام

وملا كان الكفر بالطاغوت واإلميان باهللا مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب حسن يف الصفات . وأفصمت عنه احلمى
  .من أجل املعتقد} عليم{من أجل النطق  }َسِميٌع{
وتُ اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيخْرُِجُهْم ِمَن الظُّلُمَاِت إِلَى النُّورِ َوالَِّذيَن كَفَُروا أَْوِليَاُؤُهُم الطَّاغُ{  ٢٥٧: اآلية*٣*

  }ارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَُيْخرِجُوَنُهْم ِمَن النُّورِ إِلَى الظُّلَُماتِ أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّ

الويل الناصر ينصر عباده املؤمنني؛ قال اهللا : قال اخلطايب. الويل فعيل مبعىن فاعل} اللَُّه وَِليُّ الَِّذيَن آَمنُوا{: قوله تعاىل
بِأَنَّ اللََّه َمْولَى الَِّذيَن آَمُنوا َوأَنَّ  ذَِلَك{، وقال }اللَُّه وَِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخرِجُُهْم ِمَن الظُّلَُماتِ إِلَى النُّورِ{عز وجل 

. الظلمات الضاللة، والنور اهلدى، ومبعناه قال الضحاك والربيع: قال قتادة] ١١: حممد[} الْكَاِفرِيَن ال َموْلَى لَُهْم
ا بعيسى فلما جاء حممد صلى اهللا نزلت يف قوم آمنو} اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا { قوله : وقال جماهد وعبدة بن أيب لبابة

فكأن هذا املعتقد أحرز نوراً يف : قال ابن عطية. عليه وسلم كفروا به، فذلك إخراجهم من النور إىل الظلمات
املعتقد خرج منه إىل الظلمات، ولفظ اآلية مستغن عن هذا التخصيص، بل هو مترتب يف كل أمة كافرة آمن بعضها 

هم فاهللا وليه أخرجه من ظلمة الكفر إىل نور اإلميان، ومن كفر بعد وجود النيب كالعرب، وذلك أن من آمن من
صلى اهللا عليه وسلم الداعي املرسل فشيطانه مغويه، كأنه أخرجه من اإلميان إذ هو معه معد وأهل للدخول فيه، 

يعين " ؤهم الطواغيتأوليا"وقرأ احلسن . وحكم عليهم بالدخول يف النار لكفرهم؛ عدال منه، ال يسأل عما يفعل
  .الشياطني، واهللا أعلم

ي ُيْحيِي َوُيمِيُت أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِبَْراِهيَم ِفي َربِِّه أَنْ آَتاُه اللَُّه الُْملَْك إِذْ قَالَ إِبَْراهِيُم رَبَِّي الَِّذ{  ٢٥٨: اآلية
اللََّه يَأِْتي بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمشْرِقِ فَأِْت بَِها ِمَن الَْمْغرِبِ فَُبهِتَ الَِّذي كَفََر وَاللَُّه  قَالَ أََنا أُحْيِي َوأُمِيُت قَالَ إِْبَراهِيُم فَإِنَّ

  }ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني
  :فيه مسألتان
مبعىن هل "  ترأمل: "وقال الفراء. هذه ألف التوقيف، ويف الكالم معىن التعجب، أي اعجبوا له} أَلَْم تََر{: قوله تعاىل

رأيت، أي هل رأيت الذي حاج إبراهيم، وهل رأيت الذي مر على قرية، وهو النمروذ بن كوش بن كنعان بن سام 
  بن نوح ملك زمانه

. وصاحب النار والبعوضة هذا قول ابن عباس وجماهد وقتادة والربيع والسدي وابن إسحاق وزيد بن أسلم وغريهم
مع اهللا تعاىل بأن فتح اهللا تعاىل عليه باباً من البعوض فستروا عني الشمس وأكلوا  وكان إهالكه ملا قصد احملاربة

عسكره ومل يتركوا إال العظام، ودخلت واحدة منها يف دماغه فأكلته حىت صارت مثل الفأرة؛ فكان أعز الناس 



هو أول ملك يف : بن جريحقال ا. عنده بعد ذلك من يضرب دماغه مبطرقة عتيدة لذلك، فبقي يف البالء أربعني يوما
إنه ملك : وقيل. هو أول من جترب وهو صاحب الصرح ببابل: وقال قتادة. وهذا مردود: قال ابن عطية. األرض

إن الذي حاج إبراهيم منروذ بن فاخل بن عابر بن شاخل : وقيل. الدنيا بأمجعها؛ وهو أحد الكافرين؛ واآلخر خبتنصر
وحكى السهيلي أنه النمروذ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح . عطيةبن أرفخشد بن سام؛ حكى مجيعه ابن 

وكان ملكاً على السواد وكان ملكه الضحاك الذي يعرف باالزدهاق وامسه بيوراسب بن أندراست وكان ملك 
  :األقاليم كلها، وهو الذي قتله أفريدون بن أثفيان؛ وفيه يقول حبيب

  وأنت أفريدون يف العاملني... وكأنه الضحاك من فتكاته 
وهو أول من صلب وأول من قطع األيدي واألرجل، . وكان الضحاك طاغيا جبارا ودام ملكه ألف عام فيما ذكروا

وكان ملك منروذ األصغر . أو حنو هذا االسم، وله ابن يسمى منروذ األصغر] كوشا[وللنمروذ ابن لصلبه يسمى 
إحدامها أهنم : ويف قصص هذه احملاجة روايتان. فيما ذكرواعاما واحدا، وكان ملك منروذ األكرب أربعمائة عام 

فمن : أتعبدون ما تنحتون ؟ فقالوا: خرجوا إىل عيد هلم فدخل إبراهيم على أصنامهم فكسرها؛ فلما رجعوا قال هلم
لطعام إن منروذ كان حيتكر الطعام فكانوا إذا احتاجوا إىل ا: وقال بعضهم. أعبد ريب الذي حييي ومييت: تعبد؟ قال

أنا ال : مالك ال تسجد يل قال: يشترونه منه، فإذا دخلوا عليه سجدوا له؛ فدخل إبراهيم فلم يسجد له، فقال
وذكر زيد بن أسلم أن النمروذ . ريب الذي حييي ومييت: من ربك ؟ قال إبراهيم: فقال له منروذ. أسجد إال لريب

  هذا قعد

وجاء إبراهيم عليه . مريوهم: ربكم وإهلكم ؟ فيقولون أنت؛ فيقول من: يأمر الناس باملرية، فكلما جاء قوم يقول
أنا أحيي : ريب الذي حييي ومييت؛ فلما مسعها منروذ قال: من ربك وإهلك ؟ قال إبراهيم: السالم ميتار فقال له

فمر  وأميت؛ فعارضه إبراهيم بأمر الشمس فبهت الذي كفر، وقال ال متريوه؛ فرجع إبراهيم إىل أهله دون شيء
لو مألت غراريت من هذا فإذا دخلت به فرح الصبيان حىت أنظر هلم، : على كثيب رمل كالدقيق فقال يف نفسه

لو : فذهب بذلك فلما بلغ منزله فرح الصبيان وجعلوا يلعبون فوق الغرارتني ونام هو من اإلعياء؛ فقالت امرأته
تني فوجدت أحسن ما يكون من احلوارى فخبزته، صنعت له طعاما جيده حاضرا إذا انتبه، ففتحت إحدى الغرار

فعلم إبراهيم أن اهللا تعاىل يسر هلم . من الدقيق الذي سقت: من أين هذا؟ فقالت: فلما قام وضعته بني يديه فقال
  .ذلك
 انطلق إبراهيم النيب عليه السالم ميتار فلم يقدر على الطعام،: وذكر أبو بكر بن أيب شيبة عن أيب صاحل قال: قلت

حنطة محراء؛ ففتحوها فوجدوها حنطة محراء، : ما هذا ؟ فقال: فمر بسهلة محراء فأخذ منها مث رجع إىل أهله فقالوا
إن : وقال الربيع وغريه يف هذا القصص. وكان إذا زرع منها شيئا جاء سنبله من أصلها إىل فرعها حباً متراكباً: قال

قد أحييت هذا وأمت هذا؛ فلما : قتل أحدمها وأرسل اآلخر فقالالنمروذ ملا قال أنا أحيي وأميت أحضر رجلني ف
أن اهللا تعاىل قال وعزيت وجاليل ال تقوم الساعة حىت آيت بالشمس من : وروي يف اخلرب. رد عليه بأمر الشمس هبت

إهنم إذا عورضوا مث أمر منروذ بإبراهيم فألقي يف النار، وهكذا عادة اجلبابرة ف. املغرب ليعلم أين أنا القادر على ذلك
إنه ملا خرج إبراهيم من : وقال السدي. بشيء وعجزوا عن احلجة اشتغلوا بالعقوبة، فأجناه اهللا من النار، على ما يأيت

  ريب: من ربك ؟ فقال: فكلمه وقال له -ومل يكن قبل ذلك دخل عليه  -النار أدخلوه على امللك 



وأنا آخذ أربعة نفر فأدخلهم بيتا وال يطعمون شيئا وال يسقون  أنا أحيي وأميت،: قال النمروذ. الذي حييي ومييت
وذكر . فعارضه إبراهيم بالشمس فبهت. حىت إذا جاعوا أخرجتهم فأطعمت اثنني فحييا وتركت اثنني فماتا

مر له األصوليون يف هذه اآلية أن إبراهيم عليه السالم ملا وصف ربه تعاىل مبا هو صفة له من اإلحياء واإلماتة لكنه أ
حقيقة وجماز، قصد إبراهيم عليه السالم إىل احلقيقة، وفزع منروذ إىل اجملاز وموه على قومه؛ فسلم له إبراهيم تسليم 

أي انقطعت حجته ومل ميكنه أن يقول أنا } فَُبهَِت الَِّذي كَفََر{اجلدل وانتقل معه من املثال وجاءه بأمر ال جماز فيه 
  .األلباب يكذبونه اآليت هبا من املشرق؛ ألن ذوي

هذه اآلية تدل على جواز تسمية الكافر ملكا إذا آتاه امللك والعز والرفعة يف الدنيا، وتدل على إثبات  -: الثانية
قُلْ َهاتُوا ُبْرهَاَنكُْم إِنْ {: ويف القرآن والسنة من هذا كثري ملن تأمله، قال اهللا تعاىل. املناظرة واجملادلة وإقامة احلجة

وقد وصف خصومة . أي من حجة] ٦٨: يونس[} إن عندكم من سلطان]. "١١١: البقرة[} َصاِدِقَني كُْنُتْم
وقال يف قصة نوح عليه . وغريها] األنبياء[إبراهيم عليه السالم قومه ورده عليهم يف عبادة األوثان كما يف سورة 

} وَأََنا بَرِيٌء ِممَّا ُتْجرُِمونَ{: اآليات إىل قوله] ٣٢: هود[} اقَالُوا َيا نُوُح قَْد َجاَدلْتََنا فَأَكْثَْرَت جِدَالََن{: السالم
فهو كله تعليم من اهللا عز وجل السؤال . وكذلك جمادلة موسى مع فرعون إىل غري ذلك من اآلي]. ٣٥: هود[

. باطلواجلواب واجملادلة يف الدين؛ ألنه ال يظهر الفرق بني احلق والباطل إال بظهور حجة احلق ودحض حجة ال
وحتاج ". آل عمران"وجادل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل الكتاب وباهلهم بعد احلجة، على ما يأيت بيانه يف 

وجتادل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا . آدم وموسى فغلبه آدم باحلجة
ويف . يعة أيب بكر يف أهل الردة، إىل غري ذلك مما يكثر إيرادهوتناظروا حىت صدر احلق يف أهله، وتناظروا بعد مبا

دليل على أن االحتجاج بالعلم مباح ] ٦٦: آل عمران[} فَِلمَ ُتَحاجُّونَ ِفيَما لَْيَس لَكُْم بِِه ِعلٌْم{: قول اهللا عز وجل
. ل وأن يقبل منها ما تبنيومن حق املناظرة أن يراد هبا اهللا عز وج: قال املزين صاحب الشافعي. شائع ملن تدبر

  :وقالوا

ال تصح املناظرة ويظهر احلق بني املتناظرين حىت يكونوا متقاربني أو مستويني يف مرتبة واحدة من الدين والعقل 
  .والفهم واإلنصاف، وإال فهو مراء ومكابرة

أَنْ آَتاُه اللَُّه {. ء للجزمجبزم الراء، واجلمهور بتحريكها، وحذفت اليا" أمل تر"قرأ علي بن أيب طالب  -قراءات 
بطرح األلف " أن أحيي"وقرأ مجهور القراء . يف موضع نصب، أي ألن آتاه اهللا، أو من أجل أن آتاه اهللا} الُْملَْك

: يف الوصل، وأثبتها نافع وابن أيب أويس، إذا لقيتها مهزة يف كل القرآن إال يف قوله تعاىل" أنا"اليت بعد النون من 
فإنه يطرحها يف هذا املوضع مثل سائر القراء لقلة ذلك، فإنه مل يقع منه يف ] ١٨٨: األعراف[} إِالَّ َنِذيٌر إِنْ أََنا{

ضمري : قال النحويون. القرآن إال ثالثة مواضع أجراها جمرى ما ليس بعده مهزة لقلته فحذف األلف يف الوصل
األلف واهلاء لبيان احلركة يف الوقف، فإذا اتصلت الكلمة أنا أو أنه ف: املتكلم االسم فيه اهلمزة والنون، فإذا قلت

أنا فعلت بإثبات األلف إال شاذاً يف : بشيء سقطتا؛ ألن الشيء الذي تتصل به الكلمة يقوم مقام األلف، فال يقال
  :الشعر كما قال الشاعر

  محيداً قد تذريت السناما... أنا سيف العشرية فاعرفوين 
واأللف زائدة عند : قال مكي. وال وجه له" أنا أحيي وأميت"اً قد أثبت األلف فقرأ على أن نافع: قال النحاس

. زيدت للوقف لتظهر حركة النون: وقيل. البصريني، واالسم املضمر عندهم اهلمزة والنون وزيدت األلف للتقوية
ا حذف األلف من حذفها بكماله؛ فنافع يف إثبات األلف على قوهلم على األصل، وإمن" أنا"واالسم عند الكوفيني 



فهو اسم مكىن وهو للمتكلم وحده، وإمنا بين على " أنا"وأما قوهلم : قال اجلوهري. ختفيفاً؛ وألن الفتحة تدل عليها
اليت هي حرف ناصب للفعل، واأللف األخرية إمنا هي لبيان احلركة يف الوقف، فإن " أن"الفتح فرقا بينه وبني 

  :ة رديئة؛ كما قالتوسطت الكالم سقطت إال يف لغ
  محيداً قد تذريت السناما... أنا سيف العشرية فاعرفوين 

وحكي عن بعض العرب : وقال الطربي. وَبُهت الرجل وَبهِت وبُهت إذا انقطع وسكت متحرياً؛ عن النحاس وغريه
الباء وضم اهلاء، وهي  بفتح" فبهت الذي كفر: "قال ابن جين قرأ أبو حيوة. بفتح الباء واهلاء" َبَهت"يف هذا املعىن 

بفتح الباء واهلاء على معىن فبهت إبراهيم الذي كفر؛ " فبهت"وقرأ ابن السميقع : قال. بكسر اهلاء" هبت"لغة يف 
وحكى أبو احلسن األخفش قراءة : قال. وقد جيوز أن يكون َبَهت بفتحها لغة يف َبُهت: قال. فالذي يف موضع نصب

وقد تأول قوم يف قراءة من قرأ : قال ابن عطية. واألكثرون بالضم يف اهلاء: قال. بكسر اهلاء كغرق ودهش" فبهت"
  .بفتحها أنه مبعىن سب وقذف، وأن منروذ هو الذي سب حني انقطع ومل تكن له حيلة" فبهت"
حْيِي َهِذِه اللَُّه َبْعَد مَْوِتَها فَأََماَتهُ اللَّهُ أَْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة َوِهيَ َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها قَالَ أَنَّى ُي{  ٢٥٩: اآلية*٣*

فَاْنظُْر إِلَى طََعاِمَك َوَشرَابَِك لَمْ ِمائَةَ َعامٍ ثُمَّ َبَعثَُه قَالَ كَْم لَبِثَْت قَالَ لَبِثُْت َيْوماً أَوْ َبْعَض َيْومٍ قَالَ َبلْ لَبِثَْت ِمائَةَ َعامٍ 
َن لَُه قَالَ َمارَِك َولَِنْجَعلََك آَيةً ِللنَّاسِ َواْنظُْر إِلَى الِْعظَامِ كَْيَف ُنْنِشزَُها ثُمَّ َنكُْسوَها لَْحماً فَلَمَّا َتَبيََّيَتَسنَّْه َواْنظُرْ إِلَى ِح

  }أَْعلَُم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
للعطف محال على املعىن والتقدير عند " أو"} َعلَى ُعُروِشهَا أَْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة َوِهَي َخاوَِيةٌ{: قوله تعاىل

املعىن أمل تر إىل : وقال املربد. هل رأيت كالذي حاج إبراهيم يف ربه، أو كالذي مر على قرية: الكسائي والفراء
ن بن حسني وقرأ أبو سفيا. فأضمر يف الكالم من هو. الذي حاج إبراهيم يف ربه، أمل تر من هو كالذي مر على قرية

ومسيت القرية قرية . بفتح الواو، وهي واو العطف دخل عليها ألف االستفهام الذي معناه التقرير} أَْو كَالَِّذي مَرَّ{
  قال سليمان بن بريدة. قريت املاء أي مجعته، وقد تقدم: الجتماع الناس فيها؛ من قوهلم

وقال وهب بن . الذي مر على القرية هو عزير :وناجية بن كعب وقتادة وابن عباس والربيع وعكرمة والضحاك
إرمياء هو : وقال ابن إسحاق. هو إرمياء وكان نبياً: منبه وعبداهللا بن عبيد بن عمري وعبداهللا بن بكر بن مضر

وهذا كما تراه، إال أن يكون امسا وافق امسا؛ ألن اخلضر : قال ابن عطية. اخلضر، وحكاه النقاش عن وهب بن منبه
  .ى، وهذا الذي مر على القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فيما رواه وهب بن منبهمعاصر ملوس

إن كان اخلضر هو إرمياء فال يبعد أن يكون هو؛ ألن اخلضر مل يزل حيا من وقت موسى حىت اآلن على : قلت 
ن عطية صحيح، وإن كان مات قبل هذه القصة فقول اب". الكهف"الصحيح يف ذلك، على ما يأيت بيانه يف سورة 

ويقال هو غالم : قال النقاش. وحكى النحاس ومكي عن جماهد أنه رجل من بين إسرائيل غري مسمى. واهللا أعلم
. والذي أحياها بعد خراهبا كوشك الفارسي. وحكى السهيلي عن القتيب هو شعيا يف أحد قوليه. لوط عليه السالم

وكان مقبال من : قال. نبه وقتادة والربيع بن أنس وغريهموالقرية املذكورة هي بيت املقدس يف قول وهب بن م
والذي . قلة ماء هي شرابه: وقيل. وقيل من عصري. مصر وطعامه وشرابه املذكور تني أخضر وعنب وركوة من مخر

وحكى . أخلى بيت املقدس حينئذ خبتنصر وكان واليا على العراق للهراسب مث ليستاسب بن هلراسب والد اسبندياد
إن خبتنصر غزا بين إسرائيل فسىب منهم : وقال ابن عباس يف رواية أيب صاحل. هي املؤتفكة: ش أن قوما قالواالنقا

أناسا كثرية فجاء هبم وفيهم عزير بن شرخيا وكان من علماء بين إسرائيل فجاء هبم إىل بابل، فخرج ذات يوم يف 



وهو على محار له، فربط احلمار حتت ظل فنزل حتت ظل شجرة . حاجة له إىل دير هزقل على شاطئ الدجلة
إهنا : وقيل. أىن حييي هذه اهللا بعد موهتا: الشجرة مث طاف بالقرية فلم ير هبا ساكنا وهي خاوية على عروشها فقال

وعن ابن زيد أيضا أن القوم الذين خرجوا من ديارهم . القرية اليت خرج منها األلوف حذر املوت؛ قاله ابن زيد
أىن حييي هذه : املوت فقال هلم اهللا موتوا، مر رجل عليهم وهم عظام خنرة تلوح فوقف ينظر فقالوهم ألوف حذر 

  اهللا بعد موهتا فأماته اهللا

وهذا القول من ابن زيد مناقض أللفاظ اآلية، إذ اآلية إمنا تضمنت قرية خاوية ال أنيس : ابن عطية: قال. مائة عام
وقال وهب بن . وإحياؤها إمنا هو بالعمارة ووجود البناء والسكان.  القريةإمنا هي إىل" ـهذه"فيها، واإلشارة بـ 

ويف احلديث الطويل حني . القرية بيت املقدس ملا خرهبا خبتنصر البابلي: منبه وقتادة والضحاك والربيع وعكرمة
قدس، ألن خبتنصر أحدثت بنو إسرائيل األحداث وقف إرمياء أو عزير على القرية وهي كالتل العظيم وسط بيت امل

أىن حييي : أمر جنده بنقل التراب إليه حىت جعله كاجلبل، ورأى إرمياء البيوت قد سقطت حيطاهنا على سقفها فقال
  .هذه اهللا بعد موهتا

َوِممَّا {: وكل ما يتهيأ ليظل أو يكن فهو عريش؛ ومنه عريش الدالية؛ ومنه قوله تعاىل. سقف البيت: والعريش
يقول هي ساقطة على سقفها، أي سقطت السقف مث سقطت احليطان : قال السدي]. ٦٨: نحلال[} َيْعرُِشونَ

معناه خاوية من الناس والبيوت قائمة؛ وخاوية معناها خالية؛ وأصل : وقال غري السدي. عليها؛ واختاره الطربي
: وكذلك إذا سقطت؛ ومنه قوله تعاىلأقَْوْت، : وخُوِياً" ممدود"خََوت الدار وخَوَِيْت ختوى خواء : اخلواء اخللو؛ يقال

" فهي خاوية على عروشها: "أي خالية، ويقال ساقطة؛ كما يقال] ٥٢: النمل[} فَِتلَْك ُبيُوتُُهْم َخاوَِيةً بَِما ظَلَُموا{
وخوت املرأة وخويت أيضا خًوى أي خال جوفها . واخلَواء اجلوع خللو البطن من الغذاء. أي ساقطة على سقفها

. واخلوي البطن السهل من األرض على فعيل. وخويت هلا ختوية إذا عملت هلا خوية تأكلها وهي طعام. دةعند الوال
  .وخوى البعري إذا جاىف بطنه عن األرض يف بروكه، وكذلك الرجل يف سجوده

ظاهر اللفظ السؤال عن إحياء معناه من أي طريق وبأي سبب، و} قَالَ أَنَّى ُيْحيِي َهِذِه اللَُّه َبْعَد َمْوتَِها{ : قوله تعاىل
فكأن . أىن تعمر هذه بعد خراهبا: القرية بعمارة وسكان، كما يقال اآلن يف املدن اخلربة اليت يبعد أن تعمر وتسكن

وضرب له املثل يف نفسه مبا هو أعظم مما سأل . هذا تلهف من الواقف املعترب على مدينته اليت عهد فيها أهله وأحبته
  ي ضرب له يف نفسه حيتمل أن يكون على أن سؤاله إمنا كان على إحياء املوتى من بين آدم،عنه، واملثال الذ

كان هذا القول شكا يف قدرة اهللا تعاىل على : وقد حكى الطربي عن بعضهم أنه قال. أي أىن حييي اهللا موتاها
 تعاىل على إحياء قرية جبلب وليس يدخل شك يف قدرة اهللا: قال ابن عطية. اإلحياء؛ فلذلك ضرب له املثل يف نفسه

  .العمارة إليها وإمنا يتصور الشك من جاهل يف الوجه اآلخر، والصواب أال يتأول يف اآلية شك
ِسنون ُعوَّم وهو تأكيد لألول؛ : السنة؛ يقال: والعام. نصب على الظرف" مائة"} فَأَمَاَتُه اللَُّه ِمائَةَ َعامٍ {: قوله تعاىل
  :وقال العجاج. شاغلبينهم شغل : كما يقال

  من مر أعوام السنني الُعوَّم
: وقال النقاش. وهو يف التقدير مجع عائم، إال أنه ال يفرد بالذكر؛ ألنه ليس باسم وإمنا هو توكيد، قال اجلوهري

 والعوم كالسَّْبح؛ وقال اهللا. العام مصدر كالَعْوم؛ مسي به هذا القدر من الزمان ألهنا عومة من الشمس يف الفلك
هذا مبعىن قول النقاش، والعام على هذا كالقول : قال ابن عطية]. ٣٣: األنبياء[} كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ{: تعاىل



وروي يف قصص هذه اآلية أن اهللا تعاىل بعث هلا ملكا . والقال، وظاهر هذه اإلماتة أهنا بإخراج الروح من اجلسد
إنه ملا مضى ملوته سبعون سنة : وقد قيل. ال عمارهتا عند بعث القائلمن امللوك يعمرها وجيد يف ذلك حىت كان كم

  .فعمرها يف ثالثني سنة" كوشك"أرسل اهللا ملكا من ملوك فارس عظيما يقال له 
  .معناه أحياه، وقد تقدم الكالم فيه} ثُمَّ َبَعثَُه{ : قوله تعاىل
؛ فقيل اهللا جل وعز؛ ومل يقل له إن كنت صادقا كما "م لبثتك"اختلف يف القائل له } قَالَ كَْم لَبِثَْت { : قوله تعاىل

: وقيل. نيب: وقيل. خاطبه جربيل: وقيل. مسع هاتفا من السماء يقول له ذلك: وقيل. قال للمالئكة على ما تقدم
  .كم لبثت: رجل مؤمن ممن شاهده من قومه عند موته وعمر إىل حني إحيائه فقال له

وقرأ . واهللا أعلم} َوانْظُْر إِلَى الِْعظَامِ كَْيَف ُنْنِشُزَها ثُمَّ َنكُْسوَها لَْحماً{: اهللا تعاىل؛ لقولهواألظهر أن القائل هو : قلت
  بإدغام الثاء يف التاء لقرهبا منها" كم لبثت"أهل الكوفة 

أحسن واإلظهار : قال النحاس. فإن خمرجهما من طرف اللسان وأصول الثنايا ويف أهنما مهموستان. يف املخرج
يف موضع " كم"و. كان هذا السؤال بواسطة امللك على جهة التقرير: ويقال. لتباين خمرج الثاء من خمرج التاء

  .نصب على الظرف
إمنا قال هذا على ما عنده ويف ظنه، وعلى هذا ال يكون كاذبا فيما أخرب } قَالَ لَبِثُْت َيْوماً أَوْ َبْعَض َيوْمٍ{: قوله تعاىل

وإمنا لبثوا ثالمثائة سنة وتسع سنني ] ١٩: الكهف[} قَالُوا لَبِثَْنا َيْوماً أَوْ َبْعَض َيوْمٍ{أصحاب الكهف به؛ ومثله قول 
الذي عندنا ويف ظنوننا أننا لبثنا يوما أو : ومل يكونوا كاذبني ألهنم أخربوا عما عندهم، كأهنم قالوا -على ما يأيت  -

: ومن الناس من يقول". مل أقصر ومل أْنس: "ه وسلم يف قصة ذي اليدينونظريه قول النيب صلى اهللا علي. بعض يوم
إنه كذب على معىن وجود حقيقة الكذب فيه ولكنه ال مؤاخذة به، وإال فالكذب اإلخبار عن الشيء على خالف 

اء ال إن األنبي: فعلى هذا جيوز أن يقال. ما هو عليه وذلك ال خيتلف بالعلم واجلهل، وهذا بني يف نظر األصول
يعصمون عن اإلخبار عن الشيء على خالف ما هو عليه إذا مل يكن عن قصد، كما ال يعصمون عن السهو 

أماته اهللا غدوة يوم مث : قال ابن جريج وقتادة والربيع. فهذا ما يتعلق هبذه اآلية، والقول األول أصح. والنسيان
: رأى بقية من الشمس فخشى أن يكون كاذبا فقال لبثت يوما، مث: بعث قبل الغروب فظن هذا اليوم واحداً فقال

  .بل لبثت مائة عام؛ ورأى من عمارة القرية وأشجارها ومبانيها ما دله على ذلك: فقيل. أو بعض يوم
قرأ } َوشََرابَِك لَمْ َيَتَسنَّْه{. وهو التني الذي مجعه من أشجار القرية اليت مر عليها} فَاْنظُْر إِلَى طََعاِمَك {: قوله تعاىل

". وانظر لطعامك وشرابك ملائة سنة"وقرأ طلحة بن مصرف غريه ". وهذا طعامك وشرابك مل يتسنه"ابن مسعود 
  وقرأ اجلمهور بإثبات اهلاء يف الوصل إال األخوان

أدغم التاء يف " وانظر" "مل يسن"وقرأ طلحة بن مصرف أيضا . فإهنما حيذفاهنا، وال خالف أن الوقف عليها باهلاء
. من السنة أي مل تغريه السنون" يتسنه"؛ فعلى قراءة اجلمهور اهلاء أصلية، وحذفت الضمة للجزم، ويكون السني

وأصلها َسْنهة . أحدمها الواو، واآلخر اهلاء: ويقال سنون، والسنة واحدة السنني، ويف نقصاهنا قوالن: قال اجلوهري
وخنلة سناء أي حتمل سنة وال حتمل أخرى؛ . السنون مثل اجلبهة؛ ألنه من سنهت النخلة وتسنهت إذا أتت عليها

  :وسنهاء أيضا، قال بعض األنصار
  ولكن عرايا يف السنني اجلوائح... فليست بسنهاء وال رجبية 

. ويف التصغري سنية وسنيهة. واستأجرته مساناة ومساهنة أيضا. وأسنهت عند بين فالن أقمت عندهم، وتسنيت أيضا



مل : "ُسّنية وحذفت األلف للجزم، ويقف على اهلاء فيقول: قال يف التصغري" انظر"و" يتسن مل"من قرأ : قال النحاس
وجيوز أن يكون أصله من سانَْيُته مساناة، أي عاملته سنة بعد سنة، : قال املهدوي. تكون اهلاء لبيان احلركة" يتسنه

م؛ وأصله من الواو بدليل قوهلم أو من ساهنت باهلاء؛ فإن كان من سانيت فأصله يتسىن فسقطت األلف للجز
وعلى القول األول . سنوات واهلاء فيه للسكت، وإن كان من ساهنت فاهلاء الم الفعل؛ وأصل سنة على هذا سنهة

هو من قوله : أبو عمرو الشيباين. هو من أِسَن املاء إذا تغري، وكان جيب أن يكون على هذا يتأسن: وقيل. َسَنَوة
ليس معناه متغري وإمنا } َمْسُنوٍن{الزجاج، ليس كذلك؛ ألن قوله . فاملعىن مل يتغري] ٢٦: حلجرا[ } َحَمٍأ َمْسُنوٍن{

  فأبدلت إحدى" يتسنن"وأصله على قول الشيباين : قال املهدوي. معناه مصبوب على سنة األرض

مل { : اهدوقال جم. النونني ياء كراهة التضعيف فصار يتسىن، مث سقطت األلف للجزم ودخلت اهلاء للسكت
وحيتمل أن يكون من السنة وهي . أصح ما قيل فيه أنه من السنة، أي مل تغريه السنون: قال النحاس. مل يننت} يتسنه

اللهم اجعلها " وقوله عليه السالم ] ١٣٠: األعراف[} َولَقَدْ أََخذَْنا آلَ ِفْرَعْونَ بِالسِّنَِني{ : اجلدب؛ ومنه قوله تعاىل
أسنت القوم أي أجدبوا؛ فيكون املعىن مل يغري طعامك القحوط واجلدوب، : يقال منه". ف عليهم سنني كسين يوس

  .أو مل تغريه السنون واألعوام، أي هو باق على طراوته وغضارته
ويروى . وانظر إىل اتصال عظامه وإحيائه جزءا جزءا: قال وهب بن منبه وغريه} وَاْنظُْر إِلَى ِحَمارَِك{ : قوله تعاىل
ياه اهللا كذلك حىت صار عظاما ملتئمة، مث كساه حلما حىت كمل محارا، مث جاءه ملك فنفخ فيه الروح فقام أنه أح

وانظر إىل : بل قيل له: وروي عن الضحاك ووهب بن منبه أيضا أهنما قاال. احلمار ينهق؛ على هذا أكثر املفسرين
يت نظر إليها عظام نفسه بعد أن أحيا اهللا منه عينيه محارك قائما يف مربطه مل يصبه شيء مائة عام؛ وإمنا العظام ال

  .وأعمى اهللا العيون عن إرمياء ومحاره طول هذه املدة: ورأسه، وسائر جسده ميت، قاال
داللة على أهنا شرط لفعل " ولنجعلك"إمنا ادخل الواو يف قوله : قال الفراء} وَِلَنْجعَلََك آَيةً ِللنَّاسِ{ : قوله تعاىل
وإن شئت مجلت الواو مقحمة . وداللة على البعث بعد املوت جعلنا ذلك} وَِلَنْجعَلََك آَيةً ِللنَّاسِ{  بعده، معناه

. موضع كونه آية هو أنه جاء شابا على حاله يوم مات، فوجد األبناء واحلفدة شيوخا: وقال األعمش. زائدة
ه أن عزيرا خرج من أهله وخلف امرأته وروي عن علي رضوان اهللا علي. وكان يوم مات ابن أربعني سنة: عكرمة

حامال، وله مخسون سنة فأماته اهللا مائة عام، مث بعثه فرجع إىل أهله وهو ابن مخسني سنة وله ولد من مائة سنة فكان 
ملا أحيا اهللا عزيرا ركب محاره فأتى حملته فأنكر الناس : وروي عن ابن عباس قال. ابنه أكرب منه خبمسني سنة

أهذا : د يف منزله عجوزا عمياء كانت أمة هلم، خرج عنهم عزير وهي بنت عشرين سنة، فقال هلاوأنكروه، فوج
إن عزيرا فقدناه : فأنا عزير؛ قالت: قال! فارقنا عزير منذ كذا وكذا سنة: مث بكت وقالت! منزل عزير؟ فقالت نعم

  منذ

مستجاب الدعوة للمريض وصاحب البالء فيفيق، فعزير كان : قالت. فاهللا أماتين مائة سنة مث بعثين: قال. مائة سنة
أشهد : قالت. فادع اهللا يرد علي بصري؛ فدعا اهللا ومسح على عينيها بيده فصحت مكاهنا كأهنا أنشطت من عقال

مث انطلقت إىل مأل بين إسرائيل وفيهم ابن لعزير شيخ ابن مائة ومثان وعشرين سنة، وبنو بنيه شيوخ، ! أنك عزير
كانت أليب شامة سوداء مثل اهلالل بني كتفيه؛ : ، هذا واهللا عزير فأقبل إليه ابنه مع الناس فقال ابنهيا قوم: فقالت

جاء وقد هلك كل من يعرف، فكان آية ملن كان حيا من قومه إذ كانوا موقنني حباله : وقيل. فنظرها فإذا هو عزير
أعظم آية، وأمره كله آية غابر الدهر، وال حيتاج إىل ويف إماتته هذه املدة مث إحيائه بعدها : قال ابن عطية. مساعا



  .ختصيص بعض ذلك دون بعض
قرأ الكوفيون وابن عامر بالزاي والباقون بالراء، وروى أبان عن } َوانْظُْر إِلَى الِْعظَامِ كَْيَف ُنْنِشُزَها{: قوله تعاىل

مها لغتان يف : احلسن وأبو حيوة؛ فقيلبفتح النون وضم الشني والراء، وكذلك قرأ ابن عباس و" ننشرها"عاصم 
اإلحياء مبعىن؛ كما يقال رجع ورجعته، وغاض املاء وغضته، وخسرت الدابة وخسرهتا؛ إال أن املعروف يف اللغة 

 .ويكون نشرها مثل نشر الثوب} ثُمَّ إِذَا َشاَء أَْنَشرَُه{: أنشر اهللا املوتى فنشروا، أي أحياهم اهللا فحيوا؛ قال اهللا تعاىل
  :نشر امليت ينشر نشورا أي عاش بعد املوت؛ قال األعشى

  يا عجبا للميت الناشر... حىت يقول الناس مما رأوا 
بالزاي " ننشزها"وأما قراءة . فكأن املوت طي للعظام واألعضاء، وكأن اإلحياء ومجع األعضاء بعضها إىل بعض نشر

  :املرتفع من األرض؛ قال: والنشز. فمعناه نرفعها
  إذا ما عال نشزا حصان جملل... ثعلب احلويل فيها كأنه ترى ال

انظر إىل العظام كيف نرفع بعضها على بعض يف التركيب لإلحياء؛ ألن النشز االرتفاع؛ ومنه : املعىن: قال مكي
أي ] ١١: ادلةاجمل[} َوإِذَا قِيلَ اْنُشزُوا فَاْنُشزُوا{: املرأة النشوز، وهي املرتفعة عن موافقة زوجها؛ ومنه قوله تعاىل

وأيضا فإن القراءة بالراء مبعىن اإلحياء، والعظام ال حتيا على االنفراد حىت ينضم بعضها إىل بعض، . ارتفعوا وانضموا
  والزاي أوىل بذلك املعىن، إذ هو،

ي، هذا عظم ح: فاملوصوف باإلحياء هو الرجل دون العظام على انفرادها، وال يقال. مبعىن االنضمام دون اإلحياء
" ننشزها"وقرأ النخعي . وإمنا املعىن فانظر إىل العظام كيف نرفعها من أماكنها من األرض إىل جسم صاحبها لإلحياء

  .بالياء" ننشيها"وقرأ أيب بن كعب . بفتح النون وضم الشني والزاي؛ وروي ذلك عن ابن عباس وقتادة
  :لبيد لإلسالم فقالوقد استعاره . ما وارى من الثياب، وشبه اللحم هبا: والكسوة

  حىت اكتسيت من اإلسالم سرباال
  .وقد تقدم أول السورة

وقد روي أن اهللا جل ذكره أحيا . بقطع األلف} فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه قَالَ أَْعلَُم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر{: قوله تعاىل
ينظر كيف يوصل بعض عظامه إىل بعض؛ ألن أول ما إنه جعل : قال قتادة. بعضه مث أراه كيف أحيا باقي جسده

املعىن يف : وقال الطربي. بقطع األلف، أي أعلم هذا" أعلم: "انظر، فقال عند ذلك: خلق اهللا منه ورأسه وقيل له
 :قال ابن عطية. أعلم: أي ملا اتضح له عيانا ما كان مستنكرا يف قدرة اهللا عنده قبل عيانه قال} فلما تبني له{ قوله 

وهذا خطأ؛ ألنه ألزم ما ال يقتضيه اللفظ، وفسر على القول الشاذ واالحتمال الضعيف، وهذا عندي ليس بإقرار مبا 
كان قبل ينكره كما زعم الطربي، بل هو قول بعثه االعتبار؛ كما يقول اإلنسان املؤمن إذا رأى شيئا غريبا من قدرة 

  .معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي مل أكن علمته: و عليوقال أب. ال إله إال اهللا وحنو هذا: اهللا تعاىل
إنه أخرب عن نفسه عندما عاين من : وقد ذكرنا هذا املعىن عن قتادة، وكذلك قال مكي رمحه اهللا، قال مكي: قلت

م أنا هذا قدرة اهللا تعاىل يف إحيائه املوتى، فتيقن ذلك باملشاهدة، فأقرأنه يعلم أن اهللا على كل شيء قدير، أي أعل
بقطع األلف وهم األكثر من " أعلم"الضرب من العلم الذي مل أكن أعلمه على معاينة؛ وهذا على قراءة من قرأ 

  اعلم، واآلخر هو أن: أحدمها قال له امللك: وقرأ محزة والكسائي بوصل األلف، وحيتمل وجهني. القراء



اعلمي يا نفس هذا العلم اليقني الذي مل : تبني له قال لنفسهينزل نفسه منزلة املخاطب األجنيب املنفصل؛ فاملعىن فلما 
  :تكوين تعلمني معاينة؛ وأنشد أبو علي يف مثل هذا املعىن

  ودع هريرة إن الركب مرحتل
  أمل تغتمض عيناك ليلة أرمدا

  :وتأنس أبو علي يف هذا الشعر بقول الشاعر: قال ابن عطية
  ه كذي اهلجمة األبليؤامر نفسي... تذكر من أىن ومن أين شربه 

ويبعد أن يكون ذلك أمرا من اهللا جل ذكره له بالعلم؛ ألنه قد أظهر إليه قدرته، وأراه أمرا أيقن صحته : قال مكي
ويف حرف عبداهللا ما . وأقر بالقدرة فال معىن ألن يأمره اهللا بعلم ذلك، بل هو يأمر نفسه بذلك وهو جائز حسن

. قيل اعلم: ه بالعلم على معىن ألزم هذا العلم ملا عاينت وتيقنت، وذلك أن يف حرفهيدل على أنه أمر من اهللا تعاىل ل
فكذلك "} انظر إىل العظام{و} انظر إىل محارك{و} انظر إىل طعامك{وأيضا فإنه موافق ملا قبله من األمر يف قوله 

واعلم أن اهللا {: م؟ إذ قيل لهويقول أهو خري أم إبراهي" قيل اعلم"وقد كان ابن عباس يقرؤها } واعلم أن اهللا{
  .فهذا يبني أنه من قول اهللا سبحانه له ملا عاين من اإلحياء} عزيز حكيم

قَلْبِي قَالَ فَُخذْ وَإِذْ قَالَ إِْبَراهِيُم َربِّ أَرِنِي كَْيفَ ُتْحيِي الَْموَْتى قَالَ أََولَْم ُتْؤِمْن قَالَ بَلَى َولَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ { ٢٦٠: اآلية
سَْعياً َواْعلَْم أَنَّ اللََّه َعزِيزٌ ْرَبَعةً ِمَن الطَّْيرِ فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اجَْعلْ َعلَى كُلِّ جََبلٍ ِمْنُهنَّ ُجْزءاً ثُمَّ اْدُعُهنَّ َيأِْتيَنَك أَ

  }َحكِيٌم
اهيم عليه السالم مل يكن إبر: اختلف الناس يف هذا السؤال هل صدر من إبراهيم عن شك أم ال؟ فقال اجلمهور

  شاكا يف إحياء اهللا املوتى قط وإمنا طلب املعاينة، وذلك أن النفوس

رواه ابن عباس ومل يروه غريه، قاله " ليس اخلرب كاملعاينة: " مستشرقة إىل رؤية ما أخربت به، وهلذا قال عليه السالم
سأل : ل احلسن وقتادة وسعيد بن جبري والربيعوقا. مل يرد رؤية القلب وإمنا أراد رؤية العني: قال األخفش. أبو عمر

وقال آخرون سأل ذلك ربه، ألنه شك يف : وترجم الطربي يف تفسريه فقال: قال ابن عطية. ليزداد يقينا إىل يقينه
وذكر عن عطاء بن . ما يف القرآن آية أرجى عندي منها: وأدخل حتت الترمجة عن ابن عباس قال. قدرة اهللا تعاىل
وذكر حديث . رب أرين كيف حتيي املوتى: دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال: ه قالأيب رباح أن

احلديث، مث رجح الطربي هذا " حنن أحق بالشك من إبراهيم: "أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .القول
حنن أحق بالشك : "هللا عليه وسلم قالحديث أيب هريرة خرجه البخاري ومسلم عنه أن رسول اهللا صلى ا: قلت 

من إبراهيم إذ قال رب أرين كيف حتيي املوتى قال أو مل تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قليب، ويرحم اهللا لوطا لقد 
وما ترجم به : قال ابن عطية". كان يأوي إىل ركن شديد ولو لبثت يف السجن ما لبث يوسف ألجبت الداعي

فمن حيث فيها اإلدالل " هي أرجى آية: "دخل حتت الترمجة متأول، فأما قول ابن عباسالطربي عندي مردود، وما أ
أي } أو مل تؤمن{هي أرجى آية لقوله : وجيوز أن يقول. على اهللا تعاىل وسؤال اإلحياء يف الدنيا وليست مظنة ذلك

" بعض ما يدخل قلوب الناس دخل قلب إبراهيم: "وأما قول عطاء. أن اإلميان كاف ال حيتاج معه إىل تنقري وحبث
فمعناه " حنن أحق بالشك من إبراهيم : "وأما قول النيب صلى اهللا عليه وسلم. فمعناه من حيث املعاينة على ما تقدم

أنه لو كان شاكا لكنا حنن أحق به وحنن ال نشك فإبراهيم عليه السالم أحرى أال يشك، فاحلديث مبين على نفي 
إمنا هو يف " ذلك حمض اإلميان : " ي فيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالالشك عن إبراهيم، والذي رو



اخلواطر اليت ال تثبت، وأما الشك فهو توقف بني أمرين ال مزية ألحدمها على اآلخر، وذلك هو املنفي عن اخلليل 
َربِّيَ {: ، يدلك على ذلك قولهوإحياء املوتى إمنا يثبت بالسمع وقد كان إبراهيم عليه السالم أعلم به. عليه السالم

  فالشك يبعد على من] ٢٥٨: البقرة[} الَِّذي ُيْحيِي َوُيِميُت

تثبت قدمه يف اإلميان فقط فكيف مبرتبة النبوة واخللة، واألنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر اليت فيها رذيلة 
تعط شكا، وذلك أن االستفهام بكيف إمنا هو سؤال  وإذا تأملت سؤاله عليه السالم وسائر ألفاظ اآلية مل. إمجاعاً

كيف علم زيد؟ وكيف نسج الثوب ؟ : عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند السائل واملسؤول، حنو قولك
خربا عن " كيف"وقد تكون . كيف ثوبك ؟ وكيف زيد ؟ فإمنا السؤال عن حال من أحواله: ومىت قلت. وحنو هذا

. كيف كان بدء الوحي: كيف شئت فكن، وحنو قول البخاري: بكيف، حنو قولك شيء شأنه أن يستفهم عنه
يف هذه اآلية إمنا هي استفهام عن هيئة اإلحياء، واإلحياء متقرر، ولكن ملا وجدنا بعض املنكرين لوجود " كيف"و

ن الشيء يف نفسه شيء قد يعربون عن إنكاره باالستفهام عن حالة لذلك الشيء يعلم أهنا ال تصح، فيلزم من ذلك أ
أرين كيف ترفعه فهذه طريقة جماز يف : أنا أرفع هذا اجلبل، فيقول املكذب له: ال يصح، مثال ذلك أن يقول مدع

افرض أنك ترفعه، فأرين كيف ترفعه فلما كانت عبارة اخلليل عليه : العبارة، ومعناها تسليم جديل، كأنه يقول
} أََولَمْ ُتْؤِمْن قَالَ َبلَى{: له ذلك ومحله على أن بني له احلقيقة فقال لهالسالم هبذا االشتراك اجملازي، خلص اهللا 

  .فكمل األمر وختلص من كل شك، مث علل عليه السالم سؤاله بالطمأنينة
هذا ما ذكره ابن عطية وهو بالغ، وال جيوز على األنبياء صلوات اهللا عليهم مثل هذا الشك فإنه كفر، : قلت

إِنَّ {: وقد أخرب اهللا تعاىل أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل فقال. لى اإلميان بالبعثواألنبياء متفقون ع
إال عبادك منهم املخلصني، وإذا مل يكن له عليهم : وقال اللعني] ٤٢: احلجر[} ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَيْهِْم ُسلْطَانٌ

أجزاء املوتى بعد تفريقها وإيصال األعصاب واجللود بعد  سلطنة فكيف يشككهم، وإمنا سأل أن يشاهد كيفية مجع
وقال بعض . طلب مشاهدة الكيفية} أَرِنِي كَْيَف{: متزيقها، فأراد أن يترقى من علم اليقني إىل علم اليقني، فقوله

  إمنا أراد إبراهيم من ربه أن يريه كيف حييي القلوب، وهذا فاسد: أهل املعاين

ألف استفهام وإمنا هي ألف إجياب " أو مل تؤمن"ان، ذكره املاوردي، وليست األلف يف قوله مردود مبا تعقبه من البي
  :وتقرير كما قال جرير

  ألستم خري من ركب املطايا
  .معناه إميانا مطلقا، دخل فيه فضل إحياء املوتى} ُتؤِمْن{و . والواو واو احلال

. أي سألتك ليطمئن قليب حبصول الفرق بني املعلوم برهانا واملعلوم عيانا} لْبِيقَالَ َبلَى وَلَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ قَ{ : قوله تعاىل
" مث اركع حىت تطمئن راكعا: "اعتدال وسكون، فطمأنينة األعضاء معروفة، كما قال عليه السالم: والطمأنينة
حمظور، كما لنا حنن  والفكر يف صورة اإلحياء غري. وطمأنينة القلب هي أن يسكن فكره يف الشيء املعتقد. احلديث

معىن : وقال الطربي. اليوم أن نفكر فيها إذ هي فكر فيها عرب فأراد اخلليل أن يعاين فيذهب فكره يف صورة اإلحياء
وقال . ليوقن، وحكي حنو ذلك عن سعيد بن جبري، وحكي عنه ليزداد يقينا، وقاله إبراهيم وقتادة} ِلَيطَْمِئنَّ قَلْبِي{

وال زيادة يف هذا املعىن متكن إال السكون عن الفكر وإال فاليقني ال : قال ابن عطية. ا مع إمياينألزداد إميان: بعضهم
دعا أن : وقيل. بلى ولكن ليطمئن قليب باخللة: أو مل تؤمن بأنك خليلي؟ قال: وقال السدي وابن جبري أيضا. يتبعض

بلى ولكن : مل تؤمن أين أجيب دعاءك، قال أو: يريه كيف حييي املوتى ليعلم هل تستجاب دعوته، فقال اهللا له



  .ليطمئن قليب أنك جتيب دعائي
. إن اهللا وعده أن يتخذه خليال فأراد آية على ذلك، قاله السائب بن يزيد: واختلف يف احملرك له على ذلك، فقيل

صفها يف البحر رأى جيفة نصفها يف الرب توزعها السباع ون: وقال احلسن. أنا أحيي وأميت: قول النمروذ: وقيل
توزعها دواب البحر، فلما رأى تفرقها أحب أن يرى انضمامها فسأل ليطمئن قلبه برؤية كيفية اجلمع كما رأى 

  كيفية التفريق،
اْدُعُهنَّ َيأِْتيَنكَ َسْعياً  قَالَ فَُخذْ أَْرَبَعةً ِمَن الطَّْيرِ فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اجَْعلْ َعلَى كُلِّ جََبلٍ ِمْنُهنَّ ُجزْءاً ثُمَّ{: قوله تعاىل

هي الديك والطاووس واحلمام والغراب، ذكر : قيل} فَُخذْ أَْرَبَعةً ِمَن الطَّيْرِ{ : فقيل له} َواْعلَْم أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم
ان وقال ابن عباس مك. ذلك ابن إسحاق عن بعض أهل العلم، وقاله جماهد وابن جريج وعطاء بن يسار وابن زيد

  فأخذ هذه الطري حسب ما أمر وذكاها. الغراب الكركي، وعنه أيضا مكان احلمام النسر

مث قطعها قطعا صغارا، وخلط حلوم البعض إىل حلوم البعض مع الدم والريش حىت يكون أعجب، مث جعل من ذلك 
يف يده، مث  اجملموع املختلط جزءا على كل جبل، ووقف هو من حيث يرى تلك األجزاء وأمسك رؤوس الطري

تعالني بإذن اهللا، فتطايرت تلك األجزاء وطار الدم إىل الدم والريش إىل الريش حىت التأمت مثل ما كانت أوال : قال
إذا طار إال على " سعى: "وال يقال للطائر. وبقيت بال رؤوس، مث كرر النداء فجاءته سعيا، أي عدوا على أرجلهن

إذا أشار إىل واحد منها بغري رأسه تباعد الطائر، وإذا أشار إليه برأسه قرب وكان إبراهيم . التمثيل، قاله النحاس
وقرأ . املعىن مث اجعل على كل جبل من كل واحد جزءا: وقال الزجاج. حىت لقي كل طائر رأسه، وطارت بإذن اهللا

ون مهموز خمفف، الباق. مشددة الزاي" جزا"وعن أيب جعفر أيضا . على فعل" جزءا"أبو بكر عن عاصم وأبو جعفر 
معناه قطعهن، قاله ابن عباس " } فَُصْرُهنَّ{"و . نصب على احلال" } يَأِْتيَنَك َسْعياً{ . "وهي لغات، ومعناه النصيب

: وعن أيب األسود الدؤيل. صار الشيء يصوره أي قطعه، وقاله ابن إسحاق: وجماهد وأبو عبيدة وابن األنباري، يقال
  :له توبة بن احلمري يصفههو بالسريانية التقطيع، قا

  بأطراف عيدان شديد سيورها... فلما جذبت احلبل أطت نسوعه 
  بنهضي وقد كاد ارتقائي يصورها... فأدنت يل األسباب حىت بلغتها 

إهنا لفظة بالنبطية معناه : وقال الضحاك وعكرمة وابن عباس يف بعض ما روي عنه. القطع: والصور. أي يقطعها
إين : وتقول. رجل أْصور إذا كان مائل العنق: ىن أملهن إليك، أي اضممهن وامجعهن إليك، يقالاملع: وقيل. قطعهن

  :وامرأة صوراء، واجلمع صور مثل أسود وسود، قال الشاعر. إليكم ألصور، يعين مشتاقا مائال
  يوم الفراق إىل جرياننا صور... اهللا يعلم أنا يف تلفتنا 

وال حاجة إىل مضمر، وعلى تأويل اإلمالة والضم متعلق بـ " خذ"متعلق بـ على تأويل التقطيع " إليك"فقوله 
اثنتان يف السبع ومها ضم الصاد : وفيها مخس قراءات. فأملهن إليك مث قطعهن: ويف الكالم متروك" صرهن"

  بضم الصاد" فصرهن"وقرأ قوم . وكسرها وختفيف الراء

بكسر الصاد وشد الراء املفتوحة، " فصرهن"وقرأ قوم . الدنانريوشد الراء املفتوحة، كأنه يقول فشدهن، ومنه صرة 
هي قراءة غريبة، وذلك أن : قال ابن جين. صر الباب والقلم إذا صوت، حكاه النقاش: ومعناه صيحهن، من قولك

 يفعل بكسر العني يف املضاعف املتعدي قليل، وإمنا بابه يفعل بضم العني، كشد يشد وحنوه، ولكن قد جاء منه من
  :احلديث َيُنمه وَينِمه، وهر احلرب َيُهرها ويهِرها، ومنه بيت األعشى



  ليعتورنك القول حىت هتره
وأما قراءة عكرمة بضم الصاد فيحتمل يف الراء الضم والفتح والكسر : قال ابن جين. إىل غري ذلك يف حروف قليلة

  .كمد وشد والوجه ضم الراء من أجل ضمة اهلاء من بعد
بفتح الصاد وشد الراء مكسورة، حكاها املهدوي وغريه عن عكرمة، مبعىن فاحبسهن، " صرهن"امسة القراءة اخل/

فكيف أجيب : وهنا اعتراض ذكره املاوردي وهو يقال. صرى يصري إذا حبس، ومنه الشاة املصراة: من قوهلم
أحدمها : ؟ فعنه جوابان] ١٤٣: األعراف[} َربِّ أَرِنِي أَنْظُْر إِلَْيَك{إبراهيم إىل آيات اآلخرة دون موسى يف قوله 

الثاين أن األحوال . أن ما سأله موسى ال يصح مع بقاء التكليف، وما سأله إبراهيم خاص يصح معه بقاء التكليف
أمر : وقال ابن عباس. ختتلف فيكون األصلح يف بعض األوقات اإلجابة، ويف وقت آخر املنع فيما مل يتقدم فيه إذن

  .يم هبذا قبل أن يولد له وقبل أن ينزل عليه الصحف، واهللا أعلماهللا تعاىل إبراه
ٍة ِمائَةُ َحبَّةٍ مَثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ َحبٍَّة أَْنَبَتتْ َسْبَع َسَنابِلَ ِفي كُلِّ ُسْنُبلَ{ ٢٦١: اآلية*٣*

  }اللَُّه َواِسٌع َعِليٌمَواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َو
  :فيه مخس مسائل

ملا قص اهللا سبحانه ما فيه من الرباهني، حث على اجلهاد، وأعلم أن من جاهد بعد هذا الربهان الذي ال  -: األوىل
  روى البسيت. يأيت به إال نيب فله يف جهاده الثواب العظيم

فنزلت " رب زد أميت: "ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمملا نزلت هذه اآلية قال رس: يف صحيح مسنده عن ابن عمر قال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ] ٢٤٥: البقرة[} َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحَسناً فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافاً كَثَِريةً{

وهذه اآلية لفظها بيان ]. ١٠: الزمر[} رِ ِحسَابٍإِنََّما ُيَوفَّى الصَّابُِرونَ أَْجرَُهْم بِغَْي{ فنزلت " رب زد أميت: "وسلم
ويف الكالم حذف مضاف تقديره مثل . مثال لشرف النفقة يف سبيل اهللا وحلسنها، وضمنها التحريض على ذلك

مثل الذين ينفقون أمواهلم كمثل زارع زرع يف : وطريق آخر. نفقة الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة
نبتت احلبة سبع سنابل، يعين أخرجت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة، فشبه املتصدق بالزارع األرض حبة فأ

يعين على } َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء{ : وشبه الصدقة بالبذر فيعطيه اهللا بكل صدقة له سبعمائة حسنة، مث قال تعاىل
يف عمله، ويكون البذر جيدا وتكون األرض عامرة سبعمائة، فيكون مثل املتصدق مثل الزارع، إن كان حاذقا 

: يكون الزرع أكثر، فكذلك املتصدق إذا كان صاحلا واملال طيبا ويضعه موضعه فيصري الثواب أكثر، خالفا ملن قال
  .ليس يف اآلية تضعيف على سبعمائة، على ما نبينه إن شاء اهللا

ان وعبدالرمحن بن عوف رضي اهللا عنهما، وذلك أن روي أن هذه اآلية نزلت يف شأن عثمان بن عف -: الثانية
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا حث الناس على الصدقة حني أراد اخلروج إىل غزوة تبوك جاءه عبدالرمحن 

يا رسول اهللا، كانت يل مثانية آالف فأمسكت لنفسي ولعيايل أربعة آالف، وأربعة آالف : بأربعة آالف فقال
يا : وقال عثمان". بارك اهللا لك فيما أمسكت وفيما أعطيت: " ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفق. أقرضتها لريب

نزلت قبل آية : وقيل. نزلت يف نفقة التطوع: وقيل. رسول اهللا علي جهاز من ال جهاز له، فنزلت هذه اآلية فيهما
. يف سبيل اهللا مندوب إليه يف كل وقتالزكاة مث نسخت بآية الزكاة، وال حاجة إىل دعوى النسخ، ألن اإلنفاق 

  .وسبل اهللا كثرية وأعظمها اجلهاد لتكون كلمة اهللا هي العليا



احلبة اسم جنس لكل ما يزدرعه ابن آدم ويقتاته وأشهر ذلك الرب فكثريا ما } كََمثَلِ َحبٍَّة{: قوله تعاىل  -: الثالثة
  :يراد باحلب، ومنه قول املتلمس

  واحلب يأكله يف القرية السوس... أطعمه آليت حب العراق الدهر 
بذور البقول مما ليس بقوت، ويف حديث : واحلبة بكسر احلاء. سويداؤه، ويقال مثرته وهو ذاك: وحبة القالب

نعم وحبة : واحلبة بضم احلاء احلب يقال. واجلمع حبب" فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل: " الشفاعة
واحلب أيضا احلبيب مثل خدن وخدين وسنبلة فنعلة من أسبل الزرع . ذلك احلب بالكسرواحلب احملبة وك. وكرامة

معناه صار فيه حب مستور كما : وقيل. إذا صار فيه السنبل، أي استرسل بالسنبل كما يسترسل الستر باإلسبال
ن يف السنبلة منه هذا املراد سنبل الدخن فهو الذي يكو: مث قيل. واجلمع سنابل. يستر الشيء بإسبال الستر عليه

  .العدد
. هذا ليس بشيء فإن سنبل الدخن جييء يف السنبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفني وأكثر، على ما شاهدناه: قلت

. وقد يوجد يف سنبل القمح ما فيه مائة حبة، فأما يف سائر احلبوب فأكثر ولكن املثال وقع هبذا القدر: قال ابن عطية
معناه إن وجد ذلك، وإال فعلى أن يفرضه، مث نقل } ِفي كُلِّ ُسْنُبلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة{إن قوله : اآليةوقال الطربي يف هذه 
فجعل الطربي : قال ابن عطية. معناه كل سنبلة أنبتت مائة حبة" } ِفي كُلِّ ُسْنُبلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة{: "عن الضحاك أنه قال

بالنصب " مائة"وقرأ بعضهم : وقال أبو عمرو الداين. قول الضحاك قول الضحاك حنو ما قال، وذلك غري الزم من
  .على تقدير أنبتت مائة حبة

أنبتت مائة حبة، وكذلك قرأ بعضهم : على} ِفي كُلِّ ُسْنُبلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة{وقرأ بعضهم : وقال يعقوب احلضرمي: قلت
وأعتدنا للذين ] ٥: امللك[} َوأَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاَب السَّعِريِ{على ] ٦: لكامل[} َوِللَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم َعذَاُب جََهنََّم{

بإدغام التاء يف السني، ألهنما " أنبتت سبع سنابل"وقرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي . كفروا عذاب جهنم
  :وأنشد أبو عمرو. مهموستان، أال ترى أهنما يتعاقبان

  ن ميمون لئام الناتعمرو ب... يا لعن اهللا بين السعالة 
  .الباقون باإلظهار على األصل ألهنما كلمتان. أراد الناس فحول السني تاء

ورد القرآن بأن احلسنة يف مجيع أعمال الرب بعشر أمثاهلا، واقتضت هذه اآلية أن نفقة اجلهاد حسنتها  -: الرابعة
هي مبينة مؤكدة ملا : فقالت طائفة} ِلَمْن َيَشاُء وَاللَُّه ُيَضاِعُف {واختلف العلماء يف معىن قوله . بسبعمائة ضعف

بل هو إعالم بأن اهللا تعاىل : وقالت طائفة من العلماء. تقدم من ذكر السبعمائة، وليس مث تضعيف فوق السبعمائة
  .يضاعف ملن يشاء أكثر من سبعمائة ضعف

دثنا هارون بن عبداهللا احلمال وروى ابن ماجة ح. وهذا القول أصح حلديث ابن عمر املذكور أول اآلية: قلت
حدثنا ابن أيب فديك عن اخلليل بن عبداهللا عن احلسن عن علي بن أيب طالب وأيب الدرداء وعبداهللا بن عمرو وأيب 
أمامة الباهلي وعبداهللا بن عمرو وجابر بن عبداهللا وعمران بن حصني كلهم حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

نفقة يف سبيل اهللا وأقام يف بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه يف سبيل من أرسل ب: "وسلم أنه قال
وقد ". } وَاللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء{ مث تال هذه اآلية  -اهللا وأنفق يف وجهه فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم 

  .وليس هذا بثابت اإلسناد عنه: ابن عطية قال. روي عن ابن عباس أن التضعيف ينتهي ملن شاء اهللا إىل ألفي ألف
يف هذه اآلية دليل على أن اختاذ الزرع من أعلى احلرف اليت يتخذها الناس واملكاسب اليت يشتغل هبا  -: اخلامسة

صلى اهللا  ويف صحيح مسلم عن النيب. اآلية} مَثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم{ : العمال، ولذلك ضرب اهللا به املثل فقال



" . ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له صدقة: " عليه وسلم
  وروى هشام بن عروة

يعين الزرع، " التمسوا الرزق يف خبايا األرض: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه عن عائشة قالت
وهذا خرج " . هي الراسخات يف الوحل املطعمات يف احملل: "عليه وسلم يف النخلوقال صلى اهللا . أخرجه الترمذي

خمرج املدح والزراعة من فروض الكفاية فيجب على اإلمام أن جيرب الناس عليها وما كان يف معناها من غرس 
  :هاب يقولدلين على مال أعاجله، فأنشأ ابن ش: ولقي عبداهللا بن عبدامللك بن شهاب الزهري فقال. األشجار

  وقد شد أحالس املطي مشرقا... أقول لعبداهللا يوم لقيته 
  لعلك يوما أن جتاب فترزقا... تتبع خبايا األرض وادع مليكها 

  إذا ما مياه األرض غارت تدفقا... فيؤتيك ماال واسعا ذا مثابة 
خذها فإهنا :  مسحاة وقالرأيت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف املنام يناولين: وحكي عن املعتضد أنه قال

  .مفاتيح خزائن األرض
ْم ِعْنَد َربِّهِْم الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم ِفي سَبِيلِ اللَِّه ثُمَّ ال ُيْتبُِعونَ َما أَْنفَقُوا مَّناً َوال أَذًى لَُهْم أَْجُرُه{ ٢٦٢: اآلية*٣*

  }َوال َخْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيْحَزُنونَ
قال عبدالرمحن . إهنا نزلت يف عثمان بن عفان رضي اهللا عنه: قيل} الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه{: تعاىلقوله 

جاء عثمان بألف دينار يف جيش العسرة فصبها يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأيته يدخل يده : بن مسرة
وقال أبو سعيد ". بن عفان ما عمل بعد اليوم اللهم ال تنس هذا اليوم لعثمانما ضر ا: " فيها ويقلبها ويقول

يا رب عثمان إين رضيت عن عثمان : " رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان يقول: اخلدري
َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ ال يُْتبُِعونَ َما أَْنفَقُوا الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم ِفي { : فما زال يدعو حىت طلع الفجر فنزلت" فارض عنه
  .اآلية} َمّناً َوال أَذًى

ملا تقدم يف اآلية اليت قبل ذكر اإلنفاق يف سبيل اهللا على العموم بني يف هذه اآلية أن ذلك احلكم والثواب  -: الثانية
اب الصدقة كما أخرب تعاىل يف اآلية بعد هذا، إمنا هو ملن ال يتبع إنفاقه منا وال أذى، ألن املن واألذى مبطالن لثو

وإمنا على املرء أن يريد وجه اهللا تعاىل وثوابه بإنفاقه على املنفق عليه، وال يرجو منه شيئا وال ينظر من أحواله يف 
مىت أنفق لرييد و]. ٩: اإلنسان[} ال نُرِيُد مِْنكُْم َجَزاًء َوال ُشكُوراً{: حال سوى أن يراعي استحقاقه، قال اهللا تعاىل

وكذلك من . من املنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا مل يرد وجه اهللا، فهذا إذا أخلف ظنه فيه مّن بإنفاقه وآذى
وإمنا يقبل ما كان . أنفق مضطرا دافع غرم إما ملانة للمنفق عليه أو لقرينة أخرى من اعتناء معنت فهذا مل يرد وجه اهللا

  :تغاء ما عند اهللا، كالذي حكي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن أعرابيا أتاه فقالعطاؤه هللا وأكثر قصده اب
  اكس بنيايت وأمهنه... يا عمر اخلري جزيت اجلنه 
  أقسم باهللا لتفعلنه... وكن لنا من الزمان جنة 

  :إن مل أفعل يكون ماذا ؟ قال: قال عمر
  إذاً أبا حفص ألذهبنه

  :قال -إذا ذهبت يكون ماذا؟ : قال
  يوم تكون األعطيات هنه... تكون عن حايل لتسألنه 



  ...وموقف املسؤول بينهنه 
  إما إىل نار وإما جنه

قال . يا غالم، أعطه قميصي هذا لذلك اليوم ال لشعره واهللا ال أملك غريه: فبكى عمر حىت اخضلت حليته مث قال
وشكر وعريا عن امتنان ونشر كان ذلك أشرف  وإذا كان العطاء على هذا الوجه خاليا من طلب جزاء: املاوردي

فأما املعطي إذا التمس بعطائه اجلزاء، وطلب به الشكر والثناء، كان صاحب مسعة ورياء، ويف . للباذل وأهنأ للقابل
وقد قال ابن عباس يف قوله . وإن طلب كان تاجرا مرحبا ال يستحق محدا وال مدحا. هذين من الذم ما ينايف السخاء

وذهب ابن زيد إىل أن هذه اآلية . أي ال تعط عطية تلتمس هبا أفضل منها] ٦: املدثر[} َوال َتْمُنْن َتْسَتكِْثُر{: تعاىل
إمنا هي يف الذين ال خيرجون يف اجلهاد بل ينفقون وهم قعود، وإن اآلية اليت قبلها هي يف الذين خيرجون بأنفسهم، 

  .ويف هذا القول نظر، ألن التحكم فيه باد: قال ابن عطية. لنيولذلك شرط على هؤالء ومل يشترط على األو: قال
قد أحسنت : املن ذكر النعمة على معىن التعديد هلا والتقريع هبا مثل أن يقول} َمّناً َوال أَذًى{ : قوله تعاىل -: الثالثة

املن من الكبائر، ثبت و. التحدث مبا أعطى حىت يبلغ ذلك املعطى فيؤذيه: املن: وقال بعضهم. إليك ونعشتك وشبهه
ذلك يف صحيح مسلم وغريه، وأنه أحد الثالثة الذين ال ينظر اهللا إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم، وروى 

ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة العاق لوالديه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: النسائي عن ابن عمر قال
". رجال والديوث، وثالثة ال يدخلون اجلنة العاق لوالديه واملدمن اخلمر واملنان مبا أعطى واملرأة املترجلة تتشبه بال
السب والتشكي، وهو أعم من املن ألن : واألذى". املنان هو الذي ال يعطي شيئا إال منة : " ويف بعض طرق مسلم

سالمك يثقل على من أنفقت عليه لئن ظننت أن : وقال ابن زيد. املن جزء من األذى لكنه نص عليه لكثرة وقوعه
يا أبا أسامة دلين على رجل خيرج يف سبيل اهللا حقا فإهنم إمنا خيرجون : وقالت له امرأة. تريد وجه اهللا فال تسلم عليه

قال . ال بارك اهللا يف أسهمك وجعبتك فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم: فقال. يأكلون الفواكه فإن عندي أسهما وجعبة
ما أشد إحلاحك وخلصنا اهللا منك : فمن أنفق يف سبيل اهللا ومل يتبعه منا وال أذى كقوله: هللا عليهمعلماؤنا رمحة ا

  وأمثال هذا فقد تضمن اهللا له باألجر، واألجر اجلنة،

 لَُهْم أَْجُرُهْم عِْنَد{ : ونفى عنه اخلوف بعد موته ملا يستقبل، واحلزن على ما سلف من دنياه، ألنه يغتبط بآخرته فقال
وفيها داللة ملن فضل . وكفى هبذا فضال وشرفا للنفقة يف سبيل اهللا تعاىل. } َربِّهِْم َوال خَْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيحَْزُنونَ

  .الغين على الفقري حسب ما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل
  }َها أَذًى وَاللَُّه غَنِيٌّ َحِليٌمقَْولٌ َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْيٌر ِمْن َصَدقٍَة َيْتَبُع{  ٢٦٣: اآلية*٣*

  :فيه ثالث مسائل
. ابتداء واخلرب حمذوف، أي قول معروف أوىل وأمثل، ذكره النحاس واملهدوي} قَْولٌ َمْعُروٌف{ : قوله تعاىل: األوىل 

والقول . خرب ابتداء حمذوف، أي الذي أمرمت به قول معروف} قول معروف{ وجيوز أن يكون : قال النحاس
عروف هو الدعاء والتأنيس والترجية مبا عند اهللا، خري من صدقة هي يف ظاهرها صدقة ويف باطنها ال شيء، ألن امل

الكلمة الطيبة صدقة وإن من املعروف : "قال صلى اهللا عليه وسلم. ذكر القول املعروف فيه أجر وهذه ال أجر فيها
بشر والترحيب، ويقابله بالطالقة والتقريب، ليكون فيتلقى السائل بال. أخرجه مسلم" أن تلقى أخاك بوجه طلق

الق صاحب احلاجة بالبشر فإن عدمت شكره مل تعدم : وقد قال بعض احلكماء. مشكورا إن أعطى ومعذورا إن منع
  :وحكى ابن لنكك أن أبا بكر بن دريد قصد بعض الوزراء يف حاجة مل يقضها وظهر له منه ضجر فقال. عذره



  فلخري دهرك أن ترى مسؤوال... سائل ال تدخلنك ضجرة من 
  فبقاء عزك أن ترى مأموال... ال جتبهن بالرد وجه مؤمل 

  وترى العبوس على اللئيم دليال... تلقى الكرمي فتستدل ببشره 
  ...واعلم بأنك عن قليل صائر 
  خربا فكن خربا يروق مجيال

إذا سأل السائل فال تقطعوا عليه : " وسلمقال النيب صلى اهللا عليه : وروي من حديث عمر رضي اهللا عنه قال
مسألته حىت يفرغ منها مث ردوا عليه بوقار ولني أو ببذل يسري أو رد مجيل فقد يأتيكم من ليس بإنس وال جان 

  ".ينظرون صنيعكم فيما خولكم اهللا تعاىل 
برص مرة وأقرع وذلك أن ملكا تصور يف صورة أ. دليله حديث أبرص وأقرع وأعمى، خرجه مسلم وغريه: قلت

يا أمري املؤمنني قل يل : رأيت عليا يف املنام فقلت: وقال بشر بن احلارث. أخرى وأعمى أخرى امتحانا للمسؤول
ما أحسن عطف األنبياء على الفقراء رغبة يف ثواب اهللا تعاىل، وأحسن منه تيه الفقراء على : شيئا ينفعين اهللا به، قال
  :يا أمري املؤمنني زدين، فوىل وهو يقول: فقلت. األغنياء ثقة مبوعود اهللا

  وعن قليل تصري ميتا... قد كنت ميتا فصرت حيا 
  وابن بدار البقاء بيتا... فاخرب بدار الفناء بيتا 

وقد سأل  -الستر للخلة وسوء حالة احملتاج، ومن هذا قول األعرايب : املغفرة هنا} َوَمْغِفرَةٌ{ : قوله تعاىل -: الثانية 
: وقيل. سوء االكتساب مينع من االنتساب! اللهم غفرا: ممن الرجل ؟ فقال له: فقال له قائل -م فصيح قوما بكال

وقال . املعىن جتاوز عن السائل إذا أحل وأغلظ وجفى خري من التصدق عليه من املن واألذى، قال معناه النقاش
واملعىن واهللا أعلم وفعل . } َخْيٌر ِمْن َصَدقٍَة{اخلرب رفع باالبتداء و} َوَمْغِفرَةٌ{. هذا مشكل يبينه اإلعراب: النحاس

تفضل : وجيوز أن يكون مثل قولك. يؤدي إىل املغفرة خري من صدقة يتبعها أذى، وتقديره يف العربية وفعل مغفرة
  .اهللا عليك أكرب من الصدقة اليت متن هبا، أي غفران اهللا خري من صدقتكم هذه اليت متنون هبا

أخرب تعاىل عن غناه املطلق أنه غين عن صدقة العباد، وإمنا أمر هبا ليثيبهم، } َواللَُّه غَنِيٌّ َحلِيٌم{: له تعاىلقو -: الثالثة
  .وعن حلمه بأنه ال يعاجل بالعقوبة من مّن وآذى بصدقته

ى كَالَِّذي ُيْنِفُق َمالَُه رِئَاَء النَّاسِ َوال ُيْؤِمنُ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتْبِطلُوا َصَدقَاِتكُْم بِالَْمنِّ وَاَألذَ{  ٢٦٤: اآلية*٣*
ُرونَ َعلَى َشْيٍء ِممَّا كََسُبوا َواللَّهُ بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فََمثَلُُه كََمثَلِ َصفَْواٍن َعلَْيِه ُترَاٌب فَأَصَاَبُه َوابِلٌ فََتَركَُه صَلْداً ال َيقِْد

  }اِفرِيَنال َيْهِدي الْقَْوَم الْكَ
  :فيه ثالث مسائل

وعرب تعاىل عن عدم القبول وحرمان الثواب باإلبطال، . قد تقدم معناه} بِالَْمنِّ َواألَذَى{ : قوله تعاىل -: األوىل
والعقيدة أن السيئات ال تبطل احلسنات وال حتبطها، فاملن واألذى يف . واملراد الصدقة اليت مين هبا ويؤذي، ال غريها

  .طل صدقة غريهاصدقة ال يب
بل : وقيل. إن الصدقة اليت يعلم اهللا من صاحبها أنه مين أو يؤذي هبا فإهنا ال تقبل: قال مجهور العلماء يف هذه اآلية

وملا يعطى عن غري . يد سوداء: والعرب تقول ملا مين به. قد جعل اهللا للملك عليها أمارة فهو ال يكتبها، وهذا حسن
من من مبعروفه سقط شكره، ومن أعجب : وقال بعض البلغاء. يد خضراء: طى عن مسألةوملا يع. يد بيضاء: مسألة



  :وقال بعض الشعراء. بعمله حبط أجره
  أبطا عليه مكافايت فعاداين... وصاحب سلفت منه إيل يد 

  أبدى الندامة فيما كان أوالين... ملا تيقن أن الدهر حاربين 
  :وقال آخر

  ليس الكرمي إذا أسدى مبنان... أفسدت باملن ما أسديت من حسن 
  :وقال أبو بكر الوراق فأحسن

  يف كل وقت وزمن... أحسن من كل حسن 
  ...صنيعة مربوبة 
  خالية من املنن

وروي . اسكت فال خري يف املعروف، إذا أحصي: فقال له! فعلت إليك وفعلت: ومسع ابن سريين رجال يقول لرجل
ال { –مث تال  -إياكم واالمتنان باملعروف فإنه يبطل الشكر وميحق األجر "  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .} ُتْبِطلُوا َصَدقَاِتكُمْ بِالَْمنِّ وَاَألذَى
كره مالك هلذه اآلية أن يعطي الرجل صدقته الواجبة أقاربه لئال يعتاض : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم -: الثانية

واستحب أن يعطيها األجانب، . عليهم ويكافئوه عليها فال ختلص لوجه اهللا تعاىل منهم احلمد والثناء، ويظهر منته
واستحب أيضا أن يوىل غريه تفريقها إذا مل يكن اإلمام عدال، لئال حتبط باملن واألذى والشكر والثناء واملكافأة 

عيد وصار يف حكم من مل وهذا خبالف صدقة التطوع السر، ألن ثواهبا إذا حبط سلم من الو. باخلدمة من املعطى
  .يفعل، والواجب إذا حبط ثوابه توجه الوعيد عليه لكونه يف حكم من مل يفعل

فهي نعت " كالذي"الكاف يف موضع نصب، أي إبطال } كَالَِّذي ُيْنِفُق َمالَُه رِئَاَء النَّاسِ{: قوله تعاىل -: الثالثة
تعاىل الذي مين ويؤذي بصدقته بالذي ينفق ماله رئاء مثل اهللا . وجيوز أن تكون موضع احلال. للمصدر احملذوف

مث مثل هذا املنفق أيضا بصفوان . الناس ال لوجه اهللا تعاىل، وبالكافر الذي ينفق ليقال جواد وليثىن عليه بأنواع الثناء
لك هذا عليه تراب فيظنه الظان أرضا منبتة طيبة، فإذا أصابه وابل من املطر أذهب عنه التراب وبقي صلدا، فكذ

فاملن واألذى والرياء تكشف عن النية يف اآلخرة فتبطل الصدقة كما يكشف الوابل عن الصفوان، وهو . املرائي
املراد باآلية إبطال الفضل دون الثواب، فالقاصد بنفقته الرياء غري مثاب كالكافر، : وقيل. احلجر الكبري األملس

 -وخالف صاحب املن واألذى القاصد وجه اهللا املستحق ثوابه  .ألنه مل يقصد به وجه اهللا تعاىل فيستحق الثواب
إمنا يبطل املن ثواب صدقته من وقت منه وإيذائه، وما قبل ذلك يكتب : وقد قيل. وأبطل فضله -وإن كرر عطاءه 

له ويضاعف، فإذا من وآذى انقطع التضعيف، ألن الصدقة ترىب لصاحبها حىت تكون أعظم من اجلبل، فإذا خرجت 
يد صاحبها خالصة على الوجه املشروع ضوعفت، فإذا جاء املن هبا واألذى وقف هبهناك وانقطع زيادة من 

  .التضعيف عنها، والقول األول أظهر واهللا أعلم

: وقال الكسائي. صفوان واحد، مثل حجر: وقال بعضهم: قال. والصفوان مجع واحده صفوانة، قاله األخفش
إمنا صفي مجع صفا كقفا وقفي، ومن هذا املعىن : ي وِصِفي، وأنكره املربد وقالصفوان واحد ومجعه ِصفْوان وُصِف

وحكى قطرب . بتحريك الفاء، وهي لغة" صفوان"وقرأ سعيد بن املسيب والزهري . الصفواء والصفا، وقد تقدم
به أن يكون  َصفْوان وَصفَوان جيوز أن يكون مجعا وجيوز أن يكون واحدا، إال أن األوىل: قال النحاس. صفوان



وإن كان جيوز تذكري اجلمع إال أن الشيء ال خيرج عن بابه إال } َعلَْيِه ُترَاٌب فَأَصَاَبُه وَابِلٌ{ : واحدا لقوله عز وجل
بدليل قاطع، فأما ما حكاه الكسائي يف اجلمع فليس بصحيح على حقيقة النظر، ولكن صفوان مجع صفاً، وصفاً 

  :ن وأخ وإخوان وكراً وكروان، كما قال الشاعرمبعىن صفوان، ونظريه ورل وورال
  تطري البائسات وال نطري... لنا يوم وللكروان يوم 

وقد وبلت . املطر الشديد: والوابل. والضعيف يف العربية ِكْروان مجع كَرََوان، وُصِفي وِصِفي مجع صفا مثل عصا
. أي شديدا] ١٦: املزمل[} اه أخذا وبيالأخذن{: ومنه قوله تعاىل: قال األخفش. السماء تبل، واألرض موبولة

َصِلد َيصْلَُد َصلَدا بتحريك : قال الكسائي. األملس من احلجارة: والصلد. وضرب وبيل، وعذاب وبيل أي شديد
  :الالم فهو صلد باإلسكان، وهو كل ما ال ينبت شيئا، ومنه جبني أصلد، وأنشد األصمعي لرؤبة

  براق أصالد اجلبني األجله
أي على } َعلَى َشْيٍء{يعين املرائي والكافر واملان } ال يَقِْدُرونَ{ومعىن . األصلد األجرد بلغة هذيل: اشقال النق

االنتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم عند حاجتهم إليه، إذا كان لغري اهللا فعرب عن النفقة بالكسب، ألهنم 
ال ثوابه ولصاحب املن واألذى يف إبطال فضله، ذكره ضرب هذا مثال للمرائي يف إبط: وقيل. قصدوا هبا الكسب

  .املاوردي

ْبَوٍة أَصَاَبَها وَابِلٌ َومَثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهُم اْبِتَغاَء َمْرضَاِت اللَِّه َوَتثْبِيتاً ِمْن أَْنفُِسهِْم كََمثَلِ َجنٍَّة بَِر{ ٢٦٥: اآلية
  }لَْم ُيِصبَْها َوابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِري فَآَتْت أُكُلََها ِضْعفَْينِ فَإِنْ

{ . مفعول من أجله} اْبِتَغاَء} {وََمثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهُم اْبِتَغاَء مَْرَضاتِ اللَِّه َوَتثْبِيتاً ِمْن أَنْفُسِهِْم{: قوله تعاىل
وهو مردود، وال : قال ابن عطية. كالمها مفعول من أجله: يف املشكل وقال مكي. عطف عليه} وتثبيتا من أنفسهم

نصب على املصدر يف } اْبتَِغاَء { و . أنه مفعول من أجله، ألن اإلنفاق ليس من أجل التثبيت} َوتَثْبِيتاً{يصح يف 
من جهة موضع احلال، وكان يتوجه فيه النصب على املفعول من أجله، لكن النصب على املصدر هو الصواب 

وملا ذكر اهللا تعاىل صفة صدقات القوم الذين ال خالق لصدقاهتم، وهنى . عليه} َوتَثْبِيتاً{ عطف املصدر الذي هو 
املؤمنني عن مواقعة ما يشبه ذلك بوجه ما، عقب يف هذه اآلية بذكر نفقات القوم الذين تزكو صدقاهتم إذ كانت 

معناه أهنم } َوتَثْبِيتاً{. مصدر من رضي يرضى} مَْرَضاِت{و . طلبمعناه } اْبتَِغاَء{و . على وفق الشرع ووجهه
كان الرجل إذا هم بصدقه تثبت، فإن كان ذلك هللا : قال احلسن. يتثبتون أين يضعون صدقاهتم، قاله جماهد واحلسن

معناه : ةوقال ابن عباس أيضا وقتاد. معناه تصديقا ويقينا، قاله ابن عباس: وقيل. أمضاه وإن خالطه شك أمسك
معناه وتيقنا أي } َوتَثْبِيتاً{: وقال الشعيب والسدي وقتادة أيضا وابن زيد وأبو صاحل وغريهم. واحتسابا من أنفسهم

وهذه األقوال الثالث أصوب من قول . أن نفوسهم هلا بصائر فهي تثبتهم على اإلنفاق يف طاعة اهللا تعاىل تثبيتا
وهذا ال : قال ابن عطية. مصدر على غري املصدر} َوَتثْبِيتاً{ ليه إمنا عبارته احلسن وجماهد، ألن املعىن الذي ذهبا إ

، ]١٧: نوح[} َواللَُّه أَْنبََتكُْم ِمَن اَألْرضِ َنبَاتاً{: يسوغ إال مع ذكر املصدر واإلفصاح بالفعل املتقدم، كقوله تعاىل
: قع إفصاح بفعل فليس لك أن تأيت مبصدر يف غري معناه مث تقولوأما إذا مل ي]. ٨: املزمل[} َوتََبتَّلْ إِلَْيِه َتْبتِيالً {

وقال . هذا مهَْيُع كالم العرب فيما علمته: قال ابن عطية. أمحله على معىن كذا وكذا، لفعل مل يتقدم له ذكر
  :النحاس



ن يراد به أن احتسابا، ال يعرف إال أ: لو كان كما قال جماهد لكان وتثبتا من تثبت كتكرمت تكرما، وقول قتادة
وقول الشعيب حسن، أي تثبيتا من أنفسهم هلم على إنفاق ذلك يف طاعة اهللا عز . أنفسهم تثبتهم حمتسبة، وهذا بعيد

ثبت فالنا يف هذا األمر، أي صححت عزمه، وقويت فيه رأيه، أثبته تثبيتا، أي أنفسهم موقنة بوعد اهللا : وجل، يقال
أي يقرون بأن اهللا تعاىل يثبت عليها، أي وتثبيتا من أنفسهم } بِيتاً ِمْن أَْنفُِسهِْمَوَتثْ{ : وقيل. على تثبيتهم يف ذلك

  .لثواهبا، خبالف املنافق الذي ال حيتسب الثواب
اجلنة البستان، وهي قطعة أرض تنبت فيها األشجار حىت تغطيها، فهي مأخوذة من " } كَمَثَلِ َجنَّةٍ بَِربَْوٍة{: قوله تعاىل

املكان املرتفع ارتفاعا يسريا، معه يف األغلب كثافة تراب، وما : والربوة. وقد تقدم. نني الستتارهملفظ اجلن واجل
ورياض احلزن ليست من هذا كما زعم : قال ابن عطية. كان كذلك فنباته أحسن، ولذلك خص الربوة بالذكر

نبات جند أعطر، ونسيمه أبرد وأرق، الطربي، بل تلك هي الرياض املنسوبة إىل جند، ألهنا خري من رياض هتامة، و
وقال ". زوجي كليل هتامة: "وقلما يصلح هواء هتامة إال بالليل، ولذلك قالت األعرابية. وجند يقال هلا حزن

وهذه عبارة ِقلقة، ولفظ الربوة هو مأخوذ : قال ابن عطية. أي برباوة، وهو ما اخنفض من األرض" بربوة: "السدي
  .من ربا يربو إذا زاد

ربا . معناه الزيادة يف كالم العرب، ومنه الربو للنفس العاىلِ" َرَب و"عبارة السدي ليست بشيء، ألن بناء : لتق
فَأََخذَُهمْ أَْخذَةً { : وقال الفراء يف قوله تعاىل. وربا الفرس إذا أخذه الربو من عدو أو فزع. يربو إذا أخذه الربو

وربوت يف بين فالن وربيت أي . أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت: أي زائدة، كقولك] ١٠: احلاقة[} رَابَِيةً
الربوة أرض مرتفعة طيبة وخص اهللا تعاىل بالذكر اليت ال جيري فيها ماء من حيث العرف : وقال اخلليل. نشأت فيهم

ي فيه األهنار، الربوة املكان املرتفع الذي ال جتر: وقال ابن عباس. يف بالد العرب، فمثل هلم ما حيسونه ويدركونه
إىل آخر اآلية يدل على أهنا ليس فيها ماء جار، ومل يرد جنس اليت جتري فيها } أََصابََها َوابِلٌ{ : ألن قوله تعاىل

  األهنار، ألن اهللا تعاىل قد ذكر ربوة

وفيها . واملعروف من كالم العرب أن الربوة ما ارتفع عما جاوره سواء جرى فيها ماء أو مل جير. ذات قرار ومعني
بفتح الراء، وهبا قرأ " ربوة"و. بضم الراء، وهبا قرأ ابن كثري ومحزة والكسائي ونافع وأبو عمرو" ربوة"مخس لغات 

بالفتح، وهبا " رباوة"و. بكسر الراء، وهبا قرأ ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي" وربوة. "عاصم وابن عامر واحلسن
  :رقرأ أبو جعفر وأبو عبدالرمحن، وقال الشاع

  بني النخيل إىل بقيع الغرقد؟... من منزيل يف روضة برباوة 
  .ويقال بَِرباوة وبرِباوة، وكله من الرابية، وفعله ربا يربو: قال الفراء. بالكسر، وهبا قرأ األشهب العقيلي" رباوة"و 

  :أي مطر شديد قال الشاعر" وابل. "يعين الربوة} أََصاَبَها{: قوله تعاىل
  خضراء جاد عليها وابل هطل... احلزن معشبة  ما روضة من رياض

تُْؤِتي أُكُلََها كُلَّ { : الثمر الذي يؤكل، ومنه قوله تعاىل: بضم اهلمزة} أُكُلََها{. أي أعطت} فَآَتْت{ : قوله تعاىل
ن فإن كا: " اللقمة، ومنه احلديث: واألكلة. والشيء املأكول من كل شيء يقال له أكل]. ٢٥: إبراهيم[} ِحنيٍ

وإضافته إىل اجلنة . يعين لقمة أو لقمتني، خرجه مسلم" الطعام مشفوها قليال فليضع يف يده منه أكلة أو أكلتني 
وقرأ نافع، وابن كثري وأبو عمرو . وإال فليس الثمر مما تأكله اجلنة. إضافة اختصاص، كسرج الفرس وباب الدار

مؤنث، وفارقهما أبو عمرو فيما أضيف إىل مذكر  بضم اهلمزة وسكون الكاف، وكذلك كل مضاف إىل" أكلها"
  وقرأ عاصم. فثقل أبو عمرو ذلك وخففاه" أكل مخط"مثل أُكُلَه أو كان غري مضاف إىل شيء مثل 



أي أعطت ضعفي مثر } ِضْعفَْينِ{.أَكْل وأُكُل مبعىن: ويقال. وابن عامر ومحزة والكسائي يف مجيع ما ذكرناه بالتثقيل
محلت مرتني يف السنة، واألول أكثر، أي أخرجت من الزرع ما خيرج : وقال بعض أهل العلم .غريها من األرضني
  .غريها يف سنتني

تأكيد منه تعاىل ملدح هذه الربوة بأهنا إن مل يصبها وابل فإن الطل يكفيها } فَإِنْ لَْم ُيِصْبَها َوابِلٌ فَطَلٌّ{: قوله تعاىل
. تقديره فطل يكفيها: قال املربد وغريه. فني، وذلك لكرم األرض وطيبهاوينوب مناب الوابل يف إخراج الثمرة ضع

املطر الضعيف املستدق من القطر اخلفيف، قاله ابن عباس وغريه، وهو : والطل. فالذي يصيبها طل: وقال الزجاج
وحكى أهل : قال النحاس. وهو جتوز وتشبيه: قال ابن عطية. الندى: الطل: وقال قوم منهم جماهد. مشهور اللغة

طلت األرض : الطل أضعف املطر واجلمع الطالل، تقول منه: ويف الصحاح. اللغة َوَبلَت وأْوَبلَت، وطَلّت وأَطَلّت
متاسك  -وإن قل  -وزرع الطل أضعف من زرع املطر وأقل ريعا، وفيه : قال املاوردي. وأطلها الندى فهي مطلولة

كمثل جنة بربوة أصاهبا وابل فإن مل يصبها وابل فطل فآتت أكلها  قال بعضهم اآلية تقدمي وتأخري، ومعناه. ونفع
  .يعين اخضرت أوراق البستان وخرجت مثرهتا ضعفني. ضعفني
فشبه تعاىل منو نفقات هؤالء املخلصني الذين يريب اهللا . التأويل األول أصوب وال حاجة إىل التقدمي والتأخري: قلت

نبات اجلنة بالربوة املوصوفة، خبالف الصفوان الذي انكشف عنه ترابه فبقي  صدقاهتم كتربية الفُلُّو والفصيل بنمو
ال يتصدق أحد بتمرة من : "وخرج مسلم وغريه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. صلدا

خرجه " أو أعظمكسب طيب إال أخذها اهللا بيمينه فريبيها كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله حىت تكون مثل اجلبل 
  .املوطأ أيضا
بالياء كأنه يريد به الناس أمجع، أو يريد " يعملون"وقرأ الزهري . وعد ووعيد} وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِري{ : قوله تعاىل

  .املنفقني فقط، فهو وعد حمض

ْعَنابٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اَألنَْهاُر لَُه ِفيَها ِمْن كُلِّ أََيَودُّ أََحدُكُْم أَنْ َتكُونَ لَُه َجنَّةٌ ِمْن َنِخيلٍ َوأَ{  ٢٦٦: اآلية*٣*
يُِّن اللَُّه لَكُُم اآلياِت لََعلَّكُْم الثَّمََراِت وَأَصَاَبُه الْكَِبُر َولَُه ذُرِّيَّةٌ ُضعَفَاُء فَأََصاَبَها إِْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر فَاْحَتَرقَْت كَذَِلَك ُيَب

  }َتَتفَكَُّرونَ
حكى الطربي عن السدي أن هذه اآلية مثل . اآلية} أَيََودُّ أََحُدكُْم أَنْ َتكُونَ لَهُ َجنَّةٌ ِمْن َنِخيلٍ َوأَعَْنابٍ{: اىلقوله تع

  .آخر لنفقة الرياء، ورجح هو هذا القول
ن إليها، هذا مثل ضربه اهللا للمرائني باألعمال يبطلها يوم القيامة أحوج ما كا: قلت وروي عن ابن عباس أيضا قال

كمثل رجل كانت له جنة وله أطفال ال ينفعونه فكرب وأصاب اجلنة إعصار أي ريح عاصف فيه نار فاحترقت 
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتْبِطلُوا َصَدقَاِتكُمْ {: وحكي عن ابن زيد أنه قرأ قول اهللا تعاىل. ففقدها أحوج ما كان إليها

: قال ابن عطية. اآلية} أََيَودُّ أََحدُكُْم{: مث ضرب يف ذلك مثال فقال: اآلية، قال] ٢٦٤: ةالبقر[} بِالَْمنِّ َواَألذَى
وأما . وهذا أبني من الذي رجح الطربي، وليست هذه اآلية مبثل آخر لنفقة الرياء، هذا هو مقتضى سياق الكالم

سب أنه حيسن صنعا فلما جاء إىل وقت باملعىن يف غري هذا السياق فتشبه حال كل منافق أو كافر عمل عمال وهو حي
  .احلاجة مل جيد شيئا

قد روي عن ابن عباس أهنا مثل ملن عمل لغري اهللا من منافق وكافر على ما يأيت، إال أن الذي ثبت يف : قلت 
قال عمر بن اخلطاب يوما ألصحاب رسول اهللا : خرج البخاري عن عبيد بن عمري قال. البخاري عنه خالف هذا

اهللا : ؟ قالوا} أََيَودُّ أََحُدكُْم أَنْ َتكُونَ لَُه َجنَّةٌ ِمْن َنخِيلٍ َوأَْعنَابٍ{فيم ترون هذه اآلية نزلت :  عليه وسلمصلى اهللا



يف نفسي منها شيء يا أمري املؤمنني، : فقال ابن عباس! نعلم أو ال نعلم: قولوا: ورسوله أعلم، فغضب عمر وقال
: أي عمل؟ قال ابن عباس: قال عمر. ضربت مثال لعمل: فسك، قال ابن عباسيا ابن أخي قل وال حتقر ن: قال

  لعمل رجل غين يعمل بطاعة اهللا مث بعث اهللا عز وجل له الشيطان فعمل

فإذا فين عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من أعمال الشقاء، فرضى : يف رواية. يف املعاصي حىت أحرق عمله
هذا مثل ضرب لإلنسان يعمل عمال صاحلا حىت إذا : وقال. ن عمر تال هذه اآليةوروى ابن أيب مليكة أ. ذلك عمر

فهذا نظر حيمل اآلية على كل ما يدخل : قال ابن عطية. كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء
فهما وفضلهما وخص النخيل واألعناب بالذكر لشر. حتت ألفاظها، وبنحو ذلك قال جماهد وقتادة والربيع وغريهم

لَُه ِفيَها ِمْن كُلِّ {. تقدم ذكره} َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها اَألْنهَاُر{ . باجلمع" جنات"وقرأ احلسن . على سائر الشجر
  .يريد ليس شيء من الثمار إال وهو فيها نابت} الثَّمََراِت
. التقدير وقد أصابه الكرب: فقيل" يود: "وقيل" تكون"عطف ماضيا على مستقبل وهو } وَأََصاَبُه الِْكبَُر{: قوله تعاىل

الواو واو احلال، وكذا يف قوله : وقيل. وقيل إنه حممول على املعىن، ألن املعىن أيود أحدكم أن لو كانت له جنة
  ".وله"تعاىل 

: الزجاج. يح فيها برد شديدر} إِْعصَاٌر ِفيِه َناٌر{: قال احلسن} فَأََصاَبَها إِْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر فَاْحَتَرقَْت{ : قوله تعاىل
قال . الزوبعة: اإلعصار يف اللغة الريح الشديدة اليت هتب من األرض إىل السماء كالعمود، وهي اليت يقال هلا

أم زوبعة، وهي ريح تثري الغبار وترتفع : ويقال. الزوبعة رئيس من رؤساء اجلن، ومنه مسي اإلعصار زوبعة: اجلوهري
قيل هلا إعصار ألهنا تلتف : املهدوي. اإلعصار ريح تثري سحابا ذا رعد وبرق: قيلو. إىل السماء كأهنا عمود

  .وهذا ضعيف: ابن عطية. كالثوب إذا عصر
إمنا قيل للريح إعصار، ألنه يعصر : وقيل. بل هو صحيح، ألنه املشاهد احملسوس، فإنه يصعد عمودا ملتفا: قلت

وحكى ابن . وإما ألهنا تنعصر بالرياح. املعصر من النساءالسحاب، والسحاب معصرات إما ألهنا حوامل فهي ك
اإلعصار ريح عاصف ومسوم شديدة، وكذلك قال : ابن زيد. إن املعصرات فسرها قوم بالرياح ال بالسحاب: سيده
  ويكون،: قال ابن عطية. ريح فيها مسوم شديدة: ابن عباس. اإلعصار الريح والنار السموم: السدي

كون يف شدة الربد، وكل ذلك من فيح جهنم ونفسها، كما تضمن قول النيب صلى اهللا عليه ذلك يف شدة احلر وي
. احلديث" إن النار اشتكت إىل رهبا"و " إذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم: "وسلم

ئة رجل غرس بستانا فأكثر فيه إن هذا مثل ضربه اهللا تعاىل للكافرين واملنافقني، كهي: "وروي عن ابن عباس وغريه
فكانت معيشته ومعيشة ذريته من ذلك  -يريد صبيانا بنات وغلمانا  -من الثمر فأصابه الكرب وله ذرية ضعفاء 

البستان، فأرسل اهللا على بستانه رحيا فيها نار فأحرقته، ومل يكن عنده قوة فيغرسه ثانية، ومل يكن عند بنيه خري 
ك الكافر واملنافق إذا ورد إىل اهللا تعاىل يوم القيامة ليست له كرة يبعث فريد ثانية، كما وكذل. فيعودون على أبيهم

  .ليست عند هذا قوة فيغرس بستانه ثانية، ومل يكن عنده من افتقر إليه عند كرب سنه وضعف ذريته غىن عنه
يريد كي ترجعوا إىل عظميت وربوبييت وال تتخذوا من } ُرونَكَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم اآلياِت لََعلَّكُْم َتتَفَكَّ{: قوله تعاىل
  .تتفكرون يف زوال الدنيا وفنائها وإقبال اآلخرة وبقائها: وقال ابن عباس أيضا. دوين أولياء

ْم ِمَن اَألْرضِ َوال َتَيمَُّموا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْنِفقُوا ِمْن طَيَِّباِت َما كََسْبُتْم َوِممَّا أَخَْرْجَنا لَكُ{ ٢٦٧: اآلية*٣*



  }الَْخبِيثَ ِمْنهُ ُتْنِفقُونَ وَلَْسُتمْ بِآِخِذيِه إِالَّ أَنْ ُتْغِمضُوا ِفيِه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَنِيٌّ َحمِيٌد
  :فيه إحدى عشرة مسألة

أمور هبا واألمر على الوجوب، واآلية تعم الوجهني، لكن صاحب الزكاة تعلق بأهنا م. أال يتطوعوا إال مبختار جيد
وبأنه هنى عن الرديء وذلك خمصوص بالفرض، وأما التطوع فكما للمرء أن يتطوع بالقليل فكذلك له أن يتطوع 

متسك أصحاب الندب بأن لفظة افَْعلْ صاحل للندب صالحيته للفرض، . بنازل يف القدر، ودرهم خري من مترة
وروى الرباء أن رجال علق ِقْنَو . ي عنه يف الفرض، واهللا أحق من اختري لهوالرديء منهي عنه يف النقل كما هو منه

. فنزلت اآلية، خرجه الترمذي وسيأيت بكماله" بئسما علق: " َحَشف، فرآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
من { معىن :  قالواومجهور املتأولني. واألمر على هذا القول على الندب، ندبوا إىل أال يتطوعوا إال جبيد خمتار

  .}ما كسبتم{من حالل : وقال ابن زيد. }ما كسبتم{ من جيد وخمتار } طيبات
. الكسب يكون بتعب بدن وهي اإلجارة وسيأيت حكمها، أو مقاولة يف جتارة وهو البيع وسيأيت بيانه -: الثانية

ل ابن املبارك عن الرجل يريد أن وسئ: قال سهل بن عبداهللا. واملرياث داخل يف هذا، ألن غري الوارث قد كسبه
: قال. يكتسب وينوي باكتسابه أن يصل به الرحم وأن جياهد ويعمل اخلريات ويدخل يف آفات الكسب هلذا الشأن

إن كان معه قوام من العيش مبقدار ما يكف نفسه عن الناس فترك هذا أفضل، ألنه إذا طلب حالال وأنفق يف حالل 
  .قه، وترك ذلك زهد فإن الزهد يف ترك احلاللسئل عنه وعن وكسبه وعن إنفا

وهلذه اآلية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولده، وذلك أن النيب صلى اهللا عليه : قال ابن خويز منداد -: الثالثة
  ".أوالدكم من طيب أكسابكم فكلوا من أموال أوالدكم هنيئا: "وسلم قال
يعين النبات واملعادن والركاز، وهذه أبواب ثالثة تضمنتها } لَكُْم ِمَن اَألْرضَِوِممَّا أَْخَرْجَنا { : قوله تعاىل -: الرابعة

جرت السنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه : أما النبات فروى الدارقطين عن عائشة رضي اهللا عنها قالت. هذه اآلية
  ليس فيما دون مخسة" وسلم 

وليس فيما أنبتت . ن احلنطة والشعري والتمر والزبيبوالَوْسق ستون صاعا، فذلك ثالمثائة صاع م". أوسق زكاة
: البقرة[} َوِممَّا أَخَْرْجَنا لَكُْم ِمَن اَألْرضِ{: وقد احتج قوم أليب حنيفة بقول اهللا تعاىل. األرض من اخلضر زكاة

سيأيت و. وإن ذلك عموم يف قليل ما خترجه األرض وكثريه ويف سائر األصناف، ورأوا ظاهر األمر الوجوب] ٢٦٧
: وأما املعدن فروى األئمة عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. مستوىف" األنعام"بيان هذا يف 

: ملا قال صلى اهللا عليه وسلم: قال علماؤنا". العجماء جرحها جَُبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس " 
كم يف املعادن غري احلكم يف الركاز، ألنه صلى اهللا عليه وسلم قد فصل بني دل على أن احل" ويف الركاز اخلمس "

ويف الركاز "املعادن والركاز بالواو الفاصلة، ولو كان احلكم فيهما سواء لقال واملعدن جبار وفيه اخلمس، فلما قال 
  .علم أن حكم الركاز غري حكم املعدن فيما يؤخذ منه، واهللا أعلم" اخلمس

ه يف اللغة ما ارتكز باألرض من الذهب والفضة واجلواهر، وهو عند سائر الفقهاء كذلك، ألهنم والركاز أصل
يقولون يف الندرة اليت توجد يف املعدن مرتكزة باألرض ال تنال بعمل وال بسعي وال نصب، فيها اخلمس، ألهنا 

مما يستخرج من املعدن يف  وقد روى عن مالك أن الندرة يف املعدن حكمها حكم ما يتكلف فيه العمل. ركاز
وروى عبداهللا بن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن . الركاز، واألول حتصيل مذهبه وعليه فتوى مجهور الفقهاء

الذهب الذي خلق اهللا يف األرض : "سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الركاز قال: جده عن أيب هريرة قال



وقد روى من طريق . عبداهللا بن سعيد هذا متروك احلديث، ذكر ذلك ابن أيب حامت". يوم خلق السماوات واألرض
ودفن اجلاهلية ألمواهلم عند مجاعة العلماء ركاز أيضا ال خيتلفون . أخرى عن أيب هريرة وال يصح، ذكره الدارقطين

  فيه إذا كان

  .مه عندهم حكم اللقطةدفنه قبل اإلسالم من األموال العادية، وأما ما كان من ضرب اإلسالم فحك
ما وجد من دفن اجلاهلية يف أرض العرب أو يف فيايف : واختلفوا يف حكم الركاز إذا وجد، فقال مالك -: اخلامسة

. األرض اليت ملكها املسلمون بغري حرب فهو لواجده وفيه اخلمس، وأما ما كان يف أرض اإلسالم فهو كاللقطة
هو للجماعة الذين افتتحوها دون واجده، وما وجد من ذلك يف أرض وما وجد من ذلك يف أرض العنوة ف: قال

بل : وقيل. الصلح فإنه ألهل تلك البالد دون الناس، وال شيء للواجد فيه إال أن يكون من أهل الدار فهو له دوهنم
منزلة من  وإمنا حكم للركاز حبكم الغنيمة ألنه مال كافر وجده مسلم فأنزل: قال إمساعيل. هو جلملة أهل الصلح

كان مالك يقول يف العروض واجلواهر واحلديد : وقال ابن القاسم. قاتله وأخذ ماله، فكان له أربعة أمخاسه
فيه : ال أرى فيه شيئا، مث آخر ما فارقناه أن قال: إن فيه اخلمس مث رجع فقال: والرصاص وحنوه يوجد ركازا

إنه : وقال أبو حنيفة وحممد يف الركاز يوجد يف الدار. وهو الصحيح لعموم احلديث وعليه مجهور الفقهاء. اخلمس
إنه للواجد دون صاحب الدار، وهو قول : وخالفه أبو يوسف فقال. لصاحب الدار دون الواجد وفيه اخلمس

وال فرق عندهم بني أرض الصلح وأرض . وان وجد يف الفالة فهو للواجد يف قوهلم مجيعا وفيه اخلمس: الثوري
ندهم أرض العرب وغريها، وجائز عندهم لواجده أن حيتبس اخلمس لنفسه إذا كان حمتاجا وله أن العنوة، وسواء ع
سواء وجد الركاز يف : ومن أهل املدينة وأصحاب مالك من ال يفرق بني شيء من ذلك وقالوا. يعطيه للمساكني

ومل يدعه أحد فهو لواجده أرض العنوة أو يف أرض الصلح أو أرض العرب أو أرض احلرب إذا مل يكن ملكا ألحد 
  .وفيه اخلمس على عموم ظاهر احلديث، وهو قول الليث وعبداهللا بن نافع والشافعي وأكثر أهل العلم

ال شيء فيما خيرج من : وأما ما يوجد من املعادن وخيرج منها فاختلف فيه، فقال مالك وأصحابه -: السادسة
  هبا أو مخساملعادن من ذهب أو فضة حىت يكون عشرين مثقاال ذ

أواق فضة، فإذا بلغتا هذا املقدار وجبت فيهما الزكاة، وما زاد فبحساب ذلك ما دام يف املعدن نيل، فإن انقطع مث 
والركاز عندهم مبنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة يف حينه وال . جاء بعد ذلك نيل آخر فإنه تبتدأ فيه الزكاة مكانه

إنه ال يضم ما يف واحد منها إىل غريها وال يزكى إال عن مائيت : معادنقال سحنون يف رجل له . ينتظر به حوال
وقال . يضم بعضها إىل بعض ويزكى اجلميع كالزرع: وقال حممد بن مسلمة. درهم أو عشرين دينارا يف كل واحد

احد املعدن كالركاز، فما وجد يف املعدن من ذهب أو فضة بعد إخراج اخلمس اعترب كل و: أبو حنيفة وأصحابه
منهما، فمن حصل بيده ما جتب فيه الزكاة زكاه لتمام احلول إن أتى عليه حول وهو نصاب عنده، هذا إذا مل يكن 

وكذلك . فإن كان عنده من ذلك ما جتب فيه الزكاة ضمه إىل ذلك وزكاه. عنده ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة
وذكر املزين عن . ول األصل، وهو قول الثوريعندهم كل فائدة تضم يف احلول إىل النصاب من جنسها وتزكى حل

األوىل به على أصله أن يكون ما خيرج من : قال املزين. وأما الذي أنا واقف فيه فما خيرج من املعادن: الشافعي قال
ما خيرج من املعادن من الذهب والفضة فهو مبنزلة : وقال الليث بن سعد. املعدن فائدة يزكى حبوله بعد إخراجه

ة يستأنف به حوال، وهو قول الشافعي فيما حصله املزين من مذهبه، وقال به داود وأصحابه إذا حال عليها الفائد
" من استفاد ماال فال زكاة عليه حىت حيول عليه احلول: "احلول عند مالك صحيح امللك لقوله صلى اهللا عليه وسلم



بن أنعم عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا  واحتجوا أيضا مبا رواه عبدالرمحن. أخرجه الترمذي والدارقطين
واملؤلفة : قال الشافعي. عليه وسلم أعطى قوما من املؤلفة قلوهبم ذهيبة يف تربتها، بعثها علي رضي اهللا عنه من اليمن

محن وحجة مالك حديث عن ربيعة بن أيب عبدالر. قلوهبم حقهم يف الزكاة، فتبني بذلك أن املعادن سنتها سنة الزكاة
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقطع بالل بن احلارث املعادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك املعادن ال يؤخذ 

  وهذا. منها إىل اليوم إال الزكاة

ورواه الدراوردي عن . حديث منقطع اإلسناد ال حيتج مبثله أهل احلديث، ولكنه عمل يعمل به عندهم يف املدينة
ذكره البزار، ورواه كثري بن عبداهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده . بن بالل املزين عن أبيه ربيعة عن احلارث

وحيث يصلح للزرع من . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أقطع بالل بن احلارث املعادن القبلية جلسيها وغوريها
ا حكم ما أخرجته األرض، وسيأيت يف هذ. قدس ومل يعطه حق مسلم، ذكره البزار أيضا، وكثري جممع على ضعفه

العجماء : " معىن قوله عليه السالم" األنبياء"ويأيت يف . حكم ما أخرجه البحر إذ هو قسيم األرض] النحل[سورة 
  .كل يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل" جرحها جبار

ا معناه تقصدوا، وستأيت الشواهد من أشعار العرب تيممو} َوال َتَيمَُّموا الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ{: قوله تعاىل -: السابعة
وروى النسائي . ودلت اآلية على أن املكاسب فيها طيب وخبيث. إن شاء اهللا تعاىل" النساء"يف أن التيمم القصد يف 

هو : قال} قُونََوال َتَيمَّمُوا الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتْنِف{: عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف يف اآلية اليت قال اهللا تعاىل فيها
وروى الدارقطين عن أيب أمامة بن . اجلعرور ولون حبيق، فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يؤخذا يف الصدقة

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصدقة فجاء رجل من هذا السحل بكبائس قال : سهل بن حنيف عن أبيه قال
؟ وكان ال جييء أحد بشيء إال " من جاء هبذا: " هللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صلى ا -يعين الشيص : سفيان

وهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن : قال} َوال َتَيمَُّموا الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ{: فنزلت. نسب إىل الذي جاء به
  لونني من: قال الزهري -اجلعرور ولون احلبيق أن يؤخذا يف الصدقة 

وحكى الطربي والنحاس أن يف قراءة عبداهللا . الترمذي من حديث الرباء وصححه، وسيأيتوأخرجه  -متر املدينة 
بتشديد " تيمموا"وقرأ ابن كثري . بضم التاء وكسر امليم" وال تيمموا"وقرأ مسلم بن جندب . ومها لغتان" وال تأمموا"

وحكى أبو عمرو ". ميمته وتيممته"بشدها، و" أممته"خمففة امليم األوىل و" أممت الشيء"ويف اللفظة لغات، منها . التاء
  .هبمزة بعد التاء املضمومة" وال تؤمموا"أن ابن مسعود قرأ 

إن الكالم مت يف : قال فريق من الناس": نظم القرآن"قال اجلرجاين يف كتاب } ِمْنُه ُتْنِفقُونَ{: قوله تعاىل -: الثامنة
وأنتم ال تأخذونه إال إذا أغمضتم } منه تنفقون{: بيث فقالمث ابتدأ خربا آخر يف وصف اخل} اخلبيث{قوله تعاىل 

قال . عائد على اخلبيث وهو الدون والرديء" منه"والضمري يف . أي تساهلتم، كأن هذا املعىن عتاب للناس وتقريع
" نفقونت"وجييء " ما كسبتم"عائد على " منه"، فالضمري يف "منه"الكالم متصل إىل قوله : وقال فريق آخر: اجلرجاين

  .أنا أخرج أجاهد يف سبيل اهللا: كأنه يف موضع نصب على احلال، وهو كقولك
أي لستم بآخذيه يف ديونكم وحقوقكم من الناس إال } وَلَْسُتمْ بِآِخِذيِه إِالَّ أَنْ ُتْغِمضُوا ِفيِه{ : قوله تعاىل -: التاسعة

أي فال تفعلوا مع اهللا ما ال ترضونه ألنفسكم،  .أن تتساهلوا يف ذلك وتتركوا من حقوقكم، وتكرهونه وال ترضونه
ولستم بآخذيه ولو وجدمتوه يف السوق : معىن اآلية: وقال احلسن. قال معناه الرباء بن عازب وابن عباس والضحاك

وهذان القوالن يشبهان كون : قال ابن عطية. وروي حنوه عن علي رضي اهللا عنه. يباع إال أن يهضم لكم من مثنه



ألن الرديء واملعيب ال جيوز " ولستم بآخذيه"لو كانت يف الفرض ملا قال : قال ابن العريب. الزكاة الواجبةاآلية يف 
وقال الرباء بن . أخذه يف الفرض حبال، ال مع تقدير اإلغماض وال مع عدمه، وإمنا يؤخذ مع عدم إغماض يف النفل

أي تستحي من املهدي فتقبل منه ما ال } الَّ أَنْ ُتغِْمُضوا ِفيِهإِ{لو أهدى لكم } َولَْسُتْم بِآِخِذيِه{: عازب أيضا معناه
ولستم بآخذي : وقال ابن زيد. وهذا يشبه كون اآلية يف التطوع: قال ابن عطية. حاجة لك به وال قدر له يف نفسه
  .احلرام إال أن تغمضوا يف مكروهه

قراءة اجلمهور، من أغمض الرجل يف أمر كذا إذا تساهل فيه كذا } إِالَّ أَنْ ُتْغِمُضوا ِفيِه{: قوله تعاىل -: العاشرة
  :ورضي ببعض حقه وجتاوز، ومن ذلك قول الطرماح

  ل أناس يرضون باإلغماض... مل يفتنا بالوتر قوم وللذ 
  :قال -وقد حيتمل أن يكون منتزعا إما من تغميض العني، ألن الذي يريد الصرب على مكروه يغمض عينيه 

  أغمض عنها لست عنها بذي عمى... ء منك تريبين إىل كم وكم أشيا
: وإما من قول العرب -وأشار إليه مكي  -وقد ذكر النقاش هذا املعىن يف هذه اآلية . وهذا كاإلغضاء عند املكروه

أعمن أي أتى عمان، وأعرق أي أتى العراق، وأجند وأغور أي : أغمض الرجل إذا أتى غامضا من األمر، كما تقول
وقرأ الزهري بفتح التاء وكسر امليم خمففا، وعنه . والغور الذي هو هتامة، أي فهو يطلب التأويل على أخذهأتى جندا 

فاألوىل على معىن هتضموا سومها من البائع منكم . بضم التاء وفتح الغني وكسر امليم وشدها" تغمضوا. "أيضا
معىن قراءيت : وقال أبو عمرو الداين. ا بنقصانوالثانية، وهى قراءة قتادة فيما ذكر النحاس، أي تأخذو. فيحطكم

وقرأ قتادة أيضا . مشددة امليم مفتوحة" إال أن تغمضوا"وحكى مكي عن احلسن . الزهري حىت تأخذوا بنقصان
معناه إال أن يغمض لكم، وحكاه : قال أبو عمرو الداين. بضم التاء وسكون الغني وفتح امليم خمففا" تغمضوا"

معناها توجدوا قد غمضتم يف األمر بتأولكم أو بتساهلكم وجريتم على : وقال ابن جين. فسهالنحاس عن قتادة ن
: قال ابن عطية. أمحدت الرجل وجدته حممودا، إىل غري ذلك من األمثلة: وهذا كما تقول. غري السابق إىل النفوس

على أهنا مبعىن حىت تأتوا و. وقراءة اجلمهور خترج على التجاوز وعلى تغميض العني، ألن أغمض مبنزلة غمض
غامضا من التأويل والنظر يف أخذ ذلك، إما لكونه حراما على قول ابن زيد، وإما لكونه مهدى أو مأخوذا يف دين 

  .على قول غريه

وغمضت عن فالن : قال اجلوهري. فاملعىن تغمضون أعني بصائركم عن أخذه" تغمضوا"ومن قرأ : وقال املهدوي
]. ٢٦٧: البقرة[} وَلَْسُتمْ بِآِخِذيِه إِالَّ أَنْ ُتْغِمضُوا ِفيِه{: يع أو شراء وأغمضت، وقال تعاىلإذا تساهلت عليه يف ب

يف موضع نصب، والتقدير إال " أن"و. أغمض يل فيما بعتين، كأنك تريد الزيادة منه لرداءته واحلط من مثنه: يقال
  .بأن

نبه سبحانه وتعاىل على صفة الغين، أي ال حاجة به } للََّه غَنِيٌّ َحِميدٌ َواْعلَُموا أَنَّ ا{ : قوله تعاىل -: احلادية عشرة
معناه حممود يف " محيد"و. إىل صدقاتكم، فمن تقرب وطلب مثوبة فليفعل ذلك مبا له قدر وبال، فإمنا يقدم لنفسه

َواْعلَُموا أَنَّ {: يف قوله قال الزجاج. واحلمد هللا" الكتاب األسىن"وقد أتينا على معاين هذين االمسني يف . كل حال
  .أي مل يأمركم أن تصدقوا من عوز ولكنه بال أخباركم فهو محيد على ذلك على مجيع نعمه: }اللََّه غَنِيٌّ َحمِيٌد

  }ْضالً وَاللَُّه َواِسٌع َعِليٌمالشَّْيطَانُ َيِعُدكُُم الْفَقَْر َوَيأُْمُركُْم بِالْفَْحَشاِء َواللَُّه َيِعدُكُْم َمْغِفَرةً ِمْنُه َوفَ{ ٢٦٨: اآلية*٣*
  :فيه ثالث مسائل



" الفقر"معناه خيوفكم " يعدكم"و. تقدم معىن الشيطان واشتقاقه فال معىن إلعادته} الشَّيْطَانُ{ : قوله تعاىل -: االوىل
نفاق يف سبيل فهذه اآلية متصلة مبا قبل، وأن الشيطان له مدخل يف التثبيط لإلنسان عن اإل. أي بالفقر لئال تنفقوا

وقرئ . أي بأن ال تتصدقوا فتعصوا وتتقاطعوا: وقيل. اهللا، وهو مع ذلك يأمر بالفحشاء وهي املعاصي واإلنفاق فيها
  .والفقر لغة يف الفقر، مثل الضُّعف والضَّعف: قال اجلوهري. بضم الفاء وهي لغة" الفُقْر"

الوعد يف كالم العرب إذا أطلق فهو يف اخلري، وإذا قيد } ةً ِمْنُه َوفَْضالًَواللَُّه يَِعُدكُْم َمْغِفَر{: قوله تعاىل -: الثانية
يف : قال ابن عباس. فهذه اآلية مما يقيد فيها الوعد باملعنيني مجيعا. باملوعود ما هو فقد يقدر باخلري وبالشر كالبشارة
قال رسول اهللا : داهللا بن مسعود قالوروى الترمذي عن عب. هذه اآلية اثنتان من اهللا تعاىل واثنتان من الشيطان

  :صلى اهللا عليه وسلم

إن للشيطان ملة بابن آدم وللملك ملة فأما ملة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب باحلق وأما ملة امللك فإيعاد باخلري " 
 – مث قرأ -وتصديق باحلق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهللا، ومن وجد األخرى فليتعوذ باهللا من الشيطان 

ويأمركم "وجيوز يف غري القرآن . هذا حديث حسن صحيح: قال". } الشَّيْطَانُ َيِعدُكُُم الْفَقَْر َوَيأُْمرُكُْم بِالْفَْحَشاِء{
  :حبذف الباء، وأنشد سيبويه" الفحشاء

  فقد تركتك ذا مال وذا نشب... أمرتك اخلري فافعل ما أمرت به 
والفضل هو الرزق يف الدنيا والتوسعة والنعيم يف اآلخرة، وبكل . واآلخرةواملغفرة هي الستر على عباده يف الدنيا 

  .قد وعد اهللا تعاىل
ذكر النقاش أن بعض الناس تأنس هبذه اآلية يف أن الفقر أفضل من الغىن، ألن الشيطان إمنا يبعد العبد من  -: الثالثة

وروي أن يف . ية حجة قاطعة بل املعارضة هبا قويةوليس يف اآل: قال ابن عطية. اخلري، وهو بتخويفه الفقر يبعد منه
ويف القرآن مصداقه ". عبدي أنفق من رزقي أبسط عليك فضلي فإن يدي مبسوطة على كل يد مبسوطة"التوراة 
وَاللَُّه َواِسعٌ { . ذكره ابن عباس]. ٣٩: سبأ[} َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو ُيْخِلفُُه َوُهَو َخْيرُ الرَّازِقَِني{: "وهو قوله

. واملراد هنا أنه سبحانه وتعاىل يعطي من سعة ويعلم حيث يضع ذلك، ويعلم الغيب والشهادة. تقدم معناه} َعِليٌم
  .واحلمد هللا" الكتاب األسىن"ومها امسان من أمسائه ذكرنامها يف مجلة األمساء يف 

  }ُيْؤتَ الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتيَ َخيْراً كَِثرياً َوَما َيذَّكَُّر إِالَّ أُولُو اَأللْبَابِيُْؤِتي الِْحكَْمةَ َمْن َيَشاُء َوَمْن { ٢٦٩: اآلية*٣*

واختلف العلماء يف احلكمة هنا، فقال . أي يعطيها ملن يشاء من عباده" } ُيؤِْتي الِْحكَْمةَ َمْن َيَشاُء{: قوله تعاىل
وقال . قهه ونسخه وحمكمه ومتشاهبه وغريبه ومقدمه ومؤخرههي املعرفة بالقرآن ف: ابن عباس. هي النبوة: السدي

احلكمة العقل يف : وقال ابن زيد. اإلصابة يف القول والفعل: وقال جماهد. احلكمة هي الفقه يف القرآن: قتادة وجماهد
احلكمة : نه قالوروى عنه ابن القاسم أ. احلكمة املعرفة بدين اهللا والفقه فيه واالتباع له: وقال مالك بن أنس. الدين

: وقال الربيع بن أنس. احلكمة طاعة اهللا والفقه يف الدين والعمل به: وقال أيضا. التفكر يف أمر اهللا واالتباع له
  .احلكمة الورع: وقال احلسن. احلكمة الفهم يف القرآن، وقاله زيد بن أسلم: وقال إبراهيم النخعي. احلكمة اخلشية

السدي والربيع واحلسن قريب بعضها من بعض، ألن احلكمة مصدر من اإلحكام  وهذه األقوال كلها ما عدا: قلت
وهو اإلتقان يف قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من احلكمة اليت هي اجلنس، فكتاب اهللا حكمة، وسنة نبيه 

نه ميتنع وأصل احلكمة ما ميتنع به من السفه، فقيل للعلم حكمة، أل. حكمة، وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة
من يرد اهللا به : "ويف البخاري. به، وبه يعلم االمتناع من السفه وهو كل فعل قبيح، وكذا القرآن والعقل والفهم



وكرر ذكر احلكمة ومل يضمرها اعتناء } َوَمْن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتَي َخْيراً كَثِرياً{: وقال هنا" خريا يفقهه يف الدين
]. ٥٩: البقرة[} فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا قَْوالً{: شرفها وفضلها حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعاىلهبا، وتنبيها على 

أخربنا ثابت بن عجوالن : حدثنا مروان بن حممد حدثنا رفدة الغساين قال: وذكر الدارمي أبو حممد يف مسنده
ا مسع تعليم املعلم الصبيان احلكمة صرف ذلك إن اهللا يريد العذاب بأهل األرض فإذ: كان يقال: األنصاري قال

  .يعين باحلكمة القرآن: قال مروان. عنهم
إن من أعطي احلكمة : يقال} َوَمْن يُْؤَت الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتَي َخيْراً كَثِرياً َوَما َيذَّكَّرُ إِالَّ أُولُو اَأللَْبابِ{: قوله تعاىل

  علم كتب األولنيوالقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من مجع 

ومسى هذا خريا كثريا، ]. ٨٥: اإلسراء[} َوَما أُوِتيُتْم ِمَن الِْعلْمِ إِالَّ قَِليالً {: "من الصحف وغريها، ألنه قال ألولئك
من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه، وال يتواضع ألهل : وقال بعض احلكماء. ألن هذا هو جوامع الكلم

قُلْ {: ، فإمنا أعطي أفضل ما أعطي أصحاب الدنيا، ألن اهللا تعاىل مسى الدنيا متاعا قليال فقالالدنيا ألجل دنياهم
وقرأ . على بناء الفعل للمفعول" ومن يؤت"وقرأ اجلمهور . } َخيْراً كَِثرياً{ومسى العلم والقرآن } َمَتاُع الدُّْنَيا قَِليلٌ

" من"و. ن يؤت اهللا احلكمة، فالفاعل اسم اهللا عز وجلبكسر التاء على معىن وم" ومن يؤت"الزهري ويعقوب 
  .العقول، واحدها لب وقد تقدم: واأللباب. مفعول أول مقدم، واحلكمة مفعول ثان

  }صَارٍَوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َنفَقٍَة أَوْ َنذَرُْتْم ِمْن َنذْرٍ فَإِنَّ اللََّه َيْعلَُمُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْن{ ٢٧٠: اآلية*٣*
شرط وجوابه، وكانت النذور من سرية العرب تكثر منها، فذكر اهللا تعاىل النوعني، ما يفعله املرء متربعا، وما يفعله 

ويف اآلية معىن الوعد والوعيد، أي من كان خالص النية فهو مثاب، ومن أنفق رياء أو ملعىن آخر . بعد إلزامه لنفسه
حيصيه، قاله " يعلمه"ومعىن . ظامل، يذهب فعله باطال وال جيد له ناصرا فيهمما يكسبه املن واألذى وحنو ذلك فهو 

أَْو َنذَْرُتْم مِنْ {فإن اهللا يعلمها، } وََما أَْنفَقُْتْم ِمْن َنفَقٍَة{التقدير : ووحد الضمري وقد ذكر شيئني، فقال النحاس. جماهد
كما أنشد " ما"وما أنفقتم فإن اهللا يعلمه وتعود اهلاء على : التقديروجيوز أن يكون . مث حذف} َنذْرٍ فَإِنَّ اللََّه َيْعلَُمُه

  :سيبويه المرئ القيس
  ملا نسجتها من جنوب ومشأل... فتوضح فاملقراة مل يعف رمسها 

وقد ذكر شيئني من حيث } يعلمه{ووحد الضمري يف : قال ابن عطية. معطوفا عليه} أو نذرمت من نذر { ويكون 
  .أراد ما ذكر أو نص

هو ما أوجبه : والنذر حقيقة العبارة عنه أن تقول. فإن الضمري قد يراد به مجيع املذكور وإن كثر: وهذا حسن: قلت
بضم الذال  -نذر الرجل كذا إذا التزم فعله، ينذر : املكلف على نفسه من العبادات مما لو مل يوجبه مل يلزمه، تقول

  .يف غري هذا الوضع إن شاء اهللا تعاىل وله أحكام يأيت بياهنا.  -بكسرها  -وينذر  -
ْم ِمْن إِنْ تُْبدُوا الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا ِهَي َوإِنْ ُتْخفُوَها َوتُْؤُتوَها الْفُقََراَء فَُهَو خَْيٌر لَكُْم وَُيكَفُِّر َعْنكُ{  ٢٧١: اآلية*٣*

  }َسيِّئَاِتكُْم َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري
ن إىل أن هذه اآلية يف صدقة التطوع، ألن اإلخفاء فيها أفضل من اإلظهار، وكذلك سائر ذهب مجهور املفسري

إظهار الزكاة أحسن، : قال احلسن. العبادات اإلخفاء أفضل يف تطوعها النتفاء الرياء عنها، وليس كذلك الواجبات
جعل اهللا صدقة السر يف : اسقال ابن عب. وإخفاء التطوع أفضل، ألنه أدل على أنه يراد اهللا عز وجل به وحده

التطوع تفضل عالنيتها يقال بسبعني ضعفا، وجعل صدقة الفريضة عالنيتها أفضل من سرها يقال خبمسة وعشرين 



  .وكذلك مجيع الفرائض والنوافل يف األشياء كلها: قال. ضعفا
: اهللا عليه وسلم أنه قالمثل هذا ال يقال من جهة الرأي وإمنا هو توقيف، ويف صحيح مسلم عن النيب صلى : قلت

وروى النسائي . وذلك أن الفرائض ال يدخلها رياء والنوافل عرضة لذلك" أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة" 
إ ن الذي جيهر بالقرآن كالذي جيهر بالصدقة والذي يسر : "عن عقبة بن عامر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".صدقة السر تطفئ غضب الرب: "ويف احلديث ".بالقرآن كالذي يسر بالصدقة
وليس يف تفضيل صدقة العالنية على السر، وال تفضيل صدقة السر على العالنية حديث صحيح : قال ابن العريب

  ولكنه اإلمجاع الثابت، فأما صدقة النفل فالقرآن ورد مصرحا

على الغالب خمرجه، والتحقيق فيه أن احلال يف إن هذا : بأهنا يف السر أفضل منها يف اجلهر، بيد أن علماءنا قالوا
أما املعطي فله فيها فائدة إظهار السنة وثواب . الصدقة ختتلف حبال املعطي هلا واملعطى إياها والناس الشاهدين هلا

  .القدوة
  .هذا ملن قويت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء، وأما من ضعف عن هذه املرتبة فالسر له أفضل: قلت

وأما املعطى إياها فإن السر له أسلم من احتقار الناس له، أو نسبته إىل أنه أخذها مع الغىن عنها وترك التعفف، وأما 
حال الناس فالسر عنهم أفضل من العالنية هلم، من جهة أهنم رمبا طعنوا على املعطي هلا بالرياء وعلى اآلخذ هلا 

  .صدقة، لكن هذا اليوم قليلباالستغناء، وهلم فيها حتريك القلوب إىل ال
. إمنا نزلت هذه اآلية يف الصدقة على اليهود والنصارى، فكان يأمر بقسم الزكاة يف السر: وقال يزيد بن أيب حبيب

أمجع الناس على أن إظهار الواجب : وهذا مردود، ال سيما عند السلف الصاحل، فقد قال الطربي: قال ابن عطية
  .أفضل
ي أن يف هذه اآلية داللة على قول إخفاء الصدقات مطلقا أوىل، وأهنا حق الفقري وأنه جيوز ذكر الكيا الطرب: قلت

وعلى القول اآلخر ذكروا أن املراد بالصدقات ههنا . لرب املال تفريقها بنفسه، على ما هو أحد قويل الشافعي
لنفل فرادى أفضل، واجلماعة يف صالة ا: التطوع دون الفرض الذي إظهاره أوىل لئال يلحقه هتمة، وألجل ذلك قيل

املراد باآلية فرض الزكاة وما تطوع به، فكان اإلخفاء أفضل يف مدة النيب : وقال املهدوي. الفرض أبعد عن التهمة
قال . صلى اهللا عليه وسلم، مث ساءت ظنون الناس بعد ذلك، فاستحسن العلماء إظهار الفرائض لئال يظن بأحد املنع

ل خمالف لآلثار، ويشبه يف زماننا أن حيسن التستر بصدقة الفرض، فقد كثر املانع هلا وصار وهذا القو: ابن عطية
وقد جيوز أن يراد باآلية الواجبات من الزكاة والتطوع، ألنه ذكر : وقال ابن خويز منداد. إخراجها عرضة للرياء

  اإلخفاء

الَِّذيَن {: إن هذه اآلية نسخها قوله تعاىل: شوقال النقا. ومدحه واإلظهار ومدحه، فيجوز أن يتوجه إليهما مجيعا
  .اآلية] ٢٧٤: البقرة[} ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم بِاللَّْيلِ وَالنََّهارِ ِسّراً َوَعالنِيَةً

ولذلك قال بعض . ثناء على إبداء الصدقة، مث حكم على أن اإلخفاء خري من ذلك" } فَنِِعمَّا ِهَي{ : قوله تعاىل
  :قال دعبل اخلزاعي. صطنعت املعروف فاستره، وإذا اصطنع إليك فانشرهإذا ا: احلكماء

  وإن أنعموا باكتتام... إذا انتقموا أعلنوا أمرهم 
  :وقال سهل بن هارون

تعجيله وتصغريه وستره، فإذا أعجلته : ال يتم املعروف إال بثالث خصال: وقال العباس بن عبداملطلب رضي اهللا عنه



  :وقال بعض الشعراء فأحسن. ته، وإذا سترته أمتمتههنيته، وإذا صغرته عظم
  أنه عندك مستور حقري... زاد معروفك عندي عظما 

  وهو عند الناس مشهور خطري... تتناساه كأن مل تأته 
فنعما {فقرأ أبو عمرو ونافع يف رواية ورش وعاصم يف رواية حفص وابن كثري " فنعما هي"واختلف القراء يف قول 

" فنعما"وقرأ أبو عمرو أيضا ونافع يف غري رواية ورش وعاصم يف رواية أيب بكر واملفضل . والعني بكسر النون} هي
بفتح النون وكسر العني، وكلهم " فنعما"وقرأ األعمش وابن عامر ومحزة والكسائي . بكسر النون وسكون العني

وحكى . اد متصل فلزم اإلدغامولكنه يف السو: قال النحاس. وجيوز يف غري القرآن فنعم ما هي. سكن امليم
ونعم الرجل، . ونعم الرجل، بكسر النون لكسر العني. نعم الرجل زيد، هذا األصل: أربع لغات" نعم"النحويون يف 

ونعم الرجل، وهذا أفضل اللغات، واألصل . بفتح النون وسكون العني، واألصل نعم حذفت الكسرة ألهنا ثقيلة
فله " فنعما هي"فخففت وقلبت كسرة العني على النون وأسكنت العني، فمن قرأ  وهي تقع يف كل مدح،. فيها َنِعم
  والتقدير اآلخر أن يكون على. أحدمها أن يكون جاء به على لغة من يقول نِِعم: تقديران

فأما الذي حكي عن أيب عمرو : قال النحاس. اللغة اجليدة، فيكون األصل نِْعَم، مث كسرت العني اللتقاء الساكنني
أما إسكان العني وامليم مشددة فال يقدر أحد أن : حكي عن حممد بن يزيد أنه قال. ونافع من إسكان العني فمحال

من قرأ بسكون العني مل يستقم قوله، ألنه : وقال أبو علي. ينطق به، وإمنا يروم اجلمع بني ساكنني وحيرك وال يأبه
ا جيوز ذلك عند النحويني إذا كان األول حرف مد، إذ املد مجع بني ساكنني األول منهما ليس حبرف مد ولني وإمن
ولعل أبا عمرو أخفى احلركة واختلسها كأخذه باإلخفاء يف . يصري عوضا من احلركة، وهذا حنو دابة وضوال وحنوه

وأما من قرأ : قال أبو علي. فظن السامع اإلخفاء إسكانا للطف ذلك يف السمع وخفائه" يأمركم -و  -بارئكم "
  :بفتح النون وكسر العني فإمنا جاء بالكلمة على أصلها ومنه قول الشاعر" عمان"

  نعم الساعون يف األمر املرب... ما أقلت قدماي إهنم 
تفسري للفاعل املضمر قبل الذكر، } هي {يف موضع نصب، وقوله } نِِعمَّا{: من قوله تعاىل " ما"و: قال أبو علي

ويدلك . داء هو املخصوص باملدح إال أن املضاف حذف وأقيم املضاف إليه مقامهوالتقدير نعم شيئا إبداؤها، واإلب
فكما أن الضمري هنا لإلخفاء ال للصدقات فكذلك، أوال الفاعل . أي اإلخفاء خري} فَُهَو َخْيرٌ لَكُْم{ على هذا قوله 

شرط، فلذلك } َوإِنْ ُتْخفُوهَا{. هو اإلبداء وهو الذي اتصل به الضمري، فحذف اإلبداء وأقيم ضمري الصدقات مثله
اختلف القراء يف قراءته، فقرأ أبو } وَُيكَفُِّر{ . } فَُهَو َخْيٌر لَكُْم{واجلواب . عطف عليه} َوتُْؤُتوَها {. حذفت النون

وقرأ نافع ومحزة . بالنون ورفع الراء" ونكفر"عمرو وابن كثري وعاصم يف رواية أيب بكر وقتادة وابن أيب إسحاق 
وروى احلسني بن علي اجلعفي عن األعمش . سائي بالنون واجلزم يف الراء، وروي مثل ذلك أيضا عن عاصموالك

وقرأ ابن عامر بالياء ورفع الراء، ورواه حفص عن عاصم، وكذلك روي عن احلسن، وروي . بنصب الراء" يكفر"
  وقرأ. ءبالتاء وكسر الفاء وجزم الرا" وتكفر"وقرأ ابن عباس . عنه بالياء واجلزم

. بالتاء ورفع الراء" وتكفر"وحكى املهدوي عن ابن هرمز أنه قرأ . بالتاء وفتح الفاء وجزم الراء" وتكفر"عكرمة 
بالنون " ونكفر"فهذه تسع قراءات أبينها . وحكي عن عكرمة وشهر بن حوشب أهنما قرآ بتاء ونصب الراء

والرفع ههنا الوجه وهو اجليد، ألن الكالم الذي بعد : يهقال سيبو: قال النحاس. هذا قول اخلليل وسيبويه. والرفع
وأجاز اجلزم حبمله على املعىن، ألن املعىن وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء يكن خريا . الفاء جيري جمراه يف غري اجلزاء



أبو حامت والذي حكاه : قال النحاس. بالياء دون واو قبلها" يكفر"قرأ األعمش : وقال أبو حامت. لكم ونكفر عنكم
بالياء والرفع " ويكفر"والذي روي عن عاصم . عن األعمش بغري واو جزما يكون على البدل كأنه يف موضع الفاء

يكون " وتكفر"وقرأ ابن عباس . معناه يكفر اإلعطاء: وقال أبو حامت. يكون معناه ويكفر اهللا، هذا قول أيب عبيد
القراءات بالنون فهي نون العظمة، وما كان منها بالتاء فهي وباجلملة فما كان من هذه . معناه وتكفر الصدقات

الصدقة فاعلمه، إال ما روي عن عكرمة من فتح الفاء فإن التاء يف تلك القراءة إمنا هي للسيئات، وما كان منها 
على  وأما رفع الراء فهو. بالياء فاهللا تعاىل هو املكفر، واإلعطاء يف خفاء مكفر أيضا كما ذكرنا، وحكاه مكي

والثاين . أحدمها أن يكون الفعل خرب ابتداء تقديره وحنن نكفر أو وهي تكفر، أعين الصدقة، أو واهللا يكفر: وجهني
. وقد ذكرنا معىن قراءة اجلزم. القطع واالستئناف ال تكون الواو العاطفة لالشتراك لكن تعطف مجلة كالم على مجلة

وهو مشبه بالنصب يف جواب : قال املهدوي. جاز على ُبْعدفضعيف وهو على إضمار أن و" ونكفر"فأما نصب 
واجلزم يف الراء أفصح هذه القراءات، ألهنا تؤذن . االستفهام، إذ اجلزاء جيب به الشيء لوجوب غريه كاالستفهام

  .وأما الرفع فليس فيه هذا املعىن. بدخول التكفري يف اجلزاء وكونه مشروطا إن وقع اإلخفاء
وحكى الطربي عن . للتبعيض احملض} ِمْن َسيِّئَاِتكُْم{ يف قوله " من"و. اختاره اخلليل وسيبويه هذا خالف ما: قلت

  .وعد ووعيد} وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري{. وذلك منهم خطأ: قال ابن عطية. فرقة أهنا زائدة

َيَشاُء َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن خَْيرٍ فََألنْفُِسكُْم َوَما ُتْنِفقُونَ إِالَّ  لَْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم َولَِكنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن{ ٢٧٢: اآلية*٣*
  }اْبِتَغاَء َوْجهِ اللَِّه َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ ُيَوفَّ إِلَْيكُْم َوأَنُْتْم ال ُتظْلَُمونَ 

  فيه ثالث مسائل} اُءلَْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم وَلَِكنَّ اللََّه يَْهِدي َمْن َيَش{: قوله تعاىل
هذا الكالم متصل بذكر الصدقات، فكأنه بني فيه جواز الصدقة على } لَْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم{ : قوله تعاىل -: األوىل

روى سعيد بن جبري مرسال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سبب نزول هذه اآلية أن املسلمني كانوا . املشركني
ال تتصدقوا إال على "ذمة، فلما كثر فقراء املسلمني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتصدقون على فقراء أهل ال

وذكر النقاش أن النيب صلى اهللا عليه . فنزلت هذه اآلية مبيحة للصدقة على من ليس من دين اإلسالم". أهل دينكم
ليس لك من صدقة املسلمني "  :فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. أعطين: وسلم أيت بصدقات فجاءه يهودي فقال

فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاه، مث } لَْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم{: فذهب اليهودي غري بعيد فنزلت". شيء
كان ناس من األنصار هلم قرابات من بين قريظة والنضري، : وروى ابن عباس أنه قال. نسخ اهللا ذلك بآية الصدقات

وحكى بعض . عليهم رغبة منهم يف أن يسلموا إذا احتاجوا، فنزلت اآلية بسبب أولئكوكانوا ال يتصدقون 
املفسرين أن أمساء ابنة أيب بكر الصديق أرادت أن تصل جدها أبا قحافة مث امتنعت من ذلك لكونه كافرا فنزلت 

ليسلموا ويدخلوا يف وحكى الطربي أن مقصد النيب صلى اهللا عليه وسلم مبنع الصدقة إمنا كان . اآلية يف ذلك
ليس متصال مبا قبل، فيكون ظاهرا يف } لَْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم{: وقيل. } لَْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم{: الدين، فقال اهللا تعاىل

  .الصدقات وصرفها إىل الكفار، بل حيتمل أن يكون معناه ابتداء كالم
وأما . ب ما تضمنته هذه اآلثار هي صدقة التطوعهذه الصدقة اليت أبيحت هلم حس: قال علماؤنا -: الثانية

". أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها يف فقرائكم: "املفروضة فال جيزئ دفعها لكافر، لقوله عليه السالم
  أمجع كل من أحفظ عنه: قال ابن املنذر



وقال . ى ذلك ومل يذكر خالفامن أهل العلم أن الذمي ال يعطى من زكاة األموال شيئا، مث ذكر مجاعة ممن نص عل
وهذا : قال ابن عطية. رخص للمسلمني أن يعطوا املشركني من قراباهتم من صدقة الفريضة هلذه اآلية: املهدوي

. وهذا ضعيف ال أصل له: ابن العريب. تصرف إليهم زكاة الفطر: وقال أبو حنيفة. واهللا أعلم. مردود باإلمجاع
: " ال تصرف إىل الكافر كصدقة املاشية والعني، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلمودليلنا أهنا صدقة طهرة واجبة ف
  .يعين يوم الفطر" أغنوهم عن سؤال هذا اليوم

وقد جيوز صرفها إىل غري املسلم يف قول . وذلك لتشاغلهم بالعيد وصالة العيد وهذا ال يتحقق يف املشركني: قلت
، وهو قول أيب حنيفة على ما ذكرنا، نظرا إىل عموم اآلية يف الرب وإطعام من جعلها سنة، وهو أحد القولني عندنا

وهذا احلكم متصور للمسلمني مع أهل ذمتهم ومع املسترقني من : قال ابن عطية. الطعام وإطالق الصدقات
  .احلربيني

واألسري يف دار اإلسالم ال ] ٨: اإلنسان[} سِرياًَوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َوَيِتيماً وَأَ{ويف التنزيل : قلت 
ال َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ وَلَْم ُيخْرُِجوكُْم ِمْن ِديَارِكُمْ أَنْ {: وقال تعاىل. يكون إال مشركا

يات تقتضي جواز صرف الصدقات إليهم مجلة، إال أن فظواهر هذه اآل]. ٨: املمتحنة[} َتَبرُّوُهْم َوُتقِْسطُوا إِلَْيهِْم
خذ الصدقة من أغنيائهم وردها : " النيب صلى اهللا عليه وسلم خص منها الزكاة املفروضة، لقوله عليه السالم ملعاذ

 قال. فيدفع إليهم من صدقة التطوع إذا احتاجوا، واهللا أعلم. واتفق العلماء على ذلك على ما تقدم" على فقرائهم 
فأما املسلم العاصي فال خالف أن صدقة الفطر تصرف إليه إال إذا كان يترك أركان اإلسالم من الصالة : ابن العريب

وسائر أهل املعاصي تصرف الصدقة إىل مرتكبيها لدخوهلم يف اسم . والصيام فال تدفع إليه الصدقة حىت يتوب
انية وتقبلت صدقته، على ما يأيت بيانه يف آية ويف صحيح مسلم أن رجال تصدق على غين وسارق وز. املسلمني

  ".الصدقات"
ويف هذا رد على القدرية وطوائف من . أي يرشد من يشاء" } َولَِكنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء{: قوله تعاىل -: الثالثة

  .املعتزلة، كما تقدم

واخلري يف هذه اآلية . شرط وجوابه} ُتْنِفقُونَ إِالَّ اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّهَوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ فََألنْفُِسكُْم َوَما { : قوله تعاىل
املال، ألنه قد اقترن بذكر اإلنفاق فهذه القرينة تدل على أنه املال، ومىت مل تقترن مبا يدل على أنه املال فال يلزم أن 

إىل ]. ٧: الزلزلة[} ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخيْراً يََرُه{وقوله ] ٢٤: الفرقان[} َخْيٌر ُمْستَقَرّاً{: يكون مبعىن املال، حنو قوله تعاىل
وحكي أن بعض العلماء كان يصنع . كل خري يف كتاب اهللا تعاىل فهو املال: وهذا حترز من قول عكرمة. غري ذلك

َوَما { تلو إمنا فعلت مع نفسي، وي: كثريا من املعروف مث حيلف أنه ما فعل مع أحد خريا، فقيل له يف ذلك فيقول
هو على " ابتغاء"و. مث بني تعاىل أن النفقة املعتد بقبوهلا إمنا هي ما كان ابتغاء وجهه. } ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ فََألنْفُِسكُْم

إنه شهادة من اهللا تعاىل للصحابة رضي اهللا عنهم أهنم إمنا ينفقون ابتغاء وجهه، فهذا خرج خمرج : وقيل. املفعول له
قال رسول . وعلى التأويل األول هو اشتراط عليهم، ويتناول االشتراط غريهم من األمة. ثناء عليهمالتفضيل وال

إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا تعاىل إال أجرت هبا حىت ما : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسعد بن أيب وقاص
  ".جتعل يف يفِ امرأتك 

وما تنفقوا من { : تأكيد وبيان لقوله} يوف إليكم} {رٍ ُيَوفَّ إِلَْيكُْم وَأَنُْتْم ال ُتظْلَُمونََوَما ُتْنِفقُوا ِمْن خَْي{: قوله تعاىل
  .وأن ثواب اإلنفاق يوىف إىل املنفقني وال يبخسون منه شيئا فيكون ذلك البخس ظلما هلم} خري فألنفسكم 

للَِّه ال َيْسَتِطيُعونَ َضرْباً ِفي اَألْرضِ َيْحَسبُُهُم الَْجاِهلُ أَغْنَِياَء ِمَن ِللْفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا ِفي سَبِيلِ ا{ ٢٧٣: اآلية*٣*



  }ِليٌمالتََّعفُِّف تَْعرِفُُهْم بِِسيَماُهْم ال َيْسأَلونَ النَّاَس إِلَْحافاً َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َع
  :فيه عشرة مسائل

مبحذوف تقديره اإلنفاق أو : وقيل} َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن خَْيرٍ{الالم متعلقة بقوله } ِللْفُقََراِء{ :قوله تعاىل -: االوىل
  املراد هبؤالء: قال السدي وجماهد وغريمها. الصدقة للفقراء

 وإمنا خص. الفقراء فقراء املهاجرين من قريش وغريهم، مث تتناول اآلية كل من دخل حتت صفة الفقراء غابر الدهر
فقراء املهاجرين بالذكر ألنه مل يكن هناك سواهم وهم أهل الصفة وكانوا حنوا من أربعمائة رجل، وذلك أهنم كانوا 

يقدمون فقراء على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وما هلم أهل وال مال فبنيت هلم صفة يف مسجد رسول اهللا 
كنت من أهل الصفة وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول : قال أبو ذر. أهل الصفة: صلى اهللا عليه وسلم، فقيل هلم

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيأمر كل رجل فينصرف برجل ويبقى من بقي من أهل الصفة عشرة أو أقل فيؤتى النيب 
". ناموا يف املسجد: "فإذا فرغنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. صلى اهللا عليه وسلم بعشائه ونتعشى معه

نزلت فينا معشر األنصار كنا أصحاب : قال} َوال َتَيمَُّموا الْخَبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ{الترمذي عن الرباء بن عازب وخرج 
فكان الرجل يأيت من خنله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأيت بالقنو والقنوين فيعلقه يف املسجد، : خنل، قال

م إذا جاع أتى القنو فيضربه بعصاه فيسقط من الُبسر والتمر فيأكل، وكان أهل الصفة ليس هلم طعام، فكان أحده
وكان ناس ممن ال يرغب يف اخلري يأيت بالقنو فيه الشيص واحلََشف، وبالقنو قد انكسر فيعلقه يف املسجد، فأنزل اهللا 

ا أَخَْرْجَنا لَكُْم ِمَن اَألْرضِ َوال َتَيمَُّموا الْخَبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما كََسبُْتْم َوِممَّ{تعاىل 
ولو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه مل يأخذه إال : قال]. ٢٦٧: البقرة[} َولَسُْتْم بِآِخِذيِه إِالَّ أَنْ ُتْغِمضُوا ِفيِه

قال . هذا حديث حسن غريب صحيح: قال. ما عنده فكنا بعد ذلك يأيت الرجل بصاحل: قال. على إغماض وحياء
وكانوا رضي اهللا عنهم يف املسجد ضرورة، وأكلوا من الصدقة ضرورة، فلما فتح اهللا على املسلمني : علماؤنا

مث بني اهللا سبحانه من أحوال أولئك الفقراء املهاجرين ما يوجب . استغنوا عن تلك احلال وخرجوا مث ملكوا وتأمروا
{ معىن : قال قتادة وابن زيد. واملعىن حبسوا ومنعوا" } الَِّذيَن أُْحِصُروا ِفي َسبِيلِ اللَِّه{ : هم بقوله تعاىلاحلنو علي

ال َيْسَتِطيُعونَ { : حبسوا أنفسهم عن التصرف يف معايشهم خوف العدو، وهلذا قال تعاىل} أُْحِصُروا ِفي َسبِيلِ اللَِّه
  .د كلها كفرا مطبقالكون البال} ضَْرباً ِفي اَألْرضِ

وهذا يف صدر اإلسالم، فعلتهم متنع من االكتساب باجلهاد، وإنكار الكفار عليهم إسالمهم مينع من التصرف يف 
واألول . أي ملا قد ألزموا أنفسهم من اجلهاد} ال َيْستَِطيُعونَ ضَْرباً ِفي اَألْرضِ{معىن : وقيل. التجارة فبقوا فقراء

  .واهللا أعلم. أظهر
أي أهنم من االنقباض وترك املسألة والتوكل على اهللا } َيْحَسبُُهُم الْجَاِهلُ أَغْنَِياَء ِمَن التََّعفُِّف{: قوله تعاىل -: انيةالث

وفيه دليل على أن اسم الفقر جيوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة وال مينع . حبيث يظنهم اجلاهل هبم أغنياء
قد أمر اهللا تعاىل بإعطاء هؤالء القوم، وكانوا من املهاجرين الذين يقاتلون مع رسول و. ذلك من إعطاء الزكاة إليه

والتعفف تفعل، وهو بناء مبالغة من عف عن الشيء إذا أمسك . اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري مرضى وال عميان
والفتح : قال أبو علي. لغتان "حيسبهم"وفتح السني وكسرها يف . عنه وتنزه عن طلبه، وهبذا املعىن فسر قتادة وغريه

والقراءة بالكسر حسنة، جمليء السمع به . أقيس، ألن العني من املاضي مكسورة فباهبا أن تأيت يف املضارع مفتوحة
  .وقيل لبيان اجلنس. البتداء الغاية" من التعفف"يف قوله " من"و. وإن كان شاذا عن القياس



فيه دليل على أن للسيما أثرا يف اعتبار من يظهر عليه ذلك، حىت إذا } يَماُهْمَتْعرِفُُهمْ بِِس{: قوله تعاىل -: الثالثة
رأينا ميتا يف دار اإلسالم وعليه زنار وهو غري خمتون ال يدفن يف مقابر املسلمني، ويقدم ذلك على حكم الدار يف 

فدلت اآلية على جواز صرف ]. ٣٠: حممد[} َولََتْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ الْقَْولِ{: قول أكثر العلماء، ومنه قوله تعاىل
واتفق العلماء على ذلك، وإن اختلفوا بعده يف مقدار ما يأخذه . الصدقة إىل من له ثياب وكسوة وزي يف التجمل

إذا احتاج فأبو حنيفة اعترب مقدار ما جتب فيه الزكاة، والشافعي اعترب قوت سنة، ومالك اعترب أربعني درمها، 
  .ف الزكاة إىل املكتسبوالشافعي ال يصر

هي اخلشوع : وقد اختلف العلماء يف تعيينههنا، فقال جماهد. العالمة، وقد متد فيقال السيماء": مقصورة"والسيما 
  أثر الفاقة واحلاجة يف وجوههم وقلة: السدي. والتواضع

سن، وذلك ألهنم كانوا وهذا ح: ابن عطية. أثر السجود: وقال قوم وحكاه مكي. رثاثة ثياهبم: ابن زيد. النعمة
  .متفرغني متوكلني ال شغل هلم يف األغلب إال الصالة، فكان أثر السجود عليهم

وهده السيما اليت هي أثر السجود اشترك فيها مجيع الصحابة رضوان اهللا عليهم بإخبار اهللا تعاىل يف آخر : قلت
فال فرق بينهم وبني غريهم، فلم يبق إال أن ] ٢٩: الفتح[} وِدِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَرِ السُُّج{: بقوله" الفتح"

تكون السيماء أثر اخلصاصة واحلاجة، أو يكون أثر السجود أكثر، فكانوا يعرفون بصفرة الوجوه من قيام الليل 
رناه، وأما اخلشوع فذلك حمله القلب ويشترك فيه الغين والفقري، فلم يبق إال ما اخت. واهللا أعلم. وصوم النهار
  .واملوفق اإلله

أحلف وأحفى وأحل يف : مصدر يف موضع احلال أي ملحفني يقال} ال َيسْأَلونَ النَّاَس إِلَْحافاً{: قوله تعاىل -الرابعة 
  :املسألة سواء ويقال

  وليس للملحف مثل الرد
حاف من التغطية، واشتقاق اإلحلاف من اللحاف، مسي بذلك الشتماله على وجوه الطلب يف املسألة كاشتمال الل

  :أي هذا السائل يعم الناس بسؤاله فيلحفهم ذلك، ومنه قول ابن أمحر
  ويلحفهن هفهافا ثخينا... فظل حيفهن بقفقفيه 

وروى النسائي ومسلم عن . يصف ذكر النعام حيضن بيضا جبناحيه وجيعل جناحه هلا كاللحاف وهو رقيق مع ثخنه
ليس املسكني الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان : "وسلم قالأيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .} ال َيسْأَلونَ النَّاسَ إِلَْحافاً{ إمنا املسكني املتعفف اقرؤوا إن شئتم 
: على قولني، فقال قوم منهم الطربي والزجاج} ال َيْسأَلونَ النَّاَس إِلَْحافاً{واختلف العلماء يف معىن قوله  -اخلامسة 

  إن املعىن ال يسألون البتة، وهذا على أهنم متعففون عن

املسألة عفة تامة، وعلى هذا مجهور املفسرين، يكون التعفف صفة ثابتة هلم، أي ال يسألون الناس إحلاحا وال غري 
غري إن املراد نفي اإلحلاف، أي أهنم يسألون غري إحلاف، وهذا هو السابق للفهم، أي يسألون : وقال قوم. إحلاح
روى األئمة واللفظ ملسلم عن معاوية بن أيب سفيان . ويف هذا تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس إحلافا. ملحفني
ال تلحفوا يف املسألة فواهللا ال يسألين أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بين "ويف املوطأ ". طيتهمين شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أع
اذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاسأله لنا شيئاً : نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال يل أهلي: أسد أنه قال



رجال يسأله نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجدت عنده 
لعمري : فتوىل الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول" ال أجد ما أعطيك: " ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

إنه يغضب علي أال أجد ما أعطيه من سأل منكم : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! إنك لتعطي من شئت
واألوقية أربعون : قال مالك -ت للقحة لنا خري من أوقية فقل: قال األسدي". وله أوقية أو عدهلا فقد سأل إحلافا 

فرجعت ومل أسأله، فقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك بشعري وزبيب فقسم لنا منه : قال -درمها 
هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سعد وغريه، وهو حديث صحيح، وليس حكم : قال ابن عبدالرب". حىت أغنانا اهللا

وهذا . صحايب إذا مل يسم كحكم من دونه إذا مل يسم عند العلماء، الرتفاع اجلرحة عن مجيعهم وثبوت العدالة هلمال
احلديث يدل على أن السؤال مكروه ملن له أوقية من فضة، فمن سأل وله هذا احلد والعدد والقدر من الفضة أو ما 

من أهل العلم إال وهو يكره السؤال ملن له هذا املقدار  يقوم مقامها ويكون عدال منها فهو ملحف، وما علمت أحدا
  وما جاءه من غري مسألة فجائز له أن يأكله. من الفضة أو عدهلا من الذهب على ظاهر هذا احلديث

إن كان من غري الزكاة، وهذا مما ال أعلم فيه خالفا، فإن كان من الزكاة ففيه خالف يأيت بيانه يف آية الصدقات إن 
  .تعاىل شاء اهللا

من أحسن ما روي من أجوبة الفقهاء يف معاين السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع : قال ابن عبدالرب -السادسة 
إذا مل يكن ما يغذيه ويعشيه على حديث : فيه ما حكاه األثرم عن أمحد بن حنبل وقد سئل عن املسألة مىت حتل قال

فإن تعفف ؟ : قيل له. هي مباحة له إذا اضطر: ىل املسألة؟ قالفإن اضطر إ: قيل أليب عبداهللا. سهل بن احلنظلية
من "مث ذكر حديث أيب سعيد اخلدري . اهللا يأتيه برزقه! ما أظن أحدا ميوت من اجلوع: مث قال. ذلك خري له: قال

سأل عن ومسعته ي: قال أبو بكر". تعفف: "وحديث أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له". استعف أعفه اهللا
ومسعته : قال. أيأكل امليتة وهو جيد من يسأله، هذا شنيع: الرجل ال جيد شيئا أيسأل الناس أم يأكل امليتة؟ فقال

يسأله هل يسأل الرجل لغريه؟ قال ال، ولكن يعرض، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حني جاءه قوم حفاة عراة 
اشفعوا " قد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال أبو عمر. مومل يقل أعطوه" تصدقوا: "جمتايب النمار فقال

 -قيل له : ؟ قال أبو بكر" أال رجل يتصدق على هذا: " وقال. واهللا أعلم. وفيه إطالق السؤال لغريه". تؤجروا
أن هذا تعريض وليس به بأس، إمنا املسألة : إنه حمتاج؟ فقال: فالرجل يذكر الرجل فيقول -يعين أمحد بن حنبل 

  .ال يعجبين أن يسأل املرء لنفسه فكيف لغريه؟ والتعريض هنا أحب إيل: مث قال. يقول أعطه
أسأل يا رسول اهللا؟ : قد روى أبو داود والنسائي وغريمها أن الفراسي قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قلت
وسلم سؤال أهل الفضل والصالح عند فأباح صلى اهللا عليه ". ال وإن كنت سائال ال بد فاسأل الصاحلني : "قال

  احلاجة إىل ذلك، وإن أوقع حاجته

سؤال احلاجات من الناس هي احلجاب بينك وبني اهللا تعاىل، فأنزل حاجتك : قال إبراهيم بن أدهم. باهللا فهو أعلى
  .مبن ميلك الضر والنفع، وليكن مفزعك إىل اهللا تعاىل يكفيك اهللا ما سواه وتعيش مسرورا

روى مالك عن زيد بن . فإن جاءه شيء من غري سؤال فله أن يقبله وال يرده، إذ هو رزق رزقه اهللا - :السابعة
أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسل إىل عمر بن اخلطاب بعطاء فرده، فقال له رسول 

أخربتنا أن أحدنا خري له أال يأخذ شيئا؟ فقال يا رسول اهللا، أليس : ؟ فقال" مل رددته: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فقال ". إمنا ذاك عن املسألة فأما ما كان من غري مسألة فإمنا هو رزق رزقكه اهللا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



. وهذا نص. والذي نفسي بيده ال أسأل أحدا شيئا وال يأتيين بشيء من غري مسألة إال أخذته: عمر بن اخلطاب
كان النيب صلى اهللا عليه : مسلم يف صحيحه والنسائي يف سننه وغريمها عن ابن عمر قال مسعت عمر يقولوخرج 

أعطه أفقر إليه مين، فقال رسول اهللا : أعطه أفقر إليه مين، حىت أعطاين مرة ماالً فقلت: وسلم يعطيين العطاء فأقول
".  مشرف وال سائل فخذه وماال فال تتبعه نفسكخذه وما جاءك من هذا املال وأنت غري: " صلى اهللا عليه وسلم

وروى مسلم من حديث عبداهللا بن السعدي املالكي عن ". فتموله أو تصدق به -خذه " بعد قوله  -زاد النسائي 
وهذا يصحح ". إذا أعطيت شيئا من غري أن تسأل فكل وتصدق: " عمر فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: " مسعت أبا عبداهللا أمحد بن حنبل يسأل عن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال األثرم. للك حديث مالك املرس
: قيل له. لعله يبعث إيل بقلبك: أن تستشرفه وتقول: أي اإلشراف أراد؟ فقال" ما أتاك من غري مسألة وال إشراف 

فإن كان : قيل له. شديدا فهو هكذاوإن كان : هذا شديد قال: قيل له. وإن مل يتعرض، قال نعم إمنا هو بالقلب
هذا إشراف، فأما إذا : قال. عسى أن يبعث إيل: الرجل مل يعودين أن يرسل إيل شيئا إال أنه قد عرض بقليب فقلت

اإلشراف يف اللغة رفع : قال أبو عمر. جاءك من غري أن حتتسبه وال خطر على قلبك فهذا اآلن ليس فيه إشراف
  الرأس إىل املطموع

وما قاله أمحد يف تأويل اإلشراف تضييق وتشديد وهو عندي . املطموع فيه، وأن يهش اإلنسان ويتعرضعنده و
وأما ما اعتقده . بعيد، ألن اهللا عز وجل جتاوز هلذه األمة عما حدثت به أنفسها ما مل ينطق به لسان أو تعمله جارحة

  .ت النفس متجاوز عنها بإمجاعالقلب من املعاصي ما خال الكفر فليس بشيء حىت يعمل له، وخطرا
من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اإلحلاح يف املسألة واإلحلاف فيها مع الغىن عنها حرام ال حيل: الثامنة

وعن ابن عمر أن . رواه أبو هريرة خرجه مسلم" سأل الناس أمواهلم تكثراً فإمنا يسأل مجراً فليستقل أو ليستكثر 
رواه مسلم " ال تزال املسألة بأحدكم حىت يلقى اهللا وليس يف وجهه مزعة حلم : " ليه وسلم قالالنيب صلى اهللا ع

  .أيضا
فإن كان املسؤول . السائل إذا كان حمتاجا فال بأس أن يكرر املسألة ثالثا إعذارا وإنذارا واألفضل تركه -: التاسعة

ن جاهال به فيعطيه خمافة أن يكون صادقاً يف سؤاله يعلم بذلك وهو قادر على ما سأله وجب عليه اإلعطاء، وإن كا
  .فال يفلح يف رده

مسعت : فإن كان حمتاجاً إىل ما يقيم به سنة كالتجمل بثوب يلبسه يف العيد واجلمعة فذكر ابن العريب -: العاشرة
فلما كان . اجلمعة هذا أخوكم حيضر اجلمعة معكم وليس عنده ثياب يقيم هبا سنة: جبامع اخلليفة ببغداد رجالً يقول

  .كساه إياها أبو الطاهر الربسين أخذ الثناء: يف اجلمعة األخرى رأيت عليه ثيابا أخر، فقيل يل
ْيهِْم َوال ْوٌف َعلَالَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ ِسّراً وََعالنَِيةً فَلَُهمْ أَْجرُُهْم ِعْنَد َربِّهِْم َوال َخ{ ٢٧٤: اآلية*٣*

  }ُهْم َيْحَزُنونَ
  :فيه مسألة واحدة

روي عن ابن عباس وأيب ذر وأيب أمامة وأيب الدرداء وعبداهللا بن بشر الغافقي واألوزاعي أهنا نزلت يف علف اخليل 
أنبأنا سعيد بن : أخربت عن حممد بن شعيب بن شابور قال: وذكر ابن سعد يف الطبقات قال. املربوطة يف سبيل اهللا

  نان عن يزيد بن عبداهللا بن عريب عنس



الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهمْ بِاللَّْيلِ وَالنَّهَارِ {: أبيه عن جده عريب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن قوله تعاىل
وهبذا اإلسناد ". هم أصحاب اخليل: "قال} ْحَزُنونَِسّراً وََعالنَِيةً فَلَُهْم أَْجرُُهْم ِعْنَد َربِّهِْم َوال َخْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهْم َي

املنفق على اخليل كباسط يده بالصدقة ال يقبضها وأبواهلا وأرواثها عند : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
نزلت يف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، كانت : وروي عن ابن عباس أنه قال". اهللا يوم القيامة كذكي املسك

أخربنا : ه أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليالً وبدرهم هناراً وبدرهم سراً وبدرهم جهراً، ذكره عبدالرزاق قالمع
وقال . نزلت يف رجل فعل ذلك، ومل يسم عليا وال غريه: ابن جريج. عبدالوهاب بن جماهد عن أبيه عن ابن عباس

يف الليل والنهار، ودخلت الفاء } بالليل والنهار{ومعىن . هذه اآلية نزلت يف املنفقني من غري تبذير وال تقتري. قتادة
  .وال جيوز زيد فمنطلق. وقد تقدم. ألن يف الكالم معىن اجلزاء} فَلَُهْم{: يف قوله تعاىل

الَْمسِّ ذَِلكَ بِأَنَُّهْم قَالُوا  الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرِّبا ال َيقُوُمونَ إِالَّ كََما َيقُوُم الَِّذي يََتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن{ ٢٧٥: اآلية*٣*
َهى فَلَُه َما َسلََف َوأَْمُرُه إِلَى اللَِّه َوَمْن إِنََّما الَْبْيُع مِثْلُ الرِّبا َوأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرِّبا فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنَت

  }ْم ِفيَها خَاِلُدونََعاَد فَأُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُه
  }ْمَحُق اللَُّه الرِّبا َوُيرْبِي الصََّدقَاِت وَاللَُّه ال ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَِثيمٍ{ ٢٧٦: اآلية*٣*
َد رَبِّهِْم َوال إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوأَقَامُوا الصَّالةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ لَُهْم أَْجرُُهْم ِعْن{ ٢٧٧: اآلية*٣*

  }َخْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهمْ َيْحَزُنونَ
  }ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوذَرُوا َما بَِقَي ِمَن الرِّبا إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني{ ٢٧٨: اآلية*٣*
وِلِه َوإِنْ تُْبُتْم فَلَكُمْ ُرُؤوسُ أَْموَاِلكُْم ال َتظِْلُمونَ َوال فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا فَأْذَنُوا بِحَْربٍ ِمَن اللَِّه َوَرُس{ ٢٧٩: اآلية*٣*

  }ُتظْلَُمونَ

ويف ذلك مثان . االيات الثالث تضمنت أحكام الربا وجواز عقود املبيعات والوعيد ملن استحل الربا على فعلة 
  :وثالثون مسالة

يأخذون، فعرب عن األخذ باألكل، ألن األخذ إمنا يراد " يأكلون" } الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرِّبا{ : قوله تعاىل -: االوىل 
فال واهللا ما أخذنا من لقمة : " ربا الشيء يربو إذا زاد، ومنه احلديث: والربا يف اللغة الزيادة مطلقا، يقال. لألكل

. ديث مسلم رمحه اهللايعين الطعام الذي دعا فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم بالربكة، خرج احل" إال ربا من حتتها 
مث إن الشرع قد تصرف يف هذا اإلطالق فقصره . وقياس كتابته بالياء للكسرة يف أوله، وقد كتبوه يف القرآن بالواو

} َوأَ ْخذِِهُم الرِّبا َوقَدْ ُنُهوا َعنُْه{: على بعض موارده، فمرة أطلقه على كسب احلرام، كما قال اهللا تعاىل يف اليهود
: ومل يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحرميه علينا وإمنا أراد املال احلرام، كما قال تعاىل]. ١٦١: النساء[
يعين به املال احلرام من الرشا، وما استحلوه من أموال األميني ] ٤٢: املائدة[} َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ أَكَّالُونَ ِللسُّْحِت{

وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام ]. ٧٥: آل عمران[}  َسبِيلٌلَْيَس َعلَْيَنا ِفي اُألمِّيَِّني{: حيث قالوا
حترمي النساء، والتفاضل يف العقود ويف املطعومات على : والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان. بأي وجه اكتسب

يف عدد املال ويصرب أتقضي أم تريب ؟ فكان الغرمي يزيد : وغالبه ما كانت العرب تفعله، من قوهلا للغرمي. ما نبينه
  .وهذا كله حمرم باتفاق األمة. الطالب عليه

. أكثر البيوع املمنوعة إمنا جتد منعها ملعىن زيادة إما يف عني مال، وإما يف منفعة ألحدمها من تأخري وحنوه -: الثانية
يوم اجلمعة، فإن قيل  ومن البيوع ما ليس فيه معىن الزيادة، كبيع الثمرة قبل بدو صالحها، وكالبيع ساعة النداء

  .لفاعلها، آكل الربا فتجوز وتشبيه



الذهب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى األئمة واللفظ ملسلم عن أيب سعيد اخلدري قال -: الثالثة
ن زاد أو بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح ِمثْال بِمثل يداً بيد فم

  ".استزاد فقد أرىب اآلخذ واملعطي فيه سواء

وروى أبو ". فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد : " ويف حديث عبادة بن الصامت
الذهب بالذهب تربها وعينها والفضة : " داود عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وعينها والرب بالرب ُمْدٌي مبديٍ والشعري بالشعري مدي مبدي والتمر بالتمر مدي مبدي وامللح بامللح مدي بالفضة تربها 
مبدي فمن زاد أو ازداد فقد أرىب وال بأس يبيع الذهب بالفضة والفضة أكثرمها يداً بيد وأما نسيئة فال وال بأس ببيع 

وأمجع العلماء على القول مبقتضى هذه السنة وعليها مجاعة " . فالالرب بالشعري والشعري أكثرمها يداً بيد وأما نسيئة 
فقهاء املسلمني إال يف الرب والشعري فإن مالكا جعلهما صنفا واحدا، فال جيوز منهما اثنان بواحد، وهو قول الليث 

الذرة صنف السلت والدخن و: وقال الليث. واألوزاعي ومعظم علماء املدينة والشام، وأضاف مالك إليهما السلت
  .واحد، وقاله ابن وهب

فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا : " وقال عليه السالم. وإذا ثبتت السنة فال قول معها: قلت 
دليل على أهنما نوعان خمتلفان كمخالفة الرب للتمر، وألن " الرب بالرب والشعري بالشعري: " وقوله". كان يداً بيد 

اؤمها خمتلفة، وال اعتبار باملنبت واحملصد إذا مل يعتربه الشرع، بل فصل وبني، وهذا مذهب صفاهتما خمتلفة وأمس
  .الشافعي وأيب حنيفة والثوري وأصحاب احلديث

كان معاوية بن أيب سفيان يذهب إىل أن النهي والتحرمي إمنا ورد من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدينار  -: الرابعة
وقد قيل إن . ضروب ال يف الترب من الذهب والفضة باملضروب، وال يف املصوغ باملضروباملضروب والدرهم امل

غزونا وعلى الناس معاوية : ذلك إمنا كان منه يف املصوغ خاصة، حىت وقع له مع عبادة ما خرجه مسلم وغريه، قال
  عطياتفغنمنا غنائم كثرية، فكان مما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجال ببيعها يف أ

إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الناس فتنازع الناس يف ذلك فبلغ عبادة بن الصامت ذلك فقام فقال
ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح إال سواء 

أال ما بال : الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقالبسواء عينا بعني من زاد أو ازداد فقد أرىب، فرد 
رجال يتحدثون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة 

قال  أو -لنحدثن مبا مسعنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن كره معاوية : بن الصامت فأعاد القصة مث قال
وقد روي أن هذه : قال ابن عبدالرب. قال محاد هذا أو حنوه. ما أبايل إال أصحبه يف جنده يف ليلة سوداء -وإن رغم 

وحيتمل أن يكون وقع ذلك هلما معه، ولكن احلديث يف العرف حمفوظ . القصة إمنا كانت أليب الدرداء مع معاوية
ومل خيتلفوا أن فعل معاوية يف ذلك غري جائز، وغري ]. الربا[ب لعبادة، وهو األصل الذي عول عليه العلماء يف با

نكري أن يكون معاوية خفي عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة فإهنما جليالن من فقهاء الصحابة وكبارهم، وقد 
بن وحيتمل أن يكون مذهبه كمذهب ا. خفي على أيب بكر وعمر ما وجد عند غريهم ممن هو دوهنم، فمعاوية أخرى

وقصة معاوية هذه . عباس، فقد كان وهو حبر يف العلم ال يرى الدرهم بالدرمهني بأسا حىت صرفه عن ذلك أبو سعيد
ال أساكنك بأرض : إن عبادة أنكر شيئا على معاوية فقال: قال قبيصة بن ذؤيب. مع عبادة كانت يف والية عمر

ارجع إىل مكانك، فقبح اهللا أرضا لست فيها وال : فقال .ما أقدمك ؟ فأخربه: فقال له عمر. أنت هبا ودخل املدينة



  ".ال إمارة لك عليه"وكتب إىل معاوية ! أمثالك 
: " روى األئمة واللفظ للدارقطين عن علي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -: اخلامسة 

جة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت له حاجة الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ال فضل بينهما من كانت له حا
  قال العلماء فقوله". بذهب فليصرفها بورق هاء وهاء 

: " إشارة إىل جنس األصل املضروب، بدليل قوله" الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ال فضل بينهما: " عليه السالم
لذهب األمحر واألصفر كل ذلك ال جيوز والفضة البيضاء والسوداء وا. احلديث" الفضة بالفضة والذهب بالذهب

واختلفت الرواية . بيع بعضه ببعض إال مثالً مبثل سواء بسواء على كل حال، على هذا مجاعة أهل العلم على ما بينا
عن مالك يف الفلوس فأحلقها بالدراهم من حيث كانت مثنا لألشياء، ومنع من إحلاقها مرة من حيث إهنا ليست مثنا 

  .ا خيتص هبا بلد دون بلديف كل بلد وإمن
ال اعتبار مبا قد روي عن كثري من أصحاب مالك وبعضهم يرويه عن مالك يف التاجر حيفزه اخلروج  -: السادسة

وبه حاجة إىل دراهم مضروبة أو دنانري مضروبة، فيأيت دار الضرب بفضته أو ذهبه فيقول للضراب، خذ فضيت هذه 
دنانري مضروبة يف ذهيب أو دراهم مضروبة يف فضيت هذه ألين حمفوز  أو ذهيب وخذ قدر عمل يدك وادفع إيل

وحكاه ابن . للخروج وأخاف أن يفوتين من أخرج معه، أن ذلك جائز للضرورة، وأنه قد عمل به بعض الناس
ئة العريب يف قبسه عن مالك يف غري التاجر، وإن مالكا خفف يف ذلك، فيكون يف الصورة قد باع فضته اليت زنتها ما

اضرب يل هذه وقاطعه على : والذي أوجب جواز ذلك أنه لو قال له. ومخسة دراهم أجره مبائة وهذا حمض الربا
ذلك بأجرة، فلما ضرهبا قبضها منه وأعطاه أجرهتا، فالذي فعل مالك أوال هو الذي يكون آخرا، ومالك إمنا نظر 

قال أبو عمر رمحه . واحلجة فيه ملالك بينة: ابن العريبقال . إىل املال فركب عليه حكم احلال، وأباه سائر الفقهاء
وقد رد ". من زاد أو ازداد فقد أرىب: "وهذا هو عني الربا الذي حرمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله: اهللا

وزعم األهبري أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة ولئال يفوت . ابن وهب هذه املسألة على مالك وأنكرها
ونسي األهبري أصله يف قطع الذرائع، . ق، وليس الربا إال على من أراد أن يريب ممن يقصد إىل ذلك ويبتغيهالسو
  وقوله

إنه ال جيوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به : فيمن باع ثوبا بنسيئة وهو ال نية له يف شرائه مث جيده يف السوق يباع
وقد قال . ولو مل يكن الربا إال على من قصده ما حرم إال على الفقهاء وإن مل يقصد إىل ذلك ومل يبتغه، ومثله كثري،

  .وهذا بني ملن رزق اإلنصاف وأهلم رشده. ال يتجر يف سوقنا إال من فقه وإال أكل الربا: عمر
ا وقد بالغ مالك رمحه اهللا يف منع الزيادة حىت جعل املتوهم كاملتحقق، فمنع دينارا ودرمها بدينار ودرهم سد: قلت

وقد علل منع ذلك بتعذر املماثلة عند التوزيع، فإنه يلزم . للذريعة وحسما للتومهات، إذ لوال توهم الزيادة ملا تبادال
وأوضح من هذا منعه التفاضل املعنوي، وذلك أنه منع دينارا من الذهب العايل ودينارا من . منه ذهب وفضة بذهب

وهذا من دقيق نظره رمحه اهللا، فدل أن تلك الرواية عنه منكرة وال الذهب الدون يف مقابلة العايل وألفى الدون، 
  .واهللا أعلم. تصح

: والعني. الترب قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم أو دنانري، واحدهتا تربة: قال اخلطايب -: السابعة
باع مثقال ذهب عني مبثقال وشيء وقد حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ي. املضروب من الدراهم أو الدنانري

: " وكذلك حرم التفاوت بني املضروب من الفضة وغري املضروب منها، وذلك معىن قوله. من ترب غري مضروب



  ".تربها وعينها سواء
واختلفوا يف بيع التمرة الواحدة بالتمرتني، . أمجع العلماء على أن التمر بالتمر وال جيوز إال مثال مبثل -: الثامنة
حلبة الواحدة من القمح حببتني، فمنعه الشافعي وأمحد وإسحاق والثوري، وهو قياس قول مالك وهو الصحيح، وا

احتج من أجاز ذلك بأن مستهلك . ألن ما جرى الربا فيه بالتفاضل يف كثريه دخل قليله يف ذلك قياسا ونظرا
  .ن فجاز فيه التفاضلألنه ال مكيل وال موزو: التمرة والتمرتني ال جتب عليه القيمة، قال

اعلم رمحك اهللا أن مسائل هذا الباب كثرية وفروعه منتشرة، والذي يربط لك ذلك أن تنظر إىل ما  -: التاسعة
  .اعتربه كل واحد من العلماء يف علة الربا، فقال أبو حنيفة

فإن بيع بعضه ببعض علة ذلك كونه مكيال أو موزونا جنسا، فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد، 
متفاضال أو نسيئا ال جيوز، فمنع بيع التراب بعضه ببعض متفاضال، ألنه يدخله الكيل، وأجاز اخلبز قرصا بقرصني، 

العلة : وقال الشافعي. ألنه مل يدخل عنده يف الكيل الذي هو أصله، فخرج من اجلنس الذي يدخله الربا إىل ما عداه
اجلديد، فال جيوز عنده بيع الدقيق باخلبز وال بيع اخلرب باخلبز متفاضال وال نسيئا،  هذا قوله يف. كونه مطعوما جنسا

وال جيوز عنده بيضة ببيضتني، وال رمانة برمانتني، وال بطيخة ببطيختني ال يدا بيد . وسواء أكان اخلبز مخريا أو فطريا
واختلفت عبارات أصحابنا املالكية . موزونا كونه مكيال أو: وقال يف القدمي. وال نسيئة، ألن ذلك كله طعام مأكول

يف ذلك، وأحسن ما يف ذلك كونه مقتاتا مدخرا للعيش غالبا جنسا، كاحلنطة والشعري والتمر وامللح املنصوص 
عليها، وما يف معناها كاألرز والذرة والدخن والسمسم، والقطاين كالفول والعدس واللوبياء واحلمص، وكذلك 

لول والزيوت، والثمار كالعنب والزبيب والزيتون، واختلف يف التني، ويلحق هبا العسل اللحوم واأللبان واخل
إذا اختلفت هذه : "وجائز فيه التفاضل لقوله عليه السالم. فهذا كله يدخله الربا من جهة النساء. والسكر

كالتفاح والبطيخ والرمان وال ربا يف رطب الفواكه اليت ال تبقى ". األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد
ال جيوز بيع البيض بالبيض متفاضال، : قال مالك. والكمثرى والقثاء واخليار والباذجنان وغري ذلك من اخلضراوات

جائز بيضة ببيضتني وأكثر، ألنه مما ال : وقال حممد بن عبداهللا بن عبداحلكم. ألنه مما يدخر، وجيوز عنده مثال مبثل
  .ييدخر، وهو قول األوزاع

رَِبوان، قاله : هو من ذوات الواو، ألنك تقول يف تثنيته: فقال البصريون" الربا"اختلف النحاة يف لفظ  -: العاشرة
ما رأيت خطأ أقبح : قال الزجاج. يكتب بالياء، وتثنيته بالياء، ألجل الكسرة اليت يف أوله: وقال الكوفيون. سيبويه

َوَما آتَْيُتْم ِمْن رِباً ِليَْرُبَو ِفي أَْموَالِ { : حىت خيطئوا يف التثنية وهم يقرؤون من هذا وال أشنع ال يكفيهم اخلطأ يف اخلط
يف املصحف بالواو فرقا بينه وبني الزنا، وكان الربا أوىل منه " الربا"كتب : قال حممد بن يزيد] ٣٩: الروم[} النَّاسِ

  .بالواو، ألنه من ربا يربو

اجلملة خرب االبتداء وهو }  َيقُوُمونَ إِالَّ كََما َيقُوُم الَِّذي يََتَخبَّطُُه الشَّيْطَانُ ِمَن الَْمسِّال{: قوله تعاىل -: احلادية عشرة
وقال . واملعىن من قبورهم، قاله ابن عباس وجماهد وابن جبري وقتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد". الذين"

ويقوي هذا . عث كاجملنون عقوبة له ومتقيتاً عند مجيع أهل احملشريب: وقالوا كلهم. جيعل معه شيطان خينقه: بعضهم
وأما ألفاظ اآلية : قال ابن عطية". ال يقومون يوم القيامة إال كما يقوم"التأويل اجملمع عليه أن يف قراءة ابن مسعود 

رغبة تستفزه حىت فكانت حتتمل تشبيه حال القائم حبرص وجشع إىل جتارة الدنيا بقيام اجملنون، ألن الطمع وال
وقد ! قد جن هذا: تضطرب أعضاؤه، وهذا كما تقول ملسرع يف مشيه خيلط يف هيئة حركاته إما من فزع أو غريه



  :شبه األعشى ناقته يف نشاطها باجلنون يف قوله
  أمل هبا من طائف اجلن أولق... وتصبح عن غب السرى وكأمنا 

  :وقال آخر
  لعمرك يب من حب أمساء أولق

يتفعله من خبط " يتخبطه"و. اءت به قراءة ابن مسعود وتظاهرت به أقوال املفسرين يضعف هذا التأويللكن ما ج
فجعل اهللا هذه العالمة ألكلة الربا، وذلك أنه أرباه يف بطوهنم فأثقلهم، فهم إذا . متلكه وتعبده: خيبط، كما تقول

يامة قد انتفخت بطوهنم كاحلباىل، وكلما قاموا إهنم يبعثون يوم الق: ويقال. خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون
إمنا ذلك شعار هلم يعرفون به يوم القيامة مث العذاب من وراء : وقال بعض العلماء. سقطوا والناس ميشون عليهم

} يأكلون{: وقال تعاىل. ذلك، كما أن الغال جييء مبا غل يوم القيامة بشهرة يشهر هبا مث العذاب من وراء ذلك
وإمنا خص األكل بالذكر ألنه أقوى مقاصد اإلنسان يف املال، وألنه دال على . كسبون الربا ويفعلونهواملراد ي

فأقيم هذا البعض من توابع . رجل جشع بني اجلشع وقوم جشعون، قاله يف اجململ: اجلشع وهو أشد احلرص، يقال
  .} الَِّذيَن َيأْكُلُونَ{: داخل يف قوله الكسب مقام الكسب كله، فاللباس والسكىن واالدخار واإلنفاق على العيال

يف هذه اآلية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة اجلن، وزعم أنه من فعل الطبائع،  -: الثانية عشرة
وقد . وأن الشيطان ال يسلك يف اإلنسان وال يكون منه مس، وقد مضى الرد عليهم فيما تقدم من هذا الكتاب

اللهم إين أعوذ بك من : "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو فيقول: اليسر قال روى النسائي عن أيب
التردي واهلدم والغرق واحلريق وأعوذ بك أن يتخبطين الشيطان عند املوت وأعوذ بك أن أموت يف سبيلك مدبراً 

ام عن قتادة عن أنس عن وروي من حديث حممد بن املثىن حدثنا أبو داود حدثنا مه". وأعوذ بك أن أموت لديغاً
". اللهم إين أعوذ بك من اجلنون واجلذام والربص وسيئ األسقام : "النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول

. مس الرجل وألس، فهو ممسوس ومألوس إذا كان جمنونا، وذلك عالمة الربا يف اآلخرة: اجلنون، يقال: واملس
ل فمررت برجال كثري كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم فانطلق يب جربي: " وروي يف حديث اإلسراء

متصدين على سابلة آل فرعون وآل فرعون يعرضون على النار بكرة وعشيا فيقبلون مثل اإلبل املهيومة يتخبطون 
احلجارة والشجر ال يسمعون وال يعقلون فإذا أحس هبم أصحاب تلك البطون قاموا فتميل هبم بطوهنم فيصرعون مث 

أحدهم فيميل به بطنه فيصرع فال يستطيعون براحا حىت يغشاهم آل فرعون فيطؤوهنم مقبلني ومدبرين فذلك يقوم 
َوَيْوَم {: عذاهبم يف الربزخ بني الدنيا واآلخرة وآل فرعون يقولون اللهم ال تقم الساعة أبدا، فإن اهللا تعاىل يقول 

هؤالء الذين : "يا جربيل من هؤالء؟ قال -قلت  -] ٤٦: املؤمن[} الَْعذَابِ َتقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ
واملس اجلنون وكذلك األولق واأللس ". يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس

  .والرود
: معناه عند مجيع املتأولني يف الكفار، وهلم قيل} ثْلُ الرِّباذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا إِنََّما الَْبْيُع ِم{: قوله تعاىل -: الثالثة عشرة

  وال يقال ذلك ملؤمن عاص بل ينقض بيعه} فَلَُه َما َسلََف{

لكن قد ". من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد: " ويرد فعله وإن كان جاهال، فلذلك قال صلى اهللا عليه وسلم
  .يةيأخذ العصاة يف الربا بطرف من وعيد هذه اآل

أي إمنا الزيادة عند حلول األجل آخرا كمثل أصل الثمن يف } إِنََّما الْبَْيُع ِمثْلُ الرِّبا{ : قوله تعاىل -: الرابعة عشرة



إما أن تقضي وإما : أول العقد، وذلك أن العرب كانت ال تعرف ربا إال ذلك، فكانت إذا حل دينها قالت للغرمي
} َوأََحلَّ اللَُّه الْبَْيَع َوَحرََّم الرِّبا{ : اهللا سبحانه ذلك ورد عليهم قوهلم بقوله احلقفحرم . أن تريب، أي تزيد يف الدين

وهذا الربا هو الذي نسخه . وأوضح أن األجل إذا حل ومل يكن عنده ما يؤدي أنظر إىل امليسرة] ٢٧٥: البقرة[
موضوع وإن أول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن  أال إن كل رباً: "النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله يوم عرفة ملا قال

وهذا من سنن العدل لإلمام أن . فبدأ صلى اهللا عليه وسلم بعمه وأخص الناس به" . عبداملطلب فإنه موضوع كله
  .يفيض العدل على نفسه وخاصته فيستفيض حينئذ يف الناس

هذا من عموم القرآن، واأللف والالم للجنس ال " } َم الرِّباَوأََحلَّ اللَُّه الْبَْيَع َوَحرَّ{ : قوله تعاىل -: اخلامسة عشرة
مث ] ٢، ١العصر [} َوالَْعْصرِ إِنَّ الِْأْنَسانَ لَِفي ُخسْرٍ{: للعهد إذ مل يتقدم بيع مذكور يرجع إليه، كما قال تعاىل

ن البيع عام فهو خمصص مبا ذكرناه من الربا وإذا ثبت أ]. ٣: العصر[} إِالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت{استثىن 
وغري ذلك مما هني عنه ومنع العقد عليه، كاخلمر وامليتة وحَبلَ احلََبلة وغري ذلك مما هو ثابت يف السنة وإمجاع األمة 

وسائر الظواهر اليت تقتضي العمومات ويدخلها التخصيص ] ٥: التوبة[} فاقتلوا املشركني{ونظريه . النهي عنه
هو من جممل القرآن الذي فسر باحمللل من البيع وباحملرم فال ميكن أن : وقال بعضهم. مذهب أكثر الفقهاء وهذا

يستعمل يف إحالل البيع وحترميه إال أن يقترن به بيان من سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وإن دل على إباحة 
  .ملوهذا فرق ما بني العموم واجمل. البيوع يف اجلملة دون التفصيل
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

واجململ ال يدل على إباحتها يف التفصيل . فالعموم يدل على إباحة البيوع يف اجلملة، والتفصيل ما مل خيص بدليل
  .أعلم واهللا. واألول أصح. حىت يقترن به بيان

وهو يقتضي بائعا وهو . البيع يف اللغة مصدر باع كذا بكذا، أي دفع عوضاً وأخذ معوضاً -: السادسة عشرة 
. املالك أو من ينزل منزلته، ومبتاعا وهو الذي يبذل الثمن، ومبيعا وهو املثمون وهو الذي يبذل يف مقابلته الثمن

مث املعاوضة عند العرب ختتلف حبسب اختالف ما . الثمن واملثمنالبائع واملبتاع و: وعلى هذا فأركان البيع أربعة
يضاف إليه، فإن كان أحد املعوضني يف مقابلة الرقبة مسي بيعاً، وإن كان يف مقابلة منفعة رقبة فإن كانت منفعة بضع 

كان بدين  مسي نكاحاً، وإن كانت منفعة غريها مسي إجارة، وإن كان عينا بعني فهو بيع النقد وهو الصرف، وان
وحكم " القصص"وقد مضى حكم الصرف، ويأيت حكم اإلجارة يف . مؤجل فهو السلم، وسيأيت بيانه يف آية الدين

  .كل يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل" النساء"املهر يف النكاح يف 
كناية، ويقع البيع قبول وإجياب يقع باللفظ املستقبل واملاضي، فاملاضي فيه حقيقة واملستقبل  -: السابعة عشرة

: اشتريتها، أو قال املشتري: بعتك هذه السلعة بعشرة فقال: فسواء قال. بالصريح والكناية املفهوم منها نقل امللك
أنا أشتري أو قد اشتريت، وكذلك : أنا أبيعك بعشرة فقال املشتري: بعتكها، أو قال البائع: اشتريتها وقال البائع

 -ومها يريدان البيع  -دونكها أو بورك لك فيها بعشرة أو سلمتها إليك  خذها بعشرة أو أعطيتكها أو: لو قال
ليس له أن يرجع حىت : بعتك بعشرة مث رجع قبل أن يقبل املشتري فقد قال: ولو قال البائع. فذلك كله بيع الزم

. د مل يتم عليهيسمع قبول املشتري أو رده، ألنه قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه عليها، وقد قال ذلك له، ألن العق
ينظر : وقال مرة. يلزمه البيع وال يلتفت إىل قوله: كنت العبا، فقد اختلفت الرواية عنه، فقال مرة: ولو قال البائع
  .إىل قيمة السلعة

فإن كان الثمن يشبه قيمتها فالبيع الزم، وإن كان متفاوتا كعبد بدرهم ودار بدينار، علم أنه مل يرد به البيع، وإمنا 
  .زالً فلم يلزمهكان ها

األلف والالم هنا للعهد، وهو ما كانت العرب تفعله كما بيناه، مث تتناول ما حرمه رسول } َوَحرََّم الرِّبا{: قوله تعاىل
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهنى عنه من البيع الذي يدخله الربا وما يف معناه من البيوع املنهي عنها

جاء : ال جيوز حبال، ملا رواه األئمة واللفظ ملسلم عن أيب سعيد اخلدري قال عقد الربا مفسوخ -: التاسعة عشرة
من متر كان عندنا رديء، : ؟ فقال بالل" من أين هذا: " بالل بتمر برين فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أوه : " وسلم عند ذلكفبعت منه صاعني بصاع ملطعم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
هذا الربا فردوه مث بيعوا " ويف رواية " عني الربا ال تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر مث اشتر به

: وقوله. أي هو الربا احملرم نفسه ال ما يشبهه" أوه عني الربا" فقوله : قال علماؤنا". مترنا واشتروا لنا من هذا 
جوب فسخ صفقة الربا وأهنا ال تصح بوجه، وهو قول اجلمهور، خالفاً أليب حنيفة حيث يدل على و" فردوه "

ولو . إن بيع الربا جائز بأصله من حيث هو بيع، ممنوع بوصفه من حيث هو رباً، فيسقط الربا ويصح البيع: يقول



على الصاع ولصحح الصفقة  كان على ما ذكر ملا فسخ النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه الصفقة، وألمره برد الزيادة
  .يف مقابلة الصاع
فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له . كل ما كان من حرام بني ففسخ فعلى املبتاع رد السلعة بعينها -: املوفية عشرين

: قال ملك. القيمة، وذلك كالعقار والعروض واحليوان، واملثل فيما له مثل من موزون أو مكيل من طعام أو عرض
  .ام البني فات أو مل يفت، وما كان مما كره الناس رد إال أن يفوت فيتركيرد احلر

حرم اهللا : قال جعفر بن حممد الصادق رمحهما اهللا} فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه{: قوله تعاىل -: احلادية والعشرين
أخرجه " قرض مرتني يعدل صدقة مرة : "وعن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. الربا ليتقارض الناس

وسقطت . حرمه اهللا ألنه متلفة لألموال مهلكة للناس: وقال بعض الناس. البزار، وقد تقدم هذا املعىن مستوىف
فمن "وقرأ احلسن . غري حقيقي وهو مبعىن وعظ" املوعظة"ألن تأنيث } فََمْن َجاَءُه{: عالمة التأنيث يف قوله تعاىل

  .المةبإثبات الع" جاءته
خرجت أنا وأم : روى الدارقطين عن العالية بنت أنفع قالت. هذه اآلية تلتها عائشة ملا أخربت بفعل زيد بن أرقم

: ممن أننت ؟ قلنا من أهل الكوفة، قالت: حمبة إىل مكة فدخلنا على عائشة رضي اهللا عنها فسلمنا عليها، فقالت لنا
كانت يل جارية وإين بعتها من زيد بن أرقم األنصاري ! م املؤمنني يا أ: فكأهنا أعرضت عنا، فقالت هلا أم حمبة

بئسما شريت : فأقبلت علينا فقالت: قالت. بثمامنائة درهم إىل عطائه وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقداً
أرأيت : فقالت هلا. يتوبفأبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أن ! وما اشتريت 

العالية هي زوج أيب . } فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى فَلَُه َما َسلََف{: إن مل آخذ منه إال رأس مايل ؟ قالت
وهذا احلديث أخرجه مالك من رواية ابن وهب عنه يف . إسحاق اهلمداين الكويف السبيعي أم يونس بن أيب إسحاق

وخالف مالكاً يف . جال، فان كان منها ما يؤدي إىل الوقوع يف احملظور منع منه وإن كان ظاهره بيعاً جائزاًبيوع اآل
ودليلنا القول بسد الذرائع، فإن سلم . األحكام مبنية على الظاهر ال على الظنون: هذا األصل مجهور الفقهاء وقالوا

أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده إال أن "وال تقول عائشة  وهذا احلديث نص،. وقد تقدم. وإال استدللنا على صحته
ويف . إال بتوقيف، إذ مثله ال يقال بالرأي فإن إبطال األعمال ال يتوصل إىل معرفتها إال بالوحي كما تقدم" يتوب

بني إن احلالل بني واحلرام : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: صحيح مسلم عن النعمان بن بشري قال
وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات 

  وقع يف احلرام كالراعي يرعى

وجه داللته أنه منع من اإلقدام ". حول احلمى يوشك أن يوقع فيه أال وإن لكل ملك محى أال وإن محى اهللا حمارمه
إن من الكبائر شتم : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. لوقوع يف احملرمات وذلك سد للذريعةعلى املتشاهبات خمافة ا

". يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه : " وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: قالوا" الرجل والديه
وقال . ما هنوا عن أكله ولعن صلى اهللا عليه وسلم اليهود إذا أكلوا مثن. فجعل التعريض لسب اآلباء كسب اآلباء

وهنى ابن عباس عن دراهم بدراهم بينهما . ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة: أبو بكر يف كتابه
واتفق العلماء على منع اجلمع بني بيع وسلف، وعلى حترمي قليل اخلمر وإن كان ال يسكر، وعلى حترمي . جريرة

اً، وعلى حترمي النظر إىل وجه املرأة الشابة إىل غري ذلك مما يكثر ويعلم على القطع اخللوة باألجنبية وإن كان عنين
والربا أحق ما محيت مراتعه وسدت طرائقه، ومن أباح . والثبات أن الشرع حكم فيها باملنع، ألهنا ذرائع احملرمات



وأيضا فقد اتفقنا . ال يقوله أحد هذه األسباب فليبح حفر البئر ونصب احلباالت هلالك املسلمني واملسلمات، وذلك
  .واهللا املوفق للصواب. على منع من باع بالعينة إذا عرف بذلك وكانت عادته، وهي يف معىن هذا الباب

إذا تبايعتم : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى أبو داود عن ابن عمر قال -: الثانية والعشرون 
ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذالً ال ينزعه عنكم حىت ترجعوا إىل بالعينة وأخذمت أذناب البقر 

هي أن يبيع من : وفسر أبو عبيد اهلروي العينة فقال. ليس مبشهور. يف إسناده أبو عبدالرمحن اخلراساين". دينكم 
فإن اشترى حبضرة : قال. هرجل سلعة بثمن معلوم إىل أجل مسمى، مث يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها ب

طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها مث باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إىل أجل مسمى، مث 
  باعها املشتري من البائع األول بالنقد بأقل من الثمن

لصاحب العينة، وذلك أن  ومسيت عينة حلضور النقد. فهذه أيا عينة، وهي أهون من األوىل، وهو جائز عند بعضهم
  .الَعني هو املال احلاضر واملشتري إمنا يشتريها ليبيعها بعني حاضر يصل إليه من فوره

فمن باع سلعة بثمن إىل أجل مث ابتاعها بثمن من جنس الثمن الذي باعها به، : قال علماؤنا -: الثالثة والعشرون
ل الذي باعها إليه، أو إىل أبعد منه، مبثل الثمن أو بأقل منه أو فال خيلو أن يشتريها منه بنقد، أو إىل أجل دون األج

وأما األوىل والثانية فإن كان مبثل الثمن أو أكثر جاز، وال جيوز بأقل على مقتضى : بأكثر، فهذه ثالث مسائل
 أبعد من األجل، وأما الثالثة إىل. حديث عائشة، ألنه أعطى ستمائة ليأخذ مثامنائة والسلعة لغو، وهذا هو الربا بعينه

فإن كان اشتراها وحدها أو زيادة فيجوز مبثل الثمن أو أقل منه، وال جيوز بأكثر، فإن اشترى بعضها فال جيوز على 
ومسائل هذا الباب حصرها علماؤنا يف سبع وعشرين مسألة، ومدارها . كل حال ال مبثل الثمن وال بأقل وال بأكثر

  .على ما ذكرناه فاعلم
أي من أمر الربا ال تباعة عليه منه يف الدنيا وال يف اآلخرة، قاله } فَلَُه َما َسلََف{: قوله تعاىل -: شرونالرابعة والع

معناه : وسلف. وهذا حكم من اهللا تعاىل ملن أسلم من كفار قريش وثقيف ومن كان يتجر هنالك. السدي وغريه
  .تقدم يف الزمن وانقضى
أحدها أن الضمري عائد إىل الربا، مبعىن : فيه أربع تأويالت} َوأَْمُرهُ إِلَى اللَِّه{ : قوله تعاىل -: اخلامسة والعشرون

أي أمره إىل اهللا " ما سلف"واآلخر أن يكون الضمري عائداً على . وأمر الربا إىل اهللا يف إمرار حترميه أو غري ذلك
على ذي الربا، مبعىن أمره إىل اهللا يف أن يثبته والثالث أن يكون الضمري عائدا . تعاىل يف العفو عنه وإسقاط التبعة فيه

وهذا قول حسن بني، أي وأمره إىل اهللا : واختار هذا القول النحاس، قال. على االنتهاء أو يعيده إىل املعصية يف الربا
تأنيس له والرابع أن يعود الضمري على املنتهى، ولكن مبعىن ال. يف املستقبل إن شاء ثبته على التحرمي وإن شاء أباحه

  .وأمره يف منو وإقبال إىل اهللا تعاىل وإىل طاعته: وأمره إىل طاعة وخري، وكما تقول: وبسط أمله يف اخلري، كما تقول

ومسيت عينة حلضور النقد لصاحب العينة، وذلك . فهذه أيضا عينة، وهي أهون من األوىل، وهو جائز عند بعضهم
  .يشتريها ليبيعها بعني حاضر يصل إليه من فورهأن الَعني هو املال احلاضر واملشتري إمنا 

فمن باع سلعة بثمن إىل أجل مث ابتاعها بثمن من جنس الثمن الذي باعها به، : قال علماؤنا -: الثالثة والعشرون
و فال خيلو أن يشتريها منه بنقد، أو إىل أجل دون األجل الذي باعها إليه، أو إىل أبعد منه، مبثل الثمن أو بأقل منه أ

وأما األوىل والثانية فإن كان مبثل الثمن أو أكثر جاز، وال جيوز بأقل على مقتضى : بأكثر، فهذه ثالث مسائل
وأما الثالثة إىل أبعد من األجل، . حديث عائشة، ألنه أعطى ستمائة ليأخذ مثامنائة والسلعة لغو، وهذا هو الربا بعينه



لثمن أو أقل منه، وال جيوز بأكثر، فإن اشترى بعضها فال جيوز على فإن كان اشتراها وحدها أو زيادة فيجوز مبثل ا
ومسائل هذا الباب حصرها علماؤنا يف سبع وعشرين مسألة، ومدارها . كل حال ال مبثل الثمن وال بأقل وال بأكثر

  .على ما ذكرناه فاعلم
تباعة عليه منه يف الدنيا وال يف اآلخرة، قاله  أي من أمر الربا ال} فَلَُه َما َسلََف{ : قوله تعاىل -: الرابعة والعشرون 

معناه : وسلف. وهذا حكم من اهللا تعاىل ملن أسلم من كفار قريش وثقيف ومن كان يتجر هنالك. السدي وغريه
  .تقدم يف الزمن وانقضى
 عائد إىل الربا، مبعىن أحدها أن الضمري: فيه أربع تأويالت} َوأَْمُرهُ إِلَى اللَِّه{ : قوله تعاىل -: اخلامسة والعشرون

أي أمره إىل اهللا } "ما سلف{واآلخر أن يكون الضمري عائداً على . وأمر الربا إىل اهللا يف إمرار حترميه أو غري ذلك
والثالث أن يكون الضمري عائدا على ذي الربا، مبعىن أمره إىل اهللا يف أن يثبته . تعاىل يف العفو عنه وإسقاط التبعة فيه

وهذا قول حسن بني، أي وأمره إىل اهللا : واختار هذا القول النحاس، قال. ء أو يعيده إىل املعصية يف الرباعلى االنتها
والرابع أن يعود الضمري على املنتهى، ولكن مبعىن التأنيس له . يف املستقبل إن شاء ثبته على التحرمي وإن شاء أباحه

  .وأمره يف منو وإقبال إىل اهللا تعاىل وإىل طاعته: ، وكما تقولوأمره إىل طاعة وخري: وبسط أمله يف اخلري، كما تقول

إن اآلية نزلت بسبب ثقيف، وكانوا عاهدوا : وقد قيل. نزول آية التحرمي، وال يتعقب بالفسخ ما كان مقبوضا
فلما  النيب صلى اهللا عليه وسلم على أن ماهلم من الربا على الناس فهو هلم، وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم،

أن جاءت آجال رباهم بعثوا إىل مكة لالقتضاء، وكانت الديون لبين عبدة وهم بنو عمرو بن عمري من ثقيف، 
ال نعطي شيئا فإن الربا قد رفع ورفعوا أمرهم إىل عتاب بن : فقال بنو املغرية. وكانت على بين املغرية املخزوميني

ونزلت اآلية فكتب هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل  أسيد، فكتب به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،
هذا سبب اآلية على اختصار جمموع ما روى ابن إسحاق وابن جريج والسدي . عتاب، فعلمت هبا ثقيف فكفت

  .واملعىن اجعلوا بينكم وبني عذاب اهللا وقاية بترككم ما بقي لكم من الربا وصفحكم عنه. وغريهم
شرط حمض يف ثقيف على بابه ألنه كان يف أول دخوهلم يف } إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني{: له تعاىلقو -: املؤفية ثالثني

: وإذا قدرنا اآلية فيمن قد تقرر إميانه فهو شرط جمازي على جهة املبالغة، كما تقول ملن تريد إقامة نفسه. اإلسالم
قال ابن ". إذ"يف هذه اآلية مبعىن " إنْ"إن : قالوحكى النقاش عن مقاتل بن سليمان أنه . إن كنت رجالً فافعل كذا

مبن قبل حممد عليه } َيا أَ يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{حيتمل أن يريد : وقال ابن فورك. وهذا مردود ال يعرف يف اللغة: عطية
. عليه وسلم إذ ال ينفع األول إال هبذامبحمد صلى اهللا } ذَرُوا َما َبِقَي ِمَن الرِّبا إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني{السالم من األنبياء 

  .وهذا مردود مبا روي يف سبب اآلية
هذا وعيد إن مل يذروا الربا، } فَإِنْ لَمْ َتفَْعلُوا فَأْذَنُوا بَِحْربٍ ِمَن اللَِّه َوَرسُوِلِه{: قوله تعاىل -: احلادية والثالثون

وقال ابن عباس . خذ سالحك للحرب: آلكل الرباوروى ابن عباس أنه يقال يوم القيامة . واحلرب داعية القتل
وقال . من كان مقيماً على الربا ال ينزع عنه فحق على إمام املسلمني أن يستثيبه، فإن نزع وإال ضرب عنقه: أيضا
  أياملعىن إن مل تنتهوا فأنتم حرب هللا ولرسوله، : وقيل. أوعد اهللا أهل الربا بالقتل فجعلهم هبرجاً أينما ثقفوا: قتادة

ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحالالً كانوا مرتدين، واحلكم فيهم كاحلكم : وقال ابن خويز منداد. أعداء
{ : يف أهل الردة، وإن مل يكن ذلك منهم استحالالً جاز لإلمام حماربتهم، أال ترى أن اهللا تعاىل قد أذن يف ذلك فقال

على معىن فأعلموا غريكم " فآذنوا"وقرأ أبو بكر عن عاصم ]. ٢٧٩: البقرة[ } لِِهفَأْذَُنوا بِحَْربٍ ِمَن اللَِّه َوَرُسو



  .أنكم على حرهبم
يا أبا عبداهللا، إين رأيت رجالً سكراناً يتعاقر يريد أن يأخذ : جاء رجل إىل مالك بن أنس فقال: ذكر ابن بكري قال

فأتاه . ارجع حىت أنظر يف مسألتك: فقال. مرامرأيت طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من اخل: القمر، فقلت
امرأتك طالق، إين تصفحت كتاب اهللا وسنة : ارجع حىت أنظر يف مسألتك فأتاه من الغد فقال له: من الغد فقال له

  .نبيه فلم أر شيئا أشر من الربا، ألن اهللا أذن فيه باحلرب
وروي عن النيب صلى . خالف يف ذلك على ما نبينه دلت هذه اآلية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر، وال

وروى " يأيت على الناس زمان ال يبقى أحد إال أكل الربا ومن مل يأكل الربا أصابه غباره: "اهللا عليه وسلم أنه قال
اىل لدرهم ربا أشد عند اهللا تع: " الدارقطين عن عبداهللا بن حنظلة غسيل املالئكة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

الربا تسعة وتسعون بابا أدناها كإتيان الرجل : "وروي عنه عليه السالم أنه قال" من ست وثالثني زنية يف اخلطيئة
وقال ابن مسعود آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ملعون على لسان حممد صلى اهللا عليه . يعين الزنا بأمه" بأمه
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مثن الدم ومثن الكلب وكسب هنى رسو: وروى البخاري عن أيب جحيفة قال. وسلم

ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى . البغي ولعن آكل الربا وموكله والوامشة واملستومشة واملصور
  اهللا عليه وسلم

لعن رسول : د قالويف مصنف أيب داود عن ابن مسعو". وآكل الربا -وفيها  -... اجتنبوا السبع املوبقات : " قال
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده

روى أبو داود عن سليمان بن عمرو عن . اآلية} َوإِنْ تُْبُتْم فَلَكُمْ ُرُؤوسُ أَْموَاِلكُْم{: قوله تعاىل -: الرابعة والثالثون
أال إن كل رباً من ربا اجلاهلية موضوع : "أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف حجة الوداع

: فردهم تعاىل مع التوبة إىل رؤوس أمواهلم وقال هلم. وذكر احلديث" لكم رؤوس أموالكم ال َتظِْلمون وال ُتظْلَمون 
وحيتمل أن . يف أن يتمسك بشيء من رؤوس أموالكم فتذهب أموالكم" وال ُتظْلَمون" يف أخذ الربا " ال َتظِْلمون"

يف مطل، ألن مطل الغين ظلم، فاملعىن أنه يكون القضاء مع وضع الربا، وهكذا سنة الصلح، " ال ُتظْلَمون"يكون 
أال ترى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أشار إىل كعب بن مالك يف َدْين ابن أيب حدرد . وهذا أشبه شيء بالصلح
فتلقى العلماء أمره ". قم فاقضه: " وسلم لآلخر نعم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه: بوضع الشطر فقال كعب
  .بيان الصلح وما جيوز منه وما ال جيوز، إن شاء اهللا تعاىل" النساء"وسيأيت يف . بالقضاء سنة يف املصاحلات

منه وأخذ رأس املال تأكيد إلبطال ما مل ُيقَْبض } َوإِنْ ُتبُْتْم فَلَكُْم ُرؤُوُس أَمَْواِلكُْم{ : قوله تعاىل -: اخلامسة والثالثون
فاستدل بعض العلماء بذلك على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب حترمي العقد أبطل . الذي ال ربا فيه

العقد، كما إذا اشترى مسلم صيدا مث أحرم املشتري أو البائع قبل القبض بطل البيع، ألنه طرأ عليه قبل القبض ما 
هللا تعاىل ما مل يقبض، ألنه طرأ عليه ما أوجب حترميه قبل القبض، ولو كان مقبوضا مل أوجب حترمي العقد، كما أبطل ا

ويستدل به على أن هالك املبيع قبل القبض يف يد البائع . هذا مذهب أيب حنيفة، وهو قول ألصحاب الشافعي. يؤثر
وهذا إمنا يتمشى على . دوسقوط القبض فيه يوجب بطالن العقد خالفا لبعض السلف، ويروى هذا اخلالف عن أمح

  إن العقد يف الربا كان يف األصل منعقدا، وإمنا بطل باإلسالم الطارئ قبل: قول من يقول

وأما من منع انعقاد الربا يف األصل مل يكن هذا الكالم صحيحا، وذلك أن الربا كان حمرما يف األديان، . القبض
قبضوه منه كان مبثابة أموال وصلت إليهم بالغصب والسلب  والذي فعلوه يف اجلاهلية كان عادة املشركني، وأن ما



واشتمال شرائع األنبياء قبلنا على حترمي . فعلى هذا ال يصح االستشهاد على ما ذكروه من املسائل. فال يتعرض له
} ُنهُوا َعْنُه وَأَْخذِِهُم الرِّبا َوقَْد{ الربا مشهور مذكور يف كتاب اهللا تعاىل، كما حكي عن اليهود يف قوله تعاىل 

أََصالُتَك َتأُْمُرَك أَنْ نَْتُرَك َما َيعُْبُد آَباُؤَنا أَوْ {: وذكر يف قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا]. ١٦١: النساء[
نعم، يفهم من هذا أن العقود . فعلى هذا ال يستقيم االستدالل به] ٨٧: هود[} أَنْ َنفَْعلَ ِفي أَْموَاِلَنا َما َنَشاُء 

  .الواقعة يف دار احلرب إذا ظهر عليها اإلمام ال يعترض عليها بالفسخ إن كانت معقودة على فساد
ذهب بعض الغالة من أرباب الورع إىل أن املال احلالل إذا خالطه حرام حىت مل يتميز مث  -: السادسة والثالثون

الذي أخرج هو احلالل والذي بقي هو  أخرج منه مقدار احلرام املختلط به مل حيل ومل يطب ألنه ميكن أن يكون
وهذا غلو يف الدين فإن كل ما مل يتميز فاملقصود منه ماليته ال عينه، ولو تلف لقام املثل : قال ابن العريب. احلرام

. مقامه واالختالط إتالف لتمييزه كما أن اإلهالك إتالف لعينه واملثل قائم مقام الذاهب وهذا بني حسا بني معىن
  .مواهللا أعل
قال علماؤنا إن سبيل التوبة مما بيده من األموال احلرام إن كانت من رباً فلريدها على من أرىب عليه، ويطلبه : قلت

فإن . وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك يف أمر من ظلمه. إن مل يكن حاضراً، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه
ل مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما جيب عليه رده، حىت ال يشك التبس عليه األمر ومل يدرِ كَمْ احلرام من احلال

فإن أيس من . أن ما يبقى قد خلص له فريده من ذلك الذي أزال عن يده إىل من ُعرف ممن ظلمه أو أرىب عليه
ته فتوبته فإن أحاطت املظامل بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما ال يطيق أداءه أبداً لكثر. وجوده تصدق به عنه

  أن يزيل ما بيده أمجع إما إىل املساكني وإما إىل ما فيه

صالح املسلمني، حىت ال يبقى يف يده إال أقل ما جيزئه يف الصالة من اللباس وهو ما يستر العورة وهو من سرته إىل 
. يأخذه منه ركبتيه، وقوت يومه، ألنه الذي جيب له أن يأخذه من مال غريه إذا اضطر إليه، وإن كره ذلك من

وفارق ههنا املفلس يف قول أكثر العلماء ألن املفلس مل يصر إليه أموال الناس باعتداء بل هم الذين صريوها إليه، 
وأبو عبيد وغريه يرى أال يترك للمفلس من اللباس إال أقل ما جيزئه يف . فيترك له ما يواريه وما هو هيئة لباسه
كبته، مث كلما وقع بيد هذا شيء أخرجه عن يده ومل ميسك منه إال ما ذكرنا، الصالة وهو ما يواريه من سرته إىل ر

  .حىت يعلم هو ومن يعلم حاله أنه أدى ما عليه
هذا الوعيد الذي وعد اهللا به يف الربا من احملاربة، قد ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله  -: السابعة والثالثون

أخربنا حيىي بن معني قال أخربنا ابن رجاء قال ابن خيثم حدثين عن أيب الزبري عن : وروى أبو داود قال. يف املخابرة
من مل يذر املخابرة فليؤذن حبرب من اهللا : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: جابر بن عبداهللا قال

وأمجع . ملزارعةوهذا دليل على منع املخابرة وهي أخذ األرض بنصف أو ثلث أو ربع، ويسمى ا". ورسوله 
أصحاب مالك كلهم والشافعي وأبو حنيفة وأتباعهم وداود، على أنه ال جيوز دفع األرض على الثلث والربع، وال 

على جزء مما خترج، ألنه جمهول، إال أن الشافعي وأصحابه وأبا حنيفة قالوا جبواز كراء األرض بالطعام إذا كان 
وإليه ذهب حممد بن عبداهللا بن . خرجه مسلم" معلوم مضمون فال بأس به فأما شيء : "معلوماً، لقوله عليه السالم

كنا حناقل باألرض على عهد : " عبداحلكم، ومنعه مالك وأصحابه، ملا رواه مسلم أيضا عن رافع بن خديج قال
: يت فقالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنكريها بالثلث والربع والطعام املسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عموم

هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية اهللا ورسوله أنفع لنا، هنانا أن حناقل باألرض 



وكره كراءها وما سوى . فنكتريها على الثلث والربع والطعام املسمى، وأمر رب األرض أن يزرعها أو يزارعها
  :قالوا". ذلك

ن الطعام مأكوال كان أو مشروبا على حال، ألن ذلك يف معىن بيع الطعام بالطعام فال جيوز كراء األرض بشيء م
وكذلك ال جيوز عندهم كراء األرض بشيء مما خيرج منها وإن مل يكن طعاما مأكوال وال مشروبا، سوى . نسيئا

ذكر ابن  وقد. هذا هو احملفوظ عن مالك وأصحابه. اخلشب والقصب واحلطب، ألنه عندهم يف معىن املزابنة
وروى حيىي . ال بأس بإكراء األرض بطعام ال خيرج منها: سحنون عن املغرية بن عبدالرمحن املخزومي املدين أنه قال

ال : وذكر ابن حبيب أن ابن كنانة كان يقول. بن عمر عن املغرية أن ذلك ال جيوز، كقول سائر أصحاب مالك
تكرى مبا سوى ذلك من مجيع األشياء مما يؤكل ومما ال يؤكل تكرى األرض بشيء إذا أعيد فيها نبت، وال بأس أن 
ال بأس بأن : وكان ابن نافع يقول: قال. إنه من قول مالك: خرج منها أو مل خيرج منها، وبه قال حيىي بن حيىي، وقال

. نهي عنهاتكرى األرض بكل شيء من طعام وغريه خرج منها أو مل خيرج، ما عدا احلنطة وأخواهتا فإهنا احملاقلة امل
فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث والربع مما خيرج منها فذلك مما يدخله الغََرر، ألن : وقال مالك يف املوطأ

الزرع يقل مرة ويكثر أخرى، ورمبا هلك رأسا فيكون صاحب األرض قد ترك كراء معلوما، وإمنا مثل ذلك مثل 
هل لك أن أعطيك عشر ما أربح يف سفري : ي استأجر لألجريرجل استأجر أجريا لسفر بشيء معلوم، مث قال الذ

وال ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه وال أرضه وال سفينته وال دابته : قال مالك. فهذا ال حيل وال ينبغي. هذا إجارة لك
وقال أمحد بن حنبل والليث والثوري . وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبما. إال بشيء معلوم ال يزول

  ال بأس أن يعطي الرجل أرضه على جزء: ألوزاعي واحلسن بن حي وأبو يوسف وحممدوا

واحتجوا بقصة خيرب وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . مما خترجه حنو الثلث والربع، وهو قول ابن عمر وطاوس
كراء املزارع  حديث رافع بن خديج يف النهي عن: قال أمحد. عامل أهلها على شطر ما خترجه أرضهم ومثارهم

وقد أجاز طائفة من التابعني ومن بعدهم . مضطرب األلفاظ وال يصح، والقول بقصة خيرب أوىل وهو حديث صحيح
وجعلوا أصلهم يف ذلك القراض . أن يعطى الرجل سفينته ودابته، كما يعطى أرضه جبزء مما يرزقه اهللا يف العالج هبا

وَآَخُرونَ َيضْرُِبونَ ِفي اَألْرضِ َيْبَتُغونَ {: إن شاء اهللا تعاىل عند قوله تعاىل" املزمل"اجملمع عليه على ما يأيت بيانه يف 
كنا خنابر وال نرى بذلك بأساً حىت أخربنا رافع بن : وقال الشافعي يف قول ابن عمر] ٢٠: املزمل[} ِمْن فَْضلِ اللَِّه

ويف ذلك : قال. ألرض ببعض ما خيرج منهاخديج أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عنها، أي كنا نكري ا
  .نسخ لسنة خيرب

ومما يصحح قول الشافعي يف النسخ ما رواه األئمة واللفظ للدارقطين عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه : قلت 
: لوروى أبو داود عن زيد بن ثابت قا. صحيح. وسلم هنى عن احملاقلة واملزابنة واملخابرة وعن الثنيا إال أن ُتعلم 

أن تأخذ األرض بنصف أو ثلث أو : وما املخابرة ؟ قال: قلت. هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املخابرة
  .ربع

  :بتحريك الياء، وسكنها احلسن، ومثله قول جرير" ما بقي"قرأ اجلمهور . يف القراءات -: الثامنة والثالثون
  يف حكمه جنفماضي العزمية ما ... هو اخلليفة فارضوا ما رضي لكم 

  :وقال عمر بن أيب ربيعة



  يا أشبه الناس كل الناس بالقمر... كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم 
  حباً لرؤية من أشبهت يف الصور... إين ألجذل أن أمسي مقابله 

ووجهه أنه شبه الياء باأللف فكما ال تصل احلركة إىل . فأسكنها وهو يف الشعر كثري" أن أمسي"و" ما رضي"أصله 
. ومن هذه اللغة أحب أن أدعوك، وأشتهي أن أقضيك، بإسكان الواو والياء. األلف فكذلك ال تصل هنا إىل الياء

  :ناصاة، وقال الشاعر: جاراة، وللناصية: باأللف، وهي لغة طيء، يقولون للجارية" ما بقى"وقرأ احلسن 
  على األرض قيسي يسوق األباعرا... لعمرك ال أخشى التصعلك ما بقى 

وقال أبو الفتح . بكسر الراء املشددة وضم الباء وسكون الواو" من الربو"وقرأ أبو السمال من بني مجيع القراء 
شذ هذا احلرف من أمرين، أحدمها اخلروج من الكسر إىل الضم، واآلخر وقوع الواو بعد الضم يف : عثمان بن جين
ا حنو الواو اليت األلف منها، وال ينبغي أن حيمل على وجهها أنه فخم األلف فانتحى هب. وقال املهدوي. آخر االسم

ملكان الكسرة " الربا"وأمال الكسائي ومحزة . غري هذا الوجه، إذ ليس يف الكالم اسم آخره واو ساكنة قبلها ضمة
ذف على معىن فآذنوا غريكم، فح" فآذنوا"وقرأ أبو بكر عن عاصم ومحزة . الباقون بالتفخيم لفتحة الباء. يف الراء
وحكى . إن على علم، حكاه أبو عبيد عن األصمعي: أي كونوا على إذن، من قولك" فأذنوا"وقرأ الباقون . املفعول

فاستيقنوا " فأذنوا"معىن : وقال ابن عباس وغريه من املفسرين. أذنت به إذنا، أي علمت به: أهل اللغة أنه يقال
ألهنم إذا أمروا بإعالم غريهم ممن مل : ي وغريه قراءة املد قالورجح أبو عل. احلرب من اهللا تعاىل، وهو مبعىن اإلذن

ورجح الطربي قراءة . ففي إعالمهم علمهم وليس يف علمهم إعالمهم: قال. ينته عن ذلك علموا هم ال حمالة
وال "اء بفتح الت" ال تظلمون"وقرأ مجيع القراء . وإمنا أمروا على قراءة املد بإعالم غريهم. القصر، ألهنا ختتص هبم

بضم التاء يف األوىل وفتحها يف الثانية على " وال تظلمون" "ال تظلمون"وروى املفضل عن عاصم . بضمها" تظلمون
يف إسناد الفعلني إىل الفاعل، فيجيء } وإن تبتم{: تترجح قراءة اجلماعة بأهنا تناسب قوله: وقال أبو علي. العكس

  .بفتح التاء أشكل مبا قبله} تظلمون{

  }َوإِنْ كَانَ ذُو ُعسَْرٍة فََنِظَرةٌ إِلَى مَْيَسَرٍة َوأَنْ َتَصدَّقُوا خَْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ{ ٢٨٠: يةاآل*٣*
  :فيه تسع مسائل

ملا حكم جل وعز ألرباب الربا برؤوس أمواهلم عند الواجدين للمال، } َوإِنْ كَانَ ذُو ُعْسرٍَة{: قوله تعاىل -: األوىل
ذي العسرة بالنظرة إىل حال امليسرة، وذلك أن ثقيفا ملا طلبوا أمواهلم اليت هلم على بين املغرية شكوا  حكم يف
َوإِنْ كَانَ {ليس لنا شيء، وطلبوا األجل إىل وقت مثارهم، فنزلت هذه اآلية : وقالوا -يعين بين املغرية  -العسرة 
  .} ذُو ُعْسَرٍة
يدل على ] ٢٧٩: البقرة[} َوإِنْ ُتْبُتْم فَلَكُْم ُرؤُوُس أَْموَاِلكُْم{ مع قوله } نَ ذُو ُعْسرٍَةَوإِنْ كَا{: قوله تعاىل -: الثانية

ويدل على أن الغرمي مىت امتنع من أداء الدين . ثبوت املطالبة لصاحب الدين على املدين وجواز أخذ ماله بغري رضاه
فإذا كان له حق . فجعل له املطالبة برأس ماله} ُرؤُوُس أَْموَاِلكُْم فَلَكُْم{ : مع اإلمكان كان ظاملاً، فإن اهللا تعاىل يقول

  .املطالبة فعلى من عليه الدين ال حمالة وجوب قضائه
وحكى مكي أن . هذه اآلية ناسخة ملا كان يف اجلاهلية من بيع َمْن أعسر: قال املهدوي وقال بعض العلماء -: الثالثة

فإن ثبت فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو : قال ابن عطية. يف صدر اإلسالمالنيب صلى اهللا عليه وسلم أمر به 
كان احلر يباع يف الدين أول اإلسالم إذا مل يكن له مال يقضيه عن نفسه : قال الطحاوي. نسخ وإال فليس بنسخ



واحتجوا حبديث رواه الدارقطين من .  }َوإِنْ كَانَ ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ إِلَى َمْيَسرٍَة{: حىت نسخ اهللا ذلك فقال جل وعز
أو قال  -كان لرجل علي مال : حديث مسلم بن خالد الزجني أخربنا زيد بن أسلم عن ابن البيلماين عن سرق قال

أخرجه البزار هبذا . فذهب يب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يصب يل ماالً فباعين منه، أو باعين له -دين 
  :وقال مجاعة من أهل العلم. ومسلم بن خالد الزجني وعبدالرمحن بن البيلماين ال حيتج هبما. هاإلسناد أطول من

عامة يف مجيع الناس، فكل من أعسر أنظر، وهذا قول أيب هريرة واحلسن وعامة } فََنِظَرةٌ إِلَى َمْيسََرٍة{ : قوله تعاىل
هي لكل معسر : قال. والضحاك والربيع بن خيثموأحسن ما قيل يف هذه اآلية قول عطاء : قال النحاس. الفقهاء

فهذا قول جيمع األقوال، ألنه جيوز أن تكون ناسخة عامة نزلت يف الربا مث صار حكم . ينظر يف الربا والدين كله
ولو كان يف الربا خاصة لكان . وألن القراءة بالرفع مبعًىن وإن وقع ذو عسرة من الناس أمجعني. غريه كحكمه
ذلك يف الربا خاصة، فأما : وقال ابن عباس وشريح. مبعىن وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة النصب الوجه،

واحتجوا . الديون وسائر املعامالت فليس فيها نظرة بل يؤدي إىل أهلها أو حيبس فيه حىت يوفيه، وهو قول إبراهيم
فكان هذا : قال ابن عطية. اآلية] ٥٨: النساء[} اَناتِ إِلَى أَْهِلهَاإِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَنْ ُتؤَدُّوا الْأََم{ : بقول اهللا تعاىل

  .القول يترتب إذا مل يكن فقر مدقع، وأما مع العدم والفقر الصريح فاحلكم هو النظرة ضرورة
. من كثرت ديونه وطلب غرماؤه ماهلم فللحاكم أن خيلعه عن كل ماله ويترك له ما كان من ضرورته -: الرابعة
واملشهور أنه يترك له كسوته املعتادة ما مل يكن فيها فضل، وال . بن نافع عن مالك أنه ال يترك له إال ما يواريهروى ا

وال يترك له . ويف ترك كسوة زوجته ويف بيع كتبه إن كان عاملا خالف. ينزع منه رداؤه إن كان ذلك مزرياً به
َوإِنْ كَانَ { : واألصل يف هذا قوله تعاىل. هذا حيرم حبسهمسكن وال خادم وال ثوب مجعة ما مل تقل قيمتها، وعند 

أصيب رجل يف عهد رسول : روى األئمة واللفظ ملسلم عن أيب سعيد اخلدري قال. } ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ إِلَى مَْيَسرٍَة
فتصدق " تصدقوا عليه" اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مثار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

خذوا ما وجدمت وليس لكم إال : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لغرمائه. الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه
وهذا نص، . فلم يزد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غرماءه على أن خلع هلم ماله: ويف مصنف أىب داود". ذلك

وسلم حببس الرجل، وهو معاذ بن جبل كما قال شريح، وال مبالزمته، خالفا أليب  فلم يأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه
  .وباهللا توفيقنا. يالزم إلمكان أن يظهر له مال، وال يكلف أن يكتسب ملا ذكرنا: حنيفة فإنه قال

الك إن مل وال حيبس عند م. وحيبس املفلس يف قول مالك والشافعي وأيب حنيفة وغريهم حىت يتبني عدمه -: اخلامسة
  .وكذلك ال حيبس إن صح عسره على ما ذكرنا. يتهم أنه غيب ماله ومل يتبني لدده

فإن مجع مال املفلس مث تلف قبل وصوله إىل أربابه وقبل البيع، فعلى املفلس ضمانه، ودين الغرماء  -: السادسة
ء له، كان عليهم ضمانه وقد برئ فإن باع احلاكم ماله وقبض مثنه مث تلف الثمن قبل قبض الغرما. ثابت يف ذمته
  .ضمانه من املفلس أبدا حىت يصل إىل الغرماء: وقال حممد بن عبداحلكم. املفلس منه
وامليسرة مصدر مبعىن . والنظرة التأخري. العسرة ضيق احلال من جهة عدم املال، ومنه جيش العسرة -: السابعة
  :وأنشد سيبويه. ث، هذا قول سيبويه وأىب علي وغريمهابكان التامة اليت مبعىن وجد وحد" ذو"وارتفع . اليسر

  إذا كان يوم ذو كواكب أشهب... فدًى لبين ذهل بن شيبان ناقيت 
وقرأ . على معىن وإن كان املطلوب ذا عسرة" وإن كان ذا عسرة"ويف مصحف أيب بن كعب . وجيوز النصب

. وكذلك يف مصحف أيب بن كعب: د بن موسىقال أبو عمرو الداين عن أمح". وإن كان معسراً فنظرة"األعمش 



فهي عامة يف مجيع من " ذو"وعلى هذا خيتص لفظ اآلية بأهل الربا، وعلى من قرأ : قال النحاس ومكي والنقاش
وروى املعتمر عن ". ذو عسرة -بالفاء  -فإن كان "وحكى املهدوي أن يف مصحف عثمان . عليه دين، وقد تقدم
. بكسر الظاء" نظرة"وقراءة اجلماعة . ذكره النحاس" وإن كان ذا عسرة"عثمان يف مصحف : حجاج الوراق قال

يف كَْرم زيد مبعىن كََرم : بسكون الظاء، وهي لغة متيمية وهم الذين يقولون" فنظرة"وقرأ جماهد وأبو رجاء واحلسن 
  وقرأ نافع. زيد، ويقولون كْبد يف كبِد

إىل  -على األمر  -فناظره "وحكى النحاس عن جماهد وعطاء . بضم السني، واجلمهور بفتحها" ميسرة"وحده 
قال أبو حامت ال جيوز فناظرة، إمنا " فناظرة"وقرئ . بضم السني وكسر الراء وإثبات الياء يف اإلدراج" ميسر هي
ن فمن التأخري، م" البقرة"ألهنا امرأة تكلمت هبذا لنفسها، من نظرت تنظر فهي ناظرة، وما يف " النمل"ذلك يف 
وأجاز ذلك أبو ] ١٤: األعراف[} أَْنظِْرنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ{ : ومنه قوله. أنظرتك بالدْين، أي أخرتك به: قولك

: وكقوله تعاىل]. ٢: الواقعة[} لَْيَس ِلَوقَْعتَِها كَاِذبَةٌ{ : هي من أمساء املصادر، كقوله تعاىل: إسحاق الزجاج وقال
ـ ] ٢٥: القيامة[} َها فَاِقَرةٌ َتظُنُّ أَنْ ُيفَْعلَ بِ{   .وغريه] ١٩: املؤمن[} خَاِئَنةَ اَألْعُينِ{ وك

ندب اهللا تعاىل هبذه األلفاظ إىل الصدقة على املعسر ". خري"ابتداء، وخربه } َوأَنْ َتَصدَّقُوا{: قوله تعاىل -: الثامنة
معىن اآلية وأن : وقال آخرون: يوقال الطرب. وجعل ذلك خريا من إنظاره، قاله السدي وابن زيد والضحاك

  .والصحيح األول، وليس يف اآلية مدخل للغين. تصدقوا على الغين والفقري خري لكم
من أنظر : " روى أبو جعفر الطحاوي عن بريدة بن اخلصيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -: التاسعة

بكل يوم صدقة ما مل حيل الدين فإذا : "ة، قال فقالبكل يوم مثله صدق: مث قلت" معسرا كان له بكل يوم صدقة
: وروى مسلم عن أيب مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . أنظره بعد احلل فله بكل يوم مثله صدقة

حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من اخلري شيء إال أنه كان خيالط الناس وكان موسرا فكان يأمر " 
وروي عن أيب قتادة أنه ". قال اهللا عز وجل حنن أحق بذلك منه جتاوزوا عنه: جاوزوا عن املعسر قالغلمانه أن يت

فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا : قال. أهللا: آهللا ؟ قال: فقال. إين معسر: طلب غرميا له فتوارى عنه مث وجده فقال
، ويف حديث أيب "لينفس عن معسر أو يضع عنهمن سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة ف: " عليه وسلم يقول

  وامسه -اليسر الطويل 

". من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله اهللا يف ظله : "أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول -كعب بن عمرو 
رة وحديث أيب قتادة يدل على أن رب الدين إذا علم عس. ففي هذه األحاديث من الترغيب ما هو منصوص فيها

والوضع . وإنظار املعسر تأخريه إىل أن يوسر. غرميه أو ظنها حرمت عليه مطالبته، وإن مل تثبت عسرته عند احلاكم
إن وجدت قضاء : وقد مجع املعنيني أبو اليسر لغرميه حيث حما عنه الصحيفة وقال له. عنه إسقاط الدين عن ذمته
  .فاقض وإال فأنت يف حل

  }َيوْماً ُتْرَجعُونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ َما كَسََبْت َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ وَاتَّقُوا{  ٢٨١: اآلية*٣*
. إن هذه اآلية نزلت قبل موت النيب صلى اهللا عليه وسلم بتسع ليال مث مل ينزل بعدها شيء، قاله ابن جريج: قيل

وروي أهنا نزلت قبل موته بثالث ساعات، وأنه عليه . وروي بثالث ليال. بسبع ليال: وقال ابن جبري ومقاتل
جاءين جربيل : "وحكى مكي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال". اجعلوها بني آية الربا وآية الدين : "السالم قال 

  ".فقال اجعلها على رأس مائتني ومثانني آية



: التوبة[} َجاءَكُْم َرسُولٌ ِمْن أَنْفُِسكُْم لَقَْد{ : وحكي عن أيب كعب وابن عباس وقتادة أن آخر ما نزل: قلت
آخر ما : ورواه أبو صاحل عن ابن عباس قال. والقول األول أعرف وأكثر وأصح وأشهر. إىل آخر اآلية] ١٢٨

فقال جربيل للنيب } ال ُيظْلَُمونَوَاتَّقُوا َيْوماً تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ نَفْسٍ َما كََسَبْت َوُهمْ {نزل من القرآن 
" كتاب الرد"ذكره أبو بكر األنباري يف ". يا حممد ضعها على رأس مثانني ومائتني من البقرة"صلى اهللا عليه وسلم 

له، وهو قول ابن عمر رضي اهللا عنه أهنا آخر ما نزل، وأنه عليه السالم عاش بعدها أحدا وعشرين يوما، على ما 
  واآلية وعظ جلميع. إن شاء تعاىل] ١: النصر[} إِذَا َجاَء َنْصرُ اللَِّه وَالْفَْتُح{ر سورة يأيت بيانه يف آخ

وقرأ . من نعته} ُتْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه{. منصوب على املفعول ال على الظرف" يوما"و. الناس وأمر خيص كل إنسان
يوما تصريون فيه إىل "واعتبارا بقراءة أيب ] ٢٥: الغاشية[} إَِياَبُهْمإِنَّ إِلَْيَنا {أبو عمرو بفتح التاء وكسر اجليم، مثل 

: الكهف[} َولَِئْن رُِدْدُت إِلَى رَبِّي{]. ٦٢: األنعام[} ثُمَّ ُردُّوا إِلَى اللَِّه{والباقون بضم التاء وفتح اجليم، مثل ". اهللا
. بالياء، على معىن يرجع مجيع الناس" يرجعون"حلسن وقرأ ا" يوما تردون فيه إىل اهللا"واعتبارا بقراءة عبداهللا ] ٣٦

: كأن اهللا تعاىل رفق باملؤمنني على أن يواجههم بذكر الرجعة، إذ هي مما ينفطر هلا القلوب فقال هلم: قال ابن جين
يوم وجهور العلماء على أن هذا اليوم احملذر منه هو . مث رجع يف ذكر الرجعة إىل الغيبة رفقا هبم} واتقوا يوما{

ويف قوله . واألول أصح حبكم األلفاظ يف اآلية: قال ابن عطية. هو يوم املوت: وقال قوم. القيامة واحلساب والتوفية
ال على اللفظ، إال على " كل"رد على معىن " وهم. "مضاف حمذوف، تقديره إىل حكم اهللا وفصل قضائه" إىل اهللا"

ويف هذه اآلية نص على أن الثواب ". يرجعون"اجلماعة يف رد على ضمري " وهم"فقوله " يرجعون"قراءة احلسن 
  .والعقاب متعلق بكسب األعمال، وهو رد على اجلربية، وقد تقدم

َعْدلِ َوال  بِالَْيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا َتَدايَْنُتْم بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى فَاكُْتبُوُه َولَْيكُْتْب بَْيَنكُْم كَاِتٌب{ ٢٨٢: اآلية*٣*
َربَُّه َوال َيْبَخْس ِمْنُه شَْيئاً فَإِنْ كَانَ َيأَْب كَاِتٌب أَنْ َيكُْتَب كََما َعلََّمُه اللَُّه فَلَْيكُْتْب َولُْيْمِللِ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ َولَْيتَّقِ اللََّه 

أَنْ ُيِملَّ ُهَو فَلُْيْمِللْ َوِليُُّه بِالَْعْدلِ َواْسَتشْهُِدوا َشهِيَدْينِ ِمْن رِجَاِلكُْم  الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ َسِفيهاً أَْو َضِعيفاً أَْو ال َيْسَتِطيُع
 يَأَْب كَِّر إِْحَداُهَما اُألْخَرى َوالفَإِنْ لَْم َيكُوَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َواْمرَأََتاِن ِممَّْن تَْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء أَنْ َتِضلَّ إِْحَداُهَما فَُتذَ
  الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدعُوا َوال َتْسأَُموا أَنْ َتكُْتُبوُه صَِغرياً أَْو كَبِرياً إِلَى أََجِلِه ذَِلكُْم أَقَْسطُ عِْنَد

كُْم فَلَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَالَّ َتكُْتُبوَها اللَِّه َوأَقَْوُم ِللشَّهَاَدِة َوأَْدَنى أَالَّ تَْرتَاُبوا إِالَّ أَنْ َتكُونَ ِتجَاَرةً حَاِضَرةَ ُتِديُروَنَها بَْيَن
َه َوُيَعلُِّمكُُم اللَُّه َواللَُّه بِكُلِّ َوأَشْهُِدوا إِذَا َتَبايَْعُتْم َوال ُيضَارَّ كَاِتٌب َوال َشهِيٌد َوإِنْ َتفَْعلُوا فَإِنَُّه فُُسوقٌ بِكُْم َواتَّقُوا اللَّ

  }َشْيٍء َعِليٌم
  :سون مسالةفيه اثنتان ومخ

بلغين أن أحدث القرآن : قال سعيد بن املسيب. اآلية} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َتَداَيْنُتْم{: قوله تعاىل -: األوىل
معناه أن سلم أهل املدينة كان سبب اآلية، مث . هذه اآلية نزلت يف السلم خاصة: وقال ابن عباس. بالعرش آية الدين
وقد استدل هبا بعض علمائنا . إهنا تضمنت ثالثني حكما: وقال ابن خويز منداد. ملداينات إمجاعاهي تتناول مجيع ا

وخالف يف . على جواز التأجيل يف القروض، على ما قال مالك، إذ مل يفصل بني القرض وسائر العقود يف املداينات
إمنا فيها األمر باإلشهاد إذا كان َدْيناً مؤجال، اآلية ليس فيها جواز التأجيل يف سائر الديون، و: ذلك الشافعية وقالوا

  .مث يعلم بداللة أخرى جواز التأجيل يف الدين وامتناعه
فََسَجَد الَْمالِئكَةُ كُلُُّهمْ { ]. ٣٨: األنعام[} َوال طَاِئرٍ َيِطُري بَِجنَاَحيِْه{تأكيد مثل قوله } َدْينٍ{: قوله تعاىل -: الثانية



وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضني فيها نقدا واآلخر يف الذمة ]. ٣٠: احلجر[} أَْجَمُعونَ
  :نسيئة، فإن العني عند العرب ما كان حاضرا، والدين ما كان غائبا، قال الشاعر

  وشواء معجال غري دين... وعدتنا بدرمهينا طالء 
  :وقال آخر

  فرتنيإذا مل ترم يب يف احل... لترم يب املنايا حيث شاءت 
  فذاك املوت نقدا غري دين... إذا ما أوقدوا حطبا ونارا 

  }إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى{وقد بني اهللا تعاىل هذا املعىن بقوله احلق 

على أن السلم إىل األجل } إىل أجل مسمى{دل قول اهللا : قال ابن املنذر} إِلَى أََجلٍ ُمسَّمًى{: قوله تعاىل: الثالثة
ثبت أن رسول اهللا . ت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مثل معىن كتاب اهللا تعاىلاجملهول غري جائز، ودل

: صلى اهللا عليه وسلم قدم املدينة وهم يستلفون يف الثمار السنتني والثالث، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أخرجه البخاري ومسلم . ن عباسرواه اب" من أسلف يف متر فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم"

أن تنتج الناقة مث : وحبل احلبلة. كان أهل اجلاهلية يتبايعون حلم اجلزور إىل َحَبل احلََبلة: وقال ابن عمر. وغريمها
وأمجع كل من حيفظ عنه من أهل العلم على . فنهاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك. حتمل اليت نتجت

بكيل . يسلم الرجل إىل صاحبه يف طعام معلوم موصوف، من طعام أرض عامة ال خيطئ مثلهاأن السلم اجلائز أن 
معلوم، إىل أجل معلوم بدنانري أو دراهم معلومة، يدفع ممن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، 

سلما صحيحا ال أعلم أحدا من أهل  فإذا فعال ذلك وكان جائز األمر كان. ومسيا املكان الذي يقبض فيه الطعام
  .العلم يبطله

  .إن السلم إىل احلصاد واجلذاذ والنريوز واملهرجان جائز، إذ ذاك خيتص بوقت وزمن معلوم: وقال علماؤنا: قلت
هو بيع معلوم يف الذمة حمصور بالصفة بعني حاضرة أو ما هو يف : حّد علماؤنا رمحة اهللا عليهم السلم فقالوا: الرابعة

فتقييده مبعلوم يف الذمة يفيد التحرز من اجملهول، ومن السلم يف األعيان املعينة، مثل الذي . كمها إىل أجل معلومح
كانوا يستلفون يف املدينة حني قدم عليهم النيب عليه السالم فإهنم كانوا يستلفون يف مثار خنيل بأعياهنا، فنهاهم عن 

  .شجار فال تثمر شيئاذلك ملا فيه من الغرر، إذ قد ختلف تلك األ
حترز عن املعلوم على اجلملة دون التفصيل، كما لو أسلم يف متر أو ثياب أو حيتان ومل يبني ] حمصور بالصفة[وقوهلم 

  .نوعها وال صفتها املعينة
 حترز من اليومني والثالثة اليت جيوز] أو ما هو يف حكمها[وقوهلم . حترز من الدين بالدين] بعني حاضرة[وقوهلم 

  تأخري رأس مال السلم إليه، فإنه جيوز تأخريه عندنا ذلك القدر، بشرط

ومل جيز الشافعي وال الكويف تأخري رأس مال السلم عن العقد . وبغري شرط لقرب ذلك، وال جيوز اشتراطه عليها
كثرت فيه ودليلنا أن البابني خمتلفان بأخص أوصافهما، فإن الصرف بابه ضيق . واالفتراق، ورأوا أنه كالصرف

  .واهللا أعلم. الشروط خبالف السلم فإن شوائب املعامالت عليه أكثر
ووصف األجل باملعلوم حترز من . حترز من السلم احلال فإنه ال جيوز على املشهور وسيأيت" إىل أجل معلوم " وقوهلم 

  .األجل اجملهول الذي كانوا يف اجلاهلية يسلمون إليه
ان عن معىن واحد وقد جاءا يف احلديث، غري أن االسم اخلاص هبذا الباب السلم والسلف عبارت -: اخلامسة



والسلم بيع من البيوع اجلائزة باالتفاق، مستثىن من هنيه عليه السالم عن . ألن السلف يقال على القرض] السَّلم[
عو إليه ضرورة وأرخص يف السلم، ألن السلم ملا كان بيع معلوم يف الذمة كان بيع غائب تد. بيع ما ليس عندك

كل واحد من املتابعني، فإن صاحب رأس املال حمتاج إىل أن يشتري الثمرة، وصاحب الثمرة حمتاج إىل مثنها قبل 
إباهنا لينفقه عليها، فظهر أن بيع السلم من املصاحل احلاجية، وقد مساه الفقهاء بيع احملاويج، فإن جاز حاال بطلت 

  .واهللا أعلم. مل يكن الستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدةهذه احلكمة وارتفعت هذه املصلحة، و
ستة يف املُْسلَم فيه، وثالثة يف رأس مال : يف شروط السلم املتفق عليها واملختلف فيها وهي تسعة -: السادسة
جال، أما الستة اليت يف املسلم فيه فأن يكون يف الذمة، وأن يكون موصوفا، وأن يكون مقدرا، وأن يكون مؤ. السلم

وأما الثالثة اليت يف رأس مال السلم فأن يكون . وأن يكون األجل معلوما، وأن يكون موجودا عند حمل األجل
قال ابن . وهذه الشروط الثالثة اليت يف رأس املال متفق عليها إال النقد حسب ما تقدم. معلوم اجلنس، مقدرا، نقدا

ال إشكال يف أن املقصود منه كونه يف الذمة، ألنه مداينة، ولوال وأما الشرط األول وهو أن يكون يف الذمة ف: العريب
ال جيوز السلم : بيد أن مالكا قال. وعلى ذلك القول اتفق الناس. ذلك مل يشرع دينا وال قصد الناس إليه رحبا ورفقا

  :يف املعني إال بشرطني

ة والرطب من النخلة، ومل يقل ذلك أحد أحدمها أن يكون قرية مأمونة، والثاين أن يشرع يف أخذه كاللنب من الشا
. وهاتان املسألتان صحيحتان يف الدليل، ألن التعيني امتنع يف السلم خمافة املزابنة والغرر، لئال يتعذر عند احملل. سواه

وإذا كان املوضع مأمونا ال يتعذر وجود ما فيه يف الغالب جاز ذلك، إذ ال يتيقن ضمان العواقب على القطع يف 
وأما . الفقه، وال بد من احتمال الغرر اليسري، وذلك كثري يف مسائل الفروع، تعدادها يف كتب املسائل مسائل

السلم يف اللنب والرطب مع الشروع يف أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل املدينة، وهي مبنية على قاعدة 
يأخذ كل يوم ابتداء، ألن النقد قد ال حيضره  املصلحة، ألن املرء حيتاج إىل أخذ اللنب والرطب مياومة ويشق أن

فلما . وألن السعر قد خيتلف عليه، وصاحب النخل واللنب حمتاج إىل النقد، ألن الذي عنده عروض ال يتصرف له
وأما الشرط . اشتركا يف احلاجة رخص هلما يف هذه املعاملة قياسا على العرايا وغريها من أصول احلاجات واملصاحل

الكيل، والوزن، : والتقدير يكون من ثالثة أوجه. أن يكون موصوفا فمتفق عليه، وكذلك الشرط الثالث الثاين وهو
وأما الشرط الرابع وهو أن يكون . والعدد، وذلك ينبين على العرف، وهو إما عرف الناس وإما عرف الشرع

واضطربت : قال ابن العريب. ماءجيوز السلم احلال، ومنعه األكثر من العل: مؤجال فاختلف فيه، فقال الشافعي
والصحيح أنه ال بد من . السلم احلال جائز: املالكية يف تقدير األجل حىت ردوه إىل يوم، حىت قال بعض علمائنا

فإن كان حاال ومل يكن عند املسلم إليه فهو من . معجل وهو العني، ومؤجل: األجل فيه، ألن املبيع على ضربني
بد من األجل حىت خيلص كل عقد على صفته وعلى شروطه، وتتنزل األحكام،  بيع ما ليس عندك، فال: باب

وقوله عليه } إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى{وقول اهللا تعاىل . وحتديده عند علمائنا مدة ختتلف األسواق يف مثلها. الشرعية منازهلا
  .يغين عن قول كل قائل" إىل أجل معلوم: "السالم
سلم احلال ما ختتلف فيه البلدان من األسعار، فيجوز السلم فيما كان بينه وبينه الذي أجازه علماؤنا من ال: قلت

  فأما يف البلد الواحد فال، ألن سعره واحد،. يوم أو يومان أو ثالثة

وأما الشرط اخلامس وهو أن يكون األجل معلوما فال خالف فيه بني األمة، لوصف اهللا تعاىل ونبيه . واهللا أعلم
وقد مضى . رد مالك دون الفقهاء باألمصار جبواز البيع إىل اجلذاذ واحلصاد، ألنه رآه معلوماوانف. األجل بذلك



وأما الشرط السادس وهو أن يكون ]. ١٨٩: البقرة[} َيْسأَلوَنَك َعنِ اَألِهلَِّة{ القول يف هذا عند قوله تعاىل 
ند حمل األجل بأمر من اهللا تعاىل انفسخ العقد موجودا عند احملل فال خالف فيه بني األمة أيضا، فإن انقطع املبيع ع

  .عند كافة العلماء
ليس من شرط السلم أن يكون املسلم إليه مالكا للمسلم فيه خالفا لبعض السلف، ملا رواه البخاري  -: السابعة

كان أصحاب النيب سله هل : بعثين عبداهللا بن شداد وأبو بردة إىل عبداهللا بن أيب أوىف فقاال: عن حممد بن اجملالد قال
كنا نسلف نبيط أهل : صلى اهللا عليه وسلم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يسلفون يف احلنطة ؟ فقال عبداهللا

ما كنا : إىل من كان أصله عنده ؟ قال: قلت. الشام يف احلنطة والشعري والزيت يف كيل معلوم إىل أجل معلوم
كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يسلفون : بن أبزى فسألته فقالمث بعثاين إىل عبدالرمحن . نسأهلم عن ذلك

على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل نسأهلم أهلم حرث أم ال ؟ وشرط أبو حنيفة وجود املسلم فيه من حني 
املراعى : لواالعقد إىل حني األجل، خمافة أن يطلب املسلم فيه فال يوجد فيكون ذلك غررا، وخالفه سائر الفقهاء وقا

السلم فاسد إذا : وشرط الكوفيون والثوري أن يذكر موضع القبض فيما له محل ومؤونة وقالوا. وجوده عند األجل
وعندنا لو سكتوا عنه مل يفسد العقد، ويتعني موضع القبض، . هو مكروه: وقال األوزاعي. مل يذكر موضع القبض

ديث ابن عباس فإنه ليس فيه ذكر املكان الذي يقبض فيه وبه قال أمحد وإسحاق وطائفة من أهل احلديث، حل
  .السلم، ولو كان من شروطه لبينه النيب صلى اهللا عليه وسلم كما بني الكيل والوزن واألجل، ومثله ابن أيب أوىف

عن عطية بن سعد عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا  -يعين الطائي  -روى أبو داود عن سعد  -: الثامنة
هو العويف وال : قال أبو حممد عبداحلق بن عطية". من أسلف يف شيء فال يصرفه إىل غريه: "ى اهللا عليه وسلمصل

األمر عندنا فيمن أسلف يف طعام بسعر معلوم إىل أجل : قال مالك. حيتج أحد حبديثه، وإن كان األجلة قد رووا عنه
تاعه منه فأقاله، إنه ال ينبغي له أن يأخذ منه إال ورقه أو مسمى فحل األجل فلم جيد املبتاع عند البائع وفاء مما اب

ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وأنه ال يشتري منه بذلك الثمن شيئا حىت يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غري 
وقد : ل مالكقا. الثمن الذي دفع إليه أو صرفه يف سلعة غري الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوىف

  .هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوىف
أمر بالكتابة ولكن املراد الكتابة واإلشهاد، ألن الكتابة بغري : ويقال. يعين الدين واألجل} فَاكُْتبُوُه{ : قوله تعاىل

طيالسي يف مسنده عن محاد بن سلمة وروى أبو داود ال. أمرنا بالكتابة لكيال ننسى: ويقال. شهود ال تكون حجة
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قول اهللا عز : عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال

ه إن أول من جحد آدم عليه السالم إن اهللا أرا: " إىل آخر اآلية} إِذَا َتَداَيْنُتمْ بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى فَاكُْتُبوُه{وجل 
ستون : يا رب فما عمره ؟ قال: هذا ابنك داود، قال: ذريته فرأى رجال أزهر ساطعا نوره فقال يا رب من هذا قال

ألف سنة، قال آدم : وما عمري ؟ قال: ال إال أن تزيده من عمرك، قال: فقال! يا رب زده يف عمره : سنة، قال
: هد عليه مالئكته فلما حضرته الوفاة جاءته املالئكة، قالفكتب اهللا عليه كتابا وأش: فقد وهبت له أربعني سنة، قال

ما وهبت ألحد شيئا، فأخرج اهللا تعاىل : إنك قد وهبتها البنك داود، قال: إنه بقي من عمري أربعون سنة، قالوا
يف و. خرجه الترمذي أيضا". وأمت لداود مائة سنة وآلدم عمره ألف سنة : يف رواية -الكتاب وشهد عليه مالئكته 

  إشارة ظاهرة إىل أنه يكتبه جبميع صفته املبينة له" فاكتبوه"قوله 



  .واهللا أعلم. املعربة عنه، لالختالف املتوهم بني املتعاملني، املعرفة للحاكم ما حيكم به عند ارتفاعهما إليه
أو قرضا، لئال ذهب بعض الناس إىل أن كتب الديون واجب على أرباهبا، فرض هبذه اآلية، بيعا كان  -: العاشرة

وقال . من اّدان فليكتب، ومن باع فليشهد: وقال ابن جريج. يقع فيه نسيان أو جحود، وهو اختيار الطربي
وحكى حنوه ابن . ناسخ ألمره بالكتب] ٢٨٣: البقرة[} فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُْم بَْعضاً{ كانوا يرون أن قوله : الشعيب

وذهب الربيع إىل أن ذلك واجب هبذه األلفاظ، مث خففه اهللا . اخلدري جريج، وقاله ابن زيد، وروي عن أيب سعيد
األمر بالكتب ندب إىل حفظ األموال وإزالة الريب، وإذا : وقال اجلمهور. }فإن أمن بعضكم بعضا{: تعاىل بقوله

: بعضهمقال . كان الغرمي تقيا فما يضره الكتاب، وإن كان غري ذلك فالكتاب ثقاف يف دينه وحاجة صاحب احلق
وال يترتب نسخ يف هذا، ألن . وهذا هو القول الصحيح: ابن عطية. إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة

  .اهللا تعاىل ندب إىل الكتاب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإمجاع، فندبه إمنا هو على جهة احليطة للناس
واجب على الكاتب أن يكتب، وقاله : قال عطاء وغريه} ٌبَولَْيكُْتْب بَْيَنكُْم كَاِت{: قوله تعاىل: احلادية عشرة

وحذفت الالم من . واجب مع الفراغ: السدي. الشعيب، وذلك إذا مل يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب
} فلتفرحوا{ : وقد ثبتت يف املخاطب، ومنه قوله تعاىل. األول وأثبتت يف الثاين، ألن الثاين غائب واألول للمخاطب

  :وحتذف يف الغائب، ومنه. بالتاء
  إذا ما خفت من شيء تباال... حممد تفد نفسك كل نفس 

وإمنا . أي باحلق واملعدلة، أي ال يكتب لصاحب احلق أكثر مما قاله وال أقل} بِالَْعْدلِ{: قوله تعاىل  -: الثانية عشرة
ة الذي عليه الدين وكذلك بالعكس شرع ومل يقل أحدكم، ألنه ملا كان الذي له الدين يتهم يف الكتاب" بينكم "قال 

إن الناس ملا : وقيل. اهللا سبحانه كاتبا غريمها يكتب بالعدل ال يكون يف قلبه وال قلمه موادة ألحدمها على اآلخر
  كانوا يتعاملون

حىت ال يشذ أحدهم عن املعاملة، وكان منهم من يكتب ومن ال يكتب، أمر اهللا سبحانه أن يكتب بينهم كاتب 
  .دلبالع

ألنه كان يلزم " كاتب"وليست متعلقة بـ " وليكتب: "متعلقة بقوله" بالعدل"الباء يف قوله تعاىل  -: الثالثة عشرة
أما املنتصبون لكتبها فال . أال يكتب وثيقة إال العدل يف نفسه، وقد يكتبها الصيب والعبد واملتحوط إذا أقاموا فقهها

ال يكتب الوثائق بني الناس إال عارف هبا : قال مالك رمحه اهللا تعاىل. نيجيوز للوالة أن يتركوهم إال عدوال مرضي
  .} وَلَْيكُْتْب َبيَْنكُْم كَاِتٌب بِالَْعْدلِ{: عدل يف نفسه مأمون، لقوله تعاىل

  .يف موضع الصفة" بالعدل"أي ليكتب بينكم كاتب عدل، فـ " كاتب"فالباء على هذا متعلقة بـ : قلت
  هنى اهللا الكاتب عن اإلباء،} َوال َيأَْب كَاِتٌب أَنْ َيكُْتَب{: له تعاىلقو -: الرابعة عشرة

واجب على الكاتب : واختلف الناس يف وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد، فقال الطربي والربيع
صاحب الدين  ذلك واجب عليه يف املوضع الذي ال يقدر على كاتب غريه، فيضر: وقال احلسن. إذا أمر أن يكتب

واجب : السدي. إن امتنع، فإن كان كذلك فهو فريضة، وإن قدر على كاتب غريه فهو يف سعة إذا قام به غريه
َوال {: منسوخ بقوله" وال يأب"وحكى املهدوي عن الربيع والضحاك أن قوله . عليه يف حال فراغه، وقد تقدم

  .} ُيضَارَّ كَاِتٌب َوال َشهِيٌد
قول من رأى أو ظن أنه قد كان وجب يف األول على كل من اختاره املتبايعان أن يكتب،  هذا يتمشى على: قلت



وهذا بعيد، فإنه مل يثبت وجوب .} َوال ُيَضارَّ كَاِتٌب َوال َشهِيٌد{ : وكان ال جيوز له أن ميتنع حىت نسخه قوله تعاىل
  ذلك على كل من أراده املتبايعان كائنا من

اجبة ما صح االستئجار هبا، ألن اإلجارة على فعل الفروض باطلة، ومل خيتلف العلماء يف ولو كانت الكتابة و. كان
وأىب يأىب . والصحيح أنه أمر إرشاد فال يكتب حىت يأخذه حقه: ابن العريب. جواز أخذ األجرة على كتب الوثيقة

  .شاذ، ومل جيئ إال قلى يقلى وأىب يأىب وغسى يغسى وجىب اخلراج جيىب، وقد تقدم
املعىن كتبا " أن يكتب"متعلقة بقوله " كما"الكاف يف } كََما َعلََّمُه اللَُّه فَلَْيكُْتْب{ : قوله تعاىل -: اخلامسة عشرة
من املعىن، أي كما أنعم اهللا عليه بعلم الكتابة فال " وال يأب"وحيتمل أن تكون متعلقة مبا يف قوله . كما علمه اهللا

مث يكون " أن يكتب"وحيتمل أن يكون الكالم على هذا املعىن تاما عند قوله . ليهيأب هو وليفضل كما أفضل اهللا ع
  .}فَلَْيكُْتْب{ابتداء كالم، وتكون الكاف متعلقة بقوله " كما علمه اهللا"

لم ما وهو املديون املطلوب يقر على نفسه بلسانه ليع} وَلُْيْمِللِ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ{: قوله تعاىل -: السادسة عشرة
وجاء القرآن . أمليت: واإلمالء واإلمالل لغتان، أملّ وأملى، فأمل لغة أهل احلجاز وبين أسد، ومتيم تقول. عليه

واألصل أمللت، أبدل من الالم ياء ألنه ]. ٥: الفرقان[} فَهَِي ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً وَأَصِيالً{: باللغتني، قال عز وجل
وأمره تعاىل بالتقوى فيما ميل، . ليه احلق باإلمالء، ألن الشهادة إمنا تكون بسبب إقرارهفأمر اهللا تعاىل الذي ع. أخف

َوال َيِحلُّ لَُهنَّ أَنْ َيكُْتْمَن َما َخلََق {: ومن هذا املعىن قوله تعاىل. والبخس النقص. وهنى عن أن يبخس شيئا من احلق
  ].٢٢٨: البقرة[} اللَُّه ِفي أَْرَحاِمهِنَّ

وهو خطأ . أي صغريا: قال بعض الناس} فَإِنْ كَانَ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ َسِفيهاً أَْو َضِعيفاً{: قوله تعاىل -: شرةالسابعة ع
جعل اهللا } أَْو ال َيْستَِطيُع أَنْ يُِملَّ{. أي كبريا ال عقل له} أَْو ضَِعيفاً{. فإن السفيه قد يكون كبريا على ما يأيت بيانه

مستقل بنفسه ميل، وثالثة أصناف ال ميلون وتقع نوازهلم يف كل زمن، وكون احلق : ربعة أصنافالذي عليه احلق أ
يترتب هلم يف جهات سوى املعامالت كاملواريث إذا قسمت وغري ذلك، وهم السفيه والضعيف والذي ال يستطيع 

  فالسفيه املهلهل الرأي يف املال الذي ال حيسن األخذ لنفسه وال اإلعطاء. أن ميل

والبذيء اللسان يسمى سفيها، ألنه ال تكاد تتفق البذاءة إال يف . منها، مشبه بالثوب السفيه وهو اخلفيف النسج
والعرب تطلق السفه على ضعف العقل تارة وعلى ضعف البدن أخرى، . جهال الناس وأصحاب العقول اخلفيفة

  :قال الشاعر
  وجيهل الدهر مع احلامل... خناف أن تسفه أحالمنا 

  :قال ذو الرمةو
  أعاليها مر الرياح النواسم... مشني كما اهتزت رماح تسفهت 
. مها لغتان: الضعف بضم الضاد يف البدن وبفتحها يف الرأي، وقيل: وقد قالوا. أي استضعفها واستالهنا فحركها

كان يبتاع ويف واألول أصح، ملا روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رجال على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
. يا نيب اهللا، احجر على فالن فإنه يبتاع ويف عقله ضعف: عقله ضعف فأتى أهله نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
فقال رسول اهللا . يا رسول اهللا، إين ال أصرب عن البيع ساعة: فدعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال

وأخرجه أبو عيسى حممد بن عيسى السلمي " غري تارك البيع فقل ها وها وال خالبة إن كنت"صلى اهللا عليه وسلم 
وذكره البخاري . إن رجال كان يف عقله ضعف، وذكر احلديث: هو صحيح، وقال: الترمذي من حديث أنس وقال



وهذا الرجل هو . "إذا بايعت فقل ال خالبة وأنت يف كل سلعة ابتعتها باخليار ثالث ليال : " يف التاريخ وقال فيه
وهو منقذ جد حيىي وواسع شيخي مالك : وقيل: حبان بن منقذ بن عمرو األنصاري والد حيىي وواسع ابين حبان

ووالده حبان، أتى عليه مائة وثالثون سنة، وكان شج يف بعض مغازيه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مأمومة خبل 
بان بن منقذ رجال ضعيفا ضرير البصر وكان قد سفع يف رأسه كان ح: وروى الدارقطين قال: منها عقله ولسانه

مأمومة، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له اخليار فيما يشتري ثالثة أيام، وكان قد ثقل لسانه، فقال له 
  فكنت" بع وقل ال خالبة: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إذا مل تغلب : "اخلديعة، ومنه قوهلم: اخلالبة. بن عمروأخرجه من حديث ا. ال خذابة ال خذابة: أمسعه يقول
  ".فاخلب

اختلف العلماء فيمن خيدع يف البيوع لقلة خربته وضعف عقله فهل حيجر عليه أوال فقال باحلجر  -: الثامنة عشرة
وله يف والقوالن يف املذهب، والصحيح األول، هلذه اآلية، ولق. ال حيجر عليه: وقال آخرون. عليه أمحد وإسحاق

فأباح له ". يا نيب اهللا إين ال أصرب عن البيع: "وإمنا ترك احلجر عليه لقوله". يا نيب اهللا احجر على فالن : " احلديث
ومما يدل . البيع وجعله خاصا به، ألن من خيدع يف البيوع ينبغي أن حيجر عليه ال سيما إذا كان ذلك خلبل عقله

هو جدي منقذ بن عمرو وكان : حدثين حممد بن حيىي بن حبان قال: قالعلى اخلصوصية ما رواه حممد بن إسحاق 
رجال قد أصابته آفة يف رأسه فكسرت لسانه ونازعته عقله، وكان ال يدع التجارة وال يزال يغنب، فأتى رسول اهللا 

يار ثالث ليال إذا بعت فقل ال خالبة مث أنت يف كل سلعة تبتاعها باخل: " صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال
وقد كان عمَّر عمرا طويال، عاش ثالثني ومائة سنة، ". فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها 

وكان يف زمن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه حني فشا الناس وكثروا، يبتاع البيع يف السوق ويرجع به إىل أهله وقد 
أنا باخليار، إن رضيت أخذت وإن سخطت رددت، قد كان : فيقولغنب غبنا قبيحا، فيلومونه ويقولون له تبتاع ؟ 

واهللا ال : فريد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد، فيقول. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعلين باخليار ثالثا
. يار ثالثاإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد جعلين باخل: أقبلها، قد أخذت سلعيت وأعطيتين دراهم، قال فيقول

إنه قد صدق، إن رسول اهللا ! وحيك : فكان مير الرجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقول للتاجر
ذكره : وذكره أبو عمر يف االستيعاب وقال. أخرجه الدارقطين. صلى اهللا عليه وسلم قد كان جعله باخليار ثالثا

  .ألعلى عن ابن إسحاقالبخاري يف التاريخ عن عياش بن الوليد عن عبدا

الضعيف هو املدخول العقل الناقص الفطرة العاجز عن اإلمالء، إما لعيه } أَْو َضِعيفاً{: قوله تعاىل -: التاسعة عشرة 
والذي ال يستطيع أن ميل هو الصغري، . أو خلرسه أو جهله بأداء الكالم، وهذا أيضا قد يكون وليه أبا أو وصيا

وأما األخرس . ووليه وكيله. ئب عن موضوع اإلشهاد، إما ملرض أو لغري ذلك من العذرووليه وصيه أو أبوه والغا
بياهنا والكالم " النساء"فهذه أصناف تتميز، وسيأيت يف . فيسوغ أن يكون من الضعفاء، واألوىل أنه ممن ال يستطيع

  عليها
  .إن شاء اهللا تعاىل
" احلق"عائد على " وليه"ذهب الطربي إىل أن الضمري يف } ُه بِالَْعْدلِفَلُْيْمِللْ َوِليُّ{ : قوله تعاىل -: املوفية عشرين

وما روي عن . وهو الصحيح" الذي عليه احلق"هو عائد على : وقيل. وأسند يف ذلك عن الربيع، وعن ابن عباس
ذا شي ليس ه! وكيف تشهد البينة على شيء وتدخل ماال يف ذمة السفيه بإمالء الذي له الدين . ابن عباس ال يصح



إن الذي ال يستطيع أن ميل ملرض أو كرب سن لثقل لسانه عن اإلمالء أو خلرس، وإذا : إال أن يريد قائله. يف الشريعة
كان كذلك فليس على املريض ومن ثقل لسانه عن اإلمالء خلرس ويل عند أحد العلماء، مثل ما ثبت على الصيب 

يمل صاحب احلق بالعدل ويسمع الذي عجز، فإذا كمل اإلمالء فإذا كان كذلك فل. والسفيه عند من حيجر عليه
  .وال يصح هذا إال فيمن ال يستطيع أن ميل ملرض ومن ذكر معه: وهذا معىن مل تعن اآلية إليه. أقر به

رده ويصدره، دل ذلك على أنه مؤمتن فيما يو} وَلُْيْمِللِ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ{ : ما قال اهللا تعاىل -: احلادية والعشرين
فيقتضي ذلك قبول قول الراهن مع ميينه إذا اختلف هو واملرهتن يف مقدار الدين والرهن قائم، فيقول الراهن رهنت 

سفيان الثوري والشافعي : خبمسني واملرهتن يدعي مائة، فالقول قول الراهن والرهن قائم، وهو مذهب أكثر الفقهاء
ألن املرهتن مدع للفضل، وقال النيب صلى اهللا عليه : ن املنذر قالوأمحد وإسحاق وأصحاب الرأي، واختاره اب

القول قول املرهتن فيما بينه وبني قيمة الرهن : وقال مالك". البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه: "وسلم 
  فكأنه يرى أن الرهن وميينه شاهد. وال يصدق على أكثر من ذلك

. وستأيت هذه املسألة. فإن الذي عليه احلق هو الراهن. رد عليه} ْمِللِ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقَُّولُْي{ : للمرهتن، وقوله تعاىل 
إن اهللا تعاىل جعل الرهن بدال عن الشهادة والكتاب، والشهادة دالة على صدق املشهود له فيما بينه : وإن قال قائل

الرهن ال يدل على أن قيمته جتب أن تكون مقدار : ل لهقي. وبني قيمة الرهن، فإذا بلغ قيمته فال وثيقة يف الزيادة
. يصدق املرهتن مع اليمني يف مقدار الدين إىل أن يساوي قيمة الرهن. الدين، فإنه رمبا رهن الشيء بالقليل والكثري

  .وليس العرف على ذلك فرمبا نقص الدين عن الرهن وهو الغالب، فال حاصل لقوهلم هذا
ذا ثبت أن املراد الويل ففيه دليل على أن إقراره جائز على يتيمه، ألنه إذا أماله فقد نفذ وإ -: الثانية والعشرون

  .قوله عليه فيما أماله
وتصرف السفيه احملجور عليه دون إذن وليه فاسد إمجاعا مفسوخ أبدا ال يوجب حكما وال  -: الثالثة والعشرون

  .إن شاء اهللا تعاىل" النساء"أيت بيانه يف فإن تصرف سفيه وال حجر عليه ففيه خالف ي. يؤثر شيئا
واختلف الناس هل هي فرض أو . االستشهاد طلب الشهادة} وَاْسَتْشهِدُوا{: قوله تعاىل -: الرابعة والعشرون

  .ندب، والصحيح أنه ندب على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل
انه الشهادة حبكمته يف احلقوق املالية والبدنية واحلدود رتب اهللا سبح} شَهِيَدْينِ{: قوله تعاىل -: اخلامسة والعشرون

وشهيد بناء مبالغة، ويف ذلك داللة على ". النساء"وجعل يف كل فن شهيدين إال يف الزنا، على ما يأيت بيانه يف سورة 
  .واهللا أعلم. من قد شهد وتكرر ذلك منه، فكأنه إشارة إىل العدالة

نص يف رفض الكفار والصبيان والنساء، وأما العبيد فاللفظ " } ِمْن رَِجاِلكُْم{: قوله تعاىل -: السادسة والعشرون
وقد اختلف العلماء يف شهادة . املراد األحرار، واختاره القاضي أبو إسحاق وأطنب فيه: وقال جماهد. يتناوهلم

  العبيد، فقال شريح وعثمان البيت وأمحد وإسحاق

: وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي ومجهور العلماء. عدال، وغلبوا لفظ اآليةشهادة العبد جائزة إذا كان : وأبو ثور
والصحيح قول اجلمهور، . ال جتوز شهادة العبد، وغلبوا نقص الرق، وأجازها الشعيب والنخعي يف الشيء اليسري

} ِمْن رِجَاِلكُْم{وساق اخلطاب إىل قوله ] ٢٨٢: رةالبق[} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َتَداَينُْتْم بَِديْنٍ{: ألن اهللا تعاىل قال
إن خصوص أول اآلية : فإن قالوا. فظاهر اخلطاب يتناول الذين يتداينون، والعبيد ال ميلكون ذلك دون إذن السادة

. لى ما يأيت بيانهع} َوال َيأْبَ الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدعُوا{ : هذا خيصه قوله تعاىل: قيل هلم. ال مينع التعلق بعموم آخرها



: دليل على أن األعمى من أهل الشهادة لكن إذا علم يقينا، مثل ما روي عن ابن عباس قال} من رجالكم{وقوله 
وهذا يدل ". ترى هذه الشمس فاشهد على مثلها أو دع: "سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الشهادة فقال

نعم جيوز له وطء امرأته إذا . من يشهد باالستدالل الذي جيوز أن خيطئعلى اشتراط معاينة الشاهد ملا يشهد به، ال 
هذه امرأتك وهو ال يعرفها جاز : عرف صوهتا، ألن اإلقدام على الوطء جائز بغلبة الظن، فلو زفت إليه امرأة وقيل

ذف أو غصب ملا ولو أخربه خمرب عن زيد بإقرار أو بيع أو ق. له وطؤها، وحيل له قبول هدية جاءته بقول الرسول
جاز له إقامة الشهادة على املخَْبر عنه، ألن سبيل الشهادة اليقني، ويف غريها جيوز استعمال غالب الظن، ولذلك 

إذا علمه قبل العمى جازت الشهادة بعد العمى، ويكون العمى احلائل بينه : قال الشافعي وابن أيب ليلى وأبو يوسف
والذي مينع أداء األعمى فيما حتمل بصريا . فهذا مذهب هؤالء.  املشهود عليهوبني املشهود عليه كالغيبة واملوت يف

ال وجه له، وتصح شهادته بالنسب الذي يثبت باخلرب املستفيض، كما خيرب عما تواتر حكمه من الرسول صلى اهللا 
يترقى إىل حد  ومن العلماء من قبل شهادة األعمى فيما طريقه الصوت، ألنه رأى االستدالل بذلك. عليه وسلم

وهذا ضعيف يلزم منه جواز االعتماد على الصوت . اليقني، ورأى أن اشتباه األصوات كاشتباه الصور واأللوان
  .للبصري
: قال ابن قاسم. مذهب مالك يف شهادة األعمى على الصوت جائزة يف الطالق وغريه إذا عرف الصوت: قلت

  ال يراه،فالرجل يسمع جاره من وراء احلائط و: قلت ملالك

وقال ذلك علي بن أيب . شهادته جائزة: قال مالك: يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت ؟ قال
طالب والقاسم بن حممد وشريح الكندي والشعيب وعطاء بن أيب رباح وحيىي بن سعيد وربيعة وإبراهيم النخعي 

  .ومالك والليث
املعىن إن مل يأت الطالب برجلني فليأت } ْم َيكُوَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َوامَْرأََتاِن فَإِنْ لَ{: قوله تعاىل -: السابعة والعشرون

أي فرجل . عطف عليه واخلرب حمذوف" وامرأتان"رفع باالبتداء، " فرجل. "برجل وامرأتني، هذا قول اجلمهور
إن خنجرا : وحكى سيبويه. أتنيوجيوز النصب يف غري القرآن، أي فاستشهدوا رجال وامر. وامرأتان يقومان مقامهما

قال . بل املعىن فإن مل يكن رجالن، أي مل يوجدا فال جيوز استشهاد املرأتني إال مع عدم الرجال: وقال قوم. فخنجرا
وهذا ضعيف، فلفظ اآلية ال يعطيه، بل الظاهر منه قول اجلمهور، أي إن مل يكن املستشهد رجلني، أي : ابن عطية

فجعل تعاىل شهادة املرأتني مع الرجل . ق أو قصده لعذر ما فليستشهد رجال وامرأتنيإن أغفل ذلك صاحب احل
جائزة مع وجود الرجلني يف هذه اآلية، ومل يذكرها يف غريها، فأجيزت يف األموال خاصة يف قول اجلمهور، بشرط 

باب توثيقها لكثرة جهات وإمنا كان ذلك يف األموال دون غريها، ألن األموال كثر اهللا أس. أن يكون معهما رجل
حتصيلها وعموم البلوى هبا وتكررها، فجعل فيها التوثق تارة بالكتبة وتارة باإلشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان، 

يشتمل على } إذا تداينتم بدين{ : وال يتوهم عاقل أن قوله تعاىل. وأدخل يف مجيع ذلك شهادة النساء مع الرجال
الصلح على دم العمد، فإن تلك الشهادة ليست شهادة على الدين، بل هي شهادة على  دين املهر مع البضع، وعلى

وعلى مثل ذلك أجيزت شهادة . وأجاز العلماء شهادهتن منفردات فيما ال يطلع عليه غريهن للضرورة. النكاح
  .الصبيان يف اجلراح فيما بينهم للضرورة

  :وقد اختلف العلماء يف شهادة الصبيان يف اجلراح
وال جيوز أقل من شهادة اثنني منهم على صغري لكبري . فأجازها مالك ما مل خيتلفوا ومل يفترقوا -: لثامنة والعشرونا



وهو : وقال مالك. وممن كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من اجلراح عبداهللا بن الزبري. ولكبري على صغري
  ومل جيز الشافعي. األمر عندنا اجملتمع عليه

} ذََوْي َعْدلٍ ِمْنكُْم{: وقوله} ِممَّْن َتْرَضْونَ{: وقوله} ِمْن رَِجاِلكُْم{: نيفة وأصحابه شهادهتم، لقوله تعاىل وأبو ح
  .وهذه الصفات ليست يف الصيب] ٢: الطالق[

ما جعل اهللا سبحانه شهادة امرأتني بدل شهادة رجل وجب أن يكون حكمهما حكمه، فكما  -: التاسعة والعشرون
. حيلف مع الشاهد عندنا، وعند الشافعي كذلك، جيب أن حيلف مع شهادة امرأتني مبطلق هذه العوضية له أن

إن اهللا سبحانه قسم الشهادة وعددها، ومل : وخالف يف هذا أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا اليمني مع الشاهد وقالوا
لى ما قسمه اهللا، وهذه زيادة على النص، يذكر الشاهد واليمني، فال جيوز القضاء به ألنه يكون قسما زائدا ع

احلكم باليمني : قال بعضهم. وممن قال هبذا القول الثوري واألوزاعي وعطاء واحلكم بن عتيبة وطائفة. وذلك نسخ
القضاء باليمني : احلكم: وزعم عطاء أن أول من قضى به عبدامللك بن مروان، وقال. مع الشاهد منسوخ بالقرآن

وهذا كله غلط وظن ال يغين من احلق شيئا، وليس من نفى وجهل كمن . ل من حكم به معاويةوالشاهد بدعة، وأو
اآلية، ما يرد به قضاء رسول اهللا صلى } َواْسَتشْهُِدوا َشهِيَدْينِ ِمْن رِجَاِلكُْم{ : أثبت وعلم وليس يف قول اهللا تعاىل

قوق وال تستحق إال مبا ذكر فيها ال غري، فإن ذلك اهللا عليه وسلم يف اليمني مع الشاهد وال أنه ال يتوصل إىل احل
يبطل بنكول املطلوب وميني الطالب، فإن ذلك يستحق به املال إمجاعا وليس يف كتاب اهللا تعاىل، وهذا قاطع يف الرد 

أرأيت لو أن رجال ادعى على رجل ماال أليس : فمن احلجة على من قال ذلك القول أن يقال له: قال مالك. عليهم
لف املطلوب ما ذلك احلق عليه ؟ فإن حلف بطل ذلك احلق عنه، وإن نكل عن اليمني حلف صاحب احلق، أن حي

فهذا مما ال اختالف فيه عند أحد من الناس وال ببلد من البلدان، فبأي شيء . حقه حلق، وثبت حقه على صاحبه
مث العجب مع شهرة األحاديث : ال علماؤناق. أخذ هذا ويف أي كتاب اهللا وجده؟ فمن أقر فليقر باليمني مع الشاهد

وصحتها بدعوا من عمل هبا حىت نقضوا حكمه واستقصروا رأيه، مع أنه قد عمل بذلك اخللفاء األربعة وأيب بن 
  –وكتب به إىل عماله  -كعب ومعاوية وشريح وعمر بن عبدالعزيز 

وإنه ليكفي من ذلك ما مضى : لك قال مالكوإياس بن معاوية وأبو سلمة بن عبدالرمحن وأبو الزناد وربيعة، ولذ
روى األئمة . هذا إغفال شديد، ونظر غري سديد! من عمل السنة، أترى هؤالء تنقض أحكامهم، وحيكم ببدعتهم 

يف األموال خاصة، : قال عمرو بن دينار. عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قضى باليمني مع الشاهد
هذا أصح إسناد هلذا احلديث، وهو : قال أبو عمر. عن قيس بن سعد بن دينار عن ابن عباس رواه سيف بن سليمان

سيف : قال حيىي القطان. حديث ال مطعن ألحد يف إسناده، وال خالف بني أهل املعرفة باحلديث يف أن رجاله ثقات
وقد خرج مسلم . قيس ثقةهذا إسناد جيد، سيف ثقة، و: وقال النسائي. بن سليمان ثَْبت، ما رأيت أحفظ منه

سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان، ومن بعدمها يستغىن عن : قال أبو بكر البزار. حديث ابن عباس هذا
ومل يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمني مع الشاهد، بل جاء عنهم القول . ذكرمها لشهرهتما يف الثقة والعدالة
سألت الزهري عن : واختلف فيه عن عروة بن الزبري وابن شهاب، فقال معمر .به، وعليه مجهور أهل العلم باملدينة

وقد روي عنه أنه أول ما ويل القضاء حكم . هذا شيء أحدثه الناس، البد من شاهدين: اليمني مع الشاهد فقال
علي ومجاعة  بشاهد وميني، وبه قال مالك وأصحابه والشافعي وأتباعه وأمحد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود بن

أهل األثر، وهو الذي ال جيوز عندي خالفه، لتواتر اآلثار به عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعمل أهل املدينة قرنا 



ومل خيتلف عنه يف . يقضى باليمني مع الشاهد يف كل البلدان، ومل حيتج يف موطئه ملسألة غريها: وقال مالك. بعد قرن
ن أحد من أصحابه باملدينة ومصر وغريمها، وال يعرف املالكيون يف كل بلد غري القضاء باليمني مع الشاهد وال ع

وخالف حيىي . ذلك من مذهبهم إال عندنا باألندلس، فإن حيىي بن حيىي زعم أنه مل ير الليث يفيت به وال يذهب إليه
على لسان رسول اهللا صلى  مث اليمني مع الشاهد زيادة حكم. مالكا يف ذلك مع خمالفته السنة والعمل بدار اهلجرة

} وَأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُْم { : اهللا عليه وسلم، كنهيه عن نكاح املرأة على عمتها وعلى خالتها مع قول اهللا تعاىل
  وكنهيه عن]. ٢٤: النساء[

كاملسح على و]. ١٤٥: األنعام[} قُلْ ال أَجُِد{: أكل حلوم احلمر األهلية، وكل ذي ناب من السباع مع قوله
إن القرآن نسخ حكم : ولو جاز أن يقال. اخلفني، والقرآن إمنا ورد بغسل الرجلني أو مسحهما، ومثل هذا كثري

وَأََحلَّ اللَُّه الَْبْيعَ {: إن القرآن يف قوله عز وجل: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باليمني مع الشاهد، جلاز أن يقال
ناسخ لنهيه عن املزابنة ] ٢٩: النساء[} إِلَّا أَنْ َتكُونَ ِتجَاَرةً َعْن َترَاضٍ ِمْنكُْم{: قولهويف ] ٢٧٥: البقرة[} َوَحرََّم

فإن . وبيع الغرر وبيع ما مل خيلق، إىل سائر ما هنى عنه يف البيوع، وهذا ال يسوغ ألحد، ألن السنة مبينة للكتاب
: ل ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة، فكأنه قالب: قلنا. إن ما ورد من احلديث قضية يف عني فال عموم: قيل

ومما يشهد هلذا التأويل ما رواه أبو داود يف . أوجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلكم باليمني مع الشاهد
حديث ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بشاهد وميني يف احلقوق، ومن جهة القياس والنظر أنا 

وإذا صحت السنة . اليمني أقوى من املرأتني، ألهنما ال مدخل هلما يف اللعان واليمني تدخل يف اللعانوقد وجدنا 
  .وباهللا التوفيق. فالقول هبا جيب، وال حتتاج السنة إىل مايتابعها، ألن من خالفها حمجوج هبا

ذلك يف األموال : مد عبدالوهابوإذا تقرر وثبت احلكم باليمني مع الشاهد، فقال القاضي أبو حم -املوفية ثالثني 
ألن حقوق األموال : قال. وما يتعلق هبا دون حقوق األبدان، لإلمجاع على ذلك من كل قائل باليمني مع الشاهد

وقد اختلف قول مالك يف جراح العمد، هل جيب القَوَد . أخفض من حقوق األبدان، بدليل قبول شهادة النساء فيها
واألخرى أنه ال جيب به شيء، . إحدامها أنه جيب به التخيري بني القود والدية: ه روايتانفيها بالشاهد واليمني ؟ في
وإمنا يكون ذلك يف األموال خاصة، وقاله عمرو : قال مالك يف املوطأ. وهو الصحيح: قال. ألنه من حقوق األبدان

. نكاح والطالق احملضني من غري خالفيقبل يف املال احملض من غري خالف، وال يقبل يف ال: وقال املازري. بن دينار
  وإن كان مضمون الشهادة

ما ليس مبال، ولكنه يؤدي إىل املال، كالشهادة بالوصية والنكاح بعد املوت، حىت ال يطلب من ثبوهتا إال املال إىل 
: قال املهدويو. غري ذلك، ففي قبوله اختالف، فمن راعى املال قبله كما يقبله يف املال، ومن راعى احلال مل يقبله

شهادة النساء يف احلدود غري جائزة يف قول عامة الفقهاء، وكذلك يف النكاح والطالق يف قول أكثر العلماء، وهو 
وكل ما ال يشهدن فيه فال يشهدن على شهادة غريهن . مذهب مالك والشافعي وغريمها، وإمنا يشهدن يف األموال

ويقضى باثنتني منهن يف كل . دة إال مع رجل نقلن عن رجل وامرأةفيه، كان معهن رجل أو مل يكن، وال ينقلن شها
  .هذا كله مذهب مالك، ويف بعضه اختالف. ما ال حيضره غريهن كالوالدة واالستهالل وحنو ذلك

ابن قال . يف موضع رفع على الصفة لرجل وامرأتني} ِممَّْن تَْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء{ : قوله تعاىل -احلادية والثالثون 
وهذا غري نبيل، وإمنا اخلطاب جلميع الناس، لكن املتلبس هبذه القضية : ابن عطية. هذه خماطبة للحكام: بكري وغريه

  .إمنا هم احلكام، وهذا كثري يف كتاب اهللا يعم اخلطاب فيما يتلبس به البعض



دل على أن يف الشهود من ال يرضي، فيجيء } اِءِممَّْن َتْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَد{ : ملا قال اهللا تعاىل -الثانية والثالثون 
. من ذلك أن الناس ليسوا حممولني على العدالة حىت تثبت هلم، وذلك معىن زائد على اإلسالم، وهذا قول اجلمهور

وقال . كل مسلم ظاهر اإلسالم مع السالمة من فسق ظاهر فهو عدل وإن كان جمهول احلال: وقال أبو حنيفة
  .هم عدول املسلمني وإن كانوا عبيدا: وأبو ثور شريح وعثمان البيت

قلت فعمموا احلكم، ويلزم منه قبول شهادة البدوي على القروي إذا كان عدال مرضيا وبه قال الشافعي ومن 
وكونه بدويا ككونه من بلد آخر والعمومات يف القرآن الدالة على قبول شهادة . وافقه، وهو من رجالنا وأهل ديننا

وَأَْشهِدُوا ذََوْي َعْدلٍ {: وقال تعاىل} ِممَّْن َتْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء{ بني البدوي والقروي، قال اهللا تعاىل العدول تسوي
وهذا يقتضي قطعا أن يكون معىن العدالة زائدا على اإلسالم ضرورة، ألن . خطاب للمسلمني" منكم"فـ } ِمْنكُْم

  الصفة زائدة

مثله، خالف ما قال أبو حنيفة، مث ال يعلم كونه مرضيا حىت خيترب حاله، } تَْرَضْونَِممَّْن {على املوصوف، وكذلك 
وذهب أمحد بن حنبل ومالك يف رواية ابن وهب عنه إىل رد شهادة البدوي على . فيلزمه أال يكتفي بظاهر اإلسالم

" . بدوي على صاحب قريةال جتوز شهادة : " القروي حلديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وليس يف . إن شاء اهللا تعاىل" براءة"و" النساء"والصحيح جواز شهادته إذا كان عدال مرضيا، على ما يأيت يف 

  .حديث أيب هريرة فرق بني القروي يف احلضر أو السفر، ومىت كان يف السفر فال خالف يف قبوله
نية، وذلك يتم بأن يكون جمتنبا للكبائر حمافظا على مروءته وعلى العدالة هي االعتدال يف األحوال الدي: قال علماؤنا

  .صفاء السريرة واستقامة السرية يف ظن املعدل، واملعىن متقارب: وقيل. ترك الصغائر، ظاهر األمانة غري مغفل
شرط تعاىل فيها ملا كانت الشهادة والية عظيمة ومرتبة منيفة، وهي قبول قول الغري على الغري،  -: الثالثة والثالثون
أن تكون له مشائل ينفرد هبا وفضائل يتحلى هبا حىت تكون له مزية على غريه، . فمن حكم الشاهد. الرضا والعدالة

وهذا أدل دليل على جواز . توجب له تلك املزية رتبة االختصاص بقبول قوله، وحيكم بشغل ذمة املطلوب بشهادته
وسيأيت هلذا يف سورة . ت عند علمائنا على ما خفي من املعاين واألحكاماالجتهاد واالستدالل باألمارات والعالما

وفيه ما يدل على تفويض األمر إىل اجتهاد احلكام، فرمبا تفرس يف الشاهد . زيادة بيان إن شاء اهللا تعاىل" يوسف"
  .غفلة أو ريبة فريد شهادته لذلك
وهذه مناقصة تسقط كالمه .  األموال دون احلدوديكتفى بظاهر اإلسالم يف: الرابعة والثالثون قال أبو حنيفة
فال يكتفى يف الشهادة عليه بظاهر الدين كاحلدود، قاله ابن . حق من احلقوق: وتفسد عليه مرامه، ألننا نقول

  .العريب
، خالفا وإذ قد شرط اهللا تعاىل الرضا والعدالة يف املداينة كما بينا فاشتراطها يف النكاح أوىل -: اخلامسة والثالثون

  فنفى. بشهادة فاسقني. إن النكاح ينعقد: أليب حنيفة حيث قال

  .االحتياط املأمور به يف األموال عن النكاح، وهو أوىل ملا يتعلق به من احلل واحلرمة واحلد والنسب
جرد قول أيب حنيفة يف هذا الباب ضعيف جدا، لشرط اهللا تعاىل الرضا والعدالة، وليس يعلم كونه مرضيا مب: قلت

فرمبا انطوى على ما يوجب . أنا مسلم: وال يغتر بظاهر قوله. اإلسالم، وإمنا يعلم بالنظر يف أحواله حسب ما تقدم
: البقرة[} َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا وَُيْشهِدُ اللََّه َعلَى َما ِفي قَلْبِِه{: رد شهادته، مثل قوله تعاىل

: املنافقني[} َوإِذَا رَأَْيتَُهْم تُْعجُِبَك أَْجَسامُُهْم{: وقال] ٢٠٥: البقرة[} وَاللَُّه ال ُيِحبُّ الْفََساَد{ : إىل قوله] ٢٠٤



  .اآلية] ٤
والضالل عن الشهادة . معىن تضل تنسى: قال أبو عبيد} أَنْ َتِضلَّ إِْحَداُهَما { : قوله تعاىل -: السادسة والثالثون

ضل : ومن نسي الشهادة مجلة فليس يقال. هو نسيان جزء منها وذكر جزء، ويبقى املرء حريان بنب ذلك ضاالإمنا 
جوابه، وموضع الشرط وجوابه } فَُتذَكَِّر{ : بكسر اهلمزة على معىن اجلزاء، والفاء يف قوله" إن"وقرأ محزة . فيها

} َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه{: ئناف، كما ارتفع قولهعلى االست" تذكر"رفع على الصفة للمرأتني والرجل، وارتفع 
على قراءة " فتذكر"وانتصب . فهي مفعول له والعامل فيها حمذوف" أن"ومن فتح . هذا قول سيبويه] ٩٥: املائدة[

كسر التاء بفتح التاء والضاد، وجيوز تضل ب" تضل"وجيوز : قال النحاس. اجلماعة عطفا على الفعل املنصوب بأن
وعلى هذا تقول ِتضل فتكسر التاء لتدل . َضِللْت َتَضل: جاء به على لغة من قال" تضل: "فمن قال. وفتح الضاد

بضم التاء وفتح الضاد مبعىن تنسى، وهكذا " أن تضل"وقرأ اجلحدري وعيسى بن عمر . على أن املاضي فعلت
: تقول. م التاء وكسر الضاد مبعىن أن تضل الشهادةوحكى النقاش عن اجلحدري ض. حكى عنهما أبو عمرو الداين

  .أضللت الفرس والبعري إذا تلفا لك وذهبا فلم جتدمها
خفف الذال والكاف ابن كثري وأبو عمرو، وعليه فيكون املعىن أن } فَُتذَكَِّر{: قوله تعاىل -: السابعة والثالثون

ذا شهدتا صار جمموعهما كشهادة ذكر، قاله سفيان بن تردها ذكرا يف الشهادة، ألن شهادة املرأة نصف شهادة، فإ
  وفيه. عيينة وأبو عمرو بن العالء

بالتشديد، أي " فتذكر"بعد، إذ ال حيصل يف مقابلة الضالل الذي معناه النسيان إال الذكر، وهو معىن قراءة اجلماعة 
  .تنبهها إذا غفلت ونسيت

تذكرت الشيء وأذكرته وذكرته : امها فتذكرها األخرى، يقالوإليها ترجع قراءة أيب عمرو، أي إن تنس إحد: قلت
  .مبعىن، قاله يف الصحاح

مجعت هذه اآلية أمرين، ومها أال : قال احلسن} َوال يَأَْب الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدُعوا{ : قوله تعاىل -: الثامنة والثالثون
أي : وقال قتادة والربيع وابن عباس. قاله ابن عباستأىب إذا دعيت إىل حتصيل الشهادة، وال إذا دعيت إىل أدائها، و

وأسند النقاش . معىن اآلية إذا دعيت إىل أداء شهادة وقد حصلت عندك: وقال جماهد. لتحملها وإثباهتا يف الكتاب
فأما إذا دعيت لتشهد أوال فإن شئت فاذهب وإن : إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه فسر اآلية هبذا، قال جماهد

وعليه فال جيب على الشهود . ت فال، وقاله أبو جملز وعطاء وإبراهيم وابن جبري والسدي وابن زيد وغريهمشئ
احلضور عند املتعاقدين، وإمنا على املتداينني أن حيضرا عند الشهود، فإذا حضراهم وسأالهم إثبات شهادهتم يف 

إلثبات الشهادة فإذا ثبتت } أْبَ الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدُعواَوال َي{: الكتاب فهذه احلالة اليت جيوز أن تراد بقوله تعاىل
واآلية : وقال ابن عطية. شهادهتم مث دعوا إلقامتها عند احلاكم فهذا الدعاء هو حبضورمها عند احلاكم، على ما يأيت

لفسحة لكثرة كما قال احلسن مجعت أمرين على جهة الندب، فاملسلمون مندوبون إىل معونة إخواهنم، فإذا كانت ا
الشهود واألمن من تعطيل احلق فاملدعو مندوب، وله أن يتخلف ألدىن عذر، وإن ختلف لغري عذر فال إمث عليه وال 

وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل احلق أدىن خوف قوي الندب وقرب من الوجوب، وإذا علم أن احلق . ثواب له
قيام هبا، ال سيما إن كانت حمصلة وكان الدعاء إىل أدائها، يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه ال

  .فإن هذا الظرف آكد، ألهنا قالدة يف العنق وأمانة تقتضي األداء
وقد يستلوح من هذه اآلية دليل على أن جائزا لإلمام أن يقيم للناس شهودا وجيعل هلم من بيت املال : قلت

  ناس حفظا هلا، وإن ملكفايتهم، فال يكون هلم شغل إال حتمل حقوق ال



فإن . واهللا أعلم. فيكون املعىن وال يأب الشهداء إذا أخذوا حقوقهم أن جييبوا. يكن ذلك ضاعت احلقوق وبطلت
إمنا هي شهادة خالصة من قوم استوفوا حقوقهم من بيت املال، وذلك كأرزاق : هذه شهادة باألجرة، قلنا: قيل

} وَالَْعاِمِلَني َعلَْيَها{ : وقد قال تعاىل. واهللا أعلم. للمسلمني وهذا من مجلتها القضاة والوالة ومجيع املصاحل اليت تعن
  .ففرض هلم] ٦٠: التوبة[

دل على أن الشاهد هو الذي ميشي إىل } َوال َيأْبَ الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدُعوا{: ملا قال تعاىل -: التاسعة والثالثون
  ".يف بيته يؤتى احلكم: "به يف كل زمان وفهمته كل أمة، ومن أمثاهلماحلاكم، وهذا أمر بين عليه الشرع وعمل 

ألنه ال }من رجالكم { : وإذا ثبت هذا فالعبد خارج عن مجلة الشهداء، وهو خيص عموم قوله -: املوفية أربعني
منصب  ميكنه أن جييب، وال يصح له أن يأيت، ألنه ال استقالل له بنفسه، وإمنا يتصرف بإذن غريه، فاحنط عن

وكما احنط عن فرض اجلمعة واجلهاد واحلج، على ما يأيت بيانه إن شاء ! نعم . الشهادة كما احنط عن منزل الوالية
  .اهللا تعاىل

فأما من كانت عنده شهادة لرجل مل يعلمها . هذا يف حال الدعاء إىل الشهادة: قال علماؤنا -: احلادية واألربعني
ففرض اهللا األداء } َوال َيأْبَ الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدُعوا{ : أداؤها ندب لقوله تعاىل: وممستحقها الذي ينتفع هبا، فقال ق

رواه " خري الشهداء الذي يأيت بشهادته قبل أن يسأهلا: "عند الدعاء، فإذا مل يدع كان ندبا، لقوله عليه السالم
ياعه أو فوته، أو بطالق أو عتق على من والصحيح أن أداءها فرض وان مل يسأهلا إذا خاف على احلق ض. األئمة

أقام على تصرفه على االستمتاع بالزوجة واستخدام العبد إىل غري ذلك، فيجب على من حتمل شيئا من ذلك أداء 
: الطالق[} َوأَِقيمُوا الشََّهاَدةَ ِللَِّه{ : تلك الشهادة، وال يقف أداؤها على أن تسأل منه فيضيع احلق، وقد قال تعاىل

: " ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم]. ٨٦: الزخرف[} إِالَّ َمْن َشهِدَ بِالَْحقِّ َوُهْم َيْعلَُمونَ{: قالو] ٢
  .فقد تعني عليه نصره بأداء الشهادة اليت له عنده إحياء حلقه الذي أماته اإلنكار". انصر أخاك ظاملا أو مظلوما 

ن وجبت عليه شهادة على أحد األوجه اليت ذكرناها فلم يؤدها أهنا جرحة ال إشكال يف أن م -: الثالثة واالربعون 
وذهب . يف الشاهد والشهادة، وال فرق يف هذا بني حقوق اهللا تعاىل وحقوق اآلدميني وهذا قول ابن القاسم وغريه
خاصة، فال بعضهم إىل أن تلك الشهادة إن كانت حبق من حقوق اآلدميني كان ذلك جرحة يف تلك الشهادة نفسها 

والصحيح األول، ألن الذي يوجب جرحته إمنا هو فسقه بامتناعه من القيام مبا وجب . يصلح له أداؤها بعد ذلك
  .عليه من غري عذر، والفسق يسلب أهلية الشهادة مطلقا، وهذا واضح

وبني قوله " ل أن يسأهلا خري الشهداء الذي يأيت بشهادته قب: " ال تعارض بني قوله عليه السالم -: الثالثةو االربعون
مث  -إن خريكم قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم : " عليه السالم يف حديث عمران بن حصني

مث يكون بعدهم قوم  -فال أدري أقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد قرنه مرتني أو ثالثا : قال عمران
. أخرجهما الصحيحان"  يؤمتنون وينذرون وال يوفون ويظهر فيهم السمنيشهدون وال يستشهدون وخيونون وال
أن يراد به شاهد الزور، فإنه يشهد مبا مل يستشهد، أي مبا مل يتحمله : أحدها: وهذا احلديث حممول على ثالثة أوجه

إن رسول اهللا : وذكر أبو بكر بن أيب شيبة أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خطب بباب اجلابية فقال. وال محله
يا أيها الناس اتقوا اهللا يف أصحايب مث الذين يلوهنم مث الذين : "مث قال. صلى اهللا عليه وسلم قام فينا كمقامي فيكم

أن يراد به الذي حيمله الشره على تنفيذ ما يشهد به، فيبادر : الوجه الثاين". يلوهنم مث يفشو الكذب وشهادة الزور 
الثالث ما قاله إبراهيم . فهذه شهادة مردودة، فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد بالشهادة قبل أن يسأهلا،

  .كانوا ينهوننا وحنن غلمان عن العهد والشهادات: النخعي راوي طرق بعض هذا احلديث



يقال سئمت : قال األخفش. ه متلوامعنا" تسأموا"} َوال َتْسأَمُوا أَنْ َتكُْتبُوُه َصغِرياً أَْو كَبِرياً إِلَى أََجلِِه{ : قوله تعاىل
  :أسأم سأما وسآمة وسآما وسأْمة وسأَما، كما قال الشاعر

  ...سئمت تكاليف احلياة ومن يعش 
  مثانني حوال ال أبالك يسأم

 .وقدم الصغري اهتماما به" تكتبوه"حاالن من الضمري يف } َصغِرياً أَْو كَبِرياً{. يف موضع نصب بالفعل} أَنْ َتكُْتبُوُه{
هذا قليل ال : وهذا النهي عن السآمة إمنا جاء لتردد املداينة عندهم فخيف عليهم أن ميلوا الكتب، ويقول أحدهم

إال ما كان من قرياط وحنوه لنزارته وعدم : قال علماؤنا. أحتاج إىل كتبه، فأكد تعاىل التحضيض يف القليل والكثري
  .تشوف النفس إليه إقرارا وإنكارا

معناه أعدل، يعين أن يكتب القليل والكثري ويشهد " } ذَِلكُمْ أَقَْسطُ ِعْنَد اللَِّه{: قوله تعاىل  -: عوناخلامسة واالرب
  .تشكوا} َتْرتَاُبوا{ و. معناه أقرب" وأدىن. "أي أصح وأحفظ} َوأَقَْوُم ِللشََّهاَدِة{. عليه

ل على أن الشاهد إذا رأى الكتاب ومل يذكر الشهادة ال دلي} َوأَقَْوُم ِللشََّهاَدِة{: قوله تعاىل -: السادسة واالربعون
قال . هذا خطي وال أذكر اآلن ما كتبت فيه: يؤديها ملا دخل عليه من الريبة فيها، وال يؤدي إال ما يعلم لكنه يقول

الك واحتج م. أكثر من حيفظ عنه من أهل العلم مينع أن يشهد الشاهد على خطه إذا مل يذكر الشهادة: ابن املنذر
ملا نسب اهللا تعاىل : وقال بعض العلماء]. ٨١: يوسف[} َوَما َشهِْدَنا إِالَّّ بَِما َعِلْمَنا{: على جواز ذلك بقوله تعاىل

ذكر ابن املبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه يف . الكتابة إىل العدالة وسعه أن يشهد على خطه وإن مل يتذكر
: قال ابن املبارك. ال بأس أن يشهد إن وجد عالمته يف الصك أو خط يده :الرجل يشهد على شهادة فينساها قال

وفيما جاءت به األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه حكم يف أشياء غري واحدة . استحسنت هذا جدا
بيان يف  وسيأيت هلذا مزيد. واهللا أعلم. بالدالئل والشواهد، وعن الرسل من قبله ما يدل على صحة هذا املذهب

  .إن شاء اهللا تعاىل" األحقاف"
يف موضع نصب " أن"} أَالَّ تَْرتَاُبوا إِالَّ أَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً حَاِضَرةَ ُتِديُروَنَها َبيَْنكُْم{: قوله تعاىل -: السابعة واالربعون

: وقال غريه. ثأي إال أن تقع جتارة، فكان مبعىن وقع وحد: قال األخفش أبو سعيد. استثناء ليس من األول
  "جتارة"وقرأ عاصم وحده . اخلرب" تديروهنا"

نعت لتجارة، والتقدير إال أن تكون التجارة جتارة، أو إال أن تكون " حاضرة. "على خرب كان وامسها مضمر فيها
مشقة  وملا علم اهللا تعاىل. املبايعة جتارة، هكذا قدره مكي وأبو علي الفارسي، وقد تقدم نظائره واالستشهاد عليه

الكتاب عليهم نص على ترك ذلك ورفع اجلناح فيه يف كل مبايعة بنقد، وذلك يف األغلب إمنا هو يف قليل كاملطعوم 
  .هذا فيما كان يدا بيد: وقال السدي والضحاك. وحنوه ال يف كثري كاألمالك وحنوها

وملا كانت الرباع واألرض . ابض والبينونة باملقبوضيقتضي التق} ُتِديُروَنَها َبيَْنكُْم{ : قوله تعاىل -: الثامنة واالربعون
وكثري من احليوان ال يقبل البينونة وال يغاب عليه، حسن الكتب فيها وحلقت يف ذلك مبايعة الدين، فكان الكتاب 

فأما إذا تفاصال يف املعاملة وتقابضا وبان كل واحد . توثقا ملا عسى أن يطرأ من اختالف األحوال وتغري القلوب
ونبه الشرع على هذه املصاحل يف . هما مبا ابتاعه من صاحبه، فيقل يف العادة خوف التنازع إال بأسباب غامضةمن

بيع : البيوع ثالثة: قال الشافعي. حاليت النسيئة والنقد وما يغاب عليه وما ال يغاب، بالكتاب والشهادة والرهن
وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة . بكتاب وشهود، وبيع برهان، وبيع بأمانة، وقرأ هذه اآلية



  .كتب
واختلف . معناه وأشهدوا على صغري ذلك وكبريه: قال الطربي} وَأَْشهِدُوا {: قوله تعاىل -: التاسعة واالربعون

الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب، فقال أبو موسى األشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن املسيب وجابر 
أشهد إذا بعت : هو على الوجوب، ومن أشدهم يف ذلك عطاء قال. زيد وجماهد وداود بن علي وابنه أبو بكربن 

. } َوأَْشهِدُوا إِذَا َتبَاَيعُْتْم{: وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث أو أقل من ذلك، فإن اهللا عز وجل يقول
وممن كان يذهب إىل هذا ويرجحه الطربي، . َجةَ بَقَلٍأشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو َدسَْت: وعن إبراهيم قال

ال حيل ملسلم إذا باع وإذا اشترى إال أن يشهد، وإال كان خمالفا كتاب اهللا عز وجل، وكذا إن كان إىل أجل : وقال
  فعليه أن يكتب ويشهد إن

كى أن هذا قول مالك وحي. وذهب الشعيب واحلسن إىل أن ذلك على الندب واإلرشاد ال على احلتم. وجد كاتبا
ومل حيك عن أحد ممن قال . وهو الصحيح: وزعم ابن العريب أن هذا قول الكافة، قال. والشافعي وأصحاب الرأي

بسم اهللا الرمحن : "ونسخة كتابه: قال. قال وقد باع النيب صلى اهللا عليه وسلم وكتب. بالوجوب إال الضحاك
أو  -ذة من حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اشترى منه عبدا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هو. الرحيم

وقد باع ومل يشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودي ومل ". ال داء وال غائلة وال خبثة بيع املسلم املسلم -أمة 
  .ولو كان اإلشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن خلوف املنازعة. يشهد
وكان إسالمه بعد . وحديث العداء هذا أخرجه الدارقطين وأبو داود. اكقد ذكرنا الوجوب عن غري الضح: قلت

قاتلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني فلم يظهرنا اهللا ومل ينصرنا، مث أسلم : الفتح وحنني، وهو القائل
عروبة عن  سألت سعيد بن أيب: قال األصمعي: ذكره أبو عمر، وذكر حديثه هذا، وقال يف آخره. فحسن إسالمه
وقال اإلمام أبو حممد بن . بيع أهل عهد املسلمني: اإلباق والسرقة والزنا، وسألته عن اخلبثة فقال: الغائلة فقال

والوجوب يف ذلك قلق، أما يف الدقائق فصعب شاق، وأما ما كثر فرمبا يقصد التاجر االستئالف بترك : عطية
تحيي من العامل والرجل الكبري املوقر فال يشهد عليه، فيدخل اإلشهاد، وقد يكون عادة يف بعض البالد، وقد يس

. ذلك كله يف االئتمان ويبقى األمر باإلشهاد ندبا، ملا فيه من املصلحة يف األغلب ما مل يقع عذر مينع منه كما ذكرنا
فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُمْ {: لهمنسوخ بقو} َوأَْشهِدُوا إِذَا َتبَاَيعُْتْم{: وحكى املهدوي والنحاس ومكي عن قوم أهنم قالوا

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َتَداَينُْتْم بَِدْينٍ إِلَى { وأسنده النحاس عن أيب سعيد اخلدري، وأنه تال ] ٢٨٣: البقرة[} َبْعضاً
: قال]. ٢٨٣: البقرة[} ِذي اْؤُتِمَن أََماَنتَُهفَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُْم بَْعضاً فَلُْيَؤدِّ الَّ{ : إىل قوله} أََجلٍ ُمَسّمًى فَاكُْتُبوهُ 

وهذا ال : قال الطربي. وهذا قول احلسن واحلكم وعبدالرمحن بن زيد: قال النحاس. نسخت هذه اآلية ما قبلها
  معىن له، ألن هذا حكم غري

َولَْم َتجُِدوا كَاِتباً فَرَِهانٌ َمقْبُوَضةٌ َوإِنْ كُْنُتْم َعلَى َسفَرٍ { : "األول، وإمنا هذا حكم من مل جيد كاتبا قال اهللا عز وجل
ولو جاز أن : قال]. ٢٨٣: البقرة[} فَلُْيَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن أَمَاَنتَُه -أي فلم يطالبه برهن  -فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُْم َبْعضاً 

لَى سَفَرٍ أَْو َجاَء أََحٌد مِْنكُْم ِمَن َوإِنْ كُنُْتْم مَْرَضى أَْو َع{: يكون هذا ناسخا لألول جلاز أن يكون قوله عز وجل
اآلية ] ٥: املائدة[} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة{ : اآلية ناسخا لقوله عز وجل] ٤٣: النساء[} الْغَاِئِط

{ : ناسخا لقوله عز وجل] ٩٢: النساء[} ْينِفََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِع{: وجلاز أن يكون قوله عز وجل
مل يتبني تأخر } فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُْم بَْعضاً{ : إن قوله تعاىل: وقال بعض العلماء] ٩٢: النساء[} فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمنٍَة



املنسوخ معا مجيعا يف وال جيوز أن يرد الناسخ و. نزوله عن صدر اآلية املشتملة على األمر باإلشهاد، بل وردا معا
ال واهللا إن آية الدين : إن آية الدين منسوخة قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال ملا قيل له: قال. حالة واحدة

واإلشهاد إمنا جعل للطمأنينة، وذلك أن اهللا تعاىل جعل لتوثيق الدين طرقا، منها : حمكمة ليس فيها نسخ قال
وال خالف بني علماء األمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب ال بطريق . هادالكتاب، ومنها الرهن، ومنها اإلش

وما زال الناس يتبايعون حضرا وصفرا وبرا وحبرا وسهال وجبال من غري . فيعلم من ذلك مثله يف اإلشهاد. الوجوب
  .إشهاد مع علم الناس بذلك من غري نكري، ولو وجب اإلشهاد ما تركوا النكري على تاركه

هذا كله استدالل حسن، وأحسن منه ما جاء من صريح السنة يف ترك اإلشهاد، وهو ما خرجه الدارقطين : قلت 
حىت نزلنا قريبا من املدينة ومعنا ظعينة : أقبلنا يف ركب من الربذة وجنوب الربذة: "عن طارق بن عبداهللا احملاريب قال

من الربذة : من أين أقبل القوم ؟ فقلنا: فرددنا عليه، فقال فبينا حنن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم. لنا
بكذا وكذا صاعا من : قال بكم ؟ قلنا. تبيعوين مجلكم هذا؟ فقلنا نعم: ومعنا مجل أمحر، فقال: قال. وجنوب الربذة

  قد أخذته، مث أخذ برأس اجلمل حىت: فما استوضعنا شيئا وقال: قال. متر

ال تالوموا فقد رأيت : فقالت الظعينة! أعطيتم مجلكم من ال تعرفونه: ومنا بيننا وقلنادخل املدينة فتوارى عنا، فتال
فلما كان العشاء أتانا رجل . ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. وجه رجل ما كان ليخفركم

ن تأكلوا من هذا حىت السالم عليكم، أنا رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليكم، وإنه أمركم أ: فقال
وذكر احلديث الزهري عن عمارة ". فأكلنا حىت شبعنا، واكتلنا حىت استوفينا: قال. تشبعوا، وتكتالوا حىت تستوفوا

بن خزمية أن عمه حدثه وهو من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ابتاع فرسا من 
أنا أشهد أنك قد : قال خزمية بن ثابت -هلم شاهدا يشهد أين بعتك : رايب يقولفطفق األع: وفيه. أعرايب، احلديث

فجعل : قال. بتصديقك يا رسول اهللا: ؟ فقال"مب تشهد: "فأقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم على خزمية فقال. بعته
  .أخرجه النسائي وغريه. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهادة خزمية بشهادة رجلني

  :فيه ثالثة أقوال} َوال ُيَضارَّ كَاِتٌب َوال شَهِيٌد{ : قوله تعاىل -: ة مخسنياملوفي
قاله احلسن وقتادة وطاوس . ال يكتب الكاتب ما مل ميل عليه، وال يزيد الشاهد يف شهادته وال ينقص منها: األول 

  .وابن زيد وغريهم
" وال يضار. "الكاتب أن يكتب وال الشاهد أن يشهدوروي عن ابن عباس وجماهد وعطاء أن املعىن ال ميتنع : الثاين

: قال النحاس. على هذين القولني أصله يضارر بكسر الراء، مث وقع اإلدغام، وفتحت الراء يف اجلزم خلفة الفتحة
فاألوىل أن ] ٢٨٢: البقرة[} َوإِنْ َتفَْعلُوا فَإِنَُّه فُسُوٌق بِكُْم{. ألن بعده: ورأيت أبا إسحاق مييل إىل هذا القول، قال

فاسق، فهو أوىل هبذا ممن سأل شاهدا أن يشهد وهو : تكون، من شهد بغري احلق أو حرف يف الكتابة أن يقال له
  .وقرأ عمر بن اخلطاب وابن عباس وابن أيب إسحاق يضارر بكسر الراء األوىل. مشغول
} َوال ُيضَارَّ كَاِتٌب َوال شَهِيٌد{: معىن اآلية: وقال جماهد والضحاك وطاوس والسدي وروي عن ابن عباس: الثالث

: بأن يدعى الشاهد إىل الشهادة والكاتب إىل الكتب ومها مشغوالن، فإذا اعتذرا بعذرمها أخرجهما وآذامها، وقال
  خالفتما أمر اهللا، وحنو هذا من القول

تح الراء األوىل، فنهى اهللا بف" يضارر"على هذا يضارر بفتح الراء، وكذا قرأ ابن مسعود " يضار"وأصل . فيضر هبما
ولفظ املضارة، إذ هو من اثنني، . سبحانه عن هذا، ألنه لو أطلقه لكان فيه شغل هلما عن أمر دينهما ومعاشهما



والكاتب والشهيد على القولني األولني رفع بفعلهما، وعلى القول الثالث رفع على املفعول . يقتضي هذه املعاين
  .الذي مل يسم فاعله

. أي معصية، عن سفيان الثوري} فَإِنَُّه فُسُوٌق بِكُْم{. يعين املضارة} َوإِنْ َتفَْعلُوا{: قوله تعاىل -: واخلمسون احلادية
. فالكاتب والشاهد يعصيان بالزيادة أو النقصان، وذلك من الكذب املؤذي يف األموال واألبدان، وفيه إبطال احلق

تقديره " بكم"وقوله . روج عن الصواب من حيث املخالفة ألمر اهللاوكذلك إذايتهما إذا كانا مشغولني معصية وخ
  .فسوق حال بكم

وعد من اهللا تعاىل بأن من اتقاه علمه، أي جيعل يف } َواتَّقُوا اللََّه َوُيَعلُِّمكُُم اللَُّه َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم{: قوله تعاىل
 يف قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصال يفصل به بني احلق والباطل، ومنه قوله قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه، وقد جيعل اهللا

  .واهللا أعلم]. ٢٩: األنفال[} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َتتَّقُوا اللََّه َيْجَعلْ لَكُْم فُْرقَاناً{: تعاىل
فَرَِهانٌ َمقُْبوَضةٌ فَإِنْ أَِمَن بَْعُضكُْم بَْعضاً فَلُْيَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َوإِنْ كُْنُتْم َعلَى َسفَرٍ وَلَْم َتجِدُوا كَاِتباً { ٢٨٣: اآلية*٣*

  }َما َتْعَملُونَ َعِليٌمأََماَنَتُه َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه َوال َتكُْتُموا الشََّهاَدةَ َوَمْن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه َواللَُّه بِ
  -: فيه أربع وعشرون مسألة

ملا ذكر اهللا تعاىل الندب إىل اإلشهاد والكتب ملصلحة حفظ األموال واألديان، عقب ذلك بذكر حال  -: األوىل
  األعذار املانعة من الكتب، وجعل هلا الرهن، ونص من

أحوال العذر على السفر الذي هو غالب األعذار، ال سيما يف ذلك الوقت لكثرة الغزو، ويدخل يف ذلك باملعىن 
فرب وقت يتعذر فيه الكاتب يف احلضر كأوقات أشغال الناس وبالليل، وأيضا فاخلوف على خراب ذمة . ذركل ع

وقد رهن النيب صلى اهللا عليه وسلم درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعري . الغرمي عذر يوجب طلب الرهن
ذب إين ألمني يف األرض أمني يف السماء ك: " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. إمنا يريد حممد أن يذهب مبايل: فقال

  .فمات ودرعه مرهونة صلى اهللا عليه وسلم، على ما يأيت بيانه آنفا" ولو ائتمنين ألديت اذهبوا إليه بدرعي
الرهن يف السفر بنص التنزيل، ويف احلضر ثابت بسنة الرسول صلى اهللا عليه : قال مجهور من العلماء -: الثانية

قد بينا جوازه يف احلضر من اآلية باملعىن، إذا قد تترتب األعذار يف احلضر، ومل يرو عن أحد و. وسلم، وهذا صحيح
وال حجة فيها، ألن هذا الكالم وإن كان خرج . منعه يف احلضر سوى جماهد والضحاك وداود، متمسكني باآلية

ويف الصحيحني . حيظر يف غريهوليس كون الرهن يف اآلية يف السفر مما . خمرج الشرط فاملراد به غالب األحوال
. وغريمها عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إىل أجل ورهنه درعا له من حديد

تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي : وأخرجه النسائي من حديث ابن عباس قال
  .بثالثني صاعا من شعري ألهله

وقرأ ابن عباس وأيب وجماهد . مبعىن رجل يكتب" كاتبا"قرأ اجلمهور } َولَمْ َتجُِدوا كَاِتباً{: وله تعاىلق: الثالثة
معناه فإن مل جتدوا : فسره جماهد فقال: قال أبو بكر األنباري". ومل جتدوا كتابا"والضحاك وعكرمة وأبو العالية 

وقلما . هذه القراءة شاذة والعامة على خالفها: ال النحاسق". كّتابا"وروي عن ابن عباس . مدادا يعين يف األسفار
وَلَْيكُْتْب َبيَْنكُمْ {: خيرج شيء عن قراءة العامة إال وفيه مطعن، ونسق الكالم على كاتب، قال اهللا عز وجل قبل هذا

  كتابا حيسن من حيث: قال ابن عطية. وكتاب يقتضي مجاعة} كَاِتٌب بِالَْعْدلِ



وهذا مجع كتاب " كُُتبا"وحكى املهدوي عن أيب العالية أنه قرأ . ومل جتدوا كتابا: يل للجماعةلكل نازلة كاتب، فق
. هو مجع كاتب كقائم وقيام: فقال النحاس ومكي" كّتابا"وأما قراءة أيب وابن عباس . من حيث النوازل خمتلفة

عدم أي آلة اتفق، ونفي الكاتب ونفي وجود الكاتب يكون ب. املعىن وإن عدمت الدواة والقلم والصحيفة: مكي
  .أيضا يقتضي نفي الكتاب، فالقراءتان حسنتان إال من جهة خط املصحف

بضم الراء واهلاء، وروي عنهما ختفيف " فرهن"وقرأ أبو عمرو وابن كثري } فَرَِهانٌ َمقْبُوضَةٌ{: قوله تعاىل -: الرابعة 
. اهلاء مجع رهان، فهو مجع مجع، وحكاه الزجاج عن الفراءبضم الراء و" رهنا"تأول قوم أن : وقال الطربي. اهلاء

وقرأ عاصم : قال النحاس. واملعىن فرهان مقبوضة يكفي من ذلك. ابتداء واخلرب حمذوف" فرهان: "وقال املهدوي
بغل وبغال، وكبش : ، كما يقال"رهان"والباب يف هذا . بإسكان اهلاء، ويروى عن أهل مكة" فرهن"بن أيب النجود 

هو مجع رهن، مثل سقف وسقف، وحلق : وقيل. اش، وُرُهن سبيله أن يكون مجع رهان، مثل كتاب وكتبوكب
: وقيل. بإسكان اهلاء سبيله أن تكون الضمة حذفت لثقلها" ورهن. "وحلق، وفرش وفرش، ونشر ونشر، وشبهه

وقال أبو . وهذا نعت واألول أوىل، ألن األول ليس بنعت. هو مجع رهن، مثل سهم حشر أي دقيق، وسهام حشر
على أقل العدد مل أعلمه جاء، فلو جاء كان قياسه أفُْعال ككلب وأكلب، وكأهنم " رهن"وتكسري : علي الفارسي

ثالثة شسوع، وقد استغىن ببناء القليل : استغنوا بالقليل عن الكثري، كما استغىن ببناء الكثري عن بناء القليل يف قوهلم
فَْعل على فُُعل قبيح وهو قليل : األخفش. فرهن جيمع على بناءين ومها فُُعل وِفَعالعن الكثري يف رسن وأرسان، 

  .مجعا للرهان، كأنه جيمع رهن على رهان، مث جيمع رهان على ُرُهن، مثل فراش وفرش" رهن"وقد يكون : شاذ، قال

ن مثن منافعها عند تعذر أخذه من احتباس العني وثيقة باحلق ليستوىف احلق من مثنها أو م: معىن الرَّهن -: اخلامسة
ورهنه أي أدامه، ومن : وقال ابن سيده. الغرمي، وهكذا حده العلماء، وهو يف كالم العرب مبعىن الدوام واالستمرار

  :رهن مبعىن دام قول الشاعر
  وقهوة راووقها ساكب... اخلبز واللحم هلم راهن 

: والراهن. طعام والشراب أدمته هلم، وهو طعام راهنوأرهنت له ال. ورهن الشيء رهنا أي دام: قال اجلوهري
  املهزول من اإلبل والناس، قال: الثابت، والراهن

  هزال وما جمد الرجال يف السمن... إما تري جسمي خال قد رهن 
: وقال أبو علي. أرهنت إرهانا، حكاه بعضهم: ويقال يف معىن الرهن الذي هو الوثيقة من الرهن: قال ابن عطية

غاليت هبا، وهو يف : أرهنت يف السلعة إرهانا: وقال أبو زيد. يف املغاالة، وأما يف القرض والبيع فرهنت أرهنت
  :قال. الغالء خاصة

  عيدية أرهنت فيها الدنانري
رهنت وأرهنت، : يقال يف الرهن: وقال الزجاج. والعيد بطن من مهرة وإبل مهرة موصوفة بالنجابة. يصف ناقة

  :قال عبداهللا بن مهام السلويل.  واألخفشوقاله ابن األعرايب
  جنوت وأرهنتهم مالكا... فلما خشيت أظافريهم 

الرواة كلهم على أرهنتهم، على أنه جيوز رهنته وأرهنته، إال األصمعي فإنه رواه وأرهنهم، على أنه : قال ثعلب
ألن الواو واو  قمت وأصك وجهه، وهو مذهب حسن،: عطف بفعل مستقبل على فعل ماض، وشبهه بقوهلم

أرهنت : احلال، فجعل أصك حاال للفعل األول على معىن قمت صاكا وجهه، أي تركته مقيما عندهم، ألنه ال يقال
أرهنت فيها : وقال ابن السكيت. أرهنت: رهنت لساين بكذا، وال يقال فيه: وتقول. رهنته: الشيء، وإمنا يقال



: وراهنت فالنا على كذا مراهنة. شيء مرهون ورهني، واألنثى رهينةوال. الذي يأخذ الرهن: واملرهتن. مبعىن أسلفت
  والرهينة واحدة. أخطرهتم به خطرا: وأرهنت به ولدي إرهانا. خاطرته

رهنت رهنا، مث مسي هبذا املصدر الشيء : ويقال بال خالف يف البيع والقرض: ابن عطية. الرهائن، كله عن اجلوهري
  .تقول رهنت ثوبارهنت رهنا، كما : املدفوع تقول

وملا كان الرهن مبعىن الثبوت، والدوام فمن مث بطل الرهن عند الفقهاء إذا خرج من يد : قال أبو علي -: السادسة
  .املرهتن إىل الراهن بوجه من الوجوه، ألنه فارق ما جعل باختيار املرهتن له

املرهتن بطل الرهن، وقاله أبو حنيفة، غري أنه  هذا هو املعتمد عندنا يف أن الرهن مىت رجع إىل الراهن باختيار: قلت
إن رجوعه إىل يد الراهن مطلقا ال يبطل حكم القبض : وقال الشافعي. إن رجع بعارية أو وديعة مل يبطل: قال

، فإذا خرج عن يد القابض مل يصدق ذلك اللفظ عليه لغة، فال يصدق عليه } فرهان مقبوضة{املتقدم، ودليلنا 
  .حكما، وهذا واضح

مل : قال الشافعي} فَرَِهانٌ َمقُْبوضَةٌ{: إذا رهنه قوال ومل يقبضه فعال مل يوجب ذلك حكما، لقوله تعاىل -: السابعة
وقالت . جيعل اهللا احلكم إال برهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم احلكم، وهذا ظاهر جدا

: املائدة[} أَْوفُوا بِالُْعقُوِد{ : الرهن ليحوزه املرهتن، لقوله تعاىل يلزم الرهن بالعقد وجيرب الراهن على دفع: املالكية
وهذا " املؤمنون عند شروطهم : " وقوله عليه السالم. وهذا عهد] ٣٤: اإلسراء[} بِالَْعْهِد{وهذا عقد، وقوله ] ١

  .وعندمها شرط يف لزومه وصحته. شرط، فالقبض عندنا شرط يف كمال فائدته
وأمجع الناس على صحة قبض املرهتن، وكذلك على . يقتضي بينونة املرهتن بالرهن} َمقْبُوَضةٌ{: ه تعاىلقول -: الثامنة

قبض : واختلفوا يف قبض عدل يوضع الرهن على يديه، فقال مالك ومجيع أصحابه ومجهور العلماء. قبض وكيله
ون مقبوضا إال إذا كان عند املرهتن، ليس بقبض، وال يك: وقال ابن أيب ليلى وقتادة واحلكم وعطاء. العدل قبض

وقول اجلمهور أصح من جهة املعىن، ألنه إذا صار عند العدل صار مقبوضا لغة وحقيقة، ألن . ورأوا ذلك تعبدا
  .العدل نائب عن صاحب احلق ومبنزلة الوكيل، وهذا ظاهر

ى يده، ألن املرهتن مل يكن يف ولو وضع الرهن عل يدي عدل فضاع مل يضمن املرهتن وال املوضوع عل -: التاسعة
  .واملوضوع على يده أمني واألمني غري ضامن. يده شيء يضمنه

خالفا أليب . فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه جواز رهن املشاع: قال علماؤنا} َمقْبُوضَةٌ{: ملا قال تعاىل -: العاشرة
إذا كان لرجلني على :  سيف، مث قالواحنيفة وأصحابه، ال جيوز عندهم أن يرهنه ثلث دار وال نصفا من عبد وال

وهذا إجازة رهن املشاع، : قال ابن املنذر. رجل مال مها فيه شريكان فرهنهما بذلك أرضا فهو جائز إذا قبضاها
  .رهن املشاع جائز كما جيوز بيعه: قال ابن املنذر. ألن كل واحد منهما مرهتن نصف دار

ند علمائنا، ألنه مقبوض خالفا ملن منع ذلك، ومثاله رجالن تعامال ورهن ما يف الذمة جائز ع -: احلادية عشرة
وكل عرض جاز بيعه جاز رهنه، وهلذه العلة : قال ابن خويز منداد. ألحدمها على اآلخر دين فرهنه دينه الذي عليه

. سلعة موجودة جوزنا رهن ما يف الذمة، ألن بيعه جائز، وألنه مال تقع الوثيقة به فجاز أن يكون رهنا، قياسا على
ألنه ال يتحقق إقباضه والقبض شرط يف لزوم الرهن، ألنه ال بد أن يستويف احلق منه عند احملل، : وقال من منع ذلك

  .ويكون االستيفاء من ماليته ال من عينه وال يتصور ذلك يف الدين
الظهر يركب بنفقته إذا : "لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: روى البخاري عن أيب هريرة قال -: الثانية عشرة



وأخرجه أبو داود وقال ". كان مرهونا ولنب الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة
هذا كالم مبهم ليس يف نفس اللفظ بيان من يركب وحيلب، هل : قال اخلطايب". حيلب: "يف املوضعني" يشرب"بدل 

  .ضوع على يده الرهن ؟الراهن أو املرهتن أو العدل املو
قد جاء ذلك مبينا مفسرا يف حديثني، وبسببهما اختلف العلماء يف ذلك، فروى الدارقطين من حديث أيب : قلت

إذا كانت الدابة مرهونة فعلى املرهتن علفها ولنب الدر يشرب وعلى : "هريرة ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
علي بن العالء حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم حدثنا زكريا عن الشعيب أخرجه عن أمحد بن ". الذي يشرب نفقته

: وقال أبو ثور. أن املرهتن ينتفع من الرهن باحللب والركوب بقدر النفقة: وهو قول أمحد وإسحاق. عن أيب هريرة
  وان كان الراهن ال ينفق عليه وتركه. إذا كان الراهن ينفق عليه مل ينتفع به املرهتن

احلديث الثاين خرجه الدارقطين أيضا، . وقاله األوزاعي والليث. ملرهتن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبديف يد ا
من حديث إمساعيل بن عياش عن ابن أيب ذئب عن الزهري عن املقربي عن أيب  -ويف إسناده مقال ويأيت بيانه 

وهو قول الشافعي ". هن ولصاحبه غنمه وعليه غرمه ال يغلق الر: " هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
منفعة الرهن للراهن، ونفقته عليه، واملرهتن ال ينتفع : قال الشافعي. وهو قول مالك وأصحابه. والشعيب وابن سريين

ال : " وهو أوىل األقوال وأصحها، بدليل قوله عليه السالم: قال اخلطايب. بشيء من الرهن خال اإلحفاظ للوثيقة
والعرب ". من صاحبه أي لصاحبه: "وقوله: قال اخلطايب". لق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمهيغ

  :موضع الالم، كقوهلم" من"تضع 
  أمن أم أوىف دمنة مل تكلم

كان ذلك وقت كون الربا مباحا، ومل ينه عن : وقال الطحاوي. فال حاجة للتأويل" لصاحبه"قد جاء صرحيا : قلت 
وقد أمجعت األمة . جر منفعة، وال عن أخذ الشيء بالشيء وإن كانا غري متساويني، مث حرم الربا بعد ذلكقرض 

ال ينتفع من الرهن : وقد قال الشعيب. على أن األمة املرهونة ال جيوز للراهن أن يطأها، فكذلك ال جيوز له خدمتها
وقال ابن عبدالرب وقد . ه ذلك إال وهو منسوخفهذا الشعيب روى احلديث وأفىت خبالفه، وال جيوز عند. بشيء

وال خيلو من أن يكون احتالب املرهتن له بإذن الراهن أو بغري إذنه، فإن كان . أمجعوا أن لنب الرهن وظهره للراهن
ما يرده " ال حيتلنب أحد ماشية أحد إال بإذنه : " بغري إذنه ففي حديث ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وإن كان بإذنه ففي األصول اجملتمع عليها يف حترمي اجملهول والغرر وبيع ما ليس عندك وبيع ما مل . بنسخهويقضي 
  .واهللا أعلم. خيلق، ما يرده أيضا، فإن ذلك كان قبل نزول حترمي الربا

كان من بيع  إن كان من قرض مل جيز، وإن: ولو شرط املرهتن االنتفاع بالرهن فلذلك حالتان: وقال ابن خويز منداد
أو إجارة جاز، ألنه يصري بائعا للسلعة بالثمن املذكور ومنافع الرهن مدة معلومة فكأنه بيع وإجارة، وأما يف القرض 
  .فألنه يصري قرضا جر منفعة، وألن موضوع القرض أن يكون قربة، فإذا دخله نفع صار زيادة يف اجلنس وذلك ربا

وكان هذا من فعل . هو أن يشترط املرهتن أنه له حبقه إن مل يأته به عند أجلهال جيوز غلق الرهن، و -: الثالثة عشرة
هكذا قيدناه برفع القاف على اخلرب، أي ليس " ال يغلق الرهن: "اجلاهلية فأبطله النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله

  :ل الشاعروغلق الرهن يف يد مرهتنه إذا مل يفتك، قا. أغلقت الباب فهو مغلق: تقول. يغلق الرهن
  ومن يك رهنا للحوادث يغلق... أجارتنا من جيتمع يتفرق 

  :وقال زهري



  يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا... وفارقتك برهن ال فكاك له 
روى الدارقطين من حديث سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن املسيب  -: الرابعة عشرة

زياد بن سعد أحد ". ال يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه: " ى اهللا عليه وسلم قالعن أيب هريرة أن رسول اهللا صل
وأخرجه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب مرسال أن رسول اهللا صلى . احلفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن

فيما علمت، إال  وهكذا رواه كل من روى املوطأ عن مالك: قال أبو عمر". ال يغلق الرهن: "اهللا عليه وسلم قال
معن بن عيسى فإنه وصله، ومعن ثقة، إال أين أخشى أن يكون اخلطأ فيه من علي بن عبداحلميد الغضائري عن 

". له غنمه وعليه غرمه: "وزاد فيه أبو عبداهللا عمروس عن األهبري بإسناده. جماهد بن موسى عن معن بن عيسى
قال يونس : ورواه ابن وهب وقال. ابن أيب ذئب ومعمر وغريمهاوهذه اللفظة قد اختلف الرواة يف رفعها، فرفعها 

الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه، فأخرب ابن شهاب أن هذا من : وكان سعيد بن املسيب يقول: قال ابن شهاب
  إال أن معمرا ذكره عن. قول سعيد ال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

. وتابعه على رفعه حيىي بن أيب أنيسة وحيىي ليس بالقوي. ابن شهابابن شهاب مرفوعا، ومعمر أثبت الناس يف 
وهو مع هذا . وأصل هذا احلديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وصل من جهات كثرية فإهنم يعللوهنا

ابن أيب  ورواه الدارقطين أيضا عن إمساعيل بن عياش عن. حديث ال يرفعه أحد منهم وإن اختلفوا يف تأويله ومعناه
مل يسمعه إمساعيل من ابن أيب ذئب وإمنا مسعه من : قال أبو عمر. ذئب عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة مرفوعا

وإمساعيل عندهم أيضا غري مقبول احلديث إذا . عباد بن كثري عن ابن أيب ذئب، وعباد عندهم ضعيف ال حيتج به
ثه مستقيم، وإذا حدث عن املدنيني وغريهم ففي حديثه حدث عن غري أهل بلده، فإذا حدث عن الشاميني فحدي

  .خطأ كثري واضطراب
مناء الرهن داخل معه إن كان ال يتميز كالسمن، أو كان نسال كالوالدة والنتاج، ويف معناه  -: اخلامسة عشرة

أن األوالد والفرق بينهما . فسيل النخل، وما عدا ذلك من غلة ومثرة ولنب وصوف فال يدخل فيه إال أن يشترطه
تبع يف الزكاة لألمهات، وليس كذلك األصواف واأللبان ومثر األشجار، ألهنا ليست تبعا لألمهات يف الزكاة وال 

واهللا أعلم . هي يف صورها وال يف معناها وال تقوم معها، فلها حكم نفسها ال حكم األصل خالف الولد والنتاج
  .بصواب ذلك
ْين مباله جائز ما مل يفلس، ويكون املرهتن أحق بالرهن من الغرماء، قاله ورهن من أحاط الد -: السادسة عشرة

أن الغرماء يدخلون معه  -وقاله عبدالعزيز بن أيب سلمة  -وروي عن مالك خالف هذا . مالك ومجاعة من الناس
عاملوه على يف ذلك وليس بشيء، ألن من مل حيجر عليه فتصرفاته صحيحة يف كل أحواله من بيع وشراء، والغرماء 

  .واهللا أعلم. أنه يبيع ويشتري ويقضي، مل خيتلف قول مالك يف هذا الباب، فكذلك الرهن
. شرط ربط به وصية الذي عليه احلق باألداء وترك املطل} فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُْم بَْعضاً{: قوله تعاىل -: السابعة عشرة

من األداء } فَلُْيؤَدِّ{ وقوله . فليؤد له ما عليه ائتمن يعين إن كان الذي عليه احلق أمينا عند صاحب احلق وثقة
مهموز، وهو جواب الشرط وجيوز ختفيف مهزه فتقلب اهلمزة واوا وال تقلب ألفا وال جتعل بني بني، ألن األلف ال 

  يكون

اكم به وهو أمر معناها الوجوب، بقرينة اإلمجاع على وجوب أداء الديون، وثبوت حكم احل. ما قبلها إال مفتوحا
  .وجربه الغرماء عليه، وبقرينة األحاديث الصحاح يف حترمي مال الغري



األمانة مصدر مسي به الشيء الذي يف الذمة، وأضافها إىل الذي عليه الدين } أََماَنتَُه{: قوله تعاىل -: الثامنة عشرة
  ].٥: النساء[} كُُمَوال تُْؤُتوا السُّفََهاَء أَْموَالَ{: من حيث هلا إليه نسبة، كما قال تعاىل

} َوال َتكُْتمُوا الشََّهاَدةَ {: وقوله. أي يف أال يكتم من احلق شيئا} َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه{ : قوله تعاىل -: التاسعة عشرة
هنى الشاهد عن أن يضر بكتمان الشهادة، وهو هني على الوجوب بعدة . بكسر العني" وال يضارر: "تفسري لقوله
على الشاهد أن يشهد : وقال ابن عباس. وموضع النهي هو حيث خياف الشاهد ضياع حق. الوعيدقرائن منها 

وقرأ أبو . وال تقل أخرب هبا عند األمري بل أخربه هبا لعله يرجع ويرعوي: حيثما استشهد، وخيرب حيثما استخرب، قال
  .بالياء، جعله هنيا للغائب" وال يكتموا"عبدالرمحن 

كان على احلق شهود تعني عليهم أداؤها على الكفاية، فإن أداها اثنان واجتزأ احلاكم هبما سقط  إذا: املوفية عشرين
أحي : وهذا يعلم بدعاء صاحبها، فإذا قال له. الفرض عن الباقني، وإن مل جيتزأ هبا تعني املشي إليه حىت يقع اإلثبات

  .حقي بأداء ما عندك يل من الشهادة تعني ذلك عليه
خص القلب بالذكر إذ الكتم من أفعاله، وإذ هو } َوَمْن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه{ : قوله تعاىل -: عشريناحلادية وال

. املضغة اليت بصالحها يصلح اجلسد كله كما قال عليه السالم، فعرب بالبعض عن اجلملة، وقد تقدم يف أول السورة
جماز، وهو } آمث قلبه{ فقوله . اءها باللسان رجع املأمث إىل الوجهني مجيعاملا عزم على أال يؤديها وترك أد: وقال الكيا

إمث القلب سبب : يقال. آكد من احلقيقة يف الداللة على الوعيد، وهو من بديع البيان ولطيف اإلعراب عن املعاين
رفع بـ " قلبه"و. ول السورةمسخه، واهللا تعاىل إذا مسخ قلبا جعله منافقا وطبع عليه، نعوذ باهللا منه وقد تقدم يف أ

  خرب" آمث"و" آمث"

  :وتعرضت هنا ثالث مسائل تتمتة أربع وعشرين".آمث"املضمر الذي يف 
اعلم أن الذي أمر اهللا تعاىل به من الشهادة والكتابة ملراعاة صالح ذات البني ونفي التنازع املؤدي إىل : األوىل 

ق وجتاوز ما حد له الشرع، أو ترك االقتصار على املقدار فساد ذات البني، لئال يسول له الشيطان جحود احل
املستحق، وألجله حرم الشرع البياعات اجملهولة اليت اعتيادها يؤدي إىل االختالف وفساد ذات البني وإيقاع 

ْيطَانُ أَنْ إِنََّما ُيرِيُد الشَّ{: فمن ذلك ما حرمه اهللا من امليسر والقمار وشرب اخلمر بقوله تعاىل. التضاغن والتباين
فمن تأدب بأدب اهللا يف أوامره وزواجره . اآلية] ٩١: املائدة[} ُيوِقَع َبيَْنكُُم الَْعَداَوةَ وَالْبَْغَضاَء ِفي الَْخْمرِ وَالَْمْيِسرِ

  .اآلية] ٦٦: النساء[} ْمَولَْو أَنَُّهْم فََعلُوا َما ُيوَعظُونَ بِِه لَكَانَ َخيْراً لَُه{ : حاز صالح الدنيا والدين، قال اهللا تعاىل
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى : " روى البخاري عن أيب هريرة عن الين صلى اهللا عليه وسلم قال: الثانية 

وروى النسائي عن ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا " اهللا عنه ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه اهللا
إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ني، تستدينني وليس عندك وفاء ؟ قالتيا أم املؤمن: استدانت، فقيل

وروى الطحاوي وأبو جعفر الطربي واحلارث بن أيب ". من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه اهللا عليه: " يقول
يا : قالوا" نفس بعد أمنهاال ختيفوا األ: "أسامة يف مسنده عن عقبة بن عامر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

اللهم : "وروى البخاري عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف دعاء ذكره". الدين: "رسول اهللا، وما ذاك؟ قال
ضلع : قال العلماء". أين أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسل واجلنب والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال 

محل مضلع أي ثقيل، ودابة مضلع ال : وهو مأخوذ من قول العرب. ن حيث يؤديهالدين هو الذي ال جيد دائنه م
  :وقال صلى اهللا عليه وسلم. تقوى على احلمل، قاله صاحب العني



وإمنا كان شينا ومذلة ملا : قال علماؤنا". الدين هم بالليل ومذلة بالنهار : " وروي عنه أنه قال". الدَّْين شْين الدِّين"
. قلب والبال واهلم الالزم يف قضائه، والتذلل للغرمي عند لقائه، وحتمل منته بالتأخري إىل حني أوانهفيه من شغل ال

وهلذا كان . ورمبا يعد من نفسه القضاء فيخلف، أو حيدث الغرمي بسببه فيكذب، أو حيلف له فيحنث، إىل غري ذلك
إن : "رسول اهللا، ما أكثر ما تتعوذ من املغرم ؟ فقاليا : فقيل له. عليه السالم يتعوذ من املأمث واملغرم، وهو الدين
وأيضا فرمبا قد مات ومل يقض الدين فريهتن به، كما قال عليه ". الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف 

وكل هذه األسباب مشائن يف الدين تذهب مجاله ". نسمة املؤمن مرهتنة يف قربه بدينه حىت يقضى عنه: " السالم
  واهللا اعلم .وتنقص كماله

ملا أمر اهللا تعاىل بالكتب واإلشهاد وأخذ الرهان كان ذلك نصا قاطعا على مراعاة حفظ األموال وتنميتها، : ا لثالثة 
وردا على اجلهلة املتصوفة ورعاعها الذين ال يرون ذلك، فيخرجون عن مجيع أمواهلم وال يتركون كفاية ألنفسهم 

فهو إما أن يتعرض ملنن اإلخوان أو لصدقاهتم، أو أن يأخذ من أرباب الدنيا  وعياهلم، مث إذا احتاج وافتقر عياله
ولست أعجب من املتزهدين الذين فعلوا هذا مع : قال أبو الفرج اجلوزي. وظلمتهم، وهذا الفعل مذموم منهي عنه

. رع والعقلقلة علمهم، إمنا أتعجب من أقوام هلم علم وعقل كيف حثوا على هذا، وأمروا به مع مضادته للش
واحلارث عندي أعذر من أيب حامد، ألن أبا . فذكر احملاسيب يف هذا كالما كثريا، وشيده أبو حامد الطوسي ونصره

ولقد : قال احملاسيب يف كالم طويل له. حامد كان أفقه، غري أن دخوله يف التصوف أوجب عليه نصرة ما دخل فيه
من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا خناف على  بلغين أنه ملا تويف عبدالرمحن بن عوف قال ناس

. وما ختافون على عبدالرمحن ؟ كسب طيبا وأنفق طيبا وترك طيبا! سبحان اهللا : فقال كعب. عبدالرمحن فيما ترك
إن أبا : فبلغ ذلك أبا ذر فخرج مغضبا يريد كعبا، فمر بلحي بعري فأخذه بيده، مث انطلق يطلب كعبا، فقيل لكعب

  فخرج هاربا حىت. ذر يطلبك

فأقبل أبو ذر يقص األثر يف طلب كعب حىت انتهى إىل دار عثمان، فلما . دخل على عثمان يستغيث به وأخربه اخلرب
يا ابن اليهودية، تزعم أال بأس مبا تركه : دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هاربا من أيب ذر، فقال له أبو ذر

األكثرون هم األقلون يوم القيامة إال من قال : "صلى اهللا عليه وسلم يوما فقاللقد خرج رسول اهللا ! عبدالرمحن 
فهذا عبدالرمحن مع فضله يوقف يف عرصة يوم القيامة بسبب ما كسبه من حالل، : قال احملاسيب". هكذا وهكذا

. غري ذلك من كالمهللتعفف وصنائع املعروف فيمنع السعي إىل اجلنة مع الفقراء وصار حيبو يف آثارهم حبوا، إىل 
فمن راقب أحوال األنبياء : قال أبو حامد. ذكره أبو حامد وشيده وقواه حبديث ثعلبة، وأنه أعطي املال فمنع الزكاة

واألولياء وأقواهلم مل يشك يف أن فقد املال أفضل من وجوده، وإن صرف إىل اخلريات، إذ أقل ما فيه اشتغال اهلمة 
للمريد أن خيرج عن ماله حىت ال يبقى له إال قدر ضرورته، فما بقي له درهم يلتفت  فينبغي. بإصالحه عن ذكر اهللا

وهذا كله خالف الشرع والعقل، وسوء فهم املراد باملال، وقد : قال اجلوزي. إليه قلبه فهو حمجوب عن اهللا تعاىل
: شريف فهو شريف، فقال تعاىلشرفه اهللا وعظم قدره وأمر حبفظه، إذ جعله قواما لآلدمي وما جعل قواما لآلدمي ال

وهنى جل وعز أن يسلم املال إىل غري رشيد ] ٥: النساء[} َوال تُْؤُتوا السُّفََهاَء أَمَْوالَكُُم الَِّتي َجَعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياماً{
النيب صلى اهللا عليه وسلم عن إضاعة  وهنى]. ٦: النساء[} فَإِنْ آَنْسُتْم مِْنُهْم ُرْشداً فَاْدفَُعوا إِلَيْهِْم أَْموَالَُهْم{: فقال

ما نفعين مال : " وقال". إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس : " املال، قال لسعد
: " ودعا ألنس، وكان يف آخر دعائه". نعم املال الصاحل للرجل الصاحل: " وقال لعمرو بن العاص". كمال أيب بكر 

يا رسول اهللا، إن من توبيت أن أخنلع من مايل صدقة إىل اهللا وإىل : وقال كعب". وولده وبارك له فيه اللهم أكثر ماله 



هذه األحاديث خمرجة يف الصحاح، وهي : قال اجلوزي". أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك : " فقال. رسوله
  على خالف

ينايف التوكل، وال ينكر أنه خياف من فتنته، وأن ما تعتقده املتصوفة من أن إكثار املال حجاب وعقوبة، وأن حبسه 
خلقا كثريا اجتنبوه خلوف ذلك، وأن مجعه من وجهه ليعز، وأن سالمة القلب من االفتتان به تقل، واشتغال القلب 

فأما كسب املال فإن من اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك . مع وجوده بذكر اآلخر يندر، فلهذا خيف فتنته
منه وأما من قصد مجعه واالستكثار منه من احلالل نظر يف مقصوده، فإن قصد نفس املفاخرة واملباهاة  أمر ال بد

فبئس املقصود، وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته، وادخر حلوادث زمانه وزماهنم، وقصد التوسعة على اإلخوان 
وقد كانت نيات . من كثري من الطاعات وإغناء الفقراء وفعل املصاحل أثيب على قصده، وكان مجعه هبذه النية أفضل

وملا أقطع النيب . خلق كثري من الصحابة يف مجع املال سليمة حلسن مقاصدهم جبمعه، فحرصوا عليه وسألوا زيادته
". أعطوه حيث بلغ سوطه : " صلى اهللا عليه وسلم الزبري حضر فرسه أجرى الفرس حىت قام مث رمى سوطه، فقال

وقال شعيب . } َوَنزَْداُد كَْيلَ َبِعريٍ{: وقال إخوة يوسف . اللهم وسع علي: يف دعائه وكان سعد بن عبادة يقول
وإن أيوب ملا عويف نثر عليه رجل من جراد من ذهب، فأخذ حيثي يف . } فَإِنْ أَْتَمْمَت َعشْراً فَِمْن ِعْنِدَك{: ملوسى

وأما . وهذا أمر مركوز يف الطباع. من فضلك ؟ يا رب فقري يشبع: أما شبعت ؟ فقال: ثوبه ويستكثر منه، فقيل له
من وضع اجلهال وخفيت . كالم احملاسيب فخطأ يدل على اجلهل بالعلم، وما ذكره من حديث كعب وأيب ذر فمحال

وقد روي بعض هذا وإن كان طريقه ال يثبت، ألن يف سنده ابن هليعة وهو مطعون . عدم صحته عنه للحوقه بالقوم
  .حيتج حبديثه ال: قال حيىي. فيه

والصحيح يف التاريخ أن أبا ذر تويف سنة مخس وعشرين، وعبدالرمحن بن عوف تويف سنة اثنتني وثالثني، فقد عاش 
إنا : مث لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حديثهم موضوع، مث كيف تقول الصحابة. بعد أيب ذر سبع سنني
ى إباحة مجع املال من حله، فما وجه اخلوف مع اإلباحة؟ أو يأذن أو ليس اإلمجاع منعقدا عل! خناف على عبدالرمحن

  الشرع يف شيء مث يعاقب

مث أينكر أبو ذر على عبدالرمحن، وعبدالرمحن خري من أيب ذر مبا ال يتقارب ؟ مث تعلقه . عليه؟ هذا قلة فهم وفقه
. مثائة هبار يف كل هبار ثالثة قناطريبعبدالرمحن وحده دليل على أنه مل يسري سري الصحابة؛ فإنه قد خلف طلحة ثال

وأكثر الصحابة كسبوا . وخلف ابن مسعود تسعني ألفا. وكان مال الزبري مخسني ألفا ومائيت ألف. والبهار احلمل
فهذا دليل على " إن عبدالرمحن حيبو حبوا يوم القيامة : "وأما قوله. األموال وخلفوها ومل ينكر أحد منهم على أحد

حلديث، وأعوذ باهللا أن حيبو عبدالرمحن يف القيامة؛ أفترى من سبق وهو أحد العشرة املشهود هلم باجلنة أنه ما عرف ا
: وقال أمحد. رمبا اضطرب حديثه: ومن أهل بدر والشورى حيبو ؟ مث احلديث يرويه عمارة بن زاذان؛ وقال البخاري

ترك املال : " وقوله. ضعيف: وقال الدارقطين. هال حيتج ب: يروي عن أنس أحاديث مناكري، وقال أبو حامت الرازي
وكان سعيد بن . ليس كذلك، ومىت صح القصد فجمعه أفضل بال خالف عند العلماء" احلالل أفضل من مجعه

. ال خري فيمن ال يطلب املال، يقضي به دينه ويصون به عرضه؛ فإن مات تركه مرياثا ملن بعده: املسيب يقول
وما زال . املال يف هذا الزمان سالح: ة دينار، وخلف سفيان الثوري مائتني، وكان يقولوخلف ابن املسيب أربعمائ

السلف ميدحون املال وجيمعونه للنوائب وإعانة الفقراء؛ وإمنا حتاماه قوم منهم إيثارا للتشاغل بالعبادات، ومجع اهلمم 
  .ولكنه زاحم به مرتبة اإلمث إن التقليل منه أوىل قرب األمر: فلو قال هذا القائل. فقنعوا باليسري



من قتل دون : "ومما يدل على حفظ األموال ومراعاهتا إباحة القتال دوهنا وعليها؛ قال صلى اهللا عليه وسلم: قلت
  .إن شاء اهللا تعاىل" املائدة"وسيأيت بيانه يف " . ماله فهو شهيد

َوإِنْ تُْبُدوا َما ِفي أَْنفُِسكُمْ أَو ُتْخفُوُه ُيحَاِسْبكُْم بِِه اللَُّه  ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ{  ٢٨٤: اآلية*٣*
  }فََيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر

  .تقدم معناه} ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ{ : قوله تعاىل
  :فيه مسألتان} َوإِنْ تُْبُدوا َما ِفي أَْنفُِسكُمْ أَو ُتْخفُوُه ُيَحاِسْبكُْم بِِه اللَُّه { :قوله تعاىل

  :على أقوال مخسة} َوإِنْ تُْبُدوا َما ِفي أَْنفُِسكُْم أَو ُتْخفُوُه ُيَحاسِْبكُمْ بِِه اللَُّه{: اختلف الناس يف معىن قوله تعاىل
س وابن مسعود وعائشة وأبو هريرة والشعيب وعطاء وحممد بن سريين وحممد بن أهنا منسوخة، قاله ابن عبا] األول[

: كعب وموسى بن عبيدة ومجاعة من الصحابة والتابعني، وأنه بقي هذا التكليف حوال حىت أنزل اهللا الفرج بقوله
ة وعطاء وحممد بن سريين وحممد وهو قول ابن مسعود وعائش]. ٢٨٦: البقرة[} ال ُيكَلُِّف اللَُّه نَفْساً إِالَّ ُوْسَعهَا{

َوإِنْ تُْبدُوا َما ِفي أَنْفُِسكُْم أَو ُتْخفُوُه ُيحَاِسْبكُمْ {ملا نزلت : بن كعب وغريهم ويف صحيح مسلم عن ابن عباس قال
قولوا مسعنا : "دخل قلوهبم منها شيء مل يدخل قلوهبم من شيء، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال} بِِه اللَُّه

ال ُيكَلُِّف اللَُّه َنفْساً إِالَّ ُوسَْعَها لََها َما كََسَبتْ {: فألقى اهللا اإلميان يف قلوهبم فأنزل اهللا تعاىل: قال" أطعنا وسلمناو
َعلَْيَنا إِْصراً كََما َحَملَْتهُ  َربََّنا َوال َتحِْملْ{"قد فعلت : "قال} َوَعلَْيَها َما اكَْتسََبْت َربََّنا ال تَُؤاِخذَْنا إِنْ َنسِيَنا أَْو أَْخطَأَْنا 

رَبََّنا َوال ُتَحمِّلَْنا َما ال طَاقَةَ لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنا أَْنتَ { " قد فعلت: "قال} َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَنا 
يف رواية فلما فعلوا ذلك نسخها اهللا مث ": قد فعلت: "قال] ٢٨٦: البقرة[} َمْوالَنا فَاْنصُْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن

  .وسيأيت} ال ُيكَلُِّف اللَُّه نَفْساً إِالَّ ُوْسَعهَا{: أنزل تعاىل
إهنا حمكمة خمصوصة، وهي يف معىن الشهادة اليت هنى عن كتمها، مث : قال ابن عباس وعكرمة والشعيب وجماهد: الثاين

  .هلا املخفي ما يف نفسه حماسب أعلم يف هذه اآلية أن الكامت
  .أن اآلية فيما يطرأ على النفوس من الشك واليقني، وقاله جماهد أيضا: الثالث
أهنا حمكمة عامة غري منسوخة، واهللا حماسب خلقه على ما عملوا من عمل وعلى ما مل يعملوه مما ثبت يف : الرابع

به أهل الكفر والنفاق، ذكره الطربي عن قوم، وأدخل نفوسهم وأضمروه ونووه وأرادوه، فيغفر للمؤمنني ويأخذ 
  روي عن علي. عن ابن عباس ما يشبه هذا

إين أخربكم مبا أكننتم يف أنفسكم : "مل تنسخ، ولكن إذا مجع اهللا اخلالئق يقول: بن أيب طلحة عن ابن عباس أنه قال
: مبا أخفوه من التكذيب، فذلك قوله فأما املؤمنون فيخربهم مث يغفر هلم، وأما أهل الشك والريب فيخربهم" 
وَلَِكْن ُيَؤاِخذُكُْم بَِما {: "وهو قوله عز وجل] ٢٨٤: البقرة[} ُيحَاِسْبكُْم بِِه اللَُّه فََيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويَُعذُِّب َمْن َيَشاُء{

القيامة مبا كان يسره ليعلم أنه  يعلمه اهللا يوم: وقال الضحاك. من الشك والنفاق] ٢٢٥: البقرة[} كََسَبْت قُلُوُبكُْم
إن اهللا تعاىل يقول يوم القيامة هذا يوم تبلى فيه السرائر وخترج الضمائر وأن كتايب مل : "ويف اخلرب. مل خيف عليه

يكتبوا إال ما ظهر من أعمالكم وأنا املطلع على ما مل يطلعوا عليه ومل خيربوه وال كتبوه فأنا أخربكم بذلك 
فيغفر للمؤمنني ويعذب الكافرين، وهذا أصح ما يف الباب، يدل " أغفر ملن أشاء وأعذب من أشاءوأحاسبكم عليه ف

إن اهللا جتاوز ألميت عما "فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : عليه حديث النجوى على ما يأيت بيانه، ال يقال
ل على أحكام الدنيا، مثل الطالق والعتاق ذلك حممو: فإنا نقول". حدثت به أنفسها ما مل يتكلموا أو يعملوا به 



. والبيع اليت ال يلزمه حكمها ما مل يتكلم به، والذي ذكر يف اآلية فيما يؤاخذ العبد به بينه وبني اهللا تعاىل يف اآلخرة
وقال آخرون حنو هذا املعىن الذي ذكر عن ابن عباس، إال : قال الطربي. اآلية حمكمة ليست مبنسوخة: وقال احلسن

إن العذاب الذي يكون جزاء ملا خطر يف النفوس وصحبه الفكر إمنا هو مبصائب الدنيا وآالمها وسائر : هنم قالواأ
: ورجح الطربي أن اآلية حمكمة غري منسوخة]: القول اخلامس[مث أسند عن عائشة حنو هذا املعىن، وهو . مكارهها

معناه مما هو يف } إِنْ تُْبُدوا َما ِفي أَْنفُِسكُْم أَو ُتْخفُوُهَو{: وهذا هو الصواب، وذلك أن قوله تعاىل: قال ابن عطية
وسعكم وحتت كسبكم، وذلك استصحاب املعتقد والفكر، فلما كان اللفظ مما ميكن أن تدخل فيه اخلواطر أشفق 

ه ال الصحابة والنيب صلى اهللا عليه وسلم، فبني اهللا هلم ما أراد باآلية األخرى، وخصصها ونص على حكمه أن
يكلف نفسا إال وسعها، واخلواطر ليست هي وال دفعها يف الوسع، بل هي أمر غالب وليست مما يكتسب، فكان يف 

ومما يدفع أمر النسخ أن اآلية خرب واألخبار ال : هذا البيان فرجهم وكشف كرهبم، وباقي اآلية حمكمة ال نسخ فيها
يترتب له يف احلكم الذي حلق الصحابة حني فزعوا من  يدخلها النسخ، فإن ذهب ذاهب إىل تقدير النسخ فإمنا

  اآلية، وذلك أن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

فإذا قرر . جييء منه األمر بأن يثبتوا على هذا ويلتزموه وينتظروا لطف اهللا يف الغفران" قولوا مسعنا وأطعنا : " هلم
إِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِعْشُرونَ َصابُِرونَ َيْغِلُبوا {: ه تعاىلهذا احلكم فصحيح وقوع النسخ فيه، وتشبه اآلية حينئذ قول

. فهذا لفظه اخلرب ولكن معناه التزموا هذا واثبتوا عليه واصربوا حبسبه، مث نسخ بعد ذلك] ٦٥: األنفال[} ِمائََتيْنِ
وهذه اآلية يف : بن عطيةقال ا. وأمجع الناس فيما علمت على أن هذه اآلية يف اجلهاد منسوخة بصرب املائة للمائتني

وقال . يف الكالم إضمار وتقييد، تقديره حياسبكم به اهللا إن شاء، وعلى هذا فال نسخ: وقيل. أشبه شيء هبا" البقرة"
إهنا عامة، مث أدخل حديث ابن عمر يف : ومن أحسن ما قيل يف اآلية وأشبه بالظاهر قول ابن عباس: النحاس

يدىن " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ريمها، واللفظ ملسلم قالالنجوى، أخرجه البخاري ومسلم وغ
املؤمن يوم القيامة من ربه جل وعز حىت يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أي رب أعرف قال 

نافقون فينادى هبم على فإين قد سترهتا عليك يف الدنيا وإين أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكفار وامل
إهنا نزلت يف الذين يتولون الكافرين من املؤمنني، أي وإن : وقد قيل". رؤوس اخلالئق هؤالء الذين كذبوا على اهللا

واستدلوا . تعلنوا ما يف أنفسكم أيها املؤمنون من والية الكفار أو تسروها حياسبكم به اهللا، قاله الواقدي ومقاتل
آل [} قُلْ إِنْ ُتْخفُوا َما ِفي ُصُدورِكُْم أَْو تُْبُدوُه ـ من والية الكفار ـ َيْعلَْمُه اللَُّه{" " مرانآل ع"بقوله تعاىل يف 

: آل عمران[} ال يَتَِّخِذ الُْمْؤِمُنونَ الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني{: يدل عليه ما قبله من قوله] ٢٩: عمران
٢٨.[  
وقد قال سفيان بن . واهللا أعلم" آل عمران"بعد، ألن سياق اآلية ال يقتضيه، وإمنا ذلك بني يف وهذا فيه : قلت
ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوإِنْ {بلغين أن األنبياء عليهم السالم كانوا يأتون قومهم هبذه اآلية : عيينة

  .} ُيحَاسِْبكُْم بِهِ اللَُّهُتْبدُوا َما ِفي أَنْفُِسكُْم أَو ُتْخفُوُه 
" فيغفر ويعذب"قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو ومحزة والكسائي } فََيغِْفُر ِلَمْن َيَشاُء َويَُعذُِّب َمْن َيَشاُء{: قوله تعاىل

  وقرأ ابن عامر وعاصم بالرفع. باجلزم عطف على اجلواب

واألعرج وأيب العالية وعاصم اجلحدري بالنصب وروي عن ابن عباس . فيهما على القطع، أي فهو يغفر ويعذب
والعطف على . وقد تقدم} فَُيَضاِعفَُه لَُه{: وحقيقته أنه عطف على املعىن، كما يف قوله تعاىل". أن"فيهما على إضمار 



  :اللفظ أجود للمشاكلة، كما قال الشاعر
  يتكلم فيجبك بعقل... ومىت ما يع منك كالما 

وهبا قرأ اجلعفي : ابن عطية. بغري فاء على البدل" حياسبكم به اهللا يغفر"بن مصرف  وروي عن طلحة: قال النحاس
وهي تفسري " حياسبكم"هي على البدل من : قال ابن جين. وروي أهنا كذلك يف مصحف ابن مسعود. وخالد

  :احملاسبة، وهذا كقول الشاعر
  تالقوا غدا خيلي على سفوان... رويدا بين شيبان بعض وعيدكم 

  إذا ما غدت يف املأزق املتداين... قوا جيادا ال حتيد عن الوغى تال
وأجود من اجلزم لو كان بال : قال النحاس. وكرر الشاعر الفعل، ألن الفائدة فيما يليه من القول. فهذا على البدل

  :فاء الرفع، يكون يف موضع احلال، كما قال الشاعر
  عندها خري موقدجتد خري نار ... مىت تأته تعشو إىل ضوء ناره 

ِلِه ال ُنفَرُِّق َبْيَن آَمَن الرَُّسولُ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه وَالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُس{ ٢٨٥: اآلية
  }ْيكَ الَْمصُِريأََحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَالُوا َسِمعَْنا َوأَطَْعَنا غُفَْراَنَك رَبََّنا وَإِلَ

ِسيَنا أَْو أَخْطَأَْنا ال ُيكَلُِّف اللَُّه نَفْساً إِلَّا ُوْسعََها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت َربََّنا ال ُتؤَاِخذَْنا إِنْ َن{ ٢٨٦: اآلية
قَْبِلَنا َربََّنا َوال ُتَحمِّلَْنا َما ال طَاقَةَ لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواغِْفْر لََنا  َربََّنا َوال َتْحِملْ َعلَْيَنا إِصْراً كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمْن
  }َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْوالَنا فَاْنُصْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن

  :فيه إحدى عشرة مسألة
أن هذه اآلية : روي عن احلسن وجماهد والضحاك} ْن َربِِّهآَمَن الرَّسُولُ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيِه ِم{: قوله تعاىل -: االوىل

مجيع القرآن نزل به جربيل : كانت يف قصة املعراج، وهكذا روي يف بعض الروايات عن ابن عباس، وقال بعضهم
هو الذي مسع ليلة : عليه السالم على حممد صلى اهللا عليه وسلم إال هذه اآلية فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم

مل يكن ذلك يف قصة املعراج، ألن ليلة املعراج كانت مبكة وهذه السورة كلها مدنية، فأما : عراج، وقال بعضهمامل
ملا صعد النيب صلى اهللا عليه وسلم وبلغ يف السماوات يف مكان مرتفع ومعه : من قال إهنا كانت ليلة املعراج قال

جاوز هذا املوضع ومل يؤمر باجملاوزة أحد هذا املوضع غريك إين مل أ: جربيل حىت جاوز سدرة املنتهى فقال له جربيل
فجاوز النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت بلغ املوضع الذي شاء اهللا، فأشار إليه جربيل بأن سلم على ربك، فقال النيب 

اهللا وبركاته،  السالم عليك أيها النيب ورمحة: قال اهللا تعاىل. التحيات هللا والصلوات والطيبات: صلى اهللا عليه وسلم
السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، فقال : فأراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يكون ألمته حظ يف السالم فقال

آَمنَ {: قال اهللا تعاىل . أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله: جربيل وأهل السماوات كلهم
فأراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يشارك } بَِما أُنْزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه{ق الرسول على معىن الشكر أي صد} الرَُّسولُ

} َوالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه ال نُفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه{: أمته يف الكرامة والفضيلة فقال
ميع الرسل وال نكفر بأحد منهم وال نفرق بينهم كما فرقت اليهود والنصارى، فقال له ربه يعين يقولون آمنا جب

{ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } إِنْ تُْبُدوا َما ِفي أَنْفُِسكُْم{َ: كيف قبوهلم بآي الذي أنزلتها ؟ وهو قوله
ال ُيكَلُِّف اللَُّه َنفْساً إِلَّا { : قال اهللا تعاىل عند ذلكف. يعين املرجع} قالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري

من الشر، فقال } َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت{من اخلري } لََها َما كََسَبْت { . إال دون طاقتها: يعين طاقتها ويقال} ُوْسَعهَا



أَوْ { يعين إن جهلنا } اِخذَْنا إِنْ َنِسينَارَبََّنا ال تَُؤ{ : سل تعطه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: جربيل عند ذلك
  إن عملنا بالنسيان: يعين إن تعمدنا، ويقال} أَْخطَأَْنا 

َربََّنا َوال َتْحِملْ {: فسل شيئا آخر فقال. قد أعطيت ذلك قد رفع عن أمتك اخلطأ والنسيان: فقال له جربيل. واخلطأ
وهو أنه حرم عليهم الطيبات بظلمهم، وكانوا إذا أذنبوا } َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَنا َما َحَملَْتُه{َيعين ثقال } َعلَْيَنا إِصْراً

بالليل وجدوا ذلك مكتوبا على باهبم، وكانت الصلوات عليهم مخسني، فخفف اهللا عن هذه األمة وحط عنهم بعد 
ال تثقلنا من العمل ما ال نطيق فتعذبنا، : يقول} َنا بِِهَربََّنا َوال ُتَحمِّلَْنا َما ال طَاقَةَ لَ{: مث قال . ما فرض مخسني صالة

ما تشق علينا، ألهنم لو أمروا خبمسني صالة لكانوا يطيقون ذلك ولكنه يشق عليهم وال يطيقون اإلدامة : ويقال
من } َواغِْفْر لَنَا{من املسخ } َواْعُف َعنَّا {: وجتاوز عنا، ويقال} َواغِْفْر لََنا{ من ذلك كله } َواْعُف َعنَّا {عليه 

من القذف، ألن األمم املاضية بعضهم أصاهبم املسخ وبعضهم أصاهبم اخلسف وبعضهم القذف } َواْرَحْمنَا{اخلسف 
وروى عن النيب . فاستجيبت دعوته} فَاْنصُْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن{يعين ولينا وحافظنا } أَْنَت َمْوالَنا { : مث قال

إذا خرجوا من ديارهم بالنية : ويقال إن الغزاة" نصرت بالرعب مسرية شهر: " ه وسلم أنه قالصلى اهللا علي
اخلالصة وضربوا بالطبل وقع الرعب واهليبة يف قلوب الكفار مسرية شهر يف شهر، علموا خبروجهم أو مل يعلموا، مث 

وهلذه اآلية تفسري آخر، قال . ه بذلكإن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا رجع أوحى اهللا هذه اآليات، ليعلم أمت
ملا ذكر اهللا تعاىل يف هذه السورة فرض الصالة والزكاة وبني أحكام احلج وحكم احليض والطالق واإليالء : الزجاج

ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي { : وأقاصيص األنبياء وبني حكم الربا، ذكر تعظيمه سبحانه بقوله سبحانه وتعاىل
آَمَن الرَُّسولُ بَِما {: مث ذكر تصديق نبيه صلى اهللا عليه وسلم مث ذكر تصديق املؤمنني جبميع ذلك فقال} ْرضِ اَأل

أي صدق الرسول جبميع هذه األشياء اليت جرى ذكرها وكذلك املؤمنون كلهم صدقوا باهللا } أُنْزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه
  .ومالئكته وكتبه ورسله

لَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوإِنْ تُْبُدوا َما ِفي أَْنفُِسكُْم أَو ُتْخفُوُه {: اآلية اليت قبلها وهيوقيل سبب نزوهلا 
ملا أنزل هذا  فإنه] ٢٨٤: املائدة[} ُيحَاسِْبكُْم بِهِ اللَُّه فََيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

على النيب صلى اهللا عليه وسلم اشتد ذلك على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتوا رسول اهللا صلى اهللا 
الصالة والصيام واجلهاد : أي رسول اهللا، كلفنا من األعمال ما نطيق: عليه وسلم مث بركوا على الركب فقالوا

أتريدون أن تقولوا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  نطيقهاوالصدقة، وقد أنزل اهللا عليك هذه اآلية وال
مسعنا : فقالوا" كما قال أهل الكتابني من قبلكم مسعنا وعصينا بل قولوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري 

آَمَن الرَُّسولُ بَِما أُنْزِلَ { : افلما اقترأها القوم ذلت هبا ألسنتهم فأنزل اهللا يف إثره. وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري
ِمْن ُرُسِلِه َوقَالُوا َسِمْعَنا َوأَطَعَْنا إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َوالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه ال نُفَرُِّق َبْيَن أََحٍد 

ال ُيكَلُِّف اللَُّه {: فلما فعلوا ذلك نسخها اهللا، فأنزل اهللا عز وجل]. ٢٨٥: بقرةال[} غُفَْراَنَك َربََّنا َوإِلَْيَك الَْمِصريُ 
َربََّنا َوال { " نعم: "قال} َربََّنا ال ُتؤَاِخذَْنا إِنْ َنِسيَنا أَْو أَخْطَأْنَا} { َنفْساً إِالَّ ُوْسعََها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت

" نعم: "قال} َربََّنا َوال ُتَحمِّلَْنا َما ال طَاقَةَ لََنا بِِه{ " نعم: "قال} ا إِْصراً كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَناَتحِْملْ َعلَْيَن
خرجه مسلم عن أيب أ". نعم: "قال} َواْعُف َعنَّا َواغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْوالَنا فَاْنصُْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن{

  .هريرة
وملا . دليل على نقل احلديث باملعىن، وقد تقدم" نعم: "وهنا قال" قد فعلت"قوله يف الرواية األوىل : قال علماؤنا



مسعنا وأطعنا، مدحهم اهللا وأثىن عليهم يف هذه اآلية، ورفع املشقة يف أمر اخلواطر عنهم، : تقرر األمر على أن قالوا
واالنقطاع إىل اهللا تعاىل، كما جرى لبين إسرائيل ضد ذلك من ذمهم وحتميلهم املشقات من الذلة وهذه مثرة الطاعة 

مسعنا وعصينا، وهذه مثرة العصيان والتمرد على اهللا تعاىل، أعاذنا اهللا من نقمه مبنه : واملسكنة واالجنالء إذ قالوا
  يت ثابت بن قيس بن مشاسإن ب: ويف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قيل له. وكرمه

" آمن الرسول"قرأت من سورة البقرة : فسئل ثابت قال" فلعله يقرأ سورة البقرة: " قال. يزهر كل ليلة مبصابيح
على ما أخفته . نزلت حني شق على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ما توعدهم اهللا تعاىل به من حماسبتهم

" فلعلكم تقولون مسعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل: "  عليه وسلم فقالنفوسهم، فشكوا ذلك إىل النيب صلى اهللا
فقال صلى اهللا عليه } آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه {: بل مسعنا وأطعنا، فأنزل اهللا تعاىل ثناء عليهم: قالوا
  ".وحق هلم أن يؤمنوا: "وسلم

" وآمن املؤمنون كل آمن باهللا"وقرأ ابن مسعود . لقرآنوالذي أنزل هو ا. أي صدق، وقد تقدم} آمََن{: قوله تعاىل
وقرأ نافع وابن كثري وعاصم يف رواية أيب بكر وابن عامر . على املعىن" آمنوا"على اللفظ، وجيوز يف غري القرآن 

على " هكتب"و" التحرمي"وقرأ أبو عمرو هنا ويف . كتابه، على التوحيد" التحرمي"وقرؤوا يف . على اجلمع} َوكُُتبِِه{
فمن مجع أراد مجع كتاب، ومن أفرد أراد املصدر الذي . على التوحيد فيهما" وكتابه"وقرأ محزة والكسائي . اجلمع

وجيوز يف قراءة من وحد أن يراد به اجلمع يكون الكتاب امسا للجنس . جيمع كل مكتوب كان نزوله من عند اهللا
]. ٢١٣: البقرة[} ُه النَّبِيَِّني مَُبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَْنَزلَ َمَعُهمُ الِْكتَاَبفَبََعثَ اللَّ{: فتستوي القراءتان، قال اهللا تعاىل

رْسلنا "، إال أبا عمرو فروي عنه ختفيف "رُسلنا ورُسلكم ورسلك"بضم السني، وكذلك " ورسله"قرأت اجلماعة 
بالتثقيل فذلك أصل الكلمة، " رسلك"أ من قر: قال أبو علي. التثقيل والتخفيف" رسلك"، وروي عنه يف "ورْسلكم

وإذا خفف يف اآلحاد فذلك أحرى يف اجلمع الذي هو أثقل، . ومن خفف فكما خيفف يف اآلحاد، مثل عنق وطنب
بالنون، واملعىن يقولون ال نفرق، فحذف القول، وحذف القول " ال نفرق"وقرأ مجهور الناس . وقال معناه مكي

أي يقولون سالم ]: ٢٣: الرعد[} َمالِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ِمْن كُلِّ َبابٍ َسالٌم َعلَْيكُمْ وَالْ{: كثري، قال اهللا تعاىل
أي ] ١٩١: آل عمران[} َوَيتَفَكَُّرونَ ِفي َخلْقِ السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َربََّنا َما َخلَقَْت َهذَا بَاِطالً{ : وقال. عليكم
  يقولون

بالياء، " ال يفرق"سعيد بن جبري وحيىي بن يعمر وأبو زرعة بن عمرو بن جرير ويعقوب وقرأ . ربنا، وما كان مثله
على اإلفراد ومل يقل " بني أحد"وقال ". ال يفرقون"وهي يف حرف ابن مسعود : قال هارون. وهذا على لفظ كل

فـ ] ٤٧: احلاقة[} َعْنُه َحاجِزِيَن فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد{: آحاد، ألن األحد يتناول الواحد واجلميع، كما قال تعاىل
ما أحلت الغنائم ألحد سود الرؤوس : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. صفة ألحد، ألن معناه اجلمع" حاجزين"

  :وقال رؤبة" غريكم
  ال يرهبون أحدا من دونكا... إذا أمور الناس دينت دينكا 

  .أهنم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض أن املؤمنني ليسوا كاليهود والنصارى يف: ومعىن هذه اآلية
: مسع مبعىن قبل، كما يقال: وقيل. فيه حذف، أي مسعنا مساع قابلني} َوقَالُوا َسِمْعَنا وَأَطَْعنَا{ : قوله تعاىل -: الثالثة

 وقوله. والطاعة قبول األمر. وعلى اجلملة فهذا القول يقتضي املدح لقائله. مسع اهللا ملن محده فال يكون فيه حذف
: وغريه. اغفر غفرانك، قاله الزجاج: مصدر كالكفران واخلسران، والعامل فيه فعل مقدر، تقديره} غُفْرَاَنَك{



وروي أن النيب صلى اهللا . إقرار بالبعث والوقوف بني يدي اهللا تعاىل} وَإِلَْيكَ الَْمِصُري{. نطلب أو أسأل غفرانك 
فسأل إىل " إن اهللا قد أحل الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه: "يلعليه وسلم ملا نزلت عليه هذه اآلية قال له جرب

  .آخر السورة
التكليف هو األمر مبا يشق عليه وتكلفت األمر جتشمته، } ال ُيكَلُِّف اللَُّه َنفْساً إِالَّ ُوسَْعهَا{: قوله تعاىل -: الرابعة

اىل على أنه ال يكلف العباد من وقت نزول نص اهللا تع. وهذا خرب جزم. الطاقة واجلدة: والوسع. حكاه اجلوهري
اآلية عبادة من أعمال القلب أو اجلوارح إال وهي يف وسع املكلف ويف مقتضى إدراكه وبنيته، وهبذا انكشفت 

ما وددت أن : ويف معىن هذه اآلية ما حكاه أبو هريرة رضي اهللا عنه قال. الكربة عن املسلمني يف تأوهلم أمر اخلواطر
  أمه إال جعفر بن أيب طالب، فإين تبعته يوما وأنا جائع فلما بلغ أحدا ولدتين

  :منزله مل جيد فيه سوى حني مسن قد بقي فيه أثارة فشقه بني أيدينا، فجعلنا نلعق ما فيه من السمن والرُّب وهو يقول
  وال جتود يد إال مبا جتد... ما كلف اهللا نفسا فوق طاقتها 

واز تكليف ما ال يطاق يف األحكام اليت هي يف الدنيا، بعد اتفاقهم على أنه ليس اختلف الناس يف ج -: ا خلامسة 
تكليف ما ال يطاق : واقعا يف الشرع، وأن هذه اآلية آذنت بعدمه، قال أبو احلسن األشعري ومجاعة من املتكلمني
قطعا به، وينظر إىل هذا جائز عقال، وال خيرم ذلك شيئا من عقائد الشرع، ويكون ذلك أمارة على تعذيب املكلف و

واختلف القائلون جبوازه هل وقع يف رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم أو ال؟ فقال . تكليف املصور أن يعقد شعرية
وقع يف نازلة أيب هلب، ألنه كلفه باإلميان جبملة الشريعة، ومن مجلتها أنه ال يؤمن، ألنه حكم عليه بتب اليدين : فرقة

وقد حكى . مل يقع قط: وقالت فرقة. ن بأنه ال يؤمن، فقد كلفه بأن يؤمن بأنه ال يؤمنوصلي النار وذلك مؤذ
يتعدى إىل " ويكلف. "معناه إن واىف، حكاه ابن عطية] ٣: املسد[} َسَيْصلَى َناراً{: وقوله تعاىل. اإلمجاع على ذلك

ه علينا وإن كان قد كلفنا مبا يشق ويثقل فاهللا سبحانه بلطفه وإنعام. مفعولني أحدمها حمذوف، تقديره عبادة أو شيئا
كثبوت الواحد للعشرة، وهجرة اإلنسان وخروجه من وطنه ومفارقة أهله ووطنه وعادته، لكنه مل يكلفنا باملشقات 

املثقلة وال باألمور املؤملة، كما كلف من قبلنا بقتل أنفسهم وقرض موضع البول من ثياهبم وجلودهم، بل سهل 
  .فلله احلمد واملنة، والفضل والنعمة. صر واألغالل اليت وضعها على من كان قبلناورفق ووضع عنا اإل

ومجاعة . يريد من احلسنات والسيئات قاله السدي} لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت{: قوله تعاىل -: السادسة
] ١٦٤: األنعام[}  َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أُخَْرىال{َ: وهو مثل قوله. املفسرين ال خالف بينهم يف ذلك، قاله ابن عطية

وجاءت العبارة . واخلواطر وحنوها ليست من كسب اإلنسان]. ١٦٤: األنعام[} َوال َتكِْسُب كُلُّ نَفْسٍ إِالَّ َعلَْيهَا{
  من حيث هي مما" هلا"يف احلسنات بـ 

من حيث هي أثقال وأوزار " عليها"بـ يفرح املرء بكسبه ويسر هبا، فتضاف إىل ملكه وجاءت يف السيئات 
وكرر فعل الكسب فخالف بني التصريف حسنا لنمط . يل مال وعلى دين: ومتحمالت صعبة، وهذا كما تقول

ويظهر يل يف هذا أن : قال ابن عطية]. ١٧: الطارق[} فََمهِّلِ الْكَافِرِيَن أَْمهِلُْهمْ ُروَْيداً{ : الكالم، كما قال
سب دون تكلف، إذ كاسبها على جادة أمر اهللا تعاىل ورسم شرعه، والسيئات تكتسب ببناء احلسنات هي مما تكت

املبالغة، إذ كاسبها يتكلف يف أمرها خرق حجاب هنى اهللا تعاىل ويتخطاه إليها، فيحسن يف اآلية جميء التصريفني 
  .إحرازا، هلذا املعىن

متنا على أفعال العباد كسبا واكتسابا، ولذلك مل يطلقوا على يف هذه اآلية دليل على صحة إطالق أئ -: السابعة



ومن أطلق من أئمتنا ذلك على العبد، وأنه فاعل . ذلك ال خلق وال خالق، خالفا ملن أطلق ذلك من جمترئة املبتدعة
حيح يف وهذا ص: قال ابن عطية. وقيل معىن اآلية ال يؤاخذ أحد بذنب أحد: وقال املهدوي وغريه. فباجملاز احملض

  .نفسه ولكن من غري هذه اآلية
يستدل به على أن من قتل غريه } لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتسََبْت{: قوله تعاىل: قال الكيا الطربي -: الثامنة

دل مبثقل أو خبنق أو تغريق فعليه ضمانه قصاصا أو دية، فخالفا ملن جعل ديته على العاقلة، وذلك خيالف الظاهر، وي
ويدل على وجوب احلد على العاقلة إذا مكنت . على أن سقوط القصاص عن األب ال يقتضي سقوطه عن شريكه

ذكر علماؤنا هذه اآلية يف أن القود واجب على شريك األب : "وقال القاضي أبو بكر بن العريب. جمنونا من نفسها
. ، ألن كل واحد منهما قد اكتسب القتلخالفا أليب حنيفة، وعلى شريك اخلاطئ خالفا للشافعي وأيب حنيفة

  ".إن اشتراك من ال جيب عليه القصاص مع من جيب عليه القصاص ال يكون شبهة يف درء ما يدرأ بالشبهة: وقالوا
أحدمها، أعف عن إمث ما يقع منا على هذين الوجهني أو : املعىن} رَبََّنا ال تَُؤاِخذَْنا إِنْ َنِسيَنا أَْو أَْخطَأَْنا{: قوله تعاىل

  رفع عن أميت اخلطأ والنسيان: "كقوله عليه السالم

وهذا مل خيتلف فيه أن اإلمث مرفوع، وإمنا اختلف فيما يتعلق على ذلك من . أي إمث ذلك" وما استكرهوا عليه
والصحيح أن ذلك خيتلف . األحكام، هل ذلك مرفوع ال يلزم منه شيء أو يلزم أحكام ذلك كله ؟ اختلف فيه

وقسم يسقط باتفاق . قائع، فقسم ال يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصلوات املفروضاتحبسب الو
وقسم ثالث خيتلف فيه كمن أكل ناسيا يف رمضان أو حنث ساهيا، وما كان مثله . كالقصاص والنطق بكلمة الكفر

  .مما يقع خطأ ونسيانا، ويعرف ذلك يف الفروع
وقال سعيد بن . اإلصر األمر الغليظ الصعب: أي ثقال قال مالك والربيع} َعلَْيَنا إِصْراً رَبََّنا َوال َتْحِملْ{: قوله تعاىل

كانوا حيملون أمورا شدادا، : وما غلظ على بين إسرائيل من البول وحنوه، قال الضحاك. اإلصر شدة العمل: جبري
  :وهذا حنو قول مالك والربيع، ومنه قول النابغة

  واحلامل اإلصر عنهم بعدما عرفوا... هتم يا مانع الضيم أن يغشى سرا
. وعنه أيضا أنه الذنب الذي ليس فيه توبة وال كفارة. اإلصر املسخ قردة وخنازير، وقاله ابن زيد أيضا: عطاء

الضيق : واإلصر] ٨١: آل عمران. [} َوأََخذُْتْم َعلَى ذَِلكُْم إِْصرِي{ : واإلصر يف اللغة العهد، ومنه قوله تعاىل
بكسر  -واإلصر . أصر يأصر أصرا حبسه: احلبل الذي تربط به األمحال وحنوها، يقال: واإلصار. والثقل والذنب
قال ابن خويز . واملوضع مأِصر ومأَصر واجلمع مآصر، والعامة تقول معاصر: من ذلك قال اجلوهري -اهلمزة 
َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي {: هو حنو قوله تعاىلوميكن أن يستدل هبذا الظاهر يف كل عبادة ادعى اخلصم تثقيلها، ف: منداد

اللهم ". الدين يسر فيسروا وال تعسروا: " وكقول النيب صلى اهللا عليه وسلم] ٧٨: املؤمنون[} الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ
  .شق على من شق على أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم

  .الضيق املنايف ظاهره للحنيفية السمحة، وهذا بنيحيتج به يف نفي احلرج و: وحنوه قال الكيا الطربي قال: قلت

معناه التشدد علينا كما شددت على من : قال قتادة} َوال ُتَحمِّلَْنا َما ال طَاقَةَ لََنا بِِه{: قوله تعاىل -: احلادية عشرة
ردة وال خنازير المتسخنا ق: الحتملنا من االعمال ما ال نطيق ، وقال حنوه ابن زيد ابن جريج: كان قبلنا الضحاك

الغلمة وحكاه النقاش عن جماهد وعطاء وروي أن ابا الدرداء كان يقول : الذي الطاقة لنا به: وقال سالم بن سابور
  .هو التغليظ واالغالل اليت كانت على بين اسرائيل : واعوذ بك من غلمة ليس هلا عدة وقال السدي: يف دعائة



أي استر على ذنوبنا } َواغِْفْر لَنَا{بنا عفوت عن ذنبة اذا تركته ومل تعاقبة أي عن ذنو} َواْعُف َعنَّا{: قوله تعاىل
أي ولينا وناصرنا وخرج هذا خمرج } أَْنَت َمْوالنَا{ أي تفضل برمحة مبتدئا منك علينا } وَاْرَحْمنَا{الستر : والغفر

ا السورة قال آمني قال ابن التعليم للخلق كيف يدعون روي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذ
هذا يظن به انه رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فان كان ذلك فكمال ،وإن كان بقياس على سورة : عطيه

ما أظن أن أحداً عقل وأدرك اإلسالم ينام : احلمد من حيث هنالك دعاء وهنا دعاء فحسن وقال على بن أيب طالب
  حىت يقرأمها

من قراء : "هذا املعىن عن أيب مسعود األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقد روى مسلم يف : قلت
مسعت النيب : من قيام الليل ، كما روي عن ابن عمر قال: قيل" هاتني االيتني من اخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه 

ما سورة البقرة كتبهما الرمحن بيده قبل أنزل اهللا على ايتني من كنوز اجلنة ختم هب: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
: وقيل" إىل آخر البقرة "آمن الرسول "أن خيلق اخللق بألف عام من قرأمها بعد العشاء مرتني اجزأتاه من قيام الليل 

كفتاه من شر الشيطان فاليكون له علية سلطان وأسند أبو عمرو الداين عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول اهللا 
ان اهللا جل وعز كتب كتاباً قبل أن خيلق السموات واالرض بألفي عام من هذة الثالث : " عليه وسلمصلى اهللا 

  آيات

: وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال"اليت ختم هبن البقرة من قرأ هن يف بيته مل يقرب الشيطان بيته ثالث ليال 
وهذا صحيح وقد تقدم يف " ش مل يؤهتن نيب قبلي أوتيت هذه اآليات من ىخر سورة البقرة من كنز حتت العر" 

  .واحلمد هللا . الفاحتة نزول امللك هبا مع الفاحتة

  اجمللد الرابع
  تفسري سورة آل عمران

  سورة آل عمران
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  }امل ، اللَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم{ ٢ - ١: اآليتان
  :فيه مخس مسائل

وحكى النقاش أن امسها يف التوراة . هذه السورة مدنية بإمجاع} امل ، اللَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم{: قوله-ىل األو
بقطع ألف الوصل، على " أهللا. امل"طَْيبة، وقرأ احلسن وعمرو بن عبيد وعاصم بن أيب النجود وأبو جعفر الرؤاسي 

. قدرون الوقف على أمساء األعداد يف حنو واحد، إثنان، ثالثة، أربعة، وهم واصلونكما ي" امل"تقدير الوقف على 
. هذا خطأ، وال تقوله العرب لثقله: قال الزجاج. بكسر امليم اللتقاء الساكنني" امل اهللا"وجيوز : قال األخفش سعيد

فمذهب سيبويه أن امليم فتحت اللتقاء القراءة األوىل قراءة العامة، وقد تكلم فيها النحويون القدماء؛ : قال النحاس
حروف التهجي إذا لقيتها : وقال الكسائي. الساكنني، واختاروا هلا الفتح لئال جيمع بني كسرة وياء وكسرة قبلها

األصل : وقال الفراء. امل اهللا، وامل اذكر، واملِ اقتربت: ألف وصل فحذفت ألف الوصل حركتها حبركة األلف فقلت
يف : وقال خارجة". احلي القيام"وقرأ عمر بن اخلطاب . قرأ الرؤاسي فألقيت حركة اهلمزة على امليمكما " امل أهللا"



ومن ". البقرة"وقد تقدم ما للعلماء من آراء يف احلروف اليت يف أوائل السور يف أول ". احلي القيم"مصحف عبداهللا 
  .مجلة قائمة بنفسها فتتصور تلك األقوال كلها} يُّ الْقَيُّوُماللَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو الَْح{ : حيث جاء يف هذه السورة

امل ، اللَُّه ال {فقرأ " آل عمران"روى الكسائي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه صلى العشاء فاستفتح  -الثانية 
وال يقرأ سورة يف : قال علماؤنا. ائة الباقيةفقرأ يف الركعة األوىل مبائة آية، ويف الثانية بامل} إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم
  .ال بأس به، وما هو بالشأن: وقال مالك يف اجملموعة. ركعتني، فإن فعل أجزأه

وقد قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم باألعراف يف املغرب فرقها يف ركعتني، خرجه . الصحيح جواز ذلك: قلت
  .النسائي أيضا، وصححه أبو حممد عبداحلق، وسيأيت

هذه السورة ورد يف فضلها آثار وأخبار؛ فمن ذلك ما جاء أهنا أمان من احليات، وكنز للصعلوك، وأهنا  -الثالثة 
ذكر الدارمي أبو حممد يف . حتاج عن قارئها يف اآلخرة، ويكتب ملن قرأ آخرها يف ليلة كقيام ليلة، إىل غري ذلك

حدثين مسعر قال حدثين جابر، قبل أن : داهللا األشجعي قالمسنده حدثنا أبو عبيد القاسم بن سالم قال حدثين عبي
" يقوم هبا يف آخر الليل" آل عمران"نِعم كنز الصعلوك سورة : "يقع فيما وقع فيه، عن الشعيب قال قال عبداهللا

فأوى إىل وادي : أصاب رجل دما قال: حدثنا حممد بن سعيد حدثنا عبدالسالم عن اجلريري عن أيب السليل قال
هلك واهللا : واد ال ميشي فيه أحد إال أصابته حية، وعلى شفري الوادي راهبان؛ فلما أمسى قال أحدمها لصاحبه: جمنة

وأسند عن . فأصبح سليما: قال. فقرأ سورة طيبة لعله سينجو: قاال" آل عمران"فافتتح سورة : قال! الرجل
وأسند عن عثمان بن عفان ". ئكة إىل الليليوم اجلمعة صلت عليه املال" آل عمران"من قرأ سورة : "مكحول قال

وخرج مسلم عن النواس بن . يف طريقه ابن هليعة" يف ليلة كتب له قيام ليلة" آل عمران"من قرأ آخر سورة : "قال
  يؤتى: "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعان الكاليب قال

، وضرب هلما رسول اهللا صلى "سورة البقرة وآل عمران بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه
كأهنما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأهنما  -: اهللا عليه وسلم ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : وخرج أيضا عن أيب أمامةالباهلي قال. ِحْزقان من طري صواف حتاجان عن صاحبهما

اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران : "سلم يقولعليه و
فإهنما يأتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان أو كأهنما غيايتان أو كأهنما فرقان من طري صواف حتاجان عن أصحاهبما 

  .وبلغين أن البطلة السحرة: قال معاوية" . يستطيعها الَبطَلةاقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال 
  :بالزهراوين ثالثة أقوال" البقرة وآل عمران"للعلماء يف تسمية  -الرابعة 
  .إهنما النريتان، مأخوذ من الّزْهر والزُّهْرة؛ فإما هلدايتهما قارئهما مبا يزهر له من أنوارمها، أي من معانيهما: األول 

  .رتب على قراءهتما من النور التام يوم القيامة، وهو القول الثاين وإما ملا يت
مسيتا بذلك ألهنما اشتركتا فيما تضمنه اسم اهللا األعظم؛ كما ذكره أبو داود وغريه عن أمساء بنت يزيد أن : الثالث 

إِلٌَه وَاِحٌد ال إِلََه إِالَّ ُهَو الرَّْحَمُن  وَإِلَُهكُْم{إن اسم اهللا األعظم يف هاتني اآليتني : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
السحاب امللتف، : والغمام. أخرجه ابن ماجة أيضا" } اللَُّه ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم{واليت يف آل عمران } الرَّحِيُم

الرجل يف "يف ظل ثواهبما؛ كما جاء إن قارئهما : واملعىن. وهو الَغيَاية إذا كانت قريباً من الرأس، وهي الظلة أيضا
إن من قرأ : " أي خيلق اهللا من جيادل عنه بثواهبما مالئكة كما جاء يف بعض احلديث" حتاجان: "وقوله" ظل صدقته



قيد " قبينهما شر: "وقوله". اآلية خلق اهللا سبعني ملكا يستغفرون له إىل يوم القيامة} شَهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو{
  بسكون الراء وفتحها

ويعين ". بينهما شرق: "بقوله. قد يتوهم أهنما مظلمتان، فنفى ذلك" سوداوان: "وهو تنبيه على الضياء، ألنه ملا قال
  .بكوهنما سوداوان أي من كثافتهما اليت بسببها حالتا بني من حتتهما وبني حرارة الشمس وشدة اللهب واهللا أعلم

سورة نزل بسبب وفد جنران فيما ذكر حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري، صدر هذه ال: اخلامسة 
وكانوا نصارى وفدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة يف ستني راكبا، فيهم من أشرافهم أربعة عشر 

مسه عبداملسيح، والسيد مثاهلم العاقب أمري القوم وذو آرائهم وا: رجال، يف األربعة عشر ثالثة نفر إليهم يرجع أمرهم
وصاحب جمتمعهم وامسه األيهم، وأبو حارثة بن علقمة أحد بكر بن وائل أسقفهم وعاملهم؛ فدخلوا على رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم أثر صالة العصر، عليهم ثياب اِحلَبرات جَُبب وأْردية فقال أصحاب النيب صلى اهللا عليه 
وحانت صالهتم فقاموا فصلوا يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل . مجاال وجاللة ما رأينا وفدا مثلهم: وسلم
مث أقاموا هبا أياما يناظرون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف " . دعوهم: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. املشرق

لى اهللا عليه وسلم يرد عليهم عيسى ويزعمون أنه ابن اهللا، إىل غري ذلك من أقوال شنيعة مضطربة، ورسول ص
بالرباهني الساطعة وهم ال يبصرون، ونزل فيهم صدر هذه السورة إىل نيف ومثانني آية؛ إىل أن آل أمرهم إىل أن 

  .دعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املباهلة، حسب ما هو مذكور يف سرية ابن إسحاق وغريه
  }بِالَْحقِّ ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَدْيِه وَأَْنَزلَ التَّْورَاةَ َواإلْنجِيلَ َنزَّلَ َعلَْيَك الْكَِتاَب{ ٣: اآلية
  }َعزِيٌز ذُو اْنِتقَامٍ ِمْن قَْبلُ ُهدىً ِللنَّاسِ َوأَنَْزلَ الْفُْرقَانَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بآَياِت اللَِّه لَُهْم َعذَابٌ َشِديٌد وَاللَُّه{ ٤: اآلية

: والقرآن نزل جنوما. باحلجة الغالبة: أي بالصدق وقيل} الَْحقِّ{. يعين القرآن} نَزَّلَ َعلَْيَك الِْكتَاَب{: قوله تعاىل
" أنزل"والتوراة واإلجنيل نزال دفعة واحدة فلذلك قال . والتنزيل مرة بعد مرة" نَّزلَ"شيئا بعد شيء؛ فلذلك قال 

" َنزَّلَ"ب والباء متعلقة مبحذوف التقدير آتيا باحلق وال تتعلق بـ يف موضع احلال من الكتا" باحلق"والباء يف قوله 
حال مؤكدة غري منتقلة؛ ألنه ال " مصدقا"و. ألنه قد تعدى إىل مفعولني أحدمها حبرف جر، وال يتعدى إىل ثالث
مصدق  وقدر فيه بعضهم االنتقال، على معىن أنه. ميكن أن يكون غري مصدق، أي غري موافق؛ هذا قول اجلمهور

  .لنفسه ومصدق لغريه
والتوراة معناها الضياء والنور مشتقة " وأنزل التوراة واإلجنيل"يعين من الكتب املنزلة، } ِلَما َبْيَن َيَديِْه{: قوله تعاىل

وأصلها تَْوَرَية على وزن تفعلة، التاء زائدة، وحتركت الياء وقبلها . من ورى الزَّْند وَورَِي لغتان إذا خرجت ناره
وجيوز أن تكون َتفِْعلة فتنقل الراء من الكسر إىل الفتح كما قالوا يف جارية ويف ناصية ناصاة . تحة فقلبت ألفاف

أصلها فَْوَعلة فاألصل َوْوَرَية قلبت الواو األوىل تاء كما قلبت يف َتوْلَج، واألصل : وقال اخلليل. كالمها عن الفراء
التوراة : وقيل. وبناء فَْوَعلة أكثر من َتفَْعلَة. ا حلركتها وانفتاح ما قبلهاَوْوجل فوعل من َولََجت وقلبت الياء ألف

مأخوذة من التورية، وهي التعريض بالشيء والكتمان لغريه؛ فكأن أكثر التوراة معاريض وتلوحيات من غري تصريح 
ا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ َوِضَياًء َولَقَْد آَتْيَن{: واجلمهور على القول األول لقوله تعاىل. وإيضاح، هذا قول املؤرج

واإلجنيل إفعيل من النَّْجل وهو األصل، وجيمع على أناجيل وتوراة . يعين التوراة] ٤٨: األنبياء[} َوِذكْراً ِللُْمتَّقَِني
من جنلت  هو: وقيل. لعن اهللا ناجليه، يعين والديه، إذ كانا أصله: ويقال. على َتَوار؛ فاإلجنيل أصل لعلوم وحكم



  :الشيء إذا استخرجته؛ فاإلجنيل مستخرج به علوم وحكم؛ ومنه مسي الولد والنسل جنال خلروجه؛ كما قال
  أصاغرهم وكل فحل هلم جنل... إىل معشر مل يورث اللؤم جدهم 

ن اهللا واستنجلت األرض، وهبا جنال إذا خرج منها املاء، فسمي اإلجنيل به؛ أل. والنجل املاء الذي خيرج من النز
وهو سعتها؛ وطعنة جنالء، أي " بالتحريك"هو من النجل يف العني : وقيل. تعاىل أخرج به دارسا من احلق عافيا

  :واسعة؛ قال
  بني بصرى وطعنة جنالء... رمبا ضربة بسيف صقيل 

جنيال التناجل التنازع؛ ومسي إ: وقيل. فسمي اإلجنيل بذلك؛ ألنه أصل أخرجه هلم ووسعه عليهم ونورا وضياء
َنَجل عمل وصنع؛ : وقيل. اإلجنيل كل كتاب مكتوب وافر السطور: وحكى مشر عن بعضهم. لتنازع الناس فيه

  :قال
  وأجنل يف ذاك الصنيع كما جنل

قال . اإلجنيل بالسريانية إنكليون؛ حكاه الثعليب: وقيل. التوراة واإلجنيل من اللغة السريانية: وقيل. أي أعمل وأصنع
قال . يل كتاب عيسى عليه السالم يذكر ويؤنث؛ فمن أنث أراد الصحيفة، ومن ذكر أراد الكتاباإلجن: اجلوهري

يا رب أرى يف : "وقد يسمى القرآن إجنيال أيضا؛ كما روي يف قصة مناجاة موسى عليه السالم أنه قال: غريه
صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا " أمة أمحدتلك : "فقال اهللا تعاىل له". األلواح أقواما أناجيلهم يف صدورهم فاجعلهم أميت

وحيتمل أن مسع . بفتح اهلمزة، والباقون بالكسر مثل اإلكليل، لغتان" واألجنيل: "وقرأ احلسن. أراد باألناجيل القرآن
  .أن يكون مما عربته العرب من األمساء األعجمية، وال مثال له يف كالمها

التقدير هدى للناس املتقني؛ دليله يف البقرة : قال ابن فورك} ِللنَّاسِ ُهدًى{يعين القرآن } ِمْن قَْبلُ{: قوله تعاىل
} الْفُْرقَانَ{و . يف موضع نصب على احلال} ُهدًى{و . فرد هذا العام إىل ذلك اخلاص] ٢: البقرة[} ُهدىً ِللُْمتَِّقَني{

  .وقد تقدم. القرآن

  }اَألْرضِ َوال ِفي السََّماِء إِنَّ اللََّه ال َيْخفَى َعلَْيِه َشْيٌء ِفي{ ٥: اآلية
فهو العامل مبا كان وما يكون وما ال يكون؛ . هذا خرب عن علمه تعاىل باألشياء على التفصيل؛ ومثله يف القرآن كثري

  .فكيف يكون عيسى إهلا أو بن إله وهو ختفى عليه األشياء
  }ُء ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُمُهَو الَِّذي ُيصَوُِّركُْم ِفي اَألْرَحامِ كَْيَف َيَشا{ ٦: اآلية

  :فيه مسالتان
أخرب تعاىل عن تصويره للبشر يف أرحام األمهات وأصل الرِحم من الرمحة، } ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُكُْم{: قوله تعاىل: االوىل

وهذه اآلية تعظيم .  َشَبه وهيئةواشتقاق الصورة من صاره إىل كذا إذا أماله؛ فالصورة مائلة إىل. ألهنا مما يتراحم به
وأشار تعاىل إىل . هللا تعاىل، ويف ضمنها الرد على نصارى جنران، وأن عيسى من املصَوَّرين، وذلك مما ال ينكره عاقل

وكذلك شرحه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ابن مسعود، على ". املؤمنون"و" احلج"شرح التصوير يف سورة 
وقد مضى الرد عليهم . ه إن شاء اهللا تعاىل وفيها الرد على الطبائعيني أيضا إذ جيعلوهنا فاعلة مستبدةما يأيت هناك بيان

إن اهللا تعاىل خيلق عظام اجلنني وغضاريفه "حديث  -وامسه حممد بن سَْنجر  -يف آية التوحيد ويف مسند ابن سنجر 
ل على أن الولد يكون من ماء الرجل واملرأة، وهو ويف هذا أدل دلي". من مين الرجل وشحمه وحلمه من مين املرأة

ويف صحيح مسلم من حديث ] ١٣: احلجرات[} َيا أَيَُّها النَّاسُ إِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ وَأُْنثَى{: صريح يف قوله تعاىل



أهل األرض إال وجئت أسألك عن شيء ال يعلمه أحد من : أن اليهودي قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم: ثوبان وفيه
  .؟" ينفعك إن حدثتك: "قال. نيب أو رجل أو رجالن

ماء الرجل أبيض وماء املرأة : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. جئتك أسألك عن الولد: أمسع بأذين، قال: قال
..." جل آنثا بإذن اهللاأصفر فإذا اجتمعا فعال مين الرجل مين املرأة أذْكَرا بإذن اهللا تعاىل وإذا عال مين املرأة مين الر

  .إن شاء اهللا تعاىل" الشورى"وسيأيت بيانه آخر . احلديث
يعين من حسن وقبح وسواد وبياض وطول وقصر وسالمة وعاهة، إىل غري ذلك } كَْيفَ َيَشاُء{: قوله تعاىل: الثانية 

عنده من األحاديث، فقال  وذكر عن إبراهيم بن أدهم أن القراء اجتمعوا إليه ليسمعوا ما. من الشقاء والسعادة
أحدها أين أتفكر يف : وما ذاك الشغل؟ قال: فقيل له. إين مشغول عنكم بأربعة أشياء، فال أتفرغ لرواية احلديث: هلم

فال أدري من أي الفريقني كنت يف ذلك " هؤالء يف اجلنة وال أبايل وهؤالء يف النار وال أبايل: "يوم امليثاق حيث قال
فال " يا رب شقي هو أم سعيد: "يث صورت يف الرحم فقال امللك الذي هو موكل على األرحاموالثاين ح. الوقت

يا رب مع الكفر أم مع : "أدري كيف كان اجلواب يف ذلك الوقت والثالث حني يقبض ملك املوت روحي فيقول
فال ] ٥٩: يس[} َها الُْمْجرُِمونََوامَْتازُوا الَْيْوَم أَيُّ{: والرابع حيث يقول. فال أدري كيف خيرج اجلواب" اإلميان

أي ال خالق وال مصور سواه وذلك دليل على } ال إِلََه إِالَّ هَُو{: مث قال تعاىل. أدري يف أي الفريقني أكون
و احلكمة أو احملكم، } الَْحِكيُم{. لذي ال يغالب} الَْعزِيُز{. وحدانيته، فكيف يكون عيسى إهلا مصورا وهو مصور

  .ذكر من التصويروهذا أخص مبا 
لَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ َعلَْيَك الِْكتَاَب ِمْنُه آيَاٌت ُمْحكََماٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكتَابِ َوأَُخُر ُمَتشَابِهَاٌت فَأَمَّا ا{ ٧: اآلية

أْوِيِلِه َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ َيقُولُونَ آَمنَّا بِهِ َزْيغٌ فََيتَّبُِعونَ َما َتشَاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة َواْبِتَغاَء َت
  }كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَّرُ إِالَّ أُولُو اَأللْبَابِ

  :فيه تسع مسائل
ُهوَ الَِّذي أَْنَزلَ َعلَْيكَ الِْكتَاَب ِمْنُه {"يه وسلم تال رسول اهللا صلى اهللا عل: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: األوىل 

ا َتَشاَبَه ِمْنهُ اْبتَِغاَء الِْفْتَنةِ آَياٌت ُمْحكَمَاٌت ُهنَّ أُمُّ الْكَِتابِ وَأَُخُر مَُتَشابَِهاٌت فَأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َزْيغٌ فََيتَّبُِعونَ َم
ذَّكَُّر إِالَّ أُولُو َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه وَالرَّاِسُخونَ ِفي الْعِلْمِ َيقُولُونَ آَمنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا َوَما َي َواْبِتَغاَء َتأْوِيِلِه َوَما

م اهللا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مساه: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت} اَأللَْبابِ
كنت أمشي مع أيب أمامة وهو على محار له، حىت إذا انتهى إىل درج مسجد : وعن أيب غالب قال" . فاحذروهم

: هذه رؤوس خوارج جياء هبم من العراق فقال أبو أمامة: ما هذه الرؤوس؟ قيل: دمشق فإذا رؤوس منصوبة؛ فقال
مث بكى  -يقوهلا ثالثا  -، طوىب ملن قتلهم وقتلوه كالب النار كالب النار كالب النار شر قتلى حتت ظل السماء

ُهوَ الَِّذي أَْنَزلَ {إهنم كانوا من أهل اإلسالم فخرجوا منه؛ مث قرأ "رمحة هلم، : ما يبكيك يا أبا أمامة؟ قال: فقلت
َن َتفَرَّقُوا َواْخَتلَفُوا ِمْن َبْعِد َما َوال َتكُونُوا كَالَِّذي{مث قرأ . إىل آخر اآليات} َعلَْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه آَياٌت ُمْحكَمَاٌت

أشيء تقوله برأيك أم شيء : قلت. يا أبا أمامة، هم هؤالء؟ قال نعم: فقلت]. ١٠٥: آل عمران[} َجاَءُهُم الَْبيَِّناُت
هللا بل مسعته من رسول اهللا صلى ا! إين إذا جلريء إين إذا جلريء: مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال

وإال : عليه وسلم غري مرة وال مرتني وال ثالث وال أربع وال مخس وال ست وال سبع، ووضع أصبعيه يف أذنيه، قال
تفرقت بنو إسرائيل على إحدى : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مث قال" -قاهلا ثالثا  -فُصمَّتا 



" يدن عليهم هذه األمة واحدةً واحدةٌ يف اجلنة وسائرهم يف الناروسبعني فرقة واحدة يف اجلنة وسائرهم يف النار ولتز
.  

اختلف العلماء يف احملكمات واملتشاهبات على أقوال عديدة؛ فقال جابر بن عبداهللا، وهو مقتضى قول : الثانية 
ابه ما مل يكن احملكمات من أي القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسريه واملتش: "الشعيب وسفيان الثوري وغريمها

  ألحد إىل علمه سبيل مما استأثر اهللا تعاىل بعلمه

وذلك مثل وقت قيام الساعة، وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى، وحنو احلروف : دون خلقه، قال بعضهم
  ".املقطعة يف أوائل السور

أن اهللا تعاىل أنزل هذا "خيثم  وقد قدمنا يف أوائل سورة البقرة عن الربيع بن. هذا أحسن ما قيل يف املتشابه: قلت
. احملكم فاحتة الكتاب اليت ال جتزئ الصالة إال هبا: وقال أبو عثمان. احلديث..." القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء

: لقوله تعاىل: القرآن كله حمكم: وقد قيل. سورة اإلخالص، ألنه ليس فيها إال التوحيد فقط: وقال حممد بن الفضل
  ].٢٣: الزمر[} ِكَتاباً مَُتشَابِهاً{: كله متشابه؛ لقوله: وقيل]. ١: هود[} َمْت آيَاُتُهِكتَاٌب أُْحِك{

أي يف النظم والرصف وأنه حق } ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آَياتُُه{: وليس هذا من معىن اآلية يف شيء؛ فإن قوله تعاىل: قلت
آيَاتٌ {: وليس املراد بقوله. عضاً ويصدق بعضه بعضاً، أي يشبه بعضه ب} ِكَتاباً مَُتشَابِهاً{ومعىن . من عند اهللا
إِنَّ {: هذا املعىن؛ وإمنا املتشابه يف هذه اآلية من باب االحتمال واالشتباه، من قوله} وَأَُخُر ُمَتَشابَِهاٌت} {ُمْحكَمَاٌت

واملراد باحملكم ما يف مقابلة . ن البقرأي التبس علينا، أي حيتمل أنواعاً كثرية م] ٧٠: البقرة[} الَْبقَرَ َتشَاَبَه َعلَْيَنا
إن املتشابه ما حيتمل وجوها، مث إذا ردت الوجوه إىل : وقيل. هذا، وهو ما ال التباس فيه وال حيتمل إال وجهاً واحداً

وقال ابن . فاحملكم أبدا أصل ترد إليه الفروع؛ واملتشابه هو الفرع. وجه واحد وأبطل الباقي صار املتشابه حمكما
إىل ثالث آيات، ] ١٥١: األنعام[} قُلْ َتعَالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُْم{احملكمات هو قوله يف سورة األنعام : سعبا

هذا و: قال ابن عطية] ٢٣اإلسراء [} وَقََضى َربُّكَ أَالَّ تَْعُبدُوا إِالَّ إِيَّاُه َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحَساناً{: وقوله يف بين إسرائيل
احملكمات ناسخه وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، : "وقال ابن عباس أيضا. عندي مثال أعطاه يف احملكمات

: وقال ابن مسعود وغريه" واملتشاهبات املنسوخات ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به وال يعمل به
: وقال حممد بن جعفر بن الزبري. ادة والربيع والضحاكوقاله قت" احملكمات الناسخات، واملتشاهبات املنسوخات"

  احملكمات هي اليت فيها حجة الرب

واملتشاهبات هلن تصريف . وعصمة العباد ودفع اخلصوم والباطل، ليس هلا تصريف وال حتريف عما وضعن عليه
ا أحسن األقوال يف هذه وهذ: قال ابن عطية. وحتريف وتأويل، ابتلى اهللا فيهن العباد؛ وقاله جماهد وابن إسحاق

أحسن ما قيل يف احملكمات، واملتشاهبات أن احملكمات ما كان قائما بنفسه ال حيتاج أن يرجع : قال النحاس. اآلية
واملتشاهبات حنو ]. ٨٢: طه[} وَإِنِّي لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب{] ٤: اإلخالص[} َولَمْ َيكُْن لَُه كُفُواً أََحٌد{فيه إىل غريه؛ حنو 

وإىل ] ٨٢: طه" [وإين لغفار ملن تاب: "يرجع فيه إىل قوله جل وعال] ٥٣: الزمر" [ن اهللا يغفر الذنوب مجيعاإ"
  ].٤٨: النساء" [إن اهللا ال يغفر أن يشرك به: "قوله عز وجل

 ما قاله النحاس يبني ما اختاره ابن عطية، وهو اجلاري على وضع اللسان؛ وذلك أن احملكَم اسم مفعول من: قلت
أْحِكم، واإلحكام اإلتقان؛ وال شك يف أن ما كان واضح املعىن ال إشكال فيه وال تردد، إمنا يكون كذلك لوضوح 

وقال ابن خويز . واهللا أعلم. مفردات كلماته وإتقان تركيبها؛ ومىت اختل أحد األمرين جاء التشابه واإلشكال



يه العلماء أي اآليتني نسخت األخرى؛ كقول علي وابن للمتشابه وجوه، والذي يتعلق به احلكم ما اختلف ف: منداد
فكان عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود وغريهم يقولون . عباس يف احلامل املتوىف عنها زوجها تعتد أقصى األجلني

وكان علي وابن عباس يقوالن مل " سورة النساء القصرى نسخت أربعة أشهر وعشرا: "وضع احلمل ويقولون
وكتعارض اآليتني أيهما أوىل أن تقدم إذا مل يعرف . يف الوصية للوارث هل نسخت أم مل تنسخ وكاختالفهم. تنسخ

يقتضي اجلمع بني األقارب من ] ٢٤: النساء[} َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُْم{: النسخ ومل توجد شرائطه؛ كقوله تعاىل
ومنه أيضا تعارض . مينع ذلك] ٢٣: النساء[} ْخَتْينِ إِالَّ َما قَْد َسلََفَوأَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن اُأل{: ملك اليمني، وقوله تعاىل

وليس من املتشابه أن تقرأ اآلية بقراءتني . األخبار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وتعارض األقيسة، فذلك املتشابه
والقراءتان كاآليتني . سم أو مجيعهويكون االسم حمتمال أو جممال حيتاج إىل تفسري ألن الواجب منه قدر ما يتناوله اال

  :جيب العمل مبوجبهما مجيعا؛ كما قرئ

  .إن شاء اهللا تعاىل" يف املائدة"بالفتح والكسر، على ما يأيت بيانه ] ٦: املائدة[} َواْمَسحُوا بُِرؤُوِسكُْم وَأَْرُجلَكُْم{
. أجد يف القرآن أشياء ختتلف علي إين: قال رجل البن عباس: روى البخاري عن سعيد بن جبري قال -: الثالثة 
َوأَقَْبلَ بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ {: وقال] ١٠١: املؤمنون[} فَال أَْنَسابَ َبْينَُهْم َيْومَِئٍذ َوال يََتَساَءلُونَ{: ما هو؟ قال: قال

} َواللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني{ :وقال] ٤٢: النساء[} َوال َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثاً{: وقال] ٢٧: الصافات[} َيَتَساَءلُونَ
 - ٢٧: النازعات" [دحاها"إىل قوله } أَمِ السََّماُء َبَناهَا{ويف النازعات . فقد كتموا يف هذه اآلية] ٢٣: األنعام[

ْرَض ِفي َيْوَمْينِ أَإِنَّكُْم لََتكْفُُرونَ بِالَِّذي َخلََق اَأل{: فذكر خلق السماء قبل خلق األرض، مث قال] ٣٠ - ٢٩ - ٢٨
: النساء[} طَاِئعَِني{: وقال. فذكر يف هذا خلق األرض قبل خلق السماء] ١١، ١ ٠، ٩: فصلت[} طَاِئِعَني: إىل.. 

فكأنه كان مث ] ١٣٤: النساء[} َوكَانَ اللَُّه َسِميعاً َبِصرياً{]. ١٥٨: النساء[} َوكَانَ اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً{] ١٠٠
يف النفخة األوىل، مث ينفخ يف الصور فصعق من يف السموات ومن يف } فَال أَْنسَاَب َبيَْنُهْم{: بن عباسفقال ا. مضى

األرض إال من شاء اهللا، فال أنساب بينهم عند ذلك وال يتساءلون؛ مث يف النفخة اآلخرة أقبل بعضهم على بعض 
فإن اهللا يغفر ألهل اإلخالص ذنوهبم، وقال } ُمونَ اللََّه َحِديثاًَوال َيكُْت} {َما كُنَّا ُمْشرِِكَني{: وأما قوله. يتساءلون
مل نكن مشركني؛ فختم اهللا على أفواههم فتنطق جوارحهم بأعماهلم؛ فعند ذلك عرف أن : تعالوا نقول: املشركون

ى إىل السماء وخلق اهللا األرض يف يومني، مث استو. اهللا ال يكتم حديثا، وعنده يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني
فسواهن سبع مساوات يف يومني، مث دحا األرض أي بسطها فأخرج منها املاء واملرعى، وخلق فيها اجلبال واألشجار 

فخلقت األرض وما فيها يف أربعة . } َواَألْرضَ َبْعَد ذَِلَك َدَحاهَا{: واآلكام وما بينها يف يومني آخرين؛ فذلك قوله
  يعين نفسه} َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً َرِحيماً{: وقوله .أيام، وخلقت السماء يف يومني

وحيك فال خيتلف عليك القرآن؛ . ذلك، أي مل يزل وال يزال كذلك؛ فإن اهللا مل يرد شيئا إال أصاب به الذي أراد
  ".فإن كال من عند اهللا

ن األلف والالم؛ ألن أصلها أن تكون ألهنا عدلت ع} أَُخُر{مل تصرف } َوأَُخُر مَُتشَابِهَاٌت{: قوله تعاىل-: الرابعة 
مل يصرفوها ألن : أبو عبيد. صفة باأللف والالم كالكرب والصغر؛ فلما عدلت عن جمرى األلف والالم منعت الصرف

. جيب على هذا أال ينصرف غضاب وعطاش: وأنكر ذلك املربد وقال. واحدها ال ينصرف يف معرفة وال نكرة
ال جيوز : سيبويه. إن لبداً وحطماً صفتان ومها منصرفان: وأنكره املربد أيضا وقال. مل تنصرف ألهنا صفة: الكسائي

أن تكون أخر معدولة عن األلف والالم؛ ألهنا لو كانت معدولة عن األلف والالم لكان معرفة، أال ترى أن َسَحرَ 



مس معدوال عن األمس؛ فلو ذهب أ: معرفة يف مجيع األقاويل ملا كانت معدولة عن السحر، وأْمسِ يف قول من قال
  .كان أخر معدوال أيضا عن األلف والالم لكان معرفة، وقد وصفه اهللا تعاىل بالنكرة

والزيغ ". فيتبعون ما تشابه منه"الذين رفع باالبتداء، واخلرب } فَأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َزيْغٌ{: قوله تعاىل-: اخلامسة 
فَلَمَّا َزاغُوا { : زاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصد؛ ومنه قوله تعاىل: ويقال. األبصار امليل؛ ومنه زاغت الشمس، وزاغت

وهذه اآلية تعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة، وإن كانت ]. ٥: الصف[} أََزاغَ اللَُّه قُلُوَبُهْم
إن مل : } فَأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َزيْغٌ{: عاىلوقال قتادة يف تفسري قوله ت. اإلشارة هبا يف ذلك الوقت إىل نصارى جنران

  .يكونوا احلرورية وأنواع اخلوارج فال أدري من هم
  .قد مر هذا التفسري عن أيب أمامة مرفوعا، وحسبك: قلت

: قال شيخنا أبو العباس رمحة اهللا عليه} وِيِلِهفََيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة وَاْبِتَغاَء َتأْ{: قوله تعاىل-: السادسة 
  متبعو املتشابه ال خيلو أن يتبعوه وجيمعوه طلبا للتشكيك

يف القرآن وإضالل العوام، كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون يف القرآن؛ أو طلبا العتقاد ظواهر املتشابه، كما 
مما ظاهره اجلسمية حىت اعتقدوا أن البارئ تعاىل جسم جمسم فعلته اجملسمة الذين مجعوا ما يف الكتاب والسنة 

وصورة مصورة ذات وجه وعني ويد وجنب ورجل وأصبع، تعاىل اهللا عن ذلك؛ أو يتبعوه على جهة إبداء تأويالهتا 
  .وإيضاح معانيها، أو كما فعل صبيغ حني أكثر على عمر فيه السؤال

  :فهذه أربعة أقسام
  .م، وإن حكم اهللا فيهم القتل من غري استتابةال شك يف كفره -: األول 

الثاين الصحيح القول بتكفريهم، إذ ال فرق بينهم وبني عباد األصنام والصور، ويستتابون فإن تابوا وإال قتلوا كما 
  .يفعل مبن ارتد

لتعرض وقد عرف أن مذهب السلف ترك ا. اختلفوا يف جواز ذلك بناء على اخلالف يف جواز تأويلها -: الثالث 
وذهب بعضهم إىل إبداء تأويالهتا ومحلها على . لتأويلها مع قطعهم باستحالة ظواهرها، فيقولون أمروها كما جاءت

  .ما يصح محله يف اللسان عليها من غري قطع بتعيني جممل منها
مة من السلف وقد كان األئ: وقال أبو بكر األنباري. احلكم فيه األدب البليغ، كما فعله عمر بصبيغ -: الرابع 

يعاقبون من يسأل عن تفسري احلروف املشكالت يف القرآن، ألن السائل إن كان يبغي بسؤاله ختليد البدعة وإثارة 
الفتنة فهو حقيق بالنكري وأعظم التعزير، وإن مل يكن ذلك مقصده فقد استحق العتب مبا اجترم من الذنب، إذ 

إىل أن يقصدوا ضعفة املسلمني بالتشكيك والتضليل يف حتريف أوجد للمنافقني امللحدين يف ذلك الوقت سبيال 
فمن ذلك ما حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي أنبأنا سليمان بن حرب . القرآن عن مناهج التنزيل وحقائق التأويل

  عن محاد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن صبيغ بن ِعسل

قرآن وعن أشياء؛ فبلغ ذلك عمر رضي اهللا عنه فبعث إليه عمر فأحضره وقد قدم املدينة فجعل يسأل عن متشابه ال
فقال عمر رضي اهللا . أنا عبداهللا صبيغ: من أنت؟ قال: فلما حضر قال له عمر. أعد له عراجني من عراجني النخل

: جهه، فقالوأنا عبداهللا عمر؛ مث قام إليه فضرب رأسه بعرجون فشجه، مث تابع ضربه حىت سال دمه على و: عنه
وقد اختلفت الروايات يف أدبه، وسيأيت ذكرها يف . حسبك يا أمري املؤمنني فقد واهللا ذهب ما كنت أجد يف رأسي

طلب الشبهات } اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة{ومعىن . مث إن اهللا تعاىل أهلمه التوبة وقذفها يف قلبه فتاب وحسنت توبته". الذاريات"



اْبِتَغاءَ {معىن : وقال أبو إسحاق الزجاج. سدوا ذات بينهم، ويردوا الناس إىل زيغهمواللبس على املؤمنني حىت يف
والدليل : قال. أهنم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم، فأعلم اهللا جل وعز أن تأويل ذلك ووقته ال يعلمه إال اهللا} َتأْوِيلِِه

أي يوم يرون ما يوعدون من البعث والنشور } َم يَأِْتي َتأْوِيلُُهَهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ َتأْوِيلَُه َيْو{: على ذلك قوله تعاىل
أي قد رأينا ] ٥٣: األعراف" [قد جاءت رسل ربنا باحلق" -أي تركوه " يقول الذين نسوه من قبل"والعذاب 

أي ال يعلم أحد مىت البعث إال } َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه{: فالوقف على قوله تعاىل: تأويل ما أنبأتنا به الرسل قال
  .اهللا

إن مجاعة من اليهود منهم حيي بن أحطب دخلوا على : يقال} َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه{: قوله تعاىل-: السابعة 
ن فإن كنت صادقا يف مقالتك فإن ملك أمتك يكو" آمل"بلغنا أنه نزل عليك : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا

وََما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ {إحدى وسبعني سنة؛ ألن األلف يف حساب اجلمل واحد، والالم ثالثون، وامليم أربعون، فنزل 
. ويكون مبعىن ما يؤول األمر إليه. تأويل هذه الكلمة على كذا: والتأويل يكون مبعىن التفسري، كقولك. } اللَُّه

هو : وقد حده بعض الفقهاء فقالوا. وأولته تأويال أي صريته. ل إليه، أي صارواشتقاقه من آل األمر إىل كذا يؤو
أي ال ] ٢: البقرة[} ال َرْيَب ِفيِه{فالتفسري بيان اللفظ؛ كقوله . إبداء احتمال يف اللفظ مقصود بدليل خارج عنه

  فسرت: وأصله من الفسر وهو البيان؛ يقال. شك

التأويل بيان املعىن؛ كقوله ال شك فيه عند املؤمنني أو ألنه حق يف نفسه فال و. فسرا" بالكسر"أفسره " خمففا"الشيء 
َيا َبنِي {: وكقول ابن عباس يف اجلد أبا، ألنه تأول قول اهللا عز وجل. يقبل ذاته الشك وإمنا الشك وصف الشاك

  .} آَدَم
هل هو ابتداء كالم } وَالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ{ اختلف العلماء يف} وَالرَّاِسُخونَ ِفي الْعِلْمِ{: قوله تعاىل-: الثامنة 

فالذي عليه األكثر أنه مقطوع مما قبله، وأن . مقطوع مما قبله، أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمع
 هذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبري وعمر بن عبدالعزيز وغريهم،" إال اهللا"الكالم مت عند قوله 

إنكم تصلون هذه اآلية وإهنا : قال أبو هنيك األسدي. وهو مذ هب الكسائي واألخفش والفراء وأيب عبيد وغريهم
وقال مثل هذا عمر بن عبدالعزيز، . } آَمنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَا{وما انتهى علم الراسخني إال إىل قوهلم . مقطوعة

: قال اخلطايب". الراسخون"على هذا خرب " يقولون"و. مالك بن أنس وحكى الطربي حنوه عن يونس عن أشهب عن
: حمكما ومتشاهبا؛ فقال عز من قائل: وقد جعل اهللا تعاىل آيات كتابه الذي أمرنا باإلميان به والتصديق مبا فيه قسمني

كُلٌّ ِمْن ِعْنِد : إىل قوله... تَابِ َوأَُخُر ُمَتشَابِهَاٌت ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ َعلَْيَك الِْكتَاَب ِمْنُه آَياٌت ُمْحكَمَاٌت ُهنَّ أُمُّ الِْك{
فأعلم أن املتشابه من الكتاب قد استأثر اهللا بعلمه، فال يعلم تأويله أحد غريه، مث أثىن اهللا عز وجل على } َربِّنَا

ومذهب أكثر العلماء أن . يهولوال صحة اإلميان منهم مل يستحقوا الثناء عل. الراسخني يف العلم بأهنم يقولون آمنا به
وأن ما بعده استئناف كالم آخر، وهو } َوَما َيْعلَمُ َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه{: الوقف التام يف هذه اآلية إمنا هو عند قوله تعاىل

. باس وعائشةوروي ذلك عن ابن مسعود وأيب بن كعب وابن ع. } وَالرَّاِسُخونَ ِفي الْعِلْمِ َيقُولُونَ آَمنَّا بِِه{قوله 
معناه : واحتج له بعض أهل اللغة فقال. على ما قبله وزعم أهنم يعلمونه" الراسخون"وإمنا روي عن جماهد أنه نسق 

وعامة أهل اللغة ينكرونه . نصب على احلال" يقولون"والراسخون يف العلم يعلمونه قائلني آمنا؛ وزعم أن موضع 
فعول معا، وال تذكر حاال إال مع ظهور الفعل؛ فإذا مل يظهر فعل فال ويستبعدونه؛ ألن العرب ال تضمر الفعل وامل

  يكون حال؛ ولو جاز ذلك جلاز



عبداهللا يتكلم يصلح بني : عبداهللا راكبا، مبعىن أقبل عبداهللا راكبا؛ وإمنا جيوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله: أن يقال
  :-ر قال أنشدنا أبو العباس ثعلب أنشدنيه أبو عم -حاال له؛ كقول الشاعر " يصلح"الناس؛ فكان 

  يقصر ميشي ويطول باركا... أرسلت فيها قطما لكالكا 
أي يقصر ماشيا؛ فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويني له أوىل من قول جماهد وحده، وأيضا فإنه ال 

قُلْ ال {: أال ترى قوله عز وجل. يكجيوز أن ينفي اهللا سبحانه شيئا عن اخللق ويثبته لنفسه مث يكون له يف ذلك شر
: األعراف[} ال ُيَجلِّيَها ِلَوقِْتَها إِالَّ ُهَو{: وقوله] ٦٥: النمل[} َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ الْغَْيَب إِالَّ اللَُّه

تأثر اهللا سبحانه بعلمه ال ، فكان هذا كله مما اس]٨٨: القصص[} كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِالَّ َوْجهَُه{: وقوله] ١٨٧
" والراسخون: "ولو كانت الواو يف قوله. } َوَما َيْعلَمُ َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه{: وكذلك قوله تبارك وتعاىل. يشركه فيه غريه

  .واهللا أعلم. فائدة} كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَا{: للنسق مل يكن لقوله
جماهد غريه فقد روي عن ابن عباس أن الراسخني معطوف على اسم اهللا  ما حكاه اخلطايب من أنه مل يقل بقول: قلت

عز وجل، وأهنم داخلون يف علم املتشابه، وأهنم مع علمهم به يقولون آمنا به؛ وقاله الربيع وحممد بن جعفر بن 
  :على هذا التأويل نصب على احلال من الراسخني؛ كما قال" يقولون"و. الزبري والقاسم بن حممد وغريهم

  والربق يلمع يف الغمامه... الريح تبكي شجوها 
على التأويل األول، فيكون مقطوعا مما " يلمع"مبتدأ، واخلرب " والربق"وهذا البيت حيتمل املعنيني؛ فيجوز أن يكون 

ه واحتج قائلو هذ. يف موضع احلال على التأويل الثاين أي المعا" يلمع"وجيوز أن يكون معطوفا على الريح، و. قبله
  املقالة أيضا بأن اهللا سبحانه مدحهم

وقرأ جماهد هذه اآلية " أنا ممن يعلم تأويله: "بالرسوخ يف العلم؛ فكيف ميدحهم وهم جهال وقد قال ابن عباس
  .أنا ممن يعلم تأويله؛ حكاه عنه إمام احلرمني أبو املعايل: وقال
أن معناه وما يعلم " عند اهللا"تقدير متام الكالم و: وقد رد بعض العلماء هذا القول إىل القول األول فقال: قلت

تأويله إال اهللا يعين تأويل املتشاهبات، والراسخون يف العلم يعلمون بعضه قائلني آمنا به كل من عند ربنا مبا نصب 
ن عند فإذا علموا تأويل بعضه ومل يعلموا البعض قالوا آمنا باجلميع كل م. من الدالئل يف احملكم ومكن من رده إليه

قد أشكل على الراسخني : ربنا، وما مل حيط به علمنا من اخلفايا مما يف شرعه الصاحل فعلمه عند ربنا فإن قال قائل
هذا ال يلزم؛ ألن ابن عباس قد علم : قيل له" ال أدري ما األواه وال ما غسلني: "بعض تفسريه حىت قال ابن عباس
ذا وهو أنه سبحانه مل يقل وكل راسخ فيجب هذا فإذا مل يعلمه وجواب أقطع من ه. بعد ذلك ففسر ما وقف عليه

ورجح ابن فورك أن الراسخني يعلمون التأويل وأطنب يف ذلك؛ ويف قوله عليه السالم البن . أحد علمه اآلخر
والوقف على هذا يكون . ما يبني لك ذلك، أي علمه معاين كتابك" اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل: "عباس
وهو الصحيح؛ فإن تسميتهم راسخني : قال شيخنا أبو العباس أمحد بن عمر. } وَالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ{قوله  عند

ويف أي شيء هو رسوخهم . يقتضي أهنم يعلمون أكثر من احملكم الذي يستوي يف علمه مجيع من يفهم كالم العرب
، فمنه ما ال يعلم البتة كأمر الروح والساعة مما استأثر اهللا لكن املتشابه يتنوع!. إذا مل يعلموا إال ما يعلم اجلميع

فمن قال من العلماء احلداق بأن الراسخني ال يعلمون علم . بغيبه، وهذا ال يتعاطى علمه أحد ال ابن عباس وال غريه
ول ويعلم تأويله املتشابه فإمنا أراد هذا النوع، وأما ما ميكن محله على وجوه يف اللغة ومناح يف كالم العرب فيتأ

] ١٧١: النساء[} َوُروٌح ِمنُْه{: املستقيم، ويزال ما فيه مما عسى أن يتعلق من تأويل غري مستقيم؛ كقوله يف عيسى
إن : وأما من يقول. فال يسمى أحد راسخا إال أن يعلم من هذا النوع كثريا حبسب ما قدر له. إىل غري ذلك



إدخال الراسخني يف علم التأويل؛ لكن ختصيصه املتشاهبات هبذا النوع غري املتشابه هو املنسوخ فيستقيم على قوله 
  .صحيح

وأصله يف األجرام أن يرسخ اجلبل والشجر يف األرض؛ قال . الثبوت يف الشيء، وكل ثابت راسخ: والرسوخ
  :الشاعر

  لليلى أبت آياهتا أن تغريا... لقد رسخت يف الصدر مين مودة 
نضب ماؤه؛ حكاه ابن فارس فهو من : رسخ الغدير: وحكى بعضهم. يرسخ رسوخا ورسخ اإلميان يف قلب فالن

وسئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الراسخني يف العلم . وَرَسخ وَرَضخ وَرُصن ورَسب كله ثبت فيه. األضداد
َوأَْنَزلَْنا {:  يقولكيف كان يف القرآن متشابه واهللا: فإن قيل" . هو من برت ميينه وصدق لسانه واستقام قلبه: "فقال

 -احلكمة يف ذلك : فكيف مل جيعله كله واضحا؟ قيل له] ٤٤: النحل[} إِلَْيَك الذِّكَْر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَيْهِْم
وهكذا يفعل من . أن يظهر فضل العلماء؛ ألنه لو كان كله واضحا مل يظهر فضل بعضهم على بعض -واهللا أعلم 

  .واهللا أعلم. ا جيعل بعضه واضحا وبعضه مشكال، ويترك للجثوة موضعا؛ ألن ما هان وجوده قل هباؤهيصنف تصنيف
. كله من عند ربنا: فيه ضمري عائد على كتاب اهللا تعاىل حمكمه ومتشاهبه؛ والتقدير} كُلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا{: قوله تعاىل

أي ما } َوَما َيذَّكَّرُ إالَّ أُولُوا األلْبَاَب{: مث قال. إلضافةعليه؛ إذ هي لفظة تقتضي ا" كل"وحذف الضمري لداللة 
ولب كل شيء خالصه؛ فلذلك . يقول هذا ويؤمن ويقف حيث وقف ويدع اتباع املتشابه إال ذو لب، وهو العقل

  .مجع ذو" أولو"و. قيل للعقل لب
  }َهبْ لََنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً إِنََّك أَْنَت الَْوهَّاُبَربََّنا ال تُزِغْ قُلُوَبَنا بَْعَد إِذْ َهَدْيَتَنا َو{ ٨: اآلية

  :فيه مسألتان
وجيوز أن . وهذا حكاية عن الراسخني. يف الكالم حذف تقديره يقولون} َربََّنا ال تُزِغْ قُلُوَبَنا{: قوله تعاىل -األوىل 

  إزاغة القلب فساد: يكون املعىن قل يا حممد، ويقال

انوا خيافون وقد هدوا أن ينقلهم اهللا إىل الفساد؟ فاجلواب أن يكونوا سألوا إذ هداهم اهللا أال وميل عن الدين، أفك
وَلَْو أَنَّا كََتْبَنا َعلَْيهِْم أَنِ اقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم أَوِ اخُْرُجوا ِمْن {يبتليهم مبا يثقل عليهم من األعمال فيعجزوا عنه؛ حنو 

" } فَلَمَّا َزاغُوا أَزَاغَ اللَُّه قُلُوَبُهْم{سألوا أال يزيغوا فيزيغ اهللا قلوهبم؛ حنو : ابن كيسانقال ]. ٦٦: النساء[} ِدَيارِكُْم
هو منقطع مما قبل؛ وذلك : وقيل. أي ثبتنا على هدايتك إذ هديتنا وأال نزيغ فنستحق أن تزيغ قلوبنا] ٥: الصف[

عاء إليه يف أال يكونوا من الطائفة الذميمة اليت ذكرت عقب ذلك بأن علم عباده الد. أنه تعاىل ملا ذكر أهل الزيغ
قدمت املدينة يف خالفة أيب بكر الصديق فصليت : ويف املوطأ عن أيب عبداهللا الصناحبي أنه قال. هي وأهل الزيغ

حىت إن وراءه املغرب، فقرأ يف الركعتني األوليني بأم القرآن وسورة من قصار املفصل، مث قام يف الثالثة، فدنوت منه 
قراءته هبذه اآلية : قال العلماء. اآلية} َربََّنا ال ُتزِغْ قُلُوبََنا{ثيايب لتكاد متس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه اآلية 
والقنوت جائز يف املغرب عند مجاعة من أهل العلم، ويف . ضرب من القنوت والدعاء ملا كان فيه من أمر أهل الردة

وروى الترمذي من حديث شهر بن . م املسلمني أمر عظيم يفزعهم وخيافون منه على أنفسهمكل صالة أيضا إذا ده
يا أم املؤمنني، ما كان أكثر دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كان عندك؟ : قلت ألم سلمة: حوشب قال

ما أكثر دعاءك يا مقلب  يا رسول اهللا،: فقلت" . يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك"كان أكثر دعائه : قالت
يا أم سلمة إنه ليس آدمي إال وقلبه بني أصبعني من أصابع اهللا فمن شاء أقام : "القلوب ثبت قليب على دينك قال



وهذه اآلية حجة على املعتزلة . حديث حسن: قال. } َربََّنا ال تُزِغْ قُلُوَبَنا بَْعَد إِذْ َهَدْيتََنا{فتال معاذ " . ومن شاء أزاغ
وقرأ أبو . ولو مل تكن اإلزاغة من قبله ملا جاز أن يدعى يف دفع ما ال جيوز عليه فعله. إن اهللا ال يضل العباد: قوهلميف 

ومعىن اآلية على القراءتني أال . بإسناد الفعل إىل القلوب، وهذه رغبة إىل اهللا تعاىل" ال تزغ قلوبنا"واقد اجلراح 
  .يكون منك خلق الزيغ فيها فتزيغ

ويف . أي من عندك ومن قبلك تفضال ال عن سبب منا وال عمل} وََهْب لََنا ِمْن لَدُْنَك َرْحمَةً{: ية ـ قوله تعاىلالثان
لدن بفتح الالم وضم الدال وجزم النون، وهي أفصحها، وبفتح : أربع لغات" لدن"ويف . هذا استسالم وتطارح

. تح النون؛ وبفتح الالم وسكون الدال وفتح النونالالم وضم الدال وحذف النون؛ وبضم الالم وجزم الدال وف
العلم ما وهبه اهللا ابتداء من غري كسب، : ولعل جهال املتصوفة وزنادقة الباطنية يتشبثون هبذه اآلية وأمثاهلا فيقولون

اً هب لنا نعيم: ومعىن اآلية. وهذا مردود على ما يأيت بيانه يف هذا املوضع. والنظر يف الكتب واألوراق حجاب
َوهب يََهب واألصل يوهب بكسر : يقال. صادراً عن الرمحة، ألن الرمحة راجعة إىل صفة الذات فال يتصور فيها اهلبة

. األصل يوهب بفتح اهلاء فقد أخطأ ألنه لو كان كما قال مل حتذف الواو كما مل حتذف يف يَْوَجل: ومن قال. اهلاء
  .تح بعد حذفها ألن فيه حرفا من حروف احللقوإمنا حذفت الواو لوقوعها بني ياء وكسرة مث ف

  }َربََّنا إِنَّكَ َجاِمُع النَّاسِ ِلَيْومٍ ال َرْيَب ِفيِه إِنَّ اللََّه ال ُيْخِلُف الِْميَعاَد{ ٩: اآلية
هذا هو التأويل الذي علمه : قال الزجاج. أي باعثهم وحمييهم بعد تفرقهم، ويف هذا إقرار بالبعث ليوم القيامة

والريب الشك، وقد . خون وأقروا به، وخالف الذين اتبعوا ما تشابه عليهم من أمر البعث حىت أنكروهالراس
  .وامليعاد مفعال من الوعد. تقدمت حمامله يف البقرة

  }ولَِئَك ُهْم َوقُوُد النَّارِإِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن ُتْغنَِي َعنُْهْم أَْموَالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم ِمَن اللَِّه َشْيئاً َوأُ{ ١٠: اآلية
بالياء لتقدم الفعل " لن يغين"وقرأ السلمي . معناه َبيِّن، أي لن تدفع عنهم أمواهلم وال أوالدهم من عذاب اهللا شيئا

  :بالياء وسكون الياء اآلخرة للتخفيف؛ كقول الشاعر" ُيغْين"وقرأ احلسن . ودخول احلائل بني االسم والفعل

  وليس لسقمها إذ طال شايف... اء كايف كفى باليأس من أمس
  :وأنشد الفراء يف مثله. وكان حقه أن يقول كافيا، فأرسل الياء

  أيدي جوار يتعاطني الَورِق... كأن أيديهن بالقاع القَرِْق 
} َوقُوُد النَّارِ َوأُولَِئَك ُهْم{. مبعىن عند؛ قاله أبو عبيدة" من اهللا"يف قوله " من"و. القَرُِق والقَرِقَة لغتان يف القاع

بضم الواو على " وقود"وقرأ احلسن وجماهد وطلحة بن مصرف ". البقرة"والوقود اسم للحطب، وقد تقدم يف 
والوقود بضم . وجيوز يف العربية إذا ضم الواو أن تقول أقود مثل أُقتت. حذف مضاف تقديره حطب وقود النار

قال رسول : ج ابن املبارك من حديث العباس بن عبد املطلب قالوخر. الواو املصدر؛ وقدت النار تقد إذا اشتعلت
يظهر هذا الدين حىت جياوز البحار وحىت ختاض البحار باخليل يف سبيل اهللا تبارك وتعاىل : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هل ترون يف : فقالمث يأيت أقوام يقرؤون القرآن فإذا قرؤوه قالوا من أقرأ منا من أعلم منا؟ مث التفت إىل أصحابه 
  " .أولئك منكم وأولئك من هذه األمة وأولئك هم وقود النار: "قال. ؟ قالوا ال"أولئكم من خري

  } الِْعقَابِكََدأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ وَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَُّبوا بِآَياِتَنا فَأََخذَُهُم اللَُّه بِذُُنوبِهِْم وَاللَُّه َشدِيُد{ ١١: اآلية
وأدأب بعريه إذا . ودأب الرجل يف عمله يدأب دأبا ودؤوبا إذا جد واجتهد، وأدأبته أنا. دأب العادة والشأنال

بفتح اهلمزة، وقال يل وأنا " كدأب"ومسعت يعقوب يذكر : قال أبو حامت. والدائبان الليل والنهار. جهده يف السري



فقبل ذلك مين وتعجب من جودة . يْدأَب َدأَباأظنه من دَِئب : ؟ فقلت له"كدأب"على أي شيء جيوز : غليم
  وهذا القول خطأ، ال يقال: "قال النحاس. تقديري على صغري؛ وال أدري أيقال أم ال

دَأَب يْدأَب ُدؤوبا ودَأْبا؛ هكذا حكى النحويون، منهم الفراء حكاه يف كتاب املصادر؛ كما : البتة َدِئب؛ وإمنا يقال
  :قال امرؤ القيس
  وجارهتا أم الرباب مبأسل... احلويرث قبلها  كدأبك من أم

واختلفوا يف الكاف؛ ". حروف احللق"َشْعر وَشَعر ونَْهر وَنهَر؛ ألن فيه حرفا من : فأما الدَّأَب فإنه جيوز؛ كما يقال
. هي يف موضع رفع تقديره دأهبم كدأب آل فرعون، أي صنيع الكفار معك كصنيع آل فرعون مع موسى: فقيل

ال جيوز أن تكون الكاف متعلقة بكفروا، : قال النحاس. كفرت العرب ككفر آل فرعون: اء أن املعىنوزعم الفر
هي : وقيل. ، أي أخذهم أخذا كما أخذ آل فرعون"أخذهم اهللا"هي متعلقة بـ : وقيل. ألن كفروا داخلة يف الصلة

أي مل تغن عنهم غناء كما مل تغن األموال ] ١٠: آل عمران[} لَْن ُتْغنَِي َعنُْهْم أَْموَالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم{متعلقة بقوله 
ويصح أن يعمل فيه فعل . شغلتنا أموالنا وأهلونا: وهذا جواب ملن ختلف عن اجلهاد وقال. واألوالد عن آل فرعون

. وُء الَْعذَابَِوحَاَق بِآلِ ِفْرَعْونَ ُس{"ويؤيد هذا املعىن . مقدر من لفظ الوقود، ويكون التشبيه يف نفس االحتراق
والقول ]. ٤٦: املؤمن[} النَّاُر ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها غُدُّواً َوَعِشّياً َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ

: يقول. رعونأي كعادة آل ف} كَدَأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ{: قال ابن عرفة. األول أرجح، واختاره غري واحد من العلماء
اعتاد هؤالء الكفرة اإلحلاد واإلعنات للنيب صلى اهللا عليه وسلم كما اعتاد آل فرعون من إعنات األنبياء؛ وقال 

فاملعىن جوزي هؤالء بالقتل واألسر كما جوزي } كََدأْبِ آلِ ِفْرَعوْنَ{" األنفال"فأما قوله يف سورة . معناه األزهري
  .آل فرعون بالغرق واهلالك

فَأََخذَُهمُ اللَّهُ { . حيتمل أن يريد اآليات املتلوة، وحيتمل أن يريد اآليات املنصوبة للداللة على الوحدانية} يَاِتنَابِآ{
  .} بِذُُنوبِهِْم وَاللَُّه َشدِيُد الِْعقَابِ

  }َهاُدقُلْ لِلَِّذيَن كَفَُروا َسُتْغلَُبونَ وَُتْحَشرُونَ إِلَى َجهَنََّم َوبِئَْس الِْم{ ١٢: اآلية
ملا أصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريشا ببدر وقدم املدينة مجع اليهود : يعين اليهود، قال حممد بن إسحاق

يا معشر اليهود احذروا من اهللا مثل ما نزل بقريش يوم بدر قبل أن ينزل بكم ما نزل هبم فقد عرفتم أين نيب : "فقال
يا حممد، ال يغرنك أنك قتلت أقواما أغمارا ال علم هلم : ، فقالوا" ليكممرسل جتدون ذلك يف كتابكم وعهد اهللا إ

} قُلْ ِللَِّذيَن كَفَرُوا َسُتْغلَُبونَ{: فأنزل اهللا تعاىل. باحلرب فأصبت فيهم فرصة واهللا لو قاتلتنا لعرفت أنا حنن الناس
فهذه رواية عكرمة وسعيد بن جبري عن ابن . خرةيف اآل} َوُتْحَشُرونَ إِلَى َجهَنََّم{أي هتزمون : بالتاء يعين اليهود

فاملعىن على هذا . ويف رواية أيب صاحل عنه أن اليهود ملا فرحوا مبا أصاب املسلمني يوم أحد نزلت. عباس
ر يعين جهنم؛ هذا ظاه} َوبِئَْس الِْمَهاُد{. بالياء فيهما، وهي قراءة نافع" وحيشرون"بالياء، يعين قريشا، } َسَيْغِلُبونَ{

  .بئس فعلهم الذي أداهم إىل جهنم: املعىن بئس ما مهدوا ألنفسهم، فكأن املعىن: وقال جماهد. اآلية
اللَُّه ْيهِْم َرأَْي الَْعْينِ َوقَْد كَانَ لَكُْم آَيةٌ ِفي ِفئََتْينِ الَْتقََتا ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوأُخَْرى كَاِفَرةٌ َيرَْونَُهْم ِمثْلَ{ ١٣: اآلية

  }ُيؤَيُِّد بَِنْصرِِه َمْن َيَشاُء إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِعْبَرةً ألُوِلي اَألْبصَارِ
: وقيل. تأنيثها غري حقيقي" آية"ألن " كانت"ومل يقل " كان"وقال . أي عالمة} قَْد كَانَ لَكُْم آيَةٌ{{: قوله تعاىل

  :ترك اللفظ؛ كقول امرئ القيسردها إىل البيان، أي قد كان لكم بيان؛ فذهب إىل املعىن و



  كخرعوبة البانة املنفطر... برهرهة رؤدة رخصة 
ذكره ألنه فرق بينهما بالصفة، فلما حالت الصفة بني االسم : وقال الفراء. ومل يقل املنفطرة؛ ألنه ذهب إىل القضيب

ْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الَْمْوُت إِنْ َتَرَك كُِتَب َعلَْيكُ{: وقد مضى هذا املعىن يف البقرة يف قوله تعاىل. والفعل ذكر الفعل
  ]١٨٠: البقرة[} َخيْراً الَْوِصيَّةُ
. بالرفع، مبعىن إحدامها فئة" فئة"قرأ اجلمهور " فئة"يعين املسلمني واملشركني يوم بدر } ِفي ِفئََتْينِ الَْتقََتا{ : قوله تعاىل

قال أمحد بن . وقرأ ابن أيب عبلة بالنصب فيهما. لى البدلع" وأخرى كافرة"باخلفض " فئة"وقرأ احلسن وجماهد 
ومسيت اجلماعة . النصب مبعىن أعين: قال الزجاج. وجيوز النصب على احلال، أي التقتا خمتلفتني مؤمنة وكافرة: حيىي

فَأَْوُت رأسه الفئة الفرقة، مأخوذة من : وقال الزجاج. من الناس فئة ألهنا يفاء إليها، أي يرجع إليها يف وقت الشدة
واختلف من املخاطب . وال خالف أن اإلشارة هباتني الفئتني هي إىل يوم بدر. إذا فلقته -فأيته : ويقال -بالسيف 
حيتمل أن خياطب هبا املؤمنون، وحيتمل أن خياطب هبا مجيع الكفار، وحيتمل أن خياطب هبا يهود املدينة؛ : هبا؛ فقيل

ائدة اخلطاب للمؤمنني تثبيت النفوس وتشجيعها حىت يقدموا على مثليهم وف. وبكل احتمال منها قد قال قوم
  .وأمثاهلم كما قد وقع

قال أبو علي } ْبصَارَِيرَْوَنُهْم ِمثْلَيْهِْم َرأَْي الَْعْينِ َواللَُّه يَُؤيُِّد بَِنصْرِِه َمْن َيَشاُء إِنَّ ِفي ذَِلَك لَعِْبَرةً ألُوِلي اَأل{: قوله تعاىل
. } َرأْيَ الَْعيْنِ{ يدل عليه : قال مكي واملهدوي. هذه اآلية رؤية عني؛ ولذلك تعدت إىل مفعول واحد الرؤية يف

واجلمهور من ". تروهنم"نصب على احلال من اهلاء وامليم يف } ِمثْلَْيهِْم{. بالتاء والباقون بالياء" تروهنم"وقرأ نافع 
  وأنكر أبو عمرو أن يقرأ. املتصل هو للكفار الناس على أن الفاعل بترون هم املؤمنون، والضمري

وذا ال يلزم، ولكن جيوز أن يكون مثلي " قال النحاس. ولو كان كذلك لكان مثليكم: بالتاء؛ قال" تروهنم"
فيحسن أن يكون اخلطاب للمسلمني، واهلاء " لكم"بالتاء جرى على اخلطاب يف " تروهنم: "قال مكي. أصحابكم

ان يلزم من قرأ بالتاء أن يقرأ مثليكم بالكاف، وذلك ال جيوز ملخالفة اخلط؛ ولكن جرى وقد ك. وامليم للمشركني
، ]٢٢: يونس[} َحتَّى إِذَا كُنُْتْم ِفي الْفُلِْك َوجََرْيَن بِهِْم{: الكالم على اخلروج من اخلطاب إىل الغيبة، كقوله تعاىل

فرجع ] ٣٩: الروم[} فَأُولَِئَك ُهُم الُْمْضِعفُونَ{: فخاطب مث قال] ٣٩: الروم[} وََما آَتيُْتْم ِمْن َزكَاٍة{: وقوله تعاىل
حيتمل أن يكون للمشركني، أي ترون أيها املسلمون املشركني مثلي ما هم عليه " مثليهم"فاهلاء وامليم يف . إىل الغيبة

ل أعلمنا أنه قللهم يف أعني من العدد؛ وهو بعيد يف املعىن؛ ألن اهللا تعاىل مل يكثر املشركني يف أعني املسلمني ب
املؤمنني، فيكون املعىن ترون أيها املؤمنون املشركني مثليكم يف العدد وقد كانوا ثالثة أمثاهلم، فقلل اهللا املشركني يف 

أعني املسلمني فأراهم إياهم مثلي عدهتم لتقوى أنفسهم ويقع التجاسر، وقد كانوا أعلموا أن املائة منهم تغلب 
وحيتمل أن يكون الضمري . لكفار، وقلل املسلمني يف أعني املشركني ليجترئوا عليهم فينفذ حكم اهللا فيهماملائتني من ا

للمسلمني، أي ترون أيها املسلمون املسلمني مثلي ما أنتم عليه من العدد، أي ترون أنفسكم مثلي " مثليهم"يف 
إِذْ {: تأويل األول أوىل؛ يدل عليه قوله تعاىلوال. عددكم؛ فعل اهللا ذلك هبم لتقوى أنفسهم على لقاء املشركني

: األنفال[} وَإِذْ يُرِيكُُموُهْم إِِذ الَْتقَيُْتْم ِفي أَْعيُنِكُْم قَِليالً{: وقوله] ٤٣: األنفال[} ُيرِيكَُهُم اللَُّه ِفي َمَناِمَك قَِليالً
أظنهم مائة فلما أخذنا األسارى : أتراهم سبعني؟ قال: قلت لرجل إىل جنيب: وروي عن ابن مسعود أنه قال] ٤٤

بل كثر اهللا عدد املؤمنني يف عيون الكافرين حىت كانوا : وحكى الطربي عن قوم أهنم قالوا. أخربونا أهنم كانوا ألفا
بل قلل اهللا املشركني . وكذلك هو مردود من جهات: قال ابن عطية. وضعف الطربي هذا القول. عندهم ضعفني



للكافرين، أي ترون أيها الكافرون املؤمنني " ترون"وعلى هذا التأويل كان يكون . تقدميف أعني املؤمنني كما 
  وزعم الفراء أن املعىن. مثليهم، وحيتمل مثليكم، على ما تقدم

وهذا باب الغلط، فيه غلط يف مجيع : قال الزجاج. وهو بعيد غري معروف يف اللغة. تروهنم مثليهم ثالثة أمثاهلم
وقد بني الفراء قوله : قال ابن كيسان. منا نعقل مثل الشيء مساويا له، ونعقل مثله ما يساويه مرتنياملقاييس؛ ألنا إ

أحتاج إىل مثليه، فأنت حمتاج : وتقول. أحتاج إىل مثله، فأنت حمتاج إليه وإىل مثله: كما تقول وعندك عبد: بأن قال
الفراء يف هذا أن املشركني كانوا ثالثة أمثال املؤمنني يوم والذي أوقع . واملعىن على خالف ما قاله، واللغة. إىل ثالثة

وإمنا أراهم اهللا على غري . بدر؛ فتوهم أنه ال جيوز أن يكونوا يروهنم إال على عدهتم، وهذا بعيد وليس املعىن عليه
للنيب صلى اهللا  واألخرى أنه آية. إحدامها أنه رأى الصالح يف ذلك، ألن املؤمنني تقوى قلوهبم بذلك: عدهتم جلهتني
" يروهنم"اهلاء وامليم يف : وأما قراءة الياء فقال ابن كيسان. وسيأيت ذكر وقعة بدر إن شاء اهللا تعاىل. عليه وسلم
وهذا من اإلضمار } ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه{عائدة على " مثليهم"واهلاء وامليم يف } َوأُْخَرى كَاِفرَةٌ{عائدة على 
فدل ذلك على أن الكافرين كانوا مثلي . } ُيؤَيُِّد بَِنْصرِِه َمْن َيَشاُء{: عليه سياق الكالم، وهو قولهالذي يدل 

الرؤية للفئة املقاتلة يف سبيل : وقال مكي. والرؤية هنا لليهود: قال. املسلمني يف رأي العني وثالثة أمثاهلم يف العدد
املقاتلة يف سبيل اهللا الفئة الكافرة مثلي الفئة املؤمنة، وقد كانت الفئة اهللا، واملرئية الفئة الكافرة؛ أي ترى الفئة 

وقرأ ابن عباس وطلحة . لليهود" لكم"واخلطاب يف . الكافرة ثالثة أمثال املؤمنة فقللهم اهللا يف أعينهم على ما تقدم
  .بضم التاء، والسلمي بالتاء املضمومة على ما مل يسم فاعله" ُتروهم"
  .تقدم معناه واحلمد هللا} ؤَيُِّد بَِنْصرِِه َمْن َيَشاُء إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِعْبَرةً ُألوِلي اَألْبصَارِوَاللَُّه ُي{

ُمَسوََّمةِ َوالْخَْيلِ الْ ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشََّهوَاِت ِمَن النَِّساِء َوالَْبنَِني َوالْقََناِطريِ الُْمقَْنطََرِة ِمَن الذََّهبِ َوالِْفضَِّة{ ١٤: اآلية
  }َواَألْنَعامِ َوالْحَْرِث ذَِلَك َمتَاُع الَْحيَاِة الدُّْنَيا وَاللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الْمَآبِ

  :فيه إحدى عشرة مسألة
اهللا زين ذلك؛ وهو : زين من التزيني واختلف الناس من املزين؛ فقالت فرقة} ُزيَِّن ِللنَّاسِ{: قوله تعاىل -األوىل 

} إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى اَألْرضِ زِيَنةً لَهَا{: ويف التنزيل. بن اخلطاب رضي اهللا عنه، ذكره البخاريظاهر قول عمر 
: آل عمران[} قُلْ أَُؤنَبِّئُكُْم بَِخْيرٍ ِمْن ذَِلكُْم{: نزلت! اآلن يا رب حني زينتها لنا: ؛ وملا قال عمر]٧: الكهف[

من زينها؟ ما أحد أشد هلا ذما من : و ظاهر قول احلسن، فإنه قالاملزين هو الشيطان؛ وه: وقالت فرقة] ١٥
وتزيني الشيطان . فتزيني اهللا تعاىل إمنا هو باإلجياد والتهيئة لالنتفاع وإنشاء اجلبلة على امليل إىل هذه األشياء. خالقها

تداء وعظ جلميع الناس، واآلية على كال الوجهني اب. إمنا هو بالوسوسة واخلديعة وحتسني أخذها من غري وجوهها
على بناء الفعل " ُزيِّن"وقرأ اجلمهور . ويف ضمن ذلك توبيخ ملعاصري حممد صلى اهللا عليه وسلم من اليهود وغريهم

وحركت اهلاء من " ُحبَّ"على بناء الفعل للفاعل، ونصب " َزيَّن"وقرأ الضحاك وجماهد ". ُحبُّ"للمفعول، ورفع 
ورجل شهوان للشيء، وشيء شهي أي . والشهوات مجع شهوة وهي معروفة. لنعتفرقا بني االسم وا" الشهوات"

" حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات: "ويف صحيح مسلم. مشتهى واتباع الشهوات مرد وطاعتها مهلكة
ره وبالصرب وفائدة هذا التمثيل أن اجلنة ال تنال إال بقطع مفاوز املكا. رواه أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

: وقد روي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. وأن النار ال ينجى منها إال بترك الشهوات وفطام النفس عنها. عليها
حفت اجلنة باملكاره وحفت النار " ؛ وهو معىن قوله ..." طريق اجلنة حزن بربوة وطريق النار سهل بسهوة"



لى ما يكون من الروايب، وطريق النار سهل ال غلظ فيه وال أي طريق اجلنة صعبة املسلك فيه أع" . بالشهوات
  .وهو بالسني املهملة" سهل بسهوة"وعورة، وهو معىن قوله 

قال . بدأ هبن لكثرة تشوف النفوس إليهن؛ ألهنن حبائل الشيطان وفتنة الرجال} ِمَن النَِّساِء{: قوله تعاىل-: الثانية 
. أخرجه البخاري ومسلم" ت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساءما ترك: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فأما اللتان يف النساء . يف النساء فتنتان، ويف األوالد فتنة واحدة: ويقال. ففتنة النساء أشد من مجيع األشياء
تلى جبمع املال والثانية يب. فإحدامها أن تؤدي إىل قطع الرحم؛ ألن املرأة تأمر زوجها بقطعه عن األمهات واألخوات

وروى عبداهللا بن مسعود . وأما البنون فإن الفتنة فيهم واحدة وهو ما ابتلي جبمع املال ألجلهم. من احلالل واحلرام
حذرهم رسول اهللا " . ال تسكنوا نساءكم الغرف وال تعلموهن الكتاب: "قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
الغرف تطلعا إىل الرجال، وليس يف ذلك حتصني هلن وال ستر؛ ألهنن قد  صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن يف إسكاهنن

يشرفن على الرجال فتحدث الفتنة والبالء، وألهنن قد خلقن من الرجل؛ فهمتها يف الرجل والرجل خلق فيه 
 ويف تعلمهن الكتاب هذا املعىن من الفتنة. الشهوة وجعلت سكنا له؛ فغري مأمون كل واحد منهما على صاحبه

فعلى اإلنسان إذا مل " . أعروا النساء يلزمن احلجال: "ويف كتاب الشهاب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. وأشد
عليك بذات الدين : "يصرب يف هذه األزمان أن يبحث عن ذات الدين ليسلم له الدين؛ قال صلى اهللا عليه وسلم

قال رسول اهللا صلى اهللا : عبداهللا بن عمر قالويف سنن ابن ماجة عن . أخرجه مسلم عن أيب هريرة" تربت يداك
ال تزوجوا النساء حلسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن وال تزوجوهن ألمواهلن فعسى أمواهلن أن : "عليه وسلم

  " .تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين وألمة سوداء خرماء ذات دين أفضل
إِنَّ ابْنِي {: قال اهللا تعاىل خمربا عن نوح. وواحد من البنني ابن. عطف على ما قبله" } َوالَْبنَِني{: قوله تعاىل-: الثالثة 
: ويف اخلرب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لألشعث بن قيس. كما قال لقمان" بين"وتقول يف التصغري } ِمْن أَْهِلي

  هل لك من ابنة محزة من"

فقال النيب صلى اهللا . أطعمها من بقي من بين جبلة نعم، يل منها غالم ولوددت أن يل به جفنة من طعام: ؟ قال" ولد
  " .لئن قلت بذلك إهنم لثمرة القلوب وقرة األعني وإهنم مع ذلك جملبنة مبخلة حمزنة: "عليه وسلم
وهو ] ٢٠: النساء" [} َوآتَْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً{: القناطري مجع قنطار، كما قال تعاىل" } َوالْقََناطِريِ{: قوله تعاىل

: ويقال ملا بلغ ذلك الوزن. هو اسم للمعيار الذي يوزن به؛ كما هو الرطل والربع: العقدة الكبرية من املال، وقيل
القنطار : وقال الزجاج. قنطر الرجل إذا بلغ ماله أن يوزن بالقنطار: والعرب تقول. هذا قنطار، أي يعدل القنطار

قال . قنطرت الشيء إذا أحكمته؛ ومنه مسيت القنطرة إلحكامها: مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه؛ تقول العرب
  :طرفة

  لتكتنفن حىت تشاد بقرمد... كقنطرة الرومي أقسم رهبا 
واختلف العلماء يف حترير حده كم هو على أقوال عديدة؛ فروى أيب بن . والقنطرة املعقودة؛ فكأن القنطار عقد مال

؛ وقال بذلك معاذ بن جبل وعبداهللا " القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية: "كعب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وهو أصح األقوال، لكن القنطار على هذا خيتلف باختالف : قال ابن عطية. بن عمر وأبو هريرة ومجاعة من العلماء

ريرة أن رسول اهللا اثنا عشر ألف أوقية؛ أسنده البسيت يف مسنده الصحيح عن أيب ه: وقيل. البالد يف قدر األوقية
وقال هبذا القول أبو " . القنطار اثنا عشر ألف أوقية األوقية خري مما بني السماء واألرض: "صلى اهللا عليه وسلم قال



من قرأ يف ليلة عشر آيات كتب من : "ويف مسند أيب حممد الدارمي عن أيب سعيد اخلدري قال. هريرة أيضا
  :قيل" القانتني، ومن قرأ خبمسمائة آية إىل األلف أصبح وله قنطار من األجرالذاكرين، ومن قرأ مبائة آية كتب من 

وذكر ابن سيده أنه هكذا . موقوف؛ وقال به أبو نضرة العبدي". ملء مسك ثور ذهبا: "وما القنطار؟ قال
ومائتا  ألف: وقال ابن عباس والضحاك واحلسن. وقال النقاش عن ابن الكليب أنه هكذا بلغة الروم. بالسريانية

اثنا عشر ألف درهم من الفضة، ومن الذهب ألف دينار دية : وعن ابن عباس. مثقال من الفضة؛ ورفعه احلسن
مائة رطل من الذهب أو : قتادة. مثانون ألفا: وقال سعيد بن املسيب. الرجل املسلم؛ وروى عن احلسن والضحاك

ار بإفريقية واألندلس مثانية آالف مثقال من ذهب أو القنط: وقال أبو محزة الثمايل. مثانون ألف درهم من الفضة
وحكى مكي قوال أن القنطار . سبعون ألف مثقال؛ وروي عن ابن عمر: جماهد. أربعة آالف مثقال: السدي. فضة

: وقال الربيع بن أنس. القنطار َبْرَبرْ ألف مثقال: أربعون أوقية من ذهب أو فضة؛ وقاله ابن سيده يف احملكم، وقال
أي ماال } َوآَتْيُتمْ إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً{: نطار املال الكثري بعضه على بعض؛ وهذا هو املعروف عند العرب، ومنه قولهالق

وعن احلكم هو . أي صار له قنطار من املال" إن صفوان بن أمية قنطر يف اجلاهلية وقنطر أبوه: "ومنه احلديث. كثريا
معناه املضعفة، وكأن القناطري ثالثة : فقال الطربي وغريه" املقنطرة"معىن واختلفوا يف . ما بني السماء واألرض

: السدي. القناطري مجع القنطار، واملقنطرة مجع اجلمع، فيكون تسع قناطري: وروى عن الفراء أنه قال. واملقنطرة تسع
بدر مبدرة، : ؛ كما يقالاملقنطرة املكملة؛ وحكاه اهلروي: مكي. املقنطرة املضروبة حىت صارت دنانري أو دراهم

ال : ابن كيسان والفراء. وهلذا مسي البناء القنطرة لتكاثف البناء بعضه على بعض. وقال بعضهم. وآالف مؤلفة
ويف صحيح البسيت عن . املقنطرة إشارة إىل حضور املال وكونه عتيدا: وقيل. تكون املقنطرة أقل من تسع قناطري

من قام بعشر آيات مل يكتب من الغافلني ومن قام : "اهللا عليه وسلم أنه قالعبداهللا بن عمر عن رسول اهللا صلى 
  " .مبائة آية كتب من القانتني ومن قام بألف آية كتب من املقنِطرين

. هي الذهب احلسنة مجعها ذهاب وذُهوب: الذهب مؤنثة؛ يقال} ِمَن الذََّهبِ َوالِْفضَِّة{: قوله تعاىل-: اخلامسة 
ورجل . مكيال ألهل اليمن: والذهب. وذهب فالن مذهبا حسنا. ع ذَْهَبة، وجيمع على األذهابوجيوز أن يكون مج

فالذهب مأخوذة من الذهاب، والفضة . والفضة معروفة، ومجعها فضض. ذَِهب إذا رأى معدن الذهب فدهش
شتقاق يشعر بزواهلما وهذا اال. مأخوذة من انفض الشيء تفرق؛ ومنه فََضْضت القوم فانفضوا، أي فرقتهم فتفرقوا

  :ومن أحسن ما قيل يف هذا املعىن قول بعضهم. وعدم ثبوهتما كما هو مشاهد يف الوجود
  واهلم آخر هذا الدرهم اجلاري... النار آخر دينار نطقت به 

  معذب القلب بني اهلم والنار... واملرء بينهما إن كان ذا ورع 
واحد اخليل : حدثت عن أيب عبيدة أنه قال: قال ابن كيسان. مؤنثةاخليل } َوالْخَْيلِ{: قوله تعاىل-: السادسة 

هو اسم مجع ال واحد : وقال غريه. خائل، مثل طائر وطري، وضائن وضني؛ ومسي الفرس بذلك ألنه خيتال يف مشيه
 ويف اخلرب من حديث علي عن النيب صلى اهللا. له من لفظه، واحد فرس، كالقوم والرهط والنساء واإلبل وحنوها

خلقها من ريح : وهب بن منبه" . إن اهللا خلق الفرس من الريح ولذلك جعلها تطري بال جناح: "عليه وسلم
وسيأيت . فليس تسبيحة وال تكبرية وال هتليلة يكربها صاحبها إال وهو يسمعها فيجيبه مبثلها: قال وهب. اجلنوب

إن اهللا عرض على آدم مجيع : "ويف اخلرب.  تعاىلما فيه كفاية إن شاء اهللا" األنفال"لذكر اخليل ووصفها يف سورة 



. ؛ فصار امسه اخلري من هذا الوجه"اخترت عزك: اختر منها واحدا فاختار الفرس؛ فقيل له: الدواب، فقيل له
  ومسي فرسا. ومسيت خيال ألهنا موسومة بالعز فمن ركبه اعتز بنحلة اهللا له وخيتال به على أعداء اهللا تعاىل

مسافات اجلو افتراس األسد وثبانا، ويقطعها كااللتهام بيديه على شيء خبطا وتناوال، ومسي عربيا ألنه ألنه يفترس 
جيء به من بعد آدم إلمساعيل جزاء عن رفع قواعد البيت، وإمساعيل عريب، فصار له حنلة من اهللا تعاىل فسمي 

وإمنا مسي عتيقا ألنه " . ن دارا فيها فرس عتيقال يدخل الشيطا: "ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. عربيا
خري اخليل األدهم األقرح األرمث مث األقرح احملجل طلق : " وقد قال صلى اهللا عليه وسلم. قد ختلص من اهلجانة

ويف مسند الدارمي عنه أن رجال . أخرجه الترمذي عن أيب قتادة" . اليمني فإن مل يكن أدهم فكميت على هذه الشية
اشتر أدهم أرمث حمجال طلق اليمني أو من الكميت : "ا رسول اهللا، إين أريد أن أشتري فرسا فأيها أشتري؟ قالي: قال

مل يكن أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد : وروى النسائي عن أنس قال" . على هذه الشية تغنم وتسلم
اخليل ثالثة لرجل أجر : "صلى اهللا عليه وسلم قالوروى األئمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا . النساء من اخليل

" األنفال"وسيأيت ذكر أحكام اخليل يف . احلديث بطوله، شهرته أغنت عن ذكره..." ولرجل ستر ولرجل وزر
  .مبا فيه كفاية إن شاء اهللا تعاىل" النحل"و

سامت الدابة : يقال. اله سعيد بن جبرييعين الراعية يف املروج واملسارح؛ ق} الُْمَسوَّمَِة{: قوله تعاىل-: السابعة 
وسومتها تسوميا فهي . وأمستها أنا إذا تركتها لذلك فهي مسامة. والشاة إذا سرحت تسوم سوما فهي سائمة

  هنى: ويف سنن ابن ماجة عن علي قال. مسومة

. معىن الرعي السوم هنا يف. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدر
  :قال األخطل] ١٠: النحل[} ِفيِه ُتِسيُمونَ{: وقال اهللا عز وجل

  أوىل لك ابن مسيمة األمجال... مثل ابن بزعة أو كآخر مثله 
املسومة املطهمة : جماهد. املعدة للجهاد؛ قاله ابن زيد: كل هبيمة ترعى، وقيل: والسوام. أراد ابن راعية اإلبل

: وروي عن ابن عباس أنه قال. رجل وسيم: مها احلسن؛ واختاره النحاس، من قوهلمسو: وقال عكرمة. احلسان
  .وهذا مذهب الكسائي وأيب عبيدة. املسومة املعلمة بشيات اخليل يف وجوهها، من السيما وهي العالمة

ذلك أن أصل : قال أبو زيد. كل ما ذكر حيتمله اللفظ، فتكون راعية معدة حسانا معلمة لتعرف من غريها: قلت
: وحكى ابن فارس اللغوي يف جممله. جتعل عليها صوفة أو عالمة ختالف سائر جسدها لتبني من غريها يف املرعى

. البلق: ابن كيسان. املعروفة يف البلدان: املسومة املكوية، املربد: وقال املؤرج. املسومة املرسلة وعليها ركباهنا
  :قال النابغة. وكلها متقارب من السيما

  عليها معشر أشباه جن... كالقداح مسومات  وضمر
إذا قلت نعم مل تكن إال لإلبل، فإذا قلت أنعام وقعت لإلبل : قال ابن كيسان} وَاَألْنَعامِ{: قوله تعاىل-: الثامنة 

  :هو مذكر وال يؤنث؛ يقولون: قال الفراء. وكل ما يرعى

: نث، واألنعام املواشي من اإلبل والبقر والغنم؛، إذا قيلوالنعم يذكر ويؤ: قال اهلروي. هذا نعم وارد، وجيمع أنعاما
  :وقال حسان. النعم فهو اإلبل خاصة

  خالل مروجها نعم وشاء... وكانت ال يزال هبا أنيس 



اإلبل عز ألهلها والغنم بركة واخلري معقود يف نواصي اخليل إىل : "ويف سنن ابن ماجة عن عروة البارقي يرفعه قال
وفيه عن أيب " . الشاة من دواب اجلنة: "فيه عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمو". يوم القيامة
عند اختاذ : وقال. أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األغنياء باختاذ الغنم، والفقراء باختاذ الدجاج: هريرة قال

اختذي غنما : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا وفيه عن أم هانئ. األغنياء الدجاج يأذن اهللا تعاىل هبالك القرى
أخرجه عن أيب بكر بن أيب شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم هانئ، إسناد " . فإن فيها بركة

  .صحيح
حرث الرجل حرثا : احلرث هنا اسم لكل ما حيرث، وهو مصدر مسي به؛ تقول} وَالَْحْرِث{: قوله تعاىل-: التاسعة 

. ذا أثار األرض ملعىن الفالحة؛ فيقع اسم احلراثة على زرع احلبوب وعلى اجلنات وعلى غري ذلك من نوع الفالحةإ
" احرثوا هذا القرآن"ويف حديث عبداهللا . يقال حرثت واحترثت" . احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا: "ويف احلديث
ألن احلارث هو الكاسب، " أصدق األمساء احلارث" : احلرث التفتيش؛ ويف احلديث: قال ابن األعرايب. أي فتشوه

واحتراث املال كسبه، واحملراث مسعر النار واحلراث جمرى الوتر يف القوس، واجلمع أحرثة، وأحرث الرجل ناقته 
: يعنون هزلناها؛ يقال: قال أبو عبيد. حرثناها يوم بدر: ما فعلت نواضحكم؟ قالوا: ويف حديث معاوية. أهزهلا

  ويف صحيح البخاري عن أيب أمامة الباهلي قال وقد رأى سكة. بة وأحرثتها، لغتانحرثت الدا

" ال يدخل هذا بيت قوم إال دخله الذل: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وشيئا من آلة احلرث فقال
وقال . والسالطني إن الذل هنا ما يلزم أهل الشغل باحلرث من حقوق األرض اليت يطالبهم هبا األئمة: قيل. 

معىن قوله يف هذا احلديث واهللا أعلم احلض على معايل األحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات؛ : املهلب
وذلك ملا خشي النيب صلى اهللا عليه وسلم على أمته من االشتغال باحلرث وتضييع ركوب اخليل واجلهاد يف سبيل 

لراكبة للخيل املتعيشة من مكاسبها؛ فحضهم على التعيش من اجلهاد اهللا؛ ألهنم إن اشتغلوا باحلرث غلبتهم األمم ا
متعددوا واخشوشنوا واقطعوا الركب وثبوا : أال ترى أن عمر قال. ال من اخللود إىل عمارة األرض ولزوم املهنة
ويف . فأمرهم مبالزمة اخليل، ورياضة أبداهنم بالوثوب عليها. على اخليل وثبا ال تغلبنكم عليها رعاة اإلبل

ما من مسلم غرس غرسا أو زرع زرعا فيأمل : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: الصحيحني عن أنس بن مالك قال
  " .منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة

ذكر اهللا تعاىل أربعة أصناف من املال، كل نوع من املال يتمول به صنف من الناس؛ أما الذهب : قال العلماء
ة فيتمول هبا التجار، وأما اخليل املسومة فيتمول هبا امللوك، وأما األنعام فيتمول هبا أهل البوادي، وأما احلرث والفض

  .فتكون فتنة كل صنف يف النوع الذي يتمول، فأما النساء والبنون ففتنة للجميع. فيتمول هبا أهل الرساتيق
وهذا منه تزهيد يف الدنيا . أي ما يتمتع به فيها مث يذهب وال يبقى} دُّنَْياذَِلَك مََتاعُ الَْحَياةِ ال{: قوله تعاىل: العاشرة 

إمنا الدنيا : " روى ابن ماجة وغريه عن عبداهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. وترغيب يف اآلخرة
أي يف متاعها " الدنيا حيبك اهللاإزهد يف : " ويف احلديث" . متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من املرأة الصاحلة

  ليس البن آدم حق يف سوى هذه: "قال صلى اهللا عليه وسلم. من اجلاه واملال الزائد على الضروري

. أخرجه الترمذي من حديث املقدام بن معد يكرب" اخلصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف اخلبز واملاء
  .بتشاغله مبا أمر به: ك الدنيا وكل الشهوات؟ قالمب يسهل على العبد تر: وسئل سهل بن عبداهللا

واملآب املرجع؛ آب يؤوب إيابا إذا رجع؛ قال يؤوب إيابا إذا . ابتداء وخرب} َواللَُّه ِعْنَدهُ ُحْسُن الَْمآبِ{: قوله تعاىل



  :رجع؛ قال امرؤ القيس
  رضيت من الغنيمة باإلياب... وقد طوفت يف اآلفاق حىت 

  :وقال آخر
  وغائب املوت ال يؤوب... يبة يؤوب وكل ذي غ

ومعىن اآلية تقليل الدنيا . وأصل مآب مأوب، قلبت حركة الواو إىل اهلمزة وأبدل من الواو ألف، مثل مقال
  .وحتقريها والترغيب يف حسن املرجع إىل اهللا تعاىل يف اآلخرة

قَْوا ِعْنَد َربِّهِمْ َجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها َوأَزَْواجٌ قُلْ أَُؤَنبِّئُكُمْ بَِخْيرٍ ِمْن ذَِلكُْم ِللَِّذيَن اتَّ{ ١٥: اآلية
  }ُمطَهََّرةٌ َورِْضَوانٌ ِمَن اللَِّه وَاللَُّه َبِصريٌ بِالِْعَباِد

عند "منتهاه : وقيل. اءرفع باالبتد" جنات"خرب مقدم، و" للذين اتقوا"، } ِمْن ذَِلكُْم{: منتهى االستفهام عند قوله
باخلفض بدال " جنات"وجيوز على هذا التأويل . على هذا رفع بابتداء مضمر تقديره ذلك جنات" جنات"، و"رهبم
تنكح املرأة : "وهذه اآلية واليت قبلها نظري قوله عليه السالم: قال ابن عطية. وال جيوز ذلك على األول" خري"من 

" فاظفر بذات الدين"فقوله . خرجه مسلم وغريه" ينها فاظفر بذات الدين تربت يداكألربع ملاهلا وحسبها ومجاهلا ود
وقد تقدم يف البقرة . فذكر تعاىل هذه تسلية عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها. وما قبل مثال لألوىل. مثال هلذه اآلية

  .معاين ألفاظ هذه اآلية

يا : ؟ فيقولون"تريدون شيئا أزيدكم" ة يقول اهللا تعاىل هلم والرضوان مصدر من الرضا، وهو أنه إذا دخل أهل اجلن
وَاللَُّه {: ويف قوله تعاىل. خرجه مسلم" رضاي فال أسخط عليكم بعده أبدأ: "ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول

  .وعد ووعيد} َبِصٌري بِالِْعبَاِد
  ،} اغِْفْر لََنا ذُُنوبََنا َوِقَنا َعذَابَ النَّارالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا إِنََّنا آَمنَّا فَ{ - ١٦: اآليتان
  }الصَّابِرِيَن وَالصَّاِدِقَني َوالْقَانِِتَني وَالُْمْنِفِقَني وَالُْمْسَتْغفِرِيَن بِاَألْسحَارِ{ -١٧

. أي يا ربنا} بََّناَر{. وإن شئت كان رفعا أي هم الذين، أو نصبا على املدح} ِللَِّذيَن اتَّقَوْا{بدل من قوله } الَِّذيَن{
يعين عن } الصَّابِرِيَن{. تقدم يف البقرة} َوِقَنا َعذَاَب النَّار{. دعاء باملغفرة} فَاغِْفْر لََنا ذُنُوَبنَا{. أي صدقنا} إِنََّنا آَمنَّا{

. لطائعنيا} َوالْقَانِتَِني{أي يف األفعال واألقوال } وَالصَّاِدِقَني{. على الطاعات: املعاصي والشهوات، وقيل
ففسر تعاىل يف هذه اآلية أحوال املتقني . وقد تقدم يف البقرة هذه املعاين على الكمال. يعين يف سبيل اهللا} وَالُْمْنِفِقَني{

  .املوعودين باجلنات
  .املصلون :قتادة. هم السائلون املغفرة: فقال أنس بن مالك} َوالُْمْسَتْغِفرِيَن بِاَألْسَحارِ{: واختلف يف معىن قوله تعاىل

قال . وخص السحر بالذكر ألنه مظان القبول ووقت إجابة الدعاء. وال تناقض، فإهنم يصلون ويستغفرون: قلت
} َسْوَف أَْسَتْغِفرُ لَكُْم رَبِّي{: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تفسري قوله تعاىل خمربا عن يعقوب عليه السالم لبنيه

أي "وسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم جربيل . خرجه الترمذي وسيأيت" سحرأنه أخر ذلك إىل ال]: "٩٨: يوسف[
يقال سحر وسحر، بفتح احلاء وسكوهنا، وقال " . ال أدري غري أن العرش يهتز عند السحر: "؟ فقال"الليل أمسع
  .اآلخرالسحر هو سدس الليل : السحر من حني يدبر الليل إىل أن يطلع الفجر الثاين، وقال ابن زيد: الزجاج

ينزل اهللا عز وجل إىل مساء : "أصح من هذا ما روى األئمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قلت
الدنيا كل ليلة حني ميضي ثلث الليل األول فيقول أنا امللك أنا امللك من ذا الذي يدعوين فأستجيب له من ذا الذي 



" حىت ينفجر الصبح"يف رواية " له فال يزال كذلك حىت يطلع الفجريسألين فأعطيه من ذا الذي يستغفرين فأغفر 
وقد اختلف يف تأويله؛ وأوىل ما قيل فيه ما جاء يف كتاب النسائي مفسرا عن أيب هريرة وأيب سعيد . لفظ مسلم

األول مث إن اهللا عز وجل ميهل حىت ميضي شطر الليل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنهما قاال
صححه أبو حممد " . يأمر مناديا فيقول هل من داع يستجاب له هل من مستغر يغفر له هل من سائل يعطى

. عبداحلق، وهو يرفع اإلشكال ويوضح كل احتمال، وأن األول من باب حذف املضاف، أي ينزل ملك ربنا فيقول
الكتاب األسىن يف شرح "وقد أتينا على ذكره يف  .بضم الياء، وهو يبني ما ذكرنا، وباهللا توفيقنا" ينزل"وقد روى 

  ".أمساء اهللا احلسىن وصفاته العلى
َوبِاَألْسَحارِ ُهْم {: االستغفار مندوب إليه، وقد أثىن اهللا تعاىل على املستغفرين يف هذه اآلية وغريها فقال: مسألة 

وقال سفيان . ر بالسحر سبعني استغفارةأمرنا أن نستغف: وقال أنس بن مالك]. ١٨: الذاريات[} َيْسَتْغِفرُونَ
بلغين أنه إذا كان أول الليل نادى مناد ليِقم القانتون فيقومون كذلك يصلون إىل السحر، فإذا كان عند : الثوري

فإذا طلع الفجر نادى . أين املستغفرون فيستغفر أولئك، ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون هبم: السحر نادى مناد
وروي عن أنس مسعت النيب صلى اهللا عليه . غافلون فيقومون من فرشهم كاملوتى نشروا من قبورهمأال ليقم ال: مناد

إن اهللا يقول إين ألهم بعذاب أهل األرض فإذا نظرت إىل عمار بيويت وإىل املتحابني يف وإىل املتهجدين : "وسلم يقول
ن يف أمة مخسة عشر رجال يستغفرون اهللا إذا كا: قال مكحول" . واملستغفرين باألسحار صرفت عنهم العذاب هبم

: وقال نافع. وذكره أبو نعيم يف كتاب احللية له. كل يوم مخسا وعشرين مرة مل يؤاخذ اهللا تلك األمة بعذاب العامة
  كان ابن عمر حيىي الليل مث

راهيم بن حاطب وروى إب. فيعاود الصالة مث يسأل، فإذا قلت نعم قعد يستغفر. يا نافع أسحرنا؟ فأقول ال: يقول
. يا رب، أمرتين فأطعتك، وهذا سحر فاغفر يل: مسعت رجال يف السحر يف ناحية املسجد يقول: عن أبيه قال

  .فنظرت فإذا هو ابن مسعود
ال ما قال ابن زيد أن املراد باملستغفرين الذين . فهذا كله يدل على أنه استغفار باللسان مع حضور القلب: قلت

يا بين ال يكن الديك أكيس منك، ينادي باألسحار : "وقال لقمان البنه. واهللا أعلم. مجاعة يصلون صالة الصبح يف
واملختار من لفظ االستغفار ما رواه البخاري عن شداد بن أوس، وليس له يف اجلامع غريه، عن النيب ". وأنت نائم

ال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على سيد االستغفار أن تقول اللهم أنت ريب ال إله إ: "صلى اهللا عليه وسلم قال
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر 

ومن قاهلا من النهار موقنا هبا فمات من يومه قبل أن ميسي فهو من أهل اجلنة ومن قاهلا  -قال  -الذنوب إال أنت 
وروى أبو حممد عبدالغين بن سعيد من " . فمات من ليله قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنةمن الليل وهو موقن هبا 

حديث ابن هليعة عن أيب صخر عن أيب معاوية عن سعيد بن جبري عن أيب الصهباء البكري عن علي بن أيب طالب 
أال أعلمك : "ه مث قالرضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيد علي بن أيب طالب رضي اهللا عن

اللهم ال : لغفرها اهللا لك على أنه مغفور لك -أو كمدب الذر  -كلمات تقوهلن لو كانت ذنوبك كمدب النمل 
  " .إله إال أنت سبحانك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

  }الَْمالِئكَةُ َوأُولُو الِْعلْمِ قَاِئماً بِالِْقْسِط ال إِلََه إِلَّا ُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُمَشهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إِلََه إِلَّا ُهَو َو{ ١٨: اآلية
  :فيه أربع مسائل



ملا : وقال الكليب. كان حول الكعبة ثالمثائة وستون صنما، فلما نزلت هذه اآلية خررن سجدا: قال سعيد بن جبري
  نة قدم عليهظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدي

ما أشبه هذه املدينة بصفة مدينة النيب الذي : حربان من أحبار أهل الشام؛ فلما أبصرا املدينة قال أحدمها لصاحبه
أنت حممد؟ قال : فلما دخال على النيب صلى اهللا عليه وسلم عرفاه بالصفة والنعت، فقاال له. خيرج يف آخر الزمان

فقال هلما . نسألك عن شهادة، فإن أنت أخربتنا هبا آمنا بك وصدقناك: قاال" . نعم: "وأنت أمحد؟ قال: قاال" . نعم"
فأنزل اهللا تعاىل على نبيه . أخربنا عن أعظم شهادة يف كتاب اهللا: فقاال" . سالين: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فأسلم الرجالن وصدقا } ِئكَةُ َوأُولُو الْعِلْمِ قَاِئماً بِالِْقسِْطَشهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو َوالَْمال{ صلى اهللا عليه وسلم 
: وقال ابن كيسان. إن املراد بأويل العلم األنبياء عليهم السالم: وقد قيل. برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .نه عاماملؤمنون كلهم؛ وهو األظهر أل: السدي والكليب. مؤمنو أهل الكتاب: مقاتل. املهاجرون واألنصار
يف هذه اآلية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم؛ فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرهنم -: الثانية 

وقُلْ َربِّ زِْدنِي {: وقال يف شرف العلم لنبيه صلى اهللا عليه وسلم. اهللا بامسه واسم مالئكته كما قرن اسم العلماء
رف من العلم ألمر اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يسأله املزيد منه فلو كان شيء أش]. ١١٤: طه[} ِعلْماً

العلماء أمناء اهللا : "وقال" . إن العلماء ورثة األنبياء: "وقال صلى اهللا عليه وسلم. كما أمر أن يستزيده من العلم
دالغين احلافظ من حديث وخرج أبو حممد عب. وهذا شرف للعلماء عظيم، وحمل هلم يف الدين خطري" . على خلقه

وكان حافظا، حدثنا عمر بن املؤمل حدثنا  -وهو عنكل بن حكارك وتفسريه بركة بن نشيط  -بركة بن نشيط 
قال رسول : حممد بن أيب اخلصيب حدثنا عنكل حدثنا حممد بن إسحاق حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن الرباء قال

نبياء حيبهم أهل السماء ويستغفر هلم احليتان يف البحر إذا ماتوا إىل يوم العلماء ورثة األ: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ويف هذا الباب حديث عن أيب الدرداء خرجه أبو داود" القيامة
فلما كان . أتيت الكوفة يف جتارة فنزلت قريبا من األعمش فكنت أختلف إليه: روى غالب القطان قال-: الثالثة 

شَهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو وَالَْمالِئكَةُ َوأُولُو {: رة قام فتهجد من الليل فقرأ هبذه اآليةليلة أردت أن أحندر إىل البص
  الِْعلْمِ قَاِئماً بِالِْقْسِط ال إِلََه إِالَّ هَُو

وأنا أشهد مبا شهد اهللا به، : عمش، قال األ]١٩ - ١٨: آل عمران[} إِنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اِألْسالُم. الْعَزِيُز الَْحكِيُم
فغدوت إليه  -قاهلا مرارا  -وأستودع اهللا هذه الشهادة، وهي يل عند اهللا وديعة، وإن الدين عند اهللا اإلسالم 

واهللا ال حدثتك به : قال. إين مسعتك تقرأ هذه اآلية فما بلغك فيها؟ أنا عندك منذ سنة مل حتدثين به: وودعته مث قلت
حدثين : قال. يا أبا حممد قد مضت السنة: قمت وكتبت على بابه ذلك اليوم، فلما مضت السنة قلتفأ: قال. سنة

جياء بصاحبها يوم القيامة فيقول اهللا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو وائل، عن عبداهللا بن مسعود قال
غالب القطان هو غالب بن : الفرج اجلوزي قال أبو" . تعاىل عبدي عهد إيل وأنا أحق من وىف أدخلوا عبدي اجلنة

. قال ابن عدي الضعف على حديثه بني. وهو حديث معضل" شهد اهللا"خطاف القطان، يروي عن األعمش حديث 
  .صدوق صاحل: وقال أبو حامت. ثقة: وقال ابن معني. غالب بن خطاف القطان ثقة ثقة: وقال أمحد بن حنبل

وروي من حديث أنس عن . ج له البخاري ومسلم يف كتابيهما، وحسبكيكفيك من عدالته وثقته أن خر: قلت
َشهِدَ اللَُّه أَنَُّه ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو وَالَْمالِئكَةُ َوأُولُو الِْعلْمِ قَاِئماً بِالِْقْسطِ ال إِلَهَ {من قرأ : "النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ويقال من أقر هبذه ". ه خلق اهللا له سبعني ألف ملك يستغفرون له إىل يوم القيامةعند منام} إِالَّ ُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم



كان حول الكعبة ثالمثائة وستون : وروي عن سعيد بن جبري أنه قال. الشهادة عن عقد من قلبه فقد قام بالعدل
  .ساجدة هللا فلما نزلت هذه اآلية أصبحت األصنام قد خرت. صنما لكل حي من أحياء العرب صنم أو صنمان

شهد فالن عند القاضي إذا بني وأعلم ملن احلق، أو : أي بني وأعلم؛ كما يقال} َشهِدَ اللَُّه{: قوله تعاىل-: الرابعة 
. الشاهد هو الذي يعلم الشيء ويبينه؛ فقد دلنا اهللا تعاىل على وحدانيته مبا خلق وبني: قال الزجاج. على من هو

وقرأ الكسائي . وهذا مردود من جهات: وقال ابن عطية. عىن قضى اهللا، أي أعلممب" شهد اهللا: "وقال أبو عبيدة
  يف قوله" أن"بفتح 

أن الدين عند اهللا اإلسالم بأنه ال إله إال هو، مث حذفت : التقدير: قال املربد". أن الدين"وقوله " أنه ال إله إال هو"
. صبهما مجيعا، مبعىن شهد اهللا أنه كذا، وأن الذين عند اهللاأن: قال الكسائي. أي باخلري. أمرتك اخلري: الباء كما قال
وقرأ ابن عباس فيما . الثانية بدل من األوىل؛ ألن اإلسالم تفسري املعىن الذي هو التوحيد" أن: "قال ابن كيسان
: ابتداء فقالشهد اهللا أن الدين اإلسالم، مث : والتقدير. بالفتح" أن الدين" "بالكسر" "شهد اهللا إنه"حكى الكسائي 
وروى شعبة ". شهداء اهللا"شهداء اهللا بالنصب على احلال، وعنه  -وقرأ أبو املهلب وكان قارئا . إنه ال إله إال هو

أن الدين عند اهللا احلنيفية ال اليهودية وال "عن عاصم عن زرٍّ عن أيب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقرأ 
وال خيفى على ذي متييز أن هذا الكالم من النيب صلى اهللا عليه : أبو بكر األنباري قال" . النصرانية وال اجملوسية

نصب على احلال املؤكدة من امسه } قَاِئماً{و . وسلم على جهة التفسري، أدخله بعض من نقل احلديث يف القرآن
ان أصله القائم، فلما قطعت هو نصب على القطع، ك: وقال الفراء". إال هو"أو من قوله " شهد اهللا"تعاىل يف قوله 

على النعت، " القائم بالقسط"ويف قراءة عبداهللا ]. ٥٢: النحل" [وله الدين واصباً: "األلف والالم نصب كقوله
كرر ألن األوىل حلت حمل الدعوى، والشهادة الثانية حلت حمل } ال إِلََه إِالَّ ُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم{. والقسط العدل

  .األوىل وصف وتوحيد، والثانية رسم وتعليم، يعين قولوا ال إله إال اهللا العزيز احلكيم: عفر الصادقوقال ج. احلكم
ْن ُم َبغْياً َبيَْنُهْم َوَمإِنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اِألْسالُم َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب إِالَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم الِْعلْ{ ١٩: اآلية

  }َيكْفُْر بِآَياِت اللَِّه فَإِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحسَابِ
الدين يف هذه اآلية الطاعة وامللة، واإلسالم مبعىن اإلميان والطاعات؛ قاله } إِنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اِألْسالُم{: قوله تعاىل

  واألصل يف مسمى اإلميان. أبو العالية، وعليه مجهور املتكلمني

فيسمى كل واحد منهما باسم اآلخر؛ كما يف حديث . وقد يكون مبعىن املرادفة. سالم التغاير؛ حلديث جربيلواإل
: قال. اهللا ورسوله أعلم: ؟ قالوا"هل تدرون ما اإلميان: "وفد عبدا لقيس وأنه أمرهم باإلميان باهللا وحده وقال 

الة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا مخسا من املغنم شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الص"
اإلميان بضع وسبعون بابا فأدناها إماطة األذى وأرفعها قول ال إله : "وكذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم. احلديث" 

لق أحدمها ويكون أيضا مبعىن التداخل وهو أن يط" . واحلياء شعبة من اإلميان"وزاد مسلم . أخرجه الترمذي" إال اهللا
ويراد به مسماه يف األصل ومسمى اآلخر، كما يف هذه اآلية إذ قد دخل فيها التصديق واألعمال؛ ومنه قوله عليه 

أخرجه ابن ماجة، وقد تقدم واحلقيقة هو األول " . اإلميان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل باألركان: "السالم
  .علموضعا وشرعا وما عداه من باب التوسع واهللا أ

أخرب تعاىل عن اختالف أهل الكتاب أنه كان على علم منهم . اآلية} َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب{: قوله تعاىل
وما اختلف الذين : ويف الكالم تقدمي وتأخري، واملعىن. قاله ابن عمر وغريه. باحلقائق، وأنه كان بغيا وطلبا للدنيا



املراد هبذه اآلية : قال حممد بن جعفر بن الزبري. إال من بعد ما جاءهم العلم؛ قاله األخفشأوتوا الكتاب بغيا بينهم 
ولفظ الذين أوتوا الكتاب يعم اليهود . املراد هبا اليهود: وقال الربيع بن أنس. النصارى، وهي توبيخ لنصارى جنران

إال من بعد ما جاءهم . "لى اهللا عليه وسلميعين يف نبوة حممد ص" وما اختلف الذين أوتوا الكتاب"والنصارى؛ أي 
أي وما اختلف الذين أوتوا اإلجنيل يف أمر عيسى وفرقوا فيه القول : وقيل. يعين بيان صفته ونبوته يف كتبهم" العلم

نصب على املفعول من أجله، أو " بغيا"و. إال من بعد ما جاءهم العلم بأن اهللا إله واحد، وأن عيسى عبداهللا ورسوله
  .واهللا تعاىل أعلم" الذين"احلال من  على

أَْسلَْمُتْم فَإِنْ أَْسلَُموا فَإِنْ حَاجُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت َوجْهَِي ِللَِّه َوَمنِ اتََّبَعنِ َوقُلْ ِللَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب وَالْأُمِّيَِّني أَ{ ٢٠: اآلية
  }َك الَْبالغُ َواللَُّه َبِصٌري بِالِْعبَاِدفَقَِد اْهَتدَْوا َوإِنْ تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَْي

أي جادلوك باألقاويل املزورة واملغالطات، فأسند } فَإِنْ َحاجُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت َوجْهَِي ِللَِّه َوَمنِ اتََّبعَنِ{: قوله تعاىل
سجد وجهي "نه احلديث مبعىن ذايت؛ وم" وجهي"وقوله . أمرك إىل ما كلفت من اإلميان والتبليغ وعلى اهللا نصرك

وقد تقدم هذا املعىن يف . خرج فالن يف وجه كذا: الوجه هنا مبعىن القصد؛ كما تقول: وقيل". للذي خلقه وصوره
  :وقال. وعرب بالوجه عن سائر الذات إذ هو أشرف أعضاء الشخص وأمجعها للحواس. البقرة مستوىف؛ واألول أوىل
  مل عذبا زالالله املزن حت... أسلمت وجهي ملن أسلمت 

العمل : إهنا عبارة عن الذات وقيل]: ٢٧: الرمحن[} َوَيْبقَى َوْجُه رَبَِّك{: وقد قال حذاق املتكلمني يف قوله تعاىل
أي ومن اتبعين أسلم " أسلمت"يف حمل رفع عطفا على التاء يف قوله " من" "ومن اتبعن"وقوله . الذي يقصد به وجهه

" اتبعن"وأثبت نافع وأبو عمرو ويعقوب ياء . املرفوع من غري تأكيد للفصل بينهماأيضا، وجاز العطف على الضمري 
  :وقال الشاعر. على األصل، وحذف اآلخرون اتباعا للمصحف إذ وقعت فيه بغري ياء

  ولقد ختف شيميت إعساري... ليس ختفى يساريت قدر يوم 
يَِّني أَأَْسلَْمُتْم فَإِنْ أَْسلَُموا فَقَِد اْهَتدَْوا َوإِنْ تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبالغُ وَاللَُّه وَقُلْ ِللَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب َواألُمِّ{: قوله تعاىل

استفهام معناه " أأسلمتم. "الذين ال كتاب هلم وهم مشركو العرب" واألميني"يعين اليهود والنصارى } َبِصٌري بِالِْعبَاِد
وهذا حسن ألن . هتديد" أأسلمتم: "وقال الزجاج. أسلموا؛ كذا قال الطربي وغريه التقرير ويف ضمنه األمر، أي

  باملاضي مبالغة يف اإلخبار بوقوع اهلدي هلم" فقد اهتدوا"وجاءت العبارة يف قوله . املعىن أأسلمتم أم ال

وقال ابن . سخ باجلهادإنه مما ن: وقيل. مصدر بلغ بتخفيف عني الفعل، أي إمنا عليك أن تبلغ" البالغ"و. وحتصيله
وهذا حيتاج إىل معرفة تاريخ نزوهلا؛ وأما على ظاهر نزول هذه اآليات يف وفد جنران فإمنا املعىن فإمنا عليك : عطية

  .أن تبلغ ما أنزل إليك مبا فيه من قتال وغريه
َني بِغَْيرِ َحقٍّ َوَيقُْتلُونَ الَِّذيَن َيأُْمُرونَ بِالِْقْسِط ِمَن النَّاسِ إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيِّ{ - ٢١: اآليتان

  }فََبشِّْرُهْم بَِعذَابٍ أَِليمٍ
  }أُولَِئَك الَِّذيَن َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصرِيَن{ - ٢٢

  :فيه ست مسائل
كان ناس من بين : قال أبو العباس املربد} نَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّنيإِ{: قوله تعاىل -األوىل

إسرائيل جاءهم النبيون يدعوهنم إىل اهللا عز وجل فقتلوهم، فقام أناس من بعدهم من املؤمنني فأمروهم باإلسالم 
كانت األنبياء صلوات اهللا عليهم جتيء إىل بين : قل بن أيب مسكنيوكذلك قال مع. فقتلوهم؛ ففيهم نزلت هذه اآلية



وقد روي عن ابن . إسرائيل بغري كتاب فيقتلوهنم، فيقوم قوم ممن اتبعهم فيأمرون بالقسط، أي بالعدل، فيقتلون
ئس القوم بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ب: " مسعود قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وروى أبو عبيدة بن " قوم ال يأمرون باملعروف وال ينهون عن املنكر، بئس القوم قوم ميشي املؤمن بينهم بالتقية
قتلت بنو إسرائيل ثالثة وأربعني نبيا من أول النهار يف ساعة واحدة : "اجلراح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 إسرائيل فأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر فقتلوا مجيعا يف آخر النهار فقام مائة رجل واثنا عشر رجال من عباد بين
وروى شعبة عن أيب إسحاق عن أيب . ذكره املهدوي وغريه" . من ذلك اليوم وهم الذين ذكرهم اهللا يف هذه اآلية

  آخر كانت بنو إسرائيل تقتل يف اليوم سبعني نبيا مث تقوم سوق َبقْلِهم من: عبيدة عن عبداهللا قال

فاجلواب عن هذا أهنم رضوا فعل من قتل فكانوا مبنزلته؛ . الذين وعظوا هبذا مل يقتلوا نبيا: فإن قال قائل. النهار
َوإِذْ َيْمكُُر بَِك الَِّذيَن {: وأيضا فإهنم قاتلوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ومهوا بقتلهم؛ قال اهللا عز وجل

  ].٣٠: األنفال[} قُْتلُوَككَفَُروا ِليُثْبُِتوَك أَوْ َي
دلت هذه اآلية على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر كان واجبا يف األمم املتقدمة، وهو فائدة الرسالة  -الثانية 

من أمر باملعروف أو هنى عن املنكر فهو خليفة اهللا يف : "قال احلسن قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. وخالفة النبوة
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو : وعن درة بنت أيب هلب قالت" . رسوله وخليفة كتابهأرضه وخليفة 
آمرهم باملعروف وأهناهم عن املنكر وأتقاهم هللا وأوصلهم : "من خري الناس يا رسول اهللا؟ قال: على املنرب فقال

: التوبة[} ْم ِمْن بَْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالْمُْنكَرِ َويَْنَهْونَ َعنِ الَْمْعُروِفالُْمَناِفقُونَ َوالُْمَناِفقَاُت بَْعُضُه{: ويف التنزيل" . لرمحه
]. ٧١: التوبة[} وَالُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤمَِناُت بَْعضُُهْم أَوِْلَياُء َبْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف وََيْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ{: مث قال] ٦٧

ف والنهي عن املنكر فرقا بني املؤمنني واملنافقني؛ فدل على أن أخص أوصاف املؤمن األمر فجعل تعاىل األمر باملعرو
مث إن األمر باملعروف ال يليق بكل أحد، وإمنا . باملعروف والنهي عن املنكر، ورأسها الدعاء إىل اإلسالم والقتال عليه

واحلبس واإلطالق له، والنفي والتغريب؛ فينصب يقوم به السلطان إذ كانت إقامة احلدود إليه، والتعزير إىل رأيه، 
{ : قال اهللا تعاىل. يف كل بلدة رجال صاحلا قويا عاملا أمينا ويأمره بذلك، وميضي احلدود على وجهها من غري زيادة

  ].٤١: احلج" [} َوَنَهْوا َعنِ الْمُْنكَرِ الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي اَألْرضِ أَقَامُوا الصَّالةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف
. ال يغريه إال عدل: وليس من شرط الناهي أن يكون عدال عند أهل السنة، خالفا للمبتدعة حيث تقول -الثالثة 

فإن . وهذا ساقط؛ فإن العدالة حمصورة يف القليل من اخللق، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر عام يف مجيع الناس
كَُبَر َمقْتاً ِعْنَد اللَِّه أَنْ َتقُولُوا َما {: وقوله] ٤٤: البقرة[} أََتأُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِرِّ َوَتْنَسْونَ أَنْفَُسكُْم{: بقوله تعاىل تشبثوا

وال . إمنا وقع الذم ههنا على ارتكاب ما هني عنه ال على هنيه عن املنكر: وحنوه، قيل هلم] ٣: الصف[} ال َتفَْعلُونَ
  شك

يف أن النهي عنه ممن يأتيه أقبح ممن ال يأتيه، ولذلك يدور يف جهنم كما يدور احلمار بالرحى، كما بيناه يف البقرة 
  ].٤٤: البقرة[} أََتأُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِرِّ{: عند قوله تعاىل

در عليه، وإنه إذا مل يلحقه أمجع املسلمون فيما ذكر ابن عبدالرب أن املنكر واجب تغيريه على كل من ق-: الرابعة 
بتغيريه إال اللوم الذي ال يتعدى إىل األذى فإن ذلك ال جيب أن مينعه من تغيريه؛ فإن مل يقدر فبلسانه، فإن مل يقدر 

واألحاديث عن : قال. وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا مل يستطع سوى ذلك. فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك
قال . ه وسلم يف تأكيد األمر باملعروف والنهي عن املنكر كثرية جدا ولكنها مقيدة باالستطاعةالنيب صلى اهللا علي



وقال . اتقين اتقين فما لك وله: إمنا يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم؛ فأما من وضع سيفه أو سوطه فقال: احلسن
وروى ابن هليعة عن . قلبه أنه له كاره حبسب املرء إذا رأى منكرا ال يستطيع تغيريه أن يعلم اهللا من: ابن مسعود

يا رسول اهللا : قالوا". ال حيل ملؤمن أن يذل نفسه: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األعرج عن أيب هريرة قال
  " .يتعرض من البالء ملا ال يقوم له: "وما إذالله نفسه؟ قال

جندب عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه وخرجه ابن ماجة عن علي بن زيد بن جدعان عن احلسن بن : قلت
إن الرجل إذا رأى منكرا ال يستطيع النكري عليه : وروي عن بعض الصحابة أنه قال. وسلم، وكالمها قد تكلم فيه

فإذا قال ذلك فقد فعل ما عليه، وزعم ابن العريب أن من رجا زواله " اللهم إن هذا منكر"فليقل ثالث مرات 
ريه الضرب أو القتل جاز له عند أكثر العلماء االقتحام عند هذا الغرر، وإن مل يرج زواله وخاف على نفسه من تغي

  .والذي عندي أن النية إذا خلصت فليقتحم كيف ما كان وال يبايل: قال. فأي فائدة عنده
ملنكر مع وهذه اآلية تدل على جواز األمر باملعروف والنهي عن ا. هذا خالف ما ذكره أبو عمر من اإلمجاع: قلت

وهذا إشارة ]. ١٧: لقمان[} َوأُْمْر بِالَْمْعرُوِف َواْنَه َعنِ الْمُْنكَرِ وَاصْبِْر َعلَى َما أَصَاَبَك{: وقال تعاىل. خوف القتل
  .إىل اإلذاية

من رأى منكم : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى األئمة عن أيب سعيد اخلدري قال-: اخلامسة 
األمر باملعروف : قال العلماء" . فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميانمنكرا 

فاملنكر إذا أمكنت إزالته . باليد على األمراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء، يعين عوام الناس
أو بالقتل فليفعل، فإن زال بدون القتل مل جيز القتل؛ وهذا تلقي  باللسان للناهي فليفعله، وإن مل ميكنه إال بالعقوبة

وعليه بىن العلماء أنه إذا دفع ]. ٩: احلجرات[} فَقَاِتلُوا الَِّتي َتبِْغي حَتَّى َتِفيَء إِلَى أَْمرِ اللَِّه{: من قول اهللا تعاىل
ولو رأى زيد عمرا . ذلك وال شيء عليهالصائل على النفس أو على املال عن نفسه أو عن ماله أو نفس غريه فله 

وقد قصد مال بكر فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا مل يكن صاحب املال قادرا عليه وال راضيا به؛ حىت لقد قال 
إمام عادل ال يظلم، وعامل : كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البالء: وقيل. لو فرضنا قودا: العلماء

شايخ يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وحيرضون على طلب العلم والقرآن، ونساؤهم على سبيل اهلدى، وم
  .مستورات ال يتربجن تربج اجلاهلية األوىل

إذا : "والنهي عن املنكر؟ قال. قيل يا رسول اهللا، مىت نترك األمر باملعروف: روى أنس بن مالك قال-: السادسة 
امللك يف صغاركم والفاحشة : "يا رسول اهللا وما ظهر يف األمم قبلنا؟ قال: اقلن". ظهر فيكم ما ظهر يف األمم قبلكم

إذا " والعلم يف رذالتكم"تفسري معىن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال زيد" . يف كباركم والعلم يف رذالتكم
وتقدم . ها إن شاء اهللا تعاىلوغري" املائدة"وسيأيت هلذا الباب مزيد بيان يف . خرجه ابن ماجة. كان العلم يف الفساق

  .يف البقرة فال معىن لإلعادة" حبطت"و" فبشرهم"معىن 
َولَّى فَرِيٌق ِمْنُهْم َوُهمْ أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيباً ِمَن الِْكتَابِ ُيْدَعْونَ إِلَى كَِتابِ اللَِّه لَِيْحكَُم َبيَْنُهْم ثُمَّ َيَت{ ٢٣: اآلية

  }ُمْعرُِضونَ

  :فيه ثالث مسائل
هذه اآلية نزلت بسبب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل بيت املدراس على مجاعة : قال ابن عباس-: األوىل

على أي دين أنت يا حممد؟ فقال النيب صلى اهللا : فقال له نعيم بن عمرو واحلارث بن زيد. من يهود فدعاهم إىل اهللا



فهلموا إىل : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. فإن إبراهيم كان يهوديا: فقاال" . مإين على ملة إبراهي: "عليه وسلم
وذكر النقاش أهنا نزلت ألن مجاعة من اليهود أنكروا نبوة حممد . فأبيا عليه فنزلت اآلية" . التوراة فهي بيننا وبينكم

وقرأ اجلمهور . فأبوا" التوراة ففيها صفيتهلموا إىل : "صلى اهللا عليه وسلم؛ فقال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم
َهذَا ِكَتاُبَنا {: والقراءة األوىل أحسن؛ لقوله تعاىل. بضم الياء" ليحكم"وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع " ليحكم"

  ].٢٩: اجلاثية[} َيْنِطُق َعلَْيكُْم بِالَْحقِّ
اكم ألنه دعي إىل كتاب اهللا؛ فإن مل يفعل كان خمالفا يف هذه اآلية دليل على وجوب ارتفاع املدعو إىل احل-: الثانية 

وهذا احلكم جار عندنا باألندلس وبالد املغرب وليس . يتعني عليه الزجر باألدب على قدر املخاِلف واملخالَف
لَى اللَّهِ وَإِذَا ُدُعوا إِ{: يف قوله تعاىل" النور"وهذا احلكم الذي ذكرناه مبني يف التنزيل يف سورة . بالديار املصرية

]. ٥٠ - ٤٩ - ٤٨: النور[} َبلْ أُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ{إىل قوله } َوَرسُوِلِه لَِيْحكَُم َبيَْنُهْم إِذَا فَرِيٌق ِمنُْهْم ُمعْرُِضونَ
من دعاه خصمه إىل حاكم من حكام املسلمني : "وأسند الزهري عن احلسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وأما قوله . فكالم صحيح" فهو ظامل"أما قوله . وهذا حديث باطل: قال ابن العريب" . فهو ظامل وال حق له فلم جيب
واجب على كل من دعي : قال ابن خويز منداد املالكي. فال يصح، وحيتمل أن يريد أنه على غري احلق" فال حق له"

  .عداؤه من املدعي واملدعى عليه إىل جملس احلاكم أن جييب ما مل يعلم أن احلاكم فاسق، أو يعلم
وفيها دليل على أن شرائع من قبلنا شريعة لنا إال ما علمنا نسخه، وإنه جيب علينا احلكم بشرائع األنبياء -: الثالثة 

  وإمنا ال نقرأ التوراة وال نعمل. قبلنا، على ما يأيت بيانه

ولو علمنا أن شيئا منها مل يتغري ومل يتبدل جاز لنا  مبا فيها ألن من هي يف يده غري أمني عليها وقد غريها وبدهلا،
إن كنت تعلم أهنا التوراة اليت أنزهلا اهللا على موسى بن عمران : وحنو ذلك روي عن عمر حيث قال لكعب. قراءته
" املائدة"وسيأيت بيان هذا يف . وكان عليه السالم عاملا مبا مل يغري منها فلذلك دعاهم إليها وإىل احلكم هبا. فاقرأها

  .واهللا أعلم. إن هذه اآلية نزلت يف ذلك: واألخبار الواردة يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل وقد قيل
  }ُرونَذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْن َتَمسََّنا النَّاُر إِالَّ أَيَّاماً َمْعُدوَداٍت َوغَرَُّهْم ِفي ِدينِهِْم َما كَانُوا َيفَْت{ ٢٤: اآلية

إىل غري ذلك من ] ١٨: املائدة[} َنْحُن أَْبَناُء اللَِّه وَأَِحبَّاُؤُه{: يل واإلعراض، واغترار منهم يف قوهلمإشارة إىل التو
  .يف البقرة} لَْن َتَمسََّنا النَّاُر{: وقد مضى الكالم يف معىن قوهلم. أقواهلم
  }َيْت كُلُّ َنفْسٍ َما كََسَبْت َوُهمْ ال ُيظْلَُمونَفَكَْيفَ إِذَا َجَمْعَناُهْم ِلَيْومٍ ال رَْيَب ِفيِه َوُوفِّ{ ٢٥: اآلية

خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأمته على جهة التوقيف والتعجب، أي فكيف يكون حاهلم أو كيف يصنعون 
إذا حشروا يوم القيامة واضمحلت عنهم تلك الزخارف اليت ادعوها يف الدنيا، وجوزوا مبا اكتسبوه من كفرهم 

املعىن حلساب يوم، : ؛ قاله الكسائي، وقال البصريون"يف"مبعىن " ليوم"والالم يف قوله . وقبيح أعماهلمواجترائهم 
  .ملا حيدث يف يوم: الطربي
َوُتِذلُّ َمْن َتَشاءُ  قُلِ اللَُّهمَّ مَاِلَك الُْملِْك تُْؤِتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء َوتَْنزِعُ الُْملَْك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء{ ٢٦: اآلية

  }بَِيِدَك الَْخْيرُ إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

ملا أراد اهللا تعاىل أن ينزل فاحتة الكتاب وآية الكرسي : "قال علي رضي اهللا عنه قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ن وبني اهللا حجاب وقلن يا رب وشهد اهللا وقل اللهم مالك امللك إىل قوله بغري حساب تعلقن بالعرش وليس بينه

هتبط بنا دار الذنوب وإىل من يعصيك فقال اهللا تعاىل وعزيت وجاليل ال يقرأكن عبد عقب كل صالة مكتوبة إال 



أسكنته حظرية القدس على ما كان منه، وإال نظرت إليه بعيين املكنونة يف كل يوم سبعني نظرة، وإال قضيت له يف 
" . املغفرة، وإال أعذته من كل عدو ونصرته عليه وال مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوتكل يوم سبعني حاجة أدناها 

يا معاذ ما منعك من : "احتبست عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما فلم أصل معه اجلمعة فقال: وقال معاذ بن جبل
من ترب وكان على بايب يرصدين يا رسول اهللا، كان ليوحنا بن باريا اليهودي علي أوقية : ؟ قلت" صالة اجلمعة

قل كل يوم قل اللهم مالك : "قال. ؟ قلت نعم"أحتب يا معاذ أن يقضي اهللا دينك: "قال. فأشفقت أن حيبسين دونك
بغري حساب رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما تعطي منهما من تشاء ومتنع منهما من تشاء اقض  -إىل قوله  -امللك 

خرجه أبو نعيم احلافظ، أيضا عن عطاء اخلراساين أن " . األرض ذهبا ألداه اهللا عنكعين ديين فلو كان عليك ملء 
ما يف األرض مسلم  -أو كلمات  -علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آيات من القرآن : معاذ بن جبل قال

ى اهللا عليه وسلم؛ يدعو هبن وهو مكروب أو غارم أو ذو دين إال قضى اهللا عنه وفرج مهه، احتبست عن النيب صل
ملا افتتح رسول اهللا صلى اهللا : وقال ابن عباس وأنس بن مالك. غريب من حديث عطاء أرسله عن معاذ. فذكره

هيهات هيهات من أين حملمد ملك فارس : عليه وسلم مكة ووعد أمته ملك فارس والروم قال املنافقون واليهود
ة واملدينة حىت طمع يف ملك فارس والروم؛ فأنزل اهللا تعاىل هذه والروم هم أعز وأمنع من ذلك، أمل يكف حممدا مك

إن عيسى هو اهللا؛ وذلك أن هذه األوصاف تبني لكل : نزلت دامغة لباطل نصارى أهل جنران يف قوهلم: وقيل. اآلية
هم، أعلم اهللا عز وجل يف هذه اآلية بعنادهم وكفر: قال ابن إسحاق. صحيح الفطرة أن عيسى ليس يف شيء منها

  وإن عيسى صلى اهللا عليه وسلم وإن كان اهللا تعاىل

قُلِ {: أعطاه آيات تدل على نبوته من إحياء املوتى وغري ذلك فإن اهللا عز وجل هو املنفرد هبذه األشياء؛ من قوله
{ : وقوله. } تُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُءاللَُّهمَّ مَاِلكَ الُْملِْك تُْؤِتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء وََتنْزُِع الُْملَْك ِممَّْن َتَشاُء َو

ِمَن الَْحيِّ َوتَْرُزُق َمْن َتَشاُء  ُتوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َوتُوِلجُ النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ وَُتْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الْمَيِِّت وَُتْخرِجُ الَْميَِّت
  .كان عيسى إهلا كان هذا إليه؛ فكان يف ذلك اعتبار وآية بينة فلو] ٢٧: آل عمران[} بَِغْيرِ ِحَسابٍ
بعد إمجاعهم أهنا مضمومة اهلاء مشددة امليم " اللهم"اختلف النحويون يف تركيب لفظة } قُلِ اللَُّهمَّ{: قوله تعاىل

  :املفتوحة، وأهنا منادى؛ وقد جاءت خمففة امليم يف قول األعشى
  اللهم الكباريسمعها ... كدعوة من أيب رباح 

" يا"إن أصل اللهم يا اهللا، فلما استعملت الكلمة دون حرف النداء الذي هو : قال اخلليل وسيبويه ومجيع البصريني
جعلوا بدله هذه امليم املشددة، فجاؤوا حبرفني ومها امليمان عوضا من حرفني ومها الياء واأللف، والضمة يف اهلاء هي 

ب الفراء والكوفيون إىل أن األصل يف اللهم يا أهللا أمنا خبري؛ فحذف وخلط وذه. ضمة االسم املنادى املفرد
: قال النحاس. الكلمتني، وإن الضمة اليت يف اهلاء هي الضمة اليت كانت يف أمنا ملا حذفت اهلمزة انتقلت احلركة

حمال أن يترك الضم : قال الزجاج. هذا عند البصريني من اخلطأ العظيم، والقول يف هذا ما قاله اخلليل وسيبويه
وهذا : قال ابن عطية. الذي هو دليل على النداء املفرد، وأن جيعل يف اسم اهللا ضمة أُّم، هذا إحلاد يف اسم اهللا تعاىل

إنه قد يدخل حرف : وقال الكوفيون. غلو من الزجاج، وزعم أنه ما مسع قط يا أهللا أُّم، وال تقول العرب يا اللهم
  :نشدوا على ذلك قول الراجزوأ" اللهم"النداء على 

  غفرت أو عذبت يا اللهما
  :آخر

  سبحت أو هللت يا اللهم ما... وما عليك أن تقويل كلما 



  ...اردد علينا شيخنا مسلما 
  فإننا من خريه لن نعدما

  :آخر
  أقول يا اللهم يا اللهما... إين إذا ما حدث أملا 

وهذا شاذ وال يعرف قائله، وال يترك له ما : قال الزجاج. معافلو كان امليم عوضا من حرف النداء ملا اجت: قالوا
  :كان يف كتاب اهللا ويف مجيع ديوان العرب؛ وقد ورد مثله يف قوله

  على النابح العاوي أشد رجام... مها نفثا يف يفّ من فمويهما 
ما قاله الكوفيون : بعض النحوينيوقال . وإمنا تزاد امليم خمففة يف فم وابنم، وأما ميم مشددة فال تزاد: قال الكوفيون

أنت اللهم : وأيضا فقد تقول. ويقتصر عليه ألنه معه دعاء" اللهم: "خطأ؛ ألنه لو كان كما قالوا كان جيب أن يقال
من قال اللهم فقد : قال النضر بن مشيل. فلو كان كما ادعوا لكنت قد فصلت جبملتني بني االبتداء واخلرب. الرزاق

  .اللهم جتمع الدعاء: ميع أمسائه كلها وقال احلسندعا اهللا تعاىل جب
بلغين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأل اهللا عز وجل أن يعطي أمته ملك : قال قتادة} مَاِلكَ الُْملِْك{: قوله تعاىل

م يف أمته؛ سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم أن جيعل اهللا له ملك فارس والرو: وقال مقاتل. فارس فأنزل اهللا هذه اآلية
منصوب عند سيبويه على أنه نداء ثان؛ ومثله قوله " مالك"و. وقد تقدم معناه. فعلمه اهللا تعاىل بأن يدعو هبذا الدعاء

وال جيوز عنده أن يوصف اللهم ألنه قد ضمت إليه ] ٤٦: الزمر[} قُلِ اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماَواِت وَاَألْرضِ{: تعاىل
يف اإلعراب صفة السم اهللا تعاىل، وكذلك " مالك: "يزيد وإبراهيم بن السري الزجاج فقاال وخالفه حممد بن. امليم

  قال أبو علي؛ هو مذهب. } فَاِطرِ السََّماَواِت َواَألْرضِ{

ألنه " اللهم"أيب العباس املربد؛ وما قاله سيبويه أصوب وأبني؛ وذلك أنه ليس يف األمساء املوصوفة شيء على حد 
وكان حكم االسم املفرد أال يوصف وإن . إليه صوت، واألصوات ال توصف؛ حنو غاق وما أشبهه اسم مفرد ضم

فلما ضم هنا ما ال يوصف إىل ما كان قياسه أال يوصف صار مبنزلة صوت ضم إىل . كانوا قد وصفوه يف مواضع
: الزجاج. املال والعبيد: لوقي. وقيل، الغلبة. هنا النبوة؛ عن جماهد} الُْملُْك{و . صوت؛ حنو حيهل فلم يوصف
من . "أي اإلميان واإلسالم} تُْؤِتي الُْملَْك{ومعىن . املعىن مالك الدنيا واآلخرة: وقيل. املعىن مالك العباد وما ملكوا

أي من تشاء أن تؤتيه إياه، وكذلك ما بعده، وال بد فيه من تقدير احلذف، أي وتنزع امللك ممن تشاء أن " تشاء
  :حذف هذا، وأنشد سيبويهتنزعه منه، مث 

  على الناس مهما شاء بالناس يفعل... أال هل هلذا الدهر من متعلل 
عز إذا عال وقهر وغلب؛ ومنه، : يقال} تُِعزُّ َمْن َتَشاُء{: وقوله. مهما شاء أن يفعل بالناس يفعل: قال الزجاج

  :قال طرفة. يذل ذال إذا غلب وعال وقهرذل } وَُتِذلُّ َمْن َتَشاُء{]. ٢٣: ص[} َوَعزَّنِي ِفي الِْخطَابِ{
  ذليل بأمجاع الرجال ملهد... بطيء عن اجللى سريع إىل اخلنا 

خص اخلري : وقيل]. ٨١: النحل[} َسرَابِيلَ َتِقيكُُم الَْحرَّ{: أي بيدك اخلري والشر فحذف؛ كما قال} بَِيِدَك الَْخيُْر{
كان أبو . وقال أهل اإلشارات. اخلري، أي النصر والغنيمة بيدك: قال النقاش. ألنه موضع دعاء ورغبة يف فضله

جهل ميلك املال الكثري، ووقع يف الرس يوم بدر، والفقراء صهيب وبالل وخباب مل يكن هلم مال، وكان ملكهم 



ى رأس الرس حىت ينادي تقيم الرسول يتيم أيب طالب عل} قُلِ اللَُّهمَّ َماِلَك الُْملْكِ ُتؤِْتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء{اإلميان، 
  أبدانا قد انقلبت

أي صهيب، أي بالل، ال تعتقدوا أنا منعناكم من الدنيا . يا عتبة، يا شيبة تعز من تشاء وتذل من تشاء: إىل القليب
  .إنعام احلق عام يتوىل من يشاء} إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر{بيدك اخلري ما منعكم من عجز . ببغضكم
ِمَن الَْحيِّ َوتَْرُزقُ  تُوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َوُتوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوُتْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الْمَيِِّت َوُتْخرُِج الَْميَِّت{ ٢٧: اآلية

  }َمْن َتَشاُء بَِغْيرِ ِحسَابٍ
اآلية، أي تدخل ما نقص من } ِفي النََّهارُِتوِلُج اللَّْيلَ {قال ابن عباس وجماهد واحلسن وقتادة والسدي يف معىن قوله 

أحدمها يف اآلخر، حىت يصري النهار مخس عشرة ساعة وهو أطول ما يكون، والليل تسع ساعات وهو أقصر ما 
وحتتمل ألفاظ اآلية أن يدخل فيها . وهو قول الكليب، وروى عن ابن مسعود} ُتوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ{يكون، وكذا 

َوُتْخرُِج الَْحيَّ {: واختلف املفسرون يف معىن قوله تعاىل. ليل والنهار، كأن زوال أحدمها ولوج يف اآلخرتعاقب ال
. معناه خترج املؤمن من الكافر والكافر من املؤمن، وروي حنوه عن سلمان الفارسي: فقال احلسن} ِمَن الَْميِِّت

؟ "من هذه : "على نسائه فإذا بامرأة حسنة اهليئة قال وروي معمر عن الزهري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل
فقال النيب صلى اهللا عليه . هي خالدة بنت األسود بن عبد يغوث: ؟ قلن" ومن هي: "قال. قلن إحدى خاالتك

فاملراد على هذا القول موت . وكانت امرأة صاحلة وكان أبوها كافرا" . سبحان الذي خيرج احلي من امليت: "وسلم
وذهب كثري من العلماء إىل أن احلياة واملوت يف اآلية . افر وحياة قلب املؤمن؛ فاملوت واحلياة مستعارانقلب الك

هي إخراج الدجاجة وهي حية من البيضة وهي ميتة، وإخراج البيضة وهي ميتة من : حقيقتان؛ فقال عكرمة
وهو حي، وخيرج الرجل منها حيا هي النطفة خترج من الرجل وهي ميتة : وقال ابن مسعود. الدجاجة وهي حية

  هي احلبة خترج من السنبلة والسنبلة خترج من احلبة، والنواة من النخلة والنخلة: وقال عكرمة والسدي. وهي ميتة

أي بغري تضييق وال } َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء بَِغْيرِ ِحَسابٍ{: مث قال. خترج من النواة؛ واحلياة يف النخلة والسنبلة تشبيه
  .فالن يعطي بغري حساب؛ كأنه ال حيسب ما يعطي: ؛ كما تقولتقتري
ِفي َشْيٍء إِالَّ أَنْ ال يَتَِّخِذ الُْمْؤِمُنونَ الْكَافِرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَلَْيَس ِمَن اللَِّه { ٢٨: اآلية

  }اللَُّه َنفَْسُه وَإِلَى اللَِّه الَْمصُِري َتتَّقُوا ِمنُْهْم ُتقَاةً وَُيَحذُِّركُُم
  :فيه مسألتان

} ال تَتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُْم{هنى اهللا املؤمنني أن يالطفوا الكفار فيتخذوهم أولياء؛ ومثله : قال ابن عباس-: األوىل
أي فليس من حزب اهللا وال من } ِفي َشْيٍءفَلَْيَس ِمَن اللَِّه {ومعىن . وهناك يأيت بيان هذا املعىن] ١١٨آل عمران [

. أي من أصحايب ومعي" هو مين فرسخني"وحكى سيبويه ]. ٨٢: يوسف[} َواسْأَلِ الْقَْريَةَ{أوليائه يف شيء؛ مثل 
  مث استثىن

م قبل قوة املسلمني؛ كانت التقية يف جدة اإلسال: قال معاذ بن جبل وجماهد} الَّ أَنْ َتتَّقُوا ِمْنُهْم تُقَاةً{: فقال: الثانية 
هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن باإلميان، وال : قال ابن عباس. فأما اليوم فقد أعز اهللا اإلسالم أن يتقوا من عدوهم

وقرأ جابر بن زيد وجماهد . التقية جائزة لإلنسان إىل يوم القيامة، وال تقية يف القتل: وقال احلسن. يقتل وال يأيت مأمثا
إن املؤمن إذا كان قائما بني الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان : وقيل"  أن تتقوا منهم تقيةإال: "والضحاك

ومن أكره . خائفا على نفسه وقلبه مطمئن باإلميان والتقية ال حتل إال مع خوف القتل أو القطع أو اإليذاء العظيم



ة الكفر؛ بل جيوز له ذلك على ما يأيت بيانه يف على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب وال جييب إىل التلفظ بكلم
  ُوقََية على وزن فعلة؛ مثل" تقاة"، وفخم الباقون؛ وأصل "تقاة"وأمال محزة والكسائي . إن شاء اهللا تعاىل" النحل"

وروى الضحاك عن ابن عباس أن هذه اآلية نزلت يف عبادة بن الصامت . تؤدة وهتمة، قلبت الواو تاء والياء ألفا
نصاري وكان بدريا تقيا وكان له حلف من اليهود؛ فلما خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم األحزاب قال األ

فأنزل اهللا . يا نيب اهللا، إن معي مخسمائة رجل من اليهود، وقد رأيت أن خيرجوا معي فأستظهر هبم على العدو: عبادة
إهنا نزلت يف عمار بن ياسر حني تكلم : وقيل. اآلية} ِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِنيال يَتَِّخِذ الُْمْؤِمُنونَ الْكَاِفرِيَن أَْو{: تعاىل

  ].النحل"ببعض ما أراد منه املشركون، على ما يأيت بيانه يف 
؛ مث استغنوا عن ذلك بذا وصار املستعمل. أي وحيذركم اهللا إياه: قال الزجاج} وَُيَحذُِّركُُم اللَُّه َنفْسَُه{: قوله تعاىل
فمعناه تعلم ما عندي وما يف حقيقيت وال ] ١١٦: املائدة[} َتْعلَُم َما ِفي نَفِْسي َوال أَْعلَُم َما ِفي َنفِْسَك{: قال تعاىل

َتْعلَُم َما {: وقال. } وَاْسأَلِ الْقَْريَةَ{املعىن وحيذركم اهللا عقابه؛ مثل : وقال غريه. أعلم ما عندك وال ما يف حقيقتك
أي وإىل جزاء اهللا } وَإِلَى اللَِّه الَْمصُِري{. أي مغييب، فجعلت النفس يف موضع اإلضمار ألنه فيها يكون} ِفي َنفِْسي
  .وفيه إقرار بالبعث. املصري
َألْرضِ َواللَُّه َعلَى قُلْ إِنْ ُتْخفُوا َما ِفي ُصُدورِكُْم أَْو تُْبُدوُه َيْعلَْمُه اللَُّه َوَيْعلَُم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي ا{ ٢٩: اآلية

  }كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
فهو العامل خبفيات الصدور وما اشتملت عليه، ومبا يف السموات واألرض وما احتوت عليه، عالم الغيوب ال يعزب 

  .عنه مثقال ذرة وال يغيب عنه شيء، سبحانه ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة
سٍ َما َعِملَْت ِمْن َخْيرٍ ُمْحضَراً َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ لَْو أَنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه أََمداً بَِعيداً َيْوَم َتجُِد كُلُّ نَفْ{ ٣٠: اآلية

  }َوُيَحذِّرُكُُم اللَُّه َنفَْسُه وَاللَُّه َرُؤوٌف بِالِْعَباِد

وَإِلَى اللَِّه الَْمِصُري َيْومَ {: هو متصل بقوله: وقيل. } َوُيَحذِّرُكُُم اللَُّه َنفَْسُه َيْوَم َتجُِد{: منصوب متصل بقوله" يوم"
وجيوز أن يكون منقطعا على إضمار اذكر؛ } َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َيْوَم َتجُِد{: هو متصل بقوله: وقيل. } َتجُِد

حال من الضمري " حمضرا"و]. ٤٨، ٤٧: إبراهيم[} ُضَيْوَم تَُبدَّلُ اَألْر. إِنَّ اللََّه َعزِيٌز ذُو اْنِتقَامٍ{: ومثله قوله
من وجدان " جتد"هذا على أن يكون . تقديره يوم جتد كل نفس ما عملته من خري حمضرا" ما"احملذوف من صلة 

. الثانية" ما"يف موضع احلال من " تود"و. األوىل" ما"عطف على } َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء{من قوله " ما"و. الضالة
يف موضع املفعول الثاين؛ تقديره يوم " تود"املفعول الثاين، وكذلك تكون " حمضرا"مبعىن تعلم كان " جتد"علت وإن ج

يف موضع رفع على أنه " تود"الثانية رفعا باالبتداء، و" ما"وجيوز أن تكون . جتد كل نفس جزاء ما عملت حمضرا
مرفوع، ولو كان ماضيا جلاز أن يكون جزاء، وكان " تود"مبعىن اجلزاء؛ ألن " ما"خرب االبتداء، وال يصح أن تكون 

وال . وما عملت من سوء ودت لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا؛ أي كما بني املشرق واملغرب: يكون معىن الكالم
وما عملت : للشرط إال جمزوما؛ إال أن حتمله على تقدير حذف الفاء، على تقدير" ما"يكون املستقبل إذا جعلت 

َوإِنْ أَطَْعُتُموُهْم إِنَّكُمْ {: هو قياس قول الفراء عندي؛ ألنه قال يف قوله تعاىل: أبو علي. فهي تودمن سوء 
استوىل على األمد، أي : ويقال. الغاية، ومجعه آماد: واألمد. إنه على حذف الفاء]: ١٢١: األنعام[} لَُمْشرِكُونَ
  :قال النابغة. غلب سابقا

  سبق اجلواد إذا استوىل على األمد...  إال ملثلك أو من أنت سابقه



  .أِمد أَمدا، إذا غضب غضبا: يقال. الغضب: واألمد
  }يٌمقُلْ إِنْ كُْنُتْم ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَّبِعُونِي ُيحْبِْبكُُم اللَُّه َوَيْغِفرْ لَكُْم ذُنُوَبكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِح{ ٣١: اآلية
واحلب أيضا احلبيب؛ مثل اِخلدن واخلَدين؛ يقال أحبه فهو حمب، وحبه حيبه . راحملبة، وكذلك احلب بالكس: احلب

  وهذا شاذ؛ ألنه: قال اجلوهري. فهو حمبوب" بالكسر"

. واألصل فيه َحُبب كظرف، فأسكنت الباء وأدغمت يف الثانية: قال أبو الفتح. ال يأيت يف املضاعف يفعل بالكسر
يف هذا البناء حَُبب كظرف؛ يدل على ذلك " حب"َحّب وأَحّب، وأصل : يف َحّب لغتان: قال ابن الدهان سعيد

} ُيحِبُُّهْم وَُيِحبُّونَُه{: والداللة على أحب قوله تعاىل: قال أبو الفتح. َحبُْبت، وأكثر ما ورد فعيل من فعل: قوهلم
. يرد على فعل لقوهلم حبيب" َحّب"و] ٣١: آل عمران[} فَاتَّبُِعونِي ُيْحبِْبكُمُ اللَُّه{و . بضم الياء] ٥٤: املائدة[

ومل يرد اسم املفعول من أفعل . أنا حاب: ومل يرد اسم الفاعل من حب املتعدي، فال يقال: وعلى فعل كقوهلم حمبوب
  :إال قليال؛ كقوله

  مين مبنزلة احملب املكرم
  :وأنشد. حببته أحبه: وحكى أبو زيد

  من عويف وهاشم وال كان أدىن... فواهللا لوال متره ما حببته 
  :وأنشد

  لكاملزداد مما حب بعدا... لعمرك إنين وطالب مصر 
واحلب اخلابية، فارسي معرب، واجلمع ِحباب وِحَببَة؛ حكاه . وحكى األصمعي فتح حرف املضارعة مع الياء وحدها

د بن جعفر بن واآلية نزلت يف وفد جنران إذ زعموا أن ما ادعوه يف عيسى حب هللا عز وجل؛ قاله حمم. اجلوهري
وروي أن املسلمني . حنن الذين حنب ربنا: نزلت يف قوم من أهل الكتاب قالوا: وقال احلسن وابن جريج. الزبري
: قال ابن عرفة. } قُلْ إِنْ كُْنُتْم ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَّبِعُونِي{: يا رسول اهللا، واهللا إنا لنحب ربنا؛ فأنزل اهللا عز وجل: قالوا

حمبة العبد هللا ورسوله طاعته هلما واتباعه أمرمها؛ قال : وقال األزهري. العرب إرادة الشيء على قصد لهاحملبة عند 
فَإِنَّ اللََّه ال {: وحمبة اهللا للعباد إنعامه عليهم بالغفران؛ قال اهللا تعاىل. } قُلْ إِنْ كُنُْتْم ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَّبُِعونِي{: اهللا تعاىل
عالمة حب اهللا حب القرآن، وعالمة : وقال سهل بن عبداهللا. أي ال يغفر هلم] ٣٢: آل عمران[} اِفرِيَنُيِحبُّ الْكَ

  حب

القرآن حب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعالمة حب النيب صلى اهللا عليه وسلم حب السنة؛ وعالمة حب اهللا 
ب نفسه، وعالمة حب نفسه أن وحب القرآن وحب النيب وحب السنة حب اآلخرة، وعالمة حب اآلخرة أن حي

وروى أبو الدرداء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه . يبغض الدنيا، وعالمة بغض الدنيا أال يأخذ منها إال الزاد والبلغة
لتواضع وذلة على الرب والتقوى وا: "قال} قُلْ إِنْ كُْنُتمْ ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَّبِعُونِي ُيْحبِْبكُُم اللَُّه{: وسلم يف قوله تعاىل

من أراد أن حيبه اهللا فعليه : "وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. خرجه أبو عبداهللا الترمذي" النفس
ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا " . بصدق احلديث وأداء األمانة وأال يؤذي جاره

فقال إين أحب فالنا فأحبه قال فيحبه جربيل مث ينادي يف السماء إن اهللا إذا أحب عبدا دعا جربيل : "عليه وسلم
مث يوضع له القبول يف األرض، وإذا أبغض عبدا دعا  -قال  -فيقول إن اهللا حيب فالنا فأحبوه فيحبه أهل السماء 

 -فأبغضوه جربيل فيقول إين أبغض فالنا فأبغضه قال فيبغضه جربيل مث ينادي يف أهل السماء أن اهللا يبغض فالنا 



. إن شاء اهللا تعاىل" مرمي"وسيأيت هلذا مزيد بيان يف آخر سورة " . فيبغضونه مث توضع له البغضاء يف األرض -قال 
وروى حمبوب عن أيب عمرو ". حيببكم"عطف على } َوَيْغِفْر لَكُْم{بفتح الباء، } فَاتَّبُِعونِي{وقرأ أبو رجاء العطاردي 

ال جييز اخلليل وسيبويه إدغام الراء يف الالم، : قال النحاس". لكم"يف الالم من " يغفر" بن العالء أنه أدغم الراء من
  .وأبو عمرو أجل من أن يغلط يف مثل هذا، ولعله كان خيفي احلركة كما يفعل يف أشياء كثرية

  }بُّ الْكَاِفرِيَنقُلْ أَِطيُعوا اللََّه وَالرَّسُولَ فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنَّ اللََّه ال ُيِح{ ٣٢: اآلية
  ".النساء"يأيت بيانه يف } قُلْ أَِطيعُوا اللََّه َوالرَُّسولَ{: قوله تعاىل

فَإِنَّ {" والتقدير فإن تولوا على كفرهم وأعرضوا عن طاعة اهللا ورسوله . شرط، إال أنه ماض ال يعرب} فَإِنْ َتَولَّوْا{
  .لهم وال يغفر هلم كما تقدمأي ال يرضى فع" } اللََّه ال ُيِحبُّ الْكَاِفرِيَن

  :ألن العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره؛ وأنشد سيبويه" فإنه"ومل يقل " فإن اهللا"وقال 
  نغص املوت ذا الغىن والفقريا... ال أرى املوت يسبق املوت شيء 

  }ى الَْعالَمَِنيإِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َونُوحاً َوآلَ إِْبَراِهيَم َوآلَ ِعْمَرانَ َعلَ{ ٣٣: اآلية
وتقدم فيها اشتقاق آدم وكنيته، . اصطفى اختار، وقد تقدم يف البقرة} إِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َوُنوحاً{: قوله تعاىل

اختارهم للنبوة على عاملي : وقال الزجاج. والتقدير إن اهللا اصطفى دينهم وهو دين اإلسالم؛ فحذف املضاف
تق من ناح ينوح، وهو اسم أعجمي إال أنه انصرف ألنه على ثالثة أحرف، وهو شيخ قيل إنه مش" ونوحا. "زماهنم

املرسلني، وأول رسول بعثه اهللا إىل أهل األرض بعد آدم عليه السالم بتحرمي البنات واألخوات والعمات واخلاالت 
إن شاء اهللا " األعراف"ه يف إن إدريس كان قبله من املؤرخني فقد وهم على ما يأيت بيان: وسائر القرابات، ومن قال

  .تعاىل
ويف . تقدم يف البقرة معىن اآلل وعلى ما يطلق مستوىف} وَآلَ إِْبَراهِيَم َوآلَ ِعْمَرانَ َعلَى الَْعالَمَِني{: قوله تعاىل

آل إبراهيم وآل عمران املؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسني وآل حممد؛ : البخاري عن ابن عباس قال
: آل عمران[} ِمنَِنيإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِْبَراِهيَم لَلَِّذيَن اتََّبُعوُه َوَهذَا النَّبِيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا وَاللَُّه َوِليُّ الُْمْؤ{: اهللا تعاىل يقول
. آل إبراهيم إمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط، وإن حممدا صلى اهللا عليه وسلم من آل إبراهيم: وقيل] ٦٨
: البقرة[} َوَبِقيَّةٌ ِممَّا َتَرَك آلُ مُوَسى َوآلُ هَاُرونَ{: آل إبراهيم نفسه، وكذا آل عمران؛ ومنه قوله تعاىل: وقيل
  :؛ وقال الشاعر" لقد أعطي مزمارا من مزامري آل داود: "ويف احلديث]. ٢٤٨

  علي وعباس وآل أيب بكر... وال تبك ميتا بعد ميت أحبه 
  :وقال آخر
  كما يلقى السليم من العداد... ن تذكر آل ليلى يالقي م

]. ٣٤: آل عمران[} ذُرِّيَّةً بَْعُضَها ِمْن بَْعضٍ{: آل عمران آل إبراهيم؛ كما قال: وقيل. أراد من تذكر ليلى نفسها
هو هو عمران أبو موسى وهارون، و: قال مقاتل. نفسه كما ذكرنا: وقيل. املراد عيسى، ألن أمه ابنة عمران: وقيل

هو عمران أبو مرمي، وهو من ولد سليمان عليه : وقال الكليب. عمران بن يصهر لن فاهاث بن الوى بن يعقوب
وخص هؤالء بالذكر من بني األنبياء ألن األنبياء ". بالنون"عمران بن ماتان، وامرأته حنة : وحكى السهيلي. السالم

على : "ومعىن قوله. يف آخره ألفا ونونا زائدتنيومل ينصرف عمران ألن . والرسل بقضهم وقضيضهم من نسلهم
مجيع اخللق : وقال الترمذي احلكيم أبو عبداهللا حممد بن علي. أي على عاملي زماهنم، يف قول أهل التفسري" العاملني



على مجيع اخللق كلهم إىل يوم الصور، وذلك أن هؤالء رسل وأنبياء فهم صفوة اخللق؛ ": على العاملني"وقيل . كلهم
وََما أَْرَسلَْناكَ إِالَّ {: قال اهللا تعاىل. فأما حممد صلى اهللا عليه وسلم فقد جازت مرتبته االصطفاء ألنه حبيب ورمحة

فالرسل خلقوا للرمحة، وحممد صلى اهللا عليه وسلم خلق بنفسه رمحة، فلذلك ] ١٠٧: األنبياء[} َرْحَمةً ِللَْعالَمَِني
وسائر األنبياء مل حيلوا هذا احملل؛ ولذلك قال عليه . من اخللق العذاب إىل نفخة الصورصار أمانا للخلق، ملا بعثه اهللا أ

اختار : ويقال. أي هدية من اهللا للخلق" مهداة"وقوله . خيرب أنه بنفسه رمحة للخلق من اهللا" أنا رمحة مهداة: "السالم
 أنه علمه األمساء كلها، والثالث أمر املالئكة أوهلا أنه خلقه بيده يف أحسن صورة بقدرته، والثاين: آدم خبمسة أشياء

  واختار نوحا خبمسة. بأن يسجدوا له، والرابع أسكنه اجلنة، واخلامس جعله أبا البشر

: أوهلا أنه جعله أبا البشر؛ ألن الناس كلهم غرقوا وصار ذريته هم الباقني، والثاين أنه أطال عمره؛ ويقال: أشياء
له، والثالث أنه استجاب دعاءه على الكافرين واملؤمنني، والرابع أنه محله على طوىب ملن طال عمره وحسن عم

واختار . السفينة، واخلامس أنه كان أول من نسخ الشرائع؛ وكان قبل ذلك مل حيرم تزويج اخلاالت والعمات
زمانه إىل زمن النيب أوهلا أنه جعله أبا األنبياء؛ ألنه روى أنه خرج من صلبه ألف نيب من : إبراهيم خبمسة أشياء

صلى اهللا عليه وسلم، والثاين أنه اختذه خليال، والثالث أنه أجناه من النار، والرابع أنه جعله إماما للناس، واخلامس 
فإن كان عمران أبا موسى وهارون فإمنا اختارمها على " وآل عمران: "مث قال. أنه ابتاله بالكلمات فوفقه حىت أمتهن

وإن كان أبا مرمي فإنه اصطفى . ى قومه املن والسلوى وذلك مل يكن ألحد من األنبياء يف العاملالعاملني حيث بعث عل
  .واهللا أعلم. له مرمي بوالدة عيسى بغري أب ومل يكن ذلك ألحد يف العامل

  }ذُرِّيَّةً بَْعُضَها ِمْن َبْعضٍ َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم{ ٣٤: اآلية
أي يف حال كون بعضهم من بعض، . وهي نصب على احلال؛ قاله األخفش. شتقاقهاتقدم يف البقرة معىن الذرية وا
بدل، أي اصطفى ذرية بعضها من بعض، ومعىن : الزجاج. على القطع: الكوفيون. أي ذرية بعضها من ولد بعض

] ٦٧: التوبة[} ِمْن َبْعضٍ الُْمَناِفقُونَ َوالْمَُناِفقَاُت بَْعضُُهْم{: بعضها من بعض، يعين يف التناصر يف الدين؛ كما قال
  .املراد به التناسل، وهذا أضعفها: وقيل. يف االجتباء واالصطفاء والنبوة: وقيل. يعين يف الضاللة؛ قاله احلسن وقتادة

  }إِنََّك أَْنَت السَِّميُع الَْعِليُمإِذْ قَالَِت امَْرأَُت ِعْمرَانَ َربِّ إِنِّي َنذَْرُت لََك َما ِفي َبطْنِي ُمحَرَّراً فََتقَبَّلْ ِمنِّي { ٣٥: اآلية
ى َوإِنِّي َسمَّْيتَُها فَلَمَّا َوَضَعْتَها قَالَْت َربِّ إِنِّي َوضَْعُتَها أُْنثَى َواللَُّه أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت َولَْيَس الذَّكَُر كَالْأُْنثَ{ ٣٦: اآلية

  }شَّْيطَاِن الرَّجِيمَِمْرَيَم وَإِنِّي أُِعيذَُها بَِك وَذُرِّيََّتَها ِمَن ال

  :فيه مثان مسأئل
اذكر : التقدير: وقال حممد بن يزيد. زائدة" إذ: "قال أبو عبيدة" } إِذْ قَالَتِ اْمرَأَُت ِعْمَرانَ{: قوله تعاىل-: األوىل
قود بنت فا" باحلاء املهملة والنون"وهي حنة . املعىن واصطفى آل عمران إذ قالت امرأة عمران: وقال الزجاج. إذ

ويف العربية أبو . بن قنبل أم مرمي جدة عيسى عليه السالم، وليس باسم عريب وال يعرف يف العربية حنة اسم امرأة
وهو أصح، وامسه عامر، ودير حنة بالشأم، ودير آخر أيضا يقال " بالباء بواحدة"أبو حبة : حنة البدري، ويقال فيه
  :له كذلك؛ قال أبو نواس
  من يصح عنك فإين لست بالصاحي... كرياح يا دير حنة من ذات األ

وحبة يف العرب كثري، منهم أبو حبة األنصاري، وأبو السنابل بن بعكك املذكور يف حديث سبيعة حبة، وال يعرف 
إال أبو جنة، وهو " باجليم"خنة باخلاء املعجمة إال بنت حيىي بن أكثم القاضي، وهي أم حممد بن نصر، وال يعرف جنة 



  .كل هذا من كتاب ابن ماكوال. ة الشاعرخال ذي الرم
تقدم معىن النذر، وأنه ال يلزم العبد إال بأن يلزمه } َربِّ إِنِّي َنذَْرُت لََك َما ِفي َبطْنِي ُمحَرَّراً{: قوله تعاىل-: الثانية 
  لئن جناين اهللا ووضعت: إهنا ملا محلت قالت: ويقال. نفسه

نعت ملفعول حمذوف، أي إين : نصب على احلال، وقيل" حمررا. "أي لعبادتك" لك"ومعىن . ما يف بطين جلعلته حمررا
أما اإلعراب فإن إقامة : نذرت لك ما يف بطين غالما حمررا، واألول أوىل من جهة التفسري وسياق الكالم واإلعراب
ب قول امرأة عمران النعت مقام املنعوت ال جيوز يف مواضع، وجيوز على اجملاز يف أخرى، وأما التفسري فقيل أن سب

هذا أهنا كانت كبرية ال تلد، وكانوا أهل بيت من اهللا مبكان، وإهنا كانت حتت شجرة فبصرت بطائر يزق فرخا 
أي عتيقا خالصا : فتحركت نفسها لذلك، ودعت رهبا أن يهب هلا ولدا، ونذرت إن ولدت أن جتعل ولدها حمررا

وكان ذلك جائزا يف شريعتهم، وكان على أوالدهم . لعبادة اهللا تعاىل هللا تعاىل، خادما للكنيسة حبيسا عليها، مفرغا
قيل ملا . يعين أن األنثى ال تصلح خلدمة الكنيسة} َربِّ إِنِّي َوضَْعُتَها أُنْثَى{: فلما وضعت مرمي قالت. أن يطيعوهم

  .فلذلك حررتوكانت ترجو أن يكون ذكرا . ال تصلح ملخالطة الرجال: وقيل. يصيبها من احليض واألذى
ال خالف أن امرأة عمران ال يتطرق إىل محلها نذر لكوهنا حرة، فلو كانت امرأته أمة فال : "قال ابن العريب-: الثالثة 

خالف أن املرء ال يصح له نذر يف ولده وكيفما تصرفت حاله؛ فإنه إن كان الناذر عبدا فلم يتقرر له قول يف ذلك؛ 
أن  -واهللا أعلم  -لوكا له، وكذلك املرأة مثله؛ فأي وجه للنذر فيه؟ وإمنا معناه وإن كان حرا فال يصح أن يكون مم

املرء إمنا يريد ولده لألنس به واالستنصار والتسلي، فطلبت هذه املرأة الولد أنسا به وسكونا إليه؛ فلما من اهللا تعاىل 
ىل موقوف، وهذا نذر األحرار من عليها به نذرت أن حظها من األنس به متروك فيه، وهو على خدمة اهللا تعا

ذريين : يا أمه: وأرادت به حمررا من جهيت، حمررا من رق الدنيا وأشغاهلا؛ وقد قال رجل من الصوفية ألمه. األبرار
ابنك فالن، : فسار حىت تبصر مث عاد إليها فدق الباب، فقالت من؟ فقال هلا. هللا أتعبد له وأتعلم العلم، فقالت نعم

  .اك هللا وال نعود فيكقد تركن: قالت
مأخوذ من احلرية اليت هي ضد العبودية؛ من هذا حترير الكتاب، وهو ختليصه من } ُمحَرَّراً{: قوله تعاىل-: الرابعة 

  :وروى خصيف عن عكرمة وجماهد. االضطراب والفساد

حر، : ل لكل ما خلصوهذا معروف يف اللغة أن يقا. أن احملرر اخلالص هللا عز وجل ال يشوبه شيء من أمر الدنيا
  :وحمرر مبعناه؛ قال ذو الرمة

  تباعد احلبل منه فهو يضطرب... والقرط يف حرة الذفرى معلقه 
  .وطني حر ال رمل فيه، وباتت فالنة بليلة حرة إذا مل يصل إليها زوجها أول ليلة؛ فإن متكن منها فهي بليلة شيباء

إمنا قالت هذا ألنه مل يكن يقبل : قال ابن عباس} الَْت َربِّ إِنِّي َوَضْعُتَها أُنْثَىفَلَمَّا َوَضعَْتَها قَ{: قوله تعاىل-: اخلامسة 
إهنا ربتها حىت ترعرعت وحينئذ أرسلتها؛ : فقيل. حال، وإن شئت بدل" وأنثى. "يف النذر إال الذكور، فقبل اهللا مرمي

ولعل احلجاب . فوفت بنذرها وتربأت منهالفتها يف خرقتها وأرسلت هبا إىل املسجد، : وقيل: رواه أشهب عن مالك
مل يكن عندهم كما كان يف صدر اإلسالم؛ ففي البخاري ومسلم أن امرأة سوداء كانت تقم املسجد على عهد 

  .احلديث. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فماتت
بضم التاء من مجلة كالمها؛ " ضعتو"هو على قراءة من قرأ } َواللَُّه أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت{: قوله تعاىل-: السادسة 

وهي قراءة أيب بكر وابن عامر، وفيها معىن التسليم هللا واخلضوع والتنزيه له أن خيفى عليه شيء، . فالكالم متصل



ومل تقله على طريق اإلخبار ألن علم اهللا يف كل شيء قد تقرر يف نفس املؤمن، وإمنا قالته على طريق التعظيم 
وَإِنِّي أُعِيذَُها {وعلى قراءة اجلمهور هو من كالم اهللا عز وجل قدم، وتقديره أن يكون مؤخرا بعد . والتنزيه هللا تعاىل

هو إعالم : وقال مكي. واهللا أعلم مبا وضعت؛ قاله املهدوي] ٣٦: آل عمران[} بَِك وَذُرِّيَّتََها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ
ويقوي ذلك أنه لو كان من . اهللا أعلم مبا وضعت أم مرمي قالته أو مل تقلهو: من اهللا تعاىل لنا على طريق التثبيت فقال

. رب إين وضعتها أنثى: وأنت أعلم مبا وضعت؛ ألهنا نادته يف أول الكالم يف قوهلا: كالم أم مرمي لكان وجه الكالم
  .بكسر التاء، أي قيل هلا هذا" مبا وضعت"وروي عن ابن عباس 

استدل به بعض الشافعية على أن املطاوعة يف هنار رمضان لزوجها } ْيسَ الذَّكَُر كَالْأُنْثَىلَ{: قوله تعاىل-: السابعة 
على الوطء ال تساويه يف وجوب الكفارة عليها، ابن العريب، وهذه منه غفلة، فإن هذا خرب عن شرع من قبلنا وهم 

اهلا ومقطع كالمها، فإهنا نذرت خدمة ال يقولون به، وهذه الصاحلة إمنا قصدت بكالمها ما تشهد له به بينة ح
. املسجد يف ولدها، فلما رأته أنثى ال تصلح وأهنا عورة اعتذرت إىل رهبا من وجودها هلا على خالف ما قصدته فيها

  .واهللا تعاىل أعلم. ألنه مؤنث معرفة، وهو أيضا أعجمي؛ قاله النحاس" مرمي"ومل ينصرف 
} َوذُرِّيََّتهَا{. يعين مرمي} وَإِنِّي أُِعيذَُها بَِك{. يعين خادم الرب يف لغتهم} يُْتَها َمرَْيَمَوإِنِّي َسمَّ{: قوله تعاىل -الثامنة 

قال رسول : ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال. وهذا يدل على أن الذرية قد تقع على الولد خاصة. يعين عيسى
ان فيستهل صارخا من خنسة الشيطان إال ابن مرمي ما من مولود يولد إال خنسه الشيط: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فأفاد : قال علماؤنا. } َوإِنِّي أُعِيذَُها بَِك َوذُرِّيََّتَها ِمَن الشَّْيطَانِ الرَّجِيمِ{: اقرؤوا إن شئتم: مث قال أبو هريرة" وأمه
 األنبياء واألولياء إال مرمي هذا احلديث أن اهللا تعاىل استجاب دعاء أم مرمي، فإن الشيطان ينخس مجيع ولد آدم حىت

كل مولود يطعن الشيطان يف جنبه حني يولد غري عيسى وأمه جعل بينهما حجاب فأصابت : قال قتادة. وابنها
وإن مل يكن كذلك بطلت اخلصوصية هبما، وال يلزم من هذا أن : الطعنة احلجاب ومل ينفذ هلا منه شيء، قال علماؤنا

املمسوس وإغواؤه فإن ذلك ظن فاسد؛ فكم تعرض الشيطان لألنبياء واألولياء خنس الشيطان يلزم منه إضالل 
إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَيْهِْم {: بأنواع اإلفساد واإلغواء ومع ذلك فعصمهم اهللا مما يرومه الشيطان، كما قال تعاىل

ن الشياطني؛ كما قال رسول اهللا هذا مع أن كل واحد من بين آدم قد وكل به قرينه م]. ٤٢: احلجر[} ُسلْطَانٌ
  .واهللا أعلم. صلى اهللا عليه وسلم فمرمي وابنها وإن عصما من خنسه فلم يعصما من مالزمته هلا ومقارنته

ا َزكَرِيَّا الِْمْحرَاَب َوَجَد فََتقَبَّلََها َربَُّها بِقَُبولٍ َحَسنٍ وَأَْنَبَتَها َنبَاتاً َحَسناً َوكَفَّلََها َزكَرِيَّا كُلََّما َدَخلَ َعلَْيَه{ ٣٧: اآلية
  }َغْيرِ ِحَسابٍِعْنَدَها رِْزقاً قَالَ َيا َمرَْيُم أَنَّى لَِك َهذَا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بِ

  }ذُرِّيَّةً طَيَِّبةً إِنََّك َسِميُع الدَُّعاِء ُهنَاِلَك َدَعا زَكَرِيَّا َربَُّه قَالَ َربِّ َهْب ِلي ِمْن لَدُْنَك{ ٣٨: اآلية
معىن التقبل : وقال قوم. سلك هبا طريق السعداء؛ عن ابن عباس: املعىن} فََتقَبَّلََها رَبَُّها بِقَبُولٍ َحسَنٍ{: قوله تعاىل

وَأَْنَبتََها َنبَاتاً {. وال هنارمعىن التقبل أنه ما عذهبا ساعة قط من ليل : وقال احلسن. التكفل يف التربية والقيام بشأهنا
والقبول . يعين سوى خلقها من غري زيادة وال نقصان، فكانت تنبت يف اليوم ما ينبت املولود يف عام واحد} َحَسناً

  :قال الشاعر. والنبات مصدران على غري املصدر، واألصل تقبال وإنباتا
  وبعد عطائك املائة الرتاعا... أكفرا بعد رد املوت عين 

  :دل على نبت؛ كما قال امرؤ القيس" أنبتها"أراد بعد إعطائك، لكن ملا قال 
  ورضت فذلت صعبة أي إذالل... فصرنا إىل احلسىن ورق كالمنا 



فمعىن تقبل وقبل . وإمنا مصدر ذَلّت ذُلٌّ، ولكنه رده على معىن أذْلَلْت؛ وكذلك كل ما يرد عليك يف هذا الباب
  :ونظريه قول رؤبة. بقبول حسن واحد، فاملعىن فقبلها رهبا

  وقد َتطَّويُت انطواء اِحلْضبِ
  :األفعى ألن معىن َتطَّويُت وانطويت واحد؛ ومثله قول القطامي

  وليس بأن تتبعه اتباعا... وخري األمر ما استقبلت منه 
وقال . ىن نزل وأنزل واحدألن مع} َوُنزِّلَ الَْمالِئكَةُ َتنْزِيالً{ويف قراءة ابن مسعود . ألن تتبعت واتبعت واحد

  ومراعاة املعىن أوىل. معناه وأنبتها فنبتت نباتا حسنا: املفضل

واألصل يف القبول الضم؛ ألنه مصدر مثل الدخول واخلروج، والفتح جاء يف حروف قليلة؛ مثل . كما ذكرنا
بضم القاف على " بقبول"اج وأجاز الزج. الَولوع والوزوع؛ هذه الثالثة ال غري؛ قاله أبو عمر والكسائي واألئمة

  .األصل
بالتشديد، فهو " وكفلها"وقرأ الكوفيون . ضمن القيام هبا: أبو عبيدة. أي ضمها إليه} َوكَفَّلََها َزكَرِيَّا{: قوله تعاىل

ويف مصحف أيب . يتعدى إىل مفعولني؛ والتقدير وكفلها رهبا زكريا، أي ألزمه كفالتها وقدر ذلك عليه ويسره له
فأخرب تعاىل عن نفسه مبا فعل هبا؛ فجاء " فتقبلها، وأنبتها"واهلمزة كالتشديد يف التعدي؛ وأيضا فإن قْبله " اوأكفله"
فأخرب اهللا تعاىل أنه هو الذي توىل كفالتها . وخففه الباقون على إسناد الفعل إىل زكريا. بالتشديد على ذلك" كفلها"

وهو االختيار؛ ألن التشديد يرجع إىل : قال مكي]. ٤٤: آل عمران[} لُ َمرَْيَمأَيُُّهمْ َيكْفُ{: والقيام هبا؛ بداللة قوله
التخفيف، ألن اهللا تعاىل إذا كفلها زكريا كفلها بأمر اهللا، وألن زكريا إذا كفلها فعن مشيئة اهللا وقدرته؛ فعلى ذلك 

قال . بكسر الفاء" وكفلها"ملزين وروى عمرو بن موسى عن عبداهللا بن كثري وأيب عبداهللا ا. فالقراءتان متداخلتان
بإسكان الالم على " فتقبلْها"وقرأ جماهد . يقال كَفَلَ َيكْفُلُ وكَِفلَ َيكْفَلُ ومل أمسع كَفُلَ، وقد ذكرت: األخفش

باملد " زكرياء"بإسكان الالم " وكفلها"بإسكان التاء " وأنبْتها. "بالنصب نداء مضاف" رهبا. "املسألة والطلب
أهل احلجاز : وقال الفراء. بغري مد وال مهزة، ومده الباقون ومهزوه" زكريا"أ حفص ومحزة والكسائي وقر. والنصب

فيه أربع : قال األخفش. زكري: ويقصرونه، وأهل جند حيذفون منه األلف ويصرفونه فيقولون" زكرياء"ميدون 
زكرى بال صرف ألنه : بو حامتقال أ. املد والقصر، وكري بتشديد الياء والصرف، وزكر ورأيت زكريا: لغات

مثل هذا انصرف مثل كرسي وحيىي، ومل ينصرف زكرياء يف املد والقصر " يا"أعجمي وهذا غلط؛ ألن ما كان فيه 
  .ألن فيه ألف تأنيث والعجمة والتعريف

  }إِنَّكَ َسِميُع الدَُّعاِء{: لهاىل قو} كُلََّما َدَخلَ َعلَْيَها َزكَرِيَّا الِْمْحرَاَب َوَجَد عِْنَدَها رِْزقاً{: قوله تعاىل
  :فيه أربع مسائل

وسيأيت له . احملراب يف اللغة أكرم موضع يف اجمللس" } كُلََّما َدَخلَ َعلَْيَها َزكَرِيَّا الِْمحَْراَب{: قوله تعاىل -األوىل 
  :قال وضاح اليمن. إهنا كانت يف غرفة كان زكريا يصعد إليها بسلم: وجاء يف اخلرب". مرمي"مزيد بيان يف سورة 
  ربة حمراب إذا جئتها

  مل أَلْقها حىت ارَتِقي سلما... 
محلت امرأة عمران بعد ما أسنت فنذرت ما يف بطنها حمررا فقال : روى أبو صاحل عن ابن عباس قال. أي ربة غرفة
فولدت أنثى فهلك عمران وحنة حامل . وحيك ما صنعت؟ أرأيت إن كانت أنثى؟ فاغتما لذلك مجيعا: هلا عمران



فتقبلها اهللا بقبول حسن، وكان ال حيرر إال الغلمان فتساهم عليها األحبار باألقالم اليت يكتبون هبا الوحي، على ما 
فكفلها زكريا وأخذ هلا موضعا فلما أسنت جعل هلا حمرابا ال يرتقي إليه إال بسلم، واستأجر هلا ظئرا وكان . يأيت

ليها إال زكريا حىت كربت، فكانت إذا حاضت أخرجها إىل منزله فتكون عند يغلق عليها بابا، وكان ال يدخل ع
وكانت إذا طهرت من . كانت أختها امرأة زكريا: قال مقاتل. خالتها وكانت خالتها امرأة زكريا يف قول الكليب

ا إذا وكان زكري. كانت ال حتيض وكانت مطهرة من احليض: وقال بعضهم. حيضتها واغتسلت ردها إىل احملراب
هو من : يا مرمي أىن لك هذا؟ فقالت: دخل عليها جيد عندها فاكهة الشتاء يف القيظ وفاكهة القيظ يف الشتاء فقال

من أين؛ قاله " أىن"ومعىن . إن الذي يأتيها هبذا قادر أن يرزقين ولدا: فعند ذلك طمع زكريا يف الولد وقال. عند اهللا
  وهذا: قال النحاس. أبو عبيدة

واملعىن من أي املذاهب ومن أي . سؤال عن املذاهب واجلهات" أىن"سؤال عن املواضع و" أين"ل؛ ألن فيه تساه
  :وقد فرق الكميت بينهما فقال. اجلهات لك هذا

  من حيث ال صبوة وال ريب... أىن ومن أين آبك الطرب 
هو من قول مرمي، وجيوز  :قيل" إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب. "، أي كل دخلة"وجد"منصوب بـ " كلما"و 

  .أن يكون مستأنفا؛ فكان ذلك سبب دعاء زكريا وسؤاله الولد
هنالك يف موضع نصب؛ ألنه ظرف يستعمل للزمان واملكان وأصله } هَُناِلَك َدَعا َزكَرِيَّا َربَُّه{: قوله تعاىل-: الثانية 
} َهْب ِلي{و . ان، وقد جيعل هذا مكان هذايف املك" هناك"يف الزمان و" هنالك: "وقال املفضل بن سلمة. للمكان
والذرية تكون واحدة وتكون مجعا ذكرا وأنثى، . أي نسال صاحلا} ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً{ . من عندك} ِمْن لَُدْنَك{. أعطين

لتأنيث لفظ " يِّبةطَ"ومل يقل أولياء، وإمنا أنث ] ٥: مرمي[} فََهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك وَِلّياً{. يدل عليه قوله. وهو هنا واحد
  :الذرية؛ كقوله

  وأنت خليفة ذاك الكمال... أبوك خليفة ولدته أخرى 
أي رجل مات : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وروي من حديث أنس قال. فأنث ولدته لتأنيث لفظ اخلليفة

. اشتقاق الذرية" البقرة" وقد مضى يف" . وترك ذرية طيبة أجرى اهللا له مثل أجر عملهم ومل ينقص من أجورهم شيئا
  .مسع اهللا ملن محده: أي قابله؛ ومنه} إنَّكَ َسِميُع الدَُّعاء{. أي صاحلة مباركة} طَيَِّبةً {و 

َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسالً ِمْن {: دلت هذه اآلية على طلب الولد، وهي سنة املرسلني والصديقني، قال اهللا تعاىل-: الثالثة 
أراد عثمان أن : ويف صحيح مسلم عن سعد بن أيب وقاص قال]. ٣٨: الرعد[} َنا لَُهْم أَزَْواجاً وَذُرِّيَّةًقَْبِلَك َوَجَعلْ

وخرج ابن ماجة عن عائشة قالت قال . يتبتل فنهاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولو أجاز له ذلك الختصينا
مل بسنيت فليس مين وتزوجوا فإين مكاثر بكم األمم النكاح من سنيت فمن مل يع: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ومن كان

الذي : ويف هذا رد على بعض جهال املتصوفة حيث قال". ذا طول فلينكح ومن مل جيد فعليه بالصوم فإنه له وجاء
ِلَسانَ َواجَْعلْ ِلي {: يطلب الولد أمحق، وما عرف أنه هو الغيب األخرق؛ قال اهللا تعاىل خمربا عن إبراهيم اخلليل

} َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَزْوَاجَِنا َوذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعيُنٍ{: وقال] ٨٤: الشعراء[} ِصْدقٍ ِفي اآلخِرِيَن
وقال صلى اهللا عليه وسلم أليب طلحة حني ". باب طلب الولد"وقد ترجم البخاري على هذا ]. ٧٤: الفرقان[

قال : يف البخاري. قال فحملت" . بارك اهللا لكما يف غابر ليلتكما: "قال. نعم: ؟ قال"رستم الليلةأع: "مات ابنه



باب الدعاء بكثرة الولد "وترجم أيضا . فرأيت تسعة أوالد كلهم قد قرؤوا القرآن: سفيان فقال رجل من األنصار
اللهم : "فقال. ، خادمك أنس أدع اهللا لهيا رسول اهللا: قالت أم ُسليم: وساق حديث أنس بن مالك قال" مع الربكة

اللهم اغفر أليب سلمة وارفع درجته يف : "وقال صلى اهللا عليه وسلم" . أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته
تزوجوا الولود الودود : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. خرجه البخاري ومسلم". املهديني واخلفه يف عقبه يف الغابرين

واألخبار يف هذا املعىن كثرية حتث على طلب الولد وتندب إليه؛ ملا . أخرجه أبو داود" . بكم األمم فإين مكاثر
إذا مات أحدكم انقطع عمله إال من : " قال صلى اهللا عليه وسلم. يرجوه اإلنسان من نفعة يف حياته وبعد موته

  .ان فيه كفايةولو مل يكن إال هذا احلديث لك" . أو ولد صاحل يدعو له"فذكر " ثالث
فإذا ثبت هذا فالواجب على اإلنسان أن يتضرع إىل خالقه يف هداية ولده وزوجه بالتوفيق هلما واهلداية -: الرابعة 

والصالح والعفاف والرعاية، وأن يكونا معينني له على دينه ودنياه حىت تعظم منفعته هبما يف أواله وأخراه؛ أال ترى 
َهْب لََنا ِمْن أَزَْواجَِنا َوذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ { : وقال. } ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً{: وقال] ٦: مرمي[} َرِضيّاً َواْجَعلُْه َربِّ{: قول زكريا

" اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه: " ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألنس فقال]. ٧٤: الفرقان[} أَْعُينٍ
  .خرجه البخاري ومسلم، وحسبك. 

ِمَن اللَِّه َوسَيِّداً فََناَدْتُه الَْمالِئكَةُ َوُهَو قَاِئمٌ ُيَصلِّي ِفي الِْمْحرَابِ أَنَّ اللََّه ُيَبشُِّرَك بَِيحَْيى ُمَصدِّقاً بِكَِلَمٍة { ٣٩: ةاآلي
  }َوَحصُوراً وََنبِّياً ِمَن الصَّاِلحَِني

باأللف على التذكري ومييالهنا ألن أصلها الياء، وألهنا " فناداه"قرأ محزة والكسائي } فَنَاَدْتُه الَْمالِئكَةُ{: قوله تعاىل
: وروي عن جرير عن مغرية عن إبراهيم قال. وباأللف قراءة ابن عباس وابن مسعود، وهو اختيار أيب عبيد. رابعة

املالئكة : قالوا نراه اختار ذلك خالفا على املشركني ألهنم: قال أبو عبيد. كان عبداهللا يذكر املالئكة يف كل القرآن
قالت الرجال، وقال الرجال، وكذا : هذا احتجاج ال حيصل منه شيء؛ ألن العرب تقول: قال النحاس. بنات اهللا

وَإِذْ قَالَتِ {: النساء، وكيف حيتج عليهم بالقرآن، ولو جاز أن حيتج عليهم بالقرآن هبذا جلاز أن حيتجوا بقوله تعاىل
أي فلم يشاهدوا، فكيف ] ١٩: الزخرف[} أََشهِدُوا َخلْقَُهْم{: هم يف قوله عز وجلولكن احلجة علي} الَْمالِئكَةُ

على تأنيث " ونادته"فهو جائز على تذكري اجلمع، " فناداه"وأما . يقولون إهنم إناث فقد علم أن هذا ظن وهوى
هي الرجال، وهي : ، تقولواملالئكة ممن يعقل يف التكسري فجرى يف التأنيث جمرى ما ال يعقل: قال مكي. اجلماعة

: وقد ذكر يف موضع آخر فقال} َوإِذْ قَالَِت الَْمالِئكَةُ{: ويقوي ذلك قوله. اجلذوع، وهي اِجلمال، وقالت األعراب
} لِّ َبابٍوَالَْمالِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ِمْن كُ{: وقال تعاىل. وهذا إمجاع] ٩٣: األنعام[} وَالَْمالِئكَةُ َباِسطُو أَْيِديهِْم{
. ناداه جربيل وحده؛ وكذا يف قراءة ابن مسعود: وقال السدي. فتأنيث هذا اجلمع وتذكريه حسنان] ٢٣: الرعد[

وجائز يف العربية أن خيرب عن الواحد . يعين جربيل، والروح الوحي} يَُنزِّلُ الَْمالِئكَةَ بِالرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه{ويف التنزيل 
. يعين نعيم بن مسعود، على ما يأيت] ١٧٣: آل عمران[} الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس{تنزيل وجاء يف ال. بلفظ اجلمع

  .أي جاء النداء من قبلهم. ناداه مجيع املالئكة، وهو األظهر: وقيل

يف موضع رفع، وإن " يصلي"ابتداء وخرب " وهو قائم"} َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي الِْمحَْرابِ أَنَّ اللََّه يَُبشُِّرَك{: قوله تعاىل
أي قالت إن اهللا؛ فالنداء " إن"وقرأ محزة والكسائي . أي بأن اهللا" أن اهللا. "شئت كان نصبا على احلال من املضمر

خمففا؛ وكذلك محيد بن القيس املكي إال أنه " َيْبشُُرك"وقرأ محزة . بالتشديد قراءة أهل املدينة" يبشرك. "مبعىن القول
  .هي ثالث لغات مبعىن واحد: قال األخفش. الياء وخفف الباءكسر الشني وضم 



فََبشِّرْ {: دليل األوىل هي قراءة اجلماعة أن ما يف القرآن من هذا من فعل ماض أو أمر فهو بالتثقيل؛ كقوله تعاىل
} قَالُوا َبشَّْرَناكَ بِالَْحقِّ{] ٧١: هود[} فََبشَّرَْناَها بِإِْسَحاَق{] ١١: يس[} فََبشِّْرُه بَِمْغِفرٍَة{] ١٧: الزمر[} ِعَباِد

  :وأما الثانية وهي قراءة عبداهللا بن مسعود فهي من َبَشر َيْبُشر وهي لغة هتامة؛ ومنه قول الشاعر]. ٥٥: احلجر[
  أتتك من احلجاج يتلى كتاهبا... بشرت عيايل إذ رأيت صحيفة 

  :وقال آخر
  اع ممحلغربا أكفهم بق... وإذا رأيت الباهشني إىل الندى 

  وإذا هم نزلوا بضنك فانزل... فأِعْنُهم وابَشْر مبا َبِشروا به 
  :وأما الثالثة فهي من أبشر يُبشر إبشارا قال

  موت ذريع وجراد َعظْلَى... يا أم عمرو أبشري بالبشرى 
م بسارة، وتفسريه كان امسه يف الكتاب األول حيا، وكان اسم سارة زوجة إبراهيم عليه السال} بَِيحَْيى{: قوله تعاىل

  سارة، مساها: بالعربية ال تلد، فلما بشرت بإسحاق قيل هلا

. يا إبراهيم مل نقص من امسي حرف؟ فقال إبراهيم ذلك جلربيل عليهما السالم: فقالت. بذلك جربيل عليه السالم
: وقال قتادة. النقاشذكره ". إن ذلك احلرف زيد يف اسم ابن هلا من أفضل األنبياء امسه حيي ومسي بيحىي: "فقال

وقال . مسي بذلك ألن اهللا تعاىل أحيا به الناس باهلدى: وقال بعضهم. مسي بيحىي ألن اهللا تعاىل أحياه باإلميان والنبوة
  .ألنه أحيا به رحم أمه: وقيل. اشتق امسه من اسم اهللا تعاىل حي فسمي حيىي: مقاتل

ومسي عيسى كلمة ألنه كان بكلمة اهللا . يعين عيسى يف قول أكثر املفسرين} ُمَصدِّقاً بِكَِلَمٍة ِمَن اللَِّه{: قوله تعاىل
مكسورة الكاف ساكنة الالم يف مجيع " بِكلْمة"وقرأ أبو السمال العدوي . فكان من غري أب" كن"تعاىل اليت هي 

. بكالم اهللا تعاىلمسي كلمة ألن الناس يهتدون به كما يهتدون : وقيل. القرآن، وهي لغة فصيحة مثل ِكْتف وِفْخذ
والعرب تقول أنشدين كلمة أي قصيدة؛ كما روي أن : قال. بكتاب من اهللا" بكلمة من اهللا"معىن : وقال أبو عبيد

والقول األول أشهر وعليه . وقيل غري هذا من األقوال. لعن اهللا كلمته، يعين قصيدته: احلويدرة ذكر حلسان فقال
آمن بعيسى عليهما السالم وصدقه، وكان حيىي أكرب من عيسى بثالث سنني أول من " حيىي"و. من العلماء األكثر
وذكر الطربي . وكانا ابين خالة، فلما مسع زكريا شهادته قام إىل عيسى فضمه إليه وهو يف خرقه. ويقال بستة أشهر

 محلت؟ فقالت يا مرمي أشعرت أين: أن مرمي ملا محلت بعيسى محلت أيضا أختها بيحىي؛ فجاءت أختها زائرة فقالت
وذلك أنه روي أهنا أحست . وإين ألجد ما يف بطين يسجد ملا يف بطنك: أشعرت أنت أين محلت؟ فقالت هلا: هلا مرمي

نصب على " ومصدقا. "} ُمَصدِّقاً بِكَِلَمٍة ِمَن اللَِّه{فذلك قوله : قال السدي. جنينها خير برأسه إىل ناحية بطن مرمي
  فالن أسود من: الذي يسود قومه وينتهى إىل قوله، وأصله َسيْوِد يقال: السيد} َوَسيِّداً{. احلال
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

وكذلك . فالن، أفعل من السيادة؛ ففيه داللة على جواز تسمية اإلنسان سيدا كما جيوز أن يسمى عزيزا أو كرميا
ويف البخاري ومسلم أن النيب صلى " . قوموا إىل سيدكم: "لبين قريظة روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

وكذلك كان، " إن ابين هذا سيد ولعل اهللا يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني: "اهللا عليه وسلم قال يف احلسن
ث بيعته، فبقي حنو سبعة فإنه ملا قتل علي رضي اهللا عنه بايعه أكثر من أربعني ألفا وكثري ممن ختلف عن أبيه وممن نك

أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خراسان، مث سار إىل معاوية يف أهل احلجاز والعراق وسار إليه معاوية يف أهل 
من أرض السواد بناحية األنبار كره احلسن القتال لعلمه أن " َمْسِكن"الشام؛ فلما تراءى اجلمعان مبوضع يقال له 

حىت هتلك أكثر األخرى فيهلك املسلمون؛ فسلم األمر إىل معاوية على شروط شرطها إحدى الطائفتني ال تغلب 
" إن ابين هذا سيد: "عليه، منها أن يكون األمر له من بعد معاوية، فالتزم كل ذلك معاوية فصدق قوله عليه السالم

ابن جبري . العلم والعبادةيف : قال" وسيدا"قال قتادة يف قوله تعاىل . وال أسود ممن سوده اهللا تعاىل ورسوله
السيد الذي : وقال الزجاج. الذي ال يغلبه الغضب: ابن زيد. السيد الكرمي: جماهد. يف العلم والتقى: والضحاك

ثين من "ويف احلديث . السيد من املَِعز املِسن: وقال الكسائي. وهذا جامع. يفوق أقرانه يف كل شيء من اخلري
  :لقا". الضأن خري من السيد املعز

  ليذحبها للضيف أم شاة سيد... سواء عليه شاة عام َدنْت له 
  :قال ابن ميادة. حصرين الشيء وأحصرين إذا حبسين. أصله من احلصر وهو احلبس} وَحُصوراً{

  عليك وال أن أحصرتك شغول... وما هجر ليلى أن تكون تباعدت 
رجل حصور وحصري إذا : حمجم عنهن؛ كما يقال واحلصور الذي ال يأيت النساء كأنه. ضيقة اإلحليل: وناقة حصور

قال . شرب القوم فحصر عليهم فالن، أي خبل؛ عن أيب عمرو: يقال. حبس رفده ومل خيرج ما خيرجه الندامى
  :األخطل

  ال باحلصور وال فيها بسوار... وشارب مربح بالكأس نادمين 
  :وقال لبيد. واحلصري امللك ألنه حمجوب. أي حمبسا] ٨: اإلسراء[} َوَجَعلَْنا َجهَنََّم ِللْكَافِرِيَن َحصِرياً{ويف التنزيل 

  جن لدى باب احلصري قيام... وقماقم غُلْب الرقاب كأهنم 
فيحىي عليه السالم حصور، فعول مبعىن مفعول ال يأيت النساء؛ كأنه ممنوع مما يكون يف الرجال؛ عن ابن مسعود 

  :من ذلك حلوب مبعىن حملوبة؛ قال الشاعروفعول مبعىن مفعول كثري يف اللغة، . وغريه
  سودا كخافية الغراب األسحم... فيها اثنتان وأربعون حلوبة 

هو الذي : وقال ابن مسعود أيضا وابن عباس وابن جبري وقتادة وعطاء وأبو الشعثاء واحلسن والسدي وابن زيد
مها أنه مدح وثناء عليه، والثناء إمنا يكون أحد: وهذا أصح األقوال لوجهني. يكف عن النساء وال يقرهبن مع القدرة

  :الثاين أن فعوال يف اللغة من صيغ الفاعلني؛ كما قال. عن الفعل املكتسب دون اجلبلة يف الغالب
  إذا عدموا زادا فإنك عاقر... َضروب بنصل السيف سوق مساهنا 



احلصور الِعنِّني : وقيل. نكاح، كما تقدمولعل هذا كان شرعه؛ فأما شرعنا فال. فاملعىن أنه حيصر نفسه عن الشهوات
وروى أبو صاحل . الذي ال ذكر له يتأتى له به النكاح وال ينزل؛ عن ابن عباس أيضا وسعيد بن املسيب والضحاك

كل ابن آدم يلقى اهللا بذنب قد أذنبه يعذبه عليه : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن أيب هريرة قال
  محه إال حيىيإن شاء أو ير

مث أهوى النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده إىل قَذاة من  -" بن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصاحلني
. معناه احلابس نفسه عن معاصي اهللا عز وجل: وقيل". كان ذَكَره هكذا مثل هذه القذاة: "األرض فأخذها وقال

  .ي يؤدي هللا ما افترض عليه، وإىل الناس حقوقهمالصاحل الذ: قال الزجاج" نبيا من الصاحلني"و
  }َشاُءقَالَ َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُالٌم َوقَْد َبلََغنِيَ الِْكَبُر َواْمرَأَِتي َعاِقٌر قَالَ كَذَِلَك اللَُّه َيفَْعلُ َما َي{ ٤٠: اآلية
. م؟ يعين ولدا؛ وهذا قول الكليبأىن يكون يل غال -أي يا سيدي  -رب : الرب هنا جربيل، أي قال جلربيل: قيل

ويف معىن هذا . مبعىن كيف، وهو يف موضع نصب على الظرف" أىن. "يعين اهللا تعاىل" رب"قوله : وقال بعضهم
الثاين . أحدمها أنه سأل هل يكون له الولد وهو وامرأته على حاليهما أو يردان إىل حال من يلد؟: االستفهام وجهان

املعىن بأي منزلة استوجب هذا وأنا وامرأيت على هذه : وقيل. مرأته العاقر أو من غريهاسأل هل يرزق الولد من ا
ويروى أنه كان بني دعائه والوقت الذي بشر فيه أربعون سنة، وكان يوم بشر ابن . احلال؛ على وجه التواضع

ومائة سنة وكانت امرأته  كان يوم بشر ابن عشرين: وقال ابن عباس والضحاك. تسعني سنة وامرأته قريبة السن منه
وقد . رجل عاقر وامرأة عاقر بينة العقر: يقال. أي عقيم ال تلد} َواْمرَأَِتي َعاقٌِر{بنت مثان وتسعني سنة؛ فذلك قوله 

. وعقارة أيضا. تعقُر ُعقْرا صارت عاقرا، مثل حسنت حتسن حسنا؛ عن أيب زيد" بضم القاف فيهما"َعقُرت وَعقُر 
وإمنا قيل عاقر ألنه يراد به ذات . عظمت فهي عظيمة، وظرفت فهي ظريفة: ن فُعل فعيلة، يقالوأمساء الفاعلني م

. عقرت فهي عقرية كأن هبا عقرا، أي كربا من السن مينعها من الولد: ُعقْر على النسب، ولو كان على الفعل لقال
زعموا هي : وبيضة الُعقْر. ُوطئت على شبهةوالُعقْر أيضا مهر املرأة إذا . العظيم من الرمل ال ينبت شيئا: والعاقر

  .وُعقْر النار أيضا. بيضة الديك؛ ألنه يبيض يف عمره بيضة واحدة إىل الطول

ُعقْر وُعقُر مثل ُعْسر وُعُسر، واجلمع : مؤخره حيث تقف اإلبل إذا وردت؛ يقال: وَعقْر احلوض. وسطها ومعظمها
والغالم . يف موضع نصب، أي يفعل اهللا ما يشاء مثل ذلك" ككذل"والكاف يف قوله . األعقار فهو لفظ مشترك

  :وقالت ليلى األخيلية. واغتلم الفحل غلمة هاج من شهوة الضراب. مشتق من الُغلْمة وهو شدة طلب النكاح
  غالم إذا هز القناة سقاها... شفاها من الداء العضال الذي هبا 

إن الَغيْلم الشاب واجلارية : ويقال. ة، واجلمع الِغلْمة والِغلمانوهو بني الغلومة والغلومي. والغالم الطار الشارب
  .هاج وتالطمت أمواجه: واغتلم البحر. موضع: والغيلم. ذكر السلحفاة: والغيلم. أيضا
َواذْكُرْ رَبََّك كَِثرياً َوَسبِّحْ بِالَْعِشيِّ قَالَ َربِّ اْجَعلْ ِلي آَيةً قَالَ آَيُتَك أَالَّ ُتكَلَِّم النَّاَس ثَالثَةَ أَيَّامٍ إِالَّ َرمْزاً { ٤١: اآلية

  }َواِإلْبكَارِ
  :فيه ثالث مسائل

يف موضع املفعول " يل"و. هنا مبعىن صري لتعديه إىل مفعولني" جعل"} قَالَ َربِّ اجَْعلْ ِلي آَيةً{: قوله تعاىل: األوىل
يعرف هبا صحة هذا األمر  -أي عالمة  -طلب آية وملا بشر بالولد ومل يبعد عنده هذا يف قدرة اهللا تعاىل . الثاين

وكونه من عند اهللا تعاىل؛ فعاقبه اهللا تعاىل بأن أصابه السكوت عن كالم الناس لسؤاله اآلية بعد مشافهة املالئكة 



قال ابن . وكذلك إن مل يكن من مرض خرس أو حنوه ففيه على كل حال عقاب ما: قالوا. إياه؛ قاله أكثر املفسرين
إن زكريا عليه السالم ملا محلت زوجه منه بيحىي أصبح ال يستطيع أن يكلم أحدا، وهو مع ذلك يقرأ التوراة  :زيد

  .ويذكر اهللا تعاىل؛ فإذا أراد مقاولة أحد مل يطقه
ينني واليدين؛ الرمز يف اللغة اإلمياء بالشفتني، وقد يستعمل يف اإلمياء باحلاجبني والع} إِالَّ رَْمزاً{: قوله تعاىل-: الثانية 

متم النعمة بأن جتعل يل آية، وتكون تلك اآلية زيادة : املعىن. طلب تلك اآلية زيادة طمأنينة: وقيل. وأصله احلركة
  آَيُتَك{: نعمة وكرامة؛ فقيل له

وقد . "بشري املالئكة لهأي متنع من الكالم ثالث ليال؛ دليل هذا القول قوله تعاىل بعد } أَالَّ ُتكَلَِّم النَّاَس ثَالثَةَ أَيَّامٍ
واختار هذا القول النحاس . أي أوجدتك بقدريت فكذلك أوجد لك الولد] ٩: مرمي" [خلقتك من قبل ومل تك شيئا

قول قتادة إن زكريا عوقب بترك الكالم قول مرغوب عنه؛ ألن اهللا عز وجل مل خيربنا أنه أذنب وال أنه هناه : وقال
نصب على " رمزا"و. جعل يل عالمة تدل على كون الولد، إذ كان ذلك مغيبا عينعن هذا؛ والقول فيه أن املعىن ا
بضمها " رمزا"بفتح امليم و" إال رمزا"وقرئ . رمز يرمز ويرمِز: وقال الكسائي. االستثناء املنقطع؛ قاله األخفش

  .وضم الراء، الواحدة رمزة
كالم وذلك موجود يف كثري من السنة، وآكد اإلشارات يف هذه اآلية دليل على أن اإلشارة تنزل منزلة ال-: الثالثة 

: ؟ فأشارت برأسها إىل السماء فقال"أين اهللا: "ما حكم به النيب صلى اهللا عليه وسلم من أمر السوداء حني قال هلا
ة فأجاز اإلسالم باإلشارة الذي هو أصل الديانة الذي حيرز الدم واملال وتستحق به اجلن" . أعتقها فإهنا مؤمنة"

وينجى به من النار، وحكم بإمياهنا كما حيكم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن تكون اإلشارة عاملة يف سائر الديانة، 
وقال الشافعي يف . وروى ابن القاسم عن مالك أن األخرس إذا أشار بالطالق إنه يلزمه. وهو قول عامة الفقهاء

ذلك جائز إذا كانت إشارته : وقال أبو حنيفة. قالرجل ميرض فيختل لسانه فهو كاألخرس يف الرجعة والطال
والقياس يف هذا كله أنه باطل؛ ألنه ال . تعرف، وإن شك فيها فهي باطل، وليس ذلك بقياس وإمنا هو استحسان

وإمنا محل أبا حنيفة على قوله هذا أنه مل يعلم السنن اليت جاءت : قال أبو احلسن بن بطال. يتكلم وال تعقل إشارته
الرد " باب اإلشارة يف الطالق واألمور"ولعل البخاري حاول بترمجته . اإلشارات يف أحكام خمتلفة يف الديانةجبواز 
وهذا فيه . وكانوا إذا صاموا ال يتكلمون إال رمزا. صوم ثالثة أيام} أَالَّ ُتكَلِّمَ النَّاَس{أراد بقوله : وقال عطاء. عليه
  .واهللا أعلم. بعد

إن زكريا عليه السالم منع الكالم وهو قادر عليه، وإنه منسوخ : ن جييز نسخ القرآن بالسنةقال بعض م-: الرابعة 
  وأكثر" . ال صمت يوما إىل الليل: "بقوله عليه السالم

العلماء على أنه ليس مبنسوخ، وأن زكريا إمنا منع الكالم بآفة دخلت عليه منعته إياه، وتلك اآلفة عدم القدرة على 
إمنا معناه عن " ال صمت يوما إىل الليل"وذهب كثري من العلماء إىل أنه . ة؛ كذلك قال املفسرونالكالم مع الصح

  .ذكر اهللا، وأما عن اهلَذَر وما ال فائدة فيه، فالصمت عن ذلك حسن
سه مع اعتقال لسانه؛ على أمره بأال يترك الذكر يف نف} َواذْكُرْ رَبََّك كَِثرياً َوَسبِّحْ بِالَْعِشيِّ وَاإلِْبكَارِ{: قوله تعاىل

لو رخص ألحد يف ترك الذكر : وقال حممد بن كعب القرظي. وقد مضى يف البقرة معىن الذكر. القول األول
ولرخص للرجل يكون } أَالَّ ُتكَلَِّم النَّاَس ثَالثَةَ أَيَّامٍ إِالَّ َرمْزاً َواذْكُْر رَبََّك كَِثرياً{: لرخص لزكريا بقول اهللا عز وجل

" وسبح. "وذكره الطربي]. ٤٥: األنفال[} إذا لَقِيُتْم ِفئَةً فَاثُْبتُوا َواذْكُُروا اَهللا كَثِرياً{: حلرب بقول اهللا عز وجليف ا



وذلك . هو واحد: وقيل. مجع عشية" العشي"و. أي صل؛ مسيت الصالة ُسْبَحة ملا فيها من تنزيه اهللا تعاىل عن السوء
ما أدركت الناس إال وهم : ويف املوطأ عن القاسم بن حممد قال. عن جماهد من حني تزول الشمس إىل أن تغيب؛

  .من طلوع الفجر إىل وقت الضحى" واإلبكار. "يصلون الظهر بعشي
  }وَإِذْ قَالَِت الَْمالِئكَةُ َيا َمرَْيُم إِنَّ اللََّه اْصطَفَاِك َوطَهََّرِك َواْصطَفَاِك َعلَى نَِساِء الْعَالَِمَني{ ٤٢: اآلية

من : الزجاج. أي من الكفر؛ عن جماهد واحلسن} وَطَهََّرِك{. أي اختارك، وقد تقدم} إِنَّ اللََّه اْصطَفَاِك{: قوله تعاىل
يعين عاملي زماهنا؛ عن } َعلَى نَِساِء الَْعالَمَِني{. سائر األدناس من احليض والنفاس وغريمها، واصطفاك لوالدة عيسى

أمجع إىل يوم الصور، وهو الصحيح على ما نبينه، وهو } َعلَى نَِساِء الْعَالَِمَني{: يلوق. احلسن وابن جريج وغريمها
وروى مسلم . وكرر االصطفاء ألن معىن األول االصطفاء لعبادته، ومعىن الثاين لوالدة عيسى. قول الزجاج وغريه
  كمل: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب موسى قال

مل يكمل من النساء غري مرمي بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء من الرجال كثري و
الكمال هو التناهي والتمام؛ ويقال يف ماضيه : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم" . كفضل الثريد على سائر الطعام

املطلق إمنا هو هللا تعاىل  والكمال. بفتح امليم وضمها، ويكمل يف مضارعه بالضم، وكمال كل شيء حبسبه" كمل"
وإذا تقرر . وال شك أن أكمل نوع اإلنسان األنبياء مث يليهم األولياء من الصديقني والشهداء والصاحلني. خاصة

إن الكمال املذكور يف احلديث يعين به النبوة فيلزم عليه أن تكون مرمي عليها السالم وآسية نبيتني، : هذا فقد قيل
أن مرمي نبية؛ ألن اهللا تعاىل أوحى إليها بواسطة امللك كما أوحى إىل سائر النبيني حسب  والصحيح. وقد قيل بذلك

وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوهتا داللة واضحة بل على صديقيتها وفضلها، ". مرمي"ما تقدم ويأيت بيانه أيضا يف 
خري نساء : "م قال فيما رواه عنه أبو هريرةوروي من طرق صحيحة أنه عليه السال". التحرمي"على ما يأيت بيانه يف 

ومن " . العاملني أربع مرمي بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد
أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد : "حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

سيدة نساء أهل اجلنة بعد مرمي فاطمة : "ويف طريق آخر عنه" . بنت مزاحم امرأة فرعونومرمي بنت عمران وآسية 
فظاهر القرآن واألحاديث يقتضي أن مرمي أفضل من مجيع نساء العامل من حواء إىل آخر امرأة تقوم عليها " . وخدجية

لبشارة كما بلغت سائر األنبياء؛ فهي الساعة؛ فإن املالئكة قد بلغتها الوحي عن اهللا عز وجل بالتكليف واإلخبار وا
مث بعدها يف الفضيلة فاطمة مث . األولني واآلخرين مطلقا: إذا نبية والنيب أفضل من الويل فهي أفضل من كل النساء

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وكذلك رواه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال. خدجية مث آسية
وقد خص اهللا مرمي مبا . وهذا حديث حسن يرفع اإلشكال" . ني مرمي مث فاطمة مث خدجية مث آسيةسيدة نساء العامل" 

مل يؤته أحدا من النساء؛ وذلك أن روح القدس كلمها وظهر هلا ونفخ يف درعها ودنا منها للنفخة؛ فليس هذا ألحد 
  وصدقت بكلمات. من النساء

صلى اهللا عليه وسلم من اآلية؛ ولذلك مساها اهللا يف تنزيله صديقة  رهبا ومل تسأل آية عندما بشرت كما سأل زكريا
] ١٢: التحرمي[} َوَصدَّقَْت بِكَِلَماتِ َربَِّها َوكُُتبِِه َوكَاَنْت ِمَن الْقَانِِتَني{: وقال]. ٧٥: املائدة[} َوأُمُُّه ِصدِّيقَةٌ{: فقال

وإمنا بشر زكريا بغالم فلحظ إىل كرب . د هلا بالقنوتفشهد هلا بالصديقية وشهد هلا بالتصديق لكلمات البشرى وشه
أىن يكون يل غالم وامرأيت عاقر؛ فسأل آية؛ وبشرت مرمي بالغالم فلحظت أهنا بكر : سنه وعقامة رحم امرأته فقال

مل فاقتصرت على ذلك، وصدقت بكلمات رهبا و] ٢١: مرمي[} قَالَ كَذَِلِك قَالَ رَبُِّك{: ومل ميسسها بشر فقيل هلا



ولذلك . تسأل آية ممن يعلم كنه هذا األمر، ومن المرأة يف مجيع نساء العاملني من بنات آدم ما هلا من هذه املناقب
لو أقسمُت لَربْرت ال يدخل : "روي أهنا سبقت السابقني مع الرسل إىل اجلنة؛ جاء يف اخلرب عنه صلى اهللا عليه وسلم

منهم إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وموسى وعيسى اجلنة قبل سابقي أميت إال بضعة عشر رجال 
وقد كان حيق على من انتحل علم الظاهر واستدل باألشياء الظاهرة على األشياء الباطنة أن " . ومرمي ابنة عمران

القيامة لواء احلمد يوم : "وقوله حيث يقول" أنا سيد ولد آدم وال فخر"يعرف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فلم ينل هذا السؤدد يف الدنيا " . بيدي ومفاتيح الكرم بيدي وأنا أول خطيب وأول شفيع وأول مبشر وأول وأول

وكذلك شأن مرمي مل تنل شهادة اهللا يف التنزيل بالصديقية والتصديق . على الرسل إال ألمر عظيم يف الباطن
إن رؤيتها للملك كما رؤى جربيل عليه السالم يف صفة : ية قالومن قال مل تكن نب. بالكلمات إال ملرتبة قريبة دانية

  .واهللا أعلم. دحية الكليب حني سؤاله عن اإلسالم واإلميان ومل تكن الصحابة بذلك أنبياء واألول أظهر وعليه األكثر
  }َيا َمْرَيمُ اقُْنِتي ِلرَبِِّك وَاْسُجِدي وَاْركَِعي َمعَ الرَّاِكعَِني{ ٤٣: اآلية

ملا قالت : قال األوزاعي. وقد تقدم القول يف القنوت. أدميي الطاعة: قتادة. لي القيام يف الصالة؛ عن جماهدأي أطي
  هلا املالئكة ذلك قامت يف الصالة حىت ورمت

قدم السجود ها هنا على الركوع ألن الواو ال } وَاْسُجِدي َواْركَِعي{. قدماها وسالت دما وقيحا عليها السالم
: البقرة[} إِنَّ الصَّفَا َوالَْمرَْوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه{: ب؛ وقد تقدم اخلالف يف هذا يف البقرة عند قوله تعاىلتوجب الترتي

. قام زيد وعمرو جاز أن يكون عمرو قام قبل زيد، فعلى هذا يكون املعىن واركعي واسجدي: فإذا قلت]. ١٥٨
: وقيل. معناه افعلي كفعلهم وإن مل تصلي معهم: قيل} اِكعَِنيَمَع الرَّ{. كان شرعهم السجود قبل الركوع: وقيل

  .وقد تقدم يف البقرة. املراد به صالة اجلماعة
لََديْهِمْ  َيَم َوَما كُْنَتذَِلَك ِمْن أَنَْباِء الْغَْيبِ ُنوِحيِه إِلَْيَك َوَما كُْنَت لَدَْيهِْم إِذْ ُيلْقُونَ أَقْالَمُهْم أَيُُّهْم َيكْفُلُ َمْر{ ٤٤: اآلية

  }إِذْ َيْخَتِصُمونَ
  :فيه ابرع مسائل

أي الذي ذكرنا من حديث زكريا وحيىي ومرمي عليهم السالم من أخبار } ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيبِ{: قوله تعاىل -األوىل
ومرمي ومل يكن قرأ فيه داللة على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم حيث أخرب عن قصة زكريا } ُنوِحيهِ إِلَْيَك{. الغيب

" ذلك"فرد الكناية إىل } ُنوِحيِه إِلَْيَك{: الكتب؛ وأخرب عن ذلك وصدقه أهل الكتاب بذلك؛ فذلك قوله تعاىل
وأصله يف . والوحي يكون إهلاما وإمياء وغري ذلك. واإلحياء هنا اإلرسال إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم. فلذلك ذكر

: وقوله] ١١١: املائدة[} َوإِذْ أَْوَحْيُت إِلَى الَْحوَارِيَِّني{ر اإلهلام يسمى وحيا؛ ومنه اللغة إعالم يف خفاء؛ ولذلك صا
وحى وأوحى، : أمرهتم؛ يقال} أَْوَحْيُت إِلَى الَْحوَارِيَِّني{معىن : وقيل] ٦٨: النحل[} َوأَْوَحى َربُّكَ إِلَى النَّْحلِ{

  :قال العجاج. ورمى وأرمى، مبعناه
  ار فاستقرتأوحى هلا القر

: قال ابن فارس. وهو السرعة؛ والفعل منه توحيت توحيا" الوحي الوحي: "ويف احلديث. أي أمر األرض بالقرار
  الوحي اإلشارة والكتابة والرسالة، وكل ما ألقيته إىل غريك

  :قال .استوحيناهم أي استصرخناهم: الصَّْوت؛ ويقال: والَوَحى. السريع: والوحي. حىت يعلمه وحي كيف كان
  أوحيت ميمونا هلا واألزراق



} إِذْ ُيلْقُونَ أَقْالَمُهْم{. أي وما كنت يا حممد لديهم، أي حبضرهتم وعندهم} َوَما كُْنَت لََدْيهِْم{: قوله تعاىل-: الثانية 
د؛ أقالمهم اليت كانوا يكتبون هبا التوراة، وهو أجو: وقيل. قداحهم وسهامهم: قيل. مجع قلم؛ من قلمه إذا قطعه

إال أنه جيوز أن يكونوا فعلوا ذلك على غري اجلهة ]. ٣: املائدة[} ذَِلكُْم ِفْسٌق{ألن األزالم قد هنى اهللا عنها فقال 
وكانت . أنا أحق هبا، خالتها عندي: أي حيضنها، فقال زكريا} أَيُُّهْم َيكْفُلُ َمرَْيَم{. اليت كانت عليها اجلاهلية تفعلها

فاقترعوا عليها . حنن أحق هبا، بنت عاملنا: وقال بنو إسرائيل. ت حنة بنت فاقود أم مرميعنده أشيع بنت فاقود أخ
قال . وجاء كل واحد بقلمه، واتفقوا أن جيعلوا األقالم يف املاء اجلاري فمن وقف قلمه ومل جيره املاء فهو حاضنها

. له؛ ألنه نيب جتري اآليات على يديه وكانت آية" . فجرت األقالم وعال قلم زكريا: "النيب صلى اهللا عليه وسلم
: ابتداء وخرب يف موضع نصب بالفعل املضمر الذي دل عليه الكالم؛ التقدير} أَيُُّهْم َيكْفُلُ مَْرَيَم{و . وقيل غري هذا

  .ألهنا استفهام" أي"وال يعمل الفعل يف لفظ . ينظرون أيهم يكفل مرمي
لى إثبات القرعة، وهي أصل يف شرعنا لكل من أراد العدل يف القسمة، استدل بعض علمائنا هبذه اآلية ع-: الثالثة 

وهي سنة عند مجهور الفقهاء يف املستويني يف احلجة ليعدل بينهم وتطمئن قلوهبم وترتفع الظنة عمن يتوىل قسمتهم، 
بالقرعة أبو ورد العمل . وال يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان املقسوم من جنس واحد اتباعا للكتاب والسنة

. حنيفة وأصحابه، وردوا األحاديث الواردة فيها، وزعموا أهنا ال معىن هلا وأهنا تشبه األزالم اليت هنى اهللا عنها
القرعة يف القياس ال تستقيم، ولكنا تركنا القياس يف ذلك وأخذنا : وحكى ابن املنذر عن أيب حنيفة أنه جوزها وقال

. يونس وزكريا ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم: قد عمل بالقرعة ثالثة من األنبياءو: قال أبو عبيد. باآلثار والسنة
  واستعمال القرعة. قال ابن املنذر

وقد ترجم البخاري يف آخر كتاب . كاإلمجاع من أهل العلم فيما يقسم بني الشركاء، فال معىن لقول من ردها
: وساق حديث النعمان بن بشري} إِذْ ُيلْقُونَ أَقْالمَُهْم{ باب القرعة يف املشكالت وقول اهللا عز وجل"الشهادات 

إن شاء اهللا " األنفال"وسيأيت يف . احلديث..." مثل القائم على حدود اهللا واملُْدِهن فيها مثل قوم استهموا على سفينة"
ر هلم سهمه يف أيضا حبول اهللا سبحانه، وحديث أم العالء، وأن عثمان بن مظعون طا" الزخرف"تعاىل، ويف سورة 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : السكىن حني اقترعت األنصار سكىن املهاجرين، احلديث، وحديث عائشة قالت
  .وسلم إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا؛ وذكر احلديث

. بأوفقهن له يف السفر يسافر: وقال مرة. يقرع للحديث: وقد اختلفت الرواية عن مالك يف ذلك؛ فقال مرة
لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا : "وحديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

. وكيفية القرعة مذكورة يف كتب الفقه واخلالف. واألحاديث يف هذا املعىن كثرية" . إال أن يستهموا عليه الستهموا
إن القرعة يف شأن زكريا وأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت مما لو تراضوا عليه : واحتج أبو حنيفة بأن قال

وهذا ضعيف، ألن القرعة إمنا فائدهتا استخراج احلكم اخلفي عند التشاح؛ فأما ما : "قال ابن العريب. دون قرعة جلاز
موضع التراضي، فإهنا ال تكون أبدا إن القرعة جتري مع : خيرجه التراضي فيه فباب آخر، وال يصح ألحد أن يقول

أن تقطع رقاع : وصفة القرعة عند الشافعي ومن قال هبا. وإمنا تكون فيما يََتَشاحّ الناس فيه وُيَضن به" مع التراضي
صغار مستوية فيكتب يف كل رقعة اسم ذي السهم مث جتعل يف بنادق طني مستوية ال تفاوت فيها مث جتفف قليال مث 

جل مل حيضر ذلك ويغطي عليها ثوبه مث يدخل وخيرج، فإذا أخرج اسم رجل أعطي اجلزء الذي تلقى يف ثوب ر
  .أقرع عليه



ودلت اآلية أيضا على أن اخلالة أحق باحلضانة من سائر القرابات ما عدا اجلدة، وقد قضى النيب صلى -: الرابعة 
وقد " إمنا اخلالة مبنزلة األم: "نده خالتها، وقالجلعفر وكانت ع -وامسها أمة اهللا  -اهللا عليه وسلم يف ابنة محزة 
خرج زيد بن حارثة إىل مكة فقدم بابنة محزة فقال : وخرج أبو داود عن علي قال. تقدمت يف البقرة هذه املسألة

نة أنا أحق هبا ابنة عمي وعندي اب: فقال علي. أنا آخذها أنا أحق هبا ابنة عمي وخالتها عندي، وإمنا اخلالة أم: جعفر
أنا أحق هبا، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت هبا؛ فخرج : وقال زيد. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهي أحق هبا
وذكر " . وأما اجلارية فأقضي هبا جلعفر تكون مع خالتها وإمنا اخلالة أم: "النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر حديثا قال

زة، فتكون اخلالة على هذا أحق من الوصي ويكون ابن العم إذا كان ابن أيب خيثمة أن زيد بن حارثة كان وصي مح
  .زوجا غري قاطع باخلالة يف احلضانة وإن مل يكن حمرما هلا

َوجِيهاً ِفي إِذْ قَالَِت الَْمالِئكَةُ َيا َمرَْيُم إِنَّ اللََّه ُيَبشُِّرِك بِكَِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه الَْمِسيُح عِيَسى اْبُن َمرَْيَم { - ٤٥: اآليتان
  ،} الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن الُْمقَرَّبَِني

  }َوُيكَلُِّم النَّاَس ِفي الْمَْهِد َوكَْهالً َوِمَن الصَّاِلِحَني{ -: ٤٦
". وما كنت لديهم: "وجيوز أن تكون متعلقة بقوله". خيتصمون"متعلقة بـ " وإذ. "دليل على نبوهتا كما تقدم

. ومل يقل امسها ألن معىن كلمة معىن ولد} اْسُمُه الَْمسِيُح{. ، وقد تقدم"بكلمة منه"رأ أبو السمان وق} بِكَِلَمٍة ِمْنُه{
وقال . وهو فيما يقال معرب وأصله الشني وهو مشترك. واملسيح لقب لعيسى ومعناه الصديق؛ قاله إبراهيم النخعي

. طلس ال نقش فيه واملَْسح اجلماع؛ يقال مسحهاواملسيح العرق، واملسيح الصديق، واملسيح الدرهم األ: ابن فارس
واملسائح قسي . وبفالن مسحة من مجال. واملسحاء املرأة الرسحاء اليت ال أست هلا. املكان األملس: واألمسح

  :قال. جياد، واحدهتا مسيحة

  لني وليس هبا وهن وال رقق... هلا مسائح زور يف مراكضها 
وروي عن ابن . ألنه مسح األرض، أي ذهب فيها فلم يستكن بكن: خذ؛ فقيلواختلف يف املسيح ابن مرمي مماذا أ

ألنه : وقيل. عباس أنه كان ال ميسح ذا عاهة إال بريء؛ فكأنه مسي مسيحا لذلك، فهو على هذا فعيل مبعىن فاعل
كان ممسوح  ألنه: وقيل. ممسوح بدهن الربكة، كانت األنبياء متسح به، طيب الرائحة؛ فإذا مسح به علم أنه نيب

. إمنا مسي بذلك ألنه مسح بالطهر من الذنوب: وقيل. ألن اجلمال مسحه، أي أصابه وظهر عليه: وقيل. األمخصني
مسحه اهللا أي خلقه خلقا حسنا مباركا، ومسخه أي خلقه خلقا ملعونا : املسيح ضد املسيخ؛ يقال: وقال أبو اهليثم

املسيح أصله : وقال أبو عبيد. ق، واملسيخ األعور، وبه مسي الدجالاملسيح الصِّدِّي: وقال ابن األعرايب. قبيحا
. وأما الدجال فسمي مسيحا ألنه ممسوح إحدى العينني. بالعربانية مشيحا بالشني فعرب كما عرب موشى مبوسى

وبعضهم يقول مسيخ . وبعضهم يقول كذلك باخلاء املنقوطة. وقد قيل يف الدجال مسيح بكسر امليم وشد السني
مسي به ألنه يسيح يف األرض أي يطوفها ويدخل مجيع . فتح امليم وباخلاء والتخفيف؛ واألول أشهر وعليه األكثرب

. بلداهنا إال مكة واملدينة وبيت املقدس؛ فهو فعيل مبعىن فاعل، فالدجال ميسح األرض حمنة، وابن مرمي ميسحها منحة
  :عروقال الشا. وعلى أنه ممسوح العني فعيل مبعىن مفعول

  إن املسيح يقتل املسيخا
ليس من بلد إال سيطؤه الدجال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال

. ذكره أبو جعفر الطربي" إال الكعبة وبيت املقدس"ووقع يف حديث عبداهللا بن عمرو . احلديث" إال مكة واملدينة
؛ رواه من حديث جنادة بن أيب أمية عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا "لطورومسجد ا"وزاد أبو جعفر الطحاوي 



ويف حديث أيب بكر بن أيب شيبة عن مسرة بن جندب عن النيب صلى اهللا . عليه وسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :عليه وسلم

ويف . وذكر احلديث" . قدسوأنه سيظهر على األرض كلها إال احلرم وبيت املقدس وأنه حيصر املؤمنني يف بيت امل"
فبينا هو كذلك إذ بعث اهللا املسيح ابن مرمي فينزل عند املنارة البيضاء شرقي دمشق بني مهرودتني : "صحيح مسلم

واضعا كفيه على أجنحة ملكني إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه حتدر منه مجان كاللؤلؤ فال حيل لكافر جيد ريح َنفَسه 
إن املسيح : وقد قيل. احلديث بطوله" يث ينتهي طَْرفه فيطلبه حىت يدركه بباب لُد فيقتلهإال مات، ونفسه ينتهي ح

وعيسى اسم . فعلى هذا يكون عيسى بدال من املسيح من البدل الذي هو هو. اسم لعيسى غري مشتق مساه اهللا به
ويكون مشتقا من . ف تأنيثأعجمي فلذلك مل ينصرف وإن جعلته عربيا مل ينصرف يف معرفة وال نكرة؛ ألن فيه أل

َوِمَن {. أي شريفا ذا جاه وقدر وانتصب على احلال؛ قاله األخفش} َوجِيهاً{. عاسه ُيعوسه إذا ساسه وقام عليه
. ومجع وجيه وجهاء ووجهاء. أي ومقربا؛ قاله األخفش" وجيها"عند اهللا تعاىل وهو معطوف على } الُْمقَرَّبَِني

ومهدت األمر . مضجع الصيب يف رضاعه} الَْمْهِد{و . قاله األخفش أيضا" وجيها"على عطف } وَُيكَلُِّم النَّاَس{
. وامتهد الشيء ارتفع كما ميتهد سنام البعري]. ٤٤: الروم[} فََألنْفُسِهِْم َيْمَهُدونَ{ويف التنزيل . هيأته ووطأته

يكلم : يقول. ت الروضة إذا عمها النورواكتهل. وامرأة كهلة. الكهل بني حال الغلومة وحال الشيخوخة} َوكَْهالً{
إِنِّي {: كلمهم يف املهد حني برأ أمه فقال: وقال أبو العباس. الناس يف املهد آية، ويكلمهم كهال بالوحي والرسالة

وأما كالمه وهو كهل فإذا أنزله اهللا تعاىل من السماء أنزله على صورة ابن ثالث . اآلية] ٣٠: مرمي[} َعْبُد اللَِّه
وفائدة : قال املهدوي. فهاتان آيتان وحجتان. كما قال يف املهد} إِنِّي َعْبُد اللَِّه{: ثني سنة وهو الكهل فيقول هلموثال

اآلية أنه أعلمهم أن عيسى عليه السالم يكلمهم يف املهد ويعيش إىل أن يكلمهم كهال، إذ كانت العادة أن من تكلم 
  .يف املهد مل يعش

املعىن : وقيل". وجيها"هو معطوف على : وقال الفراء واألخفش. عىن ويكلم الناس كهالمب" وكهال: "قال الزجاج
هذا ال يعرف يف اللغة، : قال النحاس. الكهل احلليم: وروى ابن جريح عن جماهد قال. ويكلم الناس صغريا وكهال

مث شاب إىل اثنتني . شرة سنةيقال له حدث إىل ست ع: وقال بعضهم. وإمنا الكهل عند أهل اللغة من ناهز األربعني
أي وهو من العباد " وجيها"عطف على } َوِمَن الصَّاِلحَِني{. مث يكتهل يف ثالث وثالثني؛ قاله األخفش. وثالثني
مل يتكلم يف : قال. ذكر أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبداهللا بن إدريس عن حصني عن هالل بن يساف. الصاحلني

وهو يف صحيح مسلم عن ". وصاحب يوسف: "ب يوسف وصاحب جريج، كذا قالعيسى وصاح: املهد إال ثالثة
مل يتكلم يف املد إال ثالثة عيسى ابن مرمي وصاحب جريج وصاحب : "أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

رأة أن ام"وقد جاء من حديث صهيب يف قصة األخدود . وذكر احلديث بطوله" اجلبار وبْينا صيب يرضع من أمه
يرضع فتقاعست أن تقع فيها فقال الغالم يا "يف غري كتاب مسلم " . جيء هبا لتلقى يف النار على إمياهنا ومعها صيب

شاهد يوسف وصيب ماشطة امرأة فرعون : تكلم يف املهد ستة: وقال الضحاك" . أمه اصربي فإنك على احلق
فأسقط صاحب األخدود وبه يكون املتكلمون  ومل يذكر األخدود،. وعيسى وحيىي وصاحب جريج وصاحب اجلبار

باحلصر فإنه أخرب مبا كان يف علمه " مل يتكلم يف املهد إال ثالثة: "وال معارضة بني هذا وبني قوله عليه السالم. سبعة
  .مما أوحى إليه يف تلك احلال، مث بعد هذا أعلمه اهللا تعاىل مبا شاء من ذلك فأخرب به



الكالم فيه، وأما صاحب جريج وصاحب اجلبار وصاحب األخدود ففي صحيح أما صاحب يوسف فيأيت : قلت
  وأما صيب ماشطة. إن شاء اهللا تعاىل" الربوج"وستأيت قصة األخدود يف سورة . مسلم

ملا أسري يب سرت يف رائحة طيبة : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: امرأة فرعون، فذكر البيهقي عن ابن عباس قال
بسم اهللا فقالت ابنة : لرائحة قالوا ماشطة ابنة فرعون وأوالدها سقط مشطها من يديها فقالتفقلت ما هذه ا

 -نعم ريب وربك ورب أبيك اهللا : أوَلِك رب غري أيب؟ قالت: قالت. ريب وربك ورب أبيك: أيب؟ قالت: فرعون
بنقرة من حناس فأمحيت مث  فأمر -قال  -نعم ريب وربك اهللا : ألك رب غريي؟ قالت: فدعاها فرعون فقال -قال 

: جتمع عظامي وعظام ولدي يف موضع واحد قال: ما هي؟ قالت: إن يل إليك حاجة قال: أمر هبا لتلقى فيها قالت
فأمر هبم فألقوا واحدا بعد واحد حىت بلغ رضيعا فيهم فقال قعي يا أمه وال تقاعسي . ذاك لك ملا لك علينا من احلق

  .هذا وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مرمي: لم أربعة وهم صغاروتك -قال  -" فإنا على احلق
راً فَإِنََّما قَالَْت َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي وَلٌَد َولَمْ َيْمَسْسنِي َبَشٌر قَالَ كَذَِلكِ اللَُّه َيْخلُُق َما َيَشاُء إِذَا قََضى أَْم{ ٤٧: اآلية

  }َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ
إمنا أنا رسول ربك : ختاطب جربيل عليه السالم؛ ألنه ملا متثل هلا قال هلا. أي يا سيدي} الَْت َربِّقَ{: قوله تعاىل

أىن يكون يل ولد ومل ميسسين : فلما مسعت ذلك من قوله استفهمت عن طريق الولد فقالت. ليهب لك غالما زكيا
يشمل } لَْم َيْمَسسْنِي َبَشٌر{هذا تأكيدا؛ ألن قوهلا  ذكرت] ٢٠: مرمي[} َولَْم أَُك َبِغيّاً{يف سورهتا . بشر؟ أي بنكاح
ما : وقيل. العادة اجلارية اليت أجراها اهللا يف خلقه أن الولد ال يكون إال عن نكاح أو سفاح: تقول. احلرام واحلالل

خيلقه اهللا أِمن ِقبل زوج يف املستقبل أم : استبعدت من قدرة اهللا تعاىل شيئا، ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد
قَالَ كَذَِلَك قَالَ رَبَُّك ُهَو } {قَالَ كَذَِلكِ اللَُّه َيْخلُُق َما َيَشاُء{: ابتداء؟ فروي أن جربيل عليه السالم حني قال هلا

أخذ جربيل ُرْدن قميصها : قال ابن عباس. نفخ يف جيب درعها وكمها؛ قاله ابن جريج]. ٩: مرمي[} َعلَيَّ َهيٌِّن
وقال . وقيل غري ذلك على ما يأيت بيانه يف سورهتا إن شاء اهللا تعاىل. يه فحملت من ساعتها بعيسىبأصبعه فنفخ ف

  وقع نفخ جربيل يف رمحها فعلقت: بعضهم

ال جيوز أن يكون اخللق من نفخ جربيل ألنه يصري الولد بعضه من املالئكة وبعضه من اإلنس، : وقال بعضهم. بذلك
ملا خلق آدم وأخذ امليثاق من ذريته فجعل بعض املاء يف أصالب اآلباء وبعضه يف ولكن سبب ذلك أن اهللا تعاىل 

أرحام األمهات فإذا اجتمع املاءان صارا ولدا، وأن اهللا تعاىل جعل املاءين مجيعا يف مرمي بعضه يف رمحها وبعضه يف 
لما هاجت شهوهتا بنفخ جربيل وقع صلبها، فنفخ فيه جربيل لتهيج شهوهتا؛ ألن املرأة ما مل هتج شهوهتا ال حتبل، ف

يعين إذا أراد } إِذَا قََضى أَمْراً{: املاء الذي كان يف صلبها يف رمحها فاختلط املاءان فعلقت بذلك؛ فذلك قوله تعاىل
  .القول فيه مستوىف"البقرة " وقد تقدم يف} فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ{أن خيلق خلقا 

  ،} َعلُِّمُه الْكَِتاَب وَالِْحكَْمةَ وَالتَّْوَراةَ وَاألِْنجِيلََوُي{ - ٤٨: اآليتان
ِة الطَّْيرِ َوَرسُوالً إِلَى بَنِي إِْسرائيلَ أَنِّي قَْد جِئُْتكُْم بِآَيٍة ِمْن َربِّكُْم أَنِّي أَْخلُُق لَكُْم ِمَن الطِّنيِ كََهْيئَ{: قال تعاىل -: ٤٩

َما َتدَِّخُرونَ بِإِذِْن اللَِّه وَأُْبرِئُ اَألكَْمَه وَاَألْبَرَص َوأُحْيِي الَْمْوَتى بِإِذِْن اللَِّه َوأُنَبِّئُكُْم بَِما َتأْكُلُونَ َو فَأَْنفُُخ ِفيِه فََيكُونُ طَْيراً
  }ِفي ُبُيوِتكُْم إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً لَكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني

هو : وقيل. الكتاب الكتابة واخلط: قال ابن جريج} َوالِْحكَْمةَ وَالتَّْوَراةَ َواِألْنجِيلَ َوُيَعلُِّمُه الِْكَتاَب{: قوله تعاىل
: وقيل. أو يكلمهم رسوال. أي وجنعله رسوال} َوَرُسوالً{. كتاب غري التوراة واإلجنيل علمه اهللا عيسى عليه السالم



مقحمة والرسول } َوَرسُوالً{لواو يف قوله وإن شئت جعلت ا: وقال األخفش. } َوجِيهاً{هو معطوف على قوله 
وأول أنبياء بين إسرائيل موسى وآخرهم "ويف حديث أيب ذر الطويل . حاال للهاء، تقديره ويعلمه الكتاب رسوال

جعفر  قرأ األعرج وأبو} ِمَن الطِّنيِ كََهْيئَِة الطَّيْرِ{. أي أصور وأقدر لكم} أَنِّي أَْخلُُق لَكُْم{" . عيسى عليه السالم
  .الباقون باهلمز. بالتشديد" كهّية"

وطائر وطري مثل تاجر . أي يف الواحد منه أو منها أو يف الطني فيكون طائرا} فَأَنْفُُخ ِفيِه{. والطري يذكر ويؤنث
كان يطري ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز فعل اخللق من فعل : قال وهب. وجتر
مل خيلق غري اخلفاش ألنه أكمل الطري خلقا ليكون أبلغ يف القدرة ألن هلا ثديا وأسنانا وأذنا، وهي : وقيل. اىلاهللا تع

إمنا طلبوا خلق خفاش ألنه أعجب من سائر اخللق؛ ومن عجائبه أنه حلم ودم يطري بغري : ويقال. حتيض وتطهر وتلد
طيور، فيكون له الضرع خيرج منه اللنب، وال يبصر يف ريش ويلد كما يلد احليوان وال يبيض كما يبيض سائر ال

بعد غروب الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن : ضوء النهار وال يف ظلمة الليل، وإمنا يرى يف ساعتني
إن سؤاهلم كان له على وجه التعنت : ويقال. ُيسفر جدا، ويضحك كما يضحك اإلنسان، وحييض كما حتيض املرأة

ق لنا خفاشا واجعل فيه روحا إن كنت صادقا يف مقالتك؛ فأخذ طينا وجعل منه خفاشا مث نفخ فيه فإذا أخل: فقالوا
هو يطري بني السماء واألرض؛ وكان تسوية الطني والنفخ من عيسى واخللق من اهللا، كما أن النفخ من جربيل 

  .واخللق من اهللا
وكذا . الذي يولد أعمى؛ عن ابن عباس: األكمه} ْحيِي الَْموَْتى بِإِذِْن اللَِّهَوأُْبرُِئ اَألكَْمَه َواَألْبَرَص وَأُ{: قوله تعاىل

  :هو الذي يولد أعمى؛ وأنشد لرؤبة: قال أبو عبيدة قال
  فارتد ارتداد األكمه

  :قال سويد. الكمه العمى يولد به اإلنسان وقد يعرض: وقال ابن فارس
  كََمهت عيناه حىت ابيضتا

هو األعمش، ولكنه يف اللغة العمى؛ يقال كَِمه َيكْمه كََمها : عكرمة. بالنهار وال يبصر بالليل هو الذي يُبصر: جماهد
والربص معروف وهو بياض يعتري اجللد، واألبرص القمر، وسامُّ أبرص معروف، وجيمع . وكمَّهتها أنا إذا أعميتها

ن عيسى عليه السالم الطب فأراهم اهللا وكان الغالب على زم. وُخص هذان بالذكر ألهنما عياءان. على األبارص
  وكان صديقا له، وابن العجوز: العاذر: أحيا أربعة أنفس: قيل} وَأُْحيِي الَْموَْتى بِإِذِْن اللَِّه{. املعجزة من جنس ذلك

 وودكه فأما العاذر فإنه كان قد توىف قبل ذلك بأيام فدعا اهللا فقام بإذن اهللا. وابنة العاشر وسام بن نوح؛ فاهللا أعلم
يقطر فعاش وولد له، وأما ابن العجوز فإنه مر به ُيحمل على سريره فدعا اهللا فقام ولبس ثيابه ومحل السرير على 

وأما بنت العاشر فكان أتى عليها ليلة فدعا اهللا فعاشت بعد ذلك وولد هلا؛ فلما رأوا ذلك . عنقه ورجع إىل أهله
دلوين على : فقال هلم. م مل ميوتوا فأصابتهم سكتة فأحيي لنا سام بن نوحإنك حتيي من كان موته قريبا فلعله: قالوا

: فقال له عيسى. قربه، فخرج وخرج القوم معه، حىت انتهى إىل قربه فدعا اهللا فخرج من قربه وقد شاب رأسه
أجب روح : يا روح اهللا، إنك دعوتين فسمعت صوتا يقول: كيف شاب رأسك ومل يكن يف زمانكم شيب؟ فقال

يا روح اهللا إن مرارة النزع : فسأله عن النزع فقال. اهللا، فظننت أن القيامة قد قامت، فمن هول ذلك شاب رأسي
صدقوه فإنه نيب؛ فآمن به : مل تذهب عن حنجريت؛ وقد كان من وقت موته أكثر من أربعة آالف سنة، فقال للقوم

حدثين حممد بن طلحة عن : بن عياش قال وروي من حديث إمساعيل. هذا سحر: بعضهم وكذبه بعضهم وقالوا



} َتبَاَرَك الَِّذي بَِيِدِه الُْملُْك{: رجل أن عيسى بن مرمي كان إذا أراد أن حييي املوتى صلى ركعتني يقرأ يف األوىل
ي يا يا قدمي يا خف: فإذا فرغ محد اهللا وأثىن عليه مث دعا بسبعة أمساء] ٢: السجدة" [تنزيل"ويف الثانية ]. ١: امللك[

  .ليس إسناده بالقوي: دائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد؛ ذكره البيهقي وقال
أي بالذي } َوأَُنبِّئُكُْم بَِما َتأْكُلُونَ َوَما َتدَِّخُرونَ ِفي ُبُيوِتكُمْ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً لَكُْم إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل

أخربنا مبا نأكل يف بيوتنا وما ندخر : ملا أحيا هلم املوتى طلبوا منه آية أخرى وقالوا وذلك أهنم. تأكلونه وما تدخرون
يا فالن أنت أكلت كذا وكذا، وأنت أكلت كذا وكذا وادخرت كذا وكذا؛ فذلك قوله : للغد؛ فأخربهم فقال

وقال سعيد بن جبري . بالذال املعجمة خمففا" وما تذخرون"وقرأ جماهد والزهري والسختياين . اآلية" وأنبئكم"
أخربهم مبا أكلوه من : قتادة. كان خيرب الصبيان يف الكتاب مبا يدخرون حىت منعهم آباؤهم من اجللوس معه: وغريه

  .املائدة وما ادخروه منها خفية

رَِّم َعلَْيكُْم َوجِئُْتكُْم بِآَيٍة ِمْن رَبِّكُمْ َوُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْورَاِة َوِلأُِحلَّ لَكُمْ َبْعَض الَِّذي ُح{– ٥٠: اآليتان
  ،} فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن

  }إِنَّ اللََّه َربِّي َورَبُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهذَا ِصرَاطٌ ُمْسَتقِيٌم{-: قال تعاىل -: ٥١
. ملا قبلي} ِلَما َبْيَن َيَديَّ{. املعىن وجئتكم مصدقا: وقيل". ورسوال: "عطف على قوله} وَُمَصدِّقاً{: قوله تعاىل

إمنا أحل هلم : قيل. يعين من األطعمة} َبْعضَ الَِّذي ُحرَِّم َعلَْيكُْم{. فيه حذف، أي وألحل لكم جئتكم} َوُألِحلَّ لَكُْم{
إمنا أحل : وقيل. عيسى عليه السالم ما حرم عليهم بذنوهبم ومل يكن يف التوراة، حنو أكل الشحوم وكل ذي ظفر

مبعىن كل؛ " بعض"جيوز أن يكون : قال أبو عبيدة. م أشياء حرمتها عليهم األحبار ومل تكن يف التوراة حمرمة عليهمهل
  :وأنشد لبيد

  أو يرتبط بعض النفوس ِحماُمها... َترّاُك أمكنة إذا مل أرضها 
كل يف هذا املوضع، ألن وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغة؛ ألن البعض واجلزء ال يكونان مبعىن ال

عيسى صلى اهللا عليه وسلم إمنا أحل هلم أشياء مما حرمها عليهم موسى من أكل الشحوم وغريها ومل حيل هلم القتل 
جاءهم عيسى بألني مما جاء به موسى صلى : والدليل على هذا أنه روي عن قتادة أنه قال. وال السرقة وال فاحشة

وقرأ . سى جاءهم بتحرمي اإلبل وأشياء من الشحوم فجاءهم عيسى بتحليل بعضهااهللا عليهما وعلى نبينا؛ ألن مو
وقد يوضع البعض مبعىن الكل إذا انضمت إليه قرينة . مثل كرم، أي صار حراما" بعض الذي حرم عليكم" النخعي

  :تدل عليه؛ كما قال الشاعر
  ن بعضَحنَانَْيَك بعض الشر أْهَونُ م... أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا 
إمنا وحد وهي آيات ألهنا جنس واحد يف الداللة على " } َوجِئُْتكُْم بِآَيٍة ِمْن رَبِّكُْم{. "يريد بعض الشر أهون من كله

  .رسالته

اُر اللَِّه آَمنَّا بِاللَّهِ فَلَمَّا أََحسَّ ِعيَسى ِمنُْهُم الْكُفَْر قَالَ َمْن أَْنصَارِي إِلَى اللَِّه قَالَ الَْحوَارِيُّونَ َنْحُن أَْنَص{ ٥٢: اآلية
  }َواشَْهْد بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ

وقال أبو . وأحس معناه علم ووجد قاله الزجاج. أي من بين إسرائيل} فَلَمَّا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهمُ الْكُفَْر{: قوله تعاىل
َهلْ {: قال اهللا تعاىلالعلم بالشيء؛ : واإلحساس. عرف، وأصل ذلك وجود الشيء باحلاسة" أحس"معىن : عبيدة

ومنه ]. ١٥٢: آل عمران[} إِذْ َتُحسُّوَنُهْم بِإِذْنِِه{: واحلس القتل؛ قال اهللا تعاىل] ٩٨: مرمي[} ُتِحسُّ ِمنُْهْم ِمْن أََحٍد



: وقال الفراء. مسع منهم كلمة الكفر: وقيل. أي الكفر باهللا" منهم الكفر". "إذا حسه الربد"احلديث يف اجلراد 
املعىن مع اهللا، فإىل مبعىن : قال السدي والثوري وغريمها. استنصر عليهم} قَالَ َمْن أَْنَصارِي إِلَى اللَِّه{. قتله أرادوا

املعىن من : وقال احلسن. واهللا أعلم. أي مع] ٢: النساء[} َوال َتأْكُلُوا أَمَْوالَُهْم إِلَى أَمَْواِلكُْم{: مع؛ كقوله تعاىل
فإىل . املعىن من يضم نصرته إىل نصرة اهللا عز وجل: وقيل. اهللا؛ ألنه دعاهم إىل اهللا عز وجلأنصاري يف السبيل إىل 

. وطلب النصرة ليحتمي هبا من قومه ويظهر الدعوة؛ عن احلسن وجماهد. على هذين القولني على باهبا، وهو اجليد
أي ] ٨٠: هود[} ْم قُوَّةً أَْو آوِي إِلَى ُركْنٍ َشِديٍدلَْو أَنَّ ِلي بِكُ{: وقد قال لوط. وهذه سنة اهللا يف أنبيائه وأوليائه
واحلواريون أصحاب عيسى عليه . أي أنصار نبيه ودينه} قَالَ َمْن أَْنَصارِي إِلَى اللَِّه{. عشرية وأصحاب ينصرونين

  .السالم، وكانوا اثين عشر رجال؛ قاله الكليب وأبو رَْوق
: ابن أيب جنيح وابن أرطاة. مسوا بذلك لبياض ثياهبم، وكانوا صيادين: واختلف يف تسميتهم بذلك؛ فقال ابن عباس
أسلمت مرمي عيسى إىل أعمال شىت، وآخر ما دفعته إىل : قال عطاء. كانوا قصارين فسموا بذلك لتبييضهم الثياب

األلوان وقد  عندي ثياب كثرية خمتلفة: احلواريني وكانوا قصارين وصباغني، فأراد معلم عيسى السفر، فقال لعيسى
. كوين بإذن اهللا على ما أريد منك: فطبخ عيسى حُّبا واحدا وأدخله مجيع الثياب وقال. علمتك الصبغة فاصبغها

  قد أفسدهتا؛: فقدم احلواري والثياب كلها يف احلُبِّ فلما رآها قال

ه؛ فعجب احلواري، فأخرج عيسى ثوبا أمحر وأصفر وأخضر إىل غري ذلك مما كان على كل ثوب مكتوب عليه صبغ
مسوا بذلك ألهنم كانوا خاصة : قتادة والضحاك. وعلم أن ذلك من اهللا ودعا الناس إليه فآمنوا به؛ فهم احلواريون

كانوا ملوكا، وذلك أن امللك صنع طعاما فدعا الناس إليه فكان عيسى على . وقيل. يريدان لنقاء قلوهبم. األنبياء
فانطلق . إين أترك ملكي هذا وأتبعك: قال. عيسى ابن مرمي: من أنت؟ قال: لهقصعة فكانت ال تنقص، فقال امللك 

وأصل احلََور يف اللغة البياض، وحورت الثياب بيضتها، واحلُوَّاَرى من . مبن اتبعه معه، فهم احلواريون؛ قاله ابن عون
نام، واحلواري أيضا الناصر؛ قال رسول اهللا املبيضة بالس: الطعام ما حُّور، أي بيض، واحَْوّر ابيضَّ، واجلَفَْنة احملّورة

  :النساء لبياضهن؛ وقال: واحلواريات" . لكل نيب حواري وحواريي الزبري: "صلى اهللا عليه وسلم
  وال تبكنا إال الكالب النوابح... فقل للحواريات يبكني غرينا 

  }فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن َربََّنا آَمنَّا بَِما أَنَْزلَْت وَاتََّبعَْنا الرَّسُولَ{ ٥٣: اآلية
وَاتََّبْعَنا {. يعين يف كتابك وما أظهرته من حكمك} بَِما أَْنزَلَْت{. أي يقولون ربنا آمنا} رَبََّنا آَمنَّا{: قوله تعاىل
واملعىن أثبت . يعين أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ عن ابن عباس} فَاكُْتْبَنا َمعَ الشَّاِهِديَن{. يعين عيسى} الرَُّسولَ

  .املعىن فاكتبنا مع الذين شهدوا ألنبيائك بالصدق: وقيل. أمساءنا مع أمسائهم واجعلنا من مجلتهم
  }َوَمكَُروا َوَمكََر اللَُّه وَاللَُّه َخْيُر الَْماكِرِيَن{ ٥٤: اآلية

ذلك أن عيسى عليه السالم ملا و. يعين كفار بين إسرائيل الذين أحس منهم الكفر، أي قتله} وََمكَرُوا{: قوله تعاىل
أخرجه قومه وأمه من بني أظهرهم عاد إليهم مع احلواريني وصاح فيهم بالدعوة فهموا بقتله وتواطؤوا على الفتك 

كلما : قال ابن عباس. استدراجه لعباده من حيث ال يعلمون؛ عن الفراء وغريه: ومكر اهللا. به، فذلك مكرهم
  :مكر اهللا جمازاهتم على مكرهم؛ فسمى اجلزاء باسم االبتداء؛ كقوله: وقال الزجاج. أحدثوا خطيئة جددنا هلم نعمة

وأصل املكر يف . وقد تقدم يف البقرة]. ١٤٢: النساء" [} َوُهَو َخاِدُعُهْم{"، ]١٥: البقرة[} اللَُّه َيسَْتْهزُِئ بِهِْم{
بل هو : ويقال. ضرب من الثياب: واملكر. قنيوامرأة ممكورة السا. خدالة الساق: واملكر. اللغة االحتيال واخلداع



إلقاء َشَبه عيسى على غريه ورفع عيسى إليه، وذلك أن اليهود ملا " مكر اهللا: "وقيل. املََغَرة؛ حكاه ابن فارس
اجتمعوا على قتل عيسى دخل البيت هاربا منهم فرفعه جربيل من الكوة إىل السماء، فقال ملكهم لرجل منهم 

ادخل عليه فاقتله، فدخل اخلوخة فلم جيد هناك عيسى وألقى اهللا عليه شبه عيسى، فلما : وذاخبيث يقال له يه
وجهه يشبه وجه عيسى، وبدنه يشبه بدن صاحبنا؛ : مث قالوا. خرج رأوه على شبه عيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه

قتل بعضهم بعضا؛ فذلك فإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا فوقع بينهم قتال ف
اسم فاعل من مكر ميكر } َواللَُّه َخْيُر الَْماِكرِيَن{. وقيل غري هذا على ما يأيت} وََمكَرُوا َوَمكََر اللَُّه{: قوله تعاىل

وكان عليه السالم . يا خري املاكرين أمكر يل: وقد عده بعض العلماء يف أمساء اهللا تعاىل فيقول إذا دعا به. مكرا
واهللا . وقد ذكرناه يف الكتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن" . اللهم امكر يل وال متكر علي: "دعائه يقول يف
  .أعلم
فَْوقَ َن اتََّبعُوَك إِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك إِلَيَّ َوُمطَهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا َوَجاِعلُ الَِّذي{ ٥٥: اآلية

  }ونَالَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة ثُمَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأَْحكُُم َبْيَنكُْم ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُ
ملعاين وقال مجاعة من أهل ا. مكروا، أو فعل مضمر" إذ"العامل يف } إِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك{: قوله تعاىل

. على التقدمي والتأخري؛ ألن الواو ال توجب الرتبة} إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك إِلَيَّ{: منهم الضحاك والفراء يف قوله تعاىل
َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَتْ {: إين رافعك إيل ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء؛ كقوله: واملعىن

. ؛ والتقدير ولوال كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما]١٢٩: طه[} لَكَانَ لَِزاماً وَأََجلٌ ُمَسّمًىِمْن َربَِّك 
  :قال الشاعر

  عليك ورمحة اهللا السالم... أال يا خنلة من ذات عرق 
وت؛ معىن متوفيك قابضك ورافعك إىل السماء من غري م: وقال احلسن وابن جريح. أي عليك السالم ورمحة اهللا

توىف اهللا عيسى عليه السالم ثالث ساعات من هنار مث : وقال وهب بن منبه. مثل توفيت مايل من فالن أي قبضته
وهذا فيه بعد؛ فإنه صح يف األخبار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم نزوله وقتله الدجال على ما . رفعه إىل السماء

متوفيك قابضك، ومتوفيك : وقال ابن زيد. م، ويأيتبيناه يف كتاب التذكرة، ويف هذا الكتاب حسب ما تقد
وهي وفاة نوم؛ : الربيع بن أنس. وروى ابن طلحة عن ابن عباس معىن متوفيك مميتك. ورافعك واحد ومل ميت بعد

ل صلى اهللا أي ينيمكم ألن النوم أخو املوت؛ كما قا] ٦٠: األنعام[} َوُهوَ الَِّذي َيَتَوفَّاكُْم بِاللَّْيلِ{: قال اهللا تعاىل
. أخرجه الدارقطين" . ال، النوم أخو املوت، واجلنة ال موت فيها: "أيف اجلنة نوم؟ قال: عليه وسلم ملا سئل

والصحيح أن اهللا تعاىل رفعه إىل السماء من غري وفاة وال نوم كما قال احلسن وابن زيد، وهو اختيار الطربي، وهو 
كانت القصة ملا أرادوا قتل عيسى اجتمع احلواريون يف : ضحاكقال ال. الصحيح عن ابن عباس، وقاله الضحاك

غرفة وهم اثنا عشر رجال فدخل عليهم املسيح من مشكاة الغرفة، فأخرب إبليس مجع اليهود فركب منهم أربعة 
 أنا يا: أيكم خيرج ويقتل ويكون معي يف اجلنة؟ فقال رجل: فقال املسيح للحواريني. آالف رجل فأخذوا باب الغرفة

نيب اهللا؛ فألقى إليه مدرعة من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازه وألقى عليه شبه عيسى، فخرج على اليهود 
. وأما املسيح فكساه اهللا الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة املطعم واملشرب فطار مع املالئكة. فقتلوه وصلبوه

ملا : عن املنهال عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال وذكر أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش
أراد اهللا تبارك وتعاىل أن يرفع عيسى إىل السماء خرج على أصحابه وهم اثنا عشر رجال من عني يف البيت ورأسه 



أيكم يلقى عليه شبهي : أما إن منكم من سيكفر يب اثنيت عشرة مرة بعد أن آمن يب، مث قال: يقطر ماء فقال هلم
  ل مكاين ويكون معيفيقت

فقال . اجلس، مث أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا: فقال عيسى. يف درجيت؟ فقام شاب من أحدثهم فقال أنا
. فألقى اهللا عليه شبه عيسى عليه السالم. فقال نعم أنت ذاك. مث أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا. اجلس: عيسى
وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه : قال. انت يف البيت إىل السماءورفع اهللا تعاىل عيسى من َرْوَزنة ك: قال

كان فينا اهللا ما : قالت فرقة: فقتلوه مث صلبوه، وكفر به بعضهم اثنيت عشرة مرة بعد أن آمن به؛ فتفرقوا ثالث فرق
 رفعه اهللا إليه، وهؤالء كان فينا ابن اهللا ما شاء اهللا مث: وقالت فرقة. شاء مث صعد إىل السماء، وهؤالء اليعقوبية

فتظاهرت الكافرتان . كان فينا عبد اهللا ورسوله ما شاء اهللا مث رفعه إليه، وهؤالء املسلمون: وقالت فرقة. النسطورية
{ : على املسلمة فقتلوها، فلم يزل اإلسالم طامسا حىت بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم فقتلوا؛ فأنزل اهللا تعاىل

أي آمن آباؤهم يف زمن عيسى ] ١٤: الصف[} ِئفَةٌ ِمْن بَنِي إِْسرائيلَ َوكَفََرْت طَاِئفَةٌ فَأَيَّْدَنا الَِّذيَن آَمُنوافَآَمَنْت طَا
ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال قال } فَأَصَْبُحوا ظَاِهرِيَن{بإظهار دينهم على دين الكفار } َعلَى َعُدوِِّهْم{

واهللا لينزلن ابن مرمي حكما عادال فليكسرن الصليب وليقتلن اخلنزير وليضعن : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
" . اجلزية ولتتركن الِقالص فال يسعى عليها ولتذهنب الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إىل املال فال يقبله أحد

بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو والذي نفسي بيده ليهلن ابن مرمي : "وعنه أيضا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
كما يف صحيح مسلم عن . وال ينزل بشرع مبتدأ فينسخ به شريعتنا بل ينزل جمددا ملا درس منها متبعها" ليثنينهما

ويف " . كيف أنتم إذا نزل ابن مرمي فيكم وإمامكم منكم: " أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فأَمكم بكتاب ربكم تبارك : قال. ختربين: قلت. تدري ما أمكم منكم؟: قال ابن أيب ذئب" . فأّمكم منكم: "رواية

} ُمَتَوفِّيَك{و . واحلمد هللا" التذكرة"وقد زدنا هذا الباب بيانا يف كتاب . وتعاىل وسنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم
  أصله متوفُِّيك حذفت الضمة استثقاال،

" وجاعل الذين"وجيوز . } َوَجاِعلُ الَِّذيَن اتََّبُعوَك{وكذا } َومُطَهُِّرَك{ليه، وكذا عطف ع} َوَرافُِعَك{. وهو خرب إن
. وهو قول حسن: قال النحاس". ومطهرك من الذين كفروا: "إن الوقف التام عند قوله: وقيل. وهو األصل

وقال . وقيل بالعز والغلبة. جة وإقامة الربهانأي باحل} فَْوَق الَِّذيَن كَفَُروا{يا حممد } َوَجاِعلُ الَِّذيَن اتََّبُعوَك{
  .واهللا تعاىل أعلم. املراد احلواريون: الضحاك وحممد بن أبان

  ،} فَأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا فَأَُعذِّبُُهْم َعذَاباً َشِديداً ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن َناِصرِيَن{ - ٥٦: اآليات
  ،} يَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت فَُيَوفِّيهِْم أُُجوَرُهْم وَاللَُّه ال ُيِحبُّ الظَّاِلمَِنيَوأَمَّا الَِّذ{ -٥٧
  }ذَِلَك َنْتلُوُه َعلَْيَك ِمَن اآلياِت َوالذِّكْرِ الَْحكِيمِ{ -٥٨

يعين بالقتل والصلب والسيب واجلزية، ويف } َيا وَاآلِخرَِةفَأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا فَأَُعذِّبُُهْم َعذَاباً َشِديداً ِفي الدُّْن{: قوله تعاىل
األمر ذلك، على إضمار : وجيوز". نتلوه"يف موضع رفع باالبتداء وخربه " ذلك" "ذلك نتلوه عليك. "اآلخرة بالنار

  .املبتدأ
  }بٍ ثُمَّ قَالَ لَُه كُْن فََيكُونُإِنَّ َمثَلَ ِعيَسى عِْنَد اللَِّه كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمْن ُترَا{ ٦٠ - ٥٩: اآليتان

  }الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك فَال َتكُْن ِمَن الُْمْمَترِيَن{
والتشبيه واقع على أن . دليل على صحة القياس} إِنَّ َمثَلَ عِيَسى ِعْنَد اللَِّه كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمْن ُتَرابٍ{: قوله تعاىل



والشيء قد يشبه بالشيء وإن كان بينهما فرق كبري بعد . خلق من ترابعيسى خلق من غري أب كآدم، ال على أنه 
أن جيتمعا يف وصف واحد؛ فان آدم خلق من تراب ومل خيلق عيسى من تراب فكان بينهما فرق من هذه اجلهة، 

ولكن شبه ما بينهما أهنما خلقهما من غري أب؛ وألن أصل خلقتهما كان من تراب ألن آدم مل خيلق من نفس 
  راب،الت

ولكنه جعل التراب طينا مث جعله صلصاال مث خلقه منه، فكذلك عيسى حوله من حال إىل حال، مث جعله بشرا من 
إن عيسى عبد اهللا : " ونزلت هذه اآلية بسبب وفد جنران حني أنكروا على النيب صلى اهللا عليه وسلم قوله. غري أب
آدم من كان أبوه أعجبتم من : "النيب صلى اهللا عليه وسلم أرنا عبدا خلق من غري أب؛ فقال هلم: فقالوا" وكلمته

أي يف عيسى } َوال يَأُْتوَنَك بَِمثَلٍ{: فذلك قوله تعاىل" . عيسى ليس له أب؟ فآدم عليه السالم ليس له أب وال أم
: ا دعاهم إىل اإلسالم قالواوروي أنه عليه السالم مل]. ٣٣: الفرقان[} َوأْحسَن َتفْسِرياً{يف آدم } إالّ جِئْنِاَك بِاحلَقَّ{

قولكم اختذ اهللا ولدا، وأكلكم اخلنزير، : كذبتم مينعكم من اإلسالم ثالث: "فقال. قد كنا مسلمني قبلك
إِنَّ َمثَلَ عِيَسى ِعْندَ اللَِّه كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمْن {: من أبو عيسى؟ فأنزل اهللا تعاىل: فقالوا" . وسجودكم للصليب

فدعاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال ]. ٦١: آل عمران[} فََنجَْعلْ لَْعَنَت اللَِّه َعلَى الْكَاِذبَِني{:  قولهإىل} ُترَابٍ
اإلسالم أو اجلزية : "أما تعرض علينا سوى هذا؟ فقال: فقالوا. إن فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارا: بعضهم لبعض

َخلَقَُه ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ قَالَ لَُه كُْن {: مث قال". آدم"الكالم عند قوله  ومت. فأقروا باجلزية على ما يأيت" أو احلرب
مرفوع } الَْحقُّ ِمْن َربَِّك{: قال الفراء. واملستقبل يكون يف موضع املاضي إذا عرف املعىن. أي فكان} فََيكُونُ

فَال َتكُْن {. هو فاعل، أي جاءك احلق وقيل} ِمْن رَبَِّك{هو استئناف كالم وخربه يف قوله : أبو عبيدة. بإضمار هو
اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد أمته؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم مل يكن شاكا يف أمر عيسى } ِمَن الُْمْمَترِيَن
  .عليه السالم

ْدُع أَْبَناءََنا َوأَْبَناَءكُْم وَنَِساَءَنا َونَِساءَكُْم َوأَنْفَُسَنا فََمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ فَقُلْ تََعالَْوا َن{ ٦١: اآلية
  }َوأَنْفَُسكُْم ثُمَّ َنْبتَهِلْ فََنجَْعلْ لَعَْنَت اللَِّه َعلَى الْكَاِذبَِني

  :فيه ثالث مسائل
ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمنَ {يسى ، أي يف ع"فيه"أي جادلك وخاصمك يا حممد } فََمْن َحاجََّك ِفيِه{: قوله تعاىل-: األوىل
وضع ملن له جاللة ورفعة مث صار يف االستعمال لكل داع إىل . أي أقبلوا} فَقُلْ تََعالَْوا{. بأنه عبد اهللا ورسوله} الِْعلْمِ

ت يسمون دليل على أن أبناء البنا} أَْبَناَءنَا{. يف موضع جزم} َنْدُع{". األنعام"اإلقبال، وسيأيت له مزيد بيان يف 
: أبناء؛ وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء باحلسن واحلسني وفاطمة متشي خلفه وعلّي خلفها وهو يقول هلم

: أبو عبيدة والكسائي. أي نتضرع يف الدعاء؛ عن ابن عباس} ثُمَّ َنْبتَهِلْ{: وهو معىن قوله" . إن أنا دعوت فأّمنوا"
  :قال لبيد. دعاء باللعن وغريهوأصل االبتهال االجتهاد يف ال. نلتعن

  نظر الدهر إليهم فابتهل... يف كهول سادة من قومه 
. وأهبلته إذا خليته وإرادته. املاء القليل: والبهل. اللعن: والبهل. هبله اهللا أي لعنه: يقال. أي اجتهد يف إهالكهم

السيد والعاقب وابن : هم أهل جنران: اسقال ابن عب. هبله اهللا يبهله هبلة أي لعنه: وحكى أبو عبيدة. وهبلته أيضا
  .}فََنْجَعلْ لَْعَنَت اللَِّه َعلَى الْكَاِذبَِني{. احلارث رؤساؤهم

هذه اآلية من أعالم نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه دعاهم إىل املباهلة فأبوا منها ورضوا باجلزية بعد -: الثانية 



اضطرم عليهم الوادي نارا فإن حممدا نيب مرسل، ولقد تعلمون أنه أن أعلمهم كبريهم العاقب أهنم إن باهلوه 
جاءكم بالفصل يف أمر عيسى؛ فتركوا املباهلة وانصرفوا إىل بالدهم على أن يؤدوا يف كل عام ألف ُحلَّة يف َصفَر 

  .وألف حلة يف رجب فصاحلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك بدال من اإلسالم
وقوله يف } َنْدُع أَْبَناءََنا َوأَبَْناَءكُْم{إن قوله عليه السالم يف احلسن واحلسني ملا باهل : ل كثري من العلماءقا-: الثالثة 
خمصوص باحلسن واحلسني أن يسميا ابينْ النيب صلى اهللا عليه وسلم دون غريمها؛ لقوله " إن ابين هذا سيد: "احلسن

  كل سبب ونسب: "عليه السالم

وهلذا قال بعض أصحاب الشافعي فيمن أوصى لولد فالن ومل يكن له ولد لصلبه " امة إال نسيب وسبيبينقطع يوم القي
وسيأيت هلذا مزيد بيان يف . إن الوصية لولد االبن دون ولد االبنة؛ وهو قول الشافعي: وله ولد ابن وولد ابنة

  .إن شاء اهللا تعاىل" األنعام والزخرف"
  ،} ُهَو الْقََصصُ الَْحقُّ َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ اللَُّه َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُمإِنَّ َهذَا لَ{ - ٦٢: اآليتان
  }فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنَّ اللََّه َعِليٌم بِالْمُفِْسِديَن{ -: ٦٣

ىل القرآن وما فيه من األقاصيص، مسيت إ} إِنَّ َهذَا{اإلشارة يف قوله } إِنَّ َهذَا لَُهَو الْقََصُص الْحَقُّ{: قوله تعاىل
" من"} َوَما ِمْن إِلَهٍ إِالَّ اللَُّه َوإِنَّ اللََّه{. فالن يقص أثر فالن، أي يتبعه: قصصا ألن املعاين تتابع فيها؛ فهو من قوهلم

د تقدم مثله واحلمد وق. ذو احلكمة} الَْحكِيُم{. أي الذي ال يغلب" العزيز"زائدة للتوكيد، واملعىن وما إله إال اهللا 
  .هللا

كَ بِِه َشْيئاً َوال يَتَِّخذَ قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ َتَعالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء بَْيَنَنا َوبَْيَنكُْم أَلَّا َنعُْبَد إِلَّا اللََّه َوال ُنْشرِ{ ٦٤: اآلية
  }ا فَقُولُوا اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونََبْعُضَنا َبْعضاً أَْرَباباً ِمْن ُدوِن اللَِّه فَإِنْ َتَولَّْو

  :فيه ثالث مسائل
ويف قول قتادة . اخلطاب يف قول احلسن وابن زيد والسدي ألهل جنران} قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ{: قوله تعاىل -األوىل 

هو لليهود : وقيل. بابوابن جريج وغريمها ليهود املدينة، خوطبوا بذلك ألهنم جعلوا أحبارهم يف الطاعة هلم كاألر
من حممد رسول اهللا  -بسم اهللا الرمحن الرحيم "ويف كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل هرقل . والنصارى مجيعا

  إىل هرقل عظيم الروم سالم على من اتبع اهلدى أما بعد فإين أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم

إمث األريسيني، ويا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا  وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني وإن توليت فإن عليك
والسواء العدل والنصفة؛ قاله . لفظ مسلم" . فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون: "إىل قوله -وبينكم أن ال نعبد إال اهللا 

  :وقال زهري. قتادة
  يسوي بيننا فيها السواء... أروين خطة ال ضيم فيها 

عدل ِسًوى وسًُوى، فإذا فتحت السني مددت وإذا كسرت أو ضممت قصرت؛ كقوله ويقال يف معىن ال: الفراء
" كلمة"وقرأ قعنب " إىل كلمة عدل بيننا وبينكم"ويف قراءة عبداهللا : قال]. ٥٨: طه[} َمكَاناً ُسَوًى{: تعاىل

ليه، وهو الكلمة العادلة فاملعىن أجيبوا إىل ما دعيتم إ. بإسكان الالم، ألقى حركة الالم على الكاف؛ كما يقال كبد
فموضع ] ٦٤: آل عمران[} أَالَّ َنعُْبَد إِالَّ اللََّه{: وقد فسرها بقوله تعاىل. املستقيمة اليت ليس فيها ميل عن احلق

أو تكون مفسرة ال . ، أو رفع على إضمار مبتدأ، التقدير هي أن ال نعبد إال اهللا"كلمة"خفض على البدل من " أن"
مفسرة مبعىن أي؛ " أن"فاجلزم على أن تكون : وما عطف عليه الرفع واجلزم" نعبد"مع ذلك يف  موضع هلا، وجيوز



" نعبد"وجيوز على هذا أن ترفع . هذا مذهب سيبويه. جازمة" ال"وتكون ] ٦: ص" [أن امشوا: "كما قال عز وجل
" إِلَيْهِْم قَْوالً َوال َيْمِلُك لَُهمْ َضّراً َوال َنفْعاً  أَالَّ يَْرجُِع" وجيوز الرفع مبعىن أنه ال نعبد؛ ومثله . وما بعده يكون خربا

باجلزم على التوهم أنه ليس يف أول الكالم } َوال ُنْشرَِك بِهِ َشْيئاً َوال يَتَِّخذَ{: وقال الكسائي والفراء]. ٨٩: طه[
  .أن

أي ال نتبعه يف حتليل شيء أو حترميه إال فيما حلله } ُدوِن اللَِّه َوال يَتَِّخذَ َبْعُضَنا َبْعضاً أَْرَباباً ِمْن{: قوله تعاىل-: الثانية 
معناه أهنم أنزلوهم ] ٣١: التوبة[} اتََّخذُوا أَْحَبارَُهْم َوُرهَْبانَُهْم أَْربَاباً ِمْن ُدوِن اللَِّه{: وهو نظري قوله تعاىل. اهللا تعاىل

وهذا يدل على بطالن القول باالستحسان اجملرد . ومل حيله اهللا منزلة رهبم يف قبول حترميهم وحتليلهم ملا مل حيرمه اهللا
مثل استحسانات أيب حنيفة يف التقديرات اليت قدرها دون : الذي ال يستند إىل دليل شرعي؛ قال الكيا الطربي

  جيب قبول قول اإلمام دون إبانة: وفيه رد على الروافض الذين يقولون. مستندات بينة

هنا مبعىن " دون"و. وأرباب مجع رب. ما حرمه اهللا من غري أن يبني مستندا من الشريعة مستند شرعي، وإنه حيل
  .غري

أي متصفون بدين } فَقُولُوا اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ{. أي أعرضوا عما دعوا إليه} فَإِنْ تََولَّوْا{: قوله تعاىل-: الثالثة 
يف ذلك من املنن واإلنعام، غري متخذين أحدا ربا ال عيسى وال  اإلسالم منقادون ألحكامه معترفون مبا هللا علينا

عزيزا وال املالئكة؛ ألهنم بشر مثلنا حمدث كحدوثنا، وال نقبل من الرهبان شيئا بتحرميهم علينا ما مل حيرمه اهللا علينا، 
زمن النيب صلى اهللا وقد تقدم أن السجود كان إىل . يسجد" يتخذ"معىن : وقال عكرمة. فنكون قد اختذناهم أربابا

وروى أنس بن . عليه وسلم مث هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم معاذا ملا أراد أن يسجد؛ كما مضى يف البقرة بيانه
" ال ولكن تصافحوا"أيعانق بعضنا بعضا؟ قال : قلنا" ال"قلنا يا رسول اهللا، أينحين بعضنا لبعض؟ قال : مالك قال

مس القرآن " الواقعة"إن شاء اهللا، ويف " يوسف"هلذا املعىن زيادة ببان يف سورة  وسيأيت. أخرجه ابن ماجة يف سننه
  .أو بعضه على غري طهارة إن شاء اهللا تعاىل

  }َتْعِقلُونَال َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلَم ُتحَاجُّونَ ِفي إِْبَراِهيَم َوَما أُْنزِلَِت التَّْوَراةُ وَاألِْنجِيلُ إِالَّ ِمْن َبْعِدِه أَفَ{ ٦٥: اآلية
. فحذفت األلف فرقا بني االستفهام واخلرب" ِلما"األصل " } َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلمَ ُتحَاجُّونَ ِفي إِْبَراِهيَم{{: قوله تعاىل

وهذه اآلية نزلت بسبب دعوى كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دينه، فأكذهبم اهللا تعاىل بأن 
  .ية إمنا كانتا من بعدهاليهودية والنصران

هذه اآلية أبني حجة على اليهود والنصارى؛ : قال الزجاج} َوَما أُنْزِلَِت التَّْوَراةُ َواِألْنجِيلُ إِالَّ ِمْن َبْعدِِه{: قوله تعاىل
 كان: ويقال. إذ التوراة واإلجنيل أنزال من بعده وليس فيهما اسم لواحد من األديان، واسم اإلسالم يف كل كتاب

دحوض حجتكم وبطالن } أَفَال َتْعِقلُونَ{. بني إبراهيم وموسى ألف سنة، وبني موسى وعيسى أيضا ألف سنة
  .واهللا أعلم. قولكم

َوأَْنُتْم ال  لَُمَها أَْنُتْم هَُؤالِء َحاَججُْتْم ِفيَما لَكُْم بِِه ِعلٌْم فَِلَم ُتَحاجُّونَ ِفيَما لَْيَس لَكُْم بِِه ِعلٌْم وَاللَُّه َيْع{ ٦٦: اآلية
  }َتْعلَُمونَ

  :فيه مسألتان
يعين يف أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ ألهنم كانوا يعلمونه فيما } َها أَنُْتْم َهُؤالِء حَاَجْجُتْم{: قوله تعاىل -األوىل

يعين دعواهم يف إبراهيم أنه } فَِلَم ُتَحاجُّونَ ِفيَما لَْيَس لَكُْم بِِه ِعلٌْم{. جيدون من نعته يف كتاهبم فحاجوا فيه بالباطل



أأنتم فأبِدل من اهلمزة األوىل هاء ألهنا أختها؛ عن أيب عمرو بن العالء " ها أنتم"واألصل يف . كان يهوديا أو نصرانيا
واألحسن منه أن يكون . مثل هعنتم" هأنتم"وقرأ قنبل عن ابن كثري . وهذا قول حسن: قال النحاس. واألخفش

وحذفت األلف لكثرة " أنتم"وجيوز أن تكون ها للتنبيه دخلت على . فيكون أصله أأنتماهلاء بدال من مهزة 
  :وأنشد أبو حامت. لغتان املد والقصر ومن العرب من يقصرها" هؤالء"ويف . االستعمال

  لفي حمنة أظفارها مل تقلم... لعمرك إنا واألحاليف هاؤال 
وز هؤالء خرب أنتم، على أن يكون أوالء مبعىن الذين وما بعده وجي. وهؤالء ها هنا يف موضع النداء يعين يا هؤالء

  .واحلمد هللا" البقرة"وقد تقدم هذا يف . حاججتم" أنتم"وجيوز أن يكون خرب . صلة له
َها {: يف اآلية دليل على املنع من اجلدال ملن ال علم له، واحلظر على من ال حتقيق عنده فقال عز وجل-: الثانية 
َوَجاِدلُْهْم بِالَِّتي ِهَي {: وقد ورد األمر باجلدال ملن علم وأيقن فقال تعاىل. } الِء حَاَجْجُتْم ِفيَما لَكُْم بِِه ِعلٌْمأَنُْتْم َهُؤ
يا رسول اهللا، إن : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أتاه رجل أنكر ولده فقال]. ١٢٥: النحل[} أَْحَسُن

  :قال. ؟ قال نعم"هل لك من إبل: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال . امرأيت ولدت غالما أسود

فقال . لعل عرقا نزعه: ؟ قال"فمن أين ذلك: "قال. ؟ قال نعم"هل فيها من أورق: "قال: محر: ؟ قال"ما ألواهنا"
االستدالل من وهذا حقيقة اجلدال وهناية يف تبيني " . وهذا الغالم لعل عرقا نزعه: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  }َما كَانَ إِْبَراِهيُم َيُهودِّياً َوال َنْصرَانِّياً وَلَِكْن كَانَ َحنِيفاً ُمْسِلماً َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِكَِني{ ٦٧: اآلية
الذي يوحد وحيج : واحلنيف .نزهه تعاىل من دعاويهم الكاذبة، وبني أنه كان على احلنيفية اإلسالمية ومل يكن مشركا

. املتذلل ألمر اهللا تعاىل املنطاع له: واملسلم يف اللغة. اشتقاقه" البقرة"وقد مضى يف . ويضحي وخيتنت ويستقبل القبلة
  .معىن اإلسالم مستوىف واحلمد هللا" البقرة"وقد تقدم يف 

  }وُه وََهذَا النَّبِيُّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َواللَُّه وَِليُّ الُْمْؤِمنَِنينَّ أَْولَى النَّاسِ بِإِبَْراِهيمَ لَلَِّذيَن اتََّبُع{ ٦٨: اآلية
واهللا يا حممد لقد علمت أنا أوىل الناس بدين إبراهيم منك ومن غريك، فإنه : قال رؤساء اليهود: وقال ابن عباس

. وقيل باحلجة. باملعونة والنصرة: يلمعناه أحق، ق" أوىل. "كان يهوديا وما بك إال احلسد؛ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
} ِفيهَِما فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ َورُمَّانٌ{أفرد ذكره تعظيما له؛ كما قال } وََهذَا النَّبِيُّ{. على ملته وسنته} لَلَِّذيَن اتََّبُعوُه{
نعت " النيب"يف موضع رفع عطف على الذين، و" هذا"و. هذا املعىن مستوىف" البقرة"وقد تقدم يف ] ٦٨: الرمحن[

أي } َواللَُّه وَِليُّ الُْمْؤِمنَِني{". اتبعوه"هلذا أو عطف بيان، ولو نصب لكان جائزا يف الكالم عطفا على اهلاء يف 
  :وعن ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. ناصرهم

لَى النَّاسِ بِإِْبَراهِيَم لَلَِّذيَن اتََّبعُوُه إِنَّ أَْو{ –مث قرأ  -إن لكل نيب والة من النبيني وإن وليي منهم أيب وخليل ريب "
  ".} َوَهذَا النَّبِيُّ

  }وَدَّْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لَْو ُيِضلُّوَنكُْم َوَما ُيِضلُّونَ إِالَّ أَْنفُسَُهْم َوَما َيْشُعُرونَ{ ٦٩: اآلية
دعاهم اليهود من بين النضري وقريظة وبين قينقاع إىل  نزلت يف معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمن وعمار بن ياسر حني

: البقرة[} َودَّ كَِثٌري ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لَْو يَُردُّوَنكُْم ِمْن َبْعدِ إِميَانِكُْم كُفَّاراً َحَسداً{: وهذه اآلية نظري قوله تعاىل. دينهم
أي } لَوْ ُيِضلُّوَنكُْم{. لبيان اجلنس" من"تكون مجيع أهل الكتاب، ف: وقيل. على هذا القول للتبعيض" من"و]. ١٠٩

أي يهلكونكم؛ ومنه } ُيِضلُّوَنكُْم{: وقال ابن جريج. يكسبونكم املعصية بالرجوع عن دين اإلسالم واملخالفة له



  :قول األخطل
  قذف اَأليت به فضلّ ضالال... كنت القدى يف موج أكدر مزبد 

أي يفطنون أهنم ال يصلون إىل إضالل } وََما َيشُْعُرونَ{. نفي وإجياب} ا أَنْفُسَُهْمَوَما ُيِضلُّونَ إِلَّ{. أي هلك هالكا
أي ال يعلمون بصحة اإلسالم وواجب عليهم أن يعلموا؛ ألن الرباهني ظاهرة } َوَما َيْشُعُرونَ{: وقيل. املؤمنني

  .واحلجج باهرة، واهللا أعلم
  }ُرونَ بآَياِت اللَِّه َوأَْنُتْم َتْشَهُدونََيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلَم َتكْفُ{ ٧٠: اآلية

املعىن وأنتم تشهدون مبثلها من آيات األنبياء : وقيل. أي بصحة اآليات اليت عندكم يف كتبكم؛ عن قتادة والسدي
  .اليت أنتم مقرون هبا

  }الَْحقَّ َوأَنُْتْم َتْعلَُمونَ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلَم َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالْبَاِطلِ َوَتكُْتُمونَ{ ٧١: اآلية

على " تكتموا"وجيوز " وتكتمون احلق. "ومعىن هذه اآلية واليت قبلها معىن ذلك. اللبس اخللط، وقد تقدم يف البقرة
  .مجلة يف موضع احلال} وَأَنُْتْم َتْعلَُمونَ{. جواب االستفهام

ُنوا بِالَِّذي أُْنزِلَ َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه النَّهَارِ َواكْفُرُوا آِخَرهُ لََعلَُّهمْ َوقَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ آِم{ ٧٢: اآلية
  }َيْرجُِعونَ

آمنوا بالذي أنزل على الذين : نزلت يف كعب بن األشرف ومالك بن الصيف وغريمها، قالوا للسفلة من قومهم
  :قال الشاعر. ه، وأول ما يواجه منه أولهومسي وجها ألنه أحسن. آمنوا وجه النهار، يعين أوله

  كجمانة البحري سل نظامها... وتضيء يف وجه النهار منرية 
  :وقال آخر

  فليأت نسوتنا بوجه هنار... من كان مسرورا مبقتل مالك 
: والطائفة. ومذهب قتادة أهنم فعلوا ذلك ليشككوا املسلمني". آخره"وهو منصوب على الظرف، وكذلك 

: ومعىن اآلية أن اليهود قال بعضهم لبعض. طاف يطوف، وقد يستعمل للواحد على معىن نفس طائفة اجلماعة، من
أظهروا اإلميان مبحمد يف أول النهار مث اكفروا به آخره؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك ظهر ملن يتبعه ارتياب يف دينه 

املعىن آمنوا بصالته يف أول النهار إىل : وقيل. فريجعون عن دينه إىل دينكم، ويقولون إن أهل الكتاب أعلم به منا
. بيت املقدس فإنه احلق، واكفروا بصالته آخر النهار إىل الكعبة لعلهم يرجعون إىل قبلتكم؛ عن ابن عباس وغريه

حىت : هو حق فاتبعوه، مث قالوا: معناه أهنم جاؤوا حممدا أول النهار ورجعوا من عنده فقالوا للسفلة: وقال مقاتل
يقولون إنه ليس حبق، وإمنا أرادوا . قد نظرنا يف التوراة فليس هو به: التوراة مث رجعوا يف آخر النهار فقالواننظر يف 

  .أن يلبسوا على السفلة وأن يشككوا فيه

لَ َما أُوِتيُتْم أَْو ُيحَاجُّوكُْم عِْنَد َوال ُتْؤِمُنوا إِالَّ ِلَمْن َتبَِع ِديَنكُْم قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه أَنْ ُيؤَْتى أََحٌد ِمثْ{ ٧٣: اآلية
  }رَبِّكُْم قُلْ إِنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه وَاِسٌع َعِليٌم

ؤساء هذا هني، وهو من كالم اليهود بعضهم لبعض، أي قال ذلك الر} َوال ُتْؤِمنُوا إِالَّ ِلَمْن َتبَِع دِيَنكُْم{: قوله تعاىل
فروي عن احلسن . وهذه اآلية أشكل ما يف السورة. من قول يهود خيرب ليهود املدينة: وقال السدي. للسفلة

وجماهد أن معىن اآلية وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم، وال تؤمنوا أن حياجوكم عند ربكم ألهنم ال حجة هلم فإنكم 
ن حياجوكم أي باحتجاجهم، أي ال تصدقوهم يف ذلك يف موضع خفض، أي بأ" حياجوكم"و" أن"و. أصح منهم دينا



من التوراة واملن والسلوى وفرق البحر وغريها من اآليات } أَنْ يُْؤَتى أََحٌد ِمثْلَ َما أُوِتيُتْم{. فإهنم ال حجة هلم
. اعتراض بني كالمني} إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه{، وقوله } أَْو ُيحَاجُّوكُْم{مؤخرا بعد " أن يؤتى"فيكون . والفضائل

املعىن وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم وال تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وال تصدقوا أن : وقال األخفش
املعىن وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ فاملد على : وقيل. حياجوكم؛ يذهب إىل أنه معطوف

ال تؤمنوا إال : الذي قالوه أنه ال يؤتى أحد مثل ما أتوه؛ ألن علماء اليهود قالت هلماالستفهام أيضا تأكيد لإلنكار 
يف موضع " أن"و. ملن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ أي ال يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ فالكالم على نسقه

ثل ما أوتيتم تصدقون أو رفع على قول من رفع يف قولك أزيد ضربته، واخلرب حمذوف تقديره أن يؤتى أحد م
يف موضع نصب على " أن"وجيوز أن تكون . تقرون، أي إيتاء موجود مصدق أو مقر به، أي ال تصدقون بذلك

إضمار فعل؛ كما جاز يف قولك أزيدا ضربته، وهذا أقوى يف العربية ألن االستفهام بالفعل أوىل، والتقدير أتقرون أن 
" آن: "وقال أبو حامت. وباملد قرأ ابن كثري وابن حميصن ومحيد. لك وحنوهيؤتى، أو أتشيعون ذلك، أو أتذكرون ذ

  ، فحذفت الم اجلر استخفافا وأبدلت مدة؛ كقراءة من"أألن"معناه 

على هذه القراءة رجوع إىل خطاب } أَْو ُيَحاجُّوكُْم{وقوله . أي أألن] ١٤: القلم[} أَنْ كَانَ ذَا َمالٍ وََبنَِني{قرأ 
وأن : وتقدير اآلية. ألهنما حرفا شك وجزاء يوضع أحدمها موضع اآلخر" أن"مبعىن " أو"تكون املؤمنني؛ أو 

إن : ومن قرأ بترك املد قال. يا حممد إن اهلدى هدى اهللا وحنن عليه: حياجوكم عند ربكم يا معشر املؤمنني، فقل
ال تصدقوا بأن يؤتى أحد : ود قالت هلمفاملعىن أن علماء اليه. النفي األول دل على إنكارهم يف قوهلم وال تؤمنوا

مثل ما أوتيتم، أي ال إميان هلم وال حجة؛ فعطف على املعىن من العلم واحلكمة والكتاب واحلجة واملن والسلوى 
وفلق البحر وغريها من الفضائل والكرامات، أي أهنا ال تكون إال فيكم فال تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إال 

ومن استثىن ليس من األول، وإال مل جيز . فالكالم فيه تقدمي وتأخري على هذه القراءة والالم زائدة. من تبع دينكم
ألنه مفعول الفعل املنفي؛ فإن يف موضع نصب " أن"ألن أول الكالم نفي، فدخلت يف صلة " أحد"ودخلت . الكالم

" تؤمنوا"إن الالم ليست بزائدة، و: لوقي. يف موضع خفض باخلافض احملذوف" أن: "وقال اخلليل. لعدم اخلافض
: وقيل. املعىن وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم كراهية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم: وقال ابن جريج. حممول على ُتِقّروا

املعىن ال ختربوا مبا يف كتابكم من صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم إال ملن تبع دينكم لئال يكون طريقا إىل عبدة 
مث } إِالَّ ِلَمْن َتبَِع دِيَنكُْم{جيوز أن يكون قد انقطع كالم اليهود عند قوله عز وجل : وقال الفراء. ان إىل تصديقهاألوث

أَنْ ُيؤَْتى أََحدٌ {أي إن البيان احلق هو بيان اهللا عز وجل . } قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه{قال حملمد صلى اهللا عليه وسلم 
يَُبيُِّن اللَُّه لَكُْم أَنْ {أي لئال يؤتى؛ كقوله " أن"مقدرة بعد " ال"بني أال يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، و} يُتْمِمثْلَ َما أُوِت

؛ "إال أن"و" حىت"مبعىن " أو"و. يف الكالم" أحد"أي لئال تضلوا، فلذلك صلح دخول ] ١٧٦: النساء[} َتِضلُّوا
  :كما قال امرؤ القيس

  حناول ملكا أو منوت فنعذرا...  فقلت له ال تبك عينك إمنا
  :وقال آخر

  كسرت كعوهبا أو تستقيما... وكنت إذا غمزت قناة قوم 

وهي عند األخفش . ؛ وكذلك مذهب الكسائي"إىل أن"أو " حىت"ال نلتقي أو تقوم الساعة، مبعىن : ومثله قوهلم
وحيتمل أن تكون اآلية كلها . املعىنأي ال إميان هلم وال حجة؛ فعطف على . وقد تقدم" وال تؤمنوا"عاطفة على 



خطابا للمؤمنني من اهللا تعاىل على جهة التثبيت لقلوهبم والتشحيذ لبصائرهم؛ لئال يشكّوا عند تلبيس اليهود 
واملعىن ال تصدقوا يا معشر املؤمنني إال من تبع دينكم، وال تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم . وتزويرهم يف دينهم

دين، وال تصدقوا أن حياجكم يف دينكم عند ربكم من خالفكم أو يقدر على ذلك، فإن اهلدى هدى من الفضل وال
إن اليهود قالوا إنا حناج عند ربنا من خالفنا يف ديننا؛ فبني اهللا تعاىل أهنم هم : قال الضحاك. اهللا وإن الفضل بيد اهللا

ففي اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا . متهم يوم القيامةوحماجتهم خصو. املدحضون املعذبون وأن املؤمنني هم الغالبون
إن اليهود والنصارى حياجونا عند ربنا فيقولون أعطيتنا أجرا واحدا وأعطيتهم أجرين فيقول هل : "عليه وسلم

فلو علموا أن ذلك من : قال علماؤنا" . ظلمتكم من حقوقكم شيئا قالوا ال قال فإن ذلك فضلي أوتيه من أشاء
قل : مل حياجونا عند ربنا؛ فأعلم اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم أهنم حياجونكم يوم القيامة عند ربكم، مث قالفضل اهللا 
باملد على االستفهام؛ " آن يؤتى"وقرأ ابن كثري . } إِنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيؤِْتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه وَاِسٌع َعِليٌم{هلم اآلن 

  :كما قال األعشى
  ريب املنون ودهر متبل خبل... أأن رأت رجال أعشى أضر به 
بكسر اهلمزة، على معىن النفي؛ ويكون من كالم " إن يؤتى"وقرأ سعيد بن جبري . وقرأ الباقون بغري مد على اخلرب

جوكم عند إن اهلدى هدى اهللا إن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو حيا"قل يا حممد : واملعىن. اهللا تعاىل كما قال الفراء
تضمر " أو"و" أن"يعين بإضمار " أو حياجوكم"ونصب . بالباطل فيقولون حنن أفضل منكم -يعين اليهود " ربكم

بكسر التاء وياء مفتوحة، على معىن أن يؤيت " أن يؤيت"وقرأ احلسن ". إال أن"و" حىت"إذا كانت مبعىن " أن"بعدها 
  .أحد أحدا مثل ما أوتيتم، فحذف املفعول

  :فيه قوالن} قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه{: اىلقوله تع
إن اهلدى إىل اخلري والداللة إىل اهللا عز وجل بيد اهللا جل ثناؤه يؤتيه أنبياءه، فال تنكروا أن يؤتى أحد : أحدمها

قل إن : والقول اآلخر. } اُءإِنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَش{: سواكم مثل ما أوتيتم، فإن أنكروا ذلك فقل هلم
وقال بعض أهل اإلشارات يف . اهلدى هدى اهللا الذي آتاه املؤمنني من التصديق مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ال غريه

  .واهللا أعلم. ال تعاشروا إال من يوافقكم على أحوالكم وطريقتكم فإن من ال يوافقكم ال يرافقكم: هذه اآلية
  }ْحَمِتِه َمْن َيَشاُء وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمَِيخَْتصُّ بَِر{ ٧٤: اآلية

أمجل : قال أبو عثمان". من يشاء"باإلسالم والقرآن : ابن جريج. أي بنبوته وهدايته؛ عن احلسن وجماهد وغريمها
  }وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ{القول ليبقى معه رجاء الراجي وخوف اخلائف، 

إِلَْيَك إِالَّ َما ُدْمَت  أَْهلِ الِْكتَابِ َمْن إِنْ َتأَْمْنُه بِِقنْطَارٍ يَُؤدِِّه إِلَْيَك َوِمنُْهْم َمْن إِنْ َتأَْمْنُه بِدِيَنارٍ ال ُيَؤدِِّهَوِمْن { ٧٥: اآلية
  }لَى اللَِّه الْكَِذَب وَُهْم َيْعلَُمونََعلَْيِه قَاِئماً ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْيَس َعلَْيَنا ِفي اُألمِّيَِّني سَبِيلٌ َوَيقُولُونَ َع

  -: وفيه مثان مسائل
َوِمنُْهْم َمْن إِنْ َتأَْمنْهُ {. مثل عبداهللا بن سالم} َوِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ َمْن إِنْ َتأَْمْنهُ بِِقْنطَارٍ ُيَؤدِِّه إِلَْيَك{: قوله تعاىل-: االوىل

كعب بن األشرف : وقيل. اص بن عازوراء اليهودي، أودعه رجل دينارا فخانهوهو فنح} بِِديَنارٍ ال ُيَؤدِّهِ إِلَْيَك
ويف . وهي لغة بكر ومتيم" نستعني"على لغة من قرأ " من إن تيمنه"وقرأ ابن وثاب واألشهب العقيلي . وأصحابه

قال . يف اإلدراج بياء" يؤدهي"وقرأ نافع والكسائي . والباقون باأللف" مالك ال ِتْيمَّنا على يوسف"حرف عبداهللا 
  واتفق أبو عمرو واألعمش وعاصم ومحزة يف رواية أيب بكر: أبو عبيد



بإسكان اهلاء ال جيوز إال يف الشعر عند بعض النحويني، : قال النحاس". يؤّدهْ إليك"على وقف اهلاء، فقرؤوا 
اء، وأبو عمرو أجل من أن جيوز وبعضهم ال جييزه البتة ويرى أنه غلط ممن قرأ به، وإنه توهم أن اجلزم يقع على اهل

مذهب بعض العرب : وقال الفراء. والصحيح عنه أنه كان يكسر اهلاء؛ وهي قراءة يزيد بن القعقاع. عليه مثل هذا
ضربته ضربا شديدا؛ كما يسكنون ميم أنتم وقمتم وأصلها الرفع؛ كما : جيزمون اهلاء إذا حترك ما قبلها، يقولون

  :قال الشاعر
  مال إىل أرْطاة ِحقْف فاضطجع... َدَعْه وال ِشَبْع  ملا رأى أالّ

وقرأ أبو املنذر سالم . إمنا جاز إسكان اهلاء يف هذا املوضع ألهنا وقعت يف موضع اجلزم وهي الياء الذاهبة: وقيل
الواو ألن الواو  بواو يف اإلدراج، اختري هلا" يؤدِّهُو"وقرأ قتادة ومحيد وجماهد . بضم اهلاء بغري واو" يؤّدُه"والزهري 

الواو يف املذكر مبنزلة األلف يف املؤنث ويبدل منها ياء ألن الياء أخف : قال سيبويه. من الشفة واهلاء بعيدة املخرج
  .إذا كان قبلها كسرة أو ياء، وحتذف الياء وتبقى الكسرة ألن الياء قد كانت حتذف والفعل مرفوع فأثبتت حباهلا

وخص .  أهل الكتاب اخلائن واألمني، واملؤمنون ال مييزون ذلك، فينبغي اجتناب مجيعهمأخرب تعاىل أن يف-: الثانية 
وقد . واهللا أعلم. أهل الكتاب بالذكر وإن كان املؤمنون كذلك؛ ألن اخليانة فيهم أكثر، فخرج الكالم على الغالب

من وسط الشعري، فمجموعه اثنتان وأما الدينار فأربعة وعشرون قرياطا والقرياط ثالث حبات . مضى تفسري القنطار
ومن حفظ الكثري وأداه فالقليل أوىل، ومن خان يف اليسري أو منعه فذلك يف الكثري . وسبعون حبة، وهو جممع عليه

وذكر . وفيه بني العلماء خالف كثري مذكور يف أصول الفقه. وهذا أدل دليل على القول مبفهوم اخلطاب. أكثر
. ال يؤّدي إال باملالزمة عليه؛ وقد يكون من الناس من ال يؤدِّي وإن دمت عليه قائما من يؤّدي ومن: تعاىل قسمني

  فذكر تعاىل القسمني ألنه الغالب

" دمت"وقرأ طلحة بن مصرف وأبو عبدالرمحن السلمي وغريمها . واملعتاد والثالث نادر؛ فخرج الكالم على الغالب
وحكى األخفش ِدمت تدوم، . مثل خفت ختاف" ِدْمت تدام"راة؛ من بكسر الدال ومها لغتان، والكسر لغة أْزد السَّ

  .شاذا
وأباه سائر العلماء، } إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه قَاِئماً{: استدل أبو حنيفة على مذهبه يف مالزمة الغرمي بقوله تعاىل-: الثالثة 

وَِمْنُهْم َمْن إِنْ َتأَْمْنُه {: ديان بقوله تعاىلوقد استدل بعض البغداديني من علمائنا على حبس اِمل. وقد تقدم يف البقرة
إن معىن : وقيل. فإذا كان له مالزمته ومنعه من التصرف، جاز حبسه} بِِديَنارٍ ال ُيَؤدِّهِ إِلَْيَك إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه قَاِئماً

ياء يف العينني؛ أال ترى إىل قول ابن عباس أي بوجهك فيهابك ويستحي منك، فان احل} إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْيِه قَاِئماً{
وإذا طلبت من أخيك حاجة فانظر إليه بوجهك . ال تطلبوا من األعمى حاجة فإن احلياء يف العينني: رضي اهللا عنه

أراد بالقيام إدامة املطالبة ال عني : وقيل. أي مالزما له؛ فإن أنظرته أنكرك" قائما: "ويقال. حىت يستحي فيقضيها
يدل عليه أنه جيمع دنانري . والدينار أصله ِدنّار فعوضت من إحدى النونني ياء طلبا للتخفيف لكثرة استعماله. مالقيا

  .ويصغر ُدَنْينري
األمانة عظيمة القدر يف الدين، ومن عظم قدرها أهنا تقوم هي والرحم على َجَنبََتي الصراط؛ كما يف -: الرابعة 

حدثنا النيب صلى اهللا عليه : وروى مسلم عن حذيفة قال. ال من حفظهمافال ميكن من اجلواز إ. صحيح مسلم
. وقد تقدم بكماله أول البقرة. احلديث" ينام الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبه: "وسلم عن رفع األمانة، قال

أيب شجرة وروى ابن ماجة حدثنا حممد بن املصفى حدثنا حممد بن حرب عن سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية عن 
إن اهللا عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه : "كثري بن مرة عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



احلياء فإذا نزع منه احلياء مل تلقه إال مقيتا ممقتا فإذا مل تلقه إال مقيتا ممقتا نزعت منه األمانة فإذا نزعت منه األمانة مل 
  ذا مل تلقه إال خائنا خمونا نزعت منهتلقه إال خائنا خمونا فإ

وقد ". الرمحة فإذا نزعت منه الرمحة مل تلقه إال رجيما ملعنا فإذا مل تلقه إال رجيما ملعنا نزعت منه رِْبقة اإلسالم 
  .واهللا أعلم" . أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك: "مضى يف البقرة معىن قوله عليه السالم

يف هذه اآلية تعديل ألهل الكتاب وال لبعضهم خالفا ملن ذهب إىل ذلك؛ ألن فساق املسلمني  ليس-: اخلامسة 
فطريق العدالة والشهادة ليس . يوجد فيهم من يؤدي األمانة ويؤمن على املال الكثري وال يكونون بذلك عدوال

آل [} لَْيَس َعلَْيَنا ِفي اُألمِّيِّنيَ َسبِيلٌ{: جيزئ فيه أداء األمانة يف املال من جهة املعاملة والوديعة؛ أال ترى قوهلم
فكيف يعدل من يعتقد استباحة أموالنا وحرمينا بغري حرج عليه؛ ولو كان ذلك كافيا يف تعديلهم ] ٧٥: عمران

  .لسمعت شهادهتم على املسلمني
إن اليهود كانوا إذا : قيل} ِفي اُألمِّيَِّني َسبِيلٌلَْيَس َعلَْيَنا {يعين اليهود } ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا{: قوله تعاىل-: السادسة 

وادعوا أن ذلك يف . ملخالفتهم إيانا -أي حرج يف ظلمهم  -ليس علينا يف األميني سبيل : بايعوا املسلمني يقولون
أي بلى عليهم سبيل العذاب بكذهبم واستحالهلم أموال " بلى: "كتاهبم؛ فأكذهبم اهللا عز وجل ورد عليهم فقال

إن : ويقال]. ٧٦: آل عمران[} َمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه َواتَّقَى{: مث قال. ومت الكالم: قال أبو إسحاق الزجاج. لعربا
ليس لكم علينا شيء، ألنكم : اليهود كانوا قد استدانوا من األعراب أمواال فلما أسلم أرباب احلقوق قالت اليهود

لَْيَس َعلَْيَنا ِفي اُألمِّيِّنيَ {ردا لقوهلم " بلى: "كم التوراة فقال اهللا تعاىلواّدعوا أنه ح. تركتم دينكم فسقط عنا َدينكم
الشرك فليس من الكاذبني بل حيبه اهللا " من أوىف بعهده واتقى: "أي ليس كما تقولون، مث استأنف فقال. } َسبِيلٌ

  .ورسوله
ليس علينا يف : ذمة الدجاجة والشاة ونقولإنا نصيب يف العمد من أموال أهل ال: قال رجل البن عباس-: السابعة 
إهنم إذا أدوا اجلزية مل حتل لكم } لَْيَس َعلَْيَنا ِفي اُألمِّيِّنيَ َسبِيلٌ{هذا كما قال أهل الكتاب : فقال له. ذلك بأس

  أمواهلم إال عن طيب

  .باس؛ فذكرهأنفسهم؛ ذكره عبدالرازق عن معمر عن أيب إسحاق اهلمداين عن صعصعة أن رجال قال البن ع
يدل على أن الكافر ال ُيجعل أهال لقبول شهادته؛ } َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهْم َيْعلَُمونَ{: قوله تعاىل-: الثامنة 

وفيه رد عل الكفرة الذين حيرمون وحيللون غري حترمي اهللا وحتليله وجيعلون ذلك من . ألن اهللا تعاىل وصفه بأنه كذاب
ومن هذا خيرج الرد على من حيكم باالستحسان من غري دليل، ولست أعلم أحدا من أهل : ل ابن العريبقا. الشرع

ما شيء كان يف اجلاهلية إال وهو حتت : "ملا نزلت هذه اآلية قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ويف اخلرب. القبلة قاله
  " .قدمي إال األمانة فإهنا مؤداة إىل الرب والفاجر

  }بَلَى َمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه َواتَّقَى فَإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَّقَِني{ ٧٦: اآلية
معطوف عليه، أي واتقى اهللا ومل يكذب ومل " اتقى"و. يف موضع جزم" أوىف"و. رفع باالبتداء وهو شرط" من"

واهلاء يف قوله . د تقدم معىن حب اهللا ألوليائهوق. أي حيب أولئك} فَإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَّقَِني{. يستحل ما ُحرِّم عليه
وجيوز أن } َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهْم َيْعلَُمونَ{وقد جرى ذكره يف قوله . راجعة إىل اهللا عز وجل" بعهده"

  .والعهد مصدر يضاف إىل الفاعل واملفعول. تعود على املوىف ومتقي الكفر واخليانة ونقض العهد
كَلُِّمُهُم اللَُّه َوال إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بِعَْهِد اللَِّه َوأَْيمَانِهِمْ ثََمناً قَِليالً أُولَِئكَ ال َخالقَ لَُهْم ِفي اآلِخَرِة َوال ُي{ ٧٧: اآلية



  }َيْنظُُر إِلَيْهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة َوال ُيَزكِّيهِْم َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم
  -: فيه مسألتان

كان بيين وبني رجل من اليهود أرض فجحدين فقدمته إىل النيب : روى األئمة عن األشعث بن قيس قال -: االوىل
  هل: " صلى اهللا عليه وسلم، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ِذيَن َيْشَتُرونَ إِنَّ الَّ{: إذا حيلف فيذهب مبايل؛ فأنزل اهللا تعاىل: قلت" احلف: "؟ قلت ال، قال لليهودي" لك بينة
وروى األئمة أيضا عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . إىل آخر اآلية} بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيمَانِهِْم ثََمناً قَِليالً 

وإن كان شيئا : فقال له رجل". من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اهللا له النار وحرم عليه اجلنة: "قال
ال ُيكَلُِّمُهُم اللَُّه َوال َيْنظُرُ إِلَْيهِمْ {وقد مضى يف البقرة معىن ". وإن كان قضيبا من أراك: "يا رسول اهللا؟ قاليسريا 

  .} َيْوَم الِْقَياَمِة َوال ُيَزكِّيهِْم
كوم له ودلت هذه اآلية واألحاديث أن حكم احلاكم ال حيل املال يف الباطن بقضاء الظاهر إذا علم احمل-: الثانية 

إنكم ختتصمون إيل وإمنا أنا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بطالنه؛ وقد روى األئمة عن أم سلمة قالت
بشر ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض وإمنا أقضي بينكم على حنو مما أمسع منكم فمن قضيت له من حق 

وهذا ال خالف فيه بني األئمة، وإمنا ناقض " . يأيت هبا يوم القيامةأخيه شيئا فال يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من النار 
إن حكم احلاكم املبين على الشهادة الباطلة حيل الفرج ملن كان حمرما عليه؛ كما تقدم يف : أبو حنيفة وغال وقال

ل ملتزوجها وزعم أنه لو شهد شاهدا زور على رجل بطالق زوجته وحكم احلاكم بشهادهتما فإن فرجها حي. البقرة
وقد شُّنع عليه بإعراضه عن هذا احلديث الصحيح الصريح، وبأنه صان األموال ومل ير . ممن يعلم أن القضية باطل

وسيأيت بطالن قوله . استباحتها باألحكام الفاسدة، ومل يصن الفروج عن ذلك، والفروج أحق أن حيتاط هلا وتصان
  .يف آية اللعان إن شاء اهللا تعاىل

َيقُولُونَ ُهَو ِمْن َوإِنَّ مِْنُهْم لَفَرِيقاً َيلُْوونَ أَلِْسَنتَُهْم بِالِْكتَابِ لَِتْحَسُبوُه ِمَن الِْكتَابِ َوَما ُهَو ِمَن الِْكتَابِ َو{ ٧٨: اآلية
  }ِعْنِد اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهْم َيْعلَُمونَ

إذا أماله؛ ومنه . على التكثري" يلَوُّون"وقرأ أبو جعفر وشيبة } َيلُْوونَ أَلْسَِنَتُهمْ بِالِْكتَابِ{. طائفة من اليهوديعين 
} لَّياً بِأَلِْسنَِتهِْم{: لوى بيده، ولوى برأسه قوله تعاىل. وأصل اللّّي امليل. واملعىن حيرفون الكلم ويعدلون به عن القصد

أي ال ] ١٥٣: آل عمران[} َوال َتلُْوونَ َعلَى أََحٍد{ومعىن . دا عن احلق وميال عنه إىل غريهأي عنا] ٤٦: النساء[
  :قال. لواه بَدينه َيلْوِيه ليا وِليانا َمطَله. واللّي املَطْل. تعرجون عليه؛ يقال لوى عليه إذا عرج وأقام

  خمافة اإلفالس والليانا... قد كنت داينت هبا حسانا 
  صل والعياناحيسن بيع األ
  :وقال ذو الرمة

  وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا... تريدين لياين وأنت ملية 
  .وألسنة مجع لسان يف لغة من ذكّر، ومن أّنث قال ألسن". لَيُّ الواجد حيل عرضه وعقوبته"ويف احلديث 

َوالنُُّبوَّةَ ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاسِ كُوُنوا ِعَباداً ِلي ِمْن ُدوِن اللَِّه َولَِكنْ َما كَانَ لَِبَشرٍ أَنْ ُيْؤِتَيهُ اللَُّه الِْكتَاَب وَالُْحكَْم { ٧٩: اآلية
  }كُوُنوا َربَّانِيَِّني بَِما كُنُْتْم ُتَعلُِّمونَ الِْكَتاَب َوبَِما كُْنُتمْ َتْدُرُسونَ

َما كَانَ ِللَِّه {و ] ٩٢: النساء[} ُمْؤِمناً إِالَّ َخطَأً َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ يَقُْتلَ{: معناه ما ينبغي؛ كما قال" ما كان: "قوله



والبشر يقع للواحد . يعين ما ينبغي] ١٦: النور[} َما َيكُونُ لََنا أَنْ َنَتكَلَّمَ بَِهذَا{و ]. ٣٥: مرمي[} أَنْ يَتَِّخذَ ِمْن َولٍَد
العلم : واحلكم. القرآن: والكتاب. لسديواجلمع ألنه مبنزلة املصدر؛ واملراد به هنا عيسى يف قول الضحاك وا

أي إن اهللا ال يصطفي لنبوته الكَذَبة، ولو فعل ذلك بشر لسلبه اهللا آيات النبوة . األحكام: وقيل أيضا. والفهم
: أي ال جيتمع لنيب إتيان النبوة وقوله" يقول"وبني " أن يؤتيه"على االشتراك بني " مث يقول"ونصب . وعالماهتا

  أي ولكن جائز أن يكون النيب يقول هلم} وَلَِكْن كُوُنوا َربَّانِيَِّني{. } اداً ِلي ِمْن ُدوِن اللَِّهكُونُوا ِعَب{

وَإِذْ غََدْوتَ {وكذلك روي أن السورة كلها إىل قوله . وهذه اآلية قيل إهنا نزلت يف نصارى جنران. كونوا ربانيني
صارى جنران ولكن مزج معهم اليهود؛ ألهنم فعلوا من اجلحد كان سبب نزوهلا ن] ١٢١: آل عمران[} ِمْن أَْهِلَك

  .والعناد فعلهم
والرباين الذي ُيرَّبي الناس بصغار العلم قبل كباره؛ وكأنه يقتدي بالرب . والربانني واحدهم رباين منسوب إىل الرب

لت األلف والنون كان يف األصل ريب فأدخ: قال بعضهم. سبحانه يف تيسري األمور؛ روي معناه عن ابن عباس
الربانيون أرباب : وقال املربد. ِلْحيانِّي ولعظيم اجلمة مجاين ولغليظ الرقبة َرقَباينّ: للمبالغة؛ كما يقال للعظيم اللحية
َربَّه يَُرّبه فهو رَبان إذا دبره وأصلحه؛ فمعناه على هذا يدبرون أمور الناس : العلم، واحدهم ربان، من قوهلم

حلياين ورقباين : والنون للمبالغة كما قالوا رّيان وعطشان، مث ضمت إليها ياء النسبة كما قيل واأللف. ويصلحوهنا
  :قال الشاعر. ومجاين

  منه احلديث ورباين أحباري... لو كنت مرهتنا يف اجلو أنزلين 
: دم هذا املعىن يف البقرةوقد تق. فمعىن الرباين العامل بدين الرب الذي يعمل بعلمه؛ ألنه إذا مل يعمل بعلمه فليس بعامل

وَلَِكْن كُوُنوا {وروى شعبة عن عاصم عن زر عن عبداهللا بن مسعود . الرباين هو العامل احلكيم: وقال أبو رزين
ال ينبغي ألحد أن يدع حفظ القرآن جهده : وقال الضحاك. حكماء أتقياء: ابن جبري. حكماء علماء: قال} َربَّانِيَِّني

: وقال جماهد. الربانيون الوالة، واألحبار العلماء: وقال ابن زيد. } وَلَِكْن كُوُنوا َربَّانِيَِّني{ :فإن اهللا تعاىل يقول
والرباين الذي جيمع إىل العلم . وهو قول حسن؛ ألن األحبار هم العلماء: قال النحاس. الربانيون فوق األحبار

. ّبه إذا أصلحه وقام به، فهو راب ورباين على التكثريَرّب أمَر الناس يَُر: البصر بالسياسة؛ مأخوذ من قول العرب
الرباين العامل باحلالل واحلرام واألمر والنهي، العارف بأنباء األمة وما كان وما : مسعت عاملا يقول: قال أبو عبيدة

عليه وروي عن النيب صلى اهللا . اليوم مات رباين هذه األمة: وقال حممد بن احلنفية يوم مات ابن عباس. يكون
  ما من مؤمن ذكر وال أنثى حر وال مملوك إال وهللا عز وجل: "وسلم أنه قال

  .رواه ابن عباس. اآلية} َولَِكْن كُوُنوا َربَّانِيَِّني{ –مث تال هذه اآلية  -عليه حق أن يتعلم من القرآن ويتفقه يف دينه 
. قرأه أبو عمرو وأهل املدينة بالتخفيف من العلم} ُتْم َتْدُرُسونَبَِما كُْنُتمْ ُتَعلُِّمونَ الِْكَتاَب َوبَِما كُْن{: قوله تعاىل

وقرأ . بالتشديد من التدريس" ُتَدّرسون"ومل يقل " َتْدُرسون"وتصديقها : قال أبو عمرو. واختار هذه القراءة أبو حامت
تعلمون، "جتمع املعنيني  ألهنا: قال. بالتشديد من التعليم؛ واختارها أبو عبيد" ُتعلّمون"ابن عامر وأهل الكوفة 

التشديد أبلغ، ألن كل معلم عامل مبعىن يعلم وليس كل من َعِلَم شيئا ُمَعلِّما، فالتشديد يدل : قال مكي". وتدرسون
احتج من رجح . على العلم والتعليم، والتخفيف إمنا يدل على العلم فقط، فالتعليم أبلغ وأمدح وغريه أبلغ يف الذم

حكماء علماء؛ فيبعد أن يقال كونوا فقهاء حكماء علماء : قال" كونوا ربانيني"ابن مسعود قراءة التخفيف بقول 
وقرأ جماهد . من أدرس ُيدرس" ُتدرِسون"وقرأ أبو حيوة . قال احلسن، كونوا حكماء علماء بعلمكم. بتعليمكم



  .بفتح التاء وتشديد الالم، أي تتعلمون" تعلمون"
  }نْ تَتَِّخذُوا الَْمالِئكَةَ وَالنَّبِيَِّني أَْربَاباً أََيأُْمُركُمْ بِالْكُفْرِ بَْعَد إِذْ أَنُْتْم ُمْسِلُمونََوال َيأُْمرَكُْم أَ{ ٨٠: اآلية

: ويقويه أن اليهود قالت للنيب صلى اهللا عليه وسلم". أن يؤتيه"قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة بالنصب عطفا على 
َوال {: إىل قوله} َما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ يُْؤِتَيُه اللَُّه الِْكَتاَب َوالُْحكَْم وَالنُُّبوَّةَ{: تعاىل أتريد أن نتخذك يا حممد ربا؟ فقال اهللا

وقرأ الباقون بالرفع على االستئناف . وفيه ضمري البشر، أي وال يأمركم البشر يعين عيسى وعزيرا. } َيأُْمَركُْم
ويقوي هذه القراءة أن يف . ز وجل، أي وال يأمركم اهللا أن تتخذواوالقطع من الكالم األول، وفيه ضمري اسم اهللا ع

فهذا يدل على االستئناف، والضمري أيضا هللا عز وجل؛ ذكره مكي، وقاله سيبويه " ولن يأمركم"مصحف عبداهللا 
  وال يأمركم حممد: وقال ابن جريج ومجاعة. والزجاج

. أي بأن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا} أَنْ تَتَِّخذُوا{. رمنيوهذه قراءة أيب عمرو والكسائي وأهل احل. عليه السالم
أََيأُْمُركُْم بِالْكُفْرِ بَْعَد إِذْ أَْنُتمْ {. وهذا موجود يف النصارى يعظمون األنبياء واملالئكة حىت جيعلوهم هلم أربابا

يتخذوا الناس عبادا يتأهلون هلم ولكن ألزم  على طريق اإلنكار والتعجب؛ فحرم اهللا تعاىل على األنبياء أن} ُمْسِلُمونَ
ال يقولن أحدكم عبدي وأميت وليقل فتاي وفتايت : "وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. اخللق حرمتهم

 وهناك يأيت بيان هذا املعىن]. ٤٢: يوسف[} اذْكُْرنِي ِعْندَ رَبَِّك{ويف التنزيل " . وال يقل أحدكم ريب وليقل سيدي
  .إن شاء اهللا تعاىل

ا َمَعكُْم لَُتْؤِمُننَّ بِهِ وَإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاقَ النَّبِيَِّني لََما آتَْيُتكُْم ِمْن ِكَتابٍ َوِحكَْمٍة ثُمَّ َجاءَكُْم َرسُولٌ ُمَصدِّقٌ ِلَم{ ٨١: اآلية
  }رِي قَالُوا أَقَْررَْنا قَالَ فَاشَْهُدوا َوأََنا َمَعكُْم ِمَن الشَّاِهِديَنَولَتَْنُصُرنَُّه قَالَ أَأَقَْررُْتْم َوأََخذُْتْم َعلَى ذَِلكُْم إِْص

أخذ اهللا تعاىل ميثاق األنبياء أن يصدق بعضهم بعضا ويأمر بعضهم باإلميان بعضا؛ فذلك معىن النصرة : قيل
أخذ اهللا : ل طاوسقا. وهذا قول سعيد بن جبري وقتادة وطاوس والسدي واحلسن، وهو ظاهر اآلية. بالتصديق

} َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب{وقرأ ابن مسعود . ميثاق األول من األنبياء أن يؤمن مبا جاء به اآلخر
مبعىن وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين مع " وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني"جيوز أن يكون : قال الكسائي]. ١٨٧: آل عمران[

" ما"و. إذا أخذ اهللا ميثاق النبيني فقد أخذ ميثاق الذين معهم؛ ألهنم قد اتبعوهم وصدقوهم: وقال البصريون. النبيني
َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِيِّنيَ لََما {: سألت اخلليل بن أمحد عن قوله عز وجل: قال سيبويه. مبعىن الذي" ملا"يف قوله 

  التقدير على قول اخلليل للذي آتيتكموه، مث حذف: قال النحاس. ملا مبعىن الذي: فقال} ِحكَْمٍةآَتْيُتكُْم ِمْن ِكَتابٍ َو

: وهذا كقول القائل. لبيان اجلنس" من"و". من كتاب وحكمة"رفع باالبتداء وخربه " الذي"و. اهلاء لطول االسم
وما بعده مجلة معطوفة على " مث جاءكم" وقوله: قال املهدوي. لزيد أفضل منك؛ وهو قول األخفش أهنا الم االبتداء

  .الصلة، والعائد منها على املوصول حمذوف؛ والتقدير مث جاءكم رسول مصدق به
الرسول هنا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف } ثُمَّ َجاَءكُْم َرُسولٌ ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعكُْم لَُتْؤِمُننَّ بِِه وَلََتْنُصُرنَُّه{: قوله تعاىل

َوَضَرَب اللَُّه َمثَالً {: واللفظ وإن كان نكرة فاإلشارة إىل معني؛ كقوله تعاىل. بن عباس رضي اهللا عنهماقول علي وا
فأخذ اهللا ميثاق ] ١١٣ - ١١٢: النحل[} َولَقَدْ َجاَءُهْم َرُسولٌ مِْنُهْم فَكَذَُّبوُه{: إىل قوله} قَْرَيةً كَاَنْت آِمَنةً ُمطَْمِئنَّةً

. يؤمنوا مبحمد عليه السالم وينصروه إن أدركوه، وأمرهم أن يأخذوا بذلك امليثاق على أممهمالنبيني أمجعني أن 
وهو كما تقول يف . جواب القسم الذي هو أخذ امليثاق، إذ هو مبنزلة االستحالف" لتؤمنن به"والالم من قوله 

يف " ملا"حبرف اجلر الذي هو أخذت ميثاقك لتفعلن كذا، كأنك قلت استحلفك، وفصل بني القسم وجوابه : الكالم



جواب } لَُتْؤِمُننَّ بِِه{والالم يف . ومن فتحها جعلها متلقية للقسم الذي هو أخذ امليثاق. قراءة ابن كثري على ما يأيت
شرط دخلت عليها الم التحقيق كما " ما: "وقال املربد والكسائي والزجاج. قسم حمذوف، أي واهللا لتؤمنن به

معطوف عليه، " مث جاءكم"جزم، و" آتيتكم"نصب، وموضع " ما"ه ملهما آتيتكم؛ فموضع تدخل على إن، ومعنا
. وحنوه] ٨٦: اإلسراء[} َولَِئْن شِئَْنا لََنذَْهَبنَّ{: جواب اجلزاء؛ كقوله تعاىل} لَُتْؤِمُننَّ بِِه{الالم يف قوله " لتؤمنن به"

} فََمْن َتَولَّى بَْعَد ذَِلَك{األول، وجواب اجلزاء قوله لتؤمنن به معتمد القسم فهو متصل بالكالم : وقال الكسائي
بكسر الالم، وهي " ملا آتيتكم"وقرأ أهل الكوفة . وال حيتاج على هذا الوجه إىل تقدير عائد]. ٨٢: آل عمران[

ل أيضا مبعىن الذي وهي متعلقة بأخذ، أي أخذ اهللا ميثاقهم ألجل الذي آتاهم من كتاب وحكمة مث إن جاءكم رسو
وأليب : قال النحاس. مصدق ملا معكم لتؤمنن به من بعد امليثاق؛ ألن أخذ امليثاق يف معىن االستحالف كما تقدم

  املعىن وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب: قال. عبيدة يف هذا قول حسن

ثاق النبيني لتعلمن الناس ملا يف الكالم حذف، واملعىن إذ أخذ اهللا مي: وقيل. لتؤمنن به ملا آتيتكم من ذكر التوراة
. } وَأََخذُْتْم َعلَى ذَِلكُْم إِْصرِي{ودل على هذا احلذف . جاءكم من كتاب وحكمة، ولتأخذن على الناس أن يؤمنوا

يف قراءة من كسرها مبعىن بعد، يعين بعد ما آتيتكم من كتاب وحكمة؛ كما قال " ملا"إن الالم يف قوله : وقيل
  :النابغة

  لستة أعوام وذا العام سابع... هلا فعرفتها  تومهت آيات
واحتمل أن يكون أصلها التخفيف . بالتشديد، ومعناه حني آتيتكم" ملا"وقرأ سعيد بن جبري . أي بعد ستة أعوام

على مذهب من يرى زيادهتا يف الواجب فصارت ملن ما، وقلبت النون ميما لإلدغام فاجتمعت ثالث " من"فزيدت 
على لفظ " آتيتكم"والباقون . على التعظيم" آتيناكم"وقرأ أهل املدينة . ىل منهن استخفافاميمات فحذفت األو

واملراد أخذ ميثاق مجيع . مث كل األنبياء مل يؤتوا الكتاب وإمنا أويت البعض، ولكن الغلبة للذين أوتوا الكتاب. الواحد
وأيضا من مل يؤت الكتاب أمر . يت احلكم والنبوةاألنبياء فمن مل يؤت الكتاب فهو يف حكم من أويت الكتاب ألنه أو

  .بأن يأخذ بكتاب من قبله فدخل حتت صفة من أويت الكتاب
" أقررمت" "} ِديَنقَالَ أَأَقَْررُْتْم وَأََخذُْتْم َعلَى ذَِلكُمْ إِْصرِي قَالُوا أَقَْرْرَنا قَالَ فَاْشَهدُوا َوأََنا َمَعكُْم ِمَن الشَّاِه{: قوله تعاىل

. واإلصر يف اللغة الثقل؛ فسمي العهد إصرا ألنه منع وتشديد. اإلقرار، واإلصر واألصر لغتان، وهو العهدمن 
: وقيل. بينوا ألن الشاهد هو الذي يصحح دعوى املدعي: الزجاج. أي اعلموا؛ عن ابن عباس} قَالَ فَاْشَهدُوا{

وقال سعيد بن . عليكم وعليهم} ْم ِمَن الشَّاِهِديَنوَأََنا َمَعكُ{. املعىن اشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم
  .قال اهللا عز وجل للمالئكة فاشهدوا عليهم، فتكون كناية عن غري مذكور: املسيب
  }فََمْن َتَولَّى َبْعَد ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ{ ٨٢: اآلية
أي اخلارجون عن } فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ{ذ امليثاق فمن توىل من أمم األنبياء عن اإلميان بعد أخ. شرط" من: "قوله

  .وقد تقدم. والفاسق اخلارج. اإلميان

  }أَفََغْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ َولَُه أَسْلََم َمْن ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ طَْوعاً َوكَْرهاً َوإِلَْيِه ُيْرَجُعونَ{ - ٨٣: اآلية
أُوِتيَ للَِّه َوَما أُنْزِلَ َعلَْيَنا َوَما أُنْزِلَ َعلَى إِْبَراهِيَم وَإِْسَماِعيلَ وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َواَألْسَباِط َوَما قُلْ آَمنَّا بِا{ -: ٨٤

  }ُموَسى َوِعيَسى َوالنَّبِيُّونَ ِمْن رَبِّهِْم ال ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمنُْهْم وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ
إن كعب بن األشرف وأصحابه اختصموا مع النصارى إىل النيب : قال الكليب} أَفََغْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ{: قوله تعاىل



" كال الفريقني بريء من دينه: "أينا أحق بدين إبراهيم؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
بيبغون، " غري"ونصبت . يعين يطلبون} أَفََغْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ{ ما نرضى بقضائك وال نأخذ بدينك؛ فنزل: فقالوا. 

: قال. بالتاء على املخاطبة" وإليه ترجعون"بالياء على اخلرب " يبغون"وقرأ أبو عمرو وحده . أي يبغون غري دين اهللا
بالياء فيهما؛ " بغون، ويرجعوني"وقرأ حفص وغريه . ألن األول خاص والثاين عام ففرق بينهما الفتراقهما يف املعىن

". ملا آتيتكم من كتاب وحكمة"وقرأ الباقون بالتاء فيهما على اخلطاب؛ لقوله . } فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ{: لقوله
  .واهللا أعلم
ال  أي استسلم وانقاد وخضع وذل، وكل خملوق فهو منقاد مستسلم؛ ألنه جمبول عل ما} َولَُه أَْسلََم{: قوله تعاىل

فَلَْم َيُك َيْنفَعُُهْم {: أسلم املؤمن طوعا والكافر عند موته كرها وال ينفعه ذلك؛ لقوله: قال قتادة. يقدر أن خيرج عنه
أََولَمْ {إسالم الكافر كرها بسجوده لغري اهللا وسجود ظله هللا، : قال جماهد]. ٨٥: املؤمن[} إِميَاُنُهمْ لَمَّا َرأَْوا بَأَْسنَا

َوِللَِّه {] ٤٨: النحل[} ى َما َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َيَتفَيَّأُ ِظاللُُه َعنِ الَْيِمنيِ َوالشََّماِئلِ ُسجَّداً ِللَِّه َوُهْم دَاِخُرونََيَرْوا إِلَ
املعىن أن اهللا : وقيل ].١٥: الرعد[} َيْسُجُد َمْن ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ طَْوعاً َوكَْرهاً وَِظاللُُهْم بِالُْغُدوِّ َواآلصَالِ

خلق اخللق على ما أراد منهم؛ فمنهم احلسن والقبيح والطويل والقصري والصحيح واملريض وكلهم منقادون 
  والطوع االنقياد. اضطرارا، فالصحيح منقاد طائع حمب لذلك؛ واملريض منقاد خاضع وإن كان كارها

مصدران يف موضع احلال، } طَْوعاً َوكَْرهاً{و . ء من النفسوالكره ما كان مبشقة وإبا. بسهولة] االتباع[واالرتباع 
َولَهُ أَْسلَمَ {: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله عز وجل: وروى أنس بن مالك قال. أي طائعني ومكرهني

" . ر وعبد القيس يف األرضاملالئكة أطاعوه يف السماء واألنصا: " قال} َمْن ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ طَْوعاً َوكَْرهاً
وقال " . ال تسبوا أصحايب فإن أصحايب أسلموا من خوف اهللا وأسلم الناس من خوف السيف: "وقال عليه السالم

َولَِئْن {: يدل عليه قوله عز وجل. من اضطرته احلجة إىل التوحيد" وكرها"من أسلم من غري حماجة " طوعا: "عكرمة
َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض َوَسخََّر الشَّْمسَ {] ٨٧: الزخرف[} لََيقُولُنَّ اللَُّهَسأَلَْتُهْم َمْن َخلَقَُهمْ 
} أَْسلََم َمْن ِفي السََّماوَاِت{: وعنه. هو عموم معناه اخلصوص: قال احلسن]. ٦٣: العنكبوت[} َوالْقََمَر لََيقُولُنَّ اللَُّه

مصدران يف " طوعا وكرها"و. والكاره املنافق ال ينفعه عمله: قال. } وَاَألْرضِ طَْوعاً َوكَْرهاً{: مث قال. ومت الكالم
: إذا استصعبت دابة أحدكم أو كانت مشوسا فليقرأ يف أذهنا هذه اآلية: عن جماهد عن ابن عباس قال. موضع احلال

  .إىل آخر اآلية" } السََّماوَاِت َواَألْرضِ طَْوعاً َوكَْرهاً أفََغْيَر ِديِن اَِهللا َيْبُغونَ َولَُه أَْسلََم َمْن ِفي{ 
  }َوَمْن َيبَْتغِ غَْيَر اِألْسالمِ ِديناً فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن الَْخاسِرِيَن{ ٨٥: اآلية
على أنه حال " غري"وينتصب منصوب على التفسري، وجيوز أن ينتصب دينا بيبتغ، " دينا"مفعول بيبتغ، " غري: "قوله

نزلت هذه اآلية يف احلارث بن سويد أخو احلالس بن سويد، وكان من األنصار، : قال جماهد والسدي. من الدين
وروي . ارتد عن اإلسالم هو واثنا عشر معه وحلقوا مبكة كفارا، فنزلت هذه اآلية، مث أرسل إىل أخيه يطلب التوبة

  }َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن الْخَاسِرِيَن{. وأسلم بعد نزول اآليات: ن عباسقال اب. ذلك عن ابن عباس وغريه

األلف : وقال املازين. أي وهو خاسر يف اآلخرة من اخلاسرين؛ ولوال هذا لفرقت بني الصلة واملوصول: قال هشام
  ].١٣٠: البقرة[} ِمَن الصَّاِلحَِنيَوإِنَُّه ِفي اآلِخَرِة لَ{: وقد تقدم هذا يف البقرة عند قوله. والالم مثلها يف الرجل

ُه ال يَْهِدي كَْيَف َيْهِدي اللَُّه قَْوماً كَفَُروا بَْعَد إَِميانِهِْم َوشَهُِدوا أَنَّ الرَّسُولَ َحقٌّ َوَجاَءُهُم الْبَيَِّناُت َواللَّ{ ٨٦: اآلية
  }الْقَْوَم الظَّاِلمَِني



سلوا يل رسول اهللا صلى : تد وحلق بالشرك مث ندم؛ فأرسل إىل قومهإن رجال من األنصار أسلم مث ار: قال ابن عباس
هل له من توبة؟ فنزلت : اهللا عليه وسلم هل يل من توبة؟ فجاء قومه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

. فأرسل إليه فأسلم ٠]٨٩: عمران آل[} غَفُورٌ َرحِيٌم{: إىل قوله} كَْيَف يَْهِدي اللَُّه قَْوماً كَفَُروا َبْعدَ إِميَانِهِْم{
} كَْيفَ َيْهِدي اللَُّه قَْوماً كَفَُروا{أن رجال من األنصار ارتد فلحق باملشركني، فأنزل اهللا : ويف رواية. أخرجه النسائي

قومي على  واهللا ما كذبين: فبعث هبا قومه إليه، فلما قرئت عليه قال] ٨٩: آل عمران[} إِالَّ الَِّذيَن َتابُوا{: إىل قوله
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال أكذبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا، واهللا عز وجل أصدق الثالثة؛ 

نزلت يف اليهود ألهنم كانوا يبشرون : وقال احلسن. فرجع تائبا، فقبل منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتركه
أُولَِئكَ {: ى الذين كفروا؛ فلما بعث عاندوا وكفروا، فأنزل اهللا عز وجلبالنيب صلى اهللا عليه وسلم ويستفتحون عل

لفظة استفهام ومعناه " كيف: "مث قيل]. ٨٧: آل عمران[} َجَزاؤُُهْم أَنَّ َعلَْيهِْم لَْعَنةَ اللَِّه وَالَْمالِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني
أي ال ] ٧: التوبة[} ِللُْمْشرِِكَني َعْهٌد ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد َرُسولِِه كَْيَف َيكُونُ{: ونظريه قوله. اجلحد، أي ال يهدي اهللا

  :يكون هلم عهد؛ وقال الشاعر
  يشمل القوم غارة شعواء... كيف نومي على الفراش وملا 

 يهديه اهللا ومن كان ظاهر اآلية أن من كفر بعد إسالمه ال: يقال} َواللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلمَِني{. أي ال نوم يل
  ظاملا، ال يهديه اهللا؛ وقد رأينا كثريا من املرتدين قد أسلموا

معناه ال يهديهم اهللا ما داموا مقيمني على كفرهم وظلمهم : قيل له. وهداهم اهللا، وكثريا من الظاملني تابوا عن الظلم
  .واهللا تعاىل أعلم. ذلكوال ُيقبِلون على اإلسالم؛ فأما إذا أسلموا وتابوا فقد وفقهم اهللا ل

  }أُولَِئَك جََزاُؤُهْم أَنَّ َعلَْيهِمْ لَْعَنةَ اللَِّه َوالَْمالِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمعَِني{ ٨٧: اآلية
  }خَاِلِديَن ِفيَها ال ُيَخفَُّف َعنُْهُم الَْعذَاُب َوال ُهْم ُيْنظَُرونَ{ -: ٨٨: اآلية
  }ِمْن َبْعِد ذَِلَك وَأَْصلَحُوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم إِالَّ الَِّذيَن َتابُوا{ -: ٨٩: اآلية

أي ال } َوال ُهمْ ُيْنظَُرونَ{. فال معىن إلعادته" البقرة"وقد تقدم معىن لعنة اهللا والناس يف . أي إن داموا على كفرهم
ويدخل يف اآلية . ارث بن سويد كما تقدمهو احل} إِالَّ الَِّذيَن َتابُوا{: يؤخرون وال يؤجلون، مث استثىن التائبني فقال

  .باملعىن كل من راجع اإلسالم وأخلص
  }إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َبْعَد إَِميانِهِْم ثُمَّ اْزدَاُدوا كُفْراً لَْن ُتقَْبلَ َتوَْبُتُهْم َوأُولَِئَك ُهُم الضَّالُّونَ{ ٩٠: اآلية

هود كفروا بعيسى واإلجنيل، مث ازدادوا كفرا مبحمد صلى اهللا نزلت يف الي: قال قتادة وعطاء اخلراساين واحلسن
نزلت يف اليهود والنصارى كفروا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم بعد إمياهنم : وقال أبو العالية. عليه وسلم والقرآن

هذا اختيار و. بالذنوب اليت اكتسبوها" ازدادوا كفرا: "وقيل. بإقامتهم على كفرهم" مث ازدادوا كفرا"بنعته وصفته 
َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُو َعنِ {: مشكل لقوله} لَْن تُقَْبلَ تَْوَبتُُهْم{. الطربي، وهي عنده يف اليهود

وهذا قول حسن؛ كما قال عز : قال النحاس. املعىن لن تقبل توبتهم عند املوت: فقيل] ٢٥: الشورى[} السَّيِّئَاِت
]. ١٨: النساء[} َولَْيَسِت التَّْوَبةُ ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاتِ َحتَّى إِذَا َحَضرَ أََحَدُهُم الَْمْوُت قَالَ إِنِّي ُتْبُت اآلنَ{: وجل

  إن اهللا: "وقد قال صلى اهللا عليه وسلم. وروي عن احلسن وقتادة وعطاء

اليت كانوا عليها قبل } لَْن ُتقَْبلَ َتْوبَُتُهْم{: وقيل. بيان هذا املعىن "النساء"وسيأيت يف " . يقبل توبة العبد ما مل يغرغر
إذا تابوا من كفرهم إىل كفر آخر؛ وإمنا تقبل توبتهم } لَْن ُتقَْبلَ تَْوَبتُُهْم{: وقيل. أن يكفروا؛ ألن الكفر قد أحبطها



نتربص مبحمد ريب املنون، فإن بدا : ة قالواهذه اآلية نزلت يف قوم من أهل مك: وقال قطرب. إذا تابوا إىل اإلسالم
أي لن } إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَْعَد إَِميانِهِْم ثُمَّ اْزدَاُدوا كُفْراً لَْن ُتقَْبلَ َتوَْبُتُهْم{: فأنزل اهللا تعاىل. لنا الرجعة رجعنا إىل قومنا

 يصح من القوم عزم، واهللا عز وجل يقبل تقبل توبتهم وهم مقيمون على الكفر؛ فسماها توبة غري مقبولة؛ ألنه مل
  .التوبة كلها إذا صح العزم

 أُولَِئكَ لَُهمْ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َومَاُتوا َوُهْم كُفَّاٌر فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْن أََحِدِهْم ِملُء اَألْرضِ ذَهَباً َولَوِ افَْتَدى بِِه{ ٩١: اآلية
  }ِصرِيَنَعذَاٌب أَلِيٌم َوَما لَُهْم ِمْن َنا

أعطين ِمَأله وِمأليه وثالثة : مصدر مألت الشيء؛ ويقال" بالفتح"مقدار ما ميأل الشيء، وامللء " بالكسر"امللء 
فلن يقبل من أحدهم ملء األرض ذهبا لو افتدى : هي مقحمة زائدة؛ املعىن: قيل" لو افتدى به"والواو يف . أمالئه
فلن يقبل من : ومعىن اآلية. أن تكون الواو مقحمة ألهنا تدل على معىنال جيوز : وقال أهل النظر من النحويني. به

شرط : قال املفضل. نصب على التفسري يف قول الفراء" ذهبا"و. أحدهم ملء األرض ذهبا تربعا ولو افتدى به
مها التفسري أن يكون الكالم تاما وهو مبهم؛ كقولك عندي عشرون؛ فالعدد معلوم واملعدود مبهم؛ فإذا قلت در

وإمنا نصب التمييز ألنه ليس له ما خيفضه وال ما يرفعه، وكان النصب أخف احلركات فجعل لكل ما ال . فسرت
] ٩٥: املائدة[} أَْو َعْدلُ ذَِلَك ِصَياماً{: نصب على إضمار من، أي من ذهب؛ كقوله: وقال الكسائي. عامل فيه

  جياء بالكافر: "لك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالويف البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس بن ما. أي من صيام

يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء األرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما 
  ".قد كنت؛ كذبت، قد سئلت"وقال مسلم بدل . لفظ البخاري" . هو أيسر من ذلك

  }تَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌملَْن َتَنالُوا الْبِرَّ َح{ ٩٢: اآلية
  -: فيه مسألتان

} لَْن َتنَالُوا الْبِرَّ َحتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ{: ملا نزلت هذه اآلية: روى األئمة واللفظ للنسائي عن أنس قال-: األوىل
فقال رسول اهللا صلى اهللا . بنا ليسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول اهللا أين جعلت أرضي هللاإن ر: قال أبو طلحة

وكانت أحب أمواله إليه بئر حاء، "ويف املوطأ " . اجعلها يف قرابتك يف حسان بن ثابت وأيب بن كعب: "عليه وسلم 
وذكر ". رب من ماء فيها طيبوكانت مستقبلة املسجد، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخلها ويش

ففي هذه اآلية دليل على استعمال ظاهر اخلطاب وعمومه؛ فإن الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني مل . احلديث
} لَْن َتنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى ُتْنِفقُوا{أال ترى أبا طلحة حني مسع . يفهموا من فحوى اخلطاب حني نزلت اآلية غري ذلك

يقف حىت يرد البيان الذي يريد اهللا أن ينفق منه عباده بآية أخرى أو سنة مبينة لذلك فإهنم حيبون  اآلية، مل حيتج أن
اللهم إنك تعلم أنه ليس يل : وقال" َسَبل"وكذلك فعل زيد بن حارثة، عمد مما حيب إىل فرس يقال له . أشياء كثرية

فقال ألسامة بن زيد . هذا يف سبيل اهللا: وسلم فقالمال أحب إيل من فرسي هذه؛ فجاء هبا إىل النيب صلى اهللا عليه 
" . إن اهللا قد قبلها منك: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فكأن زيدا وجد من ذلك يف نفسه" . اقبضه"

قالت صفية بنت . وأعتق ابن عمر نافعا مواله، وكان أعطاه فيه عبداهللا بن جعفر ألف دينار. ذكره أسد بن موسى
  وروى شبل عن أيب جنيح} لَْن َتنَالُوا الْبِرَّ َحتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ{: أظنه تأول قول اهللا عز وجل: دةأيب عبي

كتب عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري أن يبتاع له جارية من سيب جلوالء يوم فتح مدائن : عن جماهد قال
لَْن تََنالُوا الْبِرَّ حَتَّى ُتْنِفقُوا {: عجبته، فقال إن اهللا عز وجل يقولفدعا هبا عمر فأ: كسرى؛ فقال سعد بن أيب وقاص



كان إذا : وروي عن الثوري أنه بلغه أن أم ولد الربيع بن خيثم قالت. فأعتقها عمر رضي اهللا عنه} ِممَّا ُتِحبُّونَ
: يتأول قوله جل وعز: ل سفيانقا. يا فالنة أعطي السائل سكرا، فإن الربيع حيب السكر: جاءه السائل يقول يل

وروي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان يشتري أعداال من سكر ويتصدق . } لَْن تََنالُوا الْبِرَّ حَتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ{
إنكم لن : وقال احلسن. ألن السكر أحب إيل فأردت أن أنفق مما أحب: هال تصدقت بقيمتها؟ فقال: فقيل له. هبا
  .وا ما حتبون إال بترك ما تشتهون، وال تدركوا ما تأملون إال بالصرب على ما تكرهونتنال

فقيل اجلنة؛ عن ابن مسعود وابن عباس وعطاء وجماهد وعمرو بن ميمون " الرب"اختلفوا يف تأويل  -: الثانية 
ونالين . قولك نولته تنويال أعطيتهوالنوال العطاء، من . والتقدير لن تنالوا ثواب الرب حىت تنفقوا مما حتبون. والسدي

الرب العمل : وقيل. فاملعىن لن تصلوا إىل اجلنة وتعطوها حىت تنفقوا مما حتبون. من فالن معروف ينالين، أو وصل إيل
وقد مضى يف ". عليكم بالصدق فإنه يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة : "ويف احلديث الصحيح. الصاحل
لن تنالوا شرف الدين والتقوى حىت تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء : عطاء. يعين الطاعة: العويفقال عطية . البقرة

هي منسوخة، : جماهد والكليب. هي الزكاة املفروضة" حىت تنفقوا"وعن احلسن، . تأملون العيش وختشون الفقر
. أو غريها من الطاعات، وهذا جامع املعىن حىت تنفقوا مما حتبون يف سبيل اخلري من صدقة: وقيل. نسختها آية الزكاة

قال رسول اهللا صلى اهللا . نعم: حدثين قال: قلت: لقيت أبا ذر قال: وروى النسائي عن صعصعة بن معاوية قال
ما من عبد مسلم ينفق من كل ماله زوجني يف سبيل اهللا إال استقبلته حجبة اجلنة كلهم يدعوه إىل ما : "عليه وسلم

  إن كانت إبال فبعريين،: قال وكيف ذلك؟: قلت". عنده

أي لن تنالوا بري بكم إال بربكم . دهلم هبذه اآلية على الفتوة: وقال أبو بكر الوراق. وإن كانت بقرا فبقرتني
: وهو مثل قوله: قال جماهد. بإخوانكم واإلنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم؛ فإذا فعلتم ذلك نالكم بري وعطفي

أي وإذا علم جازى } وََما ُتْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم{]. ٨: اإلنسان[} َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم{
  .عليه
التَّْوَراةُ قُلْ فَأُْتوا كُلُّ الطََّعامِ كَانَ ِحالًّ لَِبنِي إِسْرائيلَ إِالَّ َما َحرََّم إِْسرائيلُ َعلَى َنفِْسِه ِمْن قَْبلِ أَنْ تَُنزَّلَ { ٩٣: اآلية

  }بِالتَّْورَاِة فَاْتلُوَها إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني
  }فََمنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب ِمْن َبْعِد ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ{ ٩٤: اآلية

  -: فيه أربع مسائل
وهو يعقوب عليه } إِالَّ َما َحرََّم إِسْرائيلُ َعلَى َنفْسِِه{: أي حالال، مث استثىن فقال} ِحالًّ{: قوله تعاىل-: االوىل
أخربنا، ما حرم إسرائيل عل نفسه؟ : يف الترمذي عن ابن عباس أن اليهود قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم. السالم
: قالوا" . رمهاكان يسكن البدو فاشتكى عرق النسا فلم جيد شيئا يالئمه إال حلوم اإلبل وألباهنا فلذلك ح: "قال

إنه نذر إن برأ منه ليتركن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام : ويقال. وذكر احلديث. صدقت
أقبل يعقوب عليه السالم من حران : وقال ابن عباس وجماهد وقتادة والسدي. والشراب إليه حلوم اإلبل وألباهنا

بطشا قويا، فلقيه ملك فظن يعقوب أنه لص فعاجله أن  يريد بيت املقدس حني هرب من أخيه عيصو، وكان رجال
يصرعه، فغمز امللك فخذ يعقوب عليه السالم، مث صعد امللك إىل السماء ويعقوب ينظر إليه فهاج عليه عرق النسا، 

  ولقي من



اه ذلك بالء شديدا، فكان ال ينام الليل من الوجع ويبيت وله زقاء أي صياح، فحلف يعقوب عليه السالم إن شف
اهللا جل وعز أال يأكل عرقا، وال يأكل طعاما فيه عرق فحرمها على نفسه؛ فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروق 

وكان سبب غمز امللك ليعقوب أنه كان نذر إن وهب اهللا له اثين عشر ولدا وأتى بيت . فيخرجوهنا من اللحم
  .ضحاكفكان ذلك للمخرج من نذره؛ عن ال. املقدس صحيحا أن يذبح آخرهم

واختلف هل كان التحرمي من يعقوب باجتهاد منه أو بإذن من اهللا تعاىل؟ والصحيح األول؛ ألن اهللا تعاىل -: الثانية 
وأن النيب إذا أداه اجتهاده إىل شيء كان دينا يلزمنا اتباعه لتقرير اهللا } إِالَّ َما َحرََّم{: أضاف التحرمي إليه بقوله تعاىل

وكما يوحى إليه ويلزم اتباعه، كذلك يؤذن له وجيتهد، ويتعني موجب اجتهاده إذا قدر . سبحانه إياه على ذلك
وقد حرم نبينا صلى اهللا عليه وسلم . عليه، ولوال تقدم اإلذن له يف حترمي ذلك ما تسور على التحليل والتحرمي
] ١: التحرمي[} َحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََكِلَم ُت{: العسل على الرواية الصحيحة، أو خادمه مارية فلم يقر اهللا حترميه ونزل

} ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك{ : مطلق قوله تعاىل: فيمكن أن يقال: قال الكيا الطربي". التحرمي"على ما يأيت بيانه يف 
ها خمصوصا مبوضع يقتضي أال خيتص مبارية؛ وقد رأى الشافعي أن وجوب الكفارة يف ذلك غري معقول املعىن، فجعل

  .النص، وأبو حنيفة رأى ذلك أصال يف حترمي كل مباح وأجراه جمرى اليمني
ملا أصاب يعقوب عليه السالم : قال ابن عباس} قُلْ فَأُْتوا بِالتَّْورَاِة فَاْتلُوَها إِنْ كُنُْتْم َصاِدقَِني{: قوله تعاىل-: الثالثة 

إمنا حنرم على أنفسنا حلوم : فقالت اليهود. بل فحرمها على نفسهعرق النسا وصف األطباء له أن جيتنب حلوم اإل
فكذهبم اهللا ورد عليهم : قال الضحاك. اإلبل؛ ألن يعقوب حرمها وأنزل اهللا حترميها يف التوراة؛ فأنزل اهللا هذه اآلية

فََمنِ افَْتَرى َعلَى اللَّهِ {: فقال عز وجل. يأتوا فلم} قُلْ فَأُْتوا بِالتَّْورَاِة فَاْتلُوَها إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني{يا حممد : فقال
  يف هذه اآلية: قال الزجاج} الْكَِذَب ِمْن َبْعِد ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ

أعظم داللة لنبوة حممد نبينا صلى اهللا عليه وسلم، أخربهم أنه ليس يف كتاهبم، وأمرهم أن يأتوا بالتوراة فأبوا؛ يعين 
وذلك أن . إمنا كان ذلك حراما عليهم بتحرمي يعقوب ذلك عليهم: وقال عطية العويف. نه قال ذلك بالوحيعرفوا أ

وقال . واهللا لئن عافاين اهللا منه ال يأكله يل ولد؛ ومل يكن ذلك حمرما عليهم: إسرائيل قال حني أصابه عرق النسا
بعد التوراة بظلمهم وكفرهم، وكانت بنو إسرائيل إذا  مل حيرمه اهللا عز وجل يف التوراة عليهم وإمنا حرمه: الكليب

فَبِظُلْمٍ {: أصابوا ذنبا عظيما حرم اهللا تعاىل عليهم طعاما طيبا، أو صب عليهم رجزا وهو املوت؛ فذلك قوله تعاىل
َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا كُلَّ {: لهوقو. اآلية] ١٦٠: النساء[} ِمَن الَِّذيَن َهادُوا َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طَيَِّباٍت أُِحلَّْت لَُهْم

  ].١٤٦: األنعام[} ذَِلكَ َجزَْيَناُهْم بَِبْغيِهِْم َوإِنَّا لََصاِدقُونَ{: إىل قوله -اآلية } ِذي ظُفُرٍ
حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قاال حدثنا " دواء عرق النسا"ترجم ابن ماجة يف سننه -: الرابعة 

مسعت رسول اهللا صلى : ليد بن مسلم حدثنا هشام بن حسان حدثنا أنس بن سريين أنه مسع أنس بن مالك يقولالو
شفاء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب مث جتزأ ثالثة أجزاء مث يشرب على الريق يف كل يوم : "اهللا عليه وسلم يقول

لك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عرق وأخرجه الثعليب يف تفسريه أيضا من حديث أنس بن ما" . جزء
تؤخذ ألية كبش عريب ال صغري وال كبري فتقطع صغارا فتخرج إهالته فتقسم ثالثة أقسام يف كل يوم على : "النسا

حدثين شيخ يف زمن احلجاج بن : شعبة. فوصفته ألكثر من مائة فربأ بإذن اهللا تعاىل: قال أنس" ريق النفس ثلثا
قد جربته، : قال شعبة. أقسم لك باهللا األعلى لئن مل تنته ألكوينك بنار أو ألحلقنك مبوسى: عرق النسا يوسف يف

  .تقوله، ومتسح على ذلك املوضع
  }قُلْ َصَدَق اللَُّه فَاتَّبُِعوا ِملَّةَ إِْبَراهِيَم حَنِيفاً َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِكَِني{ ٩٥: اآلية



َوَما كَانَ {. أمر باتباع دينه} فَاتَّبِعُوا ِملَّةَ إِبَْراهِيَم َحنِيفاً{. إنه مل يكن ذلك يف التوراة حمرما. أي قل يا حممد صدق اهللا
  .رد عليهم يف دعواهم الباطل كما تقدم} ِمَن الُْمْشرِكَِني

  ،} لْعَالَِمَنيإِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذي بَِبكَّةَ ُمَبارَكاً َوُهدًى ِل{ ٩٦: اآليتان
طَاَع إِلَْيِه َسبِيالً َوَمْن ِفيِه آَياتٌ َبيِّنَاٌت َمقَاُم إِبَْراهِيَم َوَمْن َدَخلَُه كَانَ آِمناً َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت َمنِ اْسَت{: ٩٧

  }كَفََر فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعنِ الَْعالَمَِني
  -: فيه مخس مسائل

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أول مسجد وضع يف : بت يف صحيح مسلم عن أيب ذر قالث -: األوىل
أربعون عاما مث : "كم بينهما؟ قال: قلت". املسجد األقصى: "مث أي؟ قال: قلت". املسجد احلرام: "األرض قال

قال علي رضي اهللا . بيتمل يوضع قبله : قال جماهد وقتادة" . األرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصالة فصل
تفاخر املسلمون واليهود : وعن جماهد قال. كان قبل البيت بيوت كثرية، واملعىن أنه أول بيت وضع للعبادة: عنه

بل : وقال املسلمون. بيت املقدس أفضل وأعظم من الكعبة؛ ألنه مهاجر األنبياء ويف األرض املقدسة: فقالت اليهود
خلق اهللا موضع هذا : قال جماهد. وقد مضى يف البقرة بنيان البيت وأول من بناه. اآليةالكعبة أفضل؛ فأنزل اهللا هذه 

وأما املسجد األقصى . البيت قبل أن خيلق شيئا من األرض بألفي سنة، وأن قواعده لفي األرض السابعة السفلى
وعن النيب صلى اهللا . وفبناه سليمان عليه السالم؛ كما خرجه النسائي بإسناد صحيح من حديث عبداهللا بن عمر

أن سليمان بن داود عليه السالم ملا بىن بيت املقدس سأل اهللا خالال ثالثة سأل اهللا عز وجل حكما : "عليه وسلم
  يصادف حكمه فأوتيه، وسأل اهللا عز وجل ملكا

زه إال الصالة فيه ال ينبغي ألحد من بعده فأوتيه، وسأل اهللا عز وجل حني فرغ من بناء املسجد أال يأتيه أحد ال ينه
. فجاء إشكال بني احلديثني؛ ألن بني إبراهيم وسليمان آمادا طويلة" . أن خيرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه فأوتيه

. إن إبراهيم وسليمان عليهما السالم إمنا جددا ما كان أسسه غريمها: فقيل. أكثر من ألف سنة: قال أهل التواريخ
فيجوز أن يكون غريه من ولده وضع بيت املقدس من . آدم عليه السالم كما تقدموقد روي أن أول من بىن البيت 

وقال علي . واهللا أعلم. بعده بأربعني عاما، وجيوز أن تكون املالئكة أيضا بنته بعد بنائها البيت بإذن اهللا؛ وكل حمتمل
يطوفوا به؛ وكان هذا قبل خلق آدم، مث أمر اهللا تعاىل املالئكة ببناء بيت يف األرض وأن : بن أيب طالب رضي اهللا عنه

  .إن آدم بىن منه ما بىن وطاف به، مث األنبياء بعده، مث استتم بناءه إبراهيم عليه السالم
موضع البيت، ومكة سائر البلد؛ عن مالك بن " بكة"و. والالم توكيد" إن"خرب } لَلَِّذي بَِبكَّةَ{: قوله تعاىل-: الثانية
فامليم . بكة هي مكة: قال جماهد. بكة املسجد، ومكة احلرم كله، تدخل فيه البيوت: وقال حممد بن شهاب. أنس

بكة مشتقة من البك وهو : مث قيل. وقاله الضحاك واملؤرج. طني الزب والزم: على هذا مبدلة من الباء؛ كما قالوا
مسيت : وقيل. دق العنق :والبك. ومسيت بكة الزدحام الناس يف موضع طوافهم. تباك القوم ازدمحوا. االزدحام

مل يقصدها جبار قط بسوء إال : قال عبداهللا بن الزبري. بذلك ألهنا كانت تدق رقاب اجلبابرة إذا أحلدوا فيها بظلم
مسيت بذلك ألهنا متك املخ من العظم مما : إهنا مسيت بذلك لقلة مائها وقيل: وأما مكة فقيل. َوقََصه اهللا عز وجل

ومك الفصيل ضرع أمه وامتكَّه إذا امتص . مككت العظم إذا أخرجت ما فيه: من قوهلم ينال قاصدها من املشقة؛
  :كل ما فيه من اللنب وشربه؛ قال الشاعر

  مكت فلم ُتْبقِ يف أجوافها ِدَررا



مسيت بذلك ألن الناس كانوا ميكون : وقيل. مسيت بذلك ألهنا متك من ظَلَم فيها، أي هتلكه وتنقصه: وقيل
  َوَما كَانَ َصالُتُهْم عِْنَد الَْبْيِت إِالَّ ُمكَاًء{: ؛ من قولهويضحكون فيها

" ُمكاء"ثنائي مضاعف و" مكة"وهذا ال يوجبه التصريف؛ ألن . أي تصفيقا وتصفريا] ٣٥: األنفال[} َوَتْصِديَةً
  .ثالثي معتل

رة اخلري، ونصب على احلال من جعله مباركا لتضاعف العمل فيه؛ فالربكة كث} مَُباَركاً{: قوله تعاىل-: الثالثة 
؛ على أن "مبارك"وجيوز يف غري القرآن " ببكة مباركا"، املعىن الذي استقر "بكة"أو بالظرف من " وضع"املضمر يف 

عطف عليه، ويكون مبعىن وهو } َوُهدىً ِللَْعالَمَِني{. يكون خربا ثانيا، أو على البدل من الذي، أو على إضمار مبتدأ
  .باخلفض يكون نعتا للبيت" مبارك"وجيوز يف غري القرآن . هدى للعاملني

وقرأ أهل مكة وابن عباس وجماهد وسعيد بن . رفع باالبتداء أو بالصفة} ِفيِه آيَاٌت بَيَِّناٌت{: قوله تعاىل-: الرابعة 
فسر جماهد مقام إبراهيم و. أثر قدميه يف املقام آية بينة: قالوا. على التوحيد، يعين مقام إبراهيم وحده" آية بينة"جبري 

أرادوا مقام إبراهيم واحلجر . والباقون باجلمع. باحلرم كله؛ فذهب إىل أن من آياته الصفا واملروة والركن واملقام
فقراءته أبني؛ ألن الصفا " آيات بينات"من قرأ : أبو جعفر النحاس: قال. األسود واحلطيم وزمزم واملشاعر كلها

أن الطائر ال يعلو البيت صحيحا، ومنها أن اجلارح يطلب الصيد فإذا دخل احلرم تركه،  واملروة من اآليات، ومنها
ومنها أن الغيث إذا كان ناحية الركن اليماين كان اِخلصب باليمن، وإذا كان بناحية الشامي كان اخلصب بالشام، 

واملقام من . ترى على قدر واحد وإذ عم البيت كان اخلصب يف مجيع البلدان، ومنها أن اجلمار على ما يزاد عليها
وقد مضى هذا يف البقرة، ومضى . أقمت ُمقاما: واملقام من قولك. قمت مقاما، وهو املوضع الذي يقام فيه: قوهلم

وارتفع املقام على االبتداء واخلرب حمذوف؛ والتقدير منها مقام إبراهيم؛ قاله . اخلالف أيضا يف املقام والصحيح منه
وقول . وفيه قول ثالث مبعىن هي مقام إبراهيم". آيات"بدل من " مقام: "حممد بن يزيد أنه قال وحكى عن. األخفش

  :كما قال زهري. األخفش معروف يف كالم العرب

  قتب وغرب إذا ما أفرغ انسحقا... هلا متاع وأعوان غدون به 
خََتَم اللَُّه َعلَى {: قال اهللا تعاىل. إن مقاما مبعىن مقامات؛ ألنه مصدر: وقول أيب العباس. أي مضى وَبُعد سيالنه
  :وقال الشاعر]. ٧: البقرة" [} قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمِعهِْم

  إن العيون اليت يف طرفها مرض
  ".احلج كله مقام إبراهيم"ويقّوي هذا احلديث املروّي . أي يف أطرافها

وهو قول : قال النحاس. ذلك أيضا من آيات احلرم: ةقال قتاد} َوَمْن َدَخلَُه كَانَ آِمناً{: قوله تعاىل-: اخلامسة 
حسن؛ ألن الناس كانوا يتخطفون من حواليه، وال يصل إليه جبار، وقد وصل إىل بيت املقدس وخرب، ومل يوصل 

صورة : عاينوقال بعض أهل امل]. ١: الفيل[} أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربُّكَ بِأَْصحَابِ الْفِيلِ{: قال اهللا تعاىل. إىل احلرم
: البقرة[} فَال َرفَثَ َوال فُسُوَق َوال جَِدالَ ِفي الَْحجِّ{: اآلية خرب ومعناها أمر، تقديرها ومن دخله فأمنوه؛ كقوله

من اقترف ذنبا : وهلذا املعىن قال اإلمام السابق النعمان بن ثابت. أي ال ترفثوا وال تفسقوا وال جتادلوا] ١٩٧
؛ فأوجب اهللا سبحانه األمن ملن } َوَمْن َدَخلَُه كَانَ آِمناً{:  احلرم عصمه، لقوله تعاىلواستوجب به حدا مث جلأ إىل

وكل من قال هذا فقد : "وروي ذلك عن مجاعة من السلف منهم ابن عباس وغريه من الناس قال ابن العريب. دخله
هبا إثبات حكم مستقبل، الثاين أنه مل إحدامها أنه مل يفهم من اآلية أهنا خرب عما مضى، ومل يقصد : وهم من جهتني



يعلم أن ذلك األمن قد ذهب وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها، وخرب اهللا ال يقع خبالف خمربه؛ فدل ذلك 
وقد ناقض أبو حنيفة فقال، إذا جلأ إىل احلرم ال ُيطعم وال ُيسقى وال يعامل وال ُيكلَّم . على أنه كان يف املاضي هذا

يقع القصاص يف األطراف يف احلرم وال : وروي عنه أنه قال. ج، فاضطراره إىل اخلروج ليس يصح معه أمنحىت خير
  ".أمن أيضا مع هذا

واجلمهور من العلماء على أن احلدود تقام يف احلرم، وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتل ابن خطل وهو متعلق 
  .بأستار الكعبة

من أصاب حدا يف احلرم أقيم عليه فيه، وإن أصابه يف : عن جماهد عن ابن عباس وروى الثوري عن منصور: قلت
فهذه حجة الكوفيني، . اِحللّ وجلأ إىل احلرم مل يكلم ومل يبايع حىت خيرج من احلرم فيقام عليه احلد؛ وهو قول الشعيب

بذلك تعديد النعم على كل  والصحيح أنه قصد. وقد فهم ابن عباس ذلك من معىن اآلية، وهو حرب األمة وعاملها
أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َجَعلَْنا َحرَماً آِمناً َويَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن {: من كان هبا جاهال وهلا منكرا من العرب؛ كما قال تعاىل

انه يف فكانوا يف اجلاهلية من دخله وجلأ إليه أمن من الغارة والقتل؛ على ما يأيت بي] ٦٧: العنكبوت[} َحْولِهِْم
وروي أن بعض امللحدة قال . وهذا حسن. قال قتادة ومن دخله يف اجلاهلية كان آمنا. إن شاء اهللا تعاىل" املائدة"

: فقد دخلناه وفعلنا كذا وكذا فلم يأمن من كان فيه قال له} َوَمْن َدَخلَُه كَانَ آِمناً{أليس يف القرآن : لبعض العلماء
كف عنه فقد أمنته : ائل من دخل داري كان آمنا؟ أليس أن يقول ملن أطاعهألست من العرب ما الذي يريد الق

َوَمْن َدَخلَُه كَانَ {معىن : وقال حيىي بن جعدة. } َوَمْن َدَخلَُه كَانَ آِمناً{فكذلك قوله : قال. بلى: وكففت عنه؟ قال
  .يعين من النار} آِمناً
فوالذي نفسي "سعيد اخلدري حديث الشفاعة الطويل وهذا ليس على عمومه؛ ألن يف صحيح مسلم عن أيب : قلت

بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة هللا يف استقصاء احلق من املؤمنني هللا يوم القيامة إلخواهنم الذين يف النار يقولون 
ضاء وإمنا يكون آمنا من النار من دخله لق. احلديث" ربنا كانوا يصومون معنا وحيجون فيقال هلم أخرجوا من عرفتم

  من دخله على الصفاء: قال جعفر الصادق. النسك معظما له عارفا حبقه متقربا إىل اهللا تعاىل

من حج فلم يرفث ومل يفسق خرج : "وهذا معىن قوله عليه السالم. كما دخله األنبياء واألولياء كان آمنا من عذابه
احلج املربور هو أن يرجع زاهدا يف : قال احلسن" . من ذنوبه كيوم ولدته أمه واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة

  :وأنشد. الدنيا راغبا يف اآلخرة
  دعوة مستشعر وحمتاج... يا كعبة اهللا دعوة الالجي 

  فجاء ما بني خائف راجي... ودع أحبابه ومسكنه 
  جنا، وإال فليس بالناجي... إن يقبل اهللا سعيه كرما 

  د بن حجاجفاعطف على واف... وأنت ممن ُترجى شفاعته 
لََتْدُخلُنَّ {: دليله قوله تعاىل. املعىن ومن دخله عام عمرة القضاء مع حممد صلى اهللا عليه وسلم كان آمنا: وقيل

ها هنا ملن ال يعقل؛ واآلية يف أمان الصيد؛ " من"إن : وقد قيل]. ٢٧: الفتح[} الَْمْسجَِد الْحََراَم إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني
  .اآلية] ٤٥: النور[} فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه{: لتنزيلوهو شاذ؛ ويف ا

  }ِمَنيَوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه سَبِيالً َوَمْن كَفََر فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعنِ الْعَالَ{: قوله تعاىل
  -: فيه تسع مسائل



اليت هي من } َعلَى{: الم اإلجياب واإللزام، مث أكده بقوله تعاىل" وهللا"الالم يف قوله } لَِّهَوِل{: قوله تعاىل-: األوىل
فذكر اهللا تعاىل احلج بأبلغ . لفالن على كذا؛ فقد وكده وأوجبه: أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب؛ فإذا قال العريب

وهو أحد قواعد اإلسالم، وليس جيب إال مرة  وال خالف يف فريضته،. ألفاظ الوجوب تأكيدا حلقه وتعظيما حلرمته
جيب يف كل مخسة أعوام مرة؛ ورووا يف ذلك حديثا أسندوه إىل النيب صلى اهللا عليه : وقال بعض الناس. يف العمر

  .وسلم، واحلديث باطل ال يصح، واإلمجاع صادّ يف وجوههم
يب عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أن النيب حدثنا سفيان الثوري عن العالء بن املس: وذكر عبدالرزاق قال: قلت

يقول الرب جل وعز إن عبدا أوسعت عليه يف الرزق فلم يعد إيل يف كل أربعة أعوام : "صلى اهللا عليه وسلم قال
مشهور من حديث العالء بن املسيب بن رافع الكاهلي الكويف من أوالد احملدثني، روى عنه غري واحد، " حملروم

  مخسة أعوام، يف كل: منهم من قال

وأنكرت امللحدة احلج، . عن العالء عن يونس بن خباب عن أيب سعيد، يف غري ذلك من االختالف: ومنهم من قال
إن فيه جتريد الثياب وذلك خيالف احلياء، والسعي وهو يناقض الوقار، ورمي اجلمار لغري مرمى وذلك يضاد : فقالت

ة؛ إذ مل يعرفوا هلا حكمة وال علة، وجهلوا أنه ليس من شرط املوىل مع العقل؛ فصاروا إىل أن هذه األفعال كلها باطل
العبد، أن يفهم املقصود جبميع ما يأمره به، وال أن يطلع على فائدة تكليفه، وإمنا يتعني عليه االمتثال، ويلزمه 

لبيك حقا حقا : "بيتهوهلذا املعىن كان عليه السالم يقول يف تل. االنقياد من غري طلب فائدة وال سؤال عن مقصود
أيها : " خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وروى األئمة عن أيب هريرة قال". تعبدا ورقا لبيك إله احلق

كل عام يا رسول اهللا؟ فسكت، حىت قاهلا ثالثا، فقال : فقال رجل" . الناس قد فرض اهللا عليكم احلج فحجوا
ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان : مث قال" قلت نعم لوجبت وملا استطعتملو : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء 
رة وال يقتضي فبني هذا احلديث أن اخلطاب إذا توجه على املكلفني بفرض أنه يكفي منه فعل م. لفظ مسلم" فدعوه

يا : وثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له أصحابه. التكرار؛ خالفا لألستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين وغريه
جيب يف كل مخس : وهذا نص يف الرد على من قال" . ال بل لألبد: "رسول اهللا، أحجنا لعامنا هذا أم لألبد؟ فقال

ب مشهورا لديهم، وكان مما يرغب فيه ألسواقها وتربرها وحتنفها؛ فلما وقد كان احلج معلوما عند العر. سنني مرة
وقد حج النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل حج الفرض، وقد وقف . جاء اإلسالم خوطبوا مبا علموا وألزموا مبا عرفوا

احلرم فال خنرج  حنن أهل: بعرفة ومل يغري من شرع إبراهيم ما غريوا؛ حني كانت قريش تقف باملشعر احلرام ويقولون
  ".البقرة"حسب ما تقدم بيانه يف . منه؛ وحنن احلْمُس

من أغرب ما رأيته أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حج قبل اهلجرة مرتني وأن الفرض سقط عنه بذلك؛ ألنه قد : قلت
  َوأَذِّنْ ِفي النَّاسِ{: أجاب نداء إبراهيم حني قيل له

فال بد } َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت{: وهذا بعيد؛ فإنه إذا ورد يف شرعه: الطربيقال الكيا ]. ٢٧: احلج[} بِالَْحجِّ
إمنا خاطب من مل حيج، كان حتكما وختصيصا ال دليل عليه، : ولئن قيل. من وجوبه عليه حبكم اخلطاب يف شرعه

  .اية البعدويلزم عليه أال جيب هبذا اخلطاب على من حج على دين إبراهيم، وهذا يف غ
ودل الكتاب والسنة على أن احلج على التراخي ال على الفور؛ وهو حتصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن : الثانية 

وذهب بعض البغداديني من املتأخرين . خويز منداد، وهو قول الشافعي وحممد بن احلسن وأيب يوسف يف رواية عنه



والصحيح األول؛ ألن اهللا تعاىل . ه مع القدرة عليه؛ وهو قول داودمن املالكيني إىل أنه على الفور، وال جيوز تأخري
َوِللَّهِ {: وقال تعاىل. وسورة احلج مكية] ٢٧: احلج[} َوأَذِّنْ ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ َيأْتُوَك رَِجاالً{: قال يف سورة احلج

نة سنة ثالث من اهلجرة ومل حيج رسول اهللا صلى وهذه السورة نزلت عام أحد باملدي. اآلية} َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت
أما السنة فحديث ضمام بن ثعلبة السعدي من بين سعد بن بكر قدم على النيب صلى . اهللا عليه وسلم إىل سنة عشر

رواه ابن عباس وأبو هريرة . اهللا عليه وسلم فسأله عن اإلسالم فذكر الشهادة والصالة والزكاة والصيام واحلج
واختلف يف وقت قدومه؛ . ا كلها ذكر احلج، وأنه كان مفروضا، وحديث أنس أحسنها سياقا وأمتهاوأنس، وفيه

سنة تسع؛ ذكره ابن هشام عن أيب عبيدة الواقدي عام اخلندق بعد : وقيل. سنة سبع: وقيل. سنة مخس: فقيل
لعلماء على ترك تفسيق القادر ومن الدليل على أن احلج على التراخي إمجاع ا: قال ابن عبدالرب. انصراف األحزاب

على احلج إذا أخره العام والعامني وحنومها، وأنه إذا حج من بعد أعوام من حني استطاعته فقد أدى احلج الواجب 
عليه يف وقته، وليس هو عند اجلميع كمن فاتته الصالة حىت خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها، وال كمن فاته 

وال كمن أفسد حجه فقضاه، فلما أمجعوا على أنه ال يقال ملن حج بعد أعوام . ضاهصيام رمضان ملرض أو سفر فق
. أنت قاض ملا وجب عليك؛ علمنا أن وقت احلج موسع فيه وأنه على التراخي ال على الفور: من وقت استطاعته

  جلكل من قال بالتراخي ال حيد يف ذلك حدا؛ إال ما روي عن سحنون وقد سئل عن الر: قال أبو عمر

ال وإن : جيد ما حيج به فيؤخر ذلك إىل سنني كثرية مع قدرته على ذلك هل يفسق بتأخريه احلج وترد شهادته؟ قال
وهذا توقيف وحد، واحلدود يف الشرع ال . مضى من عمره ستون سنة، فإذا زاد على الستني فُّسق ورّدت شهادته

  .تؤخذ إال عمن له أن يشرع
إن أخره ستني سنة مل ُيحَرَّج، وإن أخره بعد : قال ابن القاسم وغريه. ابن القاسم وحكاه ابن خويز منداد عن: قلت

" أعمار أميت ما بني الستني إىل السبعني وقل من يتجاوزها: " الستني حُرِّج؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
كسحنون بقوله صلى اهللا عليه  وقد احتج بعض الناس: قال أبو عمر. فكأنه يف هذا العشر قد يتضايق عليه اخلطاب

وال حجة فيه؛ ألنه كالم خرج على األغلب من ". معترك أميت بني الستني إىل السبعني وقل من جياوز ذلك: "وسلم
وفيه دليل على التوسعة إىل السبعني ألنه من األغلب أيضا، وال ينبغي أن يقطع بتفسيق . أعمار أمته لو صح احلديث
  .وباهللا التوفيق. مبثل هذا من التأويل الضعيفمن صحت عدالته وأمانته 

قال . عام يف مجيعهم مسترسل على مجلتهم} َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت{: أمجع العلماء على أن اخلطاب بقوله تعاىل
مجيع الناس  وإن كان الناس قد اختلفوا يف مطلق العمومات بيد أهنم اتفقوا على محل هذه اآلية على: "ابن العريب

ذكرهم وأنثاهم، خال الصغري فإنه خارج باإلمجاع عن أصول التكليف، وكذلك العبد مل يدخل فيه؛ ألنه أخرجه عن 
والعبد غري مستطيع؛ ألن السيد مينعه حلقوقه عن هذه } َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيهِ َسبِيالً{: مطلق العموم قوله تعاىل يف التمام

وال خالف فيه بني األمة وال بني . حانه حق السيد على حقه رفقا بالعباد ومصلحة هلموقد قدم اهللا سب. العبادة
أمجع عامة أهل العلم إال من شذ منهم : قال ابن املنذر. األئمة، فال َنهْرِف مبا ال نعرف، وال دليل عليه إال اإلمجاع

حال رقه، مث بلغ الصيب وعتق العبد إن  ممن ال يعد خالفا، على أن الصيب إذا حج يف حال صغره، والعبد إذا حج يف
خالف داود مجاعة فقهاء األمصار وأئمة األثر يف : وقال أبو عمر. عليهما حجة اإلسالم إذا وجدا إليها سبيال

  َوِللَِّه َعلَى{: اململوك وأنه عنده خماطب باحلج، وهو عند مجهور العلماء خارج من اخلطاب العام يف قوله تعاىل



بدليل عدم التصرف، وأنه ليس له أن حيج بغري إذن سيده؛ كما خرج من } الْبَْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه سَبِيالً النَّاسِ ِحجُّ
عند  -اآلية ] ٩: اجلمعة[} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ُنوِديَ ِللصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة{: خطاب اجلمعة وهو قوله تعاىل

} َوال َيأَْب الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدعُوا{: وكما خرج من خطاب إجياب الشهادة، قال اهللا تعاىل. إال من شذ عامة العلماء
وهو } َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت{: وكما جاز خروج الصيب من قوله. فلم يدخل يف ذلك العبد] ٢٨٢: البقرة[

وهي ممن مشله } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ُنوِديَ ِللصَّالِة{: رأة من قولهوخرجت امل. من الناس بدليل رفع القلم عنه
وهو قول فقهاء احلجاز والعراق والشام واملغرب، ومثلهم . اسم اإلميان، وكذلك خروج العبد من اخلطاب املذكور

أذن له سيده فلم ال يلزمه احلج؟ إذا كان حاضر املسجد احلرام و: فإن قيل. ال جيوز عليهم حتريف تأويل الكتاب
هذا سؤال على اإلمجاع ورمبا ال يعلل ذلك، ولكن إذا ثبت هذا احلكم على اإلمجاع استدللنا به على أنه ال : قيل له

أميا : "يعتد حبجه يف حال الرق عن حجة اإلسالم؛ وقد روي عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
يه أن حيج حجة أخرى وأميا أعرايب حج مث هاجر فعليه أن حيج حجة أخرى وأميا عبد حج مث صيب حج مث أدرك فعل

إمنا مل يثبت احلج على العبد : وقد تساهل بعض علمائنا فقال. "قال ابن العريب" . أعتق فعليه أن حيج حجة أخرى
ا ضرب عليه الرق ضربا مؤبدا مل وإن أذن له السيد ألنه كان كافرا يف األصل ومل يكن حج الكافر معتدا به، فلم

أن الكفار عندنا خماطبون بفروع الشريعة، وال خالف : أحدها: خياطب باحلج؛ وهذا فاسد من ثالثة أوجه فاعلموه
أن سائر العبادات تلزمه من صالة وصوم مع كونه رقيقا، ولو فعلها يف حال كفره مل يعتد : الثاين. فيه يف قول مالك

فتبني أن املعتمد ما . أن الكفر قد ارتفع باإلسالم فوجب ارتفاع حكمه: الثالث. حلج مثلهاهبا، فوجب أن يكون ا
  .واهللا املوفق". ذكرناه من تقدم حقوق السيد

. يف موضع خفض على بدل البعض من الكل؛ هذا قول أكثر النحويني" من"} َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه سَبِيالً{: قوله تعاىل
يف " استطاع"و. وقيل هي شرط. يف موضع رفع حبج، التقدير أن حيج البيت من" من"ون وأجاز الكسائي أن يك
  موضع جزم، واجلواب

قيل يا رسول اهللا احلج كل : روى الدارقطين عن ابن عباس قال. حمذوف، أي من استطاع إليه سبيال فعليه احلج
ورواه عن أنس وابن مسعود وابن عمر وجابر  " .الزاد والراحلة: "فما السبيل، قال: ؟ قيل"ال بل حجة: "عام؟ قال

وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . وعائشة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أن جتد : "وسلمقال فسئل عن ذلك فقال النيب صلى اهللا عليه } َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت َمنِ اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً{

حديث : "وأخرج حديث ابن عمر أيضا ابن ماجة يف سننه، وأبو عيسى الترمذي يف جامعه وقال" . ظهر بعري
وإبراهيم بن يزيد هو . حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه احلج

وأخرجاه عن وكيع والدارقطين عن سفيان بن . "اخلوزي املكي، وقد تكلم فيه بعض أهل احلديث من قبل حفظه
قام رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا إبراهيم بن يزيد عن حممد بن عباد عن ابن عمر قال: سعيد قالوا

" الشعث التفل: "يا رسول اهللا، فما احلاج؟ قال: قال" الزاد والراحلة: "قال. يا رسول اهللا، ما يوجب احلج؟: فقال
يعين بالعج العجيج بالتلبية والثج حنر : قال وكيع" . العج والثج: "آخر فقال يا رسول اهللا وما احلج؟ قال وقام. 

عمر ابن اخلطاب وابنه عبداهللا وعبداهللا : وممن قال إن الزاد والراحلة شرط يف وجوب احلج. الُبدن؛ لفظ ابن ماجة
إليه ذهب الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه و. بن عباس واحلسن البصري وسعيد بن جبري وعطاء وجماهد

االستطاعة : قال الشافعي. وأمحد وإسحاق وعبدالعزيز بن أيب سلمة وابن حبيب، وذكر عبدوس مثله عن سحنون
أن يكون معضوبا يف بدنه ال يثبت : والثاين. أن يكون مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه احلج: أحدمها: وجهان



أما املستطيع ببدنه . وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن حيج عنه بأجرة وبغري أجرة، على ما يأيت بيانهعلى مركبه 
وأما املستطيع باملال فقد لزمه فرض . } َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه سَبِيالً{: فإنه يلزمه فرض احلج بالكتاب بقوله عز وجل

  املستطيع بنفسه وهو القوي الذي ال تلحقه مشقة غري حمتملة وأما. احلج بالسنة حبديث اخلثعمية على ما يأيت

يف الركوب على الراحلة؛ فإن هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض احلج بنفسه، وإن عدم الزاد والراحلة أو 
أحدمها سقط عنه فرض احلج؛ فإن كان قادرا على املشي مطيقا له ووجد الزاد أو قدر على كسب الزاد يف طريقه 

والرجل أقل : قال الشافعي. بصنعة مثل اخلرز واحلجامة أو حنومها فاملستحب له أن حيج ماشيا رجال كان أو امرأة
وهذا عندهم على طريق االستحباب ال على طريق اإلجياب، فأما إن قدر على الزاد . عذرا من املرأة ألنه أقوى

إذا قدر على : وقال مالك بن أنس رمحه اهللا. ى الناسمبسألة الناس يف الطريق كرهت له أن حيج ألنه يصري كال عل
املشي ووجد الزاد فعليه فرض احلج، وإن مل جيد الراحلة وقدر على املشي ُنظر؛ فإن كان مالكا للزاد وجب عليه 
فرض احلج، وإن مل يكن مالكا للزاد ولكنه يقدر على كسب حاجته منه يف الطريق نظر أيضا؛ فإن كان من أهل 

ممن ال يكتسب بنفسه ال جيب عليه، وإن كان ممن يكتسب كفايته بتجارة أو صناعة لزمه فرض احلج،  املروءات
وكذلك أوجب مالك على املطيق املشي احلج، وإن مل يكن . وهكذا إن كانت عادته مسألة الناس لزمه فرض احلج

إن كان شابا قويا صحيحا ليس له  :وقال الضحاك. وهو قول عبداهللا بن الزبري والشعيب وعكرمة. معه زاد وراحلة
كلف اهللا الناس أن ميشوا إىل البيت؟ : فقال له مقاتل. مال فعليه أن يؤجر نفسه بأكله أو عقبه حىت يقضي حجه

واحتج هؤالء بقوله . لو أن ألحدهم مرياثا مبكة أكان تاركه؟ بل ينطلق إليه ولو حبوا، كذلك جيب عليه احلج: فقال
وألن احلج من عبادات األبدان من فرائض : قالوا. أي مشاة} ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ َيأْتُوَك رَِجاالًَوأَذِّنْ {: عز وجل

ولو صح حديث اخلوزي : قالوا. األعيان، فوجب أال يكون الزاد من شروط وجوهبا وال الراحلة كالصالة والصيام
وخروج مطلق الكالم على غالب . ر البعيدةالزاد والراحلة حلملناه على عموم الناس والغالب منهم يف األقطا

وقد روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب عن مالك أنه سئل . األحوال كثري يف الشريعة ويف كالم العرب وأشعارها
  الناس يف ذلك: عن هذه اآلية فقال

ك إال على قدر ال واهللا، ما ذا: قال. أهو الزاد والراحلة؟: قال أشهب ملالك. على قدر طاقتهم ويسرهم وجلدهم
  .طاقة الناس، وقد جيد الزاد والراحلة وال يقدر على السري، وآخر يقدر أن ميشي على رجليه

إذا ُوجدت االستطاعة وتوجه فرض احلج يعرض ما مينع منه كالغرمي مينعه عن اخلروج حىت يؤدي -: اخلامسة 
زمه احلج حىت يكون هلم نفقتهم مدة غيبته أو يكون له عيال جيب عليه نفقتهم فال يل. الدين؛ وال خالف يف ذلك

وقد قال . لذهابه ورجوعه، ألن هذا اإلنفاق فرض على الفور، واحلج فرض على التراخي، فكان تقدمي العيال أوىل
وكذلك األبوان خياف الضيعة عليهما وعدم " . كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت: "النيب صلى اهللا عليه وسلم

واملرأة مينعها . هبما، فال سبيل له إىل احلج؛ فإن منعاه ألجل الشوق والوحشة فال يلتفت إليهالعوض يف التلطف 
والبحر ال مينع الوجوب إذا . والصحيح املنع؛ ال سيما إذا قلنا إن احلج ال يلزمه على الفور. زوجها، وقيل ال مينعها

فإن كان الغالب عليه العطب أو امليد . ه أنه ال مييدويعلم من نفس -كما تقدم بيانه يف البقرة  -كان غالبه السالمة 
إذا مل يستطع : وإن كان ال جيد موضعا لسجوده لكثرة الراكب وضيق املكان فقد قال مالك. حىت يعطل الصالة فال

أيركب حيث ال يصلي ويل ملن ترك الصالة ويسقط احلج : مث قال. الركوع والسجود إال على ظهر أخيه فال يركبه
ويف . ن يف الطريق عدو يطلب األنفس أو يطلب من األموال ما مل يتحدد حبد خمصوص أو يتحدد بقدر جمحفإذا كا



وجيب على املتسول إذا كانت تلك . ال يعطى حبة ويسقط فرض احلج: وقال الشافعي. سقوطه بغري اجملحف خالف
  .اعاة االستطاعةوقيل ال جيب، على ما تقدم من مر. عادته وغلب على ظنه أنه جيد من يعطيه

إذا زالت املوانع ومل يكن عنده من النّاّض ما حيج به وعنده عروض فيلزمه أن يبيع من عروضه للحج -: السادسة 
  وسئل ابن القاسم عن الرجل تكون له الِقْربة. ما يباع عليه يف الدَّْين

نعم، ذلك عليه ويترك ولده يف : قال. ليس له غريها، أيبيعها يف حجة اإلسالم ويترك ولده وال شيء هلم يعيشون به؟
. وهو قول الشافعي" كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت: "والصحيح القول األول؛ لقوله عليه السالم. الصدقة

وإن مل يكن له  -قاله يف اإلمالء  -والظاهر من مذهبه أنه ال يلزم احلج إال من له ما يكفيه من النفقة ذاهبا وراجعا 
ال يعترب الرجوع ألنه ليس عليه كبري مشقة يف تركه القيام ببلده؛ ألنه ال أهل له فيه وال : قال بعضهمو. أهل وعيال

أال . واألول أصوب؛ ألن اإلنسان يستوحش لفراق وطنه كما يستوحش لفراق سكنه. عيال وكل البالد له وطن
إذا كان له مسكن : ال الشافعي يف األمق. ترى أن البكر إذا زنا جلد وغرب عن بلده سواء كان له أهل أو مل يكن

وظاهر هذا أنه اعترب أن يكون مال احلج فاضال عن اخلادم واملسكن؛ . وخادم وله نفقة أهله بقدر غيبته يلزمه احلج
يلزمه أن يبيع املسكن واخلادم ويكتري مسكنا : وقال أصحابه. ألنه قدمه على نفقة أهله، فكأنه قال بعد هذا كله

، فإن كان له بضاعة يتجر هبا ورحبها قدر كفايته وكفاية عياله على الدوام، ومىت أنفق من أصل وخادما ألهله
األول : البضاعة اختل عليه رحبها ومل يكن فيه قدر كفايته، فهل يلزمه احلج من أصل البضاعة أم ال؟ قوالن

لته لزمه أن يبيع أصل العقار يف للجمهور وهو الصحيح املشهور؛ ألنه ال خالف يف أنه لو كان له عقار تكفيه غ
ال يلزمه ذلك ويبقي البضاعة وال حيج من أصلها؛ ألن احلج إمنا جيب : وقال ابن شريح. احلج، فكذلك البضاعة

  .فهذا الكالم يف االستطاعة بالبدن واملال. عليه يف الفاضل من كفايته
، وكأن من انتهى إىل أال يقدر أن يستمسك املريض واملعضوب، والعضب القطع، ومنه مسي السيف عضبا: السابعة 

وقد اختلف العلماء يف حكمهما بعد . على الراحلة وال يثبت عليها مبنزلة من قطعت أعضاؤه؛ إذ ال يقدر على شيء
إمجاعهم أنه ال يلزمهما املسري إىل احلج؛ ألن احلج إمنا فرضه على املستطيع إمجاعا، واملريض واملعضوب ال استطاعة 

إذا كان معضوبا سقط عنه فرض احلج أصال، سواء كان قادرا على من حيج عنه باملال أو بغري : قال مالكف. هلما
  املال ال يلزمه فرض احلج ولو وجب عليه احلج مث عضب وَزِمن سقط عنه فرض احلج؛

ان تطوعا؛ وال جيوز أن حيج عنه يف حال حياته حبال، بل إن أوصى أن حيج عنه بعد موته حج عنه من الثلث، وك
إنه له : فمن قال. فأخرب أنه ليس له إال ما سعى] ٣٩: النجم[} َوأَنْ لَْيسَ ِلِإلْنَسانِ إِالَّ َما سََعى{: واحتج بقوله تعاىل

وهذا غري مستطيع؛ ألن احلج هو } َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الْبَْيِت{: وبقوله تعاىل. سعي غريه فقد خالف ظاهر اآلية
وروى حممد بن املنكدر عن جابر . لف البيت بنفسه وألهنا عبادة ال تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصالةقصد املك

إن اهللا عز وجل ليدخل باحلجة الواحدة ثالثة اجلنة امليت واحلاج عنه : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
د قال حدثنا عمرو بن حصني السدوسي قال حدثنا أبو خرجه الطرباين أبو القاسم سليمان بن أمح" . واملنفذ ذلك

  .معشر عن حممد بن املنكدر؛ فذكره
يف املريض الزَِّمن واملعضوب والشيخ الكبري يكون : وقال الشافعي. أبو معشر امسه جنيح وهو ضعيف عندهم: قلت

أحدمها أن يكون قادرا على : وهو على وجهني. قادرا على من يطيعه إذا أمره باحلج عنه فهو مستطيع استطاعة ما
مال يستأجر به من حيج عنه فإنه يلزمه فرض احلج؛ وهذا قول علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، روي عنه أنه قال 



وإىل هذا ذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن املبارك وأمحد . جهز رجال حيج عنك: لشيخ كبري مل حيج
يبذل له الطاعة والنيابة فيحج عنه؛ فهذا أيضا يلزمه احلج عنه عند  والثاين أن يكون قادرا على من. وإسحاق

استدل الشافعي مبا رواه ابن عباس . ال يلزم احلج ببذل الطاعة حبال: الشافعي وأمحد وابن راهويه، وقال أبو حنيفة
عباده يف احلج يا رسول اهللا، إن فريضة اهللا على : أن امرأة من خثعم سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت

يف . وذلك يف حجة الوداع" . نعم: "أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال
فحجي عنه أرأيت لو كان على : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ال يستطيع أن يستوي على ظهر بعريه: رواية

فأوجب النيب صلى اهللا عليه وسلم احلج " . اهللا أحق أن يقضى فدين: "قال. نعم: ؟ قالت"أبيك دين أكنت قاضيته
  بطاعة ابنته إياه وبذهلا من نفسها له بأن حتج عنه؛ فإذا وجب ذلك

فأما أن بذل له املال دون الطاعة . بطاعة البنت له كان بأن جيب عليه بقدرته عل املال الذي يستأجر به أوىل
حديث اخلثعمية : وقال علماؤنا. عن نفسه وال يصري ببذل املال له مستطيعافالصحيح أنه ال يلزمه قبوله واحلج به 

ليس مقصوده اإلجياب وإمنا مقصوده احلث على بر الوالدين والنظر يف مصاحلهما دنيا ودينا وجلب املنفعة إليهما 
على إيصال اخلري  جبلة وشرعا؛ فلما رأى من املرأة انفعاال وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة يف برها بأبيها وحرصا

إن أمي نذرت أن حتج : كما قال لألخرى اليت قالت. ة احلج أجاهبا إىل ذلكوالثواب إليه، وتأسفت أن تفوته برك
. نعم: ؟ قالت" حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته: "فلم حتج حىت ماتت أفأحج عنها؟ قال

حلج ففي هذا ما يدل على أنه من باب التطوعات وإيصال الرب واخلريات لألموات؛ أال ترى أنه قد شبه فعل ا
. وباإلمجاع لو مات ميت وعليه دين مل جيب على وليه قضاؤه من ماله، فإن تطوع بذلك تأدى الدين عنه. بالدين

ومن " ال يستطيع"ومن الدليل على أن احلج يف هذا احلديث ليس بفرض على أبيها ما صرحت به هذه املرأة بقوهلا 
الفريضة، فال جيوز ما انتفى يف أول احلديث قطعا أن وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع . ال يستطيع ال جيب عليه

فإنه ليس على ظاهره إمجاعا؛ فإن دين العبد أوىل " فدين اهللا أحق أن يقضى: "يثبت يف آخره ظنا؛ حيققه قوله
وذكر أبو عمر بن عبدالرب أن حديث . بالقضاء، وبه يبدأ إمجاعا لفقر اآلدمي واستغناء اهللا تعاىل؛ قاله ابن العريب

هو يف حق : وقال ابن وهب وأبو مصعب. فيه اضطراب: وقال آخرون. اخلثعمية عند مالك وأصحابه خمصوص هبا
جاءت الرخصة يف احلج عن الكبري الذي ال منهض له ومل حيج وعمن مات ومل حيج، : وقال ابن حبيب. الولد خاصة

وحديث اخلثعمية . كالم على املعضوب وشبههفهذا ال. أن حيج عنه ولده وإن مل يوص به وجيزئه إن شاء اهللا تعاىل
  .إنه ال جيوز حج املرأة عن الرجل: أخرجه األئمة، وهو يرد على احلسن قوله

وإن وهب له أجنيب ماال . وأمجع العلماء على أنه إذا مل يكن للمكلف قوت يتزوده يف الطريق مل يلزمه احلج: الثامنة 
يلزمه : فلو كان رجل وهب ألبيه ماال فقد قال الشافعي. من املنة يف ذلك حيج به مل يلزمه قبوله إمجاعا؛ ملا يلحقه

  قبوله؛ ألن ابن الرجل من كسبه وال منة عليه

واهللا . قد جزاه وقد وفاه: ال يلزمه قبوله؛ ألن فيه سقوط حرمة األبوة؛ إذ يقال: وقال مالك وأبو حنيفة. يف ذلك
  .أعلم

املعىن ومن كفر بفرض احلج : قال ابن عباس وغريه} َر فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعنِ الْعَالَِمَنيَوَمْن كَفَ{: قوله تعاىل-: التاسعة 
وروى الترمذي عن . إن من ترك احلج وهو قادر عليه فهو كافر: وقال احلسن البصري وغريه. ومل يره واجبا

حلة تبلغه إىل بيت اهللا ومل حيج فال من ملك زادا ورا: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: احلارث عن علي قال



} َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً{عليه أن ميوت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن اهللا يقول يف كتابه 
بداهللا جمهول، هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، ويف إسناده مقال، وهالل بن ع: "قال أبو عيسى". 

وعن عبد خري بن يزيد عن علي . وروي حنوه عن أيب أمامة وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما". واحلارث يضعف
يا أيها الناس إن اهللا فرض عليكم : "بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف خطبته

فليمت على أي حال شاء إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو جموسيا إال أن احلج على من استطاع إليه سبيال ومن مل يفعل 
وقال ابن عباس قال رسول " . يكون به عذر من مرض أو سلطان جائر أال نصيب له يف شفاعيت وال ورود حوضي

أل عند من كان عنده مال يبلغه احلج فلم حيج أو عنده مال حتل فيه الزكاة فلم يزكه س: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا {: "أنا أقرأ عليكم به قرآنا: فقال. فقيل يا ابن عباس إنا كنا نرى هذا للكافرين" . املوت الرجعة

ِفقُوا ِمْن َما َرَزقَْناكُْم ِمنْ ال ُتلْهِكُْم أَْموَالُكُْم َوال أَْوالدُكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ َوأَْن
 ٩: املنافقون" [} الصَّاِلِحَني قَْبلِ أَنْ يَأِْتَي أََحدَكُُم الَْمْوُت فََيقُولَ َربِّ لَْوال أَخَّْرتَنِي إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدََّق َوأَكُْن ِمَن

 عليه وسلم أن رجال سأله عن اآلية وعن النيب صلى اهللا. فأزكى وأحج: قال احلسن بن صاحل يف تفسريه]. ١٠ -
قال عمر رضي : وروى قتادة عن احلسن قال" . من حج ال يرجو ثوابا أو جلس ال خياف عقابا فقد كفر به: "فقال

لقد مهمت أن أبعث رجاال إىل األمصار فينظرون إىل من كان له مال ومل حيج فيضربون عليه اجلزية؛ فذلك : اهللا عنه
  }ْن كَفََر فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعنِ الْعَالَِمَنيَوَم{: قوله تعاىل

تضمنت اآلية أن من مات ومل حيج وهو قادر فالوعيد يتوجه : هذا خرج خمرج التغليظ؛ وهلذا قال علماؤنا: قلت
وقال سعيد . واهللا أعلم. عليه، وال جيزئ أن حيج عنه غريه؛ ألن حج الغري لو أسقط عنه الفرض لسقط عنه الوعيد

  .لو مات جار يل وله ميسرة ومل حيج مل أصلّ عليه: ن جبريب
  :اآليتان
  ،} قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلَم َتكْفُُرونَ بِآَياتِ اللَِّه وَاللَُّه َشهِيٌد َعلَى َما َتْعَملُونَ{ - ٩٨
ُغوَنَها ِعَوجاً َوأَْنُتْم ُشَهَداُء َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ ِلَم َتُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َمْن آَمَن َتْب{: ٩٩

  }َتْعَملُونَ
وقرأ احلسن . } َمْن آَمَن{ أي تصرفون عن دين اهللا } قُلْ َيا أَْهلَ الْكَِتابِ ِلَم َتُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه{: قوله تعاىل

وأَصّد؛ مثل صل اللحم وأَصلَّ إذا أننت، وخم وأخم أيضا إذا  َصّد: بضم التاء وكسر الصاد ومها لغتان" ُتِصدون"
بغيت له كذا أي : يقال]. ٣: املطففني[} َوإِذَا كَالُوُهْم{تطلبون هلا، فحذف الالم؛ مثل } َتْبُغوَنَها ِعَوجاً{. تغري
لعمل وما خرج عن طريق يف الدِّين والقول وا" بكسر العني"امليل والزيغ : والعوج. وأبغيته كذا أي أعنته. طلبته

َيتَّبُِعونَ الدَّاِعيَ {: ومعىن قوله تعاىل. يف احلائط واجلدار وكل شخص قائم؛ عن أيب عبيدة وغريه" بالفتح"و. االستواء
والعائج الواقف؛ . وعاج باملكان وعوج أقام ووقف. أي ال يقدرون أن يعوجوا عن دعائه] ١٠٨: طه[} ال ِعَوَج لَُه
  :قال الشاعر

  نرى العََرصاِت أو أثر اخليام... نتم عائجون بنا لََعّنا هل أ
واألعوجية من اخليل . والعُوج من اخليل اليت يف أرجلها حتنيب. السيء اخللق، وهو بيِّن الَعَوج: والرجل األعوج

. مدح فرس حمنب إذا كان بعيد ما بني الرجلني بغري فََحج، وهو: ويقال. تنسب إىل فرس كان يف اجلاهلية سابقا
  .قال اخلليل التحنيب يوصف يف الشدة، وليس ذلك باعوجاج. احلََنب اعوجاج يف الساقني: ويقال



شهداء أن يف التوراة مكتوبا أن دين اهللا الذي ال يقبل غريه اإلسالم، : وقيل. أي عقالء} َوأَْنُتْم ُشَهَداُء{: قوله تعاىل
  .إذ فيه نعت حممد صلى اهللا عليه وسلم

  }ِفرِيَنَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنْ ُتِطيعُوا فَرِيقاً ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ َيُردُّوكُْم َبْعدَ إِميَانِكُْم كَا{ ١٠٠: اآلية
نزلت يف يهودي أراد جتديد الفتنة بني األوس واخلزرج بعد انقطاعها بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، فجلس بينهم 

قد قال شاعرنا يف يوم كذا وكذا، فكأهنم دخلهم من : فقال احلي اآلخر. د احلَيَّني يف حرهبموأنشدهم شعرا قاله أح
يا آل خزرج؛ . ونادى هؤالء. يا آل أوس: فنادى هؤالء. تعالوا نرد احلرب جذعاء كما كانت: ذلك شيء، فقالوا

هللا عليه وسلم حىت وقف بني فاجتمعوا وأخذوا السالح واصطفوا للقتال فنزلت هذه اآلية؛ فجاء النيب صلى ا
الصفني فقرأها ورفع صوته، فلما مسعوا صوته أنصتوا له وجعلوا يستمعون، فلما فرغ ألقوا السالح وعانق بعضهم 

والذي فعل ذلك شاس بن قيس اليهودي، دس على . بعضا وجعلوا يبكون؛ عن عكرمة وابن زيد وابن عباس
احلروب، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتاهم وذكرهم، فعرف األوس واخلزرج من يذكرهم ما كان بينهم من 

القوم أهنا نزعة من الشيطان، وكيد من عدوهم؛ فألقوا السالح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضا، مث انصرفوا 
ين األوس واخلزرج يع} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{ : مع النيب صلى اهللا عليه وسلم سامعني مطيعني؛ فأنزل اهللا عز وجل

} َيُردُّوكُْم بَْعَد إِميَانِكُْم كَاِفرِيَن{يعين شاسا وأصحابه } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنْ ُتِطيعُوا فَرِيقاً ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب{.
إلينا بيده فكففنا وأصلح ما كان طالع أكره إلينا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأومأ : قال جابر بن عبداهللا

اهللا تعاىل ما بيننا؛ فما كان شخص أحب إلينا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فما رأيت يوما أقبح وال أوحش 
  .أوال وأحسن آخرا من ذلك اليوم

َوَمْن َيْعَتِصْم بِاللَِّه فَقَْد ُهِدَي إِلَى ِصرَاٍط َوكَْيَف َتكْفُُرونَ وَأَنُْتْم ُتْتلَى َعلَْيكُْم آَياتُ اللَِّه َوِفيكُْم َرسُولُُه { ١٠١: اآلية
  }ُمْسَتِقيمٍ

} َوفِيكُْم َرُسولُُه{ . يعين القرآن} َوكَْيفَ َتكْفُُرونَ َوأَنُْتْم ُتْتلَى َعلَْيكُْم آيَاُت اللَِّه{قاله تعاىل على جهة التعجب، أي 
واخلزرج قتال وشر يف اجلاهلية، فذكروا ما كان بينهم كان بني األوس : قال ابن عباس. حممد صلى اهللا عليه وسلم

فثار بعضهم على بعض بالسيوف؛ فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له فذهب إليهم؛ فنزلت هذه اآلية 
ويدخل يف " } فَأَْنقَذَكُْم ِمْنهَا{: إىل قوله تعاىل -} َوكَْيَف َتكْفُُرونَ وَأَنُْتْم ُتْتلَى َعلَْيكُْم آيَاُت اللَِّه َوِفيكُْم َرسُولُُه{"

جيوز أن يكون : قال الزجاج. هذه اآلية من مل ير النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن ما فيهم من سنته يقوم مقام رؤيته
وجيوز أن . هذا اخلطاب ألصحاب حممد خاصة؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان فيهم وهم يشاهدونه

ع األمة؛ ألن آثاره وعالماته والقرآن الذي أوتى فينا مكان النيب صلى اهللا عليه وسلم فينا يكون هذا اخلطاب جلمي
كتاب اهللا ونيب اهللا؛ فأما نيب اهللا فقد مضى، وأما كتاب اهللا : يف هذه اآلية علمان بينان: وقال قتادة. وإن مل نشاهده

يف موضع نصب، } وَكَْيَف{. " عته ومعصيتهفقد أبقاه بني أظهرهم رمحة منه ونعمة؛ فيه حالله وحرامه، وطا
وفتحت الفاء عند اخلليل وسيبويه اللتقاء الساكنني، واختري هلا الفتح ألن ما قبل الفاء ياء فثقل أن جيمعوا بني ياء 

لَى ِصَراطٍ إِ{وفق وأرشد } فَقَْد ُهِدَي{. أي ميتنع ويتمسك بدينه وطاعته} َوَمْن َيعَْتِصمْ بِاللَِّه{: قوله تعاىل. وكسرة
. املعىن ومن يعتصم باهللا أي يتمسك حببل اهللا، وهو القرآن: وقيل. يؤمن به} َيعَْتِصمْ بِاللَِّه{ابن جريج } ُمْسَتِقيمٍ
وكل . واعتصمت فالنا هيأت له ما يعتصم به. أعصم به واعتصم، ومتسك واستمسك إذا امتنع به من غريه: يقال

  :ع شيئا فهو عاصم؛ قال الفرزدقوكل مان. متمسك بشيء معصم ومعتصم
  إذا ما أعظم احلدثان نابا... أنا ابن العاصمني بين متيم 



  :قال النابغة
  باخليزرانة بعد األْين والنََّجد... يظل من خوفه املالح معتصما 

  :وقال آخر
  وألقى بأسباب له وتوكال... فأشرط فيها نفسه وهو معصم 

عصم فالنا الطعام أي منعه من اجلوع؛ فكنوا السويق بأيب عاصم : العربمنع اجلوع منه؛ تقول : وعصمه الطعام
  :العرب تسمي اخلبز عاصما وجابرا؛ وأنشد: قال أمحد بن حيىي. لذلك

  فجابر كلفين اهلواجرا... فال تلوميين ولومي جابرا 
  :وأنشد. ويسمونه عامرا

  جييء فيلقى رحله عند عامر... أبو مالك يعتادين بالظهائر 
  .مالك كنية اجلوع أبو
  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ تُقَاِتِه َوال َتمُوُتنَّ إِالَّ وَأَنُْتْم ُمْسِلُمونَ{ ١٠٢: اآلية

  :فيه مسألة واحدة
ن حق تقاته أن يطاع فال يعصى وأ: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى البخاري عن مرة عن عبداهللا قال
وذكر املفسرون أنه ملا نزلت هذه . هو أال يُعصى طرفة عني: وقال ابن عباس. يذكر فال ينسى وأن يشكر فال يكفر 

: التغابن[} فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَعُْتْم{: يا رسول اهللا، من يقوى على هذا؟ وشق عليهم فأنزل اهللا عز وجل: اآلية قالوا
وليس يف آل عمران من املنسوخ شيء إال هذه : قال مقاتل. والربيع وابن زيد فنسخت هذه اآلية؛ عن قتادة] ١٦
فاتقوا اهللا حق تقاته ما استطعتم، وهذا : واملعىن. بيان هلذه اآلية} فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَعُْتْم{إن قوله : وقيل. اآلية

: روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قالوقد . أصوب؛ ألن النسخ إمنا يكون عند اجلمع واجلمع ممكن فهو أوىل
  أن جياهد يف سبيل اهللا حق" حق تقاته"مل تنسخ، ولكن } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاتِِه{قول اهللا عز وجل 

وكلما ذكر يف : قال النحاس. جهاده، وال تأخذكم يف اهللا لومة الئم، وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم
َوال َتُموُتنَّ إِالَّ {: وقد مضى يف البقرة معىن قوله تعاىل. اآلية واجب على املسلمني أن يستعملوه وال يقع فيه نسخ

  ".} َوأَنُْتْم ُمْسِلُمونَ
ْيكُْم إِذْ كُْنُتْم أَْعَداًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِكُمْ َواعَْتِصُموا بِحَْبلِ اللَِّه َجِميعاً َوال َتفَرَّقُوا َواذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَ{ ١٠٣: اآلية

  } اللَُّه لَكُْم آَياِتِه لَعَلَّكُْم َتْهَتُدونَفَأَصَْبْحُتمْ بِنِْعَمِتِه إِْخوَاناً َوكُنُْتْم َعلَى َشفَا ُحفَْرٍة ِمَن النَّارِ فَأَْنقَذَكُْم ِمْنَها كَذَِلَك ُيَبيُِّن
  -: فيه مسألتان

اخلفارة للقافلة، وذلك بأن يرسل : والبذرقة. عصمة: العصمة املَْنَعة؛ ومنه يقال للبذرقة} َواْعَتِصمُوا{: تعاىلقوله 
: البذرقة ليست بعربية وإمنا هي كلمة فارسية عربتها العرب؛ يقال: قال ابن خالويه. معها من حيميها ممن يؤذيها

  .بعث السلطان بذرقة مع القافلة
: واحلبل. حبل العاتق: واحلبل. ك، وأصله يف اللغة السبب الذي يوصل به إىل البغية واحلاجةواحلبل لفظ مشتر

. واهللا ما تركت من حبل إال وقفت عليه، فهل يل من حج؛ واحلبل الرسن: مستطيل من الرمل؛ ومنه احلديث
  :واحلبل العهد؛ قال األعشى

  هلاأخذت من األخرى إليك حبا... وإذا ُتجوزها حبال قبيلة 



  :واحلبل الداهية؛ قال كثري. يريد األمان
  بنصح أتى الواشون أم حببول... فال تعجلي يا عز أن تتفهمي 

حبل اهللا : وقال ابن مسعود. وكلها ليس مرادا يف اآلية إال الذي مبعىن العهد؛ عن ابن عباس. حبالة الصائد: واحلبالة
وأبو معاوية . اهللا عليه وسلم، وعن جماهد وقتادة مثل ذلكورواه علي وأبو سعيد اخلدري عن النيب صلى . القرآن

" إن هذا القرآن هو حبل اهللا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن اهلجري عن أيب األحوص عن عبداهللا قال
وروى تقي بن خملد حدثنا حيىي بن احلميد حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن الشعيب عن عبداهللا بن مسعود . 
اجلماعة؛ روي عنه وعن غريه من وجوه، واملعىن كله متقارب : قال} َواعَْتِصُموا بِحَْبلِ اللَِّه َجِميعاً َوال َتفَرَّقُوا{

ورحم اهللا ابن املبارك حيث . متداخل؛ فإن اهللا تعاىل يأمر باأللفة وينهى عن الفرقة فإن الفرقة هلكة واجلماعة جناة
  :قال

  منه بعروته الوثقى ملن دانا... صموا إن اجلماعة حبل اهللا فاعت
وجيوز . يعين يف دينكم كما افترقت اليهود والنصارى يف أدياهنم؛ عن ابن مسعود وغريه} َوال َتفَرَّقُوا{: قوله تعاىل

أن يكون معناه وال تفرقوا متابعني للهوى واألغراض املختلفة، وكونوا يف دين اهللا إخوانا؛ فيكون ذلك منعا هلم عن 
َواذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ كُْنُتْم أَْعَداًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِكُمْ {: قاطع والتدابر؛ ودل عليه ما بعده وهو قوله تعاىلالت

الف ما وليس فيه دليل على حترمي االختالف يف الفروع؛ فإن ذلك ليس اختالفا إذ االخت. } فَأَصَْبْحُتمْ بِنِْعَمِتِه إِْخوَاناً
يتعذر معه االئتالف واجلمع، وأما حكم مسائل االجتهاد فإن االختالف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق 

وقال رسول اهللا صلى اهللا . معاين الشرع؛ وما زالت الصحابة خيتلفون يف أحكام احلوادث، وهم مع ذلك متآلفون
روى الترمذي عن أيب هريرة رضي اهللا . هو سبب الفساد وإمنا منع اهللا اختالفا" اختالف أميت رمحة: "عليه وسلم

تفرقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة أو اثنتني وسبعني فرقة : "عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وأخرجه أيضا . هذا حديث صحيح: قال الترمذي" . والنصارى مثل ذلك وتفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة

  ليأتني على أميت ما أتى: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم :عن ابن عمر قال

على بين إسرائيل َحذَْو النعل بالنعل حىت لو كان منهم من يأيت أمه عالنية لكان من أميت من يصنع ذلك وإن بين 
من هي : الواق" إسرائيل تفرقت اثنتني وسبعني ملة وتفترق أميت على ثالث وسبعني ملة كلهم يف النار إال ملة واحدة

أخرجه من حديث عبداهللا بن زياد اإلفريقي، عن عبداهللا بن يزيد عن " . ما أنا عليه وأصحايب: "يا رسول اهللا؟ قال
وعبداهللا اإلفريقي ثقة وثقه : قال أبو عمر. هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه: ابن عمر، وقال

بو داود يف سننه من حديث معاوية بن أيب سفيان عن النيب صلى اهللا وأخرجه أ. قومه وأثنوا عليه، وضعفه آخرون
قال أال إن َمن قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتني وسبعني ملة وإن هذه امللة ستفترق على : "عليه وسلم

ى هبم تلك ثالث وسبعني اثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة وهي اجلماعة وإنه سيخرج من أميت أفواج جتار
ويف سنن ابن ماجة عن أنس بن " . األهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ال يبقى منه عرق وال مفصل إال دخله

من فارق الدنيا على اإلخالص هللا وحده وعبادته ال شريك له : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مالك قال
وهو دين اهللا الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن رهبم : ل أنسقا" . وإقام الصالة وإيتاء الزكاة مات واهللا عنه راض

} فَإِنْ َتاُبوا{: قبل َهَرج األحاديث واختالف األهواء، وتصديق ذلك يف كتاب اهللا يف آخر ما نزل، يقول اهللا
فَإِنْ تَاُبوا { : أخرى، وقال يف آية } َوأَقَامُوا الصَّالةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ{خلعوا األوثان وعبادهتا : قال] ١١: التوبة[



أخرجه عن نصر بن علي اجلهضمي عن أيب أمحد عن أيب جعفر . } َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ فَإِخَْواُنكُْم ِفي الدِّينِ
فإن قيل هذه الفرق معروفة؛ فاجلواب أنا نعرف : قال أبو الفرج اجلوزي. الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس

أصول الفِرق وأن كل طائفة من الفرق انقسمت إىل فرق، وإن مل حنط بأمساء تلك الفرق ومذاهبها، فقد االفتراق و
أصل : وقال بعض أهل العلم. ظهر لنا من أصول الفرق احلرورية والقََدرِية واجلهمية واملرجئة والرافضة واجلربية

  .شرة فرقة، فصارت اثنتني وسبعني فرقةالفرق الضالة هذه الفرق الست، وقد انقسمت كل فرقة منها اثنيت ع

ال نعلم أحدا مؤمنا؛ وكفّروا أهل القبلة إال من دان : قالوا -انقسمت احلرورية اثنيت عشرة فرقة؛ فأوهلم األزرقية 
إن اهللا عز : قالوا -والثعلبية . من أخذ بقولنا فهو مؤمن، ومن أعرض عنه فهو منافق: قالوا -واألباضية . بقوهلم

زعموا أن من  -واخلَلَفية . ال ندري ما اإلميان، واخللق كلهم معذورون: قالوا -واخلازمية . يقض ومل يُقَدِّروجل مل 
ليس ألحد أن ميس أحدا ألنه ال يعرف الطاهر من النجس : قالوا -والكوزية . ترك اجلهاد من ذكر أو أنثى كفر
ع أحدا أن يعطي ماله أحدا؛ ألنه رمبا مل يكن مستحقا ال يس: قالوا -والكنزية . وال أن يؤاكله حىت يتوب ويغتسل

. ال بأس مبس النساء األجانب ألهنن رياحني: قالوا -والشمراخية . بل يكنزه يف األرض حىت يظهر أهل احلق
. َمن حاكم إىل خملوق فهو كافر: قالوا -واحلكمية . ال يلحق امليت بعد موته خري وال شر: قالوا -واألخنسية 

ال إمام إال برضا أهل : قالوا -وامليمونية . اشتبه علينا أمر علي ومعاوية فنحن نتربأ من الفريقني: قالوا -ة واملعتزل
  .حمبتنا

وهي اليت زعمت أن يف شرط العدل من اهللا أن ميلك عباده  -األمحرية : وانقسمت القََدرية اثنيت عشرة فرقة
واملعتزلة . هي اليت زعمت أن اخلري من اهللا والشر من الشيطانو -والثنوية . أمورهم، وحيول بينهم وبني معاصيهم

ال ندري هذه األفعال من : والكَْيسانية وهم الذين قالوا. وهم الذين قالوا خبلق القرآن وجحدوا صفات الربوبية -
. خيلق الشيطان إن اهللا تعاىل مل: قالوا -والشيطانية . اهللا أو من العباد، وال نعلم أيثاب الناس ُبعد أو يعاقبون

ليس ألفعال اخللق وكالمهم ذات، وال : قالوا -والومهية . إن السيئات كلها مقدرة إال الكفر: قالوا -والشريكية 
. كل كتاب نزل من عند اهللا فالعمل به حق، ناسخا كان أو منسوخا: قالوا -والزِّبْرية . للحسنة والسيئة ذات

  زعموا -واملسعدية 

زعموا أن من نكث بيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال إمث  -تقبل توبته والناكثية  أن من عصى مث تاب مل
وانقسمت اجلهمية اثنيت . من زعم أن اهللا شيء فهو كافر: تبعوا إبراهيم بن النظام يف قوله -والقاسطية . عليه

. من ادعى أن اهللا ُيرى فهو كافروإن . زعموا أن كل ما يقع عليه وهم اإلنسان فهو خملوق -املعطلة : عشرة فرقة
قالوا ال  -والواردية . جعلوا الباري سبحانه يف كل مكان -واملَلْتزقة . أكثر صفات اهللا تعاىل خملوقة: واملريسية قالوا

ليس ألحد أن يثبت لنفسه ربا؛ ألن : قالوا -والزنادقة . يدخل النار من عرف ربه، ومن دخلها مل خيرج منها أبدا
زعموا أن الكافر حترقه النار مرة واحدة  -واحلرقية . وما ال يدرك ال يثبت.  يكون إال بعد إدراك احلواساإلثبات ال

زعموا أن اجلنة والنار  -والفانية . زعموا أن القرآن خملوق -واملخلوقية . مث يبقى حمترقا أبدا ال جيد حر النار
ال نقول إن : قالوا -والواقفية . سل وقالوا إمنا هم حكماءجحدوا الر -والعبدية . يفنيان، ومنهم من قال مل خيلقا
  .قالوا لفظنا بالقرآن خملوق -واللفِْظية . ينكرون عذاب القرب والشفاعة -والقربية . القرآن خملوق وال غري خملوق

، فمن قالوا ليس هللا عز وجل على خلقه فريضة سوى اإلميان به -التاركية : وانقسمت املرجئة اثنيت عشرة فرقة
ال يسمى : قالوا -والراجية . إن اهللا تعاىل سيب خلقه ليفعلوا ما شاؤوا: قالوا -والسائبية . آمن به فليفعل ما شاء



. الطاعة ليست من اإلميان: قالوا -والسالبية . الطائع طائعا وال العاصي عاصيا، ألنا ال ندري ما له عند اهللا تعاىل
: قالوا -والعملية . ن ال يعلم احلق من الباطل واحلالل من احلرام فهو كافراإلميان علم وم: قالوا -والبهيشية 
 -واملشبهة . االستثناء من اإلميان: قالوا -واملستثنية . اإلميان ال يزيد وال ينقص: قالوا -واملنقوصية . اإلميان عمل

أن تارك النفل كتارك  حكم األحاديث كلها واحد؛ فعندهم: قالوا -واحلشوية . بصر كبصر ويد كيد: قالوا
  .أول من ابتدع هذه األحداث يف هذه األمة -والبِدعية . الذين نفوا القياس -والظاهرية . الفرض

 -واألِمرِية . إن الرسالة كانت إىل علي وأن جربيل أخطأ: قالوا -العلوية : وانقسمت الرافضة اثنيت عشرة فرقة
إن عليا رضي اهللا عنه وصي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالوا -والشيعة . إن عليا شريك حممد يف أمره: قالوا

إن النبوة متصلة إىل يوم القيامة، وكل من يعلم : قالوا -واإلسحاقية . ووليه من بعده، وإن األمة كفرت مببايعة غريه
: قالوا -واإلمامية  .علي أفضل األمة، فمن فضل غريه عليه فقد كفر: قالوا -والناووسية . علم أهل البيت فهو نيب

ال ميكن أن تكون الدنيا بغري إمام من ولد احلسني، وإن اإلمام يعلِّمه جربيل عليه السالم، فإذا مات بدل غريه 
ولد احلسني كلهم أئمة يف الصلوات، فمىت وجد منهم أحد مل جتز الصالة خلف غريهم، : قالوا -والزيدية . مكانه

األرواح تتناسخ؛ : قالوا -والتناسخية . أن العباس كان أوىل باخلالفة من غريه زعموا -والعباسية . برهم وفاجرهم
زعموا أن عليا وأصحابه يرجعون إىل  -والرجعية . فمن كان حمسنا خرجت روحه فدخلت يف خلق يسعد بعيشه

. شة وغريهميلعنون عثمان وطلحة والزبري ومعاوية وأبا موسى وعائ -والالعنة . الدنيا، وينتقمون من أعدائهم
تشبهوا بزي النُّساك ونصبوا يف كل عصر رجال ينسبون إليه األمر، يزعمون أنه مهدي هذه األمة، فإذا  -واملتربصة 

  .مات نصبوا آخر
 -واألفعالية . ال فعل لآلدمي، بل اهللا يفعل الكل: قالوا -فمنهم املضطرية : مث انقسمت اجلربية اثنيت عشرة فرقة

كل األشياء قد : قالوا -واملفروغية . كن ال استطاعة لنا فيها، وإمنا حنن كالبهائم نقاد باحلبللنا أفعال ول: قالوا
 -واملنانية . زعمت أن اهللا تعاىل يعذب الناس على فعله ال على فعلهم -والنجارية . خلقت، واآلن ال خيلق شيء

. ال يكتسب العبد ثوابا وال عقابا: قالوا -والكسبية . عليك مبا خيطر بقلبك، فافعل ما تومست منه اخلري: قالوا
 -واِحلبية . من شاء فليعمل ومن شاء فال يعمل، فإن السعيد ال تضره ذنوبه والشقي ال ينفعه بره: قالوا -والسابقية 

من أحب اهللا تعاىل مل يسعه أن : قالوا -واخلوفية . من شرب كأس حمبة اهللا تعاىل سقطت عنه عبادة األركان: قالوا
  .من ازداد علما أسقط عنه بقدر ذلك من العبادة: قالوا -والفكرية . فه، ألن احلبيب ال خياف حبيبهخيا

منا الفعل ولنا : قالوا -واملنية . الدنيا بني العباد سواء، ال تفاضل بينهم فيما ورثهم أبوهم آدم: قالوا -واخلشبية 
وقال ابن عباس . إن شاء اهللا تعاىل" األنعام"يف آخر سورة وسيأيت بيان الفرقة اليت زادت يف هذه األمة . االستطاعة

: فإمنا هلكت األمم اخلالية لتفرقها؛ أما مسعت اهللا عز وجل يقول!! يا حنفي، اجلماعة اجلماعة: لسماك احلنفي
ول اهللا صلى اهللا عليه قال رس: ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال. } َواعَْتِصُموا بِحَْبلِ اللَِّه َجِميعاً َوال َتفَرَّقُوا{

إن اهللا يرضى لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا يرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأن تعتصموا حببل اهللا : "وسلم
فأوجب تعاىل علينا التمسك بكتابه " . مجيعا وال تفرقوا ويكره لكم ثالثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال

عند االختالف، وأمرنا باالجتماع على االعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعمال؛ وذلك وسنة نبيه والرجوع إليهما 
سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصاحل الدنيا والدين، والسالمة من االختالف، وأمر باالجتماع 

ليل على صحة اإلمجاع حسبما هذا معىن اآلية على التمام، وفيها د. وهنى عن االفتراق الذي حصل ألهل الكتابني



  .هو مذكور يف موضعه من أصول الفقه واهللا أعلم
َواناً َوكُْنُتْم َعلَى َشفَا َواذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ كُْنُتْم أَْعَداًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِكُْم فَأَْصَبْحُتْم بِنِْعَمِتهِ إِْخ{: قوله تعاىل

أمر تعاىل بتذكر نعمه وأعظمها اإلسالم واتباع نبيه حممد عليه السالم؛ فإن به زالت } ارِ فَأَنْقَذَكُْم ِمنَْهاُحفَْرٍة ِمَن النَّ
أي } فَأَْصَبْحُتْم بِنِْعَمِتِه إِخَْواناً{ومعىن . واملراد األوس واخلزرج؛ واآلية تعم. العداوة والفرقة وكانت احملبة واأللفة

إِنْ أَصَْبَح َماُؤكُمْ {: معناه صرمت؛ كقوله تعاىل" أصبحتم"وكل ما يف القرآن . يف الدين صرمت بنعمة اإلسالم إخوانا
وشفا كل . واإلخوان مجع أخ، ومسي أخا ألنه يتوخى مذهب أخيه، أي يقصده. أي صار غائرا] ٣٠: امللك[} غَْوراً

  :قال الراجز]. ١٠٩: لتوبةا[} َعلَى َشفَا ُجُرٍف هَارٍ{: شيء حرفه، وكذلك شفريه ومنه قوله تعاىل
  ...حنن حفرنا للحجيج َسْجلَه 

  نابتة فوق شفاها َبقْلَه

: قال ابن السكيت. وما بقي منه إال شفا أي قليل. وأشفى على الشيء أشرف عليه؛ ومنه أشفى املريض على املوت
  :قال العجاج. ي قليلما بقي منه إال شفا أ: يقال للرجل عند موته وللقمر عند اّمحاقه وللشمس عند غروهبا

  أشرفته بال شفًى أو بشَفَى... ومربأ عال ملن تشرفا 
. وهو من ذوات الياء، وفيه لغة أنه من الواو. وقد بقيت منها بقية" أو بشفى. "أي غابت الشمس" بال شفى"قوله 

فيه اإلمالة عرف أنه من  ملا مل جتز: وقال األخفش. األصل يف شفا َشفَو، وهلذا يكتب باأللف وال ميال: وقال النحاس
  .وهذا متثيل يراد به خروجهم من الكفر إىل اإلميان: قال املهدوي. الواو؛ وألن اإلمالة بني الياء، وتثنيته شفوان

  }َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَوَلَْتكُْن ِمْنكُْم أُمَّةٌ َيْدُعونَ إِلَى الْخَْيرِ َوَيأُْمُرونَ بِالَْمْعرُوِف َوَيْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ { ١٠٤: اآلية
للتبعيض، ومعناه أن " منكم"يف قوله " من"و. قد مضى القول يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف هذه السورة

  .لبيان اجلنس، واملعىن لتكونوا كلكم كذلك: وقيل. اآلمرين جيب أن يكونوا علماء وليس كل الناس علماء
ه يدل على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض على الكفاية، وقد عينهم اهللا القول األول أصح؛ فإن: قلت

وقرأ ابن . وليس كل الناس مكنوا. اآلية] ٤١: احلج[} الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي اَألْرضِ أَقَامُوا الصَّالةَ{: تعاىل بقوله
قال " وف وينهون عن املنكر ويستعينون اهللا على ما أصاهبمولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعر: "الزبري

وهذه الزيادة تفسري من ابن الزبري، وكالم من كالمه غلط فيه بعض الناقلني فأحلقه بألفاظ : أبو بكر األنباري
القرآن؛ يدل على صحة ما أصف احلديث الذي حدثنيه أيب حدثنا حسن بن عرفة حدثنا وكيع عن أيب عاصم عن 

ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويستعينون اهللا على ما "مسعت عثمان بن عفان يقرأ : ن عن صبيح قالأيب عو
  فما يشك عاقل يف أن عثمان ال يعتقد" أصاهبم

هذه الزيادة من القرآن؛ إذ مل يكتبها يف مصحفه الذي هو إمام املسلمني، وإمنا ذكرها واعظا هبا ومؤكدا ما تقدمها 
  .العاملني جل وعالمن كالم رب 

  }ٌمَوال َتكُوُنوا كَالَِّذيَن َتفَرَّقُوا وَاْخَتلَفُوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الَْبيَِّناُت َوأُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب َعِظي{ ١٠٥: اآلية
هم  :وقال أبو أمامة. هم املبتدعة من هذه األمة: وقال بعضهم. يعين اليهود والنصارى يف قول مجهور املفسرين

اليهود } كَالَِّذيَن َتفَرَّقُوا وَاْخَتلَفُوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الَْبيَِّناُت{: وقال جابر بن عبداهللا. احلرورية؛ وتال اآلية
  .مذكر على اجلمع، وجاءهتم على اجلماعة" جاءهم. "والنصارى

الَِّذيَن اسَْودَّْت ُوُجوُهُهْم أَكَفَرُْتْم َبْعدَ إِميَانِكُْم فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فَأَمَّا { ١٠٦: اآلية



  }كُْنُتْم َتكْفُُرونَ
  }َوأَمَّا الَِّذيَن ابَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم فَِفي َرْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ{: ١٠٧: اآلية

  :فيه ثالث مسائل
يعين يوم القيامة حني يبعثون من قبورهم تكون وجوه } َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوُجوٌه{: قوله تعاىل-: األوىل 

إن ذلك عند قراءة الكتاب، إذ قرأ املؤمن كتابه فرأى يف كتابه : ويقال. املؤمنني مبيضة ووجوه الكافرين مسودة
إن ذلك عند : ويقال. أى فيه سيئاته اسود وجههحسناته استبشر وابيض وجهه، وإذا قرأ الكافر واملنافق كتابه فر

َواْمَتازُوا {: ذلك عند قوله تعاىل: ويقال. امليزان إذا رجحت حسناته ابيض وجهه، وإذا رجحت سيئاته اسود وجهه
ذا انتهوا إذا كان يوم القيامة يؤمر كل فريق بأن جيتمع إىل معبوده، فإ: ويقال]. ٥٩: يس[} الَْيْوَم أَيَُّها الُْمْجرُِمونَ

؟ "من ربكم: "إليه حزنوا واسودت وجوههم، فيبقى املؤمنون وأهل الكتاب واملنافقون؛ فيقول اهللا تعاىل للمؤمنني
فريونه كما . إذا اعترف عرفناه! سبحانه: فيقولون". أتعرفونه إذا رأيتموه: "ربنا اهللا عز وجل فيقول هلم: فيقولون
  .شاء اهللا

ىل، فتصري وجوههم مثل الثلج بياضا، ويبقى املنافقون وأهل الكتاب ال يقدرون على فيخر املؤمنون سجدا هللا تعا
" تِْبَيّض وِتْسَوّد"وجيوز . } َيْوَم َتبَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه{: السجود فيحزنوا وتسود وجوههم؛ وذلك قوله تعاىل

وقرأ . ، وهي لغة متيم وهبا قرأ حيىي بن وثابابيضت، فتكسر التاء كما تكسر األلف: بكسر التائني؛ ألنك تقول
بالياء على تذكري اجلمع، وجيوز " يوم يبيض وجوه"وجيوز كسر التاء أيضا، وجيوز " يوم تبياض وتسواد"الزهري 

  .واسودادها هو ما يرهقها من العذاب األليم. وابيضاض الوجوه إشراقها بالنعيم". أقتت"مثل " أجوه"
  .تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة:  التعيني؛ فقال ابن عباسواختلفوا يف-: الثانية 
وقول ابن عباس هذا رواه مالك بن سليمان اهلروي أخو غسان عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال : قلت

يعين تبيض وجوه : "قال} ُجوٌهَيْوَم َتبَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُو{قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قول اهللا تعاىل 
منكر من حديث : وقال فيه. ذكره أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب" أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة

الذين : وقال أيب بن كعب. تبيض وجوه املهاجرين واألنصار، وتسود وجوه بين قريظة والنضري: قال عطاء. مالك
هذا . أكفرمت بعد إميانكم إلقراركم حني أخرجتم من ظهر آدم كالذر: ماسودت وجوههم هم الكفار، وقيل هل

هم قوم من أهل الكتاب كانوا مصدقني : عكرمة. قتادة هي يف املرتدين. اآلية يف املنافقني: احلسن. اختيار الطربي
: لك قولهبأنبيائهم مصدقني مبحمد صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يبعث فلما بعث عليه السالم كفروا به؛ فذ

أبو أمامة الباهلي عن النيب صلى . هي يف أهل األهواء: مالك بن أنس. وهو اختيار الزجاج} أَكَفَْرُتمْ َبْعَد إِميَانِكُْم{
روى الترمذي عن أيب " . هي يف القدرية: "ويف خرب آخر أنه عليه السالم قال. هي يف احلرورية: اهللا عليه وسلم

  ا منصوبة على باب دمشق، فقالرأى أبو أمامة رؤوس: غالب قال

َيْوَم َتبَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ { -مث قرأ  -كالب النار شر قتلى حتت أدمي السماء، خري قتلى من قتلوه : أبو أمامة
لو مل أمسعه من رسول : أنت مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: قلت أليب أمامة. إىل آخر اآلية} ُوُجوٌه
ويف . هذا حديث حسن: قال. ما حدثتكموه -حىت عد سبعا  -لى اهللا عليه وسلم إال مرة أو مرتني أو ثالثا اهللا ص

إين فرطكم على احلوض من مر : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال
: قال أبو حازم". ل بيين وبينهم علي شرب ومن شرب مل يظمأ أبدا لريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوين مث حيا



أشهد على أيب سعيد : فقال. نعم: أهكذا مسعت من سهل بن سعد؟ فقلت: فسمعين النعمان بن أيب عياش فقال
فأقول إهنم مين فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا ملن غري : "اخلدري لسمعته وهو يزيد فيها

يرد على احلوض يوم القيامة : "حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وعن أيب هريرة أنه كان" . بعدي
رهط من أصحايب فُيْجلَون عن احلوض فأقول يا رب أصحايب فيقول إنك ال علم لك مبا أحدثوا بعدك إهنم ارتدوا 

 ماال يرضاه اهللا ومل فمن بدل أو غري أو ابتدع يف دين اهللا. واألحاديث يف هذا املعىن كثرية". على أدبارهم القهقرى
يأذن به اهللا فهو من املطرودين عن احلوض املبتدعني منه املسودي الوجوه، وأشدهم طردا وإبعادا من خالف مجاعة 

املسلمني وفارق سبيلهم؛ كاخلوارج على اختالف فرقها، والروافض على تباين ضالهلا، واملعتزلة على أصناف 
عون، وكذلك الظلمة املسرفون يف اجلور والظلم وطمس احلق وقتل أهله أهوائها؛ فهؤالء كلهم مبدلون ومبتد

وإذالهلم، واملعلنون بالكبائر املستخفون باملعاصي، ومجاعة أهل الزيغ واألهواء والبدع؛ كل خياف عليهم أن يكونوا 
وقد قال ابن . دل من إميانعنوا باآلية، واحلرب كما بينا، وال خيلد يف النار إال كافر جاحد ليس يف قلبه مثقال حبة خر

  .متام اإلخالص جتنب املعاصي: وكان يقول. وقد يكون من غري أهل األهواء من هو شر من أهل األهواء: القاسم

 يعين} أَكَفَْرُتْم بَْعَد إَِميانِكُْم{يف الكالم حذف، أي فيقال هلم } فَأَمَّا الَِّذيَن اْسوَدَّْت ُوُجوهُُهْم{: قوله تعاىل-: الثالثة
هذا لليهود وكانوا مؤمنني مبحمد صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يبعث فلما بعث : ويقال. يوم امليثاق حني قالوا بلى

وأمجع أهل العربية على . أكفرمت يف السر بعد إقراركم يف العالنية: هذا للمنافقني، يقال: وقال أبو العالية. كفروا به
وقوله ". أما زيد فمنطلق، مهما يكن من شيء فزيد منطلق: "ملعىن يف قولكألن ا" أما"أنه ال بد من الفاء يف جواب 

فَِفي َرْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيَها {. هؤالء أهل طاعة اهللا عز وجل والوفاء بعهده} َوأَمَّا الَِّذيَن ابَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم{: تعاىل
منهم وجنبنا طرق البدع والضالالت، ووفقنا لطريق جعلنا اهللا . أي يف جنته ودار كرامته خالدون باقون} َخاِلُدونَ

  .آمني. الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
  }ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ َوَما اللَُّه ُيرِيُد ظُلْماً ِللَْعالَِمَني{ ١٠٨: اآليتان
  }ى اللَِّه ُتْرَجُع اُألمُوُرَوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ وَإِلَ{: ١٠٩

. يعين ننزل عليك جربيل فيقرؤها عليك} َنْتلُوَها َعلَْيَك{. ابتداء وخرب، يعين القرآن} ِتلَْك آيَاُت اللَِّه{: قوله تعاىل
مبعىن هذه " تلك: "وقيل. املذكورة حجج اهللا ودالئله" تلك آيات اهللا: "وقال الزجاج. أي بالصدق} بِالَْحقِّ{

وال تكون نعتا؛ ألن " تلك"بدال من " آيات اهللا"وجيوز أن تكون " تلك"ها ملا انقضت صارت كأهنا بعدت فقيل ولكن
وهللا ما يف السماوات وما يف . "يعين أنه ال يعذهبم بغري ذنب} َوَما اللَُّه ُيرِيُد ظُلْماً ِللَْعالَِمَني{ . املبهم ال ينعت باملضاف

ل هذا مبا قبله أنه ملا ذكر أحوال املؤمنني والكافرين وأنه ال يريد ظلما للعاملني، وجه اتصا: قال املهدوي" األرض
هو ابتداء كالم، : وصله بذكر اتساع قدرته وغناه عن الظلم لكون ما يف السموات وما يف األرض يف قبضته، وقيل

  .دوا غريهبني لعباده أن مجيع ما يف السموات وما يف األرض له حىت يسألوه ويعبدوه وال يعب

َولَْو آَمَن أَْهلُ  كُنُْتْم خَْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجتْ ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوَتْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ َوُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه{ ١١٠: اآلية
  }الِْكَتابِ لَكَانَ َخيْراً لَُهْم ِمْنُهُم الُْمْؤِمُنونَ َوأَكْثَُرُهُم الْفَاِسقُونَ

  :فيه ثالث مسائل} كُْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ{: قوله تعاىل
روى الترمذي عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف قوله  -: األوىل
هذا : وقال" . ة أنتم خريها وأكرمها عند اهللاأنتم تتمون سبعني أم: "قال} كُْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ{: تعاىل



هم الذين : وقال ابن عباس. حنن خري الناس للناس نسوقهم بالسالسل إىل اإلسالم: وقال أبو هريرة. حديث حسن
هم : وقيل. من فعل فعلهم كان مثلهم: وقال عمر بن اخلطاب. هاجروا من مكة إىل املدينة وشهدوا بدرا واحلديبية

وهم الشهداء على الناس يوم القيامة؛ كما تقدم . اهللا عليه وسلم، يعين الصاحلني منهم وأهل الفضل أمة حممد صلى
معناه كنتم يف : وقيل. على الشرائط املذكورة يف اآلية} كُْنُتمْ َخْيَر أُمٍَّة أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ {: وقال جماهد. يف البقرة

. جاء ذلك لتقدم البشارة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأمته: وقيل. كنتم مذ آمنتم خري أمة: وقيل. اللوح احملفوظ
  :يريد أهل أمة، أي خري أهل دين؛ وأنشد: وقال األخفش. فاملعىن كنتم عند من تقدمكم من أهل الكتب خري أمة

  وهل يأمثن ذو أمة وهو طائع... حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
. كان زائدة، واملعىن أنتم خري أمة: وقيل. حال" فخري أمة. "مت خري أمةهي كان التامة، واملعىن خلقتم ووجد: وقيل

  :وأنشد سيبويه
  وجريان لنا كانوا كرام

} َواذْكُرُوا إِذْ كُنُْتْم قَِليالً فَكَثَّرَكُْم{: وقوله]. ٢٩: مرمي[} كَْيَف ُنكَلُِّم َمْن كَانَ ِفي الَْمْهدِ َصبِّياً{ : ومثله قوله تعاىل
وروى سفيان عن ميسرة األشجعي عن أيب . } َواذْكُُروا إِذْ أَنُْتْم قَِليلٌ{: وقال يف موضع آخر]. ٨٦: األعراف[

: قال النحاس. جترون الناس بالسالسل إىل اإلسالم: قال} كُنُْتْم َخْيرَ أُمٍَّة أُْخرَِجتْ ِللنَّاسِ{حازم عن أيب هريرة 
كنتم خري أمة إذ كنتم تأمرون باملعروف وتنهون عن : جماهد وعلى قول. والتقدير على هذا كنتم للناس خري أمة

إمنا صارت أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم خري أمة ألن املسلمني منهم أكثر، واألمر باملعروف والنهي : وقيل. املنكر
خري : "هذا ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ كما قال صلى اهللا عليه وسلم: فقيل. عن املنكر فيهم أفشى

  .أي الذين بعثت فيهم" الناس قرين
وإذا ثبت بنص التنزيل أن هذه األمة خري األمم؛ فقد روى األئمة من حديث عمران بن حصني عن النيب -: الثانية 

احلديث وهذا يدل على أن أول " . خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم: "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
أفضل ممن بعدهم، وإىل هذا ذهب معظم العلماء، وإن من صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم ورآه ولو  هذه األمة

  .مرة يف عمره أفضل ممن يأيت بعده، وإن فضيلة الصحبة ال يعدهلا عمل
وذهب أبو عمر بن عبد الرب إىل أنه قد يكون فيمن يأيت بعد الصحابة أفضل ممن كان يف مجلة الصحابة، وإن قوله 

وقد مجع قرنه مجاعة . ليس على عمومه بدليل ما جيمع القرن من الفاضل واملفضول" خري الناس قرين: "ليه السالمع
ما تقولون يف : من املنافقني املظهرين لإلميان وأهل الكبائر الذين أقام عليهم أو على بعضهم احلدود، وقال هلم

ال : "وقال خلالد بن الوليد يف عمار" . ال تسبوا أصحايب: "وقال مواجهة ملن هو يف قرنه. السارق والشارب والزاين
طوىب ملن رآين وآمن يب وطوىب سبع : " وروى أبو أمامة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" تسب من هو خري منك
ن ويف مسند أيب داود الطيالسي عن حممد بن أيب محيد عن زيد بن أسلم عن أبيه ع" . مرات ملن مل يرين وآمن يب

  قلنا" أتدرون أي اخللق أفضل إميانا: "كنت جالسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال. عمر

مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه " وحق هلم بل غريهم: "قال. قلنا األنبياء" وحق هلم بل غريهم: "قال. املالئكة
مل يروين جيدون ورقا فيعملون مبا فيها فهم أفضل أفضل اخللق إميانا قوم يف أصالب الرجال يؤمنون يب و: "وسلم

نعم قوم جييؤون : "قلنا يا رسول اهللا، هل أحد خري منا؟ قال: وروى صاحل بن جبري عن أيب مجعة قال" . اخللق إميانا
 وأبو مجعة له صحبة: وقال أبو عمر" . من بعدكم فيجدون كتابا بني لوحني فيؤمنون مبا فيه ويؤمنون يب ومل يروين



وروى أبو ثعلبة اخلشين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . وامسه حبيب بن سباع، وصاحل بن جبري من ثقات التابعني
إن أمامكم أياما الصابر فيها على دينه كالقابض على اجلمر للعامل فيها أجر مخسني رجال يعمل مثله : "أنه قال
قد سكت عنها بعض " بل منكم"وهذه اللفظة : أبو عمر قال" . بل منكم: "يا رسول اهللا، منهم؟ قال: قيل" عمله

من فعل مثل : قال} كُْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ{: وقال عمر بن اخلطاب يف تأويل قوله. احملدثني فلم يذكرها
  .وال تعارض بني األحاديث؛ ألن األول على اخلصوص، واهللا املوفق. فعلكم كان مثلكم

إن قرنه إمنا فضل ألهنم كانوا غرباء يف إمياهنم لكثرة الكفار وصربهم على : جيه أحاديث هذا البابوقد قيل يف تو
أذاهم ومتسكهم بدينهم، وإن أواخر هذه األمة إذا أقاموا الدين ومتسكوا به وصربوا على طاعة رهبم يف حني ظهور 

، وزكت أعماهلم يف ذلك الوقت كما زكت الشر والفسق واهلرج واملعاصي والكبائر كانوا عند ذلك أيضا غرباء
ويشهد له " . بدأ اإلسالم غريبا وسيعود كما بدأ فطوىب للغرباء: "أعمال أوائلهم، ومما يشهد هلذا قوله عليه السالم

" . أميت كاملطر ال ُيْدَرى أوله خري أم آخره: "أيضا حديث أيب ثعلبة، ويشهد له أيضا قوله صلى اهللا عليه وسلم
داود الطيالسي وأبو عيسى الترمذي، ورواه هشام بن عبيداهللا الرازي عن مالك عن الزهري عن أنس  ذكره أبو

ذكره الدارقطين يف " . مثل أميت مثل املطر ال يدرى أوله خري أم آخره: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
وروي أن عمر بن عبدالعزيز ملا ويل .  ذلكهشام بن عبيداهللا ثقة ال خيتلفون يف: قال أبو عمر. مسند حديث مالك

  اخلالفة كتب إىل سامل بن عبداهللا أن اكتب إيل بسرية عمر بن اخلطاب

إن عملت بسرية عمر؛ فأنت أفضل من عمر ألن زمانك ليس كزمان عمر، وال : ألعمل هبا؛ فكتب إليه سامل
وقد عارض بعض اجللة من . ثل قول ساملوكتب إىل فقهاء زمانه، فكلهم كتب إليه مب: قال. رجالك كرجال عمر

خري الناس من طال عمره : "بقوله صلى اهللا عليه وسلم" خري الناس قرين: "العلماء قوله صلى اهللا عليه وسلم
فهذه األحاديث تقتضي مع تواتر طرقها : قال أبو عمر" . وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله

واملعىن يف ذلك ما تقدم ذكره من اإلميان والعمل الصاحل يف الزمان . ألمة وآخرهاوحسنها التسوية بني أول هذه ا
الفاسد الذي يرفع فيه من أهل العلم والدين، ويكثر فيه الفسق واهلرج، ويذل املؤمن ويعز الفاجر ويعود الدين 

ألمة بآخرها يف فضل العمل غريبا كما بدا غريبا ويكون القائم فيه كالقابض على اجلمر، فيستوي حينئذ أول هذه ا
  .إال أهل بدر واحلديبية، ومن تدبر آثار هذا الباب بان له الصواب، واهللا يؤيت فضله من يشاء

فإذا . مدح هلذه األمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به} َتأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوَتْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ{: قوله تعاىل-: الثالثة 
وقد تقدم . واطؤوا على املنكر زال عنهم اسم املدح وحلقهم اسم الذم، وكان ذلك سببا هلالكهمتركوا التغيري وت

  .الكالم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف أول السورة
اهللا عليه وسلم أخرب أن إميان أهل الكتاب بالنيب صلى } َولَْو آَمَن أَْهلُ الْكَِتابِ لَكَانَ َخْيراً لَُهْم ِمنُْهُم{: قوله تعاىل

  .خري هلم، وأخرب أن منهم مؤمنا وفاسقا، وأن الفاسق أكثر
  }لَْن َيُضرُّوكُْم إِالَّ أَذًى َوإِنْ يُقَاِتلُوكُمْ ُيَولُّوكُُم اَألْدبَاَر ثُمَّ ال يُْنَصُرونَ{ ١١١: اآلية

. أنه تكون هلم الغلبة؛ عن احلسن وقتادة يعين كذهبم وحتريفهم وهبتهم؛ ال} لَْن َيُضرُّوكُْم إِالَّ أَذًى{: قوله تعاىل
فاآلية وعد من اهللا لرسوله صلى . فاالستثناء متصل، واملعىن لن يضروكم إال ضرا يسريا؛ فوقع األذى موقع املصدر

اهللا عليه وسلم وللمؤمنني، إن أهل الكتاب ال يغلبوهنم وأهنم منصورون عليهم ال يناهلم منهم اصطالم إال إيذاء 
  بالبهت



هو منقطع، واملعىن لن يضروكم البتة، لكن يؤذونكم مبا : وقيل. لتحريف، وأما العاقبة فتكون للمؤمننيوا
كعب وعدي والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر وكنانة وابن صوريا عمدوا : إن رؤوس اليهود: قال مقاتل. ُيسمِّعونكم
يعين } لَْن َيُضرُّوكُْم إِالَّ أَذًى{ : اهللا تعاىلعبداهللا بن سالم وأصحابه فآذوهم إلسالمهم؛ فأنزل : إىل مؤمنيهم

} ثُمَّ ال يُْنَصُرونَ{. يعين منهزمني، ومت الكالم} َوإِنْ ُيقَاِتلُوكُْم ُيَولُّوكُُم اَألدَْباَر{: مث قال. باللسان، ومت الكالم
  .تله من اليهود واله دبرهويف هذه اآلية معجزة للنيب عليه السالم؛ ألن من قا. مستأنف؛ فلذلك ثبتت فيه النون

 اللَِّه ضُرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ أَْيَن َما ثُِقفُوا إِالَّ بِحَْبلٍ ِمَن اللَِّه َوَحْبلٍ ِمَن النَّاسِ َوَباءُوا بَِغَضبٍ ِمَن{ - ١١٢: اآليات
ِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ اَألنْبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ ذَِلَك بَِما َعصَْوا َوكَانُوا َوضُرَِبْت َعلَْيهُِم الَْمْسكََنةُ ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَاُنوا َيكْفُُرونَ بِآَيا

  }َيْعَتُدونَ
  ،} لَْيسُوا سََواًء ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ َيْتلُونَ آيَاِت اللَِّه آَناَء اللَّْيلِ َوُهْم َيْسُجُدونَ{ - ١١٣
 الَْيْومِ اآلِخرِ َوَيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوُيسَارُِعونَ ِفي الَْخيَْراِت َوأُولَِئَك ِمَنُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َو{- ١١٤

  ،} الصَّاِلحَِني
  }َوَما َيفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَلَْن ُيكْفَُروُه َواللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني{ ١١٥

وقد مضى يف البقرة . أي وجدوا ولقوا، ومت الكالم} أَْيَن َما ثُِقفُوا{. يعين اليهود} لَْيهُِم الذِّلَّةُضُرَِبْت َع{: قوله تعاىل
أي لكنهم يعتصمون حببل من اهللا . استثناء منقطع ليس من األول} إِالَّ بِحَْبلٍ ِمَن اللَِّه{. معىن ضرب الذلة عليهم

  ويف الكالم. حممد واملؤمنون يؤدون إليهم اخلراج فيؤمنوهنم: والناس. ميعين الذمة اليت هل} َوحَْبلٍ ِمَن النَّاسِ{

وقيل . أي رجعوا} َوَباءُوا بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه{. إال أن يعتصموا حببل من اهللا، فحذف؛ قاله الفراء: اختصار، واملعىن
ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَاُنوا {: فقال. ممث أخرب مل فعل ذلك هب. وأصله يف اللغة أنه لزمهم، وقد مضى يف البقرة. احتملوا

مث . وقد مضى يف البقرة مستوىف} َيكْفُُرونَ بِآَياِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ اَألنْبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ ذَِلَك بَِما َعصَْوا َوكَانُوا َيعَْتُدونَ
د صلى اهللا عليه وسلم سواء؛ عن ابن ليس أهل الكتاب وأمة حمم: واملعىن. ومت الكالم} لَْيسُوا َسَواًء{: أخرب فقال
وذكر أبو خيثمة زهري بن حرب حدثنا . املعىن ليس املؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سواء: وقيل. مسعود

أخر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة : هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال
إنه ليس من أهل األديان أحد يذكر اهللا تعاىل : "فإذا الناس ينتظرون الصالة فقال صالة العشاء مث خرج إىل املسجد

لَْيسُوا َسَواًء ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ َيْتلُونَ آيَاِت اللَِّه آَناَء اللَّْيلِ {أنزلت هذه اآلية : قال" يف هذه الساعة غريكم
قول اهللا عز وجل : وقال ابن عباس. وروى ابن وهب مثله} للَُّه َعِليٌم بِالُْمتَّقَِنيوَا{: إىل قوله -} َوُهْم َيْسُجُدونَ

. من آمن مع النيب صلى اهللا عليه وسلم} ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ َيْتلُونَ آيَاِت اللَِّه آَناَء اللَّْيلِ وَُهْم َيْسُجُدونَ{
م عبداهللا بن سالم، وثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعيه، وأسيد بن عبيد، ومن وقال ابن إسحاق عن ابن عباس ملا أسل

ما آمن : أسلم من يهود؛ فآمنوا وصدقوا ورغبوا يف اإلسالم ورسخوا فيه، قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم
اهللا عز وجل يف ذلك  مبحمد وال تبعه إال شرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إىل غريه؛ فأنزل

َوأُولَِئَك {: إىل قوله} لَْيُسوا َسَواًء ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ َيْتلُونَ آَياتِ اللَِّه آَناَء اللَّْيلِ َوُهمْ َيْسُجُدونَ{: من قوهلم
  :وأنشد .التقدير من أهل الكتاب ذو أمة، أي ذو طريقة حسنة: وقال األخفش. } ِمَن الصَّاِلحَِني

  وهل يأمتن ذو أمة وهو طائع



يف الكالم حذف؛ والتقدير من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى غري قائمة، فترك األخرى اكتفاء باألوىل؛ : وقيل
  :كقول أيب ذؤيب

  مطيع فما أدري أُرْشد ِطالهبا... عصاين إليها القلب إين ألمره 
ليس يستوي أمة من أهل الكتاب قائمة : ، والتقدير"سواء"ـ رفع ب" أمة: "قال الفراء. أرشد أم غي، فحذف: أراد

فال يعود " سواء"بـ " أمة"إحداها أنه يرفع : هذا قول خطأ من جهات: قال النحاس. يتلون آيات اهللا وأمة كافرة
 على اسم ليس بشيء، ويرفع مبا ليس جاريا على الفعل ويضمر ما ال حيتاج إليه؛ ألنه قد تقدم ذكر الكافر فليس

وهذا غلط؛ : قال النحاس. أكلوين الرباغيث، وذهبوا أصحابك: هذا مثل قوهلم: وقال أبو عبيدة. إلضمار هذا وجه
وأحدها إًنى وأًنى وإْنٌي، وهو . ساعاته} آَناَء اللَّْيلِ{و . ألنه قد تقدم ذكرهم، وأكلوين الرباغيث مل يتقدم هلم ذكر

. عن الفراء والزجاج؛ ألن التالوة ال تكون يف الركوع والسجوديصلون؛ } َيْسُجُدونَ{و . منصوب على الظرف
ويف ] ٦٠: الفرقان[} وَإِذَا ِقيلَ لَُهمُ اْسُجدُوا ِللرَّْحَمنِ{: ويف الفرقان. أي يصلون} َولَُه َيْسُجُدونَ{: نظريه قوله

وسبب النزول يرده، وأن . روف خاصةيراد به السجود املع: وقيل]. ٦٢: النجم[} فَاْسُجُدوا ِللَِّه َواعُْبُدوا{النجم 
املراد صالة العتمة كما ذكرنا عن ابن مسعود؛ فعبدة األوثان ناموا حيث جن عليهم الليل، واملوحدون قيام بني 

. أي مع القيام أيضا} وَُهْم َيْسُجُدونَ{ يدي اهللا تعاىل يف صالة العشاء يتلون آيات اهللا؛ أال ترى ملا ذكر قيامهم قال 
إنا : وعن رجل من بين شيبة كان يدرس الكتب قال. هي يف قيام الليل: وقيل. هي الصالة بني العشاءين :الثوري

أحيسب راعي إبل أو راعي غنم إذا جنه الليل اخنذل كمن هو قائم وساجد : جند كالما من كالم الرب عز وجل
: قيل} َوَيأْمُُرونَ بِالَْمْعرُوِف{. صلى اهللا عليه وسلميعين يقرون باهللا ويصدقون مبحمد } ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه{. آناء الليل
والنهي عن املنكر النهي } َوَيْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ{. يراد به األمر باتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. هو عموم
  اليت يعملوهنا مبادرين غري متثاقلني} َوُيسَارُِعونَ ِفي الْخَْيرَاِت{ . عن خمالفته

أي مع الصاحلني، وهم أصحاب } َوأُولَِئَك ِمَن الصَّاِلِحَني{. يبادرون بالعمل قبل الفوت: وقيل. عرفتهم بقدر ثواهبممل
قرأ األعمش وابن وثاب ومحزة والكسائي } َوَما َيفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَلَْن ُيكْفَُروُه{. حممد صلى اهللا عليه وسلم يف اجلنة

وقرأ الباقون بالتاء . إخبارا عن األمة القائمة، وهي قراءة ابن عباس واختيار أيب عبيدوحفص وخلف بالياء فيهما؛ 
وهي اختيار أيب حامت، ]. ١١٠: آل عمران[} كُنُْتْم َخْيرَ أُمٍَّة أُْخرَِجتْ ِللنَّاسِ{: فيهما على اخلطاب؛ لقوله تعاىل

وما تفعلوا من خري فإن جتحدوا ثوابه بل يشكر لكم : ةومعىن اآلي. وكان أبو عمرو يرى القراءتني مجيعا الياء والتاء
  .وجتازون عليه

نَّارِ ُهْم ِفيَها إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن ُتْغنَِي َعنُْهْم أَْموَالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم ِمَن اللَِّه َشْيئاً َوأُولَِئَك أَْصَحاُب ال{ ١١٦: اآلية
  }َخاِلُدونَ
ملا : قال مقاتل} لَْن ُتغْنَِي َعْنُهمْ أَْموَالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم ِمَن اللَِّه شَْيئاً{اسم إن، واخلرب " } يَن كَفَُرواإِنَّ الَِّذ{: قوله تعاىل

إن : جعل هذا ابتداء فقال: وقال الكليب} إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا{: ذكر تعاىل مؤمين أهل الكتاب ذكر كفارهم وهو قوله
وخص األوالد ألهنم أقرب أنساهبم . عنهم كثرة أمواهلم وال كثرة أوالدهم من عذاب اهللا شيئا الذين كفروا لن تغين

  .وقد تقدم مجيع هذا. } ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ{ابتداء وخرب، وكذا و } َوأُولَِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ{. إليهم
َيا كََمثَلِ رِيحٍ ِفيَها ِصرٌّ أََصاَبتْ َحْرثَ قَْومٍ ظَلَُموا أَنْفَُسُهْم فَأَْهلَكَْتُه مَثَلُ َما ُيْنِفقُونَ ِفي َهِذهِ الَْحيَاِة الدُّْن{ ١١٧: اآلية

  }َوَما ظَلََمُهُم اللَُّه وَلَِكْن أَنْفَُسُهْم َيظِْلُمونَ
تصلح أن تكون مصدرية، وتصلح أن  "ما "} َمثَلُ َما ُيْنِفقُونَ ِفي َهِذِه الَْحَياِة الدُّْنَيا كَمَثَلِ رِيحٍ ِفيَها صِرٌّ{: قوله تعاىل



: قال ابن عباس. كمثل مهب ريح} كَمَثَلِ رِيحٍ{ومعىن . تكون مبعىن الذي والعائد حمذوف، أي مثل ما ينفقونه
  أصله من الصرير: قيل. الربد الشديد: والصر

وقد تقدم . يحهو صوت هلب النار اليت كانت يف تلك الر: الزجاج. الذي هو الصوت، فهو صوت الريح الشديدة
مثل نفقة الكافرين يف بطالهنا : ومعىن اآلية. إنه هنى عن اجلراد الذي قتله الصر: ويف احلديث. هذا املعىن يف البقرة

وذهاهبا وعدم منفعتها كمثل زرع أصابه ريح باردة أو نار فأحرقته وأهلكته، فلم ينتفع أصحابه بشيء بعد ما كانوا 
بالكفر واملعصية ومنع حق } وَلَِكْن أَنْفَُسُهمْ َيظِْلُمونَ{بذلك } َوَما ظَلََمُهمُ اللَُّه{: تعاىل قال اهللا. يرجون فائدته ونفعه

ظلموا أنفسهم بأن زرعوا يف غري وقت الزراعة أو يف غري موضعها فأدهبم اهللا تعاىل؛ لوضعهم : وقيل. اهللا تعاىل
  .الشيء يف غري موضعه؛ حكاه املهدوي

َبْغَضاُء ِمْن َها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُْم ال يَأْلُوَنكُمْ َخبَاالً َودُّوا َما َعنِتُّْم قَدْ َبَدِت الَْيا أَيُّ{ ١١٨: اآلية
  }أَفَْواهِهِْم َوَما ُتخِْفي ُصُدورُُهْم أَكَْبُر قَْد َبيَّنَّا لَكُُم اآلياِت إِنْ كُنُْتْم َتْعِقلُونَ

  -: سائلفيه ست م
إِنْ ُتِطيعُوا فَرِيقاً ِمَن الَِّذينَ {: وهو متصل مبا سبق من قوله. أكد اهللا تعاىل الزجر عن الركون إىل الكفار-: األوىل

وبطانة الرجل خاصته الذين . والبطانة مصدر، يسمى به الواحد واجلمع]. ١٠٠: آل عمران[} أُوتُوا الِْكتَاَب
. وبطن فالن بفالن يْبطُن ُبطونا وبِطانة إذا كان خاصا به. الذي هو خالف الظهريستبطنون أمره، وأصله من البطن 

  :قال الشاعر
  وهم عيبيت من دون كل قريب... أولئك خلصائي نعم وبطانيت 

هنى اهللا عز وجل املؤمنني هبذه اآلية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل األهواء دخالء ووجلاء، -: الثانية 
كل من كان على خالف مذهبك ودينك فال ينبغي لك أن : ويقال. اآلراء، ويسندون إليهم أمورهميفاوضوهنم يف 

  :حتادثه؛ قال الشاعر
  ...عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه 

  فكل قرين باملقارن يقتدي

كم من املرء على دين خليله فلينظر أحد: "ويف سنن أيب داود عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
مث بني تعاىل املعىن الذي ألجله هنى عن املواصلة . اعتربوا الناس بإخواهنم: وروي عن ابن مسعود أنه قال" . خيالل
يعين ال يتركون اجلهد يف فسادكم، يعين أهنم وإن مل يقاتلوكم يف الظاهر . يقول فسادا} ال َيأْلُوَنكُْم خََباالً{: فقال

وروي عن أيب أمامة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه . ر واخلديعة، على ما يأيت بيانهفإهنم ال يتركون اجلهد يف املك
" . هم اخلوارج: "قال} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُْم ال يَأْلُوَنكُْم َخبَاالً{ : وسلم يف قول اهللا تعاىل

وقدم أبو موسى األشعري . فكتب إليه عمر يعنفه وتال عليه هذه اآلية وروى أن أبا موسى األشعري استكتب ذميا
أين كاتبك يقرأ هذا : على عمر رضي اهللا عنهما حبساب فرفعه إىل عمر فأعجبه، وجاء عمر كتاب فقال أليب موسى

ال تدهنم : إنه نصراين؛ فانتهره وقال: أجنب هو؟ قال! فقال مل. إنه ال يدخل املسجد: الكتاب على الناس ؟ فقال
ال : وعن عمر رضي اهللا عنه قال. وقد أقصاهم اهللا، وال تكرمهم وقد أهاهنم اهللا، وال تأمنهم وقد خوهنم اهللا

وقيل . تستعملوا أهل الكتاب فإهنم يستحلون الرِّشا، واستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين خيشون اهللا تعاىل
ال : رى احلرية ال أحد أكتب منه وال أخط بقلم أفال يكتب عنك؟ فقالإن ههنا رجال من نصا: لعمر رضي اهللا عنه



فال جيوز استكتاب أهل الذمة، وال غري ذلك من تصرفاهتم يف البيع والشراء واالستنابة . آخذ بطانة من دون املؤمنني
  .إليهم
لك عند اجلهلة األغبياء من وقد انقلبت األحوال يف هذه األزمان باختاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء وتسودوا بذ: قلت

ما بعث اهللا من نيب وال : "روى البخاري عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. الوالة واألمراء
استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان بطانة تأمره باملعروف وحتضه عليه وبطانة تأمره بالشر وحتضه عليه 

ال تستضيؤوا بنار : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى أنس بن مالك قال.  "فاملعصوم من عصم اهللا تعاىل
  أراد عليه: فسره احلسن بن أيب احلسن فقال" . املشركني وال تنقشوا يف خواتيمكم غريبا

وتصديق ذلك : قال احلسن. السالم ال تستشريوا املشركني يف شيء من أموركم، وال تنقشوا يف خواتيمكم حممدا
  .اآلية} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُْم{: يف كتاب اهللا عز وجل

: وقيل. أي سوى ذلك} َوَيْعَملُونَ َعَمالًَُدونَ ذَِلَك{: قال الفراء. أي من سواكم} ِمْن ُدونِكُْم{: قوله تعاىل -الثالثة 
وهو . ال يقصرون فيما فيه الفساد عليكم} ال يَأْلُوَنكُْم َخَباالً{ومعىن . املذهبيعين يف السري وحسن } ِمْن ُدونِكُْم{

ـ  وأَلَْوت أُلُوا قصرت؛ قال امرؤ . ال آلو جهدا أي ال أقصر: يقال. } بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُْم{ يف موضع الصفة ل
  :القيس

  مبدرك أطراف اخلطوب وال آل... وما املرء ما دامت حشاشة نفسه 
من أصيب بدم أو : "ويف احلديث. الفساد؛ وقد يكون ذلك يف األفعال واألبدان والعقول: واخلبل. اخلَْبل: اخلَبالو

  :قال أوس. فساد األعضاء، ورجل خبل وخمتبل، وخبله احلب أي أفسده: واخلبل. أي جرح يفسد العضو" خبل
  إال يدا خمبولة العضد... أبين لُبيىن لستم بيد 

  :وأنشد الفراء. دأي فاسدة العض
  كانت لصحبك واملطي خباال... نظر ابن سعد نظرة وبت هبا 

باملفعول الثاين؛ ألن األلو يتعدى إىل مفعولني، وإن شئت على املصدر، أي خيبلونكم " خباال"وانتصب . أي فساد
مصدرية، } وا َما َعنِتُّْمَودُّ{: يف قوله" وما: "أوجعته ضربا: وإن شئت بنزع اخلافض، أي باخلبال؛ كما قالوا: خباال

  .معناه" البقرة"والعنت املشقة، وقد مضى يف . أي ما يشق عليكم. أي ودوا عنتكم
. يعين ظهرت العداوة والتكذيب لكم من أفواههم} قَدْ َبَدِت الَْبْغَضاُء ِمْن أَفَْواهِهِْم{: قوله تعاىل-: الرابعة 
وخص تعاىل األفواه بالذكر دون األلسنة إشارة إىل . مؤنث والبغضاء مصدر. البغض، وهو ضد احلب: والبغضاء

  تشدقهم وثرثرهتم يف أقواهلم هذه، فهم

. ومن هذا املعىن هنيه عليه السالم أن يشتحي الرجل فاه يف عرض أخيه. فوق املتستر الذي تبدو البغضاء يف عينيه
شحى اللجام فم الفرس شحيا، وجاءت اخليل و. شحى احلمار فاه بالنهيق، وشحى الفم نفسه: معناه أن يفتح؛ يقال

وال يفهم من هذا احلديث دليل خطاب على اجلواز فيأخذ أحد يف عرض أخيه مهسا؛ فإن . فاحتات أفواهها: شواحي
وقال صلى اهللا عليه . اآلية] ١٢: احلجرات[} َوال َيْغَتبْ َبْعُضكُْم بَْعضاً{ويف التنزيل . ذلك حيرم باتفاق من العلماء

فذكر الشَّْحو إمنا هو إشارة إىل التشدق واالنبساط، " . إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام: " وسلم
  .فاعلم

ويف هذه اآلية دليل على أن شهادة العدو على عدوه ال جيوز، وبذلك قال أهل املدينة وأهل احلجاز؛  -اخلامسة



أمجع العلماء على أنه ال جتوز شهادة : ن أنه قالوحكى ابن بطال عن ابن شعبا. وروى عن أيب حنيفة جواز ذلك
  .العدو على عدوه يف شيء وإن كان عدال، والعداوة تزيل العدالة فكيف بعداوة كافر

إخبار وإعالم بأهنم يبطنون من البغضاء أكثر مما يظهرون } َوَما ُتخِْفي ُصُدورُُهْم أَكَْبُر{: قوله تعاىل -: السادسة 
  .بتذكري الفعل؛ ملا كانت البغضاء مبعىن البغض" قد بدأ البغضاء: " بن مسعودوقرأ عبداهللا. بأفواههم

وَإِذَا َخلَْوا َعضُّوا َها أَْنُتمْ أُوالِء ُتِحبُّوَنُهْم َوال ُيِحبُّوَنكُْم َوُتْؤِمُنونَ بِالِْكَتابِ كُلِِّه َوإِذَا لَقُوكُْم قَالُوا آَمنَّا { ١١٩: اآلية
  }ِمَن الَْغْيِظ قُلْ ُموتُوا بَِغيِْظكُمْ إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ َعلَْيكُُم اَألَناِملَ

؛ قاله أبو العالية } َوإِذَا لَقُوكُْم قَالُوا آَمنَّا{: يعين املنافقني؛ دليله قوله تعاىل} َها أَنُْتْم أُوالِء ُتِحبُّونَُهْم{: قوله تعاىل
املعىن تريدون هلم : وقيل. اة، أي أنتم أيها املسلمون تصافوهنم وال يصافونكم لنفاقهمواحملبة هنا مبعىن املصاف. ومقاتل

  يعين: والكتاب اسم جنس؛ قال ابن عباس. املراد اليهود؛ قاله األكثر: وقيل. اإلسالم وهم يريدون لكم الكفر

بَِما أَنَْزلَ اللَُّه قَالُوا ُنْؤِمُن بَِما أُْنزِلَ َعلَْيَنا  َوإِذَا قِيلَ لَُهْم آِمُنوا{: واليهود يؤمنون بالبعض؛ كما قال تعاىل. بالكتب
أي مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، وأنه رسول اهللا } َوإِذَا لَقُوكُْم قَالُوا آَمنَّا{]. ٩١: البقرة[} َوَيكْفُُرونَ بَِما َوَراءَُه
واحلنق } ِمَن الَْغيِْظ{يعين أطراف األصابع } اَألَناِملَ َعضُّوا َعلَْيكُُم{فيما بينهم } إِذَا َخلَوْا{. صلى اهللا عليه وسلم

والعض عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة . أال ترون إىل هؤالء ظهروا وكثروا: عليكم فيقول بعضهم لبعض
  :على إنفاذه؛ ومنه قول أيب طالب

  يعضون غيظا َخلْفَنا باألنامل
  :وقال آخر

  وا من الغيظ أطراف األباهيمعض... إذا رأوين أطال اهللا غيظهم 
علف دواب أهل األمصار مثل الكُْسب والنوى املرضوخ؛ ": بضم العني"والُعضُّ . عض ُيعض عضا وعضيضا: يقال

": بالكسر"والعض . وبعري عضاضي، أي مسني كأنه منسوب إليه. أعض القوم، إذا أكلت إبلهم العض: يقال منه
األنامل من فعل املغضب الذي فاته ما ال يقدر عليه، أو نزل به ما ال يقدر وعض . الداهي من الرجال والبليغ املكر

وكقرع السن النادمة، إىل غري ذلك . وهذا العض هو باألسنان كعض اليد على فائت قريب الفوات. على تغيريه
الة؛ كما ويكتب هذا العض بالضاد الساقطة، وعظ الزمان بالظاء املش. من عد احلصى واخلط يف األرض للمهموم

  :قال
  من املال إال ُمْسحتا أو جملف... وعظ زمان يا ابن مروان مل يدع 

هم : وكان أبو اجلوزاء إذا تال هذه اآلية قال. ويقال بفتحها، والضم أشهر" بضم امليم"وواحد األنامل أمنلة 
  .ةوهذه الصفة قد تترتب يف كثري من أهل البدع إىل يوم القيام: قال ابن عطية. األباضية
كن : كيف مل ميوتوا واهللا تعاىل إذا قال لشيء: إن قيل} قُلْ ُموُتوا بَِغْيِظكُْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ{: قوله تعاىل
  :قيل عنه جوابان. فيكون
  قال فيه الطربي وكثري: أحدمها

فعلى هذا يتجه أن يدعو عليهم هبذا . واأي قل يا حممد أدام اهللا غيظكم إىل أن متوت. هو دعاء عليهم: من املفسرين
  .مواجهة وغري مواجهة خبالف اللعنة

فعلى هذا املعىن زال معىن الدعاء وبقي . إن املعىن أخربهم أهنم ال يدركون ما يؤملون، فإن املوت دون ذلك: الثاين



  :وجيري هذا املعىن مع قول مسافر بن أيب عمرو. معىن التقريع واإلغاظة
  ونفقأ عني من حسدا... متنا ويتمىن يف أرو

َمْن كَانَ َيظُنُّ أَنْ لَْن يَْنُصَرُه اللَُّه ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة فَلَْيْمُددْ بِسََببٍ إِلَى السََّماِء ثُمَّ {: وينظر إىل هذا املعىن قوله تعاىل
  ].١٥: احلج[} لَْيقْطَْع
إِنْ ُتِصْبكُْم َسيِّئَةٌ َيفَْرحُوا بَِها َوإِنْ َتْصبُِروا َوَتتَّقُوا ال َيُضرُّكُْم كَْيُدُهمْ إِنْ َتْمَسْسكُمْ َحَسَنةٌ َتُسْؤُهْم َو{ ١٢٠: اآلية

  }َشْيئاً إِنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ
. حيسن ويسوءواللفظ عام يف كل ما . قرأ السلمي بالياء والباقون بالتاء} إِنْ َتْمَسْسكُْم َحَسَنةٌ َتُسؤُْهْم{: قوله تعاىل

وما ذكره املفسرون من اخلصب واجلدب واجتماع املؤمنني ودخول الفرقة بينهم إىل غري ذلك من األقوال أمثلة 
أن من كانت هذه صفته من شدة العداوة واحلقد والفرح بنزول الشدائد على : واملعىن يف اآلية. وليس باختالف

يف هذا األمر اجلسيم من اجلهاد الذي هو ِمالك الدنيا واآلخرة؛ ولقد املؤمنني، مل يكن أهال ألن يتخذ بطانة، ال سيما 
  :أحسن القائل يف قوله

  إال عداوة من عاداك من حسد... كل العداوة قد ترجى إفاقتها 
ضاره : اليق} وََتتَّقُوا ال َيُضرُّكُْم كَْيدُُهْم شَْيئاً{ أي على أذاهم وعلى الطاعة ومواالة املؤمنني } َوإِنْ َتْصبِرُوا{

يضوره ويضريه ضريا وضورا؛ فشرط تعاىل نفي ضررهم بالصرب والتقوى، فكان ذلك تسلية للمؤمنني وتقوية 
  .لنفوسهم

، وحذفت الياء اللتقاء "ال ضري"من ضار يضري كما ذكرنا؛ ومنه قوله } ال َيُضرُّكُْم{قرأ احلرميان وأبو عمرو : قلت
ء بقيت الراء ساكنة والياء ساكنة فحذفت الياء، وكانت أوىل باحلذف؛ الساكنني؛ ألنك ملا حذفت الضمة من الرا

وزعم أن يف قراءة أيب بن " ال َيُضْركم"وأجاز " ضاَره يضورُه"وحكى الكسائي أنه مسع . ألن قبلها ما يدل عليها
ن مرفوعا على وجيوز أن يكو. بضم الراء وتشديدها من ضر يُضر" ال يضركم: "قرأ الكوفيون". ال يْضُررْكم"كعب 

  :فال يضركم، ومنه قول الشاعر: تقدير إضمار الفاء؛ واملعىن
  من يفعل احلسنات اهللا يشكرها

  :هذا قول الكسائي والفراء، أو يكون مرفوعا على نية التقدمي؛ وأنشد سيبويه
  إنك إن يصرع أخوك تصرع

. تقاء الساكنني على إتباع الضموجيوز أن يكون جمزوما، وضمت الراء الل. أي ال يضركم أن تصربوا وتتقوا
اللتقاء الساكنني خلفة الفتح؛ رواه أبو زيد عن " يضركم"وكذلك قراءة من فتح الراء على أن الفعل جمزوم، وفتح 

بكسر الراء " ال يضرِّكم"وزعم املفضل الضيب عن عاصم : وحكى النحاس. املفضل عن عاصم، حكاه املهدوي
  .اللتقاء الساكنني

  }وَإِذْ غََدْوَت ِمْن أَْهِلَك ُتبَوُِّئ الُْمْؤِمنَِني َمقَاِعَد ِللِْقَتالِ َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم{ ١٢١: اآلية
. واذكر إذ غدوت، يعين خرجت بالصباح: فعل مضمر تقديره" إذ"العامل يف } َوإِذْ غَدَْوَت ِمْن أَْهِلَك{: قوله تعاىل

هذه غزوة أحد وفيها } َبوُِّئ الُْمْؤِمنَِني َمقَاِعَد ِللِْقتَالِ وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌمُت{. من منزلك من عند عائشة} ِمْن أَْهِلَك{
. وعن احلسن أيضا يوم بدر. هي غزوة اخلندق: وقال جماهد واحلسن ومقاتل والكليب. نزلت هذه اآلية كلها

] ١٢٢: آل عمران[} َتاِن ِمْنكُْم أَنْ َتفَْشالإِذْ َهمَّْت طَاِئفَ{ : واجلمهور على أهنا غزوة أحد؛ يدل عليه قوله تعاىل
  وهذا إمنا كان يوم أحد، وكان املشركون قصدوا املدينة يف ثالثة آالف رجل ليأخذوا بثأرهم



يف يوم بدر؛ فنزلوا عند أحد على شفري الوادي بقناة مقابل املدينة، يوم األربعاء الثاين عشر من شوال سنة ثالث من 
حد وثالثني شهرا من اهلجرة، فأقاموا هنالك يوم اخلميس والنيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، اهلجرة، على رأس أ

فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف منامه أن يف سيفه ثلمة، وأن بقرا له تذبح، وأنه أدخل يده يف درع 
أخرجه . أن الدرع احلصينة املدينةحصينة؛ فتأوهلا أن نفرا من أصحابه يقتلون، وأن رجال من أهل بيته يصاب، و

وأصل التبوء اختاذ املنزل، بوأته منزال إذا . فكان كل ذلك على ما هو معروف مشهور من تلك الغزاة. مسلم
فمعىن . أي ليتخذ فيها منزال" من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار: "أسكنته إياه؛ ومنه قوله عليه السالم

رأيت : " وذكر البيهقي من حديث أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. هلم مصافتتخذ " تبوئ املؤمنني"
فيما يرى النائم كأين مردف كبشا وكأن ضبة سيفي انكسرت فأولت أين أقتل كبش القوم وأولت كسر ضبة 

وذكر . للواءفقُتل محزة وقَتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلحة، وكان صاحب ا" سيفي قتل رجل من عتريت
وكان حامل لواء املهاجرين رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : موسى بن عقبة عن ابن شهاب

هل لك يا عاصم يف : أنا عاصم إن شاء اهللا ملا معي؛ فقال له طلحة بن عثمان أخو سعيد بن عثمان اللخمي: فقال
ى رأس طلحة حىت وقع السيف يف حليته فقتله؛ فكان قتل املبارزة ؟ قال نعم؛ فبدره ذلك الرجل فضرب بالسيف عل

  ".كأين مردف كبشا"صاحب اللواء تصديقا لرؤيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  }إذْ َهمَّْت طَاِئفََتاِن مِْنكُمْ أَنْ َتفَْشال وَاللَُّه َوِليُُّهَما َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ{ ١٢٢: اآلية
بنو سلمة من اخلزرج، وبنو حارثة من األوس، وكانا جناحي : والطائفتان". مسيع عليم"أو " تبوئ -إذ "امل يف الع

إِذْ َهمَّْت طَاِئفََتاِن مِْنكُمْ {فينا نزلت : ويف البخاري عن جابر قال. أن َتجبُنا} أَنْ تَفَْشال { ومعىن . العسكر يوم أحد
: بنو حارثة وبنو سلمة، وما حنب أهنا مل تنزل؛ لقول اهللا عز وجل: حنن الطائفتان: قال} مَاأَنْ َتفَْشال وَاللَُّه َوِليُُّه

  :وقيل} وَاللَُّه َوِليُُّهمَا{"

والفشل عبارة عن اجلنب؛ . هم بنو احلارث وبنو اخلزرج وبنو النبيت، والنبيت هو عمرو بن مالك من بين األوس
كان بعد اخلروج ملا رجع عبداهللا بن أيب مبن معه من املنافقني فحفظ اهللا واهلم من الطائفتني . وكذلك هو يف اللغة

أرادوا التقاعد عن : وقيل. يعين قلوهبما عن حتقيق هذا اهلم} َواللَُّه وَِليُُّهَما{: قلوهبم فلم يرجعوا؛ فذلك قوله تعاىل
طلع اهللا نبيه عليه السالم عليه كان ذلك حديث نفس منهم خطر بباهلم فأ: وقيل. اخلروج، وكان ذلك صغرية منهم

فازدادوا بصرية؛ ومل يكن ذلك اخلََوُر مكتسبا هلم فعصمهم اهللا، وذم بعضهم بعضا، وهنضوا مع النيب صلى اهللا عليه 
وسلم فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أطل على املشركني، وكان خروجه من املدينة يف ألف، فرجع 

سلول بثالمثائة رجل مغاضبا؛ إذ خولف رأيه حني أشار بالقعود والقتال يف املدينة إن هنض عنه عبداهللا بن أيب بن 
وهنض رسول . إليهم العدو، وكان رأيه وافق رأي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأىب ذلك أكثر األنصار، وسيأيت

قتل من املهاجرين : قال مالك رمحه اهللا .اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملسلمني فاستشهد منهم من أكرمه اهللا بالشهادة
مجع مقعد وهو مكان القعود، وهذا مبنزلة مواقف، : واملقاعد. يوم أحد أربعة، ومن األنصار سبعون رضي اهللا عنهم

هذا معىن حديث غزاة أحد على االختصار، . ولكن لفظ القعود دال على الثبوت؛ وال سيما أن الرماة كانوا قعودا
وكان مع املشركني يومئذ مائة فرس عليها خالد بن الوليد، ومل يكن مع املسلمني . لها ما فيه شفاءوسيأيت من تفصي

وفيها جرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وجهه وكسرت رباعيته اليمىن السفلى حبجر وهشمت . يومئذ فرس
. جزى به نبيا من أنبيائه على صربهالبيضة من على رأسه صلى اهللا عليه وسلم، وجزاه عن أمته ودينه بأفضل ما 

إن : وقد قيل. وكان الذي توىل ذلك من النيب صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن قميئة الليثي، وعتبة بن أيب وقاص



. عبداهللا بن شهاب جد الفقيه حممد بن مسلم بن شهاب هو الذي شج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جبهته
  أن الذي رمى يف وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم ابن قميئة، والذي والثابت عندنا: قال الواقدي

مسعت رجال من : قال الواقدي بإسناده عن نافع بن جبري قال. أدمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أيب وقاص
ل شهدت أُُحدا فنظرت إىل النبل تأيت من كل ناحية ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسطها ك: املهاجرين يقول
دلوين على حممد دلوين على حممد، فال جنوت : ولقد رأيت عبداهللا بن شهاب الزهري يقول يومئذ. ذلك يصرف عنه

واهللا ما : وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جنبه ما معه أحد مث جاوزه، فعاتبه يف ذلك صفوان فقال. إن جنا
وأكبت احلجارة على . هدنا وتعاقدنا على قتله فلم خنلص إىل ذلكخرجنا أربعة فتعا! رأيته، أحلف باهللا إنه منا ممنوع

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت سقط يف حفرة، كان أبو عامر الراهب قد حفرها مكيدة للمسلمني، فخر عليه 
السالم على جنبه واحتضنه طلحة حىت قام، ومص مالك بن سنان والد أيب سعيد اخلدري من جرح رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم الدم، وتشبثت حلقتان من درع اِملْغفَر يف وجهه صلى اهللا عليه وسلم فانتزعهما أبو عبيدة بن اجلراح 

ويف هذه الغزاة قتل محزة رضي اهللا عنه، قتله . وعض عليهما بثنيتيه فسقطتا؛ فكان اْهتم يزينه َهَتُمه رضي اهللا عنه
إن قتلت حممدا جعلنا لك أعنة اخليل، وإن : وقد كان جبري قال له. وحشي، وكان وحشي مملوكا جلبري بن مطعم

: فقال وحشي. أنت قتلت علي بن أيب طالب جعلنا لك مائة ناقة كلها سود احلدق، وإن أنت قتلت محزة فأنت حر
اع، وأما محزة فرجل شج. وأما علي ما برز إليه أحد إال قتله. أما حممد فعليه حافظ من اهللا ال خيلص إليه أحد

فكَِمن له . إيها أبا دمسة اشف واستشف: وكانت هند كلما هتيأ وحشي أو مرت به قالت. وعسى أن أصادفه فأقتله
خلف صخرة، وكان محزة محل على القوم من املشركني؛ فلما رجع من محلته ومر بوحشي َزَرقه باملِزراق فأصابه 

د عن كبد محزة فالكتها ومل تستطع أن تسيغها فبقرت هن: قال ابن إسحاق. فسقط ميتا رمحه اهللا ورضي عنه
  :فلفظتها مث علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوهتا فقالت

  واحلرب بعد احلرب ذات سعر... حنن جزيناكم بيوم بدر 
  ...ما كان عن عتبة يل من صرب 

  وال أخي وعمه بكري

  شفيت وحشي غليل صدري... شفيت نفسي وقضيت نذري 
  حىت َترِّم أعظمي يف قربي... مري فشكر وحشي عليَّ ع

  :فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن عبداملطلب فقالت
  يا بنت وقَّاع عظيم الكفر... خزيت يف بدر وبعد بدر 
  ِملْهامشيني الطوال الزهر... صبحك اهللا غداة الفجر 
  محزة ليثي وَعليٌّ صقري... بكل قَطّاع ُحسام يفري 

  فََخَضبا منه ضواحي النحر.. .إذ رام شيب وأبوك غدري 
  ونذرك السوء فشر نذر

  :محزة رضي اهللا عنه] يرثي[وقال عبداهللا بن رواحة يبكي 
  وما يغين البكاء وال العويل... بكت عيين وحق هلا بكاها 
  أمحزة ذاكم الرجل القتيل... على أسد اإلله غداة قالوا 



  سولهناك، وقد أصيب به الر... أصيب املسلمون به مجيعا 
  وأنت املاجد الرب الَوصول... أبا َيعْلى لك األركان ُهدَّت 
  خمالطها نعيم ال يزول... عليك سالم ربك يف جنان 
  فكل فعالكم حسن مجيل... أال يا هاشم األخيار صربا 
  بأمر اهللا ينطق إذ يقول... رسول اهللا مصطرب كرمي 

  فبعد اليوم دائلة تدول... أال من مبلغ عين لؤيا 
  وقائعنا هبا يشفى الغليل... ل اليوم ما عرفوا وذاقوا وقب

  غداة أتاكم املوت العجيل... نسيتم ضربنا بقليب بدر 
  عليه الطري حائمة جتول... غداة ثوى أبو جهل صريعا 

  ...وعتبة وابنه خرا مجيعا 
  وشيبة عضه السيف الصقيل

  ويف حيزومه لدن نبيل... ومتركنا أمية جملعبا 
  ففي أسيافنا منها فلول... عة سائلوها وهام بين ربي

  حبمزة إن عزكم ذليل... أال يا هند ال تبدي مشاتا 
  فأنت الواله الَعبْرى اهلبول... أال يا هند فابكي ال متلي 

  .ورثته أيضا أخته صفية، وذلك مذكور يف السرية، رضي اهللا عنهم أمجعني
والتوكل يف اللغة إظهار العجز . فيه مسألة واحدة، وهي بيان التوكل} ُمْؤِمُنونََوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الْ{: قوله تعاىل

  .وواكل فالن إذا َضّيع أمره متكال على غريه. واالعتماد على الغري
قالت فرقة الرضا بالضمان، وقطع الطمع من : واختلف العلماء يف حقيقة التوكل؛ فسئل عنه سهل بن عبداهللا فقال

التوكل ترك األسباب والركون إىل مسبب األسباب؛ فإذا شغله السبب عن املسبب زال عنه : قوموقال . املخلوقني
من قال إن التوكل يكون بترك السبب فقد طعن يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ : قال سهل. اسم التوكل

فَاضْرُِبوا {: وقال تعاىل. فالغنيمة اكتساب] ٦٩: فالاألن[} فَكُلُوا ِممَّا غَنِْمُتْم َحالالً طَيِّباً{: ألن اهللا عز وجل يقول
إن اهللا حيب : "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. فهذا عمل] ١٢: األنفال[} فَْوَق اَألْعنَاقِ وَاضْرُِبوا مِْنُهْم كُلَّ َبَناٍن

وهذا قول عامة : غريهوقال . وكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرضون على الِسرية" . العبد احملترف
الفقهاء، وأن التوكل على اهللا هو الثقة باهللا واإليقان بأن قضاءه ماض، واتباع سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم يف 

السعي فيما ال بد منه من األسباب من مطعم ومشرب وحترز من عدو وإعداد األسلحة واستعمال ما تقتضيه سنة 
حمققو الصوفية، لكنه ال يستحق اسم التوكل عندهم مع الطمأنينة إىل تلك  وإىل هذا ذهب. اهللا تعاىل املعتادة

األسباب وااللتفات إليها بالقلوب؛ فإهنا ال جتلب نفعا وال تدفع ضرا، بل السبب واملسبب فعل اهللا تعاىل، والكل 
  ملتوكلون علىمث ا. منه ومبشيئته؛ ومىت وقع من املتوكل ركون إىل تلك األسباب فقد انسلخ عن ذلك االسم

. حال املتمكن يف التوكل فال يلتفت إىل شيء من تلك األسباب بقلبه، وال يتعاطاه إال حبكم األمر: األول: حالني
حال غري املتمكن وهو الذي يقع له االلتفات إىل تلك األسباب أحيانا غري أنه يدفعها عن نفسه بالطرق : الثاين

احلالية؛ فال يزال كذلك إىل أن يرقيه اهللا جبوده إىل مقام املتوكلني املتمكنني، العلمية، والرباهني القطعية، واألذواق 



  .ويلحقه بدرجات العارفني
  }َولَقَدْ َنَصرَكُُم اللَُّه بَِبْدرٍ َوأَْنُتْم أَِذلَّةٌ فَاتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ{ ١٢٣
  }كُْم أَنْ ُيِمدَّكُمْ رَبُّكُْم بِثَالثَِة آالٍف ِمَن الَْمالِئكَِة ُمنَْزِلَنيإِذْ َتقُولُ ِللُْمْؤِمنَِني أَلَْن َيكْفَِي{ ١٢٤
  }ةُ ُمَسوِِّمَنيَبلَى إِنْ َتصْبُِروا َوَتتَّقُوا َويَأُْتوكُْم ِمْن فَْورِِهْم َهذَا يُْمِدْدكُمْ رَبُّكُْم بَِخْمَسِة آالٍف ِمَن الَْمالِئكَ{ ١٢٥

  :فيه ست مسائل
كانت بدر يوم سبعة عشر من رمضان، يوم مجعة لثمانية عشر شهرا } َولَقَْد َنَصَركُُم اللَُّه بَِبْدرٍ{له تعاىل قو-: األوىل 

كان ذلك املاء لرجل من جهينة يسمى بدرا، وبه مسي : وقال الشعيب. من اهلجرة، وبدر ماء هنالك وبه مسي املوضع
إن شاء " األنفال"وسيأيت يف قصة بدر يف . ملوضع غري منقول بدر اسم: وقال الواقدي وغريه. واألول أكثر. املوضع
وكان عدوهم ما بني . معناها قليلون؛ وذلك أهنم كانوا ثالمثائة وثالثة عشر أو أربعة عشر رجال} أَِذلَّةٌ{و. اهللا تعاىل

فسهم إال أعزة، ولكن واسم الذل يف هذا املوضع مستعار، ومل يكونوا يف أن. مجع ذليل" أذلة"و. التسعمائة إىل األلف
والنصر العون؛ . نسبتهم إىل عدوهم وإىل مجيع الكفار يف أقطار األرض تقتضي عند التأمل ذلتهم وأهنم يغلبون

فنصرهم اهللا يوم بدر، وقتل فيه صناديد املشركني، وعلى ذلك اليوم أبتين اإلسالم، وكان أول قتال قاتله النيب صلى 
غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع عشرة غزوة، قاتل يف : عن بريدة قال ويف صحيح مسلم. اهللا عليه وسلم

  لقيت: وفيه عن ابن إسحاق قال. مثان منهن

فكم غزوه أنت : فقلت. كم غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال تسع عشرة غزوة: زيد بن أرقم فقلت له
وهذا كله خمالف . ذات الُعَسري أو العشري: غزاها ؟ قال فما أول غزوة: قال فقلت. سبع عشرة غزوة: معه ؟ فقال

إن غزوات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال حممد بن سعد يف كتاب الطبقات له. ملا عليه أهل التواريخ والسري
سبع وعشرون غزوة، وسراياه ست ومخسون، ويف رواية ست وأربعون، واليت قاتل فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه 

هذا الذي اجتمع لنا : قال ابن سعد. سلم بدر وأحد واملَْريسيع واخلندق وخيرب وقريظة والفتح وحنني والطائفو
وإذا تقرر هذا . ويف بعض الروايات أنه قاتل يف بين النضري ويف وادي القرى منصرفه من خيرب ويف الغابة. عليه
إن أول غزاة غزاها ذات : "وقول زيد. أو شاهدهزيد وبريدة إمنا أخرب كل واحد منهما مبا يف علمه : فنقول
كان قبل غزوة العشرية ثالث غزوات، يعين : قال حممد بن سعد. خمالف أيضا ملا قال أهل التواريخ والسري" العسرية

أول غزاة غزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه . وقال ابن عبدالرب يف كتاب الدرر يف املغازي والسري. غزاها بنفسه
وة َوّدان غزاها بنفسه يف صفر؛ وذلك أنه وصل إىل املدينة الثنيت عشرة ليلة خلت من ربيع األول، أقام وسلم غز

مث خرج يف صفر املذكور واستعمل على : هبا بقية ربيع األول، وباقي العام كله إىل صفر من سنة اثنتني من اهلجرة
ع إىل املدينة ومل يلق حربا، وهي املسماة بغزوة املدينة سعد بن عبادة حىت بلغ وّدان فوادع بين ضمرة، مث رج

مث أقام باملدينة إىل شهر ربيع اآلخر من السنة املذكورة، مث خرج فيها واستعمل على املدينة السائب بن . األبواء
  عثمان بن مظعون حىت بلغ َبواط من ناحية َرْضوى، مث رجع إىل املدينة

خر وبعض مجادى األوىل، مث خرج غازيا واستخلف على املدينة أبا سلمة بن ومل يلق حربا، مث أقام هبا بقية ربيع اآل
  .عبداألسد، وأخذ على طريق ِملْك إىل الُعَسْيرة

كنت أنا وعلي بن أيب طالب رفيقني يف غزوة العشرية من بطن ينبع : ذكر ابن إسحاق عن عمار بن ياسر قال: قلت
م هبا شهرا فصاحل هبا بين مدجل وحلفاءهم من بين ضمرة فوادعهم؛ فلما نزهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقا



هل لك أبا اليقظان أن تأيت هؤالء؟ نفر من بين مدجل يعملون يف عني هلم ننظر كيف : فقال يل علي بن أيب طالب
نمنا فيه؛ فواهللا فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة مث غشينا النوم فعمدنا إىل صور من النخل يف َدقْعاء من األرض ف. يعملون

ما أهبنا إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقدمه؛ فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول اهللا صلى 
" أال أخربكم بأشقى الناس رجلني: "؛ فأخربناه مبا كان من أمرنا فقال" ما بالك يا أبا تراب: "اهللا عليه وسلم لعلي

ووضع رسول اهللا  -أَُحْيِمر مثود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه : "فقالبلى يا رسول اهللا؛ : قلنا
فأقام هبا بقية : فقال أبو عمر. ووضع يده على حليته" حىت يََبلّ منها هذه -صلى اهللا عليه وسلم يده على رأسه 

مث كانت بعد ذلك غزوة بدر . ق حربامجادى األوىل وليايل من مجادى اآلخرة، ووادع فيها بين مدجل مث رجع ومل يل
. واهللا أعلم. األوىل بأيام قالئل، هذا الذي ال يشك فيه أهل التواريخ والسري، فزيد بن أرقم إمنا أخرب عما عنده

مث غزوة بدر الكربى وهي أعظم املشاهد . العشرية: ذات العسري بالسني والشني، ويزاد عليها هاء فيقال: ويقال
وفيها أمد اهللا مبالئكته نبيه واملؤمنني يف قول مجاعة العلماء، وعليه يدل ظاهر اآلية، ال يف يوم فضال ملن شهدها، 

اعتراضا } َتْشكُُرونَ{: إىل قوله} َولَقَْد َنَصَركُمُ اللَُّه بَِبْدرٍ{: إن ذلك كان يوم أحد جعل قوله تعاىل: ومن قال. أحد
  .لناسهذا قول عامر الشعيب، وخالفه ا. بني الكالمني

  تظاهرت الروايات بأن املالئكة حضرت يوم بدر وقاتلت؛ ومن ذلك قول أيب أسيد مالك بن ربيعة وكان شهيد

رواه . لو كنت معكم اآلن ببدر ومعي بصري ألريتكم الشِّْعب الذي خرجت منه املالئكة، ال أشك وال أمتري: بدر
ال يعرف للزهري عن أيب حازم غري هذا احلديث : حامتقال ابن أيب . عقيل عن الزهري عن أيب حازم سلمة بن دينار

ويف صحيح مسلم من . الواحد، وأبو أسيد يقال إنه آخر من مات من أهل بدر؛ ذكره أبو عمر يف االستيعاب وغريه
ملا كان يوم بدر نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املشركني وهم ألف، : حديث عمر بن اخلطاب قال

: ائة وتسعة عشر رجال، فاستقبل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم القبلة مث مد يديه فجعل يهتف بربهوأصحابه ثالمث
" اللهم أجنز يل ما وعدتين، اللهم آت ما وعدتين اللهم إن َتْهلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال ُتعَْبد يف األرض"

ن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه ع
: يا نيب اهللا، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك؛ فأنزل اهللا عز وجل: منكبيه، مث التزمه من ورائه وقال

فأمده اهللا تعاىل ] ٩: األنفال[} فَِنيإِذْ َتْستَِغيثُونَ َربَّكُْم فَاسَْتَجابَ لَكُْم أَنِّي ُمِمدُّكُمْ بِأَلٍْف ِمَن الَْمالِئكَِة ُمْرِد{
بينما رجل من املسلمني يومئذ يشتد يف أثر رجل من املشركني : فحدثين ابن عباس قال: قال أبو ُزَمْيل. باملالئكة

أقِدْم حيزوم؛ فنظر إىل املشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر : أمامه إذ مسع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول
فجاء األنصاري فحدث بذلك رسول . قد ُخِطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أمجع إليه فإذا هو

وذكر . فقتلوا يومئذ سبعني وأسروا سبعني" صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .إن شاء اهللا تعاىل" األنفال"وسيأيت متامه يف آخر . احلديث

قال رسول اهللا : وعن خارجة بن إبراهيم عن أبيه قال. قرآن على ما قاله اجلمهور، واحلمد هللافتظاهرت السنة وال
يا حممد ما كل أهل : "؟ فقال جربيل" من القائل يوم بدر من املالئكة أقدم حيزوم: "صلى اهللا عليه وسلم جلربيل

تح من قليب بدر جاءت ريح شديدة مل بينا أنا أم: وعن علي رضي اهللا عنه أنه خطب الناس فقال" . السماء أعرف
  أر مثلها قط، مث ذهبت، مث جاءت ريح شديدة مل أر مثلها قط إال اليت كانت



مث جاءت ريح شديدة، فكانت الريح األوىل جربيل نزل يف ألف من املالئكة مع رسول اهللا : وأظنه ذكر: قال. قبلها
يف ألف من املالئكة عن ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه وسلم، وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل

وسلم وكان أبو بكر عن ميينه، وكانت الريح الثالثة إسرافيل نزل يف ألف من املالئكة عن ميسرة رسول اهللا صلى 
يفه لقد رأيتنا يوم بدر وأن أحدنا يشري بس: وعن سهل بن حنيف رضي اهللا عنه قال. اهللا عليه وسلم وأنا يف امليسرة

كان الناس يوم بدر يعرفون : وعن الربيع بن أنس قال. إىل رأس املشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه
. قتلى املالئكة ممن قتلوهم بضرب فوق األعناق وعلى البنان مثل مسة النار قد أحرق به؛ ذكر مجيعه البيهقي رمحه اهللا

المة ضرهبم يف الكفار ظاهرة؛ ألن كل موضع أصابت ضربتهم إن املالئكة كانوا يقاتلون وكانت ع: وقال بعضهم
إمنا قتلين الذي مل يصل سناين إىل ! أنت قتلين؟: اشتعلت النار يف ذلك املوضع، حىت إن أبا جهل قال البن مسعود

جعل أولئك وإمنا كانت الفائدة يف كثرة املالئكة لتسكني قلوب املؤمنني؛ وألن اهللا تعاىل . ُسْنُبك فرسه وإن اجتهدت
وقال ابن عباس . املالئكة جماهدين إىل يوم القيامة؛ فكل عسكر صرب واحتسب تأتيهم املالئكة ويقاتلون معهم

وقال . مل تقاتل املالئكة إال يوم بدر، وفيما سوى ذلك يشهدون وال يقاتلون إمنا يكونون عددا أو مددا: وجماهد
م كانوا يدعون ويسبحون، ويكثرون الذين يقاتلون يومئذ؛ فعلى هذا إمنا كانت الفائدة يف كثرة املالئكة أهن: بعضهم

كان هذا يوم بدر، أمدهم اهللا : قال قتادة. مل تقاتل املالئكة يوم بدر وإمنا حضروا للدعاء بالتثبيت، واألول أكثر
كُْم فَاسَْتجَاَب لَكُْم أَنِّي إِذْ َتْسَتِغيثُونَ َربَّ{: بألف مث صاروا ثالثة آالف، مث صاروا مخسة آالف؛ فذلك قوله تعاىل

آل [} أَلَْن َيكْفَِيكُمْ أَنْ ُيِمدَّكُْم رَبُّكُمْ بِثَالثَِة آالٍف ِمَن الَْمالِئكَِة ُمنَْزِلَني{: وقوله} ُمِمدُّكُْم بِأَلٍْف ِمَن الَْمالِئكَِة مُْرِدِفَني
وكُْم ِمْن فَْورِِهْم َهذَا ُيْمِددْكُْم َربُّكُْم بَِخْمَسِة آالٍف ِمَن الَْمالِئكَةُ بَلَى إِنْ َتْصبِرُوا َوَتتَّقُوا َوَيأُْت{: وقوله] ١٢٤: عمران
فصرب املؤمنون يوم بدر واتقوا اهللا فأمدهم اهللا خبمسة آالف من املالئكة على ما ] ١٢٥: آل عمران[} ُمَسوِِّمَني

بلغ : قال الشعيب. مؤمنني إىل يوم القيامةفهؤالء اخلمسة آالف ردء لل: وقال احلسن. وعدهم؛ فهذا كله يوم بدر
  النيب صلى اهللا عليه وسلم

وأصحابه يوم بدر أن كرز بن جابر احملاريب يريد أن ميد املشركني فشق ذلك على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى 
هلزمية فلم ميدهم ورجع، فلم ميدهم فبلغ كرزا ا" } ُمَسوِّمَِني{: إىل قوله} أَلَْن َيكْفَِيكُْم{: املسلمني؛ فأنزل اهللا تعاىل

إمنا وعد اهللا املؤمنني يوم بدر إن صربوا على طاعته، واتقوا : وقيل. اهللا أيضا باخلمسة آالف، وكانوا قد مدوا بألف
حمارمه أن ميدهم أيضا يف حروهبم كلها، فلم يصربوا ومل يتقوا حمارمه إال يف يوم األحزاب، فأمدهم حني حاصروا 

إمنا كان هذا يوم أحد، وعدهم اهللا املدد إن صربوا، فما صربوا فلم ميدهم مبلك واحد، ولو أمدوا ملا : وقيل. قريظة
رأيت عن ميني رسول اهللا صلى : فقد ثبت عن سعد بن أيب وقاص أنه قال: فإن قيل. هزموا؛ قاله عكرمة والضحاك

قيل . ن عنه أشد القتال، ما رأيتهما قبل وال بعداهللا عليه وسلم وعن يساره يوم بدر رجلني عليهما ثياب بيض يقاتال
واهللا . لعل هذا خمتص بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، خصه مبلكني يقاتالن عنه، وال يكون هذا إمدادا للصحابة: له

  .أعلم
القلب نزول املالئكة سبب من أسباب النصر ال حيتاج إليه الرب تعاىل، وإمنا حيتاج إليه املخلوق فليعلق -: الثانية

]. ٨٢: يس[} إِنََّما أَْمُرهُ إِذَا أََراَد شَْيئاً أَنْ َيقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ{ باهللا وليثق به، فهو الناصر بسبب وبغري سبب؛ 
} َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبدِيالً{ولكن أخرب بذلك ليمتثل اخللق ما أمرهم به من األسباب اليت قد خلت من قبل، 

إن األسباب إمنا سنت يف حق الضعفاء ال : وهو رد على من قال. ، وال يقدح ذلك يف التوكل]٦٢: زاباألح[
يف " مد"و. لألقوياء؛ فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه كانوا األقوياء وغريهم هم الضعفاء؛ وهذا واضح



وقرأ . بكسر الزاي خمففا، يعين منزلني النصر" منزلني"وقرأ أبو حيوة . وقد تقدم يف البقرة. يف اخلري" أمد"الشر و
. شرط، أي على لقاء العدو} إِنْ َتْصبِرُوا{. ومت الكالم} َبلَى{: مث قال. ابن عامر مشددة الزاي مفتوحة على التكثري

رمة هذا عن عك. من وجههم} ِمْن فَْورِِهْم{ومعىن . } يُْمِدْدكُْم{واجلواب . عطف عليه، أي معصيته} َوَتتَّقُوا{
  وقتادة واحلسن

. كانوا قد غضبوا يوم أحد ليوم بدر مما لقوا. من غضبهم؛ عن جماهد والضحاك: وقيل. والربيع والسدي وابن زيد
والفور . فارت القدر تفور فورا وفورانا إذا غلت: وأصل الفور القصد إىل الشيء واألخذ فيه جبد؛ وهو من قوهلم

َوفَارَ {ويف التنزيل . والفّوارة ما يفور من القدر. ن فوره أي قبل أن يسكنوفعله م. وفار غضبه إذا جاش. الغليان
  :قال الشاعر]. ٤٠: هود]} التَّنُّوُر

  تفور علينا قدرهم فندميها
أي معملني . بفتح الواو اسم مفعول، وهي قراءة ابن عامر ومحزة والكسائي ونافع} ُمَسوِِّمَني{: قوله تعاىل-: الثالثة 
بكسر الواو اسم فاعل، وهي قراءة أيب عمرو وابن كثري وعاصم؛ فيحتمل من املعىن ما } ُمَسوِِّمَني{و . بعالمات

: وقال كثري من املفسرين. ورجح الطربي وغريه هذه القراءة. تقدم، أي قد أعلموا أنفسهم بعالمة، وأعلموا خيلهم
بفتح الواو، أي أرسلهم اهللا تعاىل " مسومني"وذكر املهدوي هذا املعىن يف . مسومني أي مرسلني خيلهم يف الغارة

وعلى القراءة األوىل اختلفوا يف سيما املالئكة؛ فروى عن علي بن أيب طالب . وقاله ابن فورك أيضا. على الكفار
وابن عباس وغريمها أن املالئكة اعتمت بعمائم بيض قد أرسلوها بني أكتافهم؛ ذكره البيهقي عن ابن عباس وحكاه 

وقال . إال جربيل فإنه كان بعمامة صفراء على مثال الزبري بن العوام، وقاله ابن إسحاق. الزجاج املهدوي عن
  .كانت مسياهم أهنم كانوا على خيل ُبلْق: الربيع
لقد رأيت يوم بدر رجاال بيضا على خيل بلق بني : ذكر البيهقي عن سهيل بن عمرو رضي اهللا عنه قال: قلت

. واهللا أعلم. دل على أن اخليل البلق ليست السيما" معلمني: "فقوله. ون ويأسرونالسماء واألرض معلمني يقتل
وروي عن ابن . كانت خيلهم جمزوزة األذناب واألعراف معلمة النواصي واألذناب بالصوف والعهن: وقال جماهد

اهللا بن الزبري وهشام وقال عباد بن عبد. تسومت املالئكة يوم بدر بالصوف األبيض يف نواصي اخليل وأذناهبا: عباس
وقال ذلك عبداهللا وعروة . نزلت املالئكة يف سيما الزبري عليهم عمائم صفر مرخاة على أكتافهم: بن عروة والكليب

  .كانت مالءة صفراء اعتم هبا الزبري رضي اهللا عنه: وقال عبداهللا. ابنا الزبري
  ودلت اآلية: قلت

لقبائل والكتائب جيعلها السلطان هلم؛ لتتميز كل قبيلة وكتيبة من غريها على اختاذ الشارة والعالمة ل-: وهي الرابعة
  .عند احلرب، وعلى فضل اخليل البلق لنزول املالئكة عليها

ولعلها نزلت عليها موافقة لفرس املقداد؛ فإنه كان أبلق ومل يكن هلم فرس غريه، فنزلت املالئكة على  -: قلت
  دلت اآلية أيضا. واهللا أعلم. زل جربيل معتجرا بعمامة صفراء على مثال الزبرياخليل البلق إكراما للمقداد؛ كما ن

وروى أبو داود وابن ماجة واللفظ له عن أيب . على لباس الصوف وقد لبسه األنبياء والصاحلون-: وهي اخلامسة 
بتنا السماء حلسبت أن لو شهدتنا وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أصا: بردة عن أبيه قال قال يل أيب

ولبسها يونس عليه . ولبس صلى اهللا عليه وسلم جبة رومية من صوف ضيقة الكمني؛ رواه األئمة. رحينا ريح الضأن
  .إن شاء اهللا تعاىل" النحل"وسيأيت هلذا املعىن مزيد بيان يف . السالم؛ رواه مسلم



زة األذناب واألعراف فبعيد؛ فإن يف مصنف أيب وأما ما ذكره جماهد من أن خيلهم كانت جمزو: قلت-: السادسة 
ال تقصوا نواصي اخليل وال معارفها : "داود عن عتبة بن عبدالسلمي أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

فقول جماهد حيتاج إىل توقيف من أن " . وال أذناهبا فإن أذناهبا مذاهبا ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها اخلري
  .واهللا أعلم. يل املالئكة كانت على تلك الصفةخ

من لبس نعال : ودلت اآلية على حسن األبيض واألصفر من األلوان لنزول املالئكة بذلك، وقد قال ابن عباس
البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خري ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم وأما : "وقال عليه السالم. أصفر قضيت حاجته

وكان صارع النيب صلى اهللا عليه وسلم فصرعه النيب صلى اهللا  -وروى ركانة " . العرب ولباسها العمائم فتيجان
فرق ما بيننا وبني املشركني العمائم على : "ومسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال ركانة -عليه وسلم 
  .من بعضإسناده جمهول ال يعرف مساع بعضه : قال البخاري. أخرجه أبو داود" القالنس

  }زِيزِ الَْحِكيمَِوَما َجَعلَُه اللَُّه إِالَّ ُبْشَرى لَكُْم َوِلَتطَْمِئنَّ قُلُوُبكُْم بِِه َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه الَْع{: ١٢٦
  }ِلَيقْطََع طََرفاً ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا أَوْ َيكْبَِتُهْم فََيْنقَِلبُوا خَاِئبَِني{: ١٢٧
" ميددكم"اهلاء للمدد، وهو املالئكة أو الوعد أو اإلمداد، ويدل عليه } َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِالَّ ُبشَْرى لَكُْم{: تعاىل قوله

الالم الم كي، أي } َوِلَتطَْمِئنَّ قُلُوُبكُْم بِِه{. أو للتسومي أو لإلنزال أو العدد على املعىن؛ ألن مخسة آالف عدد
أي وحفظا هلا جعل ] ١٢: فصلت[} َوزَيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا بَِمَصابِيَح َوِحفْظاً{: ه؛ كقولهولتطمئن قلوبكم به جعل

يعين نصر املؤمنني، وال يدخل يف ذلك نصر الكافرين؛ ألن ما وقع هلم من غلبة } َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه{. ذلك
ولقد : ونظم اآلية. أي بالقتل} ِلَيقْطََع طََرفاً ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا{وخسران  إمنا هو إمالء حمفوف خبذالن وسوء عاقبة

، أي "ميددكم"وجيوز أن يكون متعلقا بـ . املعىن وما النصر إال من عند اهللا ليقطع: وقيل. نصركم اهللا ببدر ليقطع
يعين به من قتل من املشركني : سديال. من قتل من املشركني يوم بدر، عن احلسن وغريه: واملعىن. ميددكم ليقطع

وروى أن النيب صلى اهللا عليه . حيزهنم؛ واملكبوت احملزون} َيكْبِتَُهْم{ومعىن . يوم أحد وكانوا مثانية عشر رجال
وأصله فيما ذكر بعض أهل اللغة . مات بعريه: فقيل. ؟" ما شأنه: " وسلم جاء إىل أيب طلحة فرأى ابنه مكبوتا فقال

. يصيبهم باحلزن والغيظ يف أكبادهم، فأبدلت الدال تاء، كما قلبت يف سََبَت رأسه وسبده أي حلقهأي " يكبدهم"
. قد أحرق احلزن كبده، وأحرقت العداوة كبده: كبت اهللا العدو كبتا إذا صرفه وأذله، كبده، أصابه يف كبده؛ يقال

  :أسود الكبد؛ قال األعشى: وتقول العرب للعدو
  هم األعداء واألكباد سود... قوم فما أجشمت من إتيان 

خاب . املنقطع األمل: واخلائب. بالدال" أو يكبدهم"وقرأ أبو جملز . كأن األكباد ملا احترقت بشدة العداوة اسودت
  .القَْدح ال يوري: واخلياب. خييب إذا مل ينل ما طلب

  }َعذَِّبُهْم فَإِنَُّهْم ظَاِلُمونَلَْيَس لََك ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء أَْو َيتُوَب َعلَْيهِْم أَْو ُي{: ١٢٨
  }َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم{: ١٢٩

  :فيه ثالث مسائل
أحد، وشج يف رأسه، فجعل  ثبت يف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كسرت رباعيته يوم-: األوىل

فأنزل اهللا " كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إىل اهللا تعاىل: "يسلت الدم عنه ويقول
َهمَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يدعو على املشركني فأنزل اهللا : الضحاك. } لَْيَس لََك ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء{: تعاىل



استأذن يف أن يدعو يف استئصاهلم، فلما نزلت هذه اآلية علم أن منهم : وقيل. } لََك ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء لَْيَس{: تعاىل
وروى الترمذي . من سيسلم وقد آمن كثري منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أيب جهل وغريهم

لَْيَس لََك ِمَن اَألْمرِ {: ة نفر فأنزل اهللا عز وجلوكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو على أربع: عن ابن عامر قال
هو : قيل} أَْو َيتُوَب َعلَْيهِْم{ : وقوله تعاىل. هذا حديث حسن غريب صحيح: فهداهم اهللا لإلسالم وقال. } َشْيٌء

وقد تكون . يعذهبمليقتل طائفة منهم، أو حيزهنم باهلزمية أو يتوب عليهم أو : واملعىن. } ِلَيقْطََع طََرفاً{معطوف على 
  :قال امرؤ القيس". إال أن"و" حىت"ها هنا مبعىن " أو"

  أو منوت فنعذرا.......... 
: وقوله تعاىل. استبعاد لتوفيق من فعل ذلك به" كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم: "قوله عليه السالم: قال علماؤنا

: ع يف إسالمهم، وملا أطمع يف ذلك قال صلى اهللا عليه وسلمتقريب ملا استبعده وإطما} لَْيَس لََك ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء{
كأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا : كما يف صحيح مسلم عن ابن مسعود قال" اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون"

  رب اغفر لقومي فإهنم: "عليه وسلم حيكي نبيا من األنبياء ضربه قومه وهو ميسح الدم عن وجهه ويقول

فاحلاكي يف حديث ابن مسعود هو الرسول عليه الصالة والسالم، وهو احملكى عنه؛ : قال علماؤنا" . مونال يعل
بدليل ما قد جاء صرحيا مبينا أنه عليه الصالة والسالم ملا كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على 

ا ولكين بعثت داعيا ورمحة، اللهم اغفر إين مل أبعث لَّعان: "فقال! لو دعوت عليهم : أصحابه شقا شديدا وقالوا
فكأنه عليه السالم أوحى إليه بذلك قبل وقوع قضية أحد، ومل يعني له ذلك النيب؛ فلما " . لقومي فإهنم ال يعلمون

بأيب أنت وأمي يا : ويبينه أيضا ما قاله عمر له يف بعض كالمه. وقع له ذلك تعني أنه املعىن بذلك بدليل ما ذكرنا
ولو . اآلية] ٢٦: نوح[} َربِّ ال َتذَْر َعلَى اَألْرضِ ِمَن الْكَاِفرِيَن َديَّاراً{: لقد دعا نوح على قومه فقال!  رسول اهللا

دعوت علينا مثلها هللكنا من عند آخرنا؛ فقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إال 
يعين " اشتد غضب اهللا على قوم كسروا رباعية نبيهم: "ولهوق" . رب اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون: "خريا، فقلت

بذلك املباشر لذلك، وقد ذكرنا امسه على اختالف يف ذلك، وإمنا قلنا إنه خصوص يف املباشر؛ ألنه قد أسلم مجاعة 
  .ممن شهد أحدا وحسن إسالمهم

ى اهللا عليه وسلم يفعله بعد زعم بعض الكوفيني أن هذه اآلية ناسخة للقنوت الذي كان النيب صل -: الثانية 
الركوع يف الركعة األخرية من الصبح، واحتج حبديث ابن عمر أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف صالة 

" اللهم العن فالنا وفالنا -مث قال  -اللهم ربنا ولك احلمد يف اآلخرة : "الفجر بعد رفع رأسه من الركوع فقال
أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم . اآلية} لََك ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء أَْو َيتُوَب َعلَْيهِْم أَْو يَُعذِّبَُهْم لَْيَس{: فأنزل اهللا عز وجل

وليس هذا موضع نسخ وإمنا نبه اهللا تعاىل نبيه على أن األمر ليس إليه، وأنه ال . أيضا من حديث أيب هريرة أمت منه
ليس : والتقدير. كله هللا يتوب على من يشاء وجيعل العقوبة ملن يشاءيعلم من الغيب شيئا إال ما أعلمه، وأن األمر 

فال . لك من األمر شيء وهللا ما يف السموات وما يف األرض دونك ودوهنم يغفر ملن يشاء ويتوب على من يشاء
  .على القدرية وغريهم أن األمور بقضاء اهللا وقدره ردا} لَْيَس لََك ِمَن اَألْمرِ َشيٌْء{: : وبني بقوله. نسخ، واهللا أعلم

وهو مذهب . واختلف العلماء يف القنوت يف صالة الفجر وغريها؛ فمنع الكوفيون منه يف الفجر وغريها-: الثالثة 
أنه كان ال يقنت يف : ويف املوطأ عن ابن عمر. الليث وحيىي بن حيىي الليثي األندلسي صاحب مالك، وأنكره الشعيب

صليت خلف النيب : نبأنا قتيبة عن خلف عن أيب مالك األشجعي عن أبيه قالوروى النسائي أ. شيء من الصالة



صلى اهللا عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أيب بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف 
ر يقنت يف الفجر دائما ويف سائ: وقيل. يا بين إهنا بدعة: عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت؛ مث قال
هو مستحب يف صالة الفجر، وروي عن : وقيل. الصلوات إذا نزل باملسلمني نازلة؛ قاله الشافعي والطربي

. وهو مقتضى رواية علي بن زياد عن مالك بإعادة تاركه للصالة عمدا. إنه سنة: وقال احلسن وسحنون. الشافعي
تركه سجود السهو؛ وهو أحد قويل  يف: وعن احلسن. وحكى الطربي اإلمجاع على أن تركه غري مفسد للصالة

يسجد سجديت : وذكر الدارقطين عن سعيد بن عبدالعزيز فيمن نسي القنوت يف صالة الصبح قال. الشافعي
وروي أيضا عن مالك بعد الركوع، وروي عن اخللفاء . واختار مالك قبل الركوع؛ وهو قول إسحاق. السهو

وروى الدارقطين . وروى عن مجاعة من الصحابة التخيري يف ذلك. األربعة، وهو قول الشافعي وأمحد وإسحاق أيضا
. ما زال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقنت يف صالة الغداة حىت فارق الدنيا: بإسناد صحيح عن أنس أنه قال

ر إذ بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو على مض: وذكر أبو داود يف املراسيل عن خالد بن أيب عمران قال
يا حممد إن اهللا مل يبعثك سّبابا وال لعّانا وإمنا بعثك رمحة ومل : "جاءه جربيل فأومأ إليه أن اسكت فسكت؛ فقال

مث علمه هذا القنوت : قال} لَْيَس لََك ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء أَْو َيتُوَب َعلَْيهِْم أَْو يَُعذَِّبُهْم فَإِنَُّهْم ظَاِلُمونَ{: يبعثك عذابا،
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك وخننع لك وخنلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ": فقال

  " .ونسجد وإليك نسعى وحنفد ونرجو رمحتك وخناف عذابك اجلد إن عذابك بالكافرين ملحق

  }تَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتأْكُلُوا الرِّبا أَْضَعافاً ُمَضاَعفَةً وَا{: ١٣٠
  }وَاتَّقُوا النَّاَر الَِّتي أُِعدَّْت لِلْكَاِفرِيَن{: ١٣١
  }َوأَِطيُعوا اللََّه َوالرَّسُولَ لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ{: ١٣٢

ذا النهي عن أكل الربا اعتراض بّين أثناء قصة ه} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتأْكُلُوا الرِّبا أَضَْعافاً ُمَضاَعفَةً{: قوله تعاىل
  .وال أحفظ يف ذلك شيئا مرويا: قال ابن عطية. أحد
كانوا يبيعون البيع إىل أجل، فإذا حل األجل زادوا يف الثمن على أن يؤخروا؛ فأنزل اهللا عز : قال جماهد: قلت
قلت وإمنا خص الربا من بني سائر املعاصي؛ ألنه الذي } َعافاً ُمَضاَعفَةًَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتأْكُلُوا الرِّبا أَْض{: وجل

واحلرب يؤذن ] ٢٧٩: البقرة[} فَإِنْ لَمْ َتفَْعلُوا فَأْذَنُوا بَِحْربٍ ِمَن اللَِّه َوَرسُوِلِه{: أذن اهللا فيه باحلرب يف قوله
. واهللا أعلم. رك الربا؛ ألنه كان معموال به عندهمفأمرهم بت. إن مل تتقوا الربا هزمتم وقتلتم: بالقتل؛ فكأنه يقول

الربا الذي كانت العرب تضعف فيه الّدين، : ومعناه" مضعفة"وقرئ . نعته" مضاعفة"نصب على احلال و" أضعافا"و
إشارة إىل تكرار التضعيف عاما بعد عام " مضاعفة"و". البقرة"أتقضي أم تريب ؟ كما تقدم يف : فكان الطالب يقول

  .انوا يصنعون؛ فدلت هذه العبارة املؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه، ولذلك ذكرت حالة التضعيف خاصةكما ك
قال } وَاتَّقُوا النَّاَر الَِّتي أُِعدَّتْ ِللْكَافِرِيَن{: مث خوفهم فقال. أي يف أموال الربا فال تأكلوها} َواتَّقُوا اللََّه{: قوله تعاىل

معناه اتقوا العمل : وقيل. د ملن استحل الربا، ومن استحل الربا فإنه يكْفُر وُيكَفّروهذا الوعي: كثري من املفسرين
الذي ينزع منكم اإلميان فتستوجبون النار؛ ألن من الذنوب ما يستوجب به صاحبه نزع اإلميان وخياف عليه؛ من 

: املوت] عند[مة؛ فقيل له عن أن رجال كان عاقا لوالديه يقال له علق: وقد جاء يف ذلك أثر. ذلك عقوق الوالدين
  ومن ذلك قطيعة الرحم وأكل الربا واخليانة. قل ال إله إال اهللا، فلم يقدر على ذلك حىت جاءته أمه فرضيت عنه



: مث قال أبو بكر. أكثر ما ينزع اإلميان من العبد عند املوت: وذكر أبو بكر الوراق عن أيب حنيفة أنه قال. يف األمانة
ويف هذه اآلية دليل على أن . ب اليت تنزع اإلميان فلم جند شيئا أسرع نزعا لإلميان من ظلم العبادفنظرنا يف الذنو

يعين أطيعوا اهللا يف الفرائض } َوأَِطيعُوا اللََّه{: مث قال. النار خملوقة ردا على اجلهمية؛ ألن املعدوم ال يكون معدا
} لَعَلَّكُْم ُتْرَحُمونَ{. فيما بلغكم من التحرمي" والرسول"رمي الربا يف حت" أطيعوا اهللا: "وقيل: يف السنن} وَالرَّسُولَ{

  .وقد تقدم. أي كي يرمحكم اهللا
  }َوَسارُِعوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة عَْرُضَها السََّماوَاُت َواَألْرُض أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني{ ١٣٣: اآلية

  :فيه مسألتان
بغري واو؛ وكذلك هي يف مصاحف أهل املدينة " سارعوا"قرأ نافع وابن عامر } َوَسارِعُوا{: قوله تعاىل-: األوىل

كال األمرين شائع مستقيم، فمن قرأ بالواو فألنه عطف : وقال أبو علي". وسارعوا"وقرأ باقي السبعة . وأهل الشام
واملسارعة . مستغنية بذلك عن العطف بالواو اجلملة على اجلملة، ومن ترك الواو فألن اجلملة الثانية ملتبسة باألوىل

قال أنس بن مالك . أي سارعوا إىل ما يوجب املغفرة وهي الطاعة. ويف اآلية حذف. املبادرة، وهي مفاعلة
إىل أداء : وقال علي بن أيب طالب. معناه إىل تكبرية اإلحرام} َوسَارُِعوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم{ومكحول يف تفسري 

. وقيل غري هذا. إىل الثبات يف القتال: وقيل. إىل التوبة من الربا: الكليب. إىل اإلخالص: عثمان بن عفان. لفرائضا
  .وقد تقدم] ١٤٨: البقرة[} فَاْسَتبِقُوا الَْخيَْراِت{واآلية عامة يف اجلميع، ومعناها معىن 

َما َخلْقُكُْم َوال {: تقديره كعرض فحذف املضاف؛ كقوله} َألْرُضَوَجنٍَّة عَْرُضَها السََّماَواُت َوا{: قوله تعاىل-: الثانية
  :قال الشاعر. أي إال كخلق نفس واحدة وبعثها] ٢٨: لقمان[} َبْعثُكُْم إِالَّ كَنَفْسٍ وَاِحدٍَة

  وما هي ويب غريك بالعناق... حسبت بغام راحليت عناقا 
  ].٢١: احلديد[} ُضَها كَعَْرضِ السََّماِء وَاَألْرضَِوَجنٍَّة َعْر{نظريه يف سورة احلديد . يريد صوت عناق

تقرن السموات واألرض بعضها إىل بعض كما تبسط الثياب ويوصل : واختلف العلماء يف تأويله؛ فقال ابن عباس
وهذا قول اجلمهور، وذلك ال ينكر؛ فإن يف حديث أيب . بعضها ببعض؛ فذلك عرض اجلنة، وال يعلم طوهلا إال اهللا

ما السموات السبع واألرضون السبع يف الكرسي إال كدراهم ألقيت يف فالة : "النيب صلى اهللا عليه وسلمذر عن 
فهذه خملوقات أعظم بكثري جدا من " . من األرض وما الكرسي يف العرش إال كحلقة ألقيت يف فالة من األرض

جنة عدن وجنة املأوى وجنة : بعةاجلنان أر: وقال الكليب. السموات واألرض، وقدرة اهللا أعظم من ذلك كله
لو : وقال إمساعيل السدي. الفردوس وجنة النعيم، وكل جنة منها كعرض السماء واألرض لو وصل بعضها ببعض

إن : "ويف الصحيح. كسرت السموات واألرض وصرن خردال، فبكل خردلة جنة عرضها كعرض السماء واألرض
رواه أبو " لك ذلك وعشرة أمثاله: ذا انقطعت به األماين قال اهللا تعاىلأدىن أهل اجلنة منزلة من يتمىن ويتمىن حىت إ

لقيت التنوخي رسول هرقل إىل النيب صلى اهللا عليه : وقال يعلى بن أيب مرة. سعيد اخلدري، خرجه مسلم وغريه
رجال قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكتاب هرقل، فناول الصحيفة : وسلم حبمص شيخا كبريا قال

إنك كتبت تدعوين إىل جنة : معاوية؛ فإذا كتاب صاحيب: فقلت من صاحبكم الذي يقرأ ؟ قالوا: عن يساره؛ قال
سبحان اهللا فأين الليل إذا جاء : "عرضها السموات واألرض فأين النار ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

َوَجنٍَّة َعْرضَُها السََّماوَاتُ {أرأيت قولكم :  قالوا لهومبثل هذه احلجة استدل الفاروق على اليهود حني" . النهار
ونبه تعاىل بالعرض على الطول ألن الغالب أن الطول . لقد نزعت مبا يف التوراة: فأين النار ؟ فقالوا له} َواَألْرُض

  يكون أكثر من العرض، والطول إذا ذكر ال يدل على قدر



ُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ { : ا طوهلا فال يعلمه إال اهللا؛ وهذا كقوله تعاىلإمنا وصف عرضها، فأم: قال الزهري. العرض
فوصف البطانة بأحسن ما يعلم من الزينة، إذ معلوم أن الظواهر تكون أحسن ] ٥٤: الرمحن[} َبطَائُِنَها ِمْن إِسَْتبَْرقٍ
  :الشاعر بالد عريضة، وفالة عريضة، أي واسعة؛ قال: وتقول العرب. وأتقن من البطائن

  على اخلائف املطلوب كفة حابل... كأن بالد اهللا وهي عريضة 
الكالم جار على مقطع العرب من االستعارة؛ فلما كانت اجلنة من االتساع واالنفساح يف غاية قصوى : وقال قوم

هذا : هذا حبر، ولشخص كبري من احليوان: حسنت العبارة عنها بعرض السموات واألرض؛ كما تقول للرجل
وعامة العلماء على أن اجلنة خملوقة . ومل تقصد اآلية حتديد العرض، ولكن أراد بذلك أهنا أوسع شيء رأيتموه. جبل

إهنما : وقالت املعتزلة. وهو نص حديث اإلسراء وغريه يف الصحيحني وغريمها} أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني{لقوله : موجودة
طوى السموات واألرض ابتدأ خلق اجلنة والنار حيث شاء؛ ألهنما دار  غري خملوقتني يف وقتنا، وإن اهللا تعاىل إذا

جزاء بالثواب والعقاب، فخلقتا بعد التكليف يف وقت اجلزاء؛ لئال جتتمع دار التكليف ودار اجلزاء يف الدنيا، كما مل 
متعلق ملنذر بن سعيد وغريه ويف هذا : قال ابن عطية. اجلنة يزاد فيها يوم القيامة: وقال ابن فورك. جيتمعا يف اآلخرة

إشارة إىل موجود، لكنه حيتاج إىل سند " يزاد فيها"وقول ابن فورك : قال ابن عطية. إن اجلنة مل ختلق بعد: ممن قال
  .يقطع العذر يف الزيادة

وإذا كانت السموات السبع واألرضون السبع بالنسبة إىل الكرسي : صدق ابن عطية رضي اهللا عنه فيما قال: قلت
دراهم ألقيت يف فالة من األرض، والكرسي بالنسبة إىل العرش كحلقة ملقاة بأرض فالة؛ فاجلنة اآلن على ما هي ك

ومعلوم أن . عليه يف اآلخرة عرضها كعرض السموات واألرض؛ إذ العرش سقفها، حسب ما ورد يف صحيح مسلم
ة إليه كاحللقة فمن ذا الذي يقدره ويعلم وإذا كانت املخلوقات كلها بالنسب. السقف حيتوي على ما حتته ويزيد

  .طوله وعرضه إال اهللا خالقه الذي ال هناية لقدرته، وال غاية لسعة مملكته، سبحانه وتعاىل

  }بُّ الُْمْحِسنَِنيالَِّذيَن ُيْنِفقُونَ ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َوالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ وَالَْعاِفَني َعنِ النَّاسِ َواللَُّه ُيِح{ ١٣٤: اآلية
  :فيه أربع مسائل

هذا من صفة املتقني الذين أعدت هلم اجلنة، وظاهر اآلية أهنا مدح بفعل } الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ{: قوله تعاىل -األوىل
: وقال عبيد بن عمري والضحاك. العسر؛ قاله ابن عباس والكليب ومقاتل" والضراء"اليسر " السراء"و. املندوب إليه

يف السراء يف احلياة، ويف الضراء يعين : وقيل. ويقال يف حال الصحة واملرض. ء والضراء الرخاء والشدةالسرا
يف السراء النفقة اليت : وقيل. يف السراء يف العرس والوالئم، ويف الضراء يف النوائب واملآمت: وقيل. يوصي بعد املوت

يف السراء ما يضيف به الفىت ويهدى : ويقال. ى األعداءتسركم؛ مثل النفقة على األوالد والقرابات، والضراء عل
  .والضراء ما ينفقه على أهل الضر ويتصدق به عليهم. إليه
  .واآلية تعم -: قلت

  :وهي املسألة} َوالْكَاِظِمَني الَْغيْظَ{: مث قال تعاىل
ته على إيقاعه بعدوه، كظم غيظه أي سكت عليه ومل يظهره مع قدر: وكظم الغيظ رده يف اجلوف؛ يقال -الثانية 

وكظمت السقاء أي مألته وسددت عليه، والِكظامة ما يسد به جمرى املاء؛ ومنه الكظام للسري الذي يسد به فم 
كظم؛ حكاه : وكظم البعري جِرته إذا ردها يف جوفه؛ وقد يقال حلبسه اجلرة قبل أن يرسلها إىل فيه. الزِّق والِقربة

  :اقة إذا مل جيترا؛ ومنه قول الراعيكظم البعري والن: يقال. الزجاج
  من ذي األبارق إذ رعني حقيال... فأفضن بعد كظومهن جبرة 



إهنا تفعل ذلك عند الفزع واجلهد فال جتتر؛ قال أعشى باهلة يصف رجال : وقد قيل. نبت: واِحلقيل. موضع: احلقيل
  :حنارا لإلبل فهي تفزع منه

  ...قد تكظم الُبْزل منه حني تبصره 
  تقطع يف أجوافها اجلَِرُرحىت 

} َواْبَيضَّْت َعْينَاُه ِمَن الُْحْزِن فَُهَو كَِظيٌم{: ويف التنزيل. رجل كظيم ومكظوم إذا كان ممتلئا غما وحزنا: ومنه
غيظ وال]. ٤٨: القلم[} إِذْ َناَدى َوُهَو َمكْظُوٌم{]. ٥٨: النحل[} ظَلَّ َوْجُهُه ُمسَْوّداً َوُهَو كَِظيٌم{]. ٨٤: يوسف[

أصل الغضب، وكثريا ما يتالزمان لكن فُرقان ما بينهما، أن الغيظ ال يظهر على اجلوارح، خبالف الغضب فإنه يظهر 
. يف اجلوارح مع فعل ما وال بد؛ وهلذا جاء إسناد الغضب إىل اهللا تعاىل إذ هو عبارة عن أفعاله يف املغضوب عليهم

  .واهللا أعلم .وقد فسر بعض الناس الغيظ بالغضب؛ وليس جبيد
العفو عن الناس أجل ضروب فعل اخلري؛ حيث جيوز لإلنسان أن يعفو } َوالَْعاِفَني َعنِ النَّاسِ{: قوله تعاىل-: الثالثة 

؛ فقال أبو } َعنِ النَّاسِ{واختلف يف معىن . وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفي عنه. وحيث يتجه حقه
وهذا حسن على جهة املثال؛ إذ : قال ابن عطية. يريد عن املماليك} اِفَني َعنِ النَّاسِوَالَْع{: العالية والكليب والزجاج

وروي عن . هم اخلََدَمة فهم يذنبون كثريا والقدرة عليهم متيسرة، وإنفاذ العقوبة سهل؛ فلذلك مثل هذا املفسر به
ياف فعثرت فصبت املرقة عليه، ميمون بن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارة، وعنده أض

. قد فعلت: قال هلا} َوالْكَاِظِمَني الَْغيْظَ{: يا موالي، استعمل قوله تعاىل: فأراد ميمون أن يضرهبا، فقالت اجلارية
. } نَِنيَواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِس{: فقالت اجلارية. قد عفوت عنك: فقال. } َوالَْعاِفَني َعنِ النَّاسِ{اعمل مبا بعده : فقالت

: وقال زيد بن سلم. وروي عن األحنف بن قيس مثله. قد أحسنت إليك، فأنت حرة لوجه اهللا تعاىل: قال ميمون
بلغنا : وقال مقاتل بن حيان يف هذه اآلية. وهذا عام، وهو ظاهر اآلية. عن ظلمهم وإساءهتم} وَالَْعاِفَني َعنِ النَّاسِ{

إن هؤالء من أميت قليل إال من عصمه اهللا وقد كانوا كثريا يف : "عند ذلكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
} وَإِذَا َما غَِضبُوا ُهْم َيغِْفُرونَ{: فمدح اهللا تعاىل الذين يغفرون عند الغضب وأثىن عليهم فقال" . األمم اليت مضت

. ، وأخرب أنه حيبهم بإحساهنم يف ذلك} وَالَْعاِفَني َعنِ النَّاسِ{: ، وأثىن على الكاظمني الغيظ بقوله]٣٧: الشورى[
  ووردت يف كظم الغيظ والعفو عن الناس وملك النفس عند الغضب أحاديث؛ وذلك من

ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي ميلك نفسه : "أعظم العبادة وجهاد النفس؛ فقال صلى اهللا عليه وسلم
وروى ". ا العبد خري له وأعظم أجرا من جرعة غيظ يف اهللاما من جرعة يتجرعه"وقال عليه السالم " . عند الغضب

: قال فما ينجي من غضب اهللا؟ قال". غضب اهللا: "يا رسول اهللا، ما أشد من كل شيء ؟ قال: أنس أن رجال قال
  :قال العرجي" . ال تغضب"

  للغيظ تبصر ما تقول وتسمع... وإذا غضبت فكن وقورا كاظما 
  يرضى هبا عنك اإلله وترفع ...فكفى به شرفا تصرب ساعة 

  :وقال عروة بن الزبري يف العفو
  حىت يذلوا وإن عزوا ألقوام... لن يبلغ اجملد أقوام وإن شرفوا 
  العفو ذل ولكن عفو إكرام... ويشتموا فترى األلوان مشرقة 

:  عليه وسلم قالوروى أبو داود وأبو عيسى الترمذي عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه عن النيب صلى اهللا



: قال" من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه اهللا يوم القيامة على رؤوس اخلالئق حىت خيريه يف أي احلور شاء" 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد من : " وروى أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. هذا حديث حسن غريب

ال من ذا الذي أجره على اهللا فيقوم العافون عن الناس يدخلون اجلنة بغري كان أجره على اهللا فليدخل اجلنة فيق
يا أمري املؤمنني، : كنت عند املنصور جالسا فأمر بقتل رجل؛ فقلت: وقال ابن املبارك. ذكره املاوردي" . حساب

من كانت له يد عند اهللا إذا كان يوم القيامة نادى مناد بني يدي اهللا عز وجل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .؛ فأمر بإطالقه" فليتقدم فال يتقدم إال من عفا عن ذنب

اإلحسان أن حتسن : قال سري السقطي. أي يثيبهم على إحساهنم} َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني{: قوله تعاىل-: الرابعة 
  :وقت اإلمكان، فليس كل وقت ميكنك اإلحسان؛ قال الشاعر

  فليس يف كل وقت أنت مقتدر... ا كنت مقتدرا بادر خبري إذا م
  :وقال أبو العباس اجلماين فأحسن

  تتهيأ صنائع اإلحسان... ليس يف كل ساعة وأوان 
  حذرا من تعذر اإلمكان... وإذا أمكنت فبادر إليها 

  .القول يف احملسن واإلحسان فال معىن لإلعادة" البقرة"وقد مضى يف 
 اللَّهُ ا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم ذَكَرُوا اللََّه فَاْسَتْغفَُروا ِلذُُنوبِهِْم َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب إِالَّوَالَِّذيَن إِذَ{ ١٣٥: اآلية

  }َولَْم ُيِصرُّوا َعلَى َما فََعلُوا َوُهْم َيْعلَُمونَ
  -: فيه سبع مسائل

ذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية صنفا، هم دون } وا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَْنفَُسُهْمَوالَِّذيَن إِذَا فََعلُ{: قوله تعاىل -األوىل
نزلت هذه اآلية يف : قال ابن عباس يف رواية عطاء. الصنف األول فأحلقهم به برمحته وَمنِّه؛ فهؤالء هم التوابون

ا إىل نفسه وقبلها فندم على ذلك، فأتى أتته امرأة حسناء باع منها مترا، فضمه -وكنيته أبو مقبل  -نبهان التمار 
وذكر أبو داود الطيالسي يف مسنده عن علي بن أيب . النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له؛ فنزلت هذه اآلية

ما من : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -وصدق أبو بكر  -حدثين أبو بكر : طالب رضي اهللا عنه قال
وَالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً { –مث تال هذه اآلية  -" ضأ ويصلي ركعتني مث يستغفر اهللا إال غفر لهعبد يذنب ذنبا مث يتو

} َوَمْن َيْعَملْ ُسوءاً أَوْ َيظِْلْم نَفَْسُه{ –اآلية، واآلية األخرى  -} أَْو ظَلَُموا أَنْفَُسُهْم ذَكَُروا اللََّه فَاْسَتْغفَرُوا ِلذُُنوبِهِْم
وقد تنزل اآلية بسبب خاص مث تتناول مجيع . وهذا عام. حديث حسن: وخرجه الترمذي وقال]. ١١٠: ءالنسا[

إن سبب نزوهلا أن ثقفيا خرج يف غزاة وخلف صاحبا له أنصاريا على أهله، : وقد قيل. من فعل ذلك أو أكثر منه
  فخانه فيها بأن

رج يسيح يف األرض نادما تائبا؛ فجاء الثقفي اقتحم عليها فدفعت عن نفسها فقبل يدها، فندم على ذلك فخ
فأخربته زوجته بفعل صاحبه، فخرج يف طلبه فأتى به إىل أيب بكر وعمر رجاء أن جيد عندمها فرجا فوخباه؛ فأتى النيب 

وروي عن ابن مسعود أن الصحابة . والعموم أوىل للحديث. صلى اهللا عليه وسلم فأخربه بفعله؛ فنزلت هذه اآلية
يا رسول اهللا، كانت بنو إسرائيل أكرم على اهللا منا، حيث كان املذنب منهم تصبح عقوبته مكتوبة على باب : قالوا

اْجَدع أنفك، اقطع أذنك، افعل كذا؛ فأنزل اهللا تعاىل هذه : كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره: داره، ويف رواية
والفاحشة . وى أن إبليس بكى حني نزلت هذه اآليةوير. اآلية توسعة ورمحة وعوضا من ذلك الفعل ببين إسرائيل



يف " أو"و. تطلق على كل معصية، وقد كثر اختصاصها بالزنا حىت فسر جابر بن عبداهللا والسدي هذه اآلية بالزنا
من عقابه  معناه باخلوف} ذَكَُروا اللََّه{. قيل هي مبعىن الواو؛ واملراد ما دون الكبائر} أَْو ظَلَُموا أَنْفَُسُهْم{: قوله

وقيل تفكروا يف أنفسهم أن اهللا سائلهم عنه؛ قاله الكليب . ذكروا العرض األكرب على اهللا: الضحاك. واحلياء منه
. أي طلبوا الغفران ألجل ذنوهبم} فَاْسَتغْفَُروا ِلذُنُوبِهِْم{. ذكروا اهللا باللسان عند الذنوب: وعن مقاتل أيضا. ومقاتل

. وقد تقدم يف صدر هذه السورة سيد االستغفار وإن وقته األسحار. و لفظه فهو استغفاروكل دعاء فيه هذا املعىن أ
من قال أستغفر : "فاالستغفار عظيم وثوابه جسيم، حىت لقد روى الترمذي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

وروى مكحول عن أيب هريرة " . اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف
ما رأيت أكثر استغفارا من أيب : وقال مكحول. ما رأيت أكثر استغفارا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

االستغفار املطلوب هو الذي حيل عقد اإلصرار ويثبت معناه : قال علماؤنا. وكان مكحول كثري االستغفار. هريرة
أستغفر اهللا، وقلبه مصر على معصيته فاستغفاره ذلك حيتاج إىل : فأما من قال بلسانه. انيف اجلنان، ال التلفظ باللس

  .استغفارنا حيتاج إىل استغفار: وروي عن احلسن البصري أنه قال. استغفار، وصغريته الحقة بالكبائر

حريصا عليه ال يقلع، ! هذا يقوله يف زمانه، فكيف يف زماننا هذا الذي يرى فيه اإلنسان مكبا على الظلم : قلت
َوال تَتَِّخذُوا آَياتِ اللَِّه {ويف التنزيل . والسُّْبحة يف يده زاعما أنه يستغفر اهللا من ذنبه وذلك استهزاء منه واستخفاف

  .وقد تقدم]. ٢٣١: البقرة[} ُهُزواً
َولَْم ُيِصرُّوا {. ملعصية وال يزيل عقوبتها إال اهللاأي ليس أحد يغفر ا} َوَمْن َيْغِفرُ الذُّنُوَب إِالَّ اللَُّه{: قوله تعاىل -الثانية

صليت : وقال معبد بن صبيح. أي ومل ميضوا: وقال جماهد. أي ومل يثبتوا ويعزموا على ما فعلوا} َعلَى َما فََعلُوا
لَى َما وَلَْم ُيِصرُّوا َع{. صليت بغري وضوء مث ذهب فتوضأ وصلى: خلف عثمان وعلي إىل جانيب، فأقبل علينا فقال

ومنه صر الدنانري أي الربط عليها؛ . اإلصرار هو العزم بالقلب على األمر وترك اإلقالع عنه. } فََعلُوا َوُهْم َيْعلَُمونَ
  :قال احلطيئة يصف اخليل

  ُعاللتها باحملصدات أصرت... عوابس بالشُّْعث الكماة إذا ابتغوا 
  :على املعاصي؛ قال الشاعر اإلصرار الثبوت: وقال قتادة. أي ثبتت على عْدوِها

  يا ويح كل مصر القلب ختار... يصر بالليل ما ختفي شواكله 
اجلاهل ميت، والناسي نائم، والعاصي سكران، واملصر هالك، واإلصرار هو التسويف، : قال سهل بن عبداهللا
اإلصرار هو أن : لوقال غري سه!. أتوب غدا؛ وهذا دعوى النفس، كيف يتوب غدا ال ميلكه: والتسويف أن يقول

وروي عن النيب صلى اهللا عليه . وقول سهل أحسن. ينوي أالّ يتوب فإذا نوى التوبة النصوح خرج عن اإلصرار
  " .ال توبة مع إصرار: " وسلم أنه قال

الباعث على التوبة وحل اإلصرار إدامة الفكر يف كتاب اهللا العزيز الغفار، وما ذكره اهللا : قال علماؤنا -الثالثة
  سبحانه من تفاصيل اجلنة ووعد به املطيعني، وما وصفه من

عذاب النار وهتدد به العاصني، ودام على ذلك حىت قوي خوفه ورجاؤه فدعا اهللا رغبا ورهبا؛ والرغبة والرهبة مثرة 
إهلي إن الباعث على ذلك تنبيه : وقد قيل. اخلوف والرجاء، خياف من العقاب ويرجو الثواب، واهللا املوفق للصواب

  .ينبه به من أراد سعادته؛ لقبح الذنوب وضررها إذ هي مسوم مهلكة
وهذا خالف يف اللفظ ال يف املعىن، فإن اإلنسان ال يتفكر يف وعد اهللا ووعيده إال بتنبيهه؛ فإذا نظر العبد : قلت



ندم على ما فرط، بتوفيق اهللا تعاىل إىل نفسه فوجدها مشحونة بذنوب اكتسبها وسيئات اقترفها، وانبعث منه ال
وترك مثل ما سبق خمافة عقوبة اهللا تعاىل صدق عليه أنه تائب، فإن مل يكن كذلك كان مصرا على املعصية ومالزما 

  .عالمة التائب أن يشغله الذنب على الطعام والشراب؛ كالثالثة الذين ُخلِّفوا: قال سهل بن عبداهللا. ألسباب اهللكة
. وهذا قول حسن: قال النحاس. أي يذكرون ذنوهبم فيتوبون منها: فقيل. فيه أقوال} نَوَُهْم َيْعلَُمو{: قوله تعاىل

أهنم إن تابوا } َوُهمْ َيْعلَُمونَ{ : وقال عبداهللا بن عبيد بن عمري. أين أعاقب على اإلصرار} وَُهْم َيْعلَُمونَ{: وقيل
. مبا حرمت عليهم؛ قاله ابن إسحاق" يعلمون" :وقيل. أهنم إن استغفروا غفر هلم" يعلمون: "وقيل. تاب اهللا عليهم

وقال . أن اإلصرار ضار، وأن تركه خري من التمادي} َوُهْم َيْعلَُمونَ{: وقال ابن عباس واحلسن ومقاتل والكليب
  .أن هلم ربا يغفر الذنب} وَُهْم َيْعلَُمونَ{: احلسن بن الفضل

لنيب صلى اهللا عليه وسلم فيما حيكي عن ربه عز وجل وهذا أخذه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن ا: قلت
أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر يل ذنيب فقال تبارك وتعاىل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب : "قال

اعمل ما شئت فقد : فذكر مثله مرتني، ويف آخره -ويأخذ بالذنب مث عاد فأذنب فقال أي رب اغفر يل ذنيب 
  .خرجه مسلمأ" غفرت لك

وفيه دليل على صحة التوبة بعد نقضها مبعاودة الذنب؛ ألن التوبة األوىل طاعة وقد انقضت وصحت، وهو حمتاج 
بعد مواقعة الذنب الثاين إىل توبة أخرى مستأنفة، والعود إىل الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه؛ ألنه أضاف إىل 

ابتدائها؛ ألنه أضاف إليها مالزمة اإلحلاح بباب الكرمي، وإنه ال  الذنب نقض التوبة، فالعود إىل التوبة أحسن من
أمر معناه اإلكرام يف أحد األقوال؛ فيكون من باب " اعمل ما شئت" وقوله يف آخر احلديث . غافر للذنوب سواه

ه، وآخر الكالم خرب عن حال املخاطب بأنه مغفور له ما سلف من ذنب]. ٤٦: احلجر[} ادخلوها بسالم{: قوله
ودلت اآلية واحلديث على عظيم فائدة االعتراف بالذنب . وحمفوظ إن شاء اهللا تعاىل فيما يستقبل من شأنه

أخرجاه يف " إن العبد إذا اعترف بذنبه مث تاب إىل اهللا تاب اهللا عليه: "واالستغفار منه، قال صلى اهللا عليه وسلم
  :وقال. الصحيحني

  ا جىن من الذنوب واقترفمب... يستوجب العفو الفىت إذا اعترف 
  :وقال آخر

  إن اجلحود جحود الذنب ذنبان... أقرر بذنبك مث اطلب جتاوزه 
والذي نفسي بيده لو مل تذنبوا لذهب : "ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اهللا تعاىل الغفار والتواب، على ما بيناه يف وهذه فائدة اسم ". اهللا بكم وجلاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر هلم 
  .الكتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن

الذنوب اليت يتاب منها إما كفر أو غريه، فتوبة الكافر إميانه مع ندمه على ما سلف من كفره، وليس  -اخلامسة
هللا تعاىل يكفي يف التوبة منه الترك؛ غري جمرد اإلميان نفس توبة، وغري الكفر إما حق هللا تعاىل، وإما حق لغريه، فحق ا

أن منها ما مل يكتف الشرع فيها مبجرد الترك بل أضاف إىل ذلك يف بعضها قضاء كالصالة والصوم، ومنها ما 
أضاف إليها كفارة كاحلنث يف األميان والظهار وغري ذلك، وأما حقوق اآلدميني فال بد من إيصاهلا إيل مستحقيها، 

صدق عنهم، ومن مل جيد السبيل خلروج ما عليه إلعسار فعفو اهللا مأمول، وفضله مبذول؛ فكم فإن مل يوجدوا ت
  .وستأيت زيادة بيان هلذا املعىن. ضمن من التبعات وبدل من السيئات باحلسنات



وقد  .ليس على اإلنسان إذا مل يذكر ذنبه ويعلمه أن يتوب منه بعينه، ولكن يلزمه إذا ذكر ذنبا تاب منه -السادسة 
تأول كثري من الناس فيما ذكر شيخنا أبو حممد عبداملعطي اإلسكندراين رضي اهللا عنه أن اإلمام احملاسيب رمحه اهللا 

يرى أن التوبة من أجناس املعاصي ال تصح، وإن الندم على مجلتها ال يكفي، بل ال بد أن يتوب من كل فعل 
وله، وليس هذا مراده، وال يقتضيه كالمه، بل حكم املكلف ظنوا ذلك من ق. جبارحته وكل عقد بقلبه على التعيني

إذا عرف حكم أفعاله، وعرف املعصية من غريها، صحت منه التوبة من مجلة ما عرف؛ فإنه إن مل يعرف كون فعله 
با املاضي معصية ال ميكنه أن يتوب منه ال على اجلملة وال على التفصيل؛ ومثاله رجل كان يتعاطى بابا من أبواب الر

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوذَرُوا َما َبِقَي ِمَن الرِّبا إِنْ كُْنُتمْ {: وال يعرف أنه ربا فإذا مسع كالم اهللا عز وجل
ديد، وظن أنه سامل من عظم عليه هذا الته] ٢٧٩: البقرة[} فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا فَأْذَُنوا بِحَْربٍ ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه. ُمْؤِمنَِني

الربا، فإذا علم حقيقة الربا اآلن، مث تفكر فيما مضى من أيامه وعلم أنه البس منه شيئا كثريا يف أوقات متقدمة، 
صح أن يندم عليه اآلن مجلة، وال يلزمه تعيني أوقاته، وهكذا كل ما واقع من الذنوب والسيئات كالغيبة والنميمة 

مل يعرف كوهنا حمرمة، فإذا فقه العبد وتفقد ما مضى من كالمه تاب من ذلك مجلة،  وغري ذلك من احملرمات اليت
وندم على ما فرط فيه من حق اهللا تعاىل، وإذا استحل من كان ظلمه فحالَلَه على اجلملة وطابت نفسه بترك حقه 

كرمني املتفضل جاز؛ ألنه من باب هبة اجملهول، هذا مع شح العبد وحرصه على طلب حقه، فكيف بأكرم األ
هذا مراد اإلمام، والذي يدل : قال شيخنا رمحه اهللا تعاىل. بالطاعات وأسباهبا والعفو عن املعاصي صغارها وكبارها

عليه كالمه ملن تفقده، وما ظنه به الظان من أنه ال يصح الندم إال على فعل فعل وحركة حركة وسكنة سكنة على 
الذي مل يقع شرعا وإن جاز عقال، ويلزم عنه أن يعرف كم جرعة جرعها التعيني هو من باب تكليف ماال يطاق، 

يف شرب اخلمر، وكم حركة حتركها يف الزنا، وكم خطوة مشاها إىل حمرم، وهذا ماال يطيقه أحد، وال تتأتى منه 
  .اء اهللا تعاىلوغريها إن ش" النساء"وسيأيت هلذا الباب مزيد بيان من أحكام التوبة وشروطها يف . توبة على التفصيل

حجة واضحة وداللة قاطعة ملا قاله سيف السنة، ولسان األمة القاضي أبو } وَلَْم ُيِصرُّوا{: يف قوله تعاىل -السابعة
  .أن اإلنسان يؤاخذ مبا وطن عليه بضمريه، وعزم عليه بقلبه من املعصية: بكر بن الطيب

} فَأَصَْبَحْت كَالصَّرِميِ{: وقال] ٢٥: احلج[} ظُلْمٍ ُنِذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍَوَمْن ُيرِْد ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِ{: ويف التنزيل: قلت
إذا التقى املسلمان بسيفهما فالقاتل " ويف البخاري . فعوقبوا قبل فعلهم بعزمهم وسيأيت بيانه]. ٢٠: القلم[

فعلق " . إنه كان حريصا على قتل صاحبه: "ليا رسول اهللا هذا القاتل، فما بال املقتول ؟ قا: قالوا" واملقتول يف النار
الوعيد على احلرص وهو العزم وألغى إظهار السالح، وأَنصُّ من هذا ما خرجه الترمذي من حديث أيب كبشة 

إمنا الدنيا ألربعة نفر رجل أعطاه اهللا ماال وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رمحه ويعلم "األمناري وصححه مرفوعا 
فهذا بأفضل املنازل، ورجل آتاه اهللا علما ومل يؤته ماال فهو صادق النية يقول لو أن يل ماال لعملت فيه  اهللا فيه حقا

بعمل فالن فهو نيته فأجرمها سواء، ورجل آتاه اهللا ماال ومل يؤته علما فهو خيبط يف ماله بغري علم ال يتقي فيه ربه 
املنازل، ورجل مل يؤته اهللا ماال وال علما فهو يقول لو أن يل ماال وال يصل به رمحه وال يعلم هللا فيه حقا فهذا بأخبث 

وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامة السلف وأهل " . لعملت فيه بعمل فالن فهو نيته فوزرمها سواء
طن عليه ال العلم من الفقهاء واحملدثني واملتكلمني، وال ُيلتفت إىل خالف من زعم أن ما يهم اإلنسان به وإن و

من هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب عليه فإن عِملها كتبت سيئة : "وال حجة له يف قوله عليه السالم. يؤاخذ به
أي أظهرها أو عزم عليها " فإن عملها"فلم يعزم على عملها بدليل ما ذكرنا، ومعىن " فلم يعملها"ألن معىن " واحدة

  .وباهللا توفيقنا. بدليل ما وصفنا



  }ُر الَْعاِمِلَنيأُولَِئَك جََزاُؤُهْم َمْغِفَرةٌ ِمْن رَبِّهِْم َوَجنَّاتٌ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اَألنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم أَْج{ ١٣٦: اآلية
وميكن أن يتصل هذا بقصة أحد، . رتب تعاىل بفضله وكرمه غفران الذنوب ملن أخلص يف توبته ومل يصر على ذنبه

  . تاب ومل يصر فله مغفرة اهللاأي من فر مث

  }قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ُسَنٌن فَِسُريوا ِفي اَألْرضِ فَاْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني{ ١٣٧: اآلية
وفالن على السنة أي على طريق . هذا تسلية من اهللا تعاىل للمؤمنني، والسنن مجع سنة وهي الطريق املستقيم

  :اء ال مييل إىل شيء من األهواء، قال اهلذيلاالستو
  فأول راض سنة من يسريها... فال جتزعن من سنة أنت سرهتا 

سن فالن سنة حسنة وسيئة إذا عمل عمال اقتدي به فيه من خري أو شر، قال : اإلمام املتبع املؤمت به، يقال: والسنة
  :لبيد

  ولكل قوم سنة وإمامها... من معشر سنت هلم آباؤهم 
  :وأنشد. والسنة األمة، والسنن األمم؛ عن املفضل

  وال رأوا مثلهم يف سالف السنن... ما عاين الناس من فضل كفضلهم 
قَْد َخلَْت ِمْن {املعىن : جماهد. شرائع: عطاء. أمثال: وقال أبو زيد. واملعىن أهل سنن، فحذف املضاف: وقال الزجاج
يقول فأنا . آخر األمر، وهذا يف يوم أحد: والعاقبة. ب قبلكم كعاد ومثوديعين باهلالك فيمن كذ} قَْبِلكُْم ُسنٌَن

أمهلهم وأملي هلم وأستدرجهم حىت يبلغ الكتاب أجله، يعين بنصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني وهالك 
  .أعدائهم الكافرين

  }َهذَا َبَيانٌ ِللنَّاسِ َوُهدًى َوَمْوِعظَةٌ ِللُْمتَِّقَني{ ١٣٨: اآلية
وقد . واملوعظة الوعظ. } قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ُسَنٌن{: هذا إشارة إىل قوله: وقيل. يعين القرآن، عن احلسن وغريه

  .تقدم
  }َوال َتهِنُوا َوال َتحَْزُنوا وَأَْنُتمُ اَألْعلَْونَ إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني{ ١٣٩: اآلية

واجلراح، وحثهم على قتال عدوهم وهناهم عن العجز والفشل فقال  عزاهم وسالهم مبا ناهلم يوم أحد من القتل
  أي ال تضعفوا وال جتبنوا يا أصحاب حممد عن جهاد أعدائكم ملا} َوال َتهُِنوا{

أي لكم تكون } وَأَْنُتمُ اَألْعلَْونَ{ . على ظهورهم، وال على ما أصابكم من اهلزمية واملصيبة} َوال َتحَْزُنوا{. أصابكم
اهنزم أصحاب : قال ابن عباس". إذ"مبعىن " إن: "وقيل. أي بصدق َوْعِدي} إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني{بالنصر والظفر  العاقبة

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد فبينا هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد خبيل من املشركني، يريد أن يعلو 
اللهم ال يعلُّن علينا اللهم ال قوة لنا إال بك اللهم ليس يعبدك هبذه : "عليهم اجلبل؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وثاب نفر من املسلمني رماة فصعدوا اجلبل ورموا خيل املشركني . فأنزل اهللا هذه اآليات" . البلدة غري هؤالء النفر
فلم خيرجوا بعد ذلك . ء بعد أحديعين الغالبني على األعدا} َوأَنُْتُم اَألْعلَْونَ{: حىت هزموهم؛ فذلك قوله تعاىل

عسكرا إال ظفروا يف كل عسكر كان يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف كل عسكر كان بعد رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم وكان فيه واحد من الصحابة كان الظفر هلم، وهذه البلدان كلها إمنا افتتحت على عهد 

سلم؛ مث بعد انقراضهم ما افتتحت بلدة على الوجه كما كانوا يفتتحون يف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و
إِنََّك أَْنتَ {: ويف هذه اآلية بيان فضل هذه األمة؛ ألنه خاطبهم مبا خاطب به أنبياءه؛ ألنه قال ملوسى. ذلك الوقت



شتقة من امسه األعلى فهو سبحانه العلي، وهذه اللفظة م. } وَأَْنُتمُ اَألْعلَْونَ{ : وقال هلذه األمة] ٦٨: طه[} اَألْعلَى
  .} َوأَنُْتُم اَألْعلَوْنَ{: وقال للمؤمنني

اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا  إِنْ َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُُه َوِتلَْك اَأليَّاُم ُنَداوِلَُها َبْيَن النَّاسِ َوِلَيعْلََم{ ١٤٠: اآلية
  }ِمْنكُْم شَُهَداَء وَاللَُّه ال ُيِحبُّ الظَّاِلمَِني َويَتَِّخذَ

. والضم والفتح فيه لغتان عن الكسائي واألخفش؛ مثل َعقْر وُعقْر. القرح اجلرح} إِنْ َيْمَسْسكُْم قَْرٌح{: قوله تعاىل
. م بدر قرح مثلهإن ميسسكم يوم أحد قرح فقد مس القوم يو: واملعىن. هو بالفتح اجلُرح، وبالضم ألَُمه: الفراء

  بفتح" قرح"وقرأ حممد بن السميقع 

هذا يف احلرب، تكون مرة للمؤمنني لينصر اهللا : قيل} َوِتلَْك األَيَّاُم ُنَداوِلَُها َبْيَن النَّاسِ{. القاف والراء على املصدر
فإن حزب اهللا هم  عز وجل دينه، ومرة للكافرين إذا عصى املؤمنون ليبتليهم وميحص ذنوهبم؛ فأما إذا مل يعصوا

  :والدُّولَة الكرة؛ قال الشاعر. من فرح وغم وصحة وسقم وغىن وفقر} ُنَداوِلَُها َبْيَن النَّاسِ{: وقيل. الغالبون
  ويوم نساء ويوم نسر... فيوم لنا ويوم علينا 

رى املؤمن من املنافق فيميز بعضهم من معناه، وإمنا كانت هذه املداولة لُي} َوِلَيْعلََم اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل
آل " [} َوِلَيْعلَمَ الَِّذيَن َنافَقُوا. َوَما أَصَاَبكُْم َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن فَبِإِذِْن اللَِّه وَِلَيْعلََم الُْمْؤِمنَِني{: بعض؛ كما قال

. ء كما علمه غيبا قبل أن كلفهمليعلم صرب املؤمنني، العلم الذي يقع عليه اجلزا: وقيل]. ١٦٧ - ١٦٦: عمران
  .هذا املعىن" البقرة"وقد تقدم يف 

أي يكرمكم بالشهادة؛ أي لُيقتل قوم فيكونوا شهداء على الناس } وََيتَِّخذَ ِمْنكُْم شَُهَداَء{: قوله تعاىل-: األوىل 
يدا ألن أرواحهم احتضرت مسي شه: مسي شهيدا ألنه مشهود له باجلنة وقيل: وقيل: هلذا قيل شهيد: وقيل. بأعماهلم

دار السالم، ألهنم أحياء عند رهبم، وأرواح غريهم ال تصل إىل اجلنة؛ فالشهيد مبعىن الشاهد أي احلاضر للجنة، 
إِنَّ اللََّه اشَْتَرى ِمَن {: وهذا هو الصحيح على ما يأيت والشهادة فضلها عظيم، ويكفيك يف فضلها قوله تعاىل

يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى ِتجَاَرٍة تُْنجِيكُْم ِمْن َعذَابٍ {: وقوله. اآلية] ١١١: التوبة[} ْمالُْمْؤِمنَِني أَْنفُسَُه
: الصف[} زُ الَْعظِيُمذَِلَك الْفَْو{: إىل قوله} ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدونَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه بِأَمَْواِلكُْم وَأَْنفُِسكُْم. أَلِيمٍ
ما جيد الشهيد : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف صحيح البسيت عن أيب هريرة قال] ١٢ - ١١ - ١٠

وروى النسائي عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النيب صلى " . من القتل إال كما جيد أحدكم من القرحة
كفى ببارقة : "ا بال املؤمنني يفتنون يف قبورهم إال الشهيد؟ قال يا رسول اهللا، م: اهللا عليه وسلم أن رجال قال

  من قتل من املسلمني: "ويف البخاري" . السيوف على رأسه فتنة

منهم محزة واليمان والنضر بن أنس ومصعب بن عمري، حدثين عمرو بن علي أن معاذ بن هشام قال " يوم أحد
وحدثنا : قال قتادة. ء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من األنصارما نعلم حيا من أحيا: حدثين أيب عن قتادة قال

وكان بئر على : قال. أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد سبعون، ويوم بئر معونة سبعون، ويوم اليمامة سبعون
النيب صلى  أيت: وقال أنس. عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أيب بكر يوم مسيلمة الكذاب

اهللا عليه وسلم بعلي بن أيب طالب وبه نيف وستون جراحة من طعنة وضربة ورمية، فجعل النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم ميسحها وهي تلتئم بإذن اهللا تعاىل كأن مل تكن

أهل السنة؛ فإن اهللا تعاىل دليل على أن اإلرادة غري األمر كما يقول } وََيتَِّخذَ ِمْنكُْم شَُهَداَء{: يف قوله تعاىل-: الثانية



محزة وأصحابه وأراد قتلهم، وهنى آدم عن أكل الشجرة وأراده فواقعه آدم، وعكسه : هنى الكفار عن قتل املؤمنني
} َولَِكْن كَرَِه اللَُّه اْنبَِعاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم{: أنه أمر إبليس بالسجود ومل يرده فامتنع منه؛ وعنه وقعت اإلشارة بقوله احلق

  .وإن كان قد أمر مجيعهم باجلهاد، ولكنه خلق الكسل واألسباب القاطعة عن املسري فقعدوا]. ٤٦: التوبة[
َخيِّر : "جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر فقال له: روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال

ن يقتل منهم عام املقبل مثلهم فقالوا الفداء ويقتل أصحابك يف األسارى إن شاؤوا القتل وإن شاؤوا الفداء على أ
واهللا ال . "فأجنز اهللا وعده بشهادة أوليائه بعد أن خريهم فاختاروا القتل. حديث حسن: أخرجه الترمذي وقال" منا

  .ب املؤمننيأي املشركني، أي وإن أنال الكفار من املؤمنني فهو ال حيبهم، وإن أحل أملا باملؤمنني فإنه حي" حيب الظاملني
  }وَِلُيَمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َويَْمَحَق الْكَاِفرِيَن{ ١٤١: اآلية

وليمحص اهللا ذنوب : املعىن. يطهر؛ أي من ذنوهبم فهو على حذف مضاف: الثاين. خيترب: ميحص: فيه ثالثة أقوال
يقال َمِحصَ احلبل ميحص حمصا إذا انقطع : يلقال اخلل. ميحص خيلص؛ فهذا أغرهبا: الثالث. الذين آمنوا؛ قاله الفراء

قرأت على حممد بن يزيد : وقال أبو إسحاق الزجاج. أي خلصنا من عقوبتها" اللهم حمص عنا ذنوبنا"وبره؛ ومنه 
حمََّصه ميحصه َمْحصا إذا خلصه؛ فاملعىن عليه ليبتلي املؤمنني ليثيبهم : يقال. التمحيص التخليص: عن اخلليل

  .أي يستأصلهم باهلالك" وميحق الكافرين. "نوهبموخيلصهم من ذ
  }أَْم َحِسبُْتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنكُْم َوَيْعلَمَ الصَّابِرِيَن{ ١٤٢: اآلية
أن تدخلوا اجلنة كما دخل الذين قتلوا امليم زائدة، واملعىن أحسبتم يا من اهنزم يوم أحد : وقيل. مبعىن بل" أم: "قوله

َيعْلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهدُوا {وصربوا على أمل اجلراح والقتل من غري أن تسلكوا طريقهم وتصربوا صربهم ال؛ حىت 
بني  وفرق سيبويه. ومل جتاهدوا فيعلم ذلك منكم؛ فلما مبعىن مل: واملعىن. أي علم شهادة حىت يقع عليه اجلزاء} ِمْنكُْم

منصوب بإضمار أن؛ عن } َوَيْعلََم الصَّابِرِيَن{. نفى قد فعل". ملاّ يفعل: "نفي فََعل، وأن" مل يفعل"فزعم أن " ملا"و" مل"
وقرئ بالرفع على القطع، أي وهو . باجلزم على النسق} َوَيْعلََم الصَّابِرِيَن{وقرأ احلسن وحيىي بن يعمر . اخلليل
الواو هنا مبعىن حىت، أي وملا يعلم اهللا الذين . وقال الزجاج. دالوارث عن أيب عمرووروى هذه القراءة عب. يعلم

  .جاهدوا منكم حىت يعلم صربهم كما تقدم آنفا
  }َولَقَْد كُنُْتْم َتَمنَّْونَ الْمَْوَت ِمْن قَْبلِ أَنْ َتلْقَْوُه فَقَْد َرأَْيُتُموُه َوأَنُْتْم َتنْظُُرونَ{ ١٤٣: اآلية

أي من } ِمْن قَْبلِ أَنْ َتلْقَْوُه{وقرأ األعمش . أي الشهادة من قبل أن تلقوه} َولَقَْد كُنُْتْم َتَمنَّْونَ الَْمْوَت{: قوله تعاىل
من قبل أن تلقوا أسباب املوت وذلك أن كثريا ممن مل حيضروا بدرا كانوا يتمنون يوما يكون فيه : وقيل. قبل القتل

  قتال،

وكان منهم من جتلد حىت قتل، ومنهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك، فإنه قال ملا  فلما كان يوم أحد اهنزموا،
إين ألجدها، ! إيها إهنا ريح اجلنة: اللهم إين أبرأ إليك مما جاء به هؤالء، وباشر القتال وقال: انكشف املسلمون

رَِجالٌ {وفيه ويف أمثاله نزل . احةفما عرفناه إال ببنانه ووجدنا فيه بضعا ومثانني جر: قال أنس. ومضى حىت استشهد
فاآلية عتاب يف حق من اهنزم، ال سيما وكان منهم حَْمل للنيب ]. ٢٣: األحزاب[} َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه

ومتين املوت يرجع من املسلمني إىل متين الشهادة املبنية على . صلى اهللا عليه وسلم على اخلروج من املدينة، وسيأيت
الثبات والصرب على اجلهاد، ال إىل قتل الكفار هلم؛ ألنه معصية وكفر وال جيوز إرادة املعصية، وعلى هذا حيمل 

  .سؤال املسلمني من اهللا أن يرزقهم الشهادة، فيسألون الصرب على اجلهاد وإن أدى إىل القتل



َوال طَاِئرٍ َيِطريُ {مثل } فَقَْد رَأَْيُتُموُه{: كد لقولههو تكرير مبعىن التأ: قال األخفش} َوأَْنُتْم َتنْظُُرونَ{: قوله تعاىل
قد رأيت كذا وكذا وليس : معناه وأنتم بصراء ليس يف أعينكم علل؛ كما تقول: وقيل]. ٣٨: األنعام[} بِجََناَحيِْه

إىل حممد } َتْنظُُرونَوَأَنُْتْم {: وقال بعضهم. يف عينيك علة، أي فقد رأيته رؤية حقيقية؛ وهذا راجع إىل معىن التوكيد
  .ويف اآلية إضمار، أي فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فلم اهنزمتم ؟. صلى اهللا عليه وسلم

ْب ْم َوَمْن َيْنقَِلَوَما ُمحَمٌَّد إِالَّ َرسُولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفَإِنْ َماتَ أَْو قُِتلَ اْنقَلَْبُتْم َعلَى أَْعقَابِكُ{ ١٤٤: اآلية
  }َعلَى َعِقَبْيِه فَلَْن َيُضرَّ اللََّه َشْيئاً َوَسَيْجزِي اللَُّه الشَّاِكرِيَن

  :فيه مخس مسائل
: قال عطية العويف. قد قتل حممد: روى أهنا نزلت بسبب اهنزام املسلمني يوم أحد حني صاح الشيطان -: األوىل

إن كان حممد قد أصيب أال : وقال بعضهم. إخوانكمقد أصيب حممد فأعطوهم بأيديكم فإمنا هم : فقال بعض الناس
  متضون على ما مضى عليه نبيكم حىت

فَآَتاُهُم اللَُّه ثَوَاَب {: إىل قوله} َوَما ُمَحمٌَّد إِالَّ َرسُولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ{تلحقوا به؛ فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك 
قد خلت من "وقرأ ابن عباس ". ما"ة، وما بعدها ابتداء وخرب، وبطل عمل وما نافي]. ١٤٨: آل عمران[} الدُّْنيَا

فأعلم اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن الرسل ليست بباقية يف قومها أبدا، وأنه جيب التمسك . بغري ألف والم" قبله رسل
: مسني مشتقني من امسهوأكرم نبيه صلى اهللا عليه وسلم وصفيه با. مبا أتت به الرسل وإن فقد الرسول مبوت أو قتل

  :رجل حممود وحممد إذا كثرت خصاله احملمودة، قال الشاعر: حممد وأمحد، تقول العرب
  إىل املاجد القَْرمِ اجلواد احملمد
  :وقال عباس بن مرداس. وقد مضى هذا يف الفاحتة
  باخلري كل هدى السبيل هداكا... يا خامت النُّبآء إنك مرسل 

  خلقه وحممدا مساكا... إن اإلله بىن عليك حمبة 
فهذه اآلية من تتمة العتاب مع املنهزمني، أي مل يكن هلم االهنزام وإن قتل حممد، والنبوة ال تدرأ املوت، واألديان ال 

  .واهللا أعلم. تزول مبوت األنبياء
ب عند حلول هذه اآلية أدل دليل على شجاعة الصديق وجراءته، فإن الشجاعة واجلرأة حدمها ثبوت القل: الثانية 

فظهرت عنده شجاعته " البقرة"املصائب، وال مصيبة أعظم من موت النيب صلى اهللا عليه وسلم كما تقدم بيانه يف 
مل ميت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، منهم عمر، وخرس عثمان، واستخفى علي، واضطرب : قال الناس. وعلمه

ويف سنن ابن ماجه عن . ه بالسُّْنه، احلديث؛ كذا يف البخارياألمر فكشفه الصديق هبذه اآلية حني قدومه من مسكن
مل : ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر عند امرأته ابنة خارجة بالعوايل، فجعلوا يقولون: عائشة قالت

  ميت النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا هو بعض ما كان يأخذه عند

قد واهللا . مرتني! أنت أكرم على اهللا من أن مييتك: وقبل بني عينيه وقالفجاء أبو بكر فكشف عن وجهه . الوحي
واهللا ما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعمر يف ناحية املسجد يقول

من كان يعبد اهللا فإن  :فقام أبو بكر فصعد املنرب فقال. وال ميوت حىت يقطع أيدي أناس من املنافقني كثري وأرجلهم
وََما ُمَحمَّدٌ إِالَّ َرُسولٌ قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفَإِنْ َماتَ {اهللا حي مل ميت، ومن كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات 

: قال عمر. } َه َشْيئاً َوسََيْجزِي اللَُّه الشَّاكِرِيَنأَْو قُِتلَ اْنقَلَْبُتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم َوَمْن َيْنقَِلْب َعلَى َعِقَبْيِه فَلَْن َيُضرَّ اللَّ



عن : ورجع عن مقالته اليت قاهلا فيما ذكر الوائلي أبو نصر عبيداهللا يف كتابه اإلبانة". فلكأين مل أقرأها إال يومئذ"
م واستوى على أنس بن مالك أنه مسع عمر بن اخلطاب حني بويع أبو بكر يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

أما بعد فإين قلت لكم أمس مقالة وإهنا مل تكن كما : منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تشهد قبل أيب بكر فقال
قلت، وإين واهللا ما وجدت املقالة اليت قلت لكم يف كتاب أنزله اهللا وال يف عهد عهده إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يريد أن يقول حىت يكون آخرنا  -سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يدبرنا وسلم، ولكين كنت أرجو أن يعيش ر
فاختار اهللا عز وجل لرسوله الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى اهللا به رسوله فخذوا  -موتا 

أن "هلا مث رجع عنها هي املقالة اليت قا: قال الوائلي أبو نصر. به هتتدوا ملا هدى له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وكان قال ذلك لعظيم ما ورد عليه، " النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ميت ولن ميوت حىت يقطع أيدي رجال وأرجلهم

كُلُّ {: وخشي الفتنة وظهور املنافقني، فلما شاهد قوة يقني الصديق األكرب أيب بكر، وتفوهه بقول اهللا عز وجل
 -وما قاله ذلك اليوم ] ٣٠: الزمر[} إِنََّك َميٌِّت وَإِنَُّهْم َميُِّتونَ{: وقوله] ١٨٥: آل عمران[} َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت
وخرج الناس يتلوهنا يف سكك املدينة، كأهنا مل تنزل قط إال . كأين مل أمسع باآلية إال من أيب بكر: تنبه وتثبت وقال

اختالف، يف وقت دخوله املدينة يف هجرته حني اشتد ومات صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني بال . ذلك اليوم
وقالت صفية بنت عبداملطلب ترثي رسول اهللا صلى اهللا عليه . الضحاء، ودفن يوم الثالثاء، وقيل ليلة األربعاء

  :وسلم

  وكنت بنا برا ومل تك جافيا... أال يا رسول اهللا كنت رجاءنا 
  م من كان باكيالَيْبك عليك اليو... وكنت رحيما هاديا ومعلما 
  ولكن ملا أخشى من اهلْرج آتيا... لعمرك ما أبكي النيب لفقده 
  وما خفت من بعد النيب املكاويا... كأن على قليب لذكر حممد 
  على جدث أمسى بيثرب ثاويا... أفاطم صلى اهللا رب حممد 

  وعمي وآبائي ونفسي وماليا... فدى لرسول اهللا أمي وخاليت 
  ومت صليب العود أبلج صافيا... صادقا  صدقت وبلغت الرسالة

  سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا... فلو أن رب الناس أبقى نبينا 
  وأدخلت جنات من العدن راضيا... عليك من اهللا السالم حتية 
  يبكِّي ويدعو جده اليوم ناعيا... أرى حسنا أيتمته وتركته 

  -: فإن قيل وهي
عجلوا دفن : "  صلى اهللا عليه وسلم وقد قال ألهل بيت أخروا دفن ميتهمفِلم أُخِّر دفن رسول اهللا-: الثالثة 

ألهنم ال : الثاين. ما ذكرناه من عدم اتفاقهم على موته: األول: فاجلواب من ثالثة أوجه" . جيفتكم وال تؤخروها
. إىل أبيه إبراهيم حيبس حىت حيمل: قال قوم يف البقيع، وقال آخرون يف املسجد، وقال قوم. يعلمون حيث يدفنونه
إهنم : الثالث. ذكره ابن ماجه واملوطأ وغريمها" ما دفن نيب إال حيث ميوت: "مسعته يقول: حىت قال العامل األكرب

اشتغلوا باخلالف الذي وقع بني املهاجرين واألنصار يف البيعة، فنظروا فيها حىت استتب األمر وانتظم الشمل 
يف نصاهبا فبايعوا أبا بكر، مث بايعوه من الغد بيعة أخرى عن مأل منهم ورضا؛ واستوثقت احلال، واستقرت اخلالفة 

مث رجعوا بعد ذلك إىل النيب صلى اهللا . فكشف اهللا به الكربة من أهل الردة، وقام به الّدين، واحلمد هللا رب العاملني
  .واهللا أعلم. عليه وسلم فنظروا يف دفنه وغسلوه وكفنوه



مل يصل عليه أحد، وإمنا وقف كل واحد يدعو، ألنه كان : صلي عليه أم ال، فمنهم من قالواختلف هل -: الرابعة 
وهذا كالم ضعيف؛ ألن السنة تقام بالصالة عليه يف اجلنازة، كما تقام : وقال ابن العريب. أشرف من أن يصلى عليه

مل يصل عليه؛ ألنه مل : وقيل. نفعة لنااللهم صل على حممد إىل يوم القيامة، وذلك م: بالصالة عليه يف الدعاء، فيقول
: وقيل. وهذا ضعيف ألن الذي كان يقيم هبم الصالة الفريضة هو الذي كان يؤم هبم يف الصالة. يكن هناك إمام

صلى عليه الناس أفذاذا؛ ألنه كان آخر العهد به، فأرادوا أن يأخذ كل أحد بركته خمصوصا دون أن يكون فيها 
  .لم بصحة ذلكواهللا أع. تابعا لغريه

فرغوا من جهازه يوم الثالثاء . فلما: قد خرج ابن ماجه بإسناد حسن بل صحيح من حديث ابن عباس وفيه: قلت
وضع على سريره يف بيته، مث دخل الناس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرساال يصلون عليه، حىت إذا فرغوا 

خرجه . ومل يؤم الناس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحدأدخلوا النساء، حىت إذا فرغن أدخلوا الصبيان، 
قال حدثين حسني بن عبداهللا عن . عن نصر بن علي اجلهضمي أنبأنا وهب بن جرير حدثنا أيب عن حممد بن إسحاق

  .عكرمة عن ابن عباس، احلديث بطوله
ملا كان اليوم الذي دخل فيه رسول : اليف تغيري احلال بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن أنس ق-: اخلامسة 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما 
حدثنا حممد بن بشار : أخرجه ابن ماجه، وقال. نفضنا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم األيدي حىت أنكرنا قلوبنا

كنا نتقي الكالم واالنبساط إىل : مهدي حدثنا سفيان عن عبداهللا بن دينار عن ابن عمر قال أخربنا عبدالرمحن بن
نسائنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خمافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه 

كان الناس يف عهد : سلم أهنا قالتوأسند عن أم سلمة بنت أيب أمية زوج النيب صلى اهللا عليه و. وسلم تكلمنا
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام املصلي يصلي مل يعد بصر

أحدهم موضع قدميه، فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان أبو بكر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي 
إذا قام أحدهم يصلي مل يعد بصر أحدهم  مل يعد بصر أحدهم موضع جبينه، فتوىف أبو بكر وكان عمر، فكان الناس

  .موضع القبلة، فكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة فتلفت الناس يف الصالة ميينا ومشاال
} اْنقَلَْبُتْم{عطف عليه، واجلواب " أو قتل"شرط " أفإن مات"} أَفَإِنْ َماَت أَْو قُِتلَ اْنقَلَْبُتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم{: قوله تعاىل

: واملعىن. ل حرف االستفهام على حرف اجلزاء ألن الشرط قد انعقد به وصار مجلة واحدة وخربا واحداودخ. 
أفتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل؟ وكذلك كل استفهام دخل على حرف اجلزاء؛ فإنه يف غري موضعه، 

متثيل، ومعناه ارتددمت كفارا بعد إميانكم، قاله  }اْنقَلَْبُتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم{وقوله . وموضعه أن يكون قبل جواب الشرط
املراد : وقيل. } َنكََص َعلَى َعِقَبْيِه{ومنه . انقلب على عقبيه: ويقال ملن عاد إىل ما كان عليه. قتادة وغريه

  .املعىن فعلتم فعل املرتدين وإن مل تكن ردة: وقيل. باالنقالب هنا االهنزام، فهو حقيقة ال جماز
بل يضر نفسه ويعرضها للعقاب بسبب املخالفة، واهللا } َوَمْن َيْنقَِلْب َعلَى َعِقَبْيِه فَلَْن َيُضرَّ اللََّه َشْيئاً{ :قوله تعاىل

، أي الذين صربوا وجاهدوا } َوسََيجْزِي اللَُّه الشَّاِكرِيَن{. تعاىل ال تنفعه الطاعة وال تضره املعصية لغناه
  .فهو اتصال وعد بوعيد} فَلَْن َيُضرَّ اللََّه َشيْئاً{: بعد قوله} ُه الشَّاِكرِيَنَوَسَيْجزِي اللَّ{وجاء . واستشهدوا

ا َوَمْن ُيرِْد ثََوابَ َوَما كَانَ ِلنَفْسٍ أَنْ َتمُوَت إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه ِكَتاباً مَُؤجَّالً َوَمْن يُرِْد ثَوَاَب الدُّْنَيا نُْؤِتِه ِمْنَه{ ١٤٥: اآلية
  }نُْؤِتِه ِمْنَها َوَسَنْجزِي الشَّاِكرِيَناآلِخَرِة 
هذا حض على اجلهاد، وإعالم أن املوت ال بد } َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ َتُموَت إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه ِكتَاباً ُمَؤجَّالً{: قوله تعاىل



بإذن "ومعىن . إىل أجل" مؤجال"منه وأن كل إنسان مقتول أو غري مقتول ميت إذا بلغ أجله املكتوب له؛ ألن معىن 
  وأجل املوت هو الوقت الذي. نصب على املصدر، أي كتب اهللا كتابا مؤجال" كتابا"و. بقضاء اهللا وقدره" اهللا

لو مل : وال يصح أن يقال. يف معلومه سبحانه، أن روح احلي تفارق جسده، ومىت قتل العبد علمنا أن ذلك أجله
: األعراف[} إِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَال َيسَْتأِْخُرونَ َساَعةً َوال َيْسَتقِْدُمونَ} {باً مؤّجالِكتا{: والدليل على قوله. يقتل لعاش

يتقدم األجل : واملعتزيل يقول]. ٣٨: الرعد[} ِلكُلِّ أََجلٍ ِكتَاٌب{] ٥: العنكبوت[} فَإِنَّ أََجلَ اللَِّه آلٍت{] ٣٤
كل ما ذبح من احليوان كان هالكه قبل أجله؛ ألنه جيب على  ويتأخر، وإن من قتل فإمنا يهلك قبل أجله، وكذلك

وسيأيت هلذا مزيد بيان يف . وقد بني اهللا تعاىل يف هذه اآلية أنه ال هتلك نفس قبل أجلها. القاتل الضمان والدية
الَ ِعلُْمَها ِعْنَد قَ{. عند قوله" طه"وسيأيت بيانه يف . وفيه دليل على كتب العلم وتدوينه. إن شاء اهللا تعاىل" األعراف"

  .إن شاء اهللا تعاىل] ٥٢: طه[} رَبِّي ِفي ِكَتابٍ
هي : وقيل. نزلت يف الذين تركوا املركز طلبا للغنيمة. يعين الغنيمة} َوَمْن ُيرِْد ثَوَاَب الدُّْنَيا نُْؤِتِه ِمْنهَا{: قوله تعاىل

َمْن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ َعجَّلَْنا لَهُ {: ويف التنزيل. قسم له عامة يف كل من أراد الدنيا دون اآلخرة؛ واملعىن نؤته منها ما
أي نؤته جزاء عمله، على ما وصف } َوَمْن ُيرِْد ثَوَاَب اآلخَِرِة ُنْؤِتِه مِْنَها{]. ١٨: اإلسراء[} ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد

. عبداهللا بن جبري ومن لزم املركز معه حىت قتلوا ملراد منها: وقيل. اهللا تعاىل من تضعيف احلسنات ملن يشاء
أي نؤتيهم الثواب األبدي جزاء هلم على ترك االهنزام، فهو تأكيد ملا تقدم من إيتاء مزيد } َوسََنجْزِي الشَّاكِرِيَن{

  .مما يناله الكافرمن الرزق يف الدنيا لئال يتوهم أن الشاكر حيرم ما قسم له } َوسََنْجزِي الشَّاِكرِيَن{: وقيل. اآلخرة
وا َوَما اْسَتكَاُنوا َوكَأَيِّْن ِمْن َنبِيٍّ قَاَتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ كَِثٌري فََما َوَهُنوا ِلَما أََصاَبُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوَما َضُعفُ{ ١٤٦: اآليتان

  }َواللَُّه ُيِحبُّ الصَّابِرِيَن
وا َربََّنا اغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا َوإِسَْرافََنا ِفي أَمْرَِنا وَثَبِّْت أَقَْداَمَنا وَاْنُصْرَنا َعلَى الْقَْومِ َوَما كَانَ قَْولَُهْم إِالَّ أَنْ قَالُ{ ١٤٧

  }الْكَاِفرِيَن
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

قتل حممد؛ فاهنزم مجاعة : صاح الشيطان يوم أحد: قال الزهري" } وَكَأَيِّْن ِمْن َنبِيٍّ قَاَتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ كَِثٌري{: قوله تعاىل
فكنت أول من عرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رأيت عينيه من حتت : قال كعب بن مالك. منيمن املسل

هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأومأ إيل أن أسكت، فأنزل اهللا عز : املغفر تزهران، فناديت بأعلى صويت
مبعىن " كأين"و. اآلية} ا َوَهُنوا ِلَما أَصَابَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوَما َضُعفُواَوكَأَيِّْن ِمْن نَبِيٍّ قَاَتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ كَِثٌري فََم{: وجل
هي أي دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها فصار يف الكالم معىن وكم وصورت يف : قال اخلليل وسيبويه. كم

تعماهلا فتلعبت هبا العرب وتصرفت املصحف نونا؛ ألهنا كلمة نقلت عن أصلها فغري لفظها لتغري معناها، مث كثر اس
مثل وكاعن، على وزن فاعل، " وكائن"وقرأ ابن كثري . فيها بالقلب واحلذف، فحصل فيها لغات أربع قرئ هبا

  :وأصله كيء فقلبت الياء ألفا، كما قلبت يف ييأس فقيل ياَءُس؛ قال الشاعر
  يراين لو أصبت هو املصابا... وكائن باألباطح من صديق 

  :خروقال آ
  جييء أمام الركب يردي مقنعا... وكائن رددنا عنكم من مدجج 

  :وقال آخر
  أخوهم فوقهم وهم كرام... وكائن يف املعاشر من أناس 

مثل وكَْعيِن " وكأْيِن"وعنه أيضا . مهموزا مقصورا مثل وكَِعن، وهو من كائن حذفت ألفه" وكَِئْن"وقرأ ابن حميصن 
  :بالتشديد مثل كعني وهو األصل، قال الشاعر" كأَيِّْن"باقون وقرأ ال. وهو مقلوب كيء املخفف

  ...كأين من أناس مل يزالوا 
  أخوهم فوقهم وهم كرام

  :وقال آخر
  وكاِئْن أَجْرنا من ضعيف وخائف... كأين ابدنا من عدو بعزنا 

ومل يذكر . ء مقلوب كأيِّنكأَيِّْن وكاِئْن، ولغة خامسة كَْيِئن مثل كيعن، وكأنه خمفف من كيِّى: فجمع بني لغتني
. كائن مثل كاعن، وكأَيِّن مثل كعني؛ تقول كأين رجال لقيت؛ بنصب ما بعد كأين على التمييز: اجلوهري غري لغتني

وبكأين تبيع هذا الثوب ؟ . كأين من رجل لقيت؛ وإدخال من بعد كأين أكثر من النصب هبا وأجود: وتقول أيضا
  :أي بكم تبيع؛ قال ذو الرمة

  بالد العدا ليست له ببالد... ائن ذعرنا من مهاة ورامح وك
ووقف . وروى ذلك سَْوَرة بن املبارك عن الكسائي. بغري نون؛ ألنه تنوين" وكأي"ووقف أبو عمرو : قال النحاس

ألنبياء؛ ومعىن اآلية تشجيع املؤمنني، واألمر باالقتداء مبن تقدم من خيار أتباع ا. الباقون بالنون اتباعا خلط املصحف
األول للحسن وسعيد : أي كثري من األنبياء قتل معه ربيون كثري، أو كثري من األنبياء قتلوا فما ارتد أممهم؛ قوالن

والثاين عن قتادة . ما مسعنا أن نبيا قتل يف القتال: وقال ابن جبري. ما قتل نيب يف حرب قط: قال احلسن. بن جبري



وهي . جائز، وهي قراءة نافع وابن جبري وأيب عمرو ويعقوب" قتل"لى ع -على هذا القول  -والوقف . وعكرمة
واقعا على النيب وحده، وحينئذ يكون " قتل"أحدمها أن يكون : وفيه وجهان. قراءة ابن عباس واختارها أبو حامت

ه جيش قتل األمري مع: ويكون يف الكالم إضمار، أي ومعه ربيون كثري؛ كما يقال" قتل"متام الكالم عند قوله 
الوجه الثاين أن يكون القتل نال النيب ومن معه من الربيني، . وخرجت معي جتارة؛ أي ومعي. عظيم، أي ومعه جيش

ويكون . قتلنا بين متيم وبين سليم، وإمنا قتلنا بعضهم: ويكون وجه الكالم قتل بعض من كان معه؛ تقول العرب
وهذا القول أشبه بنزول اآلية وأنسب، فإن النيب صلى اهللا عليه : قلت. راجعا إىل من بقي منهم} فََما َوَهُنوا{قوله 

  وهي قراءة" قاتل"وقرأ الكوفيون وابن عامر . وسلم مل يقتل، وقتل معه مجاعة من أصحابه

إن اهللا إذا محد من قاتل كان من قُِتل داخال فيه، وإذا محد من قُِتل مل يدخل . ابن مسعود؛ واختارها أبو عبيد وقال
وابن . وقراءة علي رضي اهللا عنه بضمها. بكسر الراء قراءة اجلمهور" الربيون"و. ريهم؛ فقاتل أعم وأمدحفيه غ

والربيون اجلماعات الكثرية؛ عن جماهد وقتادة والضحاك وعكرمة، واحدهم رُبَِّي بضم . عباس بفتحها؛ ثالث لغات
الربيون : وقال عبداهللا بن مسعود. جلماعةالراء وكسرها؛ منسوب إىل الربة بكسر الراء أيضا وضمها، وهي ا

: واألول أعرف يف اللغة؛ ومنه يقال للخرقة اليت جتمع فيها القداح. الربيون األتباع: وقال ابن زيد. األلوف الكثرية
ابن . هم العلماء الصُُّبر: وقال احلسن. الرِّيب عشرة آالف: وقال أبان بن ثعلب. والرِّباب قبائل جتمعت. رِّبة وُرّبة

  :اجلمع الكثري؛ قال حسان: عباس وجماهد وقتادة والربيع والسدي
  ـق محلنا عليهم ربيا... وإذا معشر جتافوا عن احلـ 

. اجلماعات الكثرية": بالضم"بكسر الراء؛ أما الربيون " ورِبِّيُّون"بضم الراء " ُربِّيُّون"ها هنا قراءتان : وقال الزجاج
  .عشرة آالف: ويقال
الرِّبِّي الواحد من العباد الذين : قال اخلليل. بفتح الراء منسوب إىل الرب" َربِّيُّون"وي عن ابن عباس وقد ر: قلت

  .واهللا أعلم. وهم الربانيون نسبوا إىل التأله والعبادة ومعرفة الربوبية هللا تعاىل. صربوا مع األنبياء
. انكسار اجلد باخلوف: والوهن. أي ضعفوا، وقد تقدم" وهنوا"} اللَِّهفََما َوَهُنوا ِلَما أََصاَبُهْم ِفي َسبِيلِ {: قوله تعاىل

وأوهنته أنا . وهن الشيء يهن وهنا. بكسر اهلاء وضمها، لغتان عن أيب زيد" وهنوا"وقرأ احلسن وأبو السمال 
من الليل،  ساعة متضي: والَوْهن. الكثيف: والَوَهن من اإلبل. أسفل األضالع وقصارها: والواهنة. ووهنته ضعفته
وأوهنا صرنا يف تلك الساعة؛ أي ما وهنوا لقتل نبيهم، أو لقتل من قُِتل منهم، أي ما وهن باقيهم؛ . وكذلك املوهن
الذلة : واالستكانة. أي ملا أصاهبم يف اجلهاد} َوَما اْسَتكَاُنوا{. أي عن عدوهم} َوَما َضُعفُوا{. فحذف املضاف

ومن جعلها من الكون فهي . افتعلوا؛ فأشبعت فتحة الكاف فتولدت منها ألف على" اسَْتكَنوا"واخلضوع؛ وأصلها 
  استفعلوا؛ واألول

مث . بفتح العني" ضعفوا"وحكى الكسائي . بإسكان اهلاء والعني" فما وهنوا وما َضعْفوا"وقرئ . أشبه مبعىن اآلية
ووطنوا أنفسهم على املوت، واستغفروا  أخرب تعاىل عنهم بعد أن قُتل منهم أو قتل نبيهم بأهنم صربوا ومل يفروا

. ليكون موهتم على التوبة من الذنوب إن رزقوا الشهادة، ودعوا يف الثبات حىت ال ينهزموا، وبالنصر على أعدائهم
فهال فعلتم وقلتم مثل ذلك يا أصحاب : يقول. وخصوا األقدام بالثبات دون غريها من اجلوارح ألن االعتماد عليها

وهكذا يفعل . دعاءهم وأعطاهم النصر والظفر والغنيمة يف الدنيا واملغفرة يف اآلخرة إذا صاروا إليهاحممد ؟ فأجاب 
. اهللا مع عباده املخلصني التائبني الصادقني الناصرين لدينه، الثابتني عند لقاء عدوه بوعده احلق، وقوله الصدق



بالرفع؛ جعل القول امسا } وََما كَانَ قَْولَُهْم{وقرأ بعضهم . ديعين الصابرين على اجلها} وَاللَُّه ُيِحبُّ الصَّابِرِيَن{
. ومن قرأ بالنصب جعل القول خرب كان} َربََّنا اغِْفرْ لََنا ذُُنوَبنَا{: لكان؛ فيكون معناه وما كان قولُهم إال قولَهم

اإلفراط يف : واإلسراف. يعين الكبائر} َوإِسَْرافَنَا{ يعين الصغائر} َربََّنا اغِْفْر لََنا ذُُنوبََنا{. } إِالَّ أَنْ قَالُوا{وامسها 
ويف صحيح مسلم عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يدعو هبذا . الشيء وجماوزة احلد

فعلى اإلنسان أن . وذكر احلديث" اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت أعلم به مين"الدعاء 
تعمل ما يف كتاب اهللا وصحيح السنة من الدعاء ويدع ما سواه، وال يقول أختار كذا؛ فإن اهللا تعاىل قد اختار يس

  .لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون
  }فَآَتاُهمُ اللَُّه ثَوَاَب الدُّْنَيا َوُحْسَن ثَوَابِ اآلخَِرِة َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني{ ١٤٨: اآلية

} َوُحْسَن ثََوابِ اآلِخرَِة{. ، يعين النصر والظفر على عدوهم} ثَوَاَب الدُّْنيَا{أي أعطاهم } فَآَتاُهُم اللَُّه{ :قوله تعاىل
  .تقدم} َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني{. من الثواب" فأثاهبم اهللا"وقرأ اجلحدري . يعين اجلنة

  }يعُوا الَِّذيَن كَفَرُوا َيُردُّوكُْم َعلَى أَْعقَابِكُْم فََتْنقَِلبُوا خَاِسرِيَنَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنْ ُتِط{: ١٤٩اآلية 
  }َبلِ اللَُّه َمْوالكُْم َوُهَو َخْيرُ النَّاصِرِيَن{: ١٥٠

أبا سفيان : ملا أمر اهللا تعاىل باالقتداء مبن تقدم من أنصار األنبياء حذر طاعة الكافرين؛ يعين مشركي العرب
ارجعوا : يعين املنافقني يف قوهلم للمؤمنني عند اهلزمية: وقال علي رضي اهللا عنه. اليهود والنصارى: وقيل .وأصحابه

  }َيُردُّوكُْم َعلَى أَْعقَابِكُْم{. إىل دين آبائكم
نصركم وحفظكم إن أي متويل } َبلِ اللَُّه َمْوالكُْم{: مث قال. أي فترجعوا مغبونني} فََتْنقَِلبُوا خَاِسرِيَن{. أي إىل الكفر

  .بالنصب، على تقدير بل وأطيعوا اهللا موالكم" بل اهللا"وقرئ . أطعتموه
 النَّاُر وَبِئْسَ َسُنلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُروا الرُّْعبَ بَِما أَْشَركُوا بِاللَِّه َما لَمْ ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاناً َوَمأَْواُهُم{ ١٥١: اآلية

  }َنيَمثَْوى الظَّاِلِم
: والرعب. بضم العني؛ ومها لغتان" الرعب"وقرأ ابن عامر والكسائي . } وَقَذََف ِفي قُلُوبِهِمُ الرُّْعَب{: نظريه

وأصله من امللء؛ . وجيوز أن يكون الرْعب مصدرا، والرُُّعب االسم. َرعَْبته ُرْعبا وُرُعبا، فهو مرعوب: اخلوف؛ يقال
وقرأ السختياين . سنمأل قلوب املشركني خوفا وفزعا: واملعىن. احلوض مألته ورعبت. يقال سيل راعب ميأل الوادي

ملا ارحتل أبو سفيان واملشركون يوم أحد متوجهني إىل : قال السدي وغريه. بالياء، والباقون بنون العظمة" َسُيلْقي"
إذا مل يبق منهم إال الشريد  قتلناهم حىت! بئس ما صنعنا : مكة انطلقوا حىت إذا كانوا ببعض الطريق ندموا وقالوا

واإللقاء . تركناهم، ارجعوا فاستأصلوهم؛ فلما عزموا على ذلك ألقى اهللا يف قلوهبم الرعب حىت رجعوا عما مهوا به
} فَأَلْقَْوا حَِبالَُهْم َوِعِصيَُّهْم{] ١٥٠: األعراف[} وَأَلْقَى اَأللَْواَح{: يستعمل حقيقة يف األجسام؛ قال اهللا تعاىل

  :قال الشاعر]. ١٠٧: األعراف[} فَأَلْقَى َعَصاُه{] ٤٤: شعراءال[
  فألقت عصاها واستقر هبا النوى

  .وألقى عليك مسألة]. ٣٩: طه[} وَأَلْقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً ِمنِّي{: مث قد يستعمل جمازا كما يف هذه اآلية، وقوله
وبقال أشرك . سبب إلقاء الرعب يف قلوهبم إشراكهم؛ فما للمصدرتعليل؛ أي كان } بَِما أَْشَركُوا بِاللَِّه{: قوله تعاىل

حجة وبيانا، وعذرا وبرهانا؛ ومن هذا قيل للوايل } َما لَْم ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاناً{. به أي عدل به غريه ليجعله شريكا
راج، وهو دهن إنه مأخوذ من السليط وهو ما يضاء به الس: ويقال. سلطان؛ ألنه حجة اهللا عز وجل يف األرض



  :السمسم؛ قال امرؤ القيس
  أمال السليط بالذُّبال املفتل

والسالطة من التسليط . والسالطة احلدة. وقيل السليط احلديد. فالسلطان يستضاء به يف إظهار احلق وقمع الباطل
والسليطة . سلطانفأصل السلطان القوة، فإنه يقهر هبا كما يقهر بال. وهو القهر؛ والسلطان من ذلك، فالنون زائدة

ومل يدل . ومعىن هذا أنه مل تثبت عبادة األوثان يف شيء من اِلملل. والسليط الرجل الفصيح اللسان. املرأة الصخابة
َوبِئَْس َمثَْوى {: مث ذمه فقال} َوَمأَْواُهُم النَّاُر{: مث أخرب اهللا تعاىل عن مصريهم ومرجعهم فقال. عقل على جواز ذلك

  .كل مكان يرجع إليه شيء ليال أو هنارا: واملأوى. ثََوى َيثْوي ثَواء: املكان الذي يقام فيه؛ يقال: املثوىو} الظَّاِلِمَني
ِد َما َصْيُتْم ِمْن بَْعَولَقَْد َصَدقَكُُم اللَُّه َوْعَدُه إِذْ َتُحسُّوَنُهمْ بِإِذْنِِه حَتَّى إِذَا فَِشلُْتْم َوتََناَزعُْتْم ِفي األَْمرِ َوَع{ ١٥٢: اآلية

لَِيكُْم َولَقَْد َعفَا َعْنكُْم َواللَُّه ذُو أََراكُْم َما ُتِحبُّونَ مِْنكُْم َمْن يُرِيُد الدُّْنَيا َومِْنكُْم َمْن يُرِيُد اآلِخَرةَ ثُمَّ َصرَفَكُْم َعْنُهمْ ِلَيْبَت
  }فَْضلٍ َعلَى الُْمْؤِمنَِني

اهللا عليه وسلم إىل املدينة بعد أحد وقد أصيبوا قال بعضهم ملا رجع رسول اهللا صلى : قال حممد بن كعب القرظي
وذلك أهنم قتلوا صاحب لواء املشركني . فنزلت هذه اآلية! من أين أصابنا هذا وقد وعدنا اهللا النصر : لبعض

  وسبعة نفر منهم بعده على اللواء، وكان

أيضا مركزهم طلبا للغنيمة فكان ذلك سبب  الظفر ابتداء للمسلمني غري أهنم اشتغلوا بالغنيمة، وترك بعض الرماة
ملا كان يوم أحد ولقينا املشركني أجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى البخاري عن الرباء بن عازب قال. اهلزمية

ال تربحوا من مكانكم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فال : "وسلم أناسا من الرماة وأمَّر عليهم عبداهللا بن جبري وقال هلم
فلما التقى القوم وهزمهم املسلمون حىت نظرنا إىل : قال" حوا وإن رأيتموهم قد ظهروا علينا فال تعينونا عليهمترب

فقال هلم . الغنيمة الغنيمة: النساء يشتددن يف اجلبل، وقد رفعن عن سوقهن قد بدت خالخلهن فجعلوا يقولون
وسلم أال تربحوا، فانطلقوا فلما أتوهم صرف اهللا  أما عهد إليكم رسول اهللا صلى اهللا عليه! أمهلوا : عبداهللا

أيف القوم : مث إن أبا سفيان بن حرب أشرف علينا وهو يف نشز فقال. وجوههم وقتل من املسلمني سبعون رجال
أيف القوم ابن أيب قحافة ؟ ثالثا، : مث قال. حىت قاهلا ثالثا" ال جتيبوه: "حممد ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أيف القوم عمر بن اخلطاب ؟ ثالثا، فقال النيب صلى اهللا عليه : مث قال" ال جتيبوه: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فلم ميلك عمر رضي اهللا عنه نفسه دون أن . أما هؤالء فقد قتلوا: مث التفت إىل أصحابه فقال" ال جتيبوه: "وسلم
: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. اْعلُ ُهَبل؛ مرتني: فقال. زيك بهقد أبقى اهللا لك من خي! كذبت يا عدو اهللا : قال

. لنا العزى وال عزى لكم: قال أبو سفيان" . قولوا اهللا أعلى وأجل: "ما نقول يا رسول اهللا ؟ قال: فقالوا" أجيبوه"
اهللا موالنا وال موىل "ولوا ق: ما نقول يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا" . أجيبوه"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

ويف . يوم بيوم بدر، واحلرب سجال، أما إنكم ستجدون يف القوم مثلة مل آمر هبا ومل تسؤين: قال أبو سفيان" . لكم
رأيت عن ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن مشاله يوم أحد : البخاري ومسلم عن سعد بن أيب وقاص قال

عليهما : ويف رواية عن سعد. الن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشد القتالرجلني عليهما ثياب بيض يقات
يقاتالن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ويف رواية أخرى. يعين جربيل وميكائيل. ثياب بيض ما رأيتهما قبل وال بعد

  وسلم



الئكة معهم يومئذ، وال قبله وال بعده مل تقاتل امل: وعن جماهد قال. أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم وال بعده
إمنا أراد جماهد أهنم مل يقاتلوا يوم أحد عن القوم حني عصوا الرسول ومل يصربوا على ما : قال البيهقي. إال يوم بدر
وكان اهللا عز وجل وعدهم على الصرب والتقوى أن ميدهم خبمسة آالف من : وعن عروة بن الزبري قال. أمرهم به

وكان قد فعل؛ فلما عصوا أمر الرسول وتركوا مصافهم وتركوا الرماة عهد رسول اهللا صلى اهللا : نياملالئكة مسوم
َولَقَْد َصَدقَكُُم {: عليه وسلم إليهم أال يربحوا من منازهلم، وأرادوا الدنيا، رفع عنهم مدد املالئكة، وأنزل اهللا تعاىل

. فصدق اهللا وعده وأراهم الفتح، فلما عصوا أعقبهم البالء] ١٥٢: آل عمران[} اللَُّه َوْعَدُه إِذْ َتُحسُّوَنُهْم بِإِذْنِِه
ملا كان يوم أحد انكشفوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسعد يرمي بني يديه، : وعن عمري بن إسحاق قال

. م يروه ومل يعرفوهفلما فرغوا نظروا من الشاب ؟ فل. قال ارم أبا إسحاق. وفىت ينبل له، كلما ذهبت نبلة أتاه هبا
وملا قتل صاحب لواء املشركني وسقط لواؤهم، رفعته عمرة بنت علقمة احلارثية؛ ويف ذلك : وقال حممد بن كعب

  :يقول حسان
  يباعون يف األسواق بيع اجلالئب... فلوال لواء احلارثية أصبحوا 

  :معناه تقتلوهنم وتستأصلوهنم؛ قال الشاعر} َتُحسُّوَنُهْم{و 
  بقيتهم قد شردوا وتبددوا... م بالسيف حسا فأصبحت حَسْسناه
  :وقال جرير

  حريق النار يف األجم احلصيد... حتسهم السيوف كما تسامى 
أي حمرقة له ذاهبة . والربد حمسة للنبت. جراد حمسوس إذا قتله الربد: احلَسُّ االستئصال بالقتل؛ يقال: قال أبو عبيد

  :؛ قال رؤبةوسنة حسوس أي جدبة تأكل كل شيء. به
  تأكل بعد األخضر اليبيسا... إذا شكونا سنة حسوسا 

. بعلمه، أو بقضائه وأمره} بِإِذْنِِه{. فمعىن حسه أذهب حسه بالقتل. وأصله من احلس الذي هو اإلدراك باحلاسة
  يقال فشل يفشل فهو. أي جبنتم وضعفتم} حَتَّى إِذَا فَِشلُْتْم{

فَإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ {: ومثل هذا جائز كقوله. ي حىت إذا فشلتم امتحنتمحمذوف، أ" حىت"وجواب . فِشل وفْشل
والواو " وتنازعتم"، "حىت"جواب : وقال الفراء. فافعل] ٣٥: األنعام[} َتْبَتِغيَ َنفَقاً ِفي اَألْرضِ أَْو ُسلَّماً ِفي السََّماِء

وقال امرؤ . أي ناديناه] ١٠٤ - ١٠٣: فاتالصا" [وناديناه. فلما أسلما وتله للجبني"مقحمة زائدة؛ كقوله 
  :القيس

  فلما أجزنا ساحة احلي وانتحى
وعلى هذا فيه . أي حىت إذا فشلتم وتنازعتم عصيتم". وعصيتم"وعند هؤالء جيوز إقحام الواو من . أي انتحى

، } فَكُْم َعْنُهْمَصَر{جيوز أن يكون اجلواب : وقال أبو علي. تقدمي وتأخري، أي حىت إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم
زائدة، والتقدير حىت إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم صرفكم عنهم وقد أنشد بعض النحويني يف زيادهتا قول " مث"و

  :الشاعر
  فثُّم إذا أصبحت أصبحت عاديا... أراين إذا ما بِتُّ بِّت على هوى 

ْت َعلَْيهُِم اَألْرُض بَِما َرحَُبْت َوَضاقَْت َعلَيْهِْم َحتَّى إِذَا َضاقَ{: وجوز األخفش أن تكون زائدة؛ كما يف قوله تعاىل
وحينئذ ال " إىل"مبعىن " حىت: "وقيل]. ١١٨: التوبة[} أَْنفُُسُهْم َوظَنُّوا أَنْ ال مَلَْجأَ ِمَن اللَِّه إِالَّ إِلَْيهِ ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم

اختلفتم؛ } َتنَاَزْعُتْم{ومعىن . وعد بشرط الثباتجواب له، أي صدقكم اهللا وعده إىل أن فشلتم، أي كان ذلك ال



بل نثبت يف مكاننا الذي أمرنا النيب صلى اهللا عليه : وقال بعضهم. نلحق الغنائم: يعين الرماة حني قال بعضهم لبعض
يعين من الغلبة } ونَِمْن بَْعِد َما أََراكُْم َما ُتِحبُّ{. أي خالفتم أمر الرسول يف الثبوت} َوَعصَْيُتْم{. وسلم بالثبوت فيه

اليت كانت للمسلمني يوم أحد أول أمرهم؛ وذلك حني صرع صاحب لواء املشركني على ما تقدم، وذلك أنه ملا 
صرع انتشر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وصاروا كتائب متفرقة فحاسوا العدو ضربا حىت أجهضوهم عن 

الث مرات كل ذلك تنضح بالنبل فترجع مغلوبة، ومحل املسلمون ومحلت خيل املشركني على املسلمني ث. أثقاهلم
  واهللا ما جنلس: فلما أبصر الرماة اخلمسون أن اهللا عز وجل قد فتح إلخواهنم قالوا. فنهكوهم قتال

عالم نقف وقد هزم اهللا العدو : وقال طوائف منهم. ههنا لشيء، قد أهلك اهللا العدو وإخواننا يف عسكر املشركني
ا منازهلم اليت عهد إليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أال يتركوها، وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول ؟ فتركو

وألفاظ اآلية تقتضي التوبيخ هلم، ووجه التوبيخ هلم أهنم رأوا مبادئ النصر، فكان . فأوجفت اخليل فيهم قتال
يعين } ِمْنكُْم َمْن ُيرِيُد الدُّْنيَا{: فقال. سبب التنازع مث بني. الواجب أن يعلموا أن متام النصر يف الثبات ال يف االهنزام

ما شعرنا أن أحدا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حىت كان : قال ابن مسعود. الغنيمة
صلى اهللا عليه وسلم مع وهم الذين ثبتوا يف مركزهم، ومل خيالفوا أمر نبيهم } َومِْنكُْم َمْن يُرِيُد اآلِخرَةَ{. يوم أحد

أمريهم عبداهللا بن جبري؛ فحمل خالد بن الوليد وعكرمة بن أيب جهل عليه، وكانا يومئذ كافرين فقتلوه مع من بقي، 
والعتاب مع من اهنزم ال مع من ثبت، فإن من ثبت فاز بالثواب، وهذا كما أنه إذا حل بقوم عقوبة عامة . رمحهم اهللا

  .واهللا أعلم. لكون؛ ولكن ال يكون ما حل هبم عقوبة، بل هو سبب املثوبةفأهل الصالح والصبيان يه
ودل هذا على أن . أي بعد أن استوليتم عليهم ردكم عنهم باالهنزام} ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهْم ِلَيْبَتلَِيكُْم{: قوله تعاىل

 اهللا تعاىل بإخراجه الرعب من قلوب املعىن مث انصرفتم؛ فإضافته إىل: وقالت املعتزلة. املعصية خملوقة هللا تعاىل
وهذا ال يغنيهم؛ ألن إخراج الرعب من قلوب الكافرين حىت : قال القشريي. الكافرين من املسلمني ابتالء هلم

: وقيل. معىن} ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهْم{: يستخفوا باملسلمني قبيح وال جيوز عندهم، أن يقع من اهللا قبيح، فال يبقى لقوله
  .أي مل يكلفكم طلبهم} َصرَفَكُْم َعنُْهْم{معىن 

واخلطاب قيل . أي مل يستأصلكم بعد املعصية واملخالفة} َولَقَْد َعفَا َعْنكُْم َواللَُّه ذُو فَْضلٍ َعلَى الُْمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل
ونظري هذه اآلية : ينوقال أكثر املفسر. هو للرماة الذين خالفوا ما أمروا به، واختاره النحاس: وقيل. هو للجميع

ما : وعن ابن عباس قال. بالعفو واملغفرة} وَاللَُّه ذُو فَْضلٍ َعلَى الُْمْؤِمنَِني{]. ٥٢: البقرة[} ثُمَّ َعفَْوَنا َعْنكُْم{: قوله
  نصر النيب صلى اهللا عليه وسلم

ك كتاب اهللا عز وجل، إن بيين وبني من أنكر ذل: وأنكرنا ذلك، فقال ابن عباس: يف موطن كما نصر يوم أحد، قال
واحلَس القتل : يقول ابن عباس -} َولَقَْد َصَدقَكُُم اللَُّه َوْعَدُه إِذْ َتُحسُّوَنُهمْ بِإِذْنِِه{: اهللا عز وجل يقول يف يوم أحد

ونَ ِمْنكُْم َمْن ُيرِيُد الدُّْنَيا َوِمْنكُْم َمْن ُيرِيُد حَتَّى إِذَا فَِشلُْتْم وََتَناَزعُْتْم ِفي اَألْمرِ َوَعَصيُْتْم ِمْن َبْعِد َما أََراكُْم َما ُتِحبُّ{
وذلك أن . وإمنا عىن هبذا الرماة} اآلِخَرةَ ثُمَّ َصرَفَكُْم َعنُْهْم ِليَْبَتِلَيكُْم َولَقَْد َعفَا َعْنكُْم َواللَُّه ذُو فَْضلٍ َعلَى الُْمْؤِمنَِني

امحوا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فال تنصرونا وإن رأيتمونا قد : "قالالنّبي صلى اهللا عليه وسلم أقامهم يف موضع مث 
فلما غنم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأباحوا عسكر املشركني انكفأت الرماة مجيعا " . غنمنا فال تشركونا

أصابع وشبك  -فدخلوا يف العسكر ينتهبون، وقد التقت صفوف أصحاب النّبي صلى اهللا عليه وسلم، فهم هكذا 
فلما أخل الرماة تلك اخللة اليت كانوا فيها دخلت اخليل من ذلك املوضع على أصحاب رسول . والتبسوا -يديه 



اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من املسلمني ناس كثري، وقد كان لرسول اهللا صلى 
لواء املشركني سبعة أو تسعة، وجال املسلمون حنو اهللا عليه وسلم وأصحابه أول النهار حىت قتل من أصحاب 

فلم يشك فيه أنه . قتل حممد: الغار، إمنا كانوا حتت املهراس وصاح الشيطان: اجلبل، ومل يبلغوا حيث يقول الناس
حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل حىت طلع علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني السعدين، نعرفه بتكفئه 

اشتد غضب اهللا على قوم دموا : "فرقي حنونا وهو يقول: قال. ففرحنا حىت كأنا مل يصبنا ما أصابنا: قال. مشىإذا 
أنا كنت أول من عرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املسلمني؛ عرفته : وقال كعب بن مالك" . وجه نبيهم

ابشروا، هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! سلمنييا معشر امل: بعينيه من حتت املغفر تزهران فناديت بأعلى صويت
  .فأشار إيلّ أن اسكت. قد أقبل

ْحَزنُوا َعلَى إِذْ ُتصِْعُدونَ َوال َتلُْوونَ َعلَى أََحٍد وَالرَّسُولُ َيْدُعوكُْم ِفي أُْخَراكُْم فَأَثَاَبكُْم غَّماً بَِغمٍّ ِلكَْيال َت{ ١٥٣: اآلية
  }اَبكُْم وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونََما فَاَتكُْم َوال َما أََص

وقرأ أبو رجاء . بضم التاء وكسر العني" تصعدون"وقراءة العامة ". ولقد عفا عنكم: "متعلق بقوله" إذ: "قوله
وقرأ ابن حميصن وشبل . العطاردي وأبو عبدالرمحن السلمي واحلسن وقتادة بفتح التاء والعني، يعين تصعدون اجلبل

وال "وروى أبو بكر بن عياش عن عاصم . بواو واحدة" َتلُون"وقرأ احلسن . بالياء فيهما" دون وال يلوونإذ يصع"
أصعدت إذا مضيت حيال وجهك، وصعدت : وقال أبو حامت. بضم التاء؛ وهي لغة شاذة ذكرها النحاس" تلوون

االرتفاع : والصعود. ودية والشعابالسري يف مستو من األرض وبطون األ: فاإلصعاد. إذا ارتقيت يف جبل أو غريه
فيحتمل أن يكون صعودهم يف اجلبل بعد إصعادهم يف الوادي؛ فيصح . على اجلبال والسطوح والسالليم والدرج

إذ تصعدون "وقراءة أيب . أصعدوا يوم أحد يف الوادي: قال قتادة والربيع". َتْصَعدون"و" ُتصِْعدون"املعىن على قراءة 
فكلتا القراءتني صواب؛ كان يومئذ من املنهزمني مصعد . صعدوا يف أحد فرارا: ن عباسقال اب". يف الوادي
أصعد إذا أبعد يف الذهاب وأمعن فيه؛ فكأن اإلصعاد إبعاد يف األرض : قال القتيب واملربد. واهللا أعلم. وصاعد

  :كإبعاد االرتفاع؛ قال الشاعر
  يثرب موعدافإن هلا من بطن ... أال أيهذا السائلي أين أصعدت 

أصعدنا من بغداد إىل مكة وإىل خراسان : اإلصعاد االبتداء يف السفر، واالحندار الرجوع منه؛ يقال: وقال الفراء
  :وأنشد أبو عبيدة. وأشباه ذلك إذا خرجنا إليها وأخذنا يف السفر، واحندرنا إذا رجعنا

  ...قد كنت تبكني على اإلصعاد 
  فاليوم ُسرِّْحِت وصاح احلادي

تعرجون وتقيمون، أي ال يلتفت بعضكم إىل بعض } َتلُْوونَ{ومعىن . صِِعد وأْصَعد وَصعَّد مبعىن واحد: ال املفضلوق
يريد حممدا صلى اهللا عليه وسلم؛ قاله } َعلَى أََحٍد{. هربا؛ فإن املعرج على الشيء يلوي إليه عنقه أو عنان دابته

جاء فالن يف آخر الناس وأخرة الناس وأخرى : أي يف آخركم؛ يقال} اكُْموَالرَُّسولُ َيْدُعوكُْم ِفي أُخَْر{. الكليب
حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهري حدثنا أبو : تأنيث آخركم} أُخَْراكُْم{ويف البخاري . الناس وأخريات الناس

هللا بن جبري جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبدا: مسعت الرباء بن عازب قال: إسحاق قال
. ومل يبق مع النيب صلى اهللا عليه وسلم غري اثين عشر رجال. وأقبلوا منهزمني فذاك إذ يدعوهم الرسول يف أخراهم

وكان دعاءه تغيريا للمنكر، " أي عباد اهللا ارجعوا: "كان دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن عباس وغريه



  .الهنزام مث ال ينهى عنهوحمال أن يرى عليه السالم املنكر وهو ا
  .هذا على أن يكون االهنزام معصية وليس كذلك، على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل: قلت

. ويوم غم وليلة غمة إذا كانا مظلمني. غممت الشيء غطيته. التغطية: الغم يف اللغة} فَأَثَاَبكُْم غَّماً بَِغمٍّ{: قوله تعاىل
الغم األول القتل واجلراح، والغم الثاين : قال جماهد وقتادة وغريمها. مين األمر يغمينومنه غم اهلالل إذا مل ير، وغ

الغم األول ما فاهتم من الظفر والغنيمة، : وقيل. اإلرجاف بقتل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ إذ صاح به الشيطان
إشراف أيب وسفيان وخالد عليهم يف اجلبل؛ الغم األول اهلزمية، والثاين : وقيل. والثاين ما أصاهبم من القتل واهلزمية

فلما نظر إليهم املسلمون غمهم ذلك، وظنوا أهنم مييلون عليهم فيقتلوهنم فأنساهم هذا ما ناهلم؛ فعند ذلك قال 
هي على : وقيل. على هذا مبعىن على" بغم"والباء يف . كما تقّدم" اللهم ال يعلن علينا: "النيب صلى اهللا عليه وسلم

وقال . واملعىن أهنم غموا النّبي صلى اهللا عليه وسلم مبخالفتهم إياه، فأثاهبم بذلك غمهم مبن أصيب منهمباهبا، 
: وقيل. ومسي الغم ثوابا كما مسي جزاء الذنب ذنبا. يوم بدر للمشركني" بغم"يوم أحد } فَأَثَاَبكُْم غَّماً{: احلسن

  .وقفهم اهللا على ذنبهم فشغلوا بذلك عما أصاهبم

َولَقَْد َعفَا {: الالم متعلقة بقوله} ِلكَْيال َتحَْزنُوا َعلَى َما فَاَتكُْم َوال َما أََصاَبكُْم وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ{: تعاىل قوله
من أي كان هذا الغم بعد الغم لكيال حتزنوا على ما فات } فَأَثَاَبكُْم غَّماً بَِغمٍّ{: هي متعلقة بقوله: وقيل} َعْنكُْم

" ال: "وقيل. يف موضع خفض} َما أَصَاَبكُْم{يف قوله " ما"و. واألول أحسن. الغنيمة، وال ما أصابكم من اهلزمية
وهو . أي لكي حتزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبة لكم على خمالفتكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. صلة

} لِئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ الْكَِتابِ{وقوله . أي أن تسجد] ١٢: األعراف[} رُْتَكَما َمَنَعَك أَالَّ َتْسُجَد إِذْ أََم{: مثل قوله
أي توالت عليكم الغموم، } فَأَثَاَبكُْم غَّماً بَِغمٍّ{أراد بقوله : وقيل. أي ليعلم، وهذا قول املفضل] ٢٩: احلديد[

  .فيه معىن التحذير والوعيد} وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ{. لكيال تشتغلوا بعد هذا بالغنائم
ْنفُُسُهْم َيظُنُّونَ بِاللَّهِ ثُمَّ أَْنَزلَ َعلَْيكُْم ِمْن َبْعِد الَْغمِّ أََمَنةً ُنَعاساً َيْغَشى طَاِئفَةً ِمْنكُْم وَطَاِئفَةٌ قَْد أََهمَّْتُهْم أَ{ ١٥٤: اآلية

ا ِمَن اَألْمرِ ِمْن َشْيٍء قُلْ إِنَّ اَألْمَر كُلَُّه ِللَِّه ُيْخفُونَ ِفي أَنْفُِسهِْم َما ال ُيْبدُونَ لَكَ غَْيَر الَْحقِّ ظَنَّ الَْجاِهِليَِّة َيقُولُونَ َهلْ لََن
الْقَْتلُ إِلَى  كُِتَب َعلَْيهُِم َيقُولُونَ لَْو كَانَ لََنا ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء َما قُِتلَْنا َهاُهَنا قُلْ لَْو كُنُْتْم ِفي ُبيُوِتكُْم لَبََرَز الَِّذيَن

  }رَِمَضاجِعِهِْم َولَِيْبَتِلَي اللَُّه َما ِفي ُصدُورِكُْم َوِلُيَمحَِّص َما ِفي قُلُوبِكُْم َواللَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُو
ة إمنا تكون مع أسباب األمن: وقيل. األمنة واألمن سواء} ثُمَّ أَنَْزلَ َعلَْيكُْم ِمْن َبْعدِ الَْغمِّ أََمَنةً ُنعَاساً{: قوله تعاىل

: نصب على املفعول له؛ كأنه قال: وقيل. بدل منها" نعاسا"، و"أنزل"وهي منصوبة بـ . اخلوف، واألمن مع عدمه
تفضل اهللا تعاىل على املؤمنني بعد هذه الغموم يف . بسكون امليم" أْمَنة"وقرأ ابن حميصن . أنزل عليكم لألمنة نعاسا

  يوم

: روى البخاري عن أنس أن أبا طلحة قال. ثرهم؛ وإمنا ينعس من يأمن واخلائف ال ينامأحد بالنعاس حىت نام أك
} َيْغَشى{. فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط وآخذه: غشينا النعاس وحنن يف مصافنا يوم أحد، قال

} طَاِئفَةٌ قَدْ أََهمَّْتُهمْ أَنْفُُسُهْمَو{والطائفة تطلق على الواحد واجلماعة . الياء للنعاس، والتاء لألمنة. قرئ بالياء والتاء
معتب بن قشري وأصحابه، وكانوا خرجوا طمعا يف الغنيمة وخوف املؤمنني فلم يغشهم النعاس : يعين املنافقني

ت محلتهم على اهلم، واهلم ما مهم} قَْد أََهمَّْتُهْم أَْنفُُسُهْم{ومعىن . وجعلوا يتأسفون على احلضور، ويقولون األقاويل
والواو يف قوله . أذابين: ومهين: أقلقين: وأمهين األمر. شديد: وأمر مهم. أمهين الشيء أي كان من مهي: به؛ يقال



ظَنَّ {. واو احلال مبعىن إذ، أي إذ طائفة يظنون أن أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم باطل، وأنه ال ينصر" وطائفة"
لفظه استفهام ومعناه اجلحد، أي ما " يقولون هل لنا من األمر من شيء. "أي ظن أهل اجلاهلية، فحذف} الَْجاِهِليَِّة

لَْو كَانَ لََنا ِمَن {: لنا شيء من األمر، أي من أمر اخلروج، وإمنا خرجنا كرها؛ يدل عليه قوله تعاىل إخبارا عنهم
وإين ألمسع قول معتب بن قشري والنعاس أرسل علينا النوم ذلك اليوم، : قال الزبري. } اَألْمرِ َشْيٌء َما قُِتلَْنا َهاُهنَا

املعىن يقول ليس لنا من الظفر الذي وعدنا به حممد : وقيل. لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ها هنا: يغشاين يقول
  .واهللا أعلم. شيء

، واجلملة خرب "هللا"تداء، وخربه بالرفع على االب} كُلِِّه{قرأ أبو عمرو ويعقوب } قُلْ إِنَّ اَألْمَر كُلَُّه ِللَِّه{: قوله تعاىل
والباقون بالنصب؛ ]. ٦٠: الزمر[} َوَيْوَم الِْقَياَمِة َتَرى الَِّذيَن كَذَبُوا َعلَى اللَِّه ُوُجوهُُهْم ُمْسوَدَّةٌ{: وهو كقوله". إن"

: وقيل.  توكيدافهو توكيد، وهو مبعىن أمجع يف اإلحاطة والعموم، وأمجع ال يكون إال. إن األمر أمجع هللا: كما تقول
وقال جويرب عن الضحاك عن . بدل؛ أي النصر بيد اهللا ينصر من يشاء وخيذل من يشاء: وقال األخفش. نعت لألمر

وذلك أهنم تكلموا فيه، فقال اهللا . يعين التكذيب بالقدر} َيظُنُّونَ بِاللَِّه غَْيَر الَْحقِّ ظَنَّ الَْجاِهِليَِّة{ابن عباس يف قوله 
  أي من الشرك} ُيْخفُونَ ِفي أَنْفُِسهِْم{. يعين القدر خريه وشره من اهللا} لْ إِنَّ اَألْمَر كُلَُّه ِللَِّهقُ{: تعاىل

أي ما قتل } َيقُولُونَ لَْو كَانَ لََنا ِمَن اَألْمرِ َشْيٌء َما قُِتلَْنا َهاُهَنا{. يظهرون لك} َما ال ُيْبُدونَ لََك{. والكفر والتكذيب
فرد اهللا عليهم . إن املنافقني قالوا لو كان لنا عقل ما خرجنا إىل قتال أهل مكة، وملا قتل رؤساؤنا :فقيل. عشائرنا
. يعين يف اللوح احملفوظ} َعلَْيهِمُ الْقَْتلُ{. أي فرض} الَِّذيَن كُِتَب{. أي خلرج} قُلْ لَْو كُْنُتْم ِفي ُبُيوِتكُْم لََبَرَز{: فقال

أي فرض عليهم القتال، فعرب عنه بالقتل؛ ألنه قد } كُِتَب َعلَْيهِمُ الْقَْتلُ{: وقيل. ارعهمأي مص} إِلَى َمَضاجِعِهِْم{
لو ختلفتم أيها املنافقون لربزمت إىل : وقيل. بضم الباء وشد الراء؛ مبعىن ُيجعل َيخرج" لربز"وقرأ أبو حيوة . يؤول إليه

مقحمة } َولَِيْبَتِلي{والواو يف قوله . ويظهره للمؤمننيموطن آخر غريه تصرعون فيه حىت يبتلي اهللا ما يف الصدور 
وَِلَيْبَتِلي اهللاُ {والتقدير . أي ليكون، وحذف الفعل الذي مع الم كي] ٧٥: األنعام[} َوِلَيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني{: كقوله

ومل ينصركم يوم أحد ليخترب صربكم فرض اهللا عليكم القتال واحلرب } َما ِفي ُصدُورِكُْم وَِلُيمَّحص َما ِفي قُلوبِكُْم
ليقع منكم : وقيل. ليعاملكم معاملة املخترب" ليبتلي"معىن : وقيل. وليمحص عنكم سيئاتكم إن تبتم وأخلصتم

. وقد تقّدم معىن التمحيص. هو على حذف مضاف، والتقدير ليبتلي أولياء اهللا تعاىل: وقيل. مشاهدة ما علمه غيبا
  .ذات الصدور هي الصدور؛ ألن ذات الشيء نفسه: وقيل. أي ما فيها من خري وشر} اِت الصُُّدورِوَاللَُّه َعِليٌم بِذَ{

لَقَْد َعفَا اللَُّه َعْنُهْم إِنَّ الَِّذيَن تََولَّْوا ِمْنكُْم َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن إِنََّما اْسَتزَلَُّهُم الشَّيْطَانُ بِبَْعضِ َما كََسُبوا َو{ ١٥٥: اآلية
  }نَّ اللََّه غَفُوٌر َحلِيٌمإِ

واملراد من توىل عن . } إِنَّ الَِّذيَن تََولَّوْا{هذه اجلملة هي خرب } إِنََّما اْستََزلَُّهُم الشَّْيطَانُ بَِبْعضِ َما كََسُبوا{: قوله تعاىل
زمية دون من صعد يعين من هرب إىل املدينة يف وقت اهل: السدي. املشركني يوم أحد؛ عن عمر رضي اهللا عنه وغريه

. هي يف قوم بأعياهنم ختلفوا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وقت هزميتهم ثالثة أيام مث انصرفوا: وقيل. اجلبل
  .استدعى زللهم بأن ذكرهم خطايا سلفت منهم، فكرهوا الثبوت لئال يقتلوا} اْسَتزَلَُّهُم الشَّْيطَانُ{ومعىن 

زل : وقيل. محلهم على الزلل، وهو استفعل من الزلة وهي اخلطيئة} اْستََزلَُّهُم{: وقيل" ببعض ما كسبوا"وهو معىن 
وعلى الثاين . كرهوا القتال قبل إخالص التوبة، فإمنا تولوا هلذا، وهذا على القول األول: مث قيل. وأزل مبعىن واحد

قبوهلم من " ما كسبوا: "ال احلسنوق. مبعصيتهم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تركهم املركز وميلهم إىل الغنيمة



مل يكن االهنزام معصية؛ ألهنم أرادوا : وقيل. زين هلم الشيطان أعماهلم: وقال الكليب. إبليس ما وسوس إليهم
مل يسمعوا : وجيوز أن يقال. التحصن باملدينة، فيقطع العدو طمعه فيهم ملا مسعوا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل

زاد عدد العدو على الضعف؛ ألهنم كانوا : وجيوز أن يقال.  عليه وسلم للهول الذي كانوا فيهدعاء النيب صلى اهللا
وعند هذا جيوز االهنزام ولكن االهنزام عن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطأ ال جيوز، . سبعمائة والعدو ثالثة آالف

وعلى اجلملة فإن محل األمر . وأحسنها األول. ولعلهم تومهوا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم احناز إىل اجلبل أيضا
. على ذنب حمقق فقد عفا اهللا عنه، وإن محل على اهنزام مسوغ فاآلية فيمن أبعد يف اهلزمية وزاد على القدر املسوغ

حدثنا اخلليل بن أمحد قال حدثنا السراج قال حدثنا : وذكر أبو الليث السمرقندي نصر بن حممد بن إبراهيم قال
أن عثمان كان بينه وبني عبدالرمحن بن عوف كالم، فقال له : ل حدثنا أبو بكر بن غيالن عن جريرقتيبة قا

أتسبين وقد شهدت بدرا ومل تشهد، وقد بايعت حتت شجرة ومل تبايع، وقد كنت توىل مع من : عبدالرمحن بن عوف
بدرا ومل تشهد، فإين مل أغب عن شيء أنا شهدت : أما قولك: فرد عليه عثمان فقال. توىل يوم اجلمع، يعين يوم أحد

شهده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إال أن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت مريضة وكنت معها 
أمرضها، فضرب يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهما يف سهام املسلمني، وأما بيعة الشجرة فإن رسول اهللا 

فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -الربيئة هو الناظر  -يئة على املشركني مبكة صلى اهللا عليه وسلم بعثين رب
وأما يوم . فيمني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومشاله خري يل من مييين ومشايل" هذه لعثمان: "ميينه على مشاله فقال
  .فحج عثمان عبدالرمحن. فا اهللا عنهمفكنت فيمن ع} َولَقَْد َعفَا اللَُّه َعْنُهْم{: اجلمع فقال اهللا تعاىل

حدثنا عبدان أخربنا أبو محزة عن : وهذا املعىن صحيح أيضا عن ابن عمر، كما يف صحيح البخاري قال: قلت
: قال. هؤالء قريش: من هؤالء القعود؟ قالوا: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: عثمان بن موهب قال
أنشدك حبرمة هذا البيت، أتعلم أن : إين سائلك عن شيء أحتدثين؟ قال: فأتاه فقالابن عمر؛ : من الشيخ ؟ قالوا

فتعلم أنه ختلف : قال. نعم: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: قال. نعم: عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال
لك عما سألتين عنه؛ أما  تعال ألخربك وألبني: قال ابن عمر. فكرب: قال. عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم
وأما تغيبه عن بدر فإنه كان حتته بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . فراره يوم أحد فأشهد أن اهللا عفا عنه

وأما تغيبه عن بيعة " . إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه: "وكانت مريضة، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد  الرضوان فإنه لو كان أحد أعز

: فضرب هبا على يده فقال" هذه يد عثمان: "ما ذهب عثمان إىل مكة؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده اليمىن
  .اذهب هبذا اآلن معك". هذه لعثمان"

أي غلبه باحلجة؛ " فحج آدم موسى: "وقوله عليه السالم. لسالمونظري هذه اآلية توبة اهللا على آدم عليه ا: قلت
وذلك أن موسى عليه السالم أراد توبيخ آدم ولومه يف إخراج نفسه وذريته من اجلنة بسبب أكله من الشجرة؛ 

 أفتلومين على أمر قدره اهللا تعاىل علي قبل أن أخلق بأربعني سنة تاب علي منه ومن تاب عليه فال: "فقال له آدم
وإمنا كان هذا إلخباره تعاىل بذلك، وخربه . وكذلك من عفا اهللا عنه". ذنب له ومن ال ذنب له ال يتوجه عليه لوم

وغريمها من املذنبني التائبني يرجون رمحته وخيافون عذابه، فهم على وجل وخوف أال تقبل توبتهم، وإن . صدق
  .فاعلم. قبلت فاخلوف أغلب عليهم إذ ال علم هلم بذلك



اُنوا غُّزًى لَوْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال َتكُوُنوا كَالَِّذيَن كَفَُروا َوقَالُوا ِإلْخوَانِهِمْ إِذَا ضََرُبوا ِفي اَألْرضِ أَْو كَ{ ١٥٦: آليةا
  }ُه ُيحْيِي َوُيِميُت وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِريكَاُنوا ِعْنَدَنا َما َماتُوا َوَما قُِتلُوا لَِيجَْعلَ اللَُّه ذَِلَك َحْسَرةً ِفي قُلُوبِهِْم َواللَّ

يعين يف النفاق أو يف } َوقَالُوا ِإلْخوَانِهِْم{. يعين املنافقني} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتكُونُوا كَالَِّذيَن كَفَرُوا{: قوله تعاىل
فنهي } لَْو كَانُوا ِعْنَدَنا َما َماتُوا َوَما قُِتلُوا{. بئر معونة النسب يف السرايا اليت بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل

هو ملا مضى؛ أي إذ ضربوا؛ ألن يف الكالم معىن الشرط من } إِذَا ضََرُبوا{: وقوله. املسلمون أن يقولوا مثل قوهلم
ومعىن . ضع املستقبلكما يقع املاضي يف اجلزاء مو" إذ"موقع " إذا"مبهما غري موقت، فوقع " الذين"حيث كان 

والُغزَّى مجع . غزاة فقتلوا" أو كانوا غزى. "سافروا فيها وساروا لتجارة أو غريها فماتوا" ضربوا يف األرض"
منقوص ال يتغري لفظها يف رفع وخفض، وأحدهم غاز، كراكع وركع، وصائم وصوم، ونائم ونوم، وشاهد وشهد، 

قال . غَزِّي مجع الَغَزاة: ويقال. وغزاء باملد مثل ضراب وصوام وجيوز يف اجلمع غزاة مثل قضاة،. وغائب وغيب
  :الشاعر

  قل للقوافل والغزي إذا غزوا
. وأتان مغزية متأخرة النتاج مث تنتج. واملعزية املرأة اليت غرا زوجها. بالتخفيف" غزى"وروي عن الزهري أنه قرأه 

  .غََزوِيُّ: ويقال يف النسب إىل الغزو. ى املقصدواملغز. والغزو قصد الشيء. وأغزت الناقة إذا عسر لقاحها

أي ليجعل ظنهم " قالوا"والالم متعلقة بقوله . يعين ظنهم وقوهلم} لَِيْجَعلَ اللَُّه ذَِلَك َحْسَرةً ِفي قُلُوبِهِْم{: قوله تعاىل
 يقدر بلوغه؛ قال واحلسرة االهتمام على فائت مل". يف قلوهبم"أي ندامة " حسرة. "أهنم لو مل خيرجوا ما قتلوا

  :الشاعر
  ومل أمتتع باجلوار وبالقرب... فواحسريت مل أقض منها لبانيت 

ألهنم ظهر " حسرة يف قلوهبم"القول " ليجعل اهللا ذلك"ال تكونوا مثلهم : واملعىن. هي متعلقة مبحذوف: وقيل
لَِيجَْعلَ اللَُّه ذَِلَك َحْسَرةً {: وقيل. ماملعىن ال تصدقوهم وال تلتفتوا إليهم؛ فكان ذلك حسرة يف قلوهب: وقيل. نفاقهم

  .يوم القيامة ملا هم فيه من اخلزي والندامة، وملا فيه املسلمون من النعيم والكرامة} ِفي قُلُوبِهِْم
بَِما  َواللَُّه{. أي يقدر على أن حييي من خيرج إىل القتال، ومييت من أقام يف أهله} َواللَُّه ُيحْيِي َوُيِميُت{: قوله تعاىل

  .مث أخرب تعاىل أن القتل يف سبيل اهللا واملوت فيه خري من مجيع الدنيا. قرئ بالياء والتاء} َتْعَملُونَ َبصٌِري
  }وَلَِئْن قُِتلُْتْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْو مُتُّْم لََمْغِفَرةٌ ِمَن اللَِّه َوَرْحَمةٌ َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ{: ١٥٧اآلية 
  }ْن مُتُّْم أَْو قُِتلُْتْم ِإللَى اللَِّه ُتْحَشُرونََولَِئ{: ١٥٨

وكان االستغناء جبواب القسم " ملغفرة من اهللا ورمحة: "جواب اجلزاء حمذوف، استغين عنه جبواب القسم يف قوله
ت متم، بكسر امليم مثل منتم، من مات ميا: وأهل احلجاز يقولون. أوىل؛ ألن له صدر الكالم، ومعناه ليغفرن لكم

كقولك كان يكون، وقال . متم، بضم امليم مثل منتم، من مات ميوت: وسفلى مضر يقولون. مثل خفت خياف
وعظهم اهللا هبذا القول، أي ال تفروا من . وعظ} إلِلَى اللَِّه ُتْحَشُرونَ{: وقوله. هذا قول الكوفيني وهو حسن. يقول

واهللا . فإن مردكم إليه ال ميلك لكم أحد ضرا وال نفعا غريهالقتال ومما أمركم به، بل فروا من عقابه وأليم عذابه، 
  .سبحانه وتعاىل أعلم

َواْسَتغِْفْر  فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت لَُهْم َولَْو كُْنَت فَظّاً غَِليظَ الْقَلْبِ الْنفَضُّوا ِمْن َحوِْلَك فَاْعُف َعْنُهْم{ ١٥٩: اآلية
  }ْمرِ فَإِذَا َعَزْمَت فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمَتَوكِّلَِنيلَُهْم َوَشاوِرُْهْم ِفي اَأل



} فَبَِما نَقْضِهِْم ِميثَاقَُهْم{] ٤٠: املؤمنون[} َعمَّا قَِليلٍ{: صلة فيها معىن التأكيد، أي فربمحة؛ كقوله" ما: "قوله
وليست بزائدة على اإلطالق، وإمنا أطلق عليها سيبويه ]. ١١: ص[} ُجْنٌد َما ُهنَاِلَك مَْهُزوٌم{] ١٥٥: النساء[

: ومعىن اآلية. بدل منها} َوَرْحَمةٌ{نكرة يف موضع جر بالباء " ما: "ابن كيسان.. معىن الزيادة من حيث زال عملها
: وقيل. اهللا تعاىل إياهأنه عليه السالم ملا رفق مبن توىل يوم أحد ومل يعنفهم بني الرب تعاىل أنه إمنا فعل ذلك بتوفيق 

بغري " فبم"وفيه بعد؛ ألنه لو كان كذلك لكان . فبأي رمحة من اهللا لنت هلم؛ فهو تعجيب: واملعىن. استفهام" ما"
واألنثى . فظظت تفظ فظاظة وفظاظا فأنت فظ. والفظ الغليظ اجلايف. من الن يلني لينا وليانا بالفتح} لِْنَت{. ألف

فة النيب عليه السالم ليس بفظ وال غليظ وال صخاب يف األسواق؛ وأنشد املفضل يف ويف ص. فظة واجلمع أفظاظ
  :املذكر

  يؤمون جدواه ولكنه سهل... وليس بفظ يف األداين واألوىل 
  فسطوته حتف ونائله جزل... وفظ على أعدائه حيذرونه 

  :وقال آخر يف املؤنث
  وغريي ميوت من الكظه... أموت من الضر يف منزيل 

  وهي على ذي النهى فظه... ا جتود على اجلاهلني ودني
  :وغلظ القلب عبارة عن جتهم الوجه، وقلة االنفعال يف الرغائب، وقلة اإلشفاق والرمحة، ومن ذلك قول الشاعر

  ...يبكى علينا وال نبكي على أحد؟ 
  لنحن أغلظ أكبادا من اإلبل

  :هم فتفرقوا؛ ومن ذلك قول أيب النجم يصف إباللتفرقوا؛ فضضتهم فانفضوا، أي فرقت} النْفَضُّوا{ومعىن 
  ينفض عنهن احلصى بالصمد... مستعجالت القيض غري جرد 

يا حممد لوال رفقك ملنعهم االحتشام واهليبة من : واملعىن. ال يفضض اهللا فاك: وأصل الفض الكسر؛ ومنه قوهلم
  .القرب منك بعد ما كان من توليهم

  }ْم وَاْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاوِرُْهْم ِفي األَْمرِفَاْعُف َعْنُه{: يف قوله تعاىل
  :فيه مثان مسائل

أمر اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم هبذه األوامر اليت هي بتدريج بليغ؛ وذلك أنه أمره بأن يعفو : ماء-: األوىل
ما هللا عليهم من تبعة أيضا، عنهم ما له يف خاصته عليهم من تبعة؛ فلما صاروا يف هذه الدرجة أمره أن يستغفر في

: االستشارة مأخوذة من قول العرب: قال أهل اللغة. فإذا صاروا يف هذه الدرجة صاروا أهال لالستشارة يف األمور
وقد يكون من . مشوار: ويقال للموضع الذي تركض فيه. شرت الدابة وشورهتا إذا علمت خربها جبري أو غريه

  :ور ومشتار إذا أخذته من موضعه، قال عدي بن زيدشرت العسل واشترته فهو مش: قوهلم
  ديث مثل ماذي مشار... يف مساع يأذن الشيخ له 

والشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحكام؛ من ال يستشري أهل العلم والدين فعزله : قال ابن عطية-: الثانية
: قال أعرايب]. ٣٨: الشورى[} ْم شُوَرى َبْيَنُهْمَوأَْمُرُه{: وقد مدح اهللا املؤمنني بقوله. هذا ما ال خالف فيه. واجب

  :ما غبنت قط حىت يغنب قومي؛ قيل



واجب على الوالة مشاورة العلماء فيما ال : وقال ابن خويز منداد. وكيف ذلك؟ قال ال أفعل شيئا حىت أشاورهم
الناس فيما يتعلق باملصاحل،  يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه اجليش فيما يتعلق باحلرب، ووجوه

: وكان يقال. ما ندم من استشار: وكان يقال. ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق مبصاحل البالد وعمارهتا
  .من أعجب برأيه ضل

ان الوحي؛ يدل على جواز االجتهاد يف األمور واألخذ بالظنون مع إمك} َوَشاوِرُْهْم ِفي اَألْمرِ{: قوله تعاىل-: الثالثة 
واختلف أهل التأويل يف املعىن الذي أمر اهللا نبيه عليه السالم أن . فإن اهللا أذن لرسوله صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك

ذلك يف مكائد احلروب، وعند لقاء العدو، وتطييبا لنفوسهم، ورفعا ألقدارهم، : يشاور فيه أصحابه؛ فقالت طائفة
روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق . ىل قد أغناه عن رأيهم بوحيهوتألفا على دينهم، وإن كان اهللا تعا

: وقال مقاتل وقتادة والربيع. تطيبا لقلبها؛ ال أنه واجب" والبكر تستأمر"هو كقوله : قال الشافعي. والشافعي
: اورهم يف األمرفأمر اهللا تعاىل؛ نبيه عليه السالم أن يش: كانت سادات العرب إذا مل يشاوروا يف األمر شق عليهم

: وقال آخرون. فإذا شاورهم عرفوا إكرامه هلم. فإن ذلك أعطف هلم عليه وأذهب ألضغاهنم، وأطيب لنفوسهم
ما أمر اهللا تعاىل نبيه باملشاورة حلاجة منه : روي ذلك عن احلسن البصري والضحاك قاال. ذلك فيما مل يأته فيه وحي

: ويف قراءة ابن عباس. املشاورة من الفضل، ولتقتدي به أمته من بعدهإىل رأيهم، وإمنا أراد أن يعلمهم ما يف 
  :ولقد أحسن القائل" وشاورهم يف بعض األمر"

  واقبل نصيحة ناصح متفضل... شاور صديقك يف اخلفي املشكل 
  "توكل"و "شاورهم: "يف قوله... فاهللا قد أوصى بذاك نبيه 

" . املستشار مؤمتن: "ة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمجاء يف مصنف أيب داود عن أيب هرير-: الرابعة 
  وصفة املستشار إن كان يف األحكام: قال العلماء

فإذا استشري . ما كمل دين امرئ ما مل يكمل عقله: قال احلسن. أن يكون عاملا دينا، وقلما يكون ذلك إال يف عاقل
  .شارة خطأ فال غرامة عليه؛ قاله اخلطايب وغريهمن هذه صفته واجتهد يف الصالح وبذل جهده فوقعت اإل

  :قال. وصفة املستشار يف أمور الدنيا أن يكون عاقال جمربا وادا يف املستشري-: اخلامسة 
  شاور صديقك يف اخلفي املشكل

  :وقال آخر. وقد تقدم
  فشاور لبيبا وال تعصه... وإن باب أمر عليك التوى 

وروى سهل بن سعد " . ما ندم من استشار وال خاب من استخار: "السالم وقال عليه. والشورى بركة. يف أبيات
: وقال بعضهم" . ما شقي قط عبد مبشورة وما سعد باستغناء رأي: "الساعدي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

طاب وقد جعل عمر بن اخل. شاور من جرب األمور؛ فإنه يعطيك من رأيه ما وقع عليه غاليا وأنت تأخذه جمانا
وكانت األئمة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال البخاري. شورى -وهي أعظم النوازل  -رضي اهللا عنه اخلالفة 

ليكن أهل مشورتك أهل : وقال سفيان الثوري. يستشريون األمناء من أهل العلم يف األمور املباحة ليأخذوا بأسهلها
. واهللا ما تشاور قوم بينهم إال هداهم ألفضل ما حيضر هبم: سنوقال احل. التقوى واألمانة، ومن خيشى اهللا تعاىل

ما من قوم كانت هلم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروي عن علّي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال
  " .مشورة فحضر معهم من امسه أمحد أو حممد فأدخلوه يف مشورهتم إال خري هلم



اختالف اآلراء، واملستشري ينظر يف ذلك اخلالف، وينظر أقرهبا قوال إىل الكتاب والشورى مبنية على -: السادسة 
والسنة إن أمكنه، فإذا أرشده اهللا تعاىل إىل ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكال عليه، إذ هذه غاية االجتهاد 

  .املطلوب؛ وهبذا أمر اهللا تعاىل نبيه يف هذه اآلية
أمر اهللا تعاىل نبيه عليه السالم إذا عزم على أمر : قال قتادة} ا َعَزْمَت فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّهفَإِذَ{: قوله تعاىل-: السابعة 

والعزم هو األمر املروى املنقح، وليس ركوب الرأي دون روية . أن ميضي فيه ويتوكل على اهللا، ال على مشاورهتم
  :عزما، إال على مقطع املشيحني من فتاك العرب؛ كما قال

  ونكب عن ذكر العواقب جانبا... هم ألقى بني عينيه عزمه إذا 
  ومل يرض إال قائم السيف صاحبا... ومل يستشر يف رأيه غري نفسه 

وهذا خطأ؛ فاحلزم جودة النظر يف األمر : قال ابن عطية. العزم واحلزم واحد، واحلاء مبدلة من العني: وقال النقاش
. } َوَشاوِرُْهْم ِفي اَألْمرِ فَإِذَا َعَزْمَت{: صد اإلمضاء؛ واهللا تعاىل يقولوالعزم ق. وتنقيحه واحلذر من اخلطأ فيه

: وقرأ جعفر الصادق وجابر بن زيد. قد أحزم لو أعزم: والعرب تقول. فاملشاورة وما كان يف معناها هو احلزم
وََما َرَمْيتَ إِذْ َرمَْيَت {: كما قالنسب العزم إىل نفسه سبحانه إذ هو هبدايته وتوفيقه؛ . بضم التاء} فَإِذَا َعَزْمَت{

والباقون . } فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه{ومعىن الكالم أي عزمت لك ووفقتك وأرشدتك ]. ١٧: األنفال[} َولَِكنَّ اللََّه رََمى
مته أن ال ينبغي لنيب يلبس أل: "وامتثل هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم من أمر ربه فقال: قال املهلب. بفتح التاء

أي ليس ينبغي له إذا عزم أن ينصرف؛ ألنه نقض للتوكل الذي شرطه اهللا عز وجل مع " . يضعها حىت حيكم اهللا
فلبسه ألمته صلى اهللا عليه وسلم حني أشار عليه باخلروج يوم أحد من أكرمه اهللا بالشهادة فيه، وهم . العزمية

  وكان صلى اهللا عليه وسلم. رج بنا إىل عدونا؛ دال على العزميةيا رسول اهللا اخ: صلحاء املؤمنني ممن كان فاتته بدر

أقم يا رسول اهللا وال خترج إليهم بالناس، فإن هم أقاموا : أشار بالقعود، وكذلك عبداهللا بن أيب أشار بذلك وقال
بيان باحلجارة من أقاموا بشر جملس، وإن جاؤونا إىل املدينة قاتلناهم يف األفنية وأفواه السكك، ورماهم النساء والص

وأىب هذا الرأي من . اآلطام، فواهللا ما حاربنا قط عدو يف هذه املدينة إال غلبناه، وال خرجنا منها إىل عدو إال غلبنا
فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلمعة، ودخل إثر صالته بيته . ذكرنا، وشجعوا الناس ودعوا إىل احلرب

أكرهنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فلما خرج عليهم يف سالحه : وقالواولبس سالحه، فندم أولئك القوم 
ال ينبغي لنيب إذا لبس : "يا رسول اهللا، أقم إن شئت فإنا ال نريد أن نكرهك، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قالوا

  " .سالحه أن يضعها حىت يقاتل
االعتماد على اهللا مع إظهار العجز، : التوكل} إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمَتَوكِِّلَني فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه{ : قوله تعاىل-: الثامنة 

قلبت الواو ياء النكسار ما قبلها، مث أبدلت " أو تكلت: "اتكلت عليه يف أمري، وأصله: يقال منه. واالسم التكالن
  .م الوكالة بكسر الواو وفتحهاوكلته بأمري توكيال، واالس: ويقال. منها التاء وأدغمت يف تاء االفتعال

ال يستحقه إال من مل خيالط قلبه خوف غري اهللا من سبع أو : واختلف العلماء يف التوكل؛ فقالت طائفة من املتصوفة
: ما تقدم ذكره عند قوله تعاىل: وقال عامة الفقهاء. غريه، وحىت يترك السعي يف طلب الرزق لضمان اهللا تعاىل

وقد خاف موسى وهارون بإخبار . وهو الصحيح كما بيناه]. ١٦٠: آل عمران[} َيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونََوَعلَى اللَِّه فَلْ{
]. ٦٨ - ٦٧: طه[} فَأَْوَجَس ِفي َنفِْسِه ِخيفَةً ُموَسى قُلَْنا ال َتَخْف{: وقال. } ال َتَخافَا{اهللا تعاىل عنهما يف قوله 
]. ٧٠: هود[} ْيِديَُهْم ال َتِصلُ إِلَْيهِ َنِكرَُهْم َوأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفَةً قَالُوا ال َتَخْففَلَمَّا َرأى أَ{: وأخرب عن إبراهيم بقوله

  .وسيأيت بيان هذا املعىن. فغريمها أوىل -وحسبك هبما  -فإذا كان اخلليل وموسى والكليم قد خافا 



ْخذُلْكُْم فََمْن ذَا الَِّذي َيْنُصُركُْم ِمْن َبْعِدِه َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ إِنْ َيْنُصْركُُم اللَُّه فَال غَاِلَب لَكُْم َوإِنْ َي{ ١٦٠: اآلية
  }الُْمْؤِمُنونَ

َوإِنْ {. أي عليه توكلوا فإنه إن يعنكم ومينعكم من عدوكم لن تغلبوا} إِنْ يَْنُصرْكُُم اللَُّه فَال غَاِلَب لَكُْم{: قوله تعاىل
أي ال ينصركم أحد من بعده، أي من بعد } فََمْن ذَا الَِّذي َيْنُصُركُْم ِمْن َبْعِدِه{. عونتهيترككم من م} َيْخذُلْكُْم

وخذلت الوحشية . املتروك ال يعبأ به: واملخذول. واخلذالن ترك العون} َوإِنْ َيْخذُلْكُْم{: خذالنه إياكم؛ ألنه قال
  :ل طرفةقا. أقامت على ولدها يف املرعى وتركت صواحباهتا؛ فهي خذول

  تناول أطراف الربير وترتدي... خذول تراعي ربوبا خبميلة 
  :وقال أيضا

  خذلت صواحبها على طفل... نظرت إليك بعني جارية 
وخذول الرجل من غري : قال. وختاذلت رجاله إذا ضعفتا. هذا من املقلوب؛ ألهنا هي املخذولة إذا تركت: وقيل

  .أعلم واهللا. كسح ورجل خذلة للذي ال يزال خيذل
َبْت وَُهْم ال َوَما كَانَ لَِنبِيٍّ أَنْ َيُغلَّ َوَمْن َيْغلُلْ َيأِْت بَِما غَلَّ َيْوَم الِْقَياَمةِ ثُمَّ ُتوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ َما كََس{ ١٦١: اآلية

  }ُيظْلَُمونَ
  -: فيه إحدى عشرة مسألة

وفا من أن يستويل املسلمون على الغنيمة فال خ -على ما تقّدم  -ملا أخل الرماة يوم أحد مبراكزهم -: األوىل 
يصرف إليهم شيء، بني اهللا سبحانه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال جيور يف القسمة؛ فما كان من حقكم أن 

بل السبب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث طالئع يف بعض غزواته مث غنم قبل : وقال الضحاك. تتهموه
أي يقسم لبعض } َوَما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَنْ يَُغلَّ َوَمْن َيْغلُلْ{: ومل يقسم للطالئع؛ فأنزل اهللا عليه عتاباجميئهم؛ فقسم للناس 

  :وقال ابن عباس أيضا وعكرمة وابن جبري وغريهم. وروي حنو هذا القول عن ابن عباس. ويترك بعضا

لعل أن : ن مع النّبي صلى اهللا عليه وسلمنزلت بسبب قطيفة محراء فقدت يف املغامن يوم بدر؛ فقال بعض من كا
. هذا حديث حسن غريب: يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم أخذها، فنزلت اآلية أخرجه أبو داود والترمذي وقال

وقد روي . كانت من املنافقني: وقيل. قيل كانت هذه املقالة من مؤمنني مل يظنوا أن يف ذلك حرجا: قال ابن عطية
وروى أبو صخر عن حممد بن . بفتح الياء وضم الغني" يغل"وهذه األقوال خترج على قراءة . يفاأن املفقود كان س

الالم فيه منقولة، أي : وقيل. تقول وما كان لنيب أن يكتم شيئا من كتاب اهللا: قال} َوَما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَنْ يَُغلَّ{كعب 
. أي ما كان اهللا ليتخذ ولدا]. ٣٥: مرمي[} ِخذَ ِمْن وَلٍَد سُْبحَاَنُهَما كَانَ ِللَِّه أَنْ يَتَّ{: وما كان نيب ليغل؛ كقوله

مل نسمع يف املغنم إال غل غلوال، وقرئ وما كان لنيب أن : وقال ابن السكيت. بضم الياء وفتح الغني" يغل"وقرئ 
خذ من غنيمته، واآلخر أحدمها خيان أي يؤ: خيون، وحيتمل معنيني" يغل"خيون، ومعىن " يغل"فمعىن : قال. يغل ويغل

مسيت غلوال : قال ابن عرفة: إن كل من غل شيئا يف خفاء فقد غل يغل غلوال: مث قيل: خيون أن ينسب إىل الغلول
. الغلول من املغنم خاصة، وال نراه من اخليانة وال من احلقد: وقال أبو عبيد. ألن األيدي مغلولة منها، أي ممنوعة

وغل . غل يغل بالضم: غل يغل بالكسر، ومن الغلول: أغل يغل، ومن احلقد: خليانةومما يبني ذلك أنه يقال من ا
  :البعري أيضا يغل غلة إذا مل يقض ريه وأغل الرجل خان، قال النمر

  جزاء مغل باألمانة كاذب... جزى اهللا عنا محزة ابنة نوفل 



ليس على املستعري غري : وقال شريح. رشوةال : أي ال خيانة وال سرقة، ويقال" ال إغالل وال إسالل: "ويف احلديث 
وغل . من رواه بالفتح فهو من الضغن" ثالث ال يغل عليهن قلب مؤمن: "وقال صلى اهللا عليه وسلم. املغل ضمان

  :دخل يتعدى وال يتعدى؛ يقال

ى فيها؛ يغل وغل املاء بني األشجار إذا جر. وغل من املغنم غلوال، أي خان. غل فالن املفاوز، أي دخلها وتوسطها
الغلول يف اللغة أن يأخذ من املغنم شيئا يستره عن أصحابه؛ ومنه تغلغل املاء يف الشجر : وقيل. بالضم يف مجيع ذلك

  :املاء اجلاري يف أصول الشجر، ألنه مستتر باألشجار، كما قال: والغلل. إذا ختللها
  غلال يقطع يف أصول اخلروع... لعب السيول به فأصبح ماؤه 

: ومنابت السلم والطلح يقال هلا. أرض مطمئنة ذات شجر: والغال. الغاللة للثوب الذي يلبس حتت الثيابومنه 
أمحدت : يوجد غاال؛ كما تقول" يغل"إن معىن : وقال بعض الناس. والغال أيضا نبت، واجلمع غالن بالضم. غال

" يغل"ومعىن . بفتح الياء وضم الغني" يغل"فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إىل معىن . الرجل وجدته حممودا
فاآلية يف معىن هني الناس عن الغلول يف الغنائم، . عند مجهور أهل العلم أي ليس ألحد أن يغله، أي خيونه يف الغنيمة

وكما ال جيوز أن خيان النيب صلى اهللا عليه وسلم ال جيوز أن خيان غريه، ولكن خصه بالذكر ألن . والتوعد عليه
والوالة إمنا هم على أمر النيب صلى اهللا . ة معه أشد وقعا وأعظم وزرا؛ ألن املعاصي تعظم حبضرته لتعني توقريهاخليان

  .أي ما غل نيب قط، وليس الغرض النهي" يغل"معىن : وقيل. عليه وسلم فلهم حظهم من التوقري
أي يأيت به حامال له على ظهره ورقبته، معذبا حبمله } قَِياَمِةَوَمْن َيْغلُلْ َيأْتِ بَِما غَلَّ َيْوَم الْ{: قوله تعاىل-: الثانية 

وهذه الفضيحة اليت يوقعها اهللا . وثقله، ومرعوبا بصوته، وموخبا بإظهار خيانته على رؤوس األشهاد؛ على ما يأيت
هللا تعاىل هذه وجعل ا. تعاىل بالغال نظري الفضيحة اليت توقع بالغادر، يف أن ينصب له لواء عند أسته بقدر غدرته

  :املعاقبات حسبما يعهده البشر ويفهمونه؛ أال ترى إىل قول الشاعر
  ...أمسي وحيك هل مسعت بغدرة 
  رفع اللواء لنا هبا يف اجملمع

قام فينا : ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال. وكانت العرب ترفع للغادر لواء، وكذلك يطاف باجلاين مع جنايته
ال ألفني أحدكم جييء يوم : "ه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره مث قالرسول اهللا صلى اهللا علي

القيامة علي رقبته بعريا له رغاء يقول يا رسول اهللا أغثين فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء 
ك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفني يوم القيامة على رقبته فرس له مححمة فيقول يا رسول اهللا أغثين فأقول ال أمل

أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته شاة هلا ثغاء يقول يا رسول اهللا أغثين فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال 
ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته نفس هلا صياح فيقول يا رسول اهللا أغثين فأقول ال أملك لك شيئا قد 

م جييء يوم القيامة على رقبته رقاع ختفق فيقول يا رسول اهللا أغثين فأقول ال أملك لك شيئا أبلغتك ال ألفني أحدك
قد أبلغتك ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول اهللا أغثين فأقول ال أملك لك شيئا 

 عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر كان رسول اهللا صلى اهللا: وروى أبو داود عن مسرة بن جندب قال" قد أبلغتك
يا : بالال فنادى يف الناس فيجيؤون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من الشعر فقال

فما منعك أن جتيء : "قال. نعم: ؟ قال"أمسعت بالال ينادي ثالثا: "فقال. رسول اهللا هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة
أراد يوايف بوزر ذلك : قال بعض العلماء" . كال أنت جتيء به يوم القيامة فلن أقبله منك: "فقال. ليه؟ فاعتذر إ" به



]. ٣١: األنعام[} َوُهمْ َيْحِملُونَ أَْوزَاَرُهْم َعلَى ظُهُورِِهْم أَال َساَء َما يَزُِرونَ{: يوم القيامة، كما قال يف آية أخرى
ي يأيت يوم القيامة قد شهر اهللا أمره كما يشهر لو محل بعريا له رغاء أو فرسا اخلرب حممول على شهرة األمر؛ أ: وقيل

  .له مححمة
وهذا عدول عن احلقيقة إىل اجملاز والتشبيه، وإذا دار الكالم بني احلقيقة واجملاز فاحلقيقة األصل كما يف كتب : قلت

  وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم باحلقيقة،. األصول

انزل إليه فخذه، : إن من غل شيئا يف الدنيا ميثل له يوم القيامة يف النار، مث يقال له: ويقال. عروس وال عطر بعد
فيهبط إليه، فإذا انتهى إليه محله، حىت إذا انتهى إىل الباب سقط عنه إىل أسفل جهنم، فريجع إليه فيأخذه؛ ال يزال 

  . تشهد عليه يوم القيامة تلك اخليانة والغلوليعين} يَأِْت بَِما غَلَّ{ويقال . هكذا إىل ما شاء اهللا
أنه حيمله : والغلول كبرية من الكبائر؛ بدليل هذه اآلية وما ذكرناه من حديث أيب هريرة: قال العلماء-: الثالثة 

 والذي نفسي بيده أن الشملة اليت أخذ يوم خيرب من املغامن مل: " وقد قال صلى اهللا عليه وسلم يف مدعم. على عنقه
فلما مسع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكني إىل رسول اهللا صلى اهللا : قال" تصبها املقاسم لتشتعل عليه نارا

: فقوله عليه السالم. أخرجه املوطأ" . شراك أو شراكان من نار: "عليه وسلم؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
دليل على تعظيم الغلول وتعظيم الذنب فيه وأنه من الكبائر، وامتناعه من الصالة على من غل " والذي نفسي بيده"

شراك أو : "وقوله. وهو من حقوق اآلدميني وال بد فيه من القصاص باحلسنات والسيئات، مث صاحبه يف املشيئة
بل وهذا يدل على أن القليل والكثري ال حيل أخذه يف الغزو ق" . أدوا اخلياط واملخيط: "مثل قوله" شراكان من نار

وقد روي عن الزهري أنه . املقاسم، إال ما أمجعوا عليه من أكل املطاعم يف أرض الغزو ومن االحتطاب واالصطياد
: قال احلسن. وهذا ال أصل له؛ ألن اآلثار ختالفه، على ما يأيت. ال يؤخذ الطعام يف أرض العدو إال بإذن اإلمام: قال

افتتحوا املدينة أو احلصن أكلوا من السويق والدقيق والسمن  كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا
وقال . كانوا يأكلون من أرض العدو الطعام يف أرض احلرب ويعلفون قبل أن خيمسوا: وقال إبراهيم. والعسل
يف الغزاة يكونون يف السرية فيصيبون أحناء السمن والعسل والطعام فيأكلون، وما بقي ردوه إىل إمامهم؛ : عطاء
  .على هذا مجاعة العلماءو

ويف هذا احلديث دليل على أن الغال ال حيرق متاعه؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل حيرق متاع -: الرابعة 
الرجل الذي أخذ الشملة، وال أحرق متاع صاحب اخلرزات الذي ترك الصالة عليه، ولو كان حرق متاعه واجبا 

وأما ما روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن . له لنقل ذلك يف احلديثلفعله صلى اهللا عليه وسلم، ولو فع
فرواه أبو داود والترمذي من " . إذا وجدمت الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

عن هذا  -خاري يعين الب -سألت حممدا : قال الترمذي. حديث صاحل بن حممد بن زائدة، وهو ضعيف ال حيتج به
وروى أبو داود أيضا عنه . إمنا روى هذا صاحل بن حممد وهو أبو واقد الليثي وهو منكر احلديث: احلديث فقال

غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سامل بن عبداهللا بن عمر وعمر بن عبدالعزيز، فغل رجل متاعا فأمر الوليد : قال
وروي من حديث عمرو بن شعيب . وهذا أصح احلديثني: أبو داود قال. مبتاعه فأحرق، وطيف به ومل يعطه سهمه

: قال أبو داود. عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه
 :قال بعض رواة هذا احلديث: قال أبو عمر. ومنعوه سهمه: -ومل أمسعه منه  -وزاد فيه علّي بن حبر عن الوليد 
وقد ثبت عن النيب صلى . وهذا احلديث يدور على صاحل بن حممد وليس ممن حيتج به. واضربوا عنقه وأحرقوا متاعه



وروى ابن جريج . وهو ينفي القتل يف الغلول" ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: "اهللا عليه وسلم أنه قال
ليس على اخلائن وال على املنتهب وال على املختلس : " عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

والغال خائن يف اللغة والشريعة وإذا . وهذا يعارض حديث صاحل بن حممد وهو أقوى من جهة اإلسناد" . قطع
لو صح حديث صاحل املذكور احتمل أن يكون حني كانت : وقال الطحاوي. انتفى عنه القطع فأحرى القتل

  ؛ كما قال يف مانعالعقوبات يف األموال

فيها : وكما قال أبو هريرة يف ضالة اإلبل املكتومة" . إنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات اهللا تعاىل: "الزكاة
وكما روى عبداهللا بن عمرو بن العاص يف الثمر املعلق غرامة مثليه وجلدات نكال وهذا كله . غرامتها ومثله معها
  .منسوخ، واهللا أعلم

وعند مالك والشافعي وأيب حنيفة . فإذا غل الرجل يف املغنم ووجد أخذ منه، وأدب وعوقب بالتعزير- :اخلامسة 
: وقال األوزاعي. إن كان عاملا بالنهي عوقب: وقال الشافعي والليث وداود. ال حيرق متاعه: وأصحاهبم والليث

وهذا . ه دابته، وال حيرق الشيء الذي غلحيرق متاع الغال كله إال سالحه وثيابه اليت عليه وسرجه، وال تنزع من
وروي أن أبا بكر وعمر : وقال ابن خويز منداد. قول أمحد وإسحاق، وقاله احلسن، إال أن يكون حيوانا أو مصحفا

وممن قال حيرق رحل الغال ومتاعه مكحول وسعيد بن : قال ابن عبدالرب. رضي اهللا عنهما ضربا الغال وأحرقا متاعه
وهو عندنا حديث ال جيب به انتهاك حرمة، وال إنفاذ . ة من ذهب إىل هذا حديث صاحل املذكوروحج. عبدالعزيز

وما ذهب إليه مالك ومن تابعه من هذه املسألة أصح من جهة النظر . حكم؛ ملا يعارضه من اآلثار اليت هي أقوى منه
  .واهللا أعلم. وصحيح األثر

تراق : ى البدن، فأما يف املال فقال يف الذمي يبيع اخلمر من املسلممل خيتلف مذهب مالك يف العقوبة عل-: السادسة 
جتوز : فعلى هذا جيوز أن يقال. اخلمر على املسلم، وينزع الثمن من الذمي عقوبة له؛ لئال يبيع اخلمر من املسلمني

  .وقد أراق عمر رضي اهللا عنه لبنا شيب مباء. العقوبة يف املال
أن للغال أن يرد مجيع ما غل إىل صاحب املقاسم قبل أن يفترق الناس إن وجد  أمجع العلماء على-: السابعة 

  .السبيل إىل ذلك، وإنه إذا فعل ذلك فهي توبة له، وخروج عن ذنبه

يدفع إىل اإلمام مخسه : واختلفوا فيما يفعل به إذا افترق أهل العسكر ومل يصل إليه؛ فقال مجاعة من أهل العلم
ذهب الزهري ومالك واألوزاعي والليث والثوري؛ وروي عن عبادة بن الصامت ومعاوية هذا م. ويتصدق بالباقي
وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس؛ ألهنما كانا يريان أن يتصدق باملال الذي ال يعرف . واحلسن البصري

هذا عندي فيما ف: قال أبو عمر. ليس له الصدقة مبال غريه: وقال الشافّعي. صاحبه؛ وهو مذهب أمحد بن حنبل
ميكن وجود صاحبه والوصول إليه أو إىل ورثته، وأما إن مل يكن شيء من ذلك فإن الشافعي ال يكره الصدقة حينئذ 

 -وقد أمجعوا يف اللقطة على جواز الصدقة هبا بعد التعريف هلا وانقطاع صاحبها، وجعلوه إذا جاء . إن شاء اهللا
ويف تغرمي الغلول دليل على اشتراك الغامنني يف . وباهللا التوفيق. بخمريا بني األجر والضمان، وكذلك املغصو

  .الغنيمة، فال حيل ألحد أن يستأثر بشيء منها دون اآلخر؛ فمن غصب شيئا منها أدب اتفاقا، على ما تقّدم
  .عليهوإن وطئ جارية أو سرق نصابا فاختلف العلماء يف إقامة احلد عليه؛ فرأى مجاعة أنه ال قطع -: الثامنة 

روى أبو داود يف سننه ومسلم . ومن الغلول هدايا العمال، وحكمه يف الفضيحة يف اآلخرة حكم الغال-: التاسعة 
يف صحيحه عن أيب محيد الساعدي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعمل رجال من األزد يقال له ابن اللتبية قال 



فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم على . ا لكم وهذا أهدي يلهذ: ابن السرح ابن األتبية على الصدقة، فجاء فقال
ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي يل أال جلس يف بيت أمه : "املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه وقال

ا فله رغاء وإن أو أبيه فينظر أيهدى إليه أم ال، ال يأيت أحد منكم بشيء من ذلك إال جاء به يوم القيامة إن كان بعري
اللهم هل بلغت اللهم هل " -: مث رفع يديه حىت رأينا عفريت إبطيه مث قال -" كانت بقرة فلها خوار أو شاة تيعر

  وروى أبو داود عن بريدة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم" . بلغت

ن أيب مسعود األنصاري وروى أيضا ع" . من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول: "قال
انطلق أبا مسعود وال ألفينك يوم القيامة تأيت على ظهرك : "بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساعيا مث قال: قال

وقد قيد هذه األحاديث ما " . إذا ال أكرهك: "قال. إذا ال أنطلق: قال" . بعري من إبل الصدقة له رغاء قد غللته
من كان لنا عامال : "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : ملستورد بن شداد قالرواه أبو داود أيضا عن ا

قال فقال أبو " . فليكتسب زوجة فإن مل يكن له خادم فليكتسب خادما فإن مل يكن له مسكن فليكتسب مسكنا
  .لمواهللا أع" . من اختذ غري ذلك فهو غال سارق: "أخربت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: بكر

. إياك وغلول الكتب: قال الزهري. ومن الغلول حبس الكتب عن أصحاهبا، ويدخل غريها يف معناها-: العاشرة 
أن } َوَما كَانَ لَِنبِيٍّ أَنْ َيُغلَّ{: وقد قيل يف تأويل قوله تعاىل. حبسها عن أصحاهبا: وما غلول الكتب؟ قال: فقيل له

وذلك أهنم كانوا يكرهون ما يف القرآن من عيب دينهم وسب . هنةيكتم شيئا من الوحي رغبة أو رهبة أو مدا
  .وما بدأنا به قول اجلمهور. آهلتهم، فسألوه أن يطوي ذلك؛ فأنزل اهللا هذه اآلية؛ قاله حممد بن بشار

  .فيهتقدم القول } ثُمَّ ُتوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ َما كََسَبْت وَُهْم ال ُيظْلَُمونَ{: قوله تعاىل-: احلادية عشرة
  }أَفََمنِ اتََّبَع رِْضَوانَ اللَِّه كََمْن َباَء بَِسَخٍط ِمَن اللَِّه َوَمأَْواُه َجَهنَُّم َوبِئْسَ الَْمِصُري{: ١٦٢اآلية 
  }ُهْم َدَرجَاٌت ِعْنَد اللَِّه َواللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ{: ١٦٣

يريد بكفر } كََمْن َباَء بَِسَخٍط ِمَن اللَِّه{. يد بترك الغلول والصرب على اجلهادير} أَفََمنِ اتََّبَع رِضَْوانَ اللَِّه{: قوله تعاىل
أي مثواه النار، أي إن مل يتب أو يعفو } َوَمأَْواُه جََهنَُّم{. أو غلول أو تول عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلرب

  وقرئ.أي املرجع} َوبِئَْس الَْمصُِري{. اهللا عنه

أي ليس من اتبع رضوان } ُهْم َدَرجَاٌت ِعْنَد اللَِّه{: مث قال تعاىل. اء وضمها كالعدوان والعدوانرضوان بكسر الر
متفاوتة، أي هم خمتلفو املنازل عند اهللا؛ فلمن اتبع رضوانه الكرامة } ُهْم َدَرَجاٌت{: قيل. اهللا كمن باء بسخط منه

أو على . أي ذوو درجات -} ُهْم َدَرَجاٌت{ومعىن . ألليموالثواب العظيم، وملن باء بسخط منه املهانة والعذاب ا
وجدته يف غمرات من النار : "وأهل النار أيضا ذوو درجات؛ كما قال. درجات، أو يف درجات، أو هلم درجات

فاملؤمن والكافر ال يستويان يف الدرجة؛ مث املؤمنون خيتلفون أيضا، فبعضهم أرفع درجة من ". فأخرجته إىل ضحضاح
واألشهر يف منازل جهنم دركات؛ . والدرجة الرتبة، ومن الدرج؛ ألنه يطوى رتبة بعد رتبة. وكذلك الكفار بعض،
فلمن مل يغل درجات يف اجلنة، وملن غل ] ١٤٥: النساء[} إِنَّ الُْمَناِفِقَني ِفي الدَّْرِك اَألسْفَلِ ِمَن النَّارِ{: كما قال

والدرك إىل أسفل، . درك ودرك: راك، أي منازل؛ يقال لكل منزل منهاجهنم أد: قال أبو عبيدة. دركات يف النار
  .والدرج إىل أعلى

يهِْم َوُيَعلُِّمُهمُ لَقَْد َمنَّ اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني إِذْ َبَعثَ ِفيهِْم َرسُوالً ِمْن أَْنفُِسهِْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتِه َوُيَزكِّ{ ١٦٤: اآلية
  }كَْمةَ َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلُ لَِفي َضاللٍ ُمبِنيٍالِْكَتاَب َوالِْح



منها أن يكون معىن : واملعىن يف املنة فيه أقوال. بني اهللا تعاىل عظيم منته عليهم ببعثه حممدا صلى اهللا عليه وسلم
} ِمْن أَْنفُِسهِْم{: وقيل. فلما أظهر الرباهني وهو بشر مثلهم علم أن ذلك من عند اهللا. أي بشر مثلهم" بشر مثلهم"

ليعرفوا حاله وال ختفى عليهم " من أنفسهم: "وقيل. فشرفوا به صلى اهللا عليه وسلم، فكانت تلك املنة. منهم
" من أنفسهم"وقرئ يف الشواذ . وإذا كان حمله فيهم هذا كانوا أحق بأن يقاتلوا عنه وال ينهزموا دونه. طريقته

بين هاشم، وبنو هاشم أفضل من قريش، وقريش أفضل من العرب، والعرب  يعين من أشرفهم؛ ألنه من" بفتح الفاء"
  لفظ املؤمنني عام ومعناه خاص: مث قيل. أفضل من غريهم

يف العرب؛ ألنه ليس ّحي من أحياء العرب إال وقد ولده صلى اهللا عليه وسلم، وهلم فيه نسب؛ إال بين تغلب فإهنم 
ُهَو الَِّذي َبَعثَ ِفي اُألمِّيِّنيَ َرسُوالً {: وبيان هذا التأويل قوله تعاىل. ةكانوا نصارى فطهره اهللا من دنس النصراني

حدثنا أبو أمحد البصري حدثنا أمحد بن علّي بن سعيد القاضي : وذكر أبو حممد عبدالغين قال]. ٢: اجلمعة[} ِمْنُهْم
سليمان النوفلي عن الزهري عن عروة أبو بكر املروزي حدثنا حيىي بن معني حدثنا هشام بن يوسف عن عبداهللا بن 

هذه للعرب : قالت} لَقَْد َمنَّ اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني إِذْ بََعثَ ِفيهِْم َرُسوالً ِمْن أَْنفُسِهِْم{: عن عائشة رضي اهللا عنها
، وإمنا أمتاز عنهم أنه واحد منهم وبشر ومثلهم} ِمْن أَنْفُِسكُْم{ومعىن . أراد به املؤمنني كلهم: وقال آخرون. خاصة

وخص املؤمنني بالذكر ألهنم املنتفعون ] ١٢٨: التوبة[} لَقَدْ َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَنْفُِسكُْم{بالوحي؛ وهو معىن قوله 
والتالوة . يف موضع نصب نعت لرسول، ومعناه يقرأ" يتلو"} َيْتلُو َعلَْيهِْم{: وقوله تعاىل. به، فاملنة عليهم أعظم

أي ولقد كانوا من قبل، } َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلُ{: ومعىن". البقرة"تقدم يف } َوُيَعلُِّمُهُم الِْكتَاَب وَالِْحكَْمةَ{ . القراءة
ومثله . أي وما كانوا من قبل إال يف ضالل مبني. مبعىن ما، والالم يف اخلرب مبعىن إال" إن: "أي من قبل حممد، وقيل

. وهذا مذهب الكوفيني. أي وما كنتم من قبله إال من الضالني] ١٩٨: البقرة[} لَِمَن الضَّالَِّني َوإِنْ كُنُْتْم ِمْن قَْبِلِه{
  .معىن هذه اآلية" البقرة"وقد تقّدم يف 

كُْم إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء أََولَمَّا أََصاَبْتكُْم ُمِصيَبةٌ قَدْ أََصْبُتْم ِمثْلَيَْها قُلُْتْم أَنَّى َهذَا قُلْ ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِس{ ١٦٥: اآلية
  }قَِديٌر

يوم بدر بأن قتلتم } قَْد أََصْبُتْم ِمثْلَْيَها{. أي غلبة} ُمِصيبَةٌ{. األلف لالستفهام، والواو للعطف} أََولَمَّا{: قوله تعاىل
هزمتموهم يوم بدر ويوم أي ف. واألسري يف حكم املقتول؛ ألن اآلسر يقتل أسريه إن أراد. منهم سبعني وأسرمت سبعني

  أحد أيضا يف االبتداء، وقتلتم فيه قريبا من

أي من أين أصابنا هذا االهنزام والقتل، } قُلُْتْم أَنَّى َهذَا{. عشرين، قتلتم منهم يف يومني، ونالوا منكم يف يوم أحد
يعين } َو ِمْن ِعْنِد أَنْفُِسكُْمقُلْ ُه{. وحنن نقاتل يف سبيل اهللا، وحنن مسلمون، وفينا النّبي والوحي، وهم مشركون

وما من قوم أطاعوا نبيهم يف حرب إال نصروا؛ ألهنم إذا أطاعوا فهم حزب اهللا، وحزب اهللا هم . خمالفة الرماة
. يعين سؤاهلم النّبي صلى اهللا عليه وسلم أن خيرج بعد ما أراد اإلقامة باملدينة: وقال قتادة والربيع بن أنس. الغالبون
. هو اختيارهم الفداء يوم بدر على القتل: علّي بن أيب طالب رضي اهللا عنه. ا يف الرؤيا اليت رآها درعا حصينةوتأّوهل

: وروى البيهقي عن علّي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال. إن فاديتم األسارى قتل منكم على ّعدهتم: وقد قيل هلم
إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء ": قال النّبي صلى اهللا عليه وسلم يف األسارى يوم بدر

على } ِمْن ِعْنِد أْنفُِسكُْم{فمعىن . فكان آخر السبعني ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة" . واستشهد منكم بّعدهتم
  .وعلى القول األخري باختياركم. القولني األولني بذنوبكم



  }قَى الَْجْمَعاِن فَبِإِذِْن اللَِّه َوِلَيعْلََم الُْمْؤِمنَِنيَوَما أََصاَبكُمْ َيْوَم الَْت{ ١٦٦اآلية 
ِقتَاالً التََّبْعَناكُْم ُهْم ِللْكُفْرِ  َوِلَيْعلََم الَِّذيَن َنافَقُوا َوِقيلَ لَُهمْ َتَعالَْوا قَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَوِ اْدفَُعوا قَالُوا لَْو َنْعلَُم{  ١٦٧

  }ُب ِمنُْهْم ِلِإلَميانِ َيقُولُونَ بِأَفَْواهِهِْم َما لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما َيكُْتُمونََيْوَمِئٍذ أَقَْر
  }َوَما أََصاَبكُْم َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن{: قوله تعاىل

أي فبتخليته : قال القفال. ائه وقدرهبقض: وقيل. أي بعلمه} فَبِإِذِْن اللَِّه{. يعين يوم أحد من القتل واجلرح واهلزمية
أي والذي . مبعىن الذي" ما"ألن " فبإذن اهللا"ودخلت الفاء يف . وهذا تأويل املعتزلة. بينكم وبينهم، ال أنه أراد ذلك

  َوِلَيعْلََم{. الذي قام فله درهم: أصابكم يوم التقى اجلمعان فبإذن اهللا؛ فأشبه الكالم معىن الشرط، كما قال سيبويه

ليظهر إميان املؤمنني بثبوهتم يف القتال، وليظهر كفر : وقيل. وقيل لريى. أي ليميز} الُْمْؤِمنَِني َوِلَيعْلََم الَِّذيَن َنافَقُوا
  .املنافقني بإظهارهم الشماتة فيعلمون ذلك

عه عن نصرة النّبي صلى اهللا هي إىل عبداهللا بن أّبي وأصحابه الذين انصرفوا م} َنافَقُوا َوِقيلَ لَُهْم{: واإلشارة بقوله
: فمشى يف أثرهم عبداهللا بن عمرو بن حرام األنصاري، أبو جابر بن عبداهللا، فقال هلم. عليه وسلم، وكانوا ثالمثائة

ما أرى أن يكون : فقال له ابن أّبي. اتقوا اهللا وال تتركوا نبيكم، وقاتلوا يف سبيل اهللا أو ادفعوا، وحنو هذا من القول
اذهبوا أعداء اهللا فسيغين اهللا رسوله : فلما يئس منهم عبداهللا قال. علمنا أن يكون قتال لكنا معكم قتال، ولو

  .ومضى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم واستشهد رمحه اهللا تعاىل. عنكم
لوا معنا؛ كثروا سوادنا وإن مل تقات: فقال السدي وابن جريج وغريمها} أَوِ اْدفَُعوا{: واختلف الناس يف معىن قوله

رأيت يوم القادسية : وقال أنس بن مالك. فيكون ذلك دفعا وقمعا للعدو؛ فإن السواد إذا كثر حصل دفع الّعدو
: أليس قد أنزل اهللا عذرك؟ قال: عبداهللا بن أم مكتوم األعمى وعليه درع جير أطرافها، وبيده راية سوداء؛ فقيل له

وقال أبو عون ! فكيف بسوادي يف سبيل اهللا: عنه أنه قال وروي. ولكين أكثر سواد املسلمني بنفسي! بلى
وال حمالة أن املرابط مدافع؛ ألنه لوال مكان املرابطني . وهذا قريب من اّألول. رابطوا} أَوِ اْدفَعُوا{معىن : األنصاري

إمنا هو استدعاء إىل } أَوِ اْدفَُعوا{وذهب قوم من املفسرين إىل أن قول عبداهللا بن عمرو . يف الثغور جلاءها العدو
القتال محية؛ ألنه استدعاهم إىل القتال يف سبيل اهللا، وهي أن تكون كلمة اهللا هي العليا، فلما رأى أهنم ليسوا على 

: أال ترى أن قزمان قال. أي أو قاتلوا دفاعا عن احلوزة. ذلك عرض عليهم الوجه الذي حيشمهم ويبعث األنفة
  وأال ترى أن بعض األنصار. وميواهللا ما قاتلت إال عن أحساب ق

قال يوم أحد ملا رأى قريشا قد أرسلت الظهر يف زروع قناة، أترعى زروع بين قيلة وملا نضارب؟ واملعىن إن مل 
  .تقاتلوا يف سبيل اهللا فقاتلوا دفعا عن أنفسكم وحرميكم

بينوا حاهلم، وهتكوا أستارهم، وكشفوا عن نفاقهم ملن كان  أي} ُهْم ِللْكُفْرِ َيْوَمِئذٍ أَقَْرُب ِمنُْهْم ِلِإلَمياِن{: قوله تعاىل
: وقوله تعاىل. يظن أهنم مسلمون؛ فصاروا أقرب إىل الكفر يف ظاهر احلال، وإن كانوا كافرين على التحقيق

َيِطُري {: أكيد؛ مثل قولهوذكر األفواه ت. أي أظهروا اإلميان، وأضمروا الكفر} َيقُولُونَ بِأَفَْواِههِْم َما لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم{
  ].٣٨: األنعام[} بِجََناَحيِْه
  }ْنُتمْ َصاِدقَِنيالَِّذيَن قَالُوا ِإلخَْوانِهِْم َوقََعُدوا لَوْ أَطَاُعوَنا َما قُِتلُوا قُلْ فَاْدَرأُوا َعْن أَْنفُِسكُمُ الَْمْوتَ إِنْ كُ{ ١٦٨: اآلية

معناه ألجل إخواهنم، وهم الشهداء املقتولون من اخلزرج؛ وهم إخوة نسب } الَِّذيَن قَالُوا ِإلخَْوانِهِْم{: قوله تعاىل
قال عبداهللا بن أّبي : وقيل. لو قعدوا، أي باملدينة ما قتلوا: أي قالوا هلؤالء الشهداء. وجماورة، ال إخوة الدين



يريد } لَوْ أَطَاُعوَنا{: وقوله. تلوالو أطاعونا، هؤالء الذين قتلوا، ملا ق: وأصحابه إلخواهنم، أي ألشكاهلم من املنافقني
قُلْ {: أي قالوا هذا القول وقعدوا بأنفسهم عن اجلهاد؛ فرد اهللا عليهم بقوله: وقوله. يف أال خيرجوا إىل قريش

بني هبذا أن احلذر ال ينفع من . والدرء الدفع. إن صدقتم فادفعوا املوت عن أنفسكم: أي قل هلم يا حممد} فَاْدَرأُوا
وقال . مات يوم قيل هذا، سبعون منافقا: وقيل. وأن املقتول يقتل بأجله، وما علم اهللا وأخرب به كائن ال حمالة القدر،

} قُلْ فَاْدَرأُوا َعْن أَْنفُِسكُمُ الَْمْوَت{ملا نزلت اآلية : مسعت بعض املفسرين بسمرقند يقول: أبو الليث السمرقندي
  .مات يومئذ سبعون نفسا من املنافقني

  }َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه أَْموَاتاً َبلْ أَْحَياٌء ِعْنَد َربِّهِمْ ُيْرَزقُونَ{ ١٦٩ية اآل
َعلَْيهِْم َوال ُهمْ ْوٌف فَرِِحَني بَِما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوَيْسَتْبِشُرونَ بِالَِّذيَن لَْم َيلَْحقُوا بِهِْم ِمْن َخلِْفهِْم أَالَّ َخ{ ١٧٠
  }َيْحَزُنونَ

  -: فيه مثان مسائل
ملا بني اهللا تعاىل أن ما جرى يوم أحد كان امتحانا مييز املنافق من الصادق، بني أن من مل ينهزم فقتل له -: األوىل 

مجيع بل هي عامة يف : وقيل. نزلت يف شهداء بئر معونة: وقيل. واآلية يف شهداء أحد. الكرامة واحلياة عنده
ملا أصيب "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف مصنف أيب داود بإسناد صحيح عن ابن عباس قال. الشهداء

إخوانكم بأحد جعل اهللا أرواحهم يف جوف طري خضر ترد أهنار اجلنة تأكل من مثارها وتأوي إىل قناديل من ذهب 
لهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء يف اجلنة نرزق معلقة يف ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشرهبم ومقي

َوال َتْحَسَبنَّ {فأنزل اهللا  -قال  -" لئال يزهدوا يف اجلهاد وال ينكلوا عند احلرب فقال اهللا سبحانه أنا أبلغهم عنكم
لقيين رسول اهللا صلى اهللا : ن جابر قالوروى بقّي بن خملد ع. إىل آخر اآليات" } الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْموَاتاً

يا رسول اهللا، استشهد أيب وترك عياال وعليه دين؛ : ؟ قلت"يا جابر ما يل أراك منكسا مهتما: "عليه وسلم فقال
إن اهللا أحيا أباك وكلمه كفاحا وما : "قال. بلى يا رسول اهللا: ؟ قلت"أال أبشرك مبا لقي اهللا عز وجل به أباك: "فقال

قط إال من وراء حجاب فقال له يا عبدي متن أعطك قال يا رب فردين إىل الدنيا فأقتل فيك ثانية فقال  كلم أحد
َوال {فأنزل اهللا عز وجل " الرب تبارك وتعاىل أنه قد سبق مين أهنم إليها ال يرجعون قال يا رب فأبلغ من ورائي

هذا حديث حسن : أخرجه ابن ماجه يف سننه، والترمذي يف جامعه وقال .اآلية} َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه
  َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ{وروى وكيع عن سامل بن األفطس عن سعيد بن جبري . غريب

ليت : من اخلري قالوا ملا أصيب محزة بن عبداملطلب ومصعب بن عمري ورأوا ما رزقوا: قال} اللَِّه أَْموَاتاً َبلْ أَْحَياٌء
: إخواننا يعلمون ما أصابنا من اخلري كي يزدادوا يف اجلهاد رغبة؛ فقال اهللا تعاىل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل اهللا تعاىل

نزلت : أبو الضحىوقال . } ال ُيِضيُع أَْجَر الُْمْؤِمنَِني{: إىل قوله -} َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه أَْموَاتاً{
نزلت يف شهداء بدر : وقال بعضهم. واحلديث األول يقتضي صحة هذا القول. هذه اآلية يف أهل أحد خاصة

نزلت يف شهداء بئر معونة، وقصتهم : وقيل. وكانوا أربعة عشر رجال؛ مثانية من األنصار، وستة من املهاجرين
أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة وسرور حتسروا إن : وقال آخرون. مشهورة ذكرها حممد بن إسحاق وغريه

فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية تنفيسا عنهم وإخبارا . حنن يف النعمة والسرور، وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا يف القبور: وقالوا
  .عن حال قتالهم

فيها عن الشهداء أهنم أحياء يف  وباجلملة وإن كان حيتمل أن يكون النزول بسبب اجملموع فقد أخرب اهللا تعاىل: قلت



اجلنة يرزقون، وال حمالة أهنم ماتوا وأن أجسادهم يف التراب، وأرواحهم حية كأرواح سائر املؤمنني، وفضلوا بالرزق 
  .يف اجلنة من وقت القتل حىت كأن حياة الدنيا دائمة هلم

: مث منهم من يقول. وأن حياة الشهداء حمققةفالذي عليه املعظم هو ما ذكرناه، . وقد اختلف العلماء يف هذا املعىن
يرزقون من مثر اجلنة، أي : وقال جماهد. ترد إليهم األرواح يف قبورهم فينعمون، كما حييا الكفار يف قبورهم فيعذبون

ا وهو كم. وصار قوم إىل أن هذا جماز، واملعىن أهنم يف حكم اهللا مستحقون للتنعم يف اجلنة. جيدون رحيها وليسوا فيها
  :ما مات فالن، أي ذكره ّحي؛ كما قيل: يقال

  ...موت التقي حياة ال فناء هلا 
  قد مات قوم يف الناس أحياء

أرواحهم يف أجواف طري خضر وأهنم يرزقون يف اجلنة ويأكلون : وقال آخرون. فاملعىن أهنم يرزقون الثناء اجلميل
. وحديث ابن عباس نص يرفع اخلالف. ل فهو الواقعوهذا هو الصحيح من األقوال؛ ألن ما صح به النق. ويتنعمون

التذكرة بأحوال املوتى وأمور "وقد أتينا على هذا املعىن مبينا يف كتاب . وكذلك حديث ابن مسعود خرجه مسلم
  .واحلمد هللا". اآلخرة

م سيحيون فبعيد وأما من تأول يف الشهداء أهنم أحياء مبعىن أهن. وقد ذكرنا هناك كم الشهداء، وأهنم خمتلفو احلال
إنه : وقد قيل. دليل على حياهتم، وأهنم يرزقون وال يرزق إال ّحي} َبلْ أَْحَياٌء{: يرده القرآن والسنة؛ فإن قوله تعاىل

يكتب هلم يف كل سنة ثواب غزوة؛ ويشركون يف ثواب كل جهاد كان بعدهم إىل يوم القيامة؛ ألهنم سنوا أمر 
على ما يأيت ]. ٣٢: املائدة" [} أَْجلِ ذَِلَك كََتبَْنا َعلَى َبنِي إِسْرائيلَ أَنَُّه َمْن قََتلَ َنفْساً ِمْن{: نظرية قوله تعاىل. اجلهاد

ألن أرواحهم تركع وتسجد حتت العرش إىل يوم القيامة، كأرواح األحياء : وقيل. بيانه هناك إن شاء اهللا تعاىل
وقد ذكرنا هذا املعىن يف . ال يبلى يف القرب وال تأكله األرضألن الشهيد : وقيل. املؤمنني الذين باتوا على وضوء

  .وأن األرض ال تأكل األنبياء والشهداء والعلماء واملؤذنني احملتسبني ومحلة القرآن" التذكرة"
وقد اختلف العلماء يف غسل الشهداء والصالة . إذا كان الشهيد حيا حكما فال يصلى عليه، كاحلّي حسا-: الثانية 
فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري إىل غسل مجيع الشهداء والصالة عليهم؛ إال قتيل املعترك يف  عليهم؛

يعين يوم أحد ومل يغسلهم، " أدفنوهم بدمائهم: "قتال العدو خاصة؛ حلديث جابر قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 صلى اهللا عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم أمر رسول اهللا: وروى أبو داود عن ابن عباس قال. رواه البخاري

وهبذا قال أمحد وإسحاق واألوزاعي وداود بن علّي ومجاعة فقهاء . احلديد واجللود وأن يدفنوا بدمائهم وثياهبم
إمنا مل تغسل شهداء أحد : قال أحدمها. يغسلون: وقال سعيد بن املسيب واحلسن. األمصار وأهل احلديث وابن علية

ومل يقل بقول سعيد واحلسن هذا أحد من فقهاء األمصار إال عبيداهللا بن : قال أبو عمر. والشغل عن ذلك لكثرهتم
  احلسن العنربي، وليس

والعلة يف . ما ذكروا من الشغل عن غسل شهداء أحد علة؛ ألن كل واحد منهم كان له ويل يشتغل به ويقوم بأمره
فبان أن العلة ليست الشغل " أهنا تأيت يوم القيامة كريح املسك"ائهم ما جاء يف احلديث يف دم -واهللا أعلم  -ذلك 

كما قال من قال يف ذلك، وليس هلذه املسألة مدخل يف القياس والنظر، وإمنا هي مسألة اتباع لألثر الذي نقله 
يف شهداء وقد احتج بعض املتأخرين ممن ذهب مذهب احلسن بقوله عليه السالم . الكافة يف قتلى أحد مل يغسلوا

قال . وهذا يدل على خصوصهم وأنه ال يشركهم يف ذلك غريهم: قال" . أنا شهيد على هؤالء يوم القيامة. "أحد



وهذا يشبه الشذوذ، والقول بترك غسلهم أوىل؛ لثبوت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قتلى أحد : أبو عمر
. يف صدره أو يف حلقه فمات فأدرج يف ثيابه كما هورمي رجل بسهم : وروى أبو داود عن جابر قال. وغريهم

  .وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
وأما الصالة عليهم فاختلف العلماء يف ذلك أيضا؛ فذهب مالك والليث والشافعي وأمحد وداود إىل أنه -: الثالثة 

مع بني الرجلني من قتلى أحد يف ثوب واحد كان النّبي صلى اهللا عليه وسلم جي: ال يصلى عليهم؛ حلديث جابر قال
أنا شهيد على هؤالء يوم : "؟ فإذا أشري له إىل أحدمها قدمه يف اللحد وقال" أيهما أكثر أخذا للقرآن: "مث يقول
. يصلى عليهم: وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشام. وأمر بدفنهم بدمائهم ومل يغسلوا ومل يصل عليهم" القيامة

  .كبرية أكثرها مراسيل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى على محزة وعلى سائر شهداء أحدورووا آثارا 
وأمجع العلماء على أن الشهيد إذا محل حيا ومل ميت يف املعترك وعاش وأكل فإنه يصلى عليه؛ كما قد -: الرابعة 

  .صنع بعمر رضي اهللا عنه
كل من قتل : ريق وشبه ذلك؛ فقال أبو حنيفة والثوريواختلفوا فيمن قتل مظلوما كقتيل اخلوارج وقطاع الط

ورووا من طرق كثري صحاح . مظلوما مل يغسل، ولكنه يصلى عليه وعلى كل شهيد؛ وهو قول سائر أهل العراق
وثبت عن عمار بن ياسر أنه . ال تنزعوا عين ثوبا وال تغسلوا عين دما: عن زيد بن صوحان، وكان قتل يوم اجلمل

  يدقال مثل قول ز

يغسل كجميع املوتى إال من  -أحدمها : وللشافعي قوالن. وقتل عمار بن ياسر بصفني ومل يغسله علّي. بن صوحان
وكان مقتول غري قتيل . ال يغسل من قتله الكفار ومات يف املعترك: قال مالك. قتله أهل احلرب؛ وهذا قول مالك

والقول اآلخر للشافّعي . ول أمحد بن حنبل رضي اهللا عنهوهذا ق. فإنه يغسل ويصلى عليه -قتيل الكفار  -املعترك 
فواجب غسل كل . وقول مالك أصح؛ فإن غسل املوتى قد ثبت باإلمجاع ونقل الكافة. ال يغسل قتيل البغاة -

  .وباهللا التوفيق. ميت إال من أخرجه إمجاع أو سنة ثابتة
تل منهم فهل يكون حكمه حكم قتيل املعترك، أو حكم العدو إذا صبح قوما يف منزهلم ومل يعلموا به فق-: اخلامسة 

صبيحة الثالث من رمضان  -قصمه اهللا  -أغار العدو : سائر املوتى؛ وهذه املسألة نزلت عندنا بقرطبة أعادها اهللا
املعظم سنة سبع وعشرين وستمائة والناس يف أجراهنم على غفلة، فقتل وأسر، وكان من مجلة من قتل والدي رمحه 

فسألت شيخنا املقرئ األستاذ أبا جعفر أمحد املعروف بأيب حجة فقال؛ غسله وصلى عليه، فإن أباك مل يقتل يف  اهللا؛
إن حكمه حكم القتلى يف : مث سألت شيخنا ربيع بن عبدالرمحن بن أمحد بن ربيع بن أّبي فقال. املعترك بني الصفني

غسله وكفنه وصلى : ال وحوله مجاعة من الفقهاء فقالوامث سألت قاضي اجلماعة أبا احلسن علّي بن قطر. املعترك
ولو كان ذلك قبل ذلك . أليب احلسن اللخّمي وغريها" التبصرة"مث بعد ذلك وقفت على املسألة يف . عليه؛ ففعلت

  .ما غسلته، وكنت دفنته بدمه يف ثيابه
ه حىت أنه يكفر الذنوب؛ كما قال هذه اآلية تدل على عظيم ثواب القتل يف سبيل اهللا والشهادة في-: السادسة 

قال " . القتل يف سبيل اهللا يكفر كل شيء إال الدين كذلك قال يل جربيل عليه السالم آنفا: "صلى اهللا عليه وسلم
علماؤنا ذكر الدين تنبيه على ما يف معناه من احلقوق املتعلقة بالذمم، كالغصب وأخذ املال بالباطل وقتل العمد 

  ن التبعات، فإن كل هذا أوىل أال يغفر باجلهاد من الدين فإنه أشد، والقصاص يف هذاوجراحه وغري ذلك م



مسعت رسول اهللا صلى اهللا : روى عبداهللا بن أنيس قال. كله باحلسنات والسيئات حسبما وردت به السنة الثابتة
ما : قلنا. عراة غرال هبما -ام أو قال الناس، شك مهام، وأومأ بيده إىل الش -حيشر اهللا العباد : " عليه وسلم يقول

ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من قرب ومن بعد أنا امللك أنا الديان ال ينبغي ألحد من أهل : هبم؟ قال
اجلنة أن يدخل اجلنة وأحد من أهل النار يطلبه مبظلمة وال ينبغي ألحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل 

أخرجه " . باحلسنات والسيئات: قال. كيف وإمنا نأيت اهللا حفاة عراة غرال: قال قلنا.  اللطمةاجلنة يطلبه مبظلمة حىت
أتدرون من : "ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. احلارث بن أيب أسامة

أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام  إن املفلس من: "فقال. املفلس فينا من ال درهم له وال متاع: قالوا. ؟"املفلس
وزكاة ويأيت قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من 

وقال صلى اهللا ". حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه مث طرح يف النار
بيده لو أن رجال قتل يف سبيل اهللا مث أحيي مث قتل مث أحيي مث قتل وعليه دين ما دخل والذي نفسي : " عليه وسلم

نفس املؤمن معلقة ما كان : "وروى أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . اجلنة حىت يقضى عنه
فهذا يدل على : فإن قيل .هو صحيح: سئل حيىي بن معني عن هذا احلديث فقال: وقال أمحد بن زهري" . عليه دين

أن بعض الشهداء ال يدخلون اجلنة من حني القتل، وال تكون أرواحهم يف جوف طري كما ذكرتكم، وال يكونون يف 
أرواح الشهداء على هنر بباب اجلنة : "قد ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: قبورهم، فأين يكونون؟ قلنا

وهلذا قال اإلمام أبو حممد بن . واهللا أعلم. فلعلهم هؤالء" من اجلنة بكرة وعشيا يقال له بارق خيرج عليهم رزقهم
وقد أخرج اإلمام أبو عبداهللا حممد بن يزيد بن ماجه . } يُْرَزقُونَ{وهؤالء طبقات وأحوال خمتلفة جيمعها أهنم : عطية

  القزويين يف سننه عن

شهيد البحر مثل شهيدي : "هللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت أبا أمامة يقول مسعت رسول ا: سليم بن عامر قال
الرب واملائدة يف البحر كاملتشحط يف دمه يف الرب وما بني املوجتني كقاطع الدنيا يف طاعة اهللا وإن اهللا عز وجل وكل 

ها إال ملك املوت بقبض األرواح إال شهداء البحر فإنه سبحانه يتوىل قبض أرواحهم ويغفر لشهيد الرب الذنوب كل
  " .الدين ويغفر لشهيد البحر الذنوب كلها والدين

أو قدر . هو الذي قد ترك له وفاء ومل يوص به -واهللا أعلم  -الدين الذي حيبس به صاحبه عن اجلنة -: السابعة 
 وأما من أدان يف حق واجب لفاقة وعسر ومات. على األداء فلم يؤده، أو أدانه يف سرف أو يف سفه ومات ومل يوفه

ومل يترك وفاء فإن اهللا ال حيبسه عن اجلنة إن شاء اهللا؛ ألن على السلطان فرضا أن يؤدي عنه دينه، إما من مجلة 
من ترك دينا أو : " قال صلى اهللا عليه وسلم. الصدقات، أو من سهم الغارمني، أو من الفيء الراجع على املسلمني

  .واحلمد هللا" التذكرة"وقد زدنا هذا الباب بيانا يف كتاب " . ضياعا فعلى اهللا ورسوله ومن ترك ماال فلورثته
هنا تقتضي غاية " عند"و. فيه حذف مضاف تقديره عند كرامة رهبم} ِعْنَد َربِّهِْم يُْرَزقُونَ{: قوله تعاىل-: الثامنة 

سافة فهذه عندية الكرامة ال عندية امل. عنيد؛ قال سيبويه! ولذلك مل تصغر فيقال" لدى"القرب، فهي كـ 
واألول . يرزقون الثناء اجلميل: هي حياة الذكر قال: ومن قال. هو الرزق املعروف يف العادات" يرزقون." والقرب
إن األرواح تدرك يف تلك احلال اليت يسرحون فيها من روائح اجلنة وطيبها ونعيمها وسرورها ما : وقد قيل. احلقيقة

للذات اجلسمانية فإذا أعيدت تلك األرواح إىل أجسادها استوفت من وأما ا. يليق باألرواح؛ مما ترتزق وتنتعش به
و . واملوفق اإلله. وهذا قول حسن، وإن كان فيه نوع من اجملاز، فهو املوافق ملا اخترناه. النعيم مجيع ما أعد اهللا هلا

  نصب يف موضع احلال} فَرِحَِني{



والفضل يف . وهو من الفرح مبعىن السرور. عت ألحياءعلى الن" فرحون"وجيوز يف الكالم " يرزقون"من املضمر يف 
باأللف ومها لغتان، كالفره والفاره، واحلذر واحلاذر، " فارحني"وقرأ ابن السميقع . هذه اآلية هو النعيم املذكور

  .وجيوز يف غري القرآن رفعه، يكون نعتا ألحياء: قال النحاس. والطمع والطامع، والبخل والباخل
. املعىن مل يلحقوا هبم يف الفضل، وإن كان هلم فضل} َيْسَتْبِشرُونَ بِالَِّذيَن لَْم يَلَْحقُوا بِهِْم ِمْن َخلِْفهِْمَو{: قوله تعاىل

يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر .: وقال السدي. وأصله من البشرة؛ ألن اإلنسان إذا فرح ظهر أثر السرور يف وجهه
وقال قتادة وابن جريح والربيع . بشر أهل الغائب بقدومه يف الدنيامن يقدم عليه من إخوانه، فيستبشر كما يست

إخواننا الذين تركنا خلفنا يف الدنيا يقاتلون يف سبيل اهللا مع نبيهم، فيستشهدون : استبشارهم بأهنم يقولون: وغريهم
ار للذين مل يلحقوا إن اإلشارة باالستبش: وقيل. فينالون من الكرامة مثل ما حنن فيه؛ فيسرون ويفرحون هلم بذلك

هبم إىل مجيع املؤمنني وإن مل يقتلوا، ولكنهم ملا عاينوا ثواب اهللا وقع اليقني بأن دين اإلسالم هو احلق الذي يثيب اهللا 
. عليهم؛ فهم فرحون ألنفسهم مبا آتاهم اهللا من فضله، مستبشرون للمؤمنني بأن ال خوف عليهم وال هم حيزنون

  .اج وابن فوركذهب إىل هذا املعىن الزج
  }َيْستَْبِشُرونَ بِنِْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضلٍ َوأَنَّ اللََّه ال ُيِضيُع أَْجَر الُْمْؤِمنَِني{ ١٧١: اآلية

والفضل داخل يف النعمة، وفيه دليل على . هذا لزيادة البيان" وفضل. "مبغفرة من اهللا: ويقال. أي جبنة من اهللا
جاء الفضل بعد النعمة على وجه التأكيد؛ روى الترمذي عن املقدام بن : وقيل. نيااتساعها، وأهنا ليست كنعم الد

كذا يف الترمذي وابن  -للشهيد عند اهللا ست خصال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: معد يكرب قال
  ،"ست"ماجه 

قرب ويأمن من الفزع األكرب يغفر له يف أول دفعة ويرى مقعده من اجلنة وجيار من عذاب ال -وهي يف العدد سبع 
ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خري من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتني وسبعني زوجة من احلور العني 

واآلثار يف هذا . وهذا تفسري للنعمة والفضل. هذا حديث حسن صحيح غريب: قال" ويشفع يف سبعني من أقاربه
: وروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. السيوف مفاتيح اجلنة: قال وروي عن جماهد أنه. املعىن كثرية

أكرم اهللا تعاىل الشهداء خبمس كرامات مل يكرم هبا أحدأ من األنبياء وال أنا أحدها أن مجيع األنبياء قبض أرواحهم "
ته كيف يشاء وال يسلط ملك املوت وهو الذي سيقبض روحي وأما الشهداء فاهللا هو الذي يقبض أرواحهم بقدر

على أرواحهم ملك املوت، والثاين أن مجيع األنبياء قد غسلوا بعد املوت وأنا أغسل بعد املوت والشهداء ال 
يغسلون وال حاجة هلم إىل ماء الدنيا، والثالث أن مجيع األنبياء قد كفنوا وأنا أكفن والشهداء ال يكفنون بل يدفنون 

ياء ملا ماتوا مسوا أمواتا وإذا مت يقال قد مات والشهداء ال يسمون موتى، واخلامس أن يف ثياهبم، والرابع أن األنب
األنبياء تعطى هلم الشفاعة يوم القيامة وشفاعيت أيضا يوم القيامة وأما الشهداء فإهنم يشفعون يف كل يوم فيمن 

  " .يشفعون
ون بالنصب؛ فمن قرأ بالنصب فمعناه يستبشرون بنعمة قرأه الكسائي بكسر األلف، والباق} َوأَنَّ اللََّه{: قوله تعاىل

وَاللََّه {ودليله قراءة ابن مسعود . ومن قرأ بالكسر فعلى االبتداء. من اهللا ويستبشرون بأن اهللا ال يضيع أجر املؤمنني
  .} ال ُيضِيُع أَْجَر الُْمْؤِمنَِني

  }بَْعِد َما أََصابَُهُم الْقَْرحُ ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا ِمنُْهْم َواتَّقَْوا أَْجٌر َعِظيٌم الَِّذيَن اْسَتجَابُوا ِللَِّه َوالرَُّسولِ ِمْن{ ١٧٢: اآلية



وجيوز أن يكون يف موضع . } ِمْن َبْعِد َما أَصَابَُهُم الْقَْرُح{يف موضع رفع على االبتداء، وخربه } الَِّذيَن{: قوله
  :ومنه قوله. مبعىن أجابوا والسني والتاء زائدتان} اسَْتجَاُبوا{. } الذين مل يلحقوا{خفض، بدل من املؤمنني، أو من 

  فلم يستجبه عند ذاك جميب
كان أبوك من الذين استجابوا هللا : قالت يل عائشة رضي اهللا عنها: ويف الصحيحني عن عروة بن الزبري قال

من  -تعين الزبري وأبا بكر  -ك يا ابن أخيت كان أبوا: وعنه عائشة. لفظ مسلم. والرسول من بعد ما أصاهبم القرح
ملا انصرف املشركون من أحد وأصاب النيب صلى : وقالت. الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصاهبم القرح

قال فانتدب " من ينتدب هلؤالء حىت يعلموا أن بنا قوة: "اهللا عليه وسلم وأصحابه ما أصاهبم خاف أن يرجعوا فقال
وأشارت عائشة . ني؛ فخرجوا يف آثار القوم، فسمعوا هبم وانصرفوا بنعمة من اهللا وفضلأبو بكر والزبري يف سبع

رضي اهللا عنها إىل ما جرى يف غزوة محراء األسد، وهي على حنو مثانية أميال من املدينة؛ وذلك أنه ملا كان يف يوم 
ال خيرج : "اس بإتباع املشركني، وقالاألحد، وهو الثاين من يوم أحد، نادى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الن

فانتدب " من يذهب يف إثرهم: "يف البخاري فقال. فنهض معه مائتا رجل من املؤمنني" معنا إال من شهدها باألمس
كان فيهم أبو بكر والزبري على ما تقّدم، حىت بلغ محراء األسد، مرهبا للعدو؛ فرمبا كان : قال. منهم سبعون رجال
راح ال يستطيع املشي وال جيد مركوبا، فرمبا حيمل على األعناق؛ وكل ذلك امتثال ألمر رسول اهللا فيهم املثقل باجل

إن اآلية نزلت يف رجلني من بين عبداألشهل كانا مثخنني باجلراح؛ : وقيل. صلى اهللا عليه وسلم ورغبة يف اجلهاد
ما وصلوا محراء األسد، لقيهم نعيم بن يتوكأ أحدمها على صاحبه، وخرجا مع النّبي صلى اهللا عليه وسلم؛ فل

مسعود فأخربهم أن أبا سفيان بن حرب ومن معه من قريش قد مجعوا مجوعهم، وأمجعوا رأيهم على أن يأتوا إىل 
  املدينة

ك إذ وبينا قريش قد أمجعوا على ذل. } َحْسُبَنا اللَُّه َونِْعمَ الَْوكِيلُ{: فيستأصلوا أهلها؛ فقالوا ما أخربنا اهللا عنهم
جاءهم معبد اخلزاّعي، وكانت خزاعة حلفاء النّبي صلى اهللا عليه وسلم وعيبة نصحه، وكان قد رأى حال أصحاب 

النّبي صلى اهللا عليه وسلم وما هم عليه؛ وملا رأى عزم قريش على الرجوع ليستأصلوا أهل املدينة احتمله خوف 
قد تركت حممدا : لى أن خوف قريشا بأن قال هلمذلك، وخالص نصحه للنّبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ع

! وأصحابه حبمراء األسد يف جيش عظيم، قد اجتمع له من كان ختلف عنه، وهم قد حترقوا عليكم؛ فالنجاء النجاء
  :قلت: وما قلت؟ قال: قال. فإين أهناك عن ذلك، فواهللا لقد محلين ما رأيت أن قلت فيه أبياتا من الشعر

  إذ سالت األرض باجلرد األبابيل... ات راحليت كادت هتد من األصو
  عند اللقاء وال ميل معازيل... تردي بأسد كرام ال تنابلة 

  ملا مسوا برئيس غري خمذول... فظلت عدوا أظن األرض مائلة 
  إذا تغطمت البطحاء باخليل... فقلت ويل ابن حرب من لقائكم 

  ومعقول لكل ذي إربة منهم... إين نذير ألهل البسل ضاحية 
  وليس يوصف ما أنذرت بالقيل... من جيش أمحد ال وخش قنابله 

فثىن ذلك أبا سفيان ومن معه، وقذف اهللا يف قلوهبم الرعب، ورجعوا إىل مكة خائفني مسرعني، ورجع النّبي : قال
َمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضلٍ لَْم َيْمَسسُْهْم فَاْنقَلَبُوا بِنِْع{: صلى اهللا عليه وسلم يف أصحابه إىل املدينة منصورا؛ كما قال اهللا تعاىل

  واستأذن. أي قتال ورعب] ١٧٤: آل عمران[} ُسوٌء



وأخربهم تعاىل أن األجر العظيم قد حتصل . جابر بن عبداهللا إىل النّبي صلى اهللا عليه وسلم يف اخلروج معه فأذن له
وشذ جماهد . هذا تفسري اجلمهور هلذه اآلية" . زوةإهنا غ: "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. هلم هبذه القفلة

: آل عمران[} عظيم{: إىل قوله} الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس{: إن هذه اآلية من قوله: وعكرمة رمحهما اهللا تعاىل فقاال
 سفيان وذلك أنه خرج مليعاد أيب. إمنا نزلت يف خروج النّبي صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر الصغرى] ١٧٤ - ١٧٣

فخرج النّبي صلى اهللا " قولوا نعم: "فقال النّبي صلى اهللا عليه وسلم. موعدنا بدر من العام املقبل: يف أحد، إذ قال
عليه وسلم قبل بدر، وكان هبا سوق عظيم، فأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه دراهم؛ وقرب من بدر 

قريشا قد اجتمعت وأقبلت حلربه هي ومن انضاف إليها، فأشفق فجاءه نعيم بن مسعود األشجّعي، فأخربه أن 
فصمموا حىت أتوا بدرا فلم جيدوا أحدا، ووجدوا " حسبنا اهللا ونعم الوكيل: "املسلمون من ذلك، لكنهم قالوا

ْنقَلَبُوا فَا{: السوق فاشتروا بدرامههم أدما وجتارة، وانقلبوا ومل يلقوا كيدا، ورحبوا يف جتارهتم؛ فلذلك قوله تعاىل
  .واهللا أعلم. أي وفضل يف تلك التجارات} بِنِْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضلٍ

للَُّه َونِْعمَ الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعوا لَكُْم فَاْخَشوُْهْم فََزادَُهْم إَِمياناً َوقَالُوا َحْسُبَنا ا{ ١٧٣: اآلية
  }الَْوكِيلُ

هو نعيم بن مسعود : فقال جماهد ومقاتل وعكرمة والكلّبي} الَِّذيَن قَالَ لَُهمُ النَّاُس{: قوله تعاىلاختلف يف 
يعين حممدا صلى اهللا عليه ] ٥٤: النساء[} أَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس{: واللفظ عام ومعناه خاص؛ كقوله. األشجّعي
يريد الناس ركب عبد القيس، مروا : إسحاق ومجاعةوقال ابن . هو أعرايب جعل له جعل على ذلك: السدي. وسلم

ملا جتهز النّبي صلى اهللا عليه : قال السدي. الناس هنا املنافقون: وقيل. بأيب سفيان فدسهم إىل املسلمني ليثبطوهم
  حنن أصحابكم الذين: وسلم وأصحابه للمسري إىل بدر الصغرى مليعاد أيب سفيان أتاهم املنافقون وقالوا

ن اخلروج إليهم وعصيتمونا، وقد قاتلوكم يف دياركم وظفروا؛ فإن أتيتموهم يف ديارهم فال يرجع منكم هنيناكم ع
دخل ناس من هذيل من أهل هتامة املدينة، فسأهلم : وقال أبو معشر". حسبنا اهللا ونعم الوكيل: "فقالوا. أحد

أي " فاخشوهم"مجوعا كثرية " ا لكمقد مجعو: "أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أيب سفيان فقالوا
  .واهللا أعلم. فالناس على هذه األقوال على بابه من اجلمع. فخافوهم واحذروهم؛ فإنه ال طاقة لكم هبم

أي فزادهم قول الناس إميانا، أي تصديقا ويقينا يف دينهم، وإقامة على نصرهتم، وقوة } فََزادَُهْم إِميَاناً{: قوله تعاىل
وقد اختلف العلماء يف زيادة اإلميان ونقصانه على . فزيادة اإلميان على هذا هي يف األعمال. اوجراءة واستعداد

والعقيدة يف هذا على أن نفس اإلميان الذي هو تاج واحد، وتصديق واحد بشيء ّما، إمنا هو معىن فرد، ال . أقوال
تكون الزيادة والنقصان يف متعلقاته دون يدخل معه زيادة إذا حصل، وال يبقى منه شيء إذا زال؛ فلم يبق إال أن 

فذهب مجع من العلماء إىل أنه يزيد وينقص من حيث األعمال الصادرة عنه، ال سيما أن كثريا من العلماء . ذاته
اإلميان بضع وسبعون بابا فأعالها قول ال إله إال : "يوقعون اسم اإلميان على الطاعات؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم

ويف حديث علّي " واحلياء شعبة من اإلميان"أخرجه الترمذي، وزاد مسلم " ا إماطة األذى عن الطريقاهللا وأدناه
قال " ملظة"وقوله . إن اإلميان ليبدو ملظة بيضاء يف القلب، كلما أزداد اإلميان ازدادت اللمظة: رضي اهللا عنه
واحملدثون . ظ، إذا كان جبحفلته شيء من بياضفرس أمل: اللمظة مثل النكتة وحنوها من البياض؛ ومنه قيل: األصمّعي
وفيه حجة على من أنكر أن يكون . وأما كالم العرب فبالضم؛ مثل شبهة ودمهة ومخرة. بالفتح" ملظة"يقولون 

وكذلك النفاق . كلما ازداد اإلميان ازدادت اللمظة حىت يبيض القلب كله: أال تراه يقول. اإلميان يزيد وينقص
إن اإلميان : ومنهم من قال. يف القلب كلما ازداد النفاق أسود القلب حىت يسود القلب كلهيبدو ملظة سوداء 



عرض، وهو ال يثبت زمانني؛ فهو للنّبي صلى اهللا عليه وسلم وللصلحاء متعاقب، فيزيد باعتبار توايل أمثاله على 
  .قلب املؤمن، وباعتبار دوام حضوره

وهذا املعىن موجود يف حديث الشفاعة، حديث . أشار إىل هذا أبو املعايل. وينقص بتوايل الغفالت على قلب املؤمن
فيقول املؤمنون يا ربنا إخواننا كانوا يصومون ويصلون وحيجون فقال هلم : " وفيه. أيب سعيد اخلدري أخرجه مسلم

ىل ركبتيه مث أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثريا قد أخذت النار إىل نصف ساقيه وإ
يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار من خري فأخرجوه 

فيخرجون خلقا كثريا مث يقولون ربنا مل نذر فيها أحدا ممن أمرتنا مث يقول ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال نصف 
ا مث يقولون ربنا مل نذر فيها ممن أمرتنا أحدا مث يقول ارجعوا فمن دينار من خري فأخرجوه فيخرجون خلقا كثري
إن املراد باإلميان يف هذا احلديث أعمال : وقد قيل. وذكر احلديث" وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من خري فأخرجوه

ين باإلميان، وّسماها إميانا لكوهنا يف حمل اإلميان أو ع. القلوب؛ كالنية واإلخالص واخلوف والنصيحة وشبه ذلك
دليل هذا التأويل قول الشافعي . على عادة العرب يف تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره، أو كان منه بسبب

مع أنه تعاىل خيرج بعد ذلك مجوعا كثرية ممن " مل نذر فيها خريا: "بعد إخراج من كان يف قلبه مثقال ذرة من خري
مث إن عدم الوجود األول الذي يركب . و مل يكونوا مؤمنني ملا أخرجهميقول ال إله إال اهللا، وهم مؤمنون قطعا؛ ول

فإن اهللا سبحانه إذا خلق علما فردا وخلق معه مثله أو . وقدر ذلك يف احلركة. عليه املثل مل تكن زيادة وال نقصان
ا خلق حركة وخلق وكذلك إذ. أمثاله مبعلومات فقد زاد علمه؛ فإن أعدم اهللا األمثال فقد نقص، أي زالت الزيادة

وذهب قوم من العلماء إىل أن زيادة اإلميان ونقصه إمنا هو طريق األدلة، فتزيد األدلة عند . معها مثلها أو أمثاهلا
فضل األنبياء على اخللق، فإهنم  -على أحد األقوال  -إهنا زيادة يف اإلميان؛ وهبذا املعىن : واحد فيقال يف ذلك

وهذا القول خارج عن مقتضى اآلية؛ إذ ال يتصور . ن الوجوه اليت علمه اخللق هباعلموه من وجوه كثرية، أكثر م
إىل أن الزيادة يف اإلميان إمنا هي بنزول الفرائض واألخبار يف : وذهب قوم. أن تكون الزيادة فيها من جهة األدلة

  .مدة النّبي صلى اهللا عليه وسلم، ويف املعرفة هبا بعد اجلهل غابر الدهر

ا هو زيادة إميان؛ فالقول فيه إن اإلميان يزيد قول جمازي، وال يتصور فيه النقص على هذا احلّد، وإمنا يتصور وهذا إمن
  .فاعلم. باإلضافة إىل من علم

قال . وحسب مأخوذ من اإلحساب، وهو الكفاية. أي كافينا اهللا} َوقَالُوا َحْسبَُنا اللَُّه َونِْعَم الَْوِكيلُ{: قوله تعاىل
  :الشاعر

  وحسبك من غىن شبع وري... فتمأل بيتنا أقطا ومسنا 
 -: إىل قوله -} الَِّذيَن قَالَ لَُهمُ النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَدْ َجَمُعوا لَكُْم{: روى البخاري عن ابن عباس قال يف قوله تعاىل

وقاهلا حممد صلى اهللا عليه . لسالم حني ألقي يف النارقاهلا إبراهيم اخلليل عليه ا" } َوقَالُوا َحْسُبَنا اللَُّه َونِْعَم الَْوكِيلُ{
  .واهللا أعلم. إن الناس قد مجعوا لكم: وسلم حني قال هلم الناس

  }ِظيمٍفَاْنقَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضلٍ لَْم يَْمَسسُْهْم ُسوٌء وَاتََّبُعوا رِضَْوانَ اللَِّه َواللَُّه ذُو فَْضلٍ َع{ ١٧٤: اآلية
النعمة، والفضل، : ملا فوضوا أمورهم إليه، واعتمدوا بقلوهبم عليه، أعطاهم من اجلزاء أربعة معان: ل علماؤناقا

  .فرضاهم عنه، ورضي عنهم. وصرف السوء، واتباع الرضا
  }ُتْم ُمْؤِمنَِنيإِنََّما ذَِلكُُم الشَّْيطَانُ ُيَخوُِّف أَْوِلَياَءُه فَال َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن إِنْ كُْن{ ١٧٥: اآلية



املعىن خيوفكم أولياءه؛ أي بأوليائه، أو من أوليائه؛ فحذف حرف اجلر ووصل الفعل إىل : قال ابن عباس وغريه
أي لينذركم ببأس شديد؛ أي خيوف املؤمن ] ٢: الكهف[} لُِيْنِذَر بَأْساً َشِديداً{: كما قال تعاىل. االسم فنصب

فأما أولياء اهللا فإهنم ال .  خيوف أولياءه املنافقني؛ ليقعدوا عن قتال املشركنياملعىن: وقال احلسن والسدي. بالكافر
  وقد. خيافونه إذا خوفهم

إن املراد هذا الذي خيوفكم جبمع الكفار شيطان من شياطني اإلنس؛ إما نعيم بن مسعود أو غريه، على اخلالف : قيل
أو . } إِنَّ النَّاَس قَدْ َجَمُعوا لَكُْم{: الكافرين املذكورين يف قولهأي ال ختافوا } فَال َتَخافُوُهْم{. يف ذلك كما تقّدم

  .إن املعىن خيوف بأوليائه أي خيوفكم أولياءه: يرجع إىل األولياء إن قلت
. واخلوف يف كالم العرب الذعر. أي خافوين يف ترك أمري إن كنتم مصدقني بوعدي} َوَخافُوِن{: قوله تعاىل

واخلافة . ناقة خوفاء وهي اجلرباء: ويقال. واخلوفاء املفازة ال ماء هبا. أي كنت أشد خوفا منه وخاوفين فالن فخفته،
ما : اجتمع بعض الصديقني إىل إبراهيم اخلليل فقالوا: قال سهل بن عبداهللا. كاخلريطة من األدم يشتار فيها العسل

خيثم إذا مر بكري يغشى عليه؛ فقيل لعلّي بن  وكان الربيع بن: قال سهل. ال تأمن حىت تبلغ املأمن: اخلوف؟ فقال
فأصابه فأعلموه، فجاءه فأدخل يده يف قميصه فوجد حركته عالية . إذا أصابه ذلك فأعلموين: أيب طالب ذلك؛ فقال

فاخلائف من اهللا تعاىل هو أن خياف أن يعاقبه إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة؛ . أشهد أن هذا أخوف أهل زمانكم: فقال
ففرض اهللا تعاىل . ليس اخلائف الذي يبكي وميسح عينيه، بل اخلائف الذي يترك ما خياف أن يعذب عليه: ذا قيلوهل

: ومدح املؤمنني باخلوف فقال. } َوإِيَّاَي فَاْرَهُبوِن{: وقال} َوَخافُوِن إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني{: على العباد أن خيافوه فقال
قال . وألرباب اإلشارات يف اخلوف عبارات مرجعها إىل ما ذكرنا]. ٥٠: النحل[} ْوِقهِْمَيَخافُونَ َربَُّهْم ِمْن فَ{

إن اهللا : دخلت على أيب بكر بن فورك رمحه اهللا عائدا، فلما رأين دمعت عيناه، فقلت له: األستاذ أبو علّي الدقاق
ويف سنن ابن ماجه عن أيب ذر . وتأترى أين أخاف من املوت؟ إمنا أخاف مما وراء امل: فقال يل. يعافيك ويشفيك

  قال

إين أرى ما ال ترون وأمسع ما ال تسمعون أطت السماء وحق هلا أن تئط ما : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فيها موضع أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجدا هللا واهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا 

" . اء على الفرشات وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهللا واهللا لوددت أين كنت شجرة تعضدوما تلذذمت بالنس
لوددت أين كنت شجرة : "ويروى من غري هذا الوجه أن أبا ذر قال. حديث حسن غريب: ّخرجه الترمذي وقال

  .واهللا أعلم". تعضد
فْرِ إِنَُّهْم لَْن َيُضرُّوا اللََّه شَْيئاً يُرِيدُ اللَُّه أَالَّ َيجَْعلَ لَُهْم َحظّاً ِفي َوال َيْحزُْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفي الْكُ{ ١٧٦: اآلية

  }اآلِخَرِة وَلَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم
 هؤالء قوم أسلموا مث ارتدوا خوفا من املشركني؛ فاغتم النّبي} َوال َيحُْزْنَك الَِّذيَن ُيسَارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ{: قوله تعاىل

يعين به : وقال الكلّبي. } َوال َيْحزُْنَك الَِّذيَن ُيسَارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ{: صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا عز وجل
إن أهل الكتاب ملا مل : ويقال. املنافقني ورؤساء اليهود؛ كتموا صفة النّبي صلى اهللا عليه وسلم يف الكتاب فنزلت

اهللا عليه وسلم؛ ألن الناس ينظرون إليهم ويقولون إهنم أهل كتاب؛ فلو كان  يؤمنوا شق ذلك على رسول اهللا صلى
ال { –األنبياء  -قراءة نافع بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع إال يف . } َوال َيْحزُْنَك{قوله حقا التبعوه، فنزلت 



وقرأ ابن حميض كلها بضم الياء وكسر  .وضده أبو جعفر. فإنه بفتح الياء وبضم الزاي} َيْحُزنُُهُم الْفََزعُ اَألكَْبُر
  .والباقون كلها بفتح الياء وضم الزاي. الزاي

وقال الشاعر . حزنين األمر حيزنين، وأحزنين أيضا وهي لغة قليلة؛ واألوىل أفصح اللغتني؛ قاله النحاس: ومها لغتان
  :يف أحزن

  مضى صحيب وأحزنين الديار
هم : وقال غريه. هم كفار قريش: قال الضحاك". رعون يف الكفريس"وقرأ طلحة ". يسارعون"وقراءة العامة 

ومسارعتهم يف الكفر املظاهرة على حممد صلى . هو عام يف مجيع الكفار: وقيل. هو ما ذكرناه قبل: وقيل. املنافقون
ط يف واحلزن على كفر الكافر طاعة؛ ولكن النّبي صلى اهللا عليه وسلم كان يفر: قال القشريي. اهللا عليه وسلم

فَلََعلََّك {: وقال] ٨: فاطر[} فَال َتذَْهْب نَفُْسَك َعلَْيهِمْ َحسََراٍت{: احلزن على كفر قومه، فنهي عن ذلك؛ كما قال
  ].٦: الكهف[} َباِخعٌ َنفَْسَك َعلَى آثَارِِهْم إِنْ لَْم ُيْؤِمنُوا بَِهذَا الَْحِديِث أََسفاً

وكما . أي ال ينقصون من ملك اهللا وسلطانه شيئا؛ يعين ال ينقص بكفرهم} للََّه شَْيئاًإِنَُّهْم لَْن َيُضرُّوا ا{: قوله تعاىل
يا عبادي إين حرمت : "روي عن أيب ذر عن النّبي صلى اهللا عليه وسلم فيما روى عن اهللا تبارك وتعاىل أنه قال

يا عبادي . يته فاستهدوين أهدكميا عبادي كلكم ضال إال من هد. الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا
يا . يا عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم. كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم

يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري . عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا فاستغفروين أغفر لكم
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل . فعوينفتضروين ولن تبلغوا نفعي فتن

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب . واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا
احد يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد و. رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا

يا عبادي إمنا . فسألوين فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر
" . هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها فمن وجد خريا فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه

  فيه طول خرجه مسلم يف صحيحه والترمذي وغريمها، وهو حديث عظيم

أي لن يضروا أولياء اهللا حني تركوا نصرهم إذ كان اهللا عز وجل } لَْن َيُضرُّوا اللََّه شَْيئاً{معىن : وقيل. يكتب كله
  .ناصرهم
  .أي نصيبا} يُرِيُد اللَُّه أَالَّ َيجَْعلَ لَُهْم َحظّاً ِفي اآلِخَرِة َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم{: قوله تعاىل

: قال أبو زيد. ومجع احلظ أحاظ على غري قياس. فالن أحظ من فالن، وهو حمظوظ: يقال. دواحلظ النصيب واجل
أي ال . ورمبا مجع احلظ أحظا. وحظظت يف األمر أحظ. يقال رجل حظيظ، أي جديد إذا كان ذا حظ من الرزق

  .وهو نص يف أن اخلري والشر بإرادة اهللا تعاىل. جيعل هلم نصيبا يف اجلنة
  }نَّ الَِّذيَن اْشَترَُوا الْكُفَْر بِاِألَمياِن لَْن َيُضرُّوا اللََّه َشْيئاً َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌمإِ{ ١٧٧: اآلية

أي من : وقيل. كرر للتأكيد} لَْن َيُضرُّوا اللََّه شَْيئاً{. تقدم يف البقرة} إِنَّ الَِّذيَن اْشَترَُوا الْكُفْرَ بِاِألَمياِن{: قوله تعاىل
يف املوضعني لوقوعه موقع " شيئا"وانتصب . ستبدال اإلميان بالكفر وبيعه به؛ فال خياف جانبه وال تدبريسوء تدبريه ا

لن : وجيوز انتصابه على تقدير حذف الباء؛ كأنه قال. لن يضروا اهللا ضررا قليال وال كثريا: املصدر؛ كأنه قال
  .يضروا اهللا بشيء



فَرُوا أَنََّما ُنْمِلي لَُهْم َخْيرٌ َألْنفُِسهِْم إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم ِلَيزَْداُدوا إِثْماً َولَُهْم َعذَابٌ َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَ{ ١٧٨: اآلية
  }ُمهٌِني

ال : واملعىن. اإلمالء طول العمر ورغد العيش} َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُروا أَنََّما ُنْمِلي لَُهْم خَْيٌر َألنْفُسِهِْم{: قوله تعاىل
  حيسنب هؤالء الذين خيوفون املسلمني؛ فإن اهللا قادر

مبا أصابوا من الظفر " أمنا منلي هلم: "ويقال. على إهالكهم، وإمنا يطول أعمارهم ليعملوا باملعاصي، ال ألنه خري هلم
من أحد  ما: وروي عن ابن مسعود أنه قال. يوم أحد مل يكن ذلك خريا ألنفسهم؛ وإمنا كان ذلك ليزدادوا عقوبة
: آل عمران[} وََما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر ِلألَْبرَارِ{: بر وال فاجر إال واملوت خري له؛ ألنه إن كان برا فقد قال اهللا تعاىل

بالياء " ال حيسنب"وقرأ ابن عامر وعاصم } إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم لَِيْزدَاُدوا إِثْماً{: وإن كان فاجرا فقد قال اهللا] ١٩٨
أي . فمن قرأ بالياء فالذين فاعلون. بالياء وكسر السني: والباقون. بالتاء ونصب السني: وقرأ محزة. نيونصب الس

مبعىن الذي، والعائد حمذوف، " ما"و. تسد مسد املفعولني} أَنََّما ُنْمِلي لَُهْم َخْيٌر َألْنفُسِهِْم{و . فال حيسنب الكفار
ل مصدرا؛ والتقدير وال حيسنب الذين كفروا أن إمالءنا هلم خري والفع" ما"وجيوز أن تقدر ". أن"خرب " خري"و

نصب على املفعول األول " الذين"و. ومن قرأ بالتاء فالفعل هو املخاطب، وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم. ألنفسهم
تكون وال يصلح أن . وأن وما بعدها بدل من الذين، وهي تسد مسد املفعولني، كما تسد لو مل تكن بدال. لتحسب

وما بعدها مفعوال ثانيا لتحسب؛ ألن املفعول الثاين يف هذا الباب هو األول يف املعىن؛ ألن حسب وأخواهتا " أن"
لو صح : وقال أبو علّي. هذا قول الزجاج. داخلة على املبتدأ واخلرب؛ فيكون التقدير؛ وال حتسنب أمنا منلي هلم خري

ال حتسنب إمالء الذين كفروا خريا؛ : ؛ فكأنه قال"الذين كفروا"ال من تصري بد" أن"بالنصب؛ ألن " خريا"هذا لقال 
وتنصب " أمنا"إن يف "بالتاء إال أن تكسر " ال حتسنب"فإذا ال جيوز أن يقرأ . هو املفعول الثاين حلسب" خريا"فقوله 

قراءة : لفراء والكسائيوقال ا. خريا، ومل يرو ذلك عن محزة، والقراءة عن محزة بالتاء؛ فال تصح هذه القراءة إذا
مسد املفعولني " أن"محزة جائزة على التكرير؛ تقديره وال حتسنب الذي كفروا، وال حتسنب أمنا منلي هلم خريا، فسدت 

وهذا قريب مما ذكره الزجاج يف : قال القشريي. لتحسب الثاين، وهي وما عملت مفعول ثان لتحسب األول
وزعم أبو حامت أن قراءة محزة : قال النحاس. ض أيب علّي تغليط الزجاجفإذا غر. دعوى البدل، والقراءة صحيحة

  .وتبعه على ذلك مجاعة. حلن ال جيوز] ١٨٠: آل عمران[} َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونَ{: بالتاء هنا، وقوله

" إمنا منلي هلم"ىي بن وثاب وقرأ حي. وهذا ليس بشيء؛ ملا تقدم بيانه من اإلعراب، ولصحة القراءة وثبوهتا نقال: قلت
قال أبو حامت . حسبت عمرا أبوه خالد: كما تقول. وقراءة حييي حسنة: قال أبو جعفر. بكسر إن فيهما مجيعا

وال حيسنب "وجيعل على التقدمي والتأخري . حيتج به ألهل القدر؛ ألنه كان منهم" إن"ومسعت األخفش يذكر كسر 
ورأيت يف مصحف يف املسجد اجلامع قد : قال". دوا إمثا إمنا منلي هلم خري ألنفسهمالذين كفروا إمنا منلي هلم ليزدا

واآلية نص يف بطالن مذهب . فنظر إليه يعقوب القارئ فتبني اللحن فحكه" إمنا منلي هلم إميانا"زادوا فيه حرفا فصار 
كما تقدم بيانه يف . أمثاله على القلبالقدرية؛ ألنه أخرب أنه يطيل أعمارهم ليزدادوا الكفر بعمل املعاصي، وتوايل 

} إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم ِلَيزَْداُدوا إِثْماً{ما من بر وال فاجر إال واملوت خري له مث تال : وعن ابن عباس قال. ضده وهو اإلميان
  .أخرجه رزين} َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر ِلَألْبرَارِ{وتال 
ذََر الُْمْؤِمنَِني َعلَى َما أَنُْتْم َعلَْيِه َحتَّى َيِميزَ الَْخبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيطِْلَعكُْم َما كَانَ اللَُّه ِلَي{ ١٧٩: اآلية

  }فَلَكُْم أَْجٌر َعِظيٌم قُواَعلَى الَْغْيبِ وَلَِكنَّ اللََّه َيجَْتبِي ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاُء فَآِمنُوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوإِنْ ُتؤِْمُنوا َوَتتَّ



َما كَانَ اللَُّه ِلَيذََر {سأل املؤمنون أن يعطوا عالمة يفرقون هبا بني املؤمن واملنافق؛ فأنزل اهللا عز وجل : قال أبو العالية
حاك ومقاتل فقال ابن عباس والض. واختلفوا من املخاطب باآلية على أقوال. اآلية} الُْمْؤِمنَِني َعلَى َما أَْنُتْم َعلَْيِه
أي ما كان اهللا ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه من الكفر . اخلطاب للكفار واملنافقني: والكلّبي وأكثر املفسرين

: إن قريشا من أهل مكة قالوا للنّبي صلى اهللا عليه وسلم: قال الكلّبي. والنفاق وعداوة النّبي صلى اهللا عليه وسلم
فأخربنا عن هذا من أين هو؟ ! نه إذا ترك ديننا واتبع دينك قلت هو من أهل اجلنةالرجل منا تزعم أنه يف النار، وأ

  َما كَانَ اللَُّه لَِيذََر{فأنزل اهللا عز وجل . وأخربنا من يأتيك منا؟ ومن مل يأتك؟

. هو خطاب للمشركني: وقيل} بِحَتَّى َيِميَز الَْخبِيثَ ِمَن الطَّيِّ{من الكفر والنفاق } الُْمْؤِمنَِني َعلَى َما أَْنُتْم َعلَْيِه
أي ما كان اهللا ليذر أوالدكم الذين . من يف األصالب واألرحام ممن يؤمن} لَِيذَرَ الُْمْؤِمنَِني{: واملراد باملؤمنني يف قوله

كالم } كُْمَوَما كَانَ اللَُّه ِلُيطِْلَع{حكم هلم باإلميان على ما أنتم عليه من الشرك، حىت يفرق بينكم وبينهم؛ وعلى هذا 
أي وما كان اهللا ليذركم يا معشر املؤمنني . اخلطاب للمؤمنني: وقيل. وهو قول ابن عباس وأكثر املفسرين. مستأنف

على ما أنتم عليه من اختالط املؤمن باملنافق، حىت مييز بينكم باحملنة والتكليف؛ فتعرفوا املنافق اخلبيث، واملؤمن 
يا معشر } َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الْغَْيبِ{. وهذا قول أكثر أهل املعاين. يقنيوقد ميز يوم أحد بني الفر. الطيب
أي ما كان اهللا ليعني لكم املنافقني حىت تعرفوهم، ولكن يظهر ذلك لكم بالتكليف واحملنة، وقد ظهر ذلك . املؤمنني

تم تعرفون هذا الغيب قبل هذا، فاآلن قد أطلع اهللا حممدا يف يوم أحد؛ فإن املنافقني ختلفوا وأظهروا الشماتة، فما كن
َوَما {: فقوله. أي وما كان اهللا ليعلمكم ما يكون منهم} ِلُيطِْلَعكُْم{معىن : وقيل. عليه السالم وصحبه على ذلك
مل مل يوح : الكفار ملا قالوا وذلك أن. على هذا متصل، وعلى القولني األولني منقطع} كَانَ اللَُّه ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الْغَْيبِ

َولَِكنَّ {. أي على من يستحق النبوة، حىت يكون الوحي باختياركم} َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الَْغْيبِ{: إلينا؟ قال
ه، وأطلعت عليه طلعت على كذا واطلعت علي: يقال} َمْن َيَشاُء{إلطالع غيبه } ِمْن ُرُسِلِه{. أي خيتار} اللََّه َيْجتَبِي

" مييز"والباقون . وهي قراءة محزة" األنفال"بالتشديد من ميز، وكذا يف " حىت مييِّز"وقرئ . غريي؛ فهو الزم ومتعد
مزت الشيء : قال أبو معاذ. مزت الشيء بعضه من بعض أميزه ميزا، وميزته متييزا: يقال. بالتخفيف من ماز مييز

فرقت : ومثله إذا جعلت الواحد شيئني قلت. ميزهتا متييزا: ن كانت أشياء قلتفإ. أميزه ميزا إذا فرقت بني شيئني
  .فرقته تفريقا: فإن جعلته أشياء قلت. بينهما، خمففا؛ ومنه فرق الشعر

} َتكَاُد َتَميَُّز ِمَن الَْغْيِظ{: يتقطع؛ وهبذا فسر قوله تعاىل: ويكاد يتميز. ومنه امتاز القوم، متيز بعضهم عن بعض: قلت
  ".من ماز أذى عن الطريق فهو له صدقة"ويف اخلرب ] ٨: امللك[

إن الكفار ملا سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبني هلم من يؤمن : يقال} فَآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه{: قوله تعاىل
} فَآِمُنوا{. ، واشتغلوا مبا يعنيكم وهو اإلميانيعين ال تشتغلوا مبا ال يعنيكم} فَآِمنُوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه{منهم، فأنزل اهللا 

. أي اجلنة} َوإِنْ ُتْؤِمنُوا َوَتتَّقُوا فَلَكُْم أَْجٌر َعِظيٌم{. أي صدقوا، أي عليكم التصديق ال التشوف إىل اطالع الغيب
ال ويذكر أن رجال كان عند احلجاج بن يوسف الثقفي منجما؛ فأخذ احلجاج حصيات بيده قد عرف عددها فق

كم يف : فأغفله احلجاج وأخذ حصيات مل يعدهن فقال للمنجم. كم يف يدي؟ فحسب فأصاب املنجم: للمنجم
فما : قال: أيها األمري، أظنك ال تعرف عدد ما يف يدك؟ قال ال: يدي؟ فحسب فأخطأ، مث حسب أيضا فأخطأ؛ فقال

ت، وإن هذا مل تعرف عددها فصار إن ذاك أحصيته فخرج عن حد الغيب، فحسبت فأصب: الفرق بينهما؟ فقال
  .إن شاء اهللا تعاىل" األنعام"وسيأيت هذا الباب يف . غيبا، وال يعلم الغيب إال اهللا تعاىل



قُونَ َما َبِخلُوا وََّوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخلُونَ بَِما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخْيراً لَُهْم َبلْ ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسُيطَ{ ١٨٠: اآلية
  }بِِه َيْوَم الْقَِياَمِة َوِللَِّه ِمَرياثُ السََّماوَاِت َواَألْرضِ َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري

  -: فيه أربع مسائل
قال اخلليل وسيبويه . يف موضع رفع، واملفعول األول حمذوف" الذين"} َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن{: قوله تعاىل-: األوىل

وإمنا حذف لداللة يبخلون على البخل؛ وهو . الفراء املعىن البخل خريا هلم، أي ال حيسنب الباخلون البخل خريا هلمو
  :ومن هذا قول الشاعر. أي كان له الصدق خريا له. من صدق كان خريا له: كقوله

  وخالف والسفيه إىل خالف... إذا هني السفيه جرى إليه 
وجوازها أن . وأما قراءة محزة بالتاء فبعيدة جدا؛ قاله النحاس. لسفيه دل على السفهإىل السفه؛ فا: جرى: فاملعىن

  قال. ال حتسنب خبل الذين يبخلون هو خريا هلم: يكون التقدير

وهي العماد عند . فاصلة عند البصريني} ُهَو َخْيراً لَُهْم{يف قوله } ُهَو{و . } وَاسْأَلِ الْقَْريَةَ{وهي مثل : الزجاج
  .ابتداء وخرب" هو خري هلم"وجيوز يف العربية : قال النحاس. فينيالكو

سني الوعيد، أي } َسُيطَوَّقُونَ{والسني يف . ابتداء وخرب، أي البخل شر هلم} َبلْ ُهَو َشرٌّ لَُهْم{: قوله تعاىل: الثانية 
وهذه . ، وأداء الزكاة املفروضةوهذه اآلية نزلت يف البخل باملال واإلنفاق يف سبيل اهللا. سوف يطوقون؛ قاله املربد

ذهب إىل هذا مجاعة من املتأولني، منهم ابن مسعود وابن . اآلية] ٣٤: التوبة[} َوال ُيْنِفقُوَنَها ِفي سَبِيلِ اللَِّه{: كقوله
احلديث عن هو الذي ورد يف } َسُيطَوَّقُونَ َما َبِخلُوا بِِه{ومعىن : عباس وأبو وائل وأبو مالك والسدي والشعيب قالوا

من آتاه اهللا ماال فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له : "أيب هريرة عن النّبي صلى اهللا عليه وسلم قال
َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن { –مث تال هذه اآلية  -زبيبتان يطوقه يوم القيامة مث يأخذ بلهزمتيه مث يقول أنا مالك أنا كنزك 

ما : "وخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. أخرجه النسائي". اآلية} َيْبَخلُونَ
مث قرأ علينا النيب صلى اهللا " من أحد ال يؤدي زكاة ماله إال مثل له يوم القيامة شجاع أقرع حىت يطوق به يف عنقه

وجاء عنه . اآلية} َن يَْبَخلُونَ بَِما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِهَوال َيْحَسَبنَّ الَِّذي{: عليه وسلم مصداقه من كتاب اهللا تعاىل
ما من ذي رحم يأيت ذا رمحه فيسأله من فضل ما عنده فيبخل به عليه إال أخرج له : "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

كتاب وخبلهم ببيان ما إمنا نزلت يف أهل ال: وقال ابن عباس أيضا" . يوم القيامة شجاع من النار يتلمظ حىت يطوقه
على هذا " سيطوقون"ومعىن . وقال ذلك جماهد ومجاعة من أهل العلم. علموه من أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم

  َوَعلَى الَِّذيَن{: التأويل سيحملون عقاب ما خبلوا به؛ فهو من الطاقة كما قال تعاىل

سيجعل هلم يوم القيامة } َسُيطَوَّقُونَ{معىن : يم النخعيوقال إبراه. وليس من التطويق] ١٨٤: البقرة[} ُيِطيقُونَُه
يلزمون أعماهلم كما يلزم الطوق العنق؛ : وقيل. وهذا جيري مع التأويل األول أي قول السدي. طوق من النار

} ِفي ُعُنِقِه وَكُلَّ إِْنَساٍن أَلَْزمَْناُه طَاِئَرُه{: وقد قال تعاىل. طوق فالن عمله طوق احلمامة، أي ألزم عمله: يقال
  :ومن هذا املعىن قول عبداهللا بن جحش أليب سفيان]. ١٣: اإلسراء[

  أمر عواقبه ندامه... أبلغ أبا سفيان عن 
  تقتضي هبا عنك الغرامه... دار ابن عمك بعتها 
  الناس جمتهد القسامة... وحليفكم باهللا رب 
  طوقتها طوق احلمامة... اذهب هبا أذهب هبا 



فأما من منع ماال جيب . والبخل والبخل يف اللغة أن مينع اإلنسال احلق الواجب عليه. لتأويل الثاينوهذا جيري مع ا
خبلوا : وسائر العرب يقولون. يبخلون وقد خبلوا: وأهل احلجاز يقولون. عليه فليس ببخيل؛ ألنه ال يذم بذلك

  .وخبل يبخل خبال وخبال؛ عن ابن فارس. يبخلون؛ حكاه النحاس
قالوا اجلد " من سيدكم؟: "وهو ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لألنصار. يف مثرة البخل وفائدته: الثالثة 

وكيف ذاك يا رسول اهللا؟ : قالوا" وأي داء أدوى من البخل: "فقال صلى اهللا عليه وسلم. بن قيس على خبل فيه
ليبعد الرجال منا عن النساء حىت : اف هبم فقالواإن قوما نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول األضي: " قال

يعتذر الرجال إىل األضياف ببعد النساء؛ وتعتذر النساء ببعد الرجال؛ ففعلوا وطال ذلك هبم فاشتغل الرجال 
  .واهللا أعلم". أدب الدنيا والدين"ذكره املاوردي يف كتاب " بالرجال والنساء بالنساء

البخل االمتناع من إخراج ما حصل : فقيل. ح؛ هل مها مبعىن واحد أو مبعنينيواختلف يف البخل والش-: الرابعة 
وهو الصحيح ملا رواه . إن الشح هو البخل مع حرص: وقيل. احلرص على حتصيل ما ليس عندك: والشح. عندك

القيامة  اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم: "مسلم عن جابر بن عبداهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وهذا يرد قول " . واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم محلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم

إذ لو كان الشح منع املستحب ملا دخل حتت هذا الوعيد . إن البخل منع الواجب، والشح منع املستحب: من قال
ويؤيد هذا املعىن ما رواه النسائي عن أيب هريرة عن النيب . العظيم، والذم الشديد الذي فيه هالك الدنيا واآلخرة

ال جيتمع غبار يف سبيل اهللا ودخان جهنم يف منخري رجل مسلم أبدأ وال جيتمع شح وإميان يف "صلى اهللا عليه وسلم 
ما وهذا يدل على أن الشح أشد يف الذم من البخل؛ إال أنه قد جاء ما يدل على مساواهت" . قلب رجل مسلم أبدا

أن النيب صلى " أدب الدنيا والدين"وذكر املاوردي يف كتاب " ال: "وقد سئل؛ أيكون املؤمن خبيال؟ قال -وهو قوله 
  .وقد تقدم. اجلد بن قيس عل خبل فيه؛ احلديث: قالوا" من سيدكم: "اهللا عليه وسلم قال لألنصار

وأنه يف األبد كهو يف األزل غين عن . رب تعاىل ببقائه ودوام ملكهأخ} َوِللَِّه ِمَرياثُ السََّماوَاِت َواَألْرضِ{: قوله تعاىل
فجرى هذا جمرى . العاملني، فريث األرض بعد فناء خلقه وزوال أمالكهم؛ فتبقى األمالك واألموال ال مدعى فيها

يكن ملكه من الوراثة يف عادة اخللق، وليس هذا مبرياث يف احلقيقة؛ ألن الوارث يف احلقيقة هو الذي يرث شيئا مل 
قبل، واهللا سبحانه وتعاىل مالك السموات واألرض وما بينهما، وكانت السموات وما فيها، واألرض وما فيها له، 

ونظري هذه . وإن األموال كانت عارية عند أرباهبا؛ فإذا ماتوا ردت العارية إىل صاحبها الذي كانت له يف األصل
واملعىن يف اآليتني أن اهللا تعاىل أمر عباده . اآلية] ٤٠: مرمي[} اَألْرَض َوَمْن َعلَْيَها إِنَّا َنْحُن َنرِثُ{ : اآلية قوله تعاىل

  .بأن ينفقوا وال يبخلوا قبل أن ميوتوا ويتركوا ذلك مرياثا هللا تعاىل، وال ينفعهم إال ما أنفقوا

ِقٌري َوَنْحُن أَغْنَِياُء سََنكُْتُب َما قَالُوا َوقَْتلَُهُم األَْنبَِياَء بِغَْيرِ َحقٍّ لَقَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه فَ{ ١٨١: اآلية
  }َوَنقُولُ ذُوقُوا َعذَاَب الْحَرِيقِ

  }ذَِلَك بَِما قَدََّمتْ أَْيدِيكُْم َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَالَّمٍ ِللَْعبِيِد{ ١٨٢: اآلية
ذكر تعاىل قبيح قول الكفار وال سيما } ُه قَْولَ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه فَِقٌري َوَنْحُن أَغْنَِياُءلَقَْد سَِمَع اللَّ{: قوله تعاىل
قال قوم من اليهود ] ٢٤٥: البقرة[} َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحَسناً{ملا أنزل اهللا : وقال أهل التفسري. اليهود

إن اهللا فقري وحنن أغنياء  -هو فنحاص بن عازوراء : وقال عكرمة وغريه. ل احلسنمنهم حيي بن أخطب؛ يف قو -
ولكنهم كفروا هبذا . وإمنا قالوا هذا متويها على ضعفائهم، ال أهنم يعتقدون هذا؛ ألهنم أهل كتاب. يقترض منا



أي إنه فقري على . وسلمالقول؛ ألهنم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن املؤمنني، وتكذيب النيب صلى اهللا عليه 
سنكتبه يف صحائف : وقيل. سنجازيهم عليه} سََنكُْتُب َما قَالُوا{. قول حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه اقترض منا

أعماهلم، أي نأمر احلفظة بإثبات قوهلم حىت يقرؤوه يوم القيامة يف كتبهم اليت يؤتوهنا؛ حىت يكون أوكد للحجة 
مقصود الكتابة احلفظ، أي سنحفظ ما قالوا : وقيل]. ٩٤: األنبياء[} نَّا لَُه كَاِتُبونََوإِ{: وهذا كقوله. عليهم

بالياء؛ فيكون " سيكتب"وقرأ األعمش ومحزة ". سنكتب"يف موضع نصب بـ " ما قالوا"يف قوله " وما. "لنجازيهم
  .} قُوا َعذَاَب الَْحرِيقَِوَنقُولُ ذُو{: واعترب محزة ذلك بقراءة ابن مسعود. اسم ما مل يسم فاعله" ما"

واملراد قتل أسالفهم األنبياء؛ لكن ملا . أي ونكتب قتلهم األنبياء، أي رضاهم بالقتل} َوقَْتلَُهُم اَألْنبَِياَء{: قوله تعاىل
شركت : وحسن رجل عند الشعيب، قتل عثمان رضي اهللا عنه فقال له الشعيب. رضوا بذلك صحت اإلضافة إليهم

  .لرضا بالقتل قتال؛ رضي اهللا عنهفجعل ا. يف دمه

وقد روى أبو داود عن، العرس بن عمرية الكندي . وهذه مسألة عظمى، حيث يكون الرضا باملعصية معصية: قلت
 -وقال مرة فأنكرها  -إذا عملت اخلطيئة يف األرض كان من شهدها فكرهها : "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
تقدم معناه يف } بَِغْيرِ َحقٍّ{: قوله تعاىل. وهذا نص". رضيها كان كمن شهدهاكمن غاب عنها ومن غاب عنها ف

مث هذا القول . أي يقال هلم يف جهنم، أو عند املوت، أو عند احلساب هذا} َوَنقُولُ ذُوقُوا َعذَاَب الْحَرِيقِ{. البقرة
ريق اسم للملتهبة من النار، والنار تشمل واحل". ويقال"وقراءة ابن مسعود . من اهللا تعاىل، أو من املالئكة؛ قوالن

وخص األيدي . أي ذلك العذاب مبا سلف من الذنوب} ذَِلَك بَِما قَدََّمْت أَْيدِيكُْم{: قوله تعاىل. امللتهبة وغري امللتهبة
} أَْبَناءَُهْم ُيذَبُِّح{: بالذكر ليدل على تويل الفعل ومباشرته؛ إذ قد يضاف الفعل إىل اإلنسان مبعىن أنه أمر به؛ كقوله

  .واهللا أعلم. أيديكم فحذفت الضمة لثقلها} أَْيدِيكُْم{وأصل ] ٤: القصص[
قُلْ قَْد َجاَءكُْم ُرُسلٌ ِمْن  الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه َعهَِد إِلَْيَنا أَالَّ ُنْؤِمَن ِلَرسُولٍ حَتَّى يَأِْتَيَنا بِقُْرَبانٍ َتأْكُلُُه النَّاُر{ ١٨٣: اآلية

  }قَْبِلي بِالَْبيِّنَاِت َوبِالَِّذي قُلُْتْم فَِلَم قََتلُْتُموُهْم إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني
  }فَإِنْ كَذَُّبوَك فَقَْد كُذِّبَ ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك َجاُءوا بِالَْبيَِّناِت وَالزُُّبرِ وَالْكَِتابِ الُْمنِريِ{ ١٨٤: اآلية

أو نعت } لَقَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّذيَن قَالُوا{يف قوله عز وجل " الذين"بدال من  يف موضع خفض} الَِّذيَن{: قوله تعاىل
نزلت يف كعب بن األشرف، ومالك بن الصيف، . وقال الكلب وغريه. أو خرب ابتداء، أي هم الذين قالوا" للعبيد"

أتزعم أن اهللا أرسلك : ؛ فقالوا لهووهب بن يهوذا وفنحاص بن عازوراء ومجاعة أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم
إلينا، وإنه أنزل علينا كتابا عهد إلينا فيه أال نؤمن لرسول يزعم أنه من عند اهللا حىت يأتينا بقربان تأكله النار، فإن 

حىت يأتيكم املسيح : كان هذا يف التوراة، ولكن كان متام الكالم: فقيل. فأنزل اهللا هذه اآلية. جئنا به صدقناك
  .فإذا أتياكم فآمنوا هبما من غري قربان وحممد

وكان النيب منهم يذبح ويدعو فتنزل نار . كان أمر القرابني ثابتا إىل أن نسخت على لسان عيسى ابن مرمي: وقيل
فكان هذا القول دعوى من اليهود؛ إذ كان مث استثناء . بيضاء هلا دوي وحفيف ال دخان هلا، فتأكل القربان

انوا يف متسكهم بذلك متعنتني، ومعجزات النيب صلى اهللا عليه وسلم دليل قاطع يف إبطال فأخفوه، أو نسخ، فك
يا } قُلْ{. إقامة للحجة عليهم: مث قال تعاىل. دعواهم، وكذلك معجزات عيسى؛ ومن وجب صدقه وجب تصديقه

فَِلَم قََتلُْتُموُهْم إِنْ كُنُْتْم {من القربان } ِذي قُلُْتْمُرُسلٌ ِمْن قَْبِلي بِالَْبيِّنَاِت َوبِالَّ{يا معشر اليهود } قَْد َجاَءكُْم{حممد 
. أراد بذلك أسالفهم. يعين زكريا وحيىي وشعيا، وسائر من قتلوا من األنبياء عليهم السالم ومل تؤمنوا هبم} َصاِدقَِني



مان رضي اهللا عنه كما وهذه اآلية هي اليت تالها عامر الشعيب رضي اهللا عنه، فاحتج هبا على الذي حسن قتل عث
والقربان ما . وإن اهللا تعاىل مسى اليهود قتلة لرضاهم بفعل أسالفهم، وإن كان بينهم حنو من سبعمائة سنة. بيناه

ويكون امسا ومصدرا؛ فمثال االسم . يتقرب به إىل اهللا تعاىل من نسك وصدقة وعمل صاحل؛ وهو فعالن من القربة
بضم الراء اتباعا لضمة " بقربان"وكان عيسى بن عمر يقرأ . وان واخلسرانواملصدر العد. السلطان والربهان

فَإِنْ كَذَُّبوكَ {. مث قال تعاىل معزيا لنبيه ومؤنسا له. ظلمات، ويف حجرة حجرات: القاف؛ كما قيل يف مجع ظلمة
والزبر مجع . أي الكتب املزبورة، يعين املكتوبة} بُرَِوالزُّ{. أي بالدالالت} فَقَْد كُذَِّب ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك َجاُءوا بِالَْبيِّنَاِت

  :وكل زبور فهو كتاب؛ قال امرؤ القيس. وأصله من زبرت أي كتبت. زبور وهو الكتاب
  كخط زبور يف عسيب مياين... ملن طلل أبصرته فشجاين 

طويتها : وزبرت البئر. هوزبرت الرجل انتهرت. الزبور من الزبر مبعىن الزجر: وقيل. وأنا أعرف تزبريت أي كتابيت
. وكذلك هو يف مصاحف أهل الشام. بزيادة باء يف الكلمتني} بالزُُّبرِ وَالْكَِتابِ الُْمنِريِ{وقرأ ابن عامر . باحلجارة

نار الشيء وأناره : يقال: أنرت الشيء أنريه، أي أوضحته: أي الواضح املضيء؛ من قولك} وَالْكَِتابِ الُْمنِريِ{
  مبعىن، ونوره واستناره

  .الختالف لفظهما، وأصلها كما ذكرنا -ومها مبعىن  -ومجع بني الزبر والكتاب . وكل واحد منهما الزم ومتعد
ةَ فَقَْد فَاَز لَ الَْجنَّكُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت وَإِنََّما ُتَوفَّْونَ أُُجورَكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة فََمْن ُزْحزَِح َعنِ النَّارِ وَأُْدِخ{ ١٨٥: اآلية

  }َوَما الَْحَياةُ الدُّْنَيا إِال َمتَاُع الُْغرُورِ
  -: فيه سبع مسائل

وأمر املؤمنني بالصرب على " إن اهللا فقري وحنن أغنياء: "ملا أخرب جل وتعاىل عن الباخلني وكفرهم يف قوهلم-: األوىل
ذلك مما ينقضي وال يدوم؛ فإن أمد الدنيا قريب،  بني أن -اآلية ] ١٨٦: آل عمران[} لَُتْبلَُونَّ{: أذاهم يف قوله

وقد قال . من الذوق، وهذا مما ال حميص عنه لإلنسان، وال حميد عنه حليوان" ذائقة املوت. "ويوم القيامة يوم اجلزاء
  :أمية بن أيب الصلت

  للموت كأس واملرء ذائقها... من مل ميت عبطة ميت هرما 
  :وقال آخر

  فليت شعري بعد الباب ما الدار... اخله املوت باب وكل الناس د
بالتنوين " ذائقة املوت"وقرأ األعمش وحيىي وابن أيب إسحاق . باإلضافة} ذَاِئقَةُ الَْمْوِت{قراءة العامة -: الثانية 

والثاين . أحدمها أن يكون مبعىن املضي: وذلك أن اسم الفاعل على ضربني. ألهنا مل تذق بعد: قالوا. ونصب املوت
هذا ضارب زيد أمس، وقاتل بكر : ىن االستقبال؛ فإن أردت األول مل يكن فيه إال اإلضافة إىل ما بعده؛ كقولكمبع

  :قال الشاعر. أمس؛ ألنه جيري جمرى االسم اجلامد وهو العلم، حنو غالم زيد، وصاحب بكر
  ...احلافظ عورة العشرية 

  ال يأتيهم من ورائهم وكف

النصب والتنوين فيما هذا سبيله هو األصل؛ ألنه جيري جمرى الفعل املضارع فإن كان و. وإن أردت الثاين جاز اجلر
زيد ضارب عمروا مبعىن يضرب . وإن كان متعديا عديته ونصبت به، فتقول. الفعل غري متعد، مل يتعد حنو قامت زيد

  ":وجيوز حذف التنوين واإلضافة ختفيفا، كما قال املرار. عمروا



  ناج خمالط صهبة متعيس... رأسه  سل اهلموم بكل معطي
  يف منكب زبن املطي عرندس... مغتال أحبله مبني عنقه 

َهلْ ُهنَّ { معط رأسه بالتنوين والنصب، ومثل هذا أيضا يف التنزيل قوله تعاىل : فحذف التنوين ختفيفا، واألصل
  .وما كان مثله] ٣٨: الزمر[} كَاِشفَاتُ ُضرِِّه

أخرجه النسائي من حديث . وت أسبابا وأمارات، فمن عالمات موت املؤمن عرق اجلبنيمث اعلم أن للم-: الثالثة 
فإذا " التذكرة"وقد بيناه يف " . املؤمن ميوت بعرق اجلبني: "بريدة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

آخر كالمه فيختم له بالشهادة؛ وال  لتكون" لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا: " احتضر لقن الشهادة؛ لقوله عليه السالم
" اقرؤوا يس على موتاكم: "ذلك الوقت؛ لقوله عليه السالم" يس"ويستحب قراءة . يعاد عليه منها لئال يضجر

ما : " وذكر اآلجري يف كتاب النصيحة من حديث أم الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. أخرجه أبو داود
فإذا قضي وتبع البصر الروح كما أخرب صلى اهللا عليه وسلم " . إال هون عليه املوت من ميت يقرأ عنده سورة يس

يف صحيح مسلم وارتفعت العبادات وزال التكليف، توجهت على األحياء أحكام؛ منها تغميضه، وإعالم إخوانه 
ومنها األخذ يف . ضعواألول أصح، وقد بيناه يف غري هذا املو. هو من النعي: الصلحاء مبوته؛ وكرهه قوم وقالوا

عجلوا بدفن : "جتهيزه بالغسل والدفن لئال يسرع إليه التغري؛ قال صلى اهللا عليه وسلم لقوم أخروا دفن ميتهم
  .احلديث، وسيأيت" أسرعوا باجلنازة: "وقال" جيفتكم

لقاضي غسله واجب قاله ا: قيل. فأما غسله فهو سنة جلميع املسلمني حاشا الشهيد على ما تقدم: الثالثة
وسبب اخلالف قوله عليه السالم ألم عطية يف . مذهب الكتاب، وعلى هذين القولني العلماء: واألول. عبدالوهاب

اغسلنها ثالثا أو : "هي أم كلثوم، على ما يف كتاب أيب داود: وقيل. غسلها ابنته زينب، على ما يف كتاب مسلم
املراد هبذا األمر : فقيل. صل عند العلماء يف غسل املوتىوهو األ. احلديث" مخسا أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك

قالوا . املقصود منه تعليم كيفية الغسل فال يكون فيه ما يدل على الوجوب: وقيل. بيان حكم الغسل فيكون واجبا
: قيل هلم. وهذا يقتضي إخراج ظاهر األمر عن الوجوب؛ ألنه فوضه إىل نظرهن" إن رأينت ذلك: "ويدل عليه قوله

إىل األمر، ليس السابق إىل الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط إىل أقرب " إن رأينت"هذا فيه بعد؛ ألن ردك 
وعلى اجلملة فال خالف يف أن غسل امليت مشروع . أو إىل التخيري يف األعداد" أكثر من ذلك"مذكور، وهو 

وال جياوز السبع غسالت يف غسل . عروفوصفته كصفة غسل اجلنابة على ما هو م. معمول به يف الشريعة ال يترك
فإن خرج منه شيء بعد السبع غسل املوضع وحده، وحكمه حكم اجلنب إذا . امليت بإمجاع؛ على ما حكاه أبو عمر

  .فإذا فرغ من غسله كفنه يف ثيابه. أحدث بعد غسله
امة العلماء إال ما حكي عن والتكفني واجب عند عامة العلماء، فإن كان له مال فمن رأس ماله عند ع-: الرابعة 

فإن كان امليت ممن تلزم غريه نفقته يف حياته من سيد إن كان . من الثلث كان املال قليال أو كثريا: طاوس أنه قال
مث على بيت املال أو على . عبدا أو أب أو زوج أو ابن؛ فعلى السيد باتفاق، وعلى الزوج واألب واالبن باختالف

والذي يتعني منه بتعيني الفرض ستر العورة؛ فإن كان فيه فضل غري أنه ال يعم مجيع . فايةمجاعة املسلمني على الك
واألصل يف هذا قصة مصعب بن عمري، . اجلسد غطى رأسه ووجهه إكراما لوجهه وسترا ملا يظهر من تغري حماسنه

  فإنه ترك يوم أحد منرة كان



ضعوها مما : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإذا غطى رأسه خرجت رجاله، وإذا غطي رجاله خرج رأسه؛ 
والوتر مستحب عند كافة العلماء يف الكفن، . أخرج احلديث مسلم" يلي رأسه واجعلوا على رجليه من اإلذخر

البسوا من ثيابكم البياض : "واملستحب منه البياض قال صلى اهللا عليه وسلم. وكلهم جممعون على أنه ليس فيه حد
وكفن صلى اهللا عليه وسلم يف ثالثة أثواب بيض . أخرجه أبو داود" ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم فإهنا من خري

فإن تشاح الورثة يف الكفن قضي . والكفن يف غري البياض جائز إال أن يكون حريرا أو خزا. سحولية من كرسف
أخرجه " كم أخاه فليحسن كفنهإذا كفن أحد: "عليهم يف مثل لباسه يف مجعته وأعياده قال صلى اهللا عليه وسلم

واألول أصح؛ . يكون يف الثلث: وقيل. يبطل الزائد: فإن أوصى بسرف قيل. إال أن يوصي بأقل من ذلك. مسلم
فإذا فرغ من غسله وتكفينه ووضع على . إنه للمهلة: وقال أبو بكر]. ١٤١: األنعام[} َوال ُتْسرِفُوا{: لقوله تعاىل

  :عناقهم وهيسريره واحتمله الرجال على أ
أسرعوا باجلنازة فإن تك صاحلة فخري تقدموهنا إليه وإن : "فاحلكم اإلسراع يف املشي؛ لقوله عليه السالم -اخلامسة 

ال كما يفعله اليوم اجلهال يف املشي رويدا والوقوف هبا املرة بعد املرة، " . تكن غري ذلك فشر تضعونه عن رقابكم
أخربنا : روى النسائي.  حيل وال جيوز حسب ما يفعله أهل الديار املصرية مبوتاهموقراءة القرآن باألحلان إىل ما ال

شهدت جنازة عبدالرمحن : حممد بن عبداألعلى قال حدثنا خالد قال أنبأنا عيينة بن عبدالرمحن قال حدثين أيب قال
تقبلون السرير وميشون بن مسرة وخرج زياد ميشي بني يدي السرير، فجعل رجال من أهل عبدالرمحن ومواليهم يس

فكانوا يدبون دبيبا، حىت إذا كنا ببعض طريق املريد حلقنا أبو ! رويدا رويدا، بارك اهللا فيكم: على أعقاهبم ويقولون
  بكرة رضي اهللا عنه على بغلة فلما

ى اهللا فوالذي أكرم وجه أيب القاسم صل! خلوا: رأى الذين يصنعون محل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسوط فقال
وروى أبو . عليه وسلم لقد رأينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإهنا لنكاد نرمل هبا رمال، فانبسط القوم

دون اخلبب إن يكن خريا : "ماجدة عن ابن مسعود قال سألنا نبينا صلى اهللا عليه سلم عن املشي مع اجلنازة فقال
والذي عليه مجاعة العلماء يف ذلك : قال أبو عمر. احلديث" يعجل إليه وإن يكن غري ذلك فبعدا ألهل النار 

ويكره اإلسراع الذي يشق على ضعفة الناس ممن . اإلسراع فوق السجية قليال، والعجلة أحب إليهم من اإلبطاء
 وقد تأول قوم اإلسراع يف حديث. بطئوا هبا قليال وال تدبوا دبيب اليهود والنصارى: وقال إبراهيم النخعي. يتبعها

  .وباهللا التوفيق. أيب هريرة تعجيل الدفن ال املشي، وليس بشيء ملا ذكرنا
مالك وغريه؛ : هذا هو املشهور من مذاهب العلماء. وأما الصالة عليه فهي واجبة على الكفاية كاجلهاد -السادسة 

ذا املعىن زيادة بيان يف وسيأيت هل. وروى عن مالك. إهنا سنة: وقال أصبغ". قوموا فصلوا عليه : "لقوله يف النجاشي
  ".براءة"

فَبََعثَ اللَُّه غُرَاباً يَْبَحثُ ِفي الْأَْرضِ ِليُرَِيُه {: وأما دفنه يف التراب ودسه وستره فذلك واجب؛ لقوله تعاىل -السابعة 
. جعل امليت فيه وهناك يذكر حكم بنيان القرب وما يستحب منه، وكيفية]. ٣١: املائدة[} كَْيَف ُيوَارِي َسْوَءةَ أَِخيِه

  .حكم بناء املسجد عليه، إن شاء اهللا تعاىل" الكهف"ويأيت يف 
ال : " وعن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فهذه مجلة من أحكام املوتى وما جيب هلم على األحياء

ذكر عند النيب : يضا قالتويف سنن النسائي عنها أ. أخرجه مسلم" تسبوا األموات فإهنم قد أفضوا إىل ما قدموا
  " .ال تذكروا هلكاكم إال خبري: "صلى اهللا عليه وسلم هالك بسوء فقال



فأجر املؤمن ثواب، وأجر الكافر عقاب، ومل يعتد بالنعمة والبلية يف } َوإِنََّما ُتَوفَّْونَ أُجُوَركُْم َيْوَم الِْقَيامَِة{: قوله تعاىل
ظفر مبا يرجو، } َوأُْدِخلَ الَْجنَّةَ فَقَْد فَاَز{ . أي أبعد} فََمْن ُزْحزَِح َعنِ النَّارِ{. اءالدنيا أجرا وجزاء؛ ألهنا عرصة الفن

وروى األعمش عن زيد بن وهب عن عبدالرمحن بن عبد رب الكعبة عن عبداهللا بن عمرو عن النيب . وجنا مما خياف
اجلنة فلتأته منيته وهو يشهد أن ال إله إال اهللا من سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل : " صلى اهللا عليه وسلم قال

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب هريرة قال" . وأن حممدا رسول اهللا ويأيت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه
لَ الَْجنَّةَ فَقَدْ فََمْن ُزحْزَِح َعنِ النَّارِ َوأُْدِخ{موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها اقرؤوا إن شئتم : "وسلم
  .} فَاَز

واملتاع ما . أي تغر املؤمن وختدعه فيظن طول البقاء وهي فانية} َوَما الَْحيَاةُ الدُّْنَيا إِالَّ مََتاعُ الُْغرُورِ{: قوله تعاىل
كخضرة : قال احلسن. يتمتع به وينتفع؛ كالفأس والقدر والقصعة مث يزول وال يبقى ملكه؛ قاله أكثر املفسرين

هي متاع متروك توشك أن تضمحل بأهلها؛ فينبغي لإلنسان أن : وقال قتادة. النبات، ولعب البنات ال حاصل له
  :ولقد أحسن من قال. يأخذ من هذا املتاع بطاعة اهللا سبحانه ما استطاع

  ودار الفناء ودار الغري... هي الدار دار األذى والقذى 
  ا الوطرملت ومل تقض منه... فلو نلتها حبذافريها 

  وطول اخللود عليه ضرر... أيا من يؤمل طول اخللود 
  فال خري يف العيش بعد الكرب... إذا أنت سبت وبان الشباب 

الغرور ما رأيت له ظاهرا حتبه، : قال ابن عرفة. الشيطان؛ يغر الناس بالتمنية واملواعيد الكاذبة" بفتح الغني"والغرور 
ومن هذا : قال. ن غرور؛ ألنه حيمل على حماب النفس، ووراء ذلك ما يسوءوالشيطا. وفيه باطن مكروه أو جمهول

  .بيع الغرر، وهو ما كان له ظاهر بيع يغر وباطن جمهول

َن أَْشَركُوا أَذىً يلَُتْبلَُونَّ ِفي أَْموَاِلكُْم َوأَنْفُِسكُْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلكُْم َوِمَن الَِّذ{ ١٨٦: اآلية
  }كَِثرياً َوإِنْ َتْصبِرُوا َوَتتَّقُوا فَإِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ اُألمُورِ
لتختربن ولتمتحنن يف أموالكم باملصائب واألرزاء باإلنفاق يف : هذا اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأمته واملعىن

وبدأ بذكر األموال لكثرة . باملوت واألمراض وفقد األحبابواالبتالء يف األنفس . سبيل اهللا وسائر تكاليف الشرع
؛ فاجلواب أن الواو يف } وَلََتْسَمُعنَّ{وحذفت من } لَُتْبلَُونَّ{مل ثبتت الواو يف : إن قيل} َولََتْسَمُعنَّ{. املصائب هبا

حذفها ألهنا ليس قبلها ما قبلها فتحة فحركت اللتقاء الساكنني، وخصت بالضمة ألهنا واو اجلمع، ومل جيز " لتبلون"
ألن حركتها " لتبلون"وال جيوز مهز الواو يف . ألن قبلها ما يدل عليها} َولََتْسَمعُنَّ{يدل عليها، وحذفت من 

وجلماعة . لتبليان يا رجالن: ولالثنني. لتبلني يا رجل: ويقال للواحد من املذكر. عارضة؛ قال النحاس وغريه
ردا على . إن اهللا فقري وحنن أغنياء: أن أبا بكر رضي اهللا عنه مسع يهوديا يقولونزلت بسبب . لتبلون: الرجال

فلطمه؛ فشكاه إىل ] ٢٤٥: البقرة[} َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحَسناً{القرآن واستخفافا به حني أنزل اهللا 
هو كعب بن األشرف : الزهري. عكرمة إن قائلها فنحاص اليهودي؛ عن: قيل. النيب صلى اهللا عليه وسلم فنزلت

نزلت بسببه؛ وكان شاعرا، وكان يهجو النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، ويؤلب عليه كفار قريش، ويشبب 
بنساء املسلمني حىت بعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممد بن مسلمة وأصحابه فقتله القتلة املشهورة يف 

وكان صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة كان هبا اليهود واملشركون، فكان . غري هذا وقيل. السري وصحيح اخلرب
، يف الصحيحني أنه عليه السالم مر بابن أيب وهو عليه السالم على محار فدعاه .هو وأصحابه يسمعون أذى كثريا



رجع إىل رحلك، فمن جاءك فاقصص ا! إن كان ما تقول حقا فال تؤذنا به يف جمالسنا: إىل اهللا تعاىل فقال ابن أيب
  وقبض على أنفه لئال يصيبه غبار احلمار، فقال. عليه

واستب املشركون الذين كانوا حول ابن أيب . نعم يا رسول اهللا، فاغشنا يف جمالسنا فإنا حنب ذلك: ابن رواحة
ن عبادة يعوده وهو مث دخل على سعد ب. واملسلمون، وما زال النيب صلى اهللا عليه وسلم يسكنهم حىت سكنوا

أعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك اهللا : فقال سعد" أمل تسمع ما قال فالن : "مريض، فقال
باحلق الذي نزل، وقد اصطلح أهل هذه البحرية على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة؛ فلما رد اهللا ذلك باحلق الذي 

هذا : قيل. عفا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ونزلت هذه اآليةف. أعطاكه شرق به، فذلك فعل به ما رأيت
وكذا يف البخاري يف سياق . أن قبل نزول القتال، وندب اهللا عباده إىل الصرب والتقوى وأخرب أنه من عزم األمور

أبدا مندوب واألظهر أنه ليس مبنسوخ؛ فإن اجلدال باألحسن واملداراة . احلديث، إن ذلك كان قبل نزول القتال
عزم "ومعىن . إليها، وكان عليه السالم مع األمر بالقتال يوادع اليهود ويداريهم، ويصفح عن املنافقني، وهذا بني

  .وقد تقدم. شدها وصالبتها" األمور
ُتُموَنُه فَنََبذُوُه َوَراَء ظُُهورِِهْم َواْشَتَرْوا بِِه وَإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاقَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب لَُتَبيُِّننَُّه ِللنَّاسِ َوال َتكْ{ ١٨٧: اآلية

  }ثََمناً قَِليالً فَبِئَْس َما َيْشَتُرونَ
  -: فيه مسألتان

هذا متصل بذكر اليهود؛ فإهنم أمروا باإلميان } وَإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاقَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب{: قوله تعاىل-: األوىل 
قال احلسن . فاآلية توبيخ هلم، مث مع ذلك هو خرب عام هلم ولغريهم. السالم وبيان أمره، فكتموا نعته مبحمد عليه

وقال . فمن علم شيئا فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة. هي يف كل من أويت علم شيء من الكتاب: وقتادة
  َوإِذْ أََخذَ{: سكت على جهله؛ قال اهللا تعاىلال حيل لعامل أن يسكت على علمه، وال للجاهل أن ي: حممد بن كعب

وقال أبو ]. ٤٢: النحل[} فَاسْأَلوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنُْتْم ال َتْعلَُمونَ{: وقال. اآلية} اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب
فَاْسأَلوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُْنُتْم ال {ة لوال ما أخذ اهللا على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء؛ مث تال هذه اآلي: هريرة
إن رأيت أن : أتيت الزهري بعد ما ترك احلديث، فألفيته على بابه فقلت: وقال احلسن بن عمارة. } َتْعلَُمونَ
حدثين : قلت. قال حدثين. إما أن حتدثين وإما أن أحدثك: أما علمت أين تركت احلديث؟ فقلت: فقال. حتدثين

ما أخذ اهللا على اجلاهلني أن يتعلموا حىت : تيبة عن حيىي بن اجلزار قال مسعت علي بن أيب طالب يقولاحلكم بن ع
  .فحدثين أربعني حديثا: قال. أخذ على العلماء أن يعلموا

ترجع إىل : يلوق. ترجع إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم وإن مل جير له ذكر} لَُتَبيُِّننَُّه ِللنَّاسِ{: اهلاء يف قوله-: الثانية 
ومل يقل تكتمنه ألنه يف " وال تكتمونه. "الكتاب؛ ويدخل فيه بيان أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه يف الكتاب

بالتاء على حكاية " لتبيننه"وقرأ أبو عمرو وعاصم يف رواية أيب بكر وأهل مكة . معىن احلال، أي لتبيننه غري كامتني
} فَنََبذُوُه{فيجيء قوله ". وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ليبيننه"وقرأ ابن عباس . غيب والباقون بالياء ألهنم. اخلطاب

وقد . والنبذ الطرح. دون النون الثقيلة" ليبينونه"ويف قراءة ابن مسعود . عائدا على الناس الذين بني هلم األنبياء
وقد ] ٩٢: هود[} اتََّخذُْتُموُه َوَراَءكُْم ِظْهرِّياًَو{مبالغة يف اإلطراح، ومنه " وراء ظهورهم". "البقرة"تقدم بيانه يف 

فَبِئَْس َما {. فال معىن إلعادته" البقرة"يف } وَاْشَترَْوا بِِه ثََمناً قَلِيالً{: وتقدم معىن قوله. بيانه أيضا" البقرة"تقدم يف 
  .واحلمد هللا. تقدم أيضا} َيْشَترُونَ



فَْرُحونَ بَِما أَتَْوا وَُيِحبُّونَ أَنْ ُيْحَمدُوا بَِما لَْم َيفَْعلُوا فَال َتْحَسبَنَُّهْم بَِمفَاَزٍة ِمَن ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َي{ ١٨٨: اآلية
  }الَْعذَابِ َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم

ثبت يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري أن . أي مبا فعلوا من القعود يف التخلف عن الغزو وجاؤوا به من العذر
من املنافقني يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الغزو رجاال 
ا عنه وفرحوا مبقعدهم خالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم اعتذروا ختلفو

ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَفَْرُحونَ بَِما أَتَْوا وَُيِحبُّونَ أَنْ ُيْحَمدُوا بَِما لَْم {إليه وحلفوا، وأحبوا أن حيمدوا مبا مل يفعلوا؛ فنزلت 
لئن كان كل امرئ : اذهب يا رافع إىل ابن عباس فقل له: ويف الصحيحني أيضا أن مروان قال لبوابه. يةاآل} َيفَْعلُوا

إمنا أنزلت ! مالكم وهلذه اآلية: فقال ابن عباس. منا فرح مبا أويت وأحب أن حيمد مبا مل يفعل معذبا لنعذبن أمجعون
و } اللَُّه ِميثَاقَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب لَُتَبيُِّننَُّه ِللنَّاسِ َوال َتكُْتُمونَُه وَإِذْ أََخذَ{مث تال ابن عباس . هذه اآلية يف أهل الكتاب

سأهلم النيب صلى اهللا : وقال ابن عباس. } ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَفَْرُحونَ بَِما أََتْوا َوُيِحبُّونَ أَنْ ُيْحَمدُوا بَِما لَْم َيفَْعلُوا{
كتموه إياه، وأخربوه بغريه؛ فخرجوا وقد أروه أن قد أخربوه مبا سأهلم عنه واستحمدوا عليه وسلم عن شيء ف

نزلت يف علماء بين : وقال حممد بن كعب القرظي. بذلك إليه، وفرحوا مبا أوتوا من كتماهنم إياه، وما سأهلم عنه
أي مبا أعطاهم } اشَْتَرْوا بِهِ ثََمناً قَِليالًَو{إسرائيل الذين كتموا احلق، وأتوا ملوكهم من العلم ما يوافقهم يف باطلهم، 

ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيفَْرُحونَ بَِما أََتْوا وَُيِحبُّونَ أَنْ ُيحَْمُدوا بَِما {: امللوك من الدنيا؛ فقال اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم
فأخرب أن هلم عذابا أليما مبا أفسدوا من الدين على } لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌملَْم َيفَْعلُوا فَال َتْحسََبنَُّهمْ بَِمفَاَزٍة ِمَن الَْعذَابِ َو

إن اليهود كانوا يقولون للملوك إنا جند يف كتابنا أن اهللا يبعث نبينا يف آخر الزمان خيتم به : وقال الضحاك. عباد اهللا
هو غري : ل اليهود طمعا يف أموال امللوكالنبوة؛ فلما بعثه اهللا سأهلم امللوك أهو هذا الذي جتدونه يف كتابكم؟ فقا

امللوك من الكذب حىت يأخذوا } ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيفَْرُحونَ بَِما أََتوْا{: ذلك، فأعطاهم امللوك اخلزائن؛ فقال اهللا تعاىل
  وحيتمل أن يكون نزوهلا على السببني. واحلديث األول خالف مقتضى احلديث الثاين. عرض الدنيا

واستحمدوا بذلك إليه، أي طلبوا أن : وقوله. واهللا أعلم. عهما يف زمن واحد، فكانت جوابا للفريقنيالجتما
وهذا . منها" الذين"لئن كان كل امرئ منا إخل دليل على أن للعموم صيغا خمصوصة، وأن : وقول مروان. حيمدوا

إذا كانت اآلية يف } أَنْ ُيْحَمدُوا بَِما لَْم َيفَْعلُوا وَُيِحبُّونَ{: وقوله تعاىل. مقطوع به من تفهم ذلك من القرآن والسنة
حنن على دين إبراهيم ومل يكونوا على دينه، وكانوا : أهل الكتاب ال يف املنافقني املتخلفني؛ ألهنم كانوا يقولون

هي قراءة و. فاعل بيحسنب بالياء" الذين"و. حنن أهل الصالة والصوم والكتاب؛ يريدون أن حيمدوا بذلك: يقولون
املفعول األول : وقيل. نافع وابن عامر وابن كثري وأيب عمرو؛ أي ال حيسنب الفارحون فرحهم منجيا هلم من العذاب

بالتاء على اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أي " حتسنب"وقرأ الكوفيون ". مبفازة"والثاين . حمذوف، وهو أنفسهم
بالتاء وفتح الباء، إعادة تأكيد، ومفعوله } فَال َتْحسََبنَُّهْم{وقوله . لعذابال حتسنب يا حممد الفارحني مبفازة من ا

. األول اهلاء وامليم، واملفعول الثاين حمذوف؛ أي كذلك، والفاء عاطفة أو زائدة على بدل الفعل الثاين من األول
وقرأ . عليه وسلم وأصحابه أراد حممدا صلى اهللا" فال حتسبنهم"وقرأ الضحاك وعيسى بن عمر بالتاء وضم الباء 

" مبفازة"جماهد وابن كثري وأبو عمرو وحيىي بن يعمر بالياء وضم الباء خربا عن الفارحني؛ أي فال حيسنب أنفسهم؛ 
ومفعوالها حمذوفان لداللة " حيسنب"فاعل بـ " الذين: "وقيل. تأكيدا" فال حيسبنهم"ويكون . املفعول الثاين

  :اعرعليه؛ كما قال الش" حيسبنهم"



  ترى حبهم عارا على وحتسب... بأي كتاب أم بأية آية 
الثاين، وهو بدل من الفعل األول فأغىن إلبداله منه " مبفازة"استغىن بذكر مفعول الواحد عن ذكر مفعول، الثاين، و

  :شاعرقد جتيء هذه األفعال ملغاة ال يف حكم اجلمل املفيدة حنو قول ال: وقيل. عن ذكر مفعوليه، والفاء زائدة
  ...وما خلت أبقى بيننا من مودة 

  عراض املذاكي املسنفات القالئصا

اخليل اليت قد أيت عليها بعد قروحها سنة أو سنتان؛ الواحد مذك، مثل املخلف من اإلبل؛ ويف املثل جري : املذاكي
أنت راكبه، وأسنف سنفت البعري أسنفه سنفا إذا كففته بزمامه و: املذكيات غالب، واملسنفات اسم مفعول؛ يقال

وكانت العرب تركب اإلبل وجتنب . البعري لغة يف سنفه، وأسنف البعري بنفسه إذا رفع رأسه؛ يتعدى وال يتعدى
  :وقال كعب بن أيب سلمى. احلرب ال تبقي مودة: اخليل؛ تقول

  وما إخال لدنيا منك تنويل... أرجو وآمل أن تدنو موهتا 
وقرأ مروان بن . بقصر األلف، أي مبا جاؤوا به من الكذب والكتمان" أتوا"وقرأ مجهور القراء السبعة وغريهم 
على ما مل يسو فاعله؛ أي " أوتوا"وقرأ سعيد بن جبري : باملد، مبعىن أعطوا" آتوا"احلكم واألعمش وإبراهيم النخعي 

ملخاوف مفازة على جهة ومسي موضع ا. واملفازة املنجاة، مفعلة من فاز يفوز إذا جنا؛ أي ليسوا بفائزين. أعطوا
: قال ثعلب. فوز الرجل إذا مات: ألهنا موضع تفويز ومظنة هالك؛ تقول العرب: وقيل. التفاؤل؛ قاله األصمعي

وقال . إمنا مسيت مفازة؛ ألن من قطعها فاز: حكيت البن األعرايب قول األصمعي فقال أخطأ، قال يل أبو املكارم
ال حتسبنهم مبكان بعيد من : وقيل. ألنه مستسلم ملا أصابه: قال ابن األعرايب. مسي اللديغ سليما تفاؤال: األصمعي

  .واهللا أعلم. العذاب؛ ألن الفوز التباعد عن املكروه
  }َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت وَاَألْرضِ وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر{ ١٨٩: اآلية

املعىن ال تظنن الفرحني ينجون من : وقيل. ن أغنياء، وتكذيب هلمهذا احتجاج على الذين قالوا إن اهللا فقري وحن
العذاب؛ فإن هللا كل شيء، وهم يف قبضة القدير؛ فيكون معطوفا على، الكالم األول، أي إهنم ال ينجون من عذابه، 

  ".البقرة"وقد مضى يف } قَِديٌر{أي ممكن } وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشيٍْء{. يأخذهم مىت شاء

  }إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب{ ١٩٠ :اآلية
بََّنا َما الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى جُُنوبِهِْم َوَيتَفَكَُّرونَ ِفي َخلْقِ السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َر{ ١٩١: اآلية

  }َك فَِقَنا َعذَاَب النَّارَِخلَقَْت َهذَا َباِطالً سُْبحَاَن
  }َربََّنا إِنََّك َمْن ُتْدِخلِ النَّاَر فَقَدْ أَخَْزْيَتُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنصَارٍ{ ١٩٢: اآلية
اغِْفْر لََنا ذُُنوبََنا َوكَفِّْر َعنَّا َسيِّئَاِتَنا َربََّنا إِنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدياً يَُناِدي ِلِإلَمياِن أَنْ آِمُنوا بِرَبِّكُْم فَآَمنَّا رَبََّنا فَ{ ١٩٣: اآلية

  }َوَتَوفََّنا َمَع اَألبَْرارِ
  }َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعْدتََنا َعلَى ُرُسِلَك َوال ُتْخزَِنا َيْوَم الْقَِياَمِة إِنََّك ال ُتْخِلُف الِْميَعاَد{ ١٩٤: اآلية
ْم أَنِّي ال أُِضيُع َعَملَ َعاِملٍ مِْنكُْم ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َبْعُضكُْم ِمْن َبْعضٍ فَالَِّذيَن فَاسَْتجَاَب لَُهْم رَبُُّه{  ١٩٥: اآلية

َتْجرِي ِمْن  ألُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍتَهاَجرُوا َوأُخْرِجُوا ِمْن ِدَيارِِهْم َوأُوذُوا ِفي َسبِيِلي َوقَاَتلُوا َوقُِتلُوا ُألكَفَِّرنَّ َعنُْهْم سَيِّئَاتِهِْم َو
  }َتحِْتَها اَألنَْهاُر ثََواباً ِمْن ِعْنِد اللَِّه َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الثَّوَابِ

  }ال َيُغرَّنََّك َتقَلُُّب الَِّذيَن كَفَُروا ِفي الْبِالِد{ ١٩٦: اآلية



  }متاع قليل مث مأواهم جهنم وبئس املهاد{ ١٩٧: اآلية
 قَْوا َربَُّهْم لَُهْم َجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اَألْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها ُنُزالً ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما ِعْنَدلَِكنِ الَِّذيَن اتَّ{ ١٩٨: اآلية

  }اللَِّه َخْيرٌ ِلَألبَْرارِ
ا أُنْزِلَ إِلَْيهِْم َخاِشِعَني ِللَِّه ال َيشَْتُرونَ بِآَياتِ َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لََمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم َوَم{  ١٩٩: اآلية

  }اللَِّه ثََمناً قَِليالً أُولَِئَك لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َربِّهِْم إِنَّ اللََّه َسرِيُع الِْحَسابِ
  }لََّه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اصْبُِروا َوَصابُِروا َوَرابِطُوا وَاتَّقُوا ال{ ٢٠٠: اآلية

  -: فيه مخس وعشرون مسألة
فختم تعاىل . يف غري موضع" البقرة"تقدم معىن هذه اآلية يف } إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماوَاِت َواَألْرضِ{: قوله تعاىل: األوىل

س سالم غين عن العاملني؛ هذه السورة باألمر بالنظر واالستدالل يف آياته؛ إذ ال تصدر إال عن حي قيوم قدير وقدو
الذين يستعملون عقوهلم يف تأمل } آلياٍت ُألوِلي اَأللَْبابِ{. حىت يكون إمياهنم مستندا إىل اليقني ال إىل التقليد

ملا نزلت هذه اآلية على النيب قام يصلى، فأتاه بالل يؤذنه : وروي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت. الدالئل
يا بالل، أفال : "فقال! يا رسول اهللا، أتبكي وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر: فقال بالصالة، فرآه يبكي

إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت وَاَألْرضِ وَاخِْتالِف اللَّْيلِ َوالنََّهارِ آلياٍت {أكون عبدا شكورا ولقد أنزل اهللا على الليلة آية 
  " .ملن قرأها ومل يتفكر فيها ويل: "مث قال -} ُألوِلي اَأللْبَابِ

يستحب ملن انتبه من نومه أن ميسح على وجهه، ويستفتح قيامه بقراءة هذه العشر اآليات : قال العلماء: الثانية
اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، ثبت ذلك يف الصحيحني وغريمها وسيأيت؛ مث يصلي ما كتب له، فيجمع بني 

وروي عن أب هريرة أن رسول اهللا . عمل على ما يأيت بيانه يف هذه اآلية بعد هذاالتفكر والعمل، وهو أفضل ال
كل ليلة، خرجه أبو نصر الوائلي " آل عمران"صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة 

ي عن من حديث سليمان بن موسى عن مظاهر بن أسلم املخزومي عن املقرب" اإلبانة"السجستاين احلافظ يف كتاب 
  .من قرأ آخر آل عمران يف ليلة كتب له قيام ليلة: وقد تقدم أول السورة عن عثمان قال. أيب هريرة

ذكر تعاىل ثالث هيئات ال خيلو ابن آدم منها } الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجُنوبِهِْم{: قوله تعاىل: الثالثة 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ومن هذا املعىن قول عائشة رضي اهللا عنها. صر زمانهيف غالب أمره، فكأهنا حت

  يذكر اهللا على كل

وقد اختلف العلماء يف هذا؛ فأجاز ذلك . فدخل يف ذلك كونه على اخلالء وغري ذلك. أخرجه مسلم. أحيانه
واألول أصح لعموم اآلية . لشعيبعبداهللا بن عمرو وابن سريين والنخعي، وكره ذلك ابن عباس وعطاء وا

تصعد به املالئكة مكتوبا يف صحفهم؛ : املعىن. اهللا يف اخلالء فإنه يصعد. ال بأس بذكر: قال النخعي. واحلديث
 َوإِنَّ َعلَْيكُْم{: وقال]. ١٨: ق[} َما َيلِْفظُ ِمْن قَْولٍ إِالَّ لََدْيهِ َرِقيٌب َعِتيٌد{: دليله قوله تعاىل. فحذف املضاف

ألن اهللا عز وجل أمر عباده بالذكر على كل حال ومل يستثن ]. ١١ - ١٠: االنفطار[} لََحاِفِظَني كَِراماً كَاِتبَِني
إِنَّا ال {: وقال] ١٥٢: البقرة[} فَاذْكُُرونِي أَذْكُْركُْم{: وقال] ٤١: األحزاب[} اذْكُرُوا اللََّه ِذكْراً كَِثرياً{: فقال

. فذاكر اهللا تعاىل على كل حاالته مثاب مأجور إن شاء اهللا تعاىل. فع] ٣: الكهف[} َسَن َعَمالًُنضِيُع أَْجَر َمْن أَْح
حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال حدثنا وكيع قال : وذكر أبو نعيم قال

يا رب أقريب أنت : "ال موسى عليه السالمحدثنا سفيان عن عطاء بن أيب مروان عن أبيه عن كعب األحبار قال ق



يا رب فإنا نكون من احلال على حال جنلك : يا موسى أنا جليس من ذكرين قال: فأناجيك أم بعيد فأناديك قال
وكراهية من كره ". يا موسى اذكرين على كل حال: اجلنابة والغائط قال: وما هي؟ قال: ونعظمك أن نذكرك قال
 تعاىل يف املواضع املرغوب عن ذكره فيها ككراهية قراءة القرآن يف احلمام، وإما إبقاء على ذلك إما لتنزيه ذكر اهللا

نصب على } ِقَياماً َوقُُعوداً{و . واهللا أعلم. الكرام الكاتبني على أن حيلهم موضع األقذار واألجناس لكتابة ما يلفظ به
} َدَعاَنا ِلَجْنبِِه أَْو قَاِعداً أَْو قَاِئماً{: ومثله قوله تعاىل يف موضع احلال؛ أي ومضطجعني} َوَعلَى ُجنُوبِهِْم{. احلال

وذهب، مجاعة من املفسرين منهم احلسن وغريه إىل أن . على العكس؛ أي دعانا مضطجعا على جنبه] ١٢: يونس[
يصلوهنا قعودا أو على  إىل آخره، إمنا هو عبارة عن الصالة؛ أي ال يضيعوهنا، ففي حال العذر} َيذْكُُرونَ اللََّه{قوله 
يف ] ١٠٣: النساء[} فَإِذَا قََضيُْتُم الصَّالةَ فَاذْكُرُوا اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجُنوبِكُْم{: وهي مثل قوله تعاىل. جنوهبم

ستطع وإذا كانت اآلية يف الصالة ففقهها أن اإلنسان يصلى قائما، فإن مل ي. قول ابن مسعود على، ما يأيت بيانه
  فقاعدا، فإن مل يستطع فعلى جنبه؛ كما ثبت عن عمران

صل قائما، فإن مل تستطع : "كان يب البواسري فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة فقال: بن حصني قال
وقد كان صلى اهللا عليه وسلم يصلي قاعدا قبل موته بعام يف : رواه األئمة" فقاعدا، فإن مل تستطع فعلى جنب 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروى النسائي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت. نافلة؛ على ما يف صحيح مسلمال
ال أعلم أحد روى هذا احلديث غري أيب داود احلفري وهو ثقة، وال : قال أبو عبدالرمحن. وسلم يصلي متربعا

  .واهللا أعلم. أحسب هذا احلديث إال خطأ
ء يف كيفية صالة املريض والقاعد وهيئتها؛ فذكر ابن عبداحلكم عن مالك أنه يتربع يف واختلف العلما: الرابعة 

وحنوه . وكذلك املتنفل: قيامه، وقال البويطي عن الشافعي فإذا أراد السجود هتيأ للسجود على قدر ما يطيق، قال
جيلس يف : رواية املزينوقال الشافعي يف . قول الثوري، وكذلك قال الليث وأمحد وإسحاق وأبو يوسف وحممد

وقال أبو حنيفة . وروى هذا عن مالك وأصحابه؛ واألول املشهور وهو ظاهر املدونة. صالته كلها كجلوس التشهد
  .جيلس كجلوس التشهد، وكذلك يركع سجد: وزفر

حبيب  فإن مل يستطع القعود صلى على جنبه أو ظهره على التخيري؛ هذا مذهب املدونة وحكى ابن: قال: اخلامسة 
ويف كتاب ابن املواز . عن ابن القاسم يصلي على ظهره، فإن مل يستطع فعلى جنبه األمين مث على جنبه األيسر

يصلي على األمين كما جيعل : وقال سحنون. عكسه، يصلي على جنبه األمين، وإال فعلى األيسر، وإال فعلى الظهر
إذا صلى مضطجعا تكون رجاله مما يلي : وأبو حنيفة وقال مالك. يف حلده، وإال فعلى ظهره وإال فعلى األيسر

  .يصلي على جنبه ووجهه إىل القبلة: والشافعي والثوري. القبلة
إنه يقوم فيما بقي من صالته ويبين على ما : فإن قوي خلفة املرض وهو يف الصالة؛ قال ابن القاسم: السادسة 

  وقال أبو حنيفة. مضى؛ وهو قول الشافعي وزفر والطربي

إنه يستقبل الصالة من أوهلا، ولو كان قاعدا يركع : صاحباه يعقوب وحممد فيمن صلى مضطجعا ركعة مث صحو
إذا افتتح الصالة قائما مث : وقال أبو حنيفة وأصحابه. ويسجد مث صح بىن يف قول أيب حنيفة ومل ينب يف قول حممد

ملريض الذي ال يستطيع الركوع وال السجود وقال مالك يف ا. صار إىل حد اإلمياء فلينب؛ وروي عن أيب يوسف
إنه يصلي قائما ويومئ إىل الركوع، فإذا أراد السجود جلس وأومأ إىل السجود؛ : وهو يستطيع القيام واجللوس

  .يصلي قاعدا: وهو قول أيب يوسف وقياس قول الشافعي وقال، أبو حنيفة وأصحابه



عمران بن حصني زيادة ليست موجودة يف غريه، وهي  وأما صالة الراقد الصحيح فروي عن حديث: السابعة 
ومجهور أهل العلم ال جييزون النافل مضطجعا؛ وهو حديث : قال أبو عمر". صالة الراقد مثل نصف صالة القاعد"

مل يروه إال حسني املعلم وهو حسني بن ذكوان عن عبداهللا بن بريدة عن عمران بن حصني، وقد اختلف على حسني 
تنه اختالفا يوجب التوقف عنه، وإن صح فال أدري ما وجهه؛ فإن كان أحد من أهل العلم قد أجاز يف إسناده وم

النافلة مضطجعا ملن قدر على القعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة يف هذا اخلرب، وهي حجة ملن ذهب إىل 
فحديث حسني هذا إما غلط وإما منسوخ  الن أمجعوا على كراهة النافلة راقدا ملن قدر على القعود أو القيام،. ذلك
املراد باآلية الذين يستدلون خبلق السموات واألرض على أن املتغري ال بد له من مغري، وذلك املغري جيب أن : وقيل

يكون قادرا على الكمال، وله أن يبعث الرسل، فإن بعث رسوال ودل على صدقه مبعجزة واحدة مل يبق ألحد عذر؛ 
  .واهللا أعلم. رون اهللا على كل حالفهؤالء الذين يذك

وهو إما ذكر باللسان } وَيذْكُُرونَ{قد بينا معىن } َوَيتَفَكَُّرونَ ِفي َخلْقِ السََّماوَاِت وَاَألْرضِ{: قوله تعاىل: الثامنة 
عاىل وإما الصالة فرضها ونفلها؛ فعطف تعاىل عبادة أخرى على إحدامها بعبادة أخرى، وهي التفكر يف قدرة اهللا ت

  :وخملوقاته والعرب الذي بث؛ ليكون ذلك أزيد بصائرهم
  ...ويف كل شيء له آية 
  تدل على أنه واحد

: تردد القلب يف الشيء؛ يقال: والفكرة. يكون منقطعا؛ واألول أشبه: وقيل. عطف على احلال" يتفكرون: "وقيل
تفكروا يف اخللق، : "م يتفكرون يف اهللا فقالتفكر، ورجل فكري كثري الفكر، ومر النيب صلى اهللا عليه وسلم على قو

: وإمنا التفكر واالعتبار وانبساط الذهن يف املخلوقات كما قال" وال تتفكروا يف اخلالق فإنكم ال تقدرون قدره
، مث وحكي أن سفيان الثوري رضي اهللا عنه صلى خلف املقام ركعتني. } َوَيتَفَكَُّرونَ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت وَاَألْرضِ{

وروي عن أيب . رفع رأسه إىل السماء فلما رأى الكواكب غشي عليه، وكان يبول الدم من طول حزنه وفكرته
بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة رضي اهللا عنه قال

وقال صلى اهللا عليه " هم اغفر يل فنظر اهللا إليه فغفر لهإىل النجوم وإىل السماء فقال أشهد أن لك ربا وخالقا الل
وروى ابن القاسم عن " . تفكر ساعة خري من عبادة سنة: "وروي عنه عليه السالم قال" . ال عبادة كتفكر: "وسلم

فكر أفترى الت: قيل له. كان أكثر شأنه التفكر: ما كان أكثر شأن أيب الدرداء؟ قالت: قيل ألم الدرداء: مالك قال
ليست هذه عبادة، : وقيل البن املسيب يف الصالة بني الظهر والعصر، قال. نعم، هو اليقني: عمل من األعمال؟ قال

تفكر ساعة خري من قيام ليلة؛ وقال ابن العباس : وقال احلسن. إمنا العبادة الورع عما حرم اهللا والتفكر يف أمر اهللا
ومما يتفكر فيه خماوف اآلخرة من . ؤمن ينظر فيها إىل حسناته وسيئاتهالفكرة مرآة امل: وقال احلسن. وأبو الدرداء

ويروى أن أبا سليمان الداراين رضي اهللا عنه أخذ قدح املاء ليتوضأ . احلشر والنشر واجلنة ونعيمها والنار وعذاهبا
ما : فجر؛ فقال لهلصالة الليل وعنده ضيف، فرآه ملا أدخل أصبعه يف أذن القدح أقام لذلك متفكرا حىت طلع ال

إِذِ األَغْاللُ ِفي أَْعَناقِهِمْ {إين ملا طرحت أصبعي يف أذن القدح تفكرت يف قول اهللا تعاىل : هذا يا أبا سليمان؟ قال
تفكرت، يف حايل وكيف أتلقى الغل إن طرح يف عنقي يوم القيامة، فما زلت ] ٧١: املؤمن[} َوالسَّالِسلُ ُيْسَحُبونَ

وهذا هناية اخلوف، وخري األمور أوساطها، وليس علماء األمة الذين هم : "قال ابن عطية .يف ذلك حىت أصبحت
  احلجة على هذا املنهاج، وقراءة علم كتاب اهللا تعاىل ومعاين سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



أم الصالة؛ فذهب  التفكر: اختلف الناس أي العملني أفضل: قال ابن العريب". ملن يفهم ويرجى نفعه أفضل من هذا
وذهب الفقهاء إىل أن الصالة . الصوفية إىل أن التفكر أفضل؛ فإنه يثمر املعرفة وهو أفضل، املقامات الشرعية

ويف الصحيحني عن ابن عباس أنه بات . أفضل؛ ملا ورد يف احلديث من احلث عليها والدعاء إليها والترغيب فيها
صلى اهللا عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه مث قرأ اآليات العشر اخلوامت  فقام رسول اهللا: عند خالته ميمونة، وفيه

فانظروا . من سورة آل عمران، وقام إىل شن معلق فتوضأ وضوءا خفيفا مث صلى ثالث عشرة ركعة؛ احلديث
فأما . يهارمحكم اهللا إىل مجعه بني التفكر يف املخلوقات مث إقباله على صالته بعده؛ وهذه السنة هي اليت يعتمد عل

طريقة الصوفية أن يكون الشيخ منهم يوما وليلة وشهرا مفكرا ال يفتر؛ فطريقة بعيدة عن الصواب غري الئقة 
كنت بائتا يف مسجد : وحدثين أيب عن بعض علماء املشرق قال: قال ابن عطية. بالبشر، وال مستمرة على السنن

ساء له مسجى بكسائه حىت أصبح، وصلينا حنن تلك األقدام مبصر فصليت العتمة فرأيت رجال قد اضطجع يف ك
الليلة؛ فلما أقيمت صالة الصبح قام ذلك الرجل فاستقبل القبلة وصلى مع الناس، فاستعظمت جراءته يف الصالة 

  :بغري وضوء؛ فلما فرغت الصالة خرج فتبعته ألعظه، فلما دنوت منه مسعته ينشد شعرا
  ب صامت ذاكرمنتبه القل... مسجى اجلسم غائب حاضر 

  كذاك من كان عارفا ذاكر... منقبض يف الغيوب منبسط 
  فهو مدى الليل نائم ماهر... يبيت يف ليله أخا فكر 

  .فعلمت أنه ممن يعبد بالفكرة، فانصرفت عنه: قال
ه دليال على قدرتك ما خلقته عبثا وهزال، بل خلقت: أي يقولون} َربََّنا َما َخلَقَْت َهذَا َباِطالً{: قوله تعاىل: التاسعة 
  :ومنه قول لبيد. الزائل الذاهب: والباطل. وحكمتك

  أال كل شيء ما خال اهللا باطل

أنتصب على نزع اخلافض، أي ما : نصب ألنه نعت مصدر حمذوف؛ أي خلقا باطال وقيل" باطال"و. أي زائل
أسند النحاس عن موسى بن طلحة } َكسُْبحَاَن{. على املفعول الثاين، ويكون خلق مبعىن جعل: وقيل. خلقتها للباطل

وقد تقدم يف " تنزيه اهللا عن السوء : "فقال" سبحان اهللا"سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن معىن : قال
  .أجرنا من عذاهبا، وقد تقدم} َوقَِنا َعذَاَب النَّارِ{. معناه مستوىف" البقرة"

  :وقال املفضل أي أهلكته؛ وأنشد. أي أذللته وأهنته} ْدِخلِ النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيتَُهَربََّنا إِنََّك َمْن ُت{: قوله تعاىل: العاشرة 
  والالبسني قالنس الرهبان... أخزى اإلله من الصليب عبيده 

خزي خيزي خزيا إذا : قال ابن السكيت. واالسم اخلزي. أبعده ومقته: أخزاه اهللا: فضحته وأبعدته؛ يقال: وقيل
فَقَدْ {: من أدخل النار ينبغي إال يكون مؤمنا؛ لقوله تعاىل: متسك هبذه اآلية أصحاب الوعيد وقالوا وقد. وقع يف بلية

وما قالوه مردود؛ لقيام ]. ٨: التحرمي[} َيْوَم ال ُيخْزِي اللَُّه النَّبِيَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمعَُه{: فإن اهللا يقول" } أَخَْزْيتَُه
من } َمْن ُتْدِخلِ النَّاَر{: واملراد من قوله. ة ال يزول عنه اسم اإلميان، كما تقدم ويأيتاألدلة على أن من ارتكب كبري
وقال سعيد . تدخل مقلوب ختلد، وال نقول كما قال أهل حروراء: وقال قتادة. ختلد يف النار؛ قاله أنس بن مالك

وقال أهل . أي الكفار} ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍوََما {: اآلية خاصة يف قوم ال خيرجون من النار؛ وهلذا قال: بن املسيب
  :قال ذو الرمة. خزي خيزى إذا استحيا، فهو خزيان: اخلزي حيتمل أن يكون مبعىن احلياء؛ يقال: املعاين،

  من جانب احليل خملوطا هبا الغضب... خزاية أدركته عند جولته 
واخلزي للكافرين هو . أهل األديان إىل أن خيرجوا منها فخزي املؤمنني يومئذ استحياؤهم يف دخول النار من سائر



كذا ثبت يف صحيح السنة من حديث أيب سعيد اخلدري، . إهالكهم فيها من غري موت؛ واملؤمنون ميوتون، فافترقوا
  .أخرجه مسلم، وقد تقدم ويأيت

أي حممدا صلى اهللا عليه وسلم؛ قاله ابن مسعود } ِلِإلَمياِنَربََّنا إِنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدياً يَُناِدي {: قوله تعاىل: احلادية عشرة 
هو القرآن، وليس كلهم مسع رسول اهللا صلى : وقال قتادة وحممد بن كعب القرظي. وابن عباس وأكثر املفسرين

َجباً يَْهِدي إِلَى إِنَّا َسِمْعَنا قُْرآناً َع{: دليل هذا القول ما أخرب اهللا تعاىل عن مؤمين اجلن إذ قالوا. اهللا عليه وسلم
من مسع القرآن فكأمنا لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وهذا : وأجاب األولون فقالوا]. ٢ - ١: اجلن[} الرُّْشِد

ويف الكالم تقدمي . يف موضع نصب على حذف حرف اخلفض، أي بأن أمنوا} أَنْ آِمُنوا{وأن من . صحيح معىن
ثُمَّ َيُعوُدونَ { : الالم مبعىن إىل، أي إىل اإلميان؛ كقوله: وقيل. ي؛ عن أيب عبيدةوتأخري، أي مسعنا مناديا لإلميان يناد

} الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا لَِهذَا{: وقوله] ٥: الزلزلة[} بِأَنَّ َربَّكَ أَْوَحى لَهَا{: وقوله]. ٨: اجملادلة[} ِلَما ُنُهوا َعنُْه
  .هي الم أجل، أي ألجل اإلميان: وقيل. ريأي إىل هذا، ومثله كث] ٤٣: األعراف[

ومعىن اللفظني واحد؛ . تأكيد ومبالغة يف الدعاء} َربََّنا فَاغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا َوكَفِّْر َعنَّا سَيِّئَاِتَنا{: قوله تعاىل: الثانية عشرة
واحدهم وبر وبار وأصله من . تهمأي أبرارا مع األنبياء، أي يف مجل" وتوفنا مع األبرار. "الستر: فإن الغفر والكفر

  .االتساع؛ فكأن الرب متسع يف طاعة اهللا ومتسعة له رمحة اهللا
وقرأ . } وَاْسأَلِ الْقَْريَةَ{أي على ألسنة رسلك؛ مثل } َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعْدتََنا َعلَى ُرُسِلَك{: قوله تعاىل: الثالثة عشرة

هو ما ذكر من استغفار األنبياء واملالئكة للمؤمنني؛ واملالئكة يستغفرون بالتخفيف، و} ُرُسِلَك{األعمش والزهري 
َوال {. وما ذكر من دعاء نوح للمؤمنني ودعاء إبراهيم واستغفار النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمته. ملن يف األرض

إن ". إنك ال ختلف امليعاد"لقيامة أي ال تعذبنا وال هتلكنا وال تفضحنا، وال هتنا وال تبعدنا وال متقتنا يوم ا} ُتْخزِنَا
وقد علموا أنه ال خيلف امليعاد؛ ] ١٩٤: آل عمران[} رَبََّنا َوآِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعلَى ُرُسِلَك{ ما وجه قوهلم : قيل

  :فاجلواب من ثالثة أوجه
  .العقابو: أن اهللا سبحانه وعد من آمن باجلنة، فسألوا أن يكونوا ممن وعد بذلك دون اخلزي: األول

قَالَ َربِّ اْحكُمْ {وهذا كقوله . أهنم دعوا هبذا الدعاء على جهة العبادة واخلضوع؛ والدعاء مخ العبادة: الثاين
  .وإن كان هو ال يقضي إال باحلق] ١١٢: األنبياء[} بِالَْحقِّ
لنيب صلى اهللا عليه سألوا أن يعطوا ما وعدوا به من النصر على عدوهم معجال؛ ألهنا حكاية عن أصحاب ا: الثالث

من : "وروى أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. واهللا أعلم. وسلم، فسألوه ذلك إعزازا للدين
والعرب تذم " . وعده اهللا عز وجل على عمل ثوابا فهو منجز له رمحة ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه باخليار

  :وعيد؛ حىت قال قائلهمباملخالفة يف الوعد ومتدح بذلك يف ال
  وال أختفي من خشية املتهدد... وال يرهب ابن العم ما عشت صوليت 

  ملخلف إيعادي ومنجز موعدي... وإين مىت أوعدته أو وعدته 
ما زالوا يقولون ربنا ربنا حىت استجاب : قال احلسن. أي أجاهبم} فَاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم{: قوله تعاىل: الرابعة عشرة

وكيف ذلك : قيل. من حزبه أمر فقال مخس مرات ربنا أجناه هللا مما خياف وأعطاه ما أراد: وقال جعفر الصادق. مهل
آل [} ال ُتْخِلُف الِْميَعاَد{: إىل قوله} الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجنُوبِهِْم{اقرؤوا إن شئتم : ؟ قال
  ].١٩٤ - ١٩١: عمران



وروى احلاكم . إين: بكسر اهلمزة، أي فقال" إين"وقرأ عيسى بن عمر . أي بأين} أَنِّي{: قوله تعاىل: امسة عشرةاخل
يا رسول اهللا، أال أمسع اهللا ذكر النساء يف اهلجرة بشيء ؟ فأنزل اهللا : أبو عبداهللا يف صحيحه عن أم سلمة أهنا قالت

ودخلت . وأخرجه الترمذي. اآلية} ي ال أُِضيُع َعَملَ َعاِملٍ ِمْنكُْم ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَىفَاسَْتَجابَ لَُهمْ َربُُّهْم أَنِّ{: تعاىل
هي للتفسري وال جيوز حذفها؛ ألهنا دخلت ملعىن ال يصلح : وقال الكوفيون. للتأكيد؛ ألن قبلها حرف نفي" من"

: وقيل. ابتداء وخرب، أي دينكم واحد} َبْعضٍ بَْعُضكُْم ِمْن{. الكالم إال به، وإمنا حتذف إذا كان تأكيدا للجحد
رجالكم شكل نسائكم يف الطاعة، : وقال الضحاك. بعضكم من بعض يف الثواب واألحكام والنصرة وشبه ذلك

  ونساؤكم شكل رجالكم يف الطاعة؛ نظريها قوله

فالن مين، أي على مذهيب : ويقال]. ٧١: وبةالت[} َوالُْمؤِْمُنونَ َوالُْمْؤِمنَاُت بَْعُضُهمْ أَْولَِياُء َبْعضٍ{: عز وجل
  .وخلقي

وَأُخْرُِجوا ِمْن {. ابتداء وخرب، أي هجروا أوطاهنم وساروا إىل املدينة} فَالَِّذيَن َهاَجرُوا{: قوله تعاىل: السادسة عشرة
: وقرأ ابن كثري وابن عامر. ليأي يف سبي} َوقُِتلُوا{. أي وقاتلوا أعدائي} َوقَاَتلُوا{ . يف طاعة اهللا عز وجل} ِدَيارِِهْم

يف : وقيل. ألن الواو ال تدل على أن الثاين بعد األول" وقتلوا وقاتلوا"وقرأ األعمش . على التكثري} َوقَاَتلُوا َوقُِتلُوا{
  :الكالم إضمار قد، أي قتلوا وقد قاتلوا؛ ومنه قول الشاعر

  تصاىب وأمسى عاله الكرب
وقال امرؤ . قتلنا بين متيم، وإمنا قتل بعضهم: قاتل من بقي منهم؛ تقول العرب أي وقد: وقيل. أي وقد عاله الكرب

  :القيس
  فإن تقاتلونا نقتلكم

أي ألسترهنا عليهم يف اآلخرة، } ُألكَفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيِّئَاِتهِْم{. خفيفة بغري ألف" وقتلوا وقتلوا: "وقرأ عمر بن عبدالعزيز
َوُألْدِخلَنَُّهْم جَنَّاتٍ {مصدر مؤكد عند البصريني؛ ألن معىن } ثَوَاباً ِمْن ِعْنِد اللَِّه{. افال أوخبهم هبا وال أعاقبهم عليه

وَاللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن {. على التفسري: الفراء. انتصب على القطع: الكسائي. ألثيبنهم ثوابا} َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها اَألنَْهاُر
  .يرجع على العامل من جراء عمله؛ من ثاب يثوبأي حسن اجلزاء؛ وهو ما } الثََّوابِ

اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم : قيل} ال َيُغرَّنََّك َتقَلُُّب الَِّذيَن كَفَُروا ِفي الْبِالِد{: قوله تعاىل: السابعة عشرة
ب يف البالد، وقد هؤالء الكفار هلم جتائر وأموال واضطرا: وذلك أن املسلمني قالوا. للجميع: وقيل. واملراد األمة

أي تقلبهم } مََتاٌع قَِليلٌ{. أي ال يغرنكم سالمتهم بتقلبهم يف أسفارهم. هلكنا حنن من اجلوع؛ فنزلت هذه اآلية
  :ساكنة النون؛ وأنشد} يَُغرَّنََّك{وقرأ يعقوب . متاع قليل

  ...ال يغرنك عشاء ساكن 
  قد يوايف باملنيات السحر

ما يعجل االنتفاع به؛ ومساه قليال : واملتاع]. ٤: املؤمن[} فَال َيغُْرْرَك َتقَلُّبُُهْم ِفي الْبِالِد{: ونظري هذه اآلية قوله تعاىل
مسعت النيب صلى : ويف صحيح الترمذي عن املستورد الفهري قال. ألنه فان، وكل فان وإن كان كثريا فهو قليل

: قيل". أحدكم إصبعه يف اليم، فلينظر مباذا يرجعما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل : "اهللا عليه وسلم يقول
  .أي بئس ما مهدوا ألنفسهم بكفرهم، وما مهد اهللا هلم من النار} َوبِئَْس الِْمَهاُد{. بالياء والتاء" يرجع"

ِلي لَُهْم إِنَّ َوأُْم{. اآلية] ١٧٨: آل عمران[} أَنََّما ُنْمِلي لَُهْم َخيٌْر{: يف هذه اآلية وأمثاهلا كقوله-: الثامنة عشرة



َسَنْسَتْدرِجُُهْم ِمْن {]. ٥٥: املؤمنون[} أََيْحَسُبونَ أَنََّما ُنِمدُُّهْم بِِه ِمْن َمالٍ وََبنَِني{]. ١٨٣: األعراف[} كَْيِدي َمتٌِني
خللوص منعم عليهم يف الدنيا؛ ألن حقيقة النعمة ا. دليل على أن الكفار غري] ١٨٢: األعراف[} َحْيثُ ال َيْعلَُمونَ

مشوبة باآلالم والعقوبات، فصار كمن قدم بني يدي غريه حالوة . من شوائب الضرر العاجلة واآلجلة، ونعم الكفار
ذهب إىل هذا مجاعة من . أنعم عليه؛ ألن فيه هالك روحه: من عسل فيها السم، فهو وإن استلذ آكله ال يقال

إىل : ة منهم سيف السنة ولسان األمة القاضي أبو بكروذهب مجاع. العلماء، وهو قول الشيخ أيب احلسن األشعري
َوَنْعَمةٍ {: وأصل النعمة من النعمة بفتح النون، وهي لني العيش؛ ومنه قوله تعاىل: قالوا. أن اهللا أنعم عليهم يف الدنيا

هو الصحيح، وهذا . دقيق ناعم، إذا بولغ يف طحنه وأجيد سحقه: يقال]. ٢٧: الدخان[} كَاُنوا ِفيَها فَاِكهَِني
} فَاذْكُُروا آالَء اللَِّه{: والدليل عليه أن اهللا تعاىل أوجب على الكفار أن يشكروه وعلى مجيع املكلفني فقال

َوأَْحِسْن كََما أَْحَسنَ {: وقال. والشكر ال يكون إال على نعمة] ١٧٢: البقرة[} وَاْشكُرُوا ِللَِّه{]. ٧٤: األعراف[
: النحل[} َوضََرَب اللَُّه َمثَالً قَْرَيةً كَاَنْت آِمَنةً ُمطَْمِئنَّةً{: وقال. وهذا خطاب لقارون] ٧٧: القصص[} اللَُّه إِلَْيَك
} َيْعرِفُونَ نِْعَمتَ اللَِّه ثُمَّ ُيْنِكُرونََها{: وقال. فنبه سبحانه أنه قد أنعم عليهم نعمة دنياوية فجحدوها. اآلية] ١١٢

  وهذا عام]. ٣: فاطر[} النَّاُس اذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْمَيا أَيَُّها {: وقال] ٨٣: النحل[

فأما إذا قدم لغريه طعاما فيه سم فقد رفق به يف احلال؛ إذ مل جيرعه السم حبتا؛ بل دسه يف . يف الكفار وغريهم
فع؛ فنعم النفع ما وصل نعم نفع ونعم د: قد أنعم عليه، وإذا ثبت هذا فالنعم ضربان: احلالوة، فال يستبعد أن يقال

فعلى هذا قد أنعم على الكفار نعم الدفع . إليهم من فنون اللذات، ونعم الدفع ما صرف عنهم من أنواع اآلفات
  .واحلمد هللا. قوال واحدا؛ وهو ما زوي عنهم من اآلالم واألسقام، وال خالف بينهم يف أنه مل ينعم عليهم نعمة دينه

استدراك بعد كالم تقدم فيه معىن النفي؛ ألن معىن ما تقدم } لَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم{: قوله تعاىل: التاسعة عشرة
رفع " لكن"فموضع . ليس هلم يف تقلبهم يف البالد كبري االنتفاع، لكن املتقون هلم االنتفاع الكبري واخللد الدائم

  .بتشديد النون" لكن"وقرأ يزيد بن القعقاع . باالبتداء
. نزال مثل ثوابا عند البصريني، وعند الكسائي يكون مصدرا} نُُزالً ِمْن ِعْنِد اللَِّه{ : قوله تعاىل: يه عشريناملوف
والنزل ما يهيأ . بتخفيف الزاي استثقاال لضمتني، وثقله الباقون} نُُزالً{وقرأ احلسن والنخعي . هو مفسر: الفراء

  :قال الشاعر. للنزيل، والنزيل الضيف
  وحق اهللا يف حق النزيل... وم أعظمهم حقوقا نزيل الق

  .أيضا الريع؛ يقال؛ طعام النزل والنزل: والنزل. جمتمع: وحظ نزيل. واجلمع األنزال
ما جاء يف صحيح مسلم من حديث ثوبان موىل وسول اهللا  -واهللا أعلم  -ولعل النزل : قلت: احلادية والعشرين

أين يكون الناس يوم تبدل األرض غري : أل النيب صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم يف قصة احلرب الذي س
فمن أول الناس : قال" هم يف الظلمة دون اجلسر: "األرض والسماوات؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فما : لقا" زيادة كبد النون"فما حتفتهم حني يدخلون اجلنة؟ قال : قال اليهودي" فقراء املهاجرين: "إجازة ؟ قال
من : "فما شراهبم عليه ؟ قال: قال" ينحر هلم ثور اجلنة الذي كان يأكل من أطرافها: "غذاؤهم على إثرها ؟ فقال
  قال أهل. وذكر احلديث" عني فيها تسمى سلسبيال

اهللا والطرف حماسنه ومالطفه، وهذا مطابق ملا ذكرناه يف النزل، و. والتحفة ما يتحف به اإلنسان من الفواكه: اللغة
وََما ِعْنَد اللَِّه {."وقيل رزقا . أي ثوابا} نُُزالً ِمْن ِعْنِد اللَِّه{: قال اهلروي. قطعة منه كاألصبع: وزيادة الكبد. أعلم



  .واهللا أعلم. أي مما يتقلب به الكفار يف الدنيا} َخْيٌر ِلألَْبرَارِ
قال جابر بن عبداهللا وأنس وابن عباس وقتادة } لََمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ{: قوله تعاىل: الثانية والعشرين

نزلت يف النجاشي، وذلك أنه ملا مات نعاه جربيل عليه السالم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فقال : واحلسن
علج من علوج يأمرنا أن نصلي على : ؛ فقال بعضهم لبعض"قوموا فصلوا على أخيكم النجاشي: "النيب ألصحابه

: قال الضحاك. } َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ لََمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم َوَما أُْنزِلَ إِلَيْهِْم{احلبشة؛ فأنزل اهللا تعاىل 
} أُولَِئَك يُْؤَتْونَ أَْجَرُهْم مَرََّتْينِ{ :ويف التنزيل. التوراة واإلجنيل} وََما أُْنزِلَ إِلَيْهِْم{. القرآن} َوَما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم{
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه مث  -فذكر  -ثالثة يؤتون أجرهم مرتني : "ويف صحيح مسلم]. ٥٤: القصص[

الصالة " البقرة"وقد تقدم يف . وذكر احلديث" أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران
نزلت يف : وقال جماهد وابن جريج وابن زيد. ماء يف الصالة على امليت الغائب، فال معىن لإلعادةعليه وما للعل

أذلة، ونصب } َخاِشعَِني{. وامسه أصحمة، وهو بالعربية عطية. مؤمين أهل الكتاب، وهذا عام والنجاشي واحد منهم
  .وما يف اآلية بني، وقد تقدم". إليكم"و يف أ" إليهم"من الضمري يف : وقيل". يؤمن"على احلال من املضمر الذي يف 

ختم تعاىل السورة مبا تضمنته هذه اآلية العاشرة من الوصاة اليت } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اصْبُِروا{: الثالثة والعشرين
، مجعت الظهور يف الدنيا على األعداء والفوز بنعيم اآلخرة؛ فحض على الصرب على الطاعات وعن الشهوات

  .معناه مصابرة األعداء؛ قاله زيد بن أسلم: وأمر باملصابرة فقيل. بيانه" البقرة"والصرب احلبس، وقد تقدم يف 

وقال عطاء . إدامة خمالفة النفس عن شهواهتا فهي تدعو وهو ينزع: وقيل. على الصلوات اخلمس: وقال احلسن
انتظار الفرج : "الفرج؛ قال صلى اهللا عليه وسلم أي ال تيأسوا وانتظروا. صابروا الوعد الذي وعدمت: والقرظي

  :واألول قول اجلمهور؛ ومنه قول عنترة. واختار هذا القول أبو عمر رمحه اهللا" . بالصرب عبادة
  وال كافحوا مثل الذين نكافح... فلم أر حيا صابروا مثل صربنا 

املواجهة واملقبلة يف : واملكافحة. جنب وال خورأي صابروا العدو يف احلرب ومل يبد منهم " صابروا مثل صربنا"فقوله 
رابطوا أعدائكم باخليل، أي ارتبطوها كما : فقال مجهور األمة} َوَرابِطُوا{احلرب؛ ولذلك اختلفوا يف معىن قوله 

لم ويف املوطأ عن مالك عن زيد بن أس] ٦٠: األنفال[} َوِمْن رَِباطِ الْخَْيلِ{: يرتبطها أعداءكم؛ ومنه قوله تعاىل
: كتب أبو عبيدة بن اجلراح إىل عمر بن اخلطاب يذكر له مجوعا من الروم وما يتخوف منهم؛ فكتب إليه عمر: قال

أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة جيعل اهللا له بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن اهللا 
وقال أبو سلمة بن } وا اْصبِرُوا َوصَابِرُوا َورَابِطُوا َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُن{تعاىل يقول يف كتابه 

هذه اآلية يف انتظار الصالة بعد الصالة، ومل يكن يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزو يرابط : عبدالرمحن
أال أدلكم على ما ميحو اهللا به : "ة بقوله عليه السالمواحتج أبو سلم. فيه؛ رواه احلاكم أبو عبداهللا يف صحيحه

اخلطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم 
من ربط  أصلها. والقول الصحيح هو أن الرباط هو املالزمة يف سبيل اهللا: قال ابن عطية. ثالثا؛ رواه مالك" الرباط

وقول النيب . واللفظ مأخوذ من الربط. اخليل، مث مسي كل مالزم لثغر من ثغور اإلسالم مرابطا، فارسا كان أو راجال
: والرباط اللغوي هو األول؛ وهذا كقوله. إمنا هو تشبيه بالرباط يف سبيل اهللا" فذلكم الرباط"صلى اهللا عليه وسلم 

  .إىل غري ذلك" سكني هبذا الطوافليس امل"وقوله " ليس الشديد بالصرعة"



الرباط : ليس مبسلم، فإن اخلليل بن أمحد أحد أئمة اللغة وثقاهتا قد قال" والرباط اللغوي هو األول"قوله : قلت
مالزمة الثغور، ومواظبة الصالة أيضا، فقد حصل أن انتظار الصالة رباط لغوي حقيقة؛ كما قال رسول اهللا صلى 

ماء مترابط أي دائم ال ينزح؛ حكاه ابن فارس وهو : من هذا ما قاله الشيباين أنه يقال وأكثر. اهللا عليه وسلم
العقد على الشيء حىت ال ينحل، فيعود إىل ما : فإن املرابطة عند العرب. يقتضي تعدية الرباط لغة إىل غري ما ذكرناه

ن أعظمها وأمهها ارتباط اخليل يف وم. كان صرب عنه، فيحبس القلب على النية احلسنة واجلسم على فعل الطاعة
وارتباط النفس على . على ما يأيت] ٦٠: األنفال[} َوِمْن رَِباطِ الْخَْيلِ{: سبيل اهللا كما نص عليه يف التنزيل يف قوله

  .الصلوات كما قاله النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ رواه أبو هريرة وجابر وال عطر بعد عروس
 سبيل اهللا عند الفقهاء هو الذي يشخص إىل ثغر من الثغور لريابط فيه مدة ما؛ قاله املرابط يف: الرابعة والعشرين 

وأما سكان الثغور دائما بأهليهم الذين يعمرون ويكتسبون هنالك، فهم وإن كانوا محاة . حممد بن املواز ورواه
ن الثغر مأمونا منيعا جيوز سكناه حالة يكو: وللرباط حالتان: وقال ابن خويز منداد. قال ابن عطية. فليسوا مبرابطني
وإن كان غري مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل القتال، وال ينقل إليه األهل والولد . باألهل والولد

  .واهللا أعلم. لئال يظهر العدو فيسيب ويسترق
ل بن سعد الساعدي أن جاء يف فضل الرباط أحاديث كثرية، منها ما رواه البخاري عن سه: اخلامسة والعشرين

ويف صحيح مسلم " . رباط يوم يف سبيل اهللا خري عند اهللا من الدنيا وما فيها: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
رباط يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه وإن : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن سلمان قال

  وروى أبو داود يف سننه عن فضالة" . وأجري عليه رزقه وأمن الفتانمات جرى عليه عمله الذي كان يعمله 

كل ميت خيتم على عمله إال املرابط فإنه ينمو له عمله إىل يوم : "بن عبيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ى ثواهبا بعد املوت؛ ويف هذين احلديثني دليل على أن الرباط أفضل األعمال اليت يبق" . القيامة ويؤمن من فتان القرب

إذا مات : "كما جاء يف حديث العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وهو حديث " اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة إال من صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له

ة اجلارية والعلم املنتفع به والولد الصاحل يدعو ألبويه ينقطع ذلك بنفاد صحيح انفرد بإخراجه مسلم؛ فإن الصدق
والرباط يضاعف أجره إىل يوم القيامة؛ ألنه ال معىن للنماء إال املضاعفة، . الصدقات وذهاب العلم وموت الولد

وهذا ألن أعمال الرب . وهي غري موقوفة على سبب فتنقطع بانقطاعه، بل هي فضل دائم من اهللا تعاىل إىل يوم القيامة
وهذا العمل . كلها ال يتمكن منها إال بالسالمة من العدو والتحرز منه حبراسة بيضة الدين وإقامة شعائر اإلسالم

الذي جيري عليه ثوابه هو ما كان يعمله من األعمال الصاحلة؛ خرجه ابن ماجة بإسناد صحيح عن أيب هريرة عن 
من مات مرابطا يف سبيل اهللا أجرى عليه أجر عمله الصاحل الذي كان يعمل : "لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا

ويف هذا احلديث قيد ثان وهو املوت " . وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه اهللا يوم القيامة آمنا من الفزع
  .واهللا أعلم. حالة الرباط

من رابط ليلة يف سبيل اهللا كانت له : "وسلم يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروي عن عثمان بن عفان قال
لرباط يوم يف : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروي عن أيب بن كعب قال" . كألف ليلة صيامها وقيامها

سبيل اهللا من وراء عورة املسلمني حمتسبا من غري شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها 
  – سبيل اهللا من وراء عورة املسلمني حمتسبا من شهر رمضان أفضل عند اهللا وأعظم أجرا ورباط يوم يف



من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها فإن رده اهللا إىل أهله ساملا مل تكتب عليه سيئة ألف سنة وتكتب له : أراه قال
باط يوم يف شهر رمضان حيصل له من ودل هذا احلديث على أن ر" . احلسنات وجيرى له أجر الرباط إىل يوم القيامة

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أنس بن مالك قال. واهللا أعلم. الثواب الدائم وإن مل ميت مرابطا
حرس ليلة يف سبيل اهللا أفضل من صيام رجل وقيامه يف أهله ألف سنة السنة ثالمثائة يوم وستون يوما : " يقول

  " .واليوم كألف سنة
وقد . وجاء يف انتظار الصالة بعد الصالة أنه رباط؛ فقد حيصل ملنتظر الصلوات ذلك الفضل إن شاء اهللا تعاىل: قلت

روى أبو نعيم احلافظ قال حدثنا سليمان بن أمحد قال حدثنا علي بن عبدالعزيز قال حدثنا حجاج بن املنهال وحدثنا 
قال حدثين أيب قال حدثين احلسن بن موسى قال حدثنا محاد حدثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل : أبو بكر بن مالك قال

بن سلمة عن ثابت البناين عن أيب أيوب األزدي عن نوف البكايل عن عبداهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم صلى ذات ليلة املغرب فصلينا معه فعقب من عقب ورجع من رجع، فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ثوب الناس لصالة العشاء، فجاء وقد حضره الناس رافعا أصبعه وقد عقد تسعا وعشرين يشري بالسبابة إىل قبل أن ي
أبشروا معشر املسلمني هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي : "السماء فحسر ثوبه عن ركبتيه وهو يقول

ورواه محاد بن سلمة " . ضة وهم ينتظرون أخرىبكم املالئكة يقول يا مالئكيت انظروا إىل عبادي هؤالء قضوا فري
  أن نوفا: عن علي بن زيد عن مطرف بن عبداهللا

وعبداهللا بن عمرو اجتمعا فحدث نوف عن التوراة وحدث عبداهللا بن عمرو هبذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه 
: وقيل. لتكونوا على رجاء من الفالح} ُتفِْلُحونَ لََعلَّكُْم{. أي مل تؤمروا باجلهاد من غري تقوى} َواتَّقُوا اللََّه{. وسلم

  مستوىف، واحلمد هللا" البقرة"والفالح البقاء، وقد مضى هذا كله يف . لعل مبعىن لكي

  اجمللد اخلامس
  سورة النساء

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  سورة النساء
  مقدمة السورة

إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَنْ تَُؤدُّوا { : طلحة احلجيب وهي قوله وهي مدنية إال آية واحدة نزلت مبكة عام الفتح يف عثمان بن
نزلت عند هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل : وقيل: قال النقاش. على ما يأيت بيانه} الْأَمَانَاِت إِلَى أَْهِلَها 

يث وقع إمنا هو مكي؛ وقاله علقمة وغريه، فيشبه ح} َيا أَيَُّها النَّاسُ { : إن قوله تعاىل: وقد قال بعض الناس. املدينة
  .هذه السورة مكية: وقال النحاس. أن يكون صدر السورة مكيا، وما نزل بعد اهلجرة فإمنا هو مدين

ما نزلت سورة النساء إال وأنا عند رسول : والصحيح األول، فإن يف صحيح البخاري عن عائشة أهنا قالت: قلت
وال خالف بني العلماء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا بىن بعائشة . تعين قد بىن هبا اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛

مكي حيث وقع } َيا أَيَُّها النَّاُس { . إن قوله: وأما من قال. ومن تبني أحكامها علم أهنا مدنية ال شك فيها. باملدينة
  واهللا أعلم. يف موضعني، وقد تقدم} اسُ َيا أَيَُّها النَّ{ : فليس بصحيح؛ فإن البقرة مدنية وفيها قوله

ا رِجَاالً كَِثرياً وَنَِساًء وَاتَّقُوا َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا رَبَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوجََها َوَبثَّ ِمْنُهَم{ 



  }إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُمْ َرِقيباً  اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه َوالْأَْرَحاَم
  :فيه ست مسائل

ومعىن " الناس " اشتقاق " البقرة " قد مضى يف } َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم { : قوله تعاىل: األوىل
  .التقوى والرب واخللق والزوج والبث، فال معىن لإلعادة

. ولفظ النفس يؤنث وإن عين به مذكر. على تأنيث لفظ النفس} َواِحَدٍة { وقال . الصانع ويف اآلية تنبيه على
وهذا على مراعاة املعىن؛ إذ املراد بالنفس آدم عليه السالم؛ قاله جماهد } ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة { وجيوز يف الكالم 

} َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ { اه فرق ونشر يف األرض؛ ومنه معن} َوَبثَّ { . بغري هاء} واحد{وهي قراءة ابن أيب عبلة . وقتادة
: ويف احلديث. خلقت حواء من قصريي آدم: قال جماهد. يعين آدم وحواء} مِْنُهَما { و ". البقرة"وقد تقدم يف 

؛ فاقتضى أن حصر ذريتهما يف نوعني} رِجَاالً كَِثرياً وَنَِساًء { . ، وقد مضى يف البقرة"خلقت املرأة من ضلع عوجاء"
اخلنثى ليس بنوع، لكن له حقيقة ترده إىل هذين النوعني وهي اآلدمية فيلحق بأحدمها، على ما تقدم ذكره يف 

  .من اعتبار نقص األعضاء وزيادهتا" البقرة"
} الَِّذي { و . نفوس املأمورينكرر االتقاء تأكيدا وتنبيها ل} وَاتَّقُوا اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه وَالْأَْرَحاَم { : قوله تعاىل

وقرأ . أي اتقوا اهللا أن تعصوه، واتقوا األرحام أن تقطعوها. معطوف} وَالْأَْرَحاَم { . يف موضع نصب على النعت
وأهل الكوفة حبذف التاء، الجتماع تاءين، وختفيف السني؛ ألن . بإدغام التاء يف السني} َتَساَءلُونَ { أهل املدينة 
وقرأ إبراهيم النخعي وقتادة واألعمش . وشبهه} ُتنَزَّلَ { و } َوال َتَعاَونُوا َعلَى الِْأثْمِ { : وهو كقوله املعىن يعرف؛

هو حلن ال حتل القراءة : فأما البصريون فقال رؤساؤهم. وقد تكلم النحويون يف ذلك. باخلفض} الْأَْرَحاَم { ومحزة 
  .فيما علمت: دوا على هذا ومل يذكروا علة قبحه؛ قال النحاسهو قبيح؛ ومل يزي: وأما الكوفيون فقالوا. به

هو : وقال مجاعة. مل يعطف على املضمر املخفوض؛ ألنه مبنزلة التنوين، والتنوين ال يعطف عليه: وقال سيبويه
  :معطوف على املكين؛ فإهنم كانوا يتساءلون هبا، يقول الرجل

وضعفه أقوام . وجماهد، وهو الصحيح يف املسألة، على ما يأيتسألتك باهللا والرحم؛ هكذا فسره احلسن والنخعي 
فََخَسفَْنا بِهِ { : يقبح عطف االسم الظاهر على املضمر يف اخلفض إال بإظهار اخلافض؛ كقوله: منهم الزجاج، وقالوا

حيل . عليه شريكانألن املعطوف واملعطوف : قال الزجاج عن املازين". مررت به وزيد " ويقبح } َوبَِدارِِه الْأَْرضَ 
وأما سيبويه فهي ". مررت بك وزيد"كذلك ال جيوز " مررت بزيد وك"كل واحد منهما حمل صاحبه؛ فكما ال جيوز 
  :عنده قبيحة وال جتوز إال يف الشعر؛ كما قال

  فاذهب فما بك واأليام من عجب... فاليوم قربت هتجونا وتشتمنا 
  :وكذلك قول اآلخر. اء للضرورةبغري الب} بك{على الكاف يف } األيام{عطف 

  وما بينها والكعب مهوى نفانف... نعلق يف مثل السواري سيوفنا 
ويف كتاب التذكرة املهدية . ذلك ضعيف يف القياس: وقال أبو علي. ضرورة"بينها"على الضمري يف " الكعب"عطف 

اتقوا اهللا الذي تساءلون به " و" صرخيما أنتم مب"لو صليت خلف إمام يقرأ : عن الفارسي أن أبا العباس املربد قال
قراءة محزة مع ضعفها وقبحها يف العربية خطأ عظيم يف أصول أمر : قال الزجاج. ألخذت نعلي ومضيت" واألرحام 

. فإذا مل جيز احللف بغري اهللا فكيف جيوز بالرحم" ال حتلفوا بآبائكم : " الدين؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وقول : قال النحاس. عيل بن إسحاق يذهب إىل أن احللف بغري اهللا أمر عظيم، وأنه خاص هللا تعاىلورأيت إمسا



. قسم خطأ من املعىن واإلعراب؛ ألن احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يدل على النصب" واألرحام: "بعضهم
النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت جاء  كنا عند: وروى شعبة عن عون بن أيب جحيفة عن املنذر بن جرير عن أبيه قال

قوم من مضر حفاة عراة، فرأيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتغري ملا رأى من فاقتهم؛ مث صلى الظهر 
  يا أيها الناس اتقوا ربكم،: "وخطب الناس فقال

. وذكر احلديث" ..تصدق رجل بديناره تصدق رجل بدرمهه تصدق رجل بصاع متره: "؛ مث قال" واألرحام: إىل
من كان "وأيضا فقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . فمعىن هذا على النصب؛ ألنه حضهم على صلة أرحامهم

{ : معىن: وقد قال أبو إسحاق. املعىن أسألك باهللا وبالرحم: فهذا يرد قول من قال". حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت
  .وال معىن للخفض أيضا مع هذا. به يعين تطلبون حقوقكم} َتَساَءلُونَ بِِه 

ورده . باخلفض، واختاره ابن عطية" واألرحام " لعلماء اللسان يف منع قراءة . هذا ما وقفت عليه من القول: قلت
ومثل هذا الكالم مردود عند أئمة الدين؛ : اإلمام أبو نصر عبدالرحيم بن عبدالكرمي القشريي، واختار العطف فقال

 قرأ هبا أئمة القراء ثبتت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة، وإذا ثبت شيء ألن القراءات اليت
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، واستقبح ما قرأ به، وهذا مقام 

ن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال يشك أحد يف حمذور، وال يقلد فيه أئمة اللغة والنحو؛ فإن العربية تتلقى م
مث ". وأبيك لو طعنت يف خاصرته: "وأما ما ذكر من احلديث ففيه نظر؛ ألنه عليه السالم قال أليب العشراء. فصاحته

 وقد قيل هذا إقسام: قال القشريي. النهي إمنا جاء يف احللف بغري اهللا، وهذا توسل إىل الغري حبق الرحم فال هني فيه
والنجم، والطور، : "وقد جاء يف التنزيل. افعل كذا وحق أبيك: بالرحم، أي اتقوا اهللا وحق الرحم؛ كما تقول

  .وهذا تكلف" والتني، لعمرك
من هذا القبيل، فيكون أقسم هبا كما أقسم مبخلوقاته الدالة " واألرحام"ال تكلف فيه فإنه ال يبعد أن يكون : قلت

  .واهللا أعلم. ا هلا حىت قرهنا بنفسهعلى وحدانيته وقدرته تأكيد

ويصح أن . والعرب تقسم بالرحم. وهللا أن يقسم مبا شاء ومينع ما شاء ويبيح ما شاء، فال يبعد أن يكون قسما
  :تكون الباء مرادة فحذفها كما حذفها يف قوله

  وال ناعب إال ببني غراهبا... مشائيم ليسوا مصلحني عشرية 
والكويف جييز عطف الظاهر على اجملرور وال مينع : ل ابن الدهان أبو حممد سعيد بن مباركقا. فجر وإن مل يتقدم باء

  :ومنه قوله. منه
  من محر اجللة جأب حشور... آبك أيه يب أو مصدر 

  :ومنه
  فاذهب فما بك واأليام من عجب

  :وقول اآلخر
  وما بينها والكعب غوط نفانف

  :ومنه
  فحسبك والضحاك سيف مهند

  :وقول اآلخر



  له مصعدا فيها وال األرض مقعدا... وقد رام آفاق السماء فلم جيد 
  :وقول اآلخر

  ما حم من أمر غيبه وقعا... ما إن هبا واألمور من تلف 
  :وقول اآلخر

  أحتفي كان فيها أم سواها... أمر على الكتيبة لست أدري 
َجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش َوَمْن لَسُْتْم لَهُ َو{ : وعلى هذا محل بعضهم قوله تعاىل. جمرور املوضع بفي" سواها"فـ 

: بالرفع على االبتداء، واخلرب مقدر، تقديره} واألرحام{وقرأ عبداهللا بن يزيد . فعطف على الكاف وامليم} بِرَازِِقَني 
  :وأنشد الفراء. وحيتمل أن يكون إغراء؛ ألن من العرب من يرفع املغرى. واألرحام أهل أن توصل

  عمري ومنهم السفاح... قوما منهم عمري وأشباه  إن
  أخو النجدة السالح السالح... جلديرون باللقاء إذا قال 

  :بالنصب عطف على موضع به؛ ألن موضعه نصب، ومنه قوله"واألرحام"إن : وقد قيل
  فلسنا باجلبال وال احلديدا

  .ل كما ذكرناواألظهر أنه نصب بإضمار فع. أنشدك باهللا والرحم: وكانوا يقولون
وقد صح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال . اتفقت امللة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها حمرمة: الثالثة

فلتأكيدها دخل الفضل يف صلة . فأمرها بصلتها وهي كافرة" نعم صلي أمك] "أأصل أمي [ ألمساء وقد سألته 
الوا بتوارث ذوي األرحام إن مل يكن عصبة وال فرض مسمى، الكافر، حىت انتهى احلال بأيب حنيفة وأصحابه فق

ويعتقون على من اشتراهم من ذوي رمحهم حلرمة الرحم؛ وعضدوا ذلك مبا رواه أبو داود أن النيب صلى اهللا عليه 
روي ذلك عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا . وهو قول أكثر أهل العلم". من ملك ذا رحم حمرم فهو حر: "وسلم قال

وهو قول احلسن البصري وجابر بن زيد وعطاء . عبداهللا بن مسعود، وال يعرف هلما خمالف من الصحابةعنه و
أنه خمصوص  -األول : ولعلمائنا يف ذلك ثالثة أقوال. والشعيب والزهري، وإليه ذهب الثوري وأمحد وإسحاق

ال يعتق عليه إال : وقال الشافعي. فةكقول أيب حني -الثالث . اجلناحان يعين اإلخوة -الثاين . باآلباء واألجداد
والصحيح األول للحديث الذي . أوالده وآباؤه وأمهاته، وال يعتق عليه إخوته وال أحد من ذوي قرابته وحلمته

وأحسن طرقه رواية النسائي له؛ رواه من حديث ضمرة عن سفيان عن عبداهللا . ذكرناه وأخرجه الترمذي والنسائي
وهو " . من ملك ذا رحم حمرم فقد عتق عليه: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن دينار عن ابن عمر قال

: حديث ثابت بنقل العدل عن العدل ومل يقدح فيه أحد من األئمة بعلة توجب تركه؛ غري أن النسائي قال يف آخره
وضمرة عدل . دثنيوهذا هو معىن املنكر والشاذ يف اصطالح احمل. تفرد به ضمرة: وقال غريه. هذا حديث منكر

  .واهللا أعلم. ثقة، وانفراد الثقة باحلديث ال يضره

. فقال أكثر أهل العلم ال يدخلون يف مقتضى احلديث. واختلفوا من هذا الباب يف ذوي احملارم من الرضاعة: الرابعة
إذا ملكه؛  وذهب أهل الظاهر وبعض املتكلمني إىل أن األب ال يعتق على االبن. وقال شريك القاضي بعتقهم
فإذا صح الشراء : قالوا" . ال جيزي ولد والدا إال أن جيده مملوكا فيشتريه فيعتقه : " واحتجوا بقوله عليه السالم

َوبِالْوَاِلَدْينِ { : وهذا جهل منهم مبقاصد الشرع؛ فإن اهللا تعاىل يقول. فقد ثبت امللك، ولصاحب امللك التصرف
وبني اإلحسان للوالدين يف الوجوب، وليس من اإلحسان أن يبقى والده يف ملكه فقد قرن بني عبادته } إِْحَساناً 



، أو ألجل اإلحسان عمال "فيشتريه فيعتقه"وحتت سلطانه؛ فإذا جيب عليه عتقه إما ألجل امللك عمال باحلديث 
تق إليه نسبة اإليقاع ومعىن احلديث عند اجلمهور أن الولد ملا تسبب إىل عتق أبيه باشترائه نسب الشرع الع. باآلية
وأما اختالف العلماء فيمن يعتق بامللك، فوجه القول األول ما ذكرناه من معىن الكتاب والسنة، ووجه الثاين . منه

إحلاق القرابة القريبة احملرمة باألب املذكور يف احلديث، وال أقرب للرجل من ابنه فيحمل على األب، واألخ يقاربه 
واهللا . وأما القول الثالث فمتعلقه حديث ضمرة وقد ذكرناه. أنا ابن أبيه: ة؛ فإنه يقوليف ذلك ألنه يديل باألبو

  .أعلم
وأبو حنيفة يعترب الرحم . الرحم اسم لكافة األقارب من غري فرق بني احملرم وغريه} واألرحام{: قوله تعاىل: اخلامسة

م مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة؛ ولذلك احملرم يف منع الرجوع يف اهلبة، وجيوز الرجوع يف حق بين األعما
وهم يرون . فاعتبار احملرم زيادة على نص الكتاب من غري مستند. تعلق هبا اإلرث والوالية وغريمها من األحكام

واهللا . ذلك نسخا، سيما وفيه إشارة إىل التعليل بالقطيعة، وقد جوزوها يف حق بين األعمام وبين األخوال واخلاالت
  .مأعل

: وقيل. عليما: ابن زيد. ؛ عن ابن عباس وجماهد"أي حفيظا"} إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُْم َرِقيباً { : قوله تعاىل: السادسة
احلافظ واملنتظر؛ تقول رقبت أرقب رقبة : فالرقيب من صفات اهللا تعاىل، والرقيب. مبعىن فاعل: حافظا؛ قيل" رقيبا"

  .ورقبانا إذا انتظرت

إن : ويقال. السهم الثالث من السبعة اليت هلا أنصباء: والرقيب. املكان العايل املشرف، يقف عليه الرقيب :واملرقب
  .واهللا أعلم. الرقيب ضرب من احليات، فهو لفظ مشترك

  }ْم إِلَى أَمَْواِلكُْم إِنَُّه كَانَ حُوباً كَبِرياً َوآُتوا الَْيَتاَمى أَمَْوالَُهْم َوال َتَتَبدَّلُوا الَْخبِيثَ بِالطَّيِّبِ َوال َتأْكُلُوا أَمَْوالَُه{  -
} وَأُلِْقَي السََّحَرةُ سَاجِِديَن { : وأراد باليتامى الذين كانوا أيتاما؛ كقوله} َوآتُوا الَْيَتاَمى أَْموَالَُهْم { : األوىل قوله تعاىل

" يتيم أيب طالب: "هللا عليه وسلموكان يقال للنيب صلى ا. وال سحر مع السجود، فكذلك ال يتم مع البلوغ
أتوت الرجل آتوه إتاوة، : أبو زيد. ولفالن أتو، أي عطاء. واإليتاء اإلعطاء. أي أعطوا" وآتوا. "استصحابا ملا كان

نزلت . وهذه اآلية خطاب لألولياء واألوصياء. مستوىف"البقرة"واليتيم من مل يبلغ احللم، وقد تقدم يف . وهي الرشوة
يف رجل من غطفان كان معه مال كثري البن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب املال  -اتل والكليب يف قول مق -

من يوق : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ورد املال! نعوذ باهللا من احلوب الكبري: فمنعه عمه؛ فنزلت، فقال العم
: ىت املال أنفقه يف سبيل اهللا، فقال عليه السالمفلما قبض الف. يعين جنته" شح نفسه ورجع به هكذا فإنه حيل داره

ألنه كان " ثبت األجر للغالم وبقي الوزر على والده: "كيف يا رسول اهللا؟ فقال: فقيل". ثبت األجر وبقي الوزر"
  .مشركا
كن إال ذلك إجراء الطعام والكسوة ما دامت الوالية؛ إذ ال مي: أحدمها: وإيتاء اليتامى أمواهلم يكون بوجهني: الثانية

اإليتاء بالتمكن وإسالم املال إليه، وذلك  -الثاين . ملن ال يستحق األخذ الكلى واالستبداد كالصغري والسفيه الكبري
  عند االبتالء واإلرشاد،

 }َوأُلِْقَي السََّحَرةُ سَاجِِديَن { : الذي كان يتيما، وهو استصحاب االسم؛ كقوله تعاىل: وتكون تسميته جمازا، املعىن
فإذا حتقق الويل رشده حرم عليه ". يتيم أيب طالب: "وكان يقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم. أي الذين كانوا سحرة

إذا بلغ مخسا وعشرين سنة أعطي ماله كله على كل حال، ألنه : وقال أبو حنيفة. إمساك ماله عنه وكان عاصيا



  .يصري جدا
َواْبَتلُوا الَْيَتاَمى َحتَّى إِذَا َبلَُغوا النِّكَاحَ { : ناس الرشد وذكره يف قوله تعاىلملا مل يذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية إي: قلت

ملا مل يقيد الرشد يف : قال أبو بكر الرازي احلنفي يف أحكام القرآن. } فَإِنْ آَنْسُتْم ِمنُْهْم ُرْشداً فَاْدفَُعوا إِلَيْهِْم أَْموَالَُهْم 
إذا بلغ مخسا وعشرين سنة وهو سفيه مل يؤنس منه الرشد، وجب : اهلما، فأقولموضع وقيد يف موضع وجب استعم

ملا بلغ رشده صار يصلح أن يكون جدا : وقال أبو حنيفة. دفع املال إليه، وإن كان دون ذلك مل جيب، عمال باآليتني
. إال يف غاية البعد؟ وهل ذلك! فإذا صار يصلح أن يكون جدا فكيف يصح إعطاؤه املال بعلة اليتم وباسم اليتيم؟

وهذا باطل ال وجه له؛ ال سيما على أصله الذي يرى املقدرات ال تثبت قياسا وإمنا تؤخذ من جهة : قال ابن العريب
  .وسيأيت ما للعلماء يف احلجر إن شاء اهللا تعاىل. النص، وليس يف هذه املسألة

أي ال تتبدلوا الشاة السمينة من مال اليتيم باهلزيلة، وال الدرهم } يِّبِ َوال َتتََبدَّلُوا الَْخبِيثَ بِالطَّ{ : قوله تعاىل: الثالثة
وكانوا يف اجلاهلية لعدم الدين ال يتحرجون عن أموال اليتامى، فكانوا يأخذون الطيب واجليد من . الطيب بالزيف

هذا قول . هللا عن ذلكاسم باسم ورأس برأس؛ فنهاهم ا: أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من أمواهلم؛ ويقولون
املعىن ال تأكلوا أموال اليتامى وهي حمرمة : وقيل. سعيد بن املسيب والزهري والسدي والضحاك وهو ظاهر اآلية

ال تتعجلوا أكل اخلبيث من أمواهلم وتدعوا : وقال جماهد وأبو صاحل وباذان. خبيثة وتدعوا الطيب وهو مالكم
  :ل ابن زيدوقا. انتظار الرزق احلالل من عند اهللا

ال تربح على يتيمك الذي عندك وهو : عطاء. كان أهل اجلاهلية ال يورثون النساء والصبيان ويأخذ األكرب املرياث
  .ومنه البدل. تبدل الشيء بالشيء أي أخذه مكانه: وهذان القوالن خارجان عن ظاهر اآلية؛ فإنه يقال. غر صغري
وهذه اآلية ناهية عن اخللط يف اإلنفاق؛ فإن : قال جماهد} ْموَالَُهمْ إِلَى أَْموَاِلكُْم َوال َتأْكُلُوا أَ{ : قوله تعاىل: الرابعة

وقال ابن . } َوإِنْ ُتخَاِلطُوُهْم فَإِْخوَاُنكُْم { العرب كانت ختلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك، مث نسخ بقوله 
. ط فاجتنبوه من قبل أنفسهم، فخفف عنهم يف آية البقرةتأول الناس يف هذه اآلية النهي عن اخلل: فورك عن احلسن

  :وأنشد القتيب. } َمْن أَْنصَارِي إِلَى اللَِّه { : مبعىن مع، كقوله تعاىل" إىل"إن : وقالت طائفة من املتأخرين
  إىل عنن مستوثقات األواصر... يسدون أبواب القباب بضمر 

تتضمن اإلضافة، أي ال تضيفوا أمواهلم وتضموها إىل أموالكم يف على باهبا وهي " إىل: "وقال احلذاق. وليس جبيد
  .فنهوا أن يعتقدوا أموال اليتامى كأمواهلم فيتسلطوا عليها باألكل واالنتفاع. األكل
؛ عن ابن عباس "أي إمثا كبريا" "كان حوبا كبريا" أي األكل"إنه "} إِنَُّه كَانَ حُوباً كَبِرياً { : قوله تعاىل: اخلامسة

وأصله الزجر لإلبل؛ فسمي اإلمث حوبا؛ ألنه يزجر عنه . حاب الرجل حيوب حوبا إذا أمث: يقال. احلسن وغريمهاو
إليك أرفع حوبيت؛ أي : ومنه يف الدعاء. واحلوبة أيضا احلاجة. اللهم اغفر حوبيت؛ أي إمثي: ويقال يف الدعاء. وبه

وفيه ثالث لغات ". إن طالق أم أيوب حلوب: "يوبواحلوب الوحشة؛ ومنه قوله عليه السالم أليب أ. حاجيت
وهي لغة : وقال األخفش. بفتح احلاء" حوبا"وقرأ احلسن . بضم احلاء وهي قراءة العامة ولغة أهل احلجاز" حوبا"

  .لغة احلبش: مقاتل. متيم

وجيوز أن . لعلى املصدر مثل القا" حابا"وقرأ أيب بن كعب . واحلوب االسم. واحلوب املصدر، وكذلك احليابة
أحلق اهللا به احلوبة : ويقال. واحلوأب ماء أيضا. املكان الواسع". هبمزة بعد الواو"واحلواب . يكون امسا مثل الزاد

وحتوب فالن أي تعبد وألقى احلوب عن . وأصل الياء الواو. بات حبيبة سوء: أي املسكنة واحلاجة؛ ومنه قوهلم



لصياح الشديد؛ كالزجر، وفالن يتحوب من كذا أي يتوجع وقال وهو أيضا ا. والتحوب أيضا التحزن. نفسه
  :طفيل

  من الغيظ يف أكبادنا والتحوب... فذوقوا كما ذقنا غداة حمجر 
ُتْم أَلَّا َتْعِدلُوا نْ ِخفَْوإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا ُتقِْسطُوا ِفي الَْيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى وَثُالثَ َوُربَاَع فَإِ{  -٣

  }فََواِحَدةً أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ذَِلَك أَْدَنى أَلَّا َتُعولُوا 
أي إن خفتم أال تعدلوا يف مهورهن ويف النفقة عليهن . }فانكحوا{شرط، وجوابه } وإن خفتم{: قوله تعاىل: األوىل

: سلم عن عروة بن الزبري عن عائشة يف قول اهللا تعاىلوروى األئمة واللفظ مل. أي غريهن} فانكحوا ما طاب لكم{
يا ابن أخيت هي : قالت} َوإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا ُتقِْسطُوا ِفي الَْيَتاَمى فَاْنِكحُوا َما طَابَ لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى وَثُالثَ َورَُباعَ { 

هلا فرييد وليها أن يتزوجها من غري أن يقسط يف اليتيمة تكون يف حجر وليها تشاركه يف ماله فيعجبه ماهلا ومجا
صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غريه، فنهوا أن ينكحوهن إال أن يقسطوا هلن ويبلغوا هبن أعلى سنتهن من الصداق 

وهلذا قلنا إنه جيوز أن : وقال ابن خويز منداد. وذكر احلديث". وأمروا أن ينكحوا ما طاب هلم من النساء سواهن 
وللموكل النظر فيما اشترى وكيله لنفسه أو . ي الوصي من مال اليتيم لنفسه، ويبيع من نفسه من غري حماباةيشتر

فأما األب فليس ألحد عليه نظر ما مل تظهر عليه احملاباة . وللسلطان النظر فيما يفعله الوصي من ذلك. باع منها
  فيعترض عليه

إن اآلية ناسخة ملا كان يف : وقال الضحاك واحلسن وغريمها.  هذاالقول يف" البقرة"السلطان حينئذ؛ وقد مضى يف 
وقال ابن عباس . اجلاهلية ويف أول اإلسالم؛ من أن للرجل أن يتزوج من احلرائر ما شاء، فقصرهتن اآلية على أربع

وا يتحرجون يف ؛ ألهنم كان"املعىن وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فكذلك خافوا يف النساء: "وابن جبري وغريمها
من األضداد؛ فإنه يكون املخوف منه معلوم الوقوع، وقد يكون مظنونا؛ " خفتم"اليتامى وال يتحرجون يف النساء و

. ظننتم" خفتم: "وقال آخرون. مبعىن أيقنتم" خفتم: "فقال أبو عبيدة. فلذلك اختلف العلماء يف تفسري هذا اخلوف
التقدير من غلب على ظنه التقصري . ، وأنه على بابه من الظن ال من اليقنيوهذا الذي اختاره احلذاق: قال ابن عطية

وقسط إذا جار وظلم . أقسط الرجل إذا عدل: يقال. معناه تعدلوا" تقسطوا"و. يف القسط لليتيمة فليعدل عنها
املقسطون يف : " وقال عليه السالم. ئرونيعين اجلا} َوأَمَّا الْقَاِسطُونَ فَكَاُنوا ِلجََهنََّم حَطَباً { : قال اهللا تعاىل. صاحبه

بفتح التاء من قسط على " تقسطوا"وقرأ ابن وثاب والنخعي . يعين العادلني" الدين على منابر من نور يوم القيامة 
  .وإن خفتم أن جتوروا: كأنه قال" ال"تقدير زيادة 

لآلدميني وإمنا أصلها ملا ال " ما"كيف جاءت : إن قيل}  فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء{ : قوله تعاىل: الثانية
. أي ومن بناها} َوالسََّماِء َوَما َبَناَها { : قد يتعاقبان؛ قال اهللا تعاىل" ما"و" من"أن  -األول : يعقل؛ فعنه أجوبة مخسة

فما ههنا ملن . } ْينِ َوِمنُْهْم َمْن َيْمِشي َعلَى أَْرَبعٍ فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه َوِمنُْهْم َمْن َيْمِشي َعلَى رِْجلَ{ : وقال
. على ذكر من يعقل" من طاب"وقرأ ابن أيب عبلة . مبينا ملبهم} من النساء{يعقل وهن النساء؛ لقوله بعد ذلك 

ملعىن فانكحوا فا. ظريف وكرمي: ما عندك؟ فيقال: تقع للنعوت كما تقع ملا ال يعقل يقال" ما: "قال البصريون: الثاين
فأجابه موسى على } َوَما َربُّ الْعَالَِمَني { ويف التنزيل . الطيب من النساء؛ أي احلالل، وما حرمه اهللا فليس بطيب

  يف هذه اآلية ظرفية، أي ما دمتم تستحسنون" ما"حكى بعض الناس أن : الثالث. وفق ما سأل؛ وسيأيت



وهذا بعيد : وقال النحاس. ههنا مصدر" ما"قال الفراء : جواب رابع. ويف هذا املنزع ضعف: النكاح قال ابن عطية
  :قال علقمة. طاب الشيء يطيب طيبة وتطيابا: قال اجلوهري. جدا؛ ال يصح فانكحوا الطيبة
  كأن تطياهبا يف األنف مشموم

. هذه األقوال الثالثةوقراءة ابن أيب عبلة ترد . وهو أن املراد مبا هنا العقد؛ أي فانكحوا نكاحا طيبا: جواب خامس
أي سبحان من سبح له . سبحان ما سبح له الرعد: وحكى أبو عمرو بن العالء أن أهل مكة إذا مسعوا الرعد قالوا

{ : واتفق كل من يعاين العلوم على أن قوله تعاىل. أي من سخركن. سبحان ما سخركن لنا: ومثله قوهلم. الرعد
ليس له مفهوم؛ إذ قد أمجع املسلمون على أن من مل خيف القسط يف اليتامى له } ي الَْيَتاَمى َوإِنْ ِخفُْتمْ أَلَّا ُتقِْسطُوا ِف
فدل على أن اآلية نزلت جوابا ملن خاف ذلك، وأن . اثنتني أو ثالثا أو أربعا كمن خاف: أن ينكح أكثر من واحدة
  .حكمها أعم من ذلك

إمنا تكون يتيمة قبل البلوغ، وبعد : وقال. اليتيمة قبل البلوغ تعلق أبو حنيفة هبذه اآلية يف جتويزه نكاح: الثالثة
البلوغ هي امرأة مطلقة ال يتيمة؛ بدليل أنه لو أراد البالغة ملا هنى عن حطها عن صداق مثلها؛ ألهنا ختتار ذلك 

{ : قوله تعاىلوذهب مالك والشافعي واجلمهور من العلماء إىل أن ذلك ال جيوز حىت تبلغ وتستأمر؛ ل. فيجوز إمجاعا
والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال يف الذكور، واسم الرجل ال يتناول الصغري؛ } َوَيْسَتفْتُوَنَك ِفي النَِّساِء 

واملراد به هناك اليتامى هنا؛ كما } ِفي َيَتاَمى النَِّساِء { : وقد قال. فكذلك اسم النساء، واملرأة ال يتناول الصغرية
فقد دخلت اليتيمة الكبرية يف اآلية فال تزوج إال بإذهنا، وال تنكح الصغرية إذ ال إذن . اهللا عنهاقالت عائشة رضي 

كما رواه الدارقطين من حديث حممد بن إسحاق عن نافع عن . هلا، فإذا بلغت جاز نكاحها لكن ال تزوج إال بإذهنا
ن، فدخل املغرية بن شعبة على أمها، زوجين خايل قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعو: ابن عمر قال

  فأرغبها يف املال وخطبها إليها، فرفع شأهنا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

فقال له . يا رسول اهللا ابنة أخي وأنا وصي أبيها ومل أقصر هبا، زوجتها من قد علمت فضله وقرابته: فقال قدامة
قال . فنزعت مين وزوجها املغرية بن شعبة" مة أوىل بأمرهاإهنا يتيمة واليتي: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ورواه ابن أيب ذئب عن عمر بن . مل يسمعه حممد بن إسحاق من نافع، وإمنا مسعه من عمر بن حسني عنه: الدارقطين
فذهبت أمها إىل رسول اهللا صلى : أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال: حسني عن نافع عن عبداهللا بن عمر

وال : "وقال. فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يفارقها ففارقها. إن ابنيت تكره ذلك: هللا عليه وسلم فقالتا
فهذا يرد ما يقوله . فتزوجها بعد عبداهللا املغرية بن شعبة" . تنكحوا اليتامى حىت تستأمروهن فإذا سكنت فهو إذهنا

وقد مضى يف . ء على أصله يف عدم اشتراط الويل يف صحة النكاحأبو حنيفة من أهنا إذا بلغت مل حتتج إىل ويل، بنا
فإنه كان ال يكون لذكر " إال بإذهنا"إن هذا احلديث حممول على غري البالغة لقوله : ذكره؛ فال معىن لقوهلم" البقرة"

  .اليتيم معىن واهللا أعلم
والرد إليه فيما فسد من الصداق ووقع الغنب  ويف تفسري عائشة لآلية من الفقه ما قال به مالك صداق املثل،: الرابعة

فوجب أن يكون صداق املثل معروفا لكل صنف من الناس على قدر ". بأدىن من سنة صداقها: "يف مقداره؛ لقوهلا
وسئل مالك عن رجل زوج . أي صدقات وأكفاء. للناس مناكح عرفت هلم وعرفوا هلا: وقد قال مالك. أحواهلم

فسوغ هلا يف ذلك الكالم حىت . إين ألرى هلا يف ذلك متكلما: ه فقري فاعترضت أمها فقالابنته غنية من ابن أخ ل
وجائز لغري اليتيمة أن . بزيادة األلف واألول أصح" ال أرى"وروى . يظهر هو من نظره ما يسقط اعتراض األم عليه

  .ري اليتيمة خبالفهاهذا مفهومها وغ. تنكح بأدىن من صداق مثلها؛ ألن اآلية إمنا خرجت يف اليتامى



فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الويل يف صداقها جاز له أن يتزوجها، ويكون هو الناكح واملنكح على ما فسرته : اخلامسة
وقال . وبه قال أبو حنيفة واألوزاعي والثوري وأبو ثور، وقاله من التابعني احلسن وربيعة، وهو قول الليث. عائشة

  :زفر والشافعي

ن يتزوجها إال بإذن السلطان، أو يزوجها منه ويل هلا هو أقعد هبا منه؛ أو مثله يف القعود؛ وأما أن يتوىل ال جيوز له أ
ال : "واحتجوا بأن الوالية شرط من شروط العقد لقوله عليه السالم. طريف العقد بنفسه فيكون ناكحا منكحا فال

ود واجب؛ فإذا احتد اثنان منهم سقط واحد من فتعديد الناكح واملنكح والشه" . نكاح إال بويل وشاهدي عدل
روي هذا عن املغرية بن شعبة، وبه . ويف املسألة قول ثالث، وهو أن جتعل أمرها إىل رجل يزوجها منه. املذكورين

  .قال أمحد، ذكره ابن املنذر
واكتفى . وابن جبري وغريمهامعناه ما حل لكم؛ عن احلسن } َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء { : قوله تعاىل: السادسة

ويف " باإلمالة" "طاب"وقرأ ابن إسحاق واجلحدري ومحزة . بذكر من جيوز نكاحه؛ ألن احملرمات من النساء كثري
وواحد . دليل على أنه ال يقال نساء إال ملن بلغ احللم" من النساء. "بالياء؛ فهذا دليل اإلمالة" طيب"مصحف أيب 

  .وة من لفظه، ولكن يقال امرأةالنساء نسوة، وال واحد لنس
وهي نكرة ال " ما"وموضعها من اإلعراب نصب على البدل من } مَثَْنى وَثُالثَ َورَُباعَ { : قوله تعاىل: السابعة

هي معارف؛ ألهنا ال يدخلها األلف والالم، وهي : وقال الطربي. تنصرف؛ ألهنا معدولة وصفة؛ كذا قال أبو علي
مل ينصرف؛ ألنه معدول عن لفظه ومعناه، : وقيل. وخطأ الزجاج هذا القول. قال الكويف مبنزلة عمر يف التعريف؛

فأحاد معدول عن واحد واحد، ومثىن معدولة عن اثنني اثنني، وثالث معدولة عن ثالثة ثالثة، ورباع عن أربعة 
مثلث ورباع ومربع، فعال ومفعل؛ يقال أحاد وموحد وثناء ومثىن وثالث و: ويف كل واحد منها لغتان. أربعة

وكذلك . أحد وثىن وثلث وربع مثل عمر وزفر: وحكى أبو إسحاق الثعليب لغة ثالثة. وكذلك إىل معشر وعشار
بغري ألف يف ربع فهو مقصور من " ثالث وربع"وحكى املهدوي عن النخعي وابن وثاب . قرأ النخعي يف هذه اآلية
  :رباع استخفافا؛ كما قال

  ...اهللا أقبل سيل جاء من عند 
  حيرد حرد اجلنة املغلة

  :وال يزاد من هذا البناء على األربع إال بيت جاء عن الكميت: قال الثعليب
  ـت فوق الرجال خصاال عشارا... فلم يستريثوك حىت رميـ 

وبعضهم يقف على املسموع وهو من أحاد إىل رباع وال يعترب بالبيت : وقال ابن الدهان. يعين طعنت عشرة
وهل يقال . ويقال أحاد وموحد وثناء ومثىن وثالث ومثلث ورباع ومربع: قال أبو عمرو بن احلاجبو. لشذوذه

  .وقد نص البخاري يف صحيحه على ذلك. فيما عداه إىل التسعة أو ال يقال؟ فيه خالف أصحها أنه مل يثبت
جاءين اثنان وثالثة، وال : ؛ تقولوكونه معدوال عن معناه أنه ال يستعمل يف موضع تستعمل فيه األعداد غري املعدولة

وهي يف موضع . جيوز مثىن وثالث حىت يتقدم قبله مجع، مثل جاءين القوم أحاد وثناء وثالث ورباع من غري تكرار
أُوِلي أَجْنَِحٍة َمثَْنى وَثُالثَ { : احلال هنا ويف اآلية، وتكون صفة؛ ومثال كون هذه األعداد صفة يتبني يف قوله تعاىل

  :وقال ساعدة بن جؤية. فهي صفة لألجنحة وهي نكرة. } َع َوُربَا
  ذئاب تبغى الناس مثىن وموحد... ولكنما أهلي بواٍد أنيسه 



  :وأنشد الفراء
  بأربعة منكم وآخر خامس... قتلنا به من بني مثىن وموحد 

ا هذه األمساء يف معرفة فوصف ذئابا وهي نكرة مبثىن وموحد، وكذلك بيت الفراء؛ أي قتلنا به ناسا، فال تنصرف إذ
وزعم األخفش أنه إن مسى به صرفه يف املعرفة . وأجاز الكسائي والفراء صرفه يف العدد على أنه نكرة. وال نكرة

  .والنكرة؛ ألنه قد زال عنه العدل

، اعلم أن هذا العدد مثىن وثالث ورباع ال يدل على إباحة تسع، كما قال من بعد فهمه للكتاب والسنة: الثامنة
وأعرض عما كان عليه سلف هذه األمة، وزعم أن الواو جامعة؛ وعضد ذلك بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم نكح 

والذي صار إىل هذه اجلهالة، وقال هذه املقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا . تسعا، ومجع بينهن يف عصمته
أيضا إىل أقبح منها، فقالوا بإباحة اجلمع بني مثان وذهب بعض أهل الظاهر . مثىن مثل اثنني، وكذلك ثالث ورباع

عشرة؛ متسكا منه بأن العدل يف تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع؛ فجعل مثىن مبعىن اثنني اثنني وكذلك 
وهذا كله جهل باللسان والسنة، وخمالفة إلمجاع األمة، إذ مل يسمع عن أحد من الصحابة وال التابعني . ثالث ورباع

وأخرج مالك يف موطئه، والنسائي والدارقطين يف سننهما أن النيب صلى اهللا عليه . ه مجع يف عصمته أكثر من أربعأن
يف كتاب أيب " . اختر منهن أربعا وفارق سائرهن: "وسلم قال لغيالن بن أمية الثقفي وقد أسلم وحتته عشر نسوة

اختر : "كرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقالأسلمت وعندي مثان نسوة، فذ: داود عن احلارث بن قيس قال
إن قيس بن احلارث كان عنده مثان نسوة حرائر؛ فلما نزلت هذه اآلية أمره رسول اهللا : وقال مقاتل" . منهن أربعا

، والصواب أن ذلك كان حارث "قيس بن احلارث: "كذا قال. صلى اهللا عليه وسلم أن يطلق أربعا وميسك أربعا
أن ذلك كان حارث بن : وكذا روى حممد بن احلسن يف كتاب السري الكبري. دي كما ذكر أبو داودبن قيس األس

وأما ما أبيح من ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فذلك من خصوصياته؛ على ما . قيس، وهو املعروف عند الفقهاء
. هللا تعاىل خاطب العرب بأفصح اللغاتإن الواو جامعة؛ فقد قيل ذلك، لكن ا: وأما قوهلم". األحزاب"يأيت بيانه يف 

اعط فالنا أربعة ستة مثانية، : وكذلك تستقبح ممن يقول. والعرب ال تدع أن تقول تسعة وتقول اثنني وثالثة وأربعة
وإمنا الواو يف هذا املوضع بدل؛ أي انكحوا ثالثا بدال من مثىن، ورباع بدال من ثالث؛ . وال يقول مثانية عشر
. ولو جاء بأو جلاز إال يكون لصاحب املثىن ثالث، وال لصاحب الثالث رباع. او ومل يعطف بأوولذلك عطف بالو

  إن مثىن تقتضي اثنني، وثالث ثالثة،: وأما قوهلم

وكذلك جهل اآلخرين، بأن مثىن تقتضي اثنني . ورباع أربعة، فتحكم مبا ال يوافقهم أهل اللسان عليه، وجهالة منهم
. ، وثالثا ثالثا، وأربعا أربعا، حصر للعدد.ثة، ورباع أربعة أربعة، ومل يعلموا أن اثنني اثننياثنني، وثالث ثالثة ثال

: ففي العدد املعدول عند العرب زيادة معىن ليست يف األصل؛ وذلك أهنا إذا قالت. ومثىن وثالث ورباع خبالفها
وقال . وكذلك معدول العدد: اجلوهري قال. جاءت اخليل مثىن، إمنا تعين بذلك اثنني اثنني؛ أي جاءت مزدوجة

إذا قلت جاءين قوم مثىن أو ثالث أو أحاد أو عشار، فإمنا تريد أهنم جاؤوك واحدا واحدا، أو اثنني اثنني، أو : غريه
ثالثة ثالثة، أو عشرة عشرة، وليس هذا املعىن يف األصل؛ ألنك إذا قلت جاءين قوم ثالثة ثالثة، أو قوم عشرة 

وإمنا تريد . فإذا قلت جاؤوين رباع وثناء فلم حتصر عدهتم. ت عدة القوم بقولك ثالثة وعشرةعشرة، فقد حصر
وسواء كثر عددهم أو قل يف هذا الباب، فقصرهم كل صيغة على أقل ما . أهنم جاؤوك أربعة أربعة أو اثنني اثنني

  .تقتضيه بزعمه حتكم



  :ه أربع وهيوأما اختالف علماء املسلمني يف الذي يتزوج خامسة وعند
يرجم إذا كان عاملا، وإن : وقال الزهري. وبه قال أبو ثور. عليه احلد إن كان عاملا: فقال مالك والشافعي: التاسعة

ال حد عليه يف : وقالت طائفة. كان جاهال أدىن احلدين الذي هو اجللد، وهلا مهرها ويفرق بينهما وال جيتمعان أبدا
وذلك . حيد يف ذات احملرم وال حيد يف غري ذلك من النكاح: ال يعقوب وحممدوق. هذا قول النعمان. شيء من ذلك

وقال . مثل أن يتزوج جموسية أو مخسة يف عقدة أو تزوج متعة أو تزوج بغري شهود، أو أمة تزوجها بغري إذن موالها
ثالث قاله النخعي يف  وفيه قول. إذا علم أن هذا ال حيل له جيب أن حيد فيه كله إال التزوج بغري شهود: أبو ثور

فهذه فتيا علمائنا يف . جلد مائة وال ينفى: الرجل ينكح اخلامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه
  .اخلامسة على ما ذكره ابن املنذر فكيف مبا فوقها

إىل عمر بن  أتت امرأة: ذكر الزبري بن بكار حدثين إبراهيم احلزامي عن حممد بن معن الغفاري قال: العاشرة
يا أمري املؤمنني، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه، وهو : اخلطاب رضي اهللا عنه؛ فقالت

فقال . فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها اجلواب: نعم الزوج زوجك: فقال هلا. يعمل بطاعة اهللا عز وجل
كما فهمت : "فقال عمر. ة تشكو زوجها يف مباعدته إياها عن فراشهيا أمري املؤمنني، هذه املرأ: له كعب األسدي

أيف طعام أم : قال. إن امرأتك هذه تشكوك: علي بزوجها، فأيت به فقال له: فقال كعب". كالمها فاقض بينهما
  :فقالت املرأة. شراب؟ قال ال

  أهلى خليلي عن فراشي مسجده... يا أيها القاضي احلكيم رشده 
  فاقض القضا كعب وال تردده... تعبده  زهده يف مضجعي

  فلست يف أمر النساء أمحده... هناره وليله ما يرقده 
  :فقال زوجها

  أين امرؤ أذهلين ما قد نزل... زهدين يف فرشها ويف احلجل 
  ويف كتاب اهللا ختويف جلل... يف سورة النحل ويف السبع الطول 

  :فقال كعب
   أربع ملن عقلنصيبها يف... إن هلا عليك حقا يا رجل 

  فأعطها ذاك ودع عنك العلل
فقال . إن اهللا عز وجل قد أحل لك من النساء مثىن وثالث ورباع، فلك ثالثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك: مث قال
واهللا ما أدري من أي أمريك أعجب؟ أمن فهمك أمرمها أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء : "عمر

  هدبة إبراهيموروى أبو ". البصرة

ليس يل ما : أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم امرأة تستعدي زوجها، فقالت: ابن هدبة حدثنا أنس بن مالك قال
  " .لك يوم وله يوم، للعبادة يوم وللمرأة يوم: "قال. للنساء؛ زوجي يصوم الدهر

يف امليل واحملبة واجلماع والعشرة : قال الضحاك وغريه} ةً فَإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا َتْعِدلُوا فَوَاِحَد{ : قوله تعاىل: احلادية عشرة
فمنع من الزيادة اليت تؤدي إىل ترك العدل يف القسم " فواحدة"والقسم بني الزوجات األربع والثالث واالثنتني 

 وقال. وقرئت بالرفع، أي فواحدة فيها كفاية أو كافية. وذلك دليل على وجوب ذلك، واهللا أعلم. وحسن العشرة
  .وقرئت بالنصب بإضمار فعل، أي فانكحوا واحدة. فواحدة تقنع: الكسائي



أي إن خاف أال يعدل " فواحدة"وهو عطف على . يريد اإلماء} أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُمْ { : قوله تعاىل: الثانية عشرة
فَإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا { لقسم؛ ألن املعىن ويف هذا دليل على أال حق مللك اليمني يف الوطء وال ا. يف واحدة فما ملكت ميينه

فجعل ملك اليمني كله مبنزلة واحدة، فانتفى بذلك أن يكون } فََواِحَدةً أَْو َما َملَكَتْ أَْيمَاُنكُْم { يف القسم } َتْعِدلُوا 
وأسند . لرقيقإال أن ملك اليمني يف العدل قائم بوجوب حسن امللكة والرفق با. لإلماء حق يف الوطء أو يف القسم

أال ترى أهنا املنفقة؟ كما قال عليه . تعاىل امللك إىل اليمني إذ هي صفة مدح، واليمني خمصوصة باحملاسن لتمكنها
وهي املعاهدة املبايعة، وهبا مسيت األلية ميينا، وهي املتلقية لرايات اجملد؛ " حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه: "السالم
  :كما قال

  تلقاها عرابة باليمني... رفعت جملد إذا ما راية 
أي ذلك أقرب إىل أال متيلوا عن احلق وجتوروا؛ عن ابن عباس } ذَِلَك أَْدَنى أَلَّا َتعُولُوا { : قوله تعاىل: الثالثة عشرة

قال ابن . عال السهم عن اهلدف مال عنه: ومنه قوهلم. عال الرجل يعول إذا جار ومال: يقال. وجماهد وغريمها
  :؛ قال الشاعر"إنه لعائل الكيل والوزن" :عمر

  قول الرسول وعالوا يف املوازين... قالوا اتبعنا رسول اهللا واطرحوا 
  :وقال أبو طالب. أي جاروا

  له شاهد من نفسه غري عائل... مبيزان صدق ال يغل شعرية 
  :وقال آخر. يريد غري مائل

  لقد عال الزمان على عيايل... ثالثة أنفس وثالث ذود 
  :ومنه قول الشاعر. } َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً { : ومنه قوله تعاىل. وعال الرجل يعيل إذا افتقر فصار عالة. أي جار ومال

  وما يدري الغين مىت يعيل... وما يدري الفقري مىت غناه 
. ل األمر اشتد وتفاقموهو عائل وقوم عيلة، والعيلة والعالة الفاقة، وعالين الشيء يعولين إذا غلبين وثقل علي، وعا

. أعال يعيل إذا كثر عيال: وما قال هذا غريه، وإمنا يقال: قال الثعليب. أال تكثر عيالكم" أال تعولوا: "وقال الشافعي
عال مال، الثاين زاد، الثالث جار، الرابع افتقر، : وزعم ابن العريب أن عال على سبعة معان ال ثامن هلا، يقال

  :قالت اخلنساء. دريد اخلامس أثقل؛ حكاه ابن
  ويكفي العشرية ما عاهلا

. السابع عال غلب؛ ومنه عيل صربه" . وابدأ مبن تعول: "السادس عال قام مبؤونة العيال؛ ومنه قوله عليه السالم
  .وأما عال مبعىن كثر عياله فال يصح. أعال الرجل كثر عيال: ويقال. أي غلب

أسنده الدارقطين يف سننه عن زيد بن أسلم، وهو قول جابر بن زيد؛  فقد" ما قاله غريه"أما قول الثعليب : قلت
وأما ما ذكره ابن العريب من احلصر وعدم الصحة . فهذان إمامان من علماء املسلمني وأئمتهم قد سبقا الشافعي إليه

يقال عال : بكروقال أبو : "وقال اهلروي يف غريبه. عال األمر اشتد وتفاقم؛ حكاه اجلوهري: وقد ذكرنا. فال يصح
وأما ". يقال عالين الشيء يعيلين عيال ومعيال إذا أعجزك: وقال األمحر. الرجل يف األرض يعيل فيها أي ضرب فيها

العرب : قال الكسائي أبو احلسن علي بن محزة. عال كثر عياله فذكره الكسائي وأبو عمر الدوري وابن األعرايب
قال . كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا، ولعله لغة: وقال أبو حامت .تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله

سألت أبا عمر الدوري عن هذا وكان إماما يف اللغة غري مدافع : قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: الثعليب املفسر



  :هي لغة محري؛ وأنشد: فقال
  بال شك وإن أمشى وعاال... وإن املوت يأخذ كل حي 

لقد كثرت وجوه العرب حىت خشيت أن آخذ عن : وقال أبو عمرو بن العالء. ماشيته وعيالهيعين وإن كثرت 
وقدح الزجاج : قال ابن عطية. وهي حجة الشافعي رضي اهللا عنه" أال تعيلوا"وقرأ طلحة بن مصرف . الحن حلنا

ك تكثري العيال، فكيف يكون إن اهللا تعاىل قد أباح كثرة السواري ويف ذل: وغريه يف تأويل عال من العيال بأن قال
وهذا القدح غري صحيح؛ ألن السراري إمنا هي مال يتصرف فيه بالبيع، وإمنا العيال . أقرب إىل أال يكثر العيال

  .عال الرجل إذا كثر عياله: وحكى ابن األعرايب أن العرب تقول. القادح احلرائر ذوات احلقوق الواجبة
فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن { : جاز للمملوك أن يتزوج أربعا، ألن اهللا تعاىل قالتعلق هبذه اآلية من أ: الرابعة عشرة

وهو قول داود والطربي وهو املشهور عن . ومل خيص عبدا من حر} َمثَْنى وَثُالثَ َوُربَاعَ { يعين ما حل } النَِّساِء 
وذكر ابن املواز أن ابن وهب . أشهبمالك وحتصيل مذهبه على ما يف موطئه، وكذلك روى عنه ابن القاسم و

قال الشافعي وأبو حنيفة : قال أبو عمر. روى عن مالك أن العبد ال يتزوج إال اثنتني؛ قال وهو قول الليث
  وأصحاهبما والثوري

وروي عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب . ال يتزوج العبد أكثر من اثنتني؛ وبه قال أمحد وإسحاق: والليث بن سعد
وهو قول الشعيب . بدالرمحن بن عوف يف العبد ال ينكح أكثر من اثنتني؛ وال أعلم هلم خمالفا من الصحابةطالب وع

وكل من قال . واحلجة هلذا القول القياس الصحيح على طالقه وحده. وعطاء وابن سريين واحلكم وإبراهيم ومحاد
تناقض يف قوله : أحكامه فغري بعيد أن يقالحده نصف حد احلر، وطالقه تطليقتان، وإيالؤه شهران، وحنو ذلك من 

  .واهللا أعلم" ينكح أربعا"
  }َوآُتوا النَِّساَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نَفْساً فَكُلُوُه َهنِيئاً مَرِيئاً {  -٤

  :فيه عشر مسائل 
وبنو متيم يقولون : قال األخفش. الصدقات مجع، الواحدة صدقة} ِتهِنَّ َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَا{ : قوله تعاىل: األوىل 

يقال صداق املرأة بالكسر، وال يقال : قال املازين. صدقة واجلمع صدقات، وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت
تادة واخلطاب يف هذه اآلية لألزواج؛ قال ابن عباس وق. وحكى يعقوب وأمحد بن حيىي بالفتح عن النحاس. بالفتح

اخلطاب لألولياء؛ : وقيل". أمرهم اهللا تعاىل بأن يتربعوا بإعطاء املهور حنلة منهم ألزواجهم. "وابن زيد وابن جريج
قال يف . وكان الويل يأخذ مهر املرأة وال يعطيها شيئا، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن. قاله أبو صاحل
ويل إذا زوجها فإن كانت معه يف العشرة مل يعطها من مهرها كثريا وال قليال، أن أهل اجلاهلية كان ال: رواية الكليب

َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً { : وإن كانت غريبة محلها على بعري إىل زوجها ومل يعطها شيئا غري ذلك البعري؛ فنزل
تشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى، زعم حضرمي املراد باآلية امل: وقال املعتمر بن سليمان عن أبيه. } 

َوإِنْ { : واألول أظهر؛ فإن الضمائر واحدة وهي جبملتها لألزواج فهم املراد؛ ألنه قال. فأمروا أن يضربوا املهور
  ِخفُْتْم

يوجب تناسق الضمائر وأن يكون  وذلك. }وَآُتوا النَِّساَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً { : إىل قوله} أَلَّا تُقِْسطُوا ِفي الَْيَتاَمى 
  .األول فيها هو اآلخر

هذه اآلية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو جممع عليه وال خالف فيه إال ما روي عن بعض أهل : الثانية



َوآُتوا { العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه ال جيب فيه صداق؛ وليس بشيء؛ لقوله تعاىل 
وأمجع العلماء أيضا } فَاْنِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ َوآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ بِالَْمْعُروِف { : وقال. فعم} اَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً النَِّس

ر وقرأ اجلمهو} وَآَتيُْتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً { : أنه ال حد لكثريه، واختلفوا يف قليله على ما يأيت بيانه يف قوله
وقرأ النخعي وابن وثاب . بضم الصاد وسكون الدال" ُصْدقاهتن"وقرأ قتادة . بفتح الصاد وضم الدال" َصُدقاهتن"

  "ُصُدقََتُهّن"بضمهما والتوحيد 
وأصلها من العطاء؛ حنلت فالنا شيئا . النِّحلة والنُّحلة، بكسر النون وضمها لغتان} نِْحلَةً { : قوله تعاىل: الثالثة
وقال . أي عن طيب نفس من األزواج من غري تنازع" حنلة: "وقيل. الصداق عطية من اهللا تعاىل للمرأةف. أعطيته
وال تكون النحلة إال مسماة : قال أبو عبيد. فريضة مسماة: ابن جريج وابن زيد. فريضة واجبة" حنلة"معىن : قتادة
وهذا حيسن مع كون اخلطاب . هذا حنلته أي دينه. اليق. والنحلة الديانة وامللة. تدينا" حنلة: "وقال الزجاج. معلومة

  :لألولياء الذين كانوا يأخذونه يف اجلاهلية، حىت قال بعض النساء يف زوجها
  ال يأخذ احللوان من بناتنا

منصوبة على أهنا حال من األزواج بإضمار " حنلة"و. فانتزعه اهللا منهم وأمر به للنساء. ال يفعل ما يفعله غريه: تقول
هي مصدر على غري الصدر يف : وقيل. هي نصب وقيل على التفسري: وقيل. من لفظها تقديره أحنلوهن حنلة فعل

  .موضع احلال
خماطبة لألزواج، ويدل بعمومه على أن هبة املرأة صداقها } فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نَفْساً { : قوله تعاىل: الرابعة

ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها وجعل ذلك . جائزة؛ وبه قال مجهور الفقهاءلزوجها بكرا كانت أو ثيبا 
  .للويل مع أن امللك هلا

وزعم الفراء أنه خماطبة لألولياء؛ ألهنم كانوا يأخذون الصداق وال يعطون املرأة منه شيئا، فلم يبح هلم منه إال ما 
. عائد على الصداق" منه"قدم لألولياء ذكر، والضمري يف والقول األول أصح؛ ألنه مل يت. طابت به نفس املرأة

وسبب اآلية فيما ذكر أن قوما حترجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه إىل الزوجات . وكذلك قال عكرمة وغريه
  .}فَإِنْ ِطْبَن لَكُمْ { فنزلت 
وجها نفذ ذلك عليها، وال رجوع هلا واتفق العلماء على أن املرأة املالكة ألمر نفسها إذا وهبت صداقها لز: اخلامسة

وإذا كانت طالبة له مل } فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنفْساً { : إال أن شرحيا رأى الرجوع هلا فيه، واحتج بقوله. فيه
كل، وهذا باطل؛ ألهنا قد طابت وقد أكل فال كالم هلا؛ إذ ليس املراد صورة األ: قال ابن العريب. تطب به نفسا

  .وإمنا هو كناية عن اإلحالل واالستحالل، وهذا بني
فإن شرطت عليه عند عقد النكاح أال يتزوج عليها، وحطت عنه لذلك شيئا من صداقها، مث تزوج عليها : السادسة

كما اشترط أهل بريرة أن تعتقها . فال شيء هلا عليه يف رواية ابن القاسم؛ ألهنا شرطت عليه ما ال جيوز شرطه
كذلك ههنا يصح إسقاط بعض . ة والوالء لبائعها، فصحح النيب صلى اهللا عليه وسلم العقد وأبطل الشرطعائش

إن كان بقي من صداقها مثل صداق مثلها أو أكثر مل ترجع عليه : قال ابن عبداحلكم. الصداق عنه وتبطل الزجية
ام صداق مثلها؛ ألنه شرط على بشيء، وإن كانت وضعت عنه شيئا من صداقها فتزوج عليها رجعت عليه بتم

املؤمنون عند : "نفسه شرطا وأخذ عنه عوضا كان هلا واجبا أخذه منه، فوجب عليه الوفاء لقوله عليه السالم
  ".شروطهم
وبه . ويف اآلية دليل على أن العتق ال يكون صداقا؛ ألنه ليس مبال؛ إذ ال ميكن املرأة هبته وال الزوج أكله: السابعة



يكون صداقا وال مهر هلا غري : وقال أمحد بن حنبل وإسحاق ويعقوب. بو حنيفة وزفر وحممد والشافعيقال مالك وأ
  -العتق؛ على حديث صفية 

وروي عن أنس أنه فعله، وهو راوي . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها -رواه األئمة 
 حديث صفية؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خمصوصا ال حجة يف: وأجاب األولون بأن قالوا. حديث صفية

فال ينبغي . يف النكاح بأن يتزوج بغري صداق، وقد أراد زينب فحرمت على زيد فدخل عليها بغري ويل وال صداق
  .االستدالل مبثل هذا؛ واهللا أعلم

يه وال الكوفيون أن يتقدم ما كان منصوبا وال جييز سيبو. هو منصوب على البيان: قيل} نَفْساً { : قوله تعاىل: الثامنة
  :وأنشد. على البيان، وأجاز ذلك املازين وأبو العباس املربد إذا كان العامل فعال

  وما كان نفسا بالفراق تطيب
: وقال أصحاب سيبويه". ووجها حسنت. شحما تفقأت"فعلى هذا جيوز } ُخشَّعاً أَْبصَاُرُهْم َيخُْرُجونَ { ويف التنزيل 

. منصوبة بإضمار فعل تقديره أعين نفسا، وليست منصوبة على التمييز؛ وإذا كان هذا فال حجة فيه" نفسا"إن 
  :الرواية. وقال الزجاج
  ....وما كان نفسي

  .واتفق اجلميع على أنه ال جيوز تقدمي املميز إذا كان العامل غري متصرف كعشرين درمها
قصود صورة األكل، وإمنا املراد به االستباحة بأي طريق كان، وهو املعين ليس امل} فَكُلُوُه { : قوله تعاىل: التاسعة

وليس املراد نفس األكل؛ إال أن األكل ملا كان . } إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَْموَالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً { بقوله يف اآلية اليت بعدها 
إِذَا ُنوِديَ ِللصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاَسَعْوا { : ه قوله تعاىلونظري. أوىف أنواع التمتع باملال عرب عن التصرفات باألكل

يعلم أن صورة البيع غري مقصودة، وإمنا املقصود ما يشغله عن ذكر اهللا تعاىل مثل } إِلَى ِذكْرِ اللَِّه وَذَُروا الْبَْيَع 
  .تعاىلالنكاح وغريه؛ ولكن ذكر البيع ألنه أهم ما يشتغل به عن ذكر اهللا 

نعت ملصدر حمذوف، أي أكال : وقيل" كلوه"منصوب على احلال من اهلاء يف } هَنِيئاً مَرِيئاً { : قوله تعاىل: العاشرة
  هنأه الطعام والشراب يهنئه،. هنيئا بطيب األنفس

من هنؤ وهينء اسم فاعل . وكل ما مل يأت مبشقة وال عناء فهو هينء. وما كان هنيئا؛ ولقد هنؤ، واملصدر اهلنء
" هنأين"وهنأين الطعام ومرأين على اإلتباع؛ فإذا مل يذكر . وهنئ يهنأ فهو هينء على فعل كزمن. كظريف من ظرف

" ارجعن مأزورات غري مأجورات"وهذا كما جاء يف احلديث : قال أبو علي. أمرأين الطعام باأللف، أي اهنضم: قلت
يقال هينء وهنأين : وقال أبو العباس عن ابن األعرايب. أجوراتألفا إتباعا للفظ م" موزورات"فقلبوا الواو من . 

هنئين ومرئين بالكسر يهنأين وميرأين، : وحكى القشريي أنه يقال. ومرأين وأمرأين وال يقال مرئين؛ حكاه اهلروي
  :قال كثري. ال داء فيه" مريئا"ال إمث فيه، و" هنيئا: "وقيل. وهو قليل

  لعزة من أعراضنا ما استحلت. ..هنيئا مريئا غري داء خمامر 
اهلينء : وقيل. كل من اهلينء املريء: ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئا وهبته امرأته من مهرها فقال له

ال ختافون : يقول. الطيب املساغ الذي ال ينغصه شيء، واملريء احملمود العاقبة، التام اهلضم الذي ال يضر وال يؤذي
يدل عليه ما روى ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن .  يف اآلخرة تبعةيف الدنيا به مطالبة، وال

إذا جادت لزوجها بالعطية طائعة غري مكرهة ال : "فقال} فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نَفْساً فَكُلُوُه { هذه اآلية 



: وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال" خرةيقضي به عليكم سلطان، وال يؤاخذكم اهللا تعاىل به يف اآل
إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته درمها من صداقها مث ليشتر به عسال فليشربه مباء السماء؛ فيجمع اهللا عز "

  .واهللا أعلم". وجل له اهلينء واملريء واملاء املبارك
  }جََعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياماً َواْرُزقُوُهْم ِفيَها َواكُْسوُهْم َوقُولُوا لَُهْم قَْوالً َمْعُروفاً  َوال ُتْؤتُوا السُّفََهاَء أَمَْوالَكُمُ الَِّتي{  -٥

  :فيه عشر مسائل
وإيصال الصدقات إىل } َوآتُوا الَْيَتاَمى أَمَْوالَُهْم { : ملا أمر اهللا تعاىل بدفع أموال اليتامى إليهم يف قوله: األوىل

  فدلت. سفيه وغري البالغ ال جيوز دفع ماله إليهالزوجات، بني أن ال

وأمجع أهل العلم على أن الوصية إىل املسلم احلر الثقة العدل . اآلية على ثبوت الوصي والويل والكفيل لأليتام
واحتج أمحد بأن عمر رضي . الوصية هلا جائزة: واختلفوا يف الوصية إىل املرأة احلرة؛ فقال عوام أهل العلم. جائزة
ال تكون املرأة : وروي عن عطاء بن أيب رباح أنه قال يف رجل أوصى إىل امرأته قال.  عنه أوصى إىل حفصةاهللا

. واختلفوا يف الوصية إىل العبد؛ فمنعه الشافعي وأبو ثور وحممد ويعقوب. وصيا؛ فإن فعل حولت إىل رجل من قومه
وقد مضى القول يف هذا يف . أوصى إىل عبده وهو قول النخعي إذا. وأجازه مالك واألوزاعي وابن عبداحلكم

  .مستوىف" البقرة"
واختلف العلماء يف هؤالء السفهاء، من هم؟ . معىن السفه لغة" البقرة"قد مضى يف } السُّفََهاَء { : قوله تعاىل: الثانية

ن أحسن ما قيل وهذا م: قال النحاس. هم اليتامى ال تؤتوهم أموالكم: فروى سامل األفطس عن سعيد بن جبري قال
هم األوالد الصغار، ال تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا : وروى إمساعيل بن أيب خالد عن أيب مالك قال. يف اآلية
وهذا القول ال يصح؛ : قال النحاس وغريه. هم النساء: وروى سفيان عن محيد األعرج عن جماهد قال. بال شيء

ال تدفع مالك مضاربة وال إىل : ويقال. ت؛ ألنه األكثر يف مجع فعيلةإمنا تقول العرب يف النساء سفائه أو سفيها
َوال ُتْؤتُوا { : من مل يتفقه فال يتجر يف سوقنا؛ فذلك قوله تعاىل: وروي عن عمر أنه قال. وكيل ال حيسن التجارة

ره العلماء أن يوكل املسلم ذميا ال تدفع إىل الكفار؛ وهلذا ك: ويقال. يعين اجلهال باألحكام} السُّفََهاَء أَْموَالَكُُم 
السفهاء هنا كل من يستحق : "وقال أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه. بالشراء والبيع، أو يدفع إليه مضاربة

حال حيجر عليه لصغره، : وأما احلجر على السفيه فالسفيه له أحوال: وقال ابن خويز منداد. وهذا جامع". احلجر
فأما املغمى عليه فاستحسن مالك أال حيجر عليه . ريه، وحالة لسوء نظره لنفسه يف مالهوحالة لعدم عقله جبنون أو غ

  واحلجر يكون مرة يف حق اإلنسان ومرة يف حق غريه؛ فأما احملجور عليه يف حق نفسه من. لسرعة زوال ما به

الزوج حلق الزوج، والبكر يف  واحملجور عليه يف حق غريه العبد واملديان واملريض يف الثلثني، واملفلس وذات. ذكرنا
وأما الكبري فألنه ال حيسن النظر لنفسه يف ماله، وال . فأما الصغري واجملنون فال خالف يف احلجر عليهما. حق نفسها

وال فرق بني أن يتلف ماله يف املعاصي أو القرب . يؤمن منه إتالف ماله يف غري وجه، فأشبه الصيب؛ وفيه خالف يأيت
والعبد ال . تلف أصحابنا إذا أتلف ماله يف القرب؛ فمنهم من حجر عليه، ومنهم من مل حيجر عليهواخ. واملباحات
. واملديان ينزع ما بيده لغرمائه؛ إلمجاع الصحابة، وفعل عمر ذلك بأسيفع جهينة؛ ذكره مالك يف املوطأ. خالف فيه

حىت إذا تزوجت ودخل إليها الناس، . والبكر ما دامت يف اخلدر حمجور عليها؛ ألهنا ال حتسن النظر لنفسها
ال : "وأما ذات الزوج فألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. وخرجت وبرز وجهها عرفت املضار من املنافع

  ".جيوز المرأة ملك زوجها عصمتها قضاء يف ماهلا إال يف ثلثها 



عدم تدبريه، فال يدفع إليه املال؛ جلهله بفاسد وأما اجلاهل باألحكام وإن كان غري حمجور عليه لتنميته ملاله و: قلت
وكذلك الذمي مثله يف اجلهل بالبياعات وملا خياف من معاملته بالربا . البياعات وصحيحها وما حيل وما حيرم منها

  .واهللا أعلم. وغريه
بأيديهم وهم  أضافها إليهم ألهنا: واختلفوا يف وجه إضافة املال إىل املخاطبني على هذا، وهي للسفهاء؛ فقيل

: وقيل. } فَاقُْتلُوا أَْنفَُسكُمْ { : وقوله} فََسلُِّموا َعلَى أَْنفُِسكُمْ { : الناظرون فيها فنسبت إليهم اتساعا؛ كقوله تعاىل
أضافها إليهم ألهنا من جنس أمواهلم؛ فإن األموال جعلت مشتركة بني اخللق تنتقل من يد إىل يد، ومن ملك إىل 

  .ذا احتاجوها كأموالكم اليت تقي أعراضكم وتصونكم وتعظم أقداركم، وهبا قوام أمركمملك، أي هي هلم إ
: قال ابن عباس". أن املراد أموال املخاطبني حقيقة: "وقول ثان قاله أبو موسى األشعري وابن عباس واحلسن وقتادة

وإىل ما يف أيديهم؛ بل كن أنت ال تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إىل امرأتك وابنك وتبقى فقريا تنظر إليهم "
وهذا خيرج مع قول جماهد . فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان؛ صغار ولد الرجل وامرأته". الذي تنفق عليهم

  .وأيب مالك يف السفهاء

اَء أَْموَالَكُُم َوال تُْؤُتوا السُّفََه{ : ودلت اآلية على جواز احلجر على السفيه؛ ألمر اهللا عز وجل بذلك يف قوله: الثالثة
وكان . فأثبت الوالية على السفيه كما أثبتها على الضعيف. }فَإِنْ كَانَ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ َسفِيهاً أَوْ َضِعيفاً { وقال } 

معىن الضعيف راجعا إىل الصغري، ومعىن السفيه إىل الكبري البالغ؛ ألن السفه اسم ذم وال يذم اإلنسان على ما مل 
  .، والقلم مرفوع عن غري البالغ، فالذم واحلرج منفيان عنه؛ قاله اخلطايبيكتسبه
إن فعل : واختلف العلماء يف أفعال السفيه قبل احلجر عليه؛ فقال مالك ومجيع أصحابه غري ابن القاسم: الرابعة

أفعال غري : قاسموقال ابن ال. وهو قول الشافعي وأيب يوسف. السفيه وأمره كله جائز حىت يضرب اإلمام على يده
إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودة، وإن كان غري ظاهر السفه فال : وقال أصبغ. جائزة وإن مل يضرب عليه اإلمام
لو كانت أفعال السفيه مردودة قبل احلجر : واحتج سحنون لقول مالك بأن قال. ترد أفعاله حىت حيجر عليه اإلمام

حجة ابن القاسم ما رواه البخاري من حديث جابر أن رجال أعتق عبدا و. ما أحتاج السلطان أن حيجر على أحد
  .ليس له مال غريه فرده النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يكن حجر عليه قبل ذلك

ال حيجر على : وقال أبو حنيفة. حيجر عليه: واختلفوا يف احلجر على الكبري؛ فقال مالك ومجهور الفقهاء: اخلامسة
ن يكون مفسدا ملاله؛ فإذا كان كذلك منع من تسليم املال إليه حىت يبلغ مخسا وعشرين سنة، من بلغ عاقال إال أ

فإذا بلغها سلم إليه بكل حال، سواء كان مفسدا أو غري مفسد؛ ألنه حيبل منه الثنيت عشرة سنة، مث يولد له لستة 
إن يف مدة املنع من املال : ل عنهوقي. أشهر فيصري جدا وأبا، وأنا أستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جدا
. وهذا كله ضعيف يف النظر واألثر. إذا بلغ مفسدا ينفذ تصرفه على اإلطالق، وإمنا مينع من تسليم املال احتياطا

حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن الصواف أخربنا حامد بن شعيب أخربنا شريح بن يونس : وقد روى الدارقطين
أخربنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد اهللا بن جعفر أتى  -هو أبو يوسف القاضي  -أخربنا يعقوب بن إبراهيم 

  إين اشتريت: الزبري فقال

. أنا شريكك يف البيع: فقال الزبري. بيع كذا وكذا، وإن عليا يريد أن يأيت أمري املؤمنني فيسأله أن حيجر علي فيه
فقال . فأنا شريكه يف البيع: فقال الزبري. فاحجر عليهإن ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا : فأتى علي عثمان فقال

أنا آخذ باحلجر وأراه، وأحجر وأبطل بيع : كيف أحجر على رجل يف بيع شريكه فيه الزبري؟ قال يعقوب: عثمان



وإن أبا حنيفة ال حيجر : قال يعقوب بن إبراهيم. احملجور عليه وشراءه، وإذا اشترى أو باع قبل احلجر أجزت بيعه
كيف أحجر على رجل، دليل على جواز احلجر على الكبري؛ فإن عبداهللا بن جعفر : فقول عثمان. يأخذ باحلجر وال

ولدته أمه بأرض احلبشة، وهو أول مولود ولد يف اإلسالم هبا، وقدم مع أبيه على النيب صلى اهللا عليه وسلم عام 
وستأيت حجته إن . ا يرد على أيب حنيفة قولهوهذ. وكانت خيرب سنة مخس من اهلجرة. خيرب فسمع منه وحفظ عنه

  .شاء اهللا تعاىل
اليت : ثالث لغات" اليت"ويف . أي ملعاشكم وصالح دينكم} الَِّتي جََعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياماً { : قوله تعاىل: السادسة

. ن واللتان بشد النوناللتان واللتا حبذف النو: ويف تثنيتها أيضا ثالث لغات. واللت بكسر التاء واللت بإسكاهنا
فالن : يقال. ما يقيمك مبعىن: والقيام والقوام. وأما اجلمع فتأيت لغاته يف موضعه من هذه السورة إن شاء اهللا تعاىل

وقراءة أهل . وملا انكسرت القاف من قوام أبدلوا الواو ياء. قيام أهله وقوام بيته، وهو الذي يقيم شأنه، أي يصلحه
أي وال تؤتوا . قيما وقواما مبعىن قياما، وانتصب عندمها على املصدر: قال الكسائي والفراء. ألف بغري"قيما "املدينة 

يذهب إىل أهنا . املعىن قائمة بأموركم: وقال األخفش. السفهاء أموالكم اليت تصلح هبا أموركم فيقوموا هبا قياما
: وخطأ أبو علي هذا القول وقال. قيمة لألشياء قيما مجع قيمة؛ كدمية ودمي، أي جعلها اهللا: وقال البصريون. مجع

. جياد يف مجع جواد وحنوه: هي مصدر كقيام وقوام وأصلها قوم، ولكن شذت يف الرد إىل الياء كما شذ قوهلم
جعل على مجع اليت، " الاليت"وقرأ احلسن والنخعي . وقوما وقواما وقياما معناها ثباتا يف صالح احلال ودواما يف ذلك

وكذلك " النساء اللوايت، واألموال اليت"األكثر يف كالم العرب : قال الفراء. على لفظ اجلماعة" اليت"العامة وقراءة 
  .غري األموال؛ ذكره النحاس

وهذا فيمن . معناه اجعلوا هلم فيها أو افرضوا هلم فيها: قيل} َواْرُزقُوُهْم ِفيَها َواكُْسوُهمْ { : قوله تعاىل: السابعة
فكان هذا دليال على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة . نفقته وكسوته من زوجته وبنيه األصاغريلزم الرجل 
أفضل الصدقة ما : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ويف البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال. على زوجها

ة إما أن تطعمين وإما أن تطلقين ويقول العبد ترك غىن واليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول تقول املرأ
يا أبا هريرة، مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا : ؟ فقالوا" أطعمين واستعملين ويقول االبن أطعمين إىل من تدعين

النفقة على األهل والعيال واجبة بإمجاع؛ وهذا : قال املهلب!. ال، هذا من كيس أيب هريرة: عليه وسلم؟ قال
  .ة يف ذلكاحلديث حج

على األب أن : واختلفوا يف نفقة من بلغ من األبناء وال مال له وال كسب؛ فقالت طائفة: قال ابن املنذر: الثامنة
فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها . ينفق على ولده الذكور حىت حيتلموا، وعلى النساء حىت يتزوجن ويدخل هبن

  .بناء فهي على نفقتهاوإن طلقها قبل ال. فال نفقة هلا على أبيها
ينفق على ولد ولده حىت يبلغوا احللم : وقالت طائفة. وال نفقة لولد الولد على اجلد؛ هذا قول مالك: التاسعة
مث ال نفقة عليه إال أن يكونوا زمىن، وسواء يف ذلك الذكور واإلناث ما مل يكن هلم أموال، وسواء يف ذلك . واحمليض

وأوجبت طائفة . ما مل يكن هلم أب دونه يقدر على النفقة عليهم؛ هذا قول الشافعيولده أو ولد ولده وإن سفلوا 
النفقة جلميع األطفال والبالغني من الرجال والنساء إذا مل يكن هلم أموال يستغنون هبا عن نفقة الوالد؛ على ظاهر 

يقول االبن أطعمين إىل من "ويف حديث أيب هريرة ". خذي ما يكفيك وولدك باملعروف: "قوله عليه السالم هلند
ومن بلغ سن احللم فال يقول ذلك؛ . يدل على أنه إمنا يقول ذلك من ال طاقة له على الكسب والتحرف" تدعين؟

فجعل بلوغ . اآلية} َحتَّى إِذَا َبلَُغوا النِّكَاَح { : ألنه قد بلغ حد السعي على نفسه والكسب هلا، بدليل قوله تعاىل



ال يفرق باإلعسار : يرد على من قال" تقول املرأة إما أن تطعمين وإما أن تطلقين: "ويف قوله. النكاح حدا يف ذلك
  هذا قول عطاء. ويلزم املرأة الصرب؛ وتتعلق النفقة بذمته حبكم احلاكم

فوجب : قالوا. }  َوإِنْ كَانَ ذُو ُعسَْرٍة فََنِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرٍة{ : وإليه ذهب الكوفيون متمسكني بقوله تعاىل. والزهري
فندب تعاىل إىل إنكاح الفقري؛ فال جيوز : قالوا. اآلية} وَأَْنِكُحوا الْأََياَمى ِمْنكُمْ { : وقوله تعاىل. أن ينظر إىل أن يوسر

. وال حجة هلم يف هذه اآلية على ما يأيت بيانه يف موضعها. أن يكون الفقر سببا للفرقة وهو مندوب منعه إىل النكاح
اخلطاب لويل اليتيم لينفق عليه من ماله الذي له حتت نظره؛ على ما تقدم : وقيل. نص يف موضع اخلالفواحلديث 

فالوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله؛ فإن كان صغريا وماله كثري اختذ له ظئرا . من اخلالف يف إضافة املال
وإن كان دون ذلك . لباس وشهي الطعام واخلدموإن كان كبريا قدر له ناعم ال. وحواضن ووسع عليه يف النفقة

فإن كان اليتيم فقريا ال مال له وجب على اإلمام . وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر احلاجة. فبحسبه
وأمه أخص به فيجب . القيام به من بيت املال؛ فإن مل يفعل اإلمام وجب ذلك على املسلمني األخص به فاألخص

َوالَْواِلدَاُت يُْرِضْعنَ { : وقد مضى يف البقرة عند قوله. وال ترجع عليه وال على أحد. لقيام بهعليها إرضاعه وا
  .}أَْوالَدُهنَّ 
واختلف يف القول املعروف؛ . أراد تليني اخلطاب والوعد اجلميل} َوقُولُوا لَُهْم قَْوالً َمْعُروفاً { : قوله تعاىل: العاشرة
. ك اهللا فيكم، وحاطكم وصنع لكم، وأنا ناظر لك، وهذا االحتياط يرجع نفعه إليكبار: معناه ادعوا هلم: فقيل
مايل إليك مصريه، : ويقول األب البنه. معناه وعدوهم وعدا حسنا؛ أي إن رشدمت دفعنا إليكم أموالكم: وقيل

  .وأنت إن شاء اهللا صاحبه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك
َوبَِداراً  إِذَا َبلَُغوا النِّكَاَح فَإِنْ آَنْسُتْم ِمنُْهْم ُرْشداً فَاْدفَُعوا إِلَيْهِْم أَْموَالَُهْم َوال َتأْكُلُوَها إِسَْرافاً َواْبَتلُوا الَْيَتاَمى حَتَّى{ -٦

ُتْم إِلَْيهِمْ أَْموَالَُهْم فَأَْشهِدُوا َعلَْيهِمْ أَنْ َيكَْبُروا َوَمْن كَانَ غَنِّياً فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمْن كَانَ فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعُروِف فَإِذَا َدفَْع
  }َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيباً

  :فيه سبع عشرة مسألة
وهذه اآلية خطاب للجميع يف بيان كيفية دفع . االبتالء االختبار؛ وقد تقدم} وَاْبَتلُوا الَْيَتاَمى { : قوله تعاىل: األوىل
وذلك أن رفاعة تويف وترك ابنه وهو صغري، فأتى عم ثابت . رفاعة ويف عمه إهنا نزلت يف ثابت بن: وقيل. أمواهلم

إن ابن أخي يتيم يف حجري فما حيل يل من ماله، ومىت أدفع إليه ماله؟ فأنزل : إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .اهللا تعاىل هذه اآلية

الوصي أخالق يتيمه، ويستمع إىل أغراضه، فيحصل هو أن يتأمل : واختلف العلماء يف معىن االختبار؛ فقيل: الثانية
: فإذا توسم اخلري قال علماؤنا وغريهم. له العلم بنجابته، واملعرفة بالسعي يف مصاحله وضبط ماله، واإلمهال لذلك

ال بأس أن يدفع إليه شيئا من ماله يبيح له التصرف فيه، فإن مناه وحسن النظر فيه فقد وقع االختبار، ووجب على 
إنه إذا : وليس يف العلماء من يقول. وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده. وصي تسليم مجيع ماله إليهال

{ : اخترب الصيب فوجده رشيدا ترتفع الوالية عنه، وأنه جيب دفع ماله إليه وإطالق يده يف التصرف؛ لقوله تعاىل
الصغري ال خيلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون غالما أو جارية؛ : ن الفقهاءوقال مجاعة م. } َحتَّى إِذَا َبلَغُوا النِّكَاَح 

فإن كان غالما رد النظر إليه يف نفقة الدار شهرا، أو أعطاه شيئا نزرا يتصرف فيه؛ ليعرف كيف تدبريه وتصرفه، 
وإن . ماله وأشهد عليهفإذا رآه متوخيا سلم إليه . وهو مع ذلك يراعيه لئال يتلفه؛ فإن أتلفه فال ضمان على الوصي



كانت جارية رد إليها ما يرد إىل ربة البيت من تدبري بيتها والنظر فيه، يف االستغزال واالستقصاء على الغزاالت يف 
وإال بقيا حتت . فإن رآها رشيدة سلم أيضا إليها ماهلا وأشهد عليها. دفع القطن وأجرته، واستيفاء الغزل وجودته

  .اختربوهم يف عقوهلم وأدياهنم وتنمية أمواهلم: وقال احلسن وجماهد وغريمها. احلجر حىت يؤنس رشدمها
أي } وَإِذَا َبلَغَ الْأَطْفَالُ مِْنكُُم الُْحلَُم { : أي احللم؛ لقوله تعاىل} َحتَّى إِذَا َبلَُغوا النِّكَاَح { : قوله تعاىل: الثالثة

  ثةثال: والبلوغ يكون خبمسة أشياء. البلوغ، وحال النكاح

فأما احليض واحلبل فلم خيتلف العلماء يف . يشترك فيها الرجال والنساء، واثنان خيتصان بالنساء ومها احليض واحلبل
واختلفوا يف الثالثة؛ فأما اإلثبات والسن فقال األوزاعي والشافعي . أنه بلوغ، وأن الفرائض واألحكام جتب هبما

وهو قول ابن وهب وأصبغ وعبدامللك بن املاجشون وعمر بن  .مخس عشرة سنة بلوغ ملن مل حيتلم: وابن حنبل
. وجتب احلدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا السن. عبدالعزيز ومجاعة من أهل املدينة، واختاره ابن العريب

والذي نقول به إن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض واحلدود مخس عشرة سنة؛ وذلك أحب : قال أصبغ بن الفرج
واحتج حبديث ابن عمر إذ عرض . يه إيل وأحسنه عندي؛ ألنه احلد الذي يسهم فيه يف اجلهاد وملن حضر القتالما ف

قال . أخرجه مسلم. يوم اخلندق وهو ابن مخس عشرة سنة فأجيز، ومل جيز يوم أحد؛ ألنه كان ابن أربع عشرة سنة
وعدة سنه أو جحده فالعمل فيه مبا روى نافع هذا فيمن عرف مولده، وأما من جهل مولده : أبو عمر بن عبدالرب

أال تضربوا اجلزية إال على من جرت : "عن أسلم عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه كتب إىل أمراء األجناد
عرض : وقال عطية القرظي. انظروا إن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه: وقال عثمان يف غالم سرق". عليه املواسي

عليه وسلم بين قريظة؛ فكل من أنبت منهم قتله حبكم سعد بن معاذ، ومن مل ينبت منهم  رسول اهللا صلى اهللا
ال حيكم ملن مل حيتلم حىت يبلغ ما مل يبلغه : وقال مالك وأبو حنيفة وغريمها. استحياه؛ فكنت فيمن مل ينبت فتركين

بلوغه : وقال مالك مرة. عليه احلد أحد إال احتلم، وذلك سبع عشرة سنة؛ فيكون عليه حينئذ احلد إذا أتى ما جيب
: وقال يف اجلارية. تسع عشرة سنة؛ وهي األشهر: وعن أيب حنيفة رواية أخرى. أن يغلظ صوته وتنشق أرنبته

ال يبلغ بالسن ما مل حيتلم : وقال داود. وروى اللؤلئي عنه مثان عشرة سنة. بلوغها لسبع عشرة سنة وعليها النظر
  يستدل به على البلوغ؛ روي عن ابن القاسم وسامل، وقاله: ا اإلنبات فمنهم من قالفأم. ولو بلغ أربعني سنة

هو بلوغ؛ إال أنه حيكم به يف الكفار : وقيل. مالك مرة، والشافعي يف أحد قوليه، وبه قال أمحد وإسحاق وأبو ثور
وال اعتبار . ث عطية القرظيفيقتل من أنبت وجيعل من مل ينبت يف الذراري؛ قاله الشافعي يف القول اآلخر؛ حلدي

العمل عندي على حديث : مسعت مالكا يقول: وقال ابن القاسم. باخلضرة والزغب، وإمنا يترتب احلكم على الشعر
قال يل ابن القاسم وأحب إيل أال يقام عليه احلد إال : قال أصبغ. لو جرت عليه املواسي حلددته: عمر بن اخلطاب

وقال . ال يثبت باإلنبات حكم، وليس هو ببلوغ وال داللة على البلوغ: ل أبو حنيفةوقا. باجتماع اإلنبات والبلوغ
وظاهره . ال حد على من مل حيتلم؛ وهو قول الشافعي، ومال إليه مالك مرة، وقال به بعض أصحابه: الزهري وعطاء

ن فكل عدد يذكرونه من إذا مل يكن حديث ابن عمر دليال يف الس: "قال ابن العريب. عدم اعتبار اإلنبات والسن
السنني فإنه دعوى، والسن اليت أجازها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوىل من سن مل يعتربها، وال قام يف الشرع 
دليل عليها، وكذلك اعترب النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلنبات يف بين قريظة؛ فمن عذيري ممن ترك أمرين اعتربمها 

يتأوله ويعترب ما مل يعتربه النيب صلى اهللا عليه وسلم لفظا، وال جعل اهللا له يف الشريعة النيب صلى اهللا عليه وسلم ف
  ".نظرا



هذا قوله هنا، وقال يف سورة األنفال عكسه؛ إذ مل يعرج على حديث ابن عمر هناك، وتأوله كما تأول : قلت
ة سنة، ومن ال يطيقه فال يسهم له علماؤنا، وأن موجبه الفرق بني من يطيق القتال ويسهم له وهو ابن مخس عشر

  .واهللا أعلم. وهو الذي فهمه عمر بن عبدالعزيز من احلديث. فيجعل يف العيال
آَنسَ { : أي أبصرمت ورأيتم؛ ومنه قوله تعاىل} فَإِنْ آَنْسُتْم مِْنُهْم ُرْشداً فَاْدفَُعوا إِلَيْهِْم أَمَْوالَُهْم { : قوله تعاىل: الرابعة

. تقول العرب اذهب فاستأنس هل ترى أحدا؛ معناه تبصر: قال األزهري. أي أبصر ورأى} لطُّورِ َناراً ِمْن َجانِبِ ا
  :قال النابغة

  على مستأنس وحد... 

: آنست وأحسست ووجدت مبعىن واحد؛ ومنه قوله تعاىل: وقيل. أراد ثورا وحشيا يتبصر هل يرى قانصا فيحذره
وقرأ . بضم الراء وسكون الشني" رشدا"وقراءة العامة . واألصل فيه أبصرمت. أي علمتم}  فَإِنْ آَنسُْتْم ِمْنُهمْ ُرْشداً{ 

رشدا مصدر : وقيل. بفتح الراء والشني، ومها لغتان" رشدا"السلمي وعيسى والثقفي وابن مسعود رضي اهللا عنهم 
  .واهللا أعلم. ورشدا مصدر رشد، وكذلك الرشاد. رشد

وقال ابن عباس . صالحا يف العقل والدين: فقال احلسن وقتادة وغريمها" رشدا"أويل واختلف العلماء يف ت: اخلامسة
إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ : قال سعيد بن جبري والشعيب". صالحا يف العقل وحفظ املال: "والسدي والثوري

ال يعطى اليتيم وإن : وهكذا قال الضحاك. رشده؛ فال يدفع إىل اليتيم ماله وإن كان شيخا حىت يؤنس منه رشده
وأكثر العلماء على أن الرشد . يعين يف العقل خاصة" رشدا: "وقال جماهد. بلغ مائة سنة حىت يعلم منه إصالح ماله

ال يكون إال بعد البلوغ، وعلى أنه إن مل يرشد بعد بلوغ احللم وإن شاخ ال يزول احلجر عنه؛ وهو مذهب مالك 
على احلر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال، ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرا إذا ال حيجر : وقال أبو حنيفة. وغريه

واحتجوا يف ذلك مبا رواه قتادة عن أنس أن حبان بن . وبه قال زفر بن اهلذيل؛ وهو مذهب النخعي. كان عاقال
فاستدعاه النيب . فيا رسول اهللا احجر عليه؛ فإنه يبتاع ويف عقدته ضع: منقذ كان يبتاع ويف عقدته ضعف، فقيل

: قالوا" . فإذا بايعت فقل ال خالبة ولك اخليار ثالثا: "فقال له. ال أصرب: فقال". ال تبع: "صلى اهللا عليه وسلم فقال
وهذا ال . فلما سأل القوم احلجر عليه ملا كان يف تصرفه من الغنب ومل يفعل عليه السالم، ثبت أن احلجر ال جيوز

إن كان مفسدا ملاله ودينه، : وقال الشافعي. بذلك على ما بيناه يف البقرة، فغريه خبالفه حجة هلم فيه؛ ألنه خمصوص
  أو كان مفسدا ملاله دون دينه حجر عليه، وإن كان مفسدا لدينه

والثاين ال حجر عليه؛ وهو اختيار . أحدمها حيجر عليه؛ وهو اختيار أيب العباس بن شريح: مصلحا ملاله فعلى وجهني
وهذا الذي ذكرناه من احلجر على السفيه قول عثمان : قال الثعليب. روزي، واألظهر من مذهب الشافعيإسحاق امل

: وعلي والزبري وعائشة وابن عباس وعبداهللا بن جعفر رضوان اهللا عليهم، ومن التابعني شريح، وبه قال الفقهاء
وادعى : قال الثعليب. حاق وأبو ثورمالك وأهل املدينة واألوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف وحممد وأمحد وإس

  .أصحابنا اإلمجاع يف هذه املسألة
إيناس الرشد والبلوغ، فإن وجد أحدمها دون اآلخر مل : إذا ثبت هذا فاعلم أن دفع املال يكون بشرطني: السادسة

قول مجاعة  وهو. وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك يف اآلية. جيز تسليم املال، كذلك نص اآلية
لكونه : قال أبو حنيفة. الفقهاء إال أبا حنيفة وزفر والنخعي فإهنم أسقطوا إيناس الرشد ببلوغ مخس وعشرين سنة

جدا وهذا يدل على ضعف قوله، وضعف ما احتج به أبو بكر الرازي يف أحكام القرآن له من استعمال اآليتني 



وماذا يغين كونه جدا . ملطلق يرد إىل املقيد باتفاق أهل األصولحسب ما تقدم؛ فإن هذا من باب املطلق واملقيد، وا
إال أن علماءنا شرطوا يف اجلارية دخول الزوج هبا مع البلوغ، وحينئذ يقع االبتالء يف . إذا كان غري جد، أي خبت

ا بينهما بأن وفرق علماؤن. ومل يره أبو حنيفة والشافعي، ورأوا االختبار يف الذكر واألنثى على ما تقدم. الرشد
األنثى خمالفة للغالم لكوهنا حمجوبة ال تعاين األمور وال تربز ألجل البكارة فلذلك وقف فيها على وجود : قالوا

والذكر خبالفها؛ فإنه بتصرفه ومالقاته للناس من أول نشئه إىل بلوغه حيمل له . النكاح؛ فبه تفهم املقاصد كلها
وما قاله الشافعي أصوب؛ فإن نفس الوطء بإدخال احلشفة ال . له الغرض االختبار، ويكمل عقله بالبلوغ، فيحصل

  ال بد بعد: مث زاد علماؤنا فقالوا. يزيدها يف رشدها إذا كانت عارفة جبميع أمورها ومقاصدها، غري مبذرة ملاهلا

ديدها أقواال وذكر علماؤنا يف حت: قال ابن العريب. دخول زوجها من مضي مدة من الزمان متارس فيها األحوال
وجعلوا يف اليتيمة اليت ال أب هلا وال وصي عليها عاما . عديدة؛ منها اخلمسة األعوام والستة والسبعة يف ذات األب

وليس يف هذا كله دليل، وحتديد األعوام يف . واحدا بعد الدخول، وجعلوا يف املوىل عليها مؤبدا حىت يثبت رشدها
وأما متادي احلجر يف املوىل عليها حىت يتبني رشدها فيخرجها . عام يف اليتيمةذات األب عسري؛ وأعسر منه حتديد ال

فَإِنْ آَنسُْتمْ { : واملقصود من هذا كله داخل حتت قوله تعاىل. الوصي عنه، أو خيرجها احلكم منه فهو ظاهر القرآن
فاعرفه وركب عليه واجتنب . اشدفتعني اعتبار الرشد ولكن خيتلف إيناسه حبسب اختالف حال الر} ِمْنُهْم ُرْشداً 

  .التحكم الذي ال دليل عليه
هو حممول على الرد لبقاء احلجر، وما عملته بعده : واختلفوا فيما فعلته ذات األب يف تلك املدة؛ فقيل: السابعة

ما عملته ما عملته يف تلك املدة حممول على الرد إال أن يتبني فيه السداد، و: وقال بعضهم. فهو حممول على اجلواز
  .بعد ذلك حممول على اإلمضاء حىت يتبني فيه السفه

ال بد من رفعه إىل : واختلفوا يف دفع املال إىل احملجور عليه هل حيتاج إىل السلطان أم ال؟ فقالت فرقة: الثامنة
ج إىل ذلك موكول إىل اجتهاد الوصي دون أن حيتا: وقالت فرقة. السلطان، ويثبت عنده رشده مث يدفع إليه ماله

والصواب يف أوصياء زماننا أال يستغىن عن رفعه إىل السلطان وثبوت الرشد : قال ابن عطية. رفعه إىل السلطان
  .عنده، ملا حفظ من تواطؤ األوصياء على أن يرشد الصيب، ويربأ احملجور عليه لسفهه وقلة حتصيله يف ذلك الوقت

إىل السفه بظهور تبذير وقلة تدبري عاد إليه احلجر عندنا، وعند  فإذا سلم املال إليه بوجود الرشد، مث عاد: التاسعة
ودليلنا . ال يعود؛ ألنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره يف احلدود والقصاص: وقال أبو حنيفة. الشافعي يف أحد قوليه

فَإِنْ كَانَ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ { : وقال تعاىل. }َياماً َوال ُتْؤتُوا السُّفََهاَء أَمَْوالَكُمُ الَِّتي جََعلَ اللَُّه لَكُْم ِق{ : قوله تعاىل
  َسِفيهاً أَوْ َضِعيفاً

ومل يفرق بني أن يكون حمجورا سفيها أو يطرأ ذلك عليه بعد . }أَْو ال َيْسَتِطيُع أَنْ ُيِملَّ ُهَو فَلُْيْمِللْ َوِليُُّه بِالَْعْدلِ 
  .اإلطالق
وعليه أن .  مال اليتيم ما كان لألب أن يصنع من جتارة وإبضاع وشراء وبيعوجيوز للوصي أن يصنع يف: العاشرة

ويؤدي عنه أروش اجلنايات وقيم املتلفات، ونفقة . عني وحرث وماشية وفطرة: يؤدي الزكاة من سائر أمواله
يصاحل له وجيوز أن يزوجه ويؤدي عنه الصداق، ويشتري له جارية يتسررها، و. الوالدين وسائر احلقوق الالزمة

وإذا قضى الوصي بعض الغرماء وبقي من املال بقية تفي ما عليه من الدين كان فعل . وعليه على وجه النظر له
وإن اقتضى الغرماء . فإن تلف باقي املال فال شيء لباقي الغرماء على الوصي وال على الذين اقتضوا. الوصي جائزا



بالدين الباقي أو كان امليت معروفا بالدين الباقي ضمن الوصي هلؤالء مجيع املال مث أتى غرماء آخرون فإن كان عاملا 
وإن مل يكن عاملا بذلك، وال كان امليت . الغرماء ما كان يصيبهم يف احملاصة، ورجع على الذين اقتضوا دينهم بذلك

وطال الزمان  وأما إن أشهد. وإذا دفع الوصي دين امليت بغري إشهاد ضمن. معروفا بالدين فال شيء على الوصي
من أحكام . }َوإِنْ ُتخَاِلطُوُهْم فَإِخَْواُنكُمْ { : وقد مضى يف البقرة عند قوله تعاىل. حىت مات الشهود فال شيء عليه

  .الوصي يف اإلنفاق وغريه ما فيه كفاية، واحلمد هللا
ليس يريد أن أكل ماهلم من غري إسراف } ُروا َوال َتأْكُلُوَها إِْسَرافاً وَبِدَاراً أَنْ َيكَْب{ : قوله تعاىل: احلادية عشرة

فنهى اهللا سبحانه وتعاىل األوصياء عن أكل . جائز، فيكون له دليل خطاب، بل املراد وال تأكلوا أمواهلم فإنه إسراف
 وقد تقدم يف. واإلسراف يف اللغة اإلفراط وجماوزة احلد. أموال اليتامى بغري الواجب املباح هلم؛ على ما يأيت بيانه

  :ومنه قول الشاعر. آل عمران والسرف اخلطأ يف اإلنفاق
  ما يف عطائهم من وال سرف... أعطوا هنيدة حيدوها مثانية 

  :وقال آخر. أي ليس خيطئون مواضع العطاء
  أسرفتم فأجبنا أننا سرف... وقال قائلهم واخليل ختبطهم 

إن شاء اهللا " األنعام"عىن اإلسراف زيادة بيان يف وسيأيت مل. السرف التبذير، والسرف الغفلة: قال النضر بن مشيل
وهو معطوف على . والبدار واملبادرة كالقتال واملقاتلة. معناه ومبادرة كربهم، وهو حال البلوغ} َوبَِداراً { . تعاىل

أبادر كربه  ، أي ال تستغنم مال حمجورك فتأكله وتقول"بدارا"يف موضع نصب بـ } أَنْ َيكَْبرُوا { و . }إِْسَرافاً { 
  .؛ عن ابن عباس وغريه"لئال يرشد ويأخذ ماله

بني اهللا تعاىل ما حيل هلم من أمواهلم؛ فأمر الغين . اآلية} َوَمْن كَانَ غَنِّياً فَلَْيْسَتْعِفْف { : قوله تعاىل: الثانية عشرة
. لشيء واستعف إذا أمسكعف الرجل عن ا: يقال. باإلمساك وأباح للوصي الفقري أن يأكل من مال وليه باملعروف

االمتناع عما ال : والعفة. }َولَْيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َيجُِدونَ نِكَاحاً { : ومنه قوله تعاىل. واالستعفاف عن الشيء تركه
روى أبو داود من حديث حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجال أتى . حيل وال جيب فعله
كل من مال يتيمك غري مسرف وال : "فقال: قال. إين فقري ليس يل شيء ويل يتيم: وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه
  ".مباذر وال متأثل
َوَمْن { : واختلف العلماء من املخاطب واملراد هبذه اآلية؟ ففي صحيح مسلم عن عائشة يف قوله تعاىل: الثالثة عشرة

نزلت يف ويل اليتيم الذي يقوم عليه ومصلحه إذا كان حمتاجا جاز أن يأكل : تقال} كَانَ فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعرُوِف 
املراد اليتيم إن كان غنيا وسع عليه وأعف عن ماله، وإن كان : وقال بعضهم. بقدر ماله باملعروف: يف رواية. منه

ن اليتيم ال خياطب واألول قول اجلمهور وهو الصحيح؛ أل. فقريا أنفق عليه بقدره؛ قال ربيعة وحيىي بن سعيد
  .واهللا أعلم. بالتصرف يف ماله لصغره ولسفهه

؛ "هو القرض إذا احتاج ويقضى إذا أيسر: "واختلف اجلمهور يف األكل باملعروف ما هو؟ فقال قوم: الرابعة عشرة
  قاله عمر بن اخلطاب وابن عباس وعبيدة وابن جبري والشعيب

أال إين أنزلت نفسي من مال : "قال عمر.  يستسلف أكثر من حاجتهوال. وجماهد وأبو العالية، وهو قول األوزاعي
روى ". اهللا منزلة الويل من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت باملعروف؛ فإذا أيسرت قضيت

فَإِذَا { مث تال  -قرضا : قال} َوَمْن كَانَ فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعُروفِ { عبداهللا بن املبارك عن عاصم عن أيب العالية 



: روي عن إبراهيم وعطاء واحلسن البصري والنخعي وقتادة -وقول ثان . }َدفَْعُتْم إِلَْيهِمْ أَْموَالَُهْم فَأَْشهِدُوا َعلَْيهِْم 
هو طعمة من : قال احلسن. ال قضاء على الوصي الفقري فيما يأكل باملعروف؛ ألن ذلك حق النظر، وعليه الفقهاء

والدليل .  له؛ وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته، ويكتسي ما يستر عورته، وال يلبس الرفيع من الكتان وال احلللاهللا
على صحة هذا القول إمجاع األمة على أن اإلمام الناظر للمسلمني ال جيب عليه غرم ما أكل باملعروف؛ ألن اهللا 

وقد روي عن . أن لو صح -" فإذا أيسرت قضيت: "رفال حجة هلم يف قول عم. تعاىل قد فرض سهمه يف مال اهللا
األكل باملعروف هو كاالنتفاع بألبان املواشي، واستخدام العبيد، وركوب "ابن عباس وأيب العالية والشعيب أن 

فأما أعيان األموال . الدواب إذا مل يضر بأصل املال؛ كما يهنأ اجلرباء، وينشد الضالة، ويلوط احلوض، وجيذ التمر
إنه يأخذ بقدر أجر عمله؛ وقالت به طائفة وأن : وهذا كله خيرج مع قول الفقهاء". ا فليس للوصي أخذهاوأصوهل

 -ويقال ابن حيان  -وفرق احلسن بن صاحل بن حي . ذلك هو املعروف، وال قضاء عليه، والزيادة على ذلك حمرمة
اكم فال سبيل له إىل املال بوجه؛ وهو بني وصي األب واحلاكم؛ فلوصي األب أن يأكل باملعروف، وأما وصي احل

وذهب إىل أن اآلية منسوخة، . ليس له أن يأخذ قرضا وال غريه: وقول رابع روي عن جماهد قال. القول الثالث
. } ِتَجاَرةً َعْن تََراضٍ مِْنكُمْ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال َتأْكُلُوا أَْموَالَكُْم َبيَْنكُمْ بِالَْباِطلِ إِلَّا أَنْ َتكُونَ{ : نسخها قوله تعاىل
إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَمَْوالَ { : إن الرخصة يف هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل: وقال زيد بن أسلم. وهذا ليس بتجارة

  ال أدري، لعل هذه اآلية: وحكى بشر بن الوليد عن ابن يوسف قال. اآلية} الْيََتاَمى ظُلْماً 

 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال َتأْكُلُوا أَْموَالَكُْم َبيَْنكُمْ بِالَْباِطلِ إِلَّا أَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً َعْن تََراضٍ{ : عز وجل منسوخة بقوله
فإذا احتاج أن . وهو الفرق بني احلضر والسفر؛ فيمنع إذا كان مقيما معه يف املصر -وقول خامس . } ِمْنكُمْ 

وقول سادس . أن يأخذ ما حيتاج إليه، وال يقتين شيئا؛ قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف وحممديسافر من أجله فله 
  .فليأكل باملعروف مما جيين من الغلة؛ فأما املال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا وال غريه: قال أبو قالبة -

وقال ". إذا احتاج واضطر: "قال} لَْيأْكُلْ بِالَْمْعرُوِف َوَمْن كَانَ فَِقرياً فَ{ روى عكرمة عن ابن عباس  -وقول سابع 
وهذا ال معىن له ألنه : قال النحاس. كذلك إذا كان منه مبنزلة الدم وحلم اخلنزير أخذ منه؛ فإن وجد أوىف: الشعيب

س أيضا وقال ابن عبا. إذا اضطر هزا االضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غريه من قريب أو بعيد
املراد أن يأكل الوصي باملعروف من مال نفسه حىت ال حيتاج إىل مال اليتيم؛ فيستعفف الغىن بغناه، : "والنخعي

وهذا من أحسن ما روي يف تفسري اآلية؛ ألن : قال النحاس". والفقري يقتر على نفسه حىت ال حيتاج إىل مال يتيمه
  .قاطعة أموال الناس حمظورة ال يطلق شيء منها إال حبجة

توهم متومهون من السلف حبكم اآلية أن : "وقد اختار هذا القول الكيا الطربي يف أحكام القرآن له؛ فقال: قلت
ال { : للوصي أن يأكل من مال الصيب قدرا ال ينتهى إىل حد السرف، وذلك خالف ما أمر اهللا تعاىل به من قوله

َوَمْن { : فقوله. وال يتحقق ذلك يف مال اليتيم} إِلَّا أَنْ َتكُونَ ِتجَاَرةً َعْن َترَاضٍ ِمْنكُْم  َتأْكُلُوا أَمَْوالَكُْم َبْيَنكُْم بِالَْباِطلِ
فمعناه وال تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم، بل . يرجع إىل أكل مال نفسه دون مال اليتيم} كَانَ غَنِّياً فَلَْيْسَتْعِفْف 

. } َوال َتأْكُلُوا أَْموَالَُهمْ إِلَى أَْموَاِلكُْم إِنَُّه كَانَ ُحوباً كَبِرياً { : قوله تعاىلوقد دل عليه . اقتصروا على أكل أموالكم
االقتصار على البلغة، حىت ال } َوَمْن كَانَ غَنِّياً فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمْن كَانَ فَِقرياً فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعُروِف { : وبان بقوله تعاىل

  .ليتيم؛ فهذا متام معىن اآليةحيتاج إىل أكل مال ا



وقد وجدنا هذه اآلية حمتملة . فقد وجدنا آيات حمكمات متنع أكل مال الغري دون رضاه، سيما يف حق اليتيم
إن القضاة يأخذون : فإن قال من ينصر مذهب السلف. للمعاين، فحملها على موجب اآليات احملكمات متعني

: الوصي كذلك إذا عمل لليتيم، ومل ال يأخذ األجرة بقدر عمله؟ قيل له أرزاقهم ألجل عملهم للمسلمني، فهال كان
اعلم أن أحدا من السلف مل جيوز للوصي أن يأخذ من مال الصيب مع غىن الوصي، خبالف القاضي؛ فذلك فارق بني 

وقد جعل اهللا . لكوأيضا فالذي يأخذه الفقهاء والقضاة واخللفاء القائمون بأمور اإلسالم ال يتعني له ما. املسألتني
ذلك املال الضائع ألصناف بأوصاف، والقضاة من مجلتهم، والوصي إمنا يأخذ بعمله مال شخص معني من غري 

  .رضاه؛ وعمله جمهول وأجرته جمهولة وذلك بعيد عن االستحقاق
حبيث يشغل الويل إن كان مال اليتيم كثريا حيتاج إىل كبري قيام عليه : وكان شيخنا اإلمام أبو العباس يقول: قلت

عن حاجاته ومهماته فرض له فيه أجر عمله، وإن كان تافها ال يشغله عن حاجاته فال يأكل منه شيئا؛ غري أنه 
يستحب له شرب قليل اللنب وأكل القليل من الطعام والسمن، غري مضر به وال مستكثر له، بل على ما جرت 

ألجرة، ونيل اليسري من التمر واللنب كل واحد منهما معروف؛ وما ذكرته من ا: قال شيخنا. العادة باملساحمة فيه
  .واهللا أعلم. فصلح محل اآلية على ذلك

  .واالحتراز عنه أفضل، إن شاء اهللا: قلت
وأما ما يأخذه قاضي القسمة ويسميه رمسا وهنب أتباعه فال أدرى له وجها وال حال، وهم داخلون يف عموم قوله 

  .}أْكُلُونَ أَمَْوالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم َناراً إِنَّ الَِّذيَن َي{ : تعاىل
أمر اهللا تعاىل باإلشهاد تنبيها على } فَإِذَا َدفَعُْتْم إِلَْيهِمْ أَْموَالَُهْم فَأَْشهِدُوا َعلَْيهِْم { : قوله تعاىل: اخلامسة عشرة

وقالت . مستحب عند طائفة من العلماء؛ فإن القول قول الوصي؛ ألنه أمنيوهذا اإلشهاد . التحصني وزواال للتهم
  هو فرض؛ وهو ظاهر اآلية، وليس: طائفة

بأمني فيقبل قوله، كالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما دفع إليه أو املودع، وإمنا هو أمني لألب، ومىت ائتمنه األب ال 
ه قد دفع لزيد ما أمره به بعدالته مل يقبل قوله إال ببينة؛ فكذلك أال ترى أن الوكيل لو أدعى أن. يقبل قوله على غري

ورأى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وابن جبري أن هذا اإلشهاد إمنا هو على دفع الوصي يف يسره ما . الوصي
ذا فإ: هذه اآلية دليل على وجوب القضاء على من أكل؛ املعىن: قال عبيدة. استقرضه من مال يتيمه حالة فقره

والظاهر أن املراد إذا أنفقتم شيئا على . والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه. اقترضتم أو أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم
املوىل عليه فأشهدوا، حىت ولو وقع خالف أمكن إقامة البينة؛ فإن كل مال قبض على وجه األمانة بإشهاد ال يربأ 

فإذا دفع ملن دفع إليه بغري إشهاد فال حيتاج يف دفعها إلشهاد } أَْشهِدُوا فَ{ : منه إال باإلشهاد على دفعه، لقوله تعاىل
  .واهللا أعلم. إن كان قبضها بغري إشهاد

فاملال . كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتثمري له، كذلك عليه حفظ الصيب يف بدنه: السادسة عشرة
وروي أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه ". البقرة"عىن يف وقد مضى هذا امل. حيفظه بضبطه، والبدن حيفظه بأدبه

يا رسول اهللا، : قال". نعم غري متأثل ماال وال واق مالك مباله: "إن يف حجري يتيما أآكل من ماله؟ قال: وسلم
  .وإن مل يثبت مسندا فليس جيد أحد عنه ملتحدا: قال ابن العريب". ما كنت ضاربا منه ولدك: "أفأضربه؟ قال

ففي هذا وعيد لكل . أي كفى اهللا حاسبا ألعمالكم وجمازيا هبا} َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيباً { : قوله تعاىل: سابعة عشرةال
  .والباء زائدة، وهو يف موضع رفع. جاحد حق



الْوَاِلَداِن َوالْأَقَْرُبونَ ِممَّا قَلَّ ِمْنُه أَْو كَثُرَ  ِللرِّجَالِ َنِصيٌب ِممَّا َتَركَ الَْواِلَداِن وَالْأَقَْرُبونَ َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك{  -٧
  }َنِصيباً َمفُْروضاً 

  :فيه مخس مسائل
ونزلت اآلية يف أوس بن ثابت األنصاري، تويف وترك . ملا ذكر اهللا تعاىل أمر اليتامى وصله بذكر املواريث: األوىل

سويد وعرفجة؛ : رجالن مها ابنا عم امليت ووصياه يقال هلماأم كجة وثالث بنات له منها؛ فقام : امرأة يقال هلا
: فأخذا ماله ومل يعطيا امرأته وبناته شيئا، وكانوا يف اجلاهلية ال يورثون النساء وال الصغري وإن كان ذكرا، ويقولون

ذلك  فذكرت أم كجة. ال يعطى إال من قاتل على ظهور اخليل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة
يا رسول اهللا، ولدها ال يركب فرسا، وال حيمل كال وال ينكأ : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعامها، فقاال

فأنزل اهللا هذه اآلية ردا عليهم، وإبطاال لقوهلم ". انصرفا حىت أنظر ما حيدث اهللا يل فيهن: "فقال عليه السالم. عدوا
ينبغي أن يكونوا أحق باملال من الكبار، لعدم تصرفهم والنظر يف وتصرفهم جبهلهم؛ فإن الورثة الصغار كان 

: قال علماؤنا: الثانية. مصاحلهم، فعكسوا احلكم، وأبطلوا احلكمة فضلوا بأهوائهم، وأخطؤوا يف آرائهم وتصرفاهتم
تصرفت من قريب أو عموم القرابة كيفما : الثانية. بيان علة املرياث وهي القرابة: األوىل: يف هذه اآلية فوائد ثالث

وذلك مبني يف آية املواريث؛ فكان يف هذه اآلية توطئة للحكم، وإبطال . إمجال النصيب املفروض: الثالثة. بعيد
  .لذلك الرأي الفاسد حىت وقع البيان الشايف

جعلها يف ا: "وذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم قال له - بئر حاء  -ثبت أن أبا طلحة ملا تصدق مباله : الثالثة
بلغين عن حممد بن عبداهللا : قال أبو داود". وكانا أقرب إليه مين: "قال أنس. فجعلها حلسان وأيب" فقراء أقاربك

أبو طلحة األنصاري زيد بن سهل بن األسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو : األنصاري أنه قال
وأيب بن كعب بن . بن حرام جيتمعان يف األب الثالث وهو حراموحسان بن ثابت بن املنذر . بن مالك بن النجار

: قال. بني أىب طلحة وأيب ستة آباء: قال األنصاري. قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار
  وعمرو بن مالك جيمع حسان وأيب بن كعب

نت يف هذا القعدد وحنوه، وما كان دونه فهو يف هذا ما يقضي على القرابة أهنا ما كا: قال أبو عمر. وأبا طلحة
  .أحرى أن يلحقه اسم القرابة

أثبت اهللا تعاىل للبنات نصيبا يف املرياث ومل يبني كم هو؛ } ِممَّا قَلَّ ِمْنُه أَْو كَثَُر َنِصيباً َمفْرُوضاً { : قوله تعاىل: الرابعة
ا من مال أوس شيئا؛ فإن اهللا جعل لبناته نصيبا ومل يبني فأرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل سويد وعرفجة أال يفرق

فأرسل } الْفَْوُز الَْعِظيمُ { : إىل قوله تعاىل} يُوصِيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالِدكُمْ { فنزلت . كم هو حىت أنظر ما ينزل ربنا
  ".أن أعطيا أم كجة الثمن مما ترك أوس، ولبناته الثلثني، ولكما بقية املال"إليهما 

استدل علماؤنا هبذه اآلية يف قسمة املتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيري عن حاله، كاحلمام والبيت : خلامسةا
يقسم ذلك وإن مل يكن يف نصيب : فقال مالك. وبيدر الزيتون والدار اليت تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها

وهو قول ابن كنانة، وبه قال الشافعي، . }ُه أَْو كَثَُر َنِصيباً َمفُْروضاً ِممَّا قَلَّ ِمْن{ : أحدهم ما ينتفع به؛ لقوله تعاىل
. يف الدار الصغرية بني اثنني فطلب أحدمها القسمة وأىب صاحبه قسمت له: قال أبو حنيفة. وحنوه قول أيب حنيفة
ه الضرر على أحدمها دون وكل قسم يدخل في. إن كان فيهم من ال ينتفع مبا يقسم له فال يقسم: وقال ابن أيب ليلى

ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر . وهو أصح القولني: قال ابن املنذر. اآلخر فإنه ال يقسم؛ وهو قول أيب ثور



وأنا أرى أن كل ما ال ينقسم من الدور واملنازل واحلمامات، ويف قسمته الضرر وال : قال ابن القاسم. ابن العريب
الشفعة يف كل ما ال يقسم فإذا وقعت احلدود فال : "وال شفعة فيه؛ لقوله عليه السالم ينتفع به إذا قسم، أن يباع

فجعل عليه السالم الشفعة يف كل ما يتأتى فيه إيقاع احلدود، وعلق الشفعة فيما مل يقسم مما ميكن إيقاع ". شفعة
  .هذا دليل احلديث. احلدود فيه

من حديث ابن جريج أخربين صديق بن موسى عن حممد بن أيب  ومن احلجة هلذا القول ما خرجه الدارقطين: قلت
  ال تعضية: "بكر عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

هو أن ميوت الرجل ويدع شيئا إن قسم بني ورثته كان يف ذلك : قال أبو عبيد". على أهل املرياث إال ما محل القسم
. قسم؛ وذلك مثل اجلوهرة واحلمام والطيلسان وما أشبه ذلكفال ي: يقول. ضرر على مجيعهم أو على بعضهم

{ : وقال تعاىل. }الَِّذيَن َجَعلُوا الْقُْرآنَ ِعِضَني { : ومنه قوله تعاىل. عضيت الشيء إذا فرقته: والتعضية التفريق؛ يقال
ن اآلية ليس فيها تعرض وأيضا فإ". ال ضرر وال ضرار: "وكذلك قال عليه السالم. فنفى املضارة} غَْيَر ُمَضارٍّ 

: للقسمة، وإمنا اقتضت اآلية وجوب احلظ والنصيب للصغري والكبري قليال كان أو كثريا، ردا على اجلاهلية فقال
فأما إبراز ذلك النصيب فإمنا يؤخذ من دليل . وهذا ظاهر جدا] ٣٢: النساء" [وللنساء نصيب" "للرجال نصيب"

أما متكينك : يل نصيب بقول اهللا عز وجل فمكنوين منه؛ فيقول له شريكهقد وجب : آخر؛ وذلك بأن يقول الوارث
على االختصاص فال ميكن؛ ألنه يؤدي إىل ضرر بيين وبينك من إفساد املال، وتغيري اهليئة، وتنقيص القيمة؛ فيقع 

  .املوفقواهللا . واألظهر سقوط القسمة فيه يبطل املنفعة وينقص املال مع ما ذكرناه من الدليل. الترجيح
. قسما واجبا، وحقا الزما؛ فهو اسم يف معىن املصدر فلهذا انتصب: هو كقولك} َنِصيباً َمفُْروضاً { : قال الفراء
: واملفروض. أي جعل اهللا هلم نصيبا: األخفش. أي هلؤالء أنصباء يف حال الفرض. أنتصب على احلال: الزجاج
  .الواجب: املقدر
  }ةَ أُولُو الْقُْرَبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكُني فَاْرُزقُوُهْم ِمْنُه َوقُولُوا لَُهْم قَْوالً َمْعُروفاً َوإِذَا َحَضرَ الِْقْسَم{  -٨

  :فيه أربع مسائل
بني اهللا تعاىل أن من مل يستحق شيئا إرثا وحضر القسمة، وكان من األقارب أو اليتامى والفقراء الذين ال : األوىل

وإن كان عطاء . موا، إن كان املال كثريا؛ واالعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليال الرضخيرثون أن يكرموا وال حير
  من القليل ففيه أجر عظيم؛

عروة بن : وامتثل ذلك مجاعة من التابعني. فاآلية على هذا القول حمكمة؛ قاله ابن عباس. درهم يسبق مائة ألف
يوصيكم اهللا يف {: أهنا منسوخة نسخها قوله تعاىل"ابن عباس الزبري وغريه، وأمر به أبو موسى األشعري وروي عن 

وممن قال إهنا منسوخة أبو . نسخها آية املرياث والوصية: وقال سعيد بن املسيب} أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني
يب واألول أصح؛ فإهنا مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب املشاركة ملن ال نص. مالك وعكرمة والضحاك

ويف البخاري عن ابن . ولكن الناس شحوا: قال احلسن. ضيع الناس هذه اآلية: قال ابن جبري. له ممن حضرهم
". هي حمكمة وليست مبنسوخة: "قال} وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني{: عباس يف قوله تعاىل

وال :  ما نسخت ولكنها مما هتاون هبا؛ مها واليانإن ناسا يزعمون أن هذه اآلية نسخت، ال واهللا: "ويف رواية قال
قال ابن ". ال أملك لك أن أعطيك: يرث وذلك الذي يرزق، ووال ال يرث وذلك الذي يقول باملعروف، ويقول

أمر اهللا املؤمنني عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم، ويتاماهم ومساكينهم من الوصية، فإن مل تكن : "عباس



فهذا أحسن ما قيل يف اآلية، أن يكون على الندب والترغيب يف فعل : قال النحاس". م من املرياثوصية وصل هل
هذا الرضخ واجب على جهة الفرض، تعطي الورثة هلذه األصناف ما : وقالت طائفة. اخلري، والشكر هللا عز وجل

والصحيح أن هذا . لقشرييحكى هذا القول ابن عطية وا. طابت به نفوسهم، كاملاعون والثوب اخللق وما خف
على الندب؛ ألنه لو كان فرضا لكان استحقاقا يف التركة ومشاركة يف املرياث، ألحد اجلهتني معلوم ولآلخر 

وذهبت فرقة إىل أن املخاطب واملراد يف اآلية احملتضرون . وذلك مناقض للحكمة، وسبب للتنازع والتقاطع. جمهول
فإذا أراد املريض . "وروي عن ابن عباس وسعيد بن املسيب وابن زيد. الورثةالذين يقسمون أمواهلم بالوصية، ال 

يتنزل حيث كانت الوصية  -وهذا واهللا أعلم ". أن يفرق ماله بالوصايا وحضره من ال يرث ينبغي له أال حيرمه
  .والصحيح األول وعليه املعول. واجبة، ومل تنزل آية املرياث

يعطي ويل الوارث الصغري من مال حمجوره بقدر : ال يتصرف يف ماله؛ فقالت طائفةفإذا كان الوارث صغريا : الثانية
ليس يل شيء من هذا املال إمنا هو لليتيم، فإذا بلغ عرفته : ال يعطي بل يقول ملن حضر القسمة: وقيل. ما يرى
ورأى عبيدة . صىوهذا إذا مل يوص امليت له بشيء؛ فإن أوصى يصرف له ما أو. فهذا هو القول املعروف. حقكم

وحممد بن سريين أن الرزق يف هذه اآلية أن يصنع هلم طعاما يأكلونه؛ وفعال ذلك، ذحبا شاة من التركة، وقال 
هذه : ثالث حمكمات تركهن الناس: وروى قتادة عن حيىي بن يعمر قال. لوال هذه اآلية لكان هذا من مايل: عبيدة

َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا { : ، وقوله} ِذيَن آَمُنوا ِلَيْسَتأْذِْنكُمُ الَِّذيَن َملَكَْت أَْيَماُنكُمْ َيا أَيَُّها الَّ{ اآلية، وآية االستئذان 
  .}َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ وَأُْنثَى 

 ثُمَّ{ : الضمري عائد على معىن القسمة؛ إذ هي مبعىن املال واملرياث؛ لقوله تعاىل} ِمْنهُ { : قوله تعاىل: الثالثة
واتق دعوة املظلوم فإنه ليس : "ومنه قوله عليه السالم. أي السقاية؛ ألن الصواع مذكر} اسَْتخَْرَجَها ِمْن وَِعاِء أَِخيِه 

وكذلك قوله لسويد بن طارق اجلعفي حني سأل عن اخلمر . فأعاد مذكرا على معىن الدعاء" بينه وبني اهللا حجاب
قامسه املال وتقامساه واقتسماه، : يقال. ومثله كثري.  على معىن الشرابفأعاد الضمري" إنه ليس بدواء ولكنه داء"

واالسم القسمة مؤنثة؛ والقسم مصدر قسمت الشيء فانقسم، واملوضع مقسم مثل جملس، وتقسمهم الدهر 
  .واهللا أعلم. والتقسيم التفريق. فتقسموا، أي فرقهم فتفرقوا

قولوا مع : وقيل. يقال هلم خذوا بورك لكم: قال سعيد بن جبري} ْوالً َمْعُروفاً َوقُولُوا لَُهْم قَ{ : قوله تعاىل: الرابعة
ال حاجة مع الرزق إىل عذر، نعم إن مل يصرف إليهم شيء فال أقل : وقيل. الرزق وددت أن لو كان أكثر من هذا

  .من قول مجيل ونوع اعتذار
  }ذُرِّيَّةً ضَِعافاً َخافُوا َعلَْيهِْم فَلَْيتَّقُوا اللََّه َولَْيقُولُوا قَْوالً َسِديداً َولَْيْخَش الَِّذيَن لَْو َتَركُوا ِمْن َخلِْفهِْم {  -٩

  :فيه مسألتان
للجزم باألمر، وال جيوز عند سيبويه إضمار الم األمر " ليخش"حذفت األلف من } وَلَْيْخَش { : قوله تعاىل: األوىل

  :از الكوفيون حذف الالم مع اجلزم؛ وأنشد اجلميعوأج. قياسا على حروف اجلر إال يف ضرورة الشعر
  إذا ما خفت من شيء تباال... حممد تفد نفسك كل نفس 

وجيوز . التقدير لو تركوا خلافوا". لو"جواب } َخافُوا { و . حمذوف لداللة الكالم عليه" خيش"أراد لتفد، ومفعول 
هذا وعظ لألوصياء، أي : "تأويلها؛ فقالت طائفةوهذه اآلية قد اختلف العلماء يف ". لو"حذف الالم يف جواب 

إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ { : وهلذا قال اهللا تعاىل. ؛ قاله ابن عباس"افعلوا باليتامى ما حتبون أن يفعل بأوالدكم من بعدكم



ام وأوالد الناس؛ وإن مل يكونوا يف املراد مجيع الناس، أمرهم باتقاء اهللا يف األيت: وقالت طائفة. } أَْموَالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً 
: ومن هذا ما حكاه الشيباين قال. وأن يشددوا هلم القول كما يريد كل واحد منهم أن يفعل بولده بعده. حجورهم

كنا على قسطنطينية يف عسكر مسلمة بن عبدامللك، فجلسنا يوما يف مجاعة من أهل العلم فيهم ابن الديلمي، 
ما ! ما عليك : فقال يل. يا أبا بشر، ودي أال يكون يل ولد: فقلت له. ل آخر الزمانفتذاكروا ما يكون من أهوا

من نسمة قضى اهللا خبروجها من رجل إال خرجت، أحب أو كره، ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فاتق اهللا يف 
ركت ولدا من بعدك حفظهم أال أدلك على أمر إن أنت أدركته جناك اهللا منه، وإن ت: ويف رواية. غريهم؛ مث تال اآلية
  .إىل آخرها} َولَْيْخَش الَِّذيَن لَْو َتَركُوا { فتال هذه اآلية ! بلى : اهللا فيك؟ فقلت

من : "ومن هذا املعىن ما روى حممد بن كعب القرظي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قلت
: وقول ثالث قاله مجع من املفسرين". اهللا يف تركته أحسن الصدقة جاز على الصراط ومن قضى حاجة أرملة أخلف

  هذا يف الرجل حيضره املوت

. إن اهللا سريزق ولدك فأنظر لنفسك، وأوص مبالك يف سبيل اهللا، وتصدق وأعتق: فيقول له من حبضرته عند وصيته
كما ختشون على : "مفكأن اآلية تقول هل. حىت يأيت على عامة ماله أو يستغرقه فيضر ذلك بورثته؛ فنهوا عن ذلك

؛ قاله ابن عباس وقتادة "ورثتكم وذريتكم بعدكم، فكذلك فاخشوا على ورثة غريكم وال حتملوه على تبذير ماله
إذا حضر الرجل الوصية فال : "روى سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه قال. والسدي وابن جبري والضحاك وجماهد

{ : ؛ فذلك قوله تعاىل"زق ولدك، ولكن يقول قدم لنفسك واترك لولدكينبغي أن يقول أوص مبالك فإن اهللا تعاىل را
أمسك على : نزلت يف عكس هذا، وهو أن يقول للمحتضر من حيضره: وقال مقسم وحضرمي. }فَلَْيتَّقُوا اللََّه 

 ورثتك، وأبق لولدك فليس أحد أحق مبالك من أوالدك، وينهاه عن الوصية، فيتضرر بذلك ذوو القرىب وكل من
كما ختشون على ذريتكم وتسرون بأن حيسن إليهم، فكذلك سددوا القول يف جهة : يستحق أن يوصى له؛ فقيل هلم

وهذان القوالن مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول آية . املساكني واليتامى، واتقوا اهللا يف ضررهم
القوالن ال يطرد واحد منهما يف كل وهذان : قال ابن عطية. املواريث؛ روي عن سعيد بن جبري وابن املسيب

وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته . الناس، بل الناس صنفان؛ يصلح ألحدمها القول الواحد، وآلخر القول الثاين
وإذا ترك ورثة ضعفاء مهملني . مستقلني بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إىل الوصية، وحيمل على أن يقدم لنفسه

ك هلم واالحتياط؛ فإن أجره يف قصد ذلك كأجره يف املساكني، فاملراعاة إمنا هو مقلني حسن أن يندب إىل التر
  .الضعف فيجب أن ميال معه

إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة : "وهذا التفصيل صحيح؛ لقوله عليه السالم لسعد: قلت
فسه وماله عن أبيه فقد أمن عليه؛ فاألوىل فإن مل يكن لإلنسان ولد، أو كان وهو غين مستقل بن" . يتكففون الناس

  .باإلنسان حينئذ تقدمي ماله بني يديه حىت ال ينفقه من بعده فيما ال يصلح، فيكون وزره عليه
العدل والصواب من القول؛ أي مروا املريض بأن خيرج من : السديد} َولَْيقُولُوا قَْوالً َسدِيداً { : قوله تعاىل: الثانية

  ن احلقوق الواجبة، مث يوصي لقرابتهماله ما عليه م

املعىن قولوا للميت قوال عدال، وهو أن يلقنه بال إله إال اهللا، وال يأمره : وقيل. ال يضر بورثته الصغار] ما[بقدر 
لقنوا موتاكم ال : "هكذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. بذلك، ولكن يقول ذلك يف نفسه حىت يسمع منه ويتلقن

املراد اليتيم؛ أن ال ينهروه وال يستخفوا : وقيل. ومل يقل مروهم؛ ألنه لو أمر بذلك لعله يغضب وجيحد" إله إال اهللا



  .به
  } إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَمَْوالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم َناراً َوسََيْصلَْونَ َسِعرياً{  -١٠

  :فيه ثالث مسائل
مرثد بن : روي أهنا نزلت يف رجل من غطفان يقال له} إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَمَْوالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً { : قوله تعاىل: األوىل

زيد، ويل مال ابن أخيه وهو يتيم صغري فأكله؛ فأنزل اهللا تعاىل فيه هذه اآلية، قال مقاتل بن حيان؛ وهلذا قال 
نزلت يف الكفار الذين كانوا : وقال ابن زيد. الذين يأكلون ما مل يبح هلم من مال اليتيمإن املراد األوصياء : اجلمهور

ومسي أخذ املال على كل وجوهه أكال؛ ملا كان املقصود هو األكل وبه أكثر إتالف . ال يورثون النساء وال الصغار
ومسى املأكول نارا مبا يؤول . القوخص البطون بالذكر لتبيني نقصهم، والتشنيع عليهم بضد مكارم األخ. األشياء

نارا أي حراما؛ ألن احلرام يوجب النار، فسماه اهللا : وقيل. أي عنبا} إِنِّي أَرَانِي أَْعِصُر َخمْراً { : إليه؛ كقوله تعاىل
م رأيت قوما هل: "حدثنا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ليلة أسري به قال: وروى أبو سعيد اخلدري قال. تعاىل بامسه

مشافر كمشافر اإلبل وقد وكل هبم من يأخذ مبشافرهم مث جيعل يف أفواههم صخرا من نار خيرج من أسافلهم فقلت 
فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من ". يا جربيل من هؤالء قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما

  ".وأكل مال اليتيم"وذكر فيها " وبقاتاجتنبوا السبع امل: "وقال صلى اهللا عليه وسلم. الكبائر
وقرأ ابن عامر وعاصم يف رواية ابن عباس بضم الياء على اسم ما مل يسم } َوَسَيْصلَْونَ َسعِرياً { : قوله تعاىل: الثانية

الصاد  وقرأ أبو حيوة بضم الياء وفتح. }سَأُْصِليِه سَقََر { : قال اهللا تعاىل. فاعله؛ من أصاله اهللا حر النار إصالء
  وتشديد الالم من التصلية لكثرة

: وتصليت. صليته مرة بعد أخرى: ومنه قوهلم. }ثُمَّ الَْجِحيمَ َصلُّوُه { : دليله قوله تعاىل. الفعل مرة بعد أخرى
  :قال. استدفأت بالنار

  كما تصلى املقرور من قرس... وقد تصليت حر حرهبم 
والصالء هو . }ال َيْصالَها إِلَّا الْأَْشقَى { : قال اهللا تعاىل. ا صلى وصالةوقرأ الباقون بفتح الياء من صلي النار يصاله

  :التسخن بقرب النار أو مباشرهتا؛ ومنه قول احلارث بن عباد
  ـــه وإين حلرها اليوم صال... مل أكن من جناهتا علم اللـ 

  .اجلمر املشتعل: والسعري
والذي يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على . ها ملن يكفر بالذنوبوهذه آية من آيات الوعيد، وال حجة في: الثالثة

بعض العصاة فيصلى مث حيترق وميوت؛ خبالف أهل النار ال ميوتون وال حييون، فكأن هذا مجع بني الكتاب والسنة، 
ْغِفرُ أَنْ ُيْشَرَك بِهِ إِنَّ اللََّه ال َي{ : لئال يقع اخلرب فيهما على خالف خمربه، ساقط باملشيئة عن بعضهم؛ لقوله تعاىل

روى مسلم يف صحيحه عن . وهكذا القول يف كل ما يرد عليك من هذا املعىن. } َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء 
أما أهل النار الذين هم أهلها فيها فإهنم ال ميوتون : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب سعيد اخلدري قال

فأماهتم اهللا إماتة حىت إذا كانوا فحما أذن  -أو قال خبطاياهم  -حييون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوهبم فيها وال 
بالشفاعة فجيء هبم ضبائر ضبائر فبثوا على أهنار اجلنة مث قيل يا أهل اجلنة أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت احلبة 

  .صلى اهللا عليه وسلم قد كان يرعى بالباديةفقال رجل من القوم كأن رسول اهللا " . يف محيل السيل



ثُلُثَا َما َتَرَك َوإِنْ كَاَنْت  يُوصِيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالِدكُْم ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْينِ فَإِنْ كُنَّ نَِساًء فَْوَق اثَْنَتْينِ فَلَُهنَّ{ –١١
َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك إِنْ كَانَ لَُه َولٌَد فَإِنْ لَمْ َيكُْن لَُه وَلٌَد َوَورِثَُه أَبََواهُ  َواِحَدةً فَلََها النِّْصُف َولِأََبَوْيهِ ِلكُلِّ

ُؤكُْم ال َتْدُرونَ أَيُُّهمْ ْم َوأَبَْنافَِلأُمِِّه الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَُه إِْخَوةٌ فَِلأُمِِّه السُُّدُس ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو َدْينٍ آَباؤُكُ
  }أَقَْرُب لَكُْم َنفْعاً فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليماً َحِكيماً

ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة  ا َتَركَْنَولَكُْم نِْصُف َما َتَرَك أَزَْواُجكُْم إِنْ لَْم َيكُْن لَُهنَّ َولٌَد فَإِنْ كَانَ لَُهنَّ وَلٌَد فَلَكُُم الرُُّبُع ِممَّ{ -١٢
لَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا َتَركُْتْم ِمْن َبْعدِ ُيوِصنيَ بَِها أَْو َدْينٍ َولَُهنَّ الرُُّبُع ِممَّا تََركُْتْم إِنْ لَْم َيكُْن لَكُْم وَلٌَد فَإِنْ كَانَ لَكُْم َولٌَد فَ

َرثُ كَاللَةً أَوِ اْمَرأَةٌ َولَُه أٌَخ أَوْ أُْخٌت فَِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس فَإِنْ َوِصيٍَّة تُوُصونَ بَِها أَْو َدْينٍ َوإِنْ كَانَ َرُجلٌ ُيو
ِليٌم ِصيَّةً ِمَن اللَِّه وَاللَُّه َعكَاُنوا أَكْثََر ِمْن ذَِلَك فَُهْم ُشَركَاُء ِفي الثُّلُِث ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى بَِها أَْو َدْينٍ غَْيَر ُمَضارٍّ َو

  }َحِليٌم
يَها َوذَِلَك الْفَْوزُ ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِف{  -١٣

  }الَْعظِيُم 
  }َناراً خَاِلداً ِفيَها َولَُه َعذَاٌب ُمهٌِني  َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه وََيَتَعدَّ ُحُدوَدهُ ُيْدِخلُْه{  -١٤

  :فيه مخس وثالثون مسألة
{ و } ِللرِّجَالِ َنِصيٌب { : بني تعاىل يف هذه اآلية ما أمجله يف قوله} يُوصِيكُمُ اللَُّه ِفي أَْوالِدكُمْ { : قوله تعاىل: األوىل

وهذه اآلية ركن من أركان الدين، وعمدة . ن وقت السؤالفدل هذا على جواز تأخري البيان ع} َوِللنَِّساِء َنِصيٌب 
. من عمد األحكام، وأم من أمهات اآليات؛ فإن الفرائض عظيمة القدر حىت أهنا ثلث العلم، وروي نصف العلم

  وهو أول

: رواه الدارقطين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. علم ينزع من الناس وينسى
وروي ". تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو أول شيء ينسى وهو أول شيء ينتزع من أميت"

تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا : "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيضا عن عبداهللا بن مسعود قال
قبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفنت حىت الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإين امرؤ م

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة، " . خيتلف االثنان يف الفريضة ال جيدان من يفصل بينهما
من مل يتعلم الفرائض : "وقد روى مطرف عن مالك، قال عبداهللا بن مسعود. وعظيم مناظرهتم، ولكن اخللق ضيعوه

من تعلم الفرائض من : "كنت أمسع ربيعة يقول: وقال ابن وهب عن مالك" يفضل أهل البادية؟والطالق واحلج فبم 
  .وصدق: قال مالك". غري علم هبا من القرآن ما أسرع ما ينساها

العلم : "روى أبو داود والدارقطين عن عبداهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: الثانية
اآلية احملكمة : قال اخلطايب أبو سليمان". آية حمكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة: وى ذلك فهو فضلثالثة وما س

والسنة . واشترط فيها اإلحكام؛ ألن من اآلي ما هو منسوخ ال يعمل به، وإمنا يعمل بناسخه: هي كتاب اهللا تعاىل
حيتمل وجهني من " أو فريضة عادلة: "وقوله. الثابتةالقائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى اهللا عليه وسلم من السنن 

  :التأويل
  .أن يكون من العدل يف القسمة؛ فتكون معدلة عل األنصباء والسهام املذكورة يف الكتاب والسنة: أحدمها

أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معنامها؛ فتكون هذه الفريضة تعدل ما اخذ من الكتاب : والوجه اآلخر
أرسل ابن عباس إىل زيد بن ثابت يسأل عن امرأة : روى عكرمة قال. نة إذ كانت يف معىن ما أخذ عنهما نصاوالس



: جتده يف كتاب اهللا أو تقول برأي؟ قال: فقال. للزوج النصف، ولألم ثلث ما بقي: قال. تركت زوجها وأبويها
عديل الفريضة إذا مل يكن فيها نص؛ وذلك أنه فهذا من باب ت: قال أبو سليمان. أقوله برأي؛ ال أفضل أما على أب

  اعتربها باملنصوص عليه،
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

فلما وجد نصيب األم الثلث، وكان باقي املال هو الثلثان لألب، . }َوَورِثَُه أََبَواُه فَِلأُمِِّه الثُّلُثُ { : وهو قوله تعاىل
من املال بعد نصيب الزوج على كل املال إذا مل يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم؛ فقسمه قاس النصف الفاضل 

وكان هذا أعدل يف القسمة من أن يعطي األم من النصف . بينهما على ثالثة، لألم سهم ولألب سهمان وهو الباقي
ضولة يف أصل املوروث أكثر الباقي ثلث مجيع املال، ولألب ما بقي وهو السدس، ففضلها عليه فيكون هلا وهي مف

وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفري الثلث على األم، وخبس . مما لألب وهو املقدم واملفضل يف األصل
وقال عبداهللا بن عباس رضي اهللا : قال أبو عمر. األب حقه برده إىل السدس؛ فترك قوله وصار عامة الفقهاء إىل زيد

للمرأة : "وقال يف امرأة وأبوين". النصف، ولألم ثلث مجيع املال، ولألب ما بقيللزوج : "عنه يف زوج وأبوين
وهبذا قال شريح القاضي وحممد بن سريين وداود بن علي، وفرقة ". الربع، ولألم ثلث مجيع املال، والباقي لألب

وزعم أنه قياس قول علي . عامنهم أبو احلسن حممد بن عبداهللا الفرضي املصري املعروف بابن اللبان يف املسألتني مجي
املعروف املشهور عن علي وزيد : قال أبو عمر. إنه قد روي ذلك عن علي أيضا: وقال يف موضع آخر. يف املشتركة

أن األبوين إذا اشتركا يف : "ومن احلجة هلم على ابن عباس. وعبداهللا وسائر الصحابة وعامة العلماء ما رمسه مالك
وكذلك إذا اشتركا يف النصف الذي يفضل عن ". ، كان لألم الثلث ولألب الثلثانالوراثة، ليس معهما غريمها

  .وهذا صحيح يف النظر والقياس. الزوج، كانا فيه كذلك على ثلث وثلثني
واختلفت الروايات يف سبب نزول آية املواريث؛ فروى الترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارقطين عن : الثالث

يا رسول اهللا، إن سعدا هلك وترك بنتني وأخاه، فعمد أخوه فقبض : رأة سعد بن الربيع قالتجابر بن عبداهللا أن ام
يا رسول اهللا، ابنتا سعد؟ : مث جاءته فقالت. ما ترك سعد، وإمنا تنكح النساء على أمواهلن؛ فلم جيبها يف جملسها ذلك

ادفع إىل ابنته الثلثني وإىل امرأته الثمن ولك : "فجاء فقال له" ادع يل أخاه: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وروى جابر . هذا حديث صحيح: قال. فنزلت آية املواريث: يف رواية الترمذي وغريه. لفظ أيب داود" . ما بقي

  عادين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيضا قال

كيف أصنع يف : فقلت. علي منه فأفقت وأبو بكر يف بين سلمة ميشيان، فوجداين ال أعقل، فدعا مباء فتوضأ، مث رش
فقلت يا "وأخرجه الترمذي وفيه . أخرجاه يف الصحيحني. }يُوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالدِكُْم { مايل يا رسول اهللا؟ فنزلت 

ثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْينِ ُيوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالِدكُمْ ِللذَّكَرِ ِم{ نيب اهللا كيف أقسم مايل بني ولدي؟ فلم يرد علي شيئا فنزلت 
أن نزول ذلك كان من أجل أن املال كان "ويف البخاري عن ابن عباس ". حديث حسن صحيح: "قال. اآلية} 

. نزلت يف أم كجة؛ وقد ذكرناها: وقال مقاتل والكليب". للولد، والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك هبذه اآليات
إن أهل اجلاهلية كانوا ال يورثون إال : وقيل. أخي حسان بن ثابتنزلت بسبب بنات عبدالرمحن بن ثابت : السدي

وال يبعد أن يكون جوابا للجميع؛ . من القى احلروب وقاتل العدو؛ فنزلت اآلية تبيينا أن لكل صغري وكبري حظه
ه من ترك وقد ورد يف بعض اآلثار أن ما كانت اجلاهلية تفعل: قال الكيا الطربي. واهللا أعلم. ولذلك تأخر نزوهلا

توريث الصغري كان يف صدر اإلسالم إىل أن نسخته هذه اآلية ومل يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك، بل ثبت 



واألول أصح . نزلت يف ورثة ثابت بن قيس بن مشاس: وقيل. خالفه؛ فإن هذه اآلية نزلت يف ورثة سعد بن الربيع
وسلم املرياث من العم، ولو كان ذلك ثابتا من قبل يف شرعنا  فاسترجع رسول اهللا صلى اهللا عليه. عند أهل النقل
  .ومل يثبت قط يف شرعنا أن الصيب ما كان يعطى املرياث حىت يقاتل على الفرس ويذب عن احلرمي. ما استرجعه

ودل نزول هذه اآلية على نكتة بديعة؛ وهو أن ما كانت عليه : وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العريب قال: قلت
جلاهلية تفعله من أخذ املال مل يكن يف صدر اإلسالم شرعا مسكوتا مقرا عليه؛ ألنه لو كان شرعا مقرا عليه ملا ا

حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم على عم الصبيتني برد ما أخذ من ماهلما؛ ألن األحكام إذا مضت وجاء النسخ 
  .قاله ابن العريب. انت ظالمة رفعتبعدها إمنا يؤثر يف املستقبل فال ينقض به ما تقدم وإمنا ك

} يوصيكم اهللا يف أوالدكم{قول اهللا تعاىل :" قالت الشافعية} ُيوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالدِكُْم { : قوله تعاىل: الرابعة
ث؛ حقيقة يف أوالد الصلب، فأما ولد االبن فإمنا يدخل فيه بطريق اجملاز؛ فإذا حلف أن ال ولد له وله ولد ابن مل حين

". إنه يدخل فيه إن مل يكن له ولد صلب: "وأبو حنيفة يقول". وإذا أوصى لولد فالن مل يدخل فيه ولد ولده 
  .ومعلوم أن األلفاظ ال تتغري مبا قالوه

فكان الذي جيب على ظاهر اآلية أن يكون } ُيوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالِدكُمْ { : ملا قال تعاىل: قال ابن املنذر: اخلامسة
ال يرث : "املرياث جلميع األوالد، املؤمن منهم والكافر؛ فلما ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

علم أن اهللا أراد بعض األوالد دون بعض، فال يرث املسلم الكافر، وال الكافر املسلم على ظاهر " املسلم الكافر
  .احلديث
خل فيهم األسري يف أيدي الكفار؛ فإنه يرث ما دام تعلم حياته على د} ِفي أَْوالِدكُمْ { : وملا قال تعاىل: قلت

فأما إذا مل تعلم حياته فحكمه حكم . ال يرث األسري: وبه قال كافة أهل العلم، إال النخعي فإنه قال. اإلسالم
وسيأيت بيانه " ال نورث ما تركنا صدقة: "ومل يدخل يف عموم اآلية مرياث النيب صلى اهللا عليه وسلم لقوله. املفقود

وكذلك مل يدخل القاتل عمدا ألبيه أو جده أو أخيه أو عمه بالسنة وإمجاع األمة، وأنه . إن شاء اهللا تعاىل" مرمي"يف 
فإن قتله خطأ فال مرياث له من الدية، . ال يرث من مال من قتله وال من ديته شيئا؛ على ما تقدم بيانه يف البقرة

وال يرث يف قول الشافعي وأمحد وسفيان وأصحاب الرأي، من املال وال من الدية ويرث من املال يف قول مالك، 
وهو قول سعيد بن املسيب . وقول مالك أصح، وبه قال إسحاق وأبو ثور. شيئا؛ حسبما تقدم بيانه يف البقرة

كتابه ثابت ال يستثىن وعطاء بن أيب رباح وجماهد والزهري واألوزاعي وابن املنذر؛ ألن مرياث من ورثه اهللا تعاىل يف 
  .وكل خمتلف فيه فمردود إىل ظاهر اآليات اليت فيها املواريث. منه إال بسنة أو إمجاع

منها احللف واهلجرة واملعاقدة، مث نسخ على ما : اعلم أن املرياث كان يستحق يف أول اإلسالم بأسباب: السادسة
وأمجع العلماء على أن األوالد . إن شاء اهللا تعاىل. }َجَعلَْنا َمَواِلَي وَِلكُلٍّ { : يأيت بيانه يف هذه السورة عند قوله تعاىل

: إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه، وكان ما بقي من املال للذكر مثل حظ األنثيني؛ لقوله عليه السالم
النصف والربع والثمن : وهي ستة. يعين الفرائض الواقعة يف كتاب اهللا تعاىل. رواه األئمة" أحلقوا الفرائض بأهلها"

ابنة الصلب، وابنة االبن، واألخت الشقيقة، واألخت لألب، : فالنصف فرض مخسة. والثلثان والثلث والسدس
والربع فرض الزوج مع احلاجب، وفرض الزوجة والزوجات . وكل ذلك إذا انفردوا عمن حيجبهم عنه. والزوج
االثنتني فصاعدا من بنات الصلب، : الثلثان فرض أربعو. والثمن فرض الزوجة والزوجات مع احلاجب. مع عدمه

األم : والثلث فرض صنفني. وكل هؤالء إذا انفردن عمن حيجبهن عنه. وبنات االبن، واألخوات األشقاء، أو لألب



. مع عدم الولد، وولد االبن، وعدم االثنني فصاعدا من اإلخوة واألخوات، وفرض االثنني فصاعدا من ولد األم
. فأما ثلث ما يبقى فذلك لألم يف مسألة زوج أو زوجة وأبوان؛ فلألم فيها ثلث ما يبقى. ثلث كل املالوهذا هو 

والسدس فرض . ويف مسائل اجلد مع اإلخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما يبقى أحظى له. وقد تقدم بيانه
عن، وبنات االبن مع بنت الصلب، واألخوات األبوان واجلد مع الولد وولد االبن، واجلدة واجلدات إذا اجتم: سبعة

وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب اهللا . لألب مع األخت الشقيقة، والواحد من ولد األم ذكرا كان أو أنثى
نسب : واألسباب املوجبة هلذه الفروض باملرياث ثالثة أشياء. تعاىل إال فرض اجلدة واجلدات فإنه مأخوذ من السنة

وقد . وقد جتتمع الثالثة األشياء فيكون الرجل زوج املرأة وموالها وابن عمها. عقد، ووالء عتاقةثابت، ونكاح من
جيتمع فيه منها شيئان ال أكثر، مثل أن يكون زوجها وموالها، أو زوجها وابن عمها؛ فريث بوجهني ويكون له مجيع 

  نصفه: املال إذا انفرد

: تكون املرأة ابنة الرجل وموالته، فيكون هلا أيضا املال إذا انفردت ومثل أن. بالزوجية ونصفه بالوالء أو بالنسب
  .نصفه بالنسب ونصفه بالوالء

وال مرياث إال بعد أداء الدين والوصية؛ فإذا مات املتوىف أخرج من تركته احلقوق املعينات، مث ما يلزم من : السابعة
ث الوصايا، وما كان يف معناها على مراتبها أيضا، ويكون تكفينه وتقبريه، مث الديون على مراتبها، مث خيرج من الثل

االبن وابن االبن وإن سفل، واألب وأب األب : عشرة من الرجال. ومجلتهم سبعة عشر. الباقي مرياثا بني الورثة
البنت : ويرث من النساء سبع. وهو اجلد وإن عال، واألخ وابن األخ، والعم وابن العم، والزوج وموىل النعمة

وقد نظمهم بعض . ت االبن وان سفلت، واألم واجلدة وإن علت، واألخت والزوجة، وموالة النعمة وهي املعتقةوبن
  :الفضالء فقال

  مع اإلناث الوارثات معهم... والوارثون إن أردت مجعهم 
  وسبع أشخاص من النسوان... عشرة من مجلة الذكران 

  وابن العماالبن وابن االبن ... وهم، وقد حصرهتم يف النظم 
  واجلد من قبل األخ القريب... واألب منهم وهو يف الترتيب 
  والزوج والسيد مث األم... وابن األخ األدىن أجل والعم 

  وزوجة وجدة وأخت... وابنة االبن بعدها والبنت 
  خذها إليك عدة حمققه... واملرأة املوالة أعين املعتقه 

يتناول كل ولد كان موجودا أو جنينا يف بطن أمه، دنيا أو بعيدا، من } مْ ِفي أَْوالِدكُ{ : ملا قال تعاىل: الثامنة
: وقال بعضهم. ذلك حقيقة يف األذنني جماز يف األبعدين: قال بعضهم. الذكور أو اإلناث ما عدا الكافر كما تقدم

وقال . } َيا بَنِي آَدَم { : هو حقيقة يف اجلميع؛ ألنه من التولد، غري أهنم يرثون على قدر القرب منه؛ قال اهللا تعاىل
إال أنه غلب عرف االستعمال " يا بين إمساعيل ارموا فإن أباكم كان راميا: "وقال" أنا سيد ولد آدم: "عليه السالم

  يف إطالق ذلك على األعيان األدنني على تلك احلقيقة؛ فإن كان

وإن مل يكن يف ولد الصلب ذكر وكان . العلميف ولد الصلب ذكر مل يكن لولد الولد شيء، وهذا مما أمجع عليه أهل 
يف ولد الولد بدء بالبنات للصلب، فأعطني إىل مبلغ الثلثني، مث أعطي الثلث الباقي لولد الولد إذا استووا يف القعدد، 

. هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. أو كان الذكر أسفل ممن فوقه من البنات، للذكر مثل حظ األنثيني



إن كان الذكر : "عامة أهل العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم؛ إال ما يروى عن ابن مسعود أنه قالوبه قال 
فَإِنْ كُنَّ { : ؛ مراعيا يف ذلك قوله تعاىل"من ولد الولد بإزاء الولد األنثى رد عليها، وإن كان أسفل منها يرد عليها

  .فلم جيعل للبنات وإن كثرن إال الثلثني} َتَرَك  نَِساًء فَْوَق اثْنََتْينِ فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما
أن ما فضل عن : "هكذا ذكر ابن العريب هذا التفصيل عن ابن مسعود، والذي ذكره ابن املنذر والباجي عنه: قلت

وحنوه حكى أبو عمر، قال . وحكاه ابن املنذر عن أيب ثور. ، ومل يفصال"بنات الصلب لبين االبن دون بنات االبن
وإذا استكمل البنات الثلثني فالباقي لبين االبن دون أخواهتم، ودون : وخالف يف ذلك ابن مسعود فقال: رأبو عم

وحجة من . وروي مثله عن علقمة. وإىل هذا ذهب أبو ثور وداود بن علي. من فوقهم من بنات االبن، ومن حتتهم
اقسموا املال بني أهل الفرائض على : "الذهب هذا املذهب حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ق

ومن حجة اجلمهور قول اهللا عز . خرجه البخاري ومسلم وغريمها" كتاب اهللا فما أبقت الفرائض فألوىل رجل ذكر
القياس أن كل ومن جهة النظر و. ألن ولد الولد ولد} يُوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالدِكُْم ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْينِ { : وجل

فوجب بذلك أن . من يعصب من يف درجته يف مجلة املال فواجب أن يعصبه يف الفاضل من املال؛ كأوالد الصلب
فإن احتج أليب ثور وداود أن بنت االبن ملا مل ترث شيئا من . يشرك ابن االبن أخته، كما يشرك االبن للصلب أخته

. فاجلواب أهنا إذا كان معها أخوها قويت به وصارت عصبة معه. الفاضل بعد الثلثني منفردة مل يعصبها أخوها
  .وهي من الولد} يُوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالدِكُْم { : وظاهر قوله تعاىل

ف، وفرض فرض اهللا تعاىل للواحدة النص. اآلية} فَإِنْ كُنَّ نَِساًء فَْوَق اثْنََتْينِ فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَرَك { : قوله تعاىل: التاسعة
ملا فوق الثنتني الثلثني، ومل يفرض للثنتني فرضا منصوصا يف كتابه؛ فتكلم العلماء يف الدليل الذي يوجب هلما الثلثني 

{ : اإلمجاع وهو مردود؛ ألن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتني النصف؛ ألن اهللا عز وجل قال: ما هو؟ فقيل
أعطيتا : وقيل. فال أعطي البنتني الثلثني: قال. وهذا شرط وجزاء} ْينِ فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَرَك فَإِنْ كُنَّ نَِساًء فَْوَق اثْنََت

: وقال تعاىل} َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك { : الثلثني بالقياس على األختني؛ فإن اهللا سبحانه ملا قال يف آخر السورة
فأحلقت االبنتان باألختني يف االشتراك يف الثلثني، وأحلقت األخوات إذا } َما الثُّلُثَاِن ِممَّا َتَركَ فَإِنْ كَاَنَتا اثْنََتْينِ فَلَُه{ 

واعترض هذا بأن ذلك منصوص عليه يف األخوات، واإلمجاع . زدن على اثنتني بالبنات يف االشتراك يف الثلثني
بنتني الثلثني، وذلك أنه ملا كان للواحدة مع أخيها يف اآلية ما يدل على أن لل: وقيل. منعقد عليه فهو مسلم بذلك

احتج هبذه احلجة، وقال هذه املقالة إمساعيل القاضي وأبو العباس . الثلث إذا انفردت، علمنا أن لالثنتني الثلثني
فيقول . وهذا االحتجاج عند أهل النظر غلط؛ ألن االختالف يف البنتني وليس يف الواحدة: قال النحاس. املربد
زائدة أي إن كن نساء " فوق: "وقيل. إذا ترك بنتني وابنا فللبنتني النصف؛ فهذا دليل على أن هذا فرضهم: الفهخم

هو خطأ؛ : ورد هذا القول النحاس وابن عطية وقاال. أي األعناق} فَاْضرِبُوا فَْوَق الْأَْعنَاقِ { : كقوله تعاىل. اثنتني
فَاضْرُِبوا { : وألن قوله تعاىل: قال ابن عطية. م العرب أن تزاد لغري معىنألن الظروف ومجيع األمساء ال جيوز يف كال

هو الفصيح، وليست فوق زائدة بل هي حمكمة للمعىن؛ ألن ضربة العنق إمنا جيب أن تكون فوق } فَْوَق الْأَعَْناقِ 
عظم، فهكذا كنت أخفض عن الدماغ وارفع عن ال: كما قال دريد بن الصمة. العظام يف املفصل دون الدماغ

ولغة أهل . وأقوى االحتجاج يف أن للبنتني الثلثني احلديث الصحيح املروي يف سبب النزول. أضرب أعنان األبطال
  .احلجاز وبين أسد الثلث والربع إىل العشر



ا متمتها ثلث القوم أثلثهم، وثلثت الدراهم أثلثها إذ: ويقال. ولغة بين متيم وربيعة الثلث بإسكان الالم إىل العشر
  .أمأيتها وآلفتها وأمأت وآلفت: ثالثة، وأثلثت هي؛ إال أهنم قالوا يف املائة واأللف

بالرفع على معىن وقعت " واحدة"قرأ نافع وأهل املدينة } َوإِنْ كَاَنْت َواِحَدةً فَلََها النِّْصُف { : قوله تعاىل: العاشرة
  :وحدثت، فهي كانت التامة؛ كما قال الشاعر

  فإن الشيخ يهرمه الشتاء... الشتاء فأدفئوين إذا كان 
فَإِنْ كُنَّ { مثل " واحدة"أي وإن كانت املتروكة أو املولودة . وهذه قراءة حسنة: قال النحاس. والباقون بالنصب

فإذا كان مع بنات الصلب بنات ابن، وكان بنات الصلب اثنتني فصاعدا حجنب بنات االبن أن يرثن . } نَِساًء 
فإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابنة االبن . ألنه ال مدخل لبنات االبن أن يرثن بالفرض يف غري الثلثنيبالفرض؛ 

وبنات االبن يقمن مقام البنات . أو بنات االبن يرثن مع بنات الصلب تكملة الثلثني؛ ألنه فرض يرثه البنتان فما زاد
فلما عدم من يستحق منهن السدس كان . احلجب واملرياثوكذلك أبناء البنني يقومون مقام البنني يف . عند عدمهن

على هذا مجهور الفقهاء من الصحابة والتابعني؛ . ذلك لبنت االبن، وهي أوىل بالسدس من األخت الشقيقة للمتوىف
إال ما يروى عن أيب موسى وسليمان بن أيب ربيعة أن للبنت النصف، والنصف الثاين لألخت، وال حق يف ذلك 

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا : وقد صح عن أيب موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاري. نلبنت االب
لالبنة النصف، : "فقال. سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت: أبو قيس مسعت هزيل بن شرحبيل يقول

لقد ضللت : "سى فقالفسئل ابن مسعود وأخرب بقول أيب مو. ؛ وأت ابن مسعود فإنه سيتابعين"ولألخت النصف
لالبنة النصف، والبنة االبن السدس : أقضي فيها مبا قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم! إذا وما أنا من املهتدين 

ال تسألوين ما دام هذا احلرب : "فأتينا أبا موسى فأخربناه بقول ابن مسعود فقال". تكملة الثلثني، وما بقي فلألخت
أو بنات االبن ابن يف درجتها أو أسفل منها عصبها، فكان النصف الثاين بينهما،  فإن كان مع بنت االبن". فيكم

  خالفا البن مسعود على -للذكر مثل حظ األنثيني بالغا ما بلغ 

إذا استوىف بنات الصلب، أو بنت الصلب وبنات االبن الثلثني وكذلك يقول يف األخت ألب وأم،  -ما تقدم 
ألب واألم النصف، والباقي لإلخوة واألخوات، ما مل يصبهن من املقامسة أكثر لألخت من ا: وأخوات وإخوة ألب

  .وبه قال أبو ثور. من السدس؛ فإن أصاهبن أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلثني، ومل يزدهن على ذلك
العلم على أن  وأمجع أهل. إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى فإن املال يوقف حىت يتبني ما تضع: احلادية عشرة

إذا خرج : وقالوا مجيعا. الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي يف بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل
هذا قول مالك . ال مرياث له وإن حترك أو عطس ما مل يستهل: ميتا مل يرث؛ فإن خرج حيا ومل يستهل فقالت طائفة

إذا عرفت حياة املولود بتحريك أو صياح : وقالت طائفة. هري وقتادةوالقاسم بن حممد وابن سريين والشعيب والز
الذي قال : قال ابن املنذر. هذا قول الشافعي وسفيان الثوري واألوزاعي. أو رضاع أو نفس فأحكامه أحكام احلي

يولد إال خنسه  ما من مولود: "الشافعي حيتمل النظر، غري أن اخلرب مينع منه وهو قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وهذا خرب، وال يقع على اخلرب النسخ". الشيطان فيستهل صارخا من خنسة الشيطان إال ابن مرمي وأمه

وأمجع العلماء على أنه يورث من . تناول اخلنثى وهو الذي له فرجان} ِفي أَْوالِدكُمْ { : ملا قال تعاىل: الثانية عشرة
. ث مرياث رجل، وإن بال من حيث تبول املرأة ورث مرياث املرأةحيث يبول؛ إن بال من حيث يبول الرجل ور

فإن بال منهما . وال أحفظ عن مالك فيه شيئا، بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكا عنه: قال ابن املنذر
عن  وروى قتادة. وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. معا فاملعترب سبق البول؛ قاله سعيد بن املسيب وأمحد وإسحاق



يورثه من حيث يبول؛ فإن بال منهما مجيعا فمن أيهما سبق، فإن بال منهما معا : سعيد بن املسيب أنه قال يف اخلنثى
: وقال النعمان. من أيهما خرج أكثر ورث؛ وحكي عن األوزاعي: وقال يعقوب وحممد. فنصف ذكر ونصف أنثى

  إذا خرج

إذا : وحكي عنه قال. وروي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. منهما معا فهو مشكل، وال أنظر إىل أيهما أكثر
إذا بال من حيث يبول الرجل وحييض كما حتيض املرأة ورث من : وقال حيىي بن آدم. أشكل يعطى أقل النصيبني
إذا خرج منهما مجيعا ومل يسبق أحدمها اآلخر يكون : ويف قول الشافعي. يورث من مباله: حيث يبول؛ ألن يف األثر

ال، ويعطى من املرياث مرياث أنثى، وموقف الباقي بينه وبني سائر الورثة حىت يتبني أمره أو يصطلحوا؛ وبه مشك
يعطي نصف مرياث الذكر، ونصف مرياث األنثى؛ وبه قال األوزاعي، وهو مذهب : وقال الشعيب. قال أبو ثور

اخلنثى يعترب إذا كان ذا فرجني فرج املرأة : قال ابن شاس يف جواهره الثمينة، على مذهب مالك عامل املدينة. مالك
وفرج الرجل باملبال منهما؛ فيعطى احلكم ملا بال منه فإن بال منهما اعتربت الكثرة من أيهما، فإن تساوى احلال 

اعترب السبق، فإن كان ذلك منهما معا اعترب نبات اللحية أو كرب الثديني ومشاهبتهما لثدي النساء، فإن اجتمع 
اعترب احلال عند البلوغ، فإن وجد احليض حكم به، وإن وجد االحتالم وحده حكم به، فإن اجتمعا فهو  األمران
وكذلك لو مل يكن فرج، ال املختص بالرجال وال املختص بالنساء، بل كان له مكان يبول منه فقط انتظر . مشكل

  .كال فمرياثه نصف نصييب ذكر وأنثىمث حيث حكمنا باإلش. به البلوغ؛ فإن ظهرت عالمة مميزة وإال فهو مشكل
وصدر هذه السورة " البقرة"وقد أشرنا إىل عالمة يف . هذا الذي ذكروه من العالمات يف اخلنثى املشكل: قلت

وقد نظم بعض الفضالء . تلحقه بأحد النوعني، وهي اعتبار األضالع؛ وهي مروية عن علي رضي اهللا عنه وهبا حكم
  :ات كثرية أوهلاالعلماء حكم اخلنثى يف أبي

  بالثدي واللحية واملبال... وأنه معترب األحوال 
  :وفيها يقول

  ومل تنب وأشكلت آياته... وإن يكن قد استوت حاالته 
  ستة أمثان من النصيب... فحظه من مورث القريب 

  وفيه ما فيه من النكال... هذا الذي استحق لإلشكال 

  دنيا وأال ينكحاما عاش يف ال... وواجب يف احلق أال ينكحا 
  وال اغتدى من مجلة الرجال... إذ مل يكن من خالص العيال 

  قد قاله سراة أهل العلم... وكل ما ذكرته يف النظم 
  منهم ومل جينح إليه لوم... وقد أىب الكالم فيه قوم 

  يف ذكره وظاهر البشاعه... لفرط ما يبدو من الشناعة 
  املرتضى عليحكم اإلمام ... وقد مضى يف شأنه اخلفي 

  فللرجال ينبغي إتباعه... بأنه إن نقصت أضالعه 
  يف احلج والصالة واألحكام... يف اإلرث والنكاح واإلحرام 
  فإهنا من مجلة النسوان... وإن تزد ضلعا على الذكران 

  على الرجال فاغتنمها فائدة... ألن للنسوان ضلعا زائده 



  ذا القول حقخللق حواء وه... إذ نقصت من آدم فيما سبق 
  صلى عليه ربنا دليل... عليه مما قاله الرسول 
إنه قد وجد من له : وقد قيل. وال يكون اخلنثى املشكل زوجا وال زوجة، وال أبا وال أما: قال أبو الوليد بن رشد

 فإن صح ورث من ابنه لصلبه مرياث األب كامال، ومن ابنه لبطنه: قال ابن رشد. ولد من بطنه وولد من ظهره
سئل عامر الشعيب : ويف سنن الدارقطين عن أيب هانئ عمر بن بشري قال. وهذا بعيد، واهللا أعلم. مرياث األم كامال

عن مولود ليس بذكر وال أنثى، ليس له ما للذكر وال ما لألنثى، خيرج من سرته كهيئة البول والغائط؛ فسئل عامر 
  .نصف حظ الذكر ونصف حظ األنثى: عن مرياثه فقال عامر

وهذا كناية عن غري مذكور، وجاز ذلك لداللة الكالم . أي ألبوي امليت} َولِأََبَوْيهِ { : قوله تعاىل: الثالثة عشرة
رفع باالبتداء، وما قبله } السُُّدسُ { و . } إِنَّا أَْنَزلْنَاُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ { و } حىت توارت باحلجاب{: عليه؛ كقوله

{ وكذلك . }فَلَكُُم الرُُّبُع { وكذلك } نِْصُف َما َتَرَك { وكذلك . } السُُّدسُ { و . } ِث الثُّلُ{ وكذلك : خربه
  فَِلكُلِّ{ وكذلك } فَلَُهنَّ الثُُّمُن { و . } لَُهنَّ الرُُّبعُ 

من العرب من جيري و. واستغين بلفظ األم عن أن يقال هلا أبة. واألبوان تثنية األب واألبة. }َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدسُ 
جاء ذلك مسموعا يف أمساء صاحلة؛ كقوهلم . املختلفني جمرى املتفقني؛ فيغلب أحدمها على اآلخر خلفته أو شهرته

وكذلك العمران ألىب بكر وعمر رضي اهللا . امللوان: ولليل والنهار. القمران: وللشمس والقمر. أبوان: لألب واألم
ومن . التذكري، وغلبوا عمر على أيب بكر ألن أيام عمر امتدت فاشتهرت غلبوا القمر على الشمس خلفة. عنهما

زعم أنه أراد بالعمرين عمر بن اخلطاب وعمر بن عبدالعزيز فليس قوله بشيء؛ ألهنم نطقوا بالعمرين قبل أن يروا 
آلباء دخول من سفل من من عال من ا} َوِلأَبََوْيِه { : ومل يدخل يف قوله تعاىل. عمر بن عبدالعزيز؛ قال ابن الشجري

{ لفظ مثىن ال حيتمل العموم واجلمع أيضا؛ خبالف قوله } وَِلأَبََوْيِه { : ؛ ألن قوله} أَْوالِدكُْم { األبناء يف قوله 
واألم العليا جدة } ثُ فَإِنْ لَْم َيكُْن لَُه َولٌَد وََورِثَُه أََبوَاُه فَِلأُمِِّه الثُّلُ{ : والدليل على صحة هذا قوله تعاىل. }أَْوالدِكُْم 

فممن قال هو أب . وال يفرض هلا الثلث بإمجاع، فخروج اجلدة عن هذا اللفظ مقطوع به، وتناوله للجد خمتلف فيه
وحجب به اإلخوة أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه ومل خيالفه أحد من الصحابة يف ذلك أيام حياته، واختلفوا يف ذلك 

بن عباس وعبداهللا بن الزبري وعائشة ومعاذ بن جبل وأيب بن كعب وأبو الدرداء وأبو بعد وفاته؛ فممن قال إنه أب ا
وقال عطاء . هريرة، كلهم جيعلون اجلد عند عدم األب كاألب سواء، حيجبون به اإلخوة كلهم وال يرثون معه شيئا

} ِملَّةَ أَبِيكُْم إِْبَراِهيَم { : واحلجة هلم قوله تعاىل. وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق. وطاوس واحلسن وقتادة
وذهب علي بن أيب طالب وزيد " . يا بين إمساعيل ارموا فإن أباكم كان راميا: "وقوله عليه السالم} َيا بَنِي آَدَم { 

وابن مسعود إىل توريث اجلد مع اإلخوة، وال ينقص من الثلث مع اإلخوة لألب واألم أو لألب إال مع ذوي 
وهو قول مالك واألوزاعي وأيب وسف وحممد . ال ينقص معهم من السدس شيئا يف قول زيدالفروض؛ فإنه 

وكان علي يشرك بني اإلخوة واجلد إىل السدس وال ينقصه من السدس شيئا مع ذوي الفرائض . والشافعي
  وأمجع العلماء على أن اجلد ال يرث. وهو قول ابن أيب ليلى وطائفة. وغريهم

وأنزلوا اجلد مبنزلة األب يف احلجب واملرياث إذا مل يترك املتوىف أبا أقرب منه يف . جب أباهمع األب وأن االبن حي
وذهب اجلمهور إىل أن اجلد يسقط بين اإلخوة من املرياث؛ إال ما روي عن الشعيب عن علي أنه . مجيع املواضع

ذكر ال يعصب أخته فال يقاسم اجلد واحلجة لقول اجلمهور أن هذا . أجرى بين اإلخوة يف املقامسة جمرى اإلخوة



أول جد ورث يف اإلسالم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه؛ مات ابن لعاصم بن عمر : قال الشعيب. كالعم وابن العم
لوال أن رأيكما اجتمع ما : "وترك أخوين فأراد عمر أن يستأثر مبال فاستشار عليا وزيدا يف ذلك فمثال له مثال فقال

روى الدارقطين عن زيد بن ثابت أن عمر بن اخلطاب استأذن عليه يوما فأذن ". وال أكون أباه رأيت أن يكون ابين
يا أمري املؤمنني، لو أرسلت إيل : فقال. دعها ترجلك: له، ورأسه يف يد جارية له ترجله، فنزع رأسه؛ فقال له عمر

ليس : فقال عمر. ما تقول فيه! ال واهللا : يدفقال ز. إمنا احلاجة يل، إين جئتك لتنظر يف أمر اجلد: فقال عمر. جئتك
فأىب زيد، . هو بوحي حىت نزيد فيه وننقص، إمنا هو شيء تراه، فإن رأيته وافقين تبعته، وإال مل يكن عليك فيه شيء

مث أتاه مرة أخرى يف الساعة اليت أتاه يف املرة األوىل، . قد جئتك وأنا أظن ستفرغ من حاجيت: فخرج مغضبا وقال
إمنا مثله مثل شجرة تنبت على ساق . فكتبه يف قطعة قتب وضرب له مثال. فسأكتب لك فيه: يزل به حىت قالفلم 

واحدة، فخرج فيها غصن مث خرج يف غصن غصن آخر؛ فالساق يسقي الغصن، فإن قطعت الغصن األول رجع 
عمر مث قرأ قطعة القتب عليهم مث فأتى به فخطب الناس . املاء إىل الغصن، وإن قطعت الثاين رجع املاء إىل األول

وكان عمر أول جد كان؛ فأراد أن يأخذ املال كله، : قال. إن زيد بن ثابت قد قال يف اجلد قوال وقد أمضيته: قال
  .مال ابن ابنه دون إخوته، فقسمه بعد ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

وأمجعوا على أن األم . سدس إذا مل يكن للميت أموأما اجلدة فأمجع أهل العلم على أن للجدة ال: الرابعة عشرة
واختلفوا يف توريث اجلدة وابنها حي؛ فقالت . وأمجعوا على أن األب ال حيجب أم األم. حتجب أمها وأم األب

وبه قال مالك والثوري واألوزاعي وأبو . روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي". ال ترث اجلدة وابنها حي: "طائفة
روي عن عمر وابن مسعود وعثمان وعلي وأيب موسى ". ترث اجلدة مع ابنها: "وقالت طائفة. لرأيثور وأصحاب ا

كما أن : وقال. األشعري، وقال به شريح وجابر بن زيد وعبيداهللا بن احلسن وشريك وأمحد وإسحاق وابن املنذر
إهنا : "داهللا قال يف اجلدة مع ابنهاوروى الترمذي عن عب. اجلد ال حيجبه إال األب كذلك اجلدة ال حيجبها إال األم

  .واهللا أعلم". أول جدة أطعمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي
. ال يرث إال جدتان، أم أم وأم أب وأمهاهتما: واختلف العلماء يف توريث اجلدات؛ فقال مالك: اخلامسة عشرة

فإن انفردت إحدامها فالسدس هلا، وإن اجتمعتا . اعة من التابعنيوكذلك روى أبو ثور عن الشافعي، وقال به مج
فإن قربت اليت . وكذلك إن كثرن إذا تساوين يف القعدد؛ وهذا كله جممع عليه. وقرابتهما سواء فالسدس بينهما

إن من قبل األم كان هلا السدس دون غريها، وإن قربت اليت من قبل األب كان بينها وبني اليت من قبل األم و
هذا مذهب زيد بن ثابت، . وال ترث اجلدة أم أب األم على حال. وال ترث إال جدة واحدة من قبل األم. بعدت

إن اجلدات أمهات؛ فإذا اجتمعن فالسدس : وقيل. وهو قول مالك وأهل املدينة. وهو أثبت ما روي عنه يف ذلك
م؛ فكذلك البنون واإلخوة، وبنو اإلخوة وبنو العم ألقرهبن؛ كما أن اآلباء إذا اجتمعوا كان أحدهم باملرياث أقرهب
وكان األوزاعي . وهذا أصح، وبه أقول: قال ابن املنذر. إذا اجتمعوا كان أحقهم باملرياث أقرهبم؛ فكذلك األمهات

وهو قول أمحد بن حنبل؛ رواه الدارقطين عن النيب . واحدة من قبل األم واثنتني من قبل األب: يورث ثالث جدات
  اثنتني من جهة األم: اهللا عليه وسلم مرسال وروي عن زيد بن ثابت عكس هذا؛ أنه كان يورث ثالث جداتصلى 

وكانا جيعالن السدس ألقرهبما، من قبل األم . وقول علي رضي اهللا عنه كقول زيد هذا. وواحدة من قبل األب
. وري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثوروال يشركها فيه من ليس يف قعددها، وبه يقول الث. كانت أو من قبل األب

وأما عبداهللا بن مسعود وابن عباس فكانا يورثان اجلدات األربع؛ وهو قول احلسن البصري وحممد بن سريين وجابر 



وكل جدة إذا نسبت إىل املتوىف وقع يف نسبها أب بني أمني فليست ترث، يف قول كل من : قال ابن املنذر. بن زيد
  .لمحيفظ عنه من أهل الع

فرض تعاىل لكل واحد من األبوين مع الولد السدس؛ } ِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدسُ { : قوله تعاىل: السادسة عشرة
فإن مات رجل وترك ابنا وأبوين فألبويه لكل واحد منهما السدس، وما . وأهبم الولد فكان الذكر واألنثى فيه سواء

بنة النصف ولألبوين السدسان، وما بقي فألقرب عصبة وهو األب؛ لقول فإن ترك ابنة وأبوين فلال. بقي فلالبن
: فاجتمع لألب االستحقاق جبهتني". ما أبقت الفرائض فألوىل رجل ذكر: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

جل ذكره أن األبوين إذا ورثاه أن لألم  فأخرب} فَإِنْ لَْم َيكُْن لَُه َولٌَد وََورِثَُه أََبوَاُه فَِلأُمِِّه الثُّلُثُ { . التعصيب والفرض
وهذا كما تقول . وإخباره أن لألم الثلث، أن الباقي وهو الثلثان لألب} وََورِثَُه أََبَواهُ { : ودل بقوله. الثلث
أنت يا فالن لك منه ثلث؛ فإنك حددت لآلخر منه الثلثني بنص : هذا املال بينكما، مث تقول ألحدمها: لرجلني

يدل على أهنما منفردان عن مجيع أهل السهام من ولد وغريه، } وََورِثَُه أََبَواهُ { : قوة الكالم يف قوله كالمك؛ وألن
  .وليس يف هذا اختالف

وعلى هذا يكون الثلثان فرضا لألب مسمى ال يكون عصبة، وذكر ابن العريب أن املعىن يف تفضيل األب : قلت
  .ووجوب املؤنة عليه، وثبتت األم على سهم ألجل القرابةبالثلث عند عدم الولد الذكورية والنصرة، 

والذي يظهر أنه إمنا حرم السدس يف حياته . وهذا منتقض؛ فإن ذلك موجود مع حياته فلم حرم السدس: قلت
. أو أن ذلك تعبد، وهو أوىل ما يقال. إرفاقا بالصيب وحياطة على ماله؛ إذ قد يكون إخراج جزء من مال إجحافا به

  .املوفقواهللا 

فإن مل يكن : ، وكان ظاهر الكالم أن يقول} َوَورِثَُه أََبَواهُ { : ما فائدة زيادة الواو يف قوله: إن قيل: السابعة عشرة
أراد بزيادهتا اإلخبار ليبني أنه أمر مستقر ثابت، فيخرب عن ثبوته واستقراره، فيكون حال : قيل له. له ولد ورثه أبواه

وجيتمع لألب بذلك فرضان السهم والتعصيب إذ . ا كحال الولدين، للذكر مثل حظ األنثينيالوالدين عند انفرادمه
  .واهللا أعلم. وهذا عدل يف احلكم، ظاهر يف احلكمة. حيجب اإلخوة كالولد

: لكسائيقال ا. وهى لغة حكاها سيبويه" فِإلمه الثلث"قرأ أهل الكوفة } فَِلأُمِِّه الثُّلُثُ { : قوله تعاىل: الثامنة عشرة
هي لغة كثري من هوازن وهذيل؛ وألن الالم ملا كانت مكسورة وكانت متصلة باحلرف كرهوا ضمة بعد كسرة، 

ومن ضم جاء به على األصل؛ وألن الالم تنفصل ألهنا داخلة . فأبدلوا من الضمة كسرة؛ ألنه ليس يف الكالم فعل
  .قال مجيعه النحاس. على االسم

اإلخوة حيجبون األم عن الثلث إىل السدس، وهذا } فَإِنْ كَانَ لَُه إِْخَوةٌ فَِلأُمِِّه السُُّدسُ { : قوله تعاىل: التاسعة عشرة
وروي عن ابن عباس أنه كان . هو حجب النقصان، وسواء كان اإلخوة أشقاء أو لألب أو لألم، وال سهم هلم

: قال قتادة". إنه لألب"قول الناس وروي عنه مثل ". السدس الذي حجب اإلخوة األم عنه هو لإلخوة: "يقول
وأمجع أهل العلم على أن أخوين فصاعدا ذكرانا . وإمنا أخذه األب دوهنم؛ ألنه ميوهنم ويلي نكاحهم والنفقة عليهم

كانوا أو إناثا من أب وأم، أو من أب أو من أم حيجبون األم عن الثلث إىل السدس؛ إال ما روي عن ابن عباس أن 
وقد صار بعض الناس إىل أن األخوات ال ". وة يف حكم الواحد، وال حيجب األم أقل من ثالثةاالثنني من اإلخ"

حيجنب األم من الثلث إىل السدس؛ ألن كتاب اهللا يف اإلخوة وليست قوة مرياث اإلناث مثل قوة مرياث الذكور 
خوة؛ فإن لفظ اإلخوة مبطلقه ال ومقتضى أقواهلم أال يدخلن مع اإل: قال الكيا الطربي. حىت تقتضي العربة اإلحلاق



وذلك يقتضي أال حتجب األم باألخ الواحد واألخت من . يتناول األخوات، كما أن لفظ البنني ال يتناول البنات
  الثلث إىل السدس؛ وهو خالف إمجاع

اثنان؛ ألن  واستدل اجلميع بأن أقل اجلمع. وإذا كن مرادات باآلية مع اإلخوة كن مرادات على االنفراد. املسلمني
وحكي عن ". االثنان فما فوقهما مجاعة: "وقال عليه السالم. التثنية مجع شيء إىل مثله، فاملعىن يقتضي أهنا مجع

  :وقد صح قول الشاعر. االثنان مجاعة: ؟ فقال" ما أحسن وجوههما"سألت اخلليل عن قوله : سيبويه أنه قال
  رسنيظهرامها مثل ظهور الت... ومهمهني قذفني مرتني 

  :وأنشد األخفش
  فقلن إن األمر فينا قد شهر... ملا أتتنا املرأتان باخلرب 

  :وقال آخر
  ويبخل بالسالم على الفقري... حيىي بالسالم غين قوم 

  إذا ماتوا وصاروا يف القبور... أليس املوت بينهما سواء 
وهم أهل  -يعين قريشا  -جبوها إن قومك ح: "وملا وقع الكالم يف ذلك بني عثمان وابن عباس قال له عثمان

ابن مسعود والشافعي وأبو حنيفة  -وإن مل يقل به هنا  -" إن أقل اجلمع ثالثة: "وممن قال". الفصاحة والبالغة
  .واهللا أعلم. وغريهم

عامر وعاصم  أبو عمرو وابن"قرأ ابن كثري } ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو َدْينٍ { : قوله تعاىل: املوفية عشرين
والكسر اختيار أيب . واختلفت الرواية فيهما عن عاصم. الباقون بالكسر، وكذلك اآلخر. بفتح الصاد" يوصى"

تُوُصونَ { و } يُوِصَني { : وتصديق ذلك قوله تعاىل: قال األخفش. عبيد وأيب حامت؛ ألنه جرى ذكر امليت قبل هذا
{.  

وقد . تقدمي ذكر الوصية على ذكر الدين، والدين مقدم عليها بإمجاعما احلكمة يف : إن قيل: احلادية والعشرون
روى الترمذي عن احلارث عن علي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرون الوصية 

  والعمل على هذا عند عامة: قال. قبل الدين

قال رسول اهللا : حديث عاصم بن ضمرة عن علي قال وروى الدارقطين من. أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية
فاجلواب من . رواه عنهما أبو إسحاق اهلمداين" . الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية: "صلى اهللا عليه وسلم

إمنا قصد تقدمي هذين الفصلني على املرياث ومل يقصد ترتيبهما يف أنفسهما؛ فلذلك تقدمت : األول: أوجه مخسة
ال ُيَغاِدُر { : ملا كانت الوصية أقل لزوما من الدين قدمها اهتماما هبا؛ كما قال تعاىل: جواب ثان. لفظالوصية يف ال

قدمها لكثرة وجودها ووقوعها؛ فصارت كالالزم لكل ميت مع نص الشرع : جواب ثالث. } َصِغَريةً َوال كَبَِريةً 
أ بذكر الذي ال بد منه، وعطف بالذي قد يقع فبد. عليها، وأخر الدين لشذوذه، فإنه قد يكون وقد ال يكون

إمنا قدمت الوصية إذ هي : جواب رابع. العطف بأو، ولو كان الدين راتبا لكان العطف بالواو: ويقوى هذا. أحيانا
ملا كانت : جواب خامس. حظ مساكني وضعفاء، وأخر الدين إذ هو حظ غرمي يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال

  .قبل نفسه قدمها، والدين ثابت مؤدى ذكره أو مل يذكرهالوصية ينشئها من 
إن الرجل إذا : وملا ثبت هذا تعلق الشافعي بذلك يف تقدمي دين الزكاة واحلج على املرياث فقال: الثانية والعشرون

وهذا ظاهر ببادئ الرأي؛ ألنه حق من احلقوق فيلزم أداؤه عنه بعد . فرط يف زكاته وجب أخذ ذلك من رأس ماله



إن أوصى هبا أديت من ثلثه، : وقال أبو حنيفة ومالك. املوت كحقوق اآلدميني ال سيما والزكاة مصرفها إىل اآلدمي
ألن ذلك موجب لترك الورثة فقراء؛ إال أنه قد يتعمد ترك الكل حىت إذا : قالوا. وإن سكت عنها مل خيرج عنه شيء

  .مات استغرق ذلك مجيع ماله فال يبقى للورثة حق
هم املقسوم عليهم وهم : رفع باالبتداء واخلرب مضمر، تقديره} آَباؤُكُْم َوأَْبَناُؤكُمْ { : قوله تعاىل: لثة والعشرونالثا

  .املعطون
يف الدنيا بالدعاء والصدقة؛ كما جاء يف : قيل} ال َتْدُرونَ أَيُُّهْم أَقَْرُب لَكُْم َنفْعاً { : قوله تعاىل: الرابعة والعشرون

  ويف احلديث الصحيح". الرجل لريفع بدعاء ولده من بعدهإن "األثر 

يف اآلخرة؛ فقد يكون : "وقيل" . أو ولد صاحل يدعو له -فذكر  -إذا مات الرجل انقطع عمله إال من ثالث "
إن االبن إذا كان أرفع من درجة أبيه يف : وقال بعض املفسرين. ؛ عن ابن عباس واحلسن"االبن أفضل فيشفع يف أبيه

يف الدنيا : وقيل. بيانه" الطور"رة سأل اهللا فرفع إليه أباه، وكذلك األب إذا كان أرفع من ابنه؛ وسيأيت يف اآلخ
  .واللفظ يقتضي ذلك. واآلخرة؛ قال ابن زيد
وقال . يفرض عليكم" يوصيكم"نصب على املصدر املؤكد، إذ معىن } فَرِيَضةً { : قوله تعاىل: اخلامسة والعشرون

واآلية متعلقة مبا تقدم؛ وذلك أنه عرف العباد . وذلك ضعيف" يوصيكم"حال مؤكدة؛ والعامل  هي: مكي وغريه
أهنم كفوا مؤنة االجتهاد يف إيصاء القرابة مع اجتماعهم يف القرابة، أي أن اآلباء واألبناء ينفع بعضهم بعضا يف 

آلباء واألبناء تقرر ذلك يف مجيع األقارب؛ فلو وإذا تقرر ذلك يف ا. الدنيا بالتناصر واملواساة، ويف اآلخرة بالشفاعة
وعند ذلك خيرج األمر عن الضبط إذ قد . كان القسمة موكولة إىل االجتهاد لوجوب النظر يف غىن كل واحد منهم

خيتلف األمر، فبني الرب تبارك وتعاىل أن األصلح للعبد أال يوكل إىل اجتهاده يف مقادير املواريث، بل بني املقادير 
: وقال الزجاج. حكم يف قسمتها وبينها ألهلها} َحِكيماً { أي بقسمة املواريث } إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليماً { . اشرع

إن اهللا سبحانه مل يزل وال يزال، : وقال بعضهم. فيما يقدره وميضيه منها" حكيما"أي باألشياء قبل خلقها " عليما"
إن اهللا عز وجل كان : ومذهب سيبويه أهنم رأوا حكمة وعلما فقيل هلم .واخلرب منه باملاضي كاخلرب منه باالستقبال

  .كذلك مل يزل على ما رأيتم
والولد هنا بنو الصلب وبنو . اخلطاب للرجال} وَلَكُمْ نِْصُف َما َتَرَك أَْزوَاُجكُْم { : قوله تعاىل: السادسة والعشرون

وأمجع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد . عبنيهم وإن سفلوا، ذكرانا وإناثا واحدا فما زاد بإمجا
  وأمجعوا على أن. وترث املرأة من زوجها الربع مع فقد الولد، والثمن مع وجوده. الولد، وله مع وجوده الربع

احد، حكم الواحدة من األزواج والثنتني والثالث واألربع يف الربع إن مل يكن له ولد، ويف الثمن إن كان له ولد و
وأهنن شركاء يف ذلك؛ ألن اهللا عز وجل مل يفرق بني حكم الواحدة منهن وبني حكم اجلميع، كما فرق بني حكم 

  .الواحدة من البنات والواحدة من األخوات وبني حكم اجلميع منهن
مصدر؛ من تكلله النسب أي  الكاللة} َوإِنْ كَانَ َرُجلٌ ُيوَرثُ كَاللَةً أَوِ امَْرأَةٌ { : قوله تعاىل: السابعة والعشرون

ومنه اإلكليل أيضا وهو . وبه مسي اإلكليل، وهي منزلة من منازل القمر إلحاطتها بالقمر إذا احتل هبا. أحاط به
هذا قول أيب بكر الصديق ". فإذا مات الرجل وليس له ولد وال والد فورثته كاللة. "التاج والعصابة احمليطة بالرأس
وذكر حيىي بن آدم عن شريك وزهري وأيب األحوص عن أيب إسحاق عن سليمان . لعلموعمر وعلي ومجهور أهل ا

وهكذا قال . ما رأيتهم إال وقد تواطؤوا وأمجعوا على أن الكاللة من مات ليس له ولد وال والد: بن عبد قال



البن طرفان فاألب وا. صاحب كتاب العني وأبو منصور اللغوي وابن عرفة والقتيب وأبو عبيد وابن األنباري
  :وأنشدوا. روضة مكللة إذا حفت بالنور: ومنه قيل. للرجل؛ فإذا ذهبا تكلله النسب

  عم هبا األيهقان والذرق... مسكنه روضة مكللة 
  :وقال امرؤ القيس. يعين نبتني

  كلمع اليدين يف حيب مكلل... أصاح ترى برقا أريك وميضه 
كما . جوانبه وليسوا منه وال هو منهم، وإحاطتهم به أهنم ينتسبون معه فسموا القرابة كاللة؛ ألهنم أطافوا بامليت من

  :وقال الفرزدق. مايل كثري ويرثين كاللة متراخ نسبهم: قال أعرايب
  عن ابن مناف عبد مشس وهاشم... ورثتم قناة اجملد ال عن كاللة 

  :وقال آخر
  وموىل الكاللة ال يغضب... وإن أبا املرء أمحى له 

  :قال األعشى. كاللة مأخوذة من الكالل وهو اإلعياء؛ فكأنه يصري املرياث إىل الوارث عن بعد وإعياءإن ال: وقيل
  وال من وجى حىت تالقي حممدا... فآليت ال أرثي هلا من كاللة 

و قال أب. الكاللة كل من مل يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كاللة: وذكر أبو حامت واألثرم عن أىب عبيدة قال
. ذكر أيب عبيدة األخ هنا مع األب واالبن يف شرط الكاللة غلط ال وجه له، ومل يذكره يف شرط الكاللة غريه: عمر

: وقال ابن زيد. ؛ وروي عن أيب بكر مث رجعا عنه"الكاللة من ال ولد له خاصة"وروي عن عمر بن اخلطاب أن 
  .وهذا قول طريف ال وجه له: ال ابن العريبق. الكاللة املال: وعن عطاء. الكاللة احلي وامليت مجيعا

وعن السدي أن الكاللة . وروي عن ابن األعرايب أن الكاللة بنو العم األباعد. له وجه متبني باإلعراب آنفا: قلت
بكسر " يورث كاللة"وهذه األقوال تتبني وجوهها باإلعراب؛ فقرأ بعض الكوفيني . وعنه مثل قول اجلمهور. امليت

وعلى هاتني القراءتني ال . بكسر الراء وختفيفها، على اختالف عنهما" يورث"وقرأ احلسن وأيوب . دهاالراء وتشدي
" كاللة"و. كذلك حكى أصحاب املعاين؛ فاألول من ورث، والثاين من أورث. تكون الكاللة إال الورثة أو املال

يورث وراثة : الكاللة املال، والتقديربفتح الراء احتمل أن تكون " يورث"ومن قرأ . مبعىن وقع" كان"مفعوله و
وجيوز أن . ذا ورثة: وجيوز أن تكون الكاللة امسا للورثة وهي خرب كان؛ فالتقدير. كاللة فتكون نعتا ملصدر حمذوف

نصب على التفسري أو احلال؛ على أن " كاللة"رفع بكان، و" رجل"نعت لرجل، و" يورث"تكون تامة مبعىن وقع، و
  .وإن كان رجل يورث متكلل النسب إىل امليت: التقدير الكاللة هو امليت،

آخر السورة وهنا، ومل يذكر يف املوضعني وارثا : ذكر اهللا عز وجل يف كتابه الكاللة يف موضعني: الثامنة والعشرون
نْ كَانُوا أَكْثََر فَإِ{ : فأما هذه اآلية فأمجع العلماء على أن اإلخوة فيها عين هبا اإلخوة لألم؛ لقوله تعاىل. غري اإلخوة

وال خالف بني أهل ". وله أخ أو أخت من أمه"وكان سعد بن أيب وقاص يقرأ . } ِمْن ذَِلَك فَُهْم ُشرَكَاُء ِفي الثُّلُثِ 
العلم أن اإلخوة لألب واألم أو األب ليس مرياثهم كهذا؛ فدل إمجاعهم على أن اإلخوة املذكورين يف آخر السورة 

. } َوإِنْ كَانُوا إِْخَوةً رَِجاالً َونَِساًء فَِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْينِ { يه وأمه أو ألبيه؛ لقوله عز وجل هم إخوة املتوىف ألب
الكاللة : "وقال الشعيب. ومل خيتلفوا أن مرياث اإلخوة لألم ليس هكذا؛ فدلت اآليتان أن اإلخوة كلهم مجيعا كاللة

كذلك قال علي وابن مسعود وزيد وابن ". الورثة إخوة أو غريهم من العصبةما كان سوى الولد والوالد من 
والصواب أن الكاللة هم الذين يرثون امليت من عدا ولده : قال الطربي. عباس، وهو القول األول الذي بدأنا به



  ".ال: "فقلت يا رسول اهللا إمنا يرثين كاللة، أفأوصي مبايل كله؟ قال: ووالده، لصحة خرب جابر
وال يثىن وال جيمع؛ ألنه مصدر كالوكالة . يقال رجل كاللة وامرأة كاللة: قال أهل اللغة: التاسعة والعشرون

ومضى ذكر الرجل واملرأة على . ومل يقل هلما" وله أخ: "وأعاد ضمري مفرد يف قوله. والداللة والسماحة والشجاعة
كم سواء رمبا أضافت إىل أحدمها ورمبا أضافت إليهما عادة العرب إذا ذكرت امسني مث أخربت عنهما وكانا يف احل

وَاْسَتِعينُوا بِالصَّْبرِ { : من كان عنده غالم وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما وإليهم؛ قال اهللا تعاىل: مجيعا؛ تقول
. وجيوز أوىل هبم؛ عن الفراء وغريه} للَُّه أَْولَى بِهَِما إِنْ َيكُْن غَنِّياً أَْو فَِقرياً فَا{ : وقال تعاىل. }َوالصَّالِة َوإِنََّها لَكَبَِريةٌ 

قال الفراء . وأخ أصله أخو، يدل عليه أخوان؛ فحذف منه وغري على غري قياس. مرأة، وهو األصل: ويقال يف امرأة
 وهذا احلذف والتعليل على غري. ضم أول أخت، ألن احملذوف منها واو، وكسر أول بنت؛ ألن احملذوف منها ياء

  .قياس أيضا

هذا التشريك يقتضي التسوية بني } فَإِنْ كَاُنوا أَكْثََر ِمْن ذَِلَك فَُهْم ُشَركَاُء ِفي الثُّلُِث { : قوله تعاىل: املوفية الثالثني
وهذا إمجاع من العلماء، وليس . وإذا كانوا يأخذون باألم فال يفضل الذكر على األنثى. الذكر واألنثى وإن كثروا

فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها . ئض موضع يكون فيه الذكر واألنثى سواء إال يف مرياث اإلخوة لألميف الفرا
واملسألة  -فإن تركت أخوين وأختني . وأمها وأخاها ألمها فللزوج النصف ولألم الثلث ولألخ من األم السدس

وعلى هذا عامة الصحابة؛ . لفريضةفللزوج النصف ولألم السدس ولألخوين واألختني الثلث، وقد متت ا -حباهلا 
وأما ابن عباس فإنه مل ير العول ولو جعل لألم الثلث . ألهنم حجبوا األم باألخ واألخت من الثلث إىل السدس

فإن تركت زوجها وإخوة . والعول مذكور يف غري هذا املوضع، ليس هذا موضعه. لعالت املسألة، وهو ال يرى ذلك
وهكذا من له فرض . لنصف، وإلخوهتا ألمها الثلث، وما بقي فألخيها ألمها وأبيهاألم وأخا ألب وأم؛ فللزوج ا

قال . فإن تركت ستة إخوة مفترقني فهذه احلمارية، وتسمى أيضا املشتركة. مسمى أعطيه، والباقي للعصبة إن فضل
م، واألخ ، وسقط األخ واألخت من األب واأل"لإلخوة لألم الثلث، وللزوج النصف، ولألم السدس: "قوم

روي عن علي وابن مسعود وأيب موسى والشعيب وشريك وحيىي بن آدم، وبه قال أمحد بن . واألخت من األب
: وقال قوم. حنبل واختاره ابن املنذر؛ ألن الزوج واألم واألخوين لألم أصحاب فرائض مسماة ومل يبق للعصبة شيء

روي هذا . ؛ وهلذا مسيت املشتركة واحلمارية"يف الثلث وأشركوا بينهم! األم واحدة، وهب أن أباهم كان محارا "
وال . عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضا وزيد بن ثابت ومسروق وشريح، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق

  .فهذه مجلة من علم الفرائض تضمنتها اآلية، واهللا املوفق للهداية. تستقيم هذه املسألة أن لو كان امليت رجال
: ثة يف اجلاهلية بالرجولية والقوة، وكانوا يورثون الرجال دون النساء؛ فأبطل اهللا عز وجل ذلك بقولهوكانت الورا

  وكانت الوراثة. كما تقدم} ِللرَِّجالِ َنِصيٌب ِممَّا اكَْتَسبُوا َوِللنَِّساِء َنِصيبٌ { 

مث صارت . على ما يأيت بيانه} َعقََدْت أَْيَماُنكُْم وَالَِّذيَن { : أيضا يف اجلاهلية وبدء اإلسالم باحملالفة، قال اهللا عز وجل
} َوالَِّذيَن آَمنُوا َولَْم ُيَهاجُِروا َما لَكُْم ِمْن َولَاَيتِهِْم ِمْن َشْيٍء حَتَّى ُيهَاجِرُوا { : بعد احملالفة باهلجرة؛ قال اهللا تعاىل

مرياث ابن " النور"وسيأيت يف سورة . تعاىلوهناك يأيت القول يف ذوي األرحام ومرياثهم، إن شاء اهللا . وسيأيت
واجلمهور من العلماء على أن األسري املعلوم حياته أن مرياثه ثابت؛ ألنه . املالعنة وولد الزنا واملكاتب حبول اهللا تعاىل

يد  وقد روي عن سعيد بن املسيب أنه قال يف األسري يف. داخل يف مجلة املسلمني الذين أحكام اإلسالم جارية عليهم
  .واحلمد هللا" البقرة"وقد تقدم مرياث املرتد يف سورة . ال يرث: العدو



أي يوصي هبا غري مضار، أي غري ". يوصي"نصب على احلال والعامل } غَْيَر ُمضَارٍّ { : قوله تعاىل: احلادية والثالثني
فاإلضرار راجع إىل . قر بدينأي ال ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة؛ وال ي. مدخل الضرر على الورثة

الوصية والدين؛ أما رجوعه إىل الوصية فبأن يزيد على الثلث أو يوصي لوارث، فإن زاد فإنه يرد، إال أن جييزه 
وأمجع العلماء على أن الوصية . وإن أوصى لوارث فإنه يرجع مرياثا. الورثة؛ ألن املنع حلقوقهم ال حلق اهللا تعاىل

وأما رجوعه إىل الدين فباإلقرار يف حالة ال جيوز له فيها؛ كما لو أقر يف ". البقرة"قدم هذا يف وقد ت. للوارث ال جتوز
على " غري مضار وصية من اهللا"وروي عن احلسن أنه قرأ . مرضه لوارثه أو لصديق مالطف؛ فإن ذلك ال جيوز عندنا

والقراءة . لفاعل ال يضاف إىل املصدروقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا حلن؛ ألن اسم ا: قال النحاس. اإلضافة
وأمجع العلماء على أن إمراره . غري مضار ذي وصية، أي غري مضار هبا ورثته يف مرياثهم: حسنة على حذف، واملعىن

  .بدين لغري وارث حال املرض جائز إذا مل يكن عليه دين يف الصحة
يبدأ بدين الصحة؛ هذا قول : جنيب بدين؛ فقالت طائفةفإن كان عليه دين يف الصحة ببينة وأقر أل: الثانية والثالثني

  فإذا استوفاه صاحبه: قالوا. النخعي والكوفيني

هذا قول الشافعي وأيب ثور . مها سواء إذا كان لغري وارث: وقالت طائفة. فأصحاب اإلقرار يف املرض يتحاصون
  .وأيب عبيد، وذكر أبو عبيد إنه قول أهل املدينة ورواه عن احلسن

وقد روى أبو داود من حديث شهر . الوعيد يف اإلضرار يف الوصية ووجوهها" البقرة"قد مضى يف : الثة والثالثنيالث
إن الرجل أو املرأة : "عن أىب هريرة حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال" وهو مطعون فيه"بن حوشب 

وقرأ علي أبو هريرة من : قال" . وصية فتجب هلما النارليعمل بطاعة اهللا ستني سنه مث حيضرمها املوت فيضاران يف ال
اإلضرار : "وقال ابن عباس. }ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيمُ { حىت بلغ } ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى بَِها أَْو َدْينٍ غَْيَر ُمَضارٍّ { ههنا 

ور مذهب مالك وابن القاسم أن املوصي ؛ ورواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، إال أن مشه"يف الوصية من الكبائر
. أن ذلك مضارة ترد: ويف املذهب قوله. ال يعد فعله مضارة يف ثلثه؛ ألن ذلك حقه فله التصرف فيه كيف شاء

  .وباهللا التوفيق
ويصح أن يعمل " يوصيكم"نصب على املصدر يف موضع احلال والعامل } َوِصيَّةً { : قوله تعاىل: الرابعة والثالثني

واملعىن أن يقع الضرر هبا أو بسببها فأوقع عليها جتوزا، قال ابن عطية؛ وذكر أن احلسن بن أيب احلسن " مضار"ا فيه
واملعىن على . وبضة املتجرد؛ يف قول طرفة بن العبد. شجاع حرب: باإلضافة؛ كما تقول} غَْيَر ُمضَارِّ َوِصيٍَّة { قرأ 

يعين عليم بأهل املرياث حليم على أهل اجلهل } وَاللَُّه َعِليٌم َحِليٌم { . ما ذكرناه من التجوز يف اللفظ لصحة املعىن
  .يعين حكيم بقسمة املرياث والوصية" واهللا عليم حكيم"وقرأ بعض املتقدمني . منكم

لتعرفوها  مبعىن هذه، أي هذه أحكام اهللا قد بينها لكم" تلك"و} ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه { : قوله تعاىل: اخلامسة والثالثني
  يف قسمة} َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه { . وتعملوا هبا

مجلة يف موضع نصب } ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر { املواريث فيقر هبا ويعمل هبا كما أمره اهللا تعاىل 
َوَيتََعدَّ { ريد يف قسمة املواريث فلم يقسمها ومل يعمل هبا ي} َوَمْن يَْعصِ اللََّه َوَرُسولَهُ { وقوله . على النعت جلنات

والعصيان إن أريد به الكفر فاخللود على بابه، وإن أريد به . }ُيْدِخلُْه نَاراً َخاِلداً ِفيَها { أي خيالف أمره } ُحُدوَدُه 
  :وقال زهري. لكهخلد اهللا م: كما تقول. الكبائر وجتاوز أوامر اهللا تعاىل فاخللود مستعار ملدة ما

  وال خالدا إال اجلبال الرواسيا



بالنون يف املوضعني، على معىن اإلضافة إىل نفسه " ندخله"وقرأ نافع وابن عامر . وقد تقدم هذا املعىن يف غري موضع
  .الباقون بالياء كالمها؛ ألنه سبق ذكر اسم اهللا تعاىل أي يدخله اهللا. سبحانه
حَتَّى لْفَاِحَشةَ ِمْن نِسَاِئكُْم فَاسَْتْشهِدُوا َعلَْيهِنَّ أَْرَبَعةً مِْنكُْم فَإِنْ َشهِدُوا فَأَْمِسكُوُهنَّ ِفي الُْبيُوِت َواللَّاِتي يَأِْتَني ا{  -١٥

  }َيَتَوفَّاُهنَّ الَْمْوتُ أَْو َيْجَعلَ اللَُّه لَُهنَّ سَبِيالً 
  :فيه مثان مسائل

اإلحسان إىل النساء وإيصال صدقاهتن إليهن، واجنر األمر إىل ذكر مرياثهن ملا ذكر اهللا تعاىل يف هذه السورة : األوىل
مع مواريث الرجال، ذكر أيضا التغليظ عليهن فيما يأتني به من الفاحشة، لئال تتوهم املرأة أنه يسوغ هلا ترك 

  .التعفف
وهي معرفة وال جيوز نزع األلف والالم مجع اليت، وهو اسم مبهم للمؤنث، " الاليت"} َواللَّاِتي { : قوله تعاىل: الثانية

حبذف الياء وإبقاء الكسرة؛ " الالت"وجيمع أيضا . منه للتنكري، وال يتم إال بصلته؛ وفيه ثالث لغات كما تقدم
  فإن. حبذف اهلمزة" الال"بكسر اهلمزة وحذف الياء، و" الالء"باهلمزة وإثبات الياء، و" الالئي"و

حبذف الياء وإبقاء الكسرة؛ قال " اللوات"وقد روي عنهم . اللوائي: لوايت، ويف الالءال: مجعت اجلمع قلت يف الاليت
  :أنشد أبو عبيد: قال اجلوهري. ابن الشجري

  زعمن أن قد كربت لدات... من اللوايت واليت والالت 
  :وتصغري اليت اللتيا بالفتح والتشديد؛ قال الراجز. واللوا بإسقاط التاء

  واليتبعد اللتيا واللتيا 
يا : حرف النداء، وحروف النداء ال تدخل على ما فيه األلف والالم إال يف قولنا" اليت"وبعض الشعراء أدخل على 

  :وقال. اهللا وحده؛ فكأنه شبهها به من حيث كانت األلف والالم غري مفارقتني هلا
  وأنت خبيلة بالود عين... من أجلك ياليت تيمت قليب 

  .ليت؛ ومها امسان من أمساء الداهيةوقع يف اللتيا وا: ويقال
الفاحشة يف هذا املوضع الزنا، والفاحشة الفعلة القبيحة، وهي مصدر } َيأِْتنيَ الْفَاِحَشةَ { : قوله تعاىل: الثالثة

  .بباء اجلر" بالفاحشة"وقرأ ابن مسعود . كالعاقبة والعافية
َواْسَتشْهُِدوا َشهِيَدْينِ { اإلسالم وبيان حال املؤمنات؛ كما قال  إضافة يف معىن} ِمْن نَِساِئكُمْ { : قوله تعاىل: الرابعة

  .ألن الكافرة قد تكون من نساء املسلمني بنسب وال يلحقها هذا احلكم} ِمْن رَِجاِلكُمْ 
على الزنا خاصة  أي من املسلمني، فجعل اهللا الشهادة} فَاْسَتْشهِدُوا َعلَْيهِنَّ أَْرَبَعةً مِْنكُمْ { : قوله تعاىل: اخلامسة

وتعديل الشهود باألربعة يف الزنا حكم ثابت يف التوراة واإلجنيل . أربعة تغليظا على املدعي وسترا على العباد
وقال } َدةً َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت ثُمَّ لَْم يَأُْتوا بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانِنيَ َجلْ{ : والقرآن؛ قال اهللا تعاىل

جاءت اليهود برجل وامرأة منهم : وروى أبو داود عن جابر بن عبداهللا قال". فاستشهدوا عليهن أربعة منكم: "هنا
كيف جتدان أمر : "فأتوه بابين صوريا فنشدمها" ائتوين بأعلم رجلني منكم"النيب صلى اهللا عليه وسلم : قد زنيا فقال

  راةجند يف التو: قاال" هذين يف التوراة؟

ذهب : ؛ قاال" فما مينعكما أن ترمجومها: "قال. إذا شهد أربعة أهنم رأوا ذكره يف فرجها مثل امليل يف املكحلة رمجا
سلطاننا فكرهنا القتل؛ فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشهود، فجاؤوا فشهدوا أهنم رأوا ذكره يف فرجها 



إمنا كان الشهود يف الزنا أربعة : وقال قوم. اهللا عليه وسلم برمجهمامثل امليل يف املكحلة؛ فأمر رسول اهللا صلى 
ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيني كسائر احلقوق؛ إذ هو حق يؤخذ من كل واحد منهما؛ وهذا ضعيف؛ 

  .فإن اليمني تدخل يف األموال واللوث يف القسامة وال مدخل لواحد منهما هنا
وأن يكونوا عدوال؛ ألن اهللا . وال خالف فيه بني األمة" منكم: "لشهود ذكورا؛ لقولهوال بد أن يكون ا: السادسة

وهذا من محل املطلق على املقيد بالدليل، على . تعاىل شرط العدالة يف البيوع والرجعة، وهذا أعظم، وهو بذلك أوىل
وتعلق أبو " املائدة" ذلك يف وال يكونون ذمة، وإن كان احلكم على ذمية، وسيأيت. ما هو مذكور يف أصول الفقه

إن " النور"وسيأيت بيانه يف . يف أن الزوج إذا كان أحد الشهود يف القذف مل يالعن} أَْرَبَعةً ِمْنكُمْ { : حنيفة بقوله
  .شاء اهللا تعاىل

كان هذا يف ابتداء هذه أول عقوبات الزناة؛ و} فَإِنْ َشهِدُوا فَأَْمِسكُوُهنَّ ِفي الُْبيُوِت { : قوله تعاىل: السابعة
وبالرجم " النور"اإلسالم؛ قال عبادة بن الصامت واحلسن وجماهد حىت نسخ باألذى الذي بعده، مث نسخ ذلك بآية 

بل كان اإليذاء هو األول مث نسخ باإلمساك، ولكن التالوة أخرت وقدمت؛ ذكره ابن : وقالت فرقة. يف الثيب
يف صدر اإلسالم قبل أن يكثر اجلناة، فلما كثروا وخشي قوهتم اختذ فورك، وهذا اإلمساك واحلبس يف البيوت كان 

  .هلم سجن؛ قاله ابن العريب

أنه : أنه توعد باحلد، والثاين: أحدمها: واختلف العلماء هل كان هذا السجن حدا أو وعدا باحلد على قولني: الثامنة
ىت ميوتوا عقوبة هلم حني طلبوا النكاح من غري وأهنم منعوا من النكاح ح: زاد ابن زيد. حد؛ قال ابن عباس واحلسن

وهذا يدل على أنه كان حدا بل أشد؛ غري أن ذلك احلكم كان ممدودا إىل غاية وهو األذى يف اآلية . وجهه
األخرى، على اختالف التأويلني يف أيهما قبل؛ وكالمها ممدود إىل غاية وهي قوله عليه السالم يف حديث عبادة بن 

عين خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد  خذوا: "الصامت
فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام النتهاء غايته } ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ { : وهذا حنو قوله تعاىل" . مائة والرجم
األصوليني، فإن النسخ إمنا يكون يف القولني املتعارضني من كل وجه هذا قول احملققني املتأخرين من . ال لنسخه

أن األذى : اللذين ال ميكن اجلمع بينهما، واجلمع ممكن بني احلبس والتعيري واجللد والرجم، وقد قال بعض العلماء
اع، وإطالق وأما احلبس فمنسوخ بإمج. والتعيري باق مع اجللد؛ ألهنما ال يتعارضان بل حيمالن على شخص واحد

  .واهللا أعلم. املتقدمني النسخ على مثل هذا جتوز
  } َرِحيماً َوالَّذَاِن َيأِْتيَانَِها مِْنكُْم فَآذُوُهَما فَإِنْ َتاَبا َوأَصْلََحا فَأَْعرِضُوا َعْنُهَما إِنَّ اللََّه كَانَ َتوَّاباً{  -١٦

  :فيه سبع مسائل
. اللذيان كرحيان ومصطفيان وشجيان: تثنية الذي، وكان القياس أن يقال" ذانالل"} وَالَّذَاِن { : قوله تعاىل: األوىل

حذفت الياء ختفيفا، إذ قد : وقال أبو علي. حذفت الياء ليفرق بني األمساء املتمكنة واألمساء املبهمات: قال سيبويه
نحذف مع اإلضافة يف رحياك أمن اللبس يف اللذان؛ ألن النون ال تنحذف، ونون التثنية يف األمساء املتمكنة قد ت

  بتشديد" اللذان"وقرأ ابن كثري . ومصطفيا القوم؛ فلو حذفت الياء الشتبه املفرد باالثنني

عند " القصص"على ما يأيت بيانه يف سورة " ذا"النون؛ وهي لغة قريش؛ وعلته أنه جعل التشديد عوضا من ألف 
إمنا : وقال البصريون. هذا قول الكوفيني. حبذف النون" اللذا"أخرى  وفيها لغة. }فَذَانَِك ُبْرهَاَنانِ { : قوله تعاىل

. والباقون بالتخفيف. بالتشديد فيهما" فذانك برهانان"و" هذان"وكذلك قرأ . حذفت النون لطول االسم بالصلة



ليكم اللذان املعىن وفيما يتلى ع: قال سيبويه. رفع باالبتداء" اللذان"و. وحدها" فذانك برهانان"وشدد أبو عمرو 
ألن يف الكالم معىن األمر؛ ألنه ملا وصل الذي } فَآذُوُهَما { ودخلت الفاء يف } ِمْنكُْم { يأتياهنا، أي الفاحشة 

بالفعل متكن فيه معىن الشرط؛ إذ ال يقع عليه شيء بعينه، فلما متكن الشرط واإلهبام فيه جرى جمرى الشرط 
اإلضمار كما ال يعمل يف الشرط ما قبله؛ فلما مل حيسن إضمار الفعل قبلهما فدخلت الفاء، ومل يعمل فيه ما قبله من 

وجيوز النصب على تقدير إضمار فعل، وهو االختيار إذا كان يف الكالم . لينصبا رفعا باالبتداء؛ وهذا اختيار سيبويه
  .اللذين عندك فأكرمهما: معىن األمر والنهي حنو قولك

هو السب واجلفاء دون : وقالت فرقة. معناه التوبيخ والتعيري: قال قتادة والسدي} ُهَما فَآذُو{ : قوله تعاىل: الثانية
رواه ابن أيب جنيح : قلت. وزعم قوم أنه منسوخ: قال النحاس. النيل باللسان والضرب بالنعال: ابن عباس. تعيري

". النور"كان يف أول األمر فنسختهما اآلية اليت يف } َيانَِها َوالَّذَانِ َيأِْت} { َواللَّاِتي َيأِْتَني الْفَاِحَشةَ { : عن جماهد قال
فجرمتا وفسقتما : إنه ليس مبنسوخ، وأنه واجب أن يؤدبا بالتوبيخ فيقال هلما: وقيل وهو أوىل: قال النحاس

  .وخالفتما أمر اهللا عز وجل
اآلية األوىل يف : فقال جماهد وغريه} الَّذَاِن َو{ : وقوله} وَاللَّاِتي { : واختلف العلماء يف تأويل قوله تعاىل: الثالثة

وبني لفظ التثنية صنفي الرجال من أحصن . النساء عامة حمصنات وغري حمصنات، واآلية الثانية يف الرجال خاصة
وهذا قول يقتضيه اللفظ، ويستويف نص الكالم . ومن مل حيصن؛ فعقوبة النساء احلبس، وعقوبة الرجال األذى

  ويف الثانية} ِمْن نِسَاِئكُْم { : ويؤيده من جهة اللفظ قوله يف األوىل .أصناف الزناة

. األوىل يف النساء احملصنات: وقال السدي وقتادة وغريمها. ؛ واختاره النحاس ورواه عن ابن عباس} ِمْنكُْم { 
ومعىن هذا : بن عطيةقال ا. ودخل معهن من أحصن من الرجال باملعىن، والثانية يف الرجل واملرأة البكرين: يريد

تغليب املؤنث على املذكر بعيد؛ : وقد رجحه الطربي، وأباه النحاس وقال. القول تام إال أن لفظ اآلية يقلق عنه
كان اإلمساك للمرأة الزانية دون الرجل؛ فخصت : وقيل. ألنه ال خيرج الشيء إىل اجملاز ومعناه صحيح يف احلقيقة

كانت املرأة حتبس ويؤذيان مجيعا؛ وهذا ألن الرجل حيتاج : قال قتادة. ا يف اإليذاءاملرأة بالذكر يف اإلمساك مث مجع
  .إىل السعي واالكتساب

واختلف العلماء أيضا يف القول مبقتضى حديث عبادة الذي هو بيان ألحكام الزناة على ما بيناه؛ فقال : الرابعة
جلدهتا : شراحة اهلمدانية مائة ورمجها بعد ذلك، وقالمبقتضاه علي بن أيب طالب ال اختالف عنه يف ذلك، وأنه جلد 

وقال هبذا القول احلسن البصري واحلسن بن صاحل بن . بكتاب اهللا ورمجتها بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وهذا يروى عن عمر وهو قول الزهري . بل على الثيب الرجم بال جلد: وقال مجاعة من العلماء. حي وإسحاق
لك والثوري واألوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأمحد وأيب ثور؛ متمسكني بأن النيب صلى اهللا عليه والنخعي وما

ومل " اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها: "وسلم رجم ماعزا والغامدية ومل جيلدمها، وبقوله عليه السالم ألنيس
عنه؛ ألنه ثابت بكتاب اهللا تعاىل، فليس ميتنع أن إمنا سكت : قيل هلم. يذكر اجللد؛ فلو كان مشروعا ملا سكت عنه

الزَّانَِيةُ وَالزَّانِي فَاْجِلُدوا كُلَّ وَاِحٍد ِمْنُهَما مِائَةَ { : يسكت عنه لشهرته والتنصيص عليه يف القرآن؛ ألن قوله تعاىل
:  عنهم ومل ينكر عليه فقيل لهويبني هذا فعل علي بأخذه عن اخللفاء رضي اهللا. واهللا أعلم. يعم مجيع الزناة} َجلَْدٍة 

  .وهذا واضح. عملت باملنسوخ وتركت الناسخ
أبو بكر : واختلفوا يف نفي البكر مع اجللد؛ فالذي عليه اجلمهور أنه ينفى مع اجللد؛ قاله اخللفاء الراشدون: اخلامسة



س وسفيان ومالك وابن وعمر وعثمان وعلي، وهو قول ابن عمر رضوان اهللا عليهم أمجعني، وبه قال عطاء وطاو
  .أيب ليلى والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور

واحلجة للجمهور حديث عبادة املذكور، وحديث . وقال بتركه محاد بن أيب سليمان وأبو حنيفة وحممد بن احلسن
والذي نفسي بيده ألقضني : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة وزيد بن خالد، حديث العسيف وفيه

احتج من مل ير نفيه . أخرجه األئمة. وجلد ابنه مائة وغربه عاما" بينكما بكتاب اهللا أما غنمك وجاريتك فرد عليك
وذكر عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن . حبديث أيب هريرة يف األمة، ذكر فيه اجللد دون النفي

ال أغرب :  خيرب فلحق هبرقل فتنصر؛ فقال عمرغرب عمر ربيعة بن أيب أمية بن خلف يف اخلمر إىل: املسيب قال
مث إن النص الذي يف الكتاب إمنا هو . ولو كان التغريب حدا هللا تعاىل ما تركه عمر بعد: قالوا. مسلما بعد هذا

أما حديث أيب هريرة فإمنا هو يف : واجلواب. اجللد، والزيادة على النص نسخ؛ فيلزم عليه نسخ القاطع خبرب الواحد
ال : وأما حديث عمر وقوله. وقد صح عن عبداهللا بن عمر أنه ضرب أمته يف الزنا ونفاها. ء ال يف األحراراإلما

ملا رواه نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ضرب  -واهللا أعلم  -أغرب بعده مسلما، فيعين يف اخلمر 
مذي يف جامعه، والنسائي يف سننه عن أيب أخرجه التر. وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب

تفرد به عبداهللا : قال الدارقطين. كريب حممد بن العال اهلمداين عن عبداهللا بن إدريس عن عبيداهللا بن عمر عن نافع
بن إدريس ومل يسنده عنه أحد من الثقات غري أيب كريب، وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم النفي فال كالم 

  .وباهللا التوفيق. ومن خالفته السنة خاصمتهألحد معه، 
مث هو قد زاد الوضوء بالنبيذ . الزيادة على النص نسخ، فليس مبسلم، بل زيادة حكم آخر مع األصل: وأما قوهلم

وقد مضى هذا . خبرب مل يصح على املاء، واشترط الفقر يف القرىب؛ إىل غري ذلك مما ليس منصوصا عليه يف القرآن
  .بقرة ويأيتاملعىن يف ال
القائلون بالتغريب يف خيتلفوا يف تغريب الذكر احلر، واختلفوا يف تغريب العبد واألمة؛ فممن رأى : السادسة

  التغريب فيهما ابن عمر جلد مملوكة له يف الزنا ونفاها إىل فدك

أستخري اهللا : ة قالواختلف قول الشافعي يف نفي العبد، فمر. وبه قال الشافعي وأبو ثور والثوري والطربي وداود
  .ينفى سنة إىل غري بلده؛ وبه قال الطربي: ينفى نصف سنة، ومرة قال: يف نفي العبد، ومرة قال

ينفى الرجل وال تنفى املرأة وال العبد، ومن نفي حبس يف : وقال مالك. واختلف أيضا قوله يف نفي األمة على قولني
ز وشغب وأسوان وحنوها، ومن املدينة إىل خيرب وفدك؛ وكذلك وينفى من مصر إىل احلجا. املوضع الذي ينفى إليه
: قال ابن العريب. أقل ذلك يوم وليلة: وقال الشافعي. ونفى علي من الكوفة إىل البصرة. فعل عمر بن عبدالعزيز

 كان أصل النفي أن بين إمساعيل أمجع رأيهم على أن من أحدث حدثا يف احلرم غرب منه، فصارت سنة فيهم يدينون
هبا؛ فألجل ذلك اسنت الناس إذا أحدث أحد حدثا غرب عن بلده، ومتادى ذلك يف اجلاهلية إىل أن جاء اإلسالم 

احتج من مل ير النفي على العبد حبديث أيب هريرة يف األمة؛ وألن تغريبه عقوبة ملالكه متنعه من . فأقره يف الزنا خاصة
وأيضا فقد سقط عنه اجلمعة واحلج . ع، فال يعاقب غري اجلاينمنافعه يف مدة تغريبه، وال يناسب ذلك تصرف الشر

  .واهللا أعلم. واجلهاد الذي هو حق هللا تعاىل ألجل السيد؛ فكذلك التغريب
واملرأة إذا غربت رمبا يكون ذلك سببا لوقوعها فيما أخرجت من سببه وهو الفاحشة، ويف التغريب سبب لكشف 

: وقال صلى اهللا عليه وسلم. عها من اخلروج من بيتها وأن صالهتا فيه أفضلعورهتا وتضييع حلاهلا؛ وألن األصل من



وهو . فحصل من هذا ختصيص عموم حديث التغريب باملصلحة املشهود هلا باالعتبار" أعروا النساء يلزمن احلجال"
لشاب؛ متسكا جيمع اجللد والرجم على الشيخ، وجيلد ا: وشذت طائفة فقالت. خمتلف فيه عند األصوليني والنظار

الشيخ والشيخة إذا زنيا : "يف حديث زيد بن ثابت أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول" الشيخ"بلفظ 
  ".الثيب"وهذا فاسد؛ ألنه قد مساه يف احلديث اآلخر . خرجه النسائي" فارمجومها البتة

أي } فأعرضوا عنهما{. يعين العمل فيما بعد ذلك} َحا وَأَْصلَ{ . أي من الفاحشة} فَإِنْ تَاَبا { : قوله تعاىل: السابعة
وليس املراد . فلما نزلت احلدود نسخت هذه اآلية. وإمنا كان هذا قبل نزول احلدود. اتركوا أذامها وتعيريمها

باإلعراض اهلجرة، ولكنها متاركة معرض؛ ويف ذلك احتقار هلم بسبب املعصية املتقدمة، وحبسب اجلهالة يف اآلية 
  .واهللا تواب أي راجع بعباده عن املعاصي. خرىاأل
وبُ اللَُّه َعلَْيهِْم َوكَانَ اللَُّه إِنََّما التَّْوَبةُ َعلَى اللَِّه ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السُّوَء بَِجهَالٍَة ثُمَّ َيتُوُبونَ ِمْن قَرِيبٍ فَأُولَِئكَ َيُت{  -١٧

  }َعِليماً َحِكيماً 
َيُموُتونَ َبةُ ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت حَتَّى إِذَا َحَضَر أََحَدُهمُ الَْمْوُت قَالَ إِنِّي تُْبُت الْآنَ َوال الَِّذيَن َولَْيَسِت التَّْو{  -١٨

  }َوُهْم كُفَّاٌر أُولَِئكَ أَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاباً أَِليماً 
  :فيهما أربع مسائل

ملن جهل فقط، والتوبة : وقيل. هذه اآلية عامة لكل من عمل ذنبا: قيل} ْوَبةُ َعلَى اللَِّه إِنََّما التَّ{ : قوله تعاىل: األوىل
َوتُوُبوا إِلَى اللَّهِ { : واتفقت األمة على أن التوبة فرض على املؤمنني؛ لقوله تعاىل. لكل من عمل ذنبا يف موضع آخر

ال يكون تائبا : مة على غريه من غري نوعه خالفا للمعتزلة يف قوهلموتصح من ذنب مع اإلقا. }َجِميعاً أَيَُّها الُْمْؤِمُنونَ 
وإذا تاب العبد فاهللا سبحانه باخليار إن . هذا مذهب أهل السنة -وال فرق بني معصية ومعصية . من أقام على ذنب

ف؛ ألن من شرط وليس قبول التوبة واجبا على اهللا من طريق العقل كما قال املخال. شاء قبلها، وإن شاء مل يقبلها
الواجب أن يكون أعلى رتبة من املوجب عليه، واحلق سبحانه خالق اخللق ومالكهم، واملكلف هلم؛ فال يصح أن 
يوصف بوجوب شيء عليه، تعاىل عن ذلك، غري أنه قد أخرب سبحانه وهو الصادق يف وعده بأنه يقبل التوبة عن 

  }َيقَْبلُ التَّوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُو َعنِ السَّيِّئَاِت َوُهَو الَِّذي { : العاصني من عباده بقوله تعاىل

فإخباره سبحانه وتعاىل } َوإِنِّي لََغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب { : وقوله} أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُهَو َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه { : وقوله
والعقيدة أنه ال جيب عليه شيء عقال؛ فأما السمع . األشياءعن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك 

وهذه الظواهر إمنا تعطي غلبة ظن، ال قطعا على اهللا تعاىل بقبول : قال أبو املعايل وغريه. فظاهره قبول توبة التائب
نصوحا تامة فإذا فرضنا رجال قد تاب توبة . وقد خولف أبو املعايل وغريه يف هذا املعىن: قال ابن عطية. التوبة

يقطع على اهللا تعاىل بقبول توبته كما أخرب عن : وقال غريه. يغلب على الظن قبول توبته: الشروط فقال أبو املعايل
وكان أيب رمحه اهللا مييل إىل هذا القول ويرجحه، وبه أقول، واهللا تعاىل أرحم بعباده : قال ابن عطية. نفسه جل وعز

} َوإِنِّي لََغفَّارٌ { : وقوله تعاىل} َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّوَبةَ َعْن ِعَباِدِه { : ض معىن قولهمن أن ينخرم يف هذا التائب املفرو
وهذا . حذفا وليس على ظاهره، وإمنا املعىن على فضل اهللا ورمحته بعباده" على اهللا"وإذا تقرر هذا فاعلم أن يف قوله 
أن يدخلهم : "قال. اهللا ورسوله أعلم: ؟ قال" ا حق العباد على اهللاأتدري م: "حنو قوله صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ

كََتَب َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ { : دليله قوله تعاىل. على فضله ورمحته بوعده احلق وقوله الصدق: فهذا كله معناه". اجلنة
، أي إنه وعد وال خلف يف وعده عند اهللا: واملعىن واحد، التقدير" عند"ههنا معناها " على: "وقيل. أي وعد هبا} 



الندم بالقلب، وترك املعصية يف احلال، والعزم على : أنه يقبل التوبة إذا كانت بشروطها املصححة هلا؛ وهي أربعة
أال يعود إىل مثلها، وأن يكون ذلك حياء من اهللا تعاىل ال من غريه؛ فإذا اختل شرط من هذه الشروط مل تصح 

كثري من معاين التوبة " آل عمران"االعتراف بالذنب وكثرة االستغفار، وقد تقدم يف : هاوقد قيل من شروط. التوبة
إن السارق والسارقة والقاذف مىت : وال خالف فيما أعلمه أن التوبة ال تسقط حدا؛ وهلذا قال علماؤنا. وأحكامها

إمنا التوبة من اهللا للذين؛ قاله أبو أي " من"مبعىن " على: "وقيل. تابوا وقامت الشهادة عليهم أقيمت عليهم احلدود
  .الكالم يف التوبة النصوح واألشياء اليت يتاب منها" التحرمي"وسيأيت يف . بكر بن عبدوس، واهللا أعلم

واملبادر يف الصحة أفضل، وأحلق ألمله من العمل . املعىن يتوبون على قرب عهد من الذنب من غري إصرار: وقيل
  :ملوت؛ كما قالوالبعد كل البعد ا. الصاحل

  وأين مكان البعد إال مكانيا
إن : وقال احلسن أيضا. من عري أخاه بذنب قد تاب إىل اهللا منه ابتاله اهللا به: وروى صاحل املري عن احلسن قال

فبعزيت ال أحجب التوبة عن : "قال اهللا تعاىل. بعزتك ال أفارق ابن آدم ما دام الروح يف جسده: إبليس ملا هبط قال
  " .دم ما مل تغرغر نفسهابن آ

نفى سبحانه أن يدخل يف حكم التائبني من حضره املوت وصار يف حني اليأس؛ كما } وَلَْيَستِ التَّْوَبةُ { : قوله تعاىل
كان فرعون حني صار يف غمرة املاء والغرق فلم ينفعه ما أظهر من اإلميان؛ ألن التوبة يف ذلك الوقت ال تنفع، ألهنا 

وأما الكفار ميوتون على كفرهم فال توبة هلم . وهبذا قال ابن عباس وابن زيد ومجهور املفسرين. يفحال زوال التكل
وإن كانت اإلشارة بقوله . وهو اخللود} أُولَِئَك أَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَاباً أَِليماً { : يف اآلخرة، وإليهم اإلشارة بقوله تعاىل

د معه؛ وهذا على أن السيئات ما دون الكفر؛ أي ليست التوبة ملن إىل اجلميع فهو يف جهة العصاة عذاب ال خلو
إن السيئات هنا : وقد قيل. عمل دون الكفر من السيئات مث تاب عند املوت، وال ملن مات كافرا فتاب يوم القيامة

: ال أبو العاليةوق. الكفر، فيكون املعىن وليست التوبة للكفار الذين يتوبون عند املوت، وال للذين ميوتون وهم كفار
} وَلَْيَستِ التَّْوَبةُ ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت { . والثانية يف املنافقني. }إِنََّما التَّْوَبةُ َعلَى اللَِّه { نزل أول اآلية يف املؤمنني 

ين الشرق والنزع ومعاينة ملك يع} حَتَّى إِذَا َحَضَر أََحَدُهمُ الْمَْوُت { . يعين قبول التوبة للذين أصروا على فعلهم
َوال الَِّذيَن َيُموُتونَ َوُهْم كُفَّاٌر { : مث ذكر توبة الكفار فقال تعاىل. فليس هلذا توبة} قَالَ إِنِّي ُتْبتُ الْآنَ { . املوت

  .وقد تقدم. أي وجيعا دائما} أُولَِئَك أَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاباً أَِليماً 

إِلَّا أَنْ يَن آَمُنوا ال َيِحلُّ لَكُْم أَنْ تَرِثُوا النَِّساَء كَْرهاً َوال تَْعُضلُوُهنَّ ِلَتذَْهُبوا بَِبْعضِ َما آتَْيُتُموُهنَّ َيا أَيَُّها الَِّذ{  -١٩
  }اً وََيجَْعلَ اللَُّه ِفيِه َخيْراً كَِثرياً َيأِْتَني بِفَاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة َوَعاِشرُوُهنَّ بِالَْمْعُروِف فَإِنْ كَرِْهُتُموُهنَّ فََعَسى أَنْ َتكَْرُهوا َشْيئ

  :فيه مثان مسائل
واملقصود نفي . هذا متصل مبا تقدم ذكره من الزوجات} ال َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َترِثُوا النَِّساَء كَْرهاً { : قوله تعاىل: األوىل

. ال حيل لكم وراثة النساء؛ أي "حيل"يف موضع رفع بـ " أن"و. الظلم عنهن وإضرارهن؛ واخلطاب لألولياء
واختلفت الروايات وأقوال املفسرين يف سبب نزوهلا؛ فروى البخاري عن ابن . مصدر يف موضع احلال" كرها"و

: قال} آتَْيُتُموُهنَّ ا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيِحلُّ لَكُْم أَنْ تَرِثُوا النَِّساَء كَْرهاً َوال تَْعُضلُوُهنَّ ِلَتذَْهُبوا بَِبْعضِ َم{ عباس 
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا مل 

كان : وقال الزهري وأبو جملز. وأخرجه أبو داود مبعناه. يزوجوها، فهم أحق هبا من أهلها فنزلت هذه اآلية يف ذلك



نه من غريها أو أقرب عصبته ثوبه على املرأة فيصري أحق هبا من نفسها ومن من عادهتم إذا مات الرجل يلقي اب
أوليائها؛ فإن شاء تزوجها بغري صداق إال الصداق الذي أصدقها امليت، وان شاء زوجها من غريه وأخذ صداقها ومل 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا { : عاىليعطها شيئا؛ وإن شاء عضلها لتفتدى منه مبا ورثته من امليت أو متوت فريثها، فأنزل اهللا ت
. ال حيل لكم أن ترثوهن من أزواجهن فتكونوا أزواجا هلن: فيكون املعىن. }ال َيِحلُّ لَكُمْ أَنْ َترِثُوا النَِّساَء كَْرهاً 

قال كان الوارث إن سبق فألقى عليها ثوبا فهو أحق هبا، وإن سبقته فذهبت إىل أهلها كانت أحق بنفسها؛ : وقيل
كان يكون عند الرجل عجوز ونفسه تتوق إىل الشابة فيكره فراق العجوز ملاهلا فيمسكها وال يقرهبا : وقيل. السدي

وأمر الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها وال ميسكها . فنزلت هذه اآلية. حىت تفتدي منه مباهلا أو متوت فريث ماهلا
  كرها؛ فذلك قوله

واملقصود من اآلية إذهاب ما كانوا عليه يف جاهليتهم، وأال جتعل . }نْ َترِثُوا النَِّساَء كَْرهاً ال َيِحلُّ لَكُمْ أَ{ : تعاىل
بضم الكاف قراءة محزة والكسائي، الباقون بالفتح، " وكرها. "النساء كاملال يورثن عن الرجال كما يورث املال

لتفعل ذلك طوعا أو كرها، : يقال. املشقة" بالضم"ه مبعىن اإلكراه، والكر" بالفتح"الكره : وقال القتيب. ومها لغتان
ألزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طماعية إرثها، أو : وقيل. واخلطاب لألولياء. يعين طائعا أو مكرها

وإذا } ٍة إِلَّا أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحَش{ : ودليل ذلك قوله تعاىل: واختاره ابن عطية قال. يفتدين ببعض مهورهن، وهذا أصح
أتت بفاحشة فليس للويل حبسها حىت يذهب مباهلا إمجاعا من األمة، وإمنا ذلك للزوج، على ما يأيت بيانه يف املسألة 

  .بعد هذا
} َنةٍ إِلَّا أَنْ َيأِْتنيَ بِفَاِحَشٍة ُمَبيِّ{ ". البقرة"قد تقدم معىن العضل وأنه املنع يف } َوال َتْعُضلُوُهنَّ { : قوله تعاىل: الثانية

هو الزنا، وإذا زنت البكر فإهنا جتلد مائة وتنفى سنة، وترد إىل : اختلف الناس يف معىن الفاحشة؛ فقال احلسن
. وقال أبو قالبة؛ إذا زنت امرأة الرجل فال بأس أن يضارها ويشق عليها حىت تفتدي منه. زوجها ما أخذت منه

ال حيل له أن يأخذ منها فدية إال أن جيد : سريين وأبو قالبة وقال ابن. إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن: وقال السدي
: وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة. }إِلَّا أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحَشٍة ُمبَيَِّنٍة { : على بطنها رجال، قال اهللا تعاىل

قال . ماهلا؛ وهذا هو مذهب مالك فإذا نشزت حل له أن يأخذ: الفاحشة املبينة يف هذه اآلية البغض والنشوز، قالوا
الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قوال : وقال قوم. إال أين ال أحفظ له نصا يف الفاحشة يف اآلية: ابن عطية

ومن أهل العلم من جييز أخذ املال من الناشز على جهة اخللع؛ إال أنه يرى أال يتجاوز . وفعال؛ وهذا يف معىن النشوز
للزوج أن : وقال مالك ومجاعة من أهل العلم. } لَِتذَْهُبوا بَِبْعضِ َما آَتْيُتُموُهنَّ { : نا إىل قوله تعاىلما أعطاها ركو

والزنا أصعب على الزوج من النشوز واألذى، وكل ذلك فاحشة : قال ابن عطية. يأخذ من الناشز مجيع ما متلك
  قول ابن سريين وأيب قالبة: قال أبو عمر. حتل أخذ املال

فاحش ومتفحش، وعلى أنه لو أطلع : عندي ليس بشيء؛ ألن الفاحشة قد تكون البذاء واألذى؛ ومنه قيل للبذيء
منها على الفاحشة كان له لعاهنا، وإن شاء طلقها؛ وأما أن يضارها حىت تفتدي منه مباهلا فليس له ذلك، وال أعلم 

: وقال اهللا عز وجل. واهللا أعلم. وجدها تزين غري أيب قالبةله أن يضارها ويسيء إليها حىت ختتلع منه إذا : أحدا قال
فَال ُجنَاَح َعلَْيهَِما ِفيَما { يعين يف حسن العشرة والقيام حبق الزوج وقيامه حبقها } فَإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا يُِقيَما ُحدُوَد اللَِّه { 

فهذه اآليات أصل هذا } ْيٍء ِمْنُه نَفْساً فَكُلُوُه َهنِيئاً مَرِيئاً فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َش{ : وقال اهللا عز وجل} افَْتَدْت بِِه 
كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها، فنسخ ذلك : وقال عطاء اخلراساين. الباب



حبسن يف البيوت، فيكون هذا قبل النسخ، وهذا إال أن يزنني في} إِلَّا أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحَشٍة ُمَبيَِّنةٍ { وقول رابع . باحلدود
  .يف معىن قول عطاء، وهو ضعيف

وإذا تنزلنا على القول بأن املراد باخلطاب يف العضل األولياء ففقهه أنه مىت صح يف ويل أنه عاضل نظر : الثالثة
ض، قوال واحدا، وذلك إال األب يف بناته؛ فإنه إن كان يف عضله صالح فال يعتر. القاضي يف أمر املرأة وزوجها

أنه كسائر األولياء، يزوج القاضي من شاء : باخلاطب واخلاطبني وإن صح عضله ففيه قوالن يف مذهب مالك
  .ال يعرض له -والقول اآلخر . التزويج من بناته وطلبه

من األوىل، وجيوز  جزما على النهى، فتكون الواو عاطفة مجلة كالم مقطوعة} تَْعُضلُوُهنَّ { جيوز أن يكون : الرابعة
وال أن "وقرأ ابن مسعود . فتكون الواو مشتركة عطفت فعال على فعل} أَنْ َترِثُوا { أن يكون نصبا عطفا على 

  .فهذه القراءة تقوي احتمال النصب، وأن العضل مما ال جيوز بالنص" تعضلوهن
" مبينة"وقرأ ابن عباس . و، والباقون بفتح الياءبكسر الياء قراءة نافع وأيب عمر} مَُبيَِّنٍة { : قوله تعاىل: اخلامسة

أبان األمر بنفسه، وأبنته وبني وبينته، وهذه القراءات كلها لغات : بكسر الباء وسكون الياء، من أبان الشيء، يقال
  .فصيحة

اخلطاب للجميع، إذ و. أي على ما أمر اهللا به من حسن املعاشرة} َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروفِ { : قوله تعاىل: السادسة
فَإِْمَساكٌ { : لكل أحد عشرة، زوجا كان أو وليا؛ ولكن املراد هبذا األمر يف األغلب األزواج، وهو مثل قوله تعاىل

وذلك توفية حقها من املهر والنفقة، وأال يعبس يف وجهها بغري ذنب، وأن يكون منطلقا يف القول ال . }بَِمْعُروٍف 
  :ومنه قول طرفة. املخالطة واملمازجة: والعشرة. ميال إىل غريهافظا وال غليظا وال مظهرا 

  لعلى عهد حبيب معتشر... فلئن شطت نواها مرة 
فأمر اهللا سبحانه حبسن صحبة . وعاشره معاشرة، وتعاشر القوم واعتشروا. مجعا كاخلليط والغريق. جعل احلبيب

وهذا واجب . الكمال، فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على
: وقال حيىي بن عبدالرمحن احلنظلي. هو أن يتصنع هلا كما تتصنع له: وقال بعضهم. على الزوج وال يلزمه يف القضاء

إن هذه امللحفة : ما هذا؟ قال: أتيت حممد بن احلنفية فخرج إيل يف ملحفة محراء وحليته تقطر من الغالية، فقلت
إين أحب أن : وقال ابن عباس رضي اهللا عنه. ألقتها علي امرأيت ودهنتين بالطيب، وإهنن يشتهني منا ما نشتهيه منهن

وإىل معىن اآلية ينظر قول النيب : قال ابن عطية. وهذا داخل فيما ذكرناه. أتزين المرأيت كما أحب أن تتزين املرأة يل
أي ال يكن منك سوء عشرة مع اعوجاجها؛ فعنها تنشأ املخالفة " وجفاستمتع هبا وفيها ع: "صلى اهللا عليه وسلم

  .وهبا يقع الشقاق، وهو سبب اخللع
على أن املرأة إذا كانت ال يكفيها خادم واحد } َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروفِ { : واستدل علماؤنا بقوله تعاىل: السابعة

لك وشبههما ممن ال يكفيها خادم واحد، وأن ذلك هو املعاشرة أن عليه أن خيدمها قدر كفايتها، كابنة اخلليفة وامل
  وقال الشافعي. باملعروف

وذلك يكفيها خدمة نفسها، وليس يف العامل امرأة إال وخادم واحد يكفيها؛  -ال يلزمه إال خادم واحد : وأبو حنيفة
قال . القتال إال على فرس واحد وهذا كاملقاتل تكون له أفراس عدة فال يسهم له إال لفرس واحد؛ ألنه ال ميكنه

وهذا غلط؛ ألن مثل بنات امللوك الاليت هلن خدمة كثرية ال يكفيها خادم واحد؛ ألهنا حتتاج من غسل ثياهبا : علماؤنا
  .واهللا أعلم. إلصالح مضجعها وغري ذلك إىل ما ال يقوم به الواحد، وهذا بني



أي لدمامة أو سوء خلق من غري ارتكاب فاحشة أو نشوز؛ فهذا يندب فيه } فَإِنْ كَرِْهُتُموُهنَّ { : قوله تعاىل: الثامنة
وأن والفعل " عسى"رفع بـ " أن"و. إىل االحتمال، فعسى أن يؤول األمر إىل أن يرزق اهللا منها أوالدا صاحلني

  .مصدر
ال يفرك : "ه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا علي: ومن هذا املعىن ما ورد يف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال: قلت

. أي ال يبغضها بغضا كليا حيمله على فراقها: املعىن". غريه"أو قال " مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر
إن : مسعت ابن عمر يقول: وقال مكحول. أي ال ينبغي له ذلك بل يغفر سيئتها حلسنتها ويتغاضى عما يكره ملا حيب

. له، فيسخط على ربه عز وجل فال يلبث أن ينظر يف العاقبة فإذا هو قد خري لهالرجل ليستخري اهللا تعاىل فيخار 
وذكر ابن العريب قال أخربين أبو القاسم بن حبيب باملهدية، عن أيب القاسم السيوري عن أيب بكر بن عبدالرمحن 

له زوجة سيئة العشرة وكانت . كان الشيخ أبو حممد بن أيب زيد من العلم والدين يف املنزلة واملعرفة: حيث قال
أنا رجل قد أكمل اهللا : وكانت تقصر يف حقوقه وتؤذيه بلساهنا؛ فيقال له يف أمرها ويعذل بالصرب عليها، فكان يقول

علي النعمة يف صحة بدين ومعرفيت وما ملكت مييين، فلعلها بعثت عقوبة على ذنيب فأخاف إن فارقتها أن تنزل يب 
وروي عن النيب صلى اهللا عليه . يف هذا دليل على كراهة الطالق مع اإلباحة: ناقال علماؤ. عقوبة هي أشد منها

  " .إن اهللا ال يكره شيئا أباحه إال الطالق واألكل وإن اهللا ليبغض اِملعى إذا امتأل: "وسلم أنه قال

طَاراً فَال تَأُْخذُوا ِمْنُه َشيْئاً أََتأُْخذُوَنُه ُبْهَتاناً َوإِثْماً َوإِنْ أََردُْتُم اْسِتْبَدالَ َزْوجٍ َمكَانَ َزْوجٍ َوآَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقْن{  -٢٠
  }ُمبِيناً 
  }َوكَْيَف َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ وَأََخذْنَ مِْنكُْم ِميثَاقاً غَِليظاً {  -٢١

  :فيه ست مسائل
ذي سببه املرأة، وأن للزوج أخذ املال منها عقب ذلك بذكر ملا مضى يف اآلية املتقدمة حكم الفراق ال: األوىل

  .الفراق الذي سببه الزوج، وبني أنه إذا أراد الطالق من غري نشوز وسوء عشرة فليس له أن يطلب منها ماال
واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشوز وسوء عشرة؛ فقال مالك رضي اهللا : الثانية
ال جيوز له أخذ املال : وقال مجاعة من العلماء. للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت يف الفراق وال يراعى تسببه هو :عنه

  .إال أن تنفرد هي بالنشوز وتطلبه يف ذلك
 ال ميثل إال فيها دليل على جواز املغاالة يف املهور؛ ألن اهللا تعاىل} وَآَتْيُتمْ إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً { : قوله تعاىل: الثالثة
أال ال تغالوا يف صدقات النساء فإهنا لو كانت مكرمة يف الدنيا أو تقوى : وخطب عمر رضي اهللا عنه فقال. مبباح

فقامت إليه . عند اهللا لكان أوالكم هبا رسول اهللا؛ ما أصدق قط امرأة من نسائه وال بناته فوق اثنيت عشرة أوقية
َوآتَْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً فَال تَأُْخذُوا ِمْنُه { : أليس اهللا سبحانه وتعاىل يقول! حترمنايا عمر، يعطينا اهللا و: امرأة فقالت

ويف !. كل الناس أفقه منك يا عمر : ويف رواية فأطرق عمر مث قال. أصابت امرأة وأخطأ عمر: ؟ فقال عمر} َشْيئاً 
حامت البسيت يف صحيح مسنده عن أيب العجفاء  أخرجه أبو. وترك اإلنكار. امرأة أصابت ورجل أخطأ: أخرى

  :اثنيت عشرة أوقية، ومل يذكر: خطب عمر الناس، فذكره إىل قوله: السلمي قال

وأن الرجل ليثقل . أوقية: وأخرجه ابن ماجة يف سننه عن أيب العجفاء، وزاد بعد قوله. إىل آخره. فقامت إليه امرأة
أو عرق القربة؛ وكنت رجال  -قد كلفت إليك علق القربة : ه، ويقولصدقة امرأته حىت تكون هلا عداوة يف نفس

: قال غريه. وعلق القربة لغة يف عرق القربة: قال اجلوهري. عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة



: لوعرق القربة ماؤها؛ يقو. يقول كلفت إليك حىت عصام القربة. ويقال علق القربة عصامها الذي تعلق به
: بل عرق القربة أن يقول: ويقال. جشمت إليك حىت سافرت واحتجت إىل عرق القربة، وهو ماؤها يف السفر

إهنم كانوا يتزودون املاء فيعلقونه على اإلبل : وقيل. نصبت لك وتكلفت حىت عرقت عرق القربة، وهو سيالهنا
. عرق القربة كلمة معناها الشدة: األصمعي وقال. العرق والعلق: يتناوبونه فيشق على الظهر؛ ففسر به اللفظان

مسعت شيخاننا : ومسعت ابن أيب طرفة وكان من أفصح من رأيت يقول: قال األصمعي. وال أدري ما أصلها: قال
  :وأنشدين البن األمحر. لقيت من فالن عرق القربة، يعنون الشدة: يقولون

  غبعرق السقاء على القعود الال... ليست مبشتمة تعد وعفوها 
: أراد أنه يسمع الكلمة تغيظه وليست بشتم فيؤاخذ صاحبها هبا، وقد أبلغت إليه كعرق القربة، فقال: قال أبو عبيد

. على القعود الالغب، وكان معناه أن تعلق القربة على القعود يف أسفارهم: كعرق السقا ملا مل ميكنه الشعر؛ مث قال
م أهنم كانوا يف املفاوز يف أسفارهم يتزودون املاء فيعلقونه على اإلبل وهذا املعىن شبيه مبا كان الفراء حيكيه؛ زع

: وقال قوم. وكان الفراء جيعل هذا التفسري يف علق القربة بالالم. يتناوبونه؛ فكان يف ذلك تعب ومشقة على الظهر
وآتيتم هذا القدر : كأنه قال ال تعطى اآلية جواز املغاالة باملهور؛ ألن التمثيل بالقنطار إمنا هو على جهة املبالغة؛

من بىن هللا مسجدا ولو كمفحص قطاة بىن اهللا له : "وهذا كقوله صلى اهللا عليه وسلم . العظيم الذي ال يؤتيه أحد
  ومعلوم أنه ال يكون مسجد" . بيتا يف اجلنة

مائتني؛ : عنه فقالوقد قال صلى اهللا عليه وسلم البن أيب حدرد وقد جاء يستعينه يف مهره، فسأله . كمفحص قطاة
فاستقرأ " . كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض احلرة أو جبل: "فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال

بعض الناس من هذا منع املغاالة باملهور؛ وهذا ال يلزم، وإنكار النيب صلى اهللا عليه وسلم على هذا الرجل املتزوج 
يف املهور، وإمنا اإلنكار ألنه كان فقريا يف تلك احلال فأحوج نفسه إىل االستعانة  ليس إنكارا ألجل املغاالة واإلكثار
وقد أصدق عمر أم كلثوم بنت علي من فاطمة رضوان اهللا عليهم أربعني ألف . والسؤال، وهذا مكروه باتفاق

؟ " ن أزوجك فالنةأترضى أ: "وروى أبو داود عن عقبة بن عامر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لرجل. درهم
فزوج أحدمها من صاحب؛ فدخل هبا الرجل ومل . نعم: ؟ قالت" أترضني أن أزوجك فالنا: "وقال للمرأة. نعم: قال

إن رسول اهللا : يفرض هلا صداقا ومل يعطها شيئا، وكان ممن شهد احلديبية وله سهم خبيرب؛ فلما حضرته الوفاة قال
أفرض هلا صداقا ومل أعطها شيئا، وإين أشهدكم أين قد أعطيتها من صداقها صلى اهللا عليه وسلم زوجين فالنة ومل 

{ : وقد أمجع العلماء على أال حتديد يف أكثر الصداق؛ لقوله تعاىل. سهمي خبيرب؛ فأخذت سهمها فباعته مبائة ألف
ومضى القول يف حتديد . }َتْبَتغُوا بِأَمَْواِلكُمْ  أَنْ{ : واختلفوا يف أقله، وسيأيت عند قوله تعاىل} َوآَتْيُتمْ إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاراً 

  :وهي لغة؛ ومنه قول الشاعر" إحداهن"بوصل ألف " وآتيتم احداهن"وقرأ ابن حميصن ". آل عمران"القنطار يف 
  وتسمع من حتت العجاج هلا ازمال

  :وقول اآلخر
  إن مل أقاتل فألبسوين برقعا

{ : ال يأخذ الزوج من املختلعة شيئا؛ لقول اهللا تعاىل: قال بكر بن عبداهللا املزين} َشْيئاً فَال َتأُْخذُوا ِمْنهُ { : قوله تعاىل
َوال { : هي منسوخة بقوله تعاىل يف سورة البقرة: وقال ابن زيد وغريه". البقرة"، وجعلها ناسخة آلية } فَال َتأُْخذُوا 

  َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َتأُْخذُوا



والصحيح أن هذه اآليات حمكمة وليس فيها ناسخ وال منسوخ وكلها يبىن بعضها على . }ْيئاً ِممَّا آَتْيُتُموُهنَّ َش
إن أرادت هي العطاء؛ فقد جوز النيب صلى اهللا عليه وسلم : هي حمكمة، وال معىن لقول بكر: قال الطربي. بعض

من } ُمبِيناً { معطوف عليه } َوإِثْماً { مصدر يف موضع احلال } بُْهَتاناً { . لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها
  .نعته

اإلفضاء إذا كان معها يف : وقال بعضهم. تعليل ملنع األخذ مع اخللوة} َوكَْيفَ َتأُْخذُوَنهُ { : قوله تعاىل: اخلامسة
وأن اإلفضاء أن خيلو الرجل واملرأة : وقال الفراء. حلاف واحد جامع أو مل جيامع؛ حكاه اهلروي وهو قول الكليب

ولكن اهللا كرمي : قال ابن عباس. اإلفضاء يف هذه اآلية اجلماع: وقال ابن عباس وجماهد والسدي وغريهم. جيامعها
  :قال الشاعر. فضا: وأصل اإلفضاء يف اللغة املخالطة؛ ويقال للشيء املختلط. يكىن

  ومتر فضا يف عيبيت وزبيب... فقلت هلا يا عميت لك ناقيت 
خال وإن مل يكن جامع، هل يتقرر " أفضى"وعلى أن معىن . ضا، أي خمتلطون ال أمري عليهمالقوم فوضى ف: ويقال

. ال يستقر إال بالوطء. يستقر مبجرد اخللوة: املهر بوجود اخللوة أم ال؟ اختلف علماؤنا يف ذلك على أربعة أقوال
باخللوة مطلقا، وبه قال أبو حنيفة  والصحيح استقراره. التفرقة بني بيته وبيتها. يستقر باخللوة يف بيت اإلهداء

إذا خال هبا خلوة صحيحة جيب كمال املهر والعدة دخل هبا أو مل يدخل هبا؛ ملا رواه الدارقطين عن : وأصحابه، قالوا
: وقال عمر" . من كشف مخار امرأة ونظر إليها وجب الصداق: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ثوبان قال

إذا أغلق بابا : وعن علي. رخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها العدة وهلا املرياثإذا أغلق بابا وأ
إذا طال مكثه معها مثل السنة وحنوها، واتفقا على أال : وقال مالك. وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق

  ".البقرة"وقد مضى يف . ال عدة عليها وهلا نصف املهر: وقال الشافعي. مسيس وطلبت املهر كله كان هلا

فاتقوا اهللا يف : "هو قوله عليه السالم: قيل. فيه ثالثة أقوال} َوأََخذْنَ ِمْنكُْم ِميثَاقاً غَِليظاً{ : قوله تعاىل: السادسة
{ : قوله تعاىل: الثاين. قاله عكرمة والربيع". النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا

عقدة النكاح : الثالث. قاله احلسن وابن سريين وقتادة والضحاك والسدي} اكٌ بَِمْعُروٍف أَْو َتسْرِيحٌ بِإِْحَساٍن َإِْمَس
  .واهللا أعلم. امليثاق الغليظ الولد: وقال قوم. نكحت وملكت عقدة النكاح؛ قال جماهد وابن زيد: قول الرجل

  }النَِّساِء إِلَّا َما قَْد َسلََف إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَمقْتاً َوَساَء َسبِيالً  َوال تَْنِكحُوا َما َنكََح آَباُؤكُْم ِمَن{  -٢٢
  :فيه أربع مسائل

كان الناس يتزوجون امرأة األب برضاها بعد : يقال} َوال َتْنِكحُوا َما َنكََح آَباؤُكُْم ِمَن النَِّساِء { : قوله تعاىل: األوىل
َوال َتْنِكُحوا { : حىت نزلت هذه اآلية} َها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيِحلُّ لَكُْم أَنْ تَرِثُوا النَِّساَء كَْرهاً َيا أَيُّ{ : نزول قوله تعاىل
فصار حراما يف األحوال كلها؛ ألن النكاح يقع على اجلماع والتزوج، فإن كان األب تزوج } َما َنكََح آَباؤُكُْم 

  .ه؛ على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىلامرأة أو وطئها بغري نكاح حرمت على ابن
العقد، أي نكاح آباؤكم الفاسد املخالف لدين اهللا؛ إذ : وقيل. املراد هبا النساء: قيل} َما َنكََح { : قوله تعاىل: الثانية

. مصدر" ما نكح"و" تنكحوا"متعلقة بـ " من"فـ . وهو اختيار الطربي. اهللا قد أحكم وجه النكاح وفصل شروطه
فالنهي على هذا ". من" "ما"ولو كان معناه وال تنكحوا النساء الاليت نكح آباؤكم لوجب أن يكون موضع : الق

والدليل عليه ". من"و" الذي"مبعىن " ما"واألول أصح، وتكون . إمنا وقع على أال ينكحوا مثل نكاح آبائهم الفاسد
وقد كان يف العرب . منع نكاح األبناء حالئل اآلباءأن الصحابة تلقت اآلية على ذلك املعىن؛ ومنه استدلت على 

  قبائل قد اعتادت أن خيلف ابن الرجل على امرأة أبيه،



أال ترى أن عمرو بن أمية خلف على . وكانت هذه السرية يف األنصار الزمة، وكانت يف قريش مباحة مع التراضي
أمية أبو العيص وغريه؛ فكان بنو أمية إخوة مسافر امرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافرا وأبا معيط، وكان هلا من 

ومن ذلك صفوان بن أمية بن خلف تزوج بعد أبيه امرأته فاخته بنت األسود بن املطلب بن . وأيب معيط وأعمامهما
ومن ذلك منظور بن زبان خلف على مليكة بنت خارجة، وكانت حتت أبيه زبان بن . أسد، وكان أمية قتل عنها

وقال . واألسود بن خلف تزوج امرأة أبيه. حصن بن أيب قيس تزوج امرأة أبيه كبيشة بنت معن ومن ذلك. سيار
إين أعدك ولدا، : تويف أبو قيس وكان من صاحلي األنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: األشعث بن سوار

وقد كان يف العرب من . ذه اآليةولكين آيت وسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استأمره؛ فأتته فأخربته فأنزل اهللا ه
فنهى اهللا . تزوج ابنته، وهو حاجب بن زرارة متجس وفعل هذه الفعلة؛ ذكر ذلك النضر بن مشيل يف كتاب املثالب

  .املؤمنني عما كان عليه آباؤهم من هذه السرية
وهذا . آبائك وذوي قرابتكوالسلف؛ من تقدم من . أي تقدم ومضى} إِلَّا َما قَْد َسلََف { : قوله تعاىل: الثالثة

{ : مبعىن بعد، أي بعد ما سلف؛ كما قال تعاىل" إال: "وقيل. استثناء منقطع، أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه
ف؛ أي وال ما سل} إِلَّا َما قَْد َسلََف { : وقيل. أي بعد املوتة األوىل} ال َيذُوقُونَ ِفيَها الَْمْوَت إِلَّا الَْمْوَتةَ الْأُولَى 

وال : يف اآلية تقدمي وتأخري، معناه: وقيل. يعين وال خطأ} َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ َيقُْتلَ ُمْؤمِناً إِلَّا َخطَأً { : كقوله تعاىل
يف اآلية إضمار لقوله : وقيل. تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال إال ما قد سلف

  .فإنكم إن فعلتم تعاقبون وتؤاخذون إال ما قد سلف} َما َنكََح آَباُؤكُْم ِمَن النَِّساءِ  َوال تَْنِكُحوا{ 
عقب بالذم البالغ املتتابع، وذلك دليل على أنه فعل انتهى } إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَمقْتاً َوَساَء سَبِيالً { : الرابعة قوله تعاىل
هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا : ألت ابن األعرايب عن نكاح املقت فقالس: قال أبو العباس. من القبح إىل الغاية

  طلقها أو مات

: كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: وقال ابن عرفة. الضيزن: عنها؛ ويقال هلذا الرجل
: عرب تقول للرجل من امرأة أبيهفكانت ال. وأصل املقت البغض؛ من مقته ميقته مقتا فهو ممقوت ومقيت. املقيت

املراد باآلية النهي عن أن يطأ الرجل : وقيل. إذ هو ذا مقت يلحق فاعله" مقتا"مقيت؛ فسمى تعاىل هذا النكاح 
امرأة وطئها اآلباء، إال ما قد سلف من اآلباء يف اجلاهلية من الزىن بالنساء ال على وجه املناكحة فإنه جائز لكم 

وعليه فيكون االستثناء متصال، ويكون . بعقد النكاح ما وطئه آباؤكم من الزىن؛ قال ابن زيد وأن تطؤوا. زواجهن
  .واهللا أعلم. أصال يف أن الزىن ال حيرم على ما يأيت بيانه

خِ َوبََناُت الْأُْخِت َوأُمََّهاُتكُمُ ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمَّهَاُتكُْم َوبََناُتكُْم وَأََخوَاُتكُْم َوَعمَّاُتكُْم َوخَاالُتكُْم َوَبنَاُت الْأَ{ -٢٣
ِمْن نَِساِئكُمُ اللَّاِتي َدَخلُْتمْ  اللَّاِتي أَْرضَْعَنكُْم َوأَخََواُتكُْم ِمَن الرََّضاَعِة َوأُمَّهَاُت نَِساِئكُْم َوَربَاِئُبكُُم اللَّاِتي ِفي ُحجُورِكُْم

ال جَُناَح َعلَْيكُْم َوَحالِئلُ أَْبَناِئكُمُ الَِّذيَن ِمْن أَْصالبِكُْم َوأَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن الْأُْخَتْينِ إِلَّا بِهِنَّ فَإِنْ لَْم َتكُونُوا َدَخلُْتْم بِهِنَّ فَ
  }َما قَْد َسلََف إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوراً َرِحيماً

  :فيه إحدى وعشرون مسألة
أي نكاح أمهاتكم ونكاح بناتكم؛ فذكر اهللا تعاىل يف هذه } َوَبنَاُتكُْم ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم { : األوىل قوله تعاىل

فحرم اهللا سبعا من النسب وستا من رضاع وصهر، . اآلية ما حيل من النساء وما حيرم، كما ذكر حترمي حليلة األب
لرواية عن ابن عباس وثبتت ا. وأحلقت السنة املتواترة سابعة؛ وذلك اجلمع بني املرأة وعمتها، ونص عليه اإلمجاع

: وقال عمرو بن سامل موىل األنصار مثل ذلك، وقال. حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، وتال هذه اآلية: قال



األمهات والبنات واألخوات والعمات : فالسبع احملرمات من النسب. }وَالُْمْحَصنَاُت { : السابعة قوله تعاىل
  .واخلاالت، وبنات األخ وبنات األخت

األمهات من الرضاعة واألخوات من الرضاعة، وأمهات النساء والربائب : سبع احملرمات بالصهر والرضاعوال
وكل هذا من : قال الطحاوي. }َوال َتْنِكحُوا َما َنكََح آَباؤُكُْم { وحالئل األبناء واجلمع بني األختني، والسابعة 

إال أمهات النساء اللوايت مل يدخل هبن أزواجهن؛ فإن احملكم املتفق عليه، وغري جائز نكاح واحدة منهن بإمجاع 
مجهور السلف ذهبوا إىل أن األم حترم بالعقد على االبنة، وال حترم االبنة إال بالدخول باألم؛ وهبذا قول مجعي أئمة 

  .ىاألم والربيبة سواء، ال حترم منهما واحدة إال بالدخول باألخر: وقالت طائفة من السلف. الفتوى باألمصار
َوَربَاِئُبكُُم اللَّاِتي ِفي ُحجُورِكُْم ِمْن نَِساِئكُُم اللَّاِتي { . أي الاليت دخلتم هبن } َوأُمَّهَاُت نَِساِئكُْم { : ومعىن قوله: قالوا

. وزعموا أن شرط الدخول راجع إىل األمهات والربائب مجيعا؛ رواه خالس عن علي بن أيب طالب. } َدَخلُْتْم بِهِنَّ 
الدخول مراد يف النازلتني؛ : قال جماهد. عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت، وهو قول ابن الزبري وجماهدوروي 

لو وطئها بزىن أو قبلها أو : وقول اجلمهور خمالف هلذا وعليه احلكم والفتيا، وقد شدد أهل العراق فيه حىت قالوا
حترم بالنكاح الصحيح؛ واحلرام ال حيرم احلالل على ما وعندنا وعند الشافعي إمنا . ملسها بشهوة حرمت عليه ابنتها

وحديث خالس عن علي ال تقوم به حجة، وال تصح روايته عند أهل العلم باحلديث، والصحيح عنه مثل قول . يأيت
: قلت لعطاء الرجل ينكح املرأة مث ال يراها وال جيامعها حىت يطلقها أو حتل له أمها؟ قال: قال ابن جريج. اجلماعة

: ؟ قال} وأمهات نسائكم الاليت دخلتم هبن{ : أكان ابن عباس يقرأ: فقلت له. ال، هي مرسلة دخل هبا أو مل يدخل
هي مبهمة ال حتل : قال} َوأُمَّهَاُت نِسَاِئكُْم { : وروى سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس يف قوله تعاىل. ال ال

فقال زيد ال، األم مبهمة ليس فيها : "ه عن زيد بن ثابت، وفيهبالعقد على االبنة؛ وكذلك روى مالك يف موطئ
{ : وهذا هو الصحيح؛ لدخول مجيع أمهات النساء يف قوله تعاىل: قال ابن املنذر". شرط وإمنا الشرط يف الربائب

  ويؤيد هذا القول من جهة اإلعراب. }َوأُمََّهاتُ نِسَاِئكُْم 

ن نعتهما واحدا؛ فال جيوز عند النحويني مررت بنسائك وهربت من نساء زيد أن اخلربين إذا اختلفا يف العامل مل يك
من نعتهما " الاليت"نعتا لنسائك ونساء زيد؛ فكذلك اآلية ال جيوز أن يكون " الظريفات"الظريفات، على أن تكون 

  :وأنشد اخلليل وسيبويه. مجيعا؛ ألن اخلربين خمتلفان، ولكنه جيوز على معىن أعين
  خويربني ينقفان اهلاما... تل أو رزاما إن هبا أك

وقد جاء صرحيا من حديث عمرو بن . يكسران؛ نقفت رأسه كسرته: وينقفان. خويربني يعين لصني، مبعىن أعين
إذا نكح الرجل املرأة فال حيل له أن يتزوج أمها دخل : "شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  أخرجه يف الصحيحني" تزوج األم فلم يدخل هبا مث طلقها فإن شاء تزوج البنتبالبنت أو مل يدخل وإذا 
الثانية وإذا تقرر هذا وثبت فاعلم أن التحرمي ليس صفة لألعيان، واألعيان ليست موردا للتحليل والتحرمي وال 

ملا كانت موردا مصدرا، وإمنا يتعلق التكليف باألمر والنهي بأفعال املكلفني من حركة وسكون؛ لكن األعيان 
  .لألفعال أضيف األمر والنهي واحلكم إليها وعلق هبا جمازا على معىن الكناية باحملل عن الفعل الذي حيل به

حترمي األمهات عام يف كل حال ال يتخصص بوجه من الوجوه؛ وهلذا يسميه أهل } أُمَّهَاُتكُُم {: الثالث قوله تعاىل
ق إليه النسداد التحرمي وقوته؛ وكذلك حترمي البنات واألخوات ومن ذكر من العلم املبهم، أي ال باب فيه وال طري

إن : وقيل. وقد تقدم يف الفاحتة بيانه. أم وأمهة مبعىن واحد، وجاء القرآن هبما: واألمهات مجع أمهة؛ يقال. احملرمات



  :اعرقال الش. أصل أم أمهة على وزن فعلة مثل قربة ومحرة لطريين، فسقطت وعادت يف اجلمع
  أمهيت خندف والدوس أيب

  :أصل األم أمة، وأنشدوا: وقيل
  تثوب إليها يف النوائب أمجعا... تقبلتها عن أمة لك طاملا 

  :قال الراعي. ويكون مجعها أمات
  أماهتن وطرقهن فحيال... كانت جنائب منذر وحمرق 

. وجداهتا وأم األب وجداته وإن علونفاألم اسم لكل أنثى هلا عليك والدة؛ فيدخل يف ذلك األم دنية، وأمهاهتا 
كل أنثى يرجع نسبها إليك بالوالدة بدرجة أو درجات؛ : والبنت اسم لكل أنثى لك عليها والدة، وإن شئت قلت

واألخت اسم لكل أنثى جاورتك يف أصليك أو يف . فيدخل يف ذلك بنت الصلب وبناهتا وبنات األبناء وإن نزلن
كسرت الباء من بنت لتدل الكسرة : قال الفراء. صل بنية، واملستعمل ابنة وبنتأحدمها والبنات مجع بنت، واأل

والعمة اسم . على الياء، وضمت األلف من أخت لتدل على حذف الواو، فإن أصل أخت أخوة، واجلمع أخوات
. متككل ذكر رجع نسبه إليك فأخته ع: وإن شئت قلت. لكل أنثى شاركت أباك أو جدك يف أصليه أو يف أحدمها
. واخلالة اسم لكل أنثى شاركت أمك يف أصليها أو يف أحدمها. وقد تكون العمة من جهة األم، وهي أخت أب أمك

وقد تكون اخلالة من جهة األب وهي أخت أم . كل أنثى رجع نسبها إليك بالوالدة فأختها خالتك: وإن شئت قلت
فهذه السبع . أو مباشرة؛ وكذلك بنت األختوبنت األخ اسم لكل أنثى ألخيك عليها والدة بواسطة . أبيك

بتشديد اخلاء من األخ إذا كانت فيه األلف  -يف رواية أيب بكر بن أيب أويس  -وقرأ نافع . احملرمات من النسب
  .والالم مع نقل احلركة

ا؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وهي يف التحرمي مثل من ذكرن} َوأُمَّهَاُتكُُم اللَّاِتي أَْرَضعَْنكُْم { : قوله تعاىل: الرابعة
وَاللَّاِئي { : بغري تاء؛ كقوله تعاىل" وأمهاتكم الالئي"وقرأ عبداهللا ". حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: "وسلم

  :قال الشاعر} َيِئْسَن ِمَن الَْمِحيضِ 
  ولكن ليقتلن الربيء املغفال... من الالء مل حيججن يبغني حسبة 

فإذا أرضعت املرأة طفال حرمت عليه ألهنا أمه، وبنتها ألهنا أخته، وأختها ألهنا خالته، وأمها ألهنا } أَْرَضعَْنكُمْ { 
جدته، وبنت زوجها صاحب اللنب ألهنا أخته، وأخته ألهنا عمته، وأمه ألهنا جدته، وبنات بنيها وبناهتا ألهنن بنات 

  .إخوته وأخواته
قال . نعم: سئل مالك عن املرأة أحيج معها أخوها من الرضاعة؟ قال: احلليب قال أبو نعيم عبيداهللا بن هشام: اخلامسة
يفرق : مث جاءت امرأة فزعمت أهنا أرضعتهما؛ قال. وسئل مالك عن امرأة تزوجت فدخل هبا زوجها: أبو نعيم

هللا عليه وسلم إن النيب صلى ا: مث قال مالك. بينهما، وما أخذت من شيء له فهو هلا، وما بقي عليه فال شيء عليه
أليس يقال : "يا رسول اهللا، إهنا امرأة ضعيفة؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: سئل عن مثل هذا فأمر بذلك؛ فقالوا

  ؟" إن فالنا تزوج أخته
وال فرق بني قليل ". البقرة"التحرمي بالرضاع إمنا حيصل إذا اتفق اإلرضاع يف احلولني؛ كما تقدم يف : السادسة

أحدمها مخس : واعترب الشافعي يف اإلرضاع شرطني. ثريه عندنا إذا وصل إىل األمعاء ولو مصة واحدةالرضاع وك
كان فيما أنزل اهللا عشر رضعات معلومات حيرمن، مث نسخن خبمس معلومات، : رضعات؛ حلديث عائشة قالت



أهنا أثبتت أن العشر نسخن موضع الدليل منه . وتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن
وال يقبل على هذا خرب واحد وال قياس؛ ألنه . خبمس، فلو تعلق التحرمي مبا دون اخلمس لكان ذلك نسخا للخمس

أن يكون يف احلولني، فإن كان : الشرط الثاين". أرضعيه مخس رضعات حيرم هبن"ويف حديث سهلة . ال ينسخ هبما
. وليس بعد التمام والكمال شيء. }حَْولَْينِ كَاِملَْينِ ِلَمْن أَرَاَد أَنْ يُِتمَّ الرََّضاَعةَ {  :خارجا عنهما مل حيرم؛ لقوله تعاىل

ما دام جيتزئ باللنب ومل يفطم فهو رضاع : وقال زفر. ومالك الشهر وحنوه. واعترب أبو حنيفة بعد احلولني ستة أشهر
  وانفرد الليث بن سعد. واستمر فطامه فليس بعده رضاع إذا فطم لسنة: وقال األوزاعي. وإن أتى عليه ثالث سنني

من بني العلماء إىل أن رضاع الكبري يوجب التحرمي؛ وهو قول عائشة رضي اهللا عنها؛ وروي عن أيب موسى 
قدم رجل بامرأته : األشعري، وروي عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك، وهو ما رواه أبو حصني عن أيب عطية قال

بانت منك، : ت وتورم ثديها، فجعل ميصه وميجه فدخل يف بطنه جرعة منه؛ فسأل أبا موسى فقالمن املدينة فوضع
إمنا حيرم ! أرضيعا ترى هذا األمشط : وأت ابن مسعود فأخربه، ففعل؛ فأقبل باألعرايب إىل أيب موسى األشعري وقال

ال : "فقوله. ا احلرب بني أظهركمال تسألوين عن شيء وهذ: فقال األشعري. من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم
فقال النيب . واحتجت عائشة بقصة سامل موىل أيب حذيفة وأنه كان رجال. يدل على أنه رجع عن ذلك" تسألوين

وشذت طائفة فاعتربت عشر رضعات؛ . خرجه املوطأ وغريه" أرضعيه: "صلى اهللا عليه وسلم لسهلة بنت سهيل
ال حيرم إال بثالث رضعات؛ : وقال داود. وكأهنم مل يبلغهم الناسخ. عشر رضعات: متسكا بأنه كان فيما أنزل

وهو مروى عن . خرجه مسلم". ال حترم اإلمالجة واإلمالجتان"واحتج بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. عائشة وابن الزبري، وبه قال أمحد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وهو متسك بدليل اخلطاب، وهو خمتلف فيه

ذهب من عدا هؤالء من أئمة الفتوى إىل أن الرضعة الواحدة حترم إذا حتققت كما ذكرنا؛ متمسكني بأقل ما و
وعضد هذا مبا وجد من العمل عليه باملدينة وبالقياس على الصهر؛ بعلة أنه معىن طارئ . ينطلق عليه اسم الرضاع

وأمجع املسلمون على أن قليل الرضاع : بن سعد وقال الليث. يقتضي تأبيد التحرمي فال يشترط فيه العدد كالصهر
  .مل يقف الليث على اخلالف يف ذلك. قال أبو عمر. وكثريه حيرم يف املهد ما يفطر الصائم

. أخرجه مسلم يف صحيحه" ال حترم املصة وال املصتان: "وأنص ما يف هذا الباب قوله صلى اهللا عليه وسلم: قلت
أي أرضعنكم ثالث رضعات فأكثر؛ غري أنه ميكن أن } مََّهاُتكُُم اللَّاِتي أَْرضَْعَنكُْم َوأُ{: وهو يفسر معىن قوله تعاىل

" ومخس رضعات معلومات. عشر رضعات معلومات: "حيمل على ما إذا مل يتحقق وصوله إىل جوف الرضيع؛ لقوله
  فوصفها. 

ليل خطابه أن الرضعات إذا كانت غري ويفيد د. باملعلومات إمنا هو حترز مما يتوهم أو يشك يف وصوله إىل اجلوف
وذكر الطحاوي أن حديث اإلمالجة واإلمالجتني ال يثبت؛ ألنه مرة يرويه ابن الزبري . واهللا أعلم. معلومات مل حترم

وروي . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومرة يرويه عن عائشة، ومرة يرويه عن أبيه؛ ومثل هذا االضطراب يسقطه
أن ترضع سامل بن عبداهللا عشر " أم كلثوم"وروي عنها أهنا أمرت أختها . حيرم إال سبع رضعاتعن عائشة أنه ال 

وروي عن حفصة مثله، وروي عنها ثالث، وروي عنها مخس؛ كما قال الشافعي رضي اهللا عنه، وحكي . رضعات
  .عن إسحاق

تدل به من نفى لنب الفحل، وهو سعيد بن املسيب وإبراهيم اس} َوأُمَّهَاُتكُُم اللَّاِتي أَْرَضْعَنكُْم { : قوله تعاىل: السابعة
{ : قوله تعاىل: وقال اجلمهور. لنب الفحل ال حيرم شيئا من قبل الرجل: النخعي وأبو سلمة بن عبدالرمحن، وقالوا



وهذا ضعيف؛ . ولدهيدل على أن الفحل أب؛ ألن اللنب منسوب إليه فإنه در بسبب } َوأُمََّهاُتكُمُ اللَّاِتي أَْرَضْعَنكُْم 
فإن الولد خلق من ماء الرجل واملرأة مجيعا، واللنب من املرأة ومل خيرج من الرجل، وما كان من الرجل إال وطء هو 
سبب لنزول املاء منه، وإذا فصل الولد خلق اهللا اللنب من غري أن يكون مضافا إىل الرجل بوجه ما؛ ولذلك مل يكن 

وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه .  هلا، فال ميكن أخذ ذلك من القياس على املاءللرجل حق يف اللنب، وإمنا اللنب
يقتضي التحرمي من الرضاع، وال يظهر وجه نسبة الرضاع إىل الرجل " حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: "وسلم

عروة عن عائشة  نعم، األصل فيه حديث الزهري وهشام بن عروة عن. مثل ظهور نسبة املاء إليه والرضاع منها
: قالت. أن أفلح أخا القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل احلجاب: رضي اهللا عنها

وكان ". ليلج عليك فإنه عمك تربت ميينك: "فأبيت أن آذن له؛ فلما جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته فقال
مع أيب " أفلح"وحيتمل أن يكون . اهللا عنها؛ وهذا أيضا خرب واحد أبو القعيس زوج املرأة اليت أرضعت عائشة رضي

  ".ليلج عليك فإنه عمك: "بكر رضيعي لبان فلذلك قال

{ : وباجلملة فالقول فيه مشكل والعلم عند اهللا، ولكن العمل عليه، واالحتياط يف التحرمي أوىل، مع أن قوله تعاىل
  .قوي قول املخالفي} َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُْم 

وهي األخت ألب وأم، وهي اليت أرضعتها أمك بلبان أبيك؛ سواء } وَأََخوَاُتكُْم ِمَن الرََّضاَعِة { : قوله تعاىل: الثامنة
واألخت . واألخت من األب دون األم، وهي اليت أرضعتها زوجة أبيك. أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بعدك

َوأُمَّهَاُت { : مث ذكر التحرمي باملصاهرة فقال تعاىل. ضعتها أمك بلبان رجل آخرمن األم دون األب، وهي اليت أر
فأم املرأة حترم مبجرد العقد الصحيح على . أم املرأة وابنتها وزوجة األب وزوجة االبن: والصهر أربع} نِسَاِئكُْم 

  ابنتها على ما تقدم
وال . هذا مستقل بنفسه} ُحجُورِكُْم ِمْن نَِساِئكُمُ اللَّاِتي َدَخلُْتْم بِهِنَّ  َوَربَاِئُبكُُم اللَّاِتي ِفي{ : قوله تعاىل: التاسعة

إىل الفريق األول، بل هو راجع إىل الربائب، إذ هو أقرب مذكور كما " من نسائكم الاليت دخلتم هبن: "يرجع قوله
. فهي مربوبة، فعيلة مبعىن مفعولةبنت امرأة الرجل من غريه؛ مسيت بذلك ألنه يربيها يف حجره : والربيبة. تقدم

وشذ بعض . واتفق الفقهاء على أن الربيبة حترم على زوج أمها إذا دخل باألم، وإن مل تكن الربيبة يف حجره
ال حترم عليه الربيبة إال أن تكون يف حجر املتزوج بأمها؛ فلو كانت يف بلد آخر : املتقدمني وأهل الظاهر فقالوا

أن تكون : أحدمها: حرم اهللا تعاىل الربيبة بشرطني: فله أن يتزوج هبا؛ واحتجوا باآلية فقالوا وفارق األم بعد الدخول
واحتجوا بقوله عليه . الدخول باألم؛ فإذا عدم أحد الشرطني مل يوجد التحرمي: والثاين. يف حجر املتزوج بأمها

ورووا عن علي بن أيب . فشرط احلجر" اعةلو مل تكن ربيبيت يف حجري ما حلت يل إهنا ابنة أخي من الرض: "السالم
أما احلديث عن علي فال يثبت؛ ألن راويه إبراهيم بن عبيد عن : قال ابن املنذر والطحاوي. طالب إجازة ذلك

: قال أبو عبيد. مالك بن أوس عن علي، وإبراهيم هذا ال يعرف، وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع واخلالف
الالئي يف حجري، ولكنه سوى بينهن يف : ومل يقل. فعم" علي بناتكن وال أخواتكنفال تعرضن : "ويدفعه قوله

وإضافتهن إىل احلجور إمنا ذلك على األغلب مما يكون عليه الربائب؛ ال أهنن ال حيرمن إذا : قال الطحاوي. التحرمي
  .مل يكن كذلك

يعين يف نكاح بناهتن إذا } فَال جَُناَح َعلَْيكُْم { . يعين باألمهات} فَإِنْ لَْم َتكُونُوا َدَخلُْتمْ بِهِنَّ { : قوله تعاىل: العاشرة
وأمجع العلماء على أن الرجل إذا تزوج املرأة مث طلقها أو ماتت قبل أن يدخل هبا حل له . طلقتموهن أو منت عنكم



: ن عباس أنه قالواختلفوا يف معىن الدخول باألمهات الذي يقع به حترمي الربائب؛ فروي عن اب. نكاح ابنتها
واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة واألوزاعي والليث . الدخول اجلماع؛ وهو قول طاوس وعمرو بن دينار وغريمها

واختلفوا . على أنه إذا مسها بشهوه حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على األب واالبن، وهو أحد قويل الشافعي
وقال . صدرها أو شيء من حماسنها للذة حرمت عليه أمها وابنتها إذا نظر إىل شعرها أو: يف النظر؛ فقال مالك

حيرم إذا نظر إىل فرجها متعمدا أو : وقال الثوري. إذا نظر إىل فرجها للشهوة كان مبنزلة اللمس للشهوة: الكوفيون
ل على أن والدلي. ال حترم بالنظر حىت يلمس؛ وهو قول الشافعي: وقال ابن أيب ليلى. ملسها؛ ومل يذكر الشهوة

وقد حيتمل أن . بالنظر يقع التحرمي أن فيه نوع استمتاع فجرى جمرى النكاح؛ إذ األحكام تتعلق باملعاين ال باأللفاظ
إنه نوع من االجتماع باالستمتاع؛ فإن النظر اجتماع ولقاء، وفيه بني احملبني استمتاع؛ وقد بالغ يف ذلك : يقال

  :الشعراء فقالوا
  وإيانا فذاك بنا تدان... عمرو أليس الليل جيمع أم 

  ويعلوها النهار كما عالين... نعم، وترى اهلالل كما أراه 
  .واللذة] واحملادثة[فكيف بالنظر واجملالسة 

مسيت حليلة ألهنا حتل مع الزوج . احلالئل مجع حليلة، وهي الزوجة} َوَحالِئلُ أَْبنَاِئكُُم { : قوله تعاىل: احلادية عشرة
: وقيل. وذهب الزجاج وقوم إىل أهنا من لفظة احلالل؛ فهي حليلة مبعىن حمللة. فعيلة مبعىن فاعلةفهي . حيث حل؛

  .ألن كل واحد منهما حيل إزار صاحبه
أمجع العلماء على حترمي ما عقد عليه اآلباء على األبناء، وما عقد عليه األبناء على اآلباء، كان مع : الثانية عشرة

  َوال تَْنِكحُوا َما َنكََح آَباُؤكُْم{ : وله تعاىلالعقد وطء أو مل يكن؛ لق

؛ فإن نكح أحدمها نكاحا فاسدا حرم على } َوَحالِئلُ أَْبَناِئكُُم الَِّذيَن ِمْن أَْصالبِكُمْ { : وقوله تعاىل} ِمَن النَِّساِء 
. على فساده أو خمتلفا فيه إما أن يكون متفقا: اآلخر العقد عليها كما حيرم بالصحيح؛ ألن النكاح الفاسد ال خيلو
وإن كان خمتلفا فيه فيتعلق به من احلرمة ما يتعلق . فإن كان متفقا على فساده مل يوجب حكما وكان وجوده كعدمه
والفروج إذا تعارض فيها التحرمي والتحليل غلب . بالصحيح؛ الحتمال أن يكون نكاحا فيدخل حتت مطلق اللفظ

أمجع كل من حيفظ عنه من علماء األمصار على أن الرجل إذا وطئ امرأة : ملنذرقال ابن ا. واهللا أعلم. التحرمي
  :وأمجع العلماء وهي املسألة. بنكاح فاسد أهنا حترم على أبيه وابنه وعلى أجداده وولد ولده

و قبل على أن عقد الشراء على اجلارية ال حيرمها على أبيه وابنه؛ فإذا اشترى الرجل جارية فلمس أ: الثالثة عشرة
وملا اختلفوا يف حترميها بالنظر دون . حرمت على أبيه وابنه، ال أعلمهم خيتلفون فيه؛ فوجب حترمي ذلك تسليما هلم

وال يصح عن أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن املنذر. اللمس مل جيز ذلك الختالفهم
فرج امرأة من شهوة حرمت على أبيه وابنه، وحترم عليه  إذا نظر رجل يف: وقال يعقوب وحممد. خالف ما قلناه
إذا وطئ األمة أو قعد منها مقعدا لذلك وإن مل يفض إليها، أو قبلها أو باشرها أو غمزها : وقال مالك. أمها وابنتها

  إمنا حترم باللمس وال حترم بالنظر دون اللمس؛ وهو قول األوزاعي: وقال الشافعي. تلذذا فال حتل البنه
لو أصاب رجل امرأة بزىن مل حيرم : واختلفوا يف الوطء بالزىن هل حيرم أم ال؛ فقال أكثر أهل العلم: لرابعة عشرةا

عليه نكاحها بذلك؛ وكذلك ال حترم عليه امرأته إذا زىن بأمها أو بابنتها، وحسبه أن يقام عليه احلد، مث يدخل 
روي هذا القول . حترم عليه: وقالت طائفة. تها مل حترما عليه بذلكومن زىن بامرأة مث أراد نكاح أمها أو ابن. بامرأته



عن عمران بن حصني؛ وبه قال الشعيب وعطاء واحلسن وسفيان الثوري وأمحد وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي 
  عن مالك؛ وأن الزىن حيرم األم واالبنة وأنه مبنزلة احلالل، وهو قول

َوأُمََّهاتُ { : أن الزىن ال حكم له؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل قال: احلجازوالصحيح من قول مالك وأهل . أهل العراق
ألنه ملا ارتفع . وهو قول الشافعي وأيب ثور. وليست اليت زىن هبا من أمهات نسائه، وال ابنتها من ربائبه} نِسَاِئكُْم 

. م له حبكم النكاح اجلائزالصداق يف الزىن ووجوب العدة واملرياث وحلقوق الولد ووجوب احلد ارتفع أن حيك
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن رجل : وروى الدارقطين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت

ومن احلجة للقول " . ال حيرم احلرام احلالل إمنا حيرم ما كان بنكاح: "زىن بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال
فهذا يدل على أن . فالن الراعي: قال" يا غالم من أبوك: "يه وسلم عن جريج وقولهاآلخر إخبار النيب صلى اهللا عل

الزىن حيرم كما حيرم الوطء احلالل؛ فال حتل أم املزين هبا وال بناهتا آلباء الزاين وال ألوالده؛ وهي رواية ابن القاسم يف 
ال : "قال عليه السالم. ين بأمها، وهو املشهورويستدل به أيضا على أن املخلوقة من ماء الزىن ال حتل للزا. املدونة

ال ينظر اهللا إىل من : "وقال عليه السالم. ومل يفصل بني احلالل واحلرام" ينظر اهللا إىل رجل نظر إىل فرج امرأة وابنتها
وقال . وهلذا قلنا إن القبلة وسائر وجوه االستمتاع ينشر احلرمة: قال ابن خويز منداد" . كشف قناع امرأة وابنتها

} َوُهَو الَِّذي َخلََق ِمَن الَْماِء َبَشراً فََجَعلَُه َنَسباً َوِصهْراً { : إهنا حتل؛ وهو الصحيح لقوله تعاىل: عبدامللك املاجشون
ووجه التمسك من احلديث على تلك املسألتني أن النيب . بيانه" الفرقان"يعين بالنكاح الصحيح، على ما يأيت يف 

م قد حكى عن جريج أنه نسب ابن الزىن للزاين، وصدق اهللا نسبته مبا خرق له من العادة يف صلى اهللا عليه وسل
نطق الصيب بالشهادة له بذلك؛ وأخرب هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن جريج يف معرض املدح وإظهار كرامته؛ 

عن ذلك؛ فثبتت البنوة  فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق اهللا تعاىل وبإخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وأحكامها
فيلزم على هذا أن جتري أحكام البنوة واألبوة من التوارث والواليات وغري ذلك، وقد اتفق املسلمون : فإن قيل

  على أنه ال توارث بينهما فلم تصح تلك النسبة؟

قي الباقي على أصل ذلك وما انعقد عليه اإلمجاع من األحكام استثنيناه، وب. إن ذلك موجب ما ذكرناه: فاجلواب
  .الدليل، واهللا أعلم
واختلف العلماء أيضا من هذا الباب يف مسألة الالئط؛ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : اخلامسة عشرة

. إذا لعب بالصيب حرمت عليه أمه؛ وهو قول أمحد بن حنبل: وقال الثوري. ال حيرم النكاح باللواط: وأصحاهبم
إذا الط بغالم وولد للمفجور به : وقال األوزاعي. رأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأتهإذا تلوط بابن ام: قال

  .وهو قول أمحد بن حنبل. بنت مل جيز للفاجر أن يتزوجها؛ ألهنا بنت من قد دخل به
ناه ممن ليس ختصيص ليخرج عنه كل من كانت العرب تتب} الَِّذيَن ِمْن أَْصالبِكُمْ { : قوله تعاىل: السادسة عشرة

وكان عليه ! تزوج امرأة ابنه : وملا تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم امرأة زيد بن حارثة قال املشركون. للصلب
باإلمجاع  -وحرمت حليلة االبن من الرضاع وإن مل يكن للصلب ". األحزاب"السالم تبناه؛ على ما يأيت بيانه يف 

  " .ضاع ما حيرم من النسبحيرم الر: "املستند إىل قوله عليه السالم
ُحرَِّمْت َعلَْيكُمْ { رفع على العطف على " أن"موضع } َوأَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن الْأُْخَتْينِ { : قوله تعاىل: السابعة عشرة

وأمجعت األمة على منع مجعهما يف عقد واحد من النكاح . واألختان لفظ يعم اجلميع بنكاح ومبلك ميني} أُمََّهاُتكُمْ 



واختلفوا يف األختني مبلك اليمني؛ فذهب ". ال تعرضن علي بناتكن وال أخواتكن: "ه اآلية، وقوله عليه السالمهلذ
كافة العلماء إىل أنه ال جيوز اجلمع بينهما بامللك يف الوطء، وإن كان جيوز اجلمع بينهما يف امللك بإمجاع؛ وكذلك 

إذا وطئ : اح على أخت اجلارية اليت وطئها؛ فقال األوزاعيواختلفوا يف عقد النك. املرأة وابنتها صفقة واحدة
: قال أبو عمر. ملك اليمني ال مينع نكاح األخت: وقال الشافعي. جارية له مبلك اليمني مل جيز له أن يتزوج أختها

  توقد أمجعوا على أنه ال جيوز العقد على أخ. من جعل عقد النكاح كالشراء أجازه، ومن جعله كالوطء مل جيزه

فقف على ما اجتمعوا عليه وما . يعين الزوجتني بعقد النكاح} َوأَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن الْأُْخَتْينِ { : الزوجة؛ لقول اهللا تعاىل
  .واهللا أعلم. اختلفوا فيه يتبني لك الصواب إن شاء اهللا

ء؛ كما جيوز اجلمع بينهما يف جيوز اجلمع بني األختني مبلك اليمني يف الوط: شذ أهل الظاهر فقالوا: الثامنة عشرة
ذكره عبدالرزاق ". حرمتهما آية وأحلتهما آية: "واحتجوا مبا روي عن عثمان يف األختني من ملك اليمني. امللك

ال آمرك : حدثنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان بن عفان سئل عن األختني مما ملكت اليمني فقال
 -فخرج السائل فلقي رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . هما آيةوال أهناك أحلتهما آية وحرمت

لكين أهناك، ولو : وما سألت عنه عثمان؟ فأخربه مبا سأل ومبا أفتاه؛ فقال له: قال -أحسبه قال علي : قال معمر
. ل قول عثمانوذكر الطحاوي والدارقطين عن علي وابن عباس مث. كان يل عليك سبيل مث فعلت جلعلتك نكاال

ومل يلتفت أحد من أئمة الفتوى إىل هذا القول؛ . } وَأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُْم { : واآلية اليت أحلتهما قوله تعاىل
عمر وعلي : وممن قال ذلك من الصحابة. ألهنم فهموا من تأويل كتاب اهللا خالفه، وال جيوز عليهم حتريف التأويل

ن عباس وعمار وابن عمر وعائشة وابن الزبري؛ وهؤالء أهل العلم بكتاب اهللا، فمن وابن مسعود وعثمان واب
وذكر ابن املنذر أن إسحاق بن راهويه حرم اجلمع بينهما بالوطء، وأن مجهور أهل . خالفهم فهو متعسف يف التأويل

قال ابن . األم وابنتها وال خالف يف جواز مجعهما يف امللك، وكذلك. العلم كرهوا ذلك، وجعل مالكا فيمن كرهه
إنه إذا وطئ : وجييء من قول إسحاق أن يرجم اجلامع بينهما بالوطء، وتستقرأ الكراهية من قول مالك: عطية

" أما قول علي جلعلته نكاال: "قال أبو عمر. واحدة مث وطئ األخرى وقف عنهما حىت حيرم إحدامها؛ فلم يلزمه حدا
بإمجاع وإن كان خمطئا، ] بزان[تأول آية أو سنة ومل يطأ عند نفسه حراما فليس  ومل يقل حلددته حد الزاين؛ فألن من

أحلتهما آية : "وقول بعض السلف يف اجلمع بني األختني مبلك اليمني. إال أن يدعي من ذلك ما ال يعذر جبهله
  وحرمتهما

  .ة؟ وباهللا التوفيقمعلوم حمفوظ؛ فكيف حيد حد الزاين من فعل ما فيه مثل هذا من الشبهة القوي" آية
واختلف العلماء إذا كان يطأ واحدة مث أراد أن يطأ األخرى؛ فقال علي وابن عمر واحلسن البصري : التاسعة عشرة

ال جيوز له وطء الثانية حىت حيرم فرج األخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو : واألوزاعي والشافعي وأمحد وإسحاق
وفيه قول ثان لقتادة، وهو أنه إذا كان يطأ واحدة وأراد وطء األخرى فإنه : قال ابن املنذر. عتق، أو بأن يزوجها

وفيه قول . ينوي حترمي األوىل على نفسه وأال يقرهبا، مث ميسك عنهما حىت يستربئ األوىل احملرمة، مث يغشى الثانية
. معىن ذلك عن النخعيهكذا قال احلكم ومحاد؛ وروي . وهو إذا كان عنده أختان فال يقرب واحدة منهما: ثالث

فإن . إذا كان أختان عند رجل مبلك فله أن يطأ أيتهما شاء، والكف عن األخرى موكول إىل أمانته: ومذهب مالك
إما بتزويج أو بيع أو : أراد وطء األخرى فيلزمه أن حيرم على نفسه فرج األوىل بفعل يفعله من إخراج عن امللك

فإن كان يطأ إحدامها مث وثب على األخرى دون أن حيرم األوىل وقف . عتق إىل أجل أو كتابة أو إخدام طويل



عنهما، ومل جيز له قرب إحدامها حىت حيرم األخرى؛ ومل يوكل ذلك إىل أمانته؛ ألنه متهم فيمن قد وطئ؛ ومل يكن 
ه أنه إن وطئ الثوري وأيب حنيفة وأصحاب: ومذهب الكوفيني يف هذا الباب. قبل متهما إذ كان مل يطأ إال الواحدة

إحدى أمتيه مل يطأ األخرى؛ فإن باع األوىل أو زوجها مث رجعت إليه أمسك عن األخرى؛ وله أن يطأها ما دامت 
فأما بعد انقضاء العدة فال، حىت ميلك فرج اليت يطأ غريه؛ وروي معىن ذلك عن . أختها يف العدة من طالق أو وفاة

منع وطء اجلارية يف االبتداء موجود، فال فرق بني عودهتا إليه وبنب  ألن امللك الذي: قالوا. علي رضي اهللا عنه
وقول مالك حسن؛ ألنه حترمي صحيح يف احلال وال يلزم مراعاة املال؛ وحسبه إذا حرم فرجها عليه . بقائها يف ملكه

أما الكاتبة فقد تعجز ومل خيتلفوا يف العتق؛ ألنه ال يتصرف فيه حبال؛ و. ببيع أو بتزويج أهنا حرمت عليه يف احلال
يف : الثالث. فإن كان عند رجل أمة يطؤها مث تزوج أختها ففيها يف املذهب ثالثة أقوال يف النكاح. فترجع إىل ملكه

  املدونة أنه يوقف عنهما إذا وقع

يدل  ويف هذا ما. عقد النكاح حىت حيرم إحدامها مع كراهية هلذا النكاح؛ إذ هو عقد يف موضع ال جيوز فيه الوطء
أن النكاح ال ينعقد؛ وهو : ويف الباب بعينه قول آخر. على أن ملك اليمني ال مينع النكاح؛ كما تقدم عن الشافعي

  .عقد النكاح يف الواحدة حترمي لفرج اململوكة: وقال أشهب يف كتاب االسترباء. معىن قول األوزاعي
طالقا ميلك رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها أو وأمجع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته : املوفية عشرين

ليس له أن ينكح : واختلفوا إذا طلقها طالقا ال ميلك رجعتها؛ فقالت طائفة. أربعا سواها حىت تنقضي عدة املطلقة
أختها وال رابعة حىت تنقضي عدة اليت طلق؛ وروي عن علي وزيد بن ثابت، وهو مذهب جماهد وعطاء بن أيب رباح 

له أن ينكح أختها وأربعا سواها؛ وروي : وقالت طائفة. ، وسفيان الثوري وأمحد بن حنبل وأصحاب الرأيوالنخعي
عن عطاء، وهي أثبت الروايتني عنه، وروي عن زيد بن ثابت أيضا؛ وبه قال سعيد بن املسيب واحلسن والقاسم 

  .وال أحسبه إال قول مالك وبه نقول: املنذر قال ابن. وعروة بن الزبري وابن أيب ليلى والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد
{ : يف قوله} إِلَّا َما قَْد َسلََف { : حيتمل أن يكون معناه معىن قوله} إِلَّا َما قَْد َسلََف { : قوله تعاىل: احلادية وعشرين

ىن زائدا وهو جواز ما سلف، وأنه إذا جرى وحيتمل مع. } َوال َتْنِكحُوا َما َنكََح آَباؤُكُْم ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما قَْد َسلََف 
اجلمع يف اجلاهلية كان النكاح صحيحا، وإذا جرى يف اإلسالم خري بني األختني؛ على ما قاله مالك والشافعي، من 
غري إجراء عقود الكفار على موجب اإلسالم ومقتضى الشرع؛ وسواء عقد عليهما عقدا واحدا مجع به بينهما أو 

وروى هشام بن عبداهللا عن حممد بن . وأبو حنيفة يبطل نكاحهما إن مجع يف عقد واحد. دينمجع بينهما يف عق
كان أهل اجلاهلية يعرفون هذه احملرمات كلها اليت ذكرت يف هذه اآلية إال اثنتني؛ إحدامها نكاح : احلسن أنه قال

حُوا َما َنكََح آَباؤُكُْم ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما قَْد َوال َتْنِك{ : امرأة األب، والثانية، اجلمع بني األختني؛ أال ترى أنه قال
  .واهللا أعلم} إِلَّا َما قَْد َسلَفَ { ومل يذكر يف سائر احملرمات } َوأَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن الْأُْخَتْينِ إِلَّا َما قَْد َسلََف { . } َسلََف 

ْت أَْيَماُنكُْم كَِتاَب اللَِّه َعلَْيكُْم وَأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُمْ أَنْ َتْبَتغُوا َوالُْمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما َملَكَ{ -٢٤
ْيُتمْ بِِه ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما تََراَضبِأَْموَاِلكُْم ُمْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني فََما اْسَتْمَتعُْتْم بِِه ِمْنُهنَّ فَآُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ فَرِيَضةً َوال 

  }ِمْن َبْعِد الْفَرِيَضةِ إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليماً َحِكيماً
  :فيه أربع عشرة مسألة

التمنع؛ ومنه احلصن ألنه : والتحصن. عطف على احملرمات واملذكورات قبل} َوالُْمْحَصَناُت{: قوله تعاىل: األوىل
أي لتمنعكم؛ ومنه احلصان للفرس } لَبُوسٍ لَكُْم لُِتْحِصَنكُْم ِمْن َبأِْسكُمْ  َوَعلَّْمَناُه َصْنَعةَ{ : ميتنع فيه؛ ومنه قوله تعاىل



وحصنت . املرأة العفيفة ملنعها نفسها من اهلالك": بفتح احلاء"واحلصان . ألنه مينع صاحبه من اهلالل" بكسر احلاء"
  :نهاوقال حسان يف عائشة رضي اهللا ع. املرأة حتصن فهي حصان؛ مثل جبنت فهي جبان

  وتصبح غرثى من حلوم الغوافل... حصان رزان ما تزن بريبة 
امرأة حمصنة أي : فاملراد باحملصنات ههنا ذوات األزواج؛ يقال. واحلصن كالعلم" بفتح احلاء"واملصدر احلصانة 

وحمصنة . }يَن أُوتُوا الِْكتَاَب وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن الُْمْؤِمنَاِت وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذ{ متزوجة، وحمصنة أي حرة؛ ومنه 
وحمصنة وحمصنة وحصان ". حمصنني غري مسافحني: "وقال} ُمْحَصنَاٍت غَْيَر ُمَساِفَحاتٍ { : أي عفيفه؛ قال اهللا تعاىل

} ْحَصَناتِ َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْم{ : قال اهللا تعاىل. أي عفيفة، أي ممتنعة من الفسق، واحلرية متنع احلرة مما يتعاطاه العبيد
أي احلرائر، وكان عرف اإلماء يف اجلاهلية الزىن؛ أال ترى إىل قول هند بنت عتبة للنيب صلى اهللا عليه وسلم حني 

. معناه املنع كما بينا" ح ص ن"؟ والزوج أيضا مينع زوجه من أن تزوج غريه؛ فبناء " وهل تزين احلرة: "بايعته
  ويستعمل اإلحصان يف اإلسالم؛

" . اإلميان قيد الفتك: "ظ ومانع، ومل يرد يف الكتاب وورد يف السنة؛ ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلمألنه حاف
  :ومنه قول اهلذيل

  ولكن أحاطت بالرقاب السالسل... فليس كعهد الدار يا أم مالك 
  :وقال الشاعر

  يأىب عليك اهللا واإلسالم... قالت هلم إىل احلديث فقلت ال 
  :ومنه قول سحيم

  كفى الشيب واإلسالم للمرء ناهيا
إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماء يف تأويل هذه اآلية؛ فقال ابن عباس وأبو قالبة وابن زيد ومكحول : الثانية

املراد باحملصنات هنا املسبيات ذوات األزواج خاصة، أي هن حمرمات إال ما ملكت : والزهري وأبو سعيد اخلدري
وهو قول الشافعي يف أن . رب، فإن تلك حالل للذي تقع يف سهمه وإن كان هلا زوجاليمني بالسيب من أرض احل

يدل عليه ما رواه مسلم . السباء يقطع العصمة؛ وقال ابن وهب وابن عبداحلكم ورياه عن مالك، وقال به أشهب
طاس فلقوا العدو يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني بعث جيشا إىل أو

فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا هلم سبايا؛ فكان ناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم حترجوا من غشياهنن 
َوالُْمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما َملَكَْت أَْيَماُنكُمْ { ] يف ذلك[من أجل أزواجهن من املشركني، فأنزل اهللا عز وجل 

وهذا نص صحيح صريح يف أن اآلية نزلت بسبب حترج أصحاب النيب . حالل إذا انقضت عدهتنأي فهن لكم . }
وبه . }إِلَّا َما َملَكَْت أَْيَماُنكُمْ { صلى اهللا عليه وسلم عن وطء املسبيات ذوات األزواج؛ فأنزل اهللا تعاىل يف جواهبم 

واختلفوا يف . ، وهو الصحيح إن شاء اهللا تعاىلقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور
  استربائها مباذا يكون؛ فقال

كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستربئون املسبية حبيضة؛ وقد روي ذلك من حديث أيب : احلسن
لسابق أثرا ومل جيعل لفراش الزوج ا". ال توطأ حامل حىت تضع وال حائل حىت حتيض"سعيد اخلدري يف سبايا أوطاس 

حىت يقال أن املسبية مملوكة ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة اإلماء، على ما نقل عن احلسن بن صاحل 
وكافة العلماء رأوا استرباءها واسترباء اليت ال زوج هلا . عليها العدة حيضتان إذا كان هلا زوج يف دار احلرب: قال



شهور من مذهب مالك أنه ال فرق بني أن يسىب الزوجان جمتمعني أو وامل. واحدا يف أن اجلميع حبيضة واحدة
وروى عنه ابن بكري أهنما إن سبيا مجيعا واستبقي الرجل أقرا علي نكاحهما؛ فرأى يف هذه الرواية أن . متفرقني

و قول أيب حنيفة استبقاءه إبقاء ملا ميلكه؛ ألنه قد صار له عهد وزوجته من مجلة ما ميلكه، فال حيال بينه وبينها؛ وه
إِلَّا َما َملَكَتْ { : والصحيح األول؛ ملا ذكرناه؛ وألن اهللا تعاىل قال. والثوري، وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك

فأحال على ملك اليمني وجعله هو املؤثر فيتعلق احلكم به من حيث العموم والتعليل مجيعا، إال ما خصه } أَْيَماُنكُمْ 
قول ثان قاله عبداهللا بن مسعود وسعيد بن املسيب واحلسن بن أيب احلسن وأيب بن كعب وجابر  ويف اآلية. الدليل

أن املراد باآلية ذوات األزواج، أي فهن حرام إال أن يشتري الرجل األمة : بن عبداهللا وابن عباس يف رواية عكرمة
فإذا : قال ابن مسعود. يق الزوج طالقهاذات الزوج فإن بيعها طالقها والصدقة هبا طالقها وأن تورث طالقها وتطل

: قالوا. بيعت األمة وهلا زوج فاملشتري أحق ببضعها وكذلك املسبية؛ كل ذلك موجب للفرقة بينها وبني زوجها
وإذا كان كذلك فال بد أن يكون بيع األمة طالقا هلا؛ ألن الفرج حمرم على اثنني يف حال واحدة بإمجاع من 

  .املسلمني
ده حديث بريرة؛ ألن عائشة رضى اهللا عنها اشترت بريرة وأعتقتها مث خريها النيب صلى اهللا عليه وهذا ير: قلت

وسلم وكانت ذات زوج؛ ويف إمجاعهم على أن بريرة قد خريت حتت زوجها مغيث بعد أن اشترهتا عائشة فأعتقتها 
ل الرأي واحلديث، وأال طالق هلا إال لدليل على أن بيع األمة ليس طالقها؛ وعلى ذلك مجاعة فقهاء األمصار من أه

  وقد. الطالق

وما ذكرناه من حديث بريرة خيصه . وقياسا على املسبيات} إِلَّا َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم { : احتج بعضهم بعموم قوله
آلية ويف ا. ويرده، وأن ذلك إمنا هو خاص باملسبيات على حديث أيب سعيد، وهو الصواب واحلق إن شاء اهللا تعاىل

َوالُْمْحصََناُت ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما { : روى الثوري عن جماهد عن إبراهيم قال ابن مسعود يف قوله تعاىل: قول ثالث
ذوات األزواج من : وقال علي بن أيب طالب. ذوات األزواج من املسلمني واملشركني: قال} َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم 

هن ذوات األزواج؛ ويرجع ذلك إىل أن } َوالُْمْحَصَناُت ِمَن النَِّساءِ { املسيب  ويف املوطأ عن سعيد بن. املشركني
وألبسهن اسم احملصان . احملصنات يف هذه اآلية يراد به العفائف، أي كل النساء حرام: وقالت طائفة. اهللا حرم الزىن

  .من كان منهن ذات زوج أو غري ذات زوج؛ إذ الشرائع يف أنفسها تقتضي ذلك
هذا قول أيب العالية وعبيدة السلماين وطاوس . معناه بنكاح أو شراء: قالوا} إِلَّا َما َملَكَْت أَْيَماُنكُمْ { : له تعاىلقو

وسعيد بن جبري وعطاء، ورواه عبيدة عن عمر؛ فأدخلوا النكاح حتت ملك اليمني، ويكون معىن اآلية عندهم يف 
يعين متلكون عصمتهن بالنكاح ومتلكون الرقبة بالشراء، فكأهنن كلهن ملك } اُنكُمْ إِلَّا َما َملَكَْت أَْيَم{ : قوله تعاىل

العفائف من املسلمني ومن أهل " احملصنات: "وقد قال ابن عباس. ميني وما عدا ذلك فزىن، وهذا قول حسن
: جال قال لسعيد بن جبريوهبذا التأويل يرجع معىن اآلية إىل حترمي الزىن؛ وأسد الطربي أن ر: قال ابن عطية. الكتاب

وأسند أيضا . كان ابن عباس ال يعلمها: أما رأيت ابن عباس حني سئل عن هذه اآلية فلم يقل فيها شيئا؟ فقال سعيد
{ إىل قوله } وَالُْمْحَصنَاُت { قوله : لو أعلم من يفسر يل هذه اآلية لضربت إليه أكباد اإلبل: عن جماهد أنه قال

  وال أدري كيف نسب هذا القول إىل ابن عباس وال كيف انتهى جماهد إىل هذا القول؟: عطيةقال ابن . } َحِكيماً 
. نصب على املصدر املؤكد، أي حرمت هذه النساء كتابا من اهللا عليكم} كَِتاَب اللَِّه َعلَْيكُْم { : قوله تعاىل: الثالثة
  وقال الزجاج. كتب اهللا عليكم" حرمت عليكم"ومعىن 



وفيه نظر على ما ذكره أبو علي؛ . نصب على اإلغراء، أي الزموا كتاب اهللا، أو عليكم كتاب اهللا هو: والكوفيون
عليك : زيدا عليك، أو زيدا دونك؛ بل يقال: فإن اإلغراء ال جيوز فيه تقدمي املنصوب على حرف اإلغراء، فال يقال

إشارة إىل ما ثبت يف القرآن من قوله " عليكم"زيدا ودونك عمرا، وهذا الذي قاله صحيح على أنه منصوبا بـ 
إمنا هو إشارة إىل التحرمي } ِكتَاَب اللَِّه َعلَْيكُمْ { : ويف هذا بعد؛ واألظهر أن قوله} َمثَْنى وَثُالثَ َوُربَاعَ { : تعاىل

  .احلاجز بني الناس وبني ما كانت العرب تفعله
ردا " وأحل لكم"قرأ محزة والكسائي وعاصم يف رواية حفص } ِلكُْم َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَ{ : قوله تعاىل: الرابعة
وهذا يقتضي أال حيرم من النساء } ِكَتابَ اللَِّه َعلَْيكُمْ {: الباقون بالفتح ردا على قوله تعاىل". حرمت عليكم"على 

{ : ضم إليها، قال اهللا تعاىلإال من ذكر، وليس كذلك؛ فإن اهللا تعاىل قد حرم على لسان نبيه من مل يذكر يف اآلية في
روى مسلم وغريه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا . } َوَما آَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما نََهاكُْم َعْنُه فَاْنَتهُوا 

ة أبيها فنرى خال: وقال ابن شهاب". ال جيمع بني املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها: "صلى اهللا عليه وسلم قال
إن حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها وخالتها متلقى من اآلية نفسها؛ ألن اهللا تعاىل : وعمة أبيها بتلك املنزلة، وقد قيل

حرم اجلمع بني األختني، واجلمع بني املرأة وعمتها يف معىن اجلمع بني األختني؛ أو ألن اخلالة يف معىن الوالدة والعمة 
أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا : األول؛ ألن الكتاب والسنة كالشيء الواحد؛ فكأنه قالوالصحيح . يف معىن الوالد

فنرى خالة أبيها وعمة : "وقول ابن شهاب. يف الكتاب، وما وراء ما أكملت به البيان على لسان حممد عليه السالم
له ذلك؛ ألن العمة اسم لكل أنثى إمنا صار إىل ذلك ألنه محل اخلالة والعمة على العموم ومت " أبيها بتلك املنزلة

  .شاركت أباك يف أصليه أو يف أحدمها واخلالة كذلك كما بيناه

ال تنكح املرأة على عمتها وال : "ويف مصنف أيب داود وغريه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
تها وال تنكح الكربى على الصغرى وال العمة على بنت أخيها وال املرأة على خالتها وال اخلالة على بنت أخ

وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كره أن جيمع بني ". الصغرى على الكربى
برفع العني على اخلرب على املشروعية فيتضمن النهي عن " ال جيمع"الرواية . العمة واخلالة وبني العمتني واخلالتني

وأجاز اخلوارج اجلمع بني . ث جممع على العمل به يف حترمي اجلمع بني من ذكر فيه بالنكاحذلك، وهذا احلدي
األختني وبني املرأة وعمتها وخالتها، وال يعتد خبالفهم ألهنم مرقوا من الدين وخرجوا منه، وألهنم خمالفون للسنة 

هل العلم وحتري يف معناه حىت محله على ما فقد أشكل على بعض أ" ال جيمع بني العمتني واخلالتني: "وقوله. الثابتة
سنة : عمتان، كما قيل: معىن بني العمتني على اجملاز، أي بني العمة وبنت أخيها؛ فقيل هلما: يبعد أو ال جيوز؛ فقال

وهذا من التعسف الذي ال يكاد يسمع مبثله، وفيه : قال النحاس. وبني اخلالتني مثله: العمرين أيب بكر وعمر؛ قال
مع التعسف أنه يكون كالما مكررا لغري فائدة؛ ألنه إذا كان املعىن هنى أن جيمع بني العمة وبنت أخيها وبني  أيضا

العمتني يعين به العمة وبنت أخيها صار الكالم مكررا لغري فائدة؛ وأيضا فلو كان كما قال لوجب أن يكون وبني 
فالواجب على لفظ احلديث أال جيمع ".  العمة واخلالةهنى أن جيمع بني"اخلالة، وليس كذلك احلديث؛ ألن احلديث 

وهذا خيرج على معىن صحيح، يكون رجل : قال النحاس. بني امرأتني إحدامها عمة األخرى واألخرى خالة األخرى
وابنه تزوجا امرأة وابنتها؛ تزوج الرجل البنت وتزوج االبن األم فولد لكل واحد منهما ابنة من هاتني الزوجتني؛ 

وأما اجلمع بني اخلالتني فهذا يوجب أن يكونا امرأتني كل . نة األب عمة ابنة االبن، وابنة االبن خالة ابنة األبفاب
واحدة منهما خالة األخرى؛ وذلك أن يكون رجل تزوج ابنة رجل وتزوج اآلخر ابنة، فولد لكل واحد منهما ابنة، 



عمتني فيوجب أال جيمع بني امرأتني كل واحدة منهما عمة وأما اجلمع بني ال. فابنة كل واحد منهما خالة األخرى
  األخرى؛ وذلك أن

يتزوج رجل أم رجل ويتزوج اآلخر أم اآلخر، فيولد لكل واحد منهما ابنة فابنة كل واحد منهما عمة األخرى؛ 
  .فهذا ما حرم اهللا على لسان رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم مما ليس يف القرآن

قرر هذا فقد عقد العلماء فيمن حيرم اجلمع بينهن عقدا حسنا؛ فروى معتمر بن سليمان عن فضيل وإذا ت: اخلامسة
كل امرأتني إذا جعلت موضع إحدامها ذكرا مل جيز له أن يتزوج األخرى : بن ميسرة عن أيب جرير عن الشعيب قال

: قال سفيان الثوري. عليه وسلم عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا: عمن هذا؟ قال: فقلت له. فاجلمع بينهما باطل
وهذا : قال أبو عمر. تفسريه عندنا أن يكون من النسب، وال يكون مبنزلة امرأة وابنة زوجها جيمع بينهما إن شاء

على مذهب مالك والشافعي وأيب حنيفة واألوزاعي وسائر فقهاء األمصار من أهل احلديث وغريهم فيما علمت ال 
كره قوم من السلف أن جيمع الرجل بني ابنة رجل وامرأته من أجل أن أحدمها لو كان  وقد. خيتلفون يف هذا األصل

والذي عليه العلماء أنه ال بأس بذلك، وأن املراعى النسب دون غريه من املصاهرة؛ . ذكرا مل حيل له نكاح األخرى
ضي إليه اجلمع من قطع األرحام مث ورد يف بعض األخبار التنبيه على العلة يف منع اجلمع بني من ذكر، وذلك ما يف

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه : القريبة مما يقع بني الضرائر من الشنان والشرور بسبب الغرية؛ فروى ابن عباس قال
ذكره أبو " إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم: "وسلم أن يتزوج الرجل املرأة على العمة أو على اخلالة، وقال

هنى رسول اهللا : ومن مراسيل أيب داود عن حسني بن طلحة قال. ئده وابن عبدالرب وغريمهاحممد األصيلي يف فوا
صلى اهللا عليه وسلم أن تنكح املرأة على أخواهتا خمافة القطيعة؛ وقد طرد بعض السلف هذه العلة فمنع اجلمع بني 

سحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة املرأة وقريبتها، وسواء كانت بنت عم أو بنت خال أو بنت خالة؛ روي ذلك عن إ
وقد نكح حسن بن حسني بن . وعطاء يف رواية ابن أيب جنيح، وروى عنه ابن جريج أنه ال بأس بذلك وهو الصحيح

: زاد ابن عيينة. علي يف ليلة واحدة ابنة حممد بن علي وابنة عمر بن علي فجمع بني ابنيت عم؛ ذكره عبدالرزاق
  .هما يذهنب؛ وقد كره مالك هذا، وليس حبرام عندهفأصبح نساؤهم ال يدرين إىل أيت

إن : أفتكرهه؟ قال: قيل له. ما أعلمه حراما: سئل مالك عن ابنيت العم أجيمع بينهما؟ فقال: ويف مساع ابن القاسم
تان ومها داخل. ال أعلم أحدا أبطل هذا النكاح: قال ابن املنذر. وهو حالل ال بأس به: ناسا ليتقونه؛ قال ابن القاسم

. يف مجلة ما أبيح بالنكاح غري خارجتني منه بكتاب وال سنة وال إمجاع، وكذلك اجلمع بني ابنيت عمة وابنيت خالة
املعىن وأحل لكم : وقيل. يعين النكاح فيما دون الفرج: } وَأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُْم{: وقال السدي يف قوله تعاىل

  .يعين بذلك ملك اليمني خاصة: قتادة. كمما وراء ذوات احملارم من أقربائ
، وعلى قراءة "ما"يف موضع نصب بدل من " أن"و. لفظ جيمع التزوج والسراء} أَنْ َتْبَتغُوا بِأَمَْواِلكُْم{: قوله تعاىل

و . محزة يف موضع رفع؛ وحيتمل أن يكون املعىن ألن، أو بأن؛ فتحذف الالم أو الباء فيكون يف موضع نصب
والسفاح الزىن، وهو . أي غري زانني} غَْيَر ُمَساِفحَِني{. نصب على احلال، ومعناه متعففني عن الزىن} ُمْحِصنَِني{

هذا : "مأخوذ من سفح املاء، أي صبه وسيالنه؛ ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم حني مسع الدفاف يف عرس
ما : أحدمها: حيتمل وجهني} َني غَْيَر ُمَساِفِحَنيُمْحِصنِ{إن قوله : وقد قيل". النكاح ال السفاح وال نكاح السر

ذكرناه وهو اإلحصان بعقد النكاح، تقديره اطلبوا منافع البضع بأموالكم على وجه النكاح ال على وجه السفاح؛ 
أي اإلحصان صفة هلن، ومعناه لتزوجوهن على " حمصنني: "وحيتمل أن يقال. فيكون لآلية على هذا الوجه عموم



ان فيهن؛ والوجه األول أوىل؛ ألنه مىت أمكن جري اآلية على عمومها والتعلق مبقتضاها فهو أوىل؛ شرط اإلحص
  .أن املسافحات ال حيل التزوج هبن، وذلك خالف اإلمجاع: وألن مقتضى الوجه الثاين

حصل بغري املال أال تقع أباح اهللا تعاىل الفروج باألموال ومل حيصل، فوجب إذا } بِأَمَْواِلكُْم{: قوله تعاىل: السابعة
ويرد على أمحد . اإلباحة به؛ ألهنا على غري الشرط املأذون فيه، كما لو عقد على مخر أو خنزير أو ما ال يصح متلكه

  قوله يف أن العتق يكون صداقا؛ ألنه

لكه املوىل من ليس فيه تسليم مال وإمنا فيه إسقاط امللك من غري أن استحقت به تسليم مال إليها؛ فإن الذي كان مي
فإذا مل يسلم الزوج إليها شيئا ومل تستحق عليه شيئا، وإمنا أتلف به ملكه، مل يكن . عنده مل ينتقل إليها وإمنا سقط

: وقوله تعاىل. وذلك أمر يقتضي اإلجياب، وإعطاء العتق ال يصح} وَآُتوا النَِّساَء{: وهذا بني مع قوله تعاىل. مهرا
: وذلك حمال يف العتق، فلم يبق أن يكون الصداق إال ماال لقوله تعاىل} ْن َشْيٍء ِمْنُه َنفْساً فَكُلُوُهفَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َع{
يف جواز الصداق } بِأَمَْواِلكُْم{: اختلف من قال بذلك يف قدر ذلك؛ فتعلق الشافعي بعموم قوله تعاىل} بِأَمَْواِلكُْم{

وقوله عليه " . ولو خامتا من حديد"السالم يف حديث املوهوبة بقليل وكثري، وهو الصحيح؛ ويعضده قوله عليه 
ما تراضى عليه األهلون ولو قضيبا : "ما العالئق بينهم يا رسول اهللا؟ قال: قيل. ؛ ثالثا" أنكحوا األيامى: "السالم
ما اصطلح  هو: "سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صداق النساء فقال: وقال أبو سعيد اخلدري". من أراك

لو أن رجال أعطى امرأة ملء يديه طعاما : "وروى جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال". عليه أهلوهم
كل ما جاز أن يكون مثنا لشيء، أو جاز أن يكون : قال الشافعي. أخرجهما الدارقطين يف سننه" . كانت به حالال

ومجاعة أهل احلديث من أهل املدينة وغريها، كلهم . لمأجرة جاز أن يكون صداقا، وهذا قول مجهور أهل الع
قال سعيد . أجازوا الصداق بقليل املال وكثريه، وهو قول عبداهللا بن وهب صاحب مالك، واختاره ابن املنذر وغريه

جيوز النكاح : وقال ربيعة. لو أصدقها سوطا حلت به، وأنكح ابنته من عبداهللا بن وداعة بدرمهني: بن املسيب
قال . وكان أشبه األشياء بذلك قطع من ربع دينار أو ثالثة دراهم كيال: وقال بعض أصحابنا يف تعليل له. مبدره

وكان أشبه األشياء بذلك قطع اليد، ألن البضع عضو واليد عضو يستباح مبقدر من : بعض أصحابنا يف تعليل له
قد تقدمه إىل هذا : قال أبو عمر. يه قياسا على اليداملال، وذلك ربع دينار أو ثالثة دراهم كيال؛ فرد مالك البضع إل

أبو حنيفة، فقاس الصداق على قطع اليد، واليد عنده ال تقطع إال يف دينار ذهبا أو عشرة دراهم كيال، وال صداق 
عنده أقل من ذلك، وعلى ذلك مجاعة أصحابه وأهل مذهبه، وهو قول أكثر أهل بلده يف قطع اليد ال يف أقل 

  قد قال الداروردي ملالك إذ قال ال صداقو. الصداق

وقد احتج أبو حنيفة مبا رواه جابر . تعرقت فيها يا أبا عبداهللا أي سلكت فيها سبيل أهل العراق: أقل من ربع دينار
ويف سنده مبشر بن . أخرجه الدارقطين" ال صداق دون عشرة دراهم: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

قال . ال يكون املهر أقل من عشرة دراهم: ي عن داود األودي عن الشعيب عن علي عليه السالمورو. عبيد متروك
فصار . ال مهر أقل من عشرة دراهم: لقن غياث بن إبراهيم داود األودي عن الشعيب عن علي: أمحد بن حنبل

ورواه . مخسة دراهم: ابن شربمة. مخسون درمها: سعيد بن جبري. أقله أربعون درمها: وقال النخعي. حديثا
  .ال مهر أقل من مخسة دراهم: الدارقطين عن ابن عباس عن علي رضي اهللا عنه

االستمتاع التلذذ واألجور املهور؛ ومسي املهر } فََما اْسَتْمَتْعُتمْ بِِه ِمْنُهنَّ فَآُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ فَرِيضَةً{: قوله تعاىل: الثامنة
نص على أن املهر يسمى أجرا، وذلك دليل على أنه يف مقابلة البضع؛ ألن ما يقابل أجرا ألنه أجر االستمتاع، وهذا 



بدن املرأة أو منفعة البضع أو احلل؛ ثالثة : وقد اختلف العلماء يف املعقود عليه يف النكاح ما هو. املنفعة يسمى أجرا
  .واهللا أعلم. أقوال، والظاهر اجملموع؛ فإن العقد يقتضي كل ذلك

املعىن فما انتفعتم وتلذذمت باجلماع من النساء : اختلف العلماء يف معىن اآلية؛ فقال احلسن وجماهد وغريمهاو: التاسعة
أي مهورهن، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب املهر كامال إن كان مسمى، } فَآُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ{بالنكاح الصحيح 

د اختلفت الرواية عن مالك يف النكاح الفاسد، هل تستحق به أو مهر مثلها إن مل يسم، فإن كان النكاح فاسدا فق
مهر املثل، أو املسمى إذا كان مهرا صحيحا؟ فقال مرة املهر املسمى، وهو ظاهر مذهبه؛ وذلك أن ما تراضوا عليه 

أن " ثلمهر امل: "ووجه قوله. يقني، ومهر املثل اجتهاد فيجب أن يرجع إىل ما تيقناه؛ ألن األموال ال تستحق بالشك
أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل هبا فلها مهر مثلها مبا : "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وال جيوز أن حتمل اآلية على جواز املتعة؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن خويز منداد" . استحل من فرجها
  وسلم

ومعلوم أن النكاح بإذن األهلني هو } فَاْنِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ{: اهللا تعاىل قالهنى عن نكاح املتعة وحرمه؛ وألن 
املراد نكاح املتعة الذي كان يف صدر : وقال اجلمهور. النكاح الشرعي بويل وشاهدين، ونكاح املتعة ليس كذلك

مث هنى عنها النيب "مسمى فأتوهن أجورهن فما استمتعتم به منهن إىل أجل "وقرأ ابن عباس وأيب وابن جبري . اإلسالم
وقالت عائشة . نسختها آية املرياث؛ إذ كانت املتعة ال مرياث فيها: وقال سعيد بن املسيب. صلى اهللا عليه وسلم
لَى َوالَِّذيَن ُهْم لِفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ إِلَّا َع{: حترميها ونسخها يف القرآن؛ وذلك يف قوله تعاىل: والقاسم بن حممد

وروى الدارقطين عن علي . وليست املتعة نكاحا وال ملك ميني} أَزَْواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني
وإمنا كانت ملن مل جيد، فلما نزل النكاح : هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املتعة، قال: بن أيب طالب قال
نسخ صوم رمضان : وروى عن علي رضى اهللا عنه أنه قال. واملرياث بني الزوج واملرأة نسختوالطالق والعدة 

وعن . كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الطالق والعدة واملرياث املتعة، ونسخت األضحية كل ذبح
ما كانت املتعة : لوروى عطاء عن ابن عباس قا. املتعة منسوخة نسخها الطالق والعدة واملرياث: ابن مسعود قال

  .إال رمحة من اهللا تعاىل رحم هبا عباده ولوال هني عمر عنها ما زىن إال شقي
كنا نغزو مع رسول اهللا : واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت؛ ففي صحيح مسلم عن عبداهللا قال: العاشرة

رخص لنا أن ننكح املرأة بالثوب إىل أال نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، مث : صلى اهللا عليه وسلم ليس لنا نساء؛ فقلنا
دليل على أن املتعة كانت " أال نستخصي"قوهلم للنيب صلى اهللا عليه وسلم : قال أبو حامت البسيت يف صحيحه. أجل

حمظورة قبل أن أبيح هلم االستمتاع، ولو مل تكن حمظوره مل يكن لسؤاهلم عن هذا معىن، مث رخص هلم يف الغزو أن 
لثوب إىل أجل مث هنى عنها عام خيرب، مث أذن فيها عام الفتح، مث حرمها بعد ثالث، فهي حمرمة إىل ينكحوا املرأة با

وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة؛ ألهنا أبيحت يف صدر اإلسالم مث حرمت : وقال ابن العريب. يوم القيامة
  يوم خيرب، مث أبيحت يف غزوة

ر على التحرمي، وليس هلا أخت يف الشريعة إال مسألة القبلة، ألن النسخ أوطاس، مث حرمت بعد ذلك واستقر األم
إهنا تقتضي التحليل والتحرمي سبع : وقال غريه ممن مجع طرق األحاديث فيها. طرأ عليها مرتني مث استقرت بعد ذلك

ومن . وطاسوروى سلمة بن األكوع أهنا كانت عام أ. مرات؛ فروى ابن أيب عمرة أهنا كانت يف صدر اإلسالم
  .ومن رواية الربيع بن سربة إباحتها يوم الفتح. رواية علي حترميها يوم خيرب



وهذه الطرق كلها يف صحيح مسلم؛ ويف غريه عن علي هنيه عنها يف غزوة تبوك؛ رواه إسحاق بن راشد عن : قلت
هذه الرواية عن ابن الزهري عن عبداهللا بن حممد بن علي عن أبيه عن علي، ومل يتابع إسحاق بن راشد على 

ويف مصنف أيب داود من حديث الربيع بن سربة النهي عنها يف حجة الوداع، . شهاب؛ قال أبو عمر رمحه اهللا
ما حلت املتعة قط إال ثالثا يف عمرة : وقال عمرو عن احلسن. وذهب أبو داود إىل أن هذا أصح ما روي يف ذلك

قال . سربة أيضا؛ فهذه سبعة مواطن أحلت فيها املتعة وحرمت وروي هذا عن. القضاء ما حلت قبلها وال بعدها
كل هؤالء الذين رووا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إطالقها أخربوا أهنا كانت يف سفر، وأن : أبو جعفر الطحاوي

ن النهي حلقها يف ذلك السفر بعد ذلك، فمنع منها، وليس أحد منهم خيرب أهنا كانت يف حضر؛ وكذلك روي عن اب
فأما حديث سربة الذي فيه إباحة النيب صلى اهللا عليه وسلم هلا يف حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها؛ . مسعود

وقد اعتربنا هذا احلرف فلم جنده إال يف رواية عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خاصة، وقد رواه إمساعيل بن عياش 
ان يف فتح مكة وأهنم شكوا إليه العزبة فرخص هلم فيها، عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز فذكر أن ذلك ك

وحمال أن يشكوا إليه العزبة يف حجة الوداع؛ ألهنم كانوا حجوا بالنساء، وكان تزويج النساء مبكة ميكنهم، ومل 
ثل هذا وحيتمل أنه ملا كانت عادة النيب صلى اهللا عليه وسلم تكرير م. يكونوا حينئذ كما كانوا يف الغزوات املتقدمة

  يف مغازيه

ويف املواضع اجلامعة، ذكر حترميها يف حجة الوداع؛ الجتماع الناس حىت يسمعه من مل يكن مسعه، فأكد ذلك حىت ال 
  .تبقى شبهة ألحد يدعي حتليلها؛ وألن أهل مكة كانوا يستعملوهنا كثريا

سألت ابن عباس عن املتعة : الروى الليث بن سعد عن بكري بن األشج عن عمار موىل الشريد ق: احلادية عشرة
هل عليها : قلت. املتعة كما قال اهللا تعاىل: فما هي؟ قال: قلت. ال سفاح وال نكاح: أسفاح هي أم نكاح؟ قال

مل خيتلف العلماء من السلف واخللف أن املتعة نكاح : قال أبو عمر. ال: يتوارثان، قال: قلت. نعم حيضة: عدة؟ قال
وكانت املتعة أن يتزوج : "وقال ابن عطية. الفرقة تقع عند انقضاء األجل من غري طالقإىل أجل ال مرياث فيه، و

الرجل املرأة بشاهدين وإذن الويل إىل أجل مسمى؛ وعلى أن ال مرياث بينهما، ويعطيها ما اتفقا عليه؛ فإذا انقضت 
ويف كتاب . مل حتمل حلت لغريهألن الولد ال حق فيه بال شك، فإن : املدة فليس له عليها سبيل ويستربئ رمحها

  ".يف هذا خطأ وأن الولد ال يلحق يف نكاح املتعة: النحاس
 -أو ما أشبه ذلك  -أتزوجك يوما : وإمنا املتعة أن يقول هلا: هذا هو املفهوم من عبارة النحاس؛ فإنه قال: قلت

ذا هو الزىن بعينه ومل يبح قط يف على أنه ال عدة عليك وال مرياث بيننا وال طالق وال شاهد يشهد على ذلك؛ وه
  .ال أوتى برجل تزوج متعة إال غيبته حتت احلجارة: اإلسالم؛ ولذلك قال عمر

وقد اختلف علماؤنا إذا دخل يف نكاح املتعة هل حيد وال يلحق به الولد أو يدفع احلد للشبهة ويلحق : الثانية عشرة
ليوم الولد يف نكاح املتعة يف قول بعض العلماء مع القول وإذا حلق ا. به الولد على قولني؛ ولكن يعذر ويعاقب

بتحرميه، فكيف ال يلحق يف ذلك الوقت الذي أبيح، فدل على أن نكاح املتعة كان على حكم النكاح الصحيح، 
وفيما حكاه . وحكى املهدوي عن ابن عباس أن نكاح املتعة كان بال ويل وال شهود. ويفارقه يف األجل واملرياث

  وقد كان ابن عباس يقول جبوازها، مث ثبت رجوعه: قال ابن العريب. ا ذكرناضعف؛ مل

ال يرجم؛ : ويف رواية أخرى عن مالك. عنها، فانعقد اإلمجاع على حترميها؛ فإذا فعلها أحد رجم يف مشهور املذهب
وهو أن ما حرم بالسنة  ألن نكاح املتعة ليس حبرام، ولكن ألصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء؛



وقال أبو . هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم ال؟ فمن رواية بعض املدنيني عن مالك أهنما ليسا بسواء؛ وهذا ضعيف
ومل يرخص يف نكاح املتعة إال عمران بن حصني وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل : بكر الطرطوسي

  :ويف قول ابن عباس يقول الشاعر. البيت
  يا صاح هل لك يف فتيا ابن عباس... ل للركب إذ طال الثواء بنا أقو

  تكون مثواك حىت مرجع الناس... يف بضة رخصة األطراف ناعمة 
. وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعني والسلف الصاحلني على أن هذه اآلية منسوخة، وأن املتعة حرام

ة واليمن كلهم يرون املتعة حالال على مذهب ابن عباس وحرمها أصحاب ابن عباس من أهل مك: وقال أبو عمر
  :ازداد الناس هلا مقتا حىت قال الشاعر: قال الزهري: وقال معمر. سائر الناس

  يا صاح هل لك يف فتيا ابن عباس... قال احملدث ملا طال جملسه 
  .كما تقدم
وقد اختلف يف هذا العلماء؛ فمنعه . الصداق منافع أعيانيعم املال وغريه، فيجوز أن يكون } أُجُوَرُهنَّ{: قوله تعاىل

إذا تزوج على ذلك فالنكاح جائز وهو يف : مالك واملزين والليث وأمحد وأبو حنيفة وأصحابه؛ إال أن أبا حنيفة قال
حممد  وكرهه ابن القاسم يف كتاب. حكم من مل يسم هلا، وهلا مهر مثلها إن دخل هبا، وإن مل يدخل هبا فلها املتعة

وقال . وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم. فإن وقع مضى يف قول أكثر األصحاب: قال ابن شاس. وأجازه أصبغ
أن هلا : حدمهاأ: فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعي قوالن. النكاح ثابت وعليه أن يعلمها ما شرط هلا: الشافعي

قال أبو احلسن . النكاح جائز: وقال إسحاق. أن هلا نصف مهر مثلها: نصف أجر تعليم تلك السورة، واآلخر
وإمنا . واإلجارة واحلج كغريمها من األموال اليت تتملك وتباع وتشترى. والقول جبواز مجيع ذلك أحسن: اللخمي
  كره

احتج أهل القول األول بأن . واإلجارة واحلج يف معىن املؤجلذلك مالك ألنه يستحب أن يكون الصداق معجال، 
وحتقيق املال ما تتعلق به األطماع، ويعد لالنتفاع، ومنفعة الرقبة يف اإلجارة ومنفعة } بِأَمَْواِلكُْم{: اهللا تعاىل قال

لى أن يعلمه سورة واألصل اجملتمع عليه أن رجال لو استأجر رجال ع: قال الطحاوي. التعليم للعلم كله ليس مبال
من القرآن مساها، بدرهم مل جيز؛ ألن اإلجارات ال جتوز إال ألحد معنيني؛ إما على عمل بعينه كخياطة ثوب وما 

أشبهه، وإما على وقت معلوم؛ وكان إذا استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة ال على وقت معلوم وال على عمل 
وكذلك لو باعه . يفهم بقليل التعليم وكثريه يف قليل األوقات وكثريهامعلوم، وإمنا استأجره على أن يعلم، وقد 

وإذا كان التعليم ال ميلك به املنافع . داره على أن يعلمه سورة من القرآن مل جيز للمعاين اليت ذكرناها يف اإلجارات
لك حبديث سهل بن سعد يف احتج من أجاز ذ. واهللا املوفق. وال أعيان األموال ثبت بالنظر أنه ال متلك به األبضاع

انطلق فقد زوجتكها : "يف رواية قال". اذهب فقد ملكتكها مبا معك من القرآن: "حديث املوهوبة، وفيه فقال
ففي هذا دليل على انعقاد النكاح وتأخر املهر الذي هو التعليم، وهذا على الظاهر من : قالوا". فعلمها من القرآن

: وقوله يف الرواية األخرى. خذ هذا هبذا، أي عوضا منه: لباء للعوض؛ كما تقولفإن ا" مبا معك من القرآن: "قوله
نص يف األمر بالتعليم، واملساق يشهد بأن ذلك ألجل النكاح، وال يلتفت لقول من قال إن ذلك كان " فعلمها"

اين يصرح خبالفه يف إكراما للرجل مبا حفظه من القرآن، أي ملا حفظه، فتكون الباء مبعىن الالم؛ فإن احلديث الث
فأسلم . إن أسلم تزوجته: وال حجة فيما روي عن أيب طلحة أنه خطب أم سليم فقالت" . فعلمها من القرآن: "قوله

وأيضا فإنه ال يصل إليها منه . فتزوجها؛ فال يعلم مهر كان أكرم من مهرها، كان مهرها اإلسالم فإن ذلك خاص به



وقد زوج شعيب عليه السالم ابنته من موسى عليه السالم على أن يرعى له . عشيء خبالف التعليم وغريه من املناف
وقد روي من حديث ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا ". القصص"غنما يف صداقها؛ على ما يأيت بيانه يف سورة 

  يا فالن هل: "عليه وسلم قال لرجل من أصحابه

ثلث : "قال! بلى: ؟ قال" } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{يس معك أل: قال. ال، وليس معي ما أتزوج به: ؟ قال" تزوجت
؟ " } إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه َوالْفَْتُح{ربع القرآن، أليس معك : "قال! بلى: ؟ قال" القرآن، أليس معك آية الكرسي

  ".تزوج تزوج. رآنربع الق: "قال! بلى : ؟ قال" } إِذَا ُزلْزِلَِت{أليس معك " ربع القرآن: "قال! بلى : قال
وقد أخرج الدارقطين حديث سهل من حديث ابن مسعود، وفيه زيادة تبني، ما احتج به مالك وغريه، وفيه : قلت

ألك : "أنا يا رسول اهللا؛ فقال: ؟ فقام ذلك الرجل فقال" من ينكح هذه: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فقال . نعم، سورة البقرة، وسورة املفصل: قال. ؟" قرأ من القرآن شيئافهل ت: "ال، يا رسول اهللا؛ قال: ؟ قال" مال

فتزوجها الرجل ". قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذا رزقك اهللا عوضتها: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لسكن وهو تفرد به عتبة بن ا: قال الدارقطين. يف أن التعليم ال يكون صداقا -لو صح  -وهذا نص . على ذلك

  .نصب على املصدر يف موضع احلال، أي مفروضة} فَرِيَضةً{و . متروك احلديث
أي من زيادة ونقصان يف املهر؛ } َوال ُجنَاَح َعلَْيكُْم ِفيَما تََراَضْيُتمْ بِِه ِمْن َبْعِد الْفَرِيَضِة{: قوله تعاىل: الرابعة عشرة

واملراد إبراء املرأة عن املهر، أو توفية الرجل كل املهر إن طلق . فإن ذلك سائغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة
هذا إشارة إىل ما تراضيا عليه من زيادة يف مدة املتعة يف أول : وقال القائلون بأن اآلية يف املتعة. قبل الدخول

زيديين يف األجل : لاإلسالم؛ فإنه كان يتزوج الرجل املرأة شهرا على دينار مثال، فإذا انقضى الشهر فرمبا كان يقو
  .فبني أن ذلك كان جائزا عند التراضي. أزدك يف املهر

َتَياِتكُُم الُْمْؤِمَناتِ َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع ِمْنكُْم طَْوالً أَنْ يَْنِكحَ الُْمْحصََناِت الُْمْؤِمنَاِت فَِمْن َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِمْن فَ{ -٢٥
  ْم َبْعُضكُْم ِمْن َبْعضٍَواللَُّه أَْعلَُم بِإِميَانِكُ

 أَْخَداٍن فَإِذَا أُْحِصنَّ فَاْنِكُحوُهنَّ بِإِذِْن أَْهِلهِنَّ َوآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ بِالَْمْعُروِف ُمْحَصَناٍت غَْيَر ُمَساِفحَاٍت َوال مُتَِّخذَاِت
ِمَن الَْعذَابِ ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي الَْعَنَت مِْنكُْم َوأَنْ َتْصبُِروا َخْيرٌ فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشٍة فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحَصنَاِت 

  }لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم
  :فيه إحدى وعشرون مسألة

نبه تعاىل على ختفيف يف النكاح وهو نكاح األمة ملن مل جيد } َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع ِمْنكُْم طَْوالً{: قوله تعاىل: األوىل
السعة والغىن؛ قاله ابن عباس وجماهد وسعيد بن : األول: يف معىن الطول على ثالثة أقوال. واختلف العلماء. الطول

وفالن ذو طول أي ذو . طال يطول طوال يف اإلفضال والقدرة: يقال. جبري والسدي وابن زيد ومالك يف املدونة
واملراد ههنا القدرة على املهر يف قول أكثر أهل . صريف ضد الق" بضم الطاء"وطوال ". بفتح الطاء"قدرة يف مال 

الطول كل ما يقدر به : قال عبد امللك: قال أمحد بن املعذل. العلم، وبه يقول الشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور
وليست الزوجة : قال. وكل ما ميكن بيعه وإجارته فهو طول: قال. على النكاح من نقد أو عرض أو دين على ملي

ألن الزوجة ال : قال عبد امللك. وقد مسعت ذلك من مالك رضي اهللا عنه: وقال. زوجتان وال الثالثة طوالوال ال
: وقد سئل مالك عن رجل يتزوج أمة وهو ممن جيد الطول؛ فقال. ينكح هبا وال يصل هبا إىل غريها إذ ليست مبال

  .مث خففه بعد ذلك. هالسوط يضرب ب: قال. إنه خياف العنت: قيل له. أرى أن يفرق بينهما



ليست احلرة : وقد اختلف قول مالك يف احلرة هل هي طول أم ال؛ فقال يف املدونة. الطول احلرة: القول الثاين
وقال يف كتاب حممد ما يقتضي أن احلرة مبثابة . بطول متنع من نكاح األمة؛ إذا مل جيد سعة ألخرى وخاف العنت

فيقتضي هذا أن من . وروي حنو هذا عن ابن حبيب، وقال أبو حنيفة .وهو ظاهر القرآن: قال اللخمي. الطول
عنده حرة فال جيوز له نكاح األمة ألن عدم السعة وخاف العنت، ألنه طالب شهوة وعنده امرأة، وقال به الطربي 

  الطول هو وجود احلرة: قال أبو يوسف. واحتج له

  .اح األمةحتته؛ فإذا كانت حتته حرة فهو ذو طول، فال جيوز له نك
الطول اجللد والصرب ملن أحب أمة وهويها حىت صار لذلك ال يستطع أن يتزوج غريها، فإن له أن : القول الثالث

يتزوج األمة إذا مل ميلك هواها وخاف أن يبغي هبا وإن كان جيد سعة يف املال لنكاح حرة؛ هذا قول قتادة والنخعي 
وعلى . على هذا التأويل يف صفة عدم اجللد} َمْن َخِشَي الَْعَنَتِل{: فيكون قوله تعاىل. وعطاء وسفيان الثوري

. عدم السعة يف املال، وخوف العنت؛ فال يصح إال باجتماعهما: التأويل األول يكون تزويج األمة معلقا بشرطني
ابن قال مطرف و. وهذا هو نص مذهب مالك يف املدونة من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد

وروي . وقال أصبغ. ال حيل للرجل أن ينكح أمة، وال يقران إال أن جيتمع الشرطان كما قال اهللا تعاىل: املاجشون
هذا القول عن جابر بن عبداهللا وابن عباس وعطاء وطاوس والزهري ومكحول، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأمحد 

ال جيوز له أن يتزوج : م النفقة فقال مالك يف كتاب حممدفإن وجد املهر وعد. وإسحاق، واختاره ابن املنذر وغريه
مما وسع : قال جماهد: ويف اآلية قول رابع. ذلك جائز؛ إذ نفقة األمة على أهلها إذا مل يضمها إليه: وقال أصبغ. أمة

ف وقال بذلك أبو حنيفة أيضا، ومل يشترط خو. اهللا على هذه األمة نكاح األمة والنصرانية، وإن كان موسرا
ألن كل مال ميكن أن يتزوج به األمه ميكن أن يتزوج به احلرة؛ فاآلية على هذا : قالوا. العنت؛ إذا مل تكن حتته حرة

وبه يأخذ سفيان، وذلك أين سألته عن نكاح األمة فحدثين عن ابن : قال جماهد. أصل يف جواز نكاح األمة مطلقا
إذا نكحت احلرة على األمة كان للحرة يومان : رضي اهللا عنه قالأيب ليلى عن املنهال عن عباد بن عبداهللا عن علي 

وقوله . } َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُْم{: وحجة هذا القول عموم قوله تعاىل. ومل ير علي به بأسا: قال. ولألمة يوم
فَاْنِكحُوا َما {: ، لقوله عز وجل} الَْعَنَت مِْنكُْم ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي{: إىل قوله} َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع ِمْنكُْم طَْوالً{: تعاىل

وقد اتفق اجلميع على أن للحر أن يتزوج } طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى وَثُالثَ َوُربَاَع فَإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا َتْعِدلُوا فَوَاِحدَةً
  وقد. دا للطول غري خائف للعنتوكذلك له تزوج األمة وإن كان واج: قالوا. أربعا وإن خاف أال يعدل

وقد قال . روي عن مالك يف الذي جيد طوال حلرة أنه يتزوج أمة مع قدرته على طول احلرة؛ وذلك ضعيف من قول
والصحيح أنه ال جيوز للحر املسلم أن ينكح أمة غري مسلمة حبال، وال له . ما هو باحلرام البني، وأجوزه: مرة أخرى

والعنت الزىن؛ فإن عدم الطول ومل خيش العنت مل . إال بالشرطني املنصوص عليهما كما بينا أن يتزوج باألمة املسلمة
  :فإن قدر على طول حرة كتابية وهي املسألة.جيز له نكاح األمة، وكذلك إن وجد الطول وخشي العنت

ال تلحق بالكافرة، فأمة  يتزوج األمة فإن األمة املسلمة: فهل يتزوج األمة؛ اختلف علماؤنا يف ذلك، فقيل: الثانية
يتزوج الكتابية؛ ألن األمة وإن كانت تفضلها باإلميان : وقيل. واختاره ابن العريب. مؤمنة خري من حرة مشركة

وأيضا فإن ولدها يكون حرا ال يسترق، وولد األمة يكون رقيقا؛ وهذا هو . فالكافرة مفضلها باحلرية وهي زوجة
  .الذي يتمشى على أصل املذهب

كذلك قال . النكاح ثابت: واختلف العلماء يف الرجل يتزوج احلرة على األمة ومل تعلم هبا؛ فقالت طائفة:لثةالثا



للحرة اخليار : وقيل. سعيد بن املسيب وعطاء بن أيب رباح والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وروي عن علي
املسيب ومالك وأمحد وإسحاق يف أن تقيم معه  مث يف أي شيء يكون هلا اخليار؛ فقال الزهري وسعيد بن. إذا علمت
إذا تزوج احلرة على األمة فارق األمة : وقال النخعي. يف أن تقر نكاح األمة أو تفسخه: وقال عبدامللك. أو تفارقه

يفسخ نكاح األمة؛ ألنه أمر أبيح للضرورة : وقال مسروق. إال أن يكون له منها ولد؛ فإن كان مل يفرق بينهما
  .فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت اإلباحة كامليتة،
أال ترى لو أن . فإن كانت حتته أمتان علمت احلرة بواحدة منهما ومل تعلم باألخرى فإنه يكون هلا اخليار: الرابعة

حرة تزوج عليها أمة فرضيت، مث تزوج عليها أمة فرضيت، مث تزوج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك هلا؛ فكذلك 
وإمنا جعلنا اخليار للحرة يف هذه املسائل ملا : قال مالك: قال ابن القاسم. األمتني وعلمت بواحدةهذه إذا مل تعلم ب
  .قالت العلماء قبلي

فإن . ولوال ما قالوه لرأيته حالال؛ ألنه يف كتاب اهللا حالل: قال مالك. يريد سعيد بن املسيب وابن شهاب وغريمها
على صداقها جاز له أن يتزوج األمة حىت ينتهي إىل أربع بالتزويج بظاهر مل تكفه احلرة واحتاج إىل أخرى ومل يقدر 

واألول أصح يف الدليل، : قال ابن العريب. يرد نكاحه: وروى ابن القاسم عنه. رواه ابن وهب عن مالك. القرآن
ألهنا قد  وكذلك هو يف القرآن؛ فإن من رضي بالسبب احملقق رضي باملسبب املرتب عليه، وأال يكون هلا خيار؛

علمت أن له نكاح األربع؛ وعلمت أنه إن مل يقدر على نكاح حرة تزوج أمة، وما شرط اهللا سبحانه عليها كما 
  .وهذا غاية التحقيق يف الباب واإلنصاف فيه. شرطت على نفسها، وال يعترب يف شروط اهللا سبحانه وتعاىل علمها

ِمْن فََتَياِتكُمُ {: ائر؛ يدل عليه التقسيم بينهن وبني اإلماء يف قولهيريد احلر} الُْمْحَصَناِت{: قوله تعاىل: اخلامسة
وهو ضعيف؛ ألن اإلماء يقعن حتته فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب، . معناه العفائف: وقالت فرقة} الُْمْؤِمنَاِت

فيما جيوز للحر الذي وقد اختلف العلماء . وهو قول ابن ميسرة والسدي. وحرموا البغايا من املؤمنات والكتابيات
له أن : ال جيد الطول وخيشى العنت من نكاح اإلماء؛ فقال مالك وأبو حنيفة وابن شهاب الزهري واحلارث العكلي

وقال الشافعي وأبو ثور وأمحد . ليس له أن ينكح من اإلماء أكثر من اثنتني: وقال محاد بن أيب سليمان. يتزوج أربعا
: وهو قول ابن عباس ومسروق ومجاعة؛ واحتجوا بقوله تعاىل. ماء إال واحدةليس له أن ينكح من اإل: وإسحاق

  .وهذا املعىن يزول بنكاح واحدة} ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي الَْعَنَت مِْنكُْم{
أن وال خالف بني العلماء أنه ال جيوز له . أي فليتزوج بأمة الغري} فَِمْن َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم{: قوله تعاىل:السادسة

  .يتزوج أمة نفسه؛ لتعارض احلقوق واختالفها
ويف احلديث . فىت، وللمملوكة فتاة: والعرب تقول للمملوك. أي اململوكات، وهي مجع فتاة} ِمْن فََتَياِتكُُم{: السابعة
  ال يقولن أحدكم عبدي وأميت: "الصحيح

حرار يف ابتداء الشباب، فأما يف املماليك ولفظ الفىت والفتاة يطلق أيضا على األ. وسيأيت" ولكن ليقل فتاي وفتايت
  .فيطلق يف الشباب ويف الكرب

بني هبذا أنه ال جيوز التزوج باألمة الكتابية، فهذه الصفة مشترطة عند مالك } الُْمْؤِمنَاِت{: قوله تعاىل: الثامنة
وقالت طائفة . هدوأصحابه، والشافعي وأصحابه، والثوري واألوزاعي واحلسن البصري والزهري ومكحول وجما

وال أعلم هلم سلفا يف قوهلم، إال أبا : قال أبو عمر. نكاح األمة الكتابية جائز: من أهل العلم منهم أصحاب الرأي
على جهة " املؤمنات"وقوله : قالوا. إماء أهل الكتاب مبنزلة احلرائر منهن: ميسرة عمرو بن شرحبيل فإنه قال



فإن خاف أال } فَإِنْ خِفُْتْم أَلَّا تَْعِدلُوا فََواِحدَةً{: ها؛ وهذا مبنزلة قوله تعاىلالوصف الفاضل وليس بشرط أال جيوز غري
يعدل فتزوج أكثر من واحدة جاز، ولكن األفضل أال يتزوج؛ فكذلك هنا األفضل أال يتزوج إال مؤمنة، ولو تزوج 

يف احلرائر من نكاح " املؤمنات: "قولهواحتجوا بالقياس على احلرائر، وذلك أنه ملا مل مينع . غري املؤمنة جاز
جائز للعبد : وقال أشهب يف املدونة. يف اإلماء من نكاح إماء الكتابيات" املؤمنات: "الكتابيات فكذلك ال مينع قوله
وال خالف بني العلماء أنه ال جيوز . فاملنع عنده أن يفضل الزوج يف احلرية والدين معا. املسلم أن يتزوج أمة كتابية

وقد . لم نكاح جموسية وال وثنية، وإذا كان حراما بإمجاع نكاحهما فكذلك وطؤمها مبلك اليمني قياسا ونظراملس
وهو قول . ال بأس بنكاح األمة اجملوسية مبلك اليمني: روي عن طاوس وجماهد وعطاء وعمرو بن دينار أهنم قالوا

وقد تقدم القول يف هذه . حيل أن يطأها حىت تسلمال : وقالوا. شاذ مهجور مل يلتفت إليه أحد من فقهاء األمصار
  .واحلمد هللا. مستوىف" البقرة"املسألة يف 
املعىن أن اهللا عليم ببواطن األمور ولكم ظواهرها، وكلكم بنو آدم } َواللَُّه أَْعلَُم بِإِميَانِكُْم{: قوله تعاىل: التاسعة

ماء عند الضرورة، وإن كانت حديثة عهد بسباء، أو كانت وأكرمكم عند اهللا أتقاكم، فال تستنكفوا من التزوج باإل
  .ففي اللفظ تنبيه على أنه رمبا كان إميان أمة أفضل من إميان بعض احلرائر. خرساء وما أشبه ذلك

أنتم : وقيل. واملعىن أنتم بنو آدم. ابتداء وخرب؛ كقولك زيد يف الدار} َبْعُضكُْم ِمْن بَْعضٍ{: قوله تعاىل: العاشرة
ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فلينكح : يف الكالم تقدمي وتأخري؛ املعىن: وقيل. نونمؤم

واملقصود . فبعضكم على هذا التقدير مرفوع بفعله وهو فلينكح. هذا فتاة هذا، وهذا فتاة هذا: بعضكم من بعض
عريه وتسميه اهلجني، فلما جاء الشرع جبواز هبذا الكالم توطئة نفوس العرب اليت كانت تستهجن ولد األمة وت

نكاحها علموا أن ذلك التهجني ال معىن له، وإمنا احنطت األمة فلم جيز للحر التزوج هبا إال عند الضرورة؛ ألنه 
  .تسبب إىل إرقاق الولد، وأن األمة ال تفرغ للزوج على الدوام، ألهنا مشغولة خبدمة املوىل

وكذلك العبد ال ينكح إال . أي بوالية أرباهبن املالكني وإذهنم} فَاْنِكُحوُهنَّ بِإِذْنِ أَْهِلهِنَّ{: قوله تعاىل: احلادية عشرة
بإذن سيده؛ ألن العبد مملوك ال أمر له، وبدنه كله مستغرق، لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تزوج بغري إذن سيده 

قول احلسن البصري وعطاء بن أيب رباح وسعيد فإن أجازه السيد جاز؛ هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي، وهو 
واألمة إذا تزوجت بغري إذن أهلها فسخ ومل جيز بإجازة السيد؛ ألن نقصان األنوثة يف . بن املسيب وشريح والشعيب

إذا نكح العبد بغري إذن سيده فسخ نكاحه؛ هذا قول الشافعي : وقالت طائفة. األمة مينع من انعقاد النكاح البتة
ال جتوز إجازة املوىل إن مل حيضره؛ ألن العقد الفاسد ال تصح إجازته، فإن أراد : ي وداود بن علي، قالواواألوزاع

وقد كان ابن . وقد أمجع علماء املسلمني على أنه ال جيوز نكاح العبد بغري إذن سيده. النكاح استقبله على سنته
بدالرزاق عن عبداهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وذكر ع. عمر يعد العبد بذلك زانيا وحيده؛ وهو قول أيب ثور

وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ عبدا له نكح بغري إذنه فضربه احلد وفرق بينهما وأبطل 
وأخربنا ابن جريج عن موسى بن عقبة أنه أخربه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى نكاح العبد بغري : قال. صداقها

  ، ويرى عليه احلد،إذن وليه زىن

: مسعت جابر بن عبداهللا يقول: وأخربنا ابن جريج عن عبداهللا بن حممد بن عقيل قال: قال. ويعاقب الذين أنكحومها
وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا " . أميا عبد نكح بغري إذن سيده فهو عاهر: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

على هذا مذهب مجاعة : قال أبو عمر. سيده فالطالق بيد من يستحل الفرجهو نكاح حرام؛ فإن نكح بإذن : عنه



فقهاء األمصار باحلجاز والعراق، ومل خيتلف عن ابن عباس أن الطالق بيد السيد؛ وتابعه على ذلك جابر بن زيد 
اللَُّه َمثَالً عَْبداً  َضَرَب{: وهو عند العلماء شذوذ ال يعرج عليه، وأظن ابن عباس تأول يف ذلك قول اهللا تعاىل. وفرقة

وأمجع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مواله؛ فإن نكح نكاحا فاسدا فقال . } َمْملُوكاً ال َيقِْدُر َعلَى َشْيٍء
إن مل يكن دخل فال شيء هلا، ألن كان دخل فعليه املهر إذا عتق؛ هذا هو الصحيح من مذهبه، وهو قول : الشافعي

إذا : وقال مالك والشافعي. إن دخل عليها فلها املهر: وقال أبو حنيفة. ال مهر عليه حىت يعتق أيب يوسف وحممد
كان عبد بني رجلني فأذن له أحدمها يف النكاح فنكح فالنكاح باطل، فأما األمة إذا أذنت أهلها يف النكاح فأذنوا 

  .جاز، وإن مل تباشر العقد لكن تويل من يعقده عليها
معناه } بِالَْمْعرُوِف{. دليل على وجوب املهر يف النكاح، وأنه لألمة} َوآُتوُهنَّ أُُجوَرهُنَّ{: قوله تعاىل: الثانية عشرة

ليس : قال يف كتاب الرهون. بالشرع والسنة، وهذا يقتضي أهنن أحق مبهورهن من السادة، وهو مذهب مالك
أصله . اق للسيد؛ ألنه عوض فال يكون لألمةالصد: وقال الشافعي. للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بال جهاز

زعم بعض : وذكر القاضي إمساعيل يف أحكامه. إجازة املنفعة يف الرقبة، وإمنا ذكرت ألن املهر وجب بسببها
  .وهذا خالف الكتاب والسنة وأطنب فيه. العراقيني إذا زوج أمته من عبده فال مهر

بكسر الصاد يف مجيع القرآن، إال يف " حمصنات"وقرأ الكسائي . فائفأي ع} ُمْحصََناٍت{: قوله تعاىل: الثالثة عشرة
أي غري } غَْيَر ُمَساِفحَاٍت{: مث قال. وقرأ الباقون بالنصب يف مجيع القرآن. } َوالُْمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء{: قوله تعاىل

  .هلن رايات منصوبات كراية البيطارزوان، أي معلنات بالزىن؛ ألن أهل اجلاهلية كان فيهم الزواين يف العالنية، و

أصدقاء على الفاحشة، واحدهم خدن وخدين، وهو الذي خيادنك، ورجل خدنة، إذا اختذ } َوال مُتَِّخذَاتِ أَْخَداٍن{
وذات اخلدن هي . املسافحة اجملاهرة بالزىن، أي اليت تكري نفسها لذلك: وقيل. أخذانا أي أصحابا، عن أيب زيد

وكانت العرب تعيب اإلعالن بالزىن، وال . املسافحة املبذولة، وذات اخلدن اليت تزين بواحد: يلوق. اليت تزين سرا
َوال تَقَْربُوا الْفََواِحَش َما ظََهَر مِْنَها َوَما {: تعيب اختاذ األخدان، مث رفع اإلسالم مجيع ذلك، ويف ذلك نزل قوله تعاىل

  .؛ عن ابن عباس وغريه} َبطََن
فبالفتح معناه . الباقون بضمها. قراءة عاصم ومحزة والكسائي بفتح اهلمزة} فَإِذَا أُْحِصنَّ{: وله تعاىلق: الرابعة عشرة

فإذا زنت األمة املسلمة جلدت نصف جلد احلرة؛ وإسالمها هو إحصاهنا يف قول اجلمهور، . أسلمن، وبالضم زوجن
. زنت، وهو قول الشافعي فيما ذكر ابن املنذروعليه فال حتد كافرة إذا . ابن مسعود والشعيب والزهري وغريهم

فإذا زنت األمة املسلمة اليت مل تتزوج فال حد عليها، قال سعيد بن جبري . إحصاهنا التزوج حبر: وقال آخرون
ويف حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا : قال. واحلسن وقتادة، وروي عن ابن عباس وأيب الدرداء، وبه قال أبو عبيد

. الفروة جلدة الرأس: قال األصمعي. إن األمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار: ن حد األمة فقالعنه أنه سئل ع
إمنا أراد ! وهو مل يرد الفروة بعينها، وكيف تلقى جلدة رأسها من وراء الدار، ولكن هذا مثل : قال أبو عبيدة

وضع يرسلها أهلها إليه، ال تقدر على بالفروة القناع، يقول ليس عليها قناع وال حجاب، وأهنا خترج إىل كل م
االمتناع من ذلك؛ فتصري حيث ال تقدر على االمتناع من الفجور، مثل رعاية الغنم وأداء الضريبة وحنو ذلك؛ 

إحصاهنا التزوج، إال أن احلد واجب على األمة : وقالت فرقة. فكأنه رأى أن ال حد عليها إذا فجرت؛ هلذا املعىن
يا رسول اهللا، األمة إذا زنت ومل حتصن؟ : ة بالسنة، كما يف صحيح البخاري ومسلم أنه قيلاملسلمة غري املتزوج
قال القاضي . فاملتزوجة حمدودة بالقرآن، واملسلمة غري املتزوجة حمدودة باحلديث: قال الزهري. فأوجب عليها احلد

  بعد؛ ألن ذكر: أسلمن" إذا أحصن"إمساعيل يف قول من قال 



تزوجن، وأنه ال حد على " إذا أحصن: "وأما من قال. } ِمْن فََتيَاِتكُُم الُْمْؤمَِناِت{: هلن يف قوله تعاىل اإلميان قد تقدم
زنت . واألمر عندنا أن األمة إذا. األمة حىت تتزوج؛ فإهنم ذهبوا إىل ظاهر القرآن وأحسبهم مل يعلموا هذا احلديث

جملودة حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم وال رجم عليها؛  وقد أحصنت جملودة بكتاب اهللا، وإذا زنت ومل حتصن
ظاهر قول اهللا عز وجل يقتضي أال حد على أمة وإن كانت مسلمة إال بعد : قال أبو عمر. ألن الرجم ال يتنصف

  .التزويج، مث جاءت السنة جبلدها وإن مل حتصن، فكان ذلك زيادة بيان
وال يقني مع االختالف، لوال ما جاء يف صحيح السنة من اجللد يف  ظهر املؤمن محى ال يستباح إال بيقني،: قلت
وإن كانوا اختلفوا يف رمجهما فإهنما يرمجان إذا كانا حمصنني، : وقال أبو ثور فيما ذكر ابن املنذر. واهللا أعلم. ذلك

  .وإن كان إمجاع فاإلمجاع أوىل
مضت السنة أن حيد العبد واألمة : ابن شهاب واختلف العلماء فيمن يقيم احلد عليهما؛ فقال: اخلامسة عشرة

إذا : "أهلوهم يف الزىن، إال أن يرفع أمرهم إىل السلطان فليس ألحد أن يفتات عليه؛ وهو مقتضى قوله عليه السالم
يا أيها الناس، أقيموا على أرقامكم احلد، من : وقال علي رضي اهللا عنه يف خطبته" . زنت أمة أحدكم فليحدها احلد

منهم ومن مل حيصن، فإن أمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زنت فأمرين أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد أحصن 
أخرجه مسلم " . أحسنت: "بنفاس، فخشيت إن أنا جلدهتا أقتلها، فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

أقيموا احلدود على ما ملكت : "ليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ع: وأسنده النسائي وقال فيه. موقوفا عن علي
وهذا نص يف إقامة السادة احلدود على املماليك من أحصن منهم ومن مل " أميانكم من أحصن منهم ومن مل حيصن

حيد املوىل عبده يف الزىن وشرب اخلمر والقذف إذا شهد عنده الشهود بذلك، وال : قال مالك رضي اهللا عنه. حيصن
وروي عن مجاعة من الصحابة أهنم أقاموا احلدود على . منا يقطعه اإلمام؛ وهو قول الليثيقطعه يف السرقة، وإ

أدركت بقايا األنصار : وروي عن ابن أيب ليلى أنه قال. عبيدهم، منهم ابن عمر وأنس، وال خمالف هلم من الصحابة
  يضربون الوليدة من والئدهم إذا

ود على العبيد واإلماء السلطان دون املوىل يف الزىن وسائر احلدود؛ يقيم احلد: وقال أبو حنيفة. زنت، يف جمالسهم
وقال . حيده املوىل يف كل حد ويقطعه؛ واحتج باألحاديث اليت ذكرنا: وقال الشافعي. وهو قول احلسن بن حي

يف هذه وقد مضى القول يف تغريب العبيد . حيده يف الزىن؛ وهو مقتضى األحاديث، واهللا أعلم: الثوري واألوزاعي
  .السورة

فإن زنت األمة مث عتقت قبل أن حيدها سيدها مل يكن له سبيل إىل حدها، والسلطان جيلدها إذا : السادسة عشرة
وهذا مذهب . ثبت ذلك عنده؛ فإن زنت مث تزوجت مل يكن لسيدها أن جيلدها أيضا حلق الزوج؛ إذ قد يضره ذلك

  .از للسيد ذلك ألن حقهما حقهمالك إذا مل يكن الزوج ملكا للسيد، فلو كان، ج
فإن أقر العبد بالزىن وأنكره املوىل فإن احلد جيب على العبد إلقراره، وال التفات ملا أنكره املوىل، : السابعة عشرة

وأمجعوا أيضا على أن األمة إذا زنت . وكذلك املدبر وأم الولد واملكاتب واملعتق بعضه. وهذا جممع عليه بني العلماء
دت حد اإلماء؛ وإذا زنت وهي ال تعلم بالعتق مث علمت وقد حدت أقيم عليها متام حد احلرة؛ ذكره مث أعتقت ح
  .ابن املنذر

وقال غري . له أن يعفو: واختلفوا يف عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا؛ فكان احلسن البصري يقول: الثامنة عشرة
أن يعفو عن حد إذا علمه، مل يسع السيد كذلك أن يعفو عن ال يسعه إال إقامة احلد، كما ال يسع السلطان : احلسن

  .وبه نقول: قال ابن املنذر. أمته إذا وجب عليها احلد؛ وهذا على مذهب أيب ثور



أي اجللد ويعين باحملصنات ههنا } فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحَصَناِت ِمَن الَْعذَابِ{: قوله تعاىل: التاسعة عشرة
حلرائر؛ ألن الثيب عليها الرجم ال يتبعض، وإمنا قيل للبكر حمصنة وإن مل تكن متزوجة؛ ألن اإلحصان األبكار ا

" احملصنات: "وقيل. مثرية قبل أن تثري: أضحية قبل أن يضحي هبا؛ وكما يقال للبقرة: يكون هبا؛ كما يقال
والفائدة يف . عليهن نصف الضرباملتزوجات؛ ألن عليها الضرب والرجم يف احلديث، والرجم ال يتبعض فصار 

  :وقيل. إهنن ال يصلن إىل مرادهن كما تصل احلرائر: ويقال. نقصان حدهن أهنن أضعف من احلرائر

َيا نَِساَء النَّبِيِّ َمْن {: ألن العقوبة جتب على قدر النعمة؛ أال ترى أن اهللا تعاىل قال ألزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم
فلما كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشد، وكذلك } اِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة ُيَضاَعْف لََها الَْعذَاُب ِضعْفَْينَِيأِْت مِْنكُنَّ بِفَ

وذكر يف اآلية حد اإلماء خاصة، ومل يذكر حد العبيد؛ ولكن حد العبيد . اإلماء ملا كانت نعمتهن أقل فعقوبتهن أقل
وشرب اخلمر أربعون؛ ألن حد األمة إمنا نقص لنقصان الرق واإلماء سواء؛ مخسون جلدة يف الزىن، ويف القذف 

من أعتق شركا له يف : "فدخل الذكور من العبيد يف ذلك بعلة اململوكية، كما دخل اإلماء حتت قوله عليه السالم
فدخل . } َناِتَوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَص{: وهذا الذي يسميه العلماء القياس يف معىن األصل؛ ومنه قوله تعاىل" . عبد

  .إن شاء اهللا تعاىل" النور"يف ذلك احملصنني قطعا؛ على ما يأيت بيانه يف سورة 
وأمجع العلماء على أن بيع األمة الزانية ليس بيعها بواجب الزم على رهبا، وإن اختاروا له ذلك؛ : املوفية عشرين

د وال يثرب عليها مث إن زنت فليجلدها احلد وال إذا زنت أمة أحدكم فتبني زناها فليبعها احل: "لقوله عليه السالم
وقال أهل . أخرجه مسلم عن أيب هريرة". يثرب عليها مث إن زنت الثالثة فتبني زناها فليبعها ولو حببل من شعر

: قال ابن شهاب". مث بيعوها ولو بضفري: "وقوله" فليبعها"منهم داود وغريه؛ لقوله . الظاهر بوجوب بيعها يف الرابعة
: فإن قيل. فإن يكتم. فإذا باعها بزناها؛ ألنه عيب فال حيل أن يكتم.  أدري بعد الثالثة أو الرابعة؛ والضفري احلبلفال

إذا كان مقصود احلديث إبعاد الزانية ووجب على بائعها التعريف بزناها فال ينبغي ألحد أن يشتريها؛ ألهنا مما قد 
ع؛ للنهي عن إضاعة املال، وال تسيب؛ ألن ذلك إغراء هلا بالزىن ومتكني فاجلواب أهنا مال وال تضا. أمرنا بإبعادها

ولعل السيد الثاين يعفها بالوطء أو يبالغ . منه، وال حتبس دائما، فإن فيه تعطيل منفعتها على سيدها فلم يبق إال بيعها
  .اهللا أعلمو. وعلى اجلملة فعند تبدل املالك ختتلف عليها األحوال. يف التحرز فيمنعها من ذلك

أي الصرب على العزبة خري من نكاح األمة، ألنه يفضي إىل } َوأَنْ َتْصبُِروا َخْيٌر لَكُْم{: قوله تعاىل: احلادية وعشرين
وروي عن عمر رضي اهللا عنه أنه . إرقاق الولد، والغض من النفس والصرب على مكارم األخالق أوىل من البذالة

وقال . يعين يصري ولده رقيقا؛ فالصرب عن ذلك أفضل لكيال يرق الولد. نصفهأميا حر تزوج بأمة فقد أرق : قال
. ، أي عن نكاح اإلماء} َوأَنْ َتْصبُِروا َخْيٌر لَكُْم{: ما نكاح األمة من الزىن إال قريب، قال اهللا تعاىل: سعيد بن جبري

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسعت : مسعت أنس بن مالك يقول: ويف سنن ابن ماجة عن الضحاك بن مزاحم قال
ورواه أبو إسحاق الثعليب من حديث يونس بن " . من أراد أن يلقى اهللا طاهرا مطهرا فليتزوج احلرائر: "يقول

احلراير صالح : "فقال أبو هريرة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مرداس، وكان خادما ألنس، وزاد
  ".فساد البيت -قال  أو -البيت واإلماء هالك البيت 

  }يٌميُرِيُد اللَُّه ِلُيَبيَِّن لَكُْم َوَيْهِدَيكُْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم َوَيُتوَب َعلَْيكُْم وَاللَُّه َعِليٌم َحِك{ -٢٦
وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن . أي ليبني لكم أمر دينكم ومصاحل أمركم، وما حيل لكم وما حيرم عليكم

ُيرِيُد اللَُّه أَنْ {: وقال بعد هذا. على ما يأيت} َما فَرَّطَْنا ِفي الِْكتَابِ ِمْن َشْيٍء{: م اهللا تعاىل؛ ومنه قوله تعاىلحك



العرب تعاقب بني الم كي وأن؛ فتأيت بالالم اليت على : فقال الفراء. واألول بالالم" بأن"فجاء هذا } ُيَخفَِّف عَْنكُْم
وال . أردت أن تفعل، وأردت تفعل؛ ألهنما يطلبان املستقبل: يف أردت وأمرت؛ فيقولون" أن"يف موضع " كي"معىن 

َوأُمِْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ } {َوأُمِْرُت ِلأَْعِدلَ بَْيَنكُُم{ويف التنزيل . جيوز ظننت لتفعل؛ ألنك تقول ظننت أن قد قمت
  :قال الشاعر. } ُيرِيُدونَ أَنْ ُيطِْفئُوا نُوَر اللَِّه{. } ِه بِأَفَْواِههِْميُرِيُدونَ ِلُيطِْفئُوا ُنوَر اللَّ{. } الْعَالَِمَني

  متثل يل ليلى بكل سبيل... أريد ألنسى ذكرها فكأمنا 
لدخلت عليها الم أخرى؛ " أن"لو كانت الالم مبعىن : وخطأ الزجاج هذا القول وقال: قال النحاس. يريد أن أنسى
  :وأنشدنا. مث تقول جئت لكي تكرمينجئت كي تكرمين، : كما تقول

  سراويل قيس والوفود شهود... أردت لكيما يعلم الناس أهنا 
املعىن : وزاد األمر على هذا حىت مساها بعض القراء الم أن؛ وقيل: قال النحاس. والتقدير إرادته ليبني لكم: قال

  .يريد اهللا هذا من أجل أن يبني لكم
يبني لكم طرق الذين من " يهديكم"معىن : وقيل. أي من أهل احلق} َنَن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْمَويَْهدَِيكُْم ُس{: قوله تعاىل

يف هذا دليل على أن كل ما حرم اهللا قبل هذه اآلية علينا : وقال بعض أهل النظر. قبلكم من أهل احلق وأهل الباطل
عىن ويبني لكم أمر من كان قبلكم ممن كان وهذا غلط؛ ألنه يكون امل: قال النحاس. فقد حرم على من كان قبلنا

إن : ويقال. جيتنب ما هني عنه، وقد يكون ويبني لكم كما بني ملن كان قبلكم من األنبياء فال يومي به إىل هذا بعينه
لَِّذيَن ِمْن ُسَنَن ا{يعرفكم } َويَْهدَِيكُْم{. ابتداء القصة، أي يريد اهللا أن يبني لكم كيفية طاعته} يُرِيدُ اللَُّه{قوله 
} َواللَُّه َعِليٌم{. أهنم ملا تركوا أمري كيف عاقبتهم، وأنتم إذا فعلتم ذلك ال أعاقبكم ولكين أتوب عليكم} قَْبِلكُْم

  .بقبول التوبة} َحِكيٌم{مبن تاب 
  }َتِميلُوا مَْيالً َعِظيماً َواللَُّه ُيرِيُد أَنْ َيتُوَب َعلَْيكُْم وَُيرِيُد الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الشَّهََواِت أَنْ{ -٢٧
  }يُرِيُد اللَُّه أَنْ ُيَخفَِّف َعْنكُْم َوُخِلَق الْإِْنَسانُ َضِعيفاً{ -٢٨

يُرِيُد اللَُّه أَنْ {وكذلك " يريد"يف موضع نصب بـ " أن"و. ابتداء وخرب} َواللَُّه يُرِيدُ أَنْ َيتُوَب َعلَْيكُْم{: قوله تعاىل
  "يريد"يف موضع نصب بـ " أن خيفف "  ؛ فـ} ُيَخفَِّف عَْنكُْم

هذا يف مجيع أحكام الشرع، : قيل. يريد توبتكم، أي يقبلها فيتجاوز عن ذنوبكم ويريد التخفيف عنكم: واملعىن
املراد بالتخفيف نكاح األمة، أي ملا علمنا ضعفكم عن الصرب عن النساء خففنا عنكم بإباحة : وقيل. وهو الصحيح

واختلف . ليس يكون اإلنسان يف شيء أضعف منه يف أمر النساء: قال طاوس. ابن زيد وطاوساإلماء؛ قال جماهد و
هم اليهود خاصة؛ : وقالت فرقة. هم اليهود والنصارى: السدي. هم الزناة: يف تعيني املتبعني للشهوات؛ فقال جماهد

. ذلك على العموم، وهو األصح: وقال ابن زيد. ألهنم أرادوا أن يتبعهم املسلمون يف نكاح األخوات من األب
  .العدول عن طريق االستواء؛ فمن كان عليها أحب أن يكون أمثاله عليها حىت ال تلحقه معرة: وامليل

نصب على احلال؛ واملعىن أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه، وهذا } َوُخِلَق الْإِْنَسانُ َضِعيفاً{: قوله تعاىل
وخلق "وروي عن ابن عباس أنه قرأ . ذلك يف أمر النساء خاصة: وقال طاوس. يفأشد الضعف فأحتاج إىل التخف

لقد أتى علي مثانون سنة : قال ابن املسيب. أي وخلق اهللا اإلنسان ضعيفا، أي ال يصرب عن النساء" اإلنسان ضعيفا
وحنوه . النساءوإين أخاف من فتنة  -يعين ذكره  -وذهبت إحدى عيين وأنا أعشو باألخرى وصاحيب أعمى أصم 

: قال حيىي -أال تروين ال أقوم إال رفدا وال آكل إال ما لوق يل : عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه، قال عبادة



وما يسرين أين خلوت بامرأة ال حتل يل،  -يعين ذكره : قال حيىي -وقد مات صاحيب منذ زمان  -يعين لني وسخن 
  .تيين الشيطان فيحركه علي، إنه ال مسع له وال بصرهوأن يل ما تطلع عليه الشمس خمافة أن يأ

ِمْنكُْم َوال َتقُْتلُوا أَنْفَُسكُمْ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتأْكُلُوا أَمَْوالَكُْم َبْيَنكُْم بِالَْباِطلِ إِلَّا أَنْ َتكُونَ ِتجَاَرةً َعْن َترَاضٍ{ -٢٩
  }إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُْم َرِحيماً

  :يه تسع مسائلف
ومن أكل . ووجوه ذلك تكثر على ما بيناه؛ وقد قدمنا معناه يف البقرة. أي بغري حق} بِالَْباِطلِ{: قوله تعاىل: األوىل

املال بالباطل بيع العربان؛ وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درمها فما فوقه، على أنه إن 
ن مثن السلعة أو كراء الدابة؛ وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهو اشتراها أو ركب الدابة فهو م

فهذا ال يصلح وال جيوز عند مجاعة فقهاء األمصار من احلجازيني والعراقيني، ألنه من باب بيع القمار والغرر . لك
العربان مفسوخ إذا وقع على هذا وبيع . واملخاطرة، وأكل املال بالباطل بغري عوض وال هبة، وذلك باطل بإمجاع

وقد روي عن قوم منهم . الوجه قبل القبض وبعده، وترد السلعة إن كانت قائمة، فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها
وكان زيد بن أسلم . ابن سريين وجماهد ونافع بن عبداحلارث وزيد بن أسلم أهنم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا

هذا ال يعرف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من وجه : صلى اهللا عليه وسلم قال أبو عمرأجازه رسول اهللا : يقول
وحيتمل أن يكون بيع . يصح، وإمنا ذكره عبدالرزاق عن األسلمي عن زيد بن أسلم مرسال؛ وهذا ومثله ليس حجة

. الثمن إذا اختار متام البيع العربان اجلائز على ما تأوله مالك والفقهاء معه؛ وذلك أن يعربنه مث حيسب عربانه من
وهذا ال خالف يف جوازه عن مالك وغريه؛ ويف موطأ مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

قد تكلم الناس يف الثقة عنده يف هذا : قال أبو عمر". هنى عن بيع العربان"أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخذه عن ابن هليعة أو عن ابن وهب عن ابن هليعة؛ ألن ابن هليعة مسعه من عمرو بن  أنه: املوضع، وأشبه ما قيل نيه

إنه احترقت كتبه : حدث به عن ابن هليعة ابن وهب وغريه، وابن هليعة أحد العلماء إال أنه يقال. شعيب ورواه عنه
ومنهم . بعضهم صحيح وما رواه عنه ابن املبارك وابن وهب فهو عند. فكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط

  .، وكان عنده علم واسع وكان كثري احلديث، إال أن حال عندهم كما وصفنا.من يضعف حديثه كله

والتجارة . هذا استثناء منقطع، أي ولكن جتارة عن تراض} إِلَّا أَنْ َتكُونَ ِتجَاَرةً َعْن َترَاضٍ ِمْنكُْم{: قوله تعاىل:الثانية
، بالرفع أي "جتارة"وقرئ . على ما تقدم} َوأََحلَّ اللَُّه الْبَْيَع َوَحرََّم الرِّبا{: قوله تعاىلهي البيع والشراء؛ وهذا مثل 

  :إال أن تقع جتارة؛ وعليه أنشد سيبويه
  إذا كان يوم ذو كواكب أشهب... فدى لبين ذهل بن شيبان ناقيت 

بالنصب؛ فتكون كان ناقصة؛ ألهنا ال " جتارة" وقرئ. وتسمى هذه كان التامة؛ ألهنا متت بفاعلها ومل حتتج إىل مفعول
تتم باالسم دون اخلرب، فامسها مضمر فيها، وإن شئت قدرته، أي إال أن تكون األموال أموال جتارة؛ فحذف املضاف 

  .} َوإِنْ كَانَ ذُو ُعْسرٍَة{: وأقيم املضاف إليه مقامه، وقد تقدم هذا؛ ومنه قوله تعاىل
التجارة يف اللغة عبارة عن املعاوضة؛ ومنه األجر الذي يعطيه البارئ سبحانه العبد } َجاَرةًِت{: قوله تعاىل: الثالثة

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى ِتَجاَرٍة {: عوضا عن األعمال الصاحلة اليت هي بعض من فعله؛ قال اهللا تعاىل
إِنَّ اللََّه اْشتََرى ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ {: وقال تعاىل. } يَْرُجونَ ِتَجاَرةً لَْن َتبُوَر{: اىلوقال تع. } ُتْنجِيكُْم ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ

فسمى ذلك كله بيعا وشراء على وجه اجملاز، تشبيها بعقود األشرية والبياعات اليت حتصل . اآلية} أَْنفَُسُهْم َوأَمَْوالَُهْم



غري نقلة وال سفر، وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو  تقلب يف احلضر من: هبا األغراض، وهي نوعان
والثاين تقلب املال باألسفار ونقله إىل األمصار، فهذا أليق بأهل املروءة، وأعم . األقدار، وزهد فيه ذوو األخطار

افر إن املس: "وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. جدوى ومنفعة، غري أنه أكثر خطرا وأعظم غررا
. يف التوراة يا ابن آدم، أحدث سفرا أحدث لك رزقا: وقيل. يعين على خطر" . وماله لعلى قلت إال ما وقى اهللا

  .وهذه اآلية أدل دليل على فساد قول: الطربي

أخرج منها كل عوض ال جيوز " بالباطل"اعلم أن كل معاوضة جتارة على أي وجه كان العوض إال أن قوله : الرابعة
وخرج منها أيضا كل عقد جائز ال . ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كاخلمر واخلنزير وغري ذلكشرعا من 

فهذان . وجازت عقود التربعات بأدلة أخرى مذكورة يف مواضعها. عوض فيه؛ كالقرض والصدقة واهلبة ال للثواب
ال {: د عن ابن عباس يف قوله تعاىلروى أبو داو. وخرج منها أيضا دعاء أخيك إياك إىل طعامه. طرفان متفق عليهما

فكان الرجل حيرج أن يأكل عند أحد من } َتأْكُلُوا أَمَْوالَكُْم َبْيَنكُْم بِالَْباِطلِ إِلَّا أَنْ َتكُونَ ِتجَاَرةً َعْن َترَاضٍ ِمْنكُْم
ى الْأَْعَمى َحَرٌج َوال َعلَى لَْيَس َعلَ{: ؛ فقال"النور"الناس بعد ما نزلت هذه اآلية؛ فنسخ ذلك باآلية األخرى اليت يف 

؛ فكان الرجل } أَْشتَاتاً{إىل قوله } الْأَعَْرجِ حََرٌج َوال َعلَى الْمَرِيضِ َحَرٌج َوال َعلَى أَنْفُِسكُْم أَنْ َتأْكُلُوا ِمْن ُبيُوِتكُْم
املسكني أحق به : لوالتجنح احلرج ويقو -إين ألجنح أن آكل منه : الغين يدعو الرجل من أهله إىل طعامه فيقول

  .فأحل يف ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه، وأحل طعام أهل الكتاب. مين
ذقه وأنت يف حل؛ فال تأكل منه؛ ألن إذنه : لو اشتريت من السوق شيئا؛ فقال لك صاحبه قبل الشراء: اخلامسة

و وصف لك صفة فاشتريته فلم جتده باألكل ألجل الشراء؛ فرمبا ال يقع بينكما شراء فيكون ذلك شبهة، ولكن ل
  .على تلك الصفة فأنت باخليار

واجلمهور على جواز الغنب يف التجارة؛ مثل أن يبيع رجل ياقوتة به بدرهم وهي تساوي مائة فذلك جائز، :السادسة
لعلماء إذا عرف وأن املالك الصحيح امللك جائز له أن يبيع ماله الكثري بالتافه اليسري، وهذا ما ال اختالف فيه بني ا

عرف قدر ذلك أو مل يعرف : واختلفوا فيه إذا مل يعرف قدر ذلك؛ فقال قوم. قدر ذلك، كما جتوز اهلبة لو وهب
الغنب إذا جتاوز الثلث مردود، وإمنا أبيح منه املتقارب املتعارف يف : وقالت فرقة. فهو جائز إذا كان رشيدا حرا بالغا
  فال؛ وقال ابن وهب من أصحابالتجارات، وأما املتفاحش الفادح 

وقوله عليه السالم " فليبعها ولو بضفري. "واألول أصح؛ لقوله عليه السالم يف حديث األمة الزانية. مالك رمحه اهللا
دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من : "وقوله عليه السالم" ولو أعطاكه بدرهم واحد -ال تبتعه يعين القرس : "لعمر
  .وليس فيها تفصيل بني القليل والكثري من ثلث وال غريه" ال يبع حاضر لباد: "موقوله عليه السال" بعض

واختلف . أي عن رضى، إال أهنا جاءت من املفاعلة إذ التجارة من اثنني} َعْن تَرَاضٍ ِمْنكُْم{: قوله تعاىل: السابعة
: لبيع، أو بأن يقول أحدمها لصاحبهمتامه وجزمه بافتراق األبدان بعد عقدة ا: العلماء يف التراضي؛ فقالت طائفة

قد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضا فينجزم أيضا وإن مل يتفرقا؛ قاله مجاعة من الصحابة والتابعني، : اختر؛ فيقول
مها باخليار ما مل يتفرقا؛ : قال األوزاعي. وبه قال الشافعي والثوري واألوزاعي والليث وابن عيينة وإسحاق وغريهم

بيع السلطان املغامن، والشركة يف املرياث، والشركة يف التجارة؛ فإذا صافقه يف هذه الثالثة فقد : ثةإال بيوعا ثال
. وحد التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه؛ وهو قول أهل الشام: وقال. وجب البيع وليسا فيه باخليار

: ا باخليار أبدا ما مل يتفرقا بأبداهنما، وسواء قاالمه: وكان أمحد بن حنبل يقول. التفرق أن يقوم أحدمها: وقال الليث



وهو الصحيح يف هذا الباب لألحاديث . اخترنا أو مل يقواله حىت يفترقا بأبداهنما من مكاهنما؛ وقال الشافعي أيضا
و أن متام البيع ه: وقال مالك وأبو حنيفة. وهو مروي عن ابن عمر وأيب برزة ومجاعة من العلماء. الواردة يف ذلك

البيعان باخليار "معىن قوله يف احلديث : قال حممد بن احلسن. يعقد البيع باأللسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفع اخليار
وهو قول أيب حنيفة، ونص . قد بعتك، فله أن يرجع ما مل يقل املشتري قد قبلت: أن البائع إذا قال" ما مل يتفرقا

  واحتج". البقرة"وقد مضى يف . ليس له أن يرجع: قيلو. مذهب مالك أيضا، حكاه ابن خويز منداد

األولون مبا ثبت من حديث مسرة بن جندب وأيب برزة وابن عمر وعبداهللا بن عمرو بن العاص وأيب هريرة وحكيم 
رواه " . البيعان باخليار ما مل يتفرقا أو يقول أحدمها لصاحبه أختر"بن حزام وغريهم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

هو معىن الرواية " أو يقول أحدمها لصاحبه اختر: "يوب عن نافع عن ابن عمر؛ فقوله عليه السالم يف هذه الروايةأ
: أي يقول أحدمها بعد متام البيع لصاحبه. وحنوه" إال أن يكون بيعهما عن خيار: "وقوله" إال بيع اخليار"األخرى 

وكان ابن عمر وهو راوي احلديث . مت البيع بينهم وإن مل يتفرقااختر إنفاذ البيع أو فسخه؛ فإن اختار إمضاء البيع 
إن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله، ال سيما : ويف األصول. إذا بايع أحدا وأحب أن ينفذ البيع مشى قليال مث رجع

سفر يف عسكر كنا يف : وروى أبو داود والدارقطين عن أيب الوضيء قال. الصحابة إذ هم أعلم باملنال وأقعد باحلال
نعم؛ فباعه مث بات معنا، فلما أصبح قام : أتبيع هذا الفرس هبذا الغالم ؟ قال: فأتى رجل معه فرس فقال له رجل منا

مالك : فقال. ما يل يف هذا البيع من حاجة: أليس قد بعتنيها ؟ فقال! مالك والفرس : إىل فرسه، فقال له صاحبنا
أترضيان : ذا أبو برزة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتياه؛ فقال هلماه: فقال هلما القوم. ذلك، لقد بعتين

البيعان باخليار ما : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال. نعم: بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقاال
 مبقتضاه، بل هذا كان عمل فهذان صحابيان قد علما خمرج احلديث وعمال. وإين ال أراكما افترقتما" مل يتفرقا
فتبايعت أنا : قال. كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا باخليار ما مل يفرق املتبايعان: قال ابن عمر: قال سامل. الصحابة

فلما بعته طفقت أنكص القهقرى، خشية أن يرادين عثمان البيع قبل : وعثمان فبعته مايل بالوادي مبال له خبيرب؛ قال
إن أهل اللغة فرقوا بني فرقت خمففا وفرقت مثقال؛ فجعلوه بالتخفيف يف : خرجه الدارقطين مث قالأ. أن أفارقه

يقال فرقت بني : أخربين ابن األعرايب عن املفضل قال: قال أمحد بن حيىي ثعلب. الكالم وبالتثقيل يف األبدان
  .يف القول، والتفرق يف األبدان الكالمني خمففا فافترقا وفرقت بني اثنني مشددا فتفرقا؛ فجعل االفتراق

ويف هذا احلديث . وهذان قد تعاقدا} أَْوفُوا بِالُْعقُوِد{: احتجت املالكية مبا تقدم بيانه يف آية الدين، وبقوله تعاىل
وقد يكون التفرق بالقول كعقد النكاح ووقوع الطالق الذي قد مساه اهللا فراقا؛ قال : قالوا. إبطال الوفاء بالعقود

: " وقال عليه السالم} َوال َتكُوُنوا كَالَِّذيَن َتفَرَّقُوا{: وقال تعاىل} َوإِنْ َيَتفَرَّقَا ُيْغنِ اللَُّه كُلّاً ِمْن َسَعِتِه{: تعاىلاهللا 
  .ومل يقل بأبداهنا" تفترق أميت 

مسعت : مسعت عبداهللا بن عمرو يقول: مسعت شعيبا يقول: وقد روى الدارقطين وغريه عن عمرو بن شعيب قال
أميا رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما باخليار حىت يتفرقا من مكاهنما : "النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

فهذا يدل على أنه قد مت البيع : قالوا". إال أن تكون صفقة خيار فال حيل ألحدمها أن يفارق صاحبه خمافة أن يقيله
أي " املتبايعان باخليار"ومعىن قوله : قالوا. تصح إال فيما قد مت من البيوعبينهما قبل االفتراق؛ ألن اإلقالة ال 

أما ما اعتلوا به من االفتراق بالكالم فإمنا املراد : واجلواب. املتساومان باخليار ما مل يعقدا فإذا عقدا بطل اخليار فيه
. هو يف هذا املوضع غري صحيح، وإن كان صحيحا يف بعض املواضع ف"آل عمران"بذلك األديان كما بيناه يف 



خربونا عن الكالم الذي وقع به االجتماع ومت به البيع، أهو الكالم الذي أريد به االفتراق أم غريه : وبيانه أن يقال
هو ذلك الكالم بعينه : وإن قالوا. هو غريه فقد أحالوا وجاؤوا مبا ال يعقل؛ ألنه ليس مث كالم غري ذلك: ؟ فإن قالوا
. ف جيوز أن يكون الكالم الذي به اجتمعا ومت به بيعهما، به افترقا، هذا عني احملال والفاسد من القولكي: قيل هلم
. على الندب؛ بدليل قوله عليه السالم -إن صح  -فمعناه " وال حيل له أن يفارق صاحبه خمافة أن يقيله: "وأما قوله

أن ذلك حيل لفاعله على خالف ظاهر احلديث، وإلمجاعهم وبإمجاع املسلمني على " من أقال مسلما أقاله اهللا عثرته"
فإن " ال حيل"وفيما أمجعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى . أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه وال يقيله إال أن يشاء
ن ظاهر اللفظ، باملتساومني فعدول ع" املتبايعان"وأما تأويل . مل يكن وجه هذا اخلرب الندب، وإال فهو باطل باإلمجاع

  وإمنا

اختر فيختار؛ فإن اخليار : معناه املتبايعان بعد عقدمها خمريان ما داما يف جملسهما، إال بيعا يقول أحدمها لصاحبه فيه
وتتميم هذا . إال بيع اخليار فإنه يبقى اخليار بعد التفرد باألبدان: ينقطع بينهما وإن مل يتفرقا؛ فإن فرض خيار فاملعىن

دليل على صحة حديثه؛ فسن الدارقطين قال "مسعت أيب يقول "ويف قول عمرو بن شعيب . تب اخلالفالباب يف ك
: شعيب مسع من أبيه شيئا ؟ قال: قلت ألمحد بن حنبل: حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا حممد بن علي الوراق قال

قال الدارقطين مسعت أبا . أراه قد مسع منهنعم، : فأبوه مسع من عبداهللا بن عمرو؟ قال: فقلت: قال. يقول حدثين أيب
هو عمرو بن شعيب بن حممد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص، وقد صح مساع عمرو بن : بكر النيسابوري يقول

  .شعيب من أبيه شعيب ومساع شعيب من جده عبداهللا بن عمرو
التاجر الصدوق األمني املسلم مع : "لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: روى الدارقطين عن ابن عمر قال: الثامنة

ويكره للتاجر أن حيلف ألجل ترويج السلعة وتزيينها، أو يصلي على " . النبيني والصديقني والشهداء يوم القيامة
ويستحب للتاجر . ما أجود هذا! صلى اهللا على حممد : الين صلى اهللا عليه وسلم يف عرض سلعته؛ وهو أن يقول

: أداء الفرائض؛ فإذا جاء وقت الصالة ينبغي أن يترك جتارته حىت يكون من أهل هذه اآلية أال تشغله جتارته عن
  .وسيأيت} رَِجالٌ ال ُتلْهِيهِْم ِتَجاَرةٌ َوال بَْيٌع َعْن ِذكْرِ اللَِّه{

من  ويف هذه اآلية مع األحاديث اليت ذكرناها ما يرد قول من ينكر طلب األقوات بالتجارات والصناعات: التاسعة
  .املتصوفة اجلهلة؛ ألن اهللا تعاىل حرم أكلها بالباطل وأحلها بالتجارة، وهذا بني

وأمجع أهل التأويل على أن . على التكثري" ُتقَتِّلوا"قرأ احلسن  -فيه مسألة واحدة } َوال َتقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم{: قوله تعاىل
ظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل يف احلرص مث لف. املراد هبذه اآلية النهي أن يقتل بعض الناس بعضا

  على الدنيا وطلب املال

يف حال ضجر أو غضب؛ فهذا " وال تقتلوا أنفسكم: "وحيتمل أن يقال. بأن حيمل نفسه على الغرر املؤدي إىل التلف
اء البارد حني أجنب يف غزوة وقد احتج عمرو بن العاص هبذه اآلية حني امتنع من االغتسال بامل. كله يتناول النهي

خرجه . ذات السالسل خوفا على نفسه منه؛ فقرر النيب صلى اهللا عليه وسلم احتجاجه وضحك عنده ومل يقل شيئا
  .أبو داود وغريه، وسيأيت

  }رياًَوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك ُعْدوَاناً َوظُلْماً فََسْوَف ُنْصِليِه نَاراً َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِس{ -٣٠
هو عائد إىل أكل املال بالباطل وقتل النفس؛ ألن : وقيل. إشارة إىل القتل؛ ألنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء" ذلك"

هو عام على كل ما هنى عنه من القضايا، من : وقيل. النهي عنهما جاء متسقا مسرودا، مث ورد الوعيد حسب النهي



عائد على ما هنى عنه من آخر وعيد، وذلك " ذلك: "وقال الطربي. }ِلَكَوَمْن َيفَْعلْ ذَ{: أول السورة إىل قوله تعاىل
ألن كل ما هنى عنه من أول السورة قرن به } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َترِثُوا النَِّساَء كَْرهاً{: قوله تعاىل

. } َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك ُعدَْواناً{: فإنه ال وعيد بعده إال قوله} ِحلُّ لَكُْمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َي{: وعيد، إال من قوله
وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج . والظلم وضع الشيء يف غري موضعه، وقد تقدم. والعدوان جتاوز احلد

، وحسن ذلك يف الكالم منه فعل السهو والغلط، وذكر العدوان والظلم مع تقارب معانيهما الختالف ألفاظهما
  :كما قال

  وألفى قوهلا كذبا ومينا
. }إِنََّما أَْشكُو َبثِّي َوُحزْنِي إِلَى اللَِّه{: بعدا وسحقا؛ ومنه قول يعقوب: وحسن العطف الختالف اللفظني؛ يقال

  وقد بينا. معناه منسه حرها} ُنْصِليِه{. فحسن ذلك الختالف اللفظ

ث أيب سعيد اخلدري يف العصاة وأهل الكبائر ملن أنفذ عليه الوعيد؛ فال معىن معىن اجلمع بني هذه اآلي وحدي
بفتح النون، على أنه منقول من صلي نارا، أي أصليته؛ ويف اخلرب " نصليه"وقرأ األعمش والنخعي . إلعادة ذلك

  .ومن ضم النون منقول باهلمزة، مثل طعمت وأطعمت". شاة مصلية"
  }اِئَر َما تُْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُْم سَيِّئَاِتكُْم َوُنْدِخلْكُْم ُمْدَخالً كَرِمياًإِنْ َتْجتَنُِبوا كََب{ -٣١

  :فيه مسألتان
ملا هنى تعاىل يف هذه السورة عن آثام هي كبائر، وعد على اجتناهبا التخفيف من الصغائر، ودل هذا على أن : األوىل

أهل التأويل ومجاعة الفقهاء، وأن اللمسة والنظرة تكفر باجتناب وعلى هذا مجاعة . يف الذنوب كبائر وصغائر
ونظري الكالم يف هذا ما تقدم بيانه يف قبول التوبة . الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله احلق، ال أنه جيب عليه ذلك

كبائر، لكن بضميمة أخرى إىل االجتناب ، فاهللا تعاىل يغفر الصغائر باجتناب ال} إِنََّما التَّْوَبةُ َعلَى اللَِّه{: يف قوله تعاىل
الصلوات اخلمس : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى مسلم عن أيب هريرة قال. وهي إقامة الفرائض

وروى أبو حامت البسيت إىل صحيح " . واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر
والذي : " سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلس على املنرب مث قالمسنده عن أيب هريرة وأيب

: ثالث مرات، مث سكت فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال" نفسي بيده
أبواب من اجلنة يوم  ما من عبد يؤدي الصلوات اخلمس ويصوم رمضان وجيتنب الكبائر السبع إال فتحت له مثانية"

فقد تعاضد الكتاب . } إِنْ َتْجَتنِبُوا كََباِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم{مث تال " القيامة حىت إهنا لتصفق
يع ليس كل االجتناب جلم" جتتنبوا"وبينت السنة أن املراد بـ . وصحيح السنة بتكفري الصغائر قطعا كالنظر وشبهه

ال جيب على القطع تكفري الصغائر باجتناب الكبائر، وإمنا حممل ذلك : وأما األصوليون فقالوا. واهللا أعلم. الكبائر
  ودل على ذلك أنه لو قطعنا. على غلبة الظن وقوة الرجاء واملشيئة ثابتة

ع بأال تباعة فيه، وذلك نقض جملتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفري صغائره قطعا لكانت له يف حكم املباح الذي يقط
والصحيح أهنا كبائر ولكن بعضها أعظم وقعا من : قال القشريي عبدالرحيم. وال صغرية عندنا. لعرى الشريعة

  .بعض، واحلكمة يف عدم التمييز أن جيتنب العبد مجيع املعاصي
 -نب ولكن انظر من عصيت ال تنظر إىل صغر الذ -: وأيضا فإن من نظر إىل نفس املخالفة كما قال بعضهم: قلت

كانت الذنوب هبذه النسبة كلها كبائر، وعلى هذا النحو خيرج كالم القاضي أيب بكر بن الطيب واألستاذ أيب 



وإمنا يقال لبعضها صغرية باإلضافة : إسحاق اإلسفراييين وأيب املعايل وأيب نصر عبدالرحيم القشريي وغريهم؛ قالوا
الزىن صغرية بإضافته إىل الكفر، والقبلة احملرمة صغرية بالنسبة إىل الزىن، وال ذنب  إىل ما هو أكرب منها، كما يقال

إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ {: عندنا يغفر باجتناب ذنب آخر، بل كل ذلك كبرية ومرتكبه يف املشيئة غري الكفر، لقوله تعاىل
على التوحيد؛ } إِنْ َتْجَتنُِبوا كَبَاِئَر َما تُْنَهْونَ َعْنُه{واحتجوا بقراءة من قرأ } ُيشَْرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء

واآلية اليت قيدت احلكم فترد إليها هذه املطلقات . وعلى اجلمع فاملراد أجناس الكفر: قالوا. وكبري اإلمث الشرك
واحتجوا مبا رواه مسلم وغريه عن أيب أمامة أن رسول اهللا . } َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء{: كلها قوله تعاىل

فقال له " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اهللا له النار وحرم عليه اجلنة : " صلى اهللا عليه وسلم قال
اليسري  فقد جاء الوعيد الشديد على" . وإن كان قضيبا من أراك: "يا رسول اهللا، وإن كان شيئا يسريا ؟ قال: رجل

وقال ابن . الكبرية كل ذنب ختمه اهللا بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب: وقال ابن عباس. كما جاء على الكثري
إِنْ َتْجتَنُِبوا كَبَاِئَر َما {: الكبائر ما هنى اهللا عنه يف هذه السورة إىل ثالث وثالثني آية؛ وتصديقه قوله تعاىل: مسعود

قال : وقال سعيد بن جبري. هي إىل السبعني أقرب: قيل البن عباس الكبائر سبع ؟ قال: وقال طاوس. } ُتْنَهْونَ َعْنُه
هي إىل السبعمائة أقرب منها إىل السبع؛ غري أنه ال كبرية مع استغفار وال : رجل البن عباس الكبائر سبع ؟ قال

  :وروي عن ابن مسعود أنه قال. صغرية مع إصرار

. ، والقنوط من رمحة اهللا، واألمن من مكر اهللا، والشرك باهللا؛ دل عليها القرآناليأس من روح اهللا: الكبائر أربعة
قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، ورمي احملصنة، وشهادة الزور، وعقوق : هي تسع: وروي عن ابن عمر

القمار والسرقة : لماءومن الكبائر عند الع. الوالدين، والفرار من الزحف، والسحر، واإلحلاد يف البيت احلرام
وشرب اخلمر وسب السلف الصاحل وعدول احلكام عن احلق واتباع اهلوى واليمني الفاجرة والقنوط من رمحة اهللا 

؛ إىل غري ذلك مما  -والسعي يف األرض فسادا  -بأن يسب رجال فيسب ذلك الرجل أبويه  -وسب اإلنسان أبويه 
ن، ويف أحاديث خرجها األئمة، وقد ذكر مسلم يف كتاب اإلميان منها يكثر تعداده حسب ما جاء بياهنا يف القرآ

إنه قد جاءت فيها أحاديث : وقد اختلف الناس يف تعدادها وحصرها الختالف اآلثار فيها؛ والذي أقول. مجلة وافرة
أكرب  كثرية صحاح وحسان مل يقصد هبا احلصر، ولكن بعضها أكرب من بعض بالنسبة إىل ما يكثر ضرره، فالشرك

ذلك كله، وهو الذي ال يغفر لنص اهللا تعاىل على ذلك، وبعده اليأس من رمحة اهللا؛ ألن فيه تكذيب القرآن؛ إذ 
هذا إذا كان معتقدا . ال يغفر له؛ فقد حجر واسعا: وهو يقول} َوَرْحَمِتي َوسَِعْت كُلَّ َشْيٍء{: يقول وقوله احلق

َوَمْن {: وبعده القنوط؛ قال اهللا تعاىل. }َييْأَُس ِمْن َرْوحِ اللَِّه إِلَّا الْقَْوُم الْكَاِفُرونَإِنَُّه ال {: لذلك؛ ولذلك قال اهللا تعاىل
وبعده األمن من مكر اهللا فيسترسل يف املعاصي ويتكل على رمحة اهللا من غري . } َيقَْنطُ ِمْن َرْحَمِة َربِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ

َوذَِلكُْم ظَنُّكُُم الَِّذي {: وقال تعاىل. } وا َمكَْر اللَِّه فَال َيأَْمُن َمكْرَ اللَِّه إِلَّا الْقَْوُم الَْخاِسُرونَأَفَأَِمُن{: عمل؛ قال اهللا تعاىل
وبعده القتل؛ ألن فيه إذهاب النفوس وإعدام الوجود، واللواط فيه } ظََنْنُتمْ بِرَبِّكُمْ أَرَْداكُْم فَأَصَْبحُْتْم ِمَن الَْخاسِرِيَن

ع النسل، والزىن فيه اختالط األنساب باملياه، واخلمر فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف، وترك الصالة قط
واألذان فيه ترك إظهار شعائر اإلسالم، وشهادة الزور فيها استباحة الدماء والفروج واألموال، إىل غري ذلك مما هو 

  بني الضرر؛ فكل ذنب عظم الشرع التوعد عليه

فهذا يربط لك هذا الباب . وشدده، أو عظم ضرره يف الوجود كما ذكرنا فهو كبرية وما عداه صغريةبالعقاب 
  .ويضبطه، واهللا أعلم



بضم امليم، فيحتمل أن يكون " مدخال"قرأ أبو عمرو وأكثر الكوفيني } َوُنْدِخلْكُْم ُمْدَخالً كَرِمياً{: قوله تعاىل: الثانية
. وحيتمل أن يكون مبعىن املكان فيكون مفعوال. ذوف أي وندخلكم اجلنة إدخاالمصدرا، أي إدخاال، واملفعول حم

وقرأ أهل املدينة بفتح امليم، فيجوز أن يكون مصدر دخل وهو منصوب بإضمار فعل؛ التقدير وندخلكم فتدخلون 
ا كرميا وهو وجيوز أن يكون اسم مكان فينتصب على أنه مفعول به، أي وندخلكم مكان. مدخال، ودل الكالم عليه

: مسعت أبا عبداهللا أمحد بن حنبل يقول: مسعت أبا داود السجستاين يقول: وقال أبو سعيد بن األعرايب. اجلنة
إِنْ َتْجَتنِبُوا كَبَاِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُمْ {: يقول اهللا عز وجل: وكيف ؟ قال: املسلمون كلهم يف اجلنة؛ فقلت له

ادخرت شفاعيت ألهل الكبائر من : "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. يعين اجلنة} ْم َوُنْدِخلْكُْم ُمْدَخالً كَرِمياًَسيِّئَاِتكُ
فإذا كان اهللا عز وجل يغفر ما دون الكبائر والنيب صلى اهللا عليه وسلم يشفع يف الكبائر فأي ذنب يبقى " . أميت

وقد يغفر ملن . أهل السنة تغفر ملن أقلع عنها قبل املوت حسب ما تقدمالكبائر عند : وقال علماؤنا. على املسلمني
واملراد بذلك من مات على الذنوب؛ فلو } َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمْن َيَشاُء{: مات عليها من املسلمني كما قال تعاىل

وروي . ائب من الشرك أيضا مغفور لهكان املراد من تاب قبل املوت مل يكن للتفرقة بني اإلشراك وغريه معىن؛ إذ الت
إِنْ َتْجَتنِبُوا كََباِئرَ {: مخس آيات من سورة النساء هي أحب إيل من الدنيا مجيعا، قوله تعاىل: عن ابن مسعود أنه قال

، } َوَمْن َيعَْملْ ُسوءاً أَْو َيظِْلْم نَفَْسُه{: اآلية، وقوله تعاىل} إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيشَْرَك بِِه َوَيْغفُِر{وقوله } َما ُتْنَهْونَ َعْنُه
مثان آيات : وقال ابن عباس. } َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه{: ، وقوله تعاىل} َوإِنْ َتُك َحَسَنةً ُيَضاِعفَْها{: وقوله تعاىل

َواللَُّه يُرِيُد أَنْ {، } ُه ِلُيَبيَِّن لَكُْمُيرِيُد اللَّ{: يف سورة النساء، هن خري هلذه األمة مما طلعت عليه الشمس وغربت
  إِنْ َتجَْتنُِبوا كََباِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُْم{، } يُرِيدُ اللَُّه أَنْ ُيَخفَِّف َعْنكُْم{، } َيُتوَب َعلَْيكُْم

َوَمْن َيعَْملْ ُسوءاً أَْو َيظِْلْم {، } إِنَّ اللََّه ال َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة{، } إِنَّ اللََّه ال َيغِْفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه{، اآلية، } َسيِّئَاِتكُْم
  .اآلية} َما َيفَْعلُ اللَُّه بَِعذَابِكُْم{،}َنفْسَُه
َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا اكَْتَسْبَن َوال َتَتَمنَّْوا َما فَضَّلَ اللَُّه بِِه بَْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ ِللرِّجَالِ َنصِيٌب ِممَّا اكَْتَسُبوا { -٣٢

  }َواسْأَلُوا اللََّه ِمْن فَْضِلِه إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلِّ َشْيٍء َعِليماً
  :فيه أربع مسائل

يغزو الرجال وال يغزو النساء وإمنا لنا نصف املرياث؛ فأنزل اهللا : روى الترمذي عن أم سلمة أهنا قالت: األوىل
، } إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت{وأنزل فيها : قال جماهد. } َمنَّْوا َما فَضَّلَ اللَُّه بِِه بَْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍَوال َتَت{: تعاىل

هذا حديث مرسل، ورواه بضعهم عن ابن أيب : قال أبو عيسى. وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت املدينة مهاجرة
كان اجلاهلية ال يورثون النساء وال الصبيان؛ فلما : وقال قتادة. لت كذاجنيح عن جماهد، مرسل أن أم سلمة قا

إنا لنرجو : وقال الرجال. ورثوا وجعل للذكر مثل حظ األنثيني متىن النساء أن لو جعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال
نَّْوا َما فَضَّلَ اللَُّه بِِه َوال َتَتَم{أن نفضل على النساء حبسناتنا يف اآلخرة كما فضلنا عليهن يف املرياث؛ فنزلت، 

  .} َبْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ
التمين نوع من اإلرادة يتعلق باملستقبل، كالتلهف نوع منها يتعلق باملاضي؛ فنهى } َوال َتَتَمنَّوْا{: قوله تعاىل: الثانية

اء هل يدخل يف هذا النهي وقد اختلف العلم. اهللا سبحانه املؤمنني عن التمين؛ ألن فيه تعلق البال ونسيان األجل
مالك : واجلمهور على إجازة ذلك. الغبطة، وهي أن يتمىن الرجل أن يكون له حال صاحبه وإن مل يتمن زوال حاله

ال حسد إال يف اثنتني رجل أتاه اهللا القرآن فهو يقوم به آناء "وغريه؛ وهي املراد عند بعضهم يف قوله عليه السالم 
  أتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناء الليل وآناءالليل وآناء النهار ورجل 



وقد نبه البخاري على هذا . أي ال غبطة أعظم وأفضل من الغبطة يف هذين األمرين" ال حسد: "فمعىن قوله" . النهار
بني اهللا تعاىل يف هذه اآلية ما ال : قال املهلب" باب االغتباط يف العلم واحلكمة"املعىن حيث بوب على هذا احلديث 

وأما التمين يف األعمال الصاحلة فذلك هو : قال ابن عطية. وز متنيه، وذلك ما كان من عرض الدنيا وأشباههاجي
احلسن، وأما إذا متىن املرء على اهللا من غري أن يقرن أمنيته بشيء مما قدمنا ذكره فذلك جائز؛ وذلك موجود يف 

  " .أقتل وددت أن أحيا مث: "حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قول
هذا احلديث هو الذي صدر به البخاري كتاب التمين يف صحيحه، وهو يدل على متين اخلري وأفعال الرب : قلت

والرغبة فيها، وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال الرب؛ ألنه عليه السالم متناها دون غريها، وذلك لرفيع منزلتها 
إن : "ويف الصحيح" . لت أكلة خيرب تعادين اآلن أوان قطعت أهبريما زا: "وكرامة أهلها، فرزقه اهللا إياها؛ لقوله

وكان رسول اهللا صلى اهللا " . الشهيد يقال له متن فيقول أمتىن أن أرجع إىل الدنيا حىت أقتل يف سبيلك مرة أخرى
واشوقاه إىل ": عليه وسلم يتمىن إميان أيب طالب وإميان أيب هلب وصناديد قريش مع علمه بأنه ال يكون؛ وكان يقول

وهذا كله يدل على أن التمين ال ينهى عنه إذا مل يكن داعية " . إخواين الذين جييئون من بعدي يؤمنون يب ومل يروين
إىل احلسد والتباغض، والتمين املنهي عنه يف اآلية من هذا القبيل؛ فيدخل فيه أن يتمىن الرجل حال اآلخر من دين 

وهذا هو احلسد بعينه، وهو . ر، وسواء متنيت مع ذلك أن يعود إليك أو الأو دنيا على أن يذهب ما عند اآلخ
ويدخل فيه أيضا خطبة الرجل على } أَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه{: الذي ذمه اهللا تعاىل بقوله

العلماء الغبطة وأهنا داخلة يف النهي، وقد كره بعض . خطبة أخيه وبيعه على بيعه؛ ألنه داعية احلمد واملقت
ال حيل ألحد أن يتمىن مال أحد، أمل تسمع الذين : وقال الضحاك. والصحيح جوازها على ما بينا، وباهللا توفيقنا

  إىل أن} َيا لَْيَت لََنا ِمثْلَ َما أُوِتَي قَارُونُ{: قالوا

} لَْوال أَنْ َمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا لََخَسَف بَِنا{حني خسف به وبداره وبأمواله } سَِوأَْصَبحَ الَِّذيَن َتَمنَّْوا َمكَاَنهُ بِالْأَْم{: قال
وهو . اللهم ارزقين مثله: ال يتمن الرجل مال أخيه وال امرأته وال خادمه وال دابته؛ ولكن ليقل: وقال الكليب

هنى اهللا سبحانه أن يتمىن : وقال ابن عباس. } ِهَواْسأَلُوا اللََّه ِمْن فَْضِل{كذلك يف التوراة، وكذلك قوله يف القرآن 
: ومن احلجة للجمهور قوله صلى اهللا عليه وسلم. الرجل مال فالن وأهله، وأمر عباده املؤمنني أن يسألوه من فضله

فضل رجل أتاه اهللا ماال وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رمحه ويعلم هللا فيه حقا فهذا بأ: إمنا الدنيا ألربعة نفر"
املنازل، ورجل أتاه اهللا علما ومل يؤته ماال فهو صادق النية يقول لو أن يل ماال لعملت فيه بعمل فالن فهو بنيته 

ال يتمن أحدكم املال وما يدريه لعل : وقال احلسن. خرجه الترمذي وصححه. وقد تقدم... احلديث" فأجرمها سواء
ما إذا متناه للخري فقد جوزه الشرع، فيتمناه العبد ليصل به إىل الرب، هالكه فيه؛ وهذا إمنا يصح إذا متناه للدنيا، وأ

  .ويفعل اهللا ما يشاء
. كذلك؛ قال قتادة} َوِللنَِّساِء{يريد من الثواب والعقاب } ِللرَِّجالِ َنِصيٌب ِممَّا اكَْتَسبُوا{: قوله تعاىل: الثالثة

واالكتساب على هذا . املراد بذلك املرياث: وقال ابن عباس. فللمرأة اجلزاء على احلسنة بعشر أمثاهلا كما للرجال
القول مبعىن اإلصابة، للذكر مثل حظ األنثيني؛ فنهى اهللا عز وجل عن التمين على هذا الوجه ملا فيه من دواعي 

  .احلسد؛ وألن اهللا تعاىل أعلم مبصاحلهم منهم؛ فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصاحلهم
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى الترمذي عن عبداهللا قال} وَاْسأَلُوا اللََّه ِمْن فَْضِلِه{: قوله تعاىل: بعةالرا

: وخرج أيضا ابن ماجة عن أيب هريرة قال" سلوا اهللا من فضله فإنه حيب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج"
وهذا يدل على أن األمر بالسؤال هللا تعاىل " . يسأل اهللا يغضب عليه من مل: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  :واجب؛ وقد أخذ بعض العلماء هذا املعىن فنظمه فقال
  وبين آدم حني يسأل يغضب... اهللا يغضب إن تركت سؤاله 

  :وقال أمحد بن املعذل أبو الفضل الفقيه املالكي فأحسن
  ل من حاجبما دونه إن سي... التمس األرزاق عند الذي 

  جودا ومن يرضى عن الطالب... من يبغض التارك تسأله 
  بغري توقيع إىل كاتب... ومن إذا قال جرى قوله 

وَاْسأَلُوا اللََّه ِمْن {: وقال سعيد بن جبري". قمع احلرص بالزهد والقناعة"وقد أشبعنا القول يف هذا املعىن يف كتاب 
: وعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت. سلوه التوفيق للعمل مبا يرضيه: قيلو. العبادة، ليس من أمر الدنيا} فَْضِلِه

  .مل يأمر بالسؤال إال ليعطي: وقال سفيان بن عيينة. سلوا ربكم حىت الشبع؛ فإنه إن مل ييسره اهللا عز وجل مل يتيسر
. } وَاْسأَلُوا اللََّه{. الباقون باهلمز. آنبغري مهز يف مجيع القر} َوَسلُوا اللََّه ِمْن فَْضِلِه{: وقرأ الكسائي وابن كثري

  .واهللا أعلم. وأصله باهلمز إال أنه حذفت اهلمزة للتخفيف
َعلَى يَبُهمْ إِنَّ اللََّه كَانَ َوِلكُلٍّ َجَعلَْنا مََواِلَي ِممَّا َتَرَك الْوَاِلَداِن َوالْأَقَْرُبونَ وَالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْم فَآُتوُهمْ َنِص{ -٣٣

  }كُلِّ َشْيٍء َشهِيداً
  :فيه مخس مسائل

. بني تعاىل أن لكل إنسان ورثة وموايل؛ فلينتفع كل واحد مبا قسم اهللا له من املرياث، وال يتمن مال غري: األوىل
َك الْوَاِلَداِن َوِلكُلٍّ َجَعلَْنا َموَاِلَي ِممَّا َتَر{: وروى البخاري يف كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جبري عن ابن عباس

كان املهاجرون حني قدموا املدينة يرث األنصاري املهاجري دون ذوي : قال} َوالْأَقَْرُبونَ َوالَِّذيَن َعقََدْت أَْيمَاُنكُْم
نسختها : قال} وَِلكُلٍّ َجَعلَْنا َمَواِلَي{ رمحه؛ لألخوة اليت آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهم، فلما نزلت 

نسختها : قال} َوِلكُلٍّ َجَعلَْنا َموَاِلَي{وقع يف مجيع النسخ : قال أبو احلسن بن بطال. } ِذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْموَالَّ{
وَالَِّذيَن َعقََدتْ {واملنسوخة } َوِلكُلٍّ َجَعلَْنا َموَاِلَي{والصواب أن اآلية الناسخة . } وَالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْم{

  .، وكذا رواه الطربي يف روايته} ْمأَْيَماُنكُ

َوأُولُوا {": األنفال "قوله تعاىل يف } وَالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْم{: وروي، عن مجهور السلف أن اآلية الناسخة لقوله
بو عبيد يف روي هذا عن ابن عباس وقتادة واحلسن البصري؛ وهو الذي أثبته أ. } الْأَْرَحامِ بَْعضُُهْم أَوْلَى بِبَْعضٍ

أمر اهللا عز وجل الذين : وفيها قول آخر رواه الزهري عن سعيد بن املسيب قال. له" الناسخ واملنسوخ"كتاب 
تبنوا غري أبنائهم يف اجلاهلية وورثوا يف اإلسالم أن جيعلوا هلم نصيبا يف الوصية ورد املرياث إىل ذوي الرحم 

حمكم وليس مبنسوخ؛ وإمنا أمر اهللا املؤمنني أن يعطوا } يَن َعقََدْت أَْيمَاُنكُْمَوالَِّذ{: قوله تعاىل: وقالت طائفة. والعصبة
وَالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُمْ {. احللفاء أنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك؛ ذكره الطربي عن ابن عباس

  .ذهب املرياث؛ وهو قول جماهد والسديمن النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي هلم وقد } فَآُتوُهمْ َنصِيَبُهْم
واختاره النحاس؛ ورواه عن سعيد بن جبري، وال يصح النسخ؛ فإن اجلمع ممكن كما بينه ابن عباس فيما : قلت

إن شاء اهللا " األنفال"يف " ذوي األرحام"وسيأيت مرياث . ذكره الطربي، ورواه البخاري عنه يف كتاب التفسري
  .تعاىل
فإذا جاءت مفردة فال بد أن يكون يف الكالم حذف عند . كالم العرب معناها اإلحاطة والعموم يف" كُلّ:"الثانية



ولكل أحد جعلنا موايل، يعين : وتقدير احلذف. مجيع النحويني؛ حىت أن بعضهم أجاز مررت بكل، مثل قبل وبعد
دمي دمك، : الرجل كان يعاقد الرجل فيقول وذلك أن. يعين باحللف؛ عن قتادة} وَالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْم{. ورثة

وهدمي هدمك، وثأري ثأرك، وحريب حربك، وسلمي سلمك، وترثين وأرثك، وتطلب يب وأطلب بك، وتعقل عين 
  .وأعقل عنك؛ فيكون للحليف السدس من مرياث احلليف مث نسخ

: ويقال. فيسمى املعتق موىل واملعتق موىل أعلم أن املوىل لفظ مشترك يطلق على وجوه؛} مََواِلَي{: قوله تعاىل: الثالثة
  ويسمى. املوىل األسفل واألعلى أيضا

: فأما قوله تعاىل. ويسمى ابن العم موىل واجلار موىل. } َوأَنَّ الْكَاِفرِيَن ال َموْلَى لَُهْم{: الناصر املوىل؛ ومنه قوله تعاىل
ومن العصبات املوىل " . ما أبقت السهام فألوىل عصبة ذكر: "سالميريد عصبة؛ لقوله عليه ال} وَِلكُلٍّ َجَعلَْنا َمَواِلَي{

األعلى ال األسفل، على قول أكثر العلماء؛ ألن املفهوم يف حق املعتق أنه املنعم على املعتق، كاملوجد له؛ فاستحق 
يه مبا روي أن وحكى الطحاوي عن احلسن بن زياد أن املوىل األسفل يرث من األعلى؛ واحتج ف. مرياثه هلذا املعىن

قال . رجال أعتق عبدا له هلذا احلديث ومل يترك إال املعتق فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرياثه للغالم املعتق
وال معارض هلذا احلديث، فوجب القول به؛ وألنه إذا أمكن إثبات املرياث للمعتق على تقدير أنه كان : الطحاوي

وىل األسفل شبيه باالبن؛ وذلك يقتضي التسوية بينهما يف املرياث، واألصل أن كاملوجد له، فهو شبيه باألب؛ وامل
يستدعي القرابة وال . املرياث: والذين خالفوا هذا وهم اجلمهور قالوا". موىل القوم منهم"ويف اخلرب . االتصال يعم

اإلنعام باجملازاة، وذلك ال ينعكس يف قرابة، غري أنا أثبتنا للمعتق املرياث حبكم اإلنعام على املعتق؛ فيقتضي مقابلة 
وأما االبن فهو أوىل الناس بأن يكون خليفة أبيه وقائما مقامه، وليس املعتق صاحلا ألن يقوم مقام . املوىل األسفل

معتقه، وإمنا املعتق قد أنعم عليه فقابله الشرع بأن جعله أحق مبواله املعتق، وال يوجد هذا يف املوىل األسفل؛ فظهر 
  .رق بينهما واهللا أعلمالف

. بتشديد القاف على التكثري" عقَّدت"روى علي بن كبشة عن محزة } وَالَِّذيَن َعقََدْت أَْيمَاُنكُْم{: قوله تعاىل: الرابعة
خمففة القاف، وهي قراءة عاصم والكسائي، وهي قراءة بعيدة؛ ألن املعاقدة ال " عقدت أميانكم"واملشهور عن محزة 
وقراءة محزة جتوز على غموض يف العربية، يكون : قال أبو جعفر النحاس. نني فصاعدا، فباهبا فاعلتكون إال من اث

عقدت هلم أميانكم احللف، مث حذفت : التقدير فيها والذين عقدهتم أميانكم احللف، وتعدى إىل مفعولني؛ وتقديره
. كلتك أي كلت لك برا: فعول الثاين، كما يقالوحذف امل. أي كالوا هلم} َوإِذَا كَالُوُهْم{: الالم مثل قوله تعاىل

  .وحذف املفعول األول ألنه متصل يف الصلة

أي قد شهد معاقدتكم إياهم، وهو عز } فَآُتوُهْم َنِصيبَُهْم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيداً{: قوله تعاىل: اخلامسة
  .وجل حيب الوفاء

ى النَِّساِء بَِما فَضَّلَ اللَُّه بَْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَمَْوالِهِْم فَالصَّاِلحَاُت قَانِتَاتٌ الرِّجَالُ قَوَّاُمونَ َعلَ{ -٣٤
ُبوُهنَّ فَإِنْ أَطَعَْنكُمْ وَاْضرَِحاِفظَاٌت ِللْغَْيبِ بَِما َحِفظَ اللَُّه َواللَّاِتي َتَخافُونَ ُنُشوَزُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي الَْمضَاجِعِ 

  }فَال َتْبُغوا َعلَْيهِنَّ سَبِيالً إِنَّ اللََّه كَانَ َعِلّياً كَبِرياً
  :فيه إحدى عشرة مسألة

ابتداء وخرب، أي يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن؛ وأيضا } الرِّجَالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء{: قوله تعاىل: األوىل
واآلية نزلت يف سعد بن الربيع . قوام وقيم: يقال. م واألمراء ومن يغزو، وليس ذلك يف النساءفإن فيهم احلكا



يا رسول اهللا، أفرشته كرمييت : نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أيب زهري فلطمها؛ فقال أبوها
ارجعوا : "منه، فقال عليه السالمفانصرفت مع أبيها لتقتص " . لتقتص من زوجها: "فقال عليه السالم! فلطمها 

أردت : "ويف رواية أخرى". أردنا أمرا وأراد اهللا غريه: "فأنزل اهللا هذه اآلية؛ فقال عليه السالم" هذا جربيل أتاين
ْبلِ َوال تَْعَجلْ بِالْقُْرآِن ِمْن قَ{إن يف هذا احلكم املردود نزل : وقد قيل. ونقض احلكم األول" . شيئا وما أراد اهللا خري
حلجاج . واللفظ -حدثنا حجاج بن املنهال وعارم بن الفضل : ذكر إمساعيل بن إسحاق قال} أَنْ ُيقَْضى إِلَْيَك َوْحُيُه

إن زوجي : إن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت: مسعت احلسن يقول: قال حدثنا جرير بن حازم قال -
. } َوال تَْعَجلْ بِالْقُْرآِن ِمْن قَْبلِ أَنْ يُقَْضى إِلَْيَك َوْحيُُه{: اهللا تعاىل، فأنزل " بينكما القصاص: "فقال. لطم وجهي

  :وأمسك النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت نزل

وقال . نزلت يف مجيلة بنت أيب ويف زوجها ثابت بن قيس بن مشاس: وقال أبو روق. } الرَِّجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء{
ووجه . سببها قول أم سلمة املتقدم: وقيل.  عمرية بنت حممد بن مسلمة ويف زوجها سعد بن الربيعنزلت يف: الكليب

مث بني تعاىل أن تفضيلهم . اآلية} َوال َتَتَمنَّوْا{النظم أهنن تكلمن يف تفضيل الرجال على النساء يف اإلرث، فنزلت 
إن الرجال هلم فضيلة : ويقال. ة تفضيلهم عائدة إليهنعليهن يف اإلرث ملا على الرجال من املهر واإلنفاق؛ مث فائد
للرجال زيادة قوة يف النفس والطبع ما ليس : وقيل. يف زيادة العقل والتدبري؛ فجعل هلم حق القيام عليهن لذلك

للنساء؛ ألن طبع الرجال غلب عليه احلرارة واليبوسة، فيكون فيه قوة وشدة، وطبع النساء غلب عليه الرطوبة 
َوبَِما أَْنفَقُوا ِمنْ {: ودة، فيكون فيه معىن اللني والضعف؛ فجعل هلم حق القيام عليهن بذلك، وبقوله تعاىلوالرب

  .}أَْموَاِلهِْم
ودلت هذه اآلية على تأديب الرجال نساءهم، فإذا حفظن حقوق الرجال فال ينبغي أن يسيء الرجل : الثانية
فقيام الرجال على . على الشيء واالستبداد بالنظر فيه وحفظه باالجتهادفعال للمبالغة؛ من القيام " قوام"و. عشرهتا

النساء هو على هذا احلد؛ وهو أن يقوم بتدبريها وتأديبها وإمساكها يف بيتها ومنعها من الربوز، وأن عليها طاعته 
واملرياث واألمر باملعروف وقبول أمره ما مل تكن معصية؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة يف أمر اجلهاد 

وليس بشيء؛ فإن اللحية قد تكون وليس معها شيء مما  -وقد راعى بعضهم يف التفضيل اللحية . والنهي عن املنكر
  ".البقرة"وقد مضى الرد على هذا يف . ذكرنا
ن نفقتها مل يكن قواما عليها، وإذا مل أنه مىت عجز ع} َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْموَاِلهِْم{: فهم العلماء من قوله تعاىل: الثالثة

وفيه داللة واضحة من هذا الوجه . يكن قواما عليها كان هلا فسخ العقد؛ لزوال املقصود الذي شرع ألجله النكاح
ال يفسخ؛ : وقال أبو حنيفة. على ثبوت فسخ النكاح عند اإلعسار بالنفقة والكسوة؛ وهو مذهب مالك والشافعي

  .وقد تقدم القول يف هذا يف هذه السورة} كَانَ ذُو ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ إِلَى مَْيَسرٍَة َوإِنْ{: لقوله تعاىل

هذا كله خرب، ومقصوده األمر بطاعة الزوج والقيام } فَالصَّاِلحَاُت قَانِتَاٌت َحاِفظَاٌت ِللَْغْيبِ{: قوله تعاىل: الرابعة
قال رسول اهللا صلى : أيب داود الطيالسي عن أيب هريرة قال ويف مسند. حبقه يف ماله ويف نفسها يف حال غيبة الزوج

خري النساء اليت إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرهتا أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك يف نفسها : "اهللا عليه وسلم
أال : "يه وسلم لعمروقال صلى اهللا عل. إىل آخر اآلية} الرَِّجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء{وتال هذه اآلية : قال" ومالك

أخرجه أبو " أخربك خبري ما يكنزه املرء املرأة الصاحلة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته 
والتكسري أشبه : قال ابن جين. وهذا بناء خيتص باملؤنث". فالصواحل قوانت حوافظ"ويف مصحف ابن مسعود . داود



. مصدرية، أي حبفظ اهللا هلن} بَِما َحِفظَ اللَُّه{: يف قوله" ما"و. كثرة وهي املقصود ههنالفظا باملعىن؛ إذ هو يعطي ال
. بالنصب" مبا حفظ اهللا"ويف قراءة أيب جعفر . ضمري نصب" حفظ"ويصح أن تكون مبعىن الزي، ويكون العائد يف 

مبا حفظهن اهللا يف : وقيل. يدهالرفع أبني؛ أي حافظات ملغيب أزواجهن حبفظ اهللا ومعونته وتسد: قال النحاس
حبفظهن : ومعىن قراءة النصب. مبا استحفظهن اهللا إياه من أداء األمانات إىل أزواجهن: وقيل. مهورهن وعشرهتن

  :مبا حفظن اهللا، مث وحد الفعل؛ كما قيل: وقيل يف التقدير. اهللا؛ أي حبفظهن أمره أو دينه
  فإن احلوادث أودى هبا

  .؛ مثل حفظت اهللاملعىن حبفظ اهللا: وقيل
ختافون مبعىن تعلمون : قال ابن عباس. الاليت مجع اليت وقد تقدم} وَاللَّاِتي َتَخافُونَ ُنشُوَزُهنَّ{: قوله تعاىل:اخلامسة
نشز الرجل : يقال. والنشوز العصيان؛ مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من األرض. وقيل هو على بابه. وتتيقنون

أي ارتفعوا واهنضوا إىل } وَإِذَا قِيلَ اْنُشُزوا فَاْنُشزُوا{: قاعدا فنهض قائما؛ ومنه قوله عز وجلينشز وينشز إذا كان 
  أي ختافون عصياهنن وتعاليهن عما أوجب: فاملعىن. حرب أو أمر من أمور اهللا تعاىل

: صاحبه؛ يقال النشوز كراهية كل واحد من الزوجني: وقال أبو منصور اللغوي. اهللا عليهن من طاعة األزواج
ونشزت املرأة : وقال ابن فارس. ونشصت تنشص، وهي السيئة للعشرة. نشزت تنشز فهي ناشز بغري هاء

نشزت املرأة ونشست ونشصت مبعىن : قال ابن دريد. استصعبت على بعلها، ونشز بعلها عليها إذا ضرهبا وجفاها
  .واحد

أي ذكروهن ما أوجب اهللا عليهن من حسن الصحبة ومجيل  أي بكتاب اهللا؛} فَِعظُوُهنَّ{: قوله تعاىل: السادسة
لو أمرت أحدا أن : "إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: العشرة للزوج، واالعتراف بالدرجة اليت له عليها، ويقول

أميا : "وقال" . ال متنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب: "وقال" . يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها
وما كان " . حىت تراجع وتضع يدها يف يده"يف رواية " أة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت تصبحامر

  .مثل هذا
على اإلفراد؛ " يف املضجع"وقرأ ابن مسعود والنخعي وغريمها } َواْهُجُروُهنَّ ِفي الَْمَضاجِعِ{: قوله تعاىل: السابعة

 املضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره وال جيامعها؛ عن ابن عباس واهلجر يف. كأنه اسم جنس يؤدي عن اجلمع
من اهلجران، وهو " اهجروهن"جنبوا مضاجعهن؛ فيتقدر على هذا الكالم حذف، ويعضده : وقال جماهد. وغريه

شعيب وقال معناه إبراهيم النخعي وال. وال ميكن بعدها إال بترك مضاجعتها. هجره أي تباعد ونأى عنه: البعد؛ يقال
محلوا األمر على : وقتادة واحلسن البصري، ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك، واختاره ابن العريب وقال

  .وهذا أصل مالك. اهجره يف اهللا: ويكون هذا القول كما تقول. األكثر املويف
فترجع هذا قول حسن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت حمبة للزوج فذلك يشق عليها : قلت

من اهلجر وهو " اهجروهن: "وقيل. للصالح، وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها؛ فيتبني أن النشوز من قبلها
  القبيح من الكالم، أي غلظوا عليهن يف القول

أي شدوهن وثاقا يف بيوهتن؛ من : وقيل. وضاجعوهن للجماع وغريه؛ قال معناه سفيان، وروي عن ابن عباس
ويف . أي ربطه باهلجار، وهو حبل يشد به البعري، وهو اختيار الطربي وقدح يف سائر األقوال هجر البعري: قوهلم

يا هلا من هفوة من عامل : وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العريب يف أحكامه فقال. كالمه يف هذا املوضع نظر



مالك أن أمساء بنت أيب بكر والذي محله على هذا التأويل حديث غريب رواه ابن وهب عن ! بالقرآن والسنة 
وعتب عليها وعلى ضرهتا، فعقد شعر واحدة : قال. الصديق امرأة الزبري بن العوام كانت خترج حىت عوتب يف ذلك

باألخرى مث ضرهبما ضربا شديدا، وكانت الضرة أحسن اتقاء، وكانت أمساء ال تتقي فكان الضرب هبا أكثر؛ 
أي بنية اصربي فإن الزبري رجل صاحل، ولعله أن يكون زوجك يف : فقال هلا فشكت إىل أبيها أيب بكر رضي اهللا عنه

فرأى الربط والعقد مع احتمال اللفظ مع فعل الزبري . اجلنة؛ ولقد بلغين أن الرجل إذا ابتكر بامرأة تزوجها يف اجلنة
عليه وسلم حني أسر إىل  وهذا اهلجر غايته عند العلماء شهر؛ كما فعل النيب صلى اهللا. فأقدم على هذا التفسري

  .وال يبلغ به األربعة األشهر اليت ضرب اهللا أجال عذرا للمويل. حفصة فأفشته إىل عائشة، وتظاهرتا عليه
أمر اهللا أن يبدأ النساء باملوعظة أوال مث باهلجران، فإن مل ينجعا فالضرب؛ فإنه هو } وَاضْرُِبوُهنَّ{: قوله تعاىل: الثامنة

والضرب يف هذه اآلية هو ضرب األدب غري املربح، وهو الذي ال . ملها على توفية حقهالذي يصلحها له وحي
فال جرم إذا أدى إىل اهلالك . يكسر عظما وال يشني جارحة كاللكزة وحنوها؛ فإن املقصود منه الصالح ال غري
اتقوا اهللا يف : "ويف صحيح مسلم. وجب الضمان، وكذلك القول يف ضرب املؤدب غالمه لتعليم القرآن واألدب

النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه 
أخرجه من حديث جابر الطويل يف احلج، أي ال يدخلن منازلكم . احلديث" فإن فعلن فاضربوهن ضربا غري مربح

وعلى هذا حيمل ما رواه الترمذي وصححه عن عمرو بن . نبأحدا ممن تكرهونه من األقارب والنساء األجا
  األحوص أنه شهد حجة

أال واستوصوا بالنساء خريا : "الوداع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فحمد اهللا وأثىن عليه وذكر ووعظ فقال
اهجروهن يف املضاجع فإهنن عوان عندكم ليس متلكون منهن شيئا غري ذلك إال أن يأتني بفاحشة مبينة فإن فعلن ف

واضربوهن ضربا غري مربح فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال أال إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا 
فأما حقكم على نسائكم فال يوطئن فرشكم من تكرهون وال يأذن يف بيوتكم من تكرهون أال وحقهن عليكم أن 

يريد ال يدخلن من " بفاحشة مبينة: "فقوله. ذا حديث حسن صحيحه: وقال" . حتسنوا إليهن يف كسوهتن وطعامهن
وقد قال عليه الصالة . وليس املراد بذلك الزىن؛ فإن ذلك حمرم ويلزم عليه احلد. يكرهه أزواجهن وال يغضبنهم

قلت البن عباس ما الضرب غري : قال عطاء" . أضربوا النساء إذا عصينكم يف معروف ضربا غري مربح: "والسالم
مسعت رسول اهللا : وروي أن عمر رضي اهللا عنه ضرب امرأته فعذل يف ذلك فقال. املربح ؟ قال بالسواك وحنوه
  " .ال يسأل الرجل فيم ضرب أهله: "صلى اهللا عليه وسلم يقول

. جتنوا عليهن بقول أو فعلأي ال } فَال َتْبغُوا َعلَْيهِنَّ َسبِيالً{. أي تركوا النشوز} فَإِنْ أَطَْعَنكُْم{: قوله تعاىل: التاسعة
املعىن ال تكلفوهن احلب لكم فإنه ليس : وقيل. وهذا هني عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن والتمكني من أدهبن

  .إليهن
إشارة إىل األزواج خبفض اجلناح ولني اجلانب؛ أي إن كنتم تقدرون } إِنَّ اللََّه كَانَ َعِلّياً كَبِرياً{: قوله تعاىل: العاشرة

فال يستعلي أحد على امرأته فاهللا باملرصاد فلذلك حسن . ليهن فتذكروا قدرة اهللا؛ فيده بالقدرة فوق كل يدع
  .االتصاف، هنا بالعلو والكرب

أن اهللا عز وجل مل يأمر يف شيء من كتابه بالضرب صراحا إال هنا ويف احلدود . وإذا ثبت هذا فاعلم: احلادية عشرة
زواجهن مبعصية الكبائر، ووىل األزواج ذلك دون األئمة، وجعله هلم دون القضاة بغري العظام؛ فساوى معصيتهن بأ



إمنا جوز ضرب النساء من أجل امتناعهن : قال املهلب. شهود وال بينات ائتمانا من اهللا تعاىل لألزواج على النساء
  على أزواجهن

إذا جاز ضرهبا يف املباضعة جاز ضرهبا يف  واختلف يف وجوب ضرهبا يف اخلدمة، والقياس يوجب أنه. يف املباضعة
والنشوز يسقط النفقة ومجيع احلقوق الزوجية، . وقال ابن خويز منداد. اخلدمة الواجبة للزوج عليها باملعروف

وجيوز معه أن يضرهبا الزوج ضرب األدب غري املربح، والوعظ واهلجر حىت ترجع عن نشوزها، فإذا رجعت عادت 
وخيتلف احلال يف أدب الرفيعة والدنيئة؛ فأدب . اقتضى األدب فجائز للزوج تأديبها حقوقها؛ وكذلك كل ما

" رحم اهللا امرأ علق سوطه وأدب أهله: "وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. الرفيعة العذل، وأدب الدنيئة السوط
  :وقال بشار" . إن أبا جهم ال يضع عصاه عن عاتقه: "وقال. 

  بداحلر يلحى والعصا للع
  :يلحى أي يالم؛ وقال ابن دريد

  والعبد ال يردعه إال العصا... واللوم للحر مقيم رادع 
اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا مجيعا بالغني إال الناشز منهن : قال ابن املنذر

وخالف ابن . ا إال أن تكون حامالمن نشزت عنه امرأته بعد دخوله سقطت عنه نفقته: وقال أبو عمر. املمتنعة
وال تسقط . وإذا عادت الناشز إىل زوجها وجب يف املستقبل نفقتها. القاسم مجاعة الفقهاء يف نفقة الناشز فأوجبها

نفقة املرأة عن زوجها لشيء غري النشوز؛ ال من مرض وال حيض وال نفاس وال صوم وال حج وال مغيب زوجها 
  .واهللا أعلم. ر غري ما ذكرناوال حبسه عنها يف حق أو جو

قِ اللَُّه َبْيَنُهَما إِنَّ اللََّه َوإِنْ ِخفُْتْم ِشقَاَق بَْينِهَِما فَاْبَعثُوا َحكَماً ِمْن أَْهِلِه َوَحكَماً ِمْن أَْهِلَها إِنْ يُرِيَدا إِْصالحاً ُيَوفِّ{ -٣٥
  }كَانَ َعِليماً َخبِرياً
  :فيه مخس مسائل

فكأن كل واحد من الزوجني يأخذ ". البقرة"قد تقدم معىن الشقاق يف } َوإِنْ خِفُْتْم ِشقَاَق َبْينِهِمَا{: قوله تعاىل:األوىل
  .شقا غري شق صاحبه، أي ناحية غري ناحية صاحبه

. يعجبين سري الليلة املقمرة، وصوم يوم عرفة: واملراد إن خفتم شقاقا بينهما؛ فأضيف املصدر إىل الظرف كقولك
أجري جمرى األمساء وأزيل عنه الظرفية؛ إذ هو مبعىن حاهلما " بني"إن : وقيل. } َبلْ َمكْرُ اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ{: ويف التنزيل

: قال سعيد بن جبري. على اخلالف املتقدم" ختم"و". فابعثوا"وعشرهتما، أي وإن خفتم تباعد عشرهتما وصحبهما 
ن هي قبلت وإال ضرهبا، فإن هي قبلت وإال بعث احلاكم حكما احلكم أن يعظها أوال، فإن قبلت وإال هجرها، فإ

. له أن يضرب قبل الوعظ: وقد قيل. من أهله وحكما من أهلها، فينظران ممن الضرر، وعند ذلك يكون اخللع
  .واألول أصح لترتيب ذلك يف اآلية

إِنْ ُيرِيَدا إِْصالحاً {: وأن قول. م واألمراءاحلكا} َوإِنْ ِخفُْتْم{: واجلمهور من العلماء على أن املخاطب بقوله: الثانية
أي إن يرد احلكمان إصالحا يوفق اهللا بني . يعين احلكمني؛ يف قول ابن عباس وجماهد وغريمها} ُيَوفِّقِ اللَُّه َبْيَنُهمَا

. } اللَُّه َبْيَنُهمَا ُيَوفِّقِ{املراد الزوجان؛ أي إن يرد الزوجان إصالحا وصدقا فيما أخربا به احلكمني : وقيل. الزوجني
فَاْبَعثُوا َحكَماً ِمْن أَْهِلِه َوَحكَماً ِمنْ {أي علمتم خالفا بني الزوجني } َوإِنْ ِخفُْتْم{: يقول. اخلطاب لألولياء: وقيل
واحلكمان ال يكونان إال من أهل الرجل واملرأة؛ إذ مها أقعد بأحوال الزوجني، ويكونان من أهل العدالة } أَْهِلَها



فإن مل يوجد من أهلهما من يصلح لذلك فريسل من غريمها عدلني عاملني؛ وذلك إذا . حسن النظر والبصر بالفقهو
. فأما إن عرف الظامل فإنه يؤخذ له احلق من صاحبه وجيرب على إزالة الضرر. أشكل أمرمها ومل يدر ممن اإلساءة منهما

: ربين مبا يف نفسك أهتواها أم ال حىت أعلم مرادك ؟ فإن قالأخ: أن احلكم من أهل الزوج خيلو به ويقول له: ويقال
إين أهواها : وإن قال. ال حاجة يل فيها خذ يل منها ما استطعت وفرق بيين وبينها، فيعرف أن من قبله النشوز

: قول هلاباملرأة وي] احلكم من جهتها[وخيلو . فأرضها من مايل مبا شئت وال تفرق بيين وبينها، فيعلم أنه ليس بناشز
  :وإن قالت. فرق بيين وبينه وأعطه من مايل ما أراد؛ فيعلم أن النشوز من قبلها: أهتوين زوجك أم ال؛ فإن قالت

فإذا ظهر هلما الذي كان . ال تفرق بيننا ولكن حثه على أن يزيد يف نفقيت وحيسن إيل، علم أن النشوز ليس من قبلها
  .} فَاْبَعثُوا َحكَماً ِمْن أَْهِلِه َوَحكَماً ِمْن أَْهِلهَا{: جر والنهى؛ فذلك قوله تعاىلالنشوز من قبله يقبالن عليه بالعظة والز

قسمت هذه اآلية النساء تقسيما عقليا؛ ألهنن إما طائعة وإما ناشز؛ والنشوز إما أن يرجع إىل : قال العلماء: الثالثة
عقيل بن أيب طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فكان فإن كان األول تركا؛ ملا رواه النسائي أن . الطواعية أو ال

ترد أنوفهم قبل ! أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة ! يا بين هاشم، واهللا ال حيبكم قليب أبدا : إذا دخل عليها تقول
ين عتبة أ: شفاههم، أين عتبة بن ربيعة، أين شيبة بن ربيعة؛ فيسكت عنها، حىت دخل عليها يوما وهو برم فقالت له

على يسارك يف النار إذا دخلت؛ فنشرت عليها ثياهبا، فجاءت عثمان فذكرت له ذلك؛ فأرسل : بن ربيعة ؟ فقال
. ما كنت ألفرق بني شيخني من بين عبد مناف: ألفرقن بينهما؛ وقال معاوية: ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس

فإن وجدامها قد اختلفا ومل يصطلحا وتفاقم أمرمها سعيا . مرمهافأتيامها فوجدامها قد سدا عليهما أبواهبما وأصلحا أ
. فإن أنابا ورجعا تركامها، وإن كانا غري ذلك ورأيا الفرقة فرقا بينهما. يف األلفة جهدمها، وذكرا باهللا وبالصحبة

. يوكالمها وتفريقهما جائز على الزوجني؛ وسواء وافق حكم قاضي البلد أو خالفه، وكلهما الزوجان بذلك أو مل
ليس هلما الطالق ما مل يوكلهما الزوج يف ذلك، وليعرفا اإلمام؛ وهذا بناء : وقال قوم. والفراق يف ذلك طالق بائن
وهذا أحد قويل الشافعي؛ وبه قال . مث اإلمام يفرق إن أراد ويأمر احلكم بالتفريق. على أهنما رسوالن شاهدان

والصحيح األول، ألن للحكمني التطليق دون . ، وبه قال أبو ثورالكوفيون، وهو قول عطاء وابن زيد واحلسن
توكيل؛ وهو قول مالك واألوزاعي وإسحاق وروي عن عثمان وعلي وابن عباس، وعن الشعيب والنخعي، وهو 

 سبحانه بأهنما وهذا نص من اهللا} فَاْبَعثُوا َحكَماً ِمْن أَْهِلِه َوَحكَماً ِمْن أَْهِلَها{: قول الشافعي؛ ألن اهللا تعاىل قال
  وللوكيل اسم يف الشريعة ومعىن، وللحكم اسم يف الشريعة. قاضيان ال وكيالن وال شاهدان

وقد !. أن يركب معىن أحدمها على اآلخر  -فكيف لعامل  -ومعىن؛ فإذا بني اهللا كل واحد منهما فال ينبغي لشاذ 
َوإِنْ ِخفُْتْم ِشقَاَق َبْينِهَِما فَاْبَعثُوا َحكَماً ِمْن أَْهِلِه {ة روى الدارقطين من حديث حممد بن سريين عن عبيدة يف هذه اآلي

جاء رجل وامرأة إىل علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من : قال} َوَحكَماً ِمْن أَْهِلهَا
: فقالت، املرأة. تفرقا فرقتما هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن: أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمني

كذبت، واهللا ال تربح حىت تقر مبثل : فقال علي. أما الفرقة فال: وقال الزوج. رضيت بكتاب اهللا مبا علي فيه ويل
. وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن علي من وجوه ثابتة عن ابن سريين عن عبيدة؛ قال أبو عمر. الذي أقرت به

احتج . أتدريان مبا وكلتما ؟ وهذا بني: أتدريان ما عليكما ؟ إمنا كان يقول: مل يقل هلمافلو كانا وكيلني أو شاهدين 
فدل على أن مذهبه أهنما ال يفرقان . ال تربح حىت ترضى مبا رضيت به: أبو حنيفة بقول علي رضي اهللا عنه للزوج

وجعله مالك ومن تابعه . جعل ذلك إليهإال برضا الزوج، وبأن األصل اجملتمع عليه أن الطالق بيد الزوج أو بيد من 



  .من باب طالق السلطان على املوىل والعنني
وكذلك كل حكمني حكما . فإن اختلف احلكمان مل ينفذ قوهلما ومل يلزم من ذلك شيء إال ما اجتمعا عليه: الرابعة

. ر فليسا بشيء حىت يتفقايف أمر؛ فإن حكم أحدمها بالفرقة ومل حيكم هبا اآلخر، أو حكم أحدمها مبال وأىب اآلخ
تلزم واحدة وليس هلما الفراق بأكثر من واحدة بائنة؛ وهو قول ابن : وقال مالك يف احلكمني يطلقان ثالثا قال

وقال . تلزمه الثالث إن اجتمعا عليها؛ وقال املغرية وأشهب وابن املاجشون وأصبغ: وقال ابن القاسم أيضا. القاسم
  .وحكى ابن حبيب عن أصبغ أن ذلك ليس بشيء. بواحدة واآلخر بثالث فهي واحدةإن حكم أحدمها : ابن املواز
النيب صلى اهللا عليه . وجيزئ إرسال الواحد؛ ألن اهللا سبحانه حكم يف الزىن بأربعة شهود، مث قد أرسل: اخلامسة

  .يف املدونةوكذلك قال عبدامللك " إن اعترفت فأرمجها: "وسلم إىل املرأة الزانية أنيسا وحده وقال له

وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكم الزوجان واحدا ألجزأ، وهو باجلواز أوىل إذا رضيا بذلك، وإمنا خاطب : قلت
فإن أرسل الزوجان حكمني وحكما نفذ حكمهما؛ ألن التحكيم عندنا جائز، . اهللا باإلرسال احلكام دون الزوجني
حكمه : حد منهما عدال، ولو كان غري عدل قال عبدامللكهذا إذا كان كل وا. وينفذ فعل احلكم يف كل مسألة

والصحيح نفوذه؛ ألنه إن كان توكيال ففعل الوكيل : قال ابن العريب. منقوض؛ ألهنما ختاطرا مبا ال ينبغي من الغرر
ضاء نافذ، وإن كان حتكيما فقد قدماه على أنفسهما وليس الغرر مبؤثر فيه كما مل يؤثر يف باب التوكيل، وباب الق

مسألة احلكمني نص : قال ابن العريب. مبين على الغرر كله، وليس يلزم فيه معرفة احملكوم عليه مبا يؤول إليه احلكم
وهي مسألة عظيمة اجتمعت األمة على . اهللا عليها وحكم هبا عند ظهور الشقاق بني الزوجني، واختالف ما بينهما

وعجبا ألهل بلدنا حيث غفلوا عن موجب الكتاب . ب عليهأصلها يف البعث، وإن اختلفوا يف تفاصيل ما ترت
جيعالن على يدي أمني؛ ويف هذا من معاندة النص ما ال خيفى عليكم، فال بكتاب اهللا ائتمروا : والسنة يف ذلك وقالوا
ضاء وقد ندبت إىل ذلك فما أجابين إىل بعث احلكمني عند الشقاق إال قاض واحد، وال بالق. وال باألقيسة اجتزؤوا

وال تعجب ألهل بلدنا ملا غمرهم من . باليمني مع الشاهد إال آخر، فلما ملكين اهللا األمر أجريت السنة كما ينبغي
الذي يشبه ظاهر : اجلهالة، ولكن أعجب أليب حنيفة ليس للحكمني عنده خرب، بل اعجب مرتني للشافعي فإنه قال

وذلك أين وجدت اهللا عز رجل أذن يف نشوز الزوج : قال. مهااآلية أنه فيما عم الزوجني معا حىت يشتبه فيه حاال
وحظر أن يأخذ الزوج . بأن يصطلحا وأذن يف خوفهما أال يقيما حدود اهللا باخللع وذلك يشبه أن يكون برضا املرأة

مما أعطى شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج؛ فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينهما باحلكمني دل على أن 
مهما غري حكم األزواج، فإذا كان كذلك بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وال يبعث احلكمني إال حك

  وذلك يدل على أن. مأمونني برضا الزوجني وتوكيلهما بأن جيمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك

فيه ما يلتفت  هذا منتهى كالم الشافعي، وأصحابه يفرحون به وليس: قال ابن العريب. احلكمني وكيالن للزوجني
الذي يشبه : "أما قوله. إليه وال يشبه نصابه يف العلم، وقد توىل الرد عليه القاضي أبو إسحاق ومل ينصفه يف األكثر

فليس بصحيح بل هو نصه، وهي من أبني آيات القرآن وأوضحها جالء؛ فإن اهللا " ظاهر اآلية أنه فيما عم الزوجني
ومن خاف من امرأته نشوزا وعظها، فإن أنابت وإال هجرها يف . } َعلَى النَِّساِء الرِّجَالُ قَوَّاُمونَ{: تعاىل قال

وهذا إن مل يكن نصا فليس يف . املضجع، فإن ارعوت وإال ضرهبا، فإن استمرت يف غلوائها مشى احلكمان إليهما
ندري ما الذي أشبه  يشبه الظاهر فال: ودعه ال يكون نصا، يكون ظاهرا؛ فأما أن يقول الشافعي. القرآن بيان
وأذن يف خوفهما أال يقيما حدود اهللا باخللع وذلك يشبه أن يكون برضا املرأة، بل جيب أن : "مث قال. الظاهر ؟



فلما أمر باحلكمني علمنا أن حكمهما غري حكم األزواج، وجيب أن يكون غريه : "مث قال". يكون كذلك وهو نصه
فأما إذا أنفذا عليهما ما وكالمها به فلم حيكما خبالف أمرمها فلم . قق الغرييةبأن ينفذ عليهما من غري اختيارمها فتتح

فخطأ صراح؛ فإن اهللا سبحانه خاطب غري الزوجني إذا " برضى الزوجني وتوكيلهما"وأما قوله ". تتحقق الغريية
هما، وال يصح خاف الشقاق بني الزوجني بإرسال احلكمني، وإذا كان املخاطب غريمها كيف يكون ذلك بتوكيل

ويف هذه اآلية دليل على إثبات التحكيم، . هذا وجه اإلنصاف والتحقيق يف الرد عليه. هلما حكم إال مبا اجتمعا عليه
  .وهذه كلمة حق ولكن يريدون هبا الباطل. وليس كما تقول اخلوارج إنه ليس التحكيم ألحد سوى اهللا تعاىل

بِِه َشْيئاً وَبِالَْواِلَدْينِ إِْحسَاناً وَبِِذي الْقُرَْبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكنيِ وَالَْجارِ ِذي الْقُْرَبى  َواْعُبدُوا اللََّه َوال ُتشْرِكُوا{ -٣٦
  }الً فَخُوراًانَ ُمْختَاَوالَْجارِ الُْجُنبِ َوالصَّاِحبِ بِالَْجْنبِ وَاْبنِ السَّبِيلِ َوَما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ َمْن كَ

  :فيه مثان عشرة مسألة
وكذلك هي يف مجيع . أمجع العلماء على أن هذه اآلية من احملكم املتفق عليه، ليس منها شيء منسوخ: األوىل
وقد مضى معىن العبودية وهي . ولو مل يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل، وإن مل ينزل به الكتاب. الكتب

كم واالختيار؛ فأمر اهللا تعاىل عباده بالتذلل له واإلخالص فيه، فاآلية أصل يف خلوص التذلل واالفتقار، ملن له احل
قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُمْ ُيوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم { األعمال هللا تعاىل وتصفيتها من شوائب الرياء وغريه؛ قال اهللا تعاىل 

: حىت لقد قال بعض علمائنا} ِلقَاَء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَمالً َصاِلحاً َوال ُيْشرِْك بِعَِباَدِة َربِِّه أََحداً إِلٌَه وَاِحٌد فََمْن كَانَ َيْرجُوا
إنه من تطهر تربدا أو صام حمما ملعدته ونوى مع ذلك التقرب مل جيزه؛ ألنه مزج يف نية التقرب نية دنياوية وليس هللا 

َوَما أُِمرُوا إِلَّا ِلَيعُْبُدوا اللََّه ُمْخِلِصنيَ لَُه {: وقال تعاىل. } أَال ِللَِّه الدِّيُن الَْخاِلُص{ :إال العمل اخلالص؛ كما قال تعاىل
وكذلك إذا أحس الرجل بداخل يف الركوع وهو إمام مل ينتظره؛ ألنه خيرج ركوعه بانتظاره عن كونه . } الدِّيَن

قال اهللا تبارك وتعاىل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالويف صحيح مسلم عن أيب هريرة . خالصا هللا تعاىل
وروى الدارقطين عن أنس بن " . أنا أغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك فيه معي غريي تركته وشركه

فيقول جياء يوم القيامة بصحف خمتمة فتنصب بني يدي اهللا تعاىل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مالك قال
وهو أعلم  -اهللا تعاىل للمالئكة القوا هذا واقبلوا هذا فتقول املالئكة وعزتك ما رأينا إال خريا فيقول اهللا عز وجل 

وروي أيضا عن الضحاك بن قيس " . إن هذا كان لغريي وال أقبل اليوم من العمل إال ما كان ابتغي به وجهي -
إن اهللا تعاىل يقول أنا خري شريك فمن أشرك معي شريكا فهو : "لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: الفهري قال

لشريكي يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم هللا تعاىل فإن اهللا ال يقبل إال ما خلص له وال تقولوا هذا هللا وللرحم فإهنا 
  " .يءللرحم وليس هللا منها شيء وال تقولوا هذا هللا ولوجوهكم فإهنا لوجوهكم وليس هللا تعاىل منها ش

وأصله اعتقاد . الشرك على ثالث مراتب وكله حمرم: إذا ثبت هذا فاعلم أن علماءنا رضي اهللا عنهم قالوا: مسألة
إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَركَ {: شريك هللا يف ألوهيته، وهو الشرك األعظم وهو شرك اجلاهلية، وهو املراد بقوله تعاىل

إن موجودا : ويليه يف الرتبة اعتقاد شريك هللا تعاىل يف الفعل، وهو قول من قال} ِلَك ِلَمْن َيَشاُءبِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَ
ما غري اهللا تعاىل يستقل بإحداث فعل وإجياده وإن مل يعتقد كونه إهلا كالقدرية جموس هذه األمة، وقد تربأ منهم ابن 

اإلشراك يف العبادة وهو الرياء؛ وهو أن يفعل شيئا من ويلي هذه الرتبة . عمر كما يف حديث جربيل عليه السالم
وهذا هو الذي سيقت اآليات واألحاديث لبيان حترميه، وهو مبطل لألعمال . العبادات اليت أمر اهللا بفعلها له لغريه
. لوبني إفساده لألعما" الرعاية"ورضي اهللا عن احملاسيب فقد أوضحه يف كتابه . وهو خفي ال يعرفه كل جاهل غيب



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ويف سنن ابن ماجة عن أيب سعيد بن أيب فضالة األنصاري وكان من الصحابة قال
إذا مجع اهللا األولني واآلخرين ليوم القيامة ليوم ال ريب فيه نادى مناد من كان أشرك يف عمل عمله هللا عز : "وسلم

: وفيه عن أيب سعيد اخلدري قال" . أغىن الشركاء عن الشرك وجل أحدا فليطلب ثوابه من عند غري اهللا فإن اهللا
أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم : "خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نتذاكر املسيح الدجال فقال

ته الشرك اخلفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صال: "فقلنا بلى يا رسول اهللا؛ فقال: قال" عندي من املسيح الدجال ؟
إن أخوف ما أختوف : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وفيه عن شداد بن أوس قال". ملا يرى من نظر رجل

" على أميت اإلشراك باهللا أما إين لست أقول يعبدون مشسا وال قمرا وال وثنا ولكن أعماال لغري اهللا وشهوة خفية
وروى ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب . ن الشهوة اخلفيةوسيأيت يف آخر الكهف، وفيه بيا. خرجه الترمذي احلكيم

" . هو الرجل يتعلم العلم حيب أن جيلس إليه: "سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الشهوة اخلفية فقال: قال
ويريد أن يعقد يف أصل فعله لغري اهللا : الرياء على ثالثة وجوه؛ أحدها: قال سهل بن عبداهللا التستري رضي اهللا عنه

  -واآلخر. به أن يعرف أنه هللا، فهذا صنف من النفاق وتشكك يف اإلميان

دخل يف : والثالث. يدخل يف الشيء هللا فإذا اطلع عليه غري اهللا نشط، فهذا إذا تاب يزيد أن يعيد مجيع ما عمل
قال . اهللا عنه العمل باإلخالص وخرج به هللا فعرف بذلك ومدح عليه وسكن إىل مدحهم؛ فهذا الرياء الذي هنى

فما دواء : قيل له. الرياء أن تطلب ثواب عملك يف دار الدنيا، وإمنا عمل القوم لآلخرة: قال لقمان البنه: سهل
ما كلفت إظهاره من العمل فال تدخل فيه إال : فكيف يكتم العمل ؟ قال: الرياء ؟ قال كتمان العمل، قيل له

. وكل عمل اطلع عليه اخللق فال تعده من العمل: قال. ع عليه إال اهللاباإلخالص، وما مل تكلف إظهاره أحب أال يطل
  .ما هو بعاقل من أحب أن يعرف مكانه من عمله: وقال أيوب السختياين

إىل آخره، إن كان سكونه وسروره إليهم لتحصل منزلته يف " والثالث دخل يف العمل باإلخالص"قول سهل : قلت
نال ما يريده منهم من مال أو غريه فهذا مذموم؛ ألن قلبه مغمور فرحا باطالعهم قلوهبم فيحمدوه وجيلوه ويربوه وي

فأما من أطلع اهللا عليه خلقه وهو ال حيب إطالعهم عليه فيسر بصنع . عليه، وإن كانوا قد اطلعوا عليه بعد الفراغ
َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحوا ُهَو َخْيٌر ِممَّا  قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه{: اهللا وبفضله عليه فسروره بفضل اهللا طاعة؛ كما قال تعاىل

وقد سئل سهل عن . ، فمن أراده فليقف عليه هناك"الرعاية للمحاسيب"وبسط هذا وتتميمه يف كتاب . } َيْجَمُعونَ
جهة الشكر  يعجبه من: قال" أين أسر العمل فيطلع عليه فيعجبين"حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم 

حقيقة ". البقرة"وقد مضى يف . فهذه مجلة كافية يف الرياء وخلوص األعمال. هللا الذي أظهره اهللا عليه أو حنو هذا
  .واحلمد هللا. اإلخالص
قد تقدم يف صدر هذه السورة أن من اإلحسان إليهما عتقهما، ويأيت يف } َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحَساناً{: قوله تعاىل: الثانية

الباقون . بالرفع أي واجب اإلحسان إليهما" إحسان"وقرأ ابن أيب عبلة . حكم برمها معىن مستوىف" بحانس"
فأحق الناس بعد اخلالق املنان بالشكر واإلحسان والتزام : قال العلماء. بالنصب، على معىن أحسنوا إليهما إحسانا

  الرب والطاعة له

أَِن اْشكُْر ِلي {: وطاعته وشكره بشكره ومها الوالدان؛ فقال تعاىل واإلذعان من قرن اهللا اإلحسان إليه بعبادته
قال : وروى شعبة وهشيم الواسطيان عن يعلي بن عطاء عن أبيه عن عبداهللا بن عمرو بن العاص قال. } َوِلوَاِلَدْيَك

  " .رضى الرب يف رضى الوالدين وسخطه يف سخط الوالدين"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  ".البقرة"وقد مضى الكالم فيه يف } َوبِِذي الْقُرَْبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيِ{: قوله تعاىل: ثةالثال
أما اجلار فقد أمر اهللا تعاىل حبفظه والقيام حبقه والوصاة } وَالْجَارِ ِذي الْقُْرَبى وَالَْجارِ الُْجُنبِ{: قوله تعاىل: الرابعة

وَالْجَارِ ِذي {: أال تراه سبحانه أكد ذكره بعد الوالدين واألقربني فقال تعاىل. يهبرعي ذمته يف كتابه وعلى لسان نب
ومنه فالن أجنيب، . أي الغريب؛ قال ابن عباس، وكذلك هو يف اللغة} وَالَْجارِ الُْجُنبِ{. أي القريب} الْقُْرَبى

  :وأنشد أهل اللغة. وكذلك اجلنابة البعد
  إين امرؤ وسط القباب غريبف... فال حترمين نائال عن جنابة 

  :وقال األعشى
  فكان حريث عن عطائي جامدا... أتيت حريثا زائرا عن جنابة 

جنب وجنب وأجنب وأجنيب : بفتح اجليم وسكون النون ومها لغتان؛ يقال" واجلار اجلنب"وقرأ األعمش واملفضل 
. أي واجلار ذي اجلنب أي ذي الناحية على تقدير حذف املضاف،: وقيل. إذا مل يكن بينهما قرابة، ومجعه أجانب

  .اليهودي والنصراين} وَالَْجارِ الُْجُنبِ{املسلم } وَالْجَارِ ِذي الْقُْرَبى{: وقال نوف الشامي

واإلحسان قد يكون . وعلى هذا فالوصاة باجلار مأمور هبا مندوب إليها مسلما كان أو كافرا، وهو الصحيح: قلت
روى البخاري عن عائشة عن النيب صلى . عىن حسن العشرة وكف األذى واحملاماة دونهمبعىن املواساة، وقد يكون مب

وروي عن أيب شريح أن النيب صلى " . ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه: "اهللا عليه وسلم قال
الذي ال يأمن جاره : " ومن ؟ قاليا رسول اهللا: قيل" واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن: "اهللا عليه وسلم قال

وقد أكد عليه السالم ترك إذايته بقسمه ثالث مرات، وأنه ال يؤمن الكامل من أذى . وهذا عام يف كل جار" بوائقه
فينبغي للمؤمن أن حيذر أذى جاره، وينتهي عما هنى اهللا ورسوله عنه، ويرغب فيما رضياه وحضا العباد . جاره
اجلريان ثالثة فجار له ثالثة حقوق وجار له حقان وجار له : "ى اهللا عليه وسلم أنه قالوروي عن النيب صل. عليه

حق واحد فأما اجلار الذي له ثالثة حقوق فاجلار املسلم القريب له حق اجلوار وحق القرابة وحق اإلسالم واجلار 
  " .ق واحد هو الكافر له حق اجلوارالذي له حقان فهو اجلار املسلم فله حق اإلسالم وحق اجلوار واجلار الذي له ح

إىل أقرهبما : "قلت يا رسول اهللا، إن يل جارين فإىل أيهما أهدي، قال: روى البخاري عن عائشة قالت: اخلامسة
وأنه } وَالَْجارِ ِذي الْقُرَْبى{: فذهب مجاعة من العلماء إىل أن هذا احلديث يفسر املراد من قوله تعاىل". منك بابا

واحتجوا هبذا على إجياب الشفعة للجار، . هو البعيد املسكن منك} وَالَْجارِ الُْجُنبِ{. كن منكالقريب املس
وال حجة يف ذلك، فإن عائشة رضي اهللا عنها إمنا سألت النيب ". اجلار أحق بصقبه: "وعضدوه وبقوله عليه السالم

قال ابن . ن قرب بابه فإنه أوىل هبا من غريهصلى اهللا عليه وسلم عمن تبدأ به من جرياهنا يف اهلدية فأخربها أن م
إن : وقد خرج أبو حنيفة عن ظاهر هذا احلديث فقال. فدل هذا احلديث على أن اجلار يقع على غري اللصيق: املنذر

  وعوام العلماء. اجلار اللصيق إذا ترك الشفعة وطلبها الذي يليه وليس له جدار إىل الدار وال طريق ال شفعة فيه له

ال يعطى إال : إن أوصى الرجل جلريانه أعطي اللصيق وغريه؛ إال أبا حنيفة فإنه فارق عوام العلماء وقال: نيقولو
  .اللصيق وحده

. أربعون دارا من كل ناحية؛ وقال ابن شهاب: واختلف الناس يف حد اجلرية؛ فكان األوزاعي يقول: السادسة
إين نزلت حملة قوم وإن أقرهبم إيل جوارا أشدهم يل أذى؛ : الوروي أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فق

أال إن أربعني دارا جار وال : فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا يصيحون على أبواب املساجد



ع إقامة من مس: وقالت فرقة. من مسع النداء فهو جار: وقال علي بن أيب طالب. يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه
لَِئْن لَمْ {: قال اهللا تعاىل. من ساكن رجال يف حملة أو مدينة فهو جار: وقالت فرقة. الصالة فهو جار ذلك املسجد

واجلرية مراتب . فجعل تعاىل اجتماعهم يف املدينة جوارا} ثُمَّ ال ُيَجاوِرُوَنَك ِفيَها إِلَّا قَِليالً{: إىل قوله} َيْنَتِه الُْمَناِفقُونَ
  :ا الصق من بعض، أدناها الزوجة؛ كما قالبعضه

  أيا جارتا بيين فإنك طالقة
يا أبا ذر إذا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومن إكرام اجلار ما رواه مسلم عن أيب ذر قال: السابعة

احملبة  فحض عليه السالم على مكارم األخالق؛ ملا رتب عليها من". طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جريانك
وحسن العشرة ودفع احلاجة واملفسدة؛ فإن اجلار قد يتأذى بقتار قدر جاره، ورمبا تكون له ذرية فتهيج من 

ضعفائهم الشهوة، ويعظم على القائم عليهم األمل والكلفة، ال سيما إن كان القائم ضعيفا أو أرملة فتعظم املشقة 
وكل هذا يندفع . يف فراق يوسف عليهما السالم فيما قيل وهذه كانت عقوبة يعقوب. ويشتد منهم األمل واحلسرة

بتشريكهم يف شيء من الطبيخ يدفع إليهم، وهلذا املعىن حض عليه السالم اجلار القريب باهلدية؛ ألنه ينظر إىل ما 
  يدخل دار جاره وما خيرج منها، فإذا رأى ذلك أحب

من حاجة يف أوقات الغفلة والغرة؛ فلذلك بدأ به على من  أن يشارك فيه؛ وأيضا فإنه أسرع إجابة جلاره عندما ينويه
  .واهللا أعلم. بعد بابه وإن كانت داره أقرب

نبه بذلك على تيسري األمر على البخيل تنبيها لطيفا، وجعل " فأكثر ماءها"ملا قال عليه السالم : قال العلماء: الثامنة
. ا طبخت مرقة فأكثر حلمها؛ إذ ال يسهل ذلك على كل أحدإذ: الزيادة فيما ليس له مثن وهو املاء؛ ولذلك مل يقل

  :ولقد أحسن القائل
  وإليه قبلي ترفع القدر... قدري وقدر اجلار واحدة 

أي بشيء " مث أنظر أهل بيت من جريانك فأصبهم منها مبعروف: "وال يهدى النزر اليسري احملتقر؛ لقوله عليه السالم
يهدى فقد ال يقع ذلك املوقع، فلو مل يتيسر إال القليل فليهده وال حيتقر، وعلى  يهدى عرفا؛ فإن القليل وإن كان مما
أخرجه " يا نساء املؤمنات ال حتتقرن إحداكن جلارهتا ولو كراع شاة حمرقا: "املهدى إليه قبوله؛ لقوله عليه السالم

يا أيها النساء املؤمنات؛ كما : تقديربالرفع على غري اإلضافة، وال" يا نساء املؤمنات"وكذا قيدناه . مالك يف موطئه
قد . تقول يا رجال الكرام؛ فاملنادى حمذوف وهو يا أيها، والنساء يف التقدير النعت أليها، واملؤمنات نعت للنساء

  .يا نساء املؤمنات باإلضافة، واألول أكثر: فيه: قيل
ال مينع أحدكم "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من إكرام اجلار أال مينع من غرز خشبة له إرفاقا به؛ قال ر: التاسعة

. ما يل أراكم عنها معرضني، واهللا ألرمني هبا بني أكنافكم: مث يقول أبو هريرة" . جاره أن يغرز خشبة يف جداره
أي " ألرمني هبا"ومعىن . بالنون" أكنافهم"بالتاء و" أكتافهم"وروي . على اجلمع واإلفراد" خشبه وخشبة"روي 

فذهب مالك وأبو حنيفة . وهل يقضى هبذا على الوجوب أو الندب ؟ فيه خالف بني العلماء. القصةبالكلمة و
وأصحاهبما إىل أن معناه الندب إىل بر اجلار والتجاوز له واإلحسان إليه، وليس ذلك على الوجوب؛ بدليل قوله 

  ال حيل مال امرئ مسلم إال عن: "عليه السالم

إذا استأذنت أحدكم : "هو مثل معىن قوله عليه السالم" ال مينع أحدكم جاره"قوله  ومعىن: قالوا" . طيب نفس منه
. وهذا معناه عند اجلميع الندب، على ما يراه الرجل من الصالح واخلري يف ذلك" . امرأته إىل املسجد فال مينعها



إىل أن ذلك على : حلديثوقال الشافعي وأصحابه وأمحد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي ومجاعة أهل ا
ولوال أن أبا هريرة فهم فيما مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم معىن الوجوب ما كان ليوجب : قالوا. الوجوب

وهو مذهب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه؛ فإنه قضى على حممد بن مسلمة للضحاك بن . عليهم غري واجب
واهللا ليمرن به ولو : فقال عمر. ال واهللا: مة، فقال حممد بن مسلمةخليفة يف اخلليج أن مير به يف أرض حممد بن مسل

أن مالكا مل " الرد"وزعم الشافعي يف كتاب . فأمره عمر أن مير به ففعل الضحاك؛ رواه مالك يف املوطأ. على بطنك
يأخذ به ورده يرو عن أحد من الصحابة خالف عمر يف هذا الباب؛ وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله يف كتابه ومل 

ليس كما زعم الشافعي؛ ألن حممد بن مسلمة كان رأيه يف ذلك خالف رأي عمر، ورأي : قال أبو عمر. برأيه
وإذا  -والربيع الساقية  -األنصار أيضا كان خالفا لرأي عمر، وعبدالرمحن بن عوف يف قصة الربيع وحتويله 

ى أن دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم بعضهم على اختلفت الصحابة وجب الرجوع إىل النظر، والنظر، يدل عل
ويدل على اخلالف يف . بعض حرام إال ما تطيب به النفس خاصة؛ فهذا هو الثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

القضاء : أجاب األولون فقالوا. ما يل أراكم عنها معرضني واهللا ألرمينكم هبا؛ هذا أو حنوه: ذلك قول أيب هريرة
ألن هذا معناه " ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه: "ق خارج بالسنة عن معىن قوله عليه السالمباملرف

فغري واجب . التمليك واالستهالك وليس املرفق من ذلك؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد فرق بينهما يف احلكم
أنه كان باملدينة قاض يقضي به يسمى أبو  وحكى مالك. أن جيمع بني ما فرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :واحتجوا من األثر حبديث األعمش عن أنس قال. املطلب

أبشر هنيئا لك اجلنة؛ فقال هلا النيب صلى : استشهد منا غالم يوم أحد فجعلت أمه متسح التراب عن وجهه وتقول
واألعمش ال يصح له مساع من أنس، " . يضره وما يدريك لعله كان يتكلم فيما ال يعنيه ومينع ما ال"اهللا عليه وسلم 

  .قاله أبو عمر. واهللا أعلم
قلنا يا رسول : ورد حديث مجع النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه مرافق اجلار، وهو حديث معاذ بن جبل قال: العاشرة

عدته وإن مات إن استقرضك أقرضته وإن استعانك أعنته وإن احتاج أعطيته وإن مرض : "اهللا، ما حق اجلار ؟ قال
تبعت جنازته وإن أصابه خري سرك وهنيته وإن أصابته مصيبة ساءتك وعزيته وال تؤذه بنار قدرك إال أن تعرف له 

منها وال تستطل عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد عليه الريح إال بإذنه وإن اشتريت فاكهة فأهد له منها وإال فأدخلها 
ه ولده وهل تفقهون ما أقول لكم لن يؤدي حق اجلار إال القليل ممن رحم سرا ال خيرج ولدك بشيء منه يغيظون ب

هذا حديث جامع وهو حديث حسن، يف إسناده أبو الفضل عثمان بن مطر الشيباين غري . أو كلمة حنوها" اهللا
  .مرضي

ويف اخلرب . نااألحاديث يف إكرام اجلار جاءت مطلقة غري مقيدة حىت الكافر كما بي: قال العلماء: احلادية عشرة
وهنيه صلى اهللا " . ال تطعموا املشركني من نسك املسلمني: "يا رسول اهللا أنطعمهم من حلوم النسك ؟ قال: قالوا

عليه وسلم عن إطعام املشركني من نسك املسلمني حيتمل النسك الواجب يف الذمة الذي ال جيوز للناسك أن يأكل 
قال النيب صلى . اجب الذي جيزيه إطعام األغنياء فجائز أن يطعمه أهل الذمةمنه وال أن يطعمه األغنياء؛ فأما غري الو

وروي أن شاة ذحبت يف أهل عبداهللا بن " . ابدئي جبارنا اليهودي: "اهللا عليه وسلم لعائشة عند تفريق حلم األضحية
ما : "عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا  -ثالث مرات  -أهديتم جلارنا اليهودي ؟ : عمرو فلما جاء قال

  " .زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه



وأسد الطربي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه . أي الرفيق يف السفر} وَالصَّاِحبِ بِالْجَْنبِ{: قوله تعاىل: الثانية عشرة
  وسلم كان معه رجل من أصحابه ومها على راحلتني

: غيضة، فقطع قضيبني أحدمها معوج، فخرج وأعطى لصاحبه القومي؛ فقال فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
كال يا فالن إن كل صاحب يصحب آخر فإنه مسؤول عن صحابته ولو : "فقال! كنت يا رسول اهللا أحق هبذا 

زاد، للسفر مروءة وللحضر مروءة؛ فأما املروءة يف السفر فبذل ال: وقال ربيعة بن أيب عبدالرمحن" . ساعة من هنار
وأما املروءة يف احلضر فاإلدمان إىل املساجد، . وقلة اخلالف على األصحاب، وكثرة املزاج يف غري مساخط اهللا

  :وقيل إهنا حلامت الطائي -ولبعض بين أسد . وتالوة القرآن وكثرة اإلخوان يف اهللا عز وجل
  له مركب فضال فال محلت رجلي... إذا ما رفيقي مل يكن خلف ناقيت 

  فال كنت ذا زاد وال كنت ذا فضل... ك من زادي له شطر مزودي ومل ي
  علي له فضال مبا نال من فضلي... شريكان فيما حنن فيه وقد أرى 

هو الذي يصحبك ويلزمك : ابن جريج. الزوجة} َوالصَّاِحبِ بِالْجَْنبِ{: وقال علي وابن مسعود وابن أيب ليلى
وقد تتناول اآلية اجلميع . س وابن جبري وعكرمة وجماهد والضحاكواألول أصح؛ وهو قول ابن عبا. رجاء نفعك

  .واهللا أعلم. بالعموم
والسبيل الطريق؛ فنسب املسافر إليه . هو الذي جيتاز بك مارا: قال جماهد} وَاْبنِ السَّبِيلِ{: قوله تعاىل: الثالثة عشرة

  .يته ورشدهومن اإلحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه وهدا. ملروره عليه ولزومه إياه
أمر اهللا تعاىل باإلحسان إىل املماليك، وبني ذلك النيب صلى اهللا } َوَما َملَكَتْ أَْيمَاُنكُْم{: قوله تعاىل: الرابعة عشرة

مررنا بأيب ذر بالربذة وعليه برد وعلى غالمه مثله، : عليه وسلم؛ فروى مسلم وغريه عن املعرور بن سويد قال
إنه كان بيين وبني رجل من إخواين كالم، وكانت أمه أعجمية : ينهما كانت حلة؛ فقاليا أبا ذر لو مجعت ب: فقلنا

  يا أبا ذر إنك امرؤ: "فعريته بأمه، فشكاين إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فلقيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم يا أبا : "قال. يا رسول اهللا، من سب الرجال سبوا أباه وأمه: قلت" فيك جاهلية
إخوانكم جعلهم اهللا حتت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن 

لو أنزلته : وروي عن أيب هريرة أنه ركب بغلة ذات يوم فأردف غالمه خلفه، فقال له قائل" . كلفتموهم فأعينوهم
ألن يسعى معي ضغثان من نار حيرقان مين ما أحرقا أحب إيل من أن يسعى : يسعى خلف دابتك؛ فقال أبو هريرة

من الميكم من مملوكيكم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وخرج أبو داود عن أيب ذر قال. غالمي خلفي
. وافقكم الميكم" . فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن ال يالميكم منهم فبيعوه وال تعذبوا خلق اهللا

للمملوك طعامه : "وروى مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. واملالمية املوافقة
" ال يقل أحدكم عبدي وأميت بل ليقل فتاي وفتايت: "وقال عليه السالم" وكسوته وال يكلف من العمل إال ما يطيق
دب صلى اهللا عليه وسلم السادة إىل مكارم األخالق وحضهم عليها فن. وسيأيت بيانه يف سورة يوسف عليه السالم

وأرشدهم إىل اإلحسان وإىل سلوك طريق التواضع حىت ال يروا ألنفسهم مزية على عبيدهم، إذ الكل عبيداهللا واملال 
ا مال اهللا، لكن سخر بعضهم لبعض، وملك بعضهم بعضا إمتاما للنعمة وتنفيذا للحكمة؛ فإن أطعموهم أقل مم

وروى . وال خالف يف ذلك واهللا أعلم. يأكلون، وألبسوهم أقل مما يلبسون صفه ومقدارا جاز إذا قام بواجبه عليه
فأنطلق فأعطهم، : قال. أعطيت الرقيق قوهتم ؟ قال ال: مسلم عن عبداهللا بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال



  " .ا أن حيبس عمن ميلك قوهتمكفى باملرء إمث: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
من ضرب عبده حدا مل يأته أو لطمه فكفارته أن : "ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: اخلامسة عشرة

وجاء عن نفر من الصحابة أهنم اقتصوا للخادم من الولد يف . ومعناه أن يضربه قدر احلد ومل يكن عليه حد" . يعتقه
  مل يرد الضرب وأعتقوا اخلادم ملا

ال : "وقال عليه السالم" . من قذف مملوكه بالزىن أقام عليه احلد يوم القيامة مثانني: "وقال عليه السالم. القصاص
سوء اخللق شوم وحسن امللكة مناء وصلة الرحم تزيد يف العمر : "وقال عليه السالم" . يدخل اجلنة سيئ امللكة

  " .والصدقة تدفع ميتة السوء
قال : واختلف العلماء من هذا الباب أيهما أفضل احلر أو العبد؛ فروى مسلم عن أيب هريرة قال: السادسة عشرة

والذي نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد يف سبيل " للعبد اململوك املصلح أجران: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إن : "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوروي عن ابن عمر أن ر. اهللا واحلج وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك

فاستدل هبذا وما كان مثله من فضل العبد؛ ألنه خماطب " . العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة اهللا فله أجره مرتني
وإىل هذا ذهب أبو عمر يوسف بن عبدالرب النمري وأبو بكر . مطالب بعبادة اهللا، مطالب خبدمة سيده: من جهتني

  . بن أمحد العامري البغدادي احلافظحممد بن عبداهللا
االستقالل بأمور الدين والدنيا وإمنا حيصل باألحرار والعبد كاملفقود لعدم استقالل، : استدل من فضل احلر بأن قال

وكاآللة املصرفة بالقهر، وكالبهيمة املسخرة باجلرب؛ ولذلك سلب مناصب الشهادات ومعظم الواليات، ونقصت 
حرار إشعارا خبسة املقدار، واحلر وإن طولب من جهة واحدة فوظائفه فيها أكثر، وعناؤه حدوده عن حدود األ

لوال اجلهاد واحلج؛ أي لوال النقص الذي يلحق العبد لفوت : وقد أشار إىل هذا أبو هريرة بقوله. أعظم فثوابه أكثر
  .واهللا أعلم. هذه األمور

ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت : " عليه وسلم أنه قالروى أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا: السابعة عشرة
ظننت أنه سيورثه، وما زال يوصيين بالنساء حىت ظننت أنه سيحرم طالقهن، وما زال يوصيين باملماليك حىت ظننت 

وروي حىت كاد  -أنه سيجعل هلم مدة إذا انتهوا إليها عتقوا، وما زال يوصيين بالسواك حىت خشيت أن حيفي فمي 
-  

  .ذكره أبو الليث السمرقندي يف تفسريه" . وما زال يوصيين بقيام الليل حىت ظننت أن خيار أميت ال ينامون ليال
فنفى سبحانه حمبته ورضاه } َمْن كَانَ ُمْختَاالً فَُخوراً{. أي ال يرضى} إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ{: قوله تعاىل: الثامنة عشرة

. واملختال ذو اخليالء أي الكرب. ويف هذا ضرب من التوعد. آثار نعمه يف اآلخرةعمن هذه صفته؛ أي ال يظهر عليه 
وخص هاتني الصفتني بالذكر هنا ألهنما حتمالن . البذخ والتطاول: والفخر. الذي يعدد مناقبه كربا: والفخور

. ر اهللا باإلحسان إليهمصاحبيهما على األنفة من القريب الفقري واجلار الفقري وغريهم ممن ذكر يف اآلية فيضيع أم
هو على تقدير حذف : قال املهدوي. بفتح اجليم وسكون النون" واجلار اجلنب"وقرأ عاصم فيما ذكر املفضل عنه 

  :وأنشد األخفش. املضاف؛ أي واجلار ذي اجلنب أي ذي الناحية
  الناس جنب واألمري جنب

  .واهللا أعلم. واجلنب الناحية، أي املتنحي عن القرابة
  }افِرِيَن َعذَاباً ُمهِيناًالَِّذيَن َيْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاَس بِالُْبْخلِ وََيكُْتُمونَ َما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوأَْعَتدَْنا ِللْكَ{ -٣٧



  :فيه مسألتان} الَِّذيَن يَْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاَس بِالُْبْخلِ{: قوله تعاىل
وال يكون صفة؛ " من كان: "يف قوله" من"يف موضع نصب على البدل من " الذين"} يَن يَْبَخلُونَالَِّذ{: قوله تعاىل

. وجيوز أن يكون يف موضع رفع بدال من املضمر الذي يف فخور. ال يوصفان وال يوصف هبما" ما"و" من"ألن 
أي الذين يبخلون، هلم كذا، وجيوز أن يكون ابتداء واخلرب حمذوف، . وجيوز أن يكون يف موضع رفع فيعطف عليه

  وجيوز أن يكون منصوبا بإضمار. }إِنَّ اللََّه ال َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة{أو يكون اخلرب 

أعين، فتكون اآلية يف املؤمنني؛ فتجيء اآلية على هذا التأويل أن الباخلني منفية عنهم حمبة اهللا، فأحسنوا أيها 
  .من فيه اخلالل املانعة من اإلحسان املؤمنون إىل من مسي فإن اهللا ال حيب

البخل املذموم يف الشرع هو االمتناع من أداء ما أوجب اهللا } يَْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاَس بِالُْبْخلِ{: قوله تعاىل: الثانية
آل "وقد مضى يف . اآلية} ِمْن فَْضِلِهَوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخلُونَ بَِما آَتاُهُم اللَُّه {: وهو مثل قوله تعاىل. تعاىل عليه
واملراد هبذه اآلية يف قول ابن عباس وغريه . القول يف البخل وحقيقته، والفرق بينه وبني الشح مستوىف" عمران

اليهود؛ فإهنم مجعوا بني االختيال والفخر والبخل باملال وكتمان ما أنزل اهللا من التوراة من نعت حممد صلى اهللا 
املراد املنافقون الذي كان إنفاقهم وإمياهنم تقية، واملعىن إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور، وال : وقيل. عليه وسلم

  .الذين يبخلون؛ على ما ذكرنا من إعرابه
ول فصل تعاىل توعد املؤمنني الباخلني من توعد الكافرين بأن جعل األ} َوأَْعَتْدَنا ِللْكَاِفرِيَن َعذَاباً ُمهِيناً{: قوله تعاىل

  .عدم احملبة والثاين عذابا مهينا
ْيطَانُ لَُه قَرِيناً فََساءَ َوالَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم رِئَاَء النَّاسِ َوال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوال بِالَْيْومِ الْآِخرِ َوَمْن َيكُنِ الشَّ{ -٣٨
  }قَرِيناً

  :فيه مسألتان
وَالَِّذيَن {: } الَِّذيَن يَْبَخلُونَ{عطف تعاىل على . اآلية} ْنِفقُونَ أَْموَالَُهمْ رِئَاَء النَّاسَِوالَِّذيَن ُي{: قوله تعاىل: األوىل

ومن رأى زيادة الواو . هو عطف على الكافرين، فيكون يف موضع خفض: وقيل. } ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم رِئَاَء النَّاسِ
والرئاء من } رِئَاَء النَّاسِ{: لقوله تعاىل: جلمهور نزلت يف املنافقنيقال ا. أجاز أن يكون الثاين عنده خربا لألول

  وضعفه الطربي؛ ألنه تعاىل نفى عن هذه الصفة اإلميان باهللا واليوم اآلخر، واليهود. يف اليهود: جماهد. النفاق

خر كاإلميان من حيث ال وقول جماهد متجه على املبالغة واإللزام؛ إذ إمياهنم باليوم اآل: قال ابن عطية. ليس كذلك
: قال ابن احلريب. نزلت يف مطعمي يوم بدر، وهم رؤساء مكة؛ أنفقوا على الناس ليخرجوا إىل بدر: وقيل. ينفعهم

قُلْ أَْنِفقُوا {: ويدل على ذلك من الكتاب قوله تعاىل: قلت. ونفقة الرئاء تدخل يف األحكام من حيث إهنا ال جتزئ
  .وسيأيت} ُيَتقَبَّلَ ِمْنكُْم طَْوعاً أَْو كَْرهاً لَْن

َوال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوال بِالَْيْومِ {يف الكالم إضمار تقديره } َوَمْن َيكُنِ الشَّيْطَانُ لَُه قَرِيناً فََساَء قَرِيناً{: قوله تعاىل: الثالنية
املقارن، أي الصاحب واخلليل وهو : والقرين} قَرِيناً َوَمْن َيكُنِ الشَّْيطَانُ لَُه قَرِيناً فََساَء{فقرينهم الشيطان } الْآخِرِ

  :فعيل من اإلقران؛ قال عدي بن زيد
  فكل قرين باملقارن يقتدي... عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه 

} فََساَء قَرِيناً{وجيوز أن يكون املعىن من قرن به الشيطان يف النار . من قبل من الشيطان يف الدنيا فقد قارنه: واملعىن
  .أي فبئس الشيطان قرينا، وهو نصب على التمييز



  }َعِليماً َوَماذَا َعلَْيهِمْ لَْو آَمُنوا بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَُهُم اللَُّه َوكَانَ اللَُّه بِهِْم{ -٣٩
فعلى األول تقديره . ما وذا امسا واحداوجيوز أن يكون . خربه، وذا مبعىن الذي" ذا"يف موضع رفع باالبتداء و" ما"

، أي صدقوا بواجب } لَْو آَمُنوا بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآخِرِ{وما الذي عليهم، وعلى الثاين تقديره وأي شيء عليهم 
تقدم معناه } هِْم َعِليماًَوكَانَ اللَُّه بِ{. } وَأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَُهُم اللَُّه{الوجود، ومبا جاء به الرسول من تفاصيل اآلخرة، 

  ِ.يف غري موضع
  }إِنَّ اللََّه ال َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َوإِنْ َتُك َحَسَنةً ُيَضاِعفَْها َوُيْؤِت ِمْن لَُدْنُه أَْجراً َعِظيماً{ -٤٠

لهم وزن ذرة بل جيازيهم هبا أي ال يبخسهم وال ينقصهم من ثواب عم} إِنَّ اللََّه ال َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة{: قوله تعاىل
إِنَّ اللََّه ال َيظِْلُم النَّاسَ {: واملراد من الكالم أن اهللا تعاىل ال يظلم قليال وال كثريا؛ كما قال تعاىل. ويثيبهم عليها

وقال يزيد بن . وعنه أيضا رأس النملة. النملة احلمراء؛ عن ابن عباس وغريه، وهي أصغر النمل: والذرة. } َشْيئاً
وحيكى أن رجال وضع خبزا حىت عاله الذر مقدار ما يستره مث وزنه فلم يزد . زعموا أن الذرة ليس هلا وزن: ارونه

  .على وزن اخلبز شيئا
الذرة اخلردلة؛ : وقيل. واهللا أعلم. والقرآن والسنة يدالن على أن للذرة وزنا؛ كما أن للدينار ونصفه وزنا: قلت

وقيل غري هذا، وهي يف اجلملة . } نَفٌْس شَْيئاً َوإِنْ كَانَ ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن َخرَْدلٍ أََتْيَنا بَِها فَال ُتظْلَُم{: كما قال تعاىل
إن اهللا ال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف صحيح مسلم عن أنس قال. عبارة عن أقل األشياء وأصغرها

 اآلخرة وأما الكافر فيطعم حبسنات ما عمل هللا هبا يف الدنيا حىت يظلم مؤمنا حسنة يعطى هبا يف الدنيا وجيزى هبا يف
  " .إذا أفضى إىل اآلخرة مل تكن له حسنة جيزى هبا

بالرفع، والعامة بالنصب؛ " حسنة"وقرأ أهل احلجاز . أي يكثر ثواهبا} َوإِنْ َتُك َحَسَنةً ُيَضاِعفَْها َوُيْؤِت{: قوله تعاىل
وقرأ احلسن . وعلى الثاين هي الناقصة، أي إن تك فعلته حسنة. ، فهي تامةمبعىن حتدث" تك"فعلى األول 

، والباقون "يضعفها"وقرأ أبو رجاء ". ويؤت"والباقون بالياء، وهي أصح؛ لقوله . بنون العظمة" نضاعفها"
بالتشديد " يضاعفهاو"معناه جيعله أضعافا كثرية، " يضاعفها: "وقال أبو عبيدة. ومها لغتان معنامها التكثري" يضاعفها"

لدن ولدن ولد ولدى؛ فإذا أضافوه إىل أنفسهم سددوا : وفيه أربع لغات. من عنده} ِمْن لَُدنُْه{. جيعلها ضعفني
كذلك، فلما تشاكال حسن دخول " لدن"الداخلة البتداء الغاية و" من"حيث كانت " من"النون، ودخلت عليه 

ويف صحيح . يعين اجلنة} أَْجراً َعِظيماً{. املوضع الذي هو أول الغايةإنه : عليها؛ ولذلك قال سيبويه يف لدن" من"
  مسلم من حديث

حىت إذا خلص املؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما : "وفيه  -حديث الشفاعة  -أيب سعيد اخلدري الطويل 
م الذين يف النار يقولون ربنا منكم من أحد بأشد مناشدة هللا يف استقصاء احلق من املؤمنني هللا يوم القيامة إلخواهن

كانوا يصومون معنا ويصلون وحيجون فيقال هلم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثريا 
قد أخذت النار إىل نصف ساقيه وإىل ركبتيه مث يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول جل وعز أرجعوا 

ل دينار من خري فأخرجوه فيخرجون خلقا كثريا مث يقولون ربنا مل نذر فيها أحدا ممن أمرتنا فمن وجدمت يف قلبه مثقا
به مث يقول ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال نصف دينار من خري فأخرجوه فيخرجون خلقا كثريا مث يقولون ربنا مل 

من خري فأخرجوه فيخرجون خلقا كثريا مث  نذر فيها ممن أمرتنا أحدا مث يقول ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة
إِنَّ {إن مل تصدقوين هبذا احلديث فاقرؤوا إن شئتم : وكان أبو سعيد اخلدري يقول" . يقولون ربنا مل نذر فيها خريا



وروي عن ابن . وذكر احلديث} اللََّه ال َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َوإِنْ َتُك َحَسَنةً ُيَضاِعفَْها َويُْؤِت ِمْن لَُدْنُه أَجْراً َعِظيماً
يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف وينادي مناد على رؤوس اخلالئق : "مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

هذا فالن بن فالن من كان له عليه حق فليأت إىل حقه مث يقول آت هؤالء حقوقهم فيقول يا رب من أين يل وقد 
تعاىل للمالئكة انظروا إىل أعماله الصاحلة فأعطوهم منها فإن بقي مثقال ذرة من حسنة  ذهبت الدنيا عين فيقول اهللا

قد أعطي لكل ذي حق حقه وبقي مثقال ذرة من حسنة فيقول  -وهو أعلم بذلك منهم  -قالت املالئكة يا رب 
ال َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة وَإِنْ َتكُ إِنَّ اللََّه {اهللا تعاىل للمالئكة ضعفوها لعبدي وأدخلوه بفضل رمحيت اجلنة ومصداقه 

وإن كان عبدا شقيا قالت املالئكة إهلنا فنيت حسناته وبقيت سيئاته وبقي طالبون كثري فيقول  -} َحَسَنةً ُيَضاِعفْهَا
وأنه  فاآلية على هذا التأويل يف اخلصوم،" . تعاىل خذوا من سيئاهتم فأضيفوها إىل سيئاته مث صكوا له صكا إىل النار

تعاىل ال يظلم مثقال ذرة للخصم على اخلصم يأخذ له منه، وال يظلم مثقال ذرة تبقى له بل يثيبه عليها ويضعفها له؛ 
  مسعت رسول: وروى أبو هريرة قال. } َوإِنْ َتُك َحَسَنةً ُيَضاِعفَْها{: فذلك قوله تعاىل

نَّ اللَّهَ {ِوتال " ؤمن باحلسنة الواحدة ألفي ألف حسنةإن اهللا سبحانه يعطي عبده امل: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
وإذا قال : قال أبو هريرة: قال عبيدة} ال َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َوإِنْ َتُك َحَسَنةً ُيَضاِعفَْها َوُيْؤِت ِمْن لَُدْنُه أَْجراً َعِظيماً

أن هذه اآلية إحدى اآليات اليت : عباس وابن مسعودوقد تقدم عن ابن ! فمن الذي يقدر قدره } أَْجراً َعِظيماً{ اهللا
  .هي خري مما طلعت عليه الشمس

  }فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشهِيداً{ -٤١
اخلليل بن أمحد  حدثنا: ذكر أبو الليث السمرقندي" جئنا"ظرف زمان والعامل فيه " وإذ"فتحت الفاء الساكنني 

حدثنا فضيل عن يونس بن حممد بن فضالة عن أبيه أن رسول اهللا : حدثنا أبو كامل قال: حدثنا ابن منيع قال: قال
صلى اهللا عليه وسلم أتاهم يف بين ظفر فجلس على الصخرة اليت يف بين ظفر ومعه ابن مسعود ومعاذ وناس من 

فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالءِ {ه اآلية أصحابه فأمر قارئا يقرأ حىت إذا أتى على هذ
يا رب هذا على من أنا بني ظهرانيهم : "بكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت اخضلت وجنتاه؛ فقال} َشهِيداً

: قلت" اقرأ علي: " صلى اهللا عليه وسلمقال يل رسول اهللا. وروى البخاري عن عبداهللا قال" . فكيف من مل أرهم
فَكَْيَف إِذَا {حىت بلغت " النساء"فقرأت عليه سورة " إين أحب أن أمسعه من غريي: "اقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال

ه مسلم وقال بدل وأخرج. فإذا عيناه تذرفان" أمسك: "قال} جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشهِيداً
: قال علماؤنا. فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل -أو غمزين رجل إىل جنيب  -فرفعت رأسي " : أمسك"قوله 

بكاء النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا كان لعظيم ما تضمنته هذه اآلية من هول املطلع وشدة األمر؛ إذ يؤتى باألنبياء 
  واإلشارة بقوله. تى به صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة شهيداشهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويؤ

إىل كفار قريش وغريهم من الكفار؛ وإمنا خص كفار قريش بالذكر ألن وظيفة العذاب أشد عليهم " على هؤالء"
ون واملعىن فكيف يك. منها على غريهم؛ لعنادهم عند رؤية املعجزات، وما أظهره اهللا على يديه من خوارق العادات

أمعذبني أم منعمني ؟ } إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشهِيداً{حال هؤالء الكفار يوم القيامة 
ذكر ابن املبارك أخربنا رجل من األنصار عن املنهال بن . اإلشارة إىل مجيع أمته: وقيل. وهذا استفهام معناه التوبيخ

ليس من يوم إال تعرض على النيب صلى اهللا عليه وسلم أمته غدوة : نه مسع سعيد بن املسيب يقولعمر وحدثه أ
فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمَّةٍ {وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعماهلم فلذلك يشهد عليهم؛ يقول اهللا تبارك وتعاىل 



  .} َشهِيداًَوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء {يعين بنبيها } بَِشهِيٍد
، "إذا"والفعل املضمر قد يسد مسد . نصب بفعل مضمر، التقدير فكيف يكون حاهلم؛ كما ذكرنا" كيف"وموضع 

ويف احلديث من الفقه جواز قراءة الطالب على الشيخ والعرض عليه، . حال" شهيدا"و". جئنا" "إذا"والعامل يف 
  .نصب على احلال" شهيدا"و. ، إن شاء اهللا تعاىل"يكنمل "وسيأيت بيانه يف حديث أيب يف سورة . وجيوز عكسه

  }َيْومَِئٍذ َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَعصَُوا الرَّسُولَ لَْو ُتَسوَّى بِهُِم الْأَْرُض َوال َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثاً{ -٤٢
بفتح التاء والتشديد يف " تسوى"وقرأ نافع وابن عامر . اللتقاء الساكنني، وجيوز كسرها". عصوا"ضمت الواو يف 

والباقون ضموا التاء وخففوا السني، مبنيا للمفعول والفاعل . ومحزة والكسائي كذلك إال أهنما خففا السني. السني
متنوا لو مل يبعثهم اهللا وكانت : ومعىن آخر. أي جيعلهم واألرض سواء. واملعىن لو يسوي اهللا هبم األرض. غري مسمى

وعلى القراءة األوىل والثانية فاألرض فاعلة، واملعىن متنوا لو . ألهنم من التراب نقلوااألرض مستوية عليهم؛ 
الباء مبعىن على، أي لو تسوى عليهم أي تنشق فتسوى : وقيل. انفتحت هلم األرض فساخوا فيها؛ قاله قتادة

  فقراءة التشدد على اإلدغام، والتخفيف على. عليهم؛ عن احلسن

: ا متنوا هذا حني رأوا البهائم تصري ترابا وعلموا أهنم خملدون يف النار؛ وهذا معىن قوله تعاىلإمن: وقيل. حذف التاء
" البقرة"إمنا متنوا هذا حني شهدت هذه األمة لألنبياء على ما تقدم يف : وقيل. } َوَيقُولُ الْكَاِفُر َيا لَْيتَنِي كُْنُت ُترَاباً{

إن فيهم الزناة والسراق فال تقبل : فتقول األمم اخلالية. اآلية} كُْم أُمَّةً َوسَطاًَوكَذَِلَك َجَعلَْنا{: عند قوله تعاىل
فيختم على أفواههم } وَاللَِّه رَبَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِكَِني{: شهادهتم فيزكيهم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيقول املشركون
َيوَْمِئٍذ يََودُّ الَِّذيَن كَفَرُوا َوَعَصُوا الرَُّسولَ لَوْ ُتَسوَّى {: وتشهد أرجلهم وأيديهم مبا كانوا يكسبون؛ فذلك قوله تعاىل

  .واهللا أعلم. يعين ختسف هبم} بِهُِم الْأَْرُض
مستأنف؛ ألن ما عملوه } َوال َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثاً{: قال بعضهم: قال الزجاج} َوال َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثاً{: قوله تعاىل
هو معطوف، واملعىن يود لو أن األرض سويت هبم وأهنم مل : وقال بعضهم. د اهللا ال يقدرون على كتمانهظاهر عن

} َواللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني{: وسئل ابن عباس عن هذه اآلية، وعن قوله تعاىل. يكتموا اهللا حديثا؛ ألنه ظهر كذهبم
فختم اهللا على أفواههم } َواللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني{: اإلسالم قالوا ملا رأوا أنه ال يدخل اجلنة إال أهل: فقال

اآلخرة مواطن يكون هذا يف بعضها وهذا : وقال احلسن وقتادة. وتكلمت أيديهم وأرجلهم فال يكتمون اهللا حديثا
  .إن شاء اهللا تعاىل" األنعام"ن يف وسيأيت هلذا مزيد بيا. ومعناه أهنم ملا تبني هلم وحوسبوا مل يكتموا. يف بعضها

ا َعابِرِي َسبِيلٍ حَتَّى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَقَْربُوا الصَّالةَ وَأَْنُتمْ ُسكَاَرى َحتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ َوال ُجُنباً إِلَّ{ -٤٣
أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن الَْغاِئطِ أَْو الَمْسُتُم النَِّساَء فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا  َتْغَتِسلُوا َوإِنْ كُْنُتْم مَْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَْو َجاَء

  }َصعِيداً طَيِّباً فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم وَأَْيِديكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ َعفُّواً غَفُوراً

  :فيه أربع وأربعون مسألة
خص اهللا سبحانه وتعاىل هبذا اخلطاب } يَن آَمُنوا ال تَقَْربُوا الصَّالةَ وَأَْنُتمْ ُسكَاَرىَيا أَيَُّها الَِّذ{: قوله تعاىل: األوىل

املؤمنني؛ ألهنم كانوا يقيمون الصالة وقد أخذوا من اخلمر وأتلفت عليهم أذهاهنم فخصوا هبذا اخلطاب؛ إذ كان 
ملا نزل حترمي اخلمر : اب رضي اهللا عنه قالروى أبو داود عن عمر بن اخلط. الكفار ال يفعلوهنا صحاة وال سكارى

: قال} َيسْأَلوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالْمَْيسِرِ{اللهم بني لنا يف اخلمر بيانا شافيا؛ فنزلت اآلية اليت يف البقرة : قال عمر
أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيا {اللهم بني لنا يف اخلمر بيانا شافيا؛ فنزلت اآلية اليت يف النساء : فدعي عمر فقرئت عليه فقال



أال ال يقربن : فكان منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أقيمت الصالة ينادي} َتقَْربُوا الصَّالةَ وَأَْنُتمْ ُسكَاَرى
مْ فََهلْ أَْنُت{: اللهم بني لنا يف اخلمر بيانا شافيا؛ فنزلت هذه اآلية: فدعي عمر فقرئت عليه فقال. الصالة سكران

كان الناس على أمر جاهليتهم حىت يؤمروا أو ينهوا؛ فكانوا : وقال سعيد بن جبري. انتهينا: قال عمر} ُمْنَتُهونَ
: قالوا. } َيْسأَلوَنَك َعنِ الَْخْمرِ وَالَْمْيِسرِ قُلْ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ{: يشربوهنا أول اإلسالم حىت نزلت

َيا {: فنزلت} قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ ال أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ{: ة ال لإلمث؛ فشرهبا رجل فتقدم يصلي هبم فقرأنشرهبا للمنفع
اللهم أنزل علينا يف اخلمر : فقال عمر. يف غري عني الصالة: فقالوا} أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتقَْربُوا الصَّالةَ وَأَنُْتْم ُسكَاَرى

مث طاف منادي رسول اهللا صلى اهللا . انتهينا، انتهينا: فقال عمر. اآلية} إِنََّما يُرِيُد الشَّْيطَانُ{: نا شافيا؛ فنزلتبيا
وروى الترمذي عن علي بن : إن شاء اهللا تعاىل" املائدة"أال إن اخلمر قد حرمت؛ على ما يأيت بيانه يف : عليه وسلم

عوف طعاما فدعانا وسقانا من اخلمر، فأخذت اخلمر منا، وحضرت الصالة  صنع لنا عبدالرمحن بن: أيب طالب قال
َيا أَيَُّها {: فأنزل اهللا تعاىل: قال. وحنن نعبد ما تعبدون} قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ ال أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ{: فقدموين فقرأت

. هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى. } اَرى َحتَّى َتْعلَُموا َما تَقُولُونَالَِّذيَن آَمُنوا ال َتقَْربُوا الصَّالةَ وَأَنُْتْم ُسكَ
  َواْعُبدُوا اللََّه{: ووجه االتصال والنظم مبا قبله أنه قال سبحانه وتعاىل

رضها، مث ذكر بعد اإلميان الصالة اليت هي رأس العبادات؛ ولذلك يقتل تاركها وال يسقط ف. } َوال ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئاً
  .واجنر الكالم إىل ذكر شروطها اليت ال تصح إال هبا

املراد سكر : واجلمهور من العلماء ومجاعة الفقهاء على أن املراد بالسكر سكر اخلمر؛ إال الضحاك فإنه قال: الثانية
له يستغفر إذا نعس أحدكم يف الصالة فلريقد حىت يذهب عنه النوم، فإنه ال يدري لع: "النوم؛ لقوله عليه السالم

ال يصلني : "يعين إذا كنت حاقنا؛ لقوله عليه السالم} وَأَنُْتْم ُسكَاَرى{: وقال عبيدة السلماين" . فيسب نفسه
  " .وهو ضام بني فخذيه"يف رواية " أحدكم وهو حاقن

اللتفات إىل وقول الضحاك وعبيدة صحيح املعىن؛ فإن املطلوب من املصلي اإلقبال على اهللا تعاىل بقلبه وترك ا: قلت
قال صلى اهللا عليه . غريه، واخللو عن كل ما يشوش عليه من نوم وحقنة وجوع، وكل ما يشغل البال ويغري احلال

فراعى صلى اهللا عليه وسلم زوال كل مشوش يتعلق " . إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء: "وسلم
قَدْ أَفْلَحَ {: ويدخل يف هذه اآلية. وخالص لبه، فيخشع يف صالتهبه اخلاطر، حىت يقبل على عبادة ربه بفراغ قلبه 

أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال { : إن قوله تعاىل: وقال ابن عباس. على ما يأيت بيانه} الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن ُهْم ِفي َصالِتهِْم َخاِشُعونَ
فأمروا على هذا القول . اآلية} إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فَاغِْسلُوا{: ائدةمنسوخ بآية امل} َتقَْربُوا الصَّالةَ وَأَْنُتمْ ُسكَاَرى

. نسخت بتحرمي اخلمر: وقال جماهد. بأال يصلوا سكارى؛ مث أمروا بأن يصلوا على كل حال؛ وهذا قبل التحرمي
خلطاب رضي اهللا وروي أن عمر بن ا. وكذلك قال عكرمة وقتادة، وهو الصحيح يف الباب حلديث علي املذكور

. أقيمت الصالة فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يقربن الصالة سكران؛ ذكره النحاس: عنه قال
  .وعلى قول الضحاك وعبيدة اآلية حمكمة ال نسخ فيها

ا كان بضم الراء كان ال تقرب بفتح الراء كان معناه ال تلبس بالفعل، وإذ: إذا قيل} ال َتقَْرُبوا{: قوله تعاىل: الثالثة
  واخلطاب جلماعة األمة. معناه ال تدن منه

وأما السكران إذا عدم امليز لسكره فليس مبخاطب يف ذلك الوقت لذهاب عقله؛ وإمنا هو خماطب . الصاحني
  .بامتثال ما جيب عليه، وبتكفري ما ضيع يف وقت سكره من األحكام اليت تقرر تكليفه إياها قبل السكر



هي العبادة املعروفة نفسها؛ وهو : اختلف العلماء يف املراد بالصالة هنا؛ فقالت طائفة} الصَّالةَ{: وله تعاىلق: الرابعة
املراد مواضع الصالة؛ وهو قول الشافعي، : وقالت طائفة. } حَتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ{قول أيب حنيفة؛ ولذلك قال 

ويدل على هذا . فسمى مواضع الصالة صالة} صََواِمُع وَبَِيٌع َوَصلََواٌت لَُهدَِّمْت{وقد قال تعاىل . فحذف املضاف
وقال . هذا يقتضي جواز العبور للجنب يف املسجد ال الصالة فيه} َوال ُجُنباً إِلَّا َعابِرِي َسبِيلٍ{: التأويل قوله تعاىل

. املسافر إذا مل جيد املاء فإنه يتيمم ويصلي؛ وسيأيت بيانه }َوال ُجُنباً إِلَّا َعابِرِي َسبِيلٍ{: املراد بقوله تعاىل: أبو حنيفة
املراد املوضع والصالة معا؛ ألهنم كانوا حينئذ ال يأتون املسجد إال للصالة وال يصلون إال جمتمعني، : وقالت طائفة
  .فكانا متالزمني

مجع سكران؛ " سكارى"و". تقربوا"من  ابتداء وخرب، مجلة يف موضع احلال} َوأَْنُتْم ُسكَاَرى{: قوله تعاىل: اخلامسة
بفتح السني على مثال فعلى، وهو تكسري سكران؛ وإمنا كسر على " سكرى"وقرأ النخعي . مثل كسالن وكساىل

كحبلى فهو صفة مفردة؛ " سكرى"وقرأ األعمش . سكرى ألن السكر آفة تلحق العقل فجرى جمرى صرعى وبابه
نقيض : والسكر. عة على ما يستعملونه من اإلخبار عن اجلماعة بالواحدوجاز اإلخبار بالصفة املفردة عن اجلما

إِنََّما {: وسكرت عينه تسكر أي حتريت؛ ومنه قوله تعاىل. سكر يسكر مسكرا، من باب محد حيمد: الصحو؛ يقال
  .فالسكران قد انقطع عما كان عليه من العقل. وسكرت الشق سددته. } ُسكَِّرْت أَْبصَاُرنَا

. ويف هذه اآلية دليل بل نص على أن الشرب كان مباحا يف أول اإلسالم حىت ينتهي بصاحبه إىل السكر :السادسة
  السكر حمرم يف العقل وما أبيح يف شيء من: وقال قوم

حيتمل أنه كان أبيح هلم من الشراب ما حيرك الطبع : وقال القفال. األديان؛ ومحلوا السكر يف هذه اآلية على النوم
  .ء والشجاعة واحلميةإىل السخا

  .وهذا املعىن موجود يف أشعارهم؛ وقد قال حسان: قلت
  ونشرهبا فتتركنا ملوكا

فأما ما يزيل العقل حىت يصري صاحبه يف حد اجلنون واإلغماء فما : قال القفال". البقرة"وقد أشبعنا هذا املعىن يف 
  .أبيح قصده، بل لو اتفق من غري قصد فيكون مرفوعا عن صاحبه

وكان املسلمون ملا نزلت هذه اآلية . إن شاء اهللا تعاىل يف قصة محزة" املائدة"هذا صحيح، وسيأيت بيانه يف : تقل
يف " املائدة"جيتنبون الشرب أوقات الصلوات، فإذا صلوا العشاء شربوها؛ فلم يزالوا على ذلك حىت نزل حترميها يف 

  .} فََهلْ أَْنُتْم مُْنَتُهونَ{: قوله تعاىل
والسكران ال يعلم ما . أي حىت تعلموه متيقنني فيه من غري غلط} حَتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ{: قوله تعاىل: بعةالسا

وروي عن ابن عباس وطاوس . إن السكران ال يلزمه طالقه: يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
أمجع العلماء : يب ثور واملزىن؛ واختاره الطحاوي وقالوعطاء والقاسم وربيعة، وهو قول الليث بن سعد وإسحاق وأ

وال خيتلفون أن من شرب البنج . على أن طالق املعتوه ال جيوز، والسكران معتوه كاملوسوس معتوه بالوسواس
وأجازت طائفة طالقه؛ وروي عن عمر بن . فذهب عقله أن طالقه غري جائز؛ فكذلك من سكر من الشراب

والزمه . ة من التابعني، وهو قول أيب حنيفة والثوري واألوزاعي، واختلف فيه قول الشافعياخلطاب ومعاوية ومجاع
أفعال السكران وعقوده كلها : وقال أبو حنيفة. مالك الطالق والقود يف اجلراح والقتل، ومل يلزمه النكاح والبيع

يكون مرتدا : وقال أبو يوسف. إال استحساناثابتة كأفعال الصاحي، إال الردة فإنه إذا ارتد فإنه ال تبني منه امرأته 
  .يف حال سكره؛ وهو قول الشافعي إال أنه ال يقتله يف حال سكره وال يستتيبه



وقال حممد بن . وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه ال يلزم طالق السكران: وقال اإلمام أبو عبداهللا املازري
ونزل الشيخ أبو الوليد اخلالف على املخلط الذي معه بقية : قال ابن شاس. ال يلزمه طالق وال عتاق: عبداحلكم

فأما السكران الذي ال يعرف األرض من : قال. من عقله إال أنه ال ميلك االختالط من نفسه فيخطئ ويصيب
ه السماء وال الرجل من املرأة، فال اختالف يف أنه كاجملنون يف مجيع أفعال وأحواله فيما بينه وبني الناس، وفيما بين

إهنا ال تسقط عنه خبالف اجملنون؛ من أجل أنه بإدخاله : وبني اهللا تعاىل أيضا؛ إال فيما ذهب وقته من الصلوات، فقيل
حد السكر اختالل العقل؛ فإذا استقرئ : وقال سفيان الثوري. السكر على نفسه كاملتعمد لتركها حىت خرج وقتها

إذا تغري عقله عن حال الصحة فهو سكران؛ وحكي عن : دوقال أمح. فخلط يف قراءته وتكلم مبا ال يعرف جلد
. } َحتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ{: إذا خلط يف قراءته فهو سكران؛ استدالال بقول اهللا تعاىل: قال ابن املنذر. مالك حنوه

. ه وسلم قضىفإذا كان حبيث ال يعلم ما يقول جتنب املسجد خمافة التلويث؛ وال تصح صالته وإن صلى اهللا علي
  .وإن كان حبيث يعلم ما يقول فأتى بالصالة فحكمه حكم الصاحي

أي ال تصلوا وقد } َحتَّى َتْعلَُموا{: عطف على موضع اجلملة املنصوبة يف قوله} َوال ُجُنباً{: قوله تعاىل: الثامنة
مع؛ ألنه على وزن املصدر ولفظ اجلنب ال يؤنث وال يثىن وال جي. جتنبتم وأجنبتم وجنبتم مبعىن: ويقال. أجنبتم

يقال جنب الرجل وأجنب من : وقال الفراء. جنب؛ وقد قرأه كذلك قوم: ورمبا خففوه فقالوا. كالبعد والقرب
ومن قال للواحد جانب قال يف . جيمع اجلنب يف لغة على أجناب؛ مثل عنق وأعناق، وطنب وأطناب: وقيل. اجلنابة
صل البعد؛ كأن اجلنب بعد خبروج املاء الدافق عن حال الصالة؛ واأل. راكب وركاب: جناب؛ كقولك: اجلمع
  :قال

  فإين امرؤ وسط القباب غريب... فال حترمي نائال عن جنابة 
  .واجلنابة خمالطة الرجل املرأة. غريب: ورجل جنب

الصحابة أال وروي عن بعض . واجلمهور من األمة على أن اجلنب هو غري الطاهر من إنزال أو جماوزة ختان: التاسعة
يا : ويف البخاري عن أيب بن كعب أنه قال. أخرجه مسلم" إمنا املاء من املاء: "غسل إال من إنزال؛ لقوله عليه السالم

: قال أبو عبداهللا" . يغسل ما مس املرأة من مث يتوضأ ويصلي: "رسول اهللا، إذا جامع الرجل املرأة فلم ينزل ؟ قال
قال أبو العالء : وأخرجه مسلم يف صحيحه مبعناه، وقال يف آخره. يناه الختالفهمالغسل أحوط؛ وذلك اآلخر إمنا ب

قال أبو . بن الشخري كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا
  .كان هذا احلكم يف أول اإلسالم مث نسخ: وقال الترمذي. هذا منسوخ: إسحاق
وقد . اعة العلماء من الصحابة والتابعني وفقهاء األمصار، وأن الغسل جيب بنفس التقاء اخلتاننيعلى هذا مج: قلت

إذا جلس بني : "كان فيه خالف بني الصحابة مث رجعوا فيه إىل رواية عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
صحيحني من حديث أيب هريرة عن ويف ال. أخرجه مسلم" . شعبها األربع ومس اخلتان اخلتان منه وجب الغسل

وإن مل "زاد مسلم " . إذا قعد بني شعبها األربع مث جهدها فقد وجب عليه الغسل: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
" إذا التقى اخلتانان"وأمجع التابعون ومن بعدهم بعد خالف من قبلهم على األخذ حبديث : وقال ابن القصار" . ينزل

ال نعلم أحدا قال به بعد خالف : قال القاضي عياض. اخلالف كان مسقطا للخالف وإذا صح اإلمجاع بعد
وقد روي أن عمر رضي اهللا عنه محل الناس على ترك . الصحابة إال ما حكي عن األعمش مث بعده داود األصبهاين

الغتسال باملاء من إنزال وتأوله ابن عباس على االحتالم؛ أي إمنا جيب ا. ملا اختلفوا" املاء من املاء"األخذ حبديث 
  .وهذا ما ال خالف فيه بني كافة العلماء. ومىت مل يكن إنزال وإن رأى أنه جيامع فال غسل. املاء يف االحتالم



وعربت النهر عبورا، . عربت الطريق أي قطعته من جانب إىل جانب: يقال} إِلَّا َعابِرِي َسبِيلٍ{: قوله تعاىل: العاشرة
وهذا عابر السبيل أي مار . واملعرب ما يعرب عليه من سفينة أو قنطرة. عرب بالضم: طه، ويقالوهذا عرب النهر أي ش

  :قال الشاعر. ال تزال يسافر عليها ويقطع هبا الفالة واهلاجرة لسرعة مشيها: وناقة عرب أسفار. الطريق
  عرب اهلواجر كاهلزف اخلاضب... عريانة سرح اليدين مشلة 

  :شدوأن. وعرب القوم ماتوا
  ويلعب باجلزوع وبالصبور... قضاء اهللا يغلب كل شيء 

  وإن نغرب فنحن على نذور... فإن نعرب فإن لنا ملات 
  .إن متنا فلنا أقران، وإن بقينا فال بد لنا من املوت؛ حىت كأن علينا يف إتيانه نذورا: يقول

ال علي رضي اهللا عنه وابن عباس وابن جبري وجماهد فق} إِلَّا َعابِرِي سَبِيلٍ{: واختلف العلماء يف قوله: احلادية عشرة
وال يصح ألحد أن يقرب الصالة وهو جنب إال بعد االغتسال، إال املسافر فإنه . عابر السبيل املسافر: واحلكم

ا يتيمم؛ وهذا قول أيب حنيفة؛ ألن الغالب يف املاء ال يعدم يف احلضر؛ فاحلاضر يغتسل لوجود املاء، واملسافر يتيمم إذ
وقال أصحاب الرأي يف اجلنب املسافر مير على مسجد فيه عني ماء يتيمم الصعيد ويدخل : قال ابن املنذر. مل جيده

واحتج بعضهم بقول . ورخصت طائفة يف دخول اجلنب املسجد. املسجد ويستقي منها مث خيرج املاء من املسجد
وقال ابن عباس أيضا وابن مسعود . وبه نقول: نذرقال ابن امل" . املؤمن ليس بنجس: "النيب صلى اهللا عليه وسلم

ال مير : وقالت طائفة. عابر السبيل اخلاطر اجملتاز؛ وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعي: وعكرمة والنخعي
وقال أمحد وإسحاق يف . اجلنب يف املسجد إال أال جيد بدا فيتيمم ومير فيه؛ هكذا قال الثوري وإسحاق بن راهويه

  إذا توضأ ال بأس أن جيلس يف املسجد: اجلنب

وروى بعضهم يف سبب اآلية أن قوما من األنصار كانت أبواب دورهم شارعة يف املسجد، فإذا . حكاه ابن املنذر
  .أصاب أحدهم اجلنابة أضطر إىل املرور يف املسجد

: ضي اهللا عنها تقولمسعت عائشة ر: وهذا صحيح؛ يعضده ما رواه أبو داود عن جسرة بنت دجاجة قالت: قلت
وجهوا هذه البيوت عن : "جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة يف املسجد؛ فقال

: مث دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل هلم رخصة فخرج إليهم فقال" . املسجد
ال تبقني يف املسجد : "ويف صحيح مسلم" . ملسجد حلائض وال جنبوجهوا هذه البيوت عن املسجد فإين ال أحل ا"

فأمر صلى اهللا عليه وسلم بسد األبواب ملا كان يؤدي ذلك إىل اختاذا املسجد طريقا " . خوخة إال خوخة أيب بكر
نيب صلى وقد روي عن ال. واستثىن خوخة أيب بكر إكراما له وخصوصية؛ ألهنما كانا ال يفترقان غالبا. والعبور فيه

ورواه . اهللا عليه وسلم أنه مل يكن أذن ألحد أن مير يف املسجد وال جيلس فيه إال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
ما ينبغي ملسلم وال يصلح أن جينب : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري قال

هذا جيوز أن يكون ذلك؛ ألن بيت علي كان يف املسجد، كما كان بيت و: قال علماؤنا" . يف املسجد إال أنا وعلي
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد، وإن كان البيتان مل يكونا يف املسجد ولكن كانا متصلني باملسجد وأبواهبما 

والذي . يثاحلد" ما ينبغي ملسلم: "كانت يف املسجد فجعلهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املسجد فقال
سأل رجل أيب عن علي وعثمان : يدل على أن بيت علي كان يف املسجد ما رواه ابن شهاب عن سامل بن عبداهللا قال

وأشار إىل ! هذا بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رضي اهللا عنهما أيهما كان خريا ؟ فقال له عبداهللا بن عمر



فلم يكونا جينبان يف املسجد وإمنا كانا جينبان يف . ؛ وذكر احلديثبيت علي إىل جنبه، مل يكن يف املسجد غريمها
  وجيوز أن. بيوهتما، وبيوهتما من املسجد إذ كان أبواهبما فيه؛ فكانا يستطرقانه يف حال اجلنابة إذا خرجا من بيوهتما

به، مث خص النيب يكون ذلك ختصيصا هلما؛ وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خص بأشياء، فيكون هذا مما خص 
وإن كانت أبواب بيوهتم يف املسجد، . صلى اهللا عليه وسلم عليا عليه السالم فرخص له يف ما مل يرخص فيه لغريه

وروى . فإنه كان يف املسجد أبواب بيوت غري بيتيهما؛ حىت أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بسدها إال باب علي
فخصه " سدوا األبواب إال باب علي: "ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسو: عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال

ال تبقني يف املسجد خوخة : "وأما قوله. عليه السالم بأن ترك بابه يف املسجد، وكان جينب يف بيته وبيته يف املسجد
خارجة من أبوابا تطلع إىل املسجد خوخات، وأبواب البيوت  -واهللا أعلم  -فإن ذلك كانت " إال خوخة أيب بكر

واخلوخات كالكوى واملشاكي، . املسجد؛ فأمر عليه السالم بسد تلك اخلوخات وترك خوخة أيب بكر إكراما له
ومل يكن يف املسجد : وقد فسر ابن عمر ذلك بقوله. وباب علي كان باب البيت الذي كان يدخل منه وخيرج

من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم تصيبهم  كان رجال: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: فإن قيل. غريمها
وهذا يدل على أن اللبث يف املسجد للجنب جائز إذا توضأ؛ وهو . اجلنابة فيتوضؤون ويأتون املسجد فيتحدثون فيه

فاجلواب أن الوضوء ال يرفع حدث اجلنابة، وكل موضع وضع للعبادة وأكرم . مذهب أمحد وإسحاق كما ذكرنا
والغالب من أحواهلم . ينبغي أال يدخله من ال يرضى لتلك العبادة، وال يصح له أن يتلبس هبا عن النجاسة الظاهرة

ذلك يكثر وقوعه فيشق الوضوء منه؛ ويف قوله : قلنا. يبطل باحملدث: فإن قيل. املنقولة أهنم كانوا يغتسلون يف بيوهتم
وإذا كان ال جيوز له اللبث يف املسجد فأحرى أال جيوز له مس . ما يغين ويكفي} َوال جُُنباً إِلَّا َعابِرِي َسبِيلٍ{: تعاىل

  .إن شاء اهللا تعاىل" الواقعة"وسيأيت بيانه يف . املصحف وال القراءة فيه؛ إذ هو أعظم حرمة
وقد روى موسى بن عقبة . ومينع اجلنب عند علمائنا من قراءة القرآن غالبا إال اآليات اليسرية للتعوذ: الثانية عشرة

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فع عن ابن عمر قالعن نا
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

وأخرج الدارقطين من حديث سفيان عن مسعر، . أخرجه ابن ماجة" ال يقرأ اجلنب واحلائض شيئا من القرآن"
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال حيجبه عن : قال وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبداهللا بن سلمة عن علي

وأخرجه ابن ماجة . ما أحدث حبديث أحسن منه: قال يل شعبة: قال سفيان. قراءة القرآن شيء إال أن يكون جنبا
حدثنا حممد بن بشار، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة؛ فذكره مبعناه، وهذا إسناد : قال

ن ابن عباس، عن عبداهللا بن رواحة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو وع. صحيح
كان ابن رواحة مضطجعا إىل جنب امرأته فقام إىل جارية له يف : وروى عن عكرمة قال. جنب؛ أخرجه الدارقطين

رجت فرأته على جاريته، فرجعت إىل ناحية احلجرة فوقع عليها؛ وفزعت امرأته فلم جتده يف مضجعه، فقامت فخ
لو أدركتك حيث ! مهيم : البيت فأخذت الشفرة مث خرجت، وفرغ فقام فلقيها حتمل الشفرة فقال مهيم ؟ قالت

ما رأيتين؛ وقد هنى : رأيتك على اجلارية؛ فقال: وأين رأيتين ؟ قالت: قال. رأيتك لوجأت بني كتفيك هبذه الشفرة
  :فأقرأ، وكانت ال تقرأ القرآن، فقال: قالت. وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنبرسول اهللا صلى اهللا عليه 

  كما الح مشهور من الفجر ساطع... أتانا رسول اهللا يتلوا كتابه 
  به موقنات أن ما قال واقع... أتى باهلدى بعد العمى فقلوبنا 

  إذا استثقلت باملشركني املضاجع... يبيت جيايف جنبه عن فراشه 
مث غدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه؛ فضحك حىت بدت نواجذه . آمنت باهللا وكذبت البصر: لتفقا

  .صلى اهللا عليه وسلم
هنى اهللا سبحانه وتعاىل عن الصالة إال بعد االغتسال؛ واالغتسال معىن } َحتَّى تَْغَتِسلُوا{: قوله تعاىل: الثالثة عشرة

: وم، يعرب به عن إمرار اليد مع املاء على املغسول؛ ولذلك فرقت العرب بني قوهلممعقول، ولفظه عند العرب معل
  :غسلت الثوب، وبني قوهلم

إذا تقرر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا يف اجلنب يصب على جسده املاء أو . أفضت عليه املاء وغمسته يف املاء
ه حىت يتدلك؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل أمر اجلنب ينغمس فيه وال يتدلك؛ فاملشهور من مذهب مالك أنه ال جبزئ

باالغتسال، كما أمر املتوضئ بغسل وجهه ويديه؛ ومل يكن للمتوضئ بد من إمرار يديه مع املاء على وجهه ويديه، 
قال أبو الفرج عمرو . وهذا قول املزين واختياره. فكذلك مجيع جسد اجلنب ورأسه يف حكم وجه املتوضئ ويديه

وهذا هو املعقول من لفظ الغسل؛ ألن االغتسال يف اللغة هو االفتعال، ومن مل مير فلم يفعل غري : الكيبن حممد امل
وعلى حنو هذا جاءت اآلثار عن : قال. صب املاء ال يسميه أهل اللسان غاسال، بل يسمونه صابا للماء ومنغمسا فيه

واهللا  -وإنقاؤه : قال" لوا الشعر واتقوا البشرةحتت كل شعرة جنابة فاغس: "النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .ال يكون إال بتتبعه؛ على حد ما ذكرنا -أعلم 
املراد : أنه قد خولف يف تأويله؛ قال سفيان بن عيينة: أحدمها: ال حجة فيما استدل به من احلديث لوجهني: قلت

ما : قال ابن وهب. ىن بالبشرة عن الفرجأراد غسل الفرج وتنظيفه، وأنه ك" وأنقوا البشرة"بقوله عليه السالم 



  .رأيت أحدا أعلم بتفسري األحاديث من ابن عيينة
ويف رواية . وهذا احلديث ضعيف؛ كذا يف رواية ابن داسة: إن احلديث أخرجه أبو داود يف سننه وقال فيه: الثاين

قي املعول على اللسان كما احلارث بن وجيه ضعيف، حديثه منكر؛ فسقط االستدالل باحلديث، وب: اللؤلئي عنه
ويعضده ما ثبت يف صحيح احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت بصيب فبال عليه، فدعا مباء فأتبعه بول . بينا

وقال اجلمهور من العلماء ومجاعة . ومل يغسله؛ روته عائشة، وحنوه عن أم قيس بنت حمصن؛ أخرجهما مسلم
نغماس فيه إذا أسبغ وعم وإن مل يتدلك؛ على مقتضى حديث ميمونة وعائشة جيزئ اجلنب صب املاء واال: الفقهاء

روامها األئمة، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفيض املاء على جسده؛ . يف غسل النيب صلى اهللا عليه وسلم
  وبه قال حممد بن عبداحلكم،

ن يف الغسل ألنه ال يكاد من مل مير يديه عليه وإمنا أمر بإمرار اليدي: وإليه رجع أبو الفرج ورواه عن مالك؛ قال
وأعجب أليب الفرج الذي روى وحكى : وقال ابن العريب. يسلم من تنكب املاء عن بعض ما جيب عليه من جسده

  .وما قاله قط مالك نصا وال خترجيا، وإمنا هي من أوهامه! عن صاحب املذهب أن الغسل دون ذلك جيزئ 
سألت مالك بن : صا؛ قال مروان بن حممد الظاهري وهو ثقة من ثقات الشامينيقد روي هذا عن مالك ن: قلت

فهذه الرواية فيها مل يتدلك : قال أبو عمر. مضت صالته: أنس عن رجل انغمس يف ماء وهو جنب ومل يتوضأ، قال
. جه واليدينواملشهور من مذهبه أنه ال جيزئه حىت يتدلك؛ قياسا عل غسل الو. وال توضأ، وقد أجزأه عند مالك

وقد حكت عائشة . غسلتين السماء: والعرب تقول. وحجة اجلماعة أن كل من صب عليه املاء فقد اغتسل
وميمونة صفة غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يذكرا تدلكا، ولو كان واجبا ما تركه؛ ألنه املبني عن اهللا 

باملاء وغرفه على رأسه، وغري ذلك من صفة غسله ووضوئه مراده، ولو فعله لنقل عنه؛ كما نقل ختليل أصول شعره 
وغري نكري أن يكون الغسل يف لسان العرب مرة بالعرك ومرة بالصب واإلفاضة؛ وإذا : قال أبو عمر. عليه السالم

كان هذا فال ميتنع أن يكون اهللا جل وعز تعبد عباده يف الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع املاء ويكون ذلك 
سال، وأن يفيضوا املاء على أنفسهم يف غسل اجلنابة واحليض، ويكون ذلك غسال موافقا للسنة غري خارج من غ

اللغة، ويكون كل واحد من األمرين أصال يف نفسه، ال جيب أن يرد أحدمها إىل صاحبه؛ ألن األصول ال يرد بعضها 
  .وباهللا التوفيق. ترد القروع قياسا على األصول وإمنا. وهذا ما ال خالف فيه بني علماء األمة -إىل بعض قياسا 
حديث ميمونة وعائشة يرد ما رواه شعبة موىل ابن عباس عن ابن عباس أنه كان إذا اغتسل من : الرابعة عشرة

كانت الصالة مخسني، والغسل من اجلنابة سبع : وقد روي عن ابن عمر قال. اجلنابة غسل يديه سبعا وفرجه سبعا
  ول من الثوب سبع مرار؛مرار، وغسل الب

فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأل حىت جعلت الصالة مخسا، والغسل من اجلنابة مرة، والغسل من 
وإسناد هذا احلديث عن ابن عمر فيه ضعف ولني، وإن كان أبو داود قد خرجه : قال ابن عبدالرب. البول مرة

  .ذا ليس بالقوي، ويرمها حديث عائشة وميمونةوالذي قبله عن شعبة موىل ابن عباس، وشعبة ه
. جيعل من يلي ذلك منه، أو يعاجله خبرقه: ومن مل يستطع إمرار يده على جسده فقد قال سحنون: اخلامسة عشرة
  .مير يديه على ما يدركه من جسده، مث يفيض املاء حىت يعم ما مل تبلغه يداه: ويف الواضحة

وروى . ليس عليه ذلك:  ختليل اجلنب حليته؛ فروى ابن القاسم عنه أنه قالواختلف قول مالك يف: السادسة عشرة
ذلك هو أحب إلينا؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان خيلل : قال ابن عبداحلكم. أشهب عنه أن عليه ذلك



من جهة املعىن أن و. شعره يف غسل اجلنابة، وذلك عام وإن كان األظهر فيه شعر رأسه؛ وعلى هذين القولني العلماء
استيعاب مجيع اجلسد يف الغسل واجب، والبشرة اليت حتت اللحية من مجلته؛ فوجب إيصال املاء إليها ومباشرهتا 

وإمنا انتقل الفرض إىل الشعر يف الطهارة الصغرى ألهنا مبنية على التخفيف، ونيابة األبدال فيها من غري . باليد
  .خلفني ومل جيز يف الغسلضرورة؛ ولذلك جاز فيها املسح على ا

  ".حتت كل شعرة جنابة: "هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم. ويعضد: قلت
منهم أبو حنيفة؛ وألهنما } َحتَّى َتْغَتِسلُوا{: وقد بالغ قوم فأوجبوا املضمضة واالستنشاق؛ لقوله تعاىل: السابعة عشرة

تركهما أعاد كمن ترك ملعة، ومن تركهما يف من مجلة الوجه وحكمهما حكم ظاهر الوجه كاخلد واجلبني، فمن 
ليستا بفرض ال يف اجلنابة وال يف الوضوء؛ ألهنما باطنان فال جيب كداخل : وقال مالك. وضوئه فال إعادة عليه

وقال ابن أيب ليلى . وبذلك قال حممد بن جرير الطربي والليث بن سعد واألوزاعي ومجاعة من التابعني. اجلسد
  مها فرض يف الوضوء والغسل مجيعا؛ وهو قول إسحاق: مانومحاد بن أيب سلي

وروي عن أمحد أيضا أن . وروي عن الزهري وعطاء مثل هذا القول. وأمحد بن حنبل وبعض أصحاب داود
وحجة من مل يوجبهما أن اهللا سبحانه مل يذكرمها يف . املضمضة سنة واالستنشاق فرض؛ وقال به بعض أصحاب داود

احتج من أوجبهما باآلية، . ا رسوله وال اتفق اجلميع عليه؛ والفرائض ال تثبت إال هبذه الوجوهكتابه، وال أوجبهم
فما وجب يف الواحد من الغسل وجب يف اآلخر، والنيب صلى اهللا عليه وسلم مل } فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم{: وقوله تعاىل

. اجلنابة؛ وهو املبني عن اهللا مراده قوال وعمال حيفظ عنه أنه ترك املضمضة واالستنشاق يف وضوئه وال يف غسله من
احتج من فرق بينهما بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعل املضمضة ومل يأمر هبا، وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة 

  .إال بدليل، وفعل االستنشاق وأمر به؛ وأمره على الوجوب أبدا
وذلك يقتضي النية؛ وبه } حَتَّى َتغَْتِسلُوا{: ابة من النية؛ لقوله تعاىلوال بد يف غسل اجلن: قال علماؤنا: الثامنة عشرة

َوَما أُِمرُوا {: وعضدوا هذا وبقوله تعاىل. قال مالك والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور، وكذلك الوضوء والتيمم
ىل اهللا تعاىل، والقصد له بأداء ما افترض على عباده واإلخالص النية يف التقرب إ} إِلَّا ِلَيْعُبدُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن

جيزئ الوضوء والتيمم : وقال األوزاعي واحلسن. وهذا عمل" إمنا األعمال بالنيات: "املؤمنني، وقال عليه السالم
على إزالة كل طهارة باملاء فإهنا جتزئ بغري نية، وال جيزئ التيمم إال بنية؛ قياسا : وقال أبو حنيفة وأصحابه. بغري نية

  .ورواه الوليد بن مسلم عن مالك. النجاسة باإلمجاع من األبدان والثياب بغري نية
وأما قدر املاء الذي يغتسل به؛ فروى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة أم : التاسعة عشرة

حترك "الفرق . "و الفرق من اجلنابةاملؤمنني رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يغتسل من إناء ه
إنه يسع مخسة أقساط بأقساط : مكيال من اخلشب، كان ابن شهاب يقول"الفرق : "قال ابن وهب. راؤه وتسكن

  :وهي مخسة أقساط، قال: ثالثة آصع، قال: فقال"الفرق "وقد فسر حممد بن عيسى األعشى . بين أمية

ثالثة "الفرق : "ويف صحيح مسلم قال سفيان. صلى اهللا عليه وسلمويف اخلمسة أقساط اثنا عشر مدا مبد النيب 
: ويف رواية. كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ باملد ويغتسل بالصاع إىل مخسة أمداد: وعن أنس قال. آصع

وهذه األحاديث تدل على استحباب تقليل املاء من غري كيل وال وزن، . يغتسل خبمسة مكاكيك ويتوضأ مبكوك
ومذهب األباضية اإلكثار . خذ منه اإلنسان بقدر ما يكفي وال يكثر منه، فإن اإلكثار منه سرف والسرف مذموميأ

  .من املاء، وذلك من الشيطان



لنَِّساَء فَلَْم َوإِنْ كُْنُتْم مَْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَْو َجاَء أََحٌد مِْنكُْم ِمَن الَْغاِئِط أَوْ الَمسُْتُم ا{: قوله تعاىل: املوفية عشرين
هذه آية التيمم، نزلت يف عبدالرمحن بن عوف } َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا صَِعيداً طَيِّباً فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم

نزلت بسبب عدم : وقيل. أصابته جنابة وهو جريح؛ فرخص له يف أن يتيمم، مث صارت اآلية عامة يف مجيع الناس
أخرج احلديث مالك من رواية عبدالرمحن بن القاسم . حني انقطع العقد لعائشة"املريسيع "ء يف غزوة الصحابة املا

أخربنا عبدة، عن هشام بن : حدثنا حممد قال: وترجم البخاري هذه اآلية يف كتاب التفسري. عن أبيه عن عائشة
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف طلبها  هلكت قالدة ألمساء فبعث: عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

رجاال، فحضرت الصالة وليسوا على وضوء ومل جيدوا ماء فصلوا وهم على غري وضوء؛ فأنزل اهللا تعاىل آية 
  .التيمم
وذكر النسائي . وهذه الرواية ليس فيها ذكر للموضع، وفيها أن القالدة كانت ألمساء؛ خالف حديث مالك: قلت

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا استعارت من أمساء قالدة هلا وهي يف سفر مع  من رواية علي بن مسهر
ففي هذه . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنسلت منها وكان ذلك املكان يقال له الصلصل؛ وذكر احلديث

  الرواية عن

انقطع عقد : ديث مالك إذا قالوهذا بيان حل. هشام أن القالدة كانت ألمساء، وأن عائشة استعارهتا من أمساء
وأخرجه الترمذي حدثنا . وفيه أن املكان يقال له الصلصل. هلكت قالدة ألمساء: لعائشة، وحلديث البخاري إذ قال

احلميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة أهنا سقطت قالدهتا ليلة األبواء، فأرسل رسول 
ففي هذه الرواية عن هشام أيضا إضافة القالدة إليها، . رجلني يف طلبها؛ وذكر احلديثاهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ويف . كما قال مالك، إال أنه من غري شك"األبواء : "وقال يف املكان. لكن إضافة مستعري بدليل حديث النسائي
أن رسول اهللا صلى اهللا : وجاء يف البخاري. وبعثنا البعري الذي كنت عليه فوجدنا العقد حتته: حديث مالك قال
وهذا كله صحيح املعىن، وليس اختالف النقلة يف العقد والقالدة وال يف املوضع ما يقدح يف . عليه وسلم وجده

احلديث وال يوهن شيئا منه؛ ألن املعىن املراد من احلديث واملقصود به إليه هو نزول التيمم، وقد ثبتت الروايات يف 
ولعلهما املراد بالرجال يف . أحدمها أسيد بن حضري: فأرسل رجلني قيل:  حديث الترمذيوأما قوله يف. أمر القالدة

حديث البخاري فعرب عنهما بلفظ اجلمع، إذ أقل اجلمع اثنان، أو أردف يف أثرمها غريمها فصح إطالق اللفظ واهللا 
وقد روي أن . البعري فوجدوه حتتهفبعثوا يف طلبها فطلبوا فلم جيدوا شيئا يف وجهتهم، فلما رجعوا أثاروا . أعلم

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصابتهم جراحة ففشت فيهم مث ابتلوا باجلنابة فشكوا ذلك لرسول اهللا 
وهذا أيضا ليس خبالف ملا ذكرنا؛ فإهنم رمبا أصابتهم اجلراحة يف غزوهتم . صلى اهللا عليه وسلم فنزلت هذه اآلية

إن ضياع العقد كان يف غزاة : وقد قيل. كان فيها قتال فشكوا، وضاع العقد ونزلت اآلية تلك اليت قفلوا منها إذ
وهذا أيضا ليس خبالف لقول من قال يف غزاة املريسيع، إذ هي غزاة واحدة؛ فإن النيب صلى اهللا عليه . بين املصطلق

ليفة بن خياط وأبو عمر بن وسلم غزا بين املصطلق يف شعبان من السنة السادسة من اهلجرة، على ما قال خ
  بل منيلة بن عبداهللا: وقيل. عبدالرب، واستعمل على املدينة أبا ذر الغفاري

وأغار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بين املصطلق وهم غارون، وهم على ماء يقال له املريسيع من . الليثي
وقد . أمت أمت: ء والذرية وكان شعارهم يومئذناحية قديد مما يلي الساحل فقتل من قتل وسىب من سىب من النسا

. إن بين املصطلق مجعوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأرادوه، فلما بلغه ذلك خرج إليهم فلقيهم على ماء: قيل



: قال أبو عمر. إن آية املائدة آية التيمم، على ما يأيت بيانه هناك: وقد قيل. فهذا ما جاء يف بدء التيمم والسبب فيه
ليس ". النساء"، أو اآلية اليت يف سورة "املائدة"فأنزل اهللا تعاىل آية التيمم، وهي آية الوضوء املذكورة يف سورة 

  .التيمم مذكورا يف غري هاتني اآليتني ومها مدنيتان
العوجاج املرض عبارة عن خروج البدن عن حد االعتدال واالعتياد، إىل ا} مَْرَضى{: قوله تعاىل: احلادية والعشرون

كثري ويسري؛ فإذا كان كثريا حبيث خياف املوت لربد املاء، أو للعلة اليت به، أو خياف : وهو على ضربني. والشذوذ
وهذا مردود بقوله . فوت بعض األعضاء، فهذا يتيمم بإمجاع؛ إال ما روي عن احلسن وعطاء أنه يتطهر وإن مات

وروى الدارقطين عن سعيد بن . } َوال َتقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم{: وقوله تعاىل} ِمْن حََرجٍوََما َجَعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ {: تعاىل
إذا كانت بالرجل اجلراحة يف سبيل : قال} َوإِنْ كُْنُتْم مَْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ{: جبري عن ابن عباس يف قوله عز وجل

: وعن سعد بن جبري أيضا عن ابن عباس قال. ماهللا أو القروح أو اجلدري فيجنب فخاف أن ميوت إن اغتسل، تيم
وتيمم عمرو بن العاص ملا خاف أن يهلك من شدة الربد ومل يأمره صلى اهللا . رخص للمريض يف التيمم بالصعيد

فإن كان يسريا إال أنه خياف معه حدوث علة أو زيادهتا أو بطء برء فهؤالء يتيممون . عليه وسلم بغسل وال إعادة
  .فيما حفظت: قال ابن عطية. هببإمجاع من املذ

مثل أن خياف الصحيح نزلة أو محى، وكذلك إن كان : قد ذكر الباجي فيه خالفا؛ قال القاضي أبو احلسن: قلت
ال جيوز له التيمم مع وجود املاء إال أن : وقال الشافعي. املريض خياف زيادة مرض؛ وبنحو ذلك قال أبو حنيفة

قال الشافعي ال يباح التيمم للمريض إال إذا : "قال ابن العريب. احلسن عن مالكخياف التلف؛ ورواه القاضي أبو 
  خاف التلف؛

: قلنا. ألن زيادة املرض غري متحققة؛ ألهنا قد تكون وقد ال تكون، وال جيوز ترك الفرض املتيقن للخوف املشكوك
التلف كذلك، يبيحه خوف  قد ناقضت؛ فإنك قلت إذا خاف التلف من الربد تيمم؛ فكما يبيح التيمم خوف

لو زاد املاء على قدر قيمته حبة مل : وعجبا للشافعي يقول: قال. املرض؛ ألن املرض حمذور كما أن التلف حمذور
  ".وليس هلم عليه كالم يساوي مساعه! يلزمه شراؤه صيانة للمال ويلزمه التيمم، وهو خياف على بدنه املرض 

واملرض الذي يباح له التيمم : ال القشريي أبو نصر عبدالرحيم يف تفسريهالصحيح من قول الشافعي فيما ق: قلت
فإن خاف طول املرض فالقول الصحيح . هو الذي خياف فيه فوت الروح أو فوات بعض األعضاء لو استعمل املاء

بن أيب  روى أبو داود والدارقطين، عن حيىي بن أيوب، عن يزيد بن أيب حبيب، عن عمران. جواز التيمم: للشافعي
احتلمت يف ليلة باردة يف غزوة ذات السالسل فأشفقت : أنس، عن عبدالرمحن بن جبري، عن عمرو بن العاص قال

إن اغتسلت أن أهلك؛ فتيممت مث صليت بأصحايب الصبح؛ فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا 
: إين مسعت اهللا عز وجل يقول: ن االغتسال وقلت؟ فأخربته بالذي منعين م" صليت بأصحابك وأنت جنب: "عمرو

فدل هذا . فضحك نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يقل شيئا} َوال تَقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُْم َرِحيماً{
املتيمم  احلديث على إباحة التيمم مع اخلوف ال مع اليقني، وفيه إطالق اسم اجلنب على املتيمم وجواز صالة

. باملتوضئني؛ وهذا أحد القولني عندنا؛ وهو الصحيح وهو الذي أقرأه مالك يف موطئه وقرئ عليه إىل أن مات
أنه ال يصلي؛ ألنه أنقص فضيلة من املتوضئ، وحكم اإلمام أن يكون أعلى رتبة؛ وقد روى : والقول الثاين

إسناده " ال يؤم املتيمم املتوضئني: "لى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص: الدارقطين من حديث جابر بن عبداهللا قال
خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه يف رأسه مث : وروى أبو داود والدارقطين عن جابر قال. ضعيف



ما جند لك رخصة وأنت تقدر على املاء؛ فاغتسل : احتلم، فسأل أصحابه هل جتدون يل رخصة يف التيمم ؟ فقالوا
  :دمنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب بذلك فقالفمات، فلما ق

شك  -قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا إذ مل يعلموا فإمنا شفاء العي السؤال وإمنا كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب "
 قال أبو بكر هذه سنة تفرد هبا: "قال الدارقطين" . على جرحه خرقة مث ميسح عليها ويغسل سائر جسده -موسى 

أهل مكة ومحلها أهل اجلزيرة، ومل يروه عن عطاء عن جابر غري الزبري بن خريق، وليس بالقوي، وخالفه األوزاعي 
بلغين عن : واختلف عن األوزاعي فقيل عنه عن عطاء، وقيل عنه. فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب

سألت : وقال ابن أيب حامت. لم وهو الصوابعطاء، وأرسل األوزاعي آخره عن عطاء عن النيب صلى اهللا عليه وس
رواه ابن أيب العشرين، عن األوزاعي، عن إمساعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، : أيب وأبا زرعة عنه فقاال

} وإن كنتم مرضى{: كل من انطلق عليه اسم املريض فجائز له التيمم؛ لقوله تعاىل: وقال داود". وأسند احلديث
هذا قول خلف، وإمنا هو عند علماء األمة ملن خاف من استعمال املاء أو تأذيه به كاجملدور و: قال ابن عطية

  .واحملصوب، والعلل املخوف عليها من املاء؛ كما تقدم عن ابن عباس
جيوز التيمم بسبب السفر طال أو قصر عند عدم املاء، وال يشترط } أَْو َعلَى سَفَرٍ{: قوله تعاىل: الثانية والعشرون

ال يتيمم إال يف سفر تقصر فيه : وقال قوم. ن يكون مما تقصر فيه الصالة؛ هذا مذهب مالك ومجهور العلماءأ
  .واهللا أعلم. وهذا كله ضعيف. واشترط آخرون أن يكون سفر طاعة. الصالة

ذهب مالك أمجع العلماء على جواز التيمم يف السفر حسبما ذكرنا، واختلفوا فيه يف احلضر؛ ف: الثالثة والعشرون
ال جيوز للحاضر : وقال الشافعي. وأصحابه إىل أن التيمم يف احلضر والسفر جائز؛ وهو قول أيب حنيفة وحممد

إذا عدم املاء يف : وقال الشافعي أيضا والليث والطربي. الصحيح أن يتيمم إال أن خياف التلف؛ وهو قول الطربي
ال جيوز : وقال أبو يوسف وزفر.  عليه وسلم مث أعاداحلضر مع خوف الوقت الصحيح والسقيم تيمم وصلى اهللا

  ال يتيمم املريض إذا وجد املاء وال غري: التيمم يف احلضر ال ملرض وال خلوف الوقت وقال احلسن وعطاء

ذكر اهللا تعاىل املرضى واملسافرين يف : وسبب اخلالف اختالفهم يف مفهوم اآلية؛ فقال مالك ومن تابعه. املريض
فكل . خرج على األغلب فيمن ال جيد املاء، واحلاضرون األغلب عليهم وجوده فلذلك مل ينص عليهم شرط التيمم

وكذلك . من مل جيد املاء أو منعه منه مانع أو خاف فوات وقت الصالة، تيمم املسافر بالنص، واحلاضر باملعىن
اىل جعل التيمم رخصة للمريض واملسافر؛ إن اهللا تع: وأما من منعه يف احلضر فقال. املريض بالنص والصحيح باملعىن

كالفطر وقصر الصالة، ومل يبح التيمم إال بشرطني، ومها املرض والسفر؛ فال دخول للحاضر الصحيح يف ذلك 
إمنا شرطه اهللا تعاىل مع : وأما قول احلسن وعطاء الذي منعه مجلة مع وجود املاء فقال. خلروجه من شرط اهللا تعاىل

ولوال قول : وقال أبو عمر. فلم يبح التيمم ألحد إال عند فقد املاء} فَلَْم َتجِدُوا َماًء فََتَيمَُّموا{: تعاىلعدم املاء، لقوله 
وقد أجاز رسول اهللا صلى اهللا عليه . اجلمهور وما روي من األثر لكان قول احلسن وعطاء صحيحا؛ واهللا أعلم

  .إن اغتسل باملاء، فاملريض أحرى بذلك وسلم التيمم لعمرو بن العاص وهو مسافر إذ خاف اهلالك
  :ومن الدليل على جواز التيمم يف احلضر إذا خاف فوات الصالة إن ذهب إىل املاء الكتاب والسنة: قلت

نص عليه القشريي . يعين املقيم إذا عدم املاء تيمم} أَْو َجاَء أََحٌد مِْنكُْم ِمَن الَْغائِِط{: أما الكتاب فقوله سبحانه
  :مث يقطع النظر يف وجوب القضاء؛ ألن عدم املاء يف احلضر عذر نادر ويف القضاء قوالن: م قالعبدالرحي

وهكذا نص أصحابنا فيمن تيمم يف احلضر، فهل يعيد إذا وجد املاء أم ال؛ املشهور من مذهب مالك أنه ال : قلت



: وقال الوليد عنه. ن املنذر عن مالكيعيد أبدا؛ ورواه اب. وقال ابن حبيب وحممد بن عبداحلكم. يعيد وهو الصحيح
  .يغتسل وإن طلعت الشمس

أقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم : وأما السنة فما رواه البخاري عن أيب اجلهيم بن احلارث بن الصمة األنصاري قال
  فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم" بئر مجل"من حنو 

وأخرجه ". بئر"وأخرجه مسلم وليس فيه لفظ . فمسح بوجهه ويديه، مث رد عليه السالم حىت أقبل على اجلدار
إنه مل مينعين أن أرد عليك السالم إال أين مل : "مث رد على الرجل السالم وقال"الدارقطين من حديث ابن عمر وفيه 

  " .أكن على طهر
الغائط أصله ما اخنفض من األرض، واجلمع الغيطان } ِمَن الْغَاِئِطأَوْ َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم {: قوله تعاىل: الرابعة والعشرون

وكانت العرب تقصد هذا الصنف من املواضع لقضاء حاجتها تسترا عن أعني . أو األغواط؛ وبه مسي غوطة دمشق
  .وغاط يف األرض يغوط إذا غاب. الناس، مث مسي احلدث اخلارج من اإلنسان غائطا للمقارنة

وحيتمل أن يكون من . فيحتمل أن يكون أصله الغيط فخفف، كهني وميت وشبهه" ن الغيطم: "وقرأ الزهري
مبعىن الواو، "أو "و. الغوط؛ بداللة قوهلم تغوط إذا أتى الغائط، فقلبت واو الغوط ياء؛ كما قالوا يف ال حول ال حيل

ب للتيمم على هذا هو احلدث أي إن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا فالسبب املوج
. أهنا على باهبا عند أهل النظر"أو "والصحيح يف . ال املرض والسفر؛ فدل على جواز التيمم يف احلضر كما بيناه

وهذا عندهم على احلذف، واملعىن وإن كنتم مرضى مرضا ال تقدرون فيه على مس . فألو معناها، وللواو معناها
  .واهللا أعلم. ء واحتجتم إىل املاءاملاء أو على سفر ومل جتدوا ما

وقد اختلف الناس يف . جيمع باملعىن مجيع األحداث الناقضة للطهارة الصغرى"الغائط "لفظ : اخلامسة والعشرون
. زوال العقل، خارج معتاد، مالمسة: حصرها، وأنبل ما قيل يف ذلك أهنا ثالثة أنواع، ال خالف فيها يف مذهبنا

وعلى مذهب . خرج من اجلسد من النجاسات، وال يراعى املخرج وال يعد اللمس وعلى مذهب أيب حنيفة ما
وإذا تقرر هذا فاعلم أن . الشافعي وحممد بن عبداحلكم ما خرج من السبيلني، وال يراعى االعتياد، ويعد اللمس
  املسلمني أمجعوا على أن من زال عقله بإغماء أو جنون أو سكر فعليه الوضوء، واختلفوا

  .طرفان وواسطة: وم هل هو حدث كسائر األحداث ؟ أو ليس حبدث أو مظنة حدث؛ ثالثة أقواليف الن
ذهب املزين أبو إبراهيم إمساعيل إىل أنه حدث، وأن الوضوء جيب بقليله وكثريه كسائر األحداث؛ : الطرف األول

ومقتضى حديث . ر أو نوموال يتوضأ إال من حدث خيرج من ذكر أو دب: وهو مقتضى قول مالك يف املوطأ لقوله
رووه مجيعا من حديث عاصم بن أيب النجود . صفوان بن عسال أخرجه النسائي والدارقطين والترمذي وصححه

نعم : جئتك أسألك عن املسح على اخلفني؛ قال: أتيت صفوان بن عسال املرادي فقلت: عن زر بن حبيش فقال
وسلم فأمرنا أن منسح على اخلفني إذا حنن أدخلنامها على  كنت يف اجليش الذي بعثهم رسول اهللا صلى اهللا عليه

ففي . طهر ثالثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، وال خنلعهما من بول وال غائط وال نوم وال خنلعهما إال من جنابة
غلب على العقل  والقياس أنه ملا كان كثريه وما: قالوا. هذا احلديث وقول مالك التسوية بني الغائط والبول والنوم

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقد روي عن علي بن أيب طالب قال. منه حدثا وجب أن يكون قليله كذلك
أخرجه أبو داود، وأخرجه الدارقطين من حديث معاوية بن أيب . وهذا عام" وكاء السنه العينان فمن نام فليتوضأ"

  .سفيان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



فروي عن أيب موسى األشعري ما يدل على أن النوم عنده ليس حبدث على أي حال كان، حىت : الطرف اآلخروأما 
فإن مل خيرج منه حدث قام من نومه وصلى ، . حيدث النائم حدثا غري النوم؛ ألنه كان يوكل من حيرسه إذا نام

. اجلمهور على خالف هذين الطرفنيو. وروي عن عبيدة وسعيد بن املسيب واألوزاعي يف رواية حممود بن خالد
فأما مجلة مذهب مالك فإن كل نائم استثقل نوما، وطال نومه على أي حال كان، فقد وجب عليه الوضوء؛ وهو 

  فإن كان النوم: قال أمحد بن حنبل. قول الزهري وربيعة واألوزاعي يف رواية الوليد بن مسلم

. ال وضوء إال على من نام مضطجعا أو متوركا: أبو حنيفة وأصحابهوقال . خفيفا ال خيامر القلب وال يغمره مل يضر
والصحيح من هذه األقوال مشهور . من نام جالسا فال وضوء عليه؛ ورواه ابن وهب عن مالك: وقال الشافعي

مذهب مالك؛ حلديث ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شغل عنها ليلة يعين العشاء فأخرها حىت رقدنا 
ليس أحد من أهل : "املسجد مث استيقظنا مث رقدنا مث استيقظنا مث خرج علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال يف

. رواه األئمة واللفظ للبخاري؛ وهو أصح ما يف هذا الباب من جهة اإلسناد والعمل" األرض ينتظر الصالة غريكم
ونوم ثقيل غالب على النفس؛ بدليل هذا احلديث : معناهوأما ما قاله مالك يف موطئه وصفوان بن عسال يف حديثه ف

بدل " أو ريح: "وأيضا فقد روى حديث صفوان وكيع عن مسعر عن عاصم بن أيب النجود فقال. وما كان يف معناه
  .غري وكيع عن مسعر" أو ريح"مل يقل يف هذا احلديث : ، فقال الدارقطين"أو نوم"

ومسلم وغريمها من األئمة؛ فسقط االستدالل حبديث صفوان ملن متسك به وكيع ثقة إمام أخرج له البخاري : قلت
وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فضعيف؛ رواه الدارقطين عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا . يف أن النوم حدث

! منت يا رسول اهللا إنك قد : غط أو نفخ مث قام فصلى اهللا عليه وسلم، فقلت. عليه وسلم نام وهو ساجد حىت
تفرد به أبو خالد عن " . إن الوضوء ال جيب إال على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله: "فقال

هو حديث منكر " الوضوء على من نام مضطجعا: "قوله: وأخرجه أبو داود وقال. قتادة وال يصح؛ قال الدارقطين
وقال أبو . مجاعة عن ابن عباس مل يذكروا شيئا من هذا مل يروه إال أبو خالد يزيد الداالين عن قتادة، وروى أوله

هذا حديث منكر مل يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات، وإمنا انفرد به أبو خالد الداالين، : عمر بن عبدالرب
على كل نائم الوضوء إال على اجلالس وحده، وإن كل من زال : وأما قول الشافعي. وأنكروه وليس حبجة فيما نقل

  االستواء ونام فعليه الوضوء؛ فهو قول الطربي وداود، وروي عن علي وابن مسعود وابنعن حد 

وقد روى الدارقطين من حديث عمرو بن شعيب، . عمر؛ ألن اجلالس ال يكاد يستثقل، فهو يف معىن النوم اخلفيف
ومن وضع جنبه فعليه من نام جالسا فال وضوء عليه : "عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، : حدثنا قتيبة قال: وأما اخلارج؛ فلنا ما رواه البخاري قال" . الوضوء
اعتكفت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة : عن عائشة قالت

 املعتاد، وإمنا هو عرق انقطع فهو مرض؛ وما كان هذا سبيله مما فهذا خارج على غري. والطست حتتها وهي تصلي
ويرد على احلنفي حيث . وباهللا توفيقنا. خيرج من السبيلني فال وضوء فيه عندنا إجيابا، خالفا للشافعي كما ذكرنا

  .فصح ووضح مذهب مالك بن أنس رضي اهللا عنه ما تردد نفس، وعنهم أمجعني. راعى اخلارج النجس
". المستم"قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو وعاصم وابن عامر } أَْو الَمْسُتُم النَِّساَء{: قوله تعاىل: سة والعشرونالساد

: الثالث. ملستم باشرمت: الثاين. أن يكون ملستم جامعتم: األول: ويف معناه ثالثة أقوال"ملستم : "وقرأ محزة والكسائي
األوىل يف اللغة أن : عند أكثر الناس، إال أنه حكي عن حممد بن يزيد أنه قالمبعناه "المستم "و. جيمع األمرين مجيعا



مبعىن غشيتم ومسستم، وليس "ملستم "و: قال. مبعىن قبلتم أو نظريه؛ ألن لكل واحد منهما فعال"المستم "يكون 
  .للمرأة يف هذا فعل

هنا خمتصة باليد، واجلنب ال ذكر له إال املالمسة : واختلف العلماء يف حكم اآلية على مذاهب مخسة؛ فقالت فرقة
اآلية، فال سبيل له إىل التيمم، وإمنا يغتسل اجلنب أو } َوإِنْ كُنُْتْم مَْرَضى{: مع املاء؛ فلم يدخل يف املعىن املراد بقوله

يف  ومل يقل بقول عمر وعبداهللا: قال أبو عمر. يدع الصالة حىت جيد املاء؛ روي هذا القول عن عمر وابن مسعود
هذه املسألة أحد من فقهاء األمصار من أهل الرأي ومحلة اآلثار؛ وذلك واهللا أعلم حلديث عمار وعمران بن حصني 

املالمسة : وقال أبو حنيفة عكس هذا القول، فقال. وحديث أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تيمم اجلنب
  المسفاجلنب يتيمم وال. هنا خمتصة باللمس الذي هو اجلماع

فإذا قبل الرجل امرأته للذة مل ينتقض وضوءه؛ وعضدوا . بيده مل جير له ذكر؛ فليس حبدث وال هو ناقص لوضوئه
هذا مبا رواه الدارقطين عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل بعض نسائه مث خرج إىل الصالة ومل 

املالمس باجلماع يتيمم، واملالمس باليد : ال مالكوق. فقلت هلا من هي إال أنت ؟ فضحكت: قال عروة. يتوضأ
: وقال علي بن زياد. فإذا ملسها بغري شهوة فال وضوء؛ وبه قال أمحد وإسحاق، وهو مقتضى اآلية. يتيمم إذا التذ

من تعمد : وقال عبدامللك بن املاجشون. وإن كان عليها ثوب كثيف فال شيء عليه، وإن كان خفيفا فعليه الوضوء
والذي حتقق من مذهب : قال القاضي أبو الوليد الباجي يف املنتقى. أته بيده ملالعبة فليتوضأ التذ أو مل يلتذمس امر

مالك وأصحابه أن الوضوء إمنا جيب لقصده اللذة دون وجودها؛ فمن قصد اللذة بلمسه فقد وجب عليه الوضوء، 
وأما اإلنعاظ مبجرده فقد روى ابن . سى عن ابن القاسمالتذ بذلك أو مل يلتذ؛ وهذا معىن ما يف العتبية من رواية عي

من : وقال الشيخ أبو إسحاق. نافع عن مالك أنه ال يوجب وضوءا وال غسل ذكر حىت يكون معه ملس أو مذي
إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إىل بدن : وقال الشافعي. أنعظ إنعاظا أنتقض وضوئه؛ وهذا قول مالك يف املدونة

كان باليد أو بغريها من أعضاء اجلسد معلق نقض الطهر به؛ وهو قول ابن مسعود وابن عمر والزهري املرأة سواء 
فَلََمُسوُه {: إذا كان اللمس باليد نقض الطهر، وإن كان بغري اليد مل ينقضه؛ لقوله تعاىل: وقال األوزاعي. وربيعة
عن عمر وابنه عبداهللا، وهو قول عبداهللا بن فهذه مخسة مذاهب أسدها مذهب مالك؛ وهو مروي . } بِأَْيِديهِْم

وهو : قال ابن العريب. مسعود أن املالمسة ما دون اجلماع، وأن الوضوء جيب بذلك؛ وإىل هذا ذهب أكثر الفقهاء
أفاد } ئِِطأَْو َجاَء أََحٌد مِْنكُْم ِمَن الْغَا{: أفاد اجلماع، وإن قوله"وال جنبا : "الظاهر من معىن اآلية؛ فإن قوله يف أوهلا

فصارت ثالث مجل لثالثة أحكام، وهذه غاية يف العلم . أفاد اللمس والقبل} أَْو الَمسُْتُم{: احلدث، وإن قوله
  .ولو كان املراد باللمس اجلماع كان تكرارا يف الكالم. واإلعالم

حبيب بن أيب وأما ما استدل به أبو حنيفة من حديث عائشة فحديث مرسل؛ رواه وكيع، عن األعمش عن : قلت
أما إن سفيان : وذكر حديث األعمش عن حبيب عن عمرو فقال: قال حيىي بن سعيد. ثابت، عن عروة، عن عائشة

فأنتم تقولون : فإن قيل. الثوري كان أعلم الناس هبذا، زعم أن حبيبا مل يسمع من عروة شيئا؛ قال الدارقطين
إن املالمسة هي اجلماع وقد : فإن قيل. هر اآلية وعمل الصحابةتركناه لظا: قلنا. باملرسل فيلزمكم قبوله والعمل به

قد خالفه الفاروق وابنه وتابعهما عبداهللا بن مسعود وهو كويف، فما لكم خالفتموه : قلنا. روي ذلك عن ابن عباس
ثبت أن املالمسة من باب املفاعلة، وال تكون إال من اثنني، واللمس باليد إمنا يكون من واحد؛ ف: فإن قيل! ؟ 

املالمسة مقتضاها التقاء البشرتني، سواء كان ذلك من واحد أو من اثنني؛ ألن كل : قلنا. املالمسة هي اجلماع



  .واحد منهما يوصف المس وملموس
وهو أن املالمسة قد تكون من واحد؛ ولذلك هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع املالمسة، : جواب آخر

: وتقول العرب". وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم"وقد قال ابن عمر خمربا عن نفسه  والثوب ملموس وليس بالمس،
  .عاقبت اللص وطارقت النعل، وهو كثري

ملا ذكر اهللا سبحانه سبب احلدث، وهو اجمليء من الغائط ذكر سبب اجلنابة وهو املالمسة، فبني احلدث : فإن قيل
ال مننع محل اللفظ على اجلماع واللمس، : قلنا. ا عند وجود املاءواجلنابة عند عدم املاء، كما أفاد بيان حكمهم

وأما ما ذهب إليه الشافعي من ملس الرجل املرأة ببعض . كما ذكرنا" ملستم"وقد قرئ . ويفيد احلكمني كما بينا
سته هي أعضائه ال حائل بينه وبينها لشهوة أو لغري شهوة وجب عليه الوضوء فهو ظاهر القرآن أيضا؛ وكذلك إن مل

وجب عليه الوضوء، إال الشعر؛ فإنه ال وضوء ملن مس شعر امرأته لشهوة كان أو لغري شهوة، وكذلك السن 
ولو مسها بيده أو مسته بيدها من . ولو احتلط فتوضأ إذا مس شعرها كان حسنا. والظفر، فإن ذلك خمالف للبشرة

  فوق الثوب فالتذ بذلك

يفضي إىل البشرة، وسواء يف ذلك كان متعمدا أو ساهيا، كانت املرأة حية أو أو مل يلتذ مل يكن عليهما شيء حىت 
واختلف قوله إذا ملس صبية صغرية أو عجوزا كبرية بيده أو واحدة من ذوات حمارمه ممن ال . ميتة إذا كانت أجنبية

والثاين ال ينقض؛ ألنه ال . لم يفرقف} أَْو الَمْسُتمُ النَِّساَء{: ينتقض الوضوء؛ لقوله تعاىل: حيل له نكاحها، فمرة قال
} أَْو الَمْسُتُم النَِّساَء{: قول الشافعي أشبه بظاهر الكتاب؛ ألن اهللا عز وجل قال: قال املروزي. مدخل للشهوة فيهن

ومل يقل بشهوة وال من غري شهوة؛ وكذلك الذين أوجبوا الوضوء من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم مل 
فأما ما ذهب إليه مالك من مراعاة الشهوة واللذة من : قال املروزي. وكذلك عامة التابعني: قال. يشترطوا الشهوة

وال يصح : قال. فوق الثوب يوجب الوضوء فقد وافقه على ذلك الليث بن سعد، وال نعلم أحدا قال ذلك غريمها
وقد . قيقة، إمنا هو المس لثوهباذلك يف النظر؛ ألن من فعل ذلك فهو غري المس المرأته، وغري مماس هلا يف احل

  .أمجعوا أنه لو تلذذ واشتهى أن يلمس مل جيب عليه وضوء؛ فكذلك من ملس فوق الثوب ألنه غري مماس للمرأة
أما ما ذكر من أنه مل يوافق مالكا على قول إال الليث بن سعد، فقد ذكر احلافظ أبو عمر بن عبدالرب أن ذلك : قلت

إذا ملس فالتذ وجب الوضوء، وإن مل يلتذ فال : لك عن الشعيب والنخعي كلهم قالواقول إسحاق وأمحد، وروي ذ
كنت : فليس بصحيح؛ وقد جاء يف صحيح اخلرب عن عائشة قالت" وال يصح ذلك يف النظر: "وأما قوله. وضوء

ذا قام أنام بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورجالي يف قبلته، فإذا سجد غمزين فقبضت رجلي، وإ
فهذا نص يف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان املالمس، . والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح: بسطتهما ثانيا، قالت

أخرجه " فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما"وأنه غمز رجل عائشة؛ كما يف رواية القاسم عن عائشة 
. لظاهر اآلية انتقاض وضوء كل مالمس كيف المسفكان واجبا " أو المستم: "فهذا خيص عموم قوله. البخاري

ودلت السنة اليت هي البيان لكتاب اهللا تعاىل أن الوضوء على بعض املالمسني دون بعض، وهو من مل يلتذ ومل 
  .يقصد

حقيقة الغمز إمنا هو باليد؛ : فلعله كان على قدمي عائشة ثوب، أو كان يضرب رجليها بكمه؛ فإنا نقول: وال يقال
والرجل من النائم . غمزك الكبش أي جتسه لتنظر أهو مسني أم ال ؟ فأما أن يكون الغمز الضرب بالكم فالومنه 

فهذه كانت احلال يف ذلك الوقت؛ أال ترى إىل . الغالب عليها ظهورها من النائم؛ ال سيما مع امتداده وضيق حاله



كنت أمد : "وقد جاء صرحيا عنها قالت". مصابيحوالبيوت يومئذ ليس فيها : "وقوهلا" وإذا قام بسطتهما: "قوهلا
أخرجه " رجلي يف قبلة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي فإذا سجد غمزين فرفعتهما، فإذا قام مددهتما

وهو ما روته عائشة أيضا رضي اهللا عنها  -ودليل آخر . فظهر أن الغمز كان على حقيقته مع املباشرة. البخاري
هللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو يف فقدت رسول ا: قالت

فلما وضعت يدها على قدمه وهو ساجد ومتادى يف سجوده كان دليال على أن . املسجد ومها منصوبتان؛ احلديث
  .الوضوء ال ينتقض إال على بعض املالمسني دون بعض

القدم قدم بال حائل حىت يثبت احلائل، واألصل الوقوف مع : قيل له. املزين كان على قدمه حائل كما قال: فإن قيل
  .الظاهر؛ بل مبجموع ما ذكرنا جيتمع منه كالنص

فقد أمجعت األمة على أن رجال لو استكره امرأة فمس ختانه ختاهنا وهي ال تلتذ لذلك، أو كانت نائمة : فإن قيل
كذلك حكم من قبل أو المس بشهوة أو لغري شهوة انتقضت طهارته فلم تلتذ ومل تشته أن الغسل واجب عليها؛ ف

قد ذكرنا أن األعمش وغريه قد : قلنا. ووجب عليه الوضوء؛ ألن املعىن يف اجلسة واللمسة والقبلة الفعل ال اللذة
دللنا على سلمناه، لكن هذا استدالل باإلمجاع يف حمل النزاع فال يلزم؛ وقد است. خالف فيما ادعيتموه من اإلمجاع
فيما زعمتم إنه مل يسبق إليه، وقد سبقه إليه شيخه مالك؛  -وقد قال الشافعي . صحة مذهبنا بأحاديث صحيحة

! وقد ثبت احلديث بذلك فلم ال تقولون به ؟ "إذا صح احلديث فخذوا به ودعوا قويل "كما هو مشهور عندنا 
هلا وإغالظا عليها أن ينتقض وضوءه؛ إذ املقصود  ويلزم على مذهبكم أن من ضرب امرأته فلطمها بيده تأديبا

  وجود

وروى األئمة مالك وغريه أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يصلى . الفعل، وهذا ال يقوله أحد فيما أعلم، واهللا أعلم
 وأمامة بنت أيب العاص ابنة زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من

لو ملس صغرية النتقض طهره متسكا بلفظ النساء، وهذا : وهذا يرد ما قال الشافعي يف أحد قوليه. السجود أعادها
واختلف قوله يف ذوات احملارم ألجل أنه ال يعترب اللذة، وحنن اعتربنا . ضعيف؛ فإن ملس الصغرية كلمس احلائط

األوزاعي يف اعتباره اليد خاصة؛ فإن اللمس  وأما قول. اللذة فحيث وجدت وجد احلكم، وهو وجوب الوضوء
أكثر ما يستعمل باليد، فقصره عليه دون غريه من األعضاء؛ حىت أنه لو أدخل الرجل رجليه يف ثياب امرأته فمس 

إن جاء يسألين قلت يتوضأ، وإن مل يتوضأ مل : وقال يف الرجل يقبل امرأته. فرجها أو بطنها ال ينتقض لذلك وضوءه
وهذا خيرج على مذهب أيب حنيفة، واهللا . ال وضوء على من قبل امرأته أو باشرها أو ملسها: ل أبو ثوروقا. أعبه
  .أعلم

األسباب اليت ال جيد املسافر معها املاء هي إما عدمه مجلة أو عدم } فَلَْم َتجِدُوا َماًء{: قوله تعاىل: السابعة والعشرون
لرحل بسبب طلبه، أو خياف لصوصا أو سباعا، أو فوات الوقت، أو بعضه، وإما أن خياف فوات الرفيق، أو على ا

. عطشا على نفسه أو على غريه؛ وكذلك لطبيخ يطبخه ملصلحة بدنه؛ فإذا كان أحد هذه األشياء تيمم وصلى
ويترتب أيضا عدمه للصحيح احلاضر بالغالء الذي . ويترتب عدمه للمريض بأال جيد من يناوله، أو خياف من ضرره

يشتري الرجل املاء مباله كله ويبقى عدميا، وهذا : وقال احلسن. مجيع األصناف، أو بأن يسجن أو يربطيعم 
يشتري قيمة : وقالت طائفة. يشتريه ما مل يزد على القيمة الثلث فصاعدا: وقالت طائفة. ضعيف، ألن دين اهللا يسر

أتشترى القربة بعشرة : وقيل ألشهب. ه اهللالدرهم بالدرمهني والثالث وحنو هذا؛ وهذا كله يف مذهب مالك رمح
  .وقال الشافعي بعدم الزيادة. ما أرى ذلك على الناس: دراهم ؟ فقال



واختلف العلماء هل طلب املاء شرط يف صحة التيمم أم ال؟ فظاهر مذهب مالك أن ذلك : الثامنة والعشرون
ك ليس بشرط يف صحة التيمم؛ وهو قول وذهب القاضي أبو حممد بن نصر إىل أن ذل. شرط، وهو قول الشافعي

ال : قال إسحاق. وروي عن ابن عمر أنه كان يكون يف السفر على غلوتني من طريقه فال يعدل إليه. أيب حنيفة
يلزمه الطلب إال يف موضعه، وذكر حديث ابن عمر، واألول أصح وهو املشهور من مذهب مالك يف املوطأ لقوله 

وأيضا من جهة القياس أن هذا بدل . وهذا يقتضي أن التيمم ال يستعمل إال بعد طلب املاء} ًءفَلَْم َتجُِدوا َما{: تعاىل
  .مأمور به عند العجز عن مبدله، فال جيزئ فعله إال مع تيقن عدم مبدله؛ كالصوم مع العتق يف الكفارة

أس من وجوده يف الوقت، أو وإذا ثبت هذا وعدم املاء، فال خيلو أن يغلب على ظن املكلف الي: التاسعة والعشرون
  :يغلب على ظنه وجوده ويقوى رجاؤه له، أو يتساوى عنده األمران، فهذه ثالثة أحوال

ألنه إذا فاتته فضيلة املاء فإنه يستحب له أن حيرز فضيلة أول : يستحب له التيمم والصالة يف أول الوقت: فاألول
  .الوقت
نه، فيؤخر الصالة رجاء إدراك فضيلة املاء ما مل تفته فضيلة أول يتيمم وسط الوقت؛ حكاه أصحاب مالك ع: الثاين

يؤخر الصالة إىل أن جيد املاء يف آخر الوقت؛ : الثالث. الوقت، فإن فضيلة أول الوقت قد تدرك بوسطه لقربه منه
ليها، وفضيلة ألن فضيلة املاء أعظم من فضيلة أول الوقت، ألن فضيلة أول الوقت خمتلف فيها، وفضيلة املاء متفق ع

أول الوقت جيوز تركها دون ضرورة وال جيوز ترك فضيلة املاء إال لضرورة، والوقت يف ذلك هو آخر الوقت 
جيزئه، فإن وجد : ولو علم املاء يف آخر الوقت فتيمم يف أوله وصلى فقد قال ابن القاسم. املختار؛ قال ابن حبيب

  .إن وجد املاء بعد أعاد أبدا: ملاجشونوقال عبدامللك بن ا. املاء أعاد يف الوقت خاصة

والذي يراعى من وجود املاء أن جيد منه ما يكفيه لطهارته، فإن وجد أقل من كفايته تيمم ومل يستعمل : املوفية ثالثني
وهذا قول مالك وأصحابه؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعي يف أحد قوليه، وهو قول أكثر العلماء؛ ألن . ما وجد منه

  .ىل جعل فرضه أحد الشيئني، إما املاء وإما التراباهللا تعا
وقال الشافعي يف القول . فإن مل يكن املاء مغنيا عن التيمم كان غري موجود شرعا؛ ألن املطلوب من وجود الكفاية

ا مل يستعمل ما معه من املاء ويتيمم؛ ألنه واجد ماء فلم يتحقق شرط التيمم؛ فإذا استعمله وفقد املاء تيمم مل: اآلخر
واختلف قول الشافعي أيضا فيما إذا نسي املاء يف رحله فتيمم؛ والصحيح أنه يعيد؛ ألنه إذا كان املاء عنده . جيد

  .والقول اآلخر ال يعيد؛ وهو قول مالك؛ ألنه إذا مل يعلمه فلم جيده. فهو واجد وإمنا فرط
هذا نفي يف نكرة، : فقال} فَلَمْ َتجُِدوا َماًء{: له تعاىلوأجاز أبو حنيفة الوضوء باملاء املتغري؛ لقو: احلادية والثالثون

النفي يف النكرة : قلنا. وهو يعم لغة؛ فيكون مفيدا جواز الوضوء باملاء املتغري وغري املتغري؛ النطالق اسم املاء عليه
ما غري اجلنس فأ. يعم كما قلتم، ولكن يف اجلنس، فهو عام يف كل ماء كان من مساء أو هنر أو عني عذب أو ملح
، إن شاء "الفرقان"وهو املتغري فال يدخل فيه؛ كما ال يدخل فيه ماء الباقالء وال ماء الورد، وسيأيت حكم املياه يف 

  .اهللا تعاىل
وأمجعوا على أن الوضوء واالغتسال ال جيوز بشيء من األشربة سوى النبيذ عند عدم املاء؛ وقوله : الثانية والثالثون

واحلديث الذي فيه ذكر الوضوء بالنبيذ رواه ابن مسعود، وليس بثابت؛ . يرده} َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموافَلَْم {: تعاىل
بيانه إن "الفرقان "وسيأيت يف . ألن الذي رواه أبو زيد، وهو جمهول ال يعرف بصحبة عبداهللا؛ قاله ابن املنذر وغريه

  .شاء اهللا تعاىل



وقال بعض من ألف يف . يح عدمه التيمم هو الطاهر املطهر الباقي على أوصاف خلقتهاملاء الذي يب: الثالثة والثالثون
  }فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا{: أحكام القرآن ملا قال تعاىل

فإمنا أباح التيمم عند عدم كل جزء من ماء؛ ألنه لفظ منكر يتناول كل جزء منه؛ سواء كان خمالطا لغريه أو منفردا 
  . ميتنع أحد أن يقول يف نبيذ التمر ماء؛ فلما كان كذلك مل جيز التيمم مع وجودهوال. بنفسه

، "الفرقان"وهذا مذهب الكوفيني أيب حنيفة وأصحابه؛ واستدلوا على ذلك بأخبار ضعيفة يأيت ذكرها يف سورة 
  .وهناك يأيت القول يف املاء إن شاء اهللا تعاىل

: التيمم مما خصت به هذه األمة توسعة عليها؛ قال صلى اهللا عليه وسلم} َيمَُّموافََت{: قوله تعاىل: الرابعة والثالثون
وذكر احلديث، وقد تقدم " فضلنا على الناس بثالث جعلت لنا األرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا"

نا يف معناه لغة وقد تقدم ذكر األسباب اليت تبيحه، والكالم هه. ذكر نزوله، وذلك بسبب القالدة حسبما بيناه
  .وشرعا، ويف صفته وكيفيته وما يتيمم به وله، ومن جيوز له التيمم، وشروط التيمم إىل غري ذلك من أحكامه

تيممت الشيء قصدته، وتيممت الصعيد تعمدته، وتيممته برحمي وسهمي أي قصدته دون . فالتيمم لغة هو القصد
  :وأنشد اخلليل. من سواه

  هذي البسالة ال لعب الزحاليق... له  ميمته الرمح شزرا مث قلت
وال يكون الشزر إال من ناحية ومل يقصد به "شزرا : "من قال يف هذا البيت أممته فقد أخطأ؛ ألنه قال: قال اخلليل

  :وقال امرؤ القيس. أمامه
  بيثرب أدىن دارها نظر عال... تيممتها من أذرعات وأهلها 

  :وقال أيضا
  يفيء عليها الظل عرمضها طامي... تيممت العني اليت عند ضارج 

  :آخر
  ميمت بعريي غريه بلدا... إين كذاك إذا ما ساءين بلد 

  :وقال أعشى باهلة
  من األرض من مهمة ذي شزن... تيممت قيسا وكم دونه 

  :وقال محيد بن ثور
  وهل عادة للربع أن يتكلما... سل الربع أىن ميمت أم طارق 

  :وللشافعي رضي اهللا عنه 
  بطين وعاء له ال بطن صندوق... عي حيثما ميمت أمحله علمي م

أي اقصدوا؛ مث كثر استعماهلم هلذه الكلمة حىت صار التيمم } فََتَيمَُّموا َصعِيداً طَيِّباً{: قوله تعاىل: قال ابن السكيت
ب على وجهه معناه قد مسح الترا"قد تيمم الرجل : "وقال ابن األنباري يف قوهلم. مسح الوجه واليدين بالتراب

ورجل ميمم . وميمت املريض فتيمم للصالة. وهذا هو التيمم الشرعي، إذا كان املقصود به القربة: قلت. ويديه
  :وأنشد. يظفر بكل ما يطلب؛ عن الشيباين

  ميمم البيت رفيع اجملد... إنا وجدنا أعصر بن سعد 



  :وقال آخر
  ميمم البيت كرمي السنح... أزهر مل يولد بنجم الشح 

واليت يف هذه "املائدة "ويف هذه السورة و"البقرة "لفظ التيمم ذكره اهللا تعاىل يف كتابه يف : خلامسة والثالثونا
هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء عند : وقال القاضي أبو بكر بن العريب. واهللا أعلم. السورة هي آية التيمم

: فال نعلم أية آية عنت عائشة بقوهلا". املائدة"واألخرى يف " ءالنسا"أحد؛ مها آيتان فيهما ذكر التيمم إحدامها يف 
  .وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك مل يكن معلوما وال مفعوال هلم: مث قال". فأنزل اهللا آية التيمم"

يدل  وحديثها: "وقوله. واهللا أعلم. فهي هذه اآلية على ما ذكرنا"فال نعلم أية آية عنت عائشة : "أما قوله: قلت
يف صحيح وال خالف فيه بني أهل السري؛ ألنه معلوم أن "على أن التيمم قبل ذلك مل يكن معلوما وال مفعوال هلم 

غسل اجلنابة مل يفترض قبل الوضوء، كما أنه معلوم عند مجيع أهل السري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم منذ 
فدل على أن آية الوضوء إمنا نزلت ليكون . اليوم افترضت عليه الصالة مبكة مل يصل إال بوضوء مثل وضوئنا

ومل يقل آية الوضوء ما يبني أن الذي طرأ هلم من "فنزلت آية التيمم : "ويف قوله. فرضها املتقدم متلوا يف التنزيل
  .العلم يف ذلك الوقت حكم التيمم ال حكم الوضوء؛ وهذا بني ال إشكال فيه

وقال أبو حنيفة . كلف لزمته الصالة إذا عدم املاء ودخل، وقت الصالةالتيمم يلزم كل م: السادسة والثالثون
جيوز قبله؛ ألن طلب املاء عندهم ليس بشرط قياسا على النافلة؛ فلما جاز : وصاحباه واملزين صاحب الشافعي

لصعيد الطيب ا: "واستدلوا من السنة بقوله عليه السالم أليب ذر. التيمم للنافلة دون طلب املاء جاز أيضا للفريضة
فسمى عليه السالم الصعيد وضوءا كما يسمى املاء؛ فحكمه إذا حكم " . وضوء املسلم ولو مل جيد املاء عشر حجج

وقد تقدم هذا . مل جيد املاء إال ملن طلب ومل جيد: وال يقال} فَلَْم َتجِدُوا َماًء{: ودليلنا قوله تعاىل. واهللا أعلم. املاء
فأينما أدركتك الصالة تيممت : "رة كاملستحاضة؛ وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالاملعىن؛ وألهنا طهارة ضرو

  .وهو قول الشافعي وأمحد، وهو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس". وصليت

با وأمجع العلماء على أن التيمم ال يرفع اجلنابة وال احلدث، وأن املتيمم هلما إذا وجد املاء عاد جن: السابعة والثالثون
إال شيء روي عن أيب سلمة بن " إذا وجدت املاء فأمسه جلدك: "كما كان أو حمدثا؛ لقوله عليه السالم أليب ذر

عبدالرمحن، رواه ابن جريج وعبداحلميد بن جبري بن شيبة عنه؛ ورواه ابن أيب ذئب عن عبدالرمحن بن حرملة عنه 
وقد روي عنه فيمن . تاج إىل غسل وال وضوء حىت حيدثال حي: قال يف اجلنب املتيمم جيد املاء وهو على طهارته

ومل . وهذا تناقض وقلة روية: قال ابن عبدالرب. تيمم وصلى مث وجد املاء يف الوقت أنه يتوضأ ويعيد تلك الصالة
  .يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعني باملدينة

جد املاء قبل الدخول يف الصالة بطل تيممه؛ وعليه استعمال وأمجعوا على أن من تيمم على مث و: الثامنة والثالثون
واجلمهور على أن من تيمم وصلى وفرغ من صالته، وقد كان اجتهد يف طلبه املاء ومل يكن يف رحله أن . املاء

ومنهم من استحب له أن يعيد . فغري جائز أن توجب عليه اإلعادة بغري حجة. صالته تامة؛ ألنه أدى فرضه كما أمر
وروي عن طاوس وعطاء والقاسم بن حممد ومكحول وابن سريين والزهري وربيعة .  الوقت إذا توضأ واغتسليف

خرج : ليس بواجب؛ ملا رواه أبو سعيد اخلدري قال: واستحب األوزاعي ذلك وقال. يعيد الصالة: كلهم يقول
وجدا املاء يف الوقت فأعاد أحدمها  رجالن يف سفر فحضرت الصالة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، مث

أصبت : "الصالة بالوضوء ومل يعد اآلخر، مث أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي مل يعد



وغري ابن نافع : أخرجه أبو داود وقال" . لك األجر مرتني: "وقال للذي توضأ وأعاد" السنة وأجزأتك صالتك
ة بن أيب ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وذكر أيب يرويه عن الليث عن عمري

  .الوقت] يف[مث وجد املاء بعد : وأخرجه الدارقطين وقال فيه. سعيد يف هذا اإلسناد ليس مبحفوظ

ع الصالة ليس عليه قط: واختلف العلماء إذا وجد املاء بعد دخوله يف الصالة؛ فقال مالك: التاسعة والثالثون
وقال أبو حنيفة ومجاعة . واستعمال املاء وليتم صالته وليتوضأ ملا يستقبل؛ وهبذا قال الشافعي واختاره ابن املنذر

وحجتهم أن التيمم ملا بطل بوجود املاء . يقطع ويتوضأ ويستأنف الصالة لوجود املاء: منهم أمحد بن حنبل واملزين
إذا بطل بعضها بطل كلها؛ إلمجاع العلماء على أن املعتدة بالشهور ال يبقى قبل الصالة فكذلك يبطل ما بقي منها، و

والذي يطرأ عليه املاء وهو يف الصالة كذلك قياسا : قالوا. عليها إال أقلها مث حتيض أهنا تستقبل عدهتا باحليض
الصالة بالتيمم عند . از الدخول يفوقد اتفق اجلميع على جو. }َوال ُتْبِطلُوا أَْعَمالَكُْم{: ودليلنا قوله تعاىل. ونظرا

ومن حجتهم أيضا أن من وجب عليه . عدم املاء، واختلفوا يف قطعها إذا رئي املاء؛ ومل تثبت سنة بقطعها وال إمجاع
وكذلك من دخل يف . الصوم يف ظهار أو قتل فصام منه أكثره مث وجد رقبة ال يلغي صومه وال يعود إىل الرقبة

  .طعها وال يعود إىل الوضوء باملاءالصالة بالتيمم ال يق
واختلفوا هل يصلى به صلوات أم يلزم التيمم لكل صالة فرض ونفل؛ فقال شريك بن عبداهللا : املوفية أربعني

لكل فريضة؛ ألن عليه أن يبتغي املاء لكل صالة، فمن ابتغى : وقال مالك. يتيمم لكل صالة نافلة وفريضة: القاضي
يصلي ما شاء بتيمم واحد ما مل : وقال أبو حنيفة والثوري والليث واحلسن بن حي وداود. مماملاء فلم جيده فإنه يتي

وما قلناه أصح؛ ألن اهللا عز وجل أوجب على . حيدث؛ ألنه طاهر ما مل جيد املاء؛ وليس عليه طلب املاء إذا يئس منه
قبل خروج الوقت، فهي طهارة ضرورة  كل قائم إىل الصالة طلب املاء، وأوجب عند عدمه التيمم الستباحة الصالة

وقد ينبين هذا . ناقصة بدليل إمجاع املسلمني على بطالهنا بوجود املاء وإن مل حيدث؛ وليس كذلك الطهارة باملاء
: اخلالف أيضا يف جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعي وأهل املقالة األوىل ال جيوزونه؛ ألنه ملا قال اهللا تعاىل

وعلى هذا ال يصلى فرضني . ظهر منه تعلق أجزاء التيمم باحلاجة، وال حاجة قبل الوقت} جِدُوا َماًء فََتَيمَُّموافَلَْم َت{
  واختلف علماؤنا فيمن صلى صاليت فرض. بتيمم واحد، وهذا بني

: الغمر عنه وروى أبو زيد بن أيب. يعيد الثانية ما دام يف الوقت: بتيمم واحد؛ فروى حيىي بن حيىي عن ابن القاسم
وهذا الذي يناظر عليه أصحابنا؛ ألن طلب . وكذلك روي عن مطرف وابن املاجشون يعيد الثانية أبدا. يعيد أبدا
وقال . وذكر ابن عبدوس أن ابن نافع روى عن مالك يف الذي جيمع بني الصالتني أنه يتيمم لكل صالة. املاء شرط

وهذا على أن طلب املاء ليس . حد فال شيء عليه وذلك جائز لهإن قضاهن بتيمم وا: أبو الفرج فيمن ذكر صلوات
  .واهللا أعلم. واألول أصح. بشرط

وجه األرض كان عليه تراب أو مل يكن؛ قاله اخلليل وابن : الصعيد} َصعِيداً طَيِّباً{: قوله تعاىل: احلادية واألربعون
َوإِنَّا لََجاِعلُونَ َما َعلَْيَها َصِعيداً {: غة، قال اهللا تعاىلال أعلم فيه خالفا بني أهل الل: قال الزجاج. األعرايب والزجاج

  :ومنه قول ذي الرمة. } فَُتصْبَِح َصعِيداً َزلَقاً{وقال تعاىل . أي أرضا غليظة ال تنبت شيئا} ُجُرزاً
  دبابة يف عظام الرأس خرطوم... كأنه بالضحى ترمي الصعيد به 

إياكم واجللوس يف "ومجع الصعيد صعدات؛ ومنه احلديث . إليه من األرض وإمنا مسي صعيدا ألنه هناية ما يصعد
يتيمم بوجه األرض كله ترابا كان أو : واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيب؛ فقالت طائفة". الصعدات 



وقالت . امعناه طاهر"طيبا "و. هذا مذهب مالك وأيب حنيفة والثوري والطربي. رمال أو حجارة أو معدنا أو سبخة
: الصعيد التراب املنبت وهو الطيب؛ قال اهللا تعاىل: وقال الشافعي وأبو يوسف. حالال؛ وهذا قلق"طيبا : "فرقة

ال يقع الصعيد إال على : وقال الشافعي. فال جيوز التيمم عندهم على غريه} وَالَْبلَُد الطَّيِّبُ َيْخُرُج َنَباُتُه بِإِذِْن َربِِّه{
ويف : قال أبو عمر. احلرث: كر عبدالرزاق عن ابن عباس أنه سئل أي الصعيد أطيب ؟ فقالوذ. تراب ذي غبار

  هو التراب: وقال علي رضي اهللا عنه. قول ابن عباس هذا ما يدل على أن الصعيد يكون غري أرض احلرث

بالتراب فإن وهو يقتضي التيمم . تيمم بالصعيد، أي خذ من غباره؛ حكاه ابن فارس: ويف كتاب اخلليل. خاصة
واشترط الشافعي أن يعلق التراب باليد ويتيمم به نقال إىل أعضاء : وقال الكيا الطربي. احلجر الصلد ال غبار عليه

وال شك أن لفظ الصعيد ليس نصا فيما قال الشافعي، إال أن : قال الكيا. التيمم، كاملاء ينقل إىل أعضاء الوضوء
  .بني ذلك" جعلت يل األرض مسجدا وتراهبا طهورا : "قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هذا من باب املطلق : وقالوا" وجعلت تربتها لنا طهورا : "فاستدل أصحاب هذه املقالة بقوله عليه السالم: قلت
ِفيهَِما فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ {: واملقيد وليس كذلك، وإمنا هو من باب النص على بعض أشخاص العموم، كما قال تعاىل

وقد حكى أهل اللغة أن الصعيد . } َوَمالِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ{: عند قوله" البقرة"وقد ذكرناه يف } مَّانٌَوُر
وقال صلى اهللا عليه وسلم . اسم لوجه األرض كما ذكرنا، وهو نص القرآن كما بينا، وليس بعد بيان اهللا بيان

ومن جعله للتراب فهو مفعول . على هذا ظرف مكان"صعيدا "يف . سيأيتو" عليك بالصعيد فإنه يكفيك : "للجنب
  .مبعىن حالال نصبه على احلال أو املصدر"طيبا "ومن جعل . نعت له"طيبا "و. به بتقدير حذف الباء أي بصعيد

طاهر غري وإذا تقرر هذا فاعلم أن مكان اإلمجاع مما ذكرناه أن يتيمم الرجل على تراب منبت : الثانية واألربعون
ومكان اإلمجاع يف املنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف والفضة والياقوت والزمرد . منقول وال مغصوب

واختلف يف غري هذا كاملعادن؛ فأجيز وهو مذهب مالك . واألطعمة كاخلبز واللحم وغريمها، أو على النجاسات
وجيوز عند مالك التيمم على احلشيش إذا كان : وقال ابن خويز منداد. ومنع وهو مذهب الشافعي وغريه. وغريه

واختلف املذهب . دون األرض، واختلف عنه يف التيمم على الثلج ففي املدونة واملبسوط جوازه؛ ويف غريمها منعه
  .ويف خمتصر الوقار أنه جائز. يف التيمم على العود؛ فاجلمهور على املنع

لو : وذكر الثعليب أن مالكا قال. يز على املتصل ومنع يف املنفصلبالفرق بني أن يكون منفصال أو متصال فأج: وقيل
جيوز باألرض وكل ما عليها من الشجر : وقال األوزاعي والثوري: قال. ضرب بيده على شجرة مث مسح هبا أجزأه

نقول من وأما التراب امل: قال ابن عطية. لو ضرب بيده عاف اجلمد والثلج أجزأه: واحلجر واملدر وغريها، حىت قاال
طني أو غريه فجمهور املذهب على جواز التيمم به، ويف املذهب املنع وهو يف غري املذهب أكثر، وأما ما طبخ 

  .اإلجازة واملنع؛ ويف التيمم على اجلدار خالف: كاجلص واآلجر ففيه يف املذهب قوالن
بل رسول اهللا صلى اهللا عليه أق: والصحيح اجلواز حلديث أيب جهيم بن احلارث بن الصمة األنصاري قال: قلت

وسلم من حنو بئر مجل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أقبل على اجلدار 
وهو دليل على صحة التيمم بغرب التراب كما يقول . أخرجه البخاري. فمسح بوجهه ويديه، مث رد عليه السالم

وذكر النقاش . ومن تابعه يف أن املمسوح به تراب طاهر ذو غبار يعلق باليدويرد على الشافعي . مالك ومن وافقه
قال . وهذا خطأ حبت من جهات: قال ابن عطية. عن ابن علية وابن كيسان أهنما أجازا التيمم باملسك والزعفران

فيمن أدركه وروي عن ابن عباس . ومجاعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إال إسحاق بن راهويه: أبو عمر



جيوز : وقال الثوري وأمحد. يأخذ من الطني فيطلي به بعض جسده، فإذا جف تيمم به: التيمم وهو يف طني قال
: قال. وأجاز أبو حنيفة التيمم بالكحل والزرنيخ والنورة واجلص واجلوهر املسحوق: قال الثعليب. التيمم بغبار اللبد

  .نحاس والرصاص مل جيزه؛ ألنه ليس من جنس األرضفإذا تيمم بسحالة الذهب والفضة والصفر وال
مسح : املسح لفظ مشترك يكون مبعىن اجلماع، يقال} فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم{: قوله تعاىل: الثالثة واألربعون

  مسح الشيء بالسيف: واملسح. الرجل املرأة إذا جامعها

. وبفالن مسحة من مجال. حاء املرأة الرسحاء اليت ال إست هلاواملس. ومسحت اإلبل يومها إذا سارت. وقطعه به
واملراد هنا باملسح عبارة عن جر اليد على املمسوح خاصة، فإن كان بآلة فهو عبارة عن نقل اآللة إىل اليد وجرها 

يدل على "منه "فقوله . }ُهفَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم وَأَْيِديكُْم ِمْن{: على املمسوح، وهو مقتضى قوله تعاىل يف آية املائدة
وهو مذهب الشافعي وال نشترطه حنن؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا . أنه ال بد من نقل التراب إىل حمل التيمم

وذلك يدل على عدم اشتراط اآللة؛ يوضحه تيممه . نفض: وضع يديه على األرض ورفعهما نفخ فيهما؛ ويف رواية
ا مل يكن بد يف مسح الرأس باملاء من بلل ينقل إىل الرأس، فكذلك املسح بالتراب ال بد مل: قال الشافعي. على اجلدار
وال خالف يف أن حكم الوجه يف التيمم والوضوء االستيعاب وتتبع مواضعه؛ وأجاز بعضهم أال يتتبع . من النقل

وقال اهللا . حكاه ابن عطية كالغضون يف اخلفني وما بني األصابع يف الرأس، وهو يف املذهب قول حممد بن مسلمة؛
ووقع يف البخاري من حديث عمار يف . فبدأ بالوجه قبل اليدين وبه قال اجلمهور} بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم{: عز وجل

  .وقال بعض أهل العلم قياسا على تنكيس الوضوء. ذكر اليدين قبل الوجه"باب التيمم ضربة "
وروي عن أيب بكر . إىل املناكب: يبلغ بالتيمم يف اليدين؛ فقال ابن شهاب واختلف العلماء أين: الرابعة واألربعون

قال ابن . ويف مصنف أيب داود عن األعمش أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسح إىل أنصاف ذراعيه. الصديق
قول أيب حنيفة  وهو. يبلغ به إىل املرفقني قياسا على الوضوء: وقيل. ومل يقل أحد هبذا احلديث فيما حفظت: عطية

وبه قال حممد . والشافعي وأصحاهبما والثوري وابن أيب سلمة والليث كلهم يرون بلوغ املرفقني بالتيمم فرضا واجبا
من تيمم إىل الكوعني أعاد الصالة : قال ابن نافع. بن عبداهللا بن عبداحلكم وابن نافع، وإليه ذهب إمساعيل القاضي

وروى التيمم إىل املرفقني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم جابر بن . د يف الوقتيعي: أبدا وقال مالك يف املدونة
  عبداهللا وابن عمر

وكان . كان ابن عمر يقول إىل املرفقني: سئل قتادة عن التيمم يف السفر فقال: قال الدارقطين. وبه كان يقول
عيب عن عبدالرمحن بن أبزى عن عمار بن وحدثين حمدث عن الش: قال. احلسن وإبراهيم النخعي يقوالن إىل املرفقني
فذكرته ألمحد بن حنبل فعجب منه : قال أبو إسحاق" . إىل املرفقني : "ياسر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

روي عن علي بن أيب طالب واألوزاعي وعطاء . يبلغ به إىل الكوعني ومها الرسغان: وقالت طائفة!. وقال ما أحسنه 
وروي عن مالك وهو قول . واية، وبه قال أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي والطربيوالشعيب يف ر

: فقلت. املسح إىل اآلباط: اجتمعت أنا والزهري فتذاكرنا التيمم فقال الزهري: وقال مكحول. الشافعي يف القدمي
فهي يد } ْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْمفَا{: عن كتاب اهللا عز وجل، إن اهللا تعاىل يقول: عمن أخذت هذا ؟ فقال

. فخصمته: فمن أين تقطع اليد ؟ قال} وَالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهمَا{: فإن اهللا تعاىل يقول: قلت له. كلها
دليل، وإمنا  هذا قول ال يعضده قياس وال: قال ابن عطية. وحكي عن الدراوردي أن الكوعني فرض واآلباط فضيلة

وقاس قوم على الوضوء فأوجبوه من املرافق وههنا مجهور األمة، ووقف : عمم قوم لفظ اليد فأوجبوه من املنكب



قوم مع احلديث يف الكوعني، وقيس أيضا على القطع إذ هو حكم شرعي وتطهري كما هذا تطهري، ووقف قوم مع 
  .وهو قول الشعيب. حديث عمار يف الكفني

واختلف العلماء أيضا هل يكفي يف التيمم ضربة واحدة أم ال ؟ فذهب مالك يف املدونة أن : ربعوناخلامسة واأل
ضربة للوجه وضربة لليدين؛ وهو قول األوزاعي والشافعي وأيب حنيفة وأصحاهبم، والثوري : التيمم بضربتني

: وقال ابن أيب اجلهم. ليه وسلمورواه جابر بن عبداهللا وابن عمر عن النيب صلى اهللا ع. والليث وابن أيب سلمة
وبه قال أمحد بن . وروي عن األوزاعي يف األشهر عنه؛ وهو قول عطاء والشعيب يف رواية. التيمم بضربة واحدة

إن تيمم : قال مالك يف كتاب حممد. وهو أثبت ما روي يف ذلك من حديث عمار. حنبل وإسحاق وداود والطربي
  قال أبو عمر وقال ابن. يعيد أبدا: وقال ابن نافع. بضربة واحدة أجزأه

ومل يقل بذلك أحد من أهل . ضربتان؛ ميسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه: أيب ليلى واحلسن بن حي
ملا اختلفت اآلثار يف كيفية التيمم وتعارضت كان الواجب يف ذلك الرجوع إىل ظاهر : قال أبو عمر. العلم غريمها

بتني ضربة للوجه، ولليدين أخرى إىل املرفقني، قياسا على الوضوء واتباعا لفعل ابن الكتاب، وهو يدل على ضر
ولو ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك شيء وجب الوقوف . عمر؛ فإنه من ال يدفع علمه بكتاب اهللا

  .وباهللا التوفيق. عنده
ل كائنا يقبل العفو وهو السهل، ويغفر الذنب أي يستر عقوبته فال أي مل يز} إِنَّ اللََّه كَانَ َعفُّواً غَفُوراً{: قوله تعاىل
  .يعاقب
  }أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيباً ِمَن الِْكَتابِ َيْشَتُرونَ الضَّاللَةَ َويُرِيُدونَ أَنْ َتِضلُّوا السَّبِيلَ{ -٤٤
  }َوِلّياً َوكَفَى بِاللَِّه َنصِرياًَواللَُّه أَْعلَُم بِأَْعدَاِئكُْم َوكَفَى بِاللَِّه { -٤٥
َراعَِنا لَّياً ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَيقُولُونَ َسِمْعَنا َوَعصَْيَنا وَاْسَمْع غَْيَر ُمْسَمعٍ َو{ -٤٦

ا َوأَطَْعَنا َواْسَمْع وَاْنظُْرَنا لَكَانَ خَْيراً لَُهْم َوأَقَْوَم وَلَِكْن لََعَنُهمُ اللَّهُ بِأَلِْسَنتِهِْم َوطَْعناً ِفي الدِّينِ َولَْو أَنَُّهْم قَالُوا َسِمعَْن
  }بِكُفْرِِهْم فَال ُيْؤِمُنونَ إِلَّا قَلِيالً

أَنْ َنطِْمَس ُوُجوهاً فََنُردََّها َعلَى أَْدَبارَِها  َيا أَيَُّها الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب آِمُنوا بَِما نَزَّلَْنا ُمَصدِّقاً ِلَما َمَعكُْم ِمْن قَْبلِ{ -٤٧
  }أَْو َنلَْعَنُهْم كََما لََعنَّا أَْصَحاَب السَّْبِت َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعوالً

  }للَِّه فَقَِد افَْتَرى إِثْماً َعِظيماًإِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك بِا{ -٤٨
  }أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن ُيزَكُّونَ أَنْفَُسُهمْ َبلِ اللَُّه ُيزَكِّي َمْن َيَشاُء َوال ُيظْلَُمونَ فَِتيالً{ -٤٩

  }انْظُْر كَْيَف َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوكَفَى بِِه إِثْماً ُمبِيناً{ -٥٠
وا َهُؤالِء أَْهَدى ْم َترَ إِلَى الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيباً ِمَن الِْكَتابِ ُيْؤِمُنونَ بِالْجِْبِت وَالطَّاغُوِت َوَيقُولُونَ ِللَِّذيَن كَفَُرأَلَ{ -٥١

  }ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َسبِيالً
  }َد لَهُ َنصِرياًأُولَِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُم اللَُّه َوَمْن َيلَْعنِ اللَُّه فَلَْن َتجِ{ -٥٢
  }أَْم لَُهْم َنِصيٌب ِمَن الُْملِْك فَإِذاً ال ُيْؤُتونَ النَّاَس نَِقرياً{ -٥٣

} فَِمنُْهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه{: إىل قوله تعاىل} أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيباً ِمَن الْكَِتابِ{: قوله تعاىل
  .اآلية
وكان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء يهود، إذا كلم : قال ابن إسحاق. زلت يف يهود املدينة وما واالهان



أرعنا مسعك يا حممد حىت نفهمك؛ مث طعن يف اإلسالم وعابه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لوى لسانه وقال
يستبدلون فهو } َيْشَتُرونَ{ومعىن . }قَلِيالً{إىل قوله } يباً ِمَن الْكَِتابِأَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوُتوا َنِص{فأنزل اهللا عز وجل 

أُولَِئَك الَِّذيَن {: يف موضع نصب على احلال، ويف الكالم حذف تقديره يشترون الضاللة باهلدى؛ كما قال تعاىل
. عطف عليه، واملعىن تضلوا طريق احلق} ِضلُّوا السَّبِيلََويُرِيُدونَ أَنْ َت{. قاله القتيب وغريه} اشَْتَرُوا الضَّاللَةَ بِالُْهَدى

  .بفتح الضاد أي عن السبيل"تضلوا : "وقرأ احلسن
مبعىن " أعلم "وجيوز أن يكون . يريد منكم؛ فال تستصحبوهم فإهنم أعداؤكم} واهللا أعلم بأعدائكم{: قوله تعاىل

الباء زائدة؛ زيدت ألن املعىن اكتفوا باهللا فهو } َوكَفَى بِاللَِّه َولِّياً{. أي هني} َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه{: عليم؛ كقوله تعاىل
  .نصب على البيان، وإن شئت على احلال" نصريا"و "وليا "و. يكفيكم أعداءكم

، وإن "نصريا"متعلقة مبا قبل فال يوقف على قول "من "إن جعلت : قال الزجاج} ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا{: قوله تعاىل
  والتقدير"نصريا "منقطعة فيجوز الوقف على جعلت 

  :وهذا مذهب سيبويه، وأنشد النحويون. من الذين هادوا قوم حيرفون الكلم؛ مث حذف
  يفضلها يف حسب ومبسم... لو قلت ما يف قومها مل تيثم 

الذين هادوا من من : املعىن" من"احملذوف : وقال الفراء. املعىن لو قلت ما يف قومها أحد يفضلها؛ مث حذف: قالوا
  :وقال ذو الرمة. أي من له} َوَما مِنَّا إِلَّا لَُه َمقَاٌم َمْعلُوٌم{: وهذا كقوله تعاىل. حيرفون

  وآخر يذري عربة العني باهلمل... فظلوا ومنهم دمعه سابق له 
. وأنكره املربد والزجاج؛ ألن حذف املوصول كحذف بعض الكلمة. يريد ومنهم من دمعه، فحذف املوصول

يعين } َعْن َموَاِضِعِه{: وقيل. وذمهم اهللا تعاىل بذلك ألهنم يفعلونه متعمدين. يتأولونه على غري تأويله} ُيَحرِّفُونَ{
} وَاْسَمْع غَْيَر ُمْسَمعٍ{. أي مسعنا قولك وعصينا أمرك} َوَيقُولُونَ َسِمْعَنا َوَعَصْينَا{. صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم

وهم يظهرون  -لعنهم اهللا  -امسع ال مسعت، هذا مرادهم : وا يقولون النيب صلى اهللا عليه وسلمكان: قال ابن عباس
معناه غري مسمع منك، أي مقبول وال جماب . وقال احلسن وجماهد. أهنم يريدون امسع غري مسمع مكروها وال أذى

لَّياً {ومعىن . } َوَراعَِنا{يف وتقدم القول . ولو كان كذلك لكان غري مسموع منك: قال النحاس. إىل ما تقول
وأصل اللي الفتل، وهو نصب على املصدر، . أي يلوون ألسنتهم عن احلق أي مييلوهنا إىل ما يف قلوهبم} بِأَلِْسَنتِهِْم

معطوف عليه أي يطعنون يف الدين، " وطعنا. "وأصله لويا مث أدغمت الواو يف الياء. وإن شئت كان مفعوال من أجله
صحاهبم لو كان نبيا لدرى أننا نسبه، فأظهر اهللا تعاىل نبيه على ذلك فكان من عالمات نبوته، وهناهم أي يقولون أل
  أصوب هلم} َوأَقْوََم{ومعىن . عن هذا القول

ليال معناه ال يؤمنون إال ق: وقيل. أي إال إميانا قليال ال يستحقون به اسم اإلميان} فَال ُيْؤِمُنونَ إِلَّا قَِليالً{. يف الرأي
  .منهم؛ وهذا بعيد ألنه عز وجل قد أخرب عنهم أنه لعنهم بكفرهم

كلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن إسحاق} َيا أَيَُّها الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب آِمُنوا بَِما نَزَّلْنَا{: قوله تعاىل
يا معشر يهود اتقوا اهللا وأسلموا : "ال هلمرؤساء من أحبار يهود منهم عبداهللا بن صوريا األعور وكعب بن أسد فق

وجحدوا ما عرفوا وأصروا على . ما نعرف ذلك يا حممد: قالوا" فواهللا إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به احلق 
َعكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َنطِْمسَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب آِمُنوا بَِما نَزَّلَْنا ُمَصدِّقاً ِلَما َم{الكفر؛ فأنزل اهللا عز وجل فيهم 

  .إىل آخر اآلية} ُوُجوهاً



الطمس استئصال أثر الشيء؛ } ِمْن قَْبلِ أَنْ َنطِْمَس ُوُجوهاً{. نصب على احلال} ُمَصدِّقاً ِلَما مََعكُْم{: قوله تعاىل
ويقال يف . املستقبل لغتان ونطمس ونطمس بكسر امليم وضمها يف. } فَإِذَا النُُّجوُم طُِمَسْت{: ومنه قوله تعاىل

َربََّنا {: طمس األثر وطسم أي أحمى، كله لغات؛ ومنه قوله تعاىل: طسم يطسم ويطسم مبعىن طمس؛ يقال: الكالم
وطمس اهللا بصره، وهو . طمسته فطمس الزم ومتعد: ويقال. أي أهلكها؛ عن ابن عرفة} اطِْمْس َعلَى أَمَْوالِهِْم

  .يقول أعميناهم} َولَْو َنَشاُء لَطََمْسَنا َعلَى أَعُْينِهِْم{: عني؛ ومنه قوله تعاىلمطموس البصر إذا ذهب أثر ال
واختلف العلماء يف املعىن املراد هبذه اآلية؛ هل هو حقيقة فيجعل الوجه كالقفا فيذهب باألنف والفم واحلاجب 

ِمْن قَْبلِ {: عن أيب بن كعب أنه قالروي . أو ذلك عبارة عن الضالل يف قلوهبم وسلبهم التوفيق ؟ قوالن. والعني
. يذهب إىل أنه متثيل وأهنم إن مل يؤمنوا فعل هذا هبم عقوبة. من قبل أن نضلكم إضالال ال هتتدون بعده} أَنْ َنطِْمَس
أي يذهب باألنف والشفاه واألعني واحلواجب؛ هذا معناه عند . معناه من قبل أن جنعل الوجوه أقفاء: وقال قتادة
أن الطمس أن تزال العينان خاصة وترد يف القفا؛ فيكون ذلك ردا : وروي عن ابن عباس وعطية العويف. غةأهل الل

  وقال مالك. على الدبر وميشي القهقرى

َيا أَيَُّها الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ {: كان أول إسالم كعب األحبار أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ هذه اآلية: رمحه اهللا
واهللا لقد خفت أال أبلغ بييت حىت : فوضع كفيه على وجهه ورجع القهقرى إىل بيته فأسلم مكانه وقال} اآِمُنو

وكذلك فعل عبداهللا بن سالم، ملا نزلت هذه اآلية ومسعها أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل . يطمس وجهي
كيف : فإن قيل. ك حىت حيول وجهي يف قفاييا رسول اهللا، ما كنت أدرى أن أصل إلي: أن يأيت أهله وأسلم وقال

إنه ملا آمن هؤالء ومن اتبعهم رفع : جاز أن يهددهم بطمس الوجه إن مل يؤمنوا مث مل يؤمنوا ومل يفعل ذلك هبم؛ فقيل
  .ال بد من طمس يف اليهود ومسخ قبل يوم القيامة: وقال. الوعيد باق منتظر: وقال املربد. الوعيد عن الباقني

أي منسخهم قردة وخنازير؛ عن احلسن } كََما لََعنَّا أَْصَحاَب السَّْبِت{أي أصحاب الوجوه } أَْو َنلَْعنَُهْم{: قوله تعاىل
ويراد باألمر املأمور . أي كائنا موجودا} وَكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعوالً{هو خروج من اخلطاب إىل الغيبة : وقيل. وقتادة

معناه أن كل أمر أخرب بكونه فهو كائن على ما : وقيل. عىن أنه مىت أراده أوجدهفهو مصدر وقع موقع املفعول؛ فامل
  .أخرب به

} إِنَّ اللََّه َيْغِفرُ الذُّنُوَب َجِميعاً{: روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تال} إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَركَ بِِه{: قوله تعاىل
وهذا . } إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء{فنزل ! ك يا رسول اهللا والشر: فقال له رجل

من املتشابه الذي قد تكلم } َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمْن َيَشاُء{. من احملكم املتفق عليه الذي ال اختالف فيه بني األمة
قد أبانت هذه اآلية أن كل صاحب كبرية ففي مشيئة اهللا تعاىل إن شاء : ير الطربيفقال حممد بن جر. العلماء فيه

: قد بني اهللا تعاىل ذلك بقول: وقال بعضهم. عفا عنه ذنبه، وإن شاء عاقبه عليه ما مل تكن كبريته شركا باهللا تعاىل
فاعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائر ملن اجتنب الكبائر وال } ئَاِتكُْمإِنْ َتجَْتنُِبوا كَبَاِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُْم َسيِّ{

قال زيد بن ". الفرقان"وذهب بعض أهل التأويل إىل أن هذه اآلية ناسخة لليت يف آخر . يغفرها ملن أتى الكبائر
  ربستة أشهر، والصحيح أن ال نسخ؛ ألن النسخ يف األخبا"الفرقان "بعد "النساء "نزلت سورة : ثابت

ويف الترمذي عن علي بن . إن شاء اهللا تعاىل"الفرقان "وسيأيت بيان اجلمع بني اآلي يف هذه السورة ويف . يستحيل
إِنَّ اللََّه ال َيغِْفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمْن {ما يف القرآن آية أحب إيل من هذه اآلية : أيب طالب قال

  .حديث حسن غريب هذا: قال} َيَشاُء



  :فيه ثالث مسائل} أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَزكُّونَ أَنْفَُسُهْم{: قوله تعاىل
هذا اللفظ عام يف ظاهره ومل خيتلف أحد من املتأولني يف أن } أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَزكُّونَ أَنْفَُسُهْم{: قوله تعاىل: األوىل

َنْحُن أَْبَناُء اللَِّه {: ذلك قوهلم: ملعىن الذي زكوا به أنفسهم؛ فقال قتادة واحلسنواختلفوا يف ا. املراد اليهود
قوهلم ال ذنوب لنا : وقال الضحاك والسدي} لَْن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ إِلَّا َمْن كَانَ ُهوداً أَْو َنَصاَرى{: ، وقوهلم} َوأَِحبَّاُؤُه

وقال جماهد وأبو مالك . ال غفر لنا هنارا، وحنن كاألطفال يف عدم الذنوبوما فعلناه هنارا غفر لنا ليال وما فعلناه لي
ذلك قوهلم : وقال ابن عباس. وهذا يبعد من مقصد اآلية. تقدميهم الصغار للصالة؛ ألهنم ال ذنوب عليهم: وعكرمة

وهذا أحسن ما  .ذلك ثناء بعضهم على بعض: وقال عبداهللا بن مسعود. آباؤنا الذين ماتوا يشفعون لنا ويزكوننا
  .التطهري والتربية من الذنوب: قيل؛ فإنه الظاهر من معىن اآلية، والتزكية

يقتضي الغض من املزكي لنفسه بلسانه، واإلعالم بأن الزاكي املزكى } فَال ُتَزكُّوا أَنْفَُسكُْم{: هذه اآلية وقوله تعاىل
ويف صحيح مسلم . نفسه، وإمنا العربة بتزكية اهللا لهمن حسنت أفعاله وزكاه اهللا عز وجل فال عربة بتزكية اإلنسان 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسيت ابنيت برة؛ فقالت يل زينب بنت أيب سلمة: عن حممد بن عمرو بن عطاء قال
ال تزكوا أنفسكم اهللا أعلم بأهل : "وسلم هنى عن هذا االسم، ومسيت برة؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فقد دل الكتاب والسنة على املنع من تزكية اإلنسان " . مسوها زينب : "مب نسميها ؟ فقال: فقالوا" نكم الرب م
نفسه، وجيري هذا اجملرى ما قد كثر يف هذه الديار املصرية من نعتهم أنفسهم بالنعوت اليت تقتضي التزكية؛ كزكي 

 هبذه األمساء ظهر ختلف هذه النعوت عن أصلها الدين وحمي الدين وما أشبه ذلك، لكن ملا كثرت قبائح املسمني
  .فصارت ال تفيد شيئا 

فأما تزكية الغري ومدحه له؛ ففي البخاري من حديث أيب بكرة أن رجال ذكر عند النيب صلى اهللا عليه وسلم : الثالثة
إن كان  -ا يقوله مرار -وحيك قطعت عنق صاحبك : "فأثىن عليه رجل خريا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

" أحدكم مادحا ال حمالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه اهللا وال يزكي على اهللا أحدا 
فنهى صلى اهللا عليه وسلم أن يفرط يف مدح الرجل مبا ليس فيه فيدخله يف ذلك اإلعجاب والكرب، ويظن أنه يف 

: وترك االزدياد من الفضل؛ ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلماحلقيقة بتلك املنزلة فيحمله ذلك على تضييع العمل 
وعلى هذا . حني وصفوه مبا ليس فيه" قطعتم ظهر الرجل "ويف احلديث اآلخر " . وحيك قطعت عنق صاحبك "

إن املراد به املداحون يف وجوههم " احثوا التراب يف وجوه املداحني : "تأول العلماء قوله صلى اهللا عليه وسلم
ل ومبا ليس فيهم، حىت جيعلوا ذلك بضاعة يستأكلون به املمدوح ويفتنونه؛ فأما مدح الرجل مبا فيه من الفعل بالباط

احلسن واألمر احملمود ليكون منه ترغيبا له يف أمثاله وحتريضا للناس على االقتداء به يف أشباهه فليس مبداح، وإن 
وقد ". واهللا يعلم املفسد من املصلح"هذا راجع إىل النيات و. كان قد صار مادحا مبا تكلم به من مجيل القول فيه

كقول . مدح صلى اهللا عليه وسلم يف الشعر واخلطب واملخاطبة ومل حيث يف وجوه املداحني التراب، وال أمر بذلك
  :أيب طالب

  مثال اليتامى عصمة لألرامل... وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
إنكم لتقلون عند : "مدحه كعب بن زهري، ومدح هو أيضا أصحابه فقالوكمدح العباس وحسان له يف شعرمها، و

ال تطروين كما أطرت : "وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح احلديث" . الطمع وتكثرون عند الفزع 
فمعناه ال تصفوين مبا ليس يف من الصفات تلتمسون بذلك " عبداهللا ورسوله : النصارى عيسى ابن مرمي وقولوا

وهذا يقتضي أن . ، كما وصفت النصارى عيسى مبا مل يكن فيه، فنسبوه إىل أنه ابن اهللا فكفروا بذلك وضلوامدحي



من رفع أمرا فوق حده وجتاوز مقداره مبا ليس فيه فمعتد آمث؛ ألن ذلك لو جاز يف أحد لكان أوىل اخللق بذلك 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عائد على املذكورين ممن زكى نفسه وممن يزكيه اهللا عز " يظلمون"الضمري يف } فَِتيالً َوال ُيظْلَُمونَ{: قوله تعاىل
والفتيل اخليط الذي يف شق نواة التمرة؛ . وغري هذين الصنفني علم أن اهللا تعاىل ال يظلمه من غري هذه اآلية. وجل

وقال ابن عباس أيضا وأبو مالك . بسرةالقشرة اليت حول النواة بينها وبني ال: وقيل. قال ابن عباس وعطاء وجماهد
وهذا كله يرجع إىل . هو ما خيرج بني أصبعيك أو كفيك من الوسخ إذا فتلتهما؛ فهو فعيل مبعىن مفعول: والسدي

} َوال ُيظْلَُمونَ َنقِرياً{: ومثل هذا يف التحقري قوله تعاىل. كناية عن حتقري الشيء وتصغريه، وأن اهللا ال يظلمه شيئا
  :قال الشاعر يذم بعض امللوك. كتة اليت يف ظهر النواة، ومنه تنبت النخلة، وسيأيتوهو الن

  مث ال ترزأ العدو فتيال... جتمع اجليش ذا األلوف وتغزو 
حنن أبناء اهللا : يف قوهلم} اْنظُْر كَْيفَ َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب{: مث عجب النيب صلى اهللا عليه وسلم من ذلك فقال

. ليس لنا ذنوب إال كذنوب أبنائنا يوم تولد: وروي أهنم قالوا. تزكيتهم ألنفسهم؛ عن ابن جريج: وقيل. حباؤهوأ
} َوكَفَى بِِه إِثْماً ُمبِيناً{. وفريت الشيء قطعته. واالفتراء االختالق؛ ومنه افترى فالن على فالن أي رماه مبا ليس فيه

  .العرب تستعمل مثل ذلك يف املدح والذم. مهواملعىن تعظيم الذنب وذ. نصب على البيان
اختلف أهل } ُيؤِْمُنونَ بِالْجِْبِت وَالطَّاغُوِت{يعين اليهود } أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيباً ِمَن الْكَِتابِ{: قوله تعاىل

لساحر بلسان احلبشة، اجلبت ا: التأويل يف تأويل اجلبت والطاغوت؛ فقال ابن عباس وابن جبري وأبو العالية
اجلبت : ابن مسعود. اجلبت السحر والطاغوت الشيطان: وقال الفاروق عمر رضي اهللا عنه. والطاغوت الكاهن

اجلبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن : عكرمة. والطاغوت ههنا كعب بن األشرف وحيي بن أخطب
. اجلبت الشيطان والطاغوت الكاهن: قتادة. } لَى الطَّاغُوِتيُرِيُدونَ أَنْ يََتَحاكَُموا إِ{: األشرف؛ دليله قوله تعاىل

ومسعت من يقول إن اجلبت الشيطان؛ : قال. الطاغوت ما عبد من دون اهللا: وروى ابن وهب عن مالك بن أنس
  مها كل: وقيل. ذكره النحاس

ال خري فيه، فأبدلت التاء وأصل اجلبت اجلبس وهو الذي . معبود من دون اهللا، أو مطاع يف معصية اهللا؛ وهذا حسن
وقول مالك يف هذا الباب حسن؛ يدل عليه قوله . اجلبت إبليس والطاغوت أولياؤه: وقيل. من السني؛ قاله قطرب

قطن بن  وروى. } َوالَِّذيَن اْجتََنُبوا الطَّاغُوتَ أَنْ َيعُْبُدوَها{: وقال تعاىل} أَِن اعُْبُدوا اللََّه َواجَْتنُِبوا الطَّاغُوَت{: تعاىل
الطرق الزجر، " . الطرق والطرية والعيافة من اجلبت : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: املخارق عن أبيه قال

واهللا . اجلبت كل ما حرم اهللا، الطاغوت كل ما يطغي اإلنسان: وقيل. والعيافة اخلط؛ خرجه أبو داود يف سننه
  .أعلم

وذلك . أي يقول اليهود لكفار قريش أنتم أهدى سبيال من الذين آمنوا مبحمد} كَفَرُواَوَيقُولُونَ ِللَِّذيَن {: قوله تعاىل
أن كعب بن األشرف خرج يف سبعني راكبا من اليهود إىل مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على قتال رسول اهللا 

قريش فتعاقدوا وتعاهدوا صلى اهللا عليه وسلم، فنزل كعب على أيب سفيان فأحسن مثواه، ونزلت اليهود يف دور 
إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، وحنن أميون ال نعلم، فأينا أهدى سبيال : ليجتمعن على قتال حممد؛ فقال أبو سفيان

  .أنتم واهللا أهدى سبيال مما عليه حممد: حنن أم حممد ؟ فقال كعب. وأقرب إىل احلق
وهذا على وجه اإلنكار؛ " من امللك"حظ " نصيب. "أهلم ؟ وامليم صلةأي } أَْم لَُهمْ َنصِيٌب ِمَن الُْملِْك{: قوله تعاىل



املعىن بل : وقيل. يعين ليس هلم من امللك شيء، ولو كان هلم منه شيء مل يعطوا أحدا منه شيئا لبخلهم وحسدهم
وف؛ هي عاطفة على حمذ: وقيل. أهلم نصيب؛ فتكون أم منقطعة ومعناها اإلضراب عن األول واالستئناف للثاين

. أهم أوىل بالنبوة ممن أرسلته أم هلم نصيب من امللك ؟: والتقدير. ألهنم أنفوا من أتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم
النكتة يف ظهر : والنقري. خرب اهللا عز وجل عنهم مبا يعلمه منهم. أي مينعون احلقوق} فَإِذاً ال ُيْؤُتونَ النَّاَس نَِقرياً{

  :وعن ابن عباس أيضا. ة وغريمهاالنواة؛ عن ابن عباس وقتاد

سألت ابن عباس عن النقري فوضع طرف اإلهبام : وقال أبو العالية. ما نقر الرجل بأصبعه كما ينقر األرض: النقري
وفالن . أصل خشبة ينقر وينبذ فيه؛ وفيه جاء النهي مث نسخ: والنقري. هذا النقري: على باطن السبابة مث رفعهما وقال

إذا : "قال سيبويه. هنا ملغاه غري عاملة لدخول فاء العطف عليها، ولو نصب جلاز"إذا "و. األصلكرمي النقري أي 
يف عوامل األمساء، أي تلغى إذا مل يكن الكالم معتمدا عليها، فإن كانت يف أول "أظن "يف عوامل األفعال مبنزلة "

قال عبداهللا بن عنتمة . إذا أكرمك: با لكأنا أزورك فيقول جمي: الكالم وكان الذي بعدها مستقبال نصبت؛ كقولك
  :الضيب

  إذن يرد وقيد العري مكروب... اردد محارك ال يرتع بروضتنا 
زيد إذا يزورك ألغيت؛ . فإن وقعت متوسطة بني شيئني كقولك. تام فوقعت ابتداء كالم"إذن "نصب ألن الذي قبل 

ل واإللغاء؛ أما األعمال فألن ما بعد الواو يستأنف فإن دخل عليها فاء العطف أو واو العطف فيجور فيها اإلعما
ويف } َوإِذاً ال َيلَْبثُونَ{ويف التنزيل . على طريق عطف اجلملة على اجلملة، فيجوز يف غري القرآن فإذا ال يؤتوا

لفعل وأما اإللغاء فألن ما بعد الواو ال يكون إال بعه كالم يعطف عليه، والناصب ل". وإذا ال يلبثوا"مصحف أيب 
. وزعم الفراء أن إذا تكتب باأللف وأهنا منونة. ، وعند اخلليل أن مضمرة بعد إذا"أن"ملضارعتها " إذا"عند سيبويه 
أشتهي أن أكوي يد من يكتب : مسعت أبا العباس حممد بن يزيد يقول: ومسعت علي بن سليمان يقول: قال النحاس

  .يف احلروف إذاً باأللف؛ إهنا مثل لن وإن، وال يدخل التنوين
َوآَتْيَناُهْم ُملْكاً أَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه فَقَْد آَتْيَنا آلَ إِبَْراهِيَم الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ { -٥٤

  }َعِظيماً
  }َسعِرياًفَِمْنُهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه َوكَفَى بَِجهَنََّم { -٥٥

  :فيه أربع مسائل
يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة؛ عن ابن عباس } النَّاَس{. يعين اليهود} أَْم َيْحُسُدونَ{: قوله تعاىل:األوىل

العرب، حسدهتم اليهود على "الناس : "وقال قتادة. حسدوه على النبوة وأصحابه على اإلميان به. وجماهد وغريمها
واحلسد مذموم وصاحبه مغموم وهو يأكل احلسنات كما . دت اليهود قريشا؛ ألن النبوة فيهمحس: الضحاك. النبوة

ما رأيت ظاملا أشبه مبظلوم من حاسد؛ : وقال احلسن. تأكل النار احلطب؛ رواه أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ومن يعادي نعم اهللا ؟ : قيل له. اهللا ال تعادوا نعم: وقال عبداهللا بن مسعود. نفس دائم، وحزن الزم، وعربة ال تنفد

احلسود عدو نعميت : الذين حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله، يقول اهللا تعاىل يف بعض الكتب: قال
  :وملنصور الفقيه. متسخط لقضائي غري راض بقسميت

  أتدري على من أسأت األدب... أال قل ملن ظل يل حاسدا 
  إذا أنت مل ترض يل ما وهب... أسأت على اهللا يف حكمه 



احلسد أول ذنب عصي اهللا به يف السماء، وأول ذنب عصي به يف األرض؛ فأما يف السماء فحسد إبليس : ويقال
  :وأليب العتاهية يف الناس. آلدم، وأما يف األرض فحسد قابيل هلابيل

  فكيف ولو أنصفتهم ظلموين... فيا رب إن الناس ال ينصفونين 
  وإن شئت أبغي شيئهم منعوين... تصدوا ألخذه وإن كان يل شيء 

  وإن أنا مل أبذل هلم شتموين... وإن ناهلم بذيل فال شكر عندهم 
  وإن صحبتين نعمة حسدوين... وإن طرقتين نكبة فكهوا هبا 
  وأحجب عنهم ناظري وجفوين... سأمنع قليب أن حين إليهمو 

  :لرجل من قريشو. إذا سرك أن تسلم من احلاسد فغم عليه أمرك: وقيل
  رموها بأباطيل الكلم... حسدوا النعمة ملا ظهرت 
  مل يضرها قول أعداء النعم... فوإذا ما اهللا أسدى نعمة 

  :ولقد أحسن من قال
  د فإن صربك قاتله... أصرب على حسد احلسو 

  إن مل جتد ما تأكله... فالنار تأكل بعضها 
الَ الَِّذيَن كَفَُروا َربََّنا أَرَِنا الَّذَْينِ أََضلَّاَنا ِمَن الْجِنِّ َوالْأِْنسِ َنْجَعلُْهَما َوقَ{: وقال بعض أهل التفسري يف قول اهللا تعاىل

إنه إمنا أراد بالذي من اجلن إبليس والذي من اإلنس قابيل؛ وذلك أن إبليس . } َتْحَت أَقَْداِمَنا لَِيكُوَنا ِمَن الْأَْسفَلَِني
  :وقال الشاعر. كان أول من سن القتل، وإمنا كان أصل ذلك كله احلسدكان أول من سن الكفر، وقابيل 

  فيما مضى من سالف األحوال... إن الغراب وكان ميشي مشية 
  فأصابه ضرب من التعقال... حسد القطاة فرام ميشي مشيها 

قال مهام بن . وآتاهم ملكا عظيمامث أخرب تعاىل أنه آتى آل إبراهيم الكتاب واحلكمة } فَقَْد آتَْيَنا{: قوله تعاىل:الثانية
املعىن أم حيسدون حممدا على ما : وعنه أيضا. يعين ملك سليمان؛ عن ابن عباس: وقيل. أيدوا باملالئكة: احلارث

. أحل اهللا له من النساء فيكون امللك العظيم على هذا أنه أحل لداود تسعا وتسعني امرأة ولسليمان أكثر من ذلك
واملراد تكذيب اليهود والرد عليهم يف . ن املراد ما أوتيه سليمان من امللك وحتليل النساءواختار الطربي أن يكو

لو كان نبيا ما رغب يف كثرة النساء ولشغلته النبوة عن ذلك؛ فأخرب اهللا تعاىل مبا كان لداود وسليمان : قوهلم
: ألف امرأة ؟ قالوا: صلى اهللا عليه وسلميوخبهم، فأقرت اليهود أنه اجتمع عند سليمان ألف امرأة، فقال هلم النيب 

ألف عند رجل : "فقال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم. نعم ثالمثائة مهرية، وسبعمائة سرية، وعند داود مائة امرأة
  .وكان له يومئذ تسع نسوة. ؟ فسكتوا" ومائة عند رجل أكثر أو تسع نسوة 

والفائدة يف كثرة تزوجه أنه كان له قوة أربعني نبيا، . األنبياء نساء إن سليمان عليه السالم كان أكثر: يقال: الثالثة
إنه أراد بالنكاح كثرة العشرية؛ ألن لكل امرأة قبيلتني قبيلة من جهة : ويقال. وكل من كان أقوى فهو أكثر نكاحا

  األب وقبيلة من جهة األم؛

إن كل من كان أتقى : ويقال. على أعدائهفكلما تزوج امرأة صرف وجوه القبيلتني إىل نفسه فتكون عونا له 
العينان تزنيان واليدان : "فشهوته أشد؛ ألن الذي ال يكون تقيا فإمنا يتفرج بالنظر واملس، أال ترى ما روى يف اخلرب

فإذا كان يف النظر واملس نوع من قضاء الشهوة قل اجلماع، واملتقي ال ينظر وال ميس فتكون الشهوة ". تزنيان 



كل شهوة تقسي القلب إال اجلماع فإنه يصفي القلب؛ : وقال أبو بكر الوراق. نفسه فيكون أكثر مجاعا جمتمعة يف
  .وهلذا كان األنبياء يفعلون ذلك

ومنهم من . "يعين بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه تقدم ذكره وهو احملسود} فَِمنُْهْم َمْن آَمَن بِِه{: قوله تعاىل: الرابعة
فمن آل إبراهيم من آمن به : واملعىن. راجع إىل إبراهيم"به "الضمري يف : وقيل. لم يؤمن بهأعرض ف" صد عنه

  .واهللا أعلم. يرجع إىل الكتاب: وقيل. ومنهم من صد عنه
غَْيَرَها ِلَيذُوقُوا الَْعذَاَب إِنَّ  إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِآيَاِتَنا سَْوَف ُنْصلِيهِْم َناراً كُلََّما َنِضَجْت ُجلُوُدُهمْ َبدَّلَْناُهْم ُجلُوداً{ ٥٦

  }اللََّه كَانَ َعزِيزاً َحِكيماً
َبداً لَُهْم ِفيَها وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت سَُنْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أَ{ –٥٧

  }ُهْم ِظالًّ ظَلِيالًأَزَْواٌج ُمطَهََّرةٌ َوُنْدِخلُ
. شاة مصلية: يقال. بفتح النون أي نشويهم"نصليهم "وقرأ محيد بن قيس . قد تقدم معىن اإلصالء أول السورة

نضج الشيء نضجا : يقال} كُلََّما َنِضَجْت ُجلُودُُهْم{. على هذه القراءة بنزع اخلافض تقديره بنار"نارا "ونصب 
فإن قال من يطعن يف القرآن من . تبدل اجللود جلودا أخر: واملعىن يف اآلية .ونضجا، وفالن نضيج الرأي حمكمه

  ليس اجللد مبعذب وال معاقب،: كيف جاز أن يعذب جلدا مل يعصه ؟ قيل له: الزنادقة

يدل عليه قوله . وإمنا األمل واقع على النفوس؛ ألهنا هي اليت حتس وتعرف فتبديل اجللود زيادة يف عذاب النفوس
. فاملقصود تعذيب األبدان وإيالم األرواح. } كُلََّما َخَبْت زِْدَناُهْم َسعِرياً{: وقوله تعاىل} لَِيذُوقُوا الَْعذَاَب{ :تعاىل

سبعني ألف مرة كلما : احلسن. تأكله النار كل يوم سبع مرات: مقاتل. ليذقن العذاب: ولو أراد اجللود لقال
عىن : وقيل. إذا احترقوا بدلت هلم جلود بيض كالقراطيس: ابن عمر .عودوا فعادوا كما كانوا: أكلتهم قيل هلم

مسيت جلودا } َوَتَرى الُْمْجرِِمَني َيْومَِئٍذ ُمقَرَّنَِني ِفي الْأَْصفَاِد َسرَابِيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن{: باجللود السرابيل؛ كما قال تعاىل
وأنشد ابن عمر رضي . هو جلدة ما بني عينيه: سانللزومها جلودهم على اجملاورة؛ كما يقال للشيء اخلاص باإلن

  :اهللا عنه
  وجلدة بني العني واألنف سامل... يلومونين يف سامل وألومهم 

  :قال الشاعر. فكلما احترقت السرابيل أعيدت
  فويل لتيم من سرابيلها اخلضر... كسا اللؤم تيما خضرة يف جلودها 

صغ يل من هذا اخلامت خامتا : دنا اجللد األول جديدا؛ كما تقول للصائغاملعىن أع: وقيل. فكىن عن اجللود بالسرابيل
وهذا . فاخلامت املصوغ هو األول إال أن الصياغة تغريت والفضة واحدة. غريه؛ فيكسره ويصوغ لك منه خامتا

قيما وكعهدك بأخ لك صحيح مث تراه بعد ذلك س. كالنفس إذا صارت ترابا وصارت ال شيء مث أحياها اهللا تعاىل
أنا غري : فقول القائل. فهو هو، ولكن حاله تغريت. أنا غري الذي عهدت: كيف أنت ؟ فيقول: مدنفا فتقول له

وهي تلك األرض } َيْوَم ُتَبدَّلُ الْأَْرُض غَْيَر الْأَْرضِ{: ونظريه قوله تعاىل. جماز} غَْيَرهَا{: الذي عهدت، وقوله تعاىل
هلا وأهنارها وأشجارها، ويزاد يف سعتها ويسوى ذلك منها؛ على ما يأيت بيانه يف بعينها إال أهنا تغري آكامها وجبا

  :ومن هذا املعىن قول الشاعر. عليه السالم"إبراهيم "سورة 
  وال الدار بالدار اليت كنت أعرف... فما الناس بالناس الذين عهدهتم 



  :ذمت دهرها، وأنشدت بييت لبيد. أال ترى ما صنعت عائشة: جاء رجل إىل ابن عباس فقال: وقال الشعيب
  وبقيت يف خلف كجلد األجرب... ذهب الذين يعاش يف أكنافهم 

  ويعاب قائلهم وإن مل يشغب... يتلذذون جمانة ومذلة 
" عاد"لئن ذمت عائشة دهرها لقد ذمت : فقال ابن عباس! رحم اهللا لبيدا فكيف لو أدرك زماننا هذا : فقالت

  :بعدما هلكوا بزمن طويل كأطول ما يكون من رماح ذلك الزمن عليه مكتوب" عاد" دهرها؛ ألنه وجد يف خزانة
  إذ الناس ناس والبالد بالد... بالد هبا كنا وحنن بأهلها 

أي ال يعجزه شيء وال } نَّ اللََّه كَانَ َعزِيزاً {ِ. البالد باقية كما هي إال أن أحواهلا وأحوال أهلها تنكرت وتغريت
. يعين كثيفا ال مشس فيه} وَُنْدِخلُُهْم ِظالًّ ظَِليال{: وقوله يف صفة أهل اجلنة. يف إيعاده عباده} َحِكيماً{. يفوته
يعين : وقال الضحاك. وصف بأنه ظليل؛ ألنه ال يدخله ما يدخل ظل الدنيا من احلر والسموم وحنو ذلك: احلسن

  .ئمايعين دا} ِظالًّ ظَِليالً{: ظالل األشجار وظالل قصورها الكليب
الَْعْدلِ إِنَّ اللََّه نِِعمَّا إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُمْ أَنْ ُتَؤدُّوا الْأََمانَاِت إِلَى أَْهلَِها َوإِذَا َحكَمُْتْم َبْيَن النَّاسِ أَنْ َتْحكُُموا بِ{ -٥٨

  }َيِعظُكُْم بِِه إِنَّ اللََّه كَانَ َسِميعاً َبِصرياً
وقد . هذه اآلية من أمهات األحكام تضمنت مجيع الدين والشرع} ُركُمْ أَنْ ُتَؤدُّوا الْأََمانَاِتإِنَّ اللََّه َيأُْم{: قوله تعاىل

  اختلف من املخاطب هبا؛ فقال علي بن أىب طالب

هذا خطاب لوالة املسلمني خاصة، فهي للنيب صلى اهللا عليه وسلم : وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب وابن زيد
ذلك خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة يف أمر مفتاح : وقال ابن جريج وغريه. هموأمرائه، مث تتناول من بعد

الكعبة حني أخذه من عثمان بن أيب طلحة احلجيب العبدري من بين عبدالدار ومن ابن عمه شيبة بن عثمان بن أيب 
السقاية؛ فدخل رسول  طلحة وكانا كافرين وقت فتح مكة، فطلبه العباس بن عبداملطلب لتنضاف له السدانة إىل

. اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكعبة فكسر ما كان فيها من األوثان، وأخرج مقام إبراهيم ونزل عليه جربيل هبذه اآلية
وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقرأ هذه اآلية، وما كنت مسعتها قبل منه، فدعا : قال عمر بن اخلطاب
أن شيبة أراد أال يدفع املفتاح، : وحكى مكي" . لدة تالدة ال ينزعها منكم إال ظامل خذاها خا: "عثمان وشيبة فقال

اآلية يف الوالة خاصة يف أن يعظوا : وقال ابن عباس. خذه بأمانة اهللا: مث دفعه، وقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم
 مجيع الناس فهي تتناول الوالة فيما واألظهر يف اآلية أهنا عامة يف. النساء يف النشوز وحنوه ويردوهن إىل األزواج

وتتناول من . وهذا اختيار الطربي. إليهم من األمانات يف قسمة األموال ورد الظالمات والعدل يف احلكومات
دوهنم من الناس يف حفظ الودائع والتحرز يف الشهادات وغري ذلك، كالرجل حيكم يف نازلة ما وحنوه؛ والصالة 

وروي هذا املعىن مرفوعا من حديث ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه . أمانة اهللا تعاىلوالزكاة وسائر العبادات 
واألمانة يف الصالة واألمانة  -كل شيء إال األمانة : "أو قال" القتل يف سبيل اهللا يكفر الذنوب كلها : "وسلم قال

وممن قال إن اآلية عامة يف . فظ يف احلليةذكره أبو نعيم احلا" . يف الصوم واألمانة يف احلديث وأشد ذلك الودائع 
األمانة يف كل شيء يف الوضوء والصالة : اجلميع الرباء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأيب بن كعب قالوا
مل يرخص اهللا ملعسر وال ملوسر أن ميسك : والزكاة واجلنابة والصوم والكيل والوزن والودائع، وقال ابن عباس

  .األمانة
واألمانة . وأمجعوا على أن األمانات مردودة إىل أرباهبا األبرار منهم والفجار؛ قاله ابن املنذر. إمجاع وهذا: قلت

  ووجه النظم مبا. مصدر مبعىن املفعول فلذلك مجع



إن املشركني أهدى سبيال، : تقدم أنه تعاىل أخرب عن كتمان أهل الكتاب صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وقوهلم
انة منهم فاجنر الكالم إىل ذكر مجيع األمانات؛ فاآلية شاملة بنظمها لكل أمانة وهي أعداد كثرية كما فكان ذلك خي

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : وروى أيب بن كعب قال. الوديعة واللقطة والرهن والعارية: وأمهاهتا يف األحكام. ذكرنا
ورواه أنس وأبو هريرة عن . أخرجه الدارقطين" . نك أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خا: "عليه وسلم يقول

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى أبو أمامة قال. معناه"البقرة "النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد تقدم يف 
صحيح أخرجه " . العارية مؤداة واملنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم : "يقول يف خطبته عام حجة الوداع

وقال مبقتضى هذه اآلية " . عهد اهللا أحق ما أدي : "فعهد اهللا ؟ قال: فقال رجل: وزاد الدارقطين. لترمذي وغريها
 -واحلديث يف رد الوديعة وأهنا مضمونة على كل حال كانت مما يغاب عليها أو ال يغاب تعدي فيها أو مل يتعد 

وروى ابن القاسم . رة رضي اهللا عنهما ضمنا الوديعةوروي أن ابن عباس وأبا هري. عطاء والشافعي وأمحد وأشهب
. عن مالك أن من استعار حيوانا أو غريه مما ال يغاب عليه فتلف عنده فهو مصدق يف تلفه وال يضمنه إال بالتعدي

" العارية مؤداة: "ومعىن قول عليه السالم: وهذا قول احلسن البصري والنخعي، وهو قول الكوفيني واألوزاعي قالوا
فإذا تلفت األمانة مل يلزم املؤمتن غرمها . } نَّ اللََّه َيأُْمُركُمْ أَنْ ُتَؤدُّوا الْأََمانَاِت إِلَى أَْهلَِها {ِ: و كمعىن قوله تعاىله

ألنه مصدق فكذلك العارية إذا تلفت من غري تعد؛ ألنه مل يأخذها على الضمان، فإذا تلفت بتعديه عليها لزمه 
وروى الدارقطين عن، عمرو بن . وروي عن علي وعمر وابن مسعود أنه ال ضمان يف العارية. قيمتها جلنايته عليها

واحتج الشافعي فيما " . ال ضمان على مؤمتن : "شعيب، عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
: مضمونة أو عارية مؤداة ؟ فقال أعارية: استدل به بقول صفوان للنيب صلى اهللا عليه وسلم ملا استعار منه األدراع

  " .بل عارية مؤداة "

. بالبينة على املدعي واليمني على من أنكر: قال الضحاك} َوإِذَا َحكَمُْتْم َبْيَن النَّاسِ أَنْ َتْحكُُموا بِالَْعْدلِ{: قوله تعاىل
قال صلى . يف أداء األمانات وهذا خطاب للوالة واألمراء واحلكام، ويدخل يف ذلك باملعىن مجيع اخللق كما ذكرنا

إن املقسطني يوم القيامة على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني الذين يعدلون يف : "اهللا عليه وسلم
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته : "وقال" . حكمهم وأهليهم وما ولوا 

عنهم واملرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال  والرجل راع على أهله وهو مسؤول
فجعل يف هذه األحاديث الصحيحة كل " . سيده وهو مسؤول عنه أال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 

م، وحكاما على مراتبهم، وكذلك العامل احلاكم؛ ألنه إذا أفىت حكم وقضى وفصل بني احلالل واحلرا: هؤالء رعاة
القول يف " البقرة"وقد تقدم يف . والفرض والندب، والصحة والفساد، فجميع ذلك أمانة تؤدى وحكم يرضى

  ".نعما"
إِنَّنِي {: وصف اهللا تعاىل نفسه بأنه مسيع بصري يسمع ويرى؛ كما قال تعاىل} إِنَّ اللََّه كَانَ َسِميعاً َبصِرياً{: قوله تعاىل

والعقل يدل على ذلك؛ فإن انتفاء السمع والبصر يدل على نقيضهما من . هذا طريق السمعف} َمَعكَُما أَْسَمُع وَأََرى
العمى والصمم، إذ احملل القابل للضدين ال خيلو من أحدمها، وهو تعاىل مقدس عن النقائص ويستحيل صدور 

عت األمة على تنزيهه وأمج. األفعال الكاملة من املتصف، بالنقائص؛ كخلق السمع والبصر ممن ليس له مسع وال بصر
جل الرب . تعاىل عن النقائص وهو أيضا دليل مسعي يكتفى به مع نص القرآن يف مناظرة من جتمعهم كلمة اإلسالم

  }سُْبَحانَ َربِّكَ َربِّ الِْعزَِّة َعمَّا َيِصفُونَ{تبارك وتعاىل عما يتومهه املتومهون وخيتلقه املفترون الكاذبون 



إِلَى اللَّهِ  ِذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ َوأُوِلي الْأَْمرِ مِْنكُْم فَإِنْ تََناَزعُْتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُهَيا أَيَُّها الَّ{ -٥٩
  }َوالرَُّسولِ إِنْ كُْنُتْم ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ ذَِلَك خَْيٌر َوأَْحَسُن َتأْوِيالً

  :مسائل فيه ثالث
ملا تقدم إىل الوالة يف اآلية املتقدمة وبدأ هبم فأمرهم بأداء األمانات وأن حيكموا بني الناس بالعدل، تقدم يف : األوىل

هذه اآلية إىل الرعية فأمر بطاعته جل وعز أوال، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، مث بطاعة رسوله ثانيا فيما أمر 
قال سهل بن عبداهللا . مراء ثالثا؛ على قول اجلمهور وأيب هريرة وابن عباس وغريهمبه وهنى عنه، مث بطاعة األ

ضرب الدراهم والدنانري، واملكاييل واألوزان، واألحكام واحلج واجلمعة : أطيعوا السلطان يف سبعة: التستري
أفىت فهو عاص وإن كان أمريا وإذا هنى السلطان العامل أن يفيت فليس له أن يفيت، فإن : قال سهل. والعيدين واجلهاد

وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان له فيه طاعة، وال جتب فيما كان هللا فيه معصية؛ : وقال ابن خويز منداد. جائرا
إن والة زماننا ال جتوز طاعتهم وال معاونتهم وال تعظيمهم، وجيب الغزو معهم مىت غزوا، واحلكم من : ولذلك قلنا

وإن صلوا بنا وكانوا فسقة من جهة املعاصي . ة واحلسبة؛ وإقامة ذلك على وجه الشريعةقوهلم، وتولية اإلمام
  .جازت الصالة معهم، وإن كانوا مبتدعة مل جتز الصالة معهم إال أن خيافوا فيصلي معهم تقية وتعاد الصالة 

، ويؤدي األمانة؛ فإذا حق على اإلمام أن حيكم بالعدل: روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال: قلت
وقال جابر بن . فعل ذلك وجب على املسلمني أن يطيعوه؛ ألن اهللا تعاىل أمرنا بأداء األمانة والعدل، مث أمر بطاعته

يعين : أهل القرآن والعلم؛ وهو اختيار مالك رمحه اهللا، وحنوه قول الضحاك قال} أُولُو األَْمرِ{: عبداهللا وجماهد
وحكى عن عكرمة . وحكي عن جماهد أهنم أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم خاصة. الدينالفقهاء والعلماء يف 

وروى سفيان بن عيينة عن احلكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن . أهنا إشارة إىل أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما خاصة
: قال اهللا تعاىل: رآن ؟ قالبأي شيء يف الق: قلت. فقلت بأي شيء ؟ قال بالقرآن. هن حرائر: أمهات األوالد فقال

وسيأيت هذا . عتقت ولو بسقط: وكان عمر من أويل األم؛ قال} أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ َوأُوِلي الْأَْمرِ مِْنكُْم{
  املعىن مبينا

هم : وقال ابن كيسان. } فَاْنَتُهوا وََما آَتاكُمُ الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه{: عند قوله تعاىل"احلشر "يف سورة 
  .أولو العقل، الرأي الذين يدبرون أمر الناس

وروى الصحيحان عن ابن . وأصح هذه األقوال األول والثاين؛ أما األول فألن أصل األم منهم واحلكم إليهم: قلت
يف عبداهللا بن حذافة بن قيس } رَُّسولَ وَأُوِلي الْأَْمرِ ِمْنكُْمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيعُوا اللََّه وَأَِطيُعوا ال{نزل : عباس قال

وكان يف عبداهللا بن حذافة دعابة : قال أبو عمر. بن عدي السهمي إذ بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سرية
دوا نارا؛ فلما معروفة؛ ومن دعابته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره على سرية فأمرهم أن جيمعوا حطبا ويوق

من أطاع : " وقال! أمل يأمركم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بطاعيت ؟ : أوقدوها أمرهم بالتقحم فيها، فقال هلم
فصوب رسول اهللا صلى اهللا عليه ! ما آمنا باهللا واتبعنا رسوله إال لننجو من النار : فقالوا" . أمريي فقد أطاعين 
وهو حدث صحيح ". } َوال َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم{: لوق يف معصية اخلالق قال اهللا تعاىلال طاعة ملخ: "وسلم فعلهم وقال
كان : وروى حممد بن عمرو بن علقمة عن عمر بن احلكم بن ثوبان أن أبا سعيد اخلدري قال. اإلسناد مشهور

حدثين عبداجلبار بن  :وذكر الزبري قال. عبداهللا بن حذافة بن قيس، السهمي من أصحاب بدر وكانت فيه دعابة
بلغين أنه حل حزام راحلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : سعيد عن عبداهللا بن وهب عن الليث بن سعد قال



نعم : فقلت لليث ليضحكه ؟ قال: قال ابن وهب. بعض أسفاره، حىت كاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقع
وأما القول الثاين فيدل . أصحاب السرايا} أُولُوااألمر{: والكليب قال ميمون بن مهران ومقاتل. كانت فيه دعابة

فأمر تعاىل برد املتنازع فيه إىل كتاب اهللا . } فَإِنْ َتَناَزعُْتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه وَالرَُّسولِ{على صحته قوله تعاىل 
ية الرد إىل الكتاب والسنة؛ ويدل هذا على صحة وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وليس لغري العلماء معرفة كيف

ال يزال الناس خبري ما عظموا : قال سهل بن عبداهللا رمحه اهللا. كون سؤال العلماء واجبا، وامتثال فتواهم الزما
  السلطان والعلماء؛ فإذا عظموا هذين أصلح اهللا دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا هبذين أفسد دنياهم

وأما اخلامس فيأباه ظاهر اللفظ وإن كان املعىن . ول الثالث فخاص، وأخص منه القول الرابعوأما الق. وأخراهم
صحيحا، فإن العقل لكل فضيلة أس، ولكل أدب ينبوع، وهو الذي جعله اهللا للدين أصال وللدنيا عمادا، فأوجب 

من مجيع اجملتهدين بغري عقل وروى اهللا التكليف بكمال، وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه؛ والعاقل أقرب إىل ربه تعاىل 
: ولو كان كذلك ما كان لقوله. وزعم قوم أن املراد بأويل األمر علي واألئمة املعصومون. هذا املعىن عن ابن عباس

لى معىن، بل كان يقول فردوه إىل اإلمام وأويل األمر، فإن قوله عند هؤالء هو احملكم ع} فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه وَالرَّسُولِ {
وحقيقة الطاعة امتثال األمر، كما أن املعصية ضدها . وهذا قول مهجور خمالف ملا عليه اجلمهور. الكتاب والسنة
واحدهم "أولو "و. والطاعة مأخوذة من أطاع إذا انقاد، واملعصية مأخوذة من عصى إذا اشتد. وهي خمالفة األمر

وقد قيل يف واحد . م اجلمع وال واحد له من لفظهعلى غري قياس كالنساء واإلبل واخليل، كل واحد اس"ذو "
  .خائل وقد تقدم: اخليل
. أي جتادلتم واختلفتم؛ فكأن كل واحد ينتزع حجة اآلخر ويذهبها} فَإِنْ َتنَاَزْعُتْم ِفي َشْيٍء{: قوله تعاىل: الثانية

  :وقال األعشى" . القرآن وأنا أقول ما يل ينازعين "واملنازعة جماذبة احلجج؛ ومنه احلديث . والنزع اجلذب
  وقهوة مزة راووقها خضل... نازعتم قضب الرحيان متكئا 

أي ردوا ذلك } فَُردُّوهُ إِلَى اللَِّه وَالرَُّسولِ{. أي من أمر دينكم} ِفي َشْيٍء{اخلضل النبات الناعم واخلضيلة الروضة 
سنته بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم؛ هذا قول  احلكم إىل كتاب اهللا أو إىل رسوله بالسؤال يف حياته، أو بالنظر يف

إِنْ كُْنُتْم ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ {: ومن مل ير هذا أختل إميانه؛ لقوله تعاىل. جماهد واألعمش وقتادة، وهو الصحيح
  وهذا. املعىن قولوا اهللا ورسوله أعلم؛ فهذا هو الرد: وقيل. } الْآخِرِ

والقول األول أصح؛ لقول . الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل: رضي اهللا عنه كما قال عمر بن اخلطاب
ولو كان كما . ما عندنا إال ما يف كتاب اهللا وما يف هذه الصحيفة، أو فهم أعطيه رجل مسلم: علي رضي اهللا عنه

ولكن تضرب األمثال ويطلب قال هذا القائل لبطل االجتهاد الذي خص به هذه األمة واالستنباط الذي أعطيها، 
َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ َوإِلَى أُوِلي الْأَْمرِ ِمنُْهْم لََعِلَمُه {: وذلك قوله تعاىل: قال أبو العالية. املثال حىت خيرج الصواب
اهللا : خلقه فذلك الذي يقال فيه نعم، ما كان مما استأثر اهللا بعلمه ومل يطلع عليه أحدا من. } الَِّذيَن َيْسَتْنبِطُوَنُه ِمْنُهْم

َوَحْملُُه َوِفصَالُُه ثَالثُونَ {: من قوله تعاىل -وهو ستة أشهر  -وقد استنبط علي رضي اهللا عنه مدة أقل احلمل . أعلم
الثني شهرا بقيت ستة فإذا فصلنا احلولني من ث} َوالَْواِلدَاُت يُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْولَْينِ كَاِملَْينِ{: وقوله تعاىل} َشهْراً

دليل على أن سنته صلى اهللا عليه وسلم يعمل هبا وميتثل ما } َوإِلَى الرَّسُولِ{: ويف قوله تعاىل. أشهر؛ ومثله كثري
ما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإمنا أهلك من كان : "قال صلى اهللا عليه وسلم. فيها

وروى أبو داود عن أيب رافع عن النيب صلى اهللا . أخرجه مسلم" م واختالفهم على أنبيائهم قبلكم كثرة مسائله



ال ألفني أحدكم متكئا على أريكته يأتيه األمر من أمري مما أمرت به أو هنيت عنه فيقول ال ندري : "عليه وسلم قال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب الناس  وعن العرباض بن سارية أنه حضر رسول" . ما وجدنا يف كتاب اهللا اتبعناه 

أحيسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن اهللا مل حيرم شيئا إال ما يف هذا القرآن أال وإين واهللا قد : "وهو يقول
وأخرجه الترمذي من حديث املقدام بن معديكرب " . أمرت ووعظت وهنيت عن أشياء إهنا ملثل القرآن أو أكثر 

. } فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه أَنْ ُتصِيَبُهْم ِفْتنَةٌ{: والقاطع قوله تعاىل. ث حسن غريبحدي: مبعناه وقال
  .وسيأيت

} وَأَْحَسُن َتأْوِيالً{. أي ردكم ما اختلفتم فيه إىل الكتاب والسنة خري من التنازع} ذَِلَك َخْيٌر{: قوله تعاىل -الثالثة 
فالتأويل مجع معاين ألفاظ . من ألت الشيء إذا مجعته وأصلحته: وقيل. ؤول إىل كذا أي صارأي مرجعا؛ من آل ي

  .وجيوز أن يكون املعىن وأحسن من تأويلكم. أول اهللا عليك أمرك أي مجعه: أشكلت بلفظ ال إشكال فيه؛ يقال
لَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك يُرِيُدونَ أَنْ يََتَحاكَُموا إِلَى الطَّاغُوِت أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آَمُنوا بَِما أُنْزِ{ -٦٠

  }َوقَْد أُِمُروا أَنْ َيكْفُرُوا بِِه وَُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيِضلَُّهْم َضالالً َبِعيداً
  }الرَّسُولِ رَأَْيَت الُْمَناِفِقَني َيُصدُّونَ َعْنكَ ُصُدوداًَوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتعَالَْوا إِلَى َما أَنَْزلَ اللَُّه َوإِلَى { -٦١

كان بني رجل من املنافقني ورجل من اليهود خصومة، : روى يزيد بن زريع عن داود بن أيب هند عن الشعيب قال
ليهودي إىل ودعا املنافق ا. فدعا اليهودي املنافق إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه علم أنه ال يقبل الرشوة

حكامهم؛ ألنه علم أهنم يأخذون الرشوة يف أحكامهم؛ فلما اجتمعا على أن حيكما كاهنا يف جهينة؛ فأنزل اهللا تعاىل 
. ين اليهودييع} وََما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك{. يعين املنافق} أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك{: يف ذلك

دعا اليهودي املنافق إىل النيب : وقال الضحاك} َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً{: إىل قوله} يُرِيُدونَ أَنْ يََتَحاكَُموا إِلَى الطَّاغُوِت{
: ورواه أبو صاحل عن ابن عباس قال" الطاغوت"صلى اهللا عليه وسلم، ودعاه املنافق إىل كعب بن األشرف وهو 

بل : انطلق بنا إىل حممد، وقال املنافق: ملنافقني يقال له بشر وبني يهودي خصومة؛ فقال اليهوديكان بني رجل من ا
أي ذو الطغيان فأىب اليهودي أن خياصمه إال إىل رسول اهللا " الطاغوت"إىل كعب بن األشرف وهو الذي مساه اهللا 

  .لى اهللا عليه وسلم فقضى لليهوديصلى اهللا عليه وسلم؛ فلما رأى ذلك املنافق أتى معه إىل رسول اهللا ص

انطلق بنا : ال أرضى، انطلق بنا إىل أيب بكر؛ فحكم لليهودي فلم يرض ذكره الزجاج وقال: فلما خرجا قال املنافق
إنا صرنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث إىل أيب بكر فلم يرض؛ : إىل عمر فأقبال على عمر فقال اليهودي

فدخل وأخذ السيف مث ضرب به . رويدكما حىت أخرج إليكما: قال. نعم: أكذلك هو ؟ قال :فقال عمر للمنافق
هكذا أقضي على من مل يرض بقضاء اهللا وقضاء رسوله؛ وهرب اليهودي، ونزلت اآلية، : املنافق حىت برد، وقال

بني احلق والباطل؛ إن عمر فرق : ونزل جربيل وقال" . أنت الفاروق : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
على املعىن، أي } َضالالً{: وانتصب} َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً{: ويف ذلك نزلت اآليات كلها إىل قوله. فسمي الفاروق

} ُصدُوداً{و . وقد تقدم هذا املعىن مستوىف. } وَاللَُّه أَْنَبَتكُْم ِمَن الْأَْرضِ َنبَاتاً{: فيضلون ضالال؛ ومثله قوله تعاىل
  .مها مصدران: والكوفيون يقولون. لمصدر عند اخلليل، واملصدر الصداسم ل
  }إِْحسَاناً َوَتْوِفيقاً فَكَْيَف إِذَا أََصابَْتُهْم ُمِصيَبةٌ بَِما قَدََّمتْ أَْيِديهِْم ثُمَّ َجاُءوَك َيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنْ أَرَْدَنا إِلَّا{  -٦٢
  }ُه َما ِفي قُلُوبِهِْم فَأَْعرِْض َعنُْهْم َوِعظُْهْم َوقُلْ لَُهْم ِفي أَْنفُسِهِْم قَْوالً َبِليغاًأُولَِئَك الَِّذيَن َيْعلَُم اللَّ{ -٦٣
أي ترك االستعانة هبم، وما يلحقهم من } إِذَا أَصَاَبتُْهْم ُمِصيبَةٌ{يصنعون " فكيف"يكون حاهلم، أو } فَكَْيَف{أي 



} َما قَدََّمْت أَْيِديهِْم{يريد قتل صاحبهم : وقيل. } ِعَي أََبداً َولَْن ُتقَاِتلُوا َمِعَي َعُدوّاًفَقُلْ لَْن َتْخُرجُوا َم{: الذل يف قوله
مث ابتدأ خيرب عن فعلهم؛ وذلك أن عمر ملا قتل صاحبهم جاء قومه يطلبون ديته وحيلفون ما نريد بطلب . ومت الكالم

نا بالعدول عنك يف احملاكمة إال التوفيق بني اخلصوم، واإلحسان املعىن ما أرد: وقيل. ديته إال اإلحسان وموافقة احلق
  عدال: ابن كيسان. بالتقريب يف احلكم

} أُولَِئَك الَِّذيَن َيعْلَُم اللَُّه َما ِفي قُلُوبِهِْم{: فقال اهللا تعاىل مكذبا هلم. } وَلََيْحِلفُنَّ إِنْ أَرَْدَنا إِلّا الُْحْسَنى{وحقا؛ نظريها 
. عن عقاهبم: قيل} فَأَعْرِْض َعْنُهْم{. اعلموا أهنم منافقون: والفائدة لنا. معناه قد علم اهللا أهنم منافقون: قال الزجاج

أي ازجرهم } َوقُلْ لَُهْم ِفي أَْنفُسِهِْم قَْوالً َبِليغاً{. قيل يف املأل. أي خوفهم} َوِعظُْهْم{عن قبول اعتذارهم : وقيل
وقد بلغ القول بالغة؛ ورجل بليغ . قل هلم إن أظهرمت ما يف قلوبكم قتلتكم: احلسن. بأبلغ الزجر يف السر واخلالء
معناه يبلغ ما يريد وإن كان : وقيل. أمحق بلغ وبلغ، أي هناية يف احلماقة: والعرب تقول. يبلغ بلسانه كنه ما يف قلبه

نزل يف شأن الذين بنوا مسجد } َما قَدََّمْت أَْيِديهِْمفَكَْيفَ إِذَا أََصابَْتُهْم ُمِصيَبةٌ بِ{: إن قوله تعاىل: ويقال. أمحق
ما : الضرار؛ فلما أظهر اهللا نفاقهم، وأمرهم هبدم املسجد حلفوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دفاعا عن أنفسهم

  .أردنا ببناء املسجد إال طاعة اهللا وموافقة الكتاب
طَاَع بِإِذِْن اللَِّه َولَْو أَنَُّهْم إِذْ ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم َجاُءوَك فَاْسَتْغفَرُوا اللََّه وَاْسَتْغفَرَ لَُهمُ َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرسُولٍ إِلَّا ِلُي{ -٦٤

  }الرَُّسولُ لََوَجُدوا اللََّه َتوَّاباً َرِحيماً
. بعلم اهللا} بِإِذِْن اللَِّه{. يما أمر به وهنى عنهف} إِلَّا ِلُيطَاَع{. زائدة للتوكيد"من "} َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرسُولٍ{: قوله تعاىل

قدم علينا أعرايب بعد ما : روى أبو صادق عن علي قال} َولَْو أَنَُّهْم إِذْ ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم َجاُءوَك{. بتوفيق اهللا: وقيل
 عليه وسلم وحثا على دفنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثالثة أيام، فرمى بنفسه على قرب رسول اهللا صلى اهللا

قلت يا رسول اهللا فسمعنا قولك، ووعيت عن اهللا فوعينا عنك، وكان فيما أنزل اهللا عليك : رأسه من ترابه؛ فقال
  اآلية، وقد ظلمت نفسي وجئتك} َولَْو أَنَُّهْم إِذْ ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم{

أي قابال لتوبتهم، ومها مفعوالن ال } اللََّه تَوَّاباً َرِحيماًلََوَجُدوا {ومعىن . فنودي من القرب أنه قد غفر لك. تستغفر يل
  .غري
قََضْيَت وَُيَسلُِّموا فَال َوَربَِّك ال ُيْؤِمُنونَ حَتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْينَُهْم ثُمَّ ال َيجِدُوا ِفي أَنْفُِسهِمْ َحَرجاً ِممَّا { -٦٥

  }َتْسِليماً
  :فيه مخس مسائل

وقال . املراد هبذه اآلية من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إىل الطاغوت وفيهم نزلت: ل جماهد وغريهقا:األوىل
رد على ما تقدم ذكره؛ تقديره فليس األمر كما يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك، مث استأنف "فال "قوله : الطربي

على القسم اهتماما بالنفي وإظهارا لقوته، مث "ال "منا قدم إ: وقال غريه. } فَال َوَربَِّك ال ُيْؤِمُنونَ{: القسم بقوله
الثانية ويبقى أكثر االهتمام بتقدمي األوىل، وكان "ال "كرره بعد القسم تأكيدا للتهمم بالنفي، وكان يصح إسقاط 
معناه اختلف واختلط؛ ومنه الشجر "شجر "و. يصح إسقاط األوىل ويبقى معىن النفي ويذهب معىن االهتمام

  :قال الشاعر. شجار؛ لتداخل بعضها يف بعض: ويقال لعصي اهلودج. ختالف أغصانهال
  والقوم ضنك للقاء قيام... نفسي فداؤك والرماح شواجر 

  :وقال طرفة



  وسعاة الناس يف األمر الشجر... وهم احلكام أرباب اهلدى 
اسق : "فقال عليه السالم للزبري نزلت يف الزبري مع األنصاري، وكانت اخلصومة يف سقي بستان؛: وقالت طائفة

أراك حتايب ابن عمتك؛ فتلون وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال اخلصم" . أرضك مث أرسل املاء إىل أرض جارك 
احلديث ثابت صحيح . } فَال َورَبَِّك ال ُيؤِْمُنونَ{: ونزل" اسق مث احبس املاء حىت يبلغ اجلدر : "وسلم وقال للزبري

  يرواه البخار

واختلف أهل هذا . عن علي بن عبداهللا عن حممد بن جعفر عن معمر، ورواه مسلم عن قتيبة كالمها عن الزهري
هو حاطب بن : وقال مكي والنحاس. هو رجل من األنصار من أهل بدر: القول يف الرجل األنصاري؛ فقال بعضهم

والصحيح القول : وقيل غريه. ة بن حاطبثعلب: وقيل. هو حاطب: وقال الثعليب والواحدي واملهدوي. أيب بلتعة
واختار الطربي أن يكون نزول . األول؛ ألنه غري معني وال مسمى؛ وكذا يف البخاري ومسلم أنه رجل من األنصار

وهو الصحيح؛ فكل من : قال ابن العريب. كما قال جماهد؛ مث تتناول بعمومها قصة الزبري. اآلية يف املنافق واليهودي
 صلى اهللا عليه وسلم يف احلكم فهو كافر، لكن األنصاري زل زله فأعرض عنه النيب صلى اهللا عليه اهتم رسول اهللا

وكل من مل . وسلم وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه، وأهنا كانت فلتة وليست ألحد بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم
اكم نفسه ال يف احلكم فله تعزيره وله أن أما إن طعن يف احل. "يرض حبكم احلاكم وطعن فيه ورده فهي ردة يستتاب

  .إن شاء اهللا تعاىل" األعراف"يصفح عنه وسيأيت بيان هذا يف آخر سورة 
وإذا كان سبب نزول هذه اآلية ما ذكرناه من احلديث ففقهها أنه عليه السالم سلك مع الزبري وخصمه : الثانية

أي تساهل يف حقك وال تستوفه " . أرسل املاء إىل جارك مث "لقربه من املاء " اسق يا زبري : "مسلك الصلح فقال
فحضه على املساحمة والتيسري، فلما مسع األنصاري هذا مل يرض بذلك وغضب؛ . وعجل يف إرسال املاء إىل جارك

 أن كان ابن عمتك ؟ مبد: ألنه كان يربد أال ميسك املاء أصال، وعند ذلك نطق بالكلمة اجلائرة املهلكة الفاقرة فقال
فعند ذلك تلون وجه النيب صلى اهللا . املفتوحة على جهة اإلنكار؛ أي أحتكم له علي ألجل أنه قرابتك ؟"أن "مهزة 

كيف حكم يف حال غضبه : وعليه ال يقال. عليه وسلم غضبا عليه، وحكم للزبري باستيفاء حقه من غري مساحمة له
نه معصوم من اخلطأ يف التبليغ واألحكام، بدليل العقل أل: ؟ فإنا نقول" ال يقضى القاضي وهو غضبان : "وقد قال

  ويف هذا احلديث. الدال على صدقه فيما يبلغه عن اهللا تعاىل فليس مثل غريه من احلكام

وهذا احلديث . ومنعه مالك، واختلف فيه قول الشافعي. إرشاد احلاكم إىل اإلصالح بني اخلصوم وإن ظهر احلق
  .صطلحوا وإال استوىف لذي احلق حقه وثبت احلكمحجة واضحة على اجلواز؛ فإن ا

يدخل صاحب األعلى : واختلف أصحاب مالك يف صفة إرسال املاء األعلى إىل األسفل؛ فقال ابن حبيب: الثالثة
مجيع املاء يف حائطه ويسقي به، حىت إذا بلغ املاء من قاعة احلائط إىل الكعبني من القائم فيه أغلق مدخل املاء، 

. اد من املاء على مقدار الكعبني إىل من يليه، فيصنع به مثل ذلك حىت يبلغ السيل إىل أقصى احلوائطوصرف ما ز
إذا انتهى املاء يف احلائط إىل مقدار : وقال ابن القاسم. وقاله ابن وهب. وهكذا فسره يل مطرف وابن املاجشون

وقول مطرف وابن املاجشون أحب : ابن حبيب قال. الكعبني أرسله كله إىل من حتته وال حيبس منه شيئا يف حائطه
  .إيل وهم أعلم بذلك؛ ألن املدينة دارمها وهبا كانت القضية وفيها جرى العمل

روى مالك عن عبداهللا بن أيب بكر أنه بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف سيل مهزور : الرابعة
ال أعلم هذا احلديث يتصل عن : "قال أبو عمر" . سفل ميسك حىت الكعبني مث يرسل األعلى على األ: "ومذينب



النيب صلى اهللا عليه وسلم من وجه من الوجوه، وأرفع أسانيده ما ذكره حممد بن إسحاق عن أيب مالك بن ثعلبة عن 
لرزاق وذكر عبدا. أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتاه أهل مهزور فقضى أن املاء إذا بلغ الكعبني مل حيبس األعلى

عن أيب حازم القرطيب عن أبيه عن جده عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى يف سيل مهزور أن حيبس على 
وسئل أبو بكر البزار عن حديث هذا الباب . وغريه من السيول كذلك. كل حائط حىت يبلغ الكعبني مث يرسل

وإن مل يكن هبذا  -يف هذا املعىن : ال أبو عمرق. لست أحفظ فيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثا يثبت: فقال
  رواه ابن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد مجيعا عن ابن شهاب. اللفظ حديث ثابت جمتمع على صحته

أن عروة بن الزبري حدثه أن عبداهللا بن الزبري حدثه عن الزبري أنه خاصم رجال من األنصار قد شهد بدرا مع رسول 
سرح املاء؛ فأىب عليه، : ليه وسلم يف شراج احلرة كانا يسقيان هبا كالمها النخل؛ فقال األنصارياهللا صلى اهللا ع

ويف احلديث " يرسل : "وقوله يف احلديث: قال أبو عمر. وذكر احلديث" فاختصما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
ومن جهة النظر أن األعلى لو مل يرسل إال ما . يشهد لقول ابن القاسم" إذا بلغ املاء الكعبني مل حيبس األعلى "اآلخر 

زاد على الكعبني ال يقطع ذلك املاء يف أقل مدة، ومل ينته حيث ينتهي إذا أرسل اجلميع، ويف إرسال اجلميع بعد أخذ 
األعلى منه ما بلغ الكعبني أعم فائدة وأكثر نفعا فيما قد جعل الناس فيه شركاء؛ فقول ابن القاسم أوىل على كل 

هذا إذا مل يكن أصله ملكا لألسفل خمتصا به، فإن ما استحق بعمل أو مبلك صحيح أو استحقاق قدمي وثبوت . الح
  .وباهللا التوفيق. ملك فكل على حقه على حسب ما كان من ذلك بيده وعلى أصل مسألته

: أي ضيقا وشكا؛ ومنه قيل للشجر امللتف }ثُمَّ ال َيجِدُوا ِفي أَنْفُسِهِْم حََرجاً ِممَّا قََضْيَت{: قوله تعاىل: اخلامسة
أي ينقادوا ألمرك } َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً{. أي إمثا بإنكارهم ما قضيت: وقال الضحاك. حرج وحرجة، ومجعها حراج

ضربت ضربا فكأنك قلت ال أشك فيه؛ وكذلك : مصدر مؤكد؛ فإذا قلت"تسليما : "وقال الزجاج. يف القضاء
  .ويسلموا حلكمك تسليما ال يدخلون على أنفسهم شكا أي"ويسلموا تسليما "

نُْهْم َولَْو أَنَُّهْم فََعلُوا َما َولَْو أَنَّا كََتْبَنا َعلَيْهِْم أَِن اقُْتلُوا أَْنفَُسكُمْ أَوِ اْخُرجُوا ِمْن ِدَيارِكُْم َما فََعلُوُه إِلَّا قَِليلٌ ِم{ -٦٦
  }أََشدَّ تَثْبِيتاًُيوَعظُونَ بِِه لَكَانَ َخيْراً لَُهْم َو

  }َوإِذاً لَآَتيَْناُهْم ِمْن لَُدنَّا أَْجراً َعِظيماً{ -٦٧
  }َولََهَديَْناُهمْ ِصرَاطاً ُمْسَتِقيماً{ -٦٨

واهللا لقد كتب علينا أن نقتل : سبب نزوهلا ما روى أن ثابت بن قيس بن مشاس تفاخر هو ويهودي؛ فقال اليهودي
وقال أبو . واهللا لو كتب اهللا علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا: بعني ألفا؛ فقال ثابتأنفسنا فقتلنا، وبلغت القتلى س

فبلغ . لو أمرنا لفعلنا، واحلمد هللا الذي عافانا: اآلية، قال رجل} َولَْو أَنَّا كََتْبَنا َعلَيْهِْم{ملا نزلت : إسحاق السبيعي
قال " . اال اإلميان أثبت يف قلوهبم من اجلبال الرواسي إن من أميت رج: "ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

وذكر النقاش . القائل ذلك هو أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه؛ وهكذا ذكر مكي أنه أبو بكر: ابن وهب قال مالك
لو كتب علينا ذلك لبدأت بنفسي : وذكر عن أيب بكر رضي اهللا عنه أنه قال. أنه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

لو أن : أن القائل منهم عمار بن ياسر وابن مسعود وثابت بن قيس، قالوا: وذكر أبو الليث السمرقندي. بييت وأهل
اإلميان أثبت يف قلوب الرجال : "اهللا أمرنا أن نقتل أنفسنا أو خنرج من ديارنا لفعلنا؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ع الشيء المتناع غريه؛ فأخرب اهللا سبحانه أنه مل يكتب ذلك حرف يدل على امتنا"لو "و" . من اجلبال الرواسي 
لكن أما واهللا لقد ! فكم من أمر قصرنا عنه مع خفته فكيف هبذا األمر مع ثقله . علينا رفقا بنا لئال تظهر معصيتنا



} لَّا قَِليلٌ ِمْنُهْمإِ{أي القتل واخلروج } َما فََعلُوُه{. ترك املهاجرون مساكنهم خاوية وخرجوا يطلبون هبا عيشة راضية
هو على التكرير ما فعلوه ما فعله إال : وأهل الكوفة يقولون. بدل من الواو، والتقدير ما فعله أحد إال قليل"قليل "

. وكذلك هو يف مصاحف أهل الشام. على االستثناء"إال قليال "وقرأ عبداهللا بن عامر وعيسى بن عمر . قليل منهم
. انتصب على إضمار فعل، تقديره إال أن يكون قليال منهم: وقيل. أجود عند مجيع النحوينيالباقون بالرفع، والرفع 

وكان من القليل أبو بكر وعمر . وإمنا صار الرفع أجود ألن اللفظ أوىل من املعىن، وهو أيضا يشتمل على املعىن
َولَْو أَنَُّهْم فََعلُوا َما ُيوَعظُونَ { .وزاد احلسن ومقاتل وعمار وابن مسعود وقد ذكرنامها. وثابت بن قيس كما ذكرنا

أي } وَإِذاً لَآَتْيَناُهْم ِمْن لَُدنَّا أَجْراً َعِظيماً{. أي على احلق} وَأََشدَّ َتثْبِيتاً{. أي يف الدنيا واآلخرة} بِِه لَكَانَ َخيْراً لَُهْم
  .ملعىن لو فعلوا ما يوعظون به آلتيناهمدالة على اجلزاء، وا"إذا "الالم الم اجلواب، و: وقيل. ثوابا يف اآلخرة

َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحنيَ  َوَمْن ُيِطعِ اللََّه وَالرَُّسولَ فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني وَالصِّدِّيِقَني{ -٦٩
  }َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيقاً

  }اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َعِليماًذَِلَك الْفَْضلُ ِمَن { -٧٠
  :فيه ثالث مسائل

ملا ذكر تعاىل األمر الذي لو فعله املنافقون حني وعظوا به وأنابوا إليه ألنعم } َوَمْن يُِطعِ اللََّه وَالرَّسُولَ{: قوله تعاىل
ِصرَاطَ الَِّذينَ . اطَ الُْمْسَتقِيَماْهدَِنا الصَِّر{: وهذه اآلية تفسري قوله تعاىل. عليهم، ذكر بعد ذلك ثواب من يفعله

: ويف البخاري عن عائشة قالت" . اللهم الرفيق األعلى "وهي املراد يف قوله عليه السالم عند موته } أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم
كان يف شكواه الذي " ما من نيب ميرض إال خري بني الدنيا واآلخرة : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
" مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني : "مرض فيه أخذته حبة شديدة فسمعته يقول

الذي أري  -إمنا نزلت هذه اآلية ملا قال عبداهللا بن زيد بن عبدربه األنصاري : وقالت طائفة. فعلمت أنه خري
ال نراك وال جنتمع بك؛ وذكر حزنه على ذلك فنزلت هذه يا رسول اهللا، إذا مت ومتنا كنت يف عليني : -األذان 
اللهم أعمين حىت ال أري شيئا بعده؛ : وذكر مكي عن عبداهللا هذا وأنه ملا مات النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. اآلية

 وحكى. اللهم أعمين فال أرى شيئا بعد حبييب حىت ألقى حبييب؛ فعمي مكانه: وحكاه القشري فقال. فعمي مكانه
أهنا نزلت يف ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان شديد احلب له قليل الصرب عنه، فأتاه ذات : الثعليب

يا رسول اهللا ما يب : فقال" يا ثوبان ما غري لونك : "يوم وقد تغري لونه وحنل جسمه، يعرف يف وجهه احلزن؛ فقال له
واستوحشت وحشة شديدة حىت ألقاك، مث ذكرت اآلخرة وأخاف  ضر وال وجع، غري أين إذا مل أرك اشتقت إليك

أال أراك هناك؛ ألين عرفت أنك ترفع مع النبيني وأين إن دخلت اجلنة كنت يف منزلة هي أدىن من منزلتك، وإن مل 
  أدخل فذلك حني ال أراك أبدا؛ فأنزل اهللا

قال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : وأسند عن مسروق قال. ذكره الواحدي عن الكليب. تعاىل هذه اآلية
َوَمْن ُيِطعِ اللََّه وَالرَّسُولَ {: ما ينبغي لنا أن نفارقك يف الدنيا، فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا؛ فأنزل اهللا تعاىل: وسلم

له ولكنه ذكره تشريفا لقدره وتنويها بامسه ويف طاعة اهللا طاعة رسو. } فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني
أي هم معهم يف دار واحدة ونعيم واحد } فَأُولَِئَك َمعَ الَِّذيَن أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهِْم{. صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله

اع يف الدنيا يستمتعون برؤيتهم واحلضور معهم، ال أهنم يساووهنم يف الدرجة؛ فإهنم يتفاوتون لكنهم يتزاورون لالتب
َوَنَزْعَنا َما ِفي {: قال اهللا تعاىل. وكل من فيها قد رزق الرضا حباله، وقد ذهب عنه اعتقاد أنه مفضول. واالقتداء



والصديق فعيل، املبالغ يف الصدق أو يف التصديق، والصديق هو الذي حيقق بفعله ما يقول . }ُصدُورِِهْم ِمْن ِغلٍّ
وقد تقدم يف البقرة اشتقاق . ع األنبياء الذين يسبقوهنم إىل التصديق كأيب بكر الصديقهم فضالء أتبا: وقيل. بلسانه

. واملراد هنا بالشهداء عمر وعثمان وعلي، والصاحلني سائر الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني. الصديق ومعىن الشهيد
  الشَُّهَداِء. مد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمصاحلي أمة حم} وَالصَّاِلِحَني{. القتلى يف سبيل اهللا} الشَُّهَداِء{وقيل 
ومسي الصاحب رفيقا الرتفاقك بصحبته؛ . والرفق لني اجلانب. واللفظ يعم كل صاحل وشهيد، واهللا أعلم: قلت

منصوب على احلال وهو "رفيقا : "قال األخفش". وحسن أولئك رفقاء"وجيوز . ومنه الرفقة الرتفاق بعضهم ببعض
: كما قال تعاىل. انتصب على التمييز فوحد لذلك؛ فكأن املعىن وحسن كل واحد منهم رفيقا: المبعىن رفقاء؛ وق

وينظر معىن هذه } َيْنظُُرونَ ِمْن طَْرفٍ َخِفيٍّ{: وقال تعاىل. أي خنرج كل واحد منكم طفال} ثُمَّ ُنْخرُِجكُْم طِفْالً{
  .يذكر اهللا تعاىل هنا إال أربعة فتأمله ومل" خري الرفقاء أربعة: "اآلية قوله صلى اهللا عليه وسلم

يف هذه اآلية دليل على خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه؛ وذلك أن اهللا تعاىل ملا ذكر مراتب أوليائه يف كتابه بدأ : الثانية
ق وأمجع املسلمون على تسمية أىب بكر الصدي. باألعلى منهم وهم النبيون، مث ثىن بالصديقني ومل جيعل بينهما واسطة

رضي اهللا عنه صديقا، كما أمجعوا على تسمية حممد عليه السالم رسوال، وإذا ثبت هذا وصح أنه الصديق وأنه ثاين 
  .واهللا أعلم. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل جيز أن يتقدم بعده أحد

بطاعتهم بل نالوها بفضل اهللا تعاىل . ةأخرب تعاىل أهنم مل ينالوا الدرج} ذَِلَك الْفَْضلُ ِمَن اللَِّه{: قوله تعاىل: الثالثة
فلما امنت اهللا سبحانه على أوليائه مبا آتاهم من فضله، . إمنا ينال العبد ذلك بفعله: خالفا ملا قالت املعتزلة. وكرمه

  .واهللا أعلم. وكان ال جيوز ألحد أن يثين على نفسه مبا مل يفعله دل ذلك على بطالن قوهلم
  }يَن آَمُنوا ُخذُوا ِحذَْركُْم فَاْنِفرُوا ثَُباٍت أَوِ اْنِفرُوا َجِميعاًَيا أَيَُّها الَِّذ{ -٧١

  :فيه مخس مسائل
هذا خطاب للمؤمنني املخلصني من أمة حممد صلى اهللا عليه } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخذُوا ِحذْرَكُْم{: قوله تعاىل: األوىل

ووجه النظم واالتصال مبا قبل أنه ملا ذكر طاعة . يل اهللا ومحاية الشرعوسلم، وأمر هلم جبهاد الكفار واخلروج يف سب
اهللا وطاعة رسوله، أمر أهل الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعالء دعوته، وأمرهم أال يقتحموا على عدوهم على جهالة 

فعلمهم مباشرة "خذوا حذركم : "حىت يتحسسوا إىل ما عندهم، ويعلموا كيف يردون عليهم، فذلك أثبت هلم فقال
واحلذر واحلذر لغتان . ويأيت"آل عمران "وال ينايف هذا التوكل بل هو مقام عني التوكل كما تقدم يف . احلروب

خذوا : وقيل. خذ حذرك، أي أحذر: أكثر الكالم احلذر، واحلذر مسموع أيضا؛ يقال: قال القراء. كاملثل واملثل
  :وهي. ع القدرالسالح حذرا؛ ألنه به احلذر واحلذر ال يدف

إن احلذر يدفع ومينع من مكائد األعداء، ولو مل يكن كذلك ما كان ألمرهم باحلذر : خالفا للقدرية يف قوهلم: الثانية
ليس يف اآلية دليل على أن احلذر ينفع من القدر شيئا؛ ولكنا تعبدنا بأال نلقي بأيدينا إىل التهلكة؛ : فيقال هلم. معىن

وإن كان القدر جاريا على ما قضى، ويفعل اهللا ما يشاء، فاملراد منه طمأنينة " . وكل اعقلها وت"ومنه احلديث 
الدليل على ذلك أن اهللا تعاىل أثىن على أصحاب نبيه صلى . النفس، ال أن ذلك ينفع من القدر وكذلك أخذ احلذر

فلو كان يصيبهم غري ما قضى عليهم مل يكن هلذا الكالم } قُلْ لَْن ُيِصيَبَنا إِلَّا َما كََتبَ اللَُّه لَنَا{: اهللا عليه وسلم بقوله
  .معىن
نفورا؛ " بضم الفاء"ونفرت الدابة تنفر . نفريا" بكسر الفاء "نفر ينفر : يقال} فَاْنِفرُوا ثُبَاٍت{: قوله تعاىل: الثالثة



والنفري اسم للقوم . تال العدوواستنفر اإلمام الناس دعاهم إىل النفر، أي للخروج إىل ق. اهنضوا لقتال العدو: املعىن
ومنه . أي نافرين} َولَّْوا َعلَى أَدَْبارِِهْم ُنفُوراً{: الذين ينفرون، وأصله من النفار والنفور وهو الفزع؛ ومنه قوله تعاىل

إمنا هو من نفار الشيء من الشيء وهو : قال أبو عبيد. وختلل رجل بالقصب فنفر فمه أي ورم. نفر اجللد أي ورم
والنفري النفر أيضا، وكذلك النفر . النفر عدة رجال من ثالثة إىل عشرة: قال ابن فارس. يه عنه وتباعده منهجتاف

ثبني : ويقال. معناه مجاعات متفرقات"ثبات . "يوم ينفر الناس عن مىن: ويوم النفر. والنفرة، حكاها الفراء باهلاء
  :كلثومقال عمرو بن . جيمع مجع السالمة يف التأنيث والتذكري

  فتصبح خيلنا عصبا ثبينا... فأما يوم خشيتنا عليهم 
وقد ثبيت . وكانت يف األصل الثبية. كناية عن السرايا، الواحدة ثبة وهي العصابة من الناس} ثُبَاٍت{: فقوله تعاىل

لضعيف يف ورمبا توهم ا: وسط احلوض الذي يثوب إليه املاء أي يرجع قال النحاس: والثبة. اجليش جعلتهم ثبة ثبة
ثويبة؛ ألهنا من ثاب : العربية أهنما واحد، وأن أحدمها من اآلخر؛ وبينهما فرق، فثبة احلوض يقال يف تصغريها

  فثبة احلوض حمذوفة الواو وهو عني الفعل، وثبة اجلماعة: قال غري. ثيبة: ويقال يف ثبة اجلماعة. يثوب

الثبة مبعىن اجلماعة من ثبة احلوض؛ ألن املاء إذا ثاب اجتمع؛  وجيوز أن يكون. معتل الالم من ثبا يثبو مثل خال خيلو
إن ثبة اجلماعة إمنا اشتقت من ثبيت : وقد قيل. فعلى هذا تصغر به اجلماعة ثوبية فتدخل إحدى الياءين يف األخرى

  .على الرجل إذا أثنيت عليه يف حياته ومجعت حماسن ذكره فيعود إىل االجتماع
وال . معناه اجليش الكثيف مع الرسول عليه السالم؛ قاله ابن عباس وغريه} أَوِ اْنِفُروا َجِميعاً{: قوله تعاىل: الرابعة

وسيأيت حكم السرايا . خترج السرايا إال بإذن اإلمام ليكون متجسسا هلم، عضدا من ورائهم، ورمبا احتاجوا إىل درئه
  .إن شاء اهللا تعاىل] التوبة"[ براءة"و "األنفال "وغنائمهم وأحكام اجليوش ووجوب النفري يف 

إِالّ َتْنِفرُوا {: وبقوله} انِْفُروا خِفَافاً َوِثقَاالً{: وقيل إن هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل: ذكر ابن خويز منداد: اخلامسة
َوَما كَانَ {: و بقوله} ِفرُوا َجِميعاًفَاْنِفرُوا ثَُباٍت أَوِ اْن{: منسوخا بقوله} انِْفُروا خِفَافاً َوِثقَاالً{؛ وألن يكون } ُيَعذِّْبكُْم

أوىل؛ ألن فرض اجلهاد تقرر على الكفاية، فمىت سد الثغور بعض املسلمني أسقط الفرض } الُْمْؤِمُنونَ لَِيْنِفُروا كَافَّةً
رى عند والصحيح أن اآليتني مجيعا حمكمتان، إحدامها يف الوقت الذي حيتاج فيه إىل تعني اجلميع، واألخ. عن الباقني

  .االكتفاء بطائفة دون غريها
  }عَُهْم َشهِيداًَوإِنَّ ِمْنكُْم لََمْن لَُيَبطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَاَبْتكُْم ُمصِيَبةٌ قَالَ قَْد أَنَْعَم اللَُّه َعلَيَّ إِذْ لَْم أَكُْن َم{ -٧٢
  }ْن بَْيَنكُْم َوَبْيَنُه َمَودَّةٌ َيا لَْيَتنِي كُْنُت َمعَُهْم فَأَفُوَز فَْوزاً َعِظيماًَولَِئْن أَصَاَبكُْم فَْضلٌ ِمَن اللَِّه لََيقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ َتكُ{ -٧٣

وجيوز . ما أبطأك عنا؛ فهو الزم: والتبطئة واإلبطاء التأخر، تقول. يعين املنافقني} َوإِنَّ ِمْنكُْم لََمْن لَُيَبطِّئَنَّ{: قوله تعاىل
  .متعدبطأت فالنا عن كذا أي أخرته؛ فهو 

واملعىن إن من دخالئكم وجنسكم وممن أظهر . واملعنيان مراد يف اآلية؛ فكانوا يقعدون عن اخلروج ويقعدون غريهم
الم "ملن "والالم يف قوله . فاملنافقون يف ظاهر احلال من أعداد املسلمني بإجراء أحكام املسلمني عليهم. إميانه لكم

وقرأ ". منكم"ألن فيه معىن اليمني، واخلرب "ليبطئن "نصب، وصلتها  يف موضع"من "توكيد، والثانية الم قسم، و
َوإِنَّ ِمْنكُْم لََمْن {املراد بقوله : وقيل. بالتخفيف، واملعىن واحد} َوإِنَّ ِمْنكُمْ لََمْن لَُيَبطِّئَن{جماهد والنخعي والكليب 

َوَما {: وقد فرق اهللا تعاىل بني املؤمنني واملنافقني بقوله"وإن منكم : "بعض املؤمنني؛ ألن اهللا خاطبهم بقوله} لَُيَبطِّئَنَّ
وإمنا مجع بينهم يف اخلطاب من جهة اجلنس والنسب كما بينا ال من . وهذا يأباه مساق الكالم وظاهره} ُهْم ِمْنكُْم



} أَصَاَبْتكُْم ُمصِيَبةٌ فَإِنْ{يدل عليه قوله . هذا قول اجلمهور وهو الصحيح إن شاء اهللا تعاىل، واهللا أعلم. جهة اإلميان
يعين بالقعود، وهذا ال يصدر إال من منافق؛ ال سيما يف ذلك الزمان } قَالَ قَدْ أَنَْعَم اللَُّه َعلَيَّ{أي قتل وهزمية 

وينظر إىل هذه اآلية ما رواه األئمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . الكرمي، بعيد أن يقول مؤمن
" إن أثقل صالة عليهم صالة العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا "نافقني إخبارا عن امل

لو الح شيء من الدنيا : يقول. يعين صالة العشاء" ولو علم أحدهم أنه جيد عظما مسينا لشهدها "يف رواية . احلديث
أي غنيمة وفتح } لَِئْن أََصاَبكُْم فَْضلٌ ِمَن اللَِّهَو{: وهو معىن قوله. يأخذونه وكانوا على يقني منه لبادروا إليه

} كَأَنْ لَْم َتكُْن َبيَْنكُْم وََبْيَنُه َمَودَّةٌ} {َيا لَْيَتنِي كُْنُت َمعَُهْم فَأَفُوَز فَْوزاً َعِظيماً{هذا املنافق قول نادم حاسد } لََيقُولَنَّ{
. أي كأن مل يعاقدكم على اجلهاد} نَّ كَأَنْ لَْم َتكُْن َبْيَنكُْم َوبَْيَنُه َمَودَّةٌلََيقُولَ{املعىن : وقيل. فالكالم فيه تقدمي وتأخري

ملن "؛ ألن معىن قوله "من"بضم الالم على معىن " ليقولن"وقرأ احلسن . هو يف موضع نصب على احلال: وقيل
وقرأ ابن كثري وحفص عن ". من"ومن فتح الالم أعاد فوحد الضمري على لفظ . ليس يعين رجال بعينه" ليبطئن
َيا لَْيتَنِي كُْنتُ {وقول املنافق . ومن قرأ بالياء جعل مودة مبعىن الود. بالتاء على لفظ املودة"كأن مل تكن "عاصم 
  على وجه احلسد أو األسف} َمَعُهْم

بالرفع " فأفوز"وقرأ احلسن . جواب التمين ولذلك نصب} فَأَفُوَز{. على فوت الغنيمة مع الشك يف اجلزاء من اهللا
. والنصب على اجلواب؛ واملعىن إن أكن معهم أفز. يا ليتين أفوز فوزا عظيما: على أنه متىن الفوز، فكأنه قال

  .ألنه حممول على تأويل املصدر؛ التقدير يا ليتين كان يل حضور ففوز" أن"والنصب فيه بإضمار 
ُرونَ الَْحيَاةَ الدُّْنَيا بِالْآِخَرِة َوَمْن ُيقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَُيقَْتلْ أَْو َيْغِلْب فََسْوفَ فَلُْيقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن َيْش{ -٧٤

  }ُنْؤِتيِه أَجْراً َعِظيماً
  :فيه ثالث مسائل

أي } الَِّذيَن َيْشُرونَ{فار اخلطاب للمؤمنني؛ أي فليقاتل يف سبيل اهللا الك} فَلُْيقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه{: قوله تعاىل: األوىل
  .أي بثواب اآلخرة} بِالْآِخَرِة{يبيعون، أي يبذلون أنفسهم وأمواهلم هللا عر وجل 

فََسْوفَ ُنْؤِتيهِ أَجْراً {عطف عليه، واجملازاة } فَيُقَْتلْ أَوْ َيْغِلْب{. شرط} َوَمْن يُقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه{: قوله تعاىل: الثانية
بسكون الم "فليقاتل ""ومن يقاتل "وقرأت طائفة . يظفر فيغنم} أَْو َيْغِلْب{. فيستشهد"فيقتل "ومعىن . } َعِظيماً
فذكر تعاىل غاييت حالة املقاتل واكتفى بالغايتني عما بينهما؛ ذكره . بكسر الم األمر"فليقاتل "وقرأت فرقة . األمر

  .ابن عطية
قال : ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال. قتل شهيدا أو انقلب غامناظاهر اآلية يقتضي التسوية بني من : الثالثة

تضمن اهللا ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إال جهاد يف سبيلي وإميان يب وتصديق : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وذكر " مة برسلي فهو علي ضامن أن أدخله اجلنة أو أرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه نائال ما نال من أجر أو غني

  ما من غازية تغزو يف سبيل: "وفيه عن عبداهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. احلديث

" . اهللا فيصيبون الغنيمة إال تعجلوا ثلثي أجرهم من اآلخرة ويبقى هلم الثلث وإن مل يصيبوا غنيمة مت هلم أجرهم
ملن يستشهد من اجملاهدين أحد األمرين؛ إما األجر إن مل يغنم،  يقتضي أن" نائال ما نال من أجر أو غنيمة: "فقوله

حديث عبداهللا بن عمرو ليس : وإما الغنيمة وال أجر، خبالف حديث عبداهللا بن عمرو، وملا كان هذا قال قوم
ليس : وقال آخرون. بشيء؛ ألن يف إسناده محيد بن هانئ وليس مبشهور، ورجحوا احلديث األول عليه لشهرته



يف حديث أيب هريرة مبعىن الواو، كما يقول الكوفيون وقد دلت عليه رواية أيب "أو "و. ما تعارض وال اختالفبينه
ومحيد بن . وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو اجلامعة أيضا. بالواو اجلامعة" من أجر وغنيمة : "داود فإنه قال فيه

وى عنه حيوة بن شريح وابن وهب؛ فاحلديث األول هانئ مصري مسع أبا عبدالرمحن احلبلى وعمرو بن مالك، ور
حممول على جمرد النية واإلخالص يف اجلهاد؛ فذلك الذي ضمن اهللا له إما الشهادة، وإما رده إىل أهله مأجورا غامنا، 

وحيمل الثاين على ما إذا نوى اجلهاد ولكن مع نيل املغنم، فلما انقسمت نيته احنط أجره؛ فقد دلت السنة على أن 
إن نقص أجر الغامن على من يغنم إمنا هو مبا فتح اهللا عليه من : مث قيل. للغامن أجرا كما دل عليه الكتاب فال تعارض

الدنيا فتمتع به وأزال عن نفسه شظف عيشه؛ ومن أخفق فلم يصب شيئا بقي على شظف عيشه والصرب على 
منهم  -فمنا من مات مل يأكل من أجره شيئا : "اآلخرومثله قوله يف احلديث . حالته، فبقي أجره موفرا خبالف األول

  " .ومنا من أينعت له مترته فهو يهدهبا  -مصعب بن عمري 
جَْنا قُولُونَ رَبََّنا أَْخرَِوَما لَكُْم ال ُتقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرِّجَالِ َوالنَِّساِء وَالْوِلَْدانِ الَِّذيَن َي{ -٧٥

  }ِمْن َهِذِه الْقَْرَيِة الظَّاِلمِ أَْهلَُها وَاْجَعلْ لََنا ِمْن لَُدْنَك وَِلّياً وَاْجَعلْ لََنا ِمْن لَدُْنَك َنِصرياً

  :فيه ثالث مسائل
ني من وهو يتضمن ختليص املستضعف. حض على اجلهاد} َوَما لَكُْم ال ُتقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه{: قوله تعاىل: األوىل

أيدي الكفرة املشركني الذين يسوموهنم سوء العذاب، ويفتنوهنم عن الدين؛ فأوجب تعاىل اجلهاد إلعالء كلمته 
وختليص األسارى واجب على . وإظهار دينه واستنقاذ املؤمنني الضعفاء من عباده، وإن كان يف ذلك تلف النفوس

واجب : قال مالك. لكوهنا دون النفوس إذ هي أهون منها مجاعة املسلمني إما بالقتال وإما باألموال؛ وذلك أوجب
وقد مضى يف " فكوا العاين "وهذا ال خالف فيه؛ لقوله عليه السالم . على الناس أن يفدوا األسارى جبميع أمواهلم

الفادي فإن كان األسري غنيا فهل يرجع عليه . عليهم أن يواسوهم فإن املواساة دون املفاداة: وكذلك قالوا". البقرة"
  .أم ال؛ قوالن للعلماء، أصحهما الرجوع

عطف على اسم اهللا عز وجل، أي ويف سبيل املستضعفني، فإن خالص } َوالُْمْسَتْضَعفَِني{: قوله تعاىل: الثانية
أختار أن يكون املعىن ويف : وقال حممد بن يزيد. وهذا اختيار الزجاج وقال الزهري. املستضعفني من سبيل اهللا

ويعين باملستضعفني من .  فيكون عطفا على السبيل؛ أي ويف املستضعفني الستنقاذهم؛ فالسبيالن خمتلفاناملستضعفني
اللهم أنج الوليد بن الوليد : "كان مبكة من املؤمنني حتت إذالل كفرة قريش وأذاهم وهم املعنيون بقوله عليه السالم

. كنت أنا وأمي من املستضعفني: وقال ابن عباس" . ننيوسلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة واملستضعفني من املؤم
كنت أنا وأمي ممن عذر اهللا، أنا من الولدان : فقال} إِلَّا الُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجالِ وَالنَِّساِء َوالْوِلَْداِن{يف البخاري عنه 
  .وأمي من النساء

ووصفها بالظلم وإن كان . القرية هنا مكة بإمجاع من املتأولني} أَْهلُهَا ِمْن َهِذِه الْقَْرَيِة الظَّاِلمِ{: قوله تعاىل: الثالثة
وإمنا . مررت بالرجل الواسعة داره، والكرمي أبوه، واحلسنة جاريته: وهذا كما تقول. الفعل لألهل لعلقة الضمري

  وصف الرجل هبا للعلقة اللفظية

 جتز املسألة؛ ألن الكرم لعمرو فال جيوز أن جيعل صفة مررت بالرجل الكرمي عمر ومل: بينهما وهو الضمري، فلو قلت
وال تثىن هذه الصفة وال جتمع، ألهنا تقوم مقام الفعل، فاملعىن أي اليت ظلم أهلها وهلذا مل . لرجل إال بعلقة وهي اهلاء

َواجَْعلْ {. هممررت برجلني كرمي أبوامها حسنة جاريتامها، وبرجال كرمي آباؤهم حسنة جواري: وتقول. يقل الظاملني



  .أي ينصرنا عليهم} َواجَْعلْ لََنا ِمْن لَُدْنكَ َنصِرياً{أي من يستنقذنا } وَِلّياً{. أي من عندك} لََنا ِمْن لَُدْنَك
ا أَْوِلَياَء الشَّْيطَاِن إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَالَِّذيَن كَفَُروا ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ الطَّاغُوِت فَقَاِتلُو{ -٧٦

  }كَْيَد الشَّْيطَاِن كَانَ َضِعيفاً
قال } َوالَِّذيَن كَفَُروا ُيقَاِتلُونَ ِفي سَبِيلِ الطَّاغُوِت{. أي يف طاعته} الَِّذيَن آَمُنوا ُيقَاِتلُونَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه{: قوله تعاىل

وإمنا ذكر وأنث ألهنم كانوا يسمون الكاهن والكاهنة : بو عبيدقال أ. الطاغوت يذكر ويؤنث: أبو عبيدة والكسائي
حدثنا أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبداهللا وسئل عن الطاغوت اليت : حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قال. طاغوتا

: قال أبو إسحاق. كانت يف جهينة واحدة ويف أسلم واحدة، ويف كل حي واحدة: كانوا يتحاكمون إليها فقال
أي مكره ومكر من } فَقَاِتلُوا أَوِْلَياَء الشَّْيطَاِن إِنَّ كَْيَد الشَّيْطَاِن كَانَ َضِعيفاً{: الدليل على أنه الشيطان قوله عز وجل

اَءِت ال غَاِلَب لَكُُم الَْيْوَم ِمَن النَّاسِ وَإِنِّي َجاٌر لَكُْم فَلَمَّا َتَر{أراد به يوم بدر حني قال للمشركني : ويقال. اتبعه
  .على ما يأيت} الِْفئََتاِن َنكََص َعلَى َعِقَبْيِه َوقَالَ إِنِّي بَرِيٌء ِمْنكُْم

هُِم الِْقَتالُ إِذَا فَرِيقٌ أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن ِقيلَ لَُهْم كُفُّوا أَْيدَِيكُْم َوأَِقيمُوا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُِتَب َعلَْي{ -٧٧
  ْم َيْخَشْونَ النَّاَس كََخْشَيِة اللَِّه أَْو أََشدَّ َخْشَيةً َوقَالُوا َربََّنا ِلَم كََتْبَت َعلَْينَاِمْنُه

  }ظْلَُمونَ فَِتيالًالِْقتَالَ لَْوال أَخَّْرتََنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ قُلْ َمتَاُع الدُّْنَيا قَِليلٌ َوالْآِخَرةُ خَْيٌر ِلَمنِ اتَّقَى َوال ُت
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبدالرمحن بن عوف وأصحابا له أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم  روى

إين أمرت بالعفو فال تقاتلوا القوم : "يا نيب اهللا، كنا يف عز وحنن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة ؟ فقال: مبكة فقالوا
وقال . أخرجه النسائي يف سننه، وقاله الكليب. ل فكفوا، فنزلت اآليةفلما حول اهللا تعاىل إىل املدينة أمره بالقتا" . 
فهي على } كََخْشَيِة اللَِّه{أي مشركي مكة } َيْخَشْونَ النَّاَس{: هي يف املؤمنني؛ لقوله: قال احلسن. هم يهود: جماهد

. القتال فلما فرض كرهوه هم قوم أسلموا قبل فرض: قال السدي. ما طبع عليه البشر من املخافة ال على املخالفة
أي } أَْو أََشدَّ َخْشيَةً{. هو وصف للمنافقني؛ واملعىن خيشون القتل من املشركني كما خيشون املوت من اهللا: وقيل

  .عندهم ويف اعتقادهم
أي هال، وال } َتَنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍَوقَالُوا َربََّنا ِلَم كَتَْبَت َعلَْيَنا الْقَِتالَ لَْوال أَخَّْر{: وهذا أشبه بسياق اآلية، لقوله: قلت

ومعاذ اهللا أن يصدر هذا القول من صحايب كرمي يعلم أن اآلجال حمدودة واألرزاق مقسومة، بل . يليها إال الفعل
كانوا ألوامر اهللا ممتثلني سامعني طائعني، يرون الوصول إىل الدار اآلجلة خريا من املقام يف الدار العاجلة، على ما هو 

اللهم إال أن يكون قائله ممن مل يرسخ يف اإلميان قدمه، وال انشرح باإلسالم . عروف من سريهتم رضي اهللا عنهمم
جنانه، فإن أهل اإلميان متفاضلون فمنهم الكامل ومنهم الناقص، وهو الذي تنفر نفسه عما يؤمر به فيما تلحقه فيه 

  .واهللا أعلم. املشقة وتدركه فيه الشدة
أي املعاصي؛ وقد مضى القول يف } وَالْآِخَرةُ َخْيٌر ِلَمنِ اتَّقَى{وكذا . ابتداء وخرب} قُلْ َمتَاُع الدُّنَْيا قَِليلٌ{: قوله تعاىل

  ومتاع الدنيا منفعتها واالستمتاع بلذاهتا" البقرة"هذا يف 

قال قيلولة حتت شجرة مث  مثلي ومثل الدنيا كراكب"وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . ومساه قليال ألنه ال بقاء له
  .مستوىف"البقرة "وقد تقدم هذا املعىن يف " راح وتركها 

 ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوإِنْ أَْيَنَما َتكُوُنوا ُيْدرِكْكُُم الْمَْوُت َولَْو كُنُْتْم ِفي ُبُروجٍ ُمَشيََّدٍة َوإِنْ ُتِصبُْهْم َحَسَنةٌ َيقُولُوا َهِذِه{ -٧٨
  }َيقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك قُل كُلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه فََمالِ َهُؤالِء الْقَْومِ ال َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ َحدِيثاً ُتصِْبُهْم سَيِّئَةٌ



  :فيه أربع مسائل
ملراد زائدة وهذا اخلطاب عام وإن كان ا" ما"شرط وجمازاة، و} أَْيَنَما َتكُوُنوا ُيْدرِكْكُمُ الَْمْوُت{: قوله تعاىل: األوىل

أي إىل أن منوت بآجالنا، وهو أشبه املنافقني } لَْوال أَخَّْرَتَنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ{: املنافقني أو ضعفة املؤمنني الذين قالوا
ونُوا أَْيَنَما َتكُ{فرد اهللا عليهم } لَْو كَاُنوا عِْنَدَنا َما مَاُتوا َوَما قُِتلُوا{: كما ذكرنا، لقوهلم ملا أصيب أهل أحد، قالوا
وواحد الربوج برج، وهو . قال ابن عباس يف رواية أيب صاحل عنه} ُيْدرِكْكُُم الْمَْوُت َولَْو كُْنُتْم ِفي ُبُروجٍ ُمَشيََّدٍة

  :قال طرفة يصف ناقة. البناء املرتفع والقصر العظيم
  بان بشيد واجر وأحجار... كأهنا برج رومي تكففها 
  :فع الكاف على إضمار الفاء، وهو قليل مل يأت إال يف الشعر حنو قولهبر"يدرككم "وقرأ طلحة بن سليمان 

  من يفعل احلسنات اُهللا يشكرها
  .أراد فاهللا يشكرها

إنه أراد الربوج يف احلصون اليت يف . واختلف العلماء وأهل التأويل يف املراد هبذه الربوج، فقال األكثر وهو األصح
  التحصن واملنعة، فمثل اهللاألرض املبنية، ألهنا غاية البشر يف 

وقاله ابن جريج واجلمهور، ومنه قول عامر بن الطفيل للنيب صلى اهللا عليه . يف قصور حمصنة: وقال قتادة. هلم هبا
الربوج احلصون واآلطام : ابن عباس. الربوج القصور: هل لك يف حصن حصني ومنعة ؟ وقال جماهد: وسلم

. حمصنة: قال قتادة. املزينة بالشيد وهو اجلص: عكرمة. الزجاج والقتيبمطولة، قال "مشيدة "ومعىن . والقالع
: يقال. وقيل املشيد املطول، واملشيد املطلي بالشيد. والتشديد للتكثري} َوقَْصرٍ َمِشيٍد{واملشيد واملشيد سواء، ومنه 
وحكى هذا القول مكي عن . يةاملراد بالربوج بروج يف السماء الدنيا مبن: وقال السدي. شاد البنيان وأشاد بذكره

َولَقَْد َجَعلَْنا ِفي } {جََعلَ ِفي السََّماِء ُبُروجاً{و } وَالسََّماِء ذَاِت الُْبرُوجِ{: مالك وأنه قال أال ترى إىل قوله تعاىل
يف ": وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال. وحكاه ابن العريب أيضا عن ابن القاسم عن مالك. } السََّماِء ُبُروجاً
  .وهذا ال يعطيه ظاهر اللفظ: قال ابن عطية. معناه يف قصور من حديد" بروج مشيدة

أَْيَنَما َتكُوُنوا ُيْدرِكْكُمُ الَْمْوُت َولَْو كُْنُتْم ِفي ُبُروجٍ {: هذه اآلية ترد على القدرية يف اآلجال، لقوله تعاىل: الثانية
ال بد من مفارقة الروح اجلسد، كان ذلك بقتل أو موت أو غري فعرفهم بذلك أن اآلجال مىت انقضت ف} ُمَشيَّدٍَة

وقد تقدم الرد عليهم يف . إن املقتول لو مل يقتله القاتل لعاش: وقالت املعتزلة. ذلك مما أجرى اهللا العادة بزهوقها به
  .ويأيت فوافقوا بقوهلم هذا الكفار واملنافقني"آل عمران "

ويف ذلك أدل دليل على . تنع هبا يف حفظ األموال والنفوس، وهي سنة اهللا يف عبادهاختاذ البالد وبنائها ليم: الثالثة
التوكل ترك األسباب، فإن اختاذ البالد من أكرب األسباب وأعظمها وقد أمرنا هبا، واختذها : رد قول من يقول

لريدع السفيه : ر ؟ فقالما حكمة السو: وقد قيل لألحنف. األنبياء وحفروا حوهلا اخلنادق عدة وزيادة يف التمنع
  .حىت يأيت احلكيم فيحميه

وإذا تنزلنا على قول مالك والسدي يف أهنا بروج السماء، فربوج الفلك اثنا عشر برجا مشيدة من الرفع، : الرابعة
َوال تََبرَّْجنَ {: وقيل للكواكب بروج لظهورها، من برج يربج إذا ظهر وارتفع؛ ومنه قوله. وهي الكواكب العظام

وخلقها اهللا تعاىل منازل للشمس والقمر وقدره فيها، ورتب األزمنة عليها، وجعلها جنوبية } َبرُّجَ الَْجاِهِليَِّة الْأُولَىَت
ومشالية دليال على املصاحل وعلما على القبلة، وطريقا إىل حتصيل آناء الليل وآناء النهار ملعرفة أوقات التهجد غري 



  .ذلك من أحوال املعاش
. هذا من عند اهللا: أي إن يصب املنافقني خصب قالوا} َوإِنْ ُتِصبُْهْم َحَسَنةٌ َيقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد اللَِّه{: اىلقوله تع

: وقيل. هذا من عندك، أي أصابنا ذلك بشؤمك وشؤم أصحابك: أي جدب وحمل قالوا} َوإِنْ ُتِصبُْهْم سَيِّئَةٌ{
احلسنة النعمة : وقيل. احلسنة الغىن، والسيئة الفقر: وقيل. اض واخلوفاحلسنة السالمة واألمن، والسيئة األمر

هذه . احلسنة السراء، والسيئة الضراء: وقيل. والفتح والغنيمة يوم بدر، والسيئة البلية والشدة والقتل يوم أحد
فقني، وذلك أهنا ملا قدم وأهنا نزلت يف اليهود واملنا. يف اآلية -ابن عباس وغريه  -أقوال املفسرين وعلماء التأويل 

ما زلنا نعرف النقص يف مثارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة عليهم قالوا
بشؤمك، كما ذكرنا، } ِمْن ِعْنِدَك{: وقيل. أي بسوء تدبريك} ِمْن ِعْنِدَك{ومعىن : قال ابن عباس. الرجل وأصحابه

أي الشدة والرخاء والظفر } قُل كُلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه{: قال اهللا تعاىل. قالوه على جهة التطري أي بشؤمك الذي حلقنا،
أي ما } ال َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ َحدِيثاً{يعين املنافقني } فمال هؤالء القوم{. واهلزمية من عند اهللا، أي بقضاء اهللا وقدره

  .شأهنم ال يفقهون أن كال من عند اهللا
َوكَفَى بِاللَّهِ َما أََصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اللَِّه َوَما أََصاَبَك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن َنفِْسَك وَأَْرَسلْنَاَك ِللنَّاسِ َرسُوالً { -٧٩

  }َشهِيداً

أي ما أصابك يا حممد من خصب  }َما أََصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اللَِّه َوَما أََصاَبَك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن َنفِْسَك{: قوله تعاىل
. ورخاء وصحة وسالمة فبفضل اهللا عليك وإحسانه إليك، وما أصابك من جدب وشدة فبذنب أتيته عوقبت عليه

أي ما أصابكم يا معشر الناس من خصب واتساع رزق فمن . واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد أمته
قال . ق رزق فمن أنفسكم؛ أي من أجل ذنوبكم وقع ذلك بكمتفضل اهللا عليكم، وما أصابكم من جدب وضي

اخلطاب لإلنسان واملراد به : وقد قيل. } َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتمُ النَِّساَء{: احلسن والسدي وغريمها؛ كما قال تعاىل
إِلَّا {الناس لفي خسر، أال تراه استثىن منهم فقال أي إن } إِنَّ الْأِْنَسانَ لَِفي ُخسْرٍ. َوالَْعْصرِ{: اجلنس؛ كما قال تعاىل

يف : وقيل. استئنافا} َما أَصَاَبَك{وعلى هذا التأويل يكون قوله . وال يستثىن إال من مجلة أو مجاعة} الَِّذيَن آَمُنوا
حديثا حىت الكالم حذف تقديره يقولون؛ وعليه يكون الكالم متصال؛ واملعىن فمال هؤالء القوم ال يكادون يفقهون 

: إن ألف االستفهام مضمرة؛ واملعىن أفمن نفسك ؟ ومثله قوله تعاىل: وقيل. يقولوا ما أصابك من حسنة فمن اهللا
أي أهذا } فَلَمَّا رَأى الْقََمرَ َبازِغاً قَالَ َهذَا َربِّي{: واملعىن أو تلك نعمة ؟ وكذا قوله تعاىل} َوِتلْكَ نِْعَمةٌ َتُمنَُّها َعلَيَّ{

  :؟ قال أبو خراش اهلذيلريب 
  فقلت وأنكرت الوجوه هم هم... رموين وقالوا يا خويلد مل ُترع 

: قال النحاس. هو شرط: وقيل. مبعىن الذي"ما "قال األخفش . فأضمر ألف االستفهام وهو كثري وسيأيت"أهم "أراد 
يف شيء ولو كان منها لكان والصواب قول األخفش؛ ألنه نزل يف شيء بعينه من اجلدب، وليس هذا من املعاصي 

ما أصابك من حسنة "وروى عبدالوهاب بن جماهد عن أبيه عن ابن عباس وأيب وابن مسعود . وما أصبت من سيئة
  فمن اهللا وما

فهذه قراءة على التفسري، وقد أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن، "أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك 
احلسنة الفتح : وعلى قول من قال. سعود وأيب منقطع؛ ألن جماهدا مل ير عبداهللا وال أبياواحلديث بذلك عن ابن م

والغنيمة يوم بدر، والسيئة ما أصاهبم يوم أحد؛ أهنم عوقبوا عند خالف الرماة الذين أمرهم رسول اهللا صلى اهللا 



املسلمون يغنمون أمواهلم فتركوا عليه وسلم أن حيموا ظهره وال يربحوا من مكاهنم، فرأوا اهلزمية على قريش و
مصافهم، فنظر خالد بن الوليد وكان مع الكفار يومئذ ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد انكشف من الرماة 
فأخذ سرية من اخليل ودار حىت صار خلف املسلمني ومحل عليهم، ومل يكن خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حفظ وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوقف حىت استشهد مكانه؛ على ما تقدم  من الرماة إال صاحب الراية،
قَدْ {يعين يوم أحد } أََولَمَّا أََصاَبْتكُْم ُمِصيبَةٌ{: فأنزل اهللا تعاىل نظري هذه اآلية وهو قوله تعاىل. بيانه"آل عمران "يف 

وال جيوز أن تكون احلسنة ههنا الطاعة . } ا قُلْ ُهَو ِمْن ِعْنِد أَنْفُِسكُْمقُلُْتْم أَنَّى َهذَ{يعين يوم بدر } أََصْبُتْم ِمثْلَيَْها
والسيئة املعصية كما قالت القدرية؛ إذ لو كان كذلك لكان ما أصبت كما قدمنا، إذ هو مبعىن الفعل عندهم 

اِلَها َوَمْن الَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثََمْن َجاَء بِ{: والكسب عندنا، وإمنا تكون احلسنة الطاعة والسيئة املعصية يف حنو قوله
وأما يف هذه اآلية فهي كما تقدم شرحنا له من اخلصب واجلدب والرخاء والشدة } َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَال ُيْجَزى إِلَّا ِمثْلَهَا

اِت لََعلَُّهْم َولَقَْد أََخذَْنا آلَ ِفْرَعْونَ بِالسِّنَِني َونَقْصٍ ِمَن الثَّمََر{: وهي قوله تعاىل"األعراف "على حنو ما جاء يف آية 
فَإِذَا َجاءَْتُهمُ {. باجلدب سنة بعد سنة؛ حبس املطر عنهم فنقصت مثارهم وغلت أسعارهم"بالسنني . "} َيذَّكَُّرونَ

جل أتباعنا أي يتشاءمون هبم ويقولون هذا من أ} الَْحَسَنةُ قَالُوا لََنا َهِذِه َوإِنْ ُتصِْبُهْم َسيِّئَةٌ َيطَّيَُّروا بِمُوَسى َوَمْن َمَعُه
يعين أن طائر الربكة وطائر الشؤم من اخلري } أَال إِنََّما طَاِئرُُهْم ِعْنَد اللَِّه{: لك وطاعتنا إياك؛ فرد اهللا عليهم بقوله

والشر والنفع والضر من اهللا تعاىل ال صنع فيه ملخلوق؛ فكذلك قوله تعاىل فيما أخرب عنهم أهنم يضيفونه للنيب صلى 
  اهللا عليه وسلم

} أَال إِنََّما طَاِئُرُهْم ِعْندَ اللَِّه{: كما قال} َوإِنْ ُتصِْبُهْم سَيِّئَةٌ َيقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك قُل كُلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه{: حيث قال
وعلمه، وآيات الكتاب يشهد أي بقضاء اهللا وقدره } َوَما أََصاَبكُْم َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن فَبِإِذِْن اللَِّه{: وكما قال تعاىل
ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يشك يف أن كل شيء بقضاء اهللا وقدره وإرادته : قال علماؤنا. بعضها لبعض

 َمَردَّ لَُه َوَما لَُهمْ َوإِذَا أََرادَ اللَُّه بِقَْومٍ ُسوءاً فَال{: وقال تعاىل} َوَنْبلُوكُْم بِالشَّرِّ وَالَْخْيرِ ِفْتَنةً{: ومشيئته؛ كما قال تعاىل
  }ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ

وقد جتاذب بعض جهال أهل السنة هذه اآلية واحتج هبا؛ كما جتاذهبا القدرية واحتجوا هبا، ووجه : مسألة
وقد نسب املعصية يف قوله : إن احلسنة ههنا الطاعة، والسيئة املعصية؛ قالوا: احتجاجهم هبا أن القدرية يقولون

ووجه تعلق اآلخرين . إىل اإلنسان دون اهللا تعاىل؛ فهذا وجه تعلقهم هبا} وََما أََصاَبَك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن َنفِْسَك{: تعاىل
وهذه اآلية إمنا . فقد أضاف احلسنة والسيئة إىل نفسه دون خلقه: قالوا} قُل كُلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه{: منها قوله تعاىل

. واهللا أعلم. ريقني مجيعا؛ ألهنم بنوا ذلك على أن السيئة هي املعصية، وليست كذلك ملا بيناهيتعلق هبا اجلهال من الف
فليس هذا اعتقادهم؛ ألن اعتقادهم الذي بنوا "فمن اهللا "أي من طاعة "ما أصابك من حسنة "والقدرية إن قالوا 

ما أصبت من : هلم فيها حجة لكان يقولوأيضا فلو كان . عليه مذهبهم أن احلسنة فعل احملسن والسيئة فعل املسيء
نص . حسنة وما أصبت من سيئة؛ ألنه الفاعل للحسنة والسيئة مجيعا، فال يضاف إليه إال بفعله هلما ال بفعل غريه

على هذه املقالة اإلمام أبو احلسن شبيب بن إبراهيم بن حممد بن حيدرة يف كتابه املسمى حبز الغالصم يف إفحام 
  .املخاصم
نصب } َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً{مصدر مؤكد، وجيوز أن يكون املعىن ذا رسالة } َوأَْرَسلَْناَك ِللنَّاسِ َرسُوالً{: عاىلقوله ت

  .على البيان والباء زائدة، أي كفى اهللا شهيدا على صدق رسالة نبيه وأنه صادق



  }فََما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِمْ َحِفيظاً َمْن ُيِطعِ الرَّسُولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه َوَمْن َتَولَّى{ -٨٠
ويف . أعلم اهللا تعاىل أن طاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم طاعة له} َمْن يُِطعِ الرَّسُولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه{: قوله تعاىل

ين فقد من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن يعص: "صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
ومن أطاع أمريي، ومن عصى . "يف رواية" عصى اهللا ومن يطع األمري فقد أطاعين ومن يعص األمري فقد عصاين 

  ".أمريي 
. أي حافظا ورقيبا ألعماهلم، إمنا عليك البالغ} فََما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِمْ َحِفيظاً{أي أعرض } َوَمْن تََولَّى{: قوله تعاىل
  .؛ فنسخ اهللا هذا بآية السيف وأمره بقتال من خالف اهللا ورسولهحماسبا: وقال القتيب

يَُبيُِّتونَ فَأَْعرِْض َعنُْهمْ َوَيقُولُونَ طَاَعةٌ فَإِذَا بََرُزوا ِمْن ِعْنِدَك َبيََّت طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم غَْيَر الَِّذي َتقُولُ َواللَُّه َيكُْتُب َما { -٨١
  }بِاللَِّه َوكِيالً َوَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى

  }أَفَال َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجدُوا ِفيِه اْخِتالفاً كَثِرياً{ -٨٢
أي أمرنا } لَُّه َيكُْتُب َما يَُبيُِّتونََوَيقُولُونَ طَاَعةٌ فَإِذَا بََرُزوا ِمْن ِعْنِدَك َبيََّت طَاِئفَةٌ مِْنُهْم غَْيَر الَِّذي َتقُولُ َوال{: قوله تعاىل

وهذا يف املنافقني . بالنصب، أي نطيع طاعة، وهي قراءة نصر بن عاصم واحلسن واجلحدري" طاعة"طاعة، وجيوز 
أمرنا طاعة، أو نطيع طاعة، وقوهلم هذا ليس بنافع؛ ألن من مل : يف قول أكثر املفسرين؛ أي يقولون إذا كانوا عندك

عة ليس مبطيع حقيقة، ألن اهللا تعاىل مل حيقق طاعتهم مبا أظهروه، فلو كانت الطاعة بال اعتقاد حقيقة حلكم يعتقد الطا
فذكر } ِمْن ِعْنِدَك َبيََّت طَاِئفَةٌ مِْنُهْم{أي خرجوا } فَإِذَا َبَرزُوا{. هبا هلم؛ فثبت أن الطاعة باالعتقاد مع وجودها

  الطائفة ألهنا يف معىن

لكوفيون التاء يف الطاء؛ ألهنما من خمرج واحد، واستقبح ذلك الكسائي يف الفعل وهو عند وأدغم ا. رجال
غري وبدل وحرف؛ أي بدلوا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقيل. زور وموه"بيت "ومعىن . قبيح. البصريني غري

  :والتبييت التبديل؛ ومنه قول الشاعر.. فيما عهده إليهم وأمرهم به
  وكانوا أتوين بأمر نكر... أرض ما بيتوا أتوين فلم 

  وهل ينكح العبد حر حلر... ألنكح أميهم منذرا 
  :آخر

  ـك قاتله اهللا عبدا كفورا... بيت قويل عبداملليـ 
بليل أمر بيت : والعرب تقول. } إِذْ ُيَبيُِّتونَ َما ال َيْرَضى ِمَن الْقَْولِ{: وبيت الرجل األمر إذا دبر ليال؛ قال اهللا تعاىل

  :قال الشاعر. وإمنا خص الليل بذلك ألنه وقت يتفرغ فيه. إذا أحكم
  أصبحوا أصبحت هلم ضوضاء... أمجعوا أمرهم بليل فلما 
  :األمر يبيت عليه صاحبه مهتما به؛ قال اهلذيل: والبيوت. املاء يبيت ليال: والبيوت. ومن هذا بيت الصيام

  الإذا خفت بيوت أمر عض... وأجعل فقرهتا عدة 
فإن . وبيت الشيء قدر. ظل بالنهار: وبات يفعل كذا إذا فعله ليال؛ كما يقال. والتبييت والبيات أن يأيت العدو ليال

إمنا عرب عن حال من علم أنه بقي : ؟ قيل"بيت طائفة منهم : "فما وجه احلكمة يف ابتدائه بذكر مجلتهم مث قال: قيل
إمنا عرب عن حال من شهد وحار يف أمره، وأما : وقيل. عن ذلك على كفره ونفاقه، وصفح عمن علم أنه سريجع

. أي يثبته يف صحائف أعماهلم ليجازيهم عليه} َواللَُّه َيكُْتُب َما ُيَبيُِّتونَ{. واهللا أعلم. من مسع وسكت فلم يذكره
  ويف هذه اآلية دليل على أن. املعىن ينزله عليك يف الكتاب: وقال الزجاج



طاعة، ولفظوا هبا ومل حيقق اهللا طاعتهم وال حكم هلم بصحتها؛ : د شيئا كما ذكرنا؛ فإهنم قالواجمرد القول ال يفي
  .فثبت أنه ال يكون املطيع مطيعا إال باعتقادها مع وجودها. ألهنم مل يعتقدوها

أي ال خترب } فَأَْعرِْض َعنُْهْم{: قوله تعاىل} ونَ الْقُْرآنَأَفَال َيَتَدبَُّر. فَأَْعرِْض َعنُْهْم َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيالً{
مث أمره بالتوكل } َوَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيالً{. ال تعاقبهم: وقيل. بأمسائهم؛ عن الضحاك، يعين املنافقني
  }ا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهدِ الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفقَِنيَي{: إن هذا منسوخ بقوله تعاىل: ويقال. عليه والثقة به يف النصر على عدوه

تدبرت . مث عاب املنافقني باإلعراض عن التدبر يف القرآن والتفكر فيه ويف معانيه} أَفَال َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ{: قوله تعاىل
وأدبر القوم مضى أمرهم إىل . دبرهأي ال يويل بعضكم بعضا " ال تدابروا : " ويف احلديث. الشيء فكرت يف عاقبته

أَفَال {: ودلت هذه اآلية وقوله تعاىل. والتدبري أن يدبر اإلنسان أمره كأنه ينظر إىل ما تصري إليه عاقبته. آخره
فساد فكان يف هذا رد على . على وجوب التدبر يف القرآن ليعرف معناه} َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ أَْم َعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

ال يؤخذ من تفسريه إال ما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومنع أن يتأول على ما يسوغه لسان : قول من قال
  .وفيه دليل على األمر بالنظر واالستدالل وإبطال التقليد، وفيه دليل على إثبات القياس. العرب

أي تفاوتا وتناقضا؛ عن ابن عباس وقتادة وابن } وا ِفيِه اخِْتالفاً كَِثرياًَولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجُد{: قوله تعاىل
وإمنا أراد . وال يدخل يف هذا اختالف ألفاظ القراءات وألفاظ األمثال والدالالت ومقادير السور واآليات. زيد

إنه ليس من متكلم : وقيل. املعىن لو كان ما ختربون به من عند غري اهللا الختلف: وقيل. اختالف التناقض والتفاوت
يتكلم كالما كثريا إال وجد يف كالمه اختالف كثري؛ إما يف الوصف واللفظ؛ وإما يف جودة املعىن، وإما يف التناقض، 

فأنزل اهللا عز وجل القرآن وأمرهم بتدبره؛ ألهنم ال جيدون فيه اختالفا يف وصف وال ردا له يف . وإما يف الكذب
  .كذبا فيما خيربون به من الغيوب وما يسرونمعىن، وال تناقضا وال 

رِ ِمنُْهْم لََعِلَمُه الَِّذينَ َوإِذَا َجاَءُهمْ أَْمٌر ِمَن الْأَْمنِ أَوِ الَْخْوِف أَذَاُعوا بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ َوإِلَى أُوِلي الْأَْم{ -٨٣
  }لَْيكُْم َوَرْحَمُتُه لَاتََّبعُْتُم الشَّْيطَانَ إِلَّا قَِليالًَيْستَْنبِطُوَنُه ِمنُْهْم َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َع

وهي قليلة "ما "معىن الشرط وال جيازى هبا وإن زيدت عليها "إذا "يف } َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن الْأَْمنِ{: قوله تعاىل
  :واجليد ما قال كعب بن زهري. قال سيبويه. االستعمال

  مغرب الشمس ناشطا مذعورا... ها وإذا ما تشاء تبعث من
واملعىن أهنم إذا مسعوا شيئا من ". البقرة"يعين أن اجليد ال جيزم بإذا ما كما مل جيزم يف هذا البيت، وقد تقدم يف أول 

أي أفشوه وأظهروه } أَذَاعُوا بِِه{وهو ضد هذا } أَوِ الْخَْوِف{األمور فيه أمن حنو ظفر املسلمني وقتل عدوهم 
كان هذا من ضعفة املسلمني؛ عن احلسن؛ ألهنم كانوا يفشون أمر : فقيل. به قبل أن يقفوا على حقيقته وحتدثوا

هو يف املنافقني فنهوا عن : وقال الضحاك وابن زيد. النيب صلى اهللا عليه وسلم ويظنون أهنم ال شيء عليهم يف ذلك
  .ذلك ملا يلحقهم من الكذب يف اإلرجاف

أي مل حيدثوا به ومل يفشوه حىت يكون النيب صلى اهللا } دُّوُه إِلَى الرَّسُولِ َوإِلَى أُوِلي الْأَْمرِ مِْنُهْمَولَْو َر{: قوله تعاىل
السدي . أو أولو األمر وهم أهل العلم والفقه؛ عن احلسن وقتادة وغريمها. عليه وسلم هو الذي حيدث به ويفشيه

أي يستخرجونه، أي لعلموا ما ينبغي أن } َمُه الَِّذيَن َيْسَتْنبِطُوَنُه ِمنُْهْملََعِل{. أمراء السرايا: وقيل. الوالة: وابن زيد
املاء املستنبط أول ما : والنبط. واالستنباط مأخوذ من استنبطت املاء إذا استخرجته. يفشى منه وما ينبغي أن يكتم
  ومسي النبط نبطا ألهنم. خيرج من ماء البئر أول ما حتفر



واالستنباط يف اللغة االستخراج، وهو يدل على االجتهاد إذا عدم النص واإلمجاع كما . رضيستخرجون ما يف األ
  .تقدم

والكوفيون . رفع باالبتداء عند سيبويه، وال جيوز أن يظهر اخلرب عنده} َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه{: قوله تعاىل
املعىن أذاعوا به إال : يف هذه اآلية ثالثة أقوال؛ قال ابن عباس وغريه} طَانَ إِلَّا قَِليالًلَاتََّبعُْتُم الشَّْي{. رفع بلوال: يقولون

: وقيل. الكسائي واألخفش وأبو عبيد وأبو حامت والطربي: وقاله مجاعة من النحويني. قليال منهم مل يذع ومل يفش
ألن هذا االستنباط : ه، واختاره الزجاج قالاملعىن لعلمه الذين يستنبطونه منهم إال قليال منهم؛ عن احلسن وغري

ألن علم السرايا إذا ظهر علمه املستنبط وغريه، : واختار األول الفراء قال. األكثر يعرفه؛ ألنه استعالم خرب
: قال النحاس. فلذلك استحسنت االستثناء من اإلذاعة: قال الكليب عنه. واإلذاعة تكون يف مضى دون بعض

يكون املعىن ولوال فضل اهللا : وقول ثالث بغري جماز. از، يريد أن يف الكالم تقدميا وتأخريافهذان قوالن على اجمل
وفيه قول . عليكم ورمحته بأن بعث فيكم رسوال أقام فيكم احلجة لكفرمت وأشركتم إال قليال منكم فإنه كان يوحد

مد صلى اهللا عليه وسلم حدثوا أنفسهم املعىن التبعتم الشيطان إال قليال، أي إن أصحاب حم: قال الضحاك -رابع 
مستثىن } إِلَّا قَِليالً{وعلى هذا القول يكون قوله . بأمر من الشيطان إال قليال، يعين الذين امتحن اهللا قلوهبم للتقوى

التبع الناس  وأنكر هذا القول أكثر العلماء، إذ لوال فضل اهللا ورمحته: قال املهدوي. } لَاتََّبْعُتُم الشَّْيطَانَ{من قوله 
  .كلهم الشيطان

َن كَفَُروا وَاللَُّه أََشدُّ فَقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ال ُتكَلَُّف إِلَّا َنفَْسَك َوحَرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعَسى اللَُّه أَنْ َيكُفَّ بَأَْس الَِّذي{ -٨٤
  }َبأْساً َوأََشدُّ تَْنكِيالً

َوَمْن ُيقَاِتلْ ِفي سَبِيلِ اللَِّه فَُيقَْتلْ أَوْ َيْغِلْب فََسْوَف نُْؤِتيهِ {: هذه الفاء متعلقة بقوله} ِهفَقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَّ{: قوله تعاىل
  .أي من أجل هذا فقاتل} فَقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه. أَجْراً َعِظيماً

ال تدع جهاد العدو : كأن هذا املعىن. } قَاِتلْفَ. َوَما لَكُمْ ال ُتقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه{: هي متعلقة بقوله: وقيل
أمر اهللا تعاىل رسوله : قال الزجاج. واالستنصار عليهم للمستضعفني من املؤمنني ولو وحدك؛ ألنه وعده بالنصر

هذا ظاهر اللفظ، إال أنه مل : "قال ابن عطية. صلى اهللا عليه وسلم باجلهاد وإن قاتل وحده؛ ألنه قد ضمن له النصرة
ئ يف خرب قط أن القتال فرض عليه دون األمة مدة ما؛ فاملعىن واهللا أعلم أنه خطاب له يف اللفظ، وهو مثال ما جي

فَقَاِتلْ ِفي سَبِيلِ اللَِّه ال ُتكَلَُّف {يقال لكل واحد يف خاصة نفسه؛ أي أنت يا حممد وكل واحد من أمتك القول له؛ 
واهللا : "أن جياهد ولو وحده؛ ومن ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلموهلذا ينبغي لكل مؤمن . } إِلَّا نَفَْسَك

إن هذه اآلية : وقيل. ولو خالفتين مييين جلاهدهتا بشمايل: وقول أيب بكر وقت الردة" . ألقاتلنهم حىت تنفرد سالفيت 
ه وسلم موسم بدر نزلت يف موسم بدر الصغرى؛ فإن أبا سفيان ملا انصرف من أحد واعد رسول اهللا صلى اهللا علي

الصغرى؛ فلما جاء امليعاد خرج إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سبعني راكبا فلم حيضر أبو سفيان ومل يتفق 
ووجه النظم على هذا واالتصال مبا قبل أنه وصف ". آل عمران"وهذا على معىن ما قاله جماهد كما تقدم يف . قتال

جيف، مث أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم باإلعراض عنهم وباجلد يف القتال يف سبيل املنافقني بالتخليط وإيقاع األرا
  .اهللا وإن مل يساعده أحد على ذلك

وزعم األخفش . مرفوع ألنه مستقبل، ومل جيزم ألنه ليس علة لألول} ُتكَلَُّف} {ال ُتكَلَُّف إِلَّا نَفَْسَك{: قوله تعاىل
  .خرب ما مل يسم فاعله؛ واملعىن ال تلزم فعل غريك وال تؤاخذ به} إِلَّا َنفَْسَك{. أنه جيوز جزمه

  :فيه ثالث مسائل} َوحَرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعَسى اللَُّه أَنْ َيكُفَّ بَأَْس الَِّذيَن كَفَرُوا{: قوله تعاىل



نا على كذا إذا أمرته حرضت فال: يقال. أي حضهم على اجلهاد والقتال} َوحَرِّضِ الُْمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل: األوىل
  .وحارض فالن على األمر وأكب وواظب مبعىن واحد. به

على أن الطمع قد . إطماع، واإلطماع من اهللا عز وجل واجب} َعَسى اللَُّه أَنْ َيكُفَّ بَأَْس الَِّذيَن كَفَُروا{: الثانية
وقال ابن . } نْ َيْغِفَر ِلي َخطِيئَِتي َيْوَم الدِّينَِوالَِّذي أَطَْمُع أَ{: جاء يف كالم العرب على الوجوب؛ ومنه قوله تعاىل

  :مقبل
  يتنازعون جوائز األمثال... ظين هبم كعسى وهم بتنوفة 

أي عقوبة؛ عن } وَأََشدُّ َتْنِكيالً{. أي صولة وأعظم سلطانا وأقدر بأسا على ما يريده} َواللَُّه أََشدُّ َبأْساً{: قوله تعاىل
واملنكل . ونكلت بالرجل تنكيال من النكال: قال. رماه اهللا بنكلة، أي رماه مبا ينكله: ريدقال ابن د. احلسن وغريه

  :قال. الشيء الذي ينكل باإلنسان
  وأرم على أقفائهم مبنكل

قد : إن عسى مبعىن اليقني فأين ذلك الوعد؟ قيل له: حنن نرى الكفار يف بأس وشدة، وقلتم: إن قال قائل: الثالثة
وال يلزم وجوده على االستمرار والدوام فمىت وجد ولو حلظة مثال فقد صدق الوعد؛ فكف اهللا  وجد هذا الوعد

} َوكَفَى اللَُّه الُْمْؤِمنَِني الِْقتَالَ{بأس املشركني ببدر الصغرى، وأخلفوا ما كانوا عاهدوه من احلرب والقتال 
املسلمون فخرجوا فأخذوهم أسرى، وكان ذلك وباحلديبية أيضا عما راموه من الغدر وانتهاز الفرصة، ففطن هبم 

وقد ألقى . على ما يأيت} َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُْم{: والسفراء ميشون بينهم يف الصلح، وهو املراد بقوله تعاىل
. } ِمنَِني الِْقتَالََوكَفَى اللَُّه الُْمْؤ{اهللا يف قلوب األحزاب الرعب وانصرفوا من غري قتل وال قتال؛ كما قال تعاىل 

وخرج اليهود من ديارهم وأمواهلم بغري قتال املؤمنني هلم، فهذا كله بأس قد كفه اهللا عن املؤمنني، مع أنه قد دخل 
من اليهود والنصارى العدد الكثري واجلم الغفري حتت اجلزية صاغرين وتركوا احملاربة داخرين، فكف اهللا بأسهم عن 

  .ب العاملنيواحلمد هللا ر. املؤمنني

كَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َمْن َيْشفَْع َشفَاَعةً َحَسَنةً َيكُْن لَُه َنِصيٌب ِمْنَها َوَمْن َيْشفَْع َشفَاَعةً َسيِّئَةً َيكُْن لَُه كِفْلٌ ِمْنَها َو{ -٨٥
  }َشْيٍء ُمِقيتاً

  :فيه ثالث مسائل
ة وحنوها من الشفع وهو الزوج يف العدد؛ ومنه الشفيع؛ ألنه أصل الشفاعة والشفع} َمْن َيْشفَْع{: قوله تعاىل: األوىل

وناقة شفيع إذا اجتمع هلا . ومنه ناقة شفوع إذا مجعت بني حملبني يف حلبة واحدة. يصري مع صاحب احلاجة شفعا
والشفعة ضم ملك الشريك إىل ملكك؛ فالشفاعة إذا ضم غريك . والشفع ضم واحد إىل واحد. محل وولد يتبعها

  .جاهك ووسيلتك، فهي على التحقيق إظهار ملنزلة الشفيع عند املشفع وإيصال املنفعة إىل املشفوع لهإىل 
واختلف املتأولون يف هذه اآلية؛ فقال جماهد واحلسن وابن زيد وغريهم هي يف شفاعات الناس بينهم يف : الثانية

الشفاعة احلسنة هي يف الرب والطاعة،  :وقيل. حوائجهم؛ فمن يشفع لينفع فله نصبب، ومن يشفع ليضر فله كفل
فمن شفع شفاعة حسنة ليصلح بني اثنني استوجب األجر، ومن سعى بالنميمة والغيبة أمث، . والسيئة يف املعاصي

: ويف صحيح اخلرب. يعين بالشفاعة احلسنة الدعاء للمسلمني، والسيئة الدعاء عليهم: وقيل. وهذا قريب من األول
هذا هو النصيب، وكذلك يف الشر؛ بل يرجع ". استجيب له وقال امللك آمني ولك مبثل من دعا بظهر الغيب "

املعىن من يكن شفعا لصاحبه يف اجلهاد يكن له نصيبه : وقيل. وكانت اليهود تدعو على املسلمني. شؤم دعائه عليه



سنة ما جيوز يف الدين، احل: وعن احلسن أيضا. من األجر، ومن يكن شفعا آلخر يف باطل يكن له نصيبه من الوزر
السدي وابن زيد هو . والكفل الوزر واإلمث؛ عن احلسن وقتادة. وكأن هذا القول جامع. والسيئة ما ال جيوز فيه

  واشتقاقه من الكساء الذي حيويه راكب البعري على سنامه. النصيب

اكتفل ألنه مل يستعمل : له ويقال. اكتفلت البعري إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه: يقال. لئال يسقط
يُْؤِتكُْم ِكفْلَْينِ {ويستعمل يف النصيب من اخلري والشر، ويف كتاب اهللا تعاىل . الظهر كله بل استعمل نصيبا من الظهر

ويف صحيح . ومل يقل يشفع} َمْن َيْشفَْع{: والشافع يؤجر فيما جيوز وإن مل يشفع؛ ألنه تعاىل قال. } ِمْن َرْحَمِتِه
  ".شفعوا تؤجروا وليقض اهللا على لسان نبيه ما أحبا"مسلم 
  :معناه مقتدرا؛ ومنه قول الزبري بن عبداملطلب"مقيتا "} وَكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء ُمِقيتاً{: قوله تعاىل: الثالثة

  وكنت على مساءته مقيتا... وذي ضغن كففت النفس عنه 
" كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقيت : "نسان قوته؛ ومنه قوله عليه السالمفاملعىن إن اهللا تعاىل يعطي كل إ. أي قديرا

قته أقوته : يقول منه. على من رواه هكذا، أي من هو حتت قدرته ويف قبضته من عيال وغريه؛ ذكره ابن عطية. 
  :وأما قول الشاعر. أقات يقيت: وحكى الكسائي. قوتا، وأقته أقيته إقاتة فأنا قائت ومقيت

  ين على احلساب مقيتإ... 
وقال . املقيت احلافظ: وقال أبو عبيدة. إنه من غري هذا املعىن املتقدم، وإنه مبعىن املوقوف: فقال فيه الطربي

وقول أيب عبيدة أوىل ألنه مشتق من القوت، والقوت معناه مقدار ما حيفظ : وقال النحاس. املقيت املقتدر: الكسائي
" كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت : "وجاء يف احلديث. الذي يعطي كل رجل قوته املقيت: وقال الفراء. اإلنسان

املقيت املقتدر، واملقيت احلافظ والشاهد، وما عنده قيت ليلة : وحكى ابن فارس يف اجململ: ذكره الثعليب" يقيت "و 
  .واهللا أعلم. وقوت ليلة

  }َسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِسيباًَوإِذَا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْح{ -٨٦
  :فيه اثنتا عشرة مسألة

التحية تفعلة من حييت؛ األصل حتيية مثل ترضية وتسمية، فأدغموا الياء يف } َوإِذَا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة{: قوله تعاىل: األوىل
قال . امللك: وقيل. والتحيات هللا، أي السالم من اآلفات. الدعاء باحلياة وأصل التحية. والتحية السالم. الياء

: التحيات مثل الربكات؛ فقلت: ما معناه ؟ فقال"التحيات هللا "سألت الكسائي عن قوله : عبداهللا بن صاحل العجلي
. داهللا به عبادههو شيء تعب: وسألت عنها حممد بن احلسن فقال. ما مسعت فيها شيئا: ما معىن الربكات ؟ فقال

فأجاباين بكذا "التحيات هللا "إين سألت الكسائي وحممدا عن قول : فقدمت الكوفة فلقيت عبداهللا بن إدريس فقلت
  :التحية امللك؛ وأنشد! إهنما ال علم هلما بالشعر وهبذه األشياء ؟ : وكذا؛ فقال عبداهللا بن إدريس

  أنيخ على حتية جبندي... أؤم هبا أبا قابوس حىت 
  :وأنشد ابن خويز منداد

  أنيخ على حتيته جبندي... أسري به إىل النعمان حىت 
  :وقال آخر. يريد على ملكه

  قد نلته إال التحية... ولكل ما نال الفىت 
: على اجلمع؛ ألنه كان يف األرض ملوك حييون بتحيات خمتلفات؛ فيقال لبعضهم"التحيات هللا "إمنا قال : وقال القتيب



قولوا التحيات هللا؛ أي األلفاظ اليت تدل : فقيل لنا. عش ألف سنة: اسلم وانعم، ولبعضهم: لبعضهمأبيت اللعن، و
  .على امللك، ويكىن هبا عنه هللا تعاىل

إذا خرجتم للجهاد كما سبق به األمر فحييتم يف سفركم بتحية اإلسالم، فال تقولوا ملن : ووجه النظم مبا قبل أنه قال
  .مؤمنا، بل ردوا جواب السالم؛ فإن أحكام اإلسالم جتري عليهمألقى إليكم السالم لست 

واختلف العلماء يف معىن اآلية وتأويلها؛ فروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أن هذه اآلية يف تشميت : الثانية
خل وهذا ضعيف؛ إذ ليس يف الكالم داللة على ذلك، أما الرد على املشمت فمما يد. العاطس والرد على املشمت

وقد جيوز : وقال ابن خويز منداد. واهللا أعلم. بالقياس يف معىن رد التحية، وهذا هو منحى مالك إن صح ذلك عنه
أن حتمل هذه اآلية على اهلبة إذا كانت للثواب؛ فمن وهب له هبة على الثواب فهو باخليار إن شاء ردها وإن شاء 

  .قبلها وأثاب عليها قيمتها
وال ميكن رد اإلسالم } أَْو ُردُّوَها{: التحية هنا اهلدية؛ لقوله تعاىل: ب أيب حنيفة، قالواوحنو هذا قال أصحا: قلت
وظاهر الكالم يقتضي أداء التحية بعينها وهي اهلدية، فأمر بالتعويض إن قبل أو الرد بعينه، وهذا ال ميكن يف . بعينه

. إن شاء اهللا تعاىل} َوَما آَتيُْتْم ِمْن رِباً{: عند قوله"م الرو"وسيأيت بيان حكم اهلبة للثواب واهلدية يف سورة . السالم
  :وقال النابغة الذبياين. } َوإِذَا َجاُءوَك َحيَّْوَك بَِما لَْم ُيحَيَِّك بِِه اللَُّه{: والصحيح أن التحية ههنا السالم؛ لقوله تعاىل

  وأكسية اإلضريج فوق املشاجب... حتييهم بيض الوالئد بينهم 
أمجع العلماء على أن : وإذا ثبت هذا وتقرر ففقه اآلية أن يقال. وعلى هذا مجاعة املفسرين. يسلم عليهمو: أراد

واختلفوا إذا رد . } فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوهَا{: االبتداء بالسالم سنة مرغب فيها، ورده فريضة؛ لقوله تعاىل
وذهب . والشافعي إىل اإلجزاء، وأن املسلم قد رد عليه مثل قولهواحد من مجاعة هل جيزئ أو ال؛ فذهب مالك 

  الكوفيون إىل أن رد السالم

ولو رد غري املسلم عليهم مل . والسالم خالف الرد؛ ألن االبتداء به تطوع ورده فريضة: من الفروض املتعينة؛ قالوا
إن املصلي : حىت قال قتادة واحلسن يسقط ذلك عنهم فرض الرد، فدل على أن رد السالم يلزم كل إنسان بعينه؛
احتج . والناس على خالفه. يرد السالم كالما إذا سلم عليه وال يقطع ذلك عليه صالته؛ ألنه فعل ما أمر به

جيزئ من اجلماعة إذا مروا : "األولون مبا رواه أبو داود عن علي بن أيب طالب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وهو حديث : قال أبو عمر. وهذا نص يف موضع اخلالف" . عن اجللوس أن يرد أحدهم أن يسلم أحدهم، وجيزئ 

حسن ال معارض له، ويف إسناده سعيد بن خالد، وهو سعيد بن خالد اخلزاعي مدين ليس به بأس عند بعضهم؛ وقد 
فيه هبذا اإلسناد؛ ضعفه بعضهم منهم أبو زرعة وأبو حامت ويعقوب بن شيبة وجعلوا حديثه هذا منكرا؛ ألنه انفرد 
واحتجوا . واهللا أعلم. على أن عبداهللا بن الفضل مل يسمع من عبيداهللا بن أيب رافع؛ بينهما األعرج يف غري ما حديث

وملا أمجعوا على أن الواحد يسلم على اجلماعة وال حيتاج إىل " . يسلم القليل على الكثري: "أيضا بقوله عليه السالم
وروى مالك عن . ، كذلك يرد الواحد عن اجلماعة وينوب عن الباقني كفروض الكفايةتكريره على عداد اجلماعة

يسلم الراكب على املاشي وإذا سلم واحد من القوم أجزأ : "زيد بن أسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
واهللا . إال فيما قد وجب وهذا يدل على أن الواحد يكفي يف الرد؛ ألنه ال يقال أجزأ عنهم: قال علماؤنا" . عنهم 
  .أعلم
  .هكذا تأول علماؤنا هذا احلديث وجعلوه حجة يف جواز رد الواحد؛ وفيه قلق: قلت



: عليك السالم ورمحة اهللا؛ ملن قال: رد األحسن أن يزيد فيقول} فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَوْ ُردُّوهَا{: قوله تعاىل: الثالثة
قال اهللا تعاىل . وهذا هو النهاية فال مزيد. وبركاته: يك ورمحة اهللا؛ زدت يف ردكسالم عل: فإن قال. سالم عليك

فإن انتهى بالسالم غايته، زدت . على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل} َرْحَمُت اللَِّه َوَبَركَاُتُه{خمربا عن البيت الكرمي 
والرد باملثل أن تقول ملن قال السالم . ركاتهوعليك السالم ورمحة اهللا وب: يف ردك الواو يف أول كالمك فقلت

  عليك السالم، إال أنه ينبغي أن يكون السالم كله بلفظ اجلماعة، وإن كان: عليك

السالم عليكم، فإن معه : إذا سلمت على الواحد فقل: روى األعمش عن إبراهيم النخعي قال. املسلم عليه واحدا
يقول املسلم السالم عليكم، ويقول الراد وعليكم : قال ابن أيب زيد وكذلك اجلواب يكون بلفظ اجلمع؛. املالئكة

  .سالم عليك: وال تقل يف ردك"أو ردوها "السالم، أو يقول السالم عليكم كما قيل له؛ وهو معىن قوله 
ٌم َعلَى إِلْ َسال{: واالختيار يف التسليم واألدب فيه تقدمي اسم اهللا تعاىل على اسم املخلوق؛ قال اهللا تعاىل: الرابعة
: وقال خمربا عن إبراهيم. } َرْحَمتُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه َعلَْيكُمْ أَْهلَ الْبَْيِت{: وقال يف قصة إبراهيم عليه السالم. } َياسَِني

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف صحيحي البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة قال. } َسالٌم َعلَْيَك{
عز وجل آدم على صورته طول ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من خلق اهللا "

فذهب فقال السالم عليكم فقالوا السالم  -قال  -املالئكة جلوس فاستمع ما حييونك فإهنا حتيتك وحتية ذريتك 
لى صورة آدم وطوله ستون ذراعا فكل من يدخل اجلنة ع -قال  -فزادوه ورمحة اهللا  -قال  -عليك ورمحة اهللا 

  ".فلم يزل اخللق ينقص بعده حىت اآلن 
أنا ندخل اجلنة : الثانية. اإلخبار عن صفة خلق آدم: األوىل: فقد مجع هذا احلديث مع صحته فوائد سبعا: قلت

السالم : باملثل لقوهلم الرد: اخلامسة. تقدمي اسم اهللا تعاىل: الرابعة. تسليم القليل على الكثري: الثالثة. عليها بفضله
  .واهللا أعلم. إجابة اجلميع بالرد كما يقول الكوفيون: السابعة. الزيادة يف الرد: السادسة. عليكم
فإن رد فقدم اسم املسلم عليه مل يأت حمرما وال مكروها؛ لثبوته عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث قال : اخلامسة

وعليه : وقالت عائشة" . وعليك السالم أرجع فصل فإنك مل تصل : "يهللرجل الذي مل حيسن الصالة وقد سلم عل
ويف . أخرجه البخاري. السالم ورمحة اهللا؛ حني أخربها النيب صلى اهللا عليه وسلم أن جربيل يقرأ عليها السالم

  حديث عائشة

جاء رجل إىل النيب صلى و. كما يرد عليه إذا شافهه. من الفقه أن الرجل إذا أرسل إىل رجل بسالمه فعليه أن يرد
وقد روى النسائي وأبو داود من " . عليك وعلى أبيك السالم : "إن أيب يقرئك السالم؛ فقال: اهللا عليه وسلم فقال

ال : "عليك السالم يا رسول اهللا؛ فقال: لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: حديث جابر بن سليم قال
وهذا احلديث ال يثبت؛ إال أنه ملا جرت " . حتية امليت ولكن قل السالم عليك تقل عليك السالم فإن عليك السالم

َوإِنَّ َعلَْيكَ لَْعنَِتي {: قال اهللا تعاىل. عليه لعنة اهللا وغضب اهللا: عادة العرب بتقدمي اسم املدعو عليه يف الشر كقوهلم
  :املوتى؛ كقوهلم وكان ذلك أيضا دأب الشعراء وعادهتم يف حتية} إِلَى َيْومِ الدِّينِ

  ورمحته ما شاء أن يترمحا... عليك سالم اهللا قيس بن عاصم 
  :وقال آخر وهو الشماخ

  يد اهللا يف ذاك األدمي املمزق... عليك سالم من أمري وباركت 
هناه عن ذلك، ال أن ذاك هو اللفظ املشروع يف حق املوتى؛ ألنه عليه السالم ثبت عنه أنه سلم على املوتى كما 



قلت يا : فقالت عائشة" . السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون : "على األحياء فقال سلم
احلديث؛ وسيأيت يف " قويل السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني : "رسول اهللا، كيف أقول إذا دخلت املقابر ؟ قال

  .إن شاء اهللا تعاىل} أَلَْهاكُُم{سورة 
مل أن يكون حديث عائشة وغريه يف السالم على أهل القبور مجيعهم إذا دخلها وأشرف عليها، وقد حيت: قلت

  .واهللا أعلم. وحديث جابر بن سليم خاص بالسالم على املرور املقصود بالزيارة
من السنة تسليم الراكب على املاشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثري؛ هكذا جاء يف صحيح : السادسة

فذكره فبدأ بالراكب " يسلم الراكب : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. سلم من حديث أيب هريرةم
  لعلو مرتبته؛ وألن ذلك أبعد له من الزهو،

ملا كان القاعد على حال وقار وثبوت وسكون فله مزية بذلك على املاشي؛ ألن : وقيل. وكذلك قيل يف املاشي مثله
وقد زاد . وأما تسليم القليل على الكثري فمراعاة لشرفية مجع املسلمني وأكثريتهم. ذلكحاله على العكس من 

وأما تسليم الكبري على الصغري فروى أشعث عن احلسن " . ويسلم الصغري على الكبري "البخاري يف هذا احلديث 
. ال ينبغي أن يسلم عليهمألن الرد فرض والصيب ال يلزمه الرد ف: أنه كان ال يرى التسليم على الصبيان؛ قال

التسليم عليهم أفضل من : وقال أكثر العلماء. وروي عن ابن سريين أنه كان يسلم على الصبيان ولكن ال يسمعهم
كنت أمشي مع ثابت فمر بصبيان فسلم عليهم، وذكر أنه كان ميشي : وقد جاء يف الصحيحني عن سيار قال. تركه

أنه كان ميشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمر بصبيان فسلم مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث 
وهذا من خلقه العظيم صلى اهللا عليه وسلم، وفيه تدريب للصغري وحض على تعليم السنن . لفظ مسلم. عليهم

  .ورياضة هلم على آداب الشريعة فيه؛ فلتقتد
خوف الفتنة من مكاملتهن بنزعة شيطان أو خائنة  وأما التسليم على النساء فجائز إال على الشابات منهن: السابعة
وأما املتجاالت والعجز فحسن لألمن فيما ذكرناه؛ هذا قول عطاء وقتادة، وإليه ذهب مالك وطائفة من . عني

ملا سقط عن النساء األذان واإلقامة واجلهر بالقراءة : ومنعه الكوفيون إذا مل يكن منهن ذوات حمرم وقالوا. العلماء
: والصحيح األول ملا خرجه البخاري عن سهل بن سعد قال. الة سقط عنهن رد السالم فال يسلم عليهنيف الص

فتأخذ  -خنل باملدينة : قال ابن مسلمة -كانت لنا عجوز ترسل إىل بضاعة : قلت ومل ؟ قال. كنا نفرح بيوم اجلمعة
جلمعة انصرفنا فنسلم عليها فتقدمه إلينا من أصول السلق فتطرحه يف القدر وتكركر حبات من شعري، فإذا صلينا ا

  .تكركر أي تطحن؛ قاله القتيب. وما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد اجلمعة: فنفرح من أجله

والسنة يف السالم واجلواب اجلهر؛ وال تكفي اإلشارة باإلصبع والكف عند الشافعي، وعندنا تكفي إذا كان : الثامنة
السالم اسم من أمساء اهللا عز وجل وضعه اهللا يف األرض فأفشوه : عود قالعلى بعد؛ روى ابن وهب عن ابن مس

بينكم؛ فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة ألنه ذكرهم، فإن مل يردوا عليه رد 
الرجل على إذا سلم : وروى األعمش عن عمرو بن مرة عن عبداهللا بن احلارث قال. عليه من هو خري منهم وأطيب

فإذا رد املسلم عليه أمسع جوابه؛ ألنه إذا . القوم كان له فضل درجة، فإن مل يردوا عليه ردت عليه املالئكة ولعنتهم
مل يسمع املسلم مل يكن جوابا له؛ أال ترى أن املسلم إذا سلم بسالم مل يسمعه املسلم عليه مل يكن ذلك منه سالما، 

إذا سلمتم فأمسعوا : "وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. نه فليس جبوابفكذلك إذا أجاب جبواب مل يسمع م
وأخربين أسامة : قال ابن وهب" . وإذا رددمت فأمسعوا وإذا قعدمت فأقعدوا باألمانة وال يرفعن بعضكم حديث بعض 



 دابيت تبول، مث أدركته كنت أساير رجال من فقهاء الشام يقال له عبداهللا بن زكريا فحبستين: بن زيد عن نافع قال
وإن صح؛ لقد كان أصحاب رسول اهللا صلى : إمنا كنت معك آنفا؛ فقال: أال تسلم ؟ فقلت: ومل أسلم عليه؛ فقال

  .اهللا عليه وسلم يتسايرون فيفرق بينهم الشجر فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض
َوإِذَا حُيِّيُتمْ {: املراد باآلية: ابن عباس وغريهقال . وعليكم: وأما الكافر فحكم الرد عليه أن يقال له: التاسعة
وإن كانت من كافر فردوا على ما قال رسول اهللا صلى اهللا } فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمنَْها{فإذا كانت من مؤمن } بَِتِحيٍَّة

عليك؛ : له اآلية يف املؤمنني خاصة، ومن سلم من غريهم قيل: وقال عطاء" . وعليكم : "عليه وسلم أن يقال هلم
  .كما جاء يف احلديث

بغري واو وهي الرواية الواضحة املعىن، وأما مع " عليك "فقد جاء إثبات الواو وإسقاطها يف صحيح مسلم : قلت
إثبات الواو ففيها إشكال؛ ألن الواو العاطفة تقتضي التشريك فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دعوا به علينا من 

  فاختلف املتأولوناملوت أو من سامة ديننا؛ 

إن الواو على باهبا من العطف، غري أنا جناب عليهم وال جيابون علينا، كما قال : أوالها أن يقال: لذلك على أقوال
ورواية حذف الواو أحسن معىن وإثباهتا . واألوىل أوىل. لالستئناف: وقيل. هي زائدة: وقيل. صلى اهللا عليه وسلم

  .لماء األكثرأصح رواية وأشهر، وعليها من الع
واختلف يف رد السالم على أهل الذمة هل هو واجب كالرد على املسلمني؛ وإليه ذهب ابن عباس : العاشرة

وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن . والشعيب وقتادة متسكا بعموم اآلية وباألمر بالرد عليهم يف صحيح السنة
عالك : تار ابن طاوس أن يقول يف الرد عليهمواخ. عليك: وهب إىل أن ذلك ليس بواجب؛ فإن رددت فقل

وقول مالك وغريه يف ذلك . يعين به احلجارة" بكسر السني "واختار بعض علمائنا السالم . أي ارتفع عنك. السالم
القول يف ابتدائهم بالسالم عند قوله تعاىل إخبارا عن "مرمي "كاف شاف كما جاء يف احلديث، وسيأيت يف سورة 

ال : "ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. } َسالٌم َعلَْيَك{له ألبيه إبراهيم يف قو
" . تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤدوا حىت حتابوا أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم 

  .واهللا أعلم. وهذا يقتضي إفشاءه بني املسلمني دون املشركني
وال يسلم على املصلي فإن سلم عليه فهو باخليار إن شاء رد باإلشارة بإصبعه وإن شاء أمسك حىت : احلادية عشرة

دخل رجل على . وال ينبغي أن يسلم على من يقضي حاجته فإن فعل مل يلزمه أن يرد عليه. يفرغ من الصالة مث يرد
إذا وجدتين أو رأيتين على هذه احلل فال تسلم علي فإنك : "النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مثل هذه احلال فقال له

وال يسلم على من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته، وهو باخليار إن شاء رد وإن " . إن سلمت علي مل أرد عليك 
شاء أمسك حىت يفرغ مث يرد، وال يسلم على من دخل احلمام وهو كاشف العورة، أو كان مشغوال مبا له دخل 

  .ومن كان خبالف ذلك سلم عليه باحلمام،

أحسبين كذا : كافيا؛ من قوهلم: وقيل. معناه حفيظا} إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِسيباً{: قوله تعاىل: الثانية عشرة
هو فعيل من احلساب، : وقيل. أكيل مبعىن مواكل: حماسبا كما يقال: وقال قتادة. أي كفاين، ومثله حسبك اهللا

روى النسائي عن . هذه الصفة هنا؛ ألن معىن اآلية يف أن يزيد اإلنسان أو ينقص أو يويف قدر ما جييء به وحسنت
السالم عليكم فرد عليه رسول : كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فجاء رجل فسلم، فقال: عمران بن حصني قال

السالم عليكم ورمحة اهللا؛ فرد عليه : م فقالمث جلس، مث جاء آخر فسل" عشر : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال



السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته؛ : مث جلس وجاء آخر فقال" عشرون : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال
وقد جاء هذا اخلرب مفسرا وهو أن من قال ألخيه " . ثالثون: "فرد عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال

: فإن قال. السالم عليكم ورمحة اهللا كتب له عشرون حسنة: كم كتب له عشر حسنات، فإن قالسالم علي: املسلم
  .واهللا أعلم. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته كتب له ثالثون حسنة، وكذلك ملن رد من األجر

  }ِفيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثاً اللَُّه ال إِلََه إِلَّا ُهَو لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ال َرْيَب{ -٨٧
الم القسم؛ نزلت يف الذين شكوا يف } لََيْجَمعَنَّكُْم{والالم يف قول . ابتداء وخرب} اللَُّه ال إِلََه إِلَّا ُهَو{: قوله تعاىل

إِلَى {وحتت األرض ومعناه يف املوت . وكل الم بعدها نون مشددة فهو الم القسم. البعث فأقسم اهللا تعاىل بنفسه
ومسيت القيامة قيامة ألن الناس . صلة يف الكالم، معناه ليجمعنكم يوم القيامة" إىل: "وقال بعضهم} َيْومِ الِْقَيامَِة

ُم النَّاُس لَِربِّ َيْوَم َيقُو. ِلَيْومٍ َعِظيمٍ. أَال َيظُنُّ أُولَِئكَ أَنَُّهْم َمْبُعوثُونَ{: يقومون فيه لرب العاملني جل وعز؛ قال اهللا تعاىل
َيْوَم َيْخُرُجونَ ِمَن الْأَْجدَاِث {: مسي يوم القيامة ألن الناس يقومون من قبورهم إليها؛ قال اهللا تعاىل: وقيل. } الْعَالَِمَني
وقرأ . اهللانصب على البيان، واملعىن ال أحد أصدق من } َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثاً{. وأصل القيامة الواو} ِسَراعاً
  محزة

  .بالصاد، وأصله الصاد إال أن لقرب خمرجها جعل مكاهنا زاي: الباقون. بالزاي" ومن أزدق"والكسائي 
لِ اللَُّه فَلَْن ُه َوَمْن ُيْضِلفََما لَكُْم ِفي الُْمَناِفِقَني ِفئََتْينِ وَاللَُّه أَرْكََسُهْم بَِما كََسُبوا أَتُرِيُدونَ أَنْ تَْهُدوا َمْن أََضلَّ اللَّ{ -٨٨

  }َتجَِد لَُه سَبِيالً
روى مسلم عن زيد بن ثابت أن النيب صلى . أي فرقتني خمتلفتني" فئتني "} فََما لَكُْم ِفي الُْمَناِفِقَني ِفئََتْينِ{: قوله تعاىل

قتني؛ اهللا عليه وسلم خرج إىل أحد فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهم فر
: وقال: وأخرجه الترمذي فزاد. } فََما لَكُْم ِفي الْمَُناِفِقَني ِفئََتْينِ{ال؛ فنزلت : وقال بعضهم. نقتلهم: فقال بعضهم

: وقال البخاري. حديث حسن صحيح: قال" إهنا تنفي اخلبيث كما تنفي النار خبث احلديد : "وقال" إهنا طيبة "
واملعين باملنافقني هنا عبداهللا بن أيب وأصحابه الذين خذلوا " . ار خبث الفضة إهنا طيبة تنفي اخلبث كما تنفي الن"

وقال ابن ". آل عمران"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا؛ كما تقدم يف 
فقد  -ليه وسلم صلى اهللا ع -وقالوا إن ظهر حممد : هم فوم مبكة آمنوا وتركوا اهلجرة، قال الضحاك: عباس

فصار املسلمون فيهم فئتني قوم يتولوهنم وقوم يتربؤون منهم؛ فقال اهللا عز . عرفنا، وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا
وذكر أبو سلمة بن عبدالرمحن عن أبيه أهنا نزلت يف قوم جاؤوا إىل املدينة . } فََما لَكُْم ِفي الْمَُناِفِقَني ِفئََتْينِ{: وجل

الم؛ فأصاهبم وباء املدينة ومحاها؛ فأركسوا فخرجوا من املدينة، فاستقبلهم نفر من أصحاب النيب وأظهروا اإلس
ما لكم يف رسول اهللا : أصابنا وباء املدينة فاجتويناها؛ فقالوا: ما لكم رجعتم ؟ فقالوا: صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

فََما {: مل ينافقوا، هم مسلمون؛ فأنزل اهللا عز وجل :وقال بعضهم. نافقوا: صلى اهللا عليه وسلم أسوة؟ فقال بعضهم
حىت جاؤوا املدينة يزعمون أهنم مهاجرون، مث ارتدوا بعد . } لَكُْم ِفي الُْمَناِفِقَني ِفئََتْينِ وَاللَُّه أَرْكََسُهمْ بَِما كََسبُوا
  ذلك، فاستأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هم : هم منافقون، وقائل يقول: ون فيها، فاختلف فيهم املؤمنون فقائل يقولإىل مكة ليأتوا ببضائع هلم يتجر
  .مؤمنون؛ فبني اهللا تعاىل نفاقهم وأنزل هذه اآلية وأمر بقتلهم

، واألول أصح نقال، وهو اختيار } حَتَّى يَُهاجِرُوا{: وهذان القوالن يعضدمها سياق آخر اآلية من قوله تعاىل: قلت



: وقال الكوفيون. مالك قائما ؟ عن األخفش: نصب على احلال؛ كما يقال" فئتني "و. مذيالبخاري ومسلم والتر
" أركسهم، وركسهم : " كخرب كان وظننت، وأجازوا إدخال األلف والالم فيه وحكى الفراء" ما لكم "هو خرب 

ى رأسه، أو رد والركس والنكس قلب الشيء عل: أي ردهم إىل الكفر ونكسهم؛ وقال النضر بن مشيل والكسائي
  :وقال ابن رواحة". واهللا ركسهم"ويف قراءة عبداهللا وأيب رضي اهللا عنهما . أوله على آخره، واملركوس املنكوس

  كسواد الليل يتلوها فنت... أركسوا يف فتنة مظلمة 
وسط  والراكس الثور. والركوسية قوم بني النصارى والصابئني. وارتكس فالن يف أمر كان جنا منه. أي نكسوا

أي ترشدوه إىل الثواب بأن حيكم هلم حبكم } أَتُرِيُدونَ أَنْ َتْهدُوا َمْن أََضلَّ اللَُّه{. البدر والثريان حواليه حني الدياس
ويف هذا رد على القدرية وغريهم . أي طريقا إىل اهلدى والرشد وطلب احلجة} فَلَْن َتجَِد لَُه سَبِيالً{. املؤمنني

  .وقد تقدمالقائلني خبلق هداهم 
يلِ اللَِّه فَإِنْ َتَولَّْوا َودُّوا لَوْ َتكْفُُرونَ كََما كَفَرُوا فََتكُوُنونَ َسَواًء فَال تَتَِّخذُوا ِمنُْهْم أَْوِلَياَء حَتَّى ُيهَاجِرُوا ِفي َسبِ{ -٨٩

  }َوال َنصِرياًفَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم حَْيثُ َوَجْدُتُموُهْم َوال تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم َوِلّياً 
كُْم أَْو يُقَاِتلُوا قَْومَُهْم إِلَّا الَِّذيَن َيِصلُونَ إِلَى قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبيَْنُهْم ِميثَاٌق أَوْ َجاُءوكُْم َحصَِرْت ُصُدورُُهْم أَنْ ُيقَاِتلُو{ -٩٠

وكُْم فَلَْم ُيقَاِتلُوكُْم وَأَلْقَْوا إِلَْيكُُم السَّلََم فََما جََعلَ اللَُّه لَكُْم َعلَْيهِمْ َولَْو َشاَء اللَُّه لََسلَّطَُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاَتلُوكُْم فَإِِن اْعَتَزلُ
  }َسبِيالً

  :فيه مخس مسائل
أي متنوا أن تكونوا كهم يف الكفر والنفاق شرع سواء؛ فأمر اهللا تعاىل } َودُّوا لَْو َتكْفُُرونَ{: قوله تعاىل: األوىل

َما لَكُْم ِمْن َولَاَيتِهِْم ِمْن َشْيٍء حَتَّى {: ؛ كما قال تعاىل} فَال تَتَِّخذُوا ِمنُْهْم أَوِْلَياَء حَتَّى ُيهَاجِرُوا{: لبالرباءة منهم فقا
منها اهلجرة إىل املدينة لنصرة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكانت هذه واجبة أول : واهلجرة أنواع} ُيَهاجُِروا

وكذلك هجرة املنافقني مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الغزوات، " . رة بعد الفتح ال هج: "اإلسالم حىت قال
: وهجرة املسلم ما حرم اهللا عليه؛ كما قال صلى اهللا عليه وسلم. وهجره من أسلم يف دار احلرب فإهنا واجبة

ملعاصي حىت يرجعوا تأديبا هلم وهجرة أهل ا. وهاتان اهلجرتان ثابتتان اآلن" . واملهاجر من هجر ما حرم اهللا عليه "
فَإِنْ تََولَّْوا فَُخذُوُهمْ {. فال يكلمون وال خيالطون حىت يتوبوا؛ كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع كعب وصاحبيه

عام يف األماكن من } َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم{. إن أعرضوا عن التوحيد واهلجرة فأسروهم واقتلوهم: يقول} َواقُْتلُوُهْم
  :مث استثىن وهي.واهللا أعلم. حل وحرم

فال : استثناء أي يتصلون هبم ويدخلون فيما بينهم من اجلوار واحللف؛ املعىن} إِلَّا الَِّذيَن َيِصلُونَ{: فقال تعاىل: الثانية
د هذا قول جماه. تقتلوا قوما بينهم وبني من بينكم وبينهم عهد فإهنم على عهدهم مث انتسخت العهود فانتسخ هذا

  :يصلون ينتسبون؛ ومنه قول األعشى: قال أبو عبيد. وابن زيد وغريهم، وهو أصح ما قيل يف معىن اآلية
  وبكر سبتها واألنوف رواغم... إذا اتصلت قالت لبكر بن وائل 

 وهذا: وقال النحاس. وأنكره العلماء؛ ألن النسب ال مينع من قتال الكفار وقتلهم: قال املهدوي. يريد إذا انتسبت
غلط عظيم؛ ألنه يذهب إىل أن اهللا تعاىل حظر أن يقاتل أحد بينه وبني املسلمني نسب، واملشركون قد كان بينهم 

وبني السابقني األولني أنساب، وأشد من هذا اجلهل بأنه كان مث نسخ؛ ألن أهل التأويل جممعون على أن الناسخ له 
  .وقال معناه الطربي. عت احلروببعد الفتح وبعد أن انقط" براءة"وإمنا نزلت "براءة "



محل بعض العلماء معىن ينتسبون على األمان؛ أي إن املنتسب إىل أهل األمان آمن إذا أمن الكل منهم، ال : قلت
واختلف يف هؤالء الذين كان بينهم وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم . على معىن النسب الذي هو مبعىن القرابة

كان بينهم وبني قريش عقد، وكان بني قريش وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه : احلسن عن. بنو مدجل: ميثاق؛ فقيل
نزلت يف هالل بن عومير وسراقة بن جعشم وخزمية بن عامر بن عبد مناف كان بينهم : وقال عكرمة. وسلم عهد

لقوم الذين بينكم أنه أراد با: وقال الضحاك عن ابن عباس. خزاعة: وقيل. وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم عهد
  .وبينهم ميثاق بين بكر بن زيد بن مناة، كانوا يف الصلح واهلدنة

يف هذه اآلية دليل على إثبات املوادعة بني أهل احلرب وأهل اإلسالم إذا كان يف املوادعة مصلحة : الثالثة
  .إن شاء اهللا تعاىل"األنفال وبراءة " للمسلمني، على ما يأيت بيانه يف 

  :وقال لبيد. أي ضاقت} أَْو َجاُءوكُْم َحِصَرتْ ُصدُوُرُهْم{: له تعاىلقو: الرابعة
  جرداء حيصر دوهنا جرامها... أسهلت وانتصبت كجذع منيفة 

واحلصر الكتوم . أي تضيق صدورهم من طول هذه النخلة؛ ومنه احلصر يف القول وهو ضيق الكالم على املتكلم
  :للسر؛ قال جرير

  حصرا بسرك يا أميم ضنينا... دفوا ولقد تسقطين الوشاة فصا
: كما تقول"جاؤوكم "وهو حال من املضمر املرفوع يف : قد حصرت فأضمرت قد؛ قال الفراء"حصرت "ومعىن 

: أي جاؤوكم مث أخرب فقال. هو خرب بعد خرب قاله الزجاج: وقيل. جاء فالن ذهب عقله، أي قد ذهب عقله
يف موضع خفض على "حصرت : "كما قيل"جاؤوكم "بدال من "حصرت "فعلى هذا يكون } َحِصَرتْ ُصدُوُرُهْم{

أَوْ {ليس فيه } إِلَّا الَِّذيَن َيِصلُونَ إِلَى قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبيَْنُهْم ِميثَاقٌ َحصَِرْت ُصُدورُُهْم{ويف حرف أيب . النعت لقوم
. صفة موصوف منصوب على احلال تقديره أو جاؤوكم رجاال أو قوما حصرت صدورهم؛ فهي: وقيل. } َجاُءوكُْم

  نصب على"أو جاؤوكم حصرة صدورهم "وقرأ احلسن 

وقال حممد بن . ، وجيوز الرفع"أو جاؤوكم حصرت صدورهم"وحكى . احلال، وجيوز رفعه على االبتداء واخلرب
: رين وقالوضعفه بعض املفس. لعن اهللا الكافر؛ وقال املربد: هو دعاء عليهم؛ كما تقول"حصرت صدورهم : "يزيد

وأجيب بأن معناه صحيح، فيكون عدم . هذا يقتضي أال يقاتلوا قومهم؛ وذلك فاسد؛ ألهنم كفار وقومهم كفار
إىل قوم بينكم : مبعىن الواو؛ كأنه يقول"أو : "وقيل. القتال يف حق املسلمني تعجيزا هلم، ويف حق قومهم حتقريا هلم

وحيتمل أن يكونوا . والقتال معكم فكرهوا قتال الفريقني وبينهم ميثاق وجاؤوكم ضيقة صدورهم عن قتالكم
معاهدين على ذلك فهو نوع من العهد، أو قالوا نسلم وال نقاتل؛ فيحتمل أن يقبل ذلك منهم يف أول اإلسالم حىت 

يف موضع نصب؛ أي عن أن "أو يقاتلوا . "واهللا أعلم. واألول أظهر. يفتح اهللا قلوهبم للتقوى ويشرحها لإلسالم
  .يقاتلوكم
تسليط اهللا تعاىل املشركني على املؤمنني هو بأن } َولَْو َشاَء اللَُّه لََسلَّطَُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاَتلُوكُْم{: قوله تعاىل: اخلامسة

: يقدرهم على ذلك ويقويهم إما عقوبة ونقمة عند إذاعة املنكر وظهور املعاصي، وإما ابتالء واختبارا كما قال تعاىل
: ، وإما متحيصا للذنوب كما قال تعاىل} ْبلَُونَّكُْم حَتَّى َنْعلََم الُْمَجاِهِديَن ِمْنكُْم َوالصَّابِرِيَن َوَنْبلَُو أَْخبَاَركُْمَولََن{
ووجه النظم . وهللا أن يفعل ما يشاء ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء} َوِليَُمحِّصَ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا{

بل أي اقتلوا املنافقني الذين اختلفتم فيهم إال أن يهاجروا، وإال أن يتصلوا مبن بينكم وبينهم ميثاق واالتصال مبا ق
فيدخلون فيما دخلوا فيه فلهم حكمهم، وإال الذين جاؤوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 



  .قومهم فدخلوا فيكم فال تقتلوهم
أَنْ َيأَْمُنوكُْم َوَيأَْمُنوا قَْوَمُهْم كُلَّ َما ُردُّوا إِلَى الِْفْتَنِة أُْرِكسُوا ِفيَها فَإِنْ لَْم يَْعَتزِلُوكُمْ  سََتجُِدونَ آَخرِيَن يُرِيُدونَ{ -٩١

  }ا لَكُْم َعلَْيهِْم ُسلْطَاناً ُمبِيناًلَْنَوُيلْقُوا إِلَْيكُُم السَّلََم وََيكُفُّوا أَْيِديَُهْم فَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَقِفُْتُموُهْم َوأُولَِئكُْم َجَع

نزلت يف : قال قتادة. معناها معىن اآلية األوىل} سََتجُِدونَ آَخرِيَن يُرِيُدونَ أَنْ َيأَْمُنوكُْم َوَيأْمَُنوا قَْوَمُهْم{: قوله تعاىل
هي يف قوم من أهل : اهدجم. قوم من هتامة طلبوا األمان من النيب صلى اهللا عليه وسلم ليأمنوا عنده وعند قومهم

هذا يف قوم من : وقال احلسن. نزلت يف نعيم بن مسعود كان يأمن املسلمني واملشركني: وقال السدي. مكة
  .نزلت يف أسد وغطفان قدموا املدينة فأسلموا مث رجعوا إىل ديارهم فأظهروا الكفر: وقيل. املنافقني

بكسر الراء؛ ألن األصل "ردوا "قرأ حيىي بن وثاب واألعمش } أُْرِكسُوا ِفيهَا كُلَّ َما ُردُّوا إِلَى الِْفْتَنِة{: قوله تعاىل
أي ستجدون من يظهر : وقيل. } أُرِْكُسوا ِفيهَا{أي الكفر } إِلَى الِْفْتنَِة{. فأدغم وقلبت الكسرة على الراء"رددوا "

أي انتكسوا عن عهدهم } ْرِكسُوا ِفيهَاأُ{ومعىن . لكم الصلح ليأمنوكم، وإذا سنحت هلم فتنة كان مع أهلها عليكم
  .أي إذا دعوا إىل الشرك رجعوا وعادوا إليه: وقيل. الذين عاهدوا

ْهِلِه إِلَّا أَنْ ِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أََوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ َيقُْتلَ ُمْؤِمناً إِلَّا َخطَأً َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمناً َخطَأً فََتحْرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َو{ -٩٢
َبْيَنكُْم َوَبيَْنُهْم ِميثَاٌق فَِدَيةٌ  َيصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َعُدوٍّ لَكُْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ

  }َيجِْد فَِصَياُم َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ َتْوَبةً ِمَن اللَِّه َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِكيماً ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه وََتحْرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة فََمْن لَْم
  :فيه عشرون مسألة

واملعىن ما ينبغي ملؤمن . هذه آية من أمهات األحكام} َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ َيقُْتلَ ُمْؤمِناً إِلَّا َخطَأً{: قوله تعاىل: األوىل
َوَما كَانَ لَكُمْ {: ليس على النفي وإمنا هو على التحرمي والنهي، كقوله"وما كان : "قتل مؤمنا إال خطأ؛ فقولهأن ي

  ولو كانت على النفي ملا وجد مؤمن قتل مؤمنا قط؛ ألن ما نفاه اهللا فال جيوز وجوده، كقوله} أَنْ ُتْؤذُوا َرسُولَ اللَِّه

املعىن ما كان له ذلك : وقال قتادة. فال يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدا. } بُِتوا َشَجَرَهاَما كَانَ لَكُْم أَنْ تُْن{: تعاىل
ما كان له ذلك فيما سلف، كما ليس له اآلن ذلك بوجه، مث استثىن استثناء منقطعا ليس من : وقيل. يف عهد اهللا

يقتله البتة لكن إن قتله خطأ فعليه كذا؛ هذا والتقدير ما كان له أن "لكن "مبعىن "إال "األول وهو الذي يكون فيه 
وقال . } َما لَُهمْ بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِلَّا اتَِّباعَ الظَّنِّ{: ومن االستثناء املنقطع قوله تعاىل. قول سيبويه والزجاج رمحهما اهللا

  :النابغة
  عيت جوابا وما بالربع من أحد... وقفت فيها أصيالنا أسائلها 

  والنؤي كاحلوض باملظلومة اجللد... ما أبينها إال األواري أليا 
  :ومثله قول اآلخر. من جنس أحد حقيقة مل تدخل يف لفظه"األواري "فلما مل تكن 

  إال السباع ومر الريح بالغرف... أمسى سقام خالء ال أنيس به 
  :وقال آخر

  إال اليعافري وإال العيس... وبلدة ليس هبا أنيس 
  :وقال آخر

  وال ظل إال أن تعذ من النخل... لة ال جىن هلا وبعض الرجال خن



  :أنشده سيبويه؛ ومثله كثري، ومن أبدعه قول جرير
  على األرض إال ذيل مرط مرحل... من البيض مل تظعن بعيدا ومل تطأ 

بن ونزلت اآلية بسبب قتل عياش بن أيب ربيعة احلارث بن يزيد . مل تطأ على األرض إال أن تطأ ذيل الربد: كأنه قال
أيب أنيسة العامري حلنة كانت بينهما، فلما هاجر احلارث مسلما لقيه عياش فقتله ومل يشعر بإسالمه، فلما أخرب أتى 

يا رسول اهللا، إنه قد كان من أمري وأمر احلارث ما قد علمت، ومل أشعر بإسالمه : النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
تصل، أي وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا وال يقتص منه إال أن يكون هو استثناء م: وقيل. حىت قتلته فنزلت اآلية

وما وجد : ووجه آخر وهو أن يقدر كان مبعىن استقر ووجد؛ كأنه قال. خطأ؛ فال يقتص منه؛ ولكن فيه كذا وكذا
تأويلني غري وما تقرر وما ساغ ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ إذ هو مغلوب فيه أحيانا؛ فيجيء االستثناء على هذين ال

ما كان لك يا فالن أن تتكلم هبذا إال ناسيا : وتتضمن اآلية على هذا إعظام العمد وبشاعة شأنه؛ كما تقول. منقطع
" إال"وال جيوز أن تكون : قال النحاس. املعىن وال خطأ: وقيل. ؟ إعظاما للعمد والقصد مع حظر الكالم به البتة

وال يفهم من دليل خطابه جواز . عرب وال يصح يف املعىن؛ ألن اخلطأ ال حيظرمبعىن الواو، وال يعرف ذلك يف كالم ال
وقرأ . قتل الكافر املسلم فإن املسلم حمترم الدم، وإمنا خص املؤمن بالذكر تأكيدا حلنانه وأخوته وشفقته وعقيدته

قصد؛ مثل أن يرمي ووجوه اخلطأ كثرية ال حتصى يربطها عدم ال. ممدودا يف املواضع الثالثة"خطاء "األعمش 
أو يسعى بني يديه من يستحق القتل من زان أو حمارب أو مرتد فطلبه ليقتله . صفوف املشركني فيصيب مسلما

. أو يرمي إىل غرض فيصيب إنسانا أو ما جرى جمراه؛ وهذا مما ال خالف فيه. فلقي غريه فظنه هو فقتله فذلك خطأ
ويقال ملن أراد شيئا . عن تعمد؛ فاخلطأ االسم يقوم مقام اإلخطاء واخلطأ اسم من أخطأ خطأ وإخطاء إذا مل يصنع

َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ َيقُْتلَ {: قال اهللا تبارك وتعاىل: قال ابن املنذر. أخطأ: أخطأ، وملن فعل غري الصواب: ففعل غري
  فحكم اهللا جل ثناؤه} ِهَوِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِل{: إىل قوله تعاىل} ُمْؤِمناً إِلَّا َخطَأً

يف املؤمن يقتل خطأ بالدية، وثبتت السنة الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك وأمجع أهل العلم 
  .على القول به

ذهب داود إىل القصاص بني احلر والعبد يف النفس، ويف كل ما يستطاع القصاص فيه من األعضاء؛ متسكا : الثانية
: ، وقوله عليه السالم} وَالُْجُروَح ِقَصاٌص{: إىل قوله تعاىل} َوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ{: بقوله تعاىل

ال قصاص : وقال أبو حنيفة وأصحابه. فلم يفرق بني حر وعبد؛ وهو قول ابن أيب ليلى" املسلمون تتكافأ دماؤهم "
قتل احلر بالعبد، كما يقتل العبد باحلر، وال قصاص بينهما يف شيء من اجلراح بني األحرار والعبيد إال يف النفس في

أنه مل يدخل فيه العبيد، } َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ يَقُْتلَ ُمْؤِمناً إِلَّا خَطَأً{: وأمجع العلماء على أن قوله تعاىل. واألعضاء
. أريد به األحرار خاصة" املسلمون تتكافأ دماؤهم : "موإمنا أريد به األحرار دون العبيد؛ فكذلك قوله عليه السال

واجلمهور على ذلك وإذا مل يكن قصاص بني العبيد واألحرار فيما دون النفس فالنفس أحرى بذلك؛ وقد مضى 
  ".البقرة"هذا يف 
أوجبها اهللا تعاىل يف كفارة القتل  أي فعليه حترير رقبة؛ هذه الكفارة اليت} فََتحْرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمنٍَة{: قوله تعاىل: الثالثة

واختلف العلماء فيما جيزئ منها، فقال ابن عباس واحلسن والشعيب والنخعي وقتادة . والظهار أيضا على ما يأيت
الرقبة املؤمنة هي اليت صلت وعقلت اإلميان، ال جتزئ يف ذلك الصغرية، وهو الصحيح يف هذا الباب قال : وغريهم

جيزئ كل من حكم له : وقال مجاعة منهم مالك والشافعي. زئ الصغري املولود بني مسلمنيجي: عطاء بن أيب رباح



وال جيزئ يف قول كافة العلماء أعمى . من صلى وصام أحب إيل: وقال مالك. حبكم يف الصالة عليه إن مات ودفنه
إال أن : قال مالك. عوروال مقعد وال مقطوع اليدين أو الرجلني وال أشلهما، وجيزئ عند أكثرهم األعرج واأل

وال جيزئ عند مالك والشافعي وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلني، وجيزئ . يكون عرجا شديدا
  وال جيزئ عند أكثرهم اجملنون املطبق وال جيزئ. عند أيب حنيفة وأصحابه

وال . إىل سنني، وجيزئ عند الشافعي وال جيزئ عند مالك املعتق. عند مالك الذي جين ويفيق، وجيزئ عند الشافعي
وقال . جيزئ املدبر عند مالك واألوزاعي وأصحاب الرأي، وجيزئ يف قول الشافعي وأيب ثور، واختاره ابن املنذر

ومن أعتق البعض ال يقال حرر رقبة وإمنا حرر . } فََتحْرِيُر َرقَبٍَة{: ال يصح من أعتق بعضه؛ لقوله تعاىل: مالك
أوجبت متحيصا وطهورا لذنب القاتل، وذنه ترك االحتياط والتحفظ حىت : ا أيضا يف معناها فقيلواختلفو. بعضها

أوجبت بدال من تعطيل حق اهللا تعاىل يف نفس القتيل، فإنه كان له يف نفسه : وقيل. هلك على يديه امرؤ حمقون الدم
سبحانه فيه حق، وهو أنه كان عبدا من وكان هللا . حق وهو التنعم باحلياة والتصرف فيما أحل له تصرف األحياء

عباده جيب له من أمر العبودية صغريا كان أو كبريا حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا ما يتميز به عن البهائم 
والدواب، ويرجتى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد اهللا ويطيعه، فلم خيل قاتله من أن يكون فوت منه االسم 

وأي واحد من هذين املعنيني كان، ففيه بيان أن النص . ىن الذي وصفنا، فلذلك ضمن الكفارةالذي ذكرنا، واملع
  .وإن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمدا مثله، بل أوىل بوجوب الكفارة عليه منه، على ما يأيت بيانه، واهللا أعلم

مدفوعة مؤداة، ومل يعني } ُمَسلََّمةٌ{. القتيل إىل وليه الدية ما يعطى عوضا عن دم} َوِدَيةٌ ُمَسلَّمَةٌ{: قوله تعاىل: الرابعة
اهللا يف كتابه ما يعطى يف الدية، وإمنا يف اآلية إجياب الدية مطلقا، وليس فيها إجياهبا على العاقلة أو على القاتل، وإمنا 

وضمان املتلفات، أخذ ذلك من السنة، وال شك أن إجياب املواساة على العاقلة خالف قياس األصول يف الغرامات 
واعتقد أبو حنيفة أهنا . والذي وجب على العاقلة مل جيب تغليظا، وال أن وزر القاتل عليهم ولكنه مواساة حمضة

وثبتت األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن الدية مائة من . باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوانه
  عبداهللا بن سهل اإلبل، ووداها صلى اهللا عليه وسلم يف

وأمجع أهل . املقتول خبيرب حلويصة وحميصة وعبدالرمحن، فكان ذلك بيانا على لسان نبيه عليه السالم جململ كتابه
على أهل الذهب : العلم عل أن على أهل اإلبل مائة من اإلبل واختلفوا فيما جيب على غري أهل اإلبل؛ فقالت طائفة

ملغرب؛ هذا قول مالك وأمحد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي يف أحد ألف دينار، وهم أهل الشام ومصر وا
وأما أهل الورق فاثنا عشر ألف درهم، وهم أهل . وروي هذا عن عمر وعروة بن الزبري وقتادة. قوليه، يف القدمي

أهل  العراق وفارس وخراسان؛ هذا مذهب مالك على ما بلغه عن عمر أنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على
قال الشافعي الدية اإلبل؛ فإن أعوزت : وقال املزين. الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثين عشر ألف درهم

. فقيمتها بالدراهم والدنانري على ما قومها عمر، ألف دينار على أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق
رواه الشعيب عن عبيدة عن عمر أنه جعل . ة آالف درهمالدية من الورق عشر: أصحابه والثوري"وقال أبو حنيفة 

الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آالف درهم، وعلى أهل البقر مائيت بقرة، وعلى أهل 
يف هذا احلديث ما : قال أبو عمر. الشاء ألف شاة، وعلى أهل اإلبل مائة من اإلبل، وعلى أهل احللل مائيت حلة

أن الدنانري والدراهم صنف من أصناف الدية ال على وجه البدل والقيمة؛ وهو الظاهر من احلديث عن يدل على 
وبه قال عطاء وطاوس . وخالف أبو حنيفة ما رواه عن عمر يف البقر والشاء واحللل. عثمان وعلي وابن عباس



دية احلر املسلم مائة من اإلبل : قالت طائفةو: قال ابن املنذر. وطائفة من التابعني، وهو قول الفقهاء السبعة املدنيني
دية : قال ابن املنذر. هذا قول الشافعي وبه قال طاوس. ال دية غريها كما فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

واختلفت الروايات عن عمر . احلر املسلم مائة من اإلبل يف كل زمان، كما فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .يف أعداد الدراهم وما منها شيء يصح عنه ألهنا مراسيل، وقد عرفتك مذهب الشافعي وبه ونقولرضي اهللا عنه 

واختلف الفقهاء يف أسنان دية اإلبل؛ فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن : اخلامسة
ن بنت خماض، وثالثون بنت لبون، ثالثو: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من اإلبل

هذا احلديث ال أعرف أحدا قال به من الفقهاء، وإمنا قال أكثر : قال اخلطايب. وثالثون حقة، وعشر بين لبون 
كذا قال أصحاب الرأي والثوري، وكذلك مالك وابن سريين وأمحد بن حنبل إال أهنم . دية اخلطأ أمخاس: العلماء

مخس بنو خماض، ومخس بنات خماض، ومخس بنات لبون، ومخس : حاب الرأي وأمحداختلفوا يف األصناف؛ قال أص
مخس حقاق، ومخس جذاع، : وقال مالك والشافعي. وروي هذا القول عن ابن مسعود. حقاق، ومخس جذاع

وحكي هذا القول عن عمر بن عبدالعزيز وسليمان بن . ومخس بنات لبون، ومخس بنات خماض، ومخس بنو لبون
وألصحاب الرأي فيه أثر، إال أن راويه عبداهللا بن خشف بن : قال اخلطايب. زهري وربيعة والليث بن سعديسار وال

ملا ذكرنا من العلة يف راويه، وألن فيه . وعدل الشافعي عن القول به. مالك وهو جمهول ال يعرف إال هبذا احلديث
وي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قصة وقد ر. بين خماض وال مدخل لبين خماض يف شيء من أسنان الصدقات

وقد روى زيد : قال أبو عمر. القسامة أنه ودى قتيل خيرب مائة من إبل الصدقة وليس يف أسنان الصدقة ابن خماض
بن جبري عن خشف بن مالك عن عبداهللا بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل الدية يف اخلطأ أمخاسا، 

رفعه إال خشف بن مالك الكويف الطائي وهو جمهول؛ ألنه مل يروه عنه إال زيد بن جبري بن حرمل إال أن هذا مل ي
  .الطائي اجلشمي من بين جشم بن معاوية أحد ثقات الكوفيني

قد ذكر الدارقطين يف سننه حديث خشف بن مالك من رواية حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبري عن خشف : قلت
  قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعود قالبن مالك عن عبداهللا بن م

يف دية اخلطأ مائة من اإلبل؛ منها عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات خماض، 
هذا حديث ضعيف غري ثابت عند أهل املعرفة باحلديث من وجوه عدة؛ : "قال الدارقطين. وعشرون بنو خماض

بو عبيدة بن عبداهللا بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه، الذي ال مطعن فيه وال أنه خمالف ملا رواه أ: أحدها
تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم حبديث أبيه ومبذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه، وعبداهللا بن مسعود أتقى 

يفيت هو خبالفه؛ هذا ال لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه يقضي بقضاء و
يتوهم مثله على عبداهللا بن مسعود وهو القائل يف مسألة وردت عليه مل يسمع فيها من رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن اهللا ورسوله، وإن يكن خطأ فمين؛ مث بلغه : وسلم شيئا ومل يبلغه عنه فيها قول
ق قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مثلها، فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا بعه ذلك أن فتياه فيها واف

فمن كانت هذه صفته وهذا حاله . شديدا مل يروه فرح مثله، ملوافقة فتياه قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أن اخلرب املرفوع  وهو: ووجه آخر. فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا وخيالفه

الذي فيه ذكر بين املخاض ال نعلمه رواه إال خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل جمهول مل يروه عنه إال زيد 
بن جبري بن حرمل اجلشمي وأهل العلم باحلديث ال حيتجون خبرب ينفرد بروايته رجل غري معروف، وإمنا يثبت العلم 



هورا، أو رجال قد ارتفع عنه اسم اجلهالة، وارتفاع اسم اجلهالة عنه أن يروي عندهم باخلرب إذا كان راويه عدال مش
فأما من مل يرو عنه . عنه رجالن فصاعدا؛ فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حينئذ اسم اجلهالة، وصار حينئذ معروفا

  .واهللا أعلم. إال رجل واحد وانفرد خبرب وجب التوقف عن خربه ذلك حىت يوافقه عليه غريه
وهو أن حديث خشف بن مالك ال نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبري عنه إال احلجاج بن أرطأة، : ووجه آخر

واحلجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه حيدث عمن مل يلقه ومل يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة وحيىي 
  بن سعيد

حجاج بن : وقال حيىي بن معني. علما بالرجل ونبال القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخربوه، وكفاك هبم
. مسعت احلجاج يقول ال ينبل الرجل حىت يدع الصالة يف اجلماعة: وقال عبداهللا بن إدريس. أرطأة ال حيتج حبديثه
مسعت : وقال جرير. أخرج إىل الصالة يزامحين احلمالون والبقالون: مسعت احلجاج يقول: وقال عيسى بن يونس

وذكر أوجها أخر؛ منها أن مجاعة من الثقات رووا هذا احلديث عن . أهلكين حب املال والشرف: ولاحلجاج يق
إىل غري ذلك مما يطول ذكره؛ وفيما ذكرناه مما ذكروه كفاية وداللة على . احلجاج بن أرطأة فاختلفوا عليه فيه

وروى محاد بن . اختاره على ما يأيتضعف ما ذهب إليه الكوفيون يف الدية، وإن كان ابن املنذر مع جاللته قد 
دية اخلطأ مخسة أمخاس عشرون حقة، : سلمة حدثنا سليمان التيمي عن أيب جملز عن أيب عبيدة أن ابن مسعود قال

هذا إسناد : قال الدارقطين. وعشرون جذعة وعشرون بنات خماض، وعشرون بنات لبون وعشرون بين لبون ذكور
  .لقمة عن عبداهللا حنو هذاحسن ورواته ثقات، وقد روي عن ع

وقد روي عن نفر من العلماء أهنم : قال اخلطايب. وهذا هو مذهب مالك والشافعي أن الدية تكون خممسة: قلت
مخس : قالوا دية اخلطأ أرباع؛ وهم الشعيب والنخعي واحلسن البصري، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه؛ إال أهنم قالوا

وقد روي ذلك . س وعشرون بنات لبون ومخس وعشرون بنات خماضوعشرون جذعة ومخس وعشرون حقة ومخ
أما قول مالك والشافعي فروي عن سليمان بن يسار وليس فيه عن صحايب : قال أبو عمر. عن علي بن أيب طالب

  .وكذلك حكى ابن جريج عن ابن شهاب. شيء؛ ولكن عليه عمل أهل املدينة
وأسنان اإلبل يف الدبات مل : قال أبو عمر. ر إليه مالك والشافعيقد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صا: قلت

تؤخذ قياسا وال نظرا، وإمنا أخذت اتباعا وتسليما، وما أخذ من جهة األثر فال مدخل فيه للنظر؛ فكل يقول مبا قد 
  .صح عنده من سلفه؛ رضي اهللا عنهم أمجعني

يث عمرو بن شعيب فقد حكاه ابن املنذر عن طاوس وأما ما حكاه اخلطايب من أنه ال يعلم من قال حبد: قلت
يريد قول عبداهللا . وبالقول األول أقول: قال ابن املنذر. وجماهد، إال أن جماهدا جعل مكان بنت خماض ثالثني جذعة

مرفوع عن النيب . ألنه األقل مما قيل؛ وحبديث: وأصحاب الرأي الذي ضعفه الدارقطين واخلطايب، وابن عبدالرب قال
  .ى اهللا عليه وسلم يوافق هذا القولصل
لكن الذهول ! وعجبا البن املنذر ؟ مع نقده واجتهاده كيف قال حبديث مل يوافقه أهل النقد على صحته : قلت

  .والنسيان قد يعتري اإلنسان، وإمنا الكمال لعزة ذي اجلالل
ضى بدية اخلطأ على العاقلة، وأمجع أهل ثبتت األخبار عن النيب املختار حممد صلى اهللا عليه وسلم أنه ق: السادسة

ويف إمجاع أهل العلم أن الدية يف اخلطأ على العاقلة دليل على أن املراد من قول النيب صلى اهللا . العلم على القول به
وأمجعوا على . العمد دون اخلطأ" إنه ال جيين عليك وال جتين عليه : "عليه وسلم أليب رمثة حيث دخل عليه ومعه ابنه



واختلفوا يف الثلث؛ والذي عليه مجهور العلماء أن العاقلة ال حتمل عمدا وال . ن ما زاد على ثلث الدية على العاقلةأ
عقل : وقالت طائفة. اعترافا وال صلحا، وال حتمل من دية اخلطأ إال ما جاوز الثلث وما دون الثلث يف مال اجلاين

يف مال اجلاين قل . كما عقل العمد. ألن من غرم األكثر غرم األقل اخلطأ على عاقلة اجلاين، قلت اجلناية أو كثرت؛
  .أو كثر؛ هذا قول الشافعي

وليس ولد املرأة إذا كان من غري عصبتها من . وحكمها أن تكون منجمة على العاقلة، والعاقلة العصبة: السابعة
وكذلك الديوان ال يكون . عنهم شيئاوال اإلخوة من األم بعصبة إلخوهتم من األب واألم، فال يعقلون . العاقلة

يكون عاقلة إن كان من أهل الديوان؛ فتنجم الدية على العاقلة : وقال الكوفيون. عاقلة يف قول مجهور أهل احلجاز
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم . يف ثالثة أعوام على ما قضاه عمر وعلي؛ ألن اإلبل قد تكون حوامل فتضر به

فلما متهد اإلسالم . ومنها أنه كان يعجلها تأليفا. غراض؛ منها أنه كان يعطيها صلحا وتسديدايعطيها دفعة واحدة أل
  :وقال أبو عمر . قدرهتا الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العريب

أهنا  وأمجعوا على. أمجع العلماء قدميا وحديثا أن الدية على العاقلة ال تكون إال يف ثالث سنني وال تكون يف أقل منها
وأمجع أهل السري والعلم أن الدية كانت يف اجلاهلية حتملها العاقلة فأقرها رسول اهللا صلى . على البالغني من الرجال

. اهللا عليه وسلم يف اإلسالم، وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ مث جاء اإلسالم فجرى األمر على ذلك حىت جعل الديوان
وأمجعوا أنه مل يكن يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال زمن أيب . واتفق الفقهاء عل رواية ذلك والقول به

بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان ومجع بني الناس، وجعل أهل كل ناحية يدا، وجعل عليهم قتال من يليهم من 
  .العدو
أن يضرب بطن أمه ومما ينخرط يف سلك هذا الباب ويدخل يف نظامه قتل اجلنني يف بطن أمه؛ وهو : قلت: الثامنة

. بغري قسامة: وقيل. فيه الدية كاملة يف اخلطأ ويف العمد بعد القسامة: فتلقيه حيا مث ميوت؛ فقال كافة العلماء
واختلفوا فيما به تعلم حياته بعد اتفاقهم على أنه إذا استهل صارخا أو ارتضع أو تنفس نفسا حمققة حي، فيه الدية 

. ال، إال أن يقارهنا طول إقامة: وقال مالك. احلركة تدل على حياته: وأبو حنيفةكاملة؛ فإن حترك فقال الشافعي 
فإن مل تلقه وماتت وهو . عبد أو وليدة: فإن ألقته ميتا ففيه غرة. والذكر واألنثى عند كافة العلماء يف احلكم سواء

ن سعد وداود أهنما قاال يف املرأة وروي عن الليث ب. وهذا كله إمجاع ال خالف فيه. يف جوفها مل خيرج فال شيء فيه
ففيه الغرة، وسواء رمته قبل موهتا أو بعد موهتا؛ املعترب : إذا ماتت من ضرب بطنها مث خرج اجلنني ميتا بعد موهتا

قال الطحاوي . ال شيء فيه إذا خرج ميتا من بطنها بعد موهتا: وقال سائر الفقهاء. حياة أمه يف وقت ضرهبا ال غري
قد أمجعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهي حية فماتت واجلنني يف بطنها : ة الفقهاء بأن قالحمتجا جلماع

  .ومل يسقط أنه ال شيء فيه؛ فكذلك إذا سقط بعد موهتا
يف اجلنني : "قال أبو عمرو بن العالء يف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وال تكون الغرة إال بيضاء: التاسعة
  لوال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أراد -" أو أمة  غرة عبد

يف اجلنني عبد أو أمة، ولكنه عىن البياض؛ فال يقبل يف الدية إال غالم أبيض أو جارية بيضاء، ال : بالغرة معىن لقال
رهم؛ نصف تقوم خبمسني دينارا أو ستمائة د: واختلف العلماء يف قيمتها؛ فقال مالك. يقبل فيها أسود وال سوداء

: وقال أصحاب الرأي. عشر دية احلر املسلم، وعشر دية أمه احلرة؛ وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر أهل املدينة
ومقتضى . سن الغرة سبع سنني أو مثان سنني؛ وليس عليه أن يقبلها معيبة: وقال الشافعي. قيمتها مخسمائة درهم



األم، من الذهب عشرون دينارا إن كانوا أهل ذهب، ومن الورق مذهب مالك أنه خمري بني إعطاء غرة أو عشر دية 
هي يف مال اجلاين؛ وهو : قال مالك وأصحابه. ستمائة درهم، أو مخس فرائض من اإلبل -إن كانوا أهل ورق  -

وهو أصح؛ حلديث املغرية بن شعبة . وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحاهبما، هي على العاقلة. قول احلسن بن حي
فضربت إحدامها األخرى بعمود فقتلتها، فاختصم  -يف رواية فتغايرتا  -مرأتني كانتا حتت رجلني من األنصار أن ا

فمثل ذلك يطل . ندي من ال صاح وال أكل، وال شرب وال استهل: إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم الرجالن فقاال
وهو حديث ثابت صحيح، نص . قلة املرأة؟ فقضى فيه غرة وجعلها على عا" أسجع كسجع األعراب : "، فقال!

. وملا كانت دية املرأة املضروبة على العاقلة كان اجلنني كذلك يف القياس والنظر. يف موضع اخلالف يوجب احلكم
. وهذا يدل على أن الذي قضي عليه معني وهو اجلاين: كيف أغرم ؟ قالوا: واحتج علماؤنا بقول الذي قضي عليه

ويف القياس أن كل جان جنايته عليه، إال ما . فقال الذي قضى عليهم: ضى هبا على العاقلة لقالولو أن دية اجلنني ق
قام خبالفه الدليل الذي ال معارض له؛ مثل إمجاع ال جيوز خالفه، أو نص سنة من جهة نقل اآلحاد العدول ال 

  }فْسٍ إِلَّا َعلَْيَها َوال َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أُخَْرىَوال َتكِْسُب كُلُّ َن{: معارض هلا، فيجب احلكم هبا، وقد قال اهللا تعاىل

واختلفوا يف الكفارة إذا خرج ميتا؛ . وال خالف بني العلماء أن اجلنني إذا خرج حيا فيه الكفارة مع الدية: العاشرة
مرياث الغرة عن  واختلفوا يف. فيه الغرة وال كفارة: وقال أبو حنيفة والشافعي. فيه الغرة والكفارة: فقال مالك

وقال . الغرة يف اجلنني موروثة عن اجلنني على كتاب اهللا تعاىل؛ ألهنا دية: اجلنني؛ فقال مالك والشافعي وأصحاهبما
ومن الدليل . الغرة لألم وحدها؛ ألهنا جناية جىن عليها بقطع عضو من أعضائها وليست بدية: أبو حنيفة وأصحابه

: وكان ابن هرمز يقول. واألنثى كما يلزم يف الديات، فدل على أن ذلك كالعضو على ذلك أنه مل يعترب فيه الذكر
ديته ألبويه خاصة؛ ألبيه ثلثاها وألمه ثلثها، من كان منهما حيا كان ذلك له، فإن كان أحدمها قد مات كانت 

  .للباقي منهما أبا كان أو أما، وال يرث اإلخوة شيئا
والتصدق اإلعطاء؛ يعين . فأدغمت التاء يف الصاد"أن يتصدقوا "أصله } أَنْ َيصَّدَّقُواإِلَّا {: قوله تعاىل: احلادية عشرة

وقرأ أبو . فهو استثناء ليس من األول. إال أن يربئ األولياء ورثة املقتول القاتلني مما أوجب هلم من الدية عليهم
وجيوز على . عمرو، إال أنه شدد الصادوكذلك قرأ أبو . بتخفيف الصاد والتاء"إال أن تصدقوا "عبدالرمحن ونبيح 

". إال أن يتصدقوا"ويف حرف أيب وابن مسعود . هذه القراءة حذف التاء الثانية، وال جيوز حذفها على قراءة الياء
وأما الكفارة اليت هي هللا تعاىل فال تسقط بإبرائهم؛ ألنه أتلف شخصا يف عبادة اهللا سبحانه، فعليه أن خيلص آخر 

  .وجتب الكفارة يف مال اجلاين وال تتحمل. إمنا تسقط الدية اليت هي حق هلملعبادة ربه و
هذه مسألة املؤمن يقتل يف بالد الكفار أو يف } فَإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َعُدوٍّ لَكُْم َوُهَو ُمْؤِمٌن{: قوله تعاىل: الثانية عشرة

فإن كان هذا : ي وعكرمة وجماهد والنخعيواملعىن عند ابن عباس وقتادة والسد. حروهبم على أنه من الكفار
  املقتول رجال مؤمنا قد أمن وبقي

وهو املشهور من قول مالك، وبه قال أبو . الرقبة. فال دية فيه؛ وإمنا كفارته حترير"عدو لكم "يف قومه وهم كفرة 
أن : والثاين. ووا هباأن أولياء القتيل كفار فال يصح أن تدفع إليهم فيتق: أحدمها: وسقطت الدية لوجهني. حنيفة

َوالَِّذيَن آَمُنوا َولَْم ُيَهاجُِروا َما لَكُْم ِمْن َولَاَيتِهِْم ِمْن {: حرمة هذا الذي آمن ومل يهاجر قليلة، فال دية؛ لقوله تعاىل
خطأ بني بل الوجه يف سقوط الدية أن األولياء كفار فقط؛ فسواء كان القتل : وقالت طائفة. } َشْيٍء حَتَّى ُيهَاجِرُوا

أظهر املسلمني أو بني قومه ومل يهاجر أو هاجر مث رجع إىل قومه كفارته التحرير وال دية فيه، إذ ال يصح دفعها إىل 



الكفار، ولو وجبت الدية لوجبت لبيت املال على بيت املال؛ فال جتب الدية يف هذا املوضع وإن جرى القتل يف بالد 
وعلى القول األول إن قتل املؤمن يف بالد . وزاعي والثوري وأبو ثورهذا قول الشافعي وبه قال األ. اإلسالم

  .املسلمني وقومه حرب ففيه الدية لبيت املال والكفارة
بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية : ومن هذا الباب ما جاء يف صحيح مسلم عن أسامة قال: قلت

إله إال اهللا؛ فطعنته فوقع يف نفسي من ذلك، فذكرته للنيب ال : فصبحنا احلرقات من جهينة فأدركت رجال فقال
قلت يا رسول اهللا، : قال" ! أقال ال إله إال اهللا وقتلته : "صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ه صلى اهللا عليه فلم حيكم علي" . أفال شققت عن قلبه حىت تعلم أقاهلا أم ال ؟ : "إمنا قاهلا خوفا من السالح؛ قال
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استغفر يل بعد ثالث مرات، : وروي عن أسامة أنه قال. وسلم بقصاص وال دية

أما سقوط القصاص فواضح إذ مل يكن القتل عدوانا؛ : فقال علماؤنا. ومل حيكم بقصاص وال دية" أعتق رقبة : "وقال
ألنه كان أذن له يف أصل القتال فكان عنه إتالف نفس حمترمة غلطا : األول: وأما سقوط الدية فألوجه ثالثة

فَإِنْ كَانَ ِمْن {: لكونه من العدو ومل يكن له ويل من املسلمني تكون له ديته؛ لقوله تعاىل: الثاين. كاخلاتن والطبيب
وال تعقل العاقلة اعترافا، ولعل أن أسامة اعترف بالقتل ومل تقم بذلك بينة : الثالث. كما ذكرنا} قَْومٍ َعُدوٍّ لَكُْم

  .واهللا أعلم. أسامة مل يكن له مال تكون فيه الدية

هذا يف الذمي واملعاهد يقتل خطأ فتجب الدية } َوإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبيَْنُهْم ِميثَاٌق{: قوله تعاىل: الثالثة عشرة
إال أن اهللا سبحانه وتعاىل أهبمه ومل : واختاره الطربي قال. والكفارة؛ قال ابن عباس والشعيب والنخعي والشافعي

وقال . وإطالقه ما قيد قبل يدل على أنه خالفه. يقل وهو مؤمن، كما قال يف القتيل من املؤمنني ومن أهل احلرب
أهنم املعىن وإن كان املقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب : احلسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضا

وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو : "وقرأها احلسن. أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير وأداء الدية
وأما اآلية فمعناها عند أهل احلجاز : قال أبو عمر. إذا قتل املسلم الذمي فال كفارة عليه: قال احلسن". مؤمن

. يريد ذلك املؤمن} َوإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ{: مث قال تعاىل} لَ ُمْؤِمناً إِلَّا خَطَأًَوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ يَقُْت{: مردود على قوله
  .والذي عندي أن اجلملة حممولة محل املطلق على املقيد: قال ابن العريب. واهللا أعلم

لفظ النكرة ليس على } فَِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ{وقوله . وهذا معىن ما قال احلسن وحكاه أبو عمر عن أهل احلجاز: قلت
هذا يف مشركي العرب الذين كان بينهم وبني النيب عليه السالم عهد على أن يسلموا أو : وقيل. يقتضي دية بعينها

بََراَءةٌ ِمَن اللَِّه َوَرسُولِهِ {: فمن قتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة مث نسخ بقوله تعاىل: يؤذنوا حبرب إىل أجل معلوم
  .}اَهْدُتْم ِمَن الُْمْشرِكَِنيإِلَى الَِّذيَن َع
واهللا  -إمنا صارت ديتها : وأمجع العلماء على أن دية املرأة على النصف من دية الرجل؛ قال أبو عمر: الرابعة عشرة

وهذا إمنا . على النصف من دية الرجل من أجل أن هلا نصف مرياث الرجل، وشهادة امرأتني بشهادة رجل -أعلم 
الُْحرُّ {و . }النَّفَْس بِالنَّفْسِ{: ما العمد ففيه القصاص بني الرجال والنساء لقوله عز وجلهو يف دية اخلطأ، وأ

  ".البقرة"كما تقدم يف } بِالْحُرِّ

مسعت أيب يقول إن أعمى كان : روى الدارقطين من حديث موسى بن علي بن رباح اللخمي قال: اخلامسة عشرة
  :رضي اهللا عنه وهو يقول ينشد يف املوسم يف خالفة عمر بن اخلطاب

  هل يعقل األعمى الصحيح املبصرا... يا أيها الناس لقيت منكرا 



  خرا معاً كالمها تكسرا
وذلك أن األعمى كان يقوده بصري فوقعا يف بئر، فوقع األعمى على البصري فمات البصري؛ فقضى عمر بعقل البصري 

يضمن األعلى : فيموت أحدمها؛ فروي عن ابن الزبريوقد اختلف العلماء يف رجل يسقط على آخر . على األعمى
وقال مالك يف رجلني جر أحدمها . وهذا قول شريح والنخعي وأمحد وإسحاق. األسفل، وال يضمن األسفل األعلى

إال ما  -واهللا أعلم  -ما أظن يف هذا خالفا : قال أبو عمر. على عاقلة الذي جبذه الدية: حىت سقطا وماتا. صاحبه
يضمن نصف الدية؛ ألنه مات من فعله، ومن سقوط الساقط : املتأخرين من أصحابنا وأصحاب الشافعيقال بعض 

. يضمن احلي منهما: إن سقط رجل على رجل من فوق بيت فمات أحدمها، قاال: وقال احلكم وابن شربمة. عليه
وقال . الصادم، ودية الصادم هدردية املصدوم على عاقلة : وقال الشافعي يف رجلني يصدم أحدمها اآلخر فماتا، قال

على كل واحد منهما نصف دية صاحبه؛ ألن كل واحد منهما مات من فعل نفسه : يف الفارسني إذا اصطدما فماتا
وقال مالك واألوزاعي واحلسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه يف الفارسني . وفعل صاحبه؛ وقال عثمان البيت وزفر

وكذلك عندنا السفينتان : قال ابن خويز منداد. نهما دية اآلخر على عاقلتهعلى كل واحد م: يصطدمان فيموتان
. وروي عن مالك يف السفينتني والفارسني. تصطدمان إذا مل يكن النويت صرف السفينة وال الفارس صرف الفرس

  .على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه كامال
هي على : لباب يف تفصيل دية أهل الكتاب؛ فقال مالك وأصحابهواختلف العلماء من هذا ا: السادسة عشرة

  النصف من دية املسلم، ودية اجملوسي مثامنائة درهم، ودية نسائهم

روي هذا القول عن عمر بن عبدالعزيز وعروة بن الزبري وعمرو بن شعيب وقال به أمحد . على النصف من ذلك
ل، عن عبدالرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة، عن عمرو وهذا املعىن قد روى فيه سليمان بن بال. بن حنبل

بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل دية اليهودي والنصراين على النصف من دية 
املقتول من أهل العهد خطأ : وقال ابن عباس والشعيب والنخعي. وعبدالرمحن هذا قد روى عنه الثوري أيضا. املسلم

ال تبايل مؤمنا كان أو كافرا على عهد قومه فيه الدية كدية املسلم؛ وهو قول أيب حنيفة والثوري وعثمان البيت 
واحلسن بن حي؛ جعلوا الديات كلها سواء، املسلم واليهودي والنصراين واجملوسي واملعاهد والذمي، وهو قول 

وعضدوا . وذلك يقتضي الدية كاملة كدية املسلم} ةٌِفْدَي{: وحجتهم قوله تعاىل. عطاء والزهري وسعيد بن املسيب
هذا مبا رواه حممد بن إسحاق، عن داود بن احلصني، عن عكرمة، عن ابن عباس يف قصة بين قريظة والنضري أن 

هذا حديث فيه لني وليس يف مثله : قال أبو عمر. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل ديتهم سواء دية كاملة
دية اليهودي والنصراين ثلث دية املسلم، ودية اجملوسي مثامنائة درهم؛ وحجته أن ذلك أقل ما : افعيوقال الش. حجة

وروي هذا القول عن عمر وعثمان، وبه قال ابن املسيب وعطاء . قيل يف ذلك، والذمة بريئة إال بيقني أو حجة
  .واحلسن وعكرمة وعمرو بن دينار وأبو ثور وإسحاق

أي فعليه صيام } فَِصَياُم شَْهَريْنِ{. أي الرقبة وال اتسع ماله لشرائها} فََمْن لَْم َيجِْد{: عاىلقوله ت: السابعة عشرة
إن صيام الشهرين : وقال مكي عن الشعيب. حىت لو أفطر يوما استأنف؛ هذا قول اجلمهور} ُمتََتابَِعيْنِ{. شهرين

ل وهم؛ ألن الدية إمنا هي على العاقلة وليست على وهذا القو: قال ابن عطية. جيزئ عن الدية والعتق ملن مل جيد
  .والطربي حكى هذا القول عن مسروق. القاتل

واحليض ال مينع التتابع من غري خالف، وإهنا إذا طهرت ومل تؤخر وصلت باقي صيامها مبا سلف منه، : الثامنة عشرة
  ال شيء عليها غري ذلك إال أن تكون طاهرا قبل الفجر



واختلفوا يف املريض . ليوم عاملة بطهرها، فإن فعلت استأنفت عند مجاعة من العلماء؛ قاله أبو عمرفتترك صيام ذلك ا
وليس ألحد وجب عليه صيام شهرين متتابعني يف : الذي قد صام من شهري التتابع بعضها على قولني؛ فقال مالك

وممن قال يبين يف املرض سعيد . فيفطركتاب اهللا تعاىل أن يفطر إال من عذر أو مرض أو حيض، وليس له أن يسافر 
وقال سعيد بن جبري والنخعي . بن املسيب وسليمان بن يسار واحلسن والشعيب وعطاء وجماهد وقتادة وطاوس

يستأنف يف املرض؛ وهو قول أيب حنيفة وأصحابه واحلسن بن حي؛ وأحد قويل : واحلكم بن عيينة وعطاء اخلراساين
يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب، : وقال ابن شربمة. بين كما قال مالكأنه ي: الشافعي؛ وله قول آخر

حجة من قال يبين ألنه معذور يف قطع التتابع ملرضه ومل يتعمد، وقد جتاوز اهللا عن : قال أبو عمر. كصوم رمضان
اسا على الصالة؛ ألهنا وحجة من قال يستأنف ألن التتابع فرض ال يسقط لعذر، وإمنا يسقط املأمث؛ قي. غري املتعمد

  .ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر استأنف ومل ينب
وإمنا مست حاجة املخطئ إىل التوبة . نصب على املصدر، ومعناه رجوعا} تَْوَبةً ِمَن اللَِّه{: قوله تعاىل: التاسعة عشرة

عاىل عليه بقبول الصوم بدال عن أي فليأت بالصيام ختفيفا من اهللا ت: وقيل. ألنه مل يتحرز وكان من حقه أن يتحفظ
َعِلَم أَنْ لَنْ {: أي خفف، وقوله تعاىل} َعِلمَ اللَُّه أَنَّكُْم كُْنُتْم َتخَْتاُنونَ أَْنفَُسكُْم فَتَاَب َعلَْيكُْم{: الرقبة؛ ومنه قوله تعاىل
  .}ُتْحُصوُه فََتاَب َعلَْيكُْم

  .فيما حكم وأبرم} َحِكيماً{جبميع املعلومات } َعِليماً{. أزله وأبده  أي يف} َوكَانَ اللَُّه{: قوله تعاىل: املوفية عشرين
  }ُه َعذَاباً َعِظيماًَوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً ُمَتعَمِّداً فََجَزاُؤُه َجَهنَّمُ َخاِلداً ِفيَها َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَ{ -٩٣

  :فيه سبع مسائل
واختلف العلماء يف صفة املتعمد يف القتل؛ . وسيأيت} فَجََزاُؤُه{شرط، وجوابه "من "} َوَمْن َيقُْتلْ{: قوله تعاىل: األوىل

هو من قتل حبديدة كالسيف واخلنجر وسنان الرمح وحنو ذلك من املشحوذ املعد : فقال عطاء والنخعي وغريمها
املتعمد كل من قتل حبديدة كان القتل أو : رقةوقالت ف. للقطع أو مبا يعلم أن فيه املوت من ثقال احلجارة وحنوها

  .حبجر أو بعصا أو بغري ذلك؛ وهذا قول اجلمهور
ذكر اهللا عز وجل يف كتابه العمد واخلطأ ومل يذكر شبه العمد وقد اختلف العلماء يف القول به؛ فقال ابن : الثانية
وأما : وذكره اخلطايب أيضا عن مالك وزاد .ليس يف كتاب اهللا إال العمد واخلطأ: أنكر ذلك مالك، وقال: املنذر

أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد؛ فمن قتل عندمها مبا ال يقتل مثله غالبا : قال أبو عمر. شبه العمد فال نعرفه
وقال بقوهلما مجاعة من : قال أبو عمر. كالعضة واللطمة وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد وفيه القود

وقد ذكر عن مالك وقال ابن وهب . وذهب مجهور فقهاء األمصار إىل أن هذا كله شبه العمد. لتابعنيالصحابة وا
وممن أثبت شبه العمد الشعيب واحلكم . وشبه العمد يعمل به عندنا: قال ابن املنذر. ومجاعة من الصحابة والتابعني

ذلك عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب  ومحاد والنخعي وقتادة وسفيان الثري وأهل العراق والشافعي، وروينا
  .طالب رضي اهللا عنهما

وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحق ما احتيط هلا إذ األصل صيانتها يف أهبها، فال تستباح إال بأمرين ال إشكال : قلت
ري فيه، وهذا فيه إشكال؛ ألنه ملا كان مترددا بني العمد واخلطأ حكم له بشبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غ

ومبثل هذا جاءت السنة؛ روى أبو داود من حديث . مقصود، وإمنا وقع بغري القصد فيسقط القود وتغلظ الدية
أال إن دية اخلطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة : "عبداهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : دارقطين عن ابن عباس قالوروى ال" . من اإلبل منها أربعون يف بطوهنا أوالدها 
  :وسلم

" العمد قود اليد واخلطأ عقل ال قود فيه ومن قتل يف عمية حبجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة يف أسنان اإلبل "
 قال رسول اهللا صلى اهللا: وروي أيضا من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال. 

وقال طاوس يف الرجل يصاب . وهذا نص" . عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد وال يقتل صاحبه : "عليه وسلم
. يف ماء الرميا يف القتال بالعصا أو السوط أو الترامي باحلجارة يودي وال يقتل به من أجل أنه ال يدرك، من قاتله

هذا يف حتارج القوم : وقال إسحاق.  تستبني ما وجههالعميا هو األمر األعمى للعصبية ال: وقال أمحد بن حنبل
  .فكأن أصله من التعمية وهو التلبيس؛ ذكره الدارقطين. بعضهم بعضا. وقتل
هي ثالثون حقة وثالثون جذعة : واختلف القائلون بشبه العمد يف الدية املغلظة، فقال عطاء والشافعي: مسألة

زيد بن ثابت واملغرية بن شعبة وأيب موسى األشعري؛ وهو مذهب وقد روي هذا القول عن عمر و. وأربعون خلفة
. مالك حيث يقول بشبه العمد، ومشهور مذهبه أنه مل يقل به إال يف مثل قصة املدجلي بابنه حيث ضربه بالسيف

هذا قول النعمان ويعقوب؛ وذكره . هي مربعة ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات خماض: وقيل
عشرون بنت خماض : هي خممسة: وقيل. و داود عن سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليأب

أربعون جذعة : وقيل. وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة؛ هذا قول أيب ثور
  إىل بازل عامها وثالثون حقة،

أربع وثالثون : وقيل. ن البصري وطاوس والزهريوروي عن عثمان بن عفان وبه قال احلس. وثالثون بنات لبون
خلفة إىل بازل عامها، وثالث وثالثون حقة، وثالث وثالثون جذعة؛ وبه قال الشعيب والنخعي، وذكره أبو داود 

  .عن أيب األحوص عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي
هو : وابن أيب ليلى وابن شربمة وقتادة وأبو ثورواختلفوا فيمن تلزمه دية شبه العمد؛ فقال احلارث العكلي : الثالثة

. هو على العاقلة: وقال الشعيب والنخعي واحلكم والشافعي والثوري وأمحد وإسحاق وأصحاب الرأي. عليه يف ماله
قول الشعيب أصح؛ حلديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل دية اجلنني على عاقلة : قال ابن املنذر

  .الضاربة
وقد ". البقرة"أمجع العلماء على أن العاقلة ال حتمل دية العمد وأهنا يف مال اجلاين؛ وقد تقدم ذكرها يف : الرابعة

أمجعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة؛ واختلفوا فيها يف قتل العمد؛ فكان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد 
إذا شرع : وقال. ت الكفارة يف اخلطأ فألن جتب يف العمد أوىلإذا وجب: قال الشافعي. الكفارة كما يف اخلطأ

السجود يف السهو فألن يشرع يف العمد أوىل، وليس ما ذكره اهللا تعاىل يف كفارة العمد مبسقط ما قد وجب يف 
رة عليه إن القاتل عمدا إمنا جتب عليه الكفارة إذا عفي عنه فلم يقتل، فأما إذا قتل قودا فال كفا: وقد قيل. اخلطأ

ال جتب : وقال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي. ومن قتل نفسه فعليه الكفارة يف ماله. وقيل جتب. تؤخذ من ماله
وليس . وكذلك نقول؛ ألن الكفارات عبادات وال جيوز التمثيل: قال ابن املنذر. الكفارة إال حيث أوجبها اهللا تعاىل

ال بكتاب أو سنة أو إمجاع، وليس مع من فرض على القاتل عمدا جيوز ألحد أن يفرض فرضا يلزمه عباد اهللا إ
  .كفارة حجة من حيث ذكرت



على كل واحد منهم الكفارة؛ كذلك قال احلسن : واختلفوا يف اجلماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقالت طائفة: اخلامسة
  وعكرمة والنخعي واحلارث العكلي ومالك والثوري والشافعي

عليهم كلهم كفارة واحدة؛ هكذا قال أبو ثور، وحكي : وقالت طائفة. وأصحاب الرأيوأمحد وإسحاق وأبو ثور 
عليهم : وفرق الزهري بني العتق والصوم؛ فقال يف اجلماعة يرمون باملنجنيق فيقتلون رجال. ذلك عن األوزاعي

  .كلهم عتق رقبة، وإن كانوا ال جيدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعني
حدثنا حامت بن : حدثنا خالد بن خداش قال: ثقة قال -أخربنا احلسن بن إسحاق املروزي : ى النسائيرو: السادسة

قتل املؤمن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إمساعيل عن بشري بن املهاجر عن عبداهللا بن بريدة عن أبيه قال
أول ما حياسب به العبد الصالة وأول ما : "ول اهللاقال رس: وروي عن عبداهللا قال" . أعظم عند اهللا من زوال الدنيا 

وروى إمساعيل بن إسحاق عن نافع بن جبري بن مطعم عن عبداهللا بن عباس أنه سأله " . يقضى بني الناس يف الدماء
 .مرتني أو ثالثا! ماذا تقول : يا أبا العباس، هل للقاتل توبة ؟ فقال له ابن عباس كاملتعجب من مسألته: سائل فقال

يأيت املقتول معلقا رأسه بإحدى : "مسعت نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يقول! أىن له توبة ! وحيك : مث قال ابن عباس
يديه متلببا قاتله بيده األخرى تشخب أوداجه دما حىت يوقفا فيقول املقتول هللا سبحانه وتعاىل رب هذا قتلين فيقول 

ما نازلت : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن احلسن قال. "اهللا تعاىل للقاتل تعست ويذهب به إىل النار 
  " .ريب يف شيء ما نازلته يف قتل املؤمن فلم جيبين 

اختلف فيها أهل : واختلف العلماء يف قاتل العمد هل له من توبة ؟ فروى البخاري عن سعيد بن جبري قال: السابعة
} َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً ُمَتَعمِّداً فَجََزاُؤُه َجَهنَُّم{نزلت هذه اآلية : ا فقالالكوفة، فرحلت فيها إىل ابن عباس، فسألته عنه

سألت ابن عباس هل ملن قتل مؤمنا متعمدا من توبة ؟ : وروى النسائي عنه قال. هي آخر ما نزل وما نسخها شيء
هذه آية مكية نسختها آية : قال} َع اللَِّه إِلَهاً آَخَرَوالَِّذيَن ال َيْدُعونَ َم{: وقرأت عليه اآلية اليت يف الفرقان. ال: قال

  وروي. }َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤمِناً ُمَتَعمِّداً فََجَزاُؤهُ َجهَنَُّم خَاِلداً ِفيَها َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيِه{مدنية 

ة أشهر؛ ذكرمها النسائي عن زيد بن ثابت حنوه، وإن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر، ويف رواية بثماني
هذا خمصص : وإىل عموم هذه اآلية مع هذه األخبار عن زيد وابن عباس ذهبت املعتزلة وقالوا. عن زيد بن ثابت
ورأوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل؛ فجمعوا بني اآليتني } َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء{: عموم قوله تعاىل

عبداهللا بن عمر . وذهب مجاعة من العلماء منهم. قدير ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء إال من قتل عمداالت: بأن قالوا
أخربنا أبو مالك األشجعي : روى يزيد بن هارون قال. إىل أن له توبة -وهو أيضا مروي عن زيد وابن عباس  -

فلما : ال، إال النار؛ قال: ا توبة ؟ قالجاء رجل إىل ابن عباس فقال أملن قتل مؤمنا متعمد: عن سعد بن عبيدة قال
إين ألحسبه رجال مغضبا يريد : أهكذا كنت تفتينا ؟ كنت تفتينا أن ملن قتل توبة مقبولة؛ قال: ذهب قال له جلساؤه

وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح، وإن هذه اآلية . فبعثوا يف إثره فوجدوه كذلك: قال. أن يقتل مؤمنا
وقد أمجعوا على أن اآلية نزلت يف مقيس بن ضبابة؛ وذلك أنه كان قد . صيص آيات وأخبارخمصوصة، ودليل التخ

أسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة؛ فوجد هشاما قتيال يف بين النجار فأخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكتب 
واهللا ما نعلم له قاتال ولكنا نؤدي : ارله إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجال من بين فهر؛ فقال بنو النج

الدية؛ فأعطوه مائة من اإلبل؛ مث انصرفا راجعني إىل املدينة فعدا مقيس على الفهري فقتله بأخيه وأخذ اإلبل 
  :وانصرف إىل مكة كافرا مرتدا؛ وجعل ينشد



  سراة بين النجار أرباب فارع... قتلت به فهرا ومحلت عقله 
  وكنت إىل األوثان أول راجع... ريت حللت به وتري وأدركت ثو

. وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة" . ال أؤمنه يف حل وال حرم : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسري وعلماء الدين فال ينبغي أن حيمل على املسلمني، مث ليس األخذ بظاهر اآلية بأوىل 

  إِنَّ الَْحسََناِت ُيذِْهبَْن{: اهر قولهمن األخذ بظ

واألخذ . } َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء{: وقوله} َوُهوَ الَِّذي َيقَْبلُ التَّوَبةَ َعْن ِعَبادِِه{: وقوله تعاىل} السَّيِّئَاِت
ة ممكن فال نسخ وال تعارض، وهذه اآلي"الفرقان "مث إن اجلمع بني آية . بالظاهرين تناقض فال بد من التخصيص

فيكون معناه فجزاؤه كذا إال من تاب؛ ال سيما وقد "الفرقان "على مقيد آية "النساء "وذلك أن حيمل مطلق آية 
وأما األخبار فكثرية كحديث عبادة بن الصامت الذي قال . احتد املوجب وهو القتل واملوجب وهو التواعد بالعقاب

وا باهللا شيئا وال تزنوا وال تسرقوا وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق فمن وىف تبايعوين على أال تشرك: "فيه
منكم فأجره على اهللا ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره اهللا عليه 

وكحديث أيب هريرة عن النيب . نرواه األئمة أخرجه الصحيحا" . فأمره إىل اهللا إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه 
أخرجه مسلم يف صحيحه وابن ماجة يف سننه وغريمها إىل غري ذلك . صلى اهللا عليه وسلم يف الذي قتل مائة نفس

مث إهنم قد أمجعوا معنا يف الرجل يشهد عليه بالقتل، ويقر بأنه قتل عمدا، ويأيت السلطان األولياء . من األخبار الثابتة
ويقتل قودا، فهذا غري متبع يف اآلخرة، والوعيد غري نافذ عليه إمجاعا على مقتضى حديث عبادة؛  فيقام عليه احلد

ودخله التخصيص مبا } َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمناً ُمَتعَمِّداً فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم{: فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله تعاىل
ية خمصوصة كما بينا، أو تكون حممولة على ما حكي عن ابن عباس أنه ذكرنا، وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه اآل

إن القاتل يف املشيئة تاب أو مل : وقالت مجاعة. متعمدا معناه مستحال لقتله؛ فهذا أيضا يؤول إىل الكفر إمجاعا: قال
دليل } ِفيَها َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيِه َولََعَنُهفََجَزاُؤهُ َجهَنَُّم خَاِلداً {: إن قوله تعاىل: فإن قيل. يتب؛ قال أبو حنيفة وأصحابه

هذا وعيد، واخللف يف الوعيد كرم؛ كما : قلنا. على كفره؛ ألن اهللا تعاىل ال يغضب إال على كافر خارج من اإلميان
  :قال

  ملخلف إيعادي ومنجز موعدي... وإين مىت أوعدته أو وعدته 
نص على هذا أبو جملز الحق بن . هل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبهإن جازاه بذلك؛ أي هو أ: جواب ثان. وقد تقدم

  وروى أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. محيد وأبو صاحل وغريمها

ويف ". إذا وعد اهللا لعبد ثوابا فهو منجزه وإن أوعد له العقوبة فله املشيئة إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه : "أنه قال
ويف هذا نظر؛ ألن كالم الرب ال يقبل اخللف إال أن يراد هبذا : فقال القشريي -دخل؛ أما األول هذين التأويلني 

وهذا الوجه الغلط فيه بني، : وإن روي أنه مرفوع فقال النحاس: وأما الثاين. ختصيص العام؛ فهو إذا جائز يف الكالم
إن جازاهم؛ وهو خطأ يف العربية ألن بعده : ومل يقل أحد} ُرواذَِلَك جََزاُؤُهمْ َجهَنَُّم بَِما كَفَ{: وقد قال اهللا عز وجل

فجزاؤه جهنم إن مل يتب وأصر على الذنب حىت : وجواب ثالث. وهو حممول على معىن جازاه} َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيِه{
: خة بقوله تعاىلأن هذه اآلية منسو"الناسخ واملنسوخ "وذكر هبة اهللا يف كتاب . واىف ربه على الكفر بشؤم املعاصي

ويف هذا . هذا إمجاع الناس إال ابن عباس وابن عمر فإهنما قاال هي حمكمة: ، وقال} َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء{
هذا حسن؛ ألن النسخ ال يدخل : قلت. الذي قال نظر؛ ألنه موضع عموم وختصيص ال موضع نسخ؛ قال ابن عطية



القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه حمكم وأنه : له"معاين القرآن "وقال النحاس يف . جيزيهاألخبار إمنا املعىن فهو 
فهذا ال خيرج عنه، واخللود ال يقتضي } َوإِنِّي لََغفَّاٌر ِلَمْن َتاَب{: جيازيه إذا مل يتب، فإن تاب فقد بني أمره بقوله

  :وقال زهري. } َيْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلََدُه{: وقال تعاىل. } ْن قَْبِلَك الُْخلَْدَوَما َجَعلَْنا لَِبَشرٍ ِم{: الدوام، قال اهللا تعاىل
  وال خالدا إال اجلبال الرواسيا

: وكذلك العرب تقول. وهذا كله يدل على أن اخللد يطلق على غري معىن التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال الدنيا
خلد اهللا ملكه وأبد : ومثله قوهلم يف الدعاء. وكذلك املسجون ألخلدن فالنا يف السجن؛ والسجن ينقطع ويفىن،

  .واحلمد هللا. وقد تقدم هذا كله لفظا ومعىن. أيامه

ناً َتْبَتُغونَ سَّالَم لَْسَت ُمْؤِمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َضَربُْتْم ِفي سَبِيلِ اللَِّه فََتَبيَّنُوا َوال َتقُولُوا ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُُم ال{ -٩٤
َتَبيَُّنوا إِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َعَرَض الْحََياِة الدُّْنَيا فَِعْنَد اللَِّه َمَغانُِم كَِثَريةٌ كَذَِلَك كُنُْتْم ِمْن قَْبلُ فََمنَّ اللَُّه َعلَْيكُْم فَ

  }َخبِرياً
  :فيه إحدى عشرة مسائل

. هذا متصل بذكر القتل واجلهاد} الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َضَربُْتْم ِفي سَبِيلِ اللَِّه فََتَبيَُّنوا َيا أَيَُّها{: قوله تعاىل: األوىل
. ضربت يف األرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو غريه؛ مقترنة بفي: السري يف األرض؛ تقول العرب: والضرب
ال خيرج : "النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قصدت قضاء حاجة اإلنسان؛ ومنه قول" يف"ضربت األرض دون : وتقول

وهذه اآلية نزلت يف قوم من " . الرجالن يضربان الغائط يتحدثان كاشفني عن فرجيهما فإن اهللا ميقت على ذلك 
ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا؛ : املسلمني مروا يف سفرهم برجل معه مجل وغنيمة يبيعها فسلم على القوم وقال

وأخرجه البخاري عن . فلما ذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم شق عليه ونزلت اآلية. قتلهفحمل عليه أحدهم ف
السالم عليكم؛ فقتلوه : كان رجل يف غنيمة له فلحقه املسلمون فقال: قال ابن عباس: عطاء عن ابن عباس قال

". السالم"قرأ ابن عباس : قال. تلك الغنيمة} عََرَض الَْحَياِة الدُّْنيَا{: وأخذوا غنيمته؛ فأنزل اهللا تعاىل ذلك إىل قوله
  .ومحل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ديته إىل أهله ورد عليه غنيماته: يف غري البخاري

واختلف يف تعيني القاتل واملقتول يف هذه النازلة، فالذي عليه األكثر وهو يف سري ابن إسحاق ومصنف أيب داود 
قاتل حملم بن جثامة، واملقتول عامر بن األضبط فدعا عليه السالم على حملم فما واالستيعاب البن عبدالرب أن ال

عاش بعد ذلك إال سبعا مث دفن فلم تقبله األرض مث دفن فلم تقبله مث دفن ثالثة فلم تقبله؛ فلما رأوا أن األرض ال 
أما إهنا : قال احلسن" . نه إن األرض لتقبل من هو شر م: "تقبله ألقوه يف بعض تلك الشعاب؛ وقال عليه السالم

  حتبس من هو

بعث رسول اهللا صلى اهللا : ويف سنن ابن ماجة عن عمران بن حصني قال. شر منه ولكنه وعظ القوم أال يعودوا
عليه وسلم جيشا من املسلمني إىل املشركني فقاتلوهم قتاال شديدا، فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من حلميت على 

أشهد أن ال إله إال اهللا؛ إين مسلم؛ فطعنه فقتله؛ فأتى رسول اهللا صلى : ح فلما غشيه قالرجل من املشركني بالرم
فقال . ؟ مرة أو مرتني، فأخربه بالذي صنع" وما الذي صنعت : "قال! يا رسول اهللا، هلكت : اهللا عليه وسلم فقال

يا رسول اهللا لو شققت بطنه : فقال" فهال شققت عن بطنه فعلمت ما يف قلبه : "له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فسكت عنه رسول اهللا " . ال فال أنت قبلت ما تكلم به وال أنت تعلم ما يف قلبه : "أكنت أعلم ما يف قلبه ؟ قال

لعل عدوا نبشه، : فقلنا. صلى اهللا عليه وسلم فلم يلبث إال يسريا حىت مات فدفناه، فأصبح على وجه األرض



لعل الغلمان نعسوا، فدفناه مث حرسناه بأنفسنا : فقلنا. ا حيرسونه فأصبح على ظهر األرضفدفناه مث أمرنا غلمانن
إن القاتل أسامة بن زيد واملقتول مرداس بن هنيك : وقيل. فأصبح على ظهر األرض، فألقيناه يف بعض تلك الشعاب

كان مرداس هذا قد أسلم من  :وقيل. وقال ابن القاسم عن مالك. الغطفاين مث الفزاري من بين مرة من أهل فدك
الليلة وأخرب بذلك أهله؛ وملا عظم النيب صلى اهللا عليه وسلم األمر على أسامة حلف عند ذلك أال يقاتل رجال 

وال خالف أن الذي لفظته . أبو الدرداء: وقيل. القاتل أبو قتادة: وقيل. وقد تقدم القول فيه. ال إله إال اهللا: يقول
وقد . ولعل هذه األحوال جرت يف زمان متقارب فنزلت اآلية يف اجلميع. م الذي ذكرناهاألرض حني مات هو حمر

. روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رد على أهل املسلم الغنم واجلمل ومحل ديته على طريق االئتالف واهللا أعلم
  .قداد حكاه السهيليامل: وقيل. وذكر الثعليب أن أمري تلك السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي

من أمر : قراءة اجلماعة، وهو اختيار أيب عبيد وأيب حامت، وقاال"تبينوا "و. أي تأملوا} فََتَبيَّنُوا{: قوله تعاىل: الثانية
من التثبت "فتثبتوا "وقرأ محزة . تبينت األمر وتبني األمر بنفسه، فهو متعد والزم: بالتبني فقد أمر بالتثبيت؛ يقال

  .ثة وبعدها باء بواحدةبالثاء مثل

معىن الشرط، فلذلك دخلت الفاء يف قوله "إذا "ويف . يف هذا أوكد؛ ألن اإلنسان قد يتثبت وال يبني"وتبينوا "
  :وقد جيازى هبا كما قال". فتبينوا"

  وإذا تصبك خصاصة فتجمل
  :واجليد أال جيازى هبا كما قال الشاعر

  قليل تقنع وإذا ترد إىل... والنفس راغبة إذا رغبتها 
والتبني التثبت يف القتل واجب حضرا وسفرا وال خالف فيه، وإمنا خص السفر بالذكر ألن احلادثة اليت فيها نزلت 

  .اآلية وقعت يف السفر
ل السلم والسلم، والسالم واحد، قا} َوال َتقُولُوا ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُُم السَّالَم لَْسَت ُمْؤِمناً{: قوله تعاىل: الثالثة

ههنا "السلم : "وخالفه أهل النظر فقالوا". السالم"واختار أبو عبيد القاسم بن سالم . وقرئ هبا كلها. البخاري
فالسلم االستسالم } فَأَلْقَُوا السَّلََم َما كُنَّا َنْعَملُ ِمْن ُسوٍء{: أشبه؛ ألنه مبعىن االنقياد والتسليم، كما قال عز وجل

السالم قول السالم : وقيل. ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكم لست مؤمنا أي ال تقولوا ملن. واالنقياد
. عليكم، وهو راجع إىل األول؛ ألن سالمه بتحية اإلسالم مؤذن بطاعته وانقياده، وحيتمل أن يراد به االحنياز والترك

  .الصلح" كون الالمبشد السني وكسرها وس"والسلم . يقال فالن سالم إذا كان ال خيالط أحدا: قال األخفش
  .بفتح امليم الثانية، من آمنته إذا أجرته فهو مؤمن"لست مؤَمنا "وروي عن أيب جعفر أنه قرأ : الرابعة
ال إله إال اهللا مل جيز قتله؛ ألنه قد اعتصم بعصام : واملسلم إذا لقي الكافر وال عهد له جاز له قتله؛ فإن قال: اخلامسة

وإمنا سقط القتل عن هؤالء ألجل أهنم كانوا يف صدر . فإن قتله بعد ذلك قتل به: وأهلهاإلسالم املانع من دمه وماله 
اإلسالم وتأولوا أنه قاهلا متعوذا وخوفا من السالح، وأن العاصم قوهلا مطمئنا، فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 

  عاصم

أي تنظر أصادق هو . أخرجه مسلم" اهلا أم ال أفال شققت عن قلبه حىت تعلم أق: "كيفما قاهلا؛ ولذلك قال ألسامة
ويف هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن األحكام . يف قوله أم كاذب ؟ وذلك ال ميكن فلم يبق إال أن يبني عنه لسانه

  .تناط باملظان والظواهر ال على القطع واطالع السرائر



وقد قال مالك . ما وراء هذا؛ ألنه موضع إشكال سالم عليكم فال ينبغي أن يقتل أيضا حىت يعلم: فإن قال:السادسة
هذه أمور مشكلة، وأرى أن يرد إىل مأمنه وال حيكم له حبكم : جئت مستأمنا أطلب األمان: يف الكافر يوجد فيقول

اإلسالم؛ ألن الكفر قد ثبت له فال بد أن يظهر منه ما يدل على قوله، وال يكفي أن يقول أنا مسلم وال أنا مؤمن 
أمرت أن : "يصلي حىت يتكلم بالكلمة العاصمة اليت علق النيب صلى اهللا عليه وسلم احلكم هبا عليه يف قوله وال أن

  ".أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا 
نرى أنه ال يكون : فإن صلى أو فعل فعال من خصائص اإلسالم فقد اختلف فيه علماؤنا؛ فقال ابن العريب: السابعة

قل ال إله إال اهللا؛ فإن قاهلا : صالة مسلم، قيل له: ما وراء هذه الصالة ؟ فإن قال: ما أنه يقال لهبذلك مسلما، أ
تبني صدقه، وإن أىب علمنا أن ذلك تالعب، وكانت عند من يرى إسالمه ردة؛ والصحيح أنه كفر أصلي ليس 

وهذا . اده، وإن أىب تبني عناده وقتلسالم عليكم، يكلف الكلمة؛ فإن قاهلا حتقق رش: وكذلك هذا الذي قال. بردة
فإن . فإن قتله أحد فقد أتى منهيا عنه. وال تعجلوا املعنيان سواء"تثبتوا "أي األمر املشكل، أو "فتبينوا : "معىن قوله

ألنه علم من نيته أنه مل يبال : فتغليظ النيب صلى اهللا عليه وسلم على حملم، ونبذه من قربه كيف خمرجه ؟ قلنا: قيل
  .إسالمه فقتله متعمدا ألجل احلنة اليت كانت بينهما يف اجلاهليةب

ويسمى متاع الدنيا عرضا ألنه عارض زائل : أي تبتغون أخذ ماله} َتْبَتُغونَ َعَرضَ الَْحيَاِة الدُّنَْيا{: قوله تعاىل: الثامنة
الدنيا عرض حاضر يأكل منها الرب : "هيقال مجيع متاع احلياة الدنيا عرض بفتح الراء؛ ومن: قال أبو عبيدة. غري ثابت
  ".والفاجر 

ويف صحيح . ما سوى الدنانري والدراهم؛ فكل عرض عرض، وليس كل عرض عرضا" بسكون الراء "والعرض 
وقد أخذ بعض العلماء " . ليس الغىن عن كثرة العرض إمنا الغىن غىن النفس : "مسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :هذا املعىن فنظمه
  فإنك ال تدري أتصبح أم متسي... تقنع مبا يكفيك واستعمل الرضا 

  فليس الغىن عن كثرة املال
  إمنا يكون الغىن والفقر من قبل النفس

العرض ما نيل من الدنيا؛ ومنه قوله : ويف كتاب العني. فإن املال يشمل كل ما يتمول: وهذا يصحح قول أيب عبيدة
والعرض ما يعترض اإلنسان من مرض أو : ويف اجململ البن فارس. ومجعه عروض} َياتُرِيُدونَ عََرَض الدُّْن{: تعاىل

وأعرض الشيء إذا ظهر . والعرض من األثاث ما كان غري نقد. حنوه وعرض الدنيا ما كان فيها من مال قل أو كثر
  .والعرض خالف الطول. وأمكن
عدة من اهللا تعاىل مبا يأيت به على وجهه ومن حله دون ارتكاب } ةٌفَعِْنَد اللَِّه َمَغانُِم كَِثَري{: قوله تعاىل: التاسعة

أي كذلك كنتم ختفون إميانكم عن قومكم خوفا منكم على } كَذَِلَك كُْنُتْم ِمْن قَْبلُ{. حمظور، أي فال تتهافتوا
متربص أن  أنفسكم حىت من اهللا عليكم بإعزاز الدين وغلبة املشركني، فهم اآلن كذلك كل واحد منهم يف قومه

فََمنَّ {املعىن كذلك كنتم كفرة : وقال ابن زيد. يصل إليكم، فال يصلح إذ وصل إليكم أن تقتلوه حىت تتبينوا أمره
  .بأن أسلمتم فال تنكروا أن يكون هو كذلك مث يسلم حلينه حني لقيكم فيجب أن تتثبتوا يف أمره} اللَُّه َعلَْيكُْم
َوال َتقُولُوا ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُُم السَّالَم لَْستَ {: إن اإلميان هو القول، لقوله تعاىل :استدل هبذه اآلية من قال: العاشرة
ولوال اإلميان الذي . وملا منع أن يقال ملن قال ال إله إال اهللا لست مؤمنا منع من قتلهم مبجرد القول: قالوا. } ُمْؤِمناً



يف حالة أن يكون هذا القول منه تعوذا فقتلوه، واهللا مل جيعل لعباده  إمنا شك القوم: قلنا. هو هذا القول مل يعب قوهلم
  "أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا : "غري احلكم بالظاهر؛ وقد قال صلى اهللا عليه وسلم

منني حسب ما وليس يف ذلك أن اإلميان هو اإلقرار فقط؛ أال ترى أن املنافقني كانوا يقولون هذا القول وليسوا مبؤ
؟ فثبت أن اإلميان هو " أفال شققت عن قلبه : "وقد كشف البيان يف هذا قوله عليه السالم"البقرة "تقدم بيانه يف 

واستدل هبذا أيضا . اإلقرار وغريه، وأن حقيقته التصديق بالقلب، ولكن ليس للعبد طريق إليه إال ما مسع منه فقط
. ألن اهللا تعاىل مل يفرق بني الزنديق وغريه مىت أظهر اإلسالم: ظهر اإلسالم؛ قالإن الزنديق تقبل توبته إذا أ: من قال

وفيها رد على القدرية، فإن اهللا تعاىل أخرب أنه من على املؤمنني من بني مجيع . وقد مضى القول يف هذا يف أول البقرة
ما زعموا ملا كان الختصاص املؤمنني ولو كان ك. خلقهم كلهم لإلميان: اخللق بأن خصهم بالتوفيق، والقدرية تقول

  .باملنة من بني اخللق معىن
حتذير عن خمالفة } نَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبِرياً{ِ. أعاد األمر بالتبيني للتأكيد} فََتَبيَّنُوا{: قوله تعاىل:احلادية عشرة

  .أمر اهللا؛ أي احفظوا أنفسكم وجنبوها الزلل املوبق لكم
فُسِهِْم فَضَّلَ ْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيرُ أُوِلي الضََّررِ َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْموَالِهِْم َوأَْنال َي{ -٩٥

سَْنى َوفَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن َعلَى اللَُّه الُْمَجاِهِديَن بِأَمَْواِلهِْم وَأَْنفُِسهِْم َعلَى الْقَاِعِديَن َدَرَجةً َوكُلّاً َوَعَد اللَُّه الُْح
  }الْقَاِعِديَن أَْجراً َعِظيماً

  }َدَرَجاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرةً َوَرْحَمةً َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً َرِحيماً{ -٩٦
  :فيه مخس مسائل

ال يستوي القاعدون عن بدر واخلارجون : قال ابن عباس} ال َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل: األوىل
كنت إىل : روى األئمة واللفظ أليب داود عن زيد بن ثابت قال. والضرر الزمانة} غَْيُر أُوِلي الضََّررِ{: مث قال. إليها

جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فخذي، 
  ثقل شيءفما وجدت 

ال َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ {فكتبت يف كتف " اكتب : "أثقل من فخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث سري عنه فقال
ملا مسع فضيلة  -وكان رجال أعمى  -إىل آخر اآلية؛ فقام ابن أم مكتوم } ِمَن الُْمْؤِمنَِني َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه

يا رسول اهللا، فكيف مبن ال يستطيع اجلهاد من املؤمنني ؟ فلما قضى كالمه غشيت رسول اهللا صلى : اجملاهدين فقال
اهللا عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي، ووجدت من ثقلها يف املرة الثانية كما وجدت يف املرة األوىل، 

فقال } ال َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني{فقرأت " اقرأ يا زيد : "مث سري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
فأنزهلا اهللا وحدها فأحلقتها؛ والذي : قال زيد. اآلية كلها} غَْيُر أُوِلي الضََّررِ{: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أنه مسع  ويف البخاري عن مقسم موىل عبداهللا بن احلارث. نفسي بيده لكأين أنظر إىل ملحقها عند صدع يف كتف
أهل الضرر هم : قال العلماء. عن بدر واخلارجون إىل بدر} ال َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني{: ابن عباس يقول

وقد قفل من بعض  -وصح وثبت يف اخلرب أنه عليه السالم قال . أهل األعذار إذ قد أضرت هبم حىت منعتهم اجلهاد
فهذا " . قطعتم واديا وال سرمت مسريا إال كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر إن باملدينة رجاال ما : "غزواته

حيتمل أن يكون أجره مساويا ويف فضل اهللا متسع، وثوابه فضل : يقتضي أن صاحب العذر يعطى أجر الغازي؛ فقيل
ف فيفضله الغازي يعطى أجره من غري تضعي: وقيل. ال استحقاق؛ فيثيب على النية الصادقة ماال يثيب على الفعل



  .واهللا أعلم. بالتضعيف للمباشرة
وحلديث أيب كبشة " إن باملدينة رجاال "للحديث الصحيح يف ذلك  -إن شاء اهللا  -والقول األول أصح : قلت

ومن هذا املعىن ما ورد ". آل عمران"احلديث وقد تقدم يف سورة " إمنا الدنيا ألربعة نفر "األمناري قوله عليه السالم 
  ".إذا مرض العبد قال اهللا تعاىل اكتبوا لعبدي ما كان يعمله يف الصحة إىل أن يربأ أو أقبضه إيل "اخلرب يف 

وقد متسك بعض العلماء هبذه اآلية بأن أهل الديوان أعظم أجرا من أهل التطوع؛ ألن أهل الديوان ملا كانوا : الثانية
وث واألوامر، كانوا أعظم من املتطوع؛ لسكون جأشه متملكني بالعطاء، ويصرفون يف الشدائد، وتروعهم البع

قال . أصحاب العطاء أفضل من املتطوعة ملا يروعون: قال ابن حمرييز. ونعمة باله يف الصوائف الكبار وحنوها
  .روعات البعوث تنفي روعات القيامة: مكحول
.  املال الذي يوصل به إىل صاحل األعمالإن الغىن أفضل من الفقر؛ لذكر اهللا تعاىل: وتعلق هبا أيضا من قال: الثالثة

وقد اختلف الناس يف هذه املسألة مع اتفاقهم أن ما أحوج من الفقر مكروه، وما أبطر من الغىن مذموم؛ فذهب قوم 
وهذا مذهب من غلب : قال املاوردي. إىل تفضيل الغين، ألن الغين مقتدر والفقري عاجز، والقدرة أفضل من العجز

وذهب آخرون إىل تفضيل الفقر، ألن الفقري تارك والغين مالبس، وترك الدنيا أفضل من . هةعليه حب النبا
وذهب آخرون إىل تفضيل التوسط بني . وهذا مذهب من غلب عليه حب السالمة: قال املاوردي. مالبستها

قال . مذمة احلالنياألمرين بأن خيرج عن حد الفقر إىل أدىن مراتب الغىن ليصل إىل فضيلة األمرين، وليسلم من 
ولقد أحسن الشاعر احلكيم حيث ". خري األمور أوسطها "وهذا مذهب من يرى تفضيل االعتدال وأن : املاوردي

  :قال
  ومن رغبة يوما إىل غري مرغب... أال عائذا باهللا من عدم الغىن 

هو نعت : بالرفع؛ قال األخفش" غري"قراءة أهل الكوفة وأبو عمرو } غَْيُر أُوِلي الضََّررِ{: قوله تعاىل: الرابعة
للقاعدين؛ ألهنم مل يقصد هبم قوم بأعياهنم فصاروا كالنكرة فجاز وصفهم بغري؛ واملعىن ال يستوي القاعدون غري 

واملعىن ال يستوي القاعدون األصحاء؛ قال . أويل الضرر؛ أي ال يستوي القاعدون الذين هم غري أويل الضرر
  .جعله نعتا للمؤمنني؛ أي من املؤمنني الذين هم غري أويل الضرر من املؤمنني األصحاء" غري"وقرأ أبو حيوة . الزجاج

بالنصب على االستثناء من القاعدين أو من املؤمنني؛ أي إال أويل الضرر فإهنم يستوون مع "غري "وقرأ أهل احلرمني 
صحاء أي يف حال صحتهم؛ وجازت وإن شئت على احلال من القاعدين؛ أي ال يستوي القاعدون من األ. اجملاهدين

وما ذكرناه من سبب النزول يدل . جاءين زيد غري مريض: احلال منهم؛ ألن لفظهم لفظ املعرفة، وهو كما تقول
  .على معىن النصب، واهللا أعلم

َدَرجَاتٍ {: وقد قال بعد هذا} يَن َدَرجَةًفَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن بِأَمَْواِلهِْم وَأَْنفُِسهِْم َعلَى الْقَاِعِد{: قوله تعاىل: اخلامسة
فضل اهللا : وقيل. التفضيل بالدرجة مث بالدرجات إمنا هو مبالغة وبيان وتأكيد: فقال قوم} ِمْنُه َوَمْغِفَرةً َوَرْحمَةً

 اجملاهدين على القاعدين من أويل الضرر بدرجة واحدة، وفضل اهللا اجملاهدين على القاعدين من غري عذر درجات؛
. إن معىن درجة علو، أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء واملدح والتقريظ: وقيل. قال ابن جريج والسدي وغريمها

سبعني درجة بني كل درجتني حضر الفرس اجلواد سبعني : قال ابن حمرييز. فهذا معىن درجة، ودرجات يعين يف اجلنة
ى تقدير الظرف؛ أي فضلهم بدرجات، وجيوز أن بدل من أجر وتفسري له، وجيوز نصبه أيضا عل"درجات "و. سنة

ألن األجر العظيم هو الدرجات واملغفرة والرمحة، وجيوز الرفع؛ أي ذلك } أَْجراً َعِظيماً{يكون توكيدا لقول 



ألنه قد استوىف "فضل "وإن شئت كان مصدرا وهو أحسن، وال ينتصب بـ "فضل "نصب بـ "أجرا "و. درجات
ويف . فالدرجات منازل بعضها أعلى من بعض". درجة"؛ وكذا "على القاعدين "و "اهدين اجمل: "مفعوليه ومها قوله

إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله بني الدرجتني كما "الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اجلنة؛ أي وعد اهللا كال "احلسىن "و "وعد "منصوب بـ "كال "} َوكُلّاً َوَعَد اللَُّه الُْحْسَنى{". بني السماء واألرض 

  .واهللا أعلم. اجملاهدون وأولو الضرر: وقيل. اجملاهدون خاصة" بكل "املراد : مث قيل. احلسىن

الْأَْرضِ قَالُوا أَلَْم َتكُْن إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ ظَاِلِمي أَْنفُسِهِْم قَالُوا ِفيَم كُْنُتْم قَالُوا كُنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِفي {  -٩٧
  }أَْرُض اللَِّه وَاِسَعةً فَُتهَاجُِروا ِفيَها فَأُولَِئَك َمأَْواُهمْ َجهَنَُّم َوَساَءْت َمِصرياً

  }إِلَّا الُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرِّجَالِ وَالنَِّساِء َوالْوِلَْداِن ال َيْسَتِطيُعونَ ِحيلَةً َوال َيهَْتُدونَ َسبِيالً{ -٩٨
  }فَأُولَِئَك َعَسى اللَُّه أَنْ َيْعفَُو َعْنُهْم َوكَانَ اللَُّه َعفُّواً غَفُوراً{ -٩٩

املراد هبا مجاعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنيب صلى اهللا عليه وسلم اإلميان به، فلما هاجر النيب صلى 
ا، فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار؛ فنزلت اهللا عليه وسلم أقاموا مع قومهم وفنت منهم مجاعة فافتتنو

: إهنم ملا استحقروا عدد املسلمني دخلهم شك يف دينهم فارتدوا فقتلوا على الردة؛ فقال املسلمون: وقيل. اآلية
روى البخاري عن . واألول أصح. كان أصحابنا هؤالء مسلمني وأكرهوا على اخلروج فاستغفروا هلم؛ فنزلت اآلية

قطع على أهل املدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة موىل ابن عباس فأخربته فنهاين عن : بن عبدالرمحن قال حممد
أخربين ابن عباس أن ناسا من املسلمني كانوا مع املشركني يكثرون سواد املشركني على : ذلك أشد النهي، مث قال

: صيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل؛ فأنزل اهللا تعاىلعهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأيت السهم فريمى به في
  .}إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهمُ الَْمالِئكَةُ ظَالِِمي أَنْفُِسهِْم{

حيتمل أن يكون فعال ماضيا مل يستند بعالمة تأنيث، إذ تأنيث لفظ املالئكة غري } َتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ{: قوله تعاىل
وحكى ابن فورك عن احلسن . عال مستقبال على معىن تتوفاهم؛ فحذفت إحدى التاءينحقيقي، وحيتمل أن يكون ف
قُلْ {: املراد باملالئكة ملك املوت؛ لقوله تعاىل: وقيل. تقبض أرواحهم؛ وهو أظهر: وقيل. أن املعىن حتشرهم إىل النار

  َيَتَوفَّاكُْم

نصب على احلال؛ أي يف حال ظلمهم أنفسهم، واملراد ظاملني } فُِسهِْمظَاِلِمي أَْن{و } َملَُك الَْمْوِت الَِّذي ُوكِّلَ بِكُْم
سؤال } فِيَم كُْنُتْم{وقول املالئكة . } َهْدياً بَاِلغَ الْكَْعبَِة{: أنفسهم فحذف النون استخفافا وأضاف؛ كما قال تعاىل

كُنَّا ُمسَْتْضَعِفَني {: قول هؤالءو! تقريع وتوبيخ، أي أكنتم يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أم كنتم مشركني 
يعين مكة، اعتذار غري صحيح؛ إذ كانوا يستطيعون احليل ويهتدون السبيل، مث وقفتهم املالئكة على } ِفي الْأَْرضِ

 ويفيد هذا السؤال واجلواب أهنم ماتوا مسلمني ظاملني ألنفسهم يف. } أَلَْم َتكُْن أَْرُض اللَِّه وَاِسَعةً{دينهم بقوهلم 
تركهم اهلجرة، وإال فلو ماتوا كافرين مل يقل هلم شيء من هذا، وإمنا أضرب عن ذكرهم يف الصحابة لشدة ما 

مث استثىن تعاىل منهم من الضمري الذي هو اهلاء . واهللا أعلم. واقعوه، ولعدم تعني أحدهم باإلميان، واحتمال ردته
جال وضعفة النساء والولدان؛ كعياش بن أيب ربيعة وسلمة من كان مستضعفا حقيقة من زمىن الر"مأواهم "وامليم يف 

كنت أنا وأمي ممن عىن اهللا هبذه : قال ابن عباس. بن هشام وغريهم الذين دعا هلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 اآلية؛ وذلك أنه كان من الولدان إذ ذاك، وأمه هي أم الفضل بنت احلارث وامسها لبابة، وهي أخت ميمونة، وأختها

ومنهن سلمى " األخوات مؤمنات : "األخرى لبابة الصغرى، وهن تسع أخوات قال النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهن



هن ست شقائق وثالث ألم؛ وهن سلمى، وسالمة، . أم حفيد، وامسها هزيلة: والعصماء وحفيدة ويقال يف حفيدة
يب بكر الصديق، مث امرأة علي رضى اهللا عنهم بنت عميس اخلثعمية امرأة جعفر بن أيب طالب، مث امرأة أ. وأمساء
  .أمجعني

مث حذفت األلف فرقا بني االستفهام واخلرب، "فيما "واألصل . سؤال توبيخ، وقد تقدم} فِيَم كُْنُتْم{: قوله تعاىل
املدينة؛ أي أمل } أَلَْم َتكُْن أَْرُض اللَِّه وَاِسعَةً{: واملراد بقوله. لئال حتذف األلف واحلركة" فيمه "والوقف عليها 

ويف هذه اآلية دليل على هجران األرض اليت ! تكونوا متمكنني قادرين على اهلجرة والتباعد ممن كان يستضعفكم 
  .يعمل فيها باملعاصي

. }َهاأَلَْم َتكُْن أَْرُض اللَِّه َواِسَعةً فَُتهَاجِرُوا ِفي{إذا عمل باملعاصي يف أرض فاخرج منها؛ وتال : وقال سعيد بن جبري
من فر بدينه من أرض إىل أرض وإن كان شربا استوجب اجلنة : "وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وكانت اهلجرة واجبة على . أي مثواهم النار} فَأُولَِئَك َمأَْواُهْم َجهَنَُّم{." وكان رفيق إبراهيم وحممد عليهما السالم

  .لى التفسرينصب ع} َوَساَءْت َمِصرياً{. كل من أسلم
والسبيل سبيل املدينة؛ فيما ذكر جماهد . احليلة لفظ عام ألنواع أسباب التخلص} ال َيْسَتِطيُعونَ ِحيلَةً{: وقوله تعاىل

هذا الذي ال } فَأُولَِئَك َعَسى اللَُّه أَنْ َيْعفَُو َعْنُهْم{: وقوله تعاىل. والسدي وغريمها، والصواب أنه عام يف مجيع السبل
يف اهلجرة ال ذنب له حىت يعفى عنه؛ ولكن املعىن أنه قد يتوهم أنه جيب حتمل غاية املشقة يف اهلجرة، حىت  حيلة له

أن من مل يتحمل تلك املشقة يعاقب فأزال اهللا ذلك الوهم؛ إذ ال جيب حتمل غاية املشقة، بل كان جيوز ترك اهلجرة 
} َوكَانَ اللَُّه َعفُّواً غَفُوراً{: صى عليهم يف احملاسبة؛ وهلذا قالفمعىن اآلية؛ فأولئك ال يستق. عند فقد الزاد والراحلة

  .واملاضي واملستقبل يف حقه تعاىل واحد، وقد تقدم
اللَِّه اً إِلَى َوَمْن ُيَهاجِْر ِفي َسبِيلِ اللَِّه َيجِْد ِفي الْأَْرضِ ُمَراغَماً كَثِرياً َوَسَعةً َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتِه ُمهَاجِر{ -١٠٠

  }َوَرسُوِلِه ثُمَّ ُيْدرِكُْه الْمَْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلَى اللَِّه َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً َرِحيماً
  :فيه مخس مسائل

راغم؛ اختلف يف تأويل امل} ِفي الْأَْرضِ مَُراغَماً{. شرط وجوابه} َوَمْن يَُهاجِْر ِفي َسبِيلِ اللَِّه َيجِْد{: قوله تعاىل: األوىل
وقال ابن . املراغم املتحول واملذهب: وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغريهم. املراغم املتزحزح: فقال جماهد

فاملراغم املذهب واملتحول يف حال . فهذه األقوال متفقة املعاين: قال النحاس. واملراغم املهاجر؛ وقاله أبو عبيدة: زيد
  .ورغم أنف فالن أي لصق بالتراب. ، وهو مشتق من الرغامهجرة، وهو اسم املوضع الذي يراغم فيه

: عكرمة هذا دليل على شرف هذا العلم قدميا، وأن االعتناء به حسن واملعرفة به فضل؛ وحنو منه قول ابن عباس
مكثت سنني أريد أن أسأل عمر عن املرأتني اللتني تظاهرتا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما مينعين إال 

والذي ذكره عكرمة هو ضمرة بن العيص أو العيص بن ضمرة بن زنباع؛ حكاه الطربي عن سعيد بن . ابتهمه
جندع بن ضمرة من بين ليث، وكان من املستضعفني مبكة وكان مريضا، : ويقال. ضمرية أيضا: ويقال فيه. جبري

ه وخرج به فمات يف الطريق بالتنعيم، أخرجوين؛ فهيئ له فراش مث وضع علي: فلما مسع ما أنزل اهللا يف اهلجرة قال
خالد بن حزام بن خويلد ابن : اآلية وذكر أبو عمر أنه قد قيل فيه.} وَمْن َيخُْرْج ِمْن َبْيِتِه ُمهَاجِراً{فأنزل اهللا فيه 

 أخي خدجية، وأنه هاجر إىل أرض احلبشة فنهشته حية يف الطريق فمات قبل أن يبلغ أرض احلبشة؛ فنزلت فيه اآلية،
وحكي . ضمرة بن جندب الضمري؛ عن السدي: وقيل. وحكى أبو الفرج اجلوزي أنه حبيب بن ضمرة. واهللا أعلم



وحكى . وحكي عن ابن جابر أنه ضمرة بن بغيض الذي من بين ليث. عن عكرمة أنه جندب بن ضمرة اجلندعي
ملا نزلت : ى معمر عن قتادة قالورو. ضمرة بن خزاعة، واهللا أعلم: وقيل. املهدوي أنه ضمرة بن ضمرة بن نعيم

إين ! واهللا ما يل من عذر : اآلية، قال رجل من املسلمني وهو مريض} إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهمُ الَْمالِئكَةُ ظَالِِمي أَنْفُِسهِْم{
يه فحملوه فأدركه املوت يف الطريق؛ فقال أصحاب النيب صلى اهللا عل. لدليل يف الطريق، وإين ملوسر فامحلوين

وجاء بنوه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخربوه بالقصة، فنزلت . لو بلغ إلينا لتم أجره؛ وقد مات بالتنعيم: وسلم
جندب بن ضمرة على ما : وكان امسه ضمرة بن جندب، ويقال. اآلية} وَمْن َيخُْرْج ِمْن َبْيِتِه ُمهَاجِراً{هذه اآلية 

  .حني قبل توبته} َرِحيماً{. ا كان منه من الشركمل} وَكَانَ اللَُّه غَفُوراً{. تقدم
هربا وطلبا؛ فاألول ينقسم إىل : قسم العلماء رضي اهللا عنهم الذهاب يف األرض قسمني: قال ابن العريب: اخلامسة

  اهلجرة وهي اخلروج من: األول: ستة أقسام

لم، وهذه اهلجرة باقية مفروضة إىل يوم دار احلرب إىل دار اإلسالم، وكانت فرضا يف أيام النيب صلى اهللا عليه وس
القيامة، واليت انقطعت بالفتح هي القصد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث كان؛ فإن بقي يف دار احلرب عصى؛ 

مسعت مالكا يقول ال حيل ألحد أن يقيم بأرض : اخلروج من أرض البدعة؛ قال ابن القاسم: الثاين. وخيتلف يف حاله
َوإِذَا {: وهذا صحيح؛ فإن املنكر إذا مل تقدر أن تغريه فزل عنه، قال اهللا تعاىل: قال ابن العريب. يسب فيها السلف

اخلروج من أرض غلب عليها : الثالث. } الظَّاِلمَِني{إىل قوله } رَأَْيَت الَِّذيَن َيخُوُضونَ ِفي آيَاِتَنا فَأَعْرِْض َعْنُهْم
الفرار من األذية يف البدن؛ وذلك فضل من اهللا أرخص : الرابع. مفإن طلب احلالل فرض على كل مسل: احلرام

وأول من فعله . فيه، فإذا خشي على نفسه فقد أذن اهللا يف اخلروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك احملذور
. } ذَاِهٌب إِلَى َربِّي َسَيْهِدينِإِنِّي {: ، وقال} إِنِّي ُمَهاجٌِر إِلَى رَبِّي{: إبراهيم عليه السالم؛ فإنه ملا خاف من قومه قال

خوف املرض يف البالد الومخة واخلروج منها إىل : اخلامس} فََخَرَج مِْنَها خَاِئفاً يََتَرقَُّب{: وقال خمربا عن موسى
وقد أذن صلى اهللا عليه وسلم للرعاة حني استومخوا املدينة أن خيرجوا إىل املسرح فيكونوا فيه حىت . األرض النزهة

وقد استثىن من ذلك اخلروج من الطاعون؛ فمنع اهللا سبحانه منه باحلديث الصحيح عن نبيه صلى اهللا عليه . حوايص
الفرار خوف األذية يف املال؛ فإن : السادس. هو مكروه: بيد أن علماءنا قالوا". البقرة"وسلم، وقد تقدم بيانه يف 

  .طلب دين وطلب دنيا: قسم الطلب فينقسم قسمني وأما. حرمة مال املسلم كحرمة دمه، واألهل مثله وأوكد
أَوَلَْم َيِسُريوا ِفي الْأَْرضِ {: سفر العربة؛ قال اهللا تعاىل: األول: فأما طلب الدين فيتعدد بتعدد أنواعه إىل تسعة أقسام

: وقيل.  إمنا طاف األرض لريى عجائبهاإن ذا القرنني: ويقال. وهو كثري} فََيْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم
  واألول وإن كان. سفر احلج: الثاين. لينفذ احلق فيها

سفر املعاش؛ فقد يتعذر على الرجل معاشه مع اإلقامة : الرابع. سفر اجلهاد وله أحكامه: الثالث. ندبا فهذا فرض
سفر التجارة والكسب : اخلامس. يهمن صيد أو احتطاب أو احتشاش؛ فهو فرض عل. فيخرج يف طلبه ال يزيد عليه

لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتْبَتُغوا فَْضالً ِمْن {: الزائد على القوت، وذلك جائز بفضل اهللا سبحانه وتعاىل، قال اهللا تعاىل
 يف طلب العلم وهو: السادس. يعين التجارة، وهي نعمة من اهللا هبا يف سفر احلج، فكيف إذا انفردت} رَبِّكُْم
الثغور : الثامن" . ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد : "قصد البقاع؛ قال صلى اهللا عليه وسلم: السابع. مشهور

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: زيارة اإلخوان يف اهللا تعاىل: التاسع. للرباط هبا وتكثري سوادها للذب عنها
هل : على مدرجته فقال أين تريد فقال أريد أخا يل يف هذه القرية قالزار رجل أخا له يف قرية فأرصد اهللا له ملكا "



لك من نعمة ترهبا عليه قال ال غري أين أحببته يف اهللا عز وجل قال فإين رسول اهللا إليك بأن اهللا قد أحبك كما 
  .رواه مسلم وغريه" . أحببته فيه 

ْم ُجَناحٌ أَنْ َتقُْصُروا ِمَن الصَّالِة إِنْ ِخفُْتْم أَنْ يَفِْتَنكُُم الَِّذيَن كَفَُروا إِنَّ َوإِذَا ضََربُْتْم ِفي الْأَْرضِ فَلَْيَس َعلَْيكُ{ -١٠١
  }الْكَاِفرِيَن كَانُوا لَكُْم َعدُّواً ُمبِيناً

  :فيه عشر مسائل
. أنه فرض واختلف العلماء يف حكم القصر يف السفر؛ فروي عن مجاعة. سافرمت، وقد تقدم} ضََربُْتْم{: قوله تعاىل

وهو قول عمر بن عبدالعزيز والكوفيني والقاضي إمساعيل ومحاد بن أيب سليمان؛ واحتجوا حبديث عائشة رضي اهللا 
. فرضت الصالة ركعتني ركعتني احلديث ، وال حجة فيه ملخالفتها له؛ فإنه كانت تتم يف السفر وذلك يوهنه"عنها 

  يف صالة املسافر خلف املقيم؛ وقد قال غريها من وإمجاع فقهاء األمصار على أنه ليس بأصل يعترب

إن الصالة فرضت يف احلضر أربعا ويف السفر ركعتني ويف اخلوف : "الصحابة كعمر وابن عباس وجبري بن مطعم
مث إن حديث عائشة قد رواه ابن عجالن عن صاحل بن كيسان عن عروة عن . رواه مسلم عن ابن عباس" ركعة 

وقال فيه األوزاعي عن ابن شهاب عن . اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالة ركعتني ركعتنيفرض رسول : عائشة قالت
فرض اهللا الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركعتني ركعتني؛ احلديث، وهذا : عروة عن عائشة قالت

ح؛ فإن املغرب ما ليس على ظاهره؛ فقد خرج عنه صالة املغرب والصب" فرضت الصالة : "مث إن قوهلا. اضطراب
وحكى ابن اجلهم أن أشهب روى عن . وكذلك الصبح، وهذا كله يضعف متنه ال سنده. زيد فيها وال نقص منها

مالك أن القصر فرض، ومشهور مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف واخللف أن القصر سنة، وهو قول 
ومذهب عامة البغداديني من املالكيني أن الفرض التخيري؛  .الشافعي، وهو الصحيح على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا

. القصر أفضل؛ وهو قول األهبري وغريه: مث اختلفوا يف أيهما أفضل؛ فقال بعضهم. وهو قول أصحاب الشافعي
وحكى أبو سعيد الفروي املالكي أن الصحيح على ما يأيت مذهب . إن اإلمتام أفضل؛ وحكي عن الشافعي: وقيل

  .ري للمسافر يف اإلمتام والقصرمالك التخي
إال أن مالكا رمحه اهللا } فَلَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَنْ َتقُْصرُوا ِمَن الصَّالِة{: وهو الذي يظهر من قوله سبحانه وتعاىل: قلت

عن مالك وأهل "خمتصره "وحكى أبو مصعب يف . يستحب له القصر، وكذلك يرى عليه اإلعادة يف الوقت إن أمت
وحسبك هبذا يف مذهب مالك، مع أنه مل خيتلف : قال أبو عمر. القصر يف السفر للرجال والنساء سنة: نة قالاملدي
القصر : وقال الشافعي. أن من أمت يف السفر يعيد ما دام يف الوقت؛ وذلك استحباب عند من فهم، ال إجياب: قوله

نة؛ ومن صلى أربعا فال شيء عليه، وال أحب ألحد يف غري اخلوف بالسنة، وأما يف اخلوف مع السفر فبالقرآن والس
قلت ألمحد بن حنبل للرجل أن يصلي يف السفر أربعا ؟ : وقال أبو بكر األثرم. أن يتم يف السفر رغبة عن السنة

ويف موطأ مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سأل . ال، ما يعجبين، السنة ركعتان: قال
  عبداهللا بن عمر

: يا أبا عبدالرمحن إنا جند صالة اخلوف وصالة احلضر يف القرآن وال جند صالة السفر ؟ فقال عبداهللا بن عمر: فقال
. يا ابن أخي إن اهللا تبارك وتعاىل بعث إلينا حممدا صلى اهللا عليه وسلم وال نعلم شيئا، فإنا نفعل كما رأيناه يفعل

خوف ستة ال فريضة؛ ألهنا ال ذكر هلا يف القرآن، وإمنا القصر املذكور ففي هذا اخلرب قصر الصالة يف السفر من غري 
َوَمنْ {: ومثله يف القرآن. يف القرآن إذا كان سفرا وخوفا واجتمعا؛ فلم يبح القصر يف كتابه إال مع هذين الشرطني



أي فأمتوها؛ وقصر } ذَا اطْمَأَْننُْتْم فَأَِقيُموا الصَّالةَفَإِ{: مث قال تعاىل. اآلية، وقد تقدم} لَْم َيْسَتِطْع مِْنكُْم طَْوالً أَنْ يَْنِكَح
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أربع إىل اثنتني إال املغرب يف أسفاره كلها آمنا ال خياف إال اهللا تعاىل؛ فكان ذلك 

. ا ليس له يف القرآن ذكرسنة مسنونة منه صلى اهللا عليه وسلم، زيادة يف أحكام اهللا تعاىل كسائر ما سنة وبينه، مم
مع حديث عمر حيث سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن القصر يف السفر من " كما رأيناه يفعل : " وقوله

يدل على أن اهللا تعاىل قد يبيح الشيء يف " تلك صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فأقبلوا صدقته : " غري خوف؛ فقال
وسأل حنظلة ابن عمر عن صالة السفر . سان نبيه من غري ذلك الشرطكتابه بشرط مث يبيح ذلك الشيء على ل

  .ركعتان: فقال
سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه : وحنن آمنون؛ قال} إِنْ ِخفُْتمْ أَنْ َيفْتَِنكُُم الَِّذيَن كَفَُروا{: فأين قوله تعاىل: قلت
ومل يقم : املذهب عنهما ؟ قال أبو عمر فأين. فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سنة؛ وكذلك قال ابن عباس. وسلم

مالك إسناد هذا احلديث؛ ألنه مل يسم الرجل الذي سأل ابن عمر، وأسقط من اإلسناد رجال، والرجل الذي مل 
  .يسمه هو أمية بن عبداهللا بن خالد بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، واهللا أعلم

تقصر يف كل سفر طويل أو قصري، ولو :  حد املسافة اليت تقصر فيها الصالة؛ فقال داودواختلف العلماء يف: الثانية
سألت أنس بن مالك : كان ثالثة أميال من حيث تؤتى اجلمعة؛ متمسكا مبا رواه مسلم عن حيىي بن يزيد اهلنائي قال

  :عن قصر الصالة فقال

. صلى ركعتني -شعبة الشاك  -أميال أو ثالثة فراسخ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج مسرية ثالثة 
وهذا ال حجة فيه؛ ألنه مشكوك فيه، وعلى تقدير أحدمها فلعله حد املسافة اليت بدأ منها القصر، وكان سفرا طويال 

ر إن من خرج من البلد إىل ظاهره قص: وقد تالعب قوم بالدين فقالوا: قال ابن العريب. زائدا على ذلك، واهللا أعلم
وأكل، وقائل هذا أعجمي ال يعرف السفر عند العرب أو مستخف بالدين، ولوال أن العلماء ذكروه هلا رضيت أن 

ومل يذكر حد السفر الذي يقع به القصر ال يف القرآن وال يف السنة، . أحمله مبؤخر عيين، وال أفكر فيه بفضول قليب
خاطبهم اهللا تعاىل بالقرآن؛ فنحن نعلم  -ند العرب الذين وإمنا كان كذلك ألهنا كانت لفظة عربية مستقر علمها ع

قطعا أن من برز عن الدور لبعض األمور أنه ال يكون مسافرا لغة وال شرعا، وإن مشى مسافرا ثالثة أيام فإنه مسافر 
مرأة ال حيل ال: "كما أنا حنكم على أن من مشى يوما وليلة كان مسافرا؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم. قطعا

وهذا هو الصحيح، ألنه وسط بني احلالني " تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم إال مع ذي حمرم منها 
فجاء إىل " ثالثة أيام "ومرة " يوما وليلة "وعليه عول مالك، ولكنه مل جيد هذا احلديث متفقا عليه، وروي مرة 

لصالة إىل رئم، وهي أربعة برد؛ ألن ابن عمر كان كثري االقتداء عبداهللا بن عمر فعول على فعله، فإنه كان يقصر ا
وكافة العلماء على أن القصر إمنا شرع ختفيفا، وإمنا يكون يف السفر الطويل : قال غريه. بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

حلديث أمحد الذي تلحق به املشقة غالبا، فراعى مالك والشافعي وأصحاهبما والليث واألوزاعي وفقهاء أصحاب ا
مسرية يوم وليلة أن : وقول مالك يوما وليلة راجع إىل اليوم التام، ألنه مل يرد بقول. وإسحاق وغريمها يوما تاما

ويف . يسري النهار كله والليل كله، وإمنا أراد أن يسري سريا يبيت فيه بعيدا عن أهله وال ميكنه الرجوع إليهم
. ان ويقصران يف أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخا، وهذا مذهب مالكوكان ابن عمر وابن عباس يفطر: البخاري

  وعن مالك يف العتبية فيمن خرج إىل ضيعته على مخسة وأربعني ميال. ستة وأربعون ميال: وقال الشافعي والطربي



ن يوم أنه يقصر يف ستة وثالثني ميال، وهي تقرب م: وعن مالك يف الكتب املنثورة. يقصر، وهو أمر متقارب: قال
ال يقصر يف أقل من مسرية ثالثة : وقال الكوفيون!. يف الوقت : ابن عبداحلكم. يعيد أبدا: وقال حيىي بن عمر. وليلة

: ويف صحيح البخاري عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. أيام؛ وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة
وقال . ثالثة أيام ولياليها بسري اإلبل ومشي األقدام: قال أبو حنيفة" . ال تسافر املرأة ثالثة أيام إال مع ذي حمرم "

تقصر الصالة يف مسرية يومني؛ وروي هذا القول عن مالك، ورواه أبو سعيد اخلدري عن النيب : احلسن والزهري
مر يف ثالثني ميال، وقصر ابن ع". ال تسافر املرأة مسرية ليلتني إال مع زوج أو ذي حمرم : "صلى اهللا عليه وسلم قال
: قال أبو عمر. عامة العلماء يف القصر على اليوم التام، وبه نأخذ: وقال األوزاعي. وأنس يف مخسة عشر ميال

أهنا خرجت على  -واهللا أعلم  -اضطربت اآلثار املرفوعة يف هذا الباب كما ترى يف ألفاظها؛ وجمملها عندي 
هل تسافر املرأة مسرية يوم بغري : ع، كأنه قيل له صلى يف وقت ماأجوبة السائلني، فحدث كل واحد مبعىن ما مس

هل تسافر : وقال له آخر. ال: هل تسافر املرأة يومني بغري حمرم ؟ فقال: وقيل له يف وقت آخر. ال: حمرم ؟ فقال
واحد ما مسع  وكذلك معىن الليلة والربيد على ما روي، فأدى كل. ال: املرأة مسرية ثالثة أيام بغري حمرم ؟ فقال

احلظر على املرأة أن تسافر  -وإن اختلفت ظواهرها  -وجيمع معاين اآلثار يف هذا الباب . على املعىن، واهللا أعلم
  .واهللا أعلم. سفرا خياف عليها فيه الفتنة بغري حمرم، قصريا كان أو طويال

اجلهاد واحلج والعمرة وما ضارعها من  واختلفوا يف نوع السفر الذي تقصر فيه الصالة، فأمجع الناس على: الثالثة
. واختلفوا فيما سوى ذلك، فاجلمهور على جواز القصر يف السفر املباح كالتجارة وحنوها. صلة رحم وإحياء نفس

ال تقصر إال يف سفر طاعة : وقال عطاء. ال تقصر الصالة إال يف حج أو جهاد: وروي عن ابن مسعود أنه قال
إن خرج : وقال مالك. تقصر يف كل السفر املباح مثل قول اجلمهور: عنه أيضا وروي. وسبيل من سبل اخلري

  للصيد ال ملعاشه ولكن متنزها، أو خرج ملشاهدة بلدة متنزها ومتلذذا

وروي عن . واجلمهور من العلماء على أنه ال قصر يف سفر املعصية؛ كالباغي وقاطع الطريق وما يف معنامها. مل يقصر
واختلفوا عن أمحد، فمرة "البقرة "وقد تقدم يف . عي إباحة القصر يف مجيع ذلك، وروي عن مالكأيب حنيفة واألوزا

والصحيح ما قال اجلمهور، ألن القصر إمنا شرع . ال يقصر إال يف حج أو عمرة: قال بقول اجلمهور، ومرة قال
وكل األسفار يف ذلك سواء؛ لقوله  ختفيفا عن املسافر للمشقات الالحقة فيه، ومعونته على ما هو بصدده مما جيوز،

خري "وقال عليه السالم . فعم} أَنْ َتقُْصرُوا ِمَن الصَّالِة{أي إمث } َوإِذَا ضََربُْتْم ِفي الْأَْرضِ فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح{: تعاىل
حيب أن يعمل  إن اهللا حيب أن يعمل برخصه كما: وقال الشعيب" . عباد اهللا الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا 

: واهللا تعاىل يقول. وأما سفر املعصية فال جيوز القصر فيه؛ ألن ذلك يكون عونا له على معصية اهللا. بعزائمه
  }َوَتَعاَوُنوا َعلَى الْبِرِّ َوالتَّقَْوى َوال َتَعاَوُنوا َعلَى الْأِثْمِ وَالُْعدَْواِن{

ر ال يقصر حىت خيرج من بيوت القرية، وحينئذ هو ضارب يف واختلفوا مىت يقصر، فاجلمهور على أن املساف: الرابعة
وروي عنه إذا كانت قرية جتمع أهلها فال يقصر . ومل حيد مالك يف القرب حدا. األرض، وهو قول مالك يف املدونة

. وإن كانت ال جتمع أهلها قصروا إذا جاوزوا بساتينها. أهلها حىت جياوزوها بثالثة أميال، وإىل ذلك يف الرجوع
وروي عن احلارث بن أيب ربيعة أنه أراد سفرا فصلى هبم ركعتني يف منزله، وفيهم األسود بن يزيد وغري واحد من 

  .أصحاب ابن مسعود، وبه قال عطاء بن أيب رباح وسليمان بن موسى
. واهللا أعلم. ألرضأي إذا عزمتم على الضرب يف ا} َوإِذَا َضَربُْتْم ِفي الْأَْرضِ{: ويكون معىن اآلية على هذا: قلت

وهذا شاذ؛ وقد ثبت من حديث أنس بن مالك . ال يقصر املسافر يومه األول حىت الليل: وروي عن جماهد أنه قال



أخرجه األئمة، . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر باملدينة أربعا وصلى العصر بذي احلليفة ركعتني
  .ميال أو سبعةوبني ذي احلليفة واملدينة حنو من ستة أ

وعلى املسافر أن ينوي القصر من حني اإلحرام؛ فإن افتتح الصالة بنية القصر مث عزم على املقام يف أثناء : اخلامسة
قال . صالته جعلها نافلة، وإن كان ذلك بعد أن صلى منها ركعة أضاف إليها أخرى وسلم، مث صلى صالة مقيم

هو : قال أبو عمر. استحباب ولو بىن على صالته وأمتها أجزأته صالته -واهللا أعلم  -هذا : الزهري وابن اجلالب
  .عندي كما قاال؛ ألهنا ظهر، سفرية كانت أو حضرية وكذلك سائر الصلوات اخلمس

واختلف العلماء من هذا الباب يف مدة اإلقامة اليت إذا نواها املسافر أمت؛ فقال مالك والشافعي والليث : السادسة
وقال أبو حنيفة وأصحابه . إذا نوى اإلقامة أربعة أيام أمت؛ وروي عن سعيد بن املسيب: وأبو ثوربن سعد والطربي 

وهو قول ابن عمر وابن عباس وال خمالف هلما . إذا نوى إقامة مخس عشرة ليلة أمت، وإن كان أقل قصر: والثوري
املسافر مقام إحدى وعشرين صالة إذا مجع : وقال أمحد. من الصحابة فيما ذكر الطحاوي، وروي عن سعيد أيضا

والصحيح ما قاله مالك؛ حلديث ابن احلضرمي عن النيب صلى . مكتوبة قصر، وإن زاد على ذلك أمت، وبه قال داود
أخرجه الطحاوي وابن ماجة . اهللا عليه وسلم أنه جعل للمهاجر أن يقيم مبكة بعد قضاء نسكه ثالثة أيام مث يصدر

ة إذ كانت مفروضة قبل الفتح كان املقام مبكة ال جيوز؛ فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعلوم أن اهلجر. وغريمها
للمهاجر ثالثة أيام لتقضية حوائجه وهتيئة أسبابه، ومل حيكم هلا حبكم املقام وال يف حيز اإلقامة، وأبقى عليه فيها حكم 

ومثله ما فعله عمر . ان ذلك أصال معتمدا عليهاملسافر، ومنعه من مقام الرابع، فحكم له حبكم احلاضر القاطن؛ فك
. رضي اهللا عنه حني أجلى اليهود لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فجعل هلم مقام ثالثة أيام يف قضاء أمورهم

 إمنا كانت الثالثة األيام خارجة عن حكم اإلقامة؛ ألن اهللا تعاىل: ومسعت بعض أحبار املالكية يقول: قال ابن العريب
َتَمتَُّعوا ِفي َدارِكُْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ ذَِلَك َوْعٌد غَْيُر {: أرجأ فيها من أنزل به العذاب وتيقن اخلروج عن الدنيا؛ فقال تعاىل

  .}َمكْذُوبٍ
روي عن أنس . ويف املسألة قول غري هذه األقوال، وهو أن املسافر يقصر أبدا حىت يرجع إىل وطنه، أو ينزل وطنا له

  :وقال أبو جملز. سنتني بنيسابور يقصر الصالة أنه أقام

وقال أبو إسحاق . صل ركعتني: إين آيت املدينة فأقيم هبا السبعة أشهر والثمانية طالبا حاجة؛ فقال: قلت البن عمر
وأقام ابن عمر بأذربيجان . أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتني نصلي ركعتني: السبيعي

حممل هذه األحاديث عندنا على أن ال : قال أبو عمر:  ركعتني؛ وكان الثلج حال بينهم وبني القفوليصلي ركعتني
أخرج اليوم، أخرج غدا؛ وإذا كان هكذا فال : نية لواحد من هؤالء املقيمني هذه املدة؛ وإمنا مثل ذلك أن يقول

  .عزمية ههنا على اإلقامة
فرض اهللا الصالة حني فرضها ركعتني، مث أمتها يف احلضر، وأقرت : روى مسلم عن عروة عن عائشة قالت: السابعة

إهنا تأولت ما : فقلت لعروة ما بال عائشة تتم يف السفر ؟ قال: قال الزهري. صالة السفر على الفريضة األوىل
على وقد اختلف الناس يف تأويل إمتام عثمان وعائشة رضي اهللا عنهما . وهذا جواب ليس مبستوعب. تأول عثمان

وروى . إن عثمان رضي اهللا عنه إمنا صلى مبىن أربعا ألنه أمجع على اإلقامة بعد احلج: فقال معمر عن الزهري: أقوال
ملا اختذ عثمان األموال : وقال يونس عن الزهري قال. مغرية عن إبراهيم أن عثمان صلى أربعا ألنه اختذها وطنا

وقال أيوب عن الزهري، إن عثمان بن عفان أمت .  أخذ به األئمة بعدهمث: قال. بالطائف وأراد أن يقيم هبا صلى أربعا



ذكر هذه األقوال . الصالة مبىن من أجل األعراب؛ ألهنم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصالة أربع
: ل ابن جريجقا" التمهيد "وذكر أبو عمر يف . كلها أبو داود يف مصنفه يف كتاب املناسك يف باب الصالة مبىن

يا أمري املؤمنني، ما زلت : وبلغين إمنا أوفاها عثمان أربعا مبىن، من أجل أن أعرابيا ناداه يف مسجد اخليف مبىن فقال
: قال ابن جريج. أصليها ركعتني منذ رأيتك عام األول؛ فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أمنا الصالة ركعتان

وأما التأويالت يف إمتام عائشة فليس منها شيء يروى عنها، وإمنا هي ظنون  :قال أبو عمر. وإمنا أوفاها مبىن فقط
إهنا أم املؤمنني، وإن الناس حيث كانوا هم بنوها، وكان : وأضعف ما قيل يف ذلك. وتأويالت ال يصحبها دليل

  ممنازهلم منازهلا، وهل كانت أم املؤمنني إال أهنا زوج النيب أيب املؤمنني صلى اهللا عليه وسل

النيب أوىل باملؤمنني "ويف قراءة أيب بن كعب ومصحفه . وهو الذي سن القصر يف أسفاره ويف غزواته وحجه وعمره
مل يكن : قال. } َهُؤالِء َبَناِتي ُهنَّ أَطَْهُر لَكُْم{: وقال جماهد يف قوله تعاىل". من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم وهو أب هلم

  .فهو أبو أمته بناته ولكن كن نساء أمته، وكل نيب
وأضعف من . وقد اعترض على هذا بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان مشرعا، وليست هي كذلك فانفصال: قلت

إهنا حيث أمتت مل تكن يف سفر جائز؛ وهذا باطل قطعا، فإهنا كانت أخوف هللا وأتقى من أن خترج : هذا قول من قال
وإمنا ! يب الشيعة املبتدعة وتشنيعاهتم؛ سبحانك هذا هبتان عظيم وهذا التأويل عليها من أكاذ. يف سفر ال يرضاه

خرجت رضي اهللا عنها جمتهدة حمتسبة تريد أن تطفئ نار الفتنة، إذ هي أحق أن يستحيا منها فخرجت األمور عن 
حلج والعمرة إهنا أمتت ألهنا مل تكن ترى القصر إال يف ا: وقيل. وسيأيت بيان هذا املعىن إن شاء اهللا تعاىل. الضبط
وأحسن ما . وهذا باطل؛ ألن ذلك مل ينقل عنها وال عرف من مذهبها، مث هي قد أمتت يف سفرها إىل علي. والغزوة

وقد . قيل يف قصرها وإمتامها أهنا أخذت برخصة اهللا؛ لتري الناس، أن اإلمتام ليس فيه حرج وإن كان غريه أفضل
عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صام وأفطر وأمت القصر سنة ورخصة، وهو الراوي عن : قال عطاء

كل ذلك كان يفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : وعنه قال. الصالة وقصر يف السفر، رواه طلحة بن عمر
وروى النسائي بإسناد صحيح أن عائشة اعتمرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه . صام وأفطر وقصر الصالة وأمت

قصرت وأمتمت وأفطرت ! يا رسول اهللا، بأيب أنت وأمي : دينة إىل مكة حىت إذا قدمت مكة قالتوسلم من امل
. كذا هو مقيد بفتح التاء األوىل وضم الثانية يف الكلمتني. وما عاب علي" أحسنت يا عائشة : "وصمت ؟ فقال

تم ويفطر ويصوم؛ قال إسناده وروى الدارقطين عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقصر يف السفر وي
  .صحيح

فيها ثالث : قال أبو عبيد. يف موضع نصب، أي يف أن تقصروا"أن " } أَنْ َتقُْصرُوا ِمَن الصَّالِة{: قوله تعاىل: الثامنة
واختلف العلماء يف تأويله، فذهب مجاعة من العلماء إىل أنه القصر إىل . قصرت الصالة وقصرهتا وأقصرهتا: لغات
إمنا هو قصر الركعتني إىل ركعة، : وقال آخرون. من أربع يف اخلوف وغريه؛ حلديث يعلى بن أمية على ما يأيتاثنتني 

قال . متام غري قصر، وقصرها أن تصري ركعة: والركعتان يف السفر إمنا هي متام، كما قال عمر رضي اهللا عنه
أن ختاف، فهذه اآلية مبيحة أن تصلي كل طائفة  إذا صليت يف السفر ركعتني فهو متام، والقصر ال حيل إال: السدي

وروي حنوه عن ابن عمر وجابر بن عبداهللا وكعب، وفعله حذيفة . ركعة ال تزيد عليها شيئا، ويكون لإلمام ركعتان
وروى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى كذلك . بطربستان وقد سأله األمري سعيد بن العاص عن ذلك

وروى جابر بن عبداهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى كذلك . رد ركعة لكل طائفة ومل يقضوايف غزوة ذي ق



وروى أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى كذلك بني ضجنان . بأصحابه يوم حمارب خصفة وبين ثعلبة
  .وعسفان

م صلى اهللا عليه وسلم يف احلضر أربعا فرض اهللا الصالة على لسان نبيك: يف صحيح مسلم عن ابن عباس قال: قلت
وهذا يؤيد هذا القول ويعضده، إال أن القاضي أبا بكر بن العريب ذكر يف . ويف السفر ركعتني ويف اخلوف ركعة

  .قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم هذا احلديث مردود باإلمجاع": بالقبس"كتابه املسمى 
وحكى . والنزاع فلم يصح ما ادعوه من اإلمجاع وباهللا التوفيقوهذا ال يصح، وقد ذكر هو وغريه اخلالف : قلت

  أن املراد بالقصر ههنا القصر" أحكام القرآن "أبو بكر الرازي احلنفي يف 

هذه اآلية مبيحة : وقال آخرون. يف صفة الصالة بترك الركوع والسجود إىل اإلمياء، وبترك القيام إىل الركوع
ند املسايفة واشتعال احلرب، فأبيح ملن هذه حاله أن يصلي إمياء برأسه، ويصلي للقصر من حدود الصالة وهيئتها ع

إنه يعادل قوله : ورجح الطربي هذا القول وقال". البقرة"ركعة واحدة حيث توجه، إىل تكبرية؛ على ما تقدم يف 
  .أي حبدودها وهيئتها الكاملة} فَإِذَا اطْمَأَْننُْتْم فَأَِقيُموا الصَّالةَ{: تعاىل
هذه األقوال الثالثة يف املعىن متقاربة، وهي مبنية على أن فرض املسافر القصر، وإن الصالة يف حقه ما نزلت : قلت

وال يقال يف العزمية ال جناح، وال يقال فيما شرع ركعتني إنه قصر، كما ال يقال يف صالة . إال ركعتني، فال قصر
يعترب فيه الشرطان صالة اخلوف؛ هذا ما ذكره أبو بكر  وذكر اهللا تعاىل القصر بشرطني والذي. الصبح ذلك
  .واحتج به، ورد عليه حبديث يعلى بن أمية على ما يأيت آنفا إن شاء اهللا تعاىل" أحكام القرآن "الرازي يف 
وهلذا خرج الكالم على الغالب، إذ كان الغالب على املسلمني اخلوف يف األسفار؛ } إِنْ ِخفُْتْم{: قوله تعاىل: التاسعة

عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اهللا صلى اهللا : قال عمر. ما لنا نقصر وقد أمنا: قال يعلى بن أمية قلت لعمر
  " .صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته : "عليه وسلم عن ذلك فقال

ما لنا نقصر : "قولهإن : وقد استدل أصحاب الشافعي وغريهم على احلنفية حبديث يعلى بن أمية هذا فقالوا: قلت
ومل يذكر أصحاب أيب حنيفة على : قال الكيا الطربي. دليل قاطع على أن مفهوم اآلية القصر يف الركعات"وقد أمنا 

هذا تأويال يساوي الذكر؛ مث إن صالة اخلوف ال يعترب فيها الشرطان؛ فإنه لو مل يضرب يف األرض ومل يوجد السفر 
أن "ويف قراءة أيب . دنا فتجوز صالة اخلوف؛ فال يعترب وجود الشرطني على ما قالبل جاءنا الكفار وغزونا يف بال

كراهية أن يفتنكم الذين : واملعىن على قراءته". إن خفتم"بسقوط "تقصروا من الصالة أن يفتنكم الذين كفروا 
  إن"وثبت يف مصحف عثمان رضي اهللا عنه . كفروا

ا هي مبيحة للقصر يف السفر للخائف من العدو؛ فمن كان آمنا فال قصر وذهب مجاعة إىل أن هذه اآلية إمن". خفتم
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : أمتوا صالتكم؛ فقالوا: روي عن عائشة رضى اهللا عنها أهنا كانت تقول يف السفر. له

ن أصحاب كان يتم م: وقال عطاء. إنه كان يف حرب وكان خياف، وهل أنتم ختافون ؟: وسلم كان يقصر، فقالت
. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عائشة وسعد بن أيب وقاص وأمت عثمان، ولكن ذلك معلل بعلل تقدم بعضها

السفر واخلوف، ويف غري اخلوف بالسنة، منهم : وذهب مجاعة إىل أن اهللا تعاىل مل يبح القصر يف كتابه إال بشرطني
: ليس متصال مبا قبل، وإن الكالم مت عند قوله} إِنْ خِفُْتْم{: وذهب آخرون إىل أن قوله تعاىل. الشافعي وقد تقدم

إِنَّ {: وقوله. فأقم هلم يا حممد صالة اخلوف} إِنْ ِخفُْتمْ أَنْ َيفْتَِنكُمُ الَِّذيَن كَفَُروا{: مث افتتح فقال} ِمَن الصَّالِة{
ورد هذا القول القشريي . اين وذكره املهدوي وغريمهاكالم معترض، قاله اجلرج} الْكَاِفرِيَن كَانُوا لَكُْم َعدُّواً ُمبِيناً



يريد  -ويف احلمل على هذا تكلف شديد، وإن أطنب الرجل : قال القشريي أبو نصر. والقاضي أبو بكر بن العريب
وهذا كله مل يفتقر إليه عمر وال ابنه وال يعلي بن أمية : وقال ابن العريب. يف التقدير وضرب األمثلة -اجلرجاين 

  .همامع
قد جاء حديث مبا قاله اجلرجاين ذكره القاضي أبو الوليد بن رشد يف مقدماته، وابن عطية أيضا يف تفسريه : قلت

إنا : سأل قوم من التجار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال
ذَا َضرَْبُتْم ِفي الْأَْرضِ فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ تَقُْصُروا ِمنَ وَإِ{: نضرب يف األرض فكيف نصلي ؟ فأنزل اهللا تعاىل

مث انقطع الكالم، فلما كان بعد ذلك حبول غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى الظهر، فقال } الصَّالِة
إن هلم أخرى يف أثرها : لقد أمكنكم حممد وأصحابه من ظهورهم هال شددمت عليهم ؟ فقال قائل منهم: املشركون

فإن صح هذا اخلرب فليس . إىل آخر صالة اخلوف} إِنْ خِفُْتْم أَنْ َيفْتَِنكُُم الَِّذيَن كَفَُروا{فأنزل اهللا تعاىل بني الصالتني 
إن : وقد روى عن ابن عباس أيضا مثله، قال. ألحد معه مقال، ويكون فيه دليل على القصر يف غري اخلوف بالقرآن

  َوإِذَا ضََربُْتْم{: قوله تعاىل

إِنْ ِخفُْتْم أَنْ َيفْتَِنكُمُ {نزلت يف الصالة يف السفر، مث نزل } ِفي اَألْرضِ فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ تَقُْصرُوا ِمَن الصَّالِة
َرْبُتْم ِفي الْأَْرضِ َوإِذَا َض{: فقوله. فاآلية على هذا تضمنت قضيتني وحكمني. يف اخلوف بعدها بعام} الَِّذيَن كَفَُروا

يعين به يف السفر؛ ومت الكالم، مث ابتدأ فريضة أخرى فقدم الشرط؛ } فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ تَقُْصرُوا ِمَن الصَّالِة
فَلَْتقُمْ {والواو زائدة، واجلواب . إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة: والتقدير

وذهب قوم إىل أن ذكر اخلوف . اعتراض} إِنَّ الْكَافِرِيَن كَاُنوا لَكُْم َعدُّواً ُمبِيناً{: وقوله. } فَةٌ ِمنُْهْم َمَعَكطَاِئ
هذه صدقة تصدق اهللا هبا عليكم : "منسوخ بالسنة، وهو حديث عمر إذ روى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له

قصر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غري خوف وفعله يف ذلك ناسخا لآلية  من جعل: قال النحاس" . فاقبلوا صدقته 
  .فقد غلط؛ ألنه ليس يف اآلية منع للقصر يف األمن، وإمنا فيها إباحة القصر يف اخلوف فقط

عة وقيس وأسد وربي. أهل احلجاز يقولون فتنت الرجل: قال الفراء} أَنْ َيفِْتَنكُُم الَِّذيَن كَفَرُوا{: قوله تعاىل: العاشرة
فتنته جعلت فيه فتنة مثل أكحلته، : وفرق اخلليل وسيبويه بينهما فقاال. ومجيع أهل جند يقولون أفتنت الرجل

ههنا مبعىن " عدواً"} إِنَّ الْكَافِرِيَن كَاُنوا لَكُْم َعُدّواً ُمبِيناً{. وزعم األصمعي أنه ال يعرف أفتنته. وافتنته جعلته مفتتنا
  .علمواهللا أ. أعداء
َسَجُدوا فَلَْيكُوُنوا  َوإِذَا كُْنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّالةَ فَلَْتقُْم طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم َمَعَك َولْيَأُْخذُوا أَسِْلَحتَُهْم فَإِذَا{ -١٠٢

ِحذَْرُهْم وَأَْسِلحََتُهْم َودَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَوْ َتْغفُلُونَ  ِمْن َوَراِئكُْم َولَْتأِْت طَاِئفَةٌ أُْخَرى لَْم ُيَصلُّوا فَلُْيَصلُّوا َمَعَك وَلَْيأُْخذُوا
ًى ِمْن َمطَرٍ أَْو كُْنُتْم مَْرَضى َعْن أَْسِلَحِتكُْم َوأَْمتَِعِتكُْم فََيِميلُونَ َعلَْيكُْم َمْيلَةً َواِحَدةً َوال جَُناَح َعلَْيكُمْ إِنْ كَانَ بِكُْم أَذ

  }كُْم َوُخذُوا ِحذَْركُْم إِنَّ اللََّه أََعدَّ ِللْكَاِفرِيَن َعذَاباً مُهِيناًأَنْ َتَضعُوا أَسِْلحََت

  :فيه إحدى عشرة مسألة
كنا مع : روى الدارقطين عن أيب عياش الزرقي قال} َوإِذَا كُْنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّالةَ{: قوله تعاىل: األوىل

، فاستقبلنا املشركون، عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبني القبلة، فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعسفان
مث قالوا تأيت اآلن عليهم : قد كانوا على حال لو أصبنا غرهتم؛ قال: بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم الظهر، فقالوا

َوإِذَا {ني الظهر والعصر فنزل جربيل عليه السالم هبذه اآلية ب: صالة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم؛ قال



وهذا كان سبب إسالم خالد . وسيأيت متامه إن شاء اهللا تعاىل. وذكر احلديث. } كُْنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهمُ الصَّالةَ
وبني الرب تبارك وتعاىل أن الصالة ال تسقط بعذر . وقد اتصلت هذه اآلية مبا سبق من ذكر اجلهاد. رضي اهللا عنه
وهذه السورة، بيانه من اختالف "البقرة "ر اجلهاد وقتال العدو، ولكن فيها رخص على ما تقدم يف السفر وال بعذ

: وهذه اآلية خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو يتناول األمراء بعده إىل يوم القيامة، ومثله قوله تعاىل. العلماء
ال نصلي صالة اخلوف : وشذ أبو يوسف وإمساعيل بن علية فقاال. هذا قول كافة العلماء} ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِمْ َصَدقَةً{

وإذا مل يكن فيهم مل يكن } َوإِذَا كُْنَت ِفيهِْم{: بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فإن اخلطاب كان خاصا له بقوله تعاىل
ي خلفه، وليس ذلك هلم؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس كغريه يف ذلك، وكلهم كان حيب أن يأمت به ويصل

أحد بعده يقوم يف الفضل مقامه، والناس بعده تستوي أحواهلم وتتقارب؛ فلذلك يصلي اإلمام بفريق ويأمر من 
إنا قد أمرنا باتباعه والتأسي به يف غري ما آية : وقال اجلمهور. يصلي بالفريق اآلخر، وأما أن يصلوا بإمام واحد فال

صلوا : " وقال صلى اهللا عليه وسلم} الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمرِهِ أَنْ ُتِصيبَُهْم ِفْتَنةٌ فَلَْيْحذَرِ{: وغري حديث، فقال تعاىل
فلزم اتباعه مطلقا حىت يدل دليل واضح على اخلصوص؛ ولو كان ما ذكروه دليال على " . كما رأيتموين أصلي 

ن تكون الشريعة قاصرة على من خوطب يلزم أ] كان[اخلصوص للزم قصر اخلطابات على من توجهت له، وحينئذ 
  هبا؛ مث إن الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني اطرحوا توهم
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

وقد قال . اخلصوص يف هذه الصالة وعدوه إىل غري النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهم أعلم باملقال وأقعد باحلال
وهذا خطاب له، وأمته } ُضونَ ِفي آَياتَِنا فَأَْعرِْض َعْنُهمْ َحتَّى َيخُوضُوا ِفي َحِديٍث غَْيرِِهَوإِذَا رَأَْيَت الَِّذيَن َيُخو{: تعاىل

وذلك ال يوجب االقتصار عليه وحده، وأن من بعده } ُخذْ ِمْن أَْموَالِهِْم َصَدقَةً{: وقال تعاىل. داخلة فيه، ومثله كثري
أال ترى أن أبا بكر الصديق يف مجاعة الصحابة رضي اهللا . } كُْنَت ِفيهِْم َوإِذَا{: يقوم يف ذلك مقامه؛ فكذلك يف قوله

ليس يف أخذ الزكاة اليت قد استوى : قال أبو عمر. عنهم قاتلوا من تأول يف الزكاة مثل ما تأولتموه يف صالة اخلوف
صلى اهللا عليه وسلم  فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن بعده من اخللفاء ما يشبه صالة من صلى خلف النيب

وصلى خلف غريه؛ ألن أخذ الزكاة فائدهتا توصيلها للمساكني، وليس فيها فضل للمعطى كما يف الصالة فضل 
  .للمصلي خلفه

َولْيَأُْخذُوا {. يعين مجاعة منهم مجاعة منهم تقف معك يف الصالة} فَلْتَقُْم طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم َمَعَك{: قوله تعاىل: الثانية
ومل . الذين هم بإزاء العدو، على ما يأيت بيانه} َولْيَأُْخذُوا أَسِْلَحتَُهْم{: ويقال. يعين الذين يصلون معك} َحَتُهْمأَْسِل

يذكر اهللا تعاىل يف اآلية لكل طائفة إال ركعة واحدة، ولكن روى يف األحاديث أهنم أضافوا إليها أخرى، على ما 
وحكى األخفش والفراء والكسائي أن الم األمر . لثقلها" فليكونوا" و"فلتقم : "وحذفت الكسرة من قوله. يأيت

واملراد . وسيبويه مينع من ذلك لعلة موجبة، وهى الفرق بني الم اجلر والم التأكيد. والم كي والم اجلحود يفتحن
  .من هذا األمر االنقسام، أي وسائرهم وجاه العدو حذر من توقع محلته

ة صالة اخلوف، واختلف العلماء الختالفها؛ فذكر ابن القصار أنه صلى اهللا عليه وقد اختلفت الروايات يف هيئ
روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه صلى صالة اخلوف أربعا : قال ابن العريب. وسلم صالها يف عشرة مواضع

ال أعلم أنه روى : ل فيهوقال اإلمام أمحد بن حنبل، وهو إمام أهل احلديث واملقدم يف معرفة علل النق. وعشرين مرة
  وهي كلها صحاح ثابتة، فعلى أي حديث صلى منها املصلي صالة. يف صالة اخلوف إال حديث ثابت

وأما مالك وسائر أصحابه إال أشهب فذهبوا يف صالة . وكذلك قال أبو جعفر الطربي. اخلوف أجزأه إن شاء اهللا
ئه عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن صاحل بن اخلوف إىل حديث سهل بن أيب حثمة، وهو ما رواه يف موط

خوات األنصاري أن سهل بن أيب حثمة حدثه أن صالة اخلوف أن يقوم اإلمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة 
مواجهة العدو، فريكع اإلمام ركعة وسجد بالذين معه مث يقوم، فإذا استوى قائما ثبت، وأمتوا ألنفسهم الركعة 

سلمون وينصرفون واإلمام قائم، فيكونون وجاه العدو، مث يقبل اآلخرون الذين مل يصلوا فيكربون وراء الباقية مث ي
قال ابن القاسم . اإلمام فريكع هبم الركعة ويسجد مث يسلم، فيقومون ويركعون ألنفسهم الركعة الباقية مث يسلمون

وقد كان : قال ابن القاسم. بن خواتوالعمل عند مالك على حديث القاسم بن حممد عن صاحل : صاحب مالك
حديث القاسم وحديث يزيد بن رومان كالمها عن : قال أبو عمر. يأخذ حبديث مزيد بن رومان مث رجع إىل هذا

إال أن بينهما فصال يف السالم، ففي حديث القاسم أن اإلمام يسلم بالطائفة الثانية مث يقومون : صاحل بن خوات
وبه قال الشافعي وإليه ذهب؛ قال .  حديث يزيد بن رومان أنه ينتظرهم ويسلم هبمفيقضون ألنفسهم الركعة، ويف



حديث يزيد بن رومان عن صاحل بن خوات هذا أشبه األحاديث يف صالة اخلوف بظاهر كتاب اهللا، وبه : الشافعي
له أن ينتظر أحدا ومن حجة مالك يف اختياره حديث القاسم القياس على سائر الصلوات، يف أن اإلمام ليس . أقول

وقول أيب ثور يف هذا . سبقه بشيء منها، وأن السنة اجملتمع عليها أن يقضي املأمومون ما سبقوا به بعد سالم اإلمام
الباب كقول مالك، وقال أمحد كقول الشافعي يف املختار عنده؛ وكان ال يعيب من فعل شيئا من األوجه املرومة يف 

  .صالة اخلوف
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة اخلوف : ب مالك إىل حديث ابن عمر قالوذهب أشهب من أصحا

بإحدى الطائفتني ركعة والطائفة األخرى مواجهة العدو، مث انصرفوا وقاموا مقام أصحاهبم مقبلني على العدو، وجاء 
، مث قضى هؤالء ركعة أولئك مث صلى هبم النيب صلى اهللا عليه وسلم ركعة مث سلم النيب صلى اهللا عليه وسلم

  فإذا كان خوف أكثر من ذلك صلى: وقال ابن عمر. وهؤالء ركعة

وإىل هذه الصفة ذهب األوزاعي، وهو الذي . راكبا أو قائما يومئ إمياء، أخرجه البخاري ومسلم ومالك وغريهم
احلجة على من خالفهم، ألنه أصحها إسنادا، وقد ورد بنقل أهل املدينة وهبم : ارتضاه أبو عمر بن عبدالرب، قال

وألنه أشبه باألصول، ألن الطائفة األوىل والثانية مل يقضوا الركعة إال بعد خروج النيب صلى اهللا عليه وسلم من 
أبو حنيفة وأصحابه إال أبا يوسف : وأما الكوفيون. الصالة، وهو املعروف من سنته اجملتمع عليها يف سائر الصلوات

صلى رسول اهللا صلى اهللا : ديث عبداهللا بن مسعود، أخرجه أبو داود والدارقطين قالالقاضي يعقوب فذهبوا إىل ح
عليه وسلم صالة اخلوف فقاموا صفني، صفا خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم وصفا مستقبل العدو، فصلى هبم 

م رسول اهللا صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم ركعة؛ وجاء اآلخرون فقاموا مقامهم، واستقبل هؤالء العدو فصلى هب
اهللا عليه وسلم مث سلم، فقام هؤالء فصلوا ألنفسهم ركعة مث سلموا مث ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلني العدو، 

وهذه الصفة واهليئة هي اهليئة املذكورة يف حديث ابن . ورجع أولئك إىل مقامهم فصلوا ألنفسهم ركعة مث سلموا
اء أولئك يف حديث ابن عمر يظهر أنه يف حالة واحدة ويبقى اإلمام كاحلارس عمر إال أن بينهما فرقا؛ وهو أن قض

وقد تأول بعضهم حديث ابن عمر على ما جاء يف حديث ابن . وحده، وههنا قضاؤهم متفرق على صفة صالهتم
ا وأشهب بن عبدالعزيز فيم -يف إحدى الروايات الثالث عنه  -وقد ذهب إىل حديث ابن مسعود الثوري . مسعود

وروى أبو داود من حديث . ذكر أبو احلسن اللخمي عنه، واألول ذكره أبو عمر وابن يونس وابن حبيب عنه
حذيفة وأيب هريرة وابن عمر أنه عليه السالم صلى بكل طائفة ركعة ومل يقضوا، وهو مقتضى حديث ابن عباس 

 هذا، وأن الصالة أوىل مبا احتيط هلا، اإلشارة إىل"البقرة "وقد تقدم يف . وهذا قول إسحاق". ويف اخلوف ركعة"
أي يف علم من روى ذلك، "ومل يقضوا : "وأن حديث ابن عباس ال تقوم به حجة، وقوله يف حديث حذيفة وغريه

وحيتمل أن يكون املراد مل يقضوا، أي مل . ألنه قد روي أهنم قضوا ركعة يف تلك الصالة بعينها، وشهادة من زاد أوىل
  وتكون فائدة أن اخلائف إذا أمن ال يقضي ما صلى على تلك اهليئة يقضوا إذا أمنوا،

ويف صحيح مسلم عن جابر أنه عليه الصالة والسالم صلى بطائفة . من الصلوات يف اخلوف، قال مجيعه أبو عمر
فكان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع ركعات : قال. ركعتني مث تأخروا، وصلى بالطائفة األخرى ركعتني

. وأخرجه أبو داود والدارقطين من حديث احلسن عن أيب بكرة وذكرا فيه أنه سلم من كل ركعتني. وللقوم ركعتان
وأخرجه الدارقطين أيضا عن احلسن عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى هبم ركعتني مث سلم، مث 

وبه حيتج كل من . فيت، وروي عن الشافعيوبذلك كان احلسن ي: قال أبو داود. صلى باآلخرين ركعتني مث سلم



. أجاز اختالف نية اإلمام واملأموم يف الصالة، وهو مذهب الشافعي واألوزاعي وابن علية وأمحد بن حنبل وداود
. أن معاذا كان يصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم العشاء مث يأيت فيؤم قومه، احلديث: وعضدوا هذا حبديث جابر

. منا كان هذا يف أول اإلسالم إذ كان جيوز أن تصلي الفريضة مرتني مث نسخ ذلك، واهللا أعلمإ: وقال الطحاوي
  .فهذه أقاويل العلماء يف صالة اخلوف

وهذه الصالة املذكورة يف القرآن إمنا حيتاج إليها واملسلمون مستدبرون القبلة ووجه العدو القبلة، وإمنا اتفق : الثالثة
وما ذكرناه من سبب النزول يف . عسفان واملوضع اآلخر فاملسلمون كانوا يف قبالة القبلةهذا بذات الرقاع، فأما ب

: قال} فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّالةَ{: قصة خالد بن الوليد ال يالئم تفريق القوم إىل طائفتني، فإن يف احلديث بعد قوله
مث ركع فركعنا : صفنا خلفه صفني، قالفحضرت الصالة فأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يأخذوا السالح و

واآلخرون قيام : مث سجد النيب صلى اهللا عليه وسلم بالصف الذي يليه قال: مث رفع فرفعنا مجيعا، قال: مجيعا، قال
مث تقدم هؤالء يف مصاف هؤالء وجاء : حيرسوهنم، فلما سجدوا وقاموا جلس اآلخرون فسجدوا يف مكاهنم، قال

مث ركع فركعوا مجيعا، مث رفع فرفعوا مجيعا، مث سجد النيب صلى اهللا عليه وسلم : ، قالهؤالء إىل مصاف هؤالء
فصالها رسول : قال. والصف الذي يليه، واآلخرون قيام، حيرسوهنم فلما جلس اآلخرون سجدوا مث سلم عليهم

  من حديث أيب عياشوأخرجه أبو داود . مرة بعسفان ومرة يف أرض بين سليم: اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتني

وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا . وهو قول الثوري وهو أحوطها: الزرقي وقال
وفيه أنه عليه السالم صدعهم صدعني وصلى بكل طائفة . صلى اهللا عليه وسلم نزل بني ضجنان وعسفان؛ احلديث
ويف . حديث حسن صحيح غريب: يه وسلم ركعتان، قالركعة، فكانت للقوم ركعة ركعة، وللنيب صلى اهللا عل

الباب عن عبداهللا بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وأيب عياش الزرقي وامسه زيد بن الصامت، وابن 
  .عمر وحذيفة وأيب بكر وسهل بن أيب حثمة

ش جمتمعني، وصلى هبم وال تعارض بني هذه الروايات، فلعله صلى هبم صالة كما جاء يف حديث أيب عيا: قلت
: قال اخلطايب. صالة أخرى متفرقني كما جاء يف حديث أيب هريرة، ويكون فيه حجة ملن يقول صالة اخلوف ركعة

صالة اخلوف أنواع صالها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أيام خمتلفة وأشكال متباينة، يتوخى فيها كلها ما هو أحوط 
  .للصالة وأبلغ يف احلراسة

واختلفوا يف كيفية صالة املغرب، فروى الدارقطين عن احلسن عن أيب بكرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : الرابعة
صلى بالقوم صالة املغرب ثالث ركعات مث انصرفوا، وجاء اآلخرون فصلى هبم ثالث ركعات، فكانت للنيب صلى 

يف صالة املغرب على خالف هذا، وهو أنه يصلي واجلمهور . اهللا عليه وسلم ستا وللقوم ثالثا ثالثا، وبه قال احلسن
هذا . باألوىل ركعتني وبالثانية ركعة، وتقضي على اختالف أصوهلم فيه مىت يكون ؟ هل قبل سالم اإلمام أو بعده

يصلي باألوىل ركعة، ألن عليا رضي اهللا عنه فعلها : وقال الشافعي. قول مالك وأيب حنيفة، ألنه أحفظ هليئة الصالة
  .هلرير، واهللا تعاىل أعلمليلة ا

واختلفوا يف صالة اخلوف عند التحام احلرب وشدة القتال وخيف خروج الوقت فقال مالك والثوري : اخلامسة
فإن كان خوف أكثر من ذلك فيصلي : يصلي كيفما أمكن، لقول ابن عمر: واألوزاعي والشافعي وعامة العلماء

قول الضحاك "البقرة "مستقبل القبلة وغري مستقبلها، وقد تقدم يف  :قال يف املوطأ. راكبا أو قائما يومئ إمياء
  :وقال األوزاعي. وإسحاق



إن كان هتيأ الفتح ومل يقدروا على الصالة صلوا إمياء كل امرئ لنفسه؛ فإن مل يقدروا على اإلمياء أخروا الصالة 
دتني، فإن مل يقدروا جيزئهم التكبري حىت ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتني، فإن مل يقدروا صلوا ركعة سج

  .ويؤخروها حىت يأمنوا؛ وبه قال مكحول
وإذا كان اخلوف أشد من : له عن أيب حنيفة وأصحابه، قال الكيا"أحكام القرآن "وحكاه الكيا الطربي يف : قلت

بو حنيفة وأصحابه ذلك وكان التحام القتال فإن املسلمني يصلون على ما أمكنهم مستقبلي القبلة ومستدبريها؛ وأ
فسدت الصالة : وإن قاتلوا يف الصالة قالوا. الثالثة متفقون على أهنم ال يصلون واحلالة هذه بل يؤخرون الصالة
  .وحكي عن الشافعي أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صالته

تعال حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اش: وهذا القول يدل على صحة قول أنس: قلت
وما يسرين : قال أنس. القتال فلم نقدر على الصالة إال بعد ارتفاع النهار؛ فصليناها وحنن مع أيب موسى ففتح لنا

بتلك الصالة الدنيا وما فيها، ذكره البخاري وإليه كان يذهب شيخنا األستاذ أبو جعفر أمحد بن حممد بن حممد 
جاء عمر يوم : لبخاري فيما يظهر؛ ألنه أردفه حبديث جابر، قالالقيسي القرطيب املعروف بأيب حجة؛ وهو اختيار ا

يا رسول اهللا، ما صليت العصر حىت كادت الشمس أن تغرب، فقال النيب : اخلندق فجعل يسب كفار قريش ويقول
فنزل إىل بطحان فتوضأ وصلى العصر بعد ما غربت الشمس مث : قال" وأنا واهللا ما صليتها : "صلى اهللا عليه وسلم
  .صلى املغرب بعدها

واختلفوا يف صالة الطالب واملطلوب؛ فقال مالك ومجاعة من أصحابه مها سواء، كل واحد منهما يصلي : السادسة
ال يصلي الطالب إال باألرض وهو : وقال األوزاعي والشافعي وفقهاء أصحاب احلديث وابن عبداحلكم. على دابته

فرضها أن تصلي باألرض حيثما أمكن ذلك، وال يصليها راكب إال  الصحيح؛ ألن الطلب تطوع، والصالة املكتوبة
  .واهللا أعلم. خائف شديد خوفه وليس كذلك الطالب

واختلفوا أيضا يف العسكر إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صالة اخلوف مث بان هلم أنه غري شيء؛ : السابعة
. والثانية ال إعادة عليهم، وهو أظهر قويل الشافعي. يفةإحدامها يعيدون، وبه قال أبو حن: فلعلمائنا فيه روايتان

ووجه الثانية أهنم عملوا على اجتهادهم فجاز . ووجه األوىل أهنم تبني هلم اخلطأ فعادوا إىل الصواب كحكم احلاكم
. روجه فاليعيدون يف الوقت، فأما بعد خ: وقد يقال. هلم كما لو أخطؤوا القبلة؛ وهذا أوىل ألهنم فعلوا ما أمروا به

  .واهللا أعلم
هذا وصاة باحلذر وأخذ السالح } وَلَْيأُْخذُوا ِحذَْرُهْم وَأَْسِلَحَتُهْم{: وقال} وَلَْيأُْخذُوا أَسِْلَحتَُهْم{: قوله تعاىل: الثامنة

  :والسالح ما يدفع به املرء عن نفسه يف احلرب، قال عنترة. لئال ينال العدو أمله ويدرك فرصته
  سالحي بعد عري وافتضاح... أبان  كسوت اجلعد بين

يعين الطائفة اليت } وَلَْيأُْخذُوا أَسِْلَحتَُهْم{: قال ابن عباس. أعرته سالحي ليمتنع هبا بعد عريه من السالح: يقول
هي املصلية أي وليأخذ الذين صلوا أوال أسلحتهم، ذكره، : وقال غريه. وجاه العدو، ألن املصلية ال حتارب

حيتمل أن تكون الطائفة الذين هم يف الصالة أمروا حبمل السالح؛ أي فلتقم طائفة منهم معك و: قال. الزجاج
وحيتمل أن يكون لليت . للعدو. جيوز أن يكون للجميع؛ ألنه أهيب: النحاس. وليأخذوا أسلحتهم فإنه أرهب للعدو

ذا صلى يف اخلوف، وحيملون أكثر أهل العلم يستحبون للمصلي أخذ سالحه إ: قال أبو عمر. وجاه العدو خاصة
وقال أهل . على الندب؛ ألنه شيء لوال اخلوف مل جيب أخذه؛ فكان األمر به ندبا} وَلَْيأُْخذُوا أَسِْلَحتَُهْم{: قوله

أخذ السالح يف صالة اخلوف واجب ألمر اهللا به، إال ملن كان به أذى من مطر، فإن كان ذلك جاز له : الظاهر



وقال أبو . إذا صلوا أخذوا سالحهم عند اخلوف، وبه قال الشافعي وهو نص القرآن: ريبقال ابن الع. وضع سالحه
مل جيب محلها ألجل الصالة وإمنا وجب : قلنا. ال حيملوهنا؛ ألنه لو وجب عليهم محلها لبطلت الصالة بتركها: حنيفة

  .عليهم قوة هلم ونظرا

. للطائفة املصلية فلينصرفوا؛ هذا على بعض اهليئات املروية" جدواس"الضمري يف } فَإِذَا َسَجدُوا{: التاسعة قوله تعاىل
ودلت هذه اآلية على أن السجود قد . املعىن فإذا سجدوا ركعة القضاء؛ وهذا على هيئة سهل بن أيب حثمة: وقيل

ل أي فليص" . إذا دخل أحدكم املسجد فليسجد سجدتني : "يعرب به عن مجيع الصالة؛ وهو كقوله عليه السالم
حيتمل أن يكون للذين سجدوا، وحيتمل أن يكون للطائفة "فليكونوا : "والضمري يف قوله. ركعتني وهو يف السنة
  .القائمة أوال بإزاء العدو

أي متىن وأحب الكافرون غفلتكم عن أخذ السالح ليصلوا إىل مقصودهم؛ } َودَّ الَِّذيَن كَفَرُوا{: قوله تعاىل: العاشرة
ذا وجه احلكمة يف األمر بأخذ السالح، وذكر احلذر يف الطائفة الثانية دون األوىل؛ ألهنا أوىل بأخذ فبني اهللا تعاىل هب

. احلذر، ألن العدو ال يؤخر قصده عن هذا الوقت ألنه آخر الصالة؛ وأيضا يقول العدو قد أثقلهم السالح وكلوا
وي األلباب، ويوصل إىل السالمة، ويبلغ دار ويف هذه اآلية أدل دليل على تعاطي األسباب، واختاذ كل ما ينجي ذ

  .مبالغة، أي مستأصلة ال حيتاج معها إىل ثانية} َمْيلَةً وَاِحدَةً{. الكرامة
للعلماء يف وجوب محل السالح يف . اآلية} َوال ُجنَاَح َعلَْيكُْم إِنْ كَانَ بِكُْم أَذًى ِمْن َمطَرٍ{: قوله تعاىل: احلادية عشرة

مث رخص يف املطر وضعه؛ ألنه تبتل املبطنات وتثقل . شرنا إليه، فإن مل جيب فيستحب لالحتياطالصالة كالم قد أ
نزلت يف النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بطن خنلة ملا اهنزم املشركون وغنم املسلمون؛ وذلك : وقيل. ويصدأ احلديد

ا سالحه، فرآه الكفار منقطعا عن أنه كان يوما مطريا وخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم لقضاء حاجته واضع
: مث قال" اهللا : "من مينعك مين اليوم ؟ فقال: أصحابه فقصده غورث بن احلارث فاحندر عليه من اجلبل بسيفه، فقال

فأهوى بالسيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليضربه، فانكب لوجهه لزلقة ". اللهم اكفين الغورث مبا شئت "
  ن جربيل عليهوذكر الواقدي أ. زلقها

من : "السالم دفعه يف صدره على ما يأيت يف املائدة، وسقط السيف من يده فأخذه النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال
ال؛ ولكن أشهد أال : ؟ قال" تشهد يل باحلق وأعطيك سيفك : "فقال. ال أحد: ؟ فقال" مينعك مين يا غورث 

ومرض . السيف ونزلت اآلية رخصة يف وضع السالح يف املطر أقاتلك بعد هذا وال أعني عليك عدوا؛ فدفع إليه
عبدالرمحن بن عوف من جرح كما يف صحيح البخاري، فرخص اهللا سبحانه هلم يف ترك السالح والتأهب للعدو 

وهذا يدل على . أي كونوا متيقظني، وضعتم السالح أو مل تضعوه} ُخذُوا ِحذْرَكُْم{: بعذر املطر، مث أمرهم فقال
التأهب واحلذر من العدو يف كل األحوال وترك االستسالم؛ فإن اجليش ما جاءه مصاب قط إال من تفريط  تأكيد
  .يعين تقلدوا سيوفكم فإن ذلك هيئة الغزاة} َوُخذُوا ِحذْرَكُْم{: يف قوله تعاىل. وقال الضحاك. يف حذر
قُُعوداً َوَعلَى ُجُنوبِكُْم فَإِذَا اطْمَأَْننُْتْم فَأَِقيُموا الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ فَإِذَا قَضَْيُتُم الصَّالةَ فَاذْكُرُوا اللََّه ِقَياماً َو{ -١٠٣

  }كَاَنْت َعلَى الُْمْؤِمنَِني كَِتاباً َمْوقُوتاً
وََتْرُجونَ ِمَن اللَِّه َما ال َيْرُجونَ َوال تَهُِنوا ِفي اْبِتَغاِء الْقَْومِ إِنْ َتكُوُنوا َتأْلَُمونَ فَإِنَُّهْم يَأْلَُمونَ كََما َتأْلَُمونَ { -١٠٤

  }َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِكيماً
  :فيه مخس مسائل



معناه فرغتم من صاله اخلوف وهذا يدل على أن القضاء يستعمل فيما قد فعل قي } قََضيُْتُم{: قوله تعاىل: األوىل
فَاذْكُُروا اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى {: قوله تعاىل: الثانية. د تقدموق} فَإِذَا قََضيُْتْم َمَناِسكَكُْم{: وقته؛ ومنه قوله تعاىل

إمنا هو إثر صالة اخلوف؛ أي إذا فرغتم من الصالة فاذكروا . ذهب اجلمهور إىل أن هذا الذكر املأمور به} ُجُنوبِكُْم
وأدميوا ذكره بالتكبري والتهليل والدعاء } وبِكُْمِقَياماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجُن{اهللا بالقلب واللسان، على أي حال كنتم 

  إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً فَاثُْبُتوا َواذْكُرُوا اللََّه{ونظريه . بالنصر ال سيما يف حال القتال

لدواب، أو مبعىن إذا صليتم يف دار احلرب فصلوا على ا} فَإِذَا قََضْيُتُم الصَّالةَ{: ويقال. } كَِثرياً لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ
فَإِنْ {: قياما أو قعودا أو على جنوبكم إن مل تستطيعوا القيام، إذا كان خوفا أو مرضا؛ كما قال تعاىل يف آية أخرى

؛ فروي أن عبداهللا بن مسعود رأى الناس "آل عمران "هذه اآلية نظرية اليت يف : وقال قوم} ِخفُْتْم فَرَِجاالً أَوْ ُركْبَاناً
} اذكروا اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم{أليس اهللا تعاىل يقول : ما هذه الضجة ؟ قالوا: اليضجون يف املسجد فق

فاملراد نفس . إمنا يعين هبذا الصالة املكتوبة إن مل تستطع قائما فقاعدا، وإن مل تستطع فصل على جنبك: ؟ قال
واهللا . واملسنونة؛ والقول األول أظهرالصالة؛ ألن الصالة ذكر اهللا تعاىل، وقد اشتملت على األذكار املفروضة 

  .أعلم
أي فأتوها } فَأَِقيُموا الصَّالةَ{. والطمأنينة سكون النفس من اخلوف. أي أمنتم} فَإِذَا اطَْمأْنَْنُتْم{: قوله تعاىل: الثالثة

أي } ْؤِمنَِني كَِتاباً َمْوقُوتاًإِنَّ الصَّالةَ كَاَنْت َعلَى الُْم{. بأركاهنا وبكمال هيئتها يف السفر، وبكمال عددها يف احلضر
مفروض لوقت : منجما، أي تؤدوهنا يف أجنمها؛ واملعىن عند أهل اللغة"موقوتا : "وقال زيد بن أسلم. مؤقتة مفروضة
واملصدر مذكر؛ "كتابا : "وقال. وهذا قول زيد بن أسلم بعينه. ووقته فهو مؤقت. وقته فهو موقوت: بعينه؛ يقال
  ".تاموقو: "فلهذا قال
نزلت : قيل. طلبهم} ِفي اْبتَِغاِء الْقَْومِ{". آل عمران"أي ال تضعفوا، وقد تقدم يف } َوال تَهُِنوا{: قوله تعاىل: الرابعة

يف حرب أحد حيث أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم باخلروج يف آثار املشركني، وكان باملسلمني جراحات، وكان 
  .هذا يف كل جهاد: وقيل" آل عمران"قعة، كما تقدم يف أمر أال خيرج معه إال من كان يف الو

أي تتأملون مما أصابكم من اجلراح فهم يتأملون أيضا مما يصيبهم، ولكم } إِنْ َتكُونُوا تَأْلَُمونَ{: قوله تعاىل: اخلامسة
ونظري هذه . ئاال يرجون من اهللا شي. مزية وهي أنكم ترجون ثواب اهللا وهم ال يرجونه؛ وذلك أن من ال يؤمن باهللا

  إِنْ َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ{اآلية 

إن "بفتح اهلمزة، أي ألن وقرأ منصور بن املعتمر "أن تكونوا "وقرأ عبدالرمحن األعرج . وقد تقدم} الْقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُُه
الرجاء هنا مبعىن اخلوف؛ : يلمث ق. وال جيوز عند البصريني كسر التاء لثقل الكسر فيها. بكسر التاء" تكونوا تئلمون

ال يطلق الرجاء : وقال الفراء والزجاج. ألن من رجا شيئا فهو غري قاطع حبصوله فال خيلو من خوف فوت ما يرجو
: وقوله تعاىل. أي ال ختافون هللا عظمة} ما لكم ال ترجون هللا وقارا {: مبعىن اخلوف إال مع النفي؛ كقوله تعاىل

وال يبعد ذكر اخلوف من غري أن يكون يف الكالم نفي، : قال القشريي. أي ال خيافون} للذين ال يرجون أيام اهللا{
  .واهللا أعلم. ولكنها ادعيا أنه مل يوجد ذلك إال مع النفي

  }خَاِئنَِني َخِصيماًإِنَّا أَْنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحقِّ لَِتْحكَُم َبْيَن النَّاسِ بَِما أََراكَ اللَُّه َوال َتكُْن ِللْ{ -١٠٥
  :فيه أربع مسائل

يف هذه اآلية تشريف للنيب صلى اهللا عليه وسلم وتكرمي وتعظيم وتفويض إليه، وتقومي أيضا على اجلادة يف : األوىل



بشر وبشري ومبشر، وأسري بن عروة ابن : وكانوا ثالثة إخوة! احلكم، وتأنيب على ما رفع إليه من أمر بين أبريق 
وقيل إن السارق بشري . وا مشربة لرفاعة بن زيد يف الليل وسرقوا أدراعا له وطعاما، فعثر على ذلكعم هلم؛ نقب

كان الدرع يف جراب فيه دقيق، فكان الدقيق ينتثر من خرق يف : وحده، وكان يكىن أبا طعمة أخذ درعا؛ قيل
يشكوهم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ اجلراب حىت انتهى إىل داره، فجاء ابن أخي رفاعة وامسه قتادة بن النعمان 

يا رسول اهللا، إن هؤالء عمدوا إىل أهل بيت هم أهل : فجاء أسري بن عروة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
صالح ودين فأنبوهم بالسرقة ورموهم هبا من غري بينة؛ وجعل جيادل عنهم حىت غضب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

َوَمْن {: وأنزل اهللا تعاىل. اآلية} َوال ُتَجاِدلْ َعنِ الَِّذيَن َيْختَاُنونَ أَْنفُسَُهْم{: ة؛ فأنزل اهللا تعاىلوسلم على قتادة ورفاع
  َيكِْسْب َخِطيئَةً

رجل من : زيد بن السمني وقيل: وقيل. وكان الربيء الذي رموه بالسرقة لبيد بن سهل} أَْو إِثْماً ثُمَّ َيْرمِ بِهِ َبرِيئاً
فلما أنزل اهللا ما أنزل، هرب ابن أبريق السارق إىل مكة، ونزل على سالفة بنت سعد بن شهيد؛ فقال  .األنصار

  :فيها حسان بن ثابت بيتا يعرض فيه هبا، وهو
  ينازعها جلد استها وتنازعه... وقد أنزلته بنت سعد وأصبحت 

  وفينا نيب عنده الوحي واضعه... ظننتم بأين خفي الذي قد صنعتمو 
مث إنه . إمنا أهديت يل شعر حسان؛ وأخذت رحله فطرحته خارج املنزل، فهرب إىل خيرب وأرتد: بلغها قالتفلما 

: ذكر هذا احلديث بكثري من ألفاظه الترمذي وقال. نقب بيتا ذات ليلة ليسرق فسقط احلائط عليه فمات مرتدا
وذكر . ره الليث والطربي بألفاظ خمتلفةوذك. حديث حسن غريب، ال نعلم أحدا أسنده غري حممد بن سلمة احلراين
كان زيد بن السمني ولبيد بن سهل : مث قيل. قصة موته حيىي بن سالم يف تفسريه، والقشري كذلك وزاد ذكر الردة

وذكره املهدوي، وأدخله أبو عمر يف كتاب الصحابة له، فدل ذلك على إسالمه . كان لبيد مسلما: وقيل. يهوديني
ال منافقا يهجو أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وينحل الشعر غريه، وكان املسلمون وكان بشري رج. عنده

  :فقال شعرا يتنصل فيه؛ فمنه قوله. واهللا ما هو إال شعر اخلبيث: يقولون
  حنلت وقالوا ابن األبريق قاهلا... أو كلما قال الرجال قصيدة 

يده وكان مطاعا، فجاءت اليهود شاكني يف السالح أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقطع : وقال الضحاك
  .واهللا أعلم. يعين اليهود} َها أَْنُتْم َهُؤالِء{فأخذوه وهربوا به؛ فنزل 

. معناه على قوانني الشرع؛ إما بوحي ونص، أو بنظر جار على سنن الوحي} بَِما أََراكَ اللَُّه{: قوله تعاىل: الثانية
لى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى شيئا أصاب؛ ألن اهللا تعاىل أراه ذلك، وهذا أصل يف القياس؛ وهو يدل ع

وقد ضمن اهللا تعاىل ألنبيائه العصمة؛ فأما أحدنا إذا رأى شيئا يظنه فال قطع فيما رآه، ومل يرد رؤية العني هنا؛ ألن 
  احلكم ال يرى

خر، وامض األحكام على ما عرفناك من غري اغترار ويف الكالم إضمار، أي مبا أراكه اهللا، وفيه إضمار آ. بالعني
  .باستدالهلم

جالسته فأنا جليسه، وال يكون فعيال هنا مبعىن : اسم فاعل؛ كقولك} َوال َتكُْن ِللْخَاِئنَِني َخِصيماً{: قوله تعاىل: الثالثة
خصيما خماصما اسم فاعل  :وقيل. فاخلصيم هو اجملادل ومجع اخلصيم خصماء} َوال ُتَجاِدلْ{مفعول؛ يدل على ذلك 

ويف هذا دليل . فنهى اهللا عز وجل رسول عن عضد أهل التهم والدفاع عنهم مبا يقوله خصمهم من احلجة. أيضا



. فال جيوز ألحد أن خياصم عن أحد إال بعد أن يعلم أنه حمق. على أن النيابة عن املبطل واملتهم يف اخلصومة ال جتوز
ظ أموال اليتامى والناس؛ فبني أن مال الكافر حمفوظ عليه كمال املسلم، إال يف ومشى الكالم يف السورة على حف

  .املوضع الذي أباحه اهللا تعاىل
وال ينبغي إذا ظهر للمسلمني نفاق قوم أن جيادل فريق منهم فريقا عنهم ليحموهم ويدفعوا عنهم؛ فإن : قال العلماء

َوال {: وقوله} َوال َتكُْن ِللْخَاِئنَِني َخِصيماً{: هم نزل قوله تعاىلهذا قد وقع على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وفي
واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد منه الذين كانوا يفعلونه من . } ُتجَاِدلْ َعنِ الَِّذيَن َيْختَاُنونَ أَْنفُسَُهْم

َها أَنُْتْم َهُؤالِء جَاَدلُْتْم َعْنُهْم ِفي الَْحَياةِ {: ولهأنه تعاىل أبان ذلك مبا ذكره بعد بق: أحدمها: املسلمني دونه لوجهني
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حكما فيما بينهم، ولذلك كان يعتذر إليه وال يعتذر هو إىل : واآلخر. } الدُّْنيَا

  .غريه، فدل على أن القصد لغريه
  }راً َرِحيماًَواْسَتْغِفرِ اللََّه إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُو{ -١٠٦

  :فيه مسألة واحدة
استغفر اهللا من ذنبك يف خصامك للخائنني؛ فأمره باالستغفار ملا هم بالدفع عنهم وقطع : ذهب الطربي إىل أن املعىن

وهذا ليس بذنب؛ : قال ابن عطية. وهذا مذهب من جوز الصغائر على األنبياء، صلوات اهللا عليهم. يد اليهودي
  يه وسلم إمنا دافع علىألن النيب صلى اهللا عل

َيسَْتْخفُونَ ِمَن النَّاسِ َوال {ملا سرق الدرع اختذ حفرة يف بيته وجعل الدرع حتت التراب؛ فنزلت : قال الضحاك
  "وهو معهم"ال خيفى مكان الدرع على اهللا : يقول} َيسَْتْخفُونَ ِمَن اللَِّه

} َوَمْن ُهَو ُمسَْتْخٍف بِاللَّْيلِ{: أي يستترون، كما قال تعاىل} َيسَْتْخفُونَ ِمَن النَّاسِ{: وقيل. أي رقيب حفيظ عليهم
أي بالعلم } َوُهَو َمَعُهْم{ومعىن . يستحيون من الناس، وهذا ألن االستحياء سبب االستتار: وقيل. أي مستتر

ذه اآلية وما هو بكل مكان، متسكا هب: وقالت اجلهمية والقدرية واملعتزلة. والرؤية والسمع، هذا قول أهل السنة
ثبت أنه بكل مكان، ألنه قد أثبت كونه معهم تعاىل اهللا عن قوهلم، فإن هذه } َوُهَو َمَعُهْم{ملا قال : كان مثلها، قالوا

َما َيكُونُ ِمْن َنْجَوى ثَالثٍَة إِلَّا {: صفة األجسام واهللا تعاىل متعال عن ذلك أال ترى مناظرة بشر يف قول اهللا عز وجل
. هو يف قلنسوتك ويف حشوك ويف جوف محارك: هو بذاته يف كل مكان فقال له خصمه: حني قال} ُعُهْمُهَو َرابِ

قال الكليب عن أيب صاحل عن ابن . يقولون} يَُبيُِّتونَ{ومعىن . حكى ذلك وكيع رضي اهللا عنه! تعاىل اهللا عما يقولون 
: أي من الرأي واالعتقاد، كقولك} ِمَن الْقَْولِ{. ألهل طاعته أي ما ال يرضاه اهللا} َما ال يَْرَضى ِمَن الْقَْولِ{. عباس

  .مبعىن املقول؛ ألن نفس القول ال يبيت"القول : "وقيل. مذهب مالك الشافعي
. مبعىن الذين} هَُؤالِء{: قال الزجاج. يريد قوم بشري السارق ملا هربوا به وجادلوا عنه} َها أَنُْتْم َهُؤالِء{: قوله تعاىل

أَْم َمْن َيكُونُ َعلَْيهِمْ {. استفهام معناه اإلنكار والتوبيخ} فََمْن ُيَجاِدلُ اللََّه َعنُْهْم َيْوَم الِْقَياَمِة{. حاججتم} ُتْمجَاَدلْ{
ال أحد يقوم بأمرهم إذا أخذهم اهللا : واملعىن. القائم بتدبري األمور، فاهللا تعاىل قائم بتدبري خلقه: الوكيل} َوِكيالً

  .خلهم الناربعذابه وأد
  }َوَمْن َيْعَملْ ُسوءاً أَوْ َيظِْلْم نَفَْسُه ثُمَّ َيْسَتْغِفرِ اللََّه َيجِدِ اللََّه غَفُوراً َرِحيماً{ -١١٠

بأن } أَْو َيظِْلْم نَفَْسُه{بأن يسرق } َوَمْن َيْعَملْ ُسوءاً{عرض اهللا التوبة على بين أبريق هبذه اآلية، أي : قال ابن عباس
وقال ". آل عمران"يعين بالتوبة، فإن االستغفار باللسان من غري توبة ال ينفع، وقد بيناه يف } َيْسَتْغِفرِ اللََّه ثُمَّ{يشرك 



نزلت اآلية يف شأن وحشي قاتل محزة أشرك باهللا وقتل محزة، مث جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الضحاك
املراد هبذه اآلية العموم : وقيل. اآلية} َمْن َيعَْملْ ُسوءاً أَوْ َيظِْلْم َنفْسَُهَو{: إين لنادم فهل يل من توبة ؟ فنزل: وقال

قال عبداهللا بن مسعود من قرأ : وروى سفيان عن أيب إسحاق عن األسود وعلقمة قاال. والشمول جلميع اخللق
ظِْلْم َنفَْسهُ ثُمَّ َيْسَتْغِفرِ اللََّه َيجِِد اللََّه غَفُوراً َوَمْن َيعَْملْ ُسوءاً أَوْ َي{: مث استغفر له"النساء "هاتني اآليتني من سورة 

. } َه تَوَّاباً َرِحيماًَولَْو أَنَُّهْم إِذْ ظَلَُموا أَنْفُسَُهْم َجاُءوَك فَاْسَتغْفَُروا اللََّه َواْسَتْغفََر لَُهُم الرَّسُولُ لََوَجدُوا اللَّ{. } َرِحيماً
كنت إذا مسعت حديثا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفعين اهللا به ما : نه قالوروي عن علي رضي اهللا عنه أ

ما من عبد يذنب ذنبا مث يتوضأ ويصلي : شاء، وإذا مسعته من غريه حلفته، وحدثين أبو بكر وصدق أبو بكر قال
ِلْم نَفَْسُه ثُمَّ َيْسَتغِْفرِ اللََّه َيجِدِ اللََّه غَفُوراً َوَمْن َيْعَملْ ُسوءاً أَْو َيظْ{ركعتني ويستغفر اهللا إال غفر له، مث تال هذه اآلية 

  .}َرِحيماً
  }َوَمْن َيكِْسْب إِثْماً فَإِنََّما َيكِْسُبُه َعلَى َنفِْسِه َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِكيماً{ -١١١
  }اْحَتَملَ بُْهَتاناً َوإِثْماً ُمبِيناً َوَمْن َيكِْسْب َخِطيئَةً أَْو إِثْماً ثُمَّ َيْرمِ بِهِ َبرِيئاً فَقَِد{ -١١٢

والكسب ما جير به . أي عاقبته عائدة عليه} فَإِنََّما َيكِْسُبُه َعلَى نَفِْسِه{أي ذنبا } َوَمْن َيكِْسْب إِثْماً{: قوله تعاىل
  .اإلنسان إىل نفسه نفعا أو يدفع عنه به ضررا؛ وهلذا ال يسمى فعل الرب تعاىل كسبا

إمنا فرق : وقال الطربي. مها مبعىن واحد كرر الختلف اللفظ تأكيدا: قيل} َوَمْن َيكِْسْب َخِطيئَةً أَوْ إِثْماً{ :قوله تعاىل
  بني اخلطيئة واإلمث أن اخلطيئة تكون عن عمد وعن غري

رية، اخلطيئة الصغ: وقيل. اخلطيئة ما مل تتعمده خاصة كالقتل باخلطأ: وقيل. عمد، واإلمث ال يكون إال عن عمد
  .واإلمث الكبرية، وهذه اآلية لفظها عام يندرج حتته أهل النازلة وغريهم

ألن معناها اإلمث، . لإلمث أو للخطيئة"به "واهلاء يف . قد تقدم اسم الربيء يف البقرة} ثُمَّ َيْرمِ بِِه بَرِيئاً{: قوله تعاىل
تشبيه؛ إذ الذنوب ثقل ووزر فهي } ناً وَإِثْماً ُمبِيناًفَقَِد اْحَتَملَ ُبْهتَا{. ترجع إىل الكسب: وقيل. أوهلما مجيعا
والبهتان من البهت، وهو أن تستقبل أخاك . } وَلََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَاالً َمَع أَثْقَاِلهِْم{: وقد قال تعاىل. كاحملموالت

أتدرون ما الغيبة : "ليه وسلم قالوروى مسلم عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا ع. بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء
إن : "أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول ؟ قال: قيل" . ذكرك أخاك مبا يكره : "اهللا ورسوله أعلم؛ قال: ؟ قالوا" 

هبته هبتا وهبتا : يقال. وهذا نص؛ فرمي الربيء هبت له" . كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه فقد هبته 
. إذا دهش وحتري" بالكسر "هبت الرجل : ويقال. وهو هبات واملقول له مبهوت. عليه ما مل يفعله وهبتانا إذا قال

رجل مبهوت وال : ألنه يقال} فَُبهِتَ الَِّذي كَفََر{: مثله، وأفصح منهما هبت، كما قال اهللا تعاىل" بالضم "وهبت 
  .باهت وال هبيت، قاله الكسائي: يقال
ِمْن  ِه َعلَْيَك َوَرْحَمُتُه لََهمَّْت طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم أَنْ ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّونَ إِلَّا أَْنفَُسُهْم َوَما َيُضرُّوَنَكَولَْوال فَْضلُ اللَّ{ -١١٣

  }ْيَك َعِظيماًَشْيٍء وَأَْنَزلَ اللَُّه َعلَْيَك الِْكتَاَب وَالِْحكَْمةَ َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتعْلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَ
مرفوع باالبتداء عند سيبويه، واخلرب حمذوف ال يظهر، " لوال"ما بعد } َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َوَرْحَمتُُه{: قوله تعاىل
فَةٌ ِمنُْهْم أَنْ لََهمَّْت طَاِئ{. بالنبوءة والعصمة: بأن نبهك على احلق، وقيل} َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َوَرْحَمُتُه{: واملعىن
  عن احلق؛ ألهنم} ُيِضلُّوَك



سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يربئ ابن أبريق من التهمة ويلحقها اليهودي، فتفضل اهللا عز وجل على 
لني، فوباله ألهنم يعملون عمل الضا} َوَما ُيِضلُّونَ إِلَّا أَْنفَُسُهْم{. رسوله عليه السالم بأن نبهه على ذلك وأعلمه إياه

هذا ابتداء } وَأَْنَزلَ اللَُّه َعلَْيَك الِْكتَاَب وَالِْحكَْمةَ{. ألنك معصوم} َوَما َيُضرُّوَنَك ِمْن َشيٍْء{. هلم راجع عليهم
  :جئتك والشمس طالعة؛ ومنه قول امرئ القيس: الواو للحال، كقولك: وقيل. كالم

  وقد أغتدي والطري يف وكناهتا
َوَعلََّمَك َما {. القضاء بالوحي} َوالِْحكَْمةَ{. ما يضرونك من شيء مع إنزال اهللا عليك القرآنفالكالم متصل، أي 

وحذفت الضمة من النون . يف موضع نصب؛ ألنه خرب كان" تعلم"و. يعين من الشرائع واألحكام} لَْم َتكُْن َتْعلَُم
  .للجزم، وحذفت الواو اللتقاء الساكنني

اءَ ريٍ ِمْن َنجَْواُهْم إِلَّا َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروفٍ أَْو إِْصالحٍ َبْيَن النَّاسِ َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك اْبِتَغال خَْيَر ِفي كَِث{ -١١٤
  }َمْرضَاِت اللَِّه فََسْوفَ ُنْؤِتيهِ أَجْراً َعِظيماً

السر بني االثنني، : والنجوى. وسلمأراد ما تفاوض به قوم بين أبريق من التدبري، وذكروه النيب صلى اهللا عليه 
وجنوت فالنا أجنوه جنوا، أي ناجيته، فنجوى مشتقة من . ناجيت فالنا مناجاة وجناء وهم ينتجون ويتناجون: تقول

  :جنوت الشيء أجنوه، أي خلصته وأفردته، والنجوة من األرض املرتفع النفراده بارتفاعه عما حوله، قال الشاعر
  واملستكن كمن ميشي بقرواح... ه فمن بنجوته كمن بعقوت

} َوإِذْ ُهمْ َنجَْوى{: قال اهللا تعاىل. قوم عدل ورضا: فالنجوى املسارة، مصدر، وقد تسمى به اجلماعة، كما يقال
  وهو. فعلى األول يكون األمر أمر استثناء من غري اجلنس

بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس يف موضع رفع، أي لكن من أمر " من"وقد تقدم، وتكون . االستثناء املنقطع
ال خري يف كثري من جنواهم إال : يف موضع خفض ويكون التقدير" من"وجيوز أن تكون . ودعا إليه ففي جنواه خري

يف موضع " من"وعلى الثاين وهو أن يكون النجوى امسا للجماعة املنفردين، فتكون . جنوى من أمر بصدقة مث حذف
أو تكون يف موضع نصب على قول من . ري يف كثري من جنواهم إال فيمن أمر بصدقةخفض على البدل، أي ال خ

النجوى كالم اجلماعة املنفردة أو االثنني كان : وقال بعض املفسرين منهم الزجاج. ما مررت بأحد إال زيدا: قال
املعروف هنا الفرض، : تلوقال مقا. واملعروف لفظ يعم أعمال الرب كلها. واهللا أعلم. ذلك سرا أو جهرا، وفيه بعد

" . كل معروف صدقة وإن من املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. واألول أصح
وقال علي بن أيب " . املعروف كامسه وأول من يدخل، اجلنة يوم القيامة املعروف وأهله : "وقال صلى اهللا عليه وسلم

وقال . عروف كفر من كفره، فقد يشكر الشاكر بأضعاف جحود الكافرال يزهدنك يف امل: طالب رضي اهللا عنه
  :احلطيئة

  ال يذهب العرف بني اهللا والناس... من يفعل اخلري اليعدم جوازيه 
  :وأنشد الرياشي

  حتملها كفور أو شكور... يد املعروف غنم حيث كانت 
  وعند اهللا ما كفر الكفور... ففي شكور الشكور هلا جزاء 

فينبغي ملن يقدر على إسداء املعروف أن يعجله حذار فواته، ويبادر به خيفة عجزه، وليعلم أنه من : "ورديوقال املا
فرص زمانه، وغنائم إمكانه، وال يهمله ثقة بالقدرة عليه، فكم من واثق بالقدرة فاتت فأعقبت ندما، ومعول على 

  :مكنة زالت فأورثت خجال، كما قال الشاعر



  حىت ابتليت فكنت الواثق اخلجال... واثق خجل ما زلت أمسع كم من 
ولو فطن لنوائب دهره، وحتفظ من عواقب أمره لكانت مغامنه مذخورة، ومغارمه جمبورة، فقد روي عن النيب صلى 

  من فتح عليه باب من اخلري: "اهللا عليه وسلم أنه قال

لكل شيء مثرة ومثرة املعروف : "لم أنه قالوروي عنه صلى اهللا عليه وس" . فلينتهزه فإنه ال يدري مىت يغلق عنه 
. أن تقدر على املعروف فال تصطنعه حىت يفوت: ما أعظم املصائب عندكم ؟ قال: وقيل ألنوشروان" . السراح 

  :وقال بعض الشعراء. من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوهتا: وقال عبداحلميد
  قة سكونفإن لكل خاف... إذا هبت رياحك فاغتنمها 

  فما تدري السكون مىت يكون... وال تغفل عن اإلحسان فيها 
  :وكتب بعض ذوي احلرمات إىل وال قصر يف رعاية حرمته

  أم يف احلساب متن باإلنعام... أعلى الصراط تريد رعية حرميت 
  حلوائجي من رقدة النوام... للنفع يف الدنيا أريدك، فأنتبه 
تعجيله وتصغريه وستره، فإذا عجلته هنأته، وإذا : تم املعروف إال بثالث خصالال ي: وقال العباس رضي اهللا عنه

  :وقال بعض الشعراء. صغرته عظمته، وإذا سترته أمتمته
  أنه عندك مستور حقري... زاد معروفك عندي عظما 

  وهو عند الناس مشهور خطري... تتناساه كأن مل تأته 
وقد تقدم . عجاب بفعله، ملا فيهما من إسقاط الشكر وإحباط األجرومن شرط املعروف ترك االمتنان به، وترك اإل

  .بيانه"البقرة "يف 
عام يف الدماء واألموال واألعراض، ويف كل شيء يقع التداعي واالختالف فيه } أَْو إِْصالحٍ َبْيَن النَّاسِ{: قوله تعاىل

كالم ابن آدم كله عليه ال له إال ما كان من أمر : "ويف اخلرب. بني املسلمني، ويف كل كالم يراد به وجه اهللا تعاىل
وكتب عمر إىل أيب . فأما من طلب الرياء والترؤس فال ينال الثواب". مبعروف أو هني عن منكر أو ذكر اهللا تعاىل 

وسيأيت يف . رد اخلصوم حىت يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن: موسى األشعري رضي اهللا عنه
  وعن أنس بن مالك. ما حيرم من املناجاة وما جيوز إن شاء اهللا تعاىل"اجملادلة "

وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب . من أصلح بني أثنني أعطاه اهللا بكل كلمة عتق رقبة: رضي اهللا عنه أنه قال،
وقال " . تباعدوا  أال أدلك على صدقة حيبها اهللا ورسوله، تصلح بني أناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا: "أيوب

ما خطوة أحب إىل اهللا عز وجل من خطوة يف إصالح ذات البني، ومن أصلح بني اثنني كتب اهللا له براءة : األوزاعي
تنازع رجالن يف ناحية املسجد فملت إليهما، فلم أزل هبما حىت اصطلحا؛ فقال : وقال حممد بن املنكدر. من النار

" . من أصلح بني أثنني استوجب ثواب شهيد : "هللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول ا: أبو هريرة وهو يراين
ذكر هذه األخبار أبو مطيع مكحول بن املفضل النسفي يف كتاب اللؤلئيات له، وجدته خبط املصنف يف وريقة ومل 

  .نصب على املفعول من أجله} اْبتَِغاَء{و . ينبه على موضعها رضي اهللا عنه
ْصِلِه َجَهنَّمَ اِققِ الرَّسُولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َويَتَّبِْع غَْيَر سَبِيلِ الُْمْؤِمنَِني نَُولِِّه َما َتوَلَّى وَُنَوَمْن ُيَش{ -١١٥

  }َوَساَءْت َمصِرياً
  }َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَْد َضلَّ َضالالً َبِعيداً إِنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء{ -١١٦



هاتان اآليتان نزلتا بسبب ابن أبريق السارق، ملا حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه بالقطع وهرب : قال العلماء
إِنَّ {: اهللا تعاىلملا صار إىل مكة نقب بيتا مبكة فلحقه املشركون فقتلوه؛ فأنزل : إىل مكة وارتد؛ قال سعيد بن جبري

قدم نفر من قريش املدينة وأسلموا : وقال الضحاك. } فَقَْد َضلَّ َضالالً َبِعيداً{: إىل قوله} اللََّه ال َيْغِفرُ أَنْ ُيْشَرَك بِِه
يف سارق  واآلية وإن نزلت. واملشاقة املعاداة. } َوَمْن ُيَشاِققِ الرَّسُولَ{مث انقلبوا إىل مكة مرتدين فنزلت هذه اآلية 

  :} الُْهَدى{و. الدرع أو غريه فهي عامة يف كل من خالف طريق املسلمني

إنه نزل فيمن ارتد؛ واملعىن؛ نتركه وما يعبد؛ عن : يقال} نَُولِِّه َما َتوَلَّى{: وقوله تعاىل. الرشد والبيان، وقد تقدم
يف } ُنَولِِّه َما تَوَلَّى{: الكليب؛ نزل قوله تعاىل وقال. أي نكله إىل األصنام اليت ال تنفع وال تضر؛ وقال مقاتل. جماهد

حجاج بن عالط، فسقط : ابن أبريق؛ ملا ظهرت حاله وسرقته هرب إىل مكة وارتد ونقب حائطا لرجل مبكة يقال له
فبقي يف النقب حىت وجد على حاله، وأخرجوه من مكة؛ فخرج إىل الشام فسرق بعض أموال القافلة فرمجوه 

جبزم "ونصِلْه ""نوِلْه "وقرأ عاصم ومحزة وأبو عمرو . } ُنَولِِّه َما تََولَّى َوُنْصِلِه جََهنََّم َوَساَءْت َمصِرياً{لت وقتلوه، فنز
  .اهلاء، والباقون بكسرها، ومها لغتان

إِنَّ اللَّهَ {: وله تعاىلدليل على صحة القول باإلمجاع، ويف ق} َوَمْن ُيَشاِققِ الرَُّسولَ{: قال العلماء يف قوله تعاىل: الثانية
. وقد تقدم القول يف هذا املعىن. رد على اخلوارج؛ حيث زعموا أن مرتكب الكبرية كافر} ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَركَ بِِه

إِنَّ اللََّه ال {: ما يف القرآن آية أحب إيل من هذه اآلية: وروى الترمذي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال
وأمجع أصحابنا على أنه : قال ابن فورك. هذا حديث غريب: قال} ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء َيْغِفُر أَنْ

ال ختليد إال للكافر، وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غري تائب فإنه إن عذب بالنار فال حمالة أنه خيرج منها 
إن شيخا من األعراب جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا : وقال الضحاك. اهللا تعاىلبشفاعة الرسول؛ أو بابتداء رمحة من 

يا رسول اهللا، إين شيخ منهمك يف الذنوب واخلطايا، إال أين مل أشرك باهللا شيئا منذ عرفته وآمنت : عليه وسلم فقال
  .اآلية} َرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُءإِنَّ اللََّه ال َيغِْفُر أَنْ ُيْش{: به، فما حايل عند اهللا ؟ فأنزل اهللا تعاىل

  }إِنْ َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه إِلَّا إِنَاثاً َوإِنْ َيْدُعونَ إِلَّا َشْيطَاناً َمرِيداً{ -١١٧

نافية "إن "و. ا األصنام؛ نزلت يف أهل مكة إذ عبدو} إِلَّا إِنَاثاً{أي من دون اهللا } إِنْ َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه{: قوله تعاىل
أنثى بين فالن، قال : وكان لكل حي صنم يعبدونه ويقولون. أصناما، يعين الالت والعزى ومناة" إناثا"و". ما"مبعىن 

احلسن وابن عباس، وأتى مع كل صنم شيطانه يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم؛ فخرج الكالم خمرج التعجب؛ 
} إِلَّا إَِناثاً{: وقيل. جهل ممن يشرك باهللا مجادا فيسميه أنثى، أو يعتقده أنثىألن األنثى من كل جنس أخسه؛ فهذا 

: واملوات خيرب عنه كما خيرب عن املؤنث ال تضاع املنزلة؛ تقول. مواتا؛ ألن املوات ال روح له، كاخلشبة واحلجر
املالئكة بنات اهللا، وهي شفعاؤنا عند : قوهلممالئكة؛ ل} إِلَّا إَِناثاً{: وقيل. املرأة تعجبين: األحجار تعجبين، كما تقول

بضم "وثنا "بفتح الواو والثاء على إفراد اسم اجلنس؛ وقرأ أيضا "إال وثنا "وقراءة ابن عباس . اهللا؛ عن الضحاك
  .ومل يقرأ به فيما علمت: النحاس. وأوثان أيضا مجع وثن مثل أسد وآساد. الثاء والواو؛ مجع وثن

حدثنا أيب حدثنا نصر بن داود حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن  -األنباري قد ذكر أبو بكر : قلت
وقرأ ابن . } إِنْ َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه إِلَّا أَوْثَاناً{: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى اهللا عنها أهنا كانت تقرأ

مثال : ل ومجال، مث مجع أوثانا على وثن؛ كما تقولمج: كأنه مجع وثنا على وثان؛ كما تقول" إال أثنا"عباس أيضا 
. من الوقت؛ فأثن مجع اجلمع} َوإِذَا الرُُّسلُ أُقَِّتْت{: ومثل؛ مث أبدل من الواو مهزة ملا انضمت؛ كما قال عز وجل



. روحكى الطربي أنه مجع إناث كثمار ومث. مجع أنيث، كغدير وغدر"إال أنثا : "وقرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وقرأ هبا ابن عباس واحلسن وأبو حيوة: حكى هذه القراءة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أبو عمرو الداين؛ قال

يريد إبليس؛ ألهنم إذا أطاعوه فيما سول هلم فقد عبدوه؛ ونظريه يف } َوإِنْ َيْدُعونَ إِلَّا َشْيطَاناً َمرِيداً{: قوله تعاىل
. وسيأيت. أي أطاعوهم فيما أمروهم به؛ ال أهنم عبدوهم} ْم َوُرهَْبانَُهْم أَْربَاباً ِمْن ُدوِن اللَِّهاتََّخذُوا أَْحَبارَُه{: املعىن

  :واملريد. وقد تقدم اشتقاق لفظ الشيطان

املريد اخلارج عن الطاعة، وقد مرد الرجل ميرد مرودا إذا عتا : قال األزهري. العايت املتمرد؛ فعيل من مرد إذا عتا
شجرة مرداء إذا : ابن عرفة هو الذي ظهر شره؛ ومن هذا يقال. الطاعة، فهو مارد ومريد ومتمردوخرج عن 

  .أمرد، أي ظاهر مكان الشعر من عارضيه: تساقط ورقها فظهرت عيداهنا؛ ومنه قيل للرجل
  }لََعَنُه اللَُّه َوقَالَ لَأَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيباً َمفْرُوضاً{ -١١٨

وهو يف العرف إبعاد مقترن بسخط وغضب؛ فلعنة اهللا على . أصل اللعن اإلبعاد، وقد تقدم} لََعَنُه اللَُّه{: قوله تعاىل
على التعيني جائزة، وكذلك سائر الكفرة املوتى كفرعون وهامان وأيب جهل؛ فأما األحياء  -عليه لعنة اهللا  -إبليس 

  ".البقرة"فقد مضى الكالم فيه يف 
بغواييت وأضلنهم . الستخلصنهم: أي وقال الشيطان؛ واملعىن} الَ لَأَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيباً َمفْرُوضاًَوقَ{: قوله تعاىل

  ".من كل ألف واحد هللا والباقي للشيطان "ويف اخلرب . بإضاليل، وهم الكفرة والعصاة
وما بعث النار ؟ فيقول من : نار فيقولأبعث بعث ال: "وهذا صحيح معىن؛ يعضده قوله تعاىل آلدم يوم القيامة: قلت

وبعث النار هو للمولود مسمارا عند والدته، ودوراهنم به يوم . أخرجه مسلم" . كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني 
  .ليعرفه العمار: أسبوعه، يقولون

لْأَْنَعامِ َولَآُمَرنَُّهْم فَلَُيَغيُِّرنَّ َخلَْق اللَِّه َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّيْطَانَ َوِلّياً َولَأُِضلَّنَُّهْم َولَأَُمنَِّينَُّهْم َولَآمَُرنَُّهْم فَلَُيَبتِّكُنَّ آذَانَ ا{ -١١٩
  }ِمْن ُدوِن اللَِّه فَقَْد َخِسَر ُخسَْراناً ُمبِيناً

  :فيه تسع مسائل
أي ألسولن هلم، من التمين، وهذا ال } ْمَولَأَُمنَِّينَُّه{. أي ألصرفنهم عن طريق اهلدى} َولَأُِضلَّنَُّهْم{: قوله تعاىل: األوىل

ألمنينهم طول احلياة : وقيل. ينحصر إىل واحد من األمنية، ألن كل واحد يف نفسه إمنا مينيه بقدر رغبته وقرائن حاله
أي أمحلهم . يف باتكالبتك القطع، ومنه س} َولَآُمَرنَُّهْم فَلَُيَبتِّكُنَّ آذَانَ الْأَْنَعامِ{. اخلري والتوبة واملعرفة مع اإلصرار

ويف يده قطعة، واجلمع بتك، قال " خمففا ومشددا "بتكه وبتكه، : يقال. على قطع آذان البحرية والسائبة وحنوه
  :زهري

  طارت ويف كفه من ريشها بتك
اء يف هذا التغيري إىل ماذا واختلف العلم. الالمات كلها للقسم} َولَآُمَرنَُّهْم فَلَُيَغيُِّرنَّ َخلَْق اللَِّه{: قوله تعاىل: الثانية

. هو اخلصاء وفقء األعني وقطع اآلذان، قال معناه ابن عباس وأنس وعكرمة وأبو صاحل: يرجع، فقالت طائفة
واآلذان يف األنعام مجال ومنفعة، . وذلك كله تعذيب، للحيوان، وحترمي وحتليل بالطغيان، وقول بغري حجة وال برهان

: ويف حديث عياض بن محار اجملاشعي. لك رأى الشيطان أن يغري هبا خلق اهللا تعاىلوكذلك غريها من األعضاء، فلذ
وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم وأن الشياطني أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت هلم وأمرهتم "

. إمساعيل ومسلم أيضااحلديث، أخرجه القاضي " . أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا وأمرهتم أن يغريوا خلقي 



حدثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب قاال حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن أبيه : وروى إمساعيل قال
من "قال . نعم: ؟ قال قلت" هل لك من مال : "أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا قشف اهليئة، قال: قال

فإذا أتاك اهللا ماال : "قال -والغنم : قال أبو الوليد -اخليل واإلبل والرقيق من كل املال، من : ؟ قلت" أي املال 
  هل تنتج إبل قومك صحاحا: "مث قال" فلري عليك أثره 

" آذاهنا فتعمد إىل موسى فتشق آذاهنا وتقول هذه مبر وتشق جلودها وتقول هذه صرم لتحرمها عليك وعلى أهلك 
قال ". اهللا حل وموسى اهللا أحد من موسك، وساعد اهللا أشد من ساعدكوكل ما آتاك : "قال. قلت أجل: ؟ قال
  ".بل أقره :"يا رسول اهللا، أرأيت رجال نزلت به فلم يقرين مث نزل يب أفأقريه أم أكافئه ؟ فقال: قلت
ذن وال أن نستشرف العني واأل"وملا كان هذا من فعل الشيطان وأثره أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الثالثة

: املقابلة. أمرنا؛ فذكره: أخرجه أبو داود عن علي قال" نضحي بعوراء وال مقابلة وال مدابرة وال خرقاء وال شرقاء 
. واخلرقاء اليت خترق أذهنا السمة. مشقوقة األذن: والشرقاء. واملدابرة املقطوعة مؤخر األذن. املقطوعة طرف األذن

املقطوعة األذن أو جل األذن ال جتزئ، والشق : قال مالك والليث. لماءوالعيب يف األذن مراعى عند مجاعة الع
فإن كانت سكاء، وهى اليت خلقت بال أذن فقال مالك . للميسم جيزئ، وهو قول الشافعي ومجاعة الفقهاء

  .وإن كانت صغرية األذن أجزأت، وروي عن أيب حنيفة مثل ذلك. ال جتوز: والشافعي
واجلمهور من . م فرخص فيه مجاعة من أهل العلم إذا قصدت فيه املنفعة إما لسمن أو غريهوأما خصاء البهائ: الرابعة

ورخص يف . العلماء ومجاعتهم على أنه ال بأس أن يضحي باخلصي، واستحسنه بعضهم إذا كان أمسن من غريه
لغنم، وإمنا جاز ورخص مالك يف خصاء ذكور ا. وخصى عروة بن الزبري بغال له. خصاء اخليل عمر بن عبدالعزيز

وإمنا يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل، . ذلك ألنه ال يقصد به تعليق احليوان بالدين لصنم يعبد، وال لرب يوحد
إمنا يفعل ذلك : "ومنهم من كره ذلك، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم. وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن األنثى

  ألن ذلك: نذر وقالواختاره ابن امل" . الذين ال يعلمون 

كانوا : وقال األوزاعي. هو مناء خلق اهللا؛ وكره ذلك عبدامللك بن مروان: ثابت عن ابن عمر، وكان يقول
أحدمها عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه : وفيه حديثان: وقال ابن املنذر. يكرهون خصاء كل شيء له نسل

واآلخر حديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن . وسلم هنى عن خصاء الغنم والبقر واإلبل واخليل 
والذي يف املوطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره . صرب الروح وخصاء البهائم 

  .يعين يف ترك اإلخصاء متام اخللق، وروي مناء اخللق: قال أبو عمر. فيه متام اخللق: اإلخصاء ويقول
كان رسول اهللا صلى اهللا : أبو حممد عبدالغين من حديث عمر بن إمساعيل عن نافع عن ابن عمر قال أسنده: قلت

حدثنا أبو عبداهللا املعدل حدثنا : رواه عن الدارقطين شيخه، قال" . ال ختصوا ما ينمي خلق اهللا : "عليه وسلم يقول
ورواه عبدالصمد بن النعمان : قال الدارقطين .عباس بن حممد حدثنا أبو مالك النخعي عن عمر بن إمساعيل، فذكره

  .عن أيب مالك
وأما اخلصاء يف اآلدمي فمصيبة، فإنه إذا خصي بطل قلبه وقوته، عكس احليوان، وانقطع نسله املأمور به : اخلامسة

ه إىل اهلالك، مث إن فيه أملا عظيما رمبا يفضي بصاحب" تناكحوا تناسلوا فإين مكاثر بكم األمم : "يف قوله عليه السالم
مث هذه مثلة، وقد هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن . فيكون فيه تضييع مال وإذهاب نفس، وكل ذلك منهي عنه

لو مل : وقد كره مجاعة من فقهاء احلجازيني والكوفيني شراء اخلصي من الصقالبة وغريهم وقالوا. املثلة، وهو صحيح



صاء بين آدم ال حيل وال جيوز؛ ألنه مثلة وتغيري خللق اهللا تعاىل، وكذلك ومل خيتلفوا أن خ. يشتروا منهم مل خيصوا
  .قطع سائر أعضائهم يف غري حد وال قود، قاله أبو عمر

وإذا تقرر هذا فاعلم أن الوسم واإلشعار مستثىن من هنيه عليه السالم عن شريطة الشيطان، وهي ما : السادسة
وسم الشيء يسمه إذا علمه : الكي بالنار وأصله العالمة، يقال: ، والوسمقدمناه من هنيه عن تعذيب احليوان بالنار

وثبت يف صحيح . فالسيما العالمة وامليسم املكواة. } ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم{: بعالمة يعرف هبا، ومنه قوله تعاىل
  مسلم عن أنس

صدقة والفيء وغري ذلك حىت يعرف كل رأيت يف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امليسم وهو يسم إبل ال: قال
  .مال فيؤدى يف حقه، وال يتجاوز به إىل غريه

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : والوسم جائز يف كل األعضاء غري الوجه، ملا رواه جابر قال: السابعة
إذ هو مقر احلسن  وإمنا كان ذلك لشرفه على األعضاء،. الضرب يف الوجه وعن الوسم يف الوجه ، أخرجه مسلم

اتق الوجه فإن اهللا : "واجلمال، وألن به قوام احليوان، وقد مر النيب صلى اهللا عليه وسلم برجل يضرب عبده فقال
أي على صورة املضروب؛ أي وجه هذا املضروب يشبه وجه آدم، فينبغي أن حيترم " . خلق آدم على صورته 

اإلشارة بالتغيري إىل الوشم وما جرى جمراه من : وقالت طائفة. موهذا أحسن ما قيل يف تأويله واهللا أعل. لشبهه
قال رسول اهللا صلى اهللا : ومن ذلك احلديث الصحيح عن عبداهللا قال. التصنع للحسن؛ قال ابن مسعود واحلسن

" لعن اهللا الوامشات واملستومشات والنامصات واملتنمصات واملتفلجات للحسن، املغريات خلق اهللا : "عليه وسلم
والوشم يكون يف اليدين، وهو أن يغرز ظهر . احلديث أخرجه مسلم، وسيأيت بكماله يف احلشر إن شاء اهللا تعاىل
واملستومشة اليت . وقد ومشت تشم ومشا فهي وامشة. كف املرأة ومعصمها بإبرة مث حيشى بالكحل أو بالنئور فيخضر

ية وإفريقية يفعلونه؛ ليدل كل واحد منهم على رجلته يف ورجال صقل: وقال ابن العريب. يفعل ذلك هبا؛ قال اهلروي
الواشية ""الوامشة واملستومشة "مكان  -أحد رواة مسلم  -ووقع يف رواية اهلروي : قال القاضي عياض. حداثته

وهو من الوشي وهو التزين؛ وأصل الوشي نسج الثوب على لونني، وثور موشى " بالياء مكان امليم ""واملستوشية 
واملتنمصات مجع . هه وقوائمه سواد؛ أي تشي املرأة نفسها مبا تفعله فيها من التنميص والتفليج واألشريف وج

وأهل : ابن العريب. متنمصة وهي اليت تقلع الشعر من وجهها باملنماص، وهو الذي يقول الشعر؛ ويقال هلا النامصة
إلبط، فأما نتف الفرج فإنه يرخيه ويؤذيه، ويبطل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه؛ فإن السنة حلق العانة ونتف ا

  كثريا من املنفعة

واملتفلجات مجع متفلجة، وهي اليت تفعل الفلج يف أسناهنا؛ أي تعانيه حىت ترجع املصمتة األسنان خلقة فلجاء . فيه
أشرا، وهي ، وهي مجع واشرة، وهي اليت تشر أسناهنا؛ أي تصنع فيها "الواشرات: "ويف غري كتاب مسلم. صنعة

وهذه األمور كلها قد شهدت . التحزيزات اليت تكون يف أسنان الشبان؛ تفعل ذلك املرأة الكبرية تشبها بالشابة
: وقيل. ألهنا من باب التدليس: واختلف يف املعىن الذي هني ألجلها؛ فقيل. األحاديث بلعن فاعلها وأهنا من الكبائر
هذا املنهي عنه : مث قيل. بن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن املعىن األولمن باب تغيري خلق اهللا تعاىل؛ كما قال ا

إمنا هو فيما يكون باقيا؛ ألنه من باب تغيري خلق اهللا تعاىل، فأما ما ال يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد 
وروي عن . يها باحلناءوأجاز مالك أيضا أن تشي املرأة يد. وكرهه مالك للرجال. أجاز العلماء ذلك مالك وغريه

إما أن ختضب يديها كلها وإما أن تدع، وأنكر مالك هذه الرواية عن عمر، وال تدع : عمر إنكار ذلك وقال



" ال تدع إحداكن يدها كأهنا يد رجل: "اخلضاب باحلناء؛ فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى امرأة ال ختتضب قال
  .ماتتفما زالت ختتضب وقد جاوزت التسعني حىت 

وجاء حديث بالنهي عن تسويد احلناء، ذكره صاحب املصابيح وال تتعطل، ويكون يف عنقها : قال القاضي عياض
إنه ال ينبغي أن : "قالدة من سري يف خرز، فإنه يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي اهللا عنها

قال أبو . يستحب للمرأة أن تعلق يف عنقها يف الصالة ولو سريا :وقال أنس" . تكوين بغري قالدة إما خبيط وإما بسري
يف حديث ابن مسعود دليل على أنه ال جيوز تغيري شيء من خلقها الذي خلقها اهللا عليه بزيادة أو : جعفر الطربي

أسنان نقصان، التماس احلسن لزوج أو غريه، سواء فلجت أسناهنا أو وشرهتا، أو كان هلا سن زائدة فأزالتها أو 
. وكذا ال جيوز هلا حلق حلية أو شارب أو عنفقة إن نبتت هلا؛ ألن كل ذلك تغيري خلق اهللا. طوال فقطعت أطرافها

ويأيت على ما ذكره أن من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد ال جيوز له قطعه وال نزعه؛ ألنه من تغيري : قال عياض
  .فال بأس بنزعها عند أيب جعفر وغريه إال أن تكون هذه الزوائد تؤمله: خلق اهللا تعاىل

" لعن اهللا الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة : "ومن هذا الباب قوله صلى اهللا عليه وسلم: قلت: الثامنة
فنهى صلى اهللا عليه وسلم عن وصل املرأة شعرها؛ وهو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به، والواصلة . أخرجه مسلم

زجر النيب صلى اهللا : مسلم عن جابر قال. ، واملستوصلة هي اليت تستدعي من يفعل ذلك هباهي اليت تفعل ذلك
جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه : وخرج عن أمساء بنت أيب بكر قالت. عليه وسلم أن تصل املرأة بشعرها شيئا

لعن اهللا الواصلة : "أصله ؟ فقاليا رسول اهللا، إن يل ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أف: وسلم فقالت
ومنعوا الوصل بكل شيء من . وهذا كله نص يف حترمي وصل الشعر، وبه قال مالك ومجاعه العلماء" . واملستوصلة 

وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف واخلرق وما . الصوف واخلرق وغري ذلك؛ ألنه يف معىن وصله بالشعر
إمنا جاء النهي عن : وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس وقالوا. الظاهرليس بشعر؛ وهذا أشبه مبذهب أهل 

وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقا، وهو قول باطل قطعا . الوصل خاصة، وهذه ظاهرية حمضة وإعراض عن املعىن
ي إن أم: وروي عن ابن سريين أنه سأل رجل فقال. وقد روي عن عائشة رضي اهللا عنها ومل يصح. ترده األحاديث

وال يدخل يف النهي ما ربط منه خبيوط . إن كانت تصل فال: كانت متشط النساء، أتراين آكل من ماهلا ؟ فقال
  .احلرير امللونة على وجه الزينة والتجميل، واهللا أعلم

من  املراد بالتغيري خللق اهللا هو أن اهللا تعاىل خلق الشمس والقمر واألحجار والنار وغريها: وقالت طائفة: التاسعة
إن اهللا تعاىل خلق األنعام : قال الزجاج. املخلوقات؛ ليعترب هبا وينتفع هبا، فغريها الكفار بأن جعلوها آهلة معبودة

لتركب وتؤكل فحرموها على أنفسهم، وجعل الشمس والقمر واحلجارة مسخرة للناس فجعلوها آهلة يعبدوهنا، 
وروي عن ابن . جماهد والضحاك وسعيد بن جبري وقتادة: وقاله مجاعة من أهل التفسري. فقد غريوا ما خلق اهللا

  وإذا كان ذلك معناه: دين اهللا؛ وقال النخعي، واختاره الطربي قال} فَلَُيغَيُِّرنَّ َخلَْق اللَِّه{عباس 

دخل فيه فعل كل ما هنى اهللا عنه من خصاء ووشم وغري ذلك من املعاصي؛ ألن الشيطان يدعو إىل مجيع املعاصي؛ 
فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها؛ يعين أهنم } فَلَُيَغيُِّرنَّ َخلَْق اللَِّه{: وقال جماهد أيضا. ليغرين ما خلق اهللا يف دينهأي ف

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه : "ولدوا على اإلسالم فأمرهم الشيطان بتغيريه، وهو معىن قوله عليه السالم
أَلَْستُ {: جع معىن اخللق إىل ما أوجده فيهم يوم الذر من اإلميان به يف قوله تعاىلفري" . يهودانه وينصرانه وميجسانه 

روي عن طاوس أنه كان ال حيضر نكاح سوداء بأبيض وال بيضاء بأسود : قال ابن العريب. } بِرَبِّكُْم قَالُوا َبلَى



وهذا وإن كان حيتمله اللفظ فهو خمصوص مبا أنفذه  :قال القاضي. } فَلَُيَغيُِّرنَّ َخلَْق اللَِّه{هذا من قول اهللا : ويقول
النيب صلى اهللا عليه وسلم من نكاح مواله زيد وكان أبيض؛ بظئره بركة احلبشية أم أسامة وكان أسود من أبيض، 

  .وهذا مما خفي على طاوس مع علمه
الرمحن بن عوف وقد كانت حتت بالل أخت عبد. مث أنكح أسامة فاطمة بنت قيس وكانت بيضاء قرشية: قلت
  .وهذا أيضا خيص وقد خفي عليهما. زهرية

أي نقص نفسه وغبنها } فَقَْد َخسَِر{. أي يطيعه ويدع أمر اهللا} َوَمْن يَتَِّخِذ الشَّْيطَانَ َوِلّياً ِمْن ُدوِن اللَِّه{: قوله تعاىل
  .بأن أعطى الشيطان حق اهللا تعاىل فيه وتركه من أجله

  }يهِْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَانُ إِلَّا غُُروراًَيِعدُُهْم َوُيَمنِّ{ -١٢٠
  }أُولَِئَك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوال َيجُِدونَ َعْنَها َمِحيصاً{ -١٢١
َبداً َوْعَد اللَِّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َسُنْدِخلُُهمْ َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها أَ{ -١٢٢

  }َحقّاً َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيالً
املعىن يعدهم أباطيله وترهاته من املال واجلاه والرياسة، وأن ال بعث وال عقاب، ويومههم } َيِعدُُهْم{: قوله تعاىل

الغرور : قال ابن عرفة. أي خديعة} إِلَّا غُُروراً َوَما َيِعدُُهُم الشَّيْطَانُ{كذلك } َوُيمَنِّيهِْم{الفقر حىت ال ينفقوا يف اخلري 
  ما رأيت له ظاهرا حتبه وفيه

ابتداء } أُولَِئَك{. والشيطان غرور؛ ألنه حيمل على حماب النفس، ووراء ذلك ما يسوء. باطن مكروه أو جمهول
َوَمْن {. ملجأ، والفعل منه حاص حييص} َمحِيصاً{و . خرب الثاين واجلملة خرب األول} َجهَنَُّم{ابتداء ثان } َمأَْواُهْم{

وقد . على البيان؛ قال قيال وقوال وقاال، مبعىن أي ال أحد أصدق من اهللا" قيالً."ابتداء وخرب} أَْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيالً
  .مضى الكالم على ما تضمنته هذه اآلي من املعاين واحلمد هللا

  }أَْهلِ الِْكتَابِ َمْن َيْعَملْ ُسوءاً ُيْجزَ بِِه َوال َيجِدْ لَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِلّياً َوال َنصِرياًلَْيَس بِأَمَانِيِّكُْم َوال أََمانِيِّ { -١٢٣
} ابِلَْيَس بِأَمَانِيِكُْم َوال أََمانِيِ أَْهلِ الِْكَت{وقرأ أبو جعفر املدين } لَْيَس بِأَمَانِيِّكُْم َوال أََمانِيِّ أَْهلِ الِْكتَابِ{: قوله تعاىل

: ومن أحسن ما روي يف نزوهلا ما رواه احلكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال. بتخفيف الياء فيها مجيعا
لَْيسَ بِأَمَانِيِّكُْم َوال {ليس نبعث، فأنزل اهللا : وقالت قريش. قالت اليهود والنصارى لن يدخل اجلنة إال من كان منا

نبينا قبل نبيكم : تفاخر املؤمنون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: قتادة والسديوقال . } أََمانِيِّ أَْهلِ الِْكتَابِ
نبينا خامت النبيني وكتابنا يقضي على سائر الكتب، فنزلت : وقال املؤمنون. وكتابنا قبل كتابكم وحنن أحق باهللا منكم

  .اآلية
َوَهلْ ُيَجاَزى إِلَّا {هذه اآلية يف الكافر، وقرأ : ال احلسنالسوء ههنا الشرك، ق} َمْن َيعَْملْ ُسوءاً ُيْجزَ بِِه{: قوله تعاىل
ذلك ملن أراد اهللا هوانه، فأما من أراد كرامته فال، قد ذكر : قال} َمْن َيعَْملْ ُسوءاً ُيْجَز بِِه{وعنه أيضا . } الْكَفُوَر

لُوا َوَنَتَجاَوُز َعْن َسيِّئَاِتهِْم ِفي أَْصحَابِ الَْجنَِّة َوْعدَ الصِّْدقِ أُولَِئكَ الَِّذيَن َنتَقَبَّلُ َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِم{: اهللا قوما فقال
لفظ اآلية : وقال اجلمهور. يعين اليهود والنصارى واجملوس وكفار العرب: وقال الضحاك. } الَِّذي كَانُوا ُيوَعُدونَ

ألن كفره أوبقه، وأما املؤمن فبنكبات الدنيا،  عام، والكافر واملؤمن جمازى بعمله السوء، فأما جمازاة الكافر فالنار؛
  كما روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة



: " بلغت من املسلمني مبلغا شديدا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} َمْن َيْعَملْ ُسوءاً ُيْجَز بِِه{ملا نزلت : قال
وخرج الترمذي " . ها والشوكة يشاكها قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به املسلم كفارة حىت النكبة ينكب

حدثنا إبراهيم بن املستمر اهلذيل قال حدثنا عبدالرمحن " نوادر األصول، يف الفصل اخلامس والتسعني " احلكيم يف 
ال : مسعت أيب يذكر عن أبيه قال صحبت ابن عمر من مكة إىل املدينة فقال لنافع: بن سليم بن حيان أبو زيد قال

فما فجئه يف جوف الليل أن صك حممله جذعه؛ فجلس فمسح عينيه مث : صلوب؛ يعين ابن الزبري، قالمتر يب على امل
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ولقد مسعت أباك الزبري يقول! يرمحك اهللا أبا خبيب أن كنت وأن كنت : قال

فأما يف التنزيل : قال الترمذي أبو عبداهللا. فإن يك هذا بذاك فهيه" من يعمل سوءا جيز به يف الدنيا أو يف اآلخرة "
فدخل فيه الرب والفاجر والعدو } َمْن َيْعَملْ ُسوءاً ُيْجَز بِِه َوال َيجِْد لَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َولِّياً َوال َنِصرياً{: فقد أمجله فقال

جيز به يف الدنيا : "بني املوطنني فقالوالويل واملؤمن والكافر؛ مث ميز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث 
فإن يك هذا بذاك فهيه؛ معناه أنه : وليس جيمع عليه اجلزاء يف املوطنني؛ أال ترى أن ابن عمر قال" أو يف اآلخرة 

قاتل يف حرم اهللا وأحدث فيه حدثا عظيما حىت أحرق البيت ورمي احلجر األسود باملنجنيق فانصدع حىت ضبب 
فلما رأى ابن عمر فعله مث رآه مقتوال مصلوبا ذكر ! آه آه : منا هذا كذلك، ومسع للبيت أنينابالفضة فهو إىل يو

إن يك هذا القتل بذاك الذي فعله فهيه؛ : مث قال" . من يعمل سوءا جيز به : "قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث آخر  مث ميز رسول! رمحه اهللا . أي كأنه جوزي بذلك السوء هذا القتل والصلب

بني الفريقني؛ حدثنا أيب رمحه اهللا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حممد بن مسلم عن يزيد بن عبداهللا بن أسامة بن 
يا : "؛ قالما هذه مببقية منا: قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه} َمْن َيعَْملْ ُسوءاً ُيْجزَ بِِه{ملا نزلت : اهلاد الليثي قال

حدثنا اجلارود قال حدثنا وكيع وأبو معاوية " . أبا بكر إمنا جيزى املؤمن هبا يف الدنيا وجيزى هبا الكافر يوم القيامة 
  وعبدة عن إمساعيل بن أيب خالد عن أيب بكر

يا رسول اهللا مع هذا ؟ كيف الصالح : قال أبو بكر} َمْن َيْعَملْ ُسوءاً ُيْجَز بِِه{ملا نزلت : بن أيب زهري الثقفي قال
. غفر اهللا لك يا أبا بكر ألست تنصب، ألست حتزن، الست تصيبك الألواء ؟: "كل شيء عملناه جزينا به، فقال

َمْن َيْعَملْ {: ففسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أمجله التنزيل من قوله" فذلك مما جتزون به "قال . بلى: قال
: الترمذي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أهنا ملا نزلت قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى. } ُسوءاً ُيْجَز بِِه

أما أنت يا أبا بكر واملؤمنون فتجزون بذلك يف الدنيا حىت تلقوا اهللا وليس لكم ذنوب وأما اآلخرون فيجمع ذلك "
وموسى بن عبيدة يضعف يف احلديث،  :ويف إسناده مقال: حديث غريب: قال" . هلم حىت جيزوا به يوم القيامة 

وموىل بن سباع جمهول، وقد روي هذا من غري وجه عن أيب بكر . ضعفه حيىي بن سعيد القطان وأمحد بن حنبل
  .وليس له إسناد صحيح أيضا؛ ويف الباب عن عائشة

ن سلمة عن خرجه إمساعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا قال حدثنا محاد ب: قلت
َمْن {وعن هذه اآلية } َوإِنْ تُْبُدوا َما ِفي أَْنفُِسكُمْ أَو ُتْخفُوُه{علي بن يزيد عن أمه أهنا سألت عائشة عن هذه اآلية 

يا : "ما سألين أحد منذ سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها؛ فقال: فقالت عائشة} َيْعَملْ ُسوءاً ُيْجَز بِِه
ة اهللا مبا يصيبه من احلمى والنكبة والشوكة حىت البضاعة يضعها يف كمه فيفقدها فيفزع فيجدها عائشة، هذه مبايع

مضمر فيها يف مجيع هذه "ليس "واسم ". يف عيبته، حىت إن املؤمن ليخرج من ذنوبه كما خيرج الترب من الكري 
املعىن ليس ثواب اهللا : وقيل. ز بهليس الكائن من أموركم ما تتمنونه، بل من يعمل سوءا جي: األقوال؛ والتقدير

  .} والذين آمنوا وعملوا الصاحلات سندخلهم جنات{بأمانيكم إذ قد تقدم 



إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا {: يعين املشركني؛ لقوله تعاىل} َوال َيجِْد لَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِلّياً َوال َنصِرياً{: قوله تعاىل
  َمْن َيعَْملْ{: وقيل. } م األشهاديف احلياة الدنيا ويوم يقو

وروى ابن بكار عن ابن . } ُيْجَز بِِه{باجلزم عطفا على } َوال َيجِْد لَُه{وقراءة اجلماعة . إال أن يتوب} ُسوءاً ُيْجَز بِِه
على وإن محلت . فإن محلت اآلية على الكافر فليس له غدا ويل وال نصري. بالرفع استئنافا} َوال َيجُِد لَُه{عامر 

  .املؤمن فليس له ويل وال نصري دون اهللا
  }نَ َنقِرياًَوَمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َوال ُيظْلَُمو{ -١٢٤

، وأهل الكتاب بسبقهم، وقوهلم حنن شرط اإلميان ألن املشركني أدلوا خبدمة الكعبة وإطعام احلجيج وقرى األضياف
الشيخان أبو عمرو "يدخلون اجلنة "وقرأ . أبناء اهللا وأحباؤه؛ فبني تعاىل أن األعمال احلسنة ال تقبل من غري إميان

الباقون بفتح الياء وضم اخلاء؛ يعين يدخلون اجلنة . على ما مل يسم فاعله" بضم الياء وفتح اخلاء "وابن كثري 
  .د مضى ذكر النقري وهي النكتة يف ظهر النواةوق. بأعماهلم
  }اللَُّه إِبَْراِهيمَ َخِليالً َوَمْن أَْحَسُن ِديناً ِممَّْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن وَاتََّبَع ِملَّةَ إِْبَراهِيَم حَنِيفاً َواتََّخذَ { -١٢٥

فضل دين اإلسالم على } َم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن وَاتََّبَع ِملَّةَ إِبَْراهِيَم َحنِيفاًَوَمْن أَْحَسُن دِيناً ِممَّْن أَْسلَ{: قوله تعاىل
أراد أبا بكر : قال ابن عباس. معناه أخلص دينه هللا وخضع له وتوجه إليه بالعبادة} أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه{سائر األديان و 

ابتداء وخرب يف موضع احلال، أي موحد فال } َوُهَو ُمْحسٌِن{. ى البيانعل} ِديناً{وانتصب . الصديق رضي اهللا عنه
  .وامللة الدين، واحلنيف املسلم وقد تقدم. يدخل فيه أهل الكتاب؛ ألهنم تركوا اإلميان مبحمد عليه السالم

حمبته تتخلل القلب فال تدع فيه خلال  إمنا مسي اخلليل خليال ألن: قال ثعلب} َواتََّخذَ اللَُّه إِْبَراِهيَم َخلِيالً{: قوله تعاىل
  :إال مألته؛ وأنشد قول بشار

  وبه مسي اخلليل خليال... قد ختللت مسلك الروح مين 
هو مبعىن املفعول كاحلبيب مبعىن احملبوب، وإبراهيم كان حمبا هللا : وخليل فعيل مبعىن فاعل كالعليم مبعىن العامل وقيل

واختار هذا . االختصاص فاهللا عز وجل أعلم اختص إبراهيم يف وقته للرسالةاخلليل من : وقيل. وكان حمبوبا هللا
وقال . يعين نفسه" وقد اختذ اهللا صاحبكم خليال "والدليل على هذا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : النحاس قال

بشيء الختصصت أي لو كنت خمتصا أحدا " لو كنت متخذا خليالً الختذت أبا بكر خليال : "صلى اهللا عليه وسلم
ويف هذا رد على من زعم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اختص بعض أصحابه بشيء من . رضي اهللا عنه. أبا بكر
وقال . اخلليل احملتاج؛ فإبراهيم خليل اهللا معىن أنه فقري حمتاج إىل اهللا تعاىل؛ كأنه الذي به االختالل: وقيل. الدين

  :زهري ميدح هرم بن سنان
  يقول ال غالب مايل وال حرم... يل يوم مسغبة وإن أتاه خل
الذي ليس يف حمبته خلل؛ فجائز أن يكون مسي خليال هللا بأنه الذي أحبه : ومعىن اخلليل: قال الزجاج. أي ال ممنوع

تعاىل  وجائز أن يسمى خليل اهللا أي فقريا إىل اهللا تعاىل؛ ألنه مل جيعل فقره وال فاقته إال إىل اهللا. واصطفاه حمبة تامة
ألك : واالختالل الفقر؛ فروي أنه ملا رمي باملنجنيق وصار يف اهلواء أتاه جربيل عليه السالم فقال. خملصا يف ذلك
مسي بذلك بسبب أنه مضى إىل خليل له : وقيل. فخلق اهللا تعاىل إلبراهيم نصرته إياه. أما إليك فال: حاجة ؟ قال
فلم جيد صاحبه، فمأل غرائره رمال وراح به إىل أهله فحطه ونام؛  باملوصل ليمتار من عنده طعاما: مبصر، وقيل

من الذي جئت به من : من أين لكم هذا ؟ قالوا: ففتحه أهله فوجدوه دقيقا فصنعوا له منه، فلما قدموه إليه قال



رؤساء  إنه أضاف: وقيل. هو من عند خليلي؛ يعين اهللا تعاىل؛ فسمي خليل اهللا بذلك: عند خليلك املصري؛ فقال
  حاجيت أن تسجدوا: ما حاجتك ؟ قال: الكفار وأهدى هلم هدايا وأحسن إليهم فقالوا له

اللهم إين قد فعلت ما أمكنين فافعل اللهم ما أنت أهل لذلك؛ فوفقهم اهللا : سجدة؛ فسجدوا فدعا اهللا تعاىل وقال
بشبه اآلدميني وجاء بعجل مسني فلم يأكلوا  ملا دخلت عليه املالئكة: ويقال. تعاىل لإلسالم فاختذه اهللا خليال لذلك

أن تقولوا يف أوله باسم اهللا : وما مثنه ؟ قال: أعطوا مثنه وكلوا، قالوا: إنا ال نأكل شيئا بغري مثن فقال هلم: منه وقالوا
عبداهللا عن  وروى جابر بن. حق على اهللا أن يتخذه خليال؛ فاختذه اهللا خليال: ويف آخره احلمد هللا، فقالوا فيما بينهم
اختذ اهللا إبراهيم خليال إلطعامه الطعام وإفشائه السالم وصالته بالليل والناس : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

" يا جربيل مل اختذ اهللا إبراهيم خليال : "وروى عبداهللا بن عمرو بن العاص أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" . نيام 
واخللة بني اآلدميني الصداقة؛ . معىن اخلليل الذي يوايل يف اهللا ويعادي يف اهللا: وقيل. ا حممد إلطعامه الطعام ي: ؟ قال

ويف مصنف . هي من اخللة فكل واحد من اخلليلني يسد خلة صاحبه: وقيل. مشتقة من ختلل األسراء بني املتخالني
" . دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل  الرجل على: "أيب داود عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  :ولقد أحسن من قال
  فخليله منه على خطر... من مل تكن يف اهللا خلته 

  :آخر
  فال تثقن بكل أخي إخاء... إذا ما كنت متخذا خليال 
  بأهل العقل منهم واحلياء... فإن خريت بينهم فألصق 
  تفاضلت الفضائل من كفاء... فإن العقل ليس له إذا ما 

  :قال حسان بن ثابت رضي اهللا عنهو
  ولكن يف البالء هم قليل... أخالء الرجال هم كثري 

  فمالك عند نائبة خليل... فال تغررك خلة من تؤاخي 
  ولكن ليس يفعل ما يقول... وكل أخ يقول أنا ويف 

  فذاك ملا يقول هو الفعول... سوى خل له حسب ودين 

  }َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطاً َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت{ -١٢٦
واملعىن إنه اختذ إبراهيم خليال حبسن طاعته . أي ملكا واختراعا} َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ{: قوله تعاىل

ات وما يف األرض ؟ وإمنا أكرمه المتثاله ال حلاجته إىل خمالته وال للتكثري به واالعتضاد؛ وكيف وله ما يف السمو
  .ألمره

  .أي أحاط علمه بكل األشياء} وَكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطاً{: قوله تعاىل
َساِء اللَّاِتي ال َوَيْسَتفُْتوَنَك ِفي النَِّساِء قُلِ اللَُّه ُيفْتِيكُْم ِفيهِنَّ َوَما ُيتْلَى َعلَْيكُْم ِفي الْكَِتابِ ِفي َيَتاَمى النِّ{ -١٢٧

لَْيَتاَمى بِالِْقْسِط َوَما َتفَْعلُوا ِمنْ ُتْؤتُوَنُهنَّ َما كُِتَب لَُهنَّ َوَتْرغَُبونَ أَنْ تَْنِكُحوُهنَّ وَالُْمسَْتْضَعِفَني ِمَن الْوِلَْداِن َوأَنْ َتقُومُوا ِل
  }َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِِه َعِليماً
الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن يف املرياث وغري ذلك؛ فأمر اهللا نبيه عليه السالم أن  نزلت بسبب سؤال قوم من

وهذه اآلية رجوع إىل ما افتتحت به السورة من أمر . اهللا يفتيكم فيهن؛ أي يبني لكم حكم ما سألتم عنه: يقول هلم



: روى أشهب عن مالك قال. فتيكم فيهنإن اهللا ي: النساء، وكان قد بقيت هلم أحكام مل يعرفوها فسألوا فقيل هلم
وََيْسَتفْتُوَنَك ِفي {كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسأل فال جييب حىت ينزل عليه الوحي، وذلك يف كتاب اهللا 

وََيسْأَلوَنَك َعنِ {. } الْمَْيسِرَِيسْأَلوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َو{و . } وََيْسأَلوَنَك َعنِ الَْيَتاَمى{. } النَِّساِء قُلِ اللَُّه يُفِْتيكُْم ِفيهِنَّ
  .} الْجِبَالِ

والقرآن يفتيكم فيهن، وهو : واملعىن. يف موضع رفع، عطف على اسم اهللا تعاىل" ما"} َوَما ُيْتلَى َعلَْيكُْم{: قوله تعاىل
  .وقد تقدم} فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء{: قوله

  ".عن"أي وترغبون عن أن تنكحوهن، مث حذفت } أَنْ َتْنِكُحوُهنََّوَتْرغَُبونَ {: وقوله تعاىل

ويرغب يف نكاحها وإذا كانت كثرية : قال سعيد بن جبري وجماهد". يف"وترغبون يف أن تنكحوهن مث حذفت : وقيل
وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته اليت : فإن يف حديثها"عن "وحديث عائشة يقوي حذف . املال
  .ن يف حجره حني تكون قليلة املال واجلمال؛ وقد تقدم أول السورةتكو
الصُّلْحُ َخْيرٌ َوإِِن امَْرأَةٌ َخافَْت ِمْن َبْعِلَها ُنشُوزاً أَوْ إِْعرَاضاً فَال ُجَناَح َعلَيهَِما أَنْ ُيْصِلَحا َبيَْنُهَما ُصلْحاً َو{ -١٢٨

  }نُوا َوَتتَّقُوا فَإِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبِرياًَوأُْحِضَرتِ الْأَْنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ ُتْحِس
  :فيه سبع مسائل

خافت : وقول من قال. مبعىن توقعت} َخافَْت{و . رفع بإضمار فعل يفسره ما بعده} َوإِِن امَْرأَةٌ{: قوله تعاىل: األوىل
الفرق بني النشوز : قال النحاس. لنشوزخافت من بعلها دوام ا. املعىن وإن امرأة: قال الزجاج. تيقنت خطأ

روى . ونزلت اآلية بسبب سودة بنت زمعة. واإلعراض أن النشوز التباعد، واإلعراض أال يكلمها وال يأنس هبا
ال تطلقين : خشيت سودة أن يطلقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت: الترمذي عن ابن عباس قال

فما } فَال ُجنَاَح َعلَيهَِما أَنْ ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصلْحاً وَالصُّلُْح خَْيٌر{: ففعل فنزلت وأمسكين، وأجعل يومي منك لعائشة؛
وروى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن . هذا حديث حسن غريب: اصطلحا عليه من شيء فهو جائز، قال

إما كربا وإما غريه، فأراد أن  املسيب أن رافع بن خديج كانت حتته خولة بنة حممد بن مسلمة، فكره من أمرها
َوإِِن امَْرأَةٌ َخافَْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشوزاً أَوْ {ال تطلقين واقسم يل ما شئت؛ فجرت السنة بذلك فنزلت : يطلقها فقالت

: قالت} رَاضاًَوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن َبْعِلَها ُنشُوزاً أَْو إِْع{وروى البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها . } إِْعرَاضاً
. أجعلك من شأين يف حل؛ فنزلت هذه اآلية: الرجل تكون عنده املرأة ليس مبستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول

  .} أَنْ ُيصّالََحا{وقراءة العامة 

  .واملعىن يصطلحا مث أدغم"أن يصلحا "وقرأ اجلحدري وعثمان البيت ". أن يصلحا"وقرأ أكثر الكوفيني 
ه اآلية من الفقه الرد على الرعن اجلهال الذين يرون أن الرجل إذا أخذ شباب املرأة وأسنت ال ينبغي يف هذ: الثانية

إن سودة بنت زمعة ملا أسنت أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يطلقها، فآثرت : قال ابن أيب مليكة. أن يتبدل هبا
  .اهللا عليه وسلم، وماتت وهي من أزواجهأمسكين وأجعل يومي لعائشة؛ ففعل صلى : الكون معه، فقالت له

وكذلك فعلت بنت حممد بن مسلمة؛ روى مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت حممد بن : قلت
مسلمة األنصارية، فكانت عنده حىت كربت، فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها، فناشدته الطالق، فطلقها 

ا كانت حتل راجعها، مث عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطالق فطلقها واحدة، مث راجعها واحدة، مث أمهلها حىت إذ
ما شئت إمنا بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من األثرة، : فآثر الشابة عليها فناشدته الطالق فقال



عليه إمثا حني قرت عنده على  فأمسكها على ذلك؛ ومل ير رافع. بل أستقر على األثرة: قالت. وإن شئت فارقتك
َوإِِن امَْرأَةٌ َخافَْت ِمْن {فذلك الصلح الذي بلغنا أنه نزل فيه : رواه معمر عن الزهري بلفظه ومعناه وزاد. األثرة

قول : ال أبو عمر بن عبدالربق. } َبْعِلَها ُنشُوزاً أَْو إِْعرَاضاً فَال ُجنَاَح َعلَيهَِما أَنْ ُيصِْلَحا بَْيَنُهَما صُلْحاً وَالصُّلُْح َخيْر
يريد يف امليل بنفسه إليها والنشاط هلا؛ ال أنه آثرها عليها يف مطعم وملبس ومبيت؛ "فآثر الشابة عليها : "واهللا أعلم

حدثنا أبو األحوص عن مساك بن : وذكر أبو بكر بن أيب شيبة قال. ألن هذا ال ينبغي أن يظن مبثل رافع، واهللا أعلم
هي املرأة تكون : ن عرعرة عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن رجال سأل عن هذه اآلية فقالحرب عن خالد ب

عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كربها أو سوء خلقها وتكره فراقه؛ فإن وضعت له من مهرها 
أس أن ينقصها من حقها إذا تزوج من ال ب: وقال الضحاك. شيئا حل له أن يأخذ وإن جعلت له من أيامها فال حرج

هو الرجل تكون حتته املرأة الكبرية فيتزوج عليها الشابة؛ : وقال مقاتل بن حيان. هي أشب منها وأعجب إليه
  :فيقول هلذه الكبرية

أعطيك من مايل على أن أقسم هلذه الشابة أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار؛ فترضى األخرى مبا اصطلحا عليه؛ 
  إن أبت أال ترضى فعليه أن يعدل بينهما يف القسمو

ويف هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة يف هذه النازلة؛ بأن يعطي الزوج على أن تصرب هي، أو : قال علماؤنا: الثالثة
تعطي هي على أن يؤثر الزوج، أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة، أو يقع الصلح على الصرب واألثرة من غري 

وقد جيوز أن تصاحل إحداهن صاحبتها عن يومها بشيء تعطيها، كما فعل أزواج النيب صلى . ذا كله مباحعطاء؛ فه
أصلحي بيين : اهللا عليه وسلم؛ وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان غضب على صفية، فقالت لعائشة

: نداد يف أحكامه عن عائشة قالتذكره ابن خويز م. وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد وهبت يومي لك
هل لك أن ترضني رسول اهللا صلى اهللا : وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على صفية يف شيء؛ فقالت يل صفية

فلبست مخارا كان عندي مصبوغا بزعفران ونضحته، مث جئت فجلست إىل : عليه وسلم عين ولك يومي ؟ قالت
ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء؛ : فقلت" . إليك عين فإنه ليس بيومك : "الجنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فق

وفيه أن ترك التسوية بني النساء وتفضيل بعضهن على بعض ال جيوز إال بإذن املفضولة . وأخربته اخلرب، فرضي عنها
  .ورضاها
فوجهه أن املعروف "يصاحلا "فمن قرأ " يصلحا"اجلحدري ". أن يصاحلا"والباقون ". يصلحا"قرأ الكوفيون : الرابعة

أصلح القوم ؟ ولو كان أصلح لكان : تصاحل القوم، وال يقال: يف كالم العرب إذا كان بني قوم تشاجر أن يقال
ونصب ". فاصلح بينهم"فقد استعمل مثله يف التشاجر والتنازع؛ كما قال "يصلحا "ومن قرأ . مصدره إصالحا

فأصلحت صلحا مثل أصلحت . مفعول، وهو اسم مثل العطاء من أعطيت على هذه القراءة على أنه" صلحا: "قوله
ألن تفاعل قد جاء متعديا؛ وحيتمل أن يكون مصدرا "يصاحلا "أمرا؛ وكذلك هو مفعول أيضا على قراءة من قرأ 

  "يصلحا "ومن قرأ . حذفت زوائده

صاد؛ ومل تبدل الصاد طاء ملا فيها مث صار إىل يصطلحا، مث أبدلت الطاء صادا وأدغمت فيها ال"يصتلحا "فاألصل 
  .من امتداد الزفري

لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح احلقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به } َوالصُّلْحُ َخيٌْر{: قوله تعاىل: اخلامسة
طء أو ويدخل يف هذا املعىن مجيع ما يقع عليه الصلح بني الرجل وامرأته يف مال أو و. اخلالف خري على اإلطالق



أي خري من الفرقة؛ فإن التمادي على اخلالف والشحناء واملباغضة هي قواعد الشر، وقال عليه "خري . "غري ذلك
  .يعين حالقة الدين ال حالقة الشعر" إهنا احلالقة : "السالم يف البغضة

وأن اإلنسان ال بد أن يشح حبكم . إخبار بأن الشح يف كل أحد} وَأُْحضَِرِت الْأَنْفُُس الشُّحَّ{: قوله تعاىل: السادسة
هو شح املرأة : قال ابن جبري" بكسر الشني "شح يشح : خلقته وجبلته حىت حيمل صاحبه على بعض ما يكره؛ يقال

وهذا أحسن؛ فإن : وقال ابن عطية. الشح هنا منه ومنها: وقال ابن زيد. بالنفقة من زوجها وبقسمه هلا أيامها
والشح الضبط على . بها من زوجها، والغالب على الزوج الشح بنصيبه من الشابةالغالب على املرأة الشح بنصي

املعتقدات واإلرادة ويف اهلمم واألموال وحنو ذلك، فما أفرط منه على الدين فهو حممود، وما أفرط منه يف غريه ففيه 
وما صار إىل حيز منع احلقوق . } ُم الُْمفِْلُحونََوَمْن يُوَق ُشحَّ نَفِْسِه فَأُولَِئَك ُه{: بعض املذمة، وهو الذي قال اهللا فيه

وإذا آل البخل إىل هذه األخالق املذمومة والشيم اللئيمة . الشرعية أو اليت تقتضيها املروءة فهو البخل وهي رذيلة
  .مل يبق معه خري مرجو وال صالح مأمول

. اجلد بن قيس على خبل فيه : ؟ قالوا" من سيدكم : "وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لألنصار: قلت
إن قوما : "وكيف ذاك يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا" ! وأي داء أدوى من البخل : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول األضياف هبم فقالوا ليبعد الرجال منا عن النساء حىت يعتذر الرجال إىل 
  النساءوتعتذر األضياف ببعد

وقد تقدم، ذكره . " . النساء ببعد الرجال ففعلوا وطال ذلك هبم،فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء
  .املاوردي
وهذا خطاب لألزواج . جوابه} فَإِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبِرياً{شرط } َوإِنْ ُتْحِسُنوا وََتتَّقُوا{: قوله تعاىل: السابعة

حيث إن للزوج أن يشح وال حيسن؛ أي إن حتسنوا وتتقوا يف عشرة النساء بإقامتكم عليهن مع كراهيتكم  من
  .لصحبتهن واتقاء ظلمهن فهو أفضل لكم

ُمَعلَّقَِة َوإِنْ ُتصِْلُحوا َولَْن َتْسَتِطيُعوا أَنْ َتْعِدلُوا َبْيَن النَِّساِء َولَْو َحَرْصُتْم فَال َتِميلُوا كُلَّ الَْمْيلِ فََتذَُروَها كَالْ{ -١٢٩
  }َوَتتَّقُوا فَإِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوراً َرِحيماً

أخرب تعاىل بنفي االستطاعة يف } َولَْن َتْستَِطيُعوا أَنْ َتْعِدلُوا َبْيَن النَِّساِء َولَْو حََرصُْتْم فَال َتِميلُوا كُلَّ الَْمْيلِ{: قوله تعاىل
فوصف اهللا تعاىل حالة البشر وأهنم حبكم . ميل الطبع باحملبة واجلماع واحلظ من القلبالعدل بني النساء، وذلك يف 

اللهم إن هذه قسميت فيما أملك : "اخللقة ال ميلكون ميل قلوهبم إىل بعض دون بعض؛ وهلذا كان عليه السالم يقول
ال تتعمدوا اإلساءة بل الزموا : قال جماهد} لِفَال َتِميلُوا كُلَّ الَْمْي{: مث هنى فقال" . فال تلمين فيما متلك وال أملك

وروى . مبسوطا إن شاء اهللا تعاىل" األحزاب"وسيأيت بيان هذا يف . التسوية يف القسم والنفقة؛ ألن هذا مما يستطاع
من كانت له : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة قال

  " .أتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل امر
وهذا تشبيه بالشيء املعلق من . أي ال هي مطلقة وال ذات زوج؛ قاله احلسن} فََتذَُروَها كَالُْمَعلَّقَِة{: قوله تعاىل

املركب أرض من : "شيء؛ ألنه ال على األرض استقر وال على ما علق عليه احنمل؛ وهذا مطرد يف قوهلم يف املثل
  ويف عرف النحويني فمن تعليق". بالتعليق



: وقال قتادة. زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق: ومنه يف حديث أم زرع يف قول املرأة. الفعل
" فتذروها"وموضع " فتذروها كأهنا معلقة"وقرأ ابن مسعود ". فتذروها كاملسجونة"كاملسجونة؛ وكذا قرأ أيب 

  .يف موضع نصب أيضا" كاملعلقة"والكاف يف . نهينصب؛ ألنه جواب ال
  }َوإِنْ َيتَفَرَّقَا ُيْغنِ اللَُّه كُلّاً ِمْن َسَعِتِه َوكَانَ اللَُّه وَاِسعاً َحِكيماً{ -١٣٠
ِلكُْم َوإِيَّاكُْم أَِن اتَّقُوا اللََّه َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َولَقَْد َوصَّيَْنا الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْب{ -١٣١

  }َوإِنْ َتكْفُُروا فَإِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه غَنِّياً َحمِيداً
  }َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيالً{ -١٣٢

أي وإن مل يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما باهللا، فقد يقيض } نْ َيتَفَرَّقَا ُيْغنِ اللَُّه كُلّاً ِمْن َسَعِتِهَوإِ{: قوله تعاىل
وروي عن جعفر بن حممد أن رجال شكا إليه الفقر، فأمره . للرجل امرأة تقر هبا عينه، وللمرأة من يوسع عليها

أمرته : يه الفقر، فأمره بالطالق؛ فسئل عن هذه اآلية فقالبالنكاح، فذهب الرجل وتزوج؛ مث جاء إليه وشكا إل
فلما مل يكن من أهل تلك اآلية أمرته } إِنْ َيكُوُنوا فُقََراَء ُيْغنِهُِم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه{: بالنكاح لعله من أهل هذه اآلية

  .} لّاً ِمْن َسَعِتِهَوإِنْ َيَتفَرَّقَا ُيْغنِ اللَُّه كُ{فلعله من أهل هذه اآلية : بالطالق فقلت
وقد مضى : أي األمر بالتقوى كان عاما جلميع األمم} َولَقَْد َوصَّْيَنا الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم{: قوله تعاىل

وا أي بأن اتق: يف موضع نصب؛ قال األخفش} أَنِ اتَّقُوا اللََّه{". الذين"عطف على } وَإِيَّاكُْم{. القول يف التقوى
  .هذه اآلية هي رحى أي القرآن، ألن مجيعه يدور عليها: وقال بعض العارفني. اهللا

َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاتِ . َوإِنْ َتكْفُُروا فَإِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه غَنِّياً َحِميداً{:قوله تعاىل 
أنه كرر تأكيدا؛ : أحدمها: ما فائدة هذا التكرير ؟ فعنه جوابان: إن قال قائل} كَفَى بِاللَِّه َوِكيالًَوَما ِفي الْأَْرضِ َو

فأخرب يف األول أن : أنه كرر لفوائد: اجلواب الثاين. ليتنبه العباد وينظروا ما يف ملكوته وملكه وأنه غين عن العاملني
أوصيناكم وأهل : مث قال. موات وما يف األرض فال تنفد خزائنهاهللا تعاىل يغين كال من سعته؛ ألن له ما يف الس

مث أعلم يف . أي وإن تكفروا فإنه غين عنكم؛ ألن له ما يف السموات وما يف األرض"وإن تكفروا "الكتاب بالتقوى 
َما ِفي {: وقال. ألرضألن له ما يف السموات وما يف ا} َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيالً{: الثالث حبفظ خلقه وتدبريه إياهم بقوله

ومل يقل من يف السموات؛ ألنه ذهب به مذهب اجلنس، ويف السموات واألرض من يعقل ومن ال } السََّماَواِت
  .يعقل
  }إِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم أَيَُّها النَّاُس َويَأِْت بِآخَرِيَن َوكَانَ اللَُّه َعلَى ذَِلَك قَِديراً{ -١٣٣

. يعين بغريكم} َويَأِْت بِآخَرِيَن{يريد املشركني واملنافقني } أَيَُّها النَّاُس{يعين باملوت } ُيذِْهْبكُْمإِنْ َيَشأْ {: قوله تعاىل
اآلية : وقيل" . هم قوم هذا : "وملا نزلت هذه اآلية ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ظهر سلمان وقال

َوإِنْ َتتََولَّْوا َيسَْتْبِدلْ قَْوماً {: وهذا كما قال يف آية أخرى. معامة، أي وإن تكفروا يذهبكم ويأت خبلق أطوع هللا منك
ويف اآلية ختويف وتنبيه جلميع من كانت له والية وإمارة ورياسة فال يعدل يف . } غَْيَركُْم ثُمَّ ال َيكُوُنوا أَْمثَالَكُْم

والقدرة } َوكَانَ اللَُّه َعلَى ذَِلَك قَِديراً{.بغريه رعيته، أو كان عاملا فال يعمل بعلمه وال ينصح الناس، أن يذهبه ويأيت 
صفة أزلية، ال تتناهى مقدوراته، كما ال تتناهى معلوماته، واملاضي واملستقبل يف صفاته مبعىن واحد، وإمنا خص 

  .جز معهاوالقدرة هي اليت يكون هبا الفعل وال جيوز وجود الع. املاضي بالذكر لئال يتوهم أنه حيدث يف ذاته وصفاته
  }َمْن كَانَ ُيرِيُد ثَوَاَب الدُّْنَيا فَِعْنَد اللَِّه ثَوَاُب الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوكَانَ اللَُّه َسِميعاً َبِصرياً{ -١٣٤



أي من عمل مبا افترضه اهللا عليه طلبا لآلخرة أتاه اهللا ذلك يف اآلخرة، ومن عمل طلبا للدنيا أتاه مبا كتب له يف 
وقال . } َوَما لَُه ِفي الْآِخَرِة ِمْن َنِصيبٍ{: له يف اآلخرة من ثواب؛ ألنه عمل لغري اهللا كما قال تعاىلالدنيا وليس 

وهذا على أن يكون املراد باآلية املنافقون والكفار، وهو . } أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم ِفي الْآخَِرِة إِلَّا النَّاُر{: تعاىل
يتقربون إىل اهللا تعاىل ليوسع عليهم يف الدنيا . املشركني كانوا ال يؤمنون بالقيامة، وإمنا وروي أن. اختيار الطربي

َمْن كَانَ يُرِيدُ ثَوَاَب الدُّْنَيا فَِعْنَد اللَِّه ثَوَاُب الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوكَانَ اللَُّه {ويرفع عنهم مكروهها؛ فأنزل اهللا عز وجل 
  .ما يقولونه ويبصر ما يسرونه أي يسمع} َسِميعاً َبِصرياً

 َوالْأَقَْربَِني إِنْ َيكُْن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُوُنوا قَوَّاِمَني بِالِْقْسِط شَُهَداَء ِللَِّه َولَْو َعلَى أَنْفُِسكُْم أَوِ الْوَاِلَدْينِ{ ١٣٥: اآلية
  }بِعُوا الَْهَوى أَنْ تَْعِدلُوا َوإِنْ َتلْوُوا أَْو ُتعْرِضُوا فَإِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبِرياًغَنِّياً أَْو فَِقرياً فَاللَُّه أَوْلَى بِهَِما فَال َتتَّ

  :فيه عشر مسائل
بناء مبالغة، أي ليتكرر منكم القيام بالقسط، وهو العدل يف شهادتكم " قوامني"} كُوُنوا قَوَّامَِني{: قوله تعاىل: األوىل

مث ذكر الوالدين لوجوب برمها وعظم قدرمها، مث ثىن . وشهادة املرء على نفسه إقراره باحلقوق عليهاعلى أنفسكم، 
باألقربني إذ هم مظنة املودة والتعصب؛ فكان األجنيب من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليه، فجاء 

  .الكالم يف السورة يف حفظ حقوق اخللق يف األموال
بني أهل العلم يف صحة أحكام هذه اآلية، وأن شهادة الولد على الوالدين األب واألم ماضية، وال  ال خالف: الثانية

قُوا أَنْفَُسكُمْ {: مينع ذلك من برمها، بل من برمها أن يشهد عليهما وخيلصهما من الباطل، وهو معىن قوله تعاىل
  :فإن شهد هلما أو شهدا له وهي} َوأَْهِليكُمْ َناراً

كان من مضى من السلف الصاحل جييزون شهادة : فقد اختلف فيها قدميا وحديثا؛ فقال ابن شهاب الزهري: الثالثة
فلم يكن أحد يتهم يف ذلك } كُونُوا قَوَّاِمَني بِالِْقْسطِ ُشَهَداَء ِللَِّه{: الوالدين واألخ، ويتأولون يف ذلك قول اهللا تعاىل

من الناس أمور محلت الوالة على اهتامهم، فتركت شهادة من  مث ظهرت. من السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم
يتهم، وصار ذلك ال جيوز يف الولد والوالد واألخ والزوج والزوجة، وهو مذهب احلسن والنخعي والشعيب وشريح 

وروي عن عمر بن . وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدوال. ومالك والثوري والشافعي وابن حنبل
ومذهب مالك جواز . أنه أجازه؛ وكذلك روي عن عمر بن عبدالعزيز، وبه قال إسحاق والثوري واملزين اخلطاب

وروى عنه ابن وهب أهنا ال جتوز إذا كان يف عياله أو يف نصيب . شهادة األخ ألخيه إذا كان عدال إال يف النسب
تواصل منافع األمالك بينهما وهي حمل شهادة الزوج لزوجته ال تقبل؛ ل: وقال مالك وأبو حنيفة. من مال يرثه

جتوز شهادة الزوجني بعضهما لبعض؛ ألهنما أجنبيان، وإمنا بينهما عقد الزوجية وهو : وقال الشافعي. الشهادة
واألصل قبول الشهادة إال حيث خص فيما عدا املخصوص فبقي على األصل؛ وهذا ضعيف؛ فإن . معرض للزوال

وقد روى أبو داود من حديث سليمان بن . واأللفة واحملبة، فالتهمة قوية ظاهرة الزوجية توجب احلنان واملواصلة
موسى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رد شهادة اخلائن واخلائنة وذي الغمر 

نه وبني املشهود عليه ذو الغمر الذي بي: قال اخلطايب. على أخيه، ورد شهادة القانع ألهل البيت وأجازها لغريهم
والقانع السائل . شهادته على العدو مقبولة إذا كان عدال: وقال أبو حنيفة. عداوة ظاهرة، فترد شهادته عليه للتهمة

إنه املنقطع إىل القوم خيدمهم ويكون يف حوائجهم؛ وذلك مثل : ويقال يف القانع. واملستطعم، وأصل القنوع السؤال
ومعىن رد هذه الشهادة التهمة يف جر املنفعة إىل نفسه؛ ألن القانع ألهل البيت ينتفع مبا . األجري أو الوكيل وحنوه

  وكل من جر إىل نفسه بشهادته نفعا. يصري إليهم من نفع



فشهادته مردودة؛ كمن شهد لرجل على شراء دار هو شفيعها، أو كمن حكم له على رجل بدين وهو مفلس، 
ومن رد شهادة القانع ألهل البيت بسبب جر املنفعة فقياس قوله : قال اخلطايب .فشهد املفلس على رجل بدين وحنوه

واحلديث . أن يرد شهادة الزوج لزوجته؛ ألن ما بينهما من التهمة يف جر املنفعة أكثر؛ وإىل هذا ذهب أبو حنيفة
يه؛ وألنه ميتلك ماله، وقد حجة على من أجاز شهادة األب البنه؛ ألنه جير به النفع ملا جبل عليه من حبه وامليل إل

  ".أنت ومالك ألبيك : "قال صلى اهللا عليه وسلم
إال أن يكون يف بادية أو قرية، فأما الذي يشهد يف احلضر : وممن ترد شهادته عند مالك البدوي على القروي؛ قال

نه مسع رسول اهللا وقد روى أبو داود والدارقطين عن أيب هريرة أ. بدويا ويدع جريته من أهل احلضر عندي مريب
تأول مالك هذا : قال حممد بن عبداحلكم" . ال جتوز شهادة بدوي على صاحب قرية : "صلى اهللا عليه وسلم يقول

احلديث على أن املراد به الشهادة يف احلقوق واألموال، وال ترد الشهادة يف الدماء وما يف معناها مما يطلب به 
وقد مضى . بدوي إذا كان عدال يقيم الشهادة على وجهها جائزة؛ واهللا أعلمشهادة ال: وقال عامة أهل العلم. اخللق

  .متامها إن شاء اهللا تعاىل" براءة "، ويأيت يف "البقرة"القول يف هذا يف 
: قال النحاس. ، وإن شئت كان خربا بعد خرب} قَوَّامَِني{نصب على النعت } شَُهَداَء ِللَِّه{: قوله تعاىل: الرابعة

من ذكر الذين آمنوا؛ ألنه نفس املعىن، أي كونوا قوامني "قوامني "هذين أن يكون نصبا على احلال مبا يف وأجود من 
واحلال فيه ضعيفة يف املعىن؛ ألهنا ختصيص القيام بالقسط إىل معىن الشهادة : قال ابن عطية. بالعدل عند شهادتكم

  .ألن فيه ألف التأنيث"شهداء "ومل ينصرف . فقط
} َولَْو َعلَى أَنْفُِسكُْم أَوِ الْوَاِلَدْينِ َوالْأَقَْربَِني{. معناه لذات اهللا ولوجهه وملرضاته وثوابه} ِللَِّه{: وله تعاىلق: اخلامسة

؛ هذا هو الظاهر الذي فسر عليه الناس، وإن هذه الشهادة املذكورة هي يف احلقوق فيقر هبا } ُشَهَداَء{متعلق بـ 
  .دة على نفسه؛ كما تقدمألهلها، فذلك قيامه بالشها

وحيتمل أن يكون . أمروا أن يقولوا احلق ولو على أنفسهم: أدب اهللا جل وعز املؤمنني هبذا؛ كما قال ابن عباس
  .والتأويل األول أبني} قَوَّامَِني{بـ } َولَْو َعلَى أَْنفُِسكُْم{: معناه بالوحدانية هللا، ويتعلق قوله} ُشَهَداَء ِللَِّه{: قوله
يف الكالم إضمار وهو اسم كان؛ أي إن يكن } إِنْ َيكُْن غَنِّياً أَْو فَِقرياً فَاللَُّه أَْولَى بِهَِما{: قوله تعاىل: سةالساد

} فَاللَُّه أَوْلَى بِهِمَا{. الطالب أو املشهود غنيا فال يراعى لغناه وال خياف منه، وإن يكن فقريا فال يراعى إشفاقا عليه
اختصم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم غين وفقري، فكان ضلعه صلى : قال السدي. ن فقر وغىنأي فيما اختار هلما م

  .اهللا عليه وسلم مع الفقري، ورأى أن الفقري ال يظلم الغين؛ فنزلت اآلية
لى احلصول إمنا تدل ع" أو " وإن كانت "به "ومل يقل "هبما "إمنا قال } فَاللَُّه أَوْلَى بِهِمَا{: قوله تعاىل: السابعة

مبعىن الواو؛ أي إن يكن غنيا وفقريا فاهللا " أو"تكون : وقال األخفش. الواحد؛ ألن املعىن فاهللا أوىل بكل واحد منهما
َولَهُ أٌَخ أَوْ {: ألنه قد تقدم ذكرمها؛ كما قال تعاىل" هبما: "إمنا قال: وقيل. أوىل باخلصمني كيفما كانا؛ وفيه ضعف

  .}ِمْنُهَما السُُّدُس أُْخٌت فَِلكُلِّ َواِحٍد
فَاْحكُْم َبْيَن النَّاسِ {: هني، فإن اتباع اهلوى مرد، أي مهلك؛ قال اهللا تعاىل} فَال َتتَّبِعُوا الَْهَوى{: قوله تعاىل: الثامنة

حلق، وعلى اجلور يف احلكم، فاتباع اهلوى حيمل على الشهادة بغري ا} بِالَْحقِّ َوال تَتَّبِعِ الَْهَوى فَُيضِلََّك َعْن َسبِيلِ اللَِّه
أال يتبعوا اهلوى، وأال خيشوا الناس : أخذ اهللا عز وجل على احلكام ثالثة أشياء: وقال الشعيب. إىل غري ذلك

  .يف موضع نصب} أَنْ َتْعِدلُوا{. وخيشوه، وأال يشتروا بآياته مثنا قليال
لوى "من لويت فالنا حقه ليا إذا دفعته به، والفعل منه "ا وإن تلوو"قرئ } َوإِنْ َتلُْووا أَوْ ُتعْرُِضوا{: قوله تعاىل



واألصل لويا، وليانا واألصل لويانا، مث "ليا "قلبت الياء ألفا حلركتها وحركة ما قبلها، واملصدر "لوى "واألصل فيه "
  أدغمت الواو

أراد "تلوا "ابن عامر والكوفيون وقرأ . من اللي يف الشهادة وامليل إىل أحد اخلصمني"تلووا : "وقال القتيب. يف الياء
إن : التوبيخ لإلعراض عن القيام باألمر وقيل. وليت األمر، فيكون يف الكالم: قمتم باألمر وأعرضتم، من قولك

الوالية واإلعراض، والقراءة بواوين تفيد معىن واحدا وهو : فالقراءة بضم الالم تفيد معنيني. اإلعراض"تلوا "معىن 
وليس : قال النحاس وغريه. فقد حلن؛ ألنه ال معىن للوالية ههنا"تلوا "النحويني أن من قرأ  وزعم بعض. اإلعراض

. فاستثقلت الضمة على الواو بعدها واو أخرى" تلووا"وذلك أن أصله "تلووا "مبعىن "تلوا "يلزم هذا ولكن تكون 
قراءة بإسكان الالم وواوين؛ ذكره فألقيت احلركة على الالم وحذفت إحدى الواوين اللتقاء الساكنني؛ وهي كال

مث خففت اهلمزة بإلقاء "تلؤوا "مث مهز الواو األوىل فصارت "وإن تلووا "املعىن على قراءته : وقال الزجاج. مكي
وذكره النحاس ومكي وابن . فتتفق القراءتان على هذا التقدير". تلووا"وأصلها "تلوا "حركتها على الالم فصارت 

هو يف اخلصمني جيلسان بني يدي القاضي فيكون يل القاضي وإعراضه ألحدمها على : ابن عباس قال. العريب وغريهم
: قال ابن عطية. اآلخر؛ فاللي على هذا مطل الكالم وجره حىت يفوت فصل القضاء وإنفاذه للذي مييل القاضي إليه

لسدي وابن زيد والضحاك وقال ابن عباس أيضا وا. وقد شاهدت بعض القضاة يفعلون ذلك، واهللا حسيب الكل
. هي يف الشهود يلوي الشاهد الشهادة بلسانه وحيرفها فال يقول احلق فيها، أو يعرض عن أداء احلق فيها: وجماهد

" . يل الواجد حيل عرضه وعقوبته : "ويف احلديث. ولفظ اآلية يعم القضاء والشهادة، وكل إنسان مأمور بأن يعدل
  .، وعرضه شكايتهعقوبته حبسه: قال ابن األعرايب

جعل اهللا تعاىل احلاكم شاهدا يف هذه اآلية، : وقد استدل بعض العلماء يف رد شهادة العبد هبذه اآلية؛ فقال: العاشرة
وذلك أدل دليل على أن العبد ليس من أهل الشهادة؛ ألن املقصود منه االستقالل هبذا املهم إذا دعت احلاجة إليه، 

  . فلذلك ردت الشهادةوال يتأتى ذلك من العبد أصال

ي أَنَْزلَ ِمْن قَْبلُ َوَمْن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه وَالِْكَتابِ الَِّذي نَزَّلَ َعلَى َرسُوِلِه وَالْكَِتابِ الَِّذ{ -١٣٦
  }رِ فَقَْد َضلَّ َضالال َبعِيداًَيكْفُْر بِاللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه َوالَْيْومِ الْآِخ

يا أيها الذين صدقوا أقيموا على : نزلت يف مجيع املؤمنني؛ واملعىن. اآلية} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا{: قوله تعاىل
أي كل } ي أَنَْزلَ ِمْن قَْبلَُوالِْكتَابِ الَِّذ{. أي القرآن} وَالِْكَتابِ الَِّذي نَزَّلَ َعلَى َرسُوِلِه{. تصديقكم وأثبتوا عليه
أنزل "و "نزل "الباقون . بالضم"أنزل "و "نزل "وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر . كتاب أنزل على النبيني

إنه خطاب : وقيل. نزلت فيمن آمن مبن تقدم حممدا صلى اهللا عليه وسلم من األنبياء عليهم السالم: وقيل. بالفتح"
املراد املشركون؛ واملعىن يا أيها الذين : وقيل. ى هذا يا أيها الذين آمنوا يف الظاهر أخلصوا هللاللمنافقني؛ واملعىن عل

  .آمنوا بالالت والعزى والطاغوت آمنوا باهللا؛ أي صدقوا باهللا وبكتبه
  }لَمْ َيكُنِ اللَُّه ِلَيْغِفَر لَُهْم َوال ِلَيْهِديَُهْم َسبِيالً إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمُنوا ثُمَّ كَفَُروا ثُمَّ اْزدَاُدوا كُفْراً{ -١٣٧
املعىن آمنوا مبوسى وكفروا بعزير، مث آمنوا بعزير مث كفروا بعيسى، مث ازدادوا كفرا مبحمد صلى اهللا عليه : قيل

النصارى مبا جاء به إن الذين آمنوا مبوسى مث آمنوا بعزير، مث كفروا بعد عزير باملسيح، وكفرت : وقيل. وسلم
إن اهللا تعاىل : فإن قيل. موسى وآمنوا بعيسى، مث ازدادوا كفرا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به من القرآن

كُنِ اللَُّه إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ثُمَّ كَفَُروا ثُمَّ آَمُنوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازَْدادُوا كُفْراً لَْم َي{: ال يغفر شيئا من الكفر فكيف قال



فاجلواب أن الكافر إذا آمن غفر له كفره، فإذا رجع فكفر مل يغفر له الكفر األول؛ وهذا كما جاء يف } ِلَيْغِفَر لَُهْم
  :قال أناس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صحيح مسلم عن عبداهللا قال

سن منكم يف اإلسالم فال يؤاخذ هبا ومن أساء أما من أح: " أنؤاخذ مبا عملنا يف اجلاهلية ؟ قال] يا رسول اهللا [ 
اإلساءة هنا مبعىن " . ومن أساء يف اإلسالم أخذ باألول واآلخر "ويف رواية " . أخذ بعمله يف اجلاهلية واإلسالم

الكفر؛ إذ ال يصح أن يراد هبهنا ارتكاب سيئة، فإنه يلزم عليه أال يهدم اإلسالم ما سبق قبله إال ملن يعصم من مجيع 
لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيْغِفرَ {. أصروا على الكفر} ثُمَّ اْزدَاُدوا كُفْراً{: ومعىن. السيئات إال حني موته، وذلك باطل باإلمجاع

ويف هذه . ال خيصهم بالتوفيق خيص أولياءه: وقيل. طريقا إىل اجلنة} َسبِيالً{. لريشدهم} لَُهْم َوال ِليَْهِديَُهْم سَبِيالً
أهل القدر؛ فإن اهللا تعاىل بني أنه ال يهدي الكافرين طريق خري ليعلم العبد أنه إمنا ينال اهلدى باهللا  اآلية رد على

البقرة "وتضمنت اآلية أيضا حكم املرتدين، وقد مضى القول فيهم يف . تعاىل، وحيرم اهلدى بإرادة اهللا تعاىل أيضا
  .} ينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌرَوَمْن َيرَْتِدْد مِْنكُْم َعْن ِد{: عند قوله تعاىل"

  }َبشِّرِ الْمَُناِفِقَني بِأَنَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً{ -١٣٨
  .ومعىن النفاق"البقرة "التبشري اإلخبار مبا ظهر أثره على البشرة، وقد تقدم بيانه يف 

  }َني أََيْبَتُغونَ ِعْندَُهُم الِْعزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ ِللَِّه َجِميعاًالَِّذيَن َيتَِّخذُونَ الْكَافِرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنِ{ -١٣٩
ويف هذا دليل على أن من . نعت للمنافقني"الذين "} الَِّذيَن يَتَِّخذُونَ الْكَافِرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل

وتضمنت املنع من مواالة الكافر، وأن يتخذوا أعوانا . وىل الكفارعمل معصية من املوحدين ليس مبنافق؛ ألنه ال يت
ويف الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها أن رجال من املشركني حلق بالنيب صلى اهللا . على األعمال املتعلقة بالدين

  أي الغلبة، عزه يعزه} الْعِزَّةُ{" . ارجع فإنا ال نستعني مبشرك: "عليه وسلم يقاتل معه، فقال له

يريد بين قينقاع، فإن } يبتغون عندهم{: قال ابن عباس. أي الغلبة والقوة هللا} فَإِنَّ الْعِزَّةَ ِللَِّه َجِميعاً{. عزا إذا غلبه
  .ابن أيب كان يواليهم

أُ بَِها فَال َتقُْعدُوا َمَعُهمْ َحتَّى َوقَْد نَزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي الْكَِتابِ أَنْ إِذَا َسِمْعُتْم آيَاِت اللَِّه ُيكْفَُر بَِها وَُيْسَتهَْز{ -١٤٠
  }َجِميعاً َيخُوضُوا ِفي َحِديٍث غَْيرِِه إِنَّكُْم إِذاً ِمثْلُُهمْ إِنَّ اللََّه َجاِمُع الْمَُناِفِقَني َوالْكَاِفرِيَن ِفي جََهنََّم

قَالُوا أَلَْم َنكُْن َمَعكُْم َوإِنْ كَانَ ِللْكَافِرِيَن َنصِيٌب قَالُوا أَلَْم الَِّذيَن َيَترَبَُّصونَ بِكُْم فَإِنْ كَانَ لَكُْم فَْتٌح ِمَن اللَِّه { -١٤١
اللَُّه ِللْكَافِرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنِنيَ َنسَْتْحوِذْ َعلَْيكُْم َوَنْمَنْعكُْم ِمَن الُْمْؤِمنَِني فَاللَُّه َيْحكُُم بَْيَنكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة َولَْن َيْجَعلَ 

  }الًَسبِي
دُوا َمَعُهمْ َحتَّى وَقَْد نَزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي الْكَِتابِ أَنْ إِذَا َسِمعُْتْم آيَاِت اللَِّه ُيكْفَُر بَِها وَُيْسَتهَْزأُ بَِها فَال َتقُْع{: قوله تعاىل

اخلطاب جلميع من } َني َوالْكَاِفرِيَن ِفي جََهنََّم َجِميعاًَيخُوضُوا ِفي َحِديٍث غَْيرِِه إِنَّكُْم إِذاً ِمثْلُُهمْ إِنَّ اللََّه َجاِمُع الْمَُناِفِق
َوإِذَا {: فاملنزل قوله تعاىل. أظهر اإلميان من حمق ومنافق؛ ألنه إذا أظهر اإلميان فقد لزمه أن ميتثل أوامر كتاب اهللا

وكان املنافقني جيلسون إىل أحبار . } ي َحِديٍث غَْيرِِهرَأَْيَت الَِّذيَن َيخُوُضونَ ِفي آيَاِتَنا فَأَعْرِْض َعْنُهْم َحتَّى َيخُوُضوا ِف
بفتح النون والزاي وشدها؛ لتقدم اسم اهللا جل "وقد نزل "وقرأ عاصم ويعقوب . اليهود فيسخرون من القرآن

غري مسمى "نزل "الباقون . وقرأ محيد كذلك، إال أنه خفف الزاي. } فَإِنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َجِميعاً{: جالله يف قوله تعاىل
. على قراءة عاصم ويعقوب نصب بوقوع الفعل عليه} أَنْ إِذَا َسِمعُْتْم{موضع } أَنْ إِذَا َسِمْعُتْم آَياِت اللَِّه{. الفاعل



أي إذا مسعتم الكفر واالستهزاء بآيات اهللا؛ فأوقع } ُيكْفَرُ بِهَا{. ويف قراءة الباقني رفع؛ لكونه اسم ما مل يسم فاعله
  السماع

  .مسعت عبداهللا يالم، أي مسعت اللوم يف عبداهللا: على اآليات، واملراد مساع الكفر واالستهزاء؛ كما تقول
فدل هبذا على } إِنَّكُْم إِذاً ِمثْلُُهْم{. أي غري الكفر} فَال َتقُْعُدوا َمَعُهمْ َحتَّى َيخُوضُوا ِفي َحِديٍث غَْيرِِه{: قوله تعاىل

إذا ظهر منهم منكر؛ ألن من مل جيتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر؛  وجوب اجتناب أصحاب املعاصي
فكل من جلس يف جملس معصية ومل ينكر عليهم يكون معهم يف الوزر سواء، . } إِنَّكُْم إِذاً ِمثْلُُهْم{: قال اهللا عز وجل

نكري عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حىت ال وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا باملعصية وعملوا هبا؛ فإن مل يقدر على ال
وقد روي عن عمر بن عبدالعزيز رضى اهللا عنه أنه أخذ قوما يشربون اخلمر، فقيل له عن . يكون من أهل هذه اآلية

أي إن الرضا باملعصية معصية؛ } إِنَّكُْم إِذاً ِمثْلُُهْم{إنه صائم، فحمل عليه األدب وقرأ هذه اآلية : أحد احلاضرين
وهذه املماثلة ليست يف مجيع الصفات، ولكنه . ا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة املعاصي حىت يهلكوا بأمجعهموهلذ

  :إلزام شبه حبكم الظاهر من املقارنة؛ كما قال
  فكل قرين باملقارن يقتدي

: قوله تعاىل: وقال الكليب. وإذا ثبت جتنب أصحاب املعاصي كما بينا فتجنب أهل البدع واألهواء أوىل. وقد تقدم
َوَما َعلَى الَِّذيَن َيتَّقُونَ ِمْن ِحَسابِهِْم ِمْن {: نسخ بقوله تعاىل} فَال َتقُْعُدوا َمعَُهْم حَتَّى َيخُوُضوا ِفي َحدِيٍث غَْيرِِه{

دخل يف هذه اآلية كل حمدث يف الدين : وروى جويرب عن الضحاك قال. هي حمكمة: املفسرين. وقال عامة. } َشْيٍء
  .دع إىل يوم القيامةمبت

الَِّذيَن َيتََربَُّصونَ {. بالتنوين فحذف استخفافا؛ فإنه مبعىن جيمع" جامع"األصل } إِنَّ اللََّه َجاِمُع الُْمَناِفِقَني{: قوله تعاىل
  .يعين املنافقني، أي ينتظرون بكم الدوائر} بِكُْم

َوإِنْ {. أي أعطونا من الغنيمة} قَالُوا أَلَمْ َنكُْن َمَعكُْم{. يهود وغنيمةأي غلبة على ال} فَإِنْ كَانَ لَكُْم فَْتٌح ِمَن اللَِّه{
أي أمل نغلب عليكم حىت هابكم املسلمون وخذلناهم } قَالُوا أَلَمْ َنسَْتْحوِذْ َعلَْيكُْم{. أي ظفر} كَانَ ِللْكَاِفرِيَن َنِصيٌب

أصل : وقيل. } اْسَتحَْوذَ َعلَْيهُِم الشَّْيطَانُ{: استحوذ على كذا أي غلب عليه؛ ومنه قوله تعاىل: يقال. عنكم
وهذا الفعل جاء على األصل، ولو أعل لكان أمل نستحذ، والفعل . االستحواذ احلوط؛ حاذه حيوذه حوذا إذا حاطه

لنا إياهم أي بتخذي} َوَنْمَنْعكُْم ِمَن الُْمْؤِمنَِني{. على اإلعالل استحاذ يستحيذ، وعلى غري اإلعالل استحوذ يستحوذ
واآلية تدل على أن املنافقني كانوا خيرجون يف الغزوات مع املسلمني وهلذا . عنكم، وتفريقنا إياهم مما يريدونه منكم

وحيتمل أن ! أمل نكن معكم : أمل نكن معكم ؟ وتدل على أهنم كانوا ال يعطوهنم الغنيمة وهلذا طلبوها وقالوا: قالوا
  .أي كنا نعلمكم بأخبارهم وكنا أنصارا لكم. االمتنان على املسلمني} َعكُْمأَلَْم َنكُْن َم{يريدوا بقوهلم 

  :للعلماء فيه تأويالت مخس} َولَْن َيْجَعلَ اللَُّه ِللْكَافِرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنَِني سَبِيالً{: قوله تعاىل
له رجل يا أمري املؤمنني،  كنت عند علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال: ما روي عن يسيع احلضرمي قال: أحدها

كيف ذلك، وهم يقاتلوننا ويظهرون علينا أحيانا } َولَْن َيجَْعلَ اللَُّه لِلْكَاِفرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنِنيَ َسبِيالً{: أرأيت قول اهللا
ن قال اب. ذاك يوم القيامة: وكذا قال ابن عباس. معىن ذلك يوم القيامة يوم احلكم: فقال علي رضي اهللا عنه! 

لعدم فائدة اخلرب فيه، وإن أوهم صدر الكالم : وهذا ضعيف: قال ابن العريب. وهبذا قال مجيع أهل التأويل: عطية



وجعل األمر يف الدنيا دوال تغلب . فأخر احلكم إىل يوم القيامة} فَاللَُّه َيْحكُُم َبيَْنكُمْ َيْوَم الْقَِياَمِة{: معناه؛ لقوله تعاىل
  رى؛الكفار تارة وتغلب أخ

فتوهم من توهم أن } َولَْن َيجَْعلَ اللَُّه ِللْكَاِفرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنِنيَ َسبِيالً{: مث قال. مبا رأى من احلكمة وسبق من الكلمة
  .آخر الكالم يرجع إىل أوله، وذلك يسقط فائدته، إذ يكون تكرارا

آثارهم ويستبيح بيضتهم؛ كما جاء يف صحيح  إن اهللا ال جيعل هلم سبيال ميحو به دولة املؤمنني، ويذهب: الثاين
وإين سألت ريب أال يهلكها بسنة عامة وأال يسلط : "مسلم من حديث ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ريب قال يا حممد إين إذا قضيت قضاء فإنه ال يرد وإين قد 
كهم بسنة عامة وأال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع أعطيتك ألمتك أال أهل

  " .عليهم من بأقطارها حىت يكون بعضهم يهلك بعضا ويسيب بعضهم بعضا 
إن اهللا سبحانه ال جيعل للكافرين على املؤمنني سبيال منه إال أن يتواصوا بالباطل وال يتناهوا عن املنكر : الثالث

َوَما أََصاَبكُْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما كَسََبْت {: عن التوبة فيكون تسليط العدو من قبلهم؛ كما قال تعاىلويتقاعدوا 
  .وهذا نفيس جدا: قال ابن العريب. } أَْيدِيكُْم
وذلك " حىت يكون بعضهم يهلك بعضا ويسيب بعضهم بعضا "ويدل عليه قوله عليه السالم يف حديث ثوبان : قلت
اية؛ فيقتضي ظاهر الكالم أنه ال يسلط عليهم عدوهم فيستبيحهم إال إذا كان منهم إهالك بعضهم غ"حىت "أن 

لبعض، وسيب بعضهم لبعض، وقد وجد ذلك يف هذه األزمان بالفنت الواقعة بني املسلمني؛ فغلظت شوكة الكافرين 
  .أن يتداركنا بعفوه ونصره ولطفهواستولوا على بالد املسلمني حىت مل يبق من اإلسالم إال أقله؛ فنسأل اهللا 

  .إن اهللا سبحانه ال جيعل للكافرين على املؤمنني سبيال شرعا؛ فإن وجد فبخالف الشرع: الرابع
أي حجة عقلية وال شرعيه يستظهرون هبا إال أبطلها } َولَْن َيجَْعلَ اللَُّه لِلْكَاِفرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنِنيَ َسبِيالً{: اخلامس

  .ودحضت

وبه قال أشهب . ونزع علماؤنا هبذه اآلية يف االحتجاج على أن الكافر ال ميلك العبد املسلم: ابن العريب: يةالثان
. ألن اهللا سبحانه نفى السبيل للكافر عليه، وامللك بالشراء سبيل، فال يشرع له وال ينعقد العقد بذلك: والشافعي

يف دوام } َولَْن َيْجَعلَ اللَُّه ِللْكَافِرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنَِني سَبِيالً{ إن معىن: وقال ابن القاسم عن مالك، وهو قول أيب حنيفة
وصورته أن يسلم عبد كافر يف يد كافر فيلزم القضاء عليه . امللك؛ ألنا جند االبتداء يكون له عليه وذلك باإلرث

بيل قد ثبت قهرا ال قصد فيه، وإن فهده س. ببيعه، فقبل احلكم عليه ببيعه مات، فريث العبد املسلم وارث الكافر
ملك الشراء ثبت بقصد النية، فقد أراد الكافر متلكه باختياره، فإن حكم بعقد بيعه وثبوت ملكه فقد حقق فيه 

وقد أمجع املسلمون على أن عتق النصراين أو اليهودي لعبده املسلم : قال أبو عمر. قصده، وجعل له سبيل عليه
فدل على أنه على ملكه بيع وعلى . أنه إذا أسلم عبدالكافر فبيع عليه أن مثنه يدفع إليهوأمجعوا . صحيح نافذ عليه

َولَْن َيجَْعلَ {: ملكه ثبت العتق له، إال أنه ملك غري مستقر لوجوب بيعه عليه؛ وذلك واهللا أعلم لقول اهللا عز وجل
  .قاق وامللك والعبودية ملكا مستقرا دائمايريد االستر} اللَُّه ِللْكَافِرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنَِني سَبِيالً

البيع صحيح ويباع : والثاين. البيع مفسوخ: أحدمها: واختلف العلماء يف شراء العبد الكافر العبد املسلم على قولني
  .على املشتري

لك واختلف العلماء أيضا من هذا الباب يف رجل نصراين دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد؛ فقال ما: الثالثة



فإن . حيال بينه وبني العبد، وخيارج على سيده النصراين، وال يباع عليه حىت يتبني أمره: والشافعي يف أحد قوليه
وقال . هلك النصراين وعليه دين قضي دينه من مثن العبد املدبر، إال أن يكون يف ماله ما حيمل املدبر فيعتق املدبر

  ة أسلم؛ واختاره املزين؛ ألن املدبر وصية وال جيوز ترك مسلمإنه يباع عليه ساع: الشافعي يف القول اآلخر

يباع النصراين من مسلم فيعتقه، : وقال الليث بن سعد. يف ملك مشرك يذله وخيارجه، وقد صار باإلسالم عدوا له
راين قوم إذا أسلم مدبر النص: وقال سفيان والكوفيون. ويكون والؤه للذي اشتراه وأعتقه، ويدفع إىل النصراين مثنه

  .قيمته فيسعى يف قيمته، فإن مات النصراين قبل أن يفرغ املدبر من سعايته عتق العبد وبطلت السعاية
اَس َوال َيذْكُُرونَ إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوُهَو خَاِدُعُهْم وَإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّالِة قَاُموا كُسَالَى ُيَراُؤونَ النَّ{ -١٤٢

  }اللََّه إِلَّا قَِليالً
واخلداع من اهللا جمازاهتم . معىن اخلدع"البقرة "قد مضى يف } إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوُهَو خَاِدُعُهْم{: قوله تعاىل

يعطى كل إنسان من مؤمن ومنافق نور يوم القيامة فيفرج املنافقون : قال احلسن. على خداعهم أولياءه ورسله
  .} اْنظُرُوَنا َنقَْتبِْس ِمْن ُنورِكُْم{: يظنون أهنم قد جنوا؛ فإذا جاؤوا إىل الصراط طفئ نور كل منافق، فذلك قوهلمو

أي يصلون مراءاة وهم متكاسلون متثاقلون، ال يرجون ثوابا وال } َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّالِة قَاُموا كَُسالَى{: قوله تعاىل
فإن العتمة تأيت وقد " . إن أثقل صالة على املنافقني العتمة والصبح : "ويف صحيح احلديث. يعتقدون تركها عقابا

أتعبهم عمل النهار فيثقل عليهم القيام إليها، وصالة الصبح تأيت والنوم أحب إليهم من مفروح به، ولوال السيف ما 
  .قاموا
مث وصفهم بقلة الذكر عند املراءاة وعند . قدم بيانهإظهار اجلميل لرياه الناس، ال التباع أمر اهللا؛ وقد ت: والرياء
جيلس أحدهم يرقب  -ثالثا  -تلك صالة املنافقني : "وقال صلى اهللا عليه وسلم ذاما ملن أخر الصالة. اخلوف

" على قرين الشيطان قام فنقر أربعا ال يذكر اهللا فيها إال قليال  -أو  -الشمس حىت إذا كانت بني قرين الشيطان 
وصفهم بقلة الذكر ألهنم كانوا ال يذكرون اهللا بقراءة وال تسبيح، وإمنا كانوا يذكرونه : فقيل. مالك وغريه رواه

  :وهنا مسألتان. لعدم اإلخالص فيه: وقيل. وصفه بالقلة ألن اهللا تعاىل ال يقبله: وقيل. بالتكبري

حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ فمن صلى كصالهتم  بني اهللا تعاىل يف هذه اآلية صالة املنافقني، وبينها رسوله: األوىل
الَِّذيَن ُهْم ِفي َصالِتهِمْ . قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ{: وذكر كذكرهم حلق هبم يف عدم القبول، وخرج من مقتضى قوله تعاىل

. يه وسلموسيأيت اللهم إال أن يكون له عذر فيقتصر على الفرض حسب ما علمه النيب صلى اهللا عل. } َخاِشُعونَ
إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث استقبل القبلة مث أقرأ ما تيسر : "لألعرايب حني رآه أخل بالصالة فقال له

معك من القرآن مث أركع حىت تطمئن راكعا مث أرفع حىت تعتدل قائما مث أسجد حىت تطمئن ساجدا مث أرفع حىت 
ال صالة ملن مل يقرأ بأم : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. ه األئمةروا" . تطمئن جالسا مث أفعل ذلك يف صالتك كلها 

حديث : أخرجه الترمذي وقال" . الركوع والسجود. ال جتزئ صالة ال يقيم الرجل فيها صلبه: "وقال" . القرآن
حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم 

من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود فصالته : قال الشافعي وأمحد وإسحاق. لرجل صلبه يف الركوع والسجودا
قال " . الجتزئ صالة ال يقيم الرجل فيها صلبه يف الركوع والسجود: "فاسدة؛ حلديث النيب صلى اهللا عليه وسلم

وهي رواية عراقية ال ينبغي ألحد من . ت بفرضوذهب ابن القاسم وأبو حنيفة إىل أن الطمأنينة ليس: ابن العريب
  .هذا املعىن"البقرة "وقد مضى يف . املالكيني أن يشتغل هبا



إن من صالة لرياها الناس ويرونه فيها فيشهدون له باإلميان، أو أراد طلب املنزلة والظهور : قال ابن العريب: الثانية
هي عنه، ومل يكن عليه حرج؛ وإمنا الرياء املعصية أن يظهرها لقبول الشهادة جواز اإلمامة فليس ذلك بالرياء املن

  .صيدا للناس وطريقا إىل األكل، فهذه نية ال جتزئ وعليه اإلعادة

ودلت . فتأمله هناك" النساء"وقد تقدم بيانه يف . فيه نظر"وأراد طلب املنزلة والظهور لقبول الشهادة "قوله : قلت
إمنا : وقال قوم. فعم} َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّالِة قَاُموا{: رض والنفل؛ لقول اهللا تعاىلهذه اآلية على أن الرياء يدخل الف

وقيل بالعكس؛ ألنه لو مل يأت . يدخل النفل خاصة؛ ألن الفرض واجب على مجيع الناس والنفل عرضة لذلك
  .بالنوافل مل يؤاخذ هبا

  }َوال إِلَى هَُؤالِء َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَلَْن َتجَِد لَُه سَبِيالً ُمذَْبذَبِنيَ َبْيَن ذَِلَك ال إِلَى َهُؤالِء{ -١٤٣
  :ذبذبته فتذبذب؛ ومنه قول النابغة: يقال. املتردد بني أمرين؛ والذبذبة االضطراب: املذبذب

  ترى كل ملك دوهنا يتذبذب... أمل تر أن اهللا أعطاك سورة 
  :آخر

  هر للربيد املذبذبمسرية ش... خيال ألم السلسبيل ودوهنا 
فهؤالء املنافقون مترددون . أي املهتز القلق الذي ال يثبت وال يتمهل: قال ابن جين. كذا روي بكسر الذال الثانية

ويف صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن النيب . بني املؤمنني واملشركني، ال خملصني اإلميان وال مصرحني بالكفر
ويف رواية " كمثل الشاة العائرة بني الغنمني تعري إىل هذه مرة وإىل هذه أخرى  مثل املنافق: "صلى اهللا عليه وسلم

ويف . وقرأ ابن عباس بكسر الذال الثانية. بضم امليم وفتح الذالني" مذبذبني"وقرأ اجلمهور ". تعري"بدل " تكر"
وعن احلسن .  وكسر الثانيةبتشديد الذال األوىل" مذبذبني"وجيوز اإلدغام على هذه القراءة ". متذبذبني"حرف أيب 

  .بفتح امليم والذالني" مذبذبني"

ا ِللَِّه َعلَْيكُْم ُسلْطَاناً َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني أَتُرِيُدونَ أَنْ َتْجَعلُو{ -١٤٤
  }ُمبِيناً

مفعوالن؛ أي ال جتعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم؛ وقد } الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَءَيا أَيَُّها {: قوله تعاىل
أي يف تعذيبه إياكم بإقامته حجته عليكم إذ قد } أَتُرِيُدونَ أَنْ َتْجَعلُوا ِللَِّه َعلَْيكُْم ُسلْطَاناً ُمبِيناً{. تقدم هذا املعىن

  .هناكم
  }الُْمَناِفِقَني ِفي الدَّْرِك الْأَسْفَلِ ِمَن النَّارِ َولَْن َتجَِد لَُهْم َنِصريا إِنَّ{ -١٤٥

أدراك مثل : بإسكان الراء، واألوىل أفصح؛ ألنه يقال يف اجلمع" الدرك"قرأ الكوفيون . } ِفي الدَّْرِك{: قوله تعاىل
مجع الدرك : وقيل. مع وحنوه، واجلمع أدراكمها لغتان كالشمع والش: وقال أبو علي. مجل وأمجال؛ قال النحاس
. والنار دركات سبعة؛ أي طبقات ومنازل؛ إال أن استعمال العرب لكل ما تسافل أدراك. أدرك؛ كفلس وأفلس

فاملنافق يف الدرك األسفل وهي . وقد تقدم هذا. للبئر أدراك، وملا تعاىل درج؛ فللجنة درج، وللنار أدراك: يقال
وأعلى الدركات جهنم مث لظى مث احلطمة مث السعري مث . ه وكثرة غوائله ومتكنه من أذى املؤمننياهلاوية؛ لغلظ كفر

وعن ابن مسعود . سقر مث اجلحيم مث اهلاوية؛ وقد يسمى مجيعها باسم الطبقة األوىل، أعاذنا اهللا من عذاهبا مبنه وكرمه
وقال ابن . توابيت من حديد مقفلة يف النار تقفل عليهم: قال} ارِِفي الدَّْرِك الْأَسْفَلِ ِمَن النَّ{: يف تأويل قوله تعاىل

املنافقون، ومن كفر من أصحاب املائدة، وآل فرعون؛ تصديق ذلك يف : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثالثة: عمر



فَإِنِّي {: وقال تعاىل يف أصحاب املائدة. } ارِإِنَّ الُْمَناِفِقَني ِفي الدَّْرِك الْأَسْفَلِ ِمَن النَّ{: كتاب اهللا تعاىل، قال اهللا تعاىل
  .} أَْدِخلُوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ{: وقال يف آل فرعون. } أَُعذُِّبُه َعذَاباً ال أَُعذُِّبُه أََحداً ِمَن الَْعالَمَِني

صُوا ِديَنُهْم ِللَِّه فَأُولَِئَك َمَع الُْمْؤِمنَِني َوَسْوَف يُْؤِت اللَُّه إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا َوأَصْلَُحوا َواْعَتَصُموا بِاللَِّه وَأَْخلَ{ -١٤٦
  }الُْمْؤِمنَِني أَجْراً َعِظيماً

من النفاق أن يصلح يف قوله وفعله، ويعتصم باهللا أي جيعله ملجأ ومعاذا، . ومن شرط التائب. استثناء ممن نافق
إال فليس بتائب؛ وهلذا أوقع أجر املؤمنني يف التسويف النضمام هذه اآلية؛ و. وخيلص دينه هللا؛ كما نصت عليه

كنا يف حلقة عبداهللا فجاء حذيفة حىت قام علينا فسلم مث : روى البخاري عن األسود قال. واهللا أعلم. املنافقني إليهم
الُْمَناِفِقَني ِفي الدَّْركِ  إِنَّ{: إن اهللا تعاىل يقول! سبحان اهللا : لقد نزل النفاق على قوم خري منكم، قال األسود: قال

فتبسم عبداهللا وجلس حذيفة يف ناحية املسجد؛ فقام عبداهللا فتفرق أصحابه فرماين باحلصى . } الْأَْسفَلِ ِمَن النَّارِ
لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خريا منكم مث تابوا : عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت: فقال حذيفة. فأتيته

حاد عن كالمهم غضبا : وقال القتيب. أي من املؤمنني} فَأُولَِئَك َمَع الُْمْؤِمنَِني{معىن : وقال الفراء. فتاب اهللا عليهم
يف اخلط كما حذفت يف } يُْؤِت{وحذفت الياء من . هم املؤمنون: ومل يقل} فَأُولَِئَك َمعَ الُْمْؤِمنَِني{: عليهم فقال

حذفت } َيْوَم َيْدعُ الدَّاعِ{و } سََنْدُع الزَّبَانِيَةَ{و } ْوَم ُينَاِد الْمَُناِدَي{اللفظ؛ لسكوهنا وسكون الالم بعدها، ومثله 
  .الواوات اللتقاء الساكنني

  }َما َيفَْعلُ اللَُّه بَِعذَابِكُمْ إِنْ َشكَرُْتْم َوآَمْنُتْم َوكَانَ اللَُّه َشاكِراً َعِليماً{ -١٤٧
أي منفعة له يف عذابكم إن شكرمت وآمنتم؛ فنبه تعاىل أنه ال يعذب الشاكر : التقدير. استفهام مبعىن التقرير للمنافقني

أربع : وقال مكحول. املؤمن، وأن تعذيبه عباده ال يزيد يف ملكه، وتركه عقوبتهم على فعلهم ال ينقص من سلطانه
  من كن فيه كن له، وثالث من كن

َما َيفَْعلُ اللَُّه بَِعذَابِكُْم إِنْ { : ء واالستغفار، قال اهللا تعاىلفالشكر واإلميان والدعا: فيه كن عليه؛ فاألربع الاليت له
وقال } َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوأَْنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذِّبَُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ{: وقال اهللا تعاىل} َشكَْرُتْم َوآَمنُْتْم

فََمْن {: فاملكر والبغي والنكث؛ قال اهللا تعاىل: وأما الثالث الاليت عليه. } بِكُمْ رَبِّي لَْوال ُدَعاؤُكُْمقُلْ َما َيْعَبأُ {: تعاىل
 إِنََّما َبْغُيكُْم َعلَى{: وقال تعاىل} َوال َيِحيُق الَْمكُْر السَّيِّئُ إِلَّا بِأَْهِلِه{: وقال تعاىل. } َنكَثَ فَإِنََّما َيْنكُثُ َعلَى َنفْسِِه

يثيبهم؛ فيتقبل العمل القليل " يشكرهم"ومعىن . أي يشكر عباده على طاعته} وَكَانَ اللَُّه َشاِكراً َعِليماً{. } أَْنفُِسكُْم
دابة شكور إذا أظهرت : والشكر يف اللغة الظهور، يقال. ويعطي عليه الثواب اجلزيل، وذلك شكر منه على عبادته

ألهنا " أشكر من بروقة: "والعرب تقول يف املثل. تقدم هذا املعىن مستوىف من السمن فوق ما تعطى من العلف، وقد
  .واهللا أعلم. ختضر وتنضر بظل السحاب دون مطر: يقال

  اجمللد السادس
  تابع سورة النساء

  }ِليماً ال ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهَر بِالسُّوِء ِمَن الْقَْولِ إِالَّ َمْن ظُِلَم َوكَانَ اللَُّه َسِميعاً َع{  -١٤٨
  }إِنْ تُْبُدوا خَْيراً أَوْ ُتْخفُوُه أَْو َتْعفُوا َعْن ُسوٍء فَإِنَّ اللََّه كَانَ َعفُّواً قَِديراً {  -١٤٩

  :فيه ثالث مسائل



} ظُِلَم  إِالَّ َمْن{ : مث قال جل وعز. ومت الكالم} ال ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهَر بِالسُّوِء ِمَن الْقَْولِ { : قوله تعاىل: األوىل
وجيوز أن يكون يف موضع . استثناء ليس من األول يف موضع نصب؛ أي لكن من ظلم فله أن يقول ظلمين فالن

بضم الظاء وكسر } ظُِلَم { وقراءة اجلمهور . ال حيب اهللا أن جيهر أحد بالسوء إال من ظلم: رفع ويكون التقدير
وفتح الالم وهو زيد بن أسلم وابن أيب إسحاق وغريمها على ما  بفتح الظاء} ظَلََم{ومن قرأ . الالم؛ وجيوز إسكاهنا

املعىن ال حيب اهللا أن جيهر أحد : فعلى القراءة األوىل قالت طائفة. يأيت، فال جيوز له أن يسكن الالم خلفة الفتحة
ملباح من ذلك؛ مث اختلفوا يف كيفية اجلهر بالسوء وما هو ا. بالسوء من القول إال من ظلم فال يكره له اجلهر به

اللهم أعين عليه، اللهم استخرج حقي، اللهم حل : هو الرجل يظلم الرجل فال يدع عليه، ولكن ليقل: فقال احلسن
املباح ملن ظلم : وقال ابن عباس وغريه. فهذا دعاء يف املدافعة وهي أقل منازل السوء. بينه وبني ما يريد من ظلمي

ال : وقال أيضا هو والسدي.  له؛ فهذا إطالق يف نوع الدعاء على الظاملأن يدعو على من ظلمه، وإن صرب فهو خري
معناه؛ } إِالَّ َمْن ظُِلَم { : وقال ابن املستنري. بأس ملن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه مبثل ظلمه وجيهر له بالسوء من القول
ا يف اإلكراه؛ وكذا قال واآلية على هذ. إال من أكره على أن جيهر بسوء من القول كفر أو حنوه فذلك مباح

  :قطرب

إِالَّ َمْن ظُِلَم { وجيوز أن يكون املعىن : يريد املكره؛ ألنه مظلوم فذلك موضوع عنه وإن كفر؛ قال} إِالَّ َمْن ظُِلَم { 
حيب من ظلم أي يأجر من : ال حيب اهللا إال من ظلم، أي ال حيب اهللا الظامل؛ فكأنه يقول: على البدل؛ كأنه قال} 
نزلت يف : وقال جماهد. ال حيب اهللا ذا اجلهر بالسوء إال من ظلم، على البدل: والتقدير على هذا القول. ظلم

نزلت يف رجل ضاف رجال بفالة من األرض فلم يضيفه : قال ابن جريج عن جماهد. الضيافة فرخص له أن يقول فيه
ال ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهَر بِالسُّوءِ { نزلت هذه اآلية : قالورواه ابن أيب جنيح أيضا عن جماهد؛ } إِالَّ َمْن ظُِلَم { فنزلت 

وقد استدل . إنه مل حيسن ضيافته: يف الرجل مير بالرجل فال يضيفه فرخص له أن يقول فيه} ِمَن الْقَْولِ إِالَّ َمْن ظُِلَم 
واجلمهور . ل الليث بن سعدألن الظلم ممنوع منه فدل على وجوهبا؛ وهو قو: من أوجب الضيافة هبذه اآلية؛ قالوا

 -والذي يقتضيه ظاهر اآلية أن للمظلوم أن ينتصر من ظامله " هود"على أهنا من مكارم األخالق وسيأيت بياهنا يف 
وإن كان مؤمنا كما قال احلسن؛ فأما أن يقابل القذف بالقذف وحنوه فال؛ وقد تقدم يف  -ولكن مع اقتصاد 

سانك وأدع مبا شئت من اهللكة وبكل دعاء؛ كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم وإن كان كافرا فأرسل ل". البقرة"
اللهم عليك بفالن : " وقال" اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنني كسين يوسف: "حيث قال
. حمترموإن كان جماهرا بالظلم دعي عليه جهرا، ومل يكن له عرض حمترم وال بدن حمترم وال مال . مساهم" وفالن

ال : "سرق هلا شيء فجعلت تدعو عليه؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقد روي أبو داود عن عائشة قال
وروي، أيضا عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول اهللا . أي ال ختففي عنه العقوبة بدعائك عليه" تسبخي عنه

حيل عرضه يغلظ له، وعقوبته : قال ابن املبارك" . بتهيل الواجد ظلم حيل عرضه وعقو: "صلى اهللا عليه وسلم قال
  فاملوسر املتمكن إذا طولب باألداء ومطل ظلم، وذلك يبيح من" . مطل الغين ظلم"ويف صحيح مسلم . حيبس له

فالن ميطل الناس وحيبس حقوقهم ويبيح لإلمام أدبه وتعزيره حىت يرتدع عن ذلك؛ حكي معناه : عرضه أن يقال فيه
  .، وهو معىن قول ابن املبارك رضي اهللا عنهماعن سفيان

وليس من هذا الباب ما وقع يف صحيح مسلم من قول العباس يف علي رضي اهللا عنهما حبضرة عمر وعثمان : الثانية
ومل يرد . احلديث. يا أمري املؤمنني اقض بيين وبني هذا الكاذب اآلمث الغادر اخلائن: والزبري وعبد الرمحن بن عوف



احد منهم؛ ألهنا كانت حكومة، كل واحد منهما يعتقدها لنفسه، حىت أنفذ فيها عليهم عمر الواجب؛ قاله عليه و
هذا إمنا يكون فيما إذا استوت املنازل أو تقاربت، وأما إذا تفاوتت، فال متكن الغوغاء : وقال علماؤنا. ابن العريب

من غري تصريح بظلم وال غضب؛ وهذا صحيح  من أن تستطيل على الفضالء، وإمنا تطلب حقها مبجرد الدعوى
فإن العم ! وهو أن هذا القول أخرجه من العباس الغضب وصولة سلطة العمومة : ووجه آخر. وعليه تدل اآلثار

صنو األب، وال شك أن األب إذا أطلق هذه األلفاظ على ولده إمنا حيمل ذلك منه على أنه قصد اإلغالظ والردع 
أنه موصوف بتلك األمور؛ مث أنضاف إىل هذا أهنم يف حماجة والية دينية؛ فكان العباس يعتقد أن مبالغة يف تأديبه، ال 

خمالفته فيها ال جتوز، وأن خمالفته فيها تؤدي إىل أن يتصف املخالف بتلك األمور؛ فأطلقها ببوادر الغضب على هذه 
  .ازري والقاضي عياض وغريمهااألوجه؛ وملا علم احلاضرون ذلك مل ينكروا عليه؛ أشار إىل هذا امل

وهي، قراءة زيد بن أسلم، وكان من العلماء بالقرآن باملدينة  -بالفتح يف الظاء والالم " ظلم"فأما من قرأ : الثالثة
: فاملعىن -بعد حممد بن كعب القرظي، وقراءة ابن أيب إسحاق والضحاك وابن عباس وابن جبري وعطاء بن السائب 

قول فاجهروا له بالسوء من القول؛ يف معىن النهي عن فعله والتوبيخ له والرد عليه؛ املعىن ال  إال من ظلم يف فعل أو
: ألست نافقت ؟ إال من ظلم، أي أقام على النفاق؛ ودل على هذا قوله تعاىل: حيب اهللا أن يقال ملن تاب من النفاق

  ا أخرب عن املنافقنيوذلك أنه سبحانه مل: قال ابن زيد. } إِالَّ الَِّذيَن تَاُبوا { 

} َما َيفَْعلُ اللَُّه بَِعذَابِكُمْ { : أهنم يف الدرك األسفل من النار كان ذلك جهرا بسوء من القول، مث قال هلم بعد ذلك
لِ إِالَّ ال ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهَر بِالسُّوِء ِمَن الْقَْو{ : مث قال للمؤمنني. على معىن التأنيس واالستدعاء إىل الشكر واإلميان

ألست املنافق الكافر الذي لك يف اآلخرة الدرك األسفل من النار ؟ : يف إقامته على النفاق؛ فإنه يقال له} َمْن ظُِلَم 
ال حيب اهللا أن جيهر أحد بالسوء من القول، مث استثىن استثناء : معىن الكالم: وقال قوم. وحنو هذا من القول

  .السوء ظلما وعدوانا وهو ظامل يف ذلكمنقطعا؛ أي لكن من ظلم فإنه جيهر ب
وهذا شأن كثري من الظلمة ودأهبم؛ فإهنم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم وينالون من عرض مظلومهم ما : قلت

فقال سوءا؛ فإنه ينبغي أن تأخذوا على " إال من ظلم"جيوز أن يكون املعىن : وقال أبو إسحاق الزجاج. حرم عليهم
  .ليس من األول يديه؛ ويكون االستثناء

انصر أخاك ظاملا أو : "وقوله" . خذوا على أيدي سفهائكم: "ويدل على هذا أحاديث منها قوله عليه السالم: قلت
يعين } إِلَّا َمْن ظُِلَم { : وقال الفراء" .تكفه عن الظلم: "هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظاملا ؟ قال: قالوا" مظلوما

  .وال من ظلم
مث . حتذير للظامل حىت ال يظلم، وللمظلوم حىت ال يتعدى احلد يف االنتصار} َوكَانَ اللَُّه َسِميعاً َعِليماً { : قوله تعاىل

والعفو من صفة اهللا . فندب إىل العفو ورغب فيه} إِنْ تُْبُدوا َخْيراً أَْو ُتْخفُوُه أَْو َتْعفُوا َعْن ُسوٍء { : أتبع هذا بقوله
ففي هذه األلفاظ اليسرية معان . فضل العافني عن الناس" آل عمران"قام؛ وقد تقدم يف تعاىل مع القدرة على االنت

إذا : حدثين من مسع احلسن يقول: روي ابن املبارك قال. إن عفوت فإن اهللا يعفو عنك: وقيل. كثرية ملن تأملها
م إال من عفا يف الدنيا؛ يصدق جثت األمم بني يدي رب العاملني يوم القيامة نودي ليقم من أجره على اهللا فال يقو

  .} فََمْن َعفَا َوأَصْلََح فَأَْجُرُه َعلَى اللَِّه { : هذا احلديث قوله تعاىل

فُرُ بَِبْعضٍ  بَِبْعضٍ َوَنكْإِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِاللَِّه َوُرُسِلِه وَُيرِيُدونَ أَنْ ُيفَرِّقُوا َبْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َوَيقُولُونَ ُنْؤِمُن{  -١٥٠
  }َوُيرِيُدونَ أَنْ يَتَِّخذُوا َبْيَن ذَِلكَ َسبِيالً 



  }أُولَِئَك ُهُم الْكَاِفرُونَ َحقّاً َوأَعَْتْدَنا ِللْكَاِفرِيَن َعذَاباً مُهِيناً {  -١٥١
  :فيه ثالث مسائل

ذكر الكفار من أهل الكتاب، اليهود  ملا ذكر املشركني واملنافقني} إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ { : قوله تعاىل: األوىل
والنصارى؛ إذ كفروا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، وبني أن الكفر به كفر بالكل؛ ألنه ما من نيب إال وقد أمر قومه 

اللَّهِ َويُرِيُدونَ أَنْ ُيفَرِّقُوا َبْيَن { ومعىن . باإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وجبميع األنبياء عليهم الصالة والسالم
أي بني اإلميان باهللا ورسله؛ فنص سبحانه على أن التفريق بني اهللا ورسله كفر؛ وإمنا كان كفرا ألن اهللا } َوُرُسِلِه 

سبحانه فرض على الناس أن يعبدوه مبا شرع هلم على ألسنة الرسل، فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم ومل 
م العبودية اليت أمروا بالتزامها؛ فكان كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعني من التزا

  .وكذلك التفريق بني رسله يف اإلميان هبم كفر. كفر ملا فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية
ا مبوسى وكفروا بعيسى وحممد؛ وهم اليهود آمنو} َوَيقُولُونَ ُنْؤِمُن بَِبْعضٍ وََنكْفُُر بَِبْعضٍ { : قوله تعاىل: املسألة الثانية

َويُرِيدُونَ أَنْ يَتَِّخذُوا َبْينَ { . مل جند ذكر حممد يف كتبنا: ويقولون لعوامهم". البقرة " وقد تقدم هذا من قوهلم يف 
ومل } ذَِلَك { : وقال. أي يتخذوا بني اإلميان واجلحد طريقا، أي دينا مبتدعا بني اإلسالم واليهودية} ذَِلَك َسبِيالً 

  .يقل ذينك؛ ألن ذلك تقع لالثنني ولو كان ذينك جلاز
تأكيد يزيل التوهم يف إمياهنم حني وصفهم بأهنم يقولون نؤمن } أُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ َحقّاً { : قوله تعاىل: الثالثة

  ببعض، وأن ذلك ال ينفعهم إذا كفروا برسوله؛ وإذا

{ . وا بكل رسول مبشر بذلك الرسول؛ فلذلك صاروا الكافرين حقاكفروا برسوله فقد كفروا به عز وجل، وكفر
  .أي مذال} َعذَاباً ُمهِيناً { يقوم مقام املفعول الثاين ألعتدنا؛ أي أعتدنا جلميع أصنافهم } ِللْكَاِفرِينَ 
ولَِئكَ َسْوَف يُْؤِتيهِْم أُجُوَرُهْم َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َولَْم ُيفَرِّقُوا َبْيَن أََحٍد ِمنُْهْم أُ{  -١٥٢

  }َرِحيماً 
  .يعين به النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمته

أَرَِنا اللَّهَ قَالُوا َيسْأَلَُك أَْهلُ الِْكَتابِ أَنْ ُتنَزِّلَ َعلَْيهِْم ِكتَاباً ِمَن السََّماِء فَقَْد سَأَلُوا مُوَسى أَكَْبَر ِمْن ذَِلَك فَ{  -١٥٣
ْوَنا َعْن ذَِلَك َوآتَْيَنا ُموَسى َجْهَرةً فَأََخذَْتُهُم الصَّاِعقَةُ بِظُلِْمهِْم ثُمَّ اتََّخذُوا الِْعْجلَ ِمْن َبْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيِّنَاُت فََعفَ

  }ُسلْطَاناً ُمبِيناً 
هم يرونه فينزل عليهم كتابا مكتوبا فيما يدعيه سألت اليهود حممدا صلى اهللا عليه وسلم أن يصعد إىل السماء و

على صدقه دفعة واحدة، كما أتى موسى بالتوراة؛ تعنتا له صلى اهللا عليه وسلم؛ فأعلم اهللا عز وجل أن آباءهم قد 
} جَْهَرةً { و ". البقرة"أي عيانا؛ وقد تقدم يف } فَقَالُوا أَرَِنا اللََّه َجْهَرةً { عنتوا موسى عليه السالم بأكرب من هذا 

نعت ملصدر حمذوف أي رؤية جهرة؛ فعوقبوا بالصاعقة لعظم ما جاؤوا به من السؤال والظلم من بعد ما رأوا من 
  .املعجزات
فأحييناهم فلم يربحوا فاختذوا العجل؛ وقد تقدم يف : يف الكالم حذف تقديره} ثُمَّ اتََّخذُوا الِْعْجلَ { : قوله تعاىل

أي الرباهني والدالالت واملعجزات } ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهمُ الَْبيِّنَاُت { . إن شاء اهللا" طه"يف  ويأيت ذكره" البقرة"
  الظاهرات من اليد والعصا وفلق البحر وغريها



} اً ُمبِيناً َوآَتْيَنا ُموَسى ُسلْطَان{ . أي عما كان منهم من التعنت} فََعفَوَْنا َعْن ذَِلَك { . بأنه ال معبود إال اهللا عز وجل
أي حجة بينة وهي اآليات اليت جاء هبا؛ ومسيت سلطانا ألن من جاء هبا قاهر باحلجة، وهي قاهرة للقلوب، بأن تعلم 

  .أنه ليس يف قوى البشر أن يأتوا مبثلها
َوقُلَْنا لَُهْم ال َتْعدُوا ِفي السَّْبِت وَأََخذَْنا ِمنُْهمْ َوَرفَْعَنا فَْوقَُهُم الطُّوَر بِِميثَاِقهِْم َوقُلَْنا لَُهُم اْدُخلُوا الْبَاَب ُسجَّداً {  -١٥٤

  }ِميثَاقاً غَِليظاً 
أي بسبب نقضهم امليثاق الذي أخذ منهم، وهو العمل مبا يف التوراة؛ } َوَرفَْعَنا فَْوقَُهُم الطُّوَر بِِميثَاِقهِْم { : قوله تعاىل

َوقُلَْنا لَُهْم ال { وقرأ ورش وحده . نصب على احلال} ُسجَّداً { و  ".البقرة"وقد تقدم رفع اجلبل ودخوهلم الباب يف 
بفتح العني من عدا يعدو عدوا وعدوانا وعدوا وعداء، أي باقتناص احليتان كما تقدم يف } َتْعدُوا ِفي السَّْبتِ 

وال يوصل إىل اجلمع بني وال جيوز إسكان العني : واألصل فيه وتعتدوا أدغمت التاء يف الدال؛ قال النحاس". البقرة"
يعين العهد الذي أخذ عليهم يف } وَأََخذَْنا ِمنُْهْم ِميثَاقاً غَِليظاً { . ساكنني يف هذا، والذي يقرأ به إمنا يروم اخلطأ

  .عهد مؤكد باليمني فسمي غليظا لذلك: وقيل. التوراة
ِه َوقَْتِلهُِم الْأَْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ َوقَْولِهِْم قُلُوُبَنا غُلٌْف َبلْ طََبَع اللَُّه َعلَْيَها فَبَِما َنقْضِهِْم ِميثَاقَُهْم َوكُفْرِِهْم بِآيَاِت اللَّ{  -١٥٥

  }بِكُفْرِِهْم فَال ُيْؤِمُنونَ إِلَّا قَلِيالً 
  }َوبِكُفْرِِهْم َوقَْولِهِْم َعلَى َمْرَيَم ُبْهتَاناً َعِظيماً {  -١٥٦

فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن { : زائدة مؤكدة كقوله" ما"خفض بالباء و} فَبَِما َنقِْضهِمْ } { هِْم مِيثَاقَُهمْ فَبَِما نَقِْض{ : قوله تعاىل
وحذف هذا لعلم . فبنقضهم ميثاقهم لعناهم؛ عن قتادة وغريه: وقد تقدم؛ والباء متعلقة مبحذوف، التقدير} اللَِّه 

  تعلق مبا قبله؛ واملعىن فأخذهتم الصاعقة بظلمهمهو م: وقال أبو احلسن علي بن محزة الكسائي. السامع

ففسر ظلمهم الذي أخذهتم الصاعقة من أجله مبا بعده من نقضهم امليثاق : قال} فَبَِما َنقِْضهِْم ِميثَاقَُهْم { : إىل قوله
ذين أخذهتم وأنكر ذلك الطربي وغريه؛ ألن ال. وقتلهم األنبياء وسائر ما بني من األشياء اليت ظلموا فيها أنفسهم

الصاعقة كانوا على عهد موسى، والذين قتلوا األنبياء ورموا مرمي بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان، فلم تأخذ 
وهذا ال يلزم؛ ألنه جيوز أن خيرب عنهم واملراد : قال املهدوي وغريه. الصاعقة الذين أخذهتم برميهم مرمي بالبهتان

املعىن فبنقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم؛ ألن هذه : الزجاجقال ". البقرة"آباؤهم؛ على ما تقدم يف 
ونقضهم امليثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة النيب صلى . } فَبِظُلْمٍ ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا { : القصة ممتدة إىل قوله

املعىن : وقيل. كذا طبع اهللا على قلوهبماملعىن فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا وفعلهم : وقيل. اهللا عليه وسلم
} بِآيَاِت اللَّهِ { واملراد . } َوقَْتِلهِمُ { عطف، وكذا و } َوكُفْرِِهْم { و . فبنقضهم ال يؤمنون إال قليال؛ والفاء مقحمة

: وقيل. امجع غالف؛ أي قلوبنا أوعية للعلم فال حاجة بنا إىل علم سوى ما عندن} غُلٌْف { و . كتبهم اليت حرفوها
وقد } قُلُوُبَنا ِفي أَِكنٍَّة { : هو مجع أغلف وهو املغطى بالغالف؛ أي قلوبنا يف أغطية فال نفقه ما تقول؛ وهو كقوله

أي جزاء } بِكُفْرِِهْم { ". البقرة"والطبع اخلتم؛ وقد تقدم يف . وغرضهم هبذا درء حجة الرسل" البقرة"تقدم هذا يف 
أي إال إميانا قليال أي ببعض األنبياء، } َبلْ لََعنَُهُم اللَُّه بِكُفْرِِهْم فَقَِليالً َما ُيْؤِمُنونَ  {: هلم على كفرهم؛ كما قال

باملسيح؛ } وَبِكُفْرِِهْم { املعىن : وقيل. ليخرب أهنم كفروا كفرا بعد كفر} َوبِكُفْرِِهْم { مث كرر . وذلك غري نافع هلم
ألنه معطوف عليه، وال جيوز أن } بَِنقْضِهِْم{هو العامل يف } بِكُفْرِِهمْ { يف فحذف لداللة ما بعده عليه، والعامل 

والبهتان الكذب . والبهتان العظيم رميها بيوسف النجار وكان من الصاحلني منهم. } طََبَع { يكون العامل فيه 
  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. املفرط الذي يتعجب منه وقد تقدم



نَّ الَِّذيَن إِنَّا قََتلَْنا الَْمسِيَح ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم َرُسولَ اللَِّه َوَما قََتلُوُه َوَما َصلَُبوُه َولَِكْن ُشبَِّه لَُهْم َوإِ َوقَْوِلهِْم{  -١٥٧
  } اْخَتلَفُوا ِفيِه لَِفي َشكٍّ ِمْنُه َما لَُهمْ بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِلَّا اتِّبَاَع الظَّنِّ َوَما قََتلُوُه َيِقيناً

  }َبلْ َرفََعُه اللَُّه إِلَْيِه َوكَانَ اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً {  -١٥٨
وقد . ألهنا مبتدأة بعد القول وفتحها لغة" إن"كسرت } َوقَوِْلهِْم إِنَّا قََتلَْنا الَْمسِيَح ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم { : قوله تعاىل
وََما قََتلُوُه َوَما {. بدل، وإن شئت على معىن أعين} ِه َرُسولَ اللَّ{ . اشتقاق لفظ املسيح" آل عمران"تقدم يف 
مل يكونوا : وقيل". آل عمران"أي ألقي شبهه على غريه كما تقدم يف } َولَِكْن ُشبَِّه لَُهْم { . رد لقوهلم} َصلَُبوُه

} فُوا ِفيِه لَِفي َشكٍّ ِمْنُه َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَ{ : يعرفون شخصه وقتلوا الذي قتلوه وهم شاكون فيه؛ كما قال تعاىل
إنه مل خيتلف فيه إال عوامهم؛ ومعىن اختالفهم قول بعضهم إنه إله، وبعضهم : وقيل. إنه عن مجيعهم: واإلخبار قيل
. ما قتلناه: وقال من عاين رفعه إىل السماء. وقيل اختالفهم أن عوامهم قالوا قتلنا عيسى: قاله احلسن. هو ابن اهللا

وقالت . صلب عيسى من جهة ناسوته ال من جهة الهوته: فهم أن النسطورية من النصارى قالوااختال: وقيل
إن كان هذا : اختالفهم هو أهنم قالوا: وقيل. وقع الصلب والقتل على املسيح بكماله ناسوته وال هوته: امللكانية

حنن قتلناه؛ ألن : هو أن اليهود قالوااختالفهم : وقيل! وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا ؟ ! صاحبنا فأين عيسى ؟ 
بل رفعه : وقالت طائفة منهم. بل قتلناه حنن: وقالت طائفة من النصارى. يهوذا رأس اليهود هو الذي سعى يف قتله

} َع الظَّنِّ إِالَّ اتِّبَا{ : مث قال عز وجل. من زائدة؛ ومت الكالم} َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ { . اهللا إىل السماء وحنن ننظر إليه
  استثناء ليس من

وأنشد . األول يف موضع نصب، وجيوز أن يكون يف موضع رفع على البدل؛ أي ما هلم به من علم إال اتباع الظن
  :سيبويه

  إال اليعافري وإال العيس... وبلدة ليس هبا أنيس 
قتلته علما إذا علمته : ا ظنهم يقينا؛ كقولكاملعىن ما قتلو: قال ابن عباس والسدي} َوَما قََتلُوُه يَِقيناً{: قوله تعاىل

: وقيل. وما قتلوه فقط: ولو كان املعىن وما قتلوا عيسى يقينا لقال: قال أبو عبيد. علما تاما؛ فاهلاء عائدة على الظن
عيسى، املعىن وما قتلوا : وقيل. } َيِقيناً { املعىن وما قتلوا الذي شبه هلم أنه عيسى يقينا؛ فالوقف على هذا على 

أي قالوا هذا قوال يقينا، أو : أحدمها: نعت ملصدر حمذوف، وفيه تقديران} يَِقيناً { و } َوَما قََتلُوُه {والوقف على 
إن قدرت املعىن بل رفعه اهللا : النحاس. أن يكون املعىن وما علموه علما يقينا: والقول اآلخر. قال اهللا هذا قوال يقينا

} َوَما قََتلُوُه { وأجاز ابن األنباري الوقف على . فيما قبلها لضعفها" بل" يعمل ما بعد إليه يقينا فهو خطأ؛ ألنه ال
َبلْ َرفََعُه اللَّهُ { . ولقد صدقتم يقينا أي صدقا يقينا: بفعل مضمر هو جواب القسم، تقديره} َيِقيناً { على أن ينصب 

{ ". آل عمران"ىل متعال عن املكان؛ وقد تقدم كيفية رفعه يف ابتداء كالم مستأنف؛ أي إىل السماء، واهللا تعا} إِلَْيهِ 
أي قويا بالنقمة من اليهود فسلط عليهم بطرس بن استيسانوس الرومي فقتل منهم مقتلة } َوكَانَ اللَُّه َعزِيزاً 

  .حكم عليهم باللعنة والغضب} َحِكيماً { . عظيمة
  }ؤِْمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه َوَيْوَم الِْقَياَمِة َيكُونُ َعلَْيهِْم َشهِيداً َوإِنْ ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ إِلَّا لَُي{  -١٥٩

املعىن ليؤمنن : قال ابن عباس واحلسن وجماهد وعكرمة} وَإِنْ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ إِلَّا لَُيؤِْمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه { : قوله تعاىل
ء األوىل عائدة على عيسى، والثانية على الكتايب؛ وذلك أنه ليس أحد من أهل أي الكتايب؛ فاهلا" قبل موته"باملسيح 
  الكتاب



اليهود والنصارى إال ويؤمن بعيسى عليه السالم إذا عاين امللك، ولكنه إميان ال ينفع؛ ألنه إميان عند اليأس وحني 
وروي أن . يقر بأنه كان رسول اهللا التلبس حبالة املوت؛ فاليهودي يقر يف ذلك الوقت بأنه رسول اهللا، والنصراين

إين ألوتى باألسري من اليهود والنصارى فآمر بضرب عنقه، : احلجاج سأل شهر بن حوشب عن هذه اآلية فقال
إنه حني عاين أمر اآلخرة يقر بأن عيسى : وأنظر إليه يف ذلك الوقت فال أرى منه اإلميان؛ فقال له شهر بن حوشب

أخذته من حممد بن احلنفية؛ فقال : من أين أخذت هذا ؟ قال: ال ينفعه؛ فقال له احلجاجعبداهللا ورسوله فيؤمن به و
ما من أحد من أهل الكتاب إال يؤمن بعيسى قبل : وروي عن جماهد أنه قال. أخذت من عني صافية: له احلجاج

هلاءين مجيعا لعيسى عليه إن ا: وقيل! نعم : إن غرق أو احترق أو أكله السبع يؤمن بعيسى ؟ فقال: موته؛ فقيل له
وروى . السالم؛ واملعىن ليؤمنن به من كان حيا حني نزوله يوم القيامة؛ قال قتادة وابن زيد وغريمها واختاره الطربي

قبل موت  :قال} َوإِنْ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ إِلَّا لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ مَْوِتِه { : يزيد بن زريع عن رجل عن احلسن يف قوله تعاىل
{ : وقيل. بن جبري. عيسى؛ واهللا إنه حلي عند اهللا اآلن؛ ولكن إذا نزل آمنوا به أمجعون؛ وحنوه عن الضحاك وسعيد

أي مبحمد عليه السالم وإن مل جير له ذكر؛ ألن هذه األقاصيص أنزلت عليه واملقصود اإلميان به، } لَُيْؤِمَننَّ بِِه 
} لَُيْؤِمَننَّ بِِه { : وقيل. مد عليه الصالة والسالم أيضا؛ إذ ال جيوز أن يفرق بينهمواإلميان بعيسى يتضمن اإلميان مبح

وروى الزهري عن سعيد بن . والتأويالن األوالن أظهر. أي باهللا تعاىل قبل أن ميوت وال ينفعه اإلميان عند املعاينة
ابن مرمي حكما عدال فليقتلن الدجال وليقتلن لينزلن : "املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

َوإِنْ { واقرؤوا إن شئتم : ، مث قال أبو هريرة" اخلنزير وليكسرن الصليب وتكون السجدة واحدة هللا رب العاملني
وتقدير اآلية عند . اتقبل موت عيسى؛ يعيدها ثالث مر: قال أبو هريرة} ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ إِلَّا لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه 

وإن من أهل الكتاب إال من ليؤمنن به، وفيه : وتقدير الكوفيني. وإن من أهل الكتاب أحد إال ليؤمنن به: سيبويه
  .قبح، ألن فيه حذف املوصول، والصلة بعض املوصول فكأنه حذف بعض االسم

  .أي بتكذيب من كذبه وتصديق من صدقه} وََيْوَم الِْقَياَمةِ َيكُونُ َعلَْيهِمْ َشهِيداً { : قوله تعاىل
  }اً فَبِظُلْمٍ ِمَن الَِّذيَن َهادُوا َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طَيَِّباٍت أُِحلَّْت لَُهْم وَبَِصدِِّهْم َعْن َسبِيلِ اللَِّه كَِثري{  -١٦٠
  }َباِطلِ َوأَْعَتْدَنا ِللْكَاِفرِيَن ِمْنُهْم َعذَاباً أَِليماً َوأَْخِذِهُم الرِّبا َوقَْد ُنهُوا َعْنُه َوأَكِْلهِْم أَمَْوالَ النَّاسِ بِالْ{  -١٦١

  :فيه مسألتان
والطيبات ما نصه يف . } فَبَِما َنقْضِهِْم { هذا بدل من : قال الزجاج} فَبِظُلْمٍ ِمَن الَِّذيَن َهادُوا { : قوله تعاىل: األوىل

وقدم الظلم على التحرمي إذ هو الغرض الذي قصد إىل . } كُلَّ ِذي ظُفُرٍ َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا { : قوله تعاىل
أي وبصدهم أنفسهم وغريهم عن أتباع حممد } َوبَِصدِِّهْم َعْن َسبِيلِ اللَِّه كَثِرياً { . اإلخبار عنه بأنه سبب التحرمي

كله تفسري للظلم الذي } هِْم أَمَْوالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ َوأَْخِذِهُم الرِّبا َوقَْد ُنهُوا َعْنُه َوأَكِْل{ . صلى اهللا عليه وسلم
أن اختالف العلماء يف سبب " آل عمران"تعاطوه، وكذلك ما قبله من نقضهم امليثاق وما بعده؛ وقد مضى يف 

  .التحرمي على ثالثة أقوال هذا أحدها
وقد بني اهللا يف هذه اآلية أهنم قد هنوا عن  ال خالف يف مذهب مالك أن الكفار خماطبون،: قال ابن العريب: الثانية

الربا وأكل األموال بالباطل؛ فإن كان ذلك خربا عما نزل على حممد يف القرآن وأهنم دخلوا يف اخلطاب فبها 
ونعمت، وإن كان خربا عما أنزل اهللا على موسى يف التوراة، وأهنم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل جيوز لنا 

وم قد أفسدوا أمواهلم يف دينهم أم ال؟ فظنت طائفة أن معاملتهم ال جتوز؛ وذلك ملا يف أمواهلم من هذا معاملتهم والق



والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرم اهللا سبحانه عليهم؛ فقد قام الليل القاطع على ذلك . الفساد
  }الِْكَتاَب ِحلٌّ لَكُمْ َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا { : قرآنا وسنة؛ قال اهللا تعاىل

. وهذا نص؛ وقد عامل النيب صلى اهللا عليه وسلم اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي يف شعري أخذه لعياله
واحلاسم لداء الشك واخلالف اتفاق األمة على جواز التجارة مع أهل احلرب؛ وقد سافر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

كان ذلك قبل النبوة؛ : فإن قيل. ر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهمإليهم تاجرا، وذلك من سفره أم
وال اعتذر عنه إذ بعث، وال منع منه إذ نبئ، وال قطعه  -ثبت ذلك تواترا  -إنه مل يتدنس قبل النبوة حبرام : قلنا

ك األسرى وذلك واجب، أحد من الصحابة يف حياته، وال أحد من املسلمني بعد وفاته؛ فقد كانوا يسافرون يف ف
  .ويف الصلح كما أرسل عثمان وغريه؛ وقد جيب وقد يكون ندبا؛ فأما السفر إليهم جملرد التجارة فمباح

ِمَني الصَّالةَ َوالُْمِقي لَِكنِ الرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ مِْنُهْم وَالُْمْؤِمُنونَ ُيْؤِمُنونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُنْزِلَ ِمْن قَْبِلَك{  -١٦٢
  }َوالُْمْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوالُْمؤِْمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ أُولَِئَك َسنُْؤِتيهِْم أَْجراً َعِظيماً 

إن : استثىن مؤمين أهل الكتاب؛ وذلك أن اليهود أنكروا وقالوا} لَِكنِ الرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ مِْنُهْم { : قوله تعاىل
} لَِكنِ الرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ { شياء كانت حراما يف األصل وأنت حتلها ومل تكن حرمت بظلمنا؛ فنزل هذه األ

واملراد عبداهللا بن " آل عمران"والراسخ هو املبالغ يف علم الكتاب الثابت فيه، والرسوخ الثبوت؛ وقد تقدم يف 
{ . ي من املهاجرين واألنصار، أصحاب حممد عليه السالمأ} َوالُْمؤِْمُنونَ { . سالم وكعب األحبار ونظراؤمها

على العطف، وكذا هو يف حرف عبداهللا، " واملقيمون: "وقرأ احلسن ومالك بن دينار ومجاعة} َوالُْمِقيِمَني الصَّالةَ 
سيبويه  واختلف يف نصبه على أقوال ستة؛ أصحها قول. كما يف املصاحف} َوالُْمِقيِمَني { وأما حرف أيب فهو فيه 

وَالُْمِقيِمَني { هذا باب ما ينتصب على التعظيم؛ ومن ذلك : بأنه نصب على املدح؛ أي وأعين املقيمني؛ قال سيبويه
  :وأنشد} الصَّالةَ 

  إال منريا أطاعت أمر غاويها... وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم 
  ".أمر مرشدهم"ويروى 

  ر خنليهاوالقائلون ملن دا... الظاعنني وملا يظعنوا أحدا 
  :وأنشد

  سم العداة وآفة اجلزر... ال يبعدن قومي الذين هم 
  والطيبون معاقد األزر... النازلني بكل معترك 

قال . }ما{معطوف على } َوالُْمِقيِمنيَ { : وقال الكسائي. } الُْمِقيِمَني { َوهذا أصح ما قيل يف : قال النحاس
إن : وحكى حممد بن جرير أنه قيل له. كون ويؤمنون باملقيمنيوهذا بعيد؛ ألن املعىن ي: النحاس قال األخفش

املقيمني ههنا املالئكة عليهم السالم؛ لدوامهم على الصالة والتسبيح واالستغفار، واختار هذا القول، وحكى أن 
فال } ْم أَجْراً َعِظيماً أُولَِئَك َسُنْؤتِيهِ{ النصب على املدح بعيد؛ ألن املدح إمنا يأيت بعد متام اخلرب، وخرب الراسخني يف 

وقال . رفع باالبتداء} وَالُْمْؤُتونَ { : ومذهب سيبويه يف قوله: قال النحاس. على املدح} الُْمِقيِمَني {َ ينتصب 
{ عطف على الكاف اليت يف } وَالُْمِقيِمَني { : وقيل. هو مرفوع على إضمار مبتدأ؛ أي هم املؤتون الزكاة: غريه

هو : وقيل. } إِلَْيكَ { عطف على الكاف اليت يف } الُْمِقيِمَني {َ : وقيل. قبلك ومن قبل املقيمني أي من} قَْبِلَك 
عطف على اهلاء وامليم، أي منهم ومن املقيمني؛ وهذه األجوبة الثالثة ال جتوز؛ ألن فيها عطف مظهر على مضمر 



إِنْ َهذَاِن { : هذه اآلية وعن قوله ما روي أن عائشة رضي اهللا عنها سئلت عن: واجلواب السادس. خمفوض
  وقال. يا ابن أخي الكتاب أخطؤوا: ، فقالت للسائل" املائدة"يف } َوالصَّابِئُونَ { : ، وقوله} لَسَاِحَرانِ 

ما : ال لهمث ق} لَِكنِ الرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ ِمْنُهْم َوالُْمْؤِمُنونَ { كان الكاتب ميلى عليه فيكتب فكتب : أبان بن عثمان
وهذا املسلك باطل؛ ألن الذين : قال القشريي. فمن مث وقع هذا} َوالُْمِقيِمَني الصَّالةَ { اكتب : أكتب ؟ فقيل له

وأصح هذه األقوال قول . مجعوا الكتاب كانوا قدوة يف اللغة، فال يظن هبم أهنم يدرجون يف القرآن ما مل ينزل
  .و اختيار القفال والطربي، واهللا أعلمسيبويه وهو قول اخلليل، وقول الكسائي ه

ْسَماِعيلَ وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوبَ إِنَّا أَْوَحيَْنا إِلَْيَك كََما أَْوَحْيَنا إِلَى ُنوحٍ وَالنَّبِيَِّني ِمْن َبْعِدِه َوأَْوَحْيَنا إِلَى إِْبَراهِيَم وَإِ{  -١٦٣
  }نَ َوُسلَْيَمانَ َوآَتْيَنا َداُوَد َزبُوراً َواَألْسَباِط َوِعيَسى وَأَيُّوَب َويُوُنَس َوَهاُرو

َيسْأَلُكَ أَْهلُ الِْكَتابِ أَنْ ُتنَزِّلَ َعلَْيهِْم ِكتَاباً { : هذا متصل بقوله} إِنَّا أَْوَحيَْنا إِلَْيَك كََما أَْوَحْيَنا إِلَى ُنوحٍ { : قوله تعاىل
وقال ابن عباس فيما . عليه وسلم كأمر من تقدمه من األنبياء، فأعلم تعاىل أن أمر حممد صلى اهللا } ِمَن السََّماِء 

ما : قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم -منهم سكني وعدي بن زيد  -نزلت يف قوم من اليهود : ذكره ابن إسحاق
حى وحى إليه بالكالم حيي وحيا، وأو: والوحي إعالم يف خفاء؛ يقال. أوحى اهللا إىل أحد من بعد موسى فكذهبم اهللا

وقيل غري هذا؛ ذكر الزبري بن بكار . قدمه ألنه أول نيب شرعت على لسانه الشرائع} إِلَى ُنوحٍ { . يوحي إحياء
أول نيب بعثه اهللا تبارك وتعاىل يف : حدثين أبو احلسن علي بن املغرية عن هشام بن حممد بن السائب عن أبيه قال

عث اهللا نوح بن ملك بن متوشلخ بن أخنوخ، وقد كان سام األرض إدريس وامسه أخنوخ؛ مث انقطعت الرسل حىت ب
بن نوح نبيا، مث انقطعت الرسل حىت بعث اهللا إبراهيم نبيا واختذه خليال؛ وهو إبراهيم بن تارخ واسم تارخ آزر، مث 

  بعث إمساعيل بن إبراهيم فمات مبكة، مث إسحاق بن إبراهيم

هو إسرائيل بن إسحاق مث يوسف بن يعقوب مث شعيب بن يوبب، فمات بالشام، مث لوط وإبراهيم عمه، مث يعقوب و
مث هود بن عبداهللا، مث صاحل بن أسف، مث موسى وهارون ابنا عمران، مث أيوب مث اخلضر وهو خضرون، مث داود بن 

: لإيشا، مث سليمان بن داود، مث يونس بن مىت، مث إلياس، مث ذا الكفل وامسه عويدنا من سبط يهوذا بن يعقوب؛ قا
وبني موسى بن عمران ومرمي بنت عمران أم عيسى ألف سنة وسبعمائة سنة وليسا من سبط؛ مث حممد بن عبداهللا بن 

كل نيب ذكر يف القرآن من ولد إبراهيم غري إدريس ونوح ولوط : قال الزبري. عبداملطلب النيب صلى اهللا عليه وسلم
وصاحل وإمساعيل وشعيب وحممد صلى اهللا عليه وعليهم  هود: ومل يكن من العرب أنبياء إال مخسة. وهود وصاحل

  .أمجعني؛ وإمنا مسوا عربا ألنه مل يتكلم بالعربية غريهم
فخص أقواما بالذكر } َوأَْوَحْيَنا إِلَى إِْبَراهِيَم { : هذا يتناول مجيع األنبياء مث قال} وَالنَّبِيَِّني ِمْن َبْعِدِه { : قوله تعاىل

قدم عيسى على قوم } َوِعيَسى َوأَيُّوَب { : مث قال} َوَمالِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ { : عاىلتشريفا هلم؛ كقوله ت
ويف هذه اآلية تنبيه على قدر . كانوا قبله؛ ألن الواو ال تقتضي الترتيب، وأيضا فيه ختصيص عيسى ردا على اليهود

َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِيَِّني { : الذكر على أنبيائه؛ ومثله قوله تعاىل نبينا صلى اهللا عليه وسلم وشرفه، حيث قدمه يف
وانصرف وهو اسم } آل عمران{؛ ونوح مشتق من النوح؛ وقد تقدم ذكره موعبا يف } ِميثَاقَُهْم َومِْنَك َوِمْن ُنوحٍ 

معرفة ولذلك مل تنصرف،  أعجمي؛ ألنه على ثالثة أحرف فخف؛ فأما إبراهيم وإمساعيل وإسحاق فأعجمية وهي
وكذا يعقوب وعيسى وموسى إال أن عيسى وموسى جيوز أن تكون األلف فيهما للتأنيث فال ينصرفان يف معرفة وال 



جيعلهما من آنس } ُيوِسف{بكسر النون وكذا } ويونِس{نكرة؛ فأما يونس ويوسف فروي عن احلسن أنه قرأ 
  يوانس: ومن مل يهمز قال. مجعهما يآنس ويآسفوآسف، وجيب على هذا أن يصرفا ويهمزا ويكون 

يف األصل فعل مبين } يونِس{وكأن : يونس ويوسف بفتح النون والسني؛ قال املهدوي: وحكى أبو زيد. ويواسف
  .فعل مبين للمفعول، فسمي هبما} يوَنس { للفاعل، و 
ن مائة ومخسني سورة ليس فيها حكم وال حالل وال الزبور كتاب داود وكا} َوآَتْيَنا َداُوَد َزُبوراً { : قوله تعاىل

. والزبر الكتابة، والزبور مبعىن املزبور أي املكتوب، كالرسول والركوب واحللوب. حرام، وإمنا هي حكم ومواعظ
هذا الدرهم ضرب األمري : بضم الزاي مجع زبر كفلس وفلوس، وزبر مبعىن املزبور؛ كما يقال} زَُُبوراً { وقرأ محزة 

بئر مزبورة أي مطوية باحلجارة، والكتاب يسمى زبورا لقوة الوثيقة : مضروبه؛ واألصل يف الكلمة التوثيق؛ يقالأي 
وكان داود عليه السالم حسن الصوت؛ فإذا أخذ يف قراءة الزبور اجتمع إليه اإلنس واجلن والطري والوحش . به

أيب شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة  حلسن صوته، وكان متواضعا يأكل من عمل يده؛ روى أبو بكر بن
أن كان داود صلى اهللا عليه وسلم ليخطب الناس ويف يده القفة من اخلوص، فإذا فرغ ناوهلا بعض : عن أبيه قال

  .وكان داود أزرق" الزرقة يف العني مين: "ويف احلديث. من إىل جنبه يبيعها، وكان يصنع الدروع؛ وسيأيت
  }ْد قََصْصَناُهْم َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوُرُسالً لَْم نَقُْصْصُهْم َعلَْيَك َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً َوُرُسالً قَ{  -١٦٤

منصوب بإضمار فعل، أي وأرسلنا } َوُرُسالً { . يعين مبكة} َوُرُسالً قَْد قََصصَْناُهْم َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ { : قوله تعاىل
أي } قََصْصَناُهمْ { هو منصوب بفعل دل عليه : وقيل. وأرسلنا نوحا} حَْيَنا إِلَى نُوحٍ وأَْو{ رسال؛ ألن معىن 

  :وقصصنا رسال؛ ومثله ما أنشد سيبويه
  أملك رأس البعري إن نفرا... أصبحت ال أمحل السالح وال 
  وحدي وأخشى الرياح واملطرا... والذئب أخشاه إن مررت به 

إن اهللا تعاىل ملا قص يف كتابه : مث قيل. بالرفع على تقدير ومنهم رسل} َوُرُسلٌ {ويف حرف أيب . أي وأخشى الذئب
ذكر حممد األنبياء ومل : قالت اليهود. بعض أمساء أنبيائه، ومل يذكر أمساء بعض، وملن ذكر فضل على من مل يذكر

: معناه التأكيد؛ يدل على بطالن من يقول مصدر} َتكِْليماً } { َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً { يذكر موسى؛ فنزلت 
: قال النحاس. خلق لنفسه كالما يف شجرة فسمعه موسى، بل هو الكالم احلقيقي الذي يكون به املتكلم متكلما
  :وأمجع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل باملصدر مل يكن جمازا، وأنه ال جيوز يف قول الشاعر

  امتأل احلوض وقال قطين
وقال . وجب أن يكون كالما على احلقيقة من الكالم الذي يعقل} َتكِْليماً { : قال قوال؛ فكذا ملا قال: أن يقول

؟ طلب العمل الذي أسعده اهللا به ليكثر منه؛ " يا رب مب اختذتين كليما: "إن موسى عليه السالم قال: وهب بن منبه
النهار وأتعبك، مث أخذته وقبلته وضممته إىل صدرك  أتذكر إذ ند من غنمك جدي فأتبعته أكثر: فقال اهللا تعاىل له

  .أتعبتين وأتعبت نفسك، ومل تغضب عليه؛ من أجل ذلك اختذتك كليما: وقلت له
  }ماً َحِكي ُرُسالً ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ بَْعَد الرُُّسلِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيزاً{  -١٦٥

وجيوز أن يكون على } َوُرُسالً قَْد قََصْصَناُهمْ { هو نصب على البدل من } ُرُسالً ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن { : قوله تعاىل
لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه { . إضمار فعل؛ وجيوز نصبه على احلال؛ أي كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده رسال

وََما كُنَّا ُمَعذِّبِنيَ َحتَّى {: فيقولوا ما أرسلت إلينا رسوال، وما أنزلت علينا كتابا؛ ويف التنزيل} بَْعَد الرُُّسلِ  ُحجَّةٌ



} َرُسوالً فَنَتَّبَِع آيَاِتكَ َولَوْ أَنَّا أَْهلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ ِمْن قَْبِلِه لَقَالُوا رَبََّنا لَْوال أَْرَسلَْت إِلَْيَنا {: ، وقوله تعاىل} َنْبَعثَ َرُسوالً
كان األنبياء ألفي : وروي عن كعب األحبار أنه قال. ويف هذا كله دليل واضح أنه ال جيب شيء من ناحية العقل

  كان األنبياء: وقال مقاتل. ألف ومائيت ألف

بعثت على : "ه قالوروى أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن. ألف ألف وأربعمائة وعشرين ألفاً
ذكره أبو الليث السمرقندي يف التفسري له؛ مث أسند " أثر مثانية آالف من األنبياء منهم أربعة آالف من بين إسرائيل

قلت يا رسول اهللا كم كانت األنبياء وكم : عن شعبة عن أيب إسحاق عن احلارث األعور عن أيب ذر الغفاري قال
  " .اء مائة ألف نيب وأربعة وعشرين ألف نيب وكان املرسلون ثالمثائة وثالثة عشركانت األنبي: "كان املرسلون ؟ قال

  .هذا أصح ما روي يف ذلك؛ خرجه اآلجري وأبو حامت البسيت يف املسند الصحيح له: قلت
  }َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً  لَِكنِ اللَُّه َيشَْهُد بَِما أَْنَزلَ إِلَْيَك أَْنَزلَُه بِِعلِْمِه وَالَْمالِئكَةُ َيشَْهُدونَ{  -١٦٦

ويف الكالم حذف دل عليه . رفع باالبتداء، وإن شئت شددت النون ونصبت} لَِكنِ اللَُّه َيشَْهُد { : قوله تعاىل
ومعىن . } لَِكنِ اللَُّه َيْشَهدُ { ما نشهد لك يا حممد فيما تقول فمن يشهد لك ؟ فنزل : الكالم؛ كأن الكفار قالوا

} وَالَْمالِئكَةُ َيشَْهُدونَ{. أي وهو يعلم أنك أهل إلنزاله عليك؛ ودلت اآلية على أنه تعاىل عامل بعلم} بِِعلِْمِه أَْنَزلَُه{
  .أي كفى اهللا شاهدا، والباء زائدة} َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً { . ذكر شهادة املالئكة ليقابل هبا نفي شهادهتم

  }دُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه قَْد َضلُّوا َضالالً َبِعيداً إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا َوَص{  -١٦٧
أي عن اتباع الرسول حممد } َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه { . يعين اليهود أي ظلموا} إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا { : قوله تعاىل

وداود، وإن يف التوراة أن شرع  ما جند صفته يف كتابنا، وإمنا النبوة يف ولد هارون: صلى اهللا عليه وسلم بقوهلم
  .ألهنم كفروا ومع ذلك منعوا الناس من اإلسالم} قَْد َضلُّوا َضالالً َبعِيداً { . موسى ال ينسخ

  }إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا َوظَلَُموا لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيْغِفَر لَُهْم َوال لَِيْهِدَيُهْم طَرِيقاً {  -١٦٨
  }َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها أََبداً َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسِرياً إِالَّ طَرِيَق {  -١٦٩

يعين اليهود؛ أي ظلموا حممدا بكتمان نعته، وأنفسهم إذ كفروا، والناس } إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوظَلَُموا { : قوله تعاىل
  .ميوت على كفره ومل يتبهذا فيمن } لَمْ َيكُنِ اللَُّه ِلَيْغِفَر لَُهْم { . إذ كتموهم

ِللَِّه َما ِفي َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُمُ الرَُّسولُ بِالَْحقِّ ِمْن رَبِّكُْم فَآِمنُوا خَْيراً لَكُْم َوإِنْ َتكْفُرُوا فَإِنَّ {  -١٧٠
  }السََّماَواِت َواَألْرضِ َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِكيماً 

{ . يريد حممدا عليه الصالة والسالم} قَدْ َجاَءكُُم الرَُّسولُ { . هذا خطاب للكل} ا النَّاُس َيا أَيَُّه{ : قوله تعاىل
الباء للتعدية؛ أي جاءكم ومعه احلق؛ : بشهادة أن ال إله إال اهللا، وقيل: بالدين احلق؛ وقيل: وقيل. بالقرآن} بِالَْحقِّ 

  .فهو يف موضع احلال
يف الكالم إضمار؛ أي وأتوا خريا لكم؛ هذا مذهب سيبويه، وعلى قول الفراء } اً لَكُمْ فَآمُِنوا خَْير{ : قوله تعاىل

  .نعت ملصدر حمذوف؛ أي إميانا خريا لكم، وعلى قول أيب عبيدة يكن خريا لكم
ا الَْمسِيُح ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم َرسُولُ اللَِّه َيا أَْهلَ الْكَِتابِ ال َتْغلُوا ِفي ِدينِكُْم َوال َتقُولُوا َعلَى اللَِّه إِالَّ الَْحقَّ إِنََّم{ -١٧١

 لَكُْم إِنََّما اللَُّه إِلٌَه َواِحٌد سُْبحَاَنُه َوكَِلَمُتُه أَلْقَاَها إِلَى مَْرَيَم َورُوٌح ِمْنُه فَآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوال َتقُولُوا ثَالثَةٌ انَْتُهوا َخْيراً
  }ُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيالًأَنْ َيكُونَ لَُه َولٌَد لَ



والغلو التجاوز يف احلد؛ ومنه غال السعر يغلو . هنى عن الغلو} َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ال َتْغلُوا ِفي ِدينِكُْم { : قوله تعاىل
ا أسرعت الشباب فجاوزت لداهتا؛ ويعين بذلك غالء؛ وغال الرجل يف األمر غلوا، وغال باجلارية حلمها وعظمها إذ

فيما ذكره املفسرون غلو اليهود يف عيسى حىت قذفوا مرمي، وغلو النصارى فيه حىت جعلوه ربا؛ فاإلفراط والتقصري 
  :احلسنة بني سيئتني؛ وقال الشاعر: كله سيئة وكفر؛ ولذلك قال مطرف بن عبداهللا

  يستوف قط كرميوصافح فلم ... وأوف وال تستوف حقك كله 
  كال طريف قصد األمور ذميم... وال تغل يف شيء من األمر وأقتصد 

  :وقال آخر
  وال تركب ذلوال وال صعبا... عليك بأوساط األمور فإهنا جناة 

  " .ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى وقولوا عبداهللا ورسوله: "ويف صحيح البخاري عنه عليه السالم
مث بني تعاىل حال عيسى عليه . أي ال تقولوا إن له شريكا أو ابنا} ولُوا َعلَى اللَِّه إِالَّ الَْحقَّ َوال َتقُ{ : قوله تعاىل

  }إِنََّما الَْمسِيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرسُولُ اللَِّه َوكَِلَمُتُه { : السالم وصفته فقال
  :وفيه ثالث مسائل

وجيوز أن } اْبَن َمْرَيمَ { بدل منه وكذا } ِعيَسى { ملسيح رفع باالبتداء؛ و ا} إِنََّما الَْمسِيُح { : قوله تعاىل: األوىل
على أن من كان منسوبا } عِيَسى اْبُن َمرَْيَم { : ودل بقوله. إمنا املسيح ابن مرمي: يكون خرب االبتداء ويكون املعىن

  .خربا بعد خرب} ولُ اللَِّه َرُس{ ويكون . بوالدته كيف يكون إهلا، وحق اإلله أن يكون قدميا ال حمدثا
مل يذكر اهللا عز وجل امرأة ومساها بامسها يف كتابه إال مرمي ابنة عمران؛ فإنه ذكر امسها يف حنو من ثالثني : الثانية

  موضعا حلكمة ذكرها بعض األشياخ؛ فإن امللوك واألشراف

ة بالعرس واألهل والعيال وحنو ذلك؛ فإن ال يذكرون حرائرهم يف املأل، وال يبتذلون أمساءهن؛ بل يكنون عن الزوج
ذكروا اإلماء مل يكنوا عنهن ومل يصونوا أمساءهن عن الذكر والتصريح هبا؛ فلما قالت النصارى يف مرمي ما قالت، 
ويف ابنها صرح اهللا بامسها، ومل يكن عنها باألموة والعبودية اليت هي صفة هلا؛ وأجرى الكالم على عادة العرب يف 

  .هاذكر إمائ
اعتقاد أن عيسى عليه السالم ال أب له واجب، فإذا تكرر امسه منسوبا لالم استشعرت القلوب ما جيب : الثالثة

  .واهللا أعلم. عليها اعتقاده من نفي األب عنه، وتنزيه األم الطاهرة عن مقالة اليهود لعنهم اهللا
فكان بشرا من غري أب؛ والعرب تسمي " كن"مكون بكلمة أي هو } َوكَِلَمُتُه أَلْقَاَها إِلَى مَْرَيَم { : قوله تعاىل

بشارة اهللا تعاىل مرمي عليها السالم، ورسالته إليها على } كَِلَمتُُه{: وقيل. الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا عنه
} الكلمة{: وقيل} ُرِك بِكَِلَمٍة ِمْنُه إِذْ قَالَتِ الَْمالِئكَةُ َيا مَْرَيُم إِنَّ اللََّه يَُبشِّ{ : لسان جربيل عليه السالم؛ وذلك قوله

وكان لعيسى أربعة . } َما نَِفَدْت كَِلَماُت اللَِّه { و } َوَصدَّقَْت بِكَِلَماتِ َربَِّها { : ههنا مبعىن اآلية؛ قال اهللا تعاىل
  .أمر هبا مرمي} َمرَْيَم أَلْقَاَها إِلَى { ومعىن . أمساء؛ املسيح وعيسى وكلمة وروح، وقيل غري هذا مما ليس يف القرآن

عيسى جزء منه فجهلوا وضلوا؛ وعنه : هذا الذي أوقع النصارى يف اإلضالل؛ فقالوا} َوُروٌح ِمْنُه { : قوله تعاىل
خلق اهللا أرواح بين آدم ملا أخذ عليهم امليثاق؛ مث ردها إىل صلب آدم : قال أيب بن كعب: األول: أجوبة مثانية

ه السالم؛ فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح إىل مرمي، فكان منه عيسى عليه السالم؛ وأمسك عنده روح عيسى علي
وَطَهِّْر { : هذه اإلضافة للتفضيل وإن كان مجيع األرواح من خلقه؛ وهذا كقوله: وقيل. } َوُروٌح ِمْنهُ { : فلهذا قال

هذا روح من : بة روحا، وتضاف إىل اهللا تعاىل فيقالقد يسمى من تظهر منه األشياء العجي: ، وقيل} َبْيِتيَ ِللطَّاِئِفَني 



وكان عيسى يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى فاستحق هذا . اهللا أي من خلقه؛ كما يقال يف النعمة إهنا من اهللا
  :وقيل. االسم

هو  -ر قال الشاع. يسمى روحاً بسبب نفخة جربيل عليه السالم، ويسمى النفخ روحا؛ ألنه ريح خيرج من الروح
  :ذو الرمة

  بروحك وأقتته هلا قيتة قدرا... فقلت له أرفعها إليك وأحيها 
معطوفا على املضمر } َوُروٌح ِمْنُه { وقد ورد أن جربيل نفخ يف درع مرمي فحملت منه بإذن اهللا؛ وعلى هذا يكون 

أي من خلقه؛ } َورُوٌح ِمْنُه { : وقيل. ألقى اهللا وجربيل الكلمة إىل مرمي: التقدير} أَلْقَاَها { الذي هو اسم اهللا يف 
أي } َورُوٌح ِمْنُه { : وقيل. أي من خلقه} َوَسخََّر لَكُْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َجِميعاً ِمْنُه { : كما قال

فَرَْوٌح { : أي برمحة، وقرئ}  َوأَيََّدُهْم بُِروحٍ ِمْنُه{ : رمحة منه؛ فكان عيسى رمحة من اهللا ملن اتبعه؛ ومنه قوله تعاىل
  .وبرهان منه؛ وكان عيسى برهانا وحجة على قومه صلى اهللا عليه وسلم} َورُوٌح ِمْنُه { : وقيل. } َورَْيَحانٌ 
أي آمنوا بأن اهللا إله واحد خالق املسيح ومرسله، وآمنوا برسله ومنهم عيسى } فَآمُِنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه { : قوله تعاىل

يريد بالتثليث اهللا تعاىل وصاحبته : قال ابن عباس. عن الزجاج} ثَالثَةٌ { آهلتنا } َوال َتقُولُوا { . جتعلوه إهلا فال
التقدير وال : قال أبو علي} َسَيقُولُونَ ثَالثَةٌ { : أي ال تقولوا هم ثالثة؛ كقوله تعاىل: وقال الفراء وأبو عبيد. وابنه

إن اهللا جوهر : والنصارى مع فرقهم جممعون على التثليث ويقولون. ملبتدأ واملضافتقولوا هو ثالث ثالثة؛ فحذف ا
واحد وله ثالثة أقانيم؛ فيجعلون كل أقنوم إهلا ويعنون باألقانيم الوجود واحلياة والعلم، ورمبا يعربون عن األقانيم 

ملسيح، يف كالم هلم فيه ختبط بيانه يف باألب واالبن وروح القدس؛ فيعنون باألب الوجود، وبالروح احلياة، وباالبن ا
وحمصول كالمهم يؤول إىل التمسك بأن عيسى إله مبا كان جيريه اهللا سبحانه وتعاىل على يديه من . أصول الدين

قد علمنا خروج هذه األمور عن مقدور البشر، فينبغي أن : خوارق العادات على حسب دواعيه وإرادته؛ وقالوا
  لو كان ذلك من مقدوراته وكان مستقال به: وفا باإلهلية؛ فيقال هلميكون املقتدر عليها موص

كان ختليص نفسه من أعدائه ودفع شرهم عنه من مقدوراته، وليس كذلك؛ فإن اعترفت النصارى بذلك فقد سقط 
يه قوهلم ودعواهم أنه كان يفعلها مستقال به؛ وإن مل يسلموا ذلك فال حجة هلم أيضا؛ ألهنم معارضون مبوسى عل
السالم، وما كان جيري على يديه من األمور العظام، مثل قلب العصا ثعبانا، وفلق البحر واليد البيضاء واملن 

والسلوى، وغري ذلك؛ وكذلك ما جرى على يد األنبياء؛ فإن أنكروا ذلك فننكر ما يدعونه هم أيضا من ظهوره 
يسى؛ فإن طريق إثباته عندنا نصوص القرآن وهم على يد عيسى عليه السالم، فال ميكنهم إثبات شيء من ذلك لع

إن النصارى كانوا على : وقد قيل. ينكرون القرآن، ويكذبون من أتى به، فال ميكنهم إثبات ذلك بأخبار التواتر
دين اإلسالم إحدى ومثانني سنة بعدما رفع عيسى؛ يصلون إىل القبلة؛ ويصومون شهر رمضان، حىت وقع فيما بينهم 

إن كان احلق : حرب، وكان يف اليهود رجل شجاع يقال له بولس، قتل مجاعة من أصحاب عيسى فقال وبني اليهود
مع عيسى فقد كفرنا وجحدنا وإىل النار مصرينا، وحنن مغبونون إن دخلوا اجلنة ودخلنا النار؛ وإين أحتال فيهم 

: ع على رأسه التراب وقال للنصارىفأضلهم فيدخلون النار؛ وكان له فرس يقال هلا العقاب، فأظهر الندامة ووض
أنا بولس عدوكم قد نوديت من السماء أن ليست لك توبة إال أن تتنصر، فأدخلوه يف الكنيسة بيتا فأقام فيه سنة ال 

نوديت من السماء أن اهللا قد قبل توبتك فصدقوه وأحبوه، مث : خيرج ليال وال هنارا حىت تعلم اإلجنيل؛ فخرج وقال
قدس واستخلف عليهم نسطورا وأعلمه أن عيسى ابن مرمي إله، مث توجه إىل الروم وعلمهم مضى إىل بيت امل



وعلم رجال يقال له . مل يكن عيسى بإنس فتأنس وال جبسم فتجسم ولكنه ابن اهللا: الالهوت والناسوت وقال
استمكن منهم دعا هؤالء يعقوب ذلك؛ مث دعا رجال يقال له امللك فقال له؛ إن اإلله مل يزل وال يزال عيسى؛ فلما 

إين : أنت خالصيت ولقد رأيت املسيح يف النوم ورضي عين، وقال لكل واحد منهم: الثالثة واحدا واحدا وقال له
  غدا أذبح نفسي وأتقرب

هبا، فأدع الناس إىل حنلتك، مث دخل املذبح فذبح نفسه؛ فلما كان يوم ثالثه دعا كل واحد منهم الناس إىل حنلته، 
واحد منهم طائفة، فاقتتلوا واختلفوا إىل يومنا هذا، فجميع النصارى من الفرق الثالث؛ فهذا كان سبب فتبع كل 

فَأَغَْرْيَنا َبْينَُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء إِلَى { : وقد رويت هذه القصة يف معىن قوله تعاىل. شركهم فيما يقال؛ واهللا أعلم
  .اء اهللا تعاىلوسيأيت إن ش} َيْومِ الِْقَياَمةِ 
ائتوا خريا لكم، ألنه إذا : منصوب عند سيبويه بإضمار فعل؛ كأنه قال} َخْيراً } { اْنَتهُوا خَْيراً لَكُمْ { : قوله تعاىل

{ ومما ينتصب على إضمار الفعل املتروك إظهاره : هناهم عن الشرك فقد أمرهم بإتيان ما هو خري هلم؛ قال سيبويه
  :انته فأنت خترجه من أمر وتدخله يف أخر؛ وأنشد: ألنك إذا قلت} مْ اْنتَُهوا خَْيراً لَكُ

  أو الربا بينهما أسهال... فواعديه سرحيت مالك 
هذا خطأ؛ ألنه يضمر الشرط وجوابه، وهذا ال : انتهوا يكن خريا لكم؛ قال حممد بن يزيد: ومذهب أيب عبيدة

هذا خطأ فاحش؛ ألنه يكون : ذوف؛ قال علي بن سليمانومذهب الفراء أنه نعت ملصدر حم. يوجد يف كالم العرب
  .انتهوا االنتهاء الذي هو خري لكم: املعىن

بدال من اسم } إِلٌَه { وجيوز أن يكون . نعت له} وَاِحٌد { هذا ابتداء وخرب؛ و } إِنََّما اللَُّه إِلٌَه وَاِحدٌ { : قوله تعاىل
أي تنزيها عن أن يكون له } سُْبحَاَنُه أَنْ َيكُونَ لَُه وَلٌَد { . ا املعبود واحدخربه؛ التقدير إمن} وَاِحدٌ { اهللا عز وجل و 

يف حمل النصب بنزع اخلافض؛ أي كيف يكون له ولد ؟ وولد الرجل مشبه له، " أن"كان " عن"ولد؛ فلما سقط 
له، وعيسى ومرمي من مجلة ما يف فال شريك } لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ { . وال شبيه هللا عز وجل

وإن جاز ولد فليجز أوالد حىت ! السموات وما يف األرض، وما فيهما خملوق، فكيف يكون عيسى إهلا وهو خملوق 
  .أي ألوليائه؛ وقد تقدم} َوكَفَى بِاللَِّه َوكِيالً { . يكون كل من ظهرت عليه معجزة ولدا له

نْ َيكُونَ َعْبداً ِللَِّه َوال الَْمالِئكَةُ الُْمقَرَُّبونَ َوَمْن َيْسَتْنِكْف َعْن ِعَباَدِتِه َوَيسَْتكْبِرْ لَْن َيْستَْنِكَف الَْمسِيُح أَ{  -١٧٢
  }فََسَيْحُشُرُهمْ إِلَْيهِ َجِميعاً 

فَْضِلِه َوأَمَّا الَِّذيَن اْستَْنكَفُوا  فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت فَُيَوفِّيهِمْ أُجُوَرُهْم وََيزِيُدُهْم ِمْن{  -١٧٣
  }َواسَْتكَْبرُوا فَُيَعذُِّبُهْم َعذَاباً أَِليماً َوال َيجُِدونَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َولِّياً َوال َنِصرياً 

أي من أن يكون؛ فهو يف }  أَنْ َيكُونَ َعْبداً ِللَِّه{ . أي لن يأنف ولن حيتشم} لَْن َيْستَْنِكَف الَْمسِيُح { : قوله تعاىل
واملعىن ما يكون له ولد؛ " ما"بكسر اهلمزة على أهنا نفي هو مبعىن } إنْ َيكُونَ { : وقرأ احلسن. موضع نصب

أي من رمحة اهللا ورضاه؛ فدل هبذا على أن } َوال الَْمالِئكَةُ الُْمقَرَُّبونَ { . وينبغي رفع يكون ومل يذكره الرواة
وقد تقدمت اإلشارة إىل هذا } َوال أَقُولُ إِنِّي َملٌَك { وكذا . ألنبياء صلوات اهللا عليهم أمجعنياملالئكة أفضل من ا

أي إىل } فَسََيْحُشرُُهْم إِلَْيِه { . فال يفعلها} َعْن ِعَباَدِتِه وََيسَْتكْبِرْ { أي يأنف } َوَمْن َيسَْتْنِكفْ { . }البقرة{املعىن يف 
فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت { ازي كال مبا يستحق، كما بينه يف اآلية بعد هذا فيج} َجِميعاً { . احملشر

نكف، فالياء والسني والتاء } َيسَْتْنِكَف { وأصل . } َنِصرياً { : إىل قوله} فَُيَوفِّيهِْم أُجُورَُهْم َوَيزِيدُُهْم ِمْن فَْضِلِه 



واستنكفت منه وأنكفته أي نزهته عما يستنكف منه؛ ومنه احلديث سئل عن نكفت من الشيء : زوائد؛ يقال
استنكف : وقال الزجاج. يعين تنزيهه وتقديسه عن األنداد واألوالد" إنكاف اهللا من كل سوء: "فقال" سبحان اهللا"

أي ما  "ما ينكف العرق عن جبينه"أي أنف مأخوذ من نكفت الدمع إذا حنيته بإصبعك عن خدك، ومنه احلديث 
  هو من النكف وهو العيب؛: وقيل. أي ال ينقطع آخره" جاء جبيش ال ينكف آخره"ينقطع؛ ومنه احلديث 

أي لن ميتنع املسيح ولن يتنزه من العبودية ولن ينقطع عنها : ما عليه يف هذا األمر نكف وال وكف أي عيب: يقال
  .ولن يعيبها

  }ُبْرَهانٌ ِمْن رَبِّكُْم َوأَنَْزلَْنا إِلَْيكُْم نُوراً مُبِيناً َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُمْ {  -١٧٤
يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم؛ عن الثوري؛ ومساه } َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُمْ ُبْرَهانٌ ِمْن رَبِّكُمْ { : قوله تعاىل

حلجة؛ واملعىن متقارب؛ فإن املعجزات حجته صلى الربهان ههنا ا: وقال جماهد. برهانا ألن معه الربهان وهو املعجزة
والنور املنزل هو القرآن؛ عن احلسن؛ ومساه نورا ألن به تتبني األحكام ويهتدى به من الضاللة، . اهللا عليه وسلم

  .فهو نور مبني، أي واضح بني
  }ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه َوفَْضلٍ َويَْهِديهِْم إِلَْيِه صَِراطاً ُمْسَتِقيماً فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َواْعَتَصمُوا بِِه فَسَُيْدِخلُُهْم {  -١٧٥

أي بالقرآن عن معاصيه، وإذا اعتصموا بكتابه فقد اعتصموا به } فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َواْعَتَصمُوا بِِه { : قوله تعاىل
أي وهو يهديهم؛ فأضمر هو } َوَيْهِديهِْم { .صمة االمتناع، وقد تقدم والع. أي باهللا} َواْعَتَصُموا بِِه { : وقيل. وبنبيه

أي دينا } ِصَراطاً ُمْسَتِقيماً { . إىل احلق ليعرفوه: وقيل. أي إىل ثوابه} إِلَْيهِ { . ليدل على أن الكالم مقطوع مما قبله
هو : وقيل. قدير؛ ويعرفهم صراطا مستقيماالت} وََيْهِديهِمْ { منصوب بإضمار فعل دل عليه } ِصرَاطاً { و . مستقيما

هي للقرآن، : قيل} إِلَْيهِ { واهلاء يف . هو حال: وقيل. مفعول ثان على تقدير؛ ويهديهم إىل ثوابه صراطا مستقيما
هي هللا عز وجل على حذف املضاف كما تقدم : وقيل. للفضل، وقيل للفضل والرمحة؛ ألهنما مبعىن الثواب: وقيل

اهلاء راجعة إىل ما تقدم من اسم اهللا عز وجل، واملعىن ويهديهم إىل : أبو علي. ويهديهم إىل ثوابهمن أن املعىن 
  نصبا على احلال كانت احلال من} ِصرَاطاً ُمْسَتِقيماً { صراطه؛ فإذا جعلنا 

مقابلة العمل ملا  دليل على أنه تعاىل يتفضل على عباده بثوابه؛ إذ لو كان يف} َوفَْضلٍ { : ويف قوله. هذا احملذوف
  .واهللا أعلم. كان فضال

َما َتَرَك َوُهَو يَرِثَُها َيْسَتفُْتوَنَك قُلِ اللَُّه ُيفِْتيكُْم ِفي الْكَاللَةِ إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه َولٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف { -١٧٦
فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّا تََرَك َوإِنْ كَانُوا إِْخَوةً رَِجاالً وَنَِساًء فَِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ اُألْنثََيْينِ  إِنْ لَْم َيكُْن لََها َولٌَد فَإِنْ كَانََتا اثَْنَتْينِ

  }ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمْ أَنْ َتِضلُّوا َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم
  :فيه ست مسائل

نزلت والنيب صلى اهللا : وقيل. ن القرآن؛ كذا يف كتاب مسلمهذه آخر آية نزلت م: قال الرباء بن عازب: األوىل
مرضت فأتاين رسول اهللا صلى اهللا : عليه وسلم متجهز حلجة الوداع، ونزلت بسبب جابر؛ قال جابر بن عبداهللا

عليه وسلم وأبو بكر يعوداين ماشيني، فأغمي علي؛ فتوضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث صب علي من وضوئه 
يْسَتفُْتوَنَك قُلِ اللَُّه {َ يا رسول اهللا كيف أقضي يف مايل ؟ فلم يرد علي شيئا حىت نزلت آية املرياث : قت، فقلتفأف

ومضى . وقد تقدم} وَاتَّقُوا َيْوماً تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَّهِ { : آخر آية نزلت: رواه مسلم؛ وقال} ُيفِْتيكُْم ِفي الْكَاللَةِ 
مستوىف، وأن املراد باإلخوة هنا اإلخوة لألب واألم أو لألب وكان جلابر } الْكَاللَةِ { الكالم يف يف أول السورة 



  .تسع أخوات
: أي ليس له ولد وال والد؛ فاكتفى بذكر أحدمها؛ قال اجلرجاين} إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه وَلٌَد { : قوله تعاىل: الثانية

ملولود، فالوالد يسمى، والدا ألنه ولد، واملولود يسمى ولدا ألنه ولد؛ كالذرية فإهنا لفظ الولد ينطلق على الوالد وا
  }َوآَيةٌ لَُهْم أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيَّتَُهْم ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن { : من ذرا مث تطلق على املولود وعلى الوالد؛ قال اهللا تعاىل

التابعني جيعلون األخوات عصبة البنات وإن مل يكن معهن أخ، غري ابن واجلمهور من العلماء من الصحابة و: الثالثة
إِنِ { : عباس؛ فإنه كان ال جيعل األخوات عصبة البنات؛ وإليه ذهب داود وطائفة؛ وحجتهم ظاهر قول اهللا تعاىل

ومعلوم : إال إذا مل يكن للميت ولد؛ قالوا ومل يورث األخت} اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه وَلٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما َتَرَك 
وكان ابن الزبري يقول بقول ابن عباس يف هذه املسألة . أن االبنة من الولد، فوجب أال ترث األخت مع وجودها

  .أن معاذا قضى يف بنت وأخت فجعل املال بينهما نصفني: حىت أخربه األسود بن يزيد
إين واهللا ال أدع شيئا أهم إيل من أمر : ا نزلت يف زمن الصيف؛ قال عمرهذه اآلية تسمى بآية الصيف؛ ألهن: الرابعة

الكاللة، وقد سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها فما أغلظ يل يف شيء ما أغلظ يل فيها، حىت طعن بإصبعه 
وعنه رضي اهللا .  "يا عمر أال تكفيك آية الصيف اليت أنزلت يف آخر سورة النساء: "يف جنيب أو يف صدري مث قال

الكاللة والربا : ثالث ألن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهن أحب إيل من الدنيا وما فيها: عنه قال
  .واخلالفة؛ خرجه ابن ماجة يف سننه

  .احلديث" واهللا ال أدع: "طعن بعض الرافضة بقول عمر: اخلامسة
قال أبو عبيد؛ . املعىن يبني اهللا لكم لئال تضلوا: قال الكسائي} أَنْ َتِضلُّوا  ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم{ : قوله تعاىل: السادسة

ال يدعون أحدكم على ولده أن : "فحدثت الكسائي حبديث رواه ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 إجابة، وهذا القول عند واملعىن عند أيب عبيد لئال يوافق من اهللا: قال النحاس. فاستحسنه" يوافق من اهللا إجابة

يبني اهللا لكم كراهة أن تضلوا، مث حذف؛ كما : البصريني خطأ صراح؛ ألهنم ال جييزون إضمار ال؛ واملعىن عندهم
وَاللَُّه { . وكذا معىن حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أي كراهية أن يوافق من اهللا إجابة} وَاسْأَلِ الْقَْرَيةَ { : قال

  .واحلمد هللا الذي وفق} النَِّساَء { واهللا أعلم متت سورة . تقدم يف غري موضع} ٍء َعِليٌم بِكُلِّ َشْي

  سورة املائدة

. حبول اهللا تعاىل وقوته، وهي مدنية بإمجاع، وروي أهنا نزلت منصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من احلديبية
يا علي أشعرت أنه : "صلى اهللا عليه وسلم من احلديبية قالملا رجع رسول اهللا : وذكر النقاش عن أيب سلمة أنه قال

هذا حديث موضوع ال حيل ملسلم اعتقاده؛ أما إنا : قال ابن العريب" . نزلت علي سورة املائدة ونعمت الفائدة
وهذا عندي ال يشبه : وقال ابن عطية. فال نأثره عن أحد ولكنه كالم حسن" املائدة، ونعمت الفائدة"سورة : نقول

سورة املائدة تدعى يف ملكوت اهللا : "وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم
ومن هذه السورة ما نزل يف حجة الوداع، ومنها ما أنزل عام الفتح " املنقذة تنقذ صاحبها من أيدي مالئكة العذاب

وكل ما أنزل من القرآن بعد هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم . اآلية} مٍ َوال َيْجرَِمنَّكُْم شََنآنُ قَْو{ : وهو قوله تعاىل
: وقال أبو ميسرة. وإمنا يرسم باملكي ما نزل قبل اهلجرة. فهو مدين، سواء نزل باملدينة أو يف سفر من األسفار

الْمُْنَخنِقَةُ َو{ : من آخر ما نزل ليس فيها منسوخ، وفيها مثان عشرة فريضة ليست يف غريها؛ وهي} املائدة{



َوَما { ، } َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ َوأَنْ َتْسَتقِْسُموا بِاَألْزالمِ } { َوالَْمْوقُوذَةُ وَالُْمَترَدَِّيةُ وَالنَّطِيَحةُ َوَما أَكَلَ السَُّبعُ 
} وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلكُْم } {  َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب} { َعلَّْمُتْم ِمَن الَْجوَارِحِ ُمكَلِّبَِني 

{ : إىل قوله} ال َتقُْتلُوا الصَّْيَد وَأَنُْتْم ُحُرٌم { ، } َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ { ، } إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة { ومتام الطهور 
َشهَاَدةُ بَْينِكُْم إِذَا { : وقوله تعاىل} اللَُّه ِمْن َبِحَريٍة َوال َساِئَبٍة َوال َوِصيلٍَة َوال َحامٍ َما جََعلَ { و } َعزِيٌز ذُو اْنِتقَامٍ 

  .اآلية} َحَضرَ أََحَدكُُم الَْمْوُت 
 ليس لألذان ذكر يف القرآن إال يف} َوإِذَا َناَدْيُتمْ إِلَى الصَّالِة { : وفريضة تاسعة عشرة وهي قوله جل وعز: قلت

  فمخصوص باجلمعة،} الُْجُمَعِة { هذه السورة، أما ما جاء يف سورة 

يف حجة } املائدة{وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قرأ سورة . وهو يف هذه السورة عام جلميع الصلوات
عن عائشة  وحنوه" يا أيها الناس إن سورة املائدة من آخر ما نزل فأحلوا حالهلا وحرموا حرامها: "الوداع وقال

؟ } املائدة{هل تقرأ سورة : دخلت على عائشة رضي اهللا عنها فقالت: رضي اهللا عنها موقوفا؛ قال جبري بن نفري
فإهنا من آخر ما أنزل اهللا، فما وجدمت فيها من حالل فأحلوه وما وجدمت فيها من حرام : نعم، فقالت: فقلت

: وقال بعضهم. اآلية} َوال الشَّْهَر الَْحَراَم َوال الَْهْدَي { : قولهمل ينسخ من هذه السورة إال : وقال الشعيب. فحرموه
  }أَْو آخََراِن ِمْن غَْيرِكُْم { نسخ منها 

الصَّْيِد َوأَنُْتْم ُحُرمٌ َر ُمحِلِّي َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا بِالُْعقُودِ أُِحلَّْت لَكُمْ َبهِيَمةُ اَألْنَعامِ إِلَّا َما ُيْتلَى َعلَْيكُْم غَْي{  -١
  }إِنَّ اللََّه َيْحكُُم َما يُرِيدُ 

  :فيه سبع مسائل
َيا { فهو مدين و } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا { كل ما يف القرآن : قال علقمة} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا { : قوله تعاىل -األوىل

وهذه اآلية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة . األكثر، وقد تقدمفهو مكي؛ وهذا خرج على } أَيَُّها النَّاسُ 
حتليل هبيمة : األمر بالوفاء بالعقود؛ الثاين: األول: ألفاظها لكل ذي بصرية بالكالم؛ فإهنا تضمنت مخسة أحكام

ما تقتضيه اآلية من : مساستثناء حال اإلحرام فيما يصاد؛ اخلا: استثناء ما يلي بعد ذلك؛ الرابع: األنعام؛ الثالث
أيها احلكيم أعمل لنا مثل هذا القرآن : وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا له. إباحة الصيد ملن ليس مبحرم

واهللا ما أقدر وال يطيق هذا أحد؛ إين فتحت : أعمل مثل بعضه؛ فأحتجب أياما كثرية مث خرج فقال! نعم : فقال
  ت فإذا هو قد نطق بالوفاء وهنى عن النكث، وحلل حتليال عاما،فنظر} املائدة{املصحف فخرجت سورة 

  مث استثىن استثناء بعد استثناء، مث أخرب عن قدرته وحكمته يف سطرين، وال يقدر أحد أن يأيت هبذا إال يف أجالد
{ : ، وقال تعاىل} ْهِدِه ِمَن اللَِّه َوَمْن أَْوفَى بَِع{ : قال اهللا تعاىل: وىف وأوىف لغتان: يقال} أَْوفُوا { : قوله تعاىل -الثانية

  :وقال الشاعر} َوإِبَْراهِيَم الَِّذي َوفَّى 
  كما وىف بقالص النجم حاديها... أما ابن طوق فقد أوىف بذمته 

  .فجمع بني اللغتني
يستعمل عقدت العهد واحلبل، وعقدت العسل فهو : العقود الربوط، واحدها عقد؛ يقال} بِالُْعقُودِ { : قوله تعاىل

  :يف املعاين واألجسام؛ قال احلطيئة
  شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا... قوم إذا عقدوا عقداً جلارهم 

يعين بذلك عقود الدين وهي ما عقده املرء على نفسه؛ من بيع وشراء : فأمر اهللا سبحانه بالوفاء بالعقود؛ قال احلسن



يك وختيري وعتق وتدبري وغري ذلك من األمور، ما كان ذلك وإجارة وكراء ومناكحة وطالق ومزارعة ومصاحلة ومتل
غري خارج عن الشريعة؛ وكذلك ما عقده على نفسه هللا من الطاعات، كاحلج والصيام واالعتكاف والقيام والنذر 

اآلية إن : مث قيل. وأما نذر املباح فال يلزم بإمجاع من األمة؛ قال ابن العريب. وما أشبه ذلك من طاعات ملة اإلسالم
قال .} َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب لَُتَبيُِّننَّهُ ِللنَّاسِ َوال َتكُْتُموَنُه { : نزلت يف أهل الكتاب؛ لقوله تعاىل

هي عامة وهو الصحيح؛ فإن لفظ املؤمنني يعم مؤمين أهل : وقيل. هو خاص بأهل الكتاب وفيهم نزلت: ابن جريج
اب؛ ألن بينهم وبني اهللا عقدا يف أداء األمانة فيما يف كتاهبم من أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ فإهنم مأمورون الكت

معناه مبا أحل ومبا حرم ومبا } أَْوفُوا بِالُْعقُودِ { : قال ابن عباس. وغري موضع} أَْوفُوا بِالُْعقُوِد { : بذلك يف قوله
  :وقال ابن شهاب. ذلك قال جماهد وغريهفرض ومبا حد يف مجيع األشياء؛ وك

هذا بيان : " قرأت كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حني بعثه إىل جنران ويف صدره
َه سَرِيُع الِْحسَابِ إِنَّ اللَّ{ : فكتب اآليات فيها إىل قوله} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا بِالُْعقُوِد { للناس من اهللا ورسوله 

وهذا كله راجع إىل القول بالعموم . املعىن أوفوا بعقد اهللا عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض: وقال الزجاج" } 
كل شرط ليس يف كتاب اهللا : "وقال" املؤمنون عند شروطهم: "وهو الصحيح يف الباب؛ قال صلى اهللا عليه وسلم

الشرط أو العقد الذي جيب الوفاء به ما وافق كتاب اهللا أي دين اهللا؛ فإن فبني أن " فهو باطل وإن كان مائة شرط
ذكر ابن إسحاق " . من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد: "ظهر فيها ما خيالف رد؛ كما قال صلى اهللا عليه وسلم

لى أال جيدوا مبكة فتعاقدوا وتعاهدوا ع -لشرفه ونسبه  -اجتمعت قبائل من قريش يف دار عبداهللا بن جدعان : قال
مظلوما من أهلها أو غريهم إال قاموا معه حىت ترد عليه مظلمته؛ فسمت قريش ذلك احللف حلف الفضول، وهو 

لقد شهدت يف دار عبداهللا بن جدعان حلفا ما أحب أن يل به محر : "الذي قال فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم
وأميا حلف كان يف : "احللف هو املعىن املراد يف قوله عليه السالموهذا " . النعم ولو أدعي به يف اإلسالم ألجبت

ألنه موافق للشرع إذ أمر باالنتصاف من الظامل؛ فأما ما كان من عهودهم " اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة
الوليد بن حتامل : قال ابن إسحاق. الفاسدة وعقودهم الباطلة على الظلم والغارات فقد هدمه اإلسالم واحلمد هللا

أحلف باهللا : فقال له احلسني -لسلطان الوليد؛ فإنه كان أمريا على املدينة  -عتبة على احلسني بن علي يف مال له 
لتنصفين من حقي أو آلخذن بسيفي مث ألقومن يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث ألدعون حبلف 

ئن دعاين آلخذن بسيفي مث ألقومن معه حىت ينتصف من حقه أو وأنا أحلف باهللا ل: قال عبداهللا بن الزبري. الفضول
منوت مجيعا؛ وبلغت املسور بن خمرمة فقال مثل ذلك؛ وبلغت عبدالرمحن بن عثمان بن عبيداهللا التيمي فقال مثل 

  ذلك؛ فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه
ب لكل من ألتزم اإلميان على وجهه وكماله؛ وكانت اخلطا} أُِحلَّْت لَكُْم َبهِيَمةُ اَألْنَعامِ { : قوله تعاىل -الثالثة

  للعرب سنن يف األنعام من البحرية والسائبة والوصيلة واحلام، يأيت

} َبهِيَمةُ اَألْنَعامِ { واختلف يف معىن . بياهنا؛ فنزلت هذه اآلية رافعة لتلك األوهام اخليالية، واآلراء الفاسدة الباطلة
يت بذلك إلهبامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم متييزها وعقلها؛ ومنه باب والبهيمة اسم لكل ذي أربع؛ مس

اإلبل والبقر والغنم، : } اَألنَْعامِ { و . مبهم أي مغلق، وليل هبيم، وهبمة للشجاع الذي ال يدرى من أين يؤتى له
} َوَتحِْملُ أَثْقَالَكُمْ { : إىل قوله} ِدْفٌء َوَمَناِفعُ  وَاَألنَْعاَم َخلَقََها لَكُْم ِفيَها{ : مسيت بذلك للني مشيها؛ قال اهللا تعاىل

أَمْ { : إىل قوله} ثََمانَِيةَ أَزَْواجٍ { : يعين كبارا وصغارا؛ مث بينها فقال} َوِمَن اَألْنَعامِ َحمُولَةً َوفَْرشاً { : وقال تعاىل



اَألْنَعامِ ُبيُوتاً َتْسَتِخفُّوَنَها َيْوَم ظَْعنِكُْم َوَيْوَم إِقَامَِتكُْم َوِمْن  َوجََعلَ لَكُْم ِمْن ُجلُوِد{ : وقال تعاىل} كُْنُتْم شَُهَداءَ 
يعين املعز؛ فهذه ثالثة أدلة تنبئ عن تضمن اسم } وَأَْشَعارَِها { يعين اإلبل } َوأَْوبَارَِها { يعين الغنم } أَصَْواِفَها 

وإذا قيل النعم فهو اإلبل : قال اهلروي. ول ابن عباس واحلسناألنعام هلذه األجناس؛ اإلبل والبقر والغنم؛ وهو ق
وذكره غري . وحشيها كالظباء وبقر الوحش واحلمر وغري ذلك} َبهِيَمةُ اَألْنَعامِ { وقال قوم : وقال الطربي. خاصة

: عطيةقال ابن . أحلت لكم األنعام، فأضيف اجلنس إىل أخص منه: الطربي والربيع وقتادة والضحاك، كأنه قال
وهذا قول حسن؛ وذلك أن األنعام هي الثمانية األزواج، وما أنضاف إليها من سائر احليوان يقال له أنعام مبجموعه 

  .معها، وكأن املفترس كاألسد وكل ذي ناب خارج عن حد األنعام؛ فبهيمة األنعام هي الراعي من ذوات األربع
َواَألْنَعاَم { : ة غري مفترسة وليس كذلك؛ ألن اهللا تعاىل قالفعلى هذا يدخل فيها ذوات احلوافر ألهنا راعي: قلت

فلما استأنف ذكرها وعطفها } َوالْخَْيلَ َوالْبَِغالَ وَالَْحِمَري { : مث عطف عليها قوله} َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفعُ 
ما مل يكن صيدا؛ ألن الصيد يسمى } اَألْنَعامِ بَهِيَمةُ { : وقيل. على األنعام دل على أهنا ليست منها؛ واهللا أعلم
األجنة اليت } َبهِيَمةُ اَألنَْعامِ { : وروي عن عبداهللا بن عمر أنه قال. وحشا ال هبيمة، وهذا راجع إىل القول األول

  خترج عند الذبح من بطون األمهات؛ فهي تؤكل دون ذكاة، وقاله ابن عباس وفيه بعد؛

ذكاة الذبيحة ذكاة جلنينها إذا مل : وليس يف األجنة ما يستثىن؛ قال مالك} الَّ َما ُيْتلَى َعلَْيكُمْ إِ{ : ألن اهللا تعاىل قال
يدرك حيا وكان قد نبت شعره ومت خلقه؛ فإن مل يتم خلقه ومل ينبت شعره مل يؤكل إال أن يدرك حيا فيذكى، وإن 

  :ذكي؛ وسيأيت هلذا مزيد بيان إن شاء اهللا تعاىلليس ب: وقيل. هو ذكي: بادروا إىل تذكيته فمات بنفسه، فقيل
ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم { : أي يقرأ عليكم يف القرآن والسنة من قوله تعاىل} إِالَّ َما ُيتْلَى َعلَْيكُْم { : قوله تعاىل -الرابعة
تلى علينا الكتاب ليس الذي ي: فإن قيل" . وكل ذي ناب من السباع حرام: "وقوله عليه الصالة والسالم} الَْمْيَتةُ 

حديث : أحدمها: كل سنة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهي من كتاب اهللا؛ والدليل عليه أمران: السنة؛ قلنا
وما يل ال : حديث ابن مسعود: الثاين. والرجم ليس منصوصا يف كتاب اهللا" ألقضني بينكما بكتاب اهللا"العسيف 

{ وحيتمل . }الَْحْشرِ { وسيأيت يف سورة . ه وسلم وهو يف كتاب اهللا؛ احلديثألعن من لعن رسول اهللا صلى اهللا علي
فيما بعد من مستقبل الزمان على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه } َما ُيْتلَى َعلَْيكُْم { اآلن أو } إِالَّ َما ُيتْلَى َعلَْيكُْم 

  .فيه إىل تعجيل احلاجة وسلم؛ فيكون فيه دليل على جواز تأخري البيان عن وقت ال يفتقر
أي ما كان صيدا فهو حالل يف اإلحالل دون اإلحرام، وما مل يكن } غَْيَر ُمِحلِّي الصَّْيِد { : قوله تعاىل -اخلامسة

هو استثناء : هل هو استثناء أو ال ؟ فقال البصريون} إِالَّ َما ُيْتلَى { واختلف النحاة يف . صيدا فهو حالل يف احلالني
َبهِيَمةُ اَألْنَعامِ { : استثناء آخر أيضا منه؛ فاالستثناءان مجيعا من قوله} غَْيَر ُمِحلِّي الصَّْيِد { و } يَمةُ اَألْنَعامِ َبهِ{ من 
قَالُوا إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ { : إال ما يتلى عليكم إال الصيد وأنتم حمرمون؛ خبالف قوله: وهي املستثىن منها؛ التقدير} 
نَّا { ِ: هو مستثىن مما يليه من االستثناء؛ فيصري مبنزلة قوله عز وجل: وقيل. على ما يأيت} إِالَّ آلَ لُوٍط . رِِمَنيُمْج

ولو كان كذلك لوجب إباحة الصيد يف اإلحرام؛ ألنه مستثىن من احملظور إذ كان قوله } أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ ُمْجرِِمَني 
  }ى َعلَْيكُْم إِالَّ َما ُيتْلَ{ : تعاىل

مستثىن من اإلباحة؛ وهذا وجه ساقط؛ فإذا معناه أحلت لكم هبيمة األنعام غري حملي الصيد وأنتم حرم إال ما يتلى 
وجيوز أن يكون معناه أيضا أوفوا بالعقود غري حملي الصيد وأحلت لكم هبيمة األنعام إال ما . عليكم سوى الصيد

يف موضع رفع على البدل على أن يعطف بإال كما } إِالَّ َما ُيْتلَى َعلَْيكُمْ  {وأجاز الفراء أن يكون . يتلى عليكم



والنصب عنده . يعطف بال؛ وال جييزه البصريون إال يف النكرة أو ما قارهبا من أمساء األجناس حنو جاء القوم إال زيد
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غري : خفش؛ قال األ} أوفوا{نصب على احلال مما يف } غَْيَر ُمحِلِّي الصَّْيِد { بأن 

مث . أحلت لكم هبيمة األنعام غري حملي الصيد: والتقدير} لَكُمُ { حال من الكاف وامليم يف : وقال غريه. حملي الصيد
جيوز أن يرجع اإلحالل إىل الناس، أي ال حتلوا الصيد يف حال اإلحرام، وجيوز أن يرجع إىل اهللا تعاىل أي : قيل
فإذا . أحللت لك كذا غري مبيح لك يوم اجلمعة: حللت لكم البهيمة إال ما كان صيدا يف وقت اإلحرام؛ كما تقولأ

  .غري حملني الصيد، فحذفت النون ختفيفا: قلت يرجع إىل الناس فاملعىن
حرم إذا أحرموا باحلج؛  رجل حرام وقوم: يعين اإلحرام باحلج والعمرة؛ يقال} َوأَنُْتْم ُحُرٌم { : قوله تعاىل -السادسة

  :ومنه قول الشاعر
  حرام و إين بعد ذلك لبيب... فقلت هلا فيئي إليك فإنين 

أحرم دخل يف : ويقال. أي ملب، ومسي ذلك إحراما ملا حيرمه من دخل فيه على نفسه من النساء والطيب وغريمها
بسكون الراء؛ وهي لغة متيمية } ُحُرٌم  {وقرأ احلسن وإبراهيم وحيىي بن وثاب . احلرم؛ فيحرم صيد احلرم أيضا

  .رسل ويف كتب كتب وحنوه: يقولون يف رسل
تقوية هلذه األحكام الشرعية املخالفة ملعهود أحكام العرب؛ أي } إِنَّ اللََّه َيْحكُُم َما يُرِيُد { : قوله تعاىل -السابعة

ال } { َيْحكُُم َما ُيرِيُد { لذي هو مالك الكل فأنت يا حممد السامع لنسخ تلك اليت عهدت من أحكامهم تنبه، فإن ا
  .يشرع ما يشاء كما يشاء} ُمَعقَِّب ِلُحكِْمِه 

آمَِّني الْبَْيَت الْحََراَم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتِحلُّوا شََعاِئرَ اللَِّه َوال الشَّْهَر الْحََراَم َوال الَْهْدَي َوال الْقَالِئَد َوال {  -٢
ْم َعنِ الَْمْسجِِد الْحََرامِ َتُغونَ فَْضالً ِمْن َربِّهِْم َورِْضوَاناً َوإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَادُوا َوال َيْجرِمَنَّكُمْ َشَنآنُ قَْومٍ أَنْ َصدُّوكَُيْب

  }َواِن َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ أَنْ َتْعَتدُوا َوَتَعاَوُنوا َعلَى الْبِرِّ َوالتَّقَْوى َوال َتَعاَوُنوا َعلَى الْأِثْمِ وَالُْعْد
  :فيه ثالث عشرة مسألة

. خطاب للمؤمنني حقا؛ أي ال تتعدوا حدود اهللا يف أمر من األمور} ال ُتِحلُّوا َشَعاِئَر اللَِّه { : قوله تعاىل -األوىل
والشعرية البدنة هتدى، . دة شعارة؛ وهو أحسنويقال للواح: وقال ابن فارس. والشعائر مجع شعرية على وزن فعيلة

أشعر : واإلشعار اإلعالم من طريق اإلحساس؛ يقال. وإشعارها أن جيز سنامها حىت يسيل منه الدم فيعلم أهنا هدي
هديه أي جعل له عالمة ليعرف أنه هدي؛ ومنه املشاعر املعامل، واحدها مشعر وهي املواضع اليت قد أشعرت 

الشعر، ألنه يكون حبيث يقع الشعور؛ ومنه الشاعر؛ ألنه يشعر بفطنته ملا ال يفطن له غريه؛ ومنه ومنه . بالعالمات
الشعري لشعرته اليت يف رأسه؛ فالشعائر على قول ما أشعر من احليوانات لتهدى إىل بيت اهللا، وعلى قول مجيع 

  :وقال الشاعر. كل ذلك من الشعائرالصفا واملروة واهلدي والبدن : وقال جماهد. مناسك احلج؛ قال ابن عباس
  شعائر قربان هبا يتقرب... نقتلهم جيالً فجيالً تراهم 

ال ُتِحلُّوا َشعَاِئرَ { : وكان املشركون حيجون ويعتمرون ويهدون فأراد املسلمون أن يغريوا عليهم؛ فأنزل اهللا تعاىل
{ : دين اهللا كله؛ كقوله: وقال احلسن.  به وهنى عنهشعائر اهللا مجيع ما أمر اهللا: وقال عطاء بن أيب رباح. } اللَِّه 

  .أي دين اهللا} ذَِلَك َوَمْن ُيَعظِّمْ َشَعاِئَر اللَِّه فَإِنََّها ِمْن َتقَْوى الْقُلُوبِ 

  :وقد اختلف العلماء يف إشعار اهلدي وهي. وهذا القول هو الراجح الذي يقدم على غريه لعمومه: قلت
يكون يف اجلانب األمين؛ : ؛ مث اختلفوا يف أي جهة يشعر؛ فقال الشافعي وأمحد وأبو ثورفأجازه اجلمهور -الثانية



وثبت عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أشعر ناقته يف صفحة سنامها األمين؛ أخرجه . وروي عن ابن عمر
هذا عندي حديث : ن عبدالربوروي أنه أشعر بدنه من اجلانب األيسر؛ قال أبو عمر ب. مسلم وغريه وهو الصحيح

وصفحة السنام . وال يصح عنه غريه: منكر من حديث ابن عباس؛ والصحيح حديث مسلم عن ابن عباس، قال
ال بأس به يف اجلانب : يكون يف اجلانب األيسر؛ وهو قول مالك، وقال: وقالت طائفة. جانبه، والسنام أعلى الظهر

إنه : ومنع من هذا كله أبو حنيفة وقال. ؛ وبه قال أمحد يف أحد قوليهمن أي اجلانبني شاء: وقال جماهد. األمين
تعذيب للحيوان، واحلديث يرد عليه؛ وأيضا فذلك جيري جمرى الوسم الذي يعرف به امللك كما تقدم؛ وقد أوغل 

هلي !  الشريعة كأنه مل يسمع هبذه الشعرية يف: ابن العريب على أيب حنيفة يف الرد واإلنكار حني مل ير اإلشعار فقال
  .أشهر منه يف العلماء

والذي رأيته منصوصا يف كتب علماء احلنفية اإلشعار مكروه من قول أيب حنيفة، وعند أيب يوسف وحممد : قلت
ليس مبكروه وال سنة بل هو مباح؛ ألن اإلشعار ملا كان إعالما كان سنة مبنزلة التقليد، ومن حيث أنه جرح ومثلة 

وأليب حنيفة أن اإلشعار مثلة وأنه حرام من حيث إنه . تمال على السنة والبدعة فجعل مباحاكان حراما، فكان مش
تعذيب احليوان فكان مكروها، وما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا كان يف أول االبتداء حني كانت 

مث زال لزوال العذر؛ هكذا روي  العرب تنتهب كل مال إال ما جعل هديا، وكانوا ال يعرفون اهلدي إال باإلشعار
حيتمل أن أبا حنيفة كره إشعار : وحكي عن الشيخ اإلمام أيب منصور املاتريدي رمحه اهللا تعاىل أنه قال. عن ابن عباس

أهل زمانه وهو املبالغة يف البضع على وجه خياف منه السراية، أما ما مل جياوز احلد فعل كما كان يفعل يف عهد 
  هللا عليه وسلمرسول اهللا صلى ا

فهذا اعتذار علماء احلنفية أليب حنيفة عن احلديث الذي ورد يف . فهو حسن؛ وهكذا ذكر أبو جعفر الطحاوي
وعلى القول بأنه مكروه ال يصري به أحد حمرما؛ ألن مباشرة : اإلشعار، فقد مسعوه ووصل إليهم وعلموه؛ قالوا

  .املكروه ال تعد من املناسك
واحد : اسم مفرد يدل على اجلنس يف مجيع األشهر احلرم وهي أربعة} َوال الشَّْهَر الَْحَراَم { : قوله تعاىل -الثالثة

ال تستحلوها للقتال وال للغارة وال تبدلوها؛ فإن استبداهلا : ؛ واملعىن} بََراَءةٌ { فرد وثالثة سرد، يأيت بياهنا يف 
أي ال تستحلوه، وهو } َوال الَْهْدَي َوال الْقَالِئَد { : هاستحالل، وذلك ما كانوا يفعلونه من النسيء؛ وكذلك قول

فنهى سبحانه عن استحالل اهلدي مجلة، مث ذكر املقلد منه . على حذف مضاف أي وال ذوات القالئد مجع قالدة
  .تأكيدا ومبالغة يف التنبيه على احلرمة يف التقليد

اهلدي ما أهدي إىل بيت اهللا تعاىل من ناقة أو بقرة أو شاة؛ الواحدة } َد َوال الَْهْدَي َوال الْقَالِئ{ : قوله تعاىل -الرابعة
الشعائر : ومن قال. ذكر اهلدي تنبيها على ختصيصها: أراد بالشعائر املناسك قال: فمن قال. هدية وهدية وهدي

. كتفى فيه بالتقليدإن الشعائر ما كان مشعرا أي معلما بإسالة الدم من سنامه، واهلدي ما مل يشعر، ا: اهلدي قال
اهلدي : وقال اجلمهور. واهلدي البقر والغنم والثياب وكل ما يهدى. الفرق أن الشعائر هي البدن من األنعام: وقيل

املبكر إىل اجلمعة كاملهدي : "عاما يف مجيع ما يتقرب به من الذبائح والصدقات؛ ومنه قوله عليه الصالة والسالم
فسماها هديا؛ وتسمية البيضة هديا ال حممل له إال أنه أراد به الصدقة؛ وكذلك " يضةكاملهدي ب: "إىل أن قال" بدنة

إذا قال جعلت ثويب هديا فعليه أن يتصدق به؛ إال أن اإلطالق إمنا ينصرف إىل أحد األصناف الثالثة : قال العلماء
فَإِنْ { : ف الشرع يف قوله تعاىلمن اإلبل والبقر والغنم، وسوقها إىل احلرم وذحبها فيه، وهذا إمنا تلقي من عر



} َيْحكُمُ بِِه ذََوا َعْدلٍ ِمْنكُْم َهْدياً َباِلغَ الْكَْعَبِة { : وأراد به الشاة؛ وقال تعاىل} أُْحِصرُْتْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْديِ 
  فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ{ : وقال تعاىل

} َوالْقَالِئَد { . إذا قال ثويب هدي جيعل مثنه يف هدي: وقال مالك. وأقله شاة عند الفقهاء} َن الَْهْديِ فََما اْسَتْيَسَر ِم
آيتان : قال ابن عباس. ما كان الناس يتقلدونه أمنة هلم؛ فهو على حذف مضاف، أي وال أصحاب القالئد مث نسخ

فأما القالئد فنسخها األمر بقتل } ُهْم أَوْ أَْعرِْض َعنُْهْم فَاْحكُْم َبيَْن{ : آية القالئد وقوله} املائدة{نسختا من 
} َوأَنِ اْحكُْم بَْيَنُهمْ بَِما أَْنَزلَ اللَُّه { : وأما األخرى فنسخها قوله تعاىل. املشركني حيث كانوا ويف أي شهر كانوا

رم حىت يتقلد به طلبا لألمن؛ قاله أراد بالقالئد نفس القالئد؛ فهو هني عن أخذ حلاء شجر احل: وقيل. على ما يأيت
وأتفق الفقهاء على أن . وحقيقة اهلدي كل معطى مل يذكر معه عوض. واهللا أعلم. جماهد وعطاء ومطرف بن الشخري

وأما القالئد فهي كل ما علق على أسنمة اهلدايا وأعناقها عالمة أنه . هللا علي هدي أنه يبعث بثمنه إىل مكة: من قال
قالت . نعل أو غريه، وهي سنة إبراهيمية بقيت يف اجلاهلية وأقرها اإلسالم، وهي سنة البقر والغنمهللا سبحانه؛ من 

أهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة إىل البيت غنما فقلدها؛ أخرجه البخاري ومسلم؛ : عائشة رضي اهللا عنها
ابن حبيب؛ وأنكره مالك وأصحاب الرأي الشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور و: وإىل هذا صار مجاعة من العلماء

وكأهنم مل يبلغهم هذا احلديث يف تقليد الغنم، أو بلغ لكنهم ردوه النفراد األسود به عن عائشة رضي اهللا عنها؛ 
وقال . وأما البقر فإن كانت هلا أسنمة أشعرت كالبدن؛ قال ابن عمر؛ وبه قال مالك. واهللا أعلم. فالقول به أوىل

تقلد وال تشعر؛ وهذا القول أصح إذ ليس هلا سنام، : وقال سعيد بن جبري. وتشعر مطلقا ومل يفرقوا تقلد: الشافعي
  .واهللا أعلم. وهي أشبه بالغنم منها باإلبل

إىل } ال ُتِحلُّوا َشَعاِئرَ { : واتفقوا فيمن قلد بدنة على نية اإلحرام وساقها أنه يصري حمرما؛ قال اهللا تعاىل -اخلامسة
  .ومل يذكر اإلحرام لكن ملا ذكر التقليد عرف أنه مبنزلة اإلحرام} فَاْصطَادُوا {  :أن قال

أنا فتلت قالئد هدي رسول اهللا : فإن بعث باهلدي ومل يسق بنفسه مل يكن حمرما؛ حلديث عائشة قالت -السادسة
هللا صلى اهللا عليه وسلم شيء صلى اهللا عليه وسلم بيدي؛ مث قلدها بيديه، مث بعث هبا مع أيب فلم حيرم على رسول ا

. أحله اهللا له حىت حنر اهلدي؛ أخرجه البخاري، وهذا مذهب مالك والشافعي وأمحد وإسحاق ومجهور العلماء
من أهدى هديا حرم عليه ما حيرم على احلاج حىت ينحر : يصري حمرما؛ قال ابن عباس: وروي عن ابن عباس أنه قال

بن عمر وعطاء وجماهد وسعيد بن جبري، وحكاه اخلطايب عن أصحاب الرأي؛ اهلدي؛ رواه البخاري؛ وهذا مذهب ا
كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم جالسا فقد قميصه من جيبه مث أخرجه : واحتجوا حبديث جابر بن عبداهللا قال

قلد وتشعر على إين أمرت ببدين اليت بعثت هبا أن ت: "من رجليه، فنظر القوم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
يف . وكان بعث ببدنه وأقام باملدينة" مكان كذا وكذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن ألخرج قميصي من رأسي

ال يصري حمرما؛ ألن : فإن قلد شاة وتوجه معها فقال الكوفيون. إسناده عبدالرمحن بن عطاء بن أيب لبيبة وهو ضعيف
ه خياف عليها الذئب فال تصل إىل احلرم خبالف البدن؛ فإهنا تترك حىت تقليد الشاة ليس مبسنون وال من الشعائر؛ ألن

فتلت قالئدها من عهن : ويف صحيح البخاري عن عائشة أم املؤمنني قالت. ترد املاء وترعى الشجر وتصل إىل احلرم
  .} فُوشِ وََتكُونُ الْجَِبالُ كَالِْعْهنِ الَْمْن{ : العهن الصوف املصبوغ؛ ومنه قوله تعاىل. كان عندي
وال جيوز بيع اهلدي وال هبته إذا قلد أو أشعر؛ ألنه قد وجب، وإن مات موجبه مل يورث عنه ونفذ  -السابعة

لوجهه؛ خبالف األضحية فإهنا ال جتب إال بالذبح خاصة عند مالك إال أن يوجبها بالقول؛ فإن أوجبها بالقول قبل 



ه؛ إن تلفت مث وجدها أيام الذبح أو بعدها ذحبها ومل جيز له جعلت هذه الشاة أضحية تعينت؛ وعلي: الذبح فقال
ال بدل عليه إذا ضلت : وقال الشافعي. بيعها؛ فإن كان اشترى أضحية غريها ذحبهما مجيعا يف قول أمحد وإسحاق

  ومن. إذا ضلت فقد أجزأت: وروي عن ابن عباس أنه قال. أو سرقت، إمنا اإلبدال يف الواجب

تذبح : وقال أمحد وأبو ثور. أن يضحي كانت ضحيته موروثة عنه كسائر ماله خبالف اهلدي مات يوم النحر قبل
ولو مات . تذبح إال أن يكون عليه دين ال وفاء له إال من تلك األضحية فتباع يف دينه: وقال األوزاعي. بكل حال

نع هبا، وال يقتسمون حلمها على بعد ذحبها مل يرثها عنه ورثته، وصنعوا هبا من األكل والصدقة ما كان له أن يص
وما أصاب األضحية قبل الذبح من العيوب كان على صاحبها بدهلا خبالف اهلدي، هذا حتصيل . سبيل املرياث
  .واهللا أعلم. وقد قيل يف اهلدي على صاحبه البدل؛ واألول أصوب. مذهب مالك

: وقرأ األعمش. ين القاصدين له؛ من قوهلم أممت كذا أي قصدتهيع} َوال آمَِّني الَْبْيَت الَْحَراَم { : قوله تعاىل -الثامنة
ال متنعوا الكفار القاصدين البيت احلرام : واملعىن} غَْيَر ُمِحلِّي الصَّْيِد { : باإلضافة كقوله} َوال آمِّي الَْبْيتَ الْحََرامِ { 

أو مراعاة حرمة له بقالدة، أو أم ما يف هذه اآليات من هني عن مشرك، : على جهة التعبد والقربة؛ وعليه فقيل
فَال يَقَْربُوا { : وقوله} فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم { : البيت فهو كله منسوخ بآية السيف يف قوله

ى وقلد وحج؛ فال ميكن املشرك من احلج، وال يؤمن يف األشهر احلرم وإن أهد} الَْمْسجَِد الْحََراَم َبْعَد َعامِهِْم َهذَا 
اآلية حمكمة مل تنسخ وهي يف املسلمني، وقد هنى : وقال قوم. روي عن ابن عباس وقاله ابن زيد على ما يأيت ذكره

والنهي عام يف الشهر احلرام وغريه؛ ولكنه خص الشهر احلرام بالذكر . اهللا عن إخافة من يقصد بيته من املسلمني
ء؛ فإن املعىن ال حتلوا معامل اهللا، وهي أمره وهنيه وما أعلمه الناس فال تعظيما وتفضيال؛ وهذا يتمشى على قول عطا

وكان الرجل يتقلد بشيء من } الْقَالِئَد { مل ينسخ منها إال : وقال جماهد. هي حمكمة: حتلوه؛ ولذلك قال أبو ميسرة
: وقال ابن زيد. بلهمهذه اآلية هني عن احلجاج أن تقطع س: وقال ابن جريج. حلاء احلرم فال يقرب فنسخ ذلك

نزلت اآلية عام الفتح ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة؛ جاء أناس من املشركني حيجون ويعتمرون فقال 
َوال آمَِّني الَْبْيتَ الْحََراَم { يا رسول اهللا إمنا هؤالء مشركون فلن ندعهم إال أن نغري عليهم؛ فنزل القرآن : املسلمون

  :وقيل. } 

أخذته جند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف  -ويلقب باحلطم  -مر شريح بن ضبيعة البكري كان هذا أل
وأدرك احلطم هذا ردة اليمامة فقتل مرتدا وقد روي من . ذكرنا. عمرته فنزلت هذه اآلية، مث نسخ هذا احلكم كما

إىل : "إالم تدعو الناس ؟ فقال: ينة فقالخربه أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، وخلف خيله خارج املد
حسن، إال أن يل أمراء ال أقطع أمرا دوهنم ولعلي أسلم : فقال" شهادة أن ال إله إال اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة

مث خرج " يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان: "وآيت هبم، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ألصحابه
  "لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر وما الرجل مبسلم: "قال عليه الصالة والسالممن عنده ف

  :فمر بسرح املدينة فاستاقه؛ فطلبوه فعجزوا عنه، فانطلق وهو يقول
  ليس براعي إبل وال غنم... قد لفها الليل بسواق حطم 
  باتوا نياما وابن هند مل ينم... وال جبزار على ظهر وضم 

  خدجل الساقني خفاق القدم... م كالزمل بات يقاسيها غال
وكان قد " . هذا احلطم وأصحابه: "فلما خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم عام القضية مسع تلبية حجاج اليمامة فقال



قلد ما هنب من سرح املدينة وأهداه إىل مكة، فتوجهوا يف طلبه؛ فنزلت اآلية، أي ال حتلوا ما أشعر هللا وإن كانوا 
  .ذكره ابن عباسمشركني؛ 
: يوجب إمتام أمور املناسك؛ وهلذا قال العلماء} ال ُتِحلُّوا شََعاِئرَ اللَِّه { : وعلى أن اآلية حمكمة قوله تعاىل -التاسعة

إن الرجل إذا دخل يف احلج مث أفسده فعليه أن يأيت جبميع أفعال احلج، وال جيوز أن يترك شيئا منها وإن فسد حجه؛ 
{ : منسوخ بقوله} َوال الشَّْهرَ الْحََراَم { : وقوله تعاىل: يف السنة الثانية قال أبو الليث السمرقنديمث عليه القضاء 

  حمكم مل ينسخ؛ فكل من قلد اهلدي} َوال الَْهْدَي َوال الْقَالِئدَ { : وقوله} َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً 

يل هذه اآلية؛ فهذه األحكام معطوف بعضها على بعض؛ بعضها ونوى اإلحرام صار حمرما ال جيوز له أن حيل بدل
  منسوخ وبعضها غري منسوخ

معناه يبتغون الفضل واألرباح : قال فيه مجهور املفسرين} َيْبَتُغونَ فَْضالً ِمْن َربِّهِْم َورِْضوَاناً { : قوله تعاىل -العاشرة
كان منهم من يبتغي التجارة، ومنهم من يطلب : وقيل. يف التجارة، ويبتغون مع ذلك رضوانه يف ظنهم وطمعهم

باحلج رضوان اهللا وإن كان ال يناله؛ وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد املوت، وأنه يبعث، وال يبعد أن حيصل له 
هذه اآلية استئالف من اهللا تعاىل للعرب ولطف هبم؛ لتنبسط النفوس، وتتداخل : قال ابن عطية. نوع ختفيف يف النار

وهذه اآلية . اس، ويردون املوسم فيستمعون القرآن، ويدخل اإلميان يف قلوهبم وتقوم عندهم احلجة كالذي كانالن
  }َبَراَءةٌ { نزلت عام الفتح فنسخ اهللا ذلك كله بعد عام سنة تسع؛ إذ حج أبو بكر ونودي الناس بسورة 

رفع ما كان حمظورا باإلحرام؛  -بإمجاع الناس  -أمر إباحة  }َوإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَادُوا { : قوله تعاىل -احلادية عشرة
الواردة بعد احلظر على أصلها من الوجوب؛ وهو مذهب " أفعل"حكاه كثري من العلماء وليس بصحيح، بل صيغة 

ْنسَلََخ فَإِذَا ا{ : القاضي أيب الطيب وغريه؛ ألن املقتضي للوجوب قائم وتقدم احلظر ال يصلح مانعا؛ دليله قوله تعاىل
على الوجوب؛ ألن املراد هبا اجلهاد، وإمنا فهمت اإلباحة هناك وما " أفعل"فهذه } اَألْشُهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني 

إلمجاع، ال من من النظر إىل املعىن وا} فَإِذَا َتطَهَّْرنَ فَأُْتوُهنَّ } { فَإِذَا قُِضَيِت الصَّالةُ فَانَْتِشرُوا { : كان مثله من قوله
  .واهللا أعلم. صيغة األمر
أي ال حيملنكم؛ عن ابن } َوال َيْجرِمَنَّكُمْ َشَنآنُ قَْومٍ أَنْ َصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِِد الْحََرامِ { : قوله تعاىل -الثانية عشرة

غضك أي محلين جرمين كذا على ب: وهو يتعدى إىل مفعولني؛ يقال. عباس وقتادة، وهو قول الكسائي وأيب العباس
  :عليه؛ قال الشاعر

  جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا... ولقد طعنت أبا عيينة طعنة 

أي ال يكسبنكم بغض قوم أن } ال َيْجرِمَنَّكُمْ { معىن : وقال أبو عبيدة والفراء. أي وال حيقنكم: وقال األخفش
وقد " ألمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانكأد ا: "تعتدوا احلق إىل الباطل، والعدل إىل الظلم، قال عليه السالم

وقد تقدم } فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتُدوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم { ونظري هذه اآلية . مضى القول يف هذا
ومنه . أكتسب اإلمثفالن جرمية أهله أي كاسبهم، فاجلرمية واجلارم مبعىن الكاسب وأجرم فالن أي : ويقال. مستوىف

  :قول الشاعر
  ترى لعظام ما مجعت صليبا... جرمية ناهض يف رأس نيق 

يقال جرم وأجرم، وال جرم : قال ابن فارس. معناه كاسب قوت، والصليب الودك، وهذا هو األصل يف بناء ج ر م
  :ال بد وال حمالة؛ وأصلها من جرم أي أكتسب، قال: مبنزلة قولك



  يغضبوا جرمت فزارة بعدها أن
  :وقال آخر

  إىل القبائل من قتل وإباس... يا أيها املشتكي عكال وما جرمت 
وهو األصل؛ فجرم مبعىن محل على الشيء لقطعه من : جرم جيرم جرما إذا قطع؛ قال الرماين علي بن عيسى: ويقال

الََجَرَم أَنَّ { : اخلليل وقال. غريه، وجرم مبعىن كسب النقطاعه إىل الكسب، وجرم مبعىن حق ألن احلق يقطع عليه
وقرأ ابن مسعود . جرم وأجرم لغتان مبعىن واحد، أي أكتسب: وقال الكسائي. لقد حق أن هلم العذاب} لَُهُم النَّاَر 

. جرم ال غري: بضم الياء، واملعىن أيضا ال يكسبنكم؛ وال يعرف البصريون الضم، وإمنا يقولون} ُيْجرِمَنَّكُْم { 
  شنئت الرجل أشنؤه شنأ وشنأة وشنانا: قرئ بفتح النون وإسكاهنا؛ يقالو. والشنآن البغض

وشنآنا جبزم النون، كل ذلك إذا أبغضته؛ أي ال يكسبنكم بغض قوم بصدهم إياكم أن تعتدوا؛ واملراد بغضكم 
من املشركني ملا صد املسلمون عن البيت عام احلديبية مر هبم ناس : قال ابن زيد. قوما، فأضاف املصدر إىل املفعول
نصدهم كما صدنا أصحاهبم، فنزلت هذه اآلية؛ أي ال تعتدوا على هؤالء، وال : يريدون العمرة؛ فقال املسلمون

وقرأ أبو عمرو وابن كثري . أصحاهبم، بفتح اهلمزة مفعول من أجله؛ أي ألن صدوكم} أَنْ َصدُّوكُمْ { تصدوهم 
فإن : قال ابن عطية. } إنْ يَصدُّوكُمْ { وروي عن األعمش .  عبيدوهو اختيار أيب} إنْ َصدُّوكُْم { بكسر اهلمزة 

إنْ َصدُّوكُمْ { وأما : وقال النحاس. والقراءة األوىل أمكن يف املعىن. للجزاء؛ أي إن وقع مثل هذا الفعل يف املستقبل
منها أن اآلية نزلت عام الفتح : فالعلماء اجللة بالنحو واحلديث والنظر مينعون القراءة هبا ألشياء} إِنَّ { بكسر } 

سنة مثان، وكان املشركون صدوا املسلمني عام احلديبية سنة ست، فالصد كان قبل اآلية؛ وإذا قرئ بالكسر مل جيز 
ال تعط فالنا شيئا إن قاتلك؛ فهذا ال يكون إال للمستقبل، وإن فتحت كان : أن يكون إال بعده؛ كما تقول

وأيضا فلو مل يصح هذا احلديث لكان الفتح واجبا؛ ألن . } أَنْ َصدُّوكُمْ { ز إال للماضي، فوجب على هذا أال جيو
إىل آخر اآلية يدل على أن مكة كانت يف أيديهم، وأهنم ال ينهون عن هذا إال وهم } ال ُتِحلُّوا شََعاِئرَ اللَِّه { : قوله

يف موضع نصب؛ } أَنْ َتْعَتدُوا { ه ملا مضى ألن} إِنَّ { قادرون على الصد عن البيت احلرام، فوجب من هذا فتح 
بإسكان النون؛ ألن املصادر } َشْنآنُ { ألنه مفعول به، أي ال جيرمنكم شنآن قوم االعتداء وأنكر أبو حامت وأبو عبيد 

ليس هذا مصدرا ولكنه اسم الفاعل على وزن كسالن : إمنا تأيت يف مثل هذا متحركة؛ وخالفهما غريمها وقال
  وغضبان

هو مقطوع من أول الكالم، وهو أمر : قال األخفش} َوَتَعاَوُنوا َعلَى الْبِرِّ وَالتَّقَْوى { : قوله تعاىل -الثالثة عشرة
جلميع اخللق بالتعاون على الرب والتقوى؛ أي ليعن بعضكم بعضا، وحتاثوا على ما أمر اهللا تعاىل وأعملوا به، وانتهوا 

الدال على اخلري : "وهذا موافق ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالعما هنى اهللا عنه وامتنعوا منه؛ 
  :وقد قيل" . كفاعله

الرب والتقوى لفظان مبعىن واحد، وكرر باختالف اللفظ تأكيدا ومبالغة، إذ كل : مث قيل. الدال على الشر كصانعه
 داللة هذين اللفظني أن الرب يتناول ويف هذا تسامح ما، والعرف يف: قال ابن عطية. بر تقوى وكل تقوى بر

ندب اهللا : وقال املاوردي. الواجب واملندوب إليه، والتقوى رعاية الواجب، فإن جعل أحدمها بدل اآلخر فبتجوز
سبحانه إىل التعاون بالرب وقرنه بالتقوى له؛ ألن يف التقوى رضا اهللا تعاىل، ويف الرب رضا الناس، ومن مجع بني رضا 

والتعاون على الرب : وقال ابن خويز منداد يف أحكامه. ورضا الناس فقد متت سعادته وعمت نعمته اهللا تعاىل



والتقوى يكون بوجوه؛ فواجب على العامل أن يعني الناس بعلمه فيعلمهم، ويعينهم الغين مباله، والشجاع بشجاعته 
تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم املؤمنون "يف سبيل اهللا، وأن يكون املسلمون متظاهرين كاليد الواحدة 

َوال َتَعاَونُوا { : مث هنى فقال. وجيب اإلعراض عن املتعدي وترك النصرة له ورده عما هو عليه". يد على من سواهم
وتوعد  مث أمر بالتقوى. وهو ظلم الناس} الُْعدَْواِن { َوهو احلكم الالحق عن اجلرائم، وعن } َعلَى اإلثْمِ َوالُْعْدَوانِ 
  .} وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ { : توعدا جممال فقال

 ْوقُوذَةُ َوالُْمتََردَِّيةُ وَالنَّطِيَحةُُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ َوالدَُّم وَلَْحُم الِْخنْزِيرِ َوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه وَالُْمْنَخنِقَةُ َوالَْم{ -٣
لَْيْوَم َيِئسَ الَِّذيَن كَفَُروا ِمنْ َوَما أَكَلَ السَُّبُع إِال َما ذَكَّْيُتْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ َوأَنْ َتْسَتقِْسمُوا بِاَألْزالمِ ذَِلكُْم ِفْسٌق ا

َعلَْيكُْم نِْعمَِتي َوَرِضيُت لَكُمُ اِألْسالَم ِديناً فََمنِ  ِدينِكُْم فَال َتْخَشْوُهْم وَاْخَشْونِ الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت
  }اضْطُرَّ ِفي َمْخَمَصٍة غَْيَر مَُتجَانٍِف إلِثْمٍ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيمٌ 

  :فيه ست وعشرون مسألة
تقدم القول فيه كامال يف } َوَما أُِهلَّ لَِغْيرِ اللَِّه بِِه  ُحرَِّمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةُ َوالدَُّم َولَْحُم الِْخْنزِيرِ{ : قوله تعاىل: األوىل
  .البقرة
هي اليت متوت خنقا، وهو حبس النفس سواء فعل هبا ذلك آدمي أو أتفق هلا } َوالْمُْنَخنِقَةُ { : قوله تعاىل: الثانية

لشاة وغريها فإذا ماتت أكلوها؛ أن أهل اجلاهلية كانوا خينقون ا: وذكر قتادة. ذلك يف حبل أو بني عودين أو حنوه
  .وذكر حنوه ابن عباس

املوقوذة هي اليت ترمى أو تضرب حبجر أو عصا حىت متوت من غري تذكية؛ عن } َوالَْمْوقُوذَةُ { : قوله تعاىل: الثالثة
ن والوقذ شدة الضرب، وفال. وقذه يقذه وقذا وهو وقيذ: ابن عباس واحلسن وقتادة والضحاك والسدي؛ يقال منه

كانوا يضربون األنعام : وقال الضحاك. كان أهل اجلاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه: قال قتادة. وقيذ أي مثخن ضربا
  :وقال الفرزدق. باخلشب آلهلتهم حىت يقتلوها فيأكلوها، ومنه املقتولة بقوس البندق

  فطارة لقوادم األبكار... شغارة تقذ الفصيل برجلها 
إذا رميت : "قلت يا رسول اهللا فإين أرمي باملعراض الصيد فأصيب؛ فقال: امت قالويف صحيح مسلم عن عدي بن ح

اختلف العلماء قدميا : قال أبو عمر" . فإنه وقيذ"ويف رواية " باملعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فال تأكله
رك ذكاته؛ على ما روي عن وحديثا يف الصيد بالبندق واحلجر واملعراض؛ فمن ذهب إىل أنه وقيذ مل جيزه إال ما أد

وخالفهم الشاميون يف ذلك؛ قال األوزاعي يف . ابن عمر، وهو قول مالك وأيب حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي
  املعراض؛ كله خزق أو مل خيزق؛ فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبداهللا بن عمر

زاعي عن عبداهللا بن عمر، واملعروف عن ابن عمر ما هكذا ذكر األو: ومكحول ال يرون به بأساً ؛ قال أبو عمر
واألصل يف هذا الباب والذي عليه العمل وفيه احلجة ملن جلأ إليه حديث عدي بن حامت . ذكره مالك عن نافع عنه

  " .وما أصاب بعرضه فال تأكله فإمنا هو وقيذ"وفيه 
تتردى من العلو إىل السفل فتموت؛ كان ذلك من جبل أو يف  املتردية هي اليت} َوالُْمتََردَِّيةُ { : قوله تعاىل: الرابعة

وإذا أصاب السهم الصيد . بئر وحنوه؛ وهي متفعلة من الردى وهو اهلالك؛ وسواء تردت بنفسها أو رداها غريها
وإن وجدته "فتردى من جبل إىل األرض حرم أيضا؛ ألنه رمبا مات بالصدمة والتردي ال بالسهم؛ ومنه احلديث 

وكانت اجلاهلية تأكل املتردي ومل تكن . أخرجه مسلم" يف املاء فال تأكله فإنك ال تدري املاء قتله أو سهمكغريقا 



تعتقد ميتة إال ما مات بالوجع وحنوه دون سبب يعرف؛ فأما هذه األسباب فكانت عندها كالذكاة؛ فحصر الشرع 
وكذلك . تة، وهذا كله من احملكم املتفق عليهالذكاة يف صفة خمصوصة على ما يأيت بياهنا، وبقيت هذه كلها مي

  .النطيحة وأكيلة السبع اليت فات نفسها بالنطح واألكل
النطيحة فعيلة مبعىن مفعولة، وهي الشاة تنطحها أخرى أو غري ذلك فتموت } َوالنَِّطيَحةُ { : قوله تعاىل: اخلامسة

نطيحة ومل يقل نطيح، : وقيل.  قد تتناطحان فتموتانوتأول قوم النطيحة مبعىن الناطحة؛ ألن الشاتني. قبل أن تذكى
كف خضيب وحلية دهني؛ لكن ذكر اهلاء ههنا ألن اهلاء إمنا حتذف من : وحق فعيل ال يذكر فيه اهلاء كما يقال

: شاة نطيح وامرأة قتيل، فإن مل تذكر املوصوف أثبت اهلاء فتقول: الفعيلة إذا كانت صفة ملوصوف منطوق به؛ يقال
رأيت قتيل بين فالن مل يعرف أرجل هو أم : قتيلة بين فالن وهذه نطيحة الغنم؛ ألنك لو مل تذكر اهلاء فقلت رأيت
  .} َواملنَّطِوَحةُ { وقرأ أبو ميسرة . امرأة

 يرد كل ما أفترسه ذو ناب وأظفار من احليوان، كاألسد والنمر والثعلب} َوَما أَكَلَ السَُّبُع { : قوله تعاىل: السادسة
ويف . سبع فالن فالنا أي عضه بسنه، وسبعه أي عابه ووقع فيه: يقال. والذئب والضبع وحنوها، هذه كلها سباع

  الكالم إضمار، أي وما أكل منه

ومن العرب من يوقف اسم السبع على األسد، وكانت العرب إذا أخذ السبع . السبع؛ ألن ما أكله السبع فقد فين
بسكون } السَّْبُع { ك إن أكل بعضها؛ قاله قتادة وغريه وقرأ احلسن وأبو حيوة شاة مث خلصت منه أكلوها، وكذل

  :وقال حسان يف عتبة بن أيب هلب. الباء، وهي لغة ألهل جند
  فما أكيل السبع بالراجع... من يرجع العام إىل أهله 

  .} وأَكَيلَ السَُّبُع { : وقرأ عبداهللا بن عباس" وأكيلة السَُّبع: "وقرأ ابن مسعود
وهو راجع . نصب على االستثناء املتصل، عند اجلمهور من العلماء والفقهاء} إِالَّ َما ذَكَّيُْتْم { : قوله تعاىل: السابعة

على كل ما أدرك ذكاته من املذكورات وفيه حياة؛ فإن الذكاة عاملة فيه؛ ألن حق االستثناء أن يكون مصروفا إىل 
روى ابن عيينة وشريك وجرير عن الركني بن . ا إال بدليل جيب التسليم لهما تقدم من الكالم، وال جيعل منقطع
سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها حىت انتثر قصبها فأدركت : الربيع عن أيب طلحة األسدي قال

ما وصف  السنة يف الشاة على: قال إسحاق بن راهويه. كل وما انتثر من قصبها فال تأكل: ذكاهتا فذكيتها فقال
ابن عباس؛ فإهنا وإن خرجت مصارينها فإهنا حية بعد، وموضع الذكاة منها سامل؛ وإمنا ينظر عند الذبح أحية هي أم 

ومن خالف هذا فقد خالف السنة من : ميتة، وال ينظر إىل فعل هل يعيش مثلها ؟ فكذلك املريضة؛ قال إسحاق
  .مجهور الصحابة وعامة العلماء

قال . حبيب وذكر عن أصحاب مالك؛ وهو قول ابن وهب واألشهر من مذهب الشافعي وإليه ذهب ابن: قلت
وأحفظ للشافعي قوال آخر أهنا ال تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردي إىل ما ال حياة معه؛ وهو قول املدنيني، : املزين

بت؛ ذكره مالك يف موطئه، واملشهور من قول مالك، وهو الذي ذكره عبدالوهاب يف تلقينه، وروي عن زيد بن ثا
واالستثناء على هذا القول منقطع؛ أي حرمت عليكم هذه . وإليه ذهب إمساعيل القاضي ومجاعة املالكيني البغداديني

  اختلف قول مالك: قال ابن العريب. األشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي مل حيرم

ة؛ والذي يف املوطأ أنه إن كان ذحبها ونفسها يف هذه األشياء؛ فروي عنه أنه ال يؤكل إال ما ذكي بذكاة صحيح
جيري، وهي تضطرب فليأكل؛ وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره؛ 



وقد أطلق علماؤنا على املريضة أن املذهب جواز تذكيتها ولو أشرفت على املوت . فهو أوىل من الروايات النادرة
ة حياة؛ وليت شعري أي فرق بني بقية حياة من مرض، وبقية حياة من سبع لو أتسق النظر، إذا كانت فيها بقي

قد أمجعوا يف املريضة اليت ال ترجى حياهتا أن ذحبها ذكاة هلا إذا : وقال أبو عمرو!. وسلمت من الشبهة الفكر 
لها أو ذنبها أو حنو ذلك؛ وأمجعوا كانت فيها احلياة يف حني ذحبها، وعلم ذلك منها مبا ذكروا من حركة يدها أو رج

أهنا إذا صارت يف حال النزع ومل حترك يدا وال رجال أنه ال ذكاة فيها؛ وكذلك ينبغي يف القياس أن يكون حكم 
  .واهللا أعلم. املتردية وما ذكر معها يف اآلية

والعرب " احملكم"ال ابن سيده يف وق. الذكاة يف كالم العرب الذبح؛ قاله قطرب} ذَكَّيُْتْم { : قوله تعاىل: الثامنة
  :وذكى احليوان ذحبه؛ ومنه قول الشاعر. وهذا إمنا هو حديث: ؛ قال ابن عطية"ذكاة اجلنني ذكاة أمه"تقول 

  يذكيها األسل
احلديث الذي أشار إليه أخرجه الدارقطين من حديث أيب سعيد وأيب هريرة وعلي وعبداهللا عن النيب صلى اهللا : قلت

إذا خرج : وبه يقول مجاعة أهل العلم، إال ما روي عن أيب حنيفة أنه قال" ذكاة اجلنني ذكاة أمه : "العليه وسلم ق
ويف قول النيب صلى اهللا : قال ابن املنذر. اجلنني من بطن أمه ميتا مل حيل أكله؛ ألن ذكاة نفس ال تكون ذكاة نفسني

لو أعتقت أمة حامل أن عتقه عتق : غري األم، وهو يقولدليل على أن اجلنني " ذكاة اجلنني ذكاة أمه: "عليه وسلم
أمه؛ وهذا يلزمه أن ذكاته ذكاة أمه؛ ألنه إذا أجاز أن يكون عتق واحد عتق اثنني جاز أن يكون ذكاة واحد ذكاة 
اثنني؛ على أن اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وما جاء عن أصحابه، وما عليه جل الناس مستغىن به عن قول 

  وأمجع أهل العلم على. كل قائل

أن اجلنني إذا خرج حيا أن ذكاة أمه ليست بذكاة له، واختلفوا إذا ذكيت األم ويف بطنها جنني؛ فقال مالك ومجيع 
ذكاته ذكاة أمه إذا كان قد مت خلقه ونبت شعره، وذلك إذا خرج ميتا أو خرج به رمق من احلياة، غري أنه : أصحابه

ضحيت بنعجة فلما ذحبتها جعل : وقال ابن القاسم. ج يتحرك، فإن سبقهم بنفسه أكليستحب أن يذبح إن خر
يركض ولدها يف بطنها فأمرهتم أن يتركوها حىت ميوت يف بطنها، مث أمرهتم فشقوا جوفها فأخرج منه فذحبته فسال 

ى اهللا عليه وسلم كان أصحاب رسول اهللا صل. وقال عبداهللا بن كعب بن مالك. منه دم؛ فأمرت أهلي أن يشووه
وممن قال ذكاته ذكاة أمه ومل يذكر أشعر أو مل يشعر علي : قال ابن املنذر. إذا أشعر اجلنني فذكاته ذكاة أمه: يقولون

وقد روي : قال القاضي أبو الوليد الباجي. بن أيب طالب رضي اهللا عنه وسعيد بن املسيب والشافعي وأمحد وإسحاق
إال أنه حديث ضعيف؛ فمذهب " ذكاة اجلنني ذكاة أمه أشعر أو مل يشعر: "أنه قال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  وباهللا التوفيق. مالك هو الصحيح من األقوال الذي عليه عامة فقهاء األمصار
متام والفرس املذكى الذي يأيت بعد . الذكاة يف اللغة أصلها التمام، ومنه متام السن} ذَكَّْيُتْم { : قوله تعاىل: التاسعة

والذكاء . جري املذكيات غالب: ذكى يذكي، والعرب تقول: ويقال. القروح بسنة، وذلك متام استكمال القوة
  :حدة القلب؛ وقال الشاعر
  متام السن منه والذكاء... يفضله إذا اجتهدوا عليه 

. ب والنار أو قدهتماوالذكاء سرعة الفطنة، والفعل منه ذكي يذكى ذكا، والذكوة ما تذكو به النار، وأذكيت احلر
أدركتم } ذَكَّيُْتْم { فمعىن . وذكاء اسم الشمس؛ وذلك أهنا تذكو كالنار، والصحيح ابن ذكاء ألنه من ضوئها

رائحة ذكية؛ فاحليوان إذا أسيل دمه فقد : ذكيت الذبيحة أذكيها مشتقة من التطيب؛ يقال. ذكاته على التمام
  يريد" ذكاة األرض يبسها"ديث حممد بن علي رضي اهللا عنهما طيب، ألنه يتسارع إليه التجفيف؛ ويف ح



طهارهتا من النجاسة؛ فالذكاة يف الذبيحة هلا، وإباحة ألكلها فجعل يبس األرض بعد النجاسة تطهريا هلا وإباحة 
إهنار الدم وإذا تقرر هذا فأعلم أهنا يف الشرع عبارة عن . الصالة فيها مبنزلة الذكاة للذبيحة؛ وهو قول أهل العراق

وفري األوداج يف املذبوح، والنحر يف املنحور والعقر يف غري املقدور، مقرونا بنية القصد هللا وذكره عليه؛ على ما 
  يأيت بيانه
واختلف العلماء فيما يقع به الذكاة؛ فالذي عليه اجلمهور من العلماء أن كل ما أفرى األوداج وأهنر الدم  -العاشرة

والسن والظفر املنهي . ا خال السن والعظم؛ على هذا تواترت اآلثار، وقال به فقهاء األمصارفهو من آالت الذكاة م
ذلك اخلنق؛ فأما املنزوعان فإذا : عنهما يف التذكية مها غري املنزوعني؛ ألن ذلك يصري خنقا؛ وكذلك قال ابن عباس

عظم على كل حال؛ منزوعة أو غري وقد كره قوم السن والظفر وال. فريا األوداج فجائز الذكاة هبما عندهم
: منزوعة؛ منهم إبراهيم واحلسن والليث بن سعد، وروي عن الشافعي؛ وحجتهم ظاهر حديث رافع بن خديج قال

ويف موطأ مالك عن نافع . فنذكي بالليط ؟ -يف رواية  -قلت يا رسول اهللا إنا القو العدو غدا وليست معنا مدى 
أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع : سعد أو سعد بن معاذعن رجل من األنصار عن معاذ بن 

ال بأس هبا : "فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها حبجر، فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال
اهللا عليه أعجل وأرن ما أهنر الدم وذكر اسم : "أنذبح باملروة وشقة العصا ؟ قال: ويف مصنف أيب داود" . وكلوها

وروي عن . احلديث أخرجه مسلم" فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة
. الليطة فلقة القصبة وميكن هبا الذبح والنحر. ما ذبح بالليطة والشطري والظرر فحل ذكي: سعيد بن املسيب أنه قال

  والشطري

والظرر فلقة احلجر ميكن الذكاة هبا وال ميكن النحر؛ وعكسه . جانبا دقيقافلقة العود، وقد ميكن هبا الذبح ألن هلا 
  الشظاظ ينحر به، ألنه كطرف السنان وال ميكن به الذبح

يصح بقطع احللقوم : وقال الشافعي. ال تصح الذكاة إال بقطع احللقوم والودجني: قال مالك ومجاعة: احلادية عشرة
. هنما جمرى الطعام والشراب الذي ال يكون معهما حياة، وهو الغرض من املوتواملريء وال حيتاج إىل الودجني؛ أل

من احلرام الذي  -وهو اللحم  -ومالك وغريه اعتربوا املوت على وجه يطيب معه اللحم، ويفترق فيه احلالل 
وحكى .  "ما أهنر الدم: "خيرج بقطع األوداج وهو مذهب أيب حنيفة؛ وعليه يدل حديث رافع بن خديج يف قوله

احللقوم والودجني واملريء؛ وهو قول أيب ثور، واملشهور ما تقدم وهو : البغداديون عن مالك أنه يشترط قطع أربع
  مث اختلف أصحابنا يف قطع أحد الودجني واحللقوم هل هو ذكاة أم ال ؟ على قولني. قول الليث
ت الغلصمة فقد متت الذكاة؛ واختلف فيما إذا وأمجع العلماء على أن الذبح مهما كان يف احللق حت: الثانية عشرة

وقد روي عن مالك أهنا ال تؤكل؛ وكذلك لو ذحبها : ذبح فوقها وجازها إىل البدن هل ذلك ذكاة أم ال، على قولني
تؤكل؛ ألن املقصود قد : وقال الشافعي. من القفا واستوىف القطع وأهنر الدم وقطع احللقوم والودجني مل تؤكل

نبين على أصل، وهو أن الذكاة وإن كان املقصود منها إهنار الدم ففيها ضرب من التعبد؛ وقد ذبح وهذا ي. حصل
فبني حملها وعني موضعها، وقال " إمنا الذكاة يف احللق واللبة: "صلى اهللا عليه وسلم يف احللق وحنر يف اللبة وقال

أمهل ذلك ومل تقع بنية وال بشرط وال بصفة خمصوصة  فإذا" . ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل: "مبينا لفائدهتا
  .واهللا أعلم. زال منها حظ التعبد، فلم تؤكل لذلك

ال : وقيل. جيزئه: واختلفوا فيمن رفع يده قبل متام الذكاة مث رجع يف الفور وأكمل الذكاة؛ فقيل: الثالثة عشرة
  فيها جيزئه؛ واألول أصح ألنه جرحها مث ذكاها بعد وحياهتا مستجمعة



ويستحب إال يذبح إال من ترضى حاله، وكل من أطاقه وجاء به على سنته من ذكر أو أنثى بالغ أو غري : الرابعة
بالغ جاز ذحبه إذا كان مسلما أو كتابيا، وذبح املسلم أفضل من ذبح الكتايب، وال يذبح نسكا إال مسلم؛ فإن ذبح 

  ملذهب، وقد أجازه أشهبالنسك كتايب فقد اختلف فيه؛ وال جيوز يف حتصيل ا
وما استوحش من اإلنسي مل جيز يف ذكاته إال ما جيوز يف ذكاة اإلنسي، يف قول مالك وأصحابه : اخلامسة عشرة

. وربيعة والليث بن سعد؛ وكذلك املتردي يف البئر ال تكون الذكاة فيه إال فيما بني احللق واللبة على سنة الذكاة
عض أهل املدينة وغريهم؛ ويف الباب حديث رافع بن خديج وقد تقدم، ومتامه بعد وقد خالف يف هاتني املسألتني ب

وأصبنا هنب إبل وغنم فند منها بعري فرماه رجل بسهم فحبسه؛ فقال رسول اهللا صلى : قال" فمدى احلبشة: "قوله
 -ويف رواية  -ا إن هلذه اإلبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذ: "اهللا عليه وسلم

تسليط النيب صلى اهللا عليه وسلم على هذا الفعل دليل على : وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛ قال الشافعي" . فكلوه
قلت يا رسول اهللا أما تكون الذكاة إال : أنه ذكاة؛ واحتج مبا رواه أبو داود والترمذي عن أيب الشعراء عن أبيه قال

وهو حديث صحيح أعجب أمحد : قال يزيد بن هارون" عنت يف فخذها ألجزأ عنكلو ط: "يف احللق واللبة ؟ قال
ال يصلح هذا إال يف : قال أبو داود. بن حنبل ورواه عن أيب داود، وأشار على من دخل عليه من احلفاظ أن يكتبه

إال بالطعن يف وقد محل ابن حبيب هذا احلديث على ما سقط يف مهواة فال يوصل إىل ذكاته . املتردية واملستوحش
قول الشافعي أظهر يف أهل العلم، وأنه : قال أبو عمر. غري موضع الذكاة؛ وهو قول أنفرد به عن مالك وأصحابه

يؤكل مبا يؤكل به الوحشي؛ حلديث رافع بن خديج؛ وهو قول ابن عباس وابن مسعود؛ ومن جهة القياس ملا كان 
نسي؛ ألنه صار مقدورا عليه؛ فكذلك ينبغي يف القياس إذا توحش أو الوحشي إذا قدر عليه مل حيل إال مبا حيل به اإل

  .صار يف معىن الوحشي من االمتناع أن حيل مبا حيل به الوحشي

تسليط النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا هو على حبسه ال : أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن خديج بأن قالوا: قلت
ومل يقل إن السهم قتله؛ وأيضا فإنه مقدور عليه يف " فحبسه: "قولهعلى ذكاته، وهو مقتضى احلديث وظاهره؛ ل

وقد صرح احلديث بأن السهم حبسه وبعد أن . غالب األحوال فال يراعى النادر منه، وإمنا يكون ذلك يف الصيد
ل فيه وأما حديث أيب العشراء فقد قا. واهللا أعلم. صار حمبوسا صار مقدورا عليه؛ فال يؤكل إال بالذبح والنحر

. حديث غريب ال نعرفه إال من حديث محاد بن سلمة، وال نعرف أليب العشراء عن أبيه غري هذا احلديث: "الترمذي
 -بلز : ويقال -امسه يسار بن برز : امسه أسامة بن قهطم، ويقال: واختلفوا يف اسم أيب الشعراء؛ فقال بعضهم

حجة فيه؛ ولو سلمت صحته كما قال يزيد بن هارون ملا فهذا سند جمهول ال " امسه عطارد نسب إىل جده: ويقال
كان فيه حجة؛ إذ مقتضاه جواز الذكاة يف أي عضو كان مطلقا يف املقدور وغريه، وال قائل به يف املقدور؛ فظاهره 

: قال أبو عمر. وتأويل أيب داود وابن حجيب له غري متفق عليه؛ فال يكون فيه حجة، واهللا أعلم. ليس مبراد قطعا
وحجة مالك أهنم قد أمجعوا أنه لو مل يند اإلنسي أنه ال يذكى إال مبا يذكى به املقدور عليه، مث اختلفوا فهو على 

  .وهذا ال حجة فيه؛ ألن إمجاعهم إمنا انعقد على مقدور عليه، وهذا غري مقدور عليه. أصله حىت يتفقوا
اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا إن : "ومن متام هذا الباب قوله عليه السالم: السادسة عشرة

اثنتان : رواه مسلم عن شداد بن أوس قال" القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته
إحسان الذبح يف البهائم : قال علماؤنا. فذكره" إن اهللا كتب: "حفظتهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ال يصرعها بعنف وال جيرها من موضع إىل آخر، وإحداد اآللة، وإحضار نية اإلباحة والقربة وتوجيهها الرفق هبا؛ ف



إىل القبلة، واإلجهاز، وقطع الودجني واحللقوم، وإراحتها وتركها إىل أن تربد، واالعتراف هللا باملنة، والشكر له 
  لو شاءبالنعمة؛ بأنه سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا، وأباح لنا ما 

من إحسان الذبح أال يذبح هبيمة وأخرى تنظر إليها؛ وحكي جوازه عن مالك؛ واألول : وقال ربيعة. حلرمه علينا
وقد روى أبو داود عن ابن . وأما حسن القتلة فعام يف كل شيء من التذكية والقصاص واحلدود وغريها. أحسن

وهي "م عن شريطة الشيطان، زاد ابن عيسى يف حديثه هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: عباس وأيب هريرة قاال
  "اليت تذبح فتقطع وال تفرى األوداج مث تترك فتموت

حجر كان ينصب فيعبد وتصب " النصب: "قال ابن فارس} َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ { : قوله تعاىل: السابعة عشرة
وايل شفري البئر فتجعل عضائد، وغبار منتصب والنصائب حجارة تنصب ح. عليه دماء الذبائح، وهو النصب أيضا

هو اسم مفرد واجلمع أنصاب؛ وكانت : وقيل. مجع، واحده نصاب كحمار ومحر} النُُّصبِ { : وقيل. مرتفع
بفتح النون وجزم } الَنْصبِ { وروي عن ابن عمر . جبزم الصاد} النُّْصبِ { وقرأ طلحة . ثالمثائة وستني حجرا

قال . النون والصاد جعله امسا موحدا كاجلبل واجلمل، واجلمع أنصاب؛ كاألمجال واألجبال بفتح: اجلحدري. الصاد
كانت العرب تذبح مبكة وتنضح بالدم ما أقبل : قال ابن جريج. هي حجارة كانت حوايل مكة يذحبون عليها: جماهد

: للنيب صلى اهللا عليه وسلم من البيت، ويشرحون اللحم ويضعونه على احلجارة؛ فلما جاء اإلسالم قال املسلمون
لَْن يََنالَ { : حنن أحق أن نعظم هذا البيت هبذه األفعال، فكأنه عليه الصالة والسالم مل يكره ذلك؛ فأنزل اهللا تعاىل

بح عليها والنية فيها تعظيم النصب ال أن الذ: املعىن} َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ { ونزلت } اللََّه لُُحوُمَها َوال دَِماُؤَها 
  :غري جائز، وقال األعشى

  لعافية واهللا ربك فاعبدا... وذا النصب املنصوب ال تنسكنه 
ما ذبح على النصب وما أهل به لغري اهللا شيء : مبعىن الالم؛ أي ألجلها؛ قال قطرب قال ابن زيد} على{: وقيل
خص بالذكر بعد جنسه لشهرة األمر ما ذبح على النصب جزء مما أهل به لغري اهللا، ولكن : قال ابن عطية. واحد

  وتشرف املوضع وتعظيم النفوس له

يف حمل رفع، أي وحم عليكم } أن{معطوف على ما قبله، و } َوأَنْ َتْسَتقِْسُموا بِاَألْزالمِ { : قوله تعاىل: الثامنة عشرة
  :واألزالم قداح امليسر، واحدها زمل وزمل؛ قال. االستقسام

  بات يقاسيها غالم كالزمل
  :وقال آخر، فجمع

  فنساؤها يضربن باألزالم... فلئن جذمية قتلت سرواهتا 
أن ابن وكيع حدثهم عن أبيه عن شريك عن أيب حصني عن سعيد بن جبري أن األزالم حصى : وذكر حممد بن جرير

  :فأما قول لبيد. هي الشطرنج: قال لنا سفيان بن وكيع: قال حممد بن جرير. بيض كانوا يضربون هبا
  عن الثرى أزالمها تزل
  :واألزالم العرب ثالثة أنواع. أراد أظالف البقرة الوحشية: فقالوا

منها الثالثة اليت كان يتخذها كل إنسان لنفسه، على أحدها أفعل، وعلى الثاين ال تفعل، والثالث مهمل ال شيء 
ذا خرج أحدها ائتمر وانتهى فإ -وهي متشاهبة  -عليه، فيجعلها يف خريطة معه، فإذا أراد فعل شيء أدخل يده 

حبسب ما خيرج له، وإن خرج القدح الذي ال شيء عليه أعاد الضرب؛ وهذه هي اليت ضرب هبا سراقة بن مالك 



استقسام ألهنم كانوا : بن جعشم حني أتبع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وقت اهلجرة؛ وإمنا قيل هلذا الفعل
ونظري هذا الذي حرمه اهللا تعاىل . االستسقاء يف االستدعاء للسقي: كما يقاليستقسمون به الرزق وما يريدون؛ 

َوَما َتْدرِي نَفٌْس َماذَا َتكِْسبُ { : وقال جل وعز. ال خترج من أجل جنم كذا، وأخرج من أجل جنم كذا: قول املنجم
  .وسيأيت بيان هذا مستوىف إن شاء اهللا. اآلية } غَداً 

ح كانت عند هبل يف جوف الكعبة مكتوب عليها ما يدور بني الناس من النوازل، كل قدح سبعة قدا: والنوع الثاين
، ويف "ملصق"، ويف آخر "من غريكم"ويف آخر " منكم"منها فيه كتاب؛ قدح فيه العقل من أم الديات، ويف آخر 

  سائرها أحكام املياه وغري ذلك،

أحدهم إذا كملوا عشرة؛ اخلرب املشهور ذكره ابن  وهي اليت ضرب هبا عبداملطلب على بنيه إذ كان نذر حنر
وهذه السبعة أيضا كانت عند كل كاهن من كهان العرب وحكامهم؛ على حنو ما كانت يف الكعبة عند . إسحاق
  .هبل

هو قداح املسري وهي عشرة؛ سبعة منها فيها حظوظ، وثالثة أغفال، وكانوا يضربون هبا مقام هلوا : والنوع الثالث
وقال . كان عقالؤهم يقصدون هبا إطعام املساكني واملعدم يف زمن الشتاء وكلب الربد وتعذر التحرفولعبا، و
هي الشطرنج؛ فاالستقسام هبذا : وقال سفيان ووكيع. األزالم هي كعاب فارس والروم اليت يتقامرون هبا: جماهد

رام، وكل مقامرة حبمام أو بنرد أو كله هو طلب القسم والنصيب كما بينا؛ وهو من أكل املال بالباطل، وهو ح
شطرنج أو بغري ذلك من هذه األلعاب فهو استقسام مبا هو يف معىن األزالم حرام كله؛ وهو صرب من التكهن 

وهلذا هنى أصحابنا عن األمور اليت يفعلها املنجمون على : قال ابن خويز منداد. والتعرض لدعوى علم الغيب
وإمنا هنى اهللا عنها فيما يتعلق : وقال الكيا الطربي. ورقاع الفأل يف أشباه ذلكالطرقات من السهام اليت معهم، 

بأمور الغيب؛ فإنه ال تدري نفس ماذا يصيبها غدا، فليس لألزالم يف تعريف املغيبات أثر؛ فاستنبط بعض اجلاهلني 
ل أن الذي قاله الشافعي بين على من هذا الرد على الشافعي يف اإلقراع بني املماليك يف العتق، ومل يعلم هذا اجلاه

األخبار الصحيحة، وليس مما يعترض عليه بالنهي عن االستقسام باألزالم؛ فإن العتق حكم شرعي، جيوز أن جيعل 
الشرع خروج القرعة علما على إثبات حكم العتق قطعا للخصومة، أو ملصلحة يراها، وال يساوي ذلك قول 

ذلك يدلك يف املستقبل على أمر من األمور، فال جيوز أن جيعل خروج القداح إذا فعلت كذا أو قلت كذا ف: القائل
  .علما على شيء يتجدد يف املستقبل، وجيوز أن جيعل خروج القرعة علما على العتق قطعا؛ فظهر افتراق البابني

شد يا جنيح؛ وليس من هذا الباب طلب الفأل، وكان عليه الصالة والسالم يعجبه أن يسمع يا را: التاسعة عشرة
  حديث صحيح غريب؛ وإمنا كان يعجبه الفأل ألنه: أخرجه الترمذي وقال

أنا عند ظن عبدي : "تنشرح له النفس وتستبشر بقضاء احلاجة وبلوغ األمل؛ فيحسن الظن باهللا عز وجل، وقد قال
قال . باهللا عز وجلوكان عليه السالم يكره الطرية؛ ألهنا من أعمال أهل الشرك؛ وألهنا جتلب ظن السوء " يب

الفرق بني الفأل والطرية أن الفأل إمنا هو من طريق حسن الظن باهللا، والطرية إمنا هي من طريق االتكال : اخلطايب
هو أن يكون مريضا فيسمع يا سامل، أو يكون : سألت ابن عون عن الفأل فقال: وقال األصمعي. على شيء سواه

مسعت النيب صلى اهللا : الترمذي، ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قالباغيا فيسمع يا واجد؛ وهذا معىن حديث 
الكلمة الصاحلة يسمعها أحدكم : "يا رسول اهللا وما الفأل ؟ قال: ، قيل" ال طرية وخريها الفأل: "عليه وسلم يقول

إمنا العلم بالتعلم : الروي عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أنه ق. وسيأيت ملعىن الطرية مزيد بيان إن شاء اهللا تعاىل" . 



واحللم بالتحلم، ومن يتحر اخلري يعطه، ومن يتوق الشر يوقه، وثالثة ال ينالون الدرجات العال؛ من تكهن أو 
  استقسم أو رجع من سفر من طرية

وقيل . والفسق اخلروج، وقد تقدم. إشارة إىل االستقسام باألزالم} ذَِلكُْم ِفْسقٌ { : قوله تعاىل: املوفية العشرون
يرجع إىل مجيع ما ذكر من االستحالل جلميع هذه احملرمات، وكل شيء منها فسق وخروج من احلالل إىل احلرام، 

  .} أَْوفُوا بِالُْعقُوِد { : واالنكفاف عن هذه احملرمات من الوفاء بالعقود، إذ قال
قال . يعين أن ترجعوا إىل دينهم كفارا} ِدينِكُْم  الَْيْوَم يَِئَس الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن{ : قوله تعاىل: احلادية والعشرون

نزلت هذه اآلية حني فتح مكة؛ وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتح مكة لثمان بقني من : الضحاك
إال من قال ال إله إال "سنة مثان، ودخلها ونادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رمضان سنة تسع، ويقال

لغتان، يئس ييأس يأسا، } يَِئَس { ويف " . آمن، ومن وضع السالح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن اهللا فهو
  وأيس يأيس

أي ال ختافوهم وخافوين فإين أنا القادر على } فَال َتْخَشوُْهْم َواْخَشوْنِي { . إياسا وإياسة؛ قاله النضر بن مشيل
  نصركم

وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني كان مبكة مل } ْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُمْ الَْي{ : قوله تعاىل: الثانية والعشرون
تكن إال فريضة الصالة وحدها، فلما قدم املدينة أنزل اهللا احلالل واحلرام إىل أن حج؛ فلما حج وكمل الدين نزلت 

جاء رجل من : روى األئمة عن طارق بن شهاب قال. نبينهاآلية؛ على ما } الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُمْ { : هذه اآلية
يا أمري املؤمنني آية يف كتابكم تقرؤوهنا لو علينا أنزلت معشر اليهود الختذنا ذلك اليوم عيدا؛ : اليهود إىل عمر فقال

: فقال عمر} َوَرِضيتُ لَكُُم اِألْسالَم ِديناً الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتي { : وأي آية ؟ قال: قال
إين ألعلم اليوم الذي أنزلت فيه واملكان الذي أنزلت فيه؛ نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرفة يف يوم 

عليه  وروي أهنا ملا نزلت يف يوم احلج األكرب وقرأها رسول اهللا صلى اهللا. وعند النسائي ليلة مجعة. لفظ مسلم. مجعة
أبكاين أنا كنا يف زيادة من ديننا : ؟ فقال" ما يبكيك: "وسلم بكى عمر؛ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وروى جماهد أن هذه اآلية " صدقت: "فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. فأما إذ كمل فإنه مل يكمل شيء إال نقص
  .نزلت يوم فتح مكة

ا نزلت يف يوم مجعة وكان يوم عرفة بعد العصر يف حجة الوداع سنة عشر ورسول اهللا القول األول أصح، أهن: قلت
قد يعرب } الَْيْوَم { و . صلى اهللا عليه وسلم واقف بعرفة على ناقته العضباء، فكاد عضد الناقة ينقد من ثقلها فربكت

يف سنة كذا كذا، ومعلوم أنك مل فعلنا يف شهر كذا وكذا و: جبزء منه عن مجيعه، وكذلك عن الشهر ببعضه؛ تقول
والدين عبارة عن الشرائع اليت شرع وفتح . تستوعب الشهر وال السنة؛ وذلك مستعمل يف لسان العرب والعجم

: وقال اجلمهور. لنا؛ فإهنا نزلت جنوما وآخر ما نزل منها هذه اآلية، ومل ينزل بعدها حكم، قاله ابن عباس والسدي
  وقد نزل: حليل والتحرمي، قالوااملراد معظم الفرائض والت

بعد ذلك قرآن كثري، ونزلت آية الربا، ونزلت آية الكاللة إىل غري ذلك، وإمنا كمل معظم الدين وأم احلج، إذا مل 
أَكَْملُْت لَكُمْ { : وقيل. يطف معهم يف هذه السنة مشرك، وال طاف بالبيت عريان، ووقف الناس كلهم بعرفة

  .قد مت لنا ما نريد إذا كفيت عدوك: لكم عدوكم وأظهرت دينكم على الدين كله كما تقولبأن أهلكت } ِديَنكُْم 
أي بإكمال الشرائع واألحكام وإظهار دين اإلسالم كما } وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتي { : قوله تعاىل: الثالثة والعشرون



آمنني مطمئنني وغري ذلك مما انتظمته هذه امللة . ول مكةوهي دخ} َوألُِتمَّ نِْعمَِتي َعلَْيكُْم { : وعدتكم، إذ قلت
  احلنيفية إىل دخول اجلنة يف رمحة اهللا تعاىل

يدل على أن الدين كان غري كامل } الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُمْ { : قوله تعاىل: لعل قائال يقول: الرابعة والعشرون
من مات من املهاجرين واألنصار والذين شهدوا بدرا واحلديبية يف وقت من األوقات، وذلك يوجب أن يكون مجيع 

وبايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البيعتني مجيعا، وبذلوا أنفسهم هللا مع عظيم ما حل هبم من أنواع احملن ماتوا 
أن النقص  على دين ناقص، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك كان يدعو الناس إىل دين ناقص، ومعلوم

مل قلت إن كل نقص فهو عيب وما : فاجلواب أن يقال له} ِديناً ِقَيماً { : عيب، ودين اهللا تعاىل قيم، كما قال تعاىل
أرأيت نقصان الشهر هل كون عيبا، ونقصان صالة املسافر أهو عيب هلا، ونقصان العمر : دليلك عليه ؟ مث يقال له
أهو عيب له، ونقصان أيام احليض عن املعهود، } مَُّر ِمْن ُمَعمَّرٍ َوال ُيْنقَُص ِمْن ُعُمرِِه َوَما ُيَع{ : الذي أراده اهللا بقوله

ونقصان أيام احلمل، ونقصان املال بسرقة أو حريق أو غرق إذا مل يفتقر صاحبه، فما أنكرت أن نقصان أجزاء الدين 
ذه ليست بشني وال عيب، وما أنكرت أن معىن قول يف الشرع قبل أن تلحق به األجزاء الباقية يف علم اهللا تعاىل ه

  :خيرج على وجهني} الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم { : اهللا تعاىل
أن يكون املراد بلغته أقصى احلد الذي كان له عندي فيما قضيته وقدرته، وذلك ال يوجب أن يكون ما : أحدمها

  قيدقبل ذلك ناقصا نقصان عيب، لكنه يوصف بنقصان م

أكمل : إنه كان ناقصا عما كان عند اهللا تعاىل أنه ملحقه به وضامه إليه؛ كالرجل يبلغه اهللا مائة سنة فيقال: فيقال له
اهللا عمره؛ وال جيب عن ذلك أن يكون عمره حني كان ابن ستني كان ناقصا نقص قصور وخلل؛ فإن النيب صلى 

ولكنه جيوز أن يوصف بنقصان مقيد " . ة فقد أعذر إليه يف العمرمن عمره اهللا ستني سن: "اهللا عليه وسلم كان يقول
وقد بلغ اهللا بالظهر والعصر والعشاء أربع . كان ناقصا عما كان عند اهللا تعاىل أنه مبلغه إياه ومعمره إليه: فيقال

ناقصة  ركعات؛ فلو قيل عند ذلك أكملها لكان الكالم صحيحا، وال جيب عن ذلك أهنا كانت حني كانت ركعتني
كانت ناقصة عما عند اهللا أنه ضامه إليها وزائدة عليها لكان ذلك صحيحا فهكذا، : نقص قصور وخلل؛ ولو قيل

  .واهللا أعلم. هذا يف شرائع اإلسالم وما كان شرع منها شيئا فشيئا إىل أن أهنى اهللا الدين منتهاه الذي كان له عنده
أنه وفقهم للحج الذي مل يكن بقي عليهم من أركان } أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُمْ الَْيْوَم { : أنه أراد بقوله: والوجه اآلخر

بين اإلسالم على : "الدين غريه، فحجوا؛ فاستجمع هلم الدين أداء ألركانه وقياما بفرائضه؛ فإنه يقول عليه السالم
وا حجوا؛ فلما حجوا ذلك وقد كانوا تشهدوا وصلوا وزكوا وصاموا وجاهدوا واعتمروا ومل يكون. احلديث" مخس

الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت { اليوم مع النيب صلى اهللا عليه وسلم أنزل اهللا تعاىل وهم باملوقف عشية عرفة 
  .فإمنا أراد أكمل وضعه هلم؛ ويف ذلك داللة على أن الطاعات كلها دين وإميان وإسالم} َعلَْيكُْم نِْعَمِتي 

أي أعلمتكم برضاي به لكم دينا؛ فإنه تعاىل مل يزل } َوَرِضيتُ لَكُُم اِألْسالَم ِديناً { : قوله تعاىل: ة والعشروناخلامس
نصب } دِيناً { و . راضيا باإلسالم لنا دينا؛ فال يكون الختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة إن محلناه على ظاهره

. املعىن ورضيت عنكم إذا أنقدمت يل بالدين الذي شرعته لكم: وقيل. على التمييز، وإن شئت على مفعول ثان
أي ورضيت إسالمكم الذي أنتم عليه اليوم دينا باقيا بكماله إىل } َوَرِضيُت لَكُمُ اِألْسالَم ِديناً { وحيتمل أن يريد 

  :اىليف هذه اآلية هو الذي يف قوله تع} اإلْسالَم { و . واهللا أعلم. آخر اآلية ال أنسخ منه شيئا



وهو الذي يفسر يف سؤال جربيل للنيب عليهما الصالة والسالم، وهو اإلميان } إِنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اِألْسالُم { 
  واألعمال والشعب
يعين من دعته ضرورة إىل أكل امليتة وسائر احملرمات } فََمنِ اْضطُرَّ ِفي َمْخَمَصةٍ { : قوله تعاىل: السادسة والعشرون

ورجل مخيص ومخصان وامرأة . واخلمص ضمور البطن. واملخمصة اجلوع وخالء البطن من الطعام. اآليةيف هذه 
  :مخيصة ومخصانة؛ ومنه أمخص القدم، ويستعمل كثريا يف اجلوع والغرث؛ قال األعشى

  وجاراتكم غرثى يبنت مخائصا... تبيتون يف املشىت مالء بطونكم 
  :وقال النابغة يف مخص البطن من جهة ضمره. نأي منطويات على اجلوع قد أضمر بطوهن

  والنحر تنفجه بثدي مقعد... والبطن ذو عكن مخيص لني 
أخرب أهنم أعفاء عن أموال . اخلماص مجع اخلميص البطن، وهو الضامر" مخاص البطون خفاف الظهور: "ويف احلديث

اخلمائص ثياب : يضا ثوب؛ قال األصمعيواخلميصة أ" إن الطري تغدو مخاصا وتروح بطانا: "الناس؛ ومنه احلديث
  .وقد تقدم معىن االضطرار وحكمه يف البقرة. خز أو صوف معلمة، وهي سوداء، كانت من لباس الناس

وقد } غَْيَر بَاغٍ َوال َعاٍد { أي غري مائل حلرام، وهو مبعىن } غَْيَر مَُتَجانِفٍ إلِثْمٍ { : قوله تعاىل: السابعة والعشرون
ما جتانفنا فيه إلمث؛ أي ما ملنا وال تعمدنا وحنن : ف امليل، واإلمث احلرام؛ ومنه قول عمر رضي اهللا عنهواجلن. تقدم
دون ألف، وهو أبلغ } مَُتَجنٍِِّف { وقرأ النخعي وحيىي بن وثاب والسلمي . وكل مائل فهو متجانف وجنف: نعلمه

  ثبوتا حلكمه؛ وتفاعل إمنا هو حماكاة الشيءيف املعين، ألن شد العني يقتضي مبالغة وتوغال يف املعىن و

متيل فقد ثبت : متايل الغصن فإن ذلك يقتضي تأودا ومقاربة ميل، وإذا قلت: والتقرب منه؛ أال ترك أنك إذا قلت
حكم امليل، وكذلك تصاون الرجل وتصون، وتعاقل وتعقل؛ فاملعىن غري متعمد ملعصية يف مقصده؛ قاله قتادة 

  :أي فإن اهللا له غفور رحيم فحذف، وأنشد سيبويه} اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم  فَإِنَّ{ . والشافعي
  علي ذنبا كله مل أصنع... قد أصبحت أم اخليار تدعي 

  .واهللا أعلم. أراد مل أصنعه فحذف
وَارِحِ ُمكَلِّبَِني ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّا َعلََّمكُُم اللَُّه َيسْأَلوَنَك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ لَكُمُ الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن الَْج{  -٤

  }فَكُلُوا ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم َواذْكُرُوا اْسَم اللَِّه َعلَْيِه َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َسرِيعُ الِْحَسابِ 
  :فيه مثاين عشرة مسألة

ية نزلت بسبب عدي بن حامت وزيد بن مهلهل وهو زيد اخليل الذي مساه اآل} َيْسأَلوَنكَ { : قوله تعاىل -األوىل
يا رسول اهللا إنا قوم نصيد بالكالب والبزاة، وإن الكالب تأخذ : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد اخلري؛ قاال

تة فماذا حيل لنا ؟ فنزلت البقر واحلمر والظباء فمنه ما ندرك ذكاته، ومنه ما تقتله فال ندرك ذكاته، وقد حرم اهللا املي
  .اآلية
و } أُِحلَّ لَُهمْ { يف موضع رفع باالبتداء، واخلرب } َما} {َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطَّيِّبَاُت { : قوله تعاىل -الثانية

وهو احلالل، وكل حرام فليس } قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطَّيِّبَاُت { زائدة، وإن شئت كانت مبعىن الذي، ويكون اخلرب } ذَا{
الطيبات الذبائح، ألهنا : وقيل. ما التذه آكله وشاربه ومل يكن عليه فيه ضرر يف الدنيا وال يف اآلخرة: وقيل. بطيب

  طابت بالتذكية
 يقتضي أي وصيد ما علمتم؛ ففي الكالم إضمار ال بد منه، ولواله لكان املعىن} َوَما َعلَّْمُتْم { : قوله تعاىل -الثالثة

  أن يكون احلل املسؤول عنه متناوال للمعلم من اجلوارح املكلبني،



وذلك ليس مذهبا ألحد؛ فإن الذي يبيح حلم الكلب فال خيصص اإلباحة باملعلم؛ وسيأيت ما للعلماء يف أكل الكلب 
ن اإلباحة تتناول ما وقد ذكر بعض من صنف يف أحكام القرآن أن اآلية تدل على أ. إن شاء اهللا تعاىل} األنعام{يف 

علمناه من اجلوارح، وهو ينتظم الكلب وسائر جوارح الطري، وذلك يوجب إباحة سائر وجوه االنتفاع، فدل على 
جواز بيع الكلب واجلوارح واالنتفاع هبا بسائر وجوه املنافع إال ما خصه الدليل، وهو األكل من اجلوارح أي 

دي كالب مخسة قد مساها بأمساء أعالم، وكان أمساء أكلبه سلهب الكواسب من الكالب وسباع الطري؛ وكان لع
  .وخامس أشك، قال فيه أخطب، أو قال فيه وثاب: وغالب واملختلس واملتناعس، قال السهيلي

أمجعت األمة على أن الكلب إذا مل يكن أسود وعلمه مسلم فينشلي إذا أشلي وجييب إذ دعي، وينزجر بعد  -الرابعة
زجر، وأن يكون ال يأكل من صيده الذي صاده، وأثر فيه جبرح أو تنييب، وصاد به مسلم وذكر  ظفره بالصيد إذا

فإن كان . اسم اهللا عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بال خالف؛ فإن اخنرم شرط من هذه الشروط دخل اخلالف
ر األمة على أن كل ما الذي يصاد به غري كلب كالفهد وما أشبهه وكالبازي والصقر وحنومها من الطري فجمهو

جرح فالن واجترح إذا اكتسب؛ ومنه اجلارحة ألهنا يكتسب هبا، ومنه : يقال. صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب
  :وقال األعشى. اجتراح السيئات

  يذكر اجلارح ما كان اجترح... ذا جبار منضجا ميسمه 
  .} أَْم َحِسَب الَِّذيَن اجَْتَرحُوا السَّيِّئَاِت { : لوقا} َوَيْعلَُم َما جََرحُْتْم بِالنَّهَارِ { ويف التنزيل 

معناه : وقيل. أصحاب الكالب وهو كاملؤدب صاحب التأديب} ُمكَلِّبَِني { معىن } ُمكَلِّبِنيَ { : قوله تعاىل -اخلامسة
  وكال: مضرين على الصيد كما تضرى الكالب؛ قال الرماين

وإن } ُمْؤِمنَِني { : دليل على أنه إمنا أبيح صيد الكالب خاصة؛ ألنه مبنزلة قوله}  ُمكَلِّبَِني{ وليس يف . القولني حمتمل
وأما ما : روي عن ابن عمر فيما حكى ابن املنذر عنه قال. كان قد متسك به من قصر اإلباحة على الكالب خاصة

: قال ابن املنذر. تطعمه يصاد به من البزاة وغريها من الطري فما أدركت ذكاته فذكه فهو لك حالل، وإال فال
َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن { : وقال الضحاك والسدي. ال؛ إال أن تدرك ذكاته: وسئل أبو جعفر عن البازي حيل صيده قال

وقال . هي الكالب خاصة؛ فإن كان الكلب أسود هبيما فكره صيده احلسن وقتادة والنخعي} الَْجوَارِحِ ُمكَلِّبَِني 
رخص فيه إذا كان هبيما؛ وبه قال إسحاق بن راهويه؛ فأما عوام أهل العلم باملدينة والكوفة ما أعرف أحدا ي: أمحد

الكلب األسود : "فريون جواز صيد كل كلب معلم، أما من منع صيد الكلب األسود فلقوله صلى اهللا عليه وسلم
بازي مبا ذكر من سبب احتج اجلمهور بعموم اآلية، واحتجوا أيضا يف جواز صيد ال. ، أخرجه مسلم" شيطان

: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صيد البازي فقال: النزول، ومبا خرجه الترمذي عن عدي بن حامت قال
وباملعىن وهو أن كل ما يتأتى من . يف إسناده جمالد وال يعرف إال من جهته وهو ضعيف" . ما أمسك عليك فكل"

 فيما ال مدخل له يف التأثري؛ وهذا هو القياس يف معىن األصل، كقياس الكلب يتأتى من الفهد مثال فال فارق إال
  .السيف على املدية واألمة على العبد، وقد تقدم

وإذا تقرر هذا فأعلم أنه ال بد للصائد أن يقصد عند اإلرسال التذكية واإلباحة، وهذا ال خيتلف فيه؛  -السادسة
وهذا يقتضي النية والتسمية؛ فلو قصد مع " سم اهللا عليه فكلإذا أرسلت كلبك وذكرت ا: "لقوله عليه السالم

ما رأيت حقا أشبه بباطل منه، يعين الصيد؛ : ذلك اللهو فكرهه مالك وأجازه ابن عبداحلكم، وهو ظاهر قول الليث
هللا صلى فأما لو فعله بغري نية التذكية فهو حرام؛ ألنه من باب الفساد وإتالف حيوان لغري منفعة، وقد هنى رسول ا

وقد ذهب اجلمهور من العلماء إىل أن التسمية ال بد منها بالقول عند . اهللا عليه وسلم عن قتل احليوان إال ملأكلة



فلو مل توجد على أي وجه كان مل يؤكل الصيد؛ وهو مذهب أهل الظاهر " وذكرت اسم اهللا: "اإلرسال؛ لقوله
  وذهبت مجاعة. ومجاعة أهل احلديث

م إىل أنه جيوز أكل ما صاده املسلم وذحبه وإن ترك التسمية عمدا؛ ومحلوا األمر بالتسمية على من أصحابنا وغريه
ال تؤكل مع العمد وتؤكل مع : وذهب مالك يف املشهور إىل الفرق بني ترك التسمية عمدا أو سهوا فقال. الندب

مث ال بد . إن شاء اهللا تعاىل} األنعام{ السهو؛ وهو قول فقهاء األمصار، وأحد قويل الشافعي، وستأيت هذه املسألة يف
فيخلي عنه ويغريه عليه فينبعث، أو يكون . أن يكون انبعاث الكلب بإرسال من يد الصائد حبيث يكون زمامه بيده

اجلارح ساكنا مع رؤيته الصيد فال يتحرك له إال باإلغراء من الصائد، فهذا مبنزلة ما زمامه بيده فأطلقه مغريا له 
القولني؛ فأما لو انبعث اجلارح من تلقاء نفسه من غري إرسال وال إغراء فال جيوز صيده وال حيل أكله عند على أحد 

اجلمهور ومالك والشافعي وأيب ثور وأصحاب الرأي؛ ألنه إمنا صاد لنفسه من غري إرسال وأمسك عليها، وال صنع 
وقال عطاء " إذا أرسلت كلبك املعلم: "يه السالمللصائد فيه، فال ينسب إرسال إليه؛ ألنه ال يصدق عليه قوله عل

  .يؤكل صيده إذا كان أخرجه للصيد: بن أيب رباح واألوزاعي
وابن عباس وحممد بن احلنفية بضم العني وكسر الالم، أي من . بفتح العني والالم} َعلَّْمُتْم { قرأ اجلمهور  -السابعة

: وقيل. ت أعضاء اإلنسان جوارح ألهنا تكسب وتتصرفواجلوارح الكواسب، ومسي. أمر اجلوارح والصيد هبا
مسيت جوارح ألهنا جترح وتسيل الدم، فهو مأخوذ من اجلراح، وهذا ضعيف، وأهل اللغة على خالفه، وحكاه ابن 

ويقال ملن . قراءة اجلمهور بفتح الكاف وشد الالم، واملكلب معلم الكالب ومضريها} ُمكَلِّبَِني { و. املنذر عن قوم
مكلب فعلى هذا معناه : ويقال للصائد. مكلب؛ ألنه يرد ذلك احليوان كالكلب؛ حكاه بعضهم: م غري الكلبيعل

بسكون } ُمكِْلبَِِني { وقرأ احلسن . كلب فهو مكلب وكالب: املكلب صاحب الكالب، يقال: وقيل. صائدين
وأكلب كثرت كالبه، وأنشد  أمشى الرجل كثرت ماشيته،: الكاف وختفيف الالم، ومعناه أصحاب كالب، يقال

  :األصمعي
  ستخلجه عن الدنيا منون... وكل فىت وإن أمشى فأثرى 

وال . أنث الضمري مراعاة للفظ اجلوارح؛ إذ هو مجع جارحة} ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّا َعلََّمكُُم اللَُّه { : قوله تعاىل -الثامنة
ر إذا أمر وينزجر إذا زجر؛ ال خالف يف هذين الشرطني يف أن يأمت: خالف بني العلماء يف شرطني يف التعليم ومها
واختلف فيما يصاد به من الطري؛ فاملشهور أن ذلك مشترط فيها عند . الكالب وما يف معناها من سباع الوحوش

وذكر ابن حبيب أنه ال يشترط فيها أن تنزجر إذا زجرت؛ فإنه ال يتأتى ذلك فيها غالبا، فيكفي أهنا إذا . اجلمهور
وقد شرط . ما أجاب منها إذا دعي فهو املعلم الضاري؛ ألن أكثر احليوان بطبعه ينشلي: وقال ربيعة. أمرت أطاعت

: وقال الشافعي. الشافعي ومجهور من العلماء يف التعليم أن ميسك على صاحبه، ومل يشترطه مالك يف املشهور عنه
الرجوع رجع إليه، وميسك الصيد على صاحبه وال يأكل املعلم هو الذي إذا أشاله صاحبه انشلى؛ وإذا دعاه إىل 

إذا أشلي : وعن الشافعي أيضا والكوفيني. صار معلما فهو املعلم: منه؛ فإذا فعل هذا مرارا وقال أهل العرف
يفعل ذلك ثالث : ومن العلماء من قال. فانشلى وإذا أخذ حبس وفعل ذلك مرة بعد مرة أكل صيده يف الثالثة

  .إذا فعل ذلك مرة فهو معلم ويؤكل صيده يف الثانية: ومنهم من قال. ده يف الرابعةمرات ويؤكل صي
واختلف العلماء يف تأويله؛ فقال ابن عباس . أي حبسن لكم} فَكُلُوا ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَْيكُمْ { : قوله تعاىل -التاسعة

لشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور والنعمان وأبو هريرة والنخعي وقتادة وابن جبري وعطاء بن أيب رباح وعكرمة وا



والفهد عند أيب . املعىن ومل يأكل؛ فإن أكل مل يؤكل ما بقي، ألنه أمسك على نفسه ومل ميسك على ربه: وأصحابه
وقال سعد بن أيب وقاص وعبداهللا بن . حنيفة وأصحابه كالكلب ومل يشترطوا ذلك يف الطيور بل يؤكل ما أكلت منه

املعىن وإن أكل؛ فإذا أكل اجلارح كلبا كان أو فهدا أو طريا أكل ما بقي : رسي وأبو هريرة أيضاعمر وسلمان الفا
ويف . من الصيد وإن مل يبق إال بضعة؛ وهذا قول مالك ومجيع أصحابه، وهو القول الثاين للشافعي، وهو القياس

" أكل فال تأكل فإمنا أمسك على نفسهوإذا "حديث عدي يف الكلب املعلم : الباب حديثان مبعىن ما ذكرنا أحدمها
  :الثاين. أخرجه مسلم

إذا أرسلت كلبك وذكرت : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صيد الكلب: حديث أيب ثعلبة اخلشين قال
أخرجه أبو داود، وروي عن عدي وال يصح؛ " اسم اهللا عليه فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك

سلم؛ وملا تعارضت الروايتان رام بعض أصحابنا وغريهم اجلمع بينهما فحملوا حديث والصحيح عنه حديث م
إن عديا كان موسعا عليه فأفتاه النيب صلى اهللا : النهي على التنزيه والورع، وحديث اإلباحة على اجلواز، وقالوا

دل على صحة هذا التأويل قول وقد . عليه وسلم بالكف ورعا، وأبا ثعلبة كان حمتاجا فأفتاه باجلواز؛ واهللا أعلم
وقال أبو . هذا تأويل علمائنا" فإين أخاف أن يكون إمنا أمسك على نفسه: "عليه الصالة والسالم يف حديث عدي

وقد عارض حديث عدي هذا حديث أيب ثعلبة، والظاهر أن حديث أيب ثعلبة ناسخ له؛ ": االستذكار"عمر يف كتاب 
  "وإن أكل: "الوإن أكل يا رسول اهللا ؟ ق: فقوله
وأما أصحاب . هذا فيه نظر؛ ألن التاريخ جمهول؛ واجلمع بني احلديثني أوىل ما مل يعلم التاريخ؛ واهللا أعلم: قلت

وقد روي . إن كان األكل عن فرط جوع من الكلب أكل وإال مل يؤكل؛ فإن ذلك من سوء تعليمه: الشافعي فقالوا
الكلب والفهد فمنعوه، وبني ما أكل منه البازي فأجازوه، قال النخعي عن قوم من السلف التفرقة بني ما أكل منه 

الكلب والفهد ميكن ضربه وزجره، : والثوري وأصحاب الرأي ومحاد بن أيب سليمان، وحكي عن ابن عباس وقالوا
ضرب والطري ال ميكن ذلك فيه، وحد تعليمه أن يدعى فيجيب، وأن يشلى فينشلي؛ ال ميكن فيه أكثر من ذلك، وال

  .يؤذيه
ليس شرب : واجلمهور من العلماء على أن اجلارح إذا شرب من دم الصيد أن الصيد يؤكل؛ قال عطاء -العاشرة

الدم بأكل؛ وكره أكل ذلك الصيد الشعيب وسفيان الثوري، وال خالف بينهم أن سبب إباحة الصيد الذي هو عقر 
  :لشك ال جيوز األكل، وهياجلارح له ال بد أن يكون متحققا غري مشكوك فيه، ومع ا

فإن وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر فهو حممول على أنه غري مرسل من صائد آخر، وأنه إمنا انبعث  -احلادية عشرة
  :يف طلب الصيد بطبعه ونفسه، وال خيتلف يف هذا؛ لقوله عليه الصالة والسالم

فأما لو أرسله " . على كلبك ومل تسم على غريهفإمنا مسيت  -يف رواية  -وإن خالطها كالب من غريها فال تأكل "
فلو أنفذ أحد الكلبني مقاتله مث جاء اآلخر فهو . صائد آخر فاشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين يكونان شريكني فيه

للذي أنفذ مقاتله، وكذلك ال يؤكل ما رمي بسهم فتردى من جبل أو غرق يف ماء؛ لقوله عليه الصالة والسالم 
ن رميت بسهمك فأذكر اسم اهللا فإن غاب عنك يوما فلم جتد فيه إال أثر سهمك فكل وإن وجدته غريقا وإ: "لعدي

  وهذا نص" يف املاء فال تأكل فإنك ال تدري املاء قتله أو سهمك
لو مات الصيد يف أفواه الكالب من غري بضع مل يؤكل؛ ألنه مات خنقا فأشبه أن يذبح بسكني كالة  -الثانية عشرة

ولو أمكنه أخذه من اجلوارح وذحبه فلم يفعل حىت مات مل يؤكل، وكان . يف الذبح قبل أن يفرى حلقه فيموت



ولو أخذه مث . مقصرا يف الذكاة؛ ألنه قد صار مقدورا على ذحبه، وذكاة املقدور عليه ختالف ذكاة غري املقدور عليه
وقال . تكن السكني معه فتشاغل بطلبها مل تؤكل مات قبل أن خيرج السكني، أو تناوهلا وهي معه جاز أكله؛ ولو مل

وهو قول } ِمَن الَْجوَارِحِ { : إال يؤكل حىت جيرح؛ لقوله تعاىل: فيما نالته اجلوارح ومل تدمه قوالن أحدمها: الشافعي
  .إن مات من صدمة الكلب أكل: أنه حر وهو قول أشهب، قال أشهب: ابن القاسم؛ واآلخر

وحنوه يف حديث أيب ثعلبة الذي خرجه " إن غاب عنك يوما فلم جتد فيه إال أثر سهمك فكلف: "قوله -الثالثة عشرة
" كل ما أصميت ودع ما أمنيت: "يعارضه قوله عليه السالم" فكله بعد ثالث ما مل يننت"أبو داود، غري أنه زاد 

قد أمنيت : نت ال تراه؛ يقالفاإلصماء ما قتل مسرعا وأنت تراه، واإلمناء أن ترمي الصيد فيغيب، عنك فيموت وأ
  :الرمية فنمت تنمي إذا غابت مث ماتت قال امرؤ القيس

  ماله ال عد من نفرة... فهو ال تنمي رميته 
ال يؤكل : الثاين. يؤكل، وسواء قتله السهم أو الكلب: وقد اختلف العلماء يف أكل الصيد الغائب على ثالثة أقوال

  "أصميت ودع ما أمنيتكل ما : "شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله

الفرق بني السهم فيؤكل وبني الكلب : الثالث. وإمنا مل يؤكل خمافة أن يكون قد أعان على قتله غري السهم من اهلوام
فال يؤكل، ووجهه أن السهم يقتل على جهة واحدة فال يشكل؛ واجلارح على جهات متعددة فيشكل، والثالثة 

إذا بات الصيد مث أصابه ميتا مل ينفذ البازي أو الكلب أو السهم مقاتله : املوطأوقال مالك يف غري . األقوال لعلمائنا
فهذا يدلك على أنه إذا بلغ مقاتله كان حالال عنده أكله وإن بات، إال أنه يكرهه إذا بات؛ : مل يأكله؛ قال أبو عمر
. ا غاب عنك يوما كرهت أكلهإذ: وحنوه عن الثوري قال" وإن غاب عنك ليلة فال تأكل: "ملا جاء عن ابن عباس

إن وجده من الغد ميتا ووجد فيه سهمه أو : وقال األوزاعي. القياس أال يأكله إذا غاب عنه مصرعه: وقال الشافعي
جائز أكل الصيد وإن بات إذا نفذت مقاتله، : أثرا من كلبه فليأكله؛ وحنوه قال أشهب وعبدامللك وأصبغ؛ قالوا

تعليل؛ ألنه إذا أننت حلق باملستقذرات اليت متجها الطباع فيكره أكلها؛ فلو أكلها " نتما مل ين: "وقوله يف احلديث
هو معلل مبا خياف منه الضرر على : وقيل. جلاز، كما أكل النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلهالة السنخة وهي املنتنة

  آكله، وعلى هذا التعليل يكون أكله حمرما إن كان اخلوف حمققا، واهللا أعلم
واختلف العلماء من هذا الباب يف الصيد بكلب اليهودي والنصراين إذا كان معلما، فكرهه احلسن  -الرابعة عشرة

البصري؛ وأما كلب اجملوسي وبازه وصقره فكره الصيد هبا جابر بن عبداهللا واحلسن وعطاء وجماهد والنخعي 
وذلك مثل : ة إذا كان الصائد مسلما؛ قالواوالثوري وإسحاق، وأجاز الصيد بكالهبم مالك والشافعي وأبو حنيف

وأما إن كان الصائد من أهل الكتاب فجمهور األمة على جواز صيده غري مالك، وفرق بني ذلك وبني . شفرته
فلم يذكر اهللا يف : قال} رِمَاُحكُْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لََيْبلُوَنَّكُُم اللَُّه بَِشْيٍء ِمَن الصَّْيِد تََنالُُه أَْيِديكُْم َو{ : ذبيحته؛ وتال

صيد اليهودي والنصراين حالل كذبيحته؛ ويف كتاب حممد ال : وقال ابن وهب وأشهب. هذا اليهود وال النصارى
  جيوز صيد الصابئ وال ذحبه، وهم قوم بني اليهود والنصارى

وقال . حنيفة وأصحاهبم ومجهور الناس وأما إن كان الصائد جموسا فمنع من أكله مالك والشافعي وأبو. وال دين هلم
ولو أصطاد . أن اجملوس من أهل الكتاب وأن صيدهم جائز: كقول هؤالء، واآلخر: أحدمها: أبو ثور فيها قوالن

  .السكران أو ذبح مل يؤكل صيده وال ذبيحته؛ ألن الذكاة حتتاج إىل قصد، والسكران ال قصد له
هي زائدة : فقال األخفش} ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم { : يف قوله تعاىل}  ِمْن{ واختلف النحاة يف  -اخلامسة عشرة



ال تزاد يف اإلثبات وإمنا تزاد يف النفي واالستفهام، } ِمْن { : وخطأه البصريون وقالوا} كُلُوا ِمْن ثََمرِِه { : كقوله
{ : قد قال: للتبعيض؛ أجاب فقال} َيْغِفرْ لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم { و  }ُيكَفُِّر َعْنكُْم ِمْن َسيِّئَاِتكُمْ } { َِمْن ثََمرِِه { : وقوله

ههنا للتبعيض؛ ألنه إمنا } ِمْن { فدل على زيادهتا يف اإلجياب؛ أجيب بأن } ِمْن { بإسقاط } َيْغِفْر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُمْ 
  حيل من الصيد اللحم دون الفرث والدم

أي مما أبقته } ِممَّا أَْمَسكَْن { وحيتمل أن يريد .  األكل فيعكر على ما قالهذا ليس مبراد وال معهود يف: قلت
لو أكل الكلب الفريسة مل يضر وبسبب هذا االحتمال اختلف العلماء يف : اجلوارح لكم؛ وهذا على قول من قال

  جواز أكل الصيد إذا أكل اجلارح منه على ما تقدم
اذ الكالب واقتنائها للصيد، وثبت ذلك يف صحيح السنة وزادت ودلت اآلية على جواز اخت -السادسة عشرة

احلرث واملاشية؛ وقد كان أول اإلسالم أمر بقتل الكالب حىت كان يقتل كلب املرية من البادية يتبعها؛ روى مسلم 
يوم من أقتىن كلبا إال كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل : "عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

من اختذ كلبا إال كلب ماشية أو : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروي أيضا عن أيب هريرة قال" قرياطان
يرحم اهللا أبا : وذكر البن عمر قول أيب هريرة فقال: قال الزهري" . صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قرياط

وجعل النقص من أجر من أقتناها على غري ذلك من هريرة، كان صاحب زرع؛ فقد دلت السنة على ما ذكرنا، 
  املنفعة؛ إما لترويع الكلب املسلمني

  :كما قال بعض شعراء البصرة، وقد نزل بعمار فسمع لكالبه نباحا فأنشأ يقول -وتشويشه عليهم بنباحه 
  علينا فكدنا بني بيتيه نؤكل... نزلنا بعمار فأشلى كالبه 

  ا اليوم أم يوم القيامة أطولإذ... فقلت ألصحايب أسر إليهم 
أو ملنع دخول املالئكة البيت، أو لنجاسته على ما يراه الشافعي، أو القتحام النهي عن اختاذ ما ال منفعة فيه؛ واهللا 

وذلك حيتمل أن يكون يف نوعني من الكالب " قرياط"ويف األخرى " قرياطان: "وقال يف إحدى الروايتني. أعلم
خر؛ كاألسود الذي أمر عليه الصالة والسالم بقتله، ومل يدخله يف االستثناء حني هنى عن أحدمها أشد أذى من اآل

وحيتمل أن يكون ذلك الختالف . أخرجه مسلم" عليكم باألسود البهيم ذي النقطتني فإنه شيطان: "قتلها فقال
وأما املباح اختاذه فال .  أعلماملواضع، فيكون ممسكه باملدينة مثال أو مبكة ينقص قرياطان، وبغريمها قرياط؛ واهللا

وكلب املاشية املباح اختاذه . وحيج بثمنه: ينقص أجر متخذه كالفرس واهلر، وجيوز بيعه وشراؤه، حىت قال سحنون
وكلب الزرع هو الذي حيفظه من الوحوش . عند مالك هو الذي يسرح معها ال الذي حيفظها يف الدار من السراق

  .وقد أجاز غري مالك اختاذها لسراق املاشية والزرع والدار يف البادية. قبالليل والنهار ال من السرا
ويف هذه اآلية دليل على أن العامل له من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ ألن الكلب إذا علم يكون له  -السابعة عشرة

سيما إذا عمل مبا  فضيلة على سائر الكالب، فاإلنسان إذا كان له علم أوىل أن يكون له فضل على سائر الناس، ال
  لكل شيء قيمة وقيمة املرء ما حيسنه: علم؛ وهذا كما روي عن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه أنه قال

عند اإلرسال على الصيد، وفقه الصيد : أمر بالتسمية؛ قيل} وَاذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَْيِه { : قوله تعاىل -الثامنة عشرة
. املراد بالتسمية هنا التسمية عند األكل، وهو األظهر: وقيل. }األنعام{د، يأيت بيانه يف والذبح يف معىن التسمية واح

  ويف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم



وروي من حديث حذيفة قال رسول اهللا " . يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك: "قال لعمر بن أيب سلمة
فإن نسي التسمية أول األكل . احلديث" ن ليستحل الطعام أال يذكر اسم اهللا عليهإن الشيطا: "صلى اهللا عليه وسلم

أن رسول  -وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -فليسم آخره؛ وروى النسائي عن أمية بن خمشي 
أوله وآخره؛ فقال  بسم اهللا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال يأكل ومل يسم اهللا، فلما كان يف آخر لقمة قال

  " .ما زال الشيطان يأكل معه فلما مسى قاء ما أكله: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أمر بالتقوى على اجلملة، واإلشارة القريبة هي ما تضمنته هذه اآليات } َواتَّقُوا اللََّه { : قوله تعاىل -التاسعة عشرة
قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا؛ فال  وسرعة احلساب هي من حيث كونه تعاىل. من األوامر

فهو سبحانه حياسب اخلالئق } َوكَفَى بَِنا َحاِسبَِني { : حيتاج إىل حماولة عد وال عقد كما يفعله احلساب؛ وهلذا قال
قريب،  إن حساب اهللا لكم سريع إتيانه؛ إذ يوم القيامة: وحيتمل أن يكون وعيدا بيوم القيامة كأنه قال. دفعة واحدة

  .وحيتمل أن يريد باحلساب اجملازاة؛ فكأنه توعد يف الدنيا مبجازاة سريعة قريبة إن مل يتقوا اهللا
تِ ْحصََناُت ِمَن الُْمْؤِمنَاالَْيْوَم أُِحلَّ لَكُُم الطَّيِّبَاُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ ِحلٌّ لَكُْم َوطََعاُمكُْم ِحلٌّ لَُهْم َوالُْم{  -٥

اِفِحَني َوال ُمتَِّخِذي أَْخَدانٍ َوالُْمْحصََناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم إِذَا آَتْيُتُموُهنَّ أُجُوَرُهنَّ ُمْحِصنَِني غَْيَر ُمَس
  }َوَمْن َيكْفُْر بِاِألَمياِن فَقَدْ َحبِطَ َعَملُُه َوُهَو ِفي الْآخَِرِة ِمَن الَْخاِسرِيَن 

  :فيه عشر مسائل
الَْيْوَم أُِحلَّ لَكُُم الطَّيِّبَاُت { و } الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم { ، أي } الَْيْوَم أُِحلَّ لَكُُم الطَّيَِّباتُ { : قوله تعاىل -األوىل

  فأعاد تأكيدا أي أحل لكم الطيبات اليت سألتم عنها؛ وكانت} 

أشار بذكر : وقيل. ماذا أحل لنا ؟: ول هذه اآلية؛ فهذا جواب سؤاهلم إذ قالواالطيبات أبيحت للمسلمني قبل نز
هذه أيام فالن؛ أي هذا أوان ظهوركم وشيوع اإلسالم؛ فقد : اليوم إىل وقت حممد صلى اهللا عليه وسلم كما يقال

  وقد تقدم ذكر الطيبات يف اآلية قبل هذا. أكملت هبذا دينكم، وأحللت لكم الطيبات
والطعام اسم ملا يؤكل والذبائح منه، . ابتداء وخرب} َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِحلٌّ لَكُْم { : قوله تعاىل -ةالثاني

وأما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل حتت عموم . وهو هنا خاص بالذبائح عند كثري من أهل العلم بالتأويل
َوطََعاُم { : ، مث استثىن فقال} َوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَمْ ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه { : قال اهللا تعاىل: اخلطاب؛ قال ابن عباس

باسم املسيح : يعين ذبيحة اليهودي والنصراين؛ وإن كان النصراين يقول عند الذبح} الَِّذيَن أُوُتوا الْكَِتاَب ِحلٌّ لَكُمْ 
كل من ذبيحة النصراين وإن قال باسم : وقال عطاء. ون على امللةباسم عزير؛ وذلك ألهنم يذحب: واليهودي يقول

كل من ذبيحته وإن قال : وقال القاسم بن خميمرة. املسيح؛ ألن اهللا جل وعز قد أباح ذبائحهم، وقد علم ما يقولون
عن أيب : وهو قول الزهري وربيعة والشعيب ومكحول؛ وروي عن صحابيني -اسم كنيسة هلم  -باسم سرجس 

إذا مسعت الكتايب يسمي غري اسم اهللا عز وجل فال تأكل؛ وقال هبذا من : وقالت طائفة. رداء وعبادة بن الصامتالد
َوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَمْ ُيذْكَرِ اْسُم { : الصحابة علي وعائشة وابن عمر؛ وهو قول طاوس واحلسن متمسكني بقوله تعاىل

  .أكره ذلك، ومل حيرمه: وقال مالك. } اللَِّه َعلَْيِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق 
العجب من الكيا الطربي الذي حكى االتفاق على جواز ذبيحة أهل الكتاب، مث أخذ يستدل بذلك على أن : قلت

وال شك أهنم ال يسمون على الذبيحة إال اإلله الذي ليس معبودا حقيقة : التسمية على الذبيحة ليست بشرط فقال
اإلله حقيقة مل تكن تسميتهم على طريق العبادة، وإمنا كان على طريق آخر؛ واشتراط مثل املسيح وعزير، ولو مسوا 



التسمية ال على وجه العبادة ال يعقل، ووجود التسمية من الكافر وعدمها مبثابة واحدة؛ إذا مل تتصور منه العبادة، 
  ويف ذلك دليل على أنوألن النصراين إمنا يذبح على اسم املسيح، وقد حكم اهللا حبل ذبائحهم مطلقا، 

  .إن شاء اهللا تعاىل} األنعام{التسمية ال تشترط أصال كما يقول الشافعي، وسيأيت ما يف هذا للعلماء يف 
وال خالف بني العلماء أن ما ال حيتاج إىل ذكاة كالطعام الذي ال حماولة فيه كالفاكهة والرب جائز أكله؛ إذ  -الثالثة

ما فيه حماولة صنعة ال تعلق للدين هبا؛ : أحدمها: الذي تقع فيه حماولة على ضربنيوالطعام . ال يضر فيه متلك أحد
هي التذكية اليت : والضرب الثاين. كخبز الدقيق، وعصر الزيت وحنوه؛ فهذا إن جتنب من الذمي فعلى وجه التقزز
كما نقول إهنم ال صالة هلم وال  -ذكرنا أهنا هي اليت حتتاج إىل الدين والنية؛ فلما كان القياس إال جتوز ذبائحهم 

رخص اهللا تعاىل يف ذبائحهم على هذه األمة، وأخرجها النص عن القياس على ما ذكرناه من قول  -عبادة مقبولة 
  ابن عباس؛ واهللا أعلم

واختلف العلماء أيضا فيما ذكوه هل تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أوال ؟ على قولني؛ فاجلمهور على أهنا  -الرابعة
إمنا حل لنا من : وقالت مجاعة من أهل العلم. عاملة يف كل الذبيحة ما حل له منها وما حرم عليه، ألنه مذكى

ذبيحتهم ما حل هلم؛ ألن ما ال حيل هلم ال تعمل فيه تذكيتهم؛ فمنعت هذه الطائفة الطريف، والشحوم احملضة من 
وهذا اخلالف . ألوىل على العموم يف مجيع ما يؤكلذبائح أهل الكتاب؛ وقصرت لفظ الطعام على البعض، ومحلته ا

وكره مالك شحوم اليهود وأكل ما حنروا من اإلبل، وأكثر أهل العلم ال : قال أبو عمر. موجود يف مذهب مالك
إن شاء اهللا تعاىل؛ وكان مالك رمحه اهللا يكره ما ذحبوه إذا وجد ما ذحبه } األنعام{يرون بذلك بأسا؛ وسيأيت هذا يف 

  سلم، وكره أن يكون هلم أسواق يبيعون فيها ما يذحبون؛ وهذا منه رمحه اهللا تنزهامل
على أن ذبائحهم ال تؤكل، وال يتزوج منهم؛ ألهنم  -إال من شذ منهم  -وأما اجملوس فالعلماء جممعون  -اخلامسة

  وال بأس يأكل. ليسوا أهل كتاب على املشهور عند العلماء

ني وعبدة األوثان ما مل يكن من ذبائحهم ومل حيتج إىل ذكاة؛ إال اجلنب؛ ملا فيه من طعام من ال كتاب له كاملشرك
فإن كان أبو الصيب جموسيا وأمه كتابية فحكمه حكم أبيه عند مالك، وعند غريه ال تؤكل ذبيحة . إنفحة امليتة

  الصيب إذا كان أحد أبويه ممن ال تؤكل ذبيحته
وذبائح كل دخيل يف اليهودية والنصرانية فكان علي رضي اهللا عنه ينهى  وأما ذبيحة نصارى بين تغلب -السادسة

إهنم مل يتمسكوا بشيء من النصرانية إال بشرب اخلمر؛ وهو قول : عن ذبائح بين تغلب؛ ألهنم عرب، ويقول
 إن ذبيحة كل نصراين: وقال مجهور األمة. الشافعي؛ وعلى هذا فليس ينهى عن ذبائح النصارى احملققني منهم

َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنكُمْ { : واحتج ابن عباس بقوله تعاىل. حالل؛ سواء كان من بين تغلب أو غريهم، وكذلك اليهودي
  فلو مل تكن بنو تغلب من النصارى إال بتوليهم إياهم ألكلت ذبائحهم} فَإِنَُّه ِمْنُهمْ 
ما مل تكن ذهبا أو فضة أو جلد خنزير بعد أن  وال بأس باألكل والشرب والطبخ يف آنية الكفار كلهم، -السابعة

تغسل وتغلى؛ ألهنم ال يتوقون النجاسات ويأكلون امليتات؛ فإذا طبخوا يف تلك القدور تنجست، ورمبا سرت 
النجاسات يف أجزاء دور الفخار؛ فإذا طبخ فيها بعد ذلك توقع خمالطة تلك األجزاء النجسة للمطبوخ يف القدد 

إن كان اإلناء من حناس أو حديد غسل، وإن كان : وروي عن ابن عباس أنه قال. رع الكف عنهاثانية؛ فاقتضى الو
وقاله مالك؛ فأما ما يستعملونه لغري الطبخ فال بأس  -هذا إذا احتيج إليه  -من فخار أغلي فيه املاء مث غسل 

 حق نصرانية؛ وهو صحيح باستعماله من غري غسل؛ ملا روى الدارقطين عن عمر أنه توضأ من بيت نصراين يف



ويف صحيح مسلم من حديث أيب ثعلبة اخلشين قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه . بكماله} الْفُْرقَانَ { وسيأيت يف 
يا رسول اهللا إنا بأرض قوم من أهل كتاب نأكل يف آنيتهم، وأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكليب : وسلم فقلت

  أما ما ذكرت: "مبعلم؛ فأخربين ما الذي حيل لنا من ذلك؟ قال املعلم، وأصيد بكليب الذي ليس

أنكم بأرض قوم من أهل كتاب تأكلون يف آنيتهم فإن وجدمت غري آنيتهم فال تأكلوا فيها وإن مل جتدوا فاغسلوها مث 
  .مث ذكر احلديث" كلوا فيها
اطبون بتفاصيل شرعنا؛ أي إذا اشتروا منا اللحم حيل دليل على أهنم خم} َوطََعاُمكُْم ِحلٌّ لَُهْم { : قوله تعاىل -الثامنة

  .هلم اللحم وحيل لنا الثمن املأخوذ منهم
قد . اآلية} وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن الُْمْؤِمنَاِت َوالُْمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلكُْم { : قوله تعاىل -التاسعة

َوالُْمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا { : وروي عن ابن عباس يف قوله تعاىل. واحلمد هللا} نساءال{و} البقرة{تقدم معناها يف 
. جيوز نكاح الذمية واحلربية لعموم اآلية: وقال غريه. هو على العهد دون دار احلرب فيكون خاصا. } الِْكَتابَ 

هو أن حتصن فرجها فال تزين، : وقال الشعيب. العفيفات العاقالت} الُْمْحَصنَاُت{: وروي عن ابن عباس أنه قال
َوالُْمْحَصَناتُ { : وقال جماهد. بكسر الصاد، وبه قرأ الكسائي} َوالُْمْحصَِناتُ { وقرأ الشعيب . وتغتسل من اجلنابة

أَْيَماُنكُْم ِمنْ فَِمْن َما َملَكَْت { : يذهب إىل أنه ال حيل نكاح إماء أهل الكتاب؛ لقوله تعاىل: احلرائر؛ قال أبو عبيد} 
  وهذا القول الذي عليه جلة العلماء} فََتَياِتكُُم الُْمْؤِمَناتِ 

قال } وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب { : ملا قال تعاىل: قيل} َوَمْن َيكْفُْر بِاِألَميانِ { : قوله تعاىل -العاشرة
أي مبا أنزل } َوَمْن َيكْفُْر بِاِألَميانِ { ديننا مل يبح لكم نكاحنا؛ فنزلت لوال أن اهللا تعاىل رضي : نساء أهل الكتاب

{ وقرأ ابن السميقع } فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه { الباء صلة؛ أي ومن يكفر اإلميان أي جيحده : وقال أبو اهليثم. على حممد
هبا، ذكر الوعيد على خمالفتها؛ ملا يف ذلك من  ملا ذكرت فرائض وأحكام يلزم القيام: وقيل. بفتح الباء} فَقَْد َحَبطَ 

إن : ومن يكفر باهللا؛ قال احلسن بن الفضل: وروي عن ابن عباس وجماهد أن املعىن. تأكيد الزجر عن تضييعها
وال جيوز أن يسمى اهللا إميانا خالفا : وقال الشيخ أبو احلسن األشعري. صحت هذه الرواية فمعناها برب اإلميان

  ساملية؛ ألنللحشوية وال

اإلميان مصدر آمن يؤمن إميانا، واسم الفاعل منه مؤمن؛ واإلميان التصديق، والتصديق ال يكون إال كالما، وال جيوز 
  .أن يكون الباري تعاىل كالما

ى الَْمَراِفقِ َواْمَسحُوا بُِرؤُوِسكُْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم وَأَْيِدَيكُْم إِلَ{ -٦
أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن الْغَاِئِط أَوْ  َوأَْرُجلَكُْم إِلَى الْكَْعَبْينِ َوإِنْ كُنُْتْم جُُنباً فَاطَّهَّرُوا َوإِنْ كُنُْتْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَوْ َجاَء

ُموا َصعِيداً طَيِّباً فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم وَأَْيِديكُْم ِمْنُه َما ُيرِيُد اللَُّه لَِيْجَعلَ َعلَْيكُْم ِمْن الَمسُْتُم النَِّساَء فَلَْم َتجِدُوا َماًء فََتَيمَّ
  }َحَرجٍ َولَِكْن يُرِيُد ِلُيطَهِّرَكُْم َوِليُِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ

  :فيه أثنتان وثالثون مسألة
لقشريي وابن عطية أن هذه اآلية نزلت يف قصة عائشة حني فقدت العقد يف غزوة املريسيع، وهي آية ذكر ا -األوىل
لكن من حيث كان الوضوء متقررا عندهم مستعمال، فكأن اآلية مل تزدهم فيه إال تالوته، : قال ابن عطية. الوضوء

ومضمون هذه اآلية . خالف هذا، واهللا أعلم }النساء{وقد ذكرنا يف آية . وإمنا أعطتهم الفائدة والرخصة يف التيمم
  .داخل فيما أمر به من الوفاء بالعقود وأحكام الشرع، وفيما ذكر من إمتام النعمة؛ فإن هذه الرخصة من إمتام النعم



عام يف هذا لفظ : على أقوال؛ فقالت طائفة} قُْمُتْم إِلَى الصَّالةِ { : واختلف العلماء يف املعىن املراد بقوله -الثانية
كل قيام إىل الصالة، سواء كان القائم متطهرا أو حمدثا؛ فإنه ينبغي له إذا قام إىل الصالة أن يتوضأ، وكان علي 

كان اخللفاء : وقال ابن سريين. وروي مثله عن عكرمة. يفعله ويتلو هذه اآلية؛ ذكره أبو حممد الدرامي يف مسنده
  .يتوضؤون لكل صالة

اخلطاب خاص بالنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قال عبداهللا : وقالت طائفة. مة ال نسخ فيهافاآلية على هذا حمك: قلت
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صالة فشق ذلك عليه؛ فأمر : بن حنظلة بن أيب عامر الغسيل

صحابة، وكان دليل رسول وهو من ال -وقال علقمة بن الفغواء عن أبيه . بالسواك ورفع عنه الوضوء إال من حدث
نزلت هذه اآلية رخصة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه كان ال يعمل عمال : اهللا صلى اهللا عليه وملم إىل تبوك

إال وهو على وضوء، وال يكلم أحدا وال يرد سالما إىل غري ذلك؛ فأعلمه اهللا هبذه اآلية أن الوضوء إمنا هو قيام إىل 
املراد باآلية الوضوء لكل صالة طلبا للفضل؛ ومحلوا األمر على : وقالت طائفة. ر األعمالالصالة فقط دون سائ

الندب، وكان كثري من الصحابة منهم ابن عمر يتوضؤون لكل صالة طلبا للفضل، وكان عليه الصالة والسالم 
  .صلى اهللا عليه وسلم يفعل ذلك إىل أن مجع يوم الفتح بني الصلوات اخلمس بوضوء واحد، إرادة البيان ألمته

وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صالة قبل ورود الناسخ كان مستحبا ال إجيابا وليس كذلك؛ فإن األمر : قلت
وقال . إذا ورد، مقتضاه الوجوب؛ ال سيما عند الصحابة رضوان اهللا عليهم، على ما هو معروف من سريهتم

كان النيب : نسخ يف فتح مكة؛ وهذا غلط حلديث أنس قالإن الفرض يف كل وضوء كان لكل صالة مث : آخرون
صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ لكل صالة، وأن أمته كانت على خالف ذلك، وسيأيت؛ وحلديث سويد بن النعمان أن 

النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى وهو بالصهباء العصر واملغرب بوضوء واحد؛ وذلك يف غزوة خيرب، وهي سنة 
سبع، وفتح مكة كان يف سنة مثان؛ وهو حديث صحيح رواه مالك يف موطئه، وأخرجه البخاري سنة : ست، وقيل

فقد روى مسلم عن بريدة بن : فإن قيل. ومسلم؛ فبان هبذين احلديثني أن الفرض مل يكن قبل الفتح لكل صالة
لى الصلوات بوضوء احلصيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتوضأ لكل صالة، فلما كان يوم الفتح ص

  لقد صنعت اليوم شيئا مل تكن: واحد، ومسح على خفيه، فقال عمر رضي اهللا عنه

إمنا سأله ملخالفته عادته منذ صالته خبيرب؛ : فلم سأله عمر واستفهمه؟ قيل له" عمدا صنعته يا عمر: "تصنعه؛ فقال
ن يتوضأ لكل صالة طاهرا وغري طاهر؛ قال وروى الترمذي عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كا. واهللا أعلم

حديث حسن صحيح؛ وروي : كنا نتوضأ وضوءا واحدا؛ قال: وكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: قلت ألنس: محيد
فكان عليه السالم يتوضأ جمددا لكل صالة، " الوضوء على الوضوء نور:"عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

" إين كرهت أن أذكر اهللا إال على طهر:"فلم يرد عليه حىت تيمم مث رد السالم وقال وقد سلم عليه رجل وهو يبول 
يريد من املضاجع يعين النوم، } إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة { معىن اآلية : وقال السدي وزيد بن أسلم. رواه الدارقطين

و خمتلف فيه هل هو حدث يف نفسه أم ال؟ والقصد هبذا التأويل أن يعم األحداث بالذكر، وال سيما النوم الذي ه
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة من النوم، أو جاء أحد : ويف اآلية على هذا التأويل تقدمي وتأخري؛ التقدير

مث . فاغسلوا؛ فتمت أحكام احملدث حدثا أصغر -يعين املالمسة الصغرى  -منكم من الغائط أو المستم النساء 
َوإِنْ كُْنُتْم مَْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَوْ { : فهذا حكم نوع آخر؛ مث قال للنوعني مجيعا} نْ كُنُْتْم جُُنباً فَاطَّهَّرُوا َوإِ{ : قال

ا التأويل حممد بن وقال هبذ. } َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن الْغَاِئِط أَْو الَمْسُتُم النَِّساَء فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا صَِعيداً طَيِّباً 



معىن اآلية إذا قمتم إىل الصالة حمدثني؛ : وقال مجهور أهل العلم. وغريه -رمحه اهللا  -مسلمة من أصحاب مالك 
ودخلت املالمسة } فَاطَّهَُّروا { : وليس يف اآلية على هذا تقدمي وتأخري، بل ترتب يف اآلية حكم واجد املاء إىل قوله

حكم عادم املاء من النوع مجيعا، وكانت } َوإِنْ كُنُْتْم جُُنباً فَاطَّهَّرُوا { : مث ذكر بعد قوله". حمدثني"الصغرى يف قوله 
املالمسة هي اجلماع، وال بد أن يذكر اجلنب العادم املاء كما ذكر الواجد؛ وهذا تأويل الشافعي وغريه؛ وعليه 

  .شعري وغريهمجتيء أقوال الصحابة كسعد بن أيب وقاص وابن عباس وأيب موسى األ
فَإِذَا { : إذا أردمت، كما قال تعاىل} إِذَا قُْمُتْم { ومعىن . وهذان التأويالن أحسن ما قيل يف اآلية؛ واهللا أعلم: قلت

  ، أي إذا أردت؛ ألن الوضوء حالة القيام إىل الصالة ال ميكن} قََرأَْت الْقُْرآنَ فَاْستَِعذْ 

الوجه وفرضه الغسل واليدين كذلك والرأس : ذكر تعاىل أربعة أعضاء} ُوُجوَهكُْم فَاغِْسلُوا { : قوله تعاىل -الثالثة
. وفرضه املسح اتفاقا واختلف يف الرجلني على ما يأيت، مل يذكر سواها فدل ذلك على أن ما عداها آداب وسنن

غسل عندنا، وقد بيناه يف وال بد يف غسل الوجه من نقل املاء إليه، وإمرار اليد عليه؛ وهذه حقيقة ال. واهللا أعلم
إمنا عليه إجراء املاء وليس عليه دلك بيده؛ وال شك أنه إذا انغمس الرجل يف املاء وغمس : وقال غرينا. }النساء{

. غسل وجهه ويده، ومعلوم أنه ال يعترب يف ذلك غري حصول االسم، فإذا حصل كفى: وجهه أو يده ومل يدلك يقال
واجهة، وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض؛ فحده يف الطول من مبتدأ والوجه يف اللغة مأخوذ من امل

سطح اجلبهة إىل منتهى اللحيني، ومن األذن إىل األذن يف العرض، وهذا يف األمرد؛ وأما امللتحي فإذا اكتسى الذقن 
من إيصال املاء إليها، وإن بالشعر فال خيلو أن يكون خفيفا أو كثيفا؛ فإن كان األول حبيث تبني منه البشرة فال بد 

كان كثيفا فقد انتقل الفرض إليه كشعر الرأس؛ مث ما زاد على الذقن من الشعر واسترسل من اللحية، فقال 
هل مسعت بع أهل العلم يقول إن اللحية من الوجه فليمر عليها املاء؟ : مسعت مالكا سئل: سحنون عن ابن القاسم

وذكر ابن القاسم أيضا عن مالك . من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعلهنعم، وختليلها يف الوضوء ليس : قال
: قال ابن عبداحلكم. وهي مثل أصابع الرجلني: حيرك املتوضئ ظاهر حليته من غري أن يدخل يده فيها؛ قال: قال

يته يف روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه خلل حل: قال أبو عمر. ختليل اللحية واجب يف الوضوء والغسل
أن الفقهاء اتفقوا على أن ختليل اللحية ليس بواجب يف : وذكر ابن خويز منداد. الوضوء من وجوه كلها ضعيفة

ما بال الرجل يغسل حليته قبل أن تنبت فإذا نبتت مل يغسلها، وما : الوضوء، إال شيء روي عن سعيد بن جبري؛ قوله
التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات الشعر يف : الطحاويبال األمرد يغسل ذقنه وال يغسله ذو اللحية؟ قال 

من جعل غسل اللحية كلها واجبا جعلها وجها؛ : قال أبو عمر. فكذلك الوضوء. الوجه مث سقط بعده عند مجيعهم
ألن الوجه مأخوذ من املواجهة، واهللا قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا مل خيص صاحب حلية من أمرد؛ فوجب غسلها 

  .هر القرآن ألهنا بدل من البشرةبظا

وبه أول؛ ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يغسل حليته، خرجه : واختار هذا القول ابن العريب وقال: قلت
وروى . وحكى ابن املنذر عن إسحاق أن من ترك ختليل حليته عامدا أعاد. الترمذي وغريه؛ فعني احملتمل بالفعل

هذا حديث حسن صحيح؛ قال : عفان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيلل حليته؛ قالالترمذي عن عثمان بن 
ومن مل يوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إىل أن األصل املأمور بغسله البشرة، فوجب غسل ما : أبو عمر

واختلفوا أيضا يف . ظهر فوق البشرة، وما انسدل من اللحية ليس حتته ما يلزم غسله، فيكون غسل اللحية بدال منه
ليس ما خلف الصدغ الذي من وراء شعر اللحية : غسل ما وراء العذار إىل األذن؛ فروى ابن وهب عن مالك قال



وقال أبو . ال أعلم أحدا من فقهاء األمصار قال مبا رواه ابن وهب عن مالك: قال أبو عمر. إىل الذقن من الوجه
يغسل : وقيل. وغسله واجب؛ وحنوه قال الشافعي وأمحد. ن من الوجهالبياض بني العذار واألذ: حنيفة وأصحابه

  .والصحيح عندي أنه ال يلزم غسله إال لألمرد ال للمعذر: البياض استحبابا؛ قال ابن العريب
وبسبب هذا . وهو اختيار القاضي عبدالوهاب؛ وسبب اخلالف هل تقع عليه املواجهة أم ال؟ واهللا أعلم: قلت

ا هل يتناول األمر بغسل الوجه باطن األنف والفم أم ال؟ فذهب أمحد بن حنبل وإسحاق وغريمها االحتمال اختلفو
يعيد من ترك االستنشاق يف وضوئه وال يعيد من ترك : إىل وجوب ذلك يف الوضوء والغسل، إال أن أمحد قال

ول الظاهر دون الباطن، والعرب ال مها سنتان يف الوضوء والغسل؛ ألن األمر إمنا يتنا: وقال عامة الفقهاء. املضمضة
تسمي وجها إال ما وقعت به املواجهة، مث إن اهللا تعاىل مل يذكرمها يف كتابه، وال أوجبهما املسلمون، وال أتفق اجلميع 

وأما العينان فالناس كلهم جممعون . }النساء{وقد مضى هذا املعىن يف . عليه؛ والفرائض ال تثبت إال من هذه الوجوه
داخل العينني ال يلزم غسله، إال ما روي عن عبداهللا بن عمر أنه كان ينضح املاء يف عينيه؛ وإمنا سقط على أن 

  غسلهما للتأذي

ولذلك كان عبداهللا بن عمر ملا عمي يغسل عينيه إذ كان ال يتأذى بذلك؛ وإذا : بذلك واحلرج به؛ قال ابن العريب
لرأس مع الوجه من غري حتديد، كما ال بد على القول بوجوب تقرر هذا من حكم الوجه فال بد من غسل جزء من ا

أن ما ال يتم : "عموم الرأس من مسح جزء معه من الوجه ال يتقدر؛ وهذا ينبين على أصل من أصول الفقه وهو
  .واهللا أعلم" الواجب إال به واجب مثله

قال " إمنا األعمال بالنيات: "سالمومجهور العلماء على أن الوضوء ال بد فيه من نية؛ لقول عليه ال -الرابعة
قُلْ كُلٌّ َيْعَملُ { : فدخل فيه اإلميان والوضوء والصالة والزكاة واحلج والصوم واألحكام؛ وقال اهللا تعاىل: البخاري

ال : وقال كثري من الشافعية" ولكن جهاد ونية: "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ، يعين على نيته} َعلَى َشاِكلَِتِه 
ال جتب النية إال يف الفروض اليت هي مقصودة ألعياهنا ومل جتعل سببا لغريها، : حاجة إىل نية؛ وهو قول احلنفية؛ قالوا

فأما ما كان شرطا لصحة فعل آخر فليس جيب ذلك فيه بنفس ورود األمر إال بداللة تقارنه، والطهارة شرط؛ فإن 
{ : احتج علماؤنا وبعض الشافعية بقوله تعاىل. ائض والنفساءمن ال صالة عليه ال جيب عليه فرض الطهارة، كاحل

فلما وجب فعل الغسل كانت النية شرطا يف صحة الفعل؛ أن الفرض من } إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم 
 جيب عليه القصد إىل فعل ما أمره إن النية ال جتب عليه مل: قبل اهللا تعاىل فينبغي أن جيب فعل ما أمر اهللا به؛ فإذا قلنا

اهللا تعاىل، ومعلوم أن الذي اغتسل تربدا أو لغرض ما، قصد أداء الواجب؛ وصح يف احلديث أن الوضوء يكفر؛ فلو 
  }َوَما أُِمُروا إِلَّا ِلَيْعُبدُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن { : وقال تعاىل. صح بغري نية ملا كفر

إن من خرج إىل النهر بنية الغسل أجزأه، وإن عزبت نيته يف الطريق، : ن العريب، قال بعض علمائناقال اب -اخلامسة
فركب على : قال القاضي أبو بكر بن العريب رضي اهللا عنه. ولو خرج إىل احلمام فعزبت يف أثناء الطريق بطلت النية

  :يها نصا عمن ال يفرق بني الظن واليقني بأنه قالهذا سفاسفة املفتني أن نية الصالة تتخرج على القولني، وأوردوا ف

جيوز أن تتقدم فيها النية على التكبري؛ ويا هللا ويا للعاملني من أمة أرادت أن تكون مفتية جمتهدة فما وفقها اهللا وال 
فلما  سددها؛ اعلموا رمحكم اهللا أن النية يف الوضوء خمتلف يف وجوهبا بني العلماء، وقد اختلف فيها قول مالك؛

نزلت عن مرتبة االتفاق سومح يف تقدميها يف بعض املواضع، فأما الصالة فلم خيتلف أحد من األئمة فيها، وهي أصل 
هل هذا إال غاية الغباوة؟ وأما ! مقصود، فكيف حيمل األصل املقصود املتفق عليه على الفرع التابع املختلف فيه



  ه يف وقت الغفلة بتقدمي النية عليهالصوم فإن الشرع رفع احلرج فيه ال كان ابتداؤ
نعم؛ ألن : واختلف الناس يف دخول املرافق يف التحديد؛ فقال قوم} َوأَْيدَِيكُْم إِلَى الْمََراِفقِ { : قوله تعاىل -السادسة
ال  :وقيل. مبينا} البقرة{إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه؛ قال سيبويه وغريه، وقد مضى هذا يف } إِىل { ما بعد 

يدخل املرفقان يف الغسل؛ والروايتان مرويتان عن مالك؛ الثانية ألشهب؛ واألوىل عليها أكثر العلماء وهو الصحيح؛ 
: وقد قال بعضهم. ملا رواه الدارقطين عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا توضأ أدار املاء على مرفقيه

؛ وألن }النساء{الذود إبل، أي مع الذود، وهذا ال حيتاج إليه كما بيناه يف الذود إىل : مبعىن مع، كقوهلم} إِىل { إن 
اليد عند العرب تقع على أطراف األصابع إىل الكتف، وكذلك الرجل تقع على األصابع إىل أصل الفخذ؛ فاملرفق 

رافق عن الغسل، وبقيت اقتطع من حد امل} إِىل { : داخل حتت اسم اليد، فلو كان املعىن مع املرافق مل يفد، فلما قال
وما فهم أحد مقطع : املرافق مغسولة إىل الظفر، وهذا كالم صحيح جيري على األصول لغة ومعىن؛ قال ابن العريب

حد للمتروك من اليدين ال للمغسول فيه؛ ولذلك } إِلَى الْمََراِفقِ { إن قوله : املسألة إال القاضي أبو حممد فإنه قان
  .تدخل املرافق يف الغسل

مسعت : وما كان اليد والرجل تنطلق يف اللغة على ما ذكرنا كان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبطه وساقه ويقول: قلت
  تبلغ احللية من املؤمن: "خليلي صلى اهللا عليه وسلم يقول

والناس جممعون على خالف هذا، وأال يتعدى بالوضوء حدوده؛ لقوله : قال القاضي عياض" . حيث يبلغ الوضوء
كان هذا الفعل مذهبا له ومما انفرد به، ومل حيكه عن النيب : وقال غريه" فمن زاد فقد تعدى وظلم: "ليه السالمع

  .كما ذكر" تبلغ احللية: "ومن قوله" أنتم الغر احملجلون: "صلى اهللا عليه وسلم وإمنا استنبطه من قوله عليه السالم
وأما الرأس فهو عبارة . أن املسح لفظ مشترك} النساء{تقدم يف } مْ َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسكُ{ : قوله تعاىل -السابعة

عن اجلملة اليت يعلمها الناس ضرورة ومنها الوجه، فلما ذكره اهللا عز وجل يف الوضوء وعني الوجه للغسل بقي 
الفم؛ وقد باقيه للمسح، ولو مل يذكر الغسل للزم مسح مجيعه، ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان واألنف و

أرأيت إن : أشار مالك يف وجوب مسح الرأس إىل ما ذكرناه؛ فإنه سئل عن الذي يترك بعض رأسه يف الوضوء فقال
ترك غسل بعض وجهه أكان جيزئه؟ ووضح هبذا الذي ذكرناه أن األذنني من الرأس، وأن حكمهما حكم الرأس 

ما أقبل منهما من الوجه : للشعيب، حيث قال مها من الوجه يغسالن معه، وخالفا: خالفا للزهري، حيث قال
وظاهرمها من الرأس؛ وهو قول احلسن وإسحاق، وحكاه ابن أيب هريرة عن الشافعي، وسيأيت بيان حجتهما؛ وإمنا 
  :مسي الرأس رأسا لعلوه ونبات الشعر فيه، ومنه رأس اجلبل؛ وإمنا قلنا إن الرأس اسم جلملة أعضاء لقول الشاعر

  وغودر عند امللتقى مث سائري... أسي ويف الرأس أكثري إذا احتملوا ر
واختلف العلماء يف تقدير مسحه على أحد عشر قوال؛ ثالثة أليب حنيفة، وقوالن للشافعي، وستة أقوال  -الثامنة

وأمجع العلماء على أن مسح رأسه كله فقد أحسن . لعلمائنا؛ والصحيح منها واحد وهو وجوب التعميم ملا ذكرناه
دخوهلا حسن كدخوهلا يف : وقيل. واملعىن وامسحوا رؤوسكم: ما يلزمه؛ والباء مؤكدة زائدة ليست للتبعيض وفعل
  التيمم

إمنا دخلت : وقيل. فلو كان معناها التبعيض إلفادته يف ذلك املوضع، وهذا قاطع} فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم { : يف قوله
وامسحوا : غسوال به، واملسح لغة ال يقتضي ممسوحا به؛ فلو قاللتفيد معىن بديعا وهو أن الغسل لغة يقتضي م

: رؤوسكم ألجزأ املسح باليد إمرارا من غري شيء على الرأس؛ فدخلت الباء لتفيد ممسوحا به وهو املاء، فكأنه قال



  :وامسحوا برؤوسكم املاء؛ وذلك فصيح يف اللغة على وجهني؛ إما على القلب كما أنشد سيبويه
  ومسحت باللثتني عصف اإلمثد... محامة خبديه كنواح ريش 

  :واللثة هي املمسوحة بعصف اإلمثد فقلب، وإما على االشتراك يف الفعل والتساوي يف نسبته كقول الشاعر
  جنران أو بلغت سوءاهتم هجر... مثل القنافذ هداجون قد بلغت 
بعض الرأس ومسح } َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسكُمْ { : عاىلاحتمل قول اهللا ت: وقال الشافعي. فهذا ما لعلمائنا يف معىن الباء

: مجيعه فدلت السنة أن مسح بعضه جيزئ، وهو أن النيب صلى اهللا علبه وسلم مسح بناصيته؛ وقال يف موضع آخر
يف مسح الوجه : يف التيمم أجيزئ بعض الوجه فيه؟ قيل له} فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم { : فإن قيل قد قال اهللا عز وجل

التيمم بدل من غسله؛ فال بد أن يأيت باملسح على مجيع موضع الغسل منه، ومسح الرأس أصل؛ فهذأ فرق ما 
لعل النيب صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك لعذر ال سيما وكان هذا : أجاب علماؤنا عن احلديث بأن قالوا. بينهما

موضع االستعجال واالختصار، وحذف كثري من الفعل منه صلى اهللا عليه وسلم يف السفر وهو مظنة األعذار، و
الفرائض ألجل املشقات واألخطار؛ مث هو مل يكتف بالناصية حىت مسح على العمامة؛ أخرجه مسلم من حديث 

  املغرية بن شعبة؛ فلو مل يكن مسح مجيع الرأس واجبا ملا مسح على العمامة؛ واهللا أعلم

ميسح رأسه ثالثا؛ وروي عن : وقال الشافعي. موعبة كاملة جتزئومجهور العلماء على أن مسحة واحدة  -التاسعة
وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل : قال أبو داود. وكان ابن سريين ميسح مرتني. أنس وسعيد بن جبري وعطاء

  .ومسح برأسه ومل يذكروا عددا: على أن مسح الرأس مرة؛ فإهنم ذكروا الوضوء ثالثا، قالوا فيها
يبدأ مبقدم رأسه، مث يذهب بيديه إىل مؤخره، مث يردمها إىل : وا من أين يبدأ مبسحه؛ فقال مالكواختلف -العاشرة

يبدأ : وكان احلسن بن حي يقول. مقدمه؛ على حديث عبداهللا بن زيد أخرجه مسلم؛ وبه يقول الشافعي وابن حنبل
على عبداهللا بن . اظه، وهو يدورمؤخر الرأس؛ على حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء؛ وهو حديث خيتلف يف ألف

حممد بن عقيل وليس باحلافظ عندهم؛ أخرجه أبو داود من رواية بشر بن املفضل عن عبداهللا عن الربيع، وروي ابن 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ عندنا فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية : عجالن عنه عن الربيع

وأصح . شعر عن هيئته؛ ورويت هذه الصفة عن ابن عمر، وأنه كان يبدأ من وسط رأسهمبنصب الشعر، ال حيرك ال
وروي . ما يف هذا الباب حديث عبداهللا بن زيد؛ وكل من أجاز بعض الرأس فإمنا يرى ذلك البعض يف مقدم الرأس

اإلمجاع منعقد و. ومسح عمر اليافوخ فقط. أي نواحي رأسك مسحت أجزأ عنك: عن إبراهيم والشعيب أهنما قاال
واختلف فيمن مسح بإصبع واحدة حىت عم . على استحسان املسح باليدين معا، وعلى اإلجزاء إن مسح بيد واحدة

إن مسح رأسه بإصبع : ما يرى أنه جيزئه من الرأس؛ فاملشهور أن ذلك جيزئ، وهو قول سفيان الثوري؛ قال سفيان
عن سنة املسح وكأنه لعب، إال أن يكون ذلك عن ضرورة إن ذلك ال جيزئ؛ ألنه خروج : وقيل. واحدة أجزأه

ال جيزئ مسح الرأس بأقل من ثالث : قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد. مرض فينبغي أال تل خيتلف يف اإلجزاء
بعد اإلمجاع على أن املسحة األوىل فرض  -أصابع؛ واختلفوا يف رد اليدين على شعر الرأس هل هو فرض أو سنة 

  هو فرض: وقيل. فاجلمهور على أنه سنة -بالقرآن 

ال نعلم خالفا أن ذلك جيزئه، إال ما أخربنا : فلو غسل متوضئ رأسه بدل املسح فقال ابن العريب -احلادية عشرة
ال جيزئه، وهذا توجل يف مذهب : اإلمام فخر اإلسالم الشاشي يف الدرس عن أيب العباس ابن القاص من أصحاهبم قال

، } َيْعلَُمونَ ظَاِهراً ِمَن الْحََياِة الدُّْنَيا { : من أتباع الظاهر املبطل للشريعة الذي ذمه اهللا يف قولهالداودية الفاسد 



هذه زيادة خرجت عن : فإن قيل. وإال فقد جاء هذا الغسل مبا أمر وزيادة} أَْم بِظَاِهرٍ ِمَن الْقَْولِ { : وقال تعاىل
معناه يف إيصال الفعل إىل احملل؛ وكذلك لو مسح رأسه مث حلقه مل يكن عليه ومل خيرج عن : اللفظ املتعبد به؛ قلنا

  .إعادة املسح
وأما األذنان فهما الرأس عند مالك وأمحد والثوري وأيب حنيفة وغريهم، مث اختلفوا يف جتديد املاء؛  -الثانية عشرة

، على ما فعل ابن عمر؛ وهكذا قال يستأنف هلما ماء جديدا سوى املاء الذي مسح به الرأس: فقال مالك وأمحد
مها سنة على حاهلما ال من الوجه وال من الرأس؛ التفاق العلماء على أنه ال حيلق ما : الشافعي يف جتديد املاء، وقال

ميسحان مع الرأس مباء : وقال الثوري وأبو حنيفة. عليهما من الشعر يف احلج؛ وقول أيب ثور يف هذا كقول الشافعي
إن مسح أذنيه فحسن، : وقال داود. عن مجاعة من السلف مثل هذا القول من الصحابة والتابعنيواحد؛ وروي 

وقد جاءت األحاديث . اسم الرأس تضمنهما كما بيناه: قيل له. وإال فال شيء عليه؛ إذ ليستا مذكورتني يف القرآن
م مسح ظاهرمها وباطنهما، وأدخل الصحيحة يف كتاب النسائي وأيب داود وغريمها بأن النيب صلى اهللا عليه وسل

أصابعه يف صماخيه، وإمنا يدل عدد ذكرمها من الكتاب على أهنما ليستا بفرض كغسل الوجه واليدين، وثبتت سنة 
وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه وجيعلونه تارك سنة من سنن النيب صلى اهللا عليه . مسحهما بالسنة

إن تركهما عمدا : وقال أمحد. إن ترك مسح أذنيه مل جيزه: ة إال إسحاق فإنه قالوسلم، وال يوجبون عليه إعاد
من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصالة : وروي عن علي بن زياد من أصحاب مالك أنه قال. أحببت أن يعيد

  رفعامدا أعاد؛ وهذا عند الفقهاء ضعيف، وليس لقائله سلف وال له حظ من النظر، ولو كان كذلك مل يع

مها من الوجه مبا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان : احتج قال. الفرض الواجب من غريه؛ واهللا أعلم
فأضاف السمع إىل الوجه فثبت أن يكون " سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق مسعه وبصره: "يقول يف سجوده
ا وظهورمها مرة واحدة، مث غسل رجليه مث فغسل بطوهنم: وىف مصنف أيب داود من حديث عثمان. هلما حكم الوجه

يغسل : احتج من قال. أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ: قال
ظاهرمها مع الوجه، وباطنها ميس مع الرأس بأن اهللا عز وجل قد أمر بغسل الوجه وأمر مبسح الرأس؛ فما واجهك 

من الوجه وما مل يواجهك وجب مسحه ألنه من الرأس، وهذا ترده اآلثار بأن النيب  من األذنني وجب غسله؛ ألنه
احتج . صلى اهللا عليه وسلم كان ميسح ظاهر أذنيه وباطنهما من حديث علي وعثمان وابن عباس والربيع وغريهم

اخلطايا من رأسه  فإذا مسح رأسه خرجت: "مها من الرأس بقوله صلى اهللا عليه وسلم من حديث الصناحبي: من قال
  .احلديث أخرجه مالك" حىت خترج أذنيه
بالنصب؛ وروى الوليد بن } وَأَْرُجلَكُمْ { قرأ نافع وابن عامر والكسائي } َوأَْرُجلَكُْم { : قوله تعاىل -الثالثة عشرة

ثري وأبو عمرو بالرفع وهي قراءة احلسن واألعمش سليمان؛ وقرأ ابن ك} َوأَْرُجلُكُْم { مسلم عن نافع أنه قرأ 
{ باخلفض وحيسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون؛ فمن قرأ بالنصب جعل العام } وَأَْرُجلِِِِكُْم { ومحزة 

وبىن على أن الفرض يف الرجلني الغسل دون املسح، وهذا مذهب اجلمهور والكافة من العلماء، وهو } اغِْسلُوا 
لم، والالزم من قول يف غري ما حديث، وقد رأى قوما يتوضؤون وأعقاهبم الثابت من فعل النيب صلى اهللا عليه وس

كما } إِلَى الْكَْعَبْينِ { : مث إن اهللا حدمها فقال" ويل لألعقاب من النار أسبغوا الوضوء"تلوح فنادى بأعلى صوته 
فض جعل العامل الباء، قال ومن قرأ باخل. فدل على وجوب غسلهما؛ واهللا أعلم} إِلَى الَْمَراِفقِ { قال يف اليدين 

اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من رد ذلك سوى الطربي من فقهاء املسلمني، : ابن العريب
  والرافضة من غريهم، وتعلق الطربي بقراءة اخلفض



وروي أن احلجاج خطب باألهواز فذكر . الوضوء غسلتان ومسحتان: قد روي عن ابن عباس أنه قال: قلت
اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من : وء فقالالوض

صدق اهللا وكذب : فسمع ذلك أنس بن مالك فقال. خبثه من قدميه، فاغسلوا بطوهنما وظهورمها وعراقيهما
وكان إذا مسح رجليه بلهما، وروي عن أنس  :قال. } َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسكُْم َوأَْرُجلَكُمْ { : احلجاج؛ قال اهللا وتعاىل

ليس يف الرجلني غسل إمنا نزل : وكان عكرمة ميسح رجليه وقال. نزل القرآن باملسح والسنة بالغسل: أيضا أنه قال
نزل جربيل باملسح؛ أال ترى أن التيمم ميسح فيه ما كان غسال، ويلغي ما كان : وقال عامر الشعيب. فيه املسح
وذهب ابن جرير الطربي إىل أن فرضهما التخيري بني الغسل . افترض اهللا غسلتني ومسح: دةوقال قتا. مسحا

ومن أحسن ما قيل فيه؛ أن املسح والغسل واجبان مجيعا، : واملسح، وجعل القراءتني كالروايتني؛ قال النحاس
. قراءتان مبنزلة آيتنيفاملسح واجب على قراءة من قرأ باخلفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب، وال

  .وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إىل أن املسح يف الرجلني هو الغسل: قال ابن عطية
أخربنا األزهري : وهو الصحيح؛ فإن لفظ املسح مشترك، يطلق مبعىن املسح ويطلق مبعىن الغسل؛ قال اهلروي: قلت

املسح يف كالم العرب : يب زيد األنصاري قالأخربنا أبو بكر حممد بن عثمان بن سعيد الداري عن أيب حامت عن أ
مسح اهللا ما بك إذا : قد متسح؛ ويقال: يكون غسال ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه

إن : غسلك وطهرك من الذنوب، فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن املسح يكون مبعىن الغسل فترجح قول من قال
بقراءة النصب اليت ال احتمال فيها، وبكثرة األحاديث الثابتة بالغسل، والتوعد على  املراد بقراءة اخلفض الغسل؛

ترك غسلها يف أخبار صحاح ال حتصى كثرة أخرجها األئمة؛ مث إن املسح يف الرأس إمنا دخل بني ما يغسل لبيان 
وأرجلكم إىل الكعبني  الترتيب على أنه مفعول قبل الرجلني، التقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق

  وامسحوا برؤوسكم؛ فلما كان الرأس مفعوال قبل

وقد . ال أهنما مشتركان مع الرأس لتقدمه عليهما يف صفة التطهري -واهللا أعلم  -الرجلني قدم عليهما يف التالوة 
َوأَْرُجِلكُْم { ي عل –رمحة اهللا عليهما  -قرأ احلسن واحلسني : روى عاصم بن كليب عن أيب عبدالرمحن السلمي قال

وروى أبو . هذا من املقدم واملؤخر من الكالم} َوأَْرُجلَكُمْ { : فسمع علي ذلك وكان يقضي بني الناس فقال} 
وكذا روي عن ابن مسعود وابن . اغسلوا األقدام إىل الكعبني: إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال

إن اخلفض يف الرجلني إمنا جاء مقيد ملسحهما لكن إذا كان : وقد قيل. ببالنص} َوأَْرُجلَكُْم { عباس أهنما قرأ 
عليهما خفان، وتلقينا هذا القيد من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذ مل يصح عنه أنه مسح رجليه إال وعليهما 

: فإن قيل. ا حسنخفان، فبني صلى اهللا عليه وسلم بفعله احلال اليت غسل فيه الرجل واحلال اليت متسح فيه، وهذ
وقد قال ابن عباس، ورد املسح أبو هريرة وعائشة، وأنكره مالك  -} املائدة{إن املسح على اخلفني منسوخ بسورة 

فاجلواب أن من نفى شيئا وأثبته غريه فال حجة للنايف، وقد أثبت املسح على اخلفني عدد كثري من  -يف رواية عنه 
ين سبعون رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنم مسحوا على حدث: الصحابة وغريهم، وقد قال احلسن

وإن : بال جرير مث توضأ ومسح على خفيه؛ قال إبراهيم النخعي: اخلفني؛ وقد ثبت بالنقل الصحيح عن مهام قال
ديث؛ كان يعجبهم هذا احل: وقال إبراهيم النخعي. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بال مث توضأ ومسح على خفيه

وهذا نص يرد ما ذكروه وما احتجوا به من رواية الواقدي عن } املائدة{ألن إسالم جرير كان بعد نزول 
نزلت يف ذي احلجة يوم } املائدة{عبداحلميد بن جعفر عن أبيه أن جريرا أسلم يف ستة عشر من شهر رمضان، وأن 

على ما تقدم؛ قال } الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم { ة عرفات، وهذا حديث ال يثبت لوهاه ؟؟؛ وإمنا نزل منها يوم عرف



وأما ما روي } املائدة{أنا استحسن حديث جرير يف املسح على اخلفني؛ ألن إسالمه كان بعد نزول : أمحد بن حنبل
ل إىل عن أيب هريرة وعائشة رضي اهللا عنهما فال يصح، أما عائشة فلم يكن عندها بذلك علم؛ ولذلك ردت السائ

  .سله فإنه كان يسافر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ احلديث: علي رضي اهللا عنه وأحالته عليه فقالت
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

إين كنت أخذ : وأما مالك فما روي عنه من اإلنكار فهو منكر ال يصح، والصحيح ما قاله عند موته البن نافع قال
وعلى هذا محل أمحد بن حنبل ما رواه ابن . صرا فيما جبب عليهيف خاصة نفسي بالطهور وال أرى من مسح مق

كما روي عن ابن عمر أنه أمرهم أن ميسحوا خفافهم : قال أمحد. ال أمسح يف حضر وال سفر: وهب عنه أنه قال
فمن ترك ذلك على حنو : وقال أمحد رضي اهللا عنه. حبب إىل الوضوء؛ وحنوه عن أيب أيوب: وخلع هو وتوضأ وقال

تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك مل أنكره عليه، وصلينا خلفه ومل نعبه، إال أن يترك ذلك وال يراه كما صنع أهل ما 
معطوف على اللفظ دون املعىن، وهذا أيضا } َوأَْرُجلَكُمْ { إن قوله : وقد قيل. واهللا أعلم. البدع، فال صلى خلفه

ا خفض للجوار كما تفعل العرب؛ وقد جاء هذا يف القرآن وغريه يدل على الغسل فإن املراعى املعىن ال اللفظ، وإمن
َبلْ ُهَو قُْرآنٌ َمجِيدٌ { : وقال. باجلر ألن النحاس الدخان} ُيْرَسلُ َعلَْيكَُما شَُواظٌ ِمْن َنارٍ َوُنحَاسٌ { : قال اهللا تعاىل

  :قال امرؤ القيس. باجلر} ِفي لَْوحٍ َمْحفُوٍظ 
  كبري أناس يف جباد مزمتل

  :فخفض مزمل باجلوار، وأن املزمل الرجل وإعرابه الرفع؛ قال زهري
  بعدي سوايف املور والقطر... لعب الزمان هبا وغريها 

هذا جحر ضب خرب؛ : كان الوجه القطر بالرفع ولكنه جره على جوار املور؛ كما قالت العرب: قال أبو حامت
هذا القول غلط عظيم؛ ألن اجلوار ال : رده النحاس وقالوهذا مذهب األخفش وأيب عبيدة و. فجروه وإمنا هو رفع

  .يكون يف الكالم أن يقاس عليه، وإمنا هو غلط ونظريه اإلقواء
ويل "والقاطع يف الباب من أن فرض الرجلني الغسل ما قدمناه، وما ثبت من قول عليه الصالة والسالم : قلت

  علىفخوفنا بذكر النار " لألعقاب وبطون األقدام من النار

خمالفة مراد اهللا عز وجل، ومعلوم أن النار ال يعذب هبا إال من ترك الواجب، ومعلوم أن املسح ليس شأنه 
االستيعاب وال خالف بني القائلني باملسح على الرجلني أن ذلك على ظهورمها ال على بطوهنما، فتبني هبذا احلديث 

ودليل آخر من . ندهم، وإمنا ذلك درك بالغسل ال باملسحبطوهنما ع: بطالن قول من قال باملسح، إذ ال مدخل ملسح
وجهة اإلمجاع؛ وذلك أهنم اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه، واختلفوا فيمن مسح قدميه؛ 

ونقل اجلمهور كافة عن كافة عن نبيهم صلى اهللا عليه وسلم أنه كان . فاليقني ما أمجعوا عليه دون ما اختلفوا فيه
ل رجليه يف وضوئه مرة واثنتني وثالثا حىت ينقيهما؛ وحسبك هبذا حجة يف الغسل مع ما بيناه، فقد وضح يغس

فَاغِْسلُوا { : قوله} َوأَْرُجلَكُْم { وظهر أن قراءة اخلفض املعين فيها الغسل ال املسح كما ذكرنا، وأن العامل يف قوله 
أكلت اخلبز واللنب أي وشربت اللنب؛ ومنه : أحدمها تقول والعرب قد تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به} 

  :قول الشاعر
  علفتها تبنا وماء باردا

  :وقال آخر



  متقلدا سيفا ورحما... ورأيت زوجك يف الوغى 
  :وقال آخر

  باجللهتني ظباؤها ونعامها... وأطفلت .............. 
  :وقال آخر

  شراب ألبان ومتر وإقط
وأطفلت باجلهلتني ظباؤها وفرخت نعامها؛ والنعام ال . ومتقلدا سيفا وحامال رحما. يتها ماءعلفتها تبنا وسق: التقدير

  وأطفلت كان هلا أطفال، واجلهلتان. يطفل إمنا يفرخ

عطف بالغسل على املسح } َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسكُْم َوأَْرُجلَكُمْ { : وشراب ألبان وأكل متر؛ فيكون قوله. جنبتا الوادي
  .املعىن واملراد الغسل؛ واهللا أعلممحال على 

هو ابن  -حدثين موسى قال أنبأنا وهيب عن عمرو : روى البخاري} إِلَى الْكَعَْبْينِ { : قوله تعاىل -الرابعة عشرة
عن أبيه قال شهدت عمرو بن أيب حسن سأل عبداهللا بن زيد عن وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعا  -حيىي 

هلم وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثالثا، مث أدخل يده  بتور من ماء، فتوضأ
يف التور فمضمض واستنشق واستنثر ثالث غرفات، مث أدخل يده فغسل وجهه ثالثا، مث أدخل يديه فغسل يديه إىل 

غسل رجليه إىل الكعبني؛ فهذا احلديث املرفقني ثالثا، مث أدخل يده فمسح رأسه فأقبل هبما وأدبر مرة واحدة، مث 
فمسح رأسه ومل يقل برأسه، وأن مسح الرأس : زائدة لقوله} َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسكُمْ { دليل على أن الباء يف قوله 

فأقبل هبما وأدبر، وبدأ مبقدم رأسه مث : مرة، وقد جاء مبينا يف كتاب مسلم من حديث عبداهللا بن زيد يف تفسري قوله
واختلف العلماء يف الكعبني فاجلمهور على أهنما . ما إىل قفاه، مث ردمها حىت رجع إىل املكان الذي بدأ منهذهب هب

وروي " الصحاح"إن الكعب يف ظهر القدم؛ قال يف : وأنكر األصمعي فول الناس. العظمان الناتئان يف جنيب الرجل
أعلم أحدا جعل حد الوضوء إىل هذا، ولكن  وال: عن ابن القاسم، وبه قال حممد بن احلسن؛ قال ابن عطية

مل أعلم خمالفا يف أن الكعبني مها : عبدالوهاب يف التلقني جاء يف ذلك بلفظ فيه ختليط وإيهام؛ وقال الشافعي رمحه اهللا
الكعبان اللذان جيب الوضوء : العظمان يف جممع مفصل الساق؛ وروى الطربي عن يونس عن أشهب عن مالك قال

  .العظمان امللتصقان بالساق احملاذيان للعقب، وليس الكعب بالظاهر يف وجه القدم أليهما مها
هذا هو الصحيح لغة وسنة فإن الكعب يف كالم العرب مأخوذ من العلو ومنه مسيت الكعبة؛ وكعبت املرأة : قلت

  إذا فلك ثديها، وكعب القناة أنبوهبا، وأنبوب ما بني كل عقدتني

وأما السنة فقوله صلى " واهللا ال يزال كعبك عاليا: "رف واجملد تشبيها، ومنه احلديثكعب، وقد يستعمل يف الش
: ، قال" واهللا لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني قلوبكم"اهللا عليه وسلم فيما رواه أبو دواد عن النعمان بن بشري 

العقب هو مؤخر الرجل حتت فرأيت الرجل يلصق منكبه مبنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه و
يعين إذا مل تغسل؛ " ويل للعراقيب من النار"العرقوب، والعرقوب هو جممع مفصل الساق والقدم، ومنه احلديث 

  "ويل لألعقاب وبطون األقدام من النار: "كما قال
، وال خري ليس على أحد ختليل أصابع رجليه يف الوضوء وال يف الغسل: قال ابن وهب عن مالك -اخلامسة عشرة

ختليل أصابع الرجلني مرغب فيه وال بد من ذلك يف أصابع اليدين؛ وقال ابن : يف اجلفاء والغلو؛ قال ابن وهب
وقال حممد بن خالد عن ابن القاسم عن مالك نيمن . من مل خيلل أصابع رجليه فال شيء عليه: القاسم عن مالك



وإن قدر على غسل إحدامها : ا بيديه؛ قال ابن القاسمإنه ال جيزئه حىت يغسلهم: توضأ على هنر فحرك رجليه
  .باألخرى أجزأه

الصحيح أنه ال جيزئه فيهما إال غسل ما بينهما كسائر الرجل إذ ذلك من الرجل، كما أن ما بني أصابع اليد : قلت
رجل مجيعها كما من اليد، وال اعتبار بانفراج أصابع اليدين وانضمام أصابع الرجلني، فإن اإلنسان مأمور بغسل ال

وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا توضأ يدلك أصابع رجليه . هو مأمور بغسل اليد مجيعها
وقد كان مالك رمحه اهللا يف . خبنصره، مع ما ثبت أنه عليه الصالة والسالم كان يغسل رجليه؛ وهذا يقتضي العموم

أصابعه حلديث حدثه به ابن وهب عن ابن هليعة والليث بن سعد آخر عمره يدلك أصابع رجليه خبنصره أو ببعض 
رأيت رسول اهللا صلى : عن يزيد بن عمرو الغفاري عن أيب عبدالرمحن احلبلي عن املستورد بن شداد القرشي قال
ته إن هذا حلسن، وما مسع: اهللا عليه وسلم يتوضأ فيخلل خبنصره ما بني أصابع رجليه؛ قال ابن وهب، فقال يل مالك

  ومسعته سئل: قط إال الساعة؛ قال ابن وهب

خللوا بني : "وقد روى حذيفة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. بعد ذلك عن ختليل األصابع يف الوضوء فأمر به
  .واهللا املوفق. وهذا نص يف الوعيد على ترك التخليل؛ فثبت ما قلناه" األصابع ال ختللها النار

ية تقتضي املواالة بني األعضاء، وهي إتباع املتوضئ الفعل الفعل إىل آخره من غري تراخ ألفاظ اآل -السادسة عشرة
ذلك من فروض : بني أبعاضه، وال فصل بفعل ليس منه؛ واختلف العلماء يف ذلك؛ فقال ابن أيب سلمة وابن وهب

جيزئه ناسيا : ال ابن عبداحلكموق. الوضوء يف الذكر والنسيان، فمن فرق بني أعضاء وضوئه متعمدا أو ناسيا مل جيزه
إن : وقال مالك وابن القاسم. إن املواالة ساقطة؛ وبه قال الشافعي: وكتاب حممد" املدونة"وقال مالك يف . ومتعمدا

جيزئه يف املغسول وال جيزئه يف املمسوح؛ فهذه : فرقه متعمدا مل جيزه وجيزئه ناسيا؛ وقال مالك يف رواية ابن حبيب
أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر أمرا مطلقا فوال أو فرق، وإمنا املقصود وجود : األول: نيت على أصلنيمخسة أقوال ابت

أهنا عبادات ذات أركان خمتلفة فوجب فيها التوايل : والثاين. الغسل يف مجيع األعضاء عند القيام إىل الصالة
  .واهللا أعلم. كالصالة؛ وهذا أصح

الترتيب سنة، وظاهر املذهب : أيضا الترتيب وقد اختلف فيه؛ فقال األهبريوتتضمن ألفاظ اآلية  -السابعة عشرة
ال : وقال أبو بكر القاضي وغريه. جيزئ ويرتب يف املستقبل: أن التنكيس للناسي جيزئ، واختلف يف العامد فقيل

سم بن سالم جيزئ ألنه عابت، وإىل هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه، وبه يقول أمحد بن حنبل وأبو عبيد القا
وإسحاق وأبو ثور، وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالك وذكره يف خمتصره، وحكاه عن أهل املدينة ومالك معهم 

. يف أن من قدم يف الوضوء يديه على وجهه، ومل يتوضأ على ترتيب اآلية فعليه اإلعادة ملا صلى بذلك الوضوء
 توجب التعقيب وال تعطى رتبة، وبذلك قال أصحابه ال} الواو{وذهب مالك يف أكثر الروايات عنه وأشهرها أن 

وهو قول أيب حنيفة وأصحابه والثوري واألوزاعي والليث بن سعد واملزين وداود بن علي؛ قال الكيا الطربي ظاهر 
مذهب  يقتضي اإلجزاء فرق أو مجع أو واىل على ما هو الصحيح من} فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيدَِيكُمْ { : قوله تعاىل
  الشافعي،

إال أن مالكا يستحب له استئناف الوضوء على النسق ملا يستقبل : قال أبو عمر. وهو مذهب األكثرين من العلماء
من غسل : وقد روي علي بن زياد عن مالك قال. من الصالة، وال يرى ذلك واجبا عليه؛ هذا حتصيل مذهبه
مل يذكر حىت صلى أعاد الوضوء والصالة؛ قال علي مث قال  ذراعيه مث وجهه مث ذكر مكانه أعاد غسل ذراعيه، وإن



توجب التعقيب يف " الفاء"إن : وسبب اخلالف ما قال بعضهم. ال يعيد الصالة ويعيد الوضوء ملا يستأنف: بعد ذلك
ه إمنا فإهنا ملا كانت جوابا للشرط ربطت املشروط به، فاقتضت الترتيب يف اجلميع؛ وأجيب بأن} فَاغِْسلُوا { : قوله

اقتضت البداءة يف الوجه إذ هو جزاء الشرط وجوابه، وإمنا كنت تقتضي الترتيب يف اجلميع لو كان جواب الشرط 
إن الترتيب إمنا جاء من قبل : قيل. معىن واحدا، فإذا كنت مجال كلها جوابا مل تبال بأيه بدأت، إذ املطلوب حتصيلها

رو، وختاصم بكر وخالد، فدخوهلا يف باب املفاعلة خيرجها عن تقاتل زيد وعم: الواو؛ وليس كذلك ألنك تقول
أن يبدأ مبا بدأ اهللا به كم قال عليه الصالة : األول: إن الترتيب متلقي من وجوه أربعة: والصحيح أن يقال. الترتيب

تشبيه الوضوء  من: الثالث. من إمجاع السلف فإهنم كانوا يرتبون: الثاين" نبدأ مبا بدأ اهللا به: "والسالم حني حج
احتج من أجاز ذلك باإلمجاع على أن ال . من مواظبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك: الرابع. بالصالة

وروي عن . ترتيب يف غسل أعضاء اجلنابة، فكذلك غسل أعضاء الوضوء؛ ألن املعىن يف ذلك الغسل ال التبدية
ال بأس أن تبدأ برجليك : وعن عبداهللا بن مسعود قال. ائي بدأتما أبايل إذا أمتمت وضوئي بأي أعض: علي أنه قال

  واهللا أعلم. هذا مرسل وال يثبت، واألوىل وجوب الترتيب: قبل يديك؛ قال الدارقطين
إذا كان يف االشتغال بالوضوء فوات الوقت مل يتيمم عند أكثر العلماء، ومالك جيوز التيمم يف مثل  -الثامنة عشرة

. إمنا جاء يف األصل حلفظ وقت الصالة، ولوال ذلك لوجب تأخري الصالة إىل حني وجود املاءذلك؛ ألن التيمم 
  .وهذا واجد، فقد عدم شرط صحة التيمم فال يتيمم} فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا { : احتج اجلمهور بقوله تعاىل

إِذَا قُْمُتمْ { : نجاسة ليست بواجبة؛ ألنه قالوقد استدل بعض العلماء هبذه اآلية على أن إزالة ال -التاسعة عشرة
ومل يذكر االستنجاء وذكر الوضوء، فلو كانت إزالتها واجبة لكانت أول مبدوء به؛ وهو قول } إِلَى الصَّالِة 

إزالتها واجبة يف الذكر والنسيان؛ : وقال ابن وهب عن مالك. أصحاب أيب حنيفة، وهي رواية أشهب عن مالك
جتب إزالة : وقال أبو حنيفة. جتب إزالتها مع الذكر، وتسقط مع النسيان: وقال ابن القاسم. عيوهو قول الشاف

قياسا على فم املخرج  -يريد الكبري الذي هو على هيئة املثقال  -النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغلي 
إهنما : "وسلم قال يف صاحيب القربينوالصحيح رواية ابن وهب؛ ألن النيب صلى اهللا عليه . املعتاد الذي عفي عنه

وال يعذب إال " ليعذبان وما يعذبان يف كبري أما أحدمها فكان ميشي بالنميمة وأما اآلخر فكان ال يستربئ من بوله
على ترك الواجب؛ وال حجة يف ظاهر القرآن؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل إمنا بني من آية الوضوء صفة الوضوء خاصة، 

  .لة النجاسة وال غريهاومل يتعرض إلزا
اإلنكار مطلقا : ودلت اآلية أيضا على املسح على اخلفني كما بينا، وملالك يف ذلك ثالث روايات -املوفية عشرين

ميسح يف السفر دون احلضر؛ ألن : الثانية. وقد تقدم. كما يقول اخلوارج، وهذه الرواية منكرة وليست بصحيحة
السفر؛ وحديث السباطة يدل على جواز املسح يف احلضر، أخرجه مسلم من أكثر األحاديث باملسح إمنا هي يف 

فلقد رأيتين أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نتماشى؛ فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام : حديث حذيفة قال
ومسح  فتوضأ -زاد يف رواية  -كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه، فأشار إىل فجئت فقمت عند عقبه حىت فرغ 

عليك بابن أيب : أتيت عائشة أسأهلا عن املسح على اخلفني فقالت: ومثله حديث شريح بن هانئ قال. على خفيه
جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه : طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فسألناه فقال

ميسح حضرا وسفرا؛ وقد تقدم  -وهي الرواية الثالثة  -وسلم سافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة؛ 
  .ذكرها



وميسح املسافر عند مالك على اخلفني بغري توقيت، وهو قول الليث بن سعد؛ قال ابن وهب  -احلادية والعشرون
يا رسول : وروي أبو داود من حديث أيب بن عمارة أنه قال. ليس عند أهل بلدنا يف ذلك وقت: مسعت مالكا يقول

: وثالثة أيام؟ قال: قال" ويومني: "ويومني؟ قال: قال" يوما: "يوما؟ قال: قال" نعم: " أمسح على اخلفني؟ قالاهللا
وقال الشافعي . وقد اختلف يف إسناده وليس بالقوي: قال أبو داود" . نعم وما بدا لك"ويف رواية " نعم وما شئت"

ليلة، واملسافر ثالثة أيام على حديث شريح وما كان مثله؛ ميسح املقيم يوما و: وأمحد بن حنبل والنعمان والطربي
  .وروي عن مالك يف رسالته إىل هرون أو بعض اخللفاء، وأنكرها أصحابه

كنت مع النيب : واملسح عند مجيعهم ملن لبس خفيه على وضوء؛ حلديث املغرية بن شعبة أنه قال -الثانية والعشرون
دعهما فإين أدخلتهم : "وفيه؛ فأهويت ألنزع خفيه فقال -احلديث  - صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة يف مسري

وشذ . ورأى أصبغ أن هذه طهارة التيمم، وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع احلدث. ومسح عليهما" طاهرتني
ملسح املراد بالطهارة ههنا هي الطهارة من النجس فقط؛ فإذا كانت رجاله طاهرتني من النجاسة جاز ا: داود فقال
  وسبب اخلالف االشتراك يف اسم الطهارة. على اخلفني

معناه أن : قال ابن خويز منداد: وجيوز عند مالك املسح على اخلف وإن كان فيه خرق يسري -الثالثة والعشرون
ومبثل قول مالك هذا قال الليث والثوري . يكون اخلرق ال مينع من االنتفاع به ومن لبسه، ويكون مثله ميشى فيه

ميسح : وقال األوزاعي. لشافعي والطربي؛ وقد روي عن الثوري والطربي إجازة املسح على اخلف املخرق مجلةوا
إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من ثالث : وقال أبو حنيفة. على اخلف وعلى ما ظهر من القدم؛ وهو قول الطربي

ومعلوم أن أخفاف الصحابة رضي اهللا عنهم . أصابع مسح، وال ميسح ذا ظهر ثالث؛ وهذا حتديد حيتاج إىل توقيف
  وغريهم من التابعني كانت

وروي عن الشافعي إذا كان اخلرق يف مقدم الرجل . ال تسلم من اخلرق اليسري، وذلك متجاوز عند اجلمهور منهم
ر شيء ميسح على اخلف إذا كان ما ظهر منه يغطيه اجلورب، فإن ظه: وقال احلسن بن حي. أنه ال جيوز املسح عليه

هذا على مذهبه يف املسح على اجلوربني إذا كانا ثخينني؛ وهو قول الثوري وأيب : من القدم مل ميسح، قال أبو عمر
  :يوسف وحممد هي
وال جيوز املسح على اجلوربني عند أيب حنيفة والشافعي إال أن يكونا جملدين، وهو أحد قويل  -الرابعة والعشرون

ويف كتاب أيب داود عن املغرية بن شعبة أن . ز املسح على اجلوربني وإن كانا جملدينوله قول آخر أنه ال جيو. مالك
وكان عبدالرمحن بن مهدي ال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ ومسح على اجلوربني والنعلني؛ قال أبو داود

اخلفني؛ وروي هذا احلديث  حيدث هبذا احلديث؛ ألن املعروف عن املغرية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسح على
ومسح على : قال أبو داود. عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وليس بالقوي وال باملتصل

اجلوربني علي بن أيب طالب وأبو مسعود والرباء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن 
  .باس؛ رضي اهللا عنهم أمجعنيحريث؛ وروي ذلك عن عمر بن اخلطاب وابن ع

وأما املسح على النعلني فروى أبو حممد الدرامي يف مسنده حدثنا أبو نعيم أخربنا يونس عن أيب إسحاق عن : قلت
لوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رأيت عليا توضأ ومسح على النعلني فوسع مث قال: عبد خري قال

هذا : ت أن باطن القدمني أحق باملسح من ظاهرمها؛ قال أبو حممد الدارمي رمحه اهللافعل كما رأيتموين فعلت لرأي
  .} فاْمَسحُوا بُِرؤُوِسكُْم وَأَْرُجلَكُْم إِلَى الْكَْعَبْينِ { : احلديث منسوخ بقوله تعاىل

املسح على لرأيت أن باطن القدمني أحق باملسح من ظاهرمها مثله قال يف  -رضي اهللا عنه  -وقول علي : قلت



لو كان الدين بالرأي لكان باطن اخلف أوىل باملسح من أعاله، وقد رأيت رسول : اخلفني، أخرجه أبو داود عنه قال
  قال. اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح على ظاهر خفيه

 من فعل ذلك أعاد يف: إن ذلك جيزئه؛ إال أن مالكا قال: مالك والشافعي فيمن مسح ظهور خفيه دون بطوهنما
الوقت؛ ومن مسح على باطن اخلفني دون ظاهرمها جيزه؛ وكان عليه اإلعادة يف الوقت وبعده؛ وكذلك قال مجيع 

باطن اخلفني وظاهرمها سواء، ومن مسح باطنهما دون ظاهرمها مل : أصحاب مالك إال شيء روي عن أشهب أنه قال
ا دون ظهورمها؛ واملشهور من مذهبه أنه مسح وروي عن الشافعي أنه قال جيزئه مسح بطوهنم. يعد إال يف الوقت

ميسح ظاهري اخلفني دون باطنهما؛ وبه : وقال أبو حنيفة والثوري. بطوهنما واقتصر عليهما مل جيزه وليس مباسح
قال أمحد بن حنبل وإسحاق ومجاعة، واملختار عند مالك والشافعي وأصحاهبما مسح األعلى واألسفل، وهو قول 

وضأت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ؛ ملا رواه أبو داود والدارقطين عن املغرية بن شعبة قالابن عمر وابن شهاب
روي أن ثورا مل يسمع هذا احلديث من رجاء بن : وسلم يف غزوة تبوك فمسح أعلى اخلف وأسفله؛ قال أبو داود

  .حيوة
يغسل رجليه مكانه : األول: ثةواختلفوا فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما على أقوال ثال -اخلامسة والعشرون

وإن أخر استأنف الوضوء؛ قاله مالك والليث، وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبم؛ وروي عن األوزاعي 
. يستأنف الوضوء؛ قاله احلسن بن حي األوزاعي والنخعي ومل يذكروا مكانه: الثاين. والنخعي ومل يذكروا مكانه

  .ن أيب ليلى واحلسن البصري، وهي رواية عن إبراهيم النخعي رضي اهللا عنهميستأنف الوضوء؛ قاله اب: الثاين
اطَّهَّرُوا { و . معىن اجلنب} النَِّساَء { وقد مضى يف } َوإِنْ كُنُْتْم جُُنباً فَاطَّهَّرُوا { : قوله تعاىل -السادسة والعشرون

أن اجلنب ال تيمم البتة بل يدع  -نهما رضي اهللا ع -أمر باالغتسال باملاء؛ ولذلك رأى عمر وابن مسعود } 
بل هذه العبارة هي لواجد املاء، وقد ذكر اجلنب بعد يف أحكام : وقال اجلمهور من الناس. الصالة حىت جيد املاء

  أَوْ الَمسُْتُم{ : عادم املاء بقوله

. يه الناس وأن اجلنب يتيممواملالمسة هنا اجلماع؛ وقد صح عن عمر وابن مسعود أهنما رجعا إىل ما عل} النَِّساَء 
وحديث عمران بن حصني نص يف ذلك، وهو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال معتزال مل يصل يف 

عليك بالصعيد : "قال. يا رسول اهللا أصابتين جنابة وال ماء: فقال" يا فالن ما منعك أن تصلي يف القوم: "القوم فقال
  .أخرجه البخاري" فإنه يكفيك

النَِّساَء { تقدم يف } َوإِنْ كُنُْتْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَوْ َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن الْغَاِئِط { : قوله تعاىل -سابعة والعشرونال
مستوىف، ونزيد هنا مسألة أصولية أغفلناها هناك، وهي ختصيص العموم بالعادة الغالبة، فإن الغائط كناية عن } 

فهو عام، غري أن جل علمائنا خصصوا ذلك باألحداث } النَِّساَء { من املخرجني كما بيناه يف األحداث اخلارجة 
املعتادة اخلارجة على الوجه املعتاد، فلو خرج غري املعتاد كاحلصى والدود، أو خرج املعتاد على وجه السل واملرض 

قرر ملدلوله عرف غالب يف االستعمال، سبق وإمنا صاروا إىل اللفظ؛ ألن اللفظ مهما ت. مل يكن شيء من ذلك ناقضا
ذلك الغالب لفهم السامع حالة اإلطالق، وصار غريه مما وضع له اللفظ بعيدا عن الذهن، فصار غري مدلول له، 

وصار احلال فيه كاحلال يف الدابة؛ فإهنا إذا أطلقت سبق منها الذهن إىل ذوات األربع، ومل ختطر النملة ببال السامع 
ال يلزم من أسبقية الغالب أن يكون النادر غري : واملخالف يقول. مرادة وال مدلولة لذلك اللفظ ظاهرا فصارت غري

مراد؛ فإن تناول اللفظ هلما واحد وضعا، وذلك يدل على شعور املتكلم هبما قصدا؛ واألول أصح، وتتمته يف كتب 



  .األصول
القبلة من : روي عبيدة عن عبداهللا بن مسعود أنه قال} َساءَ أَوْ الَمسُْتُم النِّ{ : قوله تعاىل -الثامنة والعشرون

ألن قد ذكر يف أول اآلية ما : اللمس، وكل ما دون اجلماع ملس؛ وكذلك قال ابن عمر واختاره حممد بن يزيد قال
واملس والغشيان اللمس : وقال عبداهللا بن عباس. } َوإِنْ كُْنُتْم ُجُنباً فَاطَّهَّرُوا { : جيب على من جامع يف قوله

  وقال. اجلماع، ولكنه عز وجل يكين

{ إذا ذكروا النكاح كنوا عنه؛ وقد مضى يف : قال} وَإِذَا َمرُّوا بِاللَّْغوِ َمرُّوا ِكَراماً { : جماهد يف قوله عز وجل
  .القول يف هذا الباب مستوىف واحلمد هللا} النساء 

أن عدمه يترتب للصحيح احلاضر أن } النساء { قد تقدم يف } ا َماًء فَلَْم َتجُِدو{ : قوله تعاىل -التاسعة والعشرون
إنه إن مل جيد ماء وال ترابا وخشي خروج الوقت؛ اختلف الفقهاء يف حكمه : يسجن أو يربط، وهو الذي يقال فيه

: الالصحيح على مذهب مالك بأنه ال يصلي وال شيء عليه؛ ق: قال ابن خويز منداد: األول: على أربعة أقوال
. يصلي ويعيد؛ وهو قول الشافعي: وقال ابن القاسم. وهو الصحيح من املذهب: ورواه املدنيون عن مالك؛ قال

ما : قال أبو عمر بن عبدالرب. ال يصلي وال يقضي؛ وبه قال أبو حنيفة: وقال أصبغ. يصلي وال يعيد: وقال أشهب
ب ما ذكر، وعلى خالفه مجهور السلف وعامة أعرف كيف أقدم بن خويز منداد على أن جعل الصحيح من املذه

ومل يذكر أهنم  -احلديث  -وليسوا على ماء : وأظنه ذهب إىل ظاهر حديث مالك يف قوله. الفقهاء ومجاعة املالكيني
وقده ذكر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة يف هذا احلديث أهنم صلوا بغري وضوء ومل . صلوا؛ وهذا ال حجة فيه

  .وهو القياس: قال أبو ثور. قد ذهب إىل هذا طائفة من الفقهاءيذكر إعادة؛ و
وقد احتج املزين فيما ذكره الكيا الطربي مبا ذكر يف قصة القالدة عن عائشة رضي اهللا عنها حني ضلت، وأن : قلت

 نزلت أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم الذين بعثهم لطلب القالدة صلوا بغري تيمم وال وضوء وأخربوه بذلك، مث
ومنه قال . آية التيمم ومل ينكر عليهم فعلها بال وضوء وال تيمم، والتيمم مىت مل مشروعا فقد صلوا بال طهارة أصال

وال : وال إعادة، وهو نص يف جواز الصالة مع عدم الطهارة مطلقا عند تعذر الوصول إليها؛ قال أبو عمر: املزين
: وقال ابن القاسم وسائر العلماء. يه مغلوب على عقله وهذا معه عقلهينبغي محله على املغمي عليه ألن املغمى عل

  الصالة عليه واجبة إذا كان معه عقله، فإذا زال املانع له توضأ

إذا كان حمبوسا ال يقدر : وعن الشافعي روايتان؛ املشهور عنه يصلي كما هو ويعيد؛ قال املزين. أو تيمم وصلى
احملبوس يف : وقال زفر بن اهلذيل. ل أيب يوسف وحممد والثوري والطربيعلى تراب نظيف صلى وأعاد؛ وهو قو
من : وقال أبو عمر. وهذا على أصله فإنه ال يتيمم عنده يف احلضر كما تقدم. احلضر ال يصلي وإن وجد ترابا نظيفا

ال : "عليه السالموقوله : قال يصلي كما هو ويعيد إذا قدر على الطهارة فإهنم احتاطوا للصالة بغري طهور؛ قالوا
ملن قدر على طهور؛ فأما من مل يقدر فليس كذلك؛ ألن الوقت فرض وهو قادر عليه " يقبل اهللا صالة بغري طهور

وذهب الذين قالوا ال . فيصلي كما قدر يف الوقت مث يعيد، فيكون قد أخذ باالحتياط يف الوقت والطهارة مجيعا
من عدم املاء والصعيد مل يصل ومل يقض إن : نافع وأصبغ قالوا يصلي لظاهر هذا احلديث؛ وهو قول مالك وابن

خرج وقت الصالة؛ ألن عدم قبوهلا لعدم شروطها يدل على أنه غري خماطب هبا حالة عدم شروطها فال يترتب شيء 
  .يف الذمة فال يقضي؛ قاله غري أيب عمر، وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب

اختالفهم يف الصعيد، وحديث عمران } النساء { قد مضى يف } فََتَيمَُّموا َصعِيداً طَيِّباً { : ىلقوله تعا -املوفية ثالثني



بن حصني نص على ما يقول مالك، إذ لو كان الصعيد التراب لقال عليه السالم للرجل عليك بالتراب فإنه 
} ْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم ِمْنهُ فَا{ . واهللا أعلم. أحال على وجه األرض" عليك بالصعيد: "يكفيك، فلما قال

  .الكالم فيه فتأمله هناك} النساء { تقدم يف 
وإذا انتهى القول بنا يف اآلي إىل هنا فاعلم أن العلماء تكلموا يف فضل الوضوء والطهارة وهي  -احلادية والثالثون

رجه مسلم من حديث أيب مالك األشعري، وقد أخ" الطهور شطر اإلميان: "قال صلى اهللا عليه وسلم: خامتة الباب
والوضوء أصل يف الدين، وطهارة املسلمني، وخصوصا هلذه األمة يف : الكالم فيه؛ قال ابن العريب} البقرة{تقدم يف 
  هذا وضوئي ووضوء األنبياء من قبلي: "وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ وقال. العاملني

" لكم سيما ليست لغريكم: "ليس هذا مبعارض لقوله عليه السالم: لك ال يصح؛ قال غريهوذ" ووضوء أيب إبراهيم
فإهنم كانوا يتوضؤون، وإمنا الذي خص به هذه األمة الغرة والتحجيل ال بالوضوء، ومها تفضل من اهللا تعاىل اختص 

األمم، كما فضل نبيها صلى اهللا هبما هذه األمة شرفا هلا ولنبيها صلى اهللا عليه وسلم كسائر فضائلها على سائر 
وقد جيوز أن يكون األنبياء يتوضؤون : قال أبو عمر. عليه وسلم باملقام احملمود وغريه على سائر األنبياء؛ واهللا أعلم

يا رب أجد أمة : "فيكتسبون بذلك الغرة والتحجيل وال يتوضأ أتباعهم، كما جاء عن موسى عليه السالم قال
وقد روى سامل بن عبداهللا بن عمر عن . يف حديث فيه طول" تلك أمة حممد: "فقال له" ها أميتكلهم كاألنبياء فاجعل

كعب األحبار أنه مسع رجال حيدث أنه رأى رؤيا يف املنام أن الناس قد مجعوا للحساب؛ مث دعي األنبياء مع كل نيب 
حدا ميشي به، حىت دعي مبحمد صلى اهللا عليه أمته، وأنه رأى لكل نيب نورين ميشي بينهما، ومل اتبعه من أمته نورا وا

وسلم فإذا شعر رأسه ووجهه نور كله يراه كل من نظر إليه، وإذا ملن اتبعه من أمته نوران كنور األنبياء؛ فقال له 
من حدثك هبذا احلديث وما علمك به؟ فأخربه أهنا رؤيا؛ فأنشده كعب، اهللا الذي ال : كعب وهو ال يشعر أهنا رؤيا

أو قال  -والذي نفسي بيده : نعم واهللا لقد رأيت ذلك؛ فقال كعب:  هو لقد رأيت ما تقول يف منامك؟ فقالإله إال
. إن هذه لصفة أمحد وأمته، وصفة األنبياء يف كتاب اهللا، لكأن ما تقوله من التوراة -والذي بعث حممدا باحلق 

م كانوا يتوضؤون واهللا أعلم؛ وهذا ال أعرفه من وقد قيل إن سائر األم: قال أبو عمر" التمهيد"أسنده يف كتاب 
إذا توضأ العبد املسلم أو : "وخرج مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. وجه صحيح

املؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع املاء أو آخر قطر املاء فإذا غسل يديه خرج من 
كان بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر قطر املاء فإذا ضل رجليه خرجت كل خطيئة كان مشتها  يديه كل خطيئة

  وحديث مالك عن عبداهللا الصناحبي" . رجاله مع املاء أو مع آخر قطر السماء حىت خيرج نقيا من الذنوب

عسيلة تابعي شامي كبري  أكمل، والصواب أبو عبداهللا ال عبداهللا، وهو مما وهم فيه مالك، وامسه عبدالرمحن بن
قدمت مهاجرا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من اليمن فلما :إلدراكه أول خالفة أيب بكر؛ قال أبو عبداهللا الصناحبي

وهذه . دفنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ ثالثة أيام: وصلنا اجلحفة إذا براكب قلنا له ما اخلرب؟ قال
ا من حديث عمرو بن عبسة وغريه تفيدك أن املراد هبا كون الوضوء مشروعا عبادة األحاديث وما كان يف معناه

  .لدحض اآلثام؛ وذلك يقتضي افتقاره إىل نية شرعية؛ ألنه شرع حملو اإلمث ورفع الدرجات عند اهللا تعاىل
{ : أي من ضيق يف الدين؛ دليله قوله تعاىل} َما ُيرِيُد اللَُّه ِلَيجَْعلَ َعلَْيكُْم ِمْن حََرجٍ { : قوله تعاىل -الثانية والثالثون

أي من } وَلَِكْن ُيرِيُد ِليُطَهَِّركُمْ { . صلة أي ليجعل عليكم حرجا} من{و } َوَما َجَعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ 
وصف لتستحقوا ال: وقيل. من احلدث واجلنابة: وقيل. الذنوب كما ذكرنا من حديث أيب هريرة والصناحبي



{ . جناه وأجناه: واملعىن واحد، كما يقال} ِلُيطْهِرَكُْم { وقرأ سعيد بن املسيب . بالطهارة اليت يوصف هبا أهل الطاعة
بغفران الذنوب؛ : وقيل. بتبيان الشرائع: وقيل. أي بالترخيص يف التيمم عند املرض والسفر} َوِلُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم 

  .أي لتشكروا نعمته فتقبلوا على طاعته} لََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ { " مة دخول اجلنة والنجاة من النارمتام النع"ويف اخلرب 
بِذَاِت اللََّه إِنَّ اللََّه َعِليٌم َواذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم َومِيثَاقَُه الَِّذي وَاثَقَكُْم بِِه إِذْ قُلُْتمْ َسِمْعَنا َوأَطَعَْنا َواتَّقُوا {  -٧

  }الصُّدُورِ 
َوإِذْ { : هو امليثاق الذي يف قوله عز وجل: قيل} وَاذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم َومِيثَاقَُه الَِّذي وَاثَقَكُْم بِِه { : قوله تعاىل

. جوز أن نؤمر بالوفاء بهوحنن وإن مل نذكره فقد أخربنا الصادق به، في. ؛ قال جماهد وغريه} أََخذَ رَبَُّك ِمْن َبنِي آَدَم 
  هو خطاب لليهود حبفظ ما أخذ عليهم يف التوراة؛ والذي عليه اجلمهور من املفسرين كابن عباس والسدي: وقيل

: هو العهد وامليثاق الذي جرى هلم مع النيب صلى اهللا عليه وسلم على السمع والطاعة يف املنشط واملكره إذ قالوا
فبايعوا } إِنََّما يَُبايُِعونَ اللََّه { : لعقبة وحتت الشجرة، وأضافه تعاىل إىل نفسه كما قالمسعنا وأطعنا، كما جرى ليلة ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند العقبة على أن مينعوه مما مينعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، وأن يرحل 
يف تلك الليلة املقام احملمود يف التوثق لرسول اهللا إليهم هو وأصحابه، وكان أول من بايعه الرباء بن معرور، وكان له 

والذي بعثك باحلق لنمنعنك مما مننع منه أزرنا، فبايعنا يا : صلى اهللا عليه وسلم، والشد لعقد أمره، وهو القائل
ويأيت  .اخلرب املشهور يف سرية ابن إسحاق. رسول اهللا فنحن واهللا أبناء احلروب وأهل احللقة ورثناها كابرا عن كابر

فوفوا مبا قالوا؛ جزاهم اهللا تعاىل } أَْوفُوا بِالُْعقُوِد { : وقد اتصل هذا بقوله تعاىل. ذكر بيعة الرضوان يف موضعها
  .أي يف خمالفته أنه عامل بكل شيء} َواتَّقُوا اللََّه { . عنهم وعن اإلسالم خريا، ورضي اهللا عنهم وأرضاهم

َو وا كُونُوا قَوَّاِمَني ِللَِّه ُشَهَداَء بِالِْقْسِط َوال َيْجرَِمنَّكُْم شََنآنُ قَْومٍ َعلَى أَالَّ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُن{  -٨
  }أَقَْرُب ِللتَّقَْوى َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َخبِريٌ بَِما َتْعَملُونَ 

  }وا الصَّاِلَحاتِ لَُهْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُ{  -٩
  }والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب اجلحيم{ -١٠

أمتم عليك نعميت فكونوا : واملعىن. }النَِّساَء { اآلية تقدم معناها يف } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُوُنوا قَوَّاِمنيَ { : قوله تعاىل
{ . ي ألجل ثواب اهللا؛ فقوموا حبقه، وأشهدوا باحلق من غري ميل إىل أقاربكم، وحيف على أعدائكمقوامني هللا، أ

ويف هذا دليل على نفوذ حكم العدو على . على ترك العدل وإيثار العدوان على احلق} َوال َيْجرَِمنَّكُْم شََنآنُ قَْومٍ 
  عدوه يف اهللا تعاىل

وإن أبغضه، ولو كان حكمه عليه وشهادته ال جتوز فيه مع البغض له ملا كان ونفوذ شهادته عليه؛ ألنه أمر بالعدل 
ودلت اآلية أيضا على أن كفر الكافر ال مينع من العدل عليه، وأن يقتصر هبم على املستحق . ألمره بالعدل فيه وجه

لك؛ فليس لنا أن نقتلهم مبثله من القتال واالسترقاق، وأن املثلة هبم غري جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا بذ
وتقدم . هذا معىن اآلية: قصدا إليصال الغم واحلزن إليهم؛ وإليه أشار عبد اهللا بن رواحة بقوله يف القصة املشهورة

. تانمها لغ: قال الكسائي} َوال ُيْجرِمَنَّكُمْ { وقرئ . } َوال َيْجرَِمنَّكُْم شََنآنُ قَْومٍ { : يف صدر هذه السورة معىن قوله
ُهَو { ومعىن . آمثين أي أدخلين يف اإلمث: ال يدخلنكم يف اجلرم؛ كما تقول} ال ُيْجرَِمنَّكُْم { معىن : وقال الزجاج

أي قال اهللا يف حق } لَُهْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم { ومعىن . ألن تتقوا النار: وقيل. أي ألن تتقوا اهللا} أَقَْرُب ِللتَّقَْوى 
فَال َتعْلَُم َنفٌْس َما أُخِْفَي لَُهْم ِمْن { : أي ال تعرف كنهه أفهام اخللق؛ كما قال} لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر َعِظيمٌ { : املؤمنني



وملا . فمن ذا الذي يقدر قدره؟} أَْجٌر كَبٌِري { و } أَْجٌر كَرٌِمي { و } أَْجٌر َعِظيٌم { : وإذا قال اهللا تعاىل. }قُرَِّة أَْعُينٍ 
وهو يف موضع نصب؛ ألنه وقع موقع } لَُهْم َمْغِفَرةٌ { : ن الوعد من قبيل القول حسن إدخال الالم يف قولهكا

  :املوعود به، على معىن وعدهم أن هلم مغفرة أو وعدهم مغفرة إال أن اجلملة وقعت موقع املفرد؛ كما قال الشاعر
  وجنات وعينا سلسبيال... وجدنا الصاحلني هلم جزاء 

هو يف موضع رفع على أن يكون املوعود به حمذوفا؛ : وقيل. اجلملة نصب؛ ولذلك عطف عليها بالنصب وموضع
. نزلت يف بين النضري} وَالَِّذيَن كَفَُروا { . وهذا املعىن عن احلسن. على تقدير هلم مغفرة وأجر عظيم فيما وعدهم به

  .وقيل يف مجيع الكفار
مْ وا اذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َهمَّ قَْوٌم أَنْ َيْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيدَِيُهْم فَكَفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكَُيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُن{  -١١

  }َواتَّقُوا اللََّه َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

نزلت : قال مجاعة} َت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َهمَّ قَْوٌم أَنْ يَْبُسطُوا إِلَْيكُمْ أَْيِديَُهْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُرُوا نِْعَم{ قوله تعاىل 
من يعصمك مين يا : بسبب فعل األعرايب يف غزوة ذات الرقاع حني اخترط سيف النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال

اهللا عليه وسلم دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس عند  أن النيب صلى: ويف البخاري. }النَِّساَء { حممد؟ كما تقدم يف 
وذكر قوم أنه ضرب برأسه يف ساق . وذكر الواقدي وابن أيب حامت أنه أسلم. النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يعاقبه

بالغني منقوطة مفتوحة "ويف البخاري يف غزوة ذات الرقاع أن اسم الرجل غورث بن احلارث . شجرة حىت مات
وذكر أبو حامت حممد بن إدريس . وقد ضم بعضهم الغني، واألول أصح" او بعدها راء وثاء مثلثةوسكون الو

وذكر حممد بن . الرازي، وأبو عبد اهللا حممد بن عمر الواقدي أن امسه دعثور بن احلارث، وذكر أنه أسلم كما تقدم
رو بن جحاش يف غري هذه وذكر بعضهم أن قصة عم. إسحاق أن امسه عمرو بن جحاش وهو أخو بين النضري

نزلت يف قوم من اليهود جاءهم النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال قتادة وجماهد وغريمها. واهللا أعلم. القصة
وقد تنزل اآلية يف قصة مث ينزل ذكرها : قال القشريي. يستعينهم يف دية فهموا بقتله صلى اهللا عليه وسلم اهللا منهم

  .أي منعهم} فَكَفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُْم { . أي بالسوء} نْ يَْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيِديَُهْم أَ{ . مرة أخرى الدكار ما سبق
آَتيُْتُم  لَِئْن أَقَْمُتُم الصَّالةَ َوَولَقَدْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق َبنِي إِسْرائيلَ َوَبعَثَْنا ِمْنُهمُ اثَْنْي َعَشَر نَِقيباً َوقَالَ اللَُّه إِنِّي َمَعكُْم{ -١٢

ْم َوُألْدِخلَنَّكُْم َجنَّاٍت َتجْرِي ِمْن الزَّكَاةَ َوآَمْنُتمْ بُِرُسِلي َوعَزَّْرُتُموُهْم َوأَقَْرْضُتمُ اللََّه قَْرضاً َحسَناً ُألكَفَِّرنَّ َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُ
  }اَء السَّبِيلَِتحِْتَها اَألنَْهاُر فََمْن كَفََر َبْعَد ذَِلَك ِمْنكُْم فَقَْد َضلَّ سََو

  }َولَقَْد أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق بَنِي إِْسرائيلَ َوَبَعثَْنا مِْنُهُم اثَْنْي َعَشَر َنِقيباً { : قوله تعاىل
  :ثالث مسائل

هذه اآليات املتضمنة اخلرب عن نقضهم مواثيق اهللا تعاىل تقوي أن اآلية املتقدمة يف كف : قال ابن عطية -األوىل
كانت يف بين النضري، واختلف أهل التأويل يف كيفية بعث هؤالء النقباء بعد اإلمجاع على أن النقيب األيدي إمنا 

الرجل العظيم الذي هو يف الناس على : والنقاب. كبري القوم، القائم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن مصاحلهم فيها
لنقباء الضمان، واحدهم نقيب، وهو شاهد القوم فا. إنه كان لنقابا: هذه الطريقة؛ ومنه قيل يف عمر رضي اهللا عنه

: وإمنا قيل. والنقب والنقب الطريق يف اجلبل. نقب عليهم، وهو حسن النقيبة أي حسن اخلليقة: وضمينهم؛ يقال
النقباء األمناء على : وقال قوم. نقيب ألنه يعلم دخيلة أمر القوم، ويعرف مناقبهم وهو الطريق إىل معرفة أمورهم

محلة القرآن عرفاء : قال عطاء بن يسار. والنقيب أكرب مكانة من العريف. هذا كله قريب بعضه من بعضقومهم؛ و



هؤالء النقباء قوم كبار من كل سبط، تكفل كل : رمحه اهللا وغريه -قال قتادة . أهل اجلنة؛ ذكره الدرامي يف مسنده
فاختار . ة العقبة؛ بايع فيها سبعون رجال وامرأتانواحد بسبطه بأن يؤمنوا ويتقوا اهللا؛ وحنو هذا كان النقباء ليل

. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من السبعني اثين عشر رجال، ومساهم النقباء اقتداء مبوسى صلى اهللا عليه وسلم
إمنا بعث النقباء من بين إسرائيل أمناء على االطالع على اجلبارين والسرب لقوهتم : وقال الربيع والسدي وغريمها

ومنعتهم؛ فساروا ليختربوا حال من هبا، ويعلموه مبا اطلعوه عليه فيها حىت ينظر يف الغزو إليهم؛ فأطلعوا من 
وظنوا أهنم ال قبل هلم هبا؛ فتعاقدوا بينهم على أن خيفوا ذلك عن بين  -على ما يأيت  -اجلبارين على قوة عظيمة 

رفوا إىل بين إسرائيل خان منهم عشرة فعرفوا قراباهتم، ومن إسرائيل، وأن يعلموا به موسى عليه السالم، فلما انص
  }فَاذَْهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاِتال إِنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ { : وثقوه على سرهم؛ ففشا اخلرب حىت أعوج أمر بين إسرائيل فقالوا

ج إىل اطالعه من حاجاته الدينية ففي اآلية دليل على قبول خرب الواحد فيما يفتقر إليه املرء، وحيتا -الثانية
  والدنيوية؛ فتركب عليه األحكام، ويرتبط به احلالل واحلرام؛ وقد جاء

  .أخرجه البخاري" ارجعوا حىت يرفع إينا عرفاؤكم أمركم: "أيضا مثله يف اإلسالم؛ قال صلى اهللا عليه وسلم هلوازن
وقد بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . تبحثال: والتجسس. وفيها أيضا دليل على اختاذ اجلاسوس -الثالثة

وأما أمساء نقباء بين إسرائيل . إن شاء اهللا تعاىل} املمتحنة{وسيأيت حكم اجلاسوس يف . بسبسة عينا؛ أخرجه مسلم
من سبط روبيل مشوع بن ركوب، ومن سبط مشعون شوقوط بن : فقال" احملرب"فقد ذكر أمساءهم حممد بن حبيب يف 

بط يهوذا كالب بن يوقنا، ومن سبط الساحر يوغول بن يوسف، ومن سبط أفراثيم بن يوسف حوري، ومن س
يوشع بن النون، ومن سبط بنيامني يلظى بن روقو، ومن سبط ربالون كرابيل بن سودا ومن سبط منشا بن يوسف 

يوحنا بن  كدي بن سوشا، ومن سبط دان عمائيل بن كسل، ومن سبط شري ستور بن ميخائيل، ومن سبط نفتال
وقوشا، ومن سبط كاذ كوال بن موخى؛ فاملؤمنان منهم يوشع وكالب، ودعا موسى عليه السالم على اآلخرين 

  .وأما نقباء ليلة العقبة فمذكورون يف سرية ابن إسحاق فلينظروا هناك. فهلكوا مسخوطا عليهم؛ قاله املاوردي
: وقال غريه. قال ذلك للنقباء: قال الربيع بن أنس. اآلية} أَقَْمُتمُ الصَّالةَ  َوقَالَ اللَُّه إِنِّي َمَعكُْم لَِئْن{ : قوله تعاىل

{ : مث ابتدأ فقال. ألنه ظرف، أي بالنصر والعون" مََعكُْم. "ألهنا مبتدأة" إِنَّ"وكسرت . قال ذلك جلميع يين إسرائيل
{ والالم يف } َوُألْدِخلَنَّكُمْ َجنَّاٍت { أي إن فعلتم ذلك } َسيِّئَاِتكُْم ُألكَفَِّرنَّ َعْنكُْم { إىل أن قال } لَِئْن أَقَْمُتُم الصَّالةَ 

  املعىن: وقيل. } َوُألْدِخلَنَّكُمْ { ، } لَأُكَفَِّرنَّ َعْنكُْم { الم توكيد ومعناها القسم؛ وكذا } لَِئْن 

: وقيل. أي إن فعلتم ذلك كفر} نَّ ُألكَفَِّر{ : لئن أقمتم الصالة ألكفرن عنكم سيئاتكم، وتضمن شرطا آخر لقوله
التعظيم والتوقري؛ : والتعزير} ُألكَفَِّرنَّ { : وشرط لقوله} إِنِّي َمَعكُْم { : جزاء لقوله} لَِئْن أَقَْمُتمُ الصَّالةَ { قوله 

  :وأنشد أبو عبيدة
  ومن ليث يعزر يف الندي... وكم من ماجد هلم كرمي 

: فقوله. عزرت فالنا إذا أدبته ورددت عن القبيح: ون احلد، والرد؛ تقولالضرب د: والتعزير. أي يعظم ويوقر
يعين الصدقات؛ ومل يقل إقراضا، وهذا مما } َوأَقَْرضُْتُم اللََّه قَْرضاً َحَسناً { . أي رددمت عنهم أعداءهم} َعزَّْرُتُموُهْم{

. وقد تقدم} فََتقَبَّلََها رَبَُّها بِقَبُولٍ َحَسنٍ } { َألْرضِ َنبَاتاً َواللَُّه أَْنبََتكُْم ِمَن ا{ : جاء من املصدر خبالف املصدر كقوله
اسم ال } قَْرضاً { : وقيل. حالال: وقيل. يبتغون هبا وجه اهللا: وقيل. أي طيبة هبا نفوسكم} َحَسناً { : مث قيل
واهللا . أي أخطأ قصد الطريق} َسَواَء السَّبِيلِ  فَقَدْ َضلَّ{ . أي بعد امليثاق} فََمْن كَفََر َبْعَد ذَِلَك ِمْنكُْم { . مصدر



  .أعلم
وا َحظّاً ِممَّا ذُكُِّروا بِِه فَبَِما َنقْضِهِْم ِميثَاقَُهمْ لََعنَّاُهْم َوَجَعلَْنا قُلُوَبُهْم قَاِسَيةً ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَنُس{  -١٣

  }ِمنُْهْم إِالَّ قَلِيالً ِمْنُهْم فَاْعُف َعْنُهْم وَاصْفَْح إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني َوال َتزَالُ َتطَِّلُع َعلَى خَاِئَنٍة 
زائدة للتوكيد، عن قتادة وسائر أهل العلم؛ } ما{أي فبنقضهم ميثاقهم، } فَبَِما نَقِْضهِْم مِيثَاقَُهمْ { : قوله تعاىل

  :من جهة حسن النظم، ومن جهة تكثريه للتوكيد؛ كما قال وذلك أهنا تؤكد الكالم مبعىن متكنه يف النفس
  لشيء ما يسود من يسود

: وقال احلسن ومقاتل. عذبناهم باجلزية: قال ابن عباس} لََعنَّاُهْم { . فالتأكيد بعالمة موضوعة كالتأكيد بالتكرير
أي صلبة ال تعي خريا وال } وَبُهْم قَاِسَيةً َوَجَعلَْنا قُلُ{ . أبعدناهم؛ واللعن اإلبعاد والطرد من الرمحة: عطاء. باملسخ

بتشديد الياء من غري ألف؛ وهي قراءة ابن } قَِسيَّة { : وقرأ الكسائي ومحزة. تفعله؛ والقاسية والعاتية مبعىن واحد
هو من الدراهم القسيات أي : وقيل. والعام القسي الشديد الذي ال مطر فيه. مسعود والنخعي وحيىي بن وثاب

وهذا قول حسن؛ : قال النحاس. على هذا ليست خبالصة اإلميان، أي فيها نفاق} قَِسيَّة { دة الرديئة؛ فمعىن الفاس
مثال شقي " خمفف السني مشدد الياء"درهم قسي : يقال. درهم قسي إذا كان مغشوشا بنحاس أو غريه: ألنه يقال

  :أي زائف؛ ذكر ذلك أبو عبيد وأنشد
  صاح القسيات يف أيدي الصياريف... ا هلا صواهل يف صم السالم كم
وهذا : قال القشريي. درهم قسي كأنه معرب قاشي: وقال األصمعي وأبو عبيد. يصف وقع املساحي يف احلجارة

بعيد؛ ألنه ليس يف القرآن ما ليس من لغة العرب، بل الدرهم القسي من القسوة والشدة أيضا؛ ألن ما قلت نقرته 
بتخفيف الياء على وزن فعلة حنو عمية وشجية؛ من قسي يقسى ال من } قَِسَية { : وقرأ األعمش. يقسوا ويصلب

. وقرأ الباقون على وزن فاعلة؛ وهو اختيار أيب عبيد؛ ومها لغتان مثل العلية والعالية، والزكية والزاكية. قسا يقسو
جعلنا قلوهبم : فاملعىن. بلغ من فاعلةأوىل ما فيه أن تكون قسية مبعىن قاسية، إال أن فعيلة أ: قال أبو جعفر النحاس

غليظة نابية عن اإلميان والتوفيق لطاعيت؛ ألن القوم مل يوصفوا بشيء من اإلميان فتكون قلوهبم موصوفة بأن إمياهنا 
  :قال الراجز. خالطه كفر، كالدراهم القسية اليت خالطها غش

  قد قسوت وقست لدايت
معناه : وقيل. أي يتأولونه على غري تأويله، ويلقون ذلك إىل العوام} ْن َمَواِضِعِه ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َع{ : قوله تعاىل

  .يف موضع نصب، أي جعلنا قلوهبم قاسية حمرفني} ُيَحرِّفُونَ { يبدلون حروفه 

 َوَنسُوا{ . باأللف وذلك أهنم غريوا صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم وآية الرجم} الكالم{وقرأ السلمي والنخعي 
، وبيان .أي نسوا عهد اهللا الذي أخذه األنبياء عليهم من اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم} َحظّاً ِممَّا ذُكُِّروا بِهِ 

. واخلائنة اخليانة؛ قال قتادة} َعلَى خَاِئَنٍة ِمنُْهْم { أي وأنت يا حممد ال تزال اآلن تقف } َوال تََزالُ َتطَِّلعُ { . نعته
{ وقد تقع . هو نعت حملذوف والتقدير فرقة خائنة: وقيل. قائلة مبعىن قيلولة: للغة، ويكون مثل قوهلموهذا جائز يف ا

رجل خائنة إذا بالغت يف وصفه : رجل نسابة وعالمة؛ فخائنة على هذا للمبالغة؛ يقال: للواحد كما يقال} َخاِئَنةٍ 
  :قال الشاعر. باخليانة

  ر خائنة مغل اإلصبعللغد... حدثت نفسك بالوفاء ومل تكن 
وكانت خيانتهم نقضهم العهد بينهم وبني رسول . كذب وفجور: وقيل. أي معصية} َعلَى خَاِئَنٍة { : قال ابن عباس



اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومظاهرهتم املشركني على حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ كيوم األحزاب وغري 
{ . } َخاِئَنٍة ِمْنُهمْ { مل خيونوا فهو استثناء من اهلاء وامليم اللتني يف } ِليالً ِمنُْهْم إِالَّ قَ{ . ذلك من مههم بقتله وسبه

والقول . فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد وهم أهل الذمة: يف معناه قوالن} فَاْعُف َعْنُهْم َواصْفَْح 
  }ا َتَخافَنَّ ِمْن قَْومٍ ِخَياَنةً َوإِمَّ{ بقوله عز وجل : وقيل. اآلخر إنه منسوخ بآية السيف

 الَْعَداَوةَ وَالْبَْغَضاَء إِلَى َوِمَن الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا َنَصاَرى أََخذَْنا ِميثَاقَُهْم فََنُسوا حَظّاً ِممَّا ذُكُِّروا بِِه فَأَغْرَْيَنا َبيَْنُهُم{  -١٤
  }َما كَاُنوا َيْصَنُعونَ َيْومِ الِْقَياَمِة َوَسْوَف يَُنبِّئُُهُم اللَُّه بِ

َعْن كَِثريٍ قَْد َجاَءكُْم  َيا أَْهلَ الِْكتَابِ قَْد َجاَءكُمْ َرسُولَُنا ُيَبيُِّن لَكُْم كَِثرياً ِممَّا كُنُْتْم ُتْخفُونَ ِمَن الِْكَتابِ َوَيعْفُو{  -١٥
  }ِمَن اللَِّه ُنوٌر َوِكتَاٌب ُمبٌِني 

اتََّبَع رِْضوَاَنُه سُُبلَ السَّالمِ وَُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُّلَُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِِه َوَيْهِديهِْم إِلَى ِصَراطٍ  َيْهِدي بِِه اللَُّه َمنِ{  -١٦
  }ُمْسَتِقيمٍ 
 عليه وسلم؛ إذ أي يف التوحيد واإلميان مبحمد صلى اهللا} َوِمَن الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا َنَصاَرى أََخذَْنا مِيثَاقَُهمْ { : قوله تعاىل

وهو اإلميان مبحمد عليه الصالة والسالم؛ أي مل يعملوا مبا أمروا به، } فََنُسوا َحظّاً { . هو مكتوب يف اإلجنيل
: هو كقولك} أََخذَْنا ِميثَاقَُهمْ { ومعىن . وجعلوا ذلك اهلوى والتحريف سببا للكفر مبحمد صلى اهللا عليه وسلم

وقيل امليثاق؛ فيكون } أََخذَْنا { أن تكون بعد } الَِّذيَن { ورتبة . اله األخفشأخذت من زيد ثوبه ودرمهه؛ ق
وتقديره عند الكوفيني ومن . أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم؛ ألنه يف موضع املفعول الثاين ألخذنا: التقدير

احملذوفة، وعلى القول األول تعودان على } مَِن{الذين قالوا إنا نصارى من أخذنا ميثاقه؛ فاهلاء وامليم تعودان على 
وال جييز النحويون أخذنا ميثاقهم من الذين قالوا إنا نصارى، وال ألينها لبست من الثياب؛ لئال يتقدم . } الَِّذيَن { 

هبا؛  ومل يقل من النصارى دليل على أهنم ابتدعوا النصرانية وتسموا} إِنَّا َنصَاَرى { : ويف قوهلم. مضمر على ظاهر
  .روي معناه عن احلسن

ألصقنا هبم؛ مأخوذ من الغراء وهو ما يلصق : وقيل. أي هيجنا} فَأَغْرَْيَنا بَْيَنُهمُ الَْعَداَوةَ َوالْبَْغَضاَء { : قوله تعاىل
ممدودا " بكسر الغني"مقصورا وغراء " بفتح الغني"غري بالشيء يغرى غرا : يقال. الشيء بالشيء كالصمغ وشبهه

اإلغراء التحريش، وأصله : وقيل. اإلغراء تسليط بعضهم على بعض: وحكى الرماين. لع به كأنه التصق بهإذا أو
  .وقال كثري. إذ لصقت به -مقصور وممدود مفتوح األول  -غريت بالرجل غرا : اللصوق؛ يقال

  غراء ومدهتا حوافل هنل... إذا قيل مهال قالت العني بالبكا 

به؛ ومنه الغراء الذي يغري به للصوقه؛ فاإلغراء بالشيء اإللصاق به من جهة  وأغريت زيدا بكذا حىت غري
أشار هبذا إىل . البغض} وَالَْبْغَضاءَ { . ظرف للعداوة} َبيَْنُهمْ { . وأغريت الكلب أي أولعته بالصيد. التسليط عليه

ار إىل افتراق النصارى خاصة؛ أش: وقيل. بعضهم لبعض عدو: عن السدي وقتادة. اليهود والنصارى لتقدم ذكرمها
قاله الربيع بن أنس، ألهنم أقرب مذكور؛ وذلك أهنم افترقوا إىل اليعاقبة والنسطورية وامللكانية؛ أي كفر بعضهم 

أن اهللا عز وجل أمر بعداوة } أَغْرَْيَنا بَْيَنُهمُ الَْعَداَوةَ َوالْبَْغَضاَء { ومن أحسن ما قيل يف معىن : قال النحاس. بعضا
هتديد } َوَسْوَف يَُنبِّئُُهُم اللَُّه { : وقوله. الكفار وإبغاضهم، فكل فرقة مأُمورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها ألهنم كفار

  .هلم؛ أي سيلقون جزاء نقض امليثاق
حممد } لَُنا قَدْ َجاَءكُْم َرُسو{ . الكتاب اسم جنس مبعىن الكتب؛ فجميعهم خماطبون} َيا أَْهلَ الِْكتَابِ { : قوله تعاىل



أي من كتبكم؛ من اإلميان به، ومن آية } ُيَبيُِّن لَكُْم كَثِرياً ِممَّا كُْنُتْم ُتْخفُونَ ِمَن الِْكتَابِ { . صلى اهللا عليه وسلم
أي يتركه وال } َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ { . الرجم، ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوا قردة؛ فإهنم كانوا خيفوهنا

. منا يبني ما فيه حجة على نبوته، وداللة على صدقه وشهادة برسالته، ويترك ما مل يكن به حاجة إىل تبيينهيبينه، وإ
وذكر أن رجال من أحبارهم جاء إىل النيب صلى . يعين يتجاوز عن كثري فال خيربكم به} َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ { : وقيل

رض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يبني؛ وإمنا أراد يا هذا عفوت عنا؟ فأع: اهللا عليه وسلم فسأله فقال
اليهودي أن يظهر مناقضة كالمه، فلما مل يبني له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام من عنده فذهب وقال 

َن اللَِّه ُنورٌ قَْد َجاَءكُْم ِم{ . ألنه كان وجد يف كتابه أنه ال يبني له ما سأله عنه: أرى أنه صادق فيما يقول: ألصحابه
أي القرآن؛ فإنه يبني } َوِكتَاٌب ُمبٌِني { . حممد عليه السالم؛ عن الزجاج: وقيل. اإلسالم: أي ضياء؛ قيل} 

طرق السالمة املوصلة } ُسُبلَ السَّالمِ { . أي ما رضيه اهللا} َيْهِدي بِِه اللَُّه َمنِ اتََّبَع رِْضوَاَنُه { . األحكام، وقد تقدم
اهللا عز } السَّالمِ { : وقال احلسن والسدي. السالم املنزهة عن كل آفة، واملؤمنة من كل خمافة؛ وهي اجلنةإىل دار 

  إِنَّ الدِّيَن{ : كما قال -وهو اإلسالم  -وجل؛ فاملعىن دين اهللا 

الكفر واجلهاالت إىل نور اإلسالم أي من ظلمات } َوُيْخرِجُُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ } { ِعْنَد اللَِّه اِألْسالُم 
  .أي بتوفيق وإرادته} بِإِذْنِِه { . واهلدايات

رَاَد أَنْ ُيهِْلَك الَْمِسيحَ لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمسِيُح اْبُن َمرَْيَم قُلْ فََمْن َيْمِلُك ِمَن اللَِّه َشْيئاً إِنْ أَ{  -١٧
ُه َعلَى كُلِّ َشْيٍء أُمَُّه َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َجِميعاً َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَما بَْيَنُهَما َيْخلُُق َما َيَشاُء وَاللَّاْبَن َمرَْيَم َو

  }قَِديٌر 
وكفر . بيانه والقول فيه} النَِّساءَ { يف آخر  تقدم} لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمِسيحُ اْبُن َمرَْيَم { : قوله تعاىل

إن اهللا هو املسيح ابن مرمي على جهة الدينونة به؛ ألهنم لو قالوه على : النصارى يف داللة هذا الكالم إمنا كان بقوهلم
مبعىن يقدر؛ من } َيْمِلُك  {و . أي من أمر اهللا} قُلْ فََمْن َيْمِلُك ِمَن اللَِّه َشْيئاً { . جهة احلكاية منكرين له مل يكفروا

أي فمن يقدر أن مينع من ذلك شيئا؟ فأعلم اهللا تعاىل أن املسيح لو . قوهلم ملكت على فالن أمره أي اقتدرت عليه
كان إهلا لقدر على دفع ما ينزل به أو بغريه، وقد أمات أمه ومل يتمكن من دفع املوت عنها؛ فلو أهلكه هو أيضا 

واملسيح وأمه بينهما خملوقان حمدودان } َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َوَما َبيَْنُهَما { . دهفمن يدفعه عن ذلك أو ير
ومل يقل وما بينهن؛ ألنه أراد النوعني } َوَما َبْيَنُهَما { وقال . حمصوران، وما أحاط به احلد والنهاية ال يصلح لإلهلية

  :والصنفني كما قال الراعي
  قلصا لواقح كالقصي وحوال... امهي أقرهبما طرقا فتلك مه

  .عيسى من أم بال أب آية لعباده} َيْخلُُق َما َيَشاءُ { " فتلك مهامهي: "مث قال" طرقا: "فقال

أَْنُتمْ َبَشٌر ِممَّْن َخلََق َيْغِفُر ِلَمْن َقَالَِت الَْيهُوُد َوالنَّصَاَرى َنْحُن أَْبَناُء اللَِّه وَأَِحبَّاُؤُه قُلْ فَِلَم ُيَعذُِّبكُمْ بِذُُنوبِكُْم َبلْ } -١٨
  }َيَشاُء َويَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َواَألْرضِ َوَما َبْيَنُهَما وَإِلَْيِه الَْمِصريُ 

خوف رسول اهللا صلى اهللا عليه : ال ابن عباسق} َوقَالَِت الَْيُهوُد وَالنََّصاَرى َنْحُن أَبَْناُء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه { : قوله تعاىل
أتى رسول اهللا : قال ابن إسحاق. ال خناف فإنا أبناء اهللا وأحباؤه؛ فنزلت اآلية: وسلم قوما من اليهود العقاب فقالوا

صلى اهللا عليه وسلم نعمان بن أضا وحبري بن عمرو وشأس بن عدي فكلموه وكلمهم، ودعاهم إىل اهللا عز وجل 
{ ما ختوفنا يا حممد؟؛ حنن أبناء اهللا وأحباؤه، كقول النصارى؛ فأنزل اهللا عز وجل فيهم : مته فقالواوحذرهم نق



قال هلم معاذ بن جبل . إىل آخر اآلية} َوقَالَِت الَْيُهوُد وَالنََّصاَرى َنْحُن أَبَْناُء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه قُلْ فَِلَم يَُعذُِّبكُْم بِذُنُوبِكُْم 
يا معشر يهود اتقوا اهللا، فواهللا إنكم لتعلمون أنه رسول اهللا، ولقد كنتم تذكرونه : بادة وعقبة بن وهبوسعد بن ع

ما قلنا هذا لكم، وال أنزل اهللا من كتاب : لنا فبل مبعثه، وتصفونه لنا بصفته؛ فقال رافع بن حرمية ووهب بن يهوذا
َيا أَْهلَ الِْكتَابِ قَْد َجاَءكُمْ َرسُولَُنا يَُبيُِّن { :  عز وجلبعد موسى، وال أرسل بشريا وال نذيرا من بعده؛ فأنزل اهللا

زعمت اليهود أن اهللا عز وجل : السدي. } وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر { : إىل قوله} لَكُْم َعلَى فَْتَرٍة ِمَن الرُُّسلِ 
والنصارى قالت حنن أبناء اهللا؛ ألن يف اإلجنيل : هقال غري. أوحى إىل إسرائيل عليه السالم أن ولدك بكري من الولد

. وباجلملة. حنن أبناء رسل اهللا، فهو على حذف مضاف: املعىن: وقيل". أذهب إىل أيب وأبيكم"حكاية عن عيسى 
وجهني؛ إما فلم يكونوا خيلون من أحد } فَِلَم ُيَعذُِّبكُمْ بِذُُنوبِكُمْ { فإهنم رأوا ألنفسهم فضال؛ فرد عليهم قوهلم فقال 

فلستم إذا أبناءه وأحباءه؛ فإن احلبيب ال يعذب حبيبه، وأنتم تقرون بعذابه؛ فذلك : فيقال هلم. أن يقولوا هو يعذبنا
  :أو يقولوا -وهذا هو املسمى عند اجلدليني بربهان اخللف  -دليل على كذبكم 

وهم معترفون بعذاب العصاة منهم؛ وهلذا  ال يعذبنا فيكذبوا ما يف كتبهم، وما جاءت به رسلهم، ويبيحوا املعاصي
عذبكم؛ فهو مبعىن املضي؛ أي فلم مسخكم قردة وخنازير؟ ومل } ُيَعذُِّبكُْم { معىن : وقيل. يلتزمون أحكام كتبهم

عذب من قبلكم من اليهود والنصارى بأنواع العذاب وهم أمثالكم؟ ألن اهللا سبحانه ال حيتج عليهم بشيء مل يكن 
أي كسائر } َبلْ أَنُْتْم َبَشٌر ِممَّْن َخلََق { : مث قال. مبا يقولون ال نعذب غدا، بل حيتج عليهم مبا عرفوهبعد، ألهنم ر

َوُيَعذِّبُ { . أي ملن تاب من اليهود} َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاءُ { . خلقه حياسبكم على الطاعة واملعصية، وجيازي كال مبا عمل
أي يؤول } َوإِلَْيِه الَْمِصُري { . فال شريك له يعارضه} ِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت وَاَألْرضِ َو{ . من مات عليها} َمْن َيَشاُء 

  .أمر العباد إليه يف اآلخرة
َبِشريٍ َوال َنذِيرٍ فَقَْد  ْنَيا أَْهلَ الْكَِتابِ قَْد َجاءَكُْم َرسُولَُنا ُيَبيُِّن لَكُْم َعلَى فَْتَرٍة ِمَن الرُُّسلِ أَنْ َتقُولُوا َما َجاءََنا ِم{ -١٩

  }َجاَءكُْم َبِشٌري وََنِذيٌر وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
  }يَُبيُِّن لَكُْم { . يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم} َيا أَْهلَ الِْكتَابِ قَْد َجاَءكُمْ َرسُولَُنا { : قوله تعاىل

. أي سكون؛ يقال فتر الشيء سكن} َعلَى فَْتَرٍة ِمَن الرُُّسلِ { . انقطاع حجتهم حىت ال يقولوا غدا ما جاءنا رسول
واألصل فيها : على انقطاع ما بني النبيني؛ عن أيب علي ومجاعة أهل العلم، حكاه الرماين؛ قال} َعلَى فَْتَرٍة { : وقيل

تر املاء إذا عما كان من ومنه ف. فتر عن عمله وفترته عنه: انقطاع العمل عما كان عليه من اجلد فيه، من قوهلم
والفتر ما بني السبابة . وفتور البدن كفتور املاء. وامرأة فاترة الطرف أي منقطعة عن حدة النظر. السخونة إىل الربد
واختلف يف قدر مدة تلك الفترة؛ فذكر حممد بن سعد يف . واملعىن؛ أي مضت للرسل مدة قبله. واإلهبام إذا فتحتهما

كان بني موسى بن عمران وعيسى ابن مرمي عليهما السالم ألف سنة : بن عباس قالعن ا" الطبقات"كتاب 
  وسبعمائة سنة، ومل يكن بينهما فترة، وأنه أرسل بينهما ألف نيب من بين إسرائيل

وكان بني ميالد عيسى والنيب صلى اهللا عليه وسلم مخسمائة سنة وتسع وستون سنة، . سوى من أرسل من غريهم
والذي عزز به } إِذْ أَْرَسلَْنا إِلَيْهُِم اثَْنْينِ فَكَذَُّبوُهَما فََعزَّْزَنا بِثَاِلثٍ { : ثالثة أنبياء؛ وهو قوله تعاىلبعث يف أوهلا 

وذكر . وكانت الفترة اليت مل يبعث اهللا فيها رسوال أربعمائة سنة وأربعا وثالثني سنة. وكان من احلواريني" مشعون"
عليهما السالم مخسمائة سنة وتسعا وستني، وبينهما أربعة أنبياء؛ واحد من العرب من الكليب أن بني عيسى وحممد 
كان بني عيسى وحممد : وقال قتادة. ومثل هذا مما مل إال خبرب صدق: قال القشريي. بين عبس وهو خالد بن سنان



وعن الضحاك . رين سنةعليهما السالم ستمائة سنة؛ وقاله مقاتل والضحاك ووهب بن منبه، إال أن وهبا زاد عش
بني آدم ونوح عشرة قرون، كلهم على : وذكر ابن سعد عن عكرمة قال. أيضا أربعمائة وبضع وثالثون سنة

كان بني آدم ونوح عشرة : أخربنا حممد بن عمرو بن واقد األسلمي عن غري واحد قالوا: قال ابن سعد. اإلسالم
قرون، والقرن مائة سنة، وبني إبراهيم وموسى بن عمران عشرة  قرون، والقرن مائة سنة، وبني نوح وإبراهيم عشرة

أي } أَنْ َتقُولُوا { . واهللا أعلم. قرون، والقرن مائة سنة؛ فهذا ما بني آدم وحممد عليهما السالم من القرون والسنني
وجيوز . أي منذر}  َنذِيرٍ َوال{ . أي مبشر} َما َجاَءَنا ِمْن َبِشريٍ { . لئال أو كراهية أن تقولوا؛ فهو يف موضع نصب

قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب لليهود؛ يا : قال ابن عباس. على املوضع} ِمْن َبِشريٍ َوال َنذِيرٍ { 
معشر يهود اتقوا اهللا، فواهللا إنكم لتعلمن أن حممدا رسول اهللا، ولقد منتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه بصفته؛ 

وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيءٍ { . أنزل اهللا من كتاب بعد موسى وال أرسل بعده من بشري وال نذير؛ فنزلت اآليةما : فقالوا
  .قدير على إجناز ما بشر به وأنذر منه: وقيل. على إرسال من شاء من خلقه} قَِديٌر 

َعلَْيكُْم إِذْ جََعلَ ِفيكُْم أَْنبَِياَء َوَجَعلَكُْم ُملُوكاً َوآَتاكُْم َما لَمْ َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ اذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه {  -٢٠
  }ُيْؤِت أََحداً ِمَن الْعَالَِمَني 

  }اِسرِيَن ا َخَيا قَْومِ اْدُخلُوا اَألْرَض الُْمقَدََّسةَ الَِّتي كََتبَ اللَُّه لَكُْم َوال َترَْتدُّوا َعلَى أَْدبَارِكُْم فََتْنقَِلُبو{  -٢١
  }َها فَإِنَّا َداِخلُونَ قَالُوا َيا مُوَسى إِنَّ ِفيَها قَْوماً َجبَّارِيَن َوإِنَّا لَْن َنْدُخلََها حَتَّى َيخُْرُجوا ِمنَْها فَإِنْ َيخُْرُجوا مِْن{  -٢٢
لَيْهُِم الَْباَب فَإِذَا َدَخلُْتُموُه فَإِنَّكُْم غَاِلُبونَ َوَعلَى قَالَ َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن َيَخافُونَ أَْنَعَم اللَُّه َعلَيهَِما اْدُخلُوا َع{  -٢٣

  }اللَِّه فََتَوكَّلُوا إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني 
  }ونَ اِعُدقَالُوا َيا مُوَسى إِنَّا لَْن َنْدُخلََها أََبداً َما َداُموا ِفيَها فَاذَْهبْ أَْنَت َورَبَُّك فَقَاِتال إِنَّا َهاُهَنا قَ{  -٢٤
  }قَالَ َربِّ إِنِّي ال أَْمِلُك إِالَّ نَفِْسي وَأَِخي فَافُْرْق َبيَْنَنا َوَبْيَن الْقَْومِ الْفَاِسِقَني {  -٢٥
  }قَالَ فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ َعلَْيهِْم أَْرَبِعَني َسَنةً َيتِيُهونَ ِفي اَألْرضِ فَال تَأَْس َعلَى الْقَْومِ الْفَاِسِقَني {  -٢٦
تبيني من اهللا تعاىل أن أسالفهم متردوا على } وَإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ اذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم { : وله تعاىلق

موسى وعصوه؛ فكذلك هؤالء على حممد عليه السالم، وهو تسلية له؛ أي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا 
بضم امليم، وكذلك ما أشبهه؛ } َيا قَْومِ اذْكُرُوا { وروي عن عبداهللا بن كثري أنه قرأ . موسىعليكم، واذكروا قصة 
أي متلكون } َوَجعَلَكُْم ُملُوكاً { . مل ينصرف؛ ألنه فيه ألف التأنيث} إِذْ جََعلَ ِفيكُْم أَْنبَِياَء { . وتقديره يا أيها القوم

لوكني لفرعون مقهورين، فأنقذكم منه بالغرق؛ فهم ملوك هبذا الوجه، أمركم ال يغلبكم عليه غالب بعد أن كنتم مم
  ملك: قال السدي. وبنحوه فسر السدي واحلسني وغريمها

ألنا كنا نتحدث أهنم أول من خدم من } َوَجَعلَكُْم ُملُوكاً { : إمنا قال: وقال قتادة. كل واحد منه نفسه وأهله وماله
ف؛ ألن القبط قد كانوا يستخدمون بين إسرائيل، وظاهر أمر بين آدم أن وهذا ضعي: قال ابن عطية. بين آدم

جعلكم ذوي : وقيل. بعضهم كان يسخر بعضا مذ تناسلوا وكثروا، وإمنا اختلفت األمم يف معىن التمليك فقط
ل أحد إن الرجل إذا مل يدخ: قال ابن عباس. منازل ال يدخل عليكم إال بإذن؛ روي معناه عن مجاعة من أهل العلم

وعن احلسن أيضا وزيد بن أسلم من كانت له دار وزوجة وخادم فهو ملك؛ وهو قول . بيته إال بإذنه فهو ملك
مسعت عبداهللا بن عمرو بن العاص وسأله : عبداهللا بن عمرو كما يف صحيح مسلم عن أيب عبدالرمحن احلبلي قال

ألك منزل تسكنه؟ : قال. نعم: امرأة تأوي إليها؟ قال ألك: ألسنا من فقراء املهاجرين؟ فقال له عبداهللا: رجل فقال



وفائدة هذا أن : قال ابن العريب. فأنت من امللوك: قال. فإن يل خادما: قال. فأنت من األغنياء: قال. نعم: قال
لوك الرجل إذا وجبت عليه كفارة وملك دار وخادما باعهما يف الكفارة ومل جيز له الصيام، ألنه قادر على الرقبة وامل

جعلهم ملوكا باملن والسلوى : وقال ابن عباس وجماهد. ال يكفرون بالصيام، وال يوصفون بالعجز عن اإلعتاق
وعن ابن عباس أيضا يعين اخلادم واملنزل؛ وقاله جماهد وعكرمة واحلكم . واحلجر والغمام، أي هم خمدومون كامللوك

من كان : "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم -نه قال فيما يعلم بن عيني، وزادوا الزوجة؛ وكذا قال زيد بن أسلم إال أ
من استغىن عن غريه : ويقال. ؛ ذكره النحاس" يأوي إليه وزوجة وخادم خيدمه فهو ملك -أو قال منزل  -له بيت 

من أصبح آمنا يف سربه معاىف يف بدنه وله قوت يومه فكأمنا : "فهو ملك؛ وهذا كما قال صلى اهللا عليه وسلم
  "زت له الدنيا حبذافريهاحي

واخلطاب من موسى لقومه يف قول مجهور } َما لَْم ُيْؤتِ أََحداً ِمَن الْعَالَِمَني { أي أعطاكم } َوآَتاكُْم { : قوله تعاىل
  واملراد باإليتاء املن: جماهد. املفسرين؛ وهو وجه الكالم

. قلوبا سليمة من الغل والغش: وقيل. اليت جاءهتمكثرة األنبياء فيهم، واآليات : وقيل. والسلوى واحلجر والغمام
  .إحالل الغنائم واالنتفاع هبا: وقيل
وهذا القول مردود؛ فإن الغنائم مل حتل ألحد إال هلذه األمة على ما ثبت يف الصحيح؛ وسيأيت بيانه إن شاء اهللا : قلت
ول أرض اجلبارين بقوة، وتنقذ يف ذلك وهذه املقالة من موسى توطئة لنفوسهم حىت تعزز وتأخذ األمر بدخ. تعاىل

وقال ابن جبري وأبو . أي عاملي زمانكم؛ عن احلسن} ِمَن الَْعالَِمنيَ { ومعىن . نفوذ من أعزه اهللا ورفع من شأنه
وتظاهرت األخبار . اخلطاب ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ وهذا عدول عن ظاهر الكالم مبا ال حيسن مثله: مالك

املباركة؛ والربكة التطهري من القحوط واجلوع : جماهد. معناه املطهرة} الْمُقَدََّسةَ { و . ة اجلبارينأن دمشق قاعد
دمشق : قال الزجاج. هي أرحياء: ابن عباس والسدي وابن زيد. الطور وما حوله: جماهد. هي الشام: قتادة. وحنوه

أي فرض دخوهلا عليكم ووعدكم } كََتَب اللَُّه لَكُْم الَِّتي { . وقول قتادة جيمع هذا كله. األردن: وفلسطني وبعض
ال علم : وملا خرجت بنو إسرائيل من مصر أمرهم جبهاد أهل أرحياء من بالد فلسطني فقالوا. دخوهلا وسكناها لكم

 لنا بتلك الديار؛ فبعث بأمر اهللا اثين عشر نقيبا، من كل سبط رجل يتجسسون األخبار على ما تقدم، فرأوا سكاهنا
إن بعضهم رأى هؤالء النقباء فأخذهم يف كمه مع فاكهة : اجلبارين من العمالقة، وهم ذوو أجسام هائلة؛ حىت قيل

ارجعوا : إن هؤالء يريدون قتالنا؛ فقال هلم امللك: كان قد محلها من بستانه وجاء هبم إىل امللك فنثرهم بني يده وقال
محله : إهنم ملا رجعوا أخذوا من عنب تلك األرض عنقودا فقيل: وقيل. إىل صاحبكم فأخربوه خربنا؛ على ما تقدم

  .محله النقباء االثنا عشر: رجل واحد، وقيل
إهنم ملا وصلوا إىل اجلبارين وجدوهم يدخل يف كم أحدهم رجالن منهم، وال حيمل : وهذا أشبه؛ فإنه يقال: قلت

  .ذا نزع حبه مخسة أنفس أو أربعةعنقود أحدهم إال مخسة منهم يف خشية، ويدخل يف شطر الرمانة إ

هو عوج بن عناق  -يف حجره : ويقال -وال تعارض بني هذا واألول؛ فإن ذلك اجلبار الذي أخذهم يف كمه : قلت
وكان طول سائرهم ستة أذرع ونصف . وكان أطوهلم قامة وأعظمهم خلقا؛ على ما يأيت من ذكره إن شاء اهللا تعاىل

فلما أذاعوا اخلرب ما عدا يوشع . كان طول كل رجل منهم مثانني ذراعا، واهللا أعلم: وقال الكليب. يف قول مقاتل
وكالب بن يوفنا، وامتنعت بنو إسرائيل من اجلهاد عوقبوا بالتيه أربعني سنة إىل أن مات أولئك العصاة ونشأ 

  أوالدهم، فقاتلوا اجلبارين وغلبوهم



ال : وقيل. أي ال ترجعوا عن طاعيت وما أمرتكم به من قتال اجلبارين} كُمْ َوال َترَْتدُّوا َعلَى أَْدبَارِ{ : قوله تعاىل
  .ترجعوا عن طاعة اهللا إىل معصيته، واملعىن واحد

خنلة جبارة أي : أي عظام األجسام طوال، وقد تقدم؛ يقال} قَالُوا َيا مُوَسى إِنَّ ِفيَها قَْوماً َجبَّارِيَن { : قوله تعاىل
اجلبار من اآلدميني العايت، وهو الذي جيرب الناس على : وقال الزجاج. ظم املمتنع من الذل والفقرواجلبار املتع. طويلة

هو : وقيل. ما يريد؛ فأصله على هذا من اإلجبار وهو اإلكراه؛ فإنه جيرب غريه على ما يريده؛ وأجربه أي أكرهه
عمل يف كل من جر لنفسه نفعا حبق أو مأخوذ من جرب العظم؛ فأصل اجلبار على هذا املصلح أمر نفسه، مث است

مل أمسع فعاال من أفعل إال يف حرفني؛ جبار من أجرب : قال الفراء. إن جرب العظم راجع إىل معىن اإلكراه: وقيل. باطل
هم من ولد عيصو بن إسحاق، وكانوا من الروم، وكان : وقيل. كان هؤالء من بقايا عاد: مث قيل. ودراك من أدرك
نق، وكان طوله ثالثة آالف ذراع وثلثمائة وثالثة وثالثني ذراعا؛ قاله ابن عمر، وكان حيتجن معهم عوج األع

. السحاب أي جيذبه مبحجنه ويشرب منه، ويتناول احلوت من قاع البحر فيشويه بعني الشمس يرفعه إليها مث يأكله
  وحضر طوفان نوح عليه السالم ومل جياوز ركبتيه وكان عمره ثالثة آالف

ائة سنة، وأنه قلع صخرة على قدر عسكر موسى لريضخهم هبا، فبعث اهللا طائرا فنقرها ووقعت يف عنقه وستم
وأقبل موسى عليه السالم وطوله عشرة أذرع؛ وعصاه عشرة أذرع وترقى يف السماء عشرة أذرع فما . فصرعته

عه فمات ووقع على نيل مصر بل ضربه يف العرق الذي حتت كعبه فصر: وقيل. أصاب إال كعبه وهو مصروع فقتله
عوج من : وقال الكليب. ذكر هذا املعىن باختالف ألفاظ حممد بن إسحاق والطربي ومكي وغريهم. فجسرهم سنة

  واهللا أعلم. ولد هاروت وماروت حيث وقعا باملرأة فحملت
قالوا ذلك :يسلموها لنا من غري قتال وقيلأرحياء أي حىت : يعين البلدة إيلياء، ويقال} وَإِنَّا لَْن َنْدُخلََها { : قوله تعاىل

  }فَإِنْ َيْخُرجُوا ِمْنَها فَإِنَّا دَاِخلُونَ { : خوفا من اجلبارين ومل يقصدوا العصيان؛ فإهنم قالوا
 مها يوشع وكالب بن يوقنا ويقال ابن قانيا،: قال ابن عباس وغريه} قَالَ َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن َيَخافُونَ { : قوله تعاىل

مها رجالن : وقال الضحاك. خيافون اهللا تعاىل: قتادة. أي من اجلبارين} َيَخافُونَ { و . وكانا من االثين عشر نقيبا
على هذا أي من العمالقة من حيث الطبع لئال يطلعوا } َيَخافُونَ { كانا يف مدينة اجلبارين على دين موسى؛ فمعىن 

ُيَخافُونَ { وقرأ جماهد وابن جبري . خيافون ضعف بين إسرائيل وجبنهم: يلوق. على إمياهنم فيفتنوهم ولكن وثقا باهللا
{ . أي باإلسالم أو باليقني والصالح} أَْنَعمَ اللَُّه َعلَيهَِما { . بضم الياء، وهذا يقوي أهنما من غري قوم موسى} 

قاال لبين إسرائيل ال يهولنكم عظم أجسامهم فقلوهبم ملئت } اْدُخلُوا َعلَيْهُِم الَْباَب فَإِذَا َدَخلُْتُموُه فَإِنَّكُْم غَاِلُبونَ 
. رعبا منكم؛ فأجسامهم عظيمة وقلوهبم ضعيفة، وكانوا قد علموا أهنم إذا دخلوا من ذلك الباب كان هلم الغلب

مصدقني به؛ فإنه } نَِني َوَعلَى اللَِّه فََتَوكَّلُوا إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِم{ : مث قاال. وحيتمل أن يكونا قاال ذلك ثقة بوعد اهللا
نصدقكما وندع قول : ملا قاال هذا أراد بنو إسرائيل رمجهما باحلجارة، وقالوا: مث قيل على القول األول. ينصركم
  وهذا عناد وحَْيٌد عن} إِنَّا لَْن َنْدُخلََها أََبداً َما َداُموا ِفيَها { : مث قالوا ملوسى! عشرة

وصفوه بالذهاب } فَاذَْهْب أَْنَت َورَبَُّك { جهلوا صفة الرب تبارك وتعاىل فقالوا مث . القتال، وإِياٌس من النصر
هو كفر منهم : وهذا يدل على أهنم كانوا مشبهة؛ وهو معىن قول احلسن؛ ألنه قال. واالنتقال، واهللا متعال عن ذلك
إن كنت رسوله  -وقتاله معك  أي إن نصرة ربك لك أحق من نصرتنا،: وقيل. باهللا، وهو األظهر يف معىن الكالم

أذهب أنت فقاتل وليعنك : وقيل املعىن. أوىل من قتالنا؛ فعلى هذا يكون ذلك منهم كفر؛ ألهنم شكوا يف رسالته -



وباجلملة فقد فسقوا بقوهلم؛ لقوله . أرادوا بالرب هارون، وكان أكرب من موسى وكان موسى يطيعه: وقيل. ربك
{ وجيوز . أي ال نربح وال نقاتل} إِنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ { . أي ال حتزن عليهم} الْقَْومِ الْفَاِسِقنيَ فَال تَأَْس َعلَى { : تعاىل

  .على احلال؛ ألن الكالم قد مت قبله} َقَاِعُديَن
 أملك إال نفسي، مث ابتدأ إين ال: وقيل املعىن. ألنه كان يطيعه} قَالَ َربِّ إِنِّي ال أَْمِلُك إِالَّ َنفِْسي وَأَِخي { : قوله تعاىل

أي وأخي أيضا ال ميلك إال نفسه؛ فأخي على القول األول يف موضع نصب عطفا على نفسي، . } وَأَِخي { : فقال
وإن . وعلى الثاين يف موضع رفع، وإن شئت عطفت على اسم إن وهي الياء؛ أي إين وأخي ال منلك إال أنفسنا

} فَافُْرْق بَْيَنَنا َوَبْيَن الْقَْومِ الْفَاِسِقَني { . ال أملك أنا وأخي إال أنفسنا: لشئت عطفت على املضمر يف أملك كأنه قا
مبا يدل على بعدهم عن احلق، وذهاهبم عن : بأي وجه سأله الفرق بينه وبني هؤالء القوم؟ ففيه أجوبة؛ األول: يقال

بطلب التمييز أي ميزنا عن مجاعتهم ومجلتهم وال : الثاين. الصواب فيما ارتكبوا من العصيان؛ ولذلك ألقوا يف التيه
فاقض بيننا وبينهم بعصمتك إيانا من العصيان الذي ابتليتهم به؛ ومنه قوله : تلحقنا هبم يف العقاب، وقيل املعىن

آلخرة، أي اجعلنا إمنا أراد يف ا: وقيل. وقد فعل ملا أماهتم يف التيه. أي يقضي} ِفيَها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحكِيمٍ { : تعاىل
  :يف اجلنة وال جتعلنا معهم يف النار؛ والشاهد على الفرق الذي يدل على املباعدة يف األحوال قول الشاعر

  أشد ما فرقت بني اثنني... يا رب فافرق بينه وبيين 

  .بكسر الراء} فَافْرِْق { : وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمري أنه قرأ
استجاب اهللا دعاءه وعاقبهم يف التيه أربعني } قَالَ فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ َعلَْيهِْم أَْرَبِعَني َسَنةً َيتِيُهونَ ِفي اَألْرضِ { : قوله تعاىل

. وتيهته وتوهته بالياء والواو، والياء أكثر. تاه يتيه تيها وتوها إذا حتري: وأصل التيه يف اللغة احلرية؛ يقال منه. سنة
  :تيهاء اليت ال يهتدى فيها؛ وأرض تيه وتيهاء ومنها قالواألرض ال

  تيه أتاويه على السقاط
  :وقال آخر

  احلزن قد كانت فراخا بيوضها... بتيهاء قفر واملطي كأهنا قطا 
يومهم وليلتهم فيصبحون حيث أمسوا وميسون  -يف قدر سنة فراسخ : قيل -فكانوا يسريون يف فراسخ قليلة 

ال؛ ألن التيه عقوبة، : واختلف هل كان معهم موسى وهارون؟ فقيل. سيارة ال قرار هلم حيث أصبحوا؛ فكانوا
. } فَافُْرْق َبيَْنَنا َوَبْيَن الْقَْومِ الْفَاِسِقَني { : وكانت سنو التيه بعدد أيام العجل، فقوبلوا على كل يوم سنة؛ وقد قال

أي أهنم } ُمَحرَّمَةٌ{ومعىن . نار بردا وسالما على إبراهيمكانا معهم لكن سهل اهللا األمر عليهما كما جعل ال: وقيل
حرم اهللا وجهك على النار، وحرمت عليك دخول الدار؛ فهو حترمي منع ال حترمي : ممنوعون من دخوهلا؛ كما يقال

  :شرع، عن أكثر أهل التفسري؛ كما قال الشاعر
  إين امرؤ صرعي عليك حرام... جالت لتصرعين فقلت هلا اقصري 

كيف جيوز على مجاعة كثرية من : ويقال. جيوز أن يكون حترمي تعبد: وقال أبو علي. ي أنا فارس فال ميكنك صرعيأ
قد يكون ذلك بأن حيول اهللا : قال أبو علي: العقالء أن يسريوا يف فراسخ يسرية فال يهتدوا للخروج منها؟ فاجلواب

  األرض اليت هي عليها إذا ناموا فريدهم

وقد يكون بغري ذلك من االشتباه واألسباب املانعة من اخلروج عنها على طريق . ذي ابتدؤوا منهإىل املكان ال
ومل يدخلها أحد منهم؛ : ظرف زمان للتيه؛ يف قول احلسن وقتادة؛ قاال} أَْرَبِعنيَ َسَنةً { . املعجزة اخلارجة عن العادة



ظرف للتحرمي، فالوقف على } أَْربَِعَني َسَنةً { إن : وغريهوقال الربيع بن أنس . } َعلَْيهِْم { فالوقف على هذا على 
ومل يبق منهم إال يوشع وكالب، فخرج . ؛ فعلى األول إمنا دخلها أوالدهم؛ قاله ابن عباس} أَْرَبِعنيَ َسَنةً { هذا على 

وروي عن ابن . خلوهافمن بقي منهم بعد أربعني سنة د: وعلى الثاين. منهم يوشع بذرياهتم إىل تلك املدينة وفتحوها
ونبأ اهللا يوشع وأمره بقتال اجلبارين، وفيها حبست عليه الشمس : قال غريه. عباس أن موسى وهارون ماتا يف التيه

حىت دخل املدينة، وفيها أحرق الذي وجد الغلول عنده، وكانت تنزل من السماء إذا غنموا نار بيضاء فتأكل 
فإن كان فيها غلول مل تأكله، وجاءت السباع والوحوش فأكلته؛ فنزلت النار الغنائم؛ وكان ذلك دليال على قبوهلا، 

فيكم : إن فيكم الغلول فلتبايعين كل قبيلة فبايعته، فلصقت يد رجل منهم بيده فقال: فلم تأكل ما غنموا فقال
غلول فأخرج عندك ال: الغلول فليبايعين كل رجل منكم فبايعوه رجال رجال حىت لصقت يد رجل منهم بيده فقال

وكانت نارا بيضاء مثل الفضة هلا حفيف أي صوت مثل . مثل رأس البقرة من ذهب، فنزلت النار فأكل الغنائم
صوت الشجر وجناح الطائر فيما يذكرون؛ فذكروا أنه أحرق الغال ومتاعه بغور يقال له اآلن عاجز، عرف باسم 

  .الغال؛ وكان امسه عاجزا
وبيان ما انبهم من اسم النيب والغال يف . لغال قبلنا، وقد تقدم حكمه يف ملتناويستفاد من هذا عقوبة ا: قلت

احلديث أخرجه " غزا نيب من األنبياء"احلديث الصحيح عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
رة وأنا مأمور اللهم فغزا فأدىن للقرية حني صالة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمو: "مسلم وفيه قال

  أحبسها على شيئا

فيكم غلول : فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال: قال -فحبست عليه حىت فتح اهللا عليه 
وذكر حنو ما " فلصقت يده بيد رجلني أو ثالثة فقال فيكم الغلول -قال  -فليبايعين من كل قبيل رجل فبايعوه 

واحلكمة يف حبس الشمس على يوشع عند قتاله أهل أرحياء وإشرافه على فتحها عشي يوم  :قال علماؤنا. تقدم
اجلمعة، وإشفاقه من أن تغرب الشمس قبل الفتح أنه لو مل حتبس عليه حرم عليه القتال ألجل السبت، ويعلم به 

ة خرب موسى عليه الصالة عدوهم فيعمل فيهم السيف وجيتاحهم؛ فكان ذلك آية له خص هبا بعد أن كانت نبوته ثابت
ذلك بأن " فلم حتل الغنائم ألحد من قبلنا: "ويف هذا احلديث يقول عليه السالم. واهللا أعلم. والسالم، على ما يقال

َوآَتاكُْم َما لَْم ُيْؤتِ { : وهذا يرد قول من قال يف تأويل قوله تعاىل. اهللا عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا
وممن قال إن موسى عليه الصالة والسالم مات بالتيه عمرو بن . إنه حتليل الغنائم واالنتفاع هبا} عَالَِمَني أََحداً ِمَن الْ

ميمون األودي، وزاد وهارون؛ وكانا خرجا يف التيه إىل بعض الكهوف فمات هارون فدفنه موسى وانصرف إىل 
ولكنك قتلته حلبنا له، وكان حمبا يف بين إسرائيل؛ كذبت : مات؛ قالوا: ما فعل هارون؟ فقال: بين إسرائيل؛ فقالوا

فأوحى اهللا تعاىل إليه أن انطلق هبم إىل قربه فإين باعثه حىت خيربهم أنه مات موتا ومل تقتله؛ فانطلق هبم إىل قربه فنادي 
. رففعد إىل مضجعك؛ وانص: ال؛ ولكين مت؛ قال: أنا قاتلك؟ قال: يا هارون فخرج من قربه ينفض رأسه فقال

إن موسى فتح أرحياء، وكان يوشع على مقدمته فقاتل اجلبابرة : وقال غريه. إن موسى مل ميت بالتيه: وقال احلسن
الذين كانوا هبا، مث دخلها موسى ببين إسرائيل فأقام فيها ما شاء اهللا أن يقيم، مث قبضه اهللا تعاىل إليه ال يعلم بقربه 

  .األقاويل وهو أصح: قال الثعليب. أحد من اخلالئق
أرسل ملك املوت إىل موسى عليه الصالة والسالم فلما جاءه صكه ففقأ : قد روى مسلم عن أيب هريرة قال: قلت

ارجع إليه فقل له يضع : "فرد اهللا إليه عينه وقال: قال" أرسلتين إىل عبد ال يريد املوت: "عينه فرجع إىل ربه فقال



؛ فسأل "فاآلن: "قال" مث املوت: "، قال"أي رب مث مه: "قال" ة سنةيده على منت ثور فله مبا غطت يده بكل شعر
  اهللا أن

فلو كنت مث ألريتكم قربه إىل جانب : "يدنيه من األرض املقدسة رمية حبجر؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ه فيه قائما يصلي فهذا نبينا صلى اهللا عليه وسلم قد علم قربه ووصف موضعه، ورآ" الطريق حتت الكثيب األمحر

كما يف حديث اإلسراء، إال أنه حيتمل أن يكون أخفاه اهللا عن اخللق سواه ومل جيعله مشهورا عندهم؛ ولعل ذلك 
. ووقع يف بعض الروايات إىل جانب الطور مكان الطريق. ويعين بالطريق طريق بيت املقدس. لئال يعبد، واهللا أعلم

أهنا كانت عينا متخيلة ال حقيقة، :  ملك املوت وفقئها على أقوال؛ منهاواختلف العلماء يف تأويل لطم موسى عني
  .وهذا باطل، ألنه يؤدي إىل أن ما يراه األنبياء من صور املالئكة ال حقيقة له

أنه عليه السالم مل يعرف املوت، وأنه : ومنها. أهنا كانت عينا معنوية وإمنا فقأها باحلجة، وهذا جماز ال حقيقة: ومنها
. ى رجال دخل منزله بغري إذنه يريد نفسه فدافع عن نفسه فلطم عينه ففقأها؛ وجتب املدافعة يف هذا بكل ممكنرأ

وهذا وجه حسن؛ ألنه حقيقة يف العني والصك؛ قاله اإلمام أبو بكر بن خزمية، غري أنه اعترض عليه مبا يف احلديث؛ 
فلو مل يعرفه موسى ملا صدق " أرسلتين إىل عبد ال يريد املوت يا رب: "وهو أن ملك املوت ملا رجع إىل اهللا تعاىل قال

أن : ومنها. واهللا أعلم. يدل على تعريفه بنفسه" أجب ربك: "القول من ملك املوت؛ وأيضا قوله يف الرواية األخرى
ة موسى عليه الصالة والسالم كان سريع الغضب، إذ غضب طلع الدخان من قلنسوته ورفع شعر بدنه جبته؛ وسرع

وهذا كما ترى، فإن األنبياء معصومون أن يقع منهم ابتداء : قال ابن العريب. غضبه كانت سببا لصكه ملك املوت
أن موسى عليه الصالة والسالم عرف ملك : ومنها وهو الصحيح من هذه األقوال. مثل هذا يف الرضا والغضب

بقبض روحه من غري ختيري، وعند موسى ما قد نص املوت، وأنه جاء ليقبض روحه لكنه جاء جميء اجلزم بأنه قد أمر 
فلما جاءه على غري الوجه الذي " أن اهللا ال يقبض روح نيب حىت خيربه"عليه نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم من 

ومما يدل . أعلم بادر بشهامته وقوة نفسه إىل أدبه، فلطمه ففقأ عينه امتحانا مللك املوت؛ إذ مل يصرح له بالتخيري
  صحة هذا، أنه ملا رجع إليه ملك املوت فخريه بني احلياة واملوت اختار املوت على

وقد ذكر املفسرون يف ذلك . هذا أصح ما قيل يف وفاة موسى عليه السالم. واهللا بغيبه أحكم وأعلم. واستسلم
ريوى أن يوشع وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة؛ ف. قصصا وأخبارا اهللا أعلم بصحتها؛ ويف الصحيح غنية عنها

: وهذا صحيح معىن؛ قال". كشاة تسلخ وهي حية: "كيف وجدت املوت؟ فقال: رآه بعد موته يف املنام فقال له
فَال { : وقوله" التذكرة"على ما بيناه يف كتاب " إن للموت سكرات: "صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح

  :واألسى احلزن؛ أسي يأسى أي حزن، قال. نأي ال حتز} َتأَْس َعلَى الْقَْومِ الْفَاِسِقَني 
  يقولون ال هتلك أسىت وحتمل

َن الْآَخرِ قَالَ لَأَقُْتلَنََّك قَالَ إِنََّما َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ ابَْنْي آَدَم بِالَْحقِّ إِذْ قَرََّبا قُْربَاناً فَُتقُبِّلَ ِمْن أََحِدِهَما وَلَْم ُيتَقَبَّلْ ِم{  -٢٧
  }اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقنيَ  َيَتقَبَّلُ

  :فيه مسألتان
اآلية وجه اتصال هذه اآلية مبا قبلها التنبيه من اهللا تعاىل } وَاْتلُ َعلَيْهِْم َنَبأَ ابَْنْي آَدَم بِالَْحقِّ { : قوله تعاىل -األوىل

الء اليهود بالفتك بك يا إن هم هؤ: املعىن. على أن ظلم اليهود، ونقضهم املواثيق والعهود كظلم ابن آدم ألخيه
أي ذكرهم هذه القصة فهي قصة صدق، ال . حممد فقد قتلوا قبلك األنبياء، وقتل قابيل هابيل، والشر قدمي



واختلف يف ابين . كاألحاديث املوضوعة؛ ويف ذلك تبكيت ملن خالف اإلسالم، وتسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم
ضرب اهللا هبما املثل يف إبانة حسد اليهود  -انا رجلني من بين إسرائيل ليسا لصلبه، ك: آدم؛ فقال احلسن البصري

وهذا وهم، وكيف : قال ابن عطية. وكان بينهما خصومة، فتقربا بقربانني ومل تكن القرابني إال يف بين إسرائيل -
ول اجلمهور من جيهل صورة الدفن أحد من بين إسرائيل حىت يقتدي بالغراب؟ والصحيح أهنما ابناه لصلبه؛ هذا ق

  ألنه كان -املفسرين وقاله ابن عباس وابن عمر وغريمها؛ ومها قابيل وهابيل، وكان قربان قابيل حزمة من سنبل 

 -وكان قربان هابيل كبشا . واختارها من أردأ زرعه، مث إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها -صاحب زرع 
فرفع إىل اجلنة، فلم يزل يرعى فيها إىل أن فدي به } فَُتقُبَِّّل  {. أخذه من أجود غنمه -ألنه كان صاحب غنم 

-:قال له قابيل حسدا -ألنه كان مؤمنا-فلما تقبل قربان هابيل . الذبيح عليه السالم؛ قاله سعيد بن جبري وغريه
قربان أن حواء سبب هذا ال: وقيل} َألقُْتلَنََّك { ! أمتشي على األرض يراك الناس أفضل مين -ألنه كان كافرا 

إال شيثا عليه السالم فإهنا ولدته منفردا عوضا من هابيل على ما  -عليها السالم كانت تلد يف كل بطن ذكرا وأنثى 
وكان آدم يوم ولد . هذا هبة اهللا لك بدل هابيل: يأيت، وامسه هبة اهللا؛ ألن جربيل عليه السالم قال حلواء ملا ولدته

كان يزوج الذكر من هذا البطن األنثى من البطن اآلخر، وال حتل له أخته توأمته؛ و -شيث ابن ثالثني ومئة سنة 
فولدت مع قابيل أختا مجيلة وامسها إقليمياء، ومع هابيل أختا ليست كذلك وامسها ليوذا؛ فلما أراد آدم تزوجيهما 

التقريب؛ قال مجاعة من املفسرين أنا أحق بأخيت، فأمره آدم فلم يأمتر، وزجره فلم ينزجر؛ فاتفقوا على : قال قابيل
إن آدم مل : وقد روي يف هذا الباب عن جعفر الصادق. واهللا أعلم. وروي أن آدم حضر ذلك. منهم ابن مسعود

يكن يزوج ابنته من ابنه؛ ولو فعل ذلك آدم ملا رغب عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال كان دين آدم إال يكن 
أن اهللا تعاىل ملا أهبط آدم وحواء إىل األرض ومجع بينهما ولدت حواء بنتا فسماها النيب صلى اهللا عليه وسلم، و

عناقا فبغت، وهي أول من بغى على وجه األرض؛ فسلط اهللا عليها من قتلها، مث ولدت آلدم قابيل، مث ولدت له 
ية؛ وأوحى اهللا إىل آدم أن مجلة يف صورة إنس: هابيل؛ فلما أدرك قابيل أظهر اهللا له جنية من ولد اجلن، يقال هلا

فلما أدرك هابيل أهبط اهللا إىل آدم حورية يف صفة إنسية وخلق هلا رمحا، وكان امسها . زوجها من قابيل فزوجها منه
يا أبت ألست أكرب : فقال قابيل. بزلة، فلما نظر إليها هابيل أحبها؛ فأوحى اهللا إىل آدم أن زوج بزلة من هابيل ففعل

يا بين إن اهللا قد أمرين بذلك، وإن : فقال له آدم! فكنت أحق أن زوج بزلة من منه: قال. منع: من أخي؟ قال
فقربا قربانا فأيكما يقبل قربانه فهو : "فقال آدم. ال واهللا، ولكنك آثرته علي: الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء، فقال

  ".أحق بالفضل

ا ذكرناه من أنه كان يزوج غالم هذا البطن جلارية تلك هذه القضية عن جعفر ما أظنها تصح، وأن القول م: قلت
َيا أَيَُّها النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ وَاِحَدٍة َوَخلََق { : والدليل على هذا من الكتاب قوله تعاىل. البطن

. }البقرة{وهذا كالنص مث نسخ ذلك، حسبما تقدم بيانه يف سورة . }ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ مِْنُهَما رِجَاالً كَثِرياً َونَِساءً 
وكان مجيع ما ولدته حواء أربعني من ذكر وأنثى يف عشرين بطنا؛ أوهلم قابيل وتوأمته إقليمياء، وآخرهم 

وي وما ر. مل ميت آدم حىت بلغ ولده وولد ولده أربعني ألفا: قال ابن عباس. مث بارك اهللا يف نسل آدم. عبداملغيث
ومثل هذا حيتاج إىل نقل ! مع من بغت؟ أمع جين تسول هلا: فيقال -فولدت بنتا وأهنا بغت : من قوله -عن جعفر 

  .واهللا أعلم. صحيح يقطع العذر، وذلك معدوم
قال } َألقُْتلَنَّكَ { : يلكالم قبله حمذوف؛ ألنه ملا قال له قاب} إِنََّما َيتَقَبَّلُ اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقَني { ويف قول هابيل  -الثانية



ومل تقتلين وأنا مل أجن شيئا؟، وال ذنب يل يف قبول اهللا قرباين، أما إين أتقيته وكنت على الحب احلق وإمنا يتقبل : له
املراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإمجاع أهل السنة؛ فمن اتقاه وهو موحد فأعماله اليت : قال ابن عطية. اهللا من املتقني

فيها نيته مقبولة؛ وأما املتقي الشرك واملعاصي فله الدرجة العليا من القبول واخلتم بالرمحة؛ علم ذلك بإخبار تصدق 
  .قربان متقي هذه األمة الصالة: وقال عدي بن ثابت وغريه. اهللا تعاىل ال أن ذلل جيب على اهللا تعاىل عقال

أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وقد روى البخاري عن . وهذا خاص يف نوع من العبادات: قلت
إن اهللا تبارك وتعاىل قال من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب وما تقرب إىل عبدي بشيء أحب إيل مما : "وسلم

افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا ولئن سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه وما ترددت عن شيء يبصر به ويده ال

  " .أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن يكره املوت وأنا أكره مساءته

  }أََخاُف اللََّه َربَّ الْعَالَِمَني  لَِئْن َبسَطَْت إِلَيَّ َيَدَك ِلَتقُْتلَنِي َما أََنا بِبَاِسٍط َيِدَي إِلَْيَك َألقْتُلََك إِنِّي{  -٢٨
  }إِنِّي أُرِيُد أَنْ َتُبوَء بإِثِْمي وَإِثِْمَك فََتكُونَ ِمْن أَْصَحابِ النَّارِ َوذَِلَك جََزاُء الظَّاِلِمَني { -٢٩

  :وفيه مسألتان
ويف . د قتلك؛ فهذا استسالم منهأي لئن قصدت قتلي فأنا ال أقص} لَِئْن َبَسطَْت إِلَيَّ َيَدكَ { : قوله تعاىل -األوىل
إن دخل : وروى أبو داود عن سعد بن أيب وقاص قال قلت يا رسول" إذا كانت الفتنة فكن خري ابين آدم: "اخلرب

{ وتال هذه اآلية " كن كخري ابين آدم: "عل بييت وبسط يده إيل ليقتلين؟ قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
كان الفرض عليهم حينئذ أال يستل أحد سيفا، وأال ميتنع ممن يريد : قال جماهد. } َيَدَك ِلَتقُْتلَنِي  لَِئْن َبَسطْتَ إِلَيَّ

ويف وجوب ذلك عليه . وذلك مما جيوز ورود التعبد به، إال أن يف شرعنا جيوز دفعه إمجاعا: قال علماؤنا. قتله
حلشوية قوم ال جيوزون للحصول عليه الدفع؛ ويف ا. خالف، واألصح وجوب ذلك؛ ملا فيه من النهي عن املنكر

واحتجوا حبديث أيب ذر ومحله العلماء على ترك القتال يف الفتنة، وكف اليد عند الشبهة؛ على ما بيناه يف كتاب 
وهذا : قال ابن عطية. كان هابيل أشد قوة من قابيل ولكنه حترج: وقال عبداهللا بن عمرو ومجهور الناس". التذكرة"

، ومن ههنا يقوى أن قابيل إمنا هو عاص ال كافر؛ ألنه لو كان كافرا مل يكن للتحرج هنا وجه، وإمنا وجه هو األظهر
التحرج يف هذا أن املتحرج يأىب أن يقاتل موحدا، ويرضى بأن يظلم ليجازى يف اآلخرة؛ وحنو هذا فعل عثمان رضي 

كان نائما فجاء قابيل ورضخ : ، وعلى هذا قيلاملعىن ال أقصد قتلك بل أقصد الدفع عن نفسي: وقيل. اهللا عنه
لئن بدأت بقتلي : وقيل. رأسه حبجر على ما يأيت ومدافعة اإلنسان عمن يريد ظلمه جائزة وإن أتى على نفس العادي

  .أراد لئن بسطت إيلّ يدك ظلما فما أنا بظامل؛ إين أخاف اهللا رب العاملني: وقيل. فال أبدأ بالقتل

إذا التقى : "معناه معىن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: قيل} إِنِّي أُرِيُد أَنْ َتُبوَء بإِثِْمي َوإِثِْمَك { : قوله تعاىل -الثانية
إنه كان حريصا : "يا رسول اهللا هذا القاتل فما بال املقتول؟ قال: قيل" املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار

 لست حبريص على قتلك؛ فاإلمث الذي كان يلحقين لو كنت، حريصا على وكأن هابيل أراد أين" على قتل صاحبه
الذي خيتص يب فيما فرطت؛ أي يؤخذ يف سيئايت " بإمثي"املعىن : وقيل. قتلك أريد أن حتمله أنت مع إمثك يف قتلي

وم القيامة يؤتى ي: "فتطرح عليك بسبب ظلمك يل، وتبوء بإمثك يف قتلك؛ وهذا يعضده قوله عليه الصالة والسالم
بالظامل واملظلوم فيؤخذ من حسنات الظامل فتزاد يف حسنات املظلوم حىت ينتصف فإن مل تكن له حسنات أخذ من 

{ : املعىن إين أريد أال تبوء بإمثي وإمثك كما قال تعاىل: وقيل. وهذا بني ال إشكال فيه" سيئات املظلوم فتطرح عليه



أي لئال } يَُبيُِّن اللَُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا { : وقوله تعاىل. أي لئال متيد بكم} َتِميَد بِكُمْ  َوأَلْقَى ِفي اَألْرضِ َروَاِسَي أَنْ
  .}ال{تضلوا فحذف 

ال تقتل نفس ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها ألنه أول : "وهذا ضعيف؛ لقوله عليه السالم: قلت
إن املعىن؛ ترجع بإمث قتلي وإمثك الذي : حاصل؛ وهلذا قال أكثر العلماء، فثبت هبذا أن إمث القتل " من سن القتل
هو استفهام، أي أو إين أريد؟ على جهة : وقيل. هذا قول عامة أكثر املفسرين: قال الثعليب. عملته قبل قتلي

اه القشريي وسئل أبو حك. أي أو تلك نعمة؟ وهذا ألن إرادة القتل معصية} َوتِلَْك نِْعَمةٌ { : اإلنكار؛ كقوله تعاىل
إمنا وقعت اإلرادة بعد ما بسط يده إليه : كيف يريد املؤمن أن يأمث أخوه وأن يدخل النار؟ فقال: احلسن بن كيسان
بإمثي وإمثك؛ وأي : فكيف قال: لئن بسطت إىل يدك لتقتلين ألمتنع من ذلك مريدا للثواب؛ فقيل له: بالقتل؛ واملعىن

  أن تبوء بإمث قتلي وإمث ذنبك الذي من: ثالثة أجوبة؛ أحدها فيه: إمث له إذا قتل؟ فقال

أن تبوء بإمث قتلي وإمث اعتدائك علي؛ ألنه قد : والوجه اآلخر. أجله مل يتقبل قربانك، ويروى هذا القول عن جماهد
فإمثه يرجع على أنه لو بسط يده إليه أمث؛ فرأى أنه إذا أمسك عن ذلك : والوجه الثالث. يأمث باالعتداء وإن مل يقتل

وأصل باء رجع إىل املباءة، . املال به وبني زيد؛ أي املال بينهما، فاملعىن أن تبوء بإمثنا: فصار هذا مثل قولك. صاحبه
  :وقال الشاعر. مستوىف} البقرة{وقد مضى يف . أي رجعوا} وََباُءوا بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه { . وهي املنزل

  ارمنا ال يبؤ الدم بالدمحم... أال تنتهي عنا ملوك وتبقي 
دليل على أهنم كانوا يف ذلك الوقت مكلفني قد } فََتكُونَ ِمْن أَْصحَابِ النَّارِ { . أي ال يرجع الدم بالدم يف القود

على أنه كان كافرا؛ } فََتكُونَ ِمْن أَْصحَابِ النَّارِ { : وقد استدل بقول هابيل ألخيه قابيل. حلقهم الوعد والوعيد
وهذا مردود هنا مبا ذكرناه عن أهل العلم يف . ظ أصحاب النار إمنا ورد يف الكفار حيث وقع يف القرآنألن لف

  .واهللا أعلم. مدة كونك فيها} ِمْن أَْصَحابِ النَّارِ { ومعىن . تأويل اآلية
  }فَطَوََّعْت لَُه َنفُْسُه قَْتلَ أَِخيِه فَقََتلَُه فَأَصَْبَح ِمَن الَْخاِسرِيَن {  -٣٠

  :فيه أربع مسائل
أي سولت وسهلت نفسه عليه األمر وشجعته وصورت له أن قتل . } فَطَوََّعْت لَُه َنفُْسهُ { : قوله تعاىل -األوىل

طوعت وأطاعت : قال اهلروي. وطوعه فالن له أي سهله. طاع الشيء أي سهل وانقاد: أخيه طوع سهل له يقال
  وروي أنه. طاوعته نفسه يف قتل أخيه؛ فنزع اخلافض فانتصب: قيلو. طاع له كذا إذا أتاه طوعا: واحد؛ يقال

فجعل يشدخ رأسه بني حجرين ليقتدي به قابيل ففعل؛  -أو حيوان غريه  -جهل كيف يقتله فجاء إبليس بطائر 
 -وجده نائما فشد رأسه حبجر وكان ذلك يف ثور : وقال ابن عباس وابن مسعود. قال ابن جريج وجماهد وغريمها

بالبصرة : وقال جعفر الصادق. عند عقبة حراء؛ حكاه حممد بن جرير الطربي: وقيل. قال ابن عباس -مبكة  جبل
إن قابيل كان يعرف القتل بطبعه؛ ألن : ويقال. وكان هلابيل يوم قتله قابيل عشرون سنة. يف موضع املسجد األعظم

. واهللا أعلم. ن إتالفها؛ فأخذ حجرا فقتله بأرض اهلنداإلنسان وإن مل ير القتل فإنه يعلم بطبعه أن النفس فانية حلك
وملا قتله ندم فقعد يبكي عند رأسه إذ أقبل غرابان فاقتتال فقتل أحدمها اآلخر مث حفر له حفرة فدفنه؛ ففعل القاتل 

فأتاه  يراد هبا جيفة املقتول؛ مث إنه هرب إىل أرض عدن من اليمن،: والسوءة يراد هبا العورة، وقيل. بأخيه كذا
إمنا أكلت النار قربان أخيك ألنه كان يعبد النار، فانصب أنت أيضا نارا تكون لك ولعقبك، فبىن : إبليس وقال

وروي عن ابن عباس أنه ملا قتله وآدم مبكة اشتاك الشجر، . واهللا أعلم. بيت نار، فهو أول من عبد النار فيما قيل



قد حدث يف األرض : ، واغربت األرض؛ فقال آدم عليه السالموتغريت األطعمة، ومحضت الفواكه، وملحت املياه
أين : إن قابيل هو الذي انصرف إىل آدم، فلما وصل إليه قال له: وقيل. حدث، فأتى اهلند فإذا قابيل قد قتل هابيل

رضا شربت واهللا إن دمه لينادي، اللهم العن أ! أفعلتها؟ : فقال له آدم. ال أدري كأنك وكلتين حبفظه: هابيل؟ فقال
: مث إن آدم بقي مائة سنة مل يضحك، حىت جاءه ملك فقال له. فروي أنه من حينئذ ما شربت أرض دما. دم هابيل

وملا مضى من عمر آدم مائة . أضحكك؛ قال جماهد وسامل بن أيب اجلعد: ما بياك؟ قال: فقال. حياك اهللا يا آدم وبياك
وقال . ولدت له شيثا، وتفسريه هبة اهللا، أي خلفا من هابيل وذلك بعد قتل هابيل خبمس سنني -وثالثون سنة 

كان قبل قتل قابيل هابيل السباع والطيور تستأنس بآدم، فلما قتل قابيل هابيل هربوا، فلحقت الطيور : مقاتل
  :وروي أن آدم ملا تغريت احلال قال. باهلواء، والوحوش بالربية، وحلقت السباع بالغياض

  فوجه األرض مغرب قبيح... يها تغريت البالد ومن عل
  وقل بشاشة الوجه املليح... تغري كل ذي طعم ولون 

قال . وكف التنوين" بشاشة"هكذا هو الشعر بنصب : قال ابن عطية. يف أبيات كثرية ذكرها الثعليب وغريه
عر سواء؛ لكن ملا ما قال آدم الشعر، وإن حممدا واألنبياء كلهم يف النهي عن الش: القشريي وغريه قال ابن عباس

إنك وصيي فاحفظ مين : قتل هابيل رثاه آدم وهو سرياين، فهي مرثية بلسان السريانية أوصى هبا إىل ابنه شيث وقال
  .هذا الكالم ليتوارث؛ فحفظت منه إىل زمان يعرب بن قحطان، فترجم عنه يعرب بالعربية وجعله شعرا

يوم الدم فيه حاضت : "هللا عليه وسلم عن يوم الثالثاء فقالسئل النيب صلى ا: روي من حديث أنس قال -الثانية
: وثبت يف صحيح مسلم وغريه عن عبداهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . حواء وفيه قتل ابن آدم أخاه

وهذا نص على " . ال تقتل نفس ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها ألنه كان أول من سن القتل"
تعليل؛ وهبذا االعتبار يكون على إبليس كفل من معصية كل من عصى بالسجود؛ ألنه أول من عصى به، وكذلك ال

من سن يف اإلسالم سنة : "كل من أحدث يف دين اهللا ما ال جيوز من البدع واألهواء؛ قال صلى اهللا عليه وسلم
سالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من حسنة كان له أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة ومن سن يف اإل

إن أخوف ما أخاف على أميت : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. وهذا نص يف اخلرب والشر" . عمل هبا إىل يوم القيامة
وهذا كله صريح، ونص صحيح يف معىن اآلية، وهذا ما مل يتب الفاعل من تلك املعصية، ألن آدم " األئمة املضلون

أول من خالف يف أكل ما هني عنه، وال يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما هني عنه وال  عليه السالم كان
  شربه من بعده باإلمجاع؛ ألن آدم تاب من ذلك وتاب اهللا عليه،

والناسي غري آمث } البقرة{فإنه أكل ناسيا على الصحيح من األقوال، كما بيناه يف : ووجه آخر. فصار كمن مل جين
  .وال مؤاخذ

تضمنت هذه اآلية البيان عن حال احلاسد، حىت أنه قد حيمله حسده على إهالك نفسه بقتل أقرب الناس  -الثالثة
  .إليه قرابة، وأمسه به رمحا، وأوالهم باحلنو عليه ودفع األذية عنه

ت إحدى رجلي القاتل علق: وقال، جماهد. أي ممن خسر حسناته} فَأَصَْبَح ِمَن الَْخاِسرِيَن { : قوله تعاىل -الرابعة
بساقها إىل فخذها من يومئذ إىل يوم القيامة، ووجهه إىل الشمس حيثما دارت، عليه يف الصيف حظرية من نار، 

فَأَصَْبَح ِمَن { : فإن صح هذا فهو من خسرانه الذي تضمنه قوله تعاىل: قال ابن عطية. وعليه يف الشتاء من ثلج
  .خسران الدنيا واآلخرةوإال فاخلسران يعم } الَْخاِسرِيَن 



. أي يف الدنيا} فَأَْصَبَح ِمَن الَْخاسِرِيَن { ولعل هذا يكون عقوبته على القول بأنه عاص ال كافر؛ فيكون املعىن : قلت
  .واهللا أعلم

َوْيلََتى أََعجَْزُت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ َهذَا  فََبَعثَ اللَُّه غَُراباً يَْبَحثُ ِفي اَألْرضِ ِلُيرَِيُه كَْيَف يُوَارِي َسْوَءةَ أَِخيِه قَالَ َيا{  -٣١
  }الْغَُرابِ فَأُوَارَِي َسْوَءةَ أَِخي فَأَصَْبَح ِمَن النَّاِدمَِني

  :فيه مخسة مسائل
بعث اهللا غرابني فاقتتال حىت قتل : قال جماهد} فبعث فََبَعثَ اللَُّه غَُراباً َيْبَحثُ ِفي اَألْرضِ { : قوله تعاىل -اآلوىل
إن الغراب حبث األرض على طعمه ليخفيه : وقيل. وكان ابن آدم هذا أول من قتل. مها صاحبه مث حفر فدفنهأحد

وروي أن قابيل ملا قتل . إىل وقت احلاجة إليه؛ ألنه من عادة الغراب فعل ذلك؛ فتنبه قابيل ذلك على مواراة أخيه
  وروى ابن القاسم عن مالك. جماهدهابيل جعله يف جراب، ومشى به حيمله يف عنقه مائة سنة؛ قال 

. حىت أروح وال يدري ما يصنع به إىل أن اقتدى بالغراب كما تقدم: وقيل. أنه محله سنة واحدة؛ وقال ابن عباس
امنت اهللا على ابن آدم بثالث بعد ثالث بالريح : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: ويف اخلرب عن أنس قال
لريح يقع بعد الروح ما دفن محيم محيما وبالدود يف اجلثة فلوال أن الدود يقع يف اجلثة الكتنزهتا بعد الروح فلوال أن ا

امللوك وكانت خريا هلم من الدراهم والدنانري وباملوت بعد الكرب وإن الرجل ليكرب حىت ميل نفسه وميله أهله وولده 
لدفن، ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافا به، فبعث اهللا كان قابيل يعلم ا: وقال قوم" . وأقرباؤه فكان املوت أستر له

َيا َوْيلََتى أََعجَْزُت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ َهذَا الْغَُرابِ فَأُوَارِيَ { : غرابا يبحث التراب على هابيل ليدفنه، فقال عند ذلك
قيض له الغراب حىت واراه، ومل يكن ذلك ندم ، حيث رأى إكرام اهللا هلابيل بأن } َسْوَءةَ أَِخي فَأَصَْبَح ِمَن النَّاِدِمَني 

أو ندم ومل يستمر ندمه؛ فقال . إمنا ندمه كان على فقده ال على قتله، وإن كان فلم يكن موفيا شروطه: توبة، وقيل
مث . إن آدم وحواء أتيا قربه وبكيا أياما عليه: ويقال. ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه: ابن عباس

دعا عليه آدم فاخنسفت به : ويقال. إن قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع إىل السفح وقد تفرقت عروقه
إن قابيل استوحش بعد قتل هابيل ولزم الربية، وكان ال يقدر على ما يأكله إال من الوحش، فكان : ويقال. األرض

املوقوذة حراما من لدن قابيل بن آدم، وهو أول من فكانت : قال ابن عباس. إذا ظفر به وقذه حىت ميوت مث يأكله
اآلية، فإبليس رأس } رَبََّنا أَرَِنا الَّذَْينِ أََضالنََّا ِمَن الْجِنِّ وَاألِْنسِ { : يساق من اآلدميني إىل النار؛ وذلك قوله تعاىل

: وقد قيل. إن شاء اهللا تعاىل "حم فصلت"الكافرين من اجلن، وقابيل رأس اخلطيئة من اإلنس؛ على ما يأيت بيانه يف 
وظاهر اآلية أن هابيل هو أول ميت من بين . إن الندم يف ذلك الوقت مل يكن توبة، واهللا بكل ذلك أعلم وأحكم

. آدم؛ ولذلك جهلت سنة املواراة؛ وكذلك حكى الطربي عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم مبا يف كتب األوائل
  وقوله

البحوث؛ ألهنا فتشت عن املنافقني؛ } بََراءَةٌ{ومن هذا مسيت سورة . تراب مبنقاره ويثريهمعناه يفتش ال} يَْبَحثُ{
  :ومن ذلك قول الشاعر

  وإن حبثوين كان فيهم مباحث... إن الناس غطوين تغطيت عنهم 
  :ال تكن كالباحث على الشفرة؛ قال الشاعر: ويف املثل

  نة تستثريهاإىل مدية مدفو... فكانت كعنز السوء قامت برجلها 
، فصار فعل } ثُمَّ أَمَاَتُه فَأَقَْبَرُه{: بعث اهللا الغراب حكمة؛ لريى ابن آدم كيفية املواراة، وهو معىن قوله تعاىل -الثانية



. عن الباقني. الغراب يف املواراة سنة باقية يف اخللق، فرضا على مجيع الناس على الكفاية، من فعله منهم سقط فرضه
: وأما الكفار فقد روى أبو داود عن على قال. األقربون الذين يلونه، مث اجلرية، مث سائر املسلمنيوأخص الناس به 

أذهب فوار أباك التراب مث ال حتدثن شيئا : "قلت للنيب صلى اهللا عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات؛ قال
  .فذهبت فواريته وجئته فأمرين فاغتسلت ودعا يل" حىت تأتيين

قال رسول اهللا : ويستحب يف القرب سعته وإحسانه؛ ملا رواه ابن ماجة عن هشام بن عامر رضي اهللا عنه قال -الثالثة
جئت ليلة أحرس النيب صلى : وروي عن األدرع السلمي قال" احفروا وأوسعوا وأحسنوا: "صلى اهللا عليه وسلم

: هذا مراء؛ قال: يا رسول اهللا: ه وسلم فقلتاهللا عليه وسلم؛ فإذا رجل قراءته عالية، فخرج النيب صلى اهللا علي
ارفقوا به رفق اهللا به إنه : "فمات باملدينة ففرغوا من جهازه فحملوا نعشه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا : فقال بعض أصحابه" أوسعوا له وسع اهللا عليه: "وحضر حفرته فقال: قال" . كان حيب اهللا ورسوله
. ؛ أخرجه عن أيب بكر بن أيب شيبة عن زيد بن احلباب" أجل إنه كان حيب اهللا ورسوله: "عليه؟ فقال لقد حزنت

  .عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أيب سعيد

أدرع السلمي روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثاً واحداً، وروى سعيد بن أيب : قال أبو عمر بن عبد الرب
امر بن أمية بن احلسحاس بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األنصاري، كان يسمى سعيد املقربي؛ و هشام بن ع

سكن هشام . يف اجلاهلية شهابا فغري النيب صلى اهللا عليه وسلم امسه فسماه هشاما، واستشهد أبوه عامر يوم أحد
  .البصرة ومات هبا؛ ذكر هذا يف كتاب الصحابة

إنه الذي اختاره اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم؛ فإن النيب صلى اهللا اللحد أفضل من الشق؛ ف: مث قيل -الرابعة
أيهما جاء أول عمل عمله، فجاء : عليه وسلم ملا تويف كان باملدينة رجالن أحدمها يلحد واآلخر ال يلحد؛ فقالوا

بيه، وأخرجه ابن الذي يلحد فلحد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ذكره مالك يف املوطأ عن هشام بن عروة عن أ
والرجالن مها أبو طلحة وأبو عبيدة؛ وكان أبو طلحة يلحد وأبو . ماجة عن أنس بن مالك وعائشة رضي اهللا عنهما

واللحد هو أن حيفر يف جانب القرب إن كانت تربة صلبة، يوضع فيه امليت مث يوضع عليه اللنب مث يهال . عبيدة يشق
أحلدوا يل حلدا وانصبوا علي اللنب نصبا كما صنع : الذي هلك فيه التراب؛ قال سعد بن أيب وقاص يف مرضه

قال رسول اهللا صلى : وروى ابن ماجة وغريه عن ابن عباس قال. أخرجه مسلم. برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .اللحد لنا والشق لغرينا: "اهللا عليه وسلم

بسم : عمر يف جنازة فلما وضعها يف اللحد قالحضرت ابن : روى ابن ماجة عن سعيد بن املسيب قال -اخلامسة
اللهم : اهللا ويف سبيل اهللا وعلى ملة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما أخذ يف تسوية اللنب على اللحد قال

قلت يا . أجرها من الشيطان ومن عذاب القرب، اللهم جاف األرض عن جنبيها، وصعد روحها ولقها منك رضوانا
بل شيء ! إين إذا لقادر على القول: عته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم قلته برأيك؟ قالابن عمر أشيء مس

  وروي عن أيب هريرة أن رسول اهللا. مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 اآلية فهذا ما تعلق يف معىن. صلى اهللا عليه وسلم صلى على جنازة مث أتى قرب امليت فحثا عليه من قبل رأسه ثالثا
وقرأ احلسن على األصل بالياء، واألول . يا ويليت مث أبدل من الياء ألف} َيا َوْيلََتى{واألصل يف . من األحكام

: وقال األصمعي. وهي كلمة تدعو هبا العرب عند اهلالك؛ قال سيبويه. أفصح؛ ألن حذف الياء يف النداء أكثر
وهي لغة شاذة؛ إمنا يقال عجزت املرأة إذا : قال النحاس. جليمبكسر ا} أََعجِْزُت{: وقرأ احلسن. بعد} وَْيلٌ{



  .واهللا أعلم. عظمت عجيزهتا، وعجزت عن الشيء عجزا ومعجزة ومعجزة
ا قََتلَ النَّاَس أَنََّمِمْن أَْجلِ ذَِلَك كََتْبَنا َعلَى بَنِي إِْسرائيلَ أَنَُّه َمْن قََتلَ نَفْساً بِغَْيرِ َنفْسٍ أَْو فََساٍد ِفي اَألْرضِ فَكَ{ -٣٢

كَثِرياً ِمْنُهْم بَْعَد ذَِلَك ِفي اَألْرضِ َجِميعاً َوَمْن أَْحَياَها فَكَأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميعاً َولَقَدْ َجاَءتُْهْم ُرُسلَُنا بِالَْبيِّنَاِت ثُمَّ إِنَّ 
  }لَُمْسرِفُونَ
أجل الرجل : أي من جنايته؛ يقال: وقال الزجاج. تل وجريرتهأي من جراء ذلك القا} ِمْن أَْجلِ ذَِلَك{: قوله تعاىل

  :قال اخلنوت. على أهله شرا يأجل أجال إذا جىن؛ مثل أخذ يأخذ أخذ
  قد احتربوا يف عاجل أنا آجله... وأهل خباء صاحل كنت بينهم 

  :وقال عدي بن زيد. أنا جاره عليهم: أي جانيه، وقيل
  حكا صلبا بإزارفوق من أ... أجل أن اهللا قد فضلكم 

. ومنه اآلجل نقيض العاجل، وهو مبعىن جير إليه أمر متقدم. وأصله اجلر؛ ومنه األجل ألنه وقت جير إليه العقد األول
ومنه اإلجل للقطيع من بقر الوحش؛ ألن بعضه ينجر إىل بعض؛ قاله . ألنه انقياد إىل ما جر إليه. ومنه أجل مبعىن نعم

  وقرأ يزيد بن. الرماين

فألقيت } ِمْن إْجلِ ذَِلَك{بكسر النون وحذف اهلمزة وهي لغة، واألصل } ِمْن أْجلِ ذَِلَك{: عقاع أبو جعفرالق
ِمنَ {: متعلقا بقوله} ِمْن أَْجلِ ذَِلَك{: جيوز أن يكون قوله: مث قيل. كسرة اهلمزة على النون وحذفت اهلمزة

ـ . } كََتبَْنا{وجيوز أن يكون متعلقا مبا بعده وهو . } َكِمْن أَْجلِ ذَِل{: ، فالوقف على قوله} النَّاِدِمَني } ِمْن أَْجلِ{ف
وخص بين إسرائيل . ؛ وعلى هذا أكثر الناس؛ أي من سبب هذه النازلة كتبنا} ِمَن النَّاِدمَِني{ابتداء كالم والتمام 

وعيد عليهم يف قتل األنفس ألهنم أول أمة نزل ال -بالذكر وقد تقدمته أمم قبلهم كان قتل النفس فيهم حمظورا 
ومعىن . مكتوبا، وكان قبل ذلك قوال مطلقا؛ فغلظ األمر على بين إسرائيل بالكتاب حبسب طغياهنم وسفكهم الدماء

كفر : وقد حرم اهللا القتل يف مجيع الشرائع إال بثالث خصال. أي بغري أن يقتل نفسا فيستحق القتل} بِغَْيرِ َنفْسٍ{
  .قطع طريق: أي شرك، وقيل} أَْو فََساٍد ِفي اَألْرضِ{. إحصان، أو قتل نفس ظلما وتعديا بعد إميان، أو زين بعد

بالنصب على تقدير حذف فعل يدل عليه أول الكالم تقديره؛ أو أحدث فسادا؛ والدليل } أَْو فََساداً{: وقرأ احلسن
  .ألنه من أعظم الفساد} َمْن قََتلَ َنفْساً بَِغْيرِ نَفْسٍ{: عليه قوله
اضطرب لفظ املفسرين يف } فَكَأَنََّما قََتلَ النَّاسَ َجِميعاً{. باجلر على معىن أو بغري فساد} أَْو فََساٍد{: وقرأ العامة

ترتيب هذا التشبيه ألجل أن عقاب من قتل الناس مجيعا أكثر من عقاب من قتل واحدا؛ فروي عن ابن عباس أنه 
كأمنا قتل الناس مجيعا ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأمنا أحيا الناس املعىن من قتل نبيا أو إمام عدل ف: قال
املعىن من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس مجيعا، ومن ترك قتل : وعنه أيضا أنه قال. مجيعا

ملعىن فكأمنا قتل الناس ا. وعنه أيضا. نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من اهللا فهو كمن أحيا الناس مجيعا
املعىن أن : وقال جماهد. مجيعا عند املقتول، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأمنا أحيا الناس مجيعا عند املستنقذ

  الذي يقتل النفس املؤمنة متعمدا جعل اهللا جزاءه

لك، ومن مل يقتل فقد حيي لو قتل الناس مجيعا مل يزد على ذ: جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؛ يقول
: املعىن أن من قتل نفسا فيلزمه من القود والقصاص ما يلزم من قتل الناس مجيعا، قال: وقال ابن زيد. الناس منه

املعىن أن من قتل : وقيل. ومن أحياها أي من عفا عمن وجب له قتله؛ وقاله احلسن أيضا؛ أي هو العفو بعد املقدرة



ؤه؛ ألنه قد وتر اجلميع، ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا، أي جيب على الكل نفسا فاملؤمنون كلهم خصما
كان هذا خمتصا ببين إسرائيل : وقيل. جعل إمث قاتل الواحد إمث قاتل اجلميع؛ وله أن حيكم مبا يريد: وقيل. شكره

هك يف واحد ملحوظ بعني منتهك وعلى اجلملة فالتشبيه على ما قيل واقع كله، واملنت: قال ابن عطية. تغليظا عليهم
اجلميع؛ ومثاله رجالن حلفا على شجرتني أال يطعما من مثرمها شيئا، فطعم أحدمها واحدة من مثر شجرته، وطعم 

املعىن أن من استحل واحدا فقد استحل اجلميع؛ ألنه أنكر : وقيل. اآلخر مثر شجرته كلها، فقد استويا يف اجلث
  .الشرع

الذي هو  -جتوز؛ فإنه عبارة عن الترك واإلنقاذ من هلكة، وإال فاإلحياء حقيقة } ْن أَحَْياهَاَوَم{: ويف قوله تعاىل
مث . فسمى الترك إحياء} أََنا أُْحيِي َوأُِميُت{: وإمنا هذا اإلحياء مبنزلة قول منروذ اللعني. إمنا هو هللا تعاىل -االختراع 

  .بينات، وأن أكثرهم جماوزون احلد، وتاركون أمر اهللاأخرب اهللا عن بين إسرائيل أهنم جاءهتم الرسل بال
وا أَْو ُتقَطََّع أَْيِديهِمْ إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْونَ ِفي اَألْرضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَْو ُيَصلَُّب{ -٣٣

  }اَألْرضِ ذَِلكَ لَُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا وَلَُهْم ِفي اآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخالٍف أَْو ُيْنفَْوا ِمَن
  }إِالَّ الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن قَْبلِ أَنْ تَقِْدرُوا َعلَْيهِْم فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم{ -٣٤

  :فيه مخسة عشرة مسائل
اآلية؛ فالذي عليه اجلمهور أهنا نزلت يف العرنيني؛ روى األئمة واللفظ اختلف الناس يف سبب نزول هذه  -األوىل

قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -أو قال من عرينة  -أن قوما من عكل : أليب داود عن أنس بن مالك
وألباهنا فانطلقوا، فلما فاجتووا املدينة؛ فأمر هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبواهلا 

صحوا قتلوا راعي النيب صلى اهللا عليه وسلم واستاقوا النعم؛ فبلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم خربهم من أول النهار 
فأرسل يف آثارهم؛ فلما ارتفع النهار حىت جيء هبم؛ فأمر هبم فقطعت أيديهم وأرجلهم ومسر أعينهم وألقوا يف احلرة 

ويف . فهؤالء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إمياهنم وحاربوا اهللا ورسوله: قال أبو قالبة. يستسقون فال يسقون
فبعث رسول اهللا صلى اهللا : فأمر مبسامري فأمحيت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم؛ ويف رواية: رواية

َما جََزاُء الَِّذيَن ُيحَارُِبونَ اللََّه َوَرسُولَُه إِنَّ{: فأنزل اهللا تبارك وتعاىل يف ذلك: عليه وسلم يف طلبهم قافة فأيت به قال
. فلقد رأيت أحدهم يكدم األرض بفيه عطشا حىت ماتوا: ويف رواية قال أنس. اآلية} َوَيْسَعْونَ ِفي اَألْرضِ فََساداً

ملسلمني حىت فبعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نفر من ا: ويف البخاري قال جرير بن عبداهللا يف حديثه
فكانوا يقولون املاء، : قال جرير. أدركناهم وقد أشرفوا على بالدهم، فجئنا هبم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أهنم قطعوا يدي الراعي : وقد حكى أهل التواريخ والسري. } النَّاَر{: ويقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وكان هذا الفعل من . وكان امسه يسار وكان نوبيا. ، وأدخل املدينة ميتاورجليه، وغرزوا الشوك يف عينيه حىت مات

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحرقهم بالنار: ويف بعض الروايات عن أنس. املرتدين سنة ست من اهلجرة

ل اهللا أهنا نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبني رسو: وروي عن ابن عباس والضحاك. بعد ما قتلهم
ويف مصنف أيب داود عن ابن عباس . صلى اهللا عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا يف األرض

نزلت هذه اآلية يف املشركني فمن أخذ منهم قبل أن } غَفُوٌر َرِحيٌم{: إىل قوله} إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيحَارُِبونَ اللََّه{: قال
إن اآلية نزلت يف املشركني عكرمة واحلسن، : وممن قال. ك أن يقام عليه احلد الذي أصابهيقدر عليه مل مينعه ذل

: ، وقوله عليه الصالة والسالم} قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َيْنَتهُوا ُيْغفَرْ لَُهْم َما قَْد َسلََف{: وهذا ضعيف يرده قوله تعاىل



  .األول لنصوص األحاديث الثابتة يف ذلكأخرجه مسلم؛ والصحيح " اإلسالم يهدم ما قبله"
اآلية نزلت فيمن خرج من املسلمني يقطع السبيل ويسعى يف : وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي

ويف اآلية دليل على أهنا نزلت : قول مالك صحيح، وقال أبو ثور حمتجا هلذا القول: قال ابن املنذر. األرض بالفساد
وقد أمجعوا على أن أهل } إِالَّ الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن قَْبلِ أَنْ تَقِْدرُوا َعلَْيهِْم{: وهو قوله جل ثناؤهيف غري أهل الشرك؛ 

وحكى . الشرك إذا وقعوا يف أيدينا فأسلموا أن دماءهم حترم؛ فدل ذلك على أن اآلية نزلت يف أهل اإلسالم
صلى اهللا عليه وسلم يف العرنيني، فوقف األمر على  أن هذه اآلية نسخت فعل النيب: الطربي عن بعض أهل العلم

وقال . كان هذا قبل أن تنزل احلدود؛ يعين حديث أنس؛ ذكره أبو داود: وروى حممد بن سريين قال. هذه احلدود
قال أبو . ما فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم بوفد عرينة نسخ؛ إذ ال جيوز التمثيل باملرتد: قوم منهم الليث بن سعد

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قطع الذين سرقوا لقاحه ومسل أعينهم بالنار عاتبه اهللا عز وجل يف : لزنادا
إِنََّما جََزاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرسُولَُه َوَيْسَعْونَ ِفي اَألْرضِ فََساداً أَنْ ُيقَتَّلُوا أَوْ {ذلك؛ فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك 

وحكي عن مجاعة أن هذه اآلية . فلما وعظ وهني عن املثلة مل يعد: قال أبو الزناد. أخرجه أبو داود. اآلية} لَُّبواُيَص
  ليست بناسخة لذلك الفعل؛ ألن ذلك وقع يف مرتدين،

إمنا مسل النيب صلى اهللا عليه وسلم أن أولئك : ال سيما وقد ثبت يف صحيح مسلم وكتاب النسائي وغريمها قال
  .م مسلوا أعني الرعاة؛ فكان هذا قصاصا، وهذه اآلية يف احملارب املؤمنألهن
إِلَّا الَِّذيَن َتابُوا ِمْن قَْبلِ أَنْ {: وهذا قول حسن، وهو معىن ما ذهب إليه مالك والشافعي؛ ولذلك قال اهللا تعاىل: قلت

قوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسق قبل ومعلوم أن الكفار ال ختتلف أحكامهم يف زوال الع} َتقِْدُروا َعلَْيهِْم
وال ينفى وال تقطع يده وال رجله وال خيلى سبيله بل  -دون احملاربة  -واملرتد يستحق القتل بنفس الردة . القدرة

قُلْ {: وقال تعاىل يف حق الكفار. يقتل إن مل يسلم، وال يصلب أيضا؛ فدل أن ما اشتملت عليه اآلية ما عين به املرتد
وعلى ما . اآلية؛ وهذا بني} إِالَّ الَِّذيَن تَاُبوا{: وقال يف احملاربني. } لَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َينَْتُهوا ُيغْفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََفِل

فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم {: قررناه يف أول الباب ال إشكال وال لوم وال عتاب إذ هو مقتضى الكتاب؛ قال اهللا تعاىل
فمثلوا فمثل هبم، إال أنه حيتمل أن يكون العتاب إن صح على الزيادة يف } َتُدوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اعَْتَدى َعلَْيكُْمفَاْع

أن النيب : وحكى الطربي عن السدي. القتل، وذلك تكحيلهم مبسامري حمماة وتركهم عطاشى حىت ماتوا، واهللا أعلم
وإمنا أراد ذلك؛ فنزلت اآلية ناهية عن ذلك، وهذا ضعيف جدا؛ فإن صلى اهللا عليه وسلم يسمل أعني العرنيني 

وال خالف بني أهل العلم أن حكم . فأمر مبسامري فأمحيت هلم: األخبار الثابتة وردت بالسمل؛ ويف صحيح البخاري
إِنََّما جََزاُء {: ىلويف قوله تعا. هذه اآلية مترتب يف احملاربني من أهل اإلسالم وإن كانت نزلت يف املرتدين أو اليهود

استعارة وجماز؛ إذ اهللا سبحانه وتعاىل ال حيارب وال يغالب ملا هو عليه من صفات } الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرسُولَُه
حياربون أولياء اهللا؛ فعرب بنفسه العزيزة عن أوليائه : واملعىن. الكمال، وملا وجب له من التنزيه عن األضداد واألنداد

حثا على } َمْن ذَا الَِّذي يُقْرِضُ اللََّه قَْرضاً َحسَناً{: بارا إلذايتهم، كما عرب بنفسه عن الفقراء الضعفاء يف قولهإك
احلديث أخرجه مسلم، وقد تقدم يف " استطعمتك فلم تطعمين"االستعطاف عليهم؛ ومثله يف صحيح السنة 

  .}البقرة{

احملارب عندنا من محل على الناس يف مصر أو يف : احملاربة؛ فقال مالكواختلف العلماء فيمن يستحق اسم  -الثانية
اختلف عن مالك يف هذه : برية وكابرهم عن أنفسهم وأمواهلم دون نائرة وال ذحل وال عداوة؛ قال ابن املنذر



ل والطرق وديار حكم ذلك يف املصر أو يف املناز: املسألة، فأثبت احملاربة يف املصر مرة ونفى ذلك مرة؛ وقالت طائفة
كذلك هو ألن كال يقع : أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة؛ وهذا قول الشافعي وأيب ثور؛ قال ابن املنذر

ال : وقالت طائفة. عليه اسم احملاربة، والكتاب على العموم، وليس ألحد أن خيرج من مجلة اآلية قوما بغري حجة
واملغتال كاحملارب . ا عن املصر؛ هذا قول سفيان الثوري وإسحاق والنعمانتكون احملاربة يف املصر إمنا تكون خارج

وهو الذي حيتال يف قتل إنسان على أخذ ماله، وإن مل يشهر السالح لكن دخل عليه بيته أو صحبه يف سفر فأطعمه 
  .مسا فقتله فيقتل حدا ال قودا

قدر فعله؛ فمن أخاف السبيل وأخذ املال قطعت يده يقام عليه ب: واختلفوا يف حكم احملارب؛ فقالت طائفة -الثالثة
ورجله من خالف، وإن أخذ املال وقتل قطعت يده ورجله مث صلب، فإذا قتل ومل يأخذ املال، وإن هو مل يأخذ املال 

إذا أخذ : وقال أبو يوسف. ومل يقتل نفي؛ قاله ابن عباس، وروي عن أيب جملز والنخعي وعطاء اخلراساين وغريهم
إذا قتل قتل، وإذا أخذ املال ومل : وقال أبو حنيفة. باحلربة مصلوبا: وقتل صلب وقتل على اخلشبة؛ قال الليثاملال 

يقتل قطعت يده ورجله من خالف، وإذا أخذ املال وقتل فالسلطان خمري فيه، إن شاء قطع يده ورجله وإن شاء مل 
إذا أخذ املال : وقال الشافعي. وحنوه قول األوزاعي. القتل يأيت على كل شيء: يقطع وقتله وصلبه؛ قال أبو يوسف

قطعت يده اليمىن وحسمت، مث قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي؛ ألن هذه اجلناية زادت على السرقة 
وإن حضر : يصلب ثالثة أيام؛ قال: باحلرابة، وإذا قتل قتل، وإذا أخذ املال وقتل قتل وصلب؛ وروي عنه أنه قال

  للعدو وكثر وهيب وكان ردءا

ال ينبغي أن يصلب : وقال قوم. إن قتل قتل، وإن أخذ املال قطعت يده ورجله كقول الشافعي: وقال أمحد. حبس
أكره أن يقتل مصلوبا لنهي رسول اهللا : قبل، القتل فيحال بينه وبني الصالة واألكل والشرب؛ وحكي عن الشافعي

خمري على ظاهر اآلية، وكذلك قال مالك، وهو مروي عن ابن  اإلمام: وقال أبو ثور. صلى اهللا عليه وسلم عن املثلة
اإلمام خمري يف احلكم : عباس، وهو قول سعيد بن املسيب وعمر بن عبدالعزيز وجماهد والضحاك والنخعي كلهم قال

اآلية؛ على احملاربني، حيكم عليهم بأي األحكام اليت أوجبها اهللا تعاىل من القتل والصلب أو القطع أو النفي بظاهر 
فصاحبه باخليار؛ وهذا القول أشعر بظاهر اآلية؛ فإن أهل القول األول } أَْو{ما كان يف القرآن : قال ابن عباس

يقتل ويصلب؛ : فإنك جتد أقواهلم أهنم جيمعون عليه حدين فيقولون -للترتيب وإن اختلفوا } أَْو{الذين قالوا 
يف } أَْو{ه ورجله وينفى؛ وليس كذلك اآلية وال معىن تقطع يد: يصلب ويقتل؛ ويقول بعضهم: ويقول بعضهم

سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه : واحتج األولون مبا ذكره الطربي عن أنس بن مالك أنه قال. اللغة؛ قال النحاس
من أخاف السبيل وأخذ املال فأقطع به لألخذ ورجله : "وسلم جربيل عليه السالم عن احلكم يف احملارب فقال

وبقي النفي للمخيف فقط واملخيف يف حكم : قال ابن عطية" . ومن قتل فاقتله ومن مجع ذلك فأصلبهلإلخافة 
  .القاتل، ومع ذلك فمالك يرى فيه األخذ بأيسر العذاب والعقاب استحسانا

ل والرجل حىت هو أن يطلب أبدا باخلي: اختلف يف معناه؛ فقال السدي} أَْو ُيْنفَْوا ِمَن اَألْرضِ{: قوله تعاىل -الرابعة
يؤخذ فيقام عليه حد اهللا، أو خيرج من دار اإلسالم هربا ممن يطلبه؛ عن ابن عباس وأنس بن مالك ومالك بن أنس 

حكاه الرماين يف كتابه؛ وحكي عن . واحلسن والسدي والضحاك وقتادة وسعيد بن جبري والربيع بن أنس والزهري
وقال . لتقام عليهم احلدود؛ وقال الليث بن سعد والزهري أيضا الشافعي أهنم خيرجون من بلد إىل بلد، ويطلبون

نفيهم : وقال مالك أيضا والكوفيون. ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إىل غريه وحيبس فيه كالزاين: مالك أيضا
  سجنهم فينفى من سعة الدنيا إىل



احتجوا بقول بعض أهل السجون يف ضيقها، فصار كأنه إذا سجن فقد نفي من األرض إال من موضع استقراره؛ و
  :ذلك

  فلسنا من األموات فيها وال األحيا... خرجنا من الدنيا وحنن من أهلها 
  عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا... إذا جاءنا السجان يوما حلاجة 

، أحبسه حىت أعلم منه التوبة: حكى مكحول أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أول من حبس يف السجون وقال
وال أنفيه من بلد إىل بلد فيؤذيهم؛ والظاهر أن األرض يف اآلية هي أرض النازلة وفد جتنب، الناس قدميا األرض اليت 

وينبغي اإلمام إن كان هذا احملارب " . الذي ناء بصدره حنو األرض املقدسة"أصابوا فيها الذنوب؛ ومنه احلديث 
أن يسجنه يف البلد الذي يغرب إليه، وإن كان غري خموف اجلانب خموف اجلانب يظن أنه يعود إىل حرابة أو إفساد 
وهذا صريح مذهب مالك أن يغرب ويسن حيث يغرب، وهذا : فظن أنه ال يعود إىل جناية سرح؛ قال ابن عطية

على األغلب يف أنه خموف، ورجحه الطربي وهو الواضح؛ ألن نفيه من أرض النازلة هو نص اآلية، وسجنه بعد 
  .ف منه، فإن تاب وفهمت حاله سرححبسب اخلو
النفي أصله اإلهالك؛ ومنه اإلثبات والنفي، فالنفي اإلهالك باإلعدام؛ } أَْو ُيْنفَْوا ِمَن اَألْرضِ{: قوله تعاىل -اخلامسة

  :قال الراجز. ومنه النفاية لردي املتاع؛ ومنه النفي ملا تطاير من املاء عن الدلو
  الطري على الصفيمواقع ... كأن متنيه من النفي 

: وقد قيل. وال يراعى املال الذي يأخذه احملارب نصابا كما يراعى يف السارق: قال ابن خويز منداد -السادسة
  يراعى يف ذلك النصاب ربع دينار؛ قال ابن العريب، قال الشافعي

حيكم عليه : الكال يقطع من قطاع الطريق إال من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق؛ وقال م: وأصحاب الرأي
حبكم احملارب وهو الصحيح؛ فإن اهللا تعاىل وقت على لسان نبيه عليه الصالة والسالم القطع يف السرقة يف ربع 

دينار، ومل يوقت يف احلرابة شيئا، بل ذكر جزاء احملارب، فاقتضى ذلك توفية اجلزاء هلم على احملاربة عن حبة؛ مث إن 
وكيف . فيه، وقياس األعلى باألدىن واألدىن باألسفل وذلك عكس القياسهذا قياس أصل على أصل وهو خمتلف 

يصح أن يقاس احملارب على السارق وهو يطلب خطف املال فإن شعر به فر؛ حىت إن السارق إذا دخل بالسالح 
: ريبقال القاضي ابن الع. يطلب املال فإن منع منه أو صبح عليه وحارب عليه فهو حمارب حكم عليه حبكم احملارب

كنت يف أيام حكمي بني الناس إذا جاءين أحد بسارق، وقد دخل الدار بسكني حيبسه على قلب صاحب الدار وهو 
نائم، وأصحابه يأخذون مال الرجل، حكمت فيهم حبكم احملاربني، فافهموا هذا من أصل الدين، وارتفعوا إىل يفاع 

  .العلم عن حضيض اجلاهلني
الم يفعة إذا ارتفع إىل البلوغ؛ واحلضيض احلفرة يف أسفل الوادي؛ كذا قال أهل اليفع أعلى اجلبل ومنه غ: قلت
  .اللغة

: أحدمها: وال خالف يف أن احلرابة يقتل فيها من قتل وإن مل يكن املقتول مكافئا للقاتل؛ وللشافعي قوالن -السابعة
ألن القتل هنا ليس على جمرد القتل وإمنا هو  أهنا تعترب املكافأة ألنه قتل فاعترب فيه املكافأة كالقصاص؛ وهذا ضعيف؛

إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْونَ ِفي {: على الفساد العام من التخويف وسلب املال؛ قال اهللا تعاىل
ع شيئني حماربة وسعيا يف األرض بالفساد، ومل فأمر تعاىل بإقامة احلدود على احملارب إذا مج} اَألْرضِ فَسَاداً أَنْ ُيقَتَّلُوا

  .خيص شريفا من وضيع، وال رفيعا من دينء



ال : وقال الشافعي. وإذا خرج احملاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض احملاربني ومل يقتل بعض قتل اجلميع -الثامنة
  قتل إال من قتل؛ وهذا أيضا ضعيف؛ فإن من حضر

  .ة وإن مل يقتل مجيعهم؛ وقد اتفق معنا على قتل الردء وهو الطليعة، فاحملارب أوىلالوقيعة شركاء يف الغنيم
وإذا أخاف احملاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على اإلمام قتاهلم من غري أن يدعوهم، ووجب على  -التاسعة

إال أن يكون قد قتل وأخذ  املسلمني التعاون على قتاهلم وهم عن أذى املسلمني، فإن اهنزموا مل يتبع منهم مدبرا
ماال، فإن كان كذلك أتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب جلنايته؛ وال يدفف منهم على جريح إال أن يكون قد قتل؛ 
فإن أخذوا وجد يف أيديهم مال ألحد بعينه رد إليه أو إىل ورثته، وإن مل يوجد له صاحب جعل يف بيت املال؛ وما 

  : دية ملن قتلوا إذا قدر عليهم قبل التوبة، فإن تابوا وجاؤوا تائبني هيأتلفوه من مال ألحد غرموه؛ وال
مل يكن لإلمام عليهم سبيل، وسقط عنهم ما كان حدا هللا وأخذوا حبقوق اآلدميني، فاقتص منهم من  -العاشرة

ائر اجلناة من غري النفس واجلراح، وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم ألوليائه يف ذلك، وجيوز هلم العفو واهلبة كس
وإمنا أخذ ما بأيديهم من األموال وضمنوا قيمه ما . احملاربني؛ هذا مذهب مالك والشافعي وأيب ثور وأصحاب الرأي

وقال . استهلكوا؛ ألن ذلك غصب فال جيوز ملكه هلم، ويصرف إىل أربابه أو يوقفه اإلمام عنده حىت يعلم صاحبه
من املال إال مبا وجد عنده، وأما ما استهلكه فال يطالب به؛ وذكر الطربي ال يطلب : قوم من الصحابة والتابعني

ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه، وهو الظاهر من فعل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه حبارثة بن بدر 
منشورا؛ قال ابن خويز  الغداين فإنه كان حماربا مث تاب قبل القدرة عليه، فكتب له بسقوط األموال والدم عنه كتابا

واختلفت الرواية عن مالك يف احملارب إذا أقيم عليه احلد ومل يوجد له مال؛ هل يتبع دينا مبا أخذ، أو يسقط : منداد
  .عنه كما سقط عن السارق؟ واملسلم والذمي يف ذلك سواء

امرئ أو أباه يف حال ومجع أهل العلم على أن السلطان ويل من حارب؛ فإن قتل حمارب أخا  -احلادية عشرة
احملاربة، فليس إىل طالب الدم من أمر احملارب شيء، وال جيوز عفو ويل الدم، والقائم بذلك اإلمام؛ جعلوا ذلك 

  .مبنزلة حد من حدود اهللا تعاىل
  :فهذه مجلة من أحكام احملاربني مجعنا غررها، واجتلبنا دررها؛ ومن أغرب ما قيل يف تفسريها وهي: قلت

وتفسري جماهد هلا؛ املراد باحملاربة يف هذه اآلية الزىن والسرقة؛ وليس بصحيح؛ فإن اهللا سبحانه بني يف  -عشرةالثانية 
. كتابه وعلى لسان نبيه أن السارق تقطع يده، وأن الزاين جيلد ويغرب إن كان بكرا، ويرجم إن كان ثيبا حمصنا

ن يريد إخافة الطريق بإظهار السالح قصدا للغلبة على وأحكام احملارب يف هذه اآلية خمالف لذلك، اللهم إال أ
} وََيْسَعْونَ ِفي اَألْرضِ فََساداً{: الفروج، فهذا أفحش احملاربة، وأقبح من أخذ األموال وقد دخل يف معىن قوله تعاىل

.  
فشر قتيل ودمه  ويناشد اللص باهللا تعاىل، فإن كف ترك وإن أىب قوتل، فإن أنت قتلته: قال علماؤنا -الثالثة عشرة

يا رسول اهللا أرأيت إن : روى النسائي عن أيب هريرة أن رجال جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال. هدر
" فانشد باهللا: "فإن أبوا علي قال: قال" فانشد باهللا: "قال. فإن أبوا علي: قال" فانشد باهللا: "عدي على مايل؟ قال

وليس فيه  -وأخرجه البخاري ومسلم " فإن قتلت ففي اجلنة وإن قتلت ففي النارفقاتل : "فإن أبوا علي قال: قال
يا رسول اهللا أرأيت إن : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: عن أيب هريرة قال -ذكر املناشدة 

: أرأيت إن قتلين؟ قال: قال" فقاتله: "أرأيت إن قاتلين؟ قال: قال" فال تعطه مالك: "جاء رجل يريد أخذ مايل؟ قال



وروينا عن مجاعة من أهل العلم أهنم رأوا قتال : قال ابن املنذر" . هو يف النار: "فإن قتلته؟ قال: قال" فأنت شهيد"
اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأمواهلم؛ هذا مذهب ابن عمر واحلسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك 

  إن: ، وهبذا يقول عوام أهل العلموالشافعي وأمحد وإسحاق والنعمان

للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلما؛ لألخبار اليت جاءت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل خيص 
وقتا دون وقت، وال حاال دون حال إال السلطان؛ فإن مجاعة أهل احلديث ال حياربه وال خيرج عليه؛ لألخبار الدالة 

اهللا عليه وسلم، اليت فيها األمر بالصرب على ما يكون منهم، من اجلور والظلم، وترك قتاهلم  عن رسول اهللا صلى
  .واخلروج عليهم ما أقاموا الصالة

وقد اختلف مذهبنا إذا طلب الشيء اخلفيف كالثوب والطعام هل يعطونه أو يقاتلون؟ وهذا اخلالف مبين : قلت
منكر أو هو من باب دفع الضرر؟ وعلى هذا أيضا ينبين اخلالف يف  على أصل، وهو هل األمر بقتاهلم ألنه تغيري

  .واهللا أعلم. دعوهتم قبل القتال
لشناعة احملاربة وعظم ضررها، وإمنا كانت احملاربة عظيمة } ذَِلَك لَُهْم خِْزٌي ِفي الدُّْنَيا{: قوله تعاىل -الرابعة عشرة

ثر املكاسب وأعظمها التجارات، وركنها وعمادها الضرب الضرر؛ ألن فيها سد سبيل الكسب على الناس، ألن أك
فإذا أخيف الطريق انقطع } َوآَخُرونَ َيْضرُِبونَ ِفي اَألْرضِ َيْبَتُغونَ ِمْن فَْضلِ اللَِّه{: يف األرض؛ كما قال عز وجل

ع اهللا على الناس عن السفر، واحتاجوا إىل لزوم البيوت، فانسد باب التجارة عليهم، وانقطعت أكساهبم؛ فشر
قطاع الطريق احلدود املغلظة، وذلك اخلزي يف الدنيا ردعا هلم عن سوء فعلهم، وفتحا لباب التجارة اليت أباحها 

وتكون هذه املعصية خارجة عن املعاصي، ومستثناة . لعباده ملن أرادها منهم، ووعد فيها بالعذاب العظيم يف اآلخرة
" فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به يف الدنيا فهو له كفارة: "ليه وسلممن حديث عبادة يف قول النيب صلى اهللا ع

. وحيتمل أن يكون اخلزي ملن عوقب، وعذاب اآلخرة ملن سلم يف الدنيا، وجيرى هذا الذنب جمرى غريه. واهللا أعلم
ا بالقبضة، مث إن وال خلود ملؤمن يف النار على ما تقدم، ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب، مث خيرج إما بالشفاعة وإم

  هذا الوعيد مشروط اإلنفاذ باملشيئة

  .أما إن اخلوف يغلب عليهم حبسب الوعيد وكرب املعصية} َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء{: كقوله تعاىل
 جل وعز التائبني قبل أن يقدر استثىن} إِالَّ الَِّذيَن َتابُوا ِمْن قَْبلِ أَنْ َتقِْدُروا َعلَْيهِْم{: قوله تعاىل -اخلامسة عشرة

أما القصاص وحقوق اآلدميني فال . } فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم{: عليهم، وأخرب بسقوط حقه عنهم بقوله
وللشافعي قول أنه . ومن تاب بعد القدرة فظاهر اآلية أن التوبة ال تنفع، وتقام احلدود عليه كما تقدم. تسقط

توبة، والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق آلدمي قصاصا كان أو غريه فإنه ال يسقط بالتوبة يسقط كل حد بال
أراد باالستثناء املشرك إذا تاب وأمن قبل القدرة عليه فإنه تسقط عنه احلدود؛ وهذا : وقيل. قبل القدرة عليه

 يسقط احلد عن احملاربني بعد القدرة إمنا ال: وقيل. ضعيف؛ ألنه إن آمن بعد القدرة عليه مل يقتل أيضا باإلمجاع
ألهنم متهمون بالكذب يف توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد اإلمام، أو ألنه ملا قدر عليهم  -واهللا أعلم  -عليهم 

صاروا مبعرض أن ينكل هبم فلم تقبل توبتهم؛ كاملتلبس بالعذاب من األمم قبلنا، أو من صار إىل حال الغرغرة 
؛ فأما الشراب }يُوُنَس{ذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم، فال هتمة وهي نافعة على ما يأيت بيانه يف سورة فتاب؛ فأما إ

والزناة والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم، مث رفعوا إىل اإلمام فال ينبغي له أن حيدهم، وإن رفعوا إليه 
  .واهللا أعلم. إذا غلبوافقالوا تبنا مل يتركوا، وهم يف هذه احلال كاحملاربني 



  }ُحونََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َواْبَتُغوا إِلَْيِه الَْوِسيلَةَ َوَجاِهدُوا ِفي َسبِيِلِه لَعَلَّكُْم ُتفِْل{ -٣٥
فَْتدُوا بِِه ِمْن َعذَابِ َيْومِ الِْقَياَمِة َما تُقُبِّلَ ِمنُْهمْ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما ِفي اَألْرضِ َجِميعاً َوِمثْلَُه َمَعُه ِلَي{ -٣٦

  }َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم

الوسيلة هي القربة عن أيب وائل واحلسن وجماهد } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َواْبَتُغوا إِلَْيِه الَْوِسيلَةَ{: قوله تعاىل
  :وابن زيد وعبداهللا بن كثري، وهي فعيلة من توسلت إليه أي تقربت؛ قال عنترةوقتادة وعطاء والسد 

  أن يأخذوك تكحلي وختصين... إن الرجال هلم إليك وسيلة 
  :واجلمع الوسائل؛ قال

  وعاد التصايف بيننا والوسائل... إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا 
كل واحد من صاحبه؛ فاألصل الطلب؛ والوسيلة منه سلت أسأل أي طلبت، ومها يتساوالن أي يطلب : ويقال

القربة اليت ينبغي أن يطلب هبا، والوسيلة درجة يف اجلنة، وهي اليت جاء احلديث الصحيح هبا يف قوله عليه الصالة 
  " .فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة: "والسالم

  }رِجَِني ِمْنَها َولَُهْم َعذَاٌب ُمقِيٌميُرِيُدونَ أَنْ َيْخُرجُوا ِمَن النَّارِ َوَما ُهْم بِخَا{ -٣٧
: قيل جلابر بن عبداهللا إنكم يا أصحاب حممد تقولون إن قوما خيرجون من النار واهللا تعاىل يقول: قال يزيد الفقري

رأت إنكم جتعلون العام خاصا واخلاص عاما، إمنا هذا يف الكفار خاصة؛ فق: فقال جابر} َوَما ُهْم بِخَارِجَِني ِمنَْها{
معناه دائم ثابت ال يزول وال حيول؛ قال } ُمقِيٌم{و . اآلية كلها من أوهلا إىل آخرها فإذا هي يف الكفار خاصة

  :الشاعر
  عذابا دائما لكم مقيما... فإن لكم بيوم الشعب مين 

  }َن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌمَوالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهَما جََزاًء بَِما كََسَبا َنكَاالً ِم{ -٣٨
  }فََمْن َتاَب ِمْن َبْعِد ظُلِْمِه َوأَصْلََح فَإِنَّ اللََّه َيتُوُب َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم{ -٣٩

  :فيه سبع وعشرون مسألة
ملا ذكر تعاىل أخذ األموال بطريق السعي يف . اآلية} َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيدَِيُهَما{: قوله تعاىل -األوىل

  األرض والفساد ذكر حكم السارق من غري حراب على ما يأيت

وقد قطع السارق يف . بيانه أثناء الباب؛ وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزىن على ما نبينه آخر الباب
، فأمر اهللا بقطعه يف اإلسالم، فكان أول سارق قطعه اجلاهلية، وأول من حكم بقطعه يف اجلاهلية الوليد بن املغرية

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اإلسالم من الرجال اخليار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة 
بنت سفيان بن عبداألسد من بن خمزوم، وقطع أبو بكر يد اليمين الذي سرق العقد؛ وقطع عمر يد ابن مسرة أخي 

ال تقطع "وظاهر اآلية العموم يف كل سارق وليس كذلك؛ لقوله عليه السالم . ن بن مسرة وال خالف فيهعبدالرمح
بعض السراق دون بعض؛ فال } وَالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ{: فبني انه إمنا أراد بقوله" يد السارق إال يف ربع دينار فصاعدا

ع دينار؛ وهذا قول عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي تقطع يد السارق إال يف ربع دينار، أو فيما قيمته رب
تقطع اليد يف ربع دينار أو يف : رضي اهللا عنهم، وبه قال عمر بن عبدالعزيز والليث والشافعي وأبو ثور؛ وقال مالك
 أن والعروض ال تقطع فيها إال. ثالثة دراهم، فإن سرق درمهني وهو ربع دينار الحنطاط الصرف مل تقطع يده فيهما

تبلغ ثالثة دراهم قل الصرف أو كثر؛ فجعل مالك الذهب والورق كل واحد منهما أصال بنفسه، وجعل تقومي 



إن سرق ذهب فربع دينار، وإن سرق غري الذهب والفضة : وقال أمحد وإسحاق. العروض بالدراهم يف املشهور
ليه مال يف القول اآلخر؛ واحلجة لألول وهذا حنو ما صار إ. كانت قيمته ربع دينار أو ثالثة دراهم من الورق

والشافعي . حديث ابن عمر أن رجال سرق جحفة، فأيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمر هبا فقومت بثالثة دراهم
حديث عائشة رضي اهللا عنها يف الربع دينار أصال رد إليه تقومي العروض ال بالثالثة دراهم على غالء الذهب 

من اختالف الصحابة يف اجملن الذي قطع فيه رسول اهللا  -واهللا أعلم  -بن عمر ملا رآه ورخصه، وترك حديث ا
  مخسة دراهم،: عشرة دراهم؛ وأنس يقول: ثالثة دراهم؛ وابن عباس يقول: صلى اهللا عليه وسلم؛ فابن عمر يقول

وقفه، ورقعه من جيب وحديث عائشة يف الربع دينار حديث صحيح ثابت مل خيتلف فيه عن عائشة إال أن بعضهم 
وعلى هذا فإن بلغ العرض املسروق ربع دينار بالتقومي قطع . العمل بقوله حلفظه وعدالته؛ قاله أبو عمر وغريه

  .سارقه؛ وهو قول إسحاق؛ فقف على هذين األصلني فهما عمدة الباب، وما أصح ما قيل فيه
عشرة دراهم كيال، أو دينارا ذهبا عينا أو وزنا؛ وال  ال تقطع يد السارق إال يف: وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري

قوم اجملن الذي مع قطع فيه النيب صلى : يقطع حىت خرج باملتاع من ملك الرجل؛ وحجتهم حديث ابن عباس؛ قال
كان مثن اجملن يومئذ عشرة دراهم؛ : ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال. اهللا عليه وسلم بعشرة دراهم

ال تقطع اخلمس إال يف : ويف املسألة قول رابع، وهو ما رواه الدارقطين عن عمر قال. الدارقطين وغريهأخرجهما 
يف  -رمحه اهللا  -قطع أبو بكر : مخس؛ وبه قال سليمان بن يسار وابن أيب ليلى وابن شربمة؛ وقال أنس بن مالك

اهم فصاعدا؛ روي عن أيب هريرة وأىب سعيد وهو أن اليد تقطع يف أربعة در: وقول خامس. جمن قيمته مخسة دراهم
وذكر الطربي أن عبداهللا بن الزبري . وهو أن اليد تقطع يف درهم فما فوقه؛ قاله عثمان البيت: وقول سادس. اخلدري

وهو أن اليد تقطع يف كل ما له قيمة على ظاهر اآلية؛ هذا قول اخلوارج، وروي عن : وقول سابع. قطع يف درهم
: وهي إحدى الروايات الثالث عنه، والثانية كما روي عن عمر، والثالثة حكاها قتادة عنه أنه قال احلسن البصري،

وهذه أقوال متكافئة والصحيح منها ما . تذاكرنا القطع يف كم يكون على عهد زياد؟ فاتفق رأينا على درمهني
: ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقد روى البخاري ومسلم وغريمها عن أيب هريرة قال قا: قدمناه لك؛ فإن قيل

وهذا موافق لظاهر اآلية يف القطع يف القليل " لعن اهللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق احلبل فتقطع يده"
والكثري؛ فاجلواب أن هذا خرج خمرج التحذير بالقليل عن الكثري، كما جاء يف معرض الترغيب بالقليل جمرى 

  " .من بىن هللا مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة: "المالكثري يف قوله عليه الس

وأحسن من هذا ما . إن ذلك جماز من وجه آخر؛ وذلك أنه إذا رضى بسرقة القليل سرق الكثري فقطعت يده: وقيل
كانوا يرون أنه كانوا يرون أنه بيض احلديد، واحلبل : قاله األعمش وذكره البخاري يف آخر احلديث كالتفسري قال

  .واهللا أعلم. كحبال السفينة وشبه ذلك: قلت. منها ما يساوي دراهم
وقال احلسن بن . اتفق مجهور الناس على أن القطع ال يكون إال على من أخرج من حرز ما جيب فيه القطع -الثانية

ثل قول سائر أهل العلم فصار وقال احلسن بن أيب احلسن أيضا يف قول آخر م. إذا مجع الثياب يف البيت: أيب احلسن
  .واحلمد هللا. اتفاقا صحيحا

قال . احلرز هو ما نصب عادة حلفظ أموال الناس، وهو خيتلف يف كل شيء حبسب حاله على ما يأيت بيانه -الثالثة
 وحكي عن. ليس يف هذا الباب خرب ثابت ال مقال فيه ألهل العلم، وإمنا ذلك كاإلمجاع من أهل العلم: ابن املنذر

ويف املوطأ ملالك عن عبداهللا بن عبدالرمحن بن أيب حسني املكي؛ أن . احلسن وأهل الظاهر أهنم مل يشترطوا احلرز



ال قطع يف مثر معلق وال يف حريسة جبل فإذا آواه املراح أو اجلرين فالقطع : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
معناه من حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص وغريه، وعبداهللا  هذا حديث يتصل: قال أبو عمر" فيما بلغ مثن اجملن

وعن عبداهللا بن عمرو عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن . هذا ثقة عند اجلميع، وكان أمحد يثين عليه
طع من أصاب منه من ذي حاجة غري متخذ خبنة فال شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الق: "الثمر املعلق فقال

مث : قال العلماء" . والعقوبة"بدل " وجلدات نكال. "ويف رواية" ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة
منسوخ ال أعلم أحد من الفقهاء قال به إال ما " غرامة مثليه"قول : قال أبو عمر. نسخ اجللد وجعل مكانه القطع

والذي عليه الناس يف الغرم . رواية عن أمحد بن حنبلجاء عن عمر يف دقيق حاطب بن أيب بلتعة؛ خرج مالك؛ و
  باملثل؛

: وروى أبو داود عن صفوان بن أمية قال} فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتُدوا َعلَْيِه بِمِثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْم{: لقوله تعاىل
ا مين، فأخذ الرجل فأتى به النيب صلى كنت نائما يف املسجد على مخيصة يل مثن ثالثني درمها، فجاء رجل فاختلسه

فهال : "فأتيته فقلت أتقطع من أجل ثالثني درمها؟ أنا أبيعه وأنسئه مثنها؛ قال: اهللا عليه وسلم فأمر به ليقطع، قال
ومن جهة النظر أن األموال خلقت مهيأة لالنتفاع هبا للخلق أمجعني، مث احلكمة . ؟ "كان هذا قبل أن تأتيين به

كمت فيها باالختصاص الذي هو امللك شرعا، وبغيت األطماع متعلقة هبا، واآلمال حمومة عليها؛ فتكفها األولية ح
املروءة والديانة يف أقل اخللق، ويكفها الصون واحلرز عن أكثرهم، فإذا أحرزها مالك فقد اجتمع فيها الصون 

مت العقوبة، وإذا هتك أحد الصونني وهو واحلرز الذي هو غاية اإلمكان لإلنسان؛ فإذا هتكا فحشت اجلرمية فعظ
  .امللك وجب الضمان واألدب

فإذا اجتمع مجاعة فاشتركوا يف إخراج نصاب من حرزه، فال خيلو، إما أن يكون بعضهم ممن يقدر على  -الرابعة
 ال يقطع فيه؛ أحدمها يقطع فيه، والثاين: إخراجه، أوال إال بتعاوهنم، فإذا كان األول فاختلف فيه علماؤنا على قولني

ال يقطع يف السرقة املشتركون إال بشرط أن جيب لكل واحد من حصته نصاب؛ : وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛ قاال
وكل واحد من هؤالء مل يسرق نصابا " ال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار فصاعدا: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم

ايتني أن االشتراك يف اجلناية ال يسقط عقوبتها كاالشتراك يف القتل؛ ووجه القطع يف إحدى الرو. فال قطع عليهم
وما أقرب ما بينهما فإنا إمنا قتلنا اجلماعة بالواحد صيانة للدماء؛ لئال يتعاون على سفكها األعداء، : قال ابن العريب

قطع يد رجل قطعوا وال  فكذلك يف األموال مثله؛ ال سيما وقد ساعدنا الشافعي على أن اجلماعة إذا اشتركوا يف
وإن كان الثاين وهو مما ال ميكن إخراجه إال بالتعاون فإنه يقطع مجيعهم باالتفاق من العلماء؛ ذكره ابن . فرق بينهما

  .العريب

وإن انفرد كل . فإن اشتركوا يف السرقة بأن نقب واحد احلرز وأخرج آخر، فإن كانا متعاونني قطعا -اخلامسة
وإن تعاونا يف النقب وانفرد . فاق بينهما، بأن جييء آخر فيخرج فال قطع على واحد منهمامنهما بفعله دون ات

ال قطع؛ ألن هذا نقب ومل يسرق، واآلخر سرق من حرز : أحدمها باإلخراج فالقطع عليه خاصة؛ وقال الشافعي
شتراك يف النقب التحامل وال يشترط يف اال. إن شارك يف النقب ودخل وأخذ قطع: وقال أبو حنيفة. مهتوك احلرمة

  .على آلة واحدة، بل التعاقب يف الضرب حتصل به الشركة
ولو دخل أحدمها فأخرج املتاع إىل باب احلرز فأدخل اآلخر يده فأخذه فعليه القطع، ويعاقب األول؛  -السادسة

لنقب فأخذه وإن وضعه خارج احلرز فعليه القطع ال على اآلخذ، وإن وضعه يف وسط ا. يقطعان: وقال أشهب



  .اآلخر والتقت أيديهما يف النقب قطعا مجيعا
ال قطع عليه؛ ألنه سرق من غري حرز : والقرب واملسجد حرز، فيقطع النباش عند األكثر؛ وقال أبو حنيفة -السابعة

سرقة ومنهم من ينكر السرقة؛ ألنه ليس فيه ساكن، وإمنا تكون ال. ما معرضا للتلف ال مالك له؛ ألن امليت ال ميلك
هو سارق ألنه : وقال اجلمهور. حبيث تتقى األعني، ويتحفظ من الناس؛ وعلى نفي السرقة عول أهل ما وراء النهر

تدرع الليل لباسا وأتقى األعني، وقصد وقتا ال ناظر فيه وال ما عليه، فكان مبنزلة ما لو سرق يف وقت بروز الناس 
. القرب غري حرز فباطل؛ ألن حرز كل شيء حبسب حال املمكنة فيهإن : وأما قوهلم. للعيد، وخلو البلد من مجيعهم

. إن امليت ال ملك فباطل أيضا؛ ألنه ال جيوز ترك امليت عاريا فصارت هذه احلاجة قاضية بأن القرب حرز: وأما قوهلم
وأما . سكن فيها حيا، ويدفن فيها ميتالي} أَلَمْ َنجَْعلِ اَألْرَض ِكفَاتاً أَحَْياًء َوأَْموَاتاً{: وقد نبه اهللا تعاىل عليه بقول

إنه عرضة للتلف؛ فكل ما يلبسه احلي أيضا معرض للتلف واإلخالق بلباسه، إال أن أحد األمرين أعجل من : قوهلم
كيف أنت إذا أصاب : "دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: الثاين؛ وقد روى أبو داود عن أيب ذر قال

  ، يعين" فيه بالوصيف الناس موت يكون البيت

فبهذا قال من قال تقطع يد السارق؛ ألنه دخل على : قال محاد" عليك بالصرب: "اهللا ورسول أعلم قال: القرب؛ قلت
وأما املسجد، فمن سرق حصره قطع؛ رواه عيسى عن ابن القاسم، وإن مل يكن للمسجد باب؛ ورآها . امليت بيته
وي عن ابن القاسم أيضا إن كانت سرقته للحصر هنارا مل يقطع، وإن كان وإن سرق األبواب قطع أيضا؛ ور. حمرزة

: قال أصبغ. تسور عليها ليال قطع؛ وذكر عن سحنون إن كانت حصره خيط بعضها إىل بعض قطع، وإال مل يقطع
وقال . يقطع سارق حصر املسجد وقناديله وبالطه، كما لو سرق بابه مستسرا أو خشبة من سقفه أو من جوائزه

  .ال قطع يف شيء من حصر املسجد وقناديله وبالطه: أشهب يف كتاب حممد
ال جيتمع الغرم مع القطع حبال؛ ألن اهللا : واختلف العلماء هل يكون غرم مع القطع أم ال؟ فقال أبو حنيفة -الثامنة

: وقال الشافعي. ومل يذكر غرما} َبا َنكَاالً ِمَن اللَِّهوَالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيدَِيُهَما َجَزاًء بَِما كََس{: سبحانه قال
وأما علماؤنا . يغرم قيمة السرقة موسرا كان أو معسرا، وتكون دينا عليه إذا أيسر أداه؛ وهو قول أمحد وإسحاق

ينا إن كانت العني قائمة ردها، وإن تلفت فإن كان موسرا غرم، وإن كان معسرا مل يتبع د: مالك وأصحابه فقالوا
وقد قيل إنه يتبع هبا دينا مع : ومل يكن عليه شيء؛ وروى مالك مثل، ذلك عن الزهري؛ قال الشيخ أبو إسحاق

وهو قول غري واحد من علمائنا من أهل املدينة، واستدل على صحته بأهنما : القطع موسرا كان أو معسرا؛ قال
واستدل القاضي أبو احلسن . وهبذا أقول: قالحقان ملستحقني فال يسقط أحدمها اآلخر كالدية والكفارة، مث 

: وقال بعضهم. وأسنده يف كتابه" إذا أقيم على السارق احلد فال ضمان عليه: "للمشهور بقوله صلى اهللا عليه وسلم
والصحيح قول . إن اإلتباع بالغرم عقوبة، والقطع عقوبة، وال جتتمع عقوبتان؛ وعليه عول القاضي عبدالوهاب

يغرم السارق ما سرق موسرا كان أو معسرا؛ قطع أو مل يقطع، وكذلك إذا : افقه؛ قال الشافعيالشافعي ومن و
  وال يسقط: قطع الطريق؛ قال

فبه احتج الكوفيون وهو قول " إذا كان معسرا"احلد هللا ما أتلف للعباد، وأما ما احتج به علماؤنا من احلديث 
هذا حديث ليس بالقوي : قال أبو عمر. عن عبدالرمحن بن عوفالطربي، وال حجة فيه؛ رواه النسائي والدارقطين 

ولكن . القياس أن عليه غرم ما استهلك: وقال الطربي. وهذا حديث باطل: وال تقوم به حجة، وقال ابن العريب
  .ترك القياس لضعيف األثر غري جائز؛ ألن الضعيف ال يوجب حكما: قال أبو عمر. تركنا ذلك اتباعا لألثر يف ذلك



ال يقطع؛ ألنه : وقال الشافعي. يقطع: واختلف يف قطع يد من سرق املال من الذي سرقه؛ فقال علماؤنا -تاسعةال
حرمة املالك عليه باقية مل تنقطع عنه، ويد السارق كال يد، : وقال علماؤنا. سرق من غري مالك ومن غري حرز

احلرز قائم وامللك قائم ومل : بال حرز؛ قلنا اجعلوا حرزه: كالغاصب لو سرق منه املال املغصوب قطع، فإن قيل
  .يبطل امللك فيه فيقولوا لنا أبطلوا احلرز

ال قطع : وقال أبو حنيفة. يقطع: واختلفوا إذا كرر السرقة بعد القطع يف العني املسروقة؛ فقال األكثر -العاشرة
ا يف السارق ميلك الشيء املسروق وقال أبو حنيفة أيض. وعموم القرآن يوجب عليه القطع، وهو يرد قوله. عليه

فإذا وجب القطع } َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيدَِيُهَما{: فإنه ال يقطع، واهللا تعاىل يقول: بشراء أو هبة قبل القطع
  .حقا هللا تعاىل مل يسقطه شيء

: وقيل. يما فرض عليكم السارق والسارقةاملعىن وف: قال سيبويه. بالرفع} َوالسَّارُِق{قرأ اجلمهور  -احلادية عشرة
وليس القصد إىل معني إذ لو قصد معينا لوجب النصب؛ . } فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهمَا{الرفع فيهما على االبتداء واخلرب 

} وَالسَّارَِق{وقرئ . وهذا القول هو املختار: قال الزجاج. من سرق فاقطع يده: زيدا اضربه؛ بل هو كقولك: تقول
ب فيهما على تقدير اقطعوا السارق والسارقة؛ وهو اختيار سيبويه؛ ألن الفعل باألمر أوىل؛ قال سيبويه رمحه بالنص

  زيدا اضربه؛ ولكن: الوجه يف كالم العرب النصب؛ كما تقول: اهللا تعاىل

وقرأ ابن مسعود . العامة أبت إال الرفع؛ يعين عامة القراء وجلهم، فأنزل سيبويه النوع السارق منزلة الشخص املعني
والسرق والسرقة بكسر الراء فيهما هو اسم . وهو يقوي قراءة اجلماعة} وَالسَّارِقُون َوالسَّارِقُات فَاقْطَُعوا أَْيَمانِهِْم{

وأصل هذا اللفظ إمنا هو أخذ الشيء يف خفية . قاله اجلوهري. الشيء املسروق، واملصدر من سرق سرقا بفتح الراء
السارق عند العرب هو من جاء مستترا إىل حرز : قال ابن عرفة. استرق السمع، وسارقه النظرمن األعني، ومنه 

  .فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ من ظاهر فهو خمتلس ومستلب ومنتهب وحمترس، فإن متنع مبا يف يده فهو غاصب
وكيف يسرق : قالوا" هوأسوأ السرقة الذي يسرق صالت"ويف اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت

خرجه املوطأ وغريه، فسماه سارقا وإن كان ليس سارقا من حيث هو " ال يتم ركوعها وال سجودها: "صالته؟ قال
  .موضع االشتقاق، فإنه ليس قيه مسارقة األعني غالبا

صاف تعترب يف السارق ويف القطع معناه اإلبانة واإلزالة، وال جيب إال جبمع أو} فَاقْطَُعوا{: قوله تعاىل -الثانية عشرة
فأما ما يعترب يف السارق فخمسة أوصاف؛ وهي البلوغ . الشيء املسروق، ويف املوضع املسروق منه، ويف صفته

والعقل، وأن يكون غري مالك للمسروق منه، وأال يكون له عليه والية، فال يقطع العبد إن سرق من مال سيده، 
ومل يقطع أحد بأخذ مال عبده ألنه أخذ . ال؛ ألن العبد وماله لسيدهوكذلك السيد إن أخذ مال عبده ال قطع حب

وذكر الدارقطين عن ابن عباس قال . غالمكم سرق متاعكم: ملاله، وسقط قطع العبد بإمجاع الصحابة وبقول اخلليفة
يرفعه غري فهد مل : قال" ليس على العبد اآلبق إذا سرق قطع وال على الذمي: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إذا : "وذكر ابن ماجة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. بن سليمان، والصواب أنه موقوف

  سرق

أخرجه عن أيب بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة عن أيب عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن } العبد فبيعوه ولو بنش
ة بن املغلس حدثنا حجاج بن متيم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس؛ أن وحدثنا جبار: أيب هريرة؛ قال ابن ماجة

مال اهللا سرق : "وقال. عبدا من رقيق اخلمس سرق من اخلمس، فرفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يقطعه



الذمي وجيب على . وال قطع على صيب وال جمنون. وجبارة بن املغلس متروك؛ قاله أبو زرعة الرازي" بعضه بعضا
وأما ما يعترب يف الشيء املسروق فأربعة أوصاف؛ وهي النصاب وقد مضى القول . واملعاهد، واحلريب إذا دخل بأمان

فيه، وأن يكون مما يتمول ويتملك وحيل بيعه، وإن كان مما ال يتمول وال حيل بيعه كاخلمر واخلنزير فال يقطع فيه 
ال قطع عليه؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة؛ ألنه ليس : اسم؛ وقيلباتفاق حاشا احلر الصغري عند مالك، وابن الق

وإمنا قطع لتعلق النفوس به، وتعلقها باحلر . هو من أعظم املال؛ ومل يقطع السارق يف املال لعينه: وقال علماؤنا. مبال
وحلوم الضحايا، ففي ذلك  وإن كان مما جيوز متلكه وال جيوز بيعه كالكلب املأذون يف اختاذه. أكثر من تعلقها بالعبد

ذلك يف املنهي عن : وال يقطع سارق الكلب؛ وقال أشهب: قال ابن القاسم. اختالف بني ابن القاسم وأشهب
ومن سرق حلم أضحية أو جلدها قطع إذا كان قيمة ذلك ثالثة : قال. اختاذه، فأما املأذون يف اختاذه فيقطع سارقه

وإن . رق األضحية قبل الذبح قطع؛ وأما إن سرقها بعد الذبح فال يقطعإن س: وقال ابن حبيب قال أصبغ. دراهم
كان مما جيوز اختاذ أصله وبيعه، فصنع منه ما ال جيوز استعمال كالطنبور واملالهي من املزمار والعود وشبهه من 

. فأكثر قطع آالت اللهو فينظر؛ فإن كان يبقى منها بعد فساد صورها وإذهاب املنفعة املقصودة هبا ربع دينار
وكذلك احلكم يف أواين الذهب والفضة اليت ال جيوز استعماهلا ويؤمر بكسرها فإمنا يقوم ما فيها من ذهب أو فضة 

. وكذلك الصليب من ذهب أو فضة، والزيت النجس إن كانت قيمته على جناسته نصابا قطع فيه. دون صنعة
  هنهالوصف الثالث؛ أال يكون للسارق يف ملك، كمن سرق ما ر

أو ما استأجره، وال شبهة ملك، على اختالف بني علمائنا وغريهم يف مراعاة شبهة ملك كالذي يسرق من املغنم أو 
وروي عن علي رضي اهللا عنه أنه أيت برجل سرق مغفرا من اخلمس فلم ير عليه . من بيت املال؛ ألن له فيه نصيبا

جيب عليه القطع تعلقا بعموم لفظ آية : وقيل. بيت املالوعلى هذا مذهب اجلماعة يف . له فيه نصيب: قطعا وقال
. وأن يكون مما تصح سرقته كالعبد الصغري واألعجمي الكبري؛ ألن ما ال تصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه. السرقة

ومجلة . وأما ما يعترب يف املوضع املسروق منه فوصف واحد وهو احلرز ملثل ذلك الشيء املسروق. ال يقطع فيه
ول فيه أن كل شيء له مكان معروف فمكانه حرزه، وكل شيء معه حافظ فحافظه حرزه؛ فالدور واملنازل الق

واحلوانيت جرز ملا فيها، غاب عنها أهلها أو حضروا، وكذلك بيت املال حرز جلماعة املسلمني، والسارق ال 
ني حق كل مسلم بالعطية؛ أال ترى أن يستحق فيه شيئا، وإن كان فبل السرقة ممن جيوز أن يعطيه اإلمام وإمنا يتع

اإلمام قد جيوز أن يصرف مجيع املال إىل وجه من وجوه املصاحل وال يفرقه يف الناس، أو يفرقه يف بلد دون بلد آخر 
أن تتعني بالقسمة؛ : وكذلك املغامن ال ختلو. ومينع منه قوما دون فوم؛ ففي التقدير أن هذا السارق ممن ال حق له فيه

ذكرناه يف بيت املال؛ وتتعني بنفس التناول ملن شهد الواقعة؛ فيجب أن براعي قدر ما سرق، فإن كان فوق فهو ما 
  .حقه قطع وإال مل يقطع

وظهور الدواب حرز ملا محلت، وأفنية احلوانيت حرز ملا وضع فيها يف موقف البيع وإن مل يكن هناك  -الرابعة عشرة
وكذلك موقف الشاة يف السوق مربوطة أو غري مربوطة، . يل أو هنارحانوت، كان معه أهله أم ال؛ سرقت بل

والدواب على مرابطها حمرزة، كان معها أهلها أم ال؛ فإن كانت الدابة بباب املسجد أو يف السوق مل تكن حمرزة إال 
ملا فيها وسواء والسفينة حرز . أن يكون معها حافظ؛ ومن ربطها بفنائه أو اختذ موضعا مربطا لدوابه فإنه حرز هلا

كانت سائبة أو مربوطة؛ فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابة إن كانت سائبة فليست مبحرزة، وإن كان 
  صاحبها ربط يف موضع وأرساها فيه فربطها جرز؛



وهكذا إن كان معها أحد حيثما كانت فهي حمرزة، كالدابة بباب املسجد معها حافظ؛ إال أن ينزلوا بالسفينة يف 
وال خف أن الساكنني يف دار واحدة كالفنادق اليت . م منزال فريبطوها فهو حرز هلا كان صاحبها معها أم السفره

يسكن فيها كل رجل بيته على حدة، يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إىل قاعة 
  .الدار شيئا وإن هبا بيته وال خرج هبا من الدار

يقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئا وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار؛ ألن قاعتها وال خالف يف أنه ال 
  .مباحة للجميع للبيع والشراء، إال أن تكون دابة يف مربطها أو ما يشبهها من املتاع

رقة ويقطع يف س" أنت ومالك ألبيك: "وال يقطع األبوان بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه السالم -السادسة عشرة
ال يقطع؛ وهو قول ابن وهب وأشهب؛ ألن االبن ينبسط يف مال أبيه يف العادة، : وقيل. ماهلما؛ ألنه ال شبهة له فيه

: واختلفوا يف اجلد؛ فقال مالك وابن القاسم. أال ترى أن العبد ال يقطع يف مال سيده فأن ال يقطع ابنه يف ماله أوىل
أحب إىل أال يقطع األجداد من قبل األب : صح انه أب؛ قال مالكوقول مالك أ. يقطع: وقال أشهب. ال يقطع

وال يقطع : قال ابن القاسم. ويقطع من سوامها من القرابات: قال ابن القاسم وأشهب. واألم وإن مل جتب هلم نفقة
هم؛ ال قطع على أحد من ذوي احملارم مثل العمة واخلالة واألخت وغري: وقال أبو حنيفة. من سرق من جوع أصابه

يقع كل سارق : وقال أبو ثور. يقطع من سرق من هؤالء: وقال مالك والشافعي وأمحد وإسحاق. وهو قول الثوري
  .واهللا أعلم. سرق ما تقطع فيه اليد؛ إال أن جيمعوا على سيئ فيسلم لإلمجاع

نت قيمته ما تقطع يقطع إذا كا: واختلفوا يف سارق املصحف؛ فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور -السابعة عشرة
. يقطع سارق املصحف: قال ابن املنذر. ال يقطع من سرق مصحفا: وقال النعمان. فيه اليد؛ وبه قال ابن القاسم

  يقطع من طر من داخل الكم أو من خارج؛ وهو قول مالك: واختلفوا يف الطرار يطر النفقة من الكم، فقالت طائفة

إن كانت الدراهم مصرورة يف ظاهر كمه : فة وحممد بن احلسن وإسحاققال أبو حني. واألوزاعي وأيب ثور ويعقوب
قال . يقطع: وقال احلسن. فطرها فسرقها مل يقطع، وإن كانت مصرورة إىل داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع

  .يقطع على أي جهة طر: ابن املنذر
تقام : حلرب؛ فقال مالك والليث بن سعدواختلفوا يف قطع اليد يف السفر، وإقامة احلدود يف أرض ا -الثامنة عشرة

وإن مل يكن  -يقيم من غزا على جيش : وقال األوزاعي. احلدود يف أرض احلرب وال فرق بني دار احلرب واإلسالم
إذا غزا اجلند أرض احلرب وعليهم أمري : وقال أبو حنيفة. احلدود يف عسكره غري القطع -أمري مصر من األمصار 
. يف عسكره، إال أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبهه فيقيم احلدود يف عسكره فإنه ال يقيم احلدود

كنا مع بسر بن أرطأة يف البحر، فأيت بسارق يقال : استدل األوزاعي ومن قال بقوله حبديث جنادة بن أيب أمية قال
ولوال " ال تقطع األيدي يف الغزو: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: له مصدر قد سرق خبتية، فقال

وسلم، وكانت له أخبار سوء يف جانب علي . يسر هذا يقال ولد يف زمن النيب صلى اهللا عليه. ذلك لقطعته
وأصحابه، وهو الذي ذبح طفلني لعبداهللا بن العباس ففقدت أمهما عقلها فهامت على وجهها، فدعا عليه علي 

. كان بسر بن أرطأة رجل سوء: قال حيىي بن معني. يذهب عقله، فكان كذلكرضي اهللا عنه أن يطيل اهللا عمره و
وأوىل ما حيتج به ملن منع القطع يف . استدل من قال بالقطع بالقطع بعموم القرآن؛ وهو الصحيح إن شاء اهللا تعاىل

  .واهللا أعلم. خمافة أن يلحق ذلك بالشرك: أرض احلرب واحلدود
تقطع من الرسغ والرجل من املفصل، : فقال الكافة. أو الرجل فإىل أين تقطع فإذا قطعت اليد -التاسعة عشرة



وقال علي . إىل املنكب، ألن اسم اليد يتناول ذلك: وقيل. يقطع إىل املرفق: وقال بعضهم. وحيسم الساق إذا قطع
  وقد روينا: املنذر قال ابن. تقطع الرجل من شطر القدم ويترك له العقب؛ وبه قال أمحد وأبو ثور: رضي اهللا عنه

ويف إسناده مقال؛ واستحب ذلك مجاعة " أحسموها: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر بقطع يد رجل فقال
  .منهم الشافعي وأبو ثور وغريمها، وهذا أحسن وهو أقرب إىل الربء وأبعد من التلف

إن سرق ثانية؛ فقال مالك وأهل املدينة ال خالف أن اليمىن هي اليت تقطع أوال، مث اختلفوا  -املوفية عشرين
تقطع رجله اليسرى، مث يف الثالثة يده اليسرى، مث يف الرابعة رجله اليمىن، مث إن سرق : والشافعي وأبو ثور وغريهم

يقتل بعد الرابعة؛ واحتج حبديث خرجه النسائي عن احلارث بن : وقال أبو مصعب من علمائنا. خامسة يعزر وحيبس
، " اقتلوه: "يا رسول اهللا، إمنا سرق، قال: فقالوا" اقتلوه: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت بلص فقال حاطب أن رسول

 سرق على عهد أيب بكر رضي اهللا مث سرق فقطعت رجع، مث: ، قال" اقطعوا يده: "يا رسول إمنا سرق، قال: قالوا
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : عنه حىت قطعت قوائمه كلها، مث سرق أيضا اخلامسة، فقال أبو بكر رضي اهللا عنه

مث دفعه إىل فتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبداهللا بن الزبري وكان حيب اإلمارة " اقتلوه: "وسلم أعلم هبذا حني قال
وحبديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه . كم فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضرب حىت قتلوهأمروين علي: فقال

فانطلقنا به فقتلناه، مث اجتررناه فرميناه يف بئر ورمينا عليه : قال جابر" . اقتلوه: "وسلم أمر بسارق يف اخلامسة فقال
وال أعلم يف هذا الباب . واته ليس بالقويهذا حديث منكر وأحد ر: رواه أبو داود وخرجه النسائي وقال. احلجارة

ثبت عن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما أهنما قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد : قال ابن املنذر. حديثا صحيحا
تقطع يف الثانية رجله اليسرى مث ال قطع يف غريها، مث إذا عاد عزر وحبس؛ وروي عن علي بن أيب : وقيل. الرجل

مل يبلغنا يف السنة إال قطع اليد : قال الزهري. زهري ومحاد بن أيب سليمان وأمحد بن حنبلطالب، وبه قال ال
أما قول عطاء فإن : ذكره ابن العريب وقال: تقطع يده اليمىن خاصة وال يعود عليه القطع: وقال عطاء. والرجل

  .الصحابة قالوا قبله خالفه

قد أقيم عليه احلد : يد السارق اليمىن فتقطع يساره، فقال قتادة واختلفوا يف احلاكم يأمر بقطع -احلادية والعشرون
على : وقال أبو ثور. إذا أخطأ القاطع فقطع مشال، وبه قال أصحاب الرأي استحسانا: وال يزاد عليه؛ وبه قال مالك

سارق من أحد معنيني؛ ليس خيلو قطع يسار ال: قال ابن املنذر. احلزاز الدية ألنه أخطأ وتقطع ميينه إال أن مينع بإمجاع
إما أن يكون القاطع عمد ذلك فعليه القود، أو يكون أخطأ فديته على عاقلة القاطع؛ وقطع ميني السارق جيب، وال 

وقال الثوري يف الذي يقتص منه يف ميينه فيقدم مشاله . جيوز إزالة ما أوجب اهللا سبحانه بتعدي معتد أو خطأ خمطئ
تقطع ميينه إذا برئ؛ وذلك أنه هو : وقالت طائفة. وهذا صحيح: قال ابن املنذر .تقطع ميينه أيضا: فتقطع؛ قال

وقال . وتقطع ميينه إذا برئت. أتلف يساره، وال شيء على القاطع يف قول أصحاب الرأي، وقياس قول الشافعي
  .ال شيء على القاطع وحسبه ما قطع منه: قتادة والشعيب

 عنقه، قال عبداهللا بن حمرييز سألت فضالة عن تعليق يد السارق يف عنقه وتعلق يد السارق يف -الثانية والعشرون
جيء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسارق فقطعت يده، مث أمر هبا فعلقت يف عنقه؛ أخرجه : أمن السنة هو؟ فقال

  .وأبو داود والنسائي -حديث حسن غريب : وقال -الترمذي 
: وقال الشافعي. يقتل ويدخل القطع فيه: ة فقتل السارق رجال؛ فقال مالكإذا وجب حد السرق -الثالثة والعشرون

يقطع ويقتل؛ ألهنما حقان ملستحقني فوجب أن يوىف لكل واحد منهما حقه، وهذا هو الصحيح إن شاء اهللا تعاىل، 



  .وهو اختيار ابن العريب
قال  -ومل يقل يديهما تكلم علماء اللسان يف ذلك } اأَْيِدَيُهَم{ملا قال } أَْيِدَيُهمَا{: قوله تعاىل -الرابعة والعشرون

كل شيء يوجد خلق : فقال اخلليل بن أمحد والفراء -وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حسن ظن هبم : ابن العريب
  إِنْ َتتُوَبا إِلَى اللَِّه فَقَْد{هشمت رؤوسهما وأشبعت بطوهنما، و : اإلنسان إذا أضيف إىل اثنني مجع تقول

وجيوز . واملراد فاقطعوا ميينا من هذا وميينا من هذا. ومل يقل يدمها} فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهَما{: ، وهلذا قال} ْت قُلُوُبكُمَاَصَغ
  :يف اللغة؛ فاقطعوا يديهما وهو األصل؛ وقد قال الشاعر فجمع بني اللغتني

  ظهرامها مثل ظهور الترسني... ومهمهمني قذفني مرتني 
إذا كان مفردا قد جيمع إذا أردت به التثنية، وحكي عن العرب؛ : وقال سيبويه. ألنه ال يشكل فعل هذا: وقيل

وهذا بناء على أن اليمني وحدها هي اليت تقطع وليس : ويريد به رحلي راحلتيهما؛ قال ابن العريب. وضعا رحاهلما
ي مجع يف االثنني، ومها تثنية فيأيت الكالم إىل أربعة وه} أْيِدَيُهمَا{كذلك، بل تقطع األيدي واألرجل، فيعود قول 

فاقطعوا أيديهم لكان وجها؛ ألن السارق والسارقة مل يرد هبما شخصني خاصة، وإمنا مها : على فصاحته، ولو قال
  .امسا جنس يعمان ما ال حيصى

َنكَاالً ِمَن {وكذا  مفعول من أجله، وإن شئت كان مصدرا} جََزاًء بَِما كََسبَا{: قوله تعاىل -اخلامسة والعشرون
فيما } َحِكيٌم{ال يغالب } وَاللَُّه َعزِيٌز{نكلت به إذا فعلت به ما يوجب أن ينكل به عن ذلك الفعل : يقال} اللَِّه

  .يفعله؛ وقد تقدم
ِمْن َبْعدِ } {وُب َعلَْيِهفَإِنَّ اللََّه َيُت{شرط وجوابه } فََمْن َتاَب ِمْن َبْعِد ظُلِْمِه َوأَصْلََح{قوله تعاىل  -السادسة والعشرون

يسقط بالتوبة قبل : وقال عطاء ومجاعة. والقطع ال يسقط بالتوبة. من بعد السرقة؛ فإن اهللا يتجاوز عنه} ظُلِْمِه
إِالَّ الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن {: وتعلقوا بقول اهللا تعاىل. وقال بعض الشافعية وعزاه إىل الشافعي قوال. القدوة على السارق

هذا بعينه : وقال علماؤنا. وذلك استثناء من الوجوب، فوجب محل مجيع احلدود عليه} أَنْ تَقِْدرُوا َعلَْيهِْم قَْبلِ
وعطف عليه } إِالَّ الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن قَْبلِ أَنْ تَقِْدرُوا َعلَْيهِْم{: دليلنا؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل ملا ذكر حد احملارب قال

فلو كان مثله يف احلكم ما غاير } فََمْن َتاَب ِمْن بَْعِد ظُلِْمِه َوأَْصلََح فَإِنَّ اللََّه َيُتوُب َعلَيِْه{: حد السارق وقال فيه
  ويا معشر: قال ابن العريب. احلكم بينهما

أمل تروا إىل ! أين الدقائق الفقهية، واحلكم الشرعية، اليت تستنبطوهنا من غوامض املسائل؟! الشافعية سبحان اهللا
ارب املستبد بنفسه، املعتدي بسالح، الذي يفتقر اإلمام معه إىل اإلجياف باخليل والركاب كيف أسقط جزاءه احمل

بالتوبة استنزاال عن تلك احلالة، كما فعل بالكافر يف مغفرة مجيع ما سلف استئالفا على اإلسالم؛ فأما السارق 
أو كيف جيوز ! ذي يسقط عنهم حكم ما وجب عليهم؟والزاين ومها يف قبضة املسلمني وحتت حكم اإلمام، فما ال

وإذا ثبت . هذا ما ال يليق مبثلكم يا معشر احملققني! يقاس على احملارب وقد فرقت بينهما احلكمة واحلالة: أن يقال
 .أي كما تاب عن السرقة تاب عن كل ذنب} وَأَصْلََح{. أن احلد ال يسقط بالتوبة، فالتوبة مقبولة والقطع كفارة له

أي ترك املعصية بالكلية، فأما من ترك السرقة بالزىن أو التهود بالتنصر فهذا ليس بتوبة، وتوبة اهللا } وَأَْصلََح{: وقيل
  .أن تقبل منه التوبة: وقيل. على العبد أن يوفقه للتوبة

الزاين ما احلكمة يف  بدأ اهللا بالسارق يف هذه اآلية قبل السرقة، ويف الزىن بالزانية قبل: يقال -السابعة والعشرون
ملا كان حب املال على الرجال أغلب، وشهوة االستمتاع على النساء أغلب بدأ هبما يف : ذلك؟ فاجلواب أن يقال



مث جعل . من البداية هبا على الزاين إن شاء اهللا} النور{املوضع؛ هذا أحد الوجوه يف املرأة على ما يأيت بيانه يف سورة 
: أحدها: يد لتناول املال، ومل جيعل حد الزىن قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به لثالثة معاناهللا قطع السرقة قطع ال

أن للسارق مثل يده اليت قطعت فإن انزجر هبا اعتاض بالثانية، وليس للزاين مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغريه لو 
. وقطع الذكر يف الزىن باطن: قة ظاهرأن احلد زجر للمحدود وغريه، وقطع اليد يف السر: الثاين. انزجر بقطعه

  .واهللا أعلم. أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل وليس يف قطع اليد إبطال: الثالث
  }قَِديٌر  َعلَى كُلِّ َشْيٍء أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَاَألْرضِ يَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َوَيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه{ -٤٠

خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وغريه؛ أي ال . اآلية} أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَاَألْرضِ{: قوله تعاىل
حنن أبناء اهللا وأحباؤه، واحلدود تقام على كل من : قرابة بني اهللا تعاىل وبني أحد توجب احملاباة حىت يقول القائل

وقد تقدم . أي له أن حيكم مبا يريد؛ فلهذا فرق بني احملارب وبني السارق غري احملارب: وقيل. موجب احلد يقارف
واهللا . هذا ما يتعلق بآية السرقة من بعض أحكام السرقة. نظائر هذه اآلية والكالم فيها فال معىن إلعادهتا واهللا املوفق

  .أعلم
َك الَِّذيَن ُيسَارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَفَْواهِهِْم وَلَْم ُتْؤِمْن قُلُوُبُهْم َوِمَن َيا أَيَُّها الرَُّسولُ ال َيْحزُْن{ -٤١

َيقُولُونَ إِنْ أُوِتيُتْم اِضِعِه الَِّذيَن َهاُدوا َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ آخَرِيَن لَْم َيأُْتوكَ ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم ِمْن َبْعِد َمَو
أُولَِئَك الَِّذيَن لَْم ُيرِِد اللَُّه أَنْ ُيطَهِّرَ  َهذَا فَُخذُوُه َوإِنْ لَْم تُْؤَتْوُه فَاْحذَرُوا َوَمْن ُيرِِد اللَُّه ِفْتَنَتُه فَلَْن َتْمِلَك لَُه ِمَن اللَِّه َشْيئاً

  }ِفي اآلِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم قُلُوَبُهْم لَُهْم ِفي الدُّْنَيا خِْزٌي َولَُهْم
  :فيه مثان مسائل

قيل نزلت يف بين قريظة : اآلية يف سبب نزوهلا ثالثة أقوال} َيا أَيَُّها الرَّسُولُ ال َيحُْزْنَك{: قوله تعاىل -األوىل
دية على ما يأيت والنضري؛ قتل قرظي نضرييا وكان بنو النضري إذا قتلوا من بين قريظة مل يقيدوهم، وإمنا يعطوهنم ال

. بيانه، فتحاكموا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فحكم بالتسوية بني القرظي والنضريي، فساءهم ذلك ومل يقبلوا
وقيل؛ إهنا نزلت يف شأن أيب لبابة حني أرسله النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل بين قريظة فخانه حني أشار إليهم أنه 

  اليهوديني وقصة الرجم؛ وهذا أصح األقوال؛ رواهإهنا نزلت يف زين : وقيل. الذبح

قال أبو داود عن جابر بن عبداهللا أن النيب صلى اهللا عليه . األئمة مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود
كيف جتدان أمر هذين يف " فجاؤوا بابين صوريا فنشدمها اهللا تعاىل " ائتوين بأعلم رجلني منكم"وسلم قال هلم 

فما مينعكم : "قال. جند يف التوراة إذا شهد أربعة أهنم رأوا ذكره يف فرجها كاملرور يف املكحلة رمجا: ؟ قاال"التوراة
فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم بالشهود، فجاؤوا فشهدوا أهنم . ذهب سلطاننا فكرهنا القتل: ، قاال" أن ترمجومها

ويف غري الصحيحني عن الشعيب . نيب صلى اهللا عليه وسلم برمجهمارأوا ذكره يف فرجها مثل امليل يف املكحلة، فأمر ال
زىن رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إىل ناس من اليهود باملدينة أن سلوا حممدا عن : عن جابر بن عبداهللا قال

ن ذلك، فإن أمركم باجللد فخذوه، وإن أمركم بالرجم فال تأخذوه؛ فسألوه فدعا بابن صوريا وكان عاملهم وكا
: ، فقال ابن صوريا" أنشدك اهللا كيف جتدون حد الزاين يف كتابكم: "أعور؛ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فأما إذ ناشدتين اهللا فإنا جند يف التوراة أن النظر زنية، واالعتناق زنية، والقبلة زنية، فإن شهد أربعة بأهنم رأوا ذكره 
ويف صحيح مسلم " . هو ذاك: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. وجب الرجم يف فرجها مثل امليل يف املكحلة فقد

هكذا جتدون : "مر على النيب صلى اهللا عليه وسلم بيهودي حممما جملودا، فدعاهم فقال: عن الرباء بن عازب قال



راة على موسى أنشدك باهللا الذي أنزل التو: "فدعا رجال من علمائهم فقال. نعم: قالوا" حد الزاين يف كتابكم
جنده الرجم، ولكنه كثر يف  -ولوال أنك نشدتين هبذا مل أخربك  -ال : قال" أهكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم

تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه : أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه احلد، قلنا
اللهم إين : "واجللد مكان الرجم؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم

َيا أَيَُّها الرَُّسولُ ال َيْحزُْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفي {: فأمر به فرجم؛ فأنزل اهللا تعاىل" أول من أحيا أمرك إذ أماتوه
  وا حممدا، فإن أمركم بالتحميمائت: يقول} إِنْ أُوِتيُتْم َهذَا فَُخذُوُه{: إىل قوله} الْكُفْرِ

َوَمْن لَْم َيْحكُمْ بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم {: واجللد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل اهللا عز وجل
أَْهلُ الْأِْنجِيلِ بَِما أَنَْزلَ اللَُّه ِفيِه َوَمْن  لَْيْحكُْم{، } َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ{، } الْكَاِفُرونَ

مر على النيب صلى اهللا عليه "هكذا يف هذه الرواية . يف الكفار كلها} لَْم َيْحكُْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ
هللا صلى اهللا عليه وسلم حىت جاء يهود، أيت بيهودي ويهودية فد زنيا فانطلق رسول ا: ، ويف حديث ابن عمر"وسلم
ويف رواية؛ أن اليهود جاؤوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . احلديث" ما جتدون يف التوراة على من زىن: "قل

أتى تفر من اليهود، فدعوا رسول اهللا صلى اهللا : ويف كتاب أيب داود من حديث ابن عمر قال. برجل وامرأة قد زنيا
وال تعارض . يا أبا القاسم، إن رجال منا زىن بامرأة فاحكم بيننا: إىل القف فأتاهم يف بيت املدراس فقالواعليه وسلم 

زىن : يف شيء من هذا كله، وهي كلها قصة واحدة، وفد ساقها أبو داود من حديث أيب هريرة سياقة حسنة فقال
لنيب، فإنه نيب بعث بالتخفيفات، فإن أفىت بفتيا اذهبوا بنا إىل هذا ا: رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض

فأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو : دون الرجم قبلناها واحتججنا هبا عند اهللا، وقلنا فتيا نيب من أنبيائك؛ قال
عليه  يا أبا القاسم ما ترى يف رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكل النيب صلى اهللا: جالس يف املسجد يف أصحابه؛ فقالوا

أنشدكم باهللا الذي أنزل التوراة على موسى ما جتدون يف : "وسلم حىت أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب، فقال
حيمم وجهه وجيبه وجيلد، والتجبية أن حيمل الزانيان على محار وتقابل : ، فقالوا" التوراة على من زىن إذا أحصن

: آه النيب صلى اهللا عليه وسلم سكت ألظ به النشدة؛ فقالوسكت شاب منهم، فلما ر: أقفيتهما ويطاف به؛ قال
فإين أحكم : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وساق احلديث إىل أن قال. اللهم إذ نشدتنا فإنا جند يف التوراة الرجم

  .فأمر به فرمجا" مبا يف التوراة

ليه وسلم، فحكم عليهم مبقتضى ما يف واحلاصل من هذه الروايات أن اليهود حكمت النيب صلى اهللا ع -الثانية
واستند يف ذلك إىل قول ابين صوريا، وأنه مسع شهادة اليهود وعمل هبا، وأن اإلسالم ليس شرطا يف . التوراة

فإذا ترافع أهل الذمة إىل اإلمام؛ فإن كان ما رفعوه ظلما كالقتل والعدوان والغصب . فهذه مسائل أربع. اإلحصان
وأما إذا مل يكن كذلك فاإلمام خمري يف احلكم بينهم وتركه عند مالك . نه بال خالفحكم بينهم، ومنعهم م

ال حيكم بينهم : وقال الشافعي. والشافعي، غري أن مالكا رأى اإلعراض عنهم أوىل، فإن حكم حكم بينهم اإلسالم
عزيز واحلكم، وروي عن حيكم بينهم على كل حال، وهو قول الزهري وعمر بن عبدال: وقال أبو حنيفة. يف احلدود

على ما يأيت بيانه بعد، احتج مالك } أَنِ اْحكُْم َبْينَُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه{َ: ابن عباس وهو أحد قويل الشافعي؛ لقوله تعاىل
إذا جاء األساقفة : قال ابن القاسم. وهي نص يف التخيري} فَإِنْ َجاُءوَك فَاْحكُْم َبيَْنُهْم أَْو أَْعرِْض َعنُْهْم{: بقوله تعاىل

وهو : قال ابن العريب. ال يلتفت إىل األساقفة: والزانيان فاحلاكم خمري؛ ألن إنفاذ احلكم حق لألساقفة واملخالف يقول
وقال عيسى عن . فالكتابيون بذلك أوىل. األصح؛ ألن مسلمني لو حكما بينهما رجال لنفذ، ومل يعترب رضا احلاكم



وهذا الذي قال عيسى عنه إمنا نزع به ملا : قال ابن العريب. ذمة إمنا كانوا أهل حربمل يكونوا أهل : ابن القاسم
واسم . أن الزانيني كانا من أهل خيرب أو فدك، وكانوا حربا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رواه الطربي وغريه

ا عن هذا، فإن أفتاكم بغري الرجم فخذوه املرأة الزانية بسرة، وكانوا بعثوا إىل يهود املدينة يقولون هلم اسألوا حممد
وهذا لو كان صحيحا لكان جميئهم بالزانيني : قال ابن العريب. منه واقبلوه، وإن أفتاكم به فاحذروه؛ احلديث

وسؤاهلم عهدا وأمانا؛ وإن مل يكن عهد وذمة ودار لكان له حكم الكف عنهم والعدل فيهم؛ فال حجة لرواية 
وملا حكموا النيب } َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ آَخرِيَن لَمْ َيأْتُوَك{:  اهللا تعاىل بقولهعيسى يف هذا؛ وعنهم أخرب

  :صلى اهللا عليه وسلم نفذ احلكم عليهم ومل يكن هلم الرجوع؛ فكل من حكم رجال يف الدين وهي
فع إىل قاض أمضاه، إال أن يكونوا جورا إذا حكم رجال فحكمه ماض وإن ر: قال مالك. فأصله هذه اآلية -الثالثة
  قال. ميضيه إن رآه صوابا: وقال سحنون. بينا

وذلك يف األموال واحلقوق اليت ختتص بالطالب، فأما احلدود فال حيكم فيها إال السلطان؛ والضابط أن : ابن العريب
التحكيم بني الناس إمنا هو حقهم كل حق اختص به اخلصمان جاز التحكيم فيه ونفذ حتكيم احملكم فيه، وحتقيقه أن 

ال حق احلاكم بيد أن االسترسال على التحكيم خرم لقاعدة الوالية، ومؤد إىل هتارج الناس كتهارج احلمر، فال بد 
من فاصل؛ فأمر الشرع بنصب الوايل ليحسم قاعدة اهلرج؛ وأذن يف التحكيم ختفيفا عنه وعنهم يف مشقة الترافع 

إمنا كان : وقال بعض العلماء. التحكيم جائز وإمنا هو فتوى: وقال الشافعي وغريه. الفائدةلتتم املصلحتان وحتصل 
حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم على اليهود بالرجم إقامة حلكم كتاهبم، ملا حرفوه وأخفوه وتركوا العمل به؛ أال 

قدم املدينة، ولذلك استثبت ابين صوريا وأن ذلك كان حني " اللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه: "ترى أنه قال
وأقوال الكفار يف احلدود ويف شهادهتم عليها غري مقبولة باإلمجاع، لكن . عن حكم التوراة واستحلفهما على ذلك

وقد حيتمل أن بكون حصول طريق العلم بذلك الوحي، أو ما . فعل ذلك على طريق إلزامهم ما التزموه وعملوا به
من تصديق ابين صوريا فيما قااله من ذلك ال فوهلما جمردا؛ فبني له النيب صلى اهللا عليه وسلم، ألقى اهللا يف روعه 

وأخرب مبشروعية الرجم، ومبدؤه ذلك الوقت، فيكون أفاد مبا فعله إقامة حكم التوراة، وبني أن ذلك حكم شريعته، 
} تَّْوَراةَ ِفيَها ُهدًى َونُوٌر َيْحكُمُ بَِها النَّبِيُّونَ الَِّذيَن أَْسلَُمواإِنَّا أَْنزَلَْنا ال{: وأن التوراة حكم اهللا سبحانه؛ لقوله تعاىل

  .واهللا أعلم" فإين أحكم مبا يف التوراة: "وقد قال عنه أبو هريرة. وهو من األنبياء
ل واجلمهور على رد شهادة الذمي؛ ألنه ليس من أهلها فال تقبل على مسلم وال على كافر، وقد قب -الرابعة

فقد حكم بشهادهتم : شهادهتم مجاعة من التابعني وغريهم إذ مل يوجد مسلم على ما يأيت بيانه آخر السورة فإن قيل
فاجلواب؛ أنه إمنا نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به، على حنو ما عملت به بنو : ورجم الزانيني

وهذا على التأويل األول، . م وتغيريهم، فكان منفذا ال حاكماإسرائيل إلزاما للحجة عليهم، وإظهارا لتحريفه
  وعلى

. ما ذكر من االحتمال فيكون ذلك خاصا بل الواقعة، إذ مل يسمع يف الصدر األول من قبل شهادهتم يف مثل ذلك
  .واهللا أعلم
واحلزن . لياء وضم الزايقرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي، والباقون بفتح ا} ال َيْحزُْنَك{: قوله تعاىل -اخلامسة

واحلزن خالف السرور، وحزن الرجل بالكسر فهو حزن وحزين، وأحزنه غريه وحزنه أيضا مثل أسلكه وسلكه، 
واملعىن يف . واحتزن وأحزن مبعىن. حزنه لغة قريش، وأحزنه لغة متيم، وقد قرئ هبما: قال اليزيدي. وحمزون بين عليه



  .أي ال حيزنك مسارعتهم إىل الكفر، فإن اهللا قد وعدك النصر عليهم: سلماآلية تأنيس للنيب صلى اهللا عليه و
أي مل يضمروا يف قلوهبم } َولَْم ُتْؤِمْن قُلُوُبُهْم{وهم املنافقون } ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَفَْواهِهِْم{: قوله تعاىل -السادسة

َسمَّاُعونَ {يهود املدينة ويكون هذا متام الكالم، مث ابتدأ فقال  يعين} الَِّذيَن َهاُدوا{اإلميان كما نطقت به ألسنتهم 
ومن الذين هادوا } َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا{: وقيل االبتداء من قوله.} طَوَّافُونَ َعلَْيكُْم{أي هم مساعون، ومثله } ِللْكَِذبِ

سمعون كالمك يا حممد ليكذبوا أي ي: وقيل. قوم مساعون للكذب، أي قابلون لكذب رؤسائه من حتريف التوراة
عليك، فكان فيهم من حيضر النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يكذب عليه عند عامتهم، ويقبح صورته يف أعينهم؛ وهو 

قال الفراء وجيوز مساعني وطوافني، . وكان يف املنافقني من يفعل هذا} َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ آخَرِيَن لَْم َيأُْتوَك{: معىن قوله
وقال . } آِخِذيَن} {فَاِكهَِني{: مث قال. } إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي جَنَّاٍت َونَِعيمٍ{: وكما قال} َملُْعونَِني أَْيَنَما ثُِقفُوا{: الكما ق

ومل يعرض النيب } َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ آَخرِيَن لَْم يَأُْتوَك{: إن اهللا سبحانه ذكر اجلاسوس يف القرآن بقوله: سفيان بن عيينة
وسيأيت حكم اجلاسوس . صلى اهللا عليه وسلم هلم مع علمه هبم؛ ألنه مل يكن حينئذ تقرر األحكام وال متكن اإلسالم

  .إن شاء اهللا تعاىل} املمتحنة{يف 
ا أي يتأولونه على غري تأويله بعد أن فهموه عنك وعرفو} ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم ِمْن َبْعِد َموَاِضعِِه{: قوله تعاىل -السابعة

  :مواضعه اليت أرادها اهللا عز وجل؛ وبني أحكامه؛ فقالوا

يف موضع الصفة } ُيَحرِّفُونَ{و . شرعه ترك الرجم؛ وجعلهم بدل رجم احملصن جلد أربعني تغيريا حلكم اهللا عز وجل
يف إمنا هو ممن ألهنم إذا مل يأتوا مل يسمعوا، والتحر} يَأُْتوَك{وليس حبال من الضمري الذي يف } َسمَّاُعونَ{لقوله 

} ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا{ واحملرفون من اليهود بعضهم ال كلهم، ولذلك كان محل املعىن على . يشهد ويسمع فيحرف
أي إن أتاكم } إِنْ أُوتِيُتْم َهذَا فَُخذُوُه} {ُيَحرِّفُونَ{يف موضع احلال من املضمر يف } َيقُولُونَ{فريق مساعون أشبه 

  .وسلم باجللى فأقبلوا وإال فالحممد صلى اهللا عليه 
أي } فَلَْن َتْمِلَك لَُه ِمَن اللَِّه َشيْئاً{أي ضاللته يف الدنيا وعقوبته يف اآلخرة } َوَمْن ُيرِِد اللَُّه ِفْتَنَتُه{: قوله تعاىل -الثامنة

ودلت اآلية على . نه عز وجل أنه قضى عليهم بالكفربيان م} أُولَِئَك الَِّذيَن لَْم يُرِِد اللَُّه أَنْ ُيطَهَِّر قُلُوَبُهْم{فلن تنفعه 
أن الضالل مبشيئة اهللا تعاىل ردا على من قال خالف ذلك على ما تقدم؛ أي مل يرد اهللا أن يطهر قلوهبم من الطبع 

رجم، مث هو فضيحتهم حني أنكروا ال: قيل} لَُهْم ِفي الدُّْنَيا خِْزٌي{عليها واخلتم كما طهر قلوب املؤمنني ثوابا هلم 
  .واهللا أعلم. خزيهم يف الدنيا أخذ اجلزية والذل: أحضرت التوراة فوجد فيها الرجم وقيل

ُهْم فَلَْن َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ أَكَّالُونَ ِللسُّْحِت فَإِنْ َجاُءوَك فَاْحكُْم َبيَْنُهْم أَوْ أَْعرِْض َعنُْهْم َوإِنْ تُْعرِْض َعْن{ -٤٢
  }نْ َحكَْمَت فَاْحكُْم َبيَْنُهْم بِالِْقْسطِ إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسطَِنيَيُضرُّوَك َشْيئاً َوإِ

  :فيه مسألتان
  .كرره تأكيدا وتفخيما، وقد تقدم} َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ{: قوله تعاىل -األوىل
: الك والشدة؛ قال اهللا تعاىلوالسحت يف اللغة أصله اهل. على التكثري} أَكَّالُونَ ِللسُّْحِت{: وقوله تعاىل -الثانية

  :وقال الفرزدق. } فَُيْسحَِتكُْم بَِعذَابٍ{

  من املال إال مسحتا أو جملف... وعض زمان يا ابن مروان مل يدع 
ومسي . اسحت أي استأصل: ويقال للحالق. أو جملف بالرفع عطفا على املعىن؛ ألن معىن مل يدع مل يبق. كذا الرواية

أصله كلب اجلوع، يقال رجل : وقال الفراء. ه يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلهااملال احلرام سحتا ألن



مسحوت املعدة أي أكول؛ فكأن باملسترشي وآكل احلرام من الشره إىل ما يعطى مثل الذي باملسحوت املعدة من 
  .مسي احلرام سحتا ألنه يسحت مروءة اإلنسان: وقيل. النهم
: قال ابن مسعود وغريه. هاب الدين تذهب املروءة، وال مروءة ملن ال دين لهوالقول األول أوىل؛ ألن بذ: قلت

وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . رشوة احلاكم من السحت: وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه. السحت الرشا
" . يف احلكم الرشوة: "يا رسول اهللا ؛وما السحت؟ قال: قالوا" كل حلم نبت بالسحت فالنار أوىل به : "أنه قال

وقال ابن خويز . السحت أن يقضي الرجل ألخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها: وعن ابن مسعود أيضا أنه قال
من السحت أن يأكل الرجل جباهه، وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إنسان حاجة فال يقضيها : منداد

وقال أبو . شوة على إبطال حق أو ما ال جيوز سحت حراموال خالف بني السلف أن أخذ الر. إال برشوة يأخذها
  .إذا ارتشى احلاكم انعزل يف الوقت وإن مل يعزل، وبطل كل حكم حكم به بعد ذلك: حنيفة
. واهللا أعلم. وهذا ال جيوز أن خيتلف فيه إن شاء اهللا؛ ألن أخذ الرشوة منه فسق، والفاسق ال جيوز حكمه: قلت

السحت الرشوة : وعن علي رضي اهللا عنه أنه قال" . لعن اله الراشي واملرتشي: "وقال عليه الصالة والسالم
: الرشوة حرام يف كل شيء؟ فقال: وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له. وحلوان الكاهن واالستجعال يف القضية

فع عن دينك ال؛ إمنا يكره من الرشوة أن ترشي لتعطي ما ليس لك، أو تدفع حقا فد لزمك؛ فأما أن ترشي لتد
  ودمك ومالك

. وهبذا نأخذ؛ ال بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة: قال أبو الليث السمرقندي الفقيه. فليس حبرام
إمنا اإلمث على القابض دون الدافع؛ قال : وهذا كما روي عن عبداهللا بن مسعود أنه كان باحلبشة فرشا دينارين وقال

  .ومن ذكر معه سحتا فمعناه أنه يسحت مروءة آخذه ومن جعل كسب احلجام: املهدوي
وقد روى مالك عن . الصحيح يف كسب احلجام أنه طيب، ومن أخذ طيبا ال تسقط مروءته وال تنحط مرتبته: قلت

احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له رسول اهللا صلى اهللا : محيد الطويل عن أنس أنه قال
هذا يدل على أن كسب احلجام : بصاع من متر وأمر أهله أن خيففوا عنه من خراجه؛ قال ابن عبدالرب عليه وسلم

وحديث أنس هذا . طيب؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال جيعل مثنا وال جعال وال عوضا لشيء من الباطل
وروى البخاري وأبو . من إجارة احلجامناسخ ملا حرمه النيب صلى اهللا عليه وسلم من مثن الدم، وناسخ ملا كرهه 

. احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأعطى احلجام أجره، ولو كان سحتا مل يعطه: داود عن ابن عباس قال
. والُسْحت والُسُحت لغتان قرئ هبما؛ قرأ أبو عمرو وابن كثري والكسائي بضمتني، والباقون بضم السني وحدها

بفتح السني وإسكان احلاء وهذا " أكالون للسحت"خارجة بن مصعب عن نافع  وروى العباس بن الفضل عن
  .سحته ذهب به قليال قليال: وقال الزجاج. أسحت وسحت مبعىن واحد: مصدر من سحته؛ يقال

؛ وتقدم معناه أهنم هذا ختيري من اهللا تعاىل؛ ذكره القشريي} إِنْ َجاُءوَك فَاْحكُمْ َبْينَُهْم أَْو أَعْرِْض َعنُْهْم{: قوله تعاىل
وال جيب علينا احلكم . كانوا أهل موادعة ال أهل ذمة؛ فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة وادع اليهود

فأما أهل الذمة فهل جيب علينا احلكم بينهم إذا ترافعوا . بني الكفار إذا مل يكونوا أهل ذمة، بل جيوز احلكم إن أردنا
أمجع العلماء على أن على احلاكم : قال املهدوي. ي؛ وإن ارتبطت اخلصومة مبسلم جيب احلكمإلينا؟ قوالن للشافع

واختلفوا يف الذميني؛ فذهب بعضهم إىل أن اآلية حمكمة وأن احلاكم خمري؛ روي، ذلك . أن حيكم بني املسلم والذمي
  عن النخعي والشعيب وغريمها، وهو مذهب مالك



عن مالك يف ترك إقامة احلد على أهل الكتاب يف الزىن؛ فإنه إن زىن املسلم  والشافعي وغريمها، سوى ما روي
بالكتابية حد وال حد عليها، فإن كان الزانيان ذميني فال حد عليهما؛ وهو مذهب أيب حنيفة وحممد بن احلسن 

: وأبو ثور وغريهموقال الشافعي وأبو يوسف . جيلدان وال يرمجان: وقد روي عن أيب حنيفة أيضا أنه قال. وغريمها
وال يرسل اإلمام إليهم إذا استعدى بعضهم على بعض، : قال ابن خويز منداد. عليهما احلد إن أتيا راضيني حبكمنا

وال حيضر اخلصم جملسه إال أن يكون فيما يتعلق باملظامل اليت ينتشر منها الفساد كالقتل وهنب املنازل وأشباه ذلك، 
عامالت فال حيكم بينهم إال بعد التراضي، واالختيار له أال حيكم ويردهم إىل فأما الديون والطالق وسائر امل

وأما إجبارهم على حكم املسلم فيما ينتشر منه الفساد فليس على . فإن حكم بينهم حكم حبكم اإلسالم. حكامهم
هم؛ ولعل يف الفساد عاهدناهم، وواجب قطع الفساد عنهم، منهم ومن غريهم؛ ألن يف ذلك حفظ أمواهلم ودمائ

دينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا؛ ولذلك منعناهم أن يبيعوا اخلمر جهارا وأن يظهروا الزىن وغري ذلك 
وأما احلكم فيما خيتص به دينهم من الطالق والزىن وغريه فليس . من القاذورات؛ لئال يفسد هبم سفهاء املسلمني

ينهم بذلك إضرار حبكامهم وتغيري ملتهم، وليس كذلك الديون واملعامالت؛ يلزمهم أن يتدينوا بديننا، ويف احلكم ب
وهو ما روي عن عمر بن عبدالعزيز : ويف اآلية قول ثان. واهللا أعلم. ألن فيها وجها من املظامل وقطع الفساد

وأن على احلاكم } َما أَنَْزلَ اللَُّهَوأَِن اْحكُْم بَْيَنُهْم بِ{: والنخعي أيضا أن التخيري املذكور يف اآلية منسوخ بقوله تعاىل
فَإِنْ {: وروي عن عكرمة أنه قال. أن حيكم بينهم؛ وهو مذهب عطاء اخلراساين وأيب حنيفة وأصحابه وغريهم

مل : وقال جماهد .} َوأَِن اْحكُْم َبيَْنُهْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه{نسختها آية أخرى } َجاُءوَك فَاْحكُْم بَْيَنُهمْ أَْو أَعْرِْض َعْنُهْم
؛ } َوأَِن اْحكُْم َبْينَُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه{نسختها } فَاْحكُْم َبيَْنُهْم أَوْ أَْعرِْض َعنُْهْم{: إال آيتان؛ قوله} املائدة{ينسخ من 

مضت السنة أن يرد : وقال الزهري} فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم{نسختها } ال ُتِحلُّوا َشعَاِئَر اللَِّه{: وقوله
  قال. أهل الكتاب يف حقوقهم ومواريثهم إىل أهل دينهم، إال أن يأتوا راغبني يف حكم اهللا فيحكم بينهم بكتاب اهللا

الناسخ "وقال النحاس يف . وهذا القول يوافق قول أيب حنيفة أنه ال حيكم بينهم ما مل يتراضوا حبكمنا: السمرقندي
منسوخ؛ ألنه إمنا نزل أول ما قدم النيب } فَإِنْ َجاُءوَك فَاْحكُْم َبْينَُهْم أَْو أَعْرِْض َعنُْهْم{: له تعاىلله قو" واملنسوخ

صلى اهللا عليه وسلم املدينة واليهود فيها يومئذ كثري، وكان األدعى هلم واألصلح أن يردوا إىل أحكامهم، فلما 
وقاله ابن عباس وجماهد وعكرمة والزهري . } َبْينَُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه َوأَِن اْحكُْم{قوي اإلسالم أنزل اهللا عز وجل 

وال خيار له إذا حتاكموا إليه؛ : وعمر بن عبدالعزيز والسدي؛ وهو الصحيح من قول الشافعي؛ قال يف كتاب اجلزية
وهذا من أصح االحتجاجات؛ ألنه إذا : النحاس قال. } َحتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد وَُهْم َصاِغُرونَ{: لقوله عز وجل
أن جترى عليهم أحكام املسلمني وجب أال يردوا إىل أحكامهم؛ فإذا وجب هذا } َوُهمْ َصاِغُرونَ{: كان معىن قوله
وهو أيضا قول الكوفيني أيب حنيفة وزفر وأيب يوسف وحممد، ال اختالف بينهم إذا حتاكم أهل . فاآلية منسوخة

إذا جاءت املرأة والزوج فعليه أن حيكم بينهم : اإلمام أنه ليس له أن يعرض عنهم، غري أن أبا حنيفة قالالكتاب إىل 
  .بالعدل، وإن جاءت املرأة وحدها ومل يرض الزوج مل حيكم

حيكم؛ فثبت أن قول أكثر العلماء أن اآلية منسوخة مع ما ثبت فيها من توقيف ابن عباس؛ ولو مل : وقال الباقون
احلديث عن ابن عباس لكان النظر يوجب أهنا منسوخة؛ ألهنم قد أمجعوا أن أهل الكتاب إذا حتاكموا إىل اإلمام يأت 

فله أن ينظر بينهم، وأنه إذا نظر بينهم مصيب عند اجلماعة، وأال يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركا 
: ا منسوخة من الكوفيني قول آخر؛ منهم من يقولوملن قال بأهن: قال النحاس. فرضا، فاعال ما ال حيل وال يسعه

على اإلمام إذا مل من أهل الكتاب حدا من حدود اهللا عز وجل أن يقيمه وإن مل يتحاكموا إليه وحيتج بأن قول اهللا 



 وأن احكم: واآلخر. وأن احكم بينهم إذا حتاكموا إليك: أحدمها: حيتمل أمرين} َوأَِن اْحكُْم َبيَْنُهْم{: عز وجل
فوجدنا يف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا : قالوا -إذا علمت ذلك منهم  -بينهم وإن مل يتحاكموا إليك 

  َيا أَيُّهَا{: عليه وسلم ما يوجب إقامة احلق عليهم وإن مل يتحاكموا إلينا؛ فأما ما يف كتاب اهللا فقوله تعاىل

مر على رسول اهللا : وأما ما يف السنة فحديث الرباء بن عازب قال} ِط ُشَهَداَء ِللَِّهالَِّذيَن آَمُنوا كُونُوا قَوَّاِمَني بِالِْقْس
فدعا رجال من علمائهم . نعم: فقالوا" أهكذا حد الزاين عندكم: "صلى اهللا عليه وسلم بيهودي قد جلد ومحم فقال

فاحتجوا بأن النيب صلى : النحاس قال. احلديث، وقد تقدم. ال: فقال" سألتك باهللا أهكذا حد الزاين فيكم: "فقال
ففي حديث مالك عن نافع عن ابن : فإن قال قائل. اهللا عليه وسلم حكم بينهم ومل يتحاكموا إليه يف هذا احلديث

ليس يف حديث مالك أيضا أن اللذين زنيا رضيا باحلكم وقد : عمر أن اليهود أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قيل له
لو تدبر من احتج حبديث الرباء مل حيتج؛ ألن يف درج : قال أبو عمر بن عبدالرب. هللا عليه وسلمرمجهما النيب صلى ا

إن أفتاكم باجللد والتحميم : يقول} إِنْ أُوِتيُتْم َهذَا فَُخذُوُه َوإِنْ لَْم ُتْؤتَْوُه فَاْحذَُروا{: احلديث تفسري قوله عز وجل
فإن قال . وذلك بني يف حديث ابن عمر وغريه. ى أهنم حكموهفخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، دليل عل

حد : قيل له. ليس يف حديث ابن عمر أن الزانيني حكما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال رضيا حبكمه: قائل
ومعلوم أن اليهود كان هلم حاكم حيكم بينهم، ويقيم حدودهم . الزاين حق من حقوق اهللا تعاىل على احلاكم إقامته

  .واهللا أعلم. عليهم، وهو الذي حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
روى النسائي عن ابن عباس قال كان قريظة والنضري، وكان } َوإِنْ َحكَْمَت فَاْحكُْم َبيَْنُهْم بِالِْقْسِط{: قوله تعاىل

رجل من النضري رجال  النضري أشرف من قريظة، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجال من النضري قتل به، وإذا قتل
من قريظة ودى مائة وسق من متر؛ فلما بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل رجل من النضري رجال من قريظة 

َوإِنْ َحكَْمَت فَاْحكُْم َبيَْنُهمْ {: بيننا وبينكم النيب صلى اهللا عليه وسلم فنزلت: ادفعوه إلينا لنقتله؛ فقالوا: فقالوا
  }أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَّةِ َيْبُغونَ{: فس بالنفس، ونزلتالن} بِالِْقْسِط
  } بِالُْمْؤِمنَِنيَوكَْيَف ُيَحكُِّموَنَك َوِعْندَُهُم التَّْوَراةُ ِفيَها ُحكُْم اللَِّه ثُمَّ َيَتَولَّْونَ ِمْن بَْعِد ذَِلَك َوَما أُولَِئَك{ -٤٣

. هو القود: وقال قتادة. هو الرجم: قال احلسن} التَّْوَراةُ ِفيَها ُحكُْم اللَِّه وَكَْيَف ُيَحكُِّموَنَك َوِعْندَُهُم{: قوله تعاىل
نعم؛ ألنه لو نسخ مل يطلق : قال أبو علي: على أنه مل ينسخ؟ اجلواب} ِفيَها ُحكُْم اللَِّه{: هل يدل قوله تعاىل: ويقال

َوَما أُولَِئَك {: وقوله. ر أو حترمي السبتعليه بعد النسخ أنه حكم اهللا، كما ال يطلق أن حكم اهللا حتليل اخلم
إن من طلب غري حكم اهللا من حيث مل يرضى به فهو كافر؛ : وقال أبو علي. أي حبكمك أنه من عند اهللا} بِالُْمْؤِمنَِني

  .وهذه حالة اليهود
الَِّذيَن أَْسلَُموا ِللَِّذيَن َهادُوا َوالرَّبَّانِيُّونَ وَاَألْحَبارُ بَِما إِنَّا أَْنَزلَْنا التَّْورَاةَ ِفيَها ُهدًى َوُنوٌر َيْحكُُم بَِها النَّبِيُّونَ { -٤٤

ثََمناً قَِليالً َوَمْن لَمْ  اسُْتْحِفظُوا ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َوكَاُنوا َعلَْيِه ُشَهَداَء فَال َتْخشَُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوال َتْشَترُوا بِآيَاِتي
  }لَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهمُ الْكَاِفُرونََيْحكُْم بَِما أَنَْز
. أي بيان وضياء وتعريف أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم حق} إِنَّا أَنَْزلَْنا التَّْورَاةَ ِفيَها ُهدًى َونُوٌر{: قوله تعاىل

املراد : قيل} لَُموا ِللَِّذيَن َهاُدواَيْحكُُم بَِها النَّبِيُّونَ الَِّذيَن أَْس{. عطف عليه} َوُنوٌر{يف موضع رفع باالبتداء } ُهدًى{
كل من بعث من بعد موسى بإقامة التوراة، وأن : وقيل. بالنبيني حممد صلى اهللا عليه وسلم، وعرب عنه بلفظ اجلمع

} أَْسلَُموا{ومعىن . كانوا نصارى؛ فبني اهللا عز وجل كذهبم: وقالت النصارى. إن األنبياء كانوا يهودا: اليهود قالت



أكثر : ويقال. أربعة آالف: ا بالتوراة من لدن موسى إىل زمان عيسى عليهما السالم وبينهما ألف نيب؛ ويقالصدقو
أي : وقيل. خضعوا وانقادوا ألمر اهللا فيما بعثوا به} أَْسلَُموا{معىن : وقيل. من ذلك، كانوا حيكمون مبا يف التوراة

ههنا نعت فيه } الَِّذيَن أَْسلَُموا{و . هللا عليه وسلم واملعىن واحدحيكم هبا النبيون الذين هم على دين إبراهيم صلى ا
  معىن املدح مثل

فيه تقدمي وتأخري؛ أي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى : وقيل. أي تابوا من الكفر} َهادُوا{. } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{
حبار؛ أي حيكم هبا الربانيون وهم الذين يسوسون الناس بالعلم ونور للذين هادوا حيكم هبا النبيون والربانيون واأل
الربانيون العلماء : وقال أبو رزين. وقد تقدم يف آل عمران. ويربوهنم بصغاره قبل كباره؛ عن ابن عباس وغريه

تحسني، واحلرب واحلرب الرجل العامل وهو مأخوذ من احلبري وهو ال: هم الفقهاء: قال ابن عباس. احلكماء واألحبار
واأللف والالم . الربانيون فوق العلماء: قال جماهد. فهم حيربون العلم أي يبينونه ويزينونه، وهو حمرب يف صدورهم

ألنه جيمع على أفعال دون الفعول؛ : واجلرب واحلرب واحد أحبار اليهود، وبالكسر أفصح: قال اجلوهري. للمبالغة
يقال للعامل حرب : سألت الفراء مل مسي احلرب حربا؟ فقال: وقال الثوري. هو جرب بالكسر يقال ذلك للعامل: قال الفراء

فسألت األصمعي يقال ليس هذا : قال. أي أهل القرية} وَاْسأَلِ الْقَْرَيةَ{: وحرب فاملعىن مداد حرب مث حذف كما قال
مسي احلرب الذي يكتب : باسوقال أبو الع. على أسنانه حرب أي صفرة أو سواد: بشيء؛ إمنا مسي حربا لتأثريه، يقال
والذي عندي يف واحد األحبار احلرب بالفتح ومعناه العامل بتحبري : وقال أبو عبيد. به حربا ألنه حيرب به أي حيقق به

. وهكذا يرويه احملدثون كلهم بالفتح، واحلرب الذي يكتب به وموضعه احملربة بالكسر: قال. الكالم والعلم وحتسينه
والباء . أي استودعوا من علمه} بَِما اسُْتْحِفظُوا ِمْن ِكَتابِ اللَِّه{. واجلمع حبور، عن يعقوب واحلرب أيضا األثر

أي حيكمون مبا " حيكم"أو تكون متعلقة بـ . والعلماء مبا استحفظوا: كأنه قال" الربانيني واألحبار"متعلقة 
شهداء على حكم النيب صلى اهللا : ابن عباس. ن عند اهللاأي على الكتاب بأنه م} َوكَاُنوا َعلَْيِه شَُهَداَء{. استحفظوا

. أي يف إظهار صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وإظهار الرجم} فَال َتْخشَُوا النَّاَس{. عليه وسلم أنه يف التوراة
وقد يدخل باملعىن كل من كتم حقا وجب عليه ومل . أي يف كتمان ذلك؛ فاخلطاب لعلماء اليهود} وَاْخَشوِْن{

  .مستوىف} َوال َتْشَتُروا بِآَياِتي ثََمناً قَِليالً{وتقدم معىن . يظهره

نزلت كلها يف } الْفَاِسقُونَ{و } الظَّاِلُمونَ{و } َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ{: قوله تعاىل
فأما املسلم فال يكفر وإن . وعلى هذا املعظم. د تقدمالكفار؛ ثبت ذلك يف صحيح مسلم من حديث الرباء، وق

فيه إضمار؛ أي ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا ردا للقرآن، وجحدا لقول الرسول عليه الصالة : وقيل. ارتكب كبرية
هي عامة يف كل من مل : قال ابن مسعود واحلسن. والسالم فهو كافر؛ قال ابن عباس وجماهد، فاآلية عامة على هذا

م مبا أنزل اهللا من املسلمني واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحال له؛ فأنا من فعل ذلك وهو معتقد أنه حيك
: وقال ابن عباس يف رواية. راكب حمرم فهو من فساق املسلمني، وأمره إىل اهللا تعاىل إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له

أي ومن مل حيكم جبميع ما أنزل اهللا فهو كافر؛ : وقيل. الكفار ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فقد فعل فعال يضاهي أفعال
هي : فأما من حكم بالتوحيد ومل حيكم ببعض الشرائع فال يدخل يف هذه اآلية، والصحيح األول، إال أن الشعيب قال

: يف قوله ويدل على ذلك ثالثة أشياء؛ منها أن اليهود قد ذكروا قبل هذا: يف اليهود خاصة، واختاره النحاس؛ قال
} َوكََتْبَنا َعلَْيهِْم{؛ فعاد الضمري عليهم، ومنها أن سياق الكالم يدل على ذلك؛ أال ترى أن بعده } ِللَِّذيَن َهاُدوا{

إذا كانت } ِمْن{: فإن قال قائل. فهذا الضمري لليهود بإمجاع؛ وأيضا فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص



هنا مبعىن الذي مع ما ذكرناه من األدلة؛ } ِمْن{: يقع دليل على ختصيصها؟ قيل له للمجازاة فهي عامة إال أن
واليهود الذين مل حيكموا مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون؛ فهذا من أحسن ما قيل يف هذا؛ ويروى أن : والتقدير

: وقيل. هم حذو النعل بالنعلنعم هي فيهم، ولتسلكن سبيل: حذيفة سئل عن هذه اآليات أهي يف بين إسرائيل؟ قال
: للنصارى؛ وهذا اختيار أيب بكر بن العريب، قال} الْفَاِسقُونَ{لليهود، و } الظَّاِلُمونَ{للمسلمني، و } الْكَاِفُرونَ{

قال طاوس . وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أيب زائدة وابن شربمة والشعب أيضا. ألنه ظاهر اآليات
  ينقل عن امللة، ولكنه كفر دون كفر، ليس بكفر: وغريه

وهذا خيتلف إن حكم مبا عنده على أنه من عند اهللا، فهو تبديل له يوجب الكفر؛ وإن حكم به هوى ومعصية فهو 
ومذهب اخلوارج أن من ارتشى : قال القشريي. ذنب تدركه املغفرة على أصل أهل السنة يف الغفران للمذنبني

أخذ اهللا عز وجل على احلكام : وقال احلسن أيضا. ر، وعزي هذا إىل احلسن والسديوحكم بغري حكم اهللا فهو كاف
  .أال يتبعوا اهلوى، وأال خيشوا الناس وخيشوه، وأال يشتروا بآياته مثنا قليال: ثالثة أشياء

َف بِاَألْنِف َواُألذُنَ بِاُألذُِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َوالُْجرُوحَ َوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالَْعْيَن بِالَْعْينِ َواَألْن{ -٤٥
  }نَِقَصاٌص فََمْن َتَصدَّقَ بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه َوَمْن لَمْ َيْحكُمْ بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمو

  :فيه ثالثون مسألة
بني تعاىل أنه سوى بني النفس والنفس يف التوراة } هِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسَِوكََتْبَنا َعلَْي{: قوله تعاىل -األوىل

فخالفوا ذلك، فضلوا؛ فكانت دية النضريي أكثر، وكان النضريي ال يقتل بالقرظي، ويقتل به القرظي فلما جاء 
قد حططت منا؛ : اء؛ فقالت بنو النضرياإلسالم راجع بنو قريظة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه، فحكم باالستو

وكان شرعهم القصاص أو العفو، وما كان فيهم الدية؛ كما . وقد تقدم. مبعىن فرضنا" كتبنا"و. فنزلت هذه اآلية
يقتل املسلم بالذمي؛ ألنه نفس بنفس، وقد تقدم يف : وتعلق أبو حنيفة وغريه هبذه اآلية فقال. بيانه} البقرة{تقدم يف 

وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي عن علي رضي اهللا عنه أنه سئل هل خصك رسول اهللا . يان هذاب} البقرة{
املؤمنون تتكافأ "ال، إال ما يف هذا، وأخرج كتابا من قراب سيفه وإذا فيه : صلى اهللا عليه وسلم بشيء؟ فقال

  وأيضا فإن اآلية إمنا جاءت" دماؤهم وهم يد على من سواهم وال يقتل مسلم بكافر وال ذو عهد يف عهده 

وقالت . للرد على اليهود يف املفاضلة بني القبائل، وأخذهم من قبيلة رجال برجل، ومن قبيلة أخرى رجال برجلني
يف الرد عليهم ما } البقرة{هذا خرب عن شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا؛ وقد مضى يف : الشافعية

وكان ذلك مكتوبا على } وَكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ{: وهو أنه تعاىل قال: عووجه راب. يكفي فتأمله هناك
أهل التوراة وهم ملة واحدة، ومل يكن هلم أهل ذمة كما للمسلمني أهل ذمة؛ ألن اجلزية يفء وغنيمة أفاءها اهللا على 

 يكن نيب فيما مضى مبعوثا إال إىل قومه؛ فأوجبت اآلية احلكم املؤمنني، ومل جيعل الفيء ألحد قبل هذه األمة، ومل
على بين إسرائيل إذ كانت دماؤهم تتكافأ؛ فهو مثل قول الواحد منا يف دماء سوى املسلمني النفس بالنفس، إذ 

أهل إن احلكم يف هؤالء أن النفس منهم بالنفس؛ فالذي جيب حبكم هذه اآلية على : يشري إىل قوم معينني، ويقول
النفس بالنفس، ولبس كتاب اهللا ما يدل على أن النفس : -هذا الوجه  -القرآن أن يقال هلم فيما بينهم على 

  .بالنفس مع اختالف امللة
: إذا جرح أو قطع األذن أو اليد مث قتل فعل ذلك به؛ ألن اهللا تعاىل قال: قال أصحاب الشافعي وأبو حنيفة -الثانية

إن : وقال علماؤنا. فيؤخذ منه ما أخذ، ويفعل به كما فعل} يَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ َوالَْعْيَن بِالَْعيْنِكََتبَْنا َعلَْيهِْم ِف{



قصد به املثلة فعل به مثله، وإن كان ذلك يف أثناء مضاربته ومدافعته قتل بالسيف؛ وإمنا قالوا ذلك يف املثلة جيب؛ 
  . العرنيني؛ حسبما تقدم بيانه يف هذه السورةألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسل أعني

قرأ نافع وعاصم واألعمش ومحزة بالنصب يف مجيعها على العطف، وجيوز } َوالَْعْيَن بِالَْعيْنِ{: قوله تعاىل -الثالثة
وقرأ ابن كثري وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إال . ورفع الكل باالبتداء والعطف} أَنَّ{ختفيف 

} َوالَْعْيُن بِالَْعْينِ وَالْأَْنُف بِالْأَْنِف َوالْأُذُنُ بِالْأُذُِن وَالسُِّن بِالسِّنِّ وَالُْجُروُح{وكان الكسائي وأبو عبيد يقرآن . روحاجل
  حدثنا حجاج عن هارون عن عباد بن كثري عن عقيل عن الزهري عن: قال أبو عبيد. بالرفع فيها كلها

َوكَتَْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ َوالَْعْيُن بِالَْعْينِ وَاَألْنفُ بِاَألْنِف وَاُألذُنُ {يه وسلم قرأ أنس أن النيب صلى اهللا عل
أَنَّ {والرفع من ثالث جهات؛ باالبتداء واخلرب، وعلى املعىن على موضع . } بِاُألذُِن َوالسِّنُّ بِالسِّنِّ َوالُْجرُوُح ِقَصاٌص

قاله الزجاج يكون عطفا على املضمر يف النفس؛ ألن : والوجه الثالث. النفس بالنفس: ؛ ألن املعىن قلنا هلم} فَْسالنَّ
قال ابن . الضمري يف النفس يف موضع رفع؛ ألن التقدير أن النفس هي مأخوذة بالنفس؛ فاألمساء معطوفة على هي

املسلمني؛ وهذا أصح القولني، وذلك أهنا قراءة رسول اهللا  ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كالم، حكم يف: املنذر
ومن خص اجلروح بالرفع . واخلطاب للمسلمني أمروا هبذا. وكذا ما بعده} َوالَْعْيُن بِالَْعيْنِ{صلى اهللا عليه وسلم 

  .فعلى القطع مما قبلها واالستئناف هبا؛ كأن املسلمني أمروا هبذا خاصة وما قبله مل يواجهوا به
على أن } َوالَْعْيَن بِالَْعيْنِ{: هذه اآلية تدل على جريان القصاص فيما ذكر وقد تعلق ابن شربمة بعموم قوله -رابعةال

تؤخذ الثنية بالضرس : اليمىن تفقأ باليسرى وكذلك على العكس، وأجر ذلك يف اليد اليمىن واليسرى، وقال
العني اليمىن هي : والذين خالفوه وهم علماء األمة قالوا. } سِّنَِّوالسِّنَّ بِال{: والضرس بالثنية؛ لعموم قوله تعاىل

وَالَْعْيَن {: املأخوذة باليمىن عند وجودها، وال يتجاوز ذلك إىل اليسرى مع الرضا؛ وذلك يبني لنا أن املراد بقوله
من الرجل إىل اليد يف األحوال  استيفاء ما مياثله من اجلاين؛ فال جيوز له أن يتعدى إىل غريه كما ال يتعدى} بِالَْعيْنِ

  .كلها، وهذا ال ريب فيه
ويف عني . ذومجع العلماء على أن العينني إذا أصيبتا خطأ ففيهما الدية، ويف العني الواحدة نصف الدية -اخلامسة

األعور إذا فقئت الدية كاملة؛ روي ذلك عن عمر وعثمان، وبه قال عبدامللك بن مروان والزهري وقتادة ومالك 
نصف الدية؛ روي ذلك عن عبداهللا بن املغفل ومسروق والنخعي؛ وبه قال : وقيل. والليث بن سعد وأمحد وإسحاق

  الثوري

ومعقول إذ كان كذلك أن يف " يف العينني الدية"وبه نقول؛ ألن يف احلديث : قال ابن املنذر. والشافعي والنعمان
إن منفعة األعور ببصره كمنفعة : ظاهر، ولكن علماؤنا قالواوهو القياس ال: قال ابن العريب. إحدامها نصف الدية

  .السامل أو قريب من ذلك، فوجب عليه مثل ديته
واختلفوا يف األعور يفقأ عني صحيح؛ فروي عن عمر وعثمان وعلي أنه ال قود عليه، وعليه الدية  -السادسة

إن شاء اقتص فتركه أعمى، وإن شاء أخذ : وقال مالك. كاملة؛ وبه قال عطاء وسعيد بن املسيب وأمحد بن حنبل
وقال الشافعي وأبو حنيفة . إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية: وقال النخعي". دية عني األعور"الدية كاملة 
، وروي ذلك عن علي أيضا، وهو قول مسروق وابن سريين وابن معقل، واختاره ابن .عليه القصاص: والثوري

وجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العينني الدية؛ ففي } وَالَْعْيَن بِالَْعْينِ{: هللا وتعاىل قالاملنذر وابن العريب؛ ألن ا
ومتعلق أمحد بن حنبل أن يف . العني نصف الدية، والقصاص بني صحيح العني واألعور كهيئته بني سائر الناس



وعثمان وعلي يف ذلك، ومتمسك القصاص منه أخذ مجيع البصر بضمه وذلك ليس مبساواة، ومبا روي عن عمر 
  واألخذ بعموم القرآن أوىل؛ فإنه أسلم عند اهللا تعاىل: قال ابن العريب. مالك أن األدلة ملا تعارضت خري اجملين عليه

وعن عمر بن . فيها مائة دينار: واختلفوا يف عني األعور اليت ال يبصر هبا؛ فروي عن زيد بن ثابت أنه قال -السابعة
وقال مسروق والزهري ومالك . فيها نصف ديتها: وقال جماهد. فيها ثلث ديتها؛ وبه قال إسحاق: الاخلطاب أنه ق

  .وبه نقول ألنه األقل مما قيل: فيها حكومة؛ قال ابن املنذر: والشافعي وأبو ثور والنعمان
ويف إبطال . واألخفشويف إبطال البصر من العينني مع بقاء احلدقتني كمال الدية، ويستوي فيه األعمش  -الثامنة

  قال ابن املنذر وأحسن. من إحدامها مع بقائها النصف

أنه أمر بعينه الصحيحة فغطيت وأعطي رجل بيضة فانطلق هبا وهو ينظر : ما قيل يف ذلك ما قاله علي بن أيب طالب
بيضة  حىت انتهى نظره، مث أمر خبط عند ذلك، مث أمر بعينه األخرى فغطيت وفتحت الصحيحة، وأعطي رجل

فانطلق هبا وهو ينظر حىت انتهى نظره مث خط عند ذلك، مث أمر به فحول إىل مكان آخر ففعل به مثل ذلك فوجده 
  :سواء؛ فأعطي ما نقص من بصره مال اآلخر، وهذا على مذهب الشافعي؛ وهو قول علمائنا هي

وكيفية القود يف . كن الوصول إليهوال خالف بني أهل العلم على أن ال قود يف بعض البصر، إذ غري مم -التاسعة
العني أن حتمى مرآة مث توضع على العني األخرى قطنة، مث تقرب املرآة من عينه حىت يسيل إنساهنا؛ روي عن علي 

فيه ربع الدية، وهو قول : واختلف يف جفن العني؛ فقال زيد بن ثابت. رضي اهللا عنه؛ ذكره املهدوي وابن العريب
يف اجلفن : وروي عن الشعيب أنه قال. وأيب، هاشم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي الشعيب واحلسن وقتادة

  .األعلى ثلث الدية ويف اجلفن األسفل ثلثا الدية، وبه قال مالك
ويف األنف إذا : "جاء احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال} َواَألْنَف بِاَألْنِف{: قوله تعاىل -العاشرة

وأمجع كل من حيفظ عنه من أهل العلم على القول به؛ والقصاص من األنف إذا : قال ابن املنذر" ا الديةأوعب جدع
فكان مالك يرى . واختلفوا يف كسر األنف. كانت اجلناية عمدا كالقصاص من سائر األعضاء على كتاب اهللا تعاق

قال أبو إسحاق . ة لألنف حىت يستأصله من أصلهوروى ابن نافع أنه ال دي. يف العمد منه القود، ويف اخلطأ االجتهاد
قال . وإذا فرعنا على املعروف ففي بعض املارن من الدية حبساب من املارن. وهذا شاذ، واملعروف األول: التونسي
قال أبو . وما قطع من األنف فبحسابه؛ روي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز والشعيب، وبه قال الشافعي: ابن املنذر

فوا يف املارن إذا قطع ومل يستأصل األنف؛ فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبم إىل أن يف ذلك واختل: عمر
  الدية كاملة، مث إن قطع منه شيء بعد ذلك ففيه

وسواء قطع : قال ابن القاسم. الذي فيه الدية من األنف أن يقطع املارن؛ وهو دون العظم: قال مالك. حكومة
ويف استئصال : تؤصل األنف من العظم من حتت العينني إمنا فيه الدية؛ كاحلشفة فيها الديةاملارن من العظم أو اس

  .الذكر الدية
. وإذا خرم األنف أو كسر فربئ على عثم ففيه االجتهاد، وليس فيه دية معلومة: قال ابن القاسم -احلادية عشرة

ئ على غري عثم كاملوضحة تربأ على غري مث وليس األنف إذا خرم فرب: قال. وإن برئ على غري عثم فال شيء فيه
واألنف عظم منفرد ليس فيه : قال. فيكون فيها ديتها؛ ألن تلك جاءت هبا السنة، وليس يف خرم األنف أثر

واتفق مالك والشافعي وأصحاهبما على أن ال جائفة فيه، وال جائفة عندهم إال فيما كان يف اجلوف، . موضحة
: وقد قيل. وأظن روثته مارنه، وأرنبته طرفه: قال أبو عمر. وكذلك قال اخلليل وغريه واملارن ما الن من األنف؛



والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم، يف الشم إذا . األرنبة والروثة والعرمتة طرف األنف
  نقص أو فقد حكومة

عليه حكومة، : ؤنا رمحة اهللا عليهم يف الذي يقطع أذين رجلقال علما} وَاُألذُنَ بِاُألذُِن{: قوله تعاىل -الثانية عشرة
ويف إبطاله من إحدامها نص الدية ولو مل . وإمنا تكون عليه الدية يف السمع، ويقاس يف نقصانه كما يقاس يف البصر
سئل عنه  إن كان السمع إذا: وقال أشهب. يكن يسمع إال هبا، خبالف العني العوراء فيها الدية كاملة؛ على ما تقدم

قيل إن أحد السمعني يسمع ما يسمع السمعان فهو عندي كالبصر، وإذا شك يف السمع جرب بأن يصاح به من 
: قال أشهب. مواضع عدة، يقاس ذلك؛ فإن تساوت أو تقاربت أعطي بقدر ما ذهب من مسعه وحيلف على ذلك

: وقال عيسى بن دينار.  يكن له شيءوحيسب له ذلك على مسع وسط من الرجل مثله؛ فإن اخترب فاختلف قوله مل
  إذا اختلف قوله عقل له األقل مع ميينه

وثبت عن رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم أنه أقاد من : قال ابن املنذر} وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ{: قوله تعاىل -الثالثة عشرة
يف السن مخس من : "أنه قال وجاء احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" كتاب اهللا القصاص: "سن وقال

فبظاهر هذا احلديث نقول؛ ال فضل للثنايا منها على األنياب واألضراس والرباعيات؛ : قال ابن املنذر" اإلبل
وممن قال بظاهر احلديث ومل يفضل شيئا منها على . لدخوهلا كلها يف ظاهر احلديث؛ وبه يقول األكثر من أهل العلم

الزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأمحد وإسحاق والنعمان وابن احلسن، شيء عروة بن الزبري وطاوس و
رويناه عن عمر بن اخلطاب أنه قضى فيما  -وفيه قول ثان . وروي ذلك عن علي بن أيب طالب وابن عباس ومعاوية

ألضراس ببعري ويف ا. أقبل من الفم خبمس فرائض مخس فرائض، وذلك مخسون دينارا، قيمة كل فريضة عشرة دنانري
يف السن والرباعيتني والنابني مخس مخس، وفيما بقي بعريان بعريان، أعلى الفم وأسفله : وكان عطاء يقول. بعري

أما ما رواه مالك يف موطئه عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن عمر : سواء، واألضراس سواء؛ قال أبو عمر
أربع ثنايا : ذلك أن األضراس عشرون ضرسا، واألسنان اثنا عشر سناقضى يف األضراس ببعري بعري فإن املعىن يف 

وأربع رباعيات وأربع أنياب؛ فعلى قول عمر تصري الدية مثانني بعريا؛ يف األسنان مخسة مخسة، ويف األضراس بعري 
وعلى قول . وعلى قول معاوية يف األضراس واألسنان مخسة أبعرة مخسة أبعرة؛ تصري الدية ستني ومائة بعري. بعري

ويف األسنان مخسة أبعرة . جيب هلا أربعون. سعيد بن املسيب، بعري بن بعريين يف األضراس وهي عشرون ضرسا
واالختالف بينهم إمنا هو يف األضراس ال يف . فذلك ستون، وهي تتمة ملائة بعري، وهي الدية كاملة من اإلبل

والتابعني يف ديات األسنان وتفضيل بعضها على بعض كثري واختالف العلماء من الصحابة : قال أبو عمر. األسنان
: جدا، واحلجة قائمة ملا ذهب إليه الفقهاء مالك وأبو حنيفة والثوري؛ بظاهر قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  "ويف السن مخس من اإلبل"

صابع سواء واألسنان سواء األ: "روى ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. والضرس سن من األسنان
جعل : وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس قال. وهذا نص أخرجه أبو داود" الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء

على هذه اآلثار مجاعة فقهاء األمصار : قال أبو عمر. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصابع اليدين والرجلني سواء
 الدية كلها سواء، وأن األسنان يف الدية كلها سواء، الثنايا واألضراس واألنياب ومجهور أهل العلم أن األصابع يف

اختصم إىل : ذكر الثوري عن أزهر بن حمارب قال. ال يفضل شيء منها على شيء؛ على ما يف كتاب عمرو بن حزم
ومنفعته سن  الثنية ومجاهلا والضرس: شريح رجالن ضرب أحدمها ثنية اآلخر وأصاب اآلخر ضرسه فقال شريح



  .واهللا أعلم. على هذا العمل اليوم يف مجيع األمصار: قال أبو عمر. بسن قوما
فإن ضرب سنه فاسودت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث بن سعد، وبه قال أبو حنيفة، وروي  -الرابعة عشرة

روي عن عمر بن اخلطاب و. عن زيد بن ثابت؛ وهو قول سعيد بن املسيب والزهري واحلسن وابن سريين وشريح
قال ابن . فيها حكومة: وقال الشافعي وأبو ثور. رضي اهللا تعاىل عنه أن فيها ثلث ديتها؛ وبه قال أمحد وإسحاق

وهذا عندي خالف يؤول إىل وفاق؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها وإمنا بقيت صورهتا كاليد الشالء : العريب
الدية؛ مث إن كان بقي من منفعتها شيء أو مجيعه مل جيب إال مبقدار ما نقص من  والعني العمياء، فال خالف يف وجوب

  .املنفعة حكومة؛ وما روي عن عمر رضي اهللا عنه فيها ثلث ديتها مل يصح عنه سندا وال فقها
إذا : واختلفوا يف سن الصيب يقلع قبل أن يثغر؛ فكان مالك والشافعي وأصحاب الرأي يقولون -اخلامسة عشرة

إذا نبتت ناقصة الطول عن اليت تقارهبا : لعت سن الصيب فنبتت فال شيء على القالع، إال أن مالكا والشافعي قاالق
قال ابن . فيها حكومة، وروي ذلك عن الشعيب؛ وبه قال النعمان: وقالت طائفة. أخذ له من أرشها بقدر نقصها

  :املنذر

ا ال تنبت، فإذا كان ذلك كان فيها قدرها تاما؛ على ظاهر احلديث، يستأتى هبا إىل الوقت الذي يقول أهل املعرفة إهن
يستأىن هبا سنة؛ روي ذلك عن علي وزيد وعمر : وأكثر من حيفظ عنه من أهل العلم يقولون. وإن نبتت رد األرش

  .ومل جيعل الشافع هلذا مدة معلومة. بن عبدالعزيز وشريح والنخعي وقتادة ومالك وأصحاب الرأي
يرد إذا : وقال الكوفيون. إذا قلع سن الكبري فأخذ ديتها مث نبتت؛ فقال مالك ال يرد ما أخذ -عشرةالسادسة 

. يرد وال يرد؛ ألن هذا نبات مل جتر به عادة، وال يثبت احلكم بالنادر؛ هذا قول علمائنا: وللشافعي قوالن. نبتت
ولو جىن عليها جان آخر وقد نبتت : شافعيقال ال. متسك الكوفيون بأن عوضها قد نبت فريد؛ أصله سن الصغري

هذا أصح القولني؛ ألن كل واحد منهما قالع سن، وقد جعل النيب : قال ابن املنذر. صحيحة كان فيها أرشها تاما
  .صلى اهللا عليه وسلم يف السن مخسا من اإلبل

ليس له أن : قال الشافعيو. فلو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فال شيء فيها عندنا -السابعة عشرة
ولو ردها أعاد كل صالة صالها ألهنا ميتة؛ وكذلك لو قطعت . يردها من قبل أهنا جنسة؛ وقاله ابن املسيب وعطاء

: قال ابن العريب. جيربه السلطان على قلعها ألهنا ميتة ألصقها: وقال عطاء. أذنه فردها حبرارة الدم فالتزقت مثله
عليه أن ردها وعودها بصورهتا ال يوجب عودها حبكمها؛ ألن النجاسة كانت فيها  وهذا غلط، وقد جهل من خفي

لالنفصال، وقد عادت متصلة، وأحكام الشريعة ليست صفات لألعيان، وإمنا هي أحكام تعود إىل قول اهللا سبحانه 
  .فيها وإخباره عنها

واختلفوا يف السن تقلع قودا مث : ابن املنذر ما حكاه ابن العريب عن عطاء خالف ما حكاه ابن املنذر عنه؛ قال: قلت
تقلع؛ : وقال الثوري وأمحد وإسحاق. ال بأس بذلك: ترد مكاهنا فتنبت؛ فقال عطاء اخلراساين وعطاء بن أيب رباح

  .ليس له أن يردها من قبل أهنا جنسة، وجيربه السلطان على القلع: وقال الشافعي. ألن القصاص للشني

فيها : وقال زيد بن ثابت. انت له سن زائدة فقلعت ففيها حكومة؛ وبه قال فقهاء األمصارفلو ك -الثامنة عشرة
وال يصح ما روي عن زيد؛ : قال ابن املنذر. وليس يف التقدير دليل، فاحلكومة أعدل: قال ابن العريب. ثلث الدية

نه؛ وهذا قول مالك يف السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها حبساب ما نقص م: وقد روي عن علي أنه قال
  .والشافعي وغريمها



  وهنا انتهى ما نص اهللا عز وجل عليه من األعضاء، ومل يذكر الشفتني واللسان: قلت
ويف الشفتني الدية، ويف كل واحدة منهما نص الدية ال فضل للعليا منهما على : قال اجلمهور -التاسعة عشرة

يف الشفة العليا ثلث الدية، ويف الشفة السفلي ثلثا : لزهريوروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن املسيب وا. السفلي
ويف : "وبالقول األول أقول؛ للحديث املرفوع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: وقال ابن املنذر. الدية

ن فجاء وأما اللسا. وما قطع من الشفتني فبحساب ذلك. وألن يف اليدين الدية ومنافعهما خمتلفة" الشفتني الدية
وأمجع أهل العلم من أهل املدينة وأهل الكوفة " يف اللسان الدية: "احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .وأصحاب احلديث وأهل الرأي على القول به؛ قال ابن املنذر
م بعضه؛ واختلفوا يف الرجل جيين على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئا، ويذهب من الكال -املوفيه عشرين

ينظر إىل مقدار ما ذهب من الكالم من مثانية وعشرين حرفا فيكون عليه من الدية بقدر ما : فقال أكثر أهل العلم
. ذهب من كالمه، وإن ذهب الكالم كله ففيه الدية؛ هذا قول مالك والشافعي وأمحد وإسحاق وأصحاب الرأي

  .فإن أمكن فالقود هو األصل. القودليس يف اللسان قود لعدم اإلحاطة باستيفاء : وقال مالك
واختلفوا يف لسان األخرس يقطع؛ فقال الشعيب ومالك وأهل املدينة والثوري وأهل العراق  -احلادية والعشرون

قول النخعي أن : أحدمها: وفيه قوالن شاذان: قال ابن املنذر. فيه حكومة: والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه
  قال. والقول األول أصح؛ ألنه األقل مما قيل: قال ابن املنذر. ل قتادة أن فيه ثلث الديةقو: واآلخر. فيه الدية

نص اهللا سبحانه على أمهات األعضاء وترك باقيها للقياس عليها؛ فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ومل : ابن العريب
  .ه الدية لعدم إمكان القود فيهخيش عليه املوت، وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فال قود فيه، وفي

وال قصاص يف كل خموف . }البقرة{أي مقاصة، وقد تقدم يف } وَالُْجُروَح ِقَصاٌص{: قوله تعاىل -الثانية والعشرون
ويقاد من جراح العمد إذا كان مما . وال فيما ال يوصل إىل القصاص فيه إال بأن خيطئ الضارب أو يزيد أو ينقص

ويف . كله يف العمد؛ فأما اخلطأ فالدية، وإذا كانت الدية يف قتل اخلطأ فكذلك يف اجلراح وهذا. ميكن القود منه
جرحت إنسانا فاختصموا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم،  -أم حارثة  -صحيح مسلم عن أنس أن أخت الربيع 
! اهللا أيقتص من فالنة؟ يا رسول: ، فقالت أم الربيع" القصاص القصاص: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال واهللا : قالت" سبحان اهللا يا أم الربيع القصاص كتاب اهللا: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. واهللا ال يقتص منها
إن من عباد اهللا من لو : "ال يقتص منها أبدا؛ قال فما زالت حىت قبلوا الدية؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .رهأقسم على اهللا ألب
اجملروح يف هذا احلديث جارية، واجلرح كسر ثنيتها؛ أخرجه النسائي عن أنس أيضا أن عمته كسرت ثنية : قلت

أتكسر ثنية فالنة؟ ال والذي : جارية فقضى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقصاص؛ فقال أخوها أنس بن النضر
 -أهلها العفو واألرش، فلما حلف أخوها وهو عم أنس وكانوا قبل ذلك سألوا : قال. بعثك باحلق ال تكسر ثنيتها

إن من عباد اهللا من لو أقسم على : "رضي القوم بالعفو؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم -وهو الشهيد يوم أحد 
  .تربد: كيف يقتص من السن؟ قال: مسعت أمحد بن حنبل قيل له: وخرجه أبو داود أيضا، وقال" . اهللا ألبره 

وىف هذا ما يدل على . تعارض بني احلديثني؛ فإنه حيتمل أن يكون كل واحد منهما حلف فرب اهللا قسمهماوال : قلت
فنسأل اهللا التثبت على اإلميان بكراماهتم وأن ينظمنا . كرامات األولياء على ما يأيت بيانه يف قصة اخلضر إن اهللا تعاىل

  .يف سلكهم من غري حمنة وال فتنة



أنه يف العمد؛ فمن أصاب سن أحد عمدا ففيه } َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ{: مجع العلماء على أن قوله تعاىلأ -الثالثة والعشرون
عظام اجلسد كلها فيها : واختلفوا يف سائر عظام اجلسد إذا كسرت عمدا؛ فقال مالك. القصاص على حديث أنس

ال قصاص : وقال الكوفيون. ة، ففي ذلك الديةالقود إال ما كان خموفا مثل الفخذ والصلب واملأمومة واملنقلة واهلامش
ال يكون : قال الشافعي. وهو قول الليث والشافعي} َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ{: يف عظم يكسر ما خال السن؛ لقوله تعاىل

. اتفقوا على أنه ال قصاص يف عظم الرأس؛ فكذلك يف سائر العظام: قال الطحاوي. كسر ككسر أبدا؛ فهو ممنوع
الك حديث أنس يف السن وهي عظم؛ فكذلك سائر العظام إال عظما أمجعوا على أنه ال قصاص فيه؛ واحلجة مل

ومن قال ال قصاص يف عظم فهو خمالف للحديث؛ واخلروج إىل النظري : قال ابن املنذر. خلوف ذهاب النفس منه
  .غري جائز مع وجود اخلرب

َوإِنْ {: ، وقوله} ى َعلَْيكُْم فَاْعَتُدوا َعلَْيِه بِمِثْلِ َما اْعَتَدى َعلَْيكُْمفََمنِ اْعَتَد{: ويدل على هذا أيضا قوله تعاىل: قلت
  .واهللا أعلم وباهللا التوفيق. وما أمجعوا عليه فغري داخل يف اآلي} َعاقَْبُتْم فََعاِقُبوا بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه

. عليه وسلم يف املوضحة، وما جاء عن غريه يف الشجاعقال أبو عبيد يف حديث النيب صلى اهللا  -الرابعة والعشرون
يعين اليت  -اليت حترص اجللد : اخلاصة وهي -دخل كالم بعضهم يف بعض؛ أول الشجاج : قال األصمعي وغريه

اليت تشق : وهي -مث الباضعة . احلرصة أيضا: حرص القصار الثوب إذا شقه؛ وقد يقال هلا: ومنه قيل -تشقه فليال 
  .اليت أخذت يف اجللد ومل تبلغ السمحاق: وهي -مث املتالمحة . عه بعد اجللداللحم تبض

هي امللطاة، : وقال غريه. هي عندنا امللطى: وقال الواقدي. جلدة أو قشرة رقيقة بني اللحم والعظم: والسمحاق
عنها ذلك القشر أو اليت تكشط : وهي -مث املوضحة " . يقضى يف امللطاة بدمها"وهي اليت جاء فيها احلديث : قال

 -وليس يف شيء من الشجاج قصاص إال يف الوض: قال أبو عبيد. تشق حىت يبدو وضح العظم، فتلك املوضحة
حىت  -أي تكسره  -وهي اليت تنقل العظم  -بكسر القاف حكاه اجلوهري  -مث املنقلة . وهي اليت هتشم العظم

وهي اليت تبلغ أم الرأس، يعين الدماغحة  -هلا املأمومة  ويقال -مث اآلمة . خيرج منها فراش العظام مع الدواء
قال أبو عبيد . مث اهلامشة . خاصة؛ ألنه ليس منها شيء له حد ينتهي إليه سواها، وأما غريها من الشجاج ففيها ديتها

وال أنه إذا شج الشاج حكم عليه للمشجوج مببلغ الشجة ساعة شج " ويقضى يف امللطاة بدمها: "ويقال يف قوله
: قال أبو عبيد. وسائر الشجاج عندنا يستأىن هبا حىت ينظر إىل ما يصري أمرها مث حيكم فيها حينئذ: قال. يستأىن هبا

قال عمر بن : واألمر عندنا يف الشجاج كلها واجلراحات كلها أنه يستأىن هبا؛ حدثنا هشيم عن حصني قال
وقال . ليس فيما دون املوضحة قصاص: سن البصريوقال احل. ما دون املوضحة خدوش وفيها صلح: عبدالعزيز

القصاص فيما دون املوضحة امللطي والدامية والباضعة وما أشبه ذلك؛ وكذلك قال الكوفيون وزادوا : مالك
أن يسيل منها : والدامعة. الدامية اليت تدمى من غري أن يسيل منها دم: وقال أبو عبيد. السمحاق، حكاه ابن املنذر

: وقال علماؤنا. والدامية الشجة اليت تدمى وال تسيل: وقال اجلوهري. دون املوضحة قصاص بن وليس فيا. دم
 -على خالف فيها خاصة  -وال قصاص فيما بعد املوضحة، من اهلامشة للعظم، واملنقلة . الدامية هي اليت تسيل الدم

هامشة اجلسد القصاص، إال ما هو خموف  ويف. واآلمة هي البالغة إىل أم الرأس، والدامغة اخلارقة خلريطة الدماغ
فيها : وقال أشهب. ال قود فيها؛ ألهنا ال بد تعود منقلة: وأما هامشة الرأس فقال ابن القاسم. كالفخذ وشبهه

  وأما األطراف فيجب. القصاص، إال أن تنقل فتصري منقلة ال قود فيها



أبعاض املارن واألذنني والذكر واألجفان والشفتني؛  ويف معىن املفاصل. القصاص يف مجيع املفاصل إال املخوف منها
والقصاص يف كسر العظام، إال ما كان متلفا كعظام الصدر والعنق . ويف اللسان روايتان. ألهنا تقبل التقدير

وقضى أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم يف رجل . ويف كسر عظام العضد القصاص. والصلب والفخذ وشبهه
وروي عن عمر بن . سر فخذه؛ وفعل ذلك عبدالعزيز بن عبداهللا بن خالد بن أسيد مبكةكسر فخذ رجل أن يك

إنه األمر اجملمع عليه عندهم، واملعمول به يف بالدنا يف : عبدالعزيز أنه فعله؛ وهذا مذهب مالك على ما ذكرنا، وقال
  .الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده فكسرها يقاد منه

وأمجع أهل العلم على أن فيما دون . الشجاج يف الرأس، واجلراح يف البدن: لماءقال الع -اخلامسة والعشرون
الدامية والدامعة : املوضحة أرش فيا ذكر ابن املنذر؛ واختلفوا يف ذلك األرش وما دون املوضحة شجاج مخس

حكومة، ويف والباضعة واملتالمحة والسمحاق؛ فقال مالك والشافعي وأمحد وإسحاق وأصحاب الرأي يف الدامية 
يف الدامية بعري، ويف الباضعة : وذكر عبدالرزاق عن زيد بن ثابت قال. الباضعة حكومة، ويف املتالمحة حكومة

بعريان، ويف املتالمحة ثالثة أبعرة من اإلبل، ويف السمحاق أربع، ويف املوضحة مخس، ويف اهلامشة عشر، ويف املنقلة 
الرجل يضرب حىت يذهب عقله الدية كاملة، أو يضرب حىت يغن وال  مخس عشرة، ويف املأمومة ثلث الدية، ويف

قال . ويف حلمة الثدي ربع الدية. يفهم الدية كاملة، أو حىت يبح وال يفهم الدية كاملة، ويف جفن العنب ربع الدية
. وضحةفيها نصف امل: وروي عن عمر وعثمان أهنما قاال. وروي عن علي يف السمحاق مثل قول زيد: ابن املنذر

وال خيتلف . وقال احلسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والنخعي فيها حكومة؛ وكذلك قال مالك والشافعي وأمحد
وأمجع أهل . ويف املوضحة مخس: العلماء أن املوضحة فيها مخس من اإلبل؛ على ما يف حديث عمرو بن حزم، وفيه

تفضيل موضحة الوجه على موضحة الرأس؛ فروي  واختلفوا يف. العلم على أن املوضحة تكون يف الرأس والوجه
  وقال بقوهلما. عن أيب بكر وعمر أهنما سواء

وروي عن سعيد بن املسيب تضعيف موضحة الوجه على موضحة . مجاعة من التابعني؛ وبه يقول الشافعي وإسحاق
املوضحة ال تكون إال يف املأمومة واملنقلة و: وقال مالك. موضحة الوجه أحرى أن يزاد فيها: وقال أمحد. الرأس

واملوضحة ما تكون يف مججمة : الرأس والوجه، وال تكون املأمومة إال يف الرأس خاصة إذا وصل إىل الدماغ، قال
واألنف ليس من الرأس وليس فيه موضحة، وكذلك : قال مالك. الرأس، وما دوهنا فهو من العنق ليس فيه موضحة

لفوا يف املوضحة يف غري الرأس وليس فيه والوجه؛ فقال أشهب وابن وقد اخت. اللحي األسفل ليس فيه موضحة
هذا قول : قال ابن املنذر. ليس يف موضحة اجلسد ومنقلته ومأمومته إال االجتهاد، وليس فيها أرش معلوم: القاسم

جسد وروي عن عطاء اخلراساين أن املوضحة إذا كانت يف . مالك والثوري والشافعي وأمحد وإسحاق، وبه نقول
واتفق مالك والشافعي وأصحاهبما أن من شج رجال مأمومتني أو : قال أبو عمر. اإلنسان فيها مخس وعشرون دينارا

وإن اخنرقت فصارت واحدة  -موضحتني أو ثالث مأمومات أو موضحات أو أكثر يف ضربة واحدة أن فيهن كلهن 
ومل أجد يف كتب املدنيني ذكر اهلامشة، بل : ل ابن املنذرقا. وأما اهلامشة فال دية فيها عندنا بل حكومة. دية كاملة -

. وكان احلسن البصري ال يوقت يف اهلامشة شيئا. قد قال مالك فيمن كسر أنف رجل إن كان خطأ ففيه االجتهاد
قال و. النظر يدل على هذا؛ إذ ال سنة فيها وال إمجاع: قال ابن املنذر. إن اختلفوا فيه ففيها حكومة: وقال أبو ثور

. فيها ما يف املوضحة؛ فإن صارت منقلة فخمسة عشر، وإن صارت مأمومة فثلث الدية: القاضي أبو الوليد الباجي
وروينا هذا . ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من أهل العلم جيعلون يف اهلامشة عشرا من اإلبل: قال ابن املنذر

فيها ألف : وقال الثوري وأصحاب الرأي. بن احلسن والشافعيالقول عن زيد بن ثابت؛ وبه قال قتادة وعبيداهللا 



يف : "جاء احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: وأما املنقلة فقال ابن املنذر. درهم، ومرادهم عشر الدية
أهل العلم  وقال كل من حيفظ عنه من: قال ابن املنذر. وأمجع أهل العلم على القول به" املنقلة مخس عشرة من اإلبل

  أن املنقلة هي اليت تنقل

أن املنقلة ال قود فيها؛  -وهو قول قتادة وابن شربمة  -وقال مالك والشافعي وأمحد وأصحاب الرأي . منها العظام
واألول أوىل؛ ألين ال أعلم أحدا : قال ابن املنذر. أنه أقاد من املنقلة -وليس بثابت عنه  -وروينا عن ابن الزبري 

يف املأمومة ثلث : "جاء احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: لك وأما املأمومة فقال ابن املنذرخالف يف ذ
إذا كانت املأمومة : وأمجع عوام أهل العلم على القول به، وال نعلم أحدا خالف ذلك إال مكحوال فإنه قال" . الدية

واختلفوا يف القود . وهذا قول شاذ، وبالقول األول أقول عمدا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففي ثلث الدية؛
. ال قود فيها؛ وروي عن ابن الزبري أنه أقص من املأمومة، فأنكر ذلك الناس: من املأمومة؛ فقال كثري من أهل العلم

حزم؛ وال وأما اجلائفة ففيها ثلث الدية على حديث عمرو بن . ما علمنا أحدا أقاد منا قبل ابن الزبري: وقال عطاء
. إذا كانت عمدا ففي ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدبة: خالف يف ذلك إال ما روي عن مكحول أنه قال

. واجلائفة كل ما خرق إىل اجلوف ولو مدخل إبرة؛ فإن نفذت من جهتني عندهم جائفتان، وفيها من الدية الثلثان
وقال عطاء . بدية جائفتني. يف جائفة نافذة من اجلنب اآلخر وقد قضى أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه: قال أشهب

  .وبه نقول: قال ابن املنذر. ال قصاص يف اجلائفة: ومالك والشافعي وأصحاب الرأي كلهم يقولون
واختلفوا يف القود من اللطمة وشبهها؛ فذكر البخاري عن أيب بكر وعلي وابن الزبري وسويد  -السادسة والعشرون

وروي عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك؛ وهو قول . اهللا عنهم أهنم أقادوا من اللطمة وشبههابن مقرن رضى 
إن كانت اللطمة يف العني فال قود فيها؛ للخوف على العني ويعاقبه : وقال الليث. الشعيب ومجاعة من أهل احلديث

لطمة؛ روي هذا عن احلسن وقتادة، ال قصاص يف ال: وقالت طائفة. وإن كانت على اخلد ففيها القود. السلطان
ليس لطمة املريض الضعيف مثل لطمة القوي، : وهو قول مالك والكوفيني والشافعي؛ واحتج مالك يف ذلك فقال

  .وليس العبد األسود يلطم مثل الرجل ذي احلالة واهليئة؛ وإمنا يف ذلك كله االجتهاد جلهلنا مبقدار اللطمة

. يقاد منه، ويزاد عليه للتعدي: القود من ضرب السوط؛ فقال الليث واحلسن واختلفوا يف -السابعة والعشرون
وال يقاد منه عند الكوفيني والشافعي إال أن جيرح؛ قال الشافعي إن جرح السوط ففيه . يقاد منه: وقال ابن القاسم

فيه القود؛ وهذا وما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد، و: وقال ابن املنذر. حكومة
ويف البخاري وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي بن أيب طالب من ثالثة . قول مجاعة من أصحاب احلديث

وحديث لد النيب صلى اهللا عليه وسلم ألهل البيت حجة : وقال ابن بطال. واقتص شريح من سوط ومخوش. أسواط
  .ملن جعل القود يف كل أمل وإن مل يكن جرح

عن مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن } املوطأ{واختلفوا يف عقل جراحات النساء؛ ففي  -والعشرونالثامنة 
تعاقل املرأة الرجل إىل ثلث دية الرجل، إصبعها كإصبعه وسنها كسنه، وموضحتها : املسيب أنه كان يقول

ل كانت على النصف من دية فإذا بلغت ثلث دية الرج: قال ابن بكري، قال مالك. كموضحته، ومنقلتها كمنقلته
روينا هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن املسيب وعمر بن عبدالعزيز : قال ابن املنذر. الرجل

دية : وقالت طائفة. وعروة بن الزبري والزهري وقتادة وابن هرمز ومالك وأمحد بن حنبل وعبدامللك بن املاجشون
فيما قل أو كثر؛ روينا هذا القول عن علي بن أيب طالب، وبه قال الثوري املرأة على النصف من دية الرجل 



  .والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه؛ واحتجوا بأهنم ملا أمجعوا على الكثري وهو الدية كان القليل مثله، وبه نقول
حكومة؛ كاحلاجبني  وكل ما فيه مجال منفرد عن منفعة أصال ففيه: قال القاضي عبدالوهاب -التاسعة والعشرون

  وصفة. وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس وثديي الرجل وأليته

احلكومة أن يقوم اجملين عليه لو كان عبدا سليما، مث يقوم مع اجلناية فما نقص من مثنه جعل جزءا من ديته بالغا ما 
.  ثقتني من أهل املعرفةويقبل فيه قول رجلني: بلغ، وحكاه ابن املنذر عن كل من حيفظ عنه من أهل العلم؛ قال

فهذه مجل من أحكام اجلراحات واألعضاء تضمنها معىن هذه . واهللا سبحانه أعلم. بل يقبل قول عدل واحد: وقيل
  .اآلية، فيها ملن اقتصر عليها كفاية، واهللا املوفق للهداية مبنه وكرمه

شرط وجوابه؛ أي تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة له، } ةٌ لَُهفََمْن َتَصدََّق بِِه فَُهَو كَفَّاَر{: قوله تعاىل -املوفية ثالثني
هو كفارة للجارح فال يؤاخذ جبنايته يف اآلخرة؛ ألنه يقوم مقام أخذ احلق منه، وأجر : وقيل. أي لذلك املتصدق

س وقد ذكر ابن عباس القولني؛ وعلى األول أكثر الصحابة ومن بعدهم، وروي الثاين عن ابن عبا. املتصدق عليه
. } مِْن{وجماهد، وعن إبراهيم النخعي والشعيب خبالف عنهما؛ واألول أظهر ألن العائد فيه يرجع إىل مذكور، وهو 

ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إال رفعه اهللا به درجة : "وعن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
إنه إذا عفا عنه اجملروح عفا اهللا عنه مل يقم عليه دليل؛ فال معىن والذي يقول : قال ابن العريب" . وحط عنه به خطيئة

  .له
يلَ ِفيِه ُهدًى َوُنورٌ َوقَفَّْيَنا َعلَى آثَارِِهْم بِعِيَسى اْبنِ َمرَْيَم ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْورَاِة َوآَتْينَاُه األِْنجِ{ -٤٦

  }ِمَن التَّْوَراِة َوُهدًى َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَني َوُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَدْيِه
  }فَاِسقُونََولَْيْحكُْم أَْهلُ األِْنجِيلِ بَِما أَْنَزلَ اللَُّه ِفيِه َوَمْن لَْم َيْحكُمْ بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْ{ -٤٧

. أي جعلنا عيسى يقفو آثارهم، أي آثار النبيني الذين أسلموا} َمرَْيَم َوقَفَّْيَنا َعلَى آثَارِِهْم بِعِيَسى اْبنِ{: قوله تعاىل
} وَُمَصدِّقاً{. يعين التوراة؛ فإنه رأى التوراة حقا، ورأى وجوب العمل هبا إىل أن يأيت ناسخ} ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَديِْه{

فيه وجهان؛ } َوُمَصدِّقاً{. عطف عليه} ورَوُن{. يف موضع رفع باالبتداء} ِفيِه ُهدًى{. نصب على احلال من عيسى
  جيوز أن يكون

وأتيناه اإلجنيل مستقرا فيه : لعيسى وتعطفه على مصدقا األول، وجيوز أن يكون حاال من اإلجنيل، ويكون التقدير
م ألهنم وخصه} ِللُْمتَّقَِني{أي هاديا وواعظا } َوُمَصدِّقاً{عطف على } َوُهدًى َوَمْوِعظَةً{هدى ونور ومصدقا 

  .} ِفيِه ُهدًى َوُنوٌر{: وجيوز رفعهما على العطف على قوله. املنتفعون هبما
قرأ األعمش ومحزة بنصب الفعل على أن تكون الالم الم } َولَْيْحكُْم أَْهلُ األِْنجِيلِ بَِما أَْنَزلَ اللَُّه ِفيِه{: قوله تعاىل

فال جيوز الوقف؛ أي وآتيناه } َوآَتْيَناُه{: م متعلقة بقولهوالباقون باجلزم على األمر؛ فعلى األول تكون الال. كي
فهو إلزام مستأنف يبتدأ } َوأَنِ اْحكُْم َبْينَُهْم{: ومن قرأه على األمر فهو كقوله. اإلجنيل ليحكم أهله مبا أنزل اهللا فيه

لنصارى اآلن باإلميان هذا أمر ل: وقيل. به، أي ليحكم أهل اإلجنيل أي يف ذلك الوقت، فأما اآلن فهو منسوخ
قال . مبحمد صلى اهللا عليه وسلم؛ فإن يف اإلجنيل وجوب اإلميان به، والنسخ إمنا يتصور يف الفروع ال يف األصول

واالختيار اجلزم؛ ألن اجلماعة عليه؛ وألن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من اهللا تعاىل ألهل : مكي
الصواب عندي أهنما قراءتان حسنتان؛ ألن اهللا عز وجل مل ينزل كتابا إال ليعمل مبا فيه، و: قال النحاس. اإلجنيل

  .وأمر بالعمل مبا فيه؛ فصحتا مجيعا



ْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه َوال  َبْينَُهَوأَْنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكَتابِ َومَُهْيِمناً َعلَْيِه فَاْحكُْم{ -٤٨
َجَعلَكُْم أُمَّةً َواِحَدةً وَلَِكْن َتتَّبِْع أَهَْواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن الَْحقِّ ِلكُلٍّ َجَعلَْنا مِْنكُمْ ِشْرَعةً َوِمْنهَاجاً َولَْو َشاَء اللَُّه لَ

  }لَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َجِميعاً فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَِلَيْبلَُوكُْم ِفي َما آَتاكُْم فَاسَْتبِقُوا الَْخيَْراِت إِ
أي هو باألمر } بِالْحَقِّ{القرآن } الِْكتَاب{اخلطاب حملمد صلى اهللا عليه وسلم } َوأَْنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب{: قوله تعاىل

  أي من} ِمَن الِْكَتابِ ِلَما َبْيَن َيَدْيِه{. حال} ُمَصدِّقاً{احلق 

وهذا يدل على تأويل من يقول بالتفضيل أي يف كثرة . أي عاليا عليه ومرتفعا} َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه{. جنس الكتب
وقد ذكرنا ما . وهو اختيار ابن احلصار يف كتاب شرح السنة له} الفاحتة{الثواب، على ما تقدمت إليه اإلشارة يف 

وقال . احلافظ: وقيل. املهيمن معناه املشاهد: وقال قتادة. األمساء احلسىن واحلمد هللاذكره يف كتابنا يف شرج 
  :املصدق؛ ومنه قول الشاعر: احلسن

  واحلق يعرفه ذوو األلباب... إن الكتاب مهيمن لنبينا 
ا قبله من الكتب، وعن القرآن مؤمتن على م: قال سعيد بن جبري. أي مؤمتنا عليه} َومَُهْيِمناً َعلَْيِه{: وقال ابن عباس

أصله مؤمتن أبدل من اهلمزة هاء؛ كما قيل يف أرقت املاء : قال املربد. املهيمن األمني: ابن عباس واحلسن أيضا
. هيمن يهيمن هيمنة، وهو مهيمن مبعىن كان أمينا: وقد صرف فقيل. هرقت، وقاله الزجاج أيضا وأبو علي

أأمن فهو مؤامن هبمزتني، قلبت اهلمزة الثانية ياء كراهة  هو من آمن غريه من اخلوف؛ وأصله: اجلوهري
هيمن على الشيء يهيمن : هراق املاء وأراقه؛ يقال منه: الجتماعهما فصار مؤمتن، مث صريت األوىل هاء كما قالوا

أي : قال جماهد. يمبفتح امل} وَُمَهْيِمناً َعلَْيِه{: وقرأ جماهد وابن حميصن. إذا كان له حافظا، فهو مهيمن؛ عن أىب عبيد
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم مؤمتن على القرآن

فَاْحكُْم بَْيَنُهْم أَْو {: هذا نسخ للتخيري يف قوله: يوجب احلكم؛ فقيل} فَاْحكُْم َبيَْنُهْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه{: قوله تعاىل
إذ ال جيب عليا احلكم بينهم إذا مل يكونوا  فاحكم بينهم إن شئت؛: ليس هذا وجوبا، واملعىن: وقيل} أَْعرِْض َعنُْهْم
  .أراد فاحكم بني اخللق؛ فهذا كان واجبا عليه: وقيل. ويف أهل الذمة تردد وقد مضى الكالم فيه. من أهل الذمة

  :فيه مسألتان} َوال َتتَّبِْع أَْهَواءَُهْم{: قوله تعاىل
ال تعمل بأهوائهم ومرادهم على ما جاءك من احلق؛ يعين ال تترك يعين } َوال َتتَّبِعْ أَْهَواَءُهْم{: قوله تعاىل -األوىل

  احلكم مبا بني اهللا تعاىل من القرآن من بيان احلق وبيان

فنهاه عن أن يتبعهم فيما يريدونه؛ وهو يدل . }البقرة{واألهواء مجع هوى؛ وال جيمع أهوية؛ وقد تقدم يف . األحكام
من أتلفها عليهم؛ ألهنا ليست ماال هلم فتكون مضمونة على متلفها؛ ألن تقوم اخلمر على : على بطالن قول من قال

. على ما جاءك} َعمَّا َجاَءَك{ومعىن . إجياب ضماهنا على متلفها حكم مبوجب أهواء اليهود؛ وقد أمرنا خبالف ذلك
الشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة اليت و. يدل على عدم التعلق بشرائع األولني} كُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنهَاجاً{

والشريعة ما شرع اهللا لعباده من . الطريق الذي يتوصل منه إىل املاء: والشريعة يف اللغة. يتوصل هبا إىل النجاة
والشرعة أيضا الوتر، واجلمع شرع وشرع . والشارع الطريق األعظم. الدين؛ وقد شرع هلم يشرع شرعا أي سن

واملنهاج الطريق املستمر، وهو النهج واملنهج، أي البني؛ قال . أيب عبيد؛ فهو مشترك وشراع مجع اجلمع؛ عن
  :الراجز

  ماء رواء وطريق هنج... من يك ذا شك فهذا فلج 



وروي عن ابن عباس واحلسن . الشريعة ابتداء الطريق؛ املنهاج الطريق املستمر: وقال أبو العباس حممد بن يزيد
ومعىن اآلية أنه جعل التوراة ألهلها؛ واإلجنيل ألهله؛ والقرآن ألهله؛ وهذا . سنة وسبيال} هَاجاًِشْرَعةً َوِمْن{وغريمها 

الشرعة واملنهاج : وقال جماهد. يف الشرائع والعبادات؛ واألصل التوحيد ال اختالف فيه؛ روي معىن ذلك عن قتادة
  .دين حممد عليه السالم؛ وقد نسخ به كل ما سواه

أي جلعل شريعتكم واحدة فكنتم على احلق؛ فبني أنه أراد } لَْو َشاَء اللَُّه لََجعَلَكُْم أُمَّةً وَاِحَدةًَو{: قوله تعاىل
يف الكالم حذف تتعلق به الم كي؛ أي ولكن جعل } َولَِكْن ِلَيْبلُوَكُْم ِفي َما آَتاكُْم{. باالختالف إميان قوم وكفر قوم

  .ختبارشرائعكم خمتلفة ليختربكم؛ واالبتالء اال
أي سارعوا إىل الطاعات؛ وهذا يدل على أن تقدميه الواجبات أفضل من تأخريها، } فَاْسَتبِقُوا الْخَْيرَاِت{: قوله تعاىل

  وذلك ال اختالف فيه يف العبادات كلها إال يف الصالة يف أول

وفيه دليل على أن الصوم يف . الوقت؛ فإن أبا حنيفة يرى أن األوىل تأخريها، وعموم اآلية دليل عليه؛ قال الكيا
} إلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َجِميعاً فَيَُنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ} {البقرة{السفر أوىل من الفطر، وقد تقدم مجيع هذا يف 

  .أي مبا اختلفتم فيه، وتزول الشكوك
 َتتَّبِْع أَْهَواَءُهْم َواْحذَرُْهْم أَنْ َيفِْتنُوَك َعْن َبْعضِ َما أَْنَزلَ اللَُّه إِلَْيَك فَإِنْ َوأَِن اْحكُْم َبيَْنُهْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه َوال{ -٤٩

  }نَ َتَولَّْوا فَاْعلَْم أَنََّما يُرِيدُ اللَُّه أَنْ ُيِصيبَُهْم بِبَْعضِ ذُنُوبِهِْم َوإِنَّ كَِثرياً ِمَن النَّاسِ لَفَاِسقُو
وهذه دعوى : قال ابن العريب. تقدم الكالم فيها، وأهنا ناسخة للتخيري} اْحكُْم َبْينَُهْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّهَوأَِن {: قوله تعاىل

منها معرفة التاريخ بتحصيل املتقدم واملتأخر، وهذا جمهول من هاتني اآليتني؛ : عريضة؛ فإن شروط النسخ أربعة
  .قي األمر على حالهفامتنع أن يدعى أن واحدة منهما ناسخة لألخرى، وب

َوأَنِ {قد ذكرنا عن أيب جعفر النحاس أن هذه اآلية متأخرة يف النزول؛ فتكون ناسخة إال أن يقدر يف الكالم : قلت
إن شئت؛ ألنه قد تقدم ذكر التخيري له، فآخر الكالم حذف التخيري منه لداللة األول } اْحكُْم بَْيَنُهمْ بَِما أَْنَزلَ اللَُّه

معطوف عليه، فحكم التخيري كحكم املعطوف عليه، فهما شريكان وليس اآلخر مبنقطع مما قبله؛ إذ ال  عليه؛ ألنه
: معطوفا على ما قبله من قوله} َوأَِن اْحكُْم بَْيَنُهمْ بَِما أَنَْزلَ اللَُّه{: معىن لذلك وال يصح، فال بد من أن يكون قوله

َوأَِن اْحكُمْ {فمعىن } فَإِنْ َجاُءوَك فَاْحكُمْ َبْينَُهْم أَْو أَعْرِْض َعْنُهْم{: ومن قوله} ِقسِْطَوإِنْ َحكَْمَت فَاْحكُْم َبْينَُهْم بِالْ{
أي احكم بذلك إن حكمت واخترت احلكم؛ فهو كله حمكم غري منسوخ، ألن الناسخ ال } َبْينَُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه

يب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك حمكم غري منسوخ، قاله مكي يكون مرتبطا باملنسوخ معطوفا عليه، فالتخيري للن
يف موضع نصب عطفا على الكتاب؛ أي وأنزلنا إليك أن احكم بينهم مبا أنزل اله، أي } َوأَنِ اْحكُْم{. رمحه اله

  حبكم اهللا الذي أنزله

أو مفعول من . وهو بدل اشتمال} َواْحذَرُْهْم{بدل من اهلاء وامليم يف } أنْ} {َواْحذَْرُهْم أَنْ يَفِْتُنوَك{. إليك يف كتابه
اجتمع قوم من األحبار منهم ابن صوريا وكعب بن : وعن ابن إسحاق قال ابن عباس. أجله؛ أي من أجل أن يفتنوك

قد : اذهبوا بنا إىل حممد فلعلنا نفتنه عن دينه فإمنا هو بشر؛ فأتوه فقالوا: أسد وابن صلوبا وشأس بن عدي وقالوا
حممد أنا أحبار اليهود، وإن اتبعناك مل خيالفنا أحد من اليهود، وإن بيننا وبني قوم خصومة فتحاكمهم  عرفت يا

وأصل الفتنة . إليك، فأقض لنا عليهم حىت نؤمن بك؛ فأىب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنزلت هذه اآلية
معناه يصدوك ويردوك؛ وتكون الفتنة مبعىن } وَكَيفِْتُن{االختبار حسبما تقدم، مث خيتلف معناها؛ فقوله تعاىل هنا 



وتكون الفتنة } َوقَاِتلُوُهمْ َحتَّى ال َتكُونَ ِفْتنَةٌ{: مبعىن العربة؛ وقوله} وَالِْفْتَنةُ أَكَْبُر ِمَن الْقَْتلِ{: الشرك؛ ومنه قوله
وتكون الفتنة الصد عن } ال َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَرُوا{و } ال َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللْقَْومِ الظَّاِلمَِني{: مبعىن العربة؛ كقوله

للتأكيد، أو هي أحوال وأحكام أمره أن حيكم } َوأَِن اْحكُْم بَْيَنُهمْ بَِما أَْنَزلَ اللَُّه{وتكرير . السبيل كما يف هذه اآلية
أَنْ {:  صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه قالويف اآلية دليل على جواز النسيان على النيب. يف كل واحد مبا أنزل اهللا

إن } األنعام{وسيأيت بيان هذا يف . اخلطاب له واملراد غريه: وقيل. وإمنا يكون ذلك عن نسيان ال عن تعمد} َيفِْتُنوَك
عىن الكل قال والبعض يستعمل مب. عن كل ما أنزل اهللا إليك} َعْن َبْعضِ َما أَنَْزلَ اللَُّه إِلَْيَك{ومعىن . شاء اهللا تعاىل

  :الشاعر
  أو يعتبط بعض النفوس محامها

قال ابن } َوُألَبيَِّن لَكُمْ َبْعَض الَِّذي َتْخَتِلفُونَ ِفيِه{: أراد كل النفوس؛ وعليه محلوا قوله تعاىل" أو يرتبط"ويروى 
كانوا أرادوه ومل على حاهلا يف هذه اآلية، وأن املراد به الرجم أو احلكم الذي } َبْعضٍ{والصحيح أن : العريب

  .واهللا أعلم. يقصدوا أن يفتنوه عن الكل

أي } فَاْعلَْم أَنََّما يُرِيُد اللَُّه أَنْ ُيِصيبَُهْم بِبَْعضِ ذُنُوبِهِْم{أي فإن أبوا حكمك وأعرضوا عنه } فَإِنْ تََولَّوْا{: قوله تعاىل
ألن اجملازاة بالبعض كانت كافية يف التدمري " بِبَْعضٍ: " وإمنا قال. يعذهبم باجلالء واجلزية والقتل، وكذلك كان

  .يعين اليهود} َوإِنَّ كَِثرياً ِمَن النَّاسِ لَفَاِسقُونَ{. عليهم
  }أَفَُحكْمَ الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكْماً ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ{ -٥٠

  :فيه ثالث مسائل
أن اجلاهلية كانوا جيعلون : واملعىن} َيْبُغونَ{نصب بـ } أَفَُحكَْم} {َم الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَأَفَُحكْ{: قوله تعاىل -األوىل

حكم الشريف خالف حكم الوضيع؛ كما تقم يف غري موضع، وكانت اليهود تقيم احلدود على الضعفاء الفقراء، 
  وال يقيموهنا على األقوياء األغنياء؛ فضارعوا اجلاهلية يف هذا الفعل

كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على : روى سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح عن طاوس قال -الثانية
ليس ألحد أن يفضل بعض ولده على بعض، : فكان طاوس يقول} أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَّةِ َيْبُغونَ{ بعض يقرأ هذه اآلية 

عن أمحد بن حنبل مثله، وكرهه الثوري وابن املبارك وروي . فإن فعل مل ينفذ وفسخ؛ وبه قال أهل الظاهر
وإسحاق؛ فإن فعل ذلك أحد نفذ ومل يرد، وأجاز ذلك مالك والثوري والليث والشافعي وأصحاب الرأي؛ 

فأشهد على هذا : "وقوله" فارجعه: "واستدلوا بفعل الصديق يف حنله عائشة دون سائر ولده، وبقوله عليه السالم
أكلهم وهبت له مثل : "قال نعم، فقال" ألك ولد سوى هذا: "ون بقوله عليه السالم لبشريواحتج األول" غريي
  فقال ال،" هذا

وما كان جورا وغري : قالوا" . وإين ال أشهد إال على حق"يف رواية " فال تشهدين إذا فإين ال أشهد على جور: "قال
 الشهادة وإمنا هو زجر عنها؛ ألنه عليه السالم ليس إذنا يف" أشهد على هذا غريي: "وقول. حق فهو باطل ال جيوز

وأما فعل أيب بكر فال . قد مساه جورا وامتنع من الشهادة فيه؛ فال ميكن أن يشهد أحد من املسلمني يف ذلك بوجه
  .يعارض به قول النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولعله قد كاه حنل أوالده حنال يعادل ذلك

األصل الكلي والواقعة املعينة املخالفة لذلك األصل ال : يف ماله مطلقا، قيل لهاألصل تصرف اإلنسان : فإن قيل
ويف األصول أن الصحيح بناء العام على اخلاص، مث إنه ينشأ عن ذلك العقوق . تعارض بينهما كالعموم واخلصوص



اتقوا اهللا : "عليه وسلم الذي هو أكرب الكبائر، وذلك حممد، وما يؤدي إىل احملرم فهو ممنوع؛ ولذلك قال صلى اهللا
: فرجع أيب فرد تلك الصدقة، والصدقة ال يعتصرها األب باإلنفاق وقوله: قال النعمان" . واعدلوا بني أوالدكم

من عمل عمال ليس عليه أمرنا "حممول على معىن فاردده، والرد ظاهر يف الفسخ؛ كما قال عليه السالم " فارجعه"
  .له ظاهر قوي، وترجيح جلي يف املنعوهذا ك. أي مردود مفسوخ" فهو رد
  :بالرفع على معىن يبغونه؛ فحذف اهلاء كما حذفها أبو النجم يف قوله} أَفَُحكَْم{قرأ ابن وثاب والنخعي  -الثالثة

  على ذنبا كله مل أصنع... قد أصبحت أم اخليار تدعي 
وقرأ احلسن . بغونه، فحذف املوصوفأفحكم اجلاهلية حكم ي: وجيوز أن يكون التقدير. بالرفع" كله"فيمن روى 

بنصب احلاء والكاف وفتح امليم؛ وهي راجعة إىل معىن قراءة اجلماعة إذ ليس " أفحكم"وقتادة واألعرج واألعمش 
وقد يكون احلكم واحلاكم يف اللغة . أفحكم حكم اجلاهلية يبغون: املراد نفس احلكم، وإمنا املراد احلكم؛ فكأنه قال

  دونواحدا وكأهنم يري

الكاهن وما أشبهه من حكام اجلاهلية؛ فيكون املراد باحلكم الشيوع واجلنس، إذ ال يراد به حاكم بعينه؛ وجاز 
  .منعت مصر إردهبا، وشبهه: وقوع املضاف جنسا كما جاز يف قوهلم

  .بالتاء، الباقون بالياء} تْبُغونَ{وقرأ ابن عامر 
ال أحد أحسن؛ فهذا : هذا استفهام على جهة اإلنكار مبعىن} كْماً ِلقَْومٍ ُيوِقُنونََوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُح{: قوله تعاىل
  .أي عند قوم يوقنون} ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ{لقوله . نصب على البيان} ُحكْماً{و . ابتداء وخرب

َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَُّه ِمْنُهمْ إِنَّ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا الَْيُهوَد وَالنََّصاَرى أَْولَِياَء{ -٥١
  }اللََّه ال يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني

  :فيه مسألتان
ضى يف مفعوالن لتتخذوا؛ وهذا يدل على قطع املواالة شرعا، وقد م} الَْيُهوَد َوالنَّصَاَرى أَْوِلَياَء{: قوله تعاىل -األوىل

املراد به املنافقون؛ املعىن يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم، وكانوا يوالون املشركني : مث قيل. بيان ذلك} آل عمران{
نزلت يف قصة يوم أحد حني خاف : قال السدي. نزلت يف أيب لبابة، عن عكرمة: وقيل. وخيربوهنم بأسرار املسلمني

نزلت يف عبادة بن الصامت وعبداهللا بن أيب بن : وقيل. د والنصارىاملسلمون حىت هم قوم منهم أن يوالوا اليهو
َبْعضُُهمْ {. إين أخاف أن تدور الدوائر: سلول؛ فتربأ عبادة رضي اهللا عنه من مواالة اليهود، ومتسك هبا ابن أيب وقال

ارث اليهود والنصارى بعضهم مبتدأ وخربه؛ وهو بدل على إثبات الشرع املواالة فيما بينهم حىت يتو} أَْوِلَياُء بَْعضٍ
  .من بعض

بني تعاىل أن حكمه كحكمهم؛ } فَإِنَُّه ِمنُْهْم{أي يعضدهم على املسلمني } َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمْنكُْم{: قوله تعاىل -الثانية
يف قطع وهو مينع إثبات املرياث للمسلم من املرتد، وكان الذي توالهم ابن أيب مث هذا احلكم باق إىل يوم القيامة 

ال يَتَِّخذِ {: }آل عمران{وقال تعاىل يف } َوال َترْكَُنوا إِلَى الَِّذيَن ظَلَُموا فََتَمسَّكُُم النَّاُر{: املوالة؛ وقد قال تعاىل
. وقد مضى القول فيه} ال َتتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُْم{: وقال تعاىل} الُْمْؤِمُنونَ الْكَافِرِيَن أَوِْلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني

شرط وجوابه؛ أي أنه قد } َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَُّه ِمنُْهْم{أي يف النصر } َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ{إن معىن : وقيل
خالف اهللا تعاىل ورسوله كما خالفوا، ووجبت معاداته كما وجبت معاداهتم، ووجبت له النار كما وجبت هلم؛ 

  .نهم أي من أصحاهبمفصار م



نْ َيأِْتَي بِالْفَْتحِ أَْو فََتَرى الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َمَرضٌ ُيسَارُِعونَ ِفيهِْم َيقُولُونَ َنْخَشى أَنْ ُتِصيبََنا دَاِئَرةٌ فََعَسى اللَُّه أَ{ -٥٢
  }َنيأَْمرٍ ِمْن ِعْنِدِه فَُيصْبُِحوا َعلَى َما أََسرُّوا ِفي أَنْفُِسهِمْ َناِدِم

َمالُُهْم فَأَْصَبحُوا َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا أَهَُؤالِء الَِّذيَن أَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِمْ إِنَُّهْم لََمَعكُْم َحبِطَْت أَْع{ -٥٣
  }َخاسِرِيَن
واملراد ابن أيب وأصحابه } البقرة{شك ونفاق، وقد تقدم يف } فََتَرى الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َمَرٌض{: قوله تعاىل

أي يدور الدهر علينا إما بقحط } َيقُولُونَ َنْخَشى أَنْ ُتِصيَبَنا َداِئَرةٌ{. أي يف مواالهتم ومعاونتهم} ُيَسارُِعونَ ِفيهِْم{
وهذا . فال مييزوننا وال يفضلوا علينا، وإما أن يظفر اليهود باملسلمني فال يدوم األمر حملمد صلى اهللا عليه وسلم

فََعَسى اللَُّه أَنْ يَأِْتيَ {: القول أشبه باملعىن؛ كأنه من دارت تدور، أي خنشى أن يدور األمر؛ ويدل عليه قوله عز وجل
  :؛ وقال الشاعر} بِالْفَْتحِ

  ودائرات الدهر أن تدورا... يرد عنك القدر املقدورا 

. الفتح الفصل واحلكم؛ عن قتادة وغريه: ليعين دول الدهر دائرة من قوم إىل قوم، واختلف يف معىن الفتح؛ فقي
هو فتح : وقال أبو علي. أتى اهللا بالفتح فقتلت مقاتلة بين قريظة وسبيت ذراريهم وأجلي بنو النضري: قال ابن عباس

. هو اجلزية: قال السدي} أَوْ أَْمرٍ ِمْن ِعْنِدِه{. يعين بالفتح فتح مكة: وقال السدي. بالد املشركني على املسلمني
فَُيصْبُِحوا {. اخلصب والسعة للمسلمني: وقيل. إظهار أمر املنافقني املنافقني واإلخبار بأمسائهم واألمر بقتلهم: احلسن

أي فيصبحوا نادمني على توليهم الكفار إذ رأوا نصر اهللا للمؤمنني، وإذا عاينوا } َعلَى َما أََسرُّوا ِفي أَنْفُِسهِمْ َناِدمَِني
  .لعذابعند املوت فبشروا با

وقرأ أبو عمرو وابن أيب . بغري واو} َيقُولُ{: وقرأ أهل املدينة وأهل الشام} َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل
فعسى اهللا أن يأيت بالفتح : عند أكثر النحويني، التقدير} أَنْ َيأِْتَي{بالواو والنصب عطفا على } َوَيقُولَ{: إسحاق

وعسى أن يأيت اهللا بالفتح؛ إذ ال } َعَسى اللَُّه أَنْ يَأِْتيَ بِالْفَْتحِ{لى املعىن؛ ألن معىن هو عطف ع: وقيل. وأن يقول
عسى : جيوز عسى زيد أن يأيت ويقوم عمرو؛ ألنه ال يصح املعىن إذا قلت وعسى زيد أن يقوم عمرو، ولكن لو قلت

عسى : إىل جنب عسى حسن؛ ألنه يصري التقديرفإذا قدرت التقدمي يف أن يأيت . أن يقوم زيد ويأيت عمرو كان جيدا
  :أن يأيت وعسى أن يقوم، ويكون من باب قوله

  متقلدا سيفا ورحما... ورأيت زوجك يف الوغى 
  :وهو أن تعطفه على الفتح؛ كما قال الشاعر: وفيه قول ثالث

  للبس عباءة وتقر عيين
وقرأ . عسى أن يأيت اهللا ويقول الذين آمنوا: يصري التقديربدال من اسم اهللا جل ذكره؛ ف} أَنْ يَأِْتَي{وجيوز أن جيعل 

حلفوا } أَقَْسمُوا بِاللَِّه{. إشارة إىل املنافقني} أَهَُؤالِء{. بالرفع على القطع من األول} َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا{الكوفيون 
  }إِنَُّهْم لََمَعكُْم{. واجتهدوا يف اإلميان

ـ } ْمإِنَُّه{أي قالوا إهنم، وجيوز  أهؤالء الذين : أي قال املؤمنون لليهود على جهة التوبيخ} أَقَْسمُوا{نصب ب
وحيتمل أن يكون من املؤمنني بعضهم لبعض؛ أي هؤالء الذين . أقسموا باهللا جهدا أمياهنم أنه يعينونكم على حممد

أي } فَأَصَْبُحوا َخاِسرِيَن{. بطلت بنفاقهم }َحبِطَتْ أَْعَمالُُهْم{. كانوا حيلفون أهنم مؤمنون فقد هتك اهللا اليوم سترهم
  .خسروا يف مواالة اليهود فلم حتصل هلم مثرة بعد قتل اليهود وإجالئهم: وقيل. خاسرين الثواب



بُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزَّةٍ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيرَْتدَّ ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأِْتي اللَُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم وَُيِح{ -٥٤
  }اُء َواللَُّه وَاِسٌع َعِليٌمَعلَى الْكَافِرِيَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوال َيَخافُونَ لَْوَمةَ الِئمٍ ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيؤِْتيِه َمْن َيَش

  :فيه أربع مسائل
} َمْن يَْرَتدِْد{وقراءة أهل املدينة والشام . } فَسَْوَف{شرط وجوابه } مِْنكُْم َعْن ِدينِِه َمْن يَْرَتدَّ{: قوله تعاىل -األوىل
إذ أخرب عن ارتدادهم ومل يكن : وهذا من إعجاز القرآن والنيب صلى اهللا عليه وسلم. } َمْن َيرَْتدَّ{الباقون . بدالني

قال . ، وأهل الردة كانوا بعد موته صلى اهللا عليه وسلمذلك يف عهده وكان ذلك غيبا، فكان على ما أخرب بعد مدة
ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ارتدت العرب إال ثالثة مسجد املدينة، ومسجد مكة، : ابن إسحاق

قسم نبذ الشريعة كلها وخرج عنها، وقسم نبذ وجوب الزكاة : ومسجد جؤاثى، وكانوا يف ردهتم على قسمني
ها؛ قالوا نصوم ونصلي وال نزكي؛ فقاتل الصديق مجيعهم؛ وبعث خالد بن الوليد إليهم واعترف بوجوب غري

  .باجليوش فقاتلهم وسباهم؛ على ما هو مشهور من أخبارهم

زلت ن: قال احلسن وقتادة وغريمها. يف موضع النعت} فَسَْوَف يَأِْتي اللَُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّونَُه{: قوله تعاىل -الثانية
هي إشارة إىل قوم مل يكونوا موجودين يف : وقيل. نزلت يف األنصار: وقال السدي. يف أيب بكر الصديق وأصحابه

ذلك الوقت، وأن أبا بكر قاتل أهل الردة بقوم مل يكونوا وقت نزول اآلية؛ وهم أحياء من اليمن من كندة وجبيلة، 
 أهنا ملا نزلت قدم بعد ذلك بيسري سفائن األشعريني، وقبائل إهنا نزلت يف األشعريني؛ ففي اخلرب: وقيل. ومن أشجع

اليمن من طريق البحر، فكان هلم بالء يف اإلسالم يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكانت عامة فتوح 
كم أبو وروى احلا. واهللا أعلم. العراق يف زمن عمر رضي اهللا عنه على يدي قبائل اليمن؛ هذا أصح ما قيل يف نزوهلا

: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أشار إىل أيب موسى األشعري ملا نزلت هذه اآلية فقال: بإسناده" املستدرك"عبداهللا يف 
  .فأتباع أيب احلسن من قومه؛ ألن كل موضع أضيف فيه قوم إىل نيب أريد به األتباع: قال القشريي" هم قوم هذا"

أي يرأفون باملؤمنني ويرمحوهنم } أَِعزٍَّة{نعت لقوم، وكذلك } أَِذلٍَّة} {الُْمْؤِمنَِني أَِذلٍَّة َعلَى{: قوله تعاىل -الثالثة
. ويغلظون على الكافرين ويعادوهنم. دابة ذلول أي تنقاد سهلة، وليس من الذل يف شيء: ويلينون هلم؛ من قوهلم

على الكفار كالسبع على فريسته؛ قال هم للمؤمنني كالوالد للولد والسيد للعبد، وهم يف الغلظة : قال ابن عباس
بالنصب على احلال؛ أي حيبهم وحيبونه يف هذا " أَِذلَّةً " وجيوز . } أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماُء َبْينَُهْم{: اهللا تعاىل

  .احلال، وقد تقدمت معىن حمبة اهللا تعاىل لعباده وحمبتهم له
خبالف املنافقني } َوال َيَخافُونَ لَْوَمةَ الِئمٍ{. يف موضع الصفة أيضا} ي َسبِيلِ اللَِّهُيَجاِهُدونَ ِف{: قوله تعاىل -الرابعة

خيافون الدوائر؛ فدل هبذا على تثبيت إمامة أيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم؛ ألهنم جاهدوا يف اهللا عز 
ه، ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو وجل يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقاتلوا املرتدين بعد

  ويل

} ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيؤِْتيِه َمْن َيَشاُء{. واهللا أعلم. اآلية عامة يف كل من جياهد الكفار إىل قيام الساعة: وقيل. هللا تعاىل
  .أي واسع الفضل، عليم مبصاحل خلقه} وَاللَُّه َواِسٌع َعِليٌم{ابتداء وخرب 

  }َوِليُّكُُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّالةَ وَُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَُهْم َراِكُعونَ إِنََّما{ -٥٥
  :فيه مسألتان

عليه  قال جابر بن عبداهللا قال عبداهللا بن سالم للنيب صلى اهللا} إِنََّما َولِيُّكُمُ اللَُّه َوَرُسولُُه{: قوله تعاىل -األوىل



إن قومنا من قريظة والنضري قد هجرونا وأقسموا أال جيالسونا، وال نستطيع جمالسة أصحابك لبعد املنازل، : وسلم
وقد سئل أبو جعفر . عام يف مجيع املؤمنني} وَالَِّذيَن{. رضينا باهللا وبرسوله وباملؤمنني أولياء: فنزلت هذه اآلية، فقال

} إِنََّما َوِليُّكُُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا{أيب طالب رضي اهللا عنهم عن معىن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن 
وهذا قول بني؛ : قال النحاس. علي من املؤمنني؛ يذهب إىل أن هذا جلميع املؤمنني: هل هو علي بن أيب طالب؟ فقال

نزلت يف علي بن أيب : وقال يف رواية أخرى.  عنهنزلت يف أيب بكر رضي اهللا: وقال ابن عباس. جلماعة} الذين{ألن 
الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّالةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ {: طالب رضي اهللا عنه؛ وقاله جماهد والسدي، ومحلهم على ذلك قوله تعاىل

  :هي} َوُهْم َراِكُعونَ
وسلم فلم يعطه أحد شيئا، وكان علي يف  وذلك أن سائال سأل يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه -املسألة الثانية

وهذا يدل على أن العمل : قال الكيا الطربي. الصالة يف الركوع ويف ميينه خامت، فأشار إىل السائل بيده حىت أخذه
: وقوله. القليل ال يبطل الصالة؛ فإن التصدق باخلامت يف الركوع عمل جاء به يف الصالة ومل تبطل به الصالة

؛ فإن عليا تصدق خبامته يف الركوع، وهو .يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة} لزَّكَاةَ َوُهمْ َراِكُعونََويُْؤُتونَ ا{
  وقد} َوَما آَتيُْتْم ِمْن َزكَاٍة تُرِيُدونَ َوْجَه اللَِّه فَأُولَِئَك ُهمُ الُْمْضِعفُونَ{: نظري قوله تعاىل

  .ض والنفل، كاسم الصدقة وكاسم الصالة ينتظم األمرينانتظم الفرض والنفل، فصار اسم الزكاة شامال للفر
فاملراد على هذا بالزكاة التصدق باخلامت، ومحل لفظ الزكاة على التصدق باخلامت فيه بعد؛ ألن الزكاة ال تأيت : قلت

ُيِقيُمونَ {وأيضا فإن قبله . }البقرة{إال بلفظها املختص هبا وهو الزكاة املفروضة على ما تقدم بيانه يف أول سورة 
} َوُهْم َراِكُعونَ{: مث قال. ومعىن يقيمون الصالة يأتون هبا يف أوقاهتا جبميع حقوقها، واملراد صالة الفرض} الصَّالةَ
املؤمنون وقت نزول اآلية كانوا بني متمم للصالة وبني : وقيل. أفرد الركوع بالذكر تشريفا: وقيل. أي النفل
تضمنت جواز العمل اليسري يف الصالة؛ } َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُهْم َراِكُعونَ{: تعاىلوقال ابن خويز منداد قوله . راكع

وذلك أن هذا خرج خمرج املدح، وأقل ما يف باب املدح أن يكون مباحا؛ وقد روي أن علي بن أيب طالب رضي اهللا 
. ك أنه مكروه يف الفرضعنه أعطى السائل شيئا وهو يف الصالة، وقد جيوز أن يكون هذه صالة تطوع، وذل

وحيتمل أن يكون املدح متوجها على اجتماع حالتني؛ كأنه وصف من يعتقد وجوب الصالة والزكاة؛ فعرب عن 
املسلمون هم املصلون، وال تريد أهنم يف تلك احلال : الصالة بالركوع، وعن االعتقاد للوجوب بالفعل؛ كما تقول

  .يريد من يفعل هذا الفعل ويعتقدهمصلون وال وجه املدح حال الصالة؛ فإمنا 
  }َوَمْن َيَتَولَّ اللََّه َوَرسُولَُه َوالَِّذيَن آَمنُوا فَإِنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم الَْغاِلُبونَ{ -٥٦

املسلمني،  أي من فوض أمره إىل اهللا، وامتثل أمر رسوله، وواىل} َوَمْن يََتَولَّ اللََّه َوَرسُولَُه َوالَِّذيَن آَمنُوا{: قوله تعاىل
} فَإِنَّ حِْزَب اللَِّه ُهُم الَْغاِلُبونَ{. أي ومن يتوىل القيام بطاعة اهللا ونصرة رسوله واملؤمنني: وقيل. فهو من حزب اهللا

  :أنصار اهللا قال الشاعر: وقال غريه. حزب اهللا جند اهللا: قال احلسن
  وكيف أضوى وبالل حزيب

واحلزب الصنف . لبوا اليهود بالسيب والقتل واإلجالء وضرب اجلزيةواملؤمنون حزب اهللا؛ فال جرم غ. أي ناصري
. حزبه كذا أي نابه؛ فكأن احملتزبني جمتمعون كاجتماع أهل النائبة عليها: وأصله من النائبة من قوهلم. من الناس

احلزب و. وقد حزبت القرآن" . فمن فاته حزبه من الليل"واحلزب الورد؛ ومنه احلديث . وحزب الرجل أصحابه
  .وحزبه أمر أي أصابه. الطوائف اليت جتتمع على حماربة األنبياء: واألحزاب. وحتزبوا اجتمعوا. الطائفة



كُفَّارَ اَب ِمْن قَْبِلكُْم َوالَْيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنكُْم ُهزُواً َولَِعباً ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَت{ -٥٧
  }أَْوِلَياَء وَاتَّقُوا اللََّه إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني

روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه أن قوما من اليهود واملشركني ضحكوا من املسلمني وقت سجودهم فأنزل اهللا 
وتقدم معىن اهلزء يف . إىل آخر اآليات} َولَِعباً َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنكُْم ُهزُواً{: تعاىل

قرأه أبو عمرو والكسائي باخلفض مبعىن ومن } ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم وَالْكُفَّاَر أَْوِلَياَء{. }البقرة{
. لبيان اجلنس؛ والنصب أوضح وأبنيههنا } مِْن{، و} و ِمَن الْكُفَّاَر{ويف حرف أيب رمحه اهللا : قال الكسائي. الكفار

فنهاهم اهللا أن } ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب{: هو معطوف على أقرب العاملني منه وهو قوله: وقيل. قاله النحاس
ومن نصب عطف على . يتخذوا اليهود واملشركني أولياء، وأعلمهم أن الفريقني اختذوا دين املؤمنني هزوا ولعبا

أي ال تتخذوا هؤالء } َوالْكُفَّاَر أَْولَِياَء -ال تَتَِّخذُوا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنكُْم ُهُزواً َولَِعباً {: ألول يف قولها} الَِّذيَن{
واملنهي عن اختاذهم أولياء اليهود . وهؤالء أولياء؛ فاملوصوف باهلزؤ واللعب يف هذه القراءة اليهود ال غري

ولوال اتفاق اجلماعة على النصب : قال مكي. ة باخلفض موصوف باهلزؤ واللعبواملشركون، وكالمها يف القراء
  الخترت اخلفض، لقوته يف اإلعراب ويف املعىن والتفسري والقرب من املعطوف

واملشركون كل } إِنََّما َنْحُن ُمْسَتهْزِئُونَ{: املعىن ال تتخذوا املشركني واملنافقني أولياء؛ بدليل قوهلم: وقيل. عليه
  .فار، لكن يطلق يف الغالب لفظ الكفار على املشركني؛ فلهذا فصل ذكر أهل الكتاب من الكافرينك

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَتَِّخذُوا الَْيُهوَد وَالنََّصاَرى أَْولَِياَء {: هذه اآلية مثل قوله تعاىل: قال ابن خويز منداد -الثانية
. تضمنت املنع من التأييد واالنتصار باملشركني وحنو ذلك} ال تَتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُْم{و  }َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ

نسري معك؛ فقال : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أراد اخلروج إىل أحد جاءه قوم من اليهود فقالوا: وروى جابر
وأبو حنيفة . وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي" نيإنا ال نستعني على أمرنا باملشرك: "عليه الصالة والسالم

. جّوز االنتصار هبم على املشركني للمسلمني؛ وكتاب اهللا تعاىل يدل على خالف ما قالوه مع ما جاء من السنة ذلك
  .واهللا أعلم

  }ْوٌم ال َيْعِقلُونََوإِذَا َناَديُْتْم إِلَى الصَّالِة اتََّخذُوَها ُهزُواً َولَِعباً ذَِلكَ بِأَنَُّهْم قَ{ -٥٨
  :فيه اثنتا عشرة مسألة

قد قاموا ال قاموا؛ وكانوا : كان إذا أذن املؤذن وقام املسلمون إىل الصالة قالت اليهود: قال الكليب -األوىل
لقد ابتدعت شيئا مل نسمع به فيما مضى من األمم، : يضحكون إذا ركع املسلمون وسجدوا وقالوا يف حق األذان

إهنم كانوا إذا أذن املؤذن : وقيل. ياح مثل صياح العري؟ فما أقبحه من صوت، وما أمسجه من أمرفمن أين لك ص
. للصالة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف واجملون؛ جتهيال، وتنفريا للناس عنها وعن الداعي إليها

هال منهم مبنزلتها؛ فنزلت هذه اآلية، ونزل قوله إهنم كانوا يرون املنادي إيل مبنزلة الالعب اهلازئ بفعلها، ج: وقيل
والنداء الدعاء برفع الصوت، وفد يضم مثل الدعاء } َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ِممَّْن َدَعا إِلَى اللَِّه َوَعِملَ َصاِلحاً{: سبحانه
  وتنادوا أي نادى. وناداه مناداة ونداء أي صاح به. والرغاء

وليس يف كتاب اهللا تعاىل ذكر األذان إال يف . يف النادي، وناداه جالسه يف النادي وتنادوا أي جلسوا. بعضهم بعضا
  .هذه اآلية، أما أنه ذكر يف اجلمعة على االختصاص

فلما هاجر النيب صلى " الصالة جامعة"ومل يكن األذان مبكة قبل اهلجرة، وإمنا كانوا ينادون : قال العلماء -الثانية



وكان النيب صلى اهللا . لألمر يعرض" الصالة جامعة"قبلة إىل الكعبة أمر باألذان، وبقي اهللا عليه وسلم وصرفت ال
وقد . عليه وسلم قد أمهه أمر األذان حىت أريه عبداهللا بن زيد، وعمر بن اخلطاب، وأبو بكر الصديق رضي اهللا عنه

يا عبداهللا بن زيد اخلزرجي األنصاري كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع األذان ليلة اإلسراء يف السماء، وأما رؤ
وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما فمشهورة؛ وأن عبداهللا بن زيد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك ليال طرقه 

إذا أصبحت أخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم : به، وأن عمر رضي اهللا عنه قال
فأقرها رسول اهللا صلى اهللا عليه " الصالة خري من النوم"وزاد بالل يف الصبح . ة أذان الناس اليومبالال فأذن بالصال

وذكر الدارقطين رمحه اهللا أن الصديق رضي اهللا . وسلم وليست فيما أري األنصاري؛ ذكره ابن سعد عن ابن عمر
يب صلى اهللا عليه وسلم أمر بالال قبل أن خيربه عنه أري األذان، وأنه أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك، وأن الن

له يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أيب بكر الصديق وحديث أيب بكر " املدبج"األنصاري؛ ذكره يف كتاب 
  .عنه

واختلف العلماء يف وجوب األذان واإلقامة؛ فأما مالك وأصحابه فإن األذان عندهم إمنا جيب يف املساجد  -الثالثة
: واختلف املتأخرون من أصحابه على قولني. جماعات حيث جيتمع الناس، وقد نص على ذلك مالك يف موطئهلل

هو فرض على : وقال بعضهم. سنة مؤكدة واجبة على الكفاية يف املصر وما جرى جمرى املصر من القرى: أحدمها
أهل مصر األذان عامدين  إن ترك: وكذلك اختلف أصحاب الشافعي، وحكى الطربي عن مالك قال. الكفاية

وال أعلم اختالفا يف وجوب األذان مجلة على أهل املصر؛ ألن األذان هو العالمة : أعادوا الصالة؛ قال أبو عمر
  الدالة املفرقة بني دار اإلسالم ودار الكفر؛ وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

" فشنوا الغارة -أو قال  -إن مل تسمعوا األذان فأغريوا إذ مسعتم األذان فأمسكوا وكفوا و: "إذا بعث سرية قال هلم
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغري إذا طلع الفجر، فإن مسع األذان أمسك وإال : ويف صحيح مسلم قال. 

األذان : قال الطربي. األذان فرض، ومل يقولوا على الكفاية: أغار احلديث وقال عطاء وجماهد واألوزاعي وداود
وكره الكوفيون . إن ترك األذان مسافر عمدا فعليه إعادة الصالة: وذكر عن أشهب عن مالك. وليس بواجب سنة

وأما ساكن املصر فيستحب له أن يؤذن ويقيم؛ فإن استجزأ بأذان : أن يصلي املسافر بغري أذان وال إقامة؛ قالوا
وقال أمحد بن .  السفر، وإن شئت أذنت وأقمتجتزئه اإلقامة عن األذان يف: وقال الثوري. الناس وإقامتهم أجزأه

األذان واجب على كل مسافر يف خاصته : وقال داود. يؤذن املسافر على حديث مالك بن احلويرث: حنبل
إذا كنتما يف سفر فأذنا وأقيما : "واإلقامة؛ لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملالك بن احلويرث ولصاحبه

ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن املنذر. البخاري وهو قول أهل الظاهرخرجه " وليؤمكما أكربكما
فاألذان : قال ابن املنذر" . إذا سافرمتا فأذنا وأقيما وليؤمكما أكربكما: " قال ملالك بن احلويرث والبن عم له

سلم أمر باألذان وأمره على واإلقامة واجبان على كل مجاعة يف احلضر والسفر؛ ألن النيب صلى اهللا عليه و
واتفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبما والثوري وأمحد وإسحاق وأبو ثور والطربي على أن : قال أبو عمر. الوجوب

املسافر إذا ترك األذان عامدا أو ناسيا أجزأته صالته؛ وكذلك لو ترك اإلقامة عندهم، وهم أشد كراهة لتركه 
األذان غري واجب وليس فرضا من فروض الصالة بسقوط األذان للواحد عند واحتج الشافعي يف أن . اإلقامة

  .اجلمع بعرفه واملزدلفة، وحتصيل مذهب مالك يف األذان يف السفر كالشافعي سواء
واتفق مالك والشافعي وأصحاهبما على أن األذان مثىن واإلقامة مرة مرة، إال أن الشافعي يربع التكبري  -الرابعة

  فوظ من روايات الثقات يف حديث أيب حمذورة،األول؛ وذلك حم



وزعم الشافعي أن أذان أهل مكة مل يزل يف آل أيب حمذورة . وهي زيادة جيب قبوهلا: ويف حديث عبداهللا بن زيد؛ قال
وكذلك هو اآلن عندهم؛ وما ذهب إليه مالك موجود أيضا يف أحاديث : قال أصحابه. كذلك إىل وقته وعصره

حمذورة، ويف أذان عبداهللا بن زيد، والعمل عندهم باملدينة على ذلك يف آل سعد القرظي إىل  صحاح يف أذان أيب
أشهد أن ال إله إال اهللا مرتني : "واتفق مالك والشافعي على الترجيع يف األذان؛ وذلك رجوع املؤذن إذا قال. زماهنم

: ني مالك والشافعي يف اإلقامة إال قولهوال خالف ب. رجع فمد من صوته جهده" أشهد أن حممدا رسول اهللا مرتني
. فإن مالكا يقوهلا مرة، والشافعي مرتني؛ واكثر العلماء على ما قال الشافعي، وبه جاءت اآلثار" قد قامت الصالة"

األذان واإلقامة مجيعا مثىن مثىن، والتكبري عندهم يف أول : وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري واحلسن بن حي
أربع مرات، وال ترجيع عندهم يف األذان؛ وحجتهم يف ذلك حديث عبدالرمحن بن أيب " اهللا أكرب"امة األذان واإلق
يا : حدثنا أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم أن عبداهللا بن زيد جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: ليلى قال

ى جذم حائط فأذن مثىن وأقام مثىن وقعد بينهما رسول اهللا، رأيت يف املنام كأن رجال قام وعليه بردان أخضران عل
قعدة، فسمع بالل بذلك فقام وأذن مثىن وقعد قعدة وأقام مثىن؛ رواه األعمش وغريه عن عمر بن مرة عن ابن أيب 

كان أصحاب علي وعبداهللا يشفعون : قال أبو إسحاق السبيعي. ليلى، وهو قول مجاعة التابعني والفقهاء بالعراق
قامة؛ فهذا أذان الكوفيني، متوارث عندهم به العمل قرنا بعد قرن أيضا، كما يتوارث احلجازيون؛ األذان واإل

مث الشهادة بأن ال إله إال اهللا مرة واحدة، وأشهد أن حممدا رسول اهللا مرة واحدة، . فأذاهنم تربيع التكبري مثل املكيني
 -أشهد أن ال إله إال اهللا : ؤذن فيمد صوته ويقولمث حي على الصالة مرة، مث حي على الفالح مرة، مث يرجع امل

ذهب أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وحممد : قال أبو عمر. مرتني مرتني إىل آخره -األذان كله 
بن جرير الطربي إىل إجازة القول بكل ما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومحلوه على اإلباحة والتخيري، 

  كل ذلك جائز؛ ألنه قد ثبت عن رسول اهللا: واقال

اهللا أكرب مرتني يف أول األذان، ومن شاء قال : صلى اهللا عليه وسلم مجيع ذلك، وعمل به أصحابه، فمن شاء قال
قد : "ذلك أربعا، ومن شاء رجع يف أذانه، ومن شاء مل يرجع، ومن شاء ثىن اإلقامة، ومن شاء أفردها، إال قوله

  !!.فإن ذلك مرتان مرتان على كل حال "قامت الصالة
فقال مالك والثوري  -الصالة خري من النوم : وهو قول املؤذن -واختلفوا يف التثويب لصالة الصبح  -اخلامسة
الصالة خري من النوم مرتني؛ وهو  -حي على الفالح مرتني : بعد قوله -يقول املؤذن يف صالة الصبح : والليث

يقوله بعد الفراغ من األذان إن شاء، : وقال أبو حنيفة وأصحابه. ال يقول ذلك: ال مبصرقول الشافعي بالعراق، وق
قال أبو عمر روي عن النيب صلى اهللا عليه . وقد روي عنهم أن ذلك يف نفس األذان؛ وعليه الناس يف صالته الفجر

وروي عنه أيضا ذلك من " . نومالصالة خري من ال: "وسلم من حديث أيب حمذورة أنه أمره أن يقول يف أذان الصبح
وروي عن ". الصالة خري من النوم"من السنة أن يقال يف الفجر : وروي عن أنس أنه قال. حديث عبداهللا بن زيد

أنه بلغه أن املؤذن جاء إىل عمر بن اخلطاب يؤذنه بصالة الصبح " املوطأ"ابن عمر أنه كان يقوله؛ وأما قول مالك يف 
الة خري من النوم؛ فأمره عمر أن جيعلها يف نداء الصبح فال أعلم أن هذا روي عن عمر من الص: فوجده نائما فقال

فأعرفه؛ ذكر ابن أيب " إمساعيل"جهة حيتج هبا وتعلم صحتها؛ وإمنا فيه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له 
املؤذن يؤذن عمر بصالة  جاء: قال" إمساعيل"شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل يقال له 

واملعىن فيه : قال أبو عمر". أقرها يف أذانك: "فأعجب به عمر وقال للمؤذن" الصالة خري من النوم: "الصبح فقال
نداء الصبح موضع القول هبا ال هاهنا، كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب األمري كما : عندي أنه قال له



وإمنا محلين على هذا التأويل وإن كان الظاهر من اخلرب خالفه؛ ألن التثويب يف : مرقال أبو ع. أحدثه األمراء بعد
صالة الصبح أشهر عند العلماء، والعامة من أن يظن بعمر رضي اهللا عنه أنه جهل شيئا سنة رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم

 تأذين بالل، وأذان أيب حمذورة يف صالة وأمر به مؤذنيه، باملدينة بالال، ومبكة أبا حمذورة؛ فهو حمفوظ معروف يف
روى وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن . الصبح للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ مشهور عند العلماء

الصالة خري من النوم؛ فإنه أذان بالل؛ ومعلوم أن بالال : فقل" حي على الفالح"غفلة أنه أرسل إىل مؤذنه إذا بلغت 
  .مر، وال مسعه بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال مرة بالشام إذ دخلهامل يؤذن قط لع

وأمجع أهل العلم على أن من السنة أال يؤذن للصالة إال بعد دخول وقتها إال الفجر، فإنه يؤذن هلا قبل  -السادسة
: اهللا عليه وسلمطلوع الفجر يف قول مالك والشافعي وأمحد وإسحاق وأيب ثور؛ وحجتهم قول رسول اهللا صلى 

ال : وقال أبو حنيفة والثوري وحممد بن احلسن" . إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم"
إذا : "يؤذن لصالة الصبح حىت يدخل وقتها لقول رسول اهللا صلى اهللا علي وسلم ملالك بن احلويرث وصاحبه

إذا : وقالت طائفة من أهل احلديث. وقياسا على سائر الصلوات" حضرت الصالة فأذنا مث أقيما وليؤمكما أكربكما
  .كان للمسجد مؤذنان أذن أحدمها قيل طلوع الفجر، واآلخر بعد طلوع الفجر

واختلفوا يف املؤذن يؤذن ويقيم غريه؛ فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحاهبم إىل أنه ال بأس بذلك؛ حلديث  -السابعة
يه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره إذ رأى النداء يف النوم أن يلقيه على بالل؛ حممد بن عبداهللا بن زيد عن أب
من أذن فهو يقيم؛ حلديث عبدالرمحن بن زياد بن أنعم : وقال الثوري والليث والشافعي. مث أمر عبداهللا بن زيد فأقام

 عليه وسلم فلما كان أول الصبح أتيت رسول اهللا صلى اهللا: عن زياد بن نعيم عن زباد بن احلرث الصدائي قال
إن أخا صداء أذن ومن : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أمرين فأذنت، مث قام إىل الصالة فجاء بالل ليقيم

  :قال أبو عمر" . أذن فهو يقيم

دا إن شاء عبدالرمحن بن زياد هو اإلفريقي، وأكثرهم يضعفونه، وليس يروي هذا احلديث غريه؛ واألول أحسن إسنا
وإن صح حديث اإلفريقي فإن من أهل العلم من يوثقه ويثين عليه؛ فالقول به أوىل ألنه نص يف موضع . اهللا تعاىل

اخلالف، وهو متأخر عن قصة عبداهللا بن زيد مع بالل، واآلخر؛ فاآلخر من أمر رسول اهللا أوىل أن يتبع، ومع هذا 
  .يتوىل اإلقامة؛ فإن أقامها غريه فالصالة ماضية بإمجاع، واحلمد هللافإين أستحب إذا كان املؤذن واحدا راتبا أن 

وحكم املؤذن أن يترسل يف أذانه، وال يطرب به كما يفعله اليوم كثري من اجلهال، بل وقد أخرجه كثري من  -الثامنة
ما يقول، وال مبا  الطغام والعوام عن حد اإلطراب؛ فريجعون فيه الترجيعات، ويكثرون فيه التقطيعات حىت ال يفهم

كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه : روى الدارقطين من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال. به يصول
إن األذان سهل مسح فإن كان أذانك سهال مسحا وإال : "وسلم مؤذن يطرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حي على الصالة حي على "العلماء، ويلوي رأسه ميينا ومشاال يف ويستقبل يف أذانه القبلة عند مجاعة " . فال تؤذن
ال يدور إال أن يكون يف منارة يريد أن يسمع الناس؛ وبه قال إسحاق، : قال أمحد. عند كثري من أهل العلم" الفالح

  .واألفضل أن يكون متطهرا
حلديث أيب سعيد؛ ويف صحيح مسلم ويستحب لسامع األذان أن حيكيه إىل آخر التشهدين وإن أمته جاز؛  -التاسعة

إذا قال املؤذن اهللا أكرب اهللا أكرب فقال أحدكم اهللا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عمر بن اخلطاب قال



أكرب، مث قال أشهد أن ال إله إال اهللا، قال أشهد أن إله إال اهللا مث قال أشهد أن حممدا رسول اهللا قال أشهد أن حممدا 
هللا، مث قال حي على الصالة قال ال حول وال قوة إال باهللا، مث قال حي على الفالح قال ال حول وال قوة إال رسول ا

" . باهللا، مث قال اهللا أكرب اهللا أكرب قال اهللا أكرب اهللا أكرب، مث قال ال إله إال اهللا قال ال إله إال اهللا من قلبه دخل اجلنة
  وفيه عن سعد بن أيب وقاص عن

من قال حني يسمع املؤذن أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له : " هللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قالرسول ا
  " .وأن حممدا عبده ورسوله رضيت باهللا ربا ومبحمد رسوال وباإلسالم دينا غفر له ما تقدم من ذنبه

ا رواه مسلم عن أيب هريرة أن النيب وأما فضل األذان واملؤذن فقد جاءت فيه أيضا آثار صحاح؛ منها م -العاشرة
وحسبك أنه . احلديث" إذا نودي للصالة أدبر الشيطان له صراط حىت ال يسمع التأذين: "صلى اهللا عليه وسلم قال

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : وأما املؤذن فروى مسلم عن معاوية قال. شعار اإلسالم، وعلم على اإلميان كما تقدم
. واهللا أعلم. وهذه إشارة إىل األمن من هول ذلك اليوم" ؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامةامل: "عليه وسلم يقول

  :والعرب تكين بطول العنق عن أشراف القوم وساداهتم؛ كما قال قائلهم
  طوال أنضية األعناق واللمم

مع مدى صوت املؤذن جن ال يس: "عن أيب سعيد اخلدري مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول" املوطأ"ويف 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ويف سنن ابن ماجة عن ابن عباس قال" وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة

وفيه عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " من أذن حمتسبا سبع سنني كتبت له براءة من النار: "وسلم
" له اجلنة وكتب له بتأذينه يف كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثالثون حسنة من أذن ثنيت عشرة سنة وجبت: "قال
كان آخر ما عهد إىل النيب : وعن عثمان بن أيب العاص قال. منكر واحلديث صحيح. هذا اإلسناد: قال أبو حامت. 

  .حديث ثابت" أال أختذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا: "صلى اهللا عليه وسلم
تلفوا يف أخذ األجرة على األذان؛ فكره ذلك القاسم بن عبدالرمحن وأصحاب الرأي، ورخص واخ -احلادية عشرة

  دلك مكروه،: وقال األوزاعي. ال بأس به: فيه مالك، وقال

ال يرزق املؤذن إال من مخس اخلمس سهم النيب : وقال الشافعي. وال بأس بأخذ الرزق عدى ذلك من بيت املال
وقد استدل علماؤنا بأخذ األجرة حبديث أيب . ال جيوز أخذ األجرة على األذان: املنذرصلى اهللا عليه وسلم قال بن 

خرجت يف نفر فكند ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول : حمذورة، وفيه نظر؛ أخرجه النسائي وابن ماجة وغريمها قال
ؤذن وحنن عنه متنكبون اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالصالة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مسعنا صوت امل

أيكم الذي : "فصرخنا حنكيه هنزأ به؛ فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بني يديه فقال
فقمت وال شيء " قم فأذن: "فأشار إيلّ القوم كلهم وصدقوا فأرسل كل وحبسين وقال يل" مسعت صوته قد ارتدع

اهللا عليه وسلم والمما يأمرين به، فقمت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  أكره إيل من أمر رسول اهللا صلى
قل اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد : "فألقى علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال
ارفع : "، مث قال يل" شهد أن حممدا رسول اهللاأن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أ

فمد صوتك أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على 
، مث دعاين حني قضيت التأذين فأعطاين " الصالة حي على الفالح حي على الفالح اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا

فيها شيء من فضة، قد وضع يده على ناصية أيب حمذورة مث أمرها على وجهه، مث على ثدييه، مث على كبده  صرة



بارك اهللا : "حىت بلغت يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرة أيب حمذورة؛ مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فذهب كل شيء كان لرسول اهللا " قد أمرتك: "قاليا رسول اهللا مرين بالتأذين مبكة، : ، فقلت" لك وبارك عليك

صلى اهللا عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك كله حمبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فقدمت على عتاب بن 
أسيد عامل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة فأذنت معه بالصالة عن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ لفظ 

  .ابن ماجة

روي أن . أي أهنم مبنزلة من ال عقل له مينعه من القبائح} ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال َيْعِقلُونَ{: قوله تعاىل -انية عشرةالث
حرق الكاذب؛ فسقطت : قال" أشهد أن حممدا رسول اهللا: "رجال من النصارى وكان باملدينة إذا مسع املؤذن يقول

والبالء "بالبيت فأحرقته وأحرقت ذلك الكافر معه؛ فكانت عربة للخلق يف بيته شرارة من نار وهو نائم فتعلقت 
وقد كانوا ميهلون مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت يستفتحوا، فال يؤخروا بعد ذلك؛ ذكره ابن " موكد باملنطق

  .العريب
  }ِه َوَما أُنْزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُنْزِلَ ِمْن قَْبلُ َوأَنَّ أَكْثَرَكُْم فَاِسقُونَقُلْ َيا أَْهلَ الْكَِتابِ َهلْ َتْنِقُمونَ ِمنَّا إِالَّ أَنْ آَمنَّا بِاللَّ{ -٥٩
  الِْقرََدةَ َوالْخََنازِيَر َوَعَبَدقُلْ َهلْ أَُنبِّئُكُْم بَِشرٍّ ِمْن ذَِلَك َمثُوَبةً ِعْنَد اللَِّه َمْن لََعَنُه اللَُّه َوغَِضَب َعلَْيِه َوجََعلَ ِمْنُهُم{ -٦٠

  }الطَّاغُوَت أُولَِئَك َشرٌّ َمكَاناً وَأََضلُّ َعْن َسَواِء السَّبِيلِ
جاء نفر من اليهود فيهم أبو ياسر : قال ابن عباس رضي اهللا عنه} قُلْ َيا أَْهلَ الْكَِتابِ َهلْ َتْنِقُمونَ ِمنَّا{: قوله تعاىل

سألوه عمن يؤمن به من الرسل عليهم السالم؛ إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ف -بن أخطب ورافع بن أيب رافع 
فلما ذكر عيسى " } وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ{: نؤمن باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل إىل قوله: "فقال

من دينكم؛ واهللا ما نعلم أهل دين أقل حظا يف الدنيا واآلخرة منكم وال دينا شرا : عليه السالم جحدوا نبوته وقالوا
فنزلت هده اآلية وما بعدها، وهي متصلة مبا سبقها من إنكارهم األذان؛ فهو جامع للشهادة هللا بالتوحيد، وحملمد 

و . وجيوز إدغام الالم يف التاء لقرهبا منها. بالنبوة، واملتناقض دين من فرق بني أنبياء اهللا ال دين من يؤمن بالكل
  تكرهون: معناه تسخطون، وقيل} َتْنِقُمونَ{

  :نقم من كذا ينقم ونقم ينقم، واألول أكثر قال عبداهللا بن قيس الرقيات: تنكرون، واملعىن متقارب؛ يقال: وقيل
  أهنم حيلمون إن غضبوا... ما نقموا من بين أمية إال 

ما نقمت عليه : النقمت على الرجل بالكسر فأنا ناقم إذا عتبت عليه؛ يق: ويقال} َوَما َنقَُموا مِْنُهْم{ويف التنزيل 
نقمت بالكسر لغة، ونقمت األمر أيضا ونقمته إذا كرهته، وانتقم اهللا منه أي عاقبه، : قال الكسائي. اإلحسان

واالسم منه النقمة، واجلمع نقمات ونقم مثل كلمة وكلمات وكلم، وإن شئت سكنت القاف ونقلت حركتها إىل 
ـ } إِالَّ أَنْ آَمنَّا بِاللَِّه{نقمة واجلمع نقم؛ مثل نعمة ونعم، : النون فقلت } َتْنِقُمونَ{و } َتْنِقُمونَ{يف موضع نصب ب

أي يف ترككم } َوأَنَّ أَكْثَرَكُْم فَاِسقُونَ{. مبعىن تعيبون، أي هل تنقمون منا إال إمياننا باهللا وقد علمتم أنا على احلق
أي : وقيل. هل تنقم مين إال أين عفيف وأنك فاجر: اإلميان، وخروجكم عن امتثال أمر اهللا فقيل هو مثل قول القائل

  .ألن أكثركم فاسقون تنقمون منا ذلك
بشر ما تريدون لنا من املكروه؛ وهذا : وقيل. أي بشر من نقمكم علينا} قُلْ َهلْ أَُنبِّئُكُْم بَِشرٍّ ِمْن ذَِلَك{: قوله تعاىل

على البيان وأصلها مفعولة فألقيت حركة الواو على نصب } َمثُوبَةً{. ما نعرف دينا شرا من دينكم: جواب قوهلم
الثاء فسكنت الواو وبعدها واو ساكنة فحذفت إحدامها لذلك؛ ومثله مقولة وجموزة ومضوفة على معىن املصدر؛ 



  :كما قال الشاعر
  أمشر حىت ينصف الساق مئزري... وكنت إذا جاري دعا ملضوفة 

: والتقدير} بَِشرٍّ ِمْن ذَِلكُمُ النَّاُر{: يف موضع رفع؛ كما قال} من} {َنُه اللَُّهلََع{. َمفُْعلة كقولك مكرمة ومعقلة: وقيل
قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه اهللا، وجيوز أن : هو لعن من لعنه اهللا، وجيوز أن يكون يف موضع نصب مبعىن

  تكون يف موضع خفض على

وقد تقدم القول يف الطاغوت، أي وجعل منهم من . راد اليهودهل أنبئكم مبن لعنه اهللا؛ وامل: البدل من شر والتقدير
ال جيوز حذف املوصول؛ واملعىن من لعنه اهللا وعبد : وقال البصريون. عبد الطاغوت، واملوصول حمذوف عند الفراء

  .الطاغوت
وكسر التاء؛ جعله امسا على  بضم الباء} عَُبَد الطَّاغُوت{: وقرأ محزة. بالتخفيف} وَأَُنبِّئُكُْم{وقرأ ابن وثاب النخعي 

  :فعل كعضد فهو بناء للمبالغة والكثرة كيقظ وندس وحذر، وأصله الصفة؛ ومنه قول النابغة
  طاوي املصري كسيف الصيقل الفرد... من وحش وجرة موشي أكارعه 

ـ  عىن وجعل مب. ؛ أي جعل منم عبدا للطاغوت، وأضاف عبداىل الطاغوت فخفضه}جََعلَ{بضم الراء ونصبه ب
وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء؛ وجعلوه فعال ماضيا، . خلق، واملعىن وجعل منهم من يبالغ يف عبادة الطاغوت

ـ  وعطفوه على فعل ماضي وهو غضب ولعن؛ واملعىن عندهم من لعنه اهللا ومن عبد الطاغوت، أو منصوبا ب
. دون معناها} ِمْن{ضمري يف عبد محال على لفظ ووحد ال. ؛ أي جعل منهم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت}جََعلَ{

، فيجوز أن يكون مجع عبد }َوَعَبَد الطَّاغُوَت{: ابن عباس. على املعىن} َوعََبُدوا الطَّاغُوَت{وقرأ أُيب وابن مسعود 
مثال ومثل، وجيوز أن يكون مجع عبد : رهن ورهن، وسقف وسقف، وجيوز أن يكون مجع عباد كما يقال: كما يقال

َوَعَبدَ {وعند ابن عباس أيضا . وخدم الطاغوت: رغيف ورعف، وجيوز أن يكون مجع عادل كبازل وبزل؛ واملعىنك
  وعباد الطاغوت: وعن أيب واقد. جعله مجع عابد كما يقال شاهد وشهد وغايب وغيب} الطَّاغُوَت

} َوَعَباَد الطَّاغُوَت{:  قرؤواوذكر حمبوب أن البصريني. للمبالغة، مجع عابد أيضا؛ كعامل وعمال، وضارب وضراب
على } َوعُبَِدت الطَّاغُوَت{وقرأ أبو جعفر الرؤاسي . مجع عابد أيضا، كقائم وقيام، وجيوز أن يكون مجع عبد

على التوحيد، وهو } َوعَابَِدُ الطَّاغُوِت{: وقرأ عون العقيلي وابن بريدة. وعبد الطاغوت فيهم: املفعول، والتقدير
على تأنيث } َوعُبَِدت الطَّاغُوَت{وعنه أيضا وأيب } َوعَُبَد الطَّاغُوِت{وقرأ ابن مسعود أيضا . يؤدي عن مجاعة

فهذه اثنا . مثل كلب وأكلب} وأَْعُبَد الطَّاغُوَت{: وقرأ عبيد بن عمري} قَالَِت اَألْعرَاُب{: اجلماعة؛ كما قال تعاىل
  .عشر وجها
أولئك شر مكانا : وقال الزجاج. ألن مكاهنم النار؛ وأما املؤمنون فال شر يف مكاهنم }أُولَِئَك َشرٌّ َمكَاناً{: قوله تعاىل
أولئك الذين لعنهم اهللا شر مكانا يف اآلخرة من مكانكم يف الدنيا ملا : ومن أحسن ما قيل فيه: النحاس. على قولكم

أولئك الذين نقموا : وقيل. كمأولئك الذين لعنهم اهللا شر مكانا من الذين نقموا علي: وقيل. حلقكم من الشر
يا إخوة القردة واخلنازير فنكسوا : وملا نزلت هذه اآلية قال املسلمون هلم. عليكم شر مكانا من الذين لعنهم اهللا

  :رؤوسهم افتضاحا، وفيهم يقول الشاعر
  إن اليهود إخوة القرود... فلعنة اهللا على اليهود 

  }َوقَْد َدَخلُوا بِالْكُفْرِ وَُهْم قَْد خََرُجوا بِِه َواللَُّه أَْعلَُم بَِما كَاُنوا َيكُْتُمونَ َوإِذَا َجاُءوكُْم قَالُوا آَمنَّا{ -٦١



  }َوَتَرى كَثِرياً ِمنُْهْم ُيَسارُِعونَ ِفي األِثْمِ َوالُْعْدَواِن َوأَكِْلهُِم السُّْحَت لَبِئَْس َما كَاُنوا َيْعَملُونَ{ -٦٢
  }رَّبَّانِيُّونَ وَاَألْحَباُر َعْن قَْوِلهِمُ اِألثَْم َوأَكْلِهُِم السُّْحَت لَبِئَْس َما كَاُنوا َيْصَنُعونَلَْوال َيْنَهاُهُم ال{ -٦٣

هذه صفة املنافقني، املعىن أهنم مل ينتفعوا بشيء مما مسعوه، بل دخلوا . اآلية} َوإِذَا َجاُءوكُْم قَالُوا آَمنَّا{: قوله تعاىل
آمنوا : املراد اليهود الذين قالوا: وقيل. أي من نفاقهم} وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما كَانُوا َيكُْتُمونَ{ .كافرين وخرجوا كافرين

بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار إذا دخلتم املدينة، واكفروا آخره إذا رجعتم إىل بيوتكم، يدل عليه ما قبله 
أي } ُيَسارُِعونَ ِفي األِثْمِ وَالُْعدَْواِن{. يعين من اليهود} اً ِمْنُهْمَوَتَرى كَثِري{: قوله تعاىل. من ذكرهم وما يأيت

  .} َوأَكْلِهُِم السُّْحَت لَبِئَْس َما كَاُنوا َيْعَملُونَ{يسابقون يف املعاصي والظلم 
. علماء النصارى} الرَّبَّانِيُّونَ{. يزجرهم} ُمَيْنَهاُه{. مبعىن فال} لَْوال} {لَْوال َيْنَهاُهُم الرَّبَّانِيُّونَ وَاَْألْحَبار{: قوله تعاىل

مث وبخ علماءهم يف تركهم . وقيل الكل يف اليهود؛ ألن هذه اآليات فيهم. علماء اليهود قال احلسن} وَاَْألحَْبار{
ودلت اآلية } ْصَنُعونَلَبِئَْس َما كَاُنوا َي{: كما وبخ من يسارع يف اإلمث بقوله} لَبِئَْس َما كَاُنوا َيْصَنُعونَ{: هنيهم فقال

. على أن تارك النهي عن املنكر كمرتكب املنكر؛ فاآلية توبيخ للعلماء يف ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر
حدثين سفيان بن سعيد عن : وروى سفيان بن عيينة قال. }وآل عمران} {البقرة{وقد مضى يف هذا املعىن يف 

أن به فابدأ : "يا رب فيها فالن العابد فأوحى اهللا تعاىل إليه: ف بقرية فقالبلغين أن ملكا أمر أن خيس: مسعر قال
إن الناس إذا رأوا الظامل ومل يأخذوا على يديه أو شك أن : "ويف صحيح الترمذي". فإنه مل يتعمر وجهد يف ساعة قط

  .سيف صنيع إذا جود عمله: لوالصنع مبعىن العمل إال أنه يقتضي اجلودة؛ يقا. وسيأيت" يعمهم اهللا بعقاب من عنده
ُق كَْيَف َيَشاُء َولَيَزِيَدنَّ َوقَالَِت الَْيهُوُد َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ غُلَّْت أَْيِديهِْم َولُِعُنوا بَِما قَالُوا َبلْ َيدَاُه َمْبُسوطََتاِن ُيْنِف{ -٦٤

فْراً َوأَلْقَْيَنا بَْيَنُهمُ الَْعَداَوةَ َوالْبَْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة كُلََّما أَْوقَدُوا نَاراً كَِثرياً ِمنُْهْم َما أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك طُْغيَاناً َوكُ
  }ِللْحَْربِ أَطْفَأََها اللَُّه وََيْسَعْونَ ِفي اَألْرضِ فََساداً َواللَُّه ال ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن

إمنا قال هذا فنحاص بن عازوراء، لعنه اهللا، وأصحابه، : قال عكرمة} للَِّه َمْغلُولَةٌَوقَالَِت الَْيُهودُ َيُد ا{: قوله تعاىل
إن اهللا خبيل، ويد اهللا مقبوضة عنا يف : وكان هلم أموال فلما كفروا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك هلم؛ فقالوا

وقال . قون صاروا كأهنم بأمجعهم قالوا هذاملا قال قوم هذا ومل ينكر البا: وقيل. العطاء؛ فاآلية خاصة يف بعضهم
إهنم ملا رأوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فقر وقلة مال ومسعوا : وقيل. املعىن يد اهللا مقبوضة عن عذابنا: احلسن

إن : ات قالواورأوا النيب صلى اهللا عليه وسلم قد كان يستعني هبم يف الدي} َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحَسناً{
َوال َتجَْعلْ َيَدَك {: فهذا على التمثيل كقوله} َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ{: خبيل؛ وهذا معىن قوهلم: إله حممد فقري، ورمبا قالوا

  :جعد األنامل، ومقبوض الكف، وكز األصابع، ومغلول اليد؛ قال الشاعر: ويقال للبخيل} َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُِقَك
  وكل باب من اخلريات مفتوح... رضا إذ يزيد هبا كانت خراسان أ

  كأمنا وجهه باخلل منضوح... فاستبدلت بعده جعدا أنامله 
وتكون للنعمة؛ . هذا حمال على اهللا تعاىل} َوُخذْ بَِيِدكَ ِضْغثاً{: واليد يف كالم العرب تكون للجارحة كقوله تعاىل

َواذْكُرْ {: قد أسديتها له، وتكون للقوة؛ قال اهللا عز وجل كم يد يل عند فالن، أي كم من نعمة يل: تقول العرب
قُلْ إِنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيْؤِتيِه َمنْ {: ، أي ذا القوة وتكون يد امللك والقدرة؛ قال اهللا تعاىل} َعْبَدَنا َداُوَد ذَا اَألْيِد

أَْو َيْعفُوَ الَِّذي {: وقال. أي مما عملنا حنن} أَْيِديَنا أَْنَعاماً ِممَّا َعِملَْت{: وتكون مبعىن الصلة، قال اهللا تعاىل. } َيَشاُء
يد اهللا مع : "وتكون مبعىن التأييد والنصرة، ومن قوله عليه السالم. أي الذي له عقدة النكاح} بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ



: ند تشريفا له وتكرميا؛ قال اهللا تعاىلوتدون إلضافة الفعل إىل املخرب ع" . القاضي حىت يقضي والقاسم حىت يقسم
فال جيوز أن حيمل على اجلارحة؛ ألن الباري جل وتعاىل واحد } قَالَ َيا إِْبلِيُس َما َمَنَعَك أَنْ َتْسُجَد ِلَما َخلَقُْت بَِيَديَّ{

  ال جيوز عليه التبعيض، وال على القوة وامللك

ليه آدم وعدوه إبليس، ويبطل ما ذكر من تفضيله عليه؛ لبطالن بني و. والنعمة والصلة، ألن االشتراك يقع حينئذ
معىن التخصيص، فلم يبق إال أن حتمل على صفتني تعلقتا خبلق آدم تشريفا له دون خلق إبليس تعلق القدرة 

راة باملقدور، ال من طريق املباشرة وال من حيث املماسة؛ ومثله ما روي أنه عز امسه وتعاىل عاله وجد أنه كتب التو
  .بيده، وغرس دار الكرامة بيده ألهل اجلنة، وغري ذلك تعلق الصفة مبقتضاها

حذفت الضمة من الياء لثقلها؛ أي غلت يف اآلخرة، وجيوز أن يكون } غُلَّْت أَْيِديهِْم َولُِعُنوا بَِما قَالُوا{: قوله تعاىل
؛ علمنا } لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الْحََراَم إِنْ َشاَء اللَُّه{: ا قالواملقصود تعليمنا كم} َولُِعنُوا بَِما قَالُوا{دعاء عليهم، وكذا 

املراد أهنم أخبل اخللق؛ فال ترى يهوديا : وقيل} تَبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ{: االستثناء كما علمنا الدعاء على أيب هلب بقوله
واللعن باإلبعاد، وقد .  مغلولة وغلت أيديهميد اهللا: ويف الكالم علي هذا القول إضمار الواو؛ أي قالوا. غري لئيم
  تقدم

هذا غلط؛ : ابتداء وخرب؛ أي بل نعمته مبسوطة؛ فاليد مبعىن النعمة قال بعضهم} َبلْ َيَداُه َمْبسُوطََتاِن{: قوله تعاىل
طتان؟ وأجيب بأنه فنعم اهللا تعاىل أكثر من أن حتصى فكيف تكون بل نعمتاه مبسو} َبلْ َيَداُه مَْبُسوطََتاِن{: لقوله

مثل املنافق كالشاة العائرة بني : "جيوز أن يكون هذا تثنية جنس ال تثنية واحد مفرد؛ فيكون مثل قوله عليه السالم
نعمتا الدنيا النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة؛ كما : قيل. فأحد اجلنسني نعمة الدنيا، والثاين نعمة يف اآلخرة" . الغنمني
النعمة : "وروى ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال فيه} َعلَْيكُْم نَِعَمُه ظَاهَِرةً َوَباِطَنةًَوأَسَْبغَ {: قال

نعمتاه املطر والنبات اللتان النعمة هبما : وقيل" الظاهرة ما حسن من خلقك، والباطنة ما ستر عليك من سيئ عملك
وليس يريد االقتصار على مرتني؛ وقد يقول " لبيك وسعديك": إن النعمة للمبالغة؛ تقول العرب: وقيل. ومنهما
  قوتاه بالثواب} َيَداُه{قال السدي؛ معىن قوله . ما يل هبذا األمر يد أو قوة: القائل

وىف صحيح مسلم عن أبو هريرة عن النيب صلى اهللا . إن يده مقبوضة عن عذاهبم: والعقاب، خبالف ما قالت اليهود
ميني اهللا مألى ال : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" .  تعاىل قال يل أنفق أنفق عليكإن اهللا: "عليه وسلم قال

وعرشه  -قال  -يغيضها سخَّاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات واألرض فإنه مل يغض ما يف ميينه 
ونظري ينقص؛ ونظري هذا احلديث قوله جل . السخاء الشيء الكثري" . على املاء وبيده األخرى القبض يرفع وخيفض

حكاه األخفش، وقال } َبلْ َيَداُه ُبسوطََتاِن{وأما هذه اآلية ففي قراءة ابن مسعود } َواللَُّه يَقْبُِض وََيْبسُطُ{: ذكره
ه اآلية وجيوز أن تكون اليد يف هذ. أي يرزق كما يريد} ُيْنِفُق كَْيَف َيَشاُء{. يد بسطة، أي منطلقة منبسطة: يقال

َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن {. الم قسم} وَلََيزِيَدنَّ كَِثرياً مِْنُهْم{. مبعىن القدرة؛ أي قدرته شاملة، فإن شاء وسع وإن شاء قتر
} َوأَلْقَْيَنا بَْيَنُهُم{. أي إذا نزل شيء من القرآن فكفروا ازداد كفرهم} طُغَْياناً َوكُفْراً{. أي بالذي أنزل إليك} رَبَِّك

: وقيل} ال تَتَِّخذُوا الَْيُهوَد وَالنََّصاَرى أَوِْلَياَء َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء{أي بني اليهود والنصارى؛ ألنه قال قبل هذا : قال جماهد
فهم متباغضون متفقني؛ فهم أبغض خلق } َتْحَسُبُهْم َجِميعاً َوقُلُوُبُهْم َشتَّى{: أي ألقينا بني طوائف اليهود، كما قال

ظرف أي كلما مجعوا وأعدوا شتت } كُلََّما{و . يريد اليهود} كُلََّما أَْوقَدُوا نَاراً لِلْحَْربِ أَطْفَأََها اللَُّه{.  إىل الناساهللا
أرسل اهللا عليهم خبتنصر، مث أفسدوا فأرسل  -التوراة  -إن اليهود ملا أفسدوا وخالفوا كتاب اهللا : وقيل. اهللا مجعهم



مث أفسدوا فأرسل عليهم اجملوس، مث أفسدوا فبعث اهللا عليهم املسلمني؛ فكانوا كلما استقام عليم بطرس الرومي، 
أَطْفَأََها {أمرهم شتتهم اهللا فكلما أوقدوا نارا أي أهادوا شرا، وأمجعوا أمرهم على حرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

م اهللا عز وجل؛ فلقد بعث اهللا النيب صلى اهللا عليه أذهل: قال قتادة. وقهرهم ووهن أمرهم فذكر النار مستعار} اللَُّه
  وسلم وهم حتت أيدي

أي يسعون يف إبطال اإلسالم، وذلك من أعظم الفساد، } َوَيْسَعْونَ ِفي اَألْرضِ فَسَاداً{: اجملوس، مث قال عز وجل
وجتمعوا بأبداهنم وقوة  املراد بالنار هنا نار الغضب، أي كلما أوقدوا نار الغضب يف أنفسهم: وقيل. واهللا أعلم

النفوس منهم باحتدام نار الغضب أطفأها اهللا حىت يعفوا؛ وذلك مبا جعله من الرعب نصرة بني يدي نبيه صلى اهللا 
  .عليه وسلم

  }النَِّعيمِ َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْكَِتابِ آَمُنوا َواتَّقَْوا لَكَفَّْرَنا َعنُْهْم سَيِّئَاتِهِْم َوألَْدَخلَْناُهْم َجنَّاِت{ -٦٥
ْن َتْحِت أَْرُجِلهِْم مِْنُهْم أُمَّةٌ َولَْو أَنَُّهمْ أَقَاُموا التَّْوَراةَ وَاألِْنجِيلَ َوَما أُْنزِلَ إِلَْيهِْم ِمْن رَبِّهِْم َألكَلُوا ِمْن فَْوِقهِْم َوِم{ -٦٦

  }ُمقَْتِصَدةٌ َوكَِثٌري ِمْنُهْم َساَء َما َيْعَملُونَ
. صدقوا} آَمُنوا{. } َولَْو أَنَُّهْم أَقَامُوا التَّْوَراةَ{يف موضع رفع، وكذا } أَنَّ} {ْو أَنَّ أَْهلَ الْكَِتابَِولَ{: قوله تعاىل

وإقامة التوراة . وكفرنا غطينا، وقد تقدم. } َولَْو{الالم جواب } لَكَفَّْرَنا َعنُْهْم{. أي الشرك واملعاصي} وَاتَّقَوْا{
} َوَما أُنْزِلَ إِلَْيهِْم ِمْن رَبِّهِْم{. مستوىف} البقرة{ا وعدم حتريفهما؛ وقد تقدم هذا املعىن يف واإلجنيل العمل مبقتضامه

يعين املطر : قال ابن عباس وغريه} َألكَلُوا ِمْن فَْوِقهِْم َوِمْن َتْحِت أَْرُجلِهِْم{. كتب أنبيائهم: وقيل. أي القرآن
املعىن لوسعنا عليهم يف أرزاقهم وألكلوا أكال متواصال؛ : وقيل. والنبات؛ وهذا يدل على أهنم كانوا يف جدب

َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعلْ لَُه َمْخَرجاً وََيْرُزقُْه ِمْن {وذكر فوق وحتت للمبالغة فيما يفتح عليهم من الدنيا؛ ونظري هذه اآلية 
َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفََتحَْنا } {ِة َألْسقَْيَناُهْم َماًء غََدقاًَوأَلَّوِ اْسَتقَامُوا َعلَى الطَّرِيقَ{، } َحْيثُ ال َيحَْتِسُب

فجعل تعاىل التقى من أسباب الرزق كما يف هذه اآليات، ووعد باملزيد ملن } َعلَْيهِْم َبَركَاٍت ِمَن السََّماِء وَاَألْرضِ
وهم املؤمنون منهم كالنجاشي وسلمان  -مث أخرب تعاىل أن منهم مقتصدا } ْملَِئْن َشكَرُْتْم َألزِيَدنَّكُ{: شكر فقال

  اقتصدوا فلم -وعبداهللا بن سالم 

أراد باالقتصاد قوما مل يؤمنوا، ولكنهم مل : وقد. يقولوا يف عيسى وحممد عليهما الصالة والسالم إال ما يليق هبما
صاد االعتدال يف العمل؛ وهو من القصد، والقصد إتيان الشيء؛ واالقت. يكونوا من املؤذين املستهزئني، واهللا أعلم

أي بئس شيء عملوه؛ كذبوا الرسل، وحرفوا } َساَء َما َيْعَملُونَ{. قددته وقصدت له وقصدت إليه مبعىن: تقول
  .الكذب وأكلوا السحت

لَْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رِسَالََتُه وَاللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه  َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوإِنْ{ -٦٧
  }ال َيْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن

  فيه مسألتان
ألنه كان يف أول معناه أظهر التبليغ؛ : قيل. } َيا أَيَُّها الرَّسُولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك{: قوله تعاىل -األوىل

وكان عمر رضى . اإلسالم خيفيه خوفا من املشركني، مث أمر بإظهاره يف هذه اآلية، وأعلمه اهللا أنه يعصمه من الناس
َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َحسُْبَك اللَُّه َوَمنِ اتَّبََعَك ِمَن {: ال نعبد اهللا سرا؛ ويف ذلك نزلت: اهللا عنه أول من أظهر إسالمه وقال

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتم شيئا من أمر الدين تقية، وعلى : فدلت اآلية على رد قول من قال} ُمْؤِمنَِنيالْ



بطالنه، وهم الرافضة، ودلت على أنه صلى اهللا عليه وسلم مل يسر إىل أحد شيئا من أمر الدين؛ ألن املعىن بلغ مجيع 
بلغ ما : وقيل. فائدة} َوإِنْ لَمْ َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه{: عز وجلما أنزل إليك ظاهرا، ولوال هذا ما كان يف قوله 

وقيل غري هذا، والصحيح القول بالعموم؛ . أنزل إليك من ربك يف أمر زينب بنت جحش األسدية رضي اهللا عنها
الته؛ وهذا تأديب للنيب املعىن بلغ مجيع ما أنزل إليك من ربك، فإن كتمت شيئا منه فما بلغت رس: قال ابن عباس

صلى اهللا عليه وسلم، وتأديب حلملة العلم من أمته أال يكتموا شيئا من أمر شريعته، وقد علم اهللا تعاىل من أمر نبيه 
  من حدثك: أنه ال يكتم شيئا من وحيه؛ ويف صحيح مسلم من مسروق عن عائشة أهنا قالت

َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُنْزِلَ {: قد كذب؛ واهللا تعاىل يقولأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم كتم شيئا من الوحي ف
إنه صلى اهللا عليه وسلم كتم شيئا : وقبح اهللا الروافض حيث قالوا} إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِنْ لَمْ َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتهَُ 

  .مما أوحى إليه كان بالناس حاجة إليه
فيه دليل على نبوته؛ ألن اهللا عز وجل أخرب أنه معصوم، ومن ضمن } َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ{: تعاىل قوله -الثانية

وسبب نزول هذه اآلية أن النيب صلى اهللا عليه . سبحانه له العصمة فال جيوز أن يكون قد ترك شيئا مما أمره اهللا به
: من مينعك مين؟ فقال: يفه وقال للنيب صلى اهللا عليه وسلموسلم كان نازال حتت شجرة فجاء أعرايب فاخترط س

. ؛ فذعرت يد األعرايب وسقط السيف من يده؛ وضرب برأسه الشجرة حىت انتثر دماغه؛ ذكره املهدوي" اهللا"
وقد رويت هذه القصة يف الصحيح، وأن غورث بن احلارث صاحب : وذكره القاضي عياض يف كتاب الشفاء قال

وقد تقدم . جئتكم من عند خري الناس: يب صلى اهللا عليه وسلم عفا عنه؛ فرجع إىل قومه وقالالقصة، وأن الن
أيضا } النساء{مستوىف، ويف } إِذْ َهمَّ قَْوٌم أَنْ َيْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيدَِيُهْم{: الكالم يف هذا املعىن يف هذه السورة عند قوله

غزونا مع وسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة : بن عبداهللا قالويف صحيح مسلم عن جابر . يف ذكر صالة اخلوف
قبل جند فأدركنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف واد كثري العضاه فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت 

لى وتفرق الناس يف الوادي يستظلون بالشجر، قال فقال رسول اهللا ص: شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصاهنا، قال
إن رجال أتاين وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إال والسيف : "اهللا عليه وسلم

قلت اهللا قال  -قال  -قلت اهللا مث قال يف الثانية من مينعك مين  -قال  -من مينعك مين : مصلتا يف يده فقال يل
صلى اهللا عليه وسلم وقال ابن عباس قال النيب صلى اهللا  مث مل يعرض له رسول اهللا" فشام السيف فها هو ذا جالس

  ملا بعثين اهللا برسالته ضقت هبا ذرعا وعر فت أن من الناس من يكذبين: "عليه وسلم

وكان أبو طالب يرسل كل يوم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجاال من بين هاشم " فأنزل اهللا هذه اآلية
يا عماه إن اهللا قد عصمين من : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم} يَْعِصُمَك ِمَن النَّاسَِواللَُّه {: حيرسونه حىت نزل

  ".اجلن واإلنس فال احتاج إىل من حيرسين
وهذا يقتضي أن ذلك كان مبكة، وأن اآلية مكية وليس كذلك، وقد تقدم أن هذه السورة مدنية بإمجاع؛ ومما : قلت

سهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : واه مسلم يف الصحيح عن عائشة قالتيدل على أن هذه اآلية مدنية ما ر
فبينا حنن كذلك مسعنا خشخشة : قالت" ليت رجال صاحلا من أصحايب حيرسين الليلة: "مقدمة املدينة ليلة فقال

: ؟ فقال" بكما جاء : "سعد بن أيب وقاص فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ؟ قال" من هذا: "سالح؛ فقال
وقع يف نفسي خوف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجئت أحرسه؛ فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

سعد وحذيفة : ؟ فقالوا" من هذا: "فبينما حنن كذلك مسعت صوت السالح؛ فقال: ويف غري الصحيح قالت. مث نام



طه ونزلت هذه اآلية؛ فأخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه جئنا حنرسك؛ فنام صلى اهللا عليه وسلم حىت مسعت غطي
  " .انصرفوا أيها الناس فقد عصمين اهللا: "وسلم رأسه من قبة آدم وقال

: على التوحيد؛ قال النحاس} رِسَالَتَُه{: وأبو عمرو وأهل الكوفة. على اجلميع} رِسَاالَتِِه{: وقرأ أهل املدينة
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي شيئا فشيئا مث يبينه،  والقراءتان حسنتان واجلمع أبني؛ ألن

: واإلفراد يدل على الكثرة؛ فهي كاملصدر واملصدر يف أكثر الكالم ال جيمع وال يثىن لداللته على نوعه بلفظه كقوله
أبلغ : وقيل. أي ال يرشدهم وقد تقدم} الْقَْوَم الْكَاِفرِيَنإِنَّ اللََّه ال يَْهِدي {. } َوإِنْ تَُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه ال ُتْحُصوَها{

  .واهللا أعلم} َما َعلَى الرَّسُولِ إِالَّ الَْبالغُ{نظريه . أنت فأما اهلداية فإلينا

لَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم َولََيزِيَدنَّ كَِثرياً قُلْ َيا أَْهلَ الْكَِتابِ لَسُْتْم َعلَى َشْيٍء حَتَّى ُتِقيُموا التَّْورَاةَ َواألِْنجِيلَ َوَما أُنْزِلَ إِ{ -٦٨
  }ِمْنُهْم َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك طُْغَياناً َوكُفْراً فَال َتأَْس َعلَى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن

  :فيه ثالث مسائل
ُتقر أن التوراة حق من  ألست: جاء مجاعة من اليهود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: قال ابن عباس -األوىل

فإنا نؤمن هبا وال نؤمن مبا عداها؛ فنزلت اآلية؛ أي لستم على شيء من الدين حىت : فقالوا" . بلى: "عند اهللا؟ قال
وجيوز أن يكون : تعلموا مبا يف الكتابني من اإلميان مبحمد عليه السالم، والعمل مبا يوجبه ذلك منهما؛ وقال أبو علي

  .اذلك قبل النسخ هلم
أي يكفرون به فيزدادون كفرا } َولَيَزِيَدنَّ كَثِرياً ِمْنُهْم َما أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك طُْغيَاناً َوكُفْراً{: قوله تعاىل -الثانية

وذلك أن الظلم منه صغرية ومنه كبرية، فمن جتاوز منزلة . والطغيان جتاوز احلد يف الظلم والغلو فيه. على كفرهم
  .أي يتجاوز احلد يف اخلروج عن احلق} كَالَّ إِنَّ اِألْنَسانَ لََيطَْغى{: ومنه قوله تعاىل. د طغىالصغرية فق

  :قال. أسي يأسى أسى إذا حزن. أي ال حتزن عليهم} فَال تَأَْس َعلَى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن{ : قوله تعاىل -الثالثة
  واحنلبت عيناه من فرط األسى
 عليه وسلم، وليس بنهي عن احلزن؛ ألنه ال يقدر عليه ولكنه تسلية وهني عن التعرض وهذه تسلية للنيب صلى اهللا

  .مستوىف} آل عمران{وقد مضى هذا املعىن يف آخر . للحزن

لَ َصاِلحاً فَال َخْوفٌ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ َوَعِم{ -٦٩
  }َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيحَْزُنونَ

معطوف على املضمر يف } َوالصَّابِئُونَ{معطوف، وكذا } وَالَِّذيَن َهاُدوا{. تقدم الكالم يف هذا كله فال معىن إلعادته
: ش والكسائيوقد ذكر له قول األخف: مسعت الزجاج يقول: قال النحاس. يف قول الكسائي واألخفش} َهادُوا{

واجلهة األخرى أن املعطوف شريك . هذا خطأ من جهتني؛ إحدامها أن املضمر املرفوع يقبح العطف عليه حىت يؤكد
إمنا جاز الرفع يف : وقال الفراء. املعطوف عليه فيصري املعىن أن الصابئني قد دخلوا يف اليهودية وهذا حمال

هنا ال يتبني فيه اإلعراب فجرى على } الَِّذيَن{ر إال يف االسم دون اخلرب؛ و ضعيفة فال تؤث} إِنَّ{ألن } وَالصَّابِئُونَ{
وسبيل ما يتبني فيه اإلعراب وما ال : جهة واحدة األمران، فجاز رفع الصابئني رجوعا إىل أصل الكالم قال الزجاج

إن الذين آمنوا : والتقدير الرفع حممول على التقدمي والتأخري؛: وقال اخلليل وسيبويه. يتبني فيه اإلعراب واحد
والذين هادوا من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا فال خوف عليهم وال هم حيزنون والصابئون والنصارى 

  :كذلك وأنشد سيبويه وهو نظريه



  بغاة ما بقينا يف شقاق... وإال فاعلموا أنا وأنتم 
  :وقال ضابئ الربمجي

  قيار هبا لغريبفإين و... فمن يك أمسى باملدينة رحله 
فالصابئون مرتفع باالبتداء، وحذف اخلرب لداللة الثاين عليه، فالعطف يكون على هذا } نعم{مبعىن } إن{: وقيل

  :وقال قيس الرقيات. التقدير بعد متام الكالم وانقضاء االسم واخلرب

  يلمنين وألومهنه... بكر العواذل يف الصباح 
  ت إنهوقد كربت فقل... ويقلن شيب قد عالك 

  .أدخلت للسكت} اهلاء{، وهذه }نعم{مبعىن } إنه{: قال األخفش
ُسُهْم فَرِيقاً كَذَّبُوا لَقَدْ أََخذَْنا ِميثَاقَ َبنِي إِسْرائيلَ وَأَْرَسلَْنا إِلَْيهِْم ُرُسالً كُلََّما َجاَءُهْم َرُسولٌ بَِما ال َتْهَوى أَْنفُ{ -٧٠

  }َوفَرِيقاً َيقُْتلُونَ
معىن امليثاق وهو أال يعبدوا } البقرة{قد تقدم يف } لَقَْد أََخذَْنا ِميثَاقَ َبنِي إِسْرائيلَ وَأَْرَسلَْنا إِلَْيهِْم ُرُسالً{: قوله تعاىل

واملعىن يف هذه اآلية ال تأس على القوم الكافرين فإنا قد أعذرنا إليهم، وأرسلنا الرسل . إال اهللا، وما يتصل به
أي اليهود } كُلََّما َجاَءُهْم} {أَْوفُوا بِالُْعقُوِد{: رجع إىل ما افتتحت به السورة وهو قولهوكل هذا ي. فنقضوا العهود

أي كذبوا فريقا وقتلوا فريقا؛ فمن } فَرِيقاً كَذَُّبوا َوفَرِيقاً َيقُْتلُونَ{ال يوافق هواهم } َرُسولٌ بَِما ال َتْهَوى أَنْفُُسُهْم{
ملراعاة رأس } يَقُْتلُونَ{: وإمنا قال. ، وقتلوا زكريا وحيىي وغريمها من األنبياءكذبوه عيسى ومن مثله من األنبياء

: وقيل. أراد فريقا كذبوا، وفريقا قتلوا، وفريقا يكذبون وفريقا يقتلون، فهذا دأهبم وعادهتم فاختصر: وقيل. اآلية
  .واهللا أعلم. قنعت لفري} َيقُْتلُونَ{و . فريقا كذبوا مل يقتلوهم، وفريقا قتلوهم فكذبوا

وَاللَُّه َبِصٌري بَِما َوَحِسُبوا أَالَّ َتكُونَ ِفْتَنةٌ فََعُموا َوَصمُّوا ثُمَّ تَاَب اللَُّه َعلَْيهِْم ثُمَّ َعُموا َوَصمُّوا كَِثٌري ِمْنُهْم { -٧١
  }َيْعَملُونَ

ذ عليهم امليثاق أنه ال يقع من اهللا عز وجل ابتالء املعىن؛ ظن هؤالء الذين أخ} َوَحِسُبوا أَالَّ َتكُونَ ِفْتَنةٌ{: قوله تعاىل
وقرأ أبو عمرو ومحزة . حنن أبناء اهللا وأحباؤه، وإمنا اغتروا بطول اإلمهال: واختبار بالشدائد، اغترارا بقوهلم

  بالرفع؛ ونصب} َتكُونُ{والكسائي 

عوض من التخفيف، } ال{ول خمففة من الثقيلة ودخ} أن{و. الباقون؛ فالرفع على أن حسب مبعىن علم وتيقن
ومن } ـال{وحذف الضمري ألهنم كرهوا أن يليها الفعل وليس من حكمها أن تدخل عليه؛ ففصلوا بينهما بـ

حسبت أال يقول ذلك؛ أي : قال سيبويه. ناصبة للفعل، وبقي حسب على بابه من الشك وغريه} أن{نصب جعل 
  :لرفع عند النحويني يف حسب وأخواهتا أجود كما قالوا: وإن شئت نصبت؛ قال النحاس. حسبت أنه قال ذلك

  كربت وأال يشهد اللهو أمثايل... أال زعمت بسباسة اليوم أنين 
  .وإمنا صار الرفع أجود؛ ألن حسب وأخواهتا مبنزلة العلم ألنه شيء ثابت

ثُمَّ تَابَ {. مبا رأوه وال مسعوهأي عن مساع احلق؛ ألهنم مل ينتفعوا } َوَصمُّوا{. أي عن اهلدى} فََعُموا{: قوله تعاىل
يف الكالم إضمار، أي أوقعت هبم الفتنة فتابوا فتاب اهللا عليهم بكشف القحط، أو بإرسال حممد صلى } اللَُّه َعلَْيهِْم

أي يتوب عليهم إن آمنوا } تَاَب اللَُّه َعلَْيهِْم{اهللا عليه وسلم خيربهم بأن اهللا يتوب عليهم إن آمنوا، فهذا بيان 
أي عمي كثري منهم وصم بعد تبني احلق هلم } ثُمَّ َعُموا َوَصمُّوا كَِثٌري ِمنُْهْم{. وصدقوا ال أهنم تابوا على احلقيقة



كما تقول رأيت قومك : وقال األخفش سعيد. على البدل من الواو} كَِثٌري{مبحمد عليه الصالة والسالم؛ فارتفع 
وإن شئت كان التقدير العمي والصم منهم . لعمي والصم كثري منهموإن شئت كان على إضمار مبتدأ أي ا. ثلثيهم
  :وعليه قول الشاعر" أكلوين الرباغيث: "وجواب رابع أن يكون على لغة من قال. كثري

  حبوران يعصرن السليط أقاربه... ولكن ديايف أبوه وأمه 
بالنصب يكون } كَثِرياً{وجيوز يف غري القرآن ". ٣: نبياءاأل"} َوأََسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن ظَلَُموا{: ومن هذا املعىن قوله
  .نعتا ملصدر حمذوف

ا اللََّه َربِّي َورَبَّكُْم إِنَّهُ لَقَْد كَفَرَ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمسِيُح اْبُن َمْرَيَم َوقَالَ الَْمِسيحُ َيا بَنِي إِْسرائيلَ اْعُبدُو{ -٧٢
  }اللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ َوَمأَْواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍَمْن ُيْشرِْك بِ
هذا قول اليعقوبية فرد اهللا ذلك حبجة قاطعة مما } لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمسِيُح اْبُن مَْرَيَم{: قوله تعاىل

يا رب ويا اهللا : أي إذا كان املسيح يقول} َوقَالَ الَْمِسيحُ َيا بَنِي إِْسرائيلَ اْعُبدُوا اللََّه َربِّي َورَبَّكُْم{: فقاليقرون به؛ 
ابتداء كالم : وقيل. هو من قول عيسى: قيل} إِنَُّه َمْن ُيشْرِْك بِاللَِّه{فكيف يدعو نفسه أم كيف يسأهلا؟ هذا حمال 

القول يف اشتقاق املسيح فال معىن } آل عمران{وقد مضى يف . راك أن يعتقد معه موجداواإلش. من اهللا تعاىل
  .إلعادته
نَ َعمَّا َيقُولُونَ لََيَمسَّنَّ الَِّذي لَقَْد كَفَرَ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَالثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ إِلٌَه وَاِحٌد َوإِنْ لَمْ َيْنَتهُوا{ -٧٣

  }كَفَُروا ِمْنُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم
  }أَفَال َيُتوُبونَ إِلَى اللَِّه وََيْسَتْغِفرُوَنُه َواللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم{ -٧٤

 وفيه. وال جيوز فيه التنوين؛ عن الزجاج وغريه. أي أحد ثالثة} لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَالثٍَة{: قوله تعاىل
رابع ثالثة؛ فعلى هذا جيوز اجلر والنصب؛ ألن معناه الذي صري الثالثة أربعة بكونه : للعرب مذهب آخر؛ يقولون

وهذا قول فرق النصارى من امللكية والنسطورية واليعقوبية؛ . ثالث اثنني؛ جاز التنوين: وكذلك إذا قلت. منهم
ثالثة آهلة وهو معىن مذهبهم، وإمنا ميتنعون من العبارة  ألهنم يقولون أب وابن وروح القدس إله واحد؛ وال يقولون

  وما كان هكذا صح أن. وهي الزمة هلم
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

وقد تقدم القول يف هذا يف . إن االبن إله واألب إله وروح القدس إله: حيكى بالعبارة الالزمة؛ وذلك أهنم يقولون
أي أن اإلله ال يتعدد وهم يلزمهم القول بثالثة } َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ إِلٌَه َواِحٌد{قال فأكفرهم اهللا بقوهلم هذا، و} النساء{

وجيوز يف غري . زائدة} ِمْن{و . معىن الواحد} البقرة{آهلة كما تقدم، وإن مل يصرحوا بذلك لفظا؛ وقد مضى يف 
  .ى البدلوأجاز الكسائي اخلفض عل. على االستثناء} إِلَهاً وَاِحداً{القرآن 

} أَفَال َيُتوُبونَ{. أي يكفوا عن القول بالتثليث ليمسنهم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة} َوإِنْ لَْم َيْنَتهُوا{: قوله تعاىل
وإمنا خص الكفرة بالذكر ألهنم القائلون . أي فليتوبوا إليه وليسألوه ستر ذنوهبم؛ واملراد الكفرة منهم. تقرير وتوبيخ

  .نيبذلك دون املؤمن
َعاَم اْنظُْر كَْيَف ُنَبيُِّن َما الَْمسِيُح اْبُن َمرَْيَم إِالَّ َرسُولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ َوأُمُّهُ ِصدِّيقَةٌ كَاَنا َيأْكُالِن الطَّ{ -٧٥

  }لَُهُم الْآياِت ثُمَّ اْنظُرْ أَنَّى ُيْؤفَكُونَ
ابتداء وخرب؛ أي ما املسيح وإن ظهرت } إِالَّ َرسُولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ َما الَْمِسيحُ اْبُن َمرَْيَم{: قوله تعاىل

اآليات على يديه فإمنا جاء هبا كما جاءت هبا الرسل؛ فإن كان إهلا فليكن كل رسول إهلا؛ فهذا رد لقوهلم واحتجاج 
أي أنه مولود مربوب، ومن } كَاَنا َيأْكُالِن الطََّعاَم{خرب ابتداء و} َوأُمُّهُ ِصدِّيقَةٌ{: عليهم، مث بالغ يف احلجة فقال

ولدته النساء وكان يأكل الطعام خملوق حمدث كسائر املخلوقني؛ ومل يدفع هذا أحد منهم، فمىت يصلح املربوب ألن 
له بغري إله، كان يأكل بناسوته ال بالهوته فهذا منهم مصري إىل االختالط، وال يتصور اختالط إ: وقوهلم! يكون ربا؟

ولو جاز اختالط القدمي باحملدث جلاز أن يصري القدمي حمدثا، ولو صح هذا يف حق عيسى لصح يف حق غريه حىت 
إنه كناية عن الغائط } كَاَنا َيأْكُالِن الطََّعاَم{: وقال بعض املفسرين يف قوله. الالهوت خمالط لكل حمدث: يقال

  وىف هذا داللة. والبول

  .} َوأُمُّهُ ِصدِّيقَةٌ{: إن مرمي عليها السالم مل تكن نبية بقوله تعاىل: وقد استدل من قال. على أهنما بشران
ما } آل عمران{وفيه نظر، فإنه جيوز أن تكون صديقة مع كوهنا نبية كإدريس عليه السالم؛ وقد مضى يف : قلت

ا وتصديقها ولدها فيما أخربها به؛ عن وإمنا قيل هلا صديقة لكثرة تصديقها بآيات رهب. واهللا أعلم. يدل على هذا
  .واهللا أعلم. احلسن وغريه
أي كيف يصرفون عن احلق بعد } ثُمَّ اْنظُرْ أَنَّى ُيْؤفَكُونَ{. أي الدالالت} انْظُْر كَْيَف ُنَبيُِّن لَُهُم اآلياِت{: قوله تعاىل

  .عتزلةويف هذا رد على القدرية وامل. أفكه يأفكه إذا صرفه: هذا البيان؛ يقال
  }قُلْ أَتَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْمِلكُ لَكُْم ضَّراً َوال َنفْعاً َواللَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم{ -٧٦

هم؛ أي أنتم زيادة يف البيان وإقامة حجة علي} قُلْ أَتَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْمِلُك لَكُْم ضَّراً َوال َنفْعاً{: قوله تعاىل
مقرون أن عيسى كان جنينا يف بطن أمه، ال ميلك ألحد ضرا وال نفعا، وإذ أقررمت أن عيسى كان يف حال من 

أي مل } وَاللَُّه ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم{. األحوال ال يسمع وال يبصر وال يعلم وال ينفع وال يضر، فكيف اختذمتوه إهلا؟
  .واهللا أعلم. ومن كانت هذه صفته فهو اإلله على احلقيقة. فعيزل مسيعا عليما ميلك الضر والن



لُ َوأََضلُّوا كَثِرياً قُلْ َيا أَْهلَ الْكَِتابِ ال َتْغلُوا ِفي ِدينِكُْم غَْيرَ الَْحقِّ َوال تَتَّبُِعوا أَهَْواَء قَْومٍ قَْد َضلُّوا ِمْن قَْب{ -٧٧
  }َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّبِيلِ

أي ال تفرطوا كما أفرطت اليهود والنصارى يف } قُلْ َيا أَْهلَ الْكَِتابِ ال َتْغلُوا ِفي ِدينِكُْم غَْيرَ الَْحقِّ{: قوله تعاىل
والغلو جماوزة احلد؛ وقد تقدم . إنه إله: عيسى؛ غلو اليهود قوهلم يف عيسى، ليس ولد رشدة، وغلو النصارى قوهلم

  .بيانه} النساء{يف 
ومسي اهلوى هوى ألنه يهوى بصاحبه . }البقرة{األهواء مجع هوى وقد تقدم يف } َتتَّبِعُوا أَهَْواَء قَْومٍَوال {: قوله تعاىل
. أي أضلوا كثريا من الناس} وَأََضلُّوا كَثِرياً{. يعين اليهود: قال جماهد واحلسن} قَدْ َضلُّوا ِمْن قَْبلُ{. يف النار

وتكرير ضلوا على معىن أهنم ضلوا من . ن قصد طريق حممد صلى اهللا عليه وسلمأي ع} َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّبِيلِ{
  .قبل وضلوا من بعد؛ واملراد األسالف الذين سنوا الضاللة وعملوا هبا من رؤساء اليهود والنصارى

  }َم ذَِلَك بَِما َعصَْوا َوكَانُوا َيعَْتُدونَلُِعَن الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن َبنِي إِْسرائيلَ َعلَى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبنِ َمْرَي{ -٧٨
وهي جواز : فيه مسألة واحدة} لُِعَن الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن بَنِي إِْسرائيلَ َعلَى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبنِ مَْرَيَم{: قوله تعاىل

ِلَساِن َداُودَ {ومعىن . ة يف حقهموأن شرف النسب ال مينع إطالق اللعن. لعن الكافرين وإن كانوا من أوالد األنبياء
أي لعنوا يف الزبور واإلجنيل؛ فإن الزبور لسان داود، واإلجنيل لسان عيسى أي لعنهم اهللا يف } َوِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم

الذين : قال أبو مالك. لعنهم مسخهم قردة وخنازير: قال جماهد وقتادة وغريمها. وقد تقدم اشتقاقهما. الكتابني
الذين لعنوا : وقال ابن عباس. والذين لعنوا على لسان عيسى مسخوا خنازير. ى لسان داود مسخوا قردةلعنوا عل

وروي حنوه عن . على لسان داود أصحاب السبت، والذين لعنوا على لسان عيسى الذين كفروا باملائدة بعد نزوهلا
مد صلى اهللا عليه وسلم على لسان داود لعن األسالف واألخالف ممن كفر مبح: وقيل. النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وعيسى؛ ألهنما أعلما أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم نيب مبعوث فلعنا من يكفر به

وجيوز أن . ذلك يف موضع رفع باالبتداء أي ذلك اللعن مبا عصوا؛ أي بعصياهنم} ذَِلَك بَِما َعَصوْا{: قوله تعاىل
  .وز أن يكون يف موضع نصب أي فعلنا ذلك هبم لعصياهنم واعتدائهموجي. يكون على إضمار مبتدأ؛ أي األمر ذلك

  }كَانُوا ال َيتََناَهْونَ َعْن ُمْنكَرٍ فََعلُوُه لَبِئَْس َما كَاُنوا َيفَْعلُونَ{ -٧٩
  :فيه مسألتان} كَانُوا ال َيتََناَهْونَ َعْن ُمْنكَرٍ فََعلُوُه{: قوله تعاىل
ذم لتركهم النهي، } لَبِئَْس َما كَاُنوا َيفَْعلُونَ{: أي ال ينهى بعضهم بعضا} َيَتَناَهوْنَ كَاُنوا ال{: قوله تعاىل -األوىل

خرج أبو داود عن عبداهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه . وكذا من بعدهم يذم من فعل فعلهم
جل فيقول يا هذا اتق اهللا ودع ما إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل كان الرجل أول ما يلقى الر: "وسلم

تصنع فإنه ال حيل لك مث يلقاه من الغد فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا 
ِلَك بَِما لُِعَن الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن بَنِي إِْسرائيلَ َعلَى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبنِ مَْرَيَم ذَ{: مث قال" قلوب بعضهم ببعض
كال واهللا لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على : "مث قال} فَاِسقُونَ{: إىل قوله} َعَصْوا َوكَانُوا َيعَْتُدونَ

يدي الظامل ولتأطرنه على احلق ولتقصرنه على احلق قصرا أو ليضربن اهللا بقلوب بعضكم على بعض وليلعننكم كما 
  ومعىن لتأطرنه لتردنه. اوخرجه الترمذي أيض" لعنهم
واإلمجاع منعقد على أن النهي عن املنكر فرض ملن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى : قال ابن عطية -الثانية

وليس من شرط الناهي أن : وقال حذاق أهل العلم. املسلمني؛ فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا املنكر وال خيالطه



فرض على الذين يتعاطون الكؤوس : وقال بعض األصوليني. صاة بعضهم بعضايكون سليما عن معصية بل ينهى الع
  أن ينهى بعضهم بعضا

يقتضي اشتراكهم يف الفعل وذمهم على } كَانُوا ال يََتَناَهْونَ َعْن ُمْنكَرٍ فََعلُوُه{: ألن قوله: واستدلوا هبذه اآلية؛ قالوا
وأكد ذلك بقوله يف اإلنكار . جملرمني وأمر بتركهم وهجراهنمويف اآلية دليل على النهي عن جمالسة ا. ترك التناهي
جيوز أن تكون يف موضع نصب } َما كَاُنوا{: من قوله} وََما} {َتَرى كَثِرياً ِمْنُهمْ َيَتَولَّْونَ الَِّذيَن كَفَُروا{: على اليهود

  .هي مبعىن الذيأو تكون يف موضع رفع و. وما بعدها نعت هلا؛ التقدير لبئس شيئا كانوا يفعلونه
هِْم َوِفي الَْعذَابِ ُهمْ َتَرى كَثِرياً ِمنُْهْم َيتََولَّْونَ الَِّذيَن كَفَرُوا لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهْم أَْنفُسُُهْم أَنْ َسِخطَ اللَُّه َعلَْي{ -٨٠

  }َخاِلُدونَ
يعين املنافقني : وقال جماهد. وأصحابهكعب بن األشرف : أي من اليهود؛ قيل} َتَرى كَثِرياً ِمنُْهْم{: قوله تعاىل

. أي سولت وزينت} لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهْم أَْنفُسُُهْم {. أي املشركني؛ وليسوا على دينهم} َيتََولَّْونَ الَِّذيَن كَفَُروا{
فع على إضمار مبتدأ يف موضع ر} أَنْ} {أَنْ َسِخطَ اللَُّه َعلَْيهِْم{. املعىن لبئس ما قدموا ألنفسهم ومعادهم: وقيل

وجيوز . نكرة فتكون رفعا أيضا} مَا{على أن تكون } لَبِئَْس{يف قوله } مَا{بدل من : وقيل. بئس رجال زيد: كقولك
  .ابتداء وخرب} َوِفي الَْعذَابِ ُهْم خَاِلُدونَ{: أن تكون يف موضع نصب مبعىن ألن سخط اهللا عليه

  }ِه وَالنَّبِيِّ َوَما أُْنزِلَ إِلَْيِه َما اتََّخذُوُهمْ أَْولَِياَء َولَِكنَّ كَِثرياً مِْنُهْم فَاِسقُونََولَْو كَانُوا ُيْؤِمُنونَ بِاللَّ{ -٨١
ا وليا يدل هبذا على أن من اختذ كافر} َولَْو كَانُوا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالنَّبِيِّ َوَما أُنْزِلَ إِلَْيِه َما اتََّخذُوُهْم أَْوِلَياَء{: قوله تعاىل

أي خارجون عن اإلميان بنبيهم } وَلَِكنَّ كَِثرياً ِمنُْهْم فَاِسقُونَ{. فليس مبؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله
  .لتحريفهم، أو عن اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم لنفاقهم

ِذيَن أَْشَركُوا َولََتجَِدنَّ أَقَْربَُهْم َمَودَّةً لِلَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن قَالُوا لََتجَِدنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعَداَوةً لِلَِّذيَن آَمُنوا الَْيهُوَد َوالَّ{ -٨٢
  }إِنَّا َنصَاَرى ذَِلَك بِأَنَّ ِمنُْهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهبَاناً وَأَنَُّهْم ال َيْسَتكْبُِرونَ

الالم الم القسم ودخلت النون على قول اخلليل } وا الَْيهُوَدلََتجَِدنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعَداَوةً لِلَِّذيَن آَمُن{: قوله تعاىل
َولََتجَِدنَّ أَقَْربَُهْم َمَودَّةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن {نصب على البيان وكذا } َعَداوَةً{. وسيبويه فرقا بني احلال واملستقبل

حسب ما هو  -دم عليهم املسلمون يف اهلجرة األوىل وهذه اآلية نزلت يف النجاشي وأصحابه ملا ق} قَالُوا إِنَّا َنَصاَرى
مث هاجر رسول اهللا صلى اهللا . خوفا من املشركني وفتنتهم؛ وكانوا ذوي عدد -مشهور يف سرية ابن إسحاق وغريه 

عليه وسلم إىل املدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه، حالت بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن ثأركم بأرض احلبشة، فاهدوا إىل : فلما كانت وقعة بدر وقتل اهللا فيها صناديد الكفار، قال كفار قريش. احلرب

النجاشي وابعثوا إليه رجلني من ذوي رأيكم لعله يعطيكم من عنده فتقتلوهنم مبن قتل منكم ببدر، فبعث كفار 
 صلى اهللا عليه وسلم بذلك، فبعث رسول اهللا قريش عمرو بن العاص وعبداهللا بن أيب ربيعة هبدايا، فسمع النيب

صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، وكتب معه إىل النجاشي، فقدم على النجاشي، فقرأ كتاب رسول اهللا 
مث أمر . صلى اهللا عليه وسلم، مث دعا جعفر بن أيب طالب واملهاجرين، وأرسل إىل الرهبان والقسيسني فجمعهم

وَلََتجِدَنَّ {فقاموا تفيض أعينهم من الدمع، فهم الذين أنزل اهللا فيهم } مرمي{يهم القرآن فقرأ سورة جعفر أن يقرأ عل
حدثنا حممد بن سلمة : قال. رواه أبو داود} إِلَى الشَّاِهِديَن{وقرأ } أَقَْربَُهْم َمَودَّةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا َنصَاَرى

ا ابن وهب قال أخربين يونس عن ابن شهاب عن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلرث بن هشام، املرادي قال حدثن



وعن سعيد بن املسيب وعن عروة بن الزبري، أن اهلجرة األوىل هجرة املسلمني إىل أرض احلبشة، وساق احلديث 
  قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم: وذكر البيهقي عن ابن إسحاق قال. بطوله

جال وهو مبكة أو قريب من ذلك، من النصارى حني ظهر خربه من احلبشة، فوجدوه يف املسجد فكلموه عشرون ر
وسألوه، ورجال من قريش يف أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من مسألتهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عما 

م القرآن، فلما مسعوه فاضت أعينهم من أرادوا، دعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اهللا عز وجل، وتال عليه
الدمع، مث استجابوا له وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف هلم يف كتاهبم من أمره، فلما قاموا من عنده 

بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون هلم ! خيبكم اهللا من ركب: اعترضهم أبو جهل يف نفر من قريش فقالوا
رجل، فلم تظهر جمالستكم عنده حىت فارقتم دينكم وصدقتموه، مبا قال لكم، ما نعلم ركبا أمحق فتأتوهنم خبرب ال

. سالم عليكم ال جناهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ال نألوا أنفسنا خريا: فقالوا -أو كما قال هلم  -منكم 
الَِّذيَن آَتْيَناُهمُ الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلِه ُهْم {يات إن فيهم نزلت هؤالء اآل: جنران، ويقال. إن النفر النصارى من أهل: فيقال

إن جعفرا وأصحابه قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سبعني : وقيل} ال نَْبَتِغي الَْجاِهِلَني{: إىل قوله} بِِه ُيْؤِمُنونَ
رياء الراهب وإدريس رجال عليهم ثياب الصوف، فيهم اثنان وستون من احلبشة ومثانية من أهل الشام وهم حب

إىل آخرها، } يس{وأشرف وأبرهة ومثامة وقثم ودريد وأمين، فقرأ عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سورة 
لََتجَِدنَّ أََشدَّ النَّاسِ {ما أشبه هذا مبا كان ينزل على عيسى فنزلت فيهم : فبكوا حني مسعوا القرآن وآمنوا، وقالوا

يعين وفد } َرىُنوا الَْيهُوَد َوالَِّذيَن أَْشَركُوا َولََتجَِدنَّ أَقَْربَُهْم َمَودَّةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا َنَصاَعَداَوةً ِللَِّذيَن آَم
ِه ُهْم الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكتَاَب ِمْن قَْبِل{وأنزل اهللا فيهم أيضا : وقال سعيد بن جبري. النجاشي وكانوا أصحاب الصوامع

كانوا أربعني رجال من : وقال مقاتل والكليب. إىل آخر اآلية} أُولَِئَك يُْؤَتْونَ أَْجَرُهْم مَرََّتيْنِ{: إىل قوله} بِِه ُيْؤِمُنونَ
  أهل جنران من بين احلرث بن كعب، واثنان وثالثون من احلبشة، ومثانية وستون من

كتاب كانوا على شريعة من احلق مما جاء به عيسى، فلما بعث اهللا نزلت يف ناس من أهل ال: وقال قتادة. أهل الشام
  .حممدا صلى اهللا عليه وسلم آمنوا به فأثىن اهللا عليهم

والقسيس العامل؛ وأصله من . قس وقسيس؛ قال قطرب} الِقسِّيِسَني{واحد } ذَِلَك بِأَنَّ ِمنُْهْم ِقسِّيسَِني{: قوله تعاىل
  :الراجز قس إذا تتبع الشيء فطلبه؛ قال
  يصبحن عن قس األذى غوافال

والقس أيضا رئيس من رؤساء النصارى يف الدين والعلم، . والقس النميمة. وتقسمت أصواهتم بالليل تسمعتها
ويقال يف مجع . ومجعه قسوس، وكذلك القسيس مثل الشر والشرير فالقسيسون هم الذين يتبعون العلماء والعباد

واألصل قساسسة فأبدلوا إحدى . حدى السينني واوا وقساوسة أيضا كمهالبةقساوسة أبدل من إ: قسيس مكسرا
ولفظ القسيس إما أن يكون عربيا، وإما أن يكون بلغة الروم ولكن خلطته العرب بكالمهم . السينات واوا لكثرهتا

ا أيب حدثنا نصر حدثن: وقال أبو بكر األنباري. فصار من لغتهم إذ ليس يف الكتاب ما ليس من لغة العرب كما تقدم
: حدثت عن معاوية بن هشام عن نصري الطائي عن الصلت عن حامية بن رباب قال: بن داود حدثنا أبو عبيد، قال

دع القسيسني يف الصوامع واحملراب أقرأنيها رسول اهللا صلى اهللا : فقال} بِأَنَّ ِمنُْهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهبَاناً{قلت لسلمان 
ضيعت النصارى اإلجنيل، وأدخلوا فيه ما ليس : وقال عروة بن الزبري. } نُْهْم صديقني َوُرْهبَاناًبِأَنَّ ِم{عليه وسلم 

منه؛ وكانوا أربعة نفر الذين غريوه؛ لوقاس ومرقوس وحينس ومقبوس وبقي قسيس على احلق وعلى االستقامة، 



  .فمن كان على دينه وهديه فهو قسيس
  :قال النابغة. مجع راهب كركبان وراكبالرهبان } َوُرْهبَاناً{: قوله تعاىل

  عبداإلله صرورة متعبد... لو أهنا عرضت ألمشط راهب 
  وخلاله رشدا وإن مل يرشد... لرنا لرؤيتها وحسن حديثها 

وقد : قال أبو عبيد. والرهبانية والترهب التعبد يف صومعة. والفعل منه رهب اهللا يرهبه أي خافه رهبا ورهبا ورهبة
إذا كان للمفرد رهابنة ورهابني كقربان وقرابني؛ قال } ُرهَْبان{وجيمع : للواحد واجلمع؛ قال الفراء} انُرْهَب{يكون 

  :جرير يف اجلمع
  والعصم من شعف العقول الفادر... رهبان مدين لو رأوك تنزلوا 

. قال اجلوهري العظيم، وكذلك الفدور واجلمع فدر وفدور وموضعها املفدرة؛: ويقال. الفادر املسن من الوعول
  :وقال آخر يف التوحيد

  الحندر الرهبان يسعى ويصل... لو أبصرت رهبان دير يف اجلبل 
وهذا املدح ملن آمن منهم . والرهابة على وزن السحابة عظم يف الصد مشرف على البطن مثل اللسان. من الصالة

  .أي عن االنقياد إىل احلق} ُهْم ال َيسَْتكْبُِرونََوأَنَّ{ : مبحمد صلى اهللا عليه وسلم دون من أصر على كفره وهلذا قال
ونَ رَبََّنا آَمنَّا فَاكُْتْبنَا َوإِذَا َسِمُعوا َما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ َتَرى أَْعُينَُهْم َتفِيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّا َعَرفُوا ِمَن الَْحقِّ َيقُولُ{ -٨٣

  }َمَع الشَّاِهِديَن
أي بالدمع وهو يف موضع احلال؛ } َسِمُعوا َما أُْنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ َتَرى أَْعُينَُهْم َتفِيُض ِمَن الدَّمْعَِوإِذَا {: قوله تعاىل

  :وقال امرؤ القيس. } َيقُولُونَ{وكذا 
  على النحر حىت بل دمعي حمملي... ففاضت دموع العني مين صبابة 

وهذه أحوال العلماء يبكون وال يصعقون، ويسألون وال . وخرب مستفيض إذا كثر وانتشر كفيض املاء عن الكثرة
  اللَُّه نَزَّلَ{: يصيحون، ويتحازنون وال يتموتون؛ كما قال تعاىل

} ُهْم إِلَى ِذكْرِ اللَِّهلُوُدُهْم َوقُلُوُبأَْحَسَن الَْحِديِث ِكتَاباً ُمَتشَابِهاً مَثَانَِي َتقْشَِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَِّذيَن َيْخَشْونَ رَبَُّهْم ثُمَّ َتِلُني ُج
. يأيت بيان هذا املعىن إن شاء اهللا تعاىل} األنفال{ويف . } إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكرَ اللَُّه َوجِلَْت قُلُوبُُهْم{: وقال

م املشركون، وبني وبني اهللا سبحانه يف هذه اآليات أن أشد الكفار متردا وعتوا وعداوة للمسلمني اليهود، ويضاهيه
  .واهللا أعلم. أن أقرهبم مودة النصارى

: أي مع أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم الذين يشهدون باحلق من قوله عز وجل} فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن{: قوله تعاىل
الذين : وقال احلسن. باس وابن جريجعن ابن ع} َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً لَِتكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاسِ{

اجعلنا، فيكون مبنزلة ما } فَاكْتُْبَنا{ومعىن . الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك: وقال أبو علي. يشهدون باإلميان
  .قد كتب ودون

  }َنا َمعَ الْقَْومِ الصَّاِلِحَنيَوَما لََنا ال ُنْؤِمُن بِاللَِّه َوَما َجاَءَنا ِمَن الَْحقِّ َوَنطَْمُع أَنْ ُيْدِخلََنا َربُّ{ -٨٤
بني استبصارهم يف الدين؛ أي يقولون وما لنا ال نؤمن؛ أي } َوَما لََنا ال ُنْؤِمُن بِاللَِّه َوَما َجاَءَنا ِمَن الَْحقِّ{: قوله تعاىل

أي مع } َنا َمعَ الْقَْومِ الصَّاِلِحَنيَوَنطَْمُع أَنْ ُيْدِخلََنا َربُّ{. يف موضع نصب على احلال} ُنْؤمُِن{. وما لنا تاركني اإلميان
يريد أمة حممد صلى اهللا عليه } أَنَّ اَألْرَض يَرِثَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ{: أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم بدليل قوله



} مََع{ىن مبع} ِفي{كما تذكر } ِفي{مبعىن } مََع{: وقيل. ويف الكالم إضمار أي نطمع أن يدخلنا ربنا اجلنة. وسلم
طمع فيه طمعا : والطمع يكون خمففا وغري خمفف؛ يقال. كنت فيمن لقي األمري؛ أي مع من لقي األمري: تقول

  .وطعامة وطماعية خمفف فهو طمع
  }الُْمْحِسنَِنيفَأَثَاَبُهُم اللَُّه بَِما قَالُوا َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوذَِلكَ َجَزاُء { -٨٥
  }َوالَِّذيَن كَفَرُوا َوكَذَّبُوا بِآيَاِتَنا أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجِحيمِ{ -٨٦

دليل على إخالص إمياهنم وصدق مقاهلم؛ فأجاب اهللا سؤاهلم وحقق } فَأَثَاَبُهُم اللَُّه بَِما قَالُوا َجنَّاٍت{: قوله تعاىل
من اليهود والنصارى } وَالَِّذيَن كَفَُروا{: مث قال. كون ثوابه اجلنةوهكذا من خلص إميانه وصدق يقينه ي -طمعهم 

جحم فالن النار إذا : يقال. واجلحيم النار الشديدة االتقاد} َوكَذَُّبوا بِآَياِتَنا أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجحِيمِ{ومن املشركني 
  :لك للحرب قال الشاعرويقال ذ. جحمة؛ لشدة اتقادها: ويقال أيضا لعني األسد. شدد إيقادها

  محها التخيل واملراح... واحلرب ال يبقى جلا 
  النجدات والفرس الوقاح... إال الفىت الصبار يف 

  }الُْمعَْتِديَنَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرِّمُوا طَيَِّباِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم َوال تَْعَتدُوا إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ { -٨٧
  :فيه مخس مسائل} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرِّمُوا طَيَِّباِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم َوال تَْعَتدُوا{: قوله تعاىل
يا رسول اهللا : أسند الطربي إىل ابن عباس أن اآلية نزلت بسبب رجل أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال -األوىل

إهنا نزلت بسبب : وقيل. نتشرت وأخذتين شهويت فحرمت اللحم؛ فأنزل اهللا هذه اآليةإين إذا أصبت من اللحم ا
مجاعة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم أبو بكر وعلي وابن مسعود وعبداهللا بن عمر وأبو ذر 

 عنهم، اجتمعوا يف الغفاري وسامل موىل أيب حذيفة واملقداد بن األسود وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن رضي اهللا
دار عثمان بن مظعون، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل وال يناموا على الفرش، وال يأكلوا اللحم وال 
الودك وال يقربوا النساء والطيب، ويلبسوا املسوح ويرفضوا الدنيا ويسيحوا يف األرض، ويترهبوا وجيبوا املذاكري؛ 

  :واألخبار هبذا املعىن كثرية وإن مل يكن فيها ذكر النزول وهي. يةفأنزل اهللا تعاىل هذه اآل

خرج مسلم عن أنس أن نفرا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم سألوا أزواج النيب صلى اهللا عليه  -الثانية
ام على ال أن: ال آكل اللحم؛ وقال بعضهم: ال أتزوج النساء؛ وقال بعضهم: وسلم عن عمله يف السر؛ فقال بعضهم
وما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكين أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج : "الفراش؛ فحمد اهللا وأثىن عليه فقال

جاء ثالثة رهط إىل بيوت : وخرجه البخاري عن أنس أيضا ولفظه قال" النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين
وأين حنن من النيب صلى : فقالوا -ربوا كأهنم تقالوها أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يسألون عن عبادته؛ فلما أخ

: وقال آخر. أما أنا فإين أصلي الليل أبدا: فقال أحدهم. اهللا عليه وسلم؟ قد غفر اهللا له من ذنبه ما تقدم وما تأخر
اهللا عليه  فجاء رسول اهللا صلى. أما أنا فأعتزل النساء وال أتزوج أبدا: وقال آخر. أما أنا فأصوم الدهر وال أفطر

أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد : "وسلم فقال
أراد عثمان بن مظعون أن : وخرجا عن سعد بن أيب وقاص قال" . وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين

وخرج اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه يف . ذلك الختصينا يتبتل فنهاه النيب صلى اهللا عليه وسلم ولو أجاز له
مسنده قال حدثنا أبو املغرية قال حدثنا معان بن رفاعة، قال حدثين علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة الباهلي 

فيه شيء فمر رجل بغار : خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية من سراياه؛ قال: رضي اهللا عنه، قال



من املاء فحدث نفسه بأن يقيم يف ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء، ويصيب ما حوله من البقل، ويتخلى عن 
لو أين أتيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرت له ذلك، فإن أذن يل فعلت وإال مل أفعل؛ فأتاه : الدنيا؛ قال

: ين من املاء والبقل، فحدثتين نفسي بأن أقيم فيه وأختلى عن الدنيا؛ قاليا نيب اهللا إين مررت بغار فيه ما يقوت: فقال
إين مل أبعث باليهودية وال النصرانية ولكين بعثت باحلنيفية السمحة والذي نفس "فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  " .ف خري من صالته ستني سنةحممد بيده لغدوة أو روحة يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما فيها وملقام أحدكم يف الص

قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم يف هذه اآلية وما شاهبها واألحاديث الواردة يف معناها رد على غالة املتزهدين،  -الثالثة
ال جيوز : وعلى أهل البطالة من املتصوفني؛ إذ كل فريق منهم قد عدل عن طريقه، وحاد عن حتقيقه؛ قال الطربي

حترمي شيء مما أحل اهللا لعباده املؤمنني على نفسه من طيبات املطاعم واملالبس واملناكح إذا خاف ألحد من املسلمني 
على نفسه بإحالل ذلك هبا بعض العنت واملشقة؛ ولذلك رد النيب صلى اهللا عليه وسلم التبتل على ابن مظعون 

ا هو يف فعل ما ندب عباده إليه، وعمل به فثبت أنه ال فضل يف ترك شيء مما أحله اهللا لعباده، وأن الفضل والرب إمن
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وسنة أمته، واتبعه على منهاجه األئمة الراشدون، إذ كان خري اهلدي هدي نبينا 

حممد صلى اهللا عليه وسلم، فإذا كان كذلك تبني خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان إذا 
. ذلك من حله، وآثر أكل اخلشن من الطعام وترك اللحم وغريه حذرا من عارض احلاجة إىل النساءقدر على لباس 
فإن ظن ظان أن اخلري يف غري الذي قلنا ملا يف لباس اخلشن وأكله من املشقة على النفس وصرف ما : قال الطربي

ان صالح نفسه وعونه هلا على طاعة فضل بينهما من القيمة إىل أهل احلاجة فقد ظن خطأ؛ وذلك أن األوىل باإلنس
. رهبا، وال شيء أضر للجسم من املطاعم الرديئة ألهنا مفسدة لعقله ومضعفة ألدواته اليت جعلها اهللا سببا إىل طاعته

يقول ال يؤدي شكره؛ : ومل؟ قال: إن يل جارا ال يأكل الفالوذج فقال: وقد جاء رجل إىل احلسن البصري؛ فقال
إن جارك جاهل، فإن نعمة اهللا عليه يف املاء البارد أكثر من : فقال. نعم: ب املاء البارد؟ فقالأفيشر: فقال احلسن

هذا إذا كان الدين قواما، ومل يكن املال حراما؛ فأما إذا فسد : قال ابن العريب قال علماؤنا. نعمته عليه يف الفالوذج
ىل، وإذا وجد احلالل فحال النيب صلى اهللا عليه وسلم الدين عند الناس وعم احلرام فالتبتل أفضل، وترك اللذات أو

إمنا هنى صلى اهللا عليه وسلم عن التبتل والترهب من أجل أنه مكاثر بأمته األمم يوم : قال املهلب. أفضل وأعلى
ه وسلم القيامة، وأنه يف الدنيا مقاتل هبم طوائف الكفار، ويف آخر الزمان يقاتلون الدجال؛ فأراد النيب صلى اهللا علي

  .أن يكثر النسل

املعىن ال تعتدوا فتحلوا ما حرم اهللا فالنهيان على هذا تضمنا الطرفني؛ أي ال : قيل} َوال َتعَْتُدوا{: قوله تعاىل -الرابعة
} ُتَحرِّمُوا{: معناه التأكيد لقوله: وقيل. تشددوا فتحرموا حالال، وال تترخصوا فتحلوا حراما؛ قاله احلسن البصري

  .واهللا أعلم. واألول أوىل. لسدي وعكرمة وغريمها؛ أي ال حترموا ما أحل اهللا وشرع؛ قاله ا
من حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو أمة له، أو شيئا مما أحل اهللا فال شيء عليه، وال كفارة يف شيء من  -اخلامسة

. إال بنكاح جديد بعد عتقها عتقها صارت حرة وحرم عليه وطؤها. ذلك عند مالك؛ إال أنه إن نوى بتحرمي األمة
وكذلك إذا قال المرأته أنت علي حرام فإنه تطلق عليه ثالثا؛ وذلك أن اهللا تعاىل قد أباح له أن حيرم امرأته عليه 

. إن شاء اهللا تعاىل} التحرمي{وسيأيت ما للعلماء فيه يف سورة . بالطالق صرحيا وكناية، وحرام من كنايات الطالق
وقال . ن من حرم شيئا صار حمرما عليه، وإذا تناوله لزمته الكفارة؛ وهذا بعيد واآلية ترد عليهإ: وقال أبو حنيفة
  .وهو معىن قول الشافعي على ما يأيت. لغو اليمني حترمي احلالل: سعيد بن جبري



  }ِه ُمْؤِمُنونََوكُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه َحالالً طَيِّباً َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي أَنُْتْم بِ{ -٨٨
األكل يف هذه اآلية عبارة عن التمتع باألكل : فيه مسألة واحدة} َوكُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه َحالالً طَيِّباً{: قوله تعاىل

. وخص، األكل بالذكر؛ ألنه أعظم املقصود وأخص االنتفاعات باإلنسان. والشرب واللباس والركوب وحنو ذلك
وأما شهوة األشياء امللذة، ومنازعة . إن شاء اهللا تعاىل} األعراف{كل والشرب واللباس يف وسيأيت بيان حكم األ

النفس إىل طلب األنواع الشهية، فمذاهب الناس يف متكني النفس منها خمتلفة؛ فمنهم من يرى صرف النفس عنها 
  وقهرها عن اتباع شهواهتا أحرى ليذل له قيادها، ويهون عليه

حكي أن أبا حازم كان مير على الفاكهة . أعطاها املراد يصري أسري شهواهتا، ومنقادا بانقيادها عنادها؛ فإنه إذا
متكني النفس من لذاهتا أوىل ملا فيه من ارتياحها ونشاطها بإدراك : وقال آخرون. موعدك اجلنة: فيشتهيها فيقول

رة ومنعها أخرى مجع بني األمرين؛ وذلك بل التوسط يف ذلك أوىل؛ ألن يف إعطائها ذلك م: وقال آخرون. إرادهتا
  .واحلمد هللا} البقرة{وتقدم معىن االعتداء والرزق يف . النصف من غري شني

َساِكَني ِمْن طَْعاُم َعشََرِة َمال يَُؤاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم َولَِكْن يَُؤاِخذُكُْم بَِما َعقَّْدُتُم الْأَْيَمانَ فَكَفَّاَرُتُه إِ{ -٨٩
ذَِلَك كَفَّاَرةُ أَْيمَانِكُْم إِذَا َحلَفُْتمْ  أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهلِيكُْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو َتحْرِيُر َرقََبٍة فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ

  }لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ َواْحفَظُوا أَْيمَاَنكُْم كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه
  :فيه سبع وأربعون مسالة

أي } ِفي أَْيَمانِكُْم{ومعىن } البقرة{تقدم معىن اللغو يف } ال ُيؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم{: قوله تعاىل -األوىل
. ها اهللا تعاىل بذلك؛ ألهنا حتفظ احلقوقوميني فعيل من اليمن وهو الربكة؛ مسا: وقيل. من أميانكم، واألميان مجع ميني

  :قال زهري. وميني تذكر وتؤنث وجتمع أميان وأمين
  فتجمع أمين منا ومنكم

سبب نزوهلا القوم الذين حرموا طيبات املطاعم : واختلف يف سبب نزول هذه اآلية؛ فقال ابن عباس -الثانية
كيف : قالوا} ال ُتَحرُِّموا طَيَِّباِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم{ واملالبس واملناكح على أنفسهم، حلفوا على ذلك فلما نزلت

  نصنع بأمياننا؟ فنزلت هذه اآلية

فال يؤاخذكم اهللا  -أي أسقطتم حكمها بالتكفري وكفرمت  -واملعىن على هذا القول؛ إذا أتيتم باليمني مث ألغيتموها 
وهو دليل . م تكفروا؛ فبان هبذا أن احللف ال حيرم شيئابذلك؛ وإمنا يؤاخذكم مبا أقمتم عليه فلم تلغوه؛ أي فل

: الشافعي على أن اليمني ال يتعلق هبا حترمي احلالل، وأن حترمي احلالل لغو، كما أن حتليل احلرام لغو مثل قول القائل
: رم؛ فقالاستحللت شرب اخلمر، فتقتضي اآلية على هذا القول أن اهللا تعاىل جعل حترمي احلالل لغوا يف أنه ال حي

وروي أن عبداهللا بن رواحة كان له أيتام وضيف، . أي بتحرمي احلالل} ال يَُؤاِخذُكُمُ اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيمَانِكُْم{
ال واهللا ال آكله الليلة؛ فقال : انتظرناك؛ فقال: أعشيتم ضيفي؟ فقالوا: فقال. فانقلب من شغله بعد ساعة من الليل

مث أتى النيب صلى اهللا عليه . وحنن ال نأكل؛ فلما رأى ذلك أكل وأكلوا: يأكل؛ وقال أيتامه وما أنا بالذي: ضيفه
  .فنزلت اآلية" أطعت الرمحن وعصيت الشيطان: "وسلم فأخربه فقال له

خرج الدارقطين يف . قسمان فيهما الكفارة، وقسمان ال كفارة فيهما: األميان يف الشريعة على أربعة أقسام -الثالثة
نه، حدثنا عبداهللا بن حممد بن عبدالعزيز حدثنا خلف بن هشام حدثنا عبثر عن ليث عن محاد عن إبراهيم عن سن

األميان أربعة، ميينان يكفران وميينان ال يكفران؛ فاليمينان اللذان ُيكفّرَان فالرجل الذي : علقمة عن عبداهللا، قال



هللا ألفعلن كذا وكذا فال يفعل، واليمينان اللذان ال يكفران حيلف واهللا ال أفعل كذا وكذا فيفعل، والرجل يقول وا
: قال ابن عبدالرب. فالرجل حيلف واهللا ما فعلت كذا وكذا وقد فعل، والرجل حيلف لقد فعلت كذا وكذا ومل يفعله

أن يقول األميان أربعة؛ ميينان يكفران وهو : وذكره املروزي عنه أيضا، قال سفيان" جامعه"وذكر سفيان الثوري يف 
الرجل واهللا ال أفعل فيفعل، أو يقول واهللا ألفعلن مث ال يفعل؛ وميينان ال يكفران وهو أن يقول الرجل واهللا ما فعلت 

أما اليمينان األوليان فال اختالف فيهما بني العلماء على : وقد فعل، أو يقول واهللا لقد فعلت وما فعل؛ قال املروزي
ألخريان فقد اختلف أهل العلم فيهما؛ فإن كان احلالف حلف على أنه مل يفعل كذا ما قال سفيان؛ وأما اليمينان ا

  وكذا، أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف عليه

فال إمث عليه وال كفارة عليه يف قول مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وكذلك قال أمحد وأبو عبيد؛ وقال 
وإن كان احلالف على : قال. وليس قول الشافعي يف هذا بالقوي: قال املروزي. ليه وعليه الكفارةالشافعي ال إمث ع

مالك وسفيان الثوري : أنه مل يفعل هذا وكذا وقد فعل متعمدا للكذب فهو آمث وال كفارة عليه يف قول عامة العلماء
وقد روي عن بعض التابعني : ل ُيكفِّر؛ قالوكان الشافعي يقو. وأصحاب الرأي وأمحد بن حنبل وأيب ثور وأيب عبيد

فأما ميني اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أهنا : قال. أميل إىل قول مالك وأمحد: قال املروزي. مثل قول الشافعي
وذلك : قال الشافعي. ال واهللا، وبلى واهللا، يف حديثه وكالمه غري منعقد لليمني وال مريدها: لغو فهو قول الرجل

  .اللجاج والغضب والعجلةعند 
خمفف القاف من العقد، والعقد على ضربني حسي } َولَِكْن يَُؤاِخذُكُْم بَِما َعقَّْدُتمُ اَألْيَمانَ{: قوله تعاىل -الرابعة

  :كعقد احلبل، وحكمي كعقد البيع؛ قال الشاعر
  شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا... قوم إذا عقدوا عقدا جلارهم 

فهذه . قدة منفعلة من العقد، وهي عقد القلب يف املستقبل أال يفعل ففعل؛ أو ليفعلن فال يفعل كما تقدمفاليمني املنع
بألف بعد العني على وزن فاعل وذلك ال يكون إال من } َعاقَدُْتْم{وقرئ . اليت حيلها االستثناء والكفارة على ما يأيت

الم وقع معه، أو يكون املعىن مبا عاقدمت عليه األميان؛ ألن اثنني يف األكثر، وقد يكون الثاين من حلف ألجله يف ك
عاقد قريب من معىن عاهد فعدي حبرف اجلر، ملا كان يف معىن عاهد، وعاهد يتعدى إىل مفعولني الثاين منهما حبرف 

بإىل، وباهبا أن تقول } لَى الصَّالِةَناَديُْتْم إِ{وهذا كما عديت } َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاَهَد َعلَْيُه اللََّه{: جر؛ قال اهللا تعاىل
َوَمْن أَْحَسُن {: لكن ملا كانت مبعىن دعوت عدي بإىل؛ قال اهللا تعاىل} وََنادَْيَناُه ِمْن َجانِبِ الطُّورِ اَألْيَمنِ{ناديت زيدا 

فحذف حرف اجلر؛ فوصل الفعل إىل } نََعاقَدُْتْم َعلَْيِه اَألْيَما{: مث اتسع يف قوله تعاىل} قَْوالً ِممَّْن َدَعا إِلَى اللَِّه
  املفعول فصار عاقدمتوه،

قَاَتلَُهمُ {: أو يكون فاعل مبعىن فعل كما قال تعاىل} فَاْصَدْع بَِما ُتؤَْمُر{: مث حذفت اهلاء كما حذفت من قوله تعاىل
وقرئ . سافرت وظاهرت: كقوهلم" فاعلت"وقد تأيت املفاعلة يف كالم العرب من واحد بغري معىن . أي قتلهم} اللَُّه

وروي عن ابن عمر أن التشديد يقتضي التكرار فال . معناه تعمدمت أي قصدمت: قال جماهد. بتشديد القاف} َعقَّدُْتُم{
إين واهللا إن شاء اهللا ال : "وهذا يرده ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. جتب عليه الكفارة إال إذا كرر

فذكر وجوب الكفارة يف اليمني " ها خريا منها إال أتيت الذي هو خري وكفرت عن مييينأحلف على ميني فأرى غري
التشديد يقتضي التكرير مرة بعد مرة، ولست آمن أن يلزم من قرأ بتلك القراءة أال : قال أبو عبيد. اليت مل تتكرر

وروى نافع أن ابن عمر كان . وهذا قول خالف اإلمجاع. توجب عليه كفارة يف اليمني الواحدة حىت يرددها مرارا



قيل لنافع ما معىن وكد . إذا حنث من غري أن يؤكد اليمني أطعم عشرة مساكني، فإذا وكد اليمني أعتق رقبة
  أن حيلف على الشيء مرارا: اليمني؟ قال
ة وكذب اختلف يف اليمني الغموس هل هي ميني منعقدة أم ال؟ فالذي عليه اجلمهور أهنا ميني مكر وخديع -اخلامسة

هي ميني منعقدة؛ ألهنا مكتسبة بالقلب، معقودة خبرب، مقرونة باسم اهللا : وقال الشافعي. فال تنعقد وال كفارة فيها
وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل املدينة، وبه قال : قال ابن املنذر. والصحيح األول. تعاىل، وفيها الكفارة

و قول الثوري وأهل العراق، وبه قال أمحد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، األوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وه
من حلف : "وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: وأصحاب احلديث وأصحاب الرأي من أهل الكوفة؛ قال أبو بكر

لذي هو فليكفر عن ميينه ويأيت ا: "وقوله" على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه
يدل على أن الكفارة إمنا جتب فيمن حلف على فعل يفعله مما يستقبل فال يفعله، أو على فعل أال يفعله فيما " خري

قال أبو . ويف املسألة قول ثان وهو أن يكفر وإن أمث وعمد احللف باهللا كاذبا؛ هذا قول الشافعي. يستقبل فيفعله
  والنعلم خربا يدل على هذا القول،: بكر

َوال َتْجَعلُوا اللََّه ُعْرَضةً لِأَْيَمانِكُمْ أَنْ َتَبرُّوا َوَتتَّقُوا {: تاب والسنة داالن على القول األول؛ قال اهللا تعاىلوالك
هو الرجل حيلف أال يصل قرابته فجعل اهللا له خمرجا يف التكفري، وأمره أال : قال ابن عباس} َوُتصِْلُحوا َبْيَن النَّاسِ

واألخبار دالة على أن اليمني اليت حيلف هبا الرجل يقتطع هبا ماال حراما هي أعظم من . فر عن ميينهيعتل باهللا وليك
لغو ومنعقدة، وخرجت على الغالب يف أميان : اآلية وردت بقسمني: قال ابن العريب. أن يكفرها ما يكفر اليمني

  الناس فدع ما بعدها يكون مائة قسم فإنه مل تلعق عليه كفارة
يا رسول اهللا ما : جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: رج البخاري عن عبداهللا بن عمرو قالخ: قلت

وما : قلت" اليمني الغموس: "مث ماذا؟ قال: قال" عقوق الوالدين: "مث ماذا؟ قال: قال" اإلشراك باهللا: "الكبائر؟ قال
وخرج مسلم عن أيب أمامة أن رسول اهللا " . هو فيها كاذباليت يقتطع هبا مال امرئ مسلم : "اليمني الغموس؟ قال

: فقال رجل" من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اهللا له النار وحرم عليه اجلنة: "صلى اهللا عليه وسلم قال
 ومن حديث عبداهللا بن مسعود؛ فقال رسول" . وإن كان قضيبا من أراك:"وإن كان شيئا يسريا يا رسول اهللا؟ قال 

من حلف على ميني صرب يقتطع هبا مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إىل آخر اآلية ومل يذكر كفارة، فلو أوجبنا } إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيمَانِهِْم ثََمناً قَِليالً{فنزلت " . غضبان

مه، ولقي اهللا وهو عنه راض، ومل يستحق الوعيد املتوعد عليه؛ وكيف ال يكون ذلك وقد عليه كفارة لسقط جر
مجع هذا احلالف الكذب، واستحالل مال الغري، واالستخفاف باليمني باهللا تعاىل، والتهاون هبا وتعظيم الدنيا؟ فأهان 

غموس غموسا ألهنا تغمس صاحبها يف إمنا مسيت اليمني ال: وهلذا قيل. ما عظمه اهللا، وعظم ما حقره اهللا وحسبك
  النار

احلالف بأال يفعل على بر ما مل يفعل، فإن فعل حنث ولزمته الكفارة لوجود املخالفة منه؛ وكذلك إذا  -السادسة
وإذا حلف بأن ليفعلن فإنه يف احلال على حنث لوجود املخالفة، فإن فعل بر، وكذلك إن قال إن مل . قال إن فعلت

  .أفعل

ففي األول ال . ال أفعل، وإن فعلت، مبنزلة النهي: ألفعلن؛ وإن مل أفعل، مبنزلة األمر وقوله: قول احلالف -السابعة
ألن كل جزء منه : مثاله آلكلن هذا الرغيف فأكل بعضه ال يرب حىت يأكل مجيعه: يرب حىت يفعل مجيع احمللوف عليه



أقل جزء مما يقع عليه االسم؛ إلدخال ماهية األكل يف فإنه يرب ب -مطلقا  -واهللا آلكلن : فإن قال. حملوف عليه
وأما يف النهي فإنه حينث بأقل ما ينطلق عليه االسم؛ ألن مقتضاه أال يدخل فرد من أفراد املنهى عنه يف . الوجود

الوجود؛ فإن حلف أال يدخل دارا فأدخل إحدى رجليه حنث؛ والدليل عليه أنا وجدنا الشارع غلظ جهة التحرمي 
؛ فمن عقد على امرأة ومل يدخل هبا حرمت على أبيه } َوال تَْنِكُحوا َما َنكََح آَباُؤكُْم{: ل االسم يف قوله تعاىلبأو

  " .ال حىت تذوقي عسيلته: "وابنه، ومل يكتف يف جهة التحليل بأول االسم فقال
والعليم واحلليم، وحنو ذلك من  احمللوف به هو اهللا سبحانه وأمساؤه احلسىن، كالرمحن والرحيم والسميع -الثامنة

أمسائه وصفاته العليا، كعزته وقدرته وعلمه وإرادته وكربيائه وعظمته وعهده وميثاقه وسائر صفات ذاته؛ ألهنا ميني 
روى الترمذي والنسائي وغريمها أن جربيل عليه السالم ملا . بقدمي غري خملوق، فكان احلالف هبا كاحلالف بالذات

وعزتك ال يسمع : وعزتك ال يسمع هبا أحد إال دخلها، وكذلك قال يف النار: جع إىل اهللا تعاىل قالنظر إىل اجلنة ور
ال ومقلب "كانت ميني النيب صلى اهللا عليه وسلم : وخرجا أيضا وغريمها عن ابن عمر قال. هبا أحدا فيدخلها

واهللا أو باهللا أو تاهللا فحنث أن : الوأمجع أهل العلم على أن من حلف فق" ال ومصرف القلوب"وىف رواية " القلوب
من : وكان مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاق وأصحاب الرأي يقولون: قال ابن املنذر. عليه الكفارة

  .حلف باسم من أمساء اهللا وحنث فعليه الكفارة، وبه نقول وال أعلم يف ذلك خالفا
  .من حلف بالرمحن فحنث فال كفارة عليه: عقوب؛ وقال ي"يف باب ذكر احللف بالقرآن"قد نقل : قلت
  .والرمحن من أمسائه سبحانه جممع عليه وال خالف فيه: قلت

كلها أميان جتب : واختلفوا يف وحق اهللا وعظمة اهللا وقدرة اهللا وعلم اهللا ولعمر اهللا وامي اهللا؛ فقال مالك -التاسعة
وعظمة اهللا وقدرة اهللا، ميني إن نوى هبا اليمني، وإن مل يرد  يف وحق اهللا وجالل اهللا: وقال الشافعي. فيها الكفارة

ليست بيمني، ولعمر اهللا وامي : وقال يف أمانة اهللا. اليمني فليست بيمني؛ ألنه حيتمل وحق اهللا واجب وقدرته ماضية
ل اهللا وكربياء اهللا وعظمة اهللا وعزة اهللا وجال: وقال أصحاب الرأي إذا قال. اهللا إن مل يرد هبا اليمني فليست بيمني

ليست بيمني وال كفارة فيها؛ وهو قول أيب حنيفة حكاه : وقال احلسن يف وحق اهللا. وأمانة اهللا فحنث فعليه الكفارة
ليست : وقال الطحاوي. وقال بعض أصحابه هي ميني. وكذلك عهد اهللا وميثاقه وأمانته ليست بيمني. عنه الرازي

قال . يكون ميينا: مل يكن ميينا يف قول أيب حنيفة، وخالفه صاحبه أبو يوسف فقالوعلم اهللا : بيمني، وكذا إذا قال
وذهل عن أن القدرة . والذي أوقعه يف ذلك أن العلم قد ينطلق على املعلوم وهو احملنث فال يكون ميينا: ابن العريب

وثبت أن رسول اهللا صلى اهللا : نذرقال ابن امل. تنطلق على املقدور، فكل كالم له يف املقدور فهو حجتنا يف املعلوم
وامي اهللا؛ : وكان ابن عباس يقول. يف قصة زيد وابنه أسامة" وامي اهللا أن كان خلليقا لإلمارة: "عليه وسلم قال

  .إذا أراد بأمي اهللا ميينا كانت ميينا باإلرادة وعقد القلب: وقال إسحاق. وكذلك قال ابن عمر
. عليه بكل آية ميني؛ وبه قال احلسن البصري وابن املبارك: آن؛ فقال ابن مسعودواختلفوا يف احللف بالقر -العاشرة

وكان قتادة . ال كفارة عليه: وقال أبو حنيفة. يكون ميينا واحدة: وقال أبو عبيد. ما أعلم شيئا يدفعه: وقال أمحد
  .وقال أمحد وإسحاق ال نكره ذلك. حيلف باملصحف
إذا حلف بالنيب صلى اهللا عليه : وقال أمحد بن حنبل. ري اهللا تعاىل وأمسائه وصفاتهال تنعقد اليمني بغ -احلادية عشرة

وهذا يرده ما ثبت يف . وسلم انعقدت ميينه؛ ألنه حلف مبا ال يتم اإلميان إال به فتلزمه الكفارة كما لو حلف باهللا
يف ركب وعمر حيلف بأبيه،  الصحيحني وغريمها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه أدرك عمر بن اخلطاب

  :فناداهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



وهذا حصر يف عدم احللف بكل " أال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت"
عن أيب هريرة  ومما حيقق ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وغريمها. شيء سوى اهللا تعاىل وأمسائه وصفاته كما ذكرنا

ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم وال باألنداد وال حتلفوا إال باهللا إال وأنتم : "قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وآدم وإبراهيم فإنه ال كفارة عليه، وقد حلف مبا ال يتم اإلميان إال به: مث ينتقض عليه مبن قال" صادقون

من حلف منكم : "لفظ ملسلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمروى األئمة وال -الثانية عشرة
وخرج النسائي عن مصعب " . فقال يف حلفه بالالت فليقل ال إله إال اهللا ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق

ى، فقال يل بعض كنا نذكر بعض األمر وأنا حديث عهد باجلاهلية فحلفت بالالت والعز: بن سعد عن أبيه قال
ويف رواية قلت هجرا؛ فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : بئس ما قلت: أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير : "وسلم فذكرت ذلك له فقال
فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من : قال العلماء" مث ال تعدوانفث عن يسارك ثالثا وتعوذ باهللا من الشيطان 

وخص الالت . نطق بذلك أن يقول بعده ال إله إال اهللا تكفريا لتلك اللفظة، وتذكريا من الغفلة، وإمتاما للنعمة
، وكذا من بالذكر ألهنا أكثر ما كانت جتري على ألسنتهم، وحكم غريها من أمساء آهلتهم حكمها إذ ال فرق بينها

تعال أقامرك فليتصدق فالقول فيه كالقول يف الالت؛ ألهنم كانوا اعتادوا املقامرة وهي من أكل املال : قال لصاحبه
  بالباطل

هو يهودي أو نصراين أو بريء من اإلسالم أو من النيب أو من : قال أبو حنيفة يف الرجل يقول -الثالثة عشرة
اليهودية والنصرانية والنيب : إهنا ميني تلزم فيها الكفارة، وال تلزم فيما إذا قال: القرآن أو أشرك باهللا أو أكفر باهللا

ومتمسكه ما رواه الدارقطين عن أيب رافع أن موالته أرادت أن تفرق بينه . والكعبة وإن كانت على صيغة األميان
  هي يوما يهودية، ويوما نصرانية، وكل مملوك هلا حر: وبني امرأته فقالت

يل اهللا، وعليها مشي إىل بيت اهللا إن مل تفرق بينهما، فسألت عائشة وحفصة وابن عمر وابن عباس وأم سلمة يف سب
وخرج أيضا . أتريدين أن تكوين مثل هاروت وماروت؟ وأمروها أن تكفر عن ميينها وختلي بينهما: فكلهم قال هلا

يف رتاج الكعبة وهي يوما يهودية ويوما نصرانية قالت مواليت ألفرقن بينك وبني امرأتك، وكل مال هلا : عنه قال
إن مواليت تريد أن تفرق : فانطلقت إىل أم املؤمنني أم سلمة فقلت: ويوما جموسية إن مل أفرق بينك وبني امرأتك؛ قال
مر فرجعت إليها؛ قال مث أتيت ابن ع: إن هذا ال حيل لك؛ قال: بيين وبني امرأيت؛ فقالت انطلق إىل موالتك فقل هلا

. إين جعلت كل مال يل يف رتاج الكعبة: ههنا هاروت وماروت؛ فقالت: فأخربته فجاء حىت انتهى إىل الباب فقال
إن هتودت قتلت وإن تنصرت : وقلت أنا يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما جموسية؛ فقال: فمم تأكلني؟ قالت: قال

وأمجع العلماء . عن ميينك، وجتمعني بني فتاك وفتاتكتكفرين : فما تأمرين؟ قال: قتلت وإن متجست قتلت؛ قالت
واختلفوا إذا قال أقسم أو أشهد ليكون كذا وكذا ومل يقل باهللا فإهنا . أقسم باهللا أهنا ميني: على أن احلالف إذا قال

ي واحلسن وقال أبو حنيفة واألوزاع. تكون أميانا عند مالك إذا أراد باهللا، وإن مل يرد باهللا مل تكن أميانا تكفر
. ال تكون أميانا حىت يذكر اسم اهللا تعاىل؛ هذه رواية املزين عنه: وقال الشافعي. هي أميان يف املوضعني: والنخعي

  .وروى عنه الربيع مثل قول مالك
أقسمت عليك لتفعلن؛ فإن أراد سؤاله فال كفارة فيه وليست بيمني؛ وإن أراد اليمني كان : إذا قال -الرابعة عشرة

  .ناه آنفاما ذكر
وخلق اهللا ورزقه وبيته ال شيء عليه؛ ألهنا : من حلف مبا يضاف إىل اهللا تعاىل مما ليس بصفة كقوله -اخلامسة عشرة



  .أميان غري جائزة، وحلف بغري اهللا تعاىل
ارة االستثناء بدل عن الكف: وقال، ابن املاجشون. إذا انعقدت اليمني حلتها الكفارة أو االستثناء -السادسة عشرة

وهو مذهب فقهاء األمصار وهو الصحيح؛ : هي حل لليمني؛ وقال ابن العريب: قال ابن القاسم. وليست حال لليمني
  وشرطه أن يكون متصال منطوقا

من حلف فاستثىن فإن شاء : "به لفظا؛ ملا رواه النسائي وأبو داود عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
: وقال حممد بن املواز. فإن نواه من غري نطق أو قطعه من غري عذر مل ينفعه"  حنثمضى وإن شاء ترك عن غري

فإن فرغ منها واستثىن مل ينفعه ذلك؛ ألن اليمني : يكون االستثناء مقترنا باليمني اعتقادا ولو بآخر حرف؛ قال
والفاء، " حلف فاستثىن من"فرغت عارية من االستثناء، فورودها بعده ال يؤثر كالتراخي؛ وهذا يرده احلديث 

وقال ابن . وأيضا فإن ذلك يؤدي إىل أال تنحل ميني ابتدئ عقدها وذلك باطل. للتعقيب وعليه مجهور أهل العلم
يصح استثناؤه : واختلف أصحابنا مىت استثىن يف نفسه ختصيص ما حلف عليه، فقال بعض أصحابنا: خويز منداد

يصح إذا حرك به لسانه وشفتيه : وقال بعضهم. حىت يسمع احمللوف له ال يصح: وقال بعضهم. وقد ظلم احمللوف له
وإمنا قلنا يصح استثناؤه يف نفسه، فألن األميان تعترب بالنيات، وإمنا : قال ابن خويز منداد. وإن مل يسمع احمللوف له

لما، واالستثناء من قلنا ال يصح ذلك حىت حيرك به لسانه وشفتيه، فإن من مل حيرك به لسانه وشفتيه مل يكن متك
الكالم يقع بالكالم دون غريه؛ وإمنا قلنا ال يصح حبال فألن ذلك حق للمحلوف له، وإمنا يقع على حسب ما 

. يستوفيه له احلاكم، فلما مل تكن اليمني على اختيار احلالف بل كانت مستوفاة منه، وجب أال يكون له فيها حكم
: مني بعد سنة؛ وتابعه على ذلك أبو العالية واحلسن وتعلق بقوله تعاىليدرك على االستثناء الي: وقال ابن عباس

من قال بعد سنتني : وقال جماهد} إِالَّ َمْن َتاَب{اآلية؛ فلما كان بعد عام نزل } وَالَِّذيَن ال َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلَهاً آخََر{
له أن يستثين ما دام يف : وقال طاوس. شهر أجزأهإن استثىن بعد أربعة أ: وقال سعيد بن جبري. إن شاء اهللا أجزأه

يستثين ما دام يف : وقال أمحد بن حنبل وإسحاق. إن استثىن قبل أن يقوم أو يتكلم فله ثنياه: وقال قتادة. جملسه
  .له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة: وقال عطاء. ذلك األمر

من اآلية فال متعلق له فيها؛ ألن اآليتني كانتا متصلتني يف أما ما تعلق به ابن عباس : قال ابن العريب -السابعة عشرة
  علم اهللا ويف لوحه، وإمنا تأخر نزوهلا حلكمة علم اهللا

ذلك فيها، أما أنه يتركب عليها فرع حسن؛ وهو أن احلالف إذا قال واهللا ال دخلت الدار، وأنت طالق إن دخلت 
به، واستثىن يف اليمني الثانية يف قلبه أيضا ما يصلح لالستثناء الذي الدار، واستثىن يف ميينه األول إن شاء اهللا يف قل

يرفع اليمني ملدة أو سبب أو مشيئة أحد، ومل يظهر شيئا من االستثناء إرهابا على احمللوف له، فإن ذلك ينفعه وال 
عواه االستثناء، وإمنا يكون تنعقد اليمينان عليه؛ وهذا يف الطالق ما مل حتضره البينة؛ فإن حضرته بينة مل تقبل منه د

  .ذلك نافعا له إذا جاء مستفتيا
وجه االستثناء أن اهللا تعاىل أظهر اآلية األوىل وأخفى الثانية، فكذلك احلالف إذا حلف إرهابا وأخفى : قلت

إليه من وكان أبو الفضل املراغي يقرأ مبدينة السالم، وكانت الكتب تأيت : قال ابن العريب. واهللا أعلم. االستثناء
بلده، فيضعها يف صندوق وال يقرأ منها واحدا خمافة أن يطلع فيها على ما يزعجه ويقطع به عن طلبه؛ فلما كان بعد 
مخسة أعوام وقضى غرضا من الطلب وعزم على الرحيل، شد رحله وأبرز كتبه وأخرج تلك الرسائل، فقرأ فيها ما 

من حتصيل حرف من العلم، فحمد اهللا ورحل على دابة قماشه  لو أن واحدا منها يقرؤه بعد وصوله ما متكن بعده



وخرج إىل باب احللبة طريق خراسان، وتقدمه الكري بالدابة وأقام هو على فامي يبتاع منه سفرته، فبينما هو حياول 
لو بعد أن ابن عباس جيوز االستثناء و -يعين الواعظ  -أما مسعت العامل يقول : ذلك معه إذ مسعه يقول لفامي آخر

َوُخذْ {: سنة، لقد اشتغل بذلك بايل منذ مسعته فظللت فيه متفكرا، ولو كان ذلك صحيحا ملا قال اهللا تعاىل أليوب
بلد : فلما مسعه يقول ذلك قال! قل إن شاء اهللا: وما الذي مينعه من أن يقول} بَِيِدَك ِضْغثاً فَاضْرِْب بِِه َوال َتحَْنثْ

ظ من العلم وهذه املرتبة أخرج عنه إىل املراغة؟ ال أفعله أبدا؛ واقتفى أثر الكري وحلله يكون فيه الفاميون هبذا احل
  .من الكراء وأقام هبا حىت مات

واختلفوا يف . االستثناء إمنا يرفع اليمني باهللا تعاىل إذ هي رخصة من اهللا تعاىل، وال خالف يف هذا -الثامنة عشرة
االستثناء يقع يف كل ميني كالطالق والعتاق وغري ذلك : الشافعي وأبو حنيفة االستثناء يف اليمني بغري اهللا؛ فقال

ما أمجعوا عليه فهو احلق، وإمنا ورد التوقيف باالستثناء يف اليمني باهللا عز وجل ال : قال أبو عمر: كاليمني باهللا تعاىل
  .يف غري ذلك
بعد  -تقدمي الكفارة على احلنث هل جتزئ أم ال؟  اختلف العلماء يف} فَكَفَّاَرتُُه{: قوله تعاىل -التاسعة عشرة

جيزئ مطلقا وهو : أحدها: على ثالثة أقوال -إمجاعهم على أن احلنث قبل الكفارة مباح حسن وهو عندهم أوىل 
ال جيزئ : وقال أبو حنيفة وأصحابه. مذهب أربعة عشر من الصحابة ومجهور الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك

هب عن مالك؛ وجه اجلواز ما رواه أبو موسى األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه بوجه، وهي رواية أش
" وإين واهللا إن شاء اهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال كفرت عن مييين وأتيت الذي هو خري: "وسلم

فأضاف } َك كَفَّاَرةُ أَْيمَانِكُْم إِذَا َحلَفُْتْمذَِل{: خرجه أبو داود؛ ومن جهة املعىن أن اليمني سبب الكفارة؛ لقوله تعاىل
ووجه . الكفارة إىل اليمني واملعاين تضاف إىل أسباهبا؛ وأيضا فإن الكفارة بدل عن الرب فيجوز تقدميها قبل احلنث

من حلف على ميني مث : "املنع ما رواه مسلم عن عدي بن حامت قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
ومن جهة املعىن أن الكفارة إمنا هي " وليكفر عن ميينه"زاد النسائي " رأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري

أي إذا حلفتم } إِذَا َحلَفُْتْم{: لرفع اإلمث، وما مل حينث مل يكن هناك ما يرفع فال معىن لفعلها؛ وكان معىن قوله تعاىل
جتزئ : وقال الشافعي. وهبا مل تصح اعتبارا بالصلوات وسائر العباداتوأيضا فإن كل عبادة فعلت قبل وج. وحنثتم

وجيزئ يف غري ذلك تقدمي . باإلطعام والعتق والكسوة، وال جتزئ بالصوم؛ ألن عمل البدن ال يقوم قبل وقته
  .الكفارة؛ وهو القول الثالث

عقب عند عدمها بالصيام، وبدأ بالطعام ذكر اهللا سبحانه يف الكفارة اخلالل الثالث فخري فيها، و -املوفية عشرين
  ألنه كان األفضل يف بالد احلجاز لغلبة احلاجة إليه وعدم شبعهم،

والذي عندي أهنا تكون حبسب احلال؛ فإن علمت : وال خالف يف أن كفارة اليمني على التخيري؛ قال ابن العريب
جا حادي عشر إليهم، وكذلك الكسوة تليه، حمتاجا فالطعام أفضل؛ ألنك إذا أعتقت مل تدفع حاجتهم وزدت حمتا

  .وملا علم اهللا احلاجة بدأ باملقدم املهم
ال بد عندنا وعند الشافعي من متليك املساكني ما خيرج } إِطَْعاُم َعَشَرِة َمسَاِكَني{: قوله تعاىل -احلادية والعشرون

أطعم رسول اهللا "ويف احلديث } طِْعُم َوال ُيطَْعُمَوُهَو ُي{: هلم، ودفعه إليهم حىت يتملكوه ويتصرفوا فيه؛ لقوله تعاىل
وقال أبو . ؛ وألنه أحد نوعي الكفارة فلم جيز فيها إال التمليك؛ أصله الكسوة" صلى اهللا عليه وسلم اجلد السدس

 إن التمكني من الطعام: لو غداهم وعشاهم جاز؛ وهو اختيار ابن املاجشون من علمائنا؛ قال ابن املاجشون: حنيفة



  .فبأي وجه أطعمه دخل يف اآلية} َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َوَيِتيماً وَأَسِرياً{: إطعام، قال اهللا تعاىل
أن الوسط مبعىن األعلى واخليار، } البقرة{قد تقدم يف } ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهلِيكُْم{: قوله تعاىل -الثانية عشرة

وخرج ابن ماجة؛ حدثنا حممد بن " خري األمور أوسطها"ومنه احلديث . منزلة بني منزلتني ونصفا بني طرفنيوهو هنا 
حيىي، حدثنا عبدالرمحن بن مهدي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن سليمان بن أيب املغرية، عن سعيد بن جبري عن ابن 

ِمْن أَْوَسِط َما {: أهله قوتا فيه شدة؛ فنزلت كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت: عباس قال
  .وهذا يدل على أن الوسط ما ذكرناه وهو ما كان بني شيئني. } ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُْم
إلطعام عند مالك مد لكل واحد من املساكني العشرة، إن كان مبدينة النيب صلى اهللا عليه  -الثالثة والعشرون

أدركت الناس وهم إذا أعطوا يف كفارة اليمني أعطوا : قال سليمان بن يسار. دينةوسلم؛ وبه قال الشافعي وأهل امل
مدا من حنطة باملد األصغر، ورأوا ذلك جمزئا عنهم؛ وهو قول ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وبه قال عطاء 

  واختلف. بن أيب رباح

وأشهب . أفىت ابن وهب مبصر مبد ونصف: ن املوازوقال اب. جيزئه املد بكل مكان: إذا كان بغريها؛ فقال ابن القاسم
خيرج من الرب نصف : وقال أبو حنيفة. وإن مدا وثلثا لوسط من عيش األمصار يف الغداء والعشاء: مبد وثلث؛ قال

قام رسول اهللا صلى اهللا عليه : صاع، ومن التمر والشعري صاعا؛ على حديث عبداهللا بن ثعلبة بن صعري عن أبيه قال
وبه أخذ . يبا فأمر بصدقة الفطر صاع من متر، أو صاع من شعري عن كل رأس، أو صاع بر بني اثننيوسلم خط

سفيان وابن املبارك، وروي عن علي وعمر وابن عمر وعائشة، رضي اهللا عنهم وبه قال سعيد بن املسيب، وهو 
ه وسلم بصاع من متر وأمر الناس كفر رسول اهللا صلى اهللا علي: قول عامة فقهاء العراق؛ ملا رواه ابن عباس قال

  .بذلك، فمن مل جيد فنصف، صاع من بر من أوسط ما تطعمون أهليكم؛ خرجه ابن ماجة يف سننه
ال : ال جيوز أن يطعم غنيا وال ذا رحم تلزمه نفقته، وإن كان ممن ال تلزمه نفقته فقد قال مالك -الرابعة والعشرون

وغري كتاب ال جيزئ، " املدونة"ا أجزأه، فإن أطعم غنيا جاهال بغناه ففي يعجبين أن يطعمه، ولكن إن فعل وكان فقري
  .أنه جيزئ" األسدية"ويف 

إنه إذا كان : وقد زلت هنا مجاعة من العلماء فقالوا: وخيرج الرجل مما يأكل؛ قال ابن العريب -اخلامسة والعشرون
هو بني فإن املكفر إذا مل يستطع يف خاصة نفسه إال يأكل الشعري ويأكل الناس الرب فليخرج مما يأكل الناس؛ وهذا س

ففصل " صاعا من طعام صاعا من شعري: "الشعري مل يكلف أن يعطي لغريه سواه؛ وقد قال صلى اهللا عليه وسلم
  .ذكرمها ليخرج كل أحد فرضه مما يأكل؛ وهذا مماال خفاء فيه

ال جيوز أن يطعمهم : وقال الشافعي. زأهإن غدى عشرة مساكني وعشاهم أج: قال مالك -السادسة والعشرون
: وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه. مجلة واحدة؛ ألهنم خيتلفون يف األكل، ولكن يعطي كل مسكني مدا

ال جيزئ إطعام العشرة وجبة واحدة؛ يعين غداء دون عشاء، أو عشاء دون غداء، حىت يغديهم ويعشيهم؛ قال أبو 
  .وى باألمصاروهو قول أئمة الفت: عمر

وال جيزئ اخلبز قفارا بل يعطي معه إدامه زيتا أو كشكا أو كاخما أو ما تيسر؛ : قال ابن حبيب -السابعة والعشرون
واللحم، وأما  -نعم  -هذه زيادة ما أراها واجبة أما أنه يستحب له أن يطعم مع اخلبز السكر : قال ابن العريب

  .ن اللفظ ال يتضمنهتعيني اإلدام للطعام فال سبيل إليه؛ أل
نزول اآلية يف الوسط يقتضي اخلبز والزيت أو اخلل، وما كان يف معناه من اجلنب والكشك كما قال ابن : قلت



إن أطعمهم خبزا : وقال احلسن البصري" نعم اإلدام اخلل: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. واهللا أعلم. حبيب
اليوم حىت يشبعوا أجزأه، وهو قول ابن سريين وجابر بن زيد ومكحول، وحلما، أو خبزا وزيتا مرة واحدة يف 

  .وروي ذلك عن انس بن مالك
وأصحاب أيب حنيفة مينعون . ال جيوز عندنا دفع الكفارة إىل مسكني واحد، وبه قال الشافعي -الثامنة والعشرون

واحد بدفعات خمتلقة؛ فمنهم من  صرف اجلميع إىل واحد دفعة واحدة، وخيتلفون فيما إذا صرف اجلميع يف يوم
أجاز ذلك، وأنه إذا تعدد الفعل حسن أن يقال يف الفعل الثاين ال مينع من الذي دفعت إليه أوال؛ فإن اسم املسكني 

: وقال أبو حنيفة. جيوز دفع ذلك إليه يف أيام، وإن تعدد األيام يقوم مقام أعداد املساكني: وقال آخرون. يتناول
ودليلنا نص اهللا تعاىل . لواحد أجزأه. املقصود من اآلية التعريف بقدر ما يطعم، فلو دفع ذلك القدرجيزئه ذلك؛ ألن 

على العشرة فال جيوز العدول عنهم، وأيضا فإن فيه إحياء مجاعة من املسلمني وكفايتهم يوما واحدا، فيتفرغون فيه 
  .اهللا أعلمو. لعبادة اهللا تبارك وتعاىل ولدعائه، فيغفر للمكفر بسبب ذلك

وحيتمل يف هذا املوضع } مَا{الضمري على الصناعة النحوية عائدا على } فَكَفَّاَرتُُه{: قوله تعاىل -التاسعة والعشرون
أو يعود على إمث احلنث وإن مل جير له ذكر صريح ولكن املعىن . أن تكون مبعىن الذي، وحيتمل أن تكون مصدرية

  .يقتضيه

وهذا } أَهَالِيكُْم{: وقرأ جعفر بن حممد الصادق. هو مجع أهل على السالمة} أَْهلِيكُْم{: قوله تعاىل -املوفية ثالثني
  :قال الشاعر. أهل وأهلة: أهال مبنزلة ليال واحدها أهالت وليالت؛ والعرب تقول: مجع مكسر؛ قال أبو الفتح
  وأبليتهم يف اجلهد محدي ونائلي... وأهلة ود قد تربيت ودهم 

  .دهم؛ قال ابن السكيتتعرضت لو: يقول
وقرأ سعيد . قرئ بكسر الكاف وضمها مها لغتان مثل إسوة وأسوة} أَْو ِكسَْوتُُهْم{: قوله تعاىل -احلادية والثالثون

والكسوة يف حق الرجال الثوب الواحد أو . يعين كإسوة أهلك} أَْو كَإسَْوتِهِْم{: بن جبري وحممد بن السميقع اليماين
. ؛ فأما يف حق النساء فأقل ما جيزئهن فيه الصالة، وهو الدرع واخلمار، وهكذا حكم الصغارالساتر جلميع اجلسد
وقال الشافعي . تكسى الصغرية كسوة كبرية، والصغري كسوة كبري، قياسا على الطعام": العتبية"قال ابن القاسم يف 

يف رواية أيب الفرج عن مالك، وبه أقل ما يقع عليه االسم وذلك ثوب واحد؛ و: وأبو حنيفة والثوري واألوزاعي
وروي عن سلمان . ما يستر مجيع البدن؛ بناء على أن الصالة ال جتزئ يف أقل من ذلك: قال إبراهيم النخعي ومغرية

وقال احلكم بن عتيبة جتزئ عمامة يلف هبا رأسه، وهو . نعم الثوب التبان؛ أسنده الطربي: رضي اهللا عنه أنه قال
إنه ال جيزئ إال كسوة تستر عن أذى احلر والربد : وما كان أحرصين على أن يقال: ن العريبقال اب. قول الثوري

كما أن عليه طعاما يشبعه من الرجوع فأقول به، وأما القول مبئزر واحد فال أدريه؛ واهللا يفتح يل ولكم يف املعرفة 
  .بعونه
ال جيزئ الثوب الواحد إال إذا كان جامعا مما قد : قد راعى قوم معهود الزي والكسوة املتعارفة؛ فقال بعضهم: قلت

الكسوة يف كفارة اليمني لكل مسكني ثوب وإزار، أو رداء : وقال أبو حنيفة وأصحابه. يتزيا به كالكساء وامللحفة
  .أو قميص أو قباء أو كساء

وهذا معىن ما  وروي عن أىب موسى األشعري أنه أمر أن يكسى عنه ثوبني ثوبني؛ وبه قال احلسن وابن سريين
  .اختاره ابن العريب واهللا أعلم



: جتزئ؛ وهو يقول: وقال أبو حنيفة. ال جتزئ القيمة عن الطعام والكسوة؛ وبه قال الشافعي -الثانية والثالثون
وعمدته أن الغرض سد اخللة، ورفع احلاجة؛ فالقيمة : قال ابن العريب! جتزئ القيمة يف الزكاة فكيف يف الكفارة

إن نظرمت إىل سد اخللة فأين العبادة؟ وأين نص القرآن على األعيان الثالثة، واالنتقال بالبيان من : قلنا. جتزئ فيه
  !نوع إىل نوع ؟ 
جيزئه؛ ألنه مسكن يتناوله لفظ : وقال أبو حنيفة. إذا دفع الكسوة إىل ذمي أو إىل عبد مل جيزه -الثالثةوالثالثون

هذا خيصه بأن يقول جزء من املال جيب إخراجه للمساكني فال جيوز دفعه : قلنا. املسكنة، ويشتمل عليه عموم اآلية
للكافر؛ أصله الزكاة؛ وقد اتفقنا على أنه ال جيوز دفعه للمرتد؛ فكل دليل خص به املرتد فهو دليلنا يف الذمي 

  .والعبد ليس مبسكني الستغنائه بنفقة سيده فال تدفع إليه كالغين
التحرير اإلخراج من الرق؛ ويستعمل يف األسر واملشقات وتعب } أَْو َتحْرِيُر َرقَبٍَة{: ه تعاىلقول -الرابعة والعشرون

ومن ذلك . أي من شغوب الدنيا وحنوها} إِنِّي َنذَْرتُ لََك َما ِفي َبطْنِي ُمَحرَّراً{: ومنه قول أم مرمي. الدنيا وحنوها
  :قول الفرزدق بن غالب

  فوهبتكم لعطية بن جعال... أبين غدانة إنين حررتكم 
أي حررتكم من اهلجاء، وخص الرقبة من اإلنسان، إذ هو العضو الذي يكون فيه الغل والتوثق غالبا من احليوان، 

  .فهو موضع امللك فأضيف التحرير إليها
وال عتق إىل ال جيوز عندنا إال إعتاق رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك لغريه، وال عتاقة بعضها،  -اخلامسة والثالثون

أجل، وال كتابة وال تدبري، وال تكون أم ولد وال من يعتق عليه إذا ملكه، وال يكون هبا من اهلرم والزمانة ما يضر 
  هبا يف االكتساب، سليمة غري معيبة؛

أهنا ودليلنا . جيوز عتق الكافرة؛ ألن مطلق اللفظ يقتضيها: وقال أبو حنيفة. خالفا لداود يف جتويزه إعتاق املعيبة
قربة واجبة فال يكون الكافر حمال هلا كالزكاة؛ وأيضا فكل مطلق يف القرآن من هذا فهو راجع إىل املقيد يف عتق 

وإمنا . وبعض الرقبة ليس برقبة} فََتحْرِيُر َرقَبٍَة{: ال يكون فيها شرك، لقوله تعاىل: وإمنا قلنا. الرقبة يف القتل اخلطأ
: سليمة؛ لقوله تعاىل: وإمنا قلنا. ن التحرير يقتضي ابتداء عتق دون تنجيز عتق مقدمقلنا ال يكون فيها عقد عتق؛ أل

ما من مسلم "ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . يقتضي حترير رقبة كاملة والعمياء ناقصة} فََتْحرِيرُ َرقََبٍة{
وقد روي يف . وهذا نص" الفرج بالفرجيعتق امرأ مسلما إال كان فكاكه من النار كل عضو منه بعضو منها حىت 

  .وكذلك يف األصم واخلصي. األعور قوالن يف املذهب
من أخرج ماال ليعتق رقبة يف كفارة فتلف كانت الكفارة باقية عليه، خبالف خمرج املال يف  -السادسة والثالثون

  .ال األمرالزكاة ليدفعه إىل الفقراء، أو ليشتري به رقبة فتلف، مل يكن عليه غريه المتث
كفارات األميان خترج من رأس : اختلفوا يف الكفارة إذا مات احلالف؛ فقال الشافعي وأبو ثور -السابعة والثالثون

  .تكون يف الثلث؛ وكذلك قال مالك إن أوصى هبا: وقال أبو حنيفة. مال امليت
م يكفر حىت أيسر، أو حنث من حلف وهو موسر فلم يكفر حىت أعسر، أو حنث وهو معسر فل -الثامنة والثالثون

  .وهو عبد فلم يكفر حىت عتق، فاملراعاة يف ذلك كله بوقت التكفري ال وقت احلنث
واهللا ألن يلج أحدكم : "روى مسلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -التاسعة والثالثون

اللجاج يف اليمني هو املضي على مقتضاه، وإن " اهللابيمينه يف أهله آمث له عند اهللا من أن يعطي كفارته اليت فرض 
  لزم من ذلك، حرج ومشقة، وترك ما فيه منفعة عاجلة



أو آجلة؛ فإن كان شيء من ذلك فاألوىل به حتنيث نفسه وفعل الكفارة، وال يعتل باليمني كما ذكرناه يف قوله 
من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليكفر : "عليه السالم وقال} َوال َتْجَعلُوا اللََّه ُعْرَضةً َألْيَمانِكُْم{: تعاىل

  .أي الذي هو أكثر خريا" عن ميينه وليفعل الذي هو خري
" اليمني على نية املستحلف: "روى مسلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -املوفية أربعني
ق وجب عليه فحلف وهو ينوي غريه مل تنفعه نيته، وال خيرج هبا معناه أن من وجبت عليه ميني يف ح: قال العلماء

يصدقك "وروي " . ميينك على ما يصدقك عليه صاحبك: " عن إمث تلك اليمني، وهو معىن قوله يف احلديث اآلخر
من حلف لطالبه يف حق له عليه، واستثىن يف ميينه، أو حرك لسانه : قال مالك. خرجه مسلم أيضا" به صاحبك

يه، أو تكلم به، مل ينفعه استثناؤه ذلك؛ ألن النية نية احمللوف له؛ ألن اليمني حق له، وإمنا تقع على حسب ما أوشفت
  .هذا حتصيل مذهبه وقوله. يستوفيه له احلاكم ال على اختيار احلالف؛ ألهنا مستوفاة منه

كه أحد هذه الثالثة؛ من اإلطعام أو الكسوة أو معناه مل جيد يف مل} فََمْن لَْم َيجِْد{: قوله تعاىل -احلادية واألربعون
والعدم يكون بوجهني أما مبغيب املال عنه أو عدمه؛ فاألول . عتق الرقبة بإمجاع؛ فإذا عدم هذه الثالثة األشياء صام

ينتظر : أن يكون يف بلد غري بلده فإن وجد من يسلفه مل جيزه الصوم، وإن مل جيد من يسلفه فقد اختلف فيه؛ فقيل
وذلك ال يلزمه بل يكفر بالصيام؛ الن الوجوب قد تقرر يف الذمة والشرط من العدم قد : ىل بلده؛ قال ابن العريبإ

من مل : وقيل. }فََمْن لَْم َيجِْد{: حتقق فال وجه لتأخري األمر؛ فليكفر مكانه لعجزه عن األنواع الثالثة؛ لقوله تعاىل
هو من مل يكن له إال قوت يومه وليلته، وليس : وقيل. الذي مل جيديكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به فهو 

وروي عن ابن القاسم أن من . عنده فضل يطعمه؛ وبه قال الشافعي واختاره الطربي، وهو مذهب مالك وأصحابه
  إنه إن كان للحانث: تفضل عنه نفقة يومه فإنه ال يصوم؛ قال ابن القاسم يف كتاب ابن مزين

إذا مل يكن : وقال أبو حنيفة. أطعم إال أن خياف اجلوع، أو يكون يف بلد ال يعطف عليه فيه فضل عن قوت يومه
وقال أبو . إذا كان عنده قوت يوم وليلة أطعم ما فضل عنه: وقال أمحد وإسحاق. عنده نصاب فهو غري واجد

ك مالكا لقدر الكفارة فهو إذا كان عنده قوت يومه وليلته وعيال وكسوة تكون لكفايتهم، مث يكون بعد ذل: عبيد
  .قول أيب عبيد حسن: قال ابن املنذر. عندنا واجد

فيقيد هبا املطلق؛ وبه قال أبو } متتابعات{قرأها ابن مسعود } فَصَِياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ{: قوله تعاىل -الثانية واألربعون
. يف كفارة الظهار، واعتبارا بقراءة عبداهللاحنيفة والثوري، وهو أحد قويل الشافعي واختاره املزين قياسا على الصوم 

جيزئه التفريق؛ ألن التتابع صفة ال جتب إال بنص أو قياس على منصوص وقد : وقال مالك والشافعي يف قوله اآلخر
  .عدما

 ال قضاء عليه؛: عليه القضاء، وقال الشافعي: من أفطر يف يوم من أيام الصيام ناسيا فقال مالك -الثالثة واألربعون
  .}البقرة{على ما تقدم بيانه يف الصيام يف 

واختلفوا فيما جيب منها على العبد . هذه الكفارة اليت نص اهللا عليها الزمة للحر املسلم باتفاق -الرابعة واألربعون
ليس عليه إال الصوم، ال جيزئه غري ذلك؛ : إذا حنث؛ فكان سفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يقولون

ال يكفر العبد بالعتق؛ ألنه ال يكون له الوالء، ولكن يكفر : قول مالك، فحكى عنه ابن نافع أنه قال واختلف فيه
  .بالصدقة إن أذن له سيده؛ وأصوب ذلك أن يصوم

  .السيد فما هو بالبني، ويف قليب منه شيء. إن أطعم أو كسا بإذن: وحكى ابن القاسم عنه أنه قال
أي تغطية أميانكم؛ وكفرت الشيء غطيته وسترته وقد } ذَِلَك كَفَّاَرةُ أَْيَمانِكُْم{ :قوله تعاىل -اخلامسة واألربعون



وال خالف أن هذه الكفارة يف اليمني باهللا تعاىل، وقد ذهب بعض التابعني إىل أن كفارة اليمني فعل اخلري . تقدم
  الذي حلف يف تركه

لي بن حممد حدثنا عبداهللا بن منري عن حارثة بن أيب حدثنا ع" من قال كفارهتا تركها"وترجم ابن ماجة يف سننه 
من حلف يف قطيعة رحم أو فيما ال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الرجال عن عمرة عن عائشة قالت

من :"وأسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال " يصح فربه أال يتم على ذلك
  " . فرأى غريها خريا منها فليتركها فإن تركها كفارهتاحلف على ميني

ويعتضد هذا بقصة الصديق رضي اهللا عنه حني حلف أال يطعم الطعام، وحلفت امرأته أال تطعمه حىت يطعمه، : قلت
كان هذا من الشيطان؛ فدعا : أال يطعمه أو ال يطعموه حىت يطعمه، فقال أبو بكر -أو األضياف  -وحلف الضيف 

فلما أصبح غدا على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال يا : خرجه البخاري، وزاد مسلم قال. عام فأكل وأكلوابالط
  .ومل تبلغين كفارة: قال" بل أنت أبرهم وأخريهم: "فأخربه؛ قال: رسول اهللا، بروا وحنثت؛ قال

. من حلف بصدقة مال أخرج ثلثه: واختلفوا يف كفارة غري اليمني باهللا عز وجل؛ فقال مالك -السادسة واألربعون
وقال الشعيب . عليه كفارة ميني؛ وبه قال إسحاق وأبو ثور، وروي عن عمر وعائشة رضي اهللا عنها: وقال الشافعي
وجتزئه كفارة . وأما اليمني باملشي إىل مكة فعليه أن يفي به عند مالك وأيب حنيفة. ال شيء عليه: وعطاء وطاوس

: ال شيء عليه؛ قال ابن عبدالرب: وقال ابن املسيب والقاسم بن حممد. بن حنبل وأيب ثور ميني عند الشافعي وأمحد
أكثر أهل العلم باملدينة وغريها يوجبون يف اليمني باملشي إىل مكة كفارة مثل كفارة اليمني باهللا عز وجل؛ وهو قول 

القاسم ابنه عبدالصمد، وذكر له أنه فول وقد أفىت به ابن . مجاعة من الصحابة والتابعني ومجهور فقهاء املسلمني
واملشهور عن ابن القاسم أنه ال كفارة عنده يف املشي إىل مكة إال باملشي ملن قدر عليه؛ وهو قول . الليث بن سعد

  وروي. وأما احلالف بالعتق فعليه عتق من حلف عليه بعتقه يف قول مالك والشافعي وغريمها. مالك

: قال املهدوي. يتصدق بشيء: وقال عطاء -شة أنه يكفر كفارة ميني وال يلزمه العتق عن ابن عمر وابن عباس وعائ
  .وأمجع من يعتمد على قول من العلماء على أن الطالق الزم ملن حلف به وحنث

أي : وقيل. أي بالبدار إىل ما لزمكم من الكفارة إذا حنثتم} وَاْحفَظُوا أَْيمَاَنكُْم{: قوله تعاىل -السابعة واألربعون
} لََعلَّ{و} الشكر{تقدم معىن } لَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ{. بترك احللف؛ فإنكم إذا مل حتلفوا مل تتوجه عليكم هذه التكليفات

  .واحلمد هللا} البقرة{يف 
َعَملِ الشَّْيطَاِن فَاْجَتنُِبوهُ لََعلَّكُمْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر وَالَْمْيِسُر َوالْأَْنَصاُب َوالْأَْزالُم رِْجٌس ِمْن { -٩٠

  }ُتفِْلُحونَ
ْن ِذكْرِ اللَِّه َوَعنِ إِنََّما ُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيوِقَع بَْيَنكُُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء ِفي الَْخْمرِ َوالْمَْيِسرِ وََيُصدَّكُْم َع{ -٩١

  }الصَّالِة فََهلْ أَْنُتْم ُمنَْتُهونَ
  }لُْمبُِنيَوأَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ َواْحذَرُوا فَإِنْ َتَولَّْيُتْم فَاْعلَُموا أَنََّما َعلَى َرُسولَِنا الَْبالغُ ا{ -٩٢

  :فيه عشرة مسألة
شهوات وعادات خطاب جلميع املؤمنني بترك هذه األشياء؛ إذا كانت } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل -األوىل

ومن هذا : قال ابن عطية. تلبسوا هبا يف اجلاهلية وغلبت على النفوس، فكان َنِفيُّ منها يف نفوس كثري من املؤمنني



وأما اخلمر فكانت مل حترم بعد، وإمنا . القبيل هوى الزجر بالطري، وأخذ الفأل يف الكتب وحنوه مما يصنعه الناس اليوم
  .د وقعة أحد، وكانت وقعة أحد يف شوال سنة ثالث من اهلجرةنزل حترميها يف سنة ثالث بع

هي : وقيل. هي األصنام: وأما األنصاب فقيل. القول فيه} البقرة{فقد مضى يف } الْمَْيسُِر{وأما . وتقدم اشتقاقها
وأما األزالم فهي } لضَّاللُفََماذَا َبْعَد الَْحقِّ إِالَّ ا{: عند قوله تعاىل} يونس{النرد والشطرنج؛ ويأيت بياهنما يف سورة 

ويقال كانت يف البيت عند سدنة البيت وخدام األصنام؛ يأيت . القداح، وقد مضى يف أول السورة القول فيها
  .الرجل إذا أراد حاجة فيقبض منها شيئا؛ فإن كان عليه أمرين ريب خرج إىل حاجته على ما أحب أو كره

َيسْأَلوَنَك َعنِ {كثرية؛ فإهنم كانوا مولعني بشرهبا، وأول ما نزل يف شأهنا حترمي اخلمر كان بتدريج ونوازل  -الثانية
: أي يف جتارهتم؛ فلما نزلت هذه اآلية تركها بعض الناس وقالوا} الَْخْمرِ وَالَْمْيِسرِ قُلْ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ
ال َتقَْرُبوا {نأخذ منفعتها ونترك إمثها فنزلت هذه اآلية : لناس وقالواال حاجة لنا فيما فيه إمث كبري، ومل يتركها بعض ا

ال حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصالة، وشرهبا بعض الناس يف غري : فتركها بعض الناس وقالوا} الصَّالةَ َوأَنُْتْم ُسكَاَرى
فصارت  -اآلية } وَالَْمْيِسُر َواَألْنَصاُب وَاَألْزالُم رِْجٌس َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر{: أوقات الصالة حىت نزلت

نزلت بسبب عمر بن : وقال أبو ميسرة. ما حرم اهللا شيئا أشد من اخلمر: حراما عليهم حىت صار يقول بعضهم
: رميها وقالاخلطاب؛ فإنه ذكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم عيوب اخلمر، وما ينزل بالناس من أجلها، ودعا اهللا يف حت

. }النساء{و} البقرة{وقد مضى يف . انتهينا انتهينا: اللهم بني لنا يف اخلمر بيانا شافيا فنزلت هذه اآليات، فقال عمر
ْمرِ َيسْأَلوَنَك َعنِ الَْخ{و } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتقَْربُوا الصَّالةَ وَأَْنُتمْ ُسكَاَرى{: وروى أبو داود عن ابن عباس قال

ويف . } إِنََّما الَْخْمُر َوالْمَْيِسُر وَاألَْنصَاُب{. نسختها اليت يف املائدة} َوالْمَْيِسرِ قُلْ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ
وأتيت على نفر من األنصار؛ : نزلت يف آيات من القرآن؛ وفيه قال: صحيح مسلم عن سعد بن أيب وقاص أنه قال

  تعال نطعمك ونسقيك مخرا، :فقالوا

فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من  -واحلش البستان  -فأتيتهم يف حش : وذلك قبل أن حترم اخلمر؛ قال
املهاجرون خري من األنصار؛ : فذكرت األنصار واملهاجرين عندهم فقلت: فأكلت وشربت معهم؛ قال: مخر؛ قال

وىف رواية ففزره وكان أنف سعد مفزورا فأتيت رسول اهللا  - فأخذ رجل حليي مجل فضربين به فجرح أنفي: قال
إِنََّما الَْخْمُر َوالْمَْيِسُر وَاألَْنصَاُب { –يعين نفسه شأن اخلمر  -صلى اهللا عليه وسلم فأخربته؛ فأنزل اهللا تعاىل يف 

  .} َوالْأَْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن فَاْجَتنُِبوُه
اديث تدل على أن شرب اخلمر كان إذ ذاك مباحا معموال به معروفا عندهم حبيث ال ينكر وال هذه األح -الثالثة

ال َتقَْربُوا الصَّالةَ {يغري، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقر عليه، وهذا ما ال خالف فيه؛ يدل عليه آية النساء 
لذي يسكر؟ حديث محزة ظاهر فيه حني بقر وهل كان يباح هلم شرب القدر ا. على ما تقدم} َوأَنُْتْم ُسكَاَرى

خواصر ناقيت علي رضي اهللا عنهما وجب أسنمتهما، فأخرب علي بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجاء إىل محزة 
فصدر عن محزة للنيب صلى اهللا عليه وسلم من القول اجلايف املخالف ملا جيب عليه من احترام النيب صلى اهللا عليه 

فعرف رسول اهللا : تعزيره، ما يدل على أن محزة كان قد ذهب عقله مبا يسكر؛ ولذلك قال الراويوسلم وتوقريه و
صلى اهللا عليه وسلم أنه مثل؛ مث إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينكر على محزة وال عنفه، ال يف حال سكره وال 

وهذا خالف ما قاله . قهقري وخرج عنهوهل أنتم إال عبيد أليب على عقبيه ال: بعد ذلك، بل رجع ملا قال محزة
إن السكر حرام يف كل شريعة؛ ألن الشرائع مصاحل العباد ال مفاسدهم، وأصل : األصوليون وحكوه فإهنم قالوا



املصاحل العقل، كما أن أصل املفاسد ذهابه، فيجب املنع من كل ما يذهبه أو يشوشه، إال أنه حيتمل حديث محزة أنه 
  .واهللا أعلم. لكنه أسرع فيه فغلبه مل يقصد بشربه السكر

سخط وقد يقال للننت والعذرة واألقذار } رِْجٌس{: قال ابن عباس يف هذه اآلية} رِْجٌس{: قوله تعاىل -الرابعة
  والرجز بالزاي العذاب ال غري، والركس العذرة. رجس

هو الذي كان عمل : وقيل. ليه وتزيينهأي حبمله ع} ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن{ومعىن . والرجس يقال لألمرين. ال غري
  .مبادئ هذه األمور بنفسه حىت اقتدى به فيها

يريد ابعدوه واجعلوه ناحية؛ فأمر اهللا تعاىل باجتناب هذه األمور، واقترنت بصيغة } فَاْجَتنِبُوُه{: قوله تعاىل -اخلامسة
وال خالف بني . ؛ فبهذا حرمت اخلمراألمر مع نصوص األحاديث وإمجاع األمة، فحصل االجتناب يف جهة التحرمي

نزلت بتحرمي اخلمر، وهي مدنية من آخر ما نزل، وورد التحرمي يف امليتة والدم } املائدة{علماء املسلمني أن سورة 
وغريها من اآلي خربا، ويف اخلمر هنيا وزجرا، وهو أقوى التحرمي } قُلْ ال أَجُِد{: وحلم اخلنزير يف قوله تعاىل

ملا نزل حترمي اخلمر، مشى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعضهم إىل : ابن عباس قال روى. وأوكده
لََعلَّكُمْ {مث علق . بعض، وقالوا حرمت اخلمر، وجعلت عدال للشرك؛ يعين أنه قرهنا بالذبح لألنصاب وذلك شرك

  .مواهللا أعل. فعلق الفالح باألمر، وذلك يدل على تأكيد الوجوب} ُتفِْلُحونَ
فهم اجلمهور من حترمي اخلمر، واستخباث الشرع هلا، وإطالق الرجس عليها، واألمر باجتناهبا، احلكم  -السادسة
وخالفهم يف ذلك ربيعة والليث بن سعد واملزين صاحب الشافعي، وبعض املتأخرين من البغداديني . بنجاستها

د استدل سعيد بن احلداد القروي على طهارهتا بسفكها يف وق. والقرويني فرأوا أهنا طاهرة، وأن احملرم إمنا هو شرهبا
ولو كانت جنسة ملا فعل ذلك الصحابة رضوان اهللا عليهم، ولنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه : طرق املدينة؛ قال

واجلواب؛ أن الصحابة فعلت ذلك؛ ألنه مل يكن هلم سروب وال آبار . وسلم عنه كما هنى عن التخلي يف الطرق
وقالت عائشة رضي اهللا عنها إهنم كانوا . ا فيها، إذ الغالب من أحواهلم أهنم مل يكن هلم كنف يف بيوهتميريقوهن

يتقذرون من اختاذ الكنف يف البيوت، ونقلها إىل خارج املدينة فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخري ما وجب على 
  اسعة، ومل تكن اخلمر من الكثرة حبيث تصري هنراوأيضا فإنه ميكن التحرز منها؛ فإن طرق املدينة كانت و. الفور

مع ما حيصل يف ذلك من فائدة  -هذا  -يعم الطريق كلها، بل إمنا جرت يف مواضع يسرية ميكن التحرز عنها 
شهرة إراقتها يف طرق املدينة، ليشيع العمل على مقتضى حترميها من إتالفها، وأنه ال ينتفع هبا، وتتابع الناس وتوافقوا 

  .واهللا أعلم. ذلك على
التنجيس حكم شرعي وال نص فيه، وال يلزم من كون الشيء حمرما أن يكون جنسا؛ فكم من حمرم يف : فإن قيل

يدل على جناستها؛ فإن الرجس يف اللسان النجاسة، مث لو التزمنا أال } رِْجٌس{: قوله تعاىل: الشرع ليس بنجس؛ قلنا
ريعة؛ فإن النصوص فيها قليلة؛ فأي نص يوجد على تنجيس البول حنكم حبكم حىت جند فيه نصا لتعطلت الش

ما يوضح هذا } احلج{وسيأيت يف سورة . والعذرة والدم وامليتة وغري ذلك؟ وإمنا هي الظواهر والعمومات واألقيسة
  .املعىن إن شاء اهللا تعاىل

ه بشيء بوجه من الوجوه؛ ال بشرب وال بيع يقتضي االجتناب املطلق الذي ال ينتفع مع} فَاجَْتنُِبوُه{: قوله -السابعة
وروى مسلم عن ابن عباس أن . وعلى هذا تدل األحاديث الواردة يف الباب. وال ختليل وال مداواة وال غري ذلك

هل علمت أن : "رجال أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راوية مخر، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



أمرته ببيعها؛ : ؟ قال" مب ساررته: "فسار رجال فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ال، قال: قال" اهللا حرمها
ففتح املزادة حىت ذهب ما فيها؛ فهذا حديث يدل على ما ذكرناه؛ : ، قال" إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها: "فقال

هال أخذمت . "عليه وسلم، كما قال يف الشاة امليتة إذ لو كان فيها منفعة من املنافع اجلائزة لبينه رسول اهللا صلى اهللا
  .احلديث" إهاهبا فدبغتموه فانتفعتم به

أمجع املسلمون على حترمي بيع اخلمر والدم، ويف ذلك دليل على حترمي بيع العذرات وسائر النجاسات وما  -الثامنة
ابن القاسم ملا فيه من املنفعة؛  كره مالك بيع زبل الدواب، ورخص فيه -واهللا أعلم  -ال حيل أكله؛ ولذلك 

  .والقياس ما قاله مالك، وهو مذهب الشافعي، وهذا احلديث شاهد بصحة ذلك

ذهب مجهور الفقهاء إىل أن اخلمر ال جيوز ختليلها ألحد، ولو جاز ختليلها ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه  -التاسعة
؛ ألن اخلل مال وقد هنى عن إضاعة املال، وال يقول أحد وسلم ليدع الرجل أن يفتح املزادة حىت يذهب ما فيها

وقد أراق عثمان بن أيب العاص مخرا ليتيم، واستؤذن صلى اهللا عليه . فيمن أراق مخرا على مسلم أنه أتلف له ماال
 ذهب إىل هذا طائفة من العلماء من أهل احلديث والرأي، وإليه مال. وهنى عن ذلك" ال: "وسلم يف ختليلها فقال

ال بأس بتخليل اخلمر وال بأس بأكل ما ختلل منها مبعاجلة آدمي أو غريها؛ وهو : وقال آخرون. سحنون بن سعيد
إن طرح فيها املسك وامللح فصارت مرىب : وقال أبو حنيفة. قول الثوري واألوزاعي والليث بن مسعد والكوفيني

. ال تعاجل اخلمر بغري حتويلها إىل اخلل وحده: وقالوخالفه حممد بن احلسن يف املرىب . وحتولت عن حال اخلمر جاز
احتج العراقيون يف ختليل اخلمر بأيب الدرداء؛ وهو يروي عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب الدرداء من : قال أبو عمر

 وخالفه عمر بن اخلطاب وعثمان بن أيب. دبغته الشمس وامللح: وجه ليس بالقوي أنه كان يأكل املرىب منه، ويقول
وقد حيتمل أن يكون املنع من ختليلها . وباهللا التوفيق. العاص يف ختليل اخلمر؛ وليس يف رأي أحد حجة مع السنة

وإذا . كان يف بدء اإلسالم عند نزول حترميها؛ لئال يستدام حبسها لقرب العهد بشرهبا، إرادة لقطع العادة يف ذلك
وروى أشهب عن . مر بإراقتها ما مينع من أكلها إذا خللتكان كذلك مل يكن يف النهي عن ختليلها حينئذ، واأل

إذا خلل النصراين مخرا فال بأس بأكله، وكذلك إن خللها مسلم واستغفر اهللا؛ وهذه الرواية ذكرها ابن : مالك قال
حىت  والصحيح ما قاله مالك يف رواية ابن القاسم وابن وهب أنه ال حيل ملسلم أن يعاجل اخلمر. عبداحلكم يف كتابه

  .جيعلها خال وال يبيعها، ولكن ليهريقها
وهو قول عمر بن . مل خيتلف قول مالك وأصحابه أن اخلمر إذا ختللت بذاهتا أن أكل ذلك اخلل حالل -العاشرة

  .اخلطاب وقبيصة وابن شهاب، وربيعة وأحد قويل الشافعي، وهو حتصيل مذهبه عند أكثر أصحابه

د أهنا متلك، ونزع إىل ذلك بأنه ميكن أن يزال هبا الغصص، ويطفأ هبا حريق؛ ذكر ابن خويز مندا -احلادية عشرة
ولو جاز ملكها ملا أمر النيب صلى اهللا عليه . وهذا نقل ال يعرف ملالك، بل خيرج هذا على قول من يرى أهنا طاهرة

  .واحلمد هللا. وأيضا فإن امللك نوع نفع وقد بطل بإراقتها. وسلم بإراقتها
هذه اآلية تدل على حترمي اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غري قمار؛ ألن اهللا تعاىل ملا حرم اخلمر  -ةالثانية عشر

إِنََّما يُرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيوِقعَ {: مث قال. اآلية} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر َوالْمَْيسُِر{: أخرب باملعىن الذي فيها فقال
فكل هلو دعا قليله إىل كثري، وأوقع العداوة والبغضاء بني العاكفني عليه، وصد عن . اآلية} كُُم الَْعَداَوةَ وَالَْبْغَضاَءَبْيَن

إن شرب اخلمر يورث السكر : فإن قيل. ذكر اهللا وعن الصالة فهو كشرب اخلمر، وأوجب أن يكون حراما مثله
قد مجع اهللا تعاىل بني اخلمر وامليسر : رد والشطرنج هذا املعىن؛ قيل لهفال يقدر معه على الصالة وليس يف اللعب بالن



يف التحرمي، ووصفهما مجيعا بأهنما يوقعان العداوة والبغضاء بني الناس ويصدان عن ذكر اهللا وعن الصالة؛ ومعلوم 
وية بينهما يف التحرمي أن اخلمر إن أسكرت فامليسر ال يسكر، مث مل يكن عند اهللا افتراقهما يف ذلك مينع من التس

وأيضا فإن قليل اخلمر ال يسكر كما أن اللعب بالنرد والشطرنج ال يسكر، مث كان . ألجل ما اشتركا فيه من املعاين
وأيضا فإن . حراما مثل الكثري، فال ينكر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج حراما مثل اخلمر وإن كان ال يسكر

وم تلك الغفلة املستولية على القلب مكان السكر؛ فإن كانت اخلمر إمنا حرمت ألهنا ابتداء اللعب يورث الغفلة، فتق
. تسكر فتصد باإلسكار عن الصالة، فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج ألنه يغفل ويلهي فيصد بذلك عن الصالة

  .واهللا أعلم
ا باإلباحة املتقدمة، فكان ذلك دليال ُمهدي الراوية يدل على أنه كان مل يبلغه الناسخ، وكان متمسك -الثالثة عشرة

بل ببلوغه كما دل عليه هذا احلديث،  -كما يقول بعض األصوليني  -على أن احلكم ال يرتفع بوجود الناسخ 
  وهو الصحيح؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يوخبه،

كان الناسخ قد حصل يف  بل بني له احلكم؛ وألنه خماطب بالعمل باألول حبيث لو تركه عصى بال خالف، وإن
الوجود، وذلك كما وقع ألهل قباء؛ إذ كانوا يصلون إىل بيت املقدس إىل أن أتاهم اآليت فأخربهم بالناسخ، فمالوا 

وقد مضى يف صدر . واحلمد هللا؛ وتقدم فيها ذكر اخلمر واشتقاقها وامليسر} البقرة{وقد تقدم يف سورة . حنو الكعبة
  .واحلمد هللا. نصاب واألزالمهذه السورة القول، يف األ

أعلم . اآلية} إِنََّما يُرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيوِقَع َبْيَنكُُم الَْعَداَوةَ وَالَْبْغَضاَء ِفي الَْخْمرِ وَالَْمْيسِرِ{: قوله تعاىل -الرابعة عشرة
. وغريه، فحذرنا منها، وهنانا عنها اهللا تعاىل عباده أن الشيطان إمنا يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بيننا بسبب اخلمر

روي أن قبيلتني من األنصار شربوا اخلمر وانتشوا، فعبث بعضهم ببعض، فلما صحوا رأى بعضهم يف وجه بعض 
لو كان أخي يب رحيما ما فعل يب هذا، : آثار ما فعلوا، وكانوا إخوة ليس يف قلوهبم ضغائن، فجعل بعضهم يقول

  .اآلية} إِنََّما يُرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيوِقَع َبْيَنكُُم الَْعَداَوةَ وَالَْبْغَضاَء{: اهللافحدثت بينهم الضغائن؛ فأنزل 
إذا سكرمت مل تذكروا اهللا ومل تصلوا، : يقول} وََيُصدَّكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَعنِ الصَّالِة{: قوله تعاىل -اخلامسة عشرة

سئل : وقال عبيداهللا بن عمر. }النساء{بعبدالرمحن كما تقدم يف : وإن صليتم خلط عليكم كما فعل بعلي، وروي
كل ما صد عن ذكر اهللا وعن الصالة فهو : القاسم بن حممد عن الشطرنج أهي ميسر؟ وعن النرد أهو ميسر؟ فقال

  .} وََيُصدَّكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَعنِ الصَّالِة{: تأول قوله تعاىل: قال أبو عبيد. ميسر
ملا علم عمر رضي اهللا عنه أن هذا وعيد شديد زائد على معىن } فََهلْ أَنُْتْم ُمْنَتُهونَ{: قوله تعاىل -سة عشرةالساد

وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم مناديه أن ينادي يف سكك املدينة، أال إن اخلمر قد حرمت؛ . انتهينا: انتهوا قال
  .ملدينةفكسرت الدنان، وأريقت اخلمر حىت جرت يف سكاك ا

تأكيد للتحرمي، وتشديد يف الوعيد، وامتثال } َوأَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ وَاْحذَُروا{: قوله تعاىل -السابعة عشرة
} َوأَِطيعُوا{وكرر . ملا كان يف الكالم املتقدم معىن انتهوا} َوأَِطيعُوا اللََّه{لألمر، وكف عن املنهي عنه، وحسن عطف 

أي خالفتم } فَإِنْ َتَولَّيُْتْم{: مث حذر يف خمالفة األمر، وتوعد من توىل بعذاب اآلخرة؛ فقال. رسول تأكيدايف ذكر ال
يف حترمي ما أمر بتحرميه وعلى املرسل أن يعاقب أو يثيب حبسب ما يُعصى أو } فَإِنََّما َعلَى َرُسوِلَنا الَْبالغُ الُْمبُِني{

  .ُيطاع
يَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموا إِذَا َما اتَّقَْوا َوآَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ثُمَّ لَْيَس َعلَى الَِّذ{ -٩٣



  }اتَّقَْوا َوآَمُنوا ثُمَّ اتَّقَْوا وَأَْحَسنُوا وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني
  :فيه تسع مسائل

كيف مبن : وأنس بن مالك إنه ملا نزل حترمي اخلمر قال قوم من الصحابة قال ابن عباس والرباء بن عازب -األوىل
كنت ساقي القوم : روى البخاري عن أنس قال. فنزلت اآلية -وحنو هذا  -مات منا وهو يشرهبا ويأكل امليسر؟ 

: قال اخرج فانظر ما هذا الصوت: يف منزل أيب طلحة فنزل حترمي احلمر، فأمر مناديا ينادي، فقال أبو طلحة
 -وكان اخلمر من الفضيخ  -اذهب فاهرقها : هذا مناد ينادي أال إن اخلمر قد حرمت؛ فقال: فخرجت فقلت

لَْيَس َعلَى الَِّذينَ {: قتل قوم وهي يف بطوهنم فأنزل اهللا عز وجل: فجرت يف سكك املدينة؛ فقال بعض القوم: قال
  .اآلية} ِعُمواآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ُجنَاٌح ِفيَما طَ

} َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضيَع إَِمياَنكُْم{هذه اآلية وهذا احلديث نظري سؤاهلم عمن مات إىل القبلة األوىل فنزلت  -الثانية
  ومن فعل ما أبيح له حىت مات على فعله مل يكن له وال عليه

طرفني بالنسبة إىل الشرع؛ وعلى هذا فما شيء؛ ال إمث وال مؤاخذة وال ذم وال أجر وال مدح؛ ألن املباح مستوي ال
كان ينبغي أن يتخوف وال يسأل عن حال من مات واخلمر يف بطنه وقت إباحتها، فإما أن يكون ذلك القائل غفل 

عن دليل اإلباحة فلم خيطر له، أو يكون لغلبة خوفه من اهللا تعاىل، وشفقته على إخوانه املؤمنني توهم مؤاخذة 
لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ُجنَاحٌ {: خلمر املتقدم؛ فرفع اهللا ذلك التوهم بقولهومعاقبة ألجل شرب ا

  .اآلية} ِفيَما طَِعُموا
هذا احلديث يف نزول اآلية فيه دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر مخر؛ وهو نص وال جيوز  -الثالثة

هم اهللا هم أهل اللسان، وقد عقلوا أن شراهبم ذلك مخر إذ مل يكن هلم شراب االعتراض عليه؛ ألن الصحابة رمح
  :ذلك الوقت باملدينة غريه؛ وقد قال احلكمي

  ولكن من نتاج الباسقات... لنا مخر وليست مخر كرم 
  وفات مثارها أيدي اجلناة... كرام يف السماء ذهنب طوال 

أخربنا القاسم بن زكريا، أخربنا عبيداهللا عن شيبان عن األعمش : ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النسائي
وثبت بالنقل الصحيح " الزبيب والتمر هو اخلمر: "عن حمارب بن دثار عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ه خطب على منرب النيب صلى اهللا علي -وحسبك به عاملا باللسان والشرع  -أن عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه 
من العنب والتمر والعسل : يا أيها الناس؛ أال إنه قد نزل حترمي اخلمر يوم نزل، وهي من مخسة: "وسلم فقال

وهذا أبني ما يكون يف معىن اخلمر؛ خيطب به عمر باملدينة على املنرب " . واحلنطة والشعري؛ واخلمر ما خامر العقل
وإذا ثبت هذا بطل مذهب أيب حنيفة . اخلمر إال ما ذكرناه مبحضر مجاعة الصحابة، وهم أهل اللسان ومل يفهموا من

والكوفيني القائلني بأن اخلمر ال تكون إال من العنب، وما كان من غريه ال يسمى مخرا وال يتناوله اسم اخلمر، وإمنا 
  :يسمى نبيذا؛ وقال الشاعر
  وصرت حليفا ملن عابه... تركت النبيذ ألهل النبيذ 

  ويفتح للشر أبوابه... شراب يدنس عرض الفىت 

ذهب مجهور العلماء من السلف وغريهم إىل أن كل ما يسكر نوعه حرم : قال اإلمام أبو عبداهللا املازري -الرابعة
شربه، قليال كان أو كثريا، نيئا كان أو مطبوخا، وال فرق بني املستخرج من العنب أو غريه، وأن من شرب شيئا 



لعنب املسكر النيئ فهو الذي انعقد اإلمجاع على حترمي قليله وكثريه ولو نقطة من ذلك ُحّد؛ فأما املستخرج من ا
وخالف الكوفيون يف القليل مما عدا ما ذكر، وهو الذي ال يبلغ . وأما ما عدا ذلك فاجلمهور على حترميه. منه

عصري العنب، اإلسكار؛ ويف املطبوخ املستخرج من العنب؛ فذهب قوم من أهل البصرة إىل قصر التحرمي على 
وذهب أبو حنيفة . ونقيع الزبيب النيئ؛ فأما املطبوخ منهما، والنيئ واملطبوخ مما سوامها فحالل ما مل يقع اإلسكار

إىل قصر التحرمي على املعتصر من مثرات النخيل واألعناب على تفصيل؛ فريى أن سالفة العنب حيرم قليلها وكثريها 
نقيع الزبيب والتمر فيحل مطبوخهما وإن مسته النار مسا قليال من غري اعتبار  إال أن تطبخ حىت ينقص ثلثاها، وأما

حبد؛ وأما النيئ منه فحرام، ولكنه مع حترميه إياه ال يوجب احلد فيه؛ وهذا كله ما مل يقع اإلسكار، فإن وقع اإلسكار 
من املخالفني يف هذه املسألة؛ فإهنم  العجب: قال شيخنا الفقيه اإلمام أبو العباس أمحد رضي اهللا عنه. استوى اجلميع

فلم حرم القليل من : إن القليل من اخلمر املعتصر من العنب حرام ككثريه، وهو جممع عليه؛ فإذا قيل هلم: قالوا
كل ما قدرمتوه يف : ألنه داعية إىل الكثري، أو للتعبد؛ فحينئذ يقال هلم: اخلمر وليس مذهبا للعقل؟ فال بد أن يقال

وهذا . ر هو بعينه موجود يف قليل النبيذ فيحرم أيضا، إذ ال فارق بينهما إال جمرد االسم إذا سلم ذلكقليل اخلم
القياس هو أرفع أنواع القياس؛ ألن الفرع فيه مساو لألصل يف مجيع أوصافه؛ وهذا كما يقول يف قياس األمة على 

فإهنم يتوغلون يف القياس ويرجحونه على ! اهللامث العجب، من أيب حنيفة وأصحابه رمحهم . العبد يف سراية العتق
أخبار اآلحاد، ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس اجللي املعضود بالكتاب والسنة وإمجاع صدور األمة، ألحاديث ال 

} النحل{وسيأيت يف سورة . يصح شيء منها على ما قد بني عللها احملدثون يف كتبهم، وليس يف الصحيح شيء منها
  .سألة إن شاء اهللا تعاىلمتام هذه امل

طعم الطعام وشرب الشراب، لكن قد جتوز يف : أصل هذه اللفظة يف األكل؛ يقال} طَِعمُوا{: قوله تعاىل -اخلامسة
  :مل أطعم خبزا وال ماء وال نوما؛ قال الشاعر: ذلك فيقال

  ال تطعم النوم إال صياما... نعاما بوجرة صعر اخلدود 
  .مبا فيه الكفاية} َوَمْن لَْم َيطَْعمُْه{: يف قوله تعاىل} ةالبقر{وقد تقدم القول يف 

تضمنت هذه اآلية تناول املباح والشهوات، واالنتفاع بكل لذيذ من مطعم : قال ابن خويز منداد -السادسة
} َحلَّ اللَُّه لَكُْمال ُتَحرِّمُوا طَيِّبَاِت َما أَ{: وهذه اآلية نظري قوله تعاىل. ومشرب ومنكح وإن بولغ فيه وتنوهي يف مثنه

إِذَا َما اتَّقَْوا {: قوله تعاىل -السابعة} قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ اللَِّه الَِّتي أَخَْرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيِّبَاِت ِمَن الرِّْزقِ{: ونظري قوله
أنه : األول: فيه أربعة أقوال} َسنُوا وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِنيَوآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ثُمَّ اتَّقَْوا َوآَمنُوا ثُمَّ اتَّقَْوا وَأَْح

ليس يف ذكر التقوى تكرار؛ واملعىن اتقوا شرهبا، وآمنوا بتحرميها؛ واملعىن الثاين دام اتقاؤهم وإمياهنم؛ والثالث على 
مث اتقوا بعد حترميها شرهبا، مث اتقوا فيما اتقوا قبل التحرمي يف غريها من احملرمات، : والثاين. معىن اإلحسان إىل االتقاء

اتقوا الشرك وآمنوا باهللا ورسوله، واملعىن الثاين مث اتقوا الكبائر، : الثالث. بقي من أعماهلم، وأحسنوا العمل
 االتقاء األول هو االتقاء: وقال حممد بن جرير. وازدادوا إميانا، ومعىن الثالث مث اتقوا الصغائر وأحسنوا أي تنفلوا

بتلقي أمر اهللا بالقبول، والتصديق والدينونة به والعمل، واالتقاء الثاين، االتقاء بالثبات على التصديق، والثالث 
  .االتقاء باإلحسان، والتقرب بالنوافل

أفضل من املتقي املؤمن دليل على أن املتقي احملسن } ثُمَّ اتَّقَْوا وَأَْحَسنُوا وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني{: قوله تعاىل -الثامنة
  الذي عمل الصاحلات؛ فضله بأجر اإلحسان



قد تأول هذه اآلية قدامة بن مظعون اجلمحي من الصحابة رضى اهللا عنهم، وهو ممن هاجر إىل أرض  -التاسعة
داهللا وكان خنت عمر بن اخلطاب، خال عب. احلبشة مع أخويه عثمان وعبداهللا، مث هاجر إىل املدينة وشهد بدرا وُعمِّر

. عليه بشرب اخلمر -سيد عبدالقيس  -وحفصة، وواله عمر بن اخلطاب على البحرين، مث عزله بشهادة اجلارود 
حدثنا أبو احلسن علي بن حممد املصري، حدثنا حيىي بن أيوب العالف، حدثين سعيد بن عفري، : روى الدارقطين قال

أن الشُّراب كانوا يضربون يف : عن عكرمة عن ابن عباس حدثين ثور بن زيد: حدثين حيىي بن فليح بن سليمان، قال
عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باأليدي والنعال والعصي حىت تويف، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكانوا 
 يف خالفة أيب بكر أكثر منهم يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكان أبو بكر جيلدهم أربعني حىت تويف، مث
ليم : كان عمر من بعده جيلدهم كذلك أربعني حىت أيت برجل من املهاجرين األولني وقد شرب فأمر به أن جيلد؛ قال

: إن اهللا تعاىل يقول يف كتابه: ويف أي كتاب اهللا جتد أال أجلدك؟ فقال له: فقال عمر! جتلدين؟ بيين وبينك كتاب اهللا
فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، مث . اآلية} ا الصَّاِلَحاتِ ُجنَاٌح ِفيَما طَِعُموالَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُو{

اتقوا وآمنوا، مث اتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها؛ 
أنزلت عذرا ملن غرب وحجة على الناس؛ إن هؤالء اآليات : أال تردون عليه ما يقول؛ فقال ابن عباس: فقال عمر

اآلية؛ مث قرأ حىت أنفذ اآلية األخرى؛ فإن كان من } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر وَالَْمْيِسُر{: ألن اهللا تعاىل يقول
ا ترون؟ فقال علي صدقت ماذ: الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، اآلية؛ فإن اهللا قد هناه أن يشرب اخلمر؛ فقال عمر

  إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا: رضي اهللا عنه

  .هذى افترى، وعلى املفتري مثانون جلدة؛ فأمر به عمر فجلد مثانني جلدة
يا أمري املؤمنني إن قدامة : ملا قدم اجلارود من البحرين قال: وذكر احلميدي عن أيب بكر الربقاين عن ابن عباس قال

من يشهد : مسكرا، وإين إذا رأيت حقا من حقوق اهللا حق علي أن أرفعه إليك؛ فقال عمر بن مظعون قد شرب
مل أره حني شرب، : عالم تشهد يا أبا هريرة؟ فقال: أبو هريرة؛ فدعا عمر أبا هريرة فقال: على ما تقول؟ فقال

بالبحرين يأمره بالقدوم لقد تنطعت يف الشهادة؛ مث كتب عمر إىل قدامة وهو : ورأيته سكران يقيء، فقال عمر
: أقم على هذا كتاب اهللا؛ فقال عمر للجارود: عليه، فلما قدم قدامة واجلارود باملدينة كلم اجلارود عمر؛ فقال

فقال ! إين أنشدك اهللا: قد كنت أديت الشهادة؛ مث قال لعمر: أنا شهيد؛ قال: أشهيد أنت أم خصم؟ فقال اجلارود
! أما واهللا ما ذلك باحلق، أن يشرب ابن عمك وتسوءين: أو ألسوءنك؛ فقال اجلارودأما واهللا لتملكن لسانك : عمر

يا أمري املؤمنني إن كنت يف شك من شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة ابن : فأوعده عمر؛ فقال أبو هريرة وهو جالس
يا قدامة إين جالدك؛  :مظعون، فأرسل عمر إىل هند ينشدها باهللا، فأقامت هند على زوجها الشهادة؛ فقال عمر

ألن اهللا : ومل يا قدامة؟ قال: قال. ما كان لك أن جتلدين يا عمر -كما يقولون  -واهللا لو شربت : فقال قدامة
 :فقال عمر. } الُْمْحِسنَِني{اآلية إىل } لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموا{: سبحانه يقول

ما ترون يف جلد قدامة؟ : أخطأت التأويل يا قدامة؛ إذا اتقيت اهللا اجتنبت ما حرم اهللا، مث أقبل عمر على القوم فقال
ما ترون يف جلد : ال نرى أن جتلده ما دام وجعا؛ فسكت عمر عن جلده مث أصبح يوما فقال ألصحابه: فقال القوم

إنه واهللا ألن يلقى اهللا حتت السوط، أحب إيل أن : ، فقال عمرال نرى أن جتلده ما دام وجعا: قدامة؟ فقال القوم
واهللا ألجلدنه؛ ائتوين بسوط، فجاءه مواله أسلم بسوط رقيق صغري، فأخذه عمر فمسحه ! ألقى اهللا وهو يف عنقي

مة فجاءه أسلم بسوط تام؛ فأمر عمر بقدا: قال. أخذتك دقرارة أهلك؛ ائتوين بسوط غري هذا: بيده مث قال ألسلم
  فجلد؛



فغاضب قدامة عمر وهجره؛ فحجا وقدامة مهاجر لعمر حىت قفلوا عن حجهم ونزل عمر بالسقيا ونام هبا فلما 
سامل قدامة فإنه : عجلوا علي بقدامة، انطلقوا فأتوين به، فواهللا ألرى يف النوم أنه جاءين آت فقال: استيقظ عمر قال

مر بقدامة أن جير إليه جرا حىت كلمه عمر واستغفر له، فكان أول أخوك، فلما جاؤوا قدامة أىب أن يأتيه، فأمر ع
فهذا يدلك على تأويل : قال ابن العريب. مل حيد أحد من أهل بدر يف اخلمر غريه: قال أيوب بن أيب متيمة. صلحهما

لو كان اآلية، وما ذكر فيه عن ابن عباس من حديث الدارقطين، وعمر يف حديث الربقاين وهو صحيح؛ وبسطه أنه 
من شرب اخلمر واتقى اهللا يف غريه ما حد على اخلمر أحد، فكان هذا من أفسد تأويل؛ وقد خفي على قدامة؛ 

  :وعرفه من وفقه اهللا كعمر وابن عباس رضي اهللا عنهما؛ قال الشاعر
  على شجوه إال بكيت على عمر... وإن حراما ال أرى الدهر باكيا 

هي لنا حالل وتأولوا هذه اآلية، فأمجع علي وعمر على : شربوا بالشام وقالوا وروي عن علي رضي اهللا عنه أن قوما
  .أن يستتابوا، فإن تابوا وإال قتلوا؛ ذكره الكيا الطربي

َم اللَُّه َمْن َيَخافُُه بِالَْغْيبِ فََمنِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لََيْبلَُونَّكُُم اللَُّه بَِشْيٍء ِمَن الصَّْيِد َتنَالُُه أَْيِديكُْم َورِمَاُحكُْم ِلَيْعلَ{ -٩٤
  }اْعَتَدى بَْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذَاٌب أَلِيٌم

  :فيه مثان مسائل
وكان الصيد أحد معايش العرب العاربة، . أي ليختربنكم، واالبتالء االختبار} لََيْبلُوَنَّكُُم اللَُّه{: قوله تعاىل -األوىل

 جدا، فابتالهم اهللا فيه مع اإلحرام واحلرم، كما ابتلى بين إسرائيل يف أال يعتدوا وشائعا عند اجلميع منهم، مستعمال
إهنا نزلت عام احلديبية؛ أحرم بعض الناس مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل حيرم بعضهم، فكان : وقيل. يف السبت
  إذا عرض

هذه اآلية بيانا ألحكام أحواهلم وأفعاهلم،  صيد اختلف فيه أحواهلم وأفعاهلم، واشتبهت أحكامه عليهم، فأنزل اهللا
  .وحمظورات حجهم وعمرهتم

أهنم احملرمون : الثاين. أهنم احمللون؛ قاله مالك: أحدمها: اختلف العلماء من املخاطب هبذه اآلية على قولني -الثانية
قال . قق به االبتالء هو مع اإلحرامفإن تكليف االمتناع الذي يتح} لََيْبلُوَنَّكُُم{: قال ابن عباس؛ وتعلق بقوله تعاىل

وهذا ال يلزم؛ فإن التكليف يتحقق يف احملل مبا شرط له من أمور الصيد، وما شرع له من وصفه يف : ابن العريب
: أي} لََيْبلُوَنَّكُُم اللَُّه{: والصحيح أن اخلطاب يف اآلية جلميع الناس ُمحلِهم وُمحرِمهم؛ لقوله تعاىل. كيفية االصطياد

  .كلفنكم، والتكليف كله ابتالء وإن تفاضل يف الكثرة والقلة، وتباين يف الضعف والشدةلي
يريد ببعض الصيد، فمن للتبعيض، وهو صيد الرب خاصة؛ ومل يعم الصيد } بَِشْيٍء ِمَن الصَّْيِد{: قوله تعاىل -الثالثة

  .} َتَنالُهُ أَْيدِيكُْم{: وأراد بالصيد املصيد؛ لقوله. كله ألن للبحر صيدا، قال الطربي وغريه
  .بيان حلكم صغار الصيد وكباره} َتنَالُُه أَْيدِيكُْم َورَِماُحكُْم{: قوله تعاىل -الرابعة

األيدي تنال الفراخ والبيض وما ال يستطيع : قال جماهد. بالياء منقوطة من حتت} يَنالُُه{: وقرأ ابن وثاب والنخعي
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لََيْبلُوَنَّكُمُ اللَّهُ {: ال ابن وهب قال مالك قال اهللا تعاىلوق. أن يفر، والرماح تنال كبار الصيد

وكل شيء يناله اإلنسان بيده أو برحمه أو بشيء من سالحه فقتله فهو } بَِشْيٍء ِمَن الصَّْيِد َتنَالُُه أَْيِديكُْم َورَِماُحكُْم
  .صيد كما قال اهللا تعاىل

 تعاىل األيدي بالذكر ألهنا عظم التصرف يف االصطياد؛ وفيها تدخل اجلوارح واحلباالت، وما خص اهللا -اخلامسة



عمل باليد من فخاخ وشباك؛ وخص الرماح بالذكر ألهنا عظم ما جيرح به الصيد، وفيها يدخل السهم وحنوه؛ وقد 
  .ة واحلمد هللامضى القول فيما يصاد به من اجلوارح والسهام يف أول السورة مبا فيه الكفاي

وما . ما وقع يف الفخ واحلبالة فلرهبا، فإن أجلأ الصيد إليها أحد ولوالها مل يتهيأ له أخذه فرهبا فيه شريكه -السادسة
وقع يف اجلبح املنصوب يف اجلبل من ذباب النحل فهو كاحلبالة والفخ، ومحام األبرجة ترد على أرباهبا إن استطيع 

إنه ليس على من حصل احلمام أو النحل : وقال بعض أصحابه. روي عن مالك ذلك، وكذلك حنل اجلباح؛ وقد
ولو أجلأت الكالب صيدا فدخل يف بيت أحد أو داره فهو للصائد مرسل الكالب دون صاحب . عنده أن يرد

  .البيت، ولو دخل يف البيت من غري اضطرار الكالب له فهو لرب البيت
لآلخذ ال للمثري هبذه اآلية؛ ألن املثري مل تنل يده وال رحمه بعُد شيئا، وهو  احتج بعض الناس على أن الصيد -السابعة

  .قول أيب حنيفة
يعين أهل اإلميان، لقوله } َتنَالُُه أَْيِديكُْم َورِمَاُحكُْم{: كره مالك صيد أهل الكتاب ومل حيرمه، لقوله تعاىل -الثامنة

َيا {: وخالفه مجهور أهل العلم، لقوله تعاىل. فخرج عنهم أهل الكتاب} ُنواَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَم{: تعاىل يف صدر اآلية
وأجاب علماؤنا بأن اآلية إمنا تضمنت أكل طعامهم، والصيد باب . وهو عندهم مثل ذبائحهم} أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا

  .آخر فال يدخل يف عموم الطعام، وال يتناوله مطلق لفظه
د ليس مشروعا عندهم فال يكون من طعامهم، فيسقط عنا هذا اإللزام؛ فأما إن كان هذا بناء على أن الصي: قلت

  .واهللا أعلم. مشروعا عندهم يف دينهم فيلزمنا أكله لتناول اللفظ له، فإنه من طعامهم
ُمَتَعمِّداً فََجَزاٌء ِمثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ َيْحكُمُ بِِه  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَقُْتلُوا الصَّْيَد وَأَْنُتمْ ُحُرٌم َوَمْن قََتلَُه ِمْنكُْم{ -٩٥

َبالَ أَْمرِِه َعفَا اللَُّه َعمَّا َسلََف ذََوا َعْدلٍ مِْنكُْم َهْدياً َباِلغَ الْكَْعَبِة أَْو كَفَّاَرةٌ طََعاُم َمَساِكَني أَْو َعْدلُ ذَِلَك صَِياماً لَِيذُوَق َو
  }ْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه َواللَُّه َعزِيٌز ذُو اْنِتقَامٍَوَمْن َعاَد فََي

  :فيه ثالثون مسألة
هذا خطاب عام لكل مسلم ذكر وأنثى، وهذا النهي هو االبتالء املذكور } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل -األوىل

وروي أن أبا اليسر وامسه عمرو بن مالك . اآلية} اللَُّه بَِشْيٍء ِمَن الصَّْيِد َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لََيْبلُوَنَّكُُم{: يف قوله تعاىل
  .} ال تَقُْتلُوا الصَّْيَد وَأَْنُتمْ ُحُرٌم{األنصاري كان حمرما عام احلديبية بعمرة فقتل محار وحش فنزلت فيه 

منها النحر والذبح واخلنق : لروح، وهو أنواعالقتل هو كل فعل مييت ا} ال َتقُْتلُوا الصَّْيَد{: قوله تعاىل -الثانية
  .والرضخ وشبهه؛ فحرم اهللا تعاىل على احملرم يف الصيد كل فعل يكون مقيتا للروح

: وقال أبو حنيفة. من قتل صيدا أو ذحبه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله؛ وبه قال الشافعي -الثالثة
ال شيء عليه سوى االستغفار؛ ألنه تناول امليتة كما لو تناول : صاحباه فقاال عليه جزاء ما أكل؛ يعين قيمته، وخالفه

وحجة أيب حنيفة أنه تناول حمظور إحرامه؛ ألن قتله . ميتة أخرى؛ وهلذا لو أكلها حمرم آخر ال يلزمه إال االستغفار
حمظور  -توصل به إىل املقصود كان من حمظورات اإلحرام، ومعلوم أن املقصود من القتل هو التناول، فإذا كان ما ي

  .موجبا عليه اجلزاء فما هو املقصود كان أوىل -إحرامه 
ذبح : وقال الشافعي. ال جيوز عندنا ذبح احملرم للصيد، لنهي اهللا سبحانه احملرم عن قتله؛ وبه قال أبو حنيفة -الرابعة

 حمله وهو األنعام؛ فأفاد مقصوده من حل احملرم للصيد ذكاة؛ وتعلق بأنه ذبح صدر من أهله وهو املسلم، مضاف إىل
  قولكم ذبح صدر من أهله فاحملرم ليس بأهل لذبح الصيد؛ إذ األهلية ال تستفاد: قلنا. األكل؛ أصله ذبح احلالل



عقال، وإمنا يفيدها الشرع؛ وذلك بإذنه يف الذبح، أو بنفيها وذلك بنهيه عن الذبح، واحملرم منهي عن ذبح الصيد؛ 
وقولكم أفاد مقصوده فقد اتفقنا على أن احملرم إذا ذبح الصيد . فقد انتفت األهلية بالنهي} تَقُْتلُوا الصَّْيَد ال{: لقوله

ال حيل له أكله، وإمنا يأكل منه غريه عندكم؛ فإذا كان الذبح ال يفيد احلل للذابح فأوىل وأحرى أال يفيده لغريه، 
  .يثبت له ما ال يثبت ألصلهألن الفرع تبع لألصل يف أحكامه؛ فال يصح أن 

مصدر عومل معاملة األمساء، فأوقع على احليوان املصيد؛ ولفظ الصيد هنا عام يف } الصَّْيَد{: قوله تعاىل -اخلامسة
فأباح صيد البحر إباحة } َوُحرَِّم َعلَْيكُمْ َصْيدُ الَْبرِّ َما ُدْمُتْم ُحُرماً{: كل صيد بري وحبري حىت جاء قوله تعاىل

  .ة؛ على ما يأيت بيانه يف اآلية بعد هذا إن شاء اهللا تعاىلمطلق
كل شيء ال يعدو من : اختلف العلماء يف خروج السباع من صيد الرب وختصيصها منه؛ فقال مالك -السادسة

وصغار الذئاب ال أرى أن : قال. السباع مثل اهلر والثعلب والضبع وما أشبهها فال يقتله احملرم، وإن قتله فداه
وال بأس بقتل كل ما عدا على الناس يف األغلب؛ مثل . لها احملرم، فإن قتلها فداها؛ وهي مثل فراخ الغربانيقت

قال . األسد والذئب والنمر والفهد؛ وكذلك ال بأس عليه بقتل احليات والعقارب والفأرة والغراب واحلدأة
احلديث؛ فسماهن فساقا؛ ووصفهن " واحلرم مخس فواسق يقتلن يف احلل: "إمنا ذلك لقوله عليه السالم: إمساعيل

بأفعاهلن؛ ألن الفاسق فاعل للفسق، والصغار ال فعل هلن، ووصف الكلب بالعقور وأوالده ال تعقر؛ فال تدخل يف 
ومن ذلك احلية والعقرب؛ ألنه : قال. الكلب العقور مما يعظم ضرره على الناس: قال القاضي إمساعيل. هذا النعت

إمنا أذن يف قتل : قال ابن بكري. لك احلدأة والغراب؛ ألهنما خيطفان اللحم من أيدي الناسخياف منهما، وكذ
  ويف الغراب. العقرب ألهنا ذات محة؛ ويف الفأرة لقرضها السقاء واحلذاء اللذين هبما قوام املسافر

قال . دأة إال أن يضراال يقتل الغراب وال احل: لوقوعه على الظهر ونقبه عن حلومها؛ وقد روي عن مالك أنه قال
ولوال أن الزنبور ال يبتدئ لكان أغلظ : واختلف يف الزنبور؛ فشبهه بعضهم باحلية والعقرب، قال: القاضي إمساعيل

. على الناس من احلية والعقرب، ولكنه ليس يف طبعه من العداء ما يف احلية والعقرب، وإمنا حيمي الزنبور إذا أوذي
حد فدفعه عن نفسه مل يكن عليه شيء يف قتله؛ وثبت عن عمر بن اخلطاب إباحة قتل فإذا عرض الزنبور أل: قال

وقال . يطعم قاتله شيئا؛ وكذلك قال مالك فيمن قتل الربغوث والذباب والنمل وحنوه: وقال مالك. الزنبور
كلب، العقور ال يقتل احملرم من السباع إال ال: وقال أبو حنيفة. ال شيء على قاتل هذه كلها: أصحاب الرأي

فإن ابتدأه غريمها من السباع فقتله : قال. والذئب خاصة، سواء ابتدأه أو ابتدأمها؛ وإن قتل غريه من السباع فداه
وال شيء عليه يف قتل احلية والعقرب والغراب واحلدأة، هذه مجلة قول أيب حنيفة وأصحابه إال : فال شيء عليه؛ قال

سن؛ واحتجوا بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم خص دواب بأعياهنا وأرخص زفر؛ وبه قال األوزاعي والثوري واحل
  .للمحرم يف قتلها من أجل ضررها؛ فال وجه أن يزاد عليها إال أن جيمعوا على شيء فيدخل يف معناها

بعلة  العجب من أيب حنيفة رمحه اهللا حيمل التراب على الرب بعلة الكيل، وال حيمل السباع العادية على الكلب: قلت
ال يقتل إال الذئب وحده، ومن قتل : وقال زفر بن اهلذيل! الفسق والعقر، كما فعل مالك والشافعي رمحهما اهللا

. غريه وهو حمرم فعليه الفدية، سواء ابتدأه أو مل يبتدئه؛ ألنه عجماء فكان فعله هدرا؛ وهذا رد للحديث وخمالفة له
أن يقتله؛ وصغار ذلك وكباره سواء، إال الّسْمع وهو املتولد بني كل ما ال يؤكل حلمه فللمحرم : وقال الشافعي

وليس يف الرمخة واخلنافس والقردان واحللم وما ال يؤكل حلمه شيء؛ ألن هذا ليس من : الذئب والضبع، قال
  فدل أن الصيد} َوُحرَِّم َعلَْيكُمْ َصْيدُ الَْبرِّ َما ُدْمُتْم ُحُرماً{: الصيد، لقوله تعاىل



فلم تفدى القملة : رم عليهم ما كان هلم قبل اإلحرام حالال؛ حكى عنه هذه اجلملة املزين والربيع؛ فإن قيلالذي ح
ليس تفدى إال على ما يفدى به الشعر والظفر ولبس ما ليس له لبسه؛ ألن يف طرح : وهي تؤذي وال تؤكل؟ قيل له

أماط بعض شعره؛ فأما إذا ظهرت فقتلت فإهنا ال  القملة إماطة األذى عن نفسه إذا كانت يف رأسه وحليته، فكأنه
  .وقول أيب ثور يف هذا الباب كقول الشافعي؛ قاله أبو عمر. تؤذي
مخس من الدواب ليس على احملرم يف : "روى األئمة عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -السابعة

ويف . اللفظ للبخاري؛ وبه قال أمحد وإسحاق" . العقورالغراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب : قتلهن جناح
مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم احلية والغراب : " كتاب مسلم عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ع ال يقتل من الغربان إال األبق: وبه قالت طائفة من أهل العلم قالوا" . األبقع والفأرة والكلب العقور واحلديا
ويرمي الغراب : "ويف كتاب أيب داود عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. خاصة؛ ألنه تقييد مطلق

: وعند أيب داود والترمذي. ومجهور العلماء على القول حبديث ابن عمر، واهللا أعلم. وبه قال جماهد" . وال يقتله
  .والسبع العادي؛ وهذا تنبيه على العلة

رجل حرام وامرأة : عام يف النوعني من الرجال والنساء، األحرار والعبيد؛ يقال} وَأَْنُتمْ ُحُرٌم{: وله تعاىلق -الثامنة
. أسهل دخل يف السهل: وأحرم الرجل دخل يف احلرم؛ كما يقال. قذال وقذل: حرام، ومجع ذلك ُحُرم؛ كقوهلم

رجل حرام إذا دخل يف األشهر : يقال. ال بالعموم وهذا اللفظ يتناول الزمان واملكان وحالة اإلحرام باالشتراك
احلرم أو يف احلرم، أو تلبس باإلحرام؛ إال أن حترمي الزمان خرج باإلمجاع عن أن يكون معتربا، وبقي حترمي املكان 

  .وحالة اإلحرام على أصل التكليف؛ قاله ابن العريب
شافعي الطائف، فال جيوز عنده قطع شجره، وال صيد حرم املكان حرمان، حرم املدينة وحرم مكة وزاد ال -التاسعة

  صيده، ومن فعل ذلك فال جزاء عليه فأما حرم

املدينة فال جيوز فيه االصطياد ألحد وال قطع الشجر كحرم مكة، فإن فعل أمث وال جزاء عليه عند مالك والشافعي 
: وقال أبو حنيفة. ، وروي عن الشافعيجزاؤه أخذ سلبه: وقال سعد. عليه اجلزاء: وقال ابن أيب ذئب. وأصحاهبما

واحتج له بعض من ذهب مذهبه حبديث سعد بن أيب وقاص عن . صيد املدينة غري ُمحّرم، وكذلك قطع شجرها
وأخذ " . من وجدمتوه يصيد يف حدود املدينة أو يقطع شجرها فخذوا سلبه: "النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

اتفق الفقهاء على أنه ال يؤخذ سلب من صاد يف املدينة، فدل ذلك على أنه وقد : قال. سعد سلب من فعل ذلك
وهذا كله ال حجة  -ما فعل النفري؛ فلم ينكر صيده وإمساكه  -واحتج هلم الطحاوي أيضا حبديث أنس . منسوخ

دينة، أما احلديث األول فليس بالقوي، ولو صح مل يكن يف نسخ أحد السلب ما يسقط ما صح من حترمي امل. فيه
وكذلك حديث . وأما احلديث الثاين فيجوز أن يكون صيد يف غري احلرم. فكم من حمرم ليس عليه عقوبة يف الدنيا

عائشة؛ أنه كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحش فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول اهللا 
ودليلنا عليهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن . يهصلى اهللا عليه وسلم ربض، فلم يترمرم كراهية أن يؤذ

ما بني : "لو رأيت الظباء ترتع باملدينة ما ذعرهتا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: املسيب أن أبا هريرة قال
جيوز ترويعه يف فقول أيب هريرة ما ذعرهتا دليل على أنه ال جيوز ترويع الصيد يف حرم املدينة، كما ال " البتيها حرام
من يد شرحبيل بن سعد كان صاده باملدينة؛ دليل  -وهو طائر  -وكذلك نزع زيد بن ثابت النهس . حرم مكة

على أن الصحابة فهموا مراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حترمي صيد املدينة، فلم جييزوا فيها االصطياد وال 
  .متلك ما يصطاد



اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإين أحرم املدينة مثل ما : "ى اهللا عليه وسلم يف الصحيحومتعلق ابن أيب ذئب قوله صل
وألنه حرم منع االصطياد فيه فتعلق " حرم به مكة ومثله معه ال خيتلى خالها وال يعضد شجرها وال ينفر صيدها

  وهذا قول أقيس عندي: قال القاضي عبدالوهاب. اجلزاء به كحرم مكة

. يما أن املدينة عند أصحابنا أفضل من مكة، وأن الصالة فيها أفضل من الصالة يف املسجد احلرامعلى أصولنا، ال س
عموم قوله  -يف املشهور من قول الشافعي  -ومن حجة مالك والشافعي يف أال حيكم عليه جبزاء وال أخذ سلب 

أحدث فيها حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة املدينة حرم ما بني َعْير إىل ثَْور فمن : "صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيح
فأرسل صلى اهللا عليه وسلم الوعيد الشديد " اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال

وأما ما ذكر عن سعد فذلك مذهب له خمصوص به؛ ملا روي عنه يف الصحيح أنه ركب إىل قصره . ومل يذكر كفارة
فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على  -أو خيبطه  -فوجد عبدا يقطع شجرا  بالعقيق،

معاذ اهللا أن أرد شيئا نفلنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأىب أن : غالمهم أو عليهم ما أخذ من غالمهم؛ فقال
  .واهللا أعلم. ظاهره اخلصوص" نفلنيه: "يرد عليهم؛ فقوله

ذكر اهللا سبحانه املتعمد ومل يذكر املخطئ والناسي؛ واملتعمد هنا هو } َوَمْن قََتلَُه ِمْنكُْم ُمَتعَمِّداً{: قوله تعاىل -العاشرة
واملخطئ هو الذي يقصد شيئا فيصيب صيدا، والناسي هو الذي يتعمد الصيد . القاصد للشيء مع العلم باإلحرام

  :ى مخسة أقوالواختلف العلماء يف ذلك عل. وال يذكر إحرامه
أن : الثاين. إمنا التكفري يف العمد، وإمنا غلظوا يف اخلطأ لئال يعودوا: ما أسنده الدارقطين عن ابن عباس قال: األول
أنه ال شيء على املخطئ والناسي؛ : الثالث. خرج على الغالب، فأحلق به النادر كأصول الشريعة} ُمَتَعمِّداً{: قوله

حنبل يف إحدى روايتيه، وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبري، وبه قال طاوس وأبو ثور، وبه قال الطربي وأمحد بن 
: وزاد بأن قال. ملا خص اهللا سبحانه املتعمد بالذكر، دل عل أن غريه خبالفه: وتعلق أمحد بأن قال. وهو قول داود

  األصل براءة الذمة فمن

عمد واخلطأ والنسيان؛ قاله ابن عباس، وروي عن عمر أنه حيكم عليه يف ال: الرابع. ادعى شغلها فعليه الدليل
وجب اجلزاء يف : قال الزهري. وطاوس واحلسن وإبراهيم وإبراهيم، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبم

إن كان يريد بالسنة اآلثار اليت وردت عن ابن عباس : العمد بالقرآن، ويف اخلطأ والنسيان بالسنة؛ قال ابن العريب
لقوله تعاىل  -وهو قول جماهد  -أن يقتله متعمدا لقتله ناسيا إلحرامه : اخلامس. عمر فنعما هي، وما أحسنها أسوةو

فدل : ولو كان ذاكرا إلحرامه لوجبت عليه العقوبة ألول مرة، قال: قال. } َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه{: بعد ذلك
فإن كان ذاكرا إلحرامه فقد حل وال حج له الرتكابه حمظور : إلحرامه؛ قال جماهدعلى أنه أراد متعمدا لقتله ناسيا 

ودليلنا على . ومن أخطأ فذلك الذي جيزئه: إحرامه، فبطل عليه كما لو تكلم يف الصالة، أو أحدث فيها؛ قال
أو ناسيا له، وال يصح جماهد أن اهللا سبحانه أوجب اجلزاء ومل يذكر الفساد، وال فرق بني أن يكون ذاكرا لإلحرام 

اعتبار احلج بالصالة فإهنما خمتلفان؛ وقد روي عنه أنه ال حكم عليه يف قتله متعمدا، ويستغفر اهللا، وحجه تام؛ وبه 
وجعل فيها إذا " هي صيد: "ودليلنا على داود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن الضبع فقال. قال ابن زيد

مل يرد به التجاوز } ُمَتَعمِّداً{: قول سبحانه: وقال ابن بكري من علمائنا. عمدا وال خطأ أصاهبا احملرم كبشا، ومل يقل
ليبني أنه ليس كابن آدم الذي مل جيعل يف قتله متعمدا كفارة، وأن الصيد فيه كفارة، } ُمَتَعمِّداً{عن اخلطأ، وإمنا أراد 

  .واهللا أعلم. ومل يرد به إسقاط اجلزاء يف قتل اخلطأ



فإن قتله يف إحرامه مرة بعد مرة حكم عليه كلما قتله يف قول مالك والشافعي وأيب حنيفة وغريهم؛  -ية عشرةاحلاد
ِمَن  لُ َما قََتلََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتقُْتلُوا الصَّْيَد وَأَنُْتْم ُحُرٌم َوَمْن قََتلَُه ِمْنكُْم ُمَتَعمِّداً فََجَزاٌء مِثْ{ : لقول اهللا تعاىل

ال : وروي عن ابن عباس قال. فالنهي دائم مستمر عليه ما دام حمرما فمىت قتله فاجلزاء ألجل ذلك الزم له} النََّعمِ
ينتقم اهللا : حيكم عليه مرتني يف اإلسالم، وال حيكم عليه إال مرة واحدة، فإن عاد ثانية فال حيكم عليه، ويقال له

  وبه قال احلسن وإبراهيم وجماهد. } ْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُهَوَمْن َعاَد فََي{: منك؛ لقوله تعاىل

  .ودليلنا عليهم ما ذكرناه من متادي التحرمي يف اإلحرام، وتوُجُه اخلطاب عليه يف دين اإلسالم. وشريح
برفع جزاء وتنوينه، و } ثْلُفَجََزاٌء ِم{فيه أربعة قراءات؛ } فَجََزاٌء ِمثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ{: قوله تعاىل -الثانية عشرة

وهذه القراءة تقتضي أن . على الصفة، واخلرب مضمر، التقدير فعليه جزاء مماثل واجب أو الزم من النعم} ِمثْلُ{
} ِمثْلُ{باإلضافة أي فعليه جزاء مثل ما قتل، و } مِثْلُ{بالرفع غري منون و } فَجََزاُء{و . يكون املثل هو اجلزاء بعينه

أو من كان ميتا أََوَمْن كَانَ َمْيتاً {: ونظري هذا قوله تعاىل. أنا أكرم مثلك، وأنت تقصد أنا أكرمك مقحمة كقولك
لَْيَس {: التقدير كمن هو يف الظلمات؛ وقوله} فَأَْحَيْينَاُه َوَجَعلَْنا لَُه نُوراً َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ كََمْن َمثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت

. وهذه القراءة تقتضي أن يكون اجلزاء غري املثل؛ إذ الشيء ال يضاف إىل نفسه. أي ليس كهو شيء} كَِمثِْلِه َشْيٌء
. إمنا جيب عليه جزاء املقتول، ال جزاء مثل املقتول، واإلضافة توجب جزاء املثل ال جزاء املقتول: وقال أبو علي

} ِمَن النَّْعمِ{وقرأ احلسن . اء على القراءتني مجيعاصفة جلز} ِمَن النََّعمِ{: وقوله. وهو قول الشافعي على ما يأيت
منصوبة } ِمثْلَ{: النصب؛ قال أبو الفتح} مِثْلَ{بالرفع والتنوين } فََجَزاٌء{وقرأ عبدالرمحن . بإسكان العني وهي لغة

حيتمل أن ؛ و}هاء{بإظهار " فجزاؤه مثل"وقرأ ابن مسعود واألعمش . بنفس اجلزاء؛ واملعىن أن جيزى مثل ما قتل
  .يعود على الصيد أو على الصائد القاتل

من اصطاد طائرا فنتف ": املدونة"ويف . اجلزاء إمنا جيب بقتل الصيد ال بنفس أخذه كما قال تعاىل -الثالثة عشرة
قال وكذلك لو قطع يد صيد أو رجله أو شيئا من . ال جزاء عليه: ريشه مث حبسه حىت نسل ريشه فطار، قال

ولو ذهب ومل يدر . عليه من اجلزاء بقدر ما نقصه: وقيل. نفسه وصح وحلق بالصيد فال شيء عليه أعضائه وسلمت
  .ولو زمن الصيد ومل يلحق الصيد، أو تركه حموفا عليه فعليه جزاؤه كامال. ما فعل فعليه جزاؤه

ه يف اخللقة والصورة، دواب وطري؛ فُيجَزى ما كان من الدواب بنظري: ما ُيجَزى من الصيد شيئان -الرابعة عشرة
وأقل ما جيزي عند . ففي النعامة بدنة، ويف محار الوحش وبقرة الوحش بقرة، ويف الظيب شاة؛ وبه قال الشافعي

مالك ما استيسر من اهلدي وكان أضحية؛ وذلك كاجلذع من الضأن والثين مما سواه، وما مل يبلغ جزاؤه ذلك ففيه 
والدبسي . ه إال محام مكة؛ فإن يف احلمامة منه شاة اتباعا للسلف يف ذلكويف احلمام كله قيمت. إطعام أو صيام

وحكى ابن عبداحلكم عن مالك أن يف محام مكة وفراخها شاة؛ . والفواخت والقمري وذوات األطواق كله محام
ون اخللقة، فيقوم إمنا يعترب املثل يف القيمة د: وقال أبو حنيفة. ويف محام احلل حكومة: وكذلك محام احلرم؛ قال: قال

الصيد دراهم يف املكان الذي قتله فيه، أو يف أقرب موضع إليه إن كان ال يباع الصيد يف موضع قتله؛ فيشتري 
بتلك القيمة هديا إن شاء، أو يشتري هبا طعاما ويطعم املساكني كل مسكني نصف صاع من بر، أو صاعا من 

ملثل من النعم مث يقوم املثل كما يف املتلفات يقوم املثل، وتؤخذ قيمة وأما الشافعي فإنه يرى ا. شعري، أو صاعا من متر
احتج . }فََجَزاٌء مِثْلُ{املثل كقيمة الشيء؛ فإن املثل هو األصل يف الوجوب؛ وهذا بني وعليه خترج قراءة اإلضافة 

قرة، ويف الظيب شاة، ملا أوقفه لو كان الشبه من طريق اخللقة معتربا، يف النعامة بدنة، ويف احلمار ب: أبو حنيفة فقال



على عدلني حيكمان به؛ ألن ذلك قد علم فال حيتاج إىل االرتياء والنظر؛ وإمنا يفتقر إىل العدول والنظر ما تشكل 
 فاملثل. اآلية} فََجَزاٌء مِثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ{: ودليلنا عليه قول اهللا تعاىل. احلال فيه، ويضطرب وجه النظر عليه

َيْحكُُم بِِه ذََوا {: فبني جنس املثل؛ مث قال} ِمَن النََّعمِ{: يقتضي بظاهرة املثل اخللقي الصوري دون املعىن، مث قال
َهْدياً َباِلغَ {: وهذا ضمري راجع إىل مثل من النعم؛ ألنه مل يتقدم ذكر لسواه يرجع الضمري عليه؛ مث قال} َعْدلٍ ِمْنكُْم

ر فيه اهلدي مثل املقتول من النعم، فأما القيمة فال يتصور أن تكون هديا، وال جرى هلا ذكر يف والذي يتصو} الْكَْعَبِة
لو كان الشبه معتربا ملا أوقفه على عدلني؛ فاجلواب أن اعتبار : وقوهلم. واحلمد هللا. نفس اآلية؛ فصح ما ذكرناه

مما له جنس، وإحلاق ما مل يقع عليه نص مبا  العدلني إمنا وجب للنظر يف حال الصيد من صغر وكرب، وما ال جنس له
  .وقع عليه النص

ويف : قال مالك. من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ محام فماتت فعليه يف كل فرخ شاة -اخلامسة عشرة
وذلك مثل : وال يفدى عند مالك شيء بعناق وال جفرة؛ قال مالك. صغار الصيد مثل ما يف كباره؛ وهو قول عطاء

ومن أهل املدينة من خيالفه يف صغار . ويف الضب عنده والريبوع قيمتهما طعاما. لدية؛ الصغري والكبري فيها سواءا
. يف األرنب عناق ويف الريبوع جفرة؛ رواه مالك موقوفا: الصيد، ويف اعتبار اجلذع والثين، ويقول بقول عمر

يف الضبع إذا أصابه احملرم كبش ويف الظيب شاة ويف : "الوروى أبو الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق
: وما اجلفرة؟ قال: ويف طريق آخر قلت أليب الزبري. واجلفرة اليت قد ارتعت: قال" األرنب عناق ويف الريبوع جفرة

يف النعامة بدنة، ويف فرخها فصيل، ويف محار الوحش : وقال الشافعي. خرجه الدارقطين. اليت قد فطمت ورعت
قرة، ويف سخله عجل؛ ألن اهللا تعاىل حكم باملثلية يف اخللقة، والصغر والكرب متفاوتان فيجب اعتبار الصغري فيه ب

ولو كان الصيد أعور أو أعرج : وهذا صحيح وهو اختيار علمائنا؛ قالوا: قال ابن العريب. والكبري كسائر املتلفات
فَجََزاٌء ِمثْلُ َما {: ودليلنا قوله تعاىل. يلزم املتلف فوق ما أتلف أو كسريا لكان املثل على صفته لتتحقق املثلية، فال

وذلك . يقتضي ما يتناوله اسم اهلدي حلق اإلطالق} َهْدياً{: وقوله. ومل يفصل بني صغري وكبري} قََتلَ ِمَن النََّعمِ
  .واهللا أعلم. يقتضي اهلدي التام
قال . ويف بيض احلمامة املكية عنده عشر مثن الشاة. مالك يف بيض النعامة عشر مثن البدنة عند -السادسة عشرة

وسواء كان فيها فرخ أو مل يكن ما مل يستهل الفرخ بعد الكسر؛ فان استهل فعليه اجلزاء كامال كجزاء : ابن القاسم
عكرمة روى . وأكثر العلماء يرون يف بيض كل طائر القيمة. حبكومة عدلني: قال ابن املواز. الكبري من ذلك الطري

عن ابن عباس عن كعب بن عجرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى يف بيض نعام أصابه حمرم بقدر مثنه؛ خرجه 
يف كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام : "وروي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. الدارقطين
  " .مسكني

والفيلة فقيمة حلمه أو عدله من الطعام، دون ما يراد له من األغراض؛  وأما ما ال مثل له كالعصافري -السابعة عشرة
أي  -وألن الناس قائالن . ألن املراعى فيما له مثل وجوب مثله، فإن عدم املثل فالقيمة قائمة مقامه كالغصب وغريه

ضمن ذلك اإلمجاع على معترب للقيمة يف مجيع الصيد؛ ومقتصر هبا على ما ال مثل له من النعم؛ فقد ت -على مذهبني 
فيه بدنة من اهلجان العظام اليت هلا سنامان؛ وهي بيض خراسانية، : وأما الفيل فقيل. اعتبار القيمة فيما ال مثل له

فإذا مل يوجد شيء من هذه اإلبل فينظر إىل قيمته طعاما، فيكون عليه ذلك، والعمل فيه أن جيعل الفيل يف مركب، 
ملركب يف املاء، مث خيرج الفيل وجيعل يف املركب طعام حىت ينزل إىل احلد الذي نزل وينظر إىل منتهى ما ينزل ا



وأما أن ينظر إىل قيمته فهو يكون له مثن عظيم ألجل عظامه وأنيابه فيكثر . والفيل فيه، وهذا عدله من الطعام
  .الطعام وذلك ضرر

روى مالك عن عبدامللك بن قريب عن حممد بن سريين أن } ْمَيْحكُمُ بِِه ذََوا َعْدلٍ ِمْنكُ{: قوله تعاىل -الثامنة عشرة
إين أجريت أنا وصاحب يل فرسني نستبق إىل ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا وحنن : رجال جاء إىل عمر بن اخلطاب فقال

تعال حىت أحكم أنا وأنت؛ فحكما عليه بعنز؛ فوىل الرجل وهو : حمرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إىل جنبه
هذا أمري املؤمنني ال يستطيع أن حيكم يف ظيب حىت دعا رجال حيكم معه، فسمع عمر بن اخلطاب قول الرجل : يقول

ال، فقال عمر : هل تعرف الرجل الذي حكم معي؟ فقال: ال؛ قال: ؟ فقال}املائدة{فدعاه فسأله، هل تقرأ سورة 
: إن اهللا سبحانه يقول يف كتابه: ا، مث قالألوجعتك ضرب} املائدة{لو أخربتين أنك تقرأ سورة : رضي اهللا عنه

  .وهذا عبدالرمحن بن عوف} َيْحكُُم بِِه ذََوا َعْدلٍ مِْنكُْم َهْدياً بَاِلغَ الْكَْعَبِة{
وقال حممد بن . وإن اختلفا نظر يف غريمها. إذا اتفق احلَكَمان لزم احلكم؛ وبه قال احلسن والشافعي -التاسعة عشرة

  وكذلك. فع من قوليهما؛ ألنه عمل بغري حتكيمال يأخذ بأر: املواز

إن أمرمها أن : وقال ابن القاسم. ال ينتقل عن املثل اخللقي إذا حكما به إىل الطعام؛ ألنه أمر قد لزم؛ قال ابن شعبان
سنة أن من ال": العتبية"وقال ابن وهب رمحه اهللا يف . حيكما باجلزاء من املثل ففعال، فأراد أن ينتقل إىل الطعام جاز
َهْدياً َباِلغَ الْكَْعَبِة أَْو كَفَّاَرةٌ طََعاُم َمَساِكَني أَْو َعْدلُ ذَِلَك {خيري احلكمان من أصاب الصيد، كما خريه اهللا يف أن خيرج 

فإن اختار اهلدي حكما عليه مبا يريانه نظريا ملا أصاب ما بينهما وبني أن يكون عدل ذلك شاة ألهنا أدىن } ِصَياماً
؛ وما مل يبلغ شاة حكما فيه بالطعام مث خري يف أن يطعمه، أو يصوم مكان كل مد يوما؛ وكذلك قال مالك يف اهلدي

  "املدونة"
ويستأنف احلكم يف كل ما مضت فيه حكومة أو مل متض، ولو اجتزأ حبكومة الصحابة رضي اهللا  -املوفية عشرين

عن مالك أنه ما عدا محام مكة ومحار الوحش والظيب وقد روي . عنهم فيما حكموا به من جزاء الصيد كان حسنا
  .والنعامة ال بد فيه من احلكومة، وجيتزأ يف هذه األربعة حبكومة من مضى من السلف رضي اهللا عنهم

يكون : وقال الشافعي يف أحد قوليه. ال جيوز أن يكون اجلاين أحد احلكمني، وبه قال أبو حنيفة -احلادية والعشرون
كمني؛ وهذا تسامح منه؛ فإن ظاهر اآلية يقتضي جانيا وحكمني فحذف بعض العدد إسقاط للظاهر، اجلاين أحد احل

وإفساد للمعىن؛ ألن حكم املرء لنفسه ال جيوز، ولو كان ذلك جائزا الستغىن بنفسه عن غريه؛ ألنه حكم بينه وبني 
  .اهللا تعاىل فزيادة ثان إليه دليل على استئناف احلكم برجلني

. على كل واحد جزاء كامل: إذا اشترك مجاعة حمرمون يف قتل صيد فقال مالك وأبو حنيفة -والعشرونالثانية 
وروى الدارقطين أن موايل البن الزبري أحرموا . عليهم كلهم كفارة واحدة لقضاء عمر وعبدالرمحن: وقال الشافعي

عليكم كلكم : عمر فذكروا له فقال إذ مرت هبم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها، فوقع يف أنفسهم، فأتوا ابن
ملعزز بكم : قال اللغويون. إنكم ملعزز بكم، عليكم كلكم كبش: أو على كل واحد منا كبش؛ قال: كبش؛ قالوا
  أي ملشدد

: ودليلنا قول اهللا سبحانه. عليهم كبش يتخارجونه بينهم: وروي عن ابن عباس يف قوم أصابوا ضبعا قال. عليكم
وكل واحد من القاتلني للصيد قاتل . وهذا خطاب لكل قاتل} ْنكُْم ُمَتَعمِّداً فََجَزاٌء مِثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمَِوَمْن قََتلَُه ِم{

نفسا على التمام والكمال، بدليل قتل اجلماعة بالواحد، ولوال ذلك ما وجب عليهم القصاص، وقد قلنا بوجوبه 



  .إمجاعا منا ومنهم؛ فثبت ما قلناه
إذا قتل مجاعة صيدا يف احلرم وكلهم حملون، عليهم جزاء واحد، خبالف ما لو : قال أبو حنيفة -والعشرون الثالثة

على كل واحد منهم جزاء كامل، بناء على أن : وقال مالك. قتله احملرمون يف احلل واحلرم؛ فإن ذلك ال خيتلف
م، وكل واحد من الفعلني قد أكسبه صفة تعلق الرجل يكون حمرما بدخوله احلرم، كما يكون حمرما بتلبيته باإلحرا

السر فيه أن اجلناية يف : وحجة أيب حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي قال.هبا هني، فهو هاتك هلا يف احلالتني
يف احلرم فإمنا أتلفوا " صيدا"وإذا قتل احمللون . اإلحرام على العبادة، وقد ارتكب كل واحد منهم حمظور إحرامه

وأبو : قال ابن العريب. ة حمرمة مبنزلة ما لو أتلف مجاعة دابة؛ فإن كل واحد منهم قاتل دابة، ويشتركون يف القيمةداب
  .حنيفة أقوى منا، وهذا الدليل يستهني به علماؤنا وهو عسري االنفصال علينا

كما باهلدي فإنه يفعل به ما يفعل باهلدي من املعىن أهنما إذا ح} َهْدياً بَاِلغَ الْكَْعَبِة{: قوله تعاىل -الرابعة والعشرون
ومل يرد الكعبة } َهْدياً َباِلغَ الْكَْعبَِة{: اإلشعار والتقليد، ويرسل من احلل إىل مكة، وينحر ويتصدق به فيها؛ لقوله

اج اهلدي ال حيت: وقال الشافعي. بعينها فإن اهلدي ال يبلغها، إذ هي يف املسجد، وإمنا أراد احلرم وال خالف يف هذا
  .إىل احلل بناء على أن الصغري من اهلدي جيب يف الصغري من الصيد، فإنه يبتاع يف احلرم ويهدى فيه

قال ابن . الكفارة إمنا هي عن الصيد ال عن اهلدي} أَْو كَفَّاَرةٌ طََعاُم َمَساكَِني{: قوله تعاىل -اخلامسة والعشرون
صيد فيحكم عليه فيه، أنه يقوم الصيد الذي أصاب، فينظركم أحسن ما مسعت يف الذي يقتل ال: وهب قال مالك

إن قوم الصيد دراهم : وقال ابن القاسم عنه. مثنه من الطعام، فيطعم لكل مسكني مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما
ار؛ أي وهو يف هذه الثالثة باخلي: وقال عبداهللا بن عبداحلكم مثله قال عنه. مث قومها طعاما أجزأه؛ والصواب األول
كل شيء يف : للتخيري قال مالك} أَْو{وبه قال عطاء ومجهور الفقهاء؛ ألن . ذلك فعل أجزأه موسرا كان أو معسرا

وروي عن ابن عباس أنه . كتاب اهللا يف الكفارات كذا أو كذا فصاحبه خمري يف ذلك أي ذلك أحب أن يفعل فعل
كة؛ فإن مل جيد فإطعام ستة مساكني، فإن مل جيد فعليه صيام ثالثة إذا قتل احملرم ظبيا أو حنوه فعليه شاة تذبح مب: قال

أيام؛ وإن قتل إيال أو حنوه فعليه بقرة، فإن مل جيد أطعم عشرين مسكينا، فإن مل جيد صام عشرين يوما؛ وإن قتل 
. والطعام مد مد لشبعهم. نعامة أو محارا فعليه بدنة، فإن مل جيد فإطعام ثالثني مسكينا، فإن مل جيد فصيام ثالثني يوما

وحكى الطربي عن ابن . إن مل جيد اهلدي} أَْو كَفَّاَرةٌ طََعاُم{واملعىن : وقال إبراهيم النخعي ومحاد بن سلمة، قالوا
إذا أصاب احملرم الصيد حكم عليه جبزائه، فإن وجد جزاءه ذحبه وتصدق به، وإن مل يكن عنده : عباس أنه قال

إمنا أريد بالطعام : مث قومت الدراهم حنطة، مث صام مكان كل نصف صاع يوما؛ وقالجزاؤه قوم جزاؤه بدراهم، 
ويعترض هذا القول بظاهر اآلية . وأسنده أيضا عن السدي. تبيني أمر الصيام، فمن مل جيد طعاما، فإنه جيد جزاءه

  .فإنه ينافره
يوم : وقال آخرون. يوم اإلتالف: قال قوماختلف العلماء يف الوقت الذي يعترب فيه املتلف؛ ف -السادسة والعشرون

واختلف : قال ابن العريب. يلزم املتلف أكثر القيمتني، من يوم اإلتالف إىل يوم احلكم: وقال آخرون. القضاء
علماؤنا كاختالفهم، والصحيح أنه تلزمه القيمة يوم اإلتالف؛ والدليل على ذلك أن الوجود كان حقا للمتلف 

  .تلف لزمه إجياده مبثله، وذلك يف وقت العدمعليه، فإذا أعدمه امل

وأما اإلطعام . } َهْدياً َباِلغَ الْكَْعبَِة{: أما اهلدي فال خالف أنه ال بد له من مكة؛ لقوله تعاىل -السابعة والعشرون
ن ما كان م: وقال عطاء. فاختلف فيه قول مالك هل يكون مبكة أو مبوضع اإلصابة؛ وإىل كونه مبكة ذهب الشافعي



قال القاضي أبو حممد . دم أو طعام فبمكة ويصوم حيث يشاء؛ وهو قول مالك يف الصوم، وال خالف فيه
يكفر مبوضع : وقال محاد وأبو حنيفة. وال جيوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغري احلرم إال الصيام: عبدالوهاب

وأما . فة فال وجه له يف النظر، وال أثر فيهيكفر حيث شاء مطلقا، فأما قول أيب حني: وقال الطربي. اإلصابة مطلقا
. من قال يصوم حيث شاء؛ فألن الصوم عبادة ختتص بالصائم فتكون يف كل موضع كصيام سائر الكفارات وغريها

وأما وجه القول بأن الطعام يكون مبكة؛ فألنه بدل عن اهلدي أو نظري له، واهلدي حق ملساكني مكة، فلذلك يكون 
واهللا . وأما من قاله إنه يكون بكل موضع؛ فاعتبار بكل طعام وفدية، فإهنا جتوز بكل موضع. همبكة بدله أو نظري

  .أعلم
العدل والعدل بفتح العني وكسرها لغتان ومها املثل؛ قاله } أَْو َعْدلُ ذَِلكَ ِصَياماً{: قوله تعاىل -الثامنة والعشرون

من جنسه، وبفتح العني مثله من غري جنسه، ويؤثر هذا عدل الشيء بكسر العني مثله : وقاله الفراء. الكسائي
عندي عدل درامهك من الدراهم، وعندي عدل درامهك من الثياب؛ والصحيح عن : القول عن الكسائي، تقول

: وال يصح أن مياثل الصيام الطعام يف وجه أقرب من العدد قال مالك. الكسائي أهنما لغتان، وهو قول البصريني
إمنا يقال : وقال حيىي بن عمر من أصحابنا. وما، وإن زاد على شهرين أو ثالثة؛ وبه قاله الشافعييصوم عن كل مد ي

كم من الطعام يشبع هذا العدد؛ فإن شاء أخرج ذلك : كم من رجل يشبع من هذا الصيد فيعرف العدد، مث يقال
مة الصيد من الطعام قليلة؛ فبهذا وهذا قول حسن احتاط فيه ألنه قد تكون قي. الطعام، وإن شاء صام عدد أمداده

. ألهنا أعلى الكفارات: ومن أهله العلم من ال يرى أن يتجاوز يف صيام اجلزاء شهرين؛ قالوا. النظر يكثر اإلطعام
  .يصوم عن كل مدين يوما اعتبارا بفدية األذى: وقاله أبو حنيفة رمحه اهللا. واختاره ابن العريب

ذُْق إِنَّكَ أَْنتَ الْعَزِيزُ {: الذوق هنا مستعار كقوله تعاىل} لَِيذُوَق َوَبالَ أَْمرِِه{: قوله تعاىل -التاسعة والعشرون
وحقيقة الذوق إمنا هي يف حاسة اللسان، وهي يف هذا كله } فَأَذَاقََها اللَُّه ِلبَاَس الْجُوعِ وَالَْخْوِف{: وقال} الْكَرُِمي

واملرعى الوبيل هو . احلديث والوبال سوء العاقبة" . باهللا ربا ذاق طعم اإلميان من رضي"مستعارة ومنه احلديث 
  :وطعام وبيله إذا كان ثقيال؛ ومنه قوله. الذي يتأذى به بغد أكله
  عقيلة شيخ كالوبيل يلندد
  .وعرب بأمره عن مجيع حاله

الصيد؛ قاله عطاء بن أيب رباح مبعىن يف جاهليتكم من قتلكم } َعفَا اللَُّه َعمَّا َسلََف{: قوله تعاىل -املوفية ثالثني
املعىن : وقيل. أي بالكفارة} فَيَْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه{يعين للمنهي } َوَمْن َعاَد{. قبل نزول الكفارة: وقيل. ومجاعة معه

كم حي: وقال شريح وسعيد بن جبري. يعين يف اآلخرة إن كان مستحال؛ ويكفر يف ظاهر احلكم} فََيْنتَِقُم اللَُّه ِمنُْه{
اذهب ينتقم اهللا منك، أي ذنبك أعظم من أن يكفر، كما أن : عليه يف أول مرة، فإذا عاد مل حيكم عليه، وقيله له

وقد روي عن ابن . واملتورعون يتقون النقمة بالتكفري. اليمني الفاجرة ال كفارة هلا عند أكثر أهله العلم لعظم إمثها
أن رجال أصاب صيدا وهو حمرم فتجوز عنه، مث : بن أيب املعلى ميأل ظهره سوطا حىت ميوت وروي عن زيد: عباس

  .عاد فأنزل اهللا عز وجل نارا من السماء فأحرقته؛ وهذه عربة لألمة وكف للمعتدين عن املعصية
ممن عصاه إن } مٍذُو اْنتِقَا{. أي منيع يف ملكه، وال ميتنع عليه ما يريده} عَزِيٌز} {َواللَُّه َعزِيٌز ذُو اْنتِقَامٍ{: قوله تعاىل

  .شاء
 ُحُرماً وَاتَّقُوا اللََّه الَِّذي أُِحلَّ لَكُمْ َصْيدُ الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمَتاعاً لَكُْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحرَِّم َعلَْيكُمْ َصْيدُ الَْبرِّ َما ُدْمُتْم{ -٩٦



  }إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ
  :فيه ثالث عشرة مسألة

هذا حكم بتحليل صيد البحر، وهو كل ما صيد من حيتانه والصيد } لَّ لَكُْم َصْيُد الَْبحْرِأُِح{: قوله تعاىل -األوىل
و . واحلمد هللا} البقرة{وقد مضى القول يف البحر يف . هنا يراد به املصيد، وأضيف إىل البحر ملا كان منه بسبب

  .نصب على املصدر أي متعتم به متاعا} َمَتاعاً{
الطعام لفظ مشترك يطلق على كل ما يطعم، ويطلق على مطعوم خاص كاملاء وحده، } َوطََعاُمُه{: قوله تعاىل -الثانية

والرب وحده، والتمر وحده، واللنب وحده، وقد يطلق على النوم كما تقدم؛ وهو هنا عبارة عما قذف به البحر 
صَْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمَتاعاً لَكُمْ أُِحلَّ لَكُمْ {: وطفا عليه؛ أسند الدارقطين عن ابن عباس يف قول اهللا عز وجل

وروي عن أيب هريرة مثله؛ وهو قوله مجاعة كثرية من . اآلية صيده ما صيد وطعامه ما لفظ البحر} َوِللسَّيَّارَِة
طعامه ما ملح منه وبقي؛ : وروي عنه أنه قال. وروي عن ابن عباس طعامه وهو يف ذلك املعىن. الصحابة والتابعني

  .طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغريه: وقاله قوم. ه معه مجاعةوقال
ال يؤكل السمك الطايف ويؤكل ما سواه من السمك، وال يؤكل شيء من حيوان البحر إال : قال أبو حنيفة -الثالثة

وروي عن .  من السمكوكره احلسن أكل الطايف. السمك وهو قول الثوري يف رواية أيب إسحاق الفزاري عنه
علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه كرهه، وروي عنه أيضا أنه كره أكل اجلري وروي عنه أكل ذلك كله وهو 

اجلراد واحليتان ذكي؛ فعلي خمتلف عنه يف : أصح؛ ذكره عبدالرزاق عن الثوري عن جعفر بن حممد عن علي قال
رهه، وهو قول طاوس وحممد بن سريين وجابر بن زيد، واحتجوا أكل الطايف من السمك ومل خيتلف عن جابر أنه ك

  ومبا رواه} ُحرَِّمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيتَةُ{: بعموم قوله تعاىل

كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه : "أبو داود والدارقطين عن جابر بن عبداهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
تفرد به عبدالعزيز بن عبيداهللا عن وهب بن : قاله الدارقطين" . اء فال تأكلوهوما وجدمتوه ميتا أو طافيا فوق امل

وروى سفيان الثوري عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا . كيسان عن جابر، وعبدالعزيز ضعيف ال حيتج به
ع والعدنيان وعبدالرزاق مل يسنده عن الثوري غري أيب أمحد الزبريي وخالفه وكي: عليه وسلم حنوه؛ قاله الدارقطين

وكذلك رواه أيوب السختياين، وعبيداهللا بن . ومؤمل وأبو عاصم وغريهم؛ رووه عن الثوري موقوفا وهو الصواب
وقد أسند هذا احلديث من : عمر وابن جريح، وزهري ومحاد بن سلمة وغريهم عن أيب الزبري موقوفا قاله أبو داود

وروي عن : بري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قاله الدارقطينوجه ضعيف عن ابن أيب ذئب عن أيب الز
إمساعيل بن أمية وابن أيب ذئب عن أيب الزبري مرفوعا، وال يصح رفعه، رفعه حيىي بن سليم عن إمساعيل بن أمية 

ما يف البحر يؤكل كل : وقال مالك والشافعي وابن أيب ليلى واألوزاعي والثوري يف رواية األشجعي. ووقفه غريه
من السمك والدواب، وسائر ما يف البحر من احليوان، وسواء اصطيد أو وجد ميتا، واحتج مالك ومن تابعه بقوله 

وأصح ما يف هذا الباب من جهة اإلسناد حديث " هو الطهور ماؤه احلل ميتته: "عليه الصالة والسالم يف البحر
فلما قدمنا املدينة أتينا : وفيه. ثبت األحاديث خرجه الصحيحانوهو من أ" العنرب: "جابر يف احلوت الذي يقال له

هو رزق أخرجه اهللا لكم فهل معكم من حلمه شيء : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال
فأرسلنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه فأكله؛ لفظ مسلم وأسند الدارقطين عن ابن عباس أنه " فتطعمونا

أشهد على أيب : وأسند عنه أيضا أنه قال. السمكة الطافية حالل ملن أراد أكلها: ال أشهد على أيب بكر أنه قالق



وأسند عن أيب أيوب أنه ركب البحر يف رهط من أصحابه، فوجدوا مسكة . بكر أنه أكل السمك الطايف على املاء
  أطيبة هي مل تتغري؟: طافية على املاء فسألوه عنها فقال

وأسند عن جبلة بن عطية أن أصحاب أيب طلحة أصابوا . فكلوها وارفعوا نصييب منها؛ وكان صائما: نعم قال: واقال
احلوت ذكي واجلراد ذكي كله؛ رواه : وقال عمر بن اخلطاب. اهدوها إيل: مسكة طافية فسألوا عنها أبا طلحة فقال

اآلية، وهو حجة للجمهور؛ إال أن مالكا كان  عنه الدارقطين فهذه اآلثار ترد قول من كره ذلك وختصص عموم
: ال بأس خبنزير املاء وقال الليث: وقاله الشافعي! أنتم تقولون خنزيرا: يكره خنزير املاء من جهة امسه ومل حيرمه وقال

  .وال يؤكل إنسان املاء وال خنزير املاء: قال. وكذلك كلب املاء وفرس املاء: قال. ليس مبيتة البحر بأس
اختلف العلماء يف احليوان الذي يكون يف الرب والبحر هل حيل صيده للمحرم أم ال؟ فقال مالك وأبو جملز  -عةالراب

كل ما يعيش يف الرب وله فيه حياة فهو صيد الرب، إن قتله احملرم وداه، وزاد أبو : وعطاء وسعيد بن جبري وغريهم
سها حرام عند أيب حنيفة وال خالف عن الشافعي يف الضفادع وأجنا. جملز يف ذلك الضفادع والسالحف والسرطان

والصحيح . أنه ال جيوز أكل الضفدع، واختلف قوله فيما له شبه يف الرب مما ال يؤكل كاخلنزير والكلب وغري ذلك
وال يؤكل عنده التمساح وال . أكل ذلك كله؛ ألنه نص على اخلنزير يف جواز أكله، وهو له شبه يف الرب مما ال يؤكل

ومن هذه أنواع ال : قال ابن عطية. رش والدلفني، وكل ما له ناب لنهيه عليه السالم عن أكل كل ذي نابالق
: فإنه قال" املدونة"زوال هلا من املاء فهي ال حمالة من صيد البحر، وعلى هذا خرج جواب مالك يف الضفادع يف 

ه، وهو أنه يراعي أكثر عيش احليوان؛ وروي عن عطاء بن أيب رباح خالف ما ذكرنا. الضفادع من صيد البحر
حيث يكون اكثر فهو منه، وحيث يفرخ فهو منه؛ وهو قول أيب : سئل عن ابن املاء أصيد بر هو أم صيد حبر؟ فقال

الصحيح يف احليوان الذي يكون يف : قال ابن العريب. والصواب يف ابن املاء أنه صيد بر يرعى ويأكل احلب. حنيفة
  .واهللا أعلم. ألنه تعارض فيه دليالن، دليله حتليل ودليل حترمي، فيغلب دليله التحرمي احتياطاالرب والبحر منعه؛ 

أحدمها للمقيم واملسافر كما جاء يف حديث أيب عبيدة أهنم أكلوه : فيه قوالن} َوِللسَّيَّارَِة{: قوله تعاىل -اخلامسة
. اهللا تعاىل أنه حالل ملن أقام، كما أحله ملن سافر وهم مسافرون وأكل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو مقيم، فبني

أن رجال سأله النيب صلى اهللا عليه وسلم : أن السيارة هم الذين يركبونه، كما جاء يف حديث مالك والنسائي: الثاين
صلى اهللا  إنا نركب البحر وحنمل معنا القليل من املاء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ مباء البحر؟ فقاله النيب: فقال

" نعم"فلو قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن العريب قاله علماؤنا" هو الطهور ماؤه احلل ميتته: "عليه وسلم
ملا جاز الوضوء به إال عند خوف العطش؛ ألن اجلواب مرتبط بالسؤال، فكان يكون حماال عليه، ولكن النيب صلى 

  " .هو الطهور ماؤه احلل ميتته: "وبيان الشرع فقالهاهللا عليه وسلم ابتدأ تأسيس القاعدة، 
وكان يكون اجلواب مقصورا عليهم ال يتعدى لغريهم، لوال ما تقرر من حكم الشريعة أن حكمه على الواحد : قلت

  ".ضح هبا ولن جتزئ عن أحد غريك:"حكمه على اجلميع، إال ما نص بالتخصيص عليه، كقوله أليب بردة يف العناق
التحرمي ليس صفة لألعيان، إمنا يتعلق باألفعال } َوُحرَِّم َعلَْيكُمْ صَْيُد الَْبرِّ َما ُدْمُتمْ ُحُرماً{: قوله تعاىل -السادسة
أي فعله الصيد، وهو املنع من االصطياد، أو يكون الصيد مبعىن املصيد، } َوُحرَِّم َعلَْيكُمْ َصْيدُ الْبَرِّ{: فمعىن قوله

بالفعل كما تقدم، وهو األظهر إلمجاع العلماء على أنه ال جيوز للمحرم قبول صيد وهب  على معىن تسمية املفعول
له، وال جيوز له شراؤه وال اصطياده وال استحداث ملكه بوجه من الوجوه، وال خالف بني علماء املسلمني يف 

  .وحلديث الصعب بن جثامة على ما يأيت} ماًَوُحرَِّم َعلَْيكُمْ َصْيدُ الَْبرِّ َما ُدْمُتْم ُحُر{: ذلك؛ لعموم قوله تعاىل



اختلف العلماء فيما يأكله احملرم من الصيد فقاله مالك والشافعي وأصحاهبما وأمحد وروي عن إسحاق،  -السابعة
إنه ال بأس بأكل احملرم الصيد إذا مل يصد له، وال من أجله، ملا رواه الترمذي : وهو الصحيح عن عثمان بن عفان

  دارقطينوالنسائي وال

هذا : قال أبو عيسى" صيد الرب لكم حالل ما مل تصيدوه أو ُيصد لكم: "عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
. عمرو بن أيب عمرو ليس بالقوي يف احلديث، وإن كان قد روى عنه مالك: أحسن حديث يف الباب؛ وقال النسائي
ن بن صاحل واألوزاعي، واختلف قول مالك فيما صيد حملرم وبه قاله احلس. فإن أكل من صيد صيد من أجله فداه

واملشهور من مذهبه عند أصحابه أن احملرم ال يأكل مما صيد حملرم معني أو غري معني ومل يأخذ بقوله عثمان . بعينه
، كلوا فلستم مثلي ألنه صيد من أجلي وبه قالت طائفة من أهله املدينة: ألصحابه حني أيت بلحم صيد وهو حمرم

أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده احلالل، سواء : وقاله أبو حنيفة وأصحابه. وروي عن مالك
فحرم صيده وقتله على احملرمني، دون ما } ال َتقُْتلُوا الصَّْيَد وَأَنُْتْم ُحُرٌم{: صيد من أجله أو مل يصد لظاهر قوله تعاىل

ه زيد بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف محار الوحش العقري واحتجوا حبديث البهزي وامس. صاده غريهم
وحبديث أيب قتادة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وفيه . أنه أمر أبا بكر فقسمه يف الرفاق، من حديث مالك وغريه

والزبري بن  وهو قول عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان يف رواية عنه، وأيب هريرة" إمنا هي طعمة أطعمكموها اهللا"
وروي عن علي بن أيب طالب وابن عباس وابن عمر أنه ال جيوز للمحرم أكل . العوام وجماهد وعطاء وسعيد بن جبري

َوُحرَِّم َعلَْيكُْم صَْيُد الَْبرِّ َما ُدمُْتْم {: صيد على حال من األحوال، سواء صيد من أجله أو مل يصد؛ لعموم قوله تعاىل
هي مبهمة وبه قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء وروي ذلك عن الثوري وبه قال : سقال ابن عبا. } ُحُرماً

واحتجوا حبديث الصعب بن جثامة الليثي، أنه أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محارا وحشيا، . إسحاق
سول اهللا صلى اهللا عليه فلما أن رأى ر: وهو باألبواء أو بودان فرده عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ قال

وروى ابن عباس : قاله أبو عمر. خرجه األئمة واللفظ ملالك" إنا مل نرده عليك إال إنا ُحُرم: "وسلم ما يف وجهي قال
من حديث سعيد بن جبري ومقسم وعطاء وطاوس عنه، أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

  بريوسلم حلم محار وحش؛ وقال سعيد بن ج

. عجز محار وحش فرده يقطر دما كأنه صيد يف ذلك الوقت؛ وقال مقسم يف حديثه رجل محار وحش: يف حديثه
عضدا من حلم صيد؛ : وقال طاوس يف حديثه" إنا حرم: "أهدى له عضد صيد فلم يقبله وقال: وقاله عطاء يف حديثه

يج، عن احلسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن حدث به إمساعيل عن علي بن املديين، عن حيىي بن سعيد عن ابن جر
مسعت سليمان بن حرب يتأول هذا : قال إمساعيل. عباس، إال أن منهم من جيعله عن ابن عباس عن زيد بن أرقم

ومما يدل : احلديث على أنه صيد من أجله النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولوال ذلك لكان أكله جائزا؛ قال سليمان
قال . فرده يقطر دما كأنه يف ذلك الوقت: النيب صلى اهللا عليه وسلم قوهلم يف احلديثعلى أنه صيد من أجله 

إمنا تأول سليمان هذا احلديث ألنه حيتاج إىل تأويل؛ فأما رواية مالك فال حتتاج إىل التأويل؛ ألن احملرم ال : إمساعيل
ن بن حرب تكون األحاديث املرفوعة وعلى تأويل سليما: جيوز له أن ميسك صيدا حيا وال يذكيه؛ قال إمساعيل

  .كلها غري خمتلفة فيها إن شاء اهللا تعاىل
إن كان يف يده فعليه إرساله، وإن كان يف أهله فليس : إذا أحرم وبيده صيد أو يف بيته عند أهله فقال مالك -الثامنة

ء كان يف يده أو يف بيته ليس سوا: وقال الشافعي يف أحد قوليه. وهو قول أيب حنيفة وأمحد بن حنبل. عليه إرساله



وقال ابن أيب ليلى . وبه قال أبو ثور، وروي عن جماهد وعبداهللا بن احلارث مثله وروي عن مالك. عليه أن يرسله
وجه القول . عليه أن يرسله، سواء كان يف بيته أو يف يده فإن مل يرسله ضمن: والثوري والشافعي يف القول اآلخر

ووجه القول . وهذا عام يف امللك والتصرف كله} ُحرَِّم َعلَْيكُمْ صَْيُد الَْبرِّ َما ُدْمُتمْ ُحُرماًَو{: بإرساله قوله تعاىل
  .أنه معىن ال مينع من ابتداء اإلحرام فال مينع من استدامة ملكه، أصله النكاح: بإمساكه
وقال أبو . ذحبه، وأكل حلمه فإن صاده احلالل يف احلل فأدخله احلرم جاز له التصرف فيه بكل نوع من -التاسعة
  .ودليلنا أنه معىن يفعل يف الصيد فجاز يف احلرم للحالل، كاإلمساك والشراء وال خالف فيها. ال جيوز: حنيفة

ال شيء عليه، : إذا دل احملرم ِحالً على صيد فقتله احلالل اختلف فيه، فقال مالك والشافعي وأبو ثور -العاشرة
عليه اجلزاء؛ ألن احملرم : ل الكوفيون وأمحد وإسحاق ومجاعة من الصحابة والتابعنيوقا. وهو قول ابن املاجشون

  .التزم بإحرامه ترك التعرض؛ فيضمن بالداللة كاملودع إذا دل سارقا على سرقة
واختلفوا يف احملرم إذا دل حمرما آخر؛ فذهب الكوفيون وأشهب من أصحابنا إىل أن على كله  -احلادية عشرة
َوَمْن قََتلَُه ِمْنكُمْ {: اجلزاء على احملرم القاتل؛ لقوله تعاىل: وقال مالك والشافعي وأبو ثور. جزاء واحد منهما

فعلق وجوب اجلزاء بالقتل، فدل على انتفائه بغريه؛ وألنه دال فلم يلزمه بداللته غرم كما لو دل احلالل } ُمَتَعمِّداً
هل أشرمت أو : "شهب بقوله عليه السالم يف حديث أيب قتادةوتعلق الكوفيون وأ. يف احلرم على صيد يف احلرم

  .واهللا أعلم. واألول أصح. ؟ وهذا يدل على وجوب اجلزاء" أعنتم
إذا كانت شجرة نابتة يف احلل وفرعها يف احلرم فأصيب ما عليه من الصيد ففيه اجلزاء؛ ألنه أخذ يف  -الثانية عشرة

اجلزاء نظرا إىل :  احلل فاختلف علماؤنا فيما أخذ عليه على قولنياحلرم وإن كان أصلها يف احلرم وفرعها يف
  .األصل، ونفيه نظرا إىل الفرع

تشديد وتنبيه عقب هذا التحليل والتحرمي، مث ذكر } وَاتَّقُوا اللََّه الَِّذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ{: قوله تعاىل -الثالثة عشرة
  . أعلمواهللا. بأمر احلشر والقيامة مبالغة يف التحذير

َتْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما َجَعلَ اللَُّه الْكَْعَبةَ الَْبْيَت الْحََراَم ِقَياماً ِللنَّاسِ وَالشَّْهَر الْحََراَم َوالَْهْدَي َوالْقَالِئَد ذَِلَك ِل{ -٩٧
  }ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوأَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم

  :ه مخس مسائلفي
وقد مسيت الكعبة كعبة ألهنا مربعة وأكثر . جعل هنا مبعىن خلق وقد تقدم} َجَعلَ اللَُّه الْكَْعبَةَ{: قوله تعاىل -األوىل

  إمنا مسيت كعبة لنتوئها: بيوت العرب مدورة وقيل

وكعب ثدي املرأة . ةومنه كعب القدم وكعوب القنا. وبروزها، فكل ناتئ بارز كعب، مستديرا كان أو غري مستدير
ومساه . والبيت مسي بذلك ألهنا ذات سقف وجدار، وهي حقيقة البيتية وإن مل يكن هبا ساكن. إذا ظهر يف صدرها

وقد تقدم أكثر " إن مكة حرمها اهللا ومل حيرمها الناس: "سبحانه حراما بتحرميه إياه؛ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .هذا مستوىف واحلمد هللا

. مبعىن يقومون هبا} ِقَياماً{أي صالحا ومعاشا، ألمن الناس هبا؛ وعلى هذا يكون } ِقَياماً ِللنَّاسِ{: قوله تعاىل -ةالثاني
ومها من ذوات الواو فقلبت الواو ياء لكسرة } ِقَياماً{وقرأ ابن عامر وعاصم . أي يقومون بشرائعها} ِقَياماً{: وقيل

واحلكمة يف جعل اهللا تعاىل هذه األشياء قياما للناس، أن اهللا سبحانه خلق : ماءقال العل. }قوام{: وقد قيل. ما قبلها
اخللق على سليقة اآلدمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتدابر، والسلب والغارة والقتل والثأر، فلم يكن بد يف 



إِنِّي َجاِعلٌ ِفي {: قال اهللا تعاىل. لاحلكمة اإلهلية، واملشيئة األولية من كاف يدوم معه احلال ووازع حيمد معه املآ
فأمرهم اهللا سبحانه باخلالفة، وجعله أمورهم إىل واحد يزعهم عن التنازع، وحيملهم على التآلف من } اَألْرضِ َخِليفَةً

روى ابن القاسم قال حدثنا مالك أن عثمان . التقاطع، ويرد الظامل عن املظلوم، ويقرر كل يد على ما تستويل عليه
وجور السلطان . ما يزع اإلمام أكثر مما يزع القرآن؛ ذكره أبو عمر رمحه اهللا: عفان رضي اهللا عنه كان يقول بن

عاما واحدا أقل إذاية من كون الناس فوضى حلظة واحدة؛ فأنشأ اهللا سبحانه اخلليفة هلذه الفائدة، لتجري على رأيه 
انه يف قلوهبم البيت احلرام، وأوقع يف نفوسهم هيبته، وعظم األمور، ويكف اهللا به عادية اجلمهور؛ فعظم اهللا سبح

أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا {: قال اهللا تعاىل. بينهم حرمته، فكان من جلأ إليه معصوما به، وكان من اضطهد حمميا بالكون فيه
ان موضعا خمصوصا ال يدركه كل مظلوم، وال فلما ك: قال العلماء. } َجَعلَْنا َحَرماً آِمناً َويَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلهِْم

  :يناله كل خائف جعله اهللا الشهر احلرام ملجأ آخر هي

هو اسم جنس، واملراد األشهر الثالثة بإمجاع من العرب، فقرر اهللا يف قلوهبم حرمتها، فكانوا ال يروعون  -الثالثة
حىت كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فال فيها سربا أي نفسا وال يطلبون فيها دما وال يتوقعون فيها ثأرا، 

ووصلوا منها ثالثة متوالية، فسحة وراحة وجماال للسياحة يف األمن واالستراحة، . واقتطعوا فيها ثلث الزمان. يؤذيه
: وجعلوا منها واحدا منفردا يف نصف العام دركا لالحترام، وهو شهر رجب األصم ويسمى مضر، وإمنا قيل له

م؛ ألنه كان ال يسمع فيه صوت احلديد، ويسمى منصل األسنة؛ ألهنم كانوا ينزعون فيه األسنة من رجب األص
  :الرماح، وهو شهر قريش، وله يقول عوف بن األحوص

  إذا سيقت مضرجها الدماء... وشهر بين أمية واهلدايا 
وحيتمل أن يريد شهر . آل اهللا: احلرم ومساه النيب صلى اهللا عليه وسلم شهر اهللا؛ أي شهر آل اهللا، وكان يقال ألهله

مث يسر هلم . أمساء الشهور إن شاء اهللا" براءة"وسيأيت يف . اهللا؛ ألن اهللا متنه وشدده إذ كان كثري من العرب ال يراه
اإلهلام، وشرع على ألسنة الرسل الكرام اهلدي والقالئد، فكانوا إذا أخذوا بعريا أشعروه دما، أو علقوا عليه نعال، 

و فعله ذلك الرجل بنفسه من التقليد على ما تقدم بيانه أول السورة مل يروعه أحد حيث لقيه، وكان الفيصل بينه أ
وبني من طلبه أو ظلمه حىت جاء اهللا باإلسالم وبني احلق مبحمد عليه السالم، فانتظم الدين يف سلكه، وعاد احلق إىل 

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُمْ {: اخللق عليه وهو قوله سبحانه نصابه، فأسندت اإلمامة إليه، وانبىن وجوهبا على
  .أحكام اإلمامة فال معىن إلعادهتا} البقرة{وقد مضى يف . اآلية} َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم ِفي اَألْرضِ

عل اهللا هذه األمور قياما؛ واملعىن فعل اهللا ذلك لتعلموا إشارة إىل ج} ذَِلَك} {ذَِلكَ ِلَتْعلَُموا{: قوله تعاىل -اخلامسة
أن اهللا يعلم تفاصيل أمور السماوات واألرض، ويعلم مصاحلكم أيها الناس قبل وبعد، فانظروا لطفه بالعباد على 

  .حال كفرهم

  }اْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشدِيُد الِْعقَابِ َوأَنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم{ -٩٨
  .ترجية، وقد تقدم هذا املعىن} َوأَنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم{ختويف } اْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشدِيُد الِْعقَابِ{: اىلقوله تع
  }َما َعلَى الرَُّسولِ إِالَّ الَْبالغُ َواللَُّه َيْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ{ -٩٩

يس له اهلداية والتوفيق وال الثواب، وإمنا عليه البالغ ويف هذا رد أي ل} ما على الرسول إال البالغ{: قوله تعاىل
بلغ يبلغ بلوغا، وأبلغه إبالغا، وتبلغ تبلغا، وبالغه . وأصله البالغ البلوغ، وهو الوصول. على القدرية كما تقدم

وتبالغ الرجل إذا تعاطى مبالغة، وبلغه تبليغا، ومنه البالغة، ألهنا إيصال املعىن إىل النفس يف حسن صورة من اللفظ 



: أي تظهرونه، يقال} وَاللَُّه َيْعلَُم َما تُْبُدونَ{. البالغة وليس ببليغ، ويف هذا بالغ أي كفاية؛ ألنه يبلغ مقدار احلاجة
  .أي ما تسرونه وختفونه يف قلوبكم من الكفر والنفاق} وََما َتكُْتُمونَ{. بدا السر وأبداه صاحبه يبديه

  }فِْلُحونَْسَتوِي الَْخبِيثُ َوالطَّيُِّب َولَْو أَْعَجَبَك كَثَْرةُ الْخَبِيِث فَاتَّقُوا اللََّه َيا أُوِلي اَأللْبَابِ لََعلَّكُْم ُتقُلْ ال َي{ -١٠٠
  :فيه ثالث مسائل} قُلْ ال َيْسَتوِي الَْخبِيثُ وَالطَّيُِّب{:قوله تعاىل 

. املطيع والعاصي: وقيل. املؤمن والكافر: وقال السدي. الل واحلراماحل} الَْخبِيثُ وَالطَّيُِّب{: قال احلسن -األول
والصحيح أن اللفظ عام يف مجيع األمور، يتصور يف املكاسب . الرديء واجليد؛ وهذا على ضرب املثال: وقيل

قبة وإن واألعمال، والناس، واملعارف من العلوم وغريها؛ فاخلبيث من هذا كله ال يفلح وال ينجب، وال حتسن له عا
  وَالَْبلَُد الطَّيِّبُ َيْخُرُج نََباُتُه بِإِذِْن َربِِّه{: قال اهللا تعاىل. كثر، والطيب وإن قل نافع مجيله العاقبة

أَْم َنْجَعلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ {: ونظري هذه اآلية قوله تعاىل} َوالَِّذي خَُبثَ ال َيْخُرجُ إِالَّ َنِكداً
أَْم َحِسَب الَِّذيَن اجَْتَرحُوا السَّيِّئَاِت أَنْ َنْجَعلَُهْم كَالَِّذينَ {وقوله } الُْمفِْسِديَن ِفي اَألْرضِ أَْم َنْجَعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّارِكَ

ابا، فالطيب يأخذ جهة ؛ فاخلبيث ال يساوي الطيب مقدارا وال إنفاقا، وال مكانا وال ذه} آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت
وحقيقة االستواء االستمرار يف . اليمني، واخلبيث يأخذ جهة الشمال، والطيب يف اجلنة، واخلبيث يف النار وهذا بني

  :وملا كان هذا هي.جهة واحدة، ومثله االستقامة وضدها االعوجاج
 بتغري بدن، فيستوي يف إمضائه مع إن البيع الفاسد يفسخ وال ميضى حبوالة سوق، وال: قال بعض علمائنا -الثانية

البيع الصحيح، بل يفسخ أبدا، ويرد الثمن على املبتاع إن كان قبضه، وإن تلف يف يده ضمنه؛ ألنه مل يقبضه على 
ال يفسخ نظرا إىل أن البيع إذا فسخ ورد بعد الفوت يكون فيه ضرر وغنب : وقيل. األمانة، وإمنا قبضه بشبهة عقد

واألول أصح . السلعة تساوي مائة وترد عليه وهي تساوي عشرين، وال عقوبة يف األموال على البائع، فتكون
  ".من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد: "لعموم اآلية، ولقوله عليه السالم

  فمن ذلك الغاصب.وإذا تتبع هذا املعىن يف عدم االستواء يف مسائل الفقه تعددت وكثرت: قلت
قعة املغصوبة أو غرس إنه يلزمه قلع ذلك البناء والغرس؛ ألنه خبيث، وردها؛ خالفا أليب إذا بىن يف الب -الثالثة

: قال هشام" . ليس لعرق ظامل حق: "وهذا يرده قوله عليه السالم. ال يقلع ويأخذ صاحبها القيمة: حنيفة يف قوله
لظامل كل ما أخذ واحتفر وغرس العرق ا: قال مالك. العرق الظامل أن يغرس الرجل يف أرض غريه ليستحقها بذلك

  من غصب أرضا فزرعها، أو أكراها، أو دارا فسكنها: قال مالك. يف غري حق

أو أكراها، مث استحقها رهبا أن على الغاصب كراء ما سكن ورد ما أخذ يف الكراء واختلف قوله إذا مل يسكنها أو 
. يء؛ وقد روي عنه أنه عليه كراء ذلك كلهمل يزرع األرض وعطلها؛ فاملشهور من مذهبه أنه ليس عليه فيه ش

وروى أبو داود عن أيب الزبري أن " ليس لعرق ظامل حق: "واختاره الوقار، وهو مذهب الشافعي؛ لقوله عليه السالم
غرس أحدمها خنال يف أرض اآلخر، فقضى لصاحب األرض : رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فلقد رأيتها، وأهنا لتضرب أصوهلا بالفؤوس حىت أخرجت : خل أن خيرج خنله منها، قالبأرضه، وأمر صاحب الن
واحلكم فيه أن يكون صاحب األرض خمريا على الظامل، إن شاء : قال ابن حبيب. وهذا نص. منها وإهنا لنخل عم

الدارقطين عن وروى . حبس ذلك يف أرضه بقيمته مقلوعا، وإن شاء نزعه من أرضه؛ وأجر النزع على الغاصب
من بىن يف رباع قوم بإذهنم فله القيمة ومن بىن بغري إذهنم فله : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عائشة قالت

وذلك كمن بىن أو غرس بشبهة فله . إمنا تكون له القيمة؛ ألنه بىن يف موضع ميلك منفعته: قال علماؤنا" النقض



ادفع إليه قيمة أرضه براحا؛ فإن : مته قائما، وإن أىب قيل للذي بىن أو غرسحق؛ إن شاء رب املال أن يدفع إليه قي
وتفسري اشتراكهما أن تقوم األرض براحا، مث تقوم بعمارهتا فما زادت قيمتها : قال ابن املاجشون. أىب كانا شريكني

فإذا دفع : قال ابن اجلهم. بالعمارة على قيمتها براحا كان العامل شريكا لرب األرض فيها، إن أحبا قسما أو حبسا
وقد روي عن ابن القاسم وغريه أنه . رب األرض قيمة العمارة وأخذ أرضه كان له كراؤها فيما مضى من السنني

إذا بىن رجل يف أرض رجل بإذنه مث وجب له إخراجه، فإنه يعطيه قيمة بنائه مقلوعا واألول أصح لقوله عليه 
  .فقهاءوعليه أكثر ال" فله القيمة: "السالم
اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد أمته؛ فإن النيب : قيل} َولَْو أَْعَجَبَك كَثَْرةُ الْخَبِيِث{: قوله تعاىل -الرابعة

  املراد به النيب: وقيل. صلى اهللا عليه وسلم ال يعجبه اخلبيث

ثرة الكفار واملال احلرام، وقلة املؤمنني صلى اهللا عليه وسلم نفسه، وإعجابه له أنه صار عنده عجبا مما يشاهده من ك
  .تقدم معناه} فَاتَّقُوا اللََّه َيا أُوِلي األَلَْبابِ لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ{. واملال احلالل

نيَ ُينَزَّلُ الْقُْرآنُ ُتْبدَ لَكُْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتسْأَلوا َعْن أَشَْياَء إِنْ ُتْبدَ لَكُْم َتُسؤْكُْم َوإِنْ َتسْأَلوا َعْنَها ِح{ -١٠١
  }َعفَا اللَُّه َعْنَها َواللَُّه غَفُوٌر َحلِيٌم

  }قَْد سَأَلََها قَْوٌم ِمْن قَْبِلكُْم ثُمَّ أَصَْبُحوا بَِها كَاِفرِيَن{ -١٠٢
  :فيه عشر مسائل

أبوك : "نيب اهللا، من أيب ؟ قاليا : روى البخاري ومسلم وغريمها واللفظ للبخاري عن أنس قال، قال رجل -األوىل
وخرج أيضا عن أنس عن . اآلية} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسأَلوا َعْن أَْشَياَء إِنْ ُتْبَد لَكُمْ َتُسؤْكُْم{قال فنزلت " فالن

فقام إليه رجل  "فواهللا ال تسألوين عن شيء إال أخربتكم به ما دمت يف مقامي هذا: "النيب صلى اهللا عليه وسلم وفيه
أبوك : "من أيب يا رسول اهللا فقال: فقام عبداهللا بن حذافة فقال". النار: "أين مدخلي يا رسول اهللا؟ قال: فقال
عبداهللا بن حذافة أسلم قدميا، وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية، : وذكر احلديث قال ابن عبدالرب" حذافة

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أرسله إىل كسرى بكتاب رسول اهللا وشهد بدرا وكانت فيه دعابة، وكان رسو
ما مسعت بابن أعق منك آمنت : قالت له أمه" أبوك حذافة: "صلى اهللا عليه سلم؛ وملا قال من أيب يا رسول اهللا؛ قال

بعبد أسود  واهللا لو أحلقين: فقال! أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء اجلاهلية فتفضحها على أعني الناس 
َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ {ملا نزلت هذه اآلية : وروى الترمذي والدارقطين عن علي رضي اهللا عنه قال. للحقت به

ال ولو قلت : "أيف كل عام ؟ قال: يا رسول اهللا أيف كل عام؟ فسكت، فقالوا: قالوا} الْبَْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً
  :فأنزل اهللا تعاىل، " نعم لو جبت

واللفظ للدارقطين سئل البخاري عن . إىل آخر اآلية} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتسْأَلوا َعْن أَْشَياَء إِنْ تُْبَد لَكُْم َتُسْؤكُْم{
وأخرجه الدارقطين . هو حديث حسن إال أنه مرسل؛ أبو البختري مل يدرك عليا، وامسه سعيد: هذا احلديث فقال

" يا أيها الناس كتب عليكم احلج: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ضا عن أيب عياض عن أيب هريرة قالأي
ومن : "يف كل عام يا رسول اهللا؟ فقال: يف كل عام يا رسول اهللا؟ فأعرض عنه، مث عاد فقال: فقام رجل فقال

ت ولو وجبت ما أطقتموها ولو مل تطيقوها والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجب: "فالن؛ قال: ؟ قالوا" القائل
وقال احلسن البصري . اآلية} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتسْأَلوا َعْن أَشَْياَء إِنْ تُْبَد لَكُْم َتُسؤْكُْم{: فأنزل اهللا تعاىل" لكفرمت

عنها وال وجه للسؤال عما عفا اهللا سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أمور اجلاهلية اليت عفا اهللا : يف هذه اآلية



وروى جماهد عن ابن عباس أهنا نزلت يف قوم سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البحرية والسائبة . عنه
ٍة َما َجَعلَ اللَُّه ِمْن َبِحَريٍة َوال سَاِئَبٍة َوال َوِصيلَ{: أال ترى أن بعده: والوصيلة واحلام؛ وهو قول سعيد بن جبري؛ وقال

  }َوال َحامٍ
وحيتمل أن تكون اآلية نزلت جوابا للجميع، فيكون السؤال قريبا بعضه من . ويف الصحيح واملسند كفاية: قلت
: وزنه أفعالء؛ كقولك: وزنه أفعال؛ ومل يصرف ألنه مشبه حبمراء؛ قاله الكسائي وقيل} أَْشَياَء{و . واهللا أعلم. بعض

جيب أن يصغر شييات كما يصغر أصدقاء؛ يف : أشياء؛ قال املازين: صغر فيقالهني وأهوناء؛ عن الفراء واألخفش وي
  .املؤنث صديقات ويف املذكر صديقون

مل تزل املسائل : فقال} ال َتسْأَلوا َعْن أَْشَياَء إِنْ تُْبَد لَكُْم َتُسْؤكُْم{سألت نافعا عن قوله تعاىل : قال ابن عون -الثانية
إن اهللا حرم عليكم عقوق : "ملغرية بن شعبة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالروى مسلم عن ا. منذ قط تكره

قال كثري من " األمهات وواد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثالثا، قيل، وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال
  املراد: العلماء

لفا فيما مل ينزل، واألغلوطات وتشقيق التكثري من السؤال يف املسائل الفقهية تنطعا، وتك" وكثرة السؤال"بقوله 
قال . إذا نزلت النازلة وفق املسؤول هلا: املولدات، وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكليف، ويقولون

أدركت أهله هذا البلد وما عندهم علم غري الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة مجع األمري هلا من حضر من : مالك
املراد : وقيل. عليه أنفذه، وأنتم تكثرون املسائل وقد كرهها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العلماء فما اتفقوا

املراد بكثرة املسائل : بكثرة املسائل كثرة سؤال الناس األموال واحلوائج إحلاحا واستكثارا؛ وقاله أيضا مالك وقيله
وهذا مثل . هتم واالطالع على مساوئهمالسؤال عما ال يعين من أحوال الناس حبيث يؤدي ذلك إىل كشف عورا

ولذلك قال بعض أصحابنا مىت قدم إليه : قال ابن خويز منداد} َوال َتَجسَُّسوا َوال َيْغَتْب بَْعُضكُْم بَْعضاً{: قوله تعاىل
طعام مل يسأل عنه من أين هذا أو عرض عليه شيء يشتريه مل يسأل من أين هو ومحل أمور املسلمني على السالمة 

  .لصحةوا
  .واهللا أعلم. والوجه محل احلديث على عمومه فيتناول مجيع تلك الوجوه كلها: قلت
اعتقد قوم من الغافلني حترمي أسئلة النوازل حىت تقع تعلقا هبذه اآلية وليس كذلك ألن هذه : قال ابن العريب -الثالثة

  .ابه وال مساءة يف جواب نوازل الوقت فافترقااآلية مصرحة بأن السؤال املنهي عنه إمنا كان فيما تقع املساءة يف جو
ذهب قوم إىل حترمي أسئلة النوازل، لكنه : اعتقد قوم من الغافلني فيه قبح، وإمنا كان األوىل به أن يقول: قلت قوله

وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا . جرى على عادته، وإمنا قلنا كان أوىل به؛ ألنه قد كان قوم من السلف يكرهها
بلغنا أن زيد بن ثابت األنصاري : لعن من سأل عما مل يكن؛ ذكره الدارمي يف مسنده؛ وذكر عن الزهري قالعنه ي

مل يكن قال : نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم، وإن قالوا: أكان هذا؟ فإن قالوا: كان يقول إذا سئل عن األمر
  :وأسند عن عمار بن ياسر وقد سئل عن مسألة فقال. فذروه حىت يكون

حدثنا عبداهللا بن حممد : قال الدارمي. دعونا حىت يكون، فإذا كان جتشمناها لكم: ال؛ قال: هل كان هذا بعد؟ قالوا
ما رأيت قوما كانوا خريا من أصحاب رسول اهللا : بن أيب شيبة، قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن ابن عباس قال

َيسْأَلوَنَك َعنِ {ألة حىت قبض، كلهن يف القرآن؛ منهن صلى اهللا عليه وسلم، ما سألوه إال عن ثالث عشرة مس
  .وشبهه ما كانوا يسألون إال عما ينفعهم} وََيسْأَلوَنَك َعنِ الَْمحِيضِ{، } الشَّْهرِ الَْحَرامِ



السؤال اليوم ال خياف منه أن ينزل حترمي وال حتليل من أجله، فمن سأل مستفهما راغبا : قال ابن عبدالرب -الرابعة
العلم ونفي اجلهل عن نفسه، باحثا عن معىن جيب الوقوف يف الديانة عليه، فال بأس به فشفاء العي السؤال؛ ومن  يف

الذي ينبغي للعامل أن : سأل متعنتا غري متفقه وال متعلم فهو الذي ال حيل قليل سؤاله وال كثريه؛ قال ابن العريب
ل مقدمات االجتهاد، وإعداد اآللة املعينة على االستمداد؛ يشتغل به هو بسط األدلة، وإيضاح سبل النظر، وحتصي

  .فإذا عرضت نازلة أتيت من باهبا، ونشدت يف مظاهنا، واهللا يفتح يف صواهبا
فيه غموض، وذلك أن يف أول اآلية النهي عن } َوإِنْ َتْسأَلوا َعْنَها ِحَني يَُنزَّلُ الْقُْرآنُ ُتْبَد لَكُْم{: قوله تعاىل -اخلامسة

املعىن وإن تسألوا عن غريها فيما : فأباحه هلم؛ فقيل} َوإِنْ َتسْأَلوا َعنَْها ِحَني يَُنزَّلُ الْقُْرآنُ تُْبَد لَكُْم{: سؤال مث قالال
ترجع إىل } عنها{الكناية يف : قال اجلرجاين. مست احلاجة إليه، فحذف املضاف، وال يصح محله على غري احلذف

أي ابن } ثُمَّ َجَعلَْناهُ ُنطْفَةً{: يعين آدم، مث قال} لَقَْد َخلَقَْنا الْأِْنَسانَ ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنيٍَو{: أشياء أخر؛ كقوله تعاىل
آدم؛ ألن آدم مل جيعل نطفة يف قرار مكني، لكن ملا ذكر اإلنسان وهو آدم دل على إنسان مثله، وعرف ذلك بقرينة 

ل القرآن من حتليل أو حترمي أو حكم، أو مست حاجتكم إىل التفسري، احلال؛ فاملعىن وإن تسألوا عن أشياء حني ينز
ومثاله أنه بني عدة املطلقة واملتوىف عنها زوجها : فإذا سألتم فحينئذ تبد لكم؛ فقد أباح هذا النوع من السؤال

  واحلامل،

فالنهي إذا . } َن ِمَن الَْمحِيضِوَالالَِّئي يَِئْس{ومل جيز ذكر عدة اليت ليست بذات قرء وال حامل، فسألوا عنها فنزل 
  .يف شيء مل يكن هبم حاجة إىل السؤال فيه؛ فأما ما مست احلاجة إليه فال

عن األشياء اليت سألوا عنها من : وقيل. أي عن املسألة اليت سلفت منهم} َعفَا اللَُّه َعْنهَا{: قوله تعاىل -السادسة
عىن الترك؛ أي تركها ومل يعرف هبا يف حالل وال حرام فهو معفو عنها العفو مب: وقيل. أمور اجلاهلية وما جرى جمراها

إن اهللا أحل وحرم، فما أحل : وكان عبيد بن عمري يقول. فال تبحثوا عنه فلعله إن ظهر لكم حكمه من ساءكم
. ذه اآليةفاستحلوه، وما حرم فاجتنبوه، وترك بني ذلك أشياء مل حيلها ومل حيرمها، فذلك عفو من اهللا، مث يتلو ه

إن اهللا تعاىل فرض فرائض فال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وخرج الدارقطين عن أيب ثعلبة اخلشين قال
تضيعوها وحرم حرمات فال تنتهكوها وحدد حدودا فال تعتدوها وسكت عن أشياء من غري نسيان فال تبحثوا 

ال تسألوا عن أشياء عفا اهللا عنها إن تبد لكم تسؤكم، أي  والكالم على هذا التقدير فيه تقدمي وتأخري؛ أي" عنها
ليس فيه تقدمي وال تأخري؛ بل املعىن قد عفا اهللا عن مسألتكم اليت : وقيل. أمسك عن ذكرها فلم يوجب فيها حكما

ن أي عن املسألة، أو ع} َعْنهَا{: فقوله. سلفت وإن كرهها النيب صلى اهللا عليه وسلم، فال تعودوا ألمثاهلا
  .السؤاالت كما ذكرناه

أخرب تعاىل أن قوما من قبلنا قد سألوا } قَدْ َسأَلََها قَْوٌم ِمْن قَْبِلكُْم ثُمَّ أَصَْبُحوا بَِها كَاِفرِيَن{: قوله تعاىل -السابعة
 ليست من عند اهللا؛ وذلك كسؤاله قوم صاحل الناقة،: آيات مثلها، فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا هبا، وقالوا

  .واهللا أعلم. وأصحاب عيسى املائدة؛ وهذا حتذير مما وقع فيه من سبق من األمم
فَاْسأَلوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنُْتمْ {: ما ذكرمت من كراهية السؤال والنهى عنه، يعارضه قوله تعاىل: إن قال قائل -الثامنة

  فاجلواب؛ أن هذا الذي أمر اهللا به عباده} ال َتْعلَُمونَ

تقرر وثبت وجوبه مما جيب عليهم العمل به، والذي جاء فيه النهي هو ما مل يتعبداهللا عباده به؛ ومل يذكره يف  هو ما
  .واهللا أعلم. كتابه



إن أعظم املسلمني يف : "روى مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -التاسعة
ولو : قال القشريي أبو نصر." رم على املسلمني فحرم عليهم من أجله مسألتهاملسلمني جرما من سأل عن شيء مل حي

هذا حممول على من سأل عن الشيء عنتا وعبثا : قال أبو الفرج اجلوزي. مل يسأل العجالين عن الزىن ملا ثبت اللعان
  .فعوقب بسوء قصده بتحرمي ما سأل عنه؛ والتحرمي يعم

درية هبذا احلديث يف أن اهللا تعاىل يفعل شيئا من أجل شيء وبسببه، تعاىل اهللا عن ال تعلق للق: قال علماؤنا -العاشرة
ذلك؛ فإن اهللا على كله شيء قدير، وهو بكل شيء عليم؛ بل السبب والداعي فعله من أفعاله، لكن سبق القضاء 

، وعلة له، ومثله كثري والقدر أن حيرم من الشيء املسؤول عنه إذا وقع السؤال فيه؛ ال أن السؤال موجب للتحرمي
  }ال ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيْسأَلُونَ{

ِه الْكَِذَب َما َجَعلَ اللَُّه ِمْن َبحَِريٍة َوال سَاِئَبٍة َوال َوِصيلٍَة َوال َحامٍ وَلَِكنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َيفَْتُرونَ َعلَى اللَّ{ -١٠٣
  }َوأَكْثَرُُهْم ال َيْعِقلُونَ

  :مسائلفيه سبع 
واملعىن . أي مسيناه} إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرآناً عََربِيّاً{: جعل هنا مبعىن مسى، كما قال تعاىل} َما جََعلَ اللَُّه{: قوله تعاىل -األوىل

يف هذه اآلية ما مسى اهللا، وال سن ذلك حكما، وال تعبد به شرعا، بيد أنه قضى به علما، وأوجده بقدرته وإرادته 
  .اهللا خالق كل شيء من خري وشر، ونفع وضر، وطاعة ومعصيةخلقا؛ فإن 

والبحرية فعيلة مبعىن مفعولة، وهي على وزن النطيحة . زائدة} ِمْن} {ِمْن َبِحَريٍة َوال َساِئَبٍة{: قوله تعاىل -الثانية
. أحد من الناس البحرية هي اليت مينع درها للطواغيت، فال حيتلبها: ويف الصحيح عن سعيد بن املسيب. والذبيحة

  وأما السائبة فهي اليت كانوا

البحرية لغة هي الناقة املشقوقة األذن؛ يقال حبرت أذن الناقة أي شققتها شقا واسعا، والناقة : وقيل. يسيبوهنا آلهلتهم
ة يقال البحرية هي اليت خليت بال راع، ويقال للناق: قال ابن سيده. حبرية ومبحورة، وكان البحر عالمة التخلية

البحرية هي ابنة السائبة، والسائبة هي الناقة إذا تابعت بني عشر إناث ليس بينهن : قال ابن إسحاق. الغزيرة حبرية
ذكر، مل يركب ظهرها ومل جيز وبرها، ومل يشرب لبنها إال ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذهنا، وخلي 

يشرب لبنها إال ضيف كما فعل بأمها؛ فهي البحرية ابنة  سبيلها مع أمها فلم يركب ظهرها ومل جيز وبرها، ومل
  :إذا نتجت الناقة مخسة أبطن إناثا حبرت أذهنا فحرمت؛ قال: وقال الشافعي. السائبة

  وال حنن يف شيء كذاك البحائر... حمرمة ال يطعم الناس حلمها 
حنروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان  وقال ابن عزيز البحرية الناقة إذا نتجت مخسة أبطن فإذا كان اخلامس ذكرا

. اخلامس أنثى حبروا أذهنا أي شقوه وكانت حراما على النساء حلمها ولبنها وقاله عكرمة فإذا ماتت حلت للنساء
والسائبة البعري يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه اهللا من مرض، أو بلغه منزله أن يفعل ذلك، فال جتس عن 

  :يركبها أحد؛ وقال به أبو عبيد؛ قال الشاعررعي وال ماء، وال 
  إن اهللا عاىف عامرا أو جماشعا... وسائبة هللا تنمي تشكرا 

السائبة هي املخالة ال قيد عليها، وال : وقيل. وقد يسيبون غري الناقة، وكانوا إذا سيبوا العبد مل يكن عليه والء
  :من سابت احلية وانسابت؛ قال الشاعر. أي مرضية} ِعيَشٍة رَاِضَيٍة{راعي هلا؛ فاعل مبعىن مفعول، حنو 

  وسائبة فقوموا للعقاب... عقرمت ناقة كانت لريب 



كان أهل اجلاهلية يعتقون اإلبل والغنم يسيبوهنا؛ فأما احلام فمن : وأما الوصيلة واحلام؛ فقال ابن وهب، قال مالك
  ساإلبل؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواوي

كانوا : الوصيلة يف الغنم؛ قال: وقال ابن عزيز. وسيبوه؛ وأما الوصيلة فمن الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سيبوها
إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا؛ فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت 

تذبح ملكاهنا، وكان حلمها حراما على النساء، ولنب األنثى  يف الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم
  :قال. واحلامي الفحل إذا ركب ولد ولده. حراما على النساء إال أن ميوت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء

  كما قد محى أوالد أوالده الفحل... محاها أبو قابوس يف عز ملكه 
: وقال ابن إسحاق. قد محى ظهر فال يركب وال مينع من كالء وال ماء: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: ويقال

وصلت فكان ما ولدت بعد : الوصيلة الشاة إذا أمتت عشر إناث متتابعات يف مخسة أبطن ليس بينهن ذكر، قالوا
  .ذلك للذكور منهم دون اإلناث، إال أن ميوت شيء منها فيشترك يف أكله ذكورهم وإناثهم

رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي جير : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: م عن أيب هريرة قالروى مسل -الثالثة
عمرو بن حلي بن قمعة بن خندف أخا بين كعب هؤالء "ويف رواية " قصبه يف النار وكان أول من سيب السوائب

رأيت : "قول ألكثم بن اجلونوروى أبو هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي" . جير قصبه يف النار
: فقال أكثم" عمرو بن حلي بن قمعة بن خندق جير قصبه يف النار فما رأيت رجال أشبه برجل منك به وال به منك

ال إنك مؤمن وهو كافر إنه أول من غري دين إمساعيل وحبر البحرية : "أخشى أن يضرين شبهه يا رسول اهللا؛ قال
ويف رواية ابن ". رأيته رجال قصريا أشعر له وفرة جير قصبه يف النار: "روايةويف " وسيب السائبة ومحى احلامي

إنه يؤذي أهله : "القاسم وغريه عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ويف الصحيح . واهللا أعلم. إن أول من ابتدع ذلك جنادة بن عوف: مرسل ذكره ابن العريب وقيل" النار برحيه

  أن سبب نصب األوثان، وتغيري دين إبراهيم عليه السالم: وروى ابن إسحاق. كفاية

عمرو بن حلي خرج من مكة إىل الشام، فلما قدم مآب من أرض البلقاء، وهبا يومئذ العماليق أوالد عمليق ويقال 
هذه : صنام اليت أراكم تعبدون؟ قالواما هذه األ: عمالق بن الوذ بن سام بن نوح، رآهم يعبدون األصنام فقال هلم

أفال تعطوين منها صنما أسري به إىل أرض العرب : أصنام نستمطر هبا فنمطر، ونستنصر هبا فننصر؛ فقال هلم
فقدم به مكة فنصبه، وأخذ الناس بعبادته وتعظيمه؛ فلما بعث اهللا حممدا " هبل: "فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له

} وَلَِكنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا{. }َما جََعلَ اللَُّه ِمْن َبِحَريٍة َوال َساِئَبٍة َوال َوِصيلٍَة َوال َحامٍ{أنزل اهللا عليه صلى اهللا عليه وسلم 
إن اهللا أمر بتحرميها، ويزعمون أهنم : بقوهلم} َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب{يعين من قريش وخزاعة ومشركي العرب 

م يف طاعة اهللا، وطاعة اهللا إمنا تعلم من قوله، ومل يكن عندهم من اهللا بذلك قول، فكان ذلك يفعلون ذلك لرضا رهب
َوُمَحرٌَّم َعلَى {يعين من الولد واأللبان } َما ِفي ُبطُوِن َهِذِه اَألْنَعامِ َخاِلَصةٌ ِلذُكُورَِنا{: وقالوا. مما يفترونه على اهللا

فَُهْم ِفيِه ُشرَكَاُء {: يعين إن وضعته ميتا اشترك فيه الرجال والنساء؛ فذلك قوله عز وجل }أَزَْواجَِنا َوإِنْ َيكُْن َمْيتَةً
قُلْ {: وأنزل عليه. أي بالتحرمي والتحليل} إِنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم{أي بكذهبم العذاب يف اآلخرة } سََيْجزِيهِْم َوْصفَُهْم

: وأنزل عليه} قٍ فََجَعلُْتْم ِمْنهُ َحَراماً َوَحالالً قُلْ آللَُّه أَِذنَ لَكُْم أَْم َعلَى اللَِّه َتفَْتُرونَأََرأَيُْتْم َما أَْنَزلَ اللَُّه لَكُْم ِمْن رِْز
  .} وَأَْنَعاٌم ال َيذْكُُرونَ اْسَم اللَِّه َعلَْيَها افِْتَراًء َعلَْيِه{: وأنزله عليه} ثَمَانَِيةَ أَْزوَاجٍ{

 عنه يف منعه األحباس ورده األوقاف؛ بأن اهللا تعاىل عاب على العرب ما كانت تعلق أبو حنيفة رضي اهللا -الرابعة



ولو عمد رجل . تفعله من تسييب البهائم ومحايتها وحبس أنفاسها عنها، وقاس على البحرية والسائبة والفرق بّيٌن
بنفع، جلاز أن يشبه هذا  هذه تكون حبسا، ال جيتىن مثرها، وال تزرع أرضها، وال ينتفع منها: إىل ضيعة له فقال
ما تريد إىل شيء كان من عمل أهله اجلاهلية وقد : وقد قال علقمة ملن سأله عن هذه األشياء. بالبحرية والسائبة

  ومجهور العلماء على القول جبواز األحباس واألوقاف ما عدا أبا حنيفة. وقال حنوه ابن زيد. ذهب

رجع عن قول أىب حنيفة يف ذلك ملا حدثه ابن علية عن ابن عون  وأبا يوسف وزفر؛ وهو قول شريح أن أبا يوسف
عن نافع عن ابن عمر أنه استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أن يتصدق بسهمه خبيرب فقال له رسول اهللا 

 وبه حيتج كل من أجاز األحباس؛ وهو حديث صحيح قاله أبو". احبس األصل وسبل الثمرة: "صلى اهللا عليه وسلم
وأيضا فإن املسألة إمجاع من الصحابة وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمرو بن . عمر

وروي أن أبا يوسف قال . العاص وابن الزبري وجابرا كلهم وقفوا األوقاف، وأوقافهم مبكة واملدينة معروفة مشهورة
ه األحباس أحباس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب هذ: إن احلبس ال جيوز؛ فقال له مالك: ملالك حبضرة الرشيد

وأما ما احتج به أبو حنيفة من اآلية فال حجة فيه؛ ألن اهللا سبحانه إمنا عاب عليهم أن . وفدك وأحباس أصحابه
تصرفوا بعقوهلم بغري شرع توجه إليهم، أو تكليف فرض عليهم يف قطع طريق االنتفاع وإذهاب نعمة اهللا تعاىل 

ومما احتج به أبو حنيفة . وهبذا فارقت هذه األمور األحباس واألوقاف. لة املصلحة اليت للعباد يف تلك اإلبلوإزا
ال : سألت شرحيا عن رجل جعل داره حبسا على اآلخر من ولده فقال: وزفر ما رواه عطاء عن ابن املسيب قال

واحتج أيضا مبا . لفاء الراشدين حكم بذلكفهذا شريح قاضي عمر وعثمان وعلي اخل: حبس عن فرائض اهللا؛ قالوا
رواه ابن هليعة عن أخيه عيسى، عن عكرمة عن ابن عباس، قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول بعدما أنزلت 

الصدقة اليت ميضيها املتصدق يف حياته : قال الطربي. ينهى عن احلبس: وأنزل اهللا فيها الفرائض} النساء{سورة 
هللا به على لسان نبيه وعمل به األئمة الراشدون رضي اهللا عنهم ليس من احلبس عن فرائض اهللا؛ وال على ما أذن ا

حجة يف قول شريح وال يف قول أحد خيالف السنة، وعمل الصحابة الذين هم احلجة على مجيع اخللق؛ وأما حديث 
معروف فال حجة فيه؛ قال ابن  ابن عباس فرواه ابن هليعة، وهو رجل اختلط عقله يف آخر عمره، وأخوه غري

  .القصار
وما ينكر : كيف جيوز أن خترج األرض بالوقف عن ملك أرباهبا ال إىل ملك مالك؟ قال الطحاوي يقال هلم: فإن قيل

  من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على األرض جيعلها

الك، ولكن إىل اهللا تعاىل؛ صاحبها مسجداً للمسلمني، وخيلي بينهم وبينها، وقد خرجت بذلك من ملك إىل غري م
  .واهللا أعلم. وكذلك السقايات واجلسور والقناطر، فما ألزمت خمالفك يف حجتك عليه يلزمك يف هذا كله

وحيرم على املوقف ملكه كما حيرم : اختلف اجمليزون للحبس فيما للمحبس من التصرف؛ فقال الشافعي -اخلامسة
يتوىل صدقته، وتكون بيده ليفرقها ويسلبها فيما أخرجها فيه؛ ألن عمر بن  عليه ملك رقبة العبد، إال أنه جائز له أن

وكذلك علي وفاطمة رضي اهللا : اخلطاب رضي اهللا عنه مل يزل يلي صدقته فيما بلغنا حىت قبضه اهللا عز وجل قال
املساكني وكانت من حبس أرضا أو خنال أو دارا على : عنهما كانا يليان صدقاهتما؛ وبه قال أبو يوسف وقال مالك

بيده يقوم هبا ويكريها ويقسمها يف املساكني حىت مات واحلبس يف يديه، أنه ليس حببس ما مل جيزه غريه وهو مرياث؛ 
والربع عنده واحلوائط واألرض ال ينفذ حبسها، وال يتم حوزها، حىت يتواله غري من حبسه، خبالف اخليل 

  .وبه قال ابن أيب ليلى والسالح، هذا حمصل مذهبه عند مجاعة أصحابه؛



ال جيوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ ألنه أخرجه هللا وقطعه عن ملكه، فانتفاعه بشيء منه رجوع يف صدقته؛  -السادسة
ذكر ابن . وإمنا جيوز له االنتفاع إن شرط ذلك يف الوقف، أو أن يفتقر احملبس، أو ورثته فيجوز هلم األكل منه

 جتري غلته على املساكني فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا كانوا يوم حبس من حبس أصال: حبيب عن مالك قال
أغنياء أو فقراء غري أهنم ال يعطون مجيع الغلة خمافة أن يندرس احلبس ولكن يبقى منه سهم للمساكني ليبقى عليه 

س على حق هلم دون اسم احلبس؛ ويكتب على الولد كتاب أهنم إمنا يعطون منه ما أعطوا على سبيل املسكنة، ولي
  .املساكني
أعتقتك سائبة؛ فاملشهور : عتق السائبة جائز؛ وهو أن يقول السيد لعبده أنت حر وينوي العتق، أو يقول -السابعة

من مذهب مالك عند مجاعة أصحابه أن والءه جلماعة املسلمني، وعتقه نافذ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن 
  عبداحلكم وأشهب وغريهم، وبه

ال يعتق أحد سائبة؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن : ل ابن وهب؛ وروى ابن وهب عن مالك قالقا
وهذا عند كله من ذهب مذهبه، إمنا هو حممول على كراهة عتق السائبة ال : بيع الوالء وعن هبته؛ قال ابن عبدالرب

أنا أكره عتق : أيضا وابن القاسم عن مالك أنه قالوروى ابن وهب . غري؛ فإن وقع نفذ وكان احلكم فيه ما ذكرناه
ال بأس بعتق السائبة : وقال أصبغ. السائبة وأهنى عنه؛ فإن وقع نفذ وكان مرياثا جلماعة املسلمني، وعقله عليهم

ومن حجته يف ذلك . ابتداء؛ ذهب إىل املشهور من مذهب مالك؛ وله احتج إمساعيل القاضي ابن إسحاق وإياه تقلد
وروي ابن . ق السائبة مستفيض باملدينة ال ينكره عامل، وأن عبداهللا بن عمر وغريه من السلف أعتقوا سائبةأن عت

  .شهاب وربيعة وأيب الزناد وهو قول عمر بن عبدالعزيز وأيب العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغريهم
؛ أعتقته موالة له من بين رياح سائبة لوجه أبو العالية الرياحي البصري التميمي رضى اهللا عنه ممن أعتق سائبة: قلت

ال سائبة اليوم يف اإلسالم، ومن : اهللا تعاىل، وطافت به على حلق املسجد، وامسه رفيع بن مهران، وقال ابن نافع
أعتق سائبة كان والؤه له؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن املاجشون، ومال إليه ابن العريب؛ واحتجوا بقوله صلى 

فنفى أن يكون الوالء لغري معتق، ". إمنا الوالء ملن أعتق: "وبقوله" من أعتق سائبة فوالؤه له: "عليه وسلم اهللا
ومبا رواه أبو قيس عن " ال سائبة يف اإلسالم"وباحلديث } ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة{: واحتجوا بقوله تعاىل
إن أهل اإلسالم : الما يل سائبة فماذا ترى فيه؟ فقال عبداهللاإين أعتقت غ: قال رجل لعبداهللا: هزيل بن شرحبيل قال

  .ال يسيبون، إمنا كانت تسيب اجلاهلية؛ أنت وارثه وويل نعمته
ْو كَانَ آَباؤُُهْم ال َنا أََولََوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتعَالَْوا إِلَى َما أَنَْزلَ اللَُّه َوإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا َحْسبَُنا َما َوَجْدَنا َعلَْيِه آَباَء{ -١٠٤

  }َيْعلَُمونَ َشْيئاً َوال َيْهَتُدونَ

اآلية تقدم } نَاَوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتعَالَْوا إِلَى َما أَنَْزلَ اللَُّه َوإِلَى الرَُّسولِ قَالُوا َحْسبَُنا َما َوَجْدَنا َعلَْيِه آَباَء{: قوله تعاىل
  . إلعادهتافال معىن} البقرة{معناها والكالم عليها يف 

ْم َجِميعاً فَُيَنبِّئُكُْم بَِما َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُمْ أَنْفَُسكُْم ال َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اهَْتدَْيُتْم إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُ{ -١٠٥
  }كُْنُتْم َتْعَملُونَ

  :فيه أربع مسائل
مبا قبلها التحذير مما جيب أن حيذر منه، وهو حال من تقدمت صفته ممن وجه اتصال هذه اآلية : قال علماؤنا -األوىل

وظاهر هذه اآلية يدل على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ليس القيام . ركن يف دينه إىل تقليد آبائه وأسالفه



السنة وأقاويل الصحابة به بواجب إذا استقام اإلنسان، وأنه ال يؤاخذ أحد بذنب غريه، لوال ما ورد من تفسريها يف 
  .والتابعني على ما نذكره حبول اهللا تعاىل

معناه احفظوا أنفسكم من املعاصي؛ تقول عليك زيدا مبعىن الزم زيدا؛ وال } َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم{: قوله تعاىل -الثانية
ا، وعندك عمرا أي حضرك، جيوز عليه زيدا، بل إمنا جيرى هذا يف املخاطبة يف ثالثة ألفاظ عليك زيدا أي خذ زيد

  :ودونك زيدا أي قرب منك؛ وأنشد
  يا أيها املائح دلتوي دونكتا

  .عليه رجال ليسين، فشاذ: وأما قوله
إنكم تقرؤون : خطبنا أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فقال: روى أبو داود والترمذي وغريمها عن قيس قال -الثالثة

وإين } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُمْ ال َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اهَْتَديُْتْم{هذه اآلية وتتأولوهنا على غري تأويلها 
  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

هذا : قال أبو عيسى" . إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعذاب من عنده"
ال يصح عن أيب : مسعت وكيعا يقول: صحيح؛ قال إسحاق بن إبراهيم مسعت عمرو بن علي يقولحديث حسن 

إن إمساعيل روى عن : وال إمساعيل عن قيس، قال: بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال حديث واحد، قلت
مرفوعا؛ وروى أبو  وهذا إفراط من وكيع؛ رواه شعبة عن سفيان وإسحاق عن إمساعيل: قال النقاش. قيس موقوفا

: كيف تصنع هبذه اآلية؟ فقال: أتيت أبا ثعلبة اخلشين فقلت له: داود والترمذي وغريمها عن أيب أمية الشعباين قال
أما واهللا لقد : قال} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم ال َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اْهَتَدْيُتْم{: قوله تعاىل: أية آية؟ قلت

بل ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر حىت : "سألت عنها خبريا، سألت عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
إذا رأيت ُشّحاً ُمطاعا وَهوًى ُمتبعاً ودنيا ُمؤثَرةً وإعجاَب كل ذي رأي برأيه فعليك خباصة نفسك ودع عنك أمر 

صرب فيهن مثل القبض على اجلمر للعامل فيهن مثل أجر مخسني رجال يعملون مثل العامة فإن من ورائكم أياما ال
: قال أبو عيسى" . بل أجر مخسني منكم: "يا رسول اهللا أجر مخسني منا أو منهم؟ قال: ويف رواية قيل" . عملكم

فلم يذكرها،  هذه اللفظة قد سكت عنها بعض الرواة" بل منكم: "قال ابن عبدالرب قوله. هذا حديث حسن غريب
إنكم يف زمان من ترك منكم عشر : "وروى الترمذي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. وقد تقدم

وروي عن ابن مسعود أنه . هذا حديث غريب: قال" ما أمر به هلك مث يأيت زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به جنا
وقيل البن عمر يف . قُبل منكم، فإذا ُرد عليكم فعليكم أنفسكم ليس هذا بزمان هذه اآلية؛ قولوا احلق ما: قال

لو تركت القول يف هذه األيام فلم تأمر ومل تنه؟ فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : بعض أوقات الفنت
يف رواية عن ابن . وحنن شهدنا فيلزمنا أن نبلغكم، وسيأيت زمان إذا قيل فيه احلق مل يقبل" ليبلغ الشاهد الغائب: "لنا

  فكنا حنن الشهود وأنتم الغُّيب، ولكن هذه اآلية" ليبلغ الشاهد الغائب: "عمر بعد قوله

خطاب جلميع } َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم{: وقال ابن املبارك قوله تعاىل. ألقوام جييؤون من بعدنا إن قالوا، مل يقبل منهم
ليأمر بعضكم بعضا؛ ولينه بعضكم : فكأنه قال} َوال َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم{ :املؤمنني، أي عليكم أهله دينكم؛ كقوله تعاىل

بعضا فهو دليل على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وال يضركم ضالل املشركني واملنافقني وأهل 
عن سعيد بن  الكتاب؛ وهذا ألن األمر باملعروف جيري مع املسلمني من أهل العصيان كما تقدم؛ وروي معىن هذا

. معىن اآلية ال يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر: جبري وقال سعيد بن املسيب



تضمنت اآلية اشتغال اإلنسان خباصة نفسه، وتركه التعرض ملعائب الناس، والبحث عن : وقال ابن خويز منداد
َوال {، } كُلُّ نَفْسٍ بَِما كَسََبْت َرِهينَةٌ{: هلم وهذا كقوله تعاىلأحواهلم فإهنم ال يسألون عن حاله فال يسأل عن حا

وجيوز أن " . كن جليس بيتك وعليك خباصة نفسك: "وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم. } َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أُخَْرى
  .به، ويشتغل بإصالح نفسهيكون أريد به الزمان الذي يتعذر فيه األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ فينكر بقل

قال رسول : قال حدثنا بكر بن سوداة اجلذامي عن عقبة بن عامر قال: قد جاء حديث غريب رواه ابن هليعة: قلت
قال " . إذا كان رأس مائتني فال تأمر مبعروف وال تنه عن منكر وعليك خباصة نفسك: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا : معىن اآلية: وقال جابر بن زيد. ك لتغري الزمان، وفساد األحوال، وقلة املعيننيإمنا قال عليه السالم ذل: علماؤنا
أيها الذين آمنوا من أبناء أولئك الذين حبروا البحرية وسيبوا السوائب؛ عليكم أنفسكم يف االستقامة على الدين، ال 

ر سفهت آباءك وضللتهم وفعلت وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفا: يضركم ضالل األسالف إذا اهتديتم؛ قال
اآلية يف أهل األهواء الذين ال ينفعهم الوعظ؛ فإذا علمت من قوم أهنم : وفعلت؛ فأنزل اهللا اآلية بسبب ذلك وقيل

نزلت يف األسارى الذين عذهبم املشركون حىت ارتد : وقيل. ال يقبلون، بل يستخفون ويظهرون فاسكت عنهم
  :وقال سعيد بن جبري. عليكم أنفسكم ال يضركم ارتداد أصحابكم: مبعضهم، فقيل ملن بقي على اإلسال

يف اليهود والنصارى ومن كان مثلهم؛ يذهبان إىل أن املعىن ال يضركم كفر أهل : هي يف أهل الكتاب وقال جماهد
وهذا : عطية قال ابن. هي منسوخة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ قاله املهدوي: وقيل. الكتاب إذا أدوا اجلزية
ليس يف كتاب اهللا تعاىل آية مجعت : قد جاء عن أيب عبيد القاسم بن سالم أنه قال: قلت. ضعيف وال يعلم قائله

واهلدى هنا هو األمر باملعروف والنهي } إِذَا اْهَتَديُْتْم{: الناسخ منها قوله: قال غريه. الناسخ واملنسوخ غري هذه اآلية
  .عن املنكر، واهللا أعلم

اآلمر  -مر باملعروف والنهي عن املنكر متعني مىت رجي القبول، أو رجي رد الظامل ولو بعنف، ما مل خيف الرابعةاأل
ضررا يلحقه يف خاصته، أو فتنة يدخلها على املسلمني؛ إما بشق عصا، وإما بضرر يلحق طائفة من الناس؛ فإذا 

ـ  عنده وال يشترط يف الناهي أن يكون عدال كما تقدم؛  حمكم واجب أن يوقف} َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم{خيف هذا ف
  .وعلى هذا مجاعة أهل العلم فاعلمه

 ِمْنكُْم أَْو آخََراِن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدةُ َبْينِكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الْمَْوُت ِحَني الَْوِصيَِّة اثَْناِن ذََوا َعْدلٍ{ -١٠٦
بِاللَِّه إِِن اْرَتبُْتمْ نْ أَنُْتْم َضَربُْتْم ِفي اَألْرضِ فَأَصَابَْتكُْم ُمِصيَبةُ الَْمْوِت َتحْبُِسوَنُهَما ِمْن بَْعِد الصَّالِة فَُيقِْسَماِن ِمْن غَْيرِكُْم إِ

  }آلِثِمَنيال َنشَْترِي بِِه ثَمَناً َولَْو كَانَ ذَا قُرَْبى َوال َنكُْتُم َشهَاَدةَ اللَِّه إِنَّا إِذاً لَِمَن ا
ْولََياِن فَُيقِْسَماِن بِاللَِّه فَإِنْ ُعِثَر َعلَى أَنَُّهَما اسَْتَحقَّا إِثْماً فَآخََراِن َيقُوَماِن َمقَاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اسَْتَحقَّ َعلَْيهُِم اَأل{ -١٠٧

  }َن الظَّاِلِمَنيلََشهَاَدتَُنا أََحقُّ ِمْن َشَهاَدِتهَِما َوَما اعَْتدَْيَنا إِنَّا إِذاً لَِم

قُوا اللََّه َواْسَمُعوا َواللَُّه ذَِلَك أَْدَنى أَنْ َيأْتُوا بِالشََّهاَدِة َعلَى َوجْهَِها أَْو َيَخافُوا أَنْ ُتَردَّ أَْيَمانٌ بَْعَد أَْيمَانِهِْم َواتَّ{ -١٠٨
  }ال َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني
  :فيه سبع وعشرون مسألة

هذه اآلية وما بعدها عند أهل املعاين من أشكل ما يف القرآن إعرابا ومعىن وحكما؛ قال : كي رمحه اهللاقال م -األوىل
  .هذا كالم من مل يقع له الثلج يف تفسريها؛ وذلك بني من كتابه رمحه اهللا: ابن عطية

آليات نزلت بسبب متيم ما ذكره مكي رمحه اهللا ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضا، وال أعلم خالفا أن هذه ا: قلت



كان متيم الداري وعدي بن بداء : روى البخاري والدارقطين وغريمها عن ابن عباس قال. الداري وعدي بن بداء
خيتلفان إىل مكة، فخرج معهما فىت من بين سهم فتويف بأرض ليس هبا مسلم، فأوصى إليهما؛ فدفعا تركته إىل أهله 

مث " ما كتمتما وال اطلعتما"ستحلفهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحبسا جاما من فضة خموصا بالذهب، فا
اشتريناه من عدي ومتيم، فجاء رجالن من ورثة السهمي فحلفا أن هذا اجلام للسهمي، : وجد اجلام مبكة فقالوا

وروى . لفظ الدارقطين. فأخذوا اجلام؛ وفيهم نزلت هذه اآلية: ولشهادتنا أحق من شهادهتما وما اعتدينا؛ قال
برئ منها الناس غريي وغري عدي بن } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدةُ َبْينِكُْم{الترمذي عن متيم الداري يف هذه اآلية 

: بداء وكانا نصرانيني خيتلفان إىل الشام قبل اإلسالم، فأتيا الشام بتجارهتما، وقدم عليهما موىل لبين سهم يقال له
بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به امللك، وهو ُعظْم جتارته، فمرض فأوصى إليهما، وأمرمها أن بديل بن أيب مرمي 

  فلما مات أخذنا ذلك اجلام فبعناه بألف درهم مث: يبلغا ما ترك أهله؛ قال متيم

ما ترك : نه فقلنااقتسمناها أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إىل أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا اجلام فسألونا ع
فلما أسلمت بعد قدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة تأمثت من : غري هذا، وما دفع إلينا غريه؛ قال متيم

ذلك، فأتيت أهله وأخربهتم اخلرب، وأديت إليهم مخسمائة درهم، وأخربهتم أن عند صاحيب مثلها، فأتوا به إىل رسول 
م البينة فلم جيدوا، فأمرهم أن يستحلفوه مبا يقطع به على أهل دينه، فحلف فأنزل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأهل

فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم } َبْعَد أَْيَمانِهِْم{إىل قوله } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدةُ َبْينِكُْم{: اهللا عز وجل
وذكر . هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح: و عيسىقال أب. فحلفا فنزعت اخلمسمائة من يدي عدي بن بداء

الواقدي أن اآليات الثالث نزلت يف تيم وأخيه عدي، وكانا نصرانيني، وكان متجرمها إىل مكة، فلما هاجر النيب 
صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة قدم ابن أيب مرمي موىل عمرو بن العاص املدينة وهو يريد الشام تاجرا، فخرج مع 

نزلت يف بديل بن أيب مرمي موىل العاص بن وائل السهمي؛ : وذكر النقاش قال. م وأخيه عدي؛ وذكر احلديثمتي
كان خرج مسافرا يف البحر إىل أرض النجاشي ومعه رجالن نصرانيان أحدمها يسمى متيما وكان من خلم وعدي بن 

أبلغا هذا املتاع : مث جعلها يف املتاع فقال بداء، فمات بديل وهم يف السفينة فرمي به يف البحر، وكان كتب وصيته
أهلي، فلما مات بديل قبضا املال، فأخذا منه ما أعجبهما فكان فيما أخذا إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال، منقوشا 

  .فلما قدموا الشام مرض بديله وكان مسلما؛ احلديث: وذكره سنيد وقال. مموها بالذهب؛ وذكر احلديث
َواْسَتشْهُِدوا {: منها قوله تعاىل: يف كتاب اهللا تعاىل بأنواع خمتلفة} َشهَِد{ورد } َشَهاَدةُ َبيْنِكُْم{: اىلقوله تع -الثانية

شَهِدَ {: مبعىن قضى أي أعلم؛ قاله أبو عبيدة كقوله تعاىل} شَهَِد{ومنها . معناه أحضروا: قيل} َشهِيَدْينِ ِمْن رِجَاِلكُْم
مبعىن حكم؛ قال } شَهَِد{ومنها } َوالَْمالِئكَةُ َيْشَهُدونَ{: مبعىن أقر؛ كقوله تعاىل} شَهَِد{ومنها } لَّا هَُواللَُّه أَنَّهُ ال إِلَهَ إِ

  }و َشهَِد{. مبعىن حلف؛ كما يف اللعان} شَهَِد{ومنها . } َوشَهَِد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلهَا{: اهللا تعاىل

شهدت : معناه هنا احلضور للوصية؛ يقال: وقيل} آَمُنوا َشهَاَدةُ بَْينِكُْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن{: مبعىن وصى؛ كقوله تعاىل
وذهب الطربي إىل أن الشهادة مبعىن اليمني؛ فيكون املعىن ميني ما بينكم أن حيلف اثنان؛ . وصية فالن أي حضرهتا

واختار . ه على الشاهد مينيواستدل على أن ذلك غري الشهادة اليت تؤدى للمشهود له بأنه ال يعلم هللا حكم جيب في
واختار ابن عطية أن الشهادة . ومسيت اليمني شهادة؛ ألنه يثبت هبا احلكم كما يثبت بالشهادة. هذا القول القفال

  .هنا هي الشهادة اليت حتفظ فتؤدى، وضعف كوهنا مبعىن احلضور واليمني
وأضيفت الشهادة إىل الظرف، واستعمل اسم على } اَم{معناه ما بينكم فحذف : قيل} َبيْنِكُْم{: قوله تعاىل -الثالثة



  احلقيقة، وهو املسمى عند النحويني باملفعول على السعة؛ كما قال
  يوما شهدناه سليمان وعامرا

  :وأنشد. أي مكركم فيهما} َبلْ َمكُْر اللَّْيلِ َوالنََّهارِ{: وقال تعاىل. أراد شهدنا فيه
  ا وعين بني عينك منزويصفاح... تصافح من القيت يل ذا عداوة 

  .أي ما بيين وبينك} قَالَ َهذَا ِفرَاُق بَْينِي وََبْينَِك{: أراد ما بني عينيك فحذف؛ ومنه قوله تعاىل
: وهذا كقوله تعاىل. معناه إذا قارب احلضور، وإال فإذا حضر املوت مل يشهد ميت} إِذَا َحضََر{: قوله تعاىل -الرابعة

املصدر } إِذَا{والعامل يف . ومثله كثري} إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ{: وكقوله. } آنَ فَاْستَِعذْ بِاللَِّهفَإِذَا قََرأَْت الْقُْر{
  .}َشَهادَةً{الذي هو 
مبطلقه  يقتضي} اثَْناِن{: وقوله} َحَضَر{ظرف زمان والعامل فيه } حَِني} {ِحَني الَْوِصيَّةِ اثَْناِن{: قوله تعاىل -اخلامسة

بني أنه أراد رجلني؛ ألنه لفظ ال يصلح إال } ذََوا َعْدلٍ{: شخصني، وحيتمل رجلني، إال أنه ملا قال بعد ذلك
  }َشَهادَةً{على أنه خرب املبتدأ الذي هو } اثَْناِن{وارتفع . ال يصلح إال للمؤنث} ذَوَاَتا{للمذكر، كما أن 

التقدير شهادة بينكم يف وصاياكم شهادة اثنني؛ } اثَْناِن{: رب يف قولهرفع باالبتداء واخل} َشَهاَدةُ{قال أبو علي 
وجيوز أن يرتفع . أي مثل أمهاهتم} َوأَزَْواُجُه أُمََّهاُتُهْم{: فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه؛ كما قال تعاىل

ـ } اثنان{   .ليقم الشهادة اثنان ؛ التقدير وفيما أنزل عليكم أو ليكن منكم أن يشهد اثنان، أو}شهادة{ب
أَوْ {: وقوله. صفة بعد صفة} ِمْنكُْم{و } اثَْناِن{: صفة لقوله} ذََوا َعْدلٍ} {ذََوا َعْدلٍ ِمْنكُْم{: قوله تعاىل -السادسة

وهذا الفصل هو املشكل يف هذه . أي أو شهادة آخرين من غريكم؛ فمن غريكم صفة آلخرين} آَخَراِن ِمْن غَْيرِكُْم
  :اختلف العلماء فيه على ثالثة أقوال: تحقيق فيه أن يقالاآلية، وال
للكافرين فعلى هذا تكون } أَْو آَخَراِن ِمْن غَْيرِكُْم{ضمري للمسلمني } ِمْنكُْم{: أن الكاف وامليم يف قوله: األول

تقرر من شهادة أهل الكتاب على املسلمني جائزة يف السفر إذا كانت وصية، وهو األشبه بسياق اآلية، مع ما 
وهو قول ثالثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل؛ أبو موسى األشعري وعبداهللا بن قيس وعبداهللا بن . األحاديث

عباس فمعىن اآلية من أوهلا إىل آخرها على هذا القول أن اهللا تعاىل أخرب أن حكمه يف الشهادة على املوصي إذا 
ر وهو الضرب يف األرض، ومل يكن معه أحد من املؤمنني، حضر املوت أن تكون شهادة عدلني فإن كان يف سف

فليشهد شاهدين ممن حضره من أهله الكفر، فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصالة أهنما ما كذبا 
وما بدال، وأن ما شهدا به حق، ما كتما فيه شهادة وحكم بشهادهتما؛ فإن عثر بعد ذلك على أهنما كذبا أو خانا، 

هذا معىن اآلية على . وحنو هذا مما هو إمث حلف رجالن من أولياء املوصي يف السفر، وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما
مذهب أيب موسى األشعري، وسعيد بن املسيب، وحيىي بن يعمر؛ وسعيد بن جبري وأيب جملز وإبراهيم وشريح 

وقال به من الفقهاء سفيان الثوري؛ . س وغريهموعبيدة السلماين؛ وابن سريين وجماهد وقتادة والسدي وابن عبا
شهادة أهل الذمة جائزة على : واختاره أمحد بن حنبل وقال. ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سالم لكثرة من قال به

  املسلمني يف السفر

وذلك أن : ل بعضهمقا. يعين الكفار} ِمْن غَْيرِكُْم{من املؤمنني ومعىن } ِمْنكُْم{عند عدم املسلمني كلهم يقولون 
اآلية نزلت وال مؤمن إال باملدينة؛ وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتاب وعبدة األوثان وأنواع الكفرة 

  .واآلية حمكمة على مذهب أيب موسى وشريح وغريمها



نخعي ومالك؛ منسوخ؛ هذا قول زيد بن أسلم وال} أْو آَخَراِن ِمْن غَْيرِكُْم{: أن قوله سبحانه: القول الثاين
جتوز شهادة الكفار بعضهم على بعض؛ : والشافعي وأيب حنيفة وغريهم من الفقهاء؛ إال أن أبا حنيفة خالفهم فقال

؛ } َوأَشْهُِدوا ذََوْي َعْدلٍ مِْنكُْم{: وقوله} ِممَّْن تَْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء{: وال جتوز على املسلمني واحتجوا بقوله تعاىل
فهو ناسخ لذلك؛ ومل يكن } ِممَّْن تَْرَضْونَ ِمَن الشَُّهَداِء{أن آية الدين من آخر ما نزل؛ وأن فيها فهؤالء زعموا 

اإلسالم يومئذ إال باملدينة؛ فجازت شهادة أهله الكتاب؛ وهو اليوم طبق األرض فسقطت شهادة الكفار؛ وقد أمجع 
  .جتوز شهادهتماملسلمون على أن شهادة الفساق ال جتوز؛ والكفار فساق فال 

ما ذكرمتوه صحيح إال أنا نقول مبوجبه؛ وأن ذلك جائز يف شهادة أهل الذمة على املسلمني يف الوصية يف : قلت
السفر خاصة للضرورة حبيث ال يوجد مسلم؛ وأما مع وجود مسلم فال؛ ومل يأت ما ادعيتموه من النسخ عن أحد 

ابة وليس ذلك يف غريه؛ وخمالفة الصحابة إىل غريهم ينفر عنه أهل ممن شهد التنزيل؛ وقد قال باألول ثالثة من الصح
إنه ال منسوخ : من آخر القرآن نزوال حىت قال ابن عباس واحلسن وغريمها} املائدة{ويقوي هذا أن سورة . العلم
ا مع تراخي وما ادعوه من النسخ ال يصح فإن النسخ ال بد فيه من إثبات الناسخ على وجه يتناىف اجلمع بينهم. فيها

الناسخ؛ فما ذكروه ال يصح أن يكون ناسخا؛ فإنه يف قصة غري قصة الوصية ملكان احلاجة والضرورة؛ وال ميتنع 
اختالف احلكم عند الضرورات؛ وألنه رمبا كان الكافر ثقة عند املسلم يرتضيه عند الضرورة؛ فليس فيما قالوه 

  .ناسخ
أي من عشريتكم } مِْنكُْم{: الزهري واحلسن وعكرمة، ويكون معىن قوله أن اآلية ال نسخ فيها؛ قال: القول الثالث

  وقرابتكم؛ ألهنم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان

وهذا ينبين على معىن غامض يف : أي من غري القرابة والعشرية؛ قال النحاس} ْو آخََراِن ِمْن غَْيرِكُْم{: ومعىن قوله
يدل } آَخَر{مررت بكرمي وكرمي آخر؛ فقوله : بية من جنس األول؛ تقوليف العر} آخََر{العربية؛ وذلك أن معىن 

على أنه من جنس األول؛ وال جيوز عند أهل العربية مررت بكرمي وخسيس آخر؛ وال مررت برجل ومحار آخر؛ 
صح على أي عدالن؛ والكفار ال يكونون عدوال في} أْو آَخَراِن ِمْن غَْيرِكُْم{: فوجب من هذا أن يكون معىن قوله

وهذا معىن حسن من جهة اللسان؛ وقد حيتج به . من غري عشريتكم من املسلمني} ِمْن غَْيرِكُْم{هذا قوله من قال 
من غري قبيلتكم على أنه قد عورض هذا القول بأن يف أول } ِمْن غَْيرِكُْم{ملالك ومن قال بقوله؛ ألن املعىن عندهم 

  .فخوطب اجلماعة من املؤمنني }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا{اآلية 
ْو آخََراِن {ومعىن : استدل أبو حنيفة هبذه اآلية على جواز شهادة الكفار من أهل الذمة فيما بينهم؛ قال -السابعة

أنت ال تقول مبقتضى : أي من غري أهل دينكم؛ فدل على جواز شهادة بعضهم على بعض؛ فيقال له} ِمْن غَْيرِكُْم
فإن . ت يف قبول شهادة أهل الذمة على املسلمني وأنت ال تقول هبا فال يصح احتجاجك هباهذه اآلية؛ ألهنا نزل

هذه اآلية دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على املسلمني من طريق النطق؛ ودلت على قبول شهادهتم : قيل
قبل على أهله الذمة أوىل؛ مث على أهل الذمة من طريق التنبيه؛ وذلك أنه إذا قبلت شهادهتم على املسلمني فألن ت

دل الدليل على بطالن شهادهتم على املسلمني؛ فبقي شهادهتم على أهل الذمة على ما كان عليه؛ وهذا ليس بشيء؛ 
ألن قبول شهادة أهل الذمة على أهل الذمة فرع لقبول شهادهتم على املسلمني؛ فإذا بطلت شهادهتم على املسلمني 

  .واهللا أعلم. م على أهل الذمة وهي فرعها أحرى وأوىلوهي األصل فألن تبطل شهادهت
أي سافرمت؛ ويف الكالم حذف تقديره إن أنتم ضربتم يف األرض } إِنْ أَنُْتْم ضََربُْتْم ِفي اَألْرضِ{: قوله تعاىل -الثامنة



معكم من املال؛ مث متم وذهبا إىل فأوصيتم إىل اثنني عدلني يف ظنكم؛ ودفعتم إليهما ما } فَأََصابَْتكُْم ُمِصيَبةُ الَْمْوِت{
  ورثتكم بالتركة فارتابوا يف أمرمها؛

وادعوا عليهما خيانة؛ فاحلكم أن حتبسومها من بعد الصالة؛ أي تستوثقوا منهما؛ ومسى اهللا تعاىل املوت يف هذه اآلية 
واإلعراض عن ذكره،  واملوت وإن كان مصيبة عظمى، ورزية كربى؛ فأعظم منه الغفلة عنه،: مصيبة؛ قال علماؤنا

وروي عن النيب صلى اهللا عليه . وترك التفكر فيه؛ وترك العمل له؛ وإن فيه وحده لعربة ملن اعترب، وفكرة ملن تفكر
ويروى أن أعرابيا كان يسري على مجل " لو أن البهائم تعلم من املوت ما تعلمون ما أكلتم منها مسينا: "وسلم أنه قال

! ما لك ال تنبعث ؟! ما لك ال تقوم ؟: األعرايب عنه، وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول له؛ فخر اجلمل ميتا فنزل
ما الذي ! ما الذي كان يبعثك ؟! ما الذي كان حيملك ؟! هذه أعضاؤك كاملة، وجوارحك ساملة؛ ما شأنك ؟

  .مث تركه وانصرف متفكرا يف شأنه، متعجبا من أمره! ما الذي عن احلركة منعك ؟! صرعك؟
واعترض بني الصفة } آخََراِن{صفة لـ } َتْحبِسُوَنُهمَا{: قال أبو علي} َتحْبُِسوَنُهَما{: قوله تعاىل -لتاسعةا

منها ما : وهذه اآلية أصل يف حبس من وجب عليه حق؛ واحلقوق على قسمني. } إِنْ أَنُْتْم{: واملوصوف بقوله
مؤجال؛ فإن خلي من عليه احلق غاب واختفى وبطل احلق يصلح استيفاؤه معجال؛ ومنها ما ال ميكن استيفاؤه إال 

وتوي فلم يكن بد من التوثق منه فإما بعوض عن احلق وهو املسمى رهنا؛ وإما بشخص ينوب منابه يف املطالبة 
والذمة وهو احلميل؛ وهو دون األول؛ ألنه جيوز أن يغيب كمغيبه ويتعذر وجوده كتعذره؛ ولكن ال ميكن أكثر من 

  .تعذرا مجيعا مل يبق إال التوثق حببسه حىت تقع منه التوفية ملا كان عليه من حق؛ أو تبني عسرتههذا فإن 
فإن كان احلق بدنيا ال يقبل البدل كاحلدود والقصاص ومل يتفق استيفاؤه معجال؛ مل يكن فيه إال التوثق  -العاشرة

مها عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده أن بسجنه؛ وألجل هذه احلكمة شرع السجن روى أبو داود والترمذي وغري
وروى أبو داود عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول اهللا صلى . النيب صلى اهللا عليه وسلم حبس رجال يف هتمة

  اهللا عليه وسلم

: قال اخلطايب. قال ابن املبارك حيل عرضه يغلظ له، وعقوبته حيبس له" . يل الواجد حيل عرضه وعقوبته: "قال
س على ضربني؛ حبس عقوبة، وحبس استظهار، فالعقوبة ال تكون إال يف واجب، وأما ما كان يف هتمة فإمنا احلب

وروى معمر . يستظهر بذلك ليستكشف به ما وراءه؛ وقد روي أنه حبس رجال يف هتمة ساعة من هنار مث خلى عنه
يف املسجد إىل أن يقوم فإن أعطاه كان شريح إذا قضى على رجل حبق أمر حببسه : عن أيوب عن ابن سريين قال
  .حقه وإال أمر به إىل السجن

يريد صالة العصر؛ قاله األكثر من العلماء؛ ألن أهل األديان يعظمون } ِمْن َبْعدِ الصَّالِة{: قوله تعاىل -احلادية عشرة
من : وقيل. كانت أي صالة: وقيل. صالة الظهر: وقال احلسن. ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمني الكاذبة

إن فائدة اشتراطه بعد الصالة تعظيما للوقت، وإرهابا به؛ : وقيل. بعد صالهتما على أهنما كافران؛ قاله السدي
  " .من حلف على ميني كاذبة بعد العصر لقي اهللا وهو عليه غضبان"لشهود املالئكة ذلك الوقت؛ ويف الصحيح 

. الزمان كما ذكرنا: أحدها: األميان، والتغليظ يكون بأربعة أشياء هذه اآلية أصل يف التغليظ يف -الثانية عشرة
ال جيب استحالف أحد عند منرب النيب : املكان كاملسجد واملنرب، خالفا أليب حنيفة وأصحابه حيث يقولون: الثاين

ذهب البخاري رمحه  صلى اهللا عليه وسلم، وال بني الركن واملقام ال يف قليل األشياء وال يف كثريها؛ وإىل هذا القول
وقال مالك . }باب حيلف املدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمني وال يصرف من موضع إىل غريه{اهللا حيث ترجم 



وُيجلب يف أميان القسامة إىل مكة من كان من أعماهلا، فيحلف بني الركن واملقام، وُيجلب إىل املدينة من : والشافعي
احلال روى مطرف وابن املاجشون وبعض أصحاب الشافعي أنه حيلف : الثالث. كان من أعماهلا فيحلف عند املنرب

والذي : حيلف جالسا؛ قال ابن العريب: وقال ابن كنانة. قائما مستقبل القبلة؛ ألن ذلك أبلغ يف الردع والزجر
نظر اعتبار ذلك  عندي أنه حيلف كما حيكم عليه هبا إن كان قائما فقائما وإن جالسا فجالسا إذ مل يثبت يف أثر وال

  .من قيام أو جلوس

القيام واهللا أعلم " فانطلق ليحلف: "قد استنبط بعض العلماء من قوله يف حديث علقمة بن وائل عن أبيه: قلت
  .أخرجه مسلم

قُلْ إِي {: وقوله} فَُيقِْسَمانِ بِاللَِّه{: التغليظ باللفظ؛ فذهبت طائفة إىل احللف باهللا ال يزيد عليه؛ لقوله تعاىل: الرابع
وقول " . من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت: "وقوله عليه السالم} َوَتاللَِّه لَأَِكيَدنَّ أَْصَناَمكُْم{: وقال} َورَبِّي
حيلف باهللا الذي ال إله إال هو ما له عندي حق، وما ادعاه علي باطل؛ : وقال مالك. واهللا ال أزيد عليهن: الرجل

داود حدثنا مسدد قال حدثنا أبو األحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن أيب حيىي عن ابن واحلجة له ما رواه أبو 
يعين " احلف باهللا الذي ال إله إال هو ما له عندك شيء"يعين لرجل حلفه : عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

حيلف باهللا ال غري، فإن اهتمه القاضي : وقال الكوفيون. أبو حيىي امسه زياد كويف ثقة ثبت: للمدعي؛ قال أبو داود
غلظ عليه اليمني؛ فيحلفه باهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة الرمحن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم 

: قال ابن العريب. وزاد أصحاب الشافعي التغليظ باملصحف. من العالنية الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور
وزعم الشافعي أنه رأى ابن مازن قاضي صنعاء حيلف باملصحف ويأمر . ة ما ذكرها أحد قط من الصحابةوهو بدع

  .أصحابه بذلك ويرويه عن ابن عباس، ومل يصح
وإن حلف باملصحف وما فيه من القرآن فقد حكى الشافعي عن مطرف أن ابن الزبري " املهذب"ويف كتاب : قلت

قال ابن . وهو حسن: ت مطرفا بصنعاء حيلف على املصحف؛ قال الشافعيورأي: كان حيلف على املصحف، قال
  .وأمجعوا على أنه ال ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطالق والعتاق واملصحف: املنذر
  .ال يكره ذلك؛ حكاه عنهما ابن املنذر: وكان قتادة حيلف باملصحف وقال أمحد وإسحاق: قد تقدم يف األميان: قلت

ال : لف مالك والشافعي من هذا الباب يف قدر املال الذي حيلف به يف مقطع احلق؛ فقال مالكخت -الثالثة عشرة
تكون اليمني يف مقطع احلق يف أقل من ثالثة دراهم قياسا على القطع، وكل مال تقطع فيه اليد وتسقط به حرمة 

را قياسا على الزكاة، وكذلك ال تكون اليمني يف ذلك يف أقل من عشرين دينا: وقال الشافعي. العضو فهو عظيم
  .عند منرب كل مسجد

عاطفة مجلة على مجلة، أو جواب جزاء؛ ألن } فَُيقِْسَماِن{الفاء يف } فَُيقِْسَماِن بِاللَِّه{: قوله تعاىل -الرابعة عشرة
حبستمومها إذا : معناه احبسومها، أي لليمني؛ فهو جواب األمر الذي دل عليه الكالم كأنه قال} َتحْبُِسوَنُهمَا{

  :أقسما؛ قال ذو الرمة
  فيبدو وتارات جيم فيغرق... وإنسان عيين حيسر املاء مرة 

  .إذا حسر بدا: تقديره عندهم
الشاهدان إذا : الوصيان إذا ارتيب يف قوهلما وقيل: ؟ فقيل} فَيُقِْسَماِن{: واختلف َمن املراد بقوله -اخلامسة عشرة

والذي مسعت وهو بدعة عن ابن : قال ابن العريب مبطال هلذا القول. كم حلفهمامل يكونا عدلني وارتاب بقوهلما احلا



أيب ليلى أنه حيلف الطالب مع شاهديه أن الذي شهدا به حق؛ وحينئذ يقضى له باحلق؛ وتأويل هذا عندي إذا ارتاب 
! الشاهد أو حيلف ؟ احلاكم بالقبض فيحلف إنه لباق، وأما غري ذلك فال يلتفت إليه؛ هذا يف املدعي فكيف حيبس

  .هذا ما ال يلتفت إليه
إمنا استحلف : وقد قيل. وقد تقدم من قول الطربي يف أنه ال يعلم هللا حكم جيب فيه على الشاهد ميني: قلت

  .الشاهدان ألهنما صارا مدعى عليهما، حيث ادعى الورثة أهنما خانا يف املال
ط ال يتوجه حتليف الشاهدين إال به، ومىت مل يقع ريب وال اختالف شر} إِنِ اْرَتبُْتْم{: قوله تعاىل -السادسة عشرة

  أما أنه يظهر من حكم أيب موسى: قال ابن عطية. فال ميني

يف حتليف الذميني أنه باليمني تكمل شهادهتما وتنفذ الوصية ألهلها روى أبو داود عن الشعيب أن رجال من املسلمني 
دا من املسلمني حضره يشهده على وصيته، فأشهد رجلني من أهله الكتاب، حضرته الوفاة بدقوقاء هذه، ومل جيد أح

هذا أمر مل يكن بعد الذي كان يف : فقدما الكوفة فأتيا األشعري فأخرباه، وقدما بتركته ووصيته؛ فقال األشعري
 كتما وال غريا باهللا ما خانا وال كذبا وال بدال وال: "عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فأحلفهما بعد العصر

وهذه الريبة عند من ال يرى اآلية منسوخة تترتب يف : قال ابن عطية. فأمضى شهادهتما" وإهنا لوصية الرجل وتركته
اخليانة، ويف االهتام بامليل إىل بعض املوصى هلم دون بعض، وتقع مع ذلك اليمني عنده؛ وأما من يرى اآلية منسوخة 

تياب يف خيانة أو تعد بوجه من وجوه التعدي؛ فيكون التحليف عنده حبسب فال يقع حتليف إال أن يكون االر
ما تقع : أحدمها: ميني الريبة والتهمة على قسمني: قال ابن العريب. الدعوى على منكر ال على أنه تكميل للشهادة

يف احلقوق واحلدود، التهمة املطلقة : الثاين. الريبة فيه بعد ثبوت احلق وتوجه الدعوى فال خالف يف وجوب اليمني
  .وله تفصيل بيانه يف كتب الفروع؛ وقد حتققت ههنا الدعوى وقويت حسبما ذكر يف الروايات

ألن هذا احلبس } فَُيقِْسَماِن{ال بقوله } َتحْبُِسوَنُهَما{: يتعلق بقوله} إِِن اْرتَْبُتْم{: الشرط يف قوله -السابعة عشرة
  .سبب القسم
أي يقوالن يف ميينهما ال نشتري بقسمنا عوضا } ال َنْشَترِي بِِه ثَمَناً َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى{ :قوله تعاىل -الثامنة عشرة

: وإضمار القول كثري، كقوله. نأخذه بدال مما أوصى به وال ندفعه إىل أحد ولو كان الذي نقسم له ذا قرىب منا
واالشتراء ههنا ليس مبعىن البيع، . أي يقولون سالم عليكم} الٌم َعلَْيكُْمَس. وَالَْمالِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ِمْن كُلِّ َبابٍ{

  .بل هو التحصيل

ألن أقسم يلتقي مبا يلتقي به القسم؛ وهو } فَُيقِْسَماِن{: جواب لقوله} ال َنْشتَرِي{: الالم يف قوله -التاسعة عشرة
عائد على اسم اهللا تعاىل، وهو أقرب مذكور؛ } بِِه{ واهلاء يف. والالم يف اإلجياب} َوإِنْ{يف النفي، } مَا{و} ال{

وحيتمل أن يعود على الشهادة وذكرت على معىن القول؛ كما قال . ال نبيع حظنا من اهللا تعاىل هبذا العرض: املعىن
ي فأعاد الضمري على معىن الدعوة الذ" واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب: "صلى اهللا عليه وسلم

  .}النساء{هو الدعاء، وقد تقدم يف سورة 
املعىن ذا مثن أي سلعة ذا مثن، فحذف املضاف وأقيم املضاف : قال الكوفيون} ثََمناً{: قوله تعاىل -املوفية عشرين

وعندنا وعند كثري من العلماء أن الثمن قد يكون هو يكون السلعة؛ فإن الثمن عندنا مشترى كما أن . إليه مقامه
مشترى؛ فكل واحد من املبيعني مثنا ومثمونا كان البيع دائرا على عرض ونقد، أو على عرضني، أو على املثمون 

ال : إذا أفلس املبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون أوىل به؟ قال أبو حنيفة: نقدين؛ وعلى هذا األصل تنبين مسألة



هو أحق هبا يف الفلس دون : وقال مالك. لغرماءيكون صاحبها أسوة ا: يكون أوىل به؛ وبناه على هذا األصل، وقال
متسك أبو حنيفة مبا ذكرنا، وبأن األصل الكلي أن . صاحبها أحق هبا يف الفلس واملوت: وقال الشافعي. املوت

الدين يف ذمة املفلس وامليت، وما بأيديهما حمل للوفاء؛ فيشترك مجيع الغرماء فيه بقدر رؤوس أمواهلم، وال فرق يف 
أن تكون أعيان السلع موجودة أو ال، إذ قد خرجت عن ملك بائعها ووجبت أمثاهنا هلم يف الذمة باإلمجاع،  ذلك بني

وخصص مالك والشافعي هذه القاعدة بأخبار رويت يف هذا الباب رواها . فال يكون هلم إال أمثاهنا أو ما وجد منها
  .األئمة أبو داود وغريه

وفيها سبع قراءات من . أي ما أعلمنا اهللا من الشهادة} ال َنكُْتُم شََهاَدةَ اللَِّهَو{: قوله تعاىل -احلادية والعشرون
  .وغريه" التحصيل"أرادها وجدها يف 

هذه اآلية أعضل ما يف هذه السورة : قال عمر} فَإِنْ ُعِثَر َعلَى أَنَُّهَما اسَْتَحقَّا إِثْماً{: قوله تعاىل -الثانية والعشرون
عثر . } ِمَن الَِّذيَن اسَْتَحقَّ َعلَْيهُِم األَْولََياِن{: أصعب ما يف القرآن من اإلعراب قوله: لزجاجوقال ا. من األحكام

وَكَذَِلكَ {: عثرت منه على خيانة أي اطلعت، وأعثرت غريي عليه، ومنه قوله تعاىل: على كذا أي اطلع عليه؛ يقال
ي عليهم موضعهم، وأصل العثور الوقوع والسقوط على الشيء؛ ومنه ألهنم كانوا يطلبوهنم وقد خف} أَْعثَْرَنا َعلَيْهِْم

عثر الرجل يعثر عثورا إذا وقعت إصبعه بشيء صدمته، وعثرت إصبع فالن بكذا إذا صدمته فأصابته : قوهلم
  :وعثر الفرس عثارا قال األعشى. ووقعت عليه

  فالتعس أدىن هلا من أن أقول لعا... بذات لوث عفرناة إذا عثرت 
} أَنَُّهمَا{والضمري يف . لعثري الغبار الساطع؛ ألنه يقع على الوجه، والعثري األثر اخلفي ألنه يوقع عليه من خفاءوا

و . على الشاهدين؛ عن ابن عباس: وقيل. عن سعيد بن جبري} اثَْناِن{: يعود على الوصيني اللذين يف قوله عز وجل
وقال . يانة، وأخذمها ما ليس هلما، أو باليمني الكاذبة أو بالشهادة الباطلةيعين باخل} إِثْماً{أي استوجبا } اسَْتَحقَّا{

وقال . اإلمث هنا اسم الشيء املأخوذ؛ ألن آخذه بأخذه آمث، فسمي إمثا كما مسي ما يؤخذ بغري حق مظلمة: أبو علي
  املظلمة اسم ما أخذ منك؛ فكذلك مسي هذا املأخوذ باسم املصدر وهو اجلام: سيبويه
حبسب } آَخَراِن{يعين يف األميان أو يف الشهادة؛ وقال } فَآَخَراِن َيقُوَماِن َمقَاَمُهَما{: قوله تعاىل -لثة والعشرونالثا

مقاما : مصدر، وتقديره} َمقَاَمُهمَا{يف موضع نعت } َيقُوَماِن{. بفعل مضمر} آَخَراِن{وارتفع . أن الورثة كانا اثنني
  ام املنعوت، املضاف مقام املضاف إليهمثل مقامهما، مث أقيم النعت مق

املعىن استحق عليهم اإليصاء؛ : قال ابن السري} ِمَن الَِّذيَن اسَْتَحقَّ َعلَْيهُِم األَْولََياِن{: قوله تعاىل -الرابعة والعشرون
  وهذا من أحسن ما قيل فيه؛ ألنه ال جيعل: قال النحاس

من الذين : إن التفسري عليه؛ ألن املعىن عند أهل التفسريحرف بدال من حرف؛ واختاره ابن العريب؛ وأيضا ف
قاله ابن السري، واختاره النحاس وهو بدل } فآخََراِن{: بدل من قوله} اَألْولََياِن{و . استحقت عليهم الوصية

فة؛ النكرة إذا تقدم ذكرها مث أعيد ذكرها صارت معر: وقيل. املعرفة من النكرة وإبدال املعرفة من النكرة جائز
وهو : وقيل} الزَُّجاجَةُ{: مث قال} الِْمْصَباُح ِفي ُزجَاَجٍة{: مث قال} كَِمْشكَاٍة ِفيَها ِمصَْباٌح الِْمصَْباُح{: كقوله تعاىل

فآخران يقومان مقامهما مها : فيقوم األوليان أو خرب ابتداء حمذوف؛ التقدير: كأنه قال} َيقُوَماِن{بدل من الضمري يف 
على حذف املضاف؛ أي استحق فيهم وبسببهم إمث } اْسَتحَقَّ{مفعول } األَْولََياِن{: ابن عيسى وقال. األوليان

  :وقال الشاعر. أي يف ملك سليمان} على ملك سليمان{األوليني فعليهم مبعىن فيهم مثل 



  على أقطارها علق نفيث... مىت ما تنكروها تعرفوها 
أو من اهلاء } اللَِّذيَن{مجع أول على أنه بدل من } اَألوَّلَِني{ومحزة وقرأ حيىي بن وثاب واألعمش . أي يف أقطارها

واملفعول } األَْولََياِن{بفتح التاء واحلاء، وروي عن أيب بن كعب، وفاعله } اسَْتَحقَّ{: وقرأ حفص} َعلَْيهِْم{وامليم يف 
استحق عليهم األوليان : وقيل. هبامن الذين استحق عليهم األوليان بامليت وصيته اليت أوصى : حمذوف، والتقدير

والقراءتان حلن؛ ال يقال يف : قال النحاس} األَوَّلَِني{: وعن ابن سريين} األَوَّالنَ{: وروي عن احلسن. رد األميان
  }اَألوَّالِن{مثىن؛ مثنان، غري أنه قد روي عن احلسن 

أن الذي قال "ان اآلخران اللذان يقومان مقام الشاهدين أي حيلف} فَُيقِْسَماِن بِاللَِّه{: قوله تعاىل -اخلامسة والعشرون
صاحبنا يف وصيته حق، وأن املال الذي وصى به إليكما كان أكثر مما أتيتمانا به وأن هذا اإلناء ملن متاع صاحبنا 

أي مييننا أحق من } الَشََهادَُتَنا أََحقُّ ِمْن َشَهاَدِتهَِم{: فذلك قوله" الذي خرج به معه وكتبه يف وصيته، وأنكما خنتما
  ميينهما؛

وقد روى معمر عن . } فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَرَْبُع َشهَادَاٍت{: فصح أن الشهادة قد تكون مبعىن اليمني، ومنه قوله تعاىل
: وقوله. ابتداء وخرب} لََشَهاَدُتَنا أََحقُّ{. قام رجالن من أولياء امليت فحلفا: أيوب عن ابن سريين عن عبيدة قال

  .أي إن كنا حلفنا على باطل، وأخذنا ما ليس لنا} إِنَّا إِذاً لَِمَن الظَّاِلمَِني{. أي جتاوزنا احلق يف قسمنا} َوَما اعَْتَديَْنا{
أَوْ {. } أَنَّ{نصب بـ } َيأْتُوا{. يف موضع نصب} أَنَّ{. ابتداء وخرب} ذَِلَك أَدَْنى{: قوله تعاىل -السادسة عشرة

و } يَأُْتوا{الضمري يف : قيل} أَْيَمانٌ َبْعدَ أَْيمَانِهِْم{. } َيَخافُوا{يف موضع نصب بـ } أَنْ ُترَدَّ{. يهعطف عل} َيَخافُوا
املراد به الناس، أي أحرى أن حيذر الناس اخليانة : وقيل. راجع إىل املوصى إليهما؛ وهو األليق مبساق اآلية} َيَخافُوا{

  .يمني على املدعي، واهللا أعلمفيشهدوا باحلق خوف الفضيحة يف رد ال
أمر؛ ولذلك حذفت منه النون، أي امسعوا ما يقال لكم، } وَاتَّقُوا اللََّه َواْسَمعُوا{: قوله تعاىل -السابعة والعشرون

املعصية، فسق يفسق ويفسق إذا خرج من الطاعة إىل } وَاللَُّه ال يَْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني{. قابلني له متبعني أم اهللا فيه
  .وقد تقدم، واهللا أعلم

  }َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ َماذَا أُجِبُْتْم قَالُوا ال ِعلَْم لََنا إِنََّك أَْنَت َعالَُّم الُْغيُوبِ{ -١٠٩
أنه اتصال الزجر عن : ما وجه اتصال هذه اآلية مبا قبلها؟ فاجلواب: يقال} َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ{: قوله تعاىل

ظرف زمان والعامل فيه } َيْومِ{و . اإلظهار خالف اإلبطان يف وصية أو غريها مما ينبئ أن اجملازي عليه عامل به
التقدير اذكروا أو : وقيل. التقدير واتقوا يوم جيمع اهللا الرسل عن الزجاج: وقيل. أي وامسعوا خرب يوم} وَاْسَمُعوا{

أي ما } فََيقُولُ مَاذَا أُجِبُْتْم{. جيمع اهللا الرسل، واملعىن متقارب؛ واملراد التهديد والتخويفاحذروا يوم القيامة حني 
  الذي أجابتكم به أممكم؟ وما الذي رد عليكم قومكم حني دعومتوهم إىل

: فقيل} ال ِعلَْم لَنَا{: واختلف أهله التأويل يف املعىن املراد بقوهلم. } ال ِعلَْم لََنا{: أي فيقولون} قَالُوا{توحيدي ؟ 
معناه ال علم لنا بباطن ما أجاب به أممنا؛ ألن ذلك هو الذي يقع عليه اجلزاء؛ وهذا مروي عن النيب عليه اهللا عليه 

معناه ال : وقال ابن عباس أيضا. املعىن ال علم لنا إال ما علمتنا، فحذف؛ عن ابن عباس وجماهد خبالف: وقيل. وسلم
إهنم يذهلون من هول ذلك ويفزعون من اجلواب، مث جييبون بعدما تثوب : وقيل. أعلم به منا علم لنا إال علم أنت
وهذا ال يصح؛ ألن الرسل : قال النحاس. قال احلسن وجماهد والسدي} ال ِعلَْم لَنَا{: إليهم عقوهلم فيقولون

  .صلوات اهللا عليهم ال خوف عليهم وال هم حيزنون



إن جهنم إذا جيء هبا زفرت زفرة فال يبقى نيب وال صديق إال جثا "مة؛ ففي اخلرب هذا يف أكثر مواطن القيا: قلت
خوفين جربيل يوم القيامة حىت أبكاين فقلت يا جربيل أمل يغفر يل ما : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" لركبتيه

  "املغفرة تقدم من ذنيب وما تأخر ؟ فقال يل يا حممد لتشهدن من هول ذلك اليوم ما ينسيك
: قال النحاس. فإن كان السؤال عند زفرة جهنم كما قال بعضهم فقول جماهد واحلسن صحيح؛ واهللا أعلم: قلت

ال علم لنا؛ فيكون : ماذا أجبتم يف السر والعالنية ليكون هذا توبيخا للكفار؛ فيقولون: والصحيح يف هذا أن املعىن
ال ِعلَْم لََنا { : ماذا عملوا بعدكم؟ قالوا} َماذَا أُجِْبُتْم{: معىن قوله: ريجوقال ابن ج. هذا تكذيبا ملن اختذ املسيح إهلا

يرد علي أقوام : "ويشبه هذا حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: قال أبو عبيد. } إِنََّك أَْنَت َعالَُّم الُْغيُوبِ
كسر الغني من الغيوب محزة والكسائي وأبو و" احلوض فيختلجون فأقول أميت فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك

أنه سأهلم : أحدمها: فلم سأهلم عما هو أعلم به منهم ؟ فعنه جوابان: قال املاوردي فإن قيل. بكر، وضم الباقون
أنه أراد أن يفضحهم بذلك على : الثاين. ليعلمهم ما مل يعلموا من كفر أممهم ونفاقهم وكذهبم عليهم من بعدهم

  .ليكون ذلك نوعا من العقوبة هلمرؤوس األشهاد 

 ُتكَلُِّم النَّاَس ِفي إِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اذْكُْر نِْعمَِتي َعلَْيَك َوَعلَى َواِلدَِتَك إِذْ أَيَّْدُتَك بُِروحِ الْقُُدسِ{ -١١٠
ْورَاةَ َواألِْنجِيلَ َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطِّنيِ كََهْيئَِة الطَّْيرِ بِإِذْنِي فََتنْفُُخ ِفيَها الْمَْهِد َوكَْهالً وَإِذْ َعلَّْمُتَك الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ َوالتَّ

جِئْتَُهْم  بَنِي إِْسرائيلَ عَْنَك إِذْ فََتكُونُ طَْيراً بِإِذْنِي وَُتْبرُِئ اَألكَْمَه َواَألْبَرَص بِإِذْنِي َوإِذْ ُتْخرُِج الَْموَْتى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفُْت
  }بِالَْبيِّنَاِت فَقَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْنُهمْ إِنْ َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبٌِني

اذكر يوم جيمع : هذا من صفة يوم القيامة كأنه قال} إِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن مَْرَيَم اذْكُْر نِْعمَِتي َعلَْيَك{: قوله تعاىل
اْبَن {جيوز أن يكون يف موضع رفع على أن يكون } عِيَسى{و . لعيسى كذا؛ قاله املهدوي اهللا الرسل وإذ يقول اهللا

  :نداء ثانيا، وجيوز أن يكون يف موضع نصب؛ ألنه نداء منصوب كما قال} َمْرَيَم
  يا حكم بن املنذر بن اجلارود

  .وال جيوز الرفع يف الثاين إذا كان مضافا إال عند الطوال
: إمنا ذكر اهللا تعاىل عيسى نعمته عليه وعلى والدته وإن كان هلما ذاكرا ألمرين} رْ نِْعَمِتي َعلَْيَكاذْكُ{: قوله تعاىل
ليؤكد به حجته، ويرد به : الثاين. ليتلو على األمم ما خصهما به من الكرامة، وميزمها به من علو املنزلة: أحدمها
ُروحُ {ويف . يعين قويتك؛ مأخوذ من األيد وهو القوة، وقد تقدم }إِذْ أَيَّْدُتَك{: مث أخذ يف تعديد نعمه فقال. جاحده
  }الْقُُدسِ

أنه جربيل عليه : الثاين} َوُروٌح ِمنُْه{أهنا الروح الطاهرة اليت خصه اهللا هبا كما تقدم يف قوله : أحدمها: وجهان
س يف املهد صبيا، ويف الكهولة نبيا، يعين وتكلم النا} ُتكَلِّمُ النَّاَس{. }البقرة{السالم وهو األصح، كما تقدم يف 

حني } بَنِي إِْسرائيلَ َعْنَك{معناه دفعت وصرفت } كَفَفُْت{.فال معىن إلعادته } آل عمران{وقد تقدم ما يف هذا يف 
يعين } فَُروافَقَالَ الَِّذيَن كَ{. أي الدالالت واملعجزات، وهي املذكورة يف اآلية} إِذْ جِئَْتُهمْ بِالَْبيِّنَاِت{مهوا بقتلك 

} سِاحٌْر{وقرأ محزة والكسائي . } إِالَّ ِسْحٌر ُمبٌِني{. أي املعجزات} إِنْ َهذَا{. الذين مل يؤمنوا بك وجحدوا نبوتك
  .أي إن هذا الرجل إال ساحر قوي على السحر

  }ا َواْشَهْد بِأَنََّنا ُمْسِلُمونََوإِذْ أَْوَحْيتُ إِلَى الْحََوارِيَِّني أَنْ آِمُنوا بِي َوبَِرُسوِلي قَالُوا آَمنَّ{ -١١١
والوحي يف . قد تقدم القول يف معاين هذه اآلية} َوإِذْ أَْوَحْيُت إِلَى الَْحوَارِيَِّني أَنْ آِمُنوا بِي َوبَِرُسوِلي{: قوله تعاىل



وحي مبعىن و. وحي مبعىن إرسال جربيل إىل الرسل عليهم السالم: كالم العرب معناه اإلهلام ويكون على أقسام
َوأَْوَحْيَنا إِلَى } {َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّْحلِ{: اإلهلام كما يف هذه اآلية؛ أي أهلمتهم وقذفت يف قلوهبم؛ ومنه قوله تعاىل

وحى : صلة يقال} َوإِلَى {أوحيت مبعىن أمرت، : ووحي مبعىن اإلعالم يف اليقظة واملنام قال أبو عبيدة} أُمِّ ُموَسى
  :وقال العجاج} بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لَهَا{: ىن؛ قال اهللا تعاىلوأوحى مبع

  وحى هلا القرار فاستقرت
على } َواشَْهْد بِأَنََّنا ُمْسِلُمونَ{. بينت هلم: هنا مبعىن أمرهتم وقيل} أَْوَحْيُت{: وقيل. أي أمرها بالقرار فاستقرت

  .يا عيسى بأننا مسلمون هللا: وقيل. رباألصل؛ ومن العرب من حيذف إحدى النونني؛ أي واشهد يا 

اِء قَالَ اتَّقُوا اللََّه إِنْ إِذْ قَالَ الَْحوَارِيُّونَ َيا ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم َهلْ َيْسَتطِيُع رَبَُّك أَنْ يَُنزِّلَ َعلَْيَنا مَاِئَدةً ِمَن السََّم{ -١١٢
  }كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني
قراءة . } َهلْ َيْسَتِطيُع َربَُّك{. على ما تقدم من اإلعراب} يُّونَ َيا ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم إِذْ قَالَ الَْحوَارِ{: قوله تعاىل

وأدغم الكسائي الالم . بالنصب} رَبَُّك{بالتاء } َهلْ َتْسَتِطيُع{الكسائي وعلي وابن عباس وسعيد بن جبري وجماهد 
املعىن هل : رفع، وهذه القراءة أشكل من األوىل؛ فقال السديبال} َربَُّك{وقرأ الباقون بالياء، . يف التاء} َهلْ{من 

استجاب مبعىن أجاب، وكذلك استطاع مبعىن : فيستطيع مبعىن يطيع؛ كما قالوا} أَنْ ُينَزِّلَ{يطيعك ربك إن سألته 
؛ وهلذا هل يقدر ربك وكان هذا السؤال يف ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم باهللا عز وجل: وقيل املعىن. أطاع

أي ال تشكوا يف } اتَّقُوا اللََّه إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني{: قال عيسى يف اجلواب عند غلطهم وجتويزهم على اهللا ما ال جيوز
  .قدرة اهللا تعاىل

َمْن أَْنصَارِي إِلَى اللَِّه قَالَ {: وهذا فيه نظر؛ ألن احلواريني خلصان األنبياء ودخالؤهم وأنصارهم كما قال: قلت
ومعلوم أن األنبياء صلوات " لكل نيب حواري وحواري الزبري: "وقال عليه السالم. } الَْحوَارِيُّونَ َنْحُن أَْنصَاُر اللَِّه

اهللا وسالمه عليهم جاؤوا مبعرفة اهللا تعاىل وما جيب له وما جيوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أممهم؛ فكيف 
إن ذلك صدر ممن كان : حىت جيهلوا قدرة اهللا تعاىل؟ إال أنه جيوز أن يقالخيفى ذلك على من باطنهم واختص هبم 

اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط، وكما : معهم، كما قال بعض جهال األعراب للنيب صلى اهللا عليه وسلم
. إن شاء اهللا تعاىل} اَألعَْراِف{يف على ما يأيت بيانه } اجَْعلْ لََنا إِلَهاً كََما لَُهْم آِلَهةٌ{: قال من قال من قوم موسى

: إن القوم مل يشكوا يف استطاعة الباري سبحانه ألهنم كانوا مؤمنني عارفني عاملني، وإمنا هو كقولك للرجل: وقيل
  هل يستطيع فالن أن يأيت

اعة اهللا تعاىل هل يفعل ذلك ؟ وهل جييبين إىل ذلك أم ال؟ وقد كانوا عاملني باستط: وقد علمت أنه يستطيع؛ فاملعىن
َربِّ أَرِنِي {: لذلك ولغريه علم داللة وخرب ونظر فأرادوا علم معاينة كذلك؛ كما قال إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم

على ما تقدم وقد كان إبراهيم علم لذلك علم خرب ونظر، ولكن أراد املعاينة اليت ال يدخلها } كَْيَف ُتحْيِي الَْمْوَتى
النظر واخلرب قد تدخله الشبهة واالعتراضات، وعلم املعاينة ال يدخله شيء من ذلك،  ريب وال شبهة؛ ألن علم
  }َولَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ قَلْبِي{: كما قال إبراهيم} َوَتطَْمِئنَّ قُلُوُبنَا{: ولذلك قال احلواريون

 بيانه وقد أدخل وهذا تأويل حسن؛ وأحسن منه أن ذلك كان من قول من كان مع احلواريني؛ على ما يأيت: قلت
: مل يرد به كتاب وال سنة امسا وقد ورد فعال، وذكر قول احلواريني: ابن العريب املستطيع يف أمساء اهللا تعاىل، وقال

وقوله سبحانه خمربا : ورده عليه ابن احلصار يف كتاب شرح السنة له وغريه؛ قال ابن احلصار} َهلْ َيْسَتطِيُع رَبَُّك{



ليس بشك يف االستطاعة، وإمنا هو تلطف يف السؤال، وأدب مع اهللا } َهلْ َيْسَتِطيعُ رَبَُّك{ :عن احلواريني لعيسى
تعاىل؛ إذ ليس كل ممكن سبق يف علمه وقوعه وال لكل أحد، واحلواريون هم كانوا خرية من آمن بعيسى، فكيف 

فقيل املعىن هل تستطيع أن تسأل ربك } التاء{وأما قراءة ! يظن هبم اجلهل باقتدار اهللا تعاىل على كله شيء ممكن؟
كان القوم أعلم باهللا عز وجل من أن يقولوا : هذا قول عائشة وجماهد رضي اهللا عنهما؛ قالت عائشة رضي اهللا عنها

كان احلواريون ال يشكون أن : وروي عنها أيضا أهنا قالت. }َهلْ َتْسَتِطيُع َربَُّك{ولكن : قالت} َهلْ َيْسَتطِيُع رَبَُّك{
أقرأنا النيب صلى اهللا عليه : وعن معاذ بن جبل قال} هل تستطيع ربك{: اهللا يقدر على إنزال مائدة ولكن قالوا

وقال } َهلْ َتْسَتطِيُع رَبَُّك{ومسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم مرارا يقرأ بالتاء : قال معاذ} َهلْ َتْسَتِطيُع َربَُّك{وسلم 
هل تستطيع أن تدعو ربك أو تسأله؛ واملعىن متقارب، : وقيل. بك فيما تسألهاملعىن هل تستدعي طاعة ر: الزجاج

  َواْسأَلِ{: وال بد من حمذوف كما قال

أي اتقوا معاصيه وكثرة السؤال؛ فإنكم ال تدرون } قَالَ اتَّقُوا اللََّه{. وعلى قراءة الياء ال حيتاج إىل حذف} الْقَْرَيةَ
أي إن كنتم } إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني{. كان اهللا عز وجل إمنا يفعل األصلح لعبادهما حيل بكم عند اقتراح اآليات؛ إذ 

  .مؤمنني به ومبا جئت به فقد جاءكم من اآليات ما فيه غىن
  }ِمَن الشَّاِهِديَنقَالُوا ُنرِيُد أَنْ َنأْكُلَ ِمْنَها َوَتطَْمِئنَّ قُلُوُبَنا َوَنْعلََم أَنْ قَدْ َصَدقْتََنا َوَنكُونَ َعلَْيَها { -١١٣

َوَتطَْمِئنَّ قُلُوُبَنا َوَنعْلََم أَنْ قَْد َصَدقَْتَنا وََنكُونَ َعلَْيَها ِمَن {نصب بأن } قَالُوا ُنرِيُد أَنْ َنأْكُلَ ِمْنهَا{: قوله تعاىل
أهنم أرادوا : أحدمها: وجهان} َنأْكُلَ ِمْنهَا{: وىف قوهلم. عطف كله بينوا به سبب سؤاهلم حني هنوا عنه} الشَّاِهِديَن

األكل منها حلاجة الداعية إليها؛ وذلك أن عيسى عليه السالم كان إذا خرج اتبعه مخسة آالف أو أكثر، بعضهم 
كانوا أصحابه وبعضهم كانوا يطلبون منه أن يدعو هلم ملرض كان هبم أو علة إذ كانوا زمىن أو عميانا وبعضهم 

: ىل موضع فوقعوا يف مفازة ومل يكن معهم نفقة فجاعوا وقالوا للحوارينيكانوا ينظرون ويستهزئون فخرج يوما إ
قولوا لعيسى حىت يدعو بأن تنزل علينا مائدة من السماء؛ فجاءه مشعون رأس احلواريني وأخربه أن الناس يطلبون 

فأخرب } إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني قُلْ لَُهْم اتَّقُوا اللََّه{: بأن تدعو بأن تنزل عليهم مائدة من السماء، فقال عيسى لشمعون
لننال بركتها ال حلاجة دعتهم } َنأْكُلَ ِمْنهَا{: الثاين. اآلية} ُنرِيُد أَنْ َنأْكُلَ ِمْنهَا{: قل له: بذلك مشعون القوم فقالوا له

حيتمل ثالثة } لُوُبنَاَوَتطَْمِئنَّ قُ{: وهذا أشبه؛ ألهنم لو احتاجوا مل ينهوا عن السؤال وقوهلم: إليها، قال املاوردي
: تطمئن إىل أن اهللا تعاىل قد اختارنا لدعوتنا الثالث: تطمئن إىل أن اهللا تعاىل بعثك إلينا نبيا الثاين: أحدها: أوجه

أي تطمئن بأن اهللا قد قبل صومنا : تطمئن إىل أن اهللا تعاىل قد أجابنا إىل ما سألنا؛ ذكرها املاوردي وقال املهدوي
  }َوَنعْلََم أَنْ قَْد َصَدقَْتنَا{. نستيقن قدرته فتسكن قلوبنا: ثعليبوعملنا قال ال

َوَنكُونَ َعلَْيَها ِمَن {: وقيل. هللا بالوحدانية، ولك بالرسالة والنبوة} َوَنكُونَ َعلَْيَها ِمَن الشَّاِهِديَن{بأنك رسول اهللا 
  .لك عند من مل يرها إذا رجعنا إليهم} الشَّاِهِديَن
رَِنا وَآَيةً ِمْنكَ ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم اللَُّهمَّ َربََّنا أَنْزِلْ َعلَْيَنا َماِئَدةً ِمَن السََّماِء َتكُونُ لََنا ِعيداً ألَوَِّلَنا وَآِخ قَالَ{ -١١٤

  }َواْرُزقَْنا َوأَْنَت َخْيرُ الرَّازِقَِني
نداء ثان ال } َربَّنَا} {يا{صل عند سيبويه يا اهللا، وامليمان بدل من األ} قَالَ ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم اللَُّهمَّ َربَّنَا{: قوله تعاىل

املائدة اخلوان } أَنْزِلْ َعلَْيَنا َماِئَدةً{. جييز سيبويه غريه وال جيوز أن يكون نعتا ألنه قد أشبه األصوات من أجل ما حلقه
خوان وهي فاعلة من : م فإن مل يكن قيلال تكون املائدة مائدة حىت يكون عليها طعا: الذي عليه الطعام قال قطرب



  :أنشده األخفش -ماد عبده إذا أطعمه وأعطاه؛ فاملائدة متيد ما عليها أي تعطي ومنه قول رؤبة 
  إىل أمري املؤمنني املمتاد... هتدي رؤوس املترفني األنداد 

م أيضا مائدة جتوزا ألنه يؤكل على أي املستعطى املسؤول فاملائدة هي املطعمة واملعطية اآلكلني الطعام ويسمى الطعا
ماد الشيء إذا مال وحترك : مسيت مائدة حلركتها مبا عليها من قوهلم: وقال أهل الكوفة. املائدة؛ كقوهلم للمطر مساء

  :قال الشاعر
  مييد هبا غصن من األيك مائل... لعلك باك إن تغنت محامة 

  :وقال آخر
  ألرض الفضاء متيدفكادت يب ا... وأقلقين قتل الكناين بعده 

مائدة فاعلة مبعىن مفعولة، مثله : وقال أبو عبيدة. } َوأَلْقَى ِفي اَألْرضِ َروَاِسيَ أَنْ َتِميدَ بِكُْم {: ومنه قوله تعاىل
ليس نعت ملائدة و} َتكُونُ} {َتكُونُ لََنا عِيداً{: قوله تعاىل. أي مدفوق} َماٍء َداِفقٍ{مبعىن مرضية و } ِعيَشٍة رَاِضيٍَة{

  .جبواب

إن : أي ألول أمتنا وآخرها فقيل} ِعيداً َألوَِّلَنا{يكون يوم نزوهلا : على اجلواب؛ واملعىن} َتكُْن{وقرأ األعمش 
املائدة نزلت عليهم يوم األحد غدوة وعشية فلذلك جعلوا األحد عيدا والعيد واحد األعياد وإمنا مجع بالياء وأصله 

: للفرق بينه وبني أعواد اخلشب وقد عيدوا أي شهدوا العيد قال اجلوهري وقيل :الواو للزومها يف الواحد ويقال
أصله من عاد يعود أي رجع فهو عود بالواو، فقلبت ياء النكسار ما قبلها مثل امليزان وامليقات وامليعاد فقيل ليوم 

وقال ابن . م عادوا إليهالعيد كل يوم جيمع كأهن: وقال اخلليل. عيدا ألهنما يعودان كل سنة: الفطر واألضحى
مسي عيدا للعود يف املرح والفرح فهو يوم سرور اخللق كلهم؛ أال ترى أن املسجونني يف ذلك اليوم ال : األنباري

مسي عيدا ألن كل إنسان : يطالبون وال يعاقبون وال يصاد الوحش وال الطيور وال تنفذ الصبيان إىل املكاتب وقيل
إىل اختالف مالبسهم وهيئاهتم ومآكلهم فمنهم من يضيف ومنهم من يضاف ومنهم  يعود إىل قدر منزلته أال ترى

وهو فحل كرمي مشهور عند العرب : مسي بذلك ألنه يوم شريف تشبيها بالعيد: من يرحم ومنهم من يرحم وقيل
  :إبل عيدية قال: وينسبون إليه فيقال

  عيدية أرهنت فيها الدنانري
يأكل منها آخر الناس كما يأكل منها : على اجلمع قال ابن عباس} وَّالَنا وَآِخرَِناَأل{وقد تقدم وقرأ زيد بن ثابت 

أي خري من أعطى خري من } َوأَْنتَ َخْيُر الرَّازِِقَني{. أي أعطنا} َواْرُزقْنَا{. يعين داللة وحجة} َوآَيةً مِْنَك{. أوهلم
  .ورزق ألنك الغين احلميد

  }لَُها َعلَْيكُْم فََمْن َيكْفُْر بَْعُد ِمْنكُْم فَإِنِّي أَُعذُِّبُه َعذَاباً ال أَُعذُِّبُه أََحداً ِمَن الَْعالَمَِنيقَالَ اللَُّه إِنِّي مَُنزِّ{ -١١٥

هذا وعد من اهللا تعاىل أجاب به سؤال عيسى كما كان سؤاله عيسى إجابة } قَالَ اللَُّه إِنِّي ُمنَزِّلَُها َعلَْيكُْم{قوله تعاىل 
وهذا يوجب أنه قد أنزهلا ووعده احلق فجحد القوم وكفروا بعد نزوهلا فمسخوا قردة وخنازير قال ابن  للحواريني

فََمْن َيكْفُرْ {إن أشد الناس عذابا يوم القيامة املنافقون ومن كفر من أصحاب املائدة وآل فرعون قال اهللا تعاىل : عمر
واختلف العلماء يف املائدة هل نزلت أم ال؟ فالذي عليه } َعذُِّبُه أََحداً ِمَن الْعَالَِمَنيَبْعُد ِمْنكُْم فَإِنِّي أَُعذُِّبُه َعذَاباً ال أُ

ما نزلت وإمنا هو ضرب مثل ضربه اهللا : وقال جماهد} إين منزهلا عليكم{: اجلمهور وهو احلق نزوهلا لقوله تعاىل
اآلية } فََمْن َيكْفُْر َبْعُد مِْنكُْم{: بة فلما قال هلموعدهم باإلجا: تعاىل خللقه فنهاهم عن مسألة اآليات ألنبيائه وقيل



  وهذا القول الذي قبله خطأ والصواب أهنا نزلت. ال نريد هذا؛ قاله احلسن: استعفوا منها، واستغفروا اهللا وقالوا
فصاموا " صوموا ثالثني يوما مث سلوا اهللا ما شئتم يعطكم: "إن عيسى ابن مرمي قال لبين إسرائيل: قال ابن عباس

يا عيسى لو عملنا ألحد فقضينا عملنا ألطعمنا وإنا صمنا وجعنا فادع اهللا أن ينزل علينا مائدة : ثالثني يوما وقالوا
من السماء فأقبلت املالئكة مبائدة حيملوهنا، عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات فوضعوها بني أيديهم فأكل منها آخر 

حدثنا عمر بن أيب : له" نوادر األصول"هللا حممد بن علي الترمذي احلكيم يف الناس كما أكل أوهلم وذكر أبو عبدا
عمر قال حدثنا عمار بن هارون الثقفي عن زكرياء بن حكيم احلنظلي عن علي بن زيد بن جدعان عن أيب عثمان 

ئدة قام فوضع ملا سألت احلواريون عيسى ابن مرمي صلوات اهللا وسالمه عليه املا: النهدي عن سلمان الفارسي قال
ثياب الصوف ولبس ثياب املسوح وهو سربال من مسوح أسود وِلحاف أسود فقام فألزق القدم بالقدم وألصق 

العقب بالعقب واإلهبام باإلهبام، ووضع يده اليمىن على يده اليسرى مث طأطأ رأسه خاشعا هللا مث أرسل عينيه يبكى 
  حىت جرى الدمع

اللَُّهمَّ َربََّنا أَْنزِلْ َعلَْيَنا مَاِئَدةً ِمَن السََّماِء َتكُونُ لََنا ِعيداً ألَوَِّلَنا َوآِخرَِنا {: قال على حليته وجعل يقطر على صدره مث
امتني فنزلت سفرة محراء مدورة بني غم. اآلية} َوآَيةً ِمْنَك وَاْرُزقَْنا َوأَْنتَ َخْيُر الرَّازِِقَني قَالَ اللَُّه إِنِّي ُمَنزِّلَُها َعلَْيكُْم
اللهم اجعلها رمحة وال جتعلها فتنة إهلي أسألك من : "من فوقها وغمامة من حتتها والناس ينظرون إليها؛ فقال عيسى

فهبطت بني يدي عيسى عليه السالم وعليها منديل مغطى فخر عيسى ساجدا واحلواريون معه " العجائب فتعطى
أيكم أعبد هللا وأجرأ على اهللا وأوثق : "ل ذلك فقال عيسىوهم جيدون هلا رائحة طيبة ومل يكونوا جيدون مثلها قب

يا روح اهللا : فقال احلواريون" باهللا فليكشف عن هذه السفرة حىت نأكل منها ونذكر اسم اهللا عليها وحنمد اهللا عليها
أنت أحق بذلك فقام عيسى صلوات اهللا عليه فتوضأ وضوءا حسنا وصلى صالة جديدة ودعا دعاء كثريا مث جلس 

إىل السفرة فكشف عنها فإذا عليها مسكة مشوية ليس فيها شوك تسيل سيالن الدسم وقد نضد حوهلا من كله 
البقول ما عدا الكراث وعند رأسها ملح وخل وعند ذنبها مخسة أرغفة على واحد منها مخس رمانات وعلى اآلخر 

ثاين عسل وعلى الثالث بيض وعلى الرابع على واحد منها زيتون، وعلى ال: مترات وعلى اآلخر زيتون قال الثعليب
: جنب وعلى اخلامس قديد فبلغ ذلك اليهود فجاؤوا غما ينظرون إليه فرأوا عجبا فقال مشعون وهو رأس احلواريني

أما افترقتم بعد عن هذه املسائل ما : "يا روح اهللا أمن طعام الدنيا أم من طعام اجلنة؟ فقال عيسى صلوات اهللا عليه
يا روح اهللا لو كان مع هذه اآلية : وإله بين إسرائيل ما أردت بذلك سوءا فقالوا: فقال مشعون" تعذبواأخوفين أن 

فاضطربت السمكة طرية َتبِصُّ عيناها، ففزع " يا مسكة احيي بإذن اهللا: "آية أخرى قال عيسى عليه السالم
لقد : "وقال" كرهتموه ما أخوفين أن تعذبواما يل أراكم تسألون عن الشيء فإذا أعطيتموه : "احلواريون فقال عيسى

  نزلت من السماء وما عليها طعام من الدنيا

يا مسكة عودي كما : "فقال عيسى" وال من طعام اجلنة ولكنه شيء ابتدعه اهللا بالقدرة البالغة فقال هلا كوين فكانت
معاذ اهللا إمنا : "نها، فقال عيسىيا روح اهللا كن أول من يأكل م: فعادت مشوية كما كانت فقال احلواريون" كنت

فأبت احلواريون أن يأكلوا منها خشية أن تكون َمثُلَة وفتنة فلما رأى عيسى ذلك دعا " يأكل منها من طلبها وسأهلا
كلوا من رزق : "عليها الفقراء واملساكني واملرضى والزمىن واجملذمني واملقعدين والعميان وأهل املاء األصفر، وقال

فأكلوا حىت صدروا عن " يكون املهنأ لكم والعذاب على غريكم: "وقال" نبيكم وامحدوا اهللا عليهربكم ودعوة 
سبعة آالف وثالمثائة يتجشؤون فربئ كل سقيم أكله منه واستغىن كله فقري أكل منه حىت املمات فلما رأى ذلك 



قري إال جاؤوا يأكلون منه فضغط الناس ازدمحوا عليه فما بقي صغري وال كبري وال شيخ وال شاب وال غين وال ف
بعضهم بعضا فلما رأى ذلك عيسى جعلها نوبا بينهم فكانت تنزل يوما وال تنزل يوما كناقة مثود ترعى يوما 

فال تزال منصوبة : وتشرب يوما فنزلت أربعني يوما تنزل ضحا فال تزال حىت يفيء الفيء موضعه وقال الثعليب
ت صعدا فيأكل منها الناس مث ترجع إىل السماء والناس ينظرون إىل ظلها حىت يؤكل منها حىت إذا فاء الفيء طار

يا عيسى اجعل مائديت هذه للفقراء دون "تتوارى عنهم فلما مت أربعون يوما أوحى اهللا تعاىل إىل عيسى عليه السالم 
فأصبح " إين آخذ بشرطي" :فتمارى األغنياء يف ذلك وعادوا الفقراء وشككوا والناس فقال اهللا يا عيسى" األغنياء

منهم ثالثة وثالثون خنزيرا يأكلون العذرة يطلبوهنا باألكباء واألكباء هي الكناسة واحدها كبا بعدما كانوا يأكلون 
الطعام الطب وينامون على الفرش اللينة فلما رأى الناس ذلك اجتمعوا على عيسى يبكون، وجاءت اخلنازير فجثوا 

؟ فيومئ برأسه " ألست بفالن"وا يبكون وتقطر دموعهم فعرفهم عيسى فجعل يقولعلى ركبهم قدام عيسى فجعل
  أربعة أيام،: وال يستطيع الكالم فلبثوا كذلك سبعة أيام ومنهم من يقول

  !.مث دعا اهللا عيسى أن يقبض أرواحهم فأصبحوا ال يدرى أين ذهبوا؟ األرض ابتلعتهم أو ما صنعوا؟
صح من قبل إسناده وعن ابن عباس وأيب عبدالرمحن السلمي كان طعام املائدة يف هذا احلديث مقال وال ي: قلت

: كانوا جيدون يف السمك طيب كله طعام؛ وذكره الثعليب وقال عمار بن ياسر وقتادة: خبزا ومسكا وقال ابن عطية
 أقرصة من شعري أنزله اهللا تعاىل: وقال وهب بن منبه. كانت مائدة تنزل من السماء وعليها مثار من مثار اجلنة

أنزلت : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحيتانا وخرج الترمذي يف أبواب التفسري عن عمار بن ياسر قال
املائدة من السماء خبزا وحلما وأمروا أال خيونوا وال يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة 

أبو عاصم وغري واحد عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن خالس هذا حديث قد رواه : قال أبو عيسى" وخنازير
عن عمار بن ياسر موقوفا وال نعرفه مرفوعا إال من حديث احلسن بن قزعة حدثنا محيد بن مسعد قال حدثنا سفيان 

بن حبيب عن سعيد بن أيب عروبة حنوه ومل يرفعه، وهذا أصح من حديث احلسن بن قزعة وال نعلم للحديث 
نزل عليها كل شيء : وقال عطاء. أنزل على املائدة كله شيء إال اخلبز واللحم: ع أصال وقال سعيد بن جبرياملرفو

نزلت املائدة منكوسة من السماء تطري هبا املالئكة بني السماء واألرض عليها كل : وقال كعب. إال السمك واللحم
  .طعام إال اللحم

مذي وهو أوىل منها؛ ألنه إن مل يصح مرفوعا فصح موقوفا عن صحايب هذه الثالثة أقوال خمالفة حلديث التر: قلت
كبري واهللا أعلم واملقطوع به أهنا نزلت وكان عليها طعام يؤكل واهللا أعلم بتعيينه وذكر أبو نعيم عن كعب أهنا 

رض فالة مع اجتمع ثالثة نفر من عباد بين إسرائيل فاجتمعوا يف أ: نزلت ثانية لبعض عباد بين إسرائيل قال كعب
نسألك أن تدعو اهللا أن : سلوين فأدعو اهللا لكم مبا شئتم قالوا: كل رجل منهم اسم من أمساء اهللا تعاىل فقال أحدهم

  فدعا اهللا فإذا: يظهر لنا عينا ساحة هبذا املكان؛ ورياضا خضرا وعبقريا قال

نسألك أن تدعو اهللا أن : ئتم فقالواعني ساحة ورياض خضر وعبقري مث قال أحدهم سلوين فأدعوا اهللا لكم مبا ش
يطعمنا شيئا من مثار اجلنة فدعا اهللا فنزلت عليهم بسرة فأكلوا منها ال تقلب إال أكلوا منها لونا مث رفعت مث قال 

نسألك أن تدعو اهللا أن ينزل علينا املائدة اليت أنزهلا على عيسى : سلوين فأدعو اهللا لكم مبا شئتم؛ فقالوا: أحدهم
  .دعا فنزلت فقضوا منها حاجتهم مث رفعت وذكر متام اخلربف: قال

جاء يف حديث سلمان املذكور بيان املائدة وأهنا كانت سفرة ال مائدة ذات قوائم والسفرة مائدة النيب صلى : مسألة



شام حدثنا حممد بن بسار قال حدثنا معاذ بن ه: اهللا عليه وسلم وموائد العرب خرج أبو عبداهللا الترمذي احلكيم
قال حدثين أيب عن يونس عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خوان قط وال يف 

يونس هذا : على السفر قال حممد بن بشار: قلت ألنس فعالم كانوا يأكلون ؟ قال: سكرجة وال خبز له مرقق قال
  .هو أبو الفرات اإلسكاف

حدثنا حممد بن بشار قال : رجاله البخاري ومسلم وخرجه الترمذي قالهذا حديث صحيح ثابت اتفق على : قلت
اخلوان هو شيء حمدث فعلته : حسن غريب قال الترمذي أبو عبداهللا: حدثنا معاذ بن هشام فذكره وقال فيه

األعاجم وما كانت العرب لتمتهنها وكانوا يأكلون على السفر واحدها سفرة وهي اليت تتخذ من اجللود وهلا 
ليق تنضم وتنفرج فباالنفراج مسيت سفرة ألهنا إذا حلت معاليقها انفرجت فأسفرت عما فيها فقيل هلا السفرة معا

وال يف سكرجة ألهنا أوعية األصباغ وإمنا األصباغ : وإمنا مسي السفر سفرا إلسفار الرجل بنفسه عن البيوت وقوله
اهنسوا اللحم هنسا : "ثريد عليه مقطعات اللحم وكان يقوللأللوان ومل تكن من مساهتم األلوان وإمنا كان طعامهم ال

لو كان الضب : فقد جاء ذكر املائدة يف األحاديث من ذلك حديث ابن عباس قال: فإن قيل" فإنه أشهى وأمرأ
  حراما

قال رسول : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت. ما أكل على مائدة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ خرجه مسلم وغريه
إن املائدة : خرجه الثقات وقيل" تصلي املالئكة على الرجل ما دامت مائدته موضوعة: " صلى اهللا عليه وسلماهللا

كل شيء ميد ويبسط مثل املنديل والثوب وكان من حقه أن تكون مادة الدال مضعفة فجعلوا إحدى الدالني ياء 
سر كامت : خرجت يف اللغة خمرج فاعل كما قالوامائدة، والفعل واقع به فكان ينبغي أن تكون ممدودة ولكن : فقيل

رجل مشؤوم : وهو مكتوم وعيشة راضية وهي مرضية وكذلك خرج يف اللغة ما هو فاعل على خمرج مفعول فقالوا
وإمنا هو شائم وحجاب مستور وإمنا هو ساتر قال فاخلوان هو املرتفع عن األرض بقوائمه واملائدة ما مد وبسط 

األكل على اخلوان فعله امللوك : ا يف جوفه وذلك ألهنا مضمومة مبعاليقها وعن احلسن قالوالسفرة ما أسفر عم
  .وعلى املنديل فعل العجم وعلى السفرة فعل العرب وهو السنة واهللا أعلم

ْينِ ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالَ سُْبحَاَنَك َما َوإِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمَِّي إِلََه{ -١١٦
َما ِفي َنفِْسَك إِنََّك أَْنتَ  َيكُونُ ِلي أَنْ أَقُولَ َما لَْيسَ ِلي بَِحقٍّ إِنْ كُْنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْمَتُه َتْعلَُم َما ِفي َنفِْسي َوال أَْعلَُم

  }َعلَّاُم الُْغُيوبِ
اختلف يف وقت } ُه َيا ِعيَسى اْبَن مَْرَيَم أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمَِّي إِلََهْينِ ِمْن ُدوِن اللَِّهَوإِذْ قَالَ اللَّ{: قوله تعاىل

إمنا يقال له هذا يوم القيامة وقال السدي وقطرب قال له ذلك : هذه املقالة فقال قتادة وابن جريح وأكثر املفسرين
يف كالم } إِذْ{فإن } إِنْ تَُعذِّبُْهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك{: لنصارى فيه ما قالت؛ واحتجوا بقولهحني رفعه إىل السماء وقالت ا

  ا آلية} َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ{: واألول أصح يدل عليه ما قبله من قوله. العرب ملا مضى

َولَْو تََرى إِذْ {: كقوله تعاىل} إِذْا{مبعىن } إِذْ{هذا تكون  وعلى. } َهذَا َيْوُم َيْنفَُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم{وما بعده 
  :أي إذا فزعوا وقال أبو النجم} فَزُِعوا

  جنات عدن يف السماوات العال... مث جزاه اهللا عين إذ جزى 
  :يعين إذا جزى وقال األسود بن جعفر األزدي

  يقلن أال مل يذهب الشيخ مذهبا... فاآلن إذ هازلتهن فإمنا 



َوَناَدى {ين إذا هازلتهن فعرب عن املستقبل بلفظ املاضي ألنه لتحقيق أمره وظهور برهانه كأنه قد وقع ويف التنزيل يع
واختلف أهل التأويل يف معىن هذا السؤال وليس هو . ومثله كثري وقد تقدم} أَْصحَاُب النَّارِ أَْصحَاَب الَْجنَِّة

أنه سأله عن ذلك توبيخا ملن ادعى ذلك عليه ليكون : أحدمها: باستفهام وإن خرج خمرج االستفهام على قولني
قصد هبذا السؤال تعريفه أن قومه غريوا : إنكاره بعد السؤال أبلغ يف التكذيب وأشد يف التوبيخ والتقريع الثاين

كان من قوهلم  ملا: بعده، وادعوا عليه ما مل يقل فإن قيل فالنصارى مل يتخذوا مرمي إهلا فكيف قال ذلك فيهم ؟ فقيل
أهنا مل تلد بشرا وإمنا ولدت إهلا لزمهم أن يقولوا إهنا ألجل البعضية مبثابة من ولدته، فصاروا حني لزمهم ذلك مبثابة 

  .القائلني له
خرج الترمذي عن أيب } َتُهقَالَ سُْبحَاَنَك َما َيكُونُ ِلي أَنْ أَقُولَ َما لَْيَس ِلي بَِحقٍّ إِنْ كُْنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْم{: قوله تعاىل
َوإِذْ قَالَ اللَُّه َيا عِيَسى اْبَن َمرَْيَم أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي {: تلقى عيسى حجته ولقاه اهللا يف قوله: هريرة قال

سُْبحَاَنَك َما َيكُونُ ِلي أَنْ {" فلقاه اهللا: "قال أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم} َوأُمَِّي إِلََهْينِ ِمْن ُدوِن اللَِّه
: هذا حديث حسن صحيح وبدأ بالتسبيح قبل اجلواب ألمرين: اآلية كلها قال أبو عيسى} أَقُولَ َما لَْيَس ِلي بِحَقٍّ

أَأَْنتَ {: إن اهللا تعاىل ملا قال لعيسى: تنزيها له عما أضيف إليه الثاين خضوعا لعزته وخوفا من سطوته ويقال: أحدمها
أخذته الرعدة من ذلك القول حىت مسع صوت عظامه يف نفسه } َت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمَِّي إِلََهْينِ ِمْن ُدوِن اللَِّهقُلْ

أي أن ادعى لنفسي ما ليس من حقها يعين } َما َيكُونُ ِلي أَنْ أَقُولَ َما لَْيَس ِلي بَِحقٍّ{: مث قال} سُْبَحاَنَك{: فقال
  أنين

فرد ذلك إىل علمه وقد كان اهللا } إِنْ كُْنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْمَتُه{: رب وعابد ولست مبعبود مث قالمربوب ولست ب
} َتعْلَُم َما ِفي َنفِْسي َوال أَْعلَُم َما ِفي نَفِْسَك{: مث قال. عاملا به أنه مل يقله ولكنه سأله عنه تقريعا ملن اختذ عيسى إهلا

تعلم ما أخفيه وال : املعىن تعلم ما أعلم وال أعلم ما تعلم وقيل: ما يف غيبك وقيل أي تعلم ما يف غبيي وال أعلم
تعلم سري وال أعلم سرك ألن السر موضعه النفس : تعلم ما أريد وال أعلم ما تريد وقيل: أعلم ما ختفيه وقيل

  تعلم ما كان مين يف دار الدنيا وال أعلم ما يكون منك يف دار اآلخرة: وقيل
ملعىن يف هذه األقوال متقارب أي تعلم سري وما انطوى عليه ضمريي الذي خلقته وال أعلم شيئا مما وا: قلت

  .ما كان وما يكون وما مل يكن وما هو كائن} إِنَّكَ أَْنَت َعالَُّم الُْغيُوبِ{. استأثرت به من غيبك وعلمك
وا اللََّه رَبِّي َورَبَّكُْم َوكُْنُت َعلَْيهِْم َشهِيداً َما دُْمُت ِفيهِْم فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِي َما قُلُْت لَُهْم إِالَّ َما أَمَْرَتنِي بِهِ أَِن اْعُبُد{ -١١٧

  }كُْنَت أَْنتَ الرَّقِيَب َعلَْيهِْم وَأَْنَت َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد
ال موضع هلا من } أَِن} {أَِن اعُْبُدوا اللََّه{ . حيديعين يف الدنيا بالتو} َما قُلُْت لَُهْم إِالَّ َما أََمرَْتنِي بِِه{: قوله تعاىل

وجيوز أن تكون يف موضع نصب أي ما ذكرت هلم . } وَاْنطَلََق الَْمُأل ِمْنُهمْ أَِن اْمشُوا{اإلعراب وهي مفسرة مثل 
ة بعدها إال عبادة اهللا وجيوز أن تكون يف موضع خفض أي بأن اعبدوا اهللا وضم النون أوىل ألهنم يستثقلوا كسر

  .ضمة والكسر جائز على أصل التقاء الساكنني
يف موضع نصب أي وقت دوامي } َما} {َما ُدْمُت ِفيهِْم{. أي حفيظا مبا أمرهتم} وَكُْنُت َعلَْيهِْم شَهِيداً{: قوله تعاىل

 عز وجل توفاه أن يرفعه وليس بشيء هذا يدل على أن اهللا: قيل} فَلَمَّا َتَوفَّْيتَنِي كُْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعلَيْهِْم{. فيهم
  ألن األخبار تظاهرت برفعه وأنه يف السماء حي وأنه ينزل ويقتل الدجال على ما يأيت بيانه وإمنا املعىن



: الوفاة يف كتاب اهللا عز وجل على ثالثة أوجه وفاة املوت وذلك قوله تعاىل: فلما رفعتين إىل السماء قال احلسن
يعين } َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاكُْم بِاللَّْيلِ{: ووفاة النوم قال اهللا تعاىل. يعين وقت انقضاء أجلها} ِحَني َمْوِتهَا َيَتوَفَّى اَألْنفَُس{

توكيد " أنت هنا"} كُْنَت أَْنَت{وقوله . } َيا ِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك{: الذي ينيمكم ووفاة الرفع قال اهللا تعاىل
ومعناه احلافظ عليهم والعامل هبم والشاهد على أفعاهلم؛ وأصله املراقبة أي املراعاة ومنه } كُْنَت{خرب } الرَِّقيَب{

أي من مقاليت ومقالتهم وقيل على من } َوأَْنَت َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد{. املرقبة ألهنا يف موضع الرقيب من علو املكان
يا : " صلى اهللا عليه وسلم خطيبا مبوعظة فقالقام فينا رسول اهللا: عصى وأطاع؛ خرج مسلم عن ابن عباس قال

أال وإن } كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُنعِيُدُه َوْعداً َعلَْيَنا إِنَّا كُنَّا فَاِعِلَني{أيها الناس إنكم حتشرون إىل اهللا حفاة عراة غرال 
من أميت فيؤخذ هبم ذات الشمال فأقول أول اخلالئق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السالم أال وإنه سيجاء برجال 

وَكُْنُت َعلَْيهِْم َشهِيداً َما ُدْمتُ {: يا رب أصحايب فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصاحل
نْ ُتَعذِّبُْهْم فَإِنَُّهْم ِعبَاُدَك َوإِنْ َتغِْفْر لَُهْم ِفيهِْم فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِي كُْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعلَيْهِْم َوأَْنَت َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيدٌ إِ

  "فيقال يل إهنم مل يزالوا مدبرين مرتدين على أعقاهبم منذ فارقتهم: "قال} فَإِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم
  }الْعَزِيُز الَْحكِيُم إِنْ تَُعذِّبُْهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَْنَت{ -١١٨

مثله روى النسائي } َوإِنْ َتْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَْنَت الَْعزِيزُ الَْحِكيُم{شرط وجوابه } إِنْ تَُعذِّبُْهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك{: قوله تعاىل
بُْهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ َتغِْفْر لَُهْم إِنْ ُتَعذِّ{: قام النيب صلى اهللا عليه وسلم بآية ليلة حىت أصبح، واآلية: عن أيب ذر قال

  }فَإِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم

فإهنم : قاله على وجه االستعطاف هلم والرأفة هبم كما يستعطف السيد لعبده وهلذا مل يقل: واختلف يف تأويله فقيل
وهو يعلم أنه ال يغفر لكافر وقيل اهلاء وامليم يف قاله على وجه التسليم ألمره واالستجارة من عذابه : عصوك وقيل

ملن تاب منهم قبل املوت وهذا حسن وأما } َوإِنْ َتْغِفْر لَُهْم{ملن مات منهم على الكفر واهلاء وامليم يف } إِنْ تَُعذِّْبُهْم{
عز وجل ألن األخبار قول من قال إن عيسى عليه السالم مل يعلم أن الكافر ال يغفر له فقول جمترئ على كتاب اهللا 

كان عند عيسى أهنم أحدثوا معاصي وعملوا بعده مبا مل يأمرهم به إال أهنم على : من اهللا عز وجل ال تنسخ وقيل
فإنك : ومل يقل} فَإِنََّك أَْنَت الْعَزِيُز الَْحكِيُم{: وقال. وإن تغفر هلم ما أحدثوا بعدي من املعاصي: عمود دينه فقال

فإنك أنت الغفور الرحيم : ولو قال. على ما تقتضيه القصة من التسليم ألمره والتفويض حلكمهأنت الغفور الرحيم 
ألوهم الدعاء باملغفرة ملن مات على شركه وذلك مستحيل فالتقدير إن تبقهم على كفرهم حىت ميوتوا وتعذهبم فإهنم 

ميتنع عليك ما تريده؛ احلكيم فيما  عبادك وإن هتدهم إىل توحيدك وطاعتك فتغفر هلم فإنك أنت العزيز الذي ال
وليست من املصحف ذكره } فإنك أنت الغفور الرحيم{: تفعله تضل من تشاء وهتدي من تشاء وقد قرأ مجاعة

إِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز {: وقد طعن على القرآن من قال إن قوله: وقال أبو بكر األنباري" الشفا"القاضي عياض يف كتاب 
ألن الذي يشاكل املغفرة فإنك أنت الغفور الرحيم واجلواب أنه ال } َوإِنْ َتغِْفْر لَُهْم{: مبشاكل لقولهليس } الَْحِكيُم

حيتمل إال ما أنزله اهللا ومىت نقل إىل الذي نقله إليه ضعف معناه؛ فإنه ينفرد الغفور الرحيم بالشرط الثاين فال يكون 
وجل واجتمع على قراءته املسلمون مقرون بالشرطني كليهما  له بالشرط األول تعلق وهو على ما أنزله اهللا عز

أوهلما وآخرمها إذ تلخيصه إن تعذهبم فإنك أنت عزيز حكيم، وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم يف األمرين 
فور كليهما من التعذيب والغفران فكان العزيز احلكيم أليق هبذا املكان لعمومه فإنه جيمع الشرطني ومل يصلح الغ
  الرحيم إذ مل حيتمل من العموم ما احتمله العزيز احلكيم وما شهد بتعظيم اهللا تعاىل وعدله والثناء عليه يف اآلية



كلها والشرطني املذكورين أوىل وأثبت معىن يف اآلية مما يصلح لبعض الكالم دون بعض خرج مسلم من غري طريق 
َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثرياً {عليه وسلم تال قوله عز وجل يف إبراهيم عن عبداهللا بن عمرو بن العاص أن النيب صلى اهللا 

إِنْ تَُعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدكَ {: وقال عيسى عليه السالم} ِمَن النَّاسِ فََمْن َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعصَانِي فَإِنََّك غَفُوٌر َرِحيٌم
يا جربيل اذهب : "وبكى فقال اهللا عز وجل" اللهم أميت: "فرفع يديه وقال} إِنََّك أَْنَت الَْعزِيزُ الَْحِكيُمَوإِنْ َتْغِفْر لَُهْم فَ

إىل حممد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جربيل عليه السالم فسأله فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا قال 
يف اآلية : وقال بعضهم" قل له إنا سنرضيك يف أمتك وال نسوءكيا جربيل اذهب إىل حممد ف: وهو أعلم فقال اهللا

تقدمي وتأخري ومعناه إن تعذهبم فإنك أنت العزيز احلكيم وإن تغفر هلم فإهنم عبادك ووجه الكالم على نفسه أوىل ملا 
  .بيناه وباهللا التوفيق

ُهْم َجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اَألْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً َرِضَي اللَّهُ قَالَ اللَُّه َهذَا َيْوُم َينْفَُع الصَّاِدِقنيَ ِصْدقُُهْم لَ{ -١١٩
  }َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه ذَِلَك الْفَْوُز الَْعظِيُم

ينفع فيها الصدق  أي صدقهم يف الدنيا فأما يف اآلخرة فال} قَالَ اللَُّه َهذَا َيْوُم َينْفَُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم{: قوله تعاىل
وصدقهم يف الدنيا حيتمل أن يكون صدقهم يف العمل هللا وحيتمل أن يكون تركهم الكذب عليه وعلى رسله هللا وإمنا 

املراد صدقهم يف اآلخرة وذلك : ينفعهم الصدق يف ذلك اليوم وإن كان نافعا يف كل األيام لوقوع اجلزاء فيه وقيل
ا شهدوا به على أنفسهم من أعماهلم ويكون وجه النفع فيه أن يكفوا املؤاخذة يف الشهادة ألنبيائهم بالبالغ وفيم

بالنصب } َيوَْم{بتركهم كتم الشهادة فيغفر هلم بإقرارهم ألنبيائهم وعلى أنفسهم واهللا أعلم وقرأ نافع وابن حميصن 
  ورفع الباقون وهي القراءة البينة على االبتداء واخلرب

وأما قراءة نافع وابن حميصن فحكى إبراهيم بن محيد . واجلملة يف موضع نصب بالقول} َهذَا{فيوم ينفع خرب لـ 
هي : عن حممد بن يزيد أن هذه القراءة ال جتوز ألنه نصب خرب االبتداء وال جيوز فيه البناء وقال إبراهيم بن السري

ـ  مفعول } َهذَا{ظرف للقول و } َيوُْم{جائزة مبعىن قال اهللا هذا لعيسى ابن مرمي يوم ينفع الصادقني صدقهم ف
التقدير قال اهللا عز وجل هذه األشياء تنفع يوم : القول والتقدير قال اهللا هذا القول يف يوم ينفع الصادقني وقيل

مضى يومئذ وأنشد : بين يوم ههنا على النصب ألنه مضاف إىل غري اسم؛ كما تقول: القيامة وقال الكسائي والفراء
  :الكسائي

  وقلت أملا أصح والشيب وازع... تبت املشيب على الصبا على حني عا
الزجاج وال جييز البصريون ما قااله إذا أضفت الظرف إىل فعل مضارع فإن كان إىل ماض كان جيدا كما مر يف 

جيوز أن يكون منصوبا ظرفا : البيت وإمنا جاز أن يضاف الفعل إىل ظروف الزمان ألن الفعل مبعىن املصدر وقيل
: ألنه مشار به إىل حدث، وظروف الزمان تكون أخبارا عن األحداث تقول} َهذَا{رب االبتداء الذي هو ويكون خ

يف موضع رفع } َهذَا{جيوز أن يكون : القتال اليوم واخلروج الساعة، واجلملة يف موضع نصب بالقول وقيل
 هذا الذي قصصناه يقع يوم ينفع الصادقني قال اهللا: خرب االبتداء والعامل فيه حمذوف والتقدير} َيوْمِ{باالبتداء و 
: مثل قوله} ِفيهِ {يف الكالم حذف تقديره } الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم{بالتنوين } َيْوُم َيْنفَُع{وفيه قراءة ثالثة . صدقهم

  .وهي قراءة األعمش} وَاتَّقُوا َيوْماً ال َتْجزِي َنفٌْس َعْن َنفْسٍ َشْيئاً{
أي من حتت غرفها وأشجارها وقد } ِمْن َتحِْتهَا{. يف موضع الصفة} َتْجرِي{. ابتداء وخرب} نَّاٌتلَُهْم َج{: قوله تعاىل

  تقدم مث بني تعاىل ثواهبم وأنه راض عنهم رضا ال يغضب



ه أي الذي عظم خري} الَْعِظيمِ{أي الظفر } ذَِلَك الْفَْوُز{. أي عن اجلزاء الذي أثاهبم به} َوَرُضوا َعْنُه{بعده أبدا 
  .وكثر وارتفعت منزلة صاحبه وشرف

  }ِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَما ِفيهِنَّ َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر{ -١٢٠
اآلية جاء هذا عقب ما جرى من دعوى النصارى يف عيسى أنه إله } ِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َواَألْرضِ{: قوله تعاىل

وجيوز أن يكون املعىن أن الذي له . ملك السماوات واألرض له دون عيسى ودون سائر املخلوقنيفأخرب تعاىل أن 
متت سورة . ملك السماوات واألرض يعطي اجلنات املتقدم ذكرها للمطيعني من عباده جعلنا اهللا منهم مبنه وكرمه

  .حبمد اهللا تعاىل} املائدة{

  سورة األنعام

َوَما {: هي مكية كلها إال آيتني منها نزلتا باملدينة، قوله تعاىل: ابن عباس وقتادةوهي مكية يف قول األكثرين؛ قال 
َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ {: نزلت يف مالك بن الصيف وكعب بن األشرف اليهوديني واألخرى قوله} قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه

نزلت يف معاذ بن : بن قيس بن مشاس األنصاري وقال ابن جريج نزلت يف ثابت} َجنَّاٍت َمْعرُوشَاٍت َوغَْيَر َمْعُروشَاٍت
} َوَما قََدرُوا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه{مكية إال ست آيات نزلت باملدينة } األنعام{جبل وقال املاوردي وقال الثعليب سورة 

وهي اآليات : خر ثالث آيات قال ابن عطيةإىل آ} قُلْ َتعَالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم رَبُّكُْم َعلَْيكُْم{إىل آخر ثالث آيات و 
نزل مبكة يوم عرفة وسيأيت القول يف مجيع ذلك إن شاء } قُلْ ال أَجُِد{: أن قوله تعاىل: احملكمات وذكر ابن العريب

اهللا ويف اخلرب أهنا نزلت مجلة واحدة غري الست اآليات وشيعها سبعون ألف ملك مع آية واحدة منها اثنا عشر ألف 
نزلوا هبا ليال هلم زجل بالتسبيح والتحميد فدعا رسول اهللا صلى } َوِعْنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ ال َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو{ي ملك وه

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا أبو حامت روح : اهللا عليه وسلم الكتاب فكتبوها من ليلتهم وأسند أبو جعفر النحاس قال
ثنا أمحد بن حممد أبو بكر العمري حدثنا ابن أيب فديك حدثين عمر بن طلحة بن بن الفرج موىل احلضارمة قال حد

نزلت : "علقمة بن وقاص عن نافع أيب سهل بن مالك عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ورسول اهللا صلى  واألرض هلم ترتج" سورة األنعام معها موكب من املالئكة سد ما بني اخلافقني هلم زجل بالتسبيح

ثالث مرات وذكر الدارمي أبو حممد يف مسنده عن عمر بن اخلطاب " سبحان ريب العظيم: "اهللا عليه وسلم يقول
  فاحتة األنعام وخامتتها خامتة" التوراة"فاحتة : وفيه عن كعب قال. األنعام من عجائب القرآن: رضي اهللا عنه قال

الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي {: افتتحت بقوله} التَّْوَراةَ{املهدوي قال املفسرون إن وقاله وهب بن منبه أيضا وذكر . }ُهوُد{
َوقُلِ الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي لَْم يَتَِّخذْ َولَداً وَلَْم َيكُْن لَُه َشرِيٌك ِفي {اآلية وختمت بقوله } َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض

من قرأ ثالث آيات من أول "عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  إىل آخر اآلية وذكر الثعليب} الُْملِْك
وكل اهللا به أربعني ألف ملك يكتبون له مثله عبادهتم إىل يوم القيامة } َوَيْعلَُم َما َتكِْسُبونَ{: إىل قوله} األنعام{سورة 

وسوس له أو يوحي يف قلبه شيئا وينزل ملك من السماء السابعة ومعه مرزبة من حديد، فإذا أراد الشيطان أن ي
امش يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي : "ضربه ضربة فيكون بينه وبينه سبعون حجابا فإذا كان يوم القيامة قال اهللا تعاىل

" البخاري"ويف " . وكل من مثار جنيت واشرب من ماء الكوثر واغتسل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا ربك
قَدْ َخِسرَ الَِّذينَ } {األنعام{أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثالثني ومائة من سورة إذا سرك : عن ابن عباس قال

  .} َوَما كَاُنوا مُْهَتِديَن{: إىل قوله} قََتلُوا أَْوالدَُهْم َسفَهاً بَِغْيرِ ِعلْمٍ



البعث والنشور وهذا هذه السورة أصل يف حماجة املشركني وغريهم من املبتدعني ومن كذب ب: قال العلماء: تنبيه
يقتضي إنزاهلا مجلة واحدة ألهنا يف معىن واحد من احلجة وإن تصرف ذلك بوجوه كثرية وعليها بىن املتكلمون 

أصول الدين ألن فيها آيات بينات ترد على القدرية دون السور اليت تذكر واملذكورات وسنزيد ذلك بيانا إن شاء 
  .اهللا حبول اهللا تعاىل وعونه

  }ْعِدلُونَْمدُ ِللَِّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوجََعلَ الظُّلُمَاِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِمْ َيالَْح{ -١
  :فيه مخس مسائل

كله له فال بدأ سبحانه فاحتتها باحلمد على نفسه وإثبات األلوهية أي أن احلمد } الَْحْمُد ِللَِّه{: قوله تعاىل -األوىل
ألن لكل واحدة منه : فقد افتتح غريها باحلمد هللا فكان االجتزاء بواحدة يغين عن سائره فيقال: شريك له فإن قيل

معىن يف موضعه ال يؤدي عنه غريه من أجل عقده بالنعم املختلفة وأيضا فلما فيه من احلجة يف هذا املوضع على 
  .يف الفاحتة} َحْمُدالْ{وقد تقدم معىن . الذين هم برهبم يعدلون

الذي خلق أي اخترع : أخرب عن قدرته وعلمه وإرادته فقال} الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَاَألْرَض{: قوله تعاىل -الثانية
وأوجد وأنشأ وابتدع واخللق يكون مبعىن االختراع ويكون مبعىن التقدير، وقد تقدم وكالمها مراد هنا وذلك دليل 

السماء بغري عمد وجعلها مستوية من غري أود وجعل فيها الشمس والقمر آيتني وزينها بالنجوم على حدوثهما فرفع 
وأودعها السحاب والغيوم عالمتني وبسط األرض وأودعها األرزاق والنبات وبث فيها من كل دابة آيات جعل 

ن األحجار دالالت على وحدانيته، فيها اجلبال أوتادا وسبال فجاجا وأجرى فيها األهنار والبحار وفجر فيها العيون م
  .وعظيم قدرته وأنه هو اهللا الواحد القهار وبني خبلقه السماوات واألرض أنه خالق كل شيء

حدثين سريج بن يونس وهارون بن عبداهللا قاال حدثنا حجاج بن حممد قال قال ابن : خرج مسلم قال -الثالثة
عبداهللا بن رافع موىل أم سلمة عن أيب هريرة قال أخذ رسول  جريج أخربين إمساعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن

خلق اهللا عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها اجلبال يوم األحد وخلق : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي فقال
آدم  الشجر يوم االثنني وخلق املكروه يوم الثالثاء وخلق النور يوم األربعاء وبث فيها الدواب يوم اخلميس وخلق

  " .عليه السالم بعد العصر من يوم اجلمعة يف آخر اخللق يف آخر ساعة من ساعات اجلمعة فيما بني العصر إىل الليل

وزعم أهل العلم باحلديث أنه غري : أدخل العلماء هذا احلديث تفسريا لفاحتة هذه السورة؛ قال البيهقي: قلت
وزعم بعضهم أن إمساعيل بن أمية إمنا أخذه عن إبراهيم بن أيب . يخحمفوظ ملخالفة ما عليه أهله التفسري وأهله التوار

سألت علي بن املديين عن حديث أىب هريرة : حيىي عن أيوب بن خالد وإبراهيم غري حمتج به وذكر حممد بن حيىي قال
عيل بن هذا حديث مدين رواه هشام بن يوسف عن ابن جريج عن إمسا: فقال علي" . خلق اهللا التربة يوم السبت"

أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي : أمية عن أيوب بن خالد عن أيب رافع موىل أم سلمة عن أيب هريرة قال
شبك بيدي أيوب بن خالد وقال يل شبك بيدي عبداهللا بن : وشبك بيدي إبراهيم بن أيب حيىي فقال يل: قال علي

خلق : "ي أبو القاسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالشبك بيد: شبك بيدي أبو هريرة وقال يل: رافع وقال يل
وما أرى إمساعيل بن أمية أخذ هذا األمر إال من : قال علي بن املديين. فذكر احلديث بنحوه" اهللا األرض يوم السبت

سى بن وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد إال أن مو: إبراهيم بن أيب حيىي قال البيهقي
وروي عن بكر بن الشرود عن إبراهيم بن أيب حيىي عن صفوان بن سليم عن أيوب بن خالد . عبيدة ضعيف

إن يف اجلمعة ساعة ال يوافقها أحد يسأل اهللا : "وإسناده ضعيف عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



إن اهللا عز وجل ابتدأ اخللق فخلق األرض يوم األحد : قال فقال عبداهللا بن سالم" عز وجل فيها شيئا إال أعطاه إياه
ويوم االثنني وخلق السماوات يوم الثالثاء ويوم األربعاء وخلق األقوات وما يف األرض يوم اخلميس ويوم اجلمعة 

  إىل صالة العصر وما بني صالة العصر إىل أن تغرب الشمس خلق آدم خرجه البيهقي
عن ابن مسعود وغريه من } البقرة{لق يوم األحد ال يوم السبت وكذلك تقدم يف وفيه أن اهللا تعاىل بدأ اخل: قلت

  .واحلمد هللا. وتقدم فيها أن االختالف أميا خلق أوال األرض أم السماء مستوىف. أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

األعراض لكون اجلوهر ال يستغين عنه  ذكر بعد خلق اجلواهر خلق} َوَجَعلَ الظُّلَُماِت َوالنُّوَر{: قوله تعاىل -الرابعة
واجلوهر يف اصطالح املتكلمني هو اجلزء الذي ال يتجزأ احلامل للعرض . وما ال يستغين عن احلوادث فهو حادث

ومسي العرض عرضا ألنه يعرض } الْوَاِحُد{وقد أتينا على ذكره يف الكتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن يف امسه 
هر فيتغري به من حال إىل حال واجلسم هو اجملتمع وأقل ما يقع عليه اسم اجلسم جوهران جمتمعان يف اجلسم واجلو

وهذه االصطالحات وإن مل تكن موجودة يف الصدر األول فقد دل عليها معىن الكتاب والستة فال معىن إلنكارها 
واختلف } البقرة{مهم كما تقدم يف وقد استعملها العلماء واصطلحوا عليها وبنوا عليها كالمهم وقتلوا هبا خصو
املراد سواد الليل وضياء النهار : العلماء يف املعىن املراد بالظلمات والنور فقال السدي وقتادة ومجهور املفسرين

  .وهذا خروج عن الظاهر: وقال احلسن الكفر واإلميان قال ابن عطية
ْحَييَْناُه َوَجَعلَْنا لَهُ ُنوراً َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ كََمْن َمثَلُُه ِفي أََوَمْن كَانَ َميْتاً فَأَ{: اللفظ يعمه ويف التنزيل: قلت

ثُمَّ ُيْخرُِجكُمْ {ومثله } َوالنُّوَر{واألرض هنا اسم للجنس فإفرادها يف اللفظ مبنزلة مجعها وكذلك . } الظُّلَُماِت
  :وقال الشاعر} ِطفْالً

  كلوا يف بعض بطنكم تعفوا
  .هنا مبعىن خلق ال جيوز غريه قاله ابن عطيةوقد تقدم وجعل 

وعليه يتفق اللفظ واملعىن يف النسق فيكون اجلمع معطوفا على اجلميع واملفرد معطوفا على املفرد فيتجانس : قلت
ألن الظلمات ال تتعدى والنور يتعدى } النُّوَر{ووحد } الظُّلُمَاِت{مجع : اللفظ وتظهر الفصاحة واهللا أعلم وقيل

  :يف الكالم كقول الشاعر} جعل{هنا زائدة والعرب تزيد } جعل{: الثعليب أن بعض أهل املعاين قالوحكى 
  والواحد اثنني ملا هدين الكرب... وقد جعلت أرى االثنني أربعة 

جعل مبعىن خلق وإذا كانت مبعىن خلق مل تتعد إال إىل مفعول واحد، وقد تقدم هذا املعىن، وحمامل : قال النحاس
  .مستويف} البقرة{ جعل يف
مث الذين كفروا جيعلون هللا عدال : ابتداء وخرب واملعىن} ثُمَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم َيْعِدلُونَ{: قوله تعاىل -اخلامسة 

أن : دالة على قبح فعل الكافرين ألن املعىن} ثُمَّ{فـ : وشريكا وهو الذي خلق هذه األشياء وحده قال ابن عطية
اوات واألرض قد تقرر وآياته قد سطعت وإنعامه بذلك قد تبني مث بعد ذلك كله عدلوا برهبم فهذا كما خلقه السم

يا فالن أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك مث تشتمين ولو وقع العطف بالواو يف هذا وحنوه مل يلزم التوبيخ : تقول
  .كلزومه بثم واهللا أعلم

  }مَّ قََضى أََجالً وَأََجلٌ ُمسَّمًى ِعْنَدُه ثُمَّ أَْنُتمْ َتْمَتُرونَُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ِطنيٍ ثُ{ -٢
وهو األشهر وعليه من اخللق األكثر : أحدمها: اآلية خرب ويف معناه قوالن} ُهوَ الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ِطنيٍ{: قوله تعاىل

باجلمع فأخرجه خمرج } َخلَقَكُْم{: قالأن املراد آدم عليه السالم واخللق نسله والفرع يضاف إىل أصله فلذلك 



أن : اخلطاب هلم إذ كانوا ولده؛ هذا قول احلسن وقتادة وابن أيب جنيح والسدي والضحاك وابن زيد وغريهم الثاين
  .تكون النطفة خلقها اهللا من طني على احلقيقة مث قلبها حىت كان اإلنسان منها ذكره النحاس

لق العامل الكبري ذكر بعده خلق العامل الصغري وهو اإلنسان وجعل فيه ما يف وباجلملة فلما ذكر جل وعز خ: قلت
يف آية التوحيد واهللا أعلم واحلمد هللا وقد روى أبو نعيم احلافظ يف كتابه عن } البقرة{العامل الكبري على ما بيناه يف 

يا رب خملقة أو غري خملقة؟ : لمرة عن ابن مسعود أن امللك املوكل بالرحم يأخذ النطفة فيضعها على كفه مث يقو
  انظر يف أم الكتاب فينظر يف اللوح: يا رب ما الرزق ما األثر ما األجل؟ فيقول: فإن قال خملقة قال

: احملفوظ فيجد فيه رزقه وأثره وأجله وعمله ويأخذ التراب الذي يدفن يف بقعته ويعجن به نطفته فذلك قوله تعاىل
ما من مولود إال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وخرج عن أيب هريرة قال. } ا ُنِعيدُكُْمِمْنَها َخلَقَْناكُْم َوِفيَه{

  " .وقد ذر عليه من تراب حفرته
فتنتظم } الُْمْؤِمُنونَ{وعلى هذا يكون كله إنسان خملوقا من طني وماء مهني كما أخرب جل وعز يف سورة : قلت

تعارض واهللا أعلم وأما اإلخبار عن خلق آدم عليه السالم فقد تقدم يف اآليات واألحاديث ويرتفع اإلشكال وال
عن أيب هريرة " الطبقات"ذكره واشتقاقه ونزيد هنا طرفا من ذلك ونعته وسنه ووفاته ذكر ابن سعد يف } البقرة{

خلق اهللا آدم  :وعن سعيد بن جبري قال" الناس ولد آدم وآدم من التراب: "قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ضرية قرية لبين كالب : وخلق جؤجؤه من ضرية قال اجلوهري: عليه السالم من أرض يقال هلا دجناء قال احلسن

إن اهللا تعاىل بعث إبليس فأخذ من أدمي األرض من : على طريق البصرة وهي إىل مكة أقرب وعن ابن مسعود قال
خلقه من عذهبا فهو صائر إىل اجلنة وإن كان ابن كافر وكل عذهبا وماحلها فخلق منه آدم عليه السالم فكل شيء 

ألنه جاء } أَأَْسُجُد ِلَمْن َخلَقَْت ِطيناً{شيء خلقه من ماحلها فهو صائر إىل النار وإن كان ابن تقي فمن مث قال إبليس 
وم اجلمعة وعن ابن بالطينة فسمي آدم؛ ألنه خلق من أدمي األرض وعن عبداهللا بن سالم قال خلق اهللا آدم يف آخر ي

عباس قال ملا خلق اهللا آدم كان رأسه ميس السماء قال فوطده إىل األرض حىت صار ستني ذراعا يف سبعة أذرع 
كان آدم عليه السالم طواال جعدا كأنه خنلة سحوق وعن ابن عباس يف حديث فيه : عرضا وعن أيب بن كعب قال

عني حجة على رجليه وكان آدم حني أهبط متسح رأسه السماء طول وحج آدم عليه السالم من اهلند إىل مكة أرب
فمن مث صلع وأورث ولده الصلع ونفرت من طول دواب الرب فصارت وحشا من يومئذ ومل ميت حىت بلغ ولده 

  وولد ولده أربعني ألفا وتويف على ذروة

تقدم أنت : ربيل عليه السالمفقال له ج" صل على آدم: "اجلبل الذي أنزل عليه فقال شيث جلربيل عليهما السالم
كرب عليه : وقيل. فصل على أبيك وكرب عليه ثالثني تكبرية فأما مخس فهي الصالة ومخس وعشرون تفضيال آلدم

أربعا فجعل بنو شيث آدم يف مغارة وجعلوا عليها حافظا ال يقربه أحد من بين قابيل وكان الذين يأتونه ويستغفرون 
هل يف اآلية دليل على أن اجلواهر من جنس : ويقال. مائة سنة وستا وثالثني سنةله بنو شيث وكان عمر آدم تسع

واحد؟ اجلواب نعم ألنه إذا جاز أن ينقلب الطني إنسانا حيا قادرا عليما جار أن ينقلب إىل كل حال من أحواله 
  .اآلية اجلواهر لتسوية العقل بني ذلك يف احلكم وقد صح انقالب اجلماد إىل احليوان بداللة هذه

َوأََجلٌ {يف املوت } أََجالً{: ابتداء وخرب قال الضحاك} وَأََجلٌ ُمَسّمًى ِعْندَُه{. مفعول} ثُمَّ قََضى أََجالً{: قوله تعاىل
. حكم أجال وأعلمكم أنكم تقيمون إىل املوت ومل يعلمكم بأجل القيامة: أجل القيامة فاملعىن على هذا} ُمَسّمًى ِعْندَُه

قضى أجل الدنيا من يوم خلقك إىل أن متوت : اهد وعكرمة وخصيف وقتادة وهذا لفظ احلسنوقال احلسن وجم



ما أعلمناه من أنه ال نيب بعد حممد صلى اهللا عليه وسلم } قََضى أََجالً{: وقيل. يعين اآلخرة} وَأََجلٌ ُمسَّمًى ِعْندَُه{
} وَأََجلٌ ُمسَّمًى{فه من أوقات األهلة والزرع وما أشبههما مما نعر} قََضى أََجالً{: من اآلخرة وقيل} وَأََجلٌ ُمسَّمًى{

وَأََجلٌ {بقضاء الدنيا، } قََضى أََجالً{معىن اآلية : أجل املوت ال يعلم اإلنسان مىت ميوت وقال ابن عباس وجماهد
املوت عن ابن عباس األول قبض األرواح يف النوم والثاين قبض الروح عند : وقيل. البتداء اآلخرة} ُمَسّمًى ِعْندَُه

  .أيضا
متارون يف ذلك أي جتادلون جدال : ابتداء وخرب أي تشكون يف أنه إله واحد وقيل} ثُمَّ أَنُْتْم َتْمَتُرونَ{: قوله تعاىل

  .} أَفَُتمَاُروَنُه َعلَى َما يََرى{: الشاكني والتماري اجملادلة على مذهب الشك ومنه قوله تعاىل

  }لسََّماوَاِت َوِفي اَألْرضِ َيْعلَمُ ِسرَّكُْم َوَجْهرَكُْم َوَيْعلَُم َما َتكِْسُبونََوُهَو اللَُّه ِفي ا{ -٣
  }َوَما َتأِْتيهِْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياتِ َربِّهِْم إِالَّ كَاُنوا َعنَْها ُمْعرِضَِني{ -٤
  }ُء َما كَانُوا بِِه َيْستَْهزِئُونَفَقَْد كَذَّبُوا بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم فََسْوفَ َيأِْتيهِْم أَْنَبا{ -٥

ِفي السََّماوَاِت َوِفي {ما عامل اإلعراب يف الظرف من : يقال} َوُهوَ اللَُّه ِفي السََّماوَاِت َوِفي اَألْرضِ{: قوله تعاىل
اخلليفة يف زيد : أي وهو اهللا املعظم أو املعبود يف السماوات ويف األرض؛ كما تقول: أحدها: ؟ ففيه أجوبة} اَألْرضِ

هو : الشرق والغرب أي حكمه وجيوز أن يكون املعىن وهو اهللا املنفرد بالتدبري يف السماوات ويف األرض؛ كما تقول
وهو اهللا يف السماوات وهو اهللا يف : يف حاجات الناس ويف الصالة وجيوز أن يكون خربا بعد خرب ويكون املعىن

: هركم يف السماوات ويف األرض فال خيفى عليه شيء؛ قال النحاساملعىن وهو اهللا يعلم سركم وج: وقيل. األرض
وهو اهللا يف السماوات ويعلم سركم وجهركم يف األرض فيعلم : وهذا من أحسن ما قيل فيه وقال حممد بن جرير

مقدم يف الوجهني واألول أسلم وأبعد من اإلشكال وقيل غري هذا والقاعدة تنزيهه جل وعز عن احلركة واالنتقال 
أي من خري وشر والكسب الفعل الجتالب نفع أو دفع ضرر وهلذا ال يقال } َوَيْعلَُم َما َتكِْسُبونَ{. وشغل األمكنة
  .لفعل اهللا كسب

ما يف الدار : الستغراق اجلنس؛ تقول} مِْن{و . أي عالمة كانشقاق القمر وحنوها} َوَما َتأِْتيهِْم ِمْن آيٍَة{: قوله تعاىل
واإلعراض ترك النظر يف اآليات } كَانُوا{خرب } مُْعرِضَِني{و . الثانية للتبعيض} ِمْن} {اِت َربِّهِْمِمْن آَي{. من أحد

اليت جيب أن يستدلوا هبا على توحيد اهللا جل وعز من خلق السماوات واألرض وما بينهما وأنه يرجع إىل قدمي حي 
شيء من املعجزات اليت أقامها لنبيه صلى اهللا عليه غين عن مجيع األشياء قادر ال يعجزه شيء عامل ال خيفى عليه 

  .وسلم؛ ليستدل هبا على صدقه يف مجيع ما أتى به

فَسَْوَف {. مبحمد صلى اهللا عليه وسلم: يعين القرآن، وقيل} بِالْحَقِّ{. يعين مشركي مكة} فَقَْد كَذَّبُوا{: قوله تعاىل
هي األخبار العذاب؛ كقولك اصرب وسوف يأتيك اخلرب أي العذاب؛ أي حيل هبم العقاب؛ وأراد باألنباء و} َيأْتِيهِْم

  .يوم القيامة: وقيل. واملراد ما ناهلم يوم بدر وحنوه
هِْم ِمْدَراراً ا السََّماَء َعلَْيأَلَْم َيرَْوا كَْم أَهْلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاُهْم ِفي اَألْرضِ َما لَمْ ُنَمكِّْن لَكُْم وَأَْرَسلَْن{ -٦

  }َوَجَعلَْنا اَألْنهَاَر َتْجرِي ِمْن َتْحتِهِْم فَأَْهلَكَْناُهْم بِذُُنوبِهِْم وَأَْنشَأَْنا ِمْن َبْعدِِهْم قَْرناً آَخرِيَن
ألن لفظ } أَلَْم َيرَوْا{يف موضع نصب بأهلكنا ال بقوله } كَْم} {أَلَْم َيرَْوا كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن{: قوله تعاىل

أال يعتربون مبن أهلكنا : واملعىن. االستفهام ال يعمل فيه ما قبله، وإمنا يعمل فيه ما بعده من أجل أن له صدر الكالم
  :واجلمع القرون؛ قال الشاعر. من األمم قبلهم لتكذيبهم أنبياءهم أي أمل يعرفوا ذلك والقرن األمة من الناس



  وخلفت يف قرن فأنت غريب... نت فيهم إذا ذهب القرن الذي ك
فالقرن كله عامل يف عصره مأخوذ من االقتران أي عامل مقترن به بعضهم إىل بعض؛ ويف احلديث عن النيب صلى اهللا 

املعىن : وقيل. هذا أصح ما قيل فيه" خري الناس قرين يعين أصحايب مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم: "عليه وسلم قال
ستون عاما وقيل سبعون، : فالقرن على هذا مدة من الزمان؛ قيل. } َواسْأَلِ الْقَْريَةَ{: ن فحذف كقولهمن أهل قر

مائة؛ وعليه أكثر أصحاب احلديث أن القرن مائة سنة؛ واحتجوا بأن النيب صلى اهللا عليه : مثانون؛ وقيل: وقيل
وأصل القرن الشيء الطالع كقرن ما له . النحاسفعاش مائة سنة؛ ذكره " تعيش قرنا: "وسلم قال لعبداهللا بن بسر

َحتَّى إِذَا كُنُْتْم ِفي {خروج من الغيبة إىل اخلطاب؛ عكسه } َمكَّنَّاُهْم ِفي اَألْرضِ َما لَْم نَُمكِّْن لَكُْم{. قرن من احليوان
  الْفُلِْك َوَجَريَْن

وفيهم حممد عليه السالم وأصحابه؛ مث خاطبهم } لَْم َيرَوْاأَ{وقال أهل البصرة أخرب عنهم بقوله . } بِهِْم بِرِيحٍ طَيِّبٍَة
ما : وقلت لعبداهللا ما أكرمك؛ ولو جاء على ما تقدم من الغيبة لقال: قلت لعبداهللا ما أكرمه: معهم؛ والعرب تقول

ْرَسلَْنا السََّماَء وَأَ{. وجيوز مكنه ومكن له؛ فجاء باللغتني مجيعا؛ أي أعطيناهم ما مل نعطكم من الدنيا. مل منكن هلم
  :يريد املطر الكثري؛ عرب عنه بالسماء ألنه من السماء ينزل؛ ومنه قوله الشاعر} َعلَْيهِْم ِمْدَراراً

  إذا سقط السماء بأرض قوم
بناء دال على التكثري؛ كمذكار للمرأة اليت كثرت والدهتا للذكور؛ ومئناث للمرأة اليت تلد اإلناث؛ } ِمْدَراراً{و 

َوَجَعلَْنا األَْنَهاَر َتجْرِي ِمْن {. على احلال} ِمْدَراراً{وانتصب . در اللنب يدر إذا أقبل على احلالب بكثرة: يقال
وسعنا عليهم : واملعىن} وهذه األهنار جتري من حتيت{: أي من حتت أشجارهم ومنازهلم؛ ومنه قوله فرعون} َتحِْتهِْم

َوأَْنَشأَْنا ِمْن َبْعِدِهْم قَرْناً {. أي بكفرهم فالذنوب سبب االنتقام وزوال النعم} بِهِْمفَأَْهلَكَْناُهْم بِذُنُو{. النعم فكفروها
  .أي أوجدنا؛ فليحذر هؤالء من اإلهالك أيضا} آَخرِيَن

  }ذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبٌِنيَولَْو نَزَّلَْنا َعلَْيَك ِكتَاباً ِفي ِقْرطَاسٍ فَلََمُسوُه بِأَْيِديهِمْ لَقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َه{ -٧
ولو نزلنا يا حممد مبرأى منهم كما زعموا وطلبوا : املعىن. اآلية} َولَْو نَزَّلَْنا َعلَْيَك ِكتَاباً ِفي ِقْرطَاسٍ{: قوله تعاىل

كتابا معلقا بني السماء واألرض وهذا يبني لك أن التنزيل على : وعن ابن عباس} ِفي ِقْرطَاسٍ{كالما مكتوبا 
ولو نزلنا كتابا يف قرطاس من ميسكه : واآلخر. على معىن نزله عليك الكتاب مبعىن نزول امللك به: ني؛ أحدمهاوجه

  اهللا بني السماء واألرض؛

على املبالغة بطول مكث الكتاب بني السماء واألرض والكتاب مصدر مبعىن الكتابة فبني أن الكتابة } َنزَّلَْنا{: وقال
قرطاس بالضم؛ : ول كتابة إال يف قرطاس أي يف صحيفة والقرطاس الصحيفة؛ ويقاليف قرطاس؛ ألنه غري معق

أي فعاينوا ذلك ومسوه باليد كما } فَلََمُسوُه بِأَْيِديهِْم{. وقرطس فالن إذا رمى فأصاب الصحيفة امللزقة باهلدف
إشكال، لعاندوا فيه وتابعوا اقترحوا وبالغوا يف ميزه وتقليبه جسا بأيديهم لريتفع كل ارتياب ويزول عنهم كله 

} َحتَّى ُتَنزِّلَ َعلَْيَنا ِكتَاباً نَقَْرأُُه{: سحر مبني إمنا سكرت أبصارنا وسحرنا؛ وهذه اآلية جواب لقوهلم: كفرهم، وقالوا
ة نزلت يف النضر بن احلرث وعبداهللا بن أيب أمي: قال الكليب. فأعلم اهللا مبا سبق يف علمه من أنه لو نزل لكذبوا به

  .اآلية} لَْن ُنْؤِمَن لََك حَتَّى تَفُْجَر لََنا ِمَن اَألْرضِ َيْنُبوعاً{: ونوفل بن خويلد قالوا
  }َوقَالُوا لَْوال أُنْزِلَ َعلَْيِه َملٌَك َولَْو أَنَْزلَْنا َملَكاً لَقُِضيَ اَألْمرُ ثُمَّ ال ُيْنظَُرونَ{ -٨
  }َرُجالً َولَلََبْسَنا َعلَيْهِْم َما َيلْبُِسونَ َولَْو َجَعلَْناُه َملَكاً لََجَعلَْناُه{ -٩



  }َولَقَدِ اسُْتْهزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخرُوا ِمْنُهْم َما كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ{ -١٠
} َولَْو أَْنَزلَْنا َملَكاً لَقُِضَي الْأَمُْر{. مبعىن هال} لَْوال{اقترحوا هذا أيضا و } َوقَالُوا لَْوال أُْنزِلَ َعلَْيِه َملٌَك{: قوله تعاىل

قال احلسن . لقامت الساعة: جماهد وعكرمة. لو رأوا امللك على صورته ملاتوا إذ ال يطيقون رؤيته: قال ابن عباس
 يف ألهلكوا بعذاب االستئصال؛ ألن اهللا أجرى سنته بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن أهلكه اهللا: وقتادة
  .أي ال ميهلون وال يؤخرون} ثُمَّ ال ُينْظَُرونَ{. احلال

أي ال يستطيعون أن يروا امللك يف صورته إال بعد التجسم باألجسام } َولَْو َجَعلَْناُه َملَكاً لََجَعلَْناُه َرُجالً{: قوله تعاىل
الرسول إىل البشر ملكا لنفروا من الكثيفة؛ ألن كله جنس يأنس جبنسه وينفر من غري جنسه؛ فلو جعل اهللا تعاىل 

  مقاربته، وملا أنسوا به، ولداخلهم

من الرعب من كالمه واالتقاء له ما يكفهم عن كالمه، ومينعهم عن سؤاله، فال تعم املصلحة؛ ولو نقله عن صورة 
ك وعادوا إىل مثل لست ملكا وإمنا أنت بشر فال نؤمن ب: املالئكة إىل مثل صورهتم ليأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا

وكانت املالئكة تأيت األنبياء يف صورة البشر فأتوا إبراهيم ولوطا يف صورة اآلدميني، وأتى جربيل النيب عليه . حاهلم
أي لو أنزل ملك لرأوه يف صورة رجل كما جرت عادة األنبياء، ولو نزل . الصالة والسالم يف صورة دحية الكليب

املعىن : وقال الزجاج. هذا ساحر مثلك: ه رجال التبس عليهم فكانوا يقولونعلى عادته مل يروه؛ فإذا جعلنا
أي على رؤسائهم كما يلبسون على ضعفتهم وكانوا يقولون هلم إمنا حممد بشروا وليس بينه } َولَلََبْسَنا َعلَْيهِْم{

كا يف صورة رجل لوجدوا وبينكم فروق فيلبسون عليهم هبذا ويشككوهنم؛ فأعلمهم اهللا عز وجل أنه لو أنزل يف مل
لبست عليه األمر ألبسه لبسا أي خلطته؛ وأصله التستر : واللبس اخللط؛ يقال. سبيال إىل اللبس كما يفعلون

فأضاف إليهم على جهة } َما َيلْبُِسونَ{باإلضافة إىل نفسه على جهة اخللق، وقال } لََبْسنَا{: بالثوب وحنوه وقال
أي نزل } َولَقَِد اْستُْهزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَحَاَق{: عليه الصالة والسالم ومعزيامث قال مؤنسا لنبيه . االكتساب

حاق بالشيء حييق حيقا وحيوقا وحيقانا نزل؛ قال اهللا . بأممهم من العذاب ما أهلكوا به جزاء استهزائهم بأنبيائهم
مبعىن املصدر أي حاق هبم : مبعىن الذي وقيل} َما كَانُوا{: يف قوله} ما{و } َوال َيِحيُق الَْمكُْر السَّيِّئُ إِالَّ بِأَْهِلِه{: تعاىل

  .عاقبة استهزائهم
  }قُلْ ِسريُوا ِفي اَألْرضِ ثُمَّ اْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني{ -١١
ِه الرَّْحَمةَ لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ال َرْيَب ِفيهِ قُلْ ِلَمْن َما ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ قُلْ ِللَِّه كََتَب َعلَى َنفِْس{ -١٢

  }الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فَُهمْ ال ُيْؤِمُنونَ
سافروا يف األرض : أي قل يا حممد هلؤالء املستهزئني املستسخرين املكذبني} قُلْ ِسُريوا ِفي اَألْرضِ{: قوله تعاىل

  ا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذابفانظروا واستخربو

. وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل االعتبار بآثار من خال من األمم وأهل الديار، والعاقبة آخر األمر
  .واملكذبون هنا من كذب احلق وأهله ال من كذب بالباطل

ِلَمْن َما ِفي {: هذا أيضا احتجاج عليهم؛ املعىن قل هلم يا حممد} اَألْرضِقُلْ ِلَمْن َما ِفي السََّماَواِت َو{: قوله تعاىل
إذا ثبت أن له ما يف السماوات واألرض وأنه خالق : املعىن} ِللَِّه{فإن قالوا ملن هو؟ فقل هو } السََّماَواِت َواَألْرضِ

كََتَب {لعقاب ويبعثهم بعد املوت، ولكنه الكل إما باعترافهم أو بقيام احلجة عليهم، فاهللا قادر على أن يعاجلهم با
أي وعد هبا فضال منه وكرما فلذلك أمهل وذكر النفس هنا عبارة عن وجود وتأكيد وعده، } َعلَى َنفِْسِه الرَّْحمَةَ



وارتفاع الوسائط دونه؛ ومعىن الكالم االستعطاف منه تعاىل للمتولني عنه إىل اإلقبال إليه، وإخبار منه سبحانه بأنه 
قال : ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال. حيم بعباده ال يعجل عليهم بالعقوبة، ويقبل منهم اإلنابة والتوبةر

ملا قضى اهللا اخللق كتب يف كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رمحيت تغلب : "رسوله اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وح احملفوظ أو فيما شاءه مقتضاه خرب حق ووعد صدق أي ملا أظهر قضاءه وأبرزه ملن شاء أظهر كتابا يف الل" غضيب

  .أي تسبقه وتزيد عليه" إن رمحيت تغلب غضيب"
جيوز أن يكون متام الكالم عند : وقال الفراء وغريه. الالم الم القسم، والنون نون التأكيد} لََيْجَمَعنَّكُْم{: قوله تعاىل

. ليمهلنكم وليؤخرن مجعكم} لََيْجَمَعنَّكُْم{التبيني؛ فيكون معىن ويكون ما بعده مستأنفا على جهة } الرَّْحَمةَ{: قوله
. مبعىن يف، أي ليجعنكم يف يوم القيامة} إِلَى{: وقيل. املعىن ليجمعنكم أي يف القبور إىل اليوم الذي أنكرمتوه: وقيل
كتب ربكم : املعىن} أَنَّ{مبعىن  نصبا على البدل من الرمحة؛ فتكون الالم} لََيْجَمَعنَّكُْم{جيوز أن يكون موضع : وقيل

ثُمَّ َبَدا لَُهْم ِمْن بَْعِد َما َرأَُوا {: على نفسه ليجمعنكم، أي أن جيمعكم؛ وكذلك قال كثري من النحويني يف قوله تعاىل
بَ كََت{يف قوله عز وجل } أَنَّ{؛ كما تكون } كََتَب{موضعه نصب بـ : وقيل. أي أن يسجنوه} اآلياِت لََيْسُجُننَُّه

وذلك أنه مفسر للرمحة باإلمهال إىل يوم القيامة؛ عن } رَبُّكُْم َعلَى َنفِْسهِ الرَّْحَمةَ أَنَُّه َمْن َعِملَ ِمْنكُْم ُسوءاً بِجََهالٍَة
  .الزجاج

ج، وهو أجود ما قيل ابتداء وخرب، قاله الزجا} الَِّذيَن َخِسرُوا أَْنفُسَُهْم فَُهْم ال ُيْؤِمُنونَ{. ال شك فيه} ال َرْيَب ِفيِه{
} الَِّذيَن{إن شئت كان : وقال األخفش. الذي يكرمين فله درهم، فالفاء تتضمن معىن الشرط واجلزاء: فيه؛ تقول

أي ليجمعن املشركني الذين خسروا أنفسهم؛ } لََيْجَمعَنَّكُْم{يف موضع نصب على البدل من الكاف وامليم يف 
مررت بك زيد وال مررت يب :  يبدل من املخاطب وال من املخاطب، ال يقالوأنكروه املربد وزعم أنه خطأ؛ ألنه ال

الذين تقدم } الُْمكَذِّبَِني{جزاء على البدل من } الَِّذيَن{جيوز أن يكون : قال القتيب. زيد ألن هذا ال يشكل فيبني
  .نداء مفرد} الَِّذيَن{: وقيل. أو على النعت هلم. ذكرهم
  }ي اللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُمَولَُه َما َسكََن ِف{ -١٣
أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ َمنْ قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَتَِّخذُ َوِلّياً فَاِطرِ السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوُهَو ُيطِْعُم َوال ُيطَْعُم قُلْ إِنِّي أُِمْرُت { -١٤

  }أَْسلََم َوال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِكَِني
  }قُلْ إِنِّي أََخاُف إِنْ َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ{ -١٥
  }َمْن ُيْصَرْف َعْنُه َيوَْمِئٍذ فَقَْد َرِحَمُه َوذَِلكَ الْفَْوُز الُْمبُِني{ -١٦

: ت اآلية ألهنم قالوانزل: وقيل. أي ثبت، وهذا احتجاج عليهم أيضا} َولَُه َما َسكََن ِفي اللَّْيلِ َوالنََّهارِ{: قوله تعاىل
أخربهم : علمنا أنه ما حيملك على ما تفعل إال احلاجة، فنحن جنمع لك من أموالنا حىت تصري أغنانا؛ فقال اهللا تعاىل

معناه هدأ واستقر؛ واملراد ما سكن وما حترك، فحذف } َسكََن{و . أن مجيع األشياء هللا، فهو قادر على أن يغنيين
وقيل املعىن ما خلق، فهو . لساكن بالذكر الن ما يعمه السكون أكثر مما تعمه احلركةخص ا: وقيل. لعلم السامع

عام يف مجيع املخلوقات متحركها وساكنها، فإنه جيري عليه الليل والنهار؛ وعلى هذا فليس املراد بالسكون ضد 
} الَْعِليُم{ألصواهتم } وهو السميع{. احلركة بل املراد اخللق، وهذا أحسن ما قيل؛ ألنه جيمع شتات األقوال

  .بأسرارهم



: يا حممد} قُلْ{مفعوالن؛ ملا دعوه إىل عبادة األصنام دين آبائه أنزل اهللا تعاىل } قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَتَِّخذُ َوِليّاً{: قوله تعاىل
باخلفض على النعت السم } اِت َواَألْرضِفَاِطرِ السََّماَو{. أي ربا ومعبودا وناصرا دون اهللا} أَغَْيرَ اللَِّه أَتَِّخذُ َوِليّاً{

وجيوز : أبو علي الفارسي. وجيوز النصب على املدح: وقال الزجاج. اهللا؛ وأجاز األخفش الرفع على إضمار مبتدأ
يدل على ترك } أَغَْيَر اللَِّه أَتَِّخذُ َوِليّاً{: اترك فاطر السماوات واألرض؟ ألن قوله: نصبه على فعل مضمر كأنه قال

كذا قراءة العامة، أي يرزق وال يرزق؛ دليله } َوُهوَ ُيطِْعُم َوال ُيطَْعُم{. والية له، وحسن إضماره لقوة هذه الداللةال
وهو يطعم : وقرأ سعيد بن جبري وجماهد واألعمش} َما أُرِيُد ِمنُْهْم ِمْن رِْزقٍ َوَما أُرِيُد أَنْ ُيطِْعُموِن{: على قوله تعاىل

. ءة حسنة؛ أي أنه يرزق عباده، وهو سبحانه غري حمتاج إىل ما حيتاج إليه املخلوقون من الغذاءوال يطعم، وهي قرا
. وقرئ بضم الياء وكسر العني يف الفعلني، أي إن اهللا يطعم عباده ويرزقهم والويل ال يطعم نفسه وال من يتخذه

وخص اإلطعام بالذكر دون غريه . وكسر العني بضم الياء} َوال ُيطِْعُم{وقرئ بفتح الياء والعني يف األول أي الويل 
أي استسلم ألمر } قُلْ إِنِّي أُمِْرُت أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ َمْن أَْسلََم{. من ضروب اإلنعام؛ ألن احلاجة إليه أمس جلميع األنام

: أي وقيل يل} ْشرِكَِنيَوال َتكُوَننَّ ِمَن الُْم{. أول من أخلص أي من قومي وأميت؛ عن احلسن وغريه: وقيل. اهللا تعاىل
. أي بعبادة غريه أن يعذبين، واخلوف توقع املكروه} قُلْ إِنِّي أَخَاُف إِنْ َعَصْيتُ رَبِّي{. } َوال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِكَِني{

أي فاز } ْد َرِحمَُهفَقَ{يوم القيامة } َيوَْمِئٍذ{أي العذاب } َمْن ُيصَْرْف َعْنُه{. هنا مبعىن أعلم} أَخَاُف{: قال ابن عباس
  .وجنا ورحم

قُلْ ِلَمْن َما ِفي {: بفتح الياء وكسر الراء، وهو اختيار أيب حامت وأيب عبيد؛ لقوله} َمْن َيْصرِْف{وقرأ الكوفيون 
} رِفُْه اللَُّه َعْنُهَمْن َيْص{ومل يقل رحم على اجملهول، ولقراءة أيب } فَقَْد َرِحَمُه{: ولقوله} السََّماَواِت َوالْأَْرضِ قُلْ ِللَِّه

وكلما قل اإلضمار يف الكالم كان : قال سيبويه -قراءة أهل املدينة وأيب عمرو  -واختار سيبويه القراءة األوىل 
  أوىل؛ فأما قراءة من قرأ

يصرف من : فتقديره} َمْن ُيْصَرْف َعْنُه{من يصرف اهللا عنه العذاب، وإذا قرئ : بفتح الياء فتقديره} َمْن َيصْرِْف{
  .أي النجاة البينة} وَذَِلَك الْفَْوزُ الُْمبُِني{. عنه العذاب

  }َوإِنْ َيْمَسْسكَ اللَُّه بُِضرٍّ فَال كَاِشفَ لَُه إِالَّ ُهَو َوإِنْ َيْمَسْسَك بَِخْيرٍ فَُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر{ -١٧
املس والكشف من صفات األجسام، وهو هنا جماز } لَُه إِالَّ هَُو َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَال كَاِشَف{: قوله تعاىل

إن تنزل بك يا حممد شدة من فقر أو مرض فال رافع وصارف له إال هو، وإن يصبك بعافية ورخاء : وتوسع؛ واملعىن
 صلى اهللا عليه كنت رديف رسول اهللا: من اخلري والضر روى ابن عباس قال} فَُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر {ونعمة 

احفظ اهللا حيفظك : "بلى؛ فقال: ؟ فقلت"أال أعلمك كلمات ينفعك اهللا هبن -أو يا بين  -يا غالم : "وسلم فقال يل
احفظ اهللا جتده أمامك تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا فقد 

اخللق كلهم مجيعا أرادوا أن يضروك بشيء مل يقضه اهللا لك مل يقدروا عليه واعمل  جف القلم مبا هو كائن فلو أن
اهللا بالشكر واليقني واعلم أن يف الصرب على ما تكره خريا كثريا وأن النصر مع الصرب وأن الفرج مع الكرب وأن 

حيح؛ وقد خرجه وهو حديث ص" الفصل والوصل"أخرجه أبو بكر بن ثابت اخلطيب يف كتاب " مع العسر يسرا
  .الترمذي، وهذا أمت

  }َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو الَْحكِيُم الَْخبُِري{ -١٨
أَإِنَّكُْم ْم بِِه َوَمْن َبلَغَ قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبرُ َشَهاَدةً قُلِ اللَُّه َشهِيٌد َبْينِي َوَبيَْنكُْم َوأُوِحيَ إِلَيَّ َهذَا الْقُْرآنُ ِلأُْنِذرَكُ{ -١٩

  }ُتْشرِكُونَ لََتشَْهُدونَ أَنَّ َمَع اللَِّه آِلَهةً أُْخَرى قُلْ ال أَشَْهُد قُلْ إِنََّما ُهَو إِلٌَه وَاِحٌد َوإِنَّنِي بَرِيٌء ِممَّا



ملقهور الذليل؛ قال القهر الغلبة، والقاهر الغالب، وأقهر الرجل إذا صري حبال ا} َوُهوَ الْقَاِهُر فَْوَق ِعَبادِِه{: قوله تعاىل
  :الشاعر

  فأمسى حصني قد أذل وأقهرا... متىن حصني أن يسود جذاعه 
فوقية االستعالء بالقهر والغلبة عليهم؛ أي هم حتت تسخريه ال فوقية مكان؛ كما } فَْوَق ِعَبادِِه{ومعىن . وقهر غلب

س يف القدرة، وهو منع غريه عن بلوغ ويف القهر معىن زائد لي. السلطان فوق رعيته أي باملنزلة والرفعة: تقول
  .بأعمال عباده، أي من اتصف هبذه الصفات جيب أال يشرك به} الَْخبُِري{يف أمره } َوُهَو الَْحكِيُم{. املراد

من يشهد لك بأنك : وذلك أن املشركني قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم} قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبرُ َشَهادَةً{: قوله تعاىل
هنا واقع موقع اسم اهللا تعاىل؛ املعىن اهللا أكرب شهادة أي } َشيٍْء{ولفظ . ل اهللا فنزلت اآلية؛ عن احلسن وغريهرسو

انفراده بالربوبية، وقيام الرباهني على توحيده أكرب شهادة وأعظم؛ فهو شهيد بيين وبينكم على أين قد بلغتكم 
  .وصدقت فيما قلته وادعيته من الرسالة

أي ومن } َوَمْن َبلَغَ{. يا أهل مكة} ُألْنِذَركُمْ بِِه{. أي والقرآن شاهد بنبويت} َوأُوِحَي إِلَيَّ َهذَا الْقُْرآنُ{: قوله تعاىل
ودل هبذا على أن من مل يبلغ احللم ليس . ومن بلغ احللم: وقيل. لطول الكالم} اهلاء{فحذف . بلغه القرآن

َيا أَيَُّها {: ور هبما، كما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بتبليغهما؛ فقالوتبليغ القرآن والسنة مأم. مبخاطب وال متعبد
: ويف صحيح البخاري عن عبداهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. } الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك

ويف اخلرب " . متعمدا فليتبوأ مقعده من الناربلغوا عين ولو آية وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج ومن كذب علي "
من بلغه القرآن من اجلن واإلنس : وقال مقاتل. أيضا؛ من بلغته آية من كتاب اهللا فقد بلغه أمر اهللا أخذ به أو تركه

: وقرأ أبو هنيك. من بلغه القرآن فكأمنا قد رأى حممدا صلى اهللا عليه وسلم ومسع منه: وقال القرظي. فهو نذير له
} أَإِنَّكُمْ لََتْشَهُدونَ أَنَّ َمعَ اللَِّه آِلَهةً أُْخَرى{. مسمى الفاعل؛ وهو معىن قراءة اجلماعة} َوأُوِحَي إِلَيَّ َهذَا الْقُْرآنُ{

  استفهام توبيخ

رو وروى األصمعي عن أيب عم. }أَيِنَّكُْم{: وإن خففت الثانية قلت. هبمزتني على األصل} أَئِنَّكُْم{وقرئ . وتقريع
  :؛ وهذه لغة معروفة، جتعل بني اهلمزتني ألف كراهة اللتقائهما؛ قال الشاعر} آِئنَّكُْم{ونافع 

  ...أيا ظبية الوعساء بني جالجل 
  وبني النقا أأنت أم أم سامل

: الفراء ؛ قال} آخََر{: ومل يقل} آِلَهةً أُخَْرى{: وقال. على اخلرب فعلى أنه قد حقق عليهم شركهم} إِنَّكُْم{ومن قرأ 
قَالَ فََما َبالُ {: ، وقوله} وهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا{: ألن اآلهلة مجع واجلمع يقع عليه التأنيث؛ ومنه قوله

أي فأنا ال أشهد معكم فحذف لداللة الكالم } قُلْ ال أَْشَهُد{. األول واآلخر صح أيضا: ولو قال} الْقُُروِن األُولَى
  .} ُدوا فَال َتشَْهْد َمَعُهْمفَإِنْ شَهِ{عليه ونظريه 

  }ِمُنونَالَِّذيَن آتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب َيْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناءَُهُم الَِّذيَن َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم فَُهْم ال ُيْؤ{ -٢٠
يف موضع رفع } الَِّذيَن{وا و يريد اليهود والنصارى الذين عرفوا وعان} الَِّذيَن آتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب{: قوله تعاىل
يف موضع اخلرب؛ أي يعرفون النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ عن احلسن وقتادة، وهو قول } َيْعرِفُونَُه{. باالبتداء
يعود على الكتاب، أي يعرفونه على ما يدل عليه، أي على الصفة اليت هو هبا من داللته على صحة : وقيل. الزجاج

فَُهمْ {يف موضع النعت؛ وجيوز أن يكون مبتدأ وخربه } الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم{. ه وسلم وآلهأمر النيب صلى اهللا علي
  .}ال ُيْؤِمُنونَ



  }َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو كَذََّب بِآيَاِتِه إِنَّهُ ال ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ{ -٢١
  }ْم َجِميعاً ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشَركُوا أَْيَن ُشَركَاؤُكُُم الَِّذيَن كُنُْتْم َتْزُعُمونََوَيْوَم َنْحُشرُُه{ -٢٢

افْتََرى َعلَى اللَِّه كَذِباً أَْو كَذََّب {أي اختلق } ِممَّنِ افْتََرى{ابتداء وخرب أي ال أحد أظلم } َوَمْن أَظْلَُم{: قوله تعاىل
َوَيْوَم َنْحُشرُُهْم {معناه يف الدنيا؛ مث استأنف فقال : قيل} إِنَُّه ال ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ{. املعجزاتيريد القرآن و} بِآَياتِِه
معناه أنه ال يفلح الظاملون يف الدنيا وال يوم حنشرهم؛ فال يوقف : وقيل} َوَيْوَم َنْحُشُرُهْم{على معىن واذكر } َجِميعاً

أي انظر كيف كذبوا } اْنظُْر{هو متعلق مبا بعده وهو : وقيل. ألنه متصل} ِلُمونَالظَّا{: على هذا التقدير على قوله
. سؤال إفضاح ال إفصاح} ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشَركُوا أَْيَن ُشَركَاؤُكُُم{. يوم حنشرهم؛ أي كيف يكذبون يوم حنشرهم؟

قال ابن .  بزعمكم، وأهنا تقربكم منه زلفى؛ وهذا توبيخ هلمأي يف أهنم شفعاء لكم عند اهللا} الَِّذيَن كُْنُتْم َتْزُعُمونَ{
  .كل زعم يف القرآن فهو كذب: عباس
  }ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنُتُهمْ إِالَّ أَنْ قَالُوا وَاللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِكَِني{ -٢٣

كن جواهبم حني اختربوا هبذا السؤال، ورأوا احلقائق، الفتنة االختبار أي مل ي} ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنُتُهْم{: قوله تعاىل
تربؤوا من الشرك وانتفوا منه ملا رأوا من جتاوزه } إِالَّ أَنْ قَالُوا َواللَِّه رَبَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِكَِني{. وارتفعت الدواعي
م عليه ذنب أن يغفره، فإذا رأى يغفر اهللا تعاىل ألهل اإلخالص ذنوهبم، وال يتعاظ: قال ابن عباس. ومغفرته للمؤمنني

املشركون ذلك؛ قالوا إن ربنا يغفر الذنوب وال يغفر الشرك فتعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ومل نكن مشركني؛ 
أما إذ كتموا الشرك فاختموا على أفواههم، فيختم على أفواههم، فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم مبا : فقال اهللا تعاىل

َيوَْمِئٍذ يََودُّ الَِّذيَن كَفَرُوا َوَعَصُوا {: ذلك يعرف املشركون أن اهللا ال يكتم حديثا؛ فذلك قولهكانوا يكسبون، فعند 
تأويل هذه اآلية لطيف جدا، : وقال أبو إسحاق الزجاج. } الرَُّسولَ لَْو ُتَسوَّى بِهِمُ اَألْرُض َوال َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثاً

ني وافتتاهنم بشركهم، مث أخرب أن فتنتهم مل تكن حني رأوا احلقائق إال أن انتفوا من أخرب اهللا عز وجل بقصص املشرك
  الشرك، ونظري هذا يف اللغة أن ترى إنسانا حيب غاويا فإذا وقع

هذا خاص باملنافقني جروا على : وقال احلسن. ما كانت حمبتك إياه إال أن تربأت منه: يف هلكة تربأ منه، فيقال
ويف صحيح مسلم من . معناه معذرهتم: وقال قتادة. عاقبة فتنتهم أي كفرهم} ِفْتَنتُُهْم{ا، ومعىن عادهتم يف الدني

فيلقى العبد فيقول أي فل أمل أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك اخليل واإلبل وأذرك : "حديث أيب هريرة قال
مث يلقى الثاين . ين أنساك كما نسيتينفيقول أفظننت أنك مالقي فيقول ال، فيقول إ: ترأس وتربع فيقول بلى أي رب

فيقول له ويقول هو مثل ذلك بعينه، مث يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك 
فيقال ههنا إذا مث يقال له اآلن نبعث شاهدا عليك : وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت يثين خبري ما استطاع قال

د علي فيختم على فيه ويقال لفخذه وحلمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه وحلمه ويتفكر يف نفسه من ذا الذي يشه
  " .وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك املنافق وذلك الذي سخط اهللا عليه

  }انْظُْر كَْيَف كَذَبُوا َعلَى أَنْفُِسهِْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ{ -٢٤
إن عبادة األصنام تقربنا إىل اهللا زلفى، بل : كذب املشركني قوهلم} كَذَبُوا َعلَى أَنْفُِسهِْم انْظُْر كَْيَف{: قوله تعاىل

ظنوا ذلك وظنهم اخلطأ ال يعذرهم وال يزيل اسم الكذب عنهم، وكذب املنافقني باعتذارهم بالباطل، وجحدهم 
عنهم افتراؤهم أي تالشى وبطل ما كانوا يظنونه من  أي فانظر كيف ضل} َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ{. نفاقهم



أي فارقهم ما كانوا يعبدون من دون اهللا فلم يغن عنهم شيئا؛ } َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَاُنوا يَفَْتُرونَ{: وقيل. شفاعة آهلتهم
  .املعىن عزب عنهم افتراؤهم لدهشهم، وذهول عقوهلم: وقيل. عن احلسن

مبعىن يكذبون، فعرب عن املستقبل باملاضي؛ وجاز أن } كَذَُبوا{: يراد به نظر االعتبار؛ مث قيل }اْنظُْر{: والنظر يف قوله
ال جيوز أن يقع منهم كذب يف اآلخرة؛ ألهنا دار : وقيل. يكذبوا يف اآلخرة ألنه موضع دهش وحرية وذهول عقل

َواللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا {الدنيا؛ فمعىن وإمنا ذلك يف  -وعلى ذلك أكثر أهل النظر  -جزاء على ما كان يف الدنيا 
َوال َيكُْتُمونَ {: ما كنا مشركني عند أنفسنا؛ وعلى جواز أن يكذبوا يف اآلخرة يعارضه قوله: على هذا} ُمْشرِِكَني
أيديهم ؛ وال معارضة وال تناقض؛ ال يكتمون اهللا حديثا يف بعض املواطن إذا شهدت عليهم ألسنتهم و} اللََّه َحِديثاً

وقال . واهللا أعلم. وأرجلهم بعملهم، ويكذبون على أنفسهم يف بعض املواطن قبل شهادة اجلوارح على ما تقدم
اعتذروا وحلفوا؛ وكذلك قال ابن أيب جنيح : قال} َواللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني{: سعيد بن جبري يف قوله تعاىل

َواللَّهِ {: رأوا أن الذنوب تغفر إال الشرك باهللا والناس خيرجون من النار قالواملا : وروي عن جماهد أنه قال: وقتادة
أي علمنا أن األحجار ال تضر وال تنفع، وهذا وإن كان } وَاللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِكَِني{: وقيل} َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِكَِني

: مث قيل يف قوله. عذرون هبذا؛ فإن املعاند كافر غري معذورصحيحا من القول فقد صدقوا ومل يكتموا، ولكن ال ي
إِالَّ أَنْ } {َيكُْن{بالنصب خرب } فتنتهم{بالياء } َيكُْن{قرأ محزة والكسائي : مخس قراءات} ثُمَّ لَمْ َتكُْن ِفْتَنتُُهْم{

إِالَّ أَنْ {بالنصب } ِفتَْنُتُهْم{بالتاء } َتكُْن{وقرأ أهل املدينة وأبو عمرو . امسها أي إال قوهلم؛ فهذه قراءة بينة} قَالُوا
وقرأ ابن ". ِفْتَنُتُهْم إال أن قالوا -} ثُمَّ لَْم َتكُْن{بدل قوله  -وما كان "وقرأ أيب وابن مسعود . أي إال مقالتهم} قَالُوا

} فِْتَنتُُهْم{بالتاء } ْنثُمَّ لَْم َتكُ{عامر وعاصم من رواية حفص، واألعمش من رواية املفضل، واحلسن وقتادة وغريهم 
؛ رفع ويذكر }ِفْتَنتُُهْم{بالياء } ثُمَّ لَْم َتكُْن{: اخلامسة. فهذه أربع قراءات} إِالَّ أَنْ قَالُوا{واخلرب } َتكُْن{بالرفع اسم 

نعت هللا عز } َربَّنَا{واو واو القسم ال} وَاللَُّه{. } فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى{الفتنة ألهنا مبعىن الفتون، ومثله 
ومن نصب فعلى النداء أي يا ربنا وهي قراءة حسنة؛ ألن فيها معىن االستكانة والتضرع، إال أنه . وجل، أو بدل

  .فصل بني القسم وجوابه باملنادى

فْقَُهوُه َوِفي آذَانِهِْم َوقْراً َوإِنْ َيَرْوا كُلَّ آَيٍة ال ُيْؤِمنُوا َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَنْ َي{ -٢٥
  }بَِها حَتَّى إِذَا َجاُءوكَ ُيجَاِدلُوَنَك يَقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِالَّ أََساِطُري اَألوَّلَِني

أي } َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِمْ أَِكنَّةً{. ين املشركني كفار مكةأفرد على اللفظ يع} وَِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك{: قوله تعاىل
وليس املعىن أهنم ال يسمعون وال يفقهون، ولكن ملا كانوا ال ينتفعون مبا . فعلنا ذلك هبم جمازاة على كفرهم

مثل األسنة واألكنة األغطية مجع كنان . يسمعون، وال ينقادون إىل احلق كانوا مبنزلة من ال يسمع وال يفهم
والكنة . والكنانة معروفة. وأكننت الشيء أخفيته. كننت الشيء يف كنه إذا صنته فيه. والسنان، واألعنة والعنان

أي يفهموه وهو يف } أَنْ َيفْقَُهوُه{. امرأة االبن أو األخ؛ ألهنا يف كنه: امرأة أبيك؛ ويقال" بفتح الكاف والنون"
: عطف عليه أي ثقال؛ يقال منه} وَِفي آذَانِهِْم َوقْراً{. ه، أو لئال يفهموهموضع نصب؛ املعىن كراهية أن يفهمو

وقد وقر اهللا أذنه . توقر وقرا أي صمت، وقياس مصدره التحريك إال أنه جاء بالتسكني" بفتح الواو"وقرت أذنه 
فاعله؛ فعلى هذا وقرت أذن موقورة على ما مل يسم : وحكى أبو زيد عن العرب. اللهم قر أذنه: يقرها وقرا؛ يقال

بكسر الواو؛ أي جعل، يف آذاهنم ما سدها عن استماع القول على } وِقْراً{وقرأ طلحة بن مصرف " بضم الواو"
خنلة موقر وموقرة إذا كانت ذات مثر : التشبيه بوقر البعري، وهو مقدار ما يطيق أن حيمل، والوقر احلمل؛ يقال منه



" بفتح القاف"وقارا، ووقر " بقضم القاف"وقر الرجل : بفتح الواو؛ ويقال منه ورجل ذو قرة إذا كان وقورا. كثري
  .أيضا

سحر؛ فأخرب : أخرب اهللا تعاىل بعنادهم ألهنم ملا رأوا القمر منشقا قالوا} َوإِنْ َيرَْوا كُلَّ آَيٍة ال ُيْؤِمُنوا بِهَا{: قوله تعاىل
  .اهللا عز وجل بردهم اآليات بغري حجة

. تأكلون ما قتلتم، وال تأكلون ما قتل اهللا؛ عن ابن عباس: جمادلتهم قوهلم} حىت إذا جاؤوك جيادلونك{: قوله تعاىل
أرى حتريك شفتيه : ما يقول حممد؟ قال: قالوا للنضر بن احلرث: يعين قريشا؛ قال ابن عباس} َيقُولُ الَِّذيَن كَفَرُوا{

ن املاضية، وكان النضر صاحب قصص وأسفار، فسمع وما يقول إال أساطري األولني مثل ما أحدثكم عن القرو
وواحد األساطري أسطار كأبيات وأباييت؛ عن . أقاصيص يف ديار العجم مثل قصة رستم واسفنديار فكان حيدثهم

واحدها : النحاس. واحدها إسطارة: أبو عبيدة. واحدها أسطورة كأحدوثة وأحاديث: قال األخفش. الزجاج
والسطر الشيء املمتد املؤلف . سطر وسطر: هو مجع أسطار، وأسطار مجع سطر؛ يقال :ويقال. أسطور مثل عثكول

هو مجع ال واحد له كمذاكري وعباديد وأبابيل أي ما سطره : وقيل. واحدها أسطري: القشريي. كسطر الكتاب
  :أنشدين بعض أشياخي: قلت. األساطري األباطيل والترهات: قال اجلوهري وغريه. األولون يف الكتب

  آلت أتى بالترهات األباطيل... تطاول ليلي واعترتين وساوسي 
  }َوُهْم يَْنَهْونَ َعْنُه َوَيْنأَْونَ َعْنُه َوإِنْ ُيهِْلكُونَ إِلَّا أَنْفُسَُهْم َوَما َيْشُعُرونَ{ -٢٦

عام يف مجيع الكفار أي ينهون عن اتباع  النهي الزجر، والنأي البعد، وهو} وَُهْم يَْنَهْونَ َعْنُه َوَيْنأَْونَ َعْنُه{: قوله تعاىل
هو خاص بأيب طالب ينهى الكفار عن إذاية : وقيل. حممد صلى اهللا عليه وسلم، وينأون عنه؛ عن ابن عباس واحلسن

كان النيب صلى اهللا : وروى أهل السري قال. حممد صلى اهللا عليه وسلم، ويتباعد عن اإلميان به؛ عن ابن عباس أيضا
  خرج إىل الكعبة يوما وأراد أن يصلي، فلما دخل يف الصالة قال أبو جهل عليه وسلم قد

فقام ابن الزبعرى فأخذ فرثا ودما فلطخ به وجه النيب . من يقوم إىل هذا الرجل فيفسد عليه صالته: -لعنه اهللا  -
يا عم أال ترى إىل : "الصلى اهللا عليه وسلم؛ فانفتل النيب صلى اهللا عليه وسلم من صالته، مث أتى أبا طالب عمه فق

عبداهللا بن الزبعرى؛ فقام أبو طالب : من فعل هذا بك؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال أبو طالب" ما فعل يب
ووضع سيفه على عاتقه ومشى معه حىت أتى القوم؛ فلما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون؛ فقال أبو 

عبداهللا بن : "يا بين من الفاعل بك هذا؟ فقال: بسيفي فقعدوا حىت دنا إليهم، فقال واهللا لئن قام رجل جللته: طالب
َوُهمْ {؛ فأخذ أبو طالب فرثا ودما فلطخ به وجوههم وحلاهم وثياهبم وأساء هلم القول؛ فنزلت هذه اآلية " الزبعرى

متنع قريشا : "وما هي؟ قال: قال" ا عم نزلت فيك آيةي: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم} َيْنَهْونَ َعْنُه َوَيْنأَْونَ َعنُْه
  :فقال أبو طالب" أن تؤذيين وتأىب أن تؤمن يب

  حىت أوسد يف التراب دفينا... واهللا لن يصلوا إليك جبمعهم 
  وابشر بذاك وقر منك عيونا... فأصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
  فلقد صدقت وكنت قبل أمينا... ودعوتين وزعمت أنك ناصحي 

  من خري أديان الربية دينا... وعرضت دينا قد عرفت بأنه 
  لوجدتين مسحا بذاك يقينا... لوال املالمة أو حذار مسبة 

نعم دفع عنه بذاك الغل ومل يقرن مع الشياطني ومل يدخل يف : "يا رسول اهللا هل تنفع أبا طالب نصرته؟ قال: فقالوا



ار يف رجليه يغلي منهما دماغه يف رأسه وذلك أهون أهل النار جب احليات والعقارب إمنا عذابه يف نعلني من ن
ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال . } فَاصْبِْر كََما َصَبَر أُولُوا الَْعْزمِ ِمَن الرُُّسلِ{وأنزل اهللا على رسوله " . عذابا

لوال تعريين قريش : قال" يامةقل ال إله إال اهللا أشهد لك هبا يوم الق: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمه
إِنََّك ال تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت وَلَِكنَّ اللََّه َيْهِدي {: إمنا محله على ذلك اجلزع ألقررت هبا عينك؛ فأنزل اهللا تعاىل: يقولون
  باجليم والزاي ومعناه" اجلزع"كذا الرواية املشهورة } َمْن َيَشاُء
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

قال يعين الضعف واخلور، ويف صحيح مسلم أيضا . باخلاء املنقوطة والراء املهملة" اخلرع: "وقال أبو عبيد. اخلوف
أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلني من نار : " عليه وسلمعن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا

وأما عبداهللا بن الزبعرى فإنه أسلم عام الفتح وحسن إسالمه، واعتذر إىل رسول اهللا صلى اهللا " . يغلى منهما دماغه
 مدحه أشعار كثرية ينسخ عليه وسلم فقبل عذره؛ وكان شاعرا جميدا؛ فقال ميدح النيب صلى اهللا عليه وسلم، وله يف

  :هبا ما قد مضى يف كفره؛ منها قوله
  والليل معتلج الرواق هبيم... منع الرقاد بالبل ومهوم 
  فيه فبت كأنين حمموم... مما أتاين أن أمحد المين 

  عريانة سرح اليدين غشوم... يا خري من محلت على أوصاهلا 
  الضالل أهيمأسديت إذ أنا يف ... إين ملعتذر إليك من الذي 
  سهم وتأمرين هبا خمزوم... أيام تأمرين بأغوى خطة 

  أمر الغواة وأمرهم مشؤوم... وأمد أسباب الردى ويقودين 
  قليب وخمطئ هذه حمروم... فاليوم آمن بالنيب حممد 

  وأتت أواصر بيننا وحلوم... مضت العداوة فانقضت أسباهبا 
  راحم مرحومزللي فإنك ... فاغفر فدى لك والداي كالمها 

  نور أغر وخامت خمتوم... وعليك من مسة املليك عالمة 
  شرفا وبرهان اإلله عظيم... أعطاك بعد حمبة برهانه 

  حقا وأنك يف العباد جسيم... ولقد شهدت بأن دينك صادق 
  مستقبل يف الصاحلني كرمي... واهللا يشهد أن أمحد مصطفى 

  ذرى وأرومفرع متكن يف ال... قرم عال بنيانه من هاشم 

عن قتادة؛ فاهلاء على . } َوَيْنأَْونَ َعنُْه{أي هؤالء الذين يستمعون ينهون عن القرآن } َيْنَهْونَ َعنُْه{املعىن : وقيل
} إِنَّ} {وإن يهلكون إال أنفسهم{. للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وعلى قول قتادة للقرآن} َعْنُه{القولني األولني يف 

  .إال أنفسهم بإصرارهم على الكفر، ومحلهم أوزار الذين يصدوهنمنافية أي وما يهلكون 
  }ُمْؤِمنَِنيَولَْو تََرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى النَّارِ فَقَالُوا َيا لَْيتََنا ُنَردُّ َوال ُنكَذَِّب بِآَياِت َربَِّنا َوَنكُونَ ِمَن الْ{ -٢٧

يف موضع } إِذاً{و} إِذاً{قد تستعمل يف موضع } إِذْ{أي إذ وقفوا غدا و} َولَْو تََرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى النَّارِ{: قوله تعاىل
: حبسوا يقال} إِذْ ُوِقفُوا{ومعىن . وما سيكون فكأنه كان؛ ألن خرب اهللا تعاىل حق وصدق، فلهذا عرب باملاضي} إِذْ{

أي هم } َعلَى النَّارِ{. لوقوفبفتح الواو والقاف من ا} إِذْ َوقَفُوا{وقرأ ابن السميقع . وقفته وقفا فوقف وقوفا
مجعوا، : وقال الضحاك. مبعىن الباء؛ أي وقفوا بقرهبا وهم يعاينوهنا} على{: وقيل. فوقها على الصراط وهي حتتهم

أن الناس كلهم يوقفون على منت جهنم : ويف اخلرب. وقفوا على منت جهنم والنار حتتهم: ويقال. يعين على أبواهبا



فعلى  -أعاذنا اهللا منها  -دخلوها } ُوِقفُوا{: وقيل. ينادي مناد خذي أصحابك ودعي أصحايب كأهنا منت إهالة، مث
حمذوف ليذهب الوهم إىل كل شيء فيكون أبلغ يف التخويف؛ } لَْو{وجواب . أي وقفوا يف النار} ِفي{مبعىن 
أيت أمرا عجبا وما كان مثل هذا لو تراهم يف تلك احلال لرأيت أسوأ حال، أو لرأيت منظرا هائال، أو لر: واملعىن
  .التقدير

بالرفع يف األفعال الثالثة عطفا قراءة أهل املدينة } لَْيتََنا ُنَردُّ َوال ُنكَذِّبَ بِآَياتِ َربَِّنا َوَنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل
وكله داخل يف } َنكُونَ{ونصب} ُنكَذَِّب{ابن عامر على رفع . والكسائي؛ وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالضم

  معىن التمين؛ أي متنوا الرد

: فيكون غري داخل يف التمين؛ املعىن} َوال ُنكَذَِّب{واختار سيبويه القطع يف . وأال يكذبوا وأن يكونوا من املؤمنني
ل قوله وهو مث: وحنن ال نكذب على معىن الثبات على ترك التكذيب؛ أي ال نكذب رددنا أو مل نرد؛ قال سيبويه

: واستدل أبو عمرو على خروجه من التمين بقوله. دعين وال أعود أي ال أعود على كل حال تركتين أو مل تتركين
املعىن وإهنم : وقال من جعله داخال يف التمين. ألن الكذب ال يكون يف التمين إمنا يكون يف اخلرب} وَإِنَُّهمْ لَكَاِذُبونَ{

جوابا } َنكُونَ{و} نكذب{وقرأ محزة وحفص بنصب . بعث وتكذيبهم الرسللكاذبون يف الدنيا يف إنكارهم ال
قال . للتمين؛ ألنه غري واجب، ومها داخالن يف التمين على معىن أهنم متنوا الرد وترك التكذيب والكون مع املؤمنني

كما } أَنَّ{ضمار بإ} َنكُونَ{و} الكذب{والنصب يف . أي إن رددنا مل نكذب} َوال ُنكَذَِّب{معىن : أبو إسحاق
ينصب يف جواب االستفهام واألمر والنهي والعرض؛ ألن مجيعه غري واجب وال واقع بعد، فينصب، اجلواب مع 

يا ليتنا يكون لنا رد وانتفاء من الكذب، وكون من املؤمنني؛ : الواو كأنه عطف على مصدر األول؛ كأهنم قالوا
وقرأ . فيه يتم النصب يف الفعلني} أَنَّ{فع، ومل يكن بد من إضمار النقالب املعىن إىل الر} نرد{فحمال على مصدر 

ليتك تصري إلينا ونكرمك، أي ليت مصريك يقع وإكرامنا : بالنصب على جواب التمين كقولك} َنكُونَ{ابن عامر 
َوال {أ أيب وقر. وحنن ال نكرمك على القطع على ما تقدم؛ حيتمل: يقع، وأدخل الفعلني األولني يف التمين، أو أراد

بالفاء والنصب، والفاء } يا ليتنا نرد فال نكذب بآيات ربنا أبداً{وعنه وابن مسعود . } ُنكَذَِّب بِآيَاِت َربَِّنا أََبداً
  .وأكثر البصريني ال جييزون اجلواب إال بالفاء. ينصب هبا يف اجلواب كما ينصب بالواو؛ عن الزجاج

  }ُيْخفُونَ ِمْن قَْبلُ َولَوْ ُردُّوا لََعادُوا ِلَما ُنهُوا َعْنُه َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونََبلْ َبَدا لَُهْم َما كَاُنوا { -٢٨

واختلفوا يف . بل إضراب عن متنيهم وادعائهم اإلميان لو ردوا} َبلْ َبَدا لَُهْم َما كَاُنوا ُيْخفُونَ ِمْن قَْبلُ{: قوله تعاىل
املراد املنافقون ألن اسم الكفر مشتمل عليهم، فعاد الضمري : من املراد؛ فقيلعلى أقوال بعد تعيني } َبَدا لَُهْم{معىن 

املراد الكفار وكانوا إذا وعظهم النيب : وقيل. وهذا من الكالم العذب الفصيح: على بعض املذكورين؛ قال النحاس
: مة؛ وهلذا قال احلسنصلى اهللا عليه وسلم خافوا وأخفوا ذلك اخلوف لئال يفطن هبم ضعفاؤهم، فيظهر يوم القيا

: بل ظهر هلم ما كانوا جيحدونه من الشرك فيقولون: وقيل. أي بدا لبعضهم ما كان خيفيه عن بعض} َبَدا لَُهْم{
َبَدا لَُهْم َما كَانُوا ُيْخفُونَ ِمْن {فينطق اهللا جوارحهم فتشهد عليهم بالكفر فذلك حني } وَاللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِكَِني{
َوَبَدا لَُهْم {: ما كانوا يكتمونه من الكفر؛ أي بدت أعماهلم السيئة كما قال} َبَدا لَُهْم{: وقيل. قال أبو روق. } ْبلُقَ

املعىن بل ظهر للذين : وقيل. بدا هلم جزاء كفرهم الذي كانوا خيفونه: قال املربد. } ِمَن اللَِّه َما لَْم َيكُونُوا َيْحَتِسُبونَ
َوقَالُوا إِنْ ِهَي إِالَّ حََياتَُنا الدُّنَْيا َوَما َنْحُن {ما كان الغواة خيفون عنهم من أمر البعث والقيامة؛ ألن بعده اتبعوا الغواة 

  .} بَِمْبُعوثَِني



ا إىل أي لصاروا ورجعو} لََعاُدوا ِلَما ُنهُوا َعْنُه{قبل معاينته : وقيل. بعد معاينة العذاب: قيل} َولَْو ُردُّوا{: قوله تعاىل
قوله . ما هنوا عنه من الشرك لعلم اهللا تعاىل فيهم أهنم ال يؤمنون، وقد عاين إبليس ما عاين من آيات اهللا مث عاند

إخبار عنهم، وحكاية عن احلال اليت كانوا عليها يف الدنيا من تكذيبهم الرسل، وإنكارهم } َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ{: تعاىل
املعىن وإهنم لكاذبون فيما : وقيل. فجعله حكاية عن احلال اآلتية} بََّك لََيْحكُُم َبْينَُهْمَوإِنَّ َر{: البعث؛ كما قال

بكسر الراء؛ ألن } َولَْو رِدُّوا{وقرأ حيىي بن وثاب . أخربوا به عن أنفسهم من أهنم ال يكذبون ويكونون من املؤمنني
  .األصل رددوا فنقلت كسرة الدال على الراء

  }إِنْ ِهَي إِالَّ َحيَاُتَنا الدُّْنَيا َوَما َنْحُن بَِمْبعُوِثَنيَوقَالُوا { -٢٩

} بَِمْبعُوِثَني} {َما{اسم } َنْحُن} {وََما َنْحُن{. نافية} إِنْ{ابتداء وخرب و} َوقَالُوا إِنْ ِهَي إِالَّ َحيَاُتَنا الدُّْنيَا{: قوله تعاىل
َولَوْ ُردُّوا لََعادُوا ِلَما ُنهُوا {: هو داخل يف قوله: قال ابن زيد. ياخربها؛ وهذا ابتداء إخبار عنهم عما قالوه يف الدن

وهذا حيمل على املعاند كما بيناه . أي لعادوا إىل الكفر، واشتغلوا بلذة احلال} َوقَالُوا إِنْ ِهيَ إِالَّ َحَياُتَنا الدُّْنيَا} {َعْنُه
  .وا، وهذا شائع يف العقليف حال إبليس، أو على أن اهللا يلبس عليهم بعد ما عرف

  } بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونََولَْو تََرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى رَبِّهِْم قَالَ أَلَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ قَالُوا َبلَى َوَربَِّنا قَالَ فَذُوقُوا الَْعذَاَب{ -٣٠
. أي على ما يكون من أمر اهللا فيهم} َعلَى َربِّهِْم{بسوا أي ح} ُوِقفُوا} {َولَْو تََرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى رَبِّهِْم{: قوله تعاىل

وقفت على : أي عند مالئكته وجزائه؛ وحيث ال سلطان فيه لغري اهللا عز وجل؛ تقول} عِْنَد{مبعىن } َعلَى{: وقيل
خ أي أليس هذا تقرير وتوبي} قَالَ أَلَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ{. حمذوف لعظم شأن الوقوف} َولَْو{فالن أي عنده؛ وجواب 

إن املالئكة تقول هلم بأمر : وقيل. }َورَبَِّنا{: ويؤكدون اعترافهم بالقسم بقوهلم} قَالُوا َبلَى{البعث كائنا موجودا؟ 
 }قَالَ فَذُوقُوا الَْعذَابَ بَِما كُْنُتمْ َتكْفُُرونَ{. إنه حق} َبلَى َوَربَِّنا{: اهللا أليس هذا البعث وهذا العذاب حقا؟ فيقولون

.  
َما فَرَّطَْنا ِفيَها َوُهمْ قَْد َخِسَر الَِّذيَن كَذَُّبوا بِِلقَاِء اللَِّه حَتَّى إِذَا َجاَءتُْهُم السَّاَعةُ بَْغَتةً قَالُوا َيا َحْسَرَتَنا َعلَى { -٣١

  }َيْحِملُونَ أَْوزَاَرُهْم َعلَى ظُُهورِِهْم أَال َساَء َما يَزُِرونَ
من : "بالبعث بعد املوت وباجلزاء؛ دليله قوله عليه السالم: قيل} الَِّذيَن كَذَُّبوا بِِلقَاِء اللَِّه قَْد َخِسَر{: قوله تعاىل

أي لقي جزاءه؛ ألن من غضب عليه " حلف على ميني كاذبة ليقتطع هبا مال امرئ مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبان
  ال يرى اهللا عند مثبيت الرؤية، ذهب

وهذا ليس بشيء؛ ألن محل اللقاء يف موضع على اجلزاء لدليل قائم ال يوجب : ال القشرييإىل هذا القفال وغريه؛ ق
هذا التأويل يف كل موضع، فليحمل اللقاء على ظاهره يف هذه اآلية؛ والكفار كانوا ينكرون الصانع، ومنكر الرؤية 

  !منكر للوجود
: فجأة؛ يقال} َبْغتَةً{ومعىن . مسيت القيامة بالساعة لسرعة احلساب فيها} حَتَّى إِذَا َجاَءتُْهُم السَّاَعةُ بَْغَتةً{: قوله تعاىل

قتلته : وهي نصب على احلال، وهي عند سيبويه مصدر يف موضع احلال، كما تقول. بغتهم األمر بغتهم بغتا وبغتة
  :صربا، وأنشد

  على ظهر حمبوك ظماء مفاصله... فأليا بألي ما محلنا وليدنا 
  .جاء فالن سرعة: ن يقاس عليه؛ ال يقالوال جييز سيبويه أ

وقع النداء على احلسرة وليست مبنادى يف احلقيقة، ولكنه يدل على كثرة التحسر، } قَالُوا َيا َحْسَرتََنا{: قوله تعاىل



كأنه : ومثله يا للعجب ويا للرخاء وليسا مبناديني يف احلقيقة، ولكنه يدل على كثرة التعجب والرخاء؛ قال سيبويه
ل يا عجب تعال فهذا زمن إتيانك؛ وكذلك قولك يا حسريت أي يا حسرتا تعايل فهذا وقتك؛ وكذلك ما ال يصح قا

  :ومنه قول الشاعر. نداؤه جيرى هذا اجملرى، فهذا أبلغ من قولك تعجبت
  فيا عجبا من رحلها املتحمل

تنبوا على عظيم ما يب من احلسرة، فوقع هو تنبيه للناس على عظيم ما حيل هبم من احلسرة؛ أي يا أيها الناس : وقيل
  .فيقع النهي على غري املنهي يف احلقيقة. ال أرينك ههنا: النداء على غري املنادى حقيقة، كقولك

معناه ضيعنا وأصله } فَرَّطْنَا{و . أي يف الساعة، أي يف التقدمة هلا؛ عن احلسن} َعلَى َما فَرَّطَْنا ِفيَها{: قوله تعاىل
ومنه الفارط أي املتقدم للماء، " أنا فرطكم على احلوض"فرط فالن أي تقدم وسبق إىل املاء، ومنه : لالتقدم؛ يقا

أي جعلنا } فَرَّطْنَا{: وقيل. أي قدمنا العجز} فَرَّطْنَا{: اللهم اجعله فرطا ألبويه؛ فقوهلم -يف الدعاء للصيب  -ومنه 
} اهلاء{: وقال الطربي. أي يف الدنيا بترك العمل للساعة} ِفيَها{. غرينا الفارط السابق لنا إىل طاعة اهللا وختلفنا

قَالُوا َيا {راجعة إىل الصفقة، وذلك أهنم ملا تبني هلم خسران صفقتهم ببيعهم اإلميان بالكفر، واآلخرة بالدنيا، 
ن اخلسران ال يكون إال يف صفقة أي يف الصفقة، وترك ذكرها لداللة الكالم عليها؛ أل} َحسَْرَتَنا َعلَى َما فَرَّطَْنا ِفيهَا

ويف اخلرب عن أيب سعيد . على ما ضيعنا أي من عمل اجلنة: وقال السدي. } فََما َربَِحْت ِتَجاَرتُُهْم{: بيع؛ دليله قوله
"  }َيا َحسَْرَتنَا{: يرى أهل النار منازهلم يف اجلنة فيقولون: "اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذه اآلية قال

.  
جماز وتوسع وتشبيه مبن حيمل ثقال؛ } َعلَى ظُهُورِِهْم{. أي ذنوهبم مجع وزر} وَُهْم َيْحِملُونَ أَْوَزارَُهْم{: قوله تعاىل
ومنه احلديث يف النساء اللوايت . وزر يزر، ووزر يوزر فهو وازر ومزور؛ وأصله من الوزر وهو اجلبل: يقال منه

كأنه ال وجه له عنده؛ " مأزورات: "والعامة تقول: قال أبو عبيد" مأجورات ارجعن مزورات غري"خرجن يف جنازة 
ومنه الوزير ألنه . ويقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه املتاع امحل وزرك أي ثقلك: قال أبو عبيد. ألنه من الوزر

أي ما } أَال َساَء َما يَزُِرونَ{.  هباواملعىن أهنم لزمتهم اآلثام فصاروا مثقلني: حيمل أثقال ما يسند إليه من تدبري الوالية
  .أسوأ الشيء الذي حيملونه

  }َوَما الَْحيَاةُ الدُّْنَيا إِالَّ لَِعٌب وَلَْهٌو َولَلدَّاُر اآلخَِرةُ َخْيرٌ ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ أَفَال َتْعِقلُونَ{ -٣٢

  :فيه مسألتان
  :أي لقصر مدهتا كما قال} الَّ لَِعٌب َولَهٌْوَوَما الَْحَياةُ الدُّنَْيا إِ{: قوله تعاىل -األوىل

  وما خري عيش ال يكون بدائم... أال إمنا الدنيا كأحالم نائم 
  فأفنيتها هل أنت إال كحامل... تأمل إذا ما نلت باألمس لذة 

  :وقال آخر
  واكدح لنفسك أيها اإلنسان... فاعمل على مهل فإنك ميت 

  أن ما هو كائن قد كاناوك... فكأن ما قد كان مل يك إذ مضى 
ونظر . املعىن متاع احلياة الدنيا لعب وهلو؛ أي الذي يشتهوه يف الدنيا ال عاقبة له، فهو مبنزلة اللعب واللهو: وقيل

  :أنا امللك الشاب؛ فقالت له جارية له: سليمان بن عبداهللا يف املرآة فقال
  غري أن ال بقاء لإلنسان... أنت نعم املتاع لو كنت تبقى 



  كان يف الناس غري أنك فاين... ليس فيما بدا لنا منك عيب 
فاملقصد باآلية تكذيب } َوَما الَْحَياةُ الدُّنَْيا إِالَّ َمتَاُع الُْغرُورِ{: باطل وغرور، كما قال} لَِعٌب َولَهٌْو{معىن : وقيل

: لتلعابة الكثري اللعب، وامللعب مكان اللعب؛ يقالواللعب معروف، وا} إِنْ ِهَي إِالَّ حََياتَُنا الدُّْنَيا{: الكفار يف قوهلم
أصله الصرف عن الشيء؛ : واللهو أيضا معروف، وكل ما شغلك فقد أهلاك، وهلوت من اللهو، وقيل. لعب يلعب
هليان، والم األول : وفيه بعد؛ ألن الذي معناه الصرف المه ياء بدليل قوهلم: هليت عنه؛ قال املهدوي: من قوهلم

  .واو
ليس من اللهو واللعب ما كان من أمور اآلخرة، فإن حقيقة اللعب ما ال ينتفع به واللهو ما يلتهى به، وما  -نيةالثا

الدنيا دار : كان مرادا لآلخرة خارج عنهما؛ وذم رجل الدنيا عند علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال علي
  :وقال حممود الوراق. د منهاصدق ملن صدقها، ودار جناة ملن فهم عنها، ودار غىن ملن تزو

  ذما وإن دارت بك الدائرة... ال تتبع الدنيا وأيامها 
  أن هبا تستدرك اآلخرة... من شرف الدنيا ومن فضلها 

الدنيا ملعونة ملعون : "وروى أبو عمر بن عبدالرب عن أيب سعيد اخلدري، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ذكر اهللا أو أدى إىل ذكر اهللا والعامل واملتعلم شريكان يف األجر وسائر الناس مهج ال خري  ما فيها إال ما كان فيها من

وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال . حديث حسن غريب: وأخرجه الترمذي عن أيب هريرة وقال" فيه
وى الترمذي عن سهل بن سعد قال ور". من هوان الدنيا على اهللا أال يعصى إال فيها وال ينال ما عنده إال بتركها"

" . لو كانت الدنيا تعدل عند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  :وقال الشاعر

  فإنك منها بني ناه وآمر... تسمع من األيام إن كنت حازما 
  بضائر فما فات من شيء فليس... إذا أبقت الدنيا على املرء دينه 
  وال وزن زف من جناح لطائر... ولن تعدل الدنيا جناح بعوضة 

  وال رضي الدنيا جزاء لكافر... فما رضي الدنيا ثوابا ملؤمن 
هذه حياة الكافر ألنه يزجيها يف غرور وباطل، فأما حياة املؤمن فتنطوي على أعمال صاحلة، فال : وقال ابن عباس
  .تكون هلوا ولعبا

  .أي اجلنة لبقائها؛ ومسيت آخرة لتأخرها عنا، والدنيا لدنوها منا} لدَّاُر اآلِخَرةُ َخيٌْرَولَ{: قوله تعاىل
: بالم واحدة؛ واإلضافة على تقدير حذف املضاف وإقامة الصفة مقامه، التقدير} َولَدَّارُ اآلِخرَةُ{وقرأ ابن عامر 

الالم الم االبتداء، ورفع الدار باالبتداء، وجعل اآلخرة } ةَُولَلدَّاُر اآلِخَر{وعلى قراءة اجلمهور . ولدار احلياة اآلخرة
  يقويه} َخْيٌر ِللَِّذيَن{نعتا هلا واخلرب 

أي } لِلَِّذيَن َيتَّقُونَ{فأتت اآلخرة صفة للدار فيهما . } َوإِنَّ الدَّاَر اآلِخَرةَ لَهَِي الْحََيَوانُ} {ِتلْكَ الدَّاُر اآلِخرَةُ{
  .واهللا أعلم. قرئ بالياء والتاء؛ أي أفال يعقلون أن األمر هكذا فيزهدوا يف الدنيا} لُونَأَفَال َتْعِق{. الشرك
  }َيْجَحُدونَ قَْد َنْعلَُم إِنَُّه لََيحُْزُنَك الَِّذي َيقُولُونَ فَإِنَُّهمْ ال ُيكَذِّبُوَنَك َولَِكنَّ الظَّاِلِمَني بِآيَاِت اللَِّه { -٣٣
قَدْ ُسلٌ ِمْن قَْبِلَك فََصَبُروا َعلَى َما كُذِّبُوا َوأُوذُوا حَتَّى أََتاُهمْ َنصُْرَنا َوال مَُبدِّلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه َولََولَقَْد كُذَِّبتْ ُر{ -٣٤

  }َجاَءَك ِمْن َنَبِأ الُْمْرَسِلَني



إن رسول اهللا صلى : قال أبو ميسرة. الملدخول ال} إِنَّ{كسرت } قَْد َنْعلَُم إِنَُّه لََيحُْزُنَك الَِّذي َيقُولُونَ{: قوله تعاىل
يا حممد واهللا ما نكذبك وإنك عندنا لصادق، ولكن نكذب ما جئت : اهللا عليه وسلم مر بأيب جهل وأصحابه فقالوا

} اِلِمَني بِآَياِت اللَِّه َيْجَحُدونَقَْد َنْعلَُم إِنَُّه لََيحُْزُنكَ الَِّذي َيقُولُونَ فَإِنَُّهمْ ال ُيكَذِّبُوَنَك َولَِكنَّ الظَّ{به؛ فنزلت هذه اآلية 
مها مبعىن واحد : خمففا ومشددا؛ وقيل} ُيكَذِّبُوَنَك{وقرئ . اآلية} َولَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك{: مث آنسه بقوله

قال  كحزنته وأحزنته؛ واختار أبو عبيد قراءة التخفيف، وهي قراءة علي رضي اهللا عنه؛ وروي عنه أن أبا جهل
  }فَإِنَُّهْم ال ُيكَذُِّبوَنَك{إنا ال نكذبك ولكن نكذب ما جئت به؛ فأنزل اهللا عز وجل : للنيب صلى اهللا عليه وسلم

ويقوي هذا . } ال ُيكَذِّبُوَنَك{: فأنزل اهللا عز وجل. ال نكذبك: وروي. وقد خولف أبو عبيد يف هذا: قال النحاس
ألهنم كانوا } فَإِنَُّهْم ال ُيكَذِّبُوَنَك{: خمففا فقال له ابن عباس} ال ُيكَذُِّبوَنَك فَإِنَُّهْم{أن رجال قرأ على ابن عباس 

عند أهل اللغة ينسبونك إىل الكذب، ويردون عليك } ُيكَذِّبُوَنَك{ومعىن . يسمون النيب صلى اهللا عليه وسلم األمني
أكذبته وجدته كذابا؛ وأخبلته وجدته : كما تقولأي ال جيدونك تأيت بالكذب؛ } ال ُيكَذِّبُوَنَك{ومعىن . ما قلت

: ال يثبتون عليك أنك كاذب؛ ألنه يقال: وجيوز أن يكون املعىن. خبيال، أي ال جيدونك كذابا إن تدبروا ما جئت به
  أكذبته

وَلَِكنَّ {ال يكذبونك حبجة وال برهان؛ ودل على هذا : وعلى التشديد. إذا احتججت عليه وبينت أنه كاذب
والقول يف هذا مذهب أيب عبيد، واحتجاجه الزم؛ ألن عليا كرم اهللا : قال النحاس. } اِلِمَني بِآَياتِ اللَِّه َيْجَحُدونَالظَّ

أكذبت الرجل إذا : وجهه هو الذي روى احلديث، وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفيف؛ وحكى الكسائي عن العرب
كذبته إذا قلت له كذبت، : ه كاذب؛ وكذلك قال الزجاجأخربت أنه جاء بالكذب ورواه، وكذبته إذا أخربت أن

  .وأكذبته إذا أردت أن ما أتى به كذب
أي عوننا، أي فسيأتيك } َوأُوذُوا حَتَّى أََتاُهْم َنصُْرنَا{. أي فاصرب كما صربوا} فََصَبرُوا َعلَى َما كُذُِّبوا{: قوله تعاىل

مبني لذلك النصر؛ أي ما وعد اهللا عز وجل به فال يقدر أحد أن يدفعه؛ ال } َوال ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه{. ما وعدت به
َولَقَدْ َسَبقَْت كَِلَمُتَنا } {إِنَّا لََنْنُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا} {ِلكُلِّ أََجلٍ كَِتاٌب{ناقض حلكمه، وال خلف لوعده؛ و 

َولَقَْد َجاَءَك {. }كََتَب اللَُّه لَأَغِْلَبنَّ أََنا َوُرُسِلي{، }َوإِنَّ جُْنَدَنا لَُهمُ الْغَاِلُبونَ. ْنُصوُرونَإِنَُّهْم لَُهُم الَْم. ِلِعَباِدَنا الُْمْرَسِلَني
  .جاءك من نبأ املرسلني نبأ: مضمر؛ املعىن} َجاَءَك{فاعل } ِمْن َنَبِأ الْمُْرَسِلَني

اْسَتطَْعَت أَنْ َتْبتَِغَي َنفَقاً ِفي اَألْرضِ أَْو ُسلَّماً ِفي السََّماِء فََتأِْتَيُهْم بِآَيٍة َولَْو  َوإِنْ كَانَ كَُبَر َعلَْيَك إِعَْراُضُهْم فَإِِن{ -٣٥
  }َشاَء اللَُّه لََجَمَعُهْم َعلَى الُْهَدى فَال َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهلَِني

} فَإِنِ اْسَتطَْعَت{. إعراضهم وتوليهم عن اإلميانأي عظم عليك } َوإِنْ كَانَ كَُبَر َعلَْيَك إِعَْراُضُهْم{: قوله تعاىل
أي سربا ختلص منه إىل مكان آخر، ومنه النافقاء جلحر الريبوع، وقد } َنفَقاً ِفي اَألْرضِ{تطلب } أَنْ َتْبَتِغَي{قدرت 

ء؛ وهذا متثيل؛ ألن معطوف عليه، أي سببا إىل السما} أَْو ُسلَّماً{. وقد تقدم. بيانه، ومنه املنافق} البقرة{تقدم يف 
: قال قتادة. العلم الذي يرتقى عليه سبب إىل املوضع، وهو مذكر، وال يعرف ما حكاه الفراء من تأنيث العلم

  وهو مشتق من السالمة كأنه يسلمك إىل املوضع الذي: الزجاج. السلم الدرج

أمر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم . لعلم السامع عطف عليه أي ليؤمنوا فافعل؛ فأضمر اجلواب} فََتأْتَِيُهْم بِآيٍَة{. تريد
أي } َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَمعَُهْم َعلَى الُْهَدى{. أال يشتد حزنه عليهم إذا كانوا ال يؤمنون؛ كما أنه ال يستطيع هداهم

ي ألراهم آية أ: وقيل املعىن. خللقهم مؤمنني وطبعهم عليه؛ بني تعاىل أن كفرهم مبشيئة اهللا ردا على القدرية



أي من } فَال َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهِلَني{. تضطرهم إىل اإلميان، ولكنه أراد عز وجل أن يثيب منهم من آمن ومن أحسن
الذين أشتد حزهنم وحتسروا حىت أخرجهم ذلك إىل اجلزع الشديد، وإىل ما ال حيل؛ أي ال حتزن على كفرهم 

  .واملراد األمة؛ فإن قلوب املسلمني كانت تضيق من كفرهم وإذايتهماخلطاب له : وقيل. فتقارب حال اجلاهلني
  }إِنََّما َيسَْتجِيُب الَِّذيَن َيْسَمُعونَ َوالَْموَْتى َيبَْعثُُهمُ اللَُّه ثُمَّ إِلَْيهِ ُيْرَجُعونَ{ -٣٦
  }َعلَى أَنْ ُينَزِّلَ آَيةً وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم ال َيْعلَُمونَ َوقَالُوا لَْوال ُنزِّلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه قُلْ إِنَّ اللََّه قَاِدٌر{ -٣٧

أي مساع إصغاء وتفهم وإرادة احلق، وهم املؤمنون الذين يقبلون ما } إِنََّما َيسَْتجِيبُ الَِّذيَن َيْسَمُعونَ{: قوله تعاىل
وهم الكفار؛ } وَالَْموَْتى َيْبعَثُُهُم اللَُّه{: مث قال. يسمعون فينتفعون به ويعملون؛ قال معناه احلسن وجماهد، ومت الكالم

. املوتى كل من مات: وقيل. عن احلسن وجماهد؛ أي هم مبنزلة املوتى يف أهنم ال يقبلون وال يصغون إىل حجة
وعن  .أي للحساب؛ وعلى األول بعثهم هدايتهم إىل اإلميان باهللا وبرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} َيبَْعثُُهمُ اللَُّه{

  .يف حال اإلجلاء يف الدنيا -يعين عند حضور املوت  -هو بعثهم من شركهم حىت يؤمنوا بك يا حممد : احلسن
  :ههنا مبعىن هال؛ وقال الشاعر} لَْوال{: قال احلسن} َوقَالُوا لَْوال نُزِّلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه{: قوله تعاىل

  رى لوال الكمي املقنعابين ضوط... تعدون عقر النيب أفضل جمدكم 

وكان هذا منهم نعتا بعد ظهور الرباهني؛ وإقامة احلجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة مثله، ملا فيه من 
أي ال يعلمون أن اهللا عز وجل إمنا ينزل من اآليات ما فيه } وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم ال َيْعلَُمونَ{. الوصف وعلم الغيوب
َولَِكنَّ أَكْثََرُهمْ {: وقيل. يف علم اهللا أن خيرج من أصالهبم أقواما يؤمنون به ومل يرد استئصاهلم مصلحة لعباده؛ وكان

  .طلبوا أن جيمعهم على اهلدى أي مجع إجلاء: الزجاج. أن اهللا قادر على إنزاهلا} ال َيْعلَُمونَ
ْيِه إِالَّ أَُمٌم أَمْثَالُكُْم َما فَرَّطَْنا ِفي الِْكتَابِ ِمْن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى َربِّهِمْ َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اَألْرضِ َوال طَاِئرٍ َيِطريُ بَِجَناَح{ -٣٨

  }ُيْحَشُرونَ
. وأصله الصفة؛ من دب يدب فهو داب إذا مشى مشيا فيه تقارب خطو} َوَما ِمْن دَابٍَّة ِفي اَألْرضِ{: قوله تعاىل

  .عطفا على اللفظ} طَائِرٍ{ض خبف} َوال طَاِئرٍ َيِطريُ بَِجَناَحْيِه{
. وما من دابة: زائدة، التقدير} مِْن{بالرفع عطفا على املوضع، و } َوال طَاِئٌر{وقرأ احلسن وعبداهللا بن إسحاق 

طر يف حاجيت؛ أي أسرع؛ : تأكيدا وإزالة لإلهبام؛ فإن العرب تستعمل الطريان لغري الطائر؛ تقول للرجل} بَِجنَاَحيِْه{
إن اعتدال جسد الطائر بني اجلناحني يعينه : وقيل. ليتمحض القول يف الطري، وهو يف غريه جماز} اَحيِْهبِجََن{فذكر 

واجلناح . } َما يُْمِسكُُهنَّ إِالَّ اللَُّه{على الطريان، ولو كان غري معتدل لكان مييل؛ فأعلمنا أن الطريان باجلناحني و 
يف اهلواء، وأصله امليل إىل ناحية من النواحي؛ ومنه جنحت السفينة  أحد ناحييت الطري الذي يتمكن به من الطريان
وَكُلَّ إِْنَسانٍ أَلْزَْمَناُه طَاِئَرُه ِفي {وطائر اإلنسان عمله؛ ويف التنزيل . إذا مالت إىل ناحية األرض الصقة هبا فوقفت

عز وجل خلقهم، وتكفل بأرزاقهم، وعدل عليهم، فال  أي هم مجاعات مثلكم يف أن اهللا} إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُكُْم{. } ُعُنِقِه
  ينبغي

تقع على مجيع ما دب؛ وخص بالذكر ما يف األرض دون } دَابٍَّة{و . أن تظلموهم، وال جتاوزوا فيهم ما أمرمت به
طائر إال وما من دابة وال : هي أمثال لنا يف التسبيح والداللة؛ واملعىن: وقيل. السماء ألنه الذي يعرفونه ويعاينونه

هي أمثال لنا على معىن أنه حيشر : وقال أبو هريرة. وهو يسبح اهللا تعاىل، ويدل على وحدانيته لو تأمل الكفار
إِالَّ أَُممٌ {: وهذا اختيار الزجاج فإنه قال. كوين ترابا: البهائم غدا ويقتص للجماء من القرناء مث يقول اهللا هلا



وقال سفيان بن . وت والبعث واالقتصاص، وقد دخل فيه معىن القول األول أيضايف اخللق والرزق وامل} أَْمثَالُكُْم
أي ما من صنف من الدواب والطري إال يف الناس شبه منه؛ فمنهم من يعدو كاألسد، ومنهم من يشره : عيينة

: هذا وقالواستحسن اخلطايب . كاخلنزير، ومنهم من يعوي كالكلب، ومنهم من يزهو كالطاوس؛ فهذا معىن املماثلة
قال أصناف هلن أمساء } إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُكُْم{: وقال جماهد يف قوله عز وجل. فإنك تعاشر البهائم والسباع فخذ حذرك

وقيل غري هذا مما ال يصح من أهنا مثلنا يف املعرفة، وأهنا حتشر وتنعم يف اجلنة، وتعوض من . تعرف هبا كما تعرفون
يف كوهنا خملوقة } إِالَّ أَُممٌ أَْمثَالُكُْم{دنيا وأن أهل اجلنة يستأنسون بصورهم؛ والصحيح اآلالم اليت حلت هبا يف ال

وقول سفيان أيضا حسن؛ فإنه تشبيه واقع . دالة على الصانع حمتاجة إليه مرزوقة من جهته، كما أن رزقكم على اهللا
  .يف الوجود
أي يف : وقيل. أي يف اللوح احملفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع من احلوادث} ٍءَما فَرَّطَْنا ِفي الْكَِتابِ ِمْن َشْي{: قوله تعاىل

القرآن أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إال وقد دللنا عليه يف القرآن؛ إما داللة مبينة مشروحة، وإما جمملة يتلقى 
: الكتاب؛ قال اهللا تعاىل بياهنا من الرسول عليه الصالة والسالم، أو من اإلمجاع، أو من القياس الذي ثبت بنص

َوَما آَتاكُمُ {: وقال} َوأَْنَزلَْنا إِلَْيَك الذِّكْرَ ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَيْهِْم{: وقال} َونَزَّلَْنا َعلَْيَك الِْكَتابَ ِتْبيَاناً ِلكُلِّ َشْيٍء{
ما مل ينص عليه مما مل يذكره، فصدق خرب } النَّْحلِ{يف هذه اآلية وآية  فأمجل} الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَانَْتُهوا

  .} الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم دِيَنكُْم{: اهللا بأنه ما فرط يف الكتاب من شيء إال ذكره، إما تفصيال وإما تأصيال؛ وقال

رب أيب هريرة، ويف صحيح مسلم عنه أن رسول اهللا أي للجزاء، كما سبق يف خ} ثُمَّ إِلَى َربِّهِْم ُيْحَشُرونَ{: قوله تعاىل
ودل " . لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء: "صلى اهللا عليه وسلم قال

هبذا على أن البهائم حتشر يوم القيامة؛ وهذا قول أيب ذر وأيب هريرة واحلسن وغريهم؛ وروي عن ابن عباس؛ قال 
حشر الدواب والطري موهتا؛ وقال الضحاك؛ واألول أصح لظاهر اآلية واخلرب الصحيح؛ ويف : ن عباس يف روايةاب

حيشر اهللا : وقول أيب هريرة فيما روى جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم عنه} َوإِذَا الُْوُحوشُ ُحشَِرْت{التنزيل 
شيء؛ فيبلغ من عدل اهللا تعاىل يومئذ أن يأخذ للجماء من اخللق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطري وكل 

فإذا رأوا بين : وقال عطاء. } َوَيقُولُ الْكَاِفُر َيا لَْيَتنِي كُْنُت تَُراباً{: فذلك قوله تعاىل} كُونِي تَُراباً{: القرناء مث يقول
: رجو وال نار خناف؛ فيقول اهللا تعاىل هلناحلمد هللا الذي مل جيعلنا مثلكم، فال جنة ن: آدم وما هم عليه من اجلزع قلن

هذا احلشر الذي يف اآلية يرجع إىل الكفار وما ختلل : وقالت مجاعة. فحينئذ يتمىن الكافر أن يكون تراب" كن ترابا"
كالم معترض وإقامة حجج؛ وأما احلديث فاملقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر احلساب والقصاص واالعتناء 

هم منه أنه ال بد لكل أحد منه، وأنه ال حميص له عنه؛ وعضدوا هذا مبا يف احلديث يف غري الصحيح عن فيه حىت يف
حىت يقاد للشاة اجللحاء من القرناء، وللحجر ملا ركب على احلجر، وللعود ملا خدش : بعض رواته من الزيادة فقال

تبار والتهويل، ألن اجلمادات ال يعقل خطاهبا وال فظهر من هذا أن املقصود منه التمثيل املفيد لالع: العود؛ قالوا
وألن القلم ال جيري : ثواهبا وال عقاهبا، ومل يصر إليه أحد من العقالء، ومتخيله من مجلة املعتوهني األغبياء؛ قالوا

  .عليهم فال جيوز أن يؤاخذوا
ري عليهم يف األحكام ولكن الصحيح القول األول ملا ذكرناه من حديث أيب هريرة، وإن كان القلم ال جي: قلت

يا أبا ذر هل : "انتطحت شاتان عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: فيما بينهم يؤاخذون به؛ وروي عن أيب ذر قال
  :قلت" تدري فيما انتطحتا؟



 التذكرة بأحوال املوتى"وهذا نص، وقد زدناه بيانا يف كتاب " لكن اهللا تعاىل يدري وسيقضي بينهما: "قال. ال
  .واهللا أعلم". وأمور اآلخرة

  }ى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍَوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا ُصمٌّ َوُبكٌْم ِفي الظُّلَُماِت َمْن َيَشِأ اللَُّه ُيْضِللُْه َوَمْن َيَشأْ َيْجَعلُْه َعلَ{ -٣٩
  }سَّاَعةُ أَغَْيَر اللَِّه َتْدُعونَ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدقَِنيقُلْ أََرأَْيَتكُْم إِنْ أََتاكُْم َعذَابُ اللَِّه أَْو أََتْتكُُم ال{ -٤٠
  }َبلْ إِيَّاُه َتْدُعونَ فََيكِْشُف َما َتْدُعونَ إِلَْيِه إِنْ َشاَء َوتَْنَسْونَ َما ُتْشرِكُونَ{ -٤١

فاع بأمساعهم وأبصارهم؛ فكل أمة من ابتداء وخرب، أي عدموا االنت} َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياتَِنا ُصمٌّ َوُبكٌْم{: قوله تعاىل
جيوز أن : وقال أبو علي. أي ظلمات الكفر} ِفي الظُّلَُماِت{. الدواب وغريها هتتدي ملصاحلها والكفار ال يهتدون

الل دل على أنه شاء ض} َمْن َيَشأِ اللَُّه ُيْضِللُْه{. يف اآلخرة؛ فيكون حقيقة دون جماز اللغة} ُصمٌّ َوُبكٌْم{يكون املعىن 
أي على دين اإلسالم لينفذ } َوَمْن َيَشأْ َيْجَعلُْه َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ{: الكافر وأراده لينفذ فيه عدله؛ أال ترى أنه قال

  .واملشيئة راجعة إىل الذين كذبوا، فمنهم من يضله ومنهم من يهديه. وفيه إبطال ملذهب القدرية. فيه فضله
. وقرأ نافع بتخفيف اهلمزتني، يلقي حركة األوىل على ما قبلها، ويأيت بالثانية بني بني} ْمقُلْ أََرأَْيَتكُ{: قوله تعاىل

وهذا عند أهل العربية غلط عليه؛ ألن الياء : قال النحاس. وحكى أبو عبيد عنه أنه يسقط اهلمزة ويعوض منها ألفا
أبدل من اهلمزة ألفا؛ ألن الرواية عنه وقد روي عن ورش أنه : قال مكي. ساكنة واأللف ساكنة وال جيتمع ساكنان

  أنه ميد الثانية، واملد ال يتمكن إال مع البدل، والبدل فرع عن األصول، واألصل أن جتعل

اهلمزة بني اهلمزة املفتوحة واأللف؛ وعليه كل من خفف الثانية غري ورش؛ وحسن جواز البدل يف اهلمزة وبعدها 
لذي حيدث مع الساكن يقوم مقام حركة يوصل هبا إىل النطق بالساكن ساكن ألن األول حرف مد ولني، فاملد ا

بتحقيق اهلمزتني وأتوا بالكلمة على أصلها، واألصل اهلمز؛ ألن } أَرَأَْيَتكُْم{وقرأ أبو عمرو وعاصم ومحزة . الثاين
وقرأ عيسى بن . فوع هبافاهلمزة عني الفعل، والياء ساكنة التصال املضمر املر} رَأَْيَت{مهزة االستفهام دخلت على 

وهذا بعيد يف العربية، وإمنا جيوز يف الشعر؛ والعرب : قال النحاس. حبذف اهلمزة الثانية} أََرْيَتكُْم{عمر والكسائي 
ومذهب البصريني أن الكاف وامليم للخطاب، ال حظ هلما يف اإلعراب؛ وهو اختبار . أرأيتك زيدا ما شأنه: تقول

الفراء وغريمها أن الكاف وامليم نصب بوقوع الرؤية عليهما، واملعىن أرأيتم أنفسكم؛ ومذهب الكسائي و. الزجاج
يف موضع نصب على املفعول لرأيت، } إِنْ أََتاكُْم{من قوله } إِنَّ{كان  -زائدة للتأكيد  -فإذا كانت للخطاب 

العني لتعديها ملفعول واحد، ومبعىن يف موضع املفعول الثاين؛ فاألول من رؤية } فَإِنْ{وإذا كان امسا يف موضع نصب 
أَغَْيَر اللَّهِ {: مث قال. أو أتتكم الساعة اليت تبعثون فيها: املعىن} أَْو أَتَْتكُُم السَّاَعةُ{: وقوله. العلم تتعدى إىل مفعولني
ند الشدائد ترجعون إىل واآلية يف حماجة املشركني ممن اعترف أن له صانعا؛ أي أنتم ع} َتْدُعونَ إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني

وكانوا يعبدون األصنام ويدعون ! اهللا، وسترجعون إليه يوم القيامة أيضا فلم تصرون على الشرك يف حال الرفاهية؟ 
  .اهللا يف صرف العذاب

َيكِْشُف َما فَ} {َتْدُعونَ{بـ . نصب} إِيَّاُه{. إضراب عن األول وإجياب للثاين} َبلْ} {َبلْ إِيَّاُه َتْدُعونَ{: قوله تعاىل
عند : قيل} َوتَْنَسْونَ َما ُتْشرِكُونَ{. أي يكشف الضر الذي تدعون إىل كشفه إن شاء كشفه} َتْدُعونَ إِلَْيِه إِنْ َشاَء

أي تعرضون عنه إعراض الناسي، وذلك لليأس من النجاة من قبله إذ ال ضرر فيه وال : وقال احلسن. نزول العذاب
  }َولَقَْد َعهِْدَنا إِلَى آَدَم ِمْن قَْبلُ فََنِسَي{: مثل قوله: قال النحاس. يكون املعىن وتتركونجيوز أن : وقال الزجاج. نفع



  }َولَقَدْ أَْرَسلَْنا إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِلَك فَأََخذَْناُهْم بِالْبَأَْساِء َوالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم َيَتَضرَُّعونَ{ -٤٢
اآلية تسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وفيه إضمار؛ أي أرسلنا إىل } إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِلَك َولَقَدْ أَْرَسلَْنا{: قوله تعاىل

  فكذبوا: أمم من قبلك رسال وفيه إضمار آخر يدل عليه الظاهر؛ تقديره
مسلك  وهذه اآلية متصلة مبا قبل اتصال احلال حبال قريبة منها؛ وذلك أن هؤالء سلكوا يف خمالفة نبيهم. فأخذناهم

} بِالْبَأَْساِء{ومعىن . من كان قبلهم يف خمالفة أنبيائهم، فكانوا بعرض أن ينزل هبم من البالء ما نزل مبن كان قبلهم
يف األبدان؛ هذا قول األكثر، وقد يوضع كل واحد منهما موضع اآلخر؛ ويؤدب } وَالضَّرَّاِء{باملصائب يف األموال 

استدل العباد يف تأديب أنفسهم : قال ابن عطية. } ال ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ{شاء اهللا عباده بالبأساء والضراء ومبا 
  .بالبأساء يف تفريق األموال، والضراء يف احلمل على األبدان باجلوع والعري هبذه اآلية

ا، وال جيوز هذه جهالة ممن فعلها وجعل هذه اآلية أصال هلا؛ هذه عقوبة من اهللا ملن شاء من عباده ميتحنهم هب: قلت
لنا أن منتحن أنفسنا ونكافئها قياسا عليها؛ فإهنا املطية اليت نبلغ عليها دار الكرامة، ونفوز هبا من أهوال يوم القيامة؛ 

قُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِف{: وقال} َيا أَيَُّها الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَملُوا َصاِلحاً{: وىف التنزيل
فأمر املؤمنني مبا خاطب به املرسلني؛ وكان رسول اهللا } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزقَْناكُْم} {كََسْبُتْم

دهم إىل صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يأكلون الطيبات ويلبسون أحسن الثياب ويتجملون هبا؛ وكذلك التابعون بع
هلم جرا، ولو كان كما زعموا واستدلوا ملا كان يف امتنان اهللا تعاىل بالزروع واجلنات ومجيع الثمار والنبات 

  واألنعام اليت سخرها وأباح لنا

كبري فائدة، فلو كان ما ذهبوا إليه فيه الفضل  -إىل غري ذلك مما امنت به  -أكلها وشرهبا ألباهنا والدفء بأصوافها 
ىل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من التابعني والعلماء، وقد هنى النيب صلى اهللا لكان أو

  .عليه وسلم عن الوصال خمافة الضعف على األبدان، وهنى عن إضاعة املال ردا على األغنياء اجلهال
  .ضر فهو ضارع: لضراعة وهي الذلة؛ يقالأي يدعون ويذلون، مأخوذ من ا} لََعلَُّهْم َيَتَضرَُّعونَ{: قوله تعاىل

  }نَفَلَْوال إِذْ َجاَءُهمْ َبأُْسَنا َتَضرَُّعوا وَلَِكْن قََسْت قُلُوُبُهْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ َما كَاُنوا َيْعَملُو{ -٤٣
تَّى إِذَا فَرُِحوا بَِما أُوتُوا أََخذَْناُهْم َبْغَتةً فَإِذَا ُهمْ فَلَمَّا َنُسوا َما ذُكِّرُوا بِِه فََتْحَنا َعلَْيهِْم أَْبوَاَب كُلِّ َشْيٍء َح{ -٤٤

  }ُمْبِلُسونَ
  }فَقُِطَع َدابُِر الْقَْومِ الَِّذيَن ظَلَُموا َوالَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني{ -٤٥

اليت تلي الفعل مبعىن هال؛ وهذا عتاب على ختصيص، وهي } لَْوال} {فَلَْوال إِذْ َجاَءُهمْ َبأُْسَنا َتَضرَُّعوا{: قوله تعاىل
وجيوز أن يكونوا تضرعوا تضرع من مل خيلص، أو . ترك الدعاء، وإخبار عنهم أهنم مل يتضرعوا حني نزول العذاب

والدعاء مأمور ب حال الرخاء والشدة؛ قال . تضرعوا حني البسهم العذاب، والتضرع على هذه الوجوه غري نافع
َسَيْدُخلُونَ َجهَنَّمَ {أي دعائي } إِنَّ الَِّذيَن َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَبادَِتي{: وقال} ونِي أَسَْتجِْب لَكُْماْدُع{: اهللا تعاىل
أي صلبت وغلظت، وهي عبارة عن الكفر واإلصرار على } وَلَِكْن قََسْت قُلُوُبُهْم{. وهذا وعيد شديد} َداِخرِيَن

  .أي أغواهم باملعاصي ومحلهم عليها} لَُهُم الشَّيْطَانُ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ َوَزيََّن{. املعصية، نسأل اهللا العافية

مبعىن } َنُسوا{أن : مل ذموا على النسيان وليس من فعلهم؟ فاجلواب: يقال} فَلَمَّا َنسُوا َما ذُكِّرُوا بِِه{: قوله تعاىل
وذلك ألن التارك للشيء إعراضا عنه قد صريه تركوا ما ذكروا به، عن ابن عباس وابن جريج، وهو قول أيب علي؛ 

وهو أهنم تعرضوا للنسيان فجاز الذم لذلك؛ كما جاز : جواب آخر. يف النسي. تركه: مبنزلة ما قد نسي، كما يقال



ثرنا أي من النعم واخلريات، أي ك} فََتْحَنا َعلَْيهِْم أَْبوَاَب كُلِّ َشْيٍء{. الذم على التعرض لسخط اهللا عز وجل وعقابه
} حَتَّى إِذَا فَرُِحوا بَِما أُوتُوا{. فتحنا عليهم أبواب كل شيء كان مغلقا عنهم: والتقدير عند أهل العربية. هلم ذلك

أََخذَْناُهمْ {معناه بطروا وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء ال يبيد، وأنه دال على رضاء اهللا عز وجل عنهم 
معناه فجأة، وهي األخذ على غرة ومن غري تقدم أمارة؛ فإذا أخذ } بَْغَتةً{و . هبمأي استأصلناهم وسطونا } َبْغَتةً

 -إن التذكري الذي سلف : وقد قيل. إلنسان وهو غار غافل فقد أخذ بغتة، وأنكى شيء ما يفجأ من البغت
يه عند سيبويه كما مصدر يف موضع احلال ال يقاس عل} َبْغتَةً{و . واهللا أعلم. قام مقام اإلمارة -فأعرضوا عنه 

قال . نعوذ باهللا من سخطه ومكره} َوأُْمِلي لَُهمْ إِنَّ كَْيِدي َمتٌِني{: تقدم؛ فكان ذلك استدراجا من اهللا تعاىل كما قال
نضر وقال حممد بن ال. } َحتَّى إِذَا فَرِحُوا بَِما أُوُتوا أََخذَْناُهْم َبْغتَةً{رحم اهللا عبدا تدبر هذه اآلية : بعض العلماء

إذا رأيتم اهللا : "وروى عقبة بن عامر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. أمهل هؤالء القوم عشرين سنة: احلارثي
اآلية } فَلَمَّا َنسُوا َما ذُكُِّروا بِِه{مث تال " تعاىل يعطي العباد ما يشاؤون على معاصيهم فإمنا ذلك استدراج منه هلم

من الناس بسط اهللا له يف الدنيا فلم خيفف أن يكون قد مكر له فيها إال كان قد واهللا ما أحد : وقال احلسن. كلها
. وما أمسكها اهللا عن عبد فلم يظن أنه خري له فيها إال كان قد نقص عمله، وعجز رأيه. نقص عمله، وعجز رأيه

حبا بشعار الصاحلني وإذا إذا رأيت الفقر مقبال إليك فقل مر: "ويف اخلرب أن اهللا تعاىل أوحى إىل موسى عليه وسلم
  ".رأيت الغين مقبال إليك فقل ذنب عجلت عقوبته

املبلس الباهت احلزين اآليس من اخلري الذي ال حيري جوابا لشدة ما نزل به من سوء } فَإِذَا ُهْم ُمْبِلُسونَ{: قوله تعاىل
  :احلال؛ قال العجاج

  قال نعم أعرفه وأبلسا... يا صاح هل تعرف رمسا مكرسا 
حتري هلول ما رأى، ومن ذلك اشتق اسم إبليس؛ أبلس الرجل سكت، وأبلست الناقة وهي مبالس إذا مل ترغ من  أي

  .شدة الضبعة؛ ضبعت الناق تضبع ضبعة وضبعا إذا أرادت الفحل
. ذا كان آخرهم يف اجمليءدبر القوم يدبرهم دبرا إ: الدابر اآلخر؛ يقال} فَقُِطَع َدابُِر الْقَْومِ الَِّذيَن ظَلَُموا{: قوله تعاىل

أي يف آخر الوقت؛ واملعىن هنا قطع " من الناس من ال يأيت الصالة إال دبريا"ويف احلديث عن عبداهللا بن مسعود 
  :قال أمية بن أيب الصلت. يعين أهنم استؤصلوا وأهلكوا: قال قطرب. خلفهم من نسلهم وغريهم فلم تبق هلم باقية

  فما استطاعوا له صرفا وال انتصروا ...فأهلكوا بعذاب حص دابرهم 
  .ومنه التدبري ألنه إحكام عواقب األمور

وتضمنت هذه . تعليم للمؤمنني كيف حيمدونه: على إهالكهم وقيل: قيل} َوالَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني{: قوله تعاىل
لدائم، مع استحقاق القاطع احلمد من اآلية احلجة على وجوب ترك الظلم؛ ملا يعقب من قطع الدابر، إىل العذاب ا

  .كل حامد
يكُْم بِِه اْنظُْر كَْيَف ُنَصرِّفُ قُلْ أَرَأَيُْتْم إِنْ أََخذَ اللَُّه َسْمَعكُْم َوأَْبَصارَكُْم َوخََتَم َعلَى قُلُوبِكُْم َمْن إِلٌَه غَْيرُ اللَِّه يَأِْت -٤٦

  }اآلياِت ثُمَّ ُهْم َيْصِدفُونَ
ألنه مصدر يدل } َسْمَعكُْم{ووحد . أي أذهب وانتزع} أََرأَْيُتْم إِنْ أََخذَ اللَُّه َسْمَعكُْم وَأَْبصَاَركُْم قُلْ{: قوله تعاىل
  }البقرة{وقد تقدم يف . أي طبع} َوَخَتَم{. على اجلمع



 اضربه إن خرج: فمن يأتيكم به، وموضعه نصب؛ ألهنا يف موضع احلال، كقولك: حمذوف تقديره} إِنْ{وجواب 
املراد املعاين القائمة هبذه اجلوارح، وقد يذهب اهللا اجلوارح واألعراض مجيعا فال يبقي شيئا، قال : مث قيل. أي خارجا
رفع } مَْن} {َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه يَأْتِيكُْم بِِه{. واآلية احتجاج على الكفار} ِمْن قَْبلِ أَنْ َنطِْمَس ُوُجوهاً{: اهللا تعاىل

وخمرجها خمرج } إِلََه{موضعه رفع بأنه صفة } َيأْتِيكُْم{صفة له، وكذلك } غَْيرَُه{و } إِلٌَه{ربها باالبتداء وخ
وقد  -} بِِه{علمتم؛ ووحد الضمري يف } أََرأَْيُتْم{ومعىن . االستفهام، واجلملة اليت هي منها يف موضع مفعويل رأيتم

: على السمع بالتصريح؛ مثل قوله: وقيل. راجعة إىل املذكور ألن املعىن أي باملأخوذ، فاهلاء -تقدم الذكر باجلمع 
. } َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه َيأْتِيكُْم{: وقيل. ودخلت األبصار والقلوب بداللة التضمني. } وَاللَُّه َوَرسُولُُه أََحقُّ أَنْ يُْرُضوُه{

  .على اهلدى الذي تضمنه املعىن: وقيل. بأحد هذه املذكورات
جئت : بضم اهلاء على األصل؛ ألن األصل أن تكون اهلاء مضمومة كما تقول} بِِه اْنظُْر{لرمحن األعرج وقرأ عبدا

يف هذه اآلية دليل على تفضيل السمع على البصر لتقدمته هنا ويف غري آية، وقد مضى هذا يف : قال النقاش. معه
. ذار وإنذار وترغيب وترهيب وحنو ذلكوتصريف اآليات اإلتيان هبا من جهات؛ من إع. مستوىف} البقرة{أول 

صدف عن الشيء إذا : عن ابن عباس واحلسن وجماهد وقتادة والسدي؛ يقال. أي يعرضون} ثُمَّ ُهْم َيْصِدفُونَ{
  :وصادفته مصادفة أي لقيته عن إعراض عن جهته؛ قال ابن الرقاع. أعرض عنه صدفا وصدوفا فهو صادف

  عن كل سوء يتقى صدف وهن... إذا ذكرن حديثا قلن أحسنه 
والصدف يف البعري أن مييل خفه من اليد أو الرجل إىل اجلانب الوحشي؛ فهم يصدفون أي مائلون معرضون عن 

  .احلجج والدالالت

بغتة : وقيل. هنارا} ةًأَوْ َجْهَر{ليال } بَْغَتةً{: احلسن} قُلْ أََرأَْيَتكُْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُب اللَِّه َبْغَتةً أَوْ َجْهرَةً{: قوله تعاىل
َهلْ ُيْهلَُك إِالَّ الْقَْومُ {. يقال بغتهم األمر يبغتهم بغتا وبغتة إذا أتاهم فجأة، وقد تقدم: وقال الكسائي. فجأة

كما  أي هل يهلك إال أنتم لشرككم؛ والظلم هنا مبعىن الشرك،} فََهلْ ُيْهلَكُ إِالَّ الْقَْوُم الْفَاِسقُونَ{نظريه } الظَّاِلُمونَ
  .}َيا بَُنيَّ ال ُتْشرِْك بِاللَِّه إِنَّ الشِّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم{: قال لقمان البنه

  }ُنونَََما نُْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِالَّ ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن فََمْن آَمَن َوأَْصلََح فَال خَْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيحَْز} -٤٨
مبشرين بسعة : قال احلسن. أي بالترغيب والترهيب} الُْمْرَسِلَني إِالَّ ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن َوَما ُنْرِسلُ{: قوله تعاىل

َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفََتْحَنا َعلَيْهِْم {: الرزق يف الدنيا والثواب يف اآلخرة؛ يدل على ذلك قوله تعاىل
إمنا أرسلنا املرسلني هلذا ال ملا يقترح : خموفني عقاب اهللا؛ فاملعىن} منذرين{ومعىن. } اَألْرضَِبَركَاٍت ِمَن السََّماِء َو

فََمْن آَمَن َوأَْصلََح فَال خَْوٌف {: وقوله. عليهم من اآليات، وإمنا يأتون من اآليات مبا تظهر معه براهينهم وصدقهم
  .تقدم القول فيه. } َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيحَْزُنونَ

  }َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا َيَمسُُّهُم الَْعذَاُب بَِما كَاُنوا َيفُْسقُونَ{ -٤٩
} يََمسُُّهمُ الَْعذَاُب{. مبحمد عليه الصالة والسالم: وقيل. أي بالقرآن واملعجزات} َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياتَِنا{: قوله تعاىل

  .أي يكفرون }بَِما كَاُنوا َيفُْسقُونَ{أي يصيبهم 
 َما ُيوَحى إِلَيَّ قُلْ قُلْ ال أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اللَِّه َوال أَْعلَُم الَْغْيَب َوال أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي َملٌَك إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ{ -٥٠

  }َهلْ َيْسَتوِي اَألْعَمى َوالَْبِصُري أَفَال َتتَفَكَُّرونَ



، فاملعىن ليس } لَْوال نُزِّلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه{: هذا جواب لقوهلم} ولُ لَكُْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اللَِّهقُلْ ال أَقُ{: قوله تعاىل
واخلزانة ما خيزن فيه الشيء؛ . عندي خزائن قدرته فأنزل ما اقترحتموه من اآليات، وال أعلم الغيب فأخربكم به

وخزائن " . أطعماهتم أحيب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فإمنا ختزن هلم ضروع مواشيهم"ومنه احلديث 
} َوال أَقُولُ لَكُْم إِنِّي َملٌَك{أيضا } َوال أَْعلَُم الَْغْيَب{اهللا مقدوراته؛ أي ال أملك أن أفعل كل ما أريد مما تقترحون 

واستدل هبذا .  يشهده البشروكان القوم يتومهون أن املالئكة أفضل، أي لست مبلك فأشاهد من أمور اهللا ما ال
  .القول فيه فتأمله هناك} البقرة{وقد مضى يف . القائلون بأن املالئكة أفضل من األنبياء

والصحيح أن األنبياء جيوز . ظاهره أنه ال يقطع أمرا إال إذا كان فيه وحي} إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما ُيوَحى إِلَيَّ{: قوله تعاىل
وجواز اجتهاد } األعراف{وسيأيت بيان هذا يف . على املنصوص، والقياس أحد أدلة الشرع منهم االجتهاد، والقياس

  .إن شاء اهللا تعاىل} األنبياء{األنبياء يف 
أَفَال {. اجلاهل والعامل: وقيل. أي الكافر واملؤمن؛ عن جماهد وغريه} قُلْ َهلْ َيْسَتوِي الْأَْعَمى وَالَْبِصُري{: قوله تعاىل
  .أهنما ال يستويان} ونََتَتفَكَُّر
  }مْ َيتَّقُونََوأَْنِذرْ بِِه الَِّذيَن َيَخافُونَ أَنْ ُيْحَشُروا إِلَى رَبِّهِْم لَْيَس لَُهْم ِمْن ُدونِِه وَِليٌّ َوال َشفِيٌع لََعلَُّه{ -٥١

الَِّذيَن {وخص . باليوم اآلخر :وقيل. أي باهللا} بِِه{: واإلنذار اإلعالم وقيل. أي بالقرآن} َوأَْنِذرْ بِِه{: قوله تعاىل
ألن احلجة عليهم أوجب، فهم خائفون من عذابه، ال أهنم يترددون يف احلشر؛ } َيَخافُونَ أَنْ ُيْحَشرُوا إِلَى َربِّهِْم

  }َيَخافُونَ{فاملعىن 

أهل الكتاب يعلمون، فإن كان مسلما أنذر ليترك املعاصي، وإن كان من } َيَخافُونَ{: وقيل. يتوقعون عذاب احلشر
اآلية يف : وقيل. كل من أقر بالبعث من مؤمن وكافر: قال الزجاج. املراد املؤمنون: وقال احلسن. أنذر ليتبع احلق

هذا رد على اليهود } شَِفيٌع{أي من غري اهللا } لَْيسَ لَُهْم ِمْن ُدونِِه{. واألول أظهر. املشركني أي أنذرهم بيوم القيامة
واملشركون حيث جعلوا أصنامهم } َنْحُن أَْبَناُء اللَِّه َوأَحِبَّاؤُُه{: أبامها يشفع هلما حيث قالواوالنصارى يف زعمهما أن 

شفاعة الرسول هلم : ومن قال اآلية يف املؤمنني قال. شفعاء هلم عند اهللا، فأعلم اهللا أن الشفاعة ال تكون للكفار
َوال َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدُه إِلَّا {. } ال َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ اْرَتَضىَو{: تكون بإذن اهللا فهو الشفيع حقيقة إذن؛ ويف التنزيل

  .أي يف املستقبل وهو الثبات على اإلميان} لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ{. } َمْن ذَا الَِّذي َيْشفَُع عِْنَدُه إِلَّا بِإِذْنِِه{. } ِلَمْن أَِذنَ لَُه
َيْدُعونَ رَبَُّهْم بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ يُرِيُدونَ َوْجَهُه َما َعلَْيَك ِمْن ِحسَابِهِْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن  َوال َتطُْرِد الَِّذيَن{ -٥٢

  }ِحسَابَِك َعلَْيهِْم ِمْن َشْيٍء فََتطُْرَدُهْم فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلمَِني
يعنون سلمان  -وال نرضى مبجالسة أمثال هؤالء : قال املشركون. اآلية }َوال َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم{: قوله تعاىل

فاطردهم عنك؛ وطلبوا أن يكتب هلم بذلك، فهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك، ودعا  -وصهيبا وبالال وخبابا 
فوقع يف : صحيحوهلذا أشار سعد بقوله يف احلديث ال. عليا ليكتب؛ فقام الفقراء وجلسوا ناحية؛ فأنزل اهللا اآلية

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا مال . نفس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما شاء اهللا أن يقع؛ وسيأيت ذكره
إىل ذلك طمعا يف إسالمهم، وإسالم قومهم، ورأى أن ذلك ال يفوت أصحابه شيئا، وال ينقص هلم قدرا، فمال إليه 

كنا مع : روى مسلم عن سعد بن أيب وقاص قال. الطرد ال أنه أوقع الطرد فأنزل اهللا اآلية، فنهاه عما هم به من
  النيب صلى اهللا عليه وسلم



وكنت أنا وابن : اطرد هؤالء عنك ال جيترئون علينا؛ قال: ستة نفر، فقال املشركون للنيب صلى اهللا عليه وسلم
 صلى اهللا عليه وسلم ما شاء اهللا مسعود ورجل من هذيل وبالل ورجالن لست أمسيهما، فوقع يف نفس رسول اهللا

: قيل. } َوال َتطُْردِ الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ يُرِيُدونَ َوْجَهُه{أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل اهللا عز وجل 
الذكر وقراءة : قيلو. املراد بالدعاء احملافظة على الصالة املكتوبة يف اجلماعة؛ قاله ابن عباس وجماهد واحلسن

وخيتموه بالدعاء . وحيتمل أن يريد الدعاء يف أول النهار وآخره؛ ليستفتحوا يومهم بالدعاء رغبة يف التوفيق. القرآن
أي طاعته، واإلخالص فيها، أي خيلصون يف عبادهتم وأعماهلم هللا، ويتوجهون بذلك } ُيرِيُدونَ َوْجهَُه{. طلبا للمغفرة
وهو } َوَيبْقَى َوْجُه َربَِّك ذُو الَْجاللِ وَاِألكَْرامِ{: يريدون اهللا املوصوف بأن له الوجه كما قال :وقيل. إليه ال لغريه

وخص الغداة والعشي بالذكر؛ ألن الشغل غالب فيهما على الناس، ومن } َوالَِّذيَن َصَبُروا اْبتَِغاَء َوْجِه َربِّهِْم{: كقوله
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه . كان يف وقت الفراغ من الشغل أعمل كان يف وقت الشغل مقبال على العبادة

وَاصْبِْر َنفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ رَبَُّهْم بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ {: وسلم بعد ذلك يصرب نفسه معهم كما أمره اهللا يف قوله
قوم حىت يكونوا هم الذين يبتدئون القيام، وقد أخرج هذا املعىن فكان ال ي} ُيرِيُدونَ َوْجَهُه َوال َتْعُد َعْينَاَك َعْنُهْم

إىل } َوال تَطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهمْ بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ{: مبينا مكمال ابن ماجة يف سننه عن خباب يف قول اهللا عز وجل
تميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدا رسول اهللا صلى جاء األقرع بن حابس ال: قال} فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلمَِني{: قوله

اهللا عليه وسلم مع صهيب وبالل وعمار وخباب، قاعدا يف ناس من الضعفاء من املؤمنني؛ فلما رأوهم حول النيب 
إنا نريد أن جتعل لنا منك جملسا تعرف لنا به العرب فضلنا، : صلى اهللا عليه وسلم حقروهم؛ فأتوه فخلوا به وقالوا

ن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه األعبد، فإذا حنن جئناك فأقمهم عنك، فإذا حنن فرغنا فإ
 -رضي اهللا عنه  -فدعا بصحيفة ودعا عليا : فاكتب لنا عليك كتابا؛ قال: قالوا" نعم: "فاقعد معهم إن شئت؛ قال

  :ليكتب وحنن قعود يف ناحية؛ فنزل جربيل عليه السالم فقال

َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَسابِكَ َوال تَطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهمْ بِالَْغدَاِة َوالَْعِشيِّ ُيرِيُدونَ َوْجَهُه َما َعلَْيَك ِمْن ِحسَابِهِْم ِمْن {
وَكَذَِلَك فََتنَّا {: ن؛ فقالمث ذكر األقرع بن حابس وعيينة بن حص} َعلَْيهِْم ِمْن َشْيٍء فََتطُْرَدُهْم فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلمَِني

وَإِذَا َجاَءَك الَِّذينَ {: مث قال} َبْعضَُهْم بِبَْعضٍ ِلَيقُولُوا أَهَُؤالِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمْن َبْينَِنا أَلَْيَس اللَُّه بِأَْعلََم بِالشَّاِكرِيَن
فدنونا منه حىت وضعنا ركبنا على ركبته؛ : قال} َعلَى نَفِْسِه الرَّْحمَةَ ُيْؤِمُنونَ بِآياِتَنا فَقُلْ َسالٌم َعلَْيكُْم كََتَب رَبُّكُْم

وَاْصبِرْ َنفَْسَك {وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا؛ فأنزل اهللا عز وجل 
وال جتالس } َوْجَهُه َوال تَْعُد َعْيَناَك َعْنُهمْ ُترِيُد زِيَنةَ الْحََياِة الدُّْنيَا َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ يُرِيُدونَ

. ، أي هالكا} َواتََّبَع َهَواُه َوكَانَ أَْمُرُه فُُرطاً{يعين عيينة واألقرع، } َوال ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعْن ِذكْرَِنا{األشراف 
فكنا نقعد مع النيب صلى اهللا : قال خباب.  ضرب هلم مثل الرجلني ومثل احلياة الدنياأمر عيينة واألقرع؛ مث: قال

عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة اليت يقوم فيها قمنا وتركناه حىت يقوم؛ رواه عن أمحد بن حممد بن حيىي بن سعيد 
وكان قارئ األزد عن أيب  القطان حدثنا عمرو بن حممد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن أيب سعيد األزدي

نزلت هذه اآلية فينا ستة، يف ويف ابن مسعود وصهيب وعمار : الكنود عن خباب؛ وأخرجه أيضا عن سعد قال
: قالت قريش لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنا ال نرضى أن نكون أتباعا هلم فاطردهم، قال: واملقداد وبالل؛ قال

َوال َتطُْرِد الَِّذينَ {: وسلم من ذلك ما شاء اهللا أن يدخل؛ فأنزل اهللا عز وجل فدخل قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه
  .إن شاء اهللا} الكهف{وسيأيت بيانه يف } بِالَْغَداِة{وقرئ . اآلية} َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ

ئهم وال كفاية أرزاقهم، أي جزاؤهم ورزقهم على اهللا، أي من جزا} َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَْيهِْم ِمْن َشيٍْء{: قوله تعاىل



َوَما ِمْن ِحَسابِكَ {وكذا . األوىل للتبعيض، والثانية زائدة للتوكيد} ِمْن{. وجزاؤك ورزقك على اهللا ال على غريه
يس على مثل املعىن وإذا كان األمر كذلك فاقبل عليهم وجالسهم وال تطردهم مراعاة حلق من ل} َعلَْيهِْم ِمْن َشْيٍء
  حاهلم يف الدين

وحاشاه من وقوع ذلك منه، وإمنا هذا بيان لألحكام، ولئال يقع مثل ذلك من غريه . والفضل؛ فإن فعلت كنت ظاملا
. وقد علم اهللا منه أنه ال يشرك وال حيبط عمله} لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك{: من أهل السالم؛ وهذا مثل قوله

وال تطرد الذين يدعون : نصب بالفاء يف جواب النهي؛ املعىن} فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلِمَني{. جواب النفي} ُهْمفََتطُْرَد{
والظلم أصله وضع . رهبم فتكون من الظاملني، وما من حسابك، عليهم من شيء فتطردهم، على التقدمي والتأخري

من قوة اآلية واحلديث النهي عن أن يعظم أحد  مستويف وقد حصل}البقرة{وقد تقدم يف . الشيء يف غري موضعه
  .جلاهه ولثوبه، وعن أن حيتقر أحد خلموله ولرثاثة ثوبيه

  }لَمَ بِالشَّاكِرِيَنَوكَذَِلَك فََتنَّا بَْعضَُهْم بَِبْعضٍ ِلَيقُولُوا أَهَُؤالِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمْن َبْينَِنا أَلَْيَس اللَُّه بِأَْع{ -٥٣
والفتنة االختبار؛ أي عاملناهم . أي كما فتنا من قبلك كذلك فتنا هؤالء} وَكَذَِلَك فََتنَّا بَْعَضُهمْ بَِبْعضٍ{: اىلقوله تع

َمنَّ اللَُّه {. يعين الضعفاء والفقراء} أََهُؤالِء{. نصب بالم كي، يعين األشراف واألغنياء} ِلَيقُولُوا{. معاملة املختربين
كيف فتنوا ليقولوا هذه اآلية؟ ألنه إن كان إنكارا فهو : وهذا من املشكل؛ ألنه يقال: قال النحاس} نَاَعلَْيهِْم ِمْن َبْينِ
أن املعىن اخترب األغنياء بالفقراء أن تكون مرتبتهم واحدة عند النيب صلى اهللا : أحدمها: ويف هذا جوابان. كفر منهم

: واجلواب اآلخر} أَهَُؤالِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمْن َبْينِنَا{إلنكار عليه وسلم، ليقولوا على سبيل االستفهام ال على سبيل ا
فَالَْتقَطَُه آلُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ {: أهنم ملا اختربوا هبذا قال عاقبته إىل أن قالوا هذا على سبيل اإلنكار، وصار مثل قوله

فيمن عليهم باإلميان دون الرؤساء الذين علم اهللا منهم الكفر، } بِالشَّاكِرِيَنأَلَْيَس اللَُّه بِأَْعلََم {. } لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً
املعىن أليس اهللا بأعلم من يشكر : وقل} أََهُؤالِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمْن َبْينَِنا{: وهذا استفهام تقرير، وهو جواب لقوهلم

  .اإلسالم إذا هديته إليه

اً ُيْؤِمُنونَ بِآياِتَنا فَقُلْ َسالٌم َعلَْيكُْم كََتَب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ أَنَُّه َمْن َعِملَ ِمْنكُْم ُسوء َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن{ -٥٤
  }بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن َبْعِدِه وَأَصْلََح فَأَنَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم

َسالٌم {ومعىن . السالم والسالمة مبعىن واحد} بِآياِتَنا فَقُلْ َسالٌم َعلَْيكُْمَوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ {: قوله تعاىل
سلمكم اهللا يف دينكم وأنفسكم؛ نزلت يف الذين هنى اهللا نبيه عليه الصالة والسالم عن طردهم، فكان إذا } َعلَْيكُْم

فعلى هذا كان السالم من " هم بالسالماحلمد هللا الذي جعل يف أميت من أمرين أن أبدأ: "رآهم بدأهم بالسالم وقال
إنه كان من جهة اهللا تعاىل، أي أبلغهم منا السالم؛ وعلى الوجهني ففيه دليل : وقيل. جهة النيب صلى اهللا عليه وسلم

ويف صحيح مسلم عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب . على فضلهم ومكانتهم عند اهللا تعاىل
أتقولون هذا لشيخ : فقال أبو بكر: واهللا ما أخذت سيوف اهللا من عنق عدو اهللا مأخذها؛ قال: واوبالل ونفر فقال
يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد "فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه فقال ! قريش وسيدهم؟
اهللا لك يا أخي؛ فهذا دليل على رفعة ال؛ يغفر : يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: فأتاهم أبو بكر فقال" أغضبت ربك

ويستفاد من هذا احترام الصاحلني واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم؛ فإن . منازهلم وحرمتهم كما بيناه يف معىن اآلية
نزلت اآلية يف أىب بكر وعمر : وقال ابن عباس. يف ذلك غضب اهللا، أي حلول عقابه مبن آذى أحدا من أوليائه

جاء قوم من املسلمني إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال الفضيل بن عياض.  عنهموعثمان وعلي رضي اهللا



  .وروي عن أنس بن مالك مثله سواء. إنا قد أصبنا من الذنوب فاستغفر لنا فأعرض عنهم؛ فنزلت اآلية: فقالوا
صدق، ووعده احلق، فخوطب العباد على ما أي أوجب ذلك خبربه ال} كََتَب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرَّْحمَةَ{: قوله تعاىل

أنَُّه َمْن َعِملَ ِمْنكُمْ {. كتب ذلك يف اللوح احملفوظ: وقيل. يعرفونه من أنه من كتب شيئا فقد أوجبه على نفسه
  أي خطيئة من غري قصد؛} ُسوءاً بَِجهَالٍَة

ة فهو هبا جاهل؛ وقد مضى هذا ال يعلم حالال من حرام ومن جهالته ركب األمر، فكل من عمل خطيئ: قال جماهد
} فَأَنَُّه{من } أَنَّ{قرأ بفتح } فَأَنَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم{. من آثر العاجل على اآلخرة فهو اجلاهل: وقيل} النساء{املعىن يف 

ما؛ فمن وقرأ الباقون بالكسر فيه. } أنَُّه َمْن َعِملَ{ووافقهما نافع يف } أنَُّه َمْن َعِملَ{ابن عامر وعاصم، وكذلك 
إذا دخلت على اجلمل كسرت وحكم ما بعد الفاء االبتداء } إِنَّ{كسر فعلى االستئناف، واجلملة مفسرة للرمحة؛ 

ومن فتحهما فاألوىل يف موضع نصب على البدل من الرمحة، بدل الشيء من الشيء . واالستئناف فكسرت لذلك
بالفتح ففيه } فَأَنَُّه غَفُوٌر{ه أنه من عمل؛ وأما كتب ربكم على نفس: كأنه قال} كََتَب{وهو هو فأعمل فيها 

فله أنه غفور رحيم؛ ألن ما بعد الفاء : أن يكون يف موضع رفع باالبتداء واخلرب مضمر، كأنه قال: وجهان؛ أحدمها
فران اهللا فأمره غ: وما عملت فيه خربه؛ تقديره} أَنَّ{أن يضمر مبتدأ تكون : الوجه الثاين. مبتدأ، أي فله غفران اهللا

عمل فيها؛ أي كتب ربكم أنه غفور } كُِتَب{إن : وقيل. له، وهذا اختيار سيبويه، ومل جيز األول، وأجازه أبو حامت
وروي عن علي بن صاحل وابن هرمز كسر األوىل على االستئناف، وفتح الثانية على أن تكون مبتدأة أو خرب . رحيم

جعلها بدال من الرمحة، واستأنف الثانية ألهنا  -وهو نافع  -ح األوىل ومن فت. مبتدأ أو معمولة لكتب على ما تقدم
  .بعد الفاء، وهي قراءة بينة

  }َوكَذَِلَك نُفَصِّلُ اآلياِت وَِلَتسَْتبَِني َسبِيلُ الُْمْجرِمَِني{ -٥٥
وكما فصلنا لك يف هذه  :التفصيل التبيني الذي تظهر به املعاين؛ واملعىن} وَكَذَِلَك نُفَصِّلُ اآلياِت{: قوله تعاىل

السورة دالئلنا وحماجتنا مع املشركني كذلك نفصل لكم اآليات يف كل ما حتتاجون إليه من أمر الدين، ونبني لكم 
  .أدلتنا وحججنا يف كل حق ينكره أهل الباطل

: يقال} بَِني َسبِيلُ الُْمْجرِمَِنيَولَِتْسَت{. نأيت هبا شيئا بعد شيء، وال ننزهلا مجلة متصلة} ُنفَصِّلُ اآلياِت{: وقال القتيب
هو مقدر؛ أي وكذلك نفصل اآليات لنبني لكم : هذه الالم تتعلق بالفعل فأين الفعل الذي تتعلق به؟ فقال الكوفيون

إن : وقيل. وكذلك نفصل اآليات فصلناها: وهذا احلذف كله ال حيتاج إليه، والتقدير: ولتستبني؛ قال النحاس
برفع الالم ونصبها، وقراءة } َسبِيلُ{. لى املعىن؛ أي ليظهر احلق وليستبني، قرئ بالياء والتاءدخول الواو للعطف ع

فقد كان النيب عليه السالم : فإن قيل. التاء خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، أي ولتستبني يا حممد سبيل اجملرمني
. ولتستبينوا سبيل اجملرمني: خطاب ألمته؛ فاملعىنأن اخلطاب للنيب عليه السالم  -يستبينها؟ فاجلواب عند الزجاج 

فاملعىن؛ } َسرَابِيلَ َتِقيكُُم الَْحرَّ{: أن يكون مثل قوله: فلم مل يذكر سبيل املؤمنني؟ ففي هذا جوابان؛ أحدمها: فإن قيل
: ن يقالأ: واجلواب اآلخر. وتقيكم الربد مث حذف؛ وكذلك يكون هذا املعىن ولتستبني سبيل املؤمنني مث حذف

والسبيل يذكر ويؤنث؛ فتميم تذكره، وأهل . استبان الشيء واستبنته؛ وإذا بان سبيل اجملرمني فقد بان سبيل املؤمنني
مؤنث؛ وكذلك قرئ } ِلَم َتُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه{مذكر } َوإِنْ َيَرْوا سَبِيلَ الرُّْشِد{احلجاز تؤنثه؛ ويف التنزيل 

  .لياء والتاء؛ فالتاء خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد أمتهبا} َولَِتْسَتبَِني{
  }َوَما أََنا ِمَن الْمُْهَتِديَنقُلْ إِنِّي نُهِيُت أَنْ أَعُْبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه قُلْ ال أَتَّبُِع أَهَْواَءكُْم قَدْ َضلَلُْت إِذاً { -٥٦



تدعوهنم يف : وقيل. مبعىن تعبدون} َتْدُعونَ{: قيل} يُت أَنْ أَعُْبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّهقُلْ إِنِّي نُهِ{: قوله تعاىل
فيما طلبتموه من عبادة هذه األشياء، } ال أَتَّبُِع أَهَْواَءكُْم{. مهمات أموركم على جهة العبادة؛ أراد بذلك األصنام

أي على } َوَما أََنا ِمَن الُْمهَْتِديَن{. أي قد ضللت إن اتبعت أهواءكم} إِذاً قَدْ َضلَلُْت{. ومن طرد من أردمت طرده
  .طريق رشد وهدى

ضللت بكسر الالم لغة متيم، وهي : قال أبو عمرو بن العالء. بفتح الالم وكسرها ومها لغتان} َضِللُْت{وقرئ 
. ا لغة أهل احلجاز، وهي قراءة اجلمهورقراءة حيىي بن وثاب وطلحة بن مصرف، واألوىل هي األصح واألفصح؛ ألهن

قُلْ إِنْ َضلَلُْت فَإِنََّما أَِضلُّ َعلَى {: والضالل والضاللة ضد الرشاد، وقد ضللت أضل، قال اهللا تعاىل: وقال اجلوهري
  .ضللت بالكسر أضل: فهذه لغة جند، وهي الفصيحة، وأهل العالية يقولون} َنفِْسي
 َخْيرُ َنٍة ِمْن رَبِّي َوكَذَّْبُتمْ بِِه َما ِعْنِدي َما َتْستَْعجِلُونَ بِِه إِِن الُْحكُْم إِلَّا ِللَِّه يَقُصُّ الَْحقَّ َوُهَوقُلْ إِنِّي َعلَى َبيِّ{ -٥٧

  }الْفَاِصِلَني
ألهنا تبني احلق أي داللة ويقني وحجة وبرهان، ال على هوى؛ ومنه البينة } قُلْ إِنِّي َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن رَبِّي{: قوله تعاىل
وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى {: أي بالبينة ألهنا يف معىن البيان، كما قال} َوكَذَّبُْتْم بِِه{. وتظهره

: وقيل. وقيل يعود على الرب، أي كذبتم بريب ألنه جرى ذكره. على ما بيناه هناك} واملساكني فارزقوهم منه
هذه اآلية واليت قبلها ما أنشده مصعب بن عبداهللا بن الزبري لنفسه، وكان  ويف معىن. بالقرآن: وقيل. بالعذاب

  :شاعرا حمسنا رضي اهللا عنه
  وكان املوت أقرب ما يليين... أأقعد بعدما رجفت عظامي 
  وأجعل دينه غرضا لديين... أجادل كل معترض خصيم 

  وليس الرأي كالعلم اليقني... فاترك ما علمت لرأي غريي 
  يصرف يف الشمال ويف اليمني... اخلصومة وهي شيء وما أنا و

  يلحن بكل فج أو وجني... وقد سنت لنا سنن قوام 
  أغر كغرة الفلق املبني... وكان احلق ليس به خفاء 

  مبنهاج ابن آمنة األمني... وما عوض لنا منهاج جهم 
  وأما ما جهلت فجنبوين... فأما ما علمت فقد كفاين 

أي العذاب؛ فإهنم كانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاء حنو } ِدي َما َتْستَْعجِلُونَ بِِهَما عِْن{: قوله تعاىل
َوإِذْ قَالُوا اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا } {أَْو ُتْسِقطَ السََّماَء كََما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفاً{: قوهلم
أي ما احلكم إال هللا يف تأخري } إِِن الُْحكُْم إِالَّ ِللَِّه{. ما عندي من اآليات اليت تقترحوهنا: وقيل. } جَاَرةً ِمَن السََّماِءِح

أي يقص القصص احلق؛ وبه استدل } يَقُصُّ الْحَقَّ{. احلكم الفاصل بني احلق والباطل هللا: وقيل. العذاب وتعجيله
قال اهللا : ، وهي قراءة نافع وابن كثري وعاصم وجماهد واألعرج وابن عباس؛ قال ابن عباسمن منع اجملاز يف القرآن

رضي  -بالضاد املعجمة، وكذلك قرأ علي } يَقْضِ احلقَّ{والباقون } َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ{: عز وجل
يف املصحف بغري ياء، وال ينبغي الوقف عليه، وأبو عبدالرمحن السلمي وسعيد بن املسيب، وهو مكتوب  -اهللا عنه 

والفصل ال يكون إال قضاء دون قصص، ويقوي } َوُهَو َخْيرُ الْفَاِصِلَني{وهو من القضاء؛ ودل على ذلك أن بعده 
} قُُضي الَْحقَّ إِنِ الُْحكُْم إِالَّ ِللَِّه َي{ويقوي ذلك أيضا قراءة ابن مسعود } إِِن الُْحكُْم إِالَّ ِللَِّه{: ذلك قوله قبله



يأيت احلق، : يأيت ويصنع فاملعىن} يَقُُضي{هذا ال يلزم؛ ألن معىن : قال النحاس. فدخول الباء يؤكد معىن القضاء
وقراءة الصاد أحب إيل؛ التفاق احلرميني وعاصم على : قال مكي. يقضي القضاء احلق: وجيوز أن يكون املعىن

وهذا االحتجاج ال : قال النحاس. باء فيه كما أتت يف قراءة ابن مسعودذلك، وألنه لو كان من القضاء للزمت ال
  .يلزم؛ ألن مثل هذه الباء حتذف كثريا

  }قُلْ لَْو أَنَّ ِعْنِدي َما َتْستَْعجِلُونَ بِِه لَقُِضيَ اَألْمرُ َبيْنِي َوَبيَْنكُْم وَاللَُّه أَْعلَُم بِالظَّاِلمَِني{ -٥٨
. أي من العذاب ألنزلته بكم حىت ينقضي األمر إىل آخره} ِعْنِدي َما َتْستَْعجِلُونَ بِِه قُلْ لَْو أَنَّ{: قوله تعاىل

  .أي باملشركني وبوقت عقوبتهم} َواللَُّه أَْعلَُم بِالظَّاِلِمَني{. تعجيل طلب الشيء قبل وقته: واالستعجال

  اجمللد السابع
  تابع سورة األنعام

ال َحبَّةٍ لَْغْيبِ ال َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو َوَيْعلَُم َما ِفي الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َوَما َتْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة إِالَّ َيْعلَُمَها َوَوِعْنَدُه َمفَاِتُح ا{ ٥٩: اآلية
  }ِفي ظُلَُماِت الْأَْرضِ َوال رَطْبٍ َوال يَابِسٍ إِالَّ ِفي ِكتَابٍ ُمبِنيٍ

  :فيه ثالث مسائل
وروي البخاري عن ابن عمر عن النيب . ه اآلية ملا نزلت نزل معها اثنا عشر ألف ملكجاء يف اخلرب أن هذ: األوىل

مفاتح الغيب مخس ال يعلمها إال اهللا ال يعلم ما تغيض األرحام إال اهللا وال يعلم ما يف غد : "صلى اهللا عيه وسلم قال
" . ال اهللا وال يعلم مىت تقوم الساعة إال اهللاإال اهللا وال يعلم مىت يأيت املطر إال اهللا وال تدري نفس بأي أرض متوت إ

من زعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب مبا يكون يف غد فقد أعظم : ويف صحيح مسلم عن عائشة قالت
ومفاتح ]. ٦٥: النمل[} قُلْ ال َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ الَْغْيبَ إِالَّ اللَُّه{: على اهللا الفرية؛ واهللا تعاىل يقول
واملفتح عبارة عن ". مفاتِيح"وهي قراءة ابن السميقع . مفتاح وجيمع مفاتيح: يقال. مجع مفتح، هذه اللغة الفصيحة

كل ما حيل غلقا، حمسوسا كان كالقفل على البيت أو معقول كالنظر وروى ابن ماجة يف سننه وأبو حامت البسيت يف 
إن من الناس مفاتيح للخري مغاليق للشر وإن : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمصحيحه عن أنس بن مالك قال قال 

من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخري فطوىب ملن جعل اهللا مفاتيح اخلري على يديه وويل ملن جعل اهللا مفاتيح الشر 
  تاح إىل املغيب عن اإلنسان؛وهو يف اآلية استعارة عن التوصل إىل الغيوب كما يتوصل يف الشاهد باملف" . على يديه

فاهللا تعاىل . هو مأخوذ من قول الناس أفتح علي كذا؛ أي أعطين أو علمين ما أتوصل إليه به: ولذلك قال بعضهم
عنده علم الغيب، وبيده الطرق املوصلة إليه، ال ميلكها إال هو، فمن شاء إطالعه عليها أطلعه، ومن شاء حجبه عنها 

وََما كَانَ اللَُّه ِلُيطْلَِعكُْم َعلَى الَْغْيبِ وَلَِكنَّ اللَّهَ {: إفاضته إال على رسله؛ بدليل قوله تعاىلوال يكون ذلك من . حجبه
َعاِلُم الَْغْيبِ فَال ُيظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحداً إِلَّا َمنِ ارَْتَضى ِمْن {: وقال] ١٧٩: آل عمران[} َيجَْتبِي ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاُء

: مقاتل والضحاك. املراد باملفاتح خزائن الرزق؛ عن السدي واحلسن: اآلية وقيل]. ٢٧ - ٢٦: اجلن[} لٍَرسُو
غري هذا مما يتضمنه معىن احلديث أي عنده اآلجال : وقيل. وهذا جماز، عرب عنها مبا يتوصل إليها به. خزائن األرض
  .واهللا أعلم. واألول املختار.  هذا من األقوالعواقب األعمار وخوامت األعمال؛ إىل غري: وقيل. ووقت انقضائها

فمن . أضاف سبحانه علم الغيب إىل نفسه يف غري ما آية من كتابه إال من اصطفى من عباده: قال علماؤنا: الثانية
إنه يعلم ما يف الرحم : وكذلك من قال. إنه ينزل الغيث غدا وجزم فهو كافر، أخرب عنه بأمارة ادعاها أم ال: قال



إن النوء ينزل اهللا به املاء عادة، وأنه سبب املاء عادة، وأنه سبب املاء على ما قدره : كافر؛ فإن مل جيزم وقال فهو
وسبق يف علمه مل يكفر؛ إال أنه يستحب له أال يتكلم به، فإن فيه تشبيها بكلمة أهل الكفر، وجهال بلطيف حكمته؛ 

" أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر بالكوكب: "وء؛ قال اهللا تعاىلألنه ينزل مىت شاء، مرة بنوء كذا، ومرة دون الن
إذا كان الثدي األمين مسود : وكذلك قول الطبيب: قال ابن العريب. إن شاء اهللا" الواقعة"على ما يأيت بيانه يف 

أنثى؛ وادعى  احللمة فهو ذكر، وإن كان يف الثدي األيسر فهو أنثى، وإن كانت املرأة جتد اجلنب األمين أثقل فالولد
أو أخرب عن . وأما من ادعى الكسب يف مستقبل العمر فهو كافر. ذلك عادة ال واجبا يف اخللقة مل يكفر ومل يفسق

  الكوائن اجململة أو املفصلة يف أن تكون قبل أن تكون فال ريبة

ا عدم تكفريه أم. يؤدب وال يسجن: فأما من أخرب عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا. يف كفره أيضا
} وَالْقََمَر قَدَّْرَناُه َمنَازِلَ{: إنه أمر يدرك باحلساب وتقدير املنازل حسب ما أخرب اهللا عنه من قوله: فألن مجاعة قالوا

وأما أدهبم فألهنم يدخلون الشك على العامة، إذ ال يدركون الفرق بني هذا وغريه؛ فيشوشون ]. ٣٩: يس[
  .ليقني فأدبوا حىت يسروا ذلك إذا عرفوه وال يعلنوا بهعقائدهم ويتركون قواعدهم يف ا

ومن هذا الباب أيضا ما جاء يف صحيح مسلم عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا : قلت
والعراف هو احلازر واملنجم الذي " . من أتى عرافا فسأل عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة: "عليه وسلم قال

وهي من العرافة وصاحبها عراف، وهو الذي يستدل على األمور بأسباب ومقدمات يدعي . دعي علم الغيبي
وهذا الفن . وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن يف ذلك بالزجر والطرق والنجوم، وأسباب معتادة يف ذلك. معرفتها

قال أبو . ادعاء علم الغيب: والكهانة. وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة؛ قاله القاضي عياض". بالياء"هو العيافة 
من املكاسب اجملتمع على حترميها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ ": الكايف"عمر بن عبدالرب يف كتاب 

قال . األجرة على النياحة والغناء، وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء، وعلى الزمر واللعب والباطل كله
انقلبت األحوال يف هذه األزمان بإتيان املنجمني، والكهان ال سيما بالديار املصرية؛ فقد شاع يف  وقد: علماؤنا

رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اختاذ املنجمني، بل ولقد أخندع كثري من املنتسبني للفقه والدين فجاؤوا إىل هؤالء 
ال فحصلوا من أقواهلم على السراب واآلل، ومن الكهنة والعرافني فبهرجوا عليهم باحملال، واستخرجوا منهم األمو

فكيف " . مل تقبل له صالة أربعني ليلة: "وكل ذلك من الكبائر؛ لقوله عليه السالم. أدياهنم على الفساد والضالل
سأل رسول : روى مسلم رمحه اهللا عن عائشة رضي اهللا عنها قالت. مبن أختذهم وأنفق عليهم معتمدا على أقواهلم

  :فقالوا" إهنم ليسوا بشيء: "اهللا عليه وسلم أناس عن الكهان فقالاهللا صلى 

تلك الكلمة من احلق : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! يا رسول اهللا، إهنم حيدثونا أحيانا بشيء فيكون حقا
 بن عروة عن ليس ليحىي: قال احلميدي". خيطفها اجلين فيقرها يف أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون معها مائة كذبة

أبيه عن عائشة يف الصحيح غري هذا وأخرجه البخاري أيضا من حديث أيب األسود حممد بن عبدالرمحن عن عروة 
إن املالئكة تنزل يف العنان وهو السحاب فتذكر األمر : "عن عائشة أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

". ه فتوحيه إىل الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهمقضي يف السماء فتسترق الشياطني السمع فتسمع
  .إن شاء اهللا تعاىل" سبأ"وسيأيت هذا املعىن يف 

خصهما بالذكر ألهنما أعظم املخلوقات اجملاورة للبشر، أي يعلم ما } َوَيْعلَُم َما ِفي الَْبرِّ وَالَْبحْرِ{: قوله تعاىل -الثالثة
يعلم ما يف الرب من النبات واحلب والنوى، وما يف البحر من الدواب ورزق ما فيها : ويقال. يهلك يف الرب والبحر



روى يزيد بن هارون عن حممد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى } َوَما َتْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة إِلَّا َيْعلَُمهَا{
وال حبة يف ظلمات األرض إال عليها مكتوب  ما من زرع على األرض وال مثار على األشجار: "اهللا عليه وسلم قال

َوَما َتْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة إِلَّا َيْعلَُمَها َوال َحبٍَّة {: وذلك قوله يف حمكم كتابه" بسم اهللا الرمحن الرحيم رزق فالن بن فالن
اش عن جعفر بن حممد أن الورقة يراد هبا وحكى النق. } ِفي ظُلَُماِت الْأَْرضِ َوال رَطْبٍ َوال يَابِسٍ إِلَّا ِفي ِكتَابٍ ُمبِنيٍ

قال . السقط من أوالد بين آدم، واحلبة يراد هبا الذي ليس بسقط، والرطب يراد به احلي، واليابس يراد به امليت
املعىن : وقيل. وهذا قول جار على طريقة الرموز، وال يصح عن جعفر بن حممد وال ينبغي أن يلتفت إليه: ابن عطية

أي من ورقة الشجر إال يعلم مىت تسقط وأين تسقط وكم تدور يف اهلواء، وال حبة إال يعلم } طُ ِمْن َوَرقٍَةَوَما َتْسقُ{
بطوهنا وهذا أصح؛ فإنه موافق للحديث وهو مقتضى } ِفي ظُلَُماِت الْأَْرضِ{مىت تنبت وكم تنبت ومن يأكلها، 

  }ْرضِِفي ظُلَُماتِ الْأَ{: وقيل. واهللا املوفق للهداية. اآلية

وقرأ ابن . باخلفض عطفا على اللفظ} َوال َرطْبٍ َوال َيابِسٍ{. يعين الصخرة اليت هي أسفل األرضني السابعة
ـ "من ورق"السميقع واحلسن وغريمها بالرفع فيهما عطفا على موضع  إِلَّا ِفي ِكَتابٍ {على هذا للتوكيد } ِمْن{؛ ف

: وقيل. كة بذلك، ال أنه سبحانه كتب ذلك لنسيان يلحقه، تعاىل عن ذلكأي يف اللوح احملفوظ لتعترب املالئ} ُمبِنيٍ
كتبه وهو يعلمه لتعظيم األمر، أي اعلموا أن هذا الذي ليس فيه ثواب وال عقاب مكتوب، فكيف مبا فيه ثواب 

  .وعقاب
هَارِ ثُمَّ َيْبعَثُكُْم ِفيِه ِليُقَْضى أََجلٌ ُمَسّمًى ثُمَّ إِلَْيِه َمْرجُِعكُمْ َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاكُْم بِاللَّْيلِ َوَيْعلَُم َما َجَرحُْتْم بِالنَّ{ ٦٠: اآلية

  }ثُمَّ يَُنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ
أي ينيمكم فيقبض نفوسكم اليت هبا متيزون، وليس ذلك موتا حقيقة بل هو } َوُهوَ الَِّذي َيَتَوفَّاكُْم بِاللَّْيلِ{: قوله تعاىل

وتويف امليت استوىف عدد أيام . والتويف استيفاء الشيء. بض األرواح عن التصرف بالنوم كما يقبضها باملوتق
وأوفيتك املال، وتوفيته، واستوفيته إذا أخذته . والوفاة املوت. عمره، والذي ينام كأنه استوىف حركاته يف اليقظة

  :وقال الشاعر. أمجع
   توفاهم قريش يف العددوال... إن بين األدرد ليسوا من أحد 

إن الروح إذا خرج من البدن يف املنام تبقى فيه احلياة؛ وهلذا تكون فيه احلركة والتنفس، فإذا انقضى عمره : ويقال
ال خترج منه الروح، ولكن خيرج منه . وقال بعضهم. خرج روحه وتنقطع حياته، وصار ميتا ال يتحرك وال يتنفس

أي يف } ثُمَّ َيْبعَثُكُْم ِفيِه{. وهذا أصح األقاويل، واهللا أعلم . ف حقيقته إال اهللا تعاىلهذا أمر ال يعر: ويقال. الذهن
وقرأ أبو رجاء وطلحة بن . أي ليستويف كل إنسان أجال ضرب له} ِلُيقَْضى أََجلٌ ُمَسّمًى{. النهار؛ ويعين اليقظة

ويف اآلية تقدمي ". املائدة"كسبتم، وقد تقدم يف } جََرْحُتْم{. ي عندهأ} ثُمَّ َيْبعَثُكُْم ِفيِه ِليُقَْضى أََجالً ُمَسّمًى{مصرف 
  وتأخري، والتقدير وهو الذي يتوفاكم

وقال ابن جريج . بالليل مث يبعثكم بالنهار ويعلم ما جرحتم فيه؛ فقدم األهم الذي من أجله وقع البعث يف النهار
إن إمهاله تعاىل للكفار ليس لغفلة عن كفرهم فإنه أحصى كل شيء : ةومعىن اآلي. أي يف املنام} ثُمَّ َيْبعَثُكُْم ِفيِه{

وقد دل على احلشر . عددا وعلمه وأثبته، ولكن ليقضي أجال مسمى من رزق وحياة، مث يرجعون إليه فيجازيهم
ا فهو قادر والنشر بالبعث؛ ألن النشأة الثانية منزلتها بعد األوىل كمنزلة اليقظة بعد النوم يف أن من قدر على أحدمه

  .على اآلخر



ا َوُهْم ال َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه َويُْرِسلُ َعلَْيكُْم َحفَظَةً حَتَّى إِذَا َجاَء أََحدَكُُم الْمَْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسلَُن{ ٦١: اآلية
  }ُيفَرِّطُونَ
أي } وَُيْرِسلُ َعلَْيكُْم َحفَظَةً{. لرتبة ال فوقية املكان واجلهةيعين فوقية املكانة وا} َوُهوَ الْقَاِهُر فَْوَق ِعَبادِِه{: قوله تعاىل
واإلرسال حقيقته إطالق الشيء مبا محل من الرسالة؛ فإرسال املالئكة مبا محلوا من احلفظ الذي أمروا . من املالئكة
. العباد وحتفظهم من اآلفاتأي مالئكة حتفظ أعمال ] ١٠: االنفطار[} َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفظَِني{: به، كما قال

إهنما ملكان بالليل وملكان بالنهار، يكتب أحدمها اخلري واآلخر : ويقال. واحلفظة مجع حافظ، مثل الكتبة والكاتب
الشر، إذا مشى اإلنسان يكون أحدمها بني يديه واآلخر وراءه، وإذا جلس يكون أحدمها عن ميينه واآلخر عن 

اثنان : لكل إنسان مخسة من املالئكة: ويقال]. ١٧: ق[} َيِمنيِ َوَعنِ الشِّمَالِ قَِعيٌدَعنِ الْ{: مشاله؛ لقوله تعاىل
  :وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه. واهللا أعلم. بالليل، واثنان بالنهار، واخلامس ال يفارقه ليال وال هنارا

  جاهل القلب غافل اليقظه... ومن الناس من يعيش شقيا 
  حذر املوت واتقى احلفظه... ورأي فإذا كان ذا وفاء 

  فالذي بان للمقيم عظه... إمنا الناس راحل ومقيم 

على تأنيث } َتَوفَّْتُه ُرُسلُنَا{". البقرة"يريد أسبابه؛ كما تقدم يف سورة } حَتَّى إِذَا َجاَء أََحَدكُمُ الَْمْوُت{: قوله تعاىل
َتَوفَّاه {وقرأ محزة ]. ٤: فاطر[} كُذَِّبْت ُرُسلٌ{و ] ٣٢: املائدة[} بِالَْبيِّنَاِت َولَقَْد َجاَءْتُهمْ ُرُسلَُنا{: اجلماعة؛ كما قال

واملراد أعوان ملك املوت؛ قاله ابن . بزيادة تاء والتذكري} تَتَوفَّاه ُرُسلُنَا{وقرأ األعمش . على تذكري اجلمع} ُرُسلُنَا
: وقال الكليب. ان عند قبضها قبضها ملك املوتويروى أهنم يسلون الروح من اجلسد حىت إذا ك. عباس وغريه

يقبض ملك املوت الروح من اجلسد مث يسلمها إىل مالئكة الرمحة إن كان مؤمنا أو إىل مالئكة العذاب إن كان 
معه سبعة من مالئكة الرمحة وسبعة من مالئكة العذاب؛ فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إىل مالئكة : ويقال. كافرا

هنا بالثواب ويصعدون هبا إىل السماء، إذا قبض نفسا كافرة دفعها إىل مالئكة العذاب فيبشروهنا الرمحة فيبشرو
والتويف تارة يضاف إىل . بالعذاب ويفزعوهنا، مث يصعدون هبا إىل السماء مث ترد إىل سجني، وروح املؤمن إىل عليني

وتارة إىل املالئكة ألهنم يتولون ذلك؛ كما يف ] ١١: لسجدةا[} قُلْ َيَتَوفَّاكُْم َملَُك الْمَْوِت{: ملك املوت؛ كما قال
] ٤٢: الزمر[} اللَُّه َيَتَوفَّى الْأَْنفُسَ ِحَني َمْوِتهَا{: وتارة إىل اهللا وهو املتويف على احلقيقة؛ كما قال. هذه اآلية وغريها

فكل مأمور من املالئكة ] ٢: امللك[} الْمَْوَت َوالْحََياةَ الَِّذي َخلََق{] ٢٦: اجلاثية[} قُلِ اللَُّه ُيْحيِيكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم{
وأصله من التقدم، كما . أي ال يضيعون وال يقصرون، أي يطيعون أمر اهللا} َوُهْم ال ُيفَرِّطُونَ{. فإمنا يفعل ما أمر به

بالتخفيف، أي ال } ونَال ُيفْرِطُ{وقرأ عبيد بن عمري . ال يتوانون: وقال أبو عبيدة. فمعىن فرط قدم العجز. تقدم
  .جياوزون احلد فيما أمروا به اإلكرام واإلهانة

  }ثُمَّ ُردُّوا إِلَى اللَِّه َمْوالُهُم الَْحقِّ أَال لَهُ الُْحكُْم َوُهَو أَْسَرعُ الَْحاِسبَِني{ ٦٢: اآلية
أي خالقهم ورازقهم وباعثهم } ُم الْحَقَِّمْوالُه{. أي ردهم اهللا بالبعث للحساب} ثُمَّ ُردُّوا إِلَى اللَِّه{: قوله تعاىل
بالنصب على } الَْحقَّ{وقرأ احلسن . باخلفض قراءة اجلمهور، على النعت والصفة السم اهللا تعاىل} الْحَقِّ{. ومالكهم

اء أي اعلموا وقولوا له احلكم وحده يوم القيامة، أي القض} أَال لَهُ الُْحكُْم{. إضمار أعين، أو على املصدر، أي حقا
  .وقد تقدم. أي ال حيتاج إىل فكرة وروية وال عقد يد} َوُهَو أَسَْرُع الْحَاِسبَِني{. والفصل



َنكُوَننَّ ِمَن قُلْ َمْن يَُنجِّيكُْم ِمْن ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َتْدُعوَنُه َتَضرُّعاً َوُخفَْيةً لَِئْن أَْنجَاَنا ِمْن َهِذِه لَ{ ٦٣: اآلية
  }الشَّاِكرِيَن
: قال النحاس. يوم مظلم أي شديد: أي شدائدمها؛ يقال} قُلْ َمْن يَُنجِّيكُْم ِمْن ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْبحْرِ{ : قوله تعاىل

  :يوم ذو كواكب؛ وأنشد سيبويه: يوم مظلم إذا كان شديدا، فإن عظمت ذلك قالت: والعرب تقول
  اكب أشنعاإذا كان يوم ذو كو... بين أسد هل تعلمون بالءنا 

على أنه يعين ظلمة الرب وظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الغيم، أي إذا أخطأمت الطريق وخفتم } الظُّلَُماِت{ومجع 
فوخبهم اهللا يف . أي من الطائعني} لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن{أي من هذه الشدائد } لَِئْن أَْنَجاَنا ِمْن َهِذِه{اهلالك دعومتوه 

وقرأ األعمش . }ثُمَّ أَْنُتْم ُتْشرِكُونَ{: اه عند الشدائد، وهم يدعون معه يف حال الرخاء غريه بقولهدعائهم إي
وزاد الفراء خفوة . بكسر اخلاء، والباقون بضمها، لغتان} ِخفية{من اخلوف، وقرأ أبو بكر عن عاصم } َوِخيفَةً{

أن تظهروا التذلل } َتَضرُّعاً{ش بعيدة؛ ألن معىن وقراءة األعم. ونظريه حبية وحبية وحبوة وحبوة: قال. وخفوة
  .واتساق املعىن بالتاء؛ كما قرأ أهل املدينة وأهل الشأم} لئن أجنانا{وقرأ الكوفيون . أن تبطنوا مثل ذلك} ِخفية{و

  }قُلِ اللَُّه يُْنجِيكُْم ِمْنَها َوِمْن كُلِّ كَْربٍ{ ٦٤: اآلية
: قيل. بالتشديد، الباقون بالتخفيف} يَُنجِّيكُْم{وقرأ الكوفيون } ْم مِْنَها َوِمْن كُلِّ كَْربٍقُلِ اللَُّه يُْنجِيكُ{: قوله تعاىل

رجل : الغم يأخذ بالنفس؛ يقال منه: والكرب. التشديد للتكثري: وقيل. معنامها واحد مثل جنا وأجنيته وجنيته
  :قال عنترة. مكروب

  اينبطعنة فيصل ملا دع... ومكروب كشفت الكرب عنه 
  .والكربة مشتقة من ذلك

ألن احلجة إذا قامت . }ثُمَّ أَْنُتْم َتمَْتُرونَ{تقريع وتوبيخ؛ مثل قوله يف أول السورة } ثُمَّ أَنُْتْم ُتْشرِكُونَ{: قوله تعاىل
  بعد املعرفة وجب اإلخالص، وهم قد جعلوا

  .نوا مشركني قبل النجاةبدال منه وهو اإلشراك؛ فحسن أن يقرعوا ويوخبوا على هذه اجلهة وإن كا
ِشَيعاً وَُيِذيقَ قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاباً ِمْن فَْوِقكُْم أَْو ِمْن َتْحتِ أَْرُجِلكُمْ أَْو َيلْبَِسكُْم { ٦٥: اآلية

  }ونََبْعَضكُْم بَأَْس بَْعضٍ اْنظُْر كَْيَف ُنَصرُِّف الْآياِت لََعلَُّهْم َيفْقَُه
. أي القادر على إجنائكم من الكرب، قادر على تعذيبكم} قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيبَْعثَ َعلَْيكُْم َعذَاباً{: قوله تعاىل

الرجم باحلجارة والطوفان والصيحة والريح؛ كما فعل بعاد ومثود وقوم شعيب وقوم لوط } ِمْن فَْوِقكُْم{ومعىن 
اخلسف والرجفة؛ كما فعل بقارون وأصحاب } أَْو ِمْن َتْحتِ أَْرُجِلكُْم{. جبري وغريمهاوقوم نوح؛ عن جماهد وابن 

يعين السفلة وعبيد السوء؛ عن ابن عباس } أَْو ِمْن َتْحِت أَْرُجِلكُْم{يعين األمراء الظلمة، } ِمْن فَْوِقكُْم{: وقيل. مدين
بضم الياء، أي جيللكم العذاب } أَْو ُيلْبَِسكُْم{عبداهللا املدين وروي عن أيب } أَْو َيلْبَِسكُْم ِشَيعاً{. وجماهد أيضا

أي يلبس . وهو موضع مشكل واألعراب يبينه. ويعمكم به، وهذا من اللبس بضم األول، وقراءة الفتح من اللبس
] ٣: املطففني[} ونََوإِذَا كَالُوُهْم أَْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُر{: عليكم أمركم، فحذف أحد املفعولني وحرف اجلر؛ كما قال

بقوي عدوكم } َيلْبَِسكُمْ ِشَيعاً{معىن : وقيل. وهذا اللبس بأن خيلط أمرهم فيجعلهم خمتلفي األهواء؛ عن ابن عباس
وقيل جيعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضا؛ وذلك . معناه فرقا} ِشَيعاً{. حىت خيالطكم وإذا خالطكم فقد لبسكم

أي باحلرب والقتل } َوُيِذيَق َبْعَضكُْم َبأْسَ َبْعضٍ{وهو معىن قوله . ى طلب الدنيابتخليط أمرهم وافتراق أمرائهم عل
هي يف أهل : وقال احلسن. وقيل هي يف الكفار خاصة. واآلية عامة يف املسلمني والكفار. يف الفتنة؛ عن جماهد



  .الصالة
واستوىل على أنفسنا وأموالنا، مع الفتنة  وهو الصحيح؛ فإنه املشاهد يف الوجود، فقد لبسنا العدو يف ديارنا: قلت

  .املستولية علينا بقتل بعضنا بعضا واستباحة بعضنا أموال بعض

. وعن احلسن أيضا أنه تأول ذلك فيما جرى بني الصحابة رضي اهللا عنهم. نعوذ باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن
إن اهللا زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارهبا : "مروى مسلم عن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

وأن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل منها وأعطيت الكنزين األمحر واألبيض وإين سألت ريب ألميت أال يهلكها بسنة 
يا حممد إين إذا قضيت قضاء فإنه ال : عامة وأال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ريب قال

وإين قد أعطيتك ألمتك أال أهلكهم بسنة عامة وأال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو يرد 
وروى " . اجتمع عليهم من أقطارها أو قال من بني أقطارها حىت يكون بعضهم يهلك بعضا ويسيب بعضهم بعضا

ليه وسلم، أنه راقب رسول اهللا صلى النسائي عن خباب بن األرت، وكان قد شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا ع
يا رسول اهللا، : اهللا عليه وسلم الليلة كلها حىت كان مع الفجر، فلما سلم رسول اهللا من صالته جاءه خباب فقال

أجل إهنا : " لقد صليت الليلة صالة ما رأيتك صليت حنوها؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! بأيب أنت وأمي
اهللا عز وجل فيها ثالث خصال فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة سألت ريب عز وجل أال  صالة رغب ورهب سألت

يهلكنا مبا أهلك به األمم فأعطانيها وسألت ريب عز وجل أال يظهر علينا عدوا من غرينا فأعطانيها وسألت ريب عز 
وروي أنه ملا نزلت . واحلمد هللا" التذكرة"وقد أتينا على هذه األخبار يف كتاب " . وجل أال يلبسنا شيعا فمنعنيها

إمنا أنا عبد : "؟ فقال له جربيل"يا جربيل ما بقاء أميت على ذلك: "هذه اآلية قال النيب صلى اهللا عليه وسلم جلربيل
فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتوضأ وأسبغ الوضوء وصلى وأحسن " مثلك فادع ربك وسله ألمتك
يا حممد إن اهللا تعاىل مسع مقالتك وأجارهم من خصلتني وهو العذاب من فوقهم : "قالالصالة، مث دعا فنزل جربيل و

؟ فنزل " يا جربيل ما بقاء أميت إذا كان فيهم أهواء خمتلفة ويذيق بعضهم بأس بعض: "فقال". ومن حتت أرجلهم
  َحِسَب النَّاُس. َامل{: جربيل هبذه اآلية

وروى عمرو بن دينار عن جابر بن عبداهللا . اآلية] ٢ - ١: العنكبوت[} َوُهمْ ال ُيفَْتُنونَ أَنْ ُيْتَركُوا أَنْ َيقُولُوا آَمنَّا
قال رسول } قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاباً ِمْن فَْوِقكُْم أَْو ِمْن َتْحِت أَْرُجِلكُْم{ملا نزلت هذه اآلية : قال

هاتان : "قال} أَْو َيلْبَِسكُمْ ِشَيعاً وَُيِذيَق بَْعَضكُْم بَأَْس بَْعضٍ{فلما نزلت " عوذ بوجه اهللاأ: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدع هؤالء الكلمات حني : "ويف سنن ابن ماجة عن ابن عمر قال". أهون
لهم إين أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ال. وميسي اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة: يصبح
اللهم استر عورايت وآمن روعايت واحفظين من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل ومن فوقي وأعوذ . ومايل

  .يعين اخلسف: قال وكيع". بك أن أغتال من حتيت
يريد } لََعلَُّهمْ َيفْقَُهونَ{. أي نبني هلم احلجج والدالالت} قَُهونَانْظُْر كَْيَف ُنَصرُِّف الْآياِت لََعلَُّهْم َيفْ{: قوله تعاىل

  .بطالن ما هم عليه من الشرك واملعاصي
  }َوكَذََّب بِِه قَْوُمَك َوُهَو الَْحقُّ قُلْ لَْسُت َعلَْيكُمْ بَِوكِيلٍ{ ٦٦: اآلية

. أي القصص احلق} َوُهَو الَْحقُّ{. بالتاء. }َوكَذََّبت{لة وقرأ ابن أيب عب. أي بالقرآن} وَكَذَّبَ بِِه قَْوُمَك{: قوله تعاىل
لست حبافظ أعمالكم حىت أجازيكم عليها، إمنا أنا منذر وقد بلغت؛ نظريه : قال احلسن} قُلْ لَْسُت َعلَْيكُمْ بَِوِكيلٍ{



ليس : وقيل. بآية القتال هذا منسوخ: مث قيل. أي أحفظ عليكم أعمالكم] ٨٦: هود[} َوَما أََنا َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ{
  .مبنسوخ، إذ مل يكن يف وسعه إمياهنم

  }ِلكُلِّ َنَبٍأ ُمْستَقَرٌّ َوَسْوَف َتْعلَُمونَ{ ٦٧: اآلية
أي لكل : وقيل. لكل خرب حقيقة، أي لكل شيء وقت يقع فيه من غري تقدم وتأخر} ِلكُلِّ نََبٍأ ُمْسَتقَرٌّ{: قوله تعاىل
جيوز أن يكون : الزجاج. عيد من اهللا تعاىل للكفار؛ ألهنم كانوا ال يقرون بالبعثهذا و: قال احلسن. عمل جزاء

وذكر الثعليب أنه رأى يف . استقر يوم بدر ما كان يعدهم به من العذاب: قال السدي. وعيدا مبا ينزل هبم يف الدنيا
  .سنبعض التفاسري أن هذه اآلية نافعة من وجع الضرس إذا كتبت على كاغد ووضع على ال

َينَّكَ وَإِذَا َرأَْيَت الَِّذيَن َيخُوُضونَ ِفي آيَاِتَنا فَأَعْرِْض َعْنُهْم حَتَّى َيخُوُضوا ِفي َحدِيٍث غَْيرِِه َوإِمَّا ُيْنِس{ ٦٨: اآلية
  -:فيه مسألتان} الشَّْيطَانُ فَال َتقُْعْد بَْعَد الذِّكَْرى َمَع الْقَْومِ الظَّاِلمَِني

واخلطاب } فَأَعْرِْض َعْنُهْم{بالتكذيب والرد واالستهزاء } َوإِذَا َرأَْيتَ الَِّذيَن َيخُوُضونَ ِفي آَياِتَنا{: قوله تعاىل:األوىل
وهو صحيح؛ فإن العلة مساع اخلوض . إن املؤمنني داخلون يف اخلطاب معه: وقيل. جمرد للنيب صلى اهللا عليه وسلم

د به النيب صلى اهللا عليه وسلم وحد؛ ألن قيامه عن املشركني كان املرا: وقيل. يف آيات اهللا، وذلك يشملهم وإياه
يشق عليهم، ومل يكن املؤمنون عندهم كذلك؛ فأمر أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا استهزؤوا وخاضوا ليتأدبوا بذلك 

تشبيها  واخلوض أصله يف املاء، مث استعمل بعد يف غمرات األشياء اليت هي جماهل،. ويدعوا اخلوض واالستهزاء
وكل شيء خضته فقد خلطته؛ ومنه . هو مأخوذ من اخللط: وقيل. بغمرات املاء فاستعري من احملسوس للمعقول

فأدب اهللا عز وجل نبيه صلى اهللا عليه وسلم هبذه اآلية؛ ألنه كان يقعد إىل قوم من . خاض املاء بالعسل خلط
ودل هبذا على أن الرجل . أن يعرض عنهم إعراض منكراملشركني يعظهم ويدعوهم فيستهزؤون بالقرآن؛ فأمره اهللا 

وروى شبل عن . إذا علم من اآلخر منكرا وعلم أنه ال يقبل منه فعليه أن يعرض عنه إعراض منكر وال يقبل عليه
كتاب اهللا، هناه هم الذين يستهزؤون ب: قال} َوإِذَا رَأَْيَت الَِّذيَن َيخُوُضونَ ِفي آيَاِتنَا{: ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله

هم الذين يقولون : وروى ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال. اهللا عن أن جيلس معهم إال أن ينسى فإذا ذكر قام
  .يف القرآن غري احلق

يف هذه اآلية رد من كتاب اهللا عز وجل على من زعم أن األئمة الذين هم حجج وأتباعهم هلم أن خيالطوا :الثانية
ال جتالسوا أهل : وذكر الطربي عن أيب جعفر حممد بن علي رضي اهللا عنه أنه قال. وا آراءهم تقيةالفاسقني ويصوب

  اخلصومات، فإهنم الذين خيوضون

من خاض يف : قال ابن خويز منداد. وهذا دليل على أن جمالسة أهل الكبائر ال حتل: قال ابن العريب. يف آيات اهللا
وكذلك منع أصحابنا الدخول إىل أرض العدو ودخول : قال. كان أو كافرا آيات اهللا تركت جمالسته وهجر، مؤمنا

وقد قال بعض . كنائسهم والبيع، وجمالس الكفار وأهل البدع، وأال تعتقد مودهتم وال يسمع كالمهم ال مناظرهتم
. سختياينومثله عن أيوب ال. وال نصف كلمة: أمسع مين كلمة، فأعرض عنه وقال: أهل البدع أليب عمران النخعي

من أحب صاحب بدعة أحبط اهللا عمله وأخرج نور اإلسالم من قلبه، ومن زوج كرميته : وقال الفضيل بن عياض
من مبتدع فقد قطع رمحها، ومن جلس مع صاحب بدعة مل يعط احلكمة، وإذا علم اهللا عز وجل من رجل أنه مبغض 

م عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا وروى أبو عبداهللا احلاك. لصاحب بدعة رجوت أن يغفر اهللا له
فبطل هبذا كله قول من زعم أن " . من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم: "صلى اهللا عليه وسلم



  .جمالستهم جائزة إذا صانوا أمساعهم
  -:فيه مسألتان} الْقَْومِ الظَّاِلِمَني َوإِمَّا يُْنِسيَنََّك الشَّْيطَانُ فَال َتقُْعْد بَْعَد الذِّكَْرى َمَع{قوله تعاىل 

  :شرط، فيلزمها النون الثقيلة يف األغلب وقد ال تلزم؛ كما قال} إِمَّا} {َوإِمَّا ُيْنسَِينََّك{: قوله تعاىل:األوىل
  يوما فقد كنت تستعلي وتنتصر... إما يصبك عدو يف مناوأة 

نسى وأنسى مبعىن واحد لغتان؛ قال : سني على التكثري؛ يقالبتشديد ال} يَُنسِّيَنََّك{وقرأ ابن عباس وابن عامر 
  :الشاعر

  وقد ينسيك بعض احلاجة الكسل... قالت سليمى أتسري اليوم أم تقل 
  :وقال امرؤ القيس

  تنسين إذا قمت سربايل

أي إذا ذكرت فال } َرىفَال َتقُْعدْ َبْعَد الذِّكْ{. يا حممد إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فجالستهم بعد النهي: املعىن
  .والذكرى اسم للتذكري. يعين املشركني} َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَني{تقعد 
: وقيل. هذا خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد أمته؛ ذهبوا إىل تربئته عليه السالم من النسيان: قيل: الثانية

لَِئْن أَْشَركْتَ {: رنا أصحابنا يف قوهلم إن قوله تعاىلوإن عذ: قال ابن العريب. هو خاص به، والنسيان جائز عليه
خطاب لألمة باسم النيب صلى اهللا عليه وسلم الستحالة الشرك عليه، فال عذر هلم ] ٦٥: الزمر[} لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك

خمربا عن وقال . خرجه الترمذي وصححه" نسي آدم فنسيت ذريته"قال عليه السالم؛ . يف هذا جلواز النسيان عليه
. خرجه يف الصحيح، فأضاف النسيان إليه". إمنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروين: "نفسه

واختلفوا بعد جواز النسيان عليه؛ هل ". لقد أذكرين آية كذا وكذا كنت أنسيتها: "وقال وقد مسع قراءة رجل
؟ فذهب إىل األول فيما ذكره القاضي عياض عامة .يكون فيما طريقه البالغ من األفعال وأحكام الشرع أم ال

العلماء واألئمة النظار؛ كما هو ظاهر القرآن واألحاديث، لكن شرط األئمة أن اهللا تعاىل ينبهه على ذلك وال يقره 
مث اختلفوا هل من شرط التنبيه اتصال باحلادثة على الفور، وهو مذهب القاضي أيب بكر واألكثر من العلماء، . عليه

ومنعت طائفة من العلماء السهو . أو جيوز يف ذلك التراخي ما مل ينخرم عمره وينقطع تبليغه، وإليه حنا أبو املعايل
عليه يف األفعال البالغية والعبادات الشرعية؛ كما منعوه اتفاقا يف األقوال البالغية، واعتذروا عن الظواهر الواردة 

ال جيوز النسيان : ذت الباطنية وطائفة من أرباب علم القلوب فقالواوش. يف ذلك؛ وإليه مال األستاذ أبو إسحاق
وحنا إىل هذا عظيم من أئمة التحقيق وهو أبو املظفر . عليه، وإمنا ينسى قصدا ويتعمد صورة النسيان ليسن

  .وهو منحى غري سديد، ومجع الضد مع الضد مستحيل بعيد" األوسط"اإلسفراييين يف كتابه 
  }َعلَى الَِّذيَن َيتَّقُونَ ِمْن ِحسَابِهِْم ِمْن َشْيٍء وَلَِكْن ِذكَْرى لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ َوَما{ ٦٩: اآلية

ال ميكننا دخول : قال املسلمون} فَأَْعرِْض َعنُْهْم{: ملا نزل ال تقعدوا مع املشركني وهو املراد بقوله: قال ابن عباس
اهللا } لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ{. أي فإن قعدوا يعين املؤمنني فليذكروهم} كَْرىوَلَِكْن ِذ{. املسجد والطواف؛ فنزلت هذه اآلية

وَقَْد نَزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي الْكَِتابِ أَنْ إِذَا َسِمْعُتْم آيَاِت اللَِّه ُيكْفَُر بَِها {: نسخ هذا بقوله: مث قيل. يف ترك ما هم فيه
وإمنا كانت الرخصة قبل الفتح ]. ١٤٠: النساء[} حَتَّى َيخُوُضوا ِفي َحدِيٍث غَْيرِِهَوُيْستَْهَزأُ بَِها فَال َتقُْعُدوا َمعَُهْم 

وَذَرِ الَِّذينَ {: إىل قوله] ١٤٠: النساء[} َوقَدْ َنزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي الْكَِتابِ{: وأشار بقول. وكان الوقت وقت تقية
ما عليكم : واملعىن. واألظهر أن اآلية ليست منسوخة: ال القشرييق]. ٧٠: األنعام[} اتََّخذُوا ِديَنُهْم لَِعباً َولَهْواً



يف موضع نصب } ِذكَْرى{و . شيء من حساب املشركني، فعليكم بتذكريهم وزجرهم فإن أبوا فحساهبم على اهللا
وقال . على املصدر، وجيوز أن تكون يف موضع رفع؛ أي ولكن الذي يفعلونه ذكرى، أي ولكن عليهم ذكرى

  .املعىن ولكن هذه ذكرى: الكسائي
ٌس بَِما كََسَبْت لَْيَس لََها وَذَرِ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُهْم لَعِباً َولَهْواً َوغَرَّتُْهُم الْحََياةُ الدُّْنَيا َوذَكِّْر بِهِ أَنْ تُْبَسلَ نَفْ{ ٧٠: اآلية

ال ُيْؤَخذْ ِمْنَها أُولَِئكَ الَِّذيَن أُْبِسلُوا بَِما كََسُبوا لَُهمْ َشرَاٌب ِمْن  ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِليٌّ َوال شَِفيٌع َوإِنْ تَْعِدلْ كُلَّ َعْدلٍ
  }َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَِليمٌ بَِما كَانُوا َيكْفُُرونَ

. ورا بوعظهمأي ال تعلق قلبك هبم فإهنم أهل تعنت إن كنت مأم} َوذَرِ الَِّذيَن اتََّخذُوا دِيَنُهمْ لَِعباً وَلَْهواً{: قوله تعاىل
أي } لَِعباً َولَهْواً{ومعىن ]. ٥: التوبة[} فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم{هذا منسوخ، نسخه : قال قتادة

واالستهزاء ليس مسوغا . استهزؤوا بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا به: وقيل. استهزاء بالدين الذي دعوهتم إليه
  .وجاء اللعب مقدما يف أربعة مواضع، وقد نظمت. باطال وفرحا، وقد تقدم هذا} باً وَلَْهواًلَِع{: وقيل. يف دين

  وكم من موضع هو يف القرآن... إذا أتى لعب وهلو 
  ويف األنعام منها موضعان... فحرف يف احلديد ويف القتال 

دا يعظمونه ويصلون فيه هللا تعاىل، وكل إن اهللا تعاىل جعل لكل قوم عي: قال الكليب. املراد بالدين هنا العيد: وقيل
قوم اختذوا عيدهم لعبا وهلوا إال أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فإهنم اختذوه وصالة وذكرا وحضورا بالصدقة، مثل 

  .اجلمعة والفطر والنحر
. أي بالقرآن أو باحلساب} َوذَكِّْر بِِه{. أي مل يعلموا إال ظاهرا من احلياة الدنيا} َوغَرَّتُْهُم الَْحيَاةُ الدُّْنيَا{: قوله تعاىل

: واإلبسال. أي ترهتن وتسلم للهلكة؛ عن جماهد وقتادة واحلسن وعكرمة والسدي} أَنْ ُتْبَسلَ َنفْسٌ بَِما كََسَبْت{
  :أبسلت ولدي أرهنته؛ قال عوف بن األحوص بن جعفر. تسليم املرء للهالك؛ هذا هو املعروف يف اللغة

  بعوناه وال بدم مراق... جرم وإبسايل بين بغري 
ال نرضى : وكان محل عن غين لبين قشري دم ابين السجيفة فقالوا. والبعو اجلناية. بالعني املهملة معناه جنيناه" بعوناه"

  :وأنشد النابغة اجلعدي. بك؛ فرهنهم بنيه طلبا للصلح
  مبا كان يف الدرداء رهنا فأبسال... وحنن رهنا باألفاقة عامرا 

  .تقدم معناه} لَْيَس لََها ِمْن ُدوِن اللَِّه وَِليٌّ َوال َشِفيٌع{. كتيبة كانت هلم: ءالدردا
ُيَصبُّ ِمْن {العدل الفدية، واحلميم املاء احلار؛ ويف التنزيل . اآلية} َوإِنْ تَْعِدلْ كُلَّ َعْدلٍ ال يُْؤَخذْ ِمنَْها{: قوله تعاىل

  َيطُوفُونَ{. اآلية] ١٩: احلج[} فَْوقِ ُرُؤوِسهُِم الَْحِميُم

َوذَرِ الَِّذيَن {: ليست مبنسوخة؛ ألن قوله: وقيل. واآلية منسوخة بآية القتال]. ٤٤: الرمحن[} َبْيَنَها َوَبْيَن َحِميمٍ آٍن
عليك التبليغ ومعناه ال حتزن عليهم؛ فإمنا ]. ٣: احلجر[} ذَْرُهمْ َيأْكُلُوا وََيَتَمتَُّعوا{: هتديد؛ كقول} اتََّخذُوا ِديَنُهْم

هذا بسل عليك أي : أصله التحرمي، من قوهلم: وقيل. فمن أبسل فقد أسلم وارهتن. والتذكري بإبسال النفوس
  :قال الشاعر. حرام؛ فكأهنم حرموا اجلنة وحرمت عليهم اجلنة

  وجارتنا حل لكم وحليلها... أجارتكم بسل علينا حمرم 
  .التحرمي: واإلبسال

لْ أََنْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْنفَعَُنا َوال َيُضرَُّنا َوُنَردُّ َعلَى أَْعقَابَِنا بَْعَد إِذْ َهَداَنا اللَّهُ قُ{ ٧٢ - ٧١: اآليتان -٣



اللَِّه ُهَو الُْهَدى َوأُِمْرَنا َدى كَالَِّذي اسَْتْهَوْتُه الشََّياِطُني ِفي الْأَْرضِ َحْيَرانَ لَُه أَْصَحاٌب َيْدُعوَنُه إِلَى الُْهَدى ائِْتَنا قُلْ إِنَّ ُه
  }ِلُنْسِلمَ ِلَربِّ الْعَالَِمَني، َوأَنْ أَِقيمُوا الصَّالةَ وَاتَّقُوُه َوُهَو الَِّذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ

إن تركناه؛ يريد } َوال َيُضرُّنَا{. أي ما ال ينفعنا إن دعوناه} قُلْ أََنْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْنفَُعنَا{: قوله تعاىل
وواحد األعقاب عقب وهو . أي نرجع إىل الضاللة بعد اهلدى} نَُردُّ َعلَى أَْعقَابَِنا َبْعَد إِذْ َهدَاَنا اللَُّه{. األصنام

: يقال ملن رد عن حاجته ومل يظفر هبا: قال أبو عبيدة. رجع فالن على عقبيه، إذا أدبر: يقال. مؤنث، وتصغريه عقيبة
  وأصله من العاقبة والعقىب ومها ما كان. معناه تعقب بالشر بعد اخلري: وقال املربد. يهقد رد على عقب

ومنه العقوبة، ألهنا . ومنه عقب الرجل]. ١٢٨: األعراف[} وَالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَّقَِني{تاليا للشيء واجبا أن يتبعه؛ ومنه 
  .تالية للذنب، وعنه تكون

أي } اْسَتْهَوْتهُ الشََّياِطُني ِفي الْأَْرضِ َحيَْرانَ{. موضع نصب نعت ملصدر حمذوف الكاف يف } كَالَِّذي{: قوله تعاىل
هو من هوى يهوي، : وقال الزجاج. هوى يهوي إىل الشيء أسرع إليه: يقال. استغوته وزينت له هواه ودعته إليه

وقرأ . وت به، على تأنيث اجلماعةأي ه} اْسَتهَْوْتُه{وقراءة اجلماعة . من هوى النفس؛ أي زين له الشيطان هواه
، وروي عن احلسن، } اْسَتهْواَه الشََّياطان{وروي عن ابن مسعود . على تذكري اجلمع} اْسَتهْواَه الشََّياطُِني{محزة 

سن وعن احل. } َيْدُعوَنُه إِلَى الُْهَدى َبيِّنا{ويف قراءة عبداهللا أيضا . تابعنا} ائْتَِنا{ومعىن . وهو كذلك يف حرف أيب
نصب على احلال، ومل ينصرف ألن أنثاه حريى كسكران وسكرى وغضبان } َحيَْرانَ{. }اسَْتْهَوْتُه الشََّياِطون{أيضا 
وبه مسي املاء املستنقع . وقد حار حيار حريا وحريورة، أي تردد. واحلريان هو الذي ال يهتدي جلهة أمره. وغضىب

  :قال الشاعر. ئر املوضع الذي يتحري فيه املاءواحلا. الذي ال منفذ له حائرا، واجلمع حوران
  غدق بساحة حائر يعبوب... ختطو على برديتني غذامها 

أي مثل عابد الصنم مثل من دعاه الغول فيتبعه فيصبح وقد ألقته يف مضلة ومهلكة؛ فهو حائر يف : قال ابن عباس
بكر الصديق، كان يدعو أباه إىل الكفر وأبواه نزلت يف عبدالرمحن بن أيب : وقال يف رواية أيب صاحل. تلك املهامه

لَُه أَْصحَاٌب َيْدُعوَنُه إِلَى الُْهَدى ائِْتَنا قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو {: يدعوانه إىل اإلسالم واملسلمون؛ وهو معىن قوله
وشهد عبدالرمحن بن . أمه أم رومان بنت احلارث بن غنم الكنانية؛ فهو شقيق عائشة: قال أبو عمر. فيأىب} الُْهَدى

أيب بكر بدرا وأحدا مع قومه وهو كافر، ودعا إىل الرباز فقام إليه أبوه ليبارزه فذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  وسلم

هذا قول . مث أسلم وحسن إسالمه، وصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هدنة احلديبية". متعين بنفسك: "قال له
مسه عبدالكعبة فغري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امسه عبدالرمحن، وكان أسن ولد أيب كان ا: قالوا. أهل السري

أب وبنوه إال أبا قحافة وابنه أبا بكر وابنه عبدالرمحن : إنه مل يدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعة والء: قال. بكر
  .واهللا أعلم. بن أيب بكر وابنه أبا عتيق حممد بن عبدالرمحن

الالم الم كي، أي أمرنا كي نسلم وبأن أقيموا } أُمِْرَنا لُِنْسِلَم لَِربِّ الَْعالَِمَني، وَأَنْ أَِقيُموا الصَّالةَ وَاتَّقُوُه{: عاىلقوله ت
: املعىن أمرنا بأن نسلم؛ ألن العرب تقول: قال الفراء. الصالة؛ ألن حروف اإلضافة يعطف بعضها على بعض

مسعت أبا احلسن بن كيسان يقول هي الم اخلفض، والالمات : قال النحاس. ىنأمرتك لتذهب، وبأن تذهب مبع
وإقامة الصالة اإلتيان هبا . واإلسالم اإلخالص. الم خفض والم أمر والم توكيد، ال خيرج شيء عنها: كلها ثالث

ىل اهلدى ويدعونه أن أقيموا عطفا على املعىن، أي يدعونه إ} َوأَنْ أَِقيمُوا الصَّالةَ{وجيوز أن يكون . والدوام عليها



  .الصالة؛ ألن معىن ائتنا أن ائتنا
أي فهو الذي } َوُهوَ الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض{ابتداء وخرب وكذا } َوُهوَ الَِّذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ{: قوله تعاىل

  .} كُْن{ يعين قوله. أي بكلمة احلق} بِالَْحقِّ{ومعىن . جيب أن يعبد ال األصنام
َيْوَم ُينْفَُخ ِفي  َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرضَ بِالَْحقِّ َوَيْوَم َيقُولُ كُْن فََيكُونُ قَْولُُه الَْحقُّ َولَُه الُْملُْك{ ٧٣: اآلية

  }الصُّورِ َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة َوُهَو الَْحكِيُم الَْخبُِري
. أو قدر يوم يقول كن. أو اتقوا يوم يقول كن. أي واذكر يوم يقول كن} ْوَم َيقُولُ كُْن فََيكُونَُوَي{: قوله تعاىل

إنه للصور خاصة؛ أي ويوم يقول : يقال} كُْن فََيكُونُ{: قال الفراء} َواتَّقُوُه{: هو عطف على اهلاء يف قوله: وقيل
قَْولُهُ {ت الناس وحياهتم وعلى هذين التأويلني يكون املعىن فيكون مجيع ما أراد من مو: وقيل. للصور كن فيكون

ويكون . من نعته} الَْحقُّ{. رفع بيكون؛ أي فيكون ما يأمر به} قَْولُُه{: إن قوله تعاىل: وقيل. ابتداء وخربا} الَْحقُّ
  وقرأ ابن عامر. }فََيكُونُ قَْولُُه الَْحقُّ{التمام على هذا 

  .مستوىف" البقرة"وقد تقدم يف . ىل سرعة احلساب والبعثبالنصب، وهو إشارة إ} فََيكُونُ{
هو : وقيل. أو وله احلق يوم ينفخ يف الصور. أي وله امللك يوم ينفخ يف الصور} َيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّورِ{: قوله تعاىل
وليس مجع صورة . شاءوالصور قرن من نور ينفخ فيه، النفخة األوىل للفناء والثانية لإلن. } َيْوَم َيقُولُ{ بدل من 

مث ينفخ "..... روى مسلم من حديث عبداهللا بن عمرو . كما زعم بعضهم؛ أي ينفخ يف صور املوتى على ما نبينه
وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال ويصعق  -قال  -يف الصور فال يسمعه أحد إال أصغى ليتا ورفع ليتا 

كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس مث ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام الناس مث يرسل اهللا أو قال ينزل اهللا مطرا 
ومل يقل فيها؛ فعلم أنه ليس مجع ] ٦٨: الزمر[} ثُمَّ ُنِفَخ ِفيِه أُْخَرى{وكذا يف التنزيل . وذكر احلديث" ينظرون
ن أنكر أن يكون م: قال أبو اهليثم. واألمم جممعة على أن الذي ينفخ يف الصور إسرافيل عليه السالم. الصورة

الصور الذي يف احلديث : قال ابن فارس. الصور قرنا فهو كمن ينكر العرش وامليزان والصراط، وطلب هلا تأويالت
  :قال الراجز. الصور القرن: وقال اجلوهري. كالقرن ينفخ فيه، والصور مجع صورة

  نطحا شديدا ال كنطح الصورتني... لقد نطحنا هم غداة اجلمعني 
هو مجع صورة مثل بسرة وبسر؛ : ويقال. ال أدري ما هو الصور: قال الكليب. } َوَيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ{: ومنه قوله

  َيْوَم ُيْنفَُخ{وقرأ احلسن . أي ينفخ يف صور املوتى واألرواح

وقال عمرو . بالياء لغة فيه"لغة يف الصور مجع صورة واجلمع صوار، وصيار " بكسر الصاد"والصور . } ِفي الصَُّور
  .واهللا أعلم. فهذا يعين به اخللق} َيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصَُّور{قرأ عياض : بن عبيد
وهذا وإن كان حمتمال فهو مردود مبا ذكرناه . وممن قال إن املراد بالصور يف هذه اآلية مجع صورة أبو عبيدة: قلت

نفخ فيه مرة واحدة؛ فإسرافيل عليه السالم ينفخ وأيضا ال ينفخ يف الصور للبعث مرتني؛ بل ي. من الكتاب والسنة
  ].١٢: التحرمي[} فَنَفَخَْنا ِفيِه ِمْن ُروِحنَا{ويف التنزيل . يف الصور الذي هو القرن واهللا عز وجل حيىي الصور

وات واألرض عامل ؛ أي وهو الذي خلق السما} الَِّذي{صفة لـ } عَاِلُم{برفع } عَاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة{: قوله تعاىل
عَاِلمُ {فيجوز أن يكون الفاعل } ُينْفَُخ{وقد روي عن بعضهم أنه قرأ . وجيوز أن يرتفع على إضمار املبتدأ. الغيب
محال } عَاِلُم{وجيوز أن يكون ارتفع . ؛ ألنه إذا كان النفخ فيه بأمر اهللا عز وجل كان منسوبا إىل اهللا تعاىل} الْغَْيبِ

  :شد سيبويهعلى املعىن؛ كما أن



  لبيك يزيد ضارع خلصومة
  }لَُه{باخلفض على البدل من اهلاء اليت يف } عاِلم{وقرأ احلسن واألعمش 

  }وَإِذْ قَالَ إِْبَراهِيُم لِأَبِيِه آَزَر أََتتَِّخذُ أَْصَناماً آِلَهةً إِنِّي أَرَاَك َوقَْوَمَك ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{ ٧٤: اآلية

تكلم العلماء يف هذا؛ فقال أبو بكر حممد بن حممد بن احلسن اجلويين } إِبَْراِهيمُ ِلأَبِيِه آَزَر َوإِذْ قَالَ{: قوله تعاىل
والذي يف . وليس بني الناس اختالف؛ كأن اسم والد إبراهيم تارح: الشافعي األشعري يف النكت من التفسري له

أَتَتَِّخذُ أَْصَناماً {وإذ قال ألبيه يا خمطئ : قالآزر عندهم ذم يف لغتهم؛ كأنه : وقيل. القرآن يدل على أن امسه آزر
وإذا كان كذلك فموضعه نصب على إضمار . آزر اسم صنم: وقيل. وإذا كان كذلك فاالختيار الرفع} آِلَهةً

  .وإذ قال إبراهيم ألبيه أتتخذ آزر إهلا، أتتخذ أصناما آهلة: الفعل؛ كأنه قال
إن آزر أبو إبراهيم عليه : ق؛ فقد قال حممد بن إسحاق والكليب والضحاكما ادعاه من االتفاق ليس عليه وفا: قلت

: آزر لقب، وتارخ اسم: وقال مقاتل. السالم وهو تاريخ، مثل إسرائيل ويعقوب؛ قلت فيكون له امسان كما تقدم
ال وق. كان اسم أبيه آزر: قال احلسن. وحكاه الثعليب عن ابن إسحاق القشريي وجيوز أن يكون على العكس

بلغين أهنا : وروى املعتمر بن سليمان عن أبيه قال. املعوج: هو سب وعيب، ومعناه يف كالمهم: سليمان التيمي
هي صفة : وقال الفراء. معىن آزر الشيخ اهلم بالفارسية: وقال الضحاك. أعوج، وهي أشد كلمة قاهلا إبراهيم ألبيه
وال ينصرف . وإذ قال إبراهيم ألبيه املخطئ؛ فيمن خفض: لأو كأنه قا. ذم بلغتهم؛ كأن قال يا خمطئ؛ فيمن رفعه

آزر اسم أعجمي، وهو مشتق من آزر فالن فالنا إذا عاونه؛ فهو : وقال اجلوهري. ألنه على أفعل؛ قاله النحاس
آزر : وقال جماهد وميان. هو مشتق من القوة، واآلزر القوة؛ عن ابن فارس: مؤازر قومه على عبادة األصنام وقيل

يف الكالم تقدمي : وقيل. أتتخذ آزر إهلا، أتتخذ أصناما: وهو يف هذا التأويل يف موضع نصب، التقدير. م صنماس
  .أتتخذ آزر أصناما: وتأخري، التقدير

إن اسم أيب إبراهيم الذي مساه به أبوه : وقال الثعليب يف كتاب العرائس. واهللا أعلم. فعلى هذا آزر اسم جنس: قلت
إن آزر ليس باسم أبيه وإمنا هو اسم : وقال جماهد. مع النمروذ قيما على خزانة آهلته مساه آزرتارح، فلما صار 

  وهو إبراهيم بن تارح بن ناخور بن ساروع. صنم

} أِأْزراً{: فيه قراءات}آَزَر{و. ابن أوغو بن فالغ بن عابر بن شاخل بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السالم
وقرئ بالرفع، وروي . هبمزتني مفتوحتني}أأْزراً{وعنه . الثانية مكسورة؛ عن ابن عباسهبمزتني، األوىل مفتوحة و

إنه اسم صنم؛ : أإزرا؟ فقيل: قال املهدوي. بغري مهزة} َتتَِّخذَ{وعلى القراءتني األوليني عنه . ذلك عن ابن عباس
نه مشتق من األزر وهو الظهر وجيوز أن جيعل أإزرا على أ. فهو منصوب على تقدير أتتخذ إزرا، وكذلك أأزرا

قال . وجيوز أن يكون إزر مبعىن وزر، أبدلت الواو مهزة. أللقوة تتخذ أصناما: فيكون مفعوال من أجله؛ كأنه قال
وأوىل الناس بأتباع . ذكر يف االحتجاج على املشركني قصة إبراهيم ووده على أبيه يف عبادة األصنام: القشريي

] ٧٠: األنعام[} َوذَكِّْر بِهِ أَنْ تُْبَسلَ نَفٌْس بَِما كََسَبْت{أو . أي واذكر إذ قال إبراهيم. هإبراهيم العرب؛ فإهنم ذريت
وهو يقوي . أي يا آزر، على النداء املفرد، وهي قراءة أيب ويعقوب وغريمها} آزُر{وقرئ . وذكر إذ قال إبراهيم

  .مفعوالن لتتخذ وهو استفهام فيه معىن اإلنكار} ماً آِلَهةًأََتتَِّخذُ أَْصَنا{. إن آزر اسم أب إبراهيم: قول من يقول
  }َوكَذَِلكَ ُنرِي إِبَْراِهيَم َملَكُوَت السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ وَِلَيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني{ ٧٥: اآلية

. يدت الواو والتاء للمبالغة يف الصفةأي ملك، وز} وَكَذَِلَك نُرِي إِْبَراهِيَم َملَكُوَت السََّماَواِت َوالْأَْرضِ{: قوله تعاىل



وال جيوز عند سيبويه . بإسكان الالم} َملْكُوَت{وقرأ أبو السمال العدوي . ومثله الرغبوت والرهبوت واجلربوت
أراد به ما يف السماوات من عبادة : فقيل. مبعىن أرينا؛ فهو مبعىن املضي} نُرِي{و . حذف الفتحة خلفتها، ولعلها لغة

والعجائب وما يف األرض من عصيان بين آدم؛ فكان يدعو على من يراه يعصي فيهلكه اهللا، فأوحى اهللا إليه املالئكة 
. روى معناه علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. يا إبراهيم أمسك عن عبادي، أما علمت أن من أمسائي الصبور

  كشف اهللا له عن السماوات واألرض حىت: وقيل

فرجت له السماوات السبع فنظر : وروى ابن جريج عن القاسم عن إبراهيم النخعي قال .العرش وأسفل األرضني
َوآَتْيَناُه أَْجَرهُ {: إليهن حىت انتهى إىل العرش، وفرجت له األرضون فنظر إليهن، ورأى مكانه يف اجلنة؛ فذلك قوله

لسماء ما قصه من الكواكب، ومن أراه من ملكوت ا: وقال الضحاك. عن السدي] ٢٧: العنكبوت[} ِفي الدُّْنيَا
جعل حني ولد : وقال. وقال بنحوه ابن عباس. ملكوت األرض البحار واجلبال واألشجار، وحنو ذلك مما استدل به

يف سرب وجعل رزقه يف أطراف أصابعه فكان ميصها، وكان منروذ اللعني رأى رؤيا فعربت له أنه يذهب ملكه على 
وكان آزر من املقربني عند . أمر بقتل كل مولود ذكر: وقيل. جال عن النساءيدي مولود يولد؛ فأمر بعزل الر

بل واقعها يف بيت األصنام : وقيل. امللك منروذ فأرسله يوما يف بعض حوائجه فواقع امرأته فحملت بإبراهيم
م سربا فحملت وخرت األصنام على وجوهها حينئذ؛ فحملها إىل بعض الشعاب حىت ولدت إبراهيم، وحفر إلبراهي

يف األرض ووضع على بابه صخرة لئال تفترسه السباع؛ وكانت أمه ختتلف إليه فترضعه، وكانت جتده ميص أصابعه، 
فلما أخرجه من . من أحدها عسل ومن اآلخر ماء ومن اآلخر لنب، وشب فكان على سنة مثل ابن ثالث سنني

ومن : قال. ومن ربك؟ قالت أبوك: فقال. الت أنامن ريب؟ فق: السرب تومهه الناس أنه ولد منذ سنني؛ فقال ألمه
والقصص يف هذا تام يف . ومن ربه؟ فلطمته، وعلمت أنه الذي يذهب ملكهم على يديه: قال. ربه؟ قالت منروذ

. كان مولده حبران ولكن أبوه نقله إىل أرض بابل: وقال بعضهم. قصص األنبياء للكسائي، وهو كتاب مما يقتدى به
. ولد إبراهيم يف زمن النمروذ بن كنعان بن سنجاريب بن كوش بن سام بن نوج: ف من أهل العلموقال عامة السل

وكان بني الطوفان وبني مولد إبراهيم ألف ومائتا سنة وثالث وستون سنة؛ وذلك بعد ". البقرة"وقد مضى ذكره يف 
  .خلق آدم بثالث آالف سنة وثالمثائة سنة وثالثني سنة

  .أي وليكون من املوقنني أريناه ذلك؛ أي امللكوت} كُونَ ِمَن الُْموِقنَِنيَولَِي{: قوله تعاىل

  }فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيلُ َرأى كَْوكَباً قَالَ َهذَا َربِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ ال أُِحبُّ الْآِفلَِني{ ٧٦: اآلية
. مته، ومنه اجلنة واجلنة واجلنة واجلنني واجملن واجلن كله مبعىن السترأي ستره بظل} فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيلُ{: قوله تعاىل

  :قال الشاعر. وجنان الليل أدهلمامه وستره
  بذي الرمث واألرطى عياض بن ناشب... ولوال جنان الليل أدرك ركضنا 

أخرى غري قصة عرض  هذه قصة} رَأى كَْوكَباً{. جنة الليل وأجنه الليل، لغتان: ويقال. جنون الليل أيضا: ويقال
ملا أخرجه أبوه من السرب : وقيل. رأى ذلك من شق الصخرة املوضوعة على رأس السرب: فقيل. امللكوت عليه

ورأى املشتري أو الزهرة مث القمر . ال بد هلا من رب: وكان وقت غيبوبة الشمس فرأى اإلبل واخليل والغنم فقال
. ابن سبع سنني: وقيل. وكان ابن مخس عشرة سنة: بن إسحاق قال حممد. مث الشمس، وكان هذا يف آخر الشهر

  .ملا حاج منروذا كان ابن سبع عشرة سنة: وقيل
كان هذا منه يف مهلة النظر وحال الطفولية وقبل : اختلف يف معناه على أقوال؛ فقيل} قَالَ َهذَا رَبِّي{: قوله تعاىل



فاستدل قائلو هذه املقالة مبا روي عن علي بن أيب طلحة عن . قيام احلجة؛ ويف تلك احلال ال يكون كفر وال إميان
فعبده حىت غاب عنه، وكذلك الشمس والقمر؛ } فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيلُ َرأى كَْوكَباً قَالَ َهذَا رَبِّي{: ابن عباس قال

. ألفول؛ ألنه أظهر اآليات على احلدوثواستدل با]. ٧٨: األنعام[} إِنِّي َبرِيٌء ِممَّا ُتْشرِكُونَ{: فلما مت نظره قال
غري جائز أن يكون هللا تعاىل رسول يأيت عليه وقت من األوقات إال وهو هللا تعاىل : هذا ال يصح؛ وقالوا: وقال قوم

وكيف يصح أن يتوهم هذا على من عصمه اهللا وآتاه رشده : قالوا. موحد وبه عارف، ومن كل معبود سواه بريء
  ه ليكون من املوقنني، وال جيوزمن قبل، وأراه ملكوت

هذا اجلواب عندي خطأ وغلط ممن قال؛ : قال الزجاج. أن يوصف باخللو عن املعرفة، بل عرف الرب أول النظر
 إِذْ َجاَء{: وقال جل وعز] ٣٥: إبراهيم[} َواْجُنبْنِي َوبَنِيَّ أَنْ َنعُْبَد الْأَْصَناَم{: وقد أخرب اهللا تعاىل عن إبراهيم أنه قال

على قولكم؛ } َهذَا َربِّي{واجلواب عندي أنه قال : قال. أي مل يشرك به قط] ٨٤: الصافات[} َربَُّه بِقَلْبٍ َسلِيمٍ
وهو جل ] ٢٧: النحل[} أَْيَن ُشرَكَاِئَي{: ألهنم كانوا يعبدون األصنام والشمس والقمر؛ ونظري هذا قوله تعاىل

ملا خرج إبراهيم من السرب رأى ضوء : وقيل. على قولكم ابن شركائي: واملعىن. وعال واحد ال شريك له
. علم أنه ليس بربه} فَلَمَّا أَفَلَ{. أي بأنه يتراءى يل نوره" هذا ريب: "الكوكب وهو طالب لربه؛ فظن أنه ضوءه قال

لَ قَالَ لَِئْن لَْم يَْهدِنِي َربِّي لَأَكُوَننَّ ِمَن قَالَ َهذَا َربِّي فَلَمَّا أَفَ{ونظر إىل ضوئه ] ٧٧: األنعام[} فَلَمَّا َرأى الْقََمَر بَازِغاً{
إمنا . وليس هذا شركا] ٧٨: األنعام[} فَلَمَّا َرأى الشَّْمَس بَازِغَةً قَالَ َهذَا رَبِّي{] ٧٧: األنعام[} الْقَْومِ الضَّالَِّني

نفاه بقلبه وعلم أنه مربوب وليس نسب ذلك الضوء إىل ربه فلما رآه زائال دله العلم على أنه غري مستحق لذلك؛ ف
ما : لتقرير احلجة على قومه فأظهر موافقتهم؛ فلما أفل النجم قرر احلجة وقال} َهذَا رَبِّي{إمنا قال : وقيل. برب

ومن أحسن ما قيل يف : وقال النحاس. وكانوا يعظمون النجوم ويعبدوهنا وحيكمون هبا. تغري ال جيوز أن يكون ربا
كذلك قلب املؤمن : قال] ٣٥: النور[} ُنوٌر َعلَى ُنورٍ{: عباس أنه قال يف قول اهللا عز وجل هذا ما صح عن ابن

يعرف اهللا عز وجل ويستدل عليه بقلبه، فإذا عرفه أزداد نورا على نور؛ وكذا إبراهيم عليه السالم عرف اهللا عز 
:  عز وجل بنفسه ازداد معرفة فقالفلما عرفه اهللا. وجل بقلبه واستدل عليه بدالئله، فعلم أن له ربا وخالقا

: واملعىن. هو على معىن االستفهام والتوبيخ، منكرا لفعلهم: وقيل]. ٨٠: األنعام[} أَُتَحاجُّونِّي ِفي اللَِّه َوقَْد َهَداِن{
أي أفهم ] ٣٤: اءاألنبي[} أَفَإِنْ ِمتَّ فَُهُم الَْخاِلُدونَ{ويف التنزيل . أهذا ريب، أو مثل هذا يكون ربا؟ فحذف اهلمزة

  :وقال اهلذيل. اخلالدون
  فقلت وأنكرت الوجوه هم هم... رفوين وقالوا يا خويلد ال ترع 

  :آخر
  بسبع رمني اجلمر أم بثمان... لعمرك ما أدري وإن كنت داريا 

وقال ]. ٧٤: القصص[} أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتْم َتْزُعُمونَ{: املعىن هذا ريب على زعمكم؛ كما قال تعاىل: وقيل
املعىن أي وأنتم تقولون هذا ريب؛ فأضمر : وقيل. أي عند نفسك] ٤٩: الدخان[} ذُْق إِنََّك أَْنَت الْعَزِيُز الْكَرُِمي{:

  .املعىن يف هذا ريب؛ أي هذا دليل على ريب: وقيل. القول، وإضماره يف القرآن كثري
  }اً قَالَ َهذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَِئْن لَمْ َيْهِدنِي رَبِّي لَأَكُوَننَّ ِمَن الْقَْومِ الضَّالَِّنيفَلَمَّا َرأى الْقََمَر بَازِغ{ ٧٧: اآلية -٣

بزغ القمر إذا ابتدأ يف الطلوع، والبزغ الشق؛ كأنه يشق : يقال. أي طالعا} فَلَمَّا رَأى الْقََمرَ َبازِغاً{: قوله تعاىل
وقد كان . أي مل يثبتين على اهلداية} قَالَ لَِئْن لَْم يَْهدِنِي َربِّي{. بيطار الدابة إذا أسال دمهابنوره الظلمة؛ ومنه بزغ ال



َوَما َيكُونُ لََنا {: مهتديا؛ فيكون جرى هذا يف مهلة النظر، أو سأل التثبيت إلمكان اجلواز العقلي؛ كما قال شعيب
أي ثبتنا ] ٤: الفاحتة[} اْهِدَنا الصَِّراطَ الُْمْستَِقيَم{ويف التنزيل ]. ٨٩: األعراف[ }أَنْ َنُعوَد ِفيَها إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه

  .وقد تقدم. على اهلداية
  }ونَُتْشرِكُفَلَمَّا َرأى الشَّْمسَ َبازِغَةً قَالَ َهذَا َربِّي َهذَا أَكَْبُر فَلَمَّا أَفَلَْت قَالَ َيا قَْومِ إِنِّي بَرِيٌء ِممَّا { ٧٨: اآلية -٣

وأفل يأفل . بزغ يبزغ إذا طلع. نصب على احلال؛ ألن هذا من رؤية العني} فَلَمَّا رَأى الشَّْمَس َبازِغَةً{: قوله تعاىل
إن تأنيث الشمس لتفخيمها وعظمها؛ : فقيل} فَلَمَّا أَفَلَْت{والشمس مؤنثة؛ لقوله } َهذَا{: وقال. أفوال إذا غاب
  هذا الطالع ريب؛: على معىن} َهذَا رَبِّي{: وإمنا قال .رجل نسابة وعالمة: فهو كقوهلم

أي هذا الشخص؛ كما : قال أبو احلسن علي بن سليمان. أي هذا الضوء: وقال غريمها. قاله الكسائي واألخفش
  :قال األعشى

  من يل من بعدك يا عامر... قامت تبكيه على قربه 
  قد ذل من ليس له ناصر... تركتين يف الدار ذا غربة 

  }إِنِّي َوجَّْهُت َوجْهَِي ِللَِّذي فَطََر السََّماَواِت َوالْأَْرَض َحنِيفاً َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِكَِني{ ٧٩: اآلية -٣
وذكر الوجه ألنه أظهر ما . أي قصدت بعباديت وتوحيدي هللا عز وجل وحده} إِنِّي َوجَّْهُت َوجْهَِي{: قوله تعاىل

: وإذا وقفت قلت. وخربها} مَا{اسم } َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني{. مائال إىل احلق} يفاًَحنِ{. يعرف به اإلنسان صاحبه
وقال ". أنَ: "ومن العرب من يقول: وقال األخفش. زدت األلف لبيان احلركة، وهي اللغة الفصيحة} أَنَا{

أن حتذف األلف يف اإلدراج؛ : تويف الوصل أيضا ثالث لغا. ثالث لغات". أَنْه: "ومن العرب من يقول: الكسائي
  :ومن العرب من يثبت األلف يف الوصل؛ كما قال الشاعر. ألهنا زائدة لبيان احلركة يف الوقف

  أنا سيف العشرية فاعرفوين
أن فعلت، مثل عان فعلت؛ حكاه : ومن العرب من يقول يف الوصل. وهي لغة بعض بين قيس وربيعة؛ عن الفراء

  .الكسائي عن بعض قضاعة
بِّي َشْيئاً َوحَاجَُّه قَْوُمُه قَالَ أَُتحَاجُّونِّي ِفي اللَِّه َوقَْد َهَداِن َوال أََخاُف َما ُتْشرِكُونَ بِِه إِلَّا أَنْ َيَشاَء َر{ ٨٠: اآلية -٣

  }َوِسَع َربِّي كُلَّ َشْيٍء ِعلْماً أَفَال تََتذَكَُّرونَ

قرأ } قال قَالَ أَُتَحاجُّونِي ِفي اللَِّه{. جاج واجلدال؟ حاجوه يف توحيد اهللادليل على احل} َوحَاجَُّه قَْوُمُه{: قوله تعاىل
األصل : وفيه عن ابن عامر من رواية هشام عنه خالف؛ فمن شدد قال. نافع بتخفيف النون، وشدد النون الباقون

يف فعل وذلك ثقيل أدغم النون يف فيه نونان، األوىل عالمة الرفع والثانية فاصلة بني الفعل والياء؛ فلما اجتمع مثالن 
األخرى فوقع التشديد وال بد من مد الواو لئال يلتقي الساكنان، الواو وأول املشدد؛ فصارت املدة فاصلة بني 

ومن خفف حذف النون الثانية استخفافا الجتماع املثلني، ومل حتذف األوىل ألهنا عالمة الرفع؛ فلو . الساكنني
وأجاز سيبويه . وحكي عن أيب عمرو بن العالء أن هذه القراءة حلن. زوم واملنصوبحذفت الشتبه املرفوع باجمل

  :وأنشد. استثقلوا التضعيف: ذلك فقال
  يسوء الفاليات إذا فليين... تراه كالثغام يعل مسكا 

هم إال أن حيييه اهللا أي ألنه ال ينفع وال يضر وكانوا خوفوه بكثرة آهلت} َوال أََخاُف َما ُتْشرِكُونَ بِِه{: قوله تعاىل
أي إال أن يشاء أن يلحقين شيء من } إِلَّا أَنْ َيَشاَء َربِّي َشْيئاً{: ويقدره فيخاف ضرره حينئذ؛ وهو معىن قوله



حيتمل أن تكون هللا عز وجل، وجيوز " بِِه"واهلاء يف . وهذا استثناء ليس من األول. املكروه بذنب عملته فتتم مشيئته
َوِسَع رَبِّي كُلَّ َشْيٍء {: مث قال. يعين أن اهللا تعاىل ال يشاء أن أخافهم} إِلَّا أَنْ َيَشاَء رَبِّي{: قالو. أن تكون للمعبود

  .وقد تقدم. أي وسع علمه كل شيء} ِعلْماً
زِّلْ بِِه َعلَْيكُْم ُسلْطَاناً فَأَيُّ كَْيَف أَخَاُف َما أَْشَركُْتْم َوال َتَخافُونَ أَنَّكُْم أَْشَركُْتْم بِاللَِّه َما لَْم ُيَن{ ٨٢ - ٨١: اآلية

  }ِئَك لَُهُم الْأَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَالْفَرِيقَْينِ أََحقُّ بِالْأَْمنِ إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ، الَِّذيَن آَمُنوا َولَمْ َيلْبِسُوا إَِميانَُهْم بِظُلْمٍ أُولَ

معىن اإلنكار؛ أنكر عليهم ختويفهم إياه باألصنام وهم ال } كَْيَف{ففي  }وَكَْيَف أَخَاُف َما أَْشَركُْتْم{: قوله تعاىل
َما لَْم ُيَنزِّلْ بِِه َعلَْيكُمْ {خيافون اهللا عز وجل؛ أي كيف أخاف مواتا وأنتم ال ختافون اهللا القادر على كل شيء 

املوحد أم املشرك؛ فقال اهللا قاضيا : ي من عذاب اهللاأ} فَأَيُّ الْفَرِيقَْينِ أََحقُّ بِالْأَْمنِ{. أي حجة؛ وقد تقدم} ُسلْطَانا
أي بشرك؛ قال أبو بكر الصديق وعلي وسلمان وحذيفة، رضي اهللا } الَِّذيَن آَمُنوا َولَْم َيلْبُِسوا إِميَاَنُهمْ بِظُلْمٍ{: بينهم
ل قوم إبراهيم؛ أي هو من قو: وقيل. هو من قول إبراهيم؛ كما يسأل العامل وجييب نفسه: وقال ابن عباس. عنهم

الَِّذيَن آَمُنوا َولَْم َيلْبُِسوا {ويف الصحيحني عن ابن مسعود ملا نزلت . أجابوا مبا وهو حجة عليهم؛ قاله ابن جريج
أينا مل يظلم نفسه؟ فقال رسول اهللا : شق ذلك على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا} إِميَاَنُهمْ بِظُلْمٍ

َيا ُبَنيَّ ال ُتشْرِْك بِاللَِّه إِنَّ الشِّْرَك لَظُلٌْم {ليس هو كما تظنون إمنا هو كما قال لقمان البنه :"وسلمصلى اهللا عليه 
  .أي يف الدنيا} وَُهْم ُمْهَتُدونَ{]. ١٣: لقمان[} َعِظيٌم
  }َمْن َنَشاُء إِنَّ َربَّكَ َحكِيٌم َعِليٌم َوتِلَْك ُحجَُّتَنا آَتْيَناَها إِبَْراِهيَم َعلَى قَْوِمِه َنْرفَُع َدَرجَاٍت{ ٨٣: اآلية

وقال . تلك إشارة إىل مجيع احتجاجاته حىت خاصمهم وغلبهم باحلجة} َوِتلَْك ُحجَّتَُنا آَتْيَناَها إِْبَراهِيَم{: قوله تعاىل
أما ختاف أن ختبلك : يهم أهنم ملا قالوا لهحجته عل: وقيل. } الَِّذيَن آَمُنوا َولَمْ َيلْبِسُوا إِميَانَُهْم بِظُلْمٍ{: هي قوله: جماهد

أفال ختافون أنتم منها إذ سويتم بني الصغري والكبري يف العبادة والتعظيم؛ فيغضب الكبري : آهلتنا لسبك إياها؟ قال هلم
. لتنوينبا} درجاٍت{وقرأ الكوفيون . أي بالعلم والفهم واإلمامة وامللك} َنْرفَُع َدَرجَاٍت َمْن َنَشاُء{. فيخبلكم؟
مث حذفت . ونرفع من نشاء إىل درجات: ألنه املرفوع يف احلقيقة، التقدير" من"أوقعوا الفعل على " يوسف"ومثله يف 

  وقرأ أهل احلرمني وأبو عمرو بغري تنوين على اإلضافة، والفعل واقع على الدرجات، إذا رفعت فقد رفع. إىل

". اللهم ارفع درجته: "وقوله عليه السالم] ١٥: غافر[} الدََّرجَاِت َرفِيُع{: يقوي هذه القراءة قوله تعاىل. صاحبها
فالقراءتان متقاربتان؛ ألن من رفعت . وهو ال إله إال هو الرفيع املتعايل يف شرفه وفضله. فأضاف الرفع إىل الدرجات

  .كل شيء موضعه يضع} إِنَّ َربََّك َحكِيٌم َعِليٌم{. درجاته فقد رفع، ومن رفع فقد رفعت درجاته، فاعلم
انَ َوَوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب كُلّاً َهَديَْنا َوُنوحاً َهَديَْنا ِمْن قَْبلُ َوِمْن ذُرِّيَِّتِه َداُوَد َوُسلَْيَم{ ٨٦ - ٨٥ - ٨٤: اآلية

َيْحَيى َوعِيَسى وَإِلْيَاَس كُلٌّ ِمَن الصَّاِلِحَني، َوأَيُّوَب َوُيوُسَف َومُوَسى َوهَاُرونَ َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني، َوَزكَرِيَّا َو
  -:فيه ثالث مسائل} َوإِْسَماعِيلَ َوالَْيَسَع َوُيوُنَس َولُوطاً َوكُلّاً فَضَّلَْنا َعلَى الَْعالَمَِني

كُلّاً {. ل النفس فيهأي جزاء له على االحتجاج يف الذين وبذ} َووََهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب{: قوله تعاىل: األوىل
ـ } كُلّاً{و . أي كل واحد منهم مهتد} َهَدْينَا } َوِمْن ذُرِّيَِّتِه{. الثاين} َهَدْينَا{نصب بـ } وَُنوحاً} {َهَدْينَا{نصب ب

من ذرية نوح؛ قاله الفراء واختاره الطربي وغري واحد من املفسرين كالقشريي وابن عطية : وقيل. أي ذرية إبراهيم
وكان لوط . واألول قاله الزجاج، واعترض بأنه عد من هذه الذرية يونس ولوط وما كانا من ذرية إبراهيم .وغريمها
هؤالء األنبياء مجيعا مضافون إىل ذرية إبراهيم، وإن كان فيهم من مل : وقال ابن عباس. ابن أخته: وقيل. ابن أخيه



والعرب جتعل العم أبا كما أخرب اهللا عن . إبراهيمتلحقه والدة من جهته من جهة أب وال أم؛ ألن لوطا ابن أخي 
وإمساعيل عم ]. ١٣٣: البقرة[} َنعُْبُد إِلََهَك َوإِلََه آَباِئَك إِبَْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاَق{: ولد يعقوب أهنم قالوا

ة النيب صلى اهللا عليه فأوالد فاطمة رضي اهللا عنها ذري. وعد عيسى من ذرية إبراهيم وإمنا هو ابن البنت. يعقوب
  .وهبذا متسك من رأى أن ولد البنات يدخلون يف اسم الولدوهي. وسلم

من وقف وقفا على ولده وولد ولده أنه يدخل فيه ولد ولده وولد بناته ما : قال أبو حنيفة والشافعي: الثانية
ويسقط . يفة كل ذي رحم حمرموالقرابة عند أيب حن. وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنات. تناسلوا

. القرابة كل ذي رحم حمرم وغريه: وقال الشافعي. عنده ابن العم والعمة وابن اخلال واخلالة؛ ألهنم ليسو مبحرمني
: لقرابيت وعقيب كقول: وقول. ال يدخل يف ذلك ولد البنات: وقال مالك. فلم يسقط عنده ابن العم وال غريه

. ولد البنني ومن يرجع إىل عصبة األب وصلبه، وال يدخل يف ذلك ولد البنات يدخل يف ذلك. لولدي وولد ولدي
: النساء[} يُوصِيكُمُ اللَُّه ِفي أَْوالِدكُْم{: واحلجة هلما قول سبحانه". آل عمران"وقد تقدم حنو هذا عن الشافعي يف 

} َوِللرَُّسولِ وَِلِذي الْقُْرَبى{: تعاىلوقال . فلم يعقل املسلمون من ظاهر اآلية إال ولد الصلب وولد االبن خاصة] ١١
فكذلك ولد البنات ال ينتمون إليه . فأعطى عليه السالم القرابة منهم من أعمامه دون بين أخواله] ٤١: األنفال[

وحجة من أدخل البنات يف األقارب قوله عليه السالم للحسن : قال ابن القصار. بالنسب، وال يلتقون معه يف أب
واملعىن يقتضي ذلك؛ . وال نعلم أحدا ميتنع أن يقول يف ولد البنات إهنم ولد أليب أمهم". ابين هذا سيد إن: "بن علي

وقد . ألن الولد مشتق من التولد وهم متولدون عن أيب أمهم ال حمالة؛ والتولد من جهة األم كالتولد من جهة األب
فجعل عيسى من ذريته وهو ابن } ِمَن الصَّاِلحَِني{إىل قوله } َداوَُد َوِمْن ذُرِّيَِّتِه{: دل القرآن على ذلك، قال اهللا تعاىل

  .ابنته
ومل ينصرف داود ألنه اسم أعجمي، وملا . بيان ما ال ينصرف من هذه األمساء" النساء"قد تقدم يف سورة : الثالثة

إلياس من ولد كان : قال الضحاك. وإلياس أعجمي. كان على فاعول ال حيسن فيه األلف والالم مل ينصرف
. بوصل األلف} والْيَاَس{وقرأ األعرج واحلسن وقتادة . كان من سبط يوشع بن نون: وذكر القتيب قال. إمساعيل

  .} َواللَّْيسََع{وقرأ الكوفيون إال عاصما . بالم خمففة} َوالَْيسََع{وقرأ أهل احلرمني وأبو عمرو وعاصم 

وهذا الرد ال : قال النحاس. ألنه ال يقال اليفعل مثل اليحىي: قال} سََعَوالَْي{وكذا قرأ الكسائي، ورد قراءة من قرأ 
: وقال} َواللَّْيسََع{ورد أبو حامت على من قرأ . اليعمل واليحمد، ولو نكرت حيىي لقلت اليحىي: يلزم، والعرب تقول

واحلق يف هذا أنه اسم  وهذا الرد ال يلزم، فقد جاء يف كالم العرب حيدر وزينب،: وقال النحاس. ال يوجد ليسع
قال . أعجمي، والعجمة ال تؤخذ بالقياس إمنا تؤخذ مساعا والعرب تغريها كثريا، فال ينكر أن يأيت االسم بلغتني

ولو كان أصله يسع ما دخلته األلف . من قرأ بالمني فأصل االسم ليسع، مث دخلت األلف والالم للتعريف: مكي
نكرة فتدخله األلف } لَْيَسَع{فأما . امسني لرجلني؛ ألهنما معرفتان علمان: كروالالم؛ إذ ال يدخالن على يزيد ويش

بالم } َوالَْيسََع{من قرأ : وقال املهدوي. والالم للتعريف، والقراءة بالم واحدة أحب إيل؛ ألن أكثر القراء عليه
  :ويف حنو قولهواحدة فاالسم يسع، ودخلت األلف والالم زائدتني، كزيادهتما يف حنو اخلمسة عشر، 

  شديدا بأعباء اخلالفة كأهله... وجدنا اليزيد بن الوليد مباركا 
  :وقد زادوها يف الفعل املضارع حنو قوله

  ومن بيته بالشيخة اليتقصع... فيستخرج الريبوع من نافقائه 



عروف؛ مثل واملعىن واحد يف أنه اسم لنيب م. قرئ بتخفيف الالم والتشديد: قال القشريي. يريد الذي يتقصع
وتوهم قوم أن اليسع هو إلياس، . إمساعيل إبراهيم، ولكن خرج عما عليه األمساء األعجمية بإدخال األلف والالم

اليسع هو صاحب إلياس، وكانا قبل زكريا وحيىي : وقال وهب. وليس كذلك؛ ألن اهللا تعاىل أفرد كل واحد بالذكر
إلياس هو : وقيل. ن إدريس جد نوج وإلياس من ذريتهإلياس هو إدريس وهذا غري صحيح أل: وقيل. وعيسى
  ".األعراف"وسيأيت اشتقاقه يف . اسم أعجمي انصرف خلفته} َولُوطاً{. ال، بل اليسع هو اخلضر: وقيل. اخلضر

  }ُمْستَِقيمٍ َوِمْن آَباِئهِْم وَذُرِّيَّاتِهِْم َوإِخَْوانِهِْم وَاْجتََبْيَناُهْم وََهَديَْناُهْم إِلَى صَِراٍط{ ٨٧: اآلية
قال } وَاْجتََبْيَناُهْم{. للتبعيض؛ أي هدينا بعض آبائهم وذرياهتم وإخواهنم} ِمْن} {َوِمْن آبَائِهِْم َوذُرِّيَّاِتهِْم{: قوله تعاىل

فاالجتباء ضم . خلصناهم، وهو عند أهل اللغة مبعىن اخترناهم؛ مشتق من جبيت املاء يف احلوض أي مجعته: جماهد
  :قال. واجلابية احلوض. وجبيت املاء يف احلوض جبا، مقصور: قال الكسائي. ه إىل خاصتكالذي جتتبي

  كجابية الشيخ العراقي تفهق
  }ذَِلَك ُهَدى اللَِّه يَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َولَْو أَْشَركُوا لََحبِطَ َعنُْهْم َما كَانُوا َيْعَملُونَ{ ٨٨: اآلية

أي لو عبدوا غريي حلبطت أعماهلم، ولكين } َك ُهَدى اللَِّه َيْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َولَْو أَْشَركُواذَِل{: قوله تعاىل
  ".البقرة"وقد تقدم يف . واحلبوط البطالن. عصمتهم

فُْر بَِها َهُؤالِء فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها قَْوماً لَْيُسوا بَِها أُولَِئَك الَِّذيَن آتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب َوالُْحكَْم وَالنُُّبوَّةَ فَإِنْ َيكْ{ ٨٩: اآلية
  }بِكَافِرِيَن
} فَإِنْ َيكْفُْر بِهَا{. العلم والفقه} وَالُْحكَْم{ابتداء وخرب } أُولَِئَك الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكتَاَب وَالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ{: قوله تعاىل
قَْوماً لَْيُسوا {جواب الشرط؛ أي وكلنا باإلميان هبا } فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها{.كفار عصرك يا حممد أي } َهُؤالِء{. أي بآياتنا

  يريد} بَِها بِكَاِفرِيَن

: قال النحاس. يعين النبيني الذين قص اهللا عز وجل: وقال قتادة. األنصار من أهل املدينة واملهاجرين من أهل مكة
: وقال أبو رجاء]. ٩٠: األنعام[} أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهمُ اقَْتدِْه{: قال بعد وهذا القول أشبه باملعىن؛ ألنه

  .زائدة على جهة التأكيد} بِكَاِفرِيَن{والباء يف . هو عام يف كل مؤمن من اجلن واإلنس واملالئكة: وقيل. هم املالئكة
  }فَبُِهَداُهمُ اقَْتِدْه قُلْ ال أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكَْرى ِللَْعالَِمَنيأُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه { ٩٠: اآلية

  -:فيه مسألتان} أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه{: قوله تعاىل
: وقيل. املعىن أصرب كما صربوا: فقيل. لغري يف فعلهاالقتداء طلب موافقة ا} فَبُِهَداُهُم اقَْتدِْه{: قوله تعاىل: األوىل
وقد احتج بعض العلماء هبذه اآلية على وجوب أتباع شرائع . التوحيد والشرائع خمتلفة} فَبُِهَداُهُم اقَْتدِْه{معىن 

 أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إىل: األنبياء فيما عدم فيه النص؛ كما يف صحيح مسلم وغريه
يا رسول : فقالت أم الربيع" القصاص القصاص: "النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا وعليه وسلم

سبحان اهللا يا أم الربيع القصاص : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. واهللا ال يقتص منها! اهللا أيقتص من فالنة؟
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . فما زالت حىت قبلوا الدية: قال. واهللا ال يقتص منها أبدا: قالت" . كتاب اهللا
َوكَتَْبَنا {: فأحال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قوله". إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره: "وسلم

تعاىل نص على القصاص يف السن إال يف  وليس يف كتاب اهللا. اآلية] ٤٥: املائدة[} َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ



وإىل هذا ذهب معظم أصحاب مالك . هذه اآلية؛ وهي خرب عن شرع التوراة ومع ذلك فحكم هبا وأحال عليها
  وهو الذي تقتضيه أصول مالك: قال ابن بكري. وأصحاب الشافعي، وأنه جيب العمل مبا وجد منها

ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً {: افعي واملعتزلة؛ لقوله تعاىلوخالف يف ذلك كثري من أصحاب مالك وأصحاب الش
إال فيما قص عليكم من األخبار عنهم مما مل يأت : وهذا ال حجة فيه؛ ألنه حيتمل التقييد]. ٤٨: املائدة[} َوِمْنَهاجاً

بن عباس عن سألت ا: فقال} ص{سألت جماهدا عن سجدة : ويف صحيح البخاري عن العوام قال. من كتابكم
أُولَِئكَ الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهمُ {إىل قوله ] ٨٤: األنعام[} َوِمْن ذُرِّيَِّتِه َداُوَد َوُسلَْيَمانَ{أو تقرأ : فقال}ص{سجدة 
  .؟ كان داود عليه السالم ممن أمر نبيكم صلى اهللا عليه وسلم باالقتداء به} اقَْتدِْه
وهذا : قال النحاس. } اقَْتِده ِهي قُلْ{وقرأ ابن عامر . بغري هاء يف الوصل} اقَْتِدْه قُلْ{ قرأ محزة والكسائي: الثانيه

فَبُِهَداُهُم {حلن؛ ألن اهلاء لبيان احلركة يف الوقف وليست هباء إضمار وال بعدها واو وال ياء، وكذلك أيضا ال جيوز 
فوقف ومل يصل؛ ألنه إن وصل باهلاء حلن وإن } ُهَداُهُم اقَْتِدْهفَبِ{ومن اجتنب اللحن وأتبع السواد قرأ . }اقَْتِدْه قُلْ

وقرأ . وقرأ اجلمهور باهلاء يف الوصل على نية الوقف وعلى نية اإلدراج اتباعا لثباهتا يف اخلط. حذفها خالف السواد
  .بكسر اهلاء، وهو غلط ال جيوز يف العربية. } اقَْتِدِه قُلْ{ابن عياش وهشام 

أي هو } إِلَّا ِذكَْرى ِللْعَالَِمَني{. أي القرآن} إِنْ ُهَو{. أي جعال على القرآن} قُلْ ال أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجراً{: قوله تعاىل
ألنه } ذَِلَك ُهَدى اللَِّه{: وقال. لوقوع اهلداية هبم} فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه{: وأضاف اهلداية إليهم فقال. موعظة للخلق
  .اخلالق للهداية

 الَِّذي َجاَء بِِه َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه إِذْ قَالُوا َما أَنَْزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ِمْن َشْيٍء قُلْ َمْن أَنَْزلَ الِْكتَاَب{ ٩١: آليةا
ُتْم َما لَْم َتْعلَُموا أَنُْتْم َوال آَباؤُكُْم قُلِ اللَُّه ُموَسى نُوراً وَُهدًى ِللنَّاسِ َتْجَعلُوَنُه قَرَاِطيسَ ُتْبدُوَنَها َوُتْخفُونَ كَثِرياً َوُعلِّْم

  .}ثُمَّ ذَرُْهْم ِفي خَْوضِهِْم َيلَْعُبونَ

ما آمنوا أنه على : قال ابن عباس. أي فيما وجب له واستحال عليه وجاز} َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه{: قوله تعاىل
: وشرح هذا أهنم ملا قالوا. لفالن قدر: وهذا يكون من قوهلم. ه حق عظمتهما عظمو: وقال احلسن. كل شيء قدير

نسبوا اهللا عز وجل إىل أنه ال يقيم احلجة على عباده، وال يأمرهم مبا هلم فيه } َما أَْنَزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ِمْن َشْيٍء{
قال . ي ما عرفوا اهللا حق معرفتهأ: وقال أبو عبيدة. الصالح؛ فلم يعظموه حق عظمته وال عرفوه حق معرفته

إِذْ قَالُوا َما {: ويدل عليه قوله تعاىل. وهذا معىن حسن؛ ألن معىن قدرت الشيء وقدرته عرفت مقداره: النحاس
: وقد قيل. واملعنيان متقاربان. أي مل يعرفوه حق معرفته؛ إذ أنكروا أن يرسل رسوال} أَنَْزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ِمْن َشْيٍء

  .بفتح الدال، وهي لغة" وما قدروا اهللا حق قدره"وقرأ أبو حيوة . ما قدروا نعم اهللا حق تقديرهاو
وقال احلسن . يعين مشركي قريش: قال ابن عباس وغريه} إِذْ قَالُوا َما أَْنَزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ِمْن َشيٍْء{: قوله تعاىل

وعن سعيد . امسه فنحاص: قال السدي. ينزل اهللا كتابا من السماءمل : الذي قاله أحد اليهود، قال: وسعيد بن جبري
: هو مالك بن الصيف، جاء خياصم النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: بن جبري أيضا قال

فغضب . مسينا؟ وكان حربا "أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أما جتد يف التوراة أن اهللا يبغض احلرب السمني"
واهللا ما : وال على موسى؟ فقال! وحيك: فقال له أصحابه الذين معه. واهللا ما أنزل اهللا على بشر من شيء: وقال

قُلْ َمْن أَنَْزلَ الِْكتَاَب الَِّذي َجاَء بِِه {: مث قال نقضا لقوهلم وردا عليهم. أنزل اهللا على بشر من شيء؛ فنزلت اآلية
هذا لليهود الذين أخفوا صفة النيب صلى اهللا } ِللنَّاسِ َتْجَعلُوَنُه قَرَاِطيسَ ُتْبدُوَنَها َوُتْخفُونَ كَثِرياًُموَسى نُوراً وَُهدًى 



  .عليه وسلم وغريها من األحكام
لليهود وقوله } ْجيَعلُوَنُه قَرَاطِيَس{خطاب للمشركني، وقوله } قُلْ َمْن أَنَْزلَ الِْكتَاَب الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى{: قوله تعاىل

ْجيَعلُوَنُه قََراِطيَس يْبدُوَنَها {وهذا يصح على قراءة من قرأ . للمسلمني} َوُعلِّْمُتْم َما لَْم َتْعلَُموا أَنُْتْم َوال آَباؤُكُْم{
  }َوُعلِّْمُتْم َما لَْم َتْعلَُموا{والوجه على قراءة التاء أن يكون كله لليهود، ويكون معىن . بالياء} وخيْفُونَ

وجعلت التوراة صحفا . أي وعلمتم ما مل تكونوا تعلمونه أنتم وال آباؤكم على وجه املن عليهم بإنزال التوراة
قُلِ {. وهذا ذم هلم؛ ولذلك كره العلماء كتب القرآن أجزاء. أي تبدون القراطيس} قََراِطيَس ُتْبدُوَنهَا{فلذلك قال 

ثُمَّ {. أو قل اهللا علمكم الكتاب. لكتاب على موسى وهذا الكتاب عليأي قل يا حممد اهللا الذي أنزل ذلك ا} اللَُّه
هو من : وقيل. ومعىن الكالم التهديد. أي العبني، ولو كان جوابا لألمر لقال يلعبوا} ذَْرُهْم ِفي خَْوِضهِْم َيلَْعُبونَ
وحيتمل أن يكون . فيكون يف الصلة} نُوراً َوُهدًى{يف موضع الصفة لقوله } ْجيَعلُونَُه{: املنسوخ بالقتال؛ مث قيل

حيتمل أن يكون صفة لقراطيس؛ ألن } يْبدُوَنَها وخيْفُونَ كثريا{: وقوله. جيعلونه ذا قراطيس: مستأنفا، والتقدير
  .وحيتمل أن يكون مستأنفا حسبما تقدم. النكرة توصف باجلمل

ِذي َبْيَن َيَدْيِه َولُِتْنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحْولََها َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرةِ َوَهذَا ِكتَاٌب أَنَْزلْنَاُه ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الَّ{ ٩٢: اآلية
  }ُيْؤِمُنونَ بِِه َوُهْم َعلَى َصالِتهِمْ ُيَحاِفظُونَ

وجيوز نصبه يف غري . يادةأي بورك فيه، والربكة الز} ُمبَاَرٌك{صفة } أَنَْزلْنَاُه{يعين القرآن } وََهذَا ِكتَاٌب{: قوله تعاىل
أي من الكتب املنزلة قبله، فإنه يوافقها يف نفي الشرك وإثبات } ُمَصدُِّق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه{وكذا . القرآن على احلال

} ْولَهَاَوَمْن َح{. يريد مكة واملراد أهلها، فحذف املضاف؛ أي أنزلناه للربكة واإلنذار} َوِلتُْنِذَر أُمَّ الْقَُرى{. التوحيد
: يريد أتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ بدليل قوله} َوَمْن َحْولََها َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخرَِة{يعين مجيع اآلفاق 

إميان من آمن باآلخرة ومل يؤمن بالنيب عليه السالم وال بكتابه غري معتد } ُيْؤِمُنونَ بِِه َوُهْم َعلَى َصالِتهِْم ُيَحاِفظُونَ{
  .هب

أُْنزِلُ مِثْلَ َما َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو قَالَ أُوِحَي إِلَيَّ وَلَْم يُوَح إِلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَالَ َس{ ٩٣: اآلية
و أَْيدِيهِْم أَخْرُِجوا أَْنفَُسكُُم الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَابَ أَنَْزلَ اللَُّه َولَوْ َتَرى إِِذ الظَّاِلُمونَ ِفي غََمَراتِ الَْمْوِت َوالَْمالِئكَةُ بَاِسطُ

  }الُْهوِن بَِما كُْنُتْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه غَْيَر الَْحقِّ َوكُنُْتْم َعْن آَياِتِه َتْسَتكْبُِرونَ
أَْو قَالَ أُوِحيَ {. أي اختلق} اللَِّه كَِذباً ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى{. ابتداء وخرب؛ أي ال أحد أظلم} َوَمْن أَظْلَُم{: قوله تعاىل

نزلت يف رمحان اليمامة واألسود العبسي وسجاح زوج مسيلمة؛ كلهم } َولَمْ ُيوَح إِلَْيِه َشْيٌء{فزعم أنه نيب } إِلَيَّ
  .بلغنا أن اهللا أنزل هذا يف مسيلمة؛ وقال ابن عباس: قال قتادة. تنبأ وزعم أن اهللا قد أوحى إليه

وقع يف خاطري كذا، : ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن يقول: قلت
أو أخربين قليب بكذا؛ فيحكمون مبا يقع يف قلوهبم ويغلب عليهم من خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفائها من 

نية، فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون األكدار وخلوها من األغيار، فتتجلى هلم العلوم اإلهلية واحلقائق الربا
هذه األحكام الشرعية العامة، إمنا حيكم هبا : أحكام اجلزئيات فيستغنون هبا عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون

استفت : وقد جاء فيما ينقلون. على األغبياء والعامة، وأما األولياء وأهل اخلصوص، فال حيتاجون لتلك النصوص
اك املفتون؛ ويستدلون على هذا باخلضر؛ وأنه استغىن مبا جتلى له من تلك العلوم، عما كان عند قلبك وإن أفت

وهذا القول زندقة وكفر، يقتل قائله وال يستتاب، وال حيتاج معه إىل سؤال وال جواب؛ . موسى من تلك الفهوم



مزيد بيان إن " الكهف"وسيأيت هلذا املعىن يف . فإنه يلزم منه هد األحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا صلى اهللا عليه وسلم
  .شاء اهللا تعاىل

يف موضع خفض؛ أي ومن أظلم ممن قال سأنزل، واملراد }َمْن} {وَ َمْن قَالَ َسأُنْزِلُ ِمثْلَ َما أَنَْزلَ اللَُّه{: قوله تعاىل
وسبب . د وحلق باملشركنيعبداهللا بن أيب سرح الذي كان يكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث ارت

} َولَقَْد َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنيٍ{": املؤمنون"ذلك فيما ذكر املفسرون أنه ملا نزلت اآلية اليت يف 
 }ثُمَّ أَْنَشأْنَاُه َخلْقاً آخََر{دعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمالها عليه؛ فلما انتهى إىل قوله ] ١٢:املؤمنون[
]. ١٤: املؤمنون[} تَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلقَِني{: عجب عبداهللا يف تفصيل خلق اإلنسان فقال] ١٤: املؤمنون[

لئن كان حممد صادقا لقد : فشك عبداهللا حينئذ وقال" وهكذا أنزلت على: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وَ َمْن قَالَ {: فارتد عن اإلسالم وحلق باملشركني، فذلك قوله. أوحي إليه، ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال

نزلت يف : وذكره حممد بن إسحاق قال حدثين شرحبيل قال. رواه الكليب عن ابن عباس} َسأُنْزِلُ مِثْلَ َما أَنَْزلَ اللَُّه
رتد عن اإلسالم، فلما دخل رسول اهللا صلى ا} وَ َمْن قَالَ َسأُْنزِلُ مِثْلَ َما أَْنَزلَ اللَُّه{عبداهللا بن سعد بن أيب سرح 

اهللا عليه وسلم مكة أمر بقتله وقتل عبداهللا بن خطل ومقيس بن صبابة ولو وجدوا حتت أستار الكعبة، ففر عبداهللا 
بن أيب سرح إىل عثمان رضي اهللا عنه، وكان أخاه من الرضاعة، أرضعت أمه عثمان، فغيبه عثمان حىت أتى به 

 عليه وسلم بعد ما اطمأن أهل مكة فاستأمنه له؛ فصمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طويال رسول اهللا صلى اهللا
ما صمت إال ليقوم إليه بعضكم : "فلما انصرف عثمان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . نعم: "مث قال

النيب ال ينبغي أن تكون له خائنة  إن: "فهال أومأت إىل يا رسول اهللا؟ فقال: فقال رجل من األنصار" . فيضرب عنقه
وأسلم عبداهللا بن سعد بن أيب سرح أيام الفتح فحسن إسالمه، ومل يظهر منه ما ينكر عليه : قال أبو عمر" . األعني

وهو أحد النجباء العقالء الكرماء من قريش، وفارس بين عامر بن لؤي املعدود فيهم، مث واله عثمان بعد . بعد ذلك
وفتح على يديه إفريقية سنة سبع وعشرين، وغزا منها األساود من أرض النوبة سنة . س وعشرينذلك مصر سنة مخ

  .إحدى وثالثني، وهو هادهنم اهلدنة الباقية إىل اليوم

وغزا الصواري من أرض الروم سنة أربع وثالثني؛ فلما رجع من وفاداته منعه ابن أيب حذيفة من دخول الفسطاط، 
. بل أقام بالرملة حىت مات فارا من الفتنة: وقيل. م فيها حىت قتل عثمان رضي اهللا عنهفمضى إىل عسقالن، فأقا

اللهم أجعل خامتة عملي صالة الصبح؛ فتوضأ مث صلى فقرأ يف الركعة األوىل بأم القرآن : ودعا ربه فقال
ذكر ذلك . قبض اهللا روحهوالعاديات، ويف الثانية بأم القرآن وسورة، مث سلم عن ميينه، مث ذهب يسلم عن يساره ف

وكانت وفاته قبل اجتماع الناس على . ومل يبايع لعلي وال ملعاوية رضي اهللا عنهما. كله يزيد بن أيب حبيب وغريه
. سنة ست وثالثني: وقيل. والصحيح أنه تويف بعسقالن سنة ست أو سبع وثالثني. إنه تويف بإفريقية: وقيل. معاوية

ن أبان عن عكرمة أن هذه اآلية نزلت يف النضر بن احلارث؛ ألنه عارض القرآن وروى حفص بن عمر عن احلكم ب
  .فالالقمات لقما. فاخلابزات خبزا. والعاجنات عجنا. والطاحنات طحنا: فقال

ء والغمرة الشدة؛ وأصلها الشي. أي شدائده وسكراته} َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُمونَ ِفي غََمرَاِت الْمَْوِت{: قوله تعاىل
قال . ومنه غمرات احلرب. مث وضعت يف معىن الشدائد واملكاره. ومنه غمره املاء. الذي يغمر األشياء فيغطيها

  :قال القطامي يصف سفينة نوح عليه السالم. والغمرة الشدة، واجلمع غمر مثل نوبة ونوب: اجلوهري
  وحان لتالك الغمر احنسار



بالعذاب ومطارق : قيل. واألصل باسطون. ابتداء وخرب} ِسطُو أَْيِديهِْمَوالَْمالِئكَةُ بَا{. وغمرات املوت شدائده
َولَوْ َتَرى إِذْ َيَتَوفَّى الَِّذيَن كَفَُروا الَْمالِئكَةُ : " لقبض أرواحهم؛ ويف التنزيل: وقيل. احلديد؛ عن احلسن والضحاك
  ]٥٠: األنفال[} َيضْرُِبونَ ُوُجوهَُهْم َوأَْدبَاَرُهْم

أي خلصوها من العذاب إن } أَْخرِجُوا أَنْفَُسكُُم{.بسط إليه يده باملكروه : يقال. آلية القولنيفجمعت هذه ا
أخرجوها كرها؛ ألن روح املؤمن تنشط للخروج للقاء ربه، وروح الكافر تنتزع : وقيل. أمكنكم، وهو توبيخ
عذاب اهللا وهو أن؛ كذا جاء يف  أيتها النفس اخلبيثة أخرجي ساخطة مسخوطا عليك إىل: انتزاعا شديدا، ويقال

: هو مبنزلة قول القائل ملن يعذبه: وقيل. واحلمد هللا" التذكرة"وقد أتينا عليه يف كتاب . حديث أيب هريرة وغريه
يقال : وقيل. ألذيقنك العذاب وألخر جن نفسك؛ وذلك ألهنم ال خيرجون أنفسهم بل يقبضها ملك املوت وأعوانه

. واجلواب حمذوف لعظم األمر؛ أي ولو رأيت الظاملني يف هذه احلال لرأيت عذابا عظيما. هذا للكفار وهم يف النار
  .أي تتعظمون وتأنفون عن قبول آياته" تستكربون. "واهلون واهلوان سواء

َوَراَء ظُُهورِكُْم َوَما َنَرى مََعكُمْ  َولَقَْد جِئُْتُموَنا فَُراَدى كََما َخلَقَْناكُمْ أَوَّلَ َمرٍَّة وََتَركُْتْم َما َخوَّلَْناكُْم{ ٩٤: اآلية
  }ُعُمونَُشفََعاَءكُُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنَُّهْم فِيكُْم ُشَركَاُء لَقَْد َتقَطََّع َبيَْنكُْم َوَضلَّ َعْنكُْم َما كُنُْتْم َتْز

وضع نصب على احلال، ومل ينصرف ألن يف م} فَُراَدى{هذه عبارة عن احلشر و} َولَقَدْ جِئُْتُموَنا فَُراَدى{: قوله تعاىل
وحكى أمحد بن . بالتنوين وهي لغة متيم، وال يقولون يف موضع الرفع فراد} فَُراَداً{وقرأ أبو حيوة . فيه ألف تأنيث

مجع فردان كسكارى مجع سكران، وكساىل مجع " فرادى"و. مثل ثالث ورباع: بال تنوين، قال} فَُراَد{حيىي 
جئتمونا واحدا : واملعىن". فريد"بفتحها، و}فَرد{بكسرها، و} فَُراَدى{جبزم الراء، و" فرد"واحده : وقيل. كسالن

واحدا، كل واحد منكم منفردا بال أهل وال مال وال ولد وال ناصر ممن كان يصاحبكم يف الغي، ومل ينفعكم ما 
أي منفردين } َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرٍَّةكََما {. مثل سكرى وكسلى بغري ألف} فُرَْدى{وقرأ األعرج . عبدمت من دون اهللا

  .عراة كما خرجتم: وقيل. كما خلقتم

حيشر العبد غدا وله من األعضاء ما كان له يوم : وقال العلماء. من بطون أمهاتكم حفاة غرال هبما ليس معهم شيء
، أي يرد عليهم ما قطع منه أي غري خمتونني" غرال: "وهذا معىن قوله. ولد؛ فمن قطع منه عضو يرد يف القيامة عليه

  .عند اخلتان
. ما أعطاه اهللا لإلنسان من العبيد والنعم: واخلول. أي أعطيناكم وملكناكم} َوَتَركُْتْم َما َخوَّلَْناكُْم{: قوله تعاىل

أي الذين عبدمتوهم } كُْم ُشَركَاُءَوَما َنَرى َمَعكُْم ُشفََعاَءكُمُ الَِّذيَن َزَعْمُتمْ أَنَُّهْم ِفي{أي خلفكم } َوَراَء ظُُهورِكُْم{
لَقَْد {. األصنام شركاء اهللا وشفعاؤنا عنده: وكان املشركون يقولون. وجعلتموهم شركاء يريد األصنام أي شركائي

ودل على . قرأ نافع والكسائي وحفص بالنصب على الظرف، على معىن لقد تقطع وصلكم بينكم} َتقَطََّع َبيَْنكُْم
فدل هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبني . } َوَما نََرى َمَعكُمْ ُشفََعاَءكُُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم{حذف الوصل قوله 

ومقاطعتهم هلم هو تركهم وصلهم هلم؛ فحسن إضمار الوصل بعد . إذ تربؤوا منهم ومل يكونوا معهم: شركائهم
النصب فيه وهذا ال جيوز فيه إال النصب، ألنك ويف حرف ابن مسعود ما يدل على . لداللة الكالم عليه} َتقَطََّع{

واملعىن . املعىن لقد تقطع األمر بينكم: وقيل. لقد تقطع الوصل بينكم: كأنه قال. }َما{ذكرت املتقطع وهو 
امسا } َبْيَن{ويقوي جعل . بالرفع على أنه اسم غري ظرف، فأسند الفعل إليه فرفع} َبيَْنكُْم{وقرأ الباقون . متقارب
َهذَا ِفرَاُق َبيْنِي {و ] ٥: فصلت[} َوِمْن بَْينَِنا وََبْينِكَ ِحَجاٌب{: ة دخول حرف اجلر عليه يف قوله تعاىلمن جه



وجيوز أن تكون قراءة النصب على معىن الرفع، وإمنا نصب لكثرة استعماله ظرفا ]. ٧٨: الكهف[} َوَبْينَِك
َوَضلَّ {. ن على هذا مبعىن واحد، فاقرأ بأيهما شئتمنصوبا وهو يف موضع رفع، وهو مذهب األخفش؛ فالقراءتا

وروي . روي أن اآلية نزلت يف النضر بن احلارث. أي تكذبون به يف الدنيا} َما كُنُْتْم َتْزُعُمونَ{. أي ذهب} َعْنكُْم
يا رسول : فقالت} أَوَّلَ َمرٍَّة َولَقَْد جِئُْتُموَنا فَُراَدى كََما َخلَقَْناكُْم{: أن عائشة رضي اهللا عنها قرأت قول اهللا تعاىل

  إن! اهللا، واسوءتاه

لكل امرئ : "الرجال والنساء حيشرون مجيعا، ينظر بعضهم إىل سوأة بعض؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وهذا حديث " . منهم يومئذ شأن يغنيه ال ينظر الرجال إىل النساء وال النساء إىل الرجال شغل بعضهم عن بعض

  . الصحيح أخرجه مسلم مبعناهثابت يف
  }ُه فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَإِنَّ اللََّه فَاِلُق الَْحبِّ َوالنََّوى ُيْخرِجُ الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُمْخرُِج الَْميِِّت ِمَن الَْحيِّ ذَِلكُُم اللَّ{ ٩٥: اآلية

الشق؛ : والفلق. ب صنعه ما يعجز عن أدىن شيء منه آهلتهمعد من عجائ} إِنَّ اللََّه فَاِلُق الَْحبِّ وَالنََّوى{: قوله تعاىل
وخرج من الورق األخضر نواة ميتة وحبة؛ وهذا . أي يشق النواة امليتة فيخرج منها ورقا أخضر، وكذلك احلبة

. معىن فالق خالق: وقال ابن عباس والضحاك. معىن خيرج احلي من امليت وخمرج امليت من احلي؛ عن احلسن وقتادة
وجيري يف كل ما له كاملشمش . والنوى مجع نواة. عين بالفلق الشق الذي يف احلب ويف النوى: جماهد وقال

خيرج البشر احلي من النطفة امليتة، والنطفة امليتة من } ُيخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت وَُمْخرِجُ الَْميِِّت ِمَن الَْحيِّ{. واخلوخ
والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد النيب األمي صلى : مسلم عن علي ويف صحيح. البشر احلي؛ عن ابن عباس

فمن أين } فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ{. ابتداء وخرب} ذَِلكُُم اللَُّه{. اهللا عليه وسلم إىل أن ال حيبين إال مؤمن وال يبغضين إال منافق
  .تصرفون عن احلق مع ما ترون من قدرة اهللا جل وعز

  }الْإِْصبَاحِ َوَجَعلَ اللَّْيلَ َسكَناً وَالشَّْمَس َوالْقََمَر ُحْسبَاناً ذَِلَك تَقِْديرُ الْعَزِيزِ الَْعِليمِ فَاِلُق{ ٩٦: اآلية
املعىن إن اهللا فالق : وقيل. نعت السم اهللا تعاىل، أي ذلكم اهللا ربكم فالق اإلصباح} فَاِلُق الْإِصَْباحِ{: قوله تعاىل
  ول النهار، وكذلك اإلصباح؛ أيوالصبح والصباح أ. اإلصباح

وقال . شاق الضياء عن الظالم وكاشفه: واملعىن. واإلصباح مصدر أصبح. فالق الصبح كل يوم، يريد الفجر
وقرأ احلسن وعيسى . وهو معرفة ال جيوز فيه التنوين عند أحد من النحويني. فالق اإلصباح خالق النهار: الضحاك
} فلق اإلصباَح{وروى األعمش عن إبراهيم النخعي أنه قرأ . بفتح اهلمزة، وهو مجع صبح} فَاِلُق الْأَِْصبَاحِ{بن عمر 

} َوَجَعلَ اللَّْيلَ َسكَناً{وقرأ احلسن وعيسى بن عمر ومحزة والكسائي . على فعل، واهلمزة مكسورة واحلاء منصوبة
. فلق، ألنه أمر قد كان فحمل على املعىن يف املوضعني؛ ألنه مبعىن} فَاِلُق{محال على معىن } الليل{ونصب . بغري ألف

: الرعد[} أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء{]. ٩٧: األنعام[} َجَعلَ لَكُُم النُُّجوَم{: وأيضا فإن بعده أفعاال ماضية وهو قوله
يقوي ذلك إمجاعهم على نصب الشمس والقمر على إضمار فعل، ومل حيملوه . فحمل أول الكالم على آخره]. ١٧
َوَجاِعلُ اللَّْيلِ َسكَناً {وقد قرأ يزيد بن قطيب السكوين : وقال النحاس. لى فاعل فيخفضوه؛ قال مكي رمحه اهللاع

  .باخلفض عطفا على اللفظ} َوالشَّْمسِ وَالْقََمرِ ُحْسَباناً
َوَجاِعلُ {عنه وقرأ يعقوب يف رواية رويس . واهللا أعلم. فرييد مكي واملهدوي وغريمها إمجاع القراء السبعة: قلت

ويف املوطأ عن حيىي بن سعيد أنه بلغه أن . أي حمال للسكون} َوَجاِعلُ اللَّْيلِ َسكَناً{وأهل املدينة . } اللَّْيلِ َساِكناً
اللهم فالق اإلصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو فيقول



وأمتعين "كيف قال : فإن قيل" . ين من الفقر وأمتعين بسمعي وبصري وقويت يف سبيلكحسبانا اقض عين الدين وأغن
يف : وذلك يفىن مع البدن؟ قيل له" واجعله الوارث مين"ويف كتاب النسائي والترمذي وغريمها " بسمعي وبصري

بكر وعمر؛ لقوله عليه  إن املراد بالسمع والبصر هنا أبو: وقد قيل. الكالم جتوز، واملعىن اللهم ال تعدمه قبلي
أي حبساب } ُحْسبَاناً{ومعىن . وهذا تأويل بعيد، إمنا املراد هبما اجلارحتان". مها السمع والبصر: "السالم فيهما

: األخفش. أي حبساب} وَالشَّْمَس َوالْقََمرَ ُحْسبَاناً{: وقال ابن عباس يف قول جل وعز. يتعلق به مصاحل العباد
  حسبان مصدر: وقال يعقوب. شهاب وشهبانحسبان مجع حساب؛ مثل 

جعل اهللا تعاىل سري الشمس والقمر : وقال غريه. حسبت الشيء أحسبه حسبانا وحسابا وحسبة، واحلساب االسم
. أي ضياء} ُحْسَباناً{: وقيل. حبساب ال يزيد وال ينقص؛ فدهلم اهللا عز وجل بذلك على قدرته ووحدانيته

: قال ابن عباس]. ٤٠: الكهف[} َويُْرِسلَ َعلَْيَها ُحْسبَاناً ِمَن السََّماِء{: قال اهللا تعاىلالنار يف لغة؛ وقد : واحلسبان
  .الوسادة الصغرية: واحلسبانة. نارا
  }لِقَْومٍ َيْعلَُمونَ َوُهَو الَِّذي َجَعلَ لَكُمُ النُُّجوَم لَِتْهَتدُوا بَِها ِفي ظُلُمَاِت الَْبرِّ وَالَْبْحرِ قَْد فَصَّلَْنا الْآياِت{ ٩٧: اآلية

ذكر يف هذه اآلية بعض . بني كمال قدرته، ويف النجوم منافع مجة} َوُهوَ الَِّذي جََعلَ لَكُُم النُُّجوَم{: قوله تعاىل
]. ٧: الصافات[} َوِحفْظاً ِمْن كُلِّ َشْيطَاٍن َمارٍِد{: منافعها، وهي اليت ندب الشرع إىل معرفتها؛ ويف التنزيل

أي بيناها مفصلة لتكون } قَْد فَصَّلَْنا الْآياِت{. هنا مبعىن خلق} جََعلَ{و ]. ٥: امللك[} اَها ُرُجوماً ِللشَّيَاِطنيَِوَجَعلَْن{
  .خصهم ألهنم املنتفعون هبا" لقوم يعلمون. "أبلغ يف االعتبار

  }َواِحَدٍة فَُمْسَتقَرٌّ َوُمْسَتوَْدٌع قَْد فَصَّلَْنا الْآياِت ِلقَْومٍ َيفْقَُهونَ َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَكُْم ِمْن نَفْسٍ{ ٩٨: اآلية
} فَُمْسَتقَرٌّ{. وقد تقدم يف أول السورة. يريد آدم عليه السالم} َوُهوَ الَِّذي أَْنَشأَكُْم ِمْن َنفْسٍ وَاِحدٍَة{: قوله تعاىل

وعيسى واألعرج وشيبة والنخعي بكسر القاف، والباقون  قرأ ابن عباس وسعيد بن جبري واحلسن وأبو عمرو
. }مسَتقَر{والفتح مبعىن هلا} مسَتِقر{وهي يف موضع رفع باالبتداء، إال أن التقدير فيمن كسر القاف فمنها . بفتحها

فلها مستقر يف الرحم ومستودع يف األرض اليت متوت فيها؛ وهذا التفسري يدل على : قال عب اهللا بن مسعود
  املستقر ما كان يف الرحم، واملستودع: وأكثر أهل التفسري يقولون. فمستقر يف القرب: وقال احلسن. فتحال

مستقر يف األرض، : وعن ابن عباس أيضا. ما كان يف الصلب؛ رواه سعيد بن جبري عن ابن عباس، وقاله النخعي
إن اهللا عز وجل : ال؛ فقال: قلتقال يل ابن عباس هل تزوجت؟ : قال سعيد بن جبري. ومستودع يف األصالب

وروي عن ابن عباس أيضا أن املستقر من خلق، واملستودع من مل خيلق؛ ذكره . يستخرج من ظهرك ما استودعه فيه
  .ومستودع عند اهللا: وعن ابن عباس أيضا. املاوردي

واالستيداع إشارة إىل كوهنم يف القرب ] ٣٦: قرةالب[} َولَكُْم ِفي الْأَْرضِ ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَى حِنيٍ{ويف التنزيل : قلت
. بينا وقررنا}فَصَّلْنَا{: قال قتادة} قَْد فَصَّلَْنا الْآياِت ِلقَْومٍ َيفْقَُهونَ{". البقرة"إىل أن يبعثوا للحساب؛ وقد تقدم يف 

  .واهللا أعلم
بِهِ َنبَاَت كُلِّ َشْيٍء فَأَْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضراً ُنخْرُِج ِمْنُه حَّباً ُمَتَراكِباً َوُهَو الَِّذي أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَخَْرْجَنا { ٩٩: اآلية

إِذَا َر ُمَتشَابٍِه انْظُُروا إِلَى ثََمرِِه َوِمَن النَّْخلِ ِمْن طَلِْعَها ِقْنَوانٌ دَانَِيةٌ َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعنَابٍ َوالزَّْيُتونَ َوالرُّمَّانَ ُمْشَتبِهاً َوغَْي
  }أَثَْمَر َوَيْنِعهِ إِنَّ ِفي ذَِلكُْم لَآياٍت ِلقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ

  -:فيه سبع مسائل



أي كل صنف من } فَأَْخَرْجَنا بِِه َنَباَت كُلِّ َشيٍْء{. أي املطر} َوُهوَ الَِّذي أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء{: قوله تعاىل: األوىل
أرينها منرة : أي أخضر؛ كما تقول العرب: قال األخفش} خَْرْجَنا ِمْنُه َخِضراًفَأَ{. رزق كل حيوان: وقيل. النبات

  واخلضر رطب. أركها مطرة

} ُنْخرُِج ِمْنُه َحّباً ُمتََراِكباً{. يريد القمح والشعري والسلت والذرة واألرز وسائر احلبوب: وقال ابن عباس. البقول
  .أي يركب بعضه على بعض كالسنبلة

" ِقْنوَاناً َدانِيَةً"وأجاز الفراء يف غري القرآن . ابتداء وخرب} َوِمَن النَّْخلِ ِمْن طَلِْعَها ِقْنَوانٌ َدانِيَةٌ{: له تعاىلقو: الثانية
هذه لغة قيس، وأهل احلجاز : قال الفراء. قنوان: ومن العرب من يقول: قال سيبويه. على العطف على ما قبله

والطلع الكفري قبل أن ينشق عن . قنو وقنو: يان؛ مث جيتمعون يف الواحد فيقولونقن: قنوان، ومتيم يقولون: يقولون
مجع قنو، وتثنيته قنوان : والقنوان. والطلع؛ ما يرى من عذق النخلة. واإلغريض يسمى طلعا أيضا. اإلغريض

ن واجلمع صنوان االثنان صنوا: قال اجلوهري وغريه. وجاء اجلمع على لفظ االثنني". بكسر النون"كصنو وصنوان 
  :العذق واجلمع القنوان واألقناء؛ قال: والقنو". برفع النون"

  طويلة األقناء واألثاكل
فعلى الفتح هو اسم . بفتح القاف، وروي عنه ضمها}قَنوان{قرأ ابن هرمز : قال املهدوي. مجع القلة" أقناء: "غريه

جلامل؛ ألن فعالن ليس من أمثلة اجلمع، وضم القاف للجمع غري مكسر، مبنزلة ركب عند سيبويه، ومبنزلة الباقر وا
. النخلة نفسها" بفتح العني"والعذق . وهي الكباسة، وهي عنقود النخلة" بكسر العني"على أنه مجع قنو وهو العذق 

 وقال. عن ابن عباس والرباء بن عازب وغريمها. قريبة، يناهلا القائم والقاعد} دَانِيَةٌ{. القنوان اجلمار: وقيل
وخص الدانية بالذكر، ألن ]. ٨١: النحل[} سََرابِيلَ َتقِيكُمُ الْحَرَّ{منها دانية ومنها بعيدة؛ فحذف؛ ومثله : الزجاج

  من الغرض يف اآلية ذكر القدرة واالمتنان بالنعمة، واالمتنان فيما يقرب متناوله أكثر

وقرأ حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى واألعمش، . ناتأي وأخرجنا ج} َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَنابٍ{: قوله تعاىل: الثالثة
هي : وأنكر هذه القراءة أبو عبيد وأبو حامت، حىت قال أبو حامت. بالرفع} َوَجنَّاٌت{وهو الصحيح من قراءة عاصم 

اء والقراءة جائزة، وليس التأويل على هذا، ولكنه رفع باالبتد. قال النحاس. حمال؛ ألن اجلنات ال تكون من النخل
وأجاز مثل هذا سيبويه ]. ٢٢: الواقعة[} َوُحوٌر ِعٌني{كما قرأ مجاعة من القراء . واخلرب حمذوف؛ أي وهلم جنات
  :حكاه سيبويه، وأنشد} َوحُوراً ِعيناً{وعلى هذا أيضا . والكسائي والفراء؛ ومثله كثري

  أو مثل أسرة منظور بن سيار... جئين مبثل بين بدر لقومهم 
فأما . أكرمت عبداهللا وأخوه، أي وأخوه أكرمت أيضا: أخرجناها؛ كقولك" وجنات من أعناب"ر التقدي: وقيل

لفظا، وإن }ِقْنَوانٌ{بالرفع عطف على } وجناٌت{: وقيل. الزيتون والرمان فليس فيه إال النصب لإلمجاع على ذلك
أي متشاهبا يف األوراق؛ أي ورق الزيتون } غَْيَر مَُتشَابٍِهَوالزَّْيُتونَ وَالرُّمَّانَ ُمْشَتبِهاً َو{. مل تكن يف املعىن من جنسها

قال . يشبه ورق الرمان يف اشتمال على مجيع الغصن ويف حجم الورق، وغري متشابه يف الذواق؛ عن قتادة وغريه
وخص . هما خمتلفيف الطعم؛ مثل الرمانتني لوهنما واحد وطعام} َوغَْيَر ُمَتَشابٍِه{يف النظر } مَُتشَابِهاً{: ابن جريج

} أَفَال َينْظُُرونَ إِلَى الْأِبِلِ كَْيَف ُخِلقَْت{: وهو كقوله. الرمان والزيتون بالذكر لقرهبما منهم ومكاهنما عندهم
  .ردهم إىل اإلبل ألهنا أغلب ما يعرفونه]. ١٧: الغاشية[

والثمر يف اللغة . عتبار ال نظر اإلبصار اجملرد عن التفكرأي نظر اال} اْنظُُروا إِلَى ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر{: قوله تعاىل: الرابعة



والباقون بالفتح فيهما مجع مثرة، مثل بقرة وبقر وشجرة . بضم الثاء وامليم}ثُُمره{وقرأ محزة والكسائي . جىن الشجر
ألموال اليت انظروا إىل ا: وكأن املعىن على قول جماهد. قال جماهد الثمر أصناف املال، والتمر مثر النخل. وشجر

  يتحصل منه

بضم الثاء وسكون امليم؛ حذفت الضمة }ثُْمره{وروي عن األعمش . الثمر؛ فالثمر بضمتني مجع مثار وهو املال املثمر
مثرة ومثار : وجيوز أن يكون مثر مجع مجع، فتقول. وجيوز أن يكون مثر مجع مثرة مثل بدنة وبدن. لثقلها طلبا للخفة
  .وز أن يكون مجع مثرة كخشبة وخشب ال مجع اجلمعوجي. ومثر مثل محار ومحر

. بضم الياء} َوُيْنعِِه{وابن حميصن وابن أيب إسحاق . }ويانعه{قرأ حممد بن السميقع } َوَيْنعِِه{: قوله تعاىل: اخلامسة
. ونضجه: واملعىن. وأينع يونع والتمر مونع. ينع الثمر يينع، والثمر يانع: هي لغة بعض أهل جند؛ يقال: قال الفراء

الينع : قال ابن األنباري. أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها: وقال احلجاج يف خطبته. ينع وأينع إذا نضج وأدرك
أينع أكثر من ينع، ومعناه أمحر؛ ومنه ما : وقال الفراء. مجع يانع، كراكب وركب، وتاجر وجتر، وهو املدرك البالغ

فدلت اآلية ملن . إنه العقيق أو نوع منه: وهي خرزة محراء، يقال" ل الينعةإن ولدته أمحر مث"روي يف حديث املالعنة 
اْنظُُروا إِلَى ثََمرِِه إِذَا {: تدبر ونظر ببصره وقلبه، نظر من تفكر، أن املتغريات ال بد هلا من مغري؛ وذلك أنه تعاىل قال

واإلغريض يسمى ضحكا أيضا، مث بلحا، مث سيابا، مث . عفتراه أوال طلعا مث إغريضا إذا انشق عنه الطل. } أَثَْمَر َوَيْنعِِه
أزهى يزهي، مث موكتا إذا بدت : جدا ال إذ اخضر واستدار قبل أن يشتد، مث بسرا إذا عظم، مث زهوا إذا أمحر؛ يقال

فإن كان ذلك من قبل الذنب فهي مذنبة، وهو التذنوب، فإذا النت فهي ثعدة، فإذا بلغ . فيه نقط من اإلرطاب
رطب منسبت، مث : رطاب نصفها فهي جمزعة، فإذا بلغ ثلثيها فهي حلقانة، فإذا عمها اإلرطاب فهي منسبتة؛ يقالاإل

فنبه اهللا تعاىل بانتقاهلا من حال إىل حال وتغريها ووجودها بعد أن مل تكن بعد على وحدانيته . ييبس فيصري مترا
ينع : قال اجلوهري. ز البعث؛ إلجياد النبات بعد اجلفافودل على جوا. وكمال قدرته، وأن هلا صانعا قادرا عاملا
  .الثمر يينع ويينع ينعا وينوعا، أي نضج

والنقش أن ينقش أهل : مالك: قال. اإليناع الطيب بغري فساد وال نقش: قال ابن العريب قال مالك: السادسة
  البصرة الثمر حىت يرطب؛ يريد يثقب فيه حبيث يسرع دخول

فليس ذلك الينع املراد يف القرآن، وال هو الذي ربط به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . معجال اهلواء إليه فريطب
ويف بعض بالد التني، وهي البالد الباردة، ال ينضج حىت يدخل علي . البيع، وإمنا هو ما يكون من ذاته بغري حماولة

عادة البالد، ولوال ذلك ما طاب يف وقت فمه عود قد دهن زيتا، فإذا طاب حل بيعه؛ ألن ذلك ضرورة اهلواء و
  .الطيب
وهذا الينع الذي يقف عليه جواز بيع التمر وبه يطيب أكلها ويأمن من العاهة، هو عند طلوع الثريا مبا : قلت

ذكر املعلى بن أسد عن وهيب عن عسل بن سفيان عن . أجرى اهللا سبحانه من العادة وأحكمه من العلم والقدرة
إذا طلعت الثريا صباحا رفعت العاهة "رة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عطاء عن أيب هري
وطلوعها صباحا الثنيت عشرة ليلة متضي من شهر أيار، وهو . والثريا النجم، ال خالف يف ذلك" . عن أهل البلد

 يكن يبيع مثار أرضه حىت تطلع الثريا وأخربين خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت مل: ويف البخاري. شهر مايو
  .فيتبني األصفر من األمحر

وقد استدل من أسقط اجلوائح يف الثمار هبذه اآلثار، وما كان مثلها من هنيه عليه السالم عن بيع الثمرة : السابعة



: ذا؟ فقالفسألت ابن عمر مىت ه: قال عثمان بن سراقة. حىت يبدو صالحها، وعن بيع الثمار حىت تذهب العاهة
مل يثبت عندي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بوضع اجلوائح، ولو ثبت عندي : قال الشافعي. طلوع الثريا

ولو كنت قائال بوضع : مل أعده، واألصل اجملتمع عليه أن كل من ابتاع ما جيوز بيعه وقبضه كانت املصيبة منه، قال
وذهب مالك وأكثر أهل املدينة إىل وضعها؛ . قول الثوري والكوفيني وهو. اجلوائح لو ضعتها يف القليل والكثري

وبه كان يقضي عمر بن . أخرجه مسلم. حلديث جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بوضع اجلوائح 
وأهل الظاهر وضعوها عن املبتاع يف القليل والكثري . عبدالعزيز، وهو قول أمحد بن حنبل وسائر أصحاب احلديث

على عموم احلديث؛ إال أن مالكا وأصحابه اعتربوا أن تبلغ اجلائحة ثلث الثمرة فصاعدا، وما كان دون الثلث 
  ألغوه وجعلوه تبعا، إذ ال ختلو مثرة من أن يتعذر القليل من طيبها وأن يلحقها يف اليسري منها

. ت القيمة الثلث فصاعدا وضع عنهوكان أصبغ وأشهب ال ينظران إىل الثمرة ولكن إىل القيمة، فإذا كان. فساد
ويف الكتاب أنه . وعليه فال تكون السرقة جائحة، وكذا يف كتاب حممد. واجلائحة ما ال ميكن دفعه عند ابن القاسم

ما أصاب الثمرة من السماء : وقال مطرف وابن املاجشون. جائحة، وروي عن ابن القاسم، وخالفه أصحابه والناس
واختلف يف العطش؛ ففي رواية . أو حر أو كسر الشجر مبا ليس بصنع ادمي فهو جائحةمن عفن أو برد، أو عطش 

ومن باع مثرا قبل بدو صالحه بشرط التبقية . والصحيح يف البقول أهنا فيها جائحة كالثمرة. ابن القاسم هو جائحة
ت إن منع اهللا الثمرة فبم أخذ أرأي: "فسخ بيعه ورد؛ للنهي عنه؛ وألنه من أكل املال بالباطل؛ لقوله عليه السالم

وذهب . ؟ هذا قول اجلمهور، وصححه أبو حنيفة وأصحابه ومحلوا النهي على الكراهة" أحدكم مال أخيه بغري حق
. ومنعه الثوري وابن أيب ليلى متسكا بالنهي الوارد يف ذلك. اجلمهور إىل جواز بيعها قبل بدو الصالح بشرط القطع

  .لي؛ ألنه مبيع معلوم يصح قبضه حالة العقد فصح بيعه كسائر املبيعاتوخصصه اجلمهور بالقياس اجل
  }مَّا َيِصفُونََوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء الْجِنَّ َوَخلَقَُهْم َوَخَرقُوا لَُه َبنَِني وََبَناتٍ بَِغْيرِ ِعلْمٍ سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى َع{ ١٠٠: اآلية

. هذا ذكر نوع آخر من جهاالهتم، أي فيهم من أعتقد هللا شركاء من اجلن} كَاَء الْجِنََّوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَر{: قوله تعاىل
َوَجَعلُْت لَهُ {]. ٢٠: املائدة[} َوَجعَلَكُْم ُملُوكاً{مفعول ثان؛ مثل } ُشَركَاَء{مفعول أول، و}الْجِنَّ{: قال النحاس
بد } الْجِنَّ{وجيوز أن يكون . دير وجعلوا هللا اجلن شركاءوالتق. وهو يف القرآن كثري]. ١٢: املدثر[} َماالً َمْمُدوداً

كذا قراءة اجلماعة، } َوَخلَقَُهْم{. مبعىن هم اجلن} الْجِنَّ{وأجاز الكسائي رفع . }ِللَِّه{ال من شركاء، واملفعول الثاين 
وقرأ حيىي بن . زيادة هوب} وهَوَخلَقَُهْم{وقرأ ابن مسعود . خلق اجلن الشركاء: وقيل. أي خلق اجلاعلني له شركاء

واآلية . أي وجعلوا خلقهم هللا شركاء؛ ألهنم كانوا خيلقون الشيء مث يعبدونه: بسكون الالم، وقال} َوَخلْقَُهْم{يعمر 
  ومعىن إشراكهم. نزلت يف مشركي العرب

قالوا  هم الذين: قال قتادة والسدي. باجلن أهنم أطاعوهم كطاعة اهللا عز وجل؛ روي ذلك عن احلسن وغريه
إن اهللا وإبليس أخوان؛ فاهللا خالق الناس والدواب، : نزلت يف الزنادقة، قالوا: وقال الكليب. املالئكة بنات اهللا

إله قدمي، والثاين : للعامل صانعان: ويقرب من هذا قول اجملوس، فإهنم قالوا. وإبليس خالق اجلان والسباع والعقارب
وكذا احلائطية من املعتزلة من أصحاب أمحد . موا أن صانع الشر حادثشيطان حادث من فكرة اإلله القدمي؛ وزع

اإلله القدمي، واآلخر حمدث، خلقه اهللا عز وجل أال مث فوض إليه تدبري العامل؛ : بن حائط، زعموا أن للعامل صانعني
قراءة نافع }رَّقُواَوَخ{.تعاىل اهللا عما يقول الظاملون واجلاحدون علوا كبريا. وهو الذي حياسب اخللق يف اآلخرة

والنصارى ادعت . بالتشديد على التكثري؛ ألن املشركني ادعوا أن هللا بنات وهم املالئكة، ومسوهم جنا الجتناهنم



تعاىل اهللا عما . عزير ابن اهللا، فكثر ذلك من كفرهم؛ فشدد الفعل ملطابقة املعىن: واليهود قالت. املسيح ابن اهللا
إمنا هو : بالتشديد فقال}َوَخّرقُوا له{وسئل احلسن البصري عن معىن . فيف على التقليلوقرأ الباقون بالتخ. يقولون

: وقال أهل اللغة. خرقها ورب الكعبة: بالتخفيف، كلمة عربية، كان الرجل إذا كذب يف النادي قيل} َوَخَرقُوا{
. كذبوا" خرقوا: "ابن زيد وابن جريجقال جماهد وقتادة و. على التكثري}وخّرقوا{اختلقوا وافتعلوا } َخَرقُوا{معىن 
  .إن معىن خرق واخترق واختلق سواء؛ أي أحدث: يقال
 َشْيٍء َبدِيُع السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ أَنَّى َيكُونُ لَُه وَلٌَد وَلَْم َتكُْن لَهُ َصاِحَبةٌ َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء َوُهَو بِكُلِّ{ ١٠١: اآلية
  }َعِليٌم

خرب ابتداء مضمر } َبِديُع{و. أي مبدعهما؛ فكيف جيوز أن يكون له ولد} السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َبِديُع{: قوله تعاىل
وذا خطأ . وأجاز الكسائي خفضه على النعت هللا عز وجل، ونصبه مبعىن بديعا السماوات واألرض. أي هو بديع

  .عند البصريني ألنه ملا مضى

أي } َولَمْ َتكُْن لَُه َصاِحبَةٌ{. وولد كل شيء شبيهه، وال شبيه له. كون له ولدأي من أين ي} أَنَّى َيكُونُ لَُه وَلٌَد{
وال يدخل يف ذلك كالمه وال غريه من صفات . عموم معناه اخلصوص؛ أي خلق العامل} َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء{. زوجة
ُتَدمِّرُ {ومثله . س وال من مات كافراومل تسع إبلي] ١٥٦: األعراف[} َوَرْحَمِتي َوسَِعْت كُلَّ َشْيٍء{ومثله . ذاته

  .ومل تدمر السماوات واألرض] ٢٥: األحقاف[} كُلَّ َشيٍْء
  }ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم ال إِلََه إِلَّا ُهَو َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ{ ١٠٢: اآلية

َخاِلُق كُلِّ {. على البدل} اللَُّه رَبُّكُْم{. يف موضع رفع باالبتداء} ذَِلكُُم} {كُْم ال إِلََه إِلَّا ُهَوذَِلكُُم اللَُّه رَبُّ{: قوله تعاىل
. خربا ثانيا، أو على إضمار مبتدأ، أي هو خالق} خَاِلُق{اخلرب، و}َربُّكُْم{وجيوز أن يكون . خرب االبتداء} َشْيٍء

  .وأجاز الكسائي والقراء فيه النصب
  }ال ُتْدرِكُُه الْأَْبَصاُر َوُهَو ُيْدرِكُ الْأَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري{ ١٠٣ :اآلية

بني سبحانه أنه منزه عن مسات احلدوث، ومنها اإلدراك مبعىن اإلحاطة والتحديد، } ال ُتْدرِكُُه الْأَْبصَاُر{: قوله تعاىل
أدركت كذا وكذا؛ : أي ال يبلغ كنه حقيقته؛ كما تقول: اجفقال الزج. كما تدرك سائر املخلوقات، والرؤية ثابتة

} ال ُتْدرِكُهُ الْأَْبصَاُر{: وقال ابن عباس. ألنه قد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم األحاديث يف الرؤية يوم القيامة
 - ٢٢: القيامة[} ةٌ، إِلَى َربَِّها َناِظَرةٌُوُجوهٌ َيْوَمِئذٍ نَاِضَر{: يف الدنيا، ويراه املؤمنون يف اآلخرة؛ إلخبار اهللا هبا يف قوله

وسيأيت بيانه يف . وهو أحسن ما قيل لداللة التنزيل واألخبار الواردة برؤية اهللا يف اجلنة. وقال السدي]. ٢٣
  ال حتيط به وهو حييط هبا؛} ال ُتْدرِكُُه الْأَْبصَاُر{: وقيل". يونس"

} لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء{أبصار القلوب، أي ال تدركه العقول فتتومهه؛ إذ املعىن ال تدركه : وقيل. عن ابن عباس أيضا
املعىن ال تدركه األبصار املخلوقة يف الدنيا، لكنه خيلق ملن يريد كرامته بصرا وإدراكا يراه : وقيل] ١١: الشورى[

ة لكان سؤال موسى عليه السالم فيه كمحمد عليه السالم؛ إذ رؤيته تعاىل يف الدنيا جائزة عقال، إذ لو مل تكن جائز
واختلف السلف . مستحيال، وحمال أن جيهل نيب ما جيوز على اهللا وما ال جيوز، بل مل يسأل إال جائزا غري مستحيل

يا أبا عائشة، : كنت متكئا عند عائشة، فقالت: يف رؤية نبينا عليه السالم ربه، ففي صحيح مسلم عن مسروق قال
ما هن؟ قالت من زعم أن حممدا رأى ربه فقد أعظم : قلت. ن فقد أعظم على اهللا الفريةثالث من تكلم بواحدة منه

َولَقَدْ {يا أم املؤمنني، أنظريين وال تعجليين، أمل يقل اهللا عز وجل : وكنت متكئا فجلست فقلت: قال. على اهللا الفرية



أنا أول هذه األمة من سأل : ؟ فقالت] ١٣: النجم[} ةً أُْخَرىَولَقَْد َرآُه نَْزلَ{]. ٢٣: التكوير[} َرآُه بِالْأُفُقِ الُْمبِنيِ
إمنا هو جربيل مل أره على صورته اليت خلق عليها غري هاتني املرتني : "عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

ال {: جل يقولأو مل تسمع أن اهللا عز و: فقالت". رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بني السماء واألرض
َوَما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ {: ؟ أو مل تسمع أن اهللا عز وجل يقول} ُتْدرِكُُه الْأَْبَصاُر َوُهَو ُيْدرِكُ الْأَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري

: ؟ قالت] ٥١: الشورى[} يٌّ َحِكيٌمَعِل -إىل قول  -ُيكَلَِّمُه اللَُّه إِلَّا َوْحياً أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ أَْو يُْرِسلَ َرُسوالً 
: ومن زعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتم شيئا من كتاب اهللا فقد أعظم على اهللا الفرية، واهللا تعاىل يقول

ومن زعم أنه : قالت] ٦٧: املائدة[} َيا أَيَُّها الرَّسُولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالَتَُه{
قُلْ ال َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ الَْغْيبَ إِلَّا {: خيرب مبا يكون يف غد فقد أعظم على اهللا الفرية، واهللا تعاىل يقول

ابن مسعود، : جربيل إىل ما ذهبت إليه عائشة رضي اهللا عنها من عدم الرؤية، وأنه إمنا رأى]. ٦٥: النمل[} اللَُّه
  .ومثله عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وأنه رأى جربيل، واختلف عنهما

وعن ابن عباس أنه رآه بعينه؛ هذا هو . وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته مجاعة من احملدثني والفقهاء واملتكلمني
اجتمع ابن : وقال عبد اهللا بن احلارث]. ١١: مالنج[} َما كَذََب الْفَُؤاُد َما َرأَى{: وحجته قوله تعاىل. املشهور عنه

: مث قال ابن عباس. أما حنن بنو هاشم فنقول إن حممدا رأى ربه مرتني: عباس وأيب بن كعب، فقال ابن عباس
فكرب : قال. أتعجبون أن اخللة تكون إلبراهيم والكالم ملوسى، والرؤية حملمد صلى اهللا عليه وسلم وعليهم أمجعني

إن اهللا قسم رؤيته وكالمه بني حممد وموسى عليهما السالم، فكلم موسى ورآه : ته اجلبال، مث قالكعب حىت جاوب
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم

وحكاه أبو عمر الطلمنكي عن عكرمة، وحكاه . وحكى عبدالرزاق أن احلسن كان حيلف باهللا لقد رأى حممد ربه
هل رأى حممد : حكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرةو. بعض املتكلمني عن ابن مسعود، واألول عنه أشهر

حىت انقطع ! بعينه رآه رآه: أنا أقول حبديث ابن عباس: ربه؟ فقال نعم وحكى النقاش عن أمحد بن حنبل أنه قال
وإىل هذا ذهب الشيخ أبو احلسن األشعري ومجاعة من أصحابه أن حممدا صلى اهللا عليه . نفسه، يعين نفس أمحد

وكان احلسن حيلف باهللا الذي . وقال أنس وابن عباس وعكرمة والربيع واحلسن. ى اهللا ببصره وعيين رأسهوسلم رأ
إنه إمنا رأى ربه بقلبه : وقال مجاعة منهم أبو العالية والقرظي والربيع بن أنس. ال إله إال هو لقد رأى حممد ربه

أمحد بن حنبل رآه بقلبه، وجنب عن القول برؤيته  قال: وقال أبو عمر. وفؤاده؛ وحكي عن ابن عباس أيضا وعكرمة
مل ير يف الدنيا؛ ألنه باق وال يرى الباقي بالفاين، فإذا كان يف اآلخرة : وعن مالك بن أنس قال. يف الدنيا باألبصار

وهذا كالم حسن مليح، وليس فيه دليل على : قال القاضي عياض. ورزقوا أبصارا باقية رأوا الباقي بالباقي
تحالة إال من حيث ضعف القدرة؛ فإذا قوى اهللا تعاىل من شاء من عباده وأقدره على محل أعباء الرؤية مل ميتنع االس

َوُهَو ُيْدرِكُ {: قوله تعاىل. إن شاء اهللا" األعراف"وسيأيت شيء من هذا يف حق موسى عليه السالم يف . يف حقه
ويف هذا : وقال الزجاج. إمنا خص األبصار؛ لتجنيس الكالم .أي ال خيفى عليه شيء إال يراه ويعلمه} الْأَْبصَاَر

  الكالم دليل على أن اخللق ال يدركون

؛ أي ال يعرفون كيفية حقيقة البصر، وما الشيء الذي صار به اإلنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر } األَْبَصاَر{
لطف فالن بفالن يلطف، أي : أي الرفيق بعباده؛ يقال} َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري{: مث قال. من غريمها من سائر أعضائه

واالسم . وألطفه بكذا، أي بره به. واللطف من اهللا تعاىل التوفيق والعصمة. واللطف يف الفعل الرفق فيه. رفق به



قال أبو . واملالطفة املبارة؛ عن اجلوهري وابن فارس. جاءتنا من فالن لطفه؛ أي هدية: يقال. اللطف بالتحريك
اللطيف من نور قلبك باهلدى، ورىب جسمك : وقال اجلنيد. املعىن لطيف باستخراج األشياء خبري مبكاهنا: لعاليةا

وقيل غري هذا، مما معناه راجع . بالغذا، وجعل لك الوالية يف البلوى، وحيرسك وأنت يف لظى، ويدخلك جنة املأوى
  .إن شاء اهللا تعاىل" الشورى" ذلك يف وسيأيت ما للعلماء من األقوال يف. إىل معىن الرفق وغريه

  }ٍظقَْد َجاءَكُْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّكُْم فََمْن أَْبَصَر فَِلَنفِْسِه َوَمْن َعِمَي فََعلَْيَها َوَما أََنا َعلَْيكُمْ بِحَِفي{ ١٠٤: اآلية
قال . ويستدل؛ مجع بصرية وهي الداللة أي آيات وبراهني يبصر هبا} قَْد َجاَءكُْم َبصَاِئُر ِمْن رَبِّكُْم{: قوله تعاىل
  :الشاعر

  وبصرييت يعدو هبا َعَتٌد وآي... جاؤوا بصائرهم على أكتافهم 
ووصف الداللة باجمليء لتفخيم شأهنا؛ إذ كانت مبنزلة الغائب املتوقع حضوره . يعين بالبصرية احلجة البينة الظاهرة

} فََمْن أَْبَصَر فَِلَنفْسِِه{. وأقبل السعود وأدبر النحوسجاءت العافية وقد انصرف املرض، : للنفس؛ كما يقال
مل يستدل، فصار مبنزلة } َوَمْن َعِمَي فََعلَْيَها{. هو اإلدراك حباسة البصر؛ أي فمن استدل وتعرف فنفسه نفع: اإلبصار

  األعمى؛ فعلى نفسه يعود ضرر

أي ال أحفظكم من عذاب : وقيل. كم على أن هتلكوا أنفسكمأي مل أومر حبفظ} َوَما أََنا َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ{. " عماه
برقيب؛ أحصي عليكم أعمالكم، إمنا أنا رسول أبلغكم رساالت ريب، وهو احلفيظ عليكم ال } بَِحِفيٍظ{: وقيل. اهللا

  .اننزل هذا قبل فرض القتال، مث أمر أن مينعهم بالسيف من عبادة األوث: قال الزجاج. خيفى عليه شيء من أفعالكم
  }َوكَذَِلكَ ُنصَرُِّف الْآياِت وَِلَيقُولُوا َدَرْسَت َولُِنَبيَِّنُه ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ{ ١٠٥: اآلية

. الكاف يف كذلك يف موضع نصب؛ أي نصرف اآليات مثل ما تلونا عليك} وَكَذَِلَك ُنَصرُِّف الْآياِت{: قوله تعاىل
} َوِلَيقُولُوا َدَرْسَت{. والتنبيه يف هذه السورة نصرف يف غريهاأي كما صرفنا اآليات يف الوعد والوعيد والوعظ 

} وَِلَيقُولُوا َدَرْسَت{أي : وقيل. والواو للعطف على مضمر؛ أي نصرف اآليات لتقوم احلجة وليقولوا درست
. ذلك هذا كما تقول كتب فالن هذا الكتاب حلتفه؛ أي آل أمره إىل: وقال الزجاج. صرفناها؛ فهي الم الصريورة

درست وتعلمت من جرب ويسار، وكانا غالمني نصرانيني مبكة، : وكذا ملا صرفت اآليات آل أمرهم إىل أن قالوا
} ُنصَرُِّف الْآياِت{ويف املعىن قول آخر حسن، وهو أن يكون معىن : قال النحاس. إمنا يتعلم منهما: فقال أهل مكة

  .فهذا حقيقة، والذي قاله أبو إسحاق جماز. ون األول باآلخرنأيت هبا آية بعد آية ليقولوا درست علينا؛ فيذكر
وهي قراءة . باأللف بني الدال والراء؛ كفاعلت} دارست{قرأ أبو عمرو وابن كثري . سبع قراءات} َدَرْسَت{ويف 

وقرأ ابن . تاليت} َداَرْست{معىن : قال ابن عباس. علي وابن عباس وسعيد بن جبري وجماهد وعكرمة وأهل مكة
} َدرْسَت{وقرأ الباقون . وهي قراءة احلسن. بفتح السني وإسكان التاء غري ألف؛ كخرجت} َدَرْسَت{امر ع

ودل على . دارست أهل الكتاب ودارسوك؛ أي ذاكرهتم وذاكروك؛ قال سعيد بن جبري: فعلى األوىل. كخرجت
  أي أعان اليهود] ٤: الفرقان[} ونََوأَعَاَنُه َعلَْيِه قَْوٌم آَخُر{: هذا املعىن قوله تعاىل إخبارا عنهم

َوقَالُوا أََساِطريُ {: ومثله قوهلم. وهذا كله قول املشركني. النيب صلى اهللا عليه وسلم على القرآن وذاكروه فيه
} نَْزلَ َربُّكُْم قَالُوا أََساِطُري الْأَوَّلَِنيَوإِذَا قِيلَ لَُهْم َماذَا أَ{] ٥: الفرقان[} الْأَوَِّلَني اكْتََتَبَها فَهِيَ ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً وَأَصِيالً

. املعىن دارستنا؛ فيكون معناه كمعىن درست؛ ذكره النحاس واختاره، واألول ذكره مكي: وقيل]. ٢٤: النحل[
  :وزعم النحاس أنه جماز؛ كما قال



  فللموت ما تلد الوالده
 يقولوا انقطعت واحمت، وليس يأيت حممد صلى اهللا ولئال: فأحسن ما قيل يف قراءته أن املعىن} َدرسْت{ومن قرأ 

وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن احلسن أنه قرأ . أي قرئت} ُدرِست{وقرأ قتادة . عليه وسلم بغريها
القراءة : وقال غريه. ألن اآليات ال تدارس: وكان أبو حامت يذهب إىل أن هذه القراءة ال جتوز؛ قال. }دارسْت{

وز، وليس املعىن على ما ذهب إليه أبو حامت، ولكن معناه دارست أمتك؛ أي دارستك أمتك، وإن كان مل هبذا جت
وهو مبعىن } َوِلَيقُولُوا َدُرَسْت{وحكى األخفش ]. ٣٢: ص[} حَتَّى تََواَرْت بِالِْحجَابِ{: يتقدم هلا ذكر؛ مثل قوله

وفيه معىن . بإسكان الالم على األمر} يقولوا درستولْ{وحكى أبو العباس أنه قرئ . إال أنه أبلغ} َدرسْت{
] ٨٢: التوبة[} فَلَْيْضَحكُوا قَلِيالً َولْيَْبكُوا كَثِرياً{التهديد؛ أي فليقولوا مبا شاؤوا فإن احلق بني؛ كما قال عز وجل 

. التليني والتذليلوهذه القراءات كلها يرجع اشتقاقها إىل شيء واحد، إىل . فأما من كسر الالم فإهنا عنده الم كي
درسته أي ذللته بكثرة القراءة؛ وأصله درس : وقيل. من درس يدرس دراسة، وهي القراءة على الغري} دَرْسَت{و

وقد . أصله من درست الثوب أدرسه درسا أي أخلقته: وقيل. والدياس الدراس بلغة أهل الشام. الطعام أي داسه
. مسي إدريسي لكثرة دراسته لكتاب اهللا: ويقال. تذلل أيضاويرجع هذا إىل، ال. درس الثوب درسا أي أخلق

ودرست املرأة درسا أي . ودرست الكتاب درسا ودراسة. ودارست الكتب وتدارستها وادارستها أي درستها
  :ويقال. حاضت

أي بعري مل يدرس : وحكى األصمعي. الطريق اخلفي: والدرس أيضا. إن فرج املرأة يكىن أبا أدراس؛ وهو من احليض
} وِليقولوا درس{وقرأ ابن مسعود وأصحابه وأيب وطلحة واألعمش . مل يركب، ودرست من درس املنزل إذا عفا

  .}ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ{يعين القول والتصريف، أو القرآن }َوِلُنبَيَِّنُه{. أي درس حممد اآليات
  }إِلَّا ُهَو َوأَعْرِْض َعنِ الُْمْشرِِكَنياتَّبِْع َما أُوِحيَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك ال إِلََه { ١٠٦: اآلية

. يعين القرآن؛ أي ال تشغل قلبك وخاطرك هبم، بل اشتغل بعبادة اهللا} اتَّبِْع َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن َربَِّك{: قوله تعاىل
  .منسوخ} ال إِلََه إِلَّا ُهَو َوأَعْرِْض َعنِ الُْمْشرِكَِني{

  }ُه َما أَْشَركُوا َوَما َجَعلَْناَك َعلَْيهِْم َحفِيظاً َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بَِوكِيلٍَولَوْ َشاَء اللَّ{ ١٠٧: اآلية
َوَما {. نص على أن الشرك مبشيئته، وهو إبطال ملذهب القدرية كما تقدم} َولَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشَركُوا{: قوله تعاىل

أي قيم بأمورهم يف } َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بَِوكِيلٍ{. م من عذاب اهللاأي ال ميكنك حفظه} َجَعلَْناَك َعلَْيهِْم حَِفيظاً
مصاحلهم لدينهم أو دنياهم، حىت تلطف هلم يف تناول ما جيب هلم؛ فلست حبفيظ يف ذلك وال وكيل يف هذا، إمنا 

  .وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. أنت مبلغ
ُدوِن اللَِّه فََيُسبُّوا اللََّه َعْدواً بَِغْيرِ ِعلْمٍ كَذَِلَك َزيَّنَّا ِلكُلِّ أُمٍَّة َعَملَُهْم ثُمَّ إِلَى  َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن{ ١٠٨: اآلية

  }َربِّهِْم َمْرجِعُُهْم فَُيَنبِّئُُهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ

  -:فيه مخس مسائل
فنهى سبحانه ملؤمنني . جواب النهي} فََيُسبُّوا اللََّه{. هني} ِمْن ُدوِن اللَِّهَوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعونَ {: قوله تعاىل: األوىل

قالت كفار قريش أليب طالب إما : قال ابن عباس. أن يسبوا أوثاهنم؛ ألنه علم إذا سبوها نفر الكفار وازدادوا كفرا
  .ت اآليةأن تنهى حممدا وأصحابه عن سب آهلتنا والغض منها وإما أن إهله وهنجوه؛ فنزل

حكمها باق يف هذه األمة على كل حال؛ فمىت كان الكافر يف منعة وخيف أن يسب اإلسالم : قال العلماء: الثانية



أو البين عليه السالم أو اهللا عز وجل، فال حيل ملسلم أن يسب صلباهنم وال دينهم وال كنائسهم، وال يتعرض إىل ما 
على معتقد الكفرة } الَِّذيَن{وعرب عن األصنام وهي ال تعقل بـ . صيةيؤدي إىل ذلك؛ ألنه مبنزلة البعث على املع

  .فيها
يف هذه اآلية أيضا ضرب من املوادعة، ودليل على وجوب احلكم بسد الذرائع؛ وفيها دليل على أن احملق قد : الثالثة

اب رضي اهللا عنه أنه ومن هذا املعىن ما روي عن عمر بن اخلط. يكف عن حق له إذا أدى إىل ضرر يكون يف الدين
إن كان احلق واجبا فيأخذه بكل حال وإن : قال ابن العريب. ال تبتوا احلكم بني ذوي القرابات خمافة القطيعة: قال

  .كان جائزا ففيه يكون هذا القول
ال بضم العني والد} ُعدُوا{وروي عن أهل مكة أهنم قرؤوا . أي جهال واعتداء} َعْدواً{: قوله تعاىل: الرابعة

وقرأ . وتشديد الواو، وهي قراءة احلسن وأيب رجاء وقتادة، وهي راجعة إىل القراءة األوىل، ومها مجيعا مبعىن الظلم
فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي {: وهو واحد يؤدي عن مجع؛ كما قال. بفتح العني وضم الدال مبعىن عدو} َعدُوا{أهل مكة أيضا 
  .وهو منصوب على املصدر أو على املفعول من أجله} ُهُم الَْعُدوُّ{: وقال تعاىل]. ٧٧: اءالشعر[} إِلَّا َربَّ الَْعالَمَِني

قال . أي كما زينا هلؤالء أعماهلم كذلك زينا لكل أمة عملهم} كَذَِلَك َزيَّنَّا ِلكُلِّ أُمٍَّة َعَملَُهْم{: قوله تعاىل: اخلامسة
  زينا ألهل الطاعة الطاعة، وألهل الكفر. ابن عباس

  .ويف هذا رد على القدرية]. ٣١: املدثر[} كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن َيَشاُء{: الكفر؛ وهو كقوله
 َوَما ُيْشِعُركُمْ أَنََّها إِذَا َوأَقَْسُموا بِاللَِّه َجْهدَ أَْيمَانِهِمْ لَِئْن َجاءَْتُهْم آَيةٌ لَُيْؤِمُننَّ بَِها قُلْ إِنََّما الْآياُت عِْنَد اللَِّه{ ١٠٩: اآلية

  -:فيه مسألتان} َجاَءْت ال ُيؤِْمُنونَ
أي غاية أمياهنم } جَْهَد أَْيمَانِهِْم{: فقوله. وجهد اليمني أشدها، وهو باهللا. أي حلفوا} َوأَقَْسُموا{: قوله تعاىل: األوىل

ن أن اهللا هو اإلله األعظم، وأن هذه اآلهلة إمنا وذلك أهنم كانوا يعتقدو. اليت بلغها علمهم، وانتهت إليها قدرهتم
} َما َنْعُبدُُهْم إِلَّا ِليُقَرِّبُوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى{: يعبدوهنا ظنا منهم أهنا تقرهبم إىل اهللا زلفى؛ كما أخرب عنهم بقوله تعاىل

 تعاىل وكانوا يسمونه جهد اليمني وكانوا حيلفون بآبائهم وباألصنام وبغري ذلك، وكانوا حيلفون باهللا]. ٣: الزمر[
. على مذهب سيبويه؛ ألنه يف معناه} أقسموا{منصوب على املصدر والعامل فيه " جهد. "إذا كانت اليمني باهللا

. هذا جهدي، أي طاقيت: الطاقة يقال": بضمها"واجلهد . فعلت ذلك جبهد: املشقة يقال": بفتح اجليم"واجلهد 
بالفتح؛ } جَْهدهم{وقرئ ]. ٧٩: التوبة[} وَالَِّذيَن ال َيجُِدونَ إِلَّا ُجْهدَُهْم{تج بقول ومنهم من جيعلهما واحدا، وحي

يا حممد، ختربنا بأن : القرظي والكليب وغريمها، أن قريشا قالت: وسبب اآلية فيما ذكر املفسرون. عن ابن قتيبة
حييي املوتى، وأن مثود كانت هلم ناقة؛  موسى ضرب بعصاه احلجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وأن عيسى كان

أجعل لنا الصفا ذهبا؛ فواهللا إن فعلته : ؟ قالوا"أي شيء حتبون: "فقال. فائتنا ببعض هذه اآليات حىت نصدقك
إن شئت أصبح : "فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم يدعو؛ فجاءه جربيل عليه السالم فقال. لنتبعنك أمجعون

فقال رسول اهللا صلى اهللا " ل اهللا آية ومل يصدقوا عندها ليعذبنهم فأتركهم حىت يتوب تائبهمالصفا ذهبا، ولئن أرس
  :عليه وسلم

وبني الرب بأن من سبق العلم األزيل بأنه ال يؤمن فإنه ال يومن وإن أقسم . فنزلت هذه اآلية" بل يتوب تائبهم"
  .ليؤمنن
وتعرض هنا مسألة من األحكام عظمى، وهي . معناه بأغلظ األميان عندهم :قيل} جَْهَد أَْيمَانِهِْم{: قوله تعاىل: الثانية



وقد كانت هذه اليمني يف صدر اإلسالم معروفة بغري : قال ابن العريب. األميان تلزمه إن كان كذا وكذا: قول الرجل
ت الصورة حىت مث تكاثر. تطلق نساؤه: على أشد ما أخذه أحد على أحد؛ فقال مالك: هذه الصورة، كانوا يقولون

يلزمه إطعام ثالثني مسكينا إذا حنث : وكان شيخنا الفهري الطرسوسي يقول. آلت بني الناس إىل صورة هذه أمها
علي ميينان للزمته كفارتان : ولو قال. مجع ميني، وهو لو قال علي ميني وحنث ألزمناه كفارة" اإلميان"فيها؛ ألن قوله 

  .فيها ثالث كفارات واإلميان مجع ميني فيلزمه. إذا حنث
اختلف شيوخ القريوان فيها؛ فقال أبو حممد بن أيب زيد؛ يلزمه يف : وذكر أمحد بن حممد بن مغيث يف وثائقه: قلت

وبه قال ابن : قال ابن مغيث. زوجته ثالث تطليقات، واملشي إىل مكة، وتفريق ثلث ماله، وكفارة ميني، وعتق رقبة
وقال الشيخ أبو عمران الفاسي وأبو احلسن القابسي وأبو بكر بن . طلةأرفع رأسه وابن بدر من فقهاء طلي

ومن حجتهم يف ذلك رواية ابن احلسن يف مساعه من ابن . تلزمه طلقة واحدة إذا مل تكن له نية: عبدالرمحن القروي
ناه على فجعل من مسي: قال ابن مغيث". وأشد ما أخذه أحد على أحد أن عليه ذلك كفارة ميني: "وهب يف قوله

أشد ما أخذه أحد على أحد أن عليه كفارة : طلقة واحدة؛ ألنه ال يكون أسوأ حاال من قوله" اإلميان تلزمه: "القائل
علي عهد اهللا وغليظ ميثاقه وكفالته وأشد ما : واحتج األولون بقول ابن القاسم من قال: قال. ميني، قال وبه نقول

إن مل يرد الطالق وال العتاق وعزهلما عن ذلك فلتكن ثالث : فعله؛ فقال أخذه أحد على أحد على أمر أال يفعله مث
ويعتق رقبة وتطلق . علي عهد اهللا وغليظ ميثاقه: فان مل تكن له نية حني حلف فليكفر كفارتني يف قوله. كفارات

  نساؤه، وميشي إىل مكة

ما طريق األدلة فإن األلف والالم يف أ: قال ابن العريب. وأشد ما أخذه على أحد: ويتصدق بثلث ما له يف قوله
فإن . فيكون ما قاله الفهري} بِاللَِّه{اإلميان ال ختلو أن يراد هبا اجلنس أو العهد؛ فإن دخلت للعهد فاملعهود قولك 

دخلت للجنس فالطالق جنس فيدخل فيها وال يستوىف عدده، فإن الذي يكفي أن يدخل يف كل جنس معىن واحد؛ 
  .واهللا أعلم. جلنس املعىن كله للزمه أن يتصدق جبميع ما له؛ إذ قد تكون الصدقة باملال ميينافإنه لو دخل يف ا

َوَما {. اهللا القادر على اآلتيان هبا، وإمنا يأيت هبا إذا شاء: أي قل يا حممد} قُلْ إِنََّما الْآياُت ِعْنَد اللَِّه{: قوله تعاىل
بكسر إن، وهي } أَنََّها إِذَا َجاَءْت ال ُيْؤِمُنونَ{: مث استأنف فقال. املفعول أي وما يدويكم أميانكم؛ فحذف} ُيْشِعرُكُْم

وقال . } َوَما ُيْشِعرُكُْم أَنََّها إِذَا َجاَءْت ال ُيْؤِمُنونَ{ويشهد هلذا قراءة ابن مسعود . قراءة جماهد وأيب عمرو وابن كثري
حكم عليهم بأهنم ال يؤمنون، وقد أعلمنا يف اآلية بعد هذه . املخاطب هبذا املشركون، ومت الكالم: جماهد وابن زيد
وقال الفراء وغريه؛ اخلطاب للمؤمنني؛ ألن . بالتاء} تْؤِمُنونَ{وهذا التأويل يشبه قراءة من قرأ . أهنم ال يؤمنون

َوَما {: تعاىليا رسول اهللا، لو نزلت اآلية لعلهم يؤمنون؛ فقال اهللا : املؤمنني قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم
بالفتح، وهي قراءة أهل املدينة واألعمش ومحزة، أي لعلها } أَنََّها{. أي يعلمكم ويدريكم أيها املؤمنون} ُيْشِعرُكُْم

} وََما ُيْدرِيَك لََعلَُّه َيزَّكَّى{: ويف التنزيل. مبعىن لعلها؛ وحكاه عنه سيبويه} أَنَّهَا{: قال اخلليل. إذا جاءت ال يؤمنون
  :وقال أبو النجم. ايت السوق أنك تشتري لنا شيئا، أي لعلك: وحكي عن العرب. أي أنه يزكى] ٣ :عبس[

  أنّ تغدي القوم من شوائه... قلت لشيبان ادن من لقائه 
  :وقال عدي بن زيد

  إىل ساعة يف اليوم أو يف ضحى الغد... أعاذل ما يدريك أنّ منييت 
  :وقال دريد بن الصمة. أي لعل

  أري ما ترين أو خبيال خملدا... ا مات هزال ألنين أريين جواد



وما {وحكى الكسائي أنه كذلك يف مصحف أيب بن كعب . مبعىن لعل" أن"وهو يف كالم العرب كثري . أي لعلين
إذا جاءت  -أي اآليات  -وما يشعركم أهنا : زائدة، واملعىن} ال{أن : وقال الكسائي والفراء. } أدراكم لعلها
} َوَحَراٌم َعلَى قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَنَُّهمْ ال يَْرجُِعونَ{: يف قوله تعاىل} ال{؛ كما زيدت } ال{نون، فزيدت املشركني يؤم

]. ١٢: األعراف[} َما َمنََعَك أَلّا َتْسُجَد{: ويف قوله. وحرام على قرية مهلكة رجوعهم: ألن املعىن]. ٩٥: األنبياء[
هو غلط وخطأ؛ ألهنا إمنا تزاد : وقالوا} ال{الزجاج والنحاس وغريمها زيادة  وضعف. ما منعك أن تسجد: واملعىن

وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنون أو يؤمنون، مث حذف هذا : يف الكالم حذف، واملعىن: وقيل. فيما ال يشكل
  .لعلم السامع؛ ذكره النحاس وغريه

  }ْم كََما لَْم ُيؤِْمُنوا بِهِ أَوَّلَ َمرٍَّة وََنذَُرُهْم ِفي طُْغيَانِهِْم َيْعَمُهونََوُنقَلِّبُ أَفِْئَدَتُهْم وَأَْبَصارَُه{ ١١٠: اآلية
: قيل. } َوَنذَُرُهْم ِفي طُغَْيانِهِْم َيْعَمُهونَ{هذه آية مشكلة، وال سيما وفيها } َوُنقَلُِّب أَفِْئَدتَُهْم َوأَْبصَاَرُهْم{: قوله تعاىل

يف } وََنذَرُُهْم{. رهم يوم القيامة على هلب النار وحر اجلمر؛ كما مل يؤمنوا يف الدنيااملعىن ونقلب أفئدهتم وأنظا
: الغاشية[} ُوُجوهٌ َيْوَمِئذٍ َخاِشعَةٌ{ونظريها . الدنيا، أي منهلهم وال نعاقبهم؛ فبعض اآلية يف اآلخرة، وبعضها يف الدنيا

ونقلب يف الدنيا؛ أي حنول بينهم وبني اإلميان لو جاءهتم تلك : وقيل. يف الدنيا} َعاِملَةٌ َناِصَبةٌ{. فهذا يف اآلخرة] ٢
َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيحُولُ َبيْنَ {: ويف التنزيل. اآلية، كما حلنا بينهم وبني اإلميان أول مرة؛ ملا دعوهتم وأظهرت املعجزة

إذا جاءهتم اآلية فرأوها بأبصارهم وعرفوها بقلوهبم؛ كان ينبغي أن يؤمنوا : واملعىن]. ٢٤: األنفال[} الَْمْرِء َوقَلْبِِه
ودخلت الكاف على حمذوف، } كََما لَْم ُيؤِْمُنوا بِهِ أَوَّلَ َمرٍَّة{. فإذا مل يؤمنوا كان ذلك بتقليب اهللا قلوهبم وأبصارهم

. مثل القرآن وغريه أي فال يؤمنون كما مل يؤمنوا به أول مرة؛ أي أول مرة أتتهم اآليات اليت عجزوا عن معارضتها
  ونقلب أفئدة هؤالء كيال: وقيل

يف الكالم تقدمي وتأخري؛ أي أهنا إذا : وقيل. يؤمنوا؛ كما مل تؤمن كفار األمم السالفة ملا رأوا ما اقترحوا من اآليات
وقد . يتحريون} َمُهونََوَنذَُرُهْم ِفي طُغَْيانِهِْم َيْع{. جاءت ال يؤمنون كما مل يؤمنوا أول مرة ونقلب أفئدهتم وأبصارهم

  ".البقرة"مضى يف 
كَاُنوا ِلُيْؤِمُنوا إِلَّا أَنْ َولَوْ أَنََّنا َنزَّلَْنا إِلَيْهُِم الَْمالِئكَةَ َوكَلََّمُهُم الَْمْوَتى َوَحشَْرَنا َعلَْيهِْم كُلَّ َشْيٍء قُُبالً َما { ١١١: اآلية

  }ونََيَشاَء اللَُّه َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم َيْجَهلُ
َوَحَشرَْنا َعلَْيهِْم كُلَّ {. بإحيائنا إياهم} َوكَلََّمُهُم الَْموَْتى{. فرأوهم عيانا} َولَْو أَنََّنا نَزَّلَْنا إِلَْيهُِم الَْمالِئكَةَ{: قوله تعاىل

: وقيل .وهي قراءة نافع وابن عامر. مقابلة؛ عن ابن عباس وقتادة وابن زيد} قُُبالً{. سألوه من اآليات} َشْيٍء
يل قبل فالن مال؛ فقبال نصب على : مبعىن ناحية؛ كما نقول} قِبال{يكون : وقال حممد بن يزيد. معاينة، ملا آمنوا

بضم القاف والباء، ومعناه ضمناء؛ فيكون مجع قبيل مبعىن كفيل، حنو رغيف ورغف؛ } قُُبالً{وقرأ الباقون . الظرف
هو : وقال األخفش. ؛ أي يضمنون ذلك؛ عن الفراء]٩٢: اإلسراء[} الِئكَِة قَبِيالًأَْو َتأِْتَي بِاللَِّه َوالَْم{: كما قال

أي } قُُبال{"وقال حممد بن يزيد . مبعىن قبيل قبيل؛ أي مجاعة مجاعة، وقال جماهد، وهو نصب على احلال على القولني
بل الرجل ودبره ملا كان من بني يديه ومن ومنه ق]. ٢٦: يوسف[} إِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن قُُبلٍ{مقابلة؛ ومنه 

لقيت فالنا قيال ومقابلة وقبال وقبال، كله مبعىن املواجهة؛ فيكون الضم : حكى أبو زيد. ومنه قبل احليض. ورائه
وعلى قول . حذف الضمة من الباء لثقلها} قُْبالً{وقرأ احلسن . كالكسر يف املعىن وتستوي القراءتان؛ قاله مكي

وعلى قول األخفش يكون فيه اجتماع . فيه نطق ما ال ينطق، ويف كفالة ما ال يعقل آية عظيمة هلم الفراء يكون



يف موضع استثناء ليس من }أَنْ} {َما كَاُنوا ِلُيْؤِمُنوا إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه{. واحلشر اجلمع. األجناس الذي ليس مبعهود
  :وقيل. األول؛ أي لكن إن شاء ذلك هلم

وَلَِكنَّ {. ويف هذا تسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم. ء ألهل السعادة الذين سبق هلم يف علم اهللا اإلمياناالستثنا
  .جيهلون أنه ال جيوز اقتراح اآليات بعد أن رأوا آية واحدة: وقيل. أي جيهلون احلق} أَكْثَرَُهْم َيْجَهلُونَ

ُدّواً َشَياِطنيَ الِْأْنسِ َوالْجِنِّ ُيوِحي بَْعُضُهمْ إِلَى َبْعضٍ ُزخُْرَف الْقَْولِ غُُروراً َوكَذَِلكَ َجَعلَْنا ِلكُلِّ نَبِيٍّ َع{ ١١٢: اآلية
  }َولَْو َشاَء رَبَُّك َما فََعلُوُه فَذَْرُهْم َوَما يَفَْتُرونَ

لقوم فكذلك جعلنا لكل نيب يعزي نبيه ويسليه، أي كما ابتليناك هبؤالء ا} وَكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيٍّ{: قوله تعاىل
مفعول } َعُدوّاً{. حكى سيبويه جعل مبعىن وصف" شياطني اإلنس واجلن"مث نعتهم فقال . أي أعداء} َعدُّواً{. قبلك
} َشَياطَِني{وجيوز أن يكون . بدل من عدو} َشيَاِطَني الْأِْنسِ َوالْجِنِّ{. يف موضع املفعول الثاين} ِلكُلِّ َنبِيٍّ{.أول 
َشيَاِطَنيَ الْجِنِّ َو {: وقرأ األعمش. جعلنا شياطني اإلنس واجلن عدوا: مفعوال ثانيا؛ كأنه قيل} َعدُّواً{أول،  مفعوال
عبارة عما يوسوس به شياطني } يُوِحي َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ ُزْخُرَف الْقَْولِ غُرُوراً{. واملعىن واحد. بتقدمي اجلن} الِْأْنسِ

ومسي وحيا ألنه إمنا يكون خفية، وجعل متويههم زخرفا لتزيينهم إياه؛ ومنه مسي الذهب . اجلن إىل شياطني اإلنس
نصب على } غُُروراً{و. وزخارف املاء طرائقه. واملزخرف املزين. وكل شيء حسن مموه فهو زخرف. زخرفا

والغرور . ن يف موضع احلالوجيوز أن يكو. يغروهنم بذلك غرورا} ُيوِحي بَْعُضُهمْ إِلَى َبْعضٍ{املصدر، ألن معىن 
} ُيوِحي َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ{وروي عن ابن عباس بإسناد ضعيف أنه قال يف قول اهللا عز وجل : قال النحاس. الباطل
إين قد أضللت صاحيب بكذا فأضل : مع كل جين شيطان، ومع كل إنسي شيطان، فيلقى أحدمها اآلخر فيقول: قال

  وقاله عكرمة والضحاك. ثل ذلك؛ فهذا وحي بعضهم إىل بعضويقول اآلخر م. صاحبك مبثله

} َوإِنَّ الشََّياِطنيَ لَُيوُحونَ إِلَى أَوِْلَياِئهِْم ِلُيجَاِدلُوكُْم{والقول األول يدل عليه : قال النحاس. والسدي والكليب
  .؛ فهذا يبني معىن ذلك]١٢١:األنعام[

وال : قيل" ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه من اجلن: "ويدل عليه من صحيح السنة قوله عليه السالم: قلت
برفع امليم " فأسلم"روي " . وال أنا إال أن اهللا أعانين عليه فأسلم فال يأمرين إال خبري: "أنت يا رسول اهللا؟ قال

يقل وال ومل " ما منكم من أحد: "فقال. والنصب على معىن فأسلم هو. فالرفع على معىن فأسلم من شره. ونصبها
} َسرَابِيلَ َتِقيكُُم الَْحرَّ{من الشياطني؛ إال أنه حيتمل أن يكون نبه على أحد اجلنسني باآلخر؛ فيكون من باب 

: وروى عوف بن مالك عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وفيه بعد، واهللا أعلم] ٨١: النحل[
: يا رسول اهللا، وهل لإلنس من شياطني؟ قال: ؟ قال قلت" نس واجلنيا أبا ذر هل تعوذت باهللا من شر شياطني اإل"
إن شيطان اإلنس أشد علي من شيطان اجلن، وذلك أين إذا : وقال مالك بن دينار" . نعم هم شر من شياطني اجلن"

اب رضي ومسع عمر بن اخلط. تعوذت باهللا ذهب عين شيطان اجلن، وشيطان اإلنس جييئين فيجرين إىل املعاصي عيانا
  :اهللا عنه امرأة تنشد

  وكلكم يشتهي شم الرياحني... إن النساء رياحني خلقن لكم 
  :فأجاهبا عمر رضي اهللا عنه

  نعوذ باهللا من شر الشياطني... إن النساء شياطني خلقن لنا 
قال . أمر فيه معىن التهديد} فَذَْرُهْم{. أي ما فعلوا إحياء القول بالغرور} َولَْو َشاَء َربَُّك َما فََعلُوُه{: قوله تعاىل



  .وال يقال وذر وال ودع، استغنوا عنهما بترك: سيبويه
ويف السنة ]. ٣: الضحى[} َما َودََّعَك{و } ذَرُْهْم{و } َوذَرِ الَِّذيَن{: ويف التنزيل. هذا إمنا خرج على األكثر: قلت

  –اصي يريد املع -إذا فعلوا : "وقول" . لينتهن أقوام عن ودعهم اجلمعات"

. ليس فيه واو مبعىن ما فيه الواو ترك ما فيه الواو} ترك{الواو ثقيلة؛ فلما كان : قال الزجاج". فقد تودع منهم
  .وهذا معىن قول وليس بنصه

  }ْم ُمقَْترِفُونَوَِلَتصَْغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ الَِّذيَن ال ُيؤِْمُنونَ بِالْآِخَرِة وَِليَْرَضْوُه َوِليَقَْترِفُوا َما ُه{ ١١٣: اآلية
صغوت أصغو صغوا وصغوا، وصغيت أصغي، وصغيت : تصغى متيل؛ يقال} َولَِتْصَغى إِلَْيِه أَفِْئدَةُ{: قوله تعاىل

  .صغي يصغى صغى وصغيا، وأصغيت إليه إصغاء مبعًىن: يقال منه. بالكسر أيضا
  :قال الشاعر

  اءزيغ وفيه إىل التشبيه إصغ... ترى السفيه به عن كل حمكمة 
: ومنه صغت النجوم. وأصله امليل إىل الشيء لغرض من األغراض. أصغيت اإلناء إذا أملته ليجتمع ما فيه: ويقال

يقال صغوه معك وصغوه، وصغاه : قال أبو زيد]. ٤: التحرمي[} فَقَْد صََغْت قُلُوُبكَُما{: ويف التنزيل. مالت للغروب
وأكرموا فالنا يف صاغيته، أي يف قرابته الذين مييلون . يعين للهرة" فأصغى هلا اإلناء: "ويف احلديث. معك، أي ميله

قال . وأصغت الناقة إذا أمالت رأسها إىل الرجل كأهنا تستمع شيئا حني يشد عليها الرحل. إليه ويطلبون ما عنده
  :ذو الرمة

  حىت إذا ما استوى يف غرزها تثب... تصغي إذا شدها بالكور جاحنة 
وزعم . يوحي بعضهم إىل بعض ليغروهم ولتصغى: تقديره} ُيوِحي{الم كي، والعامل فيها } ْصَغىَولَِت{والالم يف 

وكذلك . حبذف األلف، وإمنا هي الم كي} ولْتصغ إليه{بعضهم أهنا الم األمر، وهو غلط؛ ألنه كان جيب 
  ولْريضوه{إال أن احلسن قرأ } َولَِيْرضَْوُه َوِلَيقَْترِفُوا{

وَِلَيقَْترِفُوا َما ُهمْ {ومعىن . افعل ما شئت: الالم، جعلها الم أمر فيه معىن التهديد؛ كما يقال بإسكان} وليقترفوا
وقارف . خرج يقترف أهله أي يكتسب هلم: يقال. أي وليكتسبوا؛ عن ابن عباس والسدي وابن زيد} ُمقَْترِفُونَ

. وقرف القرحة إذا قشر منها. تين بالريبةوقرفتين مبا ادعيت علي، أي رمي. فالن هذا األمر إذا واقعه وعمله
  :قال رؤبة. واقترف كذبا

  تقوى التقي وعفة العفيف... أعيا اقتراف الكذب املقروف 
  .وأصله اقتطاع قطعة من الشيء

يَن آَتْيَناُهُم الِْكتَاَب َيْعلَُمونَ أَنَّهُ أَفَغَْيَر اللَِّه أَْبَتِغي َحكَماً َوُهَو الَِّذي أَنَْزلَ إِلَْيكُُم الِْكتَاَب ُمفَصَّالً وَالَِّذ{ ١١٤: اآلية
  }ُمَنزَّلٌ ِمْن رَبَِّك بِالَْحقِّ فَال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن

ـ } غَيَْر} {أَفََغْيَر اللَِّه أَْبتَِغي َحكَماً{: قوله تعاىل نصب على البيان، وإن شئت على } َحكَماً{. }أَْبَتِغي{نصب ب
غري اهللا أطلب لكم حاكما وهو كفاكم مؤونة املسألة يف اآليات مبا أنزله إليكم من الكتاب أف: واملعىن. احلال

احلكم أبلغ من احلاكم؛ إذ ال يستحق التسمية حبكم إال من حيكم باحلق، ألهنا صفة : مث قيل. املفصل، أي املبني
} وَالَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكتَاَب{. احلقواحلاكم صفة جارية على الفعل، فقد يسمى هبا من حيكم بغري . تعظيم يف مدح

. أي القرآن} َيْعلَُمونَ أَنَُّه{. من أسلم منهم كسلمان وصهيب وعبداهللا بن سالم: وقيل. يريد اليهود والنصارى



أي من الشاكني يف } َنفَال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمتَرِي{أي أن كل ما فيه من الوعد والوعيد حلق } ُمنَزَّلٌ ِمْن َربِّكَ بِالَْحقِّ{
أبو : الذين آتيناهم الكتاب وهم رؤساء أصحاب حممد عليه السالم: وقال عطاء. أهنم يعلمون أنه منزل من عند اهللا

  .بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم
  }ِميُع الَْعِليُمَوَتمَّْت كَِلَمُت َربِّكَ ِصْدقاً َوَعْدالً ال ُمَبدِّلَ ِلكَِلمَاِتِه َوُهَو السَّ{ ١١٥: اآلية

مواعيد ربك، فال : قال ابن عباس. قراءة أهل الكوفة بالتوحيد، والباقون باجلمع} َوَتمَّْت كَِلَمُت رَبَِّك{: قوله تعاىل
الكلمات هي : قال قتادة. والكلمات ترجع إىل العبارات أو إىل املتعلقات من الوعد والوعيد وغريمها. مغري هلا

أي فيما وعد وحكم، ال راد لقضائه وال } ِصْدقاً َوَعْدالً{.  يزيد فيه املفترون وال ينقصونالقرآن ال مبدل له، ال
ال مبدل هلا فيما حكم به، أي إنه وإن أمكنه التغيري والتبديل يف األلفاظ . وحكى الرماين، عن قتادة. خلف يف وعده

آلية على وجوب اتباع دالالت القرآن؛ ألنه حق ودلت ا. كما غري أهل الكتاب التوراة واإلجنيل فإنه ال يعتد بذلك
  .ال ميكن تبديله مبا يناقضه، ألنه من عند حكيم ال خيفى عليه شيء من األمور كلها

  }ا َيْخُرصُونََوإِنْ ُتِطْع أَكْثََر َمْن ِفي الْأَْرضِ ُيِضلُّوَك َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنْ يَتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنْ ُهْم إِلَّ{ ١١٦: اآلية
أي عن الطريق اليت تؤدي إىل } ُيِضلُّوَك َعْن َسبِيلِ اللَِّه{. أي الكفار} َوإِنْ ُتِطْع أَكْثََر َمْن ِفي الْأَْرضِ{: قوله تعاىل
ويقدرون؛ ومنه أي حيدسون } َوإِنْ ُهْم إِلَّا َيخُْرُصونَ{مبعىن ما، وكذلك }إِنْ} {إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ{. ثواب اهللا

  :قال الشاعر. اخلرص، وأصله القطع
  تذرع خرصان بأيدي الشواطب... ترى قصد املران فينا كأنه 

وهو مجع اخلرص؛ ومنه خرص خيرص النخل خرصا إذا حزره ليأخذ . يعين جريدا يقطع طوال ويتخذ منه اخلرص
  .فاخلارص يقطع مبا ال جيوز القطع به؛ إذ ال يقني معه. اخلراج منه

  .إن شاء اهللا تعاىل" الذاريات"وسيأيت هلذا مزيد بيان يف 
  }إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن{ ١١٧: اآلية

  :مت الطائيهنا مبعىن يعلم؛ وأنشد قول حا} أَْعلَُم{إن : قال بعض الناس} إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم{: قوله تعاىل
  واهللا أعلم ما كنا هلم خذال... حتالفت طيء من دوننا حلفا 

  :وقول اخلنساء
  تغدو غداة الريح أو تسري... اهللا أعلم أن جفنته 

} َمْن َيِضلُّ َعْن َسبِيلِِه{. وألنه حيتمل أن يكون على أصله.} َوُهَو أَْعلَمُ بِالْمُْهَتِديَن{وهذا ال حجة فيه؛ ألنه ال يطابق 
يف حمل نصب بأعلم، أي إن ربك أعلم أي الناس : وقيل. }يضل{مبعىن أي؛ فهو يف حمل رفع والرافع له } َمْن{

َوُهوَ {: قال بعض البصريني، وهو حسن؛ لقوله. يف حمل نصب بنزع اخلافض؛ أي مبن يضل: وقيل. يضل عن سبيله
: النحل[} ُهَو أَْعلَُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمْهَتِديَن إِنَّ رَبََّك{: وقوله يف آخر النحل} أَْعلَُم بِالْمُْهَتِديَن

فلو كان من .} َوُهَو أَْعلَمُ بِالُْمهَْتِديَن{: وهذا على حذف املفعول، واألول أحسن؛ ألنه قال} ُيِضلّ{وقرئ ]. ١٢٥
  .اإلضالل لقال وهو أعلم باهلادين

  }ذُِكَر اْسمُ اللَِّه َعلَْيِه إِنْ كُْنُتْم بِآياِتِه ُمْؤِمنَِني فَكُلُوا ِممَّا{ ١١٨: اآلية
يا رسول : نزلت بسبب أناس أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا} فَكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه{: قوله تعاىل

: األنعام[} َوإِنْ أَطَْعُتُموُهْم إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ{وله إىل ق} فَكُلُوا{اهللا، إنا نأكل ما نقتل وال نأكل ما قتل اهللا؟ فنزلت 



: وقوله. هذه اآلية أمر بذكر اسم اهللا على الشراب والذبح وكل مطعوم: قال عطاء. خرجه الترمذي وغريه] ١٢١
  .ألخذ هبا واالنقياد هلاأي بأحكامه وأوامره آخذين؛ فإن اإلميان هبا يتضمن ويقتضي ا} إِنْ كُنُْتْم بِآياِتِه ُمْؤِمنَِني{

ْضطُرِرُْتْم إِلَْيِه َوإِنَّ َوَما لَكُْم أَلَّا َتأْكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوقَْد فَصَّلَ لَكُْم َما َحرََّم َعلَْيكُْم إِلَّا َما ا{ ١١٩: اآلية
  }َك ُهَو أَْعلَُم بِالُْمعَْتِديَنكَِثرياً لَُيِضلُّونَ بِأَهَْوائِهِْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ إِنَّ رَبَّ

املعىن ما املانع لكم من أكل ما مسيتم عليه ربكم وإن } َوَما لَكُْم أَلَّا َتأْكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسمُ اللَِّه َعلَْيِه{: قوله تعاىل
استفهام } ما{ـ ف. أي بني لكم احلالل من احلرام، وأزيل عنكم اللبس والشك} وَقَْد فَصَّلَ{. قتلتموه بأيديكم
ويصح . يف موضع خفض بتقدير حرف اجلر} فأنْ{. وأي شيء لكم يف أال تأكلوا: وتقدير الكالم. يتضمن التقرير

تقديره } َما لَكُْم{أن تكون يف موضع نصب على أال يقدر حرف جر، ويكون الناصب معىن الفعل الذي يف قوله 
. يريد من مجيع ما حرم كامليتة وغريها وهو استثناء منقطع} رِرُْتْم إِلَْيِهإِلَّا َما اْضطُ{مث استثىن فقال . أي ما مينعكم

وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثري بالضم فيهما، . بفتح الفعلني} َوقَْد فَصَّلَ لَكُْم َما َحرََّم{وقرأ نافع ويعقوب 
ومعناه أبان وظهر؛ كما قرئ . التخفيفب} فََصل{وقرأ عطية العويف . بالضم} ُحرِّم{بالفتح } فَصَّل{والكوفيون 

} فصل{: وقيل. واختار أبو عبيدة قراءة أهل املدينة. أي استبانت] ١: هود[}الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاُتُه ثُمَّ فُصِّلَْت{
  .اآلية] ٣: املائدة[} خِْنزِيرُِحرَِّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ وَالدَُّم وَلَْحُم الْ{: من قوله" املائدة"أي بني، وهو ما ذكره يف سورة 

مكية واملائدة مدنية فكيف حييل بالبيان على ما مل ينزل بعد، إال أن يكون فصل " األنعام"هذا فيه نظر؛ فإن : قلت
  .واهللا أعلم. مبعىن يفصل
يعين املشركني حيث } َغْيرِ ِعلْمٍبِأَهَْواِئهِْم بِ{. من أضل} ُيِضلّون{وقرأ الكوفيون } َوإِنَّ كَِثرياً لَُيِضلُّونَ{: قوله تعاىل

أي بغري علم يعلمونه يف أمر الذبح؛ إذ احلكمة فيه } بِغَْيرِ ِعلْمٍ{ما ذبح اهللا بسكينه خري مما ذحبتم بسكاكينكم : قالوا
إخراج ما حرمه اهللا علينا من الدم خبالف ما مات حتف أنفه؛ ولذلك شرع الذكاة يف حمل خمصوص ليكون الذبح 

  .جلذب كل دم يف احليوان خبالف غريه من األعضاء واهللا أعلم فيه سببا

  }وَذَُروا ظَاِهَر الِْأثْمِ َوَباِطَنهُ إِنَّ الَِّذيَن َيكْسُِبونَ الِْأثْمَ سَُيْجَزْونَ بَِما كَاُنوا َيقَْترِفُونَ{ ١٢٠: اآلية
وحاصلها راجع إىل أن الظاهر ما كان عمال . ال كثريةللعلماء فيه أقو} َوذَرُوا ظَاِهَر الْأِثْمِ َوبَاِطَنُه{: قوله تعاىل

بالبدن مما هنى اهللا عنه، وباطنه ما عقد بالقلب من خمالفة أمر اهللا فيما أم وهنى؛ وهذه املرتبة ال يبلغها إال من اتقى 
حسب ما تقدم بيانه . ملرتبة الثالثةوهي ا]. ٩٣: املائدة[} ثُمَّ اتَّقَْوا َوآَمنُوا ثُمَّ اتَّقَْوا َوأَْحَسُنوا{: وأحسن؛ كما قال

وما قدمنا جامع لكل إمث . هو ما كان عليه اجلاهلية من الزنا الظاهر واختاذ احلالئل يف الباطن: وقيل". املائدة"يف 
  .وموجب لكل أمر

الشَّيَاِطَني لَيُوُحونَ إِلَى أَْوِليَاِئهِمْ لُِيَجاِدلُوكُمْ  َوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَمْ ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق َوإِنَّ{ ١٢١: اآلية
  -:فيه مخس مسائل} َوإِنْ أَطَْعُتُموُهْم إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ

نأكل مما قتلنا وال نأكل مما قتل اهللا؟ : جاءت اليهود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: روى أبو داود قال: األوىل
وروى النسائي عن ابن عباس يف قوله . إىل آخر اآلية} َوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه{: وجلفأنزل اهللا عز 

ما ذبح اهللا فال تأكلوه وما ذحبتم أنتم : خاصمهم املشركون فقالوا: قال} َوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه{: تعاىل
  وتنشأ هنا مسألة أصولية، وهي. ال تأكلوا؛ فإنكم مل تذكروا اسم اهللا عليها: نه هلمأكلتموه؛ فقال اهللا سبحا



ال إشكال يف صحة دعوى العموم : وذلك أن اللفظ الوارد على سبب هل يقصر عليه أم ال؛ فقال علماؤنا: الثانية
  أما ما ذكره. فيما يذكره الشارع ابتداء من صيغ ألفاظ العموم

صيل، على ما هو معروف يف أصول الفقه؛ إال أنه إن أتى بلفظ مستقل دون السؤال حلق جوابا لسؤال ففيه تف
ظاهر يف تناول امليتة، وتدخل فيه ما ذكر عليه غري اسم اهللا } ال َتأْكُلُوا{: فقول. باألول يف صحة القصد إىل التعميم

َوَما أُِهلَّ {: يه الذي يقتضي حترميه نصا بقولبعموم أنه مل يذكر عليه اسم اهللا، وبزيادة ذكر غري اسم اهللا سبحانه عل
. وهل يدخل فيه ما ترك املسلم التسمية عمدا عليه من الذبح، وعند إرسال الصيد]. ١٧٣: البقرة[} بِِه ِلَغْيرِ اللَِّه

  )املسألة(اختلف العلماء يف ذلك على أقوال مخسة، وهي 
فإن تركها عمدا مل . وهو قول إسحاق ورواية عن أمحد بن حنبلإن تركها سهوا أكال مجيعا، : القول األول: الثالثة

يؤكال؛ وقال يف الكتاب مالك وابن القاسم، وهو قول أيب حنيفة وأصحابه والثوري واحلسن بن حي وعيسى 
  .هذا أحسن، ألنه ال يسمى فاسقا إذا كان ناسيا: وأصبغ، وقاله سعيد بن جبري وعطاء، واختاره النحاس وقال

وهو قول الشافعي واحلسن، وروي ذلك عن ابن عباس وأيب هريرة . ن تركها عامدا أو ناسيا يأكلهماإ: الثاين
وعطاء وسعيد بن املسيب وجابر بن زيد وعكرمة وأيب عياض وأيب رافع وطاوس وإبراهيم النخعي وعبدالرمحن بن 

يت تركت التسمية عليها عمدا أو تؤكل الذبيحة ال: وحكى الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال. أيب ليلى وقتادة
التسمية سنة؛ فإذا تركها الذابح ناسيا أكلت الذبيحة يف قول : قال عبدالوهاب. وروي عن ربيعة أيضا. نسيانا

  .مالك وأصحابه
إن تركها عامدا أو ساهيا حرم أكلها؛ قال حممد بن سريين وعبداهللا بن عياش بن أيب ربيعة وعبداهللا بن عمر : الثالث
  .وعبداهللا بن زيد اخلطمي والشعيب؛ وبه قال أبو ثور وداود بن علي وأمحد يف رواية ونافع
  .إن تركها عامدا كره أكلها؛ قاله القاضي أبو احلسن والشيخ أبو بكر من علمائنا: الرابع

هللا أدلة قال ا. تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا إال أن يكون مستخفا، وقال حنوه الطربي: قال أشهب: اخلامس
فبني } َوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه{: وقال] ١١٨: األنعام[} فَكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه{: تعاىل

 هني على التحرمي ال جيوز محله على الكراهة؛ لتناول يف بعض مقتضياته} ال َتأْكُلُوا{: فقول. احلالني وأوضح احلكمني
وأما الناسي فال . احلرام احملض، وال جيوز أن يتبعض، أي يراد به التحرمي والكراهة معا؛ وهذا من نفيس األصول

وأما التارك للتسمية عمدا فال خيلو من ثالثة . خطاب توجه إليه إذ يستحيل خطابه؛ فالشرط ليس بواجب عليه
ء من أمساء اهللا تعاىل وتوحيده فال أفتقر إىل ذكر بلساين؛ قليب مملو: إما أن يتركها إذا أضجع الذبيحة ويقول: أحوال

إن هذا ليس مبوضع تسمية صرحية، إذ ليست بقربة؛ فهذا : أو يقول. فذلك جيزئه ألنه ذكر اهللا جل جالل وعظمه
 وأعجب: قال ابن العريب. ال أمسي، وأي قدر للتسمية؛ فهذا متهاون فاسق ال تؤكل ذبيحته: أو يقول. أيضا جيزئه

وهذا يعارض القرآن . ذكر اهللا تعاىل إمنا شرع يف القرب، والذبح ليس بقربة: لرأس احملققني أمام احلرمني حيث قال
املراد بذكر اسم : فإن قيل" . ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل: "والسنة؛ قال صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيح
اسم : لنسيان القلب فمحل الذكر القلب، وقد روى الرباء بن عازباهللا بالقلب؛ ألن الذكر يضاد النسيان وحمل ا

الذكر باللسان وبالقلب، والذي كانت العرب تفعله تسمية األصنام : قلنا. اهللا على قلب كل مؤمن مسى أو مل يسم
 تعاىل هل يسمي اهللا: والنصب باللسان، فنسخ اهللا ذلك بذكره يف األلسنة، وأشتهر ذلك يف الشريعة حىت قيل ملالك

فحديث " اسم اهللا على قلب كل مؤمن:"وأما احلديث الذي تعلقوا به من قوله. أيريد أن يذبح: إذا توضأ فقال



وقد استدل مجاعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة؛ لقوله عليه السالم ألناس . ضعيف
ال ندري اذكروا اسم اهللا عليه أم ال؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا  يا رسول اهللا، إن قوما يأتوننا باللحم: سألوه، قالوا
أخرجه الدارقطين عن عائشة ومالك مرسال عن هشام بن عروة عن أبيه، مل " . مسوا اهللا عليه وكلوا: "عليه وسلم

  .خيتلف عليه يف إرساله

} َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِهَوال {يريد قبل أن ينزل عليه . وذلك يف أول اإلسالم: وتأول بأن قال يف آخره
وهذا ضعيف، ويف احلديث نفسه ما يرده، وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية اهللا على األكل؛ فدل على : قال أبو عمر. 

أن  ومما يدل على صحة ما قلناه أن هذا احلديث كان باملدينة، وال خيتلف العلماء. أن اآلية قد كانت نزلت عليه
أي ملعصية } وَإِنَُّه لَِفسٌْق{ومعىن . مبكة" األنعام"نزل يف سورة } َوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه{: قوله تعاىل

  .وقد تقدم. اخلروج: والفسق. عن ابن عباس
روى . أي يوسوسون فيلقون يف قلوهبم اجلدال بالباطل} ْمَوإِنَّ الشََّياِطَني لَيُوُحونَ إِلَى أَْوِليَائِهِ{: قوله تعاىل: الرابعة

ما ذبح اهللا فال تأكلوه، وما ذحبتم : يقولون} َوإِنَّ الشَّيَاِطَني لَيُوُحونَ إِلَى أَْوِلَياِئهِْم{: أبو داود عن ابن عباس يف قوله
عىن بالشياطني يف هذه اآلية مردة : قال عكرمة} َعلَْيِهَوال َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه {أنتم فكلوه، فأنزل اهللا 
وروي . بل الشياطني اجلن، وكفرة اجلن أولياء قريش: وقال ابن عباس وعبداهللا بن كثري. اإلنس من جموس فارس

. صدق، إن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم: يوحى إىل فقال: إن املختار يقول: عن عبداهللا بن الزبري أنه قيل له
دفع القول على طريق : واجملادلة. ما قتل اهللا مل تأكلوه وما قتلتموه أكلتموه: يريد قوهلم.} ِلُيَجاِدلُوكُْم{: قولهو

هو مأخوذ من اجلدالة، وهي األرض؛ فكأنه يغلبه باحلجة : وقيل. احلجة بالقوة؛ مأخوذ من األجدل، طائر قوي
من اجلدل، وهو شدة القتل؛ فكأن كل واحد منهما يفتل هو مأخوذ : وقيل. يقهره حىت يصري كاجملدول باألرض

  .حجة صاحبه حىت يقطعها، وتكون حقا يف نصرة احلق وباطال يف نصرة الباطل
فدلت اآلية على أن من استحل . } إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ{أي يف حتليل امليتة } َوإِنْ أَطَْعُتُموُهْم{: قوله تعاىل: اخلامسة

قال . وقد حرم اهللا سبحانه امليتة نصا؛ فإذا قبل حتليلها من غريه فقد أشرك. عاىل صار به مشركاشيئا مما حرم اهللا ت
  إمنا يكون املؤمن بطاعة: ابن العريب

املشرك مشركا إذا أطاعه يف االعتقاد؛ فأما إذا أطاعه يف الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو 
  ".ائدةامل"وقد مضى يف . عاص؛ فافهموه

سَ بَِخارِجٍ ِمْنَها أََوَمْن كَانَ َمْيتاً فَأَْحَيْينَاُه َوَجَعلَْنا لَُه نُوراً َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ كََمْن َمثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت لَْي{ ١٢٢: اآلية
  }كَذَِلَك ُزيَِّن ِللْكَاِفرِيَن َما كَانُوا َيْعَملُونَ

وروى املسييب عن . قرأ اجلمهور بفتح الواو، دخلت عليها مهزة االستفهام} اً فَأَْحيَْيَناُهأََوَمْن كَانَ َمْيت{: قوله تعاىل
حيوز أن يكون حمموال على املعىن، أي انظروا وتدبروا : قال النحاس. بإسكان الواو} أََوَمْن كَانَ{نافع بن أيب نعيم 

معناه كان ميتا حني كان نطفة فأحييناه بنفخ الروح فيه؛ : قيل} ُهأََوَمْن كَانَ َمْيتاً فَأَْحيَْيَنا{. أغري اهللا أبتغي حكما
وقال زيد بن . نزلت يف محزة بن عب املطلب وأيب جهل. أو من كان كافرا فهديناه: وقال ابن عباس. حكاه ابن حبر
والصحيح أهنا عامة . لعنه اهللاأبو جهل } كََمْن َمثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت{. عمر رضي اهللا عنه} فَأَْحَيْيَناُه{: أسلم والسدي

وأنشد بعض أهل العلم ما يدل على صحة هذا . كان ميتا باجلهل فأحييناه بالعلم: وقيل. يف كل مؤمن وكافر
  :التأويل لبعض شعراء البصرة



  فأجسامهم قبل القبور قبور... ويف اجلهل قبل املوت موت ألهله 
  نشور نشورفليس له حىت ال... وإن امرأ مل حيي بالعلم ميت 

َيْسَعى {: هو النور املذكور يف قوله: وقيل. احلكمة: وقيل. القرآن: وقال احلسن. والنور عبارة عن اهلدى واإلميان
} َيْمِشي بِِه{]. ١٣: احلديد[} اْنظُُروَنا َنقْتَبِْس ِمْن ُنورِكُْم{: ، وقوله]١٢: احلديد[} ُنورُُهْم َبْيَن أَْيدِيهِْم وَبِأَْيمَانِهِْم

أنا أكرم مثلك؛ أي : تقول. أي كمن هو فمثل زائدة} كََمْن َمثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت لَْيَس بِخَارِجٍ ِمْنهَا{ي بالنور أ
  ،]٩٥: املائدة[} فَجََزاٌء ِمثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ{ومثله . أكرمك

. واملثل واملثل واحد. ل من هو يف الظلماتاملعىن كمن مثله ما قت: وقيل]. ١١: الشورى[} لَْيَس كَِمثِْلِه َشيٌْء{
  .أي زين هلم الشيطان عبادة األصنام وأومههم أهنم أفضل من املسلمني} كَذَِلَك ُزيَِّن ِللْكَافِرِيَن َما كَاُنوا َيْعَملُونَ{

  }َوَما َيْمكُُرونَ إِلَّا بِأَْنفُِسهِْم َوَما َيْشُعُرونَ َوكَذَِلكَ َجَعلَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيٍة أَكَابَِر ُمْجرِمِيَها ِليَْمكُُروا ِفيَها{ ١٢٣: اآلية
وكما زينا للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا : املعىن} وَكَذَِلَك َجَعلَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيٍة أَكَابَِر ُمْجرِِميهَا{: قوله تعاىل
واألكابر مجع . وجعل مبعىن صري. والتأخري مفعول ثاين على التقدمي"مفعول أول جلعل } ُمْجرِِميَها{. يف كل قرية

واملكر احليلة . وخصهم بالذكر ألهنم أقدر على الفساد. الرؤساء والعظماء: وقيل. يريد العظماء: قال جماهد. األكرب
كانوا جيلسون على كل : قال جماهد. يف خمالفة االستقامة، أصله الفتل؛ فاملاكر يفتل عن االستقامة أي يصرف عنها

َومَا {. أربعة ينفرون الناس عن اتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ كما فعل من قبلهم من األمم السالفة بأنبيائهمعقبة 
وهو من اهللا عز وجل اجلزاء على مكر املاكرين بالعذاب . أي وبال مكرهم راجع إليهم} َيْمكُُرونَ إِلَّا بِأَْنفُِسهِْم

  .لفرط جهلهم أن وبال مكرهم عائد إليهميف احلال؛ } َوَما َيْشُعُرونَ{. األليم
َعلُ رَِسالََتهُ وَإِذَا َجاَءتُْهْم آَيةٌ قَالُوا لَْن ُنْؤِمَن َحتَّى نُْؤَتى مِثْلَ َما أُوِتَي ُرُسلُ اللَِّه اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيْج{ ١٢٤: اآلية

  }ِديٌد بَِما كَاُنوا َيْمكُُرونََسُيِصيُب الَِّذيَن أَْجَرمُوا َصغَاٌر ِعْنَد اللَِّه َوَعذَاٌب َش
بني شيئا آخر من جهلهم، وهو أهنم قالوا لن نؤمن حىت نكون أنبياء، } َوإِذَا َجاَءتُْهْم آَيةٌ قَالُوا لَْن ُنْؤِمَن{: قوله تعاىل

  فنؤتى مثل ما أويت موسى وعيسى من اآليات؛ ونظريه

ترجع إىل األكابر الذين } َجاَءتُْهْم{والكناية يف ]. ٥٢: املدثر[} ُصُحفاً ُمَنشََّرةًَبلْ يُرِيُد كُلُّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم أَنْ يُْؤَتى {
لو كانت النبوة حقا لكنت أوىل هبا منك؛ ألين أكرب منك سنا، وأكثر منك ما : قال الوليد بن املغرية. جرى ذكرهم

مل يطلبوا : وقيل. كما يأتيه؛ فنزلت اآلية واهللا ال نرضى به وال نتبعه أبدا، إال أن يأتينا وحي: وقال أبو جهل. ال
اللَُّه {: واألول أصح؛ ألن اهللا تعاىل قال. النبوة ولكن قالوا ال نصدقك حىت يأتينا جربيل واملالئكة خيربوننا بصدقك

اسم ليس ظرفا هنا، بل هو } َحْيثُ{و. أي مبن هو مأمون عليها وموضع هلا] ١٢٤: األنعام[} أَْعلَُم َحْيثُ َيجَْعلُ
وكان األصل اهللا أعلم مبواضع رسالته، مث حذف . نصب نصب املفعول به على االتساع؛ أي اهللا أعلم أهل الرسالة

ويكون ظرفا، ألن املعىن يكون على ذلك اهللا أعلم يف هذا املوضع، } َحْيثُ{يف } أَْعلَُم{احلرف، وال جيوز أن يعمل 
وهي اسم كما .}أَْعلَُم{موضعها نصب بفعل مضمر دل عليه  وذلك ال جيوز أن يوصف به الباري تعاىل، وإمنا

وأصله من الصغر ". بالتحريك"واملصدر الصغر ". بالضم"الضيم والذل واهلوان، وكذلك الصغر : والصغار. ذكرنا
صغر يصغر : أصله من الصغر وهو الرضا بالذل؛ يقال منه: دون الكرب؛ فكأن الذل يصغر إىل املرء نفسه، وقيل

وصغر بالكسر يصغر بالفتح لغتان، صغرا وصغارا، واسم الفاعل صاغر . لغني يف املاضي وضمها يف املستقبلبفتح ا
عِْنِد {. نبتها مل يطل؛ عن ابن السكيت: وأرض مصغرة. واملصغوراء الصغار. الراضي بالضيم: والصاغر. وصغري



: الفراء. ب الذين أجرموا عند اهللا صغارفيه تقدمي وتأخري، أي سيصي: وقيل. أي من عند اهللا، فحذف} اللَِّه
وهذا : قال النحاس. املعىن سيصيب الذين أجرموا صغار ثابت عند اهللا: وقيل. سيصيب الذين أجرموا صغار من اهللا

  .يف موضعها} ِعْنِد{أحسن األقوال؛ ألن 
َوَمْن ُيرِْد أَنْ ُيِضلَُّه َيجَْعلْ َصْدَرهُ َضيِّقاً َحَرجاً كَأَنََّما  فََمْن ُيرِِد اللَُّه أَنْ َيْهِدَيُه َيْشَرحْ َصْدَرُه ِلِإلْسالمِ{ ١٢٥: اآلية

  }َيصَّعَُّد ِفي السََّماِء كَذَِلَك َيْجَعلُ اللَُّه الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن ال ُيؤِْمُنونَ

شرح : ويقال. يوسعه له، ويوفقه ويزين عنده ثوابهأي } فََمْن ُيرِِد اللَُّه أَنْ يَْهِدَيهُ َيشَْرْح َصْدَرُه ِلِإلْسالمِ{: قوله تعاىل
وكانت قريش تشرح . بنته وأوضحته: وشرحت األمر. وشرح اهللا صدره وسعه بالبيان لذلك. شق، وأصله التوسعة

: الكشف؛ تقول: فالشرح. من التوسعة والبسط، وهو وطء املرأة مستلقية على قفاها: النساء شرحا، وهو مما تقدم
  :قال الراجز. ومنه تشريح اللحمشرحت الغامض؛ 

  مث ادخرت إلية ُمشَرَّحَه... كم قد أكلت كبدا وإنفحه 
} َيْجَعلْ َصْدَرُه َضيِّقاً حََرجاً{يغويه } َوَمْن ُيرِْد أَنْ ُيِضلَُّه{. وكل مسني من اللحم ممتد فهو شرحية. والقطعة منه شرحية

أخرجه " من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين: "وله عليه السالمونظري هذه اآلية من السنة ق. وهذا رد على القدرية
} إِنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه الِْأْسالُم{: والدين العبادات؛ كما قال. وال يكون ذلك إال بشرح الصدر وتنويره. الصحيحان

وروي . واهللا أعلم. يفقههودليل خطابه أن من مل يرد اهللا به خريا ضيق صدره، وأبعد فهمه فلم ]. ١٩: آل عمران[
وهل لذلك : فقال" نعم يدخل القلب نور: "يا رسول اهللا، وهل ينشرح الصدر؟ فقال: أن عبداهللا بن مسعود قال

التجايف عن دار الغرور واإلنابة إىل دار اخللود واالستعداد للموت قبل : "من عالمة؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم
بالكسر، ومعناه " حرجا"ونافع وأبو بكر . بالتخفيف؛ مثل هني ولني لغتان" قاضي"وقرأ ابن كثري " . نزول املوت

مجع حرجة؛ وهو شدة الضيق أيضا، واحلرجة . والباقون بالفتح. كرر املعىن، وحسن ذلك الختالف اللفظ. الضيق
. هلرويومنه فالن يتحرج أي يضيق على نفسه يف تركه هواه للمعاصي؛ قال ا. الغيضة؛ واجلمع حرج وحرجات

احلرج موضع الشجر امللتف؛ فكأن قلب الكافر ال تصل إليه احلكمة كما ال تصل الراعية إىل : وقال ابن عباس
. وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه هذا املعىن؛ ذكره مكي والثعليب وغريمها. املوضع الذي التف شجره

  شجر ال تصل إليهمكان حرج وحرج أي ضيق كثري ال: قال اجلوهري. وكل ضيق حرج

وهو مبنزلة الوحد والوحد والفرد والفرد والدنف والدنف؛ } َحَرجاً{و} َيْجَعلْ َصْدَرُه َضيِّقاً حََرجاً{وقرئ . الراعية
الناقة : واحلرج أيضا. واحلرج اإلمث. وقد حرج صدره حيرج حرجا. يف معىن واحد، وحكاه غريه عن الفراء

خشب يشد بعضه إىل بعض : واحلرج. األرض؛ عن أيب زيد، فهو لفظ مشترك الطويلة على وجه: ويقال. الضامرة
  :وهو قول امرئ القيس. حيمل فيه املوتى؛ عن األصمعي

  على حرج كالقر ختفق أكفاين... فإما تريين يف رحالة جابر 
  :ورمبا وضع فوق نعش النساء؛ قال عنترة يصف ظليما

  خميمحرج على نعش هلن ... يتبعن قلة رأسه وكأنه 
حرج فهو : فإذا قيل. فالن حرج الصدر، فاملعىن ذو حرج يف صدره. فإذا قيل. أضيق الضيق: احلرج: وقال الزجاج

  .رجل عدل ورضا: حرج اسم الفاعل، وحرج مصدر وصف به؛ كما يقال: قال النحاس. فاعل
شبه اهللا الكافر . اد خمففا، من الصعود هو الطلوعقرأه ابن كثري بإسكان الص} كَأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي السََّماِء{: قوله تعاىل



وكذلك يصاعد . يف نفوره من اإلميان وثقله عليه مبنزلة من تكلف ما ال يطيقه؛ كما أن صعود السماء ال يطاق
وأصله يتصاعد، أدغمت التاء يف الصاد، وهي قراءة أيب، بكر والنخعي؛ إال أن فيه معىن فعل شيء بعد شيء، 

معناه يتكلف ما ال يطيق شيئا بعد . وقرأ الباقون بالتشديد من غري ألف، وهو كالذي قبله. فاعله وذلك أثقل على
ومعىن هذه : قال النحاس. }كأمنا يَتصَّعد{وروي عن عبداهللا بن مسعود أنه قرأ . يتجرع ويتفوق: شيء؛ كقولك

ضيق صدره كأنه يريد أن يصعد إىل واملعىن فيهما أن الكافر من . القراءة وقراءة من قرأ يصعد ويصاعد واحد
  السماء وهو ال يقدر على ذلك؛

} كَذَِلكَ َيجَْعلُ اللَُّه الرِّْجَس{. املعىن كاد قلبه يصعد إىل السماء َنْبواً عن اإلسالم: وقيل. فكأنه يستدعي ذلك
وقال ابن . بهو العذا: قال ابن زيد. وأصل الرجس يف اللغة الننت. عليهم؛ كجعله ضيق الصدر يف أجسادهم

وكذلك الرجس عند أهل . الرجس ما ال خري فيه: وقال جماهد. الرجس هو الشيطان؛ أي يسلطه عليهم: عباس
  ".على الذين ال يؤمنون"وجيعل اللعنة يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة : فمعىن اآلية واهللا أعلم. اللغة هو الننت

  }قَْد فَصَّلَْنا الْآياِت ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ َوَهذَا ِصَراطُ رَبَِّك ُمْسَتِقيماً{ ١٢٦: اآلية
. أي هذا الذي أنت عليه يا حممد واملؤمنون دين ربك ال اعوجاج فيه} وََهذَا صَِراطُ َربَِّك ُمْستَِقيماً{: قوله تعاىل

  .أي للمتذكرين} ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ{أي بيناها } قَْد فَصَّلَْنا الْآياِت{
  }ْم َداُر السَّالمِ ِعْنَد َربِّهِْم َوُهَو وَِليُُّهمْ بَِما كَانُوا َيْعَملُونَلَُه{ ١٢٧: اآلية

وجيوز أن . الكعبة بيت اهللا: أي اجلنة، فاجلنة دار اهللا؛ كما يقال} َداُر السَّالمِ{. أي للمذكرين} لَُهْم{: قوله تعاىل
أي مضمونة هلم عنده يوصلهم } ِعْنَد َربِّهِْم{: قوله ومعىن. يكون املعىن دار السالمة، أي اليت يسلم فيها من اآلفات

  .أي ناصرهم ومعينهم} َوُهَو َوِليُُّهْم{. إليها بفضله
َتْمَتعَ سِ َربََّنا اْسَوَيْوَم َيْحُشُرُهمْ َجِميعاً َيا َمْعَشَر الْجِنِّ قَِد اْسَتكْثَرُْتْم ِمَن الِْأْنسِ َوقَالَ أَْولَِياُؤُهْم ِمَن الْأِْن{ ١٢٨: اآلية

  } اللَُّه إِنَّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليٌمَبْعُضَنا بَِبْعضٍ َوَبلَْغَنا أََجلََنا الَِّذي أَجَّلَْت لََنا قَالَ النَّاُر َمثَْواكُْم َخاِلِديَن ِفيَها إِلَّا َما َشاَء

. نصب على احلال} جَِميعاً{. نصب على الفعل احملذوف، أي ويوم حنشرهم نقول} َوَيْوَم َنْحُشرُُهْم{: قوله تعاىل
أي من } قَدِ اسَْتكْثَْرُتْم ِمَن الْأِْنسِ{. نداء مضاف} َيا مَْعَشَر الْجِنِّ{. واملراد حشر مجيع اخللق يف موقف القيامة

رَبََّنا اْسَتْمَتَع بَْعُضَنا {: االستمتاع باإلنس؛ فحذف املصدر املضاف إىل املفعول، وحرف اجلر؛ يدل على ذلك قوله
والصحيح أن كل . إن اجلن هم الذين استمتعوا من اإلنس؛ ألن اإلنس قبلوا منهم: وهذا يرد قول من قال} بَِبْعضٍ

استمتع بعضنا بعضا؛ فاستمتاع اجلن من اإلنس إهنم تلذذوا بطاعة : والتقدير يف العربية. واحد مستمتع بصاحبه
كان الرجل إذا مر : وقيل. ربوا اخلمور بإغواء اجلن إياهماإلنس إياهم، وتلذذ اإلنس بقبوهلم من اجلن حىت زنوا وش

وَأَنَُّه كَانَ رَِجالٌ ِمَن {: ويف التنزيل. أعوذ برب هذا الوادي من مجيع ما أحذر: بواد يف سفره وخاف على نفسه قال
وأما استمتاع اجلن . اإلنس باجلن فهذا استمتاع]. ٦: اجلن[} الِْأْنسِ يَُعوذُونَ بِرَِجالٍ ِمَن الْجِنِّ فَزَاُدوُهْم َرهَقاً

استمتاع اجلن باإلنس أهنم يعترفون أن اجلن : وقيل. باإلنس فما كانوا يلقون إليهم من األراجيف والكهانة والسحر
. ومعىن اآلية تقريع الضالني واملضلني وتوبيخهم يف اآلخرة على أعني العاملني. يقدرون أن يدفعوا عنهم ما حيذرون

واملثوى . أي موضع مقامكم} قَالَ النَّاُر َمثَْواكُْم{. يعين املوت والقرب، ووافينا نادمني} أََجلََنا الَِّذي أَجَّلْتَ لَنَاَوَبلَْغَنا {
يرجع إىل يوم القيامة، أي خالدين يف : قال الزجاج. استثناء ليس من األول} َخاِلِديَن ِفيَها إِلَّا َما َشاَء اللَُّه{. املقام

يرجع : وقيل. ا شاء اهللا من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدهتم يف احلساب؛ فاالستثناء قطعالنار إال م



االستثناء ألهل : وقال ابن عباس. االستثناء إىل النار، أي إال ما شاء اهللا من تعذيبكم بغري النار يف بعض األوقات
ومعىن ذلك أهنا . ية توجب الوقف يف مجيع الكفارهذه اآل: وعنه أيضا أنه قال. على هذا مبعىن من} َما{فـ . اإلميان

ومعىن هذه اآلية . من كوهنم يف الدنيا بغري عذاب} لَّا َما َشاَء اللَُّه{: وقيل. توجب الوقف فيمن مل ميت، إذ فد يسلم
إِنَّ {. مستوىف إن شاء اهللاوهناك يأيت ] ١٠٦: هود[} فَأَمَّا الَِّذيَن َشقُوا فَِفي النَّارِ{: قوله". هود"معىن اآلية اليت يف 
  .مبقدار جمازاهتم} َعِليٌم{أي يف عقوبتهم ويف مجيع أفعاله } رَبََّك َحكِيٌم َعِليٌم

  }َوكَذَِلكَ ُنوَلِّي َبْعضَ الظَّاِلِمَني َبْعضاً بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَ{ ١٢٩: اآلية
املعىن وكما فعلنا هبؤالء مما وصفته لكم من استمتاع بعضهم } اًوَكَذَِلَك نَُولِّي بَْعَض الظَّاِلِمَني بَْعض{: قوله تعاىل

قال ابن . على هذا جنعل وليا} ُنوَلِّي{ومعىن . ببعض أجعل بعض الظاملني أولياء بعض، مث يتربأ بعضهم من بعض غدا
هتديد وهذا . نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله: وعنه أيضا. نسلط ظلمة اجلن على ظلمة اإلنس: زيد

ويدخل يف اآلية مجيع من يظلم نفسه أو يظلم الرعية، أو التاجر . للظامل إن مل ميتنع من ظلمه سلط اهللا عليه ظاملا آخر
إذا رأيت ظاملا ينتقم من ظامل فقف، وانظر فيه : وقال فضيل بن عياض. يظلم الناس يف جتارته أو السارق وغريهم

. ن قوم وىل أمرهم خيارهم، إذا سخط اهللا على قوم وىل أمرهم شرارهمإذا رضي اهللا ع: وقال ابن عباس. متعجبا
املعىن نكل بعضهم إىل بعض فيما : وقيل". من أعان ظاملا سلطه اهللا عليه: "ويف اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

كما نفعل هبم خيتارونه من الكفر، كما نكلهم غدا إىل رؤسائهم الذين ال يقدرون على ختليصهم من العذاب أي 
نكله إىل ما ]: ١١٥: النساء[} ُنَولِِّه َما تََولَّى{: وقد قيل يف قوله تعاىل. ذلك يف اآلخرة كذلك نفعل هبم يف الدنيا

: يدل عليه قوله تعاىل. تفسريها هو أن اهللا إذا أراد بقوم شرا وىل أمرهم شرارهم: قال ابن عباس. وكل إليه نفسه
  ].٣٠: الشورى[} ُمِصيَبٍة فَبَِما كََسَبْت أَْيِديكُْمَوَما أَصَاَبكُْم ِمْن {

ْوِمكُْم َهذَا قَالُوا َيا َمْعَشَر الْجِنِّ وَالِْأْنسِ أَلَمْ َيأِْتكُمْ ُرُسلٌ ِمْنكُْم َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم آيَاِتي وَُيْنِذُروَنكُْم لِقَاَء َي{ ١٣٠: اآلية
  }الَْحَياةُ الدُّنَْيا َوشَهُِدوا َعلَى أَنْفُسِهِْم أَنَُّهْم كَاُنوا كَافِرِيَن َشهِْدَنا َعلَى أَنْفُِسَنا َوغَرَّْتُهُم

أي يوم حنشرهم نقول هلم أمل يأتكم رسل فحذف؛ فيعترفون مبا فيه } َيا َمْعَشرَ الْجِنِّ َوالْأِْنسِ أَلَْم يَأِْتكُْم{: قوله تعاىل
  .ملخاطبةيف اخللق والتكليف وا} مِْنكُْم{ومعىن . افتضاحهم

وإن كانت الرسل من اإلنس وغلب اإلنس يف اخلطاب كما يغلب } ِمْنكُْم{: وملا كانت اجلن ممن خياطب ويعقل قال
َولَّْوا إِلَى {: رسل اجلن هم الذين بلغوا قومهم ما مسعوه من الوحي؛ كما قال: وقال ابن عباس. املذكر على املؤنث

وقال . أرسل اهللا رسال من اجلن كما أرسل من اإلنس: وقال مقاتل والضحاك ].٢٩: األحقاف[} قَْوِمهِْم ُمْنِذرِيَن
وهو معىن قول ابن ]. ٢٩: األحقاف[} إِلَى قَْوِمهِْم ُمْنِذرِيَن{الرسل من اإلنس، والنذر من اجلن؛ مث قرأ : جماهد

يبعث حممد صلى اهللا  كانت الرسل قبل أن: وقال الكليب". األحقاف"عباس، وهو الصحيح على ما يأيت بيانه يف 
  .عليه وسلم يبعثون إىل اإلنس واجلن مجيعا

وهذا ال يصح، بل يف صحيح مسلم من حديث جابر بن عبداهللا األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت
. احلديث" أعطيت مخسا مل يعطهن نيب قبلي كان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل كل أمحر وأسود: "وسلم

كانت الرسل تبعث إىل اإلنس وإن حممدا صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن عباس". األحقاف"على ما يأيت بيانه يف 
استمعوا إىل األنبياء مث عادوا إىل : كان قوم من اجلن: وقيل. بعث إىل اجلن واإلنس؛ ذكره أبو الليث السمرقندي

: ويف التنزيل. ال هلم رسل اهللا، وإن مل ينص على إرساهلمفيق. قومهم وأخربوهم؛ كاحلال مع نبينا عليه السالم



أي من أحدمها، وإمنا خيرج من امللح دون العذب، فكذلك الرسل ] ٢٢: الرمحن[} َيخُْرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ وَالَْمْرَجانُ{
إمنا صري الرسل : لوقي. وكان هذا جائزا؛ ألن ذكرمها سبق. أي من أحدكم} ِمْنكُْم{من اإلنس دون اجلن؛ فمعىن 

يف خمرج اللفظ من اجلميع ألن الثقلني قد ضمتهما عرصة القيامة، واحلساب عليهم دون اخللق؛ فلما صاروا يف تلك 
العرصة يف حساب واحد يف شأن الثواب والعقاب خوطبوا يومئذ مبخاطبة واحدة كأهنم مجاعة واحدة؛ ألن بدء 

بودية، وألن اجلن أصلهم من مارج من نار، وأصلنا من تراب، وخلقهم خلقهم للعبودية، والثواب والعقاب على الع
  .غري خلقنا؛ فمنهم مؤمن وكافر

وقد . شيعة وقدرية ومرجئة يتلون كتابنا: وفيهم أهواء. وعدونا إبليس عدوهم، يعادي مؤمنهم ويوايل كافرهم
وَأَنَّا ِمنَّا {]. ١٤: اجلن[} نَ َوِمنَّا الْقَاِسطُونََوأَنَّا مِنَّا الُْمْسِلُمو{: من قوله" اجلن"وصف اهللا عنهم يف سورة 

يف موضع رفع نعت } يَقُصُّونَ{. على ما يأيت بيانه هناك] ١١: اجلن[} الصَّاِلُحونَ َوِمنَّا ُدونَ ذَِلَك كُنَّا طَرَاِئَق ِقَدداً
هذا خطاب من اهللا : قيل} ُهمُ الَْحَياةُ الدُّنَْياَوغَرَّْت{. أي شهدنا أهنم بلغوا} قَالُوا َشهِْدَنا َعلَى أَْنفُِسنَا{. لرسل

للمؤمنني؛ أي أن هؤالء قد غرهتم احلياة الدنيا، أي خدعتهم وظنوا أهنا تدوم، وخافوا زواهلا عنهم إن آمنوا 
عليهم اجلوارح  هذا حني شهدت: قال مقاتل. أي اعترفوا بكفرهم} َوَشهِدُوا َعلَى أَنْفُِسهِمْ أَنَُّهْم كَانُوا كَاِفرِيَن{.

  .بالشرك ومبا كانوا يعملون
  }ذَِلَك أَنْ لَْم َيكُْن رَبَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها غَاِفلُونَ{ ١٣١: اآلية

خمففة من الثقيلة؛ أي إمنا فعلنا هذا هبم ألين } أَنْ{و. يف موضع رفع عند سيبويه؛ أي األمر ذلك} ذَِلَك{: قوله تعاىل
مل : وقيل. هلك القرى بظلمهم؛ أي بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم فيقولوا ما جاءنا من بشري وال نذيرمل أكن أ

ولو أهلكهم ]. ١٦٤: األنعام[} َوال تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى{أكن أهلك القرى بشرك من أشرك منهم؛ فهو مثل 
وأجاز الفراء أن ] ١١٨: املائدة[} تَُعذِّبُْهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك إِنْ{: وقد قال عيسى. قبل بعثة الرسل فله أن يفعل ما يريد

  .فعل ذلك هبم؛ ألنه مل يكن يهلك القرى بظلم: يف موضع نصب، املعىن} ذَِلَك{يكون 
  }وَِلكُلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِملُوا َوَما َربُّكَ بَِغاِفلٍ َعمَّا َيْعَملُونَ{ ١٣٢: اآلية

أُولَِئكَ الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهِمُ {: أي من اجلن واإلنس؛ كما قال يف آية أخرى} كُلٍّ َدَرجَاٌت ِممَّا َعِملُواَوِل{: قوله تعاىل
َوِلكُلٍّ {: مث قال] ١٨: األحقاف[} الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْجِنِّ َوالْأِْنسِ إِنَُّهْم كَاُنوا خَاسِرِيَن

ويف هذا ما يدل على أن املطيع من ]. ١٩: األحقاف[} ٌت ِممَّا َعِملُوا َوِلُيَوفَِّيُهمْ أَْعَمالَُهْم َوُهْم ال ُيظْلَُمونََدَرجَا
  وهو أصح. اجلن يف اجلنة، والعاصي منهم يف النار؛ كاإلنس سواء

ولكل عامل مبعصية .  الثوابأي ولكل عامل بطاعة درجات يف} َوِلكُلٍّ َدَرجَاٌت{ومعىن . ما قيل يف ذلك فاعلمه
. والغفلة أن يذهب الشيء عنك الشتغالك بغريه. أي ليس باله وال ساه} َوَما َربُّكَ بَِغاِفلٍ{.دركات يف العقاب 

  .قرأه ابن عامر بالتاء، الباقون بالياء} َعمَّا َيْعَملُونَ{
هِْبكُْم وََيسَْتْخِلْف ِمْن َبْعِدكُْم َما َيَشاُء كََما أَْنَشأَكُْم ِمْن ذُرِّيَِّة قَْومٍ َوَربُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّْحَمِة إِنْ َيَشأْ ُيذْ{ ١٣٣: اآلية

  }آَخرِيَن
} إِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم{. أي بأوليائه وأهل طاعته} ذُو الرَّْحَمِة{. أي عن خلقه وعن أعماهلم} َورَبَُّك الَْغنِيُّ{: قوله تعاىل

كََما أَْنَشأَكُمْ {. أي خلقا آخر أمثل منكم وأطوع} وََيسَْتْخِلْف ِمْن َبْعِدكُْم َما َيَشاُء{. عذابباإلماتة واالستئصال بال
والكاف يف موضع نصب، أي يستخلف من بعدكم ما يشاء استخالفا مثل ما أنشأكم، } ِمْن ذُرِّيَِّة قَْومٍ آَخرِيَن



: حممد[} َوإِنْ َتتََولَّْوا َيْستَْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم{]. ١٣٣: النساء[} يَأِْت بِآخَرِيَنإِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم أَيَُّها النَّاُس َو{ونظريه 
  .أعطيتك من دينارك ثوبا: فاملعىن يبدل غريكم مكانكم، كما تقول]. ٣٨
  }إِنَّ َما ُتوَعُدونَ لَآٍت َوَما أَْنُتمْ بُِمْعجِزِيَن{ ١٣٤: اآلية

. واملراد عذاب اآلخرة. يف الشر، واملصدر اإليعاد} أوعدت{حيتمل أن يكون من } ُدونَ لَآٍتنَّ َما ُتوَع{: قوله تعاىل
روي معناه عن . على أن يكون املراد الساعة اليت يف جميئها اخلري والشر فغلب اخلري} وعدت{وحيتمل أن يكون من

  .ي فاتين وغلبينأعجزين فالن، أ: أي فائتني؛ يقال} وََما أَنُْتْم بِمُْعجِزِيَن{. احلسن
 ال ُيفِْلحُ قُلْ َيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ فََسْوفَ َتْعلَُمونَ َمْن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّارِ إِنَُّه{ ١٣٥: اآلية

  }الظَّاِلُمونَ

واملعىن اثبتوا . واملكانة الطريقة. }َمكَاَنِتكُْم{اجلمع وقرأ أبو بكر ب} قُلْ َيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَانَِتكُْم{: قوله تعاىل
. كيف جيوز أن يؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم كفار: فإن قيل. على ما أنتم عليه فأنا أثبت على ما أنا عليه
: التوبة[} َما كَانُوا َيكِْسُبونَفَلَْيْضَحكُوا قَلِيالً َولْيَْبكُوا كَثِرياً جََزاًء بِ{: فاجلواب أن هذا هتديد؛ كما قال عز وجل

أي العاقبة احملمودة اليت حيمد صاحبها عليها، أي من } فََسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّارِ{ودل عليه ]. ٨٢
متكنكم }كُْمَمكَانَِت{: قال الزجاج. له النصر يف دار اإلسالم، ومن له وراثة األرض، ومن له الدار اآلخرة، أي اجلنة

على مكانيت، فحذف } إِنِّي َعاِملٌ{. على موضعكم: القتيب. على ناحيتكم: ابن عباس واحلسن والنخعي. يف الدنيا
يف موضع نصب }َمْن َتكُونُ{من قوله} مَْن{و} َمْن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّارِ إِنَُّه ال ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ{. لداللة احلال عليه

وجيوز أن تكون يف موضع رفع؛ ألن االستفهام ال يعمل فيه ما قبله فيكون الفعل . ذي؛ لوقوع العلم عليهمبعىن ال
} من يكون{وقرأ محزة والكسائي } ِلَنْعلَمَ أَيُّ الِْحْزَبْينِ أَْحَصى{: أي تعلمون أينا تكون له عاقبة الدار؛ كقول. معلفا
  .بالياء
ا ذََرأَ ِمَن الْحَْرِث وَالْأَْنَعامِ َنِصيباً فَقَالُوا َهذَا ِللَِّه بَِزْعمِهِْم َوَهذَا ِلُشرَكَاِئَنا فََما كَانَ َوَجَعلُوا ِللَِّه ِممَّ{ ١٣٦: اآلية

  }ِلُشَركَائِهِْم فَال َيِصلُ إِلَى اللَِّه َوَما كَانَ ِللَِّه فَُهَو َيِصلُ إِلَى ُشرَكَائِهِْم َساَء َما َيْحكُُمونَ
. ويف الكالم حذف واختصار، وهو وجعلوا ألصنامهم نصيبا؛ دل عليه ما بعده. ذرءا، أي خلق ذرأ يذرأ: ويقال

وكان هذا مما زينه الشيطان وسوله هلم، حىت صرفوا من ماله طائفة إىل اهللا بزعمهم وطائفة إىل أصنامهم؛ قاله ابن 
جزءا، فإذا ذهب ما لشركائهم  جعلوا هللا جزءا ولشركائهم. واملعىن متقارب. عباس واحلسن وجماهد وقتادة

باإلنفاق عليها وعلى سدنتها عوضوا منه ما هللا، وإذا ذهب ما هللا باإلنقاق على الضيفان واملساكني مل يعوضوا منه 
  :شيئا، وقالوا

إن لكل : قال شريح القاضي. والزعم الكذب. وكان هذا من جهاالهتم وبزعمهم. اهللا مستغن عنه وشركاؤنا فقراء
وروى سعيد بن جبري . وكانوا يكذبون يف هذه األشياء ألنه مل ينزل بذلك شرع. وكنية الكذب زعمواشيء كنية 

قَْد {: من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق الثالثني واملائة من سورة األنعام إىل قوله: عن ابن عباس أنه قال
وهذا الذي قاله كالم صحيح، فإهنا : قال ابن العريب]. ١٤٠: األنعام[} لْمٍَخِسَر الَِّذيَن قََتلُوا أَْوالَدُهْم سَفَهاً بِغَْيرِ ِع

تصرفت بعقوهلا العاجزة يف تنويع احلالل واحلرام سفاهة بغري معرفة وال عدل، والذي تصرفت باجلهل فيه من اختاذ 
والدليل يف أن اهللا . خلوقاتاآلهلة أعظم جهال وأكرب جرما؛ فإن االعتداء على اهللا تعاىل أعظم من االعتداء على امل

وقد روي . واحد يف ذاته واحد يف صفاته واحد يف خملوقاته أبني وأوضح من الدليل على أن هذا حالل وهذا حرام



تلك عقول : فقال عمرو! إنكم على كمال عقولكم ووفور أحالمكم عبدمت احلجر: أن رجال قال لعمرو بن العاص
سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه اإلسالم، وأبطله اهللا ببعثة الرسول  فهذا الذي أخرب اهللا. كادها باريها
فكان من الظاهر لنا أن منيته حىت ال يظهر، وننساه حىت ال يذكر؛ إال أن ربنا تبارك وتعاىل ذكره بنصه . عليه السالم

أن قضاءه قد سبق، وحكمه  -واهللا أعلم  -وكانت احلكمة يف ذلك . وأورده بشرحه، كما ذكر كفر الكافرين به
وقرأ حيىي بن وثاب والسلمي واألعمش والكسائي . قد نفذ بأن الكفر والتخليط ال ينقطعان إىل يوم القيامة

. أي إىل املساكني} فََما كَانَ ِلُشَركَائِهِْم فَال َيِصلُ إِلَى اللَِّه{. والباقون بفتحها، ومها لغتان. بضمه الزاي} بُِزعمهِم{
كانوا إذا ذحبوا ما هللا ذكروا عليه اسم األوثان، وإذا : قال ابن زيد. أي ساء احلكم حكمهم} ا َيْحكُُمونََساَء َم{

فكان تركهم لذكر . } فََما كَانَ ِلُشرَكَائِهِْم فَال َيِصلُ إِلَى اللَِّه{ذحبوا ما ألوثاهنم مل يذكروا عليه اسم اهللا، فهذا معىن 
  . ترك أكل ما مل يذكر اسم اهللا عليهاهللا مذموما منهم وكان داخال يف

يَنُهْم َولَوْ َشاَء َوكَذَِلكَ َزيََّن ِلكَِثريٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ أَْوالِدِهمْ ُشَركَاؤُُهْم ِليُْرُدوُهْم وَِلَيلْبِسُوا َعلَْيهِْم ِد{ ١٣٧: اآلية
  }اللَُّه َما فََعلُوُه فَذَْرُهْم َوَما َيفَْتُرونَ

فكما زين هلؤالء أن جعلوا هللا نصيبا : املعىن} وَكَذَِلَك َزيََّن ِلكَِثريٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ أَْوالدِِهْم ُشرَكَاُؤُهْم{: قوله تعاىل
زينت هلم قتل البنات : قال جماهد وغريه. وألصنامهم نصيبا كذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم

. هم الغواة من الناس: وقيل. شركاؤهم ههنا هم الذين كانوا خيدمون األوثان: والزجاجقال الفراء . خمافة العيلة
وأشار هبذا إىل الوأد اخلفي وهو دفن البنت حية خمافة السباء واحلاجة، وعدم ما حرمن من . هم الشياطني: وقيل
كان : وقيل. وجوب طاعتهم ومسى الشياطني شركاء ألهنم أطاعوهم يف معصية اهللا فأشركوهم مع اهللا يف. النصرة

الرجل يف اجلاهلية حيلف باهللا لئن ولد له كذا وكذا غالما لينحرن أحدهم؛ كما فعله عب املطلب حني نذر ذبح 
وَكَذَِلَك َزيََّن ِلكَِثريٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ {: يف اآلية أربع قراءات، أصحها قراءة اجلمهور: مث قيل. ولده عبداهللا

؛ ألهنم }َزيََّن{رفع بـ } ُشَركَاُؤُهْم{. وهذه قراءة أهل احلرمني وأهل الكوفة وأهل البصرة} ْم ُشَركَاُؤُهْمأَْوالدِِه
ـ } قَْتلَ{. زينوا ومل يقتلوا مضاف إىل املفعول، واألصل يف املصدر أن يضاف إىل } أَْوالدِِهْم{و}َزيََّن{نصب ب

ين عن املفعول؛ فهو هنا مضاف إىل املفعول لفظا مضاف إىل الفاعل الفاعل؛ ألنه أحدثه وألنه ال يستغين عنه ويستغ
معىن؛ ألن التقدير زين لكثري من املشركني قتلهم أوالدهم شركاؤهم، مث حذف املضاف وهو الفاعل كما حذف من 

اء فاعلة الدعاء، أي ال يسأم فاهل. أي من دعائه اخلري] ٤٩: فصلت[} ال َيْسأَُم الِْأْنَسانُ ِمْن ُدَعاِء الْخَْيرِ{: قوله تعاىل
وهذه : قال مكي. زين لكثري من املشركني يف أن يقتلوا أوالدهم شركاؤهم: وكذا قوله. اإلنسان من أن يدعو باخلري

ِلكَِثريٍ ِمَن {". بضم الزاي"}ُزَين{القراءة الثانية . القراءة هي االختيار؛ لصحة اإلعراب فيها وألن عليها اجلماعة
ابن عامر وأهل الشام . قراءة احلسن" بالرفع"} ُشَركَاُؤُهْم{باخلفض } أَْوالدِِهْم{". بالرفع"} قَْتلَ الُْمْشرِِكَني

باخلفض فيما } ُشَركَائُهْم{. }أَْوالِدِهْم{ونصب } قَْتلَ{برفع } ِلكَِثريٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ أَْوالدِِهْم{بضم الزاي }ُزَيَن{
  }ِلكَِثريٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ{بضم الزاي } َوكَذَِلَك ُزَيَن{عن أهل الشام أهنم قرؤوا حكى أبو عبيد؛ وحكى غريه 

اسم ما مل } قَْتلَ{فالقراءة الثانية قراءة احلسن جائزة، يكون . باخلفض أيضا}ُشرَكَائُهْم{باخلفض } أَْوالدِِهْم{بالرفع 
وجيوز على هذا ضرب زيد . ، أي زينه شركاؤهم}ُزيََن{عليه  ؛ رفع بإضمار فعل يدل} ُشَركَاؤُُهْم{يسم فاعله، 

  :عمرو، مبعىن ضربه عمرو، وأنشد سيبويه
  لبيك يزيد ضارع خلصومة



 - ٣٦: النور[} ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ َوالْآَصالِ رِجَالٌ{وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية أيب بكر . أي يبكيه ضارع
 - ٤: الربوج[} قُِتلَ أَْصَحاُب الْأُْخُدوِد، النَّارِ ذَاِت الَْوقُوِد{وقرأ إبراهيم بن أيب عبلة . الالتقدير يسبحه رج] ٣٧
وأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام فال جيوز يف كالم وال يف : قال النحاس. مبعىن قتلهم النار] ٥

إليه بالظرف ألنه ال يفصل، فأما باألمساء غري الظروف شعر، وإمنا أجاز النحويون التفريق بني املضاف واملضاف 
وهذه القراءة فيها ضعف للتفريق بني املضاف واملضاف إليه؛ ألنه إمنا جيوز مثل هذا التفريق يف : قال مكي. فلحن

قراءة  :وقال املهدوي. الشعر مع الظروف التساعهم فيها وهو يف املفعول به يف الشعر بعيد، فإجازته يف القراءة أبعد
  :ابن عامر هذه على التفرقة بني املضاف واملضاف إليه، ومثله قول الشاعر

  زج القلوص أيب مزادة... فزججتها مبزجة 
  :وأنشد. زج أيب مزادة القلوص: يريد

  متر على ما تستمر وقد شفت
  غالئل عبدالقيس منها صدورها

قراءة ابن عامر ال جتوز يف العربية؛ : ان النحويوقال أبو غامن أمحد بن محد. يريد شقت عبدالقيس غالئل صدورها
وهي زلة عامل، وإذا زل العامل مل جيز اتباعه، ورد قوله إىل اإلمجاع، وكذلك جيب أن يرد من زل منهم أو سها إىل 

  اإلمجاع؛ فهو أوىل من اإلصرار

. يه بالظرف؛ ألنه ال يفصلوإمنا أجازوا يف الضرورة للشاعر أن يفرق بني املضاف واملضاف إل. على غري الصواب
  :كما قال

  يهودي يقارب أو يزيل... كما خط الكتاب بكف يوما 
  :وقال آخر

  أواخر امليس أصوات الفراريج... كأن أصوات من إيغاهلن بنا 
  :وقال آخر

  هللا در اليوم من المها... ملا رأت ساتيدما استعربت 
إذا ثبتت القراءة بالتواتر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو وقال قوم هذا قبيح، وهذا حمال، ألنه : وقال القشريي

بالياء وهذا يدل على قراءة ابن }ُشَركَائُهْم{وقد ورد ذلك يف كالم العرب ويف مصحف عثمان . الفصيح ال القبيح
مضاف وأضيف القتل يف هذه القراءة إىل الشركاء؛ ألن الشركاء هم الذي زينوا ذلك ودعوا إليه؛ فالفعل . عامر

إىل فاعله على ما جيب يف األصل، لكنه فرق بني املضاف واملضاف إليه؛ وقدم املفعول وتركه منصوبا على حاله؛ إذ 
وكذلك زين : والتقدير. كان متأخرا يف املعىن، وأخر املضاف وتركه خمفوضا على حاله؛ إذ كان متقدما بعد القتل

فأما ما حكاه غري أيب : قال النحاس. قتل شركاؤهم أوالدهمأي أن . لكثري من املشركني قتل شركائهم أوالدهم
. على أن تبدل شركاءهم من أوالدهم؛ ألهنم شركاؤهم يف النسب واملرياث. فهو جائز" وهي القراءة الرابعة"عبيد 

  }لُِيْرُدوُهْم{

بالباطل ويشككوهنم  -أي يأمروهنم . مالذي ارتضى هل} َوِلَيلْبِسُوا َعلَْيهِْم دِيَنُهمْْ {. واإلرداء اإلهالك. الالم الم كي
َولَْو َشاءَ {. وكانوا على دين إمساعيل، وما كان فيه قتل الولد؛ فيصري احلق مغطى عليه؛ فبهذا يلبسون. يف دينهم

م إن هللا يريد قوهل} ذَْرُهْم َوَما َيفَْتُرونَ{. وهو رد على القدرية. بني تعاىل أن كفرهم مبشيئة اهللا} اللَُّه َما فََعلُوُه



  .شركاء
أَْنَعاٌم ال َوقَالُوا َهِذِه أَْنَعاٌم َوحَْرثٌ ِحْجٌر ال َيطَْعُمَها إِلَّا َمْن َنَشاُء بَِزْعمِهِْم َوأَنَْعاٌم ُحرَِّمْت ظُهُوُرها َو{ ١٣٨: اآلية

  }ُرونََيذْكُُرونَ اْسَم اللَِّه َعلَْيَها افْتَِراًء َعلَْيِه َسَيجْزِيهِْم بَِما كَانُوا َيفَْت
} َحجْر{وقرأ احلسن وقتادة . بضم احلاء واجليم} ُحجُر{وقرأ أبان بن عثمان . ذكر تعاىل نوعا آخر من جهالتهم

كان : قال أبو عبيد عن هارون قال. بضم احلاء} ُحجر{وعن احلسن أيضا . بفتح احلاء وإسكان اجليم، لغتان مبعىن
فإنه كان ] ٥٣: الفرقان[} بَْرَزخاً َوِحْجراً َمْحجُوراً{:  قولهيف مجيع القرآن إال يف} حجر{احلسن يضم احلاء يف 

الراء قبل اجليم؛ وكذا يف مصحف أيب؛ وفيه } َوَحْرثٌ ِحْرج{وروي عن ابن عباس وابن الزبري . يكسرها ههنا
لغة  "بكسر احلاء"أنه من احلرج؛ فإن احلرج  -وهو أصح  -والقول اآلخر . أحدمها أنه مثل جبذ وجذب: قوالن

ومنه فالن يتحرج أي يضيق على نفسه الدخول . وهو الضيق واإلمث؛ فيكون معناه احلرام" بفتح احلاء"يف احلرج 
ومسي العقل حجرا ملنعه عن . وهو هنا مبعىن احلرام، وأصله املنع. لفظ مشترك: واحلجر. فيما يشتبه عليه من احلرام

َهلْ ِفي ذَِلكَ {: واحلجر العقل؛ قال اهللا تعاىل. ى الصيب حجراحجرت عل. وفالن يف حجر القاضي أي منعه. القبائح
  :قال. واحلجر القرابة. واحلجر الفرس األنثى] ٥: الفجر[} قََسٌم ِلِذي ِحجْرٍ

  لذو حسب دان إيل وذو حجر... يريدون أن يقصوه عين وإنه 
ال َيطَْعُمَها إِلَّا {: ألصنامهم وقالوا أي حرموا أنعاما وحرثا وجعلوها. وحجر اإلنسان وحجره لغتان، والفتح أكثر

  مث بني أن هذا حتكم مل يرد به. وهم خدام األصنام} َمْن َنَشاُء بَِزْعِمهِْم

وقال . يريد ما يسيبونه آلهلتهم على ما تقدم من النصيب} وَأَْنَعاٌم ُحرَِّمْت ظُُهورُها{. }بَِزْعمِهِْم{: شرع؛ وهلذا قال
ال : قال أبو وائل. يعين ما ذحبوه آلهلتهم} وَأَْنَعاٌم ال َيذْكُُرونَ اْسَم اللَِّه َعلَْيَها{. لوصيلة واحلاماملراد اجلرية وا: جماهد

. فهو نصب على املفعول له. اهللا أمرنا هبذا: ؛ ألهنم كانوا يقولون}َعلَى اللَّه{أي لالفتراء} افْتَِراًء{. حيجون عليها
  .كونه مصدراأي يفترون افتراء، وانتصابه ل: وقيل
ُهْم ِفيِه ُشَركَاُء َوقَالُوا َما ِفي ُبطُوِن َهِذهِ الْأَْنَعامِ خَاِلَصةٌ ِلذُكُورَِنا وَُمَحرٌَّم َعلَى أَزَْواجَِنا َوإِنْ َيكُْن َمْيَتةً فَ{ ١٣٩: اآلية

  }سََيْجزِيهِْم َوْصفَُهْم إِنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم
هو اللنب، : قال ابن عباس. هذا نوع آخر من جهلهم} ِن َهِذِه الْأَْنَعامِ َخاِلَصةٌ ِلذُكُورَِناَوقَالُوا َما ِفي ُبطُو{: قوله تعاىل

مث إن مات منها شيء أكله الرجال . إهنا لذكورنا: األجنة؛ قالوا: وقيل. جعلوه حالال للذكور وحراما على اإلناث
} خَاِلصَةٌ{و. ل عالمة ونسابة؛ عن الكسائي واألخفشللمبالغة يف اخللوص؛ ومثله رج} َخاِلصَةٌ{واهلاء يف . والنساء

وهذا القول عند قوم خطأ؛ ألن ما يف بطوهنا . تأنيثها لتأنيث األنعام: وقال الفراء. }مَا{بالرفع خرب املبتدأ الذي هو 
ا ال يلزم قال ألن بعض السيارة سيارة، وهذ] ١٠: يوسف[} لَْتِقطُْه بَْعُض السَّيَّارَِة{ليس منها؛ فال يشبه قوله 

: وقيل. فان ما يف بطون األنعام أنعام مثلها؛ فأنث لتأنيثها، أي األنعام اليت يف بطون األنعام خالصة لذكورنا: الفراء
  .ترجع إىل األلبان أو األجنة؛ فجاء التأنيث على املعىن والتذكري على اللفظ}مَا{إن : وقيل. أي مجاعة ما يف البطون

} خاِلص{ويعضد هذا قراءة األعمش . ولو راعى املعىن لقال وحمرمة. على اللفظ} َعلَى أَزَْواجِنَا وَُمَحرٌَّم{وهلذا قال 
رجل داهية وعالمة؛ كما .: معىن خالص وخالصة واحد، إال أن اهلاء للمبالغة؛ كما يقال: قال الكسائي. بغري هاء
ـ بالنصب على احلال من الضمري يف الظ} َخاِلصةً{وقرأ قتادة . تقدم وخرب املبتدأ . }مَا{رف الذي هو صلة ل

وكذا القول . وأنتصب عند الفراء على القطع. هذا مذهب البصريني. الذي يف الدار قائما زيد: حمذوف؛ كقولك



} ِلذُكُورِنَا{على اإلضافة فيكون ابتداء ثانيا؛ واخلرب } خاِلصُه{وقرأ ابن عباس . }خاِلصاً{يف قراءة سعيد بن جبري 
أي } وَُمَحرٌَّم َعلَى أَزَْواجِنَا{. فهذه مخس قراءات. }مَا{بدال من } خاٍلصه{وجيوز أن يكون . }مَا{رب واجلملة خ

فَُهمْ {قرئ بالياء والتاء؛ أي إن يكن ما يف بطون األنعام ميتة } َوإِنْ َيكُْن َمْيَتةً{. نساؤهم: وغريه. بناتنا؛ عن ابن زيد
. ألن املراد بامليتة احليوان، وهي تقوي قراءة الياء، ومل يقل فيها} ِفيِه{وقال . أي الرجال والنساء} ِفيِه ُشَركَاُء

أي كذهبم } سََيجْزِيهِْم َوْصفَُهْم{. بالنصب؛ أي وإن تكن النسمة ميتة} مَْيَتةً{. بالرفع مبعىن تقع أو حتدث} َمْيتَةٌ{
ويف اآلية دليل على أن العامل . ؛ أي بوصفهمبنزع اخلافض} َوصْفَُهْم{وانتصب . وافتراءهم؛ أي يعذهبم على ذلك

ينبغي له أن يتعلم قول من خالفه وإن مل يأخذ به، حىت يعرف فساد قول، ويعلم كيف يرد عليه؛ ألن اهللا تعاىل أعلم 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه قول من خالفهم من أهل زماهنم، ليعرفوا فساد قوهلم

َوَما ِذيَن قََتلُوا أَْوالدَُهْم َسفَهاً بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوَحرَّمُوا َما َرَزقَُهُم اللَُّه افِْتَراًء َعلَى اللَِّه قَْد َضلُّوا قَْد َخِسَر الَّ{ ١٤٠: اآلية
  }كَاُنوا ُمهَْتِديَن

أخرب خبسراهنم لوأدهم البنات وحترميهم البحرية وغريها بعقوهلم؛ فقتلوا أوالدهم سفها خوف اإلمالق، وحجروا 
  .لى أنفسهم يف أمواهلم ومل خيشوا اإلمالق؛ فأبان ذلك عن تناقض رأيهمع

وكان منهم . إنه كان من العرب من يقتل ولده خشية اإلمالق؛ كما ذكر اهللا عز وجل يف غري هذا املوضع: قلت
  من يقتله سفها بغري حجة منهم يف قتلهم؛ وهم ربيعة ومضر، كانوا

وروي أن رجال من . املالئكة بنات اهللا؛ فأحلقوا البنات بالبنات: من يقول ومنهم. يقتلون بناهتم ألجل احلمية
مالك تكون : "أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ال يزال مغتما بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أخربين عن : "فقال له! يا رسول اهللا، إن أذنبت ذنبا يف اجلاهلية فأخاف أال يغفره اهللا يل وإن أسلمت: ؟ فقال"حمزونا
يا رسول اهللا، إن كنت، من الذين يقتلون بناهتم، فولدت يل بنت فتشفعت إىل امرأيت أن أتركها : فقال". ذنبك

فتركتها حىت كربت وأدركت، وصارت من أمجل النساء فخطبوها؛ فدخلتين احلمية ومل حيتمل قليب أن أزوجها أو 
إين أريد أن أذهب إىل قبيلة كذا وكذا يف زيارة أقربائي فابعثيها معي، : ةأتركها يف البيت بغري زوج، فقلت للمرأ

فسرت بذلك وزينتها بالثياب واحللي، وأخذت علي املواثيق بأال أخوهنا، فذهبت هبا إىل رأس بئر فنظرت يف البئر 
فرمحتها، ! تريد أن تفعل يبإيش ! يا أبت: ففطنت اجلارية أين أريد أن ألقيها يف البئر؛ فالتزمتين وجعلت تبكي وتقول

يا أبت ال تضيع أمانة أمي؛ فجعلت مرة أنظر يف : مث نظرت يف البئر فدخلت علي احلمية، مث التزمتين وجعلت تقول
يا أبت، : البئر ومرة أنظر إليها فأرمحها، حىت غلبين الشيطان فأخذهتا وألقيتها يف البئر منكوسة، وهي تنادي يف البئر

لو أمرت : "فبكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وقال. اك حىت انقطع صوهتا فرجعتفمكثت هن. قتلتين
  " .أن أعاقب أحدا مبا فعل يف اجلاهلية لعاقبتك

لزَّْيُتونَ وَالرُّمَّانَ َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوغَْيَر َمْعرُوَشاٍت وَالنَّْخلَ َوالزَّْرَع ُمْخَتِلفاً أُكُلُُه َوا{ ١٤١: اآلية
  } ال ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَنيُمَتَشابِهاً َوغَْيَر ُمَتشَابٍِه كُلُوا ِمْن ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوآُتوا َحقَّهُ َيْوَم َحصَاِدِه َوال ُتْسرِفُوا إِنَُّه

  -:فيه ثالث وعشرون مسألة
غري } َوغَْيَر َمْعرُوَشاٍت{. أي بساتني ممسوكات مرفوعات} ُروشَاٍتَجنَّاٍت َمْع{. أي خلق} أَْنشَأ{: قوله تعاىل: األوىل

َوغَْيرَ {. ما انبسط على األرض مما يفرش مثل الكروم والزروع والبطيخ} َمْعُروَشاٍت{: قال ابن عباس. مرفوعات
وأصل التعريش . املعروشات ما ارتفعت أشجارها: وقيل. ما قام على ساق مثل النخل وسائر األشجار} َمْعُروَشاٍت



وغري املعروشات ما خرج يف الرباري واجلبال من . املعروشات ما أثبته ورفعه الناس: وعن ابن عباس أيضا. الرفع
  .بالغني املعجمة والسني املهملة} َمْغرُوسَاٍت َوغَْيَر َمْغُروسَاتٍْ{يدل عليه قراءة علي رضي اهللا عنه . الثمار
أفردمها بالذكر ومها داخالن يف اجلنات ملا فيهما من الفضيلة؛ على ما تقدم } لَ وَالزَّْرَعَوالنَّْخ{: قوله تعاىل: الثانية

  .اآلية] ٩٨: البقرة[} َمْن كَانَ َعُدّواً ِللَِّه َوَمالِئكَتِِه{: عند قوله" البقرة"بيانه يف 
نعته؛ } ُمْخَتِلفا{و. مرفوع باالبتداء} أُكُلُُه{و. ومساه أكال ألنه يؤكل. يعين طعمه منه اجليد والدون} ُمْخَتِلفاً أُكُلُُه{

  :قال. عندي طباخا غالم: كما تقول. ولكنه ملا تقدم عليه وويل منصوبا نصب
  الشر منتشر يلقاك عن عرض
  والصاحلات عليها مغلقا باب

قد أنشأها : الوهذه مسألة مشكلة من النحو؛ ألنه يق: قال أبو إسحاق الزجاج. نصب على احلال} ُمْخَتِلفا{: وقيل
فأعلم أنه ] ١٠٢: األنعام[} َخاِلُق كُلِّ َشيٍْء{: ومل خيتلف أكلها وهو مثرها؛ فاجلواب أن اهللا سبحانه أنشأها بقول

مررت برجل معه صقر صائدا : أنشأها خمتلفا أكلها؛ أي أنه أنشأها مقدرا فيه االختالف؛ وقد بني هذا سيبويه بقوله
أي ملا أنشأه كان : جواب ثالث. ل؛ لتدخلن الدار آكلني شاربني؛ أي مقدرين ذلكبه غدا، على احلال؛ كما تقو

ومل يقل أكلهما؛ ألنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدمها؛ . خمتلفا أكله، على معىن أنه لو كان له لكان خمتلفا أكله
  .وقد تقدم هذا املعىن. أي إليهما] ١١: اجلمعة[} َوإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً انْفَضُّوا إِلَْيهَا{: كقول

نصب على احلال، وقد تقدم القول } ُمشَْتبِهاً َوغَْيَر ُمَتَشابٍِه{عطف عليه } َوالزَّْيُتونَ َوالرُّمَّانَ{: قوله تعاىل: الثالثة
 على املنة منه الثاين. ويف هذه أدلة ثالثة؛ أحدها ما تقدم من قيام الدليل على أن املتغريات ال بدهلا من مغري. فيه

سبحانه علينا؛ فلو شاء إذ خلقنا أال خيلق لنا غذاء، إذ خلقه أال يكون مجيل املنظر طيب الطعم، وإذ خلقه كذلك 
الثالث على القدرة يف أن يكون . أال يكون سهل اجلين؛ فلم يكن عليه أن يفعل ذلك ابتداء؛ ألنه ال جيب عليه شيء

قدرة اهللا الواحد عالم الغيوب من أسافل الشجرة إىل أعاليها، حىت إذا انتهى املاء الذي من شأنه الرسوب يصعد ب
إىل آخرها نشأ فيها أوراق ليست من جنسها، ومثر خارج من صفته اجلرم الوافر، واللون الزاهر، واجلىن اجلديد، 

تتقن هذا اإلتقان، أو ترتب  والطعم اللذيذ؛ فأين الطبائع وأجناسها، وأين الفالسفة وأناسها، هل يف قدرة الطبيعة أن
  !فسبحان من له يف كل شيء آية وهناية. ال يتم ذلك يف العقول إال حلي عامل قدير مريد! كال! هذا الترتيب العجيب

ووجه اتصال هذا مبا قبله أن الكفار ملا افتروا على اهللا الكذب وأشركوا معه وحللوا وحرموا دهلم على وحدانيته 
  .أنه جعل هذه األشياء أرزاقا هلمبأنه خالق األشياء، و

فهذان بناءان جاءا بصيغة أفعل، أحدمها مباح } كُلُوا ِمْن ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوآتُوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه{: قوله تعاىل: الرابعة
ن املباح والواجب، وبدأ وليس ميتنع يف الشريعة اقترا. والثاين واجب] ١٠: اجلمعة[} فَاْنَتِشُروا ِفي الْأَْرضِ{: كقول

  .بذكر نعمة األكل قبل األمر بإيتاء احلق ليبني أن االبتداء بالنعمة كان من فضله قبل التكليف
اختلف الناس يف تفسري هذا احلق، ما هو؛ فقال أنس بن مالك وابن } وَآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحصَادِِه{: قوله تعاىل: اخلامسة

هي الزكاة املفروضة، العشر ونصف : ابن احلنفية والضحاك وسعيد بن املسيبعباس وطاوس واحلسن وابن زيد و
وحكى الزجاج . ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك يف تفسري اآلية، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. العشر

هو :  وجماهدوقال علي بن احلسني وعطاء واحلكم ومحاد وسعيد بن جبري. أن هذه اآلية قيل فيها إهنا نزلت باملدينة
  وروي عن. حق يف املال سوى الزكاة، أم اهللا به ندبا



إذا حصدت : قال جماهد. ابن عمر وحممد بن احلنفية أيضا، ورواه أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
فاطرح فحضرك املساكني فاطرح هلم من السنبل، وإذا جذذت فألق هلم من الشماريخ، وإذا درسته ودسته وذريته 

وقول ثالث هو منسوخ بالزكاة؛ ألن هذه السورة مكية وآية الزكاة مل . هلم منه، وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته
روي ]. ٤٣: البقرة[} َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ{، ]١٠٣: التوبة[} ُخذْ ِمْن أَْموَالِهِْم َصَدقَةً{: تنزل إال باملدينة

سألت السدي عن هذه : وقال سفيان. احلنفية واحلسن وعطية العويف والنخعي وسعيد بن جبري عن ابن عباس وابن
  .فقلت عمن؟ فقال عن العلماء. نسخها العشر ونصف العشر. اآلية فقال
فيما سقت السماء العشر وفيما سقي : "وقد تعلق أبو حنيفة هبذه اآلية وبعموم ما يف قوله عليه السالم: السادسة

: وقال أبو يوسف عنه. يف إجياب الزكاة يف كل ما تنبت األرض طعاما كان أو غريه" دالية نصف العشربنضح أو 
وأباه اجلمهور، معولني على أن . إال احلطب واحلشيش والقضب والتني والسعف وقصب الذريرة وقصب السكر

ال اختالف بني العلماء : عمر قال أبو. املقصود من احلديث بيان ما يؤخذ منه العشر وما يؤخذ منه نصف العشر
روي ذلك عن . ال زكاة يف غريها: وقالت طائفة. فيما علمت أن الزكاة واجبة يف احلنطة والشعري والتمر والزبيب

وقال به من الكوفيني ابن أيب ليلى والثوري واحلسن بن صاحل وابن املبارك حيىي بن . احلسن وابن سريين والشعيب
وروي ذلك عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو مذهب أيب موسى، فإنه . آدم، وإليه ذهب أبو عبيد

. كان ال يأخذ الزكاة إال من احلنطة والشعري والتمر والزبيب؛ ذكره وكيع عن طلحة بن حيىي عن أيب بردة عن أبيه
إمنا جتب الزكاة فيما : فعيوقال الشا. الزكاة واجبة يف كل مقتات مدخر؛ وبه قال الشافعي: وقال مالك وأصحابه

وقال أمحد أقواال أظهرها أن . وقال أبو ثور مثله. وال شيء يف الزيتون ألنه إدام. ييبس يدخر يف كل مقتات مأكوال
  الزكاة إمنا جتب يف كل ما قال أبو حنيفة إذا كان

ليس فيما دون مخسة : "مواحتج بقوله عليه السال. يوسق؛ فأوجبها يف اللوز ألنه مكيل دون اجلوز ألنه معدود
فبني النيب صلى اهللا عليه وسلم أن حمل الواجب هو الوسق، وبني املقدار الذي : قال" أوسق من متر أو حب صدقة

وذهب النخعي إىل أن الزكاة واجبة يف كل ما أخرجته األرض، حىت يف عشر دساتج من بقل . جيب إخراج احلق منه
هو قول عمر بن عبدالعزيز فإنه كتب أن يؤخذ مما تنبت األرض من قليل وقد اختلف عنه يف ذلك، و. دستجة بقل

وهو قول محاد بن . ؛ فذكره...كتب عمر: أو كثري العشر؛ ذكره عبدالرزاق عن معمر عن مساك بن الفضل، قال
مرآته فأبصر وأما أبو حنيفة فجعل اآلية : وإىل هذا مال ابن العريب يف أحكامه فقال. أيب سليمان وتلميذه أيب حنيفة

قال اهللا : فقال" القبس مبا عليه اإلمام مالك بن أنس"وقال يف كتاب . احلق، وأخذ يعضد مذهب احلنفي ويقويه
واختلف الناس يف وجوب الزكاة يف مجيع ما ]. ١٤١: األنعام[} َوالزَّْيُتونَ َوالرُّمَّانَ ُمَتشَابِهاً َوغَْيَر ُمَتَشابٍِه{: تعاىل

لبابه، أن الزكاة إمنا تتعلق باملقتات كما بينا دون اخلضراوات؛ وقد " األحكام"قد بينا ذلك، يف تضمنته أو بعضه، و
كان بالطائف الرمان والفرسك واألترج فما اعترضه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال ذكره وال أحد من 

  .خلفائه
وأما اآلية فقد . ضراوات ليس فيها شيءهذا وإن مل يذكره يف األحكام هو الصحيح يف املسألة، وأن اخل: قلت

وال قاطع يبني أحد حماملها، بل القاطع املعلوم ما . اختلف فيها، هل هي حمكمة أو منسوخة أو حممولة على الندب
أن الكوفة افتتحت بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعد استقرار األحكام يف : ذكره ابن بكري يف أحكامه

يتوهم متوهم أو من له أدىن بصرية أن تكون شريعة مثل هذه عطلت فلم يعمل هبا يف دار اهلجرة  املدينة، أفيجوز أن
  !إن هذه ملصيبة فيمن ظن هذا وقال به. ومستقر الوحي وال يف خالفة أيب بكر، حىت عمل بذلك الكوفيون؟



َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ فََما َيا أَيَُّها الرَّسُولُ {: ومما يدل على هذا من معىن التنزيل قوله تعاىل: قلت
  أتراه يكتم شيئا أمر بتبليغه أو ببيانه؟ حاشاه عن ذلك] ٦٧: املائدة[} َبلَّْغَت رِسَالَتَُه

ومن كمال الدين كونه مل يأخذ من ] ٣: املائدة[} الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُمْ نِْعَمِتي{: وقال تعاىل
إن املقاثئ كانت تكون عندنا خترج عشرة آالف فال : وقال جابر بن عبداهللا فيما رواه الدارقطين. اخلضراوات شيئا
تزكى أمثان اخلضر إذا بيعت وبلغ الثمن مائيت درهم؛ وقاله األوزاعي يف : وقال الزهري واحلسن. يكون فيها شيء

وقد روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم . حجة يف قوهلما ملا ذكرناوال . مثن الفواكه
وقد روي هذا املعىن عن جابر وأنس وعلي وحممد بن " . ليس فيها شيء: "يسأله عن اخلضراوات وهي البقول فقال
ليس يصح يف هذا الباب : الترمذي قال. ذكر أحاديثهم الدار قطين رمحه اهللا. عبداهللا بن جحش وأيب موسى وعائشة
واحتج بعض أصحاب أيب حنيفة حبديث صاحل بن موسى عن منصور عن . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم شيء

" . فيما أنبتت األرض من اخلضر زكاة: "إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ثقات أصحاب منصور أحد هكذا، وإمنا هو من قول إبراهيموهذا حديث مل يروه من : قال أبو عمر

وإذا سقط االستدالل من جهة السنة لضعف أسانيدها فلم يبق إال ما ذكرناه من ختصيص عموم اآلية، : قلت
ليس يف شيء من اخلضر : وقال أبو يوسف وحممد. ما ذكرنا" فيما سقت السماء العشر: "وعموم قوله عليه السالم

وكان حممد يعترب يف العصفر والكتان . كانت له مثرة باقية، سوى الزعفران وحنوه مما يوزن ففيه الزكاة زكاة إال ما
البزر، فإذا بلغ بزرمها من القرطم والكتان مخسة أوسق كان العصفر والكتان تبعا للبزر، وأخذ منه العشر أو نصف 

والورس والزعفران ليس . مل ثالمثائة من بالعراقيوأما القطن فليس فيه عنده دون مخسة أمحال شيء؛ واحل. العشر
وقال . فإذا بلغ أحدمها مخسة أمنان كانت فيه الصدقة، عشرا أو نصف، العشر. فيما دون مخسة أمنان منها شيء

وكذلك قصب السكر الذي يكون منه السكر، ويكون يف أرض العشر دون أرض اخلراج، فيه ما يف : أبو يوسف
  وهذا خالف. امللك بن املاجشون الزكاة يف أصول الثمار دون البقولوأوجب عبد. الزعفران

ما عليه مالك وأصحابه، ال زكاة عندهم ال يف اللوز وال يف اجلوز وال يف اجللوز وما كان مثلها، وإن كان ذلك 
ا ال ييبس كما أنه ال زكاة عندهم يف اإلجاص وال يف التفاح وال يف الكمثرى، وال ما كان مثل ذلك كله مم. يدخر

إال . واختلفوا يف التني؛ واألشهر عند أهل املغرب ممن يذهب مذهب مالك أنه ال زكاة عندهم يف التني. وال يدخر
وإىل هذا ذهب مجاعة . عبدامللك بن حبيب فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك، قياسا على التمر والزبيب

السنة اليت ال اختالف فيها : قال مالك يف املوطأ. ل بن إسحاق ومن اتبعهمن أهل العلم البغداد بني املالكيني، إمساعي
الرمان والفرسك والتني وما أشبه : عندنا، والذي مسعته من أهل العلم، أنه ليس يف شيء من الفواكه كلها صدقة

مل يعلم بأنه "  أعلمواهللا"فأدخل التني يف هذا الباب، وأظنه : قال أبو عمر. وما مل يشبهه إذا كان من الفواكه. ذلك
وقد بلغين عن . ييبس ويدخر ويقتات، ولو علم ذلك ما أدخله يف هذا الباب؛ ألنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان
والتني مكيل . األهبري ومجاعة من أصحابه أهنم كانوا يفتون بالزكاة فيه، ويرونه مذهب مالك على أصوله عندهم

وقال . كان مثلها وزنا، وحيكم يف التني عندهم حبكم التمر والزبيب اجملتمع عليهمايراعى فيه اخلمسة األوسق وما 
ال زكاة يف شيء من الثمار غري التمر والعنب؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ الصدقة منهما : الشافعي

يكونا باحلجاز قوتا فيما علمت،  وقد يدخر اجلوز واللوز وال زكاة فيهما؛ ألهنما مل: قال. وكانا قوتا باحلجاز يدخر
فقرنه مع الرمان، وال ]. ١٤١: األنعام[} َوالزَّْيُتونَ وَالرُّمَّانَ{: وال زكاة يف الزيتون، لقوله تعاىل. وإمنا كانا فاكهة



 وللشافعي قول بزكاة الزيتون قاله بالعراق، واألول. وأيضا فإن التني أنفع منه يف القوت وال زكاة فيه. زكاة فيه
فدل على أن اآلية حمكمة عندمها غري . قال مبصر؛ فاضطرب قول الشافعي يف الزيتون، ومل خيتلف فيه قول مالك

فإن كان الرمان : قال أبو عمر. واتفقا مجيعا على أن ال زكاة يف الرمان، وكان يلزمهما إجياب الزكاة فيه. منسوخة
عمومها، وكان الضمري عائدا على بعض املذكور دون خرج باتفاق فقد بان بذلك املراد بأن اآلية ليست على 

  .واهللا أعلم. بعض

واملذكور قبله } َوآتُوا َحقَُّه َيْوَم َحَصادِِه{: هبذا استدل من أوجب العشر يف اخلضراوات فإنه تعاىل قال: قلت
ي عن ابن عباس أنه ورو. مجلة ينصرف إىل األخري بال خالف؛ قال الكيا الطربي. الزيتون والرمان، واملذكور عقيب

إذا أكلتم الرمانة فكلوها : وروي عن علي كرم اهللا وجهه أنه قال. ما لقحت رمانة قط إال بقطرة من ماء اجلنة: قال
ال تكسروا الرمانة من رأسها فإن : وذكر ابن عساكر يف تاريخ دمشق عن ابن عباس قال. بشحمها فإنه دباغ املعدة

وممن قال بوجوب . إن شاء اهللا تعاىل" املؤمنون"سيأيت منافع زيت الزيتون يف سورة و. فيها دودة يعتري منها اجلذام
: قال الزهري واألوزاعي والليث. زكاة الزيتون الزهري واألوزاعي والليث والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور

. ر ويبلغ كيله مخسة أوسقال خيرص، ولكن يؤخذ العشر بعد أن يعص: وقال مالك. خيرص زيتونا ويؤخذ زيتا صافيا
  .يؤخذ من حبه: وقال أبو حنيفة والثوري

بفتح احلاء، والباقون بكسرها، } َحَصاِدِه{قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم } َيْوَم َحَصادِِه{: قوله تعاىل: السابعة
ماء يف وقت ومها لغتان مشهورتان؛ ومثله الصرام والصرام واجلذاذ واجلذاذ والقطاف والقطاف واختلف العل

  :الوجوب على ثالثة أقوال
  .} َيْوَم َحَصادِِه{: أنه وقت اجلذاذ؛ قال حممد بن مسلمة؛ لقوله تعاىل: األول
يوم الطيب؛ ألن ما قبل الطيب يكون علفا ال قوتا وال طعاما؛ فإذا طاب وحان األكل الذي أنعم اهللا به : الثاين

  .جيب شكر النعمة، ويكون اإليتاء احلصاد ملا قد وجب يوم الطيب وجب احلق الذي أمر اهللا به، إذ بتمام النعمة
أصله جميء . أنه يكون بعد متام اخلرص؛ ألنه حينئذ يتحقق الواجب فيه من الزكاة فيكون شرطا لوجوهبا: الثالث

. الشافعي واملشهور من املذهب الثاين، وبه قال. والصحيح األول لنص التنزيل. الساعي يف الغنم؛ وبه قال املغرية
  وفائدة اخلالف إذا مات بعد الطيب

إمنا قدم اخلرص توسعة على أرباب الثمار، : وقال حممد بن مسلمة. زكيت على ملكه، أو قبل اخلرص على ورثته
وقد اختلف العلماء يف القول . ولو قدم رجل زكاته بعد اخلرص وقبل اجلذاذ مل جيزه؛ ألنه أخرجها قبل وجوهبا

  :باخلرص وهي
وإمنا على رب احلائط أن يؤدي عشر ما : قال. اخلرص غري مستعمل: فكرهه الثوري ومل جيزه حبال، وقال: منةالثا

واجلمهور . اخلرص اليوم بدعة: وروى الشيباين عن الشعيب أنه قال. يصري يف يده للمساكني إذا بلغ مخسة أوسق
حلديث عتاب بن أسيد أن رسول اهللا صلى اهللا  على خالف هذا، مث اختلفوا فاملعظم على جوازه يف النخل والعنب؛

رواه أبو . عليه وسلم بعثه وأمره أن خيرص العنب كما خيرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل مترا
اخلرص للزكاة جائز يف النخل، وغري جائز يف العنب؛ ودفع حديث عتاب بن أسيد ألنه : وقال داود بن علي. داود

  .تصل من طريق صحيح، قال أبو حممد عبداحلقمنقطع وال ي
وصفة اخلرص أن يقدر ما على خنله رطبا ويقدر ما ينقص لو يتمر، مث يعتد مبا بقي بعد النقص ويضيف : التاسعة



  .بعض ذلك إىل بعض حىت يكمل احلائط، وكذلك يف العنب يف كل دالية
مر زيادة على ما خرص مل يلزم رب احلائط اإلخراج فإذا كان يف الت. ويكفي يف اخلرص الواحد كاحلاكم: العاشرة

كان املسلمون خيرص : قال احلسن. وكذلك إذا نقصى مل تنقص الزكاة. عنه، ألنه حكم قد نفذ؛ قال عبدالوهاب
  .عليهم مث يؤخذ منهم على ذلك اخلرص

صه؛ ذكره فإن استكثر رب احلائط اخلرص خريه اخلارص يف أن يعطيه ما خرص وأخذ خر: احلادية عشرة
خرص ابن رواحة أربعني ألف وسق، : عبدالرزاق أخربنا ابن جريج عن أيب الزبري أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول

فحق على : قال ابن جريج فقلت لعطاء. وزعم أن اليهود ملا خريهم أخذوا التمر وأعطوه عشرين ألف وسق
  اخلارص إذا استكثر سيد املال

وأي سنة خري من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه ! أي لعمري: رواحة اليهود؟ قالاخلرص أن خيريه كما خري ابن 
  .وسلم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبعث : وال يكون اخلرص إال بعد الطيب؛ حلديث عائشة قالت: الثانية عشرة
 خيري يهودا يأخذوهنا ابن رواحة إىل اليهود فيحرص عليهم النخل حني تطيب أول التمرة قبل أن يؤكل منها، مث

وإمنا كان أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باخلرص لكي حتصى الزكاة قبل أن . بذلك اخلرص أو يدفعوهنا إليه
ورواه صاحل : قال. أخرجه الدار قطين من حديث ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة. تؤكل الثمار وتفرق

يب عن أيب هريرة، وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن بن أيب األخضر عن الزهري عن ابن املس
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

فإذا خرص اخلارص فحكمه أن يسقط من خرصه مقدارا ما؛ ملا رواه أبو داود والترمذي والبسيت يف : الثالثة عشرة
الثلث فإن مل تدعوا الثلث فدعوا إذا خرصتم فخذوا ودعوا : "صحيحه عن سهل بن أيب حثمة أن النيب كان يقول

: وقال أبو حامت البسيت. وكذا قال حيىي القطان: اخلارص يدع الثلث للخرفة: قال أبو داود. لفظ الترمذي" . الربع
أحدمها أن يترك الثلث أو الربع من العشر، والثاين أن يترك ذلك من نفس التمر قبل أن يعشر، : هلذا اخلرب صفتان

التمر : يقال. ما خيترف من النخل حني يدرك مثره، أي جيتىن: اخلرفة بضم اخلاء. ا كبريا حيتملهإذا كان ذلك حائط
واملشهور من مذهب مالك أنه ال يترك اخلارص شيئا يف حني خرصه من متر . خرفة الصائم؛ عن اجلوهري واهلروي

  .لعرايا والصلة وحنوهاوقد روى بعض املدنيني أنه خيفف يف اخلرص ويترك ل. النخل والعنب إال خرصه
فإن حلقت الثمرة جائحة بعد اخلرص وقبل اجلذاذ سقطت الزكاة عنه بإمجاع من أهل العلم، إال أن : الرابعة عشرة

  .يكون فيما بقي منه مخسة أوسق فصاعدا

كتاب وهو يف ال. وال زكاة يف أقل من مخسة أوسق، كذا جاء مبينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: اخلامسة عشرة
: البقرة[} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِمْن طَيَِّباِت َما كَسَْبُتْم َوِممَّا أَْخَرْجَنا لَكُْم ِمَن الْأَْرضِ{: جممل، قال اهللا تعاىل

املال أخذ  مث ملا كان املقدار الذي إذا بلغه. مث وقع البيان بالعشر ونصف العشر. }َوآُتوا َحقَُّه{: وقال تعاىل]. ٢٦٧
وهو ينفي الصدقة يف " ليس فيما دون مخسة أوسق من متر أو حب صدقة: "منه احلق جممال بينه أيضا فقال

اخلضراوات، إذ ليست مما يوسق؛ فمن حصل له مخسة أوسق يف نصيبه من متر أو حب وجبت عليه الزكاة، 
وهو ستون " بكسر الواو وفتحها"وسق ووسق : يقال. وكذلك من زبيب؛ وهو املسمى بالنصاب عند العلماء

صاعا، والصاع أربعة أمداد، واملد رطل وثلث بالبغدادي ومبلغ اخلمسة األوسق من األمداد ألف مد ومائتا مد، 



  .وهي بالوزن ألف رطل وستمائة رطل
. نومن حصل له من متر وزبيب معا مخسة أوسق مل تلزمه الزكاة إمجاعا؛ ألهنما صنفان خمتلفا: السادسة عشرة

. وكذلك أمجعوا على أنه ال يضاف التمر إىل الرب وال الرب إىل الزبيب؛ وال اإلبل إىل البقر، وال البقر إىل الغنم
  :واختلفوا يف ضم الرب إىل الشعري والسلت وهي. ويضاف الضأن إىل املعز بإمجاع

واحد لتقارهبا يف املنفعة واجتماعها فأجازه مالك يف هذه الثالثة خاصة فقط؛ ألهنا يف معىن الصنف ال: السابعة عشرة
وقال . يف املنبت واحملصد، وافتراقها يف االسم ال يوجب افتراقها يف احلكم كاجلواميس والبقر، واملعز والغنم

ال جيمع بينها؛ ألهنا أصناف خمتلفة، وصفاهتا متباينة، وأمساؤها متغايرة، وطعمها خمتلف؛ وذلك : الشافعي وغريه
ال يضم حبة : وقال الشافعي. والقطاين كلها صنف واحد، يضم إىل بعض: قال مالك. واهللا أعلم. يوجب افتراقها

يضم كل صنف بعضه إىل . عرفت باسم منفرد دون صاحبتها، وهي خالفها مباينه يف اخللقة والطعم إىل غريها
وهو قول . ن السمراء وغريهابعض، رديئه إىل جيده؛ كالتمر وأنواعه، والزبيب أسوده وأمحره، واحلنطة وأنواعها م

  الثوري

القطنية وغريها بعضها إىل بعض : تضم احلبوب كلها: وقال الليث. وأيب حنيفة وصاحبيه أيب يوسف وحممد وأيب ثور
وكان أمحد بن حنبل جينب عن ضم الذهب إىل الورق، وضم احلبوب بعضها إىل بعض، مث كان يف آخر . يف الزكاة

  .فعيأمره يقول فيها بقول الشا
وما استهلكه منه ربه بعد بدو صالحه أو بعدما أفرك حسب عليه، وما أعطاه ربه منه يف : قال مالك: الثامنة عشرة

وأكثر الفقهاء خيالقونه يف ذلك، وال يوجبون . حصاده وجذاذه، ومن الزيتون يف التقاطه، حترى ذلك وحسب عليه
يبدأ هبا قبل النفقة، وما أكل من فريك هو : يف زكاة احلبوبقال الليث . الزكاة إال فيما حصل يف يده بعد الدرس

يترك اخلارص : وقال الشافعي. وأهله فال حيسب عليه، مبنزلة الذي يترك ألهل احلائط يأكلونه فال خيرص عليهم
احتج : قال أبو عمر. وما أكله وهو رطب مل حيسب عليه. لرب احلائط ما يأكله هو وأهله رطبا، ال خيرصه عليهم

واستدلوا على أنه ال . } كُلُوا ِمْن ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوآتُوا َحقَُّه َيْوَم َحَصادِِه{: الشافعي ومن وافقه بقول اهللا تعاىل
إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن مل تدعوا : "واحتجوا بقوله عليه السالم. حيتسب باملأكول قبل احلصاد هبذه اآلية

  .لت الدواب والبقر منه عند الدرس مل حيسب منه شيء على صاحبه عند مالك وغريهوما أك" . الثلث فدعوا الربع
وكذا ما . وما بيع من الفول واحلمص واجللبان أخضر؛ حتري مقدار ذلك يابسا وأخرجت زكاته حبا: التاسع عشرة

خيرج من : لوقي. بيع من الثمر أخضر أعترب وتوخي وخرص يابسا وأخرجت زكاته على ذلك اخلرص زبيبا ومترا
  .مثنه

وأما ما ال يتتمر من مثر النخل وال يتزبب من العنب كعنب مصر وبلحها، وكذلك زيتوهنا الذي ال : املوفية عشرين
خترج زكاته من مثنه، ال يكلف غري ذلك صاحبه، وال يراعى فيه بلوغ مثنه عشرين مثقاال أو : يعصر، فقال مالك

خيرج عشره أو نصف عشره من : وقال الشافعي. ه يبلغه مخسة أوسق فأكثرمائيت درهم، وإمنا ينظر إىل ما يرى أن
  .وسطه مترا إذا أكله أهله رطبا أو أطعموه

فيما سقت السماء : "روى أبو داود عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: احلادية والعشرون
أو النضح نصف العشر وكذلك إن كان يشرب سيحا واألهنار والعيون أو كان بعال العشر، وفيما سقي بالسواين 

ولفظ السيح مذكور يف احلديث، خرجه . وهو املاء اجلاري على وجه األرض؛ قال ابن السكيت" . فيه العشر



فإن كان يشرب بالسيح لكن رب األرض ال ميلك ماء وإمنا يكتريه له فهو كالسماء؛ على املشهور من . النسائي
ينظر إىل ما مت : اللخمي أنه كالنضح؛ فلو سقي مرة مباء السماء ومرة بدالية؛ فقال مالك ورأى أبو احلسن. املذهب

إذا سقي نصف : وروى عنه ابن وهب. هذه رواية ابن القاسم عنه. به الزرع وحيي وكان أكثر؛ فيتعلق احلكم عليه
وقال . نصف اآلخر نصف العشرسنة بالعيون مث انقطع فسقي بقية السنة بالناضح فإن عليه نصف زكاته عشرا، وال

مثاله أن يشرب شهرين بالنضح وأربعة . يزكى واحد منهما حبسابه: وقال الشافعي. زكاته بالذي متت به حياته: مرة
وهبذا كان يفيت . وهكذا ما زاد ونقصى حبساب! بالسماء؛ فيكون فيه ثلثا العشر ملاء السماء وسدس العشر للنضح

وروي عن . ينظر إىل األغلب فيزكى، وال يلتفت إىل ما سوى ذلك: يفة وأبو يوسفوقال أبو حن. بكار بن قتيبة
قد اتفق اجلميع على أنه لو سقاه مباء املطر يوما أو يومني أنه ال اعتبار به، وال جيعل لذلك : قال الطحاوي. الشافعي

  .حصة؛ فدل على أن االعتبار باألغلب، واهللا أعلم
مجلة " البقرة"وقد مضى يف . اآلية، ولعل غرينا يأيت بأكثر منها على ما يفتح اهللا لهفهذه مجلة من أحكام هذه : قلت

  .من معىن هذه اآلية، واحلمد هللا
مل يذكر يف هذا : قال محزة الكناين. فخرجه النسائي" ليس يف حب وال متر صدقة: "وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم

وهذه السنة مل يروها أحد : قال. ة قرشي من ولد سعيد بن العاصغري إمساعيل بن أمية، وهو ثق" يف حب"احلديث 
  عن

هو كما قال محزة، وهذه سنة جليلة : قال أبو عمر. النيب صلى اهللا عليه وسلم من أصحابه غري أيب سعيد اخلدري
وقد روى . دتلقاها اجلميع بالقبول، ومل يروها أحد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من وجه ثابت حمفوظ غري أيب سعي

  .جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك، ولكنه غريب، وقد وجدناه من حديث أيب هريرة بإسناد حسن
طلبتكم فسرفتكم؛ : وقال أعرايب أراد قوما. اإلسراف يف اللغة اخلطأ} َوال ُتْسرِفُوا{: قوله تعاىل: الثالثةوالعشرون

  :وقال الشاعر. أي أخطأت موضعكم
  أسرفتم فأجبنا أننا سرف... م واخليل ختبطهم وقال قائله

قال . ومسرف لقب مسلم بن عقبة املري صاحب وقعة احلرة؛ ألنه قد أسرف فيها. التبذير: واإلسراف يف النفقة
  :علي بن عبداهللا بن العباس

  كتائب مسرف وبين اللكيعه... هم منعوا ذماري يوم جاءت 
وحنوه قول إياس . لشيء بغري حقه مث تضعوه يف غري حقه؛ قاله أصبغ بن الفرجال تأخذوا ا: واملعىن املقصود من اآلية

ال تأخذوا فوق : هو خطاب للوالة، يقول: وقال ابن زيد. ما جاوزت به أمر اهللا فهو سرف وإسراف: بن معاوية
لو : وقال جماهد". هااملعتدي يف الصدقة كمانع: "واملعنيان حيتملهما قوله عليه السالم. حقكم وما ال جيب على الناس

ويف . كان أبو قبيس ذهبا لرجل فأنفقه يف طاعة اهللا مل يكن مسرفا، ولو أنفق درمها أو مدا يف معصية اهللا كان مسرفا
  .ال سرف يف اخلري: ال خري يف السرف؛ فقال: هذا املعىن قيل حلامت

 مخسمائة خنلة فجذها مث قسمها يف وهذا ضعيف؛ يرده ما روى ابن عباس أن ثابت بن قيس بن مشاس عمد إىل: قلت
جذ : وروى عبدالرزاق عن ابن جريج قال. أي ال تعطوا كله} َوال ُتْسرِفُوا{يوم واحد ومل يترك ألهله شيئا؛ فنزلت 

أي ال } َوال ُتْسرِفُوا{: قال السدي. } َوال ُتْسرِفُوا{فنزل : معاذ بن جبل خنله فلم يزل يتصدق حىت مل يبق منه شي
: قال} َوال ُتْسرِفُوا{: وروي عن معاوية بن أيب سفيان أنه سئل عن قوله تعاىل. موالكم فتقعدوا فقراءتعطوا أ

  .اإلسراف ما قصرت عن حق اهللا تعاىل



فعلى هذا تكون الصدقة جبميع املال ومنه إخراج حق املساكني داخلني، يف حكم السرف، والعدل خالف : قلت
إال أن يكون قوي النفس غنيا باهللا " خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن: "السالمهذا؛ فيتصدق ويبقي كما قال عليه 

متوكال عليه منفردا ال عيال له، فله أن يتصدق جبميع ماله، وكذلك خيرج احلق الواجب عليه من زكاة وما يعن يف 
ا مل يقدر على رده إىل اإلسراف م: وقال عبدالرمحن بن زيد بن أسلم. بعض األحوال من احلقوق املتعينة يف املال

اإلسراف التبذير واإلفراط، والسرف : وقال النضر بن مشيل. والسرف ما يقدر على رده إىل الصالح. الصالح
  :قال جرير. الغفلة واجلهل

  ما يف عطائهم من وال سرف... أعطوا هنيدة حيدوها مثانية 
  :قال طرفة. ورجل سرف الفؤاد، أي خمطئ الفؤاد غافله. خطأ: أي إغفال، ويقال

  عسال مباء سحابة شتمي... إن امرأ سوف الفؤاد يرى 
  }ْم َعُدوٌّ ُمبٌِنيَوِمَن الْأَْنَعامِ َحُمولَةً َوفَْرشاً كُلُوا ِممَّا َرزَقَكُُم اللَُّه َوال َتتَّبِعُوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَّهُ لَكُ{ ١٤٢: اآلية

وللعلماء يف . أي وأنشأ محولة وفرشا من األنعام. عطف على ما تقدم} ةً َوفَْرشاًَوِمَن الْأَنَْعامِ َحُمولَ{: قوله تعاىل
أن األنعام اإلبل وحدها، وإذا : الثاين. بيانه" النحل"أن األنعام اإلبل خاصة؛ وسيأيت يف : أحدها: األنعام ثالثة أقوال

األنعام كل ما أحله اهللا عز وجل من : ىيوهو أصحها قال أمحد بن حي: الثالث. كان معها بقر وغنم فهي أنعام أيضا
. وقد تقدم] ١: املائدة[} أُِحلَّتْ لَكُْم َبهِيَمةُ الْأَنَْعامِ إِلَّا َما ُيْتلَى َعلَْيكُْم{: ويدل على صحة هذا قوله تعاىل. احليوان

ل ما احتمل عليه ك: وقيل. خيتص اللفظ باإلبل: مث قيل. واحلمولة ما أطاق احلمل والعمل؛ عن ابن مسعود وغريه
  .احلي من محار أو بغل أو بعري؛ عن أيب زيد، سواء كانت عليه األمحال أو مل تكن

  :قال عنترة
  وسط الديار تسف حب احلمحم... ما راعين إال محولة أهلها 

للجبان رجل فروقة وامرأة فروقة : وفعولة بفتح الفاء إذا كانت مبعىن الفاعل استوى فيها املؤنث واملذكر؛ حنو قولك
فإذا كانت مبعىن املفعول فرق بني املذكر واملؤنث . ورجل صرورة وامرأة صرورة إذا مل حيجا؛ وال مجع له. واخلائف

فهي اإلبل اليت عليها " بالضم بال هاء"وأما احلمول . األمحال": بضم احلاء"واحلمولة . باهلاء كاحللوبة والركوبة
. الغنم: والفرش. احلمولة من اإلبل والبقر: قال الضحاك} َوفَْرشاً{. يب زيداهلوادج، كان فيها نساء أو مل يكن؛ عن أ

. } َحُمولَةً َوفَْرشاً{: بدل من قوله} ثََمانِيَةَ{فـ :قال} ثََمانَِيةَ أَزَْواجٍ{: واستشهد لصاحب هذا القول بقول: النحاس
كل ما محل من اإلبل والبقر واخليل والبغال  احلمولة: وقال ابن عباس. الغنم: والفرش. احلمولة اإلبل: وقال احلسن

احلمولة ما يركب، والفرش ما يؤكل حلمه وحملب؛ مثل الغنم والفصالن : وقال ابن زيد. الغنم: والفرش. واحلمري
  :قال الراجز. والعجاجيل؛ مسيت فرشا للطافة أجسامها وقرهبا من الفرش، وهي األرض املستوية اليت يتوطؤها الناس

  أمشها يف كل يوم مشا... ولة وفرشا أورثين مح
  :وقال آخر

  واحلموالت وربات احلجل... وحوينا الفرش من أنعامكم 
. فرشها اهللا فرشا، أي بثها بثا: وحيتمل أن يكون مصدرا مسي به؛ من قوهلم: قال. مل أمسع له جبمع: قال األصمعي

: والفرش يف رجل البعري. الفضاء الواسع: رشوالف. الزرع إذا فرش: والفرش. املفروش من متاع البيت: والفرش
قال . إىل هذا} َوفَْرشاً{: وقد يرجع قوله تعاىل. وافترش الشيء أنبسط؛ فهو لفظ مشترك. اتساع قليل، وهو حممود



والفرش ما خلقه اهللا عز وجل من اجللود . ومن أحسن ما قيل فيهما أن احلمولة املسخرة املذللة للحمل: النحاس
  .وباقي اآلية قد تقدم. جيلس ويتمهد والصوف مما

ا اْشَتَملَْت ثََمانَِيةَ أَزَْواجٍ ِمَن الضَّأِْن اثَْنْينِ َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْينِ قُلْ آلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ الْأُْنثََيْينِ أَمَّ{ ١٤٤ - ١٤٣: اآلية
ا نُْتْم صَاِدِقَني، َوِمَن الِْأبِلِ اثَْنْينِ َوِمَن الَْبقَرِ اثَْنْينِ قُلْ آلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ الْأُْنثََيْينِ أَمََّعلَْيِه أَْرَحاُم الْأُْنثََيْينِ َنبِّئُونِي بِِعلْمٍ إِنْ كُ

افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَذِباً ِلُيِضلَّ النَّاسَ  اْشَتَملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم الْأُْنثََيْينِ أَْم كُْنُتْم ُشَهَداَء إِذْ َوصَّاكُُم اللَُّه بَِهذَا فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ
  :فيه ثالث مسائل} بَِغْيرِ ِعلْمٍ إِنَّ اللََّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني

  .؛ عن الكسائي} ثََمانَِيةَ أَْزوَاجٍ{منصوب بفعل مضمر، أي وأنشأ " مثانية"} ثََمانَِيةَ أَزَْواجٍ{: قوله تعاىل: األوىل
يكون منصوبا : وقال األخفش علي بن سليمان". محولة وفرشا"هو منصوب على البدل من : خفش سعيدوقال األ

وجيوز أن يكون . على املوضع} َما{وجيوز أن يكون منصوبا على البدل من . ؛ أي كلوا حلم مثانية أزواج}كُلُوا{ـب
: ونزلت اآلية يف مالك بن عوف وأصحابه حيث قالوا. } َنْينِثَمَانَِيةَ أَْزوَاجٍ ِمَن الضَّأِْن اثْ{منصوبا مبعىن كلوا املباح 

فنبه اهللا عز وجل نبيه واملؤمنني هبذه اآلية على ما } َما ِفي ُبطُوِن َهِذِه الْأَْنَعامِ خَاِلَصةٌ ِلذُكُورَِنا وَُمَحرٌَّم َعلَى أَزَْواجَِنا{
خسا : كما يقال. زوج أو فرد: الزوج خالف الفرد؛ يقالو. أحله هلم؛ لئال يكونوا مبنزلة من حرم ما أحله اهللا تعاىل

وكل فرد عند العرب حيتاج إىل آخر يسمى زوجا، . يعين مثانية أفراد} ثََمانَِيةَ أَزَْواجٍ{: فقول. أو زكا، شفع أو وتر
مها : لويقع لفظ الزوج للواحد ولالثنني؛ يقال مها زوجان، ومها زوج؛ كما يقا. فيقال للذكر زوج ولألنثى زوج

  .وأنت تعين ذكرا وأنثى. اشتريت زوجي محام: وتقول. سيان ومها سواء
. ذوات الصوف من الغنم، وهي مجع ضائن: والضأن. أي الذكر واألنثى} ِمَن الضَّأِْن اثَْنْينِ{: قوله تعاىل: الثانية

  هو مجع: وقيل. واألنثى ضائنة، واجلمع ضوائن

. شعري، كسرت الضاد اتباعا: كما يقال يف شعري. ويقال فيه ضئني. د وعبيدضئني؛ كعب: وقيل يف مجعه. ال واحد له
وهو مطرد عند الكوفيني . بفتح اهلمزة، وهي لغة مسموعة عند البصريني} ِمَن الضَّأَِن اثَْنيْنِ{وقرأ طلحة بن مصرف 

لضَّأْن اثَْناِن وِمن املعز من ا{وقرأ أبان بن عثمان . وكذلك الفتح واإلسكان يف املعز. يف كل ما ثانيه حرف حلق
قال . وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بالفتح. وهي قراءة األكثر}َوِمَن املَْعز اثنني{. ويف حرف أيب. رفعا باالبتداء} اثنان

. معيز؛ فهذا مجع معز: ويدل على هذا قوهلم يف اجلمع. األكثر يف كالم العرب املعز والضأن باإلسكان: النحاس
  :قال امرؤ القيس. عبيدعبد و: كما يقال

  معيزهم حنانك ذا احلنان... ومينحها بنو مشجى بن جرم 
واملعز من الغنم خالف الضأن، وهي ذوات األشعار واألذناب القصار، وهو اسم جنس، . ومثله ضأن وضئني

اعزة وهي واألنثى م. وواحد املعز ماعز؛ مثل صاحب وصحب وتاجر وجتر. وكذلك املعز واملعيز واألمعوز واملعزى
قال أبو حممد الفقعسي يصف إبال بكثرة . واملعاز صاحب املعزى. وأمعز القوم كثرت معزاهم. العنز، واجلمع مواعز

  :اللنب ويفضلها على الغنم يف شدة الزمان
  إذ رضي املعاز باللعوق... يكلن كليال ليس باملمحوق 
. جد: واستمعز الرجل يف أمره. حلصى؛ واملعزاء أيضااملكان الصلب الكثري ا: واألمعز. واملعز الصالبة من األرض

وزيدت مع ألف . } أَمَّا اْشَتَملَْت{وكذا . عطف عليه} أَمِ الْأُْنثََييْنِ{. }َحرََّم{منصوب بـ } قُلْ آلذَّكََرْينِ َحرََّم{
  :كما قال. تدل على االستفهام} أَمِ{وجيوز حذف اهلمزة ألن . الوصل مدة للفرق بني االستفهام واخلرب



  تروح من احلي أم تبتكر
َما ِفي ُبطُوِن َهِذِه الْأَْنَعامِ {: وقوهلم. اآلية احتجاج على املشركني يف أمر البحرية وما ذكر معها: قال العلماء: الثالثة

ىل أمر نبيه عليه السالم بأن فدلت على إثبات املناظرة يف العلم؛ ألن اهللا تعا. } َخاِلَصةٌ ِلذُكُورَِنا َوُمَحرٌَّم َعلَى أَْزوَاجِنَا
وفيها دليل بأن القياس إذا ورد عليه النص . وفيها إثبات القول بالنظر والقياس. يناظرهم، ويبني هلم فساد قوهلم

  .بطل القول به

قل هلم إن : واملعىن. ؛ ألن اهللا تعاىل أمرهم باملقايسة الصحيحة، وأمرهم بطرد علتهم"إذا ورد عليه النقض: "ويروى
الن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام . الن كان حرم اإلناث فكل أنثى حرام. ن حرم الذكور فكل ذكر حرامكا

وكلها مولود فكلها إذا حرام لوجود العلة . األنثيني، يعين من الضأن واملعز، فكل مولود حرام، ذكرا كان أو أنثى
أي بعلم } َنبِّئُونِي بِِعلْمٍ{ما فعلوه من ذلك افتراء عليه  فيها، فبني انتقاض علتهم وفساد قوهلم؛ فأعلم اهللا سبحانه أن

َومِنَ {: والقول يف. إن كان عندكم، من أين هذا التحرمي الذي افتعلتموه؟ وال علم عندهم؛ ألهنم ال يقرؤون الكتب
وملا لزمتهم احلجة أخذوا يف . ذاأي هل شاهدمت اهللا قد حرم ه} أَْم كُْنُتْم شَُهَداَء{وما بعده كما سبق } الِْأبِلِ اثَْنيْنِ

بني } فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً لُِيِضلَّ النَّاسَ بَِغْيرِ ِعلْمٍ{: فقال اهللا تعاىل. كذا أمر اهللا: االفتراء فقالوا
  .أهنم كذبوا؛ إذ قالوا ما مل يقم عليه دليل

َي إِلَيَّ ُمَحرَّماً َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه إِلَّا أَنْ َيكُونَ َمْيَتةً أَْو َدماً َمْسفُوحاً أَْو لَْحمَ قُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُوِح{ ١٤٥: اآلية
  }غَفُوٌر َرحِيٌم ِخنْزِيرٍ فَإِنَُّه رِْجٌس أَْو ِفسْقاً أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر بَاغٍ َوال َعاٍد فَإِنَّ َربََّك

يا حممد ال أجد : واملعىن. أعلم اهللا عز وجل يف هذه اآلية مبا حرم} قُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً{: له تعاىلقو
ومل يكن يف الشريعة يف ذلك الوقت . واآلية مكية. فيما أوحي إيل حمرما إال هذه األشياء، ال ما حترمونه بشهوتكم

وزيد يف احملرمات كاملنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة . باملدينة" املائدة"زلت سورة حمرم غري هذه األشياء، مث ن
وحرم رسول اهللا صلى اهللا عليه باملدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من . واخلمر وغري ذلك

  .الطري

إليه من أن هذه آلية مكية، وكل حمرم  ما أشرنا: األول: وقد اختلف العلماء يف حكم هذه اآلية وتأويلها على أقوال
حرمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو جاء يف الكتاب مضموم إليها؛ فهو زيادة حكم من اهللا عز وجل على 

ونظريه نكاح املرأة على عمتها . على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر، والفقه واألثر. لسان نبيه عليه السالم
فَإِنْ لَْم {:وكحكمه باليمني مع الشاهد مع قوله ] ٢٤: النساء[} َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَِلكُْم{: وعلى خالتها مع قوله

أكل كل ذي "إهنا منسوخة بقوله عليه السالم : وقد قيل. وقد تقدم] ٢٨٢: البقرة[} َيكُوَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َوامَْرأََتاِن
اآلية حمكمة وال حرام إال ما فيها وهو قول : وقيل. حديث صحيح أخرجه مالك، وهو" ناب من السباع حرام

. ال حرام بني إال ما ذكر يف هذه اآلية: قال مالك. يروى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة، وروي عنهم خالفه
والدم  تضمنت هذه اآلية حتليل كل شيء من احليوان وغريه إال ما استثين يف اآلية من امليتة: وقال ابن خويز منداد
وقال الكيا . إن حلوم السباع وسائر احليوان ما سوى اإلنسان واخلنزير مباح: وهلذا قلنا. املسفوح وحلم اخلنزير

إن اآلية : وقيل. وعليها بىن الشافعي حتليل كل مسكوت عنه؛ أخذا من هذه اآلية، إال ما دل عليه الدليل: الطربي
وقد روى الشافعي عن سعيد بن . وهذا مذهب الشافعي. وصاجواب ملن سأل عن شيء بعينه فوقع اجلواب خمص

. يف هذه اآلية أشياء سألوا عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأجاهبم عن احملرمات من تلك األشياء: جبري أنه قال



ك أي ال أجد فيما أوحي إىل أي يف، هذه احلال حال الوحي ووقت نزوله، مث ال ميتنع حدوث وحي بعد ذل: وقيل
وزعم ابن العريب أن هذه اآلية مدنية وهي مكية يف قول األكثرين، نزلت على النيب صلى اهللا . بتحرمي أشياء أخر

ومل ينزل بعدها ناسخ فهي حمكمة، فال حمرم إال ] ٣: املائدة[} الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم{عليه وسلم يوم نزل عليه 
  .ما فيها، وإليه أميل

: مكية إال قوله تعاىل" األنعام"وقد ذكر أبو عمر بن عبدالرب اإلمجاع يف أن سورة . ما رأيته قال غريهوهذا : قلت
  الثالث اآليات، وقد] ١٥١: األنعام[} قُلْ َتعَالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُْم{

وأمجعوا على أن هنيه عليه السالم عن أكل . "املائدة"فنزل حترمي اخلمر باملدينة يف . نزل بعدها قرآن كثري وسنن مجة
وهذا كله يدل على أنه أمر كان باملدينة : قال إمساعيل بن إسحاق. كل ذي ناب من السباع إمنا كان منه باملدينة

  .ألن ذلك مكي} قُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُوِحيَ إِلَيَّ ُمَحرَّماً{: بعد نزول قوله
فعدل مجاعة عن ظاهر األحاديث الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب . لماءوهذا هو مثار اخلالف بني الع: قلت

من السباع؛ ألهنا متأخرة عنها واحلصر فيها ظاهر فاألخذ هبا أوىل؛ ألهنا إما ناسخة ملا تقدمها أو راجحة على تلك 
بل اهلجرة، وأن هذه مكية؛ نزلت ق" األنعام"وأما القائلون بالتحرمي فظهر هلم وثبت عندهم أن سورة . األحاديث

اآلية قصد هبا الرد على اجلاهلية يف حترمي البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي، مث بعد ذلك حرم أمورا كثرية كاحلمر 
ويلزم على قول : قال أبو عمر. اإلنسية وحلوم البغال وغريها، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري

. أال حيرم ما مل يذكر اسم اهللا عليه عمدا، وتستحل اخلمر احملرمة عند مجاعة املسلمني" ال حمرم إال ما فيها: "من قال
ويف إمجاع املسلمني على حترمي مخر العنب دليل واضح على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد وجد فيما أوحي 

لفت الرواية عن مالك يف حلوم السباع وقد اخت. مما قد نزل بعدها من القرآن" األنعام"إليه حمرما غري ما يف سورة 
هي حمرمة؛ ملا ورد من هنيه عليه السالم عن ذلك، وهو الصحيح من قول على ما يف : واحلمري والبغال فقال مرة

هي مكروهة، وهو ظاهر املدونة؛ لظاهر اآلية؛ وملا روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من : وقال مرة. املوطأ
قلت جلابر بن زيد إهنم يزعمون أن : روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال. األوزاعيإباحة أكلها، وهو قول 

قد كان يقول ذلك احلكم بن عمرو الغفاري : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن حلوم احلمر األهلية؟ فقال
وروي عن ابن عمر . }وِحيَ إِلَيَّ ُمَحرَّماًقُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُ{عندنا بالبصرة؛ ولكن أىب ذلك البحر ابن عباس، وقرأ

  حديث أيب ثعلبة اخلشين: فقيل له. ال بأس هبا: أنه سئل عن حلوم السباع فقال

وسئل الشعيب عن حلم الفيل واألسد فتال هذه اآلية؛ . ال ندع كتاب اهللا ربنا حلديث أعرايب يبول على ساقيه: فقال
ذلك حالل، وتتلو هذه : ت الناس يقولون حرم كل ذي ناب من السباعكانت عائشة تقول ملا مسع: وقال القاسم

إن كانت الربمة ليكون ماؤها أصفر من الدم مث يراها رسول : مث قالت} قُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً{اآلية 
ن ما ورد من احملرمات بعد اآلية والصحيح يف هذا الباب ما بدأنا بذكره، وإ. اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال حيرمها

: وقد أشار القاضي أبو بكر بن العريب إىل هذا يف قبسه خالف ما ذكر يف أحكامه قال. مضموم إليها معطوف عليها
إن كل ما عداها حالل، لكنه : روي عن ابن عباس أن هذه اآلية من آخر ما نزل؛ فقال البغداديون من أصحابنا

اء األمصار منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وعبدامللك أن أكل كل ذي ناب من وعند فقه. يكره أكل السباع
مبا يرد من الدليل . } قُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً{: السباع حرام، وليس ميتنع أن تقع الزيادة بعد قوله

مث . فذكر الكفر والزىن والقتل" بإحدى ثالث ال حيل دم امرئ مسلم إال: "فيها؛ كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم



إن أسباب القتل عشرة مبا ورد من األدلة، إذ النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا خيرب مبا وصل إليه من : قال علماؤنا
: وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. العلم عن الباري تعاىل؛ وهو ميحو ما يشاء ويثبت وينسخ ويقدم

. وقد روي أنه هنى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي خملب من الطري" كل ذي ناب من السباع حرام أكل"
واألول أصح وحترمي كل ذي ناب من " هني عن أكل كل ذي خملب من الطري: "وروى مسلم عن معن عن مالك

مث ذكر . السباع حترمي أكل كل ذي ناب من: السباع هو صريح املذهب وبه ترجم مالك يف املوطأ حني قال
فقول مالك : قال القشريي. فأخرب أن العمل أطرد مع األثر. وهو األمر عندنا: احلديث وعقبه بعد ذلك بأن قال

ثبت حترمي بعض هذه األشياء بعد هذه اآلية، وقد أحل اهللا : ال مينعنا من أن نقول" هذه اآلية من أواخر ما نزل"
صلى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي خملب من  الطيبات وحرم اخلبائث، وهنى رسول اهللا

  الطري، وهنى عن حلوم احلمر األهلية

والذي يدل على صحة هذا التأويل اإلمجاع على حترمي العذرة والبول واحلشرات املستقذرة واحلمر مما . عام خيرب
  .ليس مذكورا يف هذه اآلية

لفظة التحرمي إذا وردت على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه مسلم : ن عطيةقال اب} ُمَحرَّماً{: قوله تعاىل: الثانية
فإهنا صاحلة أن تنتهي بالشيء املذكور غاية احلظر واملنع، وصاحلة أيضا حبسب اللغة أن تقف دون الغاية يف حيز 

تضطرب فيه ألفاظ الكراهة وحنوها؛ فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة املتأولني وأمجع الكل منهم ومل 
األحاديث وجب بالشرع أن يكون حترميه قد وصل الغاية من احلظر واملنع، وحلق باخلنزير وامليتة والدم، وهذه صفة 

وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ األحاديث واختلفت األئمة فيه مع علمهم باألحاديث كقوله عليه . حترمي اخلمر
وقد ورد هني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل كل ذي " . حرام أكل كل ذي ناب من السباع: "السالم

ناب من السباع، مث اختلفت الصحابة ومن بعدهم يف حترمي ذلك، فجاز هلذه الوجوه ملن ينظر أن حيمل لفظ التحرمي 
مر اإلنسية فتأول وما اقترنت به قرينة التأويل كتحرميه عليه السالم حلوم احل. على املنع الذي هو الكراهة وحنوها

. بعض الصحابة احلاضرين ذلك ألنه جنس، وتأول بعضهم ذلك لئال تفىن محولة الناس، وتأول بعضهم التحرمي احملض
وثبت يف األمة االختالف يف حترمي حلمها؛ فجائز ملن ينظر من العلماء أن حيمل لفظ التحرمي على املنع الذي هو 

  .قياسهالكراهة وحنوها حنوها حبسب اجتهاده و
إن احلمار ال يؤكل، ألنه أبدى : وقد قيل. وهذا عقد حسن يف هذا الباب ويف سبب اخلالف على ما تقدم: قلت

ليس شيء من الدواب يعمل عمل : قال حممد بن سريي. جوهره اخلبيث حيث نزا على ذكر وتلوط؛ فسمي رجسا
  .قوم لوط إال اخلنزير واحلمار؛ ذكره الترمذي يف نوادر األصول

كان أهل اجلاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء، : روى عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء عن ابن عباس قال: لثالثةا
فبعث اهللا نبيه عليه السالم وأنزل كتابه وأحل حالله وحرم حرامه؛ فما أحل فهو حالل وما حرم فهو حرام وما 

  سكت عنه فهو عفو، وتال هذه اآلية

وروى الزهري عن عبيداهللا بن عبداهللا بن . يعين ما مل يبني حترميه فهو مباح بظاهر هذه اآلية. ةاآلي} قُلْ ال أَجُِد{
إمنا حرم من امليتة أكلها، ما يؤكل منها وهو اللحم؛ فأما : قال} قُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً{عباس أنه قرأ 

صحبت النيب صلى اهللا : و داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قالوروى أب. اجللد والعظم والصوف والشعر فحالل
وحنوها؛ قال . صغار دواب األرض كالريابيع والضباب والقنافذ: احلشرة. عليه وسلم فلم أمسع حلشرة األرض حترميا



  :الشاعر
  غريبا لديكم يأكل احلشرات... أكلنا الُرىب يا أم عمرو ومن يكن 

دليل على أهنا " مل أمسع ل هلا حترميا"وليس يف قوله : قال اخلطايب. ية وهي الفأرةوالرىب مجع رب. أي ما دب ودرج
وقد اختلف الناس يف الريبوع والوبر واجلمع وبار وحنومها من احلشرات؛ . مباحة؛ جلواز أن يكون غريه قد مسعه

ه ابن سريين واحلكم ومحاد ال بأس بالوبر وكره: قال الشافعي. فرخص يف الريبوع عروة وعطاء والشافعي وأبو ثور
وقال : وحكى أبو عمرو. ال أدري: وسئل عنه مالك بن أنس فقال. وكره أصحاب الرأي القنفذ. وأصحاب الرأي

قُلْ ال {وسئل عنه ابن عمر فتال . وكان أبو ثور ال يرى به بأسا؛ وحكاه عن الشافعي. مالك ال بأس بأكل القنفذ
ذكر عند النيب صلى اهللا عليه وسلم : اآلية؛ فقال شيخ عنده مسعت أبا هريرة يقول} َحرَّماًأَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُم

ذكره . إن كان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا فهو كما قال: فقال ابن عمر" . خبيثة من اخلبائث: "فقال
ل احليات إذا ذكيت؛ وهو قول ابن وجائز عنده أك. ال بأس بأكل الضب والريبوع والورل: وقال مالك. أبو داود

وال بأس : وقال ابن القاسم. وكذلك األفاعي والعقارب والفأر والعظاية والقنفذ والضفدع. أيب ليلى واألوزاعي
ال بأس بأكل : وقال مالك. موته يف املاء ال يفسده: بأكل خشاش األرض وعقارهبا ودودها يف قول مالك؛ ألنه قال

  .والتمر وحنوهفراخ النحل ودود اجلنب 

ما أحل اهللا فهو حالل وما حرم فهو حرام وما : واحلجة له حديث ملقام بن تلب، وقول ابن عباس وأيب الدرداء
ومن . }قُلْ ال أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّماً{ما هي حبرام، وقرأت : وقالت عائشة يف الفأرة. سكت عنه فهو عفو

جييزون أكل كل شيء من خشاش األرض وهوامها؛ مثل احليات واألوزاغ والفأر وما علماء أهل املدينة مجاعة ال 
وهو قول ابن شهاب وعروة . وكل ما جيوز قتله فال جيوز عند هؤالء أكله، وال تعمل الذكاة عندهم فيه. أشبهه

وال اهلر  وال يؤكل عند مالك وأصحابه شيء من سباع الوحش كلها،. والشافعي وأيب حنيفة وأصحابه وغريهم
الرخم : وال يؤكل الضبع وال الثعلب، وال بأس بأكل سباع الطري كلها: وقال. األهلي وال الوحشي ألنه سبع

وقال األوزاعي الطري كله حالل، إال أهنم يكرهون . والنسور والعقبان وغريها، ما أكل اجليف منها وما مل يأكل
كره أكل سباع الطري، وأنكر احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وحجة مالك أنه مل جيد أحدا من أهل العلم ي. الرخم
ال بأس بأكل الفيل إذا ذكي؛ وهو : وروي عن أشهب أنه قال". أنه هنى عن أكل كل ذي خملب من الطري: "وسلم

  .وكره النعمان وأصحابه أكل الضبع والثعلب. قول الشعيب، ومنع منه الشافعي
وحجة مالك، عموم النهي عن . بن أيب وقاص أنه كان يأكل الضباعورخص يف ذلك الشافعي، وروي عن سعد 

وليس حديث الضبع الذي خرجه النسائي يف إباحة أكلها . أكل كل ذي ناب من السباع، ومل خيصى سبعا من سبع
ج مما يعارض به حديث النهي؛ ألنه حديث أنفرد به عبدالرمحن بن أيب عمار، وليس مشهورا بنقل العلم، وال ممن حيت

. وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة: قال أبو عمر. به إذا خالفه من هو أثبت منه
أمجع : قال أبو عمر. وروى ذلك مجاعة من األئمة الثقات األثبات، وحمال أن يعارضوا مبثل حديث ابن أيب عمار

هللا عليه وسلم عن أكله، وال جيوز بيعه ألنه ال منفعة املسلمون على أنه ال جيوز أكل القرد لنهي رسول اهللا صلى ا
سئل جماهد عن أكل القرد . وما علمت أحدا رخص يف أكله إال ما ذكره عبدالرزاق عن معمر عن أيوب: قال. فيه
  .ليس من هبيمة األنعام: فقال



: قال. حيكم به ذوا عدل :روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل يف احلرم فقال: ذكر ابن املنذر أنه قال: قلت
للروياين على " حبر املذهب"ويف . فعلى مذهب عطاء جيوز أكل حلمه؛ ألن اجلزاء ال جيب على من قتل غري الصيد

وحكى الكشفلي عن ابن . وقال الشافعي جيوز بيع القرد ألنه يعلم وينتفع به حلفظ املتاع: مذهب اإلمام الشافعي
والكلب والفيل : قال أبو عمر. وما وجه االنتفاع به؟ قال تفرح به الصبيان: قيل لهف. شريح جيوز بيعه ألنه ينتفع به

وقد زعم ناس . واحلجة يف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يف قول غريه. وذو الناب كله عندي مثل القرد
هنى رسول اهللا : ر قالوروى أبو داود عن ابن عم. أنه مل يكن يف العرب من يأكل حلم الكلب إال قوم من فقعس

. عن اجلاللة يف اإلبل أن يركب عليها أو يشرب من ألباهنا: يف رواية. صلى اهللا عليه وسلم عن أكل اجلاللة وألباهنا
. وهنى النيب عن حلومها. فأما اجلاللة فهي اليت تأكل العذرة من الدواب والدجاج املخالة: قال احلليمي أبو عبداهللا

: وقال اخلطايب. ظهر منها ريح العذرة يف حلمه أو طعمه فهو حرام، وما مل يظهر فهو حالل كل ما: وقال العلماء
هذا هني تنزه وتنظف، وذلك أهنا إذا اغتذت اجللة وهي العذرة وجد ننت رائحتها يف حلومها، وهذا إذا كان غالب 

جللة فليست جباللة؛ وإمنا هي علفها منها؛ فأما إذا رعت الكأل واعتلفت احلب وكانت تنال مع ذلك شيئا من ا
. كالدجاج املخالة، وحنوها من احليوان الذي رمبا نال الشيء منها وغالب غذائه وعلفه من غريه فال يكره أكلها

وقد . ال تؤكل حىت حتبس أياما وتعلف علفا غريها؛ فإذا طاب حلمها أكلت: وقال أصحاب الرأي والشافعي وأمحد
وقال . وكان ابن عمر حيبس الدجاج ثالثا مث يذبح". ف أربعني يوما مث يؤكل حلمهاأن البقر تعل"روي يف احلديث 

وكان احلسن ال يرى بأسا بأكل حلم اجلاللة؛ وكذلك . ال بأس بأكلها بعد أن يغسل حلمها غسال جيدا: إسحاق
رض رسول اهللا كنا نكري أ: روي عن بعضهم قال. ومن هذا الباب هني أن تلقى يف األرض العذرة. مالك بن أنس

وعن ابن عمر أنه كان يكري أرضه ويشترط . صلى اهللا عليه وسلم ونشترط على من يكريها أال يلقي فيها العذرة
  .أنت الذي تطعم الناس ما خيرج ما منهم: وروي أن رجل كان يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر. أال تدمن بالعذرة

وأما البغل فهو متولد من بني احلمار . و الصحيح، وكرهها مالكواختلفوا يف أكل اخليل؛ فأباحها الشافعي، وه
والفرس، وأحدمها مأكول أو مكروه وهو الفرس، واآلخر حمرم وهو احلمار؛ فغلب حكم التحرمي؛ ألن التحليل 

من  إن شاء اهللا بأوعب" النحل"وسيأيت بيان هذه املسألة يف . والتحرمي إذا اجتمعا يف عني واحدة غلب حكم التحرمي
وقد حكي عن . واجلمهور من اخللف والسلف على جواز أكل األرنب". األعراف"وسيأيت حكم اجلراد يف . هذا

جيء هبا إىل رسول اهللا صلى : قال عبداهللا بن عمرو. وعن ابن أيب ليلى كراهته. عبداهللا بن عمرو بن العاص حترميه
وروى النسائي مرسال . ذكره أبو داود. وزعم أهنا حتيض .اهللا عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ومل ينه عن أكلها

يا رسول اهللا، إين رأيت هبا دما؛ فتركها رسول اهللا : أيت النيب بأرنب قد شواها رجل وقال: عن موسى بن طلحة قال
  " .كلوا فإين لو اشتهيتها أكلتها: "صلى اهللا عليه وسلم ومل يأكلها، وقال ملن عنده

" إنه مل يكن بأرض قومي فأجدين أعافه: "دل على حترميه، وإمنا هو حنو من قوله عليه السالموليس يف هذا ما ي: قلت
: قال. مررنا مبر الظهران فاستنفجنا أرنبا فسعوا عليه فلغبوا: وقد روى مسلم يف صحيحه عن أنس بن مالك قال. 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسعيت حىت أدركتها، فأتيت هبا أبا طلحة فذحبها، فبعث بوركها وفخذها إىل 
  .فأتيت هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقبله

وقرأ . بفتح اهلمزة}أُوِحَي{وروي عن ابن عامر أنه قرأ . أي أكل يأكله} َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعمُُه{: قوله تعاىل: الرابعة
} على طاعم طعمه{ائشة وحممد بن احلنفية وقرأت ع. مثقل الطاء، أراد يتطعمه فأدغم} َيطَِّعمه{علي بن أيب طالب 



} َيكُونَ{وقرئ . قرئ بالياء والتاء؛ أي إال أن تكون العني أو اجلثة أو النفس ميتة} إِلَّا أَنْ َيكُونَ َمْيتَةً{بفعل ماض 
  اجلاري الذي يسيل: واملسفوح. بالرفع مبعىن تقع وحتدث ميتة}َمْيتَةً{بالياء 

وحكى املاوردي أن الدم غري املسفوح أنه إن كان ذا عروق جيمد عليها كالكبد . وغريه معفو عنه. وهو احملرم
وإن كان غري ذي عروق جيمد عليها، . احلديث" أحلت لنا ميتتان ودمان: "والطحال فهو حالل؛ لقوله عليه السالم
وإمنا ذكر املسفوح  .أحدمها أنه حرام؛ ألنه من مجلة املسفوح أو بعضه: وإمنا هو مع اللحم ففي حترميه قوالن

  .والثاين أنه ال حيرم؛ لتخصيص التحرمي باملسفوح. الستثناء الكبد والطحال منه
سألت أبا جملز عما يتلطخ من اللحم بالدم، وعن القدر تعلوها احلمرة : قال عمران بن حدير. وهو الصحيح: قلت

: وقال عكرمة. ة وغريها، وعليه إمجاع العلماءوقالت حنوه عائش. ال بأس به، إمنا حرم اهللا املسفوح: من الدم فقال
. ال بأس بالدم يف عرق أو مخ: وقال إبراهيم النخعي. لو ال هذه اآلية ال تبع املسلمون من العروق ما تتبع اليهود

  .واهللا أعلم" البقرة"وقد تقدم هذا وحكم املضطر يف 
ظُفُرٍ َوِمَن الَْبقَرِ َوالْغََنمِ َحرَّمَْنا َعلَْيهِْم ُشُحوَمُهَما إِلَّا َما َحَملَتْ  َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا كُلَّ ِذي{ ١٤٦: اآلية

  }ظُُهوُرُهَما أَوِ الَْحوَاَيا أَْو َما اْخَتلَطَ بَِعظْمٍ ذَِلكَ َجزَْيَناُهمْ بَِبْغيِهِْم َوإِنَّا لََصاِدقُونَ
  :فيه ست مسائل

ملا ذكر اهللا عز وجل ما حرم على أمة حممد صلى اهللا } يَن َهاُدوا َحرَّْمَنا كُلَّ ِذي ظُفُرٍَوَعلَى الَِّذ{: قوله تعاىل: األوىل
إن اهللا مل حيرم علينا شيئا، وإمنا : عليه وسلم عقب ذلك بذكر ما حرم على اليهود؛ ملا يف ذلك من تكذيبهم يف قوهلم

.  على الذين هادوا إمنا هو تكليف بلوى وعقوبةوهذا التحرمي. حنن حرمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه
بكسر } ِظفْر{وقرأ أبو السمال. بإسكان الفاء} ظُفْر{وقرأ احلسن . فأول ما ذكر من احملرمات عليهم كل ذي ظفر

  وأنكر أبو حامت كسر. الظاء وإسكان الفاء
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

واجلمع أظفار وأظفور وأظافري؛ قال . بكسرمها} وِظفِر{. الظاء وإسكان الفاء، ومل يذكر هذه القراءة وهي لغة
يقال رجل أظفر بني الظفر إذا كان طويل : أظافرة؛ قال ابن السكيتوزاد النحاس عن الفراء أظافري و. اجلوهري

ما ليس مبنفرج األصابع من البهائم } ِذي ظُفُرٍ{: قال جماهد وقتادة. رجل أشعر للطويل الشعر: األظفار؛ كما يقال
البعري والنعامة؛ } رٍِذي ظُفُ{: وقال ابن عباس. اإلبل فقط: وقال ابن زيد. والطري؛ مثل اإلبل والنعام واإلوز والبط

ويسمى احلافر ظفرا . يعين كل ذي خبلب من الطري وذي حافر من الدواب: وقيل. ألن النعامة ذات ظفر كاإلبل
احلافر ظفر، واملخلب ظفر؛ إال أن هذا على قدره، وذاك على قدره وليس ههنا : وقال الترمذي احلكيم. استعارة

أصله من غذاء ينبت فيقص . عظم لني رخو: نهما وكالمها جنس واحداستعارة؛ أال ترى أن كليهما يقص ويؤخذ م
ومسي خملبا ألنه خيلب الطري برؤوس تلك اإلبر . مثل ظفر اإلنسان، وإمنا مسي حافرا ألنه حيفر األرض بوقعه عليها

  .ومسي ظفرا ألنه يأخذ األشياء بظفره، أي يظفر به اآلدمي والطري. منها
يعين الثروب وشحم الكليتني؛ وقال : قال قتادة} َن الَْبقَرِ َوالْغََنمِ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم ُشُحوَمُهمَاَوِم{: قوله تعاىل: الثانية
حرم عليهم كل : قال ابن جريج. والثروب مجع الثرب، وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش. السدي

  .نه على العصعصشحم غري خمتلط بعظم أو على عظم، وأحل هلم شحم اجلنب واأللية؛ أل
أَوِ } {َحَملَْت{رفع بـ } ظُُهوُرُهمَا{يف موضع نصب على االستثناء } مَا} {إِلَّا َما َحَملَْت ظُُهوُرُهمَا{: قوله تعاىل
وعلى هذا . يف موضع رفع عطف على الظهور أي أو محلت حوايامها، واأللف والالم بدل من اإلضافة} الَْحوَايَا

أيضا هذا } َما َحَملَْت{يف موضع نصب عطف على } مَا} {أَْو َما اْخَتلَطَ بَِعظْمٍ{. ا أحلتكون احلوايا من مجلة م
  والنظر يوجب أن يعطف. قول الكسائي والفراء وأمحد بن حيىي. وهو. أصح ما قيل فيه

منا هو ما محلت إن االستثناء يف التحليل إ: وقيل. الشيء على ما يليه، إال أال يصح معناه أو يدل دليل على غري ذلك
حرمت عليهم شحومهما أو : واملعىن. معطوف على احملرم} أَوِ الَْحوَاَيا أَْو َما اْخَتلَطَ بِعَظْمٍ{: الظهور خاصة، وقوله

وقد احتج الشافعي هبذه اآلية يف أن من حلف أال . احلوايا أو ما اختلط بعظم؛ إال ما محلت الظهور فإنه غري حمرم
  .شحم الظهور؛ الستثناء اهللا عز وجل ما على ظهورمها من مجلة الشحميأكل الشحم حنث بأكل 

وهو مجع مبعر، مسي بذلك الجتماع . هي املباعر، عن ابن عباس وغريه: احلوايا} أَوِ الْحََواَيا{: قوله تعاىل: الرابعة
: وقيل. بة وضواربحاوية مثل ضار: وقيل. وواحد احلوايا حاوياء؛ مثل قاصعاء وقواصع. وهو الزبل. البعر فيه

: وقيل. وهي منحوية أي مستديرة. احلوايا ما حتوى من البطن أي استدار: قال أبو عبيدة. حوية مثل سفينة وسفائن
واحلوايا يف غري . احلوايا األمعاء اليت عليها الشحوم: وقيل. احلوايا خزائن اللنب، وهو يتصل باملباعر وهي املصارين

  :قال امرؤ القيس. سنام البعريكساء حيوى حول : هذا املوضع
  وخففن من حوك العراق املنمق... جعلن حوايا واقتعدن قعائدا 

امليتة والدم وحلم " حرمت عليكم: "ونصه فيها. فأخرب اهللا سبحانه أنه كتب عليهم حترمي هذا يف التوراة ردا لكذهبم
مث نسخ اهللا ذلك كله بشريعة . ياضأي ب" اخلنزير وكل دابة ليست مشقوقة احلافر وكل حوت ليس فيه سفاسق



وأباح هلم ما كان حمرما عليهم من احليوان، وأزال احلرج مبحمد عليه السالم، وألزم اخلليقة دين اإلسالم . حممد
  .حبله وحرمه وأمره وهنيه

مالك يف  لو ذحبوا أنعامهم فأكلوا ما أحل اهللا هلم يف التوراة وتركوا ما حرم عليهم فهل حيل لنا؛ قال: اخلامسة
وجه األول . أكرهه: وقال ابن القاسم. هل حمللة وبه قال ابن نافع: وقال يف مساع املبسوط. هي حمرمة: كتاب حممد

ووجه الثاين وهو الصحيح أن اهللا عز وجل . أهنم يدينون بتحرميها وال يقصدوهنا عند الذكاة، فكانت حمرمة كالدم
  .ال يؤثر؛ ألنه اعتقاد فاسد؛ قاله ابن العريبرفع ذلك التحرمي باإلسالم، واعتقادهم فيه 

كنا حماصرين قصر خيرب، فرمى إنسان : ويدل على صحته ما رواه الصحيحان عن عبداهللا بن مغفل قال: قلت
: ولفظ مسلم. لفظ البخاري. جبراب فيه شحم فنزلت آلخذه فالتفت فإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستحييت منه

ال أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، : أصبت جرابا من شحم يوم خيرب، قال فالتزمته وقلت: لقال عبداهللا بن مغف
تبسمه عليه السالم إمنا كان ملا رأى من : قال علماؤنا. فالتفت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متبسما: قال

وعلى جواز األكل مذهب أيب . شدة حرص ابن مغفل على أخذ اجلراب ومن ضنته به، ومل يأمره بطرحه وال هناه
وحكى ابن املنذر عن مالك حترميها؛ وإليه ذهب . حنيفة والشافعي وعامة العلماء؛ غري أن مالكا كرهه للخالف فيه

ما كان : ومتمسكهم ما تقدم، واحلديث حجة عليهم؛ فلو ذحبوا كل ذي ظفر قال أصبغ. كرباء أصحاب مالك
وقاله أشهب وابن القاسم، وأجازه ابن . حيل أكله؛ ألهنم يدينون بتحرميهاحمرما يف كتاب اهللا من ذبائحهم فال 

ما كان حمرما عليهم، وعلمنا ذلك من كتابنا فال حيل لنا من ذبائحهم، وما مل نعلم حترميه : وقال ابن حبيب. وهب
  .إال من أقواهلم واجتهادهم فهو غري حمرم علينا من ذبائحهم

أي } َجَزيَْناُهْم بَِبْغيِهِْم{. فذلك يف موضع رفع، أي األمر ذلك. أي ذلك التحرمي} ذَِلَك{: قوله تعاىل: السادسة
ويف . بظلمهم، عقوبة هلم لقتلهم األنبياء وصدهم عن سبيل اهللا، وأخذهم الربا واستحالهلم أموال الناس بالباطل

} وَإِنَّا لََصاِدقُونَ{. إال عند املؤاخذة هذا دليل على أن التحرمي إمنا يكون بذنب؛ ألنه ضيق فال يعدل عن السعة إليه
  .يف إخبارنا عن هؤالء اليهود عما حرمنا عليهم من اللحوم والشحوم

  }فَإِنْ كَذَُّبوَك فَقُلْ َربُّكُْم ذُو َرْحَمٍة وَاِسَعٍة َوال يَُردُّ بَأُْسُه َعنِ الْقَْومِ الُْمْجرِمَِني{ ١٤٧: اآلية

أي من سعة رمحته حلم عنكم فلم يعاقبكم يف } فَقُلْ رَبُّكُْم ذُو َرْحَمٍة{شرط واجلواب } َكفَإِنْ كَذَُّبو{: قوله تعاىل
املعىن وال يرد : وقيل" وال يرد بأسه عن القوم اجملرمني: "مث أخرب مبا أعده هلم يف اآلخرة من العذاب فقال. الدنيا

  .بأسه عن القوم اجملرمني إذا أراد حلوله يف الدنيا
الَِّذيَن ِمْن  َسَيقُولُ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَوْ َشاَء اللَُّه َما أَْشَركَْنا َوال آَباُؤَنا َوال َحرَّمَْنا ِمْن َشْيٍء كَذَِلَك كَذََّب{ ١٤٨: اآلية

  }الظَّنَّ َوإِنْ أَنُْتْم إِلَّا َتخُْرُصونَ قَْبِلهِْم َحتَّى ذَاقُوا َبأَْسَنا قُلْ َهلْ ِعْندَكُْم ِمْن ِعلْمٍ فَُتْخرُِجوُه لََنا إِنْ َتتَّبُِعونَ إِلَّا
لَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشرَكَْنا َوال آَباُؤَنا َوال {قالوا . يعين كفار قريش: قال جماهد} َسَيقُولُ الَِّذيَن أَْشَركُوا{: قوله تعاىل

أخرب اهللا عز . يريد البحرية والسائبة والوصيلة} قُوا بَأَْسنَاَحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء كَذَِلَك كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َحتَّى ذَا
لو : واملعىن. وجل بالغيب عما سيقولونه؛ وظنوا أن هذا متمسك هلم ملا لزمتهم احلجة وتيقنوا باطل ما كانوا عليه

فرد اهللا . ذلك شاء اهللا ألرسل إىل آبائنا رسوال فنهاهم عن الشرك وعن حترمي ما أحل هلم فينتهوا فأتبعناهم على
إِنْ َتتَّبُِعونَ إِلَّا {: أي أعندكم دليل على أن هذا كذا؟} قُلْ َهلْ ِعْنَدكُْم ِمْن ِعلْمٍ فَُتخْرُِجوُه لََنا{عليهم ذلك فقال 

على  عطف} َوال آَباُؤنَا{وقول . لتومهوا ضعفتكم أن لكم حجة} َوإِنْ أَْنُتمْ إِلَّا َتْخُرُصونَ{. يف هذا القول} الظَّنَّ



ما قمت : قام مقام توكيد املضمر؛ وهلذا حسن أن يقال} َوال{ومل يقل حنن وال آباؤنا؛ ألن قول .}ْشَركَْنا{َالنون يف 
  .وال زيد
  }قُلْ فَِللَِّه الُْحجَّةُ الْبَاِلَغةُ فَلَْو َشاَء لََهَداكُْم أَْجَمِعَني{ ١٤٩: اآلية

فحجته البالغة على . أي اليت تقطع عذر احملجوج، وتزيل الشك عمن نظر فيها} اِلغَةُقُلْ فَِللَِّه الُْحجَّةُ الَْب{: قوله تعاىل
هذا تبيينه أنه الواحد، وإرساله الرسل واألنبياء؛ فبني التوحيد بالنظر يف املخلوقات، وأيد الرسل باملعجزات، ولزم 

  فأما علمه وإرادته. أمره كل مكلف

ويكفي يف التكليف أن يكون العبد حبيث لو أراد أن . من ارتضى من رسولوكالمه فغيب ال يطلع عليه العبد، إال 
قد ذم اهللا هؤالء الذين جعلوا : فقالوا} لَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشرَكَْنا{: وقد لبست املعتزلة بقول. يفعل ما أمر به ألمكنه
وإمنا قالوا . جتهادهم يف طلب احلقوتعلقهم بذلك باطل؛ ألن اهللا تعاىل إمنا ذمهم على ترك ا. شركهم عن مشيئته

ولو قالوه على جهة ]. ٢٠: الزخرف[} َوقَالُوا لَْو َشاَء الرَّْحَمُن َما َعَبْدَناُهْم{نظريه . ذلك على جهة اهلزء واللعب
َما {و ]. ١٠٧: ماألنعا[} َولَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشَركُوا{: التعظيم واإلجالل واملعرفة به ملا عاهبم؛ ألن اهللا تعاىل يقول

فاملؤمنون . ومثله كثري]. ٩: النحل[} َولَْو َشاَء لََهَداكُْم أَْجَمِعَني{]. ١١١: األنعام[} كَاُنوا ِلُيْؤِمُنوا إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه
  .يقولونه لعلم منهم باهللا تعاىل

َه َحرََّم َهذَا فَإِنْ َشهِدُوا فَال َتْشَهْد َمعَُهْم َوال تَتَّبِْع أَهَْواَء الَِّذينَ قُلْ َهلُمَّ ُشَهَداَءكُُم الَِّذيَن َيشَْهُدونَ أَنَّ اللَّ{ ١٥٠: اآلية
  }كَذَّبُوا بِآياِتَنا وَالَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِالْآخَِرِة َوُهْم بَِربِّهِمْ َيْعِدلُونَ

} َهلُمَّ{و. شهداءكم على أن اهللا حرم ما حرمتمأي قل هلؤالء املشركني أحضروا } قُلْ َهلُمَّ شَُهَداَءكُُم{: قوله تعاىل
: كلمة دعوة إىل شيء، ويستوي فيه الواحد واجلماعة والذكر واألنثى عند أهل احلجاز، إال يف لغة جند فإهنم يقولون

 :وعلى لغة أهل احلجاز جاء القرآن، قال اهللا تعاىل. هلما هلموا هلمي، يأتون بالعالمة كما تكون يف سائر األفعال
. وهلم الطعام، أي هات الطعام. هلم أي أحضر أو ادن: يقول] ١٨: األحزاب[} وَالْقَاِئِلَني لِإِخَْوانِهِْم َهلُمَّ إِلَْينَا{

. رد يا هذا، وال جيوز ضمها وال كسرها: هاتوا شهداءكم، وفتحت امليم اللتقاء الساكنني؛ كما تقول: واملعىن ههنا
زيدت } هل{األصل . وقال غريه. مث حذفت األلف لكثرة االستعمال} لُّم{ها ضمت إلي} ها{واألصل عند اخلليل 

أصلها هل أؤم، أي هل أقصدك، : ويف كتاب العني للخليل. هي على لفظها تدل على معىن هات: وقيل.}لُّم{عليها 
  مث كثر استعماهلم

للمتسافل؛ فكثر استعماهلم إياها حىت إياها حىت صار املقصود بقوهلا احضر كما أن تعال أصلها أن يقوهلا املتعايل 
  .صار املتسافل يقول للمتعايل تعال

أي فال تصدق أداء الشهادة إال من كتاب أو } فَال َتشَْهْد َمَعُهْم{أي شهد بعضهم لبعض } فَإِنْ َشهِدُوا{: قوله تعاىل
  .على لسان نيب، وليس معهم شيء من ذلك

َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُْم أَلَّا ُتْشرِكُوا بِِه َشيْئاً َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحَساناً َوال َتقُْتلُوا أَْوالدَكُْم ِمْن قُلْ تََعالَْوا أَْتلُ َما { ١٥١: اآلية
ِتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ َس الَّإِْمالقٍ َنْحُن نَْرُزقُكُْم َوإِيَّاُهْم َوال تَقَْربُوا الْفََواِحَش َما ظََهَر مِْنَها َوَما َبطََن َوال َتقُْتلُوا النَّفْ

  }ذَِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه لَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ
بِالِْقْسِط ال ُنكَلِّفُ َوال َتقَْربُوا َمالَ الْيَِتيمِ إِلَّا بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن حَتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُوا الْكَْيلَ َوالِْميَزانَ { ١٥٢: اآلية
  .}  لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَاً إِلَّا ُوسَْعَها َوإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا َولَْو كَانَ ذَا قُرَْبى َوبِعَْهِد اللَِّه أَْوفُوا ذَِلكُْم َوصَّاكُْم بِِهَنفْس



بِكُْم َعْن َسبِيِلِه ذَِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه لَعَلَّكُمْ َوأَنَّ َهذَا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَّبُِعوُه َوال َتتَّبِعُوا السُُّبلَ فََتفَرََّق { ١٥٣: اآلية
  .} َتتَّقُونَ

  :فيه أربع عشرة مسألة
. أي تقدموا واقرؤوا حقا يقينا كما أوحى إىل ريب، ال ظنا وال كذبا كما زعمتم} قُلْ َتعَالَْوا أَْتلُ{: قوله تعاىل: األوىل

تعال، أي تقدم، وللمرأة تعايل، ولالثنني واالثنتني تعاليا، : يقال للرجل} ئاًأَلَّا ُتْشرِكُوا بِِه َشْي{مث بني ذلك فقال 
وجعلوا التقدم ]. ٢٨: األحزاب[} فََتَعالَْيَن أَُمتِّْعكُنَّ{: وجلماعة الرجال تعالوا، وجلماعة النساء تعالني؛ قال اهللا تعاىل

  ضربا من التعايل

ا الفعل كأنه كان قاعدا فقيل له تعال، أي ارفع شخصك بالقيام واالرتفاع؛ ألن املأمور بالتقدم يف أصل وضع هذ
  .وتقدم؛ واتسعوا فيه حىت جعلوه للواقف واملاشي؛ قاله ابن الشجري

تعالوا أتل الذي : واملعىن} ْتلُ{أن تكون خربية يف موضع نصب بـ } َما{الوجه يف } َما َحرََّم{: قوله تعاىل: الثانية
وإن علقته ـب . فهو الوجه؛ ألنه األقرب وهو اختيار البصريني} َحرََّم{بـ } َعلَْيكُْم{حرم ربكم عليكم؛ فإن علقت 

} أَلَّا ُتْشرِكُوا{. فجيد ألنه األسبق؛ وهو اختيار الكوفيني؛ فالتقدير يف هذا القول أتل عليكم الذي حرم ربكم} ْتلُ{
؛ أي أتل عليكم حترمي اإلشراك، وحيتمل أن يف موضع نصب بتقدير فعل من لفظ األول، أي أتل عليكم أال تشركوا

منقطعة مما قبلها؛ أي عليكم ترك اإلشراك، وعليكم } َعلَْيكُْم{من اإلغراء، وتكون } َعلَْيكُْم{يكون منصوبا مبا يف 
وكما . عليك شأنك؛ أي الزم شأنك: كما تقول. إحسانا بالوالدين، وأال تقتلوا أوالدكم وأال تقربوا الفواحش

يف موضع } أن{جيوز أن تكون : وقال النحاس. قال مجيعه ابن الشجري] ١٠٥: املائدة[} لَْيكُْم أَْنفَُسكُْمَع{: قال
  }وال{للنهي؛ ألن بعده } ال{واختار الفراء أن تكون . ؛ أي أتل عليكم حترمي اإلشراك} مَا{نصب بد ال من 

وهكذا جيب . يدعو مجيع اخللق إىل مساع تالوة ما حرم اهللا هذه اآلية أمر من اهللا تعاىل لنبيه عليه السالم بأن: الثالثة
لَُتَبيُِّننَُّه ِللنَّاسِ َوال {: قال اهللا تعاىل. على من بعده من العلماء أن يبلغوا الناس ويبينوا هلم ما حرم اهللا عليهم مما حل

قال : و بن مرة أنه حدثهم قالأخربنا عيسى بن عمر عن عمر: وذكر ابن املبارك]. ١٨٧: آل عمران[} َتكُْتمُوَنُه
قال فاقرأ . أيسرك أن تؤتى بصحيفة من النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفك خامتها؟ قال نعم: ربيع بن خيثم جلليس له

توراة هذه اآلية مفتتح ال: وقال كعب األحبار. فقرأ إىل آخر الثالث اآليات} قُلْ َتعَالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُْم{
  بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ قُلْ َتعَالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم{:

أمجعت عليها " آل عمران"هذه اآليات احملكمات اليت ذكرها اهللا يف سورة : وقال ابن عباس. اآلية} رَبُّكُْم َعلَْيكُْم
  .لة على موسىإهنا العشر كلمات املنز: وقد قيل. شرائع اخللق، ومل تنسخ قط يف ملة

اإلحسان إىل الوالدين برمها وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرمها وإزالة } َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحَساناً{: قوله تعاىل: الرابعة
نصب على املصدر، وناصبه فعل مضمر من لفظه؛ تقديره وأحسنوا } إِْحَساناً{و. الرق عنهما وترك السلطنة عليهما

  .بالوالدين إحسانا
بناتكم خشية  -أي ال تئدوا من املوؤودة : اإلمالق الفقر} َوال تَقُْتلُوا أَْوالَدكُْم ِمْن إِْمالقٍ{: كقوله تعاىل: امسةاخل

. وقد كان منهم من يفعل ذلك باإلناث والذكور خشية الفقر، كما هو ظاهر اآلية. العيلة، فإين رازقكم وإياهم
. اإلمالق اجلوع بلغة خلم: وحكى النقاش عن مؤرج أنه قال. م ومتعدوأملقه أي أفقره؛ فهو الز. أملق أي افتقر

: وذكر أن عليا رضي اهللا عنه قال المرأته. أملق ماله مبعىن أنفقه: وذكر منذر بن سعيد أن اإلمالق اإلنفاق؛ يقال



  . موضعهفامللق لفظ مشترك يأيت بيانه يف. ورجل ملق يعطي بلسانه ما ليس يف قلبه. أملقي من مالك ما شئت
وقد يستدل هبذا من مينع العزل؛ ألن الوأد يرفع املوجود والنسل؛ والعزل منع أصل النسل فتشاهبا؛ إال : السادسة

ذلك : "إنه يفهم من قوله عليه السالم يف العزل: أن قتل النفس أعظم وزرا وأقبح فعال؛ ولذلك قال بعض علمائنا
وقال بإباحته أيضا مجاعة من الصحابة . اعة من الصحابة وغريهمالكراهة ال التحرمي وقال به مج" الوأد اخلفي

. أي ليس عليكم جناح يف أال تفعلوا" ال عليكم أال تفعلوا فإمنا هو القدر: "والتابعني والفقهاء؛ لقوله عليه السالم
إذا أراد : "السالم والتأويل األول أوىل؛ لقوله عليه. وقد فهم منه احلسن وحممد بن املثىن النهي والزجر عن العزل

وكأهنم رأوا اإلنزال من متام . ال جيوز العزل عن احلرة إال بإذهنا: قال مالك والشافعي". اهللا خلق شيء مل مينعه شيء
لذاهتا، ومن حقها يف الولد، ومل يروا ذلك يف املوطوءة مبلك اليمني، إذ له أن يعزل عنها بغري إذهنا، إذ ال حق هلا يف 

  .شيء مما ذكر

: األنعام[} وَذَُروا ظَاِهَر الْأِثْمِ َوَباِطَنُه{نظريه } َوال َتقَْرُبوا الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمنَْها َوَما َبطََن{: قوله تعاىل: سابعةال
ما عقد عليه القلب من } وََما َبطََن{. هني عن مجيع أنواع الفواحش وهي املعاصي} َما ظََهَر{: فقوله]. ١٢٠
نصب على البدل من } َما ظََهَر{و . بطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من األشياءوظهر و. املخالفة

  .عطف عليه} َوَما َبطََن{. }الْفَوَاِحَش{
لتعريف اجلنس؛ } النَّفَْس{األلف والالم يف } َوال َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالْحَقِّ{: قوله تعاىل: الثامنة

أال ترى قول ] ١٩: املعارج[} إِنَّ الِْأْنَسانَ ُخِلَق َهلُوعاً{ومثله . أهلك الناس حب الدرهم والدينار: قوهلمك
إِلَّا الَِّذيَن {: ألنه قال] ١،٢: العصر[} إِنَّ الْأِْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ. وَالَْعصْرِ{: ؟ وكذلك قوله} إِلَّا الُْمَصلَِّني{: سبحانه
قال رسول اهللا . ية هني عن قتل النفس احملرمة، مؤمنة كانت أو معاهدة إال باحلق الذي يوجب قتلهاوهذه اآل} آَمُنوا
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فمن قال ال إله إال اهللا فقد عصم ما له ونفسه إال حبقه : "صلى

ويف التنزيل . لصالة؛ وقد قاتل الصديق مانعي الزكاةمنها منع الزكاة وترك ا: وهذا احلق أمور" . وحساهبم على اهللا
ال حيل : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. وهذا بني] ٥: التوبة[} فَإِنْ تَاُبوا َوأَقَامُوا الصَّالةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ فََخلُّوا َسبِيلَُهْم{

: وقال عليه السالم". فارق للجماعةدم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث الثيب الزاين والنفس بالنفس والتارك لدينه امل
: وروى أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى. أخرجه مسلم" . إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما"
: ويف التنزيل". األعراف"وسيأيت بيان هذا يف " . من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به"
َوإِنْ {: وقال. اآلية] ٣٣: املائدة[} الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرسُولَُه َوَيْسَعْونَ ِفي الْأَْرضِ فََساداً أَنْ ُيقَتَّلُوا إِنََّما جََزاُء{

وكذلك من شق عصا املسلمني وخالف إمام مجاعتهم وفرق . اآلية] ٩: احلجرات[} طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُوا
فهذا معىن . سعى يف األرض فسادا بانتهاب األهل واملال والبغي على السلطان واالمتناع من حكمه يقتلكلمتهم و

  .} إِالَّ بِالَْحقِّ{: قوله

املؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ال يقتل مسلم بكافر وال ذو عهد يف عهده وال : "وقال عليه السالم
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ود والنسائي عن أيب بكر قالوروى أبو دا" . يتوارث أهل ملتني

من قتل رجل من أهل الذمة : "ويف رواية أخرى أليب داود قال" . من قتل معاهدا يف غري كنهه حرم اهللا عليه احلنة"
إن رحيها ليوجد من و"يف البخاري يف هذا احلديث " . مل جيد ريح اجلنة وإن رحيها ليوجد من مسرية سبعني عاما

  .خرجه من حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص" . مسرية أربعني عاما



ذَِلكُمْ {. والكاف وامليم للخطاب، وال حظ هلما من اإلعراب. إشارة إىل هذه احملرمات} ذَِلكُْم{: قوله تعاىل: التاسعة
والكاف وامليم حمله النصب؛ ألنه ضمري موضوع . ورالوصية األمر املؤكد املقد} َوصَّاكُْم بِِه لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ

وروى مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر أن عثمان بن عفان . ويف وصى ضمري فاعل يعود على اهللا. للمخاطبة
ال حيل : "فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول! عالم تقتلوين: رضي اهللا عنه أشرف على أصحابه فقال

إال بإحدى ثالث رجل زىن بعد حصانه فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسالمه دم امرئ مسلم 
فواهللا ما زنيت يف جاهلية وال إسالم، وال قتلت أحدا فأقيد نفسي به، وال ارتددت منذ أسلمت، إين " فعليه القتل

  !وصاكم به لعلكم تعقلون أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسول، ذلكم الذي ذكرت لكم
بِالِْقْسِط ال ُنكَلِّفُ َوال َتقَْربُوا َمالَ الْيَِتيمِ إِلَّا بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن حَتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُوا الْكَْيلَ َوالِْميَزانَ { ١٥٢: اآلية

  }قُرَْبى َوبِعَْهِد اللَِّه أَْوفُوا ذَِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ َنفْساً إِلَّا ُوسَْعَها َوإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا َولَْو كَانَ ذَا
أي مبا فيه صالحه وتثمريه، وذلك حبفظ أصول } َوال َتقَْرُبوا مَالَ الَْيتِيمِ إِلَّا بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن{: قوله تعاىل: العاشرة

} َوال َتقَْرُبوا َمالَ الَْيِتيمِ إِلَّا بِالَِّتي ِهَي أَْحسَُن{: قال جماهد. فإنه جامعوهذا أحسن األقوال يف هذا؛ . وتثمري فروعه
  .بالتجارة فيه، وال تشتري منه وال تستقرض

يعين قوته، وقد تكون يف البدن، وقد تكون يف املعرفة بالتجربة، وال } َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه{: قوله تعاىل: احلادية عشرة
  الوجهني؛ فإن األشد وقعت هنا مطلقة بد من حصول

وَاْبَتلُوا الَْيَتاَمى َحتَّى إِذَا َبلَغُوا النِّكَاَح فَإِنْ آَنسُْتْم ِمنُْهْم {: مقيدة، فقال" النساء"وقد جاء بيان حال اليتيم يف سورة 
الرشد؛ فلو مكن اليتيم  فجمع بني قوة البدن وهو بلوغ النكاح، وبني قوة املعرفة وهو إيناس] ٦: النساء[} ُرْشداً

وخص اليتيم هبذا . من ماله قبل حصول املعرفة وبعد حصول القوة ألذهبه يف شهوته وبقي صعلوكا ال مال له
وليس بلوغ األشد مما يبيح قرب . الشرط لغفلة الناس عنه وافتقاد اآلباء ألبنائهم فكان االهتبال بفقيد األب أوىل

وال تقربوا مال : واملعىن. وخص اليتيم بالذكر ألن خصمه اهللا. حق البالغ ثابتة ماله بغري األحسن؛ ألن احلرمة يف
ويف الكالم حذف؛ فإذا بلغ أشده وأونس منه الرشد فادفعوا . اليتيم إال باليت هي أحسن على األبد حىت يبلغ أشده

وعند أيب . بلوغه وإيناس رشده. ةوقال أهل املدين. بلوغه: واختلف العلماء يف أشد اليتيم؛ فقال ابن زيد. إليه ماله
وعجبا من أيب حنيفة، فإنه يرى أن املقدرات ال تثبت قياسا وال نظرا : قال ابن العريب. مخس وعشرون سنة: حنيفة

وإمنا تثبت نقال، وهو يثبتها باألحاديث الضعيفة، ولكنه سكن دار الضرب فكثر عنده املدلس، ولو سكن املعدن 
إن انتهاء الكهولة فيها جمتمع األشد؛ كما قال سحيم بن : وقد قيل. صدر عنه إال إبريز الدين كما قيض اهللا ملالك ملا

  :وثيل
  وجنذين مداورة الشؤون... أخو مخسني جمتمع أشدي 

واحده شد؛ كفلس : وقد قيل. واألشد واحد ال مجع له؛ مبنزلة اآلنك وهو الرصاص. بالدال والذال" جندين"يروى 
وكان حممد بن الضيب ينشد بيت . أتيته شد النهار ومد النهار: د النهار أي ارتفع؛ يقالوأصله من ش. وأفلس
  :عنترة

  خضب اللبان ورأسه بالعظلم... عهدي به النهار كأمنا 

  :وقال آخر
  طويلة أنقاء اليدين سحوق... تطيف به شد النهار ظعينة 



بلغ الغالم شدته، ولكن ال جتمع : عىن؛ ألنه يقالوهو حسن يف امل: قال اجلوهري. واحده شدة: وكان سيبويه يقول
واحده شد؛ مثل : وأما قول من قال. يوم بؤس ويوم نعم: فعلة على أفعل، وأما أنعم فإمنا هو مجع نعم؛ من قوهلم
أبول، قياسا على عجول، : كما يقولون يف واحد األبابيل. كلب وأكلب، وشد مثل ذئب وأذؤب فإمنا هو قياس

وأشد الرجل إذا كانت معه دابة . أصابتين شدى على فعلى؛ أي شدة: قال أبو زيد. مسع من العربوليس هو شيئا 
  .شديدة

. أي باالعتدال يف األخذ والعطاء عند البيع والشراء} َوأَْوفُوا الْكَْيلَ َوالْمِيَزانَ بِالِْقْسِط{: قوله تعاىل: الثانية عشرة
وهذا يقتضي أن هذه األوامر إمنا . أي طاقتها يف إيفاء الكيل والوزن} لَّا ُوْسعََهاال ُنكَلُِّف نَفْساً إِ{. العدل: والقسط

وما ال ميكن االحتراز عنه من تفاوت ما بني الكيلني، وال . هي فيما يقع حتت قدرة البشر من التحفظ والتحرر
كيال؛ وهلذا عطف عليه  هذا كذا وكذا: يقال. الكيل مبعىن املكيال: وقيل. يدخل حتت قدرة البشر فمعفو عنه

ملا علم اهللا سبحانه من عباده أن كثريا منهم تضيق نفسه عن أن تطيب للغري مبا ال جيب : وقال بعض العلماء. بامليزان
وأمر . عليها له أمر املعطي بإيفاء رب احلق حقه الذي هو له، ومل يكلفه الزيادة؛ ملا يف الزيادة عليه من ضيق نفسه هبا

ويف موطأ مالك عن حيىي بن . ذ حقه ومل يكلفه الرضا بأقل منه؛ ملا يف النقصان من ضيق نفسهصاحب احلق بأخ
ما ظهر الغلول يف قوم قط إال ألقى اهللا يف قلوهبم الرعب، وال فشا : سعيد أنه بلغه عن عبداهللا بن عباس أنه قال

قطع عنهم الرزق، وال حكم قوم بغري احلق إال الزىن يف قوم إال كثر فيهم املوت، وال نقص قوم املكيال وامليزان إال 
إنكم معشر األعاجم قد : وقال ابن عباس أيضا. فشا فيهم الدم، وال ختر قوم بالعهد إال سلط اهللا عليهم العدو

  .وليتم أمرين هبما هلك من كان قبلكم الكيل وامليزان

أي ولو كان } َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى{. األحكام والشهاداتيتضمن } وَإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا{: قوله تعاىل: الثالثة عشرة
وحمتمل أن يراد به مجيع ما انعقد . عام يف مجيع ما عهده اهللا إىل عباده} َوبِعَْهِد اللَِّه أَْوفُوا{. احلق على مثل قراباتكم

  .تتعظون} َتذَكَُّرونَ لَعَلَّكُْم{وأضيف ذلك العهد إىل اهللا من حيث أمر حبفظه والوفاء به . بني إنسانني
اكُْم بِِه لَعَلَّكُمْ َوأَنَّ َهذَا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَّبُِعوُه َوال َتتَّبِعُوا السُُّبلَ فََتفَرََّق بِكُْم َعْن َسبِيِلِه ذَِلكُْم َوصَّ{ ١٥٣: اآلية
  }َتتَّقُونَ

هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم؛ فإنه ملا هنى } فَاتَّبُِعوُه َوأَنَّ َهذَا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً{: قوله تعاىل: الرابعة عشرة
. وأمر حذر هنا عن اتباع غري سبيله، فأمر فيها باتباع طريقه على ما نبينه باألحاديث الصحيحة وأقاويل السلف

خفضا، أي وجيوز أن يكون : قال الفراء. عن الفراء والكسائي. يف موضع نصب، أي واتل أن هذا صراطي} َوأَنَّ{
} َوأَنَّ الَْمَساجَِد ِللَِّه{: وألن هذا صراطي؛ كما قال: وتقديرها عند اخلليل وسيبويه. وصاكم به وبأن هذا صراطي

بكسر اهلمزة على االستئناف؛ أي الذي ذكر يف اآليات } َوأَنَّ َهذَا{وقرأ األعمش ومحزة والكسائي ] ١٨: اجلن[
واملخففة مثل املشددة، إال أن فيه ضمري . بالتخفيف} َوأَنْ َهذَا{ويعقوب وقرأ ابن أيب إسحاق . صراطي مستقيما

وجيوز أن تكون زائدة للتوكيد؛ كما قال عز . وجيوز النصب. فهي يف موضع رفع. القصة والشان؛ أي وأنه هذا
نصب على } ْسَتِقيماًُم{. الطريق الذي هو دين اإلسالم: والصراط]. ٩٦: يوسف[} فَلَمَّا أَنْ َجاَء الَْبشُِري{: وجل

فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان نبيه حممد صلى اهللا عليه . احلال، ومعناه مستويا قوميا ال اعوجاج فيه
وتشعبت منه طرق فمن سلك اجلادة جنا، ومن خرج إىل تلك الطرق أفضت به إىل . وسلم وشرعه وهنايته اجلنة

روى الدارمي أبو حممد يف مسنده بإسناد . أي متيل} وا السُُّبلَ فََتفَرََّق بِكُْم َعْن َسبِيِلِهَوال تَتَّبُِع{: قال اهللا تعاىل. النار
خط لنا : أخربنا عفان حدثنا محاد بن زيد حدثنا عاصم بن هبدلة عن أيب وائل عن عبداهللا بن مسعود قال: صحيح



مث خط خطوطا عن ميينه وخطوطا عن يساره مث " هذا سبيل اهللا: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما خطا، مث قال
  هذه سبل على كل سبيل:"قال 

كنا عند النيب صلى : وأخرجه ابن ماجة يف سننه عن جابر بن عبداهللا قال. مث قرأ هذه اآلية" منها شيطان يدعو إليها
: األوسط فقالاهللا عليه وسلم فخط خطا، وخط خطني عن ميينه، وخط خطني عن يساره، مث وضع يده يف اخلط 

. } َوأَنَّ َهذَا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَّبُِعوُه َوال َتتَّبِعُوا السُُّبلَ فََتفَرََّق بِكُْم َعْن َسبِيِلِه{ –مث تال هذه اآلية  -هذا سبيل اهللا "
هواء وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية واجملوسية وسائر أهل امللل وأهل البدع والضالالت من أهل األ

هذه كلها عرضة للزلل، ومظنة . والشذوذ يف الفروع، وغري ذلك من أهل التعمق يف اجلدل واخلوض يف الكالم
  .لسوء املعتقد؛ قاله ابن عطية

حدثنا حممد بن عبداألعلى الصنعاين قال حدثنا حممد : ذكر الطربي يف كتاب آداب النفوس. وهو الصحيح: قلت
تركنا حممد صلى اهللا عليه وسلم : ما الصراط املستقيم؟ قال:  قال البن مسعودبن ثور عن معمر عن أبان أن رجال

يف أدناه وطرفه يف اجلنة، وعن ميينه جواد وعن يساره جواد، ومث رجال يدعون من مر هبم فمن أخذ يف تلك اجلواد 
} أَنَّ َهذَا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماًَو{: انتهت به إىل النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إىل اجلنة، مث قرأ ابن مسعود

تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، أال وإياكم والتنطع والتعمق : وقال عبداهللا بن مسعود. اآلية
: قال ابن شهاب. البدع: قال} َوال تَتَّبُِعوا السُُّبلَ{: وقال جماهد يف قوله. أخرجه الدارمي. والبدع، وعليكم بالعتيق

! فاهلرب اهلرب، والنجاة النجاة. اآلية] ١٥٩: األنعام[} إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُوا ِدينَُهْم َوكَانُوا ِشَيعاً{: كقوله تعاىل وهذا
روى األئمة عن أيب . والتمسك بالطريق املستقيم والسنن القومي، الذي سلكه السلف الصاحل، وفيه املتجر الرابح

وروى ابن ماجة " . ما أمرتكم به فخذوه وما هنيتكم عنه فانتهوا: "عليه وسلم هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا
  وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة ذرفت: وغريه عن العرباض بن سارية قال

قد تركتكم : "يا رسول اهللا، إن هذه ملوعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ فقال: منها العيون؛ ووجلت منها القلوب؛ فقلنا
لى البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم مبا عرفتم من ع

سنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم واألمور احملدثات فإن كل بدعة ضاللة 
. أخرجه الترمذي مبعناه وصححه" األنف حيثما قيد انقاد وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإمنا املؤمن كاجلمل

كتب رجل إىل عمر بن عبدالعزيز يسأل عن القدر؛ : وروى أبو داود قال حدثنا ابن كثري قال أخربنا سفيان قال
 أما بعد، فإين أوصيك بتقوى اهللا واالقتصاد يف أمره واتباع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وترك: فكتب إليه

ما أحدث احملدثون بعد ما جرت به سنته، وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم اجلماعة فإهنا لك بإذن اهللا عصمة، مث أعلم 
أنه مل يبتدع الناس بدعة إال قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عربة فيها؛ فان السنة إمنا سنها من قد علم ما يف 

ض لنفسك ما رضي به القوم ألنفسهم، فإهنم على علم وقفوا، خالفها من اخلطأ والزلل، واحلمق والتعمق؛ فار
وببصر نافذ كفوا، وإهنم على كشف األمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أوىل، فإن كان اهلدي ما أنتم عليه 

هم فقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إمنا حدث بعدهم فما أحدثه إال من اتبع غري سبيلهم ورغب بنفسه عنهم؛ فإهنم 
السابقون، قد تكلموا فيه مبا يكفي ووصفوا ما يشفي؛ فما دوهنم من مقصر، وما فوقهم من جمسر، وقد قصر قوم 

وقال سهل بن عبداهللا . وذكر احلديث. دوهنم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا وإهنم مع ذلك لعلى مستقيم
عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النيب صلى اهللا عليه عليكم باالقتداء باألثر والسنة، فإين أخاف أنه سيأيت : التستري



إمنا ظهرت البدعة على : قال سهل. وسلم واالقتداء به يف مجيع أحوال ذموه ونفروا عنه وتربؤوا منه وأذلوه وأهانوه
يدي أهل السنة ألهنم ظاهروهم وقاولوهم؛ فظهرت أقاويلهم وفشت يف العامة فسمعه من مل يكن يسمعه، فلو 

  تركوهم

ال حيدث : وقال سهل. مل يكلموهم ملات كل واحد منهم على ما يف صدره ومل يظهر منه شيء ومحله معه إىل قربهو
أحدكم بدعة حىت حيدث له إبليس عبادة فيتعبد هبا مث حيدث له بدعة، فإذا نطق بالبدعة ودعا الناس إليها نزع منه 

  .تلك اخلَذْمَة
: قال" . حجب اهللا اجلنة عن صاحب البدعة: "ة أشد هذا احلديثال أعلم حديثا جاء يف املبتدع: قال سهل

من أراد أن يكرم دينه فال يدخل على السلطان، وال خيلون بالنسوان، : قال سهل. فاليهودي والنصراين أرجى منهم
ألشعري أن أبا موسى ا: ويف مسند الدارمي. أتبعوا وال تبتدعوا، فقد كفيتم: وقال أيضا. وال خياصمن أهل األهواء

يا أبا عبدالرمحن، إن رأيت يف املسجد آنفا شيئا أنكرته ومل أر واحلمد هللا إال خريا، : جاء إىل عبداهللا بن مسعود فقال
رأيت يف املسجد قوما حلقا حلقا جلوسا ينتظرون الصالة؛ يف كل : إن عشت فستراه، قال: فما هو؟ قال: قال

: ويقول. هللوا مائة؛ فيهللون مائة: فيقول. مائة؛ فيكربون مائةكربوا : حلقة رجل ويف أيديهم حصى فيقول هلم
قال أفال . ما قلت هلم شيئا؛ انتظار رأيك وانتظار أمرك: فماذا قلت هلم؟ قال: قال. سبحوا مائة؛ فيسبحون مائة

احللق؛ مث مضى ومضينا معه حىت أتى حلقة من تلك . أمرهتم أن يعدوا سيئاهتم وضمنت هلم أال يضيع من حسناهتم
. يا أبا عبدالرمحن، حصى نعد به التكبري والتهليل والتسبيح: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: فوقف عليهم فقال

أو . ما أسرع هلكتكم! فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم أال يضيع من حسناتكم شيء، وحيكم يا أمة حممد: قال
وعن . وكم من مريد للخري لن يصيبه: فقال. ، ما أردنا إال اخلريواهللا يا أبا عبدالرمحن: قالوا! مفتتحي باب ضاللة

عليك بدين األعراب والغالم يف الكتاب، : عمر بن عبدالعزيز وسأله رجل عن شيء من أهل األهواء والبدع؛ فقال
: قال. من كل شيء: قال إبليس ألوليائه من أي شيء تأتون بىن آدم؟ فقالوا: وقال األوزاعي. وآله عما سوى ذلك

  :فهل تأتوهنم من قبل االستغفار؟ قالوا

وقال . فبث فيهم األهواء: قال. ألبثن فيهم شيئا ال يستغفرون اهللا منه: قال. ذلك شيء قرن بالتوحيد! هيهات
إمنا مسوا : وقال الشعيب. وال أدري أي النعمتني علي أعظم أن هداين لإلسالم، أو عافاين من هذه األهواء: جماهد

وسئل سهل بن عبداهللا عن الصالة خلف املعتزلة والنكاح . كله عن الدارمي. واء ألهنم يهوون يف النارأصحاب األه
القرآن خملوق، وال جنة خملوقة وال نار : هم كفار، كيف يؤمن من يقول! ال، وال كرامة: فقال. منهم وتزوجهم

ال خيرج من النار من مذنيب أمة حممد صلى اهللا خملوقة، وال هللا صراط وال شفاعة، وال أحد من املؤمنني يدخل النار و
عليه وسلم، وال عذاب القرب وال منكر وال نكري، وال رؤية لربنا يف اآلخرة وال زيادة، وأن علم اهللا خملوق، وال 

من أحب صاحب بدعة أحبط اهللا : وقال الفضيل بن عياض. يرون السلطان وال مجعة؛ ويكفرون من يؤمن هبذا
البدعة أحب إىل إبليس من املعصية؛ املعصية يتاب منها، : وقال سفيان الثوري. ر اإلسالم من قلبهعمله، وأخرج نو

. النظر إىل الرجل من أهل السنة يدعو إىل السنة وينهى عن البدعة، عبادة: وقال ابن عباس. والبدعة ال يتاب منها
فحدثت به احلسن : قال عاصم األحول. فترقواعليكم باألمر األول الذي كانوا عليه قبل أن ي: وقال أبو العالية

تفرقت بنو إسرائيل على : "معىن قوله عليه السالم" آل عمران"وقد مضى يف . قد نصحك واهللا وصدقك: فقال
هذه : وقد قال بعض العلماء العارفني. احلديث" . اثنتني وسبعني فرقة وأن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعني



فرق أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم هم قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء، ومل يكن ذلك الفرقة اليت زادت يف 
يكون يف أميت قوم : "وقد روى رافع بن خديج أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول. قط يف األمم السالفة

! جعلت فداك يا رسول اهللا: لتقال فق" . يكفرون باهللا وبالقرآن وهم ال يشعرون كما كفرت اليهود والنصارى
: وكيف يقولون؟ قال! جعلت فداك يا رسول اهللا: قال قلت" . يقرون ببعض ويكفرون ببعض: "كيف ذاك؟ قال

  جيعلون إبليس عدال هللا يف خلقه"

فيكفرون باهللا مث يقرؤون على ذلك كتاب اهللا، : قال" . وقوته ورزقه ويقولون اخلري من اهللا والشر من إبليس
فما تلقى أميت منهم من العداوة والبغضاء واجلدال أولئك زنادقة هذه : "رون بالقرآن بعد اإلميان واملعرفة؟ قالفيكف
  .وذكر احلديث". األمة

: وهذه السورة النهي عن جمالسة أهل البدع واألهواء، وأن من جالسهم حكمه حكمهم فقال" النساء"ومضى يف 
وهي مدنية عقوبة من فعل " النساء"مث بني يف سورة . اآلية] ٦٨: األنعام[} ونَ ِفي آَياِتنَاَوإِذَا َرأَْيتَ الَِّذيَن َيخُوُض{

. فأحلق من جالسهم هبم. اآلية] ١٤٠: النساء[} َوقَْد نَزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي الِْكَتابِ{: ذلك وخالف ما أمر اهللا به فقال
ه اآليات يف جمالس أهل البدع على املعاشرة وقد ذهب إىل هذا مجاعة من أئمة هذه األمة وحكم مبوجب هذ

ينهي عن : واملخالطة منهم أمحد بن حنبل واألوزاعي وابن املبارك فإهنم قالوا يف رجل شأنه جمالسة أهل البدع قالوا
وقد محل عمر بن عبدالعزيز احلد على جمالس شربة اخلمر، . جمالستهم، فإن انتهى وإال أحلق هبم، يعنون يف احلكم

قال ينهى عن جمالستهم، فإن مل ينته . فإنه يقول إين أجالسهم ألباينهم وأرد عليهم: قيل له. } إِنَّكُْم إِذاً ِمثْلُُهْم{وتال 
  .أُحلق هبم
ُهْم بِِلقَاِء َربِّهِْم ثُمَّ آَتيَْنا ُموَسى الِْكتَاَب َتَماماً َعلَى الَِّذي أَْحَسَن َوتَفْصِيالً ِلكُلِّ َشْيٍء َوُهدًى َوَرْحَمةً لََعلَّ{ ١٥٤: اآلية

  }ُيْؤِمُنونَ
  }َوَهذَا ِكتَاٌب أَنَْزلْنَاُه ُمَباَرٌك فَاتَّبُِعوُه وَاتَّقُوا لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ{ ١٥٥: اآلية

قرئ  }َعلَى الَِّذي أَْحَسَن{. مفعول من أجله أو مصدر} َتَماماً{. مفعوالن} ثُمَّ آَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب{: قوله تعاىل
. متاما على الذي هو أحسن: فعلى تقدير. وهي قراءة حيىي بن يعمر وابن أيب إسحاق -فمن رفع . بالنصب والرفع
ما أنا بالذي "وحكى سيبويه عن اخلليل أنه مسع . وفيه بعد من أجل حذف املبتدأ العائد على الذي: قال املهدوي
  وأجاز الكسائي والفراء. الصلة؛ هذا قول البصرينيومن نصب فعلى أنه فعل ماضي داخل يف ". قائل لك شيئا

وهذا حمال : قال النحاس. ينعتان الذي باملعرفة وما قارهبا" مررت بالذي أخيك"وأجازا . أن يكون امسا نعتا للذي
. متاما على احملسن املؤمن: قال جماهد. على احملسن: عند البصريني؛ ألنه نعت لالسم قبل أن يتم، واملعىن عندهم

كان فيهم حمسن وغري حمسن؛ فأنزل اهللا الكتاب متاما على } َتَماماً َعلَى الَِّذي أَْحَسَن{: قال احلسن يف معىن قولهو
املعىن أعطينا موسى : وقيل. }متاما على الذين أحسنوا{: والدليل على صحة هذا القول أن ابن مسعود قرأ. احملسنني

َتَماماً {فاملعىن : قال حممد بن يزيد. كان علمه اهللا قبل نزول التوراة عليهالتوراة زيادة على ما كان حيسنه موسى مما 
وقال . أي متاما على الذي أحسنه اهللا عز وجل إىل موسى عليه السالم من الرسالة وغريها} َعلَى الَِّذي أَْحَسَن
متاما : وقال الربيع بن أنس. وغريها معناه على إحسان اهللا تعاىل إىل أنبيائه عليهم السالم من الرسالة: عبداهللا بن زيد

يدل على أن الثاين بعد األول، وقصة موسى } ثُمَّ{: مث قيل. على إحسان موسى من طاعته هللا عز وجل؛ وقاله الفراء
مبعىن الواو؛ أي وآتينا موسى الكتاب، ألهنما حرفا } مث{: صلى اهللا عليه وسلم وإتيانه الكتاب قبل هذا؛ فقيل



. ير الكالم مث كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على حممد صلى اهللا عليه وسلمتقد: وقيل. عطف
وكذا . عطف عليه} َوتَفْصِيالً{. املعىن قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، مث أتل ما آتينا موسى متاما: وقيل

  .} َوُهدًى َوَرْحمَةً{
  }َباَرٌك فَاتَّبُِعوُه وَاتَّقُوا لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونََوَهذَا ِكتَاٌب أَنَْزلْنَاُه ُم{ ١٥٥: اآلية

} مباركاً{وجيوز يف غري القرآن . نعت؛ أي كثري اخلريات} أَْنَزلْنَاُه ُمَباَرٌك{. ابتداء وخرب} وََهذَا ِكتَاٌب{: قوله تعاىل
أي لتكونوا راجني للرمحة } لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ{. أي اتقوا حتريفه} َواتَّقُوا{. أي أعملوا مبا فيه} فَاتَّبُِعوُه{. على احلال
  .فال تعذبون

  }أَنْ َتقُولُوا إِنََّما أُنْزِلَ الِْكتَاُب َعلَى طَاِئفََتْينِ ِمْن قَْبِلَنا َوإِنْ كُنَّا َعْن ِدَراَستِهِْم لََغاِفِلَني{ ١٥٦: اآلية
الِْكَتاُب لَكُنَّا أَْهَدى مِْنُهْم فَقَْد َجاءَكُْم َبيَِّنةٌ ِمْن َربِّكُْم َوُهدًى َوَرْحَمةٌ فََمْن أَوْ َتقُولُوا لَْو أَنَّا أُْنزِلَ َعلَْيَنا { ١٥٧اآلية

  }ا كَانُوا َيْصِدفُونَأَظْلَُم ِممَّْن كَذََّب بِآياِت اللَِّه َوَصَدَف َعْنَها سََنْجزِي الَِّذيَن َيْصِدفُونَ َعْن آَياِتَنا ُسوَء الَْعذَابِ بَِم

. أنزلناه كراهية أن تقولوا: وقال البصريون. لئال تقولوا. قال الكوفيون. يف موضع نصب} أَنْ َتقُولُوا{: له تعاىلقو
َعلَى {. أي التوراة واإلجنيل} إِنََّما أُْنزِلَ الِْكتَاُب{. املعىن فاتقوا أن تقولوا يا أهل مكة: وقال الفراء والكسائي

أي عن تالوة } َوإِنْ كُنَّا َعْن ِدرَاَستِهِْم لََغاِفِلَني{. ي على اليهود والنصارى، ومل ينزل علينا كتابأ} طَاِئفََتْينِ ِمْن قَْبِلَنا
  .ومل يقل عن دراستهما؛ ألن كل طائفة مجاعة. كتبهم وعن لغاهتم

فَقَْد َجاءَكُْم َبيَِّنةٌ ِمْن َربِّكُْم َوُهدًى َوَرْحَمةٌ فََمْن  أَوْ َتقُولُوا لَْو أَنَّا أُْنزِلَ َعلَْيَنا الْكَِتاُب لَكُنَّا أَْهَدى مِْنُهْم{ ١٥٧: اآلية
  }ا كَانُوا َيْصِدفُونَأَظْلَُم ِممَّْن كَذََّب بِآياِت اللَِّه َوَصَدَف َعْنَها سََنْجزِي الَِّذيَن َيْصِدفُونَ َعْن آَياِتَنا ُسوَء الَْعذَابِ بَِم

أي قد زال العذر مبجيء حممد صلى } فَقَْد َجاَءكُْم َبيَِّنةٌ ِمْن رَبِّكُْم{. }أَْو َتقُولُوا{عطف على } أَْو َتقُولُوا{: قوله تعاىل
أي } وَُهدًى َوَرْحَمةٌ{. والبينة والبيان واحد؛ واملراد حممد صلى اهللا عليه وسلم، مساه سبحانه بينة. اهللا عليه وسلم

. يعرضون} َيْصِدفُونَ{أعرض، و } َصَدَف{. فال أحد أظلم منكمأي فإن كذبتم } فََمْن أَظْلَُم{: مث قال. ملن أتبعه
  .وقد تقدم

ِتي بَْعُض آيَاِت رَبِّكَ َهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا أَنْ َتأْتَِيُهُم الَْمالِئكَةُ أَْو يَأِْتَي َربُّكَ أَْو َيأِْتَي بَْعُض آيَاِت رَبَِّك َيْوَم يَأْ{ ١٥٨: اآلية
  }اُنَها لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمْن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي إَِميانَِها َخيْراً قُلِ اْنَتِظرُوا إِنَّا ُمْنَتِظُرونَال َيْنفَُع نَفْساً إَِمي

َهلْ {. معناه أقمت عليهم احلجة وأنزلت عليهم الكتاب فلم يؤمنوا، فماذا ينتظرون} َهلْ َينْظُُرونَ{: قوله تعاىل
أمر : قال ابن عباس والضحاك} أَْو يَأِْتَي َربَُّك{. أي عند املوت لقبض أرواحهم} ُم الَْمالِئكَةَُيْنظُُرونَ إِلَّا أَنْ َتأْتَِيُه

] ٨٢: يوسف[} وَاْسأَلِ الْقَْرَيةَ{: ربك فيهم بالقتل أو غريه، وقد يذكر املضاف إليه واملراد به املضاف؛ كقوله تعاىل
يأيت أمر ربك، : كذلك هنا. أي حب العجل] ٩٣: البقرة[} هِمُ الِْعْجلَوَأُْشرِبُوا ِفي قُلُوبِ{: وقول. يعين أهل القرية

  وقد تقدم القول. هذا من املتشابه الذي ال يعلم تأويله إال اهللا: ويقال. أي عقوبة ربك وعذاب ربك

هبذا أهنم ميهلون يف بني . هو طلوع الشمس من مغرهبا: قيل} أَْو َيأِْتَي َبْعُض آَياِت َربَِّك{. و غريها"البقرة"يف مثله 
إتيان اهللا تعاىل جميئه لفصل القضاء بني خلقه يف موقف القيامة؛ كما قال : وقيل. الدنيا فإذا ظهرت الساعة فال إمهال

وليس جميئه تعاىل حركة وال انتقاال وال زواال؛ ألن ذلك إمنا ]. ٢٢: الفجر[} َوَجاَء رَبَُّك وَالَْملَُك َصفّاً َصفّاً{: تعاىل
وال . جييء وينزل ويأيت: والذي عليه مجهور أئمة أهل السنة أهنم يقولون. إذا كان اجلائي جسما أو جوهرا يكون

ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال قال ]. ١١: الشورى[} لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَْبِصُري{يكيفون؛ ألنه 



خرجن ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا ثالث إذا : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وعن صفوان بن عسال املرادي قال مسعت رسول اهللا " . طلوع الشمس من مغرهبا والدجال ودابة األرض: خريا

إن باملغرب باب مفتوحا للتوبة مسرية سبعني سنة ال يغلق حىت تطلع الشمس من : "صلى اهللا عليه وسلم يقول
قبل الشام، خلقه اهللا : وقال سفيان. هذا حديث حسن صحيح: أخرجه الدارقطين والدارمي والترمذي وقال". حنوه

  .حديث حسن صحيح: قال. يعين للتوبة ال يغلق حىت تطلع الشمس منه" مفتوحا. "يوم خلق السماوات واألرض
أيها : مسعت عمر بن اخلطاب فقال: لوروى ابن عباس قا. وكذب هبذا كله اخلوارج واملعتزلة كما تقدم: قلت

الناس، إن الرجم حق فال ختدعن عنه، وإن آية ذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه قد رجم، وأن أبا بكر قد رجم، 
وأنا قد رمجنا بعدمها، وسيكون قوم من هذه األمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس 

ذكر أبو . القرب، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم خيرجون من النار بعد ما امتحشوا من مغرهبا، ويكذبون بعذاب
  وذكر الثعليب يف حديث فيه طول عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. عمر

حني تكثر املعاصي يف األرض، ويذهب املعروف فال يأمر به أحد، ويفشو  -أن الشمس حتبس عن الناس : ما معناه
مقدار ليلة حتت العرش، كلما سجدت واستأذنت رهبا تعاىل من ابن تطلع مل جييء هلا جواب  -نكر فال ينهى عنه امل

حىت يوافيها القمر فيسجد معها، ويستأذن من أين يطلع فال جياء إليهما جواب حىت حيبسا مقدار ثالث ليال 
يف األرض وهم يومئذ عصابة قليلة يف كل بلدة للشمس وليلتني للقمر؛ فال يعرف طول تلك الليلة إال املتهجدون 

إن الرب سبحانه : "من بالد املسلمني فإذا مت هلما مقدار ثالث ليال أرسل اهللا تعاىل إليهما جربيل عليه السالم فيقول
فيطلعان من مغارهبما " وتعاىل يأمر كما أن ترجعا إىل مغاربكما فتطلعا منه، وأنه ال ضوء لكما عندنا وال نور

َوُجِمَع الشَّْمسُ {: فذلك قوله تعاىل. ودين، ال ضوء للشمس وال نور للقمر، مثلهما يف كسوفهما قبل ذلكأس
فريتفعان كذلك مثل البعريين املقرونني؛ فإذا ] ١: التكوير[} إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{ : وقوله] ٩: القيامة[} َوالْقَمَُر

ا جاءمها جربيل عليه السالم فأخذ بقروهنما وردمها إىل املغرب، فال ما بلغ الشمس والقمر سرة السماء وهي منصفه
يغرهبما من مغارهبما ولكن يغرهبما من باب التوبة مث يرد املصراعني، مث يلتئم ما بينهما فيصري كأنه مل يكن بينهما 

إال من كان قبل ذلك  فإذا أغلق باب التوبة مل تقبل لعبد بعد ذلك توبة، ومل تنفعه بعد ذلك حسنة يعملها؛. صدع
َيْوَم َيأِْتي َبْعُض آَياِت َربِّكَ ال َيْنفَعُ َنفْساً {: حمسنا فإنه جيري عليه ما كان عليه قبل ذلك اليوم؛ فذلك قوله تعاىل

د ذلك الضوء والنور، مث إن الشمس والقمر يكسيان بع. } إِميَاُنَها لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمْن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي إِميَانَِها خَْيراً
  .مث يطلعان على الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك يطلعان ويغربان

وإمنا ال ينفع نفسا إمياهنا عند طلوعها من مغرهبا؛ ألنه خلص إىل قلوهبم من الفزع ما ختمد معه كل : قال العلماء
اهنم بدنو القيامة يف حال من شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن؛ فيصري الناس كلهم إليق

حضره املوت يف انقطاع الدواعي إىل أنواع املعاصي عنهم، وبطالهنا من أبداهنم؛ فمن تاب يف مثل هذه احلال مل 
  إن اهللا يقبل توبة: "قال صلى اهللا عليه وسلم. تقبل توبته، كما ال تقبل توبة من حضره املوت

ه، وذلك وقت املعاينة الذي يرى فيه مقعده من اجلنة أو مقعده من النار؛ أي تبلغ روحه رأس حلق" العبد ما مل يغرغر
وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كاملشاهد له . فاملشاهد لطلوع الشمس من مغرهبا مثله

تدت أيام الدنيا فإن ام. مردودة ما عاش؛ ألن علمه باهللا تعاىل وبنبيه صلى اهللا عليه وسلم وبوعده قد صار ضرورة
إىل أن ينسى الناس من هذا األمر العظيم ما كان، وال يتحدثوا عنه إال قليال، فيصري اخلرب عنه خاصا وينقطع التواتر 



حفظت من رسول : ويف صحيح مسلم عن عبداهللا قال. واهللا أعلم. عنه؛ فمن أسلم يف ذلك الوقت أو تاب قبل منه
إن أول اآليات خروجا : "أنسه بعد، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولاهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا مل 

طلوع الشمس من مغرهبا وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فاألخرى على إثرها 
ما : "ينا فقالكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غرفة وحنن أسفل منه، فأطلع إل: وفيه عن حذيفة قال" . قريبا

خسف باملشرق وخسف باملغرب . إن الساعة ال تكون حىت تكون عشر آيات: "قال. الساعة: ؟ قلنا" تذكرون
وخسف يف جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة األرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغرهبا ونار خترج 

فيع عن أيب الطفيل عن أيب سرحية مثل ذلك، ال وحدثين عبدالعزيز بن ر: قال شعبة" . من قعر عدن ترحل الناس
وقال . ونزول عيسى ابن مرمي صلى اهللا عليه وسلم: وقال أحدمها يف العاشرة. يذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وريح تلقي الناس يف البحر: اآلخر
الفرج اجلوزي من  وقد وقع بعضها وهي اخلسوفات على ما ذكر أبو. وهذا حديث متقن يف ترتيب العالمات: قلت

ويأيت ذكر الدابة يف . وهلك، بسببها خلق كثري؛ ذكره يف كتاب فهوم اآلثار وغريه. وقوعها بعراق العجم واملغرب
إن احلكم يف : وقيل. إن اآليات تتابع كالنظم يف اخليط عاما فعاما: ويقال". الكهف"ويأجوج ومأجوج يف ". النمل"

  فَإِنَّ اللََّه َيأِْتي بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمشْرِقِ فَأِْت بِهَا{: عليه السالم قال لنمروذطلوع الشمس من مغرهبا أن إبراهيم 

هو غري : وأن امللحدة واملنجمة عن آخرهم ينكرون ذلك ويقولون] ٢٥٨: البقرة[} ِمَن الَْمْغرِبِ فَُبهَِت الَِّذي كَفََر
ن قدرته أن الشمس يف ملكه، إن شاء أطلعها من املشرق وإن كائن؛ فيطلعها اهللا تعاىل يوما من املغرب لريي املنكري

وعلى هذا حيتمل أن يكون رد التوبة واإلميان على من آمن وتاب من املنكرين لذلك . شاء أطلعها من املغرب
. لكاملكذبني خلرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بطلوعها، فأما املصدقون لذلك فإنه تقبل توبتهم وينفعهم إمياهنم قبل ذ

ال يقبل من كافر عمل وال توبة إذا أسلم حني يراها، إال من كان صغريا : وروي عن عبداهللا بن عباس أنه قال
وروي عن عمران بن . ومن كان مؤمنا مذنبا فتاب من الذنب قبل منه. يومئذ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل ذلك منه

تكون صيحة فيهلك فيها كثري من الناس؛ فمن أسلم أو إمنا مل تقبل توبته وقت طلوع الشمس حني : حصني أنه قال
. تاب يف ذلك الوقت وهلك مل تقبل توبته، ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته؛ ذكره أبو الليث السمرقندي يف تفسريه

واهللا بغيبه . يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغرهبا مائة وعشرين سنة حىت يغرسوا النحل: وقال عبداهللا بن عمر
وقال . وذهبت بعض أصابعه. } َتلَْتِقطُْه َبْعُض السَّيَّاَرِة{بالتاء؛ مثل " يوم تأيت"وقرأ ابن عمر وابن الزبري . أعلم
  :جرير

  سور املدينة واجلبال اخلشع... ملا أتى خرب الزبري تواضعت 
يذكرون أن : قال أبو حامت. بالتاء}ال تنفع{وقرأ ابن سريين . التأنيث على اجملاورة ملؤنث ال على األصل: قال املربد

يف هذا شيء دقيق من النحو ذكره سيبويه، وذلك أن اإلميان والنفس كل : قال النحاس. هذا غلط من ابن سريين
  :واحد منهما مشتمل على اآلخر فأنث اإلميان إذ هو من النفس وهبا؛ وأنشد سيبويه

  أعاليها مر الرياح النواسم... مشني كما اهتزت رماح تسفهت 

وكثريا ما يؤنثون فعل املضاف املذكر إذا كانت إضافته إىل مؤنث، وكان املضاف بعض املضاف إليه : ال املهدويق
. البيت فأنث املر إلضافته إىل الرياح وهي مؤنثة، إذ كان املر من الرياح.... مشني: منه أو به؛ وعليه قول ذي الرمة

فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ {نه مصدر كما يذكر املصدر املؤنث؛ مثل وفيه قول آخر وهو أن يؤنث اإلميان أل: قال النحاس



  :وكما قال] ٢٧٥: البقرة[} ِمْن َربِِّه
  فقد عذرتنا يف صحابته العذر

  .بكم العذاب} قُلِ اْنَتِظرُوا إِنَّا مُْنَتِظُرونَ{. ففي أحد األقوال أنث العذر ألنه مبعىن املعذرة
انُوا رَّقُوا ِديَنُهْم َوكَاُنوا ِشَيعاً لَْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء إِنََّما أَْمرُُهْم إِلَى اللَِّه ثُمَّ يَُنبِّئُُهْم بَِما كَإِنَّ الَِّذيَن فَ{ ١٥٩: اآلية

  }َيفَْعلُونَ
كرم اهللا  باأللف، وهي قراءة علي بن أيب طالب} فارقوا{قرأه محزة والكسائي } إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُوا ِدينَُهْم{: قوله تعاىل

واهللا ما فرقوه ولكن : وكان علي يقول. على معىن أهنم تركوا دينهم وخرجوا عنه. وجهه؛ من املفارقة والفراق
واملراد اليهود . خمففا؛ أي آمنوا ببعض وكفروا ببعض} فََرقوا{وقرأ الباقون بالتشديد؛ إال النخعي فإنه قرأ . فارقوه

َوَما تَفَرَّقَ الَِّذيَن أُوُتوا {: وقد وصفوا بالتفرق؛ قال اهللا تعاىل. والضحاكوالنصارى يف قول جماهد وقتادة والسدي 
]. ١٥٠: النساء[} َويُرِيُدونَ أَنْ ُيفَرِّقُوا َبْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه{: وقال]. ٤: البينة[} الِْكَتابَ إِلَّا ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيِّنَةُ

وكل من ابتدع وجاء . اآلية عامة يف مجيع الكفار: وقيل. عضهم الصنم وبعضهم املالئكةعىن املشركني، عبد ب: وقيل
إِنَّ الَِّذيَن {وروي أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذه اآلية . مبا مل يأمر اهللا عز وجل به فقد فرق دينه

  وروي بقية بن الوليد. األمة هم أهل البدع والشبهات، وأهل الضاللة من هذه} فَرَّقُوا ِدينَُهْم

حدثنا شعبة بن احلجاج حدثنا جمالد عن الشعيب عن شريح عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إمنا هم أصحاب البدع وأصحاب األهواء : "اهللا عليه وسلم قال لعائشة

ئشة إن لكل صاحب ذنب توبة غري أصحاب البدع وأصحاب األهواء ليس وأصحاب الضاللة من هذه األمة، يا عا
وروى ليث بن أيب سليم عن طاوس عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه ". هلم توبة وأنا بريء منهم وهم منا برآء

احد يتبع بعضهم رأي بعض وكل قوم أمرهم و. فرقا وأحزابا} ِشَيعاً{ومعىن . } نَّ الَِّذيَن فَاَرقُوا ِدينَُهْم{وسلم قرأ 
أي حنن برآء " من غشنا فليس منا: "فأوجب براءته منهم؛ وهو كقوله عليه السالم" لست منهم يف شيء. "فهم شيع

  :وقال الشاعر. منه
  فإين لست منك ولست مين... إذا حاولت يف أسد فجورا 

وقال الفراء هو .  اخلرب؛ قاله أبو علينصب على احلال من املضمر الذي يف} ِفي َشْيٍء{وموضع . أي أنا أبرأ منك
  .على حذف مضاف، املعىن لست من عقاهبم يف شيء، وإمنا عليك اإلنذار

  .تعزية للنيب صلى اهللا عليه وسلم} إِنََّما أَْمرُُهْم إِلَى اللَِّه{
  }ِة فَال ُيْجَزى إِلَّا ِمثْلََها َوُهمْ ال ُيظْلَُمونََمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَ{ ١٦٠اآلية 

أي فله عشر حسنات أمثاهلا؛ } فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها{ابتداء، وهو شرط، واجلواب } َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة{: قوله تعاىل
ة نسابات، أي عندي عشر: فحذفت احلسنات وأقيمت األمثال اليت هي صفتها مقامها؛ مجع مثل وحكى سيبويه

ملا كان األمثال مضافا إىل مؤنث، } َعْشُر أَْمثَاِلهَا{حسن التأنيث يف : وقال أبو علي. عندي عشرة رجال نسابات
  .} يلَْتِقطُْه بَْعُض السَّيَّارَِة{"واإلضافة إىل املؤنث إذا كان إياه يف املعىن حيسن فيه ذلك؛ حنو 

فله عشر حسنات : والتقدير.} لَُه َعْشُر أَْمثَاِلهَا{جبري واألعمش وقرأ احلسن وسعيد بن . وذهبت بعض أصابعه
واحلسنة . وجيوز أن يكون له مثل، ويضاعف املثل فيصري عشرة. أمثاهلا، أي له من اجلزاء عشرة أضعاف مما جيب له

. رة أمثاله من الثوابأي من جاء بشهادة أن ال إله إال اهللا فله بكل عمل عمله يف الدنيا من اخلري عش. اإلميان: هنا



وهو اخللود يف النار؛ ألن الشرك أعظم الذنوب، والنار } فَال ُيْجَزى إِلَّا ِمثْلَهَا{يعين الشرك } َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة{
وأما احلسنة فبخالف ذلك؛ . يعين جزاء وافق العمل] ٢٦: النبأ[} َجَزاًء وِفَاقاً{: أعظم العقوبة؛ فذلك قوله تعاىل

احلسنة بعشر أمثاهلا وأزيد والسيئة واحدة وأغفر فالويل ملن غلبت آحاده "ويف اخلرب . اهللا تعاىل على ذلك لنص
أي ال } َوُهمْ ال ُيظْلَُمونَ{. احلسنة ال إله إال اهللا والسيئة الشرك: وروى األعمش عن أيب صاحل قال". أعشاره

ية، وأهنا خمالفة لإلنفاق يف سبيل اهللا؛ وهلذا قال بعض بيان هذه اآل" البقرة"وقد مضى يف . ينقص ثواب أعماهلم
يكون : وقال بعضهم. العشر لسائر احلسنات؛ والسبعمائة للنفقة يف سبيل اهللا، واخلاص والعام فيه سواء: العلماء

واألول أصح؛ حلديث خرمي بن . للعوام عشرة وللخواص سبعمائة وأكثر إىل ما ال حيصى؛ وهذا حيتاج إىل توقيف
وأما حسنة بعشر فمن عمل حسنة فله عشر أمثاهلا وأما حسنة : "اتك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وفيهف

  ".بسبعمائة فالنفقة يف سبيل اهللا
  }الُْمْشرِكَِنيقُلْ إِنَّنِي َهدَانِي رَبِّي إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ِديناً ِقَيماً ِملَّةَ إِبَْراهِيَم َحنِيفاً َوَما كَانَ ِمَن { ١٦١: اآلية
  }قُلْ إِنَّ َصالِتي وَُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني{ ١٦٢
  }ال شَرِيكَ لَُه َوبِذَِلكَ أُِمْرُت وَأََنا أَوَّلُ الُْمْسِلِمَني{ ١٦٣

  -:فيه أربع مسائل
ملا بني تعاىل أن الكفار تفرقوا بني أن اهللا هداه إىل } ُمْسَتقِيمٍ قُلْ إِنَّنِي َهَدانِي َربِّي إِلَى ِصرَاٍط{: قوله تعاىل: األوىل

ـ : وقيل. نصب على احلال؛ عن قطرب} دِيناً{الدين املستقيم وهو دين إبراهيم  . عن األخفش} َهَدانِي{نصب ب
أي هداين وجيوز أن يكون بد ال من الصراط، . انتصب محال على املعىن؛ ألن معىن هداين عرفين دينا: قال غريه

قرأه الكوفيون } ِقَيمًا{. اتبعوا دينا، واعرفوا دينا: منصوب بإضمار فعل؛ فكأنه قال: وقيل. صراطا مستقيما دينا
والباقون بفتح القاف وكسر الياء . وابن عامر بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء، مصدر كالشبع فوصف به

ومعناه دينا مستقيما العوج فيه . دغمت الواو يف الياء كميتمث أ" قيوم"وأصل الياء الواو . وشدها، ومها لغتان
  .هو نصب بإضمار أعين: وقال علي بن سليمان. هو حال من إبراهيم: قال الزجاج} َحنِيفاً{بدل } ِملَّةَ إِبَْراهِيَم{

ِمَني، ال شَرِيكَ لَُه َوبِذَِلكَ أُِمْرُت َوأََنا قُلْ إِنَّ َصالِتي وَُنُسِكي َوَمحَْياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الْعَالَ{ ١٦٣ - ١٦٢: اآلية
  }أَوَّلُ الُْمْسِلِمَني

والنسك مجع . صالة العيد: وقيل. املراد هبهنا صالة الليل: قيل} قُلْ إِنَّ َصالِتي وَُنُسِكي{: قوله تعاىل: الثانية
. ذحبي يف احلج والعمرة: عىنوامل. نسيكة، وهي الذبيحة، وكذلك قال جماهد والضحاك وسعيد بن جبري وغريهم

النسك يف : وقال قوم. عباديت؛ ومنه الناسك الذي يتقرب إىل اهللا بالعبادة: وقال الزجاج. نسكي ديين: وقال احلسن
أي ما أعمله يف } وََمحَْياَي{. هذه اآلية مجيع أعمال الرب والطاعات؛ من قولك نسك فالن فهو ناسك، إذا تعبد

َوَمْحَيايَ {: وقيل. أي أفرده بالتقرب هبا إليه} ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني{ما أوصي به بعد وفايت  أي} َوَممَاِتي{حيايت 
بسكون الياء يف } وحمياي{وأهل املدينة . بإسكان السني} ُنْسِكي{: وقرأ احلسن. أي حيايت ومويت له} َوَمَماِتي ِللَِّه
مل جيزه أحد من النحويني إال يونس، وإمنا أجازه ألن : ل النحاسقا. والعامة بفتحها؛ ألنه جيتمع ساكنان. اإلدراج

وأجاز يونس آضربان زيدا، وإمنا منع النحويون هذا ألنه مجع . قبله ألفا، واأللف املدة اليت فيها تقوم مقام احلركة
  بني ساكنني وليس يف الثاين



فيكون غري الحن عند مجيع } َمْحَياَي{لى إدغام، ومن قرأ بقراءة أهل املدينة وأراد أن يسلم من اللحن وقف ع
بتشديد الياء الثانية من غري ألف؛ } وََمْحيّي{وقرأ ابن أيب إسحاق وعيسى بن عمر وعاصم اجلحدري . النحويني

  :وأنشد أهل اللغة. قفي وعصي: وهي لغة عليا مضر يقولون
  سبقوا هوي وأعنقوا هلواهم

قُلْ إِنَّ َصالِتي َوُنُسِكي {: إىل قوله} قُلْ إِنَّنِي َهدَانِي َربِّي إِلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ{: قوله تعاىل: قال الكيا الطربي: الثالثة
استدل به الشافعي على افتتاح الصالة هبذا الذكر؛ فإن اهللا أمر نبيه صلى اهللا } َوَمْحَياَي َوَممَاِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا افتتح : حديث علي رضي اهللا عنه عليه وسلم وأنزل يف كتابه، مث ذكر
إِنَّ َصالِتي وَُنُسِكي . إِنِّي َوجَّْهُت َوجْهَِي ِللَِّذي فَطََر السََّماَواِت َوالْأَْرَض َحنِيفاً َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني: " الصالة قال

  .} َوأََنا ِمَن الُْمْسِلِمَني -إىل قوله  -الَِمنيَ َوَمْحَياَي َوَممَاِتي ِللَِّه َربِّ الَْع
روي مسلم يف صحيحه عن علي بن أيب طالب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا قام إىل : قلت

إن صاليت ونسكي وحمياي . وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني: "الصالة قال
اللهم أنت امللك ال إله إال أنت، أنت ريب وأنا . ب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمنيوممايت هللا ر

عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنيب فاغفر يل ذنويب مجيعا إنه ال يغفر الذنوب إال أنت واهدين ألحسن األخالق ال 
أنت لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك  يهدي ألحسنها إال أنت واصرف عين سيئها ال يصرف عين سيئها إال

بلغنا : وأخرجه الدارقطين وقال يف آخره. احلديث. أستغفرك وأتوب إليك . تباركت وتعاليت. والشر ليس إليك
والشر ليس "معىن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن النضر بن مشيل وكان من العلماء باللغة وغريها قال

  الشر ليس مما" إليك

قال . ليس التوجيه يف الصالة بواجب على الناس، والواجب عليهم التكبري مث القراءة: قال مالك. قرب به إليكيت
ويف خمتصر ما ليس يف . سبحانك اللهم وحبمدك: مل ير مالك هذا الذي يقوله الناس قبل القراءة: ابن القاسم
. وكان ال يراه للناس خمافة أن يعتقدوا وجوبهأن مالكا كان يقوله يف خاصة نفسه؛ لصحة احلديث به، : املختصر

وكنت أصلى وراء شيخنا أيب بكر الدينوري الفقيه يف زمان الصبا، فرآين مرة أفعل هذا : قال أبو الفرج اجلوزي
يا بين، إن الفقهاء قد اختلفوا يف وجوب قراءة الفاحتة خلف اإلمام، ومل خيتلفوا أن االفتتاح سنه، فاشتغل : فقال
إذا قمت إىل الصالة : "واحلجة ملالك قوله صلى اهللا عليه وسلم لألعرايب الذي علمه الصالة. ب ودع السننبالواج

كيف : "وقال أليب. ومل يقل له سبح كما يقول أبو حنيفة، وال قل وجهت وجهي، كما يقول الشافعي" فكرب مث اقرأ
فإن : فإن قيل. فلم يذكر توجيها وال تسبيحا. العاملنيقلت اهللا أكرب، احلمد هللا رب : ؟ قال"تقرأ إذا افتتحت الصالة

  .عليا قد أخرب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقوله
فقد روى النسائي والدارقطين أن النيب : فإن قيل. حيتمل أن يكون قاله قبل التكبري مث كرب، وذلك حسن عندنا: قلنا

هذا حنمله على النافلة : احلديث قلنا" إن صاليت ونسكي: "يقولصلى اهللا عليه وسلم كان إذا افتتح الصالة كرب مث 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا افتتح : يف صالة الليل؛ كما جاء يف كتاب النسائي عن أيب سعيد قال

فإن أو يف النافلة مطلقا؛ " . سبحانك اللهم وحبمدك تبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك: "الصالة بالليل قال
. النافلة أخف من الفرض؛ ألنه جيوز أن يصليها قائما وقاعدا وراكبا، وإىل القبلة وغريها يف السفر، فأمرها أيسر

اهللا : "وقد روى النسائي عن حممد بن مسلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال
إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت . ما أنا من املشركنيوجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا و. أكرب



" . اللهم أنت امللك ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك. ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني. هللا رب العاملني
  وإن صح أن ذلك كان يف الفريضة بعد التكبري، فيحمل. وهذا نص يف التطوع ال يف الواجب. مث يقرأ

وَأََنا {: مث إذا قال فال يقل. االستحباب، وأما املسنون فالقراءة بعد التكبري، واهللا حبقائق األمور عليمعلى اجلواز و
  :وهي.} أَوَّلُ الُْمْسِلِمَني

أو ليس إبراهيم والنبيون قبله؟ قلنا عنه : فإن قيل. إذ ليس أحدهم بأوهلم إال حممدا صلى اهللا عليه وسلم: الرابعة
حنن اآلخرون : "أنه أول اخللق أمجع معىن؛ كما يف حديث أيب هريرة من قوله عليه السالم: األول: ثالثة أجوبة

حنن اآلخرون من أهل الدنيا واألولون يوم "ويف حديث حذيفة " . األولون يوم القيامة وحنن أول من يدخل اجلنة
وَإِذْ أََخذَْنا ِمَن {: عليهم؛ قال اهللا تعاىل أنه أوهلم لكونه مقدما يف اخللق: الثاين" . القيامة املقضي هلم قبل اخلالئق
كنت أول : "إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قال قتادة]. ٧: األحزاب[} النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوحٍ

سلمني من أهل أول امل: الثالث. فلذلك وقع ذكره هنا مقدما قبل نوح وغريه" . األنبياء يف اخللق وآخرهم يف البعث
ففي بعضها ثبوهتا ويف بعضها ال، على " أول"واختلفت الروايات يف . ملته؛ قال ابن العريب، وهو قول قتادة وغريه

يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك : "وروى عمران بن حصني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ما ذكرنا
قُلْ إِنَّ َصالِتي َوُنُسِكي وََمْحَياَي َوَممَاِتي ِللَِّه َربِّ {: تيه مث قويل فإنه يغفر لك يف أول قطرة من دمها كل ذنب عمل

" بل للمسلمني عامة: "يا رسول اهللا، هذا لك وألهل بيتك خاصة أم للمسلمني عامة؟ قال : قال عمران. } الْعَالَِمَني
.  

َشْيٍء َوال َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ إِلَّا َعلَْيَها َوال َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُخَْرى  قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَْبِغي َرّباً َوُهَو َربُّ كُلِّ{ ١٦٤: اآلية
  }ثُمَّ إِلَى َربِّكُْم َمْرجُِعكُْم فَيَُنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ

روي أن الكفار قالوا للنيب صلى اهللا عليه . ي مالكهأ} قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَبِْغي رَّباً َوُهَو َربُّ كُلِّ َشيٍْء{: قوله تعاىل
  ارجع يا حممد إىل ديننا، واعبد آهلتنا، واترك ما أنت: وسلم

. وهي استفهام يقتضي التقرير والتوبيخ. عليه، وحنن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها يف دنياك وآخرتك؛ فنزلت اآلية
ـ } غَيَْر{و   -:فيه مسألتان} َوال َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ إِلَّا َعلَْيهَا{: له تعاىلقو. متييز} َربّاً{و} أَْبِغي{نصب ب

أي ال ينفعين يف ابتغاء رب غري اهللا كونكم على ذلك؛ إال } َوال َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ إِلَّا َعلَْيهَا{: قوله تعاىل: األوىل
  .طيئة سواهاتكسب كل نفس إال عليها؛ أي ال يؤخذ مبا أتت من املعصية، وركبت من اخل

وقال . وقد استدل بعض العلماء من املخالفني هبذه اآلية على أن بيع الفضويل ال يصح، وهو قول الشافعي: الثانية
} َوال تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى{: املراد من اآلية حتمل الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا، بدليل قوله تعاىل: علماؤنا

هذا عروة البارقي قد باع للنيب صلى . فضويل عندنا موقوف على إجازة املالك، فإن أجازه جازوبيع ال. على ما يأيت
وروى البخاري . اهللا عليه وسلم واشترى وتصرف بغري أمره، فأجازه النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وبه قال أبو حنيفة

أي عروة : "لب فأعطاين دينارا وقالعرض للنيب صلى اهللا عليه وسلم ج: والدارقطين عن عروة بن أيب اجلعد قال
أو قال  -فأتيت اجللب فساومت فاشتريت شاتني بدينار، فجئت أسوقهما " ايت اجللب فاشتر لنا شاة هبذا الدينار

يا : فلقيين رجل يف الطريق فساومين فبعته إحدى الشاتني بدينار، وجئت بالشاة األخرى وبدينار، فقلت -أقودمها 
" اللهم بارك له يف صفقة ميينه: "قال. ؟ فحدثته احلديث"كيف صنعت: "قال. ة وهذا ديناركمرسول اهللا، هذه الشا

: قال أبو عمر. لفظ الدارقطين. فلقد رأيتين أقف يف كناسة الكوفة فأربح أربعني ألفا قبل أن أصل إىل أهلي: قال. 



 ذلك ما أخذ منه الدينار وال أمضى وهو حديث جيد، وفيه صحة ثبوت النيب صلى اهللا عليه وسلم للشاتني، ولو ال
  .له البيع

اشتر كذا؛ فاشترى زيادة : فإذا قال املوكل لو كيله. وفيه دليل على جواز الوكالة، وال خالف فيها بني العلماء
  أشتر هبذا: كرجل قال لرجل. على ما وكل به فهل يلزم ذلك األمر أم ال؟

فالذي عليه مالك وأصحابه . رطال من تلك الصفة بذلك الدرهمالدرهم رطل حلم، صفته كذا؛ فاشترى له أربعة أ
: وقال أبو حنيفة. وهو قول أيب يوسف وحممد بن احلسن. أن اجلميع يلزمه إذا وافق الصفة ومن جنسها؛ ألنه حمسن

  .وهذا احلديث حجة عليه. الزيادة للمشتري
ل حاملة ثقل أخرى، أي ال تؤخذ نفس بذنب غريها، بل كل أي ال حتم} َوال تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى{: قوله تعاىل

]. ٢: الشرح[} وََوَضْعَنا َعْنَك وِْزَرَك{: وأصل الوزر الثقل؛ ومنه قوله تعاىل. نفس مأخوذة جبرمها ومعاقبة بإمثها
يقال وزر : قال األخفش]. ٣١: األنعام[} وَُهْم َيْحِملُونَ أَْوَزارَُهْم َعلَى ظُُهورِِهْم{: وهو هنا الذنب؛ كما قال تعاىل

: واآلية نزلت يف الوليد بن املغرية، كان يقول. إسادة: وجيوز إزرا، كما يقال. يوزر، ووزر يزر، ووزر يوزر وزرا
إهنا نزلت ردا على العرب يف اجلاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه : وقيل. اتبعوا سبيلي أمحل أوزاركم؛ ذكره ابن عباس

  .وبابنه وجبريرة حليفه
وحيتمل أن يكون املراد هبذه اآلية يف اآلخرة، وكذلك اليت قبلها؛ فأما اليت يف الدنيا فقد يؤاخذ فيها بعضهم : قلت

: املائدة[} َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم{: جبرم بعض، ال سيما إذا مل ينه الطائعون العاصني، كما تقدم يف حديث أيب بكر يف قوله
إِنَّ اللََّه ال ُيغَيُِّر َما بِقَْومٍ {]. ٢٥: األنفال[} ا ِفْتَنةً ال ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنكُمْ خَاصَّةًَواتَّقُو{: وقوله تعاىل]. ١٠٥

: يا رسول اهللا، أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال: وقالت زينب بنت جحش]. ١١: الرعد[} َحتَّى يَُغيُِّروا َما بِأَنْفُسِهِْم
فأوجب اهللا تعاىل على . اسم للزىن" بفتح الباء"واخلبث . معناه أوالد الزىن: ل العلماءقا" . نعم إذا كثر اخلبث"

وأمجع أهل . لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم دية اخلطأ على العاقلة حىت ال يطل دم احلر املسلم تعظيما للدماء
يكون هذا يف الدنيا، يف أال يؤاخذ وقد حيتمل أن . العلم على ذلك من غري خالف بينهم يف ذلك؛ فدل على ما قلناه

وروى أبو داود عن أيب رمثة قال؛ انطلقت مع أيب حنو النيب . زيد بفعل عمرو، وأن كل مباشر جلرمية فعليه مغبتها
  صلى اهللا عليه وسلم، مث إن

فتبسم : قال .أشهد به: قال" . حقا: "قال. أي ورب الكعبة: ؟ قال"ابنك هذا: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أليب
أما إنه ال جيين عليك وال : "مث قال. النيب صلى اهللا عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي يف أيب، ومن حلف أيب علي

: وال يعارض ما قلناه أوال بقوله. } َوال تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى{وقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ". جتين عليه
لَِيْحِملُوا أَْوزَاَرُهمْ {: ؛ فإن هذا مبني يف اآلية األخرى قوله]١٣: العنكبوت[} لَُهْم َوأَثْقَاالً َمَع أَثْقَاِلهِْمَولََيْحِملُنَّ أَثْقَا{

 فمن كان إماما يف الضاللة ودعا إليها]. ٢٥: النحل[} كَاِملَةً َيْوَم الِْقَياَمِة َوِمْن أَْوَزارِ الَِّذيَن ُيِضلُّوَنُهمْ بَِغْيرِ ِعلْمٍ
  .واتبع عليها فإنه حيمل وزر من أضله من غري أن ينقص من وزر املضل شيء، على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل

 رَبََّك َوُهَو الَِّذي َجَعلَكُمْ َخالِئَف الْأَْرضِ َوَرفََع بَْعَضكُْم فَْوَق بَْعضٍ َدَرجَاٍت ِلَيْبلُوَكُْم ِفي َما آَتاكُْم إِنَّ{ ١٦٥: اآلية
  }يُع الِْعقَابِ وَإِنَُّه لََغفُورٌ َرحِيٌمَسرِ

وكل من جاء بعد من . مجع خليفة، ككرائم مجع كرمية} َخالِئَف} {َوُهوَ الَِّذي َجَعلَكُْم َخالِئَف الْأَْرضِ{: قوله تعاىل
  :قال الشماخ. أي جعلكم خلفا لألمم املاضية والقرون السالفة. مضى فهو خليفة



  تصيبهم وختطئين املنايا
  وأخلف يف ربوع عن ربوع

نصب بإسقاط اخلافض، } َدَرجَاٍت{. الرزق والقوة والبسطة والفضل والعلم. يف اخللق} َوَرفََع بَْعَضكُْم فَْوَق بَْعضٍ{
. واالبتالء االختبار؛ أي ليظهر منكم ما يكون غايته التواب والعقاب. نصب بالم كي} ِلَيْبلَُوكُْم{.أي إىل درجات 
: ويقال. غنيا؛ فأبتلي املوسر بالغين وطلب منه الشكر، وأبتلي املعسر بالفقر وطلب منه الصرب ومل يزل بعلمه

مث . على ما يأيت بيانه] ٢٠: الفرقان[} َوَجَعلَْنا بَْعَضكُْم ِلبَْعضٍ ِفْتَنةً{: كما قال. أي بعضكم ببعض} لَِيْبلَُوكُْم{
  خوفهم

مع وصفه } َسرِيعُ الِْعقَابِ{: وقال. ملن أطاعه} َوإِنَّهُ لََغفُوٌر َرحِيٌم{. ن عصاهمل} إِنَّ رَبََّك سَرِيُع الِْعقَابِ{: فقال
َوَما {: كما قال تعاىل. سبحانه باإلمهال، ومع أن عقاب النار يف اآلخرة؛ ألن كل آت قريب؛ فهو سريع على هذا

: املعارج[} َونََراُه قَرِيباً. إِنَُّهْم َيَرْوَنُه َبعِيداً" وقال ]. ٧٧: لالنح[} أَْمُر السَّاَعِة إِلَّا كَلَْمحِ الَْبَصرِ أَْو ُهَو أَقَْرُب
واهللا . ويكون أيضا سريع العقاب ملن استحقه يف دار الدنيا؛ فيكون حتذيرا ملواقع اخلطيئة على هذه اجلهة]. ٦،٧
  .أعلم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  تفسري 

  سورة األعراف

: إىل قوله] ١٦٣: األعراف[} َواسْأَلُْهْم َعنِ الْقَْريَِة{: ان آيات، وهي قوله تعاىلسورة األعراف هي مكية، إال مث
وروى النسائي عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ يف ]. ١٧١: األعراف[} َوإِذْ َنَتقَْنا الْجََبلَ فَْوقَُهْم{

  .حممد عبداحلقصححه أبو . صالة املغرب بسورة األعراف، فرَّقها يف ركعتني
  }املص، ِكتَاٌب أُْنزِلَ إِلَْيَك فَال َيكُْن ِفي َصْدرَِك َحَرٌج ِمْنُه ِلُتْنِذَر بِِه َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني{ ٢ - ١: اآلية

حروف } املص{: كأنه قال. خربه} ِكَتاٌب{و . وموضعه رفع باالبتداء" البقرة"تقدم يف أول } املص{قوله تعاىل 
  .أي هذا كتاب: وقال الكسائي} زِلَ إِلَْيَكِكتَاٌب أُْن{

  -:فيه مسألتان} فَال َيكُْن ِفي َصْدرَِك حََرٌج ِمنُْه{:قوله تعاىل 
إين : "أي ضيق؛ أي ال يضيق صدرك باإلبالغ؛ ألنه روي عنه عليه السالم أنه قال} حََرٌج{: قوله تعاىل: األوىل

فظاهره النهي، ومعناه نفي احلرج عنه؛ أي : قال الكيا. مسلم خرجه. احلديث" أخاف أن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة
  ال يضيق صدرك أال يؤمنوا به، فإمنا عليك البالغ، وليس عليك سوى اإلنذار به من شيء من إمياهنم

أَلَّا َيكُوُنوا  لََعلََّك َباِخعٌ َنفَْسَك{: وقال. اآلية] ٦: الكهف[} فَلََعلََّك َباِخٌع َنفَْسَك{: أو كفرهم، ومثله قوله تعاىل
. ومذهب جماهد وقتادة أن احلرج هنا الشك، وليس هذا شك الكفر إمنا هو شك الضيق]. ٣: الشعراء[} ُمْؤِمنَِني

اخلطاب للنيب صلى اهللا : وقيل]. ٩٧: احلجر[} َولَقَْد َنْعلَُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك بَِما َيقُولُونَ{: وكذلك قوله تعاىل
لإلنذار؛ أي أنزل إليك الكتاب لتنذر به فال يكن : وقيل. للقرآن}ِمنُْه{واهلاء يف. وفيه بعد. اد أمتهعليه وسلم واملر

أي فال يكن يف صدرك . وقيل للتكذيب الذي يعطيه قوة الكالم. فالكالم فيه تقدمي وتأخري. يف صدرك حرج منه



  .ضيق من تكذيب املكذبني له
: فالرفع من وجهني؛ قال البصريون. ز أن يكون يف موضع رفع ونصب وخفضجيو} َوِذكَْرى{: قوله تعاىل: الثانية

والنصب من وجهني؛ على املصدر؛ أي وذكر به } ِكَتاٌب{عطف على : وقال الكسائي. هي رفع على إضمار مبتدأ
} ِذَر بِِهِلُتْن{واخلفض محال على موضع . }أَْنَزلَْناُه{عطف على اهلاء يف : وقال الكسائي. ذكرى؛ قال البصريون

  .واإلنذار للكافرين، والذكرى للمؤمنني؛ ألهنم املنتفعون به
  }اتَّبِعُوا َما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم ِمْن رَبِّكُْم َوال َتتَّبِعُوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء قَِليالً َما َتذَكَُّرونَ{ ٣: اآلية

  -:فيه مسألتان
اتَّبُِعوا َما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم ِمنْ {: قال اهللا تعاىل. يعين الكتاب والسنة} إِلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْماتَّبُِعوا َما أُْنزِلَ {: قوله تعاىل: األوىل

هذا أمر يعم النيب صلى اهللا عليه : وقالت فرقة]. ٧: احلشر[} رَبِّكُْم َوال َتتَّبُِعوا ِمْن ُدونِهِ أَْولَِياَء قَِليالً َما َتذَكَُّرونَ
أي اتبعوا ملة اإلسالم والقرآن، وأحلوا حالله وحرموا حرامه، . هر أنه أمر جلميع الناس دونهوالظا. وسلم وأمته

  .ودلت اآلية على ترك اتباع اآلراء مع وجود النص. وامتثلوا أمره، واجتنبوا هنيه

ال : اء تعود على الرب سبحانه، واملعىنواهل. من غريه} ِمْن ُدونِِه} {َوال تَتَّبُِعوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء{: قوله تعاىل: الثانية
وروي . وكل من رضي مذهبا فأهل ذلك املذهب أولياؤه. تعبدوا معه غريه، وال تتخذوا من عدل عن دين اهللا وليا

. نيثألن فيه ألف التأ} أَوِْلَياَء{ومل ينصرف . أي وال تطلبوا} َوال تبتغوا ِمْن ُدونِِه أَوِْلَياَء{عن مالك بن دينار أنه قرأ 
تكون : وقيل. زائدة} مَا} {قَِليالً َما َتذَكَُّرونَ{. }اتَّبُِعوا َما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم{: من قوله} َما{تعود على : وقيل

  .مع الفعل مصدرا
نَ، فََما كَانَ َدْعَواُهْم إِذْ َجاَءُهْم بَأُْسَنا إِلَّا أَنْ َوكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها فََجاَءَها َبأُْسَنا َبيَاتاً أَْو ُهْم قَاِئلُو{ ٥ - ٤: اآليتان

  }قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني
وهي يف موضع رفع باالبتداء، . للتقليل} ُرّب{للتكثري؛ كما أن } كَْم} {وَكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها{: قوله تعاىل

وجيوز النصب بإضمار فعل . أهلكناها -وهي مواضع اجتماع الناس  -أي وكثري من القرى . اخلرب}أَْهلَكَْنا{و
وَكَْم أَْهلَكَْنا ِمَن الْقُُروِن ِمْن َبْعدِ {: ويقوي األول قوله. بعدها، وال يقدر قبلها؛ ألن االستفهام ال يعمل فيه ما قبله

يف } كَْم{صفة للقرية، و}أَْهلَكْنَا{كونوجيوز أن ي. }كَْم{بالضمري النتصب به موضع }أَْهلَكَْنا{ولو ال اشتغال} ُنوحٍ
وَكَْم ِمْن َملٍَك ِفي {: يدل على ذلك قوله تعاىل. املعىن هي القرية؛ فإذا وصفت القرية فكأنك قد وصفت كم

. ملعىنعلى املعىن؛ إذ كانت املالئكة يف ا.}كَْم{فعاد الضمري على ] ٢٦: النجم[} السََّماَواتِ ال ُتغْنِي َشفَاَعتُُهْم شَْيئاً
فيه إشكال }فََجاَءَها َبأْسَُنا{. يف موضع نصب بإضمار فعل بعدها} كَْم{فال يصح على هذا التقدير أن يكون 

أي وكم من قرية أردنا إهالكها فجاءها : وقيل. الفاء مبعىن الواو، فال يلزم الترتيب: فقال الفراء. للعطف بالفاء
  إن: وقيل]. ٩٨: النحل[} فَاْستَِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّيْطَاِن الرَّجِيمِ فَإِذَا قََرأَْت الْقُْرآنَ{: بأسنا؛ كقوله

املعىن : وقيل. وكم من قرية أهلكنا بعضها فجاءها بأسنا فأهلكنا اجلميع: واقع ببعض القوم؛ فيكون التقدير. اهلالك
العذاب إليها، فجاءها بأسنا وهو  أهلكناها بإرسالنا مالئكة: وقيل. وكم من قرية أهلكناها يف حكمنا فجاءها بأسنا

املعىن أهلكناها فكان إهالكنا إياهم يف وقت كذا؛ فمجيء : وقيل. والبأس، العذاب اآليت على النفس. االستئصال
وحكى الفراء أيضا أنه إذا كان معىن الفعلني . البأس غري اإلهالك؛ كما ذكرنا: وقيل. البأس على هذا هو اإلهالك

دمت أيهما شئت؛ فيكون املعىن وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها؛ مثل دنا فقرب، وقرب واحدا أو كالواحد ق



اقَْترََبِت السَّاَعةُ وَاْنَشقَّ {: وكذلك قوله. فدنا، وشتمين فأساء، وأساء فشتمين؛ ألن اإلساءة والشتم شيء واحد
أي ليال؛ ومنه } َبَياتاً{. واملعىن واحد. الساعةانشق القمر فاقتربت  -واهللا أعلم  -املعىن ]. ١: القمر[} الْقَمَُر

أي أو وهم قائلون، فاستثقلوا فحذفوا الواو؛ } أَْو ُهْم قَاِئلُونَ{. بات يبيت بيتا وبياتا: يقال. البيت، ألنه يبات فيه
ماش، وال جاءين زيد راكبا أو هو : هذا خطأ، إذا عاد الذكر استغين عن الواو، تقول: وقال الزجاج. قاله الفراء

ومل يقل بياتا أو وهم قائلون ألن يف اجلملة ضمريا يرجع إىل األول فاستغين عن : قال املهدوي. حيتاج إىل الواو
وهذه . ألكرمنك منصفا يل أو ظاملا: وهو معىن قول الزجاج سواء، وليس أو للشك بل للتفصيل؛ كقولك. الواو

: وقيل. من القائلة وهي القيلولة؛ وهي نوم نصف النهار} قَاِئلُونَ{و. الواو تسمى عند النحويني واو الوقت
. واملعىن جاءهم عذابنا وهم غافلون إما ليال وإما هنارا. االستراحة نصف النهار إذا اشتد احلر وإن مل يكن معها نوم

احل دعوى اللهم أشركنا يف ص: وحكى النحويون]. ١٠: يونس[} وَآِخُر َدْعَواُهْم{: والدعوى الدعاء؛ ومنه قوله
أهنم مل خيلصوا عند اإلهالك إال على اإلقرار بأهنم كانوا : واملعىن. وقد تكون الدعوى مبعىن االدعاء. من دعاك
} فََما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا{نظريه . } إِلَّا أَنْ قَالُوا{يف موضع نصب خرب كان، وامسها }َدْعَواُهْم{و. ظاملني

  ]٥٦: النمل[

برفع ] ١٧٧: البقرة[} لَْيَس الْبِرَّ أَنْ ُتَولُّوا{: نصبا؛ كقوله تعاىل} إِلَّا أَنْ قَالُوا{وجيوز أن تكون الدعوى رفعا، و 
  ".عاقبة"برفع ] ١٠: الروم[} ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ الَِّذيَن أََساءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَُّبوا{: وقوله} الْبِّر{

  }بَِنيْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَْيهِْم َولََنسْأَلَنَّ الْمُْرَسِلَني، فَلََنقُصَّنَّ َعلَْيهِْم بِِعلْمٍ َوَما كُنَّا غَاِئفَلََن{ ٧ - ٦: اآليتان
} َساَبُهْمثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا ِح{ويف التنزيل . دليل على أن الكفار حياسبون} فَلََنْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَيْهِْم{: قوله تعاىل

يعين إذا استقروا يف ] ٧٨: القصص[} َوال ُيسْأَلُ َعْن ذُُنوبِهُِم الُْمْجرُِمونَ{ويف سورة القصص ]. ٢٦: الغاشية[
. وسؤاهلم تقرير وتوبيخ وإفضاح. وموطن ال يسألون فيه. موطن يسألون فيه للحساب: واآلخرة مواطن. العذاب

ِلَيسْأَلَ الصَّاِدِقَني َعْن {: وهو معىن قوله. أي عن جواب القوم هلموسؤال الرسل سؤال استشهاد هبم وإفصاح؛ 
} وَلََنسْأَلَنَّ الْمُْرَسِلَني{أي األنبياء } فَلََنْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَيْهِْم{املعىن : وقيل. على ما يأيت] ٨: األحزاب[} ِصْدقِهِْم

} فَلََنقُصَّنَّ َعلَْيهِْم بِِعلْمٍ{وكذا . الم القسم وحقيقتها التوكيد} لََنْسأَلَنَّفَ{والالم يف . أي املالئكة الذين أرسلوا إليهم
ودلت اآلية على أن اهللا تعاىل عامل . أي كنا شاهدين ألعماهلم} َوَما كُنَّا غَاِئبَِني{. ينطق عليهم: قال ابن عباس. 

  .بعلم
ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك الَِّذيَن  َوالَْوْزنُ َيْومَِئٍذ الَْحقُّ فََمْن{ ٩ - ٨: اآلية

  }َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم بَِما كَانُوا بِآياِتَنا َيظِْلُمونَ
وجيوز نصب . }َيْومَِئٍذ{خلرب نعته، وا}الْحَقُّ{وجيوز أن يكون . ابتداء وخرب} َوالَْوْزنُ َيْومَِئٍذ الْحَقُّ{: قوله تعاىل

  واملراد بالوزن وزن أعمال العباد. على املصدر}الْحَقُّ{

. وهذا هو الصحيح، وهو الذي ورد به اخلرب على ما يأيت. توزن صحائف أعمال العباد: قال ابن عمر. بامليزان
وعنه أيضا . سيئات بأعياهناامليزان احلسنات وال: وقال جماهد. امليزان الكتاب الذي فيه أعمال اخللق: وقيل

هذا الكالم يف : الوزن وامليزان مبعىن العدل والقضاء، وذكر الوزن ضرب مثل؛ كما تقول: والضحاك واألعمش
هذا سائغ من جهة اللسان، واألوىل : قال الزجاج. وزن هذا ويف وزانه، أي يعادله ويساويه وإن مل يكن هناك وزن

وقد أحسن فيما قال، إذ لو محل امليزان على : قال القشريي. اح من ذكر امليزانأن يتبع ما جاء يف األسانيد الصح



هذا فليحمل الصراط على الذين احلق، واجلنة والنار على ما يرد على األرواح دون األجساد، والشياطني واجلن 
على األخذ هبذه الظواهر وقد أمجعت األمة يف الصدر األول . على األخالق املذمومة، واملالئكة على القوى احملمودة

: قال ابن فورك. وإذا أمجعوا على منع التأويل وجب األخذ بالظاهر، وصارت هذه الظواهر نصوصا. من غري تأويل
ومن املتكلمني من . وقد أنكرت املعتزلة امليزان بناء منهم على أن األعراض يستحيل وزهنا، إذ ال تقوم بأنفسها

وهذا ليس بصحيح عندنا، والصحيح أن املوازين . اض أجساما فيزهنا يوم القيامةإن اهللا تعاىل يقلب األعر: يقول
أن ميزان بعض "وقد روي يف اخلرب ما حيقق ذلك، وهو أنه روي . تثقل بالكتب اليت فيها األعمال مكتوبة، وهبا ختف

فقد علم أن لك يرجع إىل وزن ". فيثقل} ال إِلََه إِلَّا اللَُّه{بين آدم كاد خيف باحلسنات فيوضع فيه رق مكتوب فيه 
ما كتب فيه األعمال ال نفس األعمال، وأن اهللا سبحانه خيفف امليزان إذا أراد، ويثقله إذا أراد مبا يوضع يف كفتيه 

كيف مسعت : ويف صحيح مسلم عن صفوان بن حمرز قال قال رجل البن عمر. من الصحف اليت فيها األعمال
يدىن املؤمن من ربه يوم القيامة حىت يضع عليه كنفه : "يف النجوى؟ قال مسعته يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أي رب أعرف قال فإين قد سترهتا عليك يف الدنيا وإين أغفرها لك اليوم 
" . ذين كذبوا على اهللافيعطي صحيفة حسناته وأما الكفار واملنافقون فينادى هبم على رؤوس اخلالئق هؤالء ال

  "فيعطى صحيفة حسناته: "فقوله

  .دليل على أن األعمال تكتب يف الصحف وتوزن
يصاح برجل من أميت يوم : "وروى ابن ماجة من حديث عبداهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

صر مث يقول اهللا تبارك وتعاىل هل القيامة على رؤوس اخلالئق فينشر عليه تسعة وتسعون سجال كل سجل مد الب
تنكر من هذا شيئا فيقول ال يا رب فيقول أظلمتك كتبيت احلافظون فيقول ال مث يقول ألك عذر ألك حسنة فيهاب 

الرجل فيقول ال فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه ال ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال 
ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت فيقول إنك ال تظلم فتوضع  اهللا وأن حممدا عبده

" فال يثقل مع اسم اهللا شيء"زاد الترمذي " . السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة فطاشت السجالت وثقلت البطاقة
َمنْ {: قوله تعاىل. تعاىل إن شاء اهللا" الكهف واألنبياء"وسيأيت هلذا الباب مزيد بيان يف . حديث حسن غريب: وقال

} َوَمْن َخفَّْت َموَازِيُنُه فَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم بَِما كَانُوا بِآياِتَنا َيظِْلُمونَ. ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ
أن يكون هناك موازين للعامل الواحد  جيوز: وقيل. مجع ميزان، وأصله موزان، قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها

: وميكن أن يكون ذلك ميزانا واحدا عرب عنه بلفظ اجلمع؛ كما تقول. يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله
} كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ الُْمْرَسلَِني{: ويف التنزيل. خرج فالن إىل مكة على البغال، وخرج إىل البصرة يف السفن

: وقيل. وإمنا هو رسول واحد يف أحد التأويلني]. ١٢٣: الشعراء[} كَذََّبْت َعاٌد الُْمْرَسلَِني{]. ١٠٥: الشعراء[
: وقال ابن عباس. مثله} َوَمْن َخفَّْت َموَازِينُُه{. أراد باملوازين األعمال املوزونة. املوازين مجع موزون، ال مجع ميزان

أما املؤمن فيؤتى بعمله يف أحسن صورة فيوضع يف كفة امليزان توزن احلسنات والسيئات يف ميزان له لسان كفتان؛ ف
ويؤتى بعمل الكافر يف أقبح } َمْن ثَقُلَْت َموَازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ{: فتثقل حسناته على سيئاته؛ فذلك قوله

  وما أشار إليه. صورة فيوضع يف كفة امليزان فيخف وزنه حىت يقع يف النار

ورده ابن . خيلق اهللا تعاىل كل جزء من أعمال العباد جوهرا فيقع الوزن على تلك اجلواهر: قريب مما قيل ابن عباس
إذا خفت حسنات املؤمن أخرج رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم بطاقة كاألمنلة فيلقيها يف "ويف اخلرب . فورك وغريه



ذلك العبد املؤمن للنيب صلى اهللا عليه وسلم بأيب أنت كفة امليزان اليمىن اليت فيها حسناته فترجح احلسنات فيقول 
ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك فمن أنت؟ فيقول أنا حممد نبيك وهذه صلواتك اليت كنت تصلي على ! وأمي

رقعة فيها رقم املتاع " بكسر الباء"وذكر أن البطاقة . ذكره القشريي يف تفسريه". قد وفيتك أحوج ما تكون إليها
: وقال حذيفة. البطاقة الرقعة، وأهل مصر يقولون للرقعة بطاقة: قال حممد بن حيىي: وقال ابن ماجة. مصر أهل. بلغة

". يا جربيل زن بينهم فرد من بعض على بعض{: صاحب املوازين يوم القيامة جربيل عليه السالم، يقول اهللا تعاىل
اته فرد على املظلوم، وإن مل تكن له حسنات وليس مث ذهب وال فضة؛ فإن كان للظامل حسنات أخذ من حسن: قال

: وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. أخذ من سيئات املظلوم فتحمل على الظامل؛ فريجع الرجل وعليه مثل اجلبال
أن اهللا تعاىل يقول يوم القيامة يا آدم ابرز إىل جانب الكرسي عند امليزان وأنظر ما يرفع إليك من أعمال بنيك فمن "

خريه على شره مثقال حبة فله اجلنة ومن رجح شره على خريه مثقال حبة فله النار حىت تعلم أين ال أعذب إال  رجح
  " .ظاملا
  }َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفي الْأَْرضِ َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش قَِليالً َما َتْشكُُرونَ{ ١٠: اآلية

واملعايش مع معيشة، أي ما يتعيش به من املطعم . كم فيها أسباب املعيشةأي جعلناها لكم قرارا ومهادا، وهيأنا ل
املعيشة ما : وقال الزجاج. عاش يعيش عيشا ومعاشا ومعيشا ومعيشة وعيشة: يقال. واملشرب وما تكون به احلياة

وكذا . باهلمز} َمَعاِئَش{: وقرأ األعرج. ومعيشة يف قول األخفش وكثري من النحويني مفعلة. يتوصل به إىل العيش
واهلمز حلن ال جيوز؛ ألن الواحدة معيشة، أصلها معيشة، فزيدت : قال النحاس. روى خارجة بن مصعب عن نافع

  ألف الوصل وهي ساكنة والياء ساكنة، فال بد من حتريك إذ ال سبيل

اور ومناور، ومقام ونظريه من الواو من. إىل احلذف، واأللف ال حترك فحركت الياء مبا كان جيب هلا يف الواحد
  :ومقاوم؛ كما قال الشاعر
  جرير وال موىل جرير يقومها... وإين لقوام مقاوم مل يكن 
قال . إمنا جاز مصائب ألن الواحدة معتلة: قال األخفش. هذا اجليد، ولغة شاذة مصائب. وكذا مصيبة ومصاوب

مل جيز اهلمز يف معايش : وقيل. ادة وإسادةولكن القول أنه مثل وس. هذا خطأ يلزمه عليه أن يقول مقائم: الزجاج
ألن املعيشة مفعلة؛ فالياء أصلية، وإمنا يهمز إذا كانت الياء زائدة مثل مدينة ومدائن، وصحيفة وصحائف، وكرمية 

  .وكرائم، ووظيفة ووظائف، وشبهه
ةِ اْسُجدُوا ِلآَدَم فََسَجُدوا إِلَّا إِْبِليسَ لَْم َيكُْن ِمَن َولَقَْد َخلَقَْناكُْم ثُمَّ َصوَّْرَناكُْم ثُمَّ قُلَْنا ِللَْمالِئكَ{ ١١: اآلية

  }السَّاجِِديَن
. وقد تقدم معىن اخللق يف غري موضع. ملا ذكر نعمه ذكر ابتداء خلقه} َولَقَدْ َخلَقَْناكُْم ثُمَّ صَوَّرَْناكُْم{: قوله تعاىل

وعن ابن عباس . إنا خنربكم أنا قلنا للمالئكة اسجدوا آلدمأي خلقناكم نطفا مث صورناكم، مث } ثُمَّ صَوَّْرَناكُْم{
َولَقَْد {املعىن : وقيل. مبعىن الواو} ثُمَّ{: وقال األخفش. املعىن خلقنا آدم مث صورناكم يف ظهره: والضحاك وغريمها

: وقيل. والتأخري يعين آدم عليه السالم، مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم، مث صورناكم؛ على التقدمي} َخلَقَْناكُْم
حنن : كما يقال. راجع إليه أيضا} ثُمَّ َصوَّْرَناكُْم{. يعين آدم؛ ذكر بلفظ اجلمع ألنه أبو البشر} َولَقَْد َخلَقَْناكُْم{

 .وعلى هذا ال تقدمي وال تأخري؛ عن ابن عباس أيضا} ثُمَّ قُلَْنا ِللَْمالِئكَةِ اْسُجدُوا ِلآَدَم{. قتلناكم؛ أي قتلنا سيدكم
املعىن ولقد خلقناكم، يريد آدم وحواء؛ فآدم من التراب وحواء من ضلع من أضالعه، مث وقع التصوير بعد : وقيل
  املعىن خلقناكم يف ظهر آدم: وقيل. ولقد خلقنا أبويكم مث صورنامها؛ قاله احلسن: فاملعىن. ذلك



وهذا : قال النحاس. ريج وابن أيب جنيحهذا قول جماهد، رواه عنه ابن ج. مث صورناكم حني أخذنا عليكم امليثاق
. يذهب جماهد إىل أنه خلقهم يف ظهر آدم، مث صورهم حني أخذ عليهم امليثاق، مث كان السجود بعد. أحسن األقوال

أمثال  أنه أخرجهم"واحلديث ]. ١٧٢: األعراف[} وَإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّيَّتَُهْم{ويقوي هذا 
لإلخبار، أي ولقد خلقناكم يعين يف ظهر آدم صلى اهللا عليه وسلم، مث } ثُمَّ{: وقيل" . الذر فأخذ عليهم امليثاق
  .هذا صحيح عن ابن عباس: قال النحاس. صورناكم أي يف األرحام

قَْنا الْأِْنَسانَ ِمْن ُساللٍَة َولَقَدْ َخلَ{: كل هذه األقوال حمتمل، والصحيح منها ما يعضده التنزيل؛ قال اهللا تعاىل: قلت
أي جعلنا نسله } َجَعلَْناُه{: مث قال]. ١: النساء[} َوَخلََق ِمْنَها زَْوَجهَا{: وقال. يعين آدم] ١٢: املؤمنون[} ِمْن ِطنيٍ
يته صوروا فآدم خلق من طني مث صور وأكرم بالسجود، وذر. اآلية] ١٣: املؤمنون[} ُنطْفَةً ِفي قََرارٍ َمكِنيٍ{وذريته 

أن كل إنسان خملوق " األنعام"وقد تقدم يف أول سورة . يف أرحام األمهات بعد أن خلقوا فيها ويف أصالب اآلباء
ُهوَ اللَُّه الْخَاِلُق الَْبارُِئ {: وقال يف آخر احلشر} َخلَقَْناكُْم ثُمَّ صَوَّرَْناكُْم{: وقال هنا. من نطفة وتربة؛ فتأمله

ولقد "معىن : وقيل. وسيأيت بيان ذلك إن شاء اهللا تعاىل. فذكر التصوير بعد الربء]. ٢٤: راحلش[} الُْمصَوُِّر
  .أي خلقنا األرواح أوال مث صورنا األشباح آخرا" خلقناكم
هل  :وقد اختلف العلماء. من اجلنس: وقيل. استثناء من غري اجلنس} إِلَّا إِْبلِيَس لَمْ َيكُْن ِمَن السَّاجِِديَن{: قوله تعاىل

  ".البقرة"كان من املالئكة أم ال؛ كما سبق بيانه يف 
  }قَالَ َما َمنََعَك أَلَّا َتْسُجدَ إِذْ أَمَْرُتَك قَالَ أََنا َخْيٌر ِمْنُه َخلَقَْتنِي ِمْن َنارٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ{ ١٢: اآلية

  -:فيه أربع مسائل
أَلَّا {. وهذا سؤال توبيخ. موضع رفع باالبتداء؛ أي أي شيء منعكيف }مَا} {قَالَ َما َمَنَعَك{: قوله تعاىل: األوىل
وقال ] ٧٥: ص[} َما َمنََعَك أَنْ َتْسُجَد{ويف ص . زائدة} ال{و. يف موضع نصب، أي من أن تسجد} َتْسُجَد
  :الشاعر

  نعم من فىت ال مينع اجلود نائله... أىب جوده ال البخل فاستعجلت به 
من قال : ليست بزائدة؛ فان املنع فيه طرف من القول والدعاء، فكأنه قال: وقيل. }ال{اد أراد أىب جوده البخل، فز

يف الكالم حذف، : وقيل. قد قلت لك أال تفعل كذا: لك أال تسجد؟ أو من دعاك إىل أال تسجد؟ كما تقول
السجود هو الكرب الذي أحوجه إىل ترك : قال العلماء. ما منعك من الطاعة وأحوجك إىل أال تسجد: والتقدير

إِنِّي َخاِلٌق َبشَراً {: وكان أمره من قبل خلق آدم؛ يقول اهللا تعاىل. واحلسد؛ وكان أضمر ذلك يف نفسه إذا أمر بذلك
فكأنه دخله أمر عظيم من قوله ]. ٧٢، ٧١: ص[} فَإِذَا َسوَّْيُتُه َوَنفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَُه َساجِِديَن. ِمْن ِطنيٍ

فإن يف الوقوع توضيع الواقع وتشريفا ملن وقع له؛ فأضمر يف نفسه أال يسجد إذا أمره يف . } فَقَُعوا لَُه َساجِِديَن{
فلما نفخ فيه الروح وقعت املالئكة سجدا، وبقي هو قائما بني أظهرهم؛ فأظهر بقيامه وترك السجود . ذلك الوقت
: أي ما منعك من االنقياد ألمري؛ فأخرج سر ضمريه فقال} لَّا َتْسُجَدَما َمَنَعَك أَ{: فقال اهللا تعاىل. ما يف ضمريه

  .} أََنا خَْيٌر ِمْنُه{
يدل على ما يقوله الفقهاء من أن األمر يقتضي الوجوب مبطلقه من غري قرينة؛ ألن } إِذْ أََمرُْتَك{: قوله تعاىل: الثانية

  .وهذا بني} اْسُجدُوا لِآَدَم{: لمالئكةالذم علق على ترك األمر املطلق الذي هو قوله عز وجل ل
كما . أي منعين من السجود فضلي عليه؛ فهذا من إبليس جواب على املعىن} قَالَ أََنا َخْيٌر ِمنُْه{: قوله تعاىل: الثالثة
  مالكها: ملن هذه الدار؟ فيقول املخاطب: تقول



فرأى أن } َخلَقَْتنِي ِمْن نَارٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ{. فليس هذا عني اجلواب، بل هو كالم يرجع إىل معىن اجلواب. زيد
أول : قال ابن عباس واحلسن وابن سريين. النار أشرف من الطني؛ لعلوها وصعودها وخفتها، وألهنا جوهر مضيء

وما عبدت الشمس والقمر : قال ابن سريين. فمن قاس الدين برأيه قرنه مع إبليس. من قاس إبليس فأخطأ القياس
أخطأ عدو اهللا من حيث فضل النار على الطني، وإن كانا يف درجة واحدة من حيث : وقالت احلكماء. باملقاييس إال

أن من جوهر الطني الرزانة والسكون، والوقار : أحدها: فإن الطني أفضل من النار من وجوه أربعة. هي مجاد خملوق
عليه السالم بعد السعادة اليت سبقت له إىل التوبة وذلك هو الداعي آلدم . واألناة، واحللم، واحلياء، والصرب

ومن جوهر النار اخلفة، والطيش، واحلدة، واالرتفاع، . والتواضع والتضرع، فأورثه املغفرة واالجتباء واهلداية
وذلك هو الداعي إلبليس بعد الشقاوة اليت سبقت له إىل االستكبار واإلصرار؛ فأورثه اهلالك . واالضطراب
إن اخلرب ناطق بأن تراب اجلنة مسك أذفر، ومل ينطق اخلرب بأن يف : الثاين. للعنة والشقاء؛ قال القفالوالعذاب وا

. أن النار سبب العذاب، وهي عذاب اهللا ألعدائه؛ وليس التراب سببا للعذاب: الثالث. اجلنة نارا وأن يف النار ترابا
  .ملكان ومكاهنا الترابأن الطني مستغن عن النار، والنار حمتاجة إىل ا: الرابع
والنار ختويف وعذاب؛ . وحمتمل قوال خامسا وهو أن التراب مسجد وطهور؛ كما جاء يف صحيح احلديث: قلت

كانت الطاعة أوىل بإبليس من القياس : وقال ابن عباس]. ١٦: الزمر[} ذَِلكَ ُيخَوُِّف اللَُّه بِِه ِعَباَدُه{: كما قال تعاىل
  .والقياس يف خمالفة النص مردود. اس برأيهفعصى ربه، وهو أول من ق

واختلف الناس يف القياس إىل قائل به، وراد له؛ فأما القائلون به فهم الصحابة والتابعون، ومجهور من : الرابعة
  .بعدهم، وأن التعبد به جائز عقال واقع شرعا، وهو الصحيح

وذهب النظام إىل أنه يستحيل التعبد . به عقال وذهب القفال من الشافعية وأبو احلسني البصري إىل وجوب التعبد
": كتاب االعتصام بالكتاب والسنة"قال البخاري يف . واألول الصحيح. به عقال وشرعا؛ ورده بعض أهل الظاهر

. املعىن ال عصمة ألحد إال يف كتاب اهللا أو سنة نبيه أو يف إمجاع العلماء إذا وجد فيها احلكم فإن مل يوجد فالقياس
وترجم بعد هذا ". باب من شبه أصال معلوما بأصل مبني قد بني اهللا حكمها ليفهم السائل"رجم على هذا وقد ت

االجتهاد واالستنباط من كتاب : وقال الطربي". باب األحكام اليت تعرف بالدالئل وكيف معىن الداللة وتفسريها"
وبذلك جاءت . ، والفرض الالزم ألهل العلماهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وإمجاع األمة هو احلق الواجب

أمجعت األمة على : وقال أبو متام املالكي. األخبار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعن مجاعة الصحابة والتابعني
واهللا : فقال علي. أقيلوين بيعيت: وقال أبو بكر. القياس؛ فمن ذلك أهنم أمجعوا على قياس الذهب والورق يف الزكاة

لك وال نستقيلك، رضيك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لديننا أفال نرضاك لدنيانا؟ فقاس اإلمامة على ال نقي
وصرح علي بالقياس يف شارب . واهللا ال أفرق بني ما مجع اهللا: وقاس الصديق الزكاة على الصالة وقال. الصالة

وكتب عمر إىل أيب . فحده حد القاذفإنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى؛ : اخلمر مبحضر من الصحابة وقال
الفهم فيما خيتلج يف صدرك مما مل يبلغك يف الكتاب والسنة، أعرف األمثال واألشباه، مث : موسى األشعري كتابا فيه

وقد . احلديث بطوله ذكره الدارقطين. قس األمور عند ذلك، فاعمد إىل أحبها إىل اهللا تعاىل وأشبهها باحلق فيما ترى
! نعم: نفر من قدر اهللا؟ فقال عمر: يدة لعمر رضي اهللا عنهما يف حديث الوباء، حني رجع عمر من سرغقال أبو عب

فقايسه وناظره مبا يشبه من مسألته مبحضر املهاجرين ... أرأيت: مث قال له عمر. نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا
وهو يدل على أن القياس أصل من أصول الدين، . وأما اآلثار وأي القرآن يف هذا املعىن فكثري. واألنصار، وحسبك

  وعصمة من عصم املسلمني، يرجع إليه اجملتهدون، ويفزع إليه العلماء العاملون، فيستنبطون



وأما الرأي املذموم والقياس املتكلف . وهذا قول اجلماعة الذين هم احلجة، وال يلتفت إىل من شذ عنها. به األحكام
َوال َتقُْف {: لى هذه األصول املذكورة؛ ألن ذلك ظن ونزغ من الشيطان؛ قال اهللا تعاىلاملنهي عنه فهو ما مل يكن ع

وكل ما يورده املخالف من األحاديث الضعيفة واألخبار الواهية يف ذم ]. ٣٦: اإلسراء[} َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم
وتتميم هذا الباب يف . لشرع أصل معلومالقياس فهي حممولة على هذا النوع من القياس املذموم، الذي ليس له يف ا

  .كتب األصول
  }قَالَ فَاْهبِطْ ِمنَْها فََما َيكُونُ لَكَ أَنْ تََتكَبََّر ِفيَها فَاْخُرْج إِنََّك ِمَن الصَّاغِرِيَن{ ١٣: اآلية

. ألن أهلها املالئكة املتواضعون} هَافََما َيكُونُ لَكَ أَنْ تََتكَبََّر ِفي{. أي من السماء} قَالَ فَاْهبِطْ ِمْنهَا{: قوله تعاىل
: وقال أبو روق والبجلي. ودل هذا أن من عصى مواله فهو ذليل. أي من األذلني} فَاخُْرْج إِنََّك ِمَن الصَّاغِرِيَن{
. أي من صورتك اليت أنت فيها؛ ألنه افتخر بأنه من النار فشوهت صورته باإلظالم وزوال إشراقه} فَاْهبِطْ ِمْنهَا{
هبطنا أرض كذا أي انتقلنا إليها من مكان : أي انتقل من األرض إىل جزائر البحار؛ كما يقال} فَاْهبِطْ مِْنَها{: لوقي

آخر، فكأنه أخرج من األرض إىل جزائر البحار فسلطانه فيها، فال يدخل األرض إال كهيئة السارق خياف فيها حىت 
  ".قرةالب"وقد تقدم يف . والقول األول أظهر. خيرج منها
  }قَالَ أَْنظِْرنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ، قَالَ إِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن{ ١٥ - ١٤: اآليتان

: طلب أال ميوت ألن يوم البعث ال موت بعده؛ فقال اهللا تعاىل. سأل النظرة واإلمهال إىل يوم البعث واحلساب
  :غريمهاقال ابن عباس والسدي و. } إِنََّك ِمَن الُْمنْظَرِيَن{

وكان طلب اإلنظار إىل النفخة الثانية حيث يقوم الناس لرب . أنظره إىل النفخة األوىل حيث ميوت اخللق كلهم
ومل يتقدم من يبعث؛ ألن القصة يف آدم وذريته، فدلت القرينة } إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ{: وقال. العاملني؛ فأىب اهللا ذلك عليه

  .على أهنم هم املبعوثون
 َخلْفِهِْم قَالَ فَبَِما أَغَْوْيَتنِي لَأَقُْعَدنَّ لَُهْم ِصَراطََك الُْمْسَتقِيَم، ثُمَّ لَآتَِينَُّهْم ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن{ ١٧ - ١٦: اناآليت

  }َوَعْن أَْيَمانِهِْم َوَعْن َشَماِئلِهِْم َوال َتجُِد أَكْثَرَُهْم َشاكِرِيَن
  -:فيه ثالث مسائل

اإلغواء إيقاع الغي يف القلب؛ أي فبما أوقعت يف قليب من الغي والعناد } قَالَ فَبَِما أَغَْوْيتَنِي{: وله تعاىلق: األوىل
معىن الكالم القسم، أي : قيل. وهذا ألن كفر إبليس ليس كفر جهل؛ بل هو كفر عناد واستكبار. واالستكبار

فَبِِعزَِّتكَ {: }ص{دليل على هذا القول قوله يف . ففبإغوائك إياي ألقعدن هلم على صراطك، أو يف صراطك؛ فحذ
فكأن إبليس أعظم قدر إغواء اهللا إياه ملا فيه من التسليط على العباد، فأقسم به ] ٨٢: ص[} لَأُغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني
عىن فمع إغوائك هي مبعىن مع، وامل: وقيل. فإلغوائك إياي: الباء مبعىن الالم، كأنه قال: وقيل. إعظاما لقدره عنده

املعىن : وقيل. فبم أغويتين؟: وكان ينبغي على هذا أن يكون. هو استفهام، كأنه سأل بأي شيء أغواه؟: وقيل. إياي
: وقيل. أي هالكا] ٥٩: مرمي[} فََسْوَف َيلْقَْونَ غَيّاً{: واإلغواء اإلهالك، قال اهللا تعاىل. فبما أهلكتين بلعنك إياي

  :خيبتين من رمحتك؛ ومنه قول الشاعر: وقيل. اإلضالل واإلبعاد؛ قال ابن عباس: ءواإلغوا. فبما أضللتين
  ومن يغو ال يعدم عل الغي الئما

وهو أحد . يقال غوى الرجل يغوي غيا إذا فسد عليه أمره، أو فسد هو يف نفسه: وقال ابن األعرايب. أي من خيب
غوي الفصيل إذا مل يدر : ويقال. أي فسد عيشه يف اجلنة] ١٢١: طه[} َوَعَصى آَدُم َربَُّه فََغَوى{: معاين قوله تعاىل



  .لنب أمه
وهو . مذهب أهل السنة أي أن اهللا تعاىل أضله وخلق فيه الكفر؛ ولذلك نسب اإلغواء يف هذا إىل اهللا تعاىل: الثانية

ة والقدرية وغريمها شيخهم وخالف اإلمامي. احلقيقة، فال شيء يف الوجود إال وهو خملوق له، صادر عن إرادته تعاىل
أخطأ إبليس، وهو أهل للخطأ حيث : إبليس الذي طاوعوه يف كل ما زينه هلم، ومل يطاوعوه يف هذه املسألة ويقولون

وإبليس وإن كان أهال للخطأ فما تصنعون يف نيب مكرم : فيقال هلم. نسب الغواية إىل ربه، تعاىل اهللا عن ذلك
َوال َيْنفَُعكُْم ُنْصِحي إِنْ أَرَْدُت أَنْ أَْنَصَح لَكُْم إِنْ كَانَ اللَُّه يُرِيدُ {: حيث قال لقومهمعصوم، وهو ونوح عليه السالم 
وقد روي أن طاوسا جاءه رجل يف املسجد احلرام، وكان متهما ] ٣٤: هود[} أَنْ ُيْغوَِيكُْم ُهَو َربُّكُْم َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ
! تقول هذا لرجل فقيه: تقوم أو تقام؟ فقيل لطاوس: ؛ فجلس إليه فقال له طاوسبالقدر، وكان من الفقهاء الكبار

  .أنا أغوي نفسي: ويقول هذا. رب مبا أغويتين: إبليس أفقه منه، يقول إبليس: فقال
كما هلك، أو أي بالصد عنه، وتزيني الباطل حىت يهلكوا } لَأَقُْعَدنَّ لَُهمْ صَِراطَكَ الُْمْسَتِقيَم{: قوله تعاىل: الثالثة

والصراط املستقيم هو . } أَغَْوْيتَنِي{يضلوا كما ضل، أو خييبوا كما خيب؛ حسب ما تقدم من املعاين الثالثة يف 
؛ } ِصَراطََك الُْمْسَتقِيَم{: من قوله} يف{أو } على{منصوب على حذف } ِصرَاطََك{و . الطريق املوصل إىل اجلنة

  :وأنشد". طنضرب زيد الظهر والب"كما حكى سيبويه 
  فيه كما عسل الطريق الثعلب... لدن هبز الكف يعسل متنه 

ُهْم ثُمَّ لَآِتَينَُّهْم ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم َوَعْن أَْيَمانِهِْم َوَعْن َشَماِئلِهِْم َوال َتجِدُ أَكْثََر{ومن أحسن ما قيل يف تأويل 
: كما قال. وهذا غاية يف الضاللة. غبنهم يف الدنيا، وأشككهم يف اآلخرةأي ألصدهنم عن احلق، وأر} َشاِكرِيَن

} ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم{: وروى سفيان عن منصور عن احلكم بن عتيبة. حسب ما تقدم] ١١٩: النساء[} َولَأُِضلَّنَُّهْم{
قال . يعين سيئاهتم} َوَعْن َشمَاِئِلهِْم{. ميعين حسناهت} َوَعْن أَْيمَانِهِْم{. من آخرهتم} َوِمْن َخلِْفهِْم{. من دنياهم
من دنياهم، حىت يكذبوا مبا فيها من } ثُمَّ لَآتَِينَُّهْم ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم{أن معىن : وهذا قول حسن وشرحه: النحاس

من حسناهتم وأمور } َوَعْن أَْيمَانِهِْم{. من آخرهتم حىت يكذبوا هبا} َوِمْن َخلْفِهِْم{اآليات وأخبار األمم السالفة 
يعين سيئاهتم، أي } َوَعْن َشَماِئِلهِْم{] ٢٨: الصافات[} إِنَّكُْم كُنُْتْم تَأُْتوَنَنا َعنِ الَْيِمنيِ{: ويدل على هذا قوله. دينهم

  .أي موحدين طائعني مظهرين الشكر} َوال َتجُِد أَكْثََرُهمْ َشاكِرِيَن{. يتبعون الشهوات؛ ألنه يزينها هلم
  }قَالَ اخُْرْج ِمْنَها َمذُْءوماً َمْدحُوراً لََمْن َتبَِعَك ِمْنُهمْ لَأَْملَأَنَّ َجهَنََّم ِمْنكُْم أَْجَمِعَني{ ١٨: اآلية

العيب، بتخفيف : والذأم. أي مذموما} َمذُْءوماً{. }َمذُْءوماً َمْدحُوراً{. أي من اجلنة} قَالَ اْخُرْج ِمنَْها{: قوله تعاىل
واملعىن . }َمذُوماً{وقرأ األعمش . ذأمته وذممته وذمته مبعىن واحد: مذؤوما ومذموما سواء؛ يقال: زيدقال ابن . امليم

املبعد املطرود؛ عن جماهد : واملدحور. واملعنيان متقاربان. املذؤوم املنفي: وقال جماهد. واحد؛ إال أنه خفف اهلمزة
الالم الم } َمْدحُوراً لََمْن َتبَِعَك ِمنُْهْم لَأَْملَأَنَّ جََهنََّم مِْنكُْم أَْجَمِعَني قَالَ اخُْرْج ِمْنَها َمذُْءوماً{. وأصله الدفع. وغريه

والدليل على هذا أنه جيوز . الم قسم} لَأَْملَأَنَّ{ . الم توكيد} لََمْن َتبَِعَك{: وقيل. }لَأَْملَأَنَّ َجهَنََّم{القسم، واجلواب 
  ال جيوزيف غري القراءة حذف الالم األوىل، و

من تبعك أعذبه مل جيز؛ إال أن تريد : ولو قلت. ويف الكالم معىن الشرط واجملازاة؛ أي من تبعك عذبته. حذف الثانية
قال . وأنكره بعض النحويني. بكسر الالم} لََمْن َتبَِعَك ِمْنُهْم{وقرأ عاصم من رواية أيب بكر بن عياش . ألعذبه
الدحر ملن : وقد يكون املعىن. أكرمت فالنا لك: كما يقال. أجل من تبعكمن  -واهللا أعلم  -وتقديره : النحاس



: األعراف[} َولَقَْد َخلَقَْناكُْم{: أي منكم ومن بين آدم؛ ألن ذكرهم قد جرى إذ قال} ِمْنكُْم أَْجَمِعَني{ومعىن . تبعك
  .خاطب ولد آدم]. ١١
  }ةَ فَكُال ِمْن َحْيثُ شِئُْتَما َوال َتقَْرَبا َهِذِه الشََّجَرةَ فََتكُوَنا ِمَن الظَّاِلِمَنيوََيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوزَْوُجكَ الَْجنَّ{ ١٩: اآلية

وقد تقدم يف البقرة معىن اإلسكان، . اسكن أنت وحواء اجلنة: قال آلدم بعد إخراج إبليس من موضعه من السماء
  .واحلمد هللا. هناك] ٣٥: البقرة[} َجرَةََوال تَقَْرَبا َهِذِه الشَّ{وقد تقدم معىن . فأغىن عن إعادته

َعْن َهِذهِ فََوسَْوَس لَُهَما الشَّْيطَانُ لُِيْبِديَ لَُهَما َما ُوورَِي َعْنُهَما ِمْن َسْوآِتهَِما َوقَالَ َما َنَهاكَُما َربُّكَُما { ٢٠: اآلية
  }اِلِديَنالشَّجََرِة إِلَّا أَنْ َتكُوَنا َملَكَْينِ أَوْ َتكُوَنا ِمَن الَْخ

من خارج، بالسلطنة : داخل اجلنة بإدخال احلية إياه وقيل: قيل. أي إليهما} فََوْسَوسَ لَُهَما الشَّْيطَانُ{: قوله تعاىل
وسوست إليه نفسه وسوسة : حديث النفس؛ يقال: والوسوسة. الصوت اخلفي: والوسوسة. اليت جعلت له

: ويقال هلمس الصائد والكالب وأصوات احللى. م، مثل الزلزالاس": بالفتح"والوسواس ". بكسر الواو"ووسواسا 
  :قال األعشى. وسواس

  كما استعان بريح عشرق زجل... تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت 
. أي ليظهر هلما" ليبدي هلما]. "٤: الناس[} ِمْن َشرِّ الَْوْسوَاسِ الَْخنَّاسِ{: اسم الشيطان؛ قال اهللا تعاىل: والوسواس

أي } َما وُورَِي َعْنُهَما{. الم كي: وقيل]. ٨: القصص[} ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً{: الم العاقبة؛ كما قال والالم
من عوراهتما ومسي الفرج عورة ألن } ِمْن َسْوآِتهِمَا{ وجيوز يف غري القرآن أوري، مثل أقتت و. ستر وغطي عنهما

إمنا بدت سوآهتما هلما ال لغريمها؛ كان عليهما نور ال ترى : فها فقيلودل هذا على قبح كش. إظهاره يسوء صاحبه
يف موضع نصب، مبعىن إال، } أَنْ} {إِلَّا أَنْ َتكُوَنا َملَكَْينِ{. ثوب؛ فتهافت، واهللا أعلم: وقيل. عوراهتما فزال النور

أي إال أال تكونا ملكني : قيلو. لئال تكونا: والكوفيون يقولون. هذا قول البصريني. كراهية أن؛ فحذف املضاف
وبني : قال النحاس. طمع آدم يف اخللود؛ ألنه علم أن املالئكة ال ميوتون إىل يوم القيامة: وقيل. تعلمان اخلري والشر

. } إِلَّا أَنْ َتكُوَنا َملَكَيْنِ{اهللا عز وجل فضل املالئكة على مجيع اخللق يف غري موضع من القرآن؛ فمنها هذا، وهو 
فضل : وقال احلسن]. ١٧٢: النساء[} َوال الَْمالِئكَةُ الُْمقَرَُّبونَ{ومنه ]. ٣١: هود[} َوال أَقُولُ إِنِّي َملٌَك{ ومنه

فضلهم جل وعز بالطاعة وترك املعصية؛ فلهذا يقع التفضيل : وقال غريه. واألجنحة والكرامة. اهللا املالئكة بالصور
. ذه اآلية؛ ألنه حيتمل أن يريد ملكني يف أال يكون هلما شهوة يف طعامال حجة يف ه. وقال ابن فورك. يف كل شيء

فضلوا على اخلالئق : واختيار ابن عباس والزجاج وكثري من العلماء تفضيل املؤمنني على املالئكة؛ وقال الكليب
ومتسك كل فريق  .جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك املوت؛ ألهنم من مجلة رسل اهللا: كلهم، غري طائفة من املالئكة

بكسر الالم، وهي قراءة حيىي بن أيب كثري } َمِلكَيْنِ{وقرأ ابن عباس . بظواهر من الشريعة، والفضل بيد اهللا
  وأنكر. والضحاك

: قال النحاس. مل يكن قبل آدم صلى اهللا عليه وسلم ملك فيصريا ملكني: أبو عمرو بن العالء كسر الالم وقال
أتامها امللعون من : قال ابن عباس. ان الالم، وال جيوز على القراءة األوىل خلفة الفتحةوجيوز على هذه القراءة إسك

وزعم أبو عبيد أن احتجاج ]. ١٢٠: طه[} َهلْ أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرِة الُْخلِْد َوُملٍْك ال َيبْلَى{: جهة امللك؛ وهلذا قال
إال أن {: قال النحاس. ، ولكن الناس على تركها فلهذا تركناهاحجة بينة} َوُملٍْك ال َيبْلَى{: حيىي بن أيب كثري بقوله

وهل جيوز أن يتوهم . وقد أنكر على أيب عبيد هذا الكالم، وجعل من اخلطأ الفاحش. قراءة شاذة} تكون َمِلكَني



املقام يف ملك } َوُملٍْك ال َيْبلَى{وإمنا معىن . آدم عليه السالم أنه يصل إىل أكثر من ملك اجلنة؛ وهو غاية الطالبني
  .اجلنة، واخللود فيه

  }َوقَاَسَمُهَما إِنِّي لَكَُما لَِمَن النَّاِصِحَني{ ٢١: اآلية
  :قال الشاعر. أقسم إقساما؛ أي حلف: يقال. أي حلف هلما} َوقَاَسَمُهَما{: قوله تعاىل

  ألذ من السلوى إذا ما نشورها... وقامسها باهللا جهدا ألنتم 
إِنِّي {". املائدة"وقد تقدم يف . إن املفاعلة ال تكون إال من اثنني: وهو يرد على من قال. دمن واح" فاعلت"وجاء 

. إين ناصح لكما ملن الناصحني؛ قاله هشام النحوي: والتقدير. داخال يف الصلة} لَكُمَا{ليس } لَكَُما لَِمَن النَّاِصحَِني
  .دكما؛ ذكره قتادةاتبعاين أرش: ومعىن الكالم". البقرة"وقد تقدم مثله يف 

الَْجنَّةِ  فََدلَّاُهَما بُِغرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشََّجَرةَ َبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما َوطَفِقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيهَِما ِمْن َوَرقِ{ ٢٤ - ٢٢: اآليات
  }َما إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكَُما َعُدوٌّ ُمبٌِنيَوَناَداُهَما َربُُّهَما أَلَْم أَْنَهكَُما َعْن ِتلْكَُما الشََّجَرِة َوأَقُلْ لَكُ

ا بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ وَلَكُْم ِفي قَاال َربََّنا ظَلَْمَنا أَنْفَُسَنا َوإِنْ لَْم َتغِْفْر لََنا وََتْرَحْمَنا لََنكُوَننَّ ِمَن الَْخاسِرِيَن، قَالَ اْهبِطُو
  }نيٍالْأَْرضِ ُمْسَتقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَى ِح

وكان يظن آدم أنه ال حيلف أحد . غرمها باليمني: قال ابن عباس. أوقعهما يف اهلالك} فََدلَّاُهَما بُِغُرورٍ{: قوله تعاىل
كان . وقد خيدع املؤمن باهللا. حلف باهللا هلما حىت خدعهما: وقال قتادة. باهللا كاذبا، فغررمها بوسوسته وقسمه هلما

وأنشد ". املؤمن غر كرمي والفاجر خب لئيم: "ويف احلديث عنه صلى. اهللا خدعنامن خادعنا ب: بعض العلماء يقول
  :نفطويه

  وترى اللئيم جمربا ال خيدع... إن الكرمي إذا تشاء خدعته 
أي . أي دللهما؛ من الدالة وهي اجلرأة} َدلَّاُهمَا{: وقيل. أخرجها: ودالها. أرسلها: أدىل دلوه: يقال} فَدَلَّاُهَما{

  .لى املعصية فخرجا من اجلنةجرأمها ع
  }فَلَمَّا ذَاقَا الشََّجَرةَ َبَدْت لَُهَما َسوْآُتُهَما َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيهَِما ِمْن َوَرقِ الَْجنَِّة{قوله تعاىل 

  -:فيه ثالث مسائل
أكلت حواء أوال فلم يصبها شيء؛ } ُتُهمَاَبَدْت لَُهَما َسْوآ{. أي أكال منها} فَلَمَّا ذَاقَا الشََّجرَةَ{ : قوله تعاىل: األوىل

تقلص النور الذي كان : قال ابن عباس". البقرة"فلما أكل آدم حلت العقوبة؛ ألن النهي ورد عليهما كما تقدم يف 
  .لباسهما فصار أظفارا يف األيدي واألرجل

طفق، : يقال. مثل ضرب يضربوحكى األخفش طفق يطفق؛ . وجيوز إسكان الفاء} َوطَِفقَا{: قوله تعاىل -:الثانية
  وقرأ احلسن بكسر اخلاء} َيْخِصفَاِن{. أي أخذ يف الفعل

وقرأ ابن بريدة ويعقوب بفتح اخلاء، ألقيا . فأدغم، وكسر اخلاء اللتقاء الساكنني} َيْخَتصِفَاِن{واألصل . وشد الصاد
. من أخصف} ُيخِصفاِن{هري وقرأ الز. بضم الياء، من خصف خيصف} ُيخصِّفان{وجيوز . حركة التاء عليها

واخلصاف . يقطعان الورق ويلزقانه ليستترا به، ومنه خصف النعل: وكالمها منقول باهلمزة أو التضعيف واملعىن
ويروى أن آدم عليه السالم ملا بدت سوأته . هو ورق التني: قال ابن عباس. واملخصف املثقب. الذي يرقعها

منها ورقة يغطي هبا عورته؛ فزجرته أشجار اجلنة حىت رمحته شجرة  وظهرت عورته طاف على أشجار اجلنة يسل
ـ . التني فأعطته ورقة فكافأ اهللا التني بأن سوى } َيْخِصفَاِن َعلَْيهَِما ِمْن َوَرقِ الَْجنَِّة{يعين آدم وحواء } طَِفقَا{ف



  .ظاهره وباطنه يف احلالوة واملنفعة وأعطاه مثرتني يف عام واحد مرتني
ويف اآلية دليل على قبح كشف العورة، وأن اهللا أوجب عليهما الستر؛ ولذلك ابتدرا إىل سترها، وال ميتنع  :الثالثة

وقد حكى صاحب البيان عن الشافعي أن من مل . } َوال َتقْرََبا َهِذِه الشََّجرَةَ{: أن يؤمرا بذلك يف اجلنة؛ كما قيل هلما
يستتر بذلك؛ ألنه سترة ظاهرة ميكنه التستر هبا؛ كما فعل آدم يف  جيد ما يستر به عورته إال ورق الشجر لزمه أن

  .واهللا أعلم. اجلنة
: أي قال هلما} بٌِنيَوَناَداُهَما رَبُُّهَما أَلَْم أَْنَهكَُما َعْن ِتلْكَُما الشََّجَرِة َوأَقُلْ لَكَُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكَُما َعُدوٌّ ُم{: قوله تعاىل
فاعترفا باخلطيئة وتابا . معىن التعظيم} يا{إن يف حذف . وقيل. واألصل يا ربنا. ربنا نداء مضافقاال . أمل أهنكما

  .تقدم أيضا إىل آخر اآلية} قُلَْنا اْهبِطُوا{: ومعىن قوله". البقرة"صلى اهللا عليهما وسلم وقد مضى يف 
  }ْخَرجُونَقَالَ ِفيَها َتْحَيْونَ َوِفيَها َتُموُتونَ َومِْنَها ُت{ ٢٥: اآلية

قال زيد لعمرو كذا : وهو كقولك. ، ولو ذكرها جلاز أيضا}قَالَ{ومل يذكر الواو يف قَالَ . الضمائر كلها لألرض
  .قال له كذا

ِلَك ِمْن آَياِت اللَِّه َيا َبنِي آَدَم قَْد أَنَْزلَْنا َعلَْيكُمْ ِلبَاساً ُيوَارِي َسوْآِتكُْم َورِيشاً َوِلبَاُس التَّقَْوى ذَِلَك خَْيٌر ذَ{ ٢٦: اآلية
  }لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ

هذه اآلية دليل على : قال كثري من العلماء} َيا بَنِي آَدَم قَْد أَنَْزلَْنا َعلَْيكُْم ِلبَاساً يَُوارِي َسْوآِتكُْم َورِيشاً{: قوله تعاىل
فيها دليل على ما ذكروه، بل فيها داللة على وقال قوم إنه ليس .}ُيوَارِي َسوْآِتكُْم{:وجوب ستر العورة؛ ألنه قال

  .اإلنعام فقط
ومن مجلة اإلنعام ستر العورة؛ فبني أنه سبحانه وتعاىل جعل لذريته ما يسترون به . القول األول أصح: قلت

واختلفوا يف . وال خالف بني العلماء يف وجوب ستر العورة عن أعني الناس. عوراهتم، ودل على األمر بالستر
وهو قول داود وأهل . هي من الرجل الفرج نفسه، القبل والدبر دون غريمها: ة ما هي؟ فقال ابن أيب ذئبالعور

، ]٢٢: األعراف[} َبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما{، }لَِباساً ُيوَارِي َسْوآِتكُْم{: الظاهر وابن أيب عبلة والطربي؛ لقوله تعاىل
فأجرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف زقاق : "ويف البخاري عن أنس]. ٢٧: األعراف[} لُِيرَِيُهَما َسْوآِتهِمَا{

: وقال مالك". مث حسر اإلزار عن فخذه حىت إين أنظر إىل بياض فخذ نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم -وفيه  -خيرب 
هو قول و. الركبة عورة: وقال أبو حنيفة. السرة ليست بعورة، وأكره للرجل أن يكشف فخذه حبضرة زوجته

وحكى أبو حامد الترمذي أن للشافعي . ليست السرة وال الركبتان من العورة على الصحيح: وقال الشافعي. عطاء
خرجه البخاري تعليقا " . غط فخذك فإن الفخذ عورة: "وحجة مالك قوله عليه السالم جلرهد. يف السرة قولني

  وحديث جرهد هذا. فهمحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حىت خيرج من اختال: وقال

أقبل منك ما كان رسول : وروي أن أبا هريرة قبل سرة احلسن بن علي وقال. يدل على خالف ما قال أبو حنيفة
وأما املرأة . فلو كانت السرة عورة ما قبلها أبو هريرة، وال مكنه احلسن منها. اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل منك
من أراد أن : "وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. على هذا أكثر أهل العلم.. فنياحلرة فعورة كلها إال الوجه والك

وقال أبو بكر بن عبدالرمحن بن . وألن ذلك واجب كشفه يف اإلحرام" . يتزوج امرأة فلينظر إىل وجهها وكفيها
: أم الولد فقال األثرموأما . وروي عن أمحد بن حنبل حنوه. كل شيء من املرأة عورة حىت ظفرها: احلارث بن هشام

تغطي رأسها وقدميها؛ ألهنا ال تباع، وتصلي : يسأل عن أم الولد كيف تصلي؟ فقال -يعين أمحد بن حنبل  -مسعته 



حكمها حكم : وقيل. وأما األمة فالعورة منها ما حتت ثديها، وهلا أن تبدي رأسها ومعصميها. كما تصلي احلرة
وكان عمر رضي اهللا عنه يضرب اإلماء على تغطيتهن رؤوسهن . صدرهايكره هلا كشف رأسها و: وقيل. الرجل
وقال أبو بكر بن عبدالرمحن . إن انكشف فخذها أعادت الصالة يف الوقت: وقال أصبغ. ال تشبهن باحلرائر: ويقول

وهذا خارج عن أقوال الفقهاء؛ إلمجاعهم على أن . كل شيء من األمة عورة حىت ظفرها: بن احلارث بن هشام
فاألمة أوىل، وأم الولد . املرأة احلرة هلا أن تصلي املكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله، تباشر األرض به

فإذا بلغت اجلارية إىل حد تأخذها العني وتشتهى سترت . والصيب الصغري ال حرمة لعورته. أغلظ حاال من األمة
َها النَّبِيُّ قُلْ لِأَْزوَاجَِك وََبَناِتَك وَنَِساِء الُْمْؤِمنَِني ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ َيا أَيُّ{: وحجة أيب بكر بن عبدالرمحن قوله تعاىل. عورهتا

تصلي يف : ماذا تصلي فيه املرأة من الثياب؟ فقالت: وحديث أم سلمة أهنا سئلت]. ٥٩: األحزاب[} ِمْن َجالبِيبِهِنَّ
والذين أوقفوه على أم سلمة أكثر وأحفظ؛ . رفوعاوقد روي م. الدرع واخلمار السابغ الذي يغيب ظهور قدميها

ورفعه عبدالرمحن بن عبداهللا بن دينار عن حممد بن زيد عن أمه : قال أبو داود. منهم مالك وابن إسحاق وغريمها
  .عن أم سلمة أهنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

واإلمجاع يف هذا الباب أقوى . اري بعض حديثهعبدالرمحن هذا ضعيف عندهم؛ إال أنه قد خرج البخ: قال أبو عمر
  .من اخلرب
يعين املطر الذي ينبت القطن والكتان، ويقيم البهائم الذي منها األصواف } أَْنَزلَْنا َعلَْيكُْم لَِباساً{: قوله تعاىل: الثانية

هذا : وقيل. على ما يأيت] ٦: الزمر[} أَْزوَاجٍَوأَْنَزلَ لَكُْم ِمَن الْأَْنَعامِ ثَمَانَِيةَ {واألوبار واألشعار؛ فهو جماز مثل 
أي خلقنا } أَْنَزلَ لَكُْم{: وقال سعيد بن جبري. اإلنزال إنزال شيء من اللباس مع آدم وحواء، ليكون مثاال لغريه

  .اكم كيفية صنعتهأهلمن: وقيل. على ما يأيت. أي خلق} وَأَْنَزلَ لَكُْم ِمَن الْأَنَْعامِ ثََمانَِيةَ أَزَْواجٍ{: لكم؛ كقوله
قرأ أبو عبدالرمحن واحلسن وعاصم من رواية املفضل الضيب، وأبو عمرو من رواية } َورِيشاً{قوله تعاىل: الثالثة

وهو ما كان . وهو مجع ريش. ومل حيكه أبو عبيد إال عن احلسن، ومل يفسر معناه. }ورياشا{احلسني بن علي اجلعفي 
هو : وقيل. وريش الطائر ما ستره اهللا به. لبس ولباس: ش ورياش، كما يقالري: وقال الفراء. من املال واللباس

  :وأنشد سيبويه. والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة. اخلصب ورفاهية العيش
  وإن كانت زياتكم ملاما... فريشي منكم وهواي معكم 
  .ا؛ أي بكسوهتا وما عليها من اللباسوهت له دابة بريشه: وحكى أبو حامت عن أيب عبيدة

  :بني أن التقوى خري لباس؛ كما قال} َوِلبَاُس التَّقَْوى ذَِلكَ َخيٌْر{: قوله تعاىل: الرابعة
  تقلب عيانا وإن كان كاسيا... إذا املرء مل يلبس ثيابا من التقى 

  وال خري فيمن كان هللا عاصيا... وخري لباس املرء طاعة ربه 
هو } لَِباسُ التَّقَْوى{: وقال ابن عباس. احلياء} لَِباُس التَّقَْوى{: مالك عن عوف عن معبداجلهين قال وروى قاسم بن
  السمت احلسن: وعنه أيضا. العمل الصاحل

لبس الصوف واخلشن من الثياب، مما يتواضع } ِلبَاُس التَّقَْوى{: وقيل. ما علمه عز وجل وهدى به: وقيل. يف الوجه
الدرع واملغفر؛ والساعدان، والساقان، } ِلبَاُس التَّقَْوى{: وقال زيد بن علي. ويتعبد له خري من غريهبه هللا تعاىل 

هو استشعار تقوى اهللا تعاىل فيما أمر به وهنى : وقيل. هو اخلشية هللا: وقال عروة بن الزبري. يتقى هبما يف احلرب
  .عنه



وقال . وقول زيد بن علي حسن، فإنه خض على اجلهاد. وهو الصحيح، وإليه يرجع قول ابن عباس وعروة: قلت
إنه : ومن قال. } قَْد أَنَْزلَْنا َعلَْيكُْم ِلبَاساً يَُوارِي َسْوآِتكُْم{: وهذا فيه تكرار، إذ قال أوال. هو ستر العورة: ابن زيد

العلماء يلبسون لبس اخلشن من الثياب فإنه أقرب إىل التواضع وترك الرعونات فدعوى؛ فقد كان الفضالء من 
} لَِباَس{وقرأ أهل املدينة والكسائي . الرفيع من الثياب مع حصول التقوى، على ما يأيت مبينا إن شاء اهللا تعاىل

والباقون بالرفع على . انتصب بفعل مضمر؛ أي وأنزلنا لباس التقوى: وقيل. األول} ِلَباساً{بالنصب عطفا على 
ولباس التقوى املشار إليه، الذي علمتموه، خري لكم من : واملعىن. خرب االبتداء} َخيٌْر{نعته و}ذَِلَك{و. االبتداء

ارتفع بإضمار هو؛ أي وهو : وقيل. لباس الثياب اليت تواري سوآتكم، ومن الرياش الذي أنزلنا إليكم؛ فألبسوه
ـ املعىن ولباس التقوى ه: وقيل. وعليه خيرج قول ابن زيد. لباس التقوى؛ أي هو ستر العورة مبعىن } ذَِلَك{و خري؛ف

وهو خالف ". ذلك"ومل يقرأ } ولباُس التقوى خٌري{وقرأ األعمش . واإلعراب األول أحسن ما قيل فيه. هو
رفع على الصفة، أو على } ذَِلَك{و. أي مما يدل على أن له خالقا" ذلك من آيات اهللا لعلهم يذكرون. "املصحف

  .البدل، أو عطف بيان
َما َسْوآِتهَِما إِنَّهُ ي آَدَم ال َيفِْتنَنَّكُُم الشَّْيطَانُ كََما أَْخَرَج أََبوَْيكُْم ِمَن الَْجنَّةِ َينْزُِع َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما ِلُيرَِيُهَيا َبنِ{ ٢٧: اآلية

  }يَن ال ُيؤِْمُنونََيَراكُْم ُهَو َوقَبِيلُُه ِمْن َحْيثُ ال َترَْوَنُهْم إِنَّا َجَعلَْنا الشََّياِطنيَ أَْولَِياَء ِللَِّذ

  -:فيه مسألتان
" أب. "أي ال يصرفنكم الشيطان عن الدين؛ كما فنت أبويكم باإلخراج من اجلنة} ال َيفْتَِننَّكُُم{: قوله تعاىل: األوىل

ويكون . يف موضع نصب على احلال} َينْزُِع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما{أبوان : فعلى هذا قيل. للمؤنث" أبة"للمذكر، و
: ويف هذا أيضا دليل على وجوب ستر العورة؛ لقوله. نصب بالم كي} ِلُيرَِيُهَما{. }ِمَن الَْجنَِّة{أنفا فيوقف على مست

هذا أن لو ثبت أن شرع . إمنا فيه التحذير من زوال النعمة؛ كما نزل بآدم: قال اآلخرون". ينزع عنهما لباسهما"
  .آدم يلزمنا، واألمر خبالف ذلك

. نسله} قَبِيلُُه{: ابن زيد. يعين اجلن والشياطني: قال جماهد. جنوده} قَبِيلُُه} {نَُّه َيَراكُْم ُهَو َوقَبِيلُُهإِ{: قوله تعاىل
ِمْن َحْيثُ ال {يف هذا دليل على أن اجلن ال يرون؛ لقوله : قال بعض العلماء} ِمْن َحْيثُ ال َتَروَْنُهْم{. جيله: وقيل
ِمْن َحْيثُ {: قال النحاس. وا؛ ألن اهللا تعاىل إذا أراد أن يريهم كشف أجسامهم حىت ترىجائز أن ير: قيل} َتَروَْنُهْم

يدل على أن اجلن ال يرون إال يف وقت نيب؛ ليكون ذلك داللة على نبوته؛ ألن اهللا جل وعز خلقهم } ال َتَروَْنُهْم
ليت ال تكون إال يف وقت األنبياء وذلك من املعجزات ا. خلقا ال يرون فيه، وإمنا يرون إذا نقلوا عن صورهم

إن "ويف اخلرب . أجرى اهللا العادة بأن بين آدم ال يرون الشياطني اليوم: قال القشريي. صلوات اهللا وسالمه عليهم
وقال عليه ]. ٥: الناس[} الَِّذي يَُوْسوُِس ِفي ُصدُورِ النَّاسِ{: وقال تعاىل" . الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم

فأما ملة امللك فإيعاد باخلري وتصديق باحلق وأما ملة الشيطان  -أي بالقلب  -إن للملك ملة وللشيطان ملة : "السالم
  وقد تقدم".فإيعاد بالشر وتكذيب باحلق

وكلين رسول اهللا صلى اهللا : وقد خرج البخاري عن أيب هريرة قال. وقد جاء يف رؤيتهم أخبار صحيحة" البقرة"يف 
كاة رمضان، وذكر قصة طويلة، ذكر فيها أنه أخذ اجلين الذي كان يأخذ التمر، وأن النيب صلى عليه وسلم حبفظ ز

ويف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه . وقد تقدم يف البقرة" . ما فعل أسريك البارحة: "اهللا عليه وسلم قال له
يف العفريت الذي تفلت  -" هل املدينةواهللا لو ال دعوة أخي سليمان ألصبح موثقا يلعب به ولدان أ: "وسلم قال



أي زيادة يف عقوبتهم } إنا جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون{. إن شاء اهللا تعاىل} ص{وسيأيت يف . عليه
  .وسوينا بينهم يف الذهاب عن احلق

أَمََرَنا بَِها قُلْ إِنَّ اللََّه ال َيأُْمُر بِالْفَْحَشاِء أََتقُولُونَ َعلَى وَإِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجدَْنا َعلَْيَها آَباَءَنا وَاللَُّه { ٢٨: اآلية
  }اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ

واحتجوا على ذلك . هي الشرك والكفر: وقال احلسن. الفاحشة هنا يف قول كثر املفسرين طوافهم بالبيت عراة
. لو كره اهللا ما حنن عليه لنقلنا عنه: قالوا} وَاللَُّه أََمرََنا بِهَا{ :وقال احلسن. بتقليدهم أسالفهم، وبأن اهللا أمرهم هبا

وقد مضى ذم . بني أهنم متحكمون، وال دليل هلم على أن اهللا أمرهم مبا ادعوا} قُلْ إِنَّ اللََّه ال َيأُْمُر بِالْفَْحَشاِء{
  .وهذا منها. التقليد وذم كثري من جهاالهتم

رَبِّي بِالِْقْسِط َوأَِقيمُوا ُوُجوَهكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد وَاْدُعوُه ُمْخِلِصَني لَهُ الدِّيَن كََما َبَدأَكُمْ  قُلْ أََمَر{ ٣٠-٢٩: اآلية
  }ْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُمْهَتُدونَللَِّه َوَيَتُعوُدونَ فَرِيقاً َهَدى َوفَرِيقاً َحقَّ َعلَْيهُِم الضَّاللَةُ إِنَُّهُم اتََّخذُوا الشَّيَاِطَني أَوِْلَياَء ِمْن ُدوِن ا

. العدل فأطيعوه: القسط العدل؛ أي أمر: وقيل. ال إله إال اهللا: قال ابن عباس} قُلْ أََمَر َربِّي بِالِْقْسِط{: قوله تعاىل
أي يف أي } ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد{. أي توجهوا إليه يف كل صالة إىل القبلة} َوأَِقيُموا ُوُجوَهكُْم{. ففي الكالم حذف

َولَقَْد {نظريه } كََما َبَدأَكُْم َتُعوُدونَ{. أي وحدوه وال تشركوا به} َواْدُعوُه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن{. مسجد كنتم
والكاف يف موضع نصب؛ أي تعودون كما . وقد تقدم] ٩٤: األنعام[} جِئُْتُموَنا فَُراَدى كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ مَرٍَّة

أي ومنها خترجون كما بدأكم . هو متعلق مبا قبله: وقال الزجاج. كما خلقكم أول مرة يعيدكمبدأكم؛ أي 
  .تعودون
ْحَسُبونَ أَنَُّهمْ فَرِيقاً َهَدى َوفَرِيقاً َحقَّ َعلَْيهُِم الضَّاللَةُ إِنَُّهُم اتََّخذُوا الشََّياِطَني أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اللَِّه وََي{ ٣٠: اآلية
  }ونَُمْهَتُد

سعداء، : أي تعودون فريقني} َتُعوُدونَ{نصب على احلال من املضمر يف } فَرِيقاً} {فَرِيقاً َهَدى{: قوله تعاىل
وقال حممد . ؛ عن الكسائي} تعودون فريقنيِ فريقاً هدى وفريقاً حق عليهِم الضاللة{يقوي هذا قراءة أيب . وأشقياء

من ابتدأ اهللا خلقه للضاللة صريه إىل : قال} َدى َوفَرِيقاً َحقَّ َعلَْيهُِم الضَّاللَةُفَرِيقاً َه{بن كعب القرظي يف قوله تعاىل 
. ومن ابتدأ اهللا خلقه على اهلدى صريه إىل اهلدى، وإن عمل بأعمال الضاللة. الضاللة، وإن عمل بأعمال اهلدى

: قال. رده اهللا إىل ما ابتدأ عليه خلقه ابتدأ اهللا خلق إبليس على الضاللة، وعمل بأعمال السعادة مع املالئكة، مث
ـ } فَرِيقاً{: وقيل. ويف هذا رد واضح على القدرية ومن تابعهم] ٣٤: البقرة[} َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِيَن{ نصب ب
  :وأنشد سيبويه. الثاين نصب بإضمار فعل؛ أي وأضل فريقا} َوفَرِيقاً{، }َهَدى{

  البعري إن نفرا أملك رأس... أصبحت ال أمحل السالح وال 
  وحدي وأخشى الرياح واملطرا... والذئب أخشاه إن مررت به 

بفتح } أهنم{: وقرأ عيسى بن عمر} إنَُّهُم اتََّخذُوا الشَّياِطَني أَْوِلَياَء ِمْن ُدونَ اِهللا{. ولو كان مرفوعا جلاز: قال الفراء
  .اهلمزة، يعين ألهنم

  }َتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد َوكُلُوا َواشَْرُبوا َوال ُتْسرِفُوا إِنَُّه ال ُيِحبُّ الُْمْسرِفَِنيَيا َبنِي آَدَم ُخذُوا زِيَن{ ٣١: اآلية

  -:فيه سبع مسائل
هو خطاب جلميع العامل، وإن كان املقصود هبا من كان يطوف من العرب بالبيت } َيا َبنِي آَدَم{: قوله تعاىل:األوىل



ومن العلماء من أنكر أن يكون املراد به . للسبب! ألن العربة للعموم ال. ةعريانا؛ فإنه عام يف كل مسجد للصال
وهذا قول من خفي عليه . الطواف؛ ألن الطواف ال يكون إال يف مسجد واحد، والذي يعم كل مسجد هو الصالة

يعريين  من: كانت املرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: ويف صحيح مسلم عن ابن عباس قال. مقاصد الشريعة
  :وتقول. ِتطوافا؟ جتعله على فرجها
  وما بدا منه فال أحله... اليوم يبدو بعضه أو كله 

وهذه املرأة هي ضباعة بنت عامر بن ". بكسر التاء"التطواف . } ُخذُوا زِينََتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد{: فنزلت هذه اآلية
كانت العرب تطوف بالبيت : بن عروة عن أبيه قالويف صحيح مسلم أيضا عن هشام . قرط؛ قاله القاضي عياض

عراة إال احلمس، واحلمس قريش وما ولدت، كانوا يطوفون بالبيت عراة إال أن تعطيهم احلمس ثيابا فيعطي الرجال 
: يف غري مسلم. وكانت احلمس ال خيرجون من املزدلفة، وكان الناس كلهم يقفون بعرفات. الرجال والنساء النساء

ن أهل احلرم، فال ينبغي ألحد من العرب أن يطوف إال يف ثيابنا، وال يأكل إذا دخل أرضنا إال من ويقولون حن
إما أن يطوف : فمن مل يكن له من العرب صديق مبكة يعريه ثوبا وال يسار يستأجره به كان بني أحد أمرين. طعامنا

وكان ذلك الثوب يسمى . وبه عنه فلم ميسه أحدبالبيت عريانا، وإما أن يطوف يف ثيابه؛ فإذا فرغ من طوافه ألقى ث
  :اللقى؛ قال قائل من العرب
  لقى بني أيدي الطائفني حرمي... كفى حزنا كري عليه كأنه 

َيا َبنِي {: فكانوا على تلك اجلهالة والبدعة والضاللة حىت بعث اهللا نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم؛ فأنزل اهللا تعاىل
  .أال ال يطوف بالبيت عريان: وأذن مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اآلية} ْمآَدَم ُخذُوا زِينََتكُ

ومن قال بأن املراد الصالة فزينتها النعال؛ ملا رواه كرز بن وبرة عن عطاء عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا : قلت
  ".البسوا نعالكم فصلوا فيها: "وما زينة الصالة؟ قال: قيل" خذوا زينة الصالة: "عليه وسلم أنه قال ذات يوم

. وذهب مجهور أهل العلم إىل أهنا فرض من فروض الصالة. دلت اآلية على وجوب ستر العورة كما تقدم: الثانية
وهو الصحيح؛ . وقال األهبري هي فرض يف اجلملة، وعلى اإلنسان أن يسترها عن أعني الناس يف الصالة وغريها

وذهب إمساعيل . أخرجه مسلم". أرجع إىل ثوبك فخذه وال متشوا عراة: "رمةلقوله عليه السالم للمسور بن خم
القاضي إىل أن ستر العورة من سنن الصالة، واحتج بأنه لو كان فرضا يف الصالة لكان العريان ال جيوز له أن 

الصالة مجلة، يصلي؛ ألن كل شيء من فروض الصالة جيب اإلتيان به مع القدرة عليه، أو بدله مع عدمه، أو تسقط 
وإذا قلنا إن ستر العورة فرض يف الصالة فسقط ثوب إمام فانكشف دبره وهو : قال ابن العريب. وليس كذلك

وروي عن . وكل من نظر إليه من املأمومني أعاد: وقال سحنون. راكع فرفع رأسه فغطاه أجزأه؛ قاله ابن القاسم
أصله . من شروط الصالة، فإذا ظهرت بطلت الصالة أنه يعيد ويعيدون؛ ألن ستر العورة شرط: سحنون أيضا

أما من قال، إن صالهتم ال تبطل فإهنم مل يفقدوا شرطا، وأما من قال إن أخذه : قال القاضي ابن العريب. الطهارة
ويف البخاري والنسائي . مكانه صحت صالته وتبطل صالة من نظر إليه فصحيفة جيب حموها وال جيوز االشتغال هبا

ليؤمكم أكثركم قراءة : "ملا رجع قومي من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا قال: بن سلمة قال عن عمرو
فدعوين فعلموين الركوع والسجود؛ فكنت أصلي هبم وكانت علي بردة مفتوقة، وكانوا يقولون : قال" . للقرآن
د كانت الرجال عاقدي أزرهم يف لق: وثبت عن سهل بن سعد قال. لفظ النسائي. أال تغطي عنا إست ابنك: أليب

يا معشر : أعناقهم من ضيق األزر خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة كأمثال الصبيان؛ فقال قائل
  .أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود. النساء، ال ترفعن رؤوسكن حىت ترفع الرجال



ا كان الثوب ضيقا يزره أو خيلله بشيء لئال يتجاىف إذ: واختلفوا إذا رأى عورة نفسه؛ فقال الشافعي: الثالثة
ورخص مالك يف . وهو قول أمحد. القميص فترى من اجليب العورة، فإن مل يفعل ورأى عورة نفسه أعاد الصالة

وكان سامل يصلي حملول . وهو قول أيب حنيفة وأيب ثور. الصالة يف القميص حملول األزرار، ليس عليه سراويل
فإن كان إماما فال . وحكى معناه األثرم عن أمحد. إذا كان عظيم اللحية فال بأس به: داود الطائيوقال . األزرار

من الزينة الصالة يف النعلني؛ رواه أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل : وقيل. يصلي إال بردائه؛ ألنه من الزينة
لكل شيء زينة وزينة الصالة : قال أبو عمر. زينة الصالة رفع األيدي يف الركوع ويف الرفع منه: وقيل. يصح

إذا وسع اهللا عليكم فأوسعوا على أنفسكم، مجع رجل عليه ثيابه، : وقال عمر رضي اهللا عنه. التكبري ورفع األيدي
 -صلى يف إزار ورداء، يف إزار وقميص، يف إزار وقباء، يف سراويل ورداء، يف سراويل وقميص، يف سراويل وقباء 

  .رواه البخاري والدارقطين. يف تبان ورداء، يف تبان وقباء -يف تبان وقميص  :وأحسبه قال
أحل اهللا يف هذه اآلية األكل والشرب ما مل يكن : قال ابن عباس} َوكُلُوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرِفُوا{: قوله تعاىل: الرابعة

ظمأ، فمندوب إليه عقال وشرعا، ملا فيه من فأما ما تدعو احلاجة إليه، وهو ما سد اجلوعة وسكن ال. سرفا أو خميلة
حفظ النفس وحراسة احلواس؛ ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال؛ ألنه يضعف اجلسد ومييت النفس، 

وليس ملن منع نفسه قدر احلاجة حظ من بر وال نصيب . ويضعف عن العبادة، وذلك مينع منه الشرع وتدفعه العقل
وقد اختلف يف الزائد على قدر . لطاعة بالعجز والضعف أكثر ثوابا وأعظم أجرامن زهد؛ ألن ما حرمها من فعل ا

وهو الصحيح؛ فإن قدر الشبع خيتلف باختالف : قال ابن العريب. فقيل حرام، وقيل مكروه: احلاجة على قولني
  البلدان واألزمان

أصح جسما وأجود حفظا وأزكى  يف قلة األكل منافع كثرية؛ منها أن يكون الرجل: مث قيل. واألسنان والطعمان
ويف كثرة األكل كظ املعدة وننت التخمة، ويتولد منه األمراض املختلفة، فيحتاج من . فهما وأقل نوما وأخف نفسا

وقد بني النيب صلى اهللا . أكرب الدواء تقدير الغذاء: وقال بعض احلكماء. العالج أكثر مما حيتاج إليه القليل األكل
ما مأل آدمي وعاء شرا من بطن حبسب ابن آدم : "ىن بيانا شافيا يغين عن كالم األطباء فقالعليه وسلم هذا املع

خرجه الترمذي من حديث املقدام " . لقيمات يقمن صلبه فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه
يذكر أن الرشيد كان له و. لو مسع بقراط هذه القسمة لعجب من هذه احلكمة: قال علماؤنا. بن معدي كرب

علم األديان : ليس يف كتابكم من علم الطب شيء، والعلم علمان: طبيب نصراين حاذق فقال لعلي بن احلسني
: ما هي؟ قال قوله عز وجل: فقال له. قد مجع اهللا الطب كله يف نصف آية من كتابنا: فقال له علي. وعلم األبدان

مجع رسول اهللا : فقال علي. وال يؤثر عن رسولكم شيء من الطب: فقال النصراين. } اَوكُلُوا وَاْشَربُوا َوال ُتْسرِفُو{
املعدة بيت األدواء واحلمية رأس كل دواء وأعط : "ما هي؟ قال: قال. صلى اهللا عليه وسلم الطب يف ألفاظ يسرية

  .ما ترك كتابكم وال نبيكم جلالينوس طبا: فقال النصراين" . كل جسد ما عودته
وإال . فإن امجعا فكأنك باملريض قد برأ وصح: نصف دواء ونصف محية: يقال إن معاجلة املريض نصفانو: قلت

ولقد قال رسول اهللا صلى اهللا . ولقد تنفع احلمية مع ترك الدواء. فاحلمية به أوىل؛ إذ ال ينفع دواء مع ترك احلمية
إن اهلند : أهنا تغين عن كل دواء؛ ولذلك يقال - واهللا أعلم -واملعين هبا " . أصل كل دواء احلمية: "عليه وسلم

  .جل معاجلتهم احلمية، ميتنع املريض عن األكل والشراب والكالم عدة أيام فيربأ ويصح
الكافر يأكل يف سبعة أمعاء : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى مسلم عن ابن عمر قال: اخلامسة

  وهذا منه صلى اهللا عليه وسلم" . واملؤمن يأكل يف ِمعًى واحد



كما . وقد كانت العرب متتدح بقلة األكل وتذم بكثرته. حض على التقليل من الدنيا والزهد فيها والقناعة بالبلغة
  :قال قائلهم

  من الشواء ويروي شربه الغمر... تكفيه فلذة كبد إن أمل هبا 
  :امت الطائي يذم بكثرة األكلوقال ح. ويشبعه ذراع اجلفرة: وقالت أم زرع يف ابن أيب زرع
  وفرجك ناال منتهى الذم أمجعا... فإنك إن أعطيت بطنك سؤله 

أنه يتناول دون شبعه، ويؤثر على " املؤمن يأكل يف معى واحد: "معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم: وقال اخلطاب
والكافر : "وقيل يف قوله عليه السالم .والتأويل األول أوىل واهللا أعلم. نفسه ويبقي من زاده لغريه؛ فيقنعه ما أكل

ليس على عمومه؛ ألن املشاهدة تدفعه، فإنه قد يوجد كافر أقل أكال من مؤمن، ويسلم الكافر " يأكل يف سبعة أمعاء
إنه اجلهجاه : ضاف النيب صلى اهللا عليه وسلم ضيف كافر يقال. هو إشارة إىل معني: وقيل. فال يقل أكله وال يزيد

فشرب حالب . بصرة بن أيب بصرة الغفاري: وقيل. نضلة بن عمرو الغفاري: وقيل. مثامة بن أثال: لوقي. الغفاري
: فكأنه قال. سبع شياه، مث إنه أصبح فأسلم فشرب حالب شاة فلم يستتمه؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك

الطعام بعني التقوي على الطاعة، فأخذ منه  إن القلب ملا تنور بنور التوحيد نظر إىل: وقيل. واهللا أعلم. هذا الكافر
واختلف يف هذه األمعاء، هل هي حقيقة . قدر احلاجة، وحني كان مظلما بالكفر كان أكله كالبهيمة ترتع حىت تثلط

هي كنايات عن أسباب سبعة يأكل : وقيل. حقيقة، وهلا أمساء معروفة عند أهل العلم بالطب والتشريح: أم ال؟ فقبل
املعىن أن يأكل أكل من له : وقيل. يأكل للحاجة واخلرب والشم والنظر واللمس والذوق ويزيد استغناما :هبا النهم

  واملؤمن خبفة أكله يأكل أكل من ليس له إال معى واحد؛. سبعة أمعاء

  .واملعى يف هذا احلديث هو املعدة. فيشارك الكافر جبزء من أجزاء أكله، ويزيد الكافر عليه بسبعة أمثال
الوضوء : "وإذا تقرر هذا فاعلم أنه يستحب لإلنسان غسل اليد قبل الطعام وبعده؛ لقوله عليه السالم: سادسةال

. وكان مالك يكره غسل اليد النظيفة. رواه زاذان عن سلمان. وكذا يف التوراة" . قبل الطعام وبعده بركة
وروي عن . اردا؟ فإنه إن كان حارا فقد يتأذىوال يأكل طعاما حىت يعرف أحارا هو أم ب. واالقتداء باحلديث أوىل

وال يشمه فإن . حديث صحيح" أبردوا بالطعام فإن احلار غري ذي بركة: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
ويسمي . ذلك من عمل البهائم، بل إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه، ويصغر اللقمة ويكثر مضغها لئال يعد شرها

وال ينبغي أن يرفع صوته باحلمد إال أن يكون جلساؤه قد فرغوا من األكل؛ ألن . أوله وحيمده يف آخره اهللا تعاىل يف
إن شاء " هود"وسيأيت بعضها يف سورة . وآداب األكل كثرية، هذه مجلة منها. يف رفع الصوت منعا هلم من األكل

صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول اهللا  ويف. وللشراب أيضا آداب معروفة، تركنا ذكرها لشهرهتا. اهللا تعاىل
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشمال : "صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .ويشرب بشماله
أي يف كثرة األكل، وعنه يكون كثرة الشرب، وذلك يثقل املعدة، ويثبط اإلنسان عن } َوال ُتْسرِفُو{: قوله تعاىل

فإن تعدى ذلك إىل ما فوقه مما مينعه القيام الواجب عليه حرم عليه، وكان . مة ربه، واألخذ حبظه من نوافل اخلريخد
أكلت ثريدا بلحم : روى أسد بن موسى من حديث عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال. قد أسرف يف مطعمه ومشربه

اكفف عليك من جشائك أبا جحيفة فإن أكثر الناس : "مسني، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا أجتشأ؛ فقال
فما أكل أبو جحيفة مبلء بطنه حىت فارق الدنيا، وكان إذا تغدى ال " . شبعا يف الدنيا أطوهلم جوعا يوم القيامة

  .يتعشى، وإذا تعشى ال يتغدى



ان؛ ألن من حسن إسالمه أي التام اإلمي" املؤمن يأكل يف معى واحد: "وقد يكون هذا معىن قوله عليه السالم: قلت
وكمل إميانه كأيب جحيفة تفكر فيما يصري إليه من أمر املوت وما بعده؛ فيمنعه اخلوف واإلشفاق من تلك األهوال 

من السرف أن تأكل : "وقيل. ال تأكلوا حراما} َوال ُتْسرِفُوا{معىن : وقال ابن زيد. واهللا أعلم. من استيفاء شهواته
من : وقيل. س بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، خرجه ابن ماجة يف سننهرواه أن". كل ما اشتهيت

يا بين ال تأكل شبعا فوق شبع، فإنك إن تنبذه : وقال لقمان البنه. وكل ذلك حمظور. اإلسراف األكل بعد الشبع
. نعم: فقالوا! مبش: قال. بشم البارحة: وسأل مسرة بن جندب عن ابنه ما فعل؟ قالوا. للكلب خري من أن تأكله

إن العرب يف اجلاهلية كانوا ال يأكلون دمسا يف أيام حجهم، ويكتفون : وقيل. أما إنه لو مات ما صليت عليه: قال
} آَدَم ُخذُوا زِيَنَتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد َوكُلُوا وَاْشَربُوا َوال ُتْسرِفُوا{: فقيل هلم. باليسري من الطعام، ويطوفون عراة

  .رمي ما مل حيرم عليكمأي يف حت
ي الَْحَياةِ الدُّْنَيا قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ اللَِّه الَِّتي أَْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ قُلْ ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا ِف{ ٣٢: اآلية

  }ُمونََخاِلَصةً َيْوَم الِْقَياَمِة كَذَِلَك نُفَصِّلُ الْآياِت ِلقَْومٍ َيْعلَ
  -:فيه أربع مسائل

والزينة هنا . بني أهنم حرموا من تلقاء أنفسهم ما مل حيرمه اهللا عليهم} قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ اللَِّه{: قوله تعاىل: األوىل
وقد . إذا وسع اهللا عليكم فأوسعوا: مجيع الثياب؛ كما روي عن عمر: وقيل. امللبس احلسن، إذا قدر عليه صاحبه

وي عن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب شيخ مالك رضي اهللا عنهم أنه كان يلبس كساء خز ور. تقدم
  خبمسني دينارا، يلبسه يف الشتاء، فإذا كان يف الصيف تصدق به، أو باعه فتصدق بثمنه، وكان يلبس يف الصيف

  .} ي أَخَْرَج ِلِعبَاِدِه وَالطَّيِّبَاِت ِمَن الرِّْزقِقُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ اللَِّه الَِّت{: ثوبني من متاع مبصر ممشقني ويقول
وإذا كان هذا فقد دلت اآلية على لباس الرفيع من الثياب، والتجمل هبا يف اجلمع واألعياد، وعند لقاء : الثانية

عمر بن ويف صحيح مسلم من حديث . كان املسلمون إذا تزاوروا جتملوا: قال أبو العالية. الناس ومزاورة اإلخوان
يا رسول اهللا، لو اشتريتها ليوم اجلمعة وللوفود إذا : اخلطاب أنه رأى حلة سرياء تباع عند باب املسجد، فقال

فما أنكر عليه " . إمنا يلبس هذا من ال خالق له يف اآلخرة: "قدموا عليك؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وكان مالك . اشترى متيم الداري حلة بألف درهم كان يصلي فيها وقد. ذكر التجمل، وإمنا أنكر عليه كوهنا سرياء

أين هذا ممن يرغب عنه ويؤثر . وكان ثوب أمحد بن حنبل يشترى بنحو الدينار. بن دينار يلبس الثياب العدنية اجلياد
أترى ! هيهات] ٢٦ :األعراف[} وَِلَباسُ التَّقَْوى ذَِلَك َخيٌْر{: ويقول. لباس اخلشن من الكتان والصوف من الثياب

بل هم أهل التقوى وأولو املعرفة والنهى، وغريهم أهل دعوى، وقلوهبم ! من ذكرنا تركوا لباس التقوى، ال واهللا
يا : شهدت احلسن وأتاه فرقد، فأخذه احلسن بكسائه فمده إليه وقال: قال خالد بن شوذب. خالية من التقوى

ودخل أبو حممد ابن . ا الكساء، إمنا الرب ما وقر يف الصدر وصدقه العملفريقد، يا ابن أم فريقد، إن الرب ليس يف هذ
يا أبا حممد، صوفت قلبك : أخي معروف الكرخي على أيب احلسن بن يسار وعليه جبة صوف، فقال له أبو احلسن

قد ورد مجاعة من أصحابك وهم يف : وقال رجل للشبلي. أو جسمك؟ صوف قلبك والبس القوهي على القوهي
  :امع، فمضى فرأى عليهم املرقعات والفوط، فأنشأ يقولاجل

  وأرى نساء احلي غري نسائه... أما اخليام فإهنا كخيامهم 



أنه ليس من لبس : أحدها: وأنا أكره ليس الفوط واملرقعات ألربعة أوجه: قال أبو الفرج بن اجلوزي رمحه اهللا
. ادعاء الفقر، وقد أمر اإلنسان أن يظهر أثر نعم اهللا عليهأنه يتضمن : والثاين. السلف، وإمنا كانوا يرقعون ضرورة

ومن تشبه بقوم فهو . أنه تشبه هبؤالء املتزحزحني عن الشريعة: والرابع. إظهار التزهد؛ وقد أمرنا بستره: والثالث
ه من ولقد أخطأ من أثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إلي: منهم وقال الطربي

وسئل . ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض شهوة النساء. ومن أكل البقول والعدس واختاره على خبز الرب. حله
لبس اخلزز واملعصفر أحب إيل من : بشر بن احلارث عن لبس الصوف، فشق عليه وتبينت الكراهة يف وجهه مث قال

سون الثياب املتوسطة، ال املترفعة وال الدون، وقد كان السلف يلب: وقال أبو الفرج. لبس الصوف يف األمصار
وأما اللباس الذي يزري . ويتخريون أجودها للجمعة والعيد وللقاء اإلخوان، ومل يكن ختري األجود عندهم قبيحا

بصاحبه فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقر، وكأنه لسان شكوى من اهللا تعاىل، ويوجب احتقار الالبس؛ وكل 
جتويد اللباس هوى النفس وقد أمرنا مبجاهدهتا، وتزين للخلق وقد أمرنا أن : فإن قال قائل. نهي عنهذلك مكروه م

فاجلواب ليس كل ما هتواه النفس يذم، وليس كل ما يتزين به للناس يكره، وإمنا ينهي . تكون أفعالنا هللا ال للخلق
وذلك . فإن اإلنسان جيب أن يرى مجيال. دينعن ذلك إذا كان الشرع قد هنى عنه أو على وجه الرياء يف باب ال

وهلذا يسرح شعره وينظر يف املرآة ويسوي عمامته ويلبس بطانة الثوب اخلشنة إىل داخل . حظ للنفس ال يالم فيه
كان نفر : وقد روى مكحول عن عائشة قالت. وليس يف شيء من هذا ما يكره وال يذم. وظهارته احلسنة إىل خارج
 صلى اهللا عليه وسلم ينتظرونه على الباب، فخرج يريدهم، ويف الدار ركوة فيها ماء؛ فجعل من أصحاب رسول اهللا

نعم إذا خرج الرجل إىل إخوانه : "يا رسول اهللا، وأنت تفعل هذا؟ قال: فقلت. ينظر يف املاء ويسوي حليته وشعره
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ويف صحيح مسلم عن ابن مسعود" . فليهيئ من نفسه فإن اهللا مجيل حيب اجلمال

  " .ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب: "قال

إن اهللا مجيل حيب اجلمال الكرب بطر احلق : "قال. إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة: فقال رجل
وقد روى حممد بن سعد . يئةواألحاديث يف هذا املعىن كثرية، تدل كلها على النظافة وحسن اهل" . وغمط الناس

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخربنا الفضل بن دكني قال حدثنا مندل عن ثور عن خالد بن معدان قال
وأخربنا : قال ابن سعد. مشط عاج ميتشط به: وعن ابن جريج. يسافر باملشط واملرآة والدهن والسواك والكحل

كان رسول اهللا : ع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قالقبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ربي
أخربنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة . صلى اهللا عليه وسلم يكثر دهن رأسه ويسرح حليته باملاء

  .كانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكحلة يكتحل هبا عند النوم ثالثا يف كل عني: عن ابن عباس قال
يعين : قال ابن عباس وقتادة. الطيبات اسم عام ملا طاب كسبا وطعما} َوالطَّيِّبَاِت ِمَن الرِّْزقِ{: قوله تعاىل: الثالثة

هي كل مستلذ من : وقيل. بالطيبات من الرزق ما حرم أهل اجلاهلية من البحائر والسوائب والوصائل واحلوامي
ليس ذلك من القربات، والفعل والترك : ض عن اللذات؛ فقال قوموقد اختلف يف ترك الطيبات واإلعرا. الطعام

ليس قربة يف ذاته، وإمنا هو سبيل إىل الزهد يف الدنيا، وقصر األمل فيها، وترك : وقال آخرون. يستوي يف املباحات
: قوله ونقل عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: وقال آخرون. التكلف ألجلها؛ وذلك مندوب إليه، واملندوب قربة

أَذَْهبُْتْم طَيِّبَاِتكُْم ِفي َحيَاِتكُمُ {: لو شئنا الختذنا صالء وصالئق وصنابا، ولكين مسعت اهللا تعاىل يذم أقواما فقال
ما يلصق من اللحوم ": بالالم"والصالئق . بالراء، ومها مجيعا اجلرادق" صرائق"ويروى ]. ٢٠: األحقاف[} الدُّْنيَا

وفرق آخرون بني حضور ذلك كله . اخلردل بالزبيب: والصناب: الشواء": الصاد واملدبكسر "والصالء . والبقول



وهو الصحيح إن شاء اهللا عز وجل؛ فإنه : قال أبو احلسن علي بن املفضل املقدسي شيخ أشياخنا. بكلفة وبغري كلفة
  مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه امتنع من

ل احللوى والعسل والبطيخ والرطب، وإمنا يكره التكلف ملا فيه من التشاغل طعام ألجل طيبه قط، بل كان يأك
  .واهللا تعاىل أعلم. بشهوات الدنيا عن مهمات اآلخرة

إياكم واللحم فإن له ضراوة : وقد كره بعض الصوفية أكل الطيبات؛ واحتج بقول عمر رضي اهللا عنه: قلت
لى من خشي منه إيثار التنعم يف الدنيا، واملداومة على واجلواب أن هذا من عمر قول خرج ع. كضرواة اخلمر

: الشهوات، وشفاء النفس من اللذات، ونسيان اآلخرة واإلقبال على الدنيا، ولذلك كان يكتب عمر إىل عمال
ومل يرد رضي اهللا عنه حترمي شيء أحله اهللا، وال حتظري ما أباحه اهللا . إياكم والتنعم وزي أهل العجم، واخشوشنوا

قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ اللَِّه الَِّتي أَْخَرجَ ِلِعَباِدِه {: قال اهللا تعاىل. وقول اهللا عز وجل أوىل ما امتثل واعتمد عليه. ارك امسهتب
وقد روى هشام بن عروة عن أبيه ". سيد آدام الدنيا واآلخرة اللحم: "وقال عليه السالم.} َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ

يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حر : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يأكل الطبيخ بالرطب ويقولعن عائشة 
. الرد على من آثر أكل اخلشن من الطعام" املائدة"وقد مضى يف . والطبيخ لغة يف البِطيخ، وهو من املقلوب". هذا

  .واحلمد هللا: وهذه اآلية ترد عليه وغريها
يعين حبقها من توحيد اهللا تعاىل والتصديق له؛ فإن اهللا } قُلْ ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ِفي الَْحَياِة الدُّْنيَا{: قوله تعاىل: الرابعة

ويف . ينعم ويرزق، فإن وحده املنعم عليه وصدقه فقد قام حبق النعمة، وإن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه
ومت الكالم ". وير زقهم وهم يدعون له الصاحبة والولدال أحد أصرب على أذى من اهللا يعافيهم :"صحيح احلديث

أي خيلص اهللا } َخاِلَصةٌ َيْوَم الِْقَياَمِة{. بالرفع وهي قراءة ابن عباس ونافع} خَاِلَصةً{مث قال . } الْحََياِة الدُّْنيَا{على 
: وجماز اآلية. االشتراك فيهاالطيبات يف اآلخرة للذين آمنوا، وليس للمشركني فيها شيء كما كان هلم يف الدنيا من 

  قل هي للذين آمنوا مشتركة يف الدنيا مع غريهم، وهي للمؤمنني

وهذا قول ابن عباس والضحاك واحلسن وقتادة . فخالصة مستأنف على خرب مبتدأ مضمر. خالصة يوم القيامة
خالصة يوم القيامة،  املعىن أن هذه الطيبات املوجودات يف الدنيا هي: وقيل. والسدي وابن جريج وابن زيد

وإىل . }آَمنُوا{متعلق بـ } ِفي الَْحَياِة الدُّْنيَا{: للمؤمنني يف الدنيا؛ وخلوصها أهنم ال يعاقبون عليها وال يعذبون فقوله
وال جيوز الوقف . وقرأ الباقون بالنصب على احلال والقطع؛ ألن الكالم قد مت دونه. هذا يشري تفسري سعيد بن جبري

حال منه؛ بتقدير قل هي ثابتة للذين آمنوا } لِلَِّذيَن آَمُنوا{ألن ما بعده متعلق بقول . }الدُّْنيَا{قراءة على على هذه ال
والعامل يف احلال ما يف } لِلَِّذيَن آَمُنوا{وخرب االبتداء . يف احلياة الدنيا يف حال خلوصها هلم يوم القيامة؛ قاله أبو علي

أي كالذي } كَذَِلكَ ُنفَصِّلُ الْآياِت{. واختار سيبويه النصب لتقدم الظرف} ِللَِّذيَن{ :الالم من معىن الفعل يف قوله
  .فصلت لكم احلالل واحلرام أفصل لكم ما حتتاجون إليه

لَْحقِّ َوأَنْ ُتْشرِكُوا بِاللَِّه َما لَْم قُلْ إِنََّما َحرََّم َربِّيَ الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن َوالِْأثَْم وَالْبَْغَي بَِغْيرِ ا{ ٣٣: اآلية
  }ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاناً َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ

  :فيه مسألة واحدة
األعمال : والفواحش. ملا لبس املسلمون الثياب وطافوا بالبيت غريهم املشركون؛ فنزلت هذه اآلية: قال الكليب

وروى روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن ابن أيب جنيح عن جماهد . ، ما ظهر منها وما بطناملفرطة يف القبح



وهذا فيه نظر؛ . سرها وعالنيتها: وقال قتادة. الزىن} وََما َبطََن{. نكاح األمهات يف اجلاهلية} َما ظََهَر ِمْنهَا{: قال
. واهللا أعلم. ا كان كذلك فالظاهر من الفواحش الزىنبعضها، وإذ. فإنه ذكر اإلمث والبغي فدل أن املراد بالفواحش

  :قال الشاعر. اخلمر: قال احلسن} وَالْأِثَْم{
  كذاك اإلمث تذهب بالعقول... شربت اإلمث حىت ضل عقلي 

  :وقال آخر
  وترى املسك بيننا مستعارا... نشرب اإلمث بالصواع جهارا 

البغي أن يقع الرجل يف الرجل فيتكلم فيه، ويبغي عليه : قال ثعلبو. وقد تقدم. الظلم وجتاوز احلد فيه} وَالَْبْغَي{
وأخرج اإلمث والبغي من الفواحش ومها منه لعظمهما وفحشهما؛ فنص على . بغري احلق؛ إال أن ينتصر منه حبق

صب عطفا على ومها يف موضع ن} َوأَنْ َتقُولُوا}{َوأَنْ ُتْشرِكُوا{وكذا . ذكرمها تأكيدا ألمرمها وقصدا للزجر عنهما
قال . اإلمث ما دون احلد واالستطالة على الناس: قال الفراء. وقد أنكر مجاعة أن يكون اإلمث مبعىن اخلمر. ما قبل
  :فأما أن يكون اإلمث اخلمر فال يعرف ذلك، وحقيقة اإلمث أنه مجيع املعاصي؛ كما قال الشاعر: النحاس

  مثتقوى اإلله وشره اإل... إين وجدت األمر أرشده 
شربت الذنب أو شربت الوزر لكان : وال حجة يف البيت؛ ألنه لو قال: "وأنكره ابن العريب أيضا وقال: قلت

والذي أوجب التكلم مبثل هذا . كذلك، ومل يوجب قول أن يكون الذنب والوزر امسا من أمساء اخلمر كذلك، اإلمث
وقد يسمى : وقال اجلوهري يف الصحاح. ن احلسنوقد ذكرناه ع: قلت". اجلهل باللغة وبطريق األدلة يف املعاين

  :اخلمر إمثا، وأنشد
  البيت...... ... ............. شربت اإلمث

فال يبعد أن يكون اإلمث يقع على مجيع املعاصي وعلى اخلمر أيضا . وأنشده اهلروي يف غريبيه، على أن اخلمر اإلمث
  .لفسادا: التجاوز يف الظلم، وقيل: والبغي. لغة، فال تناقض

  }وَِلكُلِّ أُمٍَّة أََجلٌ فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم ال َيْستَأِْخُرونَ َساَعةً َوال َيْستَقِْدُمونَ{ ٣٤: اآلية
  :فيه مسألة واحدة

وقرأ ابن . أي الوقت املعلوم عند اهللا عز وجل} فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم{. أي وقت مؤقت} َوِلكُلِّ أُمٍَّة أََجلٌ{: قوله تعاىل
عنه ساعة وال أقل من ساعة؛ إال أن الساعة خصت بالذكر ألهنا أقل } ال َيْسَتأِْخُرونَ{باجلمع } جاء آجاهلم{سريين 

وأجل املوت هو . فدل هبذا على أن املقتول إمنا يقتل بأجله} َوال َيْسَتقِْدُمونَ{. أمساء األوقات، وهي ظرف زمان
وأجل اإلنسان هو الوقت . وكل شيء وقت به شيء فهو أجل له .وقت املوت؛ كما أن أجل الدين هو وقت حلوله

. وهو وقت ال جيوز تأخري موته عنه، ال من حيث إنه ليس مقدورا تأخريه. الذي يعلم اهللا أنه ميوت احلي فيه ال حمالة
وهذا . ييإن املقتول مات بغري أجله الذي ضرب له، وإنه لو مل يقتل حل: وقال كثري من املعتزلة إال من شذ منهم

: فإن قيل. غلط، ألن املقتول مل ميت من أجل قتل غريه له، بل من أجل ما فعله اهللا من إزهاق نفسه عند الضرب له
نقتله لتعديه وتصرفه فيما ليس له أن يتصرف فيه، ال : قيل له. فإن مات بأجله فلم تقتلون ضاربه وتقتصون منه؟

ترك الناس والتعدي من غري قصاص ألدى ذلك إىل الفساد ودمار  ولو. ملوته وخروج الروح إذ ليس ذلك من فعله
  .وهذا واضح. العباد
لَْيهِمْ َيا َبنِي آَدَم إِمَّا َيأْتَِينَّكُْم ُرُسلٌ مِْنكُْم يَقُصُّونَ َعلَْيكُْم آَياِتي فََمنِ اتَّقَى وَأَْصلََح فَال َخْوٌف َع{ ٣٦ - ٣٥: اآليتان



  }ِذيَن كَذَُّبوا بِآياِتَنا وَاْسَتكَْبُروا َعْنَها أُولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونََوال ُهْم َيْحَزنُونَ، َوالَّ
ما صلة، أي إن : وقيل". ما"ودخلت النون توكيدا لدخول . شرط} َيا بَنِي آَدَم إِمَّا يَأِْتيَنَّكُمْ ُرُسلٌ ِمْنكُْم{: قوله تعاىل
أي } آيَاِتي{. والقصص اتباع احلديث بعضه بعضا. الرسل منهم لتكون إجابتهم أقرب أخرب أنه يرسل إليهم. يأتكم

  .فرائضي وأحكامي
فَال {. أي وأصلح منكم ما بيين وبينه. شرط، وما بعده جوابه، وهو جواب األول} فََمنِ اتَّقَى وَأَْصلََح{: قوله تعاىل

املؤمنني يوم القيامة ال خيافون وال حيزنون، وال يلحقهم رعب وال  دليل على أن} َخْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهمْ َيْحَزُنونَ
  قد يلحقهم أهوال يوم القيامة، ولكن: وقيل. فزع

والقول األول } فََمنِ اتَّقَى وَأَْصلََح{ما دل عليه الكالم، أي فأطيعوهم } إِمَّا يَأِْتيَنَّكُْم{جواب : وقيل. مآهلم األمن
  .قول الزجاج

تَّى إِذَا ْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو كَذََّب بِآياِتِه أُولَِئَك َيَنالُُهْم َنِصيبُُهْم ِمَن الِْكتَابِ َحفََم{ ٣٧: اآلية
َوَشهِدُوا َعلَى أَنْفُسِهِْم أَنَُّهْم كَاُنوا  َجاَءتُْهْم ُرُسلَُنا َيَتَوفَّوَْنُهْم قَالُوا أَْيَن َما كُنُْتْم َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالُوا َضلُّوا َعنَّا

  }كَاِفرِيَن
املعىن أي ظلم أشنع من االفتراء على اهللا تعاىل } فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو كَذََّب بِآياتِِه{: قوله تعاىل

أي ما كتب هلم من رزق وعمر وعمل؛ عن ابن } ْم ِمَن الِْكتَابِأُولَِئكَ َينَالُُهمْ َنصِيُبُه{: مث قال. والتكذيب بآياته
واختيار . من العذاب بقدر كفرهم: احلسن وأبو صاحل. من خري وشر: ابن عباس. من شقاء وسعادة: ابن جبري. زيد

د ما كتب هلم، أي ما قدر هلم من خري وشر ورزق وعمل وأجل؛ على ما تقدم عن ابن زي: الطربي أن يكون املعىن
هنا القرآن؛ } الِْكَتابِ{: وقيل. يعين رسل ملك املوت} َحتَّى إِذَا َجاَءتُْهْم ُرُسلَُنا َيَتَوفَّوَْنُهْم{. وابن عباس وابن جبري

أملى علي علي : ذكر احلسن بن علي احللواين قال. اللوح احملفوظ} الِْكتَابِ{: وقيل. ألن عذاب الكفار مذكور فيه
كل شيء بقدر، والطاعة واملعصية بقدر، وقد أعظم : بدالرمحن بن مهدي عن القدر فقال يلسألت ع: بن املديين قال
مث . العلم والقدر والكتاب سواء: قال علي وقال يل عبدالرمحن بن مهدي. إن املعاصي ليست بقدر: الفرية من قال

وروى حيىي بن معني . كثري مل يبق بعد هذا قليل وال: عرضت كالم عبدالرمحن بن مهدي على حيىي بن سعيد فقال
أُولَِئكَ َيَنالُُهْم َنِصيُبُهْم ِمَن {عن بكري الطويل عن جماهد عن ابن عباس  حدثنا مروان الفزاي حدثنا إمساعيل بن مسيع

قال . ليست غاية، بل هي ابتداء خرب عنهم} حَتَّى{و. قوم يعملون أعماال ال بد هلم من أن يعملوها: قال} الِْكَتابِ
  حىت وإما وأال: اخلليل وسيبويه

تكتب حىت بالياء ألهنا أشبهت : قال الزجاج. ء حنو حبلى وسكرىال ميلن ألهنن حروف ففرق بينها وبني األمسا
قَالُوا أَْيَن َما كُنُْتمْ {. ضمت إليها ما} إنْ{ومل تكتب إما بالياء ألهنا . سكرى، ولو كتبت أال بالياء ألشبهت إىل

يكون : قيل. أي بطلوا وذهبوا} َعنَّاقَالُوا َضلُّوا {. تعبدون} َتْدُعونَ{ومعىن . سؤال توبيخ} َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه
  .أي أقروا بالكفر على أنفسهم} َوَشهِدُوا َعلَى أَنْفُِسهِْم أَنَُّهْم كَانُوا كَاِفرِيَن{. هذا يف اآلخرة

َما َدَخلَْت أُمَّةٌ لََعَنتْ قَالَ اْدُخلُوا ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ِمَن الْجِنِّ َوالْأِْنسِ ِفي النَّارِ كُلَّ{ ٣٩ - ٣٨: اآليتان
ذَاباً ِضْعفاً ِمَن النَّارِ قَالَ ِلكُلٍّ أُخَْتَها حَتَّى إِذَا ادَّاَركُوا ِفيَها َجِميعاً قَالَْت أُْخَراُهْم ِلأُوالُهْم َربََّنا َهُؤالِء أََضلُّوَنا فَآتِهِْم َع

  }َراُهْم فََما كَانَ لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ فَذُوقُوا الَْعذَابَ بَِما كُْنُتْم َتكِْسُبونَِضْعٌف وَلَِكْن ال َتْعلَُمونَ، َوقَالَْت أُوالُهْم ِلأُْخ
. مبعىن مع} ِفي{أي مع أمم؛ فـ } قَالَ اْدُخلُوا ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ِمَن الْجِنِّ َوالِْأْنسِ ِفي النَّارِ{: قوله تعاىل



: والقائل قيل. هي على باهبا، أي ادخلوا يف مجلتهم: وقيل. زيد يف القوم، أي مع القوم: ولكوهذا ال ميتنع؛ ألن ق
أي اليت سبقتها } كُلََّما َدَخلَتْ أُمَّةٌ لََعَنتْ أُخَْتَها{. هو مالك خازن النار: وقيل. هو اهللا عز وجل، أي قال اهللا ادخلوا
وهو } تداركوا{وقرأ األعمش . أي اجتمعوا} إِذَا ادَّاَركُوا ِفيَها َجِميعاً حَتَّى{. إىل النار، وهي أختها يف، الدين وامللة

وقرأ ابن مسعود : النحاس. وحكاها املهدوي عن ابن مسعود. األصل، مث وقع اإلدغام فاحتيج إىل ألف الوصل
لف على اجلمع بإثبات األ} حىت إذا ادّاركوا{وعصمة عن أيب عمرو . أي أدرك بعضهم بعضا} حىت إذا اّدَركوا{

  بقطع ألف} إذا إدّاركوا{: وعن أيب عمرو أيضا. وله ثلثا املال. هذان عبدا اهللا: وحكى. بني الساكنني

وقد جاء يف الشعر . للتذكر، فلما طال سكوته قطع ألف الوصل؛ كاملبتدئ هبا} إِذَا{الوصل؛ فكأنه سكت على 
  :قطع ألف الوصل حنو قوله

  وكل اثنني إىل افتراق ...يا نفس صربا كل حي القي 
. اللتقاء الساكنني، وحذف األلف اليت بعد الدال} إِذَا{حبذف ألف } َحتَّى إِذَا ادَّارَكُوا{وعن جماهد ومحيد بن قيس 

َربََّنا {. أي آخرهم دخوال وهم األتباع ألوالهم وهم القادة} قَالَْت أُخَْراُهْم ِلأُوالُهْم{. نصب على احلال}َجِميعاً{
الم أجل؛ ألهنم مل خياطبوا أوالهم ولكن قالوا يف } ِلأُوالُهْم{فالالم يف } ِء أََضلُّوَنا فَآتِهِْم َعذَاباً ِضْعفاً ِمَن النَّارَِهُؤال

وعن ابن مسعود أن الضعف ههنا . والضعف املثل الزائد على مثله مرة أو مرات. حق أوالهم ربنا هؤالء أضلونا
ِضْعفَْينِ ِمَن الَْعذَابِ َوالْعَْنُهْم لَْعناً كَبِرياً{ية ونظري هذه اآل. األفاعي واحليات وهناك ]. ٦٨: األحزاب[} َربََّنا آِتهِمْ 

أي للتابع } قَالَ ِلكُلٍّ ِضْعٌف{. يأيت ذكر الضعف بأبشع من هذا وما يترتب عليه من األحكام، إن شاء اهللا تعاىل
ن قرأ بالياء؛ أي ال يعلم كل فريق ما بالفريق اآلخر، إذ لو علم بعض من على قراءة م} َولَِكْن ال َيْعلَُمونَ{. واملتبوع

بالتاء، أي ولكن ال } وَلَِكْن ال َتْعلَُمونَ{املعىن : وقيل. يف النار أن عذاب أحد فوق عذابه لكان نوع سلوة له
ل الدنيا مقدار ما هم فيه وجيوز أن يكون املعىن ولكن ال تعلمون يأه. تعلمون أيها املخاطبون ما جيدون من العذاب

أي قد كفرمت وفعلتم كما فعلنا، فليس } َوقَالَتْ أُوالُهْم ِلأُْخَراُهْم فََما كَانَ لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ{. من العذاب
  .} فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُنُْتْم َتكِْسُبونَ{تستحقون ختفيفا من العذاب 

جَ كَذَُّبوا بِآياِتَنا وَاْسَتكَْبُروا َعْنَها ال ُتفَتَُّح لَُهْم أَْبوَاُب السََّماِء َوال َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َحتَّى َيِل إِنَّ الَِّذيَن{ ٤١ - ٤٠: اآلية
ِلَك َنْجزِي ذَالَْجَملُ ِفي َسمِّ الِْخَياِط َوكَذَِلَك َنجْزِي الُْمْجرِِمَني، لَُهْم ِمْن جََهنََّم ِمهَاٌد َوِمْن فَْوِقهِْم غََواشٍ َوكَ

  }الظَّاِلِمَني

جاءت بذلك . أي ألرواحهم} إِنَّ الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآياِتَنا وَاْسَتكَْبُروا َعنَْها ال ُتفَتَُّح لَُهْم أَْبوَاُب السََّماِء{: قوله تعاىل
وخيرج : المنها حديث الرباء بن عازب، وفيه يف قبض روح الكافر ق". التذكرة"أخبار صحاح ذكرناها يف كتاب 

ما هذه : منها ريح كأننت جيفة وجدت على وجه األرض، فيصعدون هبا فال ميرون على مأل من املالئكة إال قالوا
فيقولون فالن بن فالن، بأقبح أمسائه اليت كان يسمى هبا يف الدنيا، حىت ينتهوا هبا إىل السماء الدنيا . الروح اخلبيثة

ال : وقيل. اآلية} ال ُتفَتَُّح لَُهْم أَبْوَاُب السََّماِء{: ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمفيستفتحون فال يفتح هلم، مث قرأ رسو
. املعىن ال تفتح هلم أبواب اجلنة؛ ألن اجلنة يف السماء: وقيل. تفتح هلم أبواب السماء إذا دعوا؛ قاله جماهد والنخعي

. واجلمل ال يلج فال يدخلوهنا البتة} الْجََملُ ِفي َسمِّ الِْخيَاِط َوال َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َحتَّى يَِلَج{: ودل على ذلك قوله
وعلى هذا أمجع املسلمون الذين ال جيوز عليهم اخلطأ أن اهللا سبحانه وتعاىل . وهذا دليل قطعي ال جيوز العفو عنهم

إمجاعا من األمة؟ وقد فإن قال قائل كيف يكون هذا : قال القاضي أبو بكر بن الطيب. ال يغفر هلم وال ألحد منهم



هؤالء قوم : قيل له. زعم قوم من املتكلمني بأن مقلدة اليهود والنصارى وغريهم من أهل الكفر ليسوا يف النار
أنكروا أن يكون املقلد كافرا لشبهة دخلت عليهم، ومل يزعموا أن املقلد كافر وأنه مع ذلك ليس يف النار، والعلم 

بالياء مضمومة } الَ ُيفَتَُّح{: وقرأ محزة والكسائي. ريقه النظر دون التوقيف واخلرببأن املقلد كافر أو غري كافر ط
وملا . فأنث] ٥٠: ص[} مُفَتََّحةً لَُهُم الْأَْبوَاُب{: وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث اجلماعة؛ كما قال. على تذكري اجلمع

ءة ابن عباس بالياء وخفف أبو عمرو ومحزة وهي قرا. كان التأنيث يف األبواب غري حقيقي جاز تذكري اجلمع
والكسائي، على معىن أن التخفيف يكون للقليل والكثري، والتشديد للتكثري والتكرير مرة بعد مرة ال غري، 

وكذا قال عبداهللا بن . اجلمل زوج الناقة: قال الفراء. واجلمل من اإلبل. والتشديد هنا أوىل ألنه على الكثري أدل
  واجلمع. هو زوج الناقة؛ كأنه استجهل من سأله عما يعرفه الناس مجيعا: عن اجلمل فقالمسعود ملا سئل 

حىت يلج اجلمل األصفر يف سم {: ويف قراءة عبداهللا. وإمنا يسمى مجال إذا أربع. مجال وأمجال ومجاالت ومجائل
دثنا حجاج عن ابن جريج عن ذكره أبو بكر األنباري حدثنا أيب حدثنا نصر بن داود حدثنا أبو عبيد ح. }اخلياط

. بضم اجليم وفتح امليم وتشديدها} اجلمل{وقرأ ابن عباس . ؛ فذكره...ابن كثري عن جماهد قال يف قراءة عبداهللا
احلبل : وقيل. وهو حبل السفينة الذي يقال له القلس، وهو حبال جمموعة، مجع مجلة؛ قاله أمحد بن حيىي ثعلب

بضم } اجلمل{: وروي عنه أيضا وعن سعيد بن جبري. الذي يصعد به يف النخلاحلبل : وقيل. الغليظ من القنب
بضمتني مجع مجل؛ كأسد } اجلُُمل{وروي عنه أيضا . اجليم وختفيف امليم هو القلس أيضا واحلبل، على ما ذكرنا آنفا

: وسم اخلياط. }لمج{بفتح اجليم وسكون امليم، ختفيف } اجلَْمل{وعن أيب السمال . وأسد، واجلمل مثل أسد وأسد
ومجع السم القاتل . وكل ثقب لطيف يف البدن يسمى مسا ومساه ومجعه مسوم. ثقب اإلبرة؛ عن ابن عباس وغريه

خياط وخميط؛ مثل إزار ومئزر وقناع : ما خياط به؛ يقال: واخلياط. بضم السني} يف ُسم{وقرأ ابن سريين . مسام
واهللا . يعين الكفار} وَكَذَِلَك َنْجزِي الظَّاِلمَِني{. غاشية، أي نريان تغشاهممجع } غََواشٍ{و. الفراش} مَِهاٌد{و. ومقنع
  .أعلم
  }خَاِلُدونَ وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ال ُنكَلُِّف َنفْساً إِلَّا ُوْسَعَها أُولَِئكَ أَْصحَاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها{ ٤٢: اآلية

كالم معترض، أي والذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة } ُف َنفْساً إِلَّا ُوسَْعَهاال ُنكَلِّ{: قوله تعاىل
أي أنه مل يكلف أحدا من نفقات الزوجات إال ما وجد ومتكن } ال ُنكَلُِّف َنفْساً إِلَّا ُوسَْعهَا{هم فيها خالدون، ومعىن 

} ال ُيكَلُِّف نَفْساً إِلَّا آَتاهَا{نظريه . قبل الفعل؛ قال ابن الطيب منه، دون ما ال تناله يده، ومل يرد إثبات االستطاعة
  ].٧: الطالق[

لَِهذَا َوَما كُنَّا وََنَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َتجْرِي ِمْن َتحِْتهُِم الْأَْنهَاُر َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َهدَاَنا { ٤٣: اآلية
  }كُْنُتْم َتْعَملُونَ ْوال أَنْ َهَداَنا اللَُّه لَقَدْ َجاَءْت ُرُسلُ َربَِّنا بِالَْحقِّ َونُوُدوا أَنْ ِتلْكُُم الَْجنَّةُ أُورِثُْتُموَها بَِماِلَنهَْتِدَي لَ

احلقد الكامن : والغل. االستخراج: والنزع. ذكر اهللا عز وجل فيما ينعم به على أهل اجلنة نزع الغل من صدورهم
: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. أي أذهبنا يف اجلنة ما كان يف قلوهبم من الغل يف الدنيا. واجلمع غالل. دريف الص

أرجو : وروي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال". الغل على باب اجلنة كمبارك اإلبل قد نزعه اهللا من قلوب املؤمنني"
نزع : وقيل. } وََنَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ{: تعاىل فيهم أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبري من الذين قال اهللا
: إن ذلك يكون عن شراب اجلنة، وهلذا قال: وقد قيل. الغل يف اجلنة أال حيسد بعضهم بعضا يف تفاضل منازهلم

ما يأيت بيانه يف سورة أي يطهر األوضار من الصدور؛ على ] ٢١: اإلنسان[} َوَسقَاُهْم َربُُّهمْ َشرَاباً طَهُوراً{



أي هلذا الثواب؛ بأن أرشدنا وخلق لنا } َوقَالُوا الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا ِلَهذَا{. إن شاء اهللا تعاىل" الزمر"و" اإلنسان"
. الم كي} ِلَنهَْتِدَي{. والباقون بإثباهتا. قراءة ابن عامر بإسقاط الواو} َوَما كُنَّا{. وهذا رد على القدرية. اهلداية

يف موضع نصب خمففة من الثقيلة؛ أي بأنه } أَنْ{نوديوا . أصله} َوُنودُوا{. يف موضع رفع} لَْوال أَنْ َهَداَنا اللَُّه{
} ِتلْكُُم الَْجنَّةُ{: أي قيل هلم. وقد تكون تفسريا ملا نودوا به؛ ألن النداء قول؛ فال يكون هلا موضع} ِتلْكُُم الَْجنَّةُ{

هذه تلكم اجلنة اليت وعدمت هبا، أو يقال ذلك قبل الدخول حني عاينوها من : ا هبا يف الدنيا؛ أي قيل هلمألهنم وعدو
أي ورثتم منازهلا بعملكم، ودخولكم إياها } أُورِثُْتُموَها بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ{ومعىن . مبعىن هذه}ِتلْكُُم{: وقيل. بعد

  ].٧٠: النساء[} لْفَْضلُ ِمَن اللَِّهذَِلكَ ا{: كما قال. برمحة اهللا وفضله

لن يدخل أحدا منكم عمله : "ويف صحيح مسلم]. ١٧٥: النساء[} فََسُيْدِخلُُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه َوفَْضلٍ{: وقال
ليس : ويف غري الصحيح" . وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحته منه وفضل: "وال أنت يا رسول اهللا؟ قال: قالوا" اجلنة
كافر وال مؤمن إال وله يف اجلنة والنار منزل؛ فإذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار رفعت اجلنة ألهل النار  من

يأهل اجلنة رثوهم مبا كنتم تعملون؛ : مث يقال. هذه منازلكم لو عملتم بطاعة اهللا: فنظروا إىل منازهلم فيها، فقيل هلم
  .فتقسم بني أهل اجلنة منازهلم

فهذا أيضا " . ال ميوت رجل مسلم إال أدخل اهللا مكانه يف النار يهوديا أو نصرانيا: " صحيح مسلمويف: قلت
وباجلملة فاجلنة ومنازهلا ال تنال إال برمحته؛ فإذا دخلوها . مرياث؛ نعم بفضله من شاء وعذب بعدله من شاء

من غري }أُورِثُْتُموهَا{وقرئ . م وتفضل عليهمبأعماهلم فقد ورثوها برمحته، ودخلوها برمحته؛ إذ أعماهلم رمحة منه هل
  .وقرئ بإدغام التاء يف الثاء. إدغام
َد َربُّكُْم َحقّاً وََناَدى أَْصحَاُب الَْجنَِّة أَْصحَاَب النَّارِ أَنْ قَْد َوَجْدَنا َما َوَعدََنا َربَُّنا َحقّاً فََهلْ َوَجْدُتْم َما َوَع{ ٤٤: اآلية

  }نَ ُمَؤذِّنٌ َبيَْنُهْم أَنْ لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلمَِنيقَالُوا نََعْم فَأَذَّ
أي أنه قد } أَنْ ِتلْكُُم الَْجنَّةُ{مثل } أَنْ قَْد َوَجدَْنا{. هذا سؤال تقريع وتعيري} َوَناَدى أَْصحَاُب الَْجنَِّة{: قوله تعاىل
ظرف؛ كما } َبيَْنُهْم{. أي نادى وصوت؛ يعين من املالئكة} ْمفَأَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ َبْينَُه{. هو نفس النداء: وقيل. وجدنا
: قال مكي. بكسر العني وجتوز على هذه اللغة بإسكان العني} َنِعم{: وقرأ األعمش والكسائي. أعلم وسطهم: تقول

. قر والغنماليت هي اسم لإلبل والب} نعم{اليت هي جواب وبني } نََعم{بكسر العني أراد أن يفرق بني } نِعم{من قال 
  قل: بفتح العني يف اجلواب، وقال} نَعم{وقد روي عن عمر إنكار 

. أيقوم زيد؟ فيقول نعم: فالعدة إذا استفهمت عن موجب حنو قولك. ونعم ونعم، لغتان مبعىن العدة والتصديق. نعم
فاجلواب بلى حنو فإذا استفهمت عن منفي . قد كان كذا وكذا، فيقول نعم: والتصديق إذا أخربت عما وقع، تقول

وبلى، جلواب . فنعم جلواب االستفهام الداخل على اإلجياب كما يف هذه اآلية. قولك أمل أكرمك، فيقول بلى
وقرأ البزي وابن ]. ١٧٢: األعراف[} أَلَْسُت بَِربِّكُْم قَالُوا َبلَى{: االستفهام الداخل على النفي؛ كما قال تعاىل

ـ . ورفع اللعنة على االبتداء} أَنْ{وقرأ الباقون بتخفيف . وهو األصل} ةُ اللَِّهأَنْ لَْعَن{عامر ومحزة والكسائي  ف
وجيوز يف املخففة أال يكون هلا موضع من اإلعراب، . يف موضع نصب على القراءتني على إسقاط اخلافض} أَنْ{

زة؛ فهذا على إضمار القول كما بكسر اهلم} أَنْ لَْعَنةُ اللَِّه{وحكي عن األعمش أنه قرأ . وتكون مفسرة كما تقوم
ويروى أن طاوسا دخل على هشام بن } فَنَاَداهُ الَْمالِئكَةُ َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي الِْمحَْرابِ ِأنَّ اللََّه{قرأ الكوفيون 

نٌ َبيَْنُهْم أَنْ لَْعَنةُ فَأَذَّنَ ُمَؤذِّ{: قوله تعاىل: وما يوم األذان؟ قال: فقال. اتق اهللا واحذر يوم األذان: عبدامللك فقال له



  .هذا ذل الصفة فكيف ذل املعاينة: فقال طاوس. فصعق هشام} اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني
  }الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبغُوَنَها ِعَوجاً وَُهْم بِالْآِخَرِة كَاِفُرونَ{ ٤٥: اآلية

وجيوز الرفع والنصب . على النعت} الظَّاِلِمَني{يف موضع خفض لـ } َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعْن{: قوله تعاىل
أو . فهو من الصد الذي هو املنع. أي الذين كانوا يصدون يف الدنيا الناس عن اإلسالم. على إضمارهم أو أعين

يطلبون اعوجاجها ويذموهنا فال } َوَيْبُغوَنَها ِعَوجاً{. وهذا من الصدود. يصدون بأنفسهم عن سبيل اهللا أي يعرضون
  .أي وكانوا هبا كافرين، فحذف وهو كثري يف الكالم} وَُهْم بِالْآِخَرِة كَاِفُرونَ{. وقد مضى هذا املعىن. يؤمنون هبا

بَ الَْجنَِّة أَنْ َسالٌم َعلَْيكُْم لَمْ وََبْيَنُهَما ِحجَاٌب َوَعلَى الْأَعَْراِف رِجَالٌ َيْعرِفُونَ كُلّاً بِِسيَماُهْم َونَاَدْوا أَْصَحا{ ٤٦: اآلية
  }َيْدُخلُوَها َوُهْم َيطَْمُعونَ

وهو السور الذي . حاجز؛ أي سور -ألنه جرى ذكرمها  -أي بني النار واجلنة } َوَبيَْنُهَما ِحَجاٌب{: قوله تعاىل
أي على أعراف السور؛ وهي } عَْراِف رِجَالٌَوَعلَى الْأَ{]. ١٣: احلديد[} فَضُرَِب َبيَْنُهْم بُِسورٍ{: ذكره اهللا يف قوله

األعراف الشيء : روى عبداهللا بن أيب يزيد عن ابن عباس أنه قال. ومنه عرف الفرس وعرف الديك. شرفه
املكان : واألعراف يف اللغة. األعراف سور له عرف كعرف الديك: وروى جماهد عن ابن عباس أنه قال. املشرف

حدثنا إسرائيل عن : سألت الكسائي عن واحد األعراف فسكت، فقلت: بن آدم قال حيىي. املشرف؛ مجع عرف
نعم واهللا، واحده يعين، ومجاعته : فقال. األعراف سور له عرف كعرف الديك: جابر عن جماهد عن ابن عباس قال

لْهِيهِْم ِتجَاَرةٌ رِجَالٌ ال ُت{: وهذا الكالم خرج خمرج املدح؛ كما قال فيه. أعراف، يا غالم، هات القرطاس؛ فكتبه
فقال عبداهللا بن : وقد تكلم العلماء يف أصحاب األعراف على عشرة أقوال] ٣٧: النور[} َوال َبْيٌع َعْن ِذكْرِ اللَِّه

قال ابن . هم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم: مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عباس والشعيب والضحاك وابن جبري
حديث عن جابر بن عبداهللا قال قال رسول اهللا " يف آخر اجلزء اخلامس عشر"ليمان ويف مسند خيثمة بن س: عطية

توضع املوازين يوم القيامة فتوزن احلسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته : "صلى اهللا عليه وسلم
ل اهللا، فمن يا وسو: قيل]. مثقال صؤابة دخل اجلنة ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار 

هم قوم : وقال جماهد" . أولئك أصحاب األعراف مل يدخلوها وهم يطمعون: "استوت حسناته وسيئاته؟ قال
وقيل هم فضالء املؤمنني والشهداء، : وقال القشريي. هم الشهداء؛ ذكره املهدوي: وقيل. صاحلون فقهاء علماء

  فرغوا من شغل أنفسهم، وتفرغوا ملطالعة حال الناس؛ فإذا

فإذا رأوا . رأوا أصحاب النار تعوذوا باهللا أن يردوا إىل النار، فإن يف قدرة اهللا كل شيء، وخالف املعلوم مقدور
هم املستشهدون يف سبيل اهللا الذين : وقال شرحبيل بن سعد. أهل اجلنة وهم مل يدخلوها بعد يرجون هلم دخوهلا

نيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنه تعادل عقوقهم وذكر الطربي يف ذلك حديثا عن ال. خرجوا عصاة آلبائهم
األعراف : قال} َوَعلَى الْأَْعرَاِف رَِجالٌ{: وذكر الثعليب بإسناده عن ابن عباس يف قول عز وجل. واستشهادهم

موضع عال على الصراط، عليه العباس ومحزة وعلي بن أيب طالب وجعفر ذو اجلناحني، رضي اهللا عنهم، يعرفون 
وحكى الزهراوي أهنم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس . الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوهحمبيهم ببياض 

وهو من أحسن ما قيل فيه؛ فهم على السور بني : واختار هذا القول النحاس، وقال. بأعماهلم، وهم يف كل أمة
تكفر عنهم باآلالم واملصائب يف الدنيا هم قوم كانت هلم صغائر مل : وقيل. هم قوم أنبياء: وقال الزجاج. اجلنة والنار

ومتىن سامل موىل أيب حذيفة أن . وليست هلم كبائر فيحبسون عن اجلنة ليناهلم بذلك غم فيقع يف مقابلة صغائرهم



. هم أوالد الزىن؛ ذكره القشريي عن ابن عباس: وقيل. يكون من أصحاب األعراف؛ ألن مذهبه أهنم مذنبون
فقيل . هبذا السور، مييزون الكافرين من املؤمنني قبل إدخاهلم اجلنة والنار؛ ذكره أبو جملزهم مالئكة موكلون : وقيل
إهنم ذكور وليسوا بإناث، فال يبعد إيقاع لفظ الرجال عليهم؛ كما أوقع على : ال يقال للمالئكة رجال؟ فقال: له

فهؤالء املالئكة يعرفون املؤمنني ]. ٦: اجلن[} رَِجالٍ ِمَن الْجِنَِّوأَنَُّه كَانَ رِجَالٌ ِمَن الِْأْنسِ َيعُوذُونَ بِ{: اجلن يف قوله
وإذا رأوا أهل . بعالماهتم والكفار بعالماهتم؛ فيبشرون املؤمنني قبل دخوهلم اجلنة وهم مل يدخلوها بعد فيطمعون فيها

عراف رجاال من أهل اجلنة والالزم من اآلية أن على األ: قال ابن عطية. النار دعوا ألنفسهم بالسالمة من العذاب
أي بعالماهتم، وهي بياض } َيْعرِفُونَ كُلّاً بِِسيَماُهْم{و . يتأخر دخوهلم ويقع هلم ما وصف من االعتبار يف الفريقني

  .الوجوه وحسنها يف أهل اجلنة، وسوادها وقبحها يف أهل النار، إىل غري ذلك من معرفة حيز هؤالء وحيز هؤالء

األعراف مجع عرف وهو : مث قيل.  الضطراب األثر والتفصيل، واهللا حبقائق األمور عليمفوقف عن التعيني: قلت
هو جبل أحد : وقيل. األعراف شرف الصراط: قال ابن عباس. كل عال مرتفع؛ ألنه بظهوره أعرف من املنخفض

إن أحدا جبل حيبنا ": وذكر الزهراوي حديثا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال ابن عطية. يوضع هناك
" . وحنبه وإنه يوم القيامة ميثل بني اجلنة والنار حيبس عليه أقوام يعرفون كال بسيماهم هم إن شاء اهللا من أهل اجلنة

  " .إن أحدا على ركن من أركان اجلنة: "وذكر حديثا آخر عن صفوان بن سليم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أحد جبل حيبنا وحنبه وإنه لعلى ترعة : "ن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوذكر أبو عمر عن أنس ب: قلت

  " .من ترع اجلنة
أي قالوا هلم } أَنْ َسالٌم َعلَْيكُْم{. أي نادى أصحاب األعراف أصحاب اجلنة} َوَنادَْوا أَْصَحاَب الَْجنَِّة{: قوله تعاىل

أي مل يدخل اجلنة أصحاب األعراف، } ْم َيْدُخلُوَها َوُهمْ َيطَْمُعونَلَ{. املعىن سلمتم من العقوبة: وقيل. سالم عليكم
وذلك معروف يف اللغة أن . على هذا التأويل مبعىن وهم يعلمون أهنم يدخلوهنا} َوُهْم َيطَْمُعونَ{. أي مل يدخلوها بعد

. راد أصحاب األعرافوهذا قول ابن مسعود وابن عباس وغريمها، أن امل. يكون طمع مبعىن علم؛ ذكره النحاس
هم أهل اجلنة، أي قال هلم أصحاب األعراف سالم عليكم وأهل اجلنة مل يدخلوا اجلنة بعد وهم : وقال أبو جملز

لَْم {: وعلى قوله. } َسالٌم َعلَْيكُْم{: والوقف على قوله. يطمعون يف دخوهلا للمؤمنني املارين على أصحاب األعراف
حاال، } َوُهمْ َيطَْمُعونَ{وجيوز أن يكون . على معىن وهم يطمعون يف دخوهلا. } ُهمْ َيطَْمُعونََو{مث يبتدئ . }َيْدُخلُوَها

مل يدخلها املؤمنون املارون على أصحاب األعراف طامعني، وإمنا دخلوها غري طامعني يف دخوهلا؛ فال : ويكون املعىن
  .} لَمْ َيْدُخلُوَها{يوقف على 

  }أَْبصَاُرُهمْ ِتلْقَاَء أَْصحَابِ النَّارِ قَالُوا َربََّنا ال َتْجَعلَْنا َمعَ الْقَْومِ الظَّاِلمَِني وَإِذَا ُصرِفَْت{ ٤٧: اآلية

ومل يأت مصدر على . أي جهة اللقاء وهي جهة املقابلة} َوإِذَا ُصرِفَتْ أَْبَصارُُهْم ِتلْقَاَء أَْصَحابِ النَّارِ{: قوله تعاىل
وأما االسم بالكسر فيه فكثري؛ مثل . والباقي بالفتح؛ مثل تسيار وهتمام وتذكار. انتلقاء وتبي: تفعال غري حرفني
سألوا اهللا أال جيعلهم معهم، } رَبََّنا ال َتْجَعلَْنا َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَني{. أي قال أصحاب األعراف} قَالُوا{. تقصار ومتثال

] ٨: التحرمي[} رَبََّنا أَتِْمْم لََنا ُنوَرَنا{: ل؛ كما يقول أهل اجلنةفهذا على سبيل التذل. وقد علموا أنه ال جيعلهم معهم
  .وهلم يف ذلك لذة. على سبيل الشكر هللا عز وجل. احلمد هللا: ويقولون
ُعكُْم َوَما كُْنُتمْ َوَناَدى أَْصَحابُ الْأَعَْراِف رِجَاالً َيْعرِفُونَُهْم بِِسيَماُهْم قَالُوا َما أَغَْنى َعْنكُمْ َجْم{ ٤٩ - ٤٨: اآليتان

  } َوال أَْنُتمْ َتْحَزُنونََتسَْتكْبُِرونَ، أََهُؤالِء الَِّذيَن أَقَْسْمُتمْ ال َينَالُُهُم اللَُّه بَِرْحَمٍة اْدُخلُوا الَْجنَّةَ ال َخْوٌف َعلَْيكُْم



قَالُوا َما أَغَْنى عَْنكُْم َجمُْعكُمْ { .أي من أهل النار} ْمَوَناَدى أَْصحَاُب الْأَْعرَاِف رَِجاالً يَْعرِفُونَُهْم بِِسيَماُه{: قوله تعاىل
إشارة إىل قوم من املؤمنني الفقراء؛ } أَهَُؤالِء الَِّذيَن{. أي للدنيا واستكباركم عن اإلميان} َوَما كُْنُتْم َتْسَتكْبُِرونَ

. يوخبوهنم بذلك} بَِرْحَمٍة{. يف اآلخرة} لَُّهال يََنالُُهُم ال{. يف الدنيا} أَقَْسمُْتْم{. كبالل وسلمان وخباب وغريهم
وقرأ . بغري ألف والدال مفتوحة} دخلوا اجلنة{وقرأ عكرمة . } اْدُخلُوا الَْجنَّةَ{وزيدوا غما وحسرة بأن قالوا هلم 

  .بكسر اخلاء على أنه فعل ماض} أْدِخلوا اجلنة{طلحة بن مصرف 
أنبياء؛ فإن قوهلم ذلك إخبار عن اهللا تعاىل ومن جعل أصحاب ودلت اآلية على أن أصحاب األعراف مالئكة أو 
إىل آخر اآلية من } أَهَُؤالِء الَِّذيَن{ويكون } َوَما كُنُْتْم َتْسَتكْبُِرونَ{األعراف املذنبني كان آخر قوهلم ألصحاب النار 

. بن عباس، واألول عن احلسنوروي عن ا. قول اهللا تعاىل ألهل النار توبيخا هلم على ما كان من قوهلم يف الدنيا
  هو من كالم املالئكة: وقيل

املوكلني بأصحاب األعراف؛ فإن أهل النار حيلفون أن أصحاب األعراف يدخلون معهم النار فتقول املالئكة 
  .}اْدُخلُوا الَْجنَّةَ ال َخْوٌف َعلَْيكُْم َوال أَنُْتْم َتحَْزُنونَ{: ألصحاب األعراف

َه ْصحَاُب النَّارِ أَْصحَاَب الَْجنَّةِ أَنْ أَِفيضُوا َعلَْيَنا ِمَن الَْماِء أَْو ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه قَالُوا إِنَّ اللَّوََناَدى أَ{ ٥٠: اآلية
  }َحرََّمُهَما َعلَى الْكَافِرِيَن

  -:فيه ثالث مسائل
يا ربنا إن لنا قرابات يف : النار فقالواإذا صار أهل األعراف إىل اجلنة طمع أهل : قيل} َوَناَدى{: قوله تعاىل: األوىل

أَِفيضُوا َعلَْيَنا ِمَن الَْماِء أَْو {: وأهل اجلنة ال يعرفوهنم لسواد وجوههم، فيقولون. اجلنة فأذن لنا حىت نراهم ونكلمهم
ا إِنَّ اللََّه َحرََّمُهَما قَالُو{.فبني أن ابن آدم ال يستغين عن الطعام والشراب وإن كان يف العذاب } ِممَّا َرَزقَكُمُ اللَُّه
  .يعين طعام اجلنة وشراهبا} َعلَى الْكَافِرِيَن

  .أفاض عليه نعمه: واإلفاضة التوسعة؛ يقال
: أي الصدقة أفضل؟ فقال: وقد سئل ابن عباس. يف هذه اآلية دليل على أن سقي املاء من أفضل األعمال: الثانية

وروى أبو . ؟} أَنْ أَفِيُضوا َعلَْيَنا ِمَن الَْماِء أَْو ِممَّا َرزَقَكُُم اللَُّه{وا بأهل اجلنة املاء، أمل تروا إىل أهل النار حني استغاث
فحفر بئرا : ويف رواية". املاء: "أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: داود أن سعدا أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

، إن أم سعد كانت حتب الصدقة، أفينفعها أن يا رسول اهللا: وعن أنس قال قال سعد". هذه ألم سعد: "فقال
ويف رواية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر سعد بن عبادة أن يسقي عنها ". نعم وعليك باملاء: "أتصدق عنها؟ قال

من كثرت ذنوبه فعليه بسقي : وقد قال بعض التابعني. فدل على أن سقي املاء من أعظم القربات عند اهللا تعاىل. املاء
  روى. وقد غفر اهللا ذنوب الذي سقى الكلب، فكيف مبن سقى رجال مؤمنا موحدا وأحياه. اءامل

بينا رجل ميشي بطريق اشتد عليه : "البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال[
غ هذا الكلب مثل الذي بلغ العطش فنزل بئرا فشرب منها مث خرج فإذا كلب يأكل الثرى من العطش فقال لقد بل

يا رسول اهللا، وإن لنا يف البهائم : قالوا" . يب فمأل خفه مث أمسكه بفيه مث رقي فسقى الكلب فشكر اهللا له فغفر له
وعكس هذا ما رواه مسلم عن عبداهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى " . يف كل ذات كبد رطبة أجر: "ألجرا؟ قال

مرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت فدخلت فيها النار ال هي أطعمتها وسقتها إذ هي عذبت ا: "اهللا عليه وسلم قال
ومن سقى : "ويف حديث عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم" . حبستها وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض



املاء فكأمنا مسلما شربة من ماء حيث يوجد املاء فكأمنا أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث ال يوجد 
  .خرجه ابن ماجة يف السنن" . أحياها
إن صاحب احلوض والقربة أحق مبائه، وأن له منعه ممن أراده؛ ألن معىن قول : وقد استدل هبذه اآلية من قال: الثالثة

باب : "على هذا املعىنوقد بوب البخاري رمحه اهللا . ال حق لكم فيها} إِنَّ اللََّه َحرََّمُهَما َعلَى الْكَاِفرِيَن{: أهل اجلنة
: وأدخل يف الباب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" من رأى أن صاحب احلوض والقربة أحق مبائه

ال خالف أن : قال املهلب" . والذي نفسي بيده ألذودن رجاال عن حوضي كما تذاد الغريبة من اإلبل عن احلوض"
  " .ألذودن رجاال عن حوضي: "سالمصاحب احلوض أحق مبائه؛ لقوله عليه ال

اَء َيْوِمهِْم َهذَا َوَما الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُهْم لَْهواً َولَِعباً َوغَرَّْتُهُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا فَالَْيْوَم نَْنَساُهْم كََما َنُسوا لِقَ{ ٥١: اآلية
  }كَاُنوا بِآياتَِنا َيْجَحُدونَ

. هو من قول أهل اجلنة: قيل. وقد يكون رفعا ونصبا بإضمار. ضع خفض نعت للكافرينيف مو} الَِّذيَن{: قوله تعاىل
  كََما َنُسوا لِقَاَء َيْوِمهِْم{. أي نتركهم يف النار} فَالَْيْوَم َنْنَساُهْم{

طف عليه، أي ع} َوَما كَانُوا بِآياِتَنا َيْجَحُدونَ{. مصدرية، أي كنسيهم} َما{و. أي تركوا العمل به وكذبوا به} َهذَا
  .وجحدهم

  }َولَقَْد جِئَْناُهْم بِِكتَابٍ فَصَّلَْناُه َعلَى ِعلْمٍ ُهدًى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ{ ٥٢: اآلية
ه أنزلنا} فَصَّلَْناُه{: وقيل. أي بيناه حىت يعرفه من تدبره} فَصَّلَْناُه{. يعين القرآن} َولَقَدْ جِئَْناُهْم بِِكَتابٍ{: قوله تعاىل
أي هاديا وذا رمحة، فجعله : قال الزجاج} ُهدًى َوَرْحَمةً{. منا به، مل يقع فيه سهو وال غلط} َعلَى ِعلْمٍ{. متفرقا

جيوز هدى ورمحة : وقيل. وجيوز هدى ورمحة، مبعىن هو هدى ورمحة: قال الزجاج. }فصلناه{حاال من اهلاء اليت يف 
قال . وجيوز هدى ورمحة باخلفض على النعت لكتاب: لفراءوقال الكسائي وا. باخلفض على البدل من كتاب

  .خص املؤمنون ألهنم املنتفعون به} ِلقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ{]. ١٥٥: األنعام[} َوَهذَا ِكَتابٌ أَنَْزلَْناُه مَُباَرٌك{مثل : الفراء
الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قَْبلُ قَْد َجاَءتْ ُرُسلُ رَبَِّنا بِالَْحقِّ فََهلْ لََنا ِمْن  َهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا تَأْوِيلَُه َيْوَم يَأِْتي َتأْوِيلُُه َيقُولُ{ ٥٣: اآلية

  }ْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَُشفََعاَء فََيْشفَُعوا لََنا أَْو نَُردُّ فََنْعَملَ غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنْعَملُ قَْد َخِسُروا أَنْفَُسُهْم َوَضلَّ َعنُْه
االنتظار، أي هل ينتظرون : والنظر. وأهل املدينة خيففون اهلمزة. باهلمز، من آل} َهلْ َينْظُُرونَ إِلَّا َتأْوِيلَُه{: قوله تعاىل

} َتأْوِيلَُه{فالكناية يف . من النظر إىل يوم القيامة} َيْنظُُرونَ{: وقيل. إال ما وعدوا به يف القرآن من العقاب واحلساب
  }َتأْوِيلَُه{: وقال جماهد. تاب ما وعد اهللا فيه من البعث واحلسابوعاقبة الك. ترجع إىل الكتاب

أي تبدو } َيْوَم َيأِْتي َتأْوِيلُُه{. واملعىن متقارب. عاقبته} َتأْوِيلَُه{: قال قتادة. جزاؤه، أي جزاء تكذيبهم بالكتاب
قَْد َجاَءْت ُرُسلُ {. ل يوم يأيت تأويله، أي يقول الذين نسوه من قب}َيقُولُ{منصوب بـ } َيْوَم{و. عواقبه يوم القيامة

} لََنا أَْو نَُردُّ{. نصب ألنه جواب االستفهام} فََيْشفَعُوا{. استفهام فيه معىن التمين} َربَِّنا بِالَْحقِّ فََهلْ لََنا ِمْن ُشفََعاَء
نرد عطف على املعىن، أي هل يشفع لنا : اجقال الزج} فََنْعَملَ غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنْعَملُ{املعىن أو هل نرد : قال الفراء
  :واملعىن إال أن نرد؛ كما قال. بالنصب فيهما} أَْو ُنَردُّ فََنْعَملَ{وقرأ ابن إسحاق . أحد أو نرد

  حناول ملكا أو منوت فنعذرا... فقلت له ال تبك عينك إمنا 
أي فلم ينتفعوا هبا، وكل من مل ينتفع بنفسه فقد } ْمقَْد َخِسُروا أَْنفَُسُه{. برفعهما مجيعا} أو نرد فنعمل{وقرأ احلسن 

أي بطل ما كانوا يقولون من أن } َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَاُنوا َيفَْتُرونَ{. خسروا النعم وحظ أنفسهم منها: وقيل. خسرها



  .مع اهللا إهلا آخر
ِفي ِستَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْعْرشِ ُيْغِشي اللَّْيلَ النَّهَارَ  إِنَّ رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض{ ٥٤: اآلية

  }لَُّه َربُّ الَْعالَمَِنيَيطْلُُبُه َحِثيثاً َوالشَّْمَس وَالْقََمَر وَالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت بِأَْمرِهِ أَال لَهُ الَْخلُْق َوالْأَْمرُ َتبَاَرَك ال
بني أنه املنفرد بقدرة اإلجياد، فهو الذي } بَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍإِنَّ َر{: قوله تعاىل

وإن . سدسة، فأرادوا إدغام الدال يف السني فالتقيا عند خمرج التاء فغلبت عليهما} ِستَِّة{وأصل . جيب أن يعبد
سديسة، ويف اجلمع أسداس، : وأدغم يف الدال؛ ألنك تقول يف تصغريها أبدل من إحدى السينني تاء: شئت قلت

  :جاء فالن سادسا وسادتا وساتا؛ فمن قال: ويقولون. واجلمع والتصغري يردان األمساء إىل أصوهلا

: وقال. فإن مل يكن مشس فال يوم؛ قال القشريي. من طلوع الشمس إىل غروهبا: واليوم. سادتا أيدل من السني تاء
. من أيام الدنيا: وقيل. أي من أيام اآلخرة، كل يوم ألف سنة؛ لتفخيم خلق السماوات واألرض} ِستَِّة أَيَّامٍ{عىن وم

وذكر هذه املدة ولو أراد خلقها يف حلظة لفعل؛ إذ هو القادر على . أوهلا األحد وآخرها اجلمعة: قال جماهد وغريه
العباد الرفق والتثبت يف األمور، ولتظهر قدرته للمالئكة شيئا بعد ولكنه أراد أن يعلم . أن يقول هلا كوين فتكون

خلقها يف ستة أيام ألن  -وحكمة أخرى . خلق املالئكة قبل خلق السماوات واألرض: وهذا عند من يقول. شيء
دْ َولَقَ{: وهذا كقول. وبني هبذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب؛ ألن لكل شيء عنده أجال. لكل شيء عنده أجال

]. ٣٩، ٣٨: ق[} فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ. َخلَقَْنا السََّماوَاِت وَالْأَْرَض َوَما بَْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوَما َمسََّنا ِمْن لُغُوبٍ
  ].٣٦: ق[} وَكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمنُْهْم بَطْشاً{: بعد أن قال
وقد بينا أقوال العلماء فيها . هذه مسألة االستواء؛ وللعلماء فيها كالم وإجراء} ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ{: قوله تعاىل
واألكثر من املتقدمني . وذكرنا فيههناك أربعة عشر قوال" األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن وصفاته العلى"يف الكتاب

بحانه عن اجلهة والتحيز فمن ضرورة ذلك ولواحقه الالزمة عليه عند عامة واملتأخرين أنه إذا وجب تنزيه الباري س
العلماء املتقدمني وقادهتم من املتأخرين تنزيهه تبارك وتعاىل عن اجلهة، فليس جبهة فوق عندهم؛ ألنه يلزم من ذلك 

للمتحيز، والتغري  عندهم مىت اختص جبهة أن يكون يف مكان أو حيز، ويلزم على املكان واحليز احلركة والسكون
وقد كان السلف األول رضي اهللا عنهم ال يقولون بنفي اجلهة وال ينطقون بذلك، . هذا قول املتكلمني. واحلدوث

ومل ينكر أحد من السلف الصاحل أنه استوى . بل نطقوا هم والكافة بإثباهتا هللا تعاىل كما نطق كتابه وأخربت رسله
قال . نه أعظم خملوقاته، وإمنا جهلوا كيفية االستواء فإنه ال تعلم حقيقتهوخص العرش بذلك أل. على عرشه حقيقة
  والكيف –يعين يف اللغة  -االستواء معلوم : مالك رمحه اهللا

وهذا القدر كاف، ومن أراد زيادة عليه . وكذا قالت أم سلمة رضي اهللا عنها. جمهول، والسؤال عن هذا بدعة
واستوى : قال اجلوهري. واالستواء يف كالم العرب هو العلو واالستقرار. ءفليقف عليه يف موضعه من كتب العلما

  :قال. واستوى أي استوىل وظهر. واستوى إىل السماء أي قصد. من اعوجاج، واستوى على ظهر دابته؛ أي استقر
  من غري سيف ودم مهراق... قد استوى بشر على العراق 

وحكى أبو عمر بن عبدالرب عن أيب عبيدة يف قوله . إذا اعتدلواستوى الشيء . واستوى الرجل أي انتهى شبابه
  :وقال الشاعر. عال: قال] ٥: طه[} الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى{: تعاىل

  وقد حلق النجم اليماين فاستوى... فأوردهتم ماء بفيفاء قفرة 
  .أي عال وارتفع



أي ليس فوقه فيما جيب له من معاين اجلالل . فاته وملكوتهفعلو اهللا تعاىل وارتفاعه عبارة عن علو جمده وص: قلت
  .أحد، وال معه من يكون العلو مشتركا بينه وبينه؛ لكنه العلي باإلطالق سبحانه

ويف . العرش سرير امللك: قال اجلوهري وغريه. لفظ مشترك يطلق على أكثر من واحد} َعلَى الْعَْرشِ{: قوله تعاىل
. سقف البيت: والعرش]. ١٠٠: يوسف[} َوَرفََع أَبََوْيِه َعلَى الْعَْرشِ{، ]٤١: النمل[} َعْرَشهَا َنكِّرُوا لََها{التنزيل 

إهنا : أربعة كواكب صغار أسفل من العواء، يقال: وعرش السماك. ما نتأ يف ظهرها وفيه األصابع: وعرش القدم
ة قدر قامة؛ فذلك اخلشب هو العرش، طيها باخلشب، بعد أن يطوى أسفلها باحلجار: وعرش البئر. عجز األسد

ثل عرش فالن إذا ذهب ملكه وسلطانه : يقال. والعرش امللك والسلطان. والعرش اسم ملكة. واجلمع عروش
  :قال زهري. وعزه

  وذبيان إذ ذلت بأقدامها النعل... تداركتما عبسا وقد ثل عرشها 

وهو قول حسن وفيه نظر، وقد بيناه يف . إال له جل وعزوقد يؤول العرش يف اآلية مبعىن امللك، أي ما استوى امللك 
  .واحلمد هللا. مجلة األقوال يف كتابنا

. أي جيعله كالغشاء، أي يذهب نور النهار ليتم قوام احلياة يف الدنيا مبجيء الليل} ُيْغِشي اللَّْيلَ النَّهَاَر{: قوله تعاىل
وهي قراءة أيب بكر عن عاصم ". الرعد"د؛ ومثله يف بالتشدي} يغشى{وقرئ . فالليل للسكون، والنهار للمعاش

] ٥٤: النجم[} فََغشَّاَها َما غَشَّى{وقد أمجعوا على . ومها لغتان أغشى وغشى. وخفف الباقون. ومحزة والكسائي
. ويف التشديد معىن التكرير والتكثري. فالقراءتان متساويتان] ٩: يس[} فَأَغَْشيَْناُهْم{وأمجعوا على . مشددا

ومل يذكر يف هذه اآلية دخول النهار على الليل، فاكتفى بأحدمها عن . إلباس الشيء الشيء: التغشية واإلغشاءو
يغشي {وقرأ محيد بن قيس ]. ٢٦: آل عمران[} بَِيِدَك الَْخْيُر{]. ٨١: النحل[} َسرَابِيلَ َتِقيكُُم الَْحرَّ{اآلخر، مثل 
  .ليلومعناه أن النهار يغشي ال} الليلَ النهاُر
. يف موضع نصب على احلال} يُْغِشي اللَّْيلَ النََّهاَر{و . أي يطلبه دائما من غري فتور} َيطْلُُبُه َحثِيثاً{: قوله تعاىل
حال من الليل؛ أي يغشي الليل النهار طالبا } َيطْلُُبُه حَِثيثاً{وكذا . استوى على العرش مغشيا الليل النهار: والتقدير

بدل من طالب املقدر أو نعت له، أو نعت ملصدر } َحِثيثاً{. اجلملة مستأنفة ليست حبالوحيتمل أن تكون . له
َوالشَّْمَس َوالْقََمَر وَالنُُّجوَم {. ووىل حثيثا أي مسرعا. اإلعجال والسرعة: واحلث. حمذوف؛ أي يطلبه طلبا سريعا

وروي عن عبداهللا بن عامر . خلق الشمسهي معطوفة على السماوات؛ أي و: قال األخفش} ُمَسخَّرَاٍت بِأَْمرِِه
  .بالرفع فيها كلها على االبتداء واخلرب

  }أَال لَُه الَْخلُْق َوالْأَمُْر{قوله تعاىل 
  -:فيه مسألتان

قال ابن . وهذا األمر يقتضي النهي. صدق اهللا يف خربه، فله اخللق وله األمر، خلقهم وأمرهم مبا أحب: األوىل
  .ألمر؛ فمن مجع بينهما فقد كفرفرق بني اخللق وا: عيينة

إِنََّما أَْمُرُه إِذَا أَرَاَد َشْيئاً أَنْ َيقُولَ لَُه كُْن {. }كُْن{: فاخللق املخلوق، واألمر كالمه الذي هو غري خملوق وهو قوله
كان ويف تفرقته بني اخللق واألمر دليل بني على فساد قول من قال خبلق القرآن؛ إذ لو ]. ٨٢: يس[} فََيكُونُ

واهللا . وذلك عي من الكالم ومستهجن ومستغث. أال له اخللق واخللق: كالمه الذي هو أمر خملوقا لكان قد قال
: الروم[} َوِمْن آَياِتِه أَنْ َتقُوَم السََّماُء وَالْأَْرضُ بِأَْمرِِه{. ويدل عليه قوله سبحانه. يتعاىل عن التكلم مبا ال فائدة فيه



فأخرب سبحانه أن املخلوقات قائمة بأمره؛ ]. ٥٤: األعراف[} قََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت بِأَْمرِِهوَالشَّْمَس َوالْ{]. ٢٥
فثبت أن . وذلك حمال. فلو كان األمر خملوقا الفتقر إىل أمر آخر يقوم به، وذلك األمر إىل أمر آخر إىل ما ال هناية له

َوَما َخلَقَْنا {: ويدل عليه أيضا قوله تعاىل. قيام املخلوقات بهأمره الذي هو كالمه قدمي أزيل غري خملوق؛ ليصح 
وأخرب تعاىل أنه خلقهما باحلق، يعين القول وهو قوله ]. ٨٥: احلجر[} السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ

يدل عليه . ألن اخللق ال خيلق باملخلوقفلو كان احلق خملوقا ملا صح أن خيلق به املخلوقات؛ . }كُْن{: للمكونات
إِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحسَْنى أُولَِئَك َعْنَها {]. ١٧١: الصافات[} َولَقَْد َسَبقَْت كَِلَمُتَنا لِِعَباِدَنا الُْمْرَسِلَني{

وهذا كله إشارة إىل السبق يف القول يف ]. ١٣: السجدة[} وَلَِكْن َحقَّ الْقَْولُ ِمنِّي{]. ١٠١: األنبياء[} ُمْبَعُدونَ
وهلم آيات احتجوا هبا على مذهبهم، . وهذه النكتة كافية يف الرد عليهم. القدم، وذلك يوجب األزل يف الوجود

أَْمُر اللَِّه قََدراً  وَكَانَ{: ومثل قوله تعاىل. اآلية] ٢: األنبياء[} َما يَأِْتيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمْن َربِّهِْم ُمْحَدٍث{: مثل قوله تعاىل
َما يَأِْتيهِْم ِمْن {معىن : قال القاضي أبو بكر. وما كان مثله] ١٨: املزمل[} َمفْعُوالً{و]. ٣٨: األحزاب[} َمقُْدوراً
؛ ألن وعظ الرسل } إِلَّا اْسَتَمُعوُه وَُهْم َيلَْعُبونَ{أي من وعظ من النيب صلى اهللا عليه وسلم ووعد وختويف } ِذكْرٍ
فالن : ويقال]. ٢١: الغاشية[} فَذَكِّْر إِنََّما أَْنَت ُمذَكٌِّر{: قال اهللا تعاىل. لوات اهللا عليهم وسالمه وحتذيرهم ذكرص

  أراد سبحانه} َمفْعُوالً{و } وَكَانَ أَْمُر اللَِّه قََدراً مَقُْدوراً{ومعىن . يف جملس الذكر

َحتَّى إِذَا َجاءَ {: ومن ذلك قوله تعاىل. حكم به وقدره من أفعالهعقابه وانتقامه من الكافرين ونصره للمؤمنني وما 
قال . يعين به شأنه وأفعال وطرائقه] ٩٧: هود[} َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرِشيٍد{: وقال عز وجل] ٤٠: هود[} أَْمُرنَا

  :الشاعر
  بأخفافها مرعى تبوأ مضجعا... هلا أمرها حىت إذا ما تبوأت 

وليس . األمر نفس اإلرادة: واملعتزلة تقول. قرر هذا فاعلم أن األمر ليس من اإلرادة يف شيءوإذا ت: الثانية
أال ترى أنه أمر إبراهيم بذبح ولده ومل يرده منه، وأمر نبيه أن يصلي . بصحيح، بل يأمر مبا ال يريد وينهى عما يريد

} َويَتَِّخذَ مِْنكُْم ُشَهَداَء{: محزة حيث يقول وقد أراد شهادة. مع أمته مخسني صالة، ومل يرد منه إال مخس صلوات
  .وهذا صحيح نفيس يف بابه، فتأمله. وقد هنى الكفار عن قتله ومل يأمرهم به]. ١٤٠: آل عمران[

بورك الشيء : يقال. تفاعل، من الربكة وهي الكثرة واالتساع} َتبَاَرَك} {َتبَاَرَك اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني{: قوله تعاىل
وقد مضى . إن بامسه يتربك ويتيمن: وقيل. تعاىل وتعاظم وارتفع" تبارك: "وقال األزهري. بورك فيه؛ قال ابن عرفةو

  ].١الفاحتة، [} َربِّ الَْعالَمَِني{يف الفاحتة معىن 
  }اْدُعوا َربَّكُْم َتَضرُّعاً َوُخفَْيةً إِنَُّه ال ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن{ ٥٥: اآلية

  -:فيه ثالث مسائل
مث قرن جل وعز باألمر صفات حتسن معه، وهي . هذا أمر بالدعاء وتعبد به} اْدُعوا رَبَّكُْم{: قوله تعاىل: األوىل

أي سرا يف النفس ليبعد عن الرياء؛ وبذلك أثىن على نبيه زكريا } ُخفْيَةً{ومعىن . اخلشوع واالستكانة والتضرع
خري : "وحنوه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم]. ٣: مرمي[} بَُّه نَِداًء َخِفيّاًإِذْ َناَدى َر{: عليه السالم إذ قال خمربا عنه

  .والشريعة مقررة أن السر فيما مل يعترض من أعمال الرب أعظم أجرا من اجلهر". الذكر اخلفي وخري الرزق ما يكفي

ا كان على األرض عمل يقدرون لقد أدركنا أقواما م: قال احلسن بن أيب احلسن". البقرة"وقد تقدم هذا املعىن يف
ولقد كان املسلمون جيتهدون يف الدعاء فال يسمع هلم صوت، إن هو إال . على أن يكون سرا فيكون جهرا أبدا



وذكر عبدا صاحلا رضي فعله . } اْدعُوا رَبَّكُمْ َتَضرُّعاً َوُخفْيَةً{: وذلك أن اهللا تعاىل يقول. اهلمس بينهم وبني رهبم
أوىل من " آمني"وقد استدل أصحاب أيب حنيفة هبذا على أن إخفاء ]. ٣: مرمي. [} َدى َربَّهُ نَِداًء َخِفيّاًإِذْ َنا{: فقال

كنا مع النيب صلى اهللا : وروى مسلم عن أيب موسى قال". الفاحتة"وقد مضى القول فيه يف . اجلهر هبا؛ ألنه دعاء
ويف رواية فجعل رجل كلما عال ثنية  -هرون بالتكبري فجعل الناس جي -ويف رواية يف غزاة  -عليه وسلم يف سفر 

أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لستم تدعون : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -ال إله إال اهللا : قال
  .احلديث" . أصم وال غائبا إنكم تدعون مسيعا قريبا وهو معكم

اء؛ فكرهه طائفة منهم جبري بن مطعم وسعيد بن املسيب وسعيد بن واختلف العلماء يف رفع اليدين يف الدع: الثانية
. قطعها اهللا: وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم! من تتناول هبما، ال أم لك: ورأى شريح رجال رافعا يديه فقال. جبري

بأصبعه وال  وكان قتادة يشري. ذلك اإلخالص: ويقولون. واختاروا إذا دعا اهللا يف حاجة أن يشري بأصبعه السبابة
وروى جواز الرفع عن مجاعة من الصحابة والتابعني، . وكره رفع األيدي عطاء وطاوس وجماهد وغريهم. يرفع يديه

دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم مث : قال أبو موسى األشعري. وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ذكره البخاري
اللهم : "رفع النيب صلى اهللا عليه وسلم يديه وقال: قال ابن عمرو. ومثله عن أنس. رفع يديه ورأيت بياض إبطيه
ملا كان يوم بدر نظر رسول اهللا : ويف صحيح مسلم من حديث عمر بن اخلطاب قال" . إين أبرأ إليك مما صنع خالد

  صلى اهللا عليه وسلم

هللا عليه وسلم القبلة مادا إىل املشركني، وهم ألف وأصحابه ثلثمائة وسبعة عشر رجال، فاستقبل نيب اهللا صلى ا
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رفع : وروى الترمذي عنه قال. يديه، فجعل يهتف بربه؛ وذكر احلديث
وروى ابن ماجة عن سلمان عن النيب صلى . هذا حديث صحيح غريب: قال. يديه مل حيطهما حىت ميسح هبما وجهه

".  يستحيي من عبده أن يرفع يديه إليه فريدمها ص فرا أو قال خائبتنيإن ربكم حيي كرمي: "اهللا عليه وسلم قال
قبح اهللا هاتني : احتج األولون مبا رواه مسلم عن عمارة بن رويبة ورأى بشر بن مروان على املنرب رافعا يديه فقال

ومبا . أصبعه املسبحةاليدين، لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا؛ وأشار ب
روى سعيد بن أيب عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ال يرفع يديه يف شيء 

واألول أصح طرقا وأثبت من حديث سعيد . من الدعاء إال عند االستسقاء فإنه كان يرفعهما حىت يرى بياض إبطيه
وقد خالفه شعبة يف روايته عن قتادة عن أنس بن مالك . ري عقله يف آخر عمرهبن أيب عروبة؛ فإن سعيدا كان قد تغ

إنه إذا نزلت باملسلمني : وقد قيل. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرفع يديه حىت يرى بياض إبطيه: فقال فيه
  .م بدرنازلة أن الرفع عند ذلك مجيل حسن كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف االستسقاء ويو

والدعاء حسن كيفما تيسر، وهو املطلوب من اإلنسان إلظهار موضع الفقر واحلاجة إىل اهللا عز وجل، : قلت
فإن شاء استقبل القبلة ورفع يديه فحسن، وإن شاء فال؛ فقد فعل ذلك النيب صلى اهللا عليه . والتذلل له واخلضوع

ومل يرد صفة من ]. ٥٥: األعراف[} رَبَّكُْم َتَضرُّعاً َوخُفَْيةً اْدُعوا{: وقد قال تعاىل. وسلم حسبما ورد يف األحاديث
فمدحهم ومل يشترط حالة غري ما ] ١٩١: آل عمران[} الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً{: وقال. رفع دين وغريها

  .القبلةوقد دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خطبته يوم اجلمعة وهو غري مستقبل . ذكر

واملعتدي هو . يريد يف الدعاء وإن كان اللفظ عاما إىل هذا هي اإلشارة} إِنَّهُ ال ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن{: قوله تعاىل: الثالثة
: وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. وقد يتفاضل حبسب ما اعتدى فيه. اجملاوز للحد ومرتكب احلظر



حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة . أخرجه ابن ماجة عن أيب بكر بن أيب شيبة" . ءسيكون قوم يعتدون يف الدعا"
اللهم إين أسألك القصر األبيض عن ميني : أخربنا سعيد اجلريري عن أيب نعامة أن عبداهللا بن مغفل مسع ابنه يقول

: هللا صلى اهللا عليه وسلم يقولأي بين، سل اهللا اجلنة وعذبه من النار؛ فإين مسعت رسول ا: فقال. اجلنة إذا دخلتها
ومنها . منها اجلهر الكثري والصياح؛ كما تقدم: واالعتداء يف الدعاء على وجوه" . سيكون قوم يعتدون يف الدعاء"

ومنها أن يدعو طالبا معصية . أن يدعو اإلنسان يف أن تكون له منزلة نيب، أو يدعو يف حمال؛ وحنو هذا من الشطط
دعو مبا ليس يف الكتاب والسنة؛ فيتخري ألفاظا مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها يف ومنها أن ي. وغري ذلك

وكل هذا مينع من . كراريس ال أصل هلا وال معول عليها، فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسوله عليه السالم
  ".البقرة"استجابة الدعاء، كما تقدم بيانه يف 

  }ضِ بَْعَد إِْصالحَِها َواْدُعوُه َخْوفاً َوطََمعاً إِنَّ َرْحَمَت اللَِّه قَرِيٌب ِمَن الُْمْحِسنَِنيَوال ُتفِْسُدوا ِفي الْأَْر{ ٥٦: اآلية
أنه سبحانه هنى عن كل فساد قل أو كثر  -يف مسألة واحدة} َوال ُتفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِ َبْعدَ إِْصالِحهَا{: قوله تعاىل

معناه ال تعوروا املاء املعني، وال : وقال الضحاك. الصحيح من األقوال فهو على العموم على. بعد صالح قل أو كثر
جتارة احلكام من الفساد يف : وقد قيل. قطع الدنانري من الفساد يف األرض: وقد ورد. تقطعوا الشجر املثمر ضرارا

وأمر بلزوم  املراد وال تشركوا؛ فهو هني عن الشرك وسفك الدماء واهلرج يف األرض،: وقال القشريي. األرض
  الشرائع بعد إصالحها، بعد أن أصلحها اهللا ببعثه الرسل، وتقرير

وقائل هذه املقالة قصد إىل أكرب فساد بعد أعظم : قال ابن عطية. الشرائع ووضوح ملة حممد صلى اهللا عليه وسلم
  .صالح فخصه بالذكر

رر على املؤمن، وأما ما يعود ضرره على وأما ما ذكره الضحاك فليس على عمومه، وإمنا ذلك إذا كان فيه ض: قلت
وسيأيت الكالم . املشركني فذلك جائز؛ فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد عور ماء قليب بدر وقطع شجر الكافرين

  .إن شاء اهللا تعاىل" هود"يف قطع الدنانري يف 
رقب وختوف وتأميل هللا عز وجل، حىت يكون أمر بأن يكون اإلنسان يف حالة ت} َواْدُعوُه َخْوفاً َوطََمعاً{: قوله تعاىل

الرجاء واخلوف لإلنسان كاجلناحني للطائر حيمالنه يف طريق استقامته، وإن انفرد أحدمها هلك اإلنسان، قال اهللا 
. فرجى وخوف]. ٤٩،٥٠: احلجر[} َوأَنَّ َعذَابِي ُهَو الَْعذَابُ الْأَلِيُم. نَبِّئْ ِعَباِدي أَنِّي أََنا الَْغفُورُ الرَّحِيُم{: تعاىل

وسيأيت ]. ٩٠: األنبياء[} َوَيْدُعوَنَنا َرغَباً َورََهباً{: فيدعو اإلنسان خوفا من عقابه وطمعا يف ثوابه؛ قال اهللا تعاىل
وقال بعض أهل . توقع احملبوب؛ قال القشريي: والطمع. االنزعاج ملا ال يؤمن من املضار: واخلوف. القول فيه

: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. اخلوف الرجاء طول احلياة، فإذا جاء املوت غلب الرجاء ينبغي أن يغلب: العلم
  .صحيح أخرجه مسلم" . ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا"

الرحم واحد، أوهلا أن الرمحة و: ففيه سبعة أوجه. ومل يقل قريبة} إِنَّ َرْحَمَت اللَِّه قَرِيٌب ِمَن الُْمْحِسنَِني{: قوله تعاىل
الرمحة مصدر، وحق املصدر : وقال النضر بن مشيل. وهي مبعىن العفو والغفران؛ قاله الزجاج واختاره النحاس

. وهذا قريب من قول الزجاج؛ ألن املوعظة مبعىن الوعظ]. ٢٧٥: البقرة[} فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ{: التذكري؛ كقوله
  أراد بالرمحة اإلحسان؛: وقيل

: قال. أراد بالرمحة هنا املطر؛ قاله األخفش: وقيل.  يكون تأنيثه حقيقيا جاز تذكريه؛ ذكره اجلوهريوألن ما ال
  :وأنشد. وجيوز أن يذكر كما يذكر بعض املؤنث



  وال أرض أبقل إبقاهلا... فال مزنة ودقت ودقها 
وهذا خطأ، ولو كان كما : سليمان قال علي بن. على تذكري املكان، أي مكانا قريبا} قَرِيٌب{ذكر : وقال أبو عبيدة

إن : ذكر على النسب؛ كأنه قال: وقيل. إن زيدا قريبا منك: منصوبا يف القرآن؛ كما تقول} قَرِيٌب{قال لكان 
إذا كان القريب يف معىن املسافة يذكر مؤنث، : وقال الفراء. امرأة طالق وحائض: رمحة اهللا ذات قرب؛ كما تقول

. هذه املرأة قريبيت، أي ذات قرابيت؛ ذكره اجلوهري: تقول. نث بال اختالف بينهمإن كان يف معىن النسب يؤ
دارك منا : يقال يف النسب قريبة فالن، ويف غري النسب جيوز التذكري والتأنيث؛ يقال: وذكره غريه عن الفراء

وقال من احتج ]. ٦٣: األحزاب[} قَرِيباً َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ َتكُونُ{: قريب، وفالنة منا قريب؛ قال اهللا تعاىل
  :كذا كالم العرب؛ كما قال امرؤ القيس: له

  قريب وال البسباسة ابنة يشكرا... له الويل إن أمسى وال أم هاشم 
  .وهذا خطأ؛ ألن سبيل املذكر واملؤنث أن جيريا على أفعاهلما: قال الزجاج

ُبشْراً َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتهِ َحتَّى إِذَا أَقَلَّْت َسحَاباً ثِقَاالً سُقَْناُه ِلبَلٍَد َميٍِّت فَأَنَْزلَْنا بِهِ  َوُهَو الَِّذي ُيْرِسلُ الرَِّياَح{ ٥٧: اآلية
  }الَْماَء فَأَخَْرْجَنا بِِه ِمْن كُلِّ الثَّمََراِت كَذَِلكَ ُنْخرُِج الَْموَْتى لََعلَّكُمْ َتذَكَُّرونَ

]. ٣: الرعد[} ُيْغِشي اللَّْيلَ النَّهَاَر{: عطف على قوله} يُْرِسلُ الرِّيَاَح ُبْشراً َبْيَن َيَدْي َرْحَمتِِهَوُهوَ الَِّذي {: قوله تعاىل
  وقد مضى الكالم.ذكر شيئا آخر من نعمه، ودل على وحدانيته وثبوت إالهيته

. قال يف مجع القلة أرياح وقد خطئ من. وأصل ريح روح. ورياح مجع كثرة وأرواح مجع قلة". البقرة"يف الريح يف 
بضم النون والشني مجع ناشر على معىن النسب، } ُنشُراًْ{قرأ أهل احلرمني وأبو عمرو : فيه سبع قراءات} ُبْشراً{

ريح النشور إذا أتت من : يقال. وجيوز أن يكون مجع نشور كرسول ورسل. أي ذات نشر؛ فهو مثل شاهد وشهد
وقرأ احلسن . أي وهو الذي يرسل الرياح منشرة. ور؛ كالركوب مبعىن املركوبوالنشور مبعىن املنش. ههنا وهاهنا

} َنشْراً{وقرأ األعمش ومحزة . كتب ورسل: بضم النون وإسكان الشني خمففا من نشر؛ كما يقال} ُنشْراً{وقتادة 
نشرت . رياح نشراوهو الذي ينشر ال: بفتح النون وإسكان الشني على املصدر، أعمل فيه معىن ما قبله؛ كأنه قال

وجيوز أن يكون مصدرا يف موضع احلال من الرياح؛ كأنه . الشيء فانتشر، فكأهنا كانت مطوية فنشرت عند اهلبوب
إن : وقد قيل. قال يرسل الرياح منشرة، أي حميية؛ من أنشر اهللا امليت فنشر، كما تقول أتانا ركضا، أي راكضا

كأن الريح يف سكوهنا كاملطوية مث ترسل من طيها . ي على ما ذكرنامن النشر الذي هو خالف الط" بالفتح"نشرا 
: وقرأ عاصم. وقد فسره أبو عبيد مبعىن متفرقة يف وجوهها، على معىن ينشرها ههنا وهاهنا. ذلك فتصري كاملنفتحة

آَياِتِه أَنْ ُيْرِسلَ  َوِمْن{: وشاهده قوله. بالباء وإسكان الشني والتنوين مجع بشري، أي الرياح تبشر باملطر} ُبْشراً{
قال . بفتح الباء} َبْشراً{وروي عنه . وأصل الشني الضم، لكن سكنت ختفيفا كرسل ورسل. } الرَِّياَح مَُبشَِّراٍت

} ُبْشَرْى{وقرأ حممد اليماين . فهذه مخس قراءات" بشر مصدر بشره يبشره مبعىن بشره"و} ُبُشراً{ويقرأ : النحاس
  .بضم الباء والشني} ُبُشَرى{ابعة وقراءة س. على وزن حبلى

وجيوز نعته . وكذا كل مجع بينه وبني واحدته هاء. السحاب يذكر ويؤنث} حَتَّى إِذَا أَقَلَّْت َسَحاباً ِثقَاالً{: قوله تعاىل
أقل فالن : يقال. محلت الريح سحابا ثقاال باملاء، أي أثقلت حبمله: واملعىن. سحاب ثقيل وثقيلة: بواحد فتقول

  }ُسقَْناُه{. شيء أي محلهال



ألجل بلد ميت؛ فالالم : وقيل. سقته لبلد كذا وإىل بلد كذا: يقال. أي ليس فيه نبات} ِلَبلٍَد َميٍِّت{. أي السحاب
. والبلدة والبلد واحد البالد والبلدان. والبلد كل موضع من األرض عامر أو غري عامر خال أو مسكون. الم أجل

  :قال الشاعر. دوالبلد األثر ومجعه أبال
  من بعد ما مشل البلى أبالدها

هذه : والبلدة األرض؛ يقال. هو أذل من بيضة البلد، أي من بيضة النعام اليت يتركها: يقال. أدحي النعام: والبلد
. والبلدة من منازل القمر، وهي ستة أجنم من القوس تنزهلا الشمس يف أقصر يوم يف السنة. بلدتنا كما يقال حبرتنا

  :فالن واسع البلدة أي واسع قال الشاعر: لبلدة الصدر؛ يقالوا
  قليل هبا األصوات إال بغامها... أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة 

نقاوة ما بني احلاجبني؛ فهما من ": بفتح الباء وضمها"والبلدة . بركت الناقة فألقت صدرها على األرض: يقول
وحيتمل . أنزلنا بالسحاب املاء؛ ألن السحاب آلة إلنزال املاء: وقيل. أي بالبلد} اَءفَأَنَْزلَْنا بِهِ الَْم{. األلفاظ املشتركة

فَأَخَْرْجَنا بِِه ِمْن كُلِّ {. أي منها] ٦: اإلنسان[} َيْشَرُب بَِها ِعَباُد اللَِّه{: أن يكون املعىن فأنزلنا منه املاء؛ كقول
. أي مثل ذلك اإلخراج حنيي املوتى. الكاف يف موضع نصب} كُْم َتذَكَُّرونَالثَّمََراِت كَذَِلَك ُنْخرُِج الَْموَْتى لََعلَّ

قلت يا رسول اهللا، كيف يعيد اهللا اخللق، وما آية ذلك يف خلقه؟ : وخرج البيهقي وغريه عن أيب رزين العقيلي قال
: وقيل" . يف خلقه فتلك آية اهللا: "نعم، قال: قال" أما مررت بوادي قومك جدبا مث مررت به يهتز خضرا: "قال

وجه التشبيه أن إحياءهم من قبورهم يكون مبطر يبعثه اهللا على قبورهم، فتنشق عنهم القبور، مث تعود إليهم 
  ويف صحيح. األرواح

مطرا كأنه  -أو قال ينزل اهللا  -مث يرسل اهللا "مسلم من حديث عبداهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وقد . وذكر احلديث" . د الناس مث يقال يا أيها الناس هلموا إىل ربكم وقفوهم إهنم مسؤولونالطل فتنبت منه أجسا

  .فدل على البعث والنشور؛ وإىل اهللا ترجع األمور. واحلمد هللا" التذكرة"ذكرناه بكماله يف كتاب 
ُبثَ ال َيخُْرُج إِلَّا َنِكداً كَذَِلَك ُنَصرُِّف الْآياتِ ِلقَْومٍ وَالَْبلَُد الطَّيُِّب َيْخُرُج َنَباُتهُ بِإِذِْن َربِِّه َوالَِّذي َخ{ ٥٨: اآلية

  }َيْشكُُرونَ
واخلبيث الذي . أي التربة الطيبة} َوالَْبلَُد الطَّيُِّب َيخُْرُج َنبَاُتُه بِإِذْنِ َربِِّه وَالَِّذي َخُبثَ ال َيْخُرجُ إِلَّا َنِكداً{: قوله تعاىل

معناه التشبيه، شبه تعاىل السريع الفهم بالبلد الطيب، والبليد بالذي : وقيل. احلسن يف تربته حجارة أو شوك؛ عن
هذا مثل للقلوب؛ فقلب يقبل الوعظ والذكرى، وقلب فاسق ينبو عن ذلك؛ قال : وقيل. خبث؛ عن النحاس

 صلى اهللا عليه مثل للمؤمن يعمل حمتسبا متطوعا، واملنافق غري حمتسب؛ قال رسول اهللا: وقال قتادة. احلسن أيضا
نصب } َنِكداً{" . والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه جيد عظما مسينا أو مرماتني حسنتني لشهد العشاء: "وسلم

وقرأ . يعين أن يف بين آدم الطيب واخلبيث: قال جماهد. وهذا متثيل. على احلال، وهو العسر املمتنع من إعطاء اخلري
كما . بفتح الكاف، فهو مصدر مبعىن ذا نكد" نكدا"وقرأ ابن القعقاع . رة لثقلهاحذف الكس} إالَّ َنكْداً{طلحة 
  :قال

  فإمنا هي إقبال وإدبار
أي كما صرفنا } كَذَِلَك ُنَصرُِّف الْآياِت{. بنصب الكاف وخفضها مبعىن؛ كالدنف والدنف، لغتان} َنِكداً{: وقيل

لِقَْومٍ {. ذلك نصرف اآليات يف كل ما حيتاج إليه الناسمن اآليات، وهي احلجج والدالالت، يف إبطال الشرك؛ ك
  وخص الشاكرين ألهنم املنتفعون بذلك} َيْشكُُرونَ



ْومٍ َعلَْيكُْم َعذَاَب َيلَقَْد أَْرَسلَْنا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبدُوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه إِنِّي أََخاُف { ٥٩: اآلية
  }َعِظيمٍ

ملا بني أنه اخلالق القادر على الكمال ذكر } لَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوحاً إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه{: قوله تعاىل
 بعد والفاء دالة على أن الثاين. للتأكيد املنبه على القسم} لَقَْد{والالم يف . أقاصيص األمم وما فيها من حتذير الكفار

ونوح أول الرسل إىل األرض بعد آدم عليهما . على األصل} يا قومي{وجيوز . نداء مضاف} َيا قَْومِ{. األول
وقد جيوز أن . وانصرف ألنه على ثالثة أحرف: قال النحاس. السالم بتحرمي البنات واألخوات والعمات واخلاالت

والدليل على . إن إدريس كان قبله من املؤرخني فقد وهمومن قال : قال ابن العريب. يشتق من ناح ينوح؛ وقد تقدم
مرحبا : "صحة ومهه احلديث الصحيح يف اإلسراء حني لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم آدم وإدريس فقال له آدم

فلو كان إدريس أبا لنوح ". مرحبا بالنيب الصاحل واألخ الصاحل: "وقال له إدريس". بالنيب الصاحل واالبن الصاحل
فلما قال له واألخ الصاحل دل ذلك على أنه جيتمع معه يف نوح، صلوات . ل مرحبا بالنيب الصاحل واالبن الصاحللقا

وجاء جواب اآلباء ههنا كنوح وإبراهيم وآدم : قال القاضي عياض. وال كالم ملنصف بعد هذا. اهللا عليهم أمجعني
ا ذكر عن موسى وعيسى ويوسف وهارون وحيىي ممن كم" باألخ الصاحل"وقال عن إدريس ". مرحبا باالبن الصاحل"

. قد ذكر املؤرخون أن إدريس جد نوح عليهما السالم: وقال املازري. ليس بأب باتفاق للنيب صلى اهللا عليه وسلم
فإن قام الدليل على أن إدريس بعث أيضا مل يصح قول النسابني أنه قبل نوح؛ ملا أخرب عليه السالم من قول آدم أن 

قال القاضي . وصح أن حيمل أن إدريس كان نبيا غري مرسل: ول رسول بعث، الن مل يقم دليل جاز ما قالوانوحا أ
كافة كنبينا عليه  -كما قال يف احلديث  -اختص بعث نوح ألهل األرض : قد جيمع بني هذا بأن يقال: عياض
  وقد استدل. ويكون إدريس لقومه كموسى وهود وصاحل ولوط وغريهم. السالم

]. ١٢٤، ١٢٣: الصافات[} إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أَال َتتَّقُونَ. َوإِنَّ إِلَْياسَ لَِمَن الُْمْرَسِلَني{: عضهم على هذا بقوله تعاىلب
وقد رأيت أبا احلسن بن : قال القاضي عياض. }سالم على إْدرَاسِني{وقد قرئ . إن إلياس هو إدريس: وقد قيل

وحديث أيب ذر الطويل يدل على أن آدم وإدريس . ليسلم من هذا االعتراض بطال ذهب إىل أن آدم ليس برسول؛
وجممع ذلك بأن تكون بعثة نوح مشهورة إلصالح الناس ومحلهم بالعذاب واإلهالك على : قال ابن عطية. رسوالن

  .واهللا أعلم. اإلميان؛ فاملراد أنه أول نيب بعث على هذه الصفة
وقال ابن . بعد آدم بثمامنائة سنة: قال الكليب. سالم بعث وهو ابن أربعني سنةوروي عن ابن عباس أن نوحا عليه ال

حىت . مث عاش بعد الطوفان ستني سنة. وبقي يف قومه يدعوهم ألف سنة إال مخسني عاما؛ كما أخرب التنزيل: عباس
و ابن ثالمثائة بعث نوح وه: وقال عون بن شداد. بعث نوح وهو ابن مخسني سنة: وقال وهب. كثر الناس وفشوا

وذكر . الترمذي وغريه أن مجيع اخللق اآلن من ذرية نوح عليه السالم: ويف كثري من كتب احلديث. ومخسني سنة
. أن العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل اليمن من ولد سام بن نوح: النقاش عن سليمان بن أرقم عن الزهري

والترك وبربر ووراء الصني . وكل جلد أسود من ولد حام بن نوح والسند واهلند والزنج واحلبشة والزط والنوبة،
  .واخللق كلهم ذرية نوح. ويأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من ولد يافث بن نوح

نعت . أي ما لكم إله غريه. قراءة نافع وأيب عمرو وعاصم ومحزة} غَْيرُُه{برفع } َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيرُُه{: قوله تعاىل
وقرأ . ما أعرف اجلر وال النصب: قال أبو عمرو. مبعىن إال؛ أي ما لكم من إله إال اهللا} غري{: وقيل. وضععلى امل

وجيوز النصب على االستثناء، وليس بكثري؛ غري أن الكسائي والفراء أجازا نصب . الكسائي باخلفض على املوضع



هي لغة بعض بين : قال الفراء. ما جاءين غريك: افأجاز. مت الكالم أو مل يتم} إالّ{يف كل موضع حيسن فيه } غري{
  :وأنشد. أسد وقضاعة

  محامة يف سحوق ذات أو قال... مل مينع الشرب منها غري أن هتفت 
ال جيوز عند البصريني نصب : قال النحاس. وال جيوز جاءين غريك، يف اإلجياب؛ ألن إال ال تقع ههنا: قال الكسائي

  .ك عندهم من أقبح اللحنوذل. إذا مل يتم الكالم} غري{
 قَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ، قَالَ َيا قَْومِ لَْيَس بِي َضاللةٌ َولَكِنِّي َرُسولٌ ِمْن{ ٦٢ - ٦٠: اآليات

  }ِه َما ال َتْعلَُمونََربِّ الَْعالَِمَني، أَُبلُِّغكُْم رَِساالِت َربِّي وَأَْنَصُح لَكُْم َوأَْعلَُم ِمَن اللَّ
العدول عن طريق احلق، : والضالل والضاللة". البقرة"وقد تقدم بيانه يف . أشراف القوم ورؤساهم} الَْملَأُ{

بالتشديد من التبليغ، وبالتخفيف } أَُبلُِّغكُْم{. أي إنا لنراك يف دعائنا إىل إله واحد يف ضالل عن احلق. والذهاب عنه
إخالص النية من شوائب : النصح} وَأَْنَصُح لَكُْم{. مها مبعىن واحد لغتان؛ مثل كرمه وأكرمه: وقيل. من اإلبالغ

قال اهللا . وهو بالالم أفصح. نصحته ونصحت له نصيحة ونصاحة ونصحا: يقال. الفساد يف املعاملة، خبالف الغش
قال . ورجل ناصح اجليب أي نقي القلب .والنصيح الناصح، وقوم نصحاء. واالسم النصيحة} َوأَْنَصُح لَكُْم{: تعاىل

وانتصح فالن أقبل على . وكل شيء خلص فقد نصح. مثل الناصع. الناصح اخلالص من العسل وغريه: األصمعي
. والنصاحات أيضا اجللود. والنصاح السلك خياط به. والناصح اخلياط. انتصحين إنين لك ناصح: يقال. النصيحة

  :قال األعشى
  مثل ما مدت نصاحات الربح... كلهم فترى الشرب نشاوى 

  .إن شاء اهللا تعاىل" براءة"وسيأيت هلذا زيادة معىن يف . والربح أيضا طائر. الربح لغة يف الربع، وهو الفصيل

َولََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ،  أََوَعجِبُْتْم أَنْ َجاءَكُْم ِذكٌْر ِمْن رَبِّكُْم َعلَى َرُجلٍ ِمْنكُْم لُِيْنِذَركُْم وَِلَتتَّقُوا{ ٦٤ - ٦٣: اآليتان
  }قَْوماً َعِمَنيفَكَذَّبُوُه فَأَْنَجْيَناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِفي الْفُلِْك َوأَغَْرقَْنا الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآياِتَنا إِنَُّهْم كَاُنوا 

وسبيل الواو أن تدخل . رفتحت الواو ألهنا واو عطف، دخلت عليها ألف االستفهام للتقري} أََوَعجِْبُتْم{: قوله تعاىل
أي على لسان } َعلَى َرُجلٍ ِمْنكُْم{. أي وعظ من ربكم} أَنْ َجاءَكُْم ِذكٌْر{. على حروف االستفهام إال األلف لقوهتا

املعىن أن جاءكم ذكر من ربكم منزل على رجل منكم، أي : ، أي مع رجل وقيل}َمَع{مبعىن }َعلَى{: وقيل. رجل
} الفُلْك{و. ولو كان ملكا فرمبا كان يف اختالف اجلنس تنافر الطبع. ل من جنسكمأي على رج. تعرفون نسبه

عن معرفة اهللا تعاىل : وقيل. أي عن احلق؛ قال قتادة} َعِمَني{و". البقرة"وقد تقدم يف . يكون واحدا ويكون مجعا
  .رجل عم بكذا، أي جاهل: وقدرته، يقال

  }قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه أَفَال َتتَّقُونَ وَإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً{ ٦٥: اآلية
  }قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك ِفي َسفَاَهٍة َوإِنَّا لََنظُنَُّك ِمَن الْكَاِذبَِني{ ٦٦: اآلية
  }ي َسفَاَهةٌ وَلَكِنِّي َرسُولٌ ِمْن َربِّ الَْعالَمَِنيقَالَ َيا قَْومِ لَْيَس بِ{ ٦٧: اآلية
  }أَُبلُِّغكُْم رِسَاالتِ رَبِّي َوأََنا لَكُْم نَاِصٌح أَمٌِني{ ٦٨: اآلية
ْم ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد قَْومِ أَوََعجِبُْتْم أَنْ َجاءَكُْم ِذكٌْر ِمْن رَبِّكُْم َعلَى َرُجلٍ مِْنكُْم ِلُيْنِذَركُْم َواذْكُرُوا إِذْ َجَعلَكُ{ ٦٩: اآلية

  }ُنوحٍ َوَزادَكُْم ِفي الَْخلْقِ َبْسطَةً فَاذْكُرُوا آالَء اللَِّه لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ



أخاهم : وقيل. قال ابن عباس أي ابن أبيهم. أي وأرسلنا إىل عاد أخاهم هودا} َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً{: قوله تعاىل
  .أي بشرا من بين أبيهم آدم: وقيل. يف القبيلة

وعاد هو ابن : قال ابن إسحاق. وعاد من ولد سام بن نوح. ويف مصنف أيب داود أن أخاهم هودا أي صاحبهم
وهود هو هود بن عبداهللا بن رباح بن اجللود بن . عوص بن إرم بن شاخل بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السالم

من } َعاٍد{و. وكان من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا. عثه اهللا إىل عاد نبياب. عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح
} عاد األوىل{ويف حرف أيب وابن مسعود : قال أبو حامت. مل يصرفه جعله امسا للقبيلة، ومن صرفه جعله امسا للحي

يكون عربيا  وقد جيوز أن. أعجمي، وانصرف خلفته؛ ألنه على ثالثة أحرف}هُوداً{و. بغري ألف] ٥٠: النجم[
وكانت عاد فيما . وكان بني هود ونوح فيما ذكر املفسرون سبعة آباء. والنصب على البدل. مشتقا من هاد يهود

وكانوا أهل بساتني وزروع وعمارة، وكانت بالدهم أخصب . روي ثالث عشرة قبيلة، ينزلون الرمال، رمل عاجل
. روي بنواحي حضرموت إىل اليمن، وكانوا يعبدون األصناموكانت فيما . البالد، فسخط اهللا عليهم فجعلها مفاوز

أي يف محق وخفة } إِنَّا لَنََراَك ِفي َسفَاهٍَة{. وحلق هود حني أهلك قومه مبن آمن معه مبكة، فلم يزالوا هبا حىت ماتوا
  :قال. عقل

  أعاليها مر الرياح النواسم... مشني كما اهتزت رماح تسفهت 
وجيوز أن يراد هبا : وقيل. هي من رؤية البصر: والرؤية هنا ويف قصة نوح قيل". البقرة"وقد تقدم هذا املعىن يف 

  .الرأي الذي هو أغلب الظن
مجع خليفة على التذكري واملعىن، وخالئف على } ُخلَفَاَء} {َواذْكُرُوا إِذْ َجَعلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد قَْومِ ُنوحٍ{: قوله تعاىل

بالصاد } بصطة{وجيوز } َوَزادَكُْم ِفي الَْخلْقِ َبْسطَةً{. جعلهم سكان األرض بعد قوم نوح اللفظ، من عليهم بأن
. كان أطوهلم مائة ذراع، وأقصرهم ستني ذراعا: قال ابن عباس. ألن بعدها طاء؛ أي طوال يف اخللق وعظم اجلسم

  ن رأس أحدهمكا: قال وهب. على خلق قوم نوح: وقيل. وهذه الزيادة كانت على خلق آبائهم

وروى شهر بن حوشب عن أيب هريرة . مثل قبة عظيمة، وكان عني الرجل يفرخ فيها السباع، وكذلك مناخرهم
أن كان الرجل من قوم عاد يتخذ املصراعني من حجارة لو اجتمع عليها مخسمائة رجل من هذه األمة مل : قال

أي نعم اهللا، واحدها إىل وإيل } اذْكُُروا آالَء اللَِّهفَ{. يطيقوه، وأن كان أحدهم ليغمز برجله األرض فتدخل فيها
  .تقدم} لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ{. كاآلناء واحدها إىن وإين وإنو وأىن. وإلو وأىل
تَِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن  قَالُوا أَجِئْتََنا ِلَنعُْبَد اللََّه َوْحَدُه وََنذََر َما كَانَ َيْعُبُد آَباُؤَنا فَأِْتَنا بَِما{ ٧٢ - ٧١ - ٧٠: اآليتان

ْنُتْم َوآَباؤُكُْم َما نَزَّلَ اللَُّه الصَّاِدِقَني، قَالَ قَْد َوقََع َعلَْيكُْم ِمْن رَبِّكُمْ رِْجٌس َوغََضٌب أَُتَجاِدلُونَنِي ِفي أَْسَماٍء َسمَّْيُتُموَها أَ
َتظِرِيَن، فَأَْنَجْينَاُه َوالَِّذيَن َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوقَطَْعَنا دَابَِر الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآياِتَنا بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن فَاْنَتِظرُوا إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمْن

  }َوَما كَاُنوا ُمْؤِمنَِني
وقع القول : يقال. ومعىن وقع أي وجب} قَْد َوقََع َعلَْيكُْم{: فقال هلم. طلبوا العذاب الذي خوفهم به وحذرهم منه

َوإِذَا َوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِمْ {. أي نزل هبم]. ١٣٤: األعراف[} َولَمَّا َوقََع َعلَْيهُِم الرِّْجُز{: ومثله! أي وجب  واحلكم
عين بالرجس الرين على القلب بزيادة : والرجس العذاب وقيل]. ٨٢: النمل[} أَخَْرْجَنا لَُهْم َدابَّةً ِمَن الْأَْرضِ

أي } َما نَزَّلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن{. يعين األصنام اليت عبدوها، وكان هلا أمساء خمتلفة} ي ِفي أَْسَماٍءأَُتجَاِدلُوَننِ{. الكفر
وهذه ]. ٢٣: النجم[} إِنْ ِهَي إِلَّا أَْسَماٌء َسمَّْيُتُموهَا{نظريه . فاالسم هنا مبعىن املسمى. من حجة لكم يف عبادهتا



أي مل يبق هلم . وقد تقدم. آخر} َدابَِر{. األعز والالت، وليس هلا من العز واإلهلية شيءاألمساء مثل العزى من العز و
  .بقية

ةٌ ِمْن َربِّكُْم َهِذهِ وَإِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلحاً قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه قَْد َجاَءْتكُْم َبيَِّن{ ٧٣: اآلية
  }ةُ اللَِّه لَكُْم آَيةً فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفي أَْرضِ اللَِّه َوال َتَمسُّوَها بُِسوٍء فَيَأُْخذَكُْم َعذَاٌب أَِليٌمَناقَ

وهو أخو جديس، وكانوا يف سعة من معايشهم؛ فخالفوا أمر اهللا وعبدوا . هو مثود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح
إليهم صاحلا نبيا، وهو صاحل بن عبيد بن آسف بن كاشح بن عبيد بن حاذر فبعث اهللا . غريه، وأفسدوا يف األرض

وكان صاحل من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا فدعاهم إىل اهللا تعاىل حىت مشط وال . وكانوا قوما عربا. بن مثود
ينصرف، ألنه اسم  مل: وقال أبو حامت. ألنه جعل امسا للقبيلة} ثَُموَد{ومل ينصرف . منهم إال قليل مستضعفون. يتبعه

أَال إِنَّ ثَُموَد كَفَُروا {وقد قرأ القراء . وهذا غلط؛ ألنه مشتق من الثمد وهو املاء القليل: قال النحاس. أعجمي
وهم من . وكانت مساكن مثود احلجر بني احلجاز والشام إىل وادي القرى. على أنه اسم للحي] ٦٨: هود[} َربَُّهْم

  .إن شاء اهللا تعاىل" احلجر"وسيأيت بيانه يف . لقلة مائها ومسيت مثود. ولد سام بن نوح
أخرج هلم الناقة حني سألوه من حجر صلد؛ فكان هلا يوم تشرب فيه ماء } َهِذِه َناقَةُ اللَِّه لَكُْم آيَةً{: قوله تعاىل

لََها {: ل اهللا تعاىلوكان بقدر حاجتهم على كرهتم؛ قا. الوادي كله، وتسقيهم مثله لبنا مل يشرب قط ألذ وأحلى منه
وأضيفت الناقة إىل اهللا عز وجل على جهة إضافة اخللق إىل ]. ١٥٥: الشعراء[} ِشْرٌب َولَكُْم شِْرُب َيْومٍ َمْعلُومٍ

  .وفيه معىن التشريف والتخصيص. اخلالق
  .أي ليس عليكم رزقها ومؤونتها} فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفي أَْرضِ اللَِّه{: قوله تعاىل

ْنِحُتونَ وَاذْكُُروا إِذْ َجَعلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد َوَبوَّأَكُْم ِفي الْأَْرضِ َتتَِّخذُونَ ِمْن ُسُهوِلَها قُُصوراً َوَت{ ٧٤ :اآلية
  }الْجِبَالَ ُبيُوتاً فَاذْكُرُوا آالَء اللَِّه َوال تَْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن

  -:فيه ثالث مسائل
} تَتَِّخذُونَ ِمْن ُسُهولَِها قُُصوراً{. فيه حمذوف، أي بوأكم يف األرض منازل} َوَبوَّأَكُْم ِفي الْأَْرضِ{: له تعاىلقو: األوىل

اختذوا البيوت يف اجلبال لطول أعمارهم؛ فإن السقوف } وََتْنِحُتونَ الْجَِبالَ ُبُيوتاً{. أي تبنون القصور بكل موضع
وفيه حرف من حروف احللق؛ فلذلك . وقرأ احلسن بفتح احلاء، وهي لغة. عمارهمواألبنية كانت تبلى قبل فناء أ

  .جاء على فعل يفعل
قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ اللَِّه الَِّتي أَخَْرَج ِلِعبَاِدِه {: استدل هبذه اآلية من أجاز البناء الرفيع كالقصور وحنوها، وبقوله: الثانية

ذكر أن ابنا حملمد بن سريين نبين دارا وأنفق فيها ماال كثريا؛ فذكر ذلك ]. ٣٢: األعراف[} َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ
إذا أنعم اهللا على عبد : "وروي أنه عليه السالم قال. ما أرى بأسا أن يبين الرجل بناء ينفعه: حملمد بن سريين فقال

أال ترى أنه إذا اشترى جارية . ياب احلسنةومن آثار النعمة البناء احلسن، والث" . أحب أن يرى أثر النعمة عليه
. وكره ذلك آخرون، منهم احلسن البصري وغريه. مجيلة مبال عظيم فإنه جيوز وقد يكفيه دون ذلك؛ فكذلك البناء

ويف خرب آخر عنه أنه عليه " . إذا أراد اهللا بعبد شرا أهلك مال يف الطني واللنب: "واحتجوا بقوله عليه السالم
  " .من بىن فوق ما يكفيه جاء به يوم القيامة حيمله على عنقه": السالم قال

وما أنفق املؤمن من نفقة فإن خلفها على اهللا عز وجل إال ما كان يف بنيان أو : "هبذا أقول؛ لقوله عليه السالم: قلت
  .رواه جابر بن عبداهللا وخرجه الدارقطين" . معصية



هذه اخلصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف اخلبز  ليس البن آدم حق يف سوى: "وقوله عليه السالم
  .أخرجه الترمذي" واملاء
آل "وقد مضى يف . وهذا يدل على أن الكفار منعم عليهم. أي نعمه} فَاذْكُُروا آالَء اللَِّه{: قوله تعاىل: الثالثة
بكسر التاء أخذه } تعثوا{وقرأ األعمش . لغتانوالعثي والعثو } َوال َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن{. القول فيه" عمران

  .من عثي ال من عثا يعثو
حاً قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِمْن قَْوِمِه ِللَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم أََتْعلَُمونَ أَنَّ َصاِل{ ٧٦ - ٧٥: اآليتان

  }أُْرِسلَ بِِه ُمْؤِمُنونَ، قَالَ الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا بِالَِّذي آَمنُْتْم بِِه كَاِفُرونَ ُمْرَسلٌ ِمْن َربِِّه قَالُوا إِنَّا بَِما
الثاين بدل من األول، ألن } قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِمْن قَْوِمِه ِللَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم{: قوله تعاىل

  .وهو بدل البعض من الكل. املؤمنوناملستضعفني هم 
َسِلَني فََعقَُروا النَّاقَةَ َوَعَتْوا َعْن أَْمرِ َربِّهِْم َوقَالُوا َيا َصاِلُح ائِْتَنا بَِما َتِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الْمُْر{ ٧٩ - ٧٧: اآليات

ى َعْنُهْم َوقَالَ َيا قَْومِ لَقَْد أَْبلَغُْتكُمْ رِسَالَةَ َربِّي وََنَصْحُت لَكُمْ فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ فَأَصَْبحُوا ِفي دَارِِهْم َجاِثِمَني، فََتوَلَّ
  }َولَِكْن ال ُتِحبُّونَ النَّاِصحَِني

إذا ضربت قوائمه : وعقرت الفرس. قطع عضو يؤثر يف النفس: وقيل. العقر اجلرح} فََعقَرُوا النَّاقَةَ{: قوله تعاىل
  .إذا أدبرته: رت ظهر الدابةوعق. وخيل عقرى. بالسيف

  :قال امرؤ القيس
  عقرت بعريي يا امرأ القيس فانزل... تقول وقد مال الغبيط بنا معا 

العقر كشف عرقوب البعري؛ مث قيل للنحر عقر؛ ألن العقر سبب النحر يف : أي جرحته وأدبرته قال القشريي
صحيح مسلم من حديث عبداهللا بن زمعة قال؛  أصحها ما يف. وقد اختلف يف عاقر الناقة على أقوال. الغالب

إذ انبعث أشقاها انبعث هلا رجل : "خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال
إن ملكهم كان إىل : وقيل. قدار بن سالف: وقيل يف امسه. وذكر احلديث" عزيز عارم منيع يف رهطه مثل أيب زمعة

ال تطيعامها : كي، فحسدت صاحلا ملا مال إليه الناس، وقالت المرأتني كان هلما خليالن يعشقاهنماامرأة يقال هلا مل
وجاء السقب . وخرج الرجالن وأجلآ الناقة إىل مضيق ورماها أحدمها بسهم وقتالها. واسأالمها عقر الناقة؛ ففعلتا

إنه الدابة اليت : ويقال. الصخرة فدخل فيهاوهو ولدها إىل الصخرة اليت خرجت الناقة منها فرغا ثالثا وانفرجت 
أتبع السقب أربعة نفر ممن كان : وقال ابن إسحاق". النمل"خترج يف آخر الزمان على الناس؛ على ما يأيت بيانه يف 

. فرماه مصدع بسهم فانتظم قلبه، مث جره برجله فأحلقه بأمه، وأكلوه معها. عقر الناقة، مصدع وأخوه ذؤاب
عقرها عاقرها ومعه مثانية : وقيل. إنه بقي من عمركم ثالثة أيام، وهلذا رغا ثالثا: إن صاحلا قال هلمواألول أصح؛ ف

وهو ". النمل"على ما يأيت بيانه يف ] ٤٨: النمل[} َوكَانَ ِفي الَْمِديَنِة ِتْسَعةُ َرْهٍط{: رجال، وهم الذين قال اهللا فيهم
وكانوا يشربون فأعوزهم املاء ليمزجوا شراهبم، وكان ]. ٢٩: القمر. [} طَى فََعقََرفََناَدْوا َصاِحَبُهْم فََتعَا{معىن قوله 

  .ألرحين الناس منها؛ فعقرها: يوم لنب الناقة، فقام أحدهم وترصد الناس وقال
: والليل العايت .وتعىت فالن إذا مل يطع. عتا يعتو عتوا أي استكرب. أي استكربوا} َوَعتَْوا َعْن أَْمرِ َربِّهِْم{: قوله تعاىل

  .الشديد الظلمة؛ عن اخلليل



كان : وقيل. أي الزلزلة الشديدة} فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ{. أي من العذاب} َوقَالُوا َيا صَاِلُح ائِْتَنا بَِما تَِعدَُنا{: قوله تعاىل
رجف : يقال. يف قصة مثود فأخذهتم الصيحة" هود"صيحة شديدة خلعت قلوهبم؛ كما يف قصة مثود يف سورة 

َيْومَ {وأصله حركة مع صوت؛ ومنه قوله تعاىل . وأرجفت الريح الشجر حركته. الشيء يرجف رجفا رجفانا
  :قال الشاعر] ٦: النازعات[} َتْرُجفُ الرَّاجِفَةُ

  وظلت مطايا القوم بالقوم ترجف... وملا رأيت احلج قد آن وقته 
وقال يف موضع . يف دورهم: وحد على طريق اجلنس، واملعىن: وقيل. بلدهم أي} فَأَصَْبحُوا ِفي َدارِِهْم{: قوله تعاىل

أي الصقني باألرض على ركبهم ووجوههم؛ كما } جَاِثِمَني{. ي منازهلم-أي ف] ٦٧: هود[} ِفي ِديَارِِهْم{: آخر
  :زهري قال. وأصل اجلثوم لألرنب وشبهها، واملوضع جمثم. أي صاروا خامدين من شدة العذاب. جيثم الطائر

  وأطالؤها ينهضن من كل جمثم... هبا العني واآلرام ميشني خلفة 
احترقوا بالصاعقة فأصبحوا ميتني، إال رجال واحدا كان يف حرم اهللا؛ فلما خرج من احلرم أصابه ما أصاب : وقيل
حيتمل أنه قال ذلك } ةَ َربِّي َوَنَصْحُت لَكُْمَيا قَْومِ لَقَْد أَْبلَْغُتكُْم رَِسالَ{. أي عند اليأس منهم} فََتَولَّى َعنُْهْم{. قومه

أتكلم : فقيل" هل وجدمت ما وعد ربكم حقا: "وحيتمل أنه قال بعد موهتم؛ كقوله عليه السالم لقتلى بدر. قبل موهتم
 َولَِكْن ال{يدل عليه . واألول أظهر" . ما أنتم بأمسع منهم ولكنهم ال يقدرون على اجلواب: "هؤالء اجليف ؟ فقال
  .أي مل تقبلوا نصحي} ُتحِبُّونَ النَّاِصحَِني

  }َولُوطاً إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أََتأُْتونَ الْفَاِحَشةَ َما َسبَقَكُمْ بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن الْعَالَِمَني{ ٨٠: اآلية
  -:فيه أربع مسائل

وقال . هذا أليط بقليب، أي ألصق: ق من قوهلملوط مشت: قال الفراء} َولُوطاً إِذْ قَالَ ِلقَْومِِه{: قوله تعاىل: األوىل
أن لوطا جيوز أن يكون مشتقا من لطت إذا ملسته  -يعين الفراء  -قال الزجاج زعم بعض النحويني : النحاس
وإمنا . إنه من السحق وهو البعد: وهذا غلط؛ ألن األمساء األعجمية ال تشتق كإسحاق، فال يقال: قال. بالطني

لوط من األمساء األعجمية وليس من : قال النقاش. على ثالثة أحرف وهو ساكن الوسط صرف لوط خلفته ألنه
قال . ولكن االسم أعجمي كإبراهيم وإسحاق. فأما لطت احلوض، وهذا أليط بقليب من هذا، فصحيح. العربية
سدوم، وكان ابن  بعثه اهللا تعاىل إىل أمة تسمى. نوح ولوط أمساء أعجمية، إال أهنا خفيفة فلذلك صرفت: سيبويه

  .وجيوز أن يكون منصوبا مبعىن واذكر. املتقدمة فيكون معطوفا} أَْرَسلْنَا{ونصبه إما بـ . أخي إبراهيم
ذكرها اهللا باسم الفاحشة ليبني أهنا زىن؛ كما قال اهللا . يعين إتيان الذكور} أََتأُْتونَ الْفَاِحشَةَ{: قوله تعاىل: الثانية
واختلف العلماء فيما جيب على من فعل ذلك بعد ]. ٣٢: اإلسراء[} الزَِّنى إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوال َتقَْرُبوا{: تعاىل

وروي عنه . وكذلك يرجم املفعول به إن كان حمتلما. يرجم؛ أحصن أو مل حيصن: إمجاعهم على حترميه؛ فقال مالك
عطاء والنخعي وابن املسيب وهو مذهب . يرجم إن كان حمصنا، وحيبس ومؤدب إن كان غري حمصن: أيضا

احتج . حيد حد الزىن قياسا عليه: وقال الشافعي. يعزر احملصن وغريه؛ وروي عن مالك: وقال أبو حنيفة. وغريهم
. فكان ذلك عقوبة هلم وجزاء على فعلهم]. ٧٤: احلجر[} َوأَمْطَْرَنا َعلَيْهِْم ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّيلٍ{: مالك بقوله تعاىل

أن : الثاين. أن قوم لوط إمنا عوقبوا على الكفر والتكذيب كسائر األمم -حجة فيها لوجهني؛ أحدمها ال : فإن قيل
أما األول فغلط؛ فإن اهللا سبحانه أخرب : قيل. صغريهم وكبريهم دخل فيها؛ فدل على خروجها من باب احلدود

هم فاعل وكان منهم راض، فعوقب اجلميع وأما الثاين فكان من. عنهم أهنم كانوا على معاصي فأخذهم هبا؛ منها هذه
  .وهي حكمة اهللا وسنته يف عباده. لسكوت اجلماهري عليه



وقد روى أبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي والدارقطين . واهللا أعلم. وبقي أمر العقوبة على الفاعلني مستمرا
لفظ أيب " . وط فاقتلوا الفاعل واملفعول بهمن وجدمتوه يعمل عمل قوم ل: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وروى أبو داود والدارقطين عن ابن عباس يف البكر يوجد " . أحصنا أو مل حيصنا"وعند الترمذي . داود وابن ماجة
وقد روي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه حرق رجال يسمى الفجاءة حني عمل . يرجم: على اللوطية قال
وهو رأي علي بن أيب طالب؛ فإنه ملا كتب خالد بن الوليد إىل أيب بكر يف ذلك مجع أبو بكر . رعمل قوم لوط بالنا

إن هذا الذنب مل تعص به أمة من األمم إال أمة : أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم واستشارهم فيه؛ فقال علي
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حيرق فاجتمع رأي أصحاب رسو. واحدة صنع اهللا هبا ما علمتم، أرى أن حيرق بالنار

مث أحرقهم هشام . مث أحرقهم ابن الزبري يف زمانه. فكتب أبو بكر إىل خالد بن الوليد أن حيرقه بالنار فأحرقه. بالنار
وروي أن سبعة أخذوا يف زمن ابن الزبري يف لواط؛ فسأل عنهم فوجد . مث أحرقهم خالد القسري بالعراق. بن الوليد
أحصنوا فأمر هبم فخرجوا هبم من احلرم فرمجوا باحلجارة حىت ماتوا، وحد الثالثة؛ وعنده ابن عباس وابن أربعة قد 

والذي صار إليه مالك أحق، فهو أصح سندا : قال ابن العريب. وإىل هذا ذهب الشافعي. عمر فلم ينكرا عليه
كانت هذه املعصية غريها وجب أال يشاركها  عقوبة الزىن معلومة؛ فلما: وتعلق احلنفيون بأن قالوا. وأقوى معتمدا

وأيضا فإنه وطء يف فرج ال يتعلق ". من وضع حدا يف غري حد فقد تعدى وظلم: "ويأثرون يف هذا حديثا. يف حدها
  .به إحالل وال إحصان، وال وجوب مهر وال ثبوت نسب؛ فلم يتعلق به حد

يقتالن؛ حكاه ابن املنذر عن أيب سلمة بن : وقيل. مةال يقتل هو وال البهي: فإن أتى هبيمة فقد قيل: الثالثة
: ويف الباب حديث رواه أبو داود والدارقطين عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. عبدالرمحن

 أنه ما أراه قال ذلك، إال: ما شأن البهيمة؟ قال: فقلنا البن عباس" . من وقع على هبيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه"
  إن يك احلديث ثابتا فالقول به: قال ابن املنذر. كره أن يؤكل حلمها وقد عمل هبا ذلك العمل

إن قتل : وقد قيل. واهللا أعلم. جيب، وإن مل يثبت فليستغفر اهللا من فعل ذلك كثريا، وإن عزره احلاكم كان حسنا
وقد روى أبو . واهللا أعلم. ع ما جاء من السنةالبهيمة لئال تلقي خلقا مشوها؛ فيكون قتلها مصلحة هلذا املعىن م

أرى أن : وقال احلكم. وكذا قال عطاء: قال أبو داود. ليس على الذي زىن بالبهيمة حد: داود عن ابن عباس قال
وقال مالك . جيلد مائة أحصن أو مل حيصن: وقال الزهري. هو مبنزلة الزاين: وقال احلسن. جيلد وال يبلغ به احلد

واختلفت الرواية عن الشافعي، وهذا . وروي عن عطاء والنخعي واحلكم. محد وأصحاب الرأي يعزروالثوري وأ
  .يقام عليه احلد، إال أن تكون البهيمة له: وقال جابر بن زيد. أشبه على مذهبه يف هذا الباب

ستغراق اجلنس، أي مل يكن اللواط يف أمة قبل ال} مَِن} {َما َسبَقَكُْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن الَْعالَمَِني{: قوله تعاىل: الرابعة
وحكى النقاش أن إبليس كان . والصدق ما ورد به القرآن. وامللحدون يزعمون أن ذلك كان قبلهم. قوم لوط

كانوا يفعلون ذلك بالغرباء، ومل : قال احلسن. أصل عملهم بأن دعاهم إىل نفسه لعنه اهللا، فكان ينكح بعضهم بعضا
إن : "وروى ابن ماجة عن جابر بن عبداهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ببعضيكن يفعله بعضهم 

ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إال : وقال حممد بن سريين" . أخوف ما أخاف على أميت عمل قوم لوط
  .اخلنزير واحلمار

  }النَِّساِء َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم ُمْسرِفُونَ إِنَّكُْم لَتَأُْتونَ الرَِّجالَ َشْهَوةً ِمْن ُدوِن{ ٨١: اآلية
قرأ نافع وحفص على اخلرب هبمزة واحدة مكسورة، تفسريا للفاحشة املذكورة، فلم حيسن } إِنَّكُْم{: قوله تعاىل

 وقرأ الباقون هبمزتني على لفظ االستفهام الذي معناه التوبيخ،. إدخال االستفهام عليه ألنه يقطع ما بعده مما قبله



: واختار األول أبو عبيد والنسائي وغريمها؛ واحتجوا بقوله عز وجل. وحسن ذلك ألن ما قبله وبعده كالم مستقل
  أَفَإِنْ ِمتَّ فَُهُم{

] ١٤٤: آل عمران[} أَفَإِنْ َماتَ أَْو قُِتلَ اْنقَلَْبُتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم{: وقال. ومل يقل أفهم] ٣٤: األنبياء[} الَْخاِلُدونَ
وهذا من أقبح الغلط ألهنما شبها شيئني مبا ال يشتبهان؛ ألن الشرط وجوابه مبنزلة شيء واحد .  يقل انقلبتمومل

وقصة . أفإن مت أفهم، كما ال جيوز أزيد أمنطلق: فال جيوز. كاملبتدأ واخلرب؛ فال جيوز أن يكون فيهما استفهامان
هذا قول اخلليل وسيبويه، واختاره النحاس . احدة منهمالوط عليه السالم فيها مجلتان، فلك أن تستفهم عن كل و

َبلْ {. وجيوز أن يكون مصدرا يف موضع احلال. نصب على املصدر، أي تشتهوهنم شهوة} َشْهوَةً{ومكي وغريمها 
  .لفاحشةيف مجعكم إىل الشرك هذه ا] ١٦٦: الشعراء[} َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم َعاُدونَ{نظرية } أَنُْتْم قَْوٌم ُمْسرِفُونَ

َناُه َوأَْهلَُه َوَما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرُِجوُهْم ِمْن قَْريَِتكُمْ إِنَُّهْم أَُناسٌ َيَتطَهَُّرونَ، فَأَْنَجْي{ ٨٣ - ٨٢: اآليتان
  }إِلَّا اْمرَأََتُه كَاَنْت ِمَن الَْغابِرِيَن

عن اإلتيان يف هذا } َيَتطَهَُّرونَ{ومعىن . أي لوطا وأتباعه} إِلَّا أَنْ قَالُوا أَْخرُِجوُهْم َوَما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه{: قوله تعاىل
أي الباقني يف } ِمَن الْغَابِرِيَن{. عابوهم واهللا بغري عيب: قال قتادة. تطهر الرجل أي تنزه عن اإلمث: يقال. املأتى

املاضي عابر : وقال قوم. وهو من األضداد. وغرب إذا بقي غرب الشيء إذا مضى،. عذاب اهللا؛ قال ابن عباس وقتادة
أي من } ِمَن الَْغابِرِيَن{: وقال الزجاج. حكاه ابن فارس يف اجململ. والباقي غابر بالغني معجمة. بالعني غري معجمة

ي أهنا قد وأبو عبيدة يذهب إىل أن املعىن من املعمرين؛ أ: قال النحاس. لطول عمرها: الغائبني عن النجاة وقيل
  :واألكثر يف اللغة أن يكون الغابر الباقي؛ قال الراجز. هرمت

  له اإلله ما مضى وما غرب... فما وىن حممد مذ أن غفر 
  }َوأَمْطَْرَنا َعلَْيهِْم َمطَراً فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمْجرِمَِني{ ٨٤: اآلية

مث أمر جربيل، عليه السالم فأدخل جناحه حتت ] ٨١: هود[} لَّْيلِبِِقطْعٍ ِمَن ال{سرى لوط بأهله كما وصف اهللا 
مدائنهم فاقتلعها ورفعها حىت مسع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكالب، مث جعل عاليها سافلها، وأمطرت 

وكانت فيما . وأدرك امرأة لوط، وكانت معه حجر فقتلها. على من غاب منهم: عليهم حجارة من سجيل، قيل
  .قصة لوط بأبني من هذا، إن شاء اهللا تعاىل" هود"وسيأيت يف سورة . مخس فيها أربعمائة ألف: وقيل. أربع قرىذكر 
كُمْ َنةٌ ِمْن َربَِّوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعيْباً قَالَ َيا قَْومِ اْعُبدُوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه قَدْ َجاءَْتكُْم َبيِّ{ ٨٦ - ٨٥: اآلية

ِلكُْم َخْيٌر لَكُمْ إِنْ كُْنُتمْ فَأَْوفُوا الْكَْيلَ َوالِْميَزانَ َوال تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشَياءَُهْم َوال ُتفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِ َبْعدَ إِْصالِحَها ذَ
َمْن آَمَن بِِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوجاً وَاذْكُُروا إِذْ كُنُْتْم قَِليالً  ُمْؤِمنَِني، َوال َتقُْعدُوا بِكُلِّ صَِراٍط ُتوِعُدونَ َوَتُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه

  }فَكَثََّركُْم وَاْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمفِْسِديَن
َحتَّى َيْحكَُم اللَُّه َبْينََنا َوُهَو َخيْرُ  َوإِنْ كَانَ طَاِئفَةٌ ِمْنكُْم آَمُنوا بِالَِّذي أُْرِسلُْت بِِه وَطَاِئفَةٌ لَْم ُيْؤِمنُوا فَاصْبُِروا{ ٨٧: اآلية

  }الَْحاِكِمَني
  -:فيه أربع مسائل

هم : وقيل. بكر ومتيم: اسم قبيلة كما يقال: وقيل. اسم بلد وقطر: قيل يف مدين} َوإِلَى َمْديََن{: قوله تعاىل: األوىل
ومن رآه . رجل مل يصرفه ألنه معرفة أعجميفمن رأى أن مدين اسم . من ولد مدين بن إبراهيم اخلليل عليه السالم



كان زوج : وقال مكي. ويروى أنه كان ابن بنت لوط: قال املهدوي. امسا للقبيلة أو األرض فهو أحرى بأال يصرفه
  وشعيب هو ابن ميكيل بن يشجر: واختلف يف نسبه؛ فقال عطاء وابن إسحاق وغريمها. بنت لوط

وزعم الشرقي بن . وأمه ميكائيل بنت لوط. كان امسه بالسريانية بريوتو. ابن مدين بن إبراهيم عليه السالم
وزعم ابن مسعان أن شعيبا بن جزى بن يشجر بن الوى . القطامي أن شعيبا بن عيفاء بن يوبب بن مدين بن إبراهيم

: وقيل. هو شعيب بن يوبب: وقال قتادة. وشعيب تصغري شعب أو شعب. بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم
َوإِنَّا لَنََراكَ {: وكان أعمى؛ ولذلك قال قومه. واهللا أعلم. يب بن صفوان بن عيفاء بن ثابت بن مدين بن إبراهيمشع

وكان قومه أهل كفر باهللا وخبس . خطيب األنبياء حلسن مراجعته قومه: وكان يقال له]. ٩١: هود[} ِفيَنا َضِعيفاً
  .للمكيال وامليزان

. ومل يذكر له معجزة يف القرآن. أي بيان، وهو جميء شعيب بالرسالة} ْم َبيَِّنةٌ ِمْن رَبِّكُْمقَْد َجاءَْتكُ{: قوله تعاىل
  .معجزته فيما ذكر الكسائي يف قصص األنبياء: وقيل
يف السلعة  وهو يكون. البخس النقص} فَأَْوفُوا الْكَْيلَ وَالِْميَزانَ َوال تَْبَخسُوا النَّاَس أَْشَياَءُهْم{: قوله تعاىل:الثانية

وكل ذلك من أكل . بالتعييب والتزهيد فيها، أو املخادعة عن القيمة، واالحتيال يف التزيد يف الكيل والنقصان منه
املال بالباطل، وذلك منهي عنه يف األمم املتقدمة والسالفة على ألسنة الرسل صلوات اهللا وسالمه على مجيعهم 

  .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
وهو لفظ يعم دقيق . } َوال تَْبَخُسوا{عطف على } َوال تُفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِ َبْعدَ إِْصالِحهَا{: تعاىلقوله : الثالثة

كانت األرض قبل أن يبعث اهللا شعيبا رسوال يعمل فيها باملعاصي وتستحل فيها : قال ابن عباس. الفساد وجليله
وكل نيب . اهللا شعيبا ودعاهم إىل اهللا صلحت األرض فلما بعث. فذلك فسادها: قال. احملارم وتسفك فيها الدماء
  .بعث إىل قومه فهو صالحهم

هناهم عن القعود بالطرق والصد عن الطريق الذي يؤدي إىل طاعة } َوال َتقُْعُدوا بِكُلِّ صَِراٍط{: قوله تعاىل: الرابعة
  واختلف العلماء. اهللا، وكانوا يوعدون العذاب من آمن

كانوا يقعدون على الطرقات : لطرق على ثالثة معان؛ قال ابن عباس وقتادة وجماهد والسدييف معىن قعودهم على ا
إنه كذاب فال تذهب إليه؛ كما كانت قريش : املفضية إىل شعيب فيتوعدون من أراد اجمليء إليه ويصدونه ويقولون

ي عن قطع الطريق، وأخذ السلب؛ هذا هن: وقال أبو هريرة. وهذا ظاهر اآلية. تفعله مع النيب صلى اهللا عليه وسلم
رأيت ليلة أسري يب خشبة على الطريق ال : "وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. وكان ذلك من فعلهم

مير هبا ثوب إال شقته وال شيء إال خرقته فقلت ما هذا يا جربيل قال هذا مثل لقوم من أمتك يقعدون على الطريق 
وقد مضى القول يف اللصوص واحملاربني، واحلمد . اآلية} َتقُْعدُوا بِكُلِّ صَِراٍط ُتوِعُدونَ َوال{ –مث تال  -فيقطعونه 

ومثلهم اليوم هؤالء املكاسون الذين يأخذون ما ال يلزمهم شرعا . كانوا عشارين متقبلني: وقال السدي أيضا. هللا
واملترتبون يف . ن الزكاة واملواريث واملالهيمن الوظائف املالية بالقهر واجلرب؛ فضمنوا ما ال جيوز ضمان أصله م
وهو من أعظم الذنوب وأكربها وأفحشها؛ فإنه . الطرق إىل غري ذلك مما قد كثر يف الوجود وعمل به يف سائر البالد

غصب وظلم وعسف على الناس وإذاعة للمنكر وعمل به ودوام عليه وإقرار له، وأعظمه تضمني الشرع واحلكم 
يعضد هذا التأويل ما تقدم . مل يبق من اإلسالم إال رمسه، وال من الدين إال امسه!  وإنا إليه راجعون للقضاء، فإنا هللا

  .من النهي يف شأن املال يف املوازين واألكيال والبخس



رأى  حيتمل أن يعود على اسم اهللا تعاىل، وأن يعود إىل شعيب يف قول من} بِِه{الضمري يف } َمْن آَمَن بِِه{: قوله تعاىل
وفتحها . كسر العني يف املعاين: قال أبو عبيدة والزجاج} ِعَوجاً{. القعود على الطريق للصد، وأن يعود على السبيل

أي كنتم فقراء . أي كثر عددكم، أو كثركم بالغىن بعد الفقر} َواذْكُرُوا إِذْ كُنُْتْم قَِليالً فَكَثَّرَكُْم{. يف األجرام
فذكر } َوإِنْ كَانَ طَاِئفَةٌ مِْنكُْم{: وقال. هذا أمرا باملقام على الكفر، ولكنه وعيد وهتديد ليس} فَاْصبُِروا{. فأغناكم

  .كانت: على املعىن، ولو راعى اللفظ قال

ِمْن قَْرَيِتَنا أَوْ  قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اسَْتكْبَُروا ِمْن قَْوِمِه لَُنخْرِجَنََّك َيا شَُعْيُب وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك{ ٨٩ - ٨٨: اآلية
كُْم َبْعدَ إِذْ َنجَّاَنا اللَُّه ِمنَْها َوَما لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا قَالَ أََولَْو كُنَّا كَارِِهَني، قَِد افْتََرْيَنا َعلَى اللَِّه كَِذباً إِنْ ُعْدَنا ِفي ِملَِّت

ُه رَبَُّنا َوِسعَ َربَُّنا كُلَّ َشْيٍء ِعلْماً َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا َربََّنا افَْتْح بَْيَنَنا وََبْيَن قَْوِمَنا َيكُونُ لََنا أَنْ َنُعوَد ِفيَها إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَّ
  }بِالَْحقِّ َوأَْنَت َخْيرُ الْفَاِتِحَني

ْيُب وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَْرَيِتَنا أَوْ لََتُعوُدنَّ ِفي قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِمْن قَْوِمِه لَُنخْرِجَنََّك َيا شَُع{: قوله تعاىل
كان أتباع شعيب قبل اإلميان به على : أي لتصرين إىل ملتنا وقيل} أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتنَا{ومعىن . تقدم معناه} ِملَِّتَنا

عاد إيل من : يكون العود مبعىن االبتداء؛ يقال جيوز أن: قال الزجاج. أي لتعودن إلينا كما كنتم من قبل ٠الكفر 
أََولَْو كُنَّا {: فقال هلم شعيب. فالن مكروه، أي صار، وإن مل يكن سبقه مكروه قبل ذلك، أي حلقين ذلك منه

أي إن فعلتم هذا أتيتم . أي ولو كنا كارهني جتربوننا عليه، أي على اخلروج من الوطن أو العود يف ملتكم} كَارِِهَني
  .ظيماع

َوَما {. إياس من العود إىل ملتهم} قَِد افَْترَْيَنا َعلَى اللَِّه كَِذباً إِنْ ُعْدَنا ِفي ِملَِّتكُمْ َبْعَد إِذْ َنجَّاَنا اللَُّه ِمْنهَا{: قوله تعاىل
وهذا قول : إال مبشيئة اهللا عز وجل، قالأي : قال أبو إسحاق الزجاج} َيكُونُ لََنا أَنْ َنُعوَد ِفيَها إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه رَبُّنَا

االستثناء هنا على جهة : وقيل. فاالستثناء منقطع. أهل السنة؛ أي وما يقع منا العود إىل الكفر إال أن يشاء اهللا ذلك
رَبَُّنا كُلَّ َوِسَع {والدليل على هذا أن بعده ]. ٨٨: هود[} َوَما َتْوِفيِقي إِلَّا بِاللَِّه{: التسليم هللا عز وجل؛ كما قال
. هو كقولك ال أكلمك حىت يبيض الغراب، وحىت يلج اجلمل يف سم اخلياط: وقيل. } َشْيٍء ِعلْماً َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا

  .والغراب ال يبيض أبدا، واجلمل ال يلج يف سم اخلياط

َوَما َيكُونُ لََنا أَنْ {. نصب على التمييز} ِعلْماً{. أي علم ما كان وما يكون} َوِسَع َربَُّنا كُلَّ َشْيٍء ِعلْماً{: قوله تعاىل
ردنا } إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه{ .أي يف القرية بعد أن كرهتم جماورتنا، بل خنرج من قريتكم مهاجرين إىل غريها} َنُعوَد ِفيهَا

  .عاد للقرية وال يقال عاد يف القرية: وفيه بعد؛ ألنه يقال. إليها
قال } رَبََّنا افَْتْح بَْيَنَنا َوَبْيَن قَْوِمَنا بِالَْحقِّ{. وقد تقدم يف غري موضع. أي اعتمدنا} ى اللَِّه َتَوكَّلْنَاَعلَ{: قوله تعاىل

وكان شعيب كثري الصالة، فلما طال متادي : قال ابن عباس. أهل مدين، وأصحاب األيكة: بعثه اهللا إىل أمتني: قتادة
َربََّنا افَْتْح بَْيَنَنا وََبْيَن قَْوِمَنا بِالَْحقِّ َوأَْنَت َخْيرُ {: الحهم، دعا عليهم فقالقومه يف كفرهم وغيهم، ويئس من ص

  .فاستجاب اهللا دعاءه فأهلكهم بالرجفة} الْفَاِتحَِني
نَّكُْم إِذاً لََخاِسُرونَ، فَأََخذَتُْهُم َوقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه لَِئنِ اتََّبعُْتْم ُشعَْيباً إِ{ ٩٣- ٩٢ - ٩١ - ٩٠: اآلية

  }ُبوا شَُعْيباً كَانُوا ُهُم الَْخاِسرِيَنالرَّْجفَةُ فَأَصَْبحُوا ِفي دَارِِهْم َجاِثِمَني، الَِّذيَن كَذَّبُوا ُشعَْيباً كَأَنْ لَمْ َيْغَنْوا ِفيَها الَِّذيَن كَذَّ
  }ْومِ لَقَْد أَْبلَْغُتكُمْ رِسَاالتِ رَبِّي َوَنَصْحتُ لَكُْم فَكَْيَف آَسى َعلَى قَْومٍ كَاِفرِيَنفََتوَلَّى َعْنُهْم َوقَالَ َيا قَ{ ٩٣: اآلية

أي } لَِئنِ اتََّبْعُتمْ ُشَعْيباً إِنَّكُْم إِذاً لَخَاِسُرونَ{. أي قالوا ملن دوهنم} َوقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه{: قوله تعاىل



  .وأصحاب األيكة أهلكوا بالظلة، على ما يأيت. الصيحة: وقيل. أي الزلزلة} فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ{. هالكون
قيل هذا كالم مستأنف؛ أي الذين كذبوا شعيبا : قال اجلرجاين} الَِّذيَن كَذَُّبوا ُشَعْيباً كَأَنْ لَْم َيْغنَْوا ِفيهَا{: قوله تعاىل

  :يقيموا؛ يقال} َيْغَنوْا{. صاروا كأهنم مل يزالوا موتى

  :قال لبيد. املنزل؛ واجلمع املغاين: واملغىن. وغين القوم يف دارهم أي طال مقامهم فيها. غنيت باملكان إذا أقمت به
  لو كان للنفس اللجوج خلود... وغنيت ستا قبل جمرى داحس 

  :وقال حامت طي
  سر واليسركما الدهر يف أيامه الع... غنينا زمانا بالتصعلك والغىن 

  وكال سقاناه بكأسهما الدهر... كسبنا صروف الدهر لينا وغلظة 
  غنانا وال أزرى بأحسابنا الفقر... فما زادنا بغيا على ذي قرابة 

ابتداء خطاب، وهو مبالغة يف الذم والتوبيخ وإعادة لتعظيم األمر } الَِّذيَن كَذَّبُوا ُشَعيْباً كَاُنوا ُهُم الْخَاسِرِيَن{
  .من اتبع شعيبا خاسر قال اهللا اخلاسرون هم الذين قالوا هذا القول: وملا قالوا. هوتفخيم

  .أسيت على الشيء آسى أسى، وأنا آس. أي أحزن} فَكَْيَف آَسى َعلَى قَْومٍ كَاِفرِيَن{
أَْساِء وَالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم َيضَّرَُّعونَ، ثُمَّ َبدَّلَْنا َمكَانَ َوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة ِمْن نَبِيٍّ إِلَّا أََخذَْنا أَْهلََها بِالَْب{ ٩٥ - ٩٤: اآليتان

  }ْم ال َيْشُعُرونَالسَّيِّئَِة الَْحَسَنةَ َحتَّى َعفَْوا َوقَالُوا قَْد َمسَّ آَباَءَنا الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاُء فَأََخذَْناُهْم بَْغَتةً َوُه
بِالْبَأَْساِء َوالضَّرَّاِء لََعلَُّهمْ {. فيه إضمار، وهو فكذب أهلها إال أخذناهم} ْرَيٍة ِمْن َنبِيٍَّوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَ{: قوله تعاىل
أي كثروا؛ } حَتَّى َعفَوْا{ .أي أبدلناهم باجلدب خصبا} ثُمَّ َبدَّلَْنا َمكَانَ السَّيِّئَةِ الَْحَسَنةَ{. تقدم القول فيه} َيضَّرَُّعونَ

أعلم اهللا . درس: وعفا. كثر: عفا: من األضداد: وعفا. كثرت أمواهلم وأوالدهم: بن زيدوقال ا. عن ابن عباس
. فنحن مثلهم} َوقَالُوا قَْد َمسَّ آَباَءَنا الضَّرَّاُء وَالسَّرَّاُء{. تعاىل أنه أخذهم بالشدة والرخاء فلم يزدجروا ومل يشكروا

  .أي فجأة ليكون أكثر حسرة} فَأََخذَْناُهْم َبْغتَةً{

وا فَأََخذَْناُهمْ بَِما َولَوْ أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى آَمُنوا وَاتَّقَْوا لَفََتْحَنا َعلَْيهِْم َبرَكَاٍت ِمَن السََّماِء َوالْأَْرضِ وَلَِكْن كَذَُّب{ ٩٦: اآلية
  }كَاُنوا َيكِْسُبونَ

وقد مضى يف . من قريت املاء إذا مجعته. ناس فيهايقال للمدينة قرية الجتماع ال} َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى{: قوله تعاىل
يعين } لَفََتحَْنا َعلَْيهِْم َبَركَاٍت ِمَن السََّماِء َوالْأَْرضِ{. أي الشرك} وَاتَّقَوْا{. أي صدقوا} آَمنُوا{. مستوىف" البقرة"

ش ويكون تكفريا إذ قد ميتحن املؤمنون بضيق العي. وهذا يف أقوام على اخلصوص جرى ذكرهم. املطر والنبات
} يُْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراراً. اْسَتْغِفُروا رَبَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً{أال ترى أنه أخرب عن نوح إذ قال لقومه . لذنوهبم

عدهم املطر واخلصب فو]. ٥٢: هود[} ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيِه يُْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدرَاراً{وعن هود ] ١١، ١٠: نوح[
واملؤمنون صدقوا ومل . أي كذبوا الرسل} َولَِكْن كَذَُّبوا فَأََخذَْناُهْم بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ{يدل عليه . على التخصيص

  .يكذبوا
َن أَْهلُ الْقَُرى أَنْ يَأِْتيَُهْم بَأُْسَنا ُضحًى أَفَأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَنْ َيأْتَِيُهْم بَأُْسَنا َبيَاتاً َوُهْم نَاِئُمونَ، أََوأَِم{ ٩٨ - ٩٧: اآليتان

  }َوُهْم َيلَْعُبونَ
]. ٥٠: املائدة[} أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَِّة{: نظريه. االستفهام لإلنكار، والفاء للعطف} أَفَأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى{: قوله تعاىل

يَأِْتيَُهمْ {. هو عام يف مجيع القرى: ليه وسلم وقيلواملراد بالقرى مكة وما حوهلا؛ ألهنم كذبوا حممدا صلى اهللا ع



قرأه احلرميان وابن عامر } أََوأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَنْ َيأِْتَيُهمْ َبأْسَُنا} {وَُهْم نَاِئُمونَ{أي ليال } َبَياتاً{. أي عذابنا} َبأْسَُنا
جالس احلسن أو ]. ٢٤: اإلنسان[} آِثماً أَْو كَفُوراً َوال ُتِطْع ِمنُْهْم{بإسكان الواو للعطف، على معىن اإلباحة؛ مثل 

  .أي إن أمنتم ضربا منها مل تأمنوا اآلخر. أو أمنوا هذه الضروب من العقوبات: واملعىن. ابن سريين

جعلها واو . وقرأ الباقون بفتحها هبمزة بعدها. ضربت زيدا أو عمرا: ألحد الشيئني، كقولك} أو{وجيوز أن يكون 
ُضحًى َوُهمْ {ومعىن ]. ١٠٠: البقرة[} أََوكُلََّما َعاَهدُوا َعْهداً{عليها ألف االستفهام؛ نظريه  العطف دخلت

ويف . أي وهم فيما ال جيدي عليهم؛ يقال لكل من كان فيما يضره وال جيدي عليه العب، ذكره النحاس} َيلَْعُبونَ
كثري : ورجل تلعابة. ب مرة بعد أخرىلع: وتلعب. وقد لعب يلعب. اللعب معروف، واللعب مثله. الصحاح

  .وجارية لعوب. اللعب، والتلعاب بالفتح املصدر
  }أَفَأَِمُنوا َمكْرَ اللَِّه فَال َيأَْمُن َمكَْر اللَِّه إِلَّا الْقَْوُم الْخَاِسُرونَ{ ٩٩: اآلية

  .ه استدراجه بالنعمة والصحةمكر: وقيل. أي عذابه وجزاءه على مكرهم} أَفَأَِمُنوا َمكَْر اللَِّه{: قوله تعاىل
َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم ال  أََولَمْ َيْهدِ ِللَِّذيَن يَرِثُونَ الْأَْرَض ِمْن َبْعدِ أَْهِلَها أَنْ لَْو َنَشاُء أََصْبَناُهْم بِذُنُوبِهِْم َوَنطَْبُع{ ١٠٠: اآلية

  }َيْسَمُعونَ
أي أخذناهم } أَصَْبَناُهْم{. يريد كفار مكة ومن حوهلم} يَرِثُونَ الْأَْرَض لِلَِّذيَن{. أي يبني} أَوَلَْم يَْهِد{: قوله تعاىل

هو معطوف على أصبنا، أي : وقيل. أي وحنن نطبع؛ فهو مستأنف} َوَنطْبَُع{. أي بكفرهم وتكذيبهم} بِذُنُوبِهِْم{
  .نصيبهم ونطبع، فوقع املاضي موقع املستقبل

لَْيَك ِمْن أَْنبَاِئَها َولَقَْد َجاءَْتُهْم ُرُسلُُهمْ بِالَْبيِّنَاِت فََما كَاُنوا ِلُيؤِْمُنوا بَِما كَذَّبُوا ِمْن تِلَْك الْقَُرى نَقُصُّ َع{ ١٠١: اآلية
  }قَْبلُ كَذَِلَك َيطَْبُع اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الْكَاِفرِيَن

اد ولوط وهود وشعيب املتقدمة أي هذه القرى اليت أهلكناها؛ وهي قرى نوح وع} ِتلَْك الْقَُرى{: قوله تعاىل
فََما {. وهي تسلية للنيب عليه السالم واملسلمني. أي من أخبارها} َعلَْيَك ِمْن أَْنبَاِئهَا{.أي نتلو } َنقُصُّ{. الذكر

} لََعاُدواَولَْو ُردُّوا {نظريه . أي فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا بعد هالكهم لو أحييناهم؛ قاله جماهد} كَاُنوا ِلُيْؤِمُنوا
. كان يف علم اهللا تعاىل يوم أخذ عليهم امليثاق أهنم ال يؤمنون بالرسل: وقال ابن عباس والربيع]. ٢٨: األنعام[
آمنوا يوم : قال السدي. يريد يوم امليثاق حني أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرها ال طوعا} بَِما كَذَُّبوا ِمْن قَْبلُ{

سألوا املعجزات، فلما رأوها ما كانوا ليؤمنوا مبا : وقيل. ونوا ليؤمنوا اآلن حقيقةأخذ عليهم امليثاق كرها فلم يك
كَذَِلكَ َيطَْبُع اللَُّه َعلَى {]. ١١٠: األنعام. [} كََما لَمْ ُيْؤِمُنوا بِهِ أَوَّلَ َمرٍَّة{نظريه . كذبوا به من قبل رؤية املعجزة

ؤالء املذكورين كذلك يطبع اهللا على قلوب الكافرين مبحمد صلى اهللا أي مثل طبعه على قلوب ه} قُلُوبِ الْكَافِرِيَن
  .عليه وسلم

  }َوَما َوَجْدَنا ِلأَكْثَرِِهْم ِمْن َعْهٍد َوإِنْ َوَجْدَنا أَكْثََرُهمْ لَفَاِسقَِني{ ١٠٢: اآلية
جلاز أن يتوهم } مِْن{عىن اجلنس؛ ولوال زائدة، وهي تدل على م}ِمْن} {َوَما َوَجْدَنا ِلأَكْثَرِِهْم ِمْن َعْهٍد{: قوله تعاىل

يريد العهد املأخوذ عليهم وقت الذر، ومن نقض العهد قيل له إنه ال عهد له، : قال ابن عباس. أنه واحد يف املعىن
أراد أن : وقيل. العهد الذي عهد إليهم مع األنبياء أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا: وقال احلسن. أي كأنه مل يعهد

منقسمون؛ فاألكثرون منهم من ال أمانة له وال وفاء، ومنهم من له أمانة مع كفره وإن قلوا؛ روي عن أيب الكفار 



  .عبيدة
  }ةُ الُْمفِْسِديَنثُمَّ َبَعثَْنا ِمْن َبْعِدِهْم مُوَسى بِآياِتَنا إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِأِه فَظَلَُموا بَِها فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَب{ ١٠٣: اآلية

. أي موسى بن عمران} ُموَسى{. أي من بعد نوح وهود وصاحل ولوط وشعيب} ثُمَّ بََعثَْنا ِمْن َبْعدِِهْم{: قوله تعاىل
فَاْنظُرْ {. وضع الشيء يف غري موضعه: والظلم. أي كفروا ومل يصدقوا باآليات} فَظَلَُموا بَِها{. مبعجزاتنا} بِآياِتنَا{

  .أي آخر أمرهم} فِْسِديَنكَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْم
  }َوقَالَ مُوَسى َيا ِفْرَعْونُ إِنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني{ ١٠٤: اآلية
ي َحِقيٌق َعلَى أَنْ ال أَقُولَ َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ قَْد جِئُْتكُْم بَِبيَِّنٍة ِمْن رَبِّكُْم فَأَْرِسلْ َمِعَي بَنِ{ ١٠٦ - ١٠٥: اآلية
  }رائيلَ، قَالَ إِنْ كُْنَت جِئَْت بِآَيٍة فَأِْت بَِها إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدقَِنيإِْس
  }فَأَلْقَى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي ثُعَْبانٌ ُمبٌِني{ ١٠٧: اآلية
  }وََنَزعَ َيَدُه فَإِذَا ِهَي بَْيَضاُء ِللنَّاِظرِيَن{ ١٠٨: اآلية
  }ِفْرَعْونَ إِنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌمقَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْومِ { ١٠٩: اآلية
  }ُيرِيُد أَنْ ُيخْرَِجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم فََماذَا َتأُْمُرونَ{ ١١٠: اآلية
  }قَالُوا أَْرجِْه وَأََخاُه وَأَْرِسلْ ِفي الَْمَداِئنِ حَاِشرِيَن{ ١١١: اآلية
  }َيأُْتوكَ بِكُلِّ سَاِحرٍ َعِليمٍ{ ١١٢: اآلية

  }َحِقيٌق َعلَى أَنْ ال أَقُولَ َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ قَْد جِئُْتكُمْ بَِبيَِّنٍة ِمْن رَبِّكُْم{: قوله تعاىل
. }على{بإسقاط } حِقيق أال أقول{ويف قراءة عبداهللا . فاملعىن حريص على أال أقول} َعلَى أَالَّ{ومن قرأ . أي واجب

رميت : كما تقول. }بأال أقول{وكذا يف قراءة أيب واألعمش  .مبعىن الباء، أي حقيق بأال أقول} على{: وقيل
ـ . بالقوس وعلى القوس وكان . أي خلهم} فَأَْرِسلْ َمِعَي َبنِي إِسْرائيلَ{. على هذا مبعىن حمقوق} حَِقيٌق{ف

  .يستعملهم يف األعمال الشاقة
احلية الضخم الذكر، وهو أعظم : والثعبان .وقد تقدم. يستعمل يف األجسام واملعاين} فَأَلْقَى َعصَاُه{: قوله تعاىل
  }ُمبٌِني{. احليات

َوأَْدِخلْ {من جيبه أو من جناحه؛ كما يف التنزيل : قيل. أي أخرجها وأظهرها} َونََزَع َيَدُه{. أي حية ال لبس فيها
موسى أمسر شديد السمرة، مث  وكان. أي من غري برص] ١٢: النمل[} َيَدَك ِفي َجْيبِكَ َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء
. كان ليده نور ساطع يضيء ما بني السماء واألرض: قال ابن عباس. أعاد يده إىل جيبه فعادت إىل لوهنا األول

ِمْن {. أي بالسحر} َعلِيٌم{ومعىن . كانت خترج يده بيضاء كالثلج تلوح، فإذا ردها عادت إىل مل سائر بدنه: وقيل
فماذا : أي قال فرعون} فََماذَا َتأُْمُرونَ{. معاشر القبط، بتقدميه بين إسرائيل عليكمأي من ملككم } أَْرِضكُْم
ما ترون : كما خياطب اجلبارون والرؤساء. فماذا تأمرون: هو من قول املأل؛ أي قالوا لفرعون وحده: وقيل. تأمرون
ويف موضع نصب، . مبعىن الذي}ذَا{يف موضع رفع، على أن } مَا{و. وجيوز أن يكون قالوا له وألصحابه. يف كذا

  .شيء واحد}ذَا{و} َما{على أن 
. قرأ أهل املدينة وعاصم والكسائي بغري محزة؛ إال أن ورشا والكسائي أشبعا كسرة اهلاء} قَالُوا أَْرجِْه{: قوله تعاىل

وكذلك قرأ ابن كثري . أرجأته وأرجيته، أي أخرته: ومها لغتان؛ يقال. وقرأ أبو عمرو هبمزة ساكنة واهلاء مضمومة
هي لغة : قال الفراء. بإسكان اهلاء} أَْرجِْه{وقرأ سائر أهل الكوفة . وابن حميصن وهشام؛ إال أهنم أشبعوا ضمة اهلاء



وأنكر البصريون . للعرب، يقفون على اهلاء املكين عنها يف الوصل إذا حترك ما قبلها، وكذا هذه طلحة قد أقبلت
مأخوذ من رجا يرجو؛ أي أطمعه } أرجِه{: وقيل. أخره: وقال ابن عباس. احبسه} جِِهأْر{معىن :: قال قتادة. هذا

وإسكاهنا حلن . وجيوز ضمها على األصل. وكسر اهلاء على اإلتباع. ودعه يرجو؛ حكاه النحاس عن حممد بن يزيد
جزم؛ ألنه } يَأُْتوَك{. النصب على احل} َحاشِرِيَن{. عطف على اهلاء} َوأََخاُه{. ال جيوز إال يف شذوذ من الشعر

ومها } سَاِحرٍ{وقرأ سائر الناس } بِكُلِّ َسحَّارٍ{قرأ أهل الكوفة إال عاصما . جواب األمر ولذلك حذفت منه النون
  .متقاربان؛ إال أن فعاال أشد مبالغة

كُنَّا َنْحُن الْغَاِلبَِني، قَالَ َنَعْم وَإِنَّكُْم لَِمَن َوَجاَء السَّحََرةُ ِفْرَعْونَ قَالُوا إِنَّ لََنا لَأَْجراً إِنْ { ١١٤ - ١١٣: اآليتان
  }الُْمقَرَّبَِني
كانوا اثين عشر نقيبا، : قال ابن عبداحلكم. وحذف ذكر اإلرسال لعلم السامع} َوَجاَء السََّحَرةُ ِفْرَعْونَ{: قوله تعاىل

. عون يف قول مقاتل بن سليمانوكان رئيسهم مش. مع كل نقيب عشرون عريفا، حتت يدي كل عريف ألف ساحر
كانوا مخسة عشر ألف : وقال ابن إسحاق. كانوا تسعمائة من العريش والفيوم واإلسكندرية أثالثا: وقال ابن جريج

: وقيل. أربعة عشر ألفا: وقيل. مثانني ألفا: وقال ابن املنكدر. كانوا اثين عشر ألفا: وقيل. ساحر؛ وروي عن وهب
. احر من الريف، وثالمثائة ألف ساحر من الصعيد، وثالمثائة ألف ساحر من الفيوم وما واالهاكانوا ثالمثائة ألف س

وكان معهم فيما روي حبال وعصي حيملها ثالمثائة . ثالثة وسبعني؛ فاهللا أعلم: وقيل. كانوا سبعني رجال: وقيل
ار شدقها مثانني ذراعا؛ واضعة كانت إذا فتحت فاها ص: قال ابن عباس والسدي. فالتقمت احلية ذلك كله. بعري

. كان سعة فمها أربعني ذراعا؛ فاهللا أعلم: وقيل. فكها األسفل على األرض، وفكها األعلى على سور القصر
قال . فقصدت فرعون لتبتلعه، فوثب من سريره فهرب منها واستغاث مبوسى؛ فأخذها فإذا هي عصا كما كانت

ومل يقل فقالوا بالفاء؛ . أي جائزة وماال} قَالُوا أَِئنَّ لََنا لَأَْجراً{. مات من خوف العصا مخسة وعشرون ألفا: وهب
ألزموا فرعون أن جيعل هلم ماال إن . وهي قراءة نافع وابن كثري. على اخلرب} إِنَّ لََنا{وقرئ . ألنه أراد ملا جاؤوا قالوا

: وقيل. أي ملن أهل املنزلة الرفيعة لدينا، فزادهم على ما طلبوا }نََعْم وَإِنَّكُْم لَِمَن الُْمقَرَّبَِني{فقال هلم فرعون . غلبوا
وقرأ الباقون باالستفهام . جيب لنا األجر إن غلبنا: أي قالوا. إهنم إمنا قطعوا ذلك ألنفسهم يف حكمهم إن غلبوا

بذلك، إمنا هل جيعل هلم أجرا إن غلبوا أو ال؛ فلم يقطعوا على فرعون : استخربوا فرعون. على جهة االستخبار
  .لكم األجر والقرب إن غلبتم} نعم{استخربوه هل يفعل ذلك؛ فقال هلم 

ْعُينَ قَالُوا َيا مُوَسى إِمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ َنْحُن الُْملِْقني قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَْوا َسَحرُوا أَ{ ١١٧ - ١١٥: اآليات
  }َجاُءوا بِِسْحرٍ َعِظيمٍ، َوأَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَلْقِ َعصَاَك فَإِذَا ِهَي َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَالنَّاسِ وَاْسَترَْهُبوُهْم َو

يف موضع نصب عند الكسائي والفراء، على معىن } أن{و. تأدبوا مع موسى عليه السالم فكان ذلك سبب إمياهنم
  :ومثله قول الشاعر. إما أن تفعل اإللقاء

  لركوب فقلنا تلك عادتناقالوا ا
وهذا . قال هلم موسى إنكم لن تغلبوا ربكم ولن تبطلوا آياته: واملعىن. يف الكالم حذف: قال الفراء} قَالَ أَلْقُوا {

: وقيل. يأيت اللفظ اليسري جبمع املعاين الكثرية. من معجز القرآن الذي ال يأيت مثله يف كالم الناس، وال يقدرون عليه
. ابتدؤوا باإللقاء، فسترون ما حيل بكم من االفتضاح؛ إذا ال جيوز على موسى أن يأمرهم بالسحر أي. هو هتديد
أي خيلوا هلم } َسَحُروا أَْعُيَن النَّاسِ{أي احلبال والعصي } فَلَمَّا أَلْقَوْا{. أمرهم بذلك ليبني كذهبم ومتويههم: وقيل



" البقرة"كما تقدم يف . ي جرى جمرى الشعوذة وخفة اليدوقلبوها عن صحة إدراكها، مبا يتخيل من التمويه الذ
كان االجتماع : قال ابن زيد. أي عندهم؛ ألنه كان كثريا وليس بعظيم على احلقيقة} َعِظيمٍ{ومعىن . بيانه

ما ألقوا من  -أي تلتقم  -وفتحت فاها فجعلت تلقف : وقال غريه. باإلسكندرية فبلغ ذنب احلية وراء البحرية
} َتلْقف{وقرأ حفص . كان ما ألقوا حباال من أدم فيها زئبق فتحركت وقالوا هذه حيات: وقيل. عصيهمحباهلم و

. ألنه من لقف} ِتلْقَف{وجيوز على هذه القراءة : قال النحاس. جعله مستقبل لقف يلقف. بإسكان الالم والتخفيف
لقفت الشيء وتلقفته إذا أخذته أو : يقال. وقرأ الباقون بالتشديد وفتح الالم، وجعلوه مستقبل تلقف؛ فهي تتلقف

  تلقف وتلقم. بلعته

  :قال الشاعر. بامليم والتشديد} َتلَقّم{وبلغين يف بعض القراءات : قال أبو حامت. وتلهم مبعىن واحد
  تلقم ما يأفكه الساحر... أنت عصا موسى اليت مل تزل 

  .وا حببال وجعلوا فيها زئبقا حىت حتركتأي ما يكذبون، ألهنم جاؤ} َما َيأِْفكُونَ{. تلقف: ويروى
فََوقََع الَْحقُّ َوبَطَلَ َما كَانُوا َيْعَملُونَ، فَُغِلُبوا ُهَناِلَك َواْنقَلَبُوا َصاِغرِيَن، وَأُلِْقَي السَّحََرةُ { ١٢٢ - ١١٨: اآليات

  }َساجِِديَن، قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ الَْعالَِمَني َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ
والفعل منه صغر يصغر . نصب على احلال} َواْنقَلَبُوا َصاغِرِيَن{. فظهر احلق: قال جماهد} فََوقََع الَْحقُّ{: له تعاىلقو

  .فأما السحرة فقد آمنوا. أي انقلب قوم فرعون وفرعون معهم أذالء مقهورين مغلوبني. صغرا وصغرا وصغارا
بِِه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَّ َهذَا لََمكٌْر َمكَْرُتُموُه ِفي الَْمِديَنةِ لُِتْخرِجُوا ِمْنَها  قَالَ ِفْرَعْونُ آَمْنُتْم{ ١٢٤ - ١٢٣: اآليتان

  }أَْهلََها فََسْوَف َتْعلَُمونَ، لَأُقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخالٍف ثُمَّ لَأَُصلِّبَنَّكُْم أَْجَمِعَني
إِنَّ َهذَا لََمكٌْر َمكَْرُتُموُه ِفي الَْمدِيَنِة {. إنكار منه عليهم} نُ آَمْنُتْم بِِه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْمقَالَ ِفْرَعْو{: قوله تعاىل

  }ِلُتْخرِجُوا ِمْنَها أَْهلََها
  }لَأُقَطَِّعنَّ أَْيدَِيكُْم وَأَْرجُلَكُْم ِمْن ِخالٍف ثُمَّ لَأَُصلَِّبنَّكُْم أَْجَمِعَني{ ١٢٤:اآلية
  }قَالُوا إِنَّا إِلَى َربَِّنا ُمْنقِلُبونَ{ ١٢٥ :اآلية
  }ُمْسِلِمَني َوَما َتنِْقُم ِمنَّا إِلَّا أَنْ آَمنَّا بِآياِت َربَِّنا لَمَّا َجاَءتَْنا رَبََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا صَْبراً َوَتَوفََّنا{ ١٢٦: اآلية

إِنَّ َهذَا لََمكٌْر َمكَْرُتُموُه ِفي الَْمِديَنةِ لُِتْخرِجُوا {.إنكار منه عليهم } آذَنَ لَكُْم قَالَ ِفْرَعْونُ آَمْنُتْم بِِه قَْبلَ أَنْ{قوله تعاىل 
أي جرت بينكم وبينه مواطأة يف هذا لتستولوا على مصر، أي كان هذا منكم يف مدينة مصر قبل أن } ِمْنَها أَْهلَهَا

  تربزوا إىل هذه الصحراء

كان فرعون أول من صلب، وقطع األيدي واألرجل من خالف، : قال ابن عباس. هلم هتديدا} فََسْوَف َتْعلَُمونَ{
  .الرجل اليمىن واليد اليسرى، واليد اليمىن والرجل اليسرى، عن احلسن

نقمت األمر : هي لغة يقال: قال األخفش. قرأ احلسن بفتح القاف} َوَما َتْنِقُم مِنَّا إِلَّا أَنْ آَمنَّا بِآياِت رَبَِّنا{: قوله تعاىل
َربََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا {. آياته وبيناته} لَمَّا َجاَءْتنَا{. ونقمته أنكرته، أي لست تكره منا سوى أن آمنا باهللا وهو احلق

إن فرعون أخذ السحرة : فقيل} َوَتَوفََّنا ُمْسِلِمَني{. اإلفراغ الصب، أي اصببه علينا عند القطع والصلب} َصبْراً
  .طئ النهر، وإنه آمن مبوسى عند إميان السحرة ستمائة ألفوقطعهم على شا

َوقَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْومِ ِفْرَعْونَ أََتذَُر مُوَسى َوقَْوَمُه ِليُفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِ وََيذََرَك َوآِلَهَتَك قَالَ { ١٢٨ - ١٢٧: اآليتان
ا فَْوقَُهْم قَاِهُرونَ، قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اْسَتِعينُوا بِاللَِّه َواْصبُِروا إِنَّ الْأَْرَض ِللَِّه َسُنقَتِّلُ أَْبَناَءُهْم وََنسَْتْحيِي نَِساءَُهْم َوإِنَّ



  }ُيورِثَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه وَالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني
. أي بإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل} ُه ِلُيفِْسُدوا ِفي الْأَْرضَِوقَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْومِ ِفْرَعْونَ أََتذَُر ُموَسى َوقَْوَم{: قوله تعاىل

كان فرعون يعبد : قال احلسن} َوآلَِهَتَك{. بنصب الراء جواب االستفهام، والواو نائبة عن الفاء} وََيذََرَك{
لت للحسن هل فق: قال التيمي. بلغين أن فرعون كان يعبد البقر: قال سليمان التيمي. األصنام، فكان يعبد ويعبد

أي وطاعتك، } وآهلتك{معىن : وقيل. كان فرعون يعبد شيئا؟ قال نعم؛ إنه كان يعبد شيئا كان قد جعل يف عنقه
إهنم ما عبدوهم ولكن أطاعوهم؛ ] ٣١: التوبة[} اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَرَْباباً ِمْن ُدوِن اللَِّه{: كما قيل يف قوله

جمزوما } وَيذَْرك{وقرأ األشهب العقيلي . بالرفع على تقدير وهو يذرك} َوَيذَُرَك{وقرأ نعيم بن ميسرة . فصار متثيال
  وقرأ أنس. خمفف يذرك لثقل الضمة

وقرأ علي بن أيب . أخربوا عن أنفسهم أهنم يتركون عبادته إن ترك موسى حيا. بالرفع والنون} ونذُرك{ابن مالك 
وعلى هذه القراءة كان يعبد وال يعبد، أي ويترك . ومعناه وعبادتك} الَ هتكوإ{طالب وابن عباس والضحاك 

} أََنا رَبُّكُُم الْأَْعلَى{فمن مذهب أصحاب هذه القراءة أن فرعون ملا قال : قال أبو بكر األنباري. عبادته لك
: فقيل له. ون له رب مع اإلهةنفى أن يك] ٣٨: القصص[} َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَيْرِي{و ] ٢٤: النازعات[

كما تقدم، وهي مبنية على أن فرعون }َوآلَِهَتَك{وقراءة العامة . ويذرك وإالهتك؛ مبعىن ويتركك وعبادة الناس لك
آَمْنتُ أَنَُّه ال إِلََه إِلَّا الَِّذي {ودليل هذا قوله عند حضور احلمام . ادعى الربوبية يف ظاهر أمره وكان يعلم أنه مربوب

وكان قبل هذا . فلم يقبل هذا القول منه ملا أتى به بعد إغالق باب التوبة] ٩٠: يونس[} َنْت بِِه َبُنو إِسْرائيلَآَم
أََتذَر ُموَسى َوقَْوَمُه ِلُيفِْسُدوا {ويف حرف أيب . احلال له إله يعبده سرا دون رب العاملني جل وعز؛ قال احلسن وغريه

كان يعبد بقرة، وكان إذا استحسن بقرة أمر : قيل} وإال هتك{: وقيل. }َيْعُبدُوكِفي الْأَْرضِ وقد َتَركُوَك أن 
ذكره ابن عباس ]. ٨٨: طه[} فَأَْخَرَج لَُهْم ِعْجالً َجَسداً{: وهلذا قال. أنا ربكم ورب هذه: بعبادهتا، وقال

قال ". أنا ربكم األعلى: "ذا قالكان له أصنام صغار يعبدها قومه تقربا إليه فنسبت إليه؛ وهل: قال الزجاج. والسدي
إن املراد : وقد قيل. يدل على أهنم كانوا يعبدون شيئا غريه. } أََنا رَبُّكُُم الْأَْعلَى{قول فرعون : إمساعيل بن إسحاق

  :قال الشاعر. أرادوا هبا الشمس وكانوا يعبدوهنا: وقيل. باإلالهة على قراءة ابن عباس البقرة اليت كان يعبدها
  ا اإلالهة أن تؤوباوأعجلن

َوَنْسَتْحيِي {. والباقون بالتشديد على التكثري. بالتخفيف، قراءة نافع وابن كثري} َسنُقَتِّلُ أَْبَناءَُهْم{مث آنس قومه فقال 
ال يقدر  ومل يقل سنقتل موسى لعلمه أنه. آنسهم هبذا الكالم} وَإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُرونَ{. أي ال ختافوا جانبهم} نَِساَءُهْم
وملا بلغ . كان فرعون قد ملئ من موسى رعبا؛ فكان إذا رآه بال كما يبول احلمار: وعن سعيد بن جبري قال. عليه
  قوم

أطمعهم يف أن } اْسَتِعينُوا بِاللَِّه وَاْصبِرُوا إِنَّ الْأَْرَض ِللَِّه يُورِثَُها َمْن َيَشاُء{: موسى من فرعون هذا قال هلم موسى
: آخره، ولكنها إذا أطلقت فقيل: وعاقبة كل شيء. أي اجلنة ملن اتقى} وَالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَّقَِني{. أرض مصر يورثهم اهللا

  .العاقبة لفالن فهم منه يف العرف اخلري
ُيْهِلَك َعُدوَّكُْم َوَيْسَتْخلِفَكُْم ِفي  قَالُوا أُوِذيَنا ِمْن قَْبلِ أَنْ َتأْتَِيَنا َوِمْن َبْعِد َما جِئَْتَنا قَالَ َعَسى رَبُّكُمْ أَنْ{ ١٢٩: اآلية

  }الْأَْرضِ فََينْظَُر كَْيَف َتْعَملُونَ
َوِمْن بَْعِد َما {. أي يف ابتداء والدتك بقتل األبناء واسترقاق النساء} قَالُوا أُوِذيَنا ِمْن قَْبلِ أَنْ تَأِْتَينَا{: قوله تعاىل



األذى من قبل تسخريهم لبين : وقيل. ن الوعيد الذي كان من فرعونأي واآلن أعيد علينا ذلك؛ يعنو} جِئَْتنَا
تسخريهم مجيع النهار : واألذى من بعد. إسرائيل يف أعماهلم إىل نصف النهار، وإرساهلم بقيته ليكتسبوا ألنفسهم

َسى رَبُّكُمْ َع{. األذى من قبل ومن بعد واحد، وهو أخذ اجلزية: وقال احلسن. كله بال طعام وال شراب؛ قاله جويرب
وقد استحلفوا يف . من اهللا واجب؛ جدد هلم الوعد وحققه} َعَسى} {أَنْ ُيْهِلَك َعُدوَّكُْم َوَيْسَتْخلِفَكُْم ِفي الْأَْرضِ

وروي أهنم قالوا . مصر يف زمان داود وسليمان عليهما السالم، وفتحوا بيت املقدس مع يوشع بن نون؛ كما تقدم
بعهم فرعون فكان وراءهم والبحر أمامهم، فحقق اهللا الوعيد بأن غرق فرعون وقومه ذلك حني خرج هبم موسى وت

أي يرى ذلك العمل الذي جيب به اجلزاء؛ ألن اهللا ال جيازيهم على ما يعلمه منهم؛ } فََيْنظَُر كَْيفَ َتْعَملُونَ{. وأجناهم
  .إمنا جيازيهم على ما يقع منهم

  }ِفْرَعْونَ بِالسِّنَِني َونَقْصٍ ِمَن الثَّمََراِت لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ َولَقَْد أََخذَْنا آلَ{ ١٣٠: اآلية
أصابتهم سنة، أي : وهذا معروف يف اللغة؛ يقال. يعين اجلدوب} َولَقَدْ أََخذَْنا آلَ ِفْرَعْونَ بِالسِّنَِني{: قوله تعاىل
  اللهم: "ويف احلديث. وتقديره جدب سنة. جدب

  :ومن العرب من يعرب النون يف السنني؛ وأنشد الفراء". سين يوسفاجعلها عليهم سنني ك
  كما أخذ السرار من اهلالل... أرى مر السنني أخذن مين 

  :وأنشد سيبويه هذا البيت بفتح النون؛ ولكن أنشد يف هذا ما ال جيوز غريه، وهو قوله: قال النحاس
  وقد جاوزت رأس األربعني

: وبنو متيم ال يصرفون ويقولون: قال. أقمت عنده سنينا يا هذا؛ مصروفا: قولونوحكى الفراء عن بين عامر أهنم ي
. ومنه أسنت القوم أي أجدبوا. وسنني مجع سنة، والسنة هنا مبعىن اجلدب ال مبعىن احلول. مضت له سنني يا هذا
  :قال عبداهللا بن الزبعرى

  ورجال مكة مسنتون عجاف... عمرو العال هشم الثريد لقومه 
  .أي ليتعظوا وترق قلوهبم} لَُّهْم َيذَّكَُّرونَلََع{

َما طَاِئرُُهْم ِعْندَ فَإِذَا َجاَءتُْهُم الَْحَسَنةُ قَالُوا لََنا َهِذِه َوإِنْ ُتِصبُْهْم سَيِّئَةٌ َيطَّيَّرُوا بُِموَسى َوَمْن َمَعُه أَال إِنَّ{ ١٣١: اآلية
  }اللَِّه َولَِكنَّ أَكْثََرُهمْ ال َيْعلَُمونَ

  -:فيه مسألتان
َوإِنْ {. أي أعطيناها باستحقاق} قَالُوا لََنا َهِذِه{. أي اخلصب والسعة} فَإِذَا َجاَءْتُهمُ الَْحَسَنةُ{: قوله تعاىل: األوىل

  :أي قحط ومرض وهي املسألة} ُتصِْبُهْم سَيِّئَةٌ
: النساء[} َوإِنْ ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ َيقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك{نظريه . أي يتشاءموا به} يَطَّيَُّروا بِمُوَسى َوَمْن َمَعُه{: الثانية
واألصل يف هذا من . على أنه فعل ماض} تطّيروا{: وقرأ طلحة. أدغمت التاء يف الطاء} يتطريوا{واألصل ]. ٧٨

  الطرية وزجر الطري، مث كثر استعماهلم حىت قيل لكل

وهو الذي يأيت : وتتشاءم بالبارح. وهو الذي يأيت من ناحية اليمني: حوكانت العرب تتيمن بالسان. تطري: من تشاءم
وكانوا يستدلون مبجاوبات الطيور . وكانوا يتطريون أيضا بصوت الغراب؛ ويتأولونه البني. من ناحية الشمال

ة أو بارحة، وهكذا الظباء إذا مضت ساحن. بعضها بعضا على أمور، وبأصواهتا يف غري أوقاهتا املعهودة على مثل ذلك
إال أن أقوى ما عندهم كان يقع يف مجيع الطري؛ فسموا اجلميع ". من يل بالسانح بعد البارح: "ويقولون إذا برحت



وتطري األعاجم إذا رأوا صبيا يذهب به إىل العلم بالغداة، ويتيمنون برؤمة صيب يرجع من عند . تطريا من هذا الوجه
سقاء على ظهره قربة مملوءة مشدودة، ويتيمنون برؤية فارغ السقاء مفتوحة املعلم إىل بيته، ويتشاءمون برؤية ال

قربته؛ ومتشائمون باحلمال املثقل باحلمل، والدابة املوقرة، ويتيمنون باحلمال الذي وضع مجله، وبالدابة حيط عنها 
ي حال كان؛ فقال عليه فجاء اإلسالم بالنهي عن التطري والتشاؤم مبا يسمع من صوت طائر ما كان، وعلى أ. ثقلها
وذلك أن كثريا من أهل اجلاهلية كان إذا أراد احلاجة أتى الطري يف وكرها ". أقروا الطري على مكناهتا: "السالم

وإن أخذت ذات الشمال رجع، وهذا هو . فنفرها؛ فإذا أخذت ذات اليمني مضى حلاجته، وهذا هو السانح عندهم
وأهل . هكذا يف احلديث" أقروا الطري على مكناهتا: "ليه وسلم عن هذا بقولفنهى النيب صلى اهللا ع. البارح عندهم
  :قال امرؤ القيس" وكناهتا: "العربية يقولون

  وقد أغتدي والطري يف ُوكناهتا
. موضع الطائر الذي يبيض فيه ويفرخ، وهو اخلرق يف احليطان والشجر: والوكن. اسم لكل وكر وعش: والوكنة
وكان أيضا من العرب من ال يرى التطري شيئا، وميدحون من . ن وكونا إذا حضن بيضهوكن الطائر يك: ويقال

  :قال املرقش. كذب به

  أغدو على واق وحامت... ولقد غدوت وكنت ال 
  من واأليامن كاألشائم... فإذا األشائم كاأليا 

ما عند هذا : ال ابن عباسفق. خري، خري: كنت عند ابن عباس فمر طائر يصيح؛ فقال رجل من القوم: وقال عكرمة
وأما أقوال الطري فال تعلق هلا مبا جيعل داللة عليه، وال هلا علم بكائن فضال عن : قال علماؤنا. ال خري وال شر

مستقبل فتخرب به، وال يف الناس من يعلم منطق الطري؛ إال ما كان اهللا تعال خص به سليمان صلى اهللا عليه وسلم 
ليس منا من حتلم أو تكهن أو رده : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. واهللا أعلم. ملة الباطلمن ذلك، فالتحق التطري جب

ثالثا  -الطرية شرك : "وروى أبو داود عن عبداهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" . عن سفره تطري
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وروى عبداهللا بن عمرو بن العاص ع" . وما منا إال ولكن اهللا يذهبه بالتوكل -
أن يقول أحدهم اللهم : "وما كفارة ذلك يا رسول اهللا؟ قال: قيل" . من رجعته الطرية عن حاجته فقد أشرك: "قال

إذا وجد ذلك أحدكم فليقل : "ويف خرب آخر" . ال طري إال طريك وال خري إال خريك وال إله غريك مث ميضي حلاجته
مث يذهب متوكال على " . ت إال أنت وال يذهب بالسيئات إال أنت ال حول وال قوة إال بكاللهم ال يأيت باحلسنا

  .اهللا؛ فإن اهللا يكفيه ما وجد يف نفسه من ذلك، وكفاه اهللا تعاىل ما يهمه
  أي ما قدر هلم. مجع طائر} طَْيرُهم{وقرأ احلسن } أَال إِنََّما طَاِئُرُهْم عِْنَد اللَِّه{: قوله تعاىل

أن ما حلقهم من القحط والشدائد إمنا هو من عند اهللا عز وجل بذنوهبم ال من } َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم ال َيْعلَُمونَ{. موعليه
  .عند موسى وقومه

  }َوقَالُوا َمْهَما تَأِْتَنا بِِه ِمْن آَيٍة لَِتْسَحَرَنا بَِها فََما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني{ ١٣٢: اآلية
األصل ما، ما؛ األوىل : قال اخلليل. } َمْهَما{أي قال قوم فرعون ملوسى } الُوا َمْهَما َتأْتَِنا بِِه ِمْن آَيٍةَوقَ{: قوله تعاىل

فكرهوا حرفني . للشرط، والثانية زائدة توكيد للجزاء؛ كما تزاد يف سائر احلروف، مثل إما وحيثما وأينما وكيفما
. أصله مه؛ أي اكفف، ما تأتنا به من آية: وقال الكسائي. الوا مهمالفظهما واحد؛ فأبدلوا من األلف األوىل هاء فق

ِلَتْسحََرَنا بَِها }{ فََما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني{واجلواب . هي كلمة مفردة، جيازي هبا ليجزم ما بعدها على تقدير إن: وقيل



 القبط بعد إلقاء السحرة سجدا عشرين سنة بقي موسى يف: قيل. لتصرفنا عما حنن عليه} فََما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني
  .يريهم اآليات إىل أن أغرق اهللا فرعون، فكان هذا قوهلم

كَاُنوا قَْوماً فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الطُّوفَانَ وَالَْجَراَد َوالْقُمَّلَ َوالضَّفَاِدَع وَالدََّم آيَاٍت ُمفَصَّالٍت فَاْسَتكَْبُروا َو{ ١٣٣: اآلية
  }ُمْجرِمَِني

  -:فيه مخس مسائل
مكث موسى صلى اهللا عليه وسلم يف آل فرعون بعد ما : روى إسرائيل عن مساك عن نوف الشامي قال: األوىل

اجلراد : عشرين سنة، يريهم اآليات: وقال حممد بن عمان بن أيب شيبة عن منجاب. غلب السحرة أربعني عاما
  .والقمل والضفادع والدم

: الطوفان املوت قال األخفش: وقال جماهد وعطاء. أي املطر الشديد حىت عاموا فيه} طُّوفَانَال{: قوله تعاىل: الثانية
  هو مصدر كالرجحان: وقيل. واحدته طوفانة

الطوفان يف اللغة ما كان مهلكا من موت أو سيل؛ أي ما يطيف هبم : قال النحاس. والنقصان؛ فال يطلب له واحد
إسرائيل قطرة من ماء، بل دخل بيوت القبط حىت قاموا يف املاء إىل تراقيهم،  ومل يصب بين: وقال السدي. فيهلكهم

ادع لنا ربك يكشف عنا فنؤمن بك؛ فدعا ربه فرفع عنهم : فقالوا. أربعني يوما: وقيل. ودام عليهم سبعة أيام
كان ذلك املاء : فقالوا. فأنبت اهللا هلم يف تلك السنة ما مل ينبته قبل ذلك من الكأل والزرع. الطوفان فلم يؤمنوا

فإن أردت الفصل نعت فقلت . نعمة؛ فبعث اهللا عليهم اجلراد وهو احليوان املعروف، مجع جرادة يف املذكر واملؤنث
ومل . فأكل زروعهم ومثارهم حىت أهنا كانت تأكل السقوف واألبواب حىت تنهدم ديارهم -رأيت جرادة ذكرا 

  .يدخل دور بين إسرائيل منها شيء
احتج . يقتل: وقال أهل الفقه كلهم. ال يقتل: واختلف العلماء يف قتل اجلراد إذا حل بأرض فأفسد؛ فقيل: ثةالثال

ال تقتلوا اجلراد فإنه جند "ومبا روي . األولون بأنه خلق عظيم من خلق اهللا يأكل من رزق اهللا وال جيري عليه القلم
موال، وقد رخص النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتال املسلم إذا واحتج اجلمهور بأن يف تركها فساد األ" . اهللا األعظم

أال ترى أهنم قد اتفقوا على أنه جيوز . أواد أخذ مال؛ فاجلراد إذا أرادت فساد األموال كانت أوىل أن جيوز قتلها
يب صلى روى ابن ماجة عن جابر وأنس بن مالك أن الن. قتل احلية والعقرب؟ ألهنما يؤذيان الناس فكذلك اجلراد

اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ : "اهللا عليه وسلم كان إذا دعا على اجلراد قال
يا رسول اهللا، كيف تدعو على جند من أجناد اهللا : قال رجل" . بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك مسيع الدعاء

  . "إن اجلراد نثرة احلوت يف البحر: "بقطع دابره؟ قال
غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات : ثبت يف صحيح مسلم عن عبداهللا بن أيب أوىف قال: الرابعة

  ومل خيتلف العلماء يف أكله على اجلملة،. كنا نأكل اجلراد معه

وا هل حيتاج إىل وإمنا اختلف. وإن ذلك يتنزل منه منزلة الذكاة فيه. وأنه إذا أخذ حيا وقطعت رأسه أنه حالل باتفاق
وحكمه عندهم حكم . سبب ميوت به إذا صيد أم ال؛ فعامتهم على أنه ال حيتاج إىل ذلك، ويؤكل كيفما مات

احليتان، وإليه ذهب ابن نافع ومطرف وذهب مالك إىل أنه ال بد له من سبب ميوت به؛ كقطع رؤوسه أو أرجله أو 
وكان الليث يكره . ر؛ ألنه عنده من حيوان الرب فميتته حمرمةأجنحته إذا مات من ذلك، أو يصلق أو يطرح يف النا

وروى الدارقطين عن ابن . وإليه ذهب سعيد بن املسيب. أكل ميت اجلراد، إال ما أخذ حيا مث مات فإن أخذه ذكاة



ابن  وقال" . أحل لنا ميتتان احلوت واجلراد ودمان الكبد والطحال: "عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
كن أزواج النيب صلى اهللا : حدثنا أمحد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب سعيد مسع أنس بن مالك يقول: ماجة

  .ذكره ابن املنذر أيضا. عليه وسلم يتهادين اجلراد على األطباق
رسول اهللا صلى روى حممد بن املنكدر عن جابر بن عبداهللا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال مسعت : اخلامسة

إن اهللا تعاىل خلق ألف أمة ستمائة منها يف البحر وأربعمائة يف الرب وإن أول هالك هذه األمم : "اهللا عليه وسلم يقول
" نوادر األصول"ذكره الترمذي احلكيم يف " . اجلراد فإذا هلكت اجلراد تتابعت األمم مثل نظام السلك إذا انقطع

وإمنا هتلك األمم . ه األمم هالكا ألنه خلق من الطينة اليت فضلت من طينة آدموإمنا صار اجلراد أول هذ: وقال
فعاهدوا موسى أن يؤمنوا لو كشف عنهم اجلراد، فدعا  -رجعنا إىل قصة القبط . هلالك اآلدمني ألهنا مسخرة هلم

لقمل، وهو صغار يكفينا ما بقي؛ ومل يؤمنوا فبعث اهللا عليهم ا: فكشف وكان قد بقي من زروعهم شيء فقالوا
: وقال ابن عباس. وأرض مدبية إذا أكل الدىب نباهتا. اجلراد قبل أن يطري، الواحدة دباة: والدىب. الدىب؛ قاله قتادة

: وقال أبو عبيدة. دواب سود صغار: وقال احلسن. الرباغيث: وقال ابن زيد. القمل السوس الذي يف احلنطة
  فأكلت دواهبم وزروعهم، ولزمت جلودهم كأهنا اجلدري عليهم،. نانةاحلمنان، وهو ضرب من القراد، واحدها مح

قال . والقمل عند أهل اللغة ضرب من القردان. القمل اجلعالن: وقال حبيب بن أيب ثابت. ومنعهم النوم والقرار
ال ق. القمل دواب صغار من جنس القردان؛ إال أهنا أصغر منها، واحدهتا قملة: أبو احلسن األعرايب العدوي

وليس هذا بناقض ملا قاله أهل التفسري؛ ألنه جيوز أن تكون هذه األشياء كلها أرسلت عليهم، وهي أهنا : النحاس
كثيب من رمل فضربه موسى بعصاه فصار " بعني مشس"وذكر بعض املفسرين أنه كان . كلها جتتمع يف أهنا تؤذيهم

بفتح القاف " والقمل"ويف قراءة احلسن . اخلراساينالقمل القمل؛ قاله عطاء : وقيل. وواحد القمل قملة. قمال
وإسكان امليم فتضرعوا فلما كشف عنهم مل يؤمنوا؛ فأرسل اهللا عليهم الضفادع، مجع ضفدع وهي املعروفة اليت 

أخرجه . تكون يف املاء، وفيه مسألة واحدة هي أن النهي ورد عن قتلها؛ أخرجه أبو داود وابن ماجة بإسناد صحيح
: " عن أمحد بن حنبل عن عبدالرزاق وابن ماجة عن حممد بن حيىي النيسابوري الذهلي عن أيب هريرة قال أبو داود

وخرج النسائي عن عبدالرمحن " . هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة واهلدهد
وعن . صححه أبو حممد عبداحلق. م عن قتلهبن عثمان أن طبيبا ذكر ضفدعا يف دواء عند النيب صلى اهللا عليه وسل

وملا خرج إبراهيم عليه السالم من الشأم إىل احلرم يف بناء البيت كانت . الصرد أول طري صام: أيب هريرة قال
فلما صار إىل البقعة وقعت السكينة على . السكينة معه والصرد؛ فكان الصرد دليله إىل املوضع، والسكينة مقداره

ابن يا إبراهيم على مقدار ظلي؛ فنهى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قتل الصرد ألنه كان : دتموضع البيت ونا
وملا تسلطت على فرعون جاءت . دليل إبراهيم على البيت، وعن الضفدع ألهنا كانت تصب املاء على نار إبراهيم
: يقال. فجعل اهللا نقيقها تسبيحا. فأخذت األمكنة كلها، فلما صارت إىل التنور وثبت فيها وهي نار تسعر، طاعة هللا

فروي أهنا . ال تقتلوا الضفدع فإن نقيقه الذي تسمعون تسبيح: قال عبداهللا بن عمرو. إهنا أكثر الدواب تسبيحا
  مألت

. فرشهم وأوعيتهم وطعامهم وشراهبم؛ فكان الرجل جيلس إىل ذقنه يف الضفادع، وإذا تكلم وثب الضفدع يف فيه
نتوب؛ فكشف اهللا عنهم ذلك فعادوا إىل كفرهم؛ فأرسل اهللا عليهم الدم فسال النيل : قالوافشكوا إىل موسى و

وكان اإلسرائيلي يصب املاء يف فم القبطي فيصري . وكان اإلسرائيلي يغترف منه املاء، والقبطي الدم. عليهم دما



. أي مبينات ظاهرات؛ عن جماهد} الٍتآَياٍت مُفَصَّ{. دما، والقبطي يصب الدم يف فم اإلسرائيلي فيصري ماء زالال
. أربعون يوما: وقيل. ويروى أنه كان بني اآلية واآلية مثانية أيام. نصب على احلال} آَياٍت مُفَصَّالٍت{: قال الزجاج

  .أي ترفعوا عن اإلميان باهللا تعاىل} فَاْسَتكَْبُروا{. }ُمفَصَّالٍت{شهر؛ فلهذا قال : وقيل
مَّا َوقََع َعلَْيهُِم الرِّْجُز قَالُوا َيا ُموَسى اْدُع لََنا رَبََّك بَِما َعهَِد عِْنَدَك لَِئْن كَشَفَْت َعنَّا َولَ{ ١٣٦ - ١٣٤: اآليات

ذَا ُهْم َيْنكُثُونَ، بَاِلُغوُه إِ الرِّْجَز لَُنؤِْمَننَّ لََك وَلَُنْرِسلَنَّ َمَعَك َبنِي إِسْرائيلَ، فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُهمُ الرِّْجَز إِلَى أََجلٍ ُهْم
  }فَاْنَتقَْمَنا ِمنُْهْم فَأَغَْرقَْناُهْم ِفي الَْيمِّ بِأَنَُّهْم كَذَُّبوا بِآياتَِنا َوكَانُوا َعْنَها غَاِفِلَني

طاعونا كان : قال ابن جبري. وقرئ بضم الراء، لغتان. أي العذاب} الرِّجُْز} {َولَمَّا َوقََع َعلَْيهُِم الرِّجُْز{: قوله تعاىل
} َما}{بَِما عَهَِد ِعْنَدَك{. املراد بالرجز ما تقدم ذكره من اآليات: وقيل. مات به من القبط يف يوم واحد سبعون ألفا

هذا قسم، أي بعهده عندك إال ما دعوت : وقيل. مبعىن الذي، أي مبا استودعك من العلم، أو مبا اختصك به فنبأك
ـ  أي نصدقك مبا } لَُنْؤِمَننَّ لََك{. أي بدعائك إلهلك حىت يكشف عنا} َعنَّا الرِّجَْزلَِئْن كََشفَْت {. صلة}َما{لنا؛ ف
يعين أجلهم } إِلَى أََجلٍ ُهْم بَاِلُغوُه{. وكانوا يستخدموهنم؛ على ما تقدم} وَلَُنْرِسلَنَّ َمَعَك بَنِي إِْسرائيلَ{. جئت به

  أي ينقضون ما عقدوه} إِذَا ُهمْ َيْنكُثُونَ{. الذي ضرب هلم يف التغريق

َوكَاُنوا {. واليم البحر} فَاْنَتقَْمَنا مِْنُهْم فَأَغَْرقَْناُهْم ِفي الَْيمِّ بِأَنَُّهْم كَذَّبُوا بِآياِتَنا َوكَاُنوا َعْنَها غَاِفِلَني{. على أنفسهم
  .حىت صاروا كالغافلني عنهاعن اآليات أي مل يعتربوا هبا : وقيل. } فَاْنَتقَْمنَا{دل عليها . أي النقمة} َعْنَها
ْت كَِلَمُت َربِّكَ َوأَْورَثَْنا الْقَْوَم الَِّذيَن كَانُوا ُيْسَتْضَعفُونَ َمَشارَِق الْأَْرضِ َوَمَغارَِبَها الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها َوَتمَّ{ ١٣٧: اآلية

  }َيْصَنُع ِفْرَعْونُ َوقَْوُمُه َوَما كَاُنوا َيعْرُِشونَالُْحسَْنى َعلَى بَنِي إِْسرائيلَ بَِما صََبُروا َوَدمَّْرَنا َما كَانَ 
َمَشارَِق الْأَْرضِ {. أي يستذلون باخلدمة} الَِّذيَن كَاُنوا ُيسَْتْضَعفُونَ{. يريد بين إسرائيل} َوأَْوَرثَْنا الْقَْوَم{: قوله تعاىل
والظاهر أهنم . فنصب} يف{مث حذف } رهبايف مشارق األرض ومغا{زعم الكسائي والفراء أن األصل } َوَمَغارِبََها

ورثت املال وأورثته املال؛ فلما تعدى الفعل باهلمزة : فهما نصب على املفعول الصريح؛ يقال. ورثوا أرض القبط
ومشارقها ومغارهبا جهات الشرق والغرب هبا؛ فاألرض . واألرض هي أرض الشأم ومصر. نصب مفعولني

أراد مجيع األرض؛ ألن بن بين إسرائيل داود وسليمان وقد ملكا : وقيل. اخمصوصة، عن احلسن وقتادة وغريمه
} َوَتمَّْت كَِلَمُت َربِّكَ الُْحْسَنى َعلَى بَنِي إِْسرائيلَ{. أي بإخراج الزروع والثمار واألهنار} الَِّتي بَاَركَْنا ِفيهَا{. األرض
بِمَا {]. ٥: القصص[} عِفُوا ِفي الْأَْرضِ وََنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً وََنْجَعلَُهُم الَْوارِِثَنيَوُنرِيُد أَنْ َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْض{: هي قوله
َوَدمَّْرَنا َما كَانَ َيْصَنُع ِفْرَعْونُ َوقَْوُمُه {. أي بصربهم على أذى فرعون، وعلى أمر اهللا بعد أن آمنوا مبوسى} َصَبرُوا

. أي ما كانوا يبنون من القصور وغريها: قال ابن عباس وجماهد. يعرش إذا بىنعرش : يقال} َوَما كَاُنوا يَْعرُِشونَ
هي لغة : قال الكسائي. بضم الراء} يَْعُرشون{وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم . هو تعريش الكرم: وقال احلسن

  .بتشديد الراء وضم الياء} يعرِّشون{وقرأ إبراهيم بن أيب عبلة . متيم

ا إِلَهاً َوْزَنا بِبَنِي إِْسرائيلَ الَْبْحَر فَأََتْوا َعلَى قَْومٍ َيْعكُفُونَ َعلَى أَْصَنامٍ لَُهْم قَالُوا َيا ُموَسى اجَْعلْ لََنَوَجا{ ١٣٨: اآلية
  }كََما لَُهْم آِلَهةٌ قَالَ إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ

قرأ محزة والكسائي بكسر } ا َعلَى قَْومٍ َيْعكُفُونَ َعلَى أَصَْنامٍ لَُهْمَوَجاَوْزَنا بَِبنِي إِسْرائيلَ الَْبْحَر فَأَتَْو{: قوله تعاىل
. واملصدر منهما على فعول. عكف يعكف ويعكف مبعىن أقام على الشيء ولزمه: يقال. الكاف، والباقون بضمها

وهلذا أخرج هلم كانت أصنامهم متاثيل بقر؛ : كان أولئك القوم من خلم، وكانوا نزوال بالرقة وقيل: قال قتادة



نظريه قول جهال األعراب } قَالُوا َيا ُموَسى اْجَعلْ لََنا إِلَهاً كََما لَُهْم آِلَهةٌ قَالَ إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ{. السامري عجال
يا رسول اهللا، اجعل لنا ذات أنواط : وقد رأوا شجرة خضراء للكفار تسمى ذات أنواط يعظموهنا يف كل سنة يوما

اْجَعلْ {قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى . اهللا أكرب: "فقال عليه الصالة والسالم. م ذات أنواطكما هل
لتركنب سنن يف قبلكم حذو القذة بالقذة حىت إهنم لو دخلوا حجر } لََنا إِلَهاً كََما لَُهْم آِلَهةٌ قَالَ إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ

  .إن شاء اهللا تعاىل} بََراءَةٌ{خمرجه إىل حنني، على ما يأيت بيانه يف وكان هذا يف " . ضب لدخلتموه
فَضَّلَكُمْ إِنَّ َهُؤالِء ُمَتبٌَّر َما ُهْم ِفيِه َوَباِطلٌ َما كَانُوا َيْعَملُونَ، قَالَ أَغَْيَر اللَِّه أَْبغِيكُْم إِلَهاً َوُهَو { ١٤٠ - ١٣٩: اآليتان

  }َعلَى الَْعالَمَِني
أي إن العابد . وأمر مترب. وكل إناء مكسر مترب. اهلالك: أي مهلك، والتبار} إِنَّ َهُؤالِء ُمَتبٌَّر َما ُهْم ِفيِه{: قوله تعاىل

  أي ذاهب} َوبَاِطلٌ{. واملعبود مهلكان

. ب لكم إهلا غري اهللا تعاىلأي أطل} قَالَ أَغَْيَر اللَِّه أَْبغِيكُْم إِلَهاً{ . صلة زائدة} كَانُوا}{َما كَاُنوا َيْعَملُونَ{.مضمحل 
فضلهم بإهالك عدوهم، ومبا : وقيل. أي على عاملي زمانكم} َوُهَو فَضَّلَكُْم َعلَى الْعَالَِمَني{. بغيته وبغيت له: يقال

  .خصهم به من اآليات
ونَ أَْبَناَءكُْم َوَيسَْتْحُيونَ نَِساَءكُْم َوِفي وَإِذْ أَْنجَْيَناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسومُوَنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ ُيقَتِّلُ{ ١٤١: اآلية

  }ذَِلكُْم َبالٌء ِمْن َربِّكُْم َعِظيٌم
أي واذكروا إذ أجنينا أسالفكم؛ حسب ما . هو خطاب ليهود عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. ذكرهم منته

  ".البقرة"تقدم بيانه يف سورة 
ِثَني لَْيلَةً َوأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ فََتمَّ ِميقَاتُ َربِِّه أَْرَبِعنيَ لَْيلَةً َوقَالَ ُموَسى ِلأَِخيِه َهاُرونَ َوَواَعْدَنا مُوَسى ثَال{ ١٤٢: اآلية

  }اْخلُفْنِي ِفي قَْوِمي َوأَصِْلْح َوال َتتَّبِْع سَبِيلَ الُْمفِْسِديَن
  -:فيه ثالث مسائل

ذكر أن مما كرم اهللا به موسى صلى اهللا عليه وسلم هذا فكان } ِثَني لَْيلَةًوََواَعْدَنا ُموَسى ثَال{: قوله تعاىل: األوىل
هي ذو القعدة وعشر : قال ابن عباس وجماهد ومسروق رضي اهللا عنهم} وَأَْتَمْمَناَها بَِعشْرٍ{. وعده املناجاة إكراما له

بعود : قيل. وف فمه فاستاكأمره أن يصوم الشهر وينفرد فيه بالعبادة؛ فلما صامه أنكر خل. من ذي احلجة
فزيد عليه عشر ليال من ذي . إنا كنا نستنشق من فيك رائحة املسك فأفسدته بالسواك: خرنوب؛ فقالت املالئكة

  يا موسى ال أكلمك حىت يعود: "إن اهللا تعاىل أوحى إليه ملا استاك: وقيل. احلجة

وكان . وأمره بصيام عشرة أيام". من ريح املسك فوك إىل ما كان عليه قبل، أما علمت أن رائحة الصائم أحب إيل
كالم اهللا تعاىل ملوسى صلى اهللا عليه وسلم غداة النحر حني فدى إمساعيل من الذبح، وأكمل حملمد صلى اهللا عليه 

وقد علم } لَةًفََتمَّ ِميقَاُت َربِِّه أَْرَبِعَني لَْي{: والفائدة يف قوله. وحذفت اهلاء من عشر ألن املعدود مؤنث. وسلم احلج
: فإن قيل. أن ثالثني وعشرة أربعون، لئال يتوهم أن املراد أمتمنا الثالثني بعشر منها؛ فبني أن العشر سوى الثالثني

} َوأَْتَمْمَناَها بَِعشْرٍ{: ليس كذلك؛ فقد قال: قيل. فقد قال يف البقرة أربعني وقال هنا ثالثني؛ فيكون ذلك من البداء
وإمنا قال القولني على تفصيل وتأليف؛ قال أربعني يف قول . ون والعشرة قول واحد ليس مبختلفواألربعون، والثالث

  :وكل ذلك أربعون؛ كما قال الشاعر. مؤلف، وقال ثالثني، يعين شهرا متتابعا وعشرا
  ...."عشر وأربع"



  .وهذا جائز يف كالم العرب. يعين أربع عشرة، ليلة البدر
هذه اآلية على أن ضرب األجل للمواعدة سنة ماضية، ومعىن قدمي أسسه اهللا تعاىل يف  دلت: قال علماؤنا: الثانية

وأول أجل ضربه اهللا تعاىل األيام الستة اليت خلق . القضايا، وحكم به لألمم، وعرفهم به مقادير التأين يف األعمال
]. ٣٨: ق[} ا َبيَْنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوَما َمسََّنا ِمْن لُغُوبٍَولَقَْد َخلَقَْنا السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَم{فيها مجيع املخلوقات، 

} إِنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ{: وقد بينا معناه فيما تقدم يف هذه السورة من قوله
عىن حياول فيه حتصيل املؤجل فجاء األجل ومل يتيسر زيد فيه فإذا ضرب األجل مل: قال ابن العريب]. ٥٤: األعراف[

وأبطأ . وقد بني اهللا تعاىل ذلك ملوسى عليه السالم فضرب له أجال ثالثني مث زاده عشرا تتمة أربعني. تبصرة ومعذرة
أو نسي، إن موسى ضل : موسى عليه السالم يف هذه العشر على قومه؛ فما عقلوا جواز التأين والتأخر حىت قالوا

إن ريب وعدين ثالثني ليلة أن : إن موسى قال لقومه: قال ابن عباس. ونكثوا عهده وبدلوا بعده، وعبدوا إهلا غري اهللا
  ألقاه، وأخلف فيكم

هارون، فلما فصل موسى إىل ربه زاده اهللا عشرا؛ فكانت فتنتهم يف العشر اليت زاده اهللا مبا فعلوه من عبادة العجل؛ 
وال يكون إال باجتهاد من . مث الزيادة اليت تكون على األجل تكون مقدرة؛ كما أن األجل مقدر. انهعلى ما يأيت بي

من وقت وحال وعمل، فيكون مثل ثلث املدة السالفة؛ كما أجل اهللا : احلاكم بعد النظر إىل املعاين املتعلقة باألمر
مدة واحدة جاز، ولكن ال بد من التربص بعدها  فإن رأى احلاكم أن جيمع له األصل يف األجل والزيادة يف. ملوسى

: روى البخاري عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. ملا يطرأ من العذر على البشر، قال ابن العريب
  " .أعذر اهللا إىل امرئ أخر أجله حىت بلغ ستني سنة"

وكان هذا لطفا باخللق، ولينفذ القيام عليهم . ىوهذا أيضا أصل إلعذار احلكام إىل احملكوم عليه مرة بعد أخر: قلت
وأكرب اإلعذار إىل بين آدم . أعذر يف األمر أي بالغ فيه؛ أي أعذر غاية اإلعذار الذي ال إعذار بعده: يقال. باحلق

َوَجاَءكُمُ {ال وق]. ١٥: اإلسراء[} َوَما كُنَّا ُمَعذِّبَِني حَتَّى َنْبَعثَ َرسُوالً{بعثة الرسل إليهم لتتم حجته عليهم، 
فإنه يأيت يف سن االكتهال، فهو عالمة ملفارقة سن . هو الشيب: ابن عباس. هم الرسل: قيل] ٣٧: فاطر[} النَِّذيُر
وجعل الستني غاية اإلعذار ألن الستني قريب من معترك العباد، وهو سن اإلنابة واخلشوع واالستسالم هللا، . الصبا

األول بالنيب عليه السالم، والثاين بالشيب؛ وذلك عند كمال . عذار بعد إعذاروترقب املنية ولقاء اهللا؛ ففيه إ
فذكر عز وجل ]. ١٥: األحقاف[} َوَبلَغَ أَْرَبِعَني َسَنةً قَالَ َربِّ أَْوزِعْنِي أَنْ أَْشكُرَ نِْعَمَتَك{: األربعني؛ قال اهللا تعاىل

أدركت أهل العلم : قال مالك. يه وعلى والديه ويشكرهاأن من بلغ أربعني فقد أن له أن يعلم مقدار نعم اهللا عل
  .ببلدنا، وهم يطلبون الدنيا وخيالطون الناس حىت يأيت ألحدهم أربعون سنة؛ فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس

يايل أوائل ألن الل} ثَالِثنيَ لَْيلَةً{: ودلت اآلية أيضا على أن التاريخ يكون بالليايل دون األيام؛ لقوله تعاىل: الثالثة
  وهبا كانت الصحابة رضي اهللا عنهم خترب عن. الشهور

والعجم ختالف يف ذلك، . صمنا مخسا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األيام؛ حىت روي عنها أهنا كانت تقول
وحساب الشمس للمنافع، وحساب القمر للمناسك؛ وهلذا : ابن العريب. فتحسب باأليام ألن معوهلا على الشمس

  .أرخت تارخيا، وورخت تورخيا؛ لغتان: فيقال.} وََواَعدَْنا ُموَسى ثَالِثَني لَْيلَةً{: قال
وقال موسى حني أراد املضي للمناجاة : املعىن} َوقَالَ ُموَسى ِلأَِخيِه َهاُرونَ اْخلُفْنِي ِفي قَْوِمي وَأَصِْلْح{: قوله تعاىل

مسعت : ويف صحيح مسلم عن سعد بن أيب وقاص قال. النيابة كن خليفيت؛ فدل على: واملغيب فيها ألخيه هارون



أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلي حني خلفه يف بعض مغازيه
فاستدل هبذا الروافض واإلمامية وسائر فرق الشيعة على أن النيب صلى اهللا عليه " . موسى إال أنه ال نيب بعدي

ألهنم عندهم تركوا العمل الذي  -قبحهم اهللا  -وسلم استخلف عليا على مجيع األمة؛ حىت كفر الصحابة اإلمامية 
وهؤالء . ومنهم من كفر عليا إذ مل يقم بطلب حقه. هو النص على استخالف علي واستخلفوا غريه باالجتهاد منهم
ن هذا استخالف يف حياة كالوكالة اليت تنقضي بعزل ال شك يف كفرهم وكفر من تبعهم على مقالتهم، ومل يعلموا أ

وقد استخلف النيب . املوكل أو مبوته، ال يقتضي أنه متماد بعد وفاته؛ فينحل على هذا ما تعلق به اإلمامية وغريهم
كان على أنه قد . صلى اهللا عليه وسلم على املدينة ابن أم مكتوم وغريه، ومل يلزم من ذلك استخالفه دائما باالتفاق

أمر } وَأَْصِلْح{. واهللا املوفق للهداية. هارون شرك مع موسى يف أصل الرسالة، فال يكون هلم فيه على ما راموه داللة
أي ارفق هبم، وأصلح أمرهم، : وقيل. السامري ويغري عليه. كان من اإلصالح أن يزجر: قال ابن جريج. باإلصالح

  .أي ال تسلك سبيل العاصني، وال تكن عونا للظالني} بِيلَ الُْمفِْسِديَنَوال َتتَّبِْع َس{. وأصلح نفسك؛ أي كن مصلحا

ظُْر إِلَى الْجََبلِ َولَمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميقَاتَِنا َوكَلََّمُه َربُُّه قَالَ َربِّ أَرِنِي أَْنظُْر إِلَْيَك قَالَ لَْن تََرانِي َولَِكنِ اْن{ ١٤٣: اآلية
كَ ُتْبتُ فََسْوفَ َترَانِي فَلَمَّا َتجَلَّى َربُّهُ ِللْجََبلِ َجَعلَُه َدكّاً َوَخرَّ مُوَسى َصِعقاً فَلَمَّا أَفَاَق قَالَ ُسْبحَاَن فَإِِن اْسَتقَرَّ َمكَاَنُه

  }إِلَْيَك َوأََنا أَوَّلُ الُْمْؤِمنَِني
قَالَ {. أي أمسعه كالمه من غري واسطة} َمُه َربُُّهَوكَلَّ{. أي يف الوقت املوعود} َولَمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميقَاِتنَا{: قوله تعاىل

  .سأل النظر إليه؛ واشتاق إىل رؤيته ملا أمسعه كالمه} َربِّ أَرِنِي أَنْظُْر إِلَْيَك
أرين آية عظيمة ألنظر إىل قدرتك؛ ألنه : وال جيوز احلمل على أنه أراد. أي يف الدنيا} قَالَ لَْن تََرانِي{: قوله تعاىل

وقد كان ملوسى عليه . ولو سأل آية ألعطاه اهللا ما سأل، كما أعطاه سائر اآليات. } قَالَ لَْن تََرانِي{و } ْيَكإِلَ{قال 
} َولَِكنِ اْنظُْر إِلَى الَْجَبلِ فَإِِن اْسَتقَرَّ َمكَاَنُه فََسْوفَ َترَانِي{. السالم فيها مقنع عن طلب آية أخرى؛ فبطل هذا التأويل

أي فإن ثبت اجلبل وسكن فسوف تراين، وإن مل يسكن فإنك ال تطيق . هو أقوى من بنيته وأثبت ضرب له مثاال مما
أن موسى عليه : وذكر القاضي عياض عن القاضي أيب بكر بن الطيب ما معناه. رؤييت، كما أن اجلبل ال يطيق رؤييت

: واستنبط ذلك من قوله. اهللا لهالسالم رأى اهللا فلذلك خر صعقا، وأن اجلبل رأى ربه فصار دكا بإدراك خلقه 
فَلَمَّا َتَجلَّى َربُُّه لِلْجََبلِ َجَعلَُه َدكّاً َوَخرَّ ُموَسى { : مث قال. } وَلَِكنِ اْنظُرْ إِلَى الْجََبلِ فَإِِن اْسَتقَرَّ َمكَاَنُه فََسْوَف تََرانِي{

. السيف أبرزته من الصدأ؛ جالء فيهماوجلوت . جلوت العروس أي أبرزهتا: وجتلى معناه ظهر؛ من قولك} َصِعقاً
؛ يدل }دَكّاً{وقراءة أهل املدينة وأهل البصرة . جتلى أمره وقدرته؛ قاله قطرب وغريه: وقيل. وجتلى الشيء انكشف

أي جعله مثل } دَكَّاَء{وقرأ أهل الكوفة . وأن اجلبل مذكر] ٢١: الفجر[} ُدكَِّت الْأَْرُض َدكّاً َدكّاً{على صحتها 
  واملذكر أدك، ومجع دكاء دكاوات. كاء، وهي الناتئة ال تبلغ أن تكون جبالأرض د

: والدكاوات مجع دكاء: غريه. العراض، واحدها أدك: الدك من اجلبال: قال الكسائي. ودك؛ مثل محراوات ومحر
.  سنام هلاوناقة دكاء ال. ما التبد باألرض فلم يرتفع: والدكداك كذلك من الرمل. رواب من طني ليست بالغالظ

رمال : عطية العويف. جعله ترابا: وقال ابن عباس. فساخ اجلبل يف األرض؛ فهو يذهب فيها حىت اآلن: ويف التفسري
صعق الرجل فهو : ميتا؛ يقال: وقيل. أي مغشيا عليه؛ عن ابن عباس واحلسن وقتادة} َوَخرَّ ُموَسى َصِعقاً{. هائال
خر موسى صعقا يوم اخلميس يوم عرفة، وأعطي التوراة يوم : كليبوقال قتادة وال. وصعق فهو مصعوق. صعق

سأل من غري : وقيل. من مسألة الرؤية يف الدنيا: قال جماهد} فَلَمَّا أَفَاَق قَالَ سُْبَحاَنَك ُتْبتُ إِلَْيَك{. اجلمعة يوم النحر



وأمجعت األمة على أن . ور اآلياتقال على جهة اإلنابة إىل اهللا واخلشوع له عند ظه: وقيل. استئذان؛ فلذلك تاب
وعند . وأيضا عند أهل السنة واجلماعة الرؤية جائزة. هذه التوبة ما كانت عن معصية؛ فإن األنبياء معصومون

أي تبت إليك من قتل القبطي؛ : فقيل. املبتدعة سأل ألجل القوم ليبني هلم أهنا غري جائزة، وهذا ال يقتضي التوبة
لو كان سؤال موسى : قال علي بن مهدي الطربي. بيان أن الرؤية جائزة" األنعام"يف  وقد مضى. ذكره القشريي

مذهب " القيامة"وسيأيت يف . مستحيال ما أقدم عليه مع معرفته باهللا؛ كما مل جيز أن يقول له يا رب ألك صاحبة وولد
  .املعتزلة والرد عليهم، إن شاء اهللا تعاىل

بأنك ال ترى يف : وقيل. من بين إسرائيل يف هذا العصر: وقيل. من قومي: قيل} ُمْؤِمنَِنيَوأََنا أَوَّلُ الْ{: قوله تعاىل
ويف احلديث الصحيح من حديث أيب هريرة وغريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه . الدنيا لوعدك السابق، يف ذلك

فإذا أنا مبوسى آخذ بقائمة من قوائم ال ختريوا بني األنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأرفع رأسي : "وسلم قال
وذكر " . كفته صعقته األوىل"أو قال " . العرش فال أدري أصعق فيمن صعق فأفاق قبلي أو حوسب بصفته األوىل

  إن اهللا تبارك وتعاىل قسم: أبو بكر بن أيب شيبة عن كعب قال

، ورآه حممد صلى اهللا عليه وسلم كالمه ورؤيته بني حممد وموسى صلى اهللا وسلم عليهما؛ فكلمه موسى مرتني
  .مرتني
  }قَالَ َيا ُموَسى إِنِّي اْصطَفَيُْتَك َعلَى النَّاسِ بِرِسَاالِتي وَبِكَالِمي فَُخذْ َما آَتيُْتَك َوكُْن ِمَن الشَّاكِرِيَن{ ١٤٤: اآلية

ومل . االجتباء؛ أي فضلتك: االصطفاء} بِكَالِميقَالَ َيا ُموَسى إِنِّي اْصطَفَْيُتَك َعلَى النَّاسِ بِرَِساالِتي َو{: قوله تعاىل
} َعلَى النَّاسِ{فاملراد . يقل على اخللق؛ ألن من هذا االصطفاء أنه كلمه وقد كلم املالئكة وأرسله وأرسل غريه

. والرسالة مصدر، فيجوز إفرادها. والباقون باجلمع. على اإلفراد نافع وابن كثري} برَسالَِتي{وقرأ . املرسل إليهم
إِنَّ {: ومن مجع على أنه أرسل بضروب من الرسالة فاختلفت أنواعها، فجمع املصدر الختالف أنواعه؛ كما قال

ووحد يف . فجمع الختالف أجناس األصوات واختالف املصوتني]. ١٩: لقمان[} أَْنكََر الْأَصَْواتِ لَصَْوُت الَْحمِريِ
ودل هذا على أن قومه مل يشاركه يف التكليم وال واحد من . واتملا أراد به جنسا واحدا من األص} لََصْوُت{قوله 

  ".البقرة"السبعني؛ كما بيناه يف 
أي من املظهرين } َوكُْن ِمَن الشَّاِكرِيَن{. إشارة إىل القناعة؛ أي اقنع مبا أعطيتك} فَُخذْ َما آَتْيُتَك{: قوله تعاىل

والشاكر . عليها من السمن فوق ما تعطى من العلفدابة شكور إذا ظهر : إلحساين إليك وفضلي عليك؛ يقال
ويروى أن موسى عليه السالم مكث بعد أن ]. ٧: إبراهيم[} لَِئْن َشكَرُْتْم لَأَزِيدَنَّكُْم{: معرض للمزيد كما قال

  .كلمه اهللا تعاىل أربعني ليلة ال يراه أحد إال مات من نور اهللا عز وجل
لْأَلَْواحِ ِمْن كُلِّ َشْيٍء َمْوِعظَةً َوَتفْصِيالً ِلكُلِّ َشْيٍء فَُخذَْها بِقُوٍَّة َوأُْمْر قَْوَمَك َيأُْخذُوا َوكَتَْبَنا لَُه ِفي ا{ ١٤٥: اآلية

  }بِأَْحَسنَِها َسأُرِيكُْم دَاَر الْفَاِسقَِني

رب أنه قبض عليه جربيل عليه السالم وروي يف اخل. يريد التوراة} وَكََتْبَنا لَُه ِفي الْأَلْوَاحِ ِمْن كُلِّ َشيٍْء{: قوله تعاىل
وقال . جبناحه فمر به يف العال حىت أدناه حىت مسع صريف القلم حني كتب اهللا له األلواح؛ ذكره الترمذي احلكيم

من خشب؛ : احلسن. من زبرجد: أبو العالية. من ياقوتة محراء: ابن جبري. كانت األلواح من زمردة خضراء: جماهد
من صخرة صماء، لينها اهللا ملوسى عليه السالم فقطعها بيده مث شقها بأصابعه؛ فأطاعته : يلوق. نزلت من السماء
نزلت التوراة وهي سبعون وقر : ربيع بن أنس. أي كتبنا له يف األلواح كنقس اخلامت: قال مقاتل. كاحلديد لداود



. جربيل بالقلم الذي كتب به الذكر وأضاف الكتابة إىل نفسه على جهة التشريف؛ إذ هي مكتوبة بأمره كتبها. بعري
؛ قال اهللا "بفتح الالم"لوح : وأصل اللوح. هي كتابة أظهرها اهللا وخلقها يف األلواح: وقيل. واستمد من هنر النور

ويروى أهنا . فكأن اللوح تلوح فيه املعاين]. ٢٢، ٢١: الربوج[} ِفي لَْوحٍ َمْحفُوٍظ. َبلْ ُهَو قُْرآنٌ َمجِيٌد{: تعاىل
: ابن عباس. رجل عظيم األلواح إذا كان كبري عظم اليدين والرجلني: ويقال. حان، وجاء باجلمع ألن االثنني مجعلو

فكان يف الذي رفع . بقي سبعها ورفعت ستة أسباعها: وقيل. وتكسرت األلواح حني ألقاها فرفعت إال سدسها
بلغين أن موسى : افظ عن عمرو بن دينار قالوأسند أبو نعيم احل. تفصيل كل شيء، ويف الذي بقي اهلدى والرمحة

ومعىن . بن عمران نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم صام أربعني ليلة؛ فلما ألقى األلواح تكسرت فصام مثلها فردت إليه
} بِقُوٍَّة فَُخذَْها{. مما حيتاج إليه يف دينه من األحكام وتبيني احلالل واحلرام؛ عن الثوري وغريه وسلم} ِمْن كُلِّ َشيٍْء{

هو لفظ يذكر تفخيما وال يراد به : وقيل. نظريه. خذها بقوة؛ أي جبد ونشاط: يف الكالم حذف، أي فقلنا له
]. ٢٥: األحقاف[} ُتدَمُِّر كُلَّ َشْيٍء{و . وعند فالن كل شيء. دخلت السوق فاشتريت كل شيء: التعميم؛ تقول

أي لكل شيء أمروا به من } َمْوِعظَةً َوَتفِْصيالً ِلكُلِّ َشيٍْء{. وقد تقدم]. ٢٣: النمل[} َوأُوِتَيْت ِمْن كُلِّ َشْيٍء{
يف الكالم حذف، } فَُخذَْها بِقُوٍَّة{األحكام؛ فإنه مل يكن عندهم اجتهاد، وإمنا خص بذلك أمة حممد صلى اهللا عليه 

  خذها بقوة أي جبد ونشاط نظريه: أي قلنا له

أي يعملوا باألوامر ويتركوا } َوأُْمْر قَْوَمَك يَأُْخذُوا بِأَْحسَنِهَا{. وقد تقدم] ٦٣: البقرة[} ٍةُخذُوا َما آتَْيَناكُمْ بِقُوَّ{
: وقال]. ٥٥: الزمر[} وَاتَّبِعُوا أَْحَسَن َما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم ِمْن رَبِّكُْم{نظريه . النواهي، ويتدبروا األمثال واملواعظ

أحسنها : وقيل. والصرب أحسن من االنتصار. والعفو أحسن من االقتصاص]. ١٨: رالزم[} فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنُه{
ما مروا عليه إذا سافروا } دَاَر الْفَاِسقَِني{: قال الكليب} َسأُرِيكُْم دَاَر الْفَاِسقَِني{. الفرائض والنوافل، وأدوهنا املباح

أي فلتكن منكم على ذكر، . احلسن وجماهدهي جهنم؛ عن : وقيل. من منازل عاد ومثود، والقرون اليت أهلكوا
أراد هبا مصر؛ أي سأريكم ديار القبط ومساكن فرعون خالية عنهم؛ عن ابن : وقيل. فاحذروا أن تكونوا منها

وهذان . املعىن سأريكم منازل الكفار اليت سكنوها قبلكم من اجلبابرة والعمالقة لتعتربوا هبا؛ يعين الشأم: قتادة. جبري
} َونُرِيُد أَنْ َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا ِفي الْأَْرضِ{. اآلية] ١٣٧: األعراف[} َوأَْورَثَْنا الْقَوَْم{ل عليهما القوالن يد

الدار : وقيل. وهذا ظاهر. من ورث} سأورّثكم{وقرأ ابن عباس وقسامة بن زهري . اآلية، وقد تقدم] ٥: القصص[
:  تعاىل ملا أغرق فرعون أوحى إىل البحر أن اقذف بأجسادهم إىل الساحل، قالوذلك أن اهللا. اهلالك، ومجعه أدوار

  .ففعل؛ فنظر إليهم بنو إسرائيل فأراهم هالك الفاسقني
ُيؤِْمُنوا بَِها َسأَصْرُِف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن يََتكَبَُّرونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوإِنْ َيَرْوا كُلَّ آَيٍة ال { ١٤٧ - ١٤٦: اآليتان

ُهْم كَذَُّبوا بِآياِتَنا َوكَانُوا َعْنَها َوإِنْ َيرَْوا َسبِيلَ الرُّْشِد ال يَتَِّخذُوُه سَبِيالً َوإِنْ َيرَْوا َسبِيلَ الَْغيِّ َيتَِّخذُوُه َسبِيالً ذَِلكَ بِأَنَّ
  }طَْت أَْعَمالُُهْم َهلْ ُيْجَزْونَ إِلَّا َما كَاُنوا َيْعَملُونَغَاِفِلَني، َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآياِتَنا َوِلقَاِء الْآِخَرِة َحبِ
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

وقاله . سأمنعهم فهم كتايب: قال قتادة} سَأَْصرُِف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن َيَتكَبَُّرونَ ِفي الْأَْرضِ بِغَْيرِ الْحَقِّ{: قوله تعاىل
: نظريه. سأصرفهم عن نفعها؛ وذلك جمازاة على تكربهم: وقيل. سأصرفهم عن اإلميان هبا: وقيل. عيينة سفيان بن

خلق : وقيل. واآليات على هذا املعجزات أو الكتب املنزلة]. ٥: الصف[} فَلَمَّا َزاغُوا أَزَاغَ اللَُّه قُلُوَبُهْم{
: وهذا ظن باطل؛ فلهذا قال. يرون أهنم أفضل اخللق} ُرونَيََتكَبَّ{. أي أصرفهم عن االعتبار هبا. السماوات واألرض

  .فال يتبعون نبيا وال يصغون إليه لتكربهم} بِغَْيرِ الْحَقِّ{
الَْغيِّ يَتَِّخذُوهُ  لََوإِنْ َيرَْوا كُلَّ آَيٍة ال ُيْؤِمُنوا بَِها َوإِنْ َيَرْوا َسبِيلَ الرُّْشِد ال يَتَِّخذُوُه َسبِيالً َوإِنْ َيَرْوا َسبِي{: قوله تعاىل

أخرب عنهم أهنم يتركون طريق الرشاد ويتبعون سبيل الغي والضالل؛ أي الكفر . يعين هؤالء املتكربون} َسبِيالً
َوكَانُوا َعْنَها {. أي ذلك الفعل الذي فعلته هبم بتكذيبهم} ذَِلكَ بِأَنَُّهْم كَذَُّبوا بِآياِتَنا{: مث علل فقال. "يتخذونه دينا

ما أغفل : وحيتمل أن يكونوا غافلني عما جيازون به؛ كما يقال. أي كانوا يف تركهم تدبر احلق كالغافلني} ِلَنيغَاِف
وقرأ أهل املدينة . بضم الياء يف احلرفني؛ أي يفعل ذلك هبم} َوإِنْ َيَروْا{فالن عما يراد به؛ وقرأ مالك بن دينار 

. بفتح الراء والشني} الرََّشد{وأهل الكوفة إال عاصما . وإسكان الشنيبضم الراء } َسبِيلَ الرُّْشِد{وأهل البصرة 
سيبويه : "قال النحاس. والرشد يف الدين. الرشد يف الصالح: فرق أبو عمرو بني الرشد والرشد فقال: قال أبو عبيد

ا قال أبو والصحيح عن أيب عمرو غري م. يذهب إىل أن الرشد والرشد مثل السخط والسخط، وكذا قال الكسائي
إذا كان الرشد وسط : حدثنا نصر بن علي عن أبيه عن أيب عمرو بن العالء قال: قال إمساعيل بن إسحاق. عبيد

} َوهَيِّئْ لََنا ِمْن أَمْرَِنا َرَشداً{يعين برأس اآلية حنو : قال النحاس. اآلية فهو مسكن، وإذا كان رأس اآلية فهو حمرك
. رشد يرشد، ورشد يرشد: ويقال. عىن واحد؛ إال أنه فتح هذا لتتفق اآلياتفهما عنده لغتان مب] ١٠: الكهف[

  ".وحقيقة الرشد والرشد يف اللغة أن يظفر اإلنسان مبا يريد، وهو ضد اخليبة. وحكى سيبويه رشد يرشد

أَلَْم َيَرْوا أَنَُّه ال ُيكَلُِّمُهْم َوال َيْهِديهِْم  وَاتََّخذَ قَْوُم ُموَسى ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِّهِْم ِعْجالً َجَسداً لَُه ُخوَاٌر{ ١٤٨: اآلية
  }َسبِيالً اتََّخذُوُه َوكَانُوا ظَاِلِمَني

هذه قراءة أهل املدينة وأهل } ِمْن ُحِليِّهِْم{. أي من بعد خروجه إىل الطور} َواتََّخذَ قَْوُم ُموَسى ِمْن َبْعدِِه{: قوله تعاىل
. بفتح احلاء والتخفيف} ِمْن َحلْيِهِم{وقرأ يعقوب . بكسر احلاء} ِمْن ِحِليِّهِْم{عاصما وقرأ أهل الكوفة إال . البصرة

مث أدغمت الواو يف الياء " حلوى"واألصل . مجع حلي وحلي وحلي؛ مثل ثدي وثدي وثدي: قال النحاس
نعت } َجَسداَ{. مفعول }ِعْجالً{. وضمها على األصل. فانكسرت الالم جملاورهتا الياء، وتكسر احلاء لكسرة الالم

خور خيور : ويقال. وكذلك جأر جيأر جؤارا. خار خيور خوارا إذا صاح: يقال. رفع باالبتداء} لَُه خَُواُر{. أو بدل
أن السامري، وامسه موسى بن ظفر، ينسب إىل قرية تدعى : وروي يف قصص العجل. خورا إذا جنب وضعف

 كهف جبل فغذاه جربيل فعرفه لذلك؛ فأخذ حني عرب البحر على فرس ولد عام قتل األبناء، وأخفته أمه يف. سامرة
} فَقََبْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَرِ الرَّسُولِ{: وهو معىن قوله. قبضة من أثر حافر الفرس -وديق ليتقدم فرعون يف البحر 

لة قال لبين إسرائيل وكان موسى وعد قومه ثالثني يوما، فلما أبطأ يف العشر الزائد ومضت ثالثون لي]. ٩٦: طه[



إن معكم حليا من حلي آل فرعون، وكان هلم عيد يتزينون فيه ويستعريون من القبط احللي : وكان مطاعا فيهم
إنه : فاستعاروا لذلك اليوم؛ فلما أخرجهم اهللا من مصر وغرق القبط بقي ذلك احللي يف أيديهم، فقال هلم السامري

هذا احللي ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق، وأن : وقيل .حرام عليكم، فهاتوا ما عندكم فنحرقه
استعاروا : وقيل. إن احللي غنيمة، وهي ال حتل لكم؛ فجمعها يف حفرة حفرها فأخذها السامري: هارون قال هلم

  احللي ليلة أرادوا اخلروج من مصر، وأومهوا القبط أن هلم عرسا أو جمتمعا،

وكانت تلك اآلهلة على مثال البقر؛ ]. ١٣٨: األعراف[} اجَْعلْ لََنا إِلَهاً كََما لَُهْم آِلهَةٌ{ وكان السامري مسع قوهلم
إنه ملا : وقيل. قلبه اهللا حلما ودما: وقيل. فصاغ هلم عجال جسدا، أي مصمتا؛ غري أهنم كانوا يسمعون منه خوار

: وار؛ فخار خورة واحدة ومل يثن مث قال للقومألقى تلك القبضة من التراب يف النار على احللي صار عجال له خ
. فتعالوا نعبد هذا العجل -نسيه ههنا وذهب يطلبه فضل عنه : يقول]. ٨٨: طه[} َهذَا إِلَُهكُْم َوإِلَُه مُوَسى فََنِسَي{

يا : فقال موسى]. ٨٥: طه[} اِمرِيُّقَالَ فَإِنَّا قَْد فَتَنَّا قَْوَمَك ِمْن َبْعِدَك وَأََضلَُّهمُ السَّ{: فقال اهللا ملوسى وهو يناجيه
ومن جعل له خوارا؟  -يريد اللحم والدم  -رب، هذا السامري أخرج هلم عجال من حليهم، فمن جعل له جسدا؟ 

: وهو معىن قوله. قال صدقت يا حكيم احلكماء. وعزتك وجاللك ما أضلهم غريك: أنا فقال: فقال اهللا سبحانه
كان السامري احتال بأن جوف العجل، وكان قابل به : وقال القفال]. ١٥٥: األعراف[} إِنْ ِهيَ إِلَّا ِفْتنَُتَك{

الريح، حىت جاء من ذلك ما حياكي اخلوار، وأومههم أن ذلك إمنا صار كذلك ملا طرح يف اجلسد من التراب الذي 
  .وهذا كالم فيه هتافت؛ قاله القشريي. كان أخذه من تراب قوائم فرس جربيل

أي طريقا إىل } َوال َيْهِديهِْم َسبِيالً{. بني أن املعبود جيب أن يتصف بالكالم} أَلَْم َيرَْوا أَنَّهُ ال ُيكَلِّمُُهْم{: قوله تعاىل
وصاروا ظاملني أي مشركني : وقيل. أي ألنفسهم فيما فعلوا من اختاذه} َوكَاُنوا ظَاِلِمَني{. أي إهلا} اتََّخذُوُه{. حجة

  .جلعلهم العجل إهلا
  }َنكُوَننَّ ِمَن الَْخاسِرِيَنَولَمَّا ُسِقطَ ِفي أَْيِديهِْم َوَرأَْوا أَنَُّهْم قَْد َضلُّوا قَالُوا لَِئْن لَْم يَْرَحْمَنا َربَُّنا َوَيغِْفْر لََنا لَ{ ١٤٩: آليةا

قال . قد سقط يف يده: تحرييقال للنادم امل. أي بعد عود موسى من امليقات} َولَمَّا ُسِقطَ ِفي أَْيِديهِْم{: قوله تعاىل
سقط الندم؛ قال : سقط يف أيديهم على بناء الفاعل؛ فاملعىن عنده: ومن قال. يقال سقط يف يده، وأسقط: األخفش

  .األزهري والنحاس وغريمها

قد حصل يف يده أمر كذا؛ ألن مباشرة : والندم يكون يف القلب، ولكنه ذكر اليد ألنه يقال ملن حتصل على شيء
الندم وإن حل يف القلب : وأيضا]. ١٠: احلج[} ذَِلَك بَِما قَدََّمْت َيَداَك{: ء يف الغالب باليد؛ قال اهللا تعاىلاألشيا

فَأَصَْبَح ُيقَلِّبُ {: فأثره يظهر يف البدن؛ ألن النادم يعض يده؛ ويضرب إحدى يديه على األخرى؛ وقال اهللا تعاىل
. أي من الندم] ٢٧: الفرقان[} َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَديِْه{. أي ندم] ٤٢: لكهفا[} كَفَّْيِه َعلَى َما أَْنفََق ِفيَها

أصله من االستئسار، وهو أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه فريمي به من يديه : وقيل. والنادم يضع ذقنه يف يده
. أي انقلبوا مبعصية اهللا} ا أَنَُّهْم قَدْ َضلُّواَوَرأَْو{. إىل األرض ليأسره أو يكتفه؛ فاملرمي مسقوط به يف يد الساقط

وقرأ محزة . أخذوا يف اإلقرار بالعبودية واالستغفار} قَالُوا لَِئْن لَْم يَْرَحْمَنا رَبَُّنا َوَيْغِفرْ لََنا لََنكُوَننَّ ِمَن الْخَاسِرِيَن{
وفيه معىن االستغاثة والتضرع واالبتهال يف السؤال  .بالتاء على اخلطاب} لئن لََْم ترمحنا ربَّنا وتغفر لنا{: والكسائي
فقراءهتما أبلغ يف االستكانة . وهو أيضا أبلغ يف الدعاء واخلضوع. بالنصب على حذف النداء} ربَّنا{. والدعاء

  .والتضرع، فهي أوىل



َسَما َخلَفُْتُمونِي ِمْن َبْعِدي أََعجِلُْتْم أَْمرَ َولَمَّا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفاً قَالَ بِئْ{ ١٥١ - ١٥٠: اآليتان
ي َوكَادُوا َيقُْتلُونَنِي فَال ُتْشِمْت بَِي رَبِّكُْم وَأَلْقَى الْأَلْوَاَح َوأََخذَ بِرَأْسِ أَِخيِه َيُجرُُّه إِلَْيِه قَالَ اْبَن أُمَّ إِنَّ الْقَْوَم اسَْتْضَعفُونِ

  }َمعَ الْقَْومِ الظَّاِلِمَني، قَالَ َربِّ اغِْفرْ ِلي وَِلأَِخي َوأَْدِخلَْنا ِفي َرْحمَِتَك وَأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمَنيالْأَْعَداَء َوال َتْجَعلْنِي 
ألن مؤنثه غضىب، وألن األلف والنون } غَْضَبانَ{مل ينصرف } َولَمَّا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَسِفاً{: قوله تعاىل

األسف : قال أبو الدرداء. شديد الغضب} أَِسفاً{و . وهو نصب على احلال. نزلة ألفي التأنيث يف قولك محراءفيه مب
  ابن عباس. واألسيف أيضا احلزين. وهو أسف وأسف وأسفان وأسوف. منزلة وراء الغضب أشد من ذلك

عه أهنم قد فتنوا بالعجل؛ فلذلك أخربه اهللا عز وجل قبل رجو: وقال الطربي. رجع حزينا من صنيع قومه: والسدي
وكان موسى عليه السالم من أعظم الناس غضبا، لكنه كان سريع الفيئة؛ فتلك : ابن العريب. رجع وهو غضبان

كان موسى عليه السالم إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته، ورفع : مسعت مالكا يقول: قال ابن القاسم. بتلك
وألجله أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم من غضب أن . تتوقد يف القلب وذلك أن الغضب مجرة. شعر بدنه جبته

وسرعه غضبه كان سببا لصكه ملك . فإن مل يذهب غضبه اغتسل؛ فيخمدها اضطجاعه ويطفئها اغتساله. يضطجع
من وإمنا استجاز موسى عليه السالم ذلك ألنه كليم اهللا؛ كأنه رأى أن : وقال الترمذي احلكيم. املوت ففقأ عينه

من أين تنزع روحي؟ أمن فمي : أال ترى أنه احتج عليه فقال. اجترأ عليه أو مد إليه يدا بأذى فقد عظم اخلطب فيه
أم من قدمي وقد ! أم من يدي وقد قبضت منه األلواح! أم من مسعي وقد مسعت به كالم ريب! وقد ناجيت به ريب

ويف مصنف أيب داود عن . فرجع إىل ربه مفحما. لنوره أم من عيين وقد أشرق وجهي! قمت بني يديه أكلمه بالطور
إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه : "إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لنا: أيب ذر قال

دخلنا على عروة بن حممد السعدي فكلمه رجل : وروي أيضا عن أيب وائل القاص قال" . الغضب وإال فليضطجع
إن : "حدثين أيب عن جدي عطية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رجع وقد توضأ، فقالفأغضبه؛ فقام مث 

  " .الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإمنا تطفأ النار باملاء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ
. خلفه؛ مبا يكره: يقال. مل عملتم بعديذم منه هلم؛ أي بئس الع} قَالَ بِئَْسَما َخلَفُْتُمونِي ِمْن َبْعِدي{: قوله تعاىل

  خلفه خبري أو بشر يف أهله وقومه: يقال منه. ويقال يف اخلري أيضا

: والسرعة. التقدم بالشيء قبل وقته، وهي مذمومة: والعجلة. أي سبقتموه} أََعجِلُْتْم أَْمرَ رَبِّكُْم{. بعد شخوصه
وأعجلت الرجل استعجلته، أي . يقال عجلت الشيء سبقته: قال يعقوب. عمل الشيء يف أول أوقاته، وهي حممودة

. أن تعجلتم سخط ربكم: وقيل. أي ميعاد ربكم، أي وعد أربعني ليلة} أَْمَر َربِّكُْم{ومعىن . محلته على العجلة
  .أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر من ربكم: وقيل

  -:فيه مسألتان} َوأَلْقَى الْأَلْوَاَح{قوله تعاىل 
أي مما اعتراه من الغضب واألسف حني أشرف على قومه وهم عاكفون على } َوأَلْقَى الْأَلَْواَح{: قوله تعاىل: األوىل

وال التفات ملا روي . ليس اخلرب كاملعاينة: وهلذا قيل. عبادة العجل، وعلى أخيه يف إمهال أمرهم؛ قال سعيد بن جبري
لواح إمنا كان ملا رأى فيها من فضيلة أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم عن قتادة إن صح عنه، وال يصح أن إلقاءه األ

وقد تقدم عن ابن عباس . وهذا قول رديء ال ينبغي أن يضاف إىل موسى صلى اهللا عليه وسلم. ومل يكن ذلك ألمته
  .رضي اهللا عنه أن األلواح تكسرت، وأنه رفع منها التفصيل وبقي فيها اهلدى والرمحة

مث منهم من يرمي . استدل بعض جهال املتصوفة هبذا على جواز رمي الثياب إذا اشتد طرهبم على املغىنوقد : الثانية



هؤالء يف غيبة فال يالمون؛ فإن موسى عليه السالم ملا غلب عليه : قال. هبا صحاحا، ومنهم من خيرقها مث يرمي هبا
من يصحح عن موسى : قال أبو الفرج اجلوزي .الغم بعبادة قومه العجل، رمى األلواح فكسرها، ومل يدر ما صنع

تكسرت : عليه السالم أنه رماها رمي كاسر؟ والذي ذكر يف القرآن ألقاها، فمن أين لنا أهنا تكسرت؟ مث لو قيل
. فمن أين لنا أنه قصد كسرها؟ مث لو صححنا ذلك عنه قلنا كان يف غيبة، حىت لو كان بني يديه حبر من نار خلاضه

مث كيف تقاس أحوال . ء غيبتهم وهم يعرفون املغىن من غريه، وحيذرون من بئر لو كانت عندهمومن يصحح هلؤال
خطأ وحرام؛ وقد هنى : وقد سئل ابن عقيل عن تواجدهم وختريق ثياهبم فقال. األنبياء على أحوال هؤالء السفهاء

  :فقال. قلون ما يفعلونفإهنم ال يع: فقال له قائل. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن إضاعة املال

إن حضروا هذه األمكنة مع علمهم أن الطرب يغلب عليهم فيزيل عقوهلم أمثوا مبا أدخلوه على أنفسهم من 
التخريق وغريه مما أفسدوا، وال يسقط عنهم خطاب الشرع؛ ألهنم خماطبون قبل احلضور بتجنب هذا املوضع الذي 

، كذلك هذا الطرب الذي يسميه أهل التصوف وجدا إن كما هم منهيون عن شرب املسكر. يفضي إىل ذلك
  .صدقوا أن فيه سكر طبع، وإن كذبوا أفسدوا مع الصحو، فال سالمة فيه مع احلالني، وجتنب مواضع الريب واجب

اهللا وسالمه صلوات  -وكان هارون أكرب من موسى . أي بلحيته وذؤابته} َوأََخذَ بِرَأْسِ أَِخيهِ َيُجرُُّه إِلَيِْه{: قوله تعاىل
وللعلماء يف أخذ موسى برأس . بثالث سنني، وأحب إىل بين إسرائيل من موسى؛ ألنه كان لني الغضب -عليهما 

  :أخيه أربع تأويالت
أن ذلك كان متعارفا عندهم؛ كما كانت العرب تفعله من قبض الرجل على حلية أخيه وصاحبه إكراما : األول

  .ذاللوتعظيما، فلم يكن ذلك على طريق اإل
أن ذلك إمنا كان ليسر إليه نزول األلواح عليه؛ ألهنا نزلت عليه يف هذه املناجاة وأراد أن خيفيها عن بين : الثاين

  .ال تأخذ بلحييت وال برأسي؛ لئال يشتبه سراره على بين إسرائيل بإذالله: فقال له هارون. إسرائيل قبل التوراة
ومثل هذا ال . سه أن هارون مائل مع بين إسرائيل فيما فعلوه من أمر العجلإمنا فعل ذلك به ألنه وقع يف نف: الثالث

  .جيوز على األنبياء
ضم إليه أخاه ليعلم ما لديه؛ فكره ذلك هارون لئال يظن بنو إسرائيل أنه أهانه؛ فبني له أخوه أهنم : الرابع

رب اغفر يل وألخي؛ أي اغفر يل ما : قالفلما مسع عذره . استضعفوه، يعين عبدة العجل، وكادوا يقتلونه أي قاربوا
كان من الغضب الذي ألقيت من أجله األلواح، وألخي ألنه ظنه مقصرا يف اإلنكار عليهم وإن مل يقع منه تقصري؛ 

عبد كلهم العجل غري هارون، إذ لو كان مث مؤمن غري موسى وهارون ملا : قال احلسن. أي اغفر ألخي إن قصر
  استغفر لنفسه من فعله بأخيه،: وقيل. ر يل وألخي، ولدعا لذلك املؤمن أيضارب اغف: اقتصر على قوله

قَالَ َيا َهاُرونُ َما َمنََعَك إِذْ {: فعل ذلك ملوجدته عليه؛ إذ مل يلحق به فيعرفه ما جرى لريجع فيتالفاهم؛ وهلذا قال
فبني هارون أنه إمنا أقام خوفا على نفسه من . اآلية] ٩٣ - ٩٢: طه[} رَأَْيتَُهْم َضلُّوا،أَلَّا َتتَّبَِعنِ أَفََعَصْيَت أَْمرِي

وفيها دليل على أن : ابن العريب. فدلت اآلية على أن ملن خشي القتل على نفسه عند تغيري املنكر أن يسكت. القتل
دت الغضب ال يغري األحكام كما زعم بعض الناس؛ فإن موسى عليه السالم مل يغري غضبه شيئا من أفعاله، بل اطر

ألن غضبه كان هللا عز وجل، وسكوته عن بين إسرائيل : اهلدوي. على جمراها من إلقاء لوح وعتاب أخ وصك ملك
  .خوفا أن يتحاربوا أو يتفرقوا

قيل كان هارون أخا موسى : قال الزجاج. ولكنها كلمة لني وعطف. وكان ابن أمه وأبيه} قَالَ اْبَن أُمَّ{: قوله تعاىل



يا : امسا واحدا كخمسة عشر؛ فصار كقولك} اْبَن أُمَّ{ئ بفتح امليم وكسرها؛ فمن فتح جعل وقر. ألمه ال ألبيه
ومن كسر امليم جعله مضافا إىل ضمري املتكلم مث حذف ياء اإلضافة؛ ألن مبىن النداء على . مخسة عشر أقبلوا

يدل عليه قراءة ابن السميقع ]. ١٠: الزمر[} يا عباد: "احلذف، وأبقى الكسرة يف امليم لتدل على اإلضافة؛ كقوله
. بالفتح، تقديره يا ابن أماه} يا ابن أمَّ{: وقال الكسائي والفراء وأبو عبيد. بإثبات الياء على األصل} يا ابَن أّمي{

وقال األخفش وأبو . هذا القول خطأ؛ ألن األلف خفيفة ال حتذف، ولكن جعل االمسني امسا واحدا: وقال البصريون
وإمنا هذا فيما يكون . يا غالم غالم أقبل، وهي لغة شاذة والقراءة هبا بعيدة: بالكسر كما تقول} ن أمَّيا ب{: حامت

وجوزوا يا ابن أم، يا . يا غالم غالمي، ويا ابن أخي: مضافا إليك؛ فأما املضاف إىل مضاف إليك فالوجه أن تقول
وجه حسن جيد، جيعل االبن مع األم ومع العم امسا ولكن هلا : قال الزجاج والنحاس. ابن عم، لكثرهتا يف الكالم

استذلوين } إِنَّ الْقَْوَم اْسَتْضَعفُونِي{يا مخسة عشر أقبلوا، فحذفت الياء كما حذفت من يا غالم : واحدا؛ مبنزلة قولك
فَال {. غري القرآن وجيوز اإلدغام يف. بنونني؛ ألنه فعل مستقبل} َيقُْتلُوَننِي{.أي قاربوا } َوكَادُوا{. وعدوين ضعيفا

  }ُتْشِمْت بَِي الْأَْعَداَء

ويف . وهي حمرمة منهي عنها. السرور مبا يصيب أخاك من املصائب يف الدين والدنيا: والشماتة. أي ال تسرهم
وكان رسول اهللا صلى اهللا ". ال تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه اهللا ويبتليك: "احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أخرجه " . اللهم إين أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء ومشاتة األعداء: "وسلم يتعوذ منها ويقولعليه 
  :وقال الشاعر. البخاري وغريه

  كالكله أناخ بآخرينا... إذا ما الدهر جر على أناس 
  سيلقى الشامتون كما لقينا... فقل للشامتني بنا أفيقوا 

ال تفعل يب ما : واملعىن. بالرفع} األعداُء{بالنصب يف التاء وفتح امليم، } َتْشَمت{وقرأ جماهد ومالك بن دينار 
بالفتح فيهما } َتْشَمْت{وعن جماهد أيضا . تشمت من أجله األعداء، أي ال يكون ذلك منهم لفعل تفعله أنت يب

} ُه َيْسَتهْزُِئ بِهِْماللَّ{: وجاز هذا كما قال. املعىن فال تشمت يب أنت يا رب: قال ابن جين. بالنصب} األعداَء{
قال أبو . وال تشمت يب، األعداء: مث عاد إىل املراد فأضمر فعال نصب به األعداء؛ كأنه قال. وحنوه] ١٥: البقرة[

وال وجه هلذه القراءة؛ ألنه إن كان من مشت : قال النحاس. بكسر امليم} فال تشِمت{: وحكيت عن محيد: عبيد
قال } َوال َتْجَعلْنِي َمَع الْقَْومِ الظَّاِلمَِني{: وقوله. ن أمشت وجب أن يقول تشمتوإن كان م. وجب أن يقول تشمت

  .تقدم} قَالَ َربِّ اغِْفْر ِلي َولِأَِخي َوأَْدِخلَْنا ِفي َرْحمَِتَك َوأَْنَت أَْرَحمُ الرَّاِحمَِني{. يعين الذين عبدوا العجل: جماهد
َخذُوا الِْعْجلَ َسَينَالُُهْم غََضٌب ِمْن َربِّهِْم َوبِذلَّةٌ ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوكَذَِلَك َنْجزِي إِنَّ الَِّذيَن اتَّ{ ١٥٣ - ١٥٢: اآليتان

  }ٌر َرِحيٌمالُْمفْتَرِيَن، َوالَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئاِت ثُمَّ تَاُبوا ِمْن َبْعدَِها َوآَمُنوا إِنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَها لََغفُو
} َوِذلَّةُ ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا{. الغضب من اهللا العقوبة} إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُوا الِْعْجلَ َسيََنالُُهْم غََضٌب ِمْن رَبِّهِْم{: ىلقوله تعا

  .الذلة اجلزية: وقيل. ألهنم أمروا بقتل بعضهم بعضا

ا من متام كالم موسى عليه السالم؛ أخرب هذ: مث قيل. وفيه بعد؛ ألن اجلزية مل تؤخذ منهم وإمنا أخذت من ذرياهتم
وكان هذا القول من موسى عليه } َوكَذَِلَك َنجْزِي الُْمفَْترِيَن{: مث قال اهللا تعاىل. اهللا عز وجل به عنه، ومت الكالم

ن من السالم قبل أن يتوب القوم بقتلهم أنفسهم، فإهنم ملا تابوا وعفا اهللا عنهم بعد أن جرى القتل العظيم أخربهم أ
كان مث طائفة أشربوا يف قلوهبم العجل، أي حبه، : وقيل. مات منهم قتيال فهو شهيد، ومن بقي حيا فهو مغفور له



أراد من مات منهم قبل رجوع موسى من : وقيل} إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُوا الِْعْجلَ{: بقوله.فلم يتوبوا؛ فهم املعنيون
َوكَذَِلكَ َنْجزِي {. واهللا أعلم. ى على قريظة والنضري؛ أي سينال أوالدهموهو ما جر. أراد أوالدهم: وقيل. امليقات
ما من مبتدع إال وجتد فوق : وقال مالك بن أنس رمحة اهللا عليه. أي مثل ما فعلنا هبؤالء نفعل باملفترين} الُْمفْتَرِيَن

أي } َوكَذَِلكَ َنْجزِي الُْمفَْترِيَن -حىت قال  -ٌب ِمْن َربِّهِمْ إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُوا الِْعْجلَ َسَيَنالُُهْم غََض{رأسه ذلة، مث قرأ 
إن موسى أم بذبح العجل، فجرى منه دم وبرده باملربد وألقاه مع الدم يف اليم وأمرهم بالشرب من : وقيل. املبتدعني

مث أخرب اهللا تعاىل . ذلك املاء؛ فمن عبد ذلك العجل وأشربه ظهر ذلك على أطراف فمه؛ فبذلك عرف عبدة العجل
} ثُمَّ تَابُوا ِمْن َبْعِدهَا{. أي الكفر واملعاصي} وَالَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئاِت{. أن اهللا يقبل توبة التائب من الشرك وغريه

  .}لََغفُوٌر َرِحيٌم{أي من بعد التوبة } َوآَمنُوا إِنَّ َربََّك ِمْن َبْعدَِها{. أي من بعد فعلها
  }ُبونَلَمَّا َسكََت َعْن ُموَسى الَْغَضُب أََخذَ الْأَلَْواَح َوِفي ُنْسَختَِها ُهدًى َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن ُهْم ِلرَبِّهِْم َيْرَهَو{ ١٥٤: اآلية

وأصل . بالنون}سكن{وكذلك قرأها معاوية بن قرة . أي سكن} َولَمَّا َسكََت َعْن ُموَسى الَْغَضُب{: قوله تعاىل
  جرى الوادي ثالثا: اك؛ يقالالسكوت السكون واإلمس

أدخلت : كقولك. سكت موسى عن الغضب؛ فهو من املقلوب: وقال عكرمة. مث سكن، أي أمسك عن اجلري
أََخذَ {. وأدخلت القلنسوة يف رأسي، وأدخلت رأسي يف القلنسوة. األصبع يف اخلامت وأدخلت اخلامت يف األصبع

: والنسخ. أي من العذاب} َوَرْحَمةٌ{من الضاللة؛ } ُهدًى{أي } ا ُهدًى َوَرْحمَةٌَوِفي ُنْسَخِتَه{. اليت ألقاها} الْأَلْوَاَح
ملا تكسرت : فقيل. نسخة، وللفرع نسخة: ويقال لألصل الذي كتبت منه. نقل ما يف كتاب إىل كتاب آخر

شيئا؛ ذكره ابن األلواح صام موسى أربعني يوما؛ فردت عليه وأعيدت له تلك األلواح يف لوحني، ومل يفقد منها 
أي وفيما نسخ من األلواح املتكسرة ونقل إىل األلواح اجلديدة } َوِفي ُنْسَخِتهَا{فعلى هذا : قال القشريي. عباس

ولكن مل يذهب . وذلك أنه مل يبق منها إال سبعها، وذهب ستة أسباعها. وفيما بقي منها: وقال عطاء. هدى ورمحة
: وقيل. أي وفيما نسخ له منها من اللوح احملفوظ هدى} َوِفي ُنْسَخِتهَا{ىن املع: وقيل. من احلدود واألحكام شيء

انسخ ما يقول فالن، أي : وهذا كما يقال. املعىن وفيما كتب له فيها هدى ورمحة، فال حيتاج إىل أصل ينقل عنه
  .أثبته يف كتابك

: قال الكسائي. قول الكوفيني هي زائدة:  الالم ثالثة أقوالويف. أي خيافون} ِللَِّذيَن ُهمْ ِلرَبِّهِْم َيْرَهُبونَ{: قوله تعاىل
والذين هم من أجل : هي الم أجل؛ املعىن: وقيل. نقدت هلا مائة درهم، مبعىن نقدهتا: حدثين من مسع الفرزدق يقول

هبتهم للذين هم ر: هي متعلقة مبصدر؛ املعىن: وقال حممد بن يزيد. رهبم يرهبون ال رياء وال مسعة؛ عن األخفش
فلما تقدم ]. ٤٣: يوسف[} إِنْ كُنُْتْم ِللرُّؤْيا َتْعُبُرونَ{: ملا تقدم املفعول حسن دخول الالم؛ كقول: وقيل. لرهبم

  .املعمول وهو املفعول ضعف عمل الفعل فصار مبنزلة ما ال يتعدى
ا أََخذَتُْهُم الرَّْجفَةُ قَالَ َربِّ لَْو ِشئَْت أَهْلَكْتَُهْم ِمْن قَْبلُ وَاْختَاَر ُموَسى قَْوَمُه َسْبِعَني َرُجالً ِلِميقَاِتَنا فَلَمَّ{ ١٥٥: اآلية

ْن َتَشاُء أَْنَت َوِليَُّنا فَاغِْفْر لََنا َوإِيَّايَ أَُتهِْلكَُنا بَِما فََعلَ السُّفََهاُء ِمنَّا إِنْ ِهيَ إِلَّا ِفْتنَُتَك ُتِضلُّ بَِها َمْن َتَشاُء َوتَْهِدي َم
  }َنا َوأَْنَت َخْيرُ الَْغافِرِيَنَواْرَحْم

  :مفعوالن، أحدمها حذفت منه من؛ وأنشد سيبويه} َواْخَتاَر ُموَسى قَْوَمُه َسْبِعَني َرُجالً ِلِميقَاِتَنا{: قوله تعاىل
  وبرا إذا هب الرياح الزعازع... منا الذي اختري الرجال مساحة 

  :وقال الراعي ميدح رجال



  واختل من كان يرجى عنده السول... ئقهم اخترتك الناس إذ رثت خال
  .وأصل اختار اختري؛ فلما حتركت الياء وقبلها فتحة قلبت ألفا، حنو قال وباع. اخترتك من الناس: يريد

. ويروى أهنم زلزلوا حىت ماتوا. والرجفة يف اللغة الزلزلة الشديدة. أي ماتوا} فَلَمَّا أََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ{: قوله تعاىل
]. ١٧٦: النساء[} إِِن اْمُرٌؤ َهلََك{: أي أمتهم؛ كما قال عز وجل} قَالَ َربِّ لَْو ِشئَْت أَْهلَكَْتُهْم ِمْن قَْبلُ وَإِيَّاَي{
أبو بكر . لو شئت أمتنا من قبل أن خنرج إىل امليقات مبحضر بين إسرائيل حىت ال يتهموين: واملعىن. عطف} وَإِيَّاَي{

ىي بن سعيد القطان عن سفيان عن أيب إسحاق عن عمارة بن عبد عن علي رضي اهللا عنه حدثنا حي: بن أيب شيبة
فانتهوا إىل جبل فيه سرير،  -مها ابنا هارون  -انطلق موسى وهارون صلى اهللا عليهما وانطلق شرب وشبري : قال

نه وعلى خلقه، أو كلمة أنت قتلته، حسدتنا على لي: فرجع موسى إىل قومه، فقالوا. فقام عليه هارون فقبض روحه
. فاختاروا من شئتم؛ فاختاروا من كل سبط عشرة: قال! كيف أقتله ومعي ابناه : حنوها، الشك من سفيان، فقال

ما : من قتلك يا هارون؟ قال: فانتهوا إليه؛ فقالوا} َواْخَتاَر ُموَسى قَْوَمُه َسْبِعَني َرُجالً ِلِميقَاِتَنا{: فذلك قوله: قال
  قتلين

أَُتْهِلكَُنا {: فأخذهتم الرجفة، فجعلوا يترددون ميينا ومشاال، ويقول. يا موسى، ما تعصى: قالوا. ولكن اهللا توفاينأحد 
: أخذهتم الرجفة لقوهلم: قيل. فدعا اهللا فأحياهم وجعلهم أنبياء كلهم: قال} بَِما فََعلَ السُّفََهاُء ِمنَّا إِنْ ِهَي إِلَّا ِفتَْنُتَك

} َوإِذْ قُلُْتْم َيا ُموَسى لَْن ُنْؤِمَن لََك حَتَّى نََرى اللََّه َجْهَرةً فَأََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ{: كما قال اهللا تعاىل أرنا اهللا جهرة
هؤالء : وقيل. إمنا أخذهتم الرجفة ألهنم مل ينهوا من عبد العجل، ومل يرضوا عبادته: وقال ابن عباس]. ٥٥: البقرة[

ما ماتوا، ولكن أخذهتم الرجفة من اهليبة حىت كادت أن تبني : وقال وهب. رنا اهللا جهرةالسبعون غري من قالوا أ
وقيل غري هذا يف . عن وهب أهنم ماتوا يوما وليلة" البقرة"وقد تقدم يف . مفاصلهم، وخاف موسى عليهم املوت

اجلحد؛ أي لست } ْهِلكُنَاأَُت{: ومقصود االستفهام يف قوله. واهللا أعلم بصحة ذلك. معىن سبب أخذهم بالرجفة
  :وإذا كان نفيا كان مبعىن اإلجياب؛ كما قال. وهو كثري يف كالم العرب. تفعل ذلك

  وأندى العاملني بطون راح... ألستم خري من ركب املطايا 
: ربدوقال امل. واملراد القوم الذين ماتوا من الرجفة. معناه الدعاء والطلب، أي ال هتلكنا؛ وأضاف إىل نفسه: وقيل

ال هتلكنا، وقد علم موسى أن اهللا ال يهلك أحدا بذنب غريه؛ ولكنه : املراد باالستفهام استفهام استعظام؛ كأنه يقول
أهتلك بين : واملعىن. املراد بالسفهاء السبعون: وقيل]. ١١٨: املائدة[} إِنْ ُتَعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك{: كقول عيسى

. أي ما هذا إال اختبارك وامتحانك} إِنْ ِهَي إِلَّا ِفْتَنُتَك{. } أَرَِنا اللََّه َجْهرَةً{لسفهاء يف قوهلم إسرائيل مبا فعل هؤالء ا
] ٨٠: الشعراء[} َوإِذَا مَرِْضُت فَُهَو َيْشفِنيِ{: وأضاف الفتنة إىل اهللا عز وجل ومل يضفها إىل نفسه؛ كما قال إبراهيم

وإمنا ]. ٦٣:الكهف[} َوَما أَْنسَانِيُه إِلَّا الشَّْيطَانُ{: وقال يوشع: اهللا تعاىلفأضاف املرض إىل نفسه والشفاء إىل 
  :استفاد ذلك موسى عليه السالم من قوله تعاىل له

فلما رجع إىل قومه ورأى العجل منصوبا للعبادة وله خوار قال ]. ٨٥: طه[} قَالَ فَإِنَّا قَْد فَتَنَّا قَْوَمَك ِمْن َبْعِدَك{
َمْن َتَشاُء َوَتْهِدي َمْن َتَشاُء أَْنَت َوِليَُّنا فَاغِْفْر لََنا وَاْرَحْمَنا َوأَْنتَ َخْيرُ {. أي بالفتنة} يَ إِلَّا ِفْتنَُتَك ُتِضلُّ بِهَاإِنْ ِه{

  .وهذا رد على القدرية} الَْغافِرِيَن
َرِة إِنَّا ُهْدَنا إِلَْيَك قَالَ َعذَابِي أُصِيُب بِِه َمْن أََشاُء َوَرْحَمِتي َواكُْتْب لََنا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْآِخ{ ١٥٦: اآلية

  }َوِسَعْت كُلَّ َشْيٍء فََسأَكُْتبَُها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ َويُْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَالَِّذيَن ُهْم بِآياِتَنا ُيؤِْمُنونَ



َوِفي {. أي وفقنا لألعمال الصاحلة اليت تكتب لنا هبا احلسنات} َحَسنَةً َواكُْتبْ لََنا ِفي َهِذهِ الدُّنَْيا{: قوله تعاىل
التوبة؛ وقد تقدم يف : واهلود. أي تبنا؛ قاله جماهد وأبو العالية وقتادة} إِنَّا ُهْدَنا إِلَْيَك{. أي جزاء عليها} الْآخَِرِة

  ".البقرة"
أي املستحقني له، أي هذه الرجفة والصاعقة عذاب مين أصيب به من  }قَالَ َعذَابِي أُصِيُب بِِه َمْن أََشاُء{: قوله تعاىل

  .أي من أشاء أن أضله} َمْن أََشاُء{املعىن : وقيل. أشاء
وسعت كل : وقيل. عموم، أي ال هناية هلا، أي من دخل فيها مل تعجز عنه} َوَرْحمَِتي َوِسَعْت كُلَّ َشيٍْء{: قوله تعاىل

طمع يف هذه اآلية كل شيء حىت : قال بعض املفسرين. هلا رمحة وعطف على ولدهاشيء من اخللق حىت إن البهيمة 
حنن متقون؛ فقال اهللا : فقالت اليهود والنصارى} فََسأَكُْتُبَها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ{: أنا شيء؛ فقال اهللا تعاىل: إبليس، فقال

روى . فخرجت اآلية عن العموم، واحلمد هللا. اآلية] ١٥٧: األعراف[} الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ{: تعاىل
  .كتبها اهللا عز وجل هلذه األمة: محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال

اً ِعْندَُهْم ِفي التَّْوَراِة وَالْأِْنجِيلِ َيأُْمُرُهمْ الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الرَُّسولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَِّذي َيجِدُوَنُه َمكْتُوب{ ١٥٧: اآلية
ُهمْ إِْصَرُهْم وَالْأَغْاللَ الَِّتي بِالَْمْعرُوِف َوَيْنَهاُهْم َعنِ الُْمْنكَرِ وَُيِحلُّ لَُهُم الطَّيَِّباِت وَُيَحرُِّم َعلَْيهُِم الَْخبَاِئثَ وََيَضُع َعْن

  }ُنوا بِِه َوَعزَُّروُه وََنَصُروُه َواتََّبعُوا النُّورَ الَِّذي أُْنزِلَ َمَعُه أُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَكَاَنْت َعلَْيهِْم فَالَِّذيَن آَم
  -:فيه عشر مسائل

ملا اختار موسى قومه سبعني رجال مليقات ربه قال اهللا : روى حيىي بن أيب كثري عن نوف البكايل احلمريي: األوىل
م األرض مسجدا وطهورا تصلون حيث أدركتكم الصالة إال عند مرحاض أو محام أو أن أجعل لك: تعاىل ملوسى

قرب، وأجعل السكينة يف قلوبكم، وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر قلوبكم، يقرأها الرجل منكم واملرأة واحلر 
وال نستطيع محل ال نريد أن نصلي إال يف الكنائس، : فقال ذلك موسى لقومه، فقالوا. والعبد والصغري والكبري

السكينة يف قلوبنا، ونريد أن تكون كما كانت يف التابوت، وال نستطيع أن نقرأ التوراة عن ظهر قلوبنا، وال نريد 
فقال . فجعلها هلذه األمة. } املُفِْلُحونَ –إىل قوله  -فََسأَكُْتُبَها لِلَِّذيَن َيتَّقُونَ {: فقال اهللا تعاىل. أن نقرأها إال نظرا

يا : فقال موسى. إنك لن تدركهم: قال. رب اجعلين منهم: قال. نبيهم منهم: فقال. يا رب، اجعلين نبيهم: موسى
َوِمْن قَْومِ ُموَسى أُمَّةٌ َيْهُدونَ بِالَْحقِّ َوبِِه {: فأنزل اهللا عز وجل. رب، أتيتك بوفد بين إسرائيل، فجعلت وفادتنا لغرينا

وذكر أبو . فامحدوا اهللا الذي جعل وفادة بين إسرائيل لكم: قال نوف. وسىفرضي م]. ١٥٩: األعراف[} َيْعِدلُونَ
حدثنا حيىي بن أيب عمرو الشيباين قال حدثين نوف البكايل إذا : نعيم أيضا هذه القصة من حديث األوزاعي قال

وذلك . أال حتمدون ربكم الذي حفظ غيبتكم وأخذ لكم بعد سهمكم وجعل وفادة القوم لكم: افتتح موعظة قال
  أن موسى عليه السالم

إين قد جعلت لكم األرض مسجدا حيثما صليتم فيها تقبلت صالتكم إال يف ثالثة : وفد ببين إسرائيل فقال اهللا هلم
وجعلت لكم : قال. ال، إال يف الكنيسة: قالوا. مواطن من صلى فيمن مل أقبل صالته املقربة واحلمام واملرحاض

وجعلت لكم حيثما صلى الرجل فكان وحده تقبلت : قال. ال، إال باملاء: قالوا. املاءالتراب طهورا إذا مل جتدوا 
  .ال، إال يف مجاعة: قالوا. صالته
هذه األلفاظ كما ذكرنا أخرجت اليهود والنصارى من } الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ{: قوله تعاىل: الثانية

وخلصت هذه العدة ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ قال } فََسأَكُْتبَُها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ{: ، قولهاالشتراك الذي يظهر يف



والرسول والنيب صلى اهللا عليه وسلم . يعين يف شرعه ودينه وما جاء به} َيتَّبُِعونَ{و . ابن عباس وابن جبري وغريمها
رسول اهتماما مبعىن الرسالة، وإال فمعىن النبوة هو املتقدم؛ وقدم ال. امسان ملعنيني؛ فإن الرسول أخص من النيب

قل آمنت : "فقال له. وبرسولك الذي أرسلت: ولذلك رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الرباء حني قال
تكرير الرسالة؛ وهو معىن " وبرسولك الذي أرسلت: "وأيضا فإن يف قوله. خرجه يف الصحيح" بنبيك الذي أرسلت

وعلى هذا . فإهنما ال تكرار فيهما" ونبيك الذي أرسلت: "خبالف قوله. فيكون كاحلشو الذي ال فائدة فيه واحد
فكل رسول نيب، وليس كل نيب رسوال؛ ألن الرسول والنيب قد اشتركا يف أمر عام وهو النبأ، وافترقا يف أمر خاص 

وكذلك غريه من األنبياء . نيب ورسول اهللاحممد رسول من عند اهللا تضمن ذلك أنه : فإذا قلت. وهي الرسالة
  .صلوات اهللا وسالمه عليهم

هو منسوب إىل األمة األمية، اليت هي على أصل والدهتا، مل تتعلم الكتابة وال قراءهتا؛ } الْأُمِّيَّ{: قوله تعاىل: الثالثة
ال يكتب وال يقرأ وال حيسب؛  كان نبيكم صلى اهللا عليه وسلم أميا: وقال ابن عباس رضي اهللا عنه. قال ابن عزيز
وروي يف الصحيح عن ]. ٤٨: العنكبوت[} وََما كُْنَت َتْتلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن ِكَتابٍ َوال َتُخطُُّه بَِيِمينَِك{: قال اهللا تعاىل
  ابن عمر عن

ى اهللا عليه نسب النيب صل: وقيل. احلديث" . إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .وسلم إىل مكة أم القرى؛ ذكره النحاس

حدثنا حممد بن سنان : روى البخاري قال} الَِّذي َيجُِدوَنُه َمكُْتوباً عِْنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َوالِْأْنجِيلِ{: قوله تعاىل: الرابعة
أخربين عن صفة : قلت قال حدثنا فليح قال حدثنا هالل عن عطاء بن يسار لقيت عبداهللا بن عمرو بن العاص

َيا {: أجل، واهللا إنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف القرآن: فقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة
ظ ، وحرزا لألميني، أنت عبدي ورسويل، مسيتك املتوكل، ليس بف} أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسلْنَاَك َشاِهداً َومَُبشِّراً َوَنِذيراً

وال غليظ وال صخاب يف األسواق، وال يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه اهللا تعاىل حىت يقيم به 
: يف غري البخاري قال عطاء. امللة العوجاء بأن يقولوا ال إله إال اهللا، ويفتح هبا أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلقا

. قلوبا غلوفيا وآذانا صموميا وأعينا عموميا: ا حرفا؛ إال أن كعبا قال بلغتهمث لقيت كعبا فسألته عن ذلك فما اختلف
. قلوبا غلوفا وآذانا صموما وأعينا عموميا: وقد روي عن كعب أنه قاهلا. وأظن هذا ومها أو عجمة: قال ابن عطية
كة، وهجرته بطابة، مولده مب: وزاد كعب يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. هي لغة محريية: قال الطربي

وملكه بالشأم، وأمته احلامدون، حيمدون اهللا على كل حال ويف كل منزل، يوضؤون أطرافهم ويأتزرون إىل أنصاف 
ساقهم، رعاة الشمس، يصلون الصلوات حيثما أدركتهم ولو على ظهر الكناسة، صفهم يف القتال مثل صفهم يف 

  ].٤: الصف[} ِذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيِلِه َصفّاً كَأَنَُّهْم ُبْنَيانٌ مَْرُصوٌصإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَّ{مث قرأ . الصالة
خبلع األنداد، } َيأُْمرُُهْم بِالْمَْعُروِف{: قال عطاء} َيأُْمرُُهْم بِالَْمْعُروِف وََيْنَهاُهْم َعنِ الُْمْنكَرِ{: قوله تعاىل: اخلامسة

  .عبادة األصنام، وقطع األرحام} ْنَهاُهْم َعنِ الُْمْنكَرَِوَي{. ومكارم األخالق، وصلة األرحام 

مذهب مالك أن الطيبات هي احمللالت؛ فكأنه وصفها بالطيب؛ إذ هي } وَُيِحلُّ لَُهُم الطَّيَِّباِت{: قوله تعاىل: السادسة
اخلبائث هي حلم : إهنا احملرمات؛ ولذلك قال ابن عباس: وحبسب هذا نقول يف اخلبائث. لفظة تتضمن مدحا وتشريفا

ومذهب الشافعي . وعلى هذا حلل مالك املتقذرات كاحليات والعقارب واخلنافس وحنوها. اخلنزير والربا وغريه
رمحه اهللا أن الطيبات هي من جهة الطعم؛ إال أن اللفظة عنده ليست على عمومها؛ ألن عمومها هبذا الوجه من 



ويرى اخلبائث لفظا عاما يف احملرمات . خمتصة فيما حلله الشرع الطعم يقتضي حتليل اخلمر واخلنزير، بل يراها
  .والناس على هذين القولني. بالشرع ويف املتقذرات؛ فيحرم العقارب واخلنافس والوزغ وما جرى هذا اجملرى

العهد؛ قال : أيضا واإلصر. الثقل؛ قال جماهد وقتادة وابن جبري: اإلصر} َوَيَضُع َعْنُهْم إِْصرَُهْم{: قوله تعاىل: السابعة
وقد مجعت هذه اآلية املعنيني، فإن بين إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا . ابن عباس والضحاك واحلسن

بأعمال ثقال؛ فوضع عنهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ذلك العهد وثقل تلك األعمال؛ كغسل البول، وحتليل 
جلد : وروي. ا؛ فإهنم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بول قرضهالغنائم، وجمالسة احلائض ومؤاكلتها ومضاجعته

وإذا مجعوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتها، وإذا حاضت املرأة مل يقربوها، إىل غري ذلك مما ثبت يف . أحدهم
  .احلديث الصحيح وغريه

ومن األثقال ترك . ارة مستعارة لتلك األثقالفاألغالل عب} وَالْأَغْاللَ الَِّتي كَاَنْت َعلَْيهِْم{: قوله تعاىل: الثامنة
هذا قول . االشتغال يوم السبت؛ فإنه يروى أن موسى عليه السالم رأى يوم السبت رجال حيمل قصبا فضرب عنقه

فشبه . وأمروا بقتل أنفسهم عالمة لتوبتهم، إىل غري ذلك. ومل يكن فيهم الدية، وإمنا كان القصاص. مجهور املفسرين
  :ل؛ كما قال الشاعرذلك باألغال

  ولكن أحاطت بالرقاب السالسل... فليس كعهد الدار يا أم مالك 
  سوى العدل شيئا فاستراح العواذل... عاد الفىت كالكهل ليس بقائل 

ومن هذا املعىن قول أيب أمحد . فشبه حدود اإلسالم وموانعه عن التخطي إىل احملظورات بالسالسل احمليطات بالرقاب
  :سفيان بن جحش أليب

  طوقتها طوق احلمامه... اذهب هبا اذهب هبا 
  .طوق فالن كذا إذا لزمه: يقال. أي لزمك عارها

كيف عطف األغالل وهو مجع على اإلصر وهو مفرد؛ فاجلواب أن اإلصر مصدر يقع على : إن قيل: التاسعة
والباقون بالتوحيد؛ ألنه . ملآمثفجمعه الختالف ضروب ا. باجلمع؛ مثل أعماهلم} آصارهم{وقرأ ابن عامر . الكثرة

َوال َتحِْملْ َعلَْيَنا {: وقد أمجعوا على التوحيد يف قوله. مصدر يقع على القليل والكثري من جنسه مع إفراد لفظه
ال َيرَْتدُّ {]. ٧: البقرة[} َوَعلَى َسْمعِهِْم{وهكذا كلما يرد عليك من هذا املعىن؛ مثل ]. ٢٨٦: البقرة[} إِْصراً
  .كله مبعىن اجلمع]. ٤٥: الشورى[} ِمْن طَْرٍف خَِفيٍّ{و ]. ٤٣: إبراهيم[} هِْم طَْرفُُهْمإِلَْي

} َوعَزَُّروُه{وقرأ اجلحدري وعيسى : قال األخفش. أي وقروه ونصروه} فَالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َوَعزَّرُوُه{: قوله تعاىل
} َواتََّبعُوا النُّورَ الَِّذي أُْنزِلَ َمعَُه{. عزره يعزره ويعزره: ليقا]. ١٢: املائدة[} َوَعزَّْرُتُموُهْم{وكذا . بالتخفيف

  .وقد تقدم هذا. الظفر باملطلوب} الفَالَُح} {أُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ{القرآن 
َماوَاِت َوالْأَْرضِ ال إِلََه إِلَّا ُهَو ُيْحيِي قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنِّي َرُسولُ اللَِّه إِلَْيكُْم َجِميعاً الَِّذي لَُه ُملُْك السَّ{ ١٥٨: اآلية

  }كُْم َتهَْتُدونََوُيِميُت فَآِمنُوا بِاللَِّه َوَرُسوِلهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوكَِلَماِتِه َواتَّبِعُوُه لََعلَّ

} كَِلمَاِتِه{و .} إِنِّي َرسُولُ اللَِّه إِلَْيكُْم َجِميعاً{ مث أمره أن يقول بنفسه. ذكر أن موسى بشر به، وأن عيسى بشر به
  .كلمات اهللا تعاىل كتبه من التوراة واإلجنيل والقرآن

  }َوِمْن قَْومِ ُموَسى أُمَّةٌ يَْهُدونَ بِالَْحقِّ َوبِهِ َيْعِدلُونَ{ ١٥٩: اآلية
إن هؤالء قوم من وراء الصني، من وراء : ويف التفسري. معناه يف احلكم} يَْعِدلُونَ{و . أي يدعون الناس إىل اهلداية



هنر الرمل، يعبدون اهللا باحلق والعدل، آمنوا مبحمد وتركوا السبت، يستقبلون قبلتنا، ال يصل إلينا منهم أحد، وال 
 فروي أنه ملا وقع االختالف بعد موسى كانت منهم أمة يهدون باحلق، ومل يقدروا أن يكونوا بني. منا إليهم أحد

ظهراين بين إسرائيل حىت أخرجهم اهللا إىل ناحية من أرضه يف عزلة من اخللق، فصار هلم سرب يف األرض، فمشوا 
وبني الناس وبينهم حبر ال يوصل إليهم . فيه سنة ونصف سنة حىت خرجوا وراء الصني؛ فهم على احلق إىل اآلن

: عراج فآمنوا به وعلمهم سورا من القرآن وقال هلمذهب جربيل بالنيب صلى اهللا عليه وسلم إليهم ليلة امل. بسببه
خنرج إىل الربية فنزرع، فإذا حصدنا وضعناه : فمن أين معاشكم؟ قالوا: ال، قال: هل لكم مكيال وميزان؟ قالوا

يف ناحية منا، فإذا احتاج أحدنا لزوجته صار : فأين نساؤكم؟ قالوا: قال. هناك، فإذا احتاج أحدنا إليه يأخذ حاجته
لو فعل ذلك أحدنا أخذته لظى، إن النار تنزل : فيكذب أحدكم يف حديثه؟ قالوا: قال. إليها يف وقت احلاجة

فما بال قبوركم على أبوابكم؟ : قال. فما بال بيوتكم مستوية؟ قالوا لئال يعلو بعضنا على بعض: قال. فتحرقه
:  عليه وسلم إىل الدنيا ليلة اإلسراء أنزل عليهمث ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا. لئال نغفل عن ذكر املوت: قالوا

يعلمه أن الذي . يعين أمة حممد عليه السالم] ١٨١: األعراف[} َوِممَّْن َخلَقَْنا أُمَّةٌ يَْهُدونَ بِالَْحقِّ َوبِهِ َيْعِدلُونَ{
: وقيل. أهل الكتابهم الذين آمنوا بنبينا حممد عليه السالم من : وقيل. أعطيت موسى يف قومه أعطيتك يف أمتك

  .هم قوم من بين إسرائيل متسكوا بشرع موسى قبل نسخه، ومل يبدلوا ومل يقتلوا األنبياء

َصاَك الَْحَجرَ َوقَطَّْعَناُهُم اثَْنَتْي َعشَْرةَ أَْسَباطاً أَُمماً َوأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى إِذِ اسَْتْسقَاُه قَْوُمُه أَِن اضْرِْب بَِع{ ١٦٠: اآلية
لَْنا َعلَْيهُِم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُوا ْنَبَجَسْت ِمْنُه اثْنََتا َعْشَرةَ َعْيناً قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاسٍ َمشَْرَبُهْم َوظَلَّلَْنا َعلَْيهِمُ الَْغَماَم وَأَْنَزفَا

  }ِلُمونَِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َوَما ظَلَُموَنا َولَِكْن كَانُوا أَنْفُسَُهْم َيظْ
ِحطَّةٌ َنْغِفرْ وَإِذْ قُلَْنا اْدُخلُوا َهِذِه الْقَْرَيةَ فَكُلُوا ِمْنَها حَْيثُ ِشئُْتْم َرغَداً َواْدُخلُوا الْبَاَب ُسجَّداً َوقُولُوا { ١٦١: اآلية

  }لَكُْم َخطَاَياكُْم َوَسَنزِيُد الُْمْحِسنَِني
  }ُهْم قَْوالً غَْيَر الَِّذي قِيلَ لَُهْم فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم رِْجزاً ِمَن السََّماِء بَِما كَانُوا َيظِْلُمونَفََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن{ ١٦٢: اآلية

عدد نعمه على بين إسرائيل، وجعلهم أسباطا ليكون أمر كل } َوقَطَّْعنَاُهُم اثْنََتْي َعْشَرةَ أَْسبَاطاً أَُمماً{: قوله تعاىل
: املائدة[} َوبََعثَْنا ِمنُْهُم اثَْنْي َعَشرَ َنِقيباً{: ويف التنزيل. ة رئيسهم؛ فيخف األمر على موسىسبط معروفا من جه

اثين : ولو قال. فذهب التأنيث إىل األمم} أَُمماً{والسبط مذكر ألن بعده } اثَْنَتْي َعْشَرةَ{: وقوله. وقد تقدم] ١٢
  :قال الشاعر. باألسباط القبائل والفرق؛ فلذلك أنث العددأراد : وقيل. عشر لتذكري السبط جاز؛ عن الفراء

  وأنت بريء من قبائلها العشر... وإن قريشا كلها عشر أبطن 
املعىن : الزجاج. والبطن مذكر؛ كما أن األسباط مجع مذكر. فذهب بالبطن إىل القبيلة والفصيلة؛ فلذلك أنثها

وروى املفضل عن عاصم . نعت لألسباط} أَُمماً{نيت عشرة بدل من اث} أَسَْباطاً{. قطعناهم اثنيت عشرة فرقة
واألسباط . األسباط يف ولد إسحاق مبنزلة القبائل يف ولد إمساعيل عليهما السالم}}أَسَْباطاً{{.خمففا} وقَطَعناهم{

  وروى معمر عن مهام بن منبه.مستوىف" البقرة"وقد مضى يف . مأخوذ من السبط وهو شجر تعلفه اإلبل

} فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم قَْوالً غَْيَر الَِّذي ِقيلَ لَُهْم{: هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله عز وجلعن أيب 
} بَِما كَاُنوا َيظِْلُمونَ{. فدخلوا متوركني على أستاههم} اْدُخلُوا الْبَاَب ُسجَّداً{: وقيل هلم. حبة يف شعرة: قالوا

ما يف هذه " البقرة"وقد مضى يف . مبعىن املصدر، أي بظلمهم} مَا{و. ل مستقبل وموضعه نصبمرفوع؛ ألنه فع
  .واحلمد هللا. اآلية من املعاين واألحكام



يَتانُُهْم َيوْمَ َواْسأَلُْهْم َعنِ الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت حَاضَِرةَ الَْبْحرِ إِذْ يَْعُدونَ ِفي السَّْبتِ إِذْ تَأِْتيهِْم ِح{ ١٦٤ - ١٦٣: اآليتان
ةٌ ِمْنُهمْ ِلَم َتِعظُونَ قَْوماً اللَُّه َسْبتِهِْم ُشرَّعاً َوَيْوَم ال َيسْبُِتونَ ال تَأِْتيهِْم كَذَِلَك َنْبلُوُهْم بَِما كَانُوا َيفُْسقُونَ، َوإِذْ قَالَْت أُمَّ

  }إِلَى َربِّكُْم َولََعلَُّهْم َيتَّقُونَ ُمْهِلكُُهْم أَْو مَُعذِّبُُهْم َعذَاباً َشدِيداً قَالُوا َمْعِذَرةً
. أي عن أهل القرية؛ فعرب عنهم هبا ملا كانت مستقرا هلم أو سبب اجتماعهم} َواْسأَلُْهْم َعنِ الْقَْريَِة{: قوله تعاىل

يعين " ت سعد بن معاذاهتز العرش ملو: "وقوله عليه السالم]. ٨٢: يوسف[} َواسْأَلِ الْقَْرَيةَ الَِّتي كُنَّا ِفيهَا{نظريه 
أي واسأل اليهود الذين هم جريانك عن أخبار . أهل العرش من املالئكة، فرحا واستبشارا بقدومه، رضي اهللا عنه

وكان ذلك عالمة لصدق النيب صلى اهللا . هذا سؤال تقرير وتوبيخ. أسالفهم وما مسخ اهللا منهم قردة وخنازير
حنن أبناء اهللا وأحباؤه، ألنا من سبط : وكانوا يقولون. ور من غري تعلمعليه وسلم؛ إذ أطلعه اهللا على تلك األم

خليله إبراهيم، ومن سبط إسرائيل وهم بكر اهللا، ومن سبط موسى كليم اهللا؛ ومن سبط ولده عزير، فنحن من 
من فروع سلهم يا حممد عن القرية، أما عذبتهم بذنوهبم؛ وذلك بتغيري فرع : فقال اهللا عز وجل لنبيه. أوالدهم
  .الشريعة

وعن ابن عباس أيضا أهنا مدين بني أيلة . هي أيلة: واختلف يف تعيني هذه القرية؛ فقال ابن عباس وعكرمة والسدي
. مقناة: هي ساحل من سواحل الشأم، بني مدين وعينون، يقال هلا: قتادة وزيد بن أسلم. طربية: الزهري. والطور

أي كانت بقرب البحر؛ } الَِّتي كَاَنْت حَاِضَرةَ الَْبْحرِ{. ها من السبة عليهموكان اليهود يكتمون هذه القصة ملا في
سبت : أي يصيدون احليتان، وقد هنوا عنه؛ يقال} إِذْ يَْعُدونَ ِفي السَّْبِت{.كنت حبضرة الدار أي بقرهبا : تقول

. وأسبت سكن فلم يتحرك. رسوسبت الرجل للمفعول سباتا أخذه ذلك، مثل اخل. اليهود؛ تركوا العمل يف سبتهم
وجيمع أسبت . وهو من الراحة والقطع. واليهود دخلوا يف السبت، وهو اليوم املعروف. والقوم صاروا يف السبت

من احتجم يوم السبت فأصابه برص فال يلومن : "ويف اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وسبوت وأسبات
وقراءة . الدم جيمد يوم السبت، فإذا مددته لتستخرجه مل جير وعاد برصاوذلك ألن : قال علماؤنا" . إال نفسه
األوىل من االعتداء والثانية من . بضم الياء وكسر العني وشد الدال} ُيِعّدون{وقرأ أبو هنيك . }يَْعُدون{اجلماعة 

َتأِْتيهِمْ ِحيتَاُنُهمْ َيْوَم  إِذْ{. على مجع السبت} يف األسبات{وقرأ ابن السميقع . اإلعداد؛ أي يهيئون اآللة ألخذها
. حيتان شرع رافعة رؤوسها: وقال الليث. أي شوارع ظاهرة على املاء كثرية} ُشرَّعاً{. }أسباهتم{وقرئ } َسْبتِهِْم
أهلمها اهللا تعاىل أهنا ال تصاد يوم . معناه أن حيتان البحر كانت ترد يوم السبت عنقا من البحر فتزاحم أيلة: وقيل

. إهنا كانت تشرع على أبواهبم؛ كالكباش البيض رافعة رؤوسها: وقيل. لنهيه تعاىل اليهود عن صيدهاالسبت؛ 
. يوم األحد، وهو األصح على ما يأيت بيانه: وقيل. حكاه بعض املتأخرين؛ فتعدوا فأخذوها يف السبت؛ قاله احلسن

بضم الياء، } ُيْسبِتون{وقرأ احلسن . ذا عظم السبتسبت يسبت إ: أي ال يفعلون السبت؛ يقال} َوَيْوَم ال َيْسبُِتونَ{
أي } ال تَأِْتيهِْم{. أمجعنا وأظهرنا وأشهرنا، أي دخلنا يف اجلمعة والظهر والشهر: أي يدخلون يف السبت؛ كما يقال

  أي نشدد} كَذَِلَك َنْبلُوُهْم{. حيتاهنم

وسئل احلسني بن . أي بفسقهم} ا َيفُْسقُونَبَِما كَاُنو{. والكاف يف موضع نصب. عليهم يف العبادة وخنتربهم
نعم، يف قصة داود وأيلة : هل جتد يف كتاب اهللا احلالل ال يأتيك إال قوتا، واحلرام يأتيك جزفا جزفا؟ قال: الفضل

صص هذه اآلية أهنا كانت يف زمن وروي يف ق. } إِذْ َتأِْتيهِمْ ِحيتَاُنُهمْ َيْوَم َسْبتِهِْم ُشرَّعاً َوَيْوَم ال َيسْبُِتونَ ال تَأِْتيهِْم{
إمنا هنيتم عن أخذها يوم السبت، فاختذوا احلياض؛ فكانوا : داود عليه السالم، وأن إبليس أوحى إليهم فقال



وروى أشهب . يسوقون احليتان إليها يوم اجلمعة فتبقى فيها، فال ميكنها اخلروج منها لقلة املاء، فيأخذوهنا يوم األحد
ابن رومان أهنم كانوا يأخذ الرجل خيطا ويضع فيه وهقة، وألقاها يف ذنب احلوت، ويف الطرف زعم : عن مالك قال

اآلخر من اخليط وتد وتركه كذلك إىل األحد، مث تطرق الناس حني رأوا من صنع هذا ال يبتلى حىت كثر صيد 
ت، وجاهرت بالنهي احلوت، ومشي به يف األسواق، وأعلن الفسقة بصيده؛ فقامت فرقة من بين إسرائيل وهن

فأصبح الناهون ذات يوم يف جمالسهم ومل . ال نساكنكم؛ فقسموا القرية جبدار: إن الناهني قالوا: وقيل. واعتزلت
إن للناس لشأنا؛ فعلوا على اجلدار فنظروا فإذا هم قردة؛ ففتحوا الباب ودخلوا : خيرج من املعتدين أحد، فقالوا

إلنس، ومل تعرف اإلنس أنساهبم من القردة؛ فجعلت القردة تأيت نسيبها من عليهم، فعرفت القردة أنساهبا من ا
صار الشبان قردة والشيوخ خنازير، : قال قتادة. فتقول برأسها نعم! أمل ننهكم: اإلنس فتشم ثيابه وتبكي؛ فيقول

ويكون املعىن يف قوله . فعلى هذا القول إن بين إسرائيل مل تفترق إال فرقتني. فما جنا إال الذين هنوا وهلك سائرهم
أي قال الفاعلون للواعظني حني } َوإِذْ قَالَْت أُمَّةٌ ِمْنُهمْ ِلَم َتِعظُونَ قَْوماً اللَُّه ُمْهِلكُُهمْ أَْو ُمَعذُِّبُهْم َعذَاباً َشدِيداً{: تعاىل

  .إذا علمتم أن اهللا مهلكنا فلم تعظوننا؟ فمسخهم اهللا قردة: وعظوهم
موعظتنا إياكم معذرة إىل ربكم؛ أي إمنا : أي قال الواعظون} وا َمْعِذَرةً إِلَى رَبِّكُْم َولََعلَُّهْم َيتَّقُونَقَالُ{: قوله تعاىل

  أسند. جيب علينا أن نعظكم لعلكم تتقون

إن بين إسرائيل افترقت ثالث فرق، وهو الظاهر من : وقال مجهور املفسرين. هذا القول الطربي عن ابن الكليب
وفرقة اعتزلت ومل تنه ومل تعص، وإن هذه . فرقة عصمت وصادت، وكانوا حنوا من سبعني ألفا.  اآليةالضمائر يف

اهللا مهلكهم أو معذهبم على غلبة الظن، وما عهد من فعل  -تريد العاصية  -مل تعظون قوما : الطائفة قالت للناهية
ولو كانوا فرقتني لقالت الناهية . ة إىل اهللا لعلهم يتقونموعظتنا معذر: فقالت الناهية. اهللا تعاىل حينئذ باألمم العاصية

إن الطائفة اليت مل تنه ومل تعص هلكت مع : مث اختلف بعد هذا؛ فقالت فرقة. ولعلكم تتقون، بالكاف: للعاصية
وقال . ما أدري ما فعل هبم؛ وهو الظاهر من اآلية: وقال أيضا. العاصية عقوبة على ترك النهي؛ قاله ابن عباس

مل : أال ترى أهنم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم فقالوا: قلت البن عباس ملا قال ما أدري ما فعل هبم: عكرمة
ومما يدل على . وهذا مذهب احلسن. تعظون قوما اهللا مهلكهم؟ فلم أزل به حىت عرفته أهنم قد حنوا؛ فكساين حلة

َولَقَْد َعِلْمُتُم الَِّذينَ {: وقوله]. ١٦٥: األعراف[} ا الَِّذيَن ظَلَُمواوَأََخذَْن{: أنه إمنا هلكت الفرقة العادية ال غري قوله
ونصبه عند الكسائي من . بالنصب} معذرِةً{وقرأ عيسى وطلحة . اآلية] ٦٥: البقرة[} اْعَتدَْوا ِمْنكُْم ِفي السَّْبِت

: والباقون بالرفع. حفص عن عاصم وهي قراءة. والثاين على تقدير فعلنا ذلك معذرة. أحدمها على املصدر: وجهني
: مل تعظون؟ فقالوا: وهو االختيار؛ ألهنم مل يريدوا أن يعتذروا اعتذارا مستأنفا من أمر ليموا عليه، ولكنهم قيل هلم

. هذا قول سيبويه. معذرة إىل اهللا وإليك من كذا، يريد اعتذارا؛ لنصب: ولو قال رجل لرجل. موعظتنا معذرة
ومضى فيها الكالم يف املمسوخ هل ينسل أم ال، ". البقرة"وقد مضى يف . قول بسد الذرائعودلت اآلية على ال

اعتزال أهل " النساء"ومضى يف . ومضى يف آل عمران واملائدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر. واحلمد هللا. مبينا
  .الفساد وجمانبتهم، وأن من جالسهم كان مثلهم؛ فال معىن لإلعادة

ِئيسٍ بَِما كَاُنوا فَلَمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِهِ أَْنَجْيَنا الَِّذيَن يَْنَهْونَ َعنِ السُّوِء وَأََخذَْنا الَِّذيَن ظَلَُموا بَِعذَابٍ َب{ ١٦٥: اآلية
  }َيفُْسقُونَ

تركوه عن قصد؛ ومنه  أي} فَلَمَّا َنسُوا َما ذُكِّرُوا بِِه{: التارك؛ لقوله تعاىل: والعامد. النسيان يطلق على الساهي



  .أي شديد} بَِعذَابٍ َبئِيسٍ{ومعىن ]. ٦٧: التوبة[} َنُسوا اللََّه فََنِسيَُهْم{
  :وفيه إحدى عشرة قراءة

  .على وزن فعيل} بئيس{قراءة أيب عمرو ومحزة والكسائي : األوىل
  .بكسر الباء والوزن واحد} بِئيس{قراءة أهل مكة : الثانية
قال . الباء مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها سني مكسورة منونة، وفيها قوالن} بِْيسٍ{ملدينة قراءة أهل ا: والثالثة
رغيف : كما يقال: خفيفة اهلمزة، فالتقت ياءان فحذفت إحدامها وكسر أوله} بِيِيس{األصل فيه : الكسائي
  .رحم ورحم: يقال على وزن فعل؛ فكسر أوله وخفف اهلمزة وحذف الكسرة؛ كما} بئس{أراد : وقيل. وشهيد
  .قراءة احلسن، الباء مكسورة بعدها مهزة ساكنة بعدها سني مفتوحة: الرابعة
  .الباء مفتوحة واهلمزة مكسورة والسني مكسورة منونة} بَِئسٍ{قرأ أبو عبدالرمحن املقرئ : اخلامسة
مزة مكسورة والسني الباء مفتوحة واهل} بعذاب َبِئَس{وجاء عن بعض القراء : قال يعقوب القارئ: السادسة
  .مفتوحة
بباء } بَئِّسٍ{وروي عنه . على وزن فيعل} َبيْأسٍ{وروي عنه . على وزن فيعل} َبْيئسٍ{قراءة األعمش : السابعة

  .مفتوحة ومهزة مشددة مكسورة، والسني يف كله مكسورة منونة، أعين قراءة األعمش
وجاء عن : قال يعقوب القارئ. ة والياء مشددة بغري مهزالباء مفتوح} بعذاب بَّيس{قراءة نصر بن عاصم : العاشرة

فهذه إحدى عشرة قراءة ذكرها . الباء مكسورة بعدها مهزة ساكنة بعدها ياء مفتوحة} بِئيسٍ{بعض القراء 
بعذاب } بَِعذَابٍ بِيسٍ{فمعىن . العرب تقول جاء ببنات بيس أي بشيء رديء: قال علي بن سليمان. النحاس
بئس : ألنه ال يقال مررت برجل بئس، حىت يقال: ءة احلسن فزعم أبو حامت أنه ال وجه هلا، قالوأما قرا. رديء

  وهذا مردود من: قال النحاس. الرجل، أو بئس رجال

والتقدير على . يريدون فيها ونعمت اخلصلة. إن فعلت كذا وكذا فبها ونعمت: كالم أيب حامت؛ حكى النحويون
  .اببعذاب بئس العذ: قراءة احلسن

  }فَلَمَّا َعَتْوا َعْن َما ُنُهوا َعْنُه قُلَْنا لَُهْم كُونُوا ِقَرَدةً خَاِسئَِني{ ١٦٦: اآلية
خسأته : يقال} قُلَْنا لَُهْم كُوُنوا ِقرََدةً خَاِسِئَني{. أي فلما جتاوزوا يف معصية اهللا} فَلَمَّا َعَتْوا َعْن َما ُنُهوا{: قوله تعاىل

قال هلم ذلك بكالم : فقيل. وهذا ال خفاء به: ودل على أن املعاصي سبب النقمة. هفخسأ؛ أي باعدته وطردت
  .املعىن كوناهم قردة: وقيل. يسمع، فكانوا كذلك

لَسَرِيُع الِْعقَابِ َوإِنَّهُ وَإِذْ َتأَذَّنَ َربُّكَ لََيْبَعثَنَّ َعلَْيهِمْ إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة َمْن َيُسومُُهْم ُسوَء الَْعذَابِ إِنَّ َربََّك { ١٦٧: اآلية
  }لََغفُوٌر َرِحيٌم

باملد، } آذن{: وقال أبو علي. أي أعلم أسالفهم أهنم إن غريوا ومل يؤمنوا بالنيب األمي بعث اهللا عليهم من يعذهبم
  :قال زهري. أيقن وتيقن: آذن وأذن مبعىن أعلم؛ كما يقال: وقال قوم. بالتشديد، نادى} أذّن{و. أعلم

  فإال تضعيها فإنك قاتلة... علم إن للصيد غرة فقلت ت
  :وقال آخر

  ينادى يف شعارهم يسار... تعلم إن شر الناس حي 
أمة حممد : وقيل. العرب: وقيل. املراد خبتنصر: قيل". البقرة"يذيقهم؛ وقد تقدم يف } َيُسوُمُهْم{ومعىن . أي اعلم



هنا أخذ } ُسوَء الَْعذَابِ{: قال ابن عباس. واهللا أعلم. القيامة صلى اهللا عليه وسلم وهو أظهر؛ فإهنم الباقون إىل يوم
  فقد: فإن قيل. اجلزية

وعن . مسخوا، فكيف تؤخذ منهم اجلزية؟ فاجلواب أهنا تؤخذ من أبنائهم وأوالدهم، وهم أذل قوم، وهم اليهود
سى عليه السالم هو أول من وضع اخلراج، ومل جيب نيب قط اخلراج، إال مو: قال} ُسوَء الَْعذَابِ{سعيد بن جبري 

  .اخلراج، فجباه ثالث عشرة سنة، مث أمسك، ونبينا عليه السالم
ئاِت لََعلَُّهمْ َوقَطَّْعَناُهْم ِفي الْأَْرضِ أَُمماً ِمنُْهُم الصَّاِلُحونَ َومِْنُهْم ُدونَ ذَِلَك َوَبلَوَْناُهْم بِالَْحَسَناِت وَالسَّيِّ{ ١٦٨: اآلية

  }َيْرجُِعونَ
ِمنُْهُم {. أراد به تشتيت أمرهم، فلم جتمع هلم كلمة. أي فرقناهم يف البالد} َوقَطَّْعنَاُهْم ِفي الْأَْرضِ أَُمماً{: قوله تعاىل
ومن مل يبدل منهم ومات قبل نسخ شرع . واملراد من آمن مبحمد عليه السالم. رفع على االبتداء} الصَّاِلُحونَ
وال نعلم : قال النحاس. منصوب على الظرف} َوِمنُْهْم ُدونَ ذَِلَك{. كما سبقأو هم الذين وراء الصني؛ . موسى

أ } َوالسَّيِّئاِت{. أي باخلصب والعافية} بِالَْحَسَناِت{. أي اختربناهم} َوَبلَْوَناُهْم{. واملراد الكفار منهم. أحدا رفعه
  .لريجعوا عن كفرهم} لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ{. ي اجلدب والشدائد

َيأْتِهِمْ فََخلََف ِمْن َبْعدِِهْم َخلٌْف َورِثُوا الْكَِتاَب َيأُْخذُونَ َعَرَض َهذَا الْأَدَْنى َوَيقُولُونَ َسُيْغفَرُ لََنا َوإِنْ { ١٦٩: آليةا
لَّا الَْحقَّ َوَدَرُسوا َما ِفيِه وَالدَّاُر الْآخَِرةُ َعَرٌض ِمثْلُُه َيأُْخذُوُه أَلَمْ ُيْؤَخذْ َعلَْيهِْم ِميثَاُق الِْكتَابِ أَنْ ال َيقُولُوا َعلَى اللَِّه إِ

  }َخْيٌر ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ أَفَال َتْعِقلُونَ
: بسكون الالم} اخلَلْف{: قال أبو حامت. يعين أوالد الذين فرقهم يف األرض} فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف{: قوله تعاىل

: وقال ابن األعرايب. بفتح الالم البدل، ولدا كان أو غريبا} اخللَف{و. األوالد، الواحد واجلميع فيه سواء
  :قال لبيد. بالفتح الصاحل، وباجلزم الطاحل} الَْخلَُف{

  وبقيت يف خلف كجلد األجرب... ذهب الذين يعاش يف أكنافهم 

ذم باإلسكان، وخلف فخلف يف ال". سكت ألفا ونطق خلفا"ومنه املثل السائر . خلف: ومنه قيل للرديء من الكالم
". حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله: "قال صلى اهللا عليه وسلم. هذا هو املستعمل املشهور. بالفتح يف املدح

  :قال حسان بن ثابت. وقد يستعمل كل واحد منهما موضع اآلخر
  ألولنا يف طاعة اهللا تابع... لنا القدم األوىل إليك وخلقنا 

  .وقال آخر
  أغلق عنا بابه مث حلف... بئس اخللف إنا وجدنا خلفا 

  عبدا إذا ما ناء باحلمل وقف... ال يدخل البواب إال من عرف 
هم اليهود، ورثوا كتاب اهللا : قال املفسرون} َورِثُوا الِْكتَاَب{. واملقصود من اآلية الذم . خضف؛ أي ردم: ويروى

َيأُْخذُونَ َعَرَض َهذَا {. فكان هذا توبيخا هلم وتقريعا. فقرؤوه وعلموه، وخالفوا حكمه وأتوا حمارمه مع دراستهم له
} َوَيقُولُونَ َسُيْغفَرُ لَنَا{. مث أخرب عنهم أهنم يأخذون ما يعرض هلم من متاع الدنيا لشدة حرصهم وهنمهم} الْأَْدَنى

  .ودل على أهنم ال يتوبون. وهم ال يتوبون
وبإسكاهنا ما كان من املال سوى . متاع الدنيا؛ بفتح الراء: والعرض} يَأُْخذُوُهَوإِنْ يَأِْتهِْم عََرٌض ِمثْلُُه {: قوله تعاىل

} َسُيْغفَرُ لَنَا{مث ذمهم باغترارهم يف قوهلم . واإلشارة يف هذه اآلية إىل الرشا واملكاسب اخلبيثة. الدراهم والدنانري



وهم مصرون، وإمنا يقول سيغفر لنا من أقلع وأهنم حبال إذا أمكنتهم ثانية ارتكبوها، فقطعوا باغترارهم باملغفرة 
  .وندم
حدثنا حممد بن املبارك حدثنا : أسند الدارمي أبو حممد. وهذا الوصف الذي ذم اهللا تعاىل به هؤالء موجود فينا: قلت

  صدقة بن خالد عن ابن جابر عن شيخ يكىن أبا عمرو عن معاذ

وام كما يبلى الثوب فيتهافت، يقرؤونه ال جيدون له شهوة سيبلى القرآن يف صدور أق: ابن جبل رضي اهللا عنه قال
وال لذة، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعماهلم طمع ال خيالطه خوف، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن 

يهود ليهود املدينة؛ أي وإن يأت } يَأِْتهِْم{إن الضمري يف : وقيل. أساؤوا قالوا سيغفر لنا، إنا ال نشرك باهللا شيئا
أَلَْم {قوله تعاىل . يثرب الذين كانوا على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم عرض مثله يأخذوه كما أخذه أسالفهم

َيتَّقُونَ أَفَال  َرةُ َخْيٌر لِلَِّذيَنُيْؤَخذْ َعلَْيهِْم ِميثَاُق الِْكتَابِ أَنْ ال َيقُولُوا َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ َوَدَرُسوا َما ِفيِه وَالدَّاُر الْآِخ
  }َتْعِقلُونَ
وهذا تشديد يف لزوم قول احلق يف الشرع . يريد التوراة} أَلَْم ُيْؤَخذْ َعلَْيهِْم ِميثَاُق الِْكَتابِ{: قوله تعاىل: األوىل

  .واألحكام، وأال مييل احلكام بالرشا إىل الباطل
، الزم لنا على لسان نبينا صلى اهللا عليه وسلم وهذا الذي لزم هؤالء وأخذ عليهم به امليثاق يف قول احلق: قلت

  .وكتاب ربنا، وال خالف فيه يف مجيع الشرائع، واحلمد هللا
فأدغم } وادّارسوا ما فيه{وقرأ أبو عبدالرمحن . أي قرؤوه، وهم قريبو عهد به} َوَدَرُسوا َما ِفيِه{: قوله تعاىل: الثانية

حملق برشوة فيخرجون له كتاب اهللا فيحكمون له به، فإذا جاء املبطل كان يأتيهم ا: قال ابن زيد. التاء يف الدال
أَنْ ال َيقُولُوا َعلَى اللَِّه {: وقال ابن عباس. أخذوا منه الرشوة وأخرجوا له كتاهبم الذي كتبوه بأيديهم وحكموا له

يعين يف األحكام اليت : ابن زيدوقال . وقد قالوا الباطل يف غفران ذنوهبم الذي يوجبونه ويقطعون به} إِلَّا الَْحقَّ
أي حموه بترك العمل به والفهم له؛ من } وََدَرسُوا َما ِفيِه{إن معىن : وقال بعض العلماء. حيكمون هبا؛ كما ذكرنا

أي  -وهذا املعىن مواطئ . وخط دارس وربع دارس، إذا احمى وعفا أثره. درست الريح اآلثار، إذا حمتها: قولك
  لقوله -موافق 

فَنََبذُوُه َوَراَء {: وقوله. اآلية] ١٠١: البقرة[} نََبذَ فَرِيٌق ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِكتَاَب اللَِّه َوَراَء ظُُهورِِهْم{: تعاىل
  .حسب ما تقدم بيانه]. ١٨٧: آل عمران[} ظُُهورِِهْم

  }ةَ إِنَّا ال ُنِضيُع أَْجَر الُْمصِْلِحَنيوَالَِّذيَن ُيَمسِّكُونَ بِالِْكتَابِ َوأَقَامُوا الصَّال{ ١٧٠: اآلية
. مسك به ومتسك به أي استمسك به: أي بالتوراة، أي بالعمل هبا؛ يقال} َوالَِّذيَن يَُمسِّكُونَ بِالِْكَتابِ{: قوله تعاىل

ن فيها والقراءة األوىل أوىل؛ أل. بالتخفيف من أمسك ميسك" ميسكون"وقرأ أبو العالية وعاصم يف رواية أيب بكر 
فالتمسك بكتاب اهللا والدين حيتاج إىل . معىن التكرير والتكثري للتمسك بكتاب اهللا تعاىل وبدينه فبذلك ميدحون

  :وقال كعب بن زهري. املالزمة والتكرير لفعل ذلك
  إال كما متسك املاء الغرابيل... فما متسك بالعهد الذي زعمت 

  .فجاء به على طبعه يذم بكثرة نقض العهد
اذْكُرُوا َما ِفيِه لََعلَّكُمْ وَإِذْ َنَتقَْنا الْجََبلَ فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّةٌ َوظَنُّوا أَنَُّه َواِقٌع بِهِمْ ُخذُوا َما آَتْيَناكُْم بِقُوٍَّة َو{ ١٧١: ةاآلي

  }َتتَّقُونَ



ُخذُوا َما آتَْيَناكُمْ {. أي كأنه الرتفاعه سحابة تظل} لَّةٌكَأَنَُّه ظُ{. معناه رفعنا} َنَتقْنَا} {َوإِذْ َنتَقَْنا الَْجَبلَ{: قوله تعاىل
  .وقد تقدم. أي جبد} بِقُوٍَّة

َم ظُُهورِِهْم ذُرِّيََّتُهْم َوأَشَْهَدُهْم َعلَى أَْنفُِسهِْم أَلَْسُت بَِربِّكُْم قَالُوا بَلَى شَهِْدَنا أَنْ َتقُولُوا َيْو{ ١٧٤ - ١٧٢: اآليات
  كُنَّا َعْن َهذَا غَاِفِلنيَ،الِْقَياَمةِ إِنَّا 

ْبِطلُونَ، وَكَذَِلَك ُنفَصِّلُ الْآياتِ أَْو َتقُولُوا إِنََّما أَشَْرَك آَباُؤَنا ِمْن قَْبلُ َوكُنَّا ذُرِّيَّةً ِمْن َبْعِدِهْم أَفَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ الُْم
  }َولََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ
  -:فيه ست مسائل

أي واذكر هلم مع ما سبق من تذكري املواثيق يف كتاهبم ما أخذت من املواثيق } َوإِذْ أََخذَ َربَُّك{: قوله تعاىل: األوىل
وهذه آية مشكلة، وقد تكلم العلماء يف تأويلها وأحكامها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب . من العباد يوم الذر

َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَْنفُِسهِمْ {ور بين آدم بعضهم من بعض معىن اآلية أن اهللا تعاىل أخرج من ظه: ما وقفنا عليه فقال قوم
فقام . أي قال} أَلَْسُت بِرَبِّكُْم{. دهلم خبلقه على توحيده؛ ألن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا} أَلَْسُت بَِربِّكُْم

: فصلت[} الََتا أَتَْيَنا طَاِئعَِنيقَ{: ذلك مقام اإلشهاد عليهم، واإلقرار منهم؛ كما قال تعاىل يف السماوات واألرض
إنه سبحانه أخرج األرواح قبل خلق األجساد، وإنه جعل فيها من : وقيل. ذهب إىل هذا القفال وأطنب]. ١١

  .املعرفة ما علمت به ما خاطبها
واح من ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم غري هذين القولني، وأنه تعاىل أخرج األشباح فيها األر: قلت

وَإِذْ أََخذَ {وروى مالك يف موطئه أن عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه سئل عن هذه اآلية . ظهر آدم عليه السالم
وا َيْوَم الْقَِياَمِة َشهِْدَنا أَنْ َتقُولُ رَبَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّيََّتُهْم وَأَشَْهَدُهْم َعلَى أَْنفُسِهِْم أَلَْستُ بِرَبِّكُْم قَالُوا َبلَى

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول : فقال عمر رضي اهللا عنه} إِنَّا كُنَّا َعْن َهذَا غَاِفِلَني
  إن اهللا تعاىل خلق آدم مث مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

جلنة يعملون مث مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار هؤالء للجنة وبعمل أهل ا
إن اهللا إذا خلق العبد للجنة : "ففيم العمل؟ قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال رجل" . يعملون

خلق العبد للنار استعمله استعمله بعمل أهل اجلنة حىت ميوت على عمل من أعمال أهل اجلنة فيدخله اجلنة وإذا 
هذا حديث منقطع : قال أبو عمر" . بعمل أهل النار حىت ميوت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله اهللا النار

مسلم بن يسار ال يعرف، بينه وبني عمر نعيم بن : وقال فيه حيىي بن معني. اإلسناد؛ ألن مسلم بن يسار مل يلق عمر
لكن معىن هذا احلديث قد صح عن النيب صلى اهللا عليه . غري معروف حبمل العلمربيعة، ذكره النسائي، ونعيم 

وسلم من وجوه ثابتة كثرية من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وعبداهللا بن مسعود وعلي بن أيب طالب 
صلى اهللا إن رسول اهللا : روى الترمذي وصححه عن أيب هريرة قال. وأيب هريرة رضي اهللا عنهم أمجعني وغريهم

ملا خلق اهللا آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إىل يوم القيامة : "عليه وسلم قال
وجعل بني عيين كل رجل منهم وبيصا من نور مث عرضهم على آدم فقال يا رب من هؤالء قال هؤالء ذريتك فرأى 

؟ فقال هذا رجل من آخر األمم من ذريتك يقال له رجال منهم فأعجبه وبيص ما بني عينيه فقال أي رب من هذا
داود فقال رب كم جعلت عمره قال ستني سنة قال أي رب زده من عمري أربعني سنة فلما انقضى عمر آدم عليه 

السالم جاءه ملك املوت فقال أو مل يبق من عمري أربعون سنة قال أو مل تعطها ابنك داود قال فجحد آدم 



فرأى فيهم : يف رواية. فحينئذ أمر بالكتاب والشهود: يف غري الترمذي" . فنسيت ذريته فجحدت ذريته ونسي آدم
أردت أن : قال! يا رب، ما هذا؟ أال سويت بينهم: فقال له آدم. الضعف والغين والفقري والذليل واملبتلى والصحيح

ن ظهره كما يؤخذ باملشط من أخذوا م: "وروى عبداهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. أشكر
فأقروا بذلك . وجعل اهللا هلم عقوال كنملة سليمان، وأخذ عليهم العهد بأنه رهبم وأن ال إله غريه" . الرأس

  والتزموه، وأعلمهم

وأشهد عليهم السماوات السبع، فليس من : قال أيب بن كعب. بأنه سيبعث إليهم الرسل؛ فشهد بعضهم على بعض
  .القيامة إال وقد أخذ عليه العهدأحد يولد إىل يوم 

ببطن نعمان، واد إىل : واختلف يف املوضع الذي أخذ فيه امليثاق حني أخرجوا على أربعة أقوال؛ فقال ابن عباس
وقال حيىي بن سالم قال . الذي هبط فيه آدم عليه السالم -أرض باهلند  -وروي عنه أن ذلك برهبا . جنب عرفة

هبط اهللا آدم باهلند، مث مسح على ظهره فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إىل يوم القيامة، أ: ابن عباس يف هذه اآلية
وقال . مث أعادهم يف صلب آدم عليه السالم: قال حيىي قال احلسن} أَلَْسُت بَِربِّكُْم قَالُوا بَلَى شَهِْدنَا{: مث قال
بط من اجلنة إليها مسح على ظهره فأخرج من يف السماء الدنيا حني أه: وقال السدي. بني مكة والطائف: الكليب

وأخرج من صفحة ظهره اليسرى ذرية . صفحة ظهره اليمىن ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ، فقال هلم ادخلوا اجلنة برمحيت
خرجت كل نفس خملوقة للجنة بيضاء، وكل نفس خملوقة : قال ابن جريج. سوداء وقال هلم ادخلوا النار وال أبايل

  .للنار سوداء
فإن قيل فكيف جيوز أن يعذب اخللق وهم مل يذنبوا، أو يعاقبهم على ما أراده : "قال ابن العريب رمحه اهللا: ثانيةال

ألن الرحيم احلكيم منا ال : ومن أين ميتنع ذلك، أعقال أم شرعا؟ فإن قيل: منهم وكتبه عليهم وساقهم إليه، قلنا
هيا ينهاه، وربنا تعاىل ال يسأل عما يفعل وهم يسألون وال جيوز ألن فوقه آمرا يأمره ونا: قلنا. جيوز أن يفعل ذلك

أن يقاس اخللق باخلالق، وال حتمل أفعال العباد على أفعال اإلله، وباحلقيقة األفعال كلها هللا جل جالله، واخللق 
جلبلة وشفقة بأمجعهم له، صرفهم كيف شاء، وحكم بينهم مبا أراد، وهذا الذي جيده اآلدمي إمنا تبعث عليه رقة ا

اجلنسية وحب الثناء واملدح؛ ملا يتوقع يف ذلك من االنتفاع، والباري تعاىل متقدس عن ذلك كله، فال جيوز أن يعترب 
  ".به

ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن {: اآلية خاصة؛ ألنه تعاىل قال: فقيل. واختلف يف هذه اآلية، هل هي خاصة أو عامة: الثالثة
أَْو َتقُولُوا إِنََّما أَْشَرَك آَباُؤَنا ِمْن {: وقال جل وعز. احلديث من كان من ولد آدم لصلبهفخرج من هذا } ظُُهورِِهْم

  .فخرج منها كل من مل يكن له آباء مشركون} قَْبلُ

بل هي عامة جلميع الناس؛ ألن كل أحد يعلم : وقيل. هي خمصوصة فيمن أخذ عليه العهد على ألسنة األنبياء: وقيل
أي إن } قَالُوا َبلَى{ومعىن . }َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَنْفُِسهِْم{فهذا معىن . فغذي وريب، وأن له مدبرا وخالقاأنه كان طفال 

فلما اعترف اخللق هللا سبحانه بأنه الرب مث ذهلوا عنه ذكرهم بأنبيائه وختم الذكر بأفضل . ذلك واجب عليهم
مث مكنه من ]. ٢٢:الغاشية[} لَْسَت َعلَْيهِْم بُِمَصْيِطرٍ. َما أَْنَت ُمذَكٌِّرفَذَكِّْر إِنَّ{: أصفيائه لتقوم حجته عليهم فقال له

إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا ال : قال الطرطوشي. الصيطرة، وأتاه السلطنة، ومكن له دينه يف األرض
  ".يذكرونه يف هذه احلياة، كما يلزم الطالق من شهد عليه به وقد نسيه

ومن بلغ العقل مل . إن من مات صغريا دخل اجلنة إلقراره يف، امليثاق األول: ستدل هبذه اآلية من قالوقد ا: الرابعة



وهذه املسألة اختلف فيها . أطفال املشركني يف اجلنة، وهو الصحيح يف الباب: وهذا القائل يقول. يغنه امليثاق األول
وقد أتينا عليها يف كتاب . إن شاء اهللا" الروم"ا يف وسيأيت الكالم يف هذ. الختالف اآلثار، والصحيح ما ذكرناه

  .واحلمد هللا" التذكرة"
وألفاظ اآلية تقتضي أن األخذ إمنا كان . } ِمْن َبنِي آدََم{بدل اشتمال من قوله } ِمْن ظُهُورِِهْم{: قوله تعاىل: اخلامسة

وإذ أخذ ربك من ظهور بين آدم : ووجه النظم على هذا. من بين آدم، وليس آلدم يف اآلية ذكر حبسب اللفظ
فاستغىن عن ذكره . وأهنم أخرجوا يوم امليثاق من ظهره. وإمنا مل يذكر ظهر آدم ألن املعلوم أهنم كلهم بنوه. ذريتهم
قرأ الكوفيون وابن كثري بالتوحيد وفتح التاء، وهي تقع للواحد واجلمع؛ قال اهللا } ذُرِّيََّتُهْم{. }ِمْن َبنِي آدََم{: لقوله
وأمجع . فهذا للواحد؛ ألنه إمنا سأل هبة ولد فبشر بيحىي] ٣٨: آل عمران[} َهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً{: تعاىل

َوكُنَّا ذُرِّيَّةً ِمنْ {: وقال. وال شيء أكثر من ذرية آدم] ٥٨: مرمي[} ِمْن ذُرِّيَِّة آَدَم{: القراء على التوحيد يف قوله
  وقرأ الباقون. ذا للجمعفه} َبْعدِِهْم

باجلمع، ألن الذرية ملا كانت تقع للواحد أتى بلفظ ال يقع للواحد فجمع لتخلص الكلمة إىل معناها } ذُرِّيَّاِتهِْم{
املقصود إليه ال يشركها فيه شيء وهو اجلمع؛ ألن ظهور بين آدم استخرج منها ذريات كثرية متناسبة، أعقاب بعد 

  .ال اهللا؛ فجمع هلذا املعىنأعقاب، ال يعلم عددهم إ
. قرأ أبو عمرو بالياء فيهما} أَْو َيقُولُوا} {أَنْ َيقُولُوا{". البقرة"تقدم القول فيها يف } َبلَى{: قوله تعاىل: السادسة

: وقوله. }َعلَى أَْنفُسِهِْمِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّيََّتُهْم وَأَشَْهَدُهْم {: ردمها على لفظ الغيبة املتكرر قبله، وهو قوله
. فحمله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة} َولََعلَُّهْم} {َوكُنَّا ذُرِّيَّةً ِمْن َبْعدِِهْم{وكذا . أيضا لفظ غيبة} قَالُوا َبلَى{

} شَهِْدنَا{ويكون . } لَىأَلَْسُت بِرَبِّكُْم قَالُوا َب{: وقرأ الباقون بالتاء فيهما؛ ردوه على لفظ اخلطاب املتقدم يف قوله
معىن ذلك : وقيل. أي لئال تقولوا} أَْو َتقُولُوا} {شَهِدَْنا أَنْ َتقُولُوا{: قالت املالئكة} َبلَى{ملا قالوا . من قول املالئكة

. أو تقولوااشهدوا قالوا شهدنا بإقراركم لئال تقولوا : أهنم ملا قالوا بلى، فأقروا له بالربوبية، قال اهللا تعاىل للمالئكة
: هو من قول بين آدم، واملعىن} َشهِْدنَا{قوله : وقال ابن عباس وأيب بن كعب. وهذا قول جماهد والضحاك والسدي

أشهد بعضهم على بعض؛ فاملعىن على هذا قالوا بلى شهد بعضنا على : شهدنا أنك ربنا وإهلنا، وقال ابن عباس
وال حيسن الوقف عليه إذا كان من قول بين آدم؛ ألن } َبلَى{بعض؛ فإذا كان ذلك من قول املالئكة فيوقف على 

وقد روى جماهد عن ابن عمر أن النيب . لئال يقولوا} وَأَشَْهَدُهْم َعلَى أَْنفُسِهِْم{: متعلقة مبا قبل بلى، من قوله} أَنْ{
الرأس فقال هلم أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذرياهتم كما يؤخذ باملشط من : "صلى اهللا عليه وسلم قال

فهذا يدل . أي شهدنا عليكم باإلقرار بالربوبية لئال تقولوا". ألست بربكم قالوا بلى قالت املالئكة شهدنا أن تقولوا
من قول اهللا تعاىل }شَهِْدنَا{إن قوله : وقد قيل. وهو االختيار لصحة معناه، وألن اجلماعة عليه: قال مكي. على التاء
  .هدنا على إقراركم؛ قاله أبو مالك، وروي عن السدي أيضافش: واملعىن. واملالئكة

وال عذر للمقلد يف . لست تفعل هذا: مبعىن} أَفَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ الُْمْبِطلُونَ{. أي اقتدينا هبم} َوكُنَّا ذُرِّيَّةً ِمْن َبْعدِِهْم{
  .التوحيد
  }آيَاِتَنا فَاْنَسلََخ ِمْنَها فَأَْتَبَعُه الشَّيْطَانُ فَكَانَ ِمَن الَْغاوِيَن وَاْتلُ َعلَيْهِْم َنَبأَ الَِّذي آَتيَْناُه{ ١٧٥: اآلية

هو : فقال ابن مسعود وابن عباس. واختلف يف تعيني الذي أويت اآليات. ذكر أهل الكتاب قصة عرفوها يف التوراة
وهو . كان حبيث إذا نظر رأى العرشبلعام بن باعوراء، ويقال ناعم، من بين إسرائيل يف زمن موسى عليه السالم، و



ومل يقل آية، وكان يف جملسه اثنتا عشرة ألف حمربة للمتعلمني الذين } َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ الَِّذي آَتْيَناُه آَياتَِنا{املعين بقوله 
بعث بلعام : رقال مالك بن دينا". ليس للعامل صانع"مث صار حبيث أنه كان أول من صنف كتابا يف أن . يكتبون عنه

. بن باعوراء إىل ملك مدين ليدعوه إىل اإلميان؛ فأعطاه وأقطعه فاتبع دينه وترك دين موسى؛ ففيه نزلت هذه اآليات
كان بلعام قد أويت النبوة، وكان جماب الدعوة، فلما أقبل موسى يف بين : روى املعتمر بن سليمان عن أبيه قال
ارون بلعام بن باعوراء أن يدعو على موسى فقام ليدعو فتحول لسانه بالدعاء إسرائيل يريد قتال اجلبارين، سأل اجلب

قد ذهبت مين : فقال. فقيل له يف ذلك؛ ال أقدر على أكثر مما تسمعون؛ واندلع لسانه على صدره. على أصحابه
إليهم فتياتكم فإن اهللا اآلن الدنيا واآلخرة، فلم يبق إال املكر واخلديعة واحليلة، وسأمكر لكم، فإين أرى أن خترجوا 

يبغض الزىن، فإن وقعوا فيه هلكوا؛ ففعلوا فوقع بنو إسرائيل يف الزىن، فأرسل اهللا عليهم الطاعون فمات منهم 
وروي أن بلعام بن باعوراء دعا أال يدخل موسى مدينة . وقد ذكر هذا اخلرب بكماله الثعليب وغريه. سبعون ألفا

فكما : قال. بدعاء بلعام: فقال. يا رب، بأي ذنب بقينا يف التيه: فقال موسى. لتيهاجلبارين، فاستجيب له وبقي يف ا
  فدعا موسى أن ينزع اهللا عنه االسم األعظم؛. مسعت دعاءه علي فامسع دعائي عليه

ومسعت بعض العارفني يقول إن بعض : فسلخه اهللا ما كان عليه، وقال أبو حامد يف آخر كتاب منهاج العارفني له
مل يشكرين يوما من األيام : ياء سأل اهللا تعاىل عن أمر بلعام وطرده بعد تلك اآليات والكرامات، فقال اهللا تعاىلاألنب

إنه : وقال جماهد. كان بلعام نبيا وأويت كتابا: وقال عكرمة. على ما أعطيته، ولو شكرين على ذلك مرة ملا سلبته
وهذا غري صحيح؛ ألن اهللا : قال املاوردي. م على ما هم عليهأويت النبوة؛ فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركه

وقال عبداهللا بن عمرو بن العاص وزيد بن . تعاىل ال يصطفي لنبوته إال من علم أنه ال خيرج عن طاعته إىل معصيته
ومتىن نزلت يف أمية بن أيب الصلت الثقفي، وكان قد قرأ الكتب وعلم أن اهللا مرسل رسوال يف ذلك الوقت، : أسلم

وهو الذي قال فيه رسول . أن يكون هو ذلك الرسول، فلما أرسل اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم حسده وكفر به
  " .آمن شعره وكفر قلبه: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
نزلت يف أيب عامر بن صيفي، وكان يلبس املسوح يف اجلاهلية؛ فكفر بالنيب صلى اهللا عليه : وقال سعيد بن املسيب

جئت : "يا حممد، ما هذا الذي جئت به؟ قال: وذلك أنه دخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة فقال. وسلم
لست عليها ألنك أدخلت فيها ما ليس : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. فإين عليها: قال" . باحلنيفية دين إبراهيم

نعم أمات اهللا : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ا وحيداأمات اهللا الكاذب منا طريد: فقال أبو عامر" . منها
فخرج أبو عامر . وإمنا قال هذا يعرض برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث خرج من مكة" الكاذب منا كذلك

استعدوا فإين آتيكم من عند قيصر جبند لنخرج حممدا من املدينة؛ : إىل الشأم ومر إىل قيصر وكتب إىل املنافقني
وقال . وسيأيت يف براءة] ١٠٧: التوبة[} وإرصادا ملن حارب اهللا ورسوله من قبل: "وفيه نزل. ات بالشام وحيدافم

" البسوس"نزلت يف رجل كان له ثالث دعوات يستجاب له فيها، وكانت له امرأة يقال هلا : ابن عباس يف رواية
ادع اهللا أن جيعلين : ك واحدة، فما تأمرين؟ قالتل: فقال. اجعل يل منها دعوة واحدة: فكان له منها ولد؛ فقالت

  أمجل امرأة

فذهب فيها . فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبت عنه؛ فدعا اهللا عليها أن جيعلها كلبة نباحة. يف بين إسرائيل
يردها كما ال صرب لنا عن هذا، وقد صارت أمنا كلبة يعرينا الناس هبا، فادع اهللا أن : دعوتان؛ فجاء بنوها وقالوا

قال عبادة بن . والقول األول أشهر وعليه األكثر. كانت؛ فدعا فعادت إىل ما كانت، وذهبت الدعوات فيها



نزلت يف قريش، آتاهم اهللا آياته اليت أنزهلا اهللا تعاىل على حممد صلى اهللا عليه وسلم فانسلخوا منها ومل : الصامت
أي من معرفة اهللا } فَاْنسَلََخ ِمْنهَا{. كان من اليمن: وقيل. جلبارينكان بلعام من مدينة ا: قال ابن عباس. يقبلوها

العلم علمان علم يف : "ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. تعاىل، أي نزع منه العلم الذي كان يعلمه
لعام وأشباهه، فهذا مثل علم ب". القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة اهللا تعاىل على ابن آدم

انسلخت احلية من جلدها أي : اخلروج؛ يقال: واالنسالخ. نعوذ باهللا منه؛ ونسأل التوفيق واملمات على التحقيق
أتبعت القوم : أي حلق به؛ يقال} فَأَْتَبَعهُ الشَّْيطَانُ{. هذا من املقلوب، أي انسلخت اآليات منه: وقيل. خرجت منه
  .د والنصارى، انتظروا خروج حممد صلى اهللا عليه وسلم فكفروا بهنزلت يف اليهو: وقيل. أي حلقتهم

َتْحِملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ أَوْ  َولَوْ ِشئَْنا لََرفَْعَناُه بَِها وَلَِكنَُّه أَخْلََد إِلَى الْأَْرضِ وَاتََّبَع هََواُه فََمثَلُُه كََمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ{ ١٧٦: اآلية
  }مَثَلُ الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآياتَِنا فَاقُْصصِ الْقََصَص لََعلَُّهمْ َيَتفَكَُّرونَ َتْتُركُْه َيلَْهثْ ذَِلَك

  }َساَء َمثَالً الْقَْوُم الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآياتَِنا َوأَنْفَُسُهْم كَاُنوا َيظِْلُمونَ{ ١٧٧: اآلية
أي بالعمل } بِهَا{. أي لو شئنا ألمتناه قبل أن يعصي فرفعناه إىل اجلنة. عاميريد بل} َولَْو ِشئَْنا لََرفَْعنَاُه بِهَا{: قوله تعاىل

  أي ركن إليها؛ عن} وَلَِكنَُّه أَْخلََد إِلَى الْأَْرضِ{. هبا

أخلد فالن باملكان إذا : يقال. وأصل اإلخالد اللزوم. سكن إليها؛ أي سكن إىل لذاهتا: جماهد. ابن جبري والسدي
  :زهريقال . أقام به ولزمه

  كالوحي يف حجر املسيل املخلد... ملن الديار غشيتها بالغرقد 
أي } وَاتََّبَع َهوَاُه{. يعين املقيم؛ فكأن املعىن لزم لذات األرض فعرب عنها باألرض، ألن متاع الدنيا على وجه األرض

 أموال حىت محلته على اتبع رضا زوجته، وكانت رغبت يف: وقيل. كان هواه مع الكفار: وقيل. ما زين له الشيطان
. شرط وجوابه} إِنْ َتْحِملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ أَوْ َتْتُركُْه َيلَْهثْ{. ابتداء وخرب} فََمثَلُُه كََمثَلِ الْكَلْبِ{. الدعاء على موسى

أنه على شيء واحد ال يرعوي عن املعصية؛ كمثل : واملعىن. وهو يف موضع احلال، أي فمثله كمثل الكلب الهثا
الكلب منقطع : قال ابن جريج. أنه الهث على كل حال، طردته أو مل تطرده: فاملعىن. لب الذي هذه حالتهالك

. الفؤاد، ال فؤاد له، إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث؛ كذلك الذي يترك اهلدى ال فؤاد له، وإمنا فؤاده منقطع
الكلب فإنه يلهث يف حال الكالل وحال الراحة كل شيء يلهث فإمنا يلهث من إعياء أو عطش، إال : قال القتييب

إن وعظته ضل وإن : فضربه اهللا مثال ملن كذب بآياته فقال. وحال املرض وحال الصحة وحال الري وحال العطش
َواٌء َوإِنْ َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى ال َيتَّبُِعوكُْم َس{: تركته ضل؛ فهو كالكلب إن تركته هلث وإن طردته هلث؛ كقوله تعاىل

يلهث هلثا وهلاثا " بالفتح"هلث الكلب : قال اجلوهري]. ١٩٣: األعراف[} َعلَْيكُْم أََدَعْوُتُموُهْم أَْم أَْنُتمْ َصاِمُتونَ
  .إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش؛ وكذلك الرجل إذا أعيا" بالضم"

كلب نبح ووىل هاربا، وإذا تركته شد عليك ونبح؛ ألنك إذا محلت على ال} إِنْ َتْحِملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ{وقوله تعاىل 
قال الترمذي . فيتعب نفسه مقبال عليك ومدبرا عنك فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج اللسان

  :احلكيم يف نوادر األصول

ليست كذلك  وسائر السباع. إمنا شبهه بالكلب من بني السباع ألن الكلب ميت الفؤاد، وإمنا هلاثه ملوت فؤاده
وإمنا صار الكلب كذلك ألنه ملا نزل آدم صلى اهللا عليه وسلم إىل األرض مشت به العدو، فذهب . فلذلك ال يلهثن

فنزل جربيل بالعصا اليت صرفت إىل موسى مبدين . إىل السباع فأشالهم على آدم، فكان الكلب من أشدهم طلبا



ا عظيما وكانت من آس اجلنة؛ فأعطاها آدم صلى اهللا عليه وجعلها آية له إىل فرعون وملئه، وجعل فيها سلطان
وسلم يومئذ ليطرد هبا السباع عن نفسه، وأمره فيما روي أن يدنو من الكلب ويضع يده على رأسه، فمن ذلك 

ألفه الكلب ومات الفؤاد منه لسلطان العصا، وألف به وبولده إىل يومنا هذا، لوضع يده على رأسه، وصار حارسا 
} ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّا َعلََّمكُُم اللَُّه{: وإذا أدب وعلم االصطياد تأدب وقبل التعليم؛ وذلك قوله. س ولدهمن حرا

وهذا املثل يف قول كثري من أهل العلم . كان بلعام بعد ذلك يلهث كما يلهث الكلب: السدي]. ٤: املائدة[
: قال جماهد يف قوله تعاىل. واألول أصح. هو يف كل منافق :وقيل. بالتأويل عام يف كل من أويت القرآن فلم يعمل به

أي إن حتمل عليه بدابتك أو برجلك يلهث أو تتركه } فََمثَلُُه كََمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ َتْحِملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ أَْو َتْتُركُْه َيلَْهثْ{
ل؛ ألنه مثله يف أنه قد غلب عليه هواه هذا شر متثي: وقال غريه. وكذلك من يقرأ الكتاب وال يعمل مبا فيه. يلهث

حىت صار ال ميلك لنفسه ضرا وال نفعا بكلب الهث أبدا، محل عليه أو مل حيمل عليه؛ فهو ال ميلك لنفسه ترك 
من أخالق الكلب الوقوع مبن مل خيفه على جهة االبتداء باجلفاء، مث هتدأ طائشته بنيل كل عوض : وقيل. اللهثان
فدلت اآلية ملن تدبرها على أال يغتر . ال للذي قبل الرشوة يف الدين حىت انسلخ من آيات ربهضربه اهللا مث. خسيس

وقد مضى بيانه . ودلت على منع أخذ الرشوة إلبطال حق أو تغيريه. أحد بعمله وال بعلمه؛ إذ ال يدري مبا خيتم له
اهللا تعاىل أخرب أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منها  ودلت أيضا على منع التقليد لعامل إال حبجة يبينها؛ ألن". املائدة"يف 

  .فوجب أن خياف مثل هذا على غريه وأال يقبل منه إال حبجة

  .أي هو مثل مجيع الكفار} ذَِلَك َمثَلُ الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآياتَِنا فَاقُْصصِ الْقََصَص لََعلَُّهْم َيَتفَكَُّرونَ{: قوله تعاىل
  }َء َمثَالً الْقَْوُم الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآياتَِنا َوأَنْفَُسُهْم كَاُنوا َيظِْلُمونََسا{ ١٧٧: اآلية

. ساء الشيء قبح، فهو الزم، وساء يسوء مساءة، فهو متعد، أي قبح مثلهم: يقال} َساَء َمثَالً الْقَوُْم{: قوله تعاىل
فجعل املثل القوم : قال األخفش. لى التمييزع} مَثَالً{ساء مثال مثل القوم؛ فحذف املضاف، ونصب : وتقديره
ساء : وقدره أبو علي. ساء املثل مثال هو مثل القوم: التقدير. والقوم مرفوع باالبتداء أو على إضمار مبتدأ. جمازا

  .رفع مثال بساء}ساء مثل القوم{وقرأ عاصم اجلحدي واألعمش . مثال مثل القوم
  }الْمُْهَتِدي َوَمْن ُيْضِللْ فَأُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ َمْن يَْهِد اللَُّه فَُهَو{ ١٧٨: اآلية

وهذه اآلية ترد على القدرية كما سبق، وترد على من قال إن اهللا تعاىل هدى مجيع . تقدم معناه يف غري موضع
  .املكلفني وال جيوز أن يضل أحدا

َوالْأِْنسِ لَُهْم قُلُوٌب ال َيفْقَُهونَ بَِها َولَُهْم أَْعُيٌن ال يُْبِصُرونَ بَِها َولَُهْم  َولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجَهنََّم كَِثرياً ِمَن الْجِنِّ{ ١٧٩: اآلية
  }آذَانٌ ال َيْسَمُعونَ بَِها أُولَِئَك كَالْأَْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ أُولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُونَ

مبنزلة من ال يفقه؛ ألهنم ال } ْم قُلُوٌب ال َيفْقَُهونَ بِهَالَُه{مث وصفهم فقال . أخرب تعاىل أنه خلق للنار أهال بعدله
} آذَانٌ ال َيْسَمُعونَ بِهَا{و . اهلدى} أَْعُيٌن ال يُْبِصُرونَ بَِها{و . ينتفعون هبا، وال يعقلون ثوابا وال خيافون عقابا

} ولَِئَك كَالْأَنَْعامِ َبلْ ُهمْ أََضلُّأُ{". البقرة"وليس الغرض نفي اإلدراكات عن حواسهم مجلة كما بيناه يف . املواعظ
  ألهنم ال يهتدون إىل ثواب، فهم كاألنعام؛ أي مهتهم األكل والشرب، وهم أضل ألن األنعام تبصر منافعها

األنعام مطيعة : وقيل. األنعام تعرف اهللا، والكافر ال يعرفه: وقال عطاء. ومضارها وتتبع مالكها، وهم خبالف ذلك
  .أي تركوا التدبر وأعرضوا عن اجلنة والنار} أُولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُونَ{و . الكافر غري مطيعهللا تعاىل، و

  }ْعَملُونََوِللَِّه الْأَْسَماُء الُْحسَْنى فَاْدُعوُه بَِها وَذَُروا الَِّذيَن يُلِْحُدونَ ِفي أَْسَماِئهِ سَُيْجَزْونَ َما كَانُوا َي{ ١٨٠: اآلية



  -:فيه ست مسائل
قال . أمر بإخالص العبادة هللا، وجمانبة املشركني وامللحدين} َوِللَِّه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى فَاْدُعوُه بِهَا{: قوله تعاىل: وىلاأل

فقال رجل . يا رمحن يا رحيم: نزلت اآلية يف رجل من املسلمني، كان يقول يف صالته: مقاتل وغريه من املفسرين
وأصحابه أهنم يعبدون ربا واحدا، فما بال هذا يدعو ربني اثنني؟ فأنزل اهللا  أليس يزعم حممد: من مشركي مكة
  .} َوِللَِّه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى فَاْدُعوُه بِهَا{: سبحانه وتعاىل

جاء يف كتاب الترمذي وسنن ابن ماجة وغريمها حديث عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم نص : الثانية
الكتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا "وقد بينا ذلك يف . ة وتسعني امسا؛ يف أحدمها ما ليس يف اآلخرفيه أن هللا تسع

: وذلك احلديث ليس باملتواتر، وإن كان قد قال فيه أبو عيسى -وذكر حديث الترمذي  -قال ابن عطية ". احلسىن
وإمنا املتواتر منه قوله . احلديث هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث صفوان بن صاحل، وهو ثقة عند أهل

عدها " أحصاها"ومعىن " . إن هللا تسعة وتسعني امسا مائة إال واحدا من أحصاها دخل اجلنة: "صلى اهللا عليه وسلم
وذكرنا هناك تصحيح حديث الترمذي، وذكرنا من األمساء ما اجتمع . وقيل غري هذا مما بيناه يف كتابنا. وحفظها

وذكرنا قبل تعيينها يف مقدمة الكتاب . مما وقفنا عليه يف كتب أئمتنا ما ينيف على مائيت اسمعليه وما اختلف فيه 
. اثنني وثالثني فصال فيما يتعلق بأحكامها، فمن أراده وقف عليه هناك ويف غريه من الكتب املوضوعة يف هذا الباب

  .واهللا املوفق للصواب، ال رب سواه

". الكتاب األسىن"الباب يف االسم واملسمى، وقد ذكرنا ما للعلماء من ذلك يف واختلف العلماء من هذا : الثالثة
، .وقع على املسمى} َوِللَِّه{: فقوله. ويف هذه اآلية وقوع االسم على املسمى ووقوعه على التسمية: قال ابن احلصار

، واهلاء يف } فَاْدُعوُه بَِها{: لهيدل على صحة ما قلناه قو. وهو مجع اسم واقع على التسميات} الْأَْسَماُء{: وقوله
تعود على األمساء، وهي } بَِها{واهلاء يف قوله . تعود على املسمى سبحانه وتعاىل، فهو املدعو} فَاْدُعوُه{: قوله

ومثل ذلك قول رسول اهللا صلى اهللا عليه . هذا الذي يقتضيه لسان العرب. التسميات اليت يدعى هبا ال بغريها
والذي يذهب إليه أهل احلق . شيء من هذا" البقرة"وقد تقدم يف . احلديث" أمساء أنا حممد وأمحديل مخسة : "وسلم

َوِللَِّه {: قال ابن العريب عند كالمه على قوله تعاىل. أن االسم هو املسمى، أو صفة له تتعلق به، وأنه غري التسمية
يف ذلك دليل على أن االسم املسمى؛ ألنه لو كان غريه : اقال بعض علمائن. فيه ثالثة أقوال: } الْأَْسَماُء الُْحْسَنى

  .املراد به التسميات؛ ألنه سبحانه واحد واألمساء مجع: قال آخرون: الثاين. لوجب أن تكون األمساء لغري اهللا تعاىل
وقال القاضي . ذكر ابن عطية يف تفسريه أن األمساء يف اآلية مبعىن التسميات إمجاعا من املتأولني ال جيوز غريه: قلت

" هللا تسعة وتسعون امسا من أحصاها دخل اجلنة: "وتأويل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: أبو بكر يف كتاب التمهيد
أي أن له تسعة وتسعني تسمية بال خالف، وهي عبارات عن كون اهللا تعاىل على أوصاف شىت، منها ما يستحقه 

ومنها . اؤه العائدة إىل نفسه هي هو، وما تعلق بصفة له فهي أمساء لهلنفسه ومنها ما يستحقه لصفة تتعلق به، وأمس
أي التسميات } َوِللَِّه الْأَْسَماُء الُْحسَْنى فَاْدُعوُه بَِها{: وهذا هو تأويل قوله تعاىل. ومنها صفات أفعال. صفات لذاته

  .وهللا الصفات: قال آخرون منهم: الثالث. احلسىن
أمساءه باحلسىن ألهنا حسنة يف األمساع والقلوب؛ فإهنا تدل على توحيده وكرمه وجوده مسى اهللا سبحانه : الرابعة

  وجيوز أن يقدر. واحلسىن مصدر وصف به. ورمحته وإفضاله



  .فعلى، مؤنث األحسن؛ كالكربى تأنيث األكرب، واجلمع الكرب واحلسن} الُْحسَْنى{
} َيا جِبَالُ أَوِّبِي َمَعُه{و ] ١٨: طه[} َمآرُِب أُْخَرى{: اىلوعلى األول أفرد كما أفرد وصف ما ال يعقل؛ كما قال تع

  ].١٠: سبأ[
يا رحيم ارمحين، يا : أي اطلبوا منه بأمسائه؛ فيطلب بكل اسم ما يليق به، تقول} فَاْدُعوُه بِهَا{: قوله تعاىل: اخلامسة

فإن دعوت باسم عام . اب تب علي؛ هكذاحكيم احكم يل، يا رازق ارزقين، يا هادي اهدين، يا فتاح افتح يل، يا تو
يا اهللا؛ فهو متضمن : وإن دعوت باألعم األعظم فقلت. يا مالك ارمحين، يا عزيز احكم يل، يا لطيف ارزقين: قلت

وهكذا، رتب دعاءك تكن : قال ابن العريب. يا رزاق اهدين؛ إال أن تريد يا رزاق ارزقين اخلري: وال تقول. لكل اسم
  .واحلمد هللا. شرائط الدعاء، ويف هذه السورة أيضا" البقرة"قد تقدم يف و. من املخلصني

أدخل القاضي أبو بكر بن العريب عدة من األمساء يف أمسائه سبحانه، مثل متم نوره، وخري الوارثني، وخري : السادسة
تدى يف ذلك بابن واق: قال ابن احلصار. املاكرين، ورابع ثالثة، وسادس مخسة، والطيب، واملعلم؛ وأمثال ذلك

  .وغري ذلك مما مل يرد يف كتاب وال سنة" النظيف"برجان، إذ ذكر يف األمساء 
وخرج الترمذي ". الطيب"فقد جاء يف صحيح مسلم " مما مل يرد يف كتاب وال سنة: "أما ما ذكر من قوله: قلت

رب اعين وال تعن علي " وخرج عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف دعائه". النظيف"
فعلى هذا جائز أن . حديث حسن صحيح: وقال فيه. احلديث" وانصرين وال تنصر علي وامكر يل وال متكر علي

  يف كتابنا وغريه مما جاء" الطيب، والنظيف"وقد ذكرنا . واهللا أعلم. يا خري املاكرين امكر يل وال متكر علي: يقال

ر، وما جيوز أن يسمى به ويدعى، وما جيوز أن يسمى به وال يدعى، وما ال ذكره يف األخبار، وعن السلف األخيا
  .وهناك يتبني لك ذلك إن شاء اهللا تعاىل. حسب ما ذكره الشيخ أبو احلسن األشعري. جيوز أن يسمى به وال يدعى

  }َملُونَوَذَُروا الَِّذيَن ُيلِْحُدونَ ِفي أَْسَماِئِه َسُيْجَزْونَ َما كَاُنوا َيْع{قوله تعاىل 
  -:فيه مسألتان

ومنه اللحد . وأحلد إذا مال. أحلد الرجل يف الدين: امليل وترك القصد؛ يقال: اإلحلاد} ُيلِْحُدونَ{: قوله تعاىل: األوىل
  لغتان واإلحلاد يكون بثالثة أوجه} يَلِْحُدونَ{وقرئ . يف القرب؛ ألنه يف ناحيته

لك أهنم عدلوا هبا عما هي عليه فسموا هبا أوثاهنم؛ فاشتقوا الالت من بالتغيري فيها كما فعله املشركون، وذ: أحدها
بالنقصان منها؛ كما : الثالث. بالزيادة فيها: الثاين. اهللا، والعزى من العزيز، ومناة من املنان قاله ابن عباس وقتادة

ري ما يذكر من أفعاله؛ إىل غري يفعله اجلهال الذين خيترعون أدعية يسمون فيها اهللا تعاىل بغري أمسائه، ويذكرون بغ
فحذار منها، وال يدعون أحدكم إال مبا يف كتاب اهللا والكتب اخلمسة؛ وهي : "قال ابن العريب. ذلك مما ال يليق به

فهذه الكتب اليت يدور اإلسالم عليها، وقد دخل فيها ما يف املوطأ . البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي
انيف، وذروا ما سواها، وال يقولن أحدكم أختار دعاء كذا وكذا؛ فإن اهللا قد اختار له وأرسل الذي هو أصل التص

  .بذلك إىل اخللق رسوله صلى اهللا عليه وسلم
فإن املشبهة وصفوه مبا مل يأذن فيه، واملعطلة سلبوه ما . معىن الزيادة يف األمساء التشبيه، والنقصان التعطيل: الثانية

وسئل الشيخ أبو احلسن . إن ديننا طريق بني طريقني، ال بتشبيه وال بتعطيل: ال أهل احلقاتصف به، ولذلك ق
: وقد قيل يف قوله تعاىل. إثبات ذات غري مشبهة بالذوات، وال معطلة من الصفات: البوشنجي عن التوحيد فقال

فاآلية على هذا منسوخة بالقتال؛ قاله ابن . معناه اتركوهم وال حتاجوهم وال تعرضوا هلم} َوذَرُوا الَِّذيَن ُيلِْحُدونَ{
  ذَْرنِي َوَمْن َخلَقُْت{: معناه الوعيد؛ كقوله تعاىل: وقيل. زيد



: وهو الظاهر من اآلية؛ لقوله تعاىل]. ٣: احلجر[} ذَرُْهْم َيأْكُلُوا وََيَتَمتَُّعوا{: وقوله] ١١: املدثر[} َوِحيداً
  .واهللا أعلم .}سَُيْجَزْونَ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ{

  }َوِممَّْن َخلَقَْنا أُمَّةٌ يَْهُدونَ بِالَْحقِّ َوبِِه َيْعِدلُونَ{ ١٨١: اآلية
هذه لكم وقد أعطى اهللا قوم موسى : "وروي أنه قال" هم هذه األمة: "يف اخلرب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

فدلت اآلية على أن اهللا عز " . نزل عيسى ابن مرميإن من أميت قوما على احلق حىت ي: "وقرأ هذه اآلية وقال" مثلها
  .وجل ال خيلي الدنيا يف وقت من األوقات من داع يدعو إىل احلق

  }وَالَِّذيَن كَذَّبُوا بِآياِتَنا َسَنسَْتْدرِجُُهْم ِمْن َحْيثُ ال َيْعلَُمونَ{ ١٨٢: اآلية
واالستدراج هو األخذ بالتدريج، . أهل مكةهم : قال ابن عباس. أخرب تعاىل عمن كذب بآياته أنه سيستدرجهم

هو من الدرجة؛ : وقيل. ومنه أدرج امليت يف أكفانه. أدرجته ودرجته: لف الشيء؛ يقال: والدرج. منزلة بعد منزلة
وقيل . كلما جددوا لنا معصية جددنا هلم نعمة: قال الضحاك. فاالستدراج أن حيط درجة بعد درجة إىل املقصود

َسَنسَْتْدرِجُُهْم ِمْن {: باأللطاف والكرامات؛ لذلك قال سبحانه وتعاىل: قصى ما خيدع به العبد؟ قالما أ: لذي النون
  :نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر؛ وأنشدوا} َحْيثُ ال َيْعلَُمونَ

  ومل ختف سوء ما يأيت به القدر... أحسنت ظنك باأليام إذ حسنت 
  صفو الليايل حيدث الكدروعند ... وساملتك الليايل فاغتررت هبا 

  }َوأُمِْلي لَُهْم إِنَّ كَْيِدي َمتٌِني{ ١٨٣: اآلية
أي شديد } َمتٌِني{. أي مكري} إِنَّ كَْيِدي{. أي أطيل هلم املدة وأمهلهم وأؤخر عقوبتهم} َوأُْمِلي لَُهْم{: قوله تعاىل

  وأصله من املنت، وهو اللحم الغليظ الذي عن جانب. قوي

َحتَّى إِذَا فَرِحُوا {نظريه . ت يف املستهزئني من قريش، قتلهم اهللا يف ليلة واحدة بعد أن أمهلهم مدةنزل: قيل. الصلب
  ].٤٤: األنعام[} بَِما أُوتُوا أََخذَْناُهْم بَْغَتةً

  }أََولَمْ َيَتفَكَُّروا َما بَِصاِحبِهِْم ِمْن جِنَّةٍ إِنْ ُهَو إِلَّا َنذِيٌر ُمبٌِني{ ١٨٤: اآلية
: مث قال. حسن} َيتَفَكَُّروا{والوقف على . أي فيما جاءهم به حممد صلى اهللا عليه وسلم} أَوَلَْم َيتَفَكَّرُوا{: تعاىلقوله 

نزلت : وقيل]. ٦: احلجر[} َيا أَيَُّها الَِّذي ُنزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْر إِنَّكَ لََمْجُنونٌ{: رد لقوهلم} َما بَِصاِحبِهِْم ِمْن جِنٍَّة{
". يا بين فالن : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام ليلة على الصفا يدعو قريشا، فخذا فخذا؛ فيقولبسبب 

  .إن صاحبهم هذا جملنون، بات يصوت حىت الصباح: فقال قائلهم. حيذرهم بأس اهللا وعقابه
لََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َوأَنْ َعَسى أَنْ َيكُونَ قَِد اقْتََربَ أََولَمْ َيْنظُرُوا ِفي َملَكُوِت السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَما َخ{ ١٨٥: اآلية

  }أََجلُُهْم فَبِأَيِّ َحِديٍث بَْعَدُه ُيؤِْمُنونَ
  .}أَوَلَْم َيْنظُرُوا ِفي َملَكُوِت السََّماَواِت َوالْأَْرضِ{قوله تعاىل 

  -:فيه أربع مسائل
ن إعراضهم عن النظر يف آياته؛ ليعرفوا كمال قدرته، حسب ما بيناه يف عجب م} أَوَلَْم َيْنظُُروا{: قوله تعاىل: األوىل
  .وقد تقدم. وامللكوت من أبنية املبالغة ومعناه امللك العظيم". البقرة"سورة 
: يونس[} قُلِ اْنظُُروا َماذَا ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ{: وما كان مثلها من قوله تعاىل -استدل هبذه اآلية : الثانية
  :وقوله] ٦: ق[} أَفَلَْم َيْنظُرُوا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم كَْيَف بََنْيَناهَا{: وقوله تعاىل] ١٠١



: الذاريات[} وَِفي أَنْفُِسكُْم أَفَال ُتْبِصُرونَ{: وقوله. اآلية] ١٧: الغاشية[} أَفَال َيْنظُُرونَ إِلَى الْأِبِلِ كَْيَف ُخِلقَْت{
وقد ذم اهللا تعاىل من مل ينظر، وسلبهم االنتفاع : قالوا. ظر يف آياته واالعتبار مبخلوقاتهمن قال بوجوب الن -] ٢١

  .اآلية] ١٧٩: األعراف[} لَُهْم قُلُوٌب ال َيفْقَُهونَ بِهَا{: حبواسهم فقال
القلب وقد اختلف العلماء يف أول الواجبات، هل هو النظر واالستدالل، أو اإلميان الذي هو التصديق احلاصل يف 

فذهب القاضي وغريه إىل أن أول الواجبات النظر واالستدالل؛ ألن اهللا تبارك . الذي ليس من شرط صحته املعرفة
وإىل هذا ذهب البخاري رمحه اهللا . وتعاىل ال يعلم ضرورة، وإمنا يعلم بالنظر واالستدالل باألدلة اليت نصبها ملعرفته

]". ١٩: حممد[} فَاْعلَمْ أَنَُّه ال إِلََه إِلَّا اللَُّه{: العمل لقول اهللا عز وجلباب العلم قبل القول و"حيث بوب يف كتابه 
وليس هذا بالبني؛ ألن : قال ابن رشد يف مقدماته. من مل يكن عاملا باهللا فهو جاهل، واجلاهل به كافر: قال القاضي

من االعتبار مبا أرشد اهللا إىل االعتبار به يف اإلميان يصح باليقني الذي قد حيصل ملن هداه اهللا بالتقليد، وبأول وهلة 
وقد استدل الباجي على من قال إن النظر واالستدالل أول الواجبات بإمجاع املسلمني يف مجيع : قال. غري ما آية

فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحا ملا صح أن يسمى مؤمنا إال من : قال. األعصار على تسمية العامة واملقلد مؤمنني
وأيضا فلو كان اإلميان ال يصح إال بعد النظر واالستدالل جلاز للكفار إذا غلب : قال. م بالنظر واالستداللعنده عل

ال حيل لكم قتلنا؛ ألن من دينكم أن اإلميان ال يصح إال بعد النظر واالستدالل : عليهم املسلمون أن يقولوا هلم
  .ى كفرهم، وأال يقتلوا حىت ينظروا يستدلواوهذا يؤدي إىل تركهم عل: قال. فأخرونا حىت ننظر ونستدل

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله : "هذا هو الصحيح يف الباب، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قلت
وترجم ". إال اهللا ويؤمنوا يب ومبا جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا

أمجع كل من حيفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا " ذكر صفة كمال اإلميان"ملنذر يف كتاب األشراف ابن ا
  أشهد أن: قال

ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، وأن كل ما جاء به حممد حق، وأبرأ من كل دين خيالف دين اإلسالم 
عد ذلك وأظهر الكفر كان مرتدا جيب عليه ما جيب على وإن رجع ب. أنه مسلم -وهو بالغ صحيح العقل  -

أول الواجبات اإلميان : وقال أبو حفص الزجناين وكان شيخنا القاضي أبو جعفر أمحد بن حممد السمناين يقول. املرتد
ن باهللا تعاىل باهللا وبرسوله وجبميع ما جاء به، مث النظر واالستدالل املؤديان إىل معرفة اهللا تعاىل؛ فيتقدم وجوب اإلميا

وهذا أقرب إىل الصواب وأرفق باخللق؛ ألن أكثرهم ال يعرفون حقيقة املعرفة والنظر : قال. عنده على املعرفة باهللا
إن أول الواجبات املعرفة باهللا ألدى إىل تكفري اجلم الغفري والعدد الكثري، وأال يدخل اجلنة : فلو قلنا. واالستدالل

ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قطع بأن أكثر أهل اجلنة أمته، وأن أمم األنبياء  إال آحاد الناس، وذلك بعيد؛
  .واحلمد هللا. وهذا بني ال إشكال فيه. كلهم صف واحد وأمته مثانون صفا

ذهب بعض املتأخرين واملتقدمني من املتكلمني إىل أن من مل يعرف اهللا تعاىل بالطرق اليت طرقوها واألحباث : الثالثة
حرروها مل يصح إميانه وهو كافر؛ فيلزم على هذا تكفري أكثر املسلمني، وأول من يبدأ بتكفريه آباؤه وأسالفه اليت 

  .أو كما قال. ال تشنع علي بكثرة أهل النار: وقد أورد على بعضهم هذا فقال. وجريانه
الواسعة على شرذمة يسرية من  وهذا القول ال يصدر إال من جاهل بكتاب اهللا وسنة نبيه؛ ألنه ضيق رمحة اهللا: قلت

أي هذا من قول األعرايب الذي كشف عن فرجه ليبول، وانتهره . املتكلمني، واقتحموا يف تكفري عامة املسلمني
: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. اللهم ارمحين وحممدا وال ترحم معنا أحدا: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

أترى هذا األعرايب عرف اهللا بالدليل . بخاري والترمذي وغريمها من األئمةخرجه ال" . لقد حجرت واسعا"



بل اكتفى صلى اهللا عليه . والربهان واحلجة والبيان ؟ وأن رمحته وسعت كل شيء، وكم من مثله حمكوم له باإلميان
" أين اهللا: "ا قال للسوداءأال تراه مل. وسلم من كثري ممن أسلم بالنطق بالشهادتني، وحىت إنه اكتفى باإلشارة يف ذلك

  :؟ قالت"من أنا: "قال. يف السماء: ؟ قالت

ومل يكن هناك نظر وال استدالل، بل حكم بإمياهنم من أول وهلة، وإن ". أعتقها فإهنا مؤمنة: "قال. أنت رسول اهللا
  .واهللا أعلم. كان هناك عن النظر واملعرفة غفلة

قال أبو : قال أبو الفرج اجلوزي.  الوجوه احلسان من املرد والنسوانوال يكون النظر أيضا واالعتبار يف: الرابعة
الطيب طاهر بن عبداهللا الطربي بلغين عن هذه الطائفة اليت تسمع السماع أهنا تضيف إليه النظر إىل وجه األمرد، 

االعتبار واالستدالل ورمبا زينته باحللي واملصبغات من الثياب، وتزعم أهنا تقصد به االزدياد يف اإلميان بالنظر و
وقال اإلمام أبو : قال أبو الفرج. وهذه النهاية يف متابعة اهلوى وخمادعة العقل وخمالفة العلم. بالصنعة على الصانع

الوفاء بن عقيل مل حيل اهللا النظر إال على صور ال ميل للنفس إليها، وال حظ للهوى فيها؛ بل عربة ال ميازجها 
لذلك ما بعث اهللا سبحانه امرأة بالرسالة، وال جعلها قاضيا وال إماما وال مؤذنا؛ كل ذلك و. شهوة، وال يقارهنا لذة
وكل من ميز نفسه بطبيعة خترجه عن . أنا أجد من الصور املستحسنة عربا كذبناه: فمن قال. ألهنا حمل شهوة وفتنة

ء يف العامل الكبري له نظري يف العامل كل شي: وقال بعض احلكماء. طباعنا كذبناه، وإمنا هذه خدع الشيطان للمدعني
} َوِفي أَْنفُِسكُمْ أَفَال ُتْبِصُرونَ{: وقال] ٤: التني[} لَقَْد َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍ{: الصغري، ولذلك قال تعاىل

ه ومتفكر يف خلقه من حني فعلى العاقل أن ينظر إىل نفس". األنعام"وقد بينا وجه التمثيل يف أول ]. ٢١: الذاريات[
. كونه ماء دافقا إىل كونه خلقا سويا، يعان باألغذية ويرىب بالرفق، وحيفظ باللني حىت يكتسب القوى، ويبلغ األشد

أنا، وأنا، ونسي حني أتى عليه حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا، وسيعود مقبورا؛ فيا وحيه إن : وإذا هو قد قال
إىل قول } ثُمَّ َجَعلَْناُه ُنطْفَةً ِفي قَرَارٍ َمكِنيٍ. َولَقَْد َخلَقَْنا الْأِْنَسانَ ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنيٍ{: تعاىلقال اهللا . كان حمسورا

فينظر أنه عبد مربوب مكلف، خموف بالعذاب إن قصر، مرجتيا بالثواب إن ائتمر، ] ١٢،١٦: املؤمنون[} ُتبَْعثُونَ{
  كان ال يراه يراه وال خيشى الناس فيقبل على عبادة مواله فإنه وإن

واهللا أحق أن خيشاه، وال يتكرب على أحد من عباد اهللا؛ فإنه مؤلف من أقذار، مشحون من أوضار، صائر إىل جنة إن 
وكان شيوخنا يستحبون أن ينظر املرء يف األبيات احلكمية اليت مجعت هذه : وقال ابن العريب. أطاع أو إىل نار
  :األوصاف العلمية

  أبد الدهر ضجيعه... يف يزهو من رجيعه ك
  وأخوه ورضيعه... فهو منه وإليه 

  بصغر فيعطيه... وهو يدعوه إىل احلش 
َوأَنْ َعَسى أَنْ َيكُونَ {. معطوف على ما قبله؛ أي وفيما خلق اهللا من األشياء} َوَما َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء{: قوله تعاىل

وقال . ويف آجاهلم اليت عسى أن تكون قد قربت؛ فهو يف موضع خفض معطوف على ما قبلهأي } قَِد اقَْتَرَب أََجلُُهْم
أي بأي قرآن غري ما جاء به حممد } فَبِأَيِّ َحدِيٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ{. أراد باقتراب األجل يوم بدر ويوم أحد: ابن عباس

ديث بعد األجل يؤمنون حني ال ينفع اإلميان؛ اهلاء لألجل، على معىن بأي ح: وقيل. صلى اهللا عليه وسلم يصدقون
  .ألن اآلخرة ليست بدار تكليف

  }َمْن ُيضِْللِ اللَُّه فَال َهاِدَي لَُه وََيذَرُُهْم ِفي طُْغيَانِهِْم َيعَْمُهونَ{ ١٨٦: اآلية



َوَيذَُرُهْم ِفي {. رد على القدريةوهذا . بني أن إعراضهم ألن اهللا أضلهم} َمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَال َهاِدَي لَُه{: قوله تعاىل
: وقيل. أي يتحريون} َيْعَمُهونَ{. وقرئ باجلزم محال على موضع الفاء وما بعدها. بالرفع على االستئناف} طُْغَيانِهِْم
  .مستوىف" البقرة"وقد مضى يف سورة . يترددون

نََّما ِعلُْمَها ِعْنَد َربِّي ال ُيَجلِّيَها ِلَوقْتَِها إِلَّا ُهَو ثَقُلَْت ِفي َيسْأَلوَنَك َعنِ السَّاَعِة أَيَّانَ ُمْرَساَها قُلْ إِ{ ١٨٧: اآلية
 اللَِّه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال السََّماَواِت َوالْأَْرضِ ال تَأْتِيكُْم إِلَّا َبْغَتةً َيسْأَلوَنَك كَأَنََّك َحِفيٌّ َعنَْها قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد

  }ونََيْعلَُم
  :قال الراجز. سؤال عن الزمان؛ مثل مىت} أَيَّانَ} {َيسْأَلوَنَك َعنِ السَّاَعِة أَيَّانَ مُْرَساهَا{: قوله تعاىل

  أما ترى لنجحها أوانا... أيان تقضي حاجيت أيانا 
املشركني وروي أن . إن كنت نبيا فأخربنا عن الساعة مىت تقوم: وكانت اليهود تقول للنيب صلى اهللا عليه وسلم

وهو ظرف مبين على . }أَيَّانَ{يف موضع رفع باالبتداء عند سيبويه، واخلرب } ُمْرَساَها{و . قالوا ذلك لفرط اإلنكار
بضم امليم، من أرساها اهللا، أي أثبتها، أي مىت مثبتها، أي مىت } مُْرَساهَا{و . الفتح، بين ألن فيه معىن االستفهام

. أي ثابتات: قال قتادة]. ١٣: سبأ[} َوقُُدورٍ رَاِسيَاٍت{أي ثبتت ووقفت؛ ومنه وبفتح امليم من رست، . وقوعها
أي ال } ال ُيَجلِّيَها{ابتداء وخرب، أي مل يبينها ألحد؛ حىت يكون العبد أبدا على حذر } قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد رَبِّي{

. جال يل فالن اخلرب إذا أظهره وأوضحه: إظهار الشيء؛ يقال: والتجلية. }إِلَّا ُهَو{أي يف وقتها } ِلَوقِْتَها{. يظهرها
وكل ما خفي، علمه فهو ثقيل . خفي علمها على أهل السماوات واألرض} ثَقُلَْت ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ{ومعىن 

وصفها عظم : ابن جريج والسدي. كرب جميئها على أهل السماوات واألرض؛ عن احلسن وغريه: وقيل. على الفؤاد
ألن السماء تنشق : املعىن ال تطيقها السماوات واألرض لعظمها: وغريه: وقال قتادة. على أهل السماوات واألرض
أي فجأة، مصدر يف موضع } ال َتأِْتيكُْم إِلَّا َبْغتَةً{. املعىن ثقلت املسألة عنها: وقيل. والنجوم تتناثر والبحار تنضب

  يٌَّيْسأَلوَنَك كَأَنََّك حَِف{احلال 

قال . املستقصي يف السؤال: واحلفي. احلفي العامل بالشيء: قال ابن فارس. أي عامل هبا كثري السؤال عنها} َعْنَها
  :األعشى

  خفي عن األعشى به حيث أصعدا... فإن تسأيل عين فيا رب سائل 
املعىن : مد بن يزيدقال حم. أحفى يف املسألة ويف الطلب، فهو حمف وحفي على التكثري، مثل خمصب وخصيب: يقال

: وقال ابن عباس وغريه. يذهب إىل أنه ليس يف الكالم تقدمي وتأخري. يسألونك كأنك حفي باملسألة عنها، أي ملح
وذلك ألهنم . يسألونك عنها كأنك حفي هبم أي حفي بربهم وفرح بسؤاهلم: هو على التقدمي والتأخري، واملعىن

ليس هذا } قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد اللَِّه وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ{. بوقت الساعةبيننا وبينك قرابة فأسر إلينا : قالوا
  .تكريرا، ولكن أحد العلمني لوقوعها واآلخر لكنهها

ُم الَْغْيبَ لَاْسَتكْثَْرُت ِمَن الَْخْيرِ َوَما قُلْ ال أَْمِلُك ِلنَفِْسي َنفْعاً َوال َضّراً إِلَّا َما َشاَء اللَُّه َولَْو كُْنُت أَْعلَ{ ١٨٨: اآلية
  }َمسَّنَِي السُّوُء إِنْ أََنا إِلَّا َنذِيٌر َوَبِشٌري ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ

أي ال أملك أن أجلب إىل نفسي خريا وال أدفع عنها شرا؛ فكيف } قُلْ ال أَْمِلُك ِلَنفِْسي َنفْعاً َوال ضَّراً{: قوله تعاىل
: واملعىن. يف موضع نصب باالستثناء} إِلَّا َما َشاَء اللَُّه{. ال أملك لنفسي اهلدى والضالل: وقيل. لساعةأملك علم ا

  :وأنشد سيبويه. إال ما شاء اهللا أن ميلكين ميكنين منه



  مهما شاء بالناس يفعل
عىن لو كنت أعلم ما يريد اهللا عز وجل مين من قبل أن امل} َولَْو كُْنُت أَْعلَُم الَْغْيبَ لَاْسَتكْثَْرُت ِمَن الَْخيْرِ{: قوله تعاىل

لو كنت : وقال ابن عباس. لو كنت أعلم مىت يكون يل النصر يف احلرب لقاتلت فلم أغلب: وقيل. يعرفنيه لفعلته
املعىن لو كنت أعلم التجارة اليت تنفق الشتريتها : وقيل. أعلم سنة اجلدب هليأت هلا يف زمن اخلصب ما يكفيين

  :وقيل. كسادهاوقت 

املعىن لو كنت أعلم : وقيل. املعىن لو كنت أعلم مىت أموت الستكثرت من العمل الصاحل؛ عن احلسن وابن جريج
َوَما َمسَّنَِي السُّوُء إِنْ أََنا إِلَّا َنِذيٌر َوَبِشٌري ِلقَْومٍ {. وكله مراد، واهللا أعلم. الغيب ألجبت عن كل ما أسأل عنه

هو متصل، واملعىن لو علمت : وقيل. ستئناف كالم، أي ليس يب جنون، ألهنم نسبوه إىل اجلنونهذا ا} ُيْؤِمُنونَ
  ].١١٥: الشعراء[} إِنْ أََنا إِلَّا َنذِيٌر ُمبٌِني{: الغيب ملا مسين سوء وحلذرت، ودل على هذا قوله تعاىل

َعلَ ِمْنَها زَْوَجَها ِلَيْسكَُن إِلَْيَها فَلَمَّا َتَغشَّاَها َحَملَتْ ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة َوَج{ ١٩٠ - ١٨٩: اآليتان
لشَّاِكرِيَن، فَلَمَّا آَتاُهَما َصاِلحاً َحْمالً َخِفيفاً فََمرَّْت بِِه فَلَمَّا أَثْقَلَْت َدَعَوا اللََّه َربَُّهَما لَِئْن آَتْيتََنا صَاِلحاً لََنكُوَننَّ ِمَن ا

  }َركَاَء ِفيَما آَتاُهَما فََتَعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونََجَعال لَهُ ُش
  -:فيه سبع مسائل

َوَجَعلَ {. املراد بالنفس الواحدة آدم: قال مجهور املفسرين} ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ وَاِحدٍَة{: قوله تعاىل: األوىل
مث ابتدأ حبالة أخرى هي يف . ليأنس هبا ويطمئن، وكان هذا كله يف اجلنة} ِلَيْسكَُن إِلَْيَها{. يعين حواء} ِمْنَها َزْوَجهَا

كل ما كان يف بطن أو على } َحَملَْت َحْمالً خَِفيفاً{. كناية عن الوقاع} فَلَمَّا َتَغشَّاَها{ : الدنيا بعد هبوطهما فقال
وقد حكى يعقوب يف محل النخلة . وإذا كان على ظهر أو على رأس فهو محل بالكسر. رأس شجرة فهو محل بالفتح

يقال يف محل املرأة َحمل وِحمل، يشبه مرة الستبطانه حبمل املرأة، ومرة لربوزه : وقال أبو سعيد السريايف. الكسر
يعين املين؛ أي استمرت } فََمرَّتْ بِِه{. واحلمل أيضا مصدر محل عليه حيمل محال إذا صال. وظهوره حبمل الدابة
. تقوم وتقعد وتقلب، وال تكترث حبمله إىل أن ثقل؛ عن احلسن وجماهد وغريمها: يقول .بذلك احلمل اخلفيف

  :وقيل

فََماَرتْ {وقرأ عبداهللا بن عمر . أدخلت القلنسوة يف رأسي: املعىن فاستمر هبا احلمل، فهو من املقلوب؛ كما تقول
خفيفة من } فََمَرْت بِِه{وحيىي بن يعمر  وقرأ ابن عباس. بألف والتخفيف؛ من مار ميور إذا ذهب وجاء وتصرف} بِِه

  .املرية، أي شكت فيما أصاهبا؛ هل هو محل أو مرض، أو حنو ذلك
: دخلت يف الثقل؛ كما تقول: وقيل. أمثر النخل: صارت ذات ثقل؛ كما تقول} فَلَمَّا أَثْقَلَْت{: قوله تعاىل: الثانية

وعلى هذا القول ما روي يف قصص . عائد على آدم وحواء} َدَعوَا{يف الضمري } َدعََوا اللََّه َربَُّهمَا{. أصبح وأمسى
فجزعت . بالتخفيف} فََمَرتْ بِِه{وهذا يقوي قراءة من قرأ . هذه اآلية أن حواء ملا محلت أول محل مل تدر ما هو

ما محلت إن إبليس أتى حواء يف صورة رجل ملا أثقلت يف أول : قال الكليب. بذلك؛ فوجد إبليس السبيل إليها
. فقالت ذلك آلدم عليه السالم. إين أخاف أن يكون هبيمة: قال! ما أدري : ما هذا الذي يف بطنك؟ قالت: فقال

هو من اهللا مبنزلة، فإن دعوت اهللا فولدت إنسانا أفتسمينه يب؟ قالت : مث عاد إليها فقال. فلم يزاال يف هم من ذلك
ولو مسى هلا  -احلارث : وما امسك ؟ قال: فقالت. مسيه بامسي: فقال فأتاها وقد ولدت. فإين أدعو اهللا: قال. نعم

ويف اإلسرائيليات . وحنو هذا مذكور من ضعيف احلديث، يف الترمذي وغريه. فسمته عبداحلارث -نفسه لعرفته 



فال يلدغ كثري ليس هلا ثبات؛ فال يعول عليها من مل قلب، فإن آدم وحواء عليهما السالم وإن غرمها باهللا الغرور 
خدعهما مرتني : "قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. املؤمن من جحر مرتني، على أنه قد سطر وكتب

يريد } َصاِلحاً{ومعىن . بالتاء} أتشركون{وعضد هذا بقراءة السلمي " . خدعهما يف اجلنة وخدعهما يف األرض
  :وهي.وحواء اختلف العلماء يف تأويل الشرك املضاف إىل آدم. ولدا سويا

إهنما مل يذهبا إىل : وقال أهل املعاين. كان شركا يف التسمية والصفة، ال يف العبادة والربوبية: قال املفسرون: الثالثة
  أن احلارث رهبما بتسميتهما ولدمها عبداحلارث،

جهة  لكنهما قصدا إىل أن احلارث كان سبب جناة الولد فسمياه به كما يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه على
  :اخلضوع له، ال على أن الضيف ربه؛ كما قال حامت

  وما يف إال تيك من شيمة العبد... وإين لعبد الضيف ما دام ثاويا 
إن هذا راجع إىل جنس اآلدميني والتبيني عن حال املشركني من ذرية آدم عليه السالم، وهو الذي يعول : وقال قوم

فَتََعالَى اللَُّه َعمَّا {ودل على هذا . ألنثى الكافرين، ويعين به اجلنسانيعين الذكر وا} جََعال لَُه{: فقوله. عليه
من هيئة واحدة } ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَفْسٍ َواِحدٍَة{املعىن : وقيل. وهذا قول حسن. ومل يقل يشركان} ُيْشرِكُونَ

وعلى هذا القول ال يكون آلدم . يعين اجلنسني} شَّاَهافَلَمَّا َتَغ{أي من جنسها } َوَجَعلَ مِْنَها زَْوَجهَا{وشكل واحد 
وحواء ذكر يف اآلية؛ فإذا آتامها الولد صاحلا سليما سويا كما أراداه صرفاه عن الفطرة إىل الشرك، فهذا فعل 

دانه أبواه يهو -يف رواية على هذه امللة  -ما من مولود إال يولد على الفطرة :"قال صلى اهللا عليه وسلم . املشركني
وقال احلسني بن . مل خيص هبا آدم، ولكن جعلها عامة جلميع اخللق بعد آدم: قال عكرمة" . وينصرانه وميجسانه

وقرأ أهل املدينة . وهذا أعجب إىل أهل النظر؛ ملا يف القول األول من املضاف من العظائم بنيب اهللا آدم: الفضل
وأنكر . ل الكوفة باجلمع، على مثل فعالء، مجع شريكوأبو عمرو وسائر أه. على التوحيد} ِشرْكاً{وعاصم 

} وَاسْأَلِ الْقَْريَةَ{األخفش سعيد القراءة األوىل، وهي صحيحة على حذف املضاف، أي جعال له ذا شرك؛ مثل 
  .فريجع املعىن إىل أهنم جعلوا له شركاء] ٨٢: يوسف[

أول احلمل يسر : لقاسم وحيىي عن مالك قالروى ابن ا. ودلت اآلية على أن احلمل مرض من األمراض: الرابعة
َدَعَوا {: يعطيه ظاهر قوله" إنه مرض من األمراض: "وهذا الذي قاله مالك. وسرور، وآخره مرض من األمراض

وهذه احلالة مشاهدة يف احلمال، وألجل عظم األمر وشدة اخلطب جعل موهتا شهادة؛ كما ورد يف } اللََّه رَبَُّهَما
  احلديث

وال خالف بني علماء األمصار أن فعل املريض . هذا من ظاهر اآلية فحال احلامل حال املريض يف أفعاله وإذا ثبت
. وإمنا يكون ذلك يف احلامل حبال الطلق، فأما قبل ذلك فال: وقال أبو حنيفة والشافعي. فيما يهب وحيايب يف ثلثه

وقد ميوت من مل  ٠ثر األمراض غالبه السالمة كذلك أك: قلنا. واحتجوا بأن احلمل عادة والغالب فيه السالمة
  .ميرض

ومن طلق . إذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم محلت مل جيز هلا قضاء يف ماهلا إال يف الثلث: قال مالك: اخلامسة
 زوجته وهي حامل طالقا بائنا فلما أتى عليها ستة أشهر فأراد ارجتاعها مل يكن له ذلك؛ ألهنا مريضة ونكاح املريضة

  .ال يصح
إنه إذا زحف يف الصف للقتال مل جيز له أن يقضي : ومسعت مالكا يقول يف الرجل حيضر القتال: قال حيىي: السادسة



ويلتحق هبذا احملبوس للقتل . يف ماله شيئا إال يف الثلث، وإنه مبنزلة احلامل واملريض املخوف عليه ما كان بتلك احلال
وإذا استوعبت النظر مل ترتب يف أن : قال ابن العريب. الشافعي وغريمهاوخالف يف هذا أبو حنيفة و. يف قصاص

احملبوس على القتل أشد حاال من املريض، وإنكار ذلك غفلة يف النظر؛ فإن سبب املوت موجود عندمها، كما أن 
آل [} َتلْقَْوُه فَقَْد َرأَْيُتُموُه َوأَنُْتْم َتنْظُُرونََولَقَْد كُنُْتْم َتَمنَّْونَ الَْمْوَت ِمْن قَْبلِ أَنْ {: املرض سبب املوت، قال اهللا تعاىل

  :وقال رويشد الطائي]. ١٤٣: عمران
  سائل بين أسد ما هذه الصوت... يا أيها الراكب املزجي مطيته 

  قوال يربئكم إين أنا املوت... وقل هلم بادروا بالعذر والتمسوا 
ِمْن فَْوِقكُْم َوِمْن أَْسفَلَ مِْنكُْم وَإِذْ َزاغَِت الْأَْبَصاُر َوَبلََغتِ الْقُلُوبُ  إِذْ َجاُءوكُْم{: ومما يدل على هذا قوله تعاىل

احلال الشديدة إمنا هي املبارزة؛ وقد أخرب اهللا عز : فكيف يقول الشافعي وأبو حنيفة]. ١٠: األحزاب[} الَْحنَاجَِر
ن بلوغ القلوب احلناجر، ومن سوء الظنون باهللا، ومن وجل عن مقاومة العدو وتداين الفريقني هبذه احلالة العظمى م

  زلزلة القلوب واضطراهبا؛

هل هذه حالة ترى على املريض أم ال؟ هذا ما ال يشك فيه منصف، وهذا ملن ثبت يف اعتقاده، وجاهد يف اهللا حق 
  جهاده، وشاهد الرسول وآياته؛ فكيف بنا؟

: فقال ابن القاسم. اهلول؛ هل حكمه حكم الصحيح أو احلاملوقد اختلف علماؤنا يف راكب البحر وقت : السابعة
: قال القاضي أبو حممد. حكمه حكم احلامل إذا بلغت ستة أشهر: وقال ابن وهب وأشهب. حكمه حكم الصحيح

وابن القاسم مل يركب البحر، وال رأى : قال ابن العريب. وقوهلما أقيس؛ ألهنا حالة خوف على النفس كإثقال احلمل
ومن أراد أن يوقن باهللا أنه الفاعل وحده ال فاعل معه، وأن األسباب ضعيفة ال تعلق ملوقن هبا، . على عوددودا 

  .ويتحقق التوكل والتفويض فلريكب البحر
فَُسُهمْ أَُيْشرِكُونَ َما ال َيْخلُُق َشْيئاً َوُهْم ُيْخلَقُونَ، َوال َيْسَتِطيُعونَ لَُهمْ َنصْراً َوال أَْن{ ١٩٢ - ١٩١: اآليتان
  }َيْنُصُرونَ
أي األصنام } َوُهْم ُيْخلَقُونَ{. أي أيعبدون ما ال يقدر على خلق شيء} أَُيْشرِكُونَ َما ال َيْخلُُق َشْيئاً{ : قوله تعاىل
ِفي {: بالواو والنون ألهنم اعتقدوا أن األصنام تضر وتنفع، فأجريت جمرى الناس؛ كقوله} ُيْخلَقُونَ{: وقال. خملوقة

َوال َيْسَتِطيُعونَ لَُهْم َنْصراً َوال {]. ١٨: النمل[} َيا أَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُوا َمَساكَِنكُْم{] ٣٣: األنبياء[} ٍك َيسَْبُحونَفَلَ
  .أي إن األصنام، ال تنصر وال تنتصر} أَْنفَُسُهْم َيْنُصُرونَ

  }َسَواٌء َعلَْيكُْم أََدَعْوُتُموُهْم أَْم أَْنُتمْ َصاِمُتونَ َوإِنْ َتْدُعوُهمْ إِلَى الُْهَدى ال َيتَّبُِعوكُْم{ ١٩٣: اآلية
. أي وإن تدعو األصنام إىل اهلدى ال يتبعوكم: قال األخفش} َوإِنْ َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى ال يَتَّبُِعوكُْم{: قوله تعاىل

  دقال أمح} سََواٌء َعلَْيكُْم أََدعَْوُتُموُهْم أَْم أَْنُتمْ َصاِمُتونَ{

. وصامتون وصمتم عند سيبويه واحد. ومل يقل أم صمتم} أَْم أَنُْتْم َصاِمُتونَ{: يريد أنه قال. ألنه رأس آية: ابن حيىي
وقال بعض أهل . لغتان مبعىن" مشددا وخمففا}ال يَتَّبُِعوكُْم{وقرئ. املراد من سبق يف علم اهللا أنه ال يؤمن: وقيل
  .إذا مضى خلفه فأدركه -مشددا  -} اتََّبعَُه{و. ا مضى خلفه ومل يدركهإذ -خمففا  -} أَتََْبَعُه{: اللغة
  }َنيإِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد أَْمثَالُكُْم فَاْدُعوُهْم فَلَْيسَْتجِيبُوا لَكُْم إِنْ كُنُْتْم صَاِدِق{ ١٩٤: اآلية
أَْم لَُهمْ أَْيٍد َيبِْطُشونَ بَِها أَْم لَُهْم أَْعُيٌن ُيْبِصُرونَ بَِها أَْم لَُهْم آذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها أَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ بَِها { ١٩٥: اآلية



  }قُلِ اْدُعوا ُشَركَاَءكُْم ثُمَّ ِكيُدوِن فَال ُتْنِظُروِن
: وقيل. تعبدون} َتْدُعونَ{. جهم يف عبادة األصنامحا} إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد أَْمثَالُكُْم{: قوله تعاىل

املعىن أن : احلسن. ومسيت األوثان عبادا ألهنا مملوكة هللا مسخرة. أي من غري اهللا} ِمْن ُدوِن اللَِّه{. تدعوهنا آهلة
ومل } وُهْمفَاْدُع{: وملا اعتقد املشركون أن األصنام تضر وتنفع أجراها جمرى الناس فقال. األصنام خملوقة أمثالكم

أي فاطلبوا منهم النفع } فَاْدُعوُهْم{ومعىن . ومل يقل إن اليت} إِنَّ الَِّذيَن{: ، وقال} ِعَباٌد{: وقال. يقل فادعوهن
مث . معىن فادعوهم فاعبدوهم: قال ابن عباس. أن عبادة األصنام تنفع} فَلَْيسَْتجِيبُوا لَكُْم إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني{. والضر
أَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ بَِها أَْم لَُهْم أَْيٍد َيْبِطُشونَ بَِها أَْم لَُهْم أَْعُيٌن يُْبِصُرونَ بَِها أَْم {: هللا تعاىل وسفه عقوهلم فقالوخبهم ا

. والغرض بيان جهلهم؛ ألن املعبود يتصف باجلوارح. أي أنتم أفضل منهم فكيف تعبدوهنم} لَُهْم آذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها
وكسرها اللتقاء الساكنني، } إِن{بتخفيف } إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد أَْمثَالُكُْم{: وقرأ سعيد بن جبري

ما الذين تدعون من دون اهللا عبادا أمثالكم، أي هي حجارة : واملعىن. بالنصب} أمثالَكم{بالتنوين، } عَباداً{ونصب 
  .نتم أشرف منهوخشب؛ فأنتم تعبدون ما أ

  وهذه قراءة ال ينبغي أن يقرأ هبا من: قال النحاس
  :ثالث جهات

إن زيد منطلق؛ : أن سيبويه خيتار الرفع يف خرب إن إذا كانت مبعىن ما، فيقول: والثانية. أهنا خمالفة للسواد: أحدها
ال تكاد تأيت يف كالم } إِنْ{أن إن الكسائي زعم : والثالثة. مبعناها فهي أضعف منها} إِن{ضعيف، و} مَا{ألن عمل 
]. ٢٠: امللك[} إِِن الْكَاِفُرونَ إِلَّا ِفي غُرُورٍ{: ، إال أن يكون بعدها إجياب؛ كما قال عز وجل}مَا{العرب مبعىن

: يف الكالم حذف، املعىن: مث قيل. األصل أن تكون الالم مكسورة، فحذفت الكسرة لثقلها} فَلَْيسَْتجِيبُوا لَكُْم{
أَْم لَُهمْ أَْيٍد َيْبِطُشونَ {وقرأ أبو جعفر وشيبة . م إىل أن يتبعوكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقني أهنم آهلةفادعوه

وتزاد يف اليد ياء يف التصغري، ترد إىل . واليد والرجل واألذن مؤنثات يصغرن باهلاء. بضم الطاء، وهي لغة} بِهَا
  .ينيدية بالتشديد الجتماع الياء: أصلها فيقال
واألصل . أي فال تؤخرون} فَال ُتْنِظُروِن{. أنتم وهي} ثُمَّ ِكيُدوِن{. أي األصنام} قُلِ اْدُعوا ُشَركَاَءكُْم{: قوله تعاىل

غزا : والكيد احلرب؛ يقال. والكيد املكر. }فَال ُتْنِظُروِن{وكذا . حذفت الياء ألن الكسرة تدل عليها} ِكيدُونِي{
  .فلم يلق كيدا

  }إِنَّ َوِليِّيَ اللَُّه الَِّذي َنزَّلَ الِْكَتاَب َوُهَو َيَتوَلَّى الصَّاِلحَِني{ ١٩٦: اآلية
الذي حيفظه ومينع : وويل الشيء. أي الذي يتوىل نصري وحفظي اهللا} إِنَّ َولِيَِّي اللَُّه الَِّذي نَزَّلَ الِْكتَاَب{: قوله تعاىل
: ويف صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال. أي حيفظهم} ى الصَّاِلحَِنيَوُهَو َيَتوَلَّ{. القرآن: والكتاب. عنه الضرر

ليسوا يل بأولياء إمنا  -يعين فالنا  -أال إن آل أيب : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جهارا غري مرة يقول
هي . النحاس. يعين جربيل} الِْكتَاَب إِنَّ َولِيَِّي اللَُّه الَِّذي نَزَّلَ{وقرئ : وقال األخفش" . وليي اهللا وصاحل املؤمنني
  .}َوُهَو َيتََولَّى الصَّاِلحَِني{: والقراءة األوىل أبني؛ لقوله. قراءة عاصم اجلحدي

لَى َوالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ال َيْسَتِطيُعونَ َنْصرَكُْم َوال أَْنفَُسُهْم يَْنُصُرونَ، َوإِنْ َتْدُعوُهْم إِ{ ١٩٨ - ١٩٧: اآليتان
  }الُْهَدى ال َيْسَمُعوا وََتَراُهْم َيْنظُُرونَ إِلَْيَك َوُهْم ال ُيْبِصُرونَ

شرط، } َوإِنْ َتْدُعوُهمْ إِلَى{. كرره ليبني أن ما يعبدونه ال ينفع وال يضر} َوالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدونِِه{: قوله تعاىل



ومعىن النظر فتح . يعين األصنام. يف موضع احلال} ْنظُُرونَ إِلَْيَكَي{. مستأنف} َوتََراُهْم{. }ال َيْسَمُعوا{واجلواب 
وخرب عنهم بالواو وهي مجاد ال تبصر؛ ألن اخلرب جرى على فعل . العينني إىل املنظور إليه؛ وتراهم كالناظرين إليك

املراد بذلك املشركون، : وقيل} َوتََراُهْم َيْنظُُرونَ{كانت هلم أعني من جواهر مصنوعة فلذلك قال : وقيل. من يعقل
  .أخرب عنهم بأهنم ال يبصرون حني مل ينتفعوا بأبصارهم

  }ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالُْعْرِف َوأَْعرِْض َعنِ الَْجاِهلَِني{ ١٩٩: اآلية
  -:فيه ثالث مسائل

دخل فيه } ُخِذ الَْعفَْو{: فقوله. هذه اآلية من ثالث كلمات، تضمنت قواعد الشريعة يف املأمورات واملنهيات: األوىل
َوأُْمرْ {: ودخل يف قوله. صلة القاطعني، والعفو عن املذنبني، والرفق باملؤمنني، وغري ذلك من أخالق املطيعني

: ويف قوله. صلة األرحام، وتقوى اهللا يف احلالل واحلرام، وغض األبصار، واالستعداد لدار القرار} بِالْعُْرِف
احلض على التعلق بالعلم، واإلعراض عن أهل الظلم، والتنزه عن منازعة السفهاء، } ِلَنيَوأَعْرِْض َعنِ الَْجاِه{

  .ومساواة اجلهلة األغبياء، وغري ذلك من األخالق احلميدة واألفعال الرشيدة
قال جابر بن سليم . هذه اخلصال حتتاج إىل بسط، وقد مجعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلابر بن سليم: قلت
  ركبت قعودي مث أتيت إىل مكة فطلبت رسول اهللا: و جريأب

صلى اهللا عليه وسلم، فأخنت قعودي بباب املسجد، فدلوين على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا هو جالس 
إنا معشر : فقلت" . وعليك السالم: "فقال. السالم عليك يا رسول اهللا: عليه برد من صوف فيه طرائق محر؛ فقلت

فأعدت " أعد علي: "ثالثا، فدنوت فقال" آدن: "قال. بادية، قوم فينا اجلفاء؛ فعلمين كلمات ينفعين اهللا هباأهل ال
اتق اهللا وال حتقرن من املعروف شيئا وأن تلقى أخاك بوجه منبسط وأن تفرغ من دلوك يف إناء : "عليه فقال

فإن اهللا جاعل لك أجرا وعليه وزرا وال تسنب شيئا  املستسقي وإن امرؤ سبك مبا ال يعلم منك فال تسبه مبا تعلم فيه
أخرجه أبو بكر البزار يف . فوالذي نفسي بيده، ما سببت بعده شاة وال بعريا: قال أبو جري". مما خولك اهللا تعاىل

إنكم ال : "وروى أبو سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. مسنده مبعناه
ما أنزل اهللا هذه اآلية إال : وقال ابن الزبري" . تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن اخللق

ُخِذ الَْعفَْو {: وروى البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبداهللا بن الزبري يف قوله. يف أخالق الناس
إن : وروى سفيان بن عيينة عن الشعيب أنه قال. ية إال يف أخالق الناسما أنزل اهللا هذه اآل: قال} َوأُْمْر بِالُْعْرِف

ال : "؟ فقال"ما هذا يا جربيل: "جربيل نزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
 تعاىل يأمرك إن اهللا: "فذهب فمكث ساعة مث رجع فقال" ال أدري حىت أسأل ريب"يف رواية " أدري حىت أسأل العامل

  :فنظمه بعض الشعراء فقال" . أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك
  ممن كملت فيه فذلك الفىت... مكارم األخالق يف ثالثة 

  تقطعه والعفو عمن اعتدى... إعطاء من حترمه ووصل من 
القرآن آية أمجع ملكارم األخالق من هذه أمر اهللا نبيه مبكارم األخالق يف هذه اآلية، وليس يف : وقال جعفر الصادق

  :وقال الشاعر" . بعثت ألمتم مكارم األخالق: "وقال صلى اهللا عليه وسلم. اآلية

  إال الثناء فإنه لك باقي... كل األمور تزول عنك وتنقضي 
  ما اخترت غري مكارم األخالق... ولو أنين خريت كل فضيلة 



بتسعة أشياء، اخلشية يف السر : بأي شيء أوصاك ؟ قال: قيل له. طور سيناءكلم اهللا موسى ب: وقال سهل بن عبداهللا
والعالنية، وكلمة احلق يف الرضا والغضب، والقصد يف الفقر والغين، وأمرين أن أصل من قطعين، وأعطي من 

  .حرمين، وأعفو عمن ظلمين، وأن يكون نطقي ذكرا، وصميت فكرا، ونظري عربة
أمرين ريب بتسع اإلخالص يف السر والعالنية والعدل يف الرضا والغضب : "مد أنه قال،وقد روي عن نبينا حم: قلت

والقصد يف الغىن والفقر وأن أعفو عمن ظلمين وأصل من قطعين وأعطي من حرمين وأن يكون نطقي ذكرا وصميت 
وفيه بعد؛ ألنه من عفا إذا . ريأي الزكاة؛ ألهنا يسري من كث} ُخِذ الَْعفَْو{: املراد بقوله: وقيل". فكرا ونظري عربة

فإنه ملا أمره مبحاجة . وسبب النزول يرده، واهللا أعلم. خذ العفو منه، أي ال تنقص عليه وساحمه: وقد يقال. درس
أي اقبل من الناس ما عفا لك من أخالقهم . املشركني دله على مكارم األخالق، فإهنا سبب جر املشركني إىل اإلميان

  .حقي عفوا صفوا، أي سهال أخذت: وتيسر؛ تقول
. بضمتني؛ مثل احللم؛ ومها لغتان} الُعُرف{وقرأ عيسى بن عمر . أي باملعروف} َوأُْمْر بِالْعُْرِف{: قوله تعاىل: الثانية

  :قال الشاعر. كل خصلة حسنة ترتضيها العقول، وتطمئن إليها النفوس: والعرف واملعروف والعارفة
  من يفعل اخلري ال يعدم جوازيه
  ال يذهب العرف بني اهللا والناس

  .يعين بال إله إال اهللا} َوأُْمرْ بِالْعُْرِف{: وقال عطاء
أي إذا أقمت عليهم احلجة وأمرهتم باملعروف فجهلوا عليك فأعرض } َوأَعْرِْض َعنِ الَْجاِهِلَني{: قوله تعاىل: الثالثة

  وهذا وإن. عنهم؛ صيانة له عليهم ورفعا لقدره عن جماوبتهم

وقال جماهد . هي منسوخة بآية السيف: وقال ابن زيد وعطاء. ان خطابا لنبيه عليه السالم فهو تأديب جلميع خلقهك
قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن : هي حمكمة؛ وهو الصحيح ملا رواه البخاري عن عبداهللا بن عباس قال: وقتادة

الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب جمالس  بدر فنزل على ابن أخيه احلر بن قيس بن حصن، وكان من النفر
يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا األمري، فتستأذن : فقال عيينة البن أخيه. عمر ومشاورته، كهوال كانوا أو شبانا

يا ابن اخلطاب، واهللا ما تعطينا اجلزل، وال حتكم : فلما دخل قال. سأستأذن لك عليه؛ فاستأذن لعيينة: قال. يل عليه
ُخذِ {فقال احلر؛ يا أمري املؤمنني، إن اهللا قال لنبيه عليه السالم . فغضب عمر حىت هم بأن يقع به: قال! يننا بالعدل ب

فواهللا ما جاوزها عمر حني تالها عليه، وكان . وإن هذا من اجلاهلني} الَْعفَْو َوأُْمرْ بِالُْعْرِف َوأَعْرِْض َعنِ الَْجاِهِلَني
فاستعمال عمر رضي اهللا عنه هلذه اآلية واستدالل احلر هبا يدل على أهنا : قلت. عز وجل وقافا عند كتاب اهللا

وإذا كان . وكذلك استعملها احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما؛ على ما يأيت بيانه. منسوخة. حمكمة ال
عراض والصفح والعفو؛ كما فعل وإذا كان غري ذلك فاإل. اجلفاء على السلطان تعمدا واستخفافا حبقه فله تعزيره

  .اخلليفة العدل
  }َوإِمَّا َيْنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَْزغٌ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه إِنَّهُ َسِميٌع َعِليٌم{ ٢٠٠: اآلية

  -:فيه مسألتان
ونزغ } إِمَّا يَْنَزغَنََّكَو{: فنزلت" كيف يا رب والغضب: "قال عليه السالم} ُخِذ الَْعفَْو{: ملا نزل قوله تعاىل: األوىل

النزغ أدىن حركة : الزجاج. إياك والنزاغ والنغاز، وهم املورشون: نزغ ونغز، يقال: وفيه لغتان. وساوسه: الشيطان
  تكون، ومن



شهدت عثمان وعليا وكان بينهما نزغ من الشيطان فما أبقى واحد : قال سعيد بن املسيب. الشيطان أدىن وسوسة
يصيبنك ويعرض لك : } يَْنَزغَنََّك{ومعىن . ا، مث مل يربحا حىت استغفر كل واحد منهما لصاحبهمنهما لصاحبه شيئ

فأمر تعاىل أن يدفع الوسوسة . أي اطلب النجاة من ذلك باهللا} فَاْستَِعذْ بِاللَِّه{. عند الغضب وسوسة مبا ال حيل
وقد حكي عن بعض . من الكالب إال برب الكالبفال يستعاذ . بااللتجاء إليه واالستعاذة به؛ وهللا املثل األعلى

. أجاهده: فإن عاد؟ قال: قال. أجاهده: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك اخلطايا؟ قال: السلف أنه قال لتلميذه
: هذا يطول، أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنع من العبور ما تصنع؟ قال: قال. أجاهده: فإن عاد؟ قال: قال

  .هذا يطول عليك، ولكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك: قال. جهديأكابده وأرده 
} َوقُلْ َربِّ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشََّياطِنيِ{: النغز والنزغ واهلمز والوسوسة سواء؛ قال اهللا تعاىل: الثانية

نزغ بيننا؛ أي : غ الفساد؛ يقالوأصل النز]. ٤: الناس[} ِمْن َشرِّ الَْوْسوَاسِ الَْخنَّاسِ{: وقال] ٩٧: املؤمنون[
النزغ اإلغواء واإلغراء؛ : وقيل. أي أفسد] ١٠٠: يوسف[} نََزغَ الشَّْيطَانُ َبْينِي َوَبْيَن إِخَْوِتي{: ومنه قوله. أفسد

  .واملعىن متقارب
الشيطان  يأيت: "ونظري هذه اآلية ما يف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قلت

وفيه عن " . أحدكم فيقول له من خلق كذا وكذا حىت يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهللا ولينته
ذلك : "ويف حديث أيب هريرة" . تلك حمض اإلميان: "سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الوسوسة قال: عبداهللا قال

هره؛ إذ ال يصح أن تكون الوسوسة نفسها هي اإلميان، ألن وهذا ليس على ظا. والصريح اخلالص" صريح اإلميان
فكأنه قال . اإلميان اليقني، وإمنا اإلشارة إىل ما وجدوه من اخلوف من اهللا تعاىل أن يعاقبوا على ما وقع يف أنفسهم

دفعها فسمى الوسوسة إميانا ملا كان . جزعكم من هذا هو حمض اإلميان وخالصه؛ لصحة إميانكم، وعلمكم بفسادها
  واإلعراض عنها والرد هلا وعدم قبوهلا

وأما األمر باالنتهاء . وأما أمره باالستعاذة فلكون تلك الوساوس من آثار الشيطان. واجلزع منها صادرا عن اإلميان
 وأما من. فمن كان صحيح اإلميان واستعمل ما أمره به ربه ونبيه نفعه وانتفع به. فعن الركون إليها وااللتفات حنوها

خاجلته الشبهة وغلب عليه احلس ومل يقدر على االنفكاك عنها فال بد من مشافهته بالدليل العقلي؛ كما قال صلى 
: وقال أعرايب" . ال عدوى: "اهللا عليه وسلم للذي خالطته شبهة اإلبل اجلرب حني قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

فمن : "فيها البعري األجرب أجرهبا؟ فقال صلى اهللا عليه وسلمفما بال اإلبل تكون يف الرمل كأهنا الظباء فإذا دخل 
فلما يئس الشيطان من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم باإلغراء . فاستأصل الشبهة من أصلها" أعدى األول

الترهات؛ فنفرت عنها قلوهبم وعظم عليهم : والوساوس. واإلضالل أخذ يشوش عليهم أوقاهتم بتلك األلقيات
. يا رسول اهللا، إنا جند يف أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به: فقالوا -كما يف الصحيح  -ندهم فجاؤوا وقوعها ع

: ذلك صريح اإلميان رغما للشيطان حسب ما نطق به القرآن يف قوله: "قال. نعم: ؟ قالوا"أو قد وجدمتوه: "قال
فاخلواطر اليت ليست مبستقرة وال اجتلبتها الشبهة فهي اليت ]. ٤٢ :احلجر[} إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَيْهِْم ُسلْطَانٌ{

  .واهللا أعلم. تدفع باإلعراض عنها؛ وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة
اُنُهمْ إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْوا إِذَا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّيْطَاِن َتذَكَُّروا فَإِذَا ُهْم ُمْبِصُرونَ، َوإِخَْو{ ٢٠٢ - ٢٠١: اآليتان

  }َيُمدُّوَنُهْم ِفي الَْغيِّ ثُمَّ ال يُقِْصُرونَ
هذه قراءة أهل البصرة وأهل } إِذَا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن{. يريد الشرك واملعاصي} إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَوْا{: قوله تعاىل



: قال النحاس. بتشديد الياء} طَْيٌف{ وروي عن سعيد بن جبري. }طَاِئٌف{وقراءة أهل املدينة وأهل الكوفة . مكة
  :قال الكسائي. بالتخفيف؛ على أنه مصدر من طاف يطيف} طَْيٌف{كالم العرب يف مثل هذا 

يف اللغة ما يتخيل يف القلب أو يرى يف } طَْيف{ومعىن : قال النحاس. مثل ميت وميت} طَيِّف{هو خمفف من 
: قال النحاس. ليس يف املصادر فيعل: األصمعي عن طيف؛ فقال سألت: وقال أبو حامت. النوم؛ وكذا معىن طائف

واملعىن إن الذين اتقوا املعاصي إذا حلقهم شيء تفكروا يف قدرة اهللا عز . ليس هو مبصدر، ولكن يكون مبعىن طائف
الشيطان  :والثاين. التخيل: الطيف والطائف معنيان خمتلفان فاألول: وجل ويف إنعامه عليهم فتركوا املعصية؛ وقيل

ألنه ختيل : قال السهيلي. فاألول مصدر طاف اخليال يطوف طيفا؛ ومل يقولوا من هذا طائف يف اسم الفاعل. نفسه
طيف؛ ألنه اسم فاعل حقيقة، : فال يقال فيه] ١٩: القلم[} فَطَاَف َعلَْيَها طَاِئٌف ِمْن َربَِّك{: فأما قوله. ال حقيقة له

  :وقال حسان. طفت عليهم أطوف، وطاف اخليال يطيف :قال الزجاج. إنه جربيل: ويقال
  فدع هذا ولكن من لطيف
  يؤرقين إذا ذهب العشاء

فَإِذَا {. ويسمى اجلنون والغضب والوسوسة طيفا؛ ألنه ملة من الشيطان تشبه بلمة اخليال. الطيف الغضب: جماهد
وال وجه له . بتشديد الذال} َتذَكَُّروا{: ن جبريوقرأ سعيد ب. فإذا هم على بصرية: وقيل. أي منتهون} ُهْم ُمْبِصُرونَ

  .يف العربية؛ ذكره النحاس
دخلت املدينة فرأيت احلسن بن علي عليهما السالم، فأعجبين مسته وحسن روائه؛ : قال عصام بن املصطلق: الثانية

فبالغت يف شتمه وشتم . قال نعم! أنت ابن أيب طالب: فأثار مين احلسد ما كان جينه صدري ألبيه من البغض؛ فقلت
ُخذِ الَْعفَْو َوأُْمْر {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم : أبيه؛ فنظر إيل نظرة عاطف رؤوف، مث قال

ولك  خفض عليك، استغفر اهللا يل: مث قال يل} فَإِذَا ُهْم ُمْبِصُرونَ{: فقرأ إىل قوله} بِالْعُْرِف َوأَعْرِْض َعنِ الَْجاِهِلَني
  إنك لو استعنتنا أعناك، ولو استرفدتنا أرفدناك،

ال َتثْرِيَب َعلَْيكُمُ الَْيْوَم َيغِْفُر اللَُّه لَكُْم َوُهَو أَْرَحُم {: فتوسم يف الندم على ما فرط مين فقال. ولو استرشدتنا أرشدناك
  :فقال. أمن أهل الشأم أنت؟ قلت نعم] ٩٢: يوسف[} الرَّاِحمَِني

  ا من أخزمشنشنة أعرفه
. حياك اهللا وبياك، وعافاك، وآداك؛ انبسط إلينا يف حوائجك وما يعرض لك، جتدنا عند أفضل ظنك، إن شاء اهللا

فضاقت علي األرض مبا رحبت، ووددت أهنا ساخت يب؛ مث تسللت منه لواذا، وما على وجه األرض : قال عصام
  .أحب إيل منه ومن أبيه

املعىن وإخوان الشياطني وهم الفجار من ضالل : قيل} ُمدُّونَُهْم ِفي الَْغيِّ ثُمَّ ال يُقِْصُرونََوإِخَْواُنُهْم َي{: قوله تعاىل
وقد سبق يف هذه اآلية ذكر . وقيل للفجار إخوان الشياطني ألهنم يقبلون منهم. اإلنس متدهم الشياطني يف الغي

أي ال يتوبون وال } ال يُقِْصُرونَ{ومعىن  .هذا أحسن ما قيل فيه؛ وهو قول قتادة واحلسن والضحاك. الشيطان
والذين تدعون من دونه ال يستطيعون لكم نصرا وال : يف الكالم تقدمي وتأخري؛ واملعىن: وقال الزجاج. يرجعون

إن املؤمن إذا مسه طيف : ومعىن اآلية. أنفسهم ينصرون، وإخواهنم ميدوهنم يف الغي؛ ألن الكفار إخوان الشياطني
يرجع إىل الكفار على القولني : قيل} ال ُيقِْصُرونَ{و. نبه عن قرب؛ فأما املشركون فيمدهم الشيطانمن الشيطان ت



االنتهاء : واإلقصار. املعىن مث ال يقصرون عنهم وال يرمحوهنم: قال قتادة. جيوز أن يرجع إىل الشيطان: وقيل. مجيعا
  :جيوز أن يكون متصال بقوله} ِفي الَْغيِّ{: لهوقو. عن الشيء، أي ال تقصر الشياطني يف مدهم الكفار بالغي

. بضم الياء وكسر امليم} يُُمدُّونَُهْم{وقرأ نافع . اجلهل: والغي. وجيوز أن يكون متصال باإلخوان} َيُمدُّونَُهْم{
أهل ومجاعة من : النحاس. ومد أكثر، بغري األلف؛ قاله مكي. ومها لغتان مد وأمد. والباقون بفتح الياء وضم امليم

ال أعرف هلا وجها، إال أن يكون املعىن : العربية ينكرون قراءة أهل املدينة؛ منهم أبو حامت وأبو عبيد، قال أبو حامت
وحكى مجاعة من أهل اللغة منهم أبو عبيد أنه يقال إذا كثر شيء شيئا بنفسه مده، وإذا كثره . يزيدوهنم يف الغي

وحكي عن حممد ]. ١٢٥: آل عمران[} كُْم بَِخْمَسِة آالٍف ِمَن الَْمالِئكَةُ ُمَسوِّمَِنيُيْمِددْكُْم َربُّ{بغريه قيل أمده؛ حنو 
وأمددته يف كذا . يقال مددت له يف كذا أي زينته له واستدعيته أن يفعله: بن يزيد أنه احتج لقراءة أهل املدينة قال

مددت يف الشر، وأمددت يف اخلري؛ قال اهللا : واالختيار الفتح؛ ألنه يقال: قال مكي. أي أعنته برأي أو غري ذلك
فهذا يدل على قوة الفتح يف هذا احلرف؛ ألنه يف الشر، ]. ١٥: البقرة[} َوَيُمدُُّهْم ِفي طُْغَيانِهِْم َيْعَمُهونَ{: تعاىل

} يَقُْصُرونَ{ر وقرأ عيسى بن عم. } ُيَماُّدوهنُْم ِفي الَْغيِّ{وقرأ عاصم اجلحدي . والغي هو الشر، وألن اجلماعة عليه
  :قال امرؤ القيس. بضمه، ومها لغتان} يُقِْصُرونَ{الباقون . بفتح الياء وضم الصاد وختفيف القاف

  مسا لك شوق بعد ما كان أقصرا
َربِّي َهذَا َبَصاِئُر ِمْن َربِّكُْم َوُهدىً  وَإِذَا لَْم تَأِْتهِمْ بِآَيٍة قَالُوا لَْوال اْجتََبْيَتَها قُلْ إِنََّما أَتَّبُِع َما يُوَحى إِلَيَّ ِمْن{ ٢٠٣: اآلية

  }َوَرْحَمةٌ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ
لوال مبعىن هال، وال يليها على هذا املعىن } قَالُوا لَْوال اجَْتَبْيتََها{. أي تقرؤها عليهم} َوإِذَا لَْم َتأْتِهِْم بِآيٍَة{: قوله تعاىل

  فأعلمهم أن اآليات من قبل اهللا. اختلقتها من نفسك} ْيَتهَااْجَتَب{ومعىن . إال الفعل ظاهرا أو مضمرا

اجتبيت الكالم أي ارجتلته واختلقته واخترعته إذا جئت به : يقال. عز وجل، وأنه ال يقرأ عليهم إال ما أنزل عليه
} َهذَا َبصَاِئُر ِمْن رَبِّكُْم{. نفسي أي من عند اهللا ال من عند} قُلْ إِنََّما أَتَّبُِع َما يُوَحى إِلَيَّ ِمْن َربِّي{. من عند نفسك

بصائر، أي . أي هذا الذي دللتكم به على أن اهللا عز وجل واحد. يعين القرآن، مجع بصرية، هي الداللة والعربة
  :قال اجلعفي. والبصائر طرق الدين. أي طرق}َبَصائُِر{: وقال الزجاج. يستبصر هبا

  عدو هبا عتد وأىوبصرييت ي... راحوا بصائرهم على أكتافهم 
  .أي ونعمة} َوَرْحَمةٌ{. رشد وبيان} َوُهدًى{

  }وَإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمعُوا لَُه وَأَْنِصتُوا لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ{ ٢٠٤: اآلية
  -:فيه مسألتان

إن هذا نزل يف الصالة، روي عن : قيل} ْم تُْرَحُمونََوإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه وَأَْنِصُتوا لََعلَّكُ{قوله تعاىل : األوىل
كان : قال سعيد. ابن مسعود وأيب هريرة وجابر والزهري وعبيداهللا بن عمري وعطاء بن أيب رباح وسعيد بن املسيب

ْرآِن ال َتْسَمُعوا ِلَهذَا الْقُ{: املشركون يأتون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى؛ فيقول بعضهم لبعض مبكة
إهنا : وقيل. } وَإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمعُوا لَُه وَأَْنِصتُوا{فأنزل اهللا جل وعز جوابا هلم ]. ٢٦: فصلت[} َوالْغَْوا ِفيِه

نزلت يف اخلطبة؛ قاله سعيد بن جبري وجماهد وعطاء وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم والقاسم بن خميمرة ومسلم بن 
وهذا ضعيف؛ ألن القرآن فيها قليل، واإلنصات جيب يف مجيعها؛ قاله . وعبداهللا بن املبارك يسار وشهر بن حوشب



وذكر الطربي عن سعيد بن جبري أيضا أن هذا يف . واآلية مكية، ومل يكن مبكة خطبة وال مجعة: النقاش. ابن العريب
  وهو الصحيح. عاماإلنصات يوم األضحى ويوم الفطر ويوم اجلمعة، وفيما جيهر به اإلمام فهو 

أمجع أهل التفسري أن هذا : قال النقاش. ألنه جيمع مجيع ما أوجبته هذه اآلية وغريها من السنة يف اإلنصات
ويف اللغة جيب أن يكون يف كل شيء، إال أن يدل دليل على : النحاس. االستماع يف الصالة املكتوبة وغري املكتوبة

: واإلنصات. اعملوا مبا فيه وال جتاوزوه} فَاْسَتِمُعوا لَُه وَأَْنِصُتوا{ جيوز أن يكون: وقال الزجاج. اختصاص شيء
  :انصت ينصت إنصاتا؛ ونصت أيضا؛ قال الشاعر. السكوت لالستماع واإلصغاء واملراعاة

  فلم خنالف وأنصتنا كما قاال... قال اإلمام عليكم أمر سيدكم 
  :أنصتوه وأنصتوا له؛ قال الشاعر: ويقال

  فإن القول ما قالت حذام... ذام فأنصتوها إذا قالت ح
  .كان هذا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خاصا ليعيه عنه أصحابه: } فَاْسَتِمعُوا لَُه وَأَْنِصتُوا{وقال بعضهم يف قوله 

قال و. والتخصيص حيتاج إىل دليل} لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ{: هذا فيه بعد، والصحيح القول بالعموم؛ لقوله: قلت
إن املشركني كانوا يكثرون اللغط والشغب تعنتا وعنادا؛ على ما حكاه اهللا : عبداجلبار بن أمحد يف فوائد القرآن له

فأمر اهللا املسلمني ]. ٢٦: فصلت[} َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ال َتْسَمُعوا لَِهذَا الْقُْرآِن َوالْغَْوا ِفيِه لََعلَّكُْم َتْغِلُبونَ{: عنهم
وَإِذْ َصَرفَْنا إِلَْيكَ {: أداء الوحي أن يكونوا على خالف هذه احلالة وأن يستمعوا، ومدح اجلن على ذلك فقالحالة 

كان رسول اهللا صلى اهللا : وقال حممد بن كعب القرظي. اآلية] ٢٩: األحقاف[} َنفَراً ِمَن الْجِنِّ َيْسَتِمُعونَ الْقُْرآنَ
بسم اهللا الرمحن الرحيم، قالوا مثل قوله، حىت يقضي فاحتة : من وراءه؛ إذا قالعليه وسلم إذا قرأ يف الصالة أجابه 

َوإِذَا قُرِئَ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه وَأَْنِصُتوا لَعَلَّكُمْ {: فلبث بذلك ما شاء اهللا أن يلبث؛ فنزل. الكتاب والسورة
ك اجلهر على ما كانوا يفعلون من جماوبة رسول اهللا وهذا يدل على أن املعىن باإلنصات تر. فأنصتوا. } ُتْرَحُمونَ

كان الرجل يأيت وهم يف الصالة فيسأهلم كم صليتم، كم بقي؛ : وقال قتادة يف هذه اآلية. صلى اهللا عليه وسلم
  َوإِذَا قُرِئَ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه{: فأنزل اهللا تعاىل

وقد . } لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ{: لمون يف الصالة حباجتهم؛ فنزل قوله تعاىلكانوا يتك: وعن جماهد هذا أيضا. }َوأَْنِصُتوا
  .حكم اخلطبة، إن شاء اهللا تعاىل" اجلمعة"ويأيت يف . مضى يف الفاحتة االختالف يف قراءة املأموم خلف اإلمام

  }ِمَن الْقَْولِ بِالُْغُدوِّ وَالْآصَالِ َوال َتكُْن ِمَن الَْغاِفِلَني وَاذْكُْر َربََّك ِفي نَفِْسَك َتَضرُّعاً َوِخيفَةً َوُدونَ الْجَْهرِ{ ٢٠٥: اآلية
وقد ] ٥٥: األعراف[} اْدُعوا َربَّكُْم َتَضرُّعاً َوُخفْيَةً{نظريه } َواذْكُرْ رَبََّك ِفي َنفِْسَك َتَضرُّعاً َوِخيفَةً{: قوله تعاىل

  .أنه يف الدعاء" ربك يف نفسك واذكر"ومل خيتلف يف معىن : قال أبو جعفر النحاس. تقدم
. املعىن اقرأ القرآن بتأمل وتدبر: وقيل. قد روي عن ابن عباس أنه يعين بالذكر القراءة يف الصالة: قلت

ومجع خيفة خوف؛ ألنه مبعىن اخلوف؛ ذكره . معطوف عليه} َوِخيفَةً{. مصدر، وقد يكون يف موضع احلال}َتَضرُّعاً{
خاف الرجل خياف خوفا وخيفة وخمافة، فهو . بت الواو ياء النكسار ما قبلهاوأصل خيفة خوفة، قل. النحاس

قال . وحكى الفراء أنه يقال أيضا يف مجع خيفة خيف. خائف، وقوم خوف على األصل، وخيف على اللفظ
ع أي أمس. أي دون الرفع يف القول} َوُدونَ الَْجهْرِ{. واجليفة اخلوف، واجلمع خيف، وأصله الواو: اجلوهري

ودل هذا على أن رفع . أي بني اجلهر واملخافتة] ١١٠: اإلسراء[} َوابَْتغِ َبْيَن ذَِلَك سَبِيالً{: نفسك؛ كما قال
. اآلصال العشيات: قال قتادة وابن زيد} بِالُْغُدوِّ َوالْآَصالِ{.الصوت بالذكر ممنوع؛ على ما تقدم يف غري موضع 



واآلصال مجع أصل؛ . وهو مصدر آصلنا، أي دخلنا يف العشي} ُدّو َوالْإِيصالِبِالُْغ{وقرأ أبو جملز . والغدو مجع غدوة
  .مثل طنب وأطناب؛ فهو مجع اجلمع، والواحد أصيل، مجيع على أصل؛ عن الزجاج

  :أصل مجع أصيل، وقد يكون أصل واحدا، كما قال الشاعر: الفراء. اآلصال مجع أصيل؛ مثل ميني وأميان: األخفش
  إذ دنا األصل وال بأحسن منها

  :األصيل الوقت بعد العصر إىل املغرب، ومجعه أصل وآصال وأصائل؛ كأنه مجع أصيلة؛ قال الشاعر: اجلوهري
  وأقعد يف أفيائه باألصائل... لعمري ألنت البيت أكرم أهله 

ما فقالوا وجيمع أيضا على أصالن؛ مثل بعري وبعران؛ مث صغروا اجلمع فقالوا أصيالن، مث أبدلوا من النون ال
  :أصيالل؛ ومنه قول النابغة

  عيت جوابا وما بالربع من أحد... وقفت فيها أصيالال أسائلها 
  .أي عن الذكر} َوال َتكُْن ِمَن الَْغاِفِلَني{. لقيته أصيالال: وحكى اللحياين

  }حُوَنُه َولَُه َيْسُجُدونَإِنَّ الَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك ال َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َوُيسَبِّ{ ٢٠٦: اآلية
  -:فيه مثان مسائل

واهللا تعاىل بكل مكان ألهنم } ِعْنَد َربَِّك{: وقال. يعين املالئكة بإمجاع} إِنَّ الَِّذيَن ِعْندَ رَبَِّك{: قوله تعاىل: األوىل
 موضع ال ينفذ فيه وقال غريه ألهنم يف. قريبون من رمحته، وكل قريب من رمحة اهللا عز وجل فهو عنده؛ عن الزجاج

هذا على جهة التشريف هلم، وأهنم : وقيل. عند اخلليفة جيش كثري: ألهنم رسل اهللا؛ كما يقال: وقيل. إال حكم اهللا
. أي ويعظمونه وينزهونه عن كل سوء} وَُيسَبُِّحونَُه{. باملكان املكرم؛ فهو عبارة عن قرهبم يف الكرامة ال يف املسافة

  .يذلون، خالف أهل املعاصي: وقيل. يصلون: قيل }َولَُه َيْسُجُدونَ{

وقد اختلفوا يف عدد سجود القرآن؛ فأقصى ما . واجلمهور من العلماء يف أن هذا موضع سجود للقارئ: الثانية
 -يف رواية  -وهو قول ابن حبيب وابن وهب . أوهلا خامتة األعراف، وآخرها خامتة العلق. مخس عشرة: قيل

على ما يأيت بيانه ] ٩٨: احلجر[} َوكُْن ِمَن السَّاجِِديَن{: من زاد سجدة احلجر قوله تعاىل ومن العلماء. وإسحاق
فأسقط . أربع عشرة؛ قاله ابن وهب يف الرواية األخرى عنه: وقيل. فعلى هذا تكون ست عشرة. إن شاء اهللا تعاىل

ورواه ابن ماجة وأبو داود . بثبوهتاوهو قول أصحاب الرأي والصحيح سقوطها؛ ألن احلديث مل يصح . ثانية احلج
يف سننهما عن عبداهللا بن منني من بين عبد كالل عن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقرأه 

وعبداهللا بن منني ال حيتج به؛ قاله أبو . مخس عشرة سجدة يف القرآن؛ منها ثالث يف املفصل، ويف احلج سجدتان
. يا رسول اهللا، أيف سورة احلج سجدتان؟: و داود أيضا من حديث عقبة بن عامر قال قلتوذكر أب. حممد عبداحلق

وأثبتهما الشافعي وأسقط . يف إسناده عبداهللا بن هليعة، وهو ضعيف جد" . نعم ومن مل يسجدمها فال يقرأمها: "قال
وروي . ب مالكوهو مشهور مذه. إحدى عشرة سجدة، وأسقط آخرة احلج وثالث املفصل: وقيل. سجدة ص

سجدت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : ويف سنن ابن ماجة عن أيب الدرداء قال. عن ابن عباس وابن عمر وغريهم
عشر، وأسقط آخرة : وقيل. إحدى عشرة سجدة والفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وص وسجدة احلواميم

. بع، سجدة آمل تنزيل وحم تنزيل والنجم والعلقإهنا أر: وقيل. احلج وص وثالث املفصل؛ ذكر عن ابن عباس
وسبب اخلالف اختالف النقل يف األحاديث والعمل، واختالفهم يف األم اجملرد بالسجود يف القرآن، هل املراد به 

  سجود التالوة أو سجود الفرض يف الصالة؟



. هو واجب: قال أبو حنيفةو. ليس بواجب: واختلفوا يف وجوب سجود التالوة؛ فقال مالك والشافعي: الثالثة
إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل : "وتعلق بأن مطلق األمر بالسجود على الوجوب، وبقوله عليه السالم

  ويف رواية". الشيطان يبكي يقول يا ويله

ة أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلن: "، وبقوله عليه السالم إخبارا عن إبليس لعنه اهللا"يا ويلي"أيب كريب 
وعول . وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حيافظ عليه. أخرجه مسلم". وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار
أنه قرأ آية سجدة على املنرب فنزل فسجد وسجد الناس  -خرجه البخاري  -علماؤنا على حديث عمر الثابت 

إن اهللا مل يكتبها علينا إال أن ! ناس على رسلكمأيها ال: "معه، مث قرأها يف اجلمعة األخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال
فلم ينكر عليه أحد فثبت اإلمجاع به . وذلك مبحضر الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني من األنصار واملهاجرين". نشاء

ومواظبة النيب صلى اهللا عليه وسلم تدل . فإخبار عن السجود الواجب" أمر ابن آدم بالسجود: "وأما قوله. يف ذلك
  .واهللا أعلم! االستحباب على

وال خالف يف أن سجود القرآن حيتاج إىل ما حتتاج إليه الصالة من طهارة حدث وجنس ونية واستقبال قبلة : الرابعة
وعلى . وذكره ابن املنذر عن الشعيب. إال ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غري طهارة. ووقت

ورفع يدين عنده وتكبري وتسليم؟ اختلفوا يف ذلك؛ فذهب الشافعي وأمحد قول اجلمهور هل حيتاج إىل حترمي 
وقد روي يف األثر عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا . وإسحاق إىل أنه يكرب ويرفع للتكبري هلا

تلف عنه يف واخ. ومشهور مذهب مالك أنه يكرب هلا يف اخلفض والرفع يف الصالة. سجد كرب، وكذلك إذا رفع كرب
وذهب مجاعة من السلف . التكبري هلا يف غري الصالة؛ وبالتكبري لذلك قال عامة الفقهاء، وال سالم هلا عند اجلمهور

وعلى قول من ال يسلم يكون . وعلى هذا املذهب يتحقق أن التكبري يف أوهلا لإلحرام. وإسحاق إىل أنه يسلم منها
" مفتاح الصالة الطهور وحترميها التكبري وحتليلها التسليم: "السالمواألول أوىل؛ لقوله عليه . للسجود فحسب

وهذا اختيار ابن . وهذه عبادة هلا تكبري، فكان هلا حتليل كصالة اجلنازة بل أوىل، ألهنا فعل وصالة اجلنازة قول
  .العريب
ما : وقيل. لشافعي ومجاعةوهو قول ا. يسجد يف سائر األوقات مطلقا؛ ألهنا صالة لسبب: وأما وقته فقيل: اخلامسة

  .مل يسفر الصبح، أو ما مل تصفر الشمس بعد العصر

وهذه الثالثة األقوال . يسجد بعد الصبح وال يسجد بعد العصر: وقيل. ال يسجد بعد الصبح وال بعد العصر: وقيل
النهي عن  وسبب اخلالف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود املرتب عليها لعموم. يف مذهبنا

  .واختالفهم يف املعىن الذي ألجله هني عن الصالة يف هذين الوقتني، واهللا أعلم. الصالة بعد العصر وبعد الصبح
. ا للهم احطط عين هبا وزرا، واكتب يل هبا أجرا، واجعلها يل عندك ذخرا : فإذا سجد يقول يف سجوده: السادسة

  .ذكره ابن ماجة رواه ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛
وإن كان يف . فإن قرأها يف صالة، فإن كان يف نافلة سجد إن كان منفردا أو يف مجاعة وأمن التخليط فيها: السابعة

وأما يف الفريضة فاملشهور عن مالك النهي عنه فيها، . ال يسجد: وقيل. مجاعة ال يأمن ذلك فيها فاملنصوص جوازه
معلل : وقيل. وهو معلل بكوهنا زيادة يف أعداد سجود الفريضة. أو فرادىسواء كانت صالة سر أو جهر، مجاعة 
  .وعلى هذا ال مينع منه الفرادى وال اجلماعة اليت يأمن فيها التخليط. خبوف التخليط على اجلماعة؛ وهذا أشبه

] ١: اإلنشقاق[} ْنشَقَّْتإِذَا السََّماُء ا{صليت مع أيب هريرة العتمة، فقرأ : روى البخاري عن أيب رافع قال: الثامنة



. سجدت هبا خلف أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم، فال أزال أسجد فيها حىت ألقاه: ما هذه؟ قال: فسجد؛ فقلت
كأنه ! أرأيت لو قعد هلا: الرجل يسمع السجدة ومل جيلس هلا؟ قال: وقيل لعمران بن حصني: "وفيه. انفرد بإخراجه
ال يسجد : وقال الزهري. إمنا السجدة على من استمعها: وقال عثمان. هلذا غدونا ما: وقال سلمان. ال يوجبه عليه

. إال أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت يف حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فال عليك، حيث كان وجهك
  .واهللا أعلم" وكان السائب ال يسجد لسجود القاص

٢-   

  سورة األنفال

هي مدنية إال سبع آيات، من : وقال ابن عباس. يف قول احلسن وعكرمة وجابر وعطاء مدنية بدرية: سورة األنفال
  .إىل آخر السبع آيات} َوإِذْ يَْمكُُر بَِك الَِّذيَن كَفَُروا{: قوله تعاىل

ُحوا ذَاَت بَْينِكُْم َوأَِطيعُوا اللََّه َوَرسُولَُه إِنْ َيسْأَلوَنَك َعنِ الْأَْنفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ ِللَِّه وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللََّه وَأَصِْل{ ١: اآلية
  }كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني

  -:فيه سبع مسائل
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر فلقوا العدو؛ فلما هزمهم اهللا : روى عبادة بن الصامت قال: األوىل

هللا صلى اهللا عليه وسلم، واستولت طائفة على اتبعتهم طائفة من املسلمني يقتلوهنم، وأحدقت طائفة برسول ا
لنا النفل، حنن الذين طلبنا العدو وبنا نفاهم اهللا : العسكر والنهب؛ فلما نفى اهللا العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا

ما أنتم أحق به منا، بل هو لنا، حنن أحدقنا برسول : وقال الذين أحدقوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وهزمهم
ما أنتم بأحق منا، هو : وقال الذين استلووا على العسكر والنهب. اهللا صلى اهللا عليه وسلم لئال ينال العدو منه غرة

َيسْأَلوَنَك َعنِ الْأَْنفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ ِللَِّه وَالرَُّسولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ {: لنا، حنن حويناه واستولينا عليه؛ فأنزل اهللا عز وجل
فقسمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن فواق . } ُحوا ذَاَت َبْينِكُْم َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرسُولَُه إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِنيَوأَصِْل
. املوت مستلو على العباد: استلووا أطافوا وأحاطوا؛ يقال: قال أهل العلم بلسان العرب: قال أبو عمر. بينهم
  انتظره فواق ناقة، أي هذا: يقال. والفواق ما بني حلبيت الناقة: قالوا. عن سرعةيعين " فقسمه عن فواق: "وقوله

َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه {: وكان هذا قبل أن ينزل. فواق وفواق: ويقولوهنا بالضم والفتح. املقدار
أي إىل اهللا وإىل الرسول احلكم فيها والعمل هبا مبا يقرب : اءوكأن املعىن عند العلم. اآلية] ٤١: األنفال[} ُخُمَسُه

حدثين عبدالرمحن بن احلارث وغريه من أصحابنا عن سليمان بن موسى : وذكر حممد بن إسحاق قال. من اهللا تعاىل
فينا معشر أصحاب : سألت عبادة بن الصامت عن األنفال فقال: األشدق عن مكحول عن أيب أمامة الباهلي قال

در نزلت حني اختلفنا يف النفل، وساءت فيه أخالقنا، فنزعه اهللا من أيدينا وجعله إىل الرسول، فقسمه رسول اهللا ب
فكان ذلك تقوى اهللا وطاعة رسوله وصالح ذات البني وروي . على السواء: يقول. صلى اهللا عليه وسلم عن بواء

 صلى اهللا عليه وسلم غنيمة عظيمة، فإذا فيها اغتنم أصحاب رسول اهللا: يف الصحيح عن سعد بن أيب وقاص قال
رده : "قال. نفلين هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله: سيف، فأخذته فأتيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت

فشد يل : قال. أعطنيه: فانطلقت حىت أردت أن ألقيه يف القبض المتين نفسي فرجعت إليه فقلت" من حيث أخذته
أعطنيه، : فانطلقت حىت أردت أن ألقيه يف القبض المتين نفسي فرجعت إليه فقلت" حيث أخذتهرده من "صوته 



والروايات كثرية، . لفظ مسلم. } َيسْأَلوَنَك َعنِ الْأَْنفَالِ{فأنزل اهللا " رده من حيث أخذته"فشد يل صوته : قال
  .وفيما ذكرناه كفاية، واهللا املوفق للهداية

  :ا نفل بتحريك الفاء؛ قالاألنفال واحده: الثانية
  وبإذن اهللا ريثي والعجل... إن تقوى ربنا خري نفل 

والنفل االنتفاء؛ ومنه احلديث ". فتربئكم يهود بنفل مخسني منهم"اليمني؛ ومنه احلديث : والنفل. أي خري غنيمة
لد الولد نافلة؛ ألنه وو. الزيادة على الواجب، وهو التطوع: والنفل. نبت معروف: والنفل". فانتفل من ولدها"

  والغنيمة نافلة؛ ألهنا. زيادة على الولد

 -فضلت على األنبياء بست : "قال صلى اهللا عليه وسلم. زيادة فيما أحل اهللا هلذه األمة مما كان حمرما على غريها
  :قال عنترة. الغنائم أنفسها: واألنفال" . وأحلت يل الغنائم -وفيها 

  ونعف عند مقاسم األنفال... قنا إنا إذا امحر الوغى نروي ال
  .أي الغنائم

حملها فيما شد عن الكافرين إىل املسلمني أو أخذ : األول: واختلف العلماء يف حمل األنفال على أربعة أقوال: الثالثة
ومذهب مالك . رأس الغنيمة؛ حسب ما يراه اإلمام: الرابع. مخس اخلمس: الثالث. حملها اخلمس: الثاين. بغري حرب

ه اهللا أن األنفال مواهب اإلمام من اخلمس، على ما يرى من االجتهاد، وليس يف األربعة األمخاس نفل، وإمنا مل ير رمح
وأهله غري . النفل من رأس الغنيمة ألن أهلها معينون وهم املوجفون، واخلمس مردود قسمه إىل اجتهاد اإلمام

فلم ميكن بعد " .  عليكم إال اخلمس واخلمس مردود عليكمما يل مما أفاء اهللا: "قال صلى اهللا عليه وسلم. معينني
هذا هو . يكون النفل من حق أحد، وإمنا يكون من حق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو اخلمس هذا أن

وسبب . وهو قول ابن املسيب والشافعي وأيب حنيفة. املعروف من مذهبه وقد روي عنه أن ذلك من مخس اخلمس
قبل جند فغنموا إبال كثرية، بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية : اخلالف حديث ابن عمر، رواه مالك قال

هكذا رواه مالك على الشك يف رواية حيىي . وكانت سهماهنم اثين عشر بعريا أو أحد عشر بعريا؛ ونفلوا بعريا بعريا
: عنه، وتابعه على ذلك مجاعة رواة املوطأ إال الوليد بن مسلم فإنه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فقال فيه

وذكر الوليد بن مسلم واحلكم بن نافع عن شعيب . ومل يشك. عشر بعريا، ونفلوا بعريا بعريافكانت سهماهنم اثين 
: يف رواية الوليد -بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جيش قبل جند : بن أيب محزة عن نافع عن ابن عمر قال

فكان سهمان اجليش اثين  -يها فكنت ممن خرج ف: يف رواية الوليد -وانبعثت سرية من اجليش  -أربعة آالف 
فاحتج . عشر بعريا، اثين عشر بعريا؛ ونقل أهل السرية بعريا بعريا؛ فكان سهماهنم ثالثة عشر بعريا؛ ذكره أبو داود

  هبذا من

وبيانه أن هذه السرية لو نزلت على أن أهلها كانوا عشرة مثال أصابوا . إن النفل إمنا يكون من مجلة اخلمس: يقول
هم مائة ومخسني، أخرج منها مخسها ثالثني وصار هلم مائة وعشرون، قسمت على عشرة وجب لكل واحد يف غنيمت

. اثنا عشر بعريا، اثنا عشر بعريا، مث أعطي القوم من اخلمس بعريا بعريا؛ ألن مخس الثالثني ال يكون فيه عشرة أبعرة
: إن ذلك كان من مخس اخلمس بأن قال: الواحتج من ق. فإذا عرفت ما للعشرة عرفت ما للمائة واأللف وأزيد

ومما . جائز أن يكون هناك ثياب تباع ومتاع غري اإلبل، فأعطى من مل يبلغه البعري قيمة البعري من تلك العروض
وذكر حممد بن إسحاق يف هذا . فأصبنا إبال وغنما؛ احلديث: يعضد هذا ما روى مسلم يف بعض طرق هذا احلديث



وقول . هم قبل القسم، وهذا يوجب أن يكون النفل من رأس الغنيمة، وهو خالف قول مالكاحلديث أن األمري نفل
ال ينفل بأكثر من الثلث؛ وهو : وقال مكحول واألوزاعي. من روى خالفه أوىل ألهنم حفاظ؛ قاله أبو عمر رمحه اهللا

ليس يف : وقال الشافعي. سفإن زادهم فليف هلم وجيعل ذلك من اخلم: قال األوزاعي. قول اجلمهور من العلماء
  .النفل حد ال يتجاوزه اإلمام

ودل حديث ابن عمر على ما ذكره الوليد واحلكم عن شعيب عن نافع أن السرية إذا خرجت من العسكر : الرابعة
وهذه مسألة وحكم مل يذكره يف احلديث غري شعيب عن نافع، ومل خيتلف العلماء . فغنمت أن العسكر شركاؤهم

  .هللا فيه، واحلمد
من هدم كذا من احلصن فله كذا، ومن بلغ إىل موضع كذا : واختلف العلماء يف اإلمام يقول قبل القتال: اخلامسة

هو قتال : وقال. فروي عن مالك أنه كرهه. فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا، ومن جاء بأسري فله كذا؛ يضريهم
  . بأس بهذلك جائز وال: قال الثوري. وكان ال جييزه. على الدنيا

من : "ملا كان يوم بدر قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقد جاء هذا املعىن مرفوعا من حديث ابن عباس قال: قلت
  .احلديث بطوله" . قتل قتيال فله كذا ومن أسر أسريا فله كذا

" . له كذامن فعل كذا وكذا وأتى مكان كذا وكذا ف: "ويف رواية عكرمة عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ال : فتسارع الشبان وثبت الشيوخ مع الرايات؛ فلما فتح هلم جاء الشبان يطلبون ما جعل هلم فقال هلم األشياخ

. ذكره إمساعيل بن إسحاق أيضا} وَأَصِْلُحوا ذَاَت َبْينِكُْم{: تذهبون به دوننا، فقد كنا ردءا لكم؛ فأنزل اهللا تعاىل
هل لك أن تأيت : رير بن عبداهللا البجلي ملا قدم عليه يف قومه وهو يريد الشأموروي عن عمر بن اخلطاب أنه قال جل

األوزاعي ومكحول وابن : وقال هبذا مجاعة فقهاء الشأم. الكوفة ولك الثلث بعد اخلمس من كل أرض وسيب؟
قال إسحاق  ورأوا اخلمس من مجلة الغنيمة، والنفل بعد اخلمس مث الغنيمة بني أهل العسكر؛ وبه. حيوة وغريهم

ال جيوز أن : وقال مالك. والناس اليوم على أن ال نفل من جهة الغنيمة حىت ختمس: قال أبو عبيد. وأمحد وأبو عبيد
وقال . فإن نزل مضى، وهلم أنصباؤهم يف الباقي. يريد ابتداء: قال سحنون. ما أخذمت فلكم ثلثه: يقول اإلمام لسرية

مت فال مخس عليكم فيه؛ فهذا ال جيوز، فإن نزل رددته؛ ألن هذا حكم شاذ ال إذا قال اإلمام لسرية ما أخذ: سحنون
  .جيوز وال ميضى

ومنع بعض العلماء أن . واستحب مالك رمحه اهللا أال ينفل اإلمام إال ما يظهر كالعمامة والفرس والسيف: السادسة
وهو الصحيح لقول عمر . شيء النفل جائز من كل: وقال بعضهم. ينفل اإلمام ذهبا أو فضة أو لؤلؤا وحنوه

  .ومقتضى اآلية، واهللا أعلم
أم بالتقوى واإلصالح، أي كونوا جمتمعني على أمر اهللا يف } فَاتَّقُوا اللََّه وَأَْصِلحُوا ذَاَت َبيْنِكُْم{: قوله تعاىل: السابعة
ريح بأنه شجر بينهم فدل هذا على التص. اللهم أصلح ذات البني، أي احلال اليت يقع هبا االجتماع: الدعاء

وتقدم معىن التقوى، أي اتقوا اهللا يف . اختالف، أو مالت النفوس إىل التشاح؛ كما هو منصوص يف احلديث
أي إن } إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني{. يف الغنائم وحنوها} َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرسُولَُه{. أقوالكم، وأفعالكم، وأصلحوا ذات بينكم

  .}إذْ{مبعىن } إِنْ{: وقيل. تثل ما ذكرناسبيل املؤمن أن مي

إَِمياناً َوَعلَى َربِّهِْم إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوُبُهْم وَإِذَا ُتلَِيْت َعلَْيهِْم آَياُتهُ َزاَدتُْهْم { ٣ - ٢: اآليتان
  }َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونََيَتَوكَّلُونَ، الَِّذيَن يُِقيُمونَ الصَّالةَ 



  }أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقّاً لَُهْم َدَرجَاٌت ِعْنَد َربِّهِْم َوَمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي{ ٤:اآلية
  -:فيه ثالث مسائل

قسمة تلك  هذه اآلية حتريض على إلزام طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما أمر به من: قال العلماء: األوىل
واملصدر . وجل يوجل وياجل وييجل وييجل، حكاه سيبويه: ويف مستقبله أربع لغات. اخلوف: والوجل. الغنيمة

ياجل يف املستقبل جعل الواو ألفا : فمن قال. للموضع واالسم" بالكسر"وهذا موجله . وجل جال وموجال؛ بالفتح
بكسر الياء فهي على لغة } يَيجل{: ومن قال]. ٥٣: احلجر[} َجلْقَالُوا ال َتْو{ولغة القرآن الواو . لفتحة ما قبلها

بناه على هذه اللغة، } يَْيجل{: ومن قال. أنا إجيل، وحنن نيجل، وأنت تيجل؛ كلها بالكسر: بين أسد، فإهنم يقولون
} ييجل{ت يف وكسر. ولكنه فتح الياء كما فتحوها يف يعلم، ومل تكسر الياء يف يعلم الستثقاهلم الكسر على الياء

وال . إين منه ألوجل: وتقول. صارت الواو ياء الكسرة ما قبلها} إَجيلْ{واألمر منه . لتقوي إحدى الياءين باألخرى
الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَتْ {: وروى سفيان عن السدي يف قوله جل وعز. ولكن وجلة: وجالء: يقال يف املؤنث

  .اتق اهللا، ووجل قلبه: أن يظلم مظلمة قيل لهإذا أراد : قال} قُلُوُبُهْم
وذلك لقوة إمياهنم ومراعاهتم لرهبم، . وصف اهللا تعاىل املؤمنني يف هذه اآلية باخلوف والوجل عند ذكره: الثانية

]. ٣٥، ٣٤: احلج[} ْمالَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوبُُه. وََبشِّرِ الُْمْخبِِتَني{ونظري هذه اآلية . وكأهنم بني يديه
  فهذا يرجع إىل كمال]. ٢٨: الرعد[} َوَتطَْمِئنُّ قُلُوُبُهْم بِِذكْرِ اللَِّه{: وقال

اللَُّه َنزَّلَ أَْحَسَن {وقد مجع اهللا بني املعنيني يف قوله . الفزع من عذاب اهللا؛ فال تناقض: والوجل. املعرفة وثقة القلب
} ِهمَثَانَِي َتقْشَِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَِّذيَن َيْخَشْونَ رَبَُّهْم ثُمَّ َتِلُني ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلَى ِذكْرِ اللَّالَْحِديِث ِكتَاباً ُمَتَشابِهاً 

فهذه حالة العارفني باهللا، اخلائفني . أي تسكن نفوسهم من حيث اليقني إىل اهللا وإن كانوا خيافون اهللا]. ٢٣: الزمر[
ال كما يفعله جهال العوام واملبتدعة الطغام من الزعيق والزئري ومن النهاق الذي يشبه هناق  من سطوته وعقوبته؛

مل تبلغ أن تساوي حال الرسول وال حال أصحابه يف : فيقال ملن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع. احلمري
اعظ الفهم عن اهللا والبكاء خوفا من املعرفة باهللا، واخلوف منه، والتعظيم جلالله؛ ومع ذلك فكانت حاهلم عند املو

َوإِذَا َسِمُعوا َما أُْنزِلَ إِلَى الرَُّسولِ {: ولذلك وصف اهللا أحوال أهل املعرفة عند مساع ذكره وتالوة كتابه فقال. اهللا
فهذا ]. ٨٣: املائدة[} اكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَنَتَرى أَْعيَُنُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّا َعَرفُوا ِمَن الَْحقِّ َيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَ

ومن مل يكن كذلك فليس على هديهم وال على طريقتهم؛ فمن كان مستنا فليسنت، . وصف حاهلم وحكاية مقاهلم
روى مسلم عن أنس بن مالك أن الناس . ومن تعاطى أحوال اجملانني واجلنون فهو من أخسهم حاال؛ واجلنون فنون

سلوين ال تسألوين عن : "صلى اهللا عليه وسلم حىت أحفوه يف املسألة، فخرج ذات يوم فصعد املنرب فقال سألوا النيب
. فلما مسع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بني يدي أمر قد حضر" . شيء إال بينته لكم ما دمت يف مقامي هذا

وروى الترمذي . وذكر احلديث. وبه يبكيفجعلت ألتفت ميينا ومشاال فإذا كل إنسان الف رأسه يف ث: قال أنس
وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون، : وصححه عن العرباض بن سارية قال

  .زعقنا وال رقصنا وال زفنا وال قمنا: ومل يقل. احلديث. ووجلت منها القلوب

فإن إميان هذه الساعة زيادة على إميان أمس؛ . أي تصديقا} اُتُه َزاَدْتُهْم إِميَاناًَوإِذَا ُتِلَيْت َعلَْيهِْم آَي{: قوله تعاىل: الثالثة
هو زيادة انشراح الصدر بكثرة اآليات : وقيل. فمن صدق ثانيا وثالثا فهو زيادة تصديق بالنسبة إىل ما تقدم

. أيضا" آل عمران"تقدم معىن التوكل يف } َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ{". آل عمران"واألدلة؛ وقد مضى هذا املعىن يف 



  :قوله تعاىل". البقرة"تقدم يف سورة } الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّالةَ َوِممَّا َرَزقْنَاُهْم ُيْنِفقُونَ{
ودل هذا على أن لكل حق حقيقة؛ وقد . أي الذي استوى يف اإلميان ظاهرهم وباطنهم} أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقّاً{

يا أبا سعيد؛ : وسأل رجل احلسن فقال. ؟ احلديث"إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إميانك: "قال عليه السالم حلارثة
اإلميان إميانان، فإن كنت تسألين عن اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واجلنة والنار والبعث : أمؤمن أنت؟ فقال له

إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت {: اهللا تبارك وتعاىل وإن كنت تسألين عن قول. واحلساب فأنا به مؤمن
من قال أنا : وقال أبو بكر الواسطي. فواهللا ما أدري أنا منهم أم ال} أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقّاً -إىل قوله  -قُلُوُبُهْم 

يريد بذلك ما قاله . اف واطالع وإحاطة؛ فمن فقده بطل دعواه فيهااحلقيقة تشري إىل إشر: مؤمن باهللا حقا؛ قيل له
إن املؤمن احلقيقي من كان حمكوما له باجلنة، فمن مل يعلم ذلك من سر حكمته تعاىل فدعواه بأنه مؤمن : أهل السنة

  .حقا غري صحيح
  }ِمَن الُْمْؤِمنَِني لَكَارُِهونَ كََما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبيِْتَك بِالَْحقِّ َوإِنَّ فَرِيقاً{ ٥: اآلية

الكاف يف موضع نصب؛ أي األنفال ثابتة لك كما : قال الزجاج} كََما أَخَْرَجَك َربَُّك ِمْن بَْيِتَك بِالَْحقِّ{: قوله تعاىل
امض ألمرك يف الغنائم ونفل من : واملعىن. أي مثل إخراجك ربك من بيتك باحلق. أخرجك ربك من بيتك باحلق

  ن كرهوا؛ ألن بعضشئت وإ

. يبقى أكثر الناس بغري شيء: الصحابة قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني جعل لكل من أتى بأسري شيئا قال
هو قسم، أي والذي أخرجك؛ : قال أبو عبيدة. وقال الفراء أيضا. نصب كما ذكرنا} كَمَا{فموضع الكاف يف 

املعىن أولئك هم املؤمنون حقا كما أخرجك ربك من : سعيد بن مسعدةوقال . فالكاف مبعىن الواو، وما مبعىن الذي
وقال . فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم} كََما أَخَْرَجكَ رَبَُّك ِمْن َبْيِتكَ بِالَْحقِّ{قال وقال بعض العلماء . بيتك باحلق

هلم : املعىن} لَُهْم َدَرَجاٌت{بقوله  متعلق} كََما أَخَْرَجَك{: وقيل. املعىن أطيعوا اهللا ورسوله كما أخرجك: عكرمة
أي هذا الوعد للمؤمنني حق يف اآلخرة كما أخرجك ربك من بيتك باحلق . درجات عند رهبم ومغفرة ورزق كرمي

ا َوإِذْ يَِعُدكُمُ اللَُّه إِْحَدى الطَّاِئفََتْينِ أَنََّه{: وأظفرك بعدوك وأوىف لك؛ ألنه قال عز وجل. الواجب له؛ فأجنزك وعدك
وهذا قول حسن ذكره . فكما أجنز هذا الوعد يف الدنيا كذا ينجزكم ما وعدكم به يف اآلخرة]. ٧: األنفال[} لَكُْم

كما : كاف التشبيه، وخمرجه على سبيل، اجملازاة؛ كقول القائل لعبده} كَمَا{الكاف يف : وقيل. النحاس واختاره
. قويتك وأزحت علتك، فخذهم اآلن فعاقبهم بكذاوجهتك إىل أعدائي فاستضعفوك وسألت مددا فأمددتك و
كما أخرجك : فقال. وكما أحسنت إليك فاشكرين عليه. وكما كسوتك وأجريت عليك الرزق فاعمل كذا وكذا

وأنزل من السماء ماء ليطهركم به،  -يعين به إياه ومن معه  -ربك من بيتك باحلق وغشاكم النعاس أمنة منه 
قد أزحت : كأنه يقول. ئكة مردفني؛ فاضربوا فوق األعناق وأضربوا منهم كل بنانوأنزل عليكم من السماء مال

باملالئكة فاضربوا منهم هذه املواضع، وهو املقتل؛ لتبلغوا مراد اهللا يف إحقاق احلق وإبطال " عللكم، وأمددتكم
  .رهون ترك مكة وترك أمواهلم وديارهمأي لكا} َوإِنَّ فَرِيقاً ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ لَكَارُِهونَ{. واهللا أعلم. الباطل
  }ُيجَاِدلُوَنَك ِفي الَْحقِّ َبْعَد َما تََبيََّن كَأَنََّما ُيَساقُونَ إِلَى الْمَْوِت َوُهْم َينْظُُرونَ{ ٦: اآلية

العري وأمرهم بالقتال ومل قوهلم ملا ندهبم إىل العري وفات : جمادلتهم} ُيَجادِلُوَنَك ِفي الَْحقِّ َبْعَد َما َتَبيََّن{: قوله تعاىل
. أي يف القتال } ِفي الْحَقِّ{ومعىن . لو أخربتنا بالقتال ألخذنا العدة: يكن معهم كبري أهبة شق ذلك عليهم وقالوا

بعد ما تبني هلم أن اهللا وعدهم إما الظفر بالعري أو بأهل : وقيل. هلم أنك ال تأمر بشيء إال بإذن اهللا} بَْعَد َما َتَبيََّن{



} كَأَنََّما ُيَساقُونَ إِلَى الَْمْوِت{. فمعىن الكالم اإلنكار جملادلتهم. ة، وإذ فات العري فال بد من أهل مكة والظفر هبممك
} َيْوَم َيْنظُُر الَْمْرُء َما قَدََّمْت َيَداُه{: أي يعلمون أن ذلك واقع هبم؛ قال اهللا تعاىل} َوُهْم َيْنظُُرونَ{. كراهة للقاء القوم

  .أي يعلم] ٤٠: بأالن[
َوُيرِيُد اللَُّه  َوإِذْ َيِعدُكُُم اللَُّه إِْحَدى الطَّاِئفََتْينِ أَنََّها لَكُْم َوَتَودُّونَ أَنَّ غَْيَر ذَاِت الشَّْوكَةِ َتكُونُ لَكُْم{ ٨ - ٧: اآليتان

  }الَْحقَّ وَُيْبِطلَ الْبَاِطلَ َولَْو كَرَِه الُْمْجرُِمونَ أَنْ ُيِحقَّ الَْحقَّ بِكَِلَماِتِه َوَيقْطََع دَابَِر الْكَافِرِيَن، لُِيِحقَّ
يف } أَنََّها لَكُْم{. يف موضع نصب مفعول ثان}إِْحَدى}{ َوإِذْ يَِعُدكُُم اللَُّه إِْحَدى الطَّاِئفََتْينِ أَنََّها لَكُْم{: قوله تعاىل

: قال أبو عبيدة} نَّ غَْيَر ذَاتِ الشَّْوكَِة َتكُونُ لَكُْمأَ{أي حتبون } َوَتَودُّونَ{. }إِْحَدى{موضع نصب أيضا بدال من 
النبت الذي له حد؛ ومنه رجل شائك السالح، أي حديد : والشوك. السالح: والشوكة. أي غري ذات احلد

أي تودون أن تظفروا بالطائفة اليت ليس معها سالح وال فيها حرب؛ عن . شاكي السالح: مث يقلب فيقال. السالح
واحلق حق أبدا، ولكن إظهاره حتقيق له من . أي أن يظهر اإلسالم} َوُيرِيُد اللَُّه أَنْ ُيِحقَّ الَْحقَّ بِكَِلَماتِِه{. الزجاج

َيْوَم َنْبِطشُ {: فقال" الدخان"أي بوعده؛ فإنه وعد نبيه ذلك يف سورة } بِكَِلمَاِتِه{. حيث إنه إذا مل يظهر أشبه الباطل
. }ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه{: وقال. أي من أيب جهل وأصحابه] ١٦: الدخان[} إِنَّا ُمْنَتِقُمونَ الْبَطَْشةَ الْكُبَْرى

  أي} بِكَِلَماتِِه{: وقيل]. ٣٣: التوبة[

ن اإلسالم أي يظهر دي} لُِيِحقَّ الَْحقَّ{. أي يستأصلهم باهلالك} َوَيقْطََع َدابَِر الْكَافِرِيَن{. بأمره؛ إياكم أن جتاهدوهم
َبلْ نَقِْذُف بِالَْحقِّ َعلَى الْبَاِطلِ {وإبطاله إعدامه؛ كما أن إحقاق احلق إظهاره . أي الكفر} َوُيبِْطلَ الَْباِطلَ{. ويعزه

  .} َولَْو كَرَِه الُْمْجرُِمونَ{]. ١٨: األنبياء[} فََيْدَمُغُه فَإِذَا ُهَو َزاهٌِق
َربَّكُْم فَاسَْتَجابَ لَكُْم أَنِّي ُمِمدُّكُمْ بِأَلٍْف ِمَن الَْمالِئكَِة ُمْرِدِفَني، َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِلَّا إِذْ َتْستَِغيثُونَ { ١٠ - ٩: اآليتان

  }ُبشَْرى َوِلَتطَْمِئنَّ بِِه قُلُوُبكُْم َوَما النَّْصُر إِلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّه إِنَّ اللََّه َعزِيزٌ َحكِيٌم
واالسم الغوث . واغوثاه: غوث الرجل قال. طلب الغوث والنصر: االستغاثة} َتِغيثُونَ رَبَّكُْمإِذْ َتْس{: قوله تعاىل

وروى مسلم عن عمر بن اخلطاب . واستغاثين فالن فأغثته؛ واالسم الغياث؛ عن اجلوهري. والغواث والغواث
شركني وهم ألف وأصحابه ثالمثائة ملا كان يوم بدر نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل امل: رضي اهللا عنه قال

اللهم أجنز يل ما : "وسبعة عشر رجال؛ فاستقبل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم القبلة، مث مد يديه، فجعل يهتف بربه
فما زال يهتف " . اللهم إن هتلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض. اللهم ائتين ما وعدتين. وعدتين

فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، مث التزمه . ه مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه عن منكبيهبربه مادا يدي
إِذْ َتْسَتِغيثُونَ َربَّكُمْ {: فأنزل اهللا تعاىل. يا نيب اهللا، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك: من ورائه وقال

بفتح الدال } مُْرَدفيَِن{. وذكر احلديث. فأمده اهللا باملالئكة} لٍْف ِمَن الَْمالِئكَِة ُمْرِدِفَنيفَاْسَتَجاَب لَكُمْ أَنِّي ُمِمدُّكُْم بِأَ
} ُمْرَدفني{و. والباقون بالكسر اسم فاعل، أي متتابعني، تأيت فرقة بعد فرقة، وذلك أهيب يف العيون. قراءة نافع

يوم بدر أردفوا بألف من املالئكة، أي أنزلوا إليهم  بفتح الدال على ما مل يسم فاعله؛ ألن الناس الذين قاتلوا
  ملعونتهم على

أي ممدكم يف حال . } ُمِمدُّكُْم{هو حال من الضمري املنصوب يف : وقيل. فمردفني بفتح الدال نعت أللف. الكفار
عبيد أن  وأنكر أبو. وحكى أبو عبيدة أن ردفين وأردفين واحد. إردافكم بألف من املالئكة؛ وهذا مذهب جماهد
قال النحاس . ومل يقل املردفة] ٧: النازعات[} تَْتَبُعَها الرَّاِدفَةُ{: يكون أردف مبعىن ردف؛ قال لقول اهللا عز وجل



أي أردف بعضهم بعضا، . وقراءة كسر الدال أوىل؛ ألن أهل التأويل على هذه القراءة يفسرون: ومكي وغريمها
بفتح } مَُردَّفني{وقرأ بعضهم : قال سيبويه. يدة، وألن عليه أكثر القراءوألن فيها معىن الفتح على ما حكى أبو عب

والدال مكسورة مشددة يف . بضم الراء} ُمُردَّفني{وبعضهم . بكسر الراء} ُمرِدَّفني{وبعضهم . الراء وشد الدال
وألقى حركتها على الراء  فالقراءة األوىل تقديرها عند سيبويه مرتدفني، مث أدغم التاء يف الدال،. القراءات الثالث
وضمت الراء يف الثالثة إتباعا لضمة امليم؛ كما . والثانية كسرت فيها الراء اللتقاء الساكنني. لئال يلتقي ساكنان

وعنهما . مجع ألف؛ مثل فلس وأفلس} بآلف{: وقرأ جعفر بن حممد وعاصم اجلحدري. رد ورد ورد يا هذا: تقول
: وتقدم فيها القول يف معىن قوله. ذكر نزول املالئكة وسيماهم وقتاهلم" مرانآل ع"وقد مضى يف . }بألف{أيضا 

َوَما النَّْصُر إِلَّا ِمْن {.وجيوز أن يكون اإلرداف . واملراد اإلمداد]. ١٢٦: آل عمران[} َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِلَّا ُبْشَرى{
. ئكة؛ أي لوال نصره ملا انتفع بكثرة العدد باملالئكةنبه على أن النصر من عنده جل وعز ال من املال} ِعْنِد اللَِّه

  .والنصر من عند اهللا يكون بالسيف ويكون باحلجة
ِن كُْم رِْجَز الشَّيْطَاإِذْ ُيَغشِّيكُُم النَُّعاسَ أََمَنةً ِمْنُه َوُينَزِّلُ َعلَْيكُْم ِمَن السََّماِء َماًء ِلُيطَهِّرَكُْم بِِه وَُيذِْهَب َعْن{ ١١: اآلية

  }َوِليَْربِطَ َعلَى قُلُوبِكُْم َويُثَبَِّت بِِه الْأَقَْداَم
وهي قراءة أهل املدينة، وهي حسنة إلضافة الفعل إىل اهللا عز وجل . مفعوالن} إِذْ يُْغِشيكُُم النُّعَاَس{: قوله تعاىل

  .}َوَما النَّْصرُ إِلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّه{: لتقدم ذكره يف قوله

فكذلك اإلغشاء يضاف إىل اهللا عز وجل ليتشاكل . فأضاف الفعل إىل اهللا عز وجل} ُيَنزِّلُ َعلَْيكُْمَو{وألن بعده 
آل [} أََمَنةً نَُعاساً َيْغَشى{دليله . بإضافة الفعل إىل النعاس} يَْغَشاكُمُ النعاُس{وقرأ ابن كثري وأبو عمرو . الكالم
واألمنة هي النعاس؛ فأخرب . فأضاف الفعل إىل النعاس أو إىل األمنة يف قراءة من قرأ بالياء أو بالتاء؛] ١٥٤: عمران

بالنصب على معىن } النعاَس{. بفتح الغني وشد الشني} ُيَغشَّيكُم{وقرأ الباقون . أن النعاس هو الذي يغشى القوم
: النجم[} فََغشَّاَها َما غَشَّى{: وقال]. ٩: يس[} فَأَغْشَْيَناُهْم{: قراءة نافع، لغتان مبعىن غشى وأغشى؛ قال اهللا تعاىل

واالختيار ضم الياء والتشديد ونصب النعاس؛ : قال مكي]. ٢٧: يونس[} كَأَنََّما أُغْشَِيْت ُوُجوهُُهْم{: وقال]. ٥٤
أمنة من العدو : وقيل. هللا، فهو الذي يغشيهم النعاس، وألن األكثر عليه} ِمْنُه{واهلاء يف } أََمَنةً ِمْنُه{ألن بعده 

. والنعاس حالة اآلمن الذي ال خياف. أمن أمنة وأمنا وأمانا؛ كلها سواء: مفعول من أجله أو مصدر؛ يقال} أََمنَةً{و
وكان هذا النعاس يف الليلة اليت كان القتال من غدها؛ فكان النوم عجيبا مع ما كان بني أيديهم من األمر املهم، 

ما كان فينا فارس يوم بدر غري املقداد على فرس أبلق، ولقد : وعن علي رضي اهللا عنه قال. ولكن اهللا ربط جأشهم
. رأيتنا وما فينا إال نائم إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت شجرة يصلي ويبكي حىت أصبح؛ ذكره البيهقي

. ال من الغدأن قواهم باالستراحة على القت: أحدمها: ويف امتنان اهللا عليهم بالنوم يف هذه الليلة وجهان: املاوردي
غشاهم يف حال التقاء : وقيل. األمن منيم، واخلوف مسهر: أن أمنهم بزوال الرعب من قلوهبم؛ كما يقال: الثاين

  ".آل عمران"وقد مضى مثل هذا يف يوم أحد يف . الصفني
كُْم رِْجَز الشَّْيطَاِن َوِليَْربِطَ َعلَى قُلُوبِكُْم َويُثَبَِّت بِهِ َوُينَزِّلُ َعلَْيكُْم ِمَن السََّماِء َماًء ِلُيطَهِّرَكُْم بِِه وَُيذِْهَب َعْن{: قوله تعاىل
وحكى . كان املطر قبل النعاس: وقال ابن أيب جنيح. ظاهر القرآن يدل على أن النعاس كان قبل املطر} الْأَقَْداَم
ون ال ماء هلم، فوجست نفوسهم أن الكفار يوم بدر سبقوا املؤمنني إىل ماء بدر فنزلوا عليه، وبقى املؤمن: الزجاج

  وعطشوا وأجنبوا وصلوا



نزعم أنا أولياء اهللا وفينا رسول وحالنا هذه واملشركون : كذلك؛ فقال بعضهم يف نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم
فأنزل اهللا املطر ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان حىت سالت األودية؛ فشربوا وتطهروا وسقوا الظهر . على املاء

إن هذه : وقد قيل. تلبدت السبخة اليت كانت بينهم وبني املشركني حىت ثبتت فيها أقدام املسلمني وقت القتالو
: وهذا اختصاره. األحوال كانت قبل وصوهلم إىل بدر؛ وهو أصح، وهو الذي ذكره ابن إسحاق يف سريته وغريه

: ن أنه مقبل من الشأم ندب املسلمني إليهم وقالقال ابن عباس ملا أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأيب سفيا
فانبعث معه من خف؛ وثقل قوم وكرهوا : قال" هذه عري قريش فيها األموال فأخرجوا إليهم لعل اهللا أن ينفلكموها"

اخلروج، وأسرع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يلوي على من تعذر، وال ينتظر من غاب ظهره، فسار يف 
  .ثة عشر من أصحابه من مهاجري وأنصاريثالمثائة وثال

. كان املهاجرون يوم بدر نيفا ومثانني، وكان األنصار نيفا وأربعني ومائتني: ويف البخاري عن الرباء بن عازب قال
كنا نتحدث أن أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم كانوا ثالمثائة وبضعة عشر، على عدد : وخرج أيضا عنه قال

: وذكر البيهقي عن أيب أيوب األنصاري قال. جاوزوا معه النهر، وما جاوز معه إال مؤمنأصحاب طالوت الذين 
فلما سرنا يوما أو يومني أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نتعاد، ففعلنا فإذا حنن  -يعين إىل بدر  -فخرجنا 

عدة أصحاب : "فسر بذلك ومحد اهللا وقالثالمثائة وثالثة عشر رجال، فأخربنا النيب صلى اهللا عليه وسلم بعدتنا، 
وقد ظن الناس بأمجعهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يلقى حربا فلم يكثر : قال ابن إسحاق" . طالوت 

وكان أبو سفيان حني دنا من احلجاز يتجسس األخبار ويسأل من لقي من الركبان ختوفا على أموال . استعدادهم
ن بعض الركبان أن حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد استنفر لكم الناس؛ فحذر الناس، حىت أصاب خربا م

  عند ذلك واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إىل مكة، وأمره أن يأيت قريشا

فخرج أهل . يستنفرهم إىل أمواهلم وخيربهم أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم قد عرض هلا يف أصحابه؛ ففعل ضمضم
ألف رجل أو حنو ذلك، وخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أصحابه، وأتاه اخلرب عن قريش خبروجهم مكة يف 

ليمنعوا عريهم؛ فاستشار النيب صلى اهللا عليه وسلم الناس، فقام أبو بكر فقال فأحسن، وقام عمر فقال فأحسن، مث 
معك، واهللا ال نقول كما قالت بنو إسرائيل يا رسول اهللا، امض ملا أمرك اهللا فنحن : قام املقداد بن عمرو فقال

ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكم مقاتلون، ] ٢٤: املائدة[} فَاذَْهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاِتال إِنَّا َهاهَُنا قَاِعُدونَ{
سول اهللا جلالدنا معك من دونه؛ فسر بذلك ر -يعين مدينة احلبشة  -والذي بعثك باحلق لو سرت إىل برك الغماد 

وذلك أهنم عدد الناس، وكانوا . يريد األنصار" أشريوا علي أيها الناس: "مث قال. صلى اهللا عليه وسلم ودعا له خبري
يا رسول اهللا، إنا برآء من ذمامك حىت تصل إىل ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت يف ذممنا، : حني بايعوه بالعقبة قالوا

فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتخوف أال تكون األنصار ترى أن . ءنا ونساءنامننعك مما مننع منه أنفسنا وأبنا
فلما قال ذلك رسول اهللا صلى اهللا . عليها نصرته إال باملدينة، وأنه ليس عليهم أن يسري هبم إىل عدو بغري بالدهم

يا رسول : فقال - ذلك اليوم وقيل سعد بن عبادة، وميكن أهنما تكلما مجيعا يف -عليه وسلم كلمه سعد بن معاذ 
إنا قد آمنا بك واتبعناك، : فقال" أجل: "اهللا، كأنك تريدنا معشر األنصار؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فقال رسول اهللا صلى . فامض ملا أمرك اهللا، فوالذي بعثك باحلق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته خلضناه معك
فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ". لى بركة اهللا فكأين أنظر إىل مصارع القومامضوا ع: "اهللا عليه وسلم

ومنع قريشا من السبق إليه مطر عظيم أنزله اهللا عليهم، ومل يصب منه املسلمني إال ما شد . وسبق قريشا إىل ماء بدر



فنزل رسول اهللا صلى اهللا . جلالرمل اللني الذي تسوخ فيه األر: والدهس. هلم دهس الوادي وأعاهنم على املسري
  عليه وسلم على أدىن ماء من مياه بدر إىل املدينة، فأشار عليه احلباب

يا رسول اهللا، أرأيت هذا املنزل، أمنزال أنزلكه اهللا فليس لنا أن : ابن املنذر بن عمرو بن اجلموح بغري ذلك وقال له
: فقال". بل هو الرأي واحلرب واملكيدة: "ال عليه السالمنتقدمه أو نتأخر عنه، أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ فق

يا رسول اهللا، إن هذا ليس لك مبنزل، فاهنض بنا إىل أدىن ماء من القوم فننزله ونعور ما وراءه من القلب، مث نبين 
لتقوا مث ا. فاستحسن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك من رأيه، وفعله. عليه حوضا فنمأله فنشرب وال يشربون

واملسلمني، فقتل من املشركني سبعني وأسر منهم سبعني، وانتقم منهم للمؤمنني، وشفى اهللا صدر . فنصر اهللا نبيه
  :ويف ذلك يقول حسان. رسوله عليه السالم وصدور أصحابه من غيظهم

  كخط الوحي يف الورق القشيب... عرفت ديار زينب بالكثيب 
  ي منهمر سكوبمن الومس... تداوهلا الرياح وكل جون 

  يبابا بعد ساكنها احلبيب... فأمسى ربعها خلقا وأمست 
  ورد حرارة الصدر الكئيب... فدع عنك التذكر كل يوم 

  بصدق غري إخبار الكذوب... وخرب بالذي ال عيب فيه 
  لنا يف املشركني من النصيب... مبا صنع اإلله غداة بدر 
  غروببدت أركانه جنح ال... غداة كأن مجعهم حراء 

  كأسد الغاب مردان وشيب... فالقيناهم منا جبمع 
  على األعداء يف لفح احلروب... أمام حممد قد وازروه 

  وكل جمرب خاظي الكعوب... بأيديهم صوارم مرهفات 

  بنو النجار يف الدين الصليب... بنو األوس الغطارف وازرهتا 
  وعتبة قد تركنا باجلبوب... فغادرنا أبا جهل صريعا 

  ذوي نسب إذا نسبوا حسيب... ة قد تركنا يف رجال وشيب
  قذفناهم كباكب يف القليب... يناديهم رسول اهللا ملا 

  وأمر اهللا يأخذ بالقلوب... أمل جتدوا كالمي كان حقا 
  أصبت وكنت ذا رأي مصيب... فما نطقوا، ولو نطقوا لقالوا 

  :وهنا ثالث مسائل
: ؟ قال"كيف أهل بدر فيكم: "السالم قال للنيب صلى اهللا عليه وسلمبلغين أن جربيل عليه : قال مالك: األوىل

فللمالئكة . فدل هذا على أن شرف املخلوقات ليس بالذوات، وإمنا هو باألفعال". إهنم كذلك فينا: "فقال" خيارنا"
اعات بتفضيل الشرع وتتفاضل الط. ولنا أفعالنا باإلخالص بالطاعة. أفعاهلا الشريفة من املواظبة على التسبيح الدائم

  .هلا، وأفضلها اجلهاد، وأفضل اجلهاد يوم بدر؛ ألن بناء اإلسالم كان عليه
وهو يرد ما . ودل خروج النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلقى العري على جواز النفري للغنيمة ألهنا كسب حالل: الثانية

تل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل ذلك قتال على الدنيا، وما جاء أن من قا: كره مالك من ذلك؛ إذ قال
: وروى عكرمة عن ابن عباس قال. اهللا دون من يقاتل للغنيمة، يراد به إذا كان قصده وحده وليس للدين فيه حظ



: فناداه العباس وهو يف األسرى. عليك بالعري، ليس دوهنا شيء: قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم حني فرغ من بدر
ألن اهللا وعدك إحدى الطائفتني، وقد أعطاك اهللا ما : ؟ قال"ومل: "فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. ال يصلح هذا

  :فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. وعدك

وعلم ذلك العباس حبديث أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومبا كان من شأن بدر، فسمع ذلك يف " . صدقت"
  .أثناء احلديث

سلم عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترك قتلى بدر ثالثا، مث قام عليهم فناداهم روى م: الثالثة
يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدمت ما وعد ربكم حقا : "فقال

يا رسول اهللا، كيف :  عليه وسلم فقالفسمع عمر قول النيب صلى اهللا" . فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا
والذي نفسي بيده ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم ولكنهم ال يقدرون أن : "يسمعون، وأىن جييبون وقد جيفوا؟ قال

. بفتح اجليم والياء، ومعناه أنتنوا فصاروا جيفا} جيفوا{. مث أمر هبم فسحبوا فألقوا يف القليب، قليب بدر" . جييبوا
فأجابه النيب صلى اهللا عليه وسلم بأهنم يسمعون . استبعاد على ما جرت به حكم العادة} يسمعون{ :وقول عمر

ويف هذا ما يدل على أن املوت ليس بعدم حمض وال فناء صرف، وإمنا هو انقطاع تعلق الروح . كسمع األحياء
إن : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال . بالبدن ومفارقته، وحيلولة بينهما، وتبدل حال وانتقال من دار إىل دار

  .أخرجه الصحيح. احلديث" امليت إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاهلم
هو عائد : وقيل. عائد على املاء الذي شد دهس الوادي، كما تقوم} بِِه{الضمري يف } َوُيثَبَِّت بِِه الْأَقَْداَم{: قوله تعاىل

  .ون تثبيت األقدام عبارة عن النصر واملعونة يف موطن احلربعلى ربط القلوب؛ فيك
ا الرُّْعبَ إِذْ ُيوِحي َربَُّك إِلَى الَْمالِئكَِة أَنِّي َمَعكُْم فَثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا سَأُلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُرو{ ١٢: اآلية

  }كُلَّ َبَناٍن فَاْضرُِبوا فَْوَق الْأَْعنَاقِ وَاضْرُِبوا مِْنُهْم

: وقيل. أي يثبت به األقدام ذلك الوقت" إذ، يثبت"العامل يف } إِذْ يُوِحي رَبَُّك إِلَى الَْمالِئكَِة أَنِّي َمَعكُْم{: قوله تعاىل
يف } إِذْ يُوِحي رَبَُّك إِلَى الَْمالِئكَِة أَنِّي مََعكُْم{اذكر : وقد يكون التقدير. أي ولريبط إذ يوحي} ِلريبط{العامل 

. بفتح العني ظرف، ومن أسكنها فهي عنده حرف} مََعكُْم{. بأين معكم، أي بالنصر واملعونة: موضع نصب، واملعىن
أي بشروهم بالنصر أو القتال معهم أو احلضور معهم من غري قتال؛ فكان امللك يسري أمام } فَثَبِّتُوا الَِّذيَن آَمُنوا{

أن " آل عمران"ويظن املسلمون أنه منهم؛ وقد تقدم يف . ن اهللا ناصركمسريوا فإ: الصف يف، صورة الرجل ويقول
ومسع بعضهم قائال يسمع . فكانوا يرون رؤوسا تندر عن األعناق من غري ضارب يرونه. املالئكة قاتلت ذلك اليوم
منني نزول كان هذا التثبيت ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمؤ: وقيل. أقدم حيزوم: قوله وال يرى شخصه

  .املالئكة مددا
هذا أمر } فَاضْرُِبوا فَْوقَ الْأَْعنَاقِ{. تقدم يف آل عمران بيانه} َسأُلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَرُوا الرُّْعَب{: قوله تعاىل
وقد روى . زائدة؛ قاله األخفش والضحاك وعطية}فَْوَق{للمؤمنني، أي اضربوا األعناق، و: وقيل. للمالئكة

إين مل أبعث ألعذب بعذاب اهللا وإمنا بعثت بضرب الرقاب : "عودي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماملس
تفيد معىن فال جيوز زيادهتا، ولكن املعىن أهنم أبيح هلم " فوق"هذا خطأ؛ ألن : وقال حممد بن يزيد". وشد الوثاق

أي ما فوق األعناق، وهو الرؤوس؛ قال : وقيل. كل هام ومججمة: وقال ابن عباس. ضرب الوجوه وما قرب منها
وأن " النساء"وقد مضى شيء من هذا املعىن يف . والضرب على الرأس أبلغ؛ ألن أدىن شيء يؤثر يف الدماغ. عكرمة



بنانة، وهي واحد البنان : قال الزجاج} وَاضْرُِبوا ِمنُْهْم كُلَّ َبَناٍن{. }فَْوَق اثَْنَتيْنِ{: ليست بزائدة، عند قوله}فَْوَق{
  والبنان مشتق من. هنا األصابع وغريها من األعضاء

املراد بالبنان هنا أطراف : وقيل. فالبنان يعتمل به ما يكون لإلقامة واحلياة. أبن الرجل باملكان إذا أقام به: قوهلم
تعطل من وهو عبارة عن الثبات يف احلرب وموضع الضرب؛ فإذا ضربت البنان . األصابع من اليدين والرجلني

  :قال عنترة. املضروب القتال خبالف سائر األعضاء
  ويضرب عند الكرب كل بنان... وكان فىت اهليجاء حيمي ذمارها 

  :ومما جاء أن البنان األصابع قول عنترة أيضا
  وصلت بناهنا باهلندواين... وأن املوت طوع يدي إذا ما 

وذكر بعضهم أهنا . األطراف: البنان األصابع، ويقال: فارسقال ابن . األصابع: وهو كثري يف أشعار العرب، البنان
  .البنان كل مفصل: وقال الضحاك. مسيت بنانا ألن هبا صالح األحوال اليت هبا يستقر اإلنسان وينب

للََّه َشِديدُ الِْعقَابِ، ذَِلكُمْ ذَِلَك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرسُولَُه َوَمْن ُيَشاِققِ اللََّه َوَرسُولَُه فَإِنَّ ا{ ١٤ - ١٣: اآليتان
  }فَذُوقُوُه َوأَنَّ ِللْكَافِرِيَن َعذَابَ النَّارِ

. أي أولياءه} َشاقُّوا اللََّه{. ذلك األمر، أو األمر ذلك: يف موضع رفع على االبتداء، والتقدير} ذَِلَك{: قوله تعاىل
} ذَِلكُْم{قال الزجاج} ذُوقُوُه َوأَنَّ ِللْكَافِرِيَن َعذَاَب النَّارِذَِلكُْم فَ{ . وقد تقدم. أن يصري كل واحد يف شق: والشقاق

ـ . رفع بإضمار األمر أو القصة، أي األمر ذلكم فذوقوه زيدا : كقولك} ذُوقُوا{وجيوز أن يكون يف موضع نصب ب
وجيوز أن يكون يف : قال الفراء. يف موضع رفع عطف على ذلكم} َوأَنَّ{. ومعىن الكالم التوبيخ للكافرين. فاضربه

لو جاز إضمار واعلموا جلاز زيد : الزجاج. وجيوز أن يضمر واعلموا أن: قال. موضع نصب مبعىن وبأن للكافرين
  منطلق

  .وعمرا جالسا، بل كان جيوز يف االبتداء زيدا منطلقا؛ ألن املخرب معلم، وهذا ال يقوله أحد من النحويني
هُ ِذيَن آَمُنوا إِذَا لَِقيُتمُ الَِّذيَن كَفَُروا َزْحفاً فَال ُتَولُّوُهُم الْأَْدَباَر، َوَمْن يَُولِّهِمْ َيْوَمِئٍذ ُدُبَرَيا أَيَُّها الَّ{ ١٦ - ١٥: اآليتان

  }الَْمصُِري إِلَّا مَُتَحرِّفاً لِِقَتالٍ أَْو مَُتحَيِّزاً إِلَى ِفئٍَة فَقَْد َباَء بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه َوَمأْوَاُه َجهَنَُّم َوبِئَْس
  -:فيه سبع مسائل

وأصله االندفاع على األلية؛ مث مسي كل ماش يف احلرب إىل . الزحف الدنو قليال قليال} َزْحفاً{: قوله تعاىل: األوىل
وازحف القوم، أي مشى بعضهم إىل . زحف إىل العدو زحفا: التداين والتقارب؛ يقال: والتزاحف. آخر زاحفا

إذا تدانيتم وتعاينتم : يقول. و أن يسقط بني احلرفني حرف فيزحف أحدمها إىل اآلخرومنه زحاف الشعر، وه. بعض
قال ابن . حرم اهللا ذلك على املؤمنني حني فرض عليهم اجلهاد وقتال الكفار. فال تفروا عنهم وال تعطوهم أدباركم

  .بشعة على الفار، ذامة لهوالعبارة بالدبر يف هذه اآلية متمكنة الفصاحة؛ ألهنا . واألدبار مجع دبر: عطية
وهذا األمر مقيد بالشريطة املنصوصة يف مثلي . أمر اهللا عز وجل يف هذه اآلية أال يويل املؤمنون أمام الكفار: الثانية

فمن فر من اثنني . املؤمنني؛ فإذا لقيت فئة من املؤمنني فئة هي ضعف املؤمنني من املشركني فالفرض أال يفروا أمامهم
والفرار كبرية موبقة بظاهر . ومن فر من ثالثة فليس بفار من الزحف، وال يتوجه عليه الوعيد. الزحففهو فار من 

إنه يراعى الضعف والقوة والعدة؛ : وقالت فرقة منهم ابن املاجشون يف الواضحة. القرآن وإمجاع األكثر من األئمة



ا عند املشركني من النجدة والبسالة ضعف ما فيجوز على قوهلم أن يفر مائة فارس من مائة فارس إذا علموا أن م
  وأما على قول اجلمهور فال حيل فرار مائة إال. عندهم

وقد وقف جيش . مما زاد على، املائتني؛ فمهما كان يف مقابلة مسلم أكثر من اثنني فيجوز االهنزام، والصرب أحسن
  .م، ومائة ألف من املستعربة من خلم وجذاممؤتة وهم ثالثة آالف يف مقابلة مائيت ألف، منهم مائة ألف من الرو

ووقع يف تاريخ فتح األندلس، أن طارقا موىل موسى بن نصري سار يف ألف وسبعمائة رجل إىل األندلس، : قلت
وذلك يف رجب سنة ثالث وتسعني من اهلجرة؛ فالتقى وملك األندلس لذريق وكان يف سبعني ألف عنان؛ فزحف 

مسعت مالكا يسأل عن القوم يلقون : قال ابن وهب.  الطاغية لذريق، وكان الفتحإليه طارق وصرب له فهزم اهللا
إن : العدو أو يكونون يف حمرس حيرسون فيأتيهم العدو وهم يسري، أيقاتلون أو ينصرفون فيؤذنون أصحاهبم؟ قال

  .كانوا يقوون على قتاهلم قاتلوهم، وإال انصرفوا إىل أصحاهبم فآذنوهم
لناس هل الفرار يوم الزحف خمصوص بيوم بدر أم عام يف الزحوف كلها إىل يوم القيامة؟ فروي واختلف ا: الثالثة

عن أيب سعيد اخلدري أن ذلك خمصوص بيوم بدر، وبه قال نافع واحلسن وقتادة ويزيد بن أيب حبيب والضحاك، 
الحنازوا للمشركني، ومل يكن وأن ذلك خاص بأهل بدر فلم يكن هلم أن ينحازوا، ولو احنازوا . وبه قال أبو حنيفة

يف األرض يومئذ مسلمون غريهم، وال للمسلمني فئة إال النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فأما بعد ذلك فإن بعضهم فئة 
وهذا فيه نظر؛ ألنه كان باملدينة خلق كثري من األنصار مل يأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال الكيا. لبعض

. ن أنه قتال، وإمنا ظنوا أهنا العري؛ فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيمن خف معهباخلروج ومل يكونوا يرو
} َيْومَِئٍذ{: احتج األولون مبا ذكرنا، وبقوله تعاىل. ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن اآلية باقية إىل يوم القيامة

وقد . وبقي حكم الفرار من الزحف ليس بكبرية. هو إشارة إىل يوم بدر، وأنه نسخ حكم اآلية بآية الضعف: فقالوا
ومل يقع على ذلك ] ٢٥: التوبة[} ثُمَّ َولَّْيُتْم ُمْدبِرِيَن{فر الناس يوم أحد فعفا اهللا عنهم، وقال اهللا فيهم يوم حنني 

  إمنا ذلك إشارة: وقال اجلمهور من العلماء. تعنيف

وحكم اآلية باق إىل يوم القيامة بشرط الضعف الذي بينه . } يُتُمإِذَا لَِق{: إىل يوم الزحف الذي يتضمنه قوله تعاىل
والدليل عليه أن اآلية نزلت بعد القتال وانقضاء احلرب وذهاب اليوم . اهللا تعاىل يف آية أخرى، وليس يف اآلية نسخ

هللا صلى اهللا ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة أن رسول ا. وإىل هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء. مبا فيه
وأما يوم أحد فإمنا . وهذا نص يف املسألة" والتويل يوم الزحف -وفيه  -اجتنبوا السبع املوبقات : "عليه وسلم قال

وأما يوم حنني فكذلك من فر إمنا انكشف عن الكثرة؛ على ما . فر الناس من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عنفوا
  .يأيت بيانه
: وز شهادة من فر من الزحف، وال جيوز هلم الفرار وإن فر إمامهم؛ لقوله عز وجلال جت: قال ابن القاسم: الرابعة

وجيوز الفرار من أكثر من ضعفهم، وهذا ما مل يبلغ عدد املسلمني اثين عشر : قال. اآلية} َوَمْن ُيَولِّهِْم َيْومَِئٍذ دُُبَرُه{
ملشركني على الضعف؛ لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه ألفا؛ فإن بلغ اثين عشر ألفا مل حيل هلم الفرار وإن زاد عدد ا

  .فإن أكثر أهل العلم خصصوا هذا العدد هبذا احلديث من عموم اآلية" ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة: "وسلم
حدثنا الزهري عن : قاال. رواه أبو بشر وأبو سلمة العاملي، وهو احلكم بن عبداهللا بن خطاف وهو متروك: قلت

يا أكثم بن اجلون اغز مع غري قومك حيسن خلقك وتكرم : "لك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأنس بن ما
يا أكثم بن اجلون خري الرفقاء أربعة وخري الطالئع أربعون وخري السرايا أربعمائة وخري اجليوش أربعة . على رفقائك



لى ذلك من مذهبه وهو قوله للعمري العابد إذ وروي عن مالك ما يدل ع" . آالف ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة
إن كان معك اثنا عشر ألفا فال سعة لك يف : سأله هل لك سعة يف ترك جماهدة من غري األحكام وبدهلا ؟ فقال

  .ذلك

حدثين أيب عن جدي مسع : روى الترمذي عن بالل بن يسار بن زيد قال. فإن فر فليستغفر اهللا عز وجل: اخلامسة
من قال أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه غفر اهللا له وإن : " عليه وسلم يقولالنيب صلى اهللا

  .هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه: قال" . كان قد فر من الزحف
فاملتحرف من . الزوال عن جهة االستواء :التحرف} إِلَّا مَُتَحرِّفاً ِلِقتَالٍ أَْو مَُتَحيِّزاً إِلَى ِفئٍَة{: قوله تعاىل: السادسة

جانب إىل جانب ملكايد احلرب غري منهزم؛ وكذلك املتحيز إذا نوى التحيز إىل فئة من املسلمني ليستعني هبم فريجع 
روى أبو داود عن عبداهللا بن عمر أنه كان يف سرية من سرايا رسول اهللا صلى اهللا عليه . إىل القتال غري منهزم أيضا

فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا : فحاص الناس حيصة، فكنت فيمن حاص، قال: لوسلم قا
فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول : قال. ندخل املدينة فنتثبت فيها ونذهب وال يرانا أحد: فقلنا. بالغضب

فجلسنا لرسول اهللا صلى اهللا : قال. ذلك ذهبنااهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غري 
" ال بل أنتم العكارون: "عليه وسلم قبل صالة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا، حنن الفرارون؛ فأقبل إلينا فقال

يقال للرجل : وقال غريه. العكارون هم العطافون: قال ثعلب" . أنا فئة املسلمني: "فقال. فدنونا فقبلنا يده: قال
اهنزم رجل من : وروى جرير عن منصور عن إبراهيم قال. عكر واعتكر: ذي يويل عند احلرب مث يكر راجعاال

وقال حممد . أنا فئتك: فقال عمر. فررت من الزحف! يا أمري املؤمنني، هلكت: القادسية فأتى املدينة إىل عمر فقال
وعلى هذه . ز إيل لكنت له فئة، فأنا فئة كل مسلملو احنا: ملا قتل أبو عبيدة جاء اخلرب إىل عمر فقال: بن سريين

وعلى القول اآلخر . األحاديث ال يكون الفرار كبرية؛ ألن الفئة هنا املدينة واإلمام ومجاعة املسلمني حيث كانوا
هذا على قول اجلمهور أن الفرار من الزحف . يكون كبرية؛ ألن الفئة هناك اجلماعة من الناس احلاضرة للحرب

  وإمنا كان ذلك القول: قالوا. كبرية

من النيب صلى اهللا عليه وسلم وعمر على جهة احليطة على املؤمنني، إذ كانوا يف ذلك الزمان يثبتون ألضعافهم 
  .ما يكفي" والتويل يوم الزحف: "ويف قوله. واهللا أعلم. مرارا

أي } َوَمأَْواُه جََهنَُّم{. رجع وقد تقدم} َباَء{وأصل . أي استحق الغضب} فَقَْد َباَء بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه{: قوله تعاىل
من قال أستغفر اهللا : "وقد قال صلى اهللا عليه وسلم. وهذا ال يدل على اخللود؛ كما تقدم يف غري موضع. مقامه

  " .الذي ال إله إال هو احلي القيوم غفر له وإن كان قد فر من الزحف
ِكنَّ اللََّه قََتلَُهْم َوَما َرَمْيَت إِذْ َرَمْيَت وَلَِكنَّ اللََّه رََمى َوِلُيبِْلَي الُْمْؤِمنَِني ِمْنهُ َبالءً فَلَْم َتقُْتلُوُهْم َولَ{ ١٨ - ١٧: اآليتان

  }َحَسناً إِنَّ اللََّه َسمِيٌع َعِليٌم، ذَِلكُْم َوأَنَّ اللََّه ُموِهُن كَْيِد الْكَافِرِيَن
روي أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا . أي يوم بدر} اللََّه قََتلَُهْم فَلَْم تَقُْتلُوُهْم وَلَِكنَّ{: قوله تعاىل

فنزلت . قتلت كذا، فعلت كذا؛ فجاء من ذلك تفاخر وحنو ذلك: صدروا عن بدر ذكر كل واحد منهم ما فعل
وهذه اآلية ترد . تكسبه وقصدهاآلية إعالما بأن اهللا تعاىل هو املميت واملقدر جلميع األشياء، وأن العبد إمنا يشارك ب

املعىن فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم بسوقهم إليكم حىت أمكنكم : فقيل. على من يقول بأن أفعال العباد خلق هلم
. } وَلَِكنَّ اللََّه رََمى{. مثله} َوَما رََمْيَت إِذْ رََمْيَت{. ولكن اهللا قتلهم باملالئكة الذين أمدكم هبم: وقيل. منهم



  ف العلماء يف هذا الرميواختل
  :على أربعة أقوال

إن هذا الرمي إمنا كان يف حصب رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني؛ رواه ابن وهب عن : األول
  .وكذلك روى عنه ابن القاسم أيضا. ومل يبق يف ذلك اليوم أحد إال وقد أصابه ذلك: قال مالك. مالك

واهللا ما : فقال له املشركون. د حني رمى أيب بن خلف باحلربة يف عنقه؛ فكر أيب منهزماأن هذا كان يوم أح: الثاين
وكان أوعد أيب رسول اهللا صلى اهللا عليه . بل أنا أقتله: أليس قد قال. واهللا لو بصق علي لقتلين: فقال. بك من بأس

فمات عدو اهللا من ضربة رسول اهللا " كبل أنا أقتل: "وسلم بالقتل مبكة؛ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ملا كان يوم : قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب". سرف"صلى اهللا عليه وسلم يف مرجعه إىل مكة، مبوضع يقال له 

ال جنوت إن جنا حممد؛ فحمل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أحد أقبل أيب مقنعا يف احلديد على فرسه يقول
فاعترض له رجال من املؤمنني، فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا : ى بن عقبة قال سعيد بن املسيبقال موس. يريه قتله

عليه وسلم فخلوا طريقه؛ فاستقبله مصعب بن عمري يقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فقتل مصعب بن عمري، 
ضة والدرع؛ فطعنه حبربته فوقع وأبصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترقوة أيب بن خلف من فرجة بني سابغة البي

وََما َرَمْيتَ إِذْ {ففي ذلك نزل : فكسر ضلعا من أضالعه؛ فقال: قال سعيد. أيب عن فرسه، ومل خيرج من طعنته دم
  .وهذا ضعيف؛ ألن اآلية نزلت عقيب بدر. } َرَمْيَت وَلَِكنَّ اللََّه رََمى

اهللا عليه وسلم يف حصن خيرب، فسار يف اهلواء حىت أصاب أن املراد السهم الذي رمى به رسول اهللا صلى : الثالث
والصحيح يف صورة قتل ابن . وهذا أيضا فاسد، وخيرب وفتحها أبعد من أحد بكثري. ابن أيب احلقيق وهو على فراشه

  .أيب احلقيق غري هذا
عليه السالم قال  وهو أصح؛ ألن السورة بدرية، وذلك أن جربيل. أهنا كانت يوم بدر؛ قال ابن إسحاق: الرابع

فأخذ قبضة من التراب فرمى هبا وجوههم فما من املشركني، " خذ قبضة من التراب: "للنيب صلى اهللا عليه وسلم
َوَما {املعىن : قال ثعلب. من أحد إال وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة؛ وقاله ابن عباس؛ وسيأيت

والعرب . أي أعانك وأظفرك} وَلَِكنَّ اللََّه رََمى{باحلصباء فاهنزموا } ذْ َرَمْيَتإِ{الفزع والرعب يف قلوهبم } َرَمْيَت
  حكى هذا أبو عبيدة. رمى اهللا لك، أي أعانك وأظفرك وصنع لك: تقول

ْنهُ َوِلُيبِْلَي الُْمْؤِمنَِني ِم{. وما رميت بقوتك، إذ رميت، ولكنك بقوة اهللا رميت: وقال حممد بن يزيد. يف كتاب اجملاز
  }مَوهِّن{. والالم تتعلق مبحذوف؛ أي وليبلي املؤمنني فعل ذلك. البالء ههنا النعمة} َبالًء َحَسناً

وروي عن . ويف التشديد معىن املبالغة. }ُموِهُن كَْيدِ الكَاِفرِيَن{وقراءة أهل الكوفة . قراءة أهل احلرمني وأيب عمرو
أن اهللا عز وجل يلقي يف قلوهبم الرعب حىت يتشتتوا : واملعىن. والتخفيف باإلضافة} ُموِهُن كَْيدِ الكاِفرِيَن{احلسن 

  .وقد تقدم. املكر: والكيد. ويتفرق مجعهم فيضعفوا
كُْم ِفئَُتكُْم شَْيئاً عَْن إِنْ َتْسَتفِْتحُوا فَقَْد َجاَءكُمُ الْفَْتُح َوإِنْ َتْنَتهُوا فَُهَو َخْيٌر لَكُْم َوإِنْ َتُعودُوا َنُعْد َولَْن ُتْغنَِي{ ١٩: اآلية

  }َولَْو كَثَُرْت َوأَنَّ اللََّه َمَع الُْمْؤِمنَِني
يكون خطابا للكفار؛ ألهنم : وفيه ثالثة أقوال. شرطه وجوابه} إِنْ َتْسَتفِْتُحوا فَقَْد َجاَءكُُم الْفَْتُح{: قوله تعاىل

وكان هذا القول . ؛ قاله احلسن وجماهد وغريمهااللهم أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصره عليه: استفتحوا فقالوا
اللهم إن كان هذا : وقال النضر بن احلارث. قاله أبو جهل وقت القتال: وقيل. منهم وقت خروجهم لنصرة العري



طلب : واالستفتاح. وهو ممن قتل ببدر. هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
. أي فقد جاءكم ما بان به األمر، وانكشف لكم احلق. اءكم الفتح ولكنه كان للمسلمني عليكمالنصر؛ أي قد ج

إىل نصر } نَُعْد{. أي إىل هذا القول وقتال حممد} َوإِنْ َتُعودُوا{. }فَُهَو خَْيٌر لَكُْم{أي عن الكفر } َوإِنْ َتْنَتهُوا{
  .أي يف العدد} َولَْو كَثَُرْت{. }شَْيئاً{عن مجاعتكم أي } َولَْن ُتْغنَِي عَْنكُْم ِفئَُتكُْم{. املؤمنني
أي عن مثل ما فعلتموه من أخذ } َتْنَتهُوا{وإن . يكون خطابا للمؤمنني؛ أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر: الثاين

لَْوال {: ما قالك. أي إىل مثل ذلك نعد إىل توبيخكم} َوإِنْ َتُعودُوا{و. }فَُهَو َخْيٌر{الغنائم واألسرى قبل اإلذن؛ 
  .اآلية] ٦٨: األنفال[} ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق ل

أي وإن تعودوا إىل . خطابا للمؤمنني، وما بعده للكفار} إِنْ َتْستَفِْتحُوا فَقَْد َجاءَكُُم الْفَْتُح{أن يكون : والقول الثالث
هنم ملا نفروا إىل نصرة العري تعلقوا بأستار والصحيح أنه خطاب للكفار؛ فإ: القشريي. القتال نعد إىل مثل وقعة بدر

وروي أن املشركني خرجوا معهم بأستار : املهدوي. اللهم انصر أهدى الطائفتني، وأفضل الدينني: الكعبة وقالوا
  .الكعبة يستفتحون هبا، أي يستنصرون

  .وال تعارض الحتمال أن يكونوا فعلوا احلالتني: قلت
} َوأَنَّ اللََّه ُموِهُن كَْيِد الْكَاِفرِيَن{: بكسر األلف على االستئناف، وبفتحها عطف على قوله} ِمنَِنيَوأَنَّ اللََّه َمَع الُْمْؤ{
أي من كان اهللا يف نصره مل تغلبه فئة . وألن اهللا؛ والتقدير لكثرهتا وأن اهللا: واملعىن. } أَنِّي َمَعكُْم{: أو على قوله. 

  .وإن كثرت
  }الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا اللََّه َوَرُسولَُه َوال َتَولَّْوا َعْنُه َوأَْنُتْم َتْسَمُعونََيا أَيَُّها { ٢٠: اآلية

أفردهم باخلطاب دون املنافقني . اخلطاب للمؤمنني املصدقني} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوَرسُولَُه{: قوله تعاىل
: وقالت فرقة. هذا قول اجلمهور. ر بطاعة اهللا والرسول، وهناهم عن التويل عنهجدد اهللا عليهم األم. إجالال هلم

وهذا وإن كان حمتمال : قال ابن عطية. يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم فقط: واملعىن. اخلطاب هبذه اآلية إمنا للمنافقني
واإلميان التصديق، واملنافقون ال . على بعد فهو ضعيف جدا؛ ألن اهللا تعاىل وصف من خاطب يف هذه اآلية باإلميان

  .إن اخلطاب لبين إسرائيل، فإنه أجنيب من اآلية: وأبعد من هذا من قال. يتصفون من التصديق بشيء
ومل يقل عنهما ألن طاعة الرسول طاعته؛ وهو كقوله } َعنُْه{وقال . التويل اإلعراض} َوال َتَولَّْوا َعْنُه{ : قوله تعاىل

  َوأَْنُتْم{]. ٦٢: التوبة[} َرُسولُُه أََحقُّ أَنْ يُْرُضوُهَواللَُّه َو{: تعاىل

  .وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من احلجج والرباهني يف القرآن: واملعىن. ابتداء وخرب يف موضع احلال} َتْسَمُعونَ
َشرَّ الدََّوابِّ عِْنَد اللَِّه الصُّمُّ الُْبكُْم الَِّذينَ  َوال َتكُونُوا كَالَِّذيَن قَالُوا َسِمْعَنا َوُهمْ ال َيْسَمُعونَ، إِنَّ{ ٢٢ - ٢١: اآليتان

  }ال َيْعِقلُونَ
َوُهمْ ال {. وهو من مساع األذن. أي كاليهود أو املنافقني أو املشركني} َوال َتكُونُوا كَالَِّذيَن قَالُوا َسِمْعَنا{: قوله تعاىل
هنى املؤمنني أن . يه، فهم مبنزلة من مل يسمع وأعرض عن احلقأي ال يتدبرون ما مسعوا، وال يفكرون ف} َيْسَمُعونَ

. مسعت وأطعت، ال فائدة فيه ما مل يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله: فدلت اآلية على أن قول املؤمن. يكونوا مثلهم
ئذ مبنزلة وإمنا يكون حين! فإذا قصر يف األوامر فلم يأهتا، واعتمد النواهي فاقتحمها فأي مسع عنده وأي طاعة

َوال َتكُوُنوا كَالَِّذيَن قَالُوا َسِمعَْنا َوُهْم ال {:املنافقني الذي يظهر اإلميان، ويسر الكفر؛ وذلك هو املراد بقوله 
مث أخرب تعاىل أن الكفار شر ما دب على . يعين بذلك املنافقني، أي اليهود أو املشركني، على مما تقدم. }َيْسَمُعونَ



هم نفر من بين : قال} إِنَّ َشرَّ الدَّوَابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ الُْبكُْم الَِّذيَن ال َيْعِقلُونَ{عن ابن عباس  ويف البخاري. األرض
  .وكذا خري؛ األصل أخري. واألصل أشر، حذفت اهلمزة لكثرة االستعمال. عبدالدار

  }ْو أَْسَمَعُهْم لَتََولَّْوا َوُهْم ُمْعرِضُونََولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِْم خَْيراً لَأْسَمعَُهْم َولَ{ ٢٣: اآلية
  ولكن سبق علمه بشقاوهتم. احلجج والرباهني؛ إمساع تفهم: قيل} َولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِمْ َخيْراً لَأْسمََعُهْم{: قوله تعاىل

ين طلبوا إحياءهم؛ ألهنم املعىن ألمسعهم كالم املوتى الذ: وقيل. أي لو أفهمهم ملا آمنوا بعد علمه األزيل بكفرهم
ألمسعهم جواب كل ما : الزجاج. طلبوا إحياء قصي بن كالب وغريه ليشهدوا بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم

  .إذ سبق يف علمه أهنم ال يؤمنون} َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّْوا وَُهْم ُمْعرُِضونَ{. سألوا عنه

ا اسَْتجِيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسولِ إِذَا َدَعاكُْم ِلَما ُيْحيِيكُْم َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيُحولُ َبْيَن الَْمْرءِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُو{ ٢٤: اآلية
  }َوقَلْبِِه َوأَنَُّه إِلَْيهِ ُتْحَشُرونَ

  -:فيه ثالث مسائل
. هذا اخلطاب للمؤمنني املصدقني بال خالف} ِللرَّسُولَِيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اسَْتجِيبُوا ِللَِّه َو{: قوله تعاىل: األوىل

: قال أبو عبيدة. وال جيوز اإلدغام. أصله حيييكم، حذفت الضمة من الياء لثقلها} ُيْحيِيكُْم{و . اإلجابة: واالستجابة
: هللا تعاىلقال ا. أجيبوا؛ ولكن عرف الكالم أن يتعدى استجاب بالم، ويتعدى أجاب دون الم} اْسَتجِيُبوا{معىن 

  :وقد يتعدى استجاب بغري الم؛ والشاهد له قول الشاعر]. ٣١: األحقاف[} َيا قَْوَمَنا أَجِيبُوا َداِعَي اللَِّه{
  فلم يستجبه عند ذاك جميب... وداع دعا يا من جييب إىل الندى 

أساء مسعا فأساء : تقول. ةواالسم اجلابة؛ مبنزلة الطاقة والطاع. واملصدر اإلجابة. أجابه وأجاب عن سؤاله: تقول
. أي اجلواب" بالكسر"إنه حلسن اجليبة : وتقول. التحاور: واجملاوبة والتجاوب. هكذا يتكلم هبذا احلرف. جابة

الالم مبعىن إىل، أي إىل ما : وقيل. استجيبوا ملا حيييكم إذا دعاكم: املعىن. }اسَْتجِيبُوا{: متعلق بقوله} ِلَما ُيحْيِيكُْم{
أي إىل ما حييي به قلوبكم فتوحدوه، وهذا إحياء مستعار؛ ألنه من موت : وقيل. ي حييي دينكم ويعلمكمحيييكم، أ

املعىن استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي؛ ففيه احلياة : وقال جماهد واجلمهور. الكفر واجلهل
  اجلهاد، فإنه سبب احلياة يف الظاهر، ألن العدو إذا مل} يكُْمِلَما ُيحْيِ{املراد بقوله : األبدية، والنعمة السرمدية، وقيل

َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ {: ُيغز غزا؛ ويف غزوه املوت، واملوت يف اجلهاد احلياة األبدية؛ قال اهللا عز وجل
  .ل اجلمهوروالصحيح العموم كما قا] ١٦٩: آل عمران[} اللَِّه أَْموَاتاً َبلْ أَْحَياٌء

كنت أصلي يف املسجد فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى البخاري عن أيب سعيد بن املعلى قال: الثانية
اسَْتجِيبُوا ِللَِّه َوِللرَّسُولِ إِذَا {أمل يقل اهللا عز وجل : "فقال. يا رسول اهللا، إين كنت أصلي: فلم أجبه، مث أتيته فقلت

هذا دليل على أن الفعل الفرض : وقال الشافعي رمحه اهللا. وقد تقدم يف الفاحتة. وذكر احلديث} يِيكُْمَدَعاكُْم ِلَما ُيْح
  .أو القول الفرض إذا أيت به يف الصالة ال تبطل؛ ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باإلجابة وإن كان يف الصالة

ما يريد أن يسقط يف، بئر فصاح به وانصرف إليه لو أن رجال يصلي فأبصر غال: وفيه حجة لقول األوزاعي: قلت
  .واهللا أعلم. وانتهره مل يكن بذلك بأس

إنه يقتضي النص منه على خلقه تعاىل الكفر : قيل} َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيحُولُ َبْيَن الَْمْرِء َوقَلْبِِه{: قوله تعاىل: الثالثة
الذي أمره به، فال يكتسبه إذا مل يقدره عليه بل أقدره على ضده وهو واإلميان فيحول بني املرء الكافر وبني اإلميان 

. فبان هبذا النص أنه تعاىل خالق جلميع اكتساب العباد خريها وشرها. وهكذا املؤمن حيول بينه وبني الكفر. الكفر



وخذله؛ إذ مل  وكان فعل اهللا تعاىل ذلك عدال فيمن أضله" . ال، ومقلب القلوب: "وهذا معىن قوله عليه السالم
قال . مينعهم حقا وجب عليه فتزول صفة العدل، وإمنا منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم ال ما وجب هلم

والقلب موضع . حيول بني املرء وقلبه فال يستطيع أن يؤمن إال بإذنه، وال يكفر أيضا إال بإذنه؛ أي مبشيئته: السدي
أي بادروا . بيد اهللا، مىت شاء حال بني العبد وبينه مبرض أو آفة كيال يعقلوهو . بيانه" البقرة"وقد تقدم يف . الفكر

  املعىن حيول بني املرء: وقال جماهد. إىل االستجابة قبل أال تتمكنوا منها بزوال العقل

: وقيل. ي عقلأ] ٣٧: ق[} إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِذكَْرى ِلَمْن كَانَ لَُه قَلٌْب{: ويف التنزيل. وعقله حىت ال يدري ما يصنع
خاف املسلمون يوم بدر كثرة العدو فأعلمهم اهللا أنه : وقيل. حيول بينه وبينه باملوت، فال ميكنه استدراك ما فات

املعىن يقلب األمور من حال : وقيل. حيول بني املرء وقلبه بأن يبدهلم بعد اخلوف أمنا، ويبدل عدوهم من األمن خوفا
ربي أن يكون ذلك إخبارا من اهللا عز وجل بأنه أملك لقلوب العباد منهم، وأنه واختيار الط. إىل حال؛ وهذا جامع

قال . عطف} َوأَنَُّه إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ{. حيول بينهم وبينها إذا شاء؛ حىت ال يدرك اإلنسان شيئا إال مبشيئة اهللا عز وجل
  .كان صوابا} وَأَنَُّه{ولو استأنفت فكسرت، : الفراء
  }قُوا ِفْتَنةً ال ُتصِيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنكُْم خَاصَّةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشِديدُ الِْعقَابِوَاتَّ{ ٢٥: اآلية

  -:فيه مسألتان
وكذلك تأول فيها الزبري بن . أمر اهللا املؤمنني أال يقروا املنكر بني أظهرهم فيعمهم العذاب: قال ابن عباس: األوىل

ما علمت أنا أردنا هبذه اآلية إال اليوم، وما كنت أظنها إال : جلمل، وكان سنة ست وثالثنيالعوام فإنه قال يوم ا
نزلت اآلية يف أهل بدر : قال السدي. وكذلك تأول احلسن البصري والسدي وغريمها. فيمن خوطب ذلك الوقت

ه اآلية يف أصحاب رسول اهللا نزلت هذ: وقال ابن عباس رضي اهللا عنه. خاصة؛ فأصابتهم الفتنة يوم اجلمل فاقتتلوا
وعن حذيفة بن اليمان . أمر اهللا املؤمنني أال يقروا املنكر فيما بينهم فيعمهم اهللا بالعذاب: وقال: صلى اهللا عليه وسلم

يكون بني ناس من أصحايب فتنة يغفرها اهللا هلم بصحبتهم إياي يسنت هبم : "قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .دهم يدخلهم اهللا هبا الناسفيها ناس بع

وهذه التأويالت هي اليت تعضدها األحاديث الصحيحة؛ ففي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش أهنا سألت : قلت
  يا رسول اهللا، أهنلك وفينا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت له

رأوا الظامل ومل يأخذوا على يديه إن الناس إذا : "ويف صحيح الترمذي" . نعم إذا كثر اخلبث: "الصاحلون؟ قال
ويف صحيح البخاري والترمذي عن النعمان بن . وقد تقدمت هذه األحاديث" أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب من عنده

مثل القائم على حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة : "بشري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ضهم أسفلها فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا فأصاب بعضهم أعالها وبع

خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا 
قوبة بترك األمر باملعروف والنهي عن وفيه استحقاق الع. ففي هذا احلديث تعذيب العامة بذنوب اخلاصة" . مجيعا
وذلك عند ظهور املعاصي وانتشار املنكر وعدم التغيري، وإذا مل . فالفتنة إذا عملت هلك الكل: قال علماؤنا. املنكر

وهكذا كان احلكم فيمن كان قبلنا . تغري وجب على املؤمنني املنكرين هلا بقلوهبم هجران تلك البلدة واهلرب منها
روى . وهبذا قال السلف رضي اهللا عنهم. كما يف قصة السبت حني هجروا العاصني وقالوا ال نساكنكممن األمم؛ 

واحتج بصنيع أيب الدرداء . هتجر األرض اليت يصنع فيها املنكر جهارا وال يستقر فيها: ابن وهب عن مالك أنه قال



وروى . خرجه الصحيح. أكثر من وزهنايف خروجه عن أرض معاوية حني أعلن بالربا، فأجاز بيع سقاية الذهب ب
إذا أنزل اهللا بقوم عذابا أصاب العذاب من كان : "البخاري عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فهذا يدل على أن اهلالك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنني ومنه ما يكون نقمة " . فيهم مث بعثوا على أعماهلم
عبث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عبداهللا بن الزبري أن عائشة رضي اهللا عنها قالت وروى مسلم. للفاسقني

العجب، إن ناسا من أميت يؤمون هذا : "يا رسول اهللا، صنعت شيئا يف منامك مل تكن تفعله؟ فقال: يف منامه، فقلت
  يا رسول اهللا، إن الطريق: لنافق" . البيت برجل من قريش قد جلأ بالبيت حىت إذا كانوا بالبيداء خسف هبم

نعم، فيهم املستبصر واحملبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شىت : "قال. قد جيمع الناس
كُلُّ {]. ١٦٤: األنعام[} َوال تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى{فقد قال اهللا تعاىل : فإن قيل" . يبعثهم اهللا تعاىل على نياهتم

وهذا يوجب أال ]. ٢٨٦: البقرة[} لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت{]. ٣٨: املدثر[} بَِما كََسَبْت َرهِيَنةٌَنفْسٍ 
فاجلواب أن الناس إذا تظاهروا باملنكر فمن الفرض . يؤخذ أحد بذنب أحد، وإمنا تتعلق العقوبة بصاحب الذنب

وقد جعل اهللا يف حكمه . هذا بفعله وهذا برضاه. كلهم عاصعلى كل من رآه أن يغريه؛ فإذا سكت عليه ف
ومقصود . وهو مضمون األحاديث كما ذكرنا. وحكمته الراضي مبنزلة العامل؛ فانتظم يف العقوبة؛ قال ابن العريب

  .واتقوا فتنة تتعدى الظامل، فتصيب الصاحل والطاحل: اآلية
انزل عن الدابة ال تطرحنك؛ : هو مبنزلة قولك: قال الفراء. }يبَنَّال ُتِص{واختلف النحاة يف دخول النون يف : الثانية

} اْدُخلُوا َمَساكَِنكُْم ال َيْحِطمَنَّكُْم{: ومثله قوله تعاىل. فهو جواب األمر بلفظ النهي؛ أي إن تنزل عنها ال تطرحنك
ألنه خرج خمرج القسم، : قيلو. أي إن تدخلوا ال حيطمنكم؛ فدخلت النون ملا فيه من معىن اجلزاء]. ١٨: النمل[

إنه هني بعد أمر، واملعىن النهي : وقال أبو العباس املربد. والنون ال تدخل إال على فعل النهي أو جواب القسم
وقال . ال أرينك ههنا؛ أي ال تكن ههنا؛ فإنه من كان ههنا رأيته: وحكى سيبويه. للظاملني؛ أي ال تقربن الظلم

هني يف موضع وصف النكرة؛ وتأويله } ال ُتِصيَبنَّ{فقوله . نة تصيب الذين ظلموا خاصةاملعىن اتقوا فت: اجلرجاين
من : قال املهدوي. بال ألف} لتصينب{وقرأ علي وزيد بن ثابت وأيب وابن مسعود . اإلخبار بإصابتها الذين ظلموا

يف حنو } ال{وهي أخت } ما{حذفت األلف كما حذفت من } ال تصينب{جاز أن يكون مقصورا من } لتصينب{قرأ 
  .وجيوز أن تكون خمالفة لقراءة اجلماعة؛ فيكون املعىن أهنا تصيب الظامل خاصة. أم واهللا ألفعلن، وشبهه

بَِنْصرِهِ  كُْموَاذْكُُروا إِذْ أَْنُتْم قَِليلٌ ُمْسَتْضَعفُونَ ِفي الْأَْرضِ َتَخافُونَ أَنْ يََتَخطَّفَكُُم النَّاُس فَآَواكُْم َوأَيََّد{ ٢٦: اآلية
  }َوَرَزقَكُْم ِمَن الطَّيَِّباِت لَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ

نزلت يف املهاجرين؛ يعين وصف حاهلم قبل اهلجرة ويف ابتداء : قال الكليب} َواذْكُرُوا إِذْ أَنُْتْم قَِليلٌ{: قوله تعاىل
. يف موضع نصب} أَنْ يََتَخطَّفَكُُم{. نعت} َتَخافُونَ{. أي أرض مكة} ِفي الْأَْرضِ{. نعت} ُمسَْتْضَعفُونَ{. اإلسالم
فارس : وهب بن منبه. هم مشركو قريش: قتادة وعكرمة. رفع على الفاعل} النَّاُس{. األخذ بسرعة: واخلطب
. ضم إليه": باملد"أوى إليه . إىل املدينة؛ واملعىن واحد: السدي. إىل األنصار: قال ابن عباس} فَآَواكُْم{. والروم
. باملالئكة يوم بدر: وقيل. باألنصار: وقيل. أي بعونه} بَِنْصرِِه{. قواكم} َوأَيََّدكُْم{. انضم إليه": بالقصر"ه وأوى إلي

  .قد تقدم معناه} لََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ{. أي الغنائم} ِمَن الطَّيَِّباِت{
  }ولَ وََتخُوُنوا أََمانَاِتكُْم وَأَْنُتْم َتْعلَُمونََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال َتُخونُوا اللََّه وَالرَُّس{ ٢٧: اآلية

واهللا ما زالت قدماي حىت : قال أبو لبابة. روي أهنا نزلت يف أيب لبابة بن عبداملنذر حني أشار إىل بين قريظة بالذبح



: وقالفلما نزلت شد نفسه إىل سارية من سواري املسجد، . علمت أين قد خنت اهللا ورسوله؛ فنزلت هذه اآلية
ملا كان شأن قريظة : وعن عكرمة قال. اخلرب مشهور. واهللا ال أذوق طعاما وال شرابا حىت أموت، أو يتوب اهللا علي

بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم عليا رضي اهللا عنه فيمن كان عنده من الناس؛ فلما انتهى إليهم وقعوا يف رسول اهللا 
فلكأين أنظر إىل : الم على فرس أبلق فقالت عائشة رضي اهللا عنهاصلى اهللا عليه وسلم، وجاء جربيل عليه الس

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح الغبار عن وجه

يا رسول اهللا ما : "قال" . هذا جربيل عليه السالم: "هذا دحية يا رسول اهللا ؟ فقال: جربيل عليهما السالم؛ فقلت
فإين : "؟ فقال جربيل"فكيف يل حبصنهم: " صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال رسول اهللا"مينعك من بين قريظة أن تأتيهم

فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرسا معروري؛ فلما رآه علي رضي اهللا عنه " . أدخل فرسي هذا عليهم
اهللا عليه فأتاهم النيب صلى " . كال إهنا ستكون حتية: "فقال. يا رسول اهللا، ال عليك أال تأتيهم، فإهنم يشتمونك: قال

ال ننزل على حكم حممد، : فقالوا! يا أبا القاسم، ما كنت فحاشا: فقالوا" يا إخوة القردة واخلنازير: "وسلم فقال
فقال رسول اهللا صلى . فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسىب ذراريهم. ولكنا ننزل على حكم سعد بن معاذ؛ فنزل

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُخونُوا اللََّه وَالرَّسُولَ وََتخُوُنوا {فنزل فيهم " . بذلك طرقين امللك سحرا: "اهللا عليه وسلم
ننزل على حكم سعد بن معاذ، ال : نزلت يف أيب لبابة، أشار إىل بين قريظة حني قالوا. }أََمانَاِتكُْم وَأَْنُتمْ َتْعلَُمونَ

ة يف أهنم يسمعون الشيء من النيب صلى اهللا عليه وسلم نزلت اآلي: وقيل. تفعلوا فإنه الذبح، وأشار إىل حلقه
وإىل . ونسبتها إىل اهللا؛ ألنه هو الذي أمر بقسمتها. املعىن بغلول الغنائم: وقيل. فيلقونه إىل املشركني ويفشونه

: ومنه الغدر وإخفاء الشيء؛: واخليانة. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه املؤدي عن اهللا عز وجل والقيم هبا
اللهم إين أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس الضجيع : "وكان عليه السالم يقول] ١٩: غافر[} َيْعلَمُ َخاِئَنةَ الْأَْعيُنِ{

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول؛ : خرجه النسائي عن أيب هريرة قال" . ومن اخليانة فإهنا بئست البطانة
ال تأكل : وقد يكون على اجلواب؛ كما يقال. يف موضع جزم، نسقا على األول} وََتُخونُوا أَمَاَناِتكُْم{. فذكره

ومسيت أمانة ألهنا يؤمن معها من منع احلق؛ . األعمال اليت ائتمن اهللا عليها العباد: واألمانات. السمك وتشرب اللنب
أي ما يف } َوأَنُْتْم َتْعلَُمونَ{. كالقول يف أداء األمانات والودائع وغري ذل" النساء"وقد تقدم يف . مأخوذة من األمن

  .تعلمون أهنا أمانة: وقيل. اخليانة من القبح والعار

  }َواْعلَُموا أَنََّما أَمَْوالُكُْم َوأَْوالدُكُْم ِفْتَنةٌ َوأَنَّ اللََّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم{ ٢٨: اآلية
وهو الذي محله على : كان أليب لبابة أموال وأوالد يف بين قريظة} كُْم ِفْتنَةٌَواْعلَُموا أَنََّما أَمَْوالُكُْم َوأَْوالُد{: قوله تعاىل

فآثروا حقه على } َوأَنَّ اللََّه ِعْنَدهُ أَْجٌر َعظِيٌم{. أي اختبار؛ امتحنهم هبا} ِفْتنَةٌ{. مالينتهم؛ فهذا إشارة إىل ذلك
  .حقكم
وا اللََّه َيجَْعلْ لَكُْم فُْرقَاناً وَُيكَفِّْر َعْنكُْم سَيِّئَاِتكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنْ َتتَّقُ{ ٢٩: اآلية

  }الَْعظِيمِ
فذكر بلفظ الشرط؛ ألنه خاطب العباد مبا خياطب . وكان اهللا عاملا بأهنم يتقون أم ال يتقون. }التقوى{قد تقدم معىن 
وترك الشبهات خمافة الوقوع يف  -وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه  -قى العبد ربه فإذا ات. بعضهم بعضا

احملرمات، وشحن قلبه بالنية اخلالصة، وجوارحه باألعمال الصاحلة، وحتفظ من شوائب الشرك اخلفي والظاهر 
ق والباطل فرقانا، ورزقه فيما يريد مبراعاة غري اهللا يف األعمال، والركون إىل الدنيا بالعفة عن املال، جعل له بني احل



: قال} إِنْ َتتَّقُوا اللََّه َيجَْعلْ لَكُْم فُْرقَاناً{: سألت مالكا عن قوله سبحانه وتعاىل: قال ابن وهب. من اخلري إمكانا
مالك مثله سواء، وحكى ابن القاسم وأشهب عن ]. ٢: الطالق[} َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمخَْرجاً{خمرجا، مث قرأ 
  :وقال الشاعر. وقاله جماهد قبله

  بعد قطني رحلوا وبانوا... مالك من طول األسى فرقان 
  :وقال آخر

  وما يل من كأس املنية فرقان... وكيف أرجي اخللد واملوت طاليب 
يف : وقيل. صرافتحا ون: الفراء. جناة: السدي. فصال بني احلق والباطل؛ وقال ابن زيد} فُْرقَاناً{: ابن إسحاق

  .اآلخرة، فيدخلكم اجلنة ويدخل الكفار النار

لَُّه َخْيرُ وَإِذْ َيْمكُرُ بَِك الَِّذيَن كَفَُروا لُِيثْبُِتوكَ أَْو َيقُْتلُوَك أَوْ ُيْخرُِجوَك َوَيْمكُُرونَ َويَْمكُُر اللَُّه َوال{ ٣٠: اآلية
  }الَْماكِرِيَن

املكر بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف دار الندوة؛ فاجتمع رأيهم على قتله  هذا إخبار مبا اجتمع عليه املشركون من
فبيتوه، ورصدوه على باب منزل طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج؛ فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب 

وقد غشيهم النوم، أن ينام على فراشه، ودعا اهللا عز وجل أن يعمى عليهم أثره، فطمس اهللا على أبصارهم، فخرج 
فلما أصبحوا خرج عليهم علي فأخربهم أن ليس يف الدار أحد، فعلموا أن . فوضع على رؤوسهم ترابا وهنض

: ليحبسوك؛ يقال} ِلُيثْبِتُوَك{ومعىن . اخلرب مشهور يف السرية وغريها. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد فات وجنا
وقال أبان بن تغلب وأبو . ليسجنوك: وعنه أيضا وعبداهللا بن كثري. وثاقا} تُوَكِلُيثْبِ{: وقال قتادة. أثبته إذا حبسته

  :قال الشاعر. ليثخنوك باجلراحات والضرب الشديد: حامت
  قالوا اخلليفة أمسى مثبتا وجعا... قلت وحيكما ما يف صحيفتكم 

} وَاللَُّه َخْيُر الَْماكِرِيَن{. التدبري يف األمر يف خفية: واملكر. مستأنف} َوَيْمكُُرونَ{. عطف} أَْو يَقُْتلُوَك أَْو ُيخْرُِجوَك{
  .واملكر من اهللا هو جزاؤهم بالعذاب على مكرهم من حيث ال يشعرون. ابتداء وخرب

  }ا أَسَاِطُري الْأَوَّلَِنيوَإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا قَالُوا قَْد َسِمْعَنا لَوْ َنَشاُء لَقُلَْنا مِثْلَ َهذَا إِنْ َهذَا إِلَّ{ ٣١: اآلية
نزلت يف النضر بن احلارث؛ كان خرج إىل احلرية يف التجارة فاشترى أحاديث كليلة ودمنة، وكسرى وقيصر؛ فلما 

وكان هذا وقاحة . لو شئت لقلت مثل هذا: قص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخبار من مضى قال النضر
  إهنم تومهوا أهنم: وقيل. وكذبا

وقد . إن هذا إال أساطري األولني: ن مبثله، كما تومهت سحرة موسى، مث راموا ذلك فعجزوا عنه وقالوا عنادايأتو
  .تقدم
  }أَِليمٍ ِتَنا بَِعذَابٍوَإِذْ قَالُوا اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحجَاَرةً ِمَن السََّماِء أَوِ ائْ{ ٣٢: اآلية

قال } ِمْن ِعْنِدَك{. بالرفع} ُهَو الْحَقَّ{وجيوز . للفصل} هَُو{ودخلت . }كَانَ{على خرب } الْحَقَّ{القراء على نصب 
وال اختالف بني النحويني يف إجازهتا ولكن القراءة سنة، ال يقرأ فيها إال بقراءة . وال أعلم أحدا قرأ هبا: الزجاج
: أنس بن مالك. قائل هذا هو النضر بن احلارث: ذه املقالة؛ فقال جماهد وابن جبريواختلف فيمن قال ه. مرضية

قالوه لشبهة كانت يف صدورهم، أو على وجه العناد : مث جيوز أن يقال. قائله أبو جهل؛ رواه البخاري ومسلم
ه رجل من اليهود؛ فقال حكي أن ابن عباس لقي. واإلهبام على الناس أهنم على بصرية، مث حل هبم يوم بدر ما سألوا



} اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك{: أنت من القوم الذين قالوا: فقال. من قريش: ممن أنت؟ قال: اليهودي
: قال ابن عباس. إن هؤالء قوم جيهلون! إن كان هذا هو احلق من عندك فاهدنا له: فهال عليهم أن يقولوا. اآلية

رائيلي، من القوم الذين مل جتف أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه، وأجنى موسى وأنت يا إس
} إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ{: فقال هلم موسى] ١٣٨: األعراف[} اْجَعلْ لََنا إِلَهاً كََما لَُهْم آِلهَةٌ{: وقومه؛ حىت قالوا

وقد . ومطر يف الرمحة؛ عن أيب عبيدة. أمطر يف العذاب} ْرفَأَْمِط{. فأطرق اليهودي مفحما] ١٣٨: األعراف[
  .تقدم
  }َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذِّبَُهْم َوأَْنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذِّبَُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ{ ٣٣: اآلية

كذا } وََما كَانَ اللَُّه ِليَُعذَِّبُهْم وَأَْنَت ِفيهِْم{اآلية، نزلت } اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك{: ملا قال أبو جهل
مل يعذب أهل قرية حىت خيرج النيب صلى اهللا عليه وسلم منها واملؤمنون؛ يلحقوا : وقال ابن عباس. يف صحيح مسلم

واالستغفار . غفرانك: كانوا يقولون يف الطواف :ابن عباس} َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهمْ َيْسَتغِْفُرونَ{. حبيث أمروا
إن االستغفار راجع إىل املسلمني الذين هم بني : وقيل. وإن وقع من الفجار يدفع به ضرب من الشرور واإلضرار

قاله . أي وما كان اهللا معذهبم وفيهم من يستغفر من املسلمني؛ فلما خرجوا عذهبم اهللا يوم بدر وغريه؛. أظهرهم
أي } َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهمْ َيْسَتغِْفُرونَ{أي . إن االستغفار هنا يراد به اإلسالم: وقيل. ريهالضحاك وغ

. روي عن جماهد أيضا. أي يف أصالهبم من يستغفر اهللا} َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ{: وقيل. يسلمون؛ قاله جماهد وعكرمة
. استدعاهم إىل االستغفار؛ قاله قتادة وابن زيد. أي لو استغفروا مل يعذبوا. الو استغفرو} َيْسَتْغِفُرونَ{معىن : وقيل

كان رجل من العرب يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسرفا على نفسه، مل : وقال املدائين عن بعض العلماء قال
. ظهر الدين والنسكيكن يتحرج؛ فلما أن تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم لبس الصوف ورجع عما كان عليه، وأ

كان يل أمانان، فمضى واحد وبقي اآلخر؛ : قال. لو فعلت هذا والنيب صلى اهللا عليه وسلم حي لفرح بك: فقيل له
مْ َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذِّبَُهْم َوُه{والثاين . فهذا أمان" َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذِّبَُهْم َوأَْنَت ِفيهِْم {: قال اهللا تبارك وتعاىل

  .}َيْسَتْغِفرُونَ
لَِياُؤُه إِلَّا الُْمتَّقُونَ َوَما لَُهْم أَلَّا يَُعذِّبَُهُم اللَُّه َوُهْم َيُصدُّونَ َعنِ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َوَما كَاُنوا أَْوِلَياَءُه إِنْ أَْو{ ٣٤: اآلية

  }َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم ال َيْعلَُمونَ
أي إهنم مستحقون العذاب ملا ارتكبوا من . وما مينعهم من أن يعذبوا: املعىن} ا ُيَعذَِّبُهمُ اللَُّهَوَما لَُهمْ أَلَّ{: قوله تعاىل

  القبائح واألسباب، ولكن لكل أجل كتاب؛ فعذهبم اهللا

وقال ] ١: املعارج[} سَأَلَ سَاِئلٌ بَِعذَابٍ َواقِعٍ{: ويف ذلك نزلت. بالسيف بعد خروج النيب صلى اهللا عليه وسلم
أي إن } وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم ال َيْعلَُمونَ{. }ُيَعذِّبَُهُم{لو كان كما قال لرفع : قال النحاس. زائدة} أن{إن : األخفش

  .املتقني أولياؤه
  }ُرونََوَما كَانَ َصالُتُهْم عِْنَد الَْبْيِت إِلَّا ُمكَاًء وََتْصِدَيةً فَذُوقُوا الَْعذَابَ بَِما كُْنُتْم َتكْفُ{ ٣٥: اآلية
ْم َحْسَرةً ثُمَّ ُيْغلَُبونَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم لَِيُصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه فََسُيْنِفقُوَنَها ثُمَّ َتكُونُ َعلَيْهِ{ ٣٦: اآلية

  }َوالَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َجهَنََّم ُيْحَشُرونَ
بِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ وََيجَْعلَ الْخَبِيثَ بَْعَضُه َعلَى َبْعضٍ فََيْركَُمُه َجِميعاً فََيْجَعلَُه ِفي َجهَنََّم أُولَِئكَ ِلَيِميَز اللَُّه الَْخ{ ٣٧: اآلية

  }ُهُم الْخَاِسُرونَ



. الصفري: كانت قريش تطوف بالبيت عراة، يصفقون ويصفرون؛ فكان ذلك عبادة يف ظنهم واملكاء: قال ابن عباس
  :ومنه قول عنترة. تصفيق؛ قاله جماهد والسدي وابن عمر رضي اهللا عنهمال: والتصدية

  متكو فريصته كشدق األعلم... وحليل غانية تركت جمدال 
املكاء الصفري، على حلن طائر أبيض باحلجاز : قال السدي. ومنه مكت أست الدابة إذا نفخت بالريح. أي تصوت

  :قال الشاعر. يقال له املكاء
  فويل ألهل الشاء واحلمرات... يف غري روضة  إذا غرد املكاء

وعلى التفسريين ففيه رد على اجلهال من الصوفية الذين يرقصون . املكاء ضرب باأليدي، والتصدية صياح: قتادة
وذلك كله منكر يتنزه عن مثله العقالء، ويتشبه فاعله باملشركني فيما كانوا يفعلونه عند . ويصفقون ويصعقون

  ن جريج وابن أيب جنيح عن جماهد أنهوروى اب. البيت

الصفري، يريدون أن يشغلوا بذلك حممدا صلى اهللا عليه وسلم : والتصدية. املكاء إدخاهلم أصابعهم يف أفواههم: قال
مكا ميكو ومكاء : حكى أبو عبيد وغريه أنه يقال. املعروف يف اللغة ما روي عن ابن عمر: قال النحاس. عن الصالة
  :يصدي تصدية إذا صفق؛ ومنه قول عمرو بن اإلطنابةوصدى . إذا صفر

  مكاء لدى البيت بالتصدية... وظلوا مجيعا هلم ضجة 
معىن التصدية صدهم عن البيت؛ فاألصل على هذا تصدده، فأبدل من أحد : سعيد بن جبري وابن زيد. أي بالتصفيق
  .الدالني ياء

هو عام يف كل شيء، من األعمال والنفقات : وقيل. أي املؤمن من الكافر} ِلَيِميزَ اللَُّه الْخَبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ{معىن 
  .وغري ذلك

  }قُلْ لِلَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َيْنتَُهوا ُيْغفَرْ لَُهْم َما قَدْ َسلََف َوإِنْ َيُعوُدوا فَقَْد َمَضْت سُنَُّت الْأَوَّلَِني{ ٣٨: اآلية
  -:فيه مخس مسائل

أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقول للكفار هذا املعىن، وسواء قال هبذه } ِللَِّذيَن كَفَُروا قُلْ{: قوله تعاىل: األوىل
قل للذين كفروا {ولو كان كما ذكر الكسائي أنه يف مصحف عبداهللا بن مسعود : قال ابن عطية. العبارة أو غريها

  .هذا حبسب ما تقتضيه األلفاظ ملا تأدت الرسالة إال بتلك األلفاظ بعينها؛} إن تنتهوا يغفر لكم
ُيْغفَرْ {وال بد؛ واحلامل على ذلك جواب الشرط : قال ابن عطية. يريد عن الكفر} إِنْ يَْنَتُهوا{: قوله تعاىل: الثانية

ولقد أحسن القائل أبو سعيد أمحد بن حممد . ومغفرة ما قد سلف ال تكون إال ملنته عن الكفر} لَُهْم َما قَْد َسلََف
  :يالزبري

  مث انتهى عما أتاه واقترف... يستوجب العفو الفىت إذا اعترف 
  إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف... لقوله سبحانه يف املعترف 

: وفيه. احلديث. حضرنا عمرو بن العاص وهو يف سياقة املوت يبكي طويال: روى مسلم عن أيب مشاسة املهري قال
ت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله وأن اهلجرة هتدم ما كان قبلها وأن احلج أما علم: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

هذه لطيفة من اهللا سبحانه من هبا على اخللق؛ وذلك أن الكفار : قال ابن العريب. احلديث" يهدم ما كان قبله
وا أبدا توبة وال يقتحمون الكفر واجلرائم، ويرتكبون املعاصي واملآمث؛ فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة هلم ملا استدرك

فيسر اهللا تعاىل عليهم قبول التوبة عند اإلنابة، وبذل املغفرة باإلسالم، وهدم مجيع ما تقدم؛ ليكون . نالتهم مغفرة



. ذلك أقرب لدخوهلم يف الدين، وأدعى إىل قبوهلم لكلمة املسلمني، ولو علموا أهنم يؤاخذون ملا تابوا وال أسلموا
من كان قبلكم قتل تسعة وتسعني نفسا مث سأل هل له من توبة فجاء عابدا فسأل أن رجال في: ويف صحيح مسلم

ال توبة لك؛ فلما علم أنه : فانظروا إىل قول العابد. ال توبة لك فقتله فكمل به مائة؛ احلديث: هل له من توبة فقال
وروي عن ابن عباس رضي . مفالتنفري مفسدة للخليفة، والتيسري مصلحة هل. قد أيأسه قتله، فعل اآليس من الرمحة

فإذا جاءه . ال توبة؛ ختويفا وحتذيرا: هل لقاتل من توبة؟ فيقول: اهللا عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل مل يقتل فسأل
  .وقد تقدم. لك توبة؛ تيسريا وتأليفا: هل لقاتل من توبة؟ قال له: من قتل فسأله

وكذلك من حلف فأسلم . لق يف الشرك مث أسلم فال طالق لهقال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن ط: الثالثة
فأما من افترى على مسلم مث أسلم أو سرق . وكذا من وجبت عليه هذه األشياء؛ فذلك مغفور له. فال حنث عليه

وروى أشهب عن . ولو زىن وأسلم، أو اغتصب مسلمة سقط عنه احلد. مث أسلم أقيم عليه احلد للفرية والسرقة
وهذا هو : قال ابن العريب. إمنا يعين اهللا عز وجل ما قد مضى قبل اإلسالم، من مال أو دم أو شيء: المالك أنه ق

، وما " اإلسالم يهدم ما قبله: "وقوله. } إِنْ َيْنَتهُوا ُيْغفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََف{: الصواب؛ ملا قدمناه من عموم قوله تعاىل
  .نفريبيناه من املعىن من التيسري وعدم الت

وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف . أما الكافر احلريب فال خالف يف إسقاط ما فعله يف حال كفره يف دار احلرب: قلت
  وكذلك الذمي إذا قذف. مسلما فإنه حيد، وإن سرق قطع

ن وال يسقط اإلسالم ذلك عنه لنقضه العهد حال كفره؛ على رواية اب. حد مثانني، وإذا سرق قطع، وإن قتل قتل
واختلفوا يف النصراين يزين مث يسلم، وقد شهدت عليه بينة من املسلمني؛ فحكي عن : قال ابن املنذر. القاسم وغريه

قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َيْنَتهُوا {: الشافعي رضي اهللا عنه إذ هو بالعراق ال حد عليه وال تغريب؛ لقول اهللا عز وجل
إذا أقر وهو مسلم أنه زىن : وقال أبو ثور. وهذا موافق ملا روي عن مالك: قال ابن املنذر }ُيْغفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََف

  .ال حيد: وحكي عن الكويف أنه قال. وهو كافر أقيم عليه احلد
حكمه حكم الكافر األصلي : فأما املرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات، وأصاب جنايات وأتلف أمواال؛ فقيل: الرابعة

يلزمه كل حق هللا عز وجل : وقال الشافعي يف أحد قوليه. يؤخذ بشيء مما أحدثه يف حال ارتداده إذا أسلم؛ ال
ما كان هللا يسقط، : وقال أبو حنيفة. ولآلدمي؛ بدليل أن حقوق اآلدميني تلزمه فوجب أن تلزمه حقوق اهللا تعاىل

. عاىل مستغن عن حقه، واآلدمي مفتقر إليهوهو قول علمائنا؛ ألن اهللا ت: قال ابن العريب. وما كان لآلدمي ال يسقط
قُلْ ِللَِّذيَن كَفَرُوا {: وقوله تعاىل: قالوا. أال ترى أن حقوق اهللا عز وجل ال جتب على الصيب وتلزمه حقوق اآلدميني

  .عام يف احلقوق هللا تعاىل} إِنْ َيْنَتهُوا ُيْغفَرْ لَُهْم َما قَْد َسلََف
إذا جاءت مطلقة فإمنا تتضمن الرجوع إىل } عاد{يريد إىل القتال؛ ألن لفظة } ُعودُواَوإِنْ َي{: قوله تعاىل: اخلامسة

ولسنا جند يف هذه اآلية هلؤالء الكفار حالة تشبه ما ذكرنا : قال ابن عطية. حالة كان اإلنسان عليها مث انتقل عنها
إذا كانت مطلقة ألهنا قد " عاد"قلنا ذلك يف  وال جيوز أن يتأول إىل الكفر؛ ألهنم مل ينفصلوا عنه، وإمنا. إال القتال

. عاد زيد ملكا؛ يريد صار: جتيء يف كالم العرب داخلة على االبتداء واخلرب، فيكون معناها معىن صار؛ كما تقول
  :ومنه قول أمية بن أيب الصلت
  شيبا مباء فعادا بعد أبواال... تلك املكارم ال قعبان من لنب 
فهي مقيدة خبربها ال جيوز االقتصار دوهنا؛ فحكمها .  حالة قد كان العائد عليها قبلوهذه ال تتضمن الرجوع إىل

  .حكم صار



عبارة جتمع الوعيد والتهديد والتمثيل مبن هلك من األمم يف سالف الدهر } فَقَْد َمَضْت سُنَُّت الْأَوَّلَِني{: قوله تعاىل
  .بعذاب اهللا
ى ال َتكُونَ ِفْتَنةٌ وََيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه ِللَِّه فَإِِن اْنَتَهْوا فَإِنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُونَ َبِصٌري، َوقَاِتلُوُهْم َحتَّ{ ٤٠ - ٣٩: اآليتان

  }َوإِنْ َتَولَّْوا فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمْوالكُْم نِْعَم الَْموْلَى َونِْعَم النَّصُِري
وغريها " البقرة"إىل آخر اآلية تقدم معناها وتفسري ألفاظها يف . أي كفر} ِفْتَنةٌ َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى ال َتكُونَ{: قوله تعاىل
  .واحلمد هللا

  اجمللد الثامن
  تابع سورة األنفال

  تفسريبقية سورة األنفال
ْرَبى وَالْيََتاَمى وَالَْمَساِكنيِ َواْبنِ َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ وَِلِذي الْقُ{ ٤١: اآلية*٣*

  }ِن وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌرالسَّبِيلِ إِنْ كُْنُتْم آمَْنُتْم بِاللَِّه َوَما أَْنَزلَْنا َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم الْفُْرقَاِن َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعا
ْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ َوِلِذي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمسَاِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِم{قوله تعاىل 

  }إِنْ كُْنُتْم آَمنُْتْم بِاللَِّه
  -:فيه ست وعشرون مسألة

ما يناله الرجل أو اجلماعة بسعي، ومن ذلك  الغنيمة يف اللغة} َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشيٍْء{قوله تعاىل  -األوىل
  :قول الشاعر

  رضيت من الغنيمة باإلياب... وقد طوفت يف اآلفاق حىت 
  :وقال آخر

  أىن توجه واحملروم حمروم... ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه 
غَنِمُْتْم ِمْن {: ه تعاىلوأعلم أن االتفاق حاصل على أن املراد بقول. غنم القوم غنما: واملغنم والغنيمة مبعىن؛ يقال

وال تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيناه، . مال الكفار إذا ظفر به املسلمون على وجه الغلبة والقهر} َشْيٍء
. غنيمة وفيئا: ومسى الشرع الواصل من الكفار إلينا من األموال بامسني. ولكن عرف الشرع قيد اللفظ هبذا النوع

  ولزم هذا االسم هذا. مون من عدوهم بالسعي وإجياف اخليل والركاب يسمى غنيمةفالشيء الذي يناله املسل

والفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع، وهو كل مال دخل على املسلمني من غري حرب وال . املعىن حىت صار عرفا
: وقيل. سائبوحنو هذا قال سفيان الثوري وعطاء بن ال. كخراج األرضني وجزية اجلماجم ومخس الغنائم. إجياف

واملعىن . الفيء عبارة عن كل ما صار للمسلمني من األموال بغري قهر: وقيل. إهنما واحد، وفيهما اخلمس؛ قاله قتادة
  .متقارب
وقد ادعى ابن عبدالرب اإلمجاع على أن هذه اآلية نزلت بعد . هذه اآلية ناسخة ألول السورة، عند اجلمهور: الثانية
وأن . وأن أربعة أمخاس الغنيمة مقسومة على الغامنني، على ما يأيت بيانه] ١: األنفال[} الْأَْنفَالِ َيسْأَلوَنَك َعنِ{: قوله
  .نزلت يف حني تشاجر أهل بدر يف غنائم بدر، على ما تقدم أول السورة} َيسْأَلوَنَك َعنِ الْأَْنفَالِ{: قوله
حدثنا حممد بن كثري قال حدثنا سفيان قال : ومما يدل على صحة هذا ما ذكره إمساعيل بن إسحاق قال: قلت



من : " ملا كان يوم بدر قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: (حدثين حممد بن السائب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال
وكانوا قتلوا سبعني، وأسروا سبعني، فجاء أبو اليسر بن عمرو " قتل قتيال فله كذا ومن أسر أسريا فله كذا

يا رسول : فقام سعد فقال. رسول اهللا إنك وعدتنا من قتل قتيال فله كذا، وقد جئت بأسريين يا: بأسريين، فقال
اهللا، إنا مل مينعنا زيادة يف األجر وال جنب عن العدو ولكنا قمنا هذا املقام خشية أن يعطف املشركون، فإنك إن تعطي 

َيسْأَلوَنَك َعنِ الْأَنْفَالِ قُلِ {ن فنزلت وجعل هؤالء يقولون وهؤالء يقولو: قال. هؤالء ال يبقى ألصحابك شيء
فسلموا الغنيمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه ] ١: األنفال[} الْأَْنفَالُ ِللَِّه َوالرَُّسولِ فَاتَّقُوا اللََّه َوأَصِْلُحوا ذَاتَ َبيْنِكُْم

إهنا حمكمة غري منسوخة، وأن : وقد قيل. اآلية} ُخُمَسُه َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه{مث نزلت ) وسلم،
كذا حكاه . الغنيمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وليست مقسومة بني الغامنني، وكذلك ملن بعده من األئمة

. واحتجوا بفتح مكة وقصة حنني. املازري عن كثري من أصحابنا، رضي اهللا عنهم، وأن لإلمام أن خيرجها عنهم
افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة عنوة ومن على أهلها فردها عليهم ومل يقسمها ومل : ان أبو عبيد يقولوك

  .ورأى بعض الناس أن هذا جائز لألئمة بعده. جيعلها عليهم فيئا

واألربعة األمخاس لإلمام، } ِه ُخُمسَُهَواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَّ{: وعلى هذا يكون معىن قوله تعاىل: قلت
وهذا ليس بشيء، ملا ذكرناه، وألن اهللا سبحانه أضاف الغنيمة للغامنني . إن شاء حبسها وإن شاء قسمها بني الغامنني

سكت  مث عني اخلمس ملن مسى يف كتابه، وسكت عن األربعة األمخاس، كما} َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشيٍْء{: فقال
وكذا األربعة األمخاس . فكان لألب الثلثان اتفاقا] ١١: النساء[} وََورِثَهُ أَبََواُه فَِلأُمِِّه الثُّلُثُ{: عن الثلثني يف قوله

. للغامنني إمجاعا، على ما ذكره ابن املنذر وابن عبدالرب والداودي واملازري أيضا والقاضي عياض وابن العريب
اآلية، ما ينفله اإلمام ملن } َيسْأَلوَنَك َعنِ الْأَْنفَالِ{: ويكون معىن قوله. اهرة، وسيأيت بعضهاواألخبار هبذا املعىن متظ

هي خمصوصة مبا شذ من املشركني إىل املسلمني، من : وقال عطاء واحلسن. شاء ملا يراه من املصلحة قبل القسمة
هبا أنفال السرايا أي غنائما، إن شاء مخسها اإلمام، املراد : وقيل. عبد أو أمة أو دابة، يقضي فيها اإلمام مبا أحب

إن شاء اإلمام نفله كله، وإن : وقال إبراهيم النخعي يف اإلمام يبعث السرية فيصيبون املغنم. وإن شاء نفلها كلها
سألت مكحول وعطاء عن اإلمام ينفل القوم : قال علي بن ثابت. وحكاه أبو عمر عن مكحول وعطاء. شاء مخسه
َيسْأَلوَنَك َعنِ الْأَنْفَالِ قُلِ {: من ذهب إىل هذا تأول قول اهللا عز وجل: قال أبو عمر. ذلك هلم: ابوا، قالما أص

ومل ير أن هذه اآلية . أن ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم يضعها حيث شاء] ١: األنفال[} الْأَْنفَالُ ِللَِّه َوالرَُّسولِ
غري هذا مما قد أتينا عليه يف كتاب : وقيل.} نََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمسَُهَواْعلَُموا أَ{: منسوخة بقوله تعاىل

} َيسْأَلوَنَك َعنِ الْأَْنفَالِ{ومل يقل أحد من العلماء فيما أعلم أن قوله تعاىل ). القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس(
َما {: إن قوله: بل قال اجلمهور على ما ذكرنا.} ُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمسَُهَواْعلَُموا أَنََّما غَنِْم{: اآلية، ناسخ لقول

وأما قصة فتح مكة فال حجة فيها . ناسخ، وهم الذين ال جيوز عليهم التحريف وال التبديل لكتاب اهللا تعاىل} غَنِْمُتْم
إحدامها أن : شبهها شيء من البلدان من جهتنيوال نعلم مكة ي: وقد قال أبو عبيد. الختالف العلماء يف فتحها

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اآلية، ] ١: األنفال[} َيْسأَلوَنَك َعنِ الْأَْنفَالِ{: كان اهللا قد خصه من األنفال والغنائم ما مل جيعله لغريه، وذلك لقوله
وأما قصة حنني فقد عوض . من البالدفنرى أن هذا كان خاصا له واجلهة األخرى أنه سن ملكة سننا ليست لشيء 

أما ترضون أن يرجع الناس : "فقال هلم! يعطي الغنائم قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم: األنصار ملا قالوا



وليس لغريه أن يقول هذا . خرجه مسلم وغريه" بالدنيا وترجعون برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بيوتكم
  .واهللا أعلم. به على ما قاله بعض علمائنا القول، مع أن ذلك خاص

ليس على عمومه، وأنه يدخله اخلصوص، فمما } َواْعلَُموا أَنََّما غَنِمُْتْم ِمْن َشْيٍء{: مل خيتلف العلماء أن قوله: الثالثة
ة فيها إىل وكذلك الرقاب، أعين األسارى، اخلري. سلب املقتول لقاتله إذا نادى به اإلمام: خصصوه بإمجاع أن قالوا

ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر األمتعة : واملعىن. ومما خص به أيضا األرض. اإلمام بال خالف، على ما يأيت بيانه
لوال أخر : (وأما األرض فغري داخلة يف عموم هذه اآلية، ملا روى أبو داود عن عمر بن اخلطاب أنه قال. والسيب

ومما يصحح هذا املذهب ما رواه ). ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيربالناس ما فتحت قرية إال قسمتها كما قسم رس
منعت العراق قفيزها ودرمهها ومنعت الشام مدها : "الصحيح عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

كه مبعىن ستمنع، فدل ذلك على أهنا ال تكون للغامنني، ألن ما مل" منعت: "قال الطحاوي. احلديث" ودينارها
: واهللا تعاىل يقول. الغامنون ال يكون فيه قفيز وال درهم، ولو كانت األرض تقسم ما بقي ملن جاء بعد الغامنني شيء

وإمنا : قال]. ٨:احلشر[} ِللْفُقََراِء الُْمهَاجِرِيَن{: بالعطف على قوله] ١٠: احلشر[} وَالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعدِِهْم{
كل ما حصل من الغنائم من أهل دار احلرب من شيء قل أو : وقال الشافعي. موضعيقسم ما ينقل من موضع إىل 

. كثر من دار أو أرض أو متاع أو غري ذلك قسم، إال الرجال البالغني فإن اإلمام فيهم خمري أن مين أو يقتل أو يسيب
حمالة، فوجب أن تقسم واألرض مغنومة ال : قال. واحتج بعموم اآلية. وسبيل ما أخذ منهم وسيب سبيل الغنيمة

  وقد قسم. كسائر الغنائم

ولو جاز أن يدعى اخلصوص يف األرض جاز أن : قالوا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أفتتح عنوة من خيرب
. فال حجة فيها، ألن ذلك إمنا هو يف الفيء ال يف الغنيمة" احلشر"وأما آية . يدعى يف غري األرض فيبطل حكم اآلية

: قالوا. استئناف كالم بالدعاء ملن سبقهم باإلميان ال لغري ذلك] ١٠: احلشر[} الَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْمَو{: وقول
إما أن تكون غنيمة استطاب أنفس أهلها، وطابت بذلك : وليس خيلو فعل عمر يف توقيفه األرض من أحد وجهني

ك صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سيب وكذل. وكذلك روى جرير أن عمر استطاب أنفس أهلها. فوقفها
وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئا فلم حيتج إىل مراضاة . هوازن، ملا أتوه استطاب أنفس أصحابه عما كان يف أيديهم

وذهب الكوفيون إىل ختيري اإلمام يف، قسمها أو إقرارها وتوظيف اخلراج عليها، وتصري ملكا هلم كأرض . أحد
وكأن هذا مجع بني الدليلني ووسط بني املذهبني، وهو الذي فهمه : يخنا أبو العباس رضي اهللا عنهقال ش: الصلح

لوال أخر الناس، فلم خيرب بنسخ فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم وال : عمر رضي اهللا عنه قطعا، ولذلك قال
على مصاحل املسلمني ومل ميلكها ألهل بتخصيصه هبم، غري أن الكوفيني زادوا على ما فعل عمر، فإن عمر إمنا وقفها 

  .الصلح، وهم الذين قالوا لإلمام أن ميلكها ألهل الصلح
: ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري إىل أن السلب ليس للقاتل، وأن حكمه حكم الغنيمة، إال أن يقول األمري: الرابعة

فعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطربي وقال الليث واألوزاعي والشا. من قتل قتيال فله سلبه، فيكون حينئذ له
إمنا يكون : إال أن الشافعي رضي اهللا عنه قال. السلب للقاتل على كل حال، قاله اإلمام أو مل يقله: وابن املنذر

قال أبو العباس بن سريج من أصحاب . وأما إذا قتله مدبرا عنه فال: السلب للقاتل إذا قتل قتيال مقبال عليه
على عمومه، إلمجاع العلماء على أن من قتل أسريا أو امرأة أو " من قتل قتيال فله سلبه"احلديث ليس : الشافعي

: قال. وكذلك من ذفف على جريح، ومن قتل من قطعت يداه ورجاله. شيخا أنه ليس له سلب واحد منهم
  وكذلك املنهزم ال ميتنع يف اهنزامه، وهو



جعل السلب ملن لقتله معىن زائد، أو ملن يف قتله فضيلة، وهو القاتل يف فعلم بذلك أن احلديث إمنا : قال. كاملكتوف
السلب للقاتل، مقبال قتله أو مدبرا، هاربا أو : وقال الطربي. وأما من أثخن فال. اإلقبال، ملا يف ذلك من املؤنة
مسعت نافعا موىل ابن  وهذا يرده ما ذكره عبدالرزاق وحممد بن بكر عن ابن جريج قال. مبارزا إذا كان يف املعركة

مل نزل نسمع إذا التقى املسلمون والكفار فقتل رجل من املسلمني رجال من الكفار فإن سلبه له إال أن : عمر يقول
فظاهر هذا يرد قول الطربي الشتراطه يف السلب القتل . يكون يف معمعة القتال، ألنه حينئذ ال يدري من قتل قتيال

السلب للقاتل يف معركة كان أو غري معركة، يف اإلقبال واإلدبار : ور وابن املنذروقال أبو ث. يف املعركة خاصة
  " .من قتل قتيال فله سلبه: "واهلروب واالنتهار، على كل الوجوه، لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم

ن نتضحى غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هوازن فبينا حن: (روى مسلم عن سلمة بن األكوع قال: قلت
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاء رجل على مجل أمحر فأناخه، مث انتزع طلقا من حقبه فقيد به اجلمل، مث 
تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة يف الظهر، وبعضنا مشاة، إذ خرج يشتد، فأتى مجله فأطلق 

وخرجت اشتد فكنت : قال سلمة. مل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاءقيده مث أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به اجل
عند ورك الناقة، مث تقدمت حىت كنت عند ورك اجلمل، مث تقدمت حىت أخذت خبطام اجلمل فأخنته، فلما وضع 

ركبته يف األرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، مث جئت باجلمل أقوده، عليه رحله وسالحه، 
له سلبه : "قال. ابن األكوع: ؟ قالوا" من قتل الرجل: "هللا صلى اهللا عليه وسلم والناس معه فقالفاستقبلين رسول ا

  وفيه حجة ملالك من أن السلب ال يستحقه القاتل. فهذا سلمة قتله هاربا غري مقبل، وأعطاه سلبه" أمجع

ومن حجته أيضا ما ذكره أبو بكر . لقولإال بإذن اإلمام، إذ لو كان واجبا له بنفس القتل ملا احتاج إىل تكرير هذا ا
بارزت رجال يوم القادسية : حدثنا أبو األحوص عن األسود بن قيس عن بشر بن علقمة قال: بن أيب شيبة قال

هذا سلب بشر بن علقمة، فهو خري من اثين عشر : فقتلته وأخذت سلبه، فأتيت سعدا فخطب سعد أصحابه مث قال
فلو كان السلب للقاتل قضاء من النيب صلى اهللا عليه وسلم ما احتاج األمر أن . هألف درهم، وإنا قد نفلناه إيا

ويف الصحيح أن معاذ بن عمرو بن . واهللا أعلم. يضيفوا ذلك إىل أنفسهم باجتهادهم، وألخذه القاتل دون أمرهم
أيكما : "ليه وسلم فقالاجلموح ومعاذ بن عفراء ضربا أبا جهل بسيفيهما حىت قتاله، فأتيا رسول اهللا صلى اهللا ع

وقضى بسلبه ملعاذ بن عمرو بن " كالكما قتله: "فنظر يف السيفني فقال. أنا قتلته: ؟ فقال كل واحد منهما"قتله
ويف . اجلموح، وهذا نص على أن السلب ليس للقاتل، إذ لو كان له لقسمه النيب صلى اهللا عليه وسلم بينهما

ت مع من خرج مع زيد بن حارثة يف غزوة مؤتة، ورافقين مددي من خرج: الصحيح أيضا عن عوف بن مالك قال
يا خالد، أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بالسلب : فقال عوف: وساق احلديث، وفيه. اليمن

أن وأخرجه أبو بكر الربقاين بإسناده الذي أخرجه به مسلم، وزاد فيه بيانا . بلى، ولكين استكثرته: للقاتل؟ قال
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن خيمس السلب، وإن مدديا كان رفيقا هلم يف غزوة : عوف بن مالك قال

فجعل رومي منهم يشتد على املسلمني وهو على فرس أشقر وسرج مذهب ومنطقة : مؤتة يف طرف من الشام، قال
حىت مر به فضرب عرقوب فرسه فوقع، فتلطف له املددي : فيغري هبم، قال: قال. ملطخة وسيف حملى بذهب

فقلت له أعطه كله، : فأعطاه خالد بن الوليد وحبس منه، قال عوف: قال. وعاله بالسيف فقتله وأخذ سالحه
: قال عوف. بلى، ولكين استكثرته: قال"! السلب للقاتل: "أليس قد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .ألخربن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :وكان بيين وبينه كالم، فقلت له



فلما اجتمعنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر عوف ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : قال عوف
فغضب : أمل أجنز لك ما وعدتك؟ قال: فقلت له" فادفعه إليه: "قال. استكثرته: ؟ قال فقال"مل مل تعطه: "فقال خلالد

فهذا يدل داللة واضحة " . يا خالد ال تدفعه إليه هل أنتم تاركون يل أمرائي: "اهللا عليه وسلم وقالرسول اهللا صلى 
ال يكون السلب : وقال أحسد بن حنبل. على أن السلب ال يستحقه القاتل بنفس القتل بل برأي اإلمام ونظره

  .للقاتل إال يف املبارزة خاصة
إن كان السلب يسريا فهو : وقال إسحاق. ال خيمس: فقال الشافعي اختلف العلماء يف ختميس السلب،: اخلامسة

وفعله عمر بن اخلطاب مع الرباء بن مالك حني بارز املرزبان فقتله، فكانت قيمة . للقاتل، وإن كان كثريا مخس
 أنس عن الرباء بن مالك أنه قتل من املشركني مائة رجل إال رجال. منطقته وسواريه ثالثني ألفا فخمس ذلك

رجل ورجل، فربز الرباء فاختلفا بسيفيهما مث اعتنقا فتوركه : مبارزة، وأهنم ملا غزوا الزارة خرج دهقان الزارة فقال
الرباء فقعد على كبده، مث أخذ السيف فذحبه، وأخذ سالحه ومنطقته وأتى به عمر، فنفله السالح وقوم املنطقة 

وروي حنوه عن عمر . السلب مغنم وفيه اخلمس: زاعي ومكحولوقال األو. إهنا مال: بثالثني ألفا فخمسها، وقال
واحلجة للشافعي ما رواه أبو داود عن عوف بن مالك األشجعي وخالد بن الوليد أن رسول اهللا صلى . بن اخلطاب

  .اهللا عليه وسلم قضى يف السلب للقاتل ومل خيمس السلب
وجيزئ : قال أكثرهم. ل إال أن يقيم البينة على قتلهذهب مجهور العلماء إىل أن السلب ال يعطى للقات: السادسة

يعطاه مبجرد دعواه، وليست : وقال األوزاعي. شاهدان أو شاهد وميني: وقيل. شاهد واحد، على حديث أيب قتادة
أال ترى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم . شرطا يف االستحقاق، بل إن اتفق ذلك فهو األوىل دفعا للمنازعة: البينة
وبه قال . وال تكفي شهادة واحد، وال يناط هبا حكم مبجردها. أبا قتادة صلب مقتول من غري شهادة وال ميني أعطى

  .الليث بن سعد

إمنا أعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم : مسعت شيخنا احلافظ املنذري الشافعي أبا حممد عبدالعظيم يقول: قلت
. وعلى هذا يندفع النزاع ويزول اإلشكال، ويطرد احلكم. يسالسلب بشهادة األسود بن خزاعي وعبداهللا بن أن

وأما املالكية فيخرج على قوهلم أنه ال حيتاج اإلمام فيه إىل بينة، ألنه من اإلمام ابتداء عطية، فإن شرط الشهادة كان 
  .له، وإن مل يشترط جاز أن يعطيه من غري شهادة

وكل ما حيتاج للقتال فال خالف أنه من السلب، وفرسه إن قاتل واختلفوا يف السلب ما هو، فأما السالح : السابعة
وكذلك إن كان يف مهيانه ويف منطقته دنانري أو جواهر . ليس من السلب: وقال أمحد يف الفرس. عليه وصرع عنه

ذلك كله من : واختلفوا فيما يتزين به للحرب، فقال األوزاعي. أو حنو هذا، فال خالف أنه ليس من السلب
وقال . وهذا مروي عن سحنون رمحه اهللا، إال املنطقة فإهنا عنده من السلب. ليس من السلب: وقالت فرقة. السلب

  .والسواران من السلب: ابن حبيب يف الواضحة
لَّهِ قُلِ الْأَنْفَالُ ِل{هذا ناسخ لقوله عز وجل يف أول السورة : قال أبو عبيد} فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمسَُه{: قوله تعاىل: الثامنة

. ومل خيمس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غنائم بدر، فنسخ حكمه يف ترك التخميس هبذا] ١:األنفال[} َوالرَُّسولِ
كان يل شارف من نصييب من املغنم يوم بدر، وكان " إال أنه يظهر من قول علي رضي اهللا عنه يف صحيح مسلم

أنه مخس، فإنه كان هذا فقول أيب عبيد  -احلديث " مس يومئذرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاين شارفا من اخل
وحيتمل أن يكون اخلمس الذي ذكر علي من إحدى الغزوات اليت كانت بني بدر وأحد، : قال ابن عطية. مردود

فقد كانت غزوة بين سليم وغزوة بين املصطلق وغزوة ذي أمر وغزوة حبران، ومل حيفظ فيها قتال، ولكن ميكن أن 



  .واهللا أعلم. نائمغنمت غ
وهذا التأويل يرده قول علي يومئذ، وذلك إشارة إىل يوم قسم غنائم بدر، إال أنه حيتمل أن يكون من اخلمس : قلت

  إن كان مل يقع يف بدر ختميس، من مخس سرية عبداهللا بن جحش

ُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ َواْعلَ{فإهنا أول غنيمة غنمت يف اإلسالم، وأول مخس كان يف اإلسالم، مث نزل القرآن 
  .واهللا أعلم. وهذا أوىل من التأويل األول. } ِللَِّه ُخُمَسُه
ودخلت الفاء ألن يف الكالم . مبعىن الذي واهلاء حمذوفة، أي الذي غنمتموه} َما غَنِْمُتْم{: يف قوله} َما{: التاسعة

هذا مفتاح كالم، : قال احلسن. ، وجيوز كسرها، وروي عن أيب عمروالثانية توكيد لألوىل" أن"و. معىن اجملازاة
واستفتح عز وجل الكالم يف الفيء واخلمس بذكر نفسه، ألهنما أشرف . الدنيا واآلخرة هللا، ذكره النسائي

  .الكسب، ومل ينسب الصدقة إليه ألهنا أوساخ الناس
  واختلف العلماء يف كيفية قسم اخلمس: العاشرة

  :تةعلى أقوال س
والثاين لرسول اهللا صلى اهللا . يقسم اخلمس على ستة، فيجعل السدس للكعبة، وهو الذي هللا: قالت طائفة: األول

  .عليه وسلم
وقال بعض أصحاب هذا . واخلامس للمساكني، والسادس البن السبيل. والرابع لليتامى. والثالث لذوي القرىب

  .يرد السهم الذي هللا على ذوي احلاجة: القول
تقسم الغنيمة على مخسة، فيعزل منها سهم واحد، وتقسم األربعة على الناس، مث : قال أبو العالية والربيع: ثاينال

يضرب بيده على السهم الذي عزله فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، مث يقسم بقية السهم الذي عزله على 
م لليتامى، وسهم للمساكني، وسهم البن مخسة، سهم للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وسهم لذوي القرىب، وسه

  .السبيل
قلت . هو لنا: سألت عبداهللا بن حممد بن علي وعلي بن احلسني عن اخلمس فقال: قال املنهال بن عمرو: الثالث
  .أيتامنا ومساكيننا: فقال} وَالْيََتاَمى وَالَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ{: إن اهللا تعاىل يقول: لعلي
ورأى أن سهم اهللا ورسوله واحد، وأنه يصرف يف مصاحل املؤمنني، . يقسم على مخسة: الشافعي قال: الرابع

  .واألربعة األمخاس على األربعة األصناف املذكورين يف اآلية

وارتفع عنده حكم قرابة رسول اهللا . اليتامى واملساكني وابن السبيل: يقسم على ثالثة: قال أبو حنيفة: اخلامس
ويبدأ من اخلمس بإصالح القناطر، وبناء املساجد، : قالوا. وسلم مبوته، كما ارتفع حكم سهمه صلى اهللا عليه

  .وأرزاق القضاة واجلند، وروي حنو هذا عن الشافعي أيضا
هو موكول إىل نظر اإلمام واجتهاده، فيأخذ منه من غري تقدير، ويعطي منه القرابة باجتهاد، : قال مالك: السادس

ما : (وعليه يدل قوله صلى اهللا عليه وسلم. وبه قال اخللفاء األربعة، وبه عملوا. مصاحل املسلمني ويصرف الباقي يف
فإنه مل يقسمه أمخاسا وال أثالثا، وإمنا ذكر يف اآلية من ). يل مما أفاء اهللا عليكم إال اخلمس واخلمس مردود عليكم
َيسْأَلوَنَك {: قال اهللا عز وجل: ال الزجاج حمتجا ملالكق. ذكر على وجه التنبيه عليهم، ألهنم من أهم من يدفع إليه

وللرجل ] ٢١٥: البقرة[} السَّبِيلِ َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلْ َما أَْنفَقُْتْم ِمْن َخْيرٍ فَِللَْواِلَدْينِ َوالْأَقَْربَِني وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكنيِ وَاْبنِ
مخس اهللا ومخس رسوله : وذكر النسائي عن عطاء قال. رأى ذلكجائز بإمجاع أن ينفق يف غري هذه األصناف إذا 



  .واحد، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيمل منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء
. ليست الالم لبيان االستحقاق وامللك، وإمنا هي لبيان املصرف واحملل} َوِلِذي الْقُْرَبى{: قوله تعاىل: احلادية عشرة
يه ما رواه مسلم أن الفضل بن عباس وربيعة بن عبداملطلب أتيا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فتكلم والدليل عل
يا رسول اهللا، أنت أبر الناس، وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه : أحدمها فقال

: أردنا أن نكلمه، قال فسكت طويال حىت. الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون
إن الصدقة ال حتل آلل حممد إمنا هي أوساخ : "مث قال: وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء احلجاب أال تكلماه، قال

  ونوفل بن احلارث بن -وكان على اخلمس  -الناس ادعوا يل حممية 

وقال لنوفل بن . فأنكحه -باس للفضل بن ع -" أنكح هذا الغالم ابنتك: "فجاءاه فقال حملمية: قال" عبداملطلب
" . أصدق عنهما من اخلمس كذا وكذا: "وقال حملمية. يعين ربيعة بن عبداملطلب" أنكح هذا الغالم ابنتك: "احلارث

وقد أعطى مجيعه " . ما يل مما أفاء اهللا عليكم إال اخلمس واخلمس مردود عليكم: "وقال صلى اهللا عليه وسلم
  .لوهبم، وليس ممن ذكرهم اهللا يف التقسيم، فدل على ما ذكرناه، واملوفق اإللهوبعضه، وأعطى منه املؤلفة ق

قريش كلها، قاله بعض السلف، ألن النيب صلى : واختلف العلماء يف ذوي القرىب على ثالثة أقوال: الثانية عشرة
لب يا بين كعب يا بين مرة يا بين فالن يا بين عبد مناف يا بين عبداملط: "اهللا عليه وسلم ملا صعد الصفا جعل يهتف
وقال الشافعي وأمحد وأبو ثور وجماهد ". الشعراء"وسيأيت يف . احلديث" يا بين عبد مشس أنقذوا أنفسكم من النار

بنو هاشم وبنو عبداملطلب، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قسم سهم ذوي : وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد
إهنم مل يفارقوين يف جاهلية وال إسالم إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء : "بداملطلب قالالقرىب بني بين هاشم وبين ع

ومل يقسم : قال الليث حدثين يونس، وزاد: قال البخاري. وشبك بني أصابعه، أخرجه النسائي والبخاري" واحد
مشس وهاشم واملطلب إخوة  وعبد: قال ابن إسحاق. النيب صلى اهللا عليه وسلم لبين عبد مشس وال لبين نوفل شيئا

وأسهم النيب صلى اهللا عليه وسلم لذوي : قال النسائي. وكان نوفل أخاهم ألبيهم. ألم، وأمهم عاتكة بنت مرة
إنه للفقري منهم دون الغين، كاليتامى وابن : وقد قيل. القرىب، وهم بنو هاشم وبنو املطلب، بينهم الغين والفقري

والصغري والكبري والذكر واألنثى سواء، ألن اهللا تعاىل  -واهللا أعلم . لصواب عنديوهو أشبه القولني با -السبيل 
. وليس يف احلديث أنه فضل بعضهم على بعض. جعل ذلك هلم، وقسمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهم

  .وهو قول مالك والثوري واألوزاعي وغريهم. بنو هاشم خاصة، قاله جماهد وعلي بن احلسني: الثالث

وبني . ملا بني اهللا عز وجل حكم اخلمس وسكت عن األربعة األمخاس، دل ذلك على أهنا ملك للغامنني: الثالثة عشرة
وهذا ما " . وأميا قرية عصت اهللا ورسوله فإن مخسها هللا ورسول مث هي لكم: "النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك بقوله

بيد أن اإلمام إن رأى أن مين . وغريه) أحكامه(حكاه ابن العريب يف ال خالف فيه بني األمة وال بني األئمة، على ما 
لو : "على األسارى باإلطالق فعل، وبطلت حقوق الغامنني فيهم، كما فعل النيب صلى بثمامة بن أثال وغريه، وقال

مكافأة له  .أخرجه البخاري" لتركته له -يعين أسارى بدر  -كان املطعم بن عدي حيا مث كلمين يف هؤالء النتىن 
وله أن يقتل مجيعهم، وقد قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عقبة بن أيب معيط من . لقيامه يف شأن نقض الصحيفة

وكان لرسول اهللا صلى . بني األسرى صربا، وكذلك النضر بن احلارث قتله بالصفراء صربا، وهذا ما ال خالف فيه
. وسهم الصفي، يصطفي سيفا أو سهما أو خادما أو دابة. غاباهللا عليه وسلم سهم كسهم الغامنني، حضر أو 

وقد انقطع مبوته، إال عند . وكذلك ذو الفقار كان من الصفي. وكانت صفية بنت حيي من الصفي من غنائم خيرب



ية وكانت احلكمة يف ذلك أن أهل اجلاهل. أيب ثور فإنه رآه باقيا لإلمام جيعله جمعل سهم النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :قال شاعرهم. كانوا يرون للرئيس ربع الغنيمة

  وحكمك والنشيطة والفضول... لك املرباع منها والصفايا 
  :وقال آخر

  عشرون وهو يعد يف األحياء... منا الذي ربع اجليوش، لصلبه 

م، فكان يأخذ ربع يف اجلاهلية ومخس يف اإلسال: قال األصمعي. ربع اجليش يربعه رباعة إذا أخذ ربع الغنيمة: يقال
بغري شرع وال دين الربع من الغنيمة، ويصطفي منها، مث يتحكم بعد الصفي يف أي شي أراد، وكان ما شذ منها وما 

. } فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه -َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيءٍ {: فأحكم اهللا سبحانه الدين بقوله. فضل من خرثي ومتاع له
كان لرسول اهللا صلى اهللا : وقال عامر الشعيب. في لنبيه صلى اهللا عليه وسلم وأسقط حكم اجلاهليةوأبقى سهم الص

ويف حديث أيب . عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا أو أمة أو فرسا خيتاره قبل اخلمس، أخرجه أبو داود
لك اخليل واإلبل وأذرك ترأس أي فل أمل أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر : "فيلقى العبد فيقول: هريرة قال

تأخذ املرباع، أي الربع مما حيصل لقومك من الغنائم : بالباء املوحدة من حتتها" تربع. "أخرجه مسلم. احلديث" وتربع
وقد ذهب بعض أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه إىل أن مخس اخلمس كان النيب صلى اهللا عليه وسلم . والكسب

وهذا يرده ما . ، ويدخر من ذلك قوت سنته، ويصرف الباقي يف الكراع والسالحيصرفه يف كفاية أوالده ونسائه
كانت أموال بين النضري مما أفاء اهللا على رسوله مما مل يوجف عليه املسلمون خبيل وال ركاب، : رواه عمر قال

الكراع  فكانت للنيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على نفسه منها قوت سنة، وما بقي جعله يف
  " .واخلمس مردود عليكم: "وقال. أخرجه مسلم. والسالح عدة يف سبيل اهللا

ليس يف كتاب اهللا تعاىل داللة على تفضيل الفارس على الراجل، بل فيه أهنم سواء، ألن اهللا تعاىل : الرابعة عشرة
صلى اهللا عليه وسلم لكان ولوال األخبار الواردة عن النيب . جعل األربعة أمخاس هلم ومل خيص راجال من فارس
وقد اختلف العلماء يف قسمة األربعة األمخاس، فالذي عليه عامة . الفارس كالراجل، والعبد كاحلر، والصيب كالبالغ

  أهل

وممن قال ذلك مالك بن أنس ومن تبعه من . العلم فيما ذكر ابن املنذر أنه يسهم للفارس سهمان، وللراجل سهم
. وكذلك قال الثوري ومن وافقه من أهل العراق. ألوزاعي ومن وافقه من أهل الشاموكذلك قال ا. أهل املدينة

وبه قال أمحد بن . وكذلك قال الشافعي رضي اهللا عنه وأصحابه. وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر
مان فإنه خالف فيه وال نعلم أحدا خالف يف ذلك إال النع: قال بن املنذر. حنبل وإسحاق وأبو ثور ويعقوب وحممد

  .ال يسهم للفارس إال سهم واحد: قال. السنن وما عليه جل أهل العلم يف القدمي واحلديث
. ولعله شبه عليه حبديث ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل للفارس سهمني، وللراجل سهما: قلت

هذا عندي وهم من ابن أيب شيبة أو : النيسابوريقال الرمادي كذا يقول ابن منري قال لنا : خرجه الدارقطين وقال
من الرمادي، ألن أمحد بن حنبل وعبدالرمحن بن بشر وغريمها رووه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما خبالف هذا، وهو 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثالثة أسهم، سهما له وسهمني لفرسه، هكذا رواه 
ويف صحيح . عن عبداهللا بن منري عن عبيداهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وذكر احلديثعبدالرمحن بن بشر 

وقد . وهذأ نص. البخاري عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل للفرس سهمني ولصاحبه سهما



ر، سهمني لفرسي وسهما أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعة أسهم يوم بد: روى الدارقطين عن الزبري قال
وخرج عن بشري بن عمرو بن حمصن . وسهما ألمه سهم ذوي القرىب: ويف رواية. يل وسهما ألمي من ذوي القرابة

وقيل إن ذلك . أسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لفرسي أربعة أسهم، ويل سهما، فأخذت مخسة أسهم: قال
  . أعلمواهللا. راجع إىل اجتهاد اإلمام، فينفذ ما رأى

يسهم : وقال أبو حنيفة. ال يفاضل بني الفارس والراجل بأكثر من فرس واحد، وبه قال الشافعي: اخلامسة عشرة
  ألكثر من فرس واحد، ألنه أكثر عنا وأعظم منفعة،

ودليلنا أنه مل ترد رواية عن النيب صلى اهللا عليه . وبه قال ابن اجلهم من أصحابنا، ورواه سحنون عن ابن وهب
سلم بأن يسهم ألكثر من فرس واحد، وكذلك األئمة بعده، وألن العدو ال ميكن أن يقاتل إال على فرس واحد، و

وما زاد على ذلك فرفاهية وزيادة عدة، وذلك ال يؤثر يف زيادة السهمان، كالذي معه زيادة سيوف أو رماح، 
  .ن كان عنده أفراس، لكل فرس سهموقد روي عن سليمان بن موسى أنه يسهم مل. واعتبارا بالثالث والرابع

ال يسهم إال للعتاق من اخليل، ملا فيها من الكر والفر، وما كان من الرباذين واهلجن مبثابتها يف : السادسة عشرة
إن أجازهم اإلمام أسهم هلا، ألن االنتفاع هبا خيتلف حبسب املوضع، : وقيل. وما مل يكن كذلك مل يسهم له. ذلك

تصلح للمواضع املتوعرة كالشعاب واجلبال، والعتاق تصلح للمواضع اليت يتأتى فيها الكر والفر،  فاهلجن والرباذين
  .خيل الروم: واهلجن والرباذين. خيل العرب: والعتاق. فكان ذلك متعلقا برأي اإلمام

كن القتال ال يسهم له، ألنه ال مي: واختلف علماؤنا يف الفرس الضعيف، فقال أشهب وابن نافع: السابعة عشرة
وال يسهم لألعجف إذا كان يف حيز ما ال ينتفع به، كما ال . يسهم له ألنه يرجى برؤه: وقيل. عليه فأشبه الكسري

فأما املريض مرضا خفيفا مثل الرهيص، وما جيري جمراه مما ال مينعه املرض عن حصول املنفعة . يسهم للكسري
ويستحق . ار واملستأجر، وكذلك املغصوب، وسهمه لصاحبهويعطى الفرس املستع. املقصودة منه فإنه يسهم له

  .السهم للخيل وإن كانت يف السفن ووقعت الغنيمة يف البحر، ألهنا معدة لنزول إىل الرب
ال حق يف الغنائم للحشوة كاألجراء والصناع الذين يصحبون اجليش للمعاش، ألهنم مل يقصدوا قتاال : الثامنة عشرة

. أخرجه البخاري". الغنيمة ملن شهد الوقعة:"يسهم هلم، لقوله صلى اهللا عليه وسلم: يلوق. وال خرجوا جماهدين
  وهذا ال حجة فيه ألنه جاء بيانا

ملن باشر احلرب وخرج إليه، وكفى ببيان اهللا عز وجل املقاتلني وأهل املعاش من املسلمني حيث جعلهم فرقتني 
ِلمَ أَنْ سََيكُونُ ِمْنكُْم مَْرَضى َوآَخُرونَ َيضْرُِبونَ ِفي الْأَْرضِ يَْبَتُغونَ َع{: متميزتني، لكل واحدة حاهلا يف حكمها، فقال
إال أن هؤالء إذا قاتلوا ال يضرهم كوهنم على ] ٢٠: املزمل[} ِمْن فَْضلِ اللَِّه َوآَخُرونَ يُقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه
ال يستحق أحد منهم وإن قاتل، وبه قال ابن القصار  :وقال أشهب. معاشهم، ألن سبب االستحقاق قد وجد منهم

كنت تبيعا لطلحة بن عبيداهللا أسقي : وهذا يرده حديث سلمة بن األكوع قال. ال يسهم له وإن قاتل: يف األجري
مث أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهمني، سهم : وفيه. فرسه وأحسه وأخدمه وأكل من طعامه، احلديث

واحتج ابن القصار ومن قال بقول حبديث عبدالرمحن بن . خرجه مسلم. الراجل، فجمعهما يل الفارس وسهم
هذه الثالثة الدنانري حظه : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعبدالرمحن: عوف، ذكره عبدالرزاق، وفيه

  " .ونصيبه من غزوته يف أمر دنياه وآخرته
يرضخ هلم، وبه قال مجهور : وقيل. هب الكتاب أنه ال يسهم هلم وال يرضخفأما العبيد والنساء فمذ: التاسعة عشرة



وزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسهم للنساء يوم . إن قاتلت املرأة أسهم هلا: وقال األوزاعي. العلماء
ن ابن عباس خرج مسلم ع. وإىل هذا القول مال ابن حبيب من أصحابنا. وأخذ املسلمون بذلك عندنا: قال. خيرب

تسألين هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو هبن : أنه كان يف كتابه إىل جندة
وأما الصبيان فإن كان مطيقا للقتال ففيه عندنا . فيداوين اجلرحى وحيذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب هلن

والتفرقة بني أن يقاتل فيسهم . ث ابن عمر، وبه قال أبو حنيفة والشافعياإلسهام ونفيه حىت يبلغ، حلدي: ثالثة أقوال
  والصحيح. له أو يقاتل فال يسهم له

وهذه . األول، ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بين قريظة أن يقتل منهم من أنبت وخيلي منهم من مل ينبت
كان رسول اهللا صلى : ستيعاب عن مسرة بن جندب قالوقد روى أبو عمر يف اال. مراعاة إلطاقة القتال ال للبلوغ

اهللا عليه وسلم يعرض عليه الغلمان من األنصار فيلحق من أدرك منهم، فعرضت عليه عاما فأحلق غالما وردين، 
وأما العبيد فال يسهم . فصارعين فصرعته فأحلقين: يا رسول اهللا، أحلقته ورددتين، ولو صارعين صرعته قال: فقلت

  .ا ويرضخ هلمهلم أيض
اإلسهام ونفيه، وبه قال : الكافر إذا حضر بإذن اإلمام وقاتل ففي اإلسهام له عندنا ثالثة أقوال: املوفية عشرين

بني أن يستقل املسلمون  -وهو لسحنون  -ويفرق يف الثالث . وال نصيب هلم: زاد ابن حبيب. مالك وابن القاسم
وكذلك العبيد . فإن مل يقاتل فال يستحق شيئا. قروا إىل معونته فيسهم لهبأنفسهم فال يسهم له، أو ال يستقلوا ويفت

ال يسهم هلم، : وقال أبو حنيفة وأصحابه. إذا استعني بأهل الذمة أسهم هلم: وقال الثوري واألوزاعي. مع األحرار
إن مل يفعل أعطاهم ف. يستأجرهم اإلمام من مال ال مالك له بعينه: وقال الشافعي رضي اهللا عنه. ولكن يرضخ هلم

: قال أبو عمر. يرضخ للمشركني إذا قاتلوا مع املسلمني: وقال يف موضع آخر. سهم النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .اتفق اجلميع أن العبد، وهو ممن جيوز أمانه، إذا قاتل مل يسهم له ولكن يرضخ، فالكافر بذلك أوىل أال يسهم له

الذمة لصوصا وأخذوا مال أهل احلرب فهو هلم وال خيمس، ألنه مل يدخل  لو خرج العبد وأهل: احلادية والعشرون
فأما الكفار فال . أحد منهم وال من النساء} َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمسَُه{: يف عموم قوله عز وجل

خيمس، ألنه جيوز أن يأذن له : ال ابن القاسموق. ال خيمس ما ينوب العبد. وقال سحنون. مدخل هلم من غري خالف
إذا خرج العبد والذمي من اجليش : وقال أشهب يف كتاب حممد. سيده يف القتال ويقاتل على الدين، خبالف الكافر

  .وغنما فالغنيمة للجيش دوهنم

خر الوقعة فلو شهد آ. سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصر املسلمني، على ما تقدم: الثانية والعشرون
فإن كان قصد التحيز إىل فئة فال يسقط . ولو غاب باهنزام فكذلك. ولو حضر بعد انقضاء القتال فال. استحق

روى البخاري وأبو داود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أبان بن سعيد على سرية من املدينة . استحقاقه
صلى اهللا عليه وسلم خبيرب بعد أن فتحها، وإن حزم خيلهم  قبل جند، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول اهللا

أنت هبا يا : فقال أبان. فقلت ال تقسم هلم يا رسول اهللا: قال أبو هريرة. اقسم لنا يا رسول اهللا: ليف، فقال أبان
اهللا  ومل يقسم هلم رسول" اجلس يا أبان: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وبرا حتدر علينا من رأس ضال

  .صلى اهللا عليه وسلم
واختلف العلماء فيمن خرج لشهود الوقعة فمنعه العذر منه كمرض، ففي ثبوت اإلسهام له : الثالثة والعشرون
يفرق يف الثالث، وهو املشهور، فيثبته إن كان الضالل قبل القتال وبعد اإلدراب، وهو األصح، : ونفيه ثالثة أقوال



وكمن بعثه األمري من اجليش يف أمر من مصلحة اجليش فشغله ذلك عن شهود . ان قبلهوينفيه إن ك. قاله ابن العريب
وروي ال يسهم له بل يوضخ له لعدم . الوقعة فإنه يسهم له، قاله ابن املواز، ورواه ابن وهب وابن نافع عن مالك

والصحيح أنه ال . ديسهم لألسري وإن كان يف احلدي: وقال أشهب. السبب الذي يستحق به السهم، واهللا أعلم
  .يسهم له، ألنه ملك مستحق بالقتال، فمن غاب أو حضر مريضا كمن مل حيضر

الغائب املطلق ال يسهم له، ومل يسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لغائب قط إال يوم خيرب، : الرابعة والعشرون
} َعَدكُُم اللَُّه َمَغانَِم كَِثَريةً تَأُْخذُوَنهَاَو{: فإنه أسهم ألهل احلديبية من حضر منهم ومن غاب، لقول اهللا عز وجل

وقسم يوم بدر لعثمان ولسعيد بن زيد . وروي ذلك عن مجاعة من السلف. ، قاله موسى بن عقبة]٢٠: الفتح[
  وطلحة، وكانوا غائبني، فهم

ليه وسلم بأمره من فأما عثمان فإنه ختلف على رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا ع. كمن حضرها إن شاء اهللا تعاىل
وأما طلحة بن عبيداهللا . فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه وأجره، فكان كمن شهدها. أجل مرضها

وأما سعيد . فكان بالشام يف جتارة فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه وأجره، فيعد لذلك يف أهل بدر
. فهو معدود يف البدريني. ه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه وأجرهبن زيد فكان غائبا بالشام أيضا فضرب ل

وأما عثمان . أما أهل احلديبية فكان ميعادا من اهللا اختص به أولئك النفر فال يشاركهم فيه غريهم: قال ابن العريب
  .ال يسهم لهوسعيد وطلحة فيحتمل أن يكون أسهم هلم من اخلمس، ألن األمة جممعة على أن من بقي لعذر ف

وأن سهمهم كان من صلب الغنيمة . الظاهر أن ذلك خمصوص بعثمان وطلحة وسعيد فال يقاس عليهم غريهم: قلت
ملا : وقد روى البخاري عن ابن عمر قال. هذا الظاهر من األحاديث واهللا أعلم. كسائر من حضرها ال من اخلمس

اهللا عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النيب صلى اهللا  تغيب عثمان عن بدر فإنه كان حتته ابنة رسول اهللا صلى
  " .إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه: "عليه وسلم

املعىن فأعلموا أن اهللا موالكم إن : قال الزجاج عن فرقة} إِنْ كُْنُتْم آَمنُْتْم بِاللَِّه{: قوله تعاىل: اخلامسة والعشرون
: قال ابن عطية. } َواْعلَُموا أَنََّما غَنِمُْتْم{متعلقة بقوله ) إن(إن : ت فرقةوقال. متعلقة هبذا الوعد) إن(كنتم، فـ 

: بقوله) إن(يتضمن األمر باالنقياد والتسليم ألمر اهللا يف الغنائم، فعلق } َواْعلَُموا{وهذا هو الصحيح، ألن قوله 
ا ألمر اهللا فيما أعلمكم به من حال قسمة على هذا املعىن، أي إن كنتم مؤمنني باهللا فانقادوا وسلمو} َواْعلَُموا{

  .الغنيمة
أي اليوم } َيْوَم الْفُْرقَاِن{يف موضع خفض عطف على اسم اهللا ) ما(} َوَما أَنَْزلَْنا َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم الْفُْرقَاِن{: قوله تعاىل

َواللَُّه َعلَى {.حزب اهللا وحزب الشيطان  }َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن{. الذي فرقت فيه بني احلق والباطل، وهو يوم بدر
  .} كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

ْخَتلَفُْتْم ِفي الِْميَعاِد إِذْ أَْنُتْم بِالُْعدَْوِة الدُّْنَيا َوُهْم بِالُْعدَْوِة الْقُْصَوى وَالرَّكُْب أَسْفَلَ ِمْنكُْم َولَْو تََواَعْدُتْم لَا{ ٤٢: اآلية
  }َعِليٌمأَمْراً كَانَ َمفُْعوالً ِلَيهِْلَك َمْن َهلََك َعْن َبيَِّنٍة َوَيحَْيى َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنٍة َوإِنَّ اللََّه لََسِميٌع  َولَِكْن ِليَقِْضَي اللَُّه

: يكون املعىن أو. أي أنزلنا إذ أنتم على هذه الصفة} إِذْ أَْنُتمْ بِالُْعْدَوِة الدُّْنَيا وَُهْم بِالُْعْدَوِة الْقُصَْوى{: قوله تعاىل
وقرئ بضم العني وكسرها، فعلى الضم يكون اجلمع عدى، وعلى . جانب الوادي: والعدوة. واذكروا إذ أنتم

من دنا يدنو، وقصا . تأنيث األقصى: والقصوى. تأنيث األدىن: والدنيا. الكسر عدى، مثل حلية وحلى، وفرية وفرى
فالدنيا كانت مما يلي املدينة، والقصوى مما . احلجاز قصوىالقصيا، واألصل الواو، وهي لغة أهل : ويقال. يقصو



َوالرَّكُْب أَسْفَلَ {. أي إذ أنتم نزول بشفري الوادي باجلانب األدىن إىل املدينة، وعدوكم باجلانب األقصى. يلي مكة
هي اإلبل : يلوق. كانوا يف موضع أسفل منهم إىل ساحل البحر فيه األمتعة. يعين ركب أيب سفيان وغريه} ِمْنكُْم

. اليت كانت حتمل أمتعتهم، وكانت يف موضع يأمنون عليها توفيقا من اهللا عز وجل هلم، فذكرهم نعمه عليهم
وأجاز األخفش والكسائي والفراء . أي مكانا أسفل منكم. ظرف يف موضع اخلرب} أَسْفَلَ ِمْنكُْم{ابتداء } الرَّكُْب{
ركب إال للجماعة الراكيب : وال تقول العرب. والركب مجع راكب. أي أشد تسفال منكم} والركُب أسفلُ منكم{

وحكى ابن السكيت وأكثر أهل اللغة أنه ال يقال راكب وركب إال للذي على اإلبل، وال يقال ملن كان . اإلبل
. والركب واألركب والركبان والراكبون ال يكونون إال على مجال، عن ابن فارس. على فرس أو غريها راكب

أي مل يكن يقع االتفاق لكثرهتم وقلتكم، فإنكم لو عرفتم كثرهتم لتأخرمت فوفق } ْو تََواَعْدُتْم لَاْخَتلَفُْتْم ِفي الِْميَعاِدَولَ{
متعلقة } ِليَقِْضَي{والالم يف . من نصر املؤمنني وإظهار الدين} ِليَقِْضيَ اللَُّه أَمْراً كَانَ َمفُْعوالً{. اهللا عز وجل لكم

  }َيْهِلَك{: مجعهم ليقضي اهللا، مث كررها فقال: ملعىنوا. مبحذوف

يف موضع نصب عطف على ) وَيْحَيا. (يف موضع رفع} مَْن}{ِلَيهِْلَك َمْن َهلََك{. أي مجعهم هنالك ليقضي أمرا
. أي ليموت من ميوت عن بينة رآها وعربة عاينها، فقامت عليه احلجة. والبينة إقامة احلجة والربهان. ليهلك
ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه وقطعت عذره، ويؤمن من آمن على : وقال ابن إسحاق. ك حياة من حيياوكذل
. وبياء واحدة مشددة، األوىل قراءة أهل املدينة والبزي وأيب بكر. بياءين على األصل" من حيي"وقرئ . ذلك

  .صحفوالثانية قراءة الباقني، وهي اختيار أيب عبيد، ألهنا كذلك وقعت يف امل
ِكنَّ اللََّه َسلَّمَ إِذْ ُيرِيكَُهُم اللَُّه ِفي َمَناِمَك قَِليالً َولَْو أََراكَُهْم كَثِرياً لَفَِشلُْتْم َولَتََناَزعُْتْم ِفي الْأَْمرِ وَلَ{ ٤٤ - ٤٣: اآليتان

يُنِكُْم قَِليالً َوُيقَلِّلُكُْم ِفي أَْعيُنِهِْم ِلَيقِْضَي اللَُّه أَْمراً كَانَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ، وَإِذْ يُرِيكُُموُهمْ إِِذ الَْتقَيُْتْم ِفي أَْع
  }َمفُْعوالً َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجعُ الْأُمُوُر

ه وسلم يف رآهم النيب صلى اهللا علي: قال جماهد} إِذْ يُرِيكَُهُم اللَُّه ِفي َمَناِمَك قَِليالً َولَْو أََراكَُهْم كَِثرياً{: قوله تعاىل
عين باملنام حمل النوم وهو العني، أي يف موضع : وقيل. منامه قليال، فقص ذلك على أصحابه، فثبتهم اهللا بذلك

َوإِذْ {وهذا مذهب حسن، ولكن األوىل أسوغ يف العربية، ألنه قد جاء : قال الزجاج. منامك، فحذف، عن احلسن
فدل هبذا على أن هذه رؤية االلتقاء، وأن تلك رؤية } كُْم قَِليالً َوُيقَلِّلُكُْم ِفي أَْعُينِهِْمُيرِيكُُموُهْم إِِذ الْتَقَْيُتْم ِفي أَْعُينِ

أي سلمكم من } َولَِكنَّ اللََّه َسلََّم{. اختلفتم} َولََتنَاَزْعُتْم ِفي الْأَمْرِ{. جلبنتم عن احلرب} لَفَِشلُْتْم{ومعىن . النوم
  .سلم أي أمت أمر املسلمني بالظفر: وقيل. تمل منهماوحي. من الفشل: ابن عباس. املخالفة

جيوز محل األوىل على اليقظة أيضا إذا . هذا يف اليقظة} َوإِذْ ُيرِيكُُموُهْم إِِذ الَْتقَْيُتْم ِفي أَعُْينِكُْم قَِليالً{: قوله تعاىل
.  عليه وسلم، وهذه للجميعاملنام موضع النوم، وهو العني، فتكون األوىل على هذا خاصة بالنيب صلى اهللا: قلت

  قلت إلنسان كان جبانيب: قال ابن مسعود

} َوُيقَلِّلُكُْم ِفي أَْعيُنِهِْم{. كنا ألفا: كم كنتم ؟ فقال: فأسرنا رجال فقلنا. هم حنو املائة: أتراهم سبعني؟ فقال: يوم بدر
. جزور، خذوهم أخذا واربطوهم باحلبالإمنا هم أكلة : كان هذا يف ابتداء القتال حىت قال أبو جهل يف ذلك اليوم

] ١٣: آل عمران[} َيرَْونَُهْم ِمثْلَْيهِْم َرأَْي الَْعيْنِ{: فلما أخذوا يف القتال عظم املسلمون يف أعينهم فكثروا، كما قال
ثاين من قتل املشركني وإعزاز تكرر هذا، ألن املعىن يف األول من اللقاء، ويف ال} ِلَيقِْضَي اللَُّه أَْمراً كَانَ َمفُْعوالً{. بيانه

  .أي مصريها ومردها إليه} َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع الْأُمُوُر{. الدين، وهو إمتام النعمة على املسلمني



  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً فَاثُْبُتوا َواذْكُرُوا اللََّه كَثِرياً لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ{ ٤٥: اآلية
أمر بالثبات عند قتال الكفار، كما يف اآلية قبلها } فَاثُْبُتوا{أي مجاعة } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا لَقِيُتْم ِفئَةً{: قوله تعاىل

  .وهذا تأكيد على الوقوف للعدو والتجلد له. النهي عن الفرار عنهم، فالتقى األمر والنهي على سواء
  }ا اللََّه كَِثرياً لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونََواذْكُرُو{: قوله تعاىل

  :للعلماء يف هذا الذكر ثالثة أقوال
اثبتوا بقلوبكم، واذكروه : الثاين. اذكروا اهللا عند جزع قلوبكم، فإن ذكره يعني على الثبات يف الشدائد: األول

القلب على اليقني، ويثبت  بألسنتكم، فإن القلب ال يسكن عند اللقاء ويضطرب اللسان، فأمر بالذكر حىت يثبت
َولَمَّا َبَرزُوا ِلجَالُوَت َوُجُنوِدِه قَالُوا رَبََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا صَْبراً {: اللسان على الذكر، ويقول ما قاله أصحاب طالوت

ن إال عن قوة املعرفة، واتقاد وهذه احلالة ال تكو]. ٢٥٠: البقرة[} َوثَبِّْت أَقَْداَمَنا َواْنُصرَْنا َعلَى الْقَْومِ الْكَافِرِيَن
اذكروا ما عندكم من وعد اهللا لكم يف ابتياعه أنفسكم ومثامنته : الثالث. البصرية، وهي الشجاعة احملمودة يف الناس

  .لكم

لو رخص ألحد يف ترك الذكر لرخص : قال حممد بن كعب القرظي. واألظهر أنه ذكر اللسان املوافق للجنان: قلت
ولرخص للرجل ]. ٤١: آل عمران[} أَلَّا ُتكَلَِّم النَّاَس ثَالثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا َرمْزاً َواذْكُْر رَبََّك{: عز وجل لزكريا، يقول اهللا

افترض اهللا جل وعز : وقال قتادة. }إِذَا لَقِيُتْم ِفئَةً فَاثُْبتُوا َواذْكُُروا اللََّه كَِثرياً{: يكون يف احلرب، يقول اهللا عز وجل
وحكم هذا الذكر أن يكون خفيا، ألن رفع الصوت . باده، أشغل ما يكونون عند الضراب بالسيوفذكره على ع

فأما إذا كان من اجلميع عند احلملة فحسن، ألنه يفت يف . يف مواطن القتال رديء مكروه إذا كان الذاكر واحدا
اهللا عليه وسلم يكرهون كان أصحاب رسول اهللا صلى : وروى أبو داود عن قيس بن عباد قال. أعضاد العدو

يكره التلثم : قال ابن عباس. وروى أبو بردة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك. الصوت عند القتال
  .وهبذا واهللا أعلم اسنت املرابطون بطرحه عند القتال على صيانتهم به: قال ابن عطية. عند القتال

  }ُه َوال َتَناَزعُوا فََتفَْشلُوا وََتذَْهَب رُِحيكُْم َواْصبُِروا إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَنوَأَِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَ{ ٤٦: اآلية
هذا استمرار على الوصية هلم، واألخذ على أيديهم يف اختالفهم يف } َوأَِطيعُوا اللََّه َوَرُسولَُه َوال َتنَاَزُعوا{: قوله تعاىل

. وال جييز سيبويه حذف الفاء واجلزم وأجازه الكسائي. نصب بالفاء يف جواب النهي} فََتفَْشلُوا{. أم بدر وتنازعهم
الريح : أي قوتكم ونصركم، كما تقول} وََتذَْهَب رُِحيكُْم{. وهو غري معروف. بكسر الشني} تَفِْشلوا{وقرئ 

  :لفالن، إذا كان غالبا يف األمر قال الشاعر
  سكونفإن لكل خافقة ... إذا هبت رياحك فاغتنم 

نصرت : "ومنه قوله عليه السالم. إنه مل يكن نصر قط إال بريح هتب فتضرب يف وجوه الكفار: وقال قتادة وابن زيد
يعين الصبا، إذ هبا نصر حممد عليه الصالة والسالم } َوَتذَْهَب رُِحيكُْم{: قال احلكم" . بالصبا وأهلكت عاد بالدبور

وَاْصبِرُوا إِنَّ اللََّه َمعَ {. مد صلى اهللا عليه وسلم حني نازعوه يوم أحدوذهبت ريح أصحاب حم: وقال جماهد. وأمته
  .} إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً فَاثُْبُتوا{: أمر بالصرب، وهو حممود يف كل املواطن وخاصة موطن احلرب، كما قال} الصَّابِرِيَن

طَراً َورِئَاَء النَّاسِ َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َواللَُّه بَِما َيْعَملُونَ َوال َتكُوُنوا كَالَِّذيَن َخَرجُوا ِمْن ِدَيارِِهْم َب{ ٤٧: اآلية
  }ُمِحيطٌ

خرجوا بالقيان واملغنيات واملعازف، فلما وردوا اجلحفة . يعين أبا جهل وأصحابه اخلارجني يوم بدر لنصرة العري



إن شئت أمددتك بالرجال، وإن : ابن له، وقالهبدايا إليه مع  -وكان صديقا أليب جهل  -بعث خفاف الكناين 
إن كنا نقاتل اهللا كما يزعم حممد، فواهللا ما لنا باهللا : فقال أبو جهل. شئت أمددتك بنفسي مع من خف من قومي

وإن كنا نقاتل الناس فواهللا إن بنا على الناس لقوة، واهللا ال نرجع عن قتال حممد حىت نرد بدرا فنشرب . من طاقة
مور، وتعزف علينا القيان، فإن بدرا موسم من مواسم العرب، وسوق من أسواقهم، حىت تسمع العرب فيها اخل

التقوية بنعم اهللا عز : والبطر يف اللغة. فوردوا بدرا ولكن جرى ما جرى من هالكهم. مبخرجنا فتهابنا آخر األبد
وصدهم . خرجوا بطرين مرائني صادينأي . وهو مصدر يف موضع احلال. وجل وما ألبسه من العافية على املعاصي

  .إضالل الناس

مَّا تََراَءِت الِْفئََتانِ وَإِذْ َزيََّن لَُهُم الشَّيْطَانُ أَْعَمالَُهْم َوقَالَ ال غَاِلَب لَكُُم الَْيْوَم ِمَن النَّاسِ وَإِنِّي َجاٌر لَكُْم فَلَ{ ٤٨: اآلية
  }مِْنكُْم إِنِّي أََرى َما ال َتَرْونَ إِنِّي أََخاُف اللََّه َواللَُّه َشدِيُد الِْعقَابَِنكََص َعلَى َعِقَبْيِه َوقَالَ إِنِّي َبرِيٌء 

 مَّا َتَراَءِت الِْفئََتاِنَوإِذْ َزيََّن لَُهمُ الشَّْيطَانُ أَْعمَالَُهْم َوقَالَ ال غَاِلَب لَكُمُ الَْيْوَم ِمَن النَّاسِ َوإِنِّي جَاٌر لَكُْم فَلَ{: قوله تعاىل
روي أن الشيطان متثل هلم يومئذ يف صورة سراقة بن } َنكََص َعلَى َعِقَبْيِه َوقَالَ إِنِّي َبرِيٌء مِْنكُْم إِنِّي أََرى َما ال َتَرْونَ

مالك بن جعشم، وهو من بين بكر بن كنانة، وكانت قريش ختاف من بين بكر أن يأتوهم من ورائهم، ألهنم قتلوا 
جاءهم إبليس يوم بدر برايته وجنوده، وألقى يف : وقال الضحاك. م قال ما أخرب اهللا به عنهفلما متثل هل. رجال منهم

أمد اهللا نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم : وعن ابن عباس قال. قلوهبم أهنم لن يهزموا وهم يقاتلون على دين آبائهم
املالئكة جمنبة، وميكائيل يف مخسمائة من واملؤمنني بألف من املالئكة، فكان جربيل عليه السالم يف مخسمائة من 

وجاء إبليس يف جند من الشياطني ومعه راية يف صورة رجال من بين مدجل، والشيطان يف صورة . املالئكة جمنبة
ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم، فلما اصطف : فقال الشيطان للمشركني. سراقة بن مالك بن جعشم

يا رب إنك هتلك : "ورفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده فقال. لهم أوالنا باحلق فأنصرهال: القوم قال أبو جهل
فأخذ قبضة من التراب فرمى هبا ) خذ قبضة من التراب: (فقال جربيل" . هذه العصابة فلن تعبد يف األرض أبدا

، وأقبل جربيل عليه السالم إىل فولوا مدبرين. وجوههم، فما من املشركني من أحد إال أصاب عينيه ومنخريه وفمه
يا : إبليس فلما رآه كانت يده يف يد رجل من املشركني انتزع إبليس يده مث وىل مدبرا وشيعته، فقال له الرجل

ويف موطأ مالك عن . ذكره البيهقي وغريه. إين بريء منكم إين أرى ما ال ترون: سراقة، أمل تزعم أنك لنا جار، قال
  عن طلحة بن عبيداهللا بن كريز أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإبراهيم بن أيب عبلة 

ما رأى الشيطان نفسه يوما هو فيه أصغر وال أدحر وال أغيظ منه يف يوم عرفة وما ذاك إال ملا رأى من تنزل : "قال
أما إنه رأى : "قالوما رأى يوم بدر يا رسول اهللا؟ : قيل" الرمحة وجتاوز اهللا عن الذنوب العظام إال ما رأى يوم بدر

  :وقال الشاعر. رجع بلغة سليم، عن مؤرج وغريه: ومعىن نكص" . جربيل يزع املالئكة
  إن املكارم إقدام على األسل... ليس النكوص على األدبار مكرمة 

  :وقال آخر
  وال ضر أهل السابقات التقدم... وما ينفع املستأخرين نكوصهم 

خاف إبليس : قيل} إِنِّي أََخاُف اللََّه{" . إذا مسع األذان أدبر وله ضراط: "لوليس ههنا قهقرى بل هو فرار، كما قا
. ولكن علم أنه ال قوة له" إين أخاف اهللا: "كذب إبليس يف قوله: وقيل. أن يكون يوم بدر اليوم الذي أنظر إليه

  .وجيمع جار على أجوار وجريان، ويف القليل جرية



ِفقُونَ وَالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض غَرَّ َهُؤالِء ِدينُُهْم َوَمْن َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَإِنَّ اللََّه َعزِيزٌ إِذْ َيقُولُ الُْمَنا{ ٤٩: اآلية
  }َحكِيٌم
الشاكون، وهم دون املنافقني، ألهنم : والذين يف قلوهبم مرض. الذين أظهروا اإلميان وأبطنوا الكفر: املنافقون: قيل

. غر هؤالء دينهم: قالوا عند اخلروج إىل القتال وعند التقاء الصفني. سالم، وفيهم بعض ضعف نيةحديثو عهد باإل
َوالَِّذينَ {مث قال ] ٣: البقرة[} الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْغَْيبِ{: أال ترى إىل قوله عز وجل. مها واحد، وهو أوىل: وقيل

  .ومها لواحد ]٤: البقرة[} ُيْؤِمُنونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك

َولَْو َتَرى إِذْ َيَتَوفَّى الَِّذيَن كَفَُروا الَْمالِئكَةُ َيضْرُِبونَ ُوُجوهَُهْم َوأَْدبَاَرُهْم َوذُوقُوا َعذَابَ { ٥١ - ٥٠: اآليتان
  }الْحَرِيقِ، ذَِلكَ بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُْم َوأَنَّ اللََّه لَْيسَ بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد

لرأيت أمرا : حمذوف، تقديره} لَْو{وجواب . هي فيمن قتل ببدر: وقيل. ن بقي ومل يقتل يوم بدرأراد م: قيل
أي أستاههم، كىن عنها باألدبار، قاله جماهد وسعيد بن } ُوُجوَهُهْم وَأَْدبَاَرُهْم{. يف موضع احلال} َيْضرُِبونَ{. عظيما
يا رسول اهللا، إين رأيت بظهر أيب : ى اهللا عليه وسلمإن رجال قال لرسول اهللا صل: ظهورهم، وقال: احلسن. جبري

وقد يكون يوم القيامة حني . هذا الضرب يكون عند املوت: وقيل" . ذلك ضرب املالئكة: "جهل مثل الشراك؟ قال
ا يوم هذ: وقال احلسن. املعىن ويقولون ذوقوا، فحذف: قال الفراء} َوذُوقُوا َعذَابَ الْحَرِيقِ{. يصريون هبم إىل النار

وروي أن يف بعض التفاسري أنه كان مع املالئكة مقامع من . ذوقوا عذاب احلريق: القيامة، تقول هلم خزنة جهنم
والذوق يكون حمسوسا .} َوذُوقُوا َعذَاَب الْحَرِيقِ{: حديد، كلما ضربوا التهبت النار يف اجلراحات، فذلك قوله

قال . وأنظر فالنا فذق ما عنده. اركب هذا الفرس فذقه: لوقد يوضع موضع االبتالء واالختبار، تقو. ومعىن
  :الشماخ يصف فرسا

  كفى وهلا أن يغرق السهم حاجز... فذاق فأعطته من اللني جانبا 
أي } بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُْم{. جزاؤكم} ذَِلَك{أو . يف موضع رفع؛ أي األمر ذلك} ذَِلَك{. وأصله من الذوق بالفم

يف } َوأَنَّ{. إذ قد أوضح السبيل وبعث الرسل، فلم خالفتم؟} َوأَنَّ اللََّه لَْيسَ بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد{. ماكتسبتم من اآلثا
وجيوز أن . وذلك أن اهللا: أو مبعىن. وإن شئت نصبت، مبعىن وبأن، وحذفت الباء} َما{موضع خفض عطف على 

  .يكون يف موضع رفع نسقا على ذلك

يدُ ِفْرَعْونَ وَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَفَُروا بِآياِت اللَِّه فَأََخذَُهُم اللَُّه بِذُُنوبِهِْم إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َشِد كََدأْبِ آلِ{ ٥٢: اآلية
  }الِْعقَابِ

. أي العادة يف تعذيبهم عند قبض األرواح ويف القبور كعادة آل فرعون". آل عمران"وقد تقدم يف . الدأب العادة
  .أي دأهبم كدأب آل فرعون. جوزي هؤالء بالقتل والسيب كما جوزي آل فرعون بالغرق املعىن: وقيل
  }للََّه َسِميٌع َعِليٌمذَِلَك بِأَنَّ اللََّه لَْم َيُك ُمغَيِّراً نِْعَمةً أَْنَعَمَها َعلَى قَْومٍ َحتَّى ُيغَيُِّروا َما بِأَْنفُِسهِْم َوأَنَّ ا{ ٥٣: اآلية
أََولَمْ َيَرْوا {. ، ألهنم غريوا وبدلوا، ونعمة اهللا على قريش اخلصب والسعة، واألمن والعافيةأي هذا العقاب. تعليل

نعمة اهللا عليهم حممد : وقال السدي. اآلية] ٦٧:العنكبوت[} أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً آِمناً وَُيَتخَطَُّف النَّاُس ِمْن حَْوِلهِْم
  .املدينة وحل باملشركني العقابصلى اهللا عليه وسلم فكفروا به، فنقل إىل 

آلَ ِفْرَعْونَ َوكُلٌّ  كََدأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ وَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَُّبوا بِآياِت َربِّهِْم فَأَْهلَكَْناُهْم بِذُُنوبِهِْم َوأَغَْرقَْنا{ ٥٤: اآلية
  }كَاُنوا ظَاِلِمَني



  .الثاين للعادة يف التغيري، وباقي اآلية بنيليس هذا بتكرير، ألن األول للعادة يف التكذيب، و
 إِنَّ َشرَّ الدَّوَابِّ ِعْنَد اللَِّه الَِّذيَن كَفَُروا فَُهْم ال ُيْؤِمُنونَ،الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمنُْهْم ثُمَّ َيْنقُضُونَ{ ٥٦ - ٥٥: اآليتان

  }َعْهَدُهْم ِفي كُلِّ مَرٍَّة َوُهْم ال َيتَّقُونَ

  .أي من يدب على وجه األرض يف علم اهللا وحكمه} َشرَّ الدَّوَابِّ ِعْنَد اللَِّه إِنَّ{: قوله تعاىل
مث وصفهم ]. ٢٢: األنفال[} الصُّمُّ الُْبكُْم الَِّذيَن ال َيْعِقلُونَ{نظريه } الَِّذيَن كَفَرُوا فَُهْم ال ُيْؤِمُنونَ{: قوله تعاىل

يف قوله " ومن. "أي ال خيافون االنتقال} قُُضونَ َعْهدَُهْم ِفي كُلِّ َمرٍَّة َوُهمْ ال َيتَّقُونَالَِّذيَن َعاَهْدَت ِمْنُهْم ثُمَّ َيْن{: فقال
. واملعين هبم قريظة والنضري، يف قول جماهد وغريه. للتبعيض، ألن العهد إمنا جيري مع أشرافهم مث ينقصونه" منهم"

نسينا، فعاهدهم عليه السالم ثانية فنقضوا يوم : وانقضوا العهد فأعانوا مشركي مكة بالسالح، مث اعتذروا فقال
  .اخلندق
  }فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي الْحَْربِ فََشرِّْد بِهِْم َمْن َخلْفَُهْم لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ{ ٥٧: اآلية

. لت ما، هذا قول البصرينيودخلت النون توكيدا ملا دخ. شرط وجوابه} فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي الَْحْربِ{: قوله تعاىل
} َتثْقَفَنَُّهْم{ومعىن . يف اجملازاة للفرق بني اجملازاة والتخيري} إِمَّا{تدخل النون الثقيلة واخلفيفة مع : وقال الكوفيون

ِفي {: وهذا الزم من اللفظ؛ لقول. تأسرهم وجتعلهم يف ثقاف، أو تلقاهم حبال ضعف، تقدر عليهم فيها وتغلبهم
وفالن ثقف لقف أي سريع . ثقفته أثقفه ثقفا، أي وجدته: يقال. تصادفنهم وتلقاهم: وقال بعض الناس. } الْحَْربِ

واملصادف قد . والقول األول أوىل؛ الرتباطه باآلية كما بينا. وامرأة ثقاف. وثقف لقف. الوجود ملا حياوله ويطلبه
  :ومنه قول النابغة. شد به القناة وحنوهاما ي: والثقاف يف اللغة. يغلب فيمكن التشريد به، وقد ال يغلب

  عض الثقاف على صم األنابيب... تدعو قعينا وقد عض احلديد هبا 
هي لغة قريش، : قال أبو عبيد. املعىن أنذر هبم من خلفهم: قال سعيد بن جبري} فََشرِّْد بِهِْم َمْن َخلْفَُهْم{: قوله تعاىل

  افعل هبم فعال: لزجاجا. نكل هبم: وقال الضحاك. شرد هبم مسع هبم

شردت بين فالن قلعتهم عن مواضعهم : التبديد والتفريق، يقال: والتشريد يف اللغة. من القتل تفرق به من خلفهم
  :قال الشاعر من هذيل. تركته شريدا عن وطنه وأهله: وكذلك الواحد، تقول. وطردهتم عنها حىت فارقوها
  يب حكيم خمافة أن يشرد... أطوف يف األباطح كل يوم 

بالذال " فشرذ"وروي عن ابن مسعود . مبعىن الذي، قال الكسائي" من"و. ومنه شرد البعري والدابة إذا فارق صاحبه
وقال . وبالدال املهملة التفريق، حكاه الثعليب. التنكيل) بالذال املعجمة(التشريذ : وقال قطرب. املعجمة، ومها لغتان

من "وقرئ ". فشرذ"تكون بدال من الدال املهملة لتقارهبما، وال يعرف يف اللغة الذال ال وجه هلا، إال أن : املهدوي
هذا يرجع إىل من خلفهم، ألن : وقيل. أي يتذكرون بوعدك إياهم} لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ{. بكسر امليم والفاء" خلفهم

  .من قتل ال يتذكر أي شرد هبم من خلفهم من عمل مبثل عملهم
  }ا َتَخافَنَّ ِمْن قَْومٍ ِخَياَنةً فَاْنبِذْ إِلَيْهِْم َعلَى َسَواٍء إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الَْخاِئنَِنيَوإِمَّ{ ٥٨: اآلية

  -:فيه ثالث مسائل
ية نزلت وهذه اآل} فَاْنبِذْ إِلَيْهِْم َعلَى َسَواٍء{.أي غشا ونقضا للعهد } َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمْن قَْومٍ ِخَياَنةً{: قوله تعاىل: األوىل

والذي يظهر يف ألفاظ القرآن أن أم بين قريظة : قال ابن عطية. وحكاه الطربي عن جماهد. يف بين قريظة وبين النضري
مث ابتدأ تبارك وتعاىل يف هذه اآلية بأمره فيما يصنعه يف املستقبل مع من } فََشرِّدْ بِهِْم َمْن َخلْفَُهْم{انقضى عند قول 



وبنو قريظة مل يكونوا يف حد من ختاف خيانته، وإمنا كانت خيانتهم ظاهرة . فيهم هذه اآلية خياف منه خيانة، فتترتب
  .مشهورة
فإن قيل كيف جيوز نقض العهد مع خوف اخليانة، واخلوف ظن ال يقني معه، فكيف يسقط : قال ابن العريب: الثانية

  فاجلواب من. يقني العهد مع ظن اخليانة

َما لَكُْم ال {: قد يأيت مبعىن اليقني، كما قد يأيت الرجاء مبعىن العلم، قال اهللا تعاىلأن اخلوف  -أحدمها : وجهني
إذا ظهرت آثار اخليانة وثبتت دالئلها، وجب نبذ العهد لئال يوقع  -الثاين ]. ١٣: نوح[} َتْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً

علم اليقني فيستغىن عن نبذ العهد إليهم، وقد وأما إذا . التمادي عليه يف اهللكة، وجاز إسقاط اليقني هنا ضرورة
سار النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل مكة عام الفتح، ملا إذا اشتهر منهم نقض العهد من غري أن ينبذ إليهم 

معناه إذا عاهدت قوما فعلمت منهم النقض بالعهد فال توقع هبم : وقال األزهري. الرمي والرفض: والنبذ. عهدهم
. النقض حىت تلقي إليهم أنك قد نقضت العهد واملواعدة، فيكونوا يف علم النقض مستويني، مث أوقع هبمسابقا إىل 

وإما : واملعىن. هذا من معجز ما جاء يف القرآن مما ال يوجد يف الكالم مثله على اختصاره وكثرة معانيه: قال النحاس
ي قل هلم قد نبذت إليكم عهدكم، وأنا مقاتلكم، ختافن من قوم بينك وبينهم عهد خيانة فأنبذ إليهم العهد، أ

ليعلموا ذلك فيكونوا معك يف العلم سواء، وال تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقون بك، فيكون ذلك خيانة 
  .} إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الَْخاِئنَِني{: مث بني هذا بقوله. وغدرا
العلم بنقضه يرده فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فتح  ما ذكره األزهري والنحاس من إنباذ العهد مع: قلت

وهو أيضا معىن اآلية، ألن يف قطع . وغزاهم" اللهم اقطع خربي عنهم: "مكة، فإهنم ملا نقضوا مل يوجه إليهم بل قال
 حيل فأما مع غري العلم بنقض العهد منهم فال. العهد منهم ونكثه مع العلم به حصول نقض عهدهم واالستواء معهم

كان بني معاوية والروم عهد وكان يسري حنو بالدهم : روى الترمذي وأبو داود عن سليم بن عامر قال. وال جيوز
اهللا أكرب، اهللا أكرب، وفاء ال : ليقرب حىت إذا انقضى العهد غزاهم، فجاءه رجل على فرس أو برذون وهو يقول

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ية فسأل فقالغدر، فنظروا فإذا هو عمرو بن عنبسة، فأرسل إليه معاو
فرجع " من كان بينه وبني قوم عهد فال يشد عقدة وال حيلها حىت ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء: "يقول

  .املساواة واالعتدال: والسواء. هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي. معاوية بالناس

  وقال الراجز
  حىت جييبوك إىل السواء... عداء فاضرب وجوه الغدر األ

]. ٥٥: الصافات[} ِفي َسَواِء الَْجِحيمِ{: وقد يكون مبعىن الوسط، ومنه قوله تعاىل. السواء العدل: وقال الكسائي
  :ومنه قول حسان

  بعد املغيب يف سواء امللحد... يا ويح أصحاب النيب ورهطه 
  .جهرا ال سرا} فَاْنبِذْ إِلَيْهِْم َعلَى َسَواٍء{ويقال : الفراء
لكل غادر لواء يوم القيامة : "روى مسلم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الثالثة

إمنا كان الغدر يف حق : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم" . يرفع له بقدر غدره أال وال غادر أعظم غدرا من أمري عامة
ا يف ذلك من املفسدة، فإمنا إذا غدروا وعلم ذلك منهم ومل ينبذوا بالعهد مل اإلمام أعظم وأفحش منه يف غريه مل

يأمنهم العدو على عهد وال صلح، فتشتد شوكته ويعظم ضرره، ويكون ذلك منفرا عن الدخول يف الدين، 



. كل خديعة فأما إذا مل يكن للعدو عهد فينبغي أن يتحيل عليه بكل حيلة، وتدار عليه. وموجبا لذم أئمة املسلمني
وقد اختلف العلماء هل جياهد مع اإلمام الغادر، على " . احلرب خدعة: "وعليه حيمل قوله صلى اهللا عليه وسلم

والقوالن يف . وذهب بعضهم إىل اجلهاد معه. فذهب أكثرهم إىل أنه ال يقاتل معه، خبالف اخلائن والفاسق. قولني
  .مذهبنا
  }َن كَفَرُوا َسَبقُوا إِنَُّهْم ال ُيْعجُِزونََوال َيْحَسَبنَّ الَِّذي{ ٥٩: اآلية

إِنَُّهمْ ال {: مث استأنف فقال. أي من أفلت من وقعة بدر سبق إىل احلياة} َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُروا{: قوله تعاىل
ن عامر وحفص ومحزة وقرأ اب. وهو قول احلسن. يعين يف اآلخرة: وقيل. أي يف الدنيا حىت يظفرك اهللا هبم} ُيْعجُِزونَ

} َسَبقُوا{و. مفعول أول} الَِّذيَن كَفَُروا{و . بالياء والباقون بالتاء، على أن يكون يف الفعل ضمري الفاعل" حيسنب"
  وأما قراءة الياء فزعم مجاعة من النحويني منهم أبو حامت. مفعول ثان

" حيسنب"ألنه مل يأت لـ : قال أبو حامت. هأن هذا حلن ال حتل القراءة به، وال تسمع ملن عرف اإلعراب أو عرف
وال حيسنب من : وهذا حتامل شديد، والقراءة جتوز ويكون املعىن: قال النحاس. مبفعول وهو حيتاج إىل مفعولني

ومن قرأ بالياء : املهدوي. خلفهم الذين كفروا سبقوا، فيكون الضمري يعود على ما تقدم، إال أن القراءة بالتاء أبني
وجيوز أن . املفعولني} الَِّذيَن كَفَُروا َسَبقُوا{يكون يف الفعل ضمري النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويكون  احتمل أن

وجيوز : مكي. وال حيسنب الذين كفروا أنفسهم سبقوا: فاعال، واملفعول األول حمذوف، املعىن} الَِّذيَن كَفَرُوا{يكون 
أََحِسَب النَّاسُ {وال حيسنب الذين كفروا أن سبقوا، فهو مثل : قديرأن يضمر مع سبقوا أن، فيسد مسد املفعولني والت

واستبعد . بفتح اهلمزة} إِنَُّهْم ال ُيْعجُِزونَ{وقرأ ابن عامر . يف سد أن مسد املفعولني] ٢: العنكبوت[} أَنْ ُيْتَركُوا
وال حتسنب الذين كفروا أهنم ال : وإمنا جيوز على أن يكون املعىن: قال أبو عبيد. هذه القراءة أبو حامت وأبو عبيد

الذي ذكره أبو عبيد ال جيوز عند النحويني البصريني، ال جيوز حسبت زيدا أنه خارج، إال : قال النحاس. يعجزون
حسبت زيدا أبوه خارج، ولو فتحت لصار املعىن : بكسر األلف، وإمنا مل جيز ألنه يف موضع املبتدأ، كما تقول

زائدة، " ال"حمال، وفيه أيضا من البعد أنه ال وجه ملا قال يصح به معىن، إال أن جيعل وهذا . حسبت زيدا خروجه
والقراءة جيدة على أن يكون . وال وجه لتوجيه حرف يف كتاب اهللا عز وجل إىل التطول بغري حجة جيب التسليم هلا

يف " أن"فـ . ال يعجزون، أي ال يفوتونفاملعىن ال حيسنب الكفار أنفسهم فأتوا ألهنم : مكي. ألهنم ال يعجزون: املعىن
، وهو يروى عن اخلليل "أن"موضع نصب حبذف الالم، أو يف موضع خفض على إعمال الالم لكثرة حذفها مع 

على االستئناف والقطع مما قبله، وهو االختيار، ملا فيه من معىن التأكيد، وألن " إن"وقرأ الباقون بكسر . والكسائي
: وهذا خطأ من وجهني: النحاس. بالتشديد وكسر النون" ال يعجزون"ن ابن حميصن أنه قرأ وروي ع. اجلماعة عليه

  أحدمها

ومعىن أعجزه سبقه وفاته حىت مل . أنه كان جيب أن يكون بنونني -واآلخر . أن معىن عجزه ضعفه وضعف أمره
  .يقدر عليه

ِمْن رَِباِط الْخَْيلِ ُترِْهُبونَ بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم َوآخَرِيَن ِمْن ُدونِهِْم ال َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَعُْتْم ِمْن قُوٍَّة َو{ ٦٠: اآلية
  }ُمونََتْعلَُموَنُهُم اللَُّه َيْعلَُمُهْم َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء ِفي سَبِيلِ اللَِّه ُيَوفَّ إِلَْيكُْم وَأَْنُتمْ ال ُتظْلَ

  -:فيه ست مسائل
فإن اهللا . أمر اهللا سبحانه املؤمنني بإعداد القوة لألعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى} َوأَِعدُّوا لَُهْم{: وله تعاىلق: األوىل



. سبحانه لو شاء هلزمهم بالكالم والتفل يف وجوههم وحبفنة من تراب، كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وكلما تعده لصديقك من خري أو لعدوك من . ابق وقضائه النافذولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه الس

: ويف صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال. القوة ههنا السالح والقسي: قال ابن عباس. شر فهو داخل يف عدتك
وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة أال إن القوة الرمي : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب يقول

وهذا نص رواه عن عقبة أبو علي مثامة بن شفي اهلمداين، وليس له يف " . أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي
ستفتح : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وحديث آخر يف الرمي عن عقبة أيضا قال. الصحيح غريه

كل شيء يلهو به : "وقال صلى اهللا عليه وسلم.  "عليكم أرضون ويكفيكم اهللا فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه
أن كل ما يتلهى به : ومعىن هذا واهللا أعلم" . الرجل باطل إال رميه بقوسه وتأديبه فرسه ومالعبته أهله فإنه من احلق

إن وهذه األمور الثالثة فإنه و. الرجل مما ال يفيده يف العاجل وال يف اآلجل فائدة فهو باطل، واإلعراض عنه أوىل
كان يفعلها على أنه يتلهى هبا وينشط، فإهنا حق التصاهلا مبا قد يفيد، فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس مجيعا من 

  ومالعبة. معاون القتال

ويف سنن أيب داود . األهل قد تؤدي إىل ما يكون عنه ولد يوحد اهللا ويعبده، فلهذا كانت هذه الثالثة من احلق
إن اهللا يدخل ثالثة نفر اجلنة بسهم واحد : "ة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه وسلموالترمذي والنسائي عن عقب

وفضل الرمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمني، ونكايته شديدة " . صانعه حيتسب يف صنعته اخلري والرامي ومبله
وتعلم الفروسية واستعمال " . يا بين إمساعيل ارموا فإن أباكم كان راميا: "قال صلى اهللا عليه وسلم. على الكافرين

  .وقد يتعني. األسلحة فرض كفاية
بضم الراء والباء، مجع } َوِمْن ُرُبط الْخَْيلِ{وقرأ احلسن وعمرو بن دينار وأبو حيوة } َوِمْن رِبَاِط الْخَْيلِ{: الثانية

وهي اليت . عته ربطالرباط من اخليل اخلمس فما فوقها، ومجا: رباط، ككتاب وكتب قال أبو حامت عن ابن زيد
قال . ومربط اخليل ومرابطها وهي ارتباطها بإزاء العدو. وارتبط يرتبط ارتباطا. ربط يربط ربطا: ترتبط، يقال منه

  :الشاعر
  يف احلرب إن اهللا خري موفق... أمر اإلله بربطها لعدوه 
  :وقال مكحول بن عبداهللا

  يب حممداوأوصى هبا اهللا الن... تلوم على ربط اجلياد وحبسها 
واملستحب منها اإلناث، . وكان لعروة البارقي سبعون فرسا معدة للجهاد. ورباط اخليل فضل عظيم ومنزلة شريفة

وروى األئمة عن . وفرس جربيل كان أنثى. وهو صحيح، فإن األنثى بطنها كنز وظهرها عز. قال عكرمة ومجاعة
ومل . احلديث" يل ثالثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزراخل: "أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أي الرقاب : وقد سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وأجودها أعظمها أجرا وأكثرها نفعا. خيص ذكرا من أنثى
قال  -وكانت له صحبة  -وروى النسائي عن أيب وهب اجلشمي " . أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها: "أفضل؟ فقال

تسموا بأمساء األنبياء وأحب األمساء إىل اهللا عز وجل عبداهللا وعبدالرمحن : "ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رس
  وارتبطوا اخليل

وامسحوا بنواصيها وأكفاهلا وقلدوها وال تقلدوها األوتار وعليكم بكل كميت أغر حمجل أو أشقر أغر حمجل أو 
خري اخليل األدهم األقرح : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوروى الترمذي عن أيب قتادة " . أدهم أغر حمجل



ورواه الدارمي عن أيب قتادة أيضا، " . األرمث مث األقرح احملجل طلق اليمني فإن مل يكن أدهم فكميت على هذه الشية
طلق اليد اليمىن اشتر أدهم أرمث حمجال : "يا رسول اهللا، إين أريد أن أشتري فرسا، فأيها أشتري؟ قال: أن رجال قال

أن : والشكال. وكان صلى اهللا عليه وسلم يكره الشكال من اخليل" . أو من الكميت على هذه الشية تغنم وتسلم
خرجه مسلم عن أيب هريرة . يكون الفرس يف رجله اليمىن بياض ويف يده اليسرى، أو يف يده اليمىن ورجله اليسرى

  .يه احلسني بن علي رضي اهللا عنهما كان أشكلويذكر أن الفرس الذي قتل عل. رضي اهللا عنه
: كان يكفي، فلم خص الرمي واخليل بالذكر؟ قيل له} َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوٍَّة{إن قوله : فإن قيل: الثالثة

وحصون  إن اخليل ملا كانت أصل احلروب وأوزارها اليت عقد اخلري يف نواصيها، وهي أقوى القوة وأشد العدة
} َوالَْعاِديَاِت َضْبحاً{: فقال. الفرسان، وهبا جيال يف امليدان، خصها بالذكر تشريفا، وأقسم بغبارها تكرميا

وملا كانت السهام من أجنع ما يتعاطى يف احلروب والنكاية يف العدو وأقرهبا تناوال لألرواح، . اآلية] ١: العاديات[
} َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ{ونظري هذا يف التنزيل، . لذكر هلا والتنبيه عليهاخصها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم با

  .ومثله كثري] ٩٨: البقرة[
وقد استدل بعض علمائنا هبذه اآلية على جواز وقف اخليل والسالح، واختاذ اخلزائن واخلزان هلا عدة : الرابعة
  وقد اختلف العلماء يف جواز وقف احليوان. لألعداء

وهو أصح، هلذه . والصحة، وبه قال الشافعي رضي اهللا عنه. املنع، وبه قال أبو حنيفة: بل على قولنيكاخليل واإل
وأما خالد فإنكم : "اآلية، وحلديث ابن عمر يف الفرس الذي محل عليه يف سبيل اهللا وقوله عليه السالم يف حق خالد

وما روي أن امرأة جعلت بعريا يف سبيل اهللا، . ديثاحل" تظلمون خالدا فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل اهللا
" ادفعيه إليه ليحج عليه فإن احلج من سبيل اهللا: "فأراد زوجها احلج، فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

وقد ذكر السهيلي يف هذه اآلية تسمية خيل النيب . وألنه مال ينتفع به يف وجه قربة، فجاز أن يوقف كالرباع. 
  .من أرادها وجدها يف كتاب األعالم. اإلله عليه وسلم، وآلة حربه صلى

يعين ختيفون به عدو اهللا وعدوكم من اليهود وقريش وكفار } ُتْرِهُبونَ بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم{: قوله تعاىل: اخلامسة
وهو اختيار . اجلن: وقيل. يعين فارس والروم، قاله السدي} ْموَآخَرِيَن ِمْن ُدونِهِْم ال َتْعلَُموَنُهُم اللَُّه َيْعلَُمُه{. العرب
وقيل غري . هم من اجلن: وقيل. قيل هلم قريظة: قال السهيلي. املراد بذلك كل من ال تعرف عداوته: وقيل. الطربي
فكيف } ُم اللَُّه َيْعلَُمُهْموَآَخرِيَن ِمْن ُدونِهِْم ال َتْعلَُمونَُه{: وال ينبغي أن يقال فيهم شيء، ألن اهللا سبحانه قال. ذلك

يدعي أحد علما هبم، إال أن يصح حديث جاء يف ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو قوله يف هذه 
وإمنا " إن الشيطان ال خيبل أحدا يف دار فيها فرس عتيق: "مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم). هم اجلن: (اآلية

وهذا احلديث أسنده احلارث بن أيب أسامة عن ابن املليكي عن أبيه عن جده . من اهلجانة مسي عتيقا ألنه قد ختلص
  .أن اجلن ال تقرب دارا فيها فرس، وأهنا تنفر من صهيل اخليل: وروي. عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ِفي َسبِيلِ اللَِّه ُيَوفَّ {. خيلكمتنفقوه على أنفسكم أو : وقيل. أي تتصدقوا} َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َشيٍْء{: السادسة
  .}وَأَْنُتمْ ال ُتظْلَُمونَ{. يف اآلخرة، احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، إىل أضعاف كثرية} إِلَْيكُْم
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

  }َوإِنْ جََنُحوا ِللسَّلْمِ فَاجَْنْح لََها َوَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ الَْعلِيُم{ ٦١: اآلية
  -:فيه مسألتان

وجيوز أن يكون التأنيث . ألن السلم مؤنثة} لَهَا{إمنا قال } َوإِنْ جََنحُوا ِللسَّلْمِ فَاْجَنْح لَهَا{: له تعاىلقو: األوىل
وجنح . إىل املساملة، أي الصلح، فمل إليها -يعين الذين نبذ إليهم عهدهم  -إن مالوا : يقول. واجلنوح امليل. للفعلة

إذا مالت أعناقها : وجنحت اإلبل. لألضالع جوانح، ألهنا مالت على احلشوةمال إليه، ومنه قيل : الرجل إىل اآلخر
  :وقال ذو الرمة. يف السري

  بذكراك والعيس املراسيل جنح... إذا مات فوق الرحل أحييت روحه 
  :وقال النابغة

  إذا ما التقى اجلمعان أول غالب... جوانح قد أيقن أن قبيله 
وقرأ األعمش وأبو بكر . والسلم والسالم هو الصلح. وأمال أطنابه على األرضوجنح الليل إذا أقبل . يعين الطري

وقد يكون . مستوىف" البقرة"وقد تقدم معىن ذلك يف . الباقون بالفتح. بكسر السني" للسلم"وابن حميصن واملفضل 
بضم } فاجُنح{ي وقرأ األشهب العقيل. بفتح النون، وهي لغة متيم} فاجنح{وقرأ اجلمهور . السالم من التسليم

  .وهذه اللغة هي القياس: قال ابن جين. النون، وهي لغة قيس
فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني َحْيثُ {نسخها : فقال قتادة وعكرمة. وقد اختلف يف هذه اآلية، هل هي منسوخة أم ال: الثانية

نسخت براءة كل موادعة، حىت يقولوا : وقاال] ٣٦: بةالتو[} َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً{]. ٥: التوبة[} َوَجْدُتُموُهْم
  فَال تَهُِنوا وََتْدُعوا إِلَى{الناسخ هلا : ابن عباس. ال إله إال اهللا

وقد صاحل أصحاب رسول اهللا . ليست مبنسوخة، بل أراد قبول اجلزية من أهل اجلزية: وقيل]. ٣٥: حممد[} السَّلْمِ
طاب رضي اهللا عنه ومن بعده من األئمة كثريا من بالد العجم، على ما صلى اهللا عليه وسلم يف زمن عمر بن اخل

وكذلك صاحل رسول اهللا صلى اهللا عليه . أخذوه منهم، وتركوهم على ما هم فيه، وهم قادرون على استئصاهلم
يؤدوا وسلم كثريا من أهل البالد على مال يؤدونه، من ذلك خيرب، رد أهلها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا و

قال جماهد عىن هبذه اآلية قريظة، ألن اجلزية تقبل منهم، فأما املشركون فال يقبل منهم : قال ابن إسحاق. النصف
وهبذا : قال ابن العريب. وال نسخ فيها. معىن اآلية إن دعوك إىل الصلح فأجبهم.: وقال السدي وابن زيد. شيء

: حممد[} هُِنوا وََتْدُعوا إِلَى السَّلْمِ وَأَْنُتُم الْأَْعلَْونَ َواللَُّه َمَعكُْمفَال َت{: خيتلف اجلواب عنه، وقد قال اهللا عز وجل
  :فإذا كان املسلمون على عزة وقوة ومنعة، ومجاعة عديدة، وشدة شديدة فال صلح، كما قال]. ٣٥

  وتضرب بالبيض الرقاق اجلماجم... فال صلح حىت تطعن اخليل بالقنا 
ة يف الصلح، لنفع جيتلبونه، أو ضرر يدفعونه، فال بأس أن يبتدئ املسلمون به إذا وإن كان للمسلمني مصلح

وقد صاحل . وقد صاحل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل خيرب على شروط نقضوها فنقض صلحهم. احتاجوا إليه
اخللفاء والصحابة  وما زالت. الضمري وأكيدر دومة وأهل جنران، وقد هادن قريشا لعشرة أعوام حىت نقضوا عهده



إذا كانت القوة للمسلمني : قال القشريي. على هذه السبيل اليت شرعناها سالكة، وبالوجوه اليت شرحناها عاملة
وقد هادن رسول . وإذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنني، وال جتوز الزيادة. فينبغي أال تبلغ اهلدنة سنة

اختلف العلماء يف املدة اليت كانت بني رسول اهللا : قال ابن املنذر. عشر سنني اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل مكة
. كانت ثالث سنني: وقال ابن جريج. كانت أربع سنني: صلى اهللا عليه وبني أهل مكة عام احلديبية، فقال عروة

  كانت: وقال ابن إسحاق

من عشر سنني، على ما فعل النيب صلى اهللا  ال جتوز مهادنة املشركني أكثر: وقال الشافعي رمحه اهللا. عشر سنني
عليه وسلم عام احلديبية، فإن هودن املشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة، ألن األصل فرض قتال املشركني حىت 

جتوز مهادنة املشركني السنة والسنتني والثالث، : وقال ابن حبيب عن مالك رضي اهللا عنه. يؤمنوا أو يعطوا اجلزية
إمنا قاضاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه القضية اليت ظاهرها الوهن على املسلمني، : قال املهلب .وإىل غري مدة

حبسها حابس : "وقال. لسبب حبس اهللا ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مكة، حني توجه إليها فربكت
صلح املشركني ومهادنتهم دون مال ودل على جواز . على ما خرجه البخاري من حديث املسور بن خمرمة" . الفيل

وجيوز عند احلاجة للمسلمني عقد الصلح مبال يبذلونه للعدو، ملوادعة النيب . يؤخذ منهم، إذا رأى ذلك اإلمام وجها
صلى اهللا عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري، واحلارث بن عوف املري يوم األحزاب، على أن يعطيهما ثلث مثر 

وكانت هذه املقالة مراوضة ومل تكن . معهما من غطفان وخيذال قريشا، ويرجعا بقومهما عنهماملدينة، وينصرفا مبن 
فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهما أهنما قد أنابا ورضيا استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، . عقدا
بل : "مع له ونطيع، أو أمر تصنعه لنا؟ فقاليا رسول اهللا، هذا أمر حتبه فنصنعه لك، أو شيء أمرك اهللا به فنس: فقاال

يا رسول اهللا، واهللا قد كنا حنن : ، فقال له سعد بن معاذ" أمر أصنعه لكم فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة
وهؤالء القوم على الشرك وعبادة األوثان، ال نعبد اهللا وال نعرفه، وما طمعوا قط أن ينالوا منا مثرة، إال شراء أو 

واهللا ال نعطيهم إال السيف، حىت حيكم اهللا ! حني أكرمنا اهللا باإلسالم، وهدانا له وأعزنا بك، نعطيهم أموالناقرى، ف
انصرفا فليس : "وقال لعيينة واحلارث". أنتم وذاك: "فسر بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال. بيننا وبينهم

  .س فيها شهادة أن ال إله إال اهللا فمحاهاوتناول سعد الصحيفة، ولي" . لكما عندنا إال السيف

ْيَن َوإِنْ ُيرِيُدوا أَنْ َيْخَدُعوَك فَإِنَّ َحْسَبَك اللَُّه ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنصْرِِه َوبِالُْمْؤِمنَِني، وَأَلََّف َب{ ٦٣ - ٦٢: اآليتان
  }َبْيَن قُلُوبِهِْم وَلَِكنَّ اللََّه أَلََّف َبْينَُهْم إِنَُّه َعزِيٌز َحكِيٌم قُلُوبِهِْم لَْو أَْنفَقَْت َما ِفي الْأَْرضِ َجِميعاً َما أَلَّفَْت

أي بأن يظهروا لك السلم، ويبطنوا الغدر واخليانة، فاجنح فما عليك من } َوإِنْ يُرِيدُوا أَنْ َيْخَدعُوَك{: قوله تعاىل
  :قال الشاعر. وىل كفايتك وحياطتككافيك اهللا، أي يت} فَإِنَّ َحسَْبَك اللَُّه{. نياهتم الفاسدة

  فحسبك والضحاك سيف مهند... إذا كانت اهليجاء وانشقت العصا 
  .أي كافيك وكايف الضحاك سيف

نزلت يف : قال النعمان بن بشري} َوبِالُْمْؤِمنَِني{. يريد يوم بدر. أي قواك بنصره} ُهوَ الَِّذي أَيََّدَك بَِنصْرِِه{: قوله تعاىل
وكان تألف القلوب مع العصبية الشديدة يف . أي مجع بني قلوب األوس واخلزرج} لَّفَ َبْيَن قُلُوبِهِْمَوأَ{. األنصار

. العرب من آيات النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعجزاته، ألن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقاتل عنها حىت يستقيدها
أراد التأليف : وقيل. تل الرجل أباه وأخاه بسبب الدينوكانوا أشد خلق اهللا محية، فألف اهللا باإلميان بينهم، حىت قا

  .واملعىن متقارب. بني املهاجرين واألنصار



  }َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َحسُْبَك اللَُّه َوَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني{ ٦٤: اآلية
: ويف قوله. وهذه كفاية خاصة} نَّ َحسَْبَك اللَُّهَوإِنْ يُرِيدُوا أَنْ َيْخَدُعوَك فَإِ{: ليس هذا تكريرا، فإنه قال فيما سبق

نزلت يف إسالم عمر فإن : أراد التعميم، أي حسبك اهللا يف كل حال وقال ابن عباس} َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َحسُْبَك اللَُّه{
واآلية . النيب صلى اهللا عليه وسلم كان أسلم معه ثالثة وثالثون رجال وست نسوة، فأسلم عمر وصاروا أربعني

  .مكية، كتبت بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سورة مدنية، ذكره القشريي

عن عبداهللا بن مسعود . ما ذكره من إسالم عمر رضي اهللا عنه عن ابن عباس، فقد وقع يف السرية خالفه: قلت
ىت صلى عند الكعبة وصلينا ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حىت أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا ح: قال
قال ابن . وكان إسالم عمر بعه خروج من خرج من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل احلبشة. معه

وكان مجيع من حلق بأرض احلبشة وهاجر إليها من املسلمني، سوى أبنائهم الذين خرجوا هبم صغارا أو : إسحاق
نزلت اآلية بالبيداء يف : وقال الكليب. وهو يشك فيه. مار بن ياسر منهمولدوا هبا، ثالثة ومثانني رجال، إن كان ع

  .غزوة بدر قبل القتال
املعىن كافيك : وقيل. املعىن حسبك اهللا، وحسبك املهاجرون واألنصار: قيل} َوَمنِ اتَّبََعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل

على القول " َمن"فـ . واختاره النحاس وغريه. عن احلسن واألول. اهللا، وكايف من تبعك، قال الشعيب وابن زيد
وعلى الثاين على . فإن حسبك اهللا وأتباعك من املؤمنني: على معىن. األول يف موضع رفع، عطفا على اسم اهللا تعاىل

اتَّبََعَك ِمَن  َوَمنِ{جيوز أن يكون املعىن : وقيل" . يكفينيه اهللا وأبناء قيلة: "ومثله قوله صلى اهللا عليه وسلم. إضمار
يكفيك اهللا ويكفي من : يف موضع نصب، على معىن" َمن"وجيوز أن يكون . حسبهم اهللا، فيضمر اخلرب} الُْمْؤِمنَِني
  .اتبعك

ِلبُوا ِمائََتْينِ َوإِنْ َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َحرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعلَى الِْقتَالِ إِنْ َيكُْن مِْنكُْم ِعْشُرونَ صَابُِرونَ َيْغ{ ٦٦ - ٦٥: اآليتان
َضْعفاً فَإِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِمائَةٌ َيْغِلبُوا أَلْفاً ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال َيفْقَُهونَ، الْآنَ َخفَّفَ اللَُّه  َعْنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُمْ 

  }َوإِنْ َيكُْن ِمْنكُْم أَلْفٌ َيْغِلُبوا أَلْفَْينِ بِإِذِْن اللَِّه وَاللَُّه َمَع الصَّابِرِيَنَيكُْن ِمْنكُْم ِمائَةٌ َصابَِرةٌ َيْغِلُبوا مِائََتْينِ 
حارض على األمر وواظب : يقال. أي حثهم وحضهم} َيا أَيَُّها النَّبِيُّ حَرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعلَى الْقَِتالِ{: قوله تعاىل

] ٨٥: يوسف[} حَتَّى َتكُونَ حََرضاً{: ب اهلالك، ومنه قوله عز وجلالذي قد قار: واحلارض. وأكب مبعىن واحد
لفظ خرب، } إِنْ َيكُْن مِْنكُْم ِعْشُرونَ َصابُِرونَ َيْغِلُبوا مِائََتيْنِ{.أي تذوب غما، فتقارب اهلالك فتكون من اهلالكني 

ون وثالثون وأربعون كل واحد وعشر. ضمنه وعد بشرط، ألن معناه إن يصرب منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني
مل كسر أول : فإن قال قائل. وجيري هذا االسم جمرى فلسطني. منها اسم موضوع على صورة اجلمع هلذا العدد

عشرين وفتح أول ثالثني وما بعده إىل الثمانني إال ستني؟ فاجلواب عند سيبويه أن عشرين من عشرة مبنزلة اثنني من 
. ستة وتسعة: ستون وتسعون، كما قيل: والدليل على هذا قوهلم. ر اثنانواحد، فكسر أول عشرين كما كس
فشق ذلك على } إِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِعْشُرونَ َصابُِرونَ َيْغِلُبوا ِمائََتْينِ{نزلت : وروى أبو داود عن ابن عباس قال

قرأ } الْآنَ َخفََّف اللَُّه َعْنكُْم{: املسلمني، حني فرض اهللا عليهم أال يفر واحد من عشرة، مث إنه جاء التخفيف فقال
فلما خفف اهللا تعاىل عنهم من العدد نقص من الصرب بقدر ما : قال. } ِمائَةٌ َصابَِرةٌ َيْغِلبُوا ِمائََتيْنِ{: أبو توبة إىل قوله

ومل ينقل قط أن . وهذا خطأ من قائله. قال قوم إن هذا كان يوم بدر ونسخ: وقال ابن العريب. خفف عنهم
  املشركني صافوا املسلمني



. عليها، ولكن الباري جل وعز فرض ذلك عليهم أوال، وعلق ذلك بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه، وهو الثواب
  .وهم ال يعلمون ما يقاتلون عليه

مث ملا شق ذلك عليهم حط الفرض إىل ثبوت الواحد لالثنني، . وحديث ابن عباس يدل على أن ذلك فرض: قلت
وقد ذكر . وهذا حسن. وكتب عليهم أال يفر مائة من مائتني، فهو على هذا القول ختفيف ال نسخفخفف عنهم 

القاضي ابن الطيب أن احلكم إذا نسخ بعضه أو بعض أوصافه، أو غري عدده فجائز أن يقال إنه نسخ، ألنه حينئذ 
  .وذكر يف ذلك خالفا. ليس باألول، بل هو غريه

أَنْ َيكُونَ لَهُ أَسَْرى حَتَّى يُثِْخَن ِفي الْأَْرضِ تُرِيُدونَ عََرَض الدُّْنَيا َواللَُّه ُيرِيُد الْآِخَرةَ وَاللَُّه  َما كَانَ لَِنبِيٍّ{ ٦٧: اآلية
  }َعزِيٌز َحِكيٌم

  -:فيه مخس مسائل
بضم (ى أسار: ويقال يف مجع أسري أيضا. مجع أسري، مثل قتيل وقتلى وجريح وجرحى} أَْسَرى{: قوله تعاىل: األوىل
وكانوا يشدون األسري بالقد وهو اإلسار، فسمي كل أخيذ وإن مل يؤسر . وليست بالعالية) بفتحها(وأسارى ) اهلمزة
  :قال األعشى. أسريا

  كما قيد اآلسرات احلمارا... وقيدين الشعر يف بيته 
ند ما يؤخذون، واألسارى األسرى هم غري املوثقني ع: وقال أبو عمر بن العالء". البقرة"وقد مضى هذا يف سورة 

  .وحكى أبو حامت أنه مسع هذا من العرب. هم املوثقون ربطا
ما كان ينبغي : واملعىن. هذه اآلية نزلت يوم بدر، عتابا من اهللا عز وجل ألصحاب نبيه صلى اهللا عليه وسلم: الثانية

  لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنيب صلى اهللا عليه وسلم

والنيب صلى اهللا عليه وسلم مل يأمر باستبقاء . } تُرِيُدونَ َعَرَض الدُّْنيَا{وهلم هذا اإلخبار بقوله . قبل اإلثخان أسرى
الرجال وقت احلرب، وال أراد قط عرض الدنيا، وإمنا فعله مجهور مباشري احلرب، فالتوبيخ والعتاب إمنا كان 

هذا قول أكثر املفسرين، وهو الذي ال يصح . وسلم بأخذ الفديةمتوجها بسبب من أشار على النيب صلى اهللا عليه 
وجاء ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اآلية حني مل ينه عنه حني رآه من العريش وإذ كره سعد بن معاذ . غريه

وعمر بن اخلطاب وعبداهللا بن رواحة، ولكنه عليه السالم شغله بغت األمر ونزول النصر فترك النهي عن 
روى مسلم من حديث عمر بن اخلطاب، وقد . واهللا أعلم. تبقاء، ولذلك بكى هو وأبو بكر حني نزلت اآلياتاالس

قال ابن عباس فلما أسروا األسارى قال رسول اهللا صلى اهللا : قال أبو زميل. وهذا متامه" آل عمران"تقدم أول يف 
يا رسول اهللا، هم بنو العم والعشرية، : أبو بكر؟ فقال "ما ترون يف هؤالء األسارى: "عليه وسلم أليب بكر وعمر

فقال رسول اهللا صلى اهللا . أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى اهللا أن يهديهم لإلسالم
ال واهللا يا رسول اهللا، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكين أرى أن : ؟ قلت"ما ترى يا ابن اخلطاب: "عليه وسلم
فأضرب عنقه، فإن ) نسيبا لعمر(ضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، ومتكين من فالن متكنا فن

فهوي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال أبو بكر ومل يهو ما قلت، فلما كان من . هؤالء أئمة الكفر وصناديدها
يا رسول اهللا، أخربين من أي شيء : ان، فقلتالغد جئت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكي

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن مل أجد بكاء تباكيت لبكائكما
شجرة " (أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذاهبم أدىن من هذه الشجرة: "وسلم

َما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَرى حَتَّى يُثِْخَن ِفي {وأنزل اهللا عز وجل ) صلى اهللا عليه وسلمقريبة كانت من نيب اهللا 



وروى يزيد بن . فأحل اهللا الغنيمة هلم] ٦٩: األنفال[} فَكُلُوا ِممَّا غَنِْمُتْم َحالالً طَيِّباً{: إىل قوله تعاىل} الْأَْرضِ
  هارون

ملا كان يوم : دثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن عبداهللا قالأخربنا حيىي قال ح: قال
فقال أبو " ما ترون يف هؤالء األسارى: "بدر جيء باألسارى وفيهم العباس، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، : وقال عمر. يا رسول اهللا قومك وأهلك، استبقهم لعل اهللا أن يتوب عليهم: بكر
فقال العباس وهو . انظر واديا كثري احلطب فأضرمه عليهم: وقال عبداهللا بن رواحة. قدمهم فأضرب أعناقهم

يأخذ بقول أيب : فقال أناس. فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يرد عليهم شيئا: قال. قطعت رمحك: يسمع
فخرج رسول اهللا . يأخذ بقول عبداهللا بن رواحة: وقال أناس. ول عمريأخذ بق: وقال أناس. بكر رضي اهللا عنه

إن اهللا ليلني قلوب رجال فيه حىت تكون ألني من اللنب ويشدد قلوب رجال فيه حىت : "صلى اهللا عليه وسلم فقال
} ْن َعَصانِي فَإِنََّك غَفُوٌر َرِحيٌمفََمْن َتبَِعنِي فَإِنَُّه مِنِّي َوَم{مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال " . تكون أشد من احلجارة

إِنْ تَُعذِّبُْهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ َتْغِفْر لَُهْم فَإِنَّكَ أَْنتَ الْعَزِيزُ {ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى إذ قال ] ٣٦: إبراهيم[
ال َتذَْر َعلَى الْأَْرضِ ِمَن الْكَاِفرِينَ َربِّ {ومثلك يا عمر كمثل نوج عليه السالم إذ قال ]. ١١٨: املائدة[} الَْحِكيُم
َربََّنا اطِْمْس َعلَى أَمَْواِلهِْم وَاْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِْم {ومثلك يا عمر مثل موسى عليه السالم إذ قال ]. ٢٦: نوح[} َديَّاراً

فقال " . لنت أحد إال بفداء أو ضربة عنقأنتم عالة فال ينف] ٨٨: يونس[} فَال ُيْؤِمُنوا َحتَّى َيَرُوا الَْعذَاَب الْأَلِيَم
فما رأيتين : قال. فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. إال سهيل بن بيضاء فإين مسعته يذكر اإلسالم: عبداهللا

ى َما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَر{: فأنزل اهللا عز وجل. أخوف أن تقع علي احلجارة من السماء مين يف ذلك اليوم
إن كاد ليصيبنا يف خالف : "يف رواية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. إىل آخر اآليتني} َحتَّى ُيثِْخَن ِفي الْأَْرضِ

 -ملا كان يوم بدر وأخذ : وروى أبو داود عن عمر قال" . ابن اخلطاب عذاب ولو نزل عذاب ما أفلت إال عمر
َما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَسَْرى حَتَّى يُثِْخَن ِفي {اء، أنزل اهللا عز وجل الفد -يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وذكر . مث أحل الغنائم]. ٦٨:األنفال[} َعذَاٌب َعِظيٌم -من الفداء  -لََمسَّكُْم ِفيَما أََخذُْتمْ {إىل قوله } الْأَْرضِ
  قعة لنا مع املشركنييا رسول اهللا، إنه أول و: القشريي أن سعد بن معاذ قال

أثخن : تقول العرب. أي يبالغ يف قتل املشركني. كثرة القتل، عن جماهد وغريه: واإلثخان. فكان اإلثخان أحب إيل
  :وأنشد املفضل. حىت يقهر ويقتل: وقال بعضهم. فالن يف هذا األمر أي بالغ

  وقد أثخنت فرعون يف كفره كفرا... تصلي الضحى ما دهرها بتعبد 
فأعلم اهللا سبحانه وتعاىل أن قتل األسرى الذين فودوا . اإلثخان القوة والشدة: وقيل. يتمكن} َحتَّى يُثِْخَن{ :وقيل

كان هذا يوم بدر واملسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا : وقال ابن عباس رضي اهللا عنه. ببدر كان أوىل من فدائهم
على ما يأيت بيانه يف ] ٤: حممد[} فَإِمَّا َمّناً َبْعُد َوإِمَّا ِفَداًء{: واشتد سلطاهنم أنزل اهللا عز وجل بعد هذا يف األسارى

إمنا عوتبوا ألن قضية بدر كانت عظيمة املوقع والتصريف يف صناديد : وقد قيل. إن شاء اهللا تعاىل" القتال"سورة 
قع فكان حقهم أن ينتظروا وذلك كله عظيم املو. قريش وأشرافهم وساداهتم وأمواهلم بالقتل واالسترقاق والتملك

  .واهللا أعلم. الوحي وال يستعجلوا، فلما استعجلوا ومل ينتظروا توجه عليهم ما توجه
إن شئتم أخذمت فداء األسارى ويقتل : "أسند الطربي وغريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للناس: الثالثة

وذكر . نأخذ الفداء ويستشهد منا سبعون: فقالوا" . ممنكم يف احلرب سبعون على عددهم وإن شئتم قتلوا وسلمت



وقد مضى يف . عبد بن محيد بسنده أن جربيل عليه السالم نزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم بتخيري الناس هكذا
وينشأ هنا . طلبوا اخلريتني كلتيهما، فقتل منهم يوم أحد سبعون: وقال عبيدة السلماين. القول يف هذا" آل عمران"

  إشكال وهي
أن التوبيخ وقع أوال  -فاجلواب . } لََمسَّكُْم{إذا كان التخيري فكيف وقع التوبيخ بقوله : وهو أن يقال: الرابعة

ومما يدل على ذلك أن املقداد قال حني أمر رسول اهللا صلى . حلرصهم على أخذ الفداء، مث وقع التخيري بعد ذلك
شد عليه : وقال مصعب بن عمري الذي أسر أخاه. أسريي يا رسول اهللا: اهللا عليه وسلم بقتل عقبة بن أيب معيط

  يدك، فإن له أما

فلما حتصل األسارى وسيقوا إىل املدينة وأنفذ . إىل غري ذلك من قصصهم وحرصهم على أخذ الفداء. موسرة
تخيري من اهللا عز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القتل يف النضر وعقبة وغريمها وجعل يرتئي يف سائرهم نزل ال

فمر عمر على أول رأيه يف القتل، ورأى أبو بكر . وجل، فاستشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه حينئذ
وكال الرأيني اجتهاد . ومال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل رأي أيب بكر. املصلحة يف قوه املسلمني مبال الفداء

  .واهللا أعلم. شيء من تعنيت فلم ينزل بعد على هذا. بعد ختيري
َما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَرى حَتَّى {قال مالك كان ببدر أسارى مشركون فأنزل اهللا : قال ابن وهب: اخلامسة

وكان عدة من . وكانوا يومئذ مشركني وفادوا ورجعوا، ولو كانوا مسلمني ألقاموا ومل يرجعوا. } ُيثِْخَن ِفي الْأَْرضِ
إن القتلى كانوا : وقال أبو عمرو بن العالء. وكان الشهداء قليال. تل منهم أربعة وأربعني رجال، ومثلهم أسرواق

وهو الصحيح كما يف صحيح مسلم، . وكذلك قال ابن عباس وابن املسيب وغريهم. سبعني، واألسرى كذلك
رى وعليهم شقران موىل رسول اهللا صلى اهللا فجيء باألسا: وذكر البيهقي قالوا. فقتلوا يومئذ سبعني وأسروا سبعني

قال ابن . عليه وسلم وهم تسعة وأربعون رجال الذين أحصوا، وهم سبعون يف األصل، جمتمع عليه ال شك فيه
. إين مسلم: ألن املفسرين رووا أن العباس قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم" وكانوا مشركني"إمنا قال مالك : العريب

وهذا كله ضعفه مالك، واحتج على إبطاله مبا . آمنا بك: سارى قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلمويف رواية أن األ
: اختلفوا يف وقت إسالم العباس، فقيل: قال أبو عمر بن عبدالرب. ذكر من رجوعهم وزيادة عليه أهنم غزوه يف أحد

وعن ابن " .  يقتله فإمنا أخرج كرهامن لقي العباس فال: "أسلم قبل يوم بدر، ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم
إن أناسا من بين هاشم وغريهم قد أخرجوا كرها ال حاجة : "عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم بدر

هلم بقتالنا فمن لقي منكم أحدا من بين هاشم فال يقتله ومن لقي أبا البختري فال يقتله ومن لقي العباس فال يقتله 
وذكر أنه أسلم عام خيرب، وكان . وذكر أنه أسلم حني أسر يوم بدر. وذكر احلديث" رج مستكرهافإنه إمنا أخ

  يكتب

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأخبار املشركني، وكان حيب أن يهاجر فكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  " .أمكث مبكة فمقامك هبا أنفع لنا: "وسلم
  }َن اللَِّه َسَبَق لََمسَّكُْم ِفيَما أََخذُْتْم َعذَاٌب َعِظيٌملَْوال ِكتَاٌب ِم{ ٦٨: اآلية

  -:فيه مسألتان
واختلف الناس يف . يف أنه ال يعذب قوما حىت يبني هلم ما يتقون} لَْوال ِكتَاٌب ِمَن اللَِّه َسبََق{: قوله تعاىل: األوىل

فلما كان يوم . إهنا كانت حمرمة على من قبلناكتاب اهللا السابق على أقوال، أصحها ما سبق من إحالل الغنائم، ف



وروى أبو داود . أي بتحليل الغنائم} لَْوال ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق{بدر، أسرع الناس إىل الغنائم فأنزل اهللا عز وجل 
إىل ملا كان يوم بدر تعجل الناس : حدثنا سالم عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال: الطيالسي يف مسنده

فكان ". إن الغنيمة ال حتل ألحد سود الرؤوس غريكم: "الغنائم فأصابوها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إذا غنموا الغنيمة مجعوها ونزلت نار من السماء فأكلتها، فأنزل اهللا تعاىل

. حديث حسن صحيح، وقال جماهد واحلسن: وأخرجه الترمذي وقال. آليتنيإىل آخر ا} لَْوال ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق{
: وقالت فرقة. الكتاب السابق هو مغفرة اهللا ألهل بدر، ما تقدم أو تأخر من ذنوهبم: وعنهما أيضا وسعيد بن جبري

عليه وسلم لعمر والعموم أصح، لقول رسول اهللا صلى اهللا . الكتاب السابق هو عفو اهللا عنهم يف هذا الذنب، معينا
. خرجه مسلم" . وما يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: "يف أهل بدر

الكتاب السابق هو أال يعذب أحدا بذنب أتاه : وقيل. الكتاب السابق هو أال يعذهبم وحممد عليه السالم فيهم: وقيل
وذهب . السابق هو مما قضى اهللا من حمو الصغائر باجتناب الكبائر الكتاب: وقالت فرقة. جاهال حىت يتقدم إليه

  .الطربي إىل أن هذه املعاين كلها داخلة حتت اللفظ وأنه يعمها، ونكب عن ختصيص معىن دون معىن

وبة ويف اآلية دليل على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراما مما هو يف علم اهللا حالل له ال عق: ابن العريب: الثانية
هذا يوم حيضيت فأفطر، ففعال ذلك، وكان : أو تقول املرأة. هذا يوم نويب فأفطر اآلن: عليه، كالصائم إذا قال

ال كفارة : وقال أبو حنيفة. النوب واحليض املوجبان للفطر، ففي املشهور من املذهب فيه الكفارة، وبه قال الشافعي
أن طرو اإلباحة ال يثبت عذرا يف عقوبة التحرمي عند اهلتك، كما وجه الرواية األوىل . عليه، وهي الرواية األخرى
وجه الرواية الثانية أن حرمة اليوم ساقطة عند اهللا عز وجل فصادف اهلتك حمال ال حرمة . لو وطئ امرأة مث نكحها

. ا هي زوجتهله يف علم اهللا، فكان مبنزلة ما لو قصد وطء امرأة قد زفت إليه وهو يعتقدها أهنا ليست بزوجته فإذ
والتعليل األول ال يلزم، ألن علم اهللا سبحانه وتعاىل مع علمنا قد استوى يف مسألة التحرمي، ويف . وهذا أصح

لَْوال كَِتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق لََمسَّكُْم ِفيَما {: كما قال. مسألتنا اختلف فيها علمنا وعلم اهللا فكان املعول على علم اهللا
  .} َعِظيٌم أََخذُْتْم َعذَاٌب

  }فَكُلُوا ِممَّا غَنِْمُتْم َحالالً طَيِّباً َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم{ ٦٩: اآلية
َواْعلَُموا {: يقتضي ظاهره أن تكون الغنيمة كلها للغامنني، وأن يكونوا مشتركني فيها على السواء، إال أن قوله تعاىل

. بني وجوب إخراج اخلمس منه وصرفه إىل الوجوه املذكورة] ٤١: األنفال[} ٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمسَُهأَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْي
  .وقد تقدم القول يف هذا مستوىف

يُْؤِتكُْم َخيْراً ِممَّا  َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلَمْن ِفي أَْيِديكُْم ِمَن الْأَْسَرى إِنْ َيْعلَمِ اللَُّه ِفي قُلُوبِكُْم خَْيراً{ ٧١ - ٧٠: اآليتان
فَأَْمكََن ِمْنُهْم َواللَُّه َعِليمٌ أُِخذَ ِمْنكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم، َوإِنْ ُيرِيدُوا ِخيَاَنَتَك فَقَدْ َخانُوا اللََّه ِمْن قَْبلُ 

  }َحكِيٌم
  -:فيه ثالث مسائل

اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم : قيل} بِيُّ قُلْ ِلَمْن ِفي أَْيدِيكُْم ِمَن الْأَسَْرىَيا أَيَُّها النَّ{: قوله تعاىل: األوىل
قالوا للنيب صلى . األسرى يف هذه اآلية عباس وأصحابه: وقال ابن عباس رضي اهللا عنه. له وحده: وقيل. وأصحابه

وقد تقدم . ى قومك، فنزلت هذه اآليةأمنا مبا جئت به، ونشهد أنك رسول اهللا، لننصحن لك عل: اهللا عليه وسلم
ويف مصنف أيب داود عن ابن عباس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل . بطالن هذا من قول مالك



بعثت قريش إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف فداء : وعن ابن إسحاق. فداء أهل اجلاهلية يوم بدر أربعمائة
فقال رسول اهللا صلى . يا رسول اهللا، إين قد كنت مسلما: وقال العباس. ريهم مبا رضواأسراهم، ففدى كل قوم أس

اهللا أعلم بإسالمك فإن يكن كما تقول فاهللا جيزيك بذلك فأما ظاهر أمرك فكان علينا فافد نفسك : "اهللا عليه وسلم
عمرو أخا بين احلارث بن  وابين أخويك نوفل بن احلارث بن عبداملطلب وعقيل بن أيب طالب وحليفك عتبة بن

فأين املال الذي دفنته أنت وأم الفضل فقلت هلا إن أصبت يف : "قال. ما ذاك عندي يا رسول اهللا: وقال" . فهر
يا رسول اهللا، إين ألعلم أنك رسول اهللا، إن هذا لشيء : ؟ فقال" سفري هذا فهذا املال لبين الفضل وعبداهللا وقثم

فقال . ، فاحسب يل يا رسول اهللا ما أصبتم مين عشرين أوقية من مال كان معيما علمه غريي وغري أم الفضل
: ففدى نفسه وابين أخويه وحليفه، وأنزل اهللا فيه" . ال ذاك شيء أعطانا اهللا منك: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وكان أكثر األسارى فداء العباس بن : ل ابن إسحاققا. اآلية} َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلَمْن ِفي أَْيِديكُْم ِمَن الْأَْسَرى{
وقال موسى بن عقبة قال : ويف البخاري. عبداملطلب، ألنه كان رجال موسرا، فافتدى نفسه مبائة أوقية من ذهب

يا رسول : حدثين أنس بن مالك أن رجاال من األنصار استأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: ابن شهاب
وذكر النقاش وغريه أن فداء كل " . ال واهللا ال تذرون درمها: "فقال. ن لنا فلنترك البن أختنا عباس فداءهاهللا، ائذ

" أضعفوا الفداء على العباس: "واحد من األسارى كان أربعني أوقية، إال العباس فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  وكلفه أن يفدي ابين أخويه عقيل بن أيب طالب ونوفل

ملا بعث أهل مكة يف فداء أسراهم بعثت زينب يف فداء أيب العاص مبال، وبعثت فيه : شة رضي اهللا عنها قالتعائ
فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رق هلا : قالت. بقالدة هلا كانت عند خدجية أدخلتها هبا على أيب العاص

وكان النيب صلى اهللا عليه . نعم: ؟ فقالوا"عليها الذي هلا إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها وتردوا: "رقة شديدة وقال
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد بن حارثة ورجال من . وسلم أخذ عليه أو وعده أن خيلي سبيل زينب إليه

در وذلك بعد ب: قال ابن إسحاق" . كونا ببطن يأجج حىت متر بكما زينب فتصحباها حىت تأتيا هبا: "األنصار فقال
ملا قدم أبو العاص : حدثت عن زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنا قالت: قال عبداهللا بن أيب بكر. بشهر

يا بنت حممد، أمل يبلغين : فخرجت أجتهز فلقيتين هند بنت عتبة فقالت: قالت. جتهزي، فاحلقي بأبيك: مكة قال يل
فقالت، أي بنت عم، ال تفعلي، إين امرأة موسرة وعندي . كما أردت ذل: أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقلت هلا

. سلع من حاجتك، فإن أردت سلعة بعتكها، أو قرضا من نفقة أقرضتك، فإنه ال يدخل بني النساء ما بني الرجال
فلما فرغت زينب من جهازها . ما أريد ذلك: فواهللا ما أراها قالت ذلك إال لتفعل، فخفتها فكتمتها وقلت: قالت
وتسامع بذلك أهل مكة، وخرج يف طلبها هبار بن األسود . لت وخرج هبا محوها يقود هبا هنارا كنانة بن الربيعارحت

وبرك كنانة ونثر نبله، . ونافع بن عبدالقيس الفهري، وكان أول من مبق إليها هبار فروعها بالرمح وهي يف هودجها
يا هذا، : وأقبل أبو سفيان يف أشراف قريش فقال. ه سهماواهللا ال يدنو مين رجل إال وضعت في: مث أخذ قوسه وقال

إنك مل تصنع شيئا، خرجت باملرأة على رؤوس الناس، : أمسك عنا نبلك حىت نكلمك، فوقف عليه أبو سفيان وقال
وقد عرفت مصيبتنا اليت أصابتنا ببدر فتظن العرب وتتحدث أن هذا وهن منا وضعف خروجك إليه بابنته على 

  أرجع باملرأة فأقم هبا أياما، مث سلها سال رفيقا يف الليل فأحلقها بأبيها، فلعمري ما لنا. من بني أظهرنارؤوس الناس 

حببسها عن أبيها من حاجة، وما لنا يف ذلك اآلن من ثورة فيما أصاب منا، ففعل فلما مر به يومان أو ثالثة سلها، 
للروعة اليت أصابتها حني  -فذكروا أهنا قد كانت ألقت فانطلقت حىت قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  .ما يف بطنها -روعها هبار بن أم درهم 
ملا أسر من أسر من املشركني تكلم قوم منهم باإلسالم ومل ميضوا فيه عزمية وال اعترفوا به : "قال ابن العريب: الثالثة

إن تكلم الكافر : قال علماؤنا.  يبعدوا من املشركنيويشبه أهنم أرادوا أن يقربوا من املسلمني وال. اعترافا جازما
وإذا وجد مثل ذلك من املؤمن كان كافرا، إال ما كان من . باإلميان يف قلبه وبلسانه ومل ميض فيه عزمية مل يكن مؤمنا

لم احلقيقة وقد بني اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وس. الوسوسة اليت ال يقدر على دفعها فإن اهللا قد عفا عنها وأسقطها
بكفرهم ومكرهم } فَقَْد َخانُوا اللََّه ِمْن قَْبلُ{أي إن كان هذا القول منهم خيانة ومكرا } إِنْ يُرِيدُوا ِخيَاَنَتَك{: فقال

وإن كان هذا القول منهم خريا ويعلمه اهللا فيقبل منهم ذلك ويعوضهم خريا مما خرج عنهم ويغفر . بك وقتاهلم لك
خوائن ألنه من ذوات الواو، : ومجع خيانة خيائن، وكان جيب أن يقال". وخيانتهم ومكرهم هلم ما تقدم من كفرهم

  .خائن وخوان وخونة وخانة: ويقال. إال أهنم فرقوا بينه وبني مجع خائنة
َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصرُوا أُولَِئكَ  إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوهَاَجُروا َوَجاَهدُوا بِأَمَْواِلهِْم وَأَْنفُسِهِْم ِفي سَبِيلِ اللَِّه{ ٧٢: اآلية

ُروا َوإِِن اسَْتْنصَُروكُْم ِفي َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ َوالَِّذيَن آَمُنوا وَلَْم يَُهاجِرُوا َما لَكُْم ِمْن َولَاَيِتهِْم ِمْن َشْيٍء َحتَّى ُيهَاجِ
  }َنكُْم َوَبْينَُهْم ِميثَاٌق وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِريالدِّينِ فََعلَْيكُُم النَّْصُر إِلَّا َعلَى قَْومٍ َبْي

  }َوالَِّذيَن كَفَُروا َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ إِلَّا َتفَْعلُوُه َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي الْأَْرضِ َوفَسَاٌد كَبٌِري{ ٧٣:اآلية
بِيلِ اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا وََنَصُروا أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقّاً لَُهمْ وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهدُوا ِفي َس{ ٧٤: اآلية

  }َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي
بَِبْعضٍ ِفي ى وَالَِّذيَن آَمُنوا ِمْن َبْعُد َوهَاَجُروا َوَجاَهدُوا َمَعكُْم فَأُولَِئَك مِْنكُْم َوأُولُوا الْأَْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْولَ{ ٧٥: اآلية

  }ِكَتابِ اللَِّه إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم
  -:فيه سبع مسائل

وقد تقدم . ختم السورة بذكر املواالة ليعلم كل فريق وليه الذي يستعني به} إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا{: قوله تعاىل: األوىل
وهم األنصار الذين تبوؤوا الدار واإلميان . معطوف عليه} واَوالَِّذيَن آَوْوا وََنَصُر{. معىن اهلجرة واجلهاد لغة ومعىن

ابتداء ثان } َبْعُضُهْم{. رفع باالبتداء} أُولَِئَك{. من قبلهم، وانضوى إليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم واملهاجرون
رياث، فكانوا يتوارثون باهلجرة، يف امل} أَْوِلَياُء بَْعضٍ{: قال ابن عباس. }إِنَّ{خربه، واجلميع خرب } أَْوِلَياُء بَْعضٍ{

وصار . أخرجه أبو داود. اآلية} َوأُولُوا الْأَْرَحامِ{: وكان ال يرث من آمن ومل يهاجر من هاجر فنسخ اهللا ذلك بقول
" أحلقوا الفرائض بأهلها: "مث جاء قوله عليه السالم. وال يتوارث أهل ملتني شيئا. املرياث لذوي األرحام من املؤمنني

". النساء"ليس هنا نسخ، وإمنا معناه يف النصرة واملعونة، كما تقدم يف : وقيل. ما تقدم بيانه يف آية املواريثعلى 
} من وِاليتهم{وقرأ حيىي بن وثاب واألعمش ومحزة } َما لَكُْم ِمْن َولَاَيتِهِْم ِمْن َشْيٍء{ابتداء واخلرب } وَالَِّذيَن آَمُنوا{

والفتح يف هذا . ووال بني الوالية. ويل بني الوالية: هي من وليت الشيء، يقال: قيلو. وقيل هي لغة. بكسر الواو
  .وقد تطلق الوالية والوالية مبعىن اإلمارة. أبني وأحسن، ألنه مبعىن النصرة والنسب

اجروا من أرض احلرب يريد إن دعوا هؤالء املؤمنون الذين مل يه} َوإِِن اْستَْنَصُروكُْم ِفي الدِّينِ{: قوله تعاىل: الثانية
إال أن يستنصروكم على قوم كفار . عونكم بنفري أو مال الستنقاذهم فأعينوهم، فذلك فرض عليكم فال ختذلوهم
إال أن يكونوا أسراء : ابن العريب. بينكم وبينهم ميثاق فال تنصروهم عليه، وال تنقضوا العهد حىت تتم مدته

هلم واجبة، حىت ال تبقى منا عني تطرف حىت خنرج إىل استنقاذهم إن  مستضعفني فإن الوالية معهم قائمة والنصرة



كذلك قال مالك ومجيع . كان عددنا حيتمل ذلك، أو نبذل مجيع أموالنا يف استخراجهم حىت ال يبقى ألحد درهم
ئن األموال، العلماء، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، على ما حل باخللق يف تركهم إخواهنم يف أسر العدو وبأيديهم خزا

  .بالنصب على اإلغراء} فََعلَْيكُُم النَّْصُر{وجيوز : الزجاج. وفضول األحوال والقدرة والعدد والقوة واجللد
قطع اهللا الوالية بني الكفار واملؤمنني، فجعل املؤمنني } َوالَِّذيَن كَفَرُوا َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ{: قوله تعاىل: الثالثة

قال علماؤنا يف الكافرة . عض، والكفار بعضهم أولياء بعض، يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهمبعضهم أولياء ب
فكما ال يزوج املسلمة إال مسلم . ال يزوجها، إذ ال والية بينهما، ويزوجها أهل ملتها: يكون هلا األخ املسلم

إال أن تكون معتقة، فإن عقد على غري  فكذلك الكافرة ال يزوجها إال كافر قريب هلا، أو أسقف، ولو من مسلم،
  .ال يفسخ، عقد املسلم أوىل وأفضل: وقال أصبغ. املعتقة فسخ إن كان ملسلم، وال يعرض للنصراين

إال تتركوهم يتوارثون كما كانوا : املعىن. الضمري عائد على املوارثة والتزامها} إِلَّا َتفَْعلُوُه{: قوله تعاىل: الرابعة
وهذا : ابن جريج وغريه. هي عائدة على التناصر واملؤازرة واملعاونة واتصال األيدي: وقيل. ابن زيديتوارثون، قاله 

وذكر الترمذي عن عبداهللا بن مسلم بن هرمز عن حممد . إن مل يفعل تقع الفتنة عنه عن قريب، فهو أكد من األول
  إذا جاءكم من ترضون: "يه وسلموسعد ابين عبيد عن أيب حامت املزين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل

إذا : "يا رسول اهللا، وإن كان فيه؟ قال: قالوا" . دينه وخلقه فأنكحوه إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري
يعود على حفظ العهد وامليثاق : وقيل. حديث غريب: قال. ثالث مرات" جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه

يعود على : وقيل. وهذا وإن مل يفعل فهو الفتنة نفسها. } َعلَى قَْومٍ َبْيَنكُْم َوبَْيَنُهْم مِيثَاٌقإِلَّا {: الذي تضمنه قوله
جعل اهللا املهاجرين واألنصار أهل واليته يف : قال ابن إسحاق. وهو معىن القول الثاين. النصر للمسلمني يف الدين

وهو أن يتوىل املؤمن الكافر دون } إِلَّا َتفَْعلُوُه{: مث قال. الدين دون من سواهم، وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض
. ظهور الشرك: والفساد الكبري. أي حمنة باحلرب، وما أجنر معها من الغارات واجلالء واألسر} َتكُْن ِفْتَنةٌ{. املؤمنني

  .كبريا على معىن تكن فعلتكم فتنة وفسادا} َتكُْن ِفْتَنةً{: وجيوز النصب يف قوله: قال الكسائي
لَُهْم َمْغِفَرةٌ {: وحقق اهللا إمياهنم بالبشارة يف قوله. مصدر، أي حققوا إمياهنم باهلجرة والنصرة} َحقّاً{: قوله تعاىل
  .أي ثواب عظيم يف اجلنة} َورِْزٌق كَرٌِمي
وذلك أن اهلجرة من . عة الرضوانيريد من بعد احلديبية وبي} َوالَِّذيَن آَمنُوا ِمْن َبْعُد َوَهاَجرُوا{: قوله تعاىل: اخلامسة

واهلجرة الثانية هي اليت وقع فيها الصاحل، ووضعت احلرب أوزارها حنو . بعد ذلك كانت أقل رتبة من اهلجرة األوىل
. فبني أن من آمن وهاجر من بعد يلتحق هبم". ال هجرة بعد الفتح:"وهلذا قال عليه السالم. عامني مث كان فتح مكة

  .ثلكم يف النصر واملواالةأي م" منكم"ومعىن 
واملراد هبا ههنا . والواحد ذو، والرحم مؤنثة، واجلمع أرحام. ابتداء} َوأُولُوا الْأَْرَحامِ{: قوله تعاىل: السادسة

ال يريدون قرابة . وصلتك رحم: ومما يبني أن املراد بالرحم العصبات قول العرب. العصبات دون املولود بالرحم
الصحيح أهنا بنت : قال السهيلي. كذا قال ابن هشام -أخت النضر بن احلارث  -ت احلارث قالت قتيلة بن. األم

  :بالصفراء -ترثي أباها حني قتله النيب صلى اهللا عليه وسلم صربا  -النضر ال أخته، كذا وقع يف كتاب الدالئل 

  من صبح خامسة وأنت موفق... يا راكبا إن األثيل مظنة 
  ما إن تزال هبا النجائب ختفق...  أبلغ هبا ميتا بأن حتية

  جادت بواكفها وأخرى ختنق... مين إليك وعربة مسفوحة 



  أم كيف يسمع ميت ال ينطق... هل يسمعين النضر إن ناديته 
  يف قومها والفحل فحل معرق... أحممد يا خري ضنء كرمية 

  من الفىت وهو املغيط احملنق... ما كان ضرك لو مننت ورمبا 
  بأعز ما يفدى به ما ينفق... فدية لفديته  لو كنت قابل

  وأحقهم إن كان عتق يعتق... فالنضر أقرب من أسرت قرابة 
  هللا أرحام هناك تشقق... ظلت سيوف بين أبيه تنوشه 

  رسف املقيد وهو عان موثق... صربا يقاد إىل املنية متعبا 
من قرابة امليت  -من ال سهم له يف الكتاب وهو  -واختلف السلف ومن بعدهم يف توريث ذوي األرحام : السابعة

وليس بعصبة، كأوالد البنات، وأوالد األخوات وبنات األخ، والعمة واخلالة، والعم أخ األب لألم، واجلد أيب األم، 
وروي عن أيب بكر الصديق . ال يرث من ال فرض له من ذوي األرحام: فقال قوم. واجلدة أم األم، ومن أدىل هبم

ت وابن عمر، ورواية عن علي، وهو قول أهل املدينة، وروي عن مكحول واألوزاعي، وبه قال وزيد بن ثاب
عمر بن اخلطاب وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء وعائشة وعلي يف رواية : وقال بتوريثهم. الشافعي رضي اهللا عنه

ذوي األرحام سببان القرابة وقد اجتمع يف : واحتجوا باآلية، وقالوا. عنه، وهو قول الكوفيني وأمحد وإسحاق
هذه آية جمملة جامعة، والظاهر بكل : أجاب األولون فقالوا. واإلسالم، فهم أوىل ممن له سبب واحد وهو اإلسالم

وقد جعل النيب صلى اهللا عليه : قالوا. رحم قرب أو بعد، وآيات املواريث مفسرة واملفسر قاض على اجململ ومبني
  اموسلم الوالء سببا ثابتا، أق

احتج اآلخرون مبا روى أبو داود . وهنى عن بيع الوالء وعن هبته" . الوالء ملن أعتق: "املوىل فيه مقام العصبة فقال
ورمبا قال فإىل اهللا وإىل  -من ترك كال فإيل : "والدارقطين عن املقدام قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال وارث له أعقل عنه وأرثه واخلال وأرث من ال وارث له يعقل  ومن ترك ماال فلورثته فأنا وارث من -رسوله 
اهللا موىل من ال موىل له، واخلال : "وروى الدارقطين عن طاوس قال قالت عائشة رضي اهللا عنها" . ويرثه. عنه

: وروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. موقوف". وارث من ال وارث له
ال : "سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مرياث العمة واخلالة فقال: وروي عن أيب هريرة قال" خلال وارثا"

سارين جربيل أنه : "فأتى الرجل فقال: ؟ قال"أين السائل عن مرياث العمة واخلالة: "مث قال" أدري حىت يأتيين جربيل
وروي . عن حممد بن عمرو وهو ضعيف، والصواب مرسلمل يسنده غري مسعدة : قال الدارقطين" . ال شيء هلما

إين : قال. هل تدري كيف قضى عمر يف العمة واخلالة؟ قال ال: عن الشعيب قال قال زياد بن أيب سفيان جلليسه
  .ألعلم خلق اهللا كيف قضى فيهما عمر، جعل اخلالة مبنزلة األم، والعمة مبنزلة األب

  سورة التوبة

  }ِه َوَرسُوِلِه إِلَى الَِّذيَن َعاَهدُْتْم ِمَن الُْمْشرِكَِنيبََراَءةٌ ِمَن اللَّ{ ١
  -:فيه مخس مسائل

تلك الفاضحة ما زال : سألت ابن عباس رضي اهللا عنه عن سورة براءة فقال: قال سعيد بن جبري. يف أمسائها: األوىل
هذه السورة نزلت يف غزوة تبوك  :قال القشريي أبو نصر عبداحلميد. ومنهم ومنهم حىت خفنا أال تدع أحدا: ينزل



وتسمى الفاضحة والبحوث، . ويف السورة كشف أسرار املنافقني. ويف أوهلا نبذ عهود الكفار إليهم. ونزلت بعدها
  .البحث: ألهنا تبحث عن أسرار املنافقني وتسمى املبعثرة والبعثرة

  لىواختلف العلماء يف سبب سقوط البسملة من أول هذه السورة ع: الثانية
أنه قيل كان من شأن العرب يف زماهنا يف اجلاهلية إذا كان بينهم وبني قوم عهد فإذا أرادوا ] األول: [أقوال مخسة

نقضه كتبوا إليهم كتابا ومل يكتبوا فيه بسملة فلما نزلت سورة براءة بنقض العهد الذي كان بني النيب صلى اهللا 
عليه وسلم علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه فقرأها عليهم يف املوسم عليه وسلم واملشركني بعث هبا النيب صلى اهللا 

  .ومل يبسمل يف ذلك على ما جرت به عادهتم يف نقض العهد من ترك البسملة
روى النسائي قال حدثنا أمحد قال حدثنا حممد بن املثىن عن حيىي بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا : وقول ثان

  يزيد الرقاشي قال قال

وهي من املئني فقرنتم ] براءة[وهي من املثاين وإىل ] األنفال[قلت لعثمان ما محلكم إىل أن عمدمت إىل : ابن عباس لنا
إن : بينهما ومل تكتبوا سطر بسم اهللا الرمحن الرحيم ووضعتموها يف السبع الطول فما محلكم على ذلك؟ قال عثمان

ضعوا هذا يف : "الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقولرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا نزل عليه 
ضعوا هذه اآليات يف السورة اليت يذكر فيها كذا : " وتنزل عليه اآليات فيقول" . السورة اليت فيها كذا وكذا

من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول ] براءة[من أوائل ما أنزلو ] األنفال[وكانت " . وكذا
اهللا عليه وسلم ومل يبني لنا أنه منها فظننت أهنا منها فمن مث قرنت بينهما ومل أكتب بينهما سطر بسم اهللا  اهللا صلى

  .هدا حديث حسن: وخرجه أبو عيسى الترمذي وقال. الرمحن الرحيم
أوهلا  إنه ملا سقط: وقال مالك فيما رواه ابن وهب وابن القاسم وابن عبداحلكم. روي عن عثمان أيضا: وقول ثالث

كانت تعدل البقرة أو ] براءة[وروي ذلك عن ابن عجالن أنه بلغه أن سورة . سقط بسم اهللا الرمحن الرحيم معه
  .كانت مثل سورة البقرة: وقال سعيد بن جبري. قرهبا فذهب منها فلذلك مل يكتب بينهما بسم اهللا الرمحن الرحيم

ملا كتبوا املصحف يف خالفة عثمان اختلف أصحاب رسول اهللا : قالوا. قاله خارجة وأبو عصمة وغريمها: وقول رابع
فتركت بينهما فرجة . مها سورتان: وقال بعضهم. براءة واألنفال سورة واحدة: صلى اهللا عليه وسلم، فقال بعضهم

لقول من قال أهنما سورتان وتركت بسم اهللا الرمحن الرحيم لقول من قال مها سورة واحدة فرضي الفريقان معا 
  .بتت حجتامها يف املصحفوث

: سألت علي بن أيب طالب مل مل يكتب يف براءة بسم اهللا الرمحن الرحيم؟ قال: قال عبداهللا بن عباس: وقول خامس
ولذلك مل جيمع : وروي معناه عن املربد قال. ألن بسم اهللا الرمحن الرحيم أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان

  إمنا مل: قال سفيان بن عيينة. ومثله عن سفيان. ن الرحيم رمحة وبراءة نزلت سخطةبينهما فإن بسم اهللا الرمح

تكتب يف صدر هذه السورة بسم اهللا الرمحن الرحيم ألن التسمية رمحة والرمحة أمان وهذه السورة نزلت يف املنافقني 
م ما نزل هبا يف هذه السورة والصحيح أن التسمية مل تكتب ألن جربيل عليه السال. وبالسيف وال أمان للمنافقني

قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يبني لنا أهنا منها دليل على أن السور : ويف قول عثمان. قاله القشريي
كلها انتظمت بقوله وتبيينه وأن براءة وحدها ضمت إىل األنفال من غري عهد من النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا 

وكانتا تدعيان القرينتني فوجب أن جتمعا وتضم إحدامها إىل األخرى للوصف . نه ذلكعاجله من احلمام قبل تبيي
  .الذي لزمهما من االقتران ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حي



هذا دليل على أن القياس أصل يف الدين أال ترى إىل عثمان وأعيان الصحابة كيف جلؤوا : قال ابن العريب: الثالثة
فأحلقوها هبا؟ فإذا كان اهللا تعاىل قد ] األنفال[شبيهة بقصة ] براءة[عدم النص ورأوا أن قصة  إىل قياس الشبه عند

  .بني دخول القياس يف تأليف القرآن فما ظنك بسائر األحكام
برئت من الشيء أبرأ براءة فأنا منه بريء إذا أزلته عن نفسك وقطعت سبب ما : تقول} بََراَءةٌ{: قوله تعاىل: الرابعة
: واخلرب يف قوله. ويصح أن ترفع باالبتداء. رفع على خرب ابتداء مضمر تقديره هذه براءة} َبَراءَةٌ{و. ك وبينهبين
وقرأ عيسى بن عمر . وجاز االبتداء بالنكرة ألهنا موصوفة فتعرفت تعريفا ما وجاز اإلخبار عنها.} إِلَى الَِّذيَن{
  .وهي مصدر على فعالة كالشناءة والدناءة. معىن اإلغراء بالنصب على تقدير التزموا براءة ففيها} براءةً{

يعين إىل الذين عاهدهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } إِلَى الَِّذيَن َعاَهدُْتْم ِمَن الُْمْشرِكَِني{: قوله تعاىل: اخلامسة
وكذلك ما . إليهمألنه كان املتويل للعقود وأصحابه بذلك كلهم راضون فكأهنم عاقدوا وعاهدوا فنسب العقد 

عقده أئمة الكفر على قومهم منسوب إليهم حمسوب عليهم يؤاخذون به إذ ال ميكن غري ذلك فإن حتصيل الرضا 
  .من اجلميع متعذر فإذا عقد اإلمام ملا يراه من املصلحة أمرا لزم مجيع الرعايا

  }كُْم غَْيُر ُمْعجِزِي اللَِّه َوأَنَّ اللََّه ُمْخزِي الْكَافِرِيَنفَسِيحُوا ِفي الْأَْرضِ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َواْعلَُموا أَنَّ{ ٢: اآلية
  -فيه ثالث مسائلك

رجع من اخلرب إىل اخلطاب أي قل هلم سيحوا أي سريوا يف األرض مقبلني ومدبرين } فَِسيُحوا{: قوله تعاىل: األوىل
يقال ساح فالن يف األرض يسيح سياحة  .آمنني غري خائفني أحدا من املسلمني حبرب وال سلب وال قتل وال أسر

  :وسيوحا وسيحانا ومنه السيح يف املاء اجلاري املنبسط ومنه قول طرفة بن العبد
  حىت ترى خيال أمامي تسيح... لو خفت هذا منك ما نلتين 

إسحاق  فقال حممد بن. واختلف العلماء يف كيفية هذا التأجيل ويف هؤالء الذين برئ اهللا منهم ورسوله: الثانية
مها صنفان من املشركني أحدمها كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر فأمهل متام أربعة أشهر واآلخر كانت : وغريه

مث هو حرب بعد ذلك هللا ولرسوله وللمؤمنني . مدة عهده بغري أجل حمدود فقصر به على أربعة أشهر لريتاد لنفسه
األجل يوم احلج األكرب وانقضاؤه إىل عشر من شهر ربيع  يقتل حيث ما أدرك ويؤسر إال أن يتوب وابتداء هذا

عشرون من ذي احلجة : اآلخر فأما من مل يكن له عهد فإمنا أجله انسالخ األربعة األشهر احلرم وذلك مخسون يوما
أربعة إمنا كانت األربعة األشهر ملن كان بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد دون : وقال الكليب. واحملرم

فَأَِتمُّوا إِلَْيهِْم َعْهدَُهْم إِلَى {أشهر ومن كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهو الذي أمر اهللا أن يتم له عهده بقوله 
أن هذه اآلية نزلت يف : وذكر حممد بن إسحاق وجماهد وغريمها. وهذا اختيار الطربي وغريه] ٤: التوبة[} ُمدَّتِهِْم

صلى اهللا عليه وسلم صاحل قريشا عام احلديبية، على أن يضعوا احلرب عشر سنني،  وذلك أن رسول اهللا. أهل مكة
يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، فدخلت خزاعة يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ودخل بنو بكر 

  يف عهد قريش، فعدت

زاعة قبل اإلسالم مبدة، فلما وكان سبب ذلك دما كان لبين بكر عند خ. بنو بكر على خزاعة ونقضوا عهدهم
وهم الذين كان الدم  -كانت اهلدنة املنعقدة يوم احلديبية، أمن الناس بعضهم بعضا، فاغتنم بنو الديل من بين بكر 

تلك الفرصة وغفلة خزاعة، وأرادوا إدراك ثأر بين األسود بن رزن، الذين قتلهم خزاعة، فخرج نوفل بن  -هلم 
ه من بين بكر بن عبد مناة، حىت بيتوا خزاعة واقتتلوا، وأعانت قريش بين بكر بالسالح، معاوية الديلي فيمن أطاع



وقوم من قريش أعانوهم بأنفسهم، فاهنزمت خزاعة إىل احلرم على ما هو مشهور مسطور، فكان ذلك نقضا للصلح 
خزاعة، فقدموا على رسول الواقع يوم احلديبية، فخرج عمرو بن سامل اخلزاعي وبديل بن ورقاء اخلزاعي وقوم من 

  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستغيثني فيما أصاهبم به بنو بكر وقريش، وأنشد عمرو بن سامل فقال
  حلف أبينا وأبيه أال تلدا... يا رب إين ناشد حممدا 
  مثت أسلمنا ومل ننزع يدا... كنت لنا أبا وكنا ولدا 
  يأتوا مدداعتدا وادع عباد اهللا ... فانصر هداك اهللا نصرا 

  أبيض مثل الشمس ينمو صعدا... فيهم رسول اهللا قد جتردا 
  يف فليق كالبحر جيري مربدا... إن سيم خسفا وجهه تربدا 
  ونقضوا ميثاقك املؤكدا... إن قريش أخلفوك املوعدا 

  وهم أذل وأقل عددا... وزعموا أن لست تدعو أحدا 
  اوقتلونا ركعا وسجد... هم بيتونا بالوتري هجدا 

إهنا لتستهل لنصر : "مث نظر إىل سحابة فقال" . ال نصرت إن مل أنصر كعب: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يعين خزاعة" بين كعب

 فندمت" . إن أبا سفيان سيأيت ليشد العقد ويزيد يف الصلح وسينصرف بغري حاجة: "لبديل بن ورقاء ومن معه
قريش على ما فعلت، فخرج أبو سفيان إىل املدينة ليستدمي العقد ويزيد يف الصلح، فرجع بغري حاجة كما أخرب 

وجتهز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مكة . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، على ما هو معروف من خربه
ح مكة مجعهم مالك بن عوف النصري، على ما هو فلما بلغ هوازن فت. ففتحها اهللا، وذلك يف سنة مثان من اهلجرة

وكانت وقعة . وكان الظفر والنصر للمسلمني على الكافرين. وسيأيت بعضها. معروف مشهور من غزاة حنني
وترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قسم الغنائم من . هوازن يوم حنني يف أول شوال من السنة الثامنة من اهلجرة

. لم يقسمها حىت أتى الطائف، فحاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضعا وعشرين ليلةاألموال والنساء، ف
مث انصرف رسول اهللا . ونصب عليهم املنجنيق ورماهم به، على ما هو معروف من تلك الغزاة. وقيل غري ذلك

مث انصرف رسول اهللا . اصلى اهللا عليه وسلم إىل اجلعرانة، وقسم غنائم حنني، على ما هو مشهور من أمرها وخربه
وهو أول أمري أقام احلج يف . صلى اهللا عليه وسلم وتفرقوا، وأقام احلج للناس عتاب بن أسيد يف تلك السنة

وقدم كعب بن زهري بن أيب . وكان عتاب بن أسيد خريا فاضال ورعا. وحج املشركون على مشاعرهم. اإلسالم
  :دحه، وأقام على رأسه بقصيدته اليت أوهلاسلمى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وامت

  بانت سعاد فقليب اليوم متبول
وكان قبل دلك قد حفظ له هجاء يف النيب صلى اهللا عليه  -وأنشدها إىل آخرها، وذكر فيها املهاجرين فأثىن عليهم 

  :ح فيها األنصار فقالفعاب عليه األنصار إذ مل يذكرهم، فغدا على النيب صلى اهللا عليه وسلم بقصيدة ميتد -وسلم 
  يف مقنب من صاحلي األنصار... من سره كرم احلياة فال يزل 
  إن اخليار هم بنو األخيار... ورثوا املكارم كابرا عن كابر 

  كسوافل اهلندي غري قصار... املكرهني السمهري بأذرع 



  كاجلمر غري كليلة األبصار... والناظرين بأعني حممرة 
  للموت يوم تعانق وكرار... م والبائعني نفوسهم لنبيه

  بدماء من علقوا من الكفار... يتطهرون يرونه نسكا هلم 
  غلب الرقاب من األسود ضوار... دربوا كما دربت ببطن خفية 

  أصبحت عند معاقل األغفار... وإذا حللت ليمنعوك إليهم 
  دانت لوقعتها مجيع نزار... ضربوا عليا يوم بدر ضربة 

  فيهم لصدقين الذين أماري... مي كله لو يعلم األقوام عل
  للطارقني النازلني مقاري... قوم إذا خوت النجوم فإهنم 

مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة بعد انصرافه من الطائف ذا احلجة واحملرم وصفر وربيع األول وربيع 
وهي . سلمني إىل غزوة الروم غزوة تبوكاآلخر ومجادى األول ومجادى اآلخر، وخرج يف رجب من سنة تسع بامل

ملا انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من تبوك أراد احلج مث : قال ابن جريج عن جماهد. شخر غزوة غزاها
فأرسل أبا بكر أمريا " . إنه حيضر البيت عراة مشركون يطوفون بالبيت فال أحب أن أحج حىت ال يكون ذلك: "قال

فلما خرج دعا النيب صلى اهللا عليه . ليقرأها على أهل املوسم] براءة[أربعني آية من صدر على احلج، وبعث معه ب
فخرج علٌي على ناقة " . أخرج هبذه القصة من صدر براءة فأذن بذلك يف الناس إذا اجتمعوا: "وسلم عليا وقال

فقال له أبو بكر ملا . ي احلليفةالنيب صلى اهللا عليه وسلم العضباء حىت أدرك أبا بكر الصديق رضي اهللا عنهما بذ
. بل مأمور مث هنضا، فأقام أبو بكر للناس احلج على منازهلم اليت كانوا عليها يف اجلاهلية: أمري أو مأمور؟ فقال: رآه

  .حىت ختمها قبل يوم التروية بيوم] براءة[يف كتاب النسائي عن جابر وأن عليا قرأ على الناس 

فلما كان يوم النفر األول قام أبو بكر . عند انقضاء خطبة أيب بكر يف الثالثة األيامويف يوم عرفة ويف يوم النحر 
فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس . فخطب الناس، فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون، يعلمهم مناسكهم

رسول اهللا صلى ملا خطب أبو بكر بعرفة قال قم يا علي فأد رسالة : وقال سليمان بن موسى. حىت ختمها] براءة[
مث وقع يف نفسي أن مجيع الناس مل يشاهدوا خطبة أيب بكر، فجعلت أتتبع : قال. اهللا عليه وسلم، فقام علي ففعل

بعثت : سألت عليا بأي شيء بعثت يف احلج؟ قال: وروى الترمذي عن زيد بن يثيع قال. الفساطيط يوم النحر
ني النيب صلى اهللا عليه وسلم عهد فهو إىل مدته، ومن مل يكن له أال يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وب: بأربع

: قال. عهد فأجله أربعة أشهر، وال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة، وال جيتمع املسلمون واملشركون بعد عامهم هذا
بعث علي لينبذ : قال أبو عمر. فكنت أنادي حىت صحل صويت: وأخرجه النسائي وقال. هذا حديث حسن صحيح

وأقام احلج يف ذلك العام . كل ذي عهد عهده، ويعهد إليهم أال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان إىل
مث حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قابل حجته اليت مل حيج غريها من املدينة، فوقعت . سنة تسع أبو بكر

وثبت احلج يف ذي . على ما يأيت يف آية النسيء بيانه احلديث،..." إن الزمان قد استدار: "حجته يف ذي احلجة فقال
وكانت احلكمة يف : ابن العريب. أن أبا بكر حج يف ذي القعدة من سنة تسع: وذكر جماهد. احلجة إىل يوم القيامة

لعلي أن براءة تضمنت نقض العهد الذي كان عقده النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكانت سرية ] براءة[إعطاء 
حيل العقد إال الذي عقده أو رجل من أهل بيته، فأراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقطع ألسنة العرب  العرب أال

  .قال معناه الزجاج. باحلجة، ويرسل ابن عمه اهلامشي من بيته ينقض العهد، حىت ال يبقى هلم متكلم



حالة تنقضي املدة بيننا : ولذلك حالتان. وتضمنت اآلية جواز قطع العهد بيننا وبني املشركني: قال العلماء: الثالثة
  .واإليذان اختيار. وبينهم فنؤذهنم باحلرب

واآلية منسوخة فإن النيب صلى اهللا عليه : ابن عباس. أن خناف منهم غدرا، فننبذ إليهم عهدهم كما سبق: والثانية
  .وسلم عاهد مث نبذ العهد ملا أمر بالقتال

فَُهَو َوَرُسوِلِه إِلَى النَّاسِ َيْوَم الَْحجِّ الْأَكَْبرِ أَنَّ اللََّه َبرِيٌء ِمَن الُْمْشرِِكَني َوَرُسولُُه فَإِنْ ُتبُْتْم وَأَذَانٌ ِمَن اللَِّه { ٣: اآلية
  }يمٍَخْيٌر لَكُْم َوإِنْ َتَولَّْيُتْم فَاْعلَُموا أَنَّكُْم غَْيُر مُْعجِزِي اللَِّه َوَبشِّرِ الَِّذيَن كَفَرُوا بَِعذَابٍ أَِل

  -:فيه ثالث مسائل
الناس } إِلَى النَّاسِ{. } َبَراءَةٌ{وهو عطف على . اإلعالم لغة من غري خالف: األذان} َوأَذَانٌ{: قوله تعاىل: األوىل

ئحة ، فإن را}ِمَن اللَِّه{: وإن كان قد وصف بقوله. }أََذَانٌ{ظرف، والعامل فيه } َيْوَم الَْحجِّ الْأَكَْبرِ{. هنا مجيع اخللق
، ألنه قد وصف }أَذَانٌ{وال يصح عمل } ُمْخزِي{العامل فيه : وقيل. الفعل فيه باقية، وهي عاملة يف الظروف

  .فخرج عن حكم الفعل
وهو . روي عن عمر وعثمان وابن عباس وطاوس وجماهد. يوم عرفة: واختلف العلماء يف احلج األكرب، فقيل: الثانية

وعن علي وابن عباس أيضا وابن مسعود وابن أيب أوىف واملغرية بن شعبة أنه . مذهب أيب حنيفة، وبه قال الشافعي
وروى ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقف يوم النحر يف احلجة اليت حج . واختاره الطربي. يوم النحر
وخرج البخاري عن . داودأخرجه أبو " . هذا يوم احلج األكرب: "يوم النحر فقال: فقالوا" أي يوم هذا: "فيها فقال

ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف : بعثين أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فيمن يؤذن يوم النحر مبىن: أيب هريرة قال
فنبذ أبو بكر إىل . احلج األصغر: وإمنا قيل األكرب من أجل قول الناس. ويوم احلج األكرب يوم النحر. بالبيت عريان

وقال ابن أيب . لم حيج عام حجة الوداع الذي حج فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم مشركالناس يف ذلك العام، ف
  يوم النحر يوم احلج األكرب، يهراق فيه الدم، ويوضع فيه الشعر، ويلقى فيه التفث،: أوىف

النحر وهذا مذهب مالك، ألن يوم النحر فيه كاحلج كله، ألن الوقوف إمنا هو ليلته، والرمي و. وحتل فيه احلرم
يوم احلج األكرب يوم : "احتج األولون حبديث خمرمة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. واحللق والطواف يف صبيحته

يوم صفني : وهذا كما يقال. احلج األكرب أيام مىن كلها: وقال الثوري وابن جريج. رواه إمساعيل القاضي" . عرفة
احلج األكرب القران، واألصغر : وروي عن جماهد. ن ال نفس اليومومي اجلمل ويوم بعاث، فرياد به احلني والزما

. احلج األكرب الذي فيه الوقوف بعرفة، واألصغر العمرة: وعنه وعن عطاء. وهذا ليس من اآلية يف شيء. اإلفراد
ألنه حج إمنا مسي يوم احلج األكرب : وقال احلسن وعبداهللا بن احلارث بن نوفل. أيام احلج كلها: وعن جماهد أيضا

هذا : قال ابن عطية. اليهود والنصارى واجملوس: ذلك العام املسلمون واملشركون، واتفقت فيه يومئذ أعياد امللل
إمنا مسي األكرب ألنه حج فيه أبو بكر : وعن احلسن أيضا. ضعيف أن يصفه اهللا عز وجل يف كتابه باألكرب هلذا

يوم احلج األكرب العام الذي حج فيه النيب صلى : قال ابن سريينو. وهذا الذي يشبه نظر احلسن. ونبذت فيه العهود
  .اهللا عليه وسلم حجة الوداع، وحجت معه فيه األمم

ومن . والتقدير بأن اهللا. بالفتح يف موضع نصب} أَنَّ} {أَنَّ اللََّه َبرِيٌء ِمَن الُْمْشرِِكَني َوَرسُولُُه{: قوله تعاىل: الثالثة
عطف على املوضع، وإن شئت على املضمر املرفوع " ورسوله. "خرب أن" بريء"قال إن اهللا قرأ بالكسر قدره مبعىن 



ورسوله بريء : وإن شئت على االبتداء واخلرب حمذوف؛ التقدير. كالمها حسن؛ ألنه قد طال الكالم". بريء"يف 
  عطفه على اسم اهللا عز وجل -وهو احلسن وغريه  -بالنصب } ورسولَه{ومن قرأ . منهم

وقد تقدمت قصة . باخلفض على القسم، أي وحق رسوله؛ ورويت عن احلسن} ورسولِِه{ويف الشواذ . ى اللفظعل
. أي عن اإلميان} َوإِنْ َتوَلَّْيُتْم{. أي أنفع لكم} فَُهوَ َخْيٌر لَكُْم{. أي عن الشرك} فَإِنْ ُتبُْتْم{. عمر فيها أول الكتاب

  .أي فائتيه؛ حميط بكم ومنزل عقابه عليكم} ي اللَِّهفَاْعلَُموا أَنَّكُْم غَْيُر مُْعجِزِ{
مُّوا إِلَْيهِْم عَْهَدُهْم إِلَى إِلَّا الَِّذيَن َعاَهدُْتْم ِمَن الُْمْشرِِكنيَ ثُمَّ لَْم َينْقُُصوكُمْ َشْيئاً وَلَْم ُيظَاِهُروا َعلَْيكُْم أََحداً فَأَِت{ ٤: اآلية

  }لُْمتَّقَِنيُمدَّتِهِْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ ا
أن اهللا بريء من املشركني : يف موضع نصب باالستثناء املتصل، املعىن} إِلَّا الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن الُْمْشرِكَِني{: قوله تعاىل

االستثناء منقطع، أي أن اهللا بريء منهم ولكن الذين عاهدمت فثبتوا على : وقيل. إال من املعاهدين يف مدة عهدهم
يدل على أنه كان من أهل العهد من خاس بعهده ومنهم من } ثُمَّ لَمْ َيْنقُُصوكُْم{: وقوله. ا إليهم عهدهمالعهد فأمتو

ثبت على الوفاء، فأذن اهللا سبحانه لنبييه صلى اهللا عليه وسلم يف نقض عهد من خاس، وأمر بالوفاء ملن بقي على 
وقرأ عكرمة وعطاء . مل يعاونوا} وَلَْم ُيظَاِهُروا{. العهد شيئاأي من شروط } لَْم َينْقُُصوكُْم{ومعىن . عهده إىل مدته

  }مث مل ينقضوكم{بن يسار 
. إن هذا خمصوص يراد به بنو ضمرة خاصة: يقال. بالضاد معجمة على حذف مضاف، التقدير مث مل ينقضوا عهدهم

  .أكثر من أربعة أشهر أي وإن كانت} فَأَِتمُّوا إِلَْيهِْم َعْهدَُهْم إِلَى ُمدَّتِهِْم{: مث قال
وا لَُهْم كُلَّ فَإِذَا اْنَسلََخ الْأَْشُهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم َوُخذُوُهْم وَاْحُصُروُهْم َواقُْعُد{ ٥: اآلية

  }ُهْم إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌمَمْرَصٍد فَإِنْ َتابُوا َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ فََخلُّوا َسبِيلَ
  -:فيه ست مسائل

وسلخت الشهر إذا صرت يف أواخر أيامه، تسلخه . أي خرج} فَإِذَا اْنسَلََخ الْأَشُْهُر الُْحرُُم{: قوله تعاىل: األوىل
  :وقال الشاعر. سلخا وسلوخا مبعىن خرجت منه

  ور وإهاليلكفى قاتال سلخي الشه... إذا ما سلخت الشهر أهللت قبله 
َوآَيةٌ لَُهُم اللَّْيلُ َنْسلَخُ {: وسلخت املرأة درعها نزعته ويف التنزيل. وانسلخ الشهر وانسلخ النهار من الليل املقبل

  .وخنلة مسالخ، وهي اليت ينتثر بسرها أخضر]. ٣٧: يس[} ِمْنُه النََّهاَر
أريد به من ال : قال األصم. الثة سرد وواحد فردقيل هي األشهر املعروفة، ث: واألشهر احلرم فيها للعلماء قوالن

عقد له من املشركني، فأوجب أن ميسك عن قتاهلم حىت ينسلخ احلرم، وهو مدة مخسني يوما على ما ذكره ابن 
شهور العهد أربعة، قاله جماهد وابن إسحاق وابن : وقيل. وقد تقدم هذا. عباس، ألن النداء كان بذلك يوم النحر

وقيل هلا حرم ألن اهللا حرم على املؤمنني فيها دماء املشركني والتعرض هلم إال على سبيل . شعيبزيد وعمرو بن 
  .اخلري
" البقرة"عام يف كل مشرك، لكن السنة خصت منه ما تقدم بيانه يف سورة } فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني{: قوله تعاىل: الثانية

إال أنه جيوز أن يكون . } حَتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ{:  أهل الكتابوقال اهللا تعاىل يف. من امرأة وراهب وصيب وغريهم
. لفظ املشركني ال يتناول أهل الكتاب، ويقتضي ذلك منع أخذ اجلزية من عبدة األوثان وغريهم، على ما يأيت بيانه

ألخبار وردت بالنهي عن يقتضي جواز قتلهم بأي وجه كان، إال أن ا} اقُْتلُوا الُْمْشرِكَِني{: واعلم أن مطلق قوله



ومع هذا فيجوز أن يكون الصديق رضي اهللا عنه حني قتل أهل الردة باإلحراق بالنار، وباحلجارة وبالرمي من . املثلة
وكذلك إحراق علي رضي اهللا عنه قوما من أهل الردة جيوز . رؤوس اجلبال، والتنكيس يف اآلبار، تعلق بعموم اآلية

  .واهللا أعلم. هب، واعتمادا على عموم اللفظأن يكون ميال إىل هذا املذ

وخص أبو حنيفة رضي اهللا عنه املسجد احلرام، كما . عام يف كل موضع} َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم{: قوله تعاىل: الثالثة
نسخت هذه كل آية يف القرآن فيها ذكر اإلعراض : مث اختلفوا، فقال احلسني بن الفضل" البقرة"سبق يف سورة 

: حممد[} فَإِمَّا َمّناً َبْعُد َوإِمَّا ِفَداًء{: هي منسوخة بقوله: وقال الضحاك والسدي وعطاء. ى أذى األعداءوالصرب عل
فَإِمَّا {: بل هي ناسخة لقوله تعاىل: وقال جماهد وقتادة. وأنه ال يقتل أسري صربا، إما أن مين عليه وإما أن يفادى]. ٤

وهو . اآليتان حمكمتان: وقال ابن زيد. ال جيوز يف األسارى من املشركني إال القتل وأنه} َمّناً َبْعُد َوإِمَّا ِفَداًء
الصحيح، ألن املن والقتل والفداء مل يزل من حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهم من أول حرب حارهبم، 

ا يكون للقتل أو الفداء أو واألسر إمن. واألخذ هو األسر. يدل عليه} َوُخذُوُهْم{: وقوله. وهو يوم بدر كما سبق
يريد عن التصرف إىل بالدكم والدخول إليكم، إال أن تأذنوا هلم } اْحُصُروُهْم{: ومعىن. املن على ما يراه اإلمام
  .فيدخلوا إليكم بأمان

فالنا  رصدت: املوضع الذي يرقب فيه العدو، يقال: املرصد} َواقُْعدُوا لَُهْم كُلَّ مَْرَصٍد{: قوله تعاىل: الرابعة
  :قال عامر بن الطفيل. أي اقعدوا هلم يف مواضع الغرة حيث يرصدون. أرصده، أي رقبته

  أن املنية للفىت باملرصد... ولقد علمت وما إخالك ناسيا 
  :وقال عدي

  وإن املنايا للنفوس مبرصد... أعاذل إن اجلاهل من لذة الفىت 
ذهبت : على الظرف، وهو اختيار الزجاج، ويقال" كل"ونصب . ويف هذا دليل على جواز اغتياهلم قبل الدعوة

يف كل مرصد وعلى كل مرصد، فيجعل املرصد امسا : أو بإسقاط اخلافض، التقدير. طريقا وذهبت كل طريق
  وخطأ أبو علي الزجاج. للطريق

يما ورد الطريق مكان خمصوص كالبيت واملسجد، فال جيوز حذف حرف اجلر منه إال ف: يف جعله الطريق ظرفا وقال
  :دخلت الشام ودخلت البيت، وكما قيل: فيه احلذف مساعا، كما حكى سيبويه

  كما عسل الطريق الثعلب
هذه اآلية فيها } َوأَقَامُوا الصَّالةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ فََخلُّوا َسبِيلَُهْم{. أي من الشرك} فَإِنْ َتابُوا{: قوله تعاىل: اخلامسة

واألصل أن القتل مىت كان الشرك يزول . } فَإِنْ تَاُبوا{: ق القتل على الشرك، مث قالتأمل، وذلك أن اهللا تعاىل عل
بزواله، ودلك يقتضي زوال القتل مبجرد التوبة، من غري اعتبار إقامة الصالة وإيتاء الزكاة، ولذلك سقط القتل 

تعاىل ذكر التوبة وذكر معها شرطني وهذا بني يف هدا املعىن، غري أن اهللا . مبجرد التوبة قبل وقت الصالة والزكاة
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا : "نظريه قوله صلى اهللا عليه وسلم. آخرين، فال سبيل إىل إلغائهما

وقال " . ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا
: وقال ابن عباس) واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق املال:(لصديق رضي اهللا عنهأبو بكر ا

وال خالف بني املسلمني أن من . فانتظم القرآن والسنة واطردا: وقال ابن العريب. رحم اهللا أبا بكر ما كان أفقهه
اونا فسق، ومن ترك النوافل مل حيرج، إال أن جيحد ترك الصالة وسائر الفرائض مستحال كفر، ومن ترك السنن مته



واختلفوا فيمن ترك الصالة من غري . فضلها فيكفر، ألنه يصري رادا على الرسول عليه السالم ما جاء به وأخرب عنه
من آمن باهللا وصدق : مسعت ابن وهب يقول قال مالك: جحد هلا وال استحالل، فروى يونس بن عبداألعلى قال

. وهو قول محاد بن زيد ومكحول ووكيع. أىب أن يصلي قتل، وبه قال أبو ثور ومجيع أصحاب الشافعياملرسلني و
ومن حجتهم قوله صلى . يسجن ويضرب وال يقتل، وهو قول ابن شهاب وبه يقول داود بن علي: وقال أبو حنيفة
  أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله: "اهللا عليه وسلم

حقها الثالث اليت قال النيب صلى اهللا عليه : وقالوا). ا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقهاإال اهللا فإذا قالو
" . ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث كفر بعد إميان أو زىن بعد إحصان أو قتل نفس بغري نفس: "وسلم

 خيرج وقتها لغري عذر، وأىب من وذهبت مجاعة من الصحابة والتابعني إىل أن من ترك صالة واحدة متعمدا حىت
أدائها وقضائها وقال ال أصلي فإنه كافر، ودمه وماله حالالن، وال يرثه ورثته من املسلمني، ويستتاب، فإن تاب 

وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن : قال إسحاق. وإال قتل، وحكم ماله كحكم مال املرتد، وهو قول إسحاق
واختلف أصحابنا مىت يقتل تارك الصالة، فقال : وقال ابن خويز منداد. زماننا هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل

وذلك أن يبقى من . بعضهم يف آخر الوقت املختار، وقال بعضهم آخر وقت الضرورة، وهو الصحيح من ذلك
بل وقت العصر أربع ركعات إىل مغيب الشمس، ومن الليل أربع ركعات لوقت العشاء، ومن الصبح ركعتان ق

  .وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إىل غروب الشمس واملغرب إىل طلوع الفجر: وقال إسحاق. طلوع الشمس
قد تبت أنه ال جيتزأ بقوله حىت ينضاف إىل ذلك أفعاله احملققة للتوبة، ألن : هذه اآلية دالة على أن من قال: السادسة

َوإِنْ ُتْبُتْم فَلَكُْم {وقال يف آية الربا . ة ليحقق هبما التوبةاهللا عز وجل شرط هنا مع التوبة إقام الصالة وإيتاء الزكا
وقد تقدم معىن هذا ] ١٦٠: البقرة[} إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا وَأَصْلَُحوا وََبيَُّنوا{: وقال]. ٢٧٩:البقرة[} ُرُؤوسُ أَْموَاِلكُْم
  .يف سورة البقرة

جَاَرَك فَأَجِْرُه حَتَّى َيْسَمَع كَالَم اللَِّه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمأَْمَنُه ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال َوإِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكَني اسَْت{ ٦: اآلية
  }َيْعلَُمونَ

  -:فيه أربع مسائل
أي سأل جوارك، أي } اسَْتجَاَرَك{. أي من الذين أمرتك بقتاهلم} َوإِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكَني{: قوله تعاىل: األوىل
  نك وذمامك، فأعطه إياه ليسمع القرآن، أي يفهمأما

قال . واهللا أعلم. وهذا ما ال خالف فيه. فإن قبل أمرا فحسن، وإن أىب فرده إىل مأمنه. أحكامه وأوامره ونواهيه
هذه أمور مشتبهة، وأرى أن : قال مالك. جئت أطلب األمان: إذا وجد احلريب يف طريق بالد املسلمني فقال: مالك
ظننت أال تعرضوا ملن جاء : وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجرا بساحلنا فيقول: قال ابن قاسم. مأمنه يرد إىل

وظاهر اآلية إمنا هي فيمن يريد مساع القرآن والنظر يف اإلسالم، فأما اإلجارة لغري ذلك فإمنا هي . تاجرا حىت يبيع
  .ملصلحة املسلمني والنظر فيما تعود عليهم به منفعته

وال خالف بني كافة العلماء أن أمان السلطان جائز، ألنه مقدم للنظر واملصلحة، نائب عن اجلميع يف جلب : الثانية
ينظر : إال أن ابن حبيب قال. واختلفوا يف أمان غري اخلليفة، فاحلر ميضي أمانه عند كافة العلماء. املنافع ودفع املضار

ذهب، وبه قال الشافعي وأصحابه وأمحد وإسحاق واألوزاعي وأما العبد فله األمان يف مشهور امل. اإلمام فيه
واألول أصح، . ال أمان له، وهو القول الثاين لعلمائنا: وقال أبو حنيفة. والثوري وأبو ثور وداود وحممد بن احلسن



جاز أمان " أدناهم"فلما قال : قالوا" . املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم
ال جيوز أمان : وقال عبدامللك بن املاجشون". ال يسهم له"العبد، وكانت املرأة احلرة أحرى بذلك، وال اعتبار بعلة 

وأما الصيب فإذا أطاق القتال جاز أمانه، ألنه من مجلة املقاتلة، . املرأة إال أن جييزه اإلمام، فشذ بقوله عن اجلمهور
وقال . } فَاقُْتلُوا الُْمْشرِكَِني{: هب الضحاك والسدي إىل أن هذه اآلية منسوخة بقولهوقد ذ. ودخل يف الفئة احلامية

هذه اآلية إمنا كان حكمها باقيا مدة األربعة األشهر : وقيل. هي حمكمة سنة إىل يوم القيامة، وقاله جماهد: احلسن
إن : كني إىل علي بن أيب طالب فقالجاء رجل من املشر: وقال سعيد بن جبري. اليت ضربت هلم أجال، وليس بشيء

  أراد الرجل منا أن يأيت حممدا بعد انقضاء األربعة األشهر فيسمع كالم اهللا أويأتيه حباجة قتل

َوإِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك فَأَجِْرُه َحتَّى َيْسَمعَ {: ال، ألن اهللا تبارك وتعاىل يقول: فقال علي بن أيب طالب
  .واآلية حمكمة. وهذا صحيح. } اللَِّه كَالَم
. وقبيح يف أخواهتا" إن"وهذا حسن يف . مرفوع بإضمار فعل كالذي بعده} أََحٌد}{َوإِنْ أََحٌد{: قوله تعاىل: الثالثة

. وأخواهتا، أهنا ملا كانت أم حروف الشرط خصت هبذا، وألهنا ال تكون يف غريه" إن"ومذهب سيبويه يف الفرق بني 
وخمففة من الثقيلة ولكنها  -ما  -فغلط، ألهنا تكون مبعىن  -ألهنا ال تكون يف غريه  -أما قوله : مد بن يزيدوقال حم

  :وأنشد سيبويه. مبهمة، وليس كذا غريها
  وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي... ال جترعي إن منفسا أهلكته 

دليل على أن كالم اهللا عز وجل مسموع عند قراءة } للَِّهحَتَّى َيْسَمَع كَالَم ا{: قال العلماء يف قوله تعاىل: الرابعة
القارئ، قاله الشيخ أبو احلسن والقاضي أبو بكر وأبو العباس القالنسي وابن جماهد وأبو إسحاق اإلسفراييين 

يدل عليه و. فنص على أن كالمه مسموع عند قراءة القارئ لكالمه} حَتَّى َيْسَمَع كَالَم اللَِّه{: وغريهم، لقوله تعاىل
وفرقوا بني أن يقرأ كالم اهللا . مسعنا كالم اهللا: إمجاع املسلمني على أن القارئ إذا قرأ فاحتة الكتاب أو سورة قالوا

معىن كالم اهللا تعاىل، وأنه ليس حبرف وال " البقرة"وقد مضى يف سورة . تعاىل وبني أن يقرأ شعر امرئ القيس
  .صوت، واحلمد هللا

ا اْسَتقَامُوا كُونُ ِللُْمْشرِِكَني عَْهٌد ِعْنَد اللَِّه َوِعْندَ َرسُوِلِه إِلَّا الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِعْندَ الَْمْسجِِد الْحََرامِ فََمكَْيَف َي{ ٧: اآلية
  }لَكُْم فَاْسَتِقيُموا لَُهمْ إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَّقَِني

كيف هنا } ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد َرُسوِلِه إِلَّا الَِّذيَن َعاَهدُْتْم ِعْنَد الَْمْسجِِد الَْحَرامِ كَْيَف َيكُونُ ِللُْمْشرِِكَني َعْهٌد{: قوله تعاىل
ويف اآلية إضمار، أي كيف . اسم يكون} عَْهٌد{و. كيف يسبقين فالن أي ال ينبغي أن يسبقين: للتعجب، كما تقول

  :يكون للمشركني عهد مع إضمار الغدر، كما قال
  فكيف وهاتا هضبة وكثيب...  إمنا املوت بالقرى وخربمتاين
املعىن كيف يكون للمشركني عهد عند اهللا يأمنون به عذابه غدا، وكيف : وقيل. فكيف مات، عن الزجاج: التقدير

. } الْحََرامِ إِلَّا الَِّذيَن َعاَهدُْتْم ِعْنَد الَْمْسجِِد{: مث استثىن فقال. يكون هلم عند رسوله عهد يأمنون به عذاب الدنيا
فََما اْسَتقَاُموا لَكُمْ {. هم بنو بكر، أي ليس العهد إال هلؤالء الذين مل ينقضوا ومل ينكثوا: قال حممد بن إسحاق

فلم : أي فما أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا هلم على مثل ذلك ابن زيد} فَاْسَتِقيُموا لَُهْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني
  .قيموا فضرب هلم أجال أربعة أشهر فأما من ال عهد له فقاتلوه حيث وجدمتوه إال أن يتوبيست
ُهْم َوأَكْثَُرُهمْ كَْيَف َوإِنْ َيظَْهرُوا َعلَْيكُْم ال َيْرقُُبوا ِفيكُْم إِلّاً َوال ِذمَّةً يُْرضُوَنكُْم بِأَفَْواِههِْم وََتأَْبى قُلُوُب{ ٨: اآلية



  }فَاِسقُونَ
أعاد التعجب من أن يكون هلم عهد مع خبث أعماهلم، أي كيف يكون هلم } كَْيَف َوإِنْ َيظَْهُروا َعلَْيكُْم{: اىلقوله تع

ظهرت على فالن أي غلبته، وظهرت البيت علوته، : يقال. عهد وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إال وال ذمة
  .أي يعلوا عليه ]٩٧: الكهف[} فََما اْسطَاعُوا أَنْ َيظَْهُروُه{ومنه 

عهدا، عن جماهد } إِلّاً{. وقد تقدم. والرقيب احلافظ. حيافظوا} َيْرقُُبوا}{ال َيْرقُبُوا ِفيكُمْ إِلّاً َوال ِذمَّةً{: قوله تعاىل
: قتادة. جوارا: احلسن. قرابة: ابن عباس والضحاك. هو اسم من أمساء اهللا عز وجل: وعن جماهد أيضا. وابن زيد
اسم اهللا بالعربانية، وأصله : األزهري. إال العهد، والذمة التذمم: وعنه أيضا. ميينا: أبو عبيدة. عهدا} ةًِذمَّ{حلفا، و

أصله من احلدة، ومنه األلة للحربة، ومنه أذن : وقيل. من األليل وهو الربيق، يقال أل لونه يؤل أال، أي صفا وملع
  .ناقته باحلدة واالنتصابومنه قول طرفة بن العبد يصف أذين . مؤللة أي حمددة

  كسامعيت شاة حبومل مفرد... مؤللتان تعرف العتق فيهما 
} إِلّاً{والعهد يسمى . فمعناه أن األذن تصرف إىل تلك اجلهة، أي حتدد هلا} إِلّ{فإذا قيل للعهد واجلوار والقرابة 

اإلل بالكسر هو اهللا عز وجل، : وقال اجلوهري وغريه. ويف الكثرة إالل. وجيمع يف القلة آالل. لصفائه وظهوره
  :قال حسان. واإلل أيضا العهد والقرابة
  كإل السقب من رأل النعام... لعمرك إن إلك من قريش 

: قال ابن عباس والضحاك وابن زيد. وهي كل حرمة يلزمك إذا ضيعتها ذنب. أي عهدا} َوال ِذمَّةً{ : قوله تعاىل
وقال أبو . الذمة التذمم: وقال أبو عبيدة معمر. ير الختالف اللفظنيومن جعل اإلل العهد فالتكر. الذمة العهد

 -بفتح الذال  -وبئر ذمة . ومجع ذمة ذمم" . ويسعى بذمتهم أدناهم: "الذمة األمان يف قوله عليه السالم: عبيد
  :قال ذو الرمة. قليلة املاء، ومجعها ذمام

  واتحذمام الركايا أنكزهتا امل... على محرييات كأن عيوهنا 
  .وأهل الذمة أهل العقد. أنكرهتا أذهبت ماءها

أي } َوَتأَْبى قُلُوُبُهْم َوأَكْثَرُُهْم فَاِسقُونَ{. أي يقولون بألسنتهم ما يرضي ظاهره} يُْرُضوَنكُمْ بِأَفَْواهِهِْم{: قوله تعاىل
  .وكل كافر فاسق، ولكنه أراد ههنا اجملاهرين بالقبائح ونقض العهد. ناقضون العهد

  }اْشَترَْوا بِآياِت اللَِّه ثَمَناً قَِليالً فََصدُّوا َعْن َسبِيِلِه إِنَُّهْم َساَء َما كَانُوا َيْعَملُونَ{ ٩: اآلية
إهنم استبدلوا بالقرآن متاع : وقيل. يعين املشركني يف نقضهم العهود بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان، قاله جماهد

  .أي أعرضوا، من الصدود أو منعوا عن سبيل اهللا، من الصد} ِهفََصدُّوا َعْن َسبِيِل{. الدنيا
  }ال َيْرقُُبونَ ِفي ُمْؤِمنٍ إِلّاً َوال ِذمَّةً َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْعَتُدونَ{ ١٠: اآلية

اْشَترَْوا {والدليل على هذا . ليس هذا تكريرا، ولكن األول جلميع املشركني والثاين لليهود خاصة: قال النحاس
َوأُولَِئَك ُهمُ {. يعين اليهود، باعوا حجج اهللا عز وجل وبيانه بطلب الرياسة وطمع يف شيء} اِت اللَِّه ثََمناً قَِليالًبِآي

  .أي اجملاوزون احلالل إىل احلرام بنقض العهد} الُْمعَْتُدونَ
  }ْم ِفي الدِّينِ َونُفَصِّلُ الْآياِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَفَإِنْ تَاُبوا َوأَقَامُوا الصَّالةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ فَإِخَْواُنكُ{ ١١: اآلية



قال . } ِفي الدِّينِ{أي فهم إخوانكم } فَإِخَْواُنكُْم{. أي عن الشرك والتزموا أحكام اإلسالم} فَإِنْ َتابُوا{: قوله تعاىل
هللا الصالة والزكاة وأىب أن افترض ا: وقال ابن زيد. وقد تقدم هذا املعىن. حرمت هذه دماء أهل القبلة: ابن عباس

. أمرمت بالصالة والزكاة فمن مل يزك فال صالة له: وقال ابن مسعود. يفرق بينهما وأىب أن يقبل الصالة إال بالزكاة
من فرق بني ثالث فرق اهللا بينه وبني رمحته يوم القيامة من قال : "ويف حديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ومن قال أقيم الصالة ] ٥٩: النساء[} أَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ{الرسول واهللا تعاىل يقولك أطيع اهللا وال أطيع 
ومن فرق بني شكر اهللا وشكر ] ٤٣: البقرة[} َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ{: وال أويت الزكاة واهللا تعاىل يقول 

  ]).١٤: لقمان[} ِلي َوِلوَاِلَدْيَك أَنِ اْشكُْر{: والديه واهللا عز وجل يقول
  .واهللا أعلم. خصهم ألهنم هم املنتفعون هبا} ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ{. أي نبينها} َوُنفَصِّلُ الْآياِت{: قوله تعاىل

الْكُفْرِ إِنَُّهْم ال أَْيَمانَ لَُهْم لََعلَُّهمْ  َوإِنْ َنكَثُوا أَْيَمانَُهْم ِمْن َبْعِد َعْهدِِهْم َوطََعُنوا ِفي ِدينِكُْم فَقَاِتلُوا أَِئمَّةَ{ ١٢: اآلية
  }َيْنَتُهونَ

  -:فيه سبع مسائل
فهي يف األميان والعهود . النكث النقض، وأصله يف كل ما قتل مث حل} َوإِنْ َنكَثُوا أَْيَماَنُهْم{: قوله تعاىل: األوىل

  :قال. مستعارة
  البنان مينيعهدها فليس ملخضوب ... وإن حلفت ال ينقض النأي 

طعنه بالرمح وطعن : يقال. أي باالستنقاض واحلرب وغري ذلك مما يفعله املشرك} َوطََعنُوا ِفي ِدينِكُْم{. أي عهد
وهي هنا . -بالفتح  -ويطعن بالقول  -بالضم  -يطعن بالرمح : وقيل. بالقول السيء فيه يطعن، بضم العني فيهما
  استعارة، ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم

خرجه " . إن تطعنوا يف إمارته فقد طعنتم يف إمارة أبيه من قبل وأمي اهللا إن كان خلليقا لإلمارة: "حني أمر أسامة
  .الصحيح
والطعن أن ينسب إليه . استدل بعض العلماء هبذه اآلية على وجوب قتل كل من طعن يف الدين، إذ هو كافر: الثانية

ى ما هو من الدين، ملا ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة ما ال يليق به، أو يعترض باالستخفاف عل
وممن قال . أمجع عامة أهل العلم على أن من سب النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه القتل: وقال ابن املنذر. فروعه

سب النيب ال يقتل من : وقد حكي عن النعمان أنه قال. ذلك مالك والليث وأمحد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي
ما قتل كعب بن األشرف إال : وروي أن رجال قال يف جملس علي. صلى اهللا عليه وسلم من أهل الذمة، على ما يأيت

أيقال هذا يف جملسك : وقال آخر يف جملس معاوية فقام حممد بن مسلمة فقال. غدرا، فأمر علي بضرب عنقه
هذا يقتل وال يستتاب إن نسب : قال علماؤنا. تلنهوتسكت واهللا ال أساكنك حتت سقف أبدا، ولئن خلوت به ألق

وهو الذي فهمه علي وحممد بن مسلمة رضوان اهللا عليهما من قائل ذلك، ألن . الغدر للنيب صلى اهللا عليه وسلم
إهنم أمنوه مث غدروه لكانت هذه النسبة كذبا حمضا، فإنه : فأما إن نسبه للمباشرين لقتله حبيث يقول. ذلك زندقة
كالمهم معه ما يدل على أهنم أمنوه وال صرحوا له بذلك، ولو فعلوا ذلك ملا كان أمانا، ألن النيب صلى اهللا  ليس يف

وعلى هذا فيكون يف قتل من نسب . عليه وسلم إمنا وجههم لقتله ال لتأمينه، وأذن حملمد بن مسلمة يف أن يقول
ه للنيب صلى اهللا عليه وسلم، ألنه قد صوب فعلهم وسببه هل يلزم من نسبة الغدر هلم نسبت. ذلك هلم نظر وتردد

ورضي به فيلزم منه أنه قد رضي بالغدر ومن صرح بذلك قتل، أوال يلزم من نسبة الغدر هلم نسبته للنيب صلى اهللا 



وإذا قلنا ال يقتل، فال بد من تنكيل ذلك القائل وعقوبته بالسجن، والضرب الشديد واإلهانة . عليه وسلم فال يقتل
  .عظيمةال

. اآلية} َوإِنْ َنكَثُوا أَْيمَانَُهْم{: فأما الذمي إذا طعن يف الدين انتقض عهده يف املشهور من مذهب مالك، لقوله: الثالثة
إنه يستتاب، وإن جمرد الطعن ال ينقض : وقال أبو حنيفة يف هذا. وهو مذهب الشافعي رمحه اهللا. فأمر بقتلهم وقتاهلم

أحدمها نقضهم العهد، والثاين طعنهم يف : نكث، ألن اهللا عز وجل إمنا أمر بقتلهم بشرطنيبه العهد إال مع وجود ال
  .الدين
إن عملوا مبا خيالف العهد انتقض عهدهم، وذكر األمرين ال يقتضي توقف قتاله على وجودمها، فإن النكث : قلنا

هم حل قتاهلم، وإن مل ينكثوا بل طعنوا يف فإن نكثوا عهد: وتقدير اآلية عندنا. يبيح هلم ذلك بانفراده عقال وشرعا
وقد روي أن عمر رفع إليه ذمي خنس دابة عليها امرأة مسلمة فرحمت فأسقطتها . الدين مع الوفاء بالعهد حل قتاهلم

  .فانكشفت بعض عورهتا، فأمر بصلبه يف املوضع
ال يؤاخذ ولده به، ألنه : ن مسلمةوقال حممد ب. إذا حارب الذمي نقض عهده وكان ماله وولده فيئا معه: الرابعة

وهذا تعارض ال يشبه منصب حممد بن مسلمة، ألن عهده هو الذي محى ماله . أما ماله فيؤخذ: وقال. نقض وحده
إذا نقض الذمي العهد فهو على عهده وال يعود يف الرق : وقال أشهب. وولده، فإذا ذهب عنه ماله ذهب عنه ولده

وإمنا العهد حكم اقتضاه النظر، والتزمه املسلمون له، فإذا . رأى العهد معىن حمسوساوهذا من العجب، وكأنه . أبدا
  .نقضه انتقض كسائر العقود

أكثر العلماء على أن من سب النيب صلى اهللا عليه وسلم من أهل الذمة أو عرض أو استخف بقدره أو : اخلامسة
إال أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من . ذمة أو العهد على هذاوصفه بغري الوجه الذي كفر به فإنه يقتل، فإنا مل نعطه ال

َوإِنْ {: واحلجة عليه قوله تعاىل. ال يقتل، ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب ويعزر: أهل الكوفة فإهنم قالوا
وتغيظ أبو  .واستدل عليه بعضهم بأمره صلى اهللا عليه وسلم بقتل كعب بن األشرف وكان معاهدا. اآلية} َنكَثُوا

ما كانت ألحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه : أال أضرب عنقه فقال: بكر على رجل من أصحابه فقال أبو برزة
  أن رجال أعمى كانت له: وروى الدارقطين عن ابن عباس. وسلم

لم تنته، ويزجرها أم ولد، له منها ابنان مثل اللؤلؤتني، فكانت تشتم النيب صلى اهللا عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها ف
فلم تنزجر، فلما كان ذات ليلة ذكرت النيب صلى اهللا عليه وسلم فما صرب سيدها أن قام إىل معول فوضعه يف 

ويف رواية عن ابن " . أال اشهدوا إن دمها هدر: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. بطنها، مث اتكأ عليها حىت أنفذه
يا رسول اهللا، أنا صاحبها، : لنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقام األعمى فقالفقتلها، فلما أصبح قيل، ذلك ل: عباس

كانت تشتمك وتقع فيك فأهناها فال تنتهي، وأزجرها فال تنزجر، ويل منها ابنان مثل اللؤلؤتني، وكانت يب رفيقة 
  " .هدوا إن دمها هدرأال اش: "فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فقتلتها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

واختلفوا إذا سبه مث أسلم تقية من القتل، فقيل يسقط إسالمه قتله، وهو املشهور من املذهب، ألن : السادسة
قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َيْنَتهُوا ُيْغفَْر لَُهْم َما قَْد {: خبالف املسلم إذا سبه مث تاب قال اهللا عز وجل. اإلسالم جيب ما قبله

ال يسقط اإلسالم قتله، قاله يف العتبية ألنه حق للنيب صلى اهللا عليه وسلم وجب : وقيل]. ٣٨:األنفال[} َفَسلَ
النتهاكه حرمته وقصده إحلاق النقيصة واملعرة به، فلم يكن رجوعه إىل اإلسالم بالذي يسقطه، وال يكون أحسن 

  .حاال من املسلم



كأيب  -يف قول بعض العلماء  -مجع إمام، واملراد صناديد قريش } أَِئمَّةَ} {ةَ الْكُفْرِفَقَاِتلُوا أَِئمَّ{: قوله تعاىل: السابعة
وحني نزلت وقرئت على الناس كان اهللا " براءة"وهذا بعيد، فإن اآلية يف سورة . جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف

أي من أقدم . } فَقَاِتلُوا أَِئمَّةَ الْكُفْرِ{قد استأصل شأفة قريش فلم يبق إال مسلم أو مسامل، فيحتمل أن يكون املراد 
وحيتمل أن يعىن به . على نكث العهد والطعن يف الدين يكون أصال ورأسا يف الكفر، فهو من أئمة الكفر على هذا

واألصل أأممة كمثال وأمثلة، مث أدغمت . املتقدمون والرؤساء منهم، وأن قتاهلم قتال ألتباعهم وأهنم ال حرمة هلم
  م يف امليم وقلبت احلركة على اهلمزة فاجتمعتاملي

أوم من هذا، : وقال املازين. هذا أمي من هذا، بالياء: وزعم األخفش أنك تقول. مهزتان، فأبدلت من الثانية ياء
 إِنَُّهْم ال{. وأكثر النحويني يذهب إىل أن هذا حلن، ألنه مجع بني مهزتني يف كلمة واحدة". أئمة"وقرأ محزة . بالواو

بكسر اهلمزة من " ال إميان هلم"وقرأ ابن عامر . أي ال عهود هلم، أي ليست عهودهم صادقة يوفون هبا} أَْيَمانَ لَُهْم
وحيتمل أن يكون مصدر آمنته إميانا، من األمن الذي ضده اخلوف، أي ال يؤمنون، من . اإلميان، أي ال إسالم هلم

كان النيب : قال الكليب. أي عن الشرك} لََعلَُّهْم َيْنَتُهونَ{. }وا أَِئمَّةَ الْكُفْرِفَقَاِتلُ{: آمنته إميانا أي أجرته، فلهذا قال
صلى اهللا عليه وسلم وادع أهل مكة سنة وهو باحلديبية فحبسوه عن البيت، مث صاحلوه على أن يرجع فمكثوا ما 

 أمية من كنانة، فأمدت بنو أمية شاء اهللا، مث قاتل حلفاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خزاعة حلفاء بين
حلفاءهم بالسالح والطعام، فاستعانت خزاعة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنزلت هذه اآلية وأمر رسول اهللا 

كنا عند حذيفة فقال ما بقي : وىف البخاري عن زيد بن وهب قال. صلى اهللا عليه وسلم أن يعني حلفاءه كما سبق
. إال ثالثة، وال بقي من املنافقني إال أربعة -} فَقَاِتلُوا أَِئمَّةَ الْكُفْرِ إِنَُّهْم ال أَْيَمانَ لَُهْم{ين يع -من أصحاب هذه اآلية 

إنكم أصحاب حممد ختربون أخبارا ال ندري ما هي تزعمون أال منافق إال أربعة، فما بال هؤالء الذين : فقال أعرايب
ك الفساق أجل مل يبق منهم إال أربعة، أحدهم شيخ كبري لو شرب املاء أولئ: يبقرون بيوتنا ويسرقون أعالفنا قال

  .البارد ملا وجد برده

وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتاهلم . أي عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم للمسلمني} لََعلَُّهْم َيْنَتُهونَ{: قوله تعاىل
  .دفع ضررهم لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا يف ديننا

نَُهْم فَاللَُّه أََحقُّ أَنْ ال ُتقَاِتلُونَ قَْوماً َنكَثُوا أَْيمَانَُهْم َوَهمُّوا بِإِْخرَاجِ الرَّسُولِ َوُهْم َبَدأُوكُْم أَوَّلَ مَرٍَّة أََتْخَشْوأَ{ ١٣: اآلية
  }َتْخَشْوُه إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني

توبيخ وفيه معىن التحضيض نزلت يف كفار مكة كما ذكرنا آنفا  }أَال تُقَاِتلُونَ قَْوماً َنكَثُوا أَْيَماَنُهْم{: قوله تعاىل
أخرجوا الرسول عليه : وقيل. أي كان منهم سبب اخلروج، فأضيف اإلخراج إليهم} َوَهمُّوا بِإِخَْراجِ الرَُّسولِ{.

أي } أَوَّلَ َمرٍَّة{. بالقتال} وَُهْم َبَدأُوكُْم{. عن احلسن: السالم من املدينة لقتال أهل مكة للنكث الذي كان منهم
بدؤوكم بالقتال يوم بدر؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج : وقيل. نقضوا العهد وأعانوا بين بكر على خزاعة

فَاللَّهُ {. للعري وملا أحرزوا عريهم كان ميكنهم االنصراف، فأبوا إال الوصول إىل بدر وشرب اخلمر هبا؛ كما تقدم
إخراجهم الرسول : وقيل. ي ختافوا عقابه يف ترك قتاهلم من أن ختافوا أن ينالكم يف قتاهلم مكروهأ} أََحقُّ أَنْ َتْخشَْوُه

  .واهللا أعلم. منعهم إياه من احلج والعمرة والطواف، وهو ابتداؤهم
َوَيْشفِ ُصدُوَر قَْومٍ ُمْؤِمنَِني، َوُيذِْهبْ  قَاِتلُوُهْم ُيَعذِّْبُهمُ اللَُّه بِأَْيِديكُْم وَُيْخزِِهْم َوَيْنُصْركُْم َعلَْيهِْم{ ١٥ - ١٤: اآليتان

  }غَْيظَ قُلُوبِهِْم َوَيُتوبُ اللَُّه َعلَى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم



إن تقاتلوهم يعذهبم اهللا : والتقدير: وهو جزم مبعىن اجملازاة. جوابه} يَُعذِّبُْهُم اللَُّه{. أمر} قَاِتلُوُهْم{:قوله تعاىل 
دليل على أن غيظهم كان } وَُيذِْهْب غَْيظَ قُلُوبِهِْم{. يديكم وخيزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمننيبأ

  :وقال جماهد. قد اشتد

. وكله عطف، وجيوز فيه كله الرفع على القطع من األول. يعين خزاعة حلفاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  :ف عند الكوفيني، كما قالوهو الصر) أن(وجيوز النصب على إضمار 
  ربيع الناس والشهر احلرام... فإن يهلك أبو قابوس يهلك 

  أجب الظهر ليس له سنام... ونأخذ بعده بذناب عيش 
بنو خزاعة، على ما } َوَيْشفِ ُصدُوَر قَْومٍ ُمْؤِمنَِني{: واملراد بقوله. وإن شئت نصبته) ونأخذ(وإن شئت رفعت 
فأنشد رجل . ا أعانت بين بكر عليهم، وكانت خزاعة حلفاء النيب صلى اهللا عليه وسلمفإن قريش. ذكرنا عن جماهد

لئن أعدته ألكسرن فمك، فأعاده فكسر : من بين بكر هجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له بعض خزاعة
ر إىل النيب صلى اهللا عليه فاه وثار بينهم قتال، فقتلوا من اخلزاعيني أقواما، فخرج عمرو بن سامل اخلزاعي يف نف

ال نصرت إن مل أنصر بين : "فجعل يغتسل وهو يقول" اسكبوا إيل ماء:"وسلم وأخربه به، فدخل منزل ميمونة وقال
  .مث أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتجهز واخلروج إىل مكة فكان الفتح". كعب

لقراءة بالرفع على االستئناف ألنه ليس من جنس األول وهلذا مل يقل ا} َوَيتُوُب اللَُّه َعلَى َمْن َيَشاُء{: قوله تعاىل
باجلزم ألن القتال غري موجب هلم التوبة من اهللا جل وعز وهو موجب هلم العذاب واخلزي وشفاء صدور ) ويُتْب(

َوَيْمحُ {: مث قال. مت الكالم] ٢٤: الشورى[} فَإِنْ َيَشِأ اللَُّه َيخِْتْم َعلَى قَلْبَِك{: املؤمنني وذهاب غيظ قلوهبم ونظريه
والذين تاب اهللا عليهم مثل أيب سفيان وعكرمة بن أيب جهل وسليم بن أيب عمرو، ]. ٢٤: الشورى[} اللَُّه الَْباِطلَ
وكذا روي عن عيسى الثقفي واألعرج، وعليه فتكون . بالنصب" وَيتُوَب"وقرأ ابن أيب إسحاق . فإهنم أسلموا

  .إن تقاتلوهم يعذهبم اهللا: الشرط، ألن املعىنالتوبة داخلة يف جواب 

فجمع بني تعذيبهم بأيديكم وشفاء صدوركم . أي إن تقاتلوهم} َوَيُتوبُ اللَُّه{: مث قال. وكذلك ما عطف عليه
والرفع أحسن، ألن التوبة ال يكون سببها القتال، إذ قد توجد بغري قتال ملن . وإذهاب غيظ قلوبكم والتوبة عليكم

  . أن يتوب عليه يف كل حالشاء اهللا
َوال َرُسوِلِه َوال أَْم َحِسبُْتْم أَنْ تُْتَركُوا َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا مِْنكُْم وَلَْم يَتَِّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه { ١٦: اآلية

  }الُْمْؤِمنَِني َولِيَجةً وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ
وعند املربد . يف موضع املفعولني على قول سيبويه} أَنْ ُتْتَركُوا{. خروج من شيء إىل شيء} أَْم َحسِْبُتْم{: قوله تعاىل

أم حسبتم أن تتركوا من غري أن تبتلوا مبا يظهر به املؤمن واملنافق الظهور الذي : ومعىن الكالم. أنه قد حذف الثاين
جزم بلما وإن كانت ما زائدة، فإهنا } َولَمَّا َيْعلَمِ{. يف غري موضع وقد تقدم هذا املعىن. يستحق به الثواب والعقاب

بطانة ومداخلة من } َولِيجَةً{. وكسرت امليم اللتقاء الساكنني. قد فعل كما تقدم: تكون عند سيبويه جوابا لقولك
دخيلة مودة : املعىنالولوج وهو الدخول ومنه مسي الكناس الذي تلج فيه الوحوش توجلا وجل يلج ولوجا إذا دخل و

كل شيء أدخلته يف شيء ليس منه فهو وليجة والرجل يكون يف القوم وليس : من دون اهللا ورسوله وقال أبو عبيدة
. الوليجة الدخيلة والوجلاء الدخالء فوليجة الرجل من خيتص بُدخلة أمره دون الناس: منهم وليجة وقال ابن زيد

  :اجلمع فيه سواء قال أبان بن تغلب رمحه اهللاهو وليجيت وهم وليجيت الواحد و: تقول



  واملعتدين وأهل الريب... فبئس الوليجة للهاربني 
وليجة : وقال الفراء]. ١١٨: آل عمران" [ال تتخذوا بطانة من دونكم"وليجة بطانة، واملعىن واحد، نظريه : وقيل

  .بطانة من املشركني يتخذوهنم ويفشون إليهم أسرارهم ويعلموهنم أمورهم

َمالُُهْم َوِفي َما كَانَ ِللُْمْشرِِكنيَ أَنْ َيْعُمُروا َمَساجَِد اللَِّه َشاِهِديَن َعلَى أَْنفُِسهِْم بِالْكُفْرِ أُولَِئَك َحبِطَْت أَْع{ ١٧: اآلية
  }النَّارِ ُهْم َخاِلُدونَ

. يف موضع رفع اسم كان} أَنْ َيْعُمُروا{ملة من اجل} َما كَانَ ِللُْمْشرِِكَني أَنْ َيْعُمرُوا َمسَاجَِد اللَِّه{: قوله تعاىل
أراد ليس هلم احلج بعد ما نودي فيهم باملنع عن : واختلف العلماء يف تأويل هذه اآلية، فقيل. على احلال} َشاِهِديَن{

بل أهله  املسجد احلرام، وكانت أمور البيت كالسدانة والسقاية والرفادة إىل املشركني، فبني أهنم ليسوا أهال لذلك،
فقال . تذكرون مساوئنا وال تذكرون حماسننا: إن العباس ملا أسر وعري بالكفر وقطيعة الرحم قال: وقيل. املؤمنون
نعم إنا لنعمر املسجد احلرام وحنجب الكعبة ونسقي احلاج ونفك العاين، فنزلت هذه اآلية : ألكم حماسن؟ قال: علي

بفتح الياء " َيْعمُر"وقراءة العامة . كام املساجد ومنع املشركني من دخوهلافيجب إذا على املسلمني تويل أح. ردا عليه
وقرئ . وقرأ ابن السميقع بضم الياء وكسر امليم أي جيعلوه عامرا أو يعينوا على عمارته. وضم امليم، من عمر يعمر

ء بن أيب رباح وجماهد وهي قراءة ابن عباس وسعيد بن جبري وعطا. على التوحيد أي املسجد احلرام" مسجد اهللا"
وهو اختيار أيب عبيد، ألنه أعم . على التعميم" مساجد"والباقون . وابن كثري وأيب عمرو وابن حميصن ويعقوب

وهذا جائز فيما كان من . وقد حيتمل أن يراد بقراءة اجلمع املسجد احلرام خاصة. واخلاص به يدخل حتت العام
. أصوب، ألنه حيتمل املعىن" مساجد"والقراءة . ل وإن مل يركب إال فرسافالن يركب اخلي: أمساء اجلنس، كما يقال

إمنا قال مساجد : وقال احلسن. على اجلمع، قاله النحاس} إِنََّما َيْعُمُر َمسَاجَِد اللَِّه{: وقد أمجعوا على قراءة قوله
  .وهو املسجد احلرام، ألنه قبلة املساجد كلها وإمامها

شهادهتم على أنفسهم : قال ابن عباس. نصب" وهم"أراد وهم شاهدون فلما طرح : قيل} َشاِهِديَن{: قوله تعاىل
  .بالكفر سجودهم ألصنامهم، وإقرارهم أهنا خملوقة

ما دينك؟ فيقول نصراين، واليهودي فيقول يهودي . شهادهتم بالكفر هو أن النصراين تقول له: وقال السدي
} أُولَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم َوِفي النَّارِ ُهْم خَاِلُدونَ{. ك فيقول مشركويقال للمشرك ما دين. والصابئ فيقول صابئ

  .تقدم معناه
ْخَش إِلَّا اللََّه فََعَسى إِنََّما َيْعُمُر َمسَاجِدَ اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوأَقَاَم الصَّالةَ َوآَتى الزَّكَاةَ وَلَْم َي{ ١٨: اآلية

  }أُولَِئَك أَنْ َيكُونُوا ِمَن الُْمهَْتِديَن
  -:فيه ثالث مسائل

دليل على أن الشهادة لعمار املساجد باإلميان صحيحة ألن اهللا سبحانه } إِنََّما َيْعُمُر َمَساجَِد اللَِّه{: قوله تعاىل: األوىل
وروى . املسجد فحسنوا به الظنإذا رأيتم الرجل يعمر : وقد قال بعض السلف. ربطه هبا وأخرب عنه مبالزمتها

إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا له :"الترمذي عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
: قال". اهد املسجديتع: "ويف رواية. } إِنََّما َيعُْمُر َمَساجَِد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ{: قال اهللا تعاىل" باإلميان

وهذا يف ظاهر الصالح ليس يف مقاطع الشهادات، فإن الشهادات هلا أحوال : قال ابن العريب. حديث حسن غريب
عند العارفني هبا فإن منهم الذكي الفطن احملصل ملا يعلم اعتقادا وإخبارا ومنهم املغفل، وكل واحد ينزل على منزلته 



  .ويقدر على صفته
ما من مؤمن إال وقد خشي غري اهللا، وما زال املؤمنون واألنبياء خيشون : إن قيل} َيْخشَ إِلَّا اللََّه وَلَْم{: الثانية

. فإن املشركني كانوا يعبدون األوثان وخيشوهنا ويرجوهنا: املعىن ومل خيش إال اهللا مما يعبد: قيل له. األعداء من غريهم
  .أي مل خيف يف باب الدين إال اهللا -جواب ثان 

فقد أثبت اإلميان يف اآلية ملن عمر املساجد بالصالة فيها، وتنظيفها وإصالح ما وهى منها، وآمن : فإن قيل: لثالثةا
  ومل يذكر اإلميان بالرسول فيها وال إميان ملن مل يؤمن. باهللا

ة وإيتاء الزكاة دل على الرسول ما ذكر من إقامة الصالة وغريها ألنه مما جاء به، فإقامة الصال: قيل له. بالرسول
عسى : وقيل. من اهللا واجبة، عن ابن عباس وغريه" عسى"و. إمنا يصح من املؤمن بالرسول، فلهذا مل يفرده بالذكر

  .} أَنْ َيكُوُنوا ِمَن الُْمْهَتِديَن{مبعىن خليق أي فخليق 
كََمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَجاَهَد ِفي َسبِيلِ اللَِّه ال أََجَعلُْتْم سِقَاَيةَ الَْحاجِّ َوِعَماَرةَ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ { ١٩: اآلية

  }َيْسَتُوونَ ِعْندَ اللَِّه وَاللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني
  -:فيه مسألتان

ة احلاج أو أهل سقاية احلاج أجعلتم أصحاب سقاي: التقدير يف العربية} أََجَعلُْتْم ِسقَاَيةَ الْحَاجِّ{: قوله تعاىل: األوىل
أي أجعلتم عمل سقي احلاج كعمل من " من آمن"ويصح أن يقدر احلذف يف . مثل من آمن باهللا وجاهد يف سبيله

فجعل االسم مبوضع املصدر إذ علم . والسقاية مصدر كالسعاية واحلماية. التقدير كإميان من آمن: وقيل. آمن
وقرأ ]. ٨٢: يوسف[} َواْسأَلِ الْقَْرَيةَ{وعمارة املسجد احلرام مثل . الشعر زهريمعناه، مثل إمنا السخاء حامت، وإمنا 

سقاة مجع ساق واألصل سقية على فعلة، كذا جيمع املعتل من " أجعلتم سُقاةَ احلاج وَعَمرة املسجد احلرام"أبو وجزة 
ونسأة، للذين كانوا ينسؤون فإن مل يكن معتال مجع على فعلة، حنو ناسئ . هذا، حنو قاض وقضاة وناس ونساة

على إرادة التنوين يف " املسجد"إال أن ابن جبري نصب " سُقاة وَعَمرة"وكذا قرأ ابن الزبري وسعيد بن جبري . الشهور
معاهدته : وعمارة املسجد احلرام. واحلاج اسم جنس احلجاج. سقاية بضم السني، وهي لغة: وقال الضحاك" َعَمرة"

ر هذه اآلية أهنا مبطلة قول من افتخر من املشركني بسقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام، وظاه. والقيام مبصاحله
افتخر عباس بالسقاية، وشيبة بالعمارة، وعلي باإلسالم واجلهاد، فصدق اهللا عليا : قال. كما ذكره السدي

  وكذهبما، وأخرب أن العمارة ال تكون بالكفر،

حنن : إن املشركني سألوا اليهود وقالوا: ويقال. وهذا بني ال غبار عليه. الطاعةوإمنا تكون باإلميان والعبادة وأداء 
سقاة احلاج وعمار املسجد احلرام، أفنحن أفضل أم حممد وأصحابه؟ فقالت هلم اليهود عنادا لرسول اهللا صلى اهللا 

كنت : ن بشري قالوقد اعترض هنا إشكال وهو ما جاء يف صحيح مسلم عن النعمان ب. أنتم أفضل: عليه وسلم
وقال . ما أبايل أال أعمل عمال بعد اإلسالم إال أن أسقي احلاج: عند منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رجل

اجلهاد يف سبيل اهللا أفضل مما : وقال آخر. ما أبايل أال أعمل عمال بعد اإلسالم إال أن أعمر املسجد احلرام: آخر
 -وهو يوم اجلمعة  -رفعوا أصواتكم عند منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ت: فزجرهم عمر وقال. قلتم

أََجَعلُْتْم ِسقَاَيةَ الَْحاجِّ َوِعَماَرةَ {: فأنزل اهللا عز وجل. ولكن إذا صليت اجلمعة دخلت واستفتيته فيما اختلفتم فيه
وهذا املساق يقتضي أهنا إمنا نزلت عند اختالف . إىل آخر اآلية} الَْمْسجِِد الْحََرامِ كََمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآخِرِ

} َواللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلمَِني{: وحينئذ ال يليق أن يقال هلم يف آخر اآلية. املسلمني يف األفضل من هذه األعمال



وإمنا قرأ النيب صلى اهللا عليه . اآلية إن بعض الرواة تسامح يف قوله، فأنزل اهللا: وإزالته بأن يقال. فتعني اإلشكال
واستدل هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم على أن . وسلم اآلية على عمر حني سأله فظن الراوي أهنا نزلت حينئذ

. اجلهاد أفضل مما قال أولئك الذين مسعهم عمر، فاستفىت هلم فتال عليه ما قد كان أنزل عليه، ال أهنا نزلت يف هؤالء
  .واهللا أعلم
ال : قيل له. فعلى هذا جيوز االستدالل على املسلمني مبا أنزل يف الكافرين، ومعلوم أن أحكامهم خمتلفة: فإن قيل

إنا لو شئنا الختذنا سالئق وشواء : وقد قال عمر. يستبعد أن ينتزع مما أنزل اهللا يف املشركني أحكام تليق باملسلمني
} أَذَْهْبُتْم طَيَِّباِتكُْم ِفي َحيَاِتكُُم الدُّْنَيا َواْسَتْمَتْعُتمْ بِهَا{:  تعاىلوتوضع صحفة وترفع أخرى ولكنا مسعنا قول اهللا

وهذه اآلية نص يف الكفار، ومع ذلك ففهم منها عمر الزجر عما يناسب أحواهلم بعض املناسبة، ]. ٢٠: األحقاف[
وهذا نفيس وبه يزول اإلشكال ويرتفع . عفيمكن أن تكون هذه اآلية من هذا النو. ومل ينكر عليه أحد من الصحابة

  .اإلهبام، واهللا أعلم

َوأُولَِئَك ُهمُ  الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهدُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِمْ أَْعظَُم َدَرَجةً ِعْنَد اللَِّه{ ٢٠: اآلية
  }الْفَاِئُزونَ
نصب على البيان، } َدَرجَةً{و. }أَْعظَُم َدَرَجةً ِعْنَد اللَِّه{وخربه . يف موضع رفع باالبتداء} االَِّذيَن آَمُنو{: قوله تعاىل

واملراد أهنم . املؤمن أعظم درجة: وليس للكافرين درجة عند اهللا حىت يقال. أي من الذين افتخروا بالسقي والعمارة
: روه يف أنفسهم وإن كان التقدير خطأ كقوله تعاىلقدروا ألنفسهم الدرجة بالعمارة والسقي فخاطبهم على ما قد

من كل ذي درجة، أي هلم املزية } أَعْظَُم َدَرَجةً{: وقيل]. ٢٤: الفرقان[} أَْصَحابُ الَْجنَِّة َيوَْمِئٍذ خَْيٌر ُمْسَتقَرّاً{
  .بذلك} َوأُولَِئَك ُهُم الْفَاِئُزونَ{. واملرتبة العلية

  }ُهْم بَِرْحَمٍة ِمْنُه َورِْضوَاٍن َوَجنَّاٍت لَُهْم ِفيَها َنعِيٌم ُمِقيٌمُيَبشِّرُُهْم َربُّ{ ٢١: اآلية
لني : والنعيم. أي يعلمهم يف الدنيا ما هلم يف اآلخرة من الثواب اجلزيل والنعيم املقيم} ُيَبشُِّرُهْم َربُُّهْم{:قوله تعاىل 

  .العيش ورغده
  }للََّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌمَخاِلِديَن ِفيَها أََبداً إِنَّ ا{ ٢٢: اآلية

أي أعد هلم يف دار كرامته } إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم{. واخللود اإلقامة. نصب على احلال}َخاِلِديَن{: قوله تعاىل
  .ذلك الثواب

اَء إِنِ اسَْتَحبُّوا الْكُفَْر َعلَى الِْأَمياِن َوَمْن َيَتَولَُّهمْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا آَباءَكُْم َوإِخَْواَنكُمْ أَْوِلَي{ ٢٣: اآلية
  }ِمْنكُْم فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ

ظاهر هذه اآلية أهنا خطاب جلميع املؤمنني كافة، وهي باقية احلكم إىل يوم القيامة يف قطع الوالية بني املؤمنني 
فاملخاطبة على هذا إمنا . ا نزلت يف احلض على اهلجرة ورفض بالد الكفرةوروت فرقة أن هذه اآلية إمن. والكافرين

  هي للمؤمنني الذين كانوا مبكة وغريها

أي } إِِن اْسَتَحبُّوا{. من بالد العرب، خوطبوا بأال يوالوا اآلباء واإلخوة فيكونوا هلم تبعا يف سكىن بالد الكفر
وخص اهللا سبحانه اآلباء واإلخوة إذ ال . يعوهم وال ختصوهمأي ال تط. استجاب مبعىن أجاب: أحبوا، كما يقال
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا الَْيُهودَ {: فنفى املواالة بينهم كما نفاها بني الناس بقوله تعاىل. قرابة أقرب منها
  :ويف مثله تنشد الصوفية. ب األبدانليبني أن القرب قرب األديان ال قر] ٥١: املائدة[} َوالنََّصاَرى أَوِْلَياَء



  وأنت كئيب إن ذا لعجيب... يقولون يل دار األحبة قد دنت 
  إذا مل يكن بني القلوب قريب... فقلت وما تغين ديار قريبة 

  وآخر جار اجلنب مات كئيب... فكم من بعيد الدار نال مراده 
. واإلحسان واهلبة مستثناة من الوالية. ناء هم التبع لآلباءومل يذكر األبناء يف هذه اآلية إذ األغلب من البشر أن األب

خرجه البخاري ) صلي أمك: (يا رسول اهللا، إن أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ قال: قالت أمساء
  .الشرك فهو مشركهو مشرك مثلهم ألن من رضي ب: قال ابن عباس} َوَمْن َيتََولَُّهْم مِْنكُْم فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ{.

َجاَرةٌ َتْخَشْونَ قُلْ إِنْ كَانَ آَباُؤكُْم وَأَْبَناؤُكُْم وَإِْخوَاُنكُْم َوأَزَْواُجكُْم َوَعِشريَُتكُْم َوأَمَْوالٌ اقَْتَرفُْتُموَها وَِت{ ٢٤: اآلية
هَاٍد ِفي َسبِيِلِه فََترَبَُّصوا َحتَّى َيأِْتَي اللَُّه بِأَْمرِِه وَاللَُّه ال كََساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَْيكُْم ِمَن اللَِّه َوَرسُوِلِه َوجِ

  }َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسقَِني
ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باهلجرة من مكة إىل املدينة جعل الرجل يقول ألبيه واألب البنه واألخ ألخيه 

  جرة، فمنهم من تسارعإنا قد أمرنا باهل: والرجل لزوجته

. واهللا لئن مل خترجوا إىل دار اهلجرة ال أنفعكم وال أنفق عليكم شيئا أبدا: لذلك، ومنهم من أىب أن يهاجر، فيقول
أنشدك باهللا أال خترج فنضيع بعدك، فمنهم من يرق فيدع اهلجرة : ومنهم من تتعلق به امرأته وولده ويقولون له

ْن َها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَتَِّخذُوا آَباءَكُْم َوإِخَْواَنكُْم أَْولَِياَء إِِن اْسَتَحبُّوا الْكُفَْر َعلَى الِْأَمياِن َوَمَيا أَيُّ{ويقيم معهم، فنزلت 
إن اختاروا اإلقامة على الكفر مبكة على اإلميان باهللا واهلجرة إىل : يقول. } َيَتوَلَُّهْم ِمْنكُْم فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ

قُلْ {: مث نزل يف الذين ختلفوا ومل يهاجروا. } فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ{بعد نزول اآلية } َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمْنكُْم{. املدينة
عقد العشرة وهي اجلماعة اليت ترجع إىل عقد واحد ك} إِنْ كَانَ آَباُؤكُْم َوأَْبَناؤُكُْم وَإِْخوَاُنكُْم َوأَْزوَاُجكُْم َوَعِشريَُتكُْم

وأصل . اكتسبتموها مبكة: يقول} َوأَْموَالٌ اقَْتَرفُْتُموهَا{. فما زاد، ومنه املعاشرة وهي االجتماع على الشيء
هي البنات واألخوات : قال ابن املبارك} وَِتجَاَرةٌ َتْخَشْونَ كََساَدهَا{. االقتراف اقتطاع الشيء من مكانه إىل غريه

  :قال الشاعر. هلن خاطبا إذا كسدن يف البيت ال جيدن
  وقد زادهن مقامي كسودا... كسدن من الفقر يف قومهن 

. من أن هتاجروا إىل اهللا ورسوله باملدينة} أََحبَّ إِلَْيكُْم{. ومنازل تعجبكم اإلقامة فيها: يقول} َوَمَساِكُن َتْرضَْوَنهَا{
وأنشد . اء واخلرب، واسم كان مضمر فيهاعلى االبتد" أحب"وجيوز يف غري القرآن رفع . خرب كان} أََحبَّ{و

  :سيبويه
  وآخر مثن بالذي كنت أصنع... شامت : إذا مت كان الناس صنفان

  :وأنشد
  وليس منها شفاء الداء مبذول... هي الشفاء لدائي لو ظفرت هبا 

وقد . بوبويف اآلية دليل على وجوب حب اهللا ورسوله، وال خالف يف ذلك بني األمة، وأن ذلك مقدم على كل حم
صيغته صيغة أمر ومعناه } َوجِهَاٍد ِفي َسبِيِلِه فََترَبَّصُوا{. معىن حمبة اهللا تعاىل وحمبة رسوله" آل عمران"مضى يف 
  حَتَّى{. انتظروا: يقول. التهديد

} َوجَِهاٍد ِفي َسبِيِلِه{: ويف قوله.بعقوبة آجلة أو عاجلة: احلسن. يعين القتال وفتح مكة، عن جماهد} َيأِْتَي اللَُّه بِأَْمرِِه
. وسيأيت فضل اجلهاد يف آخر السورة. دليل على فضل اجلهاد، وإيثاره على راحة النفس وعالئقها باألهل واملال



إن الشيطان قعد البن "ويف احلديث الصحيح . ما فيه كفاية، واحلمد هللا" النساء"وقد مضى من أحكام اهلجرة يف 
اإلسالم فقال مل تذر دينك ودين آبائك فخالفه وأسلم وقعد له يف طريق اهلجرة  آدم ثالث مقاعد قعد له يف طريق

فقال له أتذر مالك وأهلك فخالفه وهاجر مث قعد يف طريق اجلهاد فقال له جتاهد فتقتل فينكح أهلك ويقسم مالك 
مسعت رسول : ه قالوأخرجه النسائي من حديث سربة بن أيب فاك" . فخالفه وجاهد فحق على اهللا أن يدخله اجلنة

وقال . ومل يذكر فيها اختالفا) ابن الفاكه: (قال البخاري. فذكره..." إن الشيطان: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .انتهى. يقال ابن الفاكه وابن أيب الفاكه: ابن أيب عدي

إِذْ أَْعَجبَْتكُْم كَثْرَُتكُْم فَلَْم ُتْغنِ َعْنكُمْ َشْيئاً َوَضاقَتْ لَقَْد َنَصَركُمُ اللَُّه ِفي َمَواِطَن كَِثَريٍة وََيْوَم ُحَنْينٍ { ٢٥: اآلية
  }َعلَْيكُُم الْأَْرُض بَِما َرُحَبتْ ثُمَّ َولَّْيُتْم ُمْدبِرِيَن

َها َوَعذََّب الَِّذيَن كَفَُروا وَذَِلكَ ثُمَّ أَْنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى الُْمؤِْمنَِني َوأَْنَزلَ ُجنُوداً لَْم َتَرْو{ ٢٦: اآلية
  }َجَزاُء الْكَافِرِيَن

  }ثُمَّ َيتُوُب اللَُّه ِمْن َبْعِد ذَِلَك َعلَى َمْن َيَشاُء وَاللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم{ ٢٧: اآلية
  -:فيه مثان مسائل

بلغ هوازن فتح مكة مجعهم مالك بن عوف النصري من  ملا} لَقَْد َنَصرَكُُم اللَُّه ِفي َموَاِطَن كَِثَريٍة{: قوله تعاىل: األوىل
  بىن نصر بن مالك، وكانت الرياسة يف مجيع العسكر إليه،

وساق مع الكفار أمواهلم ومواشيهم ونساءهم وأوالدهم، وزعم أن ذلك حيمي به نفوسهم وتشتد يف القتال عند 
وعلى هوازن . بعة آالف، من هوازن وثقيفأر: وقيل. وكانوا مثانية آالف يف قول احلسن وجماهد. ذلك شوكتهم

وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبداهللا بن أيب . مالك بن عوف، وعلى ثقيف كنانة بن عبد، فنزلوا بأوطاس
حدرد األسلمي عينا، فأتاه وأخربه مبا شاهد منهم، فعزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قصدهم، واستعار من 

واستسلف من ربيعة املخزومي . أربعمائة درع: وقيل. مائة درع: قيل. ن خلف اجلمحي دروعاصفوان بن أمية ب
بارك اهللا لك يف أهلك : "مث قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. ثالثني ألفا أو أربعني ألفا، فلما قدم قضاه إياها

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اثين وخرج رس. خرجه ابن ماجة يف السنن" ومالك إمنا جزاء السلف الوفاء واحلمد
عشر ألفا من املسلمني، منهم عشرة آالف صحبوه من املدينة وألفان من مسلمة الفتح وهم الطلقاء إىل من انضاف 

ويف خمرجه هذا رأى . واستعمل على مكة عتاب بن أسيد. إليه من األعراب من ُسليم وبين كالب وعبس وذبيان
وكان هلم يف اجلاهلية شجرة معروفة تسمى ذات أنواط خيرج إليها الكفار يوما جهال األعراب شجرة خضراء 
اهللا : "يا رسول اهللا، اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط فقال عليه السالم: معلوما يف السنة يعظموهنا، فقالوا

لتركنب سنن " نكم قوم جتهلوناجعل لنا إهلا كما هلم آهلة قال إ"أكرب قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى 
فنهض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " . من قبلكم حذو القذة بالقذة حىت أهنم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

حىت أتى وادي حنني، وهو من أودية هتامة، وكانت هوازن قد كمنت يف جنبيت الوادي وذلك يف غبش الصبح 
م مجهور املسلمني ومل يلو أحد على أحد، وثبت رسول اهللا صلى اهللا فحملت على املسلمني محلة رجل واحد، فاهنز

عليه وسلم وثبت معه أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن احلارث بن عبداملطلب وابنه 
  وربيعة -جعفر، وأسامة بن زيد، وأمين بن عبيد وهو أمين بن أم أمين قتل يومئذ حبنني 



فهؤالء عشرة رجال، وهلذا . قثم بن العباس: ضل بن عباس، وقيل يف موضع جعفر بن أيب سفيانابن احلارث، والف
  :قال العباس

  وقد فر من قد فر عنه وأقشعوا... نصرنا رسول اهللا يف احلرب تسعة 
  مبا مسه يف اهللا ال يتوجع... وعاشرنا القى احلمام بنفسه 

ومل ينهزم رسول اهللا صلى اهللا عليه . ريا أليب طلحة ويف يدها خنجروثبتت أم سليم يف مجلة من ثبت حمتزمة ممسكة بع
ويف صحيح . وسلم وال أحد من هؤالء، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بغلته الشهباء وامسها دلدل

سفيان  وأنا آخذ بلجام بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكفها إرادة أال تسرع وأبو: مسلم عن أنس قال عباس
أي عباس ناد أصحاب : "آخذ بركاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ويروى من شدة صوته أنه أغري يوما على مكة فنادى واصباحاه . وكان رجال صيتا -فقال عباس " . السمرة
فواهللا لكأن عطفتهم : السمرة؟ قالأين أصحاب : فقلت بأعلى صويت: -فأسقطت كل حامل مسعت صوته جنينها 
قال : (وفيه. احلديث...) فاقتتلوا والكفار: قال. يا لبيك يا لبيك: فقالوا. حني مسعوا صويت عطفة البقر على أوالدها

قال " . اهنزموا ورب حممد: "مث قال). مث أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حصيات فرمى هبن وجوه الكفار
فواهللا ما هو إال أن رماهم حبصياته، فما زلت أرى حدهم كليال : قال. لقتال على هيئته فيما أرىفذهبت أنظر فإذا ا

وقد سئل  -روينا من وجوه عن بعض من أسلم من املشركني ممن شهد حنينا أنه قال : قال أبو عمر. وأمرهم مدبرا
تهينا إىل رجل راكب على بغلة بيضاء، فلما لقينا املسلمني فما لبثنا أن هزمناهم وأتبعناهم حىت ان: -عن يوم حنني 

فلم تبق عني إال دخلها من " شاهت الوجوه: "رآنا زجرنا زجرة وانتهرنا، وأخذ بكفه حصى وترابا فرمى به وقال
  حدثنا: وقال سعيد بن جبري. ذلك، وما ملكنا أنفسنا أن رجعنا على أعقابنا

صحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يقفوا لنا حلب شاة، ملا التقينا مع أ: رجل من املشركني، يوم حنني قال
تلقانا رجال بيض الوجوه  -يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -حىت إذا انتهينا إىل صاحب البغلة الشهباء 

  .يعين املالئكة. شاهت الوجوه، ارجعوا، فرجعنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها: حسان، فقالوا لنا
عارض فإنه حيتمل أن يكون شاهت الوجوه من قوله صلى اهللا عليه وسلم ومن قول املالئكة معا ويدل وال ت: قلت

وسىب رسول اهللا . وقتل علي رضي اهللا عنه يوم حنني أربعني رجال بيده. فاهللا أعلم. على أن املالئكة قاتلت يوم حنني
  .ر ألف ناق سوى ما ال يعلم من الغنائمستة آالف، واثين عش: وقيل. صلى اهللا عليه وسلم أربعة آالف رأس

وقد مضى ". من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال العلماء يف هذه الغزاة: الثانية
  .وهلذه النكتة وغريها أدخل األحكاميون هذه اآلية يف األحكام: قال ابن العريب. بيانه" األنفال"يف 
ا جواز استعارة السالح وجواز االستمتاع مبا استعري إذا كان على املعهود مما يستعار له مثله، وفيه أيض: قلت

ويف هذه . وحديث صفوان أصل يف هذا الباب. وجواز استالف اإلمام املال عند احلاجة إىل ذلك ورده إىل صاحبه
وهو يدل على " . ائل حىت حتيض حيضةأال توطأ حامل حىت تضع وال ح"الغزاة أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ويف حديث مالك أن صفوان خرج مع رسول . مستوىف" النساء"وقد مضى بيانه يف سورة . أن السيب يقطع العصمة
ومل يكن ذلك بأمر : قال مالك. احلديث. اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينا والطائف وامرأته مسلمة

وقال . وسلم، وال أرى أن يستعان باملشركني على املشركني إال أن يكونوا خدما أو نواتيةرسول اهللا صلى اهللا عليه 
  :أبو حنيفة والشافعي والثوري واألوزاعي



وقد . ال بأس بذلك إذا كان حكم اإلسالم هو الغالب، وإمنا تكره االستعانة هبم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر
  "لاألنفا"مضى القول يف اإلسهام هلم يف 

ومن . واد بني مكة والطائف، وانصرف ألنه اسم مذكر، وهي لغة القرآن) ُحنني(} َوَيْوَم ُحَنيْنٍ{قوله تعاىل : الثالثة
  :وأنشد. العرب من ال يصرفه، جيعله امسا للبقعة

  حبنني يوم تواكل األبطال... نصروا نبيهم وشدوا أزره 
ألنه ليس هلا نظري يف " مواطن"مل تنصرف : وقال الفراء. نيونصركم يوم حن: ظرف، وانتصب هنا على معىن" ويوم"

  :وأنشد. املفرد وليس هلا مجاع، إال أن الشاعر رمبا اضطر فجمع، وليس جيوز يف الكالم كل ما جيوز يف الشعر
  فهن يعلكن حدائداهتا

مل : ل يقول فيهأخذ قول اخلليل وأخطأ فيه، ألن اخللي: رأيت أبا إسحاق يتعجب من هذا قال: وقال النحاس
  .ينصرف ألنه مجع ال نظري له يف الواحد، وال جيمع مجع التكسري، وأما باأللف والتاء فال ميتنع

ستة : وقيل. أحد عشر ألفا ومخسمائة: وقيل. كانوا اثين عشر ألفا: قيل} إِذْ أَْعَجبَْتكُْم كَثْرَُتكُْم{: قوله تعاىل: الرابعة
فوكلوا إىل هذه الكلمة، فكان ما ذكرناه من اهلزمية يف االبتداء . ليوم عن قلةلن نغلب ا: فقال بعضهم. عشر ألفا

فبني اهللا عز وجل يف هذه . إىل أن تراجعوا، فكان النصر والظفر للمسلمني بربكة سيد املرسلني صلى اهللا عليه وسلم
آل [} فََمْن ذَا الَِّذي يَْنُصرُكُْم ِمْن َبْعدِِه َوإِنْ َيْخذُلْكُْم{: اآلية أن الغلبة إمنا تكون بنصر اهللا ال بالكثرة وقد قال

  ].١٦٠: عمران
  :أي من اخلوف، كما قال} َوَضاقَْت َعلَْيكُُم الْأَْرُض بَِما َرُحَبْت{: قوله تعاىل: اخلامسة

  على اخلائف املطلوب كفة حابل... كأن بالد اهللا وهي عريضة 

بلد : تقول منه. الواسع: -بالفتح  -والرحب . حب الصدرفالن ر: تقول منه. السعة -بضم الراء  -والرحب 
مبعىن على، أي : وقيل. الباء مبعىن مع أي مع رحبها: وقيل. وقد رحبت ترحب رحبا ورحابة. رحب، وأرض رحبة

  .مصدرية" ما"املعىن برحبها، فـ : وقيل. على رحبها
أكنتم وليتم : جاء رجل إىل الرباء فقال: م عن أيب إسحاق قالروى مسل} ثُمَّ َولَّيُْتْم ُمْدبِرِيَن{: قوله تعاىل: السادسة

أشهد على نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما وىل، ولكنه انطلق أخِفّاُء من الناس، : فقال. يوم حنني يا أبا عمارة
القوم وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأهنا رجل من جراد فانكشفوا، فأقبل . وحسر إىل هذا احلي من هوازن

. أنا النيب ال كذب: "إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو سفيان يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول
كنا واهللا إذا امحر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي حياذي : قال الرباء" . اللهم نزل نصرك. أنا ابن عبداملطلب

  .به، يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم
أي أنزل عليهم ما يسكنهم ويذهب } ثُمَّ أَنَْزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َرسُوِلِه َوَعلَى الُْمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل: السابعة

وهم املالئكة، يقوون املؤمنني مبا } َوأَْنَزلَ ُجُنوداً لَْم َتَرْوَها{. خوفهم، حىت اجترؤوا على قتال املشركني بعد أن ولوا
قلوهبم من اخلواطر والتثبيت، ويضعفون الكافرين بالتجبني هلم من حيث ال يروهنم ومن غري قتال، ألن يلقون يف 

أين اخليل البلق، والرجال : وروي أن رجال من بين نصر قال للمؤمنني بعد القتال. املالئكة مل تقاتل إال يوم بدر
أخربوا النيب صلى اهللا عليه . ان قتلنا إال بأيديهمالذين كانوا عليها بيض، ما كنا فيهم إال كهيئة الشامة، وما ك

  }َوَعذََّب الَِّذيَن كَفَرُوا{" . تلك املالئكة: "وسلم بذلك فقال



أي على من اهنزم فيهديه إىل } ثُمَّ َيُتوبُ اللَُّه ِمْن َبْعِد ذَِلَك َعلَى َمْن َيَشاُء}{َوذَِلَك جََزاُء الْكَاِفرِيَن{. أي بأسيافكم
  .كمالك بن عوف النصري رئيس حنني ومن أسلم معه من قومه. اإلسالم
وملا قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غنائم حنني باجلعرانة، أتاه وفد هوازن مسلمني راغبني يف العطف : الثامنة

. موالنايا رسول اهللا، انك خري الناس وأبر الناس، وقد أخذت أبناءنا ونساءنا وأ: عليهم واإلحسان إليهم، وقالوا
إين قد كنت استأنيت بكم وقد وقعت املقاسم وعندي من ترون وإن خري القول أصدقه فاختاروا إما : "فقال هلم

هؤالء جاؤونا مسلمني وقد خريناهم : "فقام خطيبا وقال. ال نعدل باألنساب شيئا: فقالوا" . ذراريكم وإما أموالكم
وقال املهاجرون " . يل ولبين عبداملطلب وبين هاشم فهو هلمفلم يعدلوا باألنساب فرضوا برد الذرية وما كان 

وامتنع األقرع بن حابس وعيينة بن حصن يف . أما ما كان لنا فهو لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: واألنصار
وامتنع العباس بن مرداس السلمي كذلك، وطمع أن . قومهما من أن يردوا عليهم شيئا مما وقع هلم يف سهامهم

بل ما كان لنا فهو لرسول اهللا صلى اهللا : فأبت بنو سليم وقالوا. ه قومه كما ساعد األقرع وعيينة قومهمايساعد
فرد عليهم رسول " . من ضن منكم مبا يف يديه فإنا نعوضه منه: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. عليه وسلم

: وقال قتادة. نفسه بترك نصيبه أعواضا رضوا هبا اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءهم وأوالدهم، وعوض من مل تطب
ذكر لنا أن ظئر النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت أرضعته من بين سعد أتته يوم حنني فسألته سبايا حنني فقال صلى اهللا 

ك إين ال أملك إال ما يصيبين منهم ولكن ايتيين غدا فاسأليين والناس عندي فإذا أعطيتك حصيت أعطا: "عليه وسلم
مث سألته فأعطاها نصيبه فلما رأى ذلك الناس أعطوها . فجاءت الغد فبسط هلا ثوبه فأقعدها عليه" . الناس

: قال أبو عمر. أربعة آالف: وقيل. وكان عدد سيب هوزان يف قول سعيد بن املسيب ستة آالف رأس. أنصباءهم
احلارث بن عبدالعزى من بىن سعد بن بكر  فيهن الشيماء أخت النيب صلى اهللا عليه وسلم من الرضاعة، وهي بنت

  وبنت حليمة السعدية، فأكرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأعطاها وأحسن إليها، ورجعت مسرورة

رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أوطاس امرأة تعدو : قال ابن عباس. إىل بالدها بدينها ومبا أفاء اهللا عليها
مث رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبله وتدنيه، فدعاها وقال . فقدت بنيا هلا: أل عنها فقيلوتصيح وال تستقر، فس

وخرجه ". اهللا أرحم بكم منها: "قال. لشفقتها: ؟ قالوا)مل: (قال. ال: ؟ قالوا"أطارحة هذه ولدها يف النار: "ألصحابه
  .مسلم مبعناه واحلمد هللا

إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس فَال يَقَْربُوا الَْمْسجَِد الَْحَراَم بَْعَد َعاِمهِْم َهذَا َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا{ ٢٨: اآلية
  }فََسْوَف ُيْغنِيكُُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه إِنْ َشاَء إِنَّ اللََّه َعِليٌم َحِكيٌم

  -:فيه سبع مسائل
واختلف العلماء يف معىن وصف . ابتداء وخرب} ِذيَن آَمُنوا إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌسَيا أَيَُّها الَّ{: قوله تعاىل: األوىل

وقال ابن عباس . ألنه جنب إذ غسله من اجلنابة ليس بغسل: املشرك بالنجس، فقال قتادة ومعمر بن راشد وغريمها
واملذهب كله على إجياب . ليتوضأقال احلسن البصري من صافح مشركا ف. بل معىن الشرك هو الذي جنسه: وغريه

وبوجوب . ليس بواجب، ألن اإلسالم يهدم ما كان قبله: الغسل على الكافر إذا أسلم إال ابن عبداحلكم فإنه قال
إنه : وملالك قول. وحنوه البن القاسم. أحب إيل أن يغتسل: وأسقطه الشافعي وقال. الغسل عليه قال أبو ثور وأمحد

روامها أبو . وحديث مثامة وقيس بن عاصم يرد هذه األقوال. نه ابن وهب وابن أيب أويسال يعرف الغسل، رواه ع
وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بثمامة يوما فأسلم فبعث به إىل حائط أيب طلحة . حامت البسيت يف صحيح مسنده



" د حسن إسالم صاحبكملق: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتني
  أن مثامة: وفيه. وأخرجه مسلم مبعناه

وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل . ملا من عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم انطلق إىل خنل قريب من املسجد فاغتسل
ذا ه. ومىت أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينوي بغسله اجلنابة. فإن كان إسالمه قبيل احتالمه فغسله مستحب. مباء وسدر

وقد أجاز ابن القاسم للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة بلسانه إذا اعتقد . قول علمائنا، وهو حتصيل املذهب
هذا قول . وذلك أن أحدا ال يكون بالنية مسلما دون القول. اإلسالم بقلبه وهو قول ضعيف يف النظر خمالف لألثر

إِلَْيهِ َيصَْعُد الْكَِلمُ {: قال اهللا تعاىل. يق بالقلب، ويزكو بالعملإنه قول باللسان وتصد: مجاعة أهل السنة يف اإلميان
  ].١٠: فاطر[} الطَّيُِّب َوالْعََملُ الصَّاِلحُ َيْرفَُعُه

} َمالَْمْسجَِد الَْحَرا{. هني، ولذلك حذفت منه النون} فَال يَقَْربُوا} {فَال َيقَْرُبوا الَْمْسجَِد الْحََراَم{: قوله تعاىل: الثانية
فإذا جاءنا . هذا اللفظ يطلق على مجيع احلرم، وهو مذهب عطاء فإذا حيرم متكني املشرك من دخول احلرم أمجع

ولو دخل مشرك احلرم مستورا ومات نبش قربه وأخرجت . رسول منهم خرج اإلمام إىل احلل ليسمع ما يقول
مكة واملدينة واليمامة واليمن وخماليفها، فقال  وأما جزيرة العرب، وهي. فليس هلم االستيطان وال االجتياز. عظامه
وكذلك قال . خيرج من هذه املواضع كل من كان على غري اإلسالم، وال مينعون من التردد هبا مسافرين: مالك

ويضرب هلم أجل ثالثة أيام كما ضربه هلم عمر رضي اهللا عنه . الشافعي رمحه اهللا، غري أنه استثىن من ذلك اليمن
  .وال يدفنون فيها ويلجؤون إىل احلل. حني أجالهم

واختلف العلماء يف دخول الكفار املساجد واملسجد احلرام على مخسة أقوال، فقال أهل املدينة اآلية عامة يف : الثالثة
ويؤيد ذلك . وبذلك كتب عمر بن عبدالعزيز إىل عماله ونزع يف كتابه هبذه اآلية. سائر املشركني وسائر املساجد

. ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها]. ٣٦: النور[} ِفي ُبُيوٍت أَِذنَ اللَُّه أَنْ ُتْرفََع وَُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه{ : قوله تعاىل
  والكافر ال خيلو عن. احلديث..." إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من البول والقذر: "ويف صحيح مسلم وغريه

وإمنا رفع من بيت أم ]. ١: اإلسراء[} أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيالً ِمَن الَْمْسجِِد الَْحَرامِسُْبَحانَ الَِّذي {: احلرم، لقوله تعاىل
وروى إمساعيل . ال يقرب املسجد احلرام مشرك إال أن يكون صاحب جزية أو عبدا كافرا ملسلم: وقال قتادة. هانئ

عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه بن إسحاق حدثنا حيىي بن عبداحلميد قال حدثنا شريك عن أشعث عن احلسن 
وهبذا قال جابر بن عبداهللا فإنه " . ال يقرب املسجد مشرك إال أن يكون عبدا أو أمة فيدخله حلاجة: "وسلم قال

  .العموم مينع املشرك عن قربان املسجد احلرام، وهو خمصوص يف العبد واألمة: قال
الثاين سنة عشر . أنه سنة تسع اليت حج فيها أبو بكر -أحدمها : ه قوالنفي} َبْعَد َعامِهِْم َهذَا{: قوله تعاىل: الرابعة

إنه سنة تسع وهو العام : وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ وإن من العجب أن يقال: ابن العريب. قاله قتادة
مك مل يكن املراد ال تدخل هذه الدار بعد يو: ولو دخل غالم رجل داره يوما فقال له مواله. الذي وقع فيه األذان
  .اليوم الذي دخل فيه

". إن"وهذه عجمة، واملعىن بارع بـ . املعىن وإذ خفتم: قال عمرو بن فائد} َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً{: قوله تعاىل: اخلامسة
وكان املسلمون ملا منعوا املشركني من املوسم وهم كانوا جيلبون األطعمة والتجارات، قذف الشيطان يف قلوهبم 

ففتح اهللا عليهم باب : قال الضحاك. فوعدهم اهللا أن يغنيهم من فضله. من أين نعيش: وف من الفقر وقالوااخل
وقال . اآلية] ٢٩: التوبة[} قَاِتلُوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوال بِالَْيْومِ الْآخِرِ{: اجلزية من أهل الذمة بقوله عز وجل



ملطر والنبات وخصب األرض فأخصبت تبالة وجرش ومحلوا إىل مكة الطعام والودك أغناهم اهللا بإدرار ا: عكرمة
أهل جند وصنعاء وغريهم فتمادى حجهم وجترهم وأغىن اهللا من فضله باجلهاد : وكثر اخلري وأسلمت العرب

  :قال الشاعر. عال الرجل يعيل إذا افتقر: يقال. الفقر: والعيلة. والظهور على األمم
  وما يدري الغين مىت يعيل... ري مىت غناه وما يدري الفق

وحيتمل أن يكون . وكالعافية. وهو مصدر كالقائلة من قال يقيل" عائلة"وقرأ علقمة وغريه من أصحاب ابن مسعود 
وحكى . أي شق علي واشتد: عالين األمر يعولين: يقال منه. حاال عائلة، ومعناه خصلة شاقة: نعتا حملذوف تقديره

  .عال يعول إذا افتقر: الالطربي أنه يق
يف هذه اآلية دليل على أن تعلق القلب باألسباب يف الرزق جائز وليس ذلك مبناف للتوكل وإن كان : السادسة

الرزق مقدرا وأمر اهللا وقسمه مفعوال ولكنه علقه باألسباب حكمة ليعلم القلوب اليت تتعلق باألسباب من القلوب 
لو توكلتم على اهللا : "تقدم أن السبب ال ينايف التوكل قال صلى اهللا عليه وسلموقد . اليت تتوكل على رب األرباب

فأخرب أن التوكل احلقيقي ال . أخرجه البخاري" . حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصا وتروح بطانا
روح يف الطاعات فهو إمنا يغدو وي: ولكن شيوخ الصوفية قالوا: ابن العريب. يضاده الغدو والرواح يف طلب الرزق

  :قالوا. السبب الذي جيلب الرزق
  :والدليل عليه أمران

قوله : الثاين] ١٣٢: طه[} َوأُْمرْ أَْهلََك بِالصَّالِة َواصْطَبِْر َعلَْيَها ال َنْسأَلَُك رِْزقاً َنْحُن َنْرُزقَُك{: قوله تعاىل: أحدمها
فليس ينزل الرزق من حمله، وهو السماء، إال ] ١٠: فاطر[} لْعََملُ الصَّاِلُح َيْرفَُعُهإِلَْيِه َيصَْعُد الْكَِلُم الطَّيُِّب َوا{: تعاىل

والصحيح ما أحكمته . ما يصعد وهو الذكر الطيب والعمل الصاحل وليس بالسعي يف األرض فإنه ليس فيها رزق
واق والعمارة لألموال وغرس السنة عند فقهاء الظاهر وهو العمل باألسباب الدنيوية من احلرث والتجارة يف األس

أمر اهللا : قال أبو احلسن بن بطال. وقد كانت الصحابة تفعل ذلك والنيب صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرهم. الثمار
فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر َباغٍ َوال َعاٍد فَال إِثْمَ {: وقال. سبحانه عباده باإلنفاق من طيبات ما كسبوا إىل غري ذلك من اآلي

  فأحل للمضطر]. ١٧٣: البقرة[} ِهَعلَْي

ما كان حرم عليه عند عدمه للغذاء الذي أمره باكتسابه واالغتذاء به، ومل يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من 
وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتلوى . السماء، ولو ترك السعي يف ترك ما يتغذى به لكان لنفسه قاتال

له، ومل ينزل عليه طعام من السماء، وكان يدخر ألهله قوت سنته حىت فتح اهللا عليه من اجلوع ما جيد ما يأك
يا رسول اهللا، أعقله وأتوكل : وقد روى أنس بن مالك أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ببعري فقال. الفتوح

  " .اعقله وتوكل: "أو أطلقه وأتوكل؟ قال
كانوا فقراء يقعدون يف املسجد ما حيرثون وال يتجرون، ليس هلم كسب وال حجة هلم يف أهل الصفة، فإهنم : قلت

وال مال، إمنا هم أضياف اإلسالم عند ضيق البلدان، ومع ذلك فإهنم كانوا حيتطبون بالنهار ويسرقون املاء إىل بيت 
كانوا ف. هكذا وصفهم البخاري وغريه. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويقرؤون القرآن بالليل ويصلون

وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا جاءته هدية أكلها معهم، وإن كانت صدقة خصهم هبا، فلما كثر الفتح . يتسببون
األسباب اليت يطلب هبا الرزق ستة : مث قيل. وما قعدوا -كأيب هريرة وغريه  -وانتشر اإلسالم خرجوا وتأمروا 

  :أنواع



جعل رزقي حتت ظل رحمي وجعل الذلة والصغار على من : "قالكسب نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، : أعالها
فجعل اهللا رزق نبيه صلى اهللا عليه وسلم يف كسبه لفضله، وخصه . خرجه الترمذي وصححه" . خالف أمري

  .بأفضل أنواع الكسب، وهو أخذ الغلبة والقهر لشرفه
ا أكل الرجل من عمل يده وإن نيب اهللا إن أطيب م: "أكل الرجل من عمل يده، قال صلى اهللا عليه وسلم: الثاين

، وروي ]٨٠: األنبياء[} َوَعلَّْمَناُه َصْنَعةَ لَبُوسٍ لَكُْم{ويف التنزيل . خرجه البخاري" داود كان يأكل من عمل يده
  .أن عيسى عليه السالم كان يأكل من غزل أمه

املهاجرين، وقد دل عليها التنزيل يف التجارة، وهي كانت عمل جل الصحابة رضوان اهللا عليهم، وخاصة : الثالث
  .غري موضع

  ".البقرة"وقد بيناه يف سورة . احلرث والغرس: الرابع
  إقراء القرآن وتعليمه والرقية، وقد مضى يف الفاحتة: اخلامس
 من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه: "يأخذ بنية األداء إذا احتاج، قال صلى اهللا عليه وسلم: السادس

  .رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه. خرجه البخاري" . ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه اهللا
دليل على أن الرزق ليس باالجتهاد، وإمنا هو من فضل اهللا توىل قسمته بني عباده } إِنْ َشاَء{:قوله تعاىل : السابعة

  .اآلية] ٣٢: الزخرف[} ِفي الَْحَياِة الدُّْنيَا َنْحُن قََسْمَنا َبْينَُهْم َمِعيَشتَُهْم{: وذلك بني يف قوله تعاىل
َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ  قَاِتلُوا الَِّذيَن ال ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوال بِالَْيْومِ الْآِخرِ َوال ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اللَُّه َوَرسُولُُه َوال{ ٢٩: اآلية

  }طُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب حَتَّى ُيْع
  -:فيه مخس عشرة مسألة

ملا حرم اهللا تعاىل على الكفار أن يقربوا املسجد } قَاِتلُوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوال بِالَْيْومِ الْآخِرِ{: قوله تعاىل: األوىل
: تجارة اليت كان املشركون يوافون هبا، قال اهللا عز وجلاحلرام، وجد املسلمون يف أنفسهم مبا قطع عنهم من ال

مث أحل يف هذه اآلية اجلزية وكانت مل تؤخذ قبل ذلك، . على ما تقدم. اآلية] ٢٨:التوبة[} َوإِنْ خِفُْتْم َعْيلَةً{
ؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوال بِالَْيْومِ قَاِتلُوا الَِّذيَن ال ُي{: فقال اهللا عز وجل. فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة املشركني بتجارهتم

فأمر سبحانه وتعاىل مبقاتلة مجيع الكفار إلصفاقهم على هذا الوصف، وخص أهل الكتاب بالذكر . اآلية} الْآخِرِ
  إكراما لكتاهبم، ولكوهنم عاملني بالتوحيد والرسل

أنكروه تأكدت عليهم احلجة  فلما. والشرائع وامللل، وخصوصا ذكر حممد صلى اهللا عليه وسلم وملته وأمته
قال . وهو الصحيح. وعظمت منهم اجلرمية، فنبه على حملهم مث جعل للقتال غاية وهي إعطاء اجلزية بدال عن القتل

مث . وذلك أمر بالعقوبة" قَاِتلُوا: "فقال. مسعت أبا الوفاء علي بن عقيل يف جملس النظر يتلوها وحيتج هبا: ابن العريب
تأكيد للذنب يف } َوال بِالَْيْومِ الْآخِرِ{: وقوله. وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة} ال ُيؤِْمُنونَالَِّذيَن {: قال

َوال َيدِيُنونَ {: مث قال. زيادة للذنب يف خمالفة األعمال} َوال ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اللَُّه َوَرسُولُُه{: مث قال. جانب االعتقاد
} ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب{: مث قال.  تأكيد املعصية باالحنراف واملعاندة واألنفة عن االستسالمإشارة إىل} ِديَن الَْحقِّ

فبني } حَتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد{: مث قال. تأكيد للحجة، ألهنم كانوا جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل
  .البدل الذي ترتفع به الغاية اليت متتد إليها العقوبة وعني

ال تقبل اجلزية إال من أهل الكتاب : وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه اجلزية، قال الشافعي رمحه اهللا: الثانية



خاصة عربا كانوا أو عجما هلذه اآلية، فإهنم هم الذين خصوا بالذكر فتوجه احلكم إليهم دون من سواهم لقوله عز 
. حىت يعطوا اجلزية كما قال يف أهل الكتاب: ومل يقل]. ٥:التوبة[} ِكَني َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْمفَاقُْتلُوا الُْمْشرِ{: وجل
: وقال األوزاعي. وهو مذهب الثوري وأيب حنيفة وأصحابه. وتقبل من اجملوس بالسنة وبه قال أمحد وأبو ثور: وقال

مالك، فإنه رأى اجلزية تؤخذ من مجيع  وكذلك مذهب. تؤخذ اجلزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب
وقال ابن القاسم وأشهب . أجناس الشرك واجلحد، عربيا أو عجميا، تغلبيا أو قرشيا، كائنا من كان، إال املرتد

وأما عبدة األوثان من العرب فلم يسنت اهللا فيهم جزية، وال . تؤخذ اجلزية من جموس العرب واألمم كلها: وسحنون
أن اجلزية تؤخذ منهم، كما يقول : ويوجد البن القاسم. نهم أحد، وإمنا هلم القتال أو اإلسالميبقى على األرض م

  :وقال ابن وهب. وذلك يف التفريع البن اجلالب وهو احتمال ال نص. مالك

ألنه ليس يف العرب جموسي إال ومجيعهم أسلم، فمن وجد : قال. ال تقبل اجلزية من جموس العرب وتقبل من غريهم
تقبل اجلزية من : وقال ابن اجلهم. م خبالف اإلسالم فهو مرتد يقتل بكل حال إن مل يسلم وال تقبل منهم جزيةمنه

وذكر يف تعليل ذلك أنه إكرام هلم عن الذلة والصغار، . كل من دان بغري اإلسالم إال ما أمجع عليه من كفار قريش
  .واهللا أعلم. إمنا ذلك ألن مجيعهم أسلم يوم فتح مكة: وقال غريه. ملكاهنم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مالك عن جعفر بن حممد عن : ويف املوطأ. ال أعلم خالفا أن اجلزية تؤخذ منهم: وأما اجملوس فقال ابن املنذر: الثالثة
 أشهد: فقال عبدالرمحن بن عوف. ما أدري كيف أصنع يف أمرهم: أبيه أن عمر بن اخلطاب ذكر أمر اجملوس فقال

يعين يف اجلزية : قال أبو عمر" . سنوا هبم سنة أهل الكتاب: "لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
. دليل على أهنم ليسوا أهل كتاب" سنوا هبم سنة أهل الكتاب: "ويف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. خاصة

وأظنه ذهب يف ذلك إىل شيء . كتاب فبدلوا وقد روي عن الشافعي أهنم كانوا أهل. وعلى هذا مجهور الفقهاء
روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه من وجه فيه ضعف، يدور على أيب سعيد البقال، ذكره عبدالرزاق 

  .واهللا أعلم. وروي أنه قد كان بعث يف اجملوس نيب امسه زرادشت: قال ابن عطية. وغريه
وقد اختلف العلماء يف مقدار اجلزية . مقدارا للجزية املأخوذة منهم مل يذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه: الرابعة

وكذلك قال حيىي بن آدم . ال توقيت فيها، وإمنا هو على ما صوحلوا عليه: املأخوذة منهم، فقال عطاء بن أيب رباح
لصحيح عن عمرو بن واحتجوا مبا رواه أهل ا. أقله دينار وأكثره ال حد له: وأبو عبيد والطربي، إال أن الطربي قال

دينار على الغين والفقري : وقال الشافعي. أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاحل أهل البحرين على اجلزية: عوف
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : من األحرار البالغني ال ينقص منه شيء واحتج مبا رواه أبو داود وغريه عن معاذ

  من كل حامل وسلم بعثه إىل اليمن وأمره أن يأخذ

وإن صوحلوا على : قال الشافعي. وهو قول أيب ثور. وهو املبني عن اهللا تعاىل مراده: قال الشافعي. دينارا يف اجلزية
وإن صوحلوا على ضيافة ثالثة أيام جاز، إذا . أكثر من دينار جاز، وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم

التنب واإلدام، وذكر ما على الوسط من ذلك وما على املوسر وذكر كانت الضيافة معلومة يف اخلبز والشعري و
: وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهب وحممد بن احلارث بن زجنويه. موضع النزول والكنِّ من الربد واحلر

ال يزاد وال . ياإهنا أربعة دنانري على أهل الذهب وأربعون درمها على أهل الورق، الغين والفقري سواء ولو كان جموس
وقال ابن . إن الضعيف خيفف عنه بقدر ما يراه اإلمام: وقد قيل. ينقص على ما فرض عمر ال يؤخذ منهم غريه

ويؤخذ من فقرائهم بقدر ما حيتملون ولو : قال أبو عمر. ال ينقص من فرض عمر لعسر وال يزاد عليه لغىن: القاسم



اثنا عشر، وأربعة : وأصحابه وحممد بن احلسن وأمحد بن حنبلوقال أبو حنيفة . وإىل هذا رجع مالك. درمها
جاء عن عمر بن اخلطاب يف ذلك ضرائب خمتلفة، فللوايل أن يأخذ بأيها شاء، : قال الثوري. وعشرون، وأربعون
  .وأما أهل الصلح فما صوحلوا عليه ال غري. إذا كانوا أهل ذمة

: ل عليه القرآن أن اجلزية تؤخذ من الرجال املقاتلني، ألنه تعاىل قالوالذي د: قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم: اخلامسة
ويدل على أنه ليس على العبد . فيقتضي ذلك وجوهبا على من يقاتل} َحتَّى ُيْعطُوا الْجِْزيَةَ{: إىل قوله} قَاِتلُوا الَِّذيَن{

وهذا إمجاع من . وال يقال ملن ال ميلك حىت يعطي. } حَتَّى ُيْعطُوا{: وإن كان مقاتال، ألنه ال مال له، وألنه تعاىل قال
العلماء على أن اجلزية إمنا توضع على مجاجم الرجال األحرار البالغني، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية 

واختلف يف الرهبان، فروى ابن وهب عن مالك أهنا ال تؤخذ . والعبيد واجملانني املغلوبني على عقوهلم والشيخ الفاين
  .هذا إذا مل يترهب بعد فرضها فإن فرضت مث ترهب مل يسقطها ترهبه: قال مطرف وابن املاجشون. منهم

إذا أعطى أهل اجلزية اجلزية مل يؤخذ منهم شيء من مثارهم وال جتارهتم وال زروعهم إال أن يتجروا يف : السادسة
  فإن خرجوا. بالد غري بالدهم اليت أقروا فيها وصوحلوا عليها

عن بالدهم اليت أقروا فيها إىل غريها أخذ منهم العشر إذا باعوا ونض مثن ذلك بأيديهم ولو كان ذلك يف  جتارا
السنة مرارا إال يف محلهم الطعام احلنطة والزيت إىل املدينة ومكة خاصة، فإنه يؤخذ منهم نصف العشر على ما فعل 

عشر يف جتارهتم إال مرة يف احلول، مثل ما يؤخذ من ومن أهل املدينة من ال يرى أن يؤخذ من أهل الذمة ال. عمر
  .واألول قول مالك وأصحابه. وهو مذهب عمر بن عبدالعزيز ومجاعة من أئمة الفقهاء. املسلمني
إذا أدى أهل اجلزية جزيتهم اليت ضربت عليهم أو صوحلوا عليها خلي بينهم وبني أمواهلم كلها، وبني : السابعة

مخورهم ومل يعلنوا بيعها من مسلم ومنعوا من إظهار اخلمر واخلنزير يف أسواق  كرومهم وعصرها ما ستروا
وإن أراقها مسلم من غري . املسلمني، فإن أظهروا شيئا من ذلك أريقت اخلمر عليهم، وأدب من أظهر اخلنزير

م يف أحكامهم وال يعترض هل. ال جيب ولو غصبها وجب عليه ردها: وقيل. إظهارها فقد تعدى، وجيب عليه الضمان
. فإن حتاكموا إلينا فاحلاكم خمري، إن شاء حكم بينهم مبا أنزل اهللا وإن شاء أعرض. وال متاجرهتم فيما بينهم بالربا

حيكم بينهم يف املظامل على كل حال، ويؤخذ من قويهم لضعيفهم، ألنه من باب الدفع عنهم وعلى اإلمام أن : وقيل
وال حظ هلم يف الفيء، وما صوحلوا عليه من الكنائس مل يزيدوا عليها، . قتاهلميقاتل عنهم عدوهم ويستعني هبم يف 

ويأخذون من اللباس واهليئة مبا يبينون به من . ومل مينعوا من إصالح ما وهى منها، وال سبيل هلم إىل إحداث غريها
ومن لد يف أداء . ا مل تكن هلم ذمةوال بأس باشتراء أوالد العدو منهم إذ. املسلمني، ومينعون من التشبه بأهل اإلسالم
  .جزيته أدب على لدده وأخذت منه صاغرا

وقال . وجبت بدال عن القتل بسبب الكفر: اختلف العلماء فيما وجبت اجلزية عنه، فقال علماء املالكية: الثامنة
فأسلم سقطت عنه  وفائدة اخلالف أنا إذا قلنا وجبت بدال عن القتل. وجبت بدال عن الدم وسكىن الدار: الشافعي

وعند الشافعي أهنا دين مستقر يف الذمة فال . اجلزية ملا مضى، ولو أسلم قبل متام احلول بيوم أو بعده عند مالك
  يسقطه

واختاره . إمنا وجبت بدال عن النصر واجلهاد: وقال بعضهم. وقال بعض احلنفية بقولنا. اإلسالم كأجرة الدار
ليس على مسلم : "وقول مالك أصح، لقوله صلى اهللا عليه وسلم. يف املسألة القاضي أبو زيد وزعم أنه سر اهللا

قال . أخرجه الترمذي وأبو داود. معناه إذا أسلم الذمي بعد ما وجبت اجلزية عليه بطلت عنه: قال سفيان" . جزية



وال . ألن باإلسالم يزول هذا املعىن} نََحتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد َوُهمْ َصاِغُرو{: وعليه يدل قوله تعاىل: علماؤنا
والشافعي ال يأخذ بعد اإلسالم على الوجه الذي . خالف أهنم إذا أسلموا فال يؤدون اجلزية عن يد وهم صاغرون

إن اجلزية دين، وجبت عليه بسبب سابق وهو السكىن أو توقي شر القتل، فصارت : وإمنا يقول. قاله اهللا تعاىل
  .كالديون كلها

لو عاهد اإلمام أهل بلد أو حصن مث نقضوا عهدهم وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من اجلزية وغريها وامتنعوا : عةالتاس
. من حكم اإلسالم من غري أن يظلموا وكان اإلمام غري جائر عليهم وجب على املسلمني غزوهم وقتاهلم مع إمامهم

هم ونساؤهم يفء وال مخس فيهم، وهو : وقد قيل. فإن قاتلوا وغلبوا حكم فيهم باحلكم يف دار احلرب سواء
  .مذهب
ولو خرجوا . فإن خرجوا متلصصني قاطعني الطريق فهم مبنزلة احملاربني املسلمني إذا مل مينعوا اجلزية: العاشرة

فإن نقض بعضهم . متظلمني نظر يف أمرهم وردوا إىل الذمة وأنصفوا من ظاملهم وال يسترق منهم أحد وهم أحرار
  .ض فمن مل ينقض على عهده، وال يؤخذ بنقض غريه وتعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضنيدون بع

اجلزية وزهنا فعلة، من جزى جيزي إذا كافأ عما أسدي إليه، فكأهنم أعطوها جزاء ما منحوا من : احلادية عشرة
  :ومن هذا املعىن قول الشاعر. األمن، وهي كالقعدة واجللسة

  أثىن عليك مبا فعلت كمن جزى... ين عليك وإن من جيزيك أو يث

 -روى مسلم عن هشام بن حكيم بن حزام ومر على ناس من األنباط بالشأم قد أقيموا يف الشمس : الثانية عشرة
أشهد لسمعت : فقال هشام. ما شأهنم؟ فقال حيبسون يف اجلزية: فقال -وصب على رؤوسهم الزيت : يف رواية

وأمريهم يومئذ : يف رواية" . إن اهللا يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا: "عليه وسلم يقول رسول اهللا صلى اهللا
أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها : قال علماؤنا. عمري بن سعد على فلسطني، فدخل عليه فحدثه فأمر هبم فخلوا

وال يكلف . ن اجلزية سقطت عنهمع التمكني فجائز، فأما مع تبني عجزهم فال حتل عقوبتهم، ألن من عجز ع
وروى أبو داود عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا . األغنياء أداءها عن الفقراء

من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو : "عليه وسلم عن آبائهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .فأنا حجيجه يوم القيامة أخذ شيئا منه بغري طيب نفس

يدفعها بنفسه غري مستنيب فيها أحدا روى أبو البختري عن : قال ابن عباس} َعْن َيٍد{: قوله تعاىل: الثالثة عشرة
عن إنعام منكم عليهم، ألهنم إذا } َعْن َيٍد{: عن قهر وقيل: وروى معمر عن قتادة قال. مذمومني: سلمان قال

ابن . يدفعها وهو قائم واآلخذ جالس وقال سعيد بن جبري: عكرمة. م عليهم بذلكأخذت منهم اجلزية فقد أنع
  .} َوُهمْ َصاِغُرونَ{: وإمنا هو من قوله} َعْن َيٍد{: وهذا ليس من قوله: العريب

اليد العليا خري من اليد : "روى األئمة عن عبداهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: الرابعة عشرة
فجعل يد املعطي يف الصدقة عليا، " . واليد العليا هي املعطية: "وروى" لسفلى واليد العليا املنفقة والسفلى السائلةا

ويد اآلخذ عليا؛ ذلك بأنه الرافع اخلافض، يرفع من يشاء وخيفض من يشاء، ال . وجعل يد املعطي يف اجلزية سفلى
  .إله غريه

إن أرض اخلراج يعجز عنها أهلها أفأعمرها وأزرعها :  ابن عباس فقالجاء رجل إىل: عن حبيب بن أيب ثابت قال
  وجاءه آخر. ال: وأؤدي خراجها؟ فقال



} وَُهْم َصاِغُرونَ{: إىل قوله} قَاِتلُوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوال بِالَْيْومِ الْآِخرِ{: ال وتال قوله تعاىل: فقال له ذلك فقال
قلت البن عمر اشتريت : لصغار يف عنق أحدهم فينتزعه فيجعله يف عنقه وقال كليب بن وائلأيعمد أحدكم إىل ا

. ال جتعل يف عنقك صغارا: قال. فإين أعطي عن كل جريب أرض درمها وقفيز طعام: قلت. أرضا قال الشراء حسن
زية مخسة دراهم أمر ما يسرين أن يل األرض كلها جب: وروى ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

  .فيها بالصغار على نفسي
ُيَضاِهئُونَ قَْولَ َوقَالَِت الَْيُهوُد ُعزَْيٌر اْبُن اللَِّه َوقَالَِت النََّصاَرى الَْمسِيُح اْبُن اللَِّه ذَِلَك قَْولُُهْم بِأَفَْواِههِْم { ٣٠: اآلية

  }ُيؤْفَكُونَ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْبلُ قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى
  -:فيه سبع مسائل

" عزير"على هذا خرب ابتداء عن عزير و" ابنا"واملعىن أن . بتنوين عزير} ُعزَْيٌر اْبُن اللَِّه{قرأ عاصم والكسائي : األوىل
بترك التنوين الجتماع } ُعَزْيرُ اْبُن{وقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر . ينصرف عجميا كان أو عربيا

وهو كثري يف : قال أبو علي]. ٢ - ١:اإلخالص[} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد اللَُّه الصََّمُد{نني، ومنه قراءة من قرأ الساك
  :وأنشد الطربي يف ذلك. الشعر

  وبالقناة مدعسا مكرا... لتجدين باألمري برا 
  إذا غطيُف السُّلَميُّ فرا

. فظ خرج على العموم ومعناه اخلصوص، ألن ليس كل اليهود قالوا ذلكهذا ل} َوقَالَِت الَْيهُوُد{: قوله تعاىل: الثانية
  الَِّذيَن قَالَ لَُهُم{: وهذا مثل قوله تعاىل

إن قائل ما حكى عن اليهود سالم بن مشكم ونعمان : وقيل. ومل يقل ذلك كل الناس] ١٧٣:آل عمران[} النَّاُس
مل يبق يهودي يقوهلا : قال النقاش. صلى اهللا عليه وسلم بن أيب أوىف وشاس بن قيس ومالك بن الصيف، قالوه للنيب

وأقوال النبهاء أبدا . بل انقرضوا فإذا قاهلا واحد فيتوجه أن تلزم اجلماعة شنعة املقالة، ألجل نباهة القائل فيهم
ك وقد روي أن سبب ذل. واهللا أعلم. فمن ههنا صح أن تقول اجلماعة قول نبيهها. مشهورة يف الناس حيتج هبا

القول أن اليهود قتلوا األنبياء بعد موسى عليه السالم فرفع اهللا عنهم التوراة وحماها من قلوهبم، فخرج عزير يسيح 
أطلب العلم، فعلمه التوراة كلها فجاء عزير بالتوراة إىل بين : ؟ قال)أين تذهب: (يف األرض، فأتاه جربيل فقال

إن اهللا قد حفظين التوراة، فجعلوا : رامة منه له، فقال لبين إسرائيلبل حفظها اهللا عزيرا ك: وقيل. إسرائيل فعلمهم
وكانت التوراة مدفونة، كان دفنها علماؤهم حني أصاهبم من الفنت واجلالء واملرض ما أصاب . يدرسوهنا من عنده
: ذلك وقالوا مث إن التوراة املدفونة وجدت فإذا هي متساوية ملا كان عزير يدرس فضلوا عند. وقتل خبتنصر إياهم

وظاهر قول النصارى أن املسيح ابن اهللا، إمنا أرادوا بنوة . إن هذا مل يتهيأ لعزير إال وهو ابن اهللا حكاه الطربي
قال أبو . وهذا أشنع الكفر. وكذلك يقتضي قول الضحاك والطربي وغريمها. النسل كما قالت العرب يف املالئكة

. ويقال إن بعضهم يعتقدها بنوة حنو ورمحة: قال ابن عطية. إله وإنه ابن إلهأطبقت النصارى على أن املسيح : املعايل
  .وهذا املعىن أيضا ال حيل أن تطلق البنوة عليه وهو كفر

يف هذا دليل من قول ربنا تبارك وتعاىل على أن من أخرب عن كفر غريه الذي ال جيوز ألحد : قال ابن العريب: الثالثة
ألنه إمنا ينطق به على معىن االستعظام له والرد عليه ولو شاء ربنا ما تكلم به أحد، فإذا أن يبتدئ به ال حرج عليه، 

  .مكن من إطالق األلسن به فقد أذن باإلخبار عنه على معىن إنكاره بالقلب واللسان والرد عليه باحلجة والربهان



} َيكُْتُبونَ الْكَِتاَب بِأَْيِديهِْم{: التأكيد، كما قال تعاىلمعناه : قيل} ذَِلَك قَْولُُهمْ بِأَفَْواهِهِْم{: قوله تعاىل: الرابعة
} فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ نَفَْخةٌ َواِحدَةٌ{: وقوله] ٣٨:األنعام[} َوال طَاِئرٍ َيِطُري بِجََناَحيِْه{: وقوله] ٧٩: البقرة[
يان وال برهان، وإمنا هو قول بالفم جمرد املعىن أنه ملا كان قول ساذج ليس فيه ب: وقيل. ومثله كثري] ١٣:احلاقة[

نفس دعوى ال معىن حتته صحيح ألهنم معترفون بأن اهللا سبحانه مل يتخذ صاحبة فكيف يزعمون أن له ولدا، فهو 
إن اهللا : قال أهل املعاين. كذب وقول لساين فقط خبالف األقوال الصحيحة اليت تعضدها األدلة ويقوم عليها الربهان

َيقُولُونَ بِأَفَْواِههِْم َما لَْيَس ِفي {: كر قوال مقرونا بذكر األفواه واأللسن إال وكان قوال زورا، كقولهسبحانه مل يذ
َيقُولُونَ {و ] ٥: الكهف[} كَبَُرْت كَِلَمةً َتخُْرُج ِمْن أَفَْواِههِمْ إِنْ َيقُولُونَ إِلَّا كَِذباً{و ] ١٦٧: آل عمران[} قُلُوبِهِْم
  ].١١: الفتح[} َما لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم بِأَلِْسَنتِهِْم
امرأة ضهيأ : يشاهبون، ومنه قول العرب} ُيَضاِهئُونَ} {ُيَضاِهئُونَ قَْولَ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْبلُ{: قوله تعاىل: اخلامسة

  }واقَْولَ الَِّذيَن كَفَُر{وللعلماء يف . لليت ال حتيض أو اليت ال ثدي هلا، كأهنا أشبهت الرجال
  :ثالثة أقوال

  .الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى: قول عبدة األوثان: األول
قول أسالفهم، فقلدوهم يف الباطل واتبعوهم على الكفر، كما أخرب : الثالث. املالئكة بنات اهللا: قول الكفرة: الثاين

  ].٢٣: الزخرف[} إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعلَى أُمٍَّة{: عنهم بقوله تعاىل
امرأة ضهيأ، وهي اليت ال حتيض، مهموز غري : هل ميد أو ال، فقال ابن والد" ضهيأ"اختلف العلماء يف : السادسة
ومنهم من ميد وهو سيبويه فيجعلها على فعالء باملد، واهلمزة فيها زائدة ألهنم يقولون نساء ضهي فيحذفون . ممدود
  قال أبو احلسن قال يل. اهلمزة

  :وأنشد. مجع بني عالميت تأنيث، حكاه عن أيب عمرو الشيباين يف النوادر. باملد واهلاء ضهيأة: النجريمي
  ضهيأة أو عاقر مجاد

) ضاهأ(امرأة ضهياء فقوله خطأ، قاله أبو علي، ألن اهلمزة يف : مأخوذ من قوهلم} ُيَضاِهئُونَ{من قال : ابن عطية
  .زائدة كحمراء) ضهياء(أصلية، ويف 

قال . أي لعنهم اهللا، يعين اليهود والنصارى، ألن امللعون كاملقتول} قَاَتلَُهمُ اللَُّه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ{: اىلقوله تع: السابعة
كل شيء يف القرآن قتل فهو لعن، ومنه قول أبان : وقال ابن عباس. هو مبعىن التعجب} قَاَتلَُهُم اللَُّه{: ابن جريج
  :ابن تغلب

  أين لنفسي إفسادي وإصالحي.. .قاتلها اهللا تلحاين وقد علمت 
الدعاء، مث كثر يف استعماهلم حىت قالوه على التعجب يف اخلري والشر، وهم ال " قاتل اهللا"وحكى النقاش أن أصل 

  :وأنشد األصمعي. يريدون الدعاء
  وأخرب الناس أين ال أباليها... ياقاتل اهللا ليلى كيف تعجبين 

ال  َوُرْهبَانَُهْم أَْربَاباً ِمْن ُدوِن اللَِّه َوالَْمسِيَح اْبَن مَْرَيَم َوَما أُِمرُوا إِلَّا ِليَْعُبدُوا إِلَهاً َواِحداًاتََّخذُوا أَْحَبارَُهْم { ٣١: اآلية
  }إِلََه إِلَّا ُهَو سُْبحَاَنُه َعمَّا ُيْشرِكُونَ

األحبار مجع حرب، وهو الذي حيسن } اللَِّه وَالَْمسِيَح اْبَن َمرَْيَماتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َورُْهَباَنُهْم أَرَْباباً ِمْن ُدوِن {: قوله تعاىل
حرب بكسر احلاء، : وقد قيل يف واحد األحبار. ومنه ثوب حمرب أي مجع الزينة. القول وينظمه ويتقنه حبسن البيان عنه



: قال الفراء. للمداد حرب مداد حرب يريدون مداد عامل، مث كثر االستعمال حىت قالوا: والدليل على ذلك أهنم قالوا
  الكسر

والرهبان مجع راهب مأخوذ من الرهبة، . احلرب بالكسر املداد، واحلرب بالفتح العامل: وقال ابن السكيت. والفتح لغتان
  .وهو الذي محله خوف اهللا تعاىل على أن خيلص له النية دون الناس، وجيعل زمانه له وعمله معه وأنسه به

جعلوا أحبارهم ورهباهنم كاألرباب حيث أطاعوهم يف كل شيء : قال أهل املعاين} باً ِمْن ُدوِن اللَِّهأَْرَبا{: قوله تعاىل
  :قال عبداهللا بن املبارك. أي كالنار] ٩٦: الكهف[} قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا َجَعلَُه َناراً{: ومنه قوله تعاىل

  وأحبار سوء ورهباهنا... وهل أفسد الدين إال امللوك 
اتََّخذُوا {: سئل حذيفة عن قول اهللا عز وجل: روى األعمش وسفيان عن حبيب بن أىب ثابت عن أىب البختري قال

هل عبدوهم؟ فقال ال، ولكن أحلوا هلم احلرام فاستحلوه، وحرموا عليهم } أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَاَنُهمْ أَْرَباباً ِمْن ُدوِن اللَِّه
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف عنقي صليب من : عدي بن حامت قال وروى الترمذي عن. احلالل فحرموه

اتََّخذُوا أَْحَبارَُهْم َوُرهَْبانَُهْم {" براءه[ومسعته يقرأ يف سورة " ما هذا يا عدي اطرح عنك هذا الوثن: "فقال. ذهب
م مل يكونوا يعبدوهنم ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم شيئا أما إهن: "مث قال} أَْرَباباً ِمْن ُدوِن اللَِّه َوالَْمسِيَح اْبَن َمرَْيَم

. هذا حديث غريب ال يعرف إال من حديث عبدالسالم بن حرب: قال". استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه
  .وغطيف بن أعني ليس مبعروف يف احلديث

ولقد . العرق يسيل من اجلبني: واملسيح" مرانآل ع"مضى الكالم يف اشتقاقه يف } َوالَْمسِيَح اْبَن َمرَْيَم{: قوله تعاىل
  :أحسن بعض املتأخرين فقال

  إذا شهدت احلشر وامليزانا... افرح فسوف تألف األحزانا 
  كأنه جداول تسيح... وسال من جبينك املسيح 

  .معىن إضافته إىل مرمي أمه" النساء"ومضى يف 

  }بِأَفَْواِههِْم َوَيأَْبى اللَُّه إِلَّا أَنْ ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَُيرِيُدونَ أَنْ ُيطِْفئُوا نُوَر اللَِّه { ٣٢: اآلية
جعل الرباهني مبنزلة النور ملا فيها من . أي داللته وحججه على توحيده} يُرِيُدونَ أَنْ ُيطِْفئُوا نُوَر اللَِّه{: قوله تعاىل

مجع فوه على األصل، ألن األصل } بِأَفَْواهِهِْم{. وا دين اهللا بتكذيبهماملعىن نور اإلسالم، أي أن خيمد: وقيل. البيان
وليس يف الكالم حرف } إِلَّا{كيف دخلت : يقال} وََيأَْبى اللَُّه إِلَّا أَنْ ُيِتمَّ نُورَُه{. يف فم فوه، مثل حوض وأحواض
: قال الزجاج. الكالم طرفا من اجلحد إمنا دخلت ألن يف} إِلَّا{فزعم الفراء أن . نفي، وال جيوز ضربت إال زيدا

وهذه ال أطراف هلا ينطق هبا ولو كان : ما، وال، وإن، وليس: وأدوات اجلحد. اجلحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف
ويأىب اهللا كل شيء إال أن : والتقدير. األمر كما أراد جلاز كرهت إال زيدا، ولكن اجلواب أن العرب حتذف مع أىب

فهذا : قال النحاس. ألهنا منع أو امتناع فضارعت النفي" أَبى"إمنا جاز هذا يف : لي بن سليمانوقال ع. يتم نوره
  :حسن، كما قال الشاعر

  أىب اهللا إال أن أكون هلا ابنما... وهل يل أم غريها إن تركتها 
  }لَى الدِّينِ كُلِِّه َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَهُ بِالُْهَدى وَِدينِ الَْحقِّ ِليُظْهَِرُه َع{ ٣٣: اآلية

َوِدينِ الَْحقِّ {. أي بالفرقان}بِالُْهَدى{. يريد حممدا صلى اهللا عليه وسلم} ُهوَ الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه{: قوله تعاىل
ىت ال خيفى عليه شيء منها، عن ابن وقد أظهره على شرائع الدين ح. أي باحلجة والرباهني} ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه



هذا عند : قال أبو هريرة والضحاك. أي ليظهر الدين دين اإلسالم على كل دين} ِلُيظْهِرَُه{: وقيل. عباس وغريه
ذاك عند خروج املهدي، ال يبقى أحد إال دخل يف اإلسالم أو أدى : وقال السدي. نزول عيسى عليه السالم

  سى فقط وهو غري صحيح ألن األخبار الصحاح قداملهدي هو عي: وقيل. اجلزية

واحلديث الذي ورد . تواترت على أن املهدي من عترة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فال جيوز محله على عيسى
ألن راويه حممد بن خالد اجلندي : قال البيهقي يف كتاب البعث والنشور. غري صحيح" ال مهدي إال عيسى"يف أنه

عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو  -وهو متروك  -ي عن أبان بن أيب عياش وهو جمهول، يرو
واألحاديث اليت قبله يف التنصيص على خروج املهدي، وفيها بيان كون املهدي من عترة رسول اهللا صلى . منقطع

  .اهللا عليه وسلم أصح إسنادا
أراد : وقيل. ة وذكرنا أخبار املهدي مستوفاة واحلمد هللاقد ذكرنا هذا وزدناه بيانا يف كتابنا كتاب التذكر: قلت

  .يف جزيرة العرب، وقد فعل} ِليُظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه{
ُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ كَِثرياً ِمَن الْأَحَْبارِ وَالرُّهَْباِن لََيأْكُلُونَ أَمَْوالَ النَّاسِ بِالْبَاِطلِ { ٣٤: اآلية

  }َوالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّةَ َوال ُيْنِفقُوَنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََبشِّْرُهْم بَِعذَابٍ أَِليمٍ
  -:فيه إحدى عشرة مسألة

فعل، وال تدخل على فعل ملضارعة يفعل دخلت الالم على ي} لََيأْكُلُونَ أَمَْوالَ النَّاسِ بِالْبَاِطلِ{: قوله تعاىل: األوىل
إهنم كانوا يأخذون من : قيل} بِالْبَاِطلِ{. والرهبان جمتهدو النصارى يف العبادة. واألحبار علماء اليهود. األمساء

أموال أتباعهم ضرائب وفروضا باسم الكنائس والبيع وغري ذلك، مما يومهوهنم أن النفقة فيه من الشرع والتزلف إىل 
اىل، وهم خالل ذلك حيجبون تلك األموال، كالذي ذكره سلمان الفارسي عن الراهب الذي استخرج كنزه، اهللا تع

. كانوا يأخذون من غالهتم وأمواهلم ضرائب باسم محاية الدين والقيام بالشرع: وقيل. ذكره ابن إسحاق يف السري
  كانوا يرتشون يف األحكام، كما يفعله اليوم: وقيل

أي مينعون أهل دينهم عن } وََيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه{. جيمع ذلك كله} بِالْبَاِطلِ{: وقوله. كثري من الوالة واحلكام
  .الدخول يف دين اإلسالم، واتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم

. لضم واجلمع وال خيتص ذلك بالذهب والفضةالكنز أصله يف اللغة ا} َوالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ{: قوله تعاىل
  :قال. أي يضمه لنفسه وجيمعه". أال أخربكم خبري ما يكنز املرء املرأة الصاحلة: "أال ترى قوله عليه السالم
  غري خيوط ورثيث بز... ومل تزود من مجيع الكنز 

  :وقال آخر
  وزِقْرف احليتِّ وعندي الرب مكن... ال درَّ دّري إن أطعمت جائعهم 

: إنه نزل بقوم فكان قراه عندهم سويق املقل، وهو احليت، فلما نزلوا به قال هو: يقول. قرف احليت هو سويق املقل
: قال الطربي. وخص الذهب والفضة بالذكر ألنه مما ال يطلع عليه، خبالف سائر األموال. البيت... ال در دري

ومسي الذهب ذهبا ألنه يذهب، . أو على ظهرها الكنز كل شيء جمموع بعضه إىل بعض، يف بطن األرض كان
لَاْنفَضُّوا ِمْن  -اْنفَضُّواإليها { –] ١١: اجلمعة[} انْفَضُّوا إِلَْيهَا{: والفضة ألهنا تنفض فتتفرق، ومنه قوله تعاىل

  ".آل عمران"وقد مضى هذا املعىن يف ] ١٥٩: آل عمران[} َحوِْلَك
ذه اآلية، فذهب معاوية إىل أن املراد هبا أهل الكتاب وإليه ذهب األصم ألن واختلف الصحابة يف املراد هب: الثالثة



وقال . } إِنَّ كَثِرياً ِمَن الْأَْحَبارِ َوالرُّْهَباِن لََيأْكُلُونَ أَْموَالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ{: مذكور بعد قوله} وَالَِّذيَن َيكْنُِزونَ{: قوله
: وهو الصحيح، ألنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقال. ب وغريهم من املسلمنياملراد هبا أهل الكتا: أبو ذر وغريه

فالذين يكنزون . فقد استأنف معىن آخر يبني أنه عطف مجلة على مجلة} وَالَِّذيَن{: فلما قال. ويكنزون، بغري والذين
وعلى قول الصحابة فيه  .فهذه ثالثة أقوال. عىن أهل القبلة: قال السدي. كالم مستأنف، وهو رفع على االبتداء

  دليل على أن الكفار عندهم

ما أنزلك : مررت بالربذة فإذا أنا بأيب ذر فقلت له: روى البخاري عن زيد بن وهب قال. خماطبون بفروع الشريعة
ِفقُوَنَها ِفي سَبِيلِ وَالَِّذيَن َيكْنِزُونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ َوال ُيْن{كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية يف : منزلك هذا؟ قال

فكتب إىل عثمان . نزلت فينا وفيهم، وكان بيين وبينه يف ذلك: فقلت. نزلت يف أهل الكتاب: ، فقال معاوية}اللَِّه
يشكوين، فكتب إيل عثمان أن أقدم املدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حىت كأهنم مل يروين قبل ذلك، فذكرت ذلك 

  .كنت قريبا، فذاك الذي أنزلين هذا املنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعتإن شئت تنحيت ف: لعثمان فقال
حرية، وإسالم، وحول، : تضمنت هذه اآلية زكاة العني، وهي جتب بأربعة شروط: قال ابن خويز منداد: الرابعة

وأخرج ربع أو يكمل نصاب أحدمها من اآلخر . والنصاب مائتا درهم أو عشرون دينارا. ونصاب سليم من الدين
وإمنا قلنا إن اإلسالم . وإمنا قلنا إن احلرية شرط، فألن العبد ناقص امللك. العشر من هذا وربع العشر من هذا

} َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ{: شرط، فألن الزكاة طهرة والكافر ال تلحقه طهرة، وألن اهللا تعاىل قال
وإمنا قلنا إن احلول شرط، فألن النيب صلى اهللا عليه وسلم . بالصالةفخوطب بالزكاة من خوطب ] ٤٣:البقرة[

: وإمنا قلنا إن النصاب شرط، فألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال". ليس يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول: "قال
ب يف أول وال يراعى كمال النصا" . ليس يف أقل من مائيت درهم زكاة وليس يف أقل من عشرين دينارا زكاة"

يدل على هذا أن من كانت معه مائتا . احلول، وإمنا يراعى عند آخر احلول، التفاقهم أن الربح يف حكم األصل
فإذا كان كذلك مل . درهم فتجر فيها فصارت آخر احلول ألفا أنه يؤدي زكاة األلف، وال يستأنف للربح حوال

تفقوا أنه لو كان له أربعون من الغنم، فتوالدت له وكذلك ا. خيتلف حكم الربح، كان صادرا عن نصاب أو دونه
  .رأس احلول مث ماتت األمهات إال واحدة منها، وكانت السخال تتمة النصاب فإن الزكاة خترج عنها

ورواه أبو الضحاك . نعم: واختلف العلماء يف املال الذي أديت زكاته هل يسمى كنزا أم ال؟ فقال قوم: اخلامسة
أربعة آالف فما دوهنا نفقة، وما كثر فهو كنز وإن أديت : ن علي رضي اهللا عنه، قال عليعن جعدة بن هبرية ع

ما أدي زكاته فليس : قال ابن عمر. ما أديت زكاته منه أو من غريه عنه فليس بكنز: وقال قوم. زكاته، وال يصح
ومثله عن جابر، وهو  .بكنز وإن كان حتت سبع أرضني، وكل ما مل تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق األرض

من آتاه اهللا ماال فلم يؤد زكاته : "وروى البخاري عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. الصحيح
مث يقول أنا مالك أنا  -يعين شدقيه  -مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة مث يأخذ بلهزمتيه 

انتهيت : وفيه أيضا عن أيب ذر، قال. اآلية] ١٨٠: آل عمران[} ال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونََو{ –مث تال  -كنزك 
ما من  -أو والذي ال إله غريه أو كما حلف  -والذي نفسي بيده :"قال -يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم  -إليه 

لقيامة أعظم ما تكون وأمسنه تطؤه بأخفافها وتنطحه رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم ال يؤدي حقها إال أيت هبا يوم ا
فدل دليل خطاب هذين احلديثني على صحة ". بقروهنا كلما جازت أخراها ردت عليه أوالها حىت يقضى بني الناس

َوالَِّذينَ {: أخربين عن قول اهللا تعاىل: وقد بني ابن عمر يف صحيح البخاري هذا املعىن، قال له أعرايب. ما ذكرنا



من كنزها فلم يؤد زكاهتا فويل له، إمنا كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما : قال ابن عمر} كْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةََي
روى عن أيب ذر، وهو مما نقل من مذهبه، وهو . الكنز ما فضل عن احلاجة: وقيل. أنزلت جعلها اهللا طهرا لألموال

  .من شدائده ومما انفرد به رضي اهللا عنه
وحيتمل أن يكون جممل ما روي عن أيب ذر يف هذا، ما روي أن اآلية نزلت يف وقت شدة احلاجة وضعف : قلت

املهاجرين وقصر يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كفايتهم، ومل يكن يف بيت املال ما يسعهم، وكانت السنون 
قدر احلاجة وال جيوز ادخار الذهب والفضة يف مثل اجلوائح هامجة عليهم، فنهوا عن إمساك شيء من املال إال على 

  .ذلك الوقت

فلما فتح اهللا على املسلمني ووسع عليهم أوجب صلى اهللا عليه وسلم يف مائيت درهم مخسة دراهم ويف عشرين 
ز الكن: وقيل. دينارا نصف دينار ومل يوجب الكل واعترب مدة االستنماء، فكان ذلك منه بيانا صلى اهللا عليه وسلم

الكنز لغة اجملموع من النقدين، : وقيل. ما مل تؤد منه احلقوق العارضة، كفك األسري وإطعام اجلائع وغري ذلك
اجملموع منهما ما مل يكن حليا، ألن احللي مأذون يف اختاذه وال حق : وقيل. وغريمها من املال حممول عليهما بالقياس

  .واهللا أعلم. كنزا لغة وشرعا والصحيح ما بدأنا بذكره، وأن ذلك كله يسمى. فيه
. واختلف العلماء يف زكاة احللي، فذهب مالك وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد إىل أن ال زكاة فيه: السادسة

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه . أستخري اهللا فيه: وهو قول الشافعي بالعراق، ووقف فيه بعد ذلك مبصر وقال
قصد النماء يوجب الزكاة يف العروض وهي ليست مبحل : احتج األولون فقالوا. لزكاةيف ذلك كله ا: واألوزاعي

احتج أبو حنيفة بعموم . إلجياب الزكاة، كذلك قطع النماء يف الذهب والفضة باختاذمها حليا للقنية يسقط الزكاة
أوجب الزكاة فيما صنع حليا وفرق الليث بن سعد ف. األلفاظ يف إجياب الزكاة يف النقدين ومل يفرق بني حلي وغريه

  .ليفر به من الزكاة وأسقطها فيما كان منه يلبس ويعار ويف املذهب يف احللي تفصيل بيانه يف كتب الفروع
كرب ذلك : قال} َوالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّةَ{ملا نزلت هذه اآلية : روى أبو داود عن ابن عباس قال: السابعة

إن اهللا مل :"فقال. يا نيب اهللا إنه كرب على أصحابك هذه اآلية: أنا أفرج عنكم فانطلق فقال: فقال عمر على املسلمني،
فكرب : قال" لتكون ملن بعدكم -وذكر كلمة  -يفرض الزكاة إال ليطيب ما بقي من أموالكم وإمنا فرض املواريث 

 ما يكنز املرء املرأة الصاحلة إذا نظر إليها سرته أال أخربك خبري: "مث قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. عمر
  وروى" . وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته

قد ذم اهللا سبحانه الذهب والفضة، : الترمذي وغريه عن ثوبان أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا
لسان : "ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسأله فقالأنا أسأل لكم رسو: فقال عمر. فلو علمنا أي املال خري حىت نكسبه

  .قال حديث حسن" . ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعني املرء على دينه
  ومل يقل ينفقوهنما، ففيه} َوال ُيْنِفقُوَنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه{:قوله تعاىل : الثامنة

  :أجوبة ستة
َواْستَِعيُنوا بِالصَّْبرِ وَالصَّالِة َوإِنََّها {: مثله قولهقصد األغلب واألعم وهي الفضة، و: قال ابن األنباري: األول
: اجلمعة[} َوإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً انْفَضُّوا إِلَْيَها{ومثله . رد الكناية إىل الصالة ألهنا أعم] ٤٥: البقرة[} لَكَبَِريةٌ
ال يشبهها، ألن : وأباه بعضهم وقال. ري من املفسرينفأعاد اهلاء إىل التجارة ألهنا األهم وترك اللهو قاله كث] ١١

  .قد فصلت التجارة من اللهو فحسن عود الضمري على أحدمها} أَْو{



هي الذهب : والذهب تؤنثه العرب تقول. للذهب والثاين معطوفا عليه" ينفقوهنا"العكس وهو أن يكون : الثاين
  .وقد تذكر والتأنيث أشهر. احلمراء
  .الضمري للكنوزأن يكون : الثالث
  .لألموال املكنوزة: الرابع
  .للزكاة التقدير وال ينفقون زكاة األموال املكنوزة: اخلامس
  :أنشد سيبويه. االكتفاء بضمري الواحد عن ضمري اآلخر إذا فهم املعىن، وهذا كثري يف كالم العرب: السادس

  عندك راض والرأي خمتلف... حنن مبا عندنا وأنت مبا 
  .وقال آخر. ونومل يقل راض

  بريئا ومن أجل الطوي رماين... رماين بأمر كنت منه ووالدي 
  :وحنوه قول حسان بن ثابت رضي اهللا عنه. ومل يقل بريئني

  ما مل يعاص كان جنونا... إن شرخ الشباب والشعر األسود 
  .ومل يقل يعاصيا

صي، هل يكون حكمه يف الوعيد حكم من كنز ومل من مل يكنز ومل ينفق يف سبيل اهللا وأنفق يف املعا: إن قيل: التاسعة
باإلنفاق والتناول، كشراء : إن ذلك أشد، فإن من بذر ماله يف املعاصي عصى من جهتني: قيل له. ينفق يف سبيل اهللا
بل من جهات إذا كانت املعصية مما تتعدى، كمن أعان على ظلم مسلم من قتله أو أخذ ماله إىل غري . اخلمر وشرهبا

  .وقد ال يراعى حبس املال، واهللا أعلم. الكانز عصى من جهتني، ومها منع الزكاة وحبس املال ال غريو. ذلك
وقد فسر النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا العذاب . قد تقدم معناه} فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ{: قوله تعاىل: العاشرة
. احلديث" وبكي من قبل أقفائهم خيرج من جباههمبشر الكنازين بكي يف ظهورهم خيرج من جنوهبم : "بقوله

بشر الكنازين برضف حيمى عليه يف نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي : "رواه أبو ذر يف رواية. أخرجه مسلم
قال . احلديث" أحدهم حىت خيرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حىت خيرج من حلمة ثدييه فيتزلزل

مة ثديه إىل نغض كتفه لتعذيب قلبه وباطنه حني امتأل بالفرج بالكثرة يف املال فخروج الرضف من حل: علماؤنا
  .والسرور يف الدنيا، فعوقب يف اآلخرة باهلم والعذاب

ظاهر اآلية تعليق الوعيد على من كنز وال ينفق يف سبيل اهللا ويتعرض للواجب وغريه، : قال علماؤنا: احلادية عشرة
ن تكون معتربة، فإن من مل يكنز ومنع اإلنفاق يف سبيل اهللا فال بد وأن يكون كذلك، غري أن صفة الكنز ال ينبغي أ

  .واهللا أعلم. إال أن الذي خيبأ حتت األرض هو الذي مينع إنفاقه يف الواجبات عرفا، فلذلك خص الوعيد به

ْم َوُجنُوبُُهْم َوظُُهورُُهْم َهذَا َما كََنزُْتْم النْفُِسكُْم فَذُوقُوا َيْوَم ُيْحَمى َعلَْيَها ِفي َنارِ َجَهنََّم فَُتكَْوى بَِها جَِباهُُه{ ٣٥: اآلية
  }َما كُْنُتْم َتكْنُِزونَ
  -:فيه أربع مسائل

وال يصح أن يكون . ظرف، والتقدير يعذبون يوم حيمى} َيوَْم} {َيْوَم ُيحَْمى َعلَْيَها ِفي نَارِ َجهَنََّم{: قوله تعاىل: األوىل
أمحيت احلديدة يف النار، أي أوقدت : يقال. هم يوم حيمى عليها، ألن البشارة ال تكون حينئذفبشر: على تقدير

من صلة معىن اإلمحاء، ومعىن " على"وههنا قال عليها، ألنه جعل . أمحيت عليه: أمحيته، وال يقال: ويقال. عليها
واجلباه مجع . لنار بالعضو حىت حيترق اجللدإلصاق احلار من احلديد وا: الكي. أي يوقد عليها فتكوى. اإلمحاء اإليقاد



واجلنوب . وجبهت فالنا بكذا، أي استقبلته به وضربت جبهته. اجلبهة، وهو مستوى ما بني احلاجب إىل الناصية
والكي يف الوجه أشهر وأشنع، ويف اجلنب والظهر آمل وأوجع، فلذلك خصها بالذكر من بني سائر . مجع اجلنب
ملا طلبوا املال واجلاه شان اهللا وجوههم، وملا طووا كشحا عن الفقري إذا جالسهم : الصوفيةوقال علماء . األعضاء

إمنا : وقال علماء الظاهر. كويت جنوهبم، وملا أسندوا ظهورهم إىل أمواهلم ثقة هبا واعتمادا عليها كويت ظهورهم
  :كما قال .خص هذه األعضاء ألن الغين إذا رأى الفقري زوى ما بني عينيه وقبض وجهه

  زوى بني عينيه علي احملاجم... يزيد يغض الطرف عين كأمنا 
  وال تلقين إال وأنفك راغم... فال ينبسط من بني عينيك ما انزوى 

  .فرتب اهللا العقوبة على حال املعصية. وإذا سأله طوى كشحه، وإذا زاده يف السؤال وأكثر عليه واله ظهره

. الكي بذلك، ففي صحيح مسلم من حديث أيب ذر ما ذكرنا من ذكر الرضفواختلفت اآلثار يف كيفية : الثانية
ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها "وفيه من حديث أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وظهره حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأمحي عليها يف نار جهنم فيكوى هبا جنبه وجبينه 
كلما بردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل 

وقد تقدم يف غري الصحيح عن عبداهللا بن مسعود . أنه ميثل له كنزه شجاعا أقرع: ويف البخاري. احلديث...". النار
  ..."ه يوم القيامة شجاعا أقرع ينفر رأسهمن كان له مال فلم يؤد زكاته طوق: "أنه قال
فتتغري . موطن ميثل املال فيه ثعبانا، وموطن يكون صفائح وموطن يكون رضفا: ولعل هذا يكون يف مواطن: قلت

يؤتى باملوت كأنه :"وهذا التمثيل حقيقة، خبالف قوله. الصفات واجلسمية واحدة، فالشجاع جسم واملال جسم
وخص الشجاع بالذكر ألنه العدو الثاين . أخرى، وهللا سبحانه وتعاىل أن يفعل ما يشاء فإن تلك طريقة" كبش أملح

والشجاع من احليات هو احلية الذكر الذي يواثب الفارس والراجل، ويقوم على ذنبه ورمبا بلغ الفارس، . للخلق
واألقرع من . عة، مث شجعانيقال للحية شجاع، وثالثة أشج: قال اللحياين. هو الثعبان: وقيل. ويكون يف الصحارى

. له زبيبتان، أي نقطتان منتفختان يف شدقيه كالرغوتني: يف املوطأ. احليات هو الذي متعط رأسه وابيض من السم
قالت أم غيالن بنت جرير رمبا أنشدت أيب حىت . ويكون ذلك يف شدقي اإلنسان إذا غضب وأكثر من الكالم

: وقال ابن دريد. ر مسه فيمثل املال هبذا احليوان فيلقى صاحبه غضبانضرب مثال للشجاع الذي كث. يتزبب شدقاي
وقال . مثل له شجاع يتبعه فيضطره فيعطيه يده فيقضمها كما يقضم الفحل: يف رواية. نقطتان سوداوان فوق عينيه

ىت يوضع كل واهللا ال يعذب اهللا أحدا بكنز فيمس درهم درمها وال دينار دينارا، ولكن يوسع جلده ح:"ابن مسعود
  .واهللا أعلم. ال يف املؤمن -كما ورد يف احلديث  -وهذا إمنا يصح يف الكافر " درهم ودينار على حدته

فقال رسول اهللا . مات رجل من أهل الصفة فوجد يف بردته دينار: أسند الطربي إىل أيب أمامة الباهلي قال: الثالثة
" . كيتان"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ديناران مث مات آخر فوجد له" . كية: "صلى اهللا عليه وسلم

وهذا إما ألهنما كانا يعيشان من الصدقة وعندمها الرب، وإما ألن هذا كان يف صدر اإلسالم، مث قرر الشرع ضبط 
 وحسبك حال. ولو كان ضبط املال ممنوعا لكان حقه أن خيرج كله، وليس يف األمة من يلزم هذا. املال وأداء حقه

وقد روى موسى بن . وأما ما ذكر عن أيب ذر فهو مذهب له، رضي اهللا عنه. الصحابة وأمواهلم رضوان اهللا عليهم
: عبيدة عن عمران بن أيب أنس عن مالك بن أوس بن احلدثان عن أيب ذر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ". ينفقه يف سبيل اهللا فهو كنز يكوى به يوم القيامةمن مجع دينارا أو درمها أو تربا أو فضة وال يعده لغرمي وال"



هذا الذي يليق بأيب ذر رضي اهللا عنه أن يقول به، وأن ما فضل عن احلاجة فليس بكنز إذا كان معدا لسبيل : قلت
. من خلف بيضا أوصفرا كوي هبا مغفورا له أو غري مغفور له، أال إن حلية السيف من ذلك: وقال أبو أمامة. اهللا
ما من رجل ميوت وعنده أمحر أو أبيض إال جعل اهللا له بكل : "روى ثوبان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالو

  ".قرياط صفيحة يكوى هبا من فرقه إىل قدمه مغفورا له بعد ذلك أو معذبا
ده أمحر أو أبيض مل وعن: فيكون التقدير. وهذا حممول على ما مل تؤد زكاته بدليل ما ذكرنا يف اآلية قبل هذا: قلت

من ترك عشرة آالف جعلت صفائح يعذب هبا صاحبها : وكذلك ما روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه. يؤد زكاته
  .واهللا أعلم. أي إن مل يؤد زكاهتا، لئال تتناقض األحاديث. يوم القيامة

أي } فَذُوقُوا َما كُْنُتْم َتكْنُِزونَ{. ا كنزمت، فحذفأي يقال هلم هذا م} َهذَا َما كََنزُْتْم النْفُِسكُْم{: قوله تعاىل: الرابعة
  .عذاب ما كنتم تكنزون

َها أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم إِنَّ ِعدَّةَ الشُّهُورِ ِعْنَد اللَِّه اثَْنا َعَشَر َشهْراً ِفي ِكَتابِ اللَِّه َيْوَم َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض ِمْن{ ٣٦: اآلية
نَّ اللََّه َمعَ يُِّم فَال َتظِْلُموا ِفيهِنَّ أَنْفَُسكُْم َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً كََما ُيقَاِتلُوَنكُْم كَافَّةً َواْعلَُموا أَذَِلَك الدِّيُن الْقَ

  }الُْمتَّقَِني
َم َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض ِمْنَها أَْرَبَعةٌ ُحُرمٌ إِنَّ ِعدَّةَ الشُّهُورِ ِعْنَد اللَِّه اثَْنا َعَشَر َشهْراً ِفي ِكتَابِ اللَِّه َيْو{قوله تعاىل 

  }ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم فَال َتظِْلُموا ِفيهِنَّ أَنْفَُسكُْم
  -:فيه مثان مسائل

 ال أكلمك الشهور، وحلف على ذلك فال: فإذا قال الرجل ألخيه. مجع شهر} إِنَّ ِعدَّةَ الشُّهُورِ{: قوله تعاىل: األوىل
وأرى إن مل تكن له نية أن يقتضي ذلك ثالثة : ابن العريب. ال يكلمه أبدا: وقيل. يكلمه حوال، قاله بعض العلماء

أي يف حكم اهللا وفيما كتب يف اللوح } ِعْنَد اللَِّه{. أشهر ألنه أقل اجلمع الذي يقتضيه صيغة فعول يف مجع فعل
وقرأ العامة . دون نظائرها، ألن فيها حرف اإلعراب ودليله} َعَشرَ َشهْراً اثَْنا{أعربت } اثَْنا َعَشَر َشهْراً{. احملفوظ

وأعاده بعد . يريد اللوح احملفوظ} ِفي ِكتَابِ اللَِّه{. جبزم الشني} َعشْر{وقرأ أبو جعفر . بفتح العني والشني} َعشَر{
إِنَّ اللََّه {: ال إنه مكتوب يف كتاب اهللا، كقولهألن كثريا من األشياء يوصف بأنه عند اهللا، وال يق} عِْنَد اللَِّه{أن قال 

  ].٣٤: لقمان[} ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة
ليبني أن قضاءه وقدره } َيْوَم َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض{إمنا قال } َيْوَم َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض{: قوله تعاىل: الثانية

ه الشهور ومساها بأمسائها على ما رتبها عليه يوم خلق السموات واألرض، كان قبل ذلك، وأنه سبحانه وضع هذ
. } إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهورِ عِْنَد اللَِّه اثَْنا َعَشرَ َشهْراً{: وهو معىن قوله تعاىل. وأنزل ذلك على أنبيائه يف كتبه املنزلة

  وحكمها باق

واملقصود من ذلك . ألمسائها، وتقدمي املقدم يف االسم منهاعلى ما كانت عليه مل يزهلا عن ترتيبها تغيري املشركني 
اتباع أمر اهللا فيها ورفض ما كان عليه أهل اجلاهلية من تأخري أمساء الشهور وتقدميها، وتعليق األحكام على األمساء 

دار كهيئته يوم أيها الناس إن الزمان قد است: "اليت رتبوها عليه، ولذلك قال عليه السالم يف خطبته يف حجة الوداع
وأن الذي فعل أهل اجلاهلية من جعل احملرم صفرا وصفر حمرما . على ما يأيت بيانه..." خلق اهللا السموات واألرض

وليس يعىن به واحد الكتب، } ِفي ِكَتابِ اللَِّه{املصدر الذي هو } َيْوَم{والعامل يف . ليس يتغري به ما وصفه اهللا تعاىل
متعلق باملصدر } ِعْنَد{و. فيما كتب اهللا يوم خلق السموات واألرض: والتقدير. الظروفألن األعيان ال تعمل يف 



} اثَْنا َعَشَر{: متعلقة مبحذوف، هو صفة لقوله} ِفي ِكتَابِ اللَِّه{: من قوله} ِفي{و. الذي هو العدة، وهو العامل فيه
وز أن تتعلق بعدة ملا فيه من التفرقة بني الصلة وال جي. اثنا عشر شهرا معدودة أو مكتوبة يف كتاب اهللا: والتقدير. 

  .واملوصول خبرب إن
هذه اآلية تدل على أن الواجب تعليق األحكام من العبادات وغريها إمنا يكون بالشهور والسنني اليت تعرفها : الثالثة

هنا خمتلفة األعداد، منها العرب، دون الشهور اليت تعتربها العجم والروم والقبط وإن مل تزد على اثين عشر شهرا، أل
ما يزيد على ثالثني ومنها ما ينقص، وشهور العرب ال تزيد على ثالثني وإن كان منها ما ينقص، والذي ينقص ليس 

  .يتعني له شهر، وإمنا تفاوهتا يف النقصان والتمام على حسب اختالف سري القمر يف الربوج
األشهر احلرم املذكورة يف هذه اآلية ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب } ِمْنَها أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم{: قوله تعاىل: الرابعة

الذي بني مجادى اآلخرة وشعبان، وهو رجب مضر، وقيل له رجب مضر ألن ربيعة بن نزار كانوا حيرمون شهر 
بني  الذي: "وكانت مضر حترم رجبا نفسه، فلذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه. رمضان ويسمونه رجبا

  وكانت العرب أيضا تسميه منصل األسنة،. ورفع ما وقع يف امسه من االختالل بالبيان" مجادى وشعبان

كنا نعبد احلجر، : قال -وامسه عمران بن ملحان وقيل عمران بن تيم  -روى البخاري عن أيب رجاء العطاردي 
را مجعنا حثوة من تراب مث جئنا بالشاء فحلبنا فإذا وجدنا حجرا هو خري منه ألقيناه وأخذنا اآلخر، فإذا مل جند حج

عليه مث طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل األسنة، فلم ندع رحما فيه حديدة وال سهما فيه حديدة إال نزعناها 
  .فألقيناه
يب طلحة عن ابن وروى علي بن أ. أي احلساب الصحيح والعدد املستوىف} ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم{: قوله تعاىل: اخلامسة
واألصوب عندي أن يكون الدين ههنا على أشهر : ابن عطية. احلق: مقاتل. أي ذلك القضاء} ذَِلَك الدِّيُن{: عباس

أصله . مبنزلة سيد، من ساد يسود. أي القائم املستقيم، من قام يقوم} الْقَيُِّم{. وجوهه، أي ذلك الشرع والطاعة
  .قيوم

وعلى قول بعضهم . على قول ابن عباس راجع إىل مجيع الشهور} َتظِْلُموا ِفيهِنَّ أَْنفَُسكُْمفَال {: قوله تعاىل: السادسة
فَال َرفَثَ َوال فُُسوَق َوال جَِدالَ {: إىل األشهر احلرم خاصة، ألنه إليها أقرب وهلا مزية يف تعظيم الظلم، لقوله تعاىل

  يف الظلم: مث قيل. األيام جائز على ما نبينهال أن الظلم يف غري هذه ] ١٩٧: البقرة[} ِفي الَْحجِّ
  -: قوالن
ال تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال، مث نسخ بإباحة القتال يف مجيع الشهور، قال قتادة وعطاء اخلراساين : أحدمها

 حلف باهللا عطاء بن أيب رباح أنه ما حيل للناس أن يغزوا يف احلرم وال: وقال ابن جريج. والزهري وسفيان الثوري
والصحيح األول، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم غزا هوازن . يف األشهر احلرم إال أن يقاتلوا فيها، وما نسخت

  .وقد تقدم هذا املعىن يف البقرة. حبنني وثقيفا بالطائف، وحاصرهم يف شوال وبعض ذي القعدة
ظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة ال تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، ألن اهللا سبحانه إذا ع -الثاين 

واحدة وإذا عظمه من جهتني أو جهات صارت حرمته متعددة فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيء كما يضاعف 
  فإن من أطاع اهللا يف الشهر احلرام يف البلد احلرام ليس. الثواب بالعمل الصاحل

ن أطاعه يف الشهر احلالل يف البلد احلرام ليس ثوابه وم. ثوابه ثواب من أطاعه يف الشهر احلالل يف البلد احلرام
َيا نَِساَء النَّبِيِّ َمْن يَأِْت ِمْنكُنَّ {: وقد أشار تعاىل إىل هذا بقوله تعاىل. ثواب من أطاعه يف شهر حالل يف بلد حالل



  ].٣٠: األحزاب[} بِفَاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة ُيَضاَعْف لََها الَْعذَاُب ِضْعفَيْنِ
وقد اختلف العلماء من هذا املعىن فيمن قتل يف الشهر احلرام خطأ، هل تغلظ عليه الدية أم ال، فقال : السابعة
ويزاد يف شبه العمد يف . القتل يف الشهر احلرام تغلظ فيه الدية فيما بلغنا ويف احلرم فتجعل دية وثلثا: األوزاعي

. اح يف الشهر احلرام ويف البلد احلرام وذوي الرحمتغلظ الدية يف النفس ويف اجلر: قال الشافعي. أسنان اإلبل
من قتل يف الشهر احلرام أو يف احلرم زيد : وروي عن القاسم بن حممد وسامل بن عبداهللا وابن شهاب وأبان بن عثمان

: وقال مالك وأبو حنيفة وأصحاهبما وابن أيب ليلى. وروي ذلك عن عثمان بن عفان أيضا. على ديته مثل ثلثها
وهو الصحيح، ألن النيب . يف احلل واحلرم سواء، ويف الشهر احلرام وغريه سواء، وهو قول مجاعة من التابعني القتل

وأمجعوا أن الكفارة على من قتل خطأ يف . صلى اهللا عليه وسلم سن الديات ومل يذكر فيها احلرم وال الشهر احلرام
  .واهللا أعلم .فالقياس أن تكون الدية كذلك. الشهر احلرام وغريه سواء

خص اهللا تعاىل األربعة األشهر احلرم بالذكر، وهنى عن الظلم فيها تشريفا هلا وإن كان منهيا عنه يف كل : الثامنة
أي ال . على هذا أكثر أهل التأويل] ١٩٧: البقرة[} فَال َرفَثَ َوال فُسُوَق َوال جِدَالَ ِفي الَْحجِّ{: كما قال. الزمان

وروى محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس . شهر أنفسكمتظلموا يف األربعة األ
فيهن : وروى قيس بن مسلم عن احلسن عن حممد بن احلنفية قال. يف االثين عشر} فَال َتظِْلُموا ِفيهِنَّ أَنْفَُسكُْم{: قال
: رب يقولون ملا بني الثالثة إىل العشرةمل قال فيهن ومل يقل فيها؟ وذلك أن الع: فإن قيل على القول األول. كلهن

وروي عن الكسائي أنه . هي وهذه، إرادة أن تعرف تسمية القليل من الكثري: هن وهؤالء فإذا جاوزوا العشرة قالوا
  إين ألتعجب من فعل: قال

بعض كيف جعل : ال يقال. وفيما فوقها خلت. خلون: وكذلك يقولون فيما دون العشرة من الليايل. العرب هذا
للبارئ تعاىل أن يفعل ما يشاء، وخيص بالفضيلة ما يشاء، ليس لعمله علة : األزمنة أعظم حرمة من بعض، فإنا نقول

  .وال عليه حجر، بل يفعل ما يريد حبكمته، وقد تظهر فيه احلكمة وقد ختفى
  .فيه مسألة واحدة} َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً{قوله تعاىل 
قال . أي حميطني هبم وجمتمعني. معناه مجيعا، وهو مصدر يف موضع احلال} كَافَّةً{و. أمر بالقتال} اِتلُواقَ{: قوله تعاىل
قال بعض . وال يثىن وال جيمع، وكذا عامة وخاصة. مثل هذا من املصادر عافاه اهللا عافية وعاقبه عاقبة: الزجاج
وهذا الذي : قال ابن عطية. سخ ذلك وجعل فرض كفايةكان الغرض هبذه اآلية قد توجه على األعيان مث ن: العلماء

قال مل يعلم قط من شرع النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ألزم األمة مجيعا النفر، وإمنا معىن هذه اآلية احلض على 
م لنا يكون فبحسب قتاهلم واجتماعه} كََما ُيقَاِتلُوَنكُْم كَافَّةً{: مث قيدها بقول. قتاهلم والتحزب عليهم ومجع الكلمة

  .واهللا أعلم. فرض اجتماعنا هلم
اِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرَّمَ إِنََّما النَِّسيُء زِيَاَدةٌ ِفي الْكُفْرِ ُيَضلُّ بِِه الَِّذيَن كَفَُروا ُيِحلُّوَنُه َعاماً وَُيَحرِّمُوَنُه َعاماً ِلُيَو{ ٣٧: اآلية

  }ُهمْ ُسوُء أَْعَمالِهِْم َواللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الْكَافِرِيَناللَُّه فَُيِحلُّوا َما َحرََّم اللَُّه ُزيَِّن لَ
ومل يرو أحد عن نافع : قال النحاس. هكذا يقرأ أكثر األئمة} إِنََّما النَِّسيُء زِيَاَدةٌ ِفي الْكُفْرِ{: قوله تعاىل: قوله تعاىل

. من نسأه وأنسأه إذا أخره، حكى اللغتني الكسائيوهو مشتق . بال مهز إال ورش وحده} إمنا الَنِسيُّ{فيما علمناه 
مث حيول منسوء إىل نسيء . نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته: النسيء فعيل مبعىن مفعول، من قولك: اجلوهري

النسيء باهلمزة معناه الزيادة : قال الطربي. ورجل ناسئ وقوم نسأة، مثل فاسق وفسقة. كما حيول مقتول إىل قتيل
  :وال يكون بترك اهلمز إال من النسيان، كما قال تعاىل: قال. إذا زادنسأ ينسأ 



نسأ اهللا : إنه يتعدى حبرف اجلر يقال: ، ورد على نافع قراءته، واحتج بأن قال]٦٧: التوبة[} َنُسوا اللََّه فََنِسيَُهْم{
يبسط له يف رزقه وينسأ له يف  من سره أن: "يف أجلك كما تقول زاد اهللا يف أجلك، ومنه قوله عليه الصالة والسالم

وكانوا حيرمون . أنسأت الشيء إنساء ونسيئا اسم وضع موضع املصدر احلقيقي: قال األزهري" . أثره فليصل رمحه
وسبب ذلك أن العرب كانت أصحاب . القتال يف احملرم فإذا احتاجوا إىل ذلك حرموا صفرا بدله وقاتلوا يف احملرم

لئن توالت علينا ثالثة : م أن ميكثوا ثالثة أشهر متوالية ال يغريون فيها، وقالواحروب وغارات فكان يشق عليه
فكانوا إذا صدروا عن مىن يقوم من بين كنانة، مث من بين فقيم منهم رجل يقال . أشهر ال نصيب فيها شيئا لنهلكن

رمة احملرم واجعلها يف صفر، أنسئنا شهرا، أي أخر عنا ح: فيقولون. له القلمس، فيقول أنا الذي ال يرد يل قضاء
فقام اإلسالم وقد رجع احملرم . فكانوا كذلك شهرا فشهرا حىت استدار التحرمي على السنة كلها. فيحل هلم احملرم

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموات : "وهذا معىن قوله عليه السالم. إىل موضعه الذي وضعه اهللا فيه
كان املشركون حيجون يف كل شهر عامني، فحجوا يف ذي احلجة عامني، مث حجوا يف احملرم : وقال جماهد". واألرض

عامني، مث حجوا يف صفر عامني، وكذلك يف الشهور كلها حىت وافقت حجة أيب بكر اليت حجها قبل حجة الوداع 
الوداع فوافقت ذا احلجة،  مث حج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العام املقبل حجة. ذا القعدة من السنة التاسعة

أراد بذلك أن أشهر احلج رجعت إىل مواضعها، وعاد . احلديث..." إن الزمان قد استدار: "فذلك قوله يف خطبته
كان املشركون حيسبون السنة اثين عشر : قال إياس بن معاوية. وقول ثالث. احلج إىل ذي احلجة وبطل النسيء

يف رمضان ويف ذي القعدة، ويف كل شهر من السنة حبكم استدارة  شهرا ومخسة عشر يوما، فكان احلج يكون
الشهر بزيادة اخلمسة عشر يوما فحج أبو بكر سنة تسع يف ذي القعدة حبكم االستدارة، ومل حيج النيب صلى اهللا 

  عليه وسلم فلما كان يف العام املقبل وافق احلج ذا احلجة

أي ..." إن الزمان قد استدار: "بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا القول أشبه. يف العشر، ووافق ذلك األهلة
زمان احلج عاد إىل وقته األصلي الذي عينه اهللا يوم خلق السموات واألرض بأصل املشروعية اليت سبق هبا علمه، 

ة عشر يوما وهي اخلمس -ينفي بذلك الزيادة اليت زادوها يف السنة . السنة اثنا عشر شهرا: مث قال. ونفذ هبا حكمه
  .بتحكمهم، فتعني الوقت األصلي وبطل التحكم اجلهلي -

أول ما خلق اهللا الشمس أجراها يف برج احلمل، وكان الزمان الذي : وحكى اإلمام املازري عن اخلوارزمي أنه قال
صل إليه وهذا حيتاج إىل توقيف، فإنه ال يتو. أشار به النيب صلى اهللا عليه وسلم صادف حلول الشمس برج احلمل

مث إن العقل جيوز خالف ما قال، وهو . إال بالنقل عن األنبياء، وال نقل صحيحا عنهم بذلك، ومن ادعاه فليسنده
مث إن علماء التعديل قد اختربوا ذلك . أن خيلق اهللا الشمس قبل الربوج، وجيوز أن خيلق ذلك كله دفعة واحدة

بينها وبني احلمل عشرون ..." إن الزمان قد استدار: "فوجدوا الشمس يف برج احلوت وقت قوله عليه السالم
واختلف أهل التأويل يف أول من نسأ، فقال ابن عباس وقتادة . واهللا أعلم. ومنهم من قال عشر درجات. درجة

وروى جويرب عن الضحاك عن ابن عباس أن أول من فعل ذلك . بنو مالك بن كنانة، وكانوا ثالثة: والضحاك
أول من فعل ذلك رجل من بين كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة، مث : وقال الكليب. معة بن خندفعمرو بن حلي بن ق

حي : وقال الزهري. جنادة بن عوف، وهو الذي أدركه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: كان بعده رجل يقال له
وكان . مالك بن كنانة:  روايةويف. من بين كنانة مث من بين فقيم منهم رجل يقال له القلمس وامسه حذيفة بن عبيد

  :ويف ذلك يقول شاعرهم. الذي يلي النسيء يظفر بالرياسة لتريس العرب إياه
  ومنا ناسئ الشهر القلمَّس



  :وقال الكميت
  شهور احلل جنعلها حراما... ألسنا الناسئني على معد 

أنواع الكفر فإهنا أنكرت وجود البارئ تعاىل  بيان ملا فعلته العرب من مجعها من} زِيَاَدةٌ ِفي الْكُفْرِ{: قوله تعاىل
قَالَ َمْن ُيْحيِي الِْعظَاَم َوِهيَ {: وأنكرت البعث فقالت. يف أصح الوجوه] ٦٠: الفرقان[} وََما الرَّْحَمُن{: فقالت
وزعمت أن ]. ٢٤: مرالق[} فَقَالُوا أََبشَراً ِمنَّا وَاِحداً َنتَّبِعُُه{: وأنكرت بعثة الرسل فقالوا]. ٧٨: يس[} َرِميٌم

وال مبدل لكلماته ولو كره . التحليل والتحرمي إليها، فابتدعته من ذاهتا مقتفية لشهواهتا فأحلت ما حرم اهللا
  .املشركون
َعاماً ِليَُواِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرََّم إِنََّما النَِّسيُء زَِياَدةٌ ِفي الْكُفْرِ ُيَضلُّ بِهِ الَِّذيَن كَفَُروا ُيِحلُّوَنُه َعاماً َوُيَحرُِّموَنُه {: قوله تعاىل

قرأ أهل احلرمني . فيه ثالث قراءات} اللَُّه فَُيِحلُّوا َما َحرََّم اللَُّه ُزيَِّن لَُهمْ ُسوُء أَْعَمالِهِْم َواللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الْكَافِرِيَن
والقراءات الثالث } ُيِضل{رأ احلسن وأبو رجاء وق. على الفعل اجملهول} ُيَضل{وقرأ الكوفيون } َيِضل{وأبو عمرو 

ويضل به الذين كفروا من : والتقدير. كل واحدة منها تؤدي عن معىن، إال أن القراءة الثالثة حذف منها املفعول
يضل اهللا به الذين : التقدير. وجيوز أن يكون الضمري راجعا إىل اهللا عز وجل. يف حمل رفع} الَِّذيَن{و. يقبل منهم

. } َواللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الْكَافِرِيَن{: ، وكقوله يف آخر اآلية]٢٧: الرعد[} ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء{: وا، كقوله تعاىلكفر
ُزيَِّن لَُهْم {: يعين احملسوب هلم، واختار هذه القراءة أبو عبيد، لقوله تعاىل} ُيَضلُّ بِِه الَِّذيَن كَفَُروا{والقراءة الثانية 

والقراءة األوىل اختارها أبو حامت؛ ألهنم كانوا ضالني به أي بالنسيء ألهنم كانوا حيسبونه فيضلون . } أَْعَماِلهِْمُسوُء 
ضللت : وهي لغة، يقال. بفتح الياء والضاد} َيَضل{وروي عن أيب رجاء . ترجع إىل النسيء} ُيِحلُّونَُه{واهلاء يف . به

تواطأ القوم على كذا أي اجتمعوا عليه، أي مل حيلوا . الم كي أي ليوافقوانصب ب} ِلُيَواِطئُوا{.أضل، وضللت أضل
قال . وهذا هو الصحيح، ال ما يذكر أهنم جعلوا األشهر مخسة. شهرا إال حرموا شهرا لتبقى األشهر احلرم أربعة

وعليه . قطرب والطربي إهنم عمدوا إىل صفر فزادوه يف األشهر احلرم، وقرنوه باحملرم يف التحرمي، وقاله عنه: قتادة
  .واهللا أعلم. يكون النسيء مبعىن الزيادة

ضِيُتْم بِالَْحيَاِة الدُّْنَيا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُُم اْنِفرُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُْتمْ إِلَى الْأَْرضِ أََر{ ٣٨: اآلية
  }الَْحَياةِ الدُّنَْيا ِفي الْآِخَرِة إِلَّا قَِليلٌ ِمَن الْآِخَرِة فََما َمَتاُع

  -:فيه مسألتان
أي شيء مينعكم عن كذا كما : حرف استفهام معناه التقرير والتوبيخ التقدير}مَا}{َما لَكُْم{: قوله تعاىل: األوىل
سول اهللا صلى اهللا وال خالف أن هذه اآلية نزلت عتابا على تتخلف من ختلف عن ر. مالك عن فالن معرضا: تقول

عليه وسلم يف غزوة تبوك، وكانت سنة تسع من اهلجرة بعد الفتح بعام، وسيأيت ذكرها يف آخر السورة إن شاء 
وقوم . نفر إىل األم يفر نفورا: هو التنقل بسرعة من مكان إىل مكان ألمر حيدث، يقال يف ابن آدم: والنفر. اهللا

بضم الفاء  -نفرت تنفر : ويقال يف الدابة]. ٤٦: اإلسراء[} ى أَْدبَارِِهْم ُنفُوراًَولَّْوا َعلَ{: نفور، ومنه قوله تعاىل
  .ونفر احلاج من مىن نفرا. يف الدابة نفار، وهو اسم مثل احلران: يقال. نفارا ونفورا -وكسرها 
وهو . عيم األرض، أو إىل اإلقامة باألرضمعناه أثاقلتم إىل ن: قال املفسرون} اثَّاقَلُْتْم إِلَى الْأَْرضِ{: قوله تعاىل: الثانية

وأصله تثاقلتم، . توبيخ على ترك اجلهاد وعتاب على التقاعد عن املبادرة إىل اخلروج، وهو حنو من أخلد إىل األرض
} ادَّاَركُوا{أدغمت التاء يف الثاء لقرهبا منها، واحتاجت إىل ألف الوصل لتصل إىل النطق بالساكن، ومثله 



وأنشد ]. ٢٤: يونس[} وَازَّيََّنْت{و] ٤٧: النمل[} اطَّيَّْرنَا{و] ٧٢: البقرة[} ادَّاَرأُْتْم{و ]٣٨: األعراف[
  :الكسائي

  عذب املذاق إذا ما أتابع القبل... تويل الضجيع إذا ما استافها خصرا 

حرارة القيظ وطيب  يف -ودعا الناس إليها  -وكانت تبوك . حكاه املهدوي. على األصل} تَثَاقَلُْتْم{وقرأ األعمش 
فاستوىل على الناس الكسل فتقاعدوا وتثاقلوا  -كما جاء يف احلديث الصحيح على ما يأيت  -الثمار وبرد الظالل 

أي } أََرِضيُتْم بِالْحََياِة الدُّْنَيا ِمَن الْآِخَرِة{: ومعىن. فوخبهم اهللا بقوله هذا وعاب عليهم اإليثار للدنيا على اآلخرة
َولَْو َنَشاءُ {: تتضمن معىن البدل، كقوله تعاىل} ِمَن{أرضيتم بنعيم الدنيا بدال من نعيم اآلخرة ـف: ربدال، التقدي

  :وقال الشاعر. أي بدال منكم] ٦٠: الزخرف[} لََجَعلَْنا مِْنكُْم َمالِئكَةً ِفي الْأَْرضِ َيْخلُفُونَ
  مربدة باتت على طَهيان... فليت لنا من ماء زمزم شربة 

عود ينصب يف ناحية الدار للهواء، : والطهيان. ليت لنا بدال من ماء زمزم شربة مربدة: أراد. من ماء محنانويروى 
عاتبهم اهللا على إيثار الراحة يف الدنيا على الراحة يف اآلخرة، إذ ال تنال راحة اآلخرة إال . يعلق عليه املاء حىت يربد

  .خرجه البخاري" . أجُْرك على قدر َنَصبِك: " وقد طافت راكبةقال صلى اهللا عليه وسلم لعائشة . بنصب الدنيا
  }لِّ َشْيٍء قَدِيٌرإِالّ َتنِْفُروا يَُعذِّْبكُْم َعذَاباً أَِليماً َوَيسَْتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم َوال َتُضرُّوُه َشْيئاً وَاللَُّه َعلَى كُ{ ٣٩: اآلية

  :فيه مسألة واحدة
وََيْستَْبِدلْ {، }يَُعذِّْبكُْم{واجلواب . شرط، فلذلك حذفت منه النون} إِالّ َتْنِفرُوا} {رُوا ُيَعذِّْبكُْمإِالّ َتْنِف{: قوله تعاىل

ومن حمققات األصول أن األمر إذا : قال ابن العريب. وهذا هتديد شديد ووعيد مؤكد يف ترك النفري} قَْوماً غَْيَركُْم
  فأما العقاب عند الترك فال يؤخذ من نفس األمر وال يقتضيه. ورد فليس يف وروده أكثر من اقتضاء الفعل

فوجب . إن مل تفعل كذا عذبتك بكذا، كما ورد يف هذه اآلية: االقتضاء، وإمنا يكون العقاب باخلرب عنه، كقوله
ن ابن وروى أبو داود ع. مبقتضاها النفري للجهاد واخلروج إىل الكفار ملقاتلتهم على أن تكون كلمة اهللا هي العليا

] ١٢٠: التوبة[} َيْعَملُونَ -إىل قوله  -َما كَانَ ِلأَْهلِ الَْمِديَنةِ {و} إِالّ َتْنِفرُوا يَُعذِّْبكُْم َعذَاباً أَِليماً{: عباس قال
. رمةوهو قول الضحاك واحلسن وعك]. ١٢٢:التوبة[} َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ ِلَيْنِفرُوا كَافَّةً{: نسختها اآلية اليت تليها

فإن صح ذلك عنه فهو أعلم من أين قال، وإال : قال ابن العريب. هو حبس املطر عنهم: قال ابن عباس} يَُعذِّْبكُْم{
  .فالعذاب األليم هو يف الدنيا باستيالء العدو وبالنار يف اآلخرة

إِالّ َتْنِفرُوا {ه اآلية سألت ابن عباس عن هذ: قول ابن عباس خرجه اإلمام أبو داود يف سننه عن ابن نفيع قال: قلت
وذكره اإلمام أبو حممد بن عطية مرفوعا عن ابن عباس . فأمسك عنهم املطر فكان عذاهبم: قال} ُيَعذِّْبكُْم َعذَاباً أَِليماً

} أَِليماً{و. استنفر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبيلة من القبائل فقعدت، فأمسك اهللا عنهم املطر وعذهبا به: قال
توعد بأن يبدل لرسوله قوما ال يقعدون عند استنفاره } َوَيْسَتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم{. وقد تقدم. ىن مؤمل، أي موجعمبع

واهلاء قيل هللا تعاىل، وقيل للنيب صلى اهللا . عطف} َوال َتُضرُّوُه َشيْئاً{. أهل اليمن: وقيل. أبناء فارس: قيل. إياهم
فأما من غري كراهة فمن عينه النيب صلى . مع إظهار الكراهة حرام على كل أحد والتثاقل عن اجلهاد. عليه وسلم

إن املراد هبذه : وقد قيل. اهللا عليه وسلم حرم عليه التثاقل وإن أمن منهما فالفرض فرض كفاية، ذكره القشريي
لك على وجه وظاهر اآلية يدل على أن ذ. اآلية وجوب النفري عند احلاجة وظهور الكفرة واشتداد شوكتهم

. االستدعاء فعلى هذا ال يتجه احلمل على وقت ظهور املشركني فإن وجوب ذلك ال خيتص باالستدعاء، ألنه متعني



وإذا ثبت ذلك فاالستدعاء واالستنفار يبعد أن يكون موجبا شيئا مل جيب من قبل إال أن اإلمام إذا عني قوما وندهبم 
. التعيني ويصري بتعيينه فرضا على من عينه ال ملكان اجلهاد ولكن لطاعة اإلمامإىل اجلهاد مل يكن هلم أن يتثاقلوا عند 

  .واهللا أعلم

قُولُ ِلَصاِحبِِه ال إِالّ تَْنُصُروُه فَقَْد َنصََرُه اللَُّه إِذْ أَخَْرَجُه الَِّذيَن كَفَُروا ثَانَِي اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفي الْغَارِ إِذْ َي{ ٤٠: اآلية
ُروا السُّفْلَى َوكَِلَمةُ اللَِّه ِهيَ اللََّه َمَعَنا فَأَْنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه بُِجُنودٍ لَْم َتَرْوَها َوجََعلَ كَِلَمةَ الَِّذيَن كَفَ َتْحَزنْ إِنَّ

  }الُْعلَْيا وَاللَُّه َعزِيٌز َحكِيٌم
  -:فيه إحدى عشرة مسألة

عاتبهم اهللا بعد انصراف نبيه عليه السالم . تعينوه بالنفر معه يف غزوة تبول: يقول} ْنصُُروُهإِالّ َت{: قوله تعاىل: األوىل
إن تركتم نصره فاهللا يتكفل به، إذ قد نصره : واملعىن] براءة[هذه أول آية نزلت من سورة : قال النقاش. من تبوك

نصره اهللا بصاحبه يف الغار بتأنيسه له ومحله على فقد : وقيل. اهللا يف مواطن القلة وأظهره على عدوه بالغلبة والعزة
ما صحب األنبياء عليهم السالم مثل أيب : قال الليث بن سعد. عنقه، وبوفاته ووقايته له بنفسه ومواساته له مباله

  .} إِالّ َتْنُصرُوُه{: خرج أبو بكر هبذه اآلية من املعاتبة اليت يف قوله. وقال سفيان بن عيينة. بكر الصديق
وهو خرج بنفسه فارا، لكن بإجلائهم إىل ذلك حىت فعله، فنسب } إِذْ أَخَْرَجُه الَِّذيَن كَفَرُوا{: قوله تعاىل: الثانية

الفعل إليهم ورتب احلكم فيه عليهم، فلهذا يقتل املكره على القتل ويضمن املال املتلف باإلكراه، إلجلائه القاتل 
  .واملتلف إىل القتل واإلتالف

فإذا اختلف اللفظ فقلت رابع . وهذا كثالث ثالثة ورابع أربعة. أي أحد اثنني} ثَانَِي اثَْنيْنِ{: قوله تعاىل :الثالثة
وهو منصوب على احلال، أي أخرجوه منفردا . ثالثة وخامس أربعة، فاملعىن صري الثالثة أربعة بنفسه واألربعة مخسة

وقال علي بن . أي نصره منفردا ونصره أحد اثنني" اهللا نصره"والعامل فيها . من مجيع الناس إال من أيب بكر
  وقرأ مجهور الناس]. ١٧: نوح[} َواللَُّه أَْنبََتكُْم ِمَن الْأَْرضِ نََباتاً{التقدير فخرج ثاين اثنني، مثل : سليمان

حكاها أبو : ن جينقال اب. بسكون الياء} ثانِي{وقرأت فرقة . ال يعرف غري هذا: قال أبو حامت. بنصب الياء} ثَانَِي{
} َما َبِقَي ِمَن الرِّبا{فهي كقراءة احلسن : قال ابن عطية. عمرو بن العالء ووجهه أنه سكن الياء تشبيها هلا باأللف

  :وكقول جرير
  ماضي العزمية ما يف حكمه جنف... هو اخلليفة فارضوا ما رضي لكم 

وملا رأت قريش أن املسلمني قد صاروا . قب يف اجلبل، يعين غار ثورث: الغار} إِذْ ُهَما ِفي الَْغارِ{: قوله تعاىل: الرابعة
هذا شر شاغل ال يطاق، فأمجعوا أمرهم على قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فبيتوه ورصدوه : إىل املدينة قالوا

أن ينام على على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب 
فراشه، ودعا اهللا أن يعمي عليهم أثره، فطمس اهللا على أبصارهم فخرج وقد غشيهم النوم، فوضع على رؤوسهم 

ترابا وهنض فلما أصبحوا خرج عليهم علي رضي اهللا عنه وأخربهم أن ليس يف الدار أحد فعملوا أن رسول اهللا 
لى اهللا عليه وسلم مع أيب بكر الصديق للهجرة، فدفعا صلى اهللا عليه وسلم قد فات وجنا وتواعد رسول اهللا ص

ويقال ابن أريقط، وكان كافرا لكنهما وثقا به، وكان دليال بالطرق فاستأجراه . راحلتيهما إىل عبداهللا بن أرقط
ا ليدل هبما إىل املدينة وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خوخة يف ظهر دار أيب بكر اليت يف بين مجح وهنض
حنو الغار يف جبل ثور، وأمر أبو بكر ابنه عبداهللا أن يستمع ما يقول الناس، وأمر مواله عامر بن فهرية أن يرعى 



وكانت أمساء بنت أيب بكر الصديق تأتيهما . مث هنضا فدخال الغار. غنمه ويرحيها عليهما ليال فيأخذ منها حاجتهما
فلما فقدته قريش . ، مث يتلومها عامر بن فهرية بالغنم فيعفي آثارمهابالطعام ويأتيهما عبداهللا بن أيب بكر باألخبار

فنظروا فإذا بالعنكبوت قد . هنا انقطع األثر: جعلت تطلبه بقائف معروف بقفاء األثر، حىت وقف على الغار فقال
بوت أيقنوا أن ال نسج على فم الغار من ساعته، وهلذا هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قتله فلما رأوا نسج العنك

  أحد فيه فرجعوا وجعلوا يف النيب صلى اهللا عليه وسلم مائة ناقة ملن رده عليهم

وقد روي من حديث أيب الدرداء وثوبان رضي . اخلرب مشهور، وقصة سراقة بن مالك بن جعشم يف ذلك مذكورة
على بيضها، فلما نظر الكفار  أن اهللا عز وجل أمر محامة فباضت على نسج العنكبوت، وجعلت ترقد: اهللا عنهما

  .إليها ردهم ذلك عن الغار
استأجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر رجال من بين الديل : روى البخاري عن عائشة قالت: اخلامسة

هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثالث ليال فأتامها براحلتيهما 
  .صبيحة ثالث فارحتال وارحتل معهما عامر بن فهرية والدليل الديلي فأخذ هبم طريق الساحل

فيه من الفقه ائتمان أهل الشرك على السر واملال إذا علم منهم وفاء ومروءة كما ائتمن النيب صلى اهللا : قال املهلب
فيه استئجار املسلمني الكفار : ابن املنذر وقال. عليه وسلم هذا املشرك على سره يف اخلروج من مكة وعلى الناقتني

] باب استئجار املشركني عند الضرورة أو إذا مل يوجد أهل اإلسالم: [وقال البخاري يف ترمجته. على هداية الطريق
من أجل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا ] أو إذا مل يوجد أهل اإلسالم[إمنا قال البخاري يف ترمجته : قال ابن بطال

امل أهل خيرب على العمل يف أرضها إذ مل يوجد من املسلمني من ينوب مناهبم يف عمل األرض، حىت قوي اإلسالم ع
استئجار الرجلني : وفيه. وعامة الفقهاء جييزون استئجارهم عند الضرورة وغريها. واستغين عنهم أجالهم عمر

بالدين خوفا من العدو، واالستخفاء يف الغريان  دليل على جواز الفرار: وفيه. الرجل الواحد على عمل واحد هلما
ولو شاء ربكم لعصمه مع كونه معهم . وغريها أال يلقي اإلنسان بيده إىل العدو توكال على اهللا واستسالما له

من : وهذا أدل دليل على فساد من منع ذلك وقال. ولكنها سنة اهللا يف األنبياء وغريهم، ولن جتد لسنة اهللا تبديال
  وهذا كله يف معىن اآلية، وهللا احلمد واهلداية. اهللا سواه كان ذلك نقصا يف توكله، ومل يؤمن بالقدر خاف مع

. هذه اآلية تضمنت فضائل الصديق رضي اهللا عنه} إِذْ َيقُولُ ِلصَاِحبِِه ال َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعنَا{: قوله تعاىل: السادسة
} ثَانَِي اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفي الْغَارِ إِذْ َيقُولُ ِلَصاِحبِهِ ال َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعَنا{الك روى أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم عن م

من أنكر أن يكون عمر : قال بعض العلماء. فحقق اهللا تعاىل قوله له بكالمه ووصف الصحبة يف كتابه. هو الصديق
ومن أنكر أن يكون أبو . عليه وسلم فهو كذاب مبتدع وعثمان أو أحد من الصحابة صاحب رسول اهللا صلى اهللا

} إِنَّ اللََّه َمَعَنا{ومعىن . بكر رضي اهللا عنه صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو كافر، ألنه رد نص القرآن
ام قال حدثنا عفان قال حدثنا مه: روى الترمذي واحلارث بن أيب أسامة قاال. أي بالنصر والرعاية واحلفظ والكالءة

لو أن أحدهم نظر إىل : قلت للنيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن يف الغار: أخربنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه قال
يعين معهما بالنصر والدفاع، : قال احملاسيب". يا أبا بكر ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما: "قدميه ألبصرنا حتت قدميه، فقال
فمعناه العموم أنه ]. ٧: اجملادلة[} َما َيكُونُ ِمْن َنْجَوى ثَالثَةٍ إِلَّا ُهَو َرابِعُُهْم{: الال على معىن ما عم به اخلالئق، فق
  .يسمع ويرى من الكفار واملؤمنني

حزن أيب بكر يف الغار دليل على جهله ونقصه وضعف قلبه : قالت اإلمامية قبحها اهللا: قال ابن العريب: السابعة



َنِكَرُهمْ {: ك بأن إضافة احلزن إليه ليس بنقص، كما مل ينقص إبراهيم حني قال عنهوأجاب علماؤنا عن ذل. وخرقه
قُلَْنا ال . فَأَْوَجَس ِفي َنفِْسِه ِخيفَةً ُموَسى{: ومل ينقص موسى قوله]. ٧٠: هود[} َوأَْوَجَس ِمْنُهمْ ِخيفَةً قَالُوا ال َتَخْف

فهؤالء العظماء صلوات ]. ٣٣: العنكبوت[} ا مَُنجُّوَك َوأَْهلََك إَوال َتْحَزنْ إِنَّ{: وىف لوط]. ٦٧،٦٨طه [} َتَخْف
مث هي . اهللا عليهم قد وجدت عندهم التقية نصا ومل يكن ذلك طعنا عليهم ووصفا هلم بالنقص، وكذلك يف أيب بكر

منا كان إن حزن الصديق إ -جواب ثان . لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبصرنا: عند الصديق احتمال، فإنه قال
  خوفا على النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يصل إليه ضرر،

: املائدة[} َواللَُّه َيْعصُِمَك ِمَن النَّاسِ{ومل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك الوقت معصوما وإمنا نزل عليه 
  .باملدينة] ٦٧

الم أبو القاسم قال موسى صلى اهللا عليه قال لنا أبو الفضائل العدل قال لنا مجال اإلس: قال ابن العريب: الثامنة
} ال َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعَنا{: وقال يف حممد صلى اهللا عليه وسلم] ٦٢: الشعراء[} كَلَّا إِنَّ مَِعَي رَبِّي سََيْهِدينِ{: وسلم

وملا قال يف . ال جرم ملا كان اهللا مع موسى وحده ارتد أصحابه بعده، فرجع من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل
بقي أبو بكر مهتديا موحدا عاملا جازما قائما باألمر ومل يتطرق } ال َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعَنا{حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  .إليه اختالل
أغمي على رسول اهللا : قال -له صحبة  -خرج الترمذي من حديث نبيط بن شريط عن سامل بن عبيد : التاسعة

انطلقوا بنا إىل إخواننا من األنصار : واجتمع املهاجرون يتشاورون فقالوا: وفيه. ، احلديث...مصلى اهللا عليه وسل
من له مثل هذه الثالث : فقال عمر رضي اهللا عنه. منا أمري ومنكم أمري: فقالت األنصار. ندخلهم معنا يف هذا األمر

مث بسط يده فبايعه وبايعه الناس : من مها؟ قال} ِحبِِه ال َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعنَاثَانِيَ اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفي الْغَارِ إِذْ َيقُولُ ِلَصا{
  .بيعة حسنة مجيلة

ما يدل على أن اخلليفة بعد النيب صلى } ثَانِيَ اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفي الْغَارِ{: يف قوله تعاىل: وهلذا قال بعض العلماء: قلت
ومسعت شيخنا اإلمام أبا العباس . رضي اهللا عنه، ألن اخلليفة ال يكون أبدا إال ثانيااهللا عليه وسلم أبو بكر الصديق 

إمنا استحق الصديق أن يقال له ثاين اثنني لقيامه بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم باألمر، كقيام : أمحد بن عمر يقول
ا مات ارتدت العرب كلها، ومل يبق وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل. النيب صلى اهللا عليه وسلم به أوال

  اإلسالم إال باملدينة ومكة وجواثا، فقام أبو بكر يدعو الناس إىل اإلسالم ويقاتلهم على

  .الدخول يف الدين كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فاستحق من هذه اجلهة أن يقال يف حقه ثاين اثنني
رها على أنه اخلليفة بعده، وقد انعقد اإلمجاع على ذلك ومل وقد جاء يف السنة أحاديث صحيحة، يدل ظاه: قلت

. وهل يكفر أم ال، خيتلف فيه، واألظهر تكفريه. والقادح يف خالفته مقطوع خبطئه وتفسيقه. يبق منهم خمالف
األمة والذي يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال علماء . إن شاء اهللا] الفتح[وسيأيت هلذا املعىن مزيد بيان يف سورة 

وال مباالة بأقوال أهل الشيع وال أهل . وجيب أن تؤمن به القلوب واألفئدة فضل الصديق على مجيع الصحابة
مث بعد الصديق عمر الفاروق، مث بعده . البدع، فإهنم بني مكفر تضرب رقبته، وبني مبتدع مفسق ال تقبل كلمته

يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنخري أبا بكر  كنا خنري بني الناس: روى البخاري عن ابن عمر قال. عثمان
وروي عن مالك . واختلف أئمة أهل السلف يف عثمان وعلي، فاجلمهور منهم على تقدمي عثمان. مث عمر مث عثمان
  .وهو األصح إن شاء اهللا. وروي عنه أيضا أنه رجع إىل ما عليه اجلمهور. أنه توقف يف ذلك



  }أَنَْزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَيِْهفَ{: قوله تعاىل: العاشرة
  :فيه قوالن
  .على النيب صلى اهللا عليه وسلم: أحدمها
قال علماؤنا وهو األقوى، ألنه خاف على النيب صلى اهللا عليه وسلم من القوم : ابن العريب. على أيب بكر: والثاين

شه وذهب روعه وحصل األمن وأنبت اهللا فأنزل اهللا سكينته عليه بتأمني النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسكن جأ
فما أضعف هذه اجلنود يف ظاهر احلس . سبحانه مثامة، وأهلم الوكر هناك محامة وأرسل العنكبوت فنسجت بيتا عليه

هل أنتم تاركو : "وما أقواها يف باطن املعىن وهلذا املعىن قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمر حني تغامر مع الصديق
  .رواه أبو الدرداء" ن الناس كلهم قالوا كذبت وقال أبو بكر صدقتيل صاحيب إ

ترجع إىل النيب } َوأَيَّدَُه{والكناية يف قوله . أي من املالئكة} َوأَيََّدُه بُِجُنودٍ لَْم َتَرْوَها{: قوله تعاىل: احلادية عشرة
َوجََعلَ كَِلَمةَ الَِّذيَن كَفَُروا {. العربوالضمريان خيتلفان، وهذا كثري يف القرآن ويف كالم . صلى اهللا عليه وسلم

وقرأ األعمش ويعقوب . وعد النصر: وقيل. ال إله إال اهللا: قيل} َوكَِلَمةُ اللَِّه ِهَي الُْعلْيَا{. أي كلمة الشرك} السُّفْلَى
أن قراءة النصب بعيدة، وزعم الفراء . والباقون بالرفع على االستئناف} جََعلَ{بالنصب محال على } َوكَِلَمةُ اللَِّه{
كان جيب أن : قال. وقال أبو حامت حنوا من هذا. ألنك تقول أعتق فالن غالم أبيه، وال تقول غالم أيب فالن: قال

  :الذي ذكره الفراء ال يشبه اآلية، ولكن يشبهها ما أنشد سيبويه: قال النحاس. يقال وكلمته هي العليا
  املوت ذا الغىن والفقريانغص ... ال أرى املوت يسبق املوت شيء 

يف إعادة الذكر يف مثل هذا فائدة وهي أن فيه معىن : فهذا حسن جيد ال إشكال فيه، بل يقول النحويون احلذاق
. فيهفهذا ال إشكال ] ١،٢:الزلزلة[} وَأَخَْرَجِت الْأَْرُض أَثْقَالَهَا. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَْرُض زِلْزَالََها{: التعظيم، قال اهللا تعاىل

كلمة وكلمة وكلمة : وحكى الفراء فيها ثالث لغات. هي كلمة بكسر الكاف: ومتيم تقول. ومجع الكلمة كلم
  .والكلمة أيضا القصيدة بطوهلا، قاله اجلوهري. مصل كبد وكبد وكبد، وورق وورق وورق

  }كُْم ِفي سَبِيلِ اللَِّه ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَاْنِفرُوا ِخفَافاً َوِثقَاالً َوَجاِهُدوا بِأَْموَاِلكُْم وَأَْنفُِس{ ٤١: اآلية
  -:فيه سبع مسائل

انِْفُروا {أول ما نزل من سورة براءة : روى سفيان عن حصني بن عبدالرمحن عن أيب مالك الغفاري قال: األوىل
  .ا وآخرهامث نزل أوهل: قال. وقال أبو الضحاك كذلك أيضا. } ِخفَافاً َوِثقَاالً

  نصب على احلال،} انِْفُروا خِفَافاً َوِثقَاالً{:قوله تعاىل : الثانية
  :وفيه عشرة أقوال

  .سرايا متفرقني:: ٧١: النساء[} اْنِفُروا ثَُباٍت{يذكر عن ابن عباس : األول
  .نشاطا وغري نشاط: روي عن ابن عباس أيضا وقتادة: الثاين
  .لفقري، قاله جماهدا: الغين، والثقيل: اخلفيف: الثالث
  .الشيخ، قاله احلسن: الشاب، والثقيل: اخلفيف: الرابع
  .مشاغيل وغري مشاغيل، قاله زيد بن علي واحلكم بن عتبة: اخلامس
  .الذي ال عيال له، قاله زيد بن أسلم: الذي له عيال، واخلفيف: الثقيل: السادس
: اخلفاف: الثامن. الذي ال ضيعة له، قاله ابن زيد :الذي له ضيعة يكره أن يدعها، واخلفيف: الثقيل: السابع



  .الفرسان، قاله األوزاعي: الرجال، والثقال
: اخلفيف: العاشر. اجليش بأثره: الذين يسبقون إىل احلرب كالطليعة وهو مقدم اجليش والثقال: اخلفاف: التاسع

اس أمروا مجلة أي انفروا خفت عليكم والصحيح يف معىن اآلية أن الن. اجلبان، حكاه النقاش: الشجاع، والثقيل
: أعلي أن أنفر؟ فقال: وروي أن ابن أم مكتوم جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال له. احلركة أو ثقلت

وهذه األقوال إمنا هي على معىن املثال يف الثقل ]. ٦١: النور[} لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى حََرٌج{حىت أنزل اهللا تعاىل " نعم"
  .اخلفةو

: التوبة[} لَْيَس َعلَى الضَُّعفَاِء َوال َعلَى الْمَْرَضى{: واختلف يف هذه اآلية، فقيل إهنا منسوخة بقوله تعاىل: الثالثة
والصحيح أهنا ليست ]. ١٢٢: التوبة[} فَلَْوال َنفََر ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ{: الناسخ هلا قوله: وقيل]. ٩١

قال شبانا وكهوال، ما مسع اهللا عذر } اْنِفرُوا ِخفَافاً َوثِقَاالً{: ابن عباس عن أيب طلحة يف قوله تعاىل روى. مبنسوخة
وروى محاد عن ثابت وعلي بن زيد عن أنس أن أبا طلحة . فخرج إىل الشام فجاهد حىت مات رضي اهللا عنه. أحد

يرمحك اهللا : أي بين جهزوين جهزوين فقال بنوه: فقال} َوثِقَاالًاْنِفرُوا ِخفَافاً {فأتى على هذه اآلية ] براءة[قرأ سورة 
  لقد غزوت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت مات ومع أيب بكر حىت

فغزا يف البحر فمات يف البحر، فلم جيدوا له جزيرة . ال، جهزوين. قال. مات ومع عمر حىت مات فنحن نغزو عنك
وأسند الطربي عمن رأى املقداد بن األسود . نوه فيها، ومل يتغري رضي اهللا عنهيدفنونه فيها إال بعد سبعة أيام فدف

: فقال. لقد عذرك اهللا: فقيل له. حبمص على تابوت صراف، وقد فضل على التابوت من مسنه وهو يتجهز للغزو
إىل الغزو وقد ذهبت خرج سعيد بن املسيب : وقال الزهري.} اْنِفرُوا ِخفَافاً َوِثقَاالً{أتت علينا سورة البعوث 

استنفر اهللا اخلفيف والثقيل، فإن مل ميكين احلرب كثرت السواد وحفظت : فقال. إنك عليل: فقيل له. إحدى عينيه
يا عم إن : وروي أن بعض الناس رأى يف غزوات الشأم رجال قد سقط حاجباه على عينيه من الكرب، فقال له. املتاع

وامسه عمرو  -ولقد قال ابن أم مكتوم رضي اهللا عنه . أمرنا بالنفر خفافا وثقاال يا ابن أخي، قد: اهللا قد عذرك فقال
أنا رجل أعمى، فسلموا يل اللواء، فإنه إذا اهنزم حامل اللواء اهنزم اجليش، وأنا ما أدري من يقصدين : يوم أحد -

فلهذا وما كان مثله مما . انهبي" آل عمران"بسيفه فما أبرح فأخذ اللواء يومئذ مصعب بن عمري على ما تقدم يف 
  وقد تكون حالة جيب فيها نفري الكل. إن النسخ ال يصح: روي عن الصحابة والتابعني، قلنا

وذلك إذا تعني اجلهاد بغلبة العدو على قطر من األقطار، أو حبلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على مجيع : الرابعة
فا وثقاال، شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغري إذنه أهل تلك الدار أن ينفروا وخيرجوا إليه خفا

فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام . ومن ال أب له، وال يتخلف أحد يقدر على اخلروج، من مقاتل أو مكثر
اقة بعدوهم كان على من قارهبم وجاورهم أن خيرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حىت يعلموا أن فيهم ط

وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم وميكنه غياثهم لزمه أيضا . على القيام هبم ومدافعتهم
اخلروج إليهم، فاملسلمون كلهم يد على من سواهم، حىت إذا قام بدفع العدو أهل الناحية اليت نزل العدو عليها 

  ولو قارب العدو. واحتل هبا سقط الفرض عن اآلخرين

. إلسالم ومل يدخلوها لزمهم أيضا اخلروج إليه، حىت يظهر دين اهللا وحتمى البيضة وحتفظ احلوزة وخيزى العدودار ا
  .وال خالف يف هذا

فرض أيضا على اإلمام إغزاء طائفة إىل العدو كل سنة مرة خيرج معهم بنفسه أو  -وقسم ثان من واجب اجلهاد 



م، ويكف أذاهم ويظهر دين اهللا عليهم حىت يدخلوا يف اإلسالم أو خيرج من يثق به ليدعوهم إىل اإلسالم ويرغبه
  .يعطوا اجلزية عن يد

ومن اجلهاد أيضا ما هو نافلة وهو إخراج اإلمام طائفة بعد طائفة وبعث السرايا يف أوقات الغرة وعند إمكان 
  .الفرصة واإلرصاد هلم بالرباط يف موضع اخلوف وإظهار القوة

  واحد إذا قصر اجلميع،وهيكيف يصنع ال: فإن قيل
يعمد إىل أسري واحد فيفديه، فإنه إذا فدى الواحد فقد أدى يف الواحد أكثر مما كان يلزمه يف : قيل له: اخلامسة

ويغزو بنفسه إن قدر . اجلماعة، فإن األغنياء لو اقتسموا فداء األسارى ما أدى كل واحد منهم إال أقل من درهم
أخرجه " من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزا: " عليه وسلمقال صلى اهللا. وإال جهز غازيا

  .وذلك ألن مكانه ال يغين وماله ال يكفي. الصحيح
روي أن بعض امللوك عاهد كفارا على أال حيبسوا أسريا، فدخل رجل من املسلمني جهة بالدهم فمر على : السادسة

غ صاحبك خربي فلما اجتمع به واستطعمه عنده وجتاذبا ذيل احلديث انتهى بيت مغلق، فنادته امرأة إين أسرية فأبل
اخلرب إىل هذه املعذبة فما أكمل حديثه حىت قام األمري على قدميه وخرج غازيا من فوره ومشى إىل الثغر حىت أخرج 

سنة سبع  -صمه اهللا ق -ولقد نزل بنا العدو : ذكره ابن العريب وقال. األسرية واستوىل على املوضع رضي اهللا عنه
وعشرين ومخسمائة فجاس ديارنا وأسر خريتنا وتوسط بالدنا يف عدد هال الناس عدده وكان كثريا وإن مل يبلغ ما 

هذا عدو اهللا قد حصل يف الشرك والشبكة فلتكن عندكم بركة، ولتظهر منكم : فقلت للوايل واملوىل عليه. حددوه
  ليخرج إليه مجيع الناس حىت ال يبقى منهم أحد يف مجيع األقطار فيحاطإىل نصرة الدين املتعينة عليكم حركة ف

به فإنه هالك ال حمالة إن يسركم اهللا له فغلبت الذنوب ورجفت القلوب باملعاصي وصار كل أحد من الناس ثعلبا 
  ).وحسبنا اهللا ونعم الوكيل. فإنا هللا وإنا إليه راجعون. يأوي إىل وجاره وإن رأى املكيدة جباره

روى أبو داود عن أنس } بِأَمَْواِلكُْم وَأَْنفُِسكُْم{أمر باجلهاد، وهو مشتق من اجلهد } َوَجاَهُدوا{: قوله تعاىل: السابعة
وهذا وصف ألكمل " . جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فحض على كمال األوصاف، وقدم األموال يف الذكر إذ هي أول . ما يكون من اجلهاد وأنفعه عند اهللا تعاىل

  .فرتب األمر كما هو نفسه. مصرف وقت التجهيز
 لَوِ اْسَتطَْعَنا لَْو كَانَ عََرضاً قَرِيباً َوَسفَراً قَاِصداً لَاتََّبُعوَك َولَِكْن بَُعَدْت َعلَْيهِمُ الشُّقَّةُ َوسََيْحِلفُونَ بِاللَِّه{ ٤٢: اآلية
  }َخَرْجَنا مََعكُْم ُيْهِلكُونَ أَْنفُسَُهْم وَاللَُّه َيْعلَُم إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَلَ

: واملعىن. ما يعرض من منافع الدنيا: والعرض. ملا رجع النيب صلى اهللا عليه وسلم من غزوة تبوك أظهر اهللا نفاق قوم
عطف } َوَسفَراً قَاِصداً{. نعته} قَرِيباً{. خرب كان} ضاًعََر{. أخرب عنهم أهنم لو دعوا إىل غنيمة التبعوه. غنيمة قريبة

أي سهال  -لو كان املدعو إليه عرضا قريبا وسفرا قاصدا : التقدير. وحذف اسم كان لداللة الكالم عليه. عليه
وهذا . وهذه الكناية للمنافقني كما ذكرنا، ألهنم داخلون يف مجلة من خوطب بالنفري. التبعوك -معلوم الطرق 

َوإِنْ ِمْنكُْم {: موجود يف كالم العرب يذكرون اجلملة مث يأتون باإلضمار عائدا على بعضها، كما قيل يف قوله تعاىل
} ثُمَّ نَُنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا َوَنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثّياً{: مث قال جل وعز. أهنا القيامة] ٧١: مرمي[} إِلَّا وَارُِدهَا

لو يعلم أحدهم أنه جيد : "ونظري هذه اآلية من السنة يف املعىن قوله عليه السالم. ين جل وعز جهنميع] ٧٢:مرمي[
  عظما مسينا



لو علم أحدهم أنه جيد شيئا حاضرا معجال يأخذه ألتى املسجد من : يقول" . أو مرماتني حسنتني لشهد العشاء
. منه شقة شاقة: يقال. عبيدة وغريه أن الشقة السفر إىل أرض بعيدة حكى أبو} َولَِكْن بَُعَدْت َعلَْيهِمُ الشُّقَّةُ{. أجله

الشقة بالضم من الثياب، : قال اجلوهري. ُشقة وِشقة: وحكى الكسائي أنه يقال. واملراد بذلك كله غزوة تبوك
تد اح: يقال للغضبان. والشقة شظية تشظى من لوح أو خشبة. والشقة أيضا السفر البعيد ورمبا قالوه بالكسر

} لَخََرْجَنا َمَعكُْم{. أي لو كان لنا سعة يف الظهر واملال} َوسََيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَوِ اْسَتطَعَْنا{. فطارت منه شقة، بالكسر
لم فسرها النيب صلى اهللا عليه وس] ٩٧: آل عمران[} َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً{نظريه 
  .يف االعتالل} َواللَُّه َيْعلَمُ إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ{. أي بالكذب والنفاق} ُيْهِلكُونَ أَْنفَُسُهْم{. وقد تقدم" زاد وراحلة: "فقال
  }َعفَا اللَُّه َعْنكَ ِلَم أَِذْنتَ لَُهمْ َحتَّى َيَتَبيََّن لََك الَِّذينَ َصَدقُوا َوَتْعلََم الْكَاِذبَِني{ ٤٣: اآلية

أصلحك اهللا وأعزك ورمحك كان كذا : هو افتتاح كالم، كما تقول: قيل} َعفَا اللَُّه َعْنَك ِلَم أَِذْنَت لَُهْم{: قوله تعاىل
وأخربه . ،حكاه مكي واملهدوي والنحاس} َعفَا اللَُّه َعْنَك{: وعلى هذا التأويل حيسن الوقف على قوله. وكذا

املعىن عفا اهللا عنك ما كان من ذنبك يف أن أذنت هلم، فال حيسن : وقيل. ابالعفو قبل الذنب لئال يطري قلبه فرق
  يف اإلذن: مث قيل. على هذا التقدير، حكاه املهدوي واختاره النحاس} َعفَا اللَُّه َعْنَك{: الوقف على قوله

  :قوالن
  .ديف اخلروج معك، ويف خروجهم بال عدة ونية صادقة فسا} ِلَم أَِذْنتَ لَُهْم{: األول
َعفَا اللَّهُ {: وهذا عتاب تلطف إذ قال: يف القعود ملا اعتلوا بأعذار، ذكرها القشريي قال} ِلمَ أَذِْنَت لَُهْم{ -الثاين 
اثنتان فعلهما النيب صلى اهللا : قال قتادة وعمرو بن ميمون. وكان عليه السالم أذن من غري وحي نزل فيه. } َعْنَك

  عليه وسلم ومل يؤمر

لطائفة من املنافقني يف التخلف عنه ومل يكن له أن ميضي شيئا إال بوحي وأخذه من األسارى الفدية فعاتبه  إذنه: هبما
إمنا بدر منه ترك األوىل فقدم اهللا العفو على اخلطاب الذي هو يف صورة : قال بعض العلماء. اهللا كما تسمعون

  .العتاب
: قال ابن عباس. أي ليتبني لك من صدق ممن نافق} َدقُوا َوَتْعلََم الْكَاِذبَِنيحَتَّى َيَتَبيََّن لََك الَِّذيَن َص{: قوله تعاىل

وقال ]. التوبة[وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يومئذ يعرف املنافقني وإمنا عرفهم بعد نزول سورة 
نسخ هذه اآلية : وقال قتادة. نا جلسنانستأذن يف اجللوس فإن أذن لنا جلسنا وإن مل يؤذن ل: هؤالء قوم قالوا: جماهد

ذكره النحاس يف ]. ٦٢: النور[} فَإِذَا اْسَتأْذَُنوَك ِلبَْعضِ شَأْنِهِْم فَأْذَنْ ِلَمْن ِشئَْت ِمنُْهْم{": النور"بقوله يف سورة 
  .معاين القرآن له

ْومِ الْآِخرِ أَنْ ُيَجاِهُدوا بِأَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِْم َواللَُّه َعِليٌم ال َيْستَأْذُِنَك الَِّذيَن ُيْؤمُِنونَ بِاللَِّه وَالَْي{ ٤٥ - ٤٤: اآليتان
  }ْم ِفي َرْيبِهِْم َيتََردَُّدونَبِالُْمتَِّقَني، إِنََّما َيْستَأْذُِنَك الَِّذيَن ال ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ وَاْرتَاَبْت قُلُوبُُهْم فَُه

أي يف القعود وال يف اخلروج، بل إذا أمرت بشيء } َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآخِرِال {: قوله تعاىل
إمنا يستأذنك الذين ال : "ابتدروه، فكان االستئذان يف ذلك الوقت من عالمات النفاق لغري عذر، ولذلك قال

ال {: روى أبو داود عن ابن عباس قال". يف ريبهم يترددون يؤمنون باهللا واليوم اآلخر وارتابت قلوهبم فهم
 -إىل قوله  -إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه {] النور"نسختها اليت يف } َيْستَأْذُِنَك الَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه

  التقدير: وقيل. ضع نصب بإضمار يف، عن الزجاجيف مو} أَنْ ُيَجاِهُدوا{] ٦٢: النور[} غَفُوٌر َرحِيٌم



. شكت يف الدين} وَاْرتَاَبْت قُلُوُبُهْم{]. ١٧٦: النساء[} ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا{: كراهية أن جياهدوا، كقوله
  .أي يف شكهم يذهبون ويرجعون} فَُهْم ِفي َرْيبِهِْم يََتَردَُّدونَ{

  }ِديَنُدوا الُْخرُوَج لَأََعدُّوا لَُه ُعدَّةً وَلَِكْن كَرَِه اللَُّه اْنبِعَاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم َوقِيلَ اقُْعدُوا َمَع الْقَاِعَولَوْ أََرا{ ٤٦: اآلية
دليل فتركهم االستعداد . أي لو أرادوا اجلهاد لتأهبوا أهبة السفر} َولَْو أََرادُوا الُْخُروَج لَأََعدُّوا لَُه ُعدَّةً{: قوله تعاىل

أي حبسهم عنك وخذهلم، ألهنم } فَثَبَّطَُهْم{. أي خروجهم معك} َولَِكْن كَرَِه اللَُّه اْنبَِعاثَُهْم{. على إرادهتم التخلف
لَوْ َخَرجُوا ِفيكُْم َما {ويدل على هذا أن بعده . إن مل يؤذن لنا يف اجللوس أفسدنا وحرضنا على املؤمنني: قالوا

  }َوقِيلَ اقُْعدُوا َمَع الْقَاِعِديَن{. }َزاُدوكُْم إِلَّا َخبَاالً
هو من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويكون هذا هو اإلذن الذي تقدم : وقيل. هو من قول بعضهم لبعض: قيل
هو عبارة عن : وقيل. قال النيب صلى اهللا عليه وسلم غضبا فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا قد أذن لنا: قيل. ذكره

أي مع أويل الضرر والعميان والزمىن والنسوان } َمَع الْقَاِعِديَن{ومعىن . قع اهللا يف قلوهبم القعوداخلذالن، أي أو
  .والصبيان

ُه  لَُهْم وَاللَّلَوْ َخَرجُوا ِفيكُْم َما َزاُدوكُْم إِلَّا خََباالً َولَأَْوَضعُوا ِخاللَكُْم َيْبُغوَنكُُم الِْفْتَنةَ َوفِيكُْم َسمَّاُعونَ{ ٤٧: اآلية
  }َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني

الفساد : واخلبال. هو تسلية للمؤمنني يف ختلف املنافقني عنهم} لَْو خََرُجوا فِيكُْم َما َزاُدوكُمْ إِلَّا َخَباالً{: قوله تعاىل
عىن امل: وقيل. وهذا استثناء منقطع، أي ما زادوكم قوة ولكن طلبوا اخلبال. والنميمة وإيقاع االختالف واألراجيف

  .ال يزيدونكم فيما يترددون فيه من الرأي إال خباال، فال يكون االستثناء منقطعا

  :وقال الراجز. واإليضاع، سرعة السري. املعىن ألسرعوا فيما بينكم باإلفساد} َولَأَْوَضُعوا ِخاللَكُْم{: قوله تعاىل
  يا ليتين فيها جذع
  أخب فيها وأضع

اإليضاع سري : وقيل. وأوضعته محلته على العدو. ا ووضوعا إذا أسرع السريوضع البعري إذا عدا، يضع وضع: يقال
أي ألوضعوا خاللكم . واخللل الفرجة بني الشيئني، واجلمع اخلالل، أي الفرج اليت تكون بني الصفوف. مثل اخلبب

. لفتنة، أي اإلفساد والتحريضواملعىن يطلبون لكم ا. مفعول ثان} َيْبغُوَنكُُم الِْفْتنَةَ{. بالنميمة وإفساد ذات البني
أي } َوِفيكُْم َسمَّاُعونَ لَُهْم{. الفتنة هنا الشرك: وقيل. أبغيته كذا أعنته على طلبه، وبغيته كذا طلبته له: ويقال

القول األول أوىل، : النحاس. وفيكم من يقبل منهم قوهلم ويطيعهم: قتادة. عيون هلم ينقلون إليهم األخبار منكم
ال : والقول الثاين]. ٤١: املائدة[} َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ{ومثله : من معنييه أن معىن مساع يسمع الكالمألنه األغلب 

  .يكاد يقال فيه إال سامع، مثل قائل
  }ِه َوُهْم كَارُِهونَلَقَِد اْبَتَغُوا الِْفْتَنةَ ِمْن قَْبلُ َوقَلَُّبوا لََك الْأُُمورُ َحتَّى َجاَء الَْحقُّ َوظََهَر أَْمُر اللَّ{ ٤٨: اآلية

أي لقد طلبوا اإلفساد واخلبال من قبل أن يظهر أمرهم، وينزل الوحي مبا } لَقَِد اْبَتغَُوا الِْفْتَنةَ ِمْن قَْبلُ{: قوله تعاىل
أراد اثين عشر رجال من املنافقني، وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة : وقال ابن جريج. أسروه ومبا سيفعلونه

حَتَّى {. أي صرفوها وأجالوا الرأي يف إبطال ما جئت به} َوقَلَُّبوا لََك الْأُمُوُر{. ا بالنيب صلى اهللا عليه وسلمليفتكو
  }وَُهْم كَارُِهونَ{أي دينه } َجاَء الَْحقُّ َوظََهَر أَْمُر اللَِّه



ي الِْفْتَنِة َسقَطُوا َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحيطَةٌ بِالْكَاِفرِيَن، إِنْ َوِمْنُهْم َمْن َيقُولُ ائْذَنْ ِلي َوال َتفِْتنِّي أَال ِف{ ٥٠ - ٤٩: اآليتان
  }رُِحونَُتصِْبَك َحَسَنةٌ َتُسؤُْهْم َوإِنْ ُتصِْبَك ُمِصيَبةٌ َيقُولُوا قَْد أََخذَْنا أَْمرََنا ِمْن قَْبلُ َوَيَتَولَّْوا َوُهْم فَ

وإذا أمرت زدت مهزة مكسورة وبعدها مهزة هي فاء الفعل، . من أذن يأذن} يوَِمْنُهْم َمْن َيقُولُ ائْذَنْ ِل{: قوله تعاىل
فإذا وصلت زالت العلة يف اجلمع بني . وال جيتمع مهزتان، فأبدلت من الثانية ياء لكسرة ما قبلها فقلت ايذن

خفف } اوذَنْ ِلي َومِْنُهْم َمْن َيقُولُ{وروى ورش عن نافع } وِمنهم من يقول ائذن يل{: مهزتني، مث مهزت فقلت
فإن . يقال إيذن لفالن مث إيذن له هجاء األوىل والثانية واحد بألف وياء قبل الذال يف اخلط: قال النحاس. اهلمزة
والفرق بني مث والواو أن مث يوقف عليها وتنفصل . ايذن لفالن وأذن لغريه كان الثاين بغري ياء وكذا الفاء: قلت

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للجد بن : قال حممد بن إسحاق. وال ينفصالن والواو والفاء ال يوقف عليهما
" يا جد، هل لك يف جالد بين األصفر تتخذ منهم سراري ووصفاء: "قيس أخي بين سلمة ملا أراد اخلروج إىل تبوك

ن فال تفتين وأذن يل يف قد عرف قومي أين مغرم بالنساء، وإين أخشى إن رأيت بين األصفر أال أصرب عنه: فقال اجلد
أي ال . فنزلت هذه اآلية" قد أذنت لك: "القعود وأعينك مبايل فأعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال

واألصفر رجل من احلبشة كانت له بنات مل يكن : قال املهدوي. تفتين بصباحة وجوههم، ومل يكن به علة إال النفاق
مسوا بذلك ألن احلبشة غلبت على الروم، وولدت هلم بنات فأخذن : وقيل. الروم يف وقتهن أمجل منهن وكان ببالد

وأسند الطربي أن . يف قول ابن أيب إسحاق فتور: قال ابن عطية. من بياض الروم وسواد احلبشة، فكن صفرا لعسا
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وهذا منزع غري األول، وهو أشبه . وال تفتنا بالنساءايذن لنا : فقال له اجلد" اغزوا تغنموا بنات األصفر: "قال
من سيدكم يا : "وكان اجلد بن قيس منهم -وملا نزلت قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لبين سلمة . بالنفاق واحملادة

وأي داء أدوى من البخل : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. جد بن قيس، غري أنه خبيل جبان: ؟ قالوا"بين سلمة
  :فقال حسان بن ثابت األنصاري فيه" . بل سيدكم الفىت األبيض بشر بن الرباء بن معرور

  وحق لبشر بن الربا أن يسودا... وسود بشر بن الرباء جلوده 
  وقال خذوه إنين عائد غدا... إذا ما أتاه الوفد أذهب ماله 

وهي النفاق والتخلف عن النيب صلى اهللا عليه . وقعوا أي يف اإلمث واملعصية} أَال ِفي الِْفْتَنةِ َسقَطُوا{: قوله تعاىل
  .أي مسريهم إىل النار، فهي حتدق هبم} َوإِنَّ جََهنََّم لَُمِحيطَةٌ بِالْكَاِفرِيَن{. وسلم

} أَمَْرَنا ِمْن قَْبلُ َوإِنْ ُتِصْبَك ُمِصيَبةٌ َيقُولُوا قَْد أََخذَْنا{شرط وجمازاة، وكذا } إِنْ ُتِصْبَك َحَسَنةٌ َتُسْؤُهْم{: قوله تعاىل
أي احتطنا ألنفسنا، } أََخذَْنا أَمَْرَنا ِمْن قَْبلُ{: ومعىن قوله. واملصيبة االهنزام. الغنيمة والظفر: واحلسنة. عطف عليه

  .أي معجبون بذلك} وَُهْم فَرُِحونَ{. أي عن اإلميان} َوَيتََولَّوْا{. وأخذنا باحلزم فلم خنرج إىل القتال
  }قُلْ لَْن ُيِصيَبَنا إِلَّا َما كََتَب اللَُّه لََنا ُهَو َمْوالَنا َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ{ ٥١: اآلية

ما أخربنا به يف كتابه من أنا إما أن : وقيل. يف اللوح احملفوظ: قيل} قُلْ لَْن ُيِصيَبَنا إِلَّا َما كََتَب اللَُّه لَنَا{:قوله تعاىل 
  ون الظفر حسىن لنا، وإما أن نقتلنظفر فيك

أن العلم والقدر والكتاب " األعراف"وقد تقدم يف . واملعىن كل شيء بقضاء وقدر. فتكون الشهادة أعظم حسىن لنا
وحكى أبو . نصب بلن} ُيصِيَبنَا{وقراءة اجلمهور . والتوكل تفويض األمر إليه. أي ناصرنا} ُهَو مَْوالنَا{. سواء

قُلْ {وحكي عن أعني قاضي الري أنه قرأ } هل يصيبنا{وقرأ طلحة بن مصرف . ب من جيزم هباعبيدة أن من العر



قال اهللا . وهذا حلن، ال يؤكد بالنون ما كان خربا، ولو كان هذا يف قراءة طلحة جلاز. بنون مشددة} لَْن ُيِصيَبنَا
  ].١٥: احلج[} َهلْ ُيذِْهَبنَّ كَْيُدُه َما يَِغيظُ{: تعاىل
ْن ِعْنِدِه أَْو بِأَْيِديَنا قُلْ َهلْ َترَبَُّصونَ بَِنا إِلَّا إِْحَدى الُْحْسنََيْينِ َوَنْحُن َنَترَبَُّص بِكُْم أَنْ ُيصِيَبكُُم اللَُّه بَِعذَابٍ ِم{ ٥٢: اآلية

  }فََتَربَّصُوا إِنَّا َمَعكُْم مَُترَبُِّصونَ
فأما الم املعرفة فال جيوز إال اإلدغام، كما قال . ن يدغمون الالم يف التاءوالكوفيو} قُلْ َهلْ تََربَُّصونَ بِنَا{: قوله تعاىل
} قُلْ َتَعالَوْا{: لكثرة الم املعرفة يف كالمهم وال جيوز اإلدغام يف قوله] ١١٢: التوبة[} التَّاِئُبونَ{: جل وعز

تربص بالطعام أي انتظر به إىل : قالي. والتربص االنتظار. معتل، فلم جيمعوا عليه علتني} قُلْ{ألن ] ١٥١: األنعام[
ال . وال جيوز أن ينطق به إال معرفا. وواحد احلسنيني حسىن، واجلمع احلسىن. واحلسىن تأنيث األحسن. حني الغالء

واللفظ استفهام . واملراد باحلسنيني الغنيمة والشهادة، عن ابن عباس وجماهد وغريمها. رأيت امرأة حسىن: يقال
أي عقوبة هتلككم كما أصاب األمم اخلالية } وََنْحُن َنتََربَّصُ بِكُْم أَنْ ُيِصيَبكُُم اللَُّه بَِعذَابٍ ِمْن ِعْندِِه{. واملعىن توبيخ
أي انتظروا مواعد الشيطان إنا منتظرون . هتديد ووعيد} فََترَبَُّصوا{. أي يؤذن لنا يف قتالكم} أَْو بِأَْيِديَنا{. من قبلكم
  .مواعد اهللا

  }قُلْ أَْنِفقُوا طَْوعاً أَْو كَْرهاً لَْن ُيَتقَبَّلَ ِمْنكُْم إِنَّكُْم كُْنُتْم قَْوماً فَاِسقَِني{ ٥٣: اآلية
  -:فيه أربع مسائل

أمر، } أَْنِفقُوا{ولفظ . نزلت يف اجلد بن قيس إذ قال ائذن يل يف القعود وهذا مايل أعينك به: قال ابن عباس: األوىل
  :كذا تستعمل العرب يف مثل هذا تأيت بأو كما قال الشاعروه. ومعناه الشرط واجلزاء

  لدينا وال مقلية إن تقلت... أسيئي بنا أو أحسين ال ملومة 
مث . إن أنفقتم طائعني أو مكرهني فلن يقبل منكم: ومعىن اآلية. واملعىن إن أسأت أو أحسنت فنحن على ما تعرفني

: التوبة[} َعُهْم أَنْ ُتقَْبلَ مِْنُهْم َنفَقَاتُُهْم إِلَّا أَنَُّهْم كَفَرُوا بِاللَِّه َوبَِرسُوِلِهَوَما َمَن{: بني جل وعز مل ال يقبل منهم فقال
  :فكان يف هذا أدل دليل وهي] ٥٤
على أن أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة القرابة وجرب الكسري وإغاثة امللهوف ال يثاب عليها وال ينتفع هبا : الثانية

قلت يا رسول اهللا، ابن : دليله ما رواه مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت. يد أنه يطعم هبا يف الدنيايف اآلخرة، ب
ال ينفعه، إنه مل يقل يوما رب اغفر يل : "جدعان كان يف اجلاهلية يصل الرحم ويطعم املسكني فهل ذلك نافعه ؟ قال

إن اهللا ال يظلم مؤمنا حسنة يعطى : "اهللا عليه وسلموروي عن أنس قال قال رسول اهللا صلى " . خطيئيت يوم الدين
هبا يف الدنيا وجيزى هبا يف اآلخرة وأما الكافر فيطعم حبسنات ما عمل هللا هبا يف الدنيا حىت إذا أفضى إىل اآلخرة مل 

ناته هل حبكم هذا الوعد الصادق ال بد أن يطعم الكافر ويعطى حبس: مث قيل. وهذا نص" . يكن له حسنة جيزى هبا
وهذا هو ] ١٨: اإلسراء[} َعجَّلَْنا لَُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن ُنرِيُد{: يف الدنيا أو ذلك مقيد مبشيئة اهللا املذكورة يف قوله

  وتسمية ما يصدر عن الكافر حسنة إمنا هو حبسب. الصحيح من القولني، واهللا أعلم

أو مسيت حسنة ألهنا تشبه صورة حسنة . هلا وهو اإلميان ظن الكافر، وإال فال يصح منه قربة، لعدم شرطها املصحح
  .قوالن أيضا. املؤمن ظاهرا

أي رسول اهللا، : فقد روى مسلم عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فإن قيل: الثالثة
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه أرأيت أمورا كنت أحتنث هبا يف اجلاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ ف



خمالف ظاهره لألصول، " أسلمت على ما أسلفت من خري: "قلنا قوله" أسلمت على ما أسلفت من خري: "وسلم
ألن الكافر ال يصح منه التقرب هللا تعاىل فيكون مثابا على طاعته، ألن من شرط املتقرب أن يكون عارفا باملتقرب 

إنك اكتسبت طباعا مجيلة يف اجلاهلية : فكان املعىن يف احلديث. املشروطإليه، فإذا عدم الشرط انتفى صحة 
وذلك أن حكيما رضي اهللا عنه عاش مائة وعشرين سنة، ستني يف اإلسالم وستني . أكسبتك عادة مجيلة يف اإلسالم

ال : وقد قيل. اضحوهذا و. يف اجلاهلية، فأعتق يف اجلاهلية مائة رقبة ومحل على مائة بعري؟ وكذلك فعل يف اإلسالم
وإمنا ال يثاب . يبعد يف كرم اهللا أن يثيبه على فعله ذلك باإلسالم، كما يسقط عنه ما ارتكبه يف حال كفره من اآلثام

وليس عدم شرط اإلميان يف . وهو الصحيح إن شاء اهللا. وهذا ظاهر احلديث. من مل يسلم وال تاب، ومات كافرا
لم ومات مسلما بشرط عقلي ال يتبدل، واهللا أكرم من أن يضيع عمله إذا حسن عدم ثواب ما يفعله من اخلري مث أس

، أي ما تقدم لك من خري عملته " أسلمت على ما أسلفت: "وقد تأول احلريب احلديث على هذا املعىن فقال. إسالمه
  .واهللا أعلم. أسلمت على ألف درهم، أي على أن أحرزها لنفسه: كما تقول. فذلك لك
قلت يا رسول اهللا إن أبا طالب كان حيوطك وينصرك، فهل : فقد روى مسلم عن العباس قال: إن قيلف: الرابعة

ال يبعد أن خيفف عن الكافر : قيل له" . نعم وجدته يف غمرات من النار فأخرجته إىل ضحضاح: "نفعه ذلك؟ قال
  بعض العذاب

فََما َتْنفَُعُهمْ {: فأما غريه فقد أخرب التنزيل بقوله .مبا عمل من اخلري، لكن مع انضمام شفاعة، كما جاء يف أيب طالب
: الشعراء[} َوال َصِديقٍ َحِميمٍ. فََما لََنا ِمْن َشاِفِعَني{: وقال خمربا عن الكافرين]. ٤٨: املدثر[} َشفَاَعةُ الشَّاِفِعَني

كر عنده عمه أبو وقد روى مسلم عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذ]. ١٠١، ١٠٠
من حديث ". لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه:"طالب فقال

  .أي كافرين} إِنَّكُْم كُْنُتْم قَْوماً فَاِسقَِني{". ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار: "العباس رضي اهللا عنه
ْم كُسَالَى َوال ْم أَنْ ُتقَْبلَ ِمنُْهْم َنفَقَاُتُهمْ إِلَّا أَنَُّهْم كَفَُروا بِاللَِّه َوبَِرُسوِلِه َوال َيأُْتونَ الصَّالةَ إِلَّا َوُهَوَما َمَنعَُه{ ٥٤: اآلية

  }ُيْنِفقُونَ إِلَّا َوُهْم كَارُِهونَ
  -:فيه ثالث مسائل

األوىل يف موضع نصب، والثانية يف موضع } أَنْ} {ْم َنفَقَاتُُهْم إِلَّا أَنَُّهْمَوَما َمنََعُهْم أَنْ ُتقَْبلَ مِْنُه{: قوله تعاىل: األوىل
بالياء، ألن النفقات } أن ُيقبل ِمنهم{وما منعهم من أن تقبل منهم نفقاهتم إال كفرهم وقرأ الكوفيون : واملعىن. رفع

  .واإلنفاق واحد
إن كان يف مجاعة صلى وإن انفرد مل يصل، وهو الذي : قال ابن عباس} الَىَوال َيأُْتونَ الصَّالةَ إِلَّا وَُهْم كَُس{: الثانية

وقد تقدم يف . فالنفاق يورث الكسل يف العبادة ال حمالة. ال يرجو على الصالة ثوابا وال خيشى يف تركها عقابا
  .واحلمد هللا. وقد ذكرنا هناك حديث العالء موعبا. القول يف هذا كله" النساء"

ألهنم يعدوهنا مغرما ومنعها مغنما وإذا كان األمر كذلك فهي غري متقبلة وال }  ُيْنِفقُونَ إِلَّا َوُهْم كَارُِهونََوال{: الثالثة
  .مثاب عليها حسب ما تقدم

الدُّْنَيا َوَتْزَهَق أَنْفُسُُهْم َوُهمْ  فَال ُتْعجِْبَك أَمَْوالُُهْم َوال أَْوالدُُهْم إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيَعذِّبَُهْم بَِها ِفي الَْحَياِة{ ٥٥: اآلية
  }كَاِفُرونَ
  }وََيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنَُّهْم لَمِْنكُْم َوَما ُهْم مِْنكُْم وَلَِكنَُّهْم قَْوٌم َيفَْرقُونَ{ ٥٦: اآلية



املعىن بإخراج : قال احلسن} بِهَا إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيَعذِّبَُهْم{أي ال تستحسن ما أعطيناهم وال متل إليه فإنه استدراج 
يف الكالم تقدمي وتأخري، واملعىن فال : وقال ابن عباس وقتادة. وهذا اختيار الطربي. الزكاة واإلنفاق يف سبيل اهللا

وهذا قول أكثر أهل العربية، ذكره . تعجبك أمواهلم وال أوالدهم يف احلياة الدنيا إمنا بريد اهللا ليعذهبم هبا يف اآلخرة
. وعلى هذا التأويل وقول احلسن ال تقدمي فيه وال تأخري، وهو حسن. يعذهبم بالتعب يف اجلمع: وقيل. لنحاسا

املعىن فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم إمنا يريد اهللا ليعذهبم هبا يف الدنيا ألهنم منافقون، فهم ينفقون كارهني : وقيل
  .نص يف أن اهللا يريد أن ميوتوا كافرين، سبق بذلك القضاء} َوُهْم كَاِفُرونََوَتْزَهَق أَْنفُسُُهْم {. فيعذبون مبا ينفقون

  .بني أن من أخالق املنافقني احللف بأهنم مؤمنون} وََيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنَُّهْم لَمِْنكُْم{ ٥٦: اآلية
والفرق اخلوف، أي خيافون أن . اآلية] ١: املنافقون[ }إِذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ قَالُوا َنشَْهُد إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه{نظريه 

  .يظهروا ما هم عليه فيقتلوا
  }لَوْ َيجُِدونَ َملَْجأً أَْو َمغَارَاٍت أَْو ُمدََّخالً لََولَّْوا إِلَْيِه َوُهْم َيْجَمُحونَ{ ٥٧: اآلية

ألوىل مهزة، والثانية عوض من التنوين، وكذا ا: ويف اخلط بألفني. كذا الوقف عليه} لَْو َيجُِدونَ َملَْجأً{: قوله تعاىل
جلأت إليه جلأ بالتحريك وملجأ : يقال. احلرز، ومها سواء: ابن عباس. وامللجأ احلصن، عن قتادة وغريه. رأيت جزءا
  والتجأت إليه

. اهللا أسندته وأجلأت أمري إىل. وأجلأته إىل الشيء اضطررته إليه. والتلجئة اإلكراه. واملوضع أيضا جلأ وملجأ. مبعىن
وجيوز أن : قال األخفش. مجع مغارة، من غار يغري} أَْو َمغَارَاٍت{.وعمرو بن جلأ التميمي الشاعر عن اجلوهري 

  :يكون من أغار يغري، كما قال الشاعر
  احلمد هللا ممسانا ومصبحنا

أَوْ {. املاء وغارت العني املغارات الغريان والسراديب، وهي املواضع اليت يستتر فيها، ومنه غار: قال ابن عباس
األصل فيه : قال النحاس. مفتعل من الدخول، أي مسلكا خنتفي بالدخول فيه، وأعاده الختالف اللفظ} ُمدََّخالً

األصل فيه متدخل على : وقيل. مدختل، قلبت التاء داال، ألن الدال جمهورة والتاء مهموسة ومها من خمرج واحد
متدخال من : املهدوي. ومعناه دخول بعد دخول، أي قوما يدخلون معهم" َتَدخَّالًأو ُم{:متفعل، كما يف قراءة أيب

مندخال من اندخل، وهو شاذ، ألن ثالثيه غري متعد عند : وعن أيب أيضا. تدخل مثل تفعل إذا تكلف الدخول
: قال الزجاج. الدالبفتح امليم وإسكان } أو َمْدخالً{: وقرأ احلسن وابن أيب إسحاق وابن حميصن. سيبويه وأصحابه

كذا املصدر واملكان . والثاين من أدخل يدخل. األول من دخل يدخل. بضم امليم وإسكان الدال}أو ُمْدخال{ويقرأ 
  :والزمان كما أنشد سيبويه

  مغار ابن مهام على حي خثعما
ل وحدها، أي مكانا واجلمهور بتشديد الدا. بتشديد الدال واخلاء} أو مّدَخالً{وروي عن قتادة وعيسى واألعمش 

  }لََولَّْوا إِلَيِْه{. فهذه ست قراءات. يدخلون فيه أنفسهم

قال . من مجح الفرس إذا مل يرده اللجام. أي يسرعون، ال يرد وجوههم شيء} َوُهمْ َيجَْمُحونَ{. أي لرجعوا إليه
  :الشاعر

  كمعمعة السعف املوقد... سبوحا مجوحا وإحضارها 
  .ن هذه األشياء املذكورة لولوا إليه مسرعني هربا من املسلمنيلو وجدوا شيئا م: واملعىن



قوله } نََوِمنُْهْم َمْن َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاِت فَإِنْ أُْعطُوا ِمْنَها َرضُوا َوإِنْ لَْم ُيْعطَْوا مِْنَها إِذَا ُهْم َيْسَخطُو{ ٥٨: اآلية
أي يروزك : وقال جماهد. يعيبك: احلسن. أي يطعن عليك، عن قتادة }وَِمْنُهْم َمْن َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاِت{: تعاىل

واللمز يف اللغة العيب يف . ملزه يلمزه إذا عابه: يقال. والقول عند أهل اللغة قول قتادة واحلسن: النحاس. ويسألك
َومِْنُهْم َمْن {ما اللمز العيب، وأصله اإلشارة بالعني وحنوها، وقد ملزه يلمزه ويلمز وقرئ هب: قال اجلوهري. السر

. واهلمز مثل اللمز. ملزه يلمزه إذا دفعه وضربه: ويقال أيضا. ورجل ملاز وملزة أي عياب. } َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاِت
اللمز يف : مث قيل. ومهزه أي دفعه وضربه. رجل مهزة وامرأة مهزة أيضا: يقال. واهلامز واهلماز العياب، واهلمزة مثله

وصف اهللا قوما من املنافقني بأهنم عابوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تفريق الصدقات، . بظهر الغيبالوجه، واهلمز 
بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم ماال إذ جاءه : قال أبو سعيد اخلدري. وزعموا أهنم فقراء ليعطيهم

ويلك ومن : "فقال. اعدل يا رسول اهللا :حرقوص بن زهري أصل اخلوارج، ويقال له ذو اخلويصرة التميمي، فقال
: وعندها قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه. حديث صحيح أخرجه مسلم مبعناه. فنزلت اآلية" يعدل إذا مل أعدل

معاذ اهللا أن يتحدث الناس أين أقتل أصحايب إن هذا وأصحابه يقرؤون : "فقال. دعين يا رسول اهللا فأقتل هذا املنافق
  ".ز حناجرهم ميرقون منه كما ميرق السهم من الرميةالقرآن ال جياو

ولُُه إِنَّا إِلَى اللَّهِ َولَوْ أَنَُّهْم َرُضوا َما آَتاُهُم اللَُّه َوَرسُولُُه َوقَالُوا َحسُْبَنا اللَُّه َسُيْؤتِيَنا اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوَرُس{ ٥٩: اآلية
  }َراِغُبونَ

  .حمذوف، التقدير لكان خريا هلم}لَْو{جواب} ضُوا َما آَتاُهُم اللَُّهَولَْو أَنَُّهْم َر{: قوله تعاىل
الَْغارِِمَني َوِفي َسبِيلِ إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء َوالَْمَساِكنيِ َوالَْعاِمِلَني َعلَْيَها َوالُْمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوِفي الرِّقَابِ َو{ ٦٠: اآلية

  }لِ فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌماللَِّه َواْبنِ السَّبِي
  -:فيه ثالثون مسألة

خص اهللا سبحانه بعض الناس باألموال دون بعض نعمة منه عليهم، } إِنََّما الصََّدقَاتُ ِللْفُقََراِء{: قوله تعاىل: األوىل
َوَما ِمْن َدابَّةٍ {: ه فيما ضمنه بقولهوجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إىل من ال مال له، نيابة عنه سبحان

  ].٦: هود[} ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َعلَى اللَِّه رِْزقُهَا
مث االختيار إىل من يقسم، هذا قول مالك . تبيني ملصارف الصدقات واحملل، حىت ال خترج عنهم} ِللْفُقََراِء{ : الثانية

املال : الالم الم التمليك، كقولك: وقال الشافعي. اب للدارالسرج للدابة والب: كما يقال. وأيب حنيفة وأصحاهبما
وهذا كما لو أوصى ألصناف معينني : قال الشافعي وأصحابه. لزيد وعمرو وبكر، فال بد من التسوية بني املذكورين

ا وأهنا تقتضي احلصر يف وقوف الصدقات على الثمانية األصناف وعضدو} إِمنا{واحتجوا بلفظة . أو لقوم معينني
: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يبعث إىل قومي جيشا فقلت: هذا حبديث زياد بن احلارث الصدائي قال

فقال رسول . يا رسول اهللا احبس جيشك فأنا لك بإسالمهم وطاعتهم، وكتبت إىل قومي فجاء إسالمهم وطاعتهم
  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مث جاءه رجل يسأل عن الصدقات، : قلت بل من اهللا عليهم وهداهم، قال: لقا". يا أخا صداء املطاع يف قومه"
إن اهللا مل يرض يف الصدقات حبكم نيب وال غريه حىت جزأها مثانية أجزاء : "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عن زين العابدين وحكي . واللفظ للدارقطين. رواه أبو داود والدارقطين" فإن كنت من أهل تلك األجزاء أعطيتك

إنه تعاىل علم قدر ما يدفع من الزكاة وما تقع به الكفاية هلذه األصناف، وجعله حقا جلميعهم، فمن منعهم : أنه قال



إِنْ تُْبُدوا الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا ِهَي َوإِنْ ُتْخفُوَها َوتُْؤُتوَها {: ومتسك علماؤنا بقوله تعاىل. ذلك فهو الظامل هلم رزقهم
وقال صلى اهللا عليه . والصدقة مىت أطلقت يف القرآن فهي صدقة الفرض]. ٢٧١: البقرة[} قََراَء فَُهَو َخْيٌر لَكُْمالْفُ

وهذا نص يف ذكر أحد األصناف الثمانية ". أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم: "وسلم
جائز أن : قالوا. وقال به من التابعني مجاعة. فةقرآنا وسنة، وهو قول عمر بن اخلطاب وعلي وابن عباس وحذي
روى املنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة . يدفعها إىل األصناف الثمانية، وإىل أي صنف منها دفعت جاز

ا أعطيت إمنا ذكر اهللا هذه الصدقات لتعرف وأي صنف منه: قال} إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء وَالَْمَساكِنيِ{: يف قوله
. يف أيها وضعت أجزأ عنك: قال} إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء َوالَْمَساِكنيِ{وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس . أجزأك

  .حىت ادعى مالك اإلمجاع على ذلك: قال الكيا الطربي. وهو قول احلسن وإبراهيم وغريمها
والذي : ابن العريب. منهم على ما قال أبو عمر، واهللا أعلميريد إمجاع الصحابة، فإنه ال يعلم هلم خمالف : قلت

جعلناه فيصال بيننا وبينهم أن األمة اتفقت على أنه لو أعطي كل صنف حظه مل جيب تعميمه، فكذلك تعميم 
  .واهللا أعلم. األصناف مثله

فذهب يعقوب بن : الواختلف علماء اللغة وأهل الفقه يف الفرق بني الفقري واملسكني على تسعة أقو: الثالثة
  السكيت والقتيب ويونس بن حبيب إىل أن الفقري أحسن حاال من

  :الفقري هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه، واملسكني الذي ال شيء له، واحتجوا بقول الراعي: قالوا. املسكني
  وفق العيال فلم يترك له سبد... أما الفقري الذي كانت حلوبته 

ل اللغة واحلديث منهم أبو حنيفة والقاضي عبدالوهاب، والوفق من املوافقة بني الشيئني وذهب إىل هذا قوم من أه
وقال آخرون بالعكس، . حلوبته وفق عيال أي هلا لنب قدر كفايتهم ال فضل فيه، عن اجلوهري: كااللتحام، يقال

} فَكَاَنتْ ِلَمَساِكَني َيْعَملُونَ ِفي الَْبْحرِ أَمَّا السَِّفيَنةُ{: واحتجوا بقوله تعاىل. فجعلوا املسكني أحسن حاال من الفقري
وعضدوه مبا روي عن النيب . ورمبا ساوت مجلة من املال. فأخرب أن هلم سفينة من سفن البحر]. ٧٩: الكهف[

فلو كان ". اللهم أحيين مسكينا وأمتين مسكينا: "وروي عنه أنه قال. صلى اهللا عليه وسلم أنه تعوذ من الفقر
أسوأ حاال من الفقري لتناقض اخلربان، إذ يستحيل أن يتعوذ من الفقر مث يسأل ما هو أسوأ حاال منه، وقد املسكني 

وأما بيت : قالوا. استجاب اهللا دعاءه وقبضه وله مما أفاء اهللا عليه، ولكن مل يكن معه متام الكفاية، ولذلك رهن درعه
والفقري معناه يف كالم العرب املفقور : قالوا. له حلوبة يف حالالراعي فال حجة فيه، ألنه إمنا ذكر أن الفقري كانت 

ال َيْسَتِطيُعونَ ضَْرباً {وقد أخرب اهللا عنهم بقوله . الذي ُنزِعت فقرة من ظهره من شدة الفقر فال حال أشد من هذه
  :واستشهدوا بقول الشاعر]. ٢٧٣: البقرة[} ِفي الْأَْرضِ

  القوادم كالفقري األعزل رفع... ملا رأى لبد النسور تطايرت 
ذهب إىل هذا األصمعي وغريه، وحكاه الطحاوي . أي مل يطق الطريان فصار مبنزلة من انقطع صلبه ولصق باألرض

  وللشافعي. وهو أحد قويل الشافعي وأكثر أصحابه. عن الكوفيني

وإىل هذا . ، وهو القول الثالثأن الفقري واملسكني سواء، ال فرق بينهما يف املعىن وإن افترقا يف االسم: قول آخر
  .ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك، وبه قال أبو يوسف

ظاهر اللفظ يدل على أن املسكني غري الفقري، وأهنما صنفان، إال أن أحد الصنفني أشد حاجة من اآلخر، فمن : قلت
أَمَّا السَِّفيَنةُ {: تج بقوله تعاىلوال حجة يف قول من اح. هذا الوجه يقرب قول من جعلهما صنفا واحدا، واهللا أعلم



هذه دار فالن إذا كان ساكنها : ألنه حيتمل أن تكون مستأجرة هلم، كما يقال] ٧٩: الكهف[} فَكَاَنْت لَِمَساكَِني
وقال . فأضافها إليهم] ٢١: احلج[} َولَُهْم َمقَاِمُع ِمْن َحِديٍد{: وقد قال تعاىل يف وصف أهل النار. وإن كانت لغريه

وهو ..." من باع عبدا وله مال: "وقال صلى اهللا عليه وسلم]. ٥: النساء[} َوال تُْؤُتوا السُّفََهاَء أَْموَالَكُُم{: تعاىل
وجيوز أن . وجل الدابة، وسرج الفرس، وشبهه. باب الدار: ومنه قوهلم. كثري جدا يضاف الشيء إليه وليس له

ويف احلديث . ا يقال ملن امتحن بنكبة أو دفع إىل بلية مسكنييسموا مساكني على جهة الرمحة واالستعطاف، كم
  :وقال الشاعر" مساكني أهل النار"

  عليها تراب الذل بني املقابر... مساكني أهل احلب حىت قبورهم 
: رواه أنس، فليس كذلك، وإمنا املعىن ههنا. احلديث" اللهم أحيين مسكينا: "وأما ما تأولوه من قوله عليه السالم

ولقد أحسن، أبو العتاهية حيث . واضع هللا الذي ال جربوت فيه وال خنوة، وال كرب وال بطر، وال تكرب وال أشرالت
  :قال

  فانظر إىل ملك يف زي مسكني... إذا أردت شريف القوم كلهم 
  وذاك يصلح للدنيا وللدين... ذاك الذي عظمت يف اهللا رغبته 

لم قد كره السؤال وهنى عنه، وقال يف امرأة سوداء أبت أن تزول له وليس بالسائل، ألن النيب صلى اهللا عليه وس
ِللْفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا ِفي َسبِيلِ اللَِّه ال َيْسَتِطيُعونَ ضَْرباً ِفي {: وأما قوله تعاىل" دعوها فإهنا جبارة: "عن الطريق

وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعي يف أهنما . لمواهللا أع. فال ميتنع أن يكون هلم شيء] ٢٧٣: البقرة[} الْأَْرضِ
  ويقرب منه. سواء حسن

الفقري احملتاج املتعفف، واملسكني السائل، وروي عن ابن عباس وقاله : ما قاله مالك يف كتاب ابن سحنون، قال
  .الزهري، واختاره ابن شعبان وهو القول الرابع

واملسكني الذي ال . املسكن واخلادم إىل من هو أسفل من ذلكالفقري الذي له : قال حممد بن مسلمة: وقول خامس
  .مال له
ألسنا من فقراء : وهذا القول عكس ما ثبت يف صحيح مسلم عن عبداهللا بن عمرو، وسأله رجل فقال: قلت

 فأنت من: قال. ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم: قال. ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم: املهاجرين ؟ فقال له عبداهللا
  .فأنت من امللوك: فإن يل خادما قال: قال. األغنياء

الفقراء من املهاجرين، واملساكني من األعراب الذين مل يهاجروا وقال : روي عن ابن عباس قال: وقول سادس
  .الضحاك

والفقري الذي يتحمل ويقبل الشيء سرا وال . وهو أن املسكني الذي خيشع ويستكن وإن مل يسأل: وقول سابع
  .قاله عبيداهللا بن احلسنخيشع، 

  .املساكني الطوافون، والفقراء فقراء املسلمني -وقول ثامن قاله جماهد وعكرمة والزهري 
  .وسيأيت. أن الفقراء فقراء املسلمني، واملساكني فقراء أهل الكتاب -وقول تاسع قاله عكرمة أيضا 

واحد أو أكثر تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفالن وهي فائدة اخلالف يف الفقراء واملساكني، هل مها صنف : الرابعة
يكون لفالن نصف الثلث وللفقراء واملساكني نصف الثلث : وللفقراء واملساكني، فمن قال مها صنف واحد قال

  .ومن قال مها صنفان يقسم الثلث بينهم أثالثا. الثاين
 -إمجاع أكثر من حيفظ عنه من أهل العلم بعد  -وقد اختلف العلماء يف حد الفقر الذي جيوز معه األخذ : اخلامسة



إن مل : وكان مالك يقول. أن من له دارا وخادما ال يستغين عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة، وللمعطي أن يعطيه
وبقول مالك قال . يكن يف مثن الدار واخلادم فضلة عما حيتاج إليه منهما جاز له األخذ وإال مل جيز، ذكره ابن املنذر

  .من معه عشرون دينارا أو مائتا درهم فال يأخذ من الزكاة: وقال أبو حنيفة. والثوريالنخعي 

وهذا واضح، ورواه ". أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها يف فقرائكم: "فاعترب النصاب لقوله عليه السالم
أو قدرها من الذهب، وال  ال يأخذ من له مخسون درمها: وقال الثوري وأمحد وإسحاق وغريهم. املغرية عن مالك

وحجة هذا القول ما رواه الدارقطين عن . يعطي منها أكثر من مخسني درمها إال أن يكون غارما، قال أمحد وإسحاق
يف إسناده ". ال حتل الصدقة لرجل له مخسون درمها: "عبداهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ورواه حكيم بن جبري عن حممد بن عبدالرمحن . بن خنيس ضعيف أيضا عبدالرمحن بن إسحاق ضعيف، وعنه بكر
وحكيم بن جبري ضعيف " مخسون درمها: "بن يزيد عن أبيه عن عبداهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه، وقال

. وكهذا احلديث يدور على حكيم بن جبري وهو متر: وقال أبو عمر. تركه شعبة وغريه، قال الدارقطين رمحه اهللا
ال حتل الصدقة ملن له مخسون درمها أو قيمتها من الذهب، ذكره الدارقطين وقال احلسن : وعن علي وعبداهللا قاال

وحجة هذا القول ما رواه الدارقطين عن عبداهللا . ورواه الواقدي عن مالك. ال يأخذ من له أربعون درمها: البصري
من سأل الناس وهو غين جاء يوم القيامة ويف وجهه : " لمسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقو: بن مسعود قال
ويف حديث مالك عن زيد بن أسلم عن " . أربعون درمها: "يا رسول اهللا وما غناؤه؟ قال: فقيل" . كدوح وخدوش

من سأل منكم وله أوقية أو عدهلا فقد سأل : "عطاء بن يسار عن رجل من بين أسد فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
هل يعطى من الزكاة من له : واملشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سئل" . ا واألوقية أربعون درمهاإحلاف

والثاين ضعيفا . حيتمل أن يكون األول قويا على االكتساب حسن التصرف: قال أبو عمر. أربعون درمها؟ قال نعم
من كان قويا على الكسب والتحرف مع قوة . و ثوروقال الشافعي وأب. واهللا أعلم. عن االكتساب، أو من له عيال

واحتج حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم . البدن وحسن التصرف حىت يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام
  رواه عبداهللا بن عمر،" ال حتل الصدقة لغىن وال لذي مرة سوي"

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدقة فركبه جاءت : وروى جابر قال. وأخرجه أبو داود والترمذي والدارقطين
  .أخرجه الدارقطين" إهنا ال تصلح لغين وال لصحيح وال لعامل: "الناس، فقال

أخربين رجالن أهنما أتيا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة : وروى أبو داود عن عبيداهللا بن عدي بن اخليار قال
إن شئتما أعطيتكما وال : "ينا النظر وخفضه، فرآنا جلدين فقالالوداع وهو يقسم الصدقة فسأاله منها، فرفع ف

وألنه قد صار غنيا بكسبه كغىن غريه مبال فصار كل واحد منهما غنيا عن " . حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب
لم وهذا ال ينبغي أن يعول عليه، فإن النيب صلى اهللا عليه وس. وقال ابن خويز منداد، وحكاه عن املذهب. املسألة

إذا كان الرجل قويا حمتاجا ومل : قال أبو عيسى الترمذي يف جامعه. كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الزمن باطل
. ووجه احلديث عند بعض أهل العلم على املسألة. يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن املتصدق عند أهل العلم

. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.  مع قوته وصحة بدنهوالظاهر يقتضي جواز ذلك، ألنه فقري: وقال الكيا الطربي
وحجته ما رواه ابن شهاب عن . من ال يكون له ما يكفيه ويقيمه سنة فإنه يعطى الزكاة: وقال عبيداهللا بن احلسن

مالك بن أوس بن احلدثان عن عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدخر مما أفاء اهللا عليه 
]. ٨: الضحى[} وََوَجَدَك عَاِئالً فَأَغَْنى{: ة، مث جيعل ما سوى ذلك يف الكراع والسالح مع قوله تعاىلقوت سن



من عنده عشاء ليلة فهو غين : وقال قوم. لكل واحد أن يأخذ من الصدقة فيما ال بد له منه: وقال بعض أهل العلم
من سأل مسألة عن ظهر غىن : "سلم أنه قالواحتجوا حبديث علي عن النيب صلى اهللا عليه و. وروي عن علي

يف : أخرجه الدارقطين وقال" عشاء ليلة: "يا رسول اهللا، وما ظهر الغىن؟ قال: قالوا" استكثر هبا من رضف جهنم
: وأخرجه أبو داود عن سهل بن احلنظلية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وفيه. إسناده عمرو بن خالد وهو متروك

يا رسول : فقالوا". من مجر جهنم"وقال النفيلي يف موضع آخر " . ما يغنيه فإمنا يستكثر من النارمن سأل وعنده " 
  اهللا وما يغنيه؟

وقال النفيلي يف ". قدر ما يغديه ويعشيه:"وما الغىن الذي ال تنبغي معه املسألة؟ قال: وقال النفيلي يف موضع آخر
  ".يومأن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة و:"موضع آخر

ومطلق لفظ الفقراء ال يقتضي االختصاص باملسلمني دون . فهذا ما جاء يف بيان الفقر الذي جيوز معه األخذ: قلت
: وقال عكرمة. أهل الذمة، ولكن تظاهرت األخبار يف أن الصدقات تؤخذ من أغنياء املسلمني فترد يف فقرائهم

رأى عمر بن اخلطاب ذميا مكفوفا : وقال أبو بكر العبسي. الفقراء فقراء املسلمني، واملساكني فقراء أهل الكتاب
استكروين يف هذه اجلزية، حىت إذا كف بصري تركوين وليس : مالك؟ قال: مطروحا على باب املدينة فقال له عمر

هذا من الذين قال اهللا : (مث قال. ما أنصفت إذا، فأمر له بقوته وما يصلحه: فقال عمر. يل أحد يعود علي شيء
إِنََّما الصََّدقَاتُ {: وملا قال تعاىل. وهم زمىن أهل الكتاب. اآلية} إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء َوالَْمَساِكنيِ{: ىل فيهمتعا

اآلية، وقابل اجلملة باجلملة وهي مجلة الصدقة جبملة املصرف بني النيب صلى اهللا عليه وسلم } ِللْفُقََراِء َوالَْمَساكِنيِ
" . أخربهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم: "ملعاذ حني أرسله إىل اليمن ذلك، فقال

وروى أبو داود أن زيادا أو بعض األمراء بعث عمران بن حصني على الصدقة، . فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده
حيث كنا نأخذها على عهد رسول اهللا صلى  وللمال أرسلتين أخذناها من: أين املال؟ قال: فلما رجع قال لعمران

وروى الدارقطين والترمذي . اهللا عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قدم علينا مصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها : عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال

ويف الباب عن ابن عباس حديث ابن أيب جحيفة : قال الترمذي. ت غالما يتيما فأعطاين منها قلوصايف فقرائنا فكن
  .حديث حسن

ال تنقل، قاله سحنون وابن القاسم، : وقد اختلفت العلماء يف نقل الزكاة عن موضعها على ثالثة أقوال: السادسة
: وروي عن سحنون أنه قال. ا لضرورة رأيته صواباوإن نقل بعضه: قال ابن القاسم أيضا. وهو الصحيح ملا ذكرناه

ولو بلغ اإلمام أن ببعض البالد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة املستحقة لغريه إليه، فإن احلاجة إذا نزلت 
  " .واملسلم أخو املسلم ال يسلمه وال يظلمه"وجب تقدميها على من ليس مبحتاج 

ايتوين خبميس أو لبيس : وحجة هذا القول ما روي أن معاذا قال ألهل اليمن. وقاله مالك أيضا. والقول الثاين تنقل
. أخرجه الدارقطين وغريه. آخذه منكم مكان الذرة والشعري يف الصدقة فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين باملدينة

مس ملك من مسي بذلك ألن أول من عمله اخل: ويقال. واخلميس لفظ مشترك، وهو هنا الثوب طوله مخس أذرع
  ويف هذا احلديث. ملوك اليمن، ذكره ابن فارس يف اجململ واجلوهري أيضا

  :دليالن
ويعضد هذا قوله . ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إىل املدينة، فيتوىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قسمتها: أحدمها



  .واهللا أعلم. بلد وفقري آخر ومل يفصل بني فقري} إِنََّما الصََّدقَاتُ ِللْفُقََراِء{: تعاىل
وقد اختلفت الرواية عن مالك يف إخراج القيم يف الزكاة، فأجاز ذلك مرة ومنع منه . أخذ القيمة يف الزكاة: الثاين

وثبت يف صحيح البخاري من حديث أنس عن النيب . هذا احلديث -وهو قول أيب حنيفة  -أخرى، فوجه اجلواز 
عنده من اإلبل صدقة اجلذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه تؤخذ منه وما من بلغت "صلى اهللا عليه وسلم 

" اغنوهم عن سؤال هذا اليوم: "وقال صلى اهللا عليه وسلم. احلديث..." . استيسرنا من شاتني أو عشرين درمها
ُخذْ ِمْن أَمَْوالِهِمْ {: وقد قال تعاىل. وإمنا أراد أن يغنوا مبا يسد حاجتهم، فأي شيء سد حاجتهم جاز. يعين يوم الفطر

وال يدفع عند أيب حنيفة سكىن دار بدل الزكاة، مثل أن جيب . ومل خيص شيئا من شيء] ١٠٣: التوبة[} َصَدقَةً
  .ألن السكىن ليس مبال: قال. عليه مخسة دراهم فأسكن فيها فقريا شهرا فإنه ال جيوز

يف مخس من اإلبل شاة : "النيب صلى اهللا عليه وسلم قالفألن  -وهو ظاهر املذهب  -ال جتزي القيم : ووجه قوله
  .فنص على الشاة، فإذا مل يأت هبا مل يأت مبأمور به، وإذا مل يأت باملأمور به فاألمر باق عليه" ويف أربعني شاة شاة

قول األول وال. القول الثالث وهو أن سهم الفقراء واملساكني يقسم يف املوضع، وسائر السهام تنقل باجتهاد اإلمام
  .واهللا أعلم. أصح

. وهل املعترب مكان املال وقت متام احلول فتفرق الصدقة فيه، أو مكان املالك إذ هو املخاطب، قوالن: السابعة
ألن اإلنسان هو املخاطب بإخراجها فصار املال تبعا : واختار الثاين أبو عبداهللا حممد بن خويز منداد يف أحكامه قال

كابن السبيل فإنه يكون غنيا يف بلده فقريا يف بلد آخر، فيكون . كم فيه حبيث املخاطبله، فيجب أن يكون احل
  .احلكم له حيث هو

واختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقريا مسلما فانكشف يف ثاين حال أنه أعطى عبدا أو كافرا أو : مسألة
ما رواه مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا  -وهو األصح  -وجه اجلواز . جتزيه ومرة ال جتزيه: غنيا، فقال مرة
قال رجل ألتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها يف يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق : "عليه وسلم قال

الليلة على زانية قال اللهم لك احلمد على زانية ألتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها يف يد غين فأصبحوا 
غين قال اللهم لك احلمد على غين ألتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق  يتحدثون تصدق على

فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك احلمد على زانية وعلى غين وعلى سارق فأيت فقيل له أما 
ه اهللا ولعل السارق صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف هبا عن زناها ولعل الغين يعترب فينفق مما أعطا

وروي أن رجال أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه، فلما أصبح علم بذلك، فسأل النيب صلى " . يستعف هبا عن سرقته
ومن جهة املعىن أنه سوغ له " . قد كتب لك أجر زكاتك وأجر صلة الرحم فلك أجران: "اهللا عليه وسلم فقال له

  .يظنه من أهلها فقد أتى بالواجب عليه االجتهاد يف املعطى، فإذا اجتهد وأعطى من

أنه مل يضعها يف مستحقها، فأشبه العمد، وألن العمد واخلطأ يف ضمان األموال واحد فوجب . ال جيزي: ووجه قوله
  .أن يضمن ما أتلف، على املساكني حىت يوصله إليهم

فإن أخرجها بعد ذلك . يل للفقراءفإن أخرج الزكاة عند حملها فهلكت من غري تفريط مل يضمن، ألنه وك: الثامنة
  .مبدة فهلكت ضمن، لتأخريها عن حملها فتعلقت بذمته فلذلك ضمن واهللا أعلم

. وإذا كان اإلمام يعدل يف األخذ والصرف مل يسغ للمالك أن يتوىل الصرف بنفسه يف الناّض وال يف غريه: التاسعة
ذلك إذا كان الصرف للفقراء واملساكني خاصة، فإن : وقال ابن املاجشون. إن زكاة الناض على أربابه: وقد قيل



  .وفروع هذا الباب كثرية، هذه أمهاتا. احتيج إىل صرفها لغريمها من األصناف فال يفرق عليهم إال اإلمام
على  يعين السعاة واجلباة الذين يبعثهم اإلمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل} َوالَْعاِمِلَني َعلَْيَها{: قوله تعاىل: العاشرة
استعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال من األسد على : روى البخاري عن أيب محيد الساعدي قال. ذلك

: واختلف العلماء يف املقدار الذي يأخذونه على ثالثة أقوال. صدقات بين سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه
. قدر عملهم من األجرة، وهو قول أيب حنيفة وأصحابه يعطون: ابن عمر ومالك. هو الثمن: قال جماهد والشافعي

ألنه عطل نفسه ملصلحة الفقراء، فكانت كفايته وكفاية أعوانه يف ماهلم، كاملرأة ملا عطلت نفسها حلق الزوج : قالوا
أكثر،  وال تقدر بالثمن، بل تعترب الكفاية مثنا كان أو. كانت نفقتها ونفقة أتباعها من خادم أو خادمني على زوجها

  .وال تعترب كفاية األعوان يف زماننا ألنه إسراف حمض. كرزق القاضي
  وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن: قال ابن العريب. يعطون من بيت املال -القول الثالث 

ف أيب أويس وداود بن سعيد بن زنبوعة، وهو ضعيف دليال، فإن اهللا سبحانه قد أخرب بسهمهم فيها نصا فكي
والصحيح االجتهاد يف قدر األجرة، ألن البيان يف تعديد األصناف إمنا كان للمحل ال . خيلفون عنه استقراء وسربا
  .للمستحق، على ما تقدم

إن الصدقة ال حتل آلل حممد إمنا هي :"واختلفوا يف العامل إذا كان هامشيا، فمنعه أبو حنيفة لقوله عليه السالم
من وجه، ألهنا جزء من الصدقة فتلحق بالصدقة من كل وجه كرامة وتنزيها لقرابة وهذه صدقة ". أوساخ الناس

وأجاز عمله مالك والشافعي، ويعطى أجر عمالته، ألن النيب . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن غسالة الناس
مجاعة من بين هاشم  صلى اهللا عليه وسلم بعث علي بن أيب طالب مصدقا، وبعثه عامال إىل اليمن على الزكاة، ووىل

وألنه أجري على عمل مباح فوجب أن يستوي فيه اهلامشي وغريه اعتبارا بسائر . ووىل اخللفاء بعده كذلك
وروي عن . حديث علي ليس فيه أنه فرض له من الصدقة، فإن فرض له من غريها جاز: قالت احلنفية. الصناعات

  .مالك
على أن كل ما كان من فروض الكفايات كالساعي والكاتب } ِلَني َعلَْيَهاوَالَْعاِم{: ودل قوله تعاىل: احلادية عشرة

ومن ذلك اإلمامة، فإن الصالة وإن كانت متوجهة . والقسام والعاشر وغريهم فالقائم به جيوز له أخذ األجرة عليه
ا أصل الباب، وهذ. على مجيع اخللق فإن تقدم بعضهم هبم من فروض الكفايات، فال جرم جيوز أخذ األجرة عليها

  .قاله ابن العريب" ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة:"وإليه أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله
ال ذكر للمؤلفة قلوهبم يف التنزيل يف غري قسم الصدقات، وهم قوم } وَالُْمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم{: قوله تعاىل: الثانية عشرة

: قال الزهري. ممن يظهر اإلسالم، يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم كانوا يف صدر اإلسالم
هم صنف : اختلف يف صفتهم، فقيل: وقال بعض املتأخرين. املؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراين وإن كان غنيا

  من الكفار

هم : وقيل. بالعطاء واإلحسان يعطون ليتألفوا على اإلسالم، وكانوا ال يسلمون بالقهر والسيف، ولكن يسلمون
هم قوم من عظماء : وقيل. قوم أسلموا يف الظاهر ومل تستيقن قلوهبم، فيعطون ليتمكن اإلسالم يف صدورهم

وهذه األقوال متقاربة والقصد جبميعها اإلعطاء ملن : قال. املشركني هلم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم على اإلسالم
  .بالعطاء، فكأنه ضرب من اجلهاد ال يتمكن إسالمه حقيقة إال
واإلمام الناظر للمسلمني . وصنف باإلحسان. وصنف بالقهر. صنف يرجع بإقامة الربهان: واملشركون ثالثة أصناف



ويف صحيح مسلم من حديث أنس، فقال رسول اهللا . يستعمل مع كل صنف ما يراه سببا لنجاته وختليصه من الكفر
: قال ابن إسحاق. احلديث..." فإين أعطي رجاال حديثي عهد بكفر أتألفهم: "-صار صلى اهللا عليه وسلم أعين لألن

وكانوا أشرافا، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعري، وأعطى ابنه مائة بعري، . أعطاهم يتألفهم ويتألف هبم قومهم
رو مائة بعري، وأعطى وأعطى حكيم بن حزام مائة بعري، وأعطى احلارث بن هشام مائة بعري، وأعطى سهيل بن عم

وكذلك أعطى مالك بن عوف والعالء بن . حويطب بن عبدالعزى مائة بعري، وأعطى صفوان بن أمية مائة بعري
وأعطى رجاال من قريش دون املائة منهم خمرمة بن نوفل الزهري وعمري بن . فهؤالء أصحاب املئني: قال. جارية

وأعطى سعيد بن يربوع . فهؤالء ال أعرف ما أعطاهم: إسحاققال ابن . وهب اجلمحي، وهشام بن عمرو العامري
  :فقال يف ذلك. مخسني بعريا، وأعطى عباس بن مرداس السلمي أباعر قليلة فسخطها

  بكري على املهر يف األجرع... كانت هنابا تالفيتها 
  إذا هجع الناس مل أهجع... وإيقاظي القوم أن يرقدوا 
  عيينة واألقرعبني ... فأصبح هنيب وهنب العبيد 

  فلم أعط شيئا ومل أمنع... وقد كنت يف احلرب ذا تدرأ 

  عديد قوائمه األربع... إال أفائل أعطيتها 
  يفوقان مرداس يف اجملمع... وما كان حصن وال حابس 
  ومن تضع اليوم ال يرفع... وما كنت دون امرئ منهما 

قال . فأعطوه حىت رضي، فكان ذلك قطع لسانه"  لسانهاذهبوا فاقطعوا عين: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وقد ذكر يف املؤلفة قلوهبم النضري بن احلارث بن علقمة بن كلدة، أخو النضر بن احلارث املقتول ببدر : أبو عمر
وذكر آخرون أنه فيمن هاجر إىل احلبشة، فإن كان منهم فمحال أن يكون من املؤلفة قلوهبم، ومن هاجر إىل . صربا
: قال أبو عمر. ض، احلبشة فهو من املهاجرين األولني ممن رسخ اإلميان يف قلبه وقاتل دونه، وليس ممن يؤلف عليهأر

واستعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مالك بن عوف بن سعد بن يربوع النصري على من أسلم من قومه من 
ه وإسالم املؤلفة قلوهبم، حاشا عيينة بن حصن قبائل قيس، وأمره مبغاورة ثقيف ففعل وضيق عليهم، وحسن إسالم

وسائر املؤلفة متفاضلون، منهم اخلري الفاضل اجملتمع على فضله، كاحلارث بن هشام، . فلم يزل مغمورا عليه
وقد فضل اهللا النبيني وسائر عباده . وحكيم بن حزام، وعكرمة بن أيب جهل، وسهيل بن عمرو، ومنهم دون هؤالء

بلغين أن حكيم بن حزام أخرج ما كان أعطاه النيب صلى اهللا : قال مالك. لى بعض وهو أعلم هبماملؤمنني بعضهم ع
  .عليه وسلم يف املؤلفة قلوهبم فتصدق به بعد ذلك

حكيم بن حزام وحويطب بن عبدالعزى عاش كل واحد منهما مائة وعشرين سنة ستني يف اإلسالم وستني يف : قلت
شخصان من الصحابة عاشا يف اجلاهلية ستني سنة : احلافظ أبا حممد عبدالعظيم يقول ومسعت اإلمام شيخنا. اجلاهلية

ويف اإلسالم ستني سنة، وماتا باملدينة سنة أربع ومخسني، أحدمها حكيم بن حزام، وكان مولده يف جوف الكعبة قبل 
ذكر هذا أيضا أبو عمر و. والثاين حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام األنصاري. عام الفيل بثالث عشرة سنة

  وحويطب ذكره. وعثمان الشهرزوري يف كتاب معرفة أنواع علم احلديث له، ومل يذكرا غريمها

وذكره أبو عمر يف كتاب الصحابة أنه أدرك اإلسالم وهو . أبو الفرج اجلوزي يف كتاب الوفا يف شرف املصطفى
نن بن عوف أخو عبدالرمحن بن عوف، أنه عاش وذكر أيضا مح. ابن ستني سنة، ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة



أما . وقد عد يف املؤلفة قلوهبم معاوية وأبوه أبو سفيان بن حرب. يف اإلسالم ستني سنة ويف اجلاهلية ستني سنة
معاوية فبعيد أن يكون منهم، فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النيب صلى اهللا عليه وسلم على وحي اهللا وقراءته 

ويف عددهم . وأما أبوه فال كالم فيه أنه كان منهم. وأما حاله يف أيام أيب بكر فأشهر من هذا وأظهر. وخلطه بنفسه
  .اختالف، وباجلملة فكلهم مؤمن ومل يكن فيهم كافر على ما تقدم، واهللا أعلم وأحكم

ف بعز اإلسالم انقطع هذا الصن: واختلف العلماء يف بقائهم، فقال عمر واحلسن والشعيب وغريهم: الثالثة عشرة
ملا أعز اهللا اإلسالم وأهله : قال بعض علماء احلنفية. وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي. وظهوره

اجتمعت الصحابة رضوان اهللا عنهم أمجعني يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه  -لعنهم اهللا  -وقطع دابر الكافرين 
وإمنا . قون ألن اإلمام رمبا أحتاج أن يستألف على اإلسالمهم با: وقال مجاعة من العلماء. على سقوط سهمهم

قال أبو جعفر . ال أعلم نسخا يف ذلك: سألت الزهري عنهم فقال: قال يونس. قطعهم عمر ملا رأى من إعزاز الدين
أن  فعلى هذا احلكم فيهم ثابت، فإن كان أحد حيتاج إىل تألفه وخياف أن تلحق املسلمني منه آفة أو يرجى: النحاس

وقال . إن احتيج إليهم يف بعض األوقات أعطوا من الصدقة: قال القاضي عبدالوهاب. حيسن إسالمه بعد دفع إليه
الذي عندي أنه إن قوي اإلسالم زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول اهللا : القاضي ابن العريب

  ".الم غريبا وسيعود كما بدأبدأ اإلس: "صلى اهللا عليه وسلم يعطيهم، فإن يف الصحيح
وقال . فإذا فّرعنا على أنه ال يرد إليهم سهمهم فإنه يرجع إىل سائر األصناف أو ما يراه اإلمام: الرابعة عشرة

وهذا مما يدلك على أن األصناف الثمانية حمل ال مستحقون تسوية، . يعطى نصف سهمهم لعمار املساجد: الزهري
م بسقوطهم ومل يرجع إىل غريهم، كما لو أوصى لقوم معينني فمات أحدهم مل ولو كانوا مستحقني لسقط سهمه

  .واهللا أعلم. يرجع نصيبه إىل من بقي منهم

. أي يف فك الرقاب، قاله ابن عباس وابن عمر، وهو مذهب مالك وغريه}َوِفي الرِّقَابِ{:قوله تعاىل: اخلامسة عشرة
وإن اشتراهم . عتقها عن املسلمني، ويكون والؤهم جلماعة املسلمنيفيجوز لإلمام أن يشتري رقابا من مال الصدقة ي

هذا حتصيل مذهب مالك، وروي عن ابن عباس واحلسن، وبه قال أمحد وإسحاق . صاحب الزكاة وأعتقهم جاز
وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي . ال يبتاع منها صاحب الزكاة نسمة يعتقها َجبّر والء: وقال أبو ثور. وأبو عبيد

فإذا كان للرقاب سهم من الصدقات } َوِفي الرِّقَابِ{: والصحيح األول، ألن اهللا عز وجل قال. ورواية عن مالك
. وال خالف بني أهل العلم أن للرجل أن يشتري الفرس فيحمل عليه يف سبيل اهللا. كان له أن يشتري رقبة فيعتقها

  .واهللا أعلم. شتري رقبة بالكمال، ال فرق بني ذلكفإذا كان له أن يشتري فرسا بالكمال من الزكاة جاز أن ي
هي الرقبة تعتق ووالؤها للمسلمني، : األصل يف الوالء، قال مالك} َوِفي الرِّقَابِ{: قوله تعاىل: السادسة عشرة

ء الوال: "وقال عليه السالم. وقد هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الوالء وعن هبته. وكذلك إن أعتقها اإلمام
وال ترث النساء من الوالء شيئا، " . الوالء ملن أعتق: "وقال عليه السالم" . حلمة كلحمة النسب ال يباع وال يوهب

وقد ورث النيب صلى اهللا عليه " ال ترث النساء من الوالء شيئا إال ما أعتقن أو أعتق من أعتقن: "لقوله عليه السالم
فإذا ترك املعتق أوالدا ذكورا وإناثا فالوالء للذكور من ولده . ه النصفوسلم ابنة محزة من موىل هلا النصف والبنت

والوالء إمنا يورث بالتعصيب احملض، والنساء ال تعصيب فيهن . وهو إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم. دون اإلناث
  .فافهم تصب. فلم يرثن من الوالء شيئا

روي ذلك عن مالك، ألن اهللا عز وجل ذكر الرقبة دل  .واختلف هل يعان منها املكاتب، فقيل ال: السابعة عشرة
على أنه أراد العتق الكامل، وأما املكاتب فإمنا هو داخل يف كلمة الغارمني مبا عليه من دين الكتابة، فال يدخل يف 



مبا  أنه يعان منها املكاتب يف آخر كتابته: وقد روي عن مالك من رواية املدنيني وزياد عنه. واهللا أعلم. الرقاب
  .يعتق

وبه قال ابن وهب والشافعي والليث والنخعي . } وَِفي الرِّقَابِ{: وعلى هذا مجهور العلماء يف تأويل قول اهللا تعاىل
واختلفوا يف عتق . أهنم أمجعوا على أن املكاتب مراد: وغريه وحكى علي بن موسى القمي احلنفي يف أحكامه

إن العتق إبطال ملك وليس بتمليك، وما يدفع إىل : يف منع ذلك فقال وذكر وجها بينه: الرقاب، قال الكيا الطربي
وقوى ذلك بأنه لو دفع من الزكاة عن . املكاتب متليك، ومن حق الصدقة أال جتزي إال إذا جرى فيها التمليك

ق جر الوالء وذكر أن يف العت. الغارم يف دينه بغري أمره مل جيزه من حيث مل ميلك فألن ال جيزي ذلك يف العتق أوىل
وذكر أن مثن العبد إذا دفعه إىل العبد مل ميلكه العبد، وإن دفعه إىل . إىل نفسه وذلك ال حيصل يف دفعه للمكاتب

  .وإن دفعه بعد الشراء والعتق فهو قاضٍ ديناً وذلك ال جيزي يف الزكاة. سيده فقد ملّكه العتق
الرقبة وإعانة املكاتب معا أخرجه الدارقطين عن قد ورد حديث ينص على معىن ما ذكرنا من جواز عتق : قلت

: قال. دلين على عمل يقربين من اجلنة ويباعدين من النار: جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: الرباء قال
يا رسول اهللا، أو ليستا واحدا ؟ : فقال". لئن كنت أقصرت اخلطبة لقد أعرضت املسألة أعتق النسمة وفك الرقبة"
  .وذكر احلديث..." ال، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعني يف مثنها: "الق

جيوز، : وقال ابن حبيب. وهو قول ابن قاسم. ال جيوز: واختلفوا يف فك األسارى منها، فقال أصبغ: الثامنة عشرة
كاك الرقاب الذي بأيدينا، ألهنا رقبة ملكت مبلك الرق فهي خترج من رق إىل عتق، وكان ذلك أحق وأوىل من ف

ألنه إذا كان فك املسلم عن رق املسلم عبادة وجائزا من الصدقة، فأحرى وأوىل أن يكون ذلك يف فك املسلم عن 
  .رق الكافر وذله
اللهم إال من . هم الذين ركبهم الدين وال وفاء عندهم به، وال خالف فيه} وَالَْغارِمَِني{: قوله تعاىل: التاسعة عشرة

  .ن يف سفاهة فإنه ال يعطى منها وال من غريها إال أن يتوباّدا

ويعطى منها من له مال وعليه دين حميط به ما يقضي به دينه، فإن مل يكن له مال وعليه دين فهو فقري وغارم فيعطى 
أصيب رجل يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مثار : روى مسلم عن أيب سعيد اخلدري قال. بالوصفني

فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء " . تصدقوا عليه: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ابتاعها فكثر دينه
  " .خذوا ما وجدمت وليس لكم إال ذلك: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لغرمائه. دينه

ما حتمل به إذا وجب عليه وإن كان  وجيوز للمتحمل يف صالح وبر أن ُيعطى من الصدقة ما يؤدي: املوفية عشرين
واحتج من ذهب . وهو قول الشافعي وأصحابه وأمحد بن حنبل وغريهم. غنيا، إذا كان ذلك جيحف مباله كالغرمي
أقم حىت : "حتملت محالة فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أسأله فيها فقال: هذا املذهب حبديث قبيصة بن خمارق قال

يا قبيصة إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة رجل حتمل محالة فحلت له املسألة  -مث قال  -لك هبا تأتينا الصدقة فنأمر 
أو قال  -حىت يصيبها مث ميسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش 

لقد أصابت فالنا فاقة فحلت له  ورجل أصابته فاقة حىت يقوم ثالثة من ذوي اِحلَجا من قومه -سدادا من عيش 
فما سواهن من املسألة يا قبيصة سحتا يأكلها  -أو قال سدادا من عيش  -املسألة حىت يصيب قواما من عيش 

وروي عنه . واهللا أعلم. دليل على أنه غين، ألن الفقري ليس عليه أن ميسك" مث ميسك: "فقوله" . صاحبها سحتا



" . لة ال حتل إال ألحد ثالثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجعإن املسأ: "عليه السالم أنه قال
  .وسيأيت. احلديث..." ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة: "وروي عنه عليه السالم

. ال يؤدى من الصدقة دين ميت: واختلفوا، هل يقضى منها دين امليت أم ال، فقال أبو حنيفة: احلادية والعشرون
وال يعطى منها من عليه كفارة وحنو ذلك من حقوق اهللا تعاىل، وإمنا الغارم من : قال أبو حنيفة. املواز وهو قول ابن

: يقضى منها دين امليت ألنه من الغارمني، قال صلى اهللا عليه وسلم: وقال علماؤنا وغريهم. عليه دين يسجن فيه
  ".ا أو ضياعا فإيل وعليأنا أوىل بكل مؤمن من نفسه من ترك ماال فألهله ومن ترك دين"

وهم الغزاة وموضع الرباط، يعطون ما ينفقون يف غزوهم كانوا } َوِفي َسبِيلِ اللَِّه{: قوله تعاىل: الثانية والعشرون
. احلجاج والعمار: وقال ابن عمر. وهذا قول أكثر العلماء، وهو حتصيل مذهب مالك رمحه اهللا. أغنياء أو فقراء

محلنا النيب صلى : ويذكر عن أيب الس: ويف البخاري. سبيل اهللا احلج: محهما اهللا أهنما قاالويؤثر عن أمحد وإسحاق ر
خرج أبو حممد . يعتق من زكاة ماله ويعطي يف احلج: اهللا عليه وسلم على إبل الصدقة للحج، ويذكر عن ابن عباس

حدثنا يزيد بن هارون أخربنا مهدي  عبدالغين احلافظ حدثنا حممد بن حممد اخلياش حدثنا أبو غسان مالك بن حيىي
كنت جالسا مع عبداهللا بن : بن ميمون عن حممد بن أيب يعقوب عن عبدالرمحن بن أيب ُنعم ويكىن أبا احلكم قال

فهو كما قال يف : قال ابن عمر. يا أبا عبدالرمحن، إن زوجي أوصى مباله يف سبيل اهللا: عمر فأتته امرأة فقالت له
فما تأمرين يا ابن أيب نُعم، آمرها أن تدفعه إىل هؤالء : قال. ما زدهتا فيما سألت عنه إال غما: فقلت له. سبيل اهللا

آمرها أن تدفعه إىل قوم : قال. قلت فما تأمرها: اجليوش الذين خيرجون فيفسدون يف األرض ويقطعون السبيل، قال
الرمحن، أولئك وفد الرمحن، ليسوا كوفد صاحلني، إىل حجاج بيت اهللا احلرام، أولئك وفد الرمحن، أولئك وفد 

قوم يدخلون على هؤالء األمراء فُينُِمون : يا أبا عبدالرمحن، وما وفد الشيطان؟ قال: قلت. الشيطان، ثالثا يقوهلا
  .إليهم احلديث، ويسعون يف املسلمني بالكذب، فيجازون اجلوائز ويعطون عليه العطايا

صدقة يف الكراع والسالح وما حيتاج إليه من آالت احلرب، وكف العدو ويعطى من ال: وقال حممد بن عبداحلكم
وقد أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم مائة ناقة يف نازلة سهل بن أيب . عن احلوزة، ألنه كله من سبيل الغزو ومنفعته

  .حثمة إطفاء للثائرة
يقال له سهل بن أيب حثمة أخربه أن أخرج هذا احلديث أبو داود عن بشري بن يسار، أن رجال من األنصار : قلت

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وداه مائة من إبل الصدقة، يعين دية األنصاري الذي قتل خبيرب، وقال عيسى بن 
وال حتل ملن كان معه ماله : قال. حتل الصدقة لغاز يف سبيل اهللا، قد احتاج يف غزوته وغاب عنه غناؤه ووفره: دينار

وقال . وهذا مذهب الشافعي وأمحد وإسحاق ومجهور أهل العلم. حتل ملن كان ماله غائبا عنه منهم من الغزاة، إمنا
وهذه زيادة على النص، والزيادة عنده على . ال يعطى الغازي إال إذا كان فقريا منقطعا به: أبو حنيفة وصاحباه

بل يف صحيح السنة خالف ذلك من النص نسخ، والنسخ ال يكون إال بقرآن أو خرب متواتر، وذلك معدوم هنا، 
ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة لغاز يف سبيل اهللا أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها مباله : "قوله عليه السالم

رواه مالك مرسال عن زيد بن أسلم عن ". أو لرجل له جار مسكني فتصدق على املسكني فأهدى املسكني للغين
معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه ورفعه . عطاء بن يسار

ال حتل : "وسلم فكان هذا احلديث مفسرا ملعىن اآلية، وأنه جيوز لبعض األغنياء أخذها، ومفسرا لقوله عليه السالم
وكان . األغنياء املذكورين ألن قوله هذا جممل ليس على عمومه بدليل اخلمسة" الصدقة لغين وال لذي مرة سوي



ال جيوز لغين أن يأخذ من الصدقة ما يستعني به على اجلهاد وينفقه يف سبيل اهللا، وإمنا جيوز ذلك : ابن القاسم يقول
: قال. وكذلك الغارم ال جيوز له أن يأخذ من الصدقة ما يقي به ماله ويؤدي منها دينه وهو عنها غين: قال. لفقري

يف غزوته وهو غين له مال غاب عنه مل يأخذ من الصدقة شيئا يستقرض، فإذا بلغ بلده أدى وإذا احتاج الغازي 
وروى أبو زيد . هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم، وزعم أن ابن نافع وغريه خالفوه يف ذلك. ذلك من ماله

  وغريه

وهذا . يكفيه من ماله وهو غين يف بلده يعطى من الزكاة الغازي وإن كان معه يف غزاته ما: عن ابن القاسم أنه قال
وروى ابن وهب عن مالك أنه يعطى منها ...". ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة: "هو الصحيح، لظاهر احلديث

  .الغزاة ومواضع الرباط فقراء كانوا أو أغنياء
ليها ملالزمته إياها ومروره عليها، السبيل الطريق، ونسب املسافر إ} وَاْبنِ السَّبِيلِ{: قوله تعاىل: الثالثة والعشرون
  :كما قال الشاعر

  وابن اهلوى وأخو اهلوى وأبوه... إن تسألوين عن اهلوى فأنا اهلوى 
واملراد الذي انقطعت به األسباب يف سفره عن بلده ومستقره وماله، فإنه يعطى منها وإن كان غنيا يف بلده، وال 

واألول أصح، . إذا وجد من يسلفه فال يعطى: كتاب ابن سحنونوقال مالك يف . يلزمه أن يشغل ذمته بالسلف
فإن كان له ما يغنيه ففي جواز األخذ له لكونه ابن . فإنه ال يلزمه أن يدخل حتت منة أحد وقد وجد منة اهللا تعاىل

  .املشهور أنه ال يعطى، فإن أخذ فال يلزمه رده إذا صار إىل بلده وال إخراجه: السبيل روايتان
فأما الدين . فإن جاء وادعى وصفا من األوصاف، هل يقبل قوله أم ال ويقال له أثبت ما تقول: والعشرون الرابعة

والدليل على ذلك حديثان صحيحان . فال بد أن يثبته، وأما سائر الصفات فظاهر احلال يشهد له ويكتفى به فيها
كنا عند النيب صلى اهللا عليه : قال روى مسلم عن جرير عن أبيه. أخرجهما أهل الصحيح، وهو ظاهر القرآن

فجاءه قوم حفاة عراة جمتايب النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل : وسلم يف صدر النهار، قال
كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى هبم من الفاقة، فدخل مث خرج فأمر بالال فأذن 

] ١: النساء[} َرِقيباً -اآلية إىل قوله  -َيا أَيَُّها النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَِّذي َخلَقَكُمْ {: فقال وأقام فصلى، مث خطب
 -تصدق رجل من ديناره من ثوبه من صاع بره ] ١٨: احلشر[} َولَْتْنظُْر نَفٌْس َما قَدََّمْت لَِغٍد{واآلية اليت يف احلشر 

  اء رجلفج: قال. ولو بشق مترة -حىت قال 

مث تتابع الناس حىت رأيت كومني من طعام وثياب، : من األنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال
من سن : "حىت رأيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من غري أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن يف اإلسالم يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده 
فاكتفى صلى اهللا " . سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص من أوزارهم شيء

ومثله . عليه وسلم بظاهر حاهلم وحث على الصدقة، ومل يطلب منهم بينة، وال استقصى هل عندهم مال أم ال
عن أيب هريرة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه : وهذا لفظه. أعمى أخرجه مسلم وغريهحديث أبرص وأقرع و

إن يف بين إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد اهللا أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى األبرص فقال أي : "وسلم يقول
حه فذهب عنه قذره شيء أحب إليك فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عين الذي قد قذرين الناس قال فمس

أو قال البقر، شك إسحاق، إال أن األبرص  -وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي املال أحب إليك قال اإلبل 



قال فأعطي ناقة عشراء قال بارك اهللا لك فيها قال فأتى األقرع  -أو األقرع قال أحدمها اإلبل وقال اآلخر البقر 
يذهب عين هذا الذي قد قذرين الناس قال فمسحه فذهب عنه قال فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن و

فأعطي شعرا حسنا قال فأي املال أحب إليك قال البقر فأعطي بقرة حامال قال بارك اهللا لك فيها قال فأتى األعمى 
ي املال فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد اهللا إيل بصري فأبصر به الناس قال فمسحه فرد اهللا إليه بصره قال فأ

أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا قال فكان هلذا واد من اإلبل وهلذا واد من البقر 
وهلذا واد من الغنم قال مث إنه أتى األبرص يف صورته وهيئته فقال رجل مسكني قد انقطعت يب احلبال يف سفري فال 

  اك اللون احلسن واجللد احلسن واملال بعريا أتبلغ عليه يف سفريبالغ يل اليوم إال باهللا وبك أسألك بالذي أعط

فقال له احلقوق كثرية فقال له كأين أعرفك أمل تكن أبرص يقذرك الناس فقريا فأعطاك اهللا فقال إمنا ورثت هذا املال 
مثل ما قال هلذا كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصريك اهللا إىل ما كنت فقال وأتى األقرع يف صورته فقال له 

ورد عليه مثل ما رد على هذا فقال إن كنت كاذبا فصريك اهللا إىل ما كنت قال وأتى األعمى يف صورته وهيئته 
فقال رجل مسكني وابن سبيل انقطعت يب احلبال يف سفري فال بالغ يل اليوم إال باهللا مث بك أسألك بالذي رد 

ت أعمى فرد اهللا إيل بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فواهللا ال عليك بصرك شاة أتبلغ هبا يف سفري فقال قد كن
  ".أجهدك اليوم شيئا أخذته هللا فقال أمسك مالك فإمنا ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك

ويف هذا أدل دليل على أن من ادعى زيادة على فقره من عيال أو غريه ال يكشف عنه خالفا ملن قال يكشف عنه 
فأما املكاتب فإنه . ومل يكلفه إثبات السفر" فقال رجل مسكني وابن سبيل أسألك شاة"احلديث إن قدر، فإن يف 

  .يكلف إثبات الكتابة ألن الرق هو األصل حىت تثبت احلرية
وإن أعطى اإلمام . وال جيوز أن يعطي من الزكاة من تلزمه نفقته وهم الوالدان والولد والزوجة: اخلامسة والعشرون

قال . وأما أن يتناول ذلك هو نفسه فال، ألنه يسقط هبا عن نفسه فرضا. ولده ووالده وزوجته جازصدقة الرجل ل
وال يعطى منها ولد ابنه وال ولد ابنته، وال يعطي منها مكاتبه وال مدبره وال أم ولده وال عبدا أعتق : أبو حنيفة

فقري، ومنافع األمالك مشتركة بينه وبني هؤالء، نصفه، ألنه مأمور باإليتاء واإلخراج إىل اهللا تعاىل بواسطة كف ال
ومعتق . واملكاتب عبد ما بقي عليه درهم ورمبا يعجز فيصري الكسب له: قال. وهلذا ال تقبل شهادة بعضهم لبعض
  .وعند صاحبيه أيب يوسف وحممد مبنزلة حر عليه دين فيجوز أداؤها إليه. البعض عند أيب حنيفة مبنزلة املكاتب

قال . فإن أعطاها ملن ال تلزمه نفقتهم فقد اختلف فيه، فمنهم من جوزه ومنهم من كرهه: لعشرونالسادسة وا
أفضل : وقال الواقدي قال مالك. رأيت مالكا يعطي زكاته ألقاربه: وحكى مطرف أنه قال. خوف احملمدة: مالك

  من وضعت فيه زكاتك

لك أجران أجر القرابة وأجر : "عبداهللا بن مسعود وقد قال صلى اهللا عليه وسلم لزوجة. قرابتك الذين ال تعول
. واختلفوا يف إعطاء املرأة زكاهتا لزوجها، فذكر عن ابن حبيب أنه كان يستعني بالنفقة عليها مبا تعطيه" . الصدقة

 وهو األصح ملا ثبت أن زينب امرأة عبداهللا أتت رسول اهللا. جيوز: ال جيوز، وخالفه صاحباه فقاال: وقال أبو حنيفة
نعم لك أجران أجر : "إين أريد أن أتصدق على زوجي أجيزيين ؟ فقال عليه السالم: صلى اهللا عليه وسلم فقالت

اعتل أبو . والصدقة املطلقة هي الزكاة، وألنه ال نفقة للزوج عليها، فكان مبنزلة األجنيب" . الصدقة وأجر القرابة
. واحلديث حممول على التطوع. تقبل شهادة أحدمها لصاحبه منافع األمالك بينهما مشتركة، حىت ال: حنيفة فقال

وذهب الشافعي وأبو ثور وأشهب إىل إجازة ذلك، إذا مل يصرفه إليها فيما يلزمه هلا، وإمنا يصرف ما يأخذه منها يف 



  .نفقته وكسوته على نفسه وينفق عليها من ماله
يعطى قدر دينه، والفقري واملسكني يعطيان كفايتهما  واختلفوا أيضا يف قدر املعطى، فالغارم: السابعة والعشرون

ويف جواز إعطاء النصاب أو أقل منه خالف ينبين على اخلالف املتقدم يف حد الفقر الذي جيوز معه . وكفاية عياهلما
وقد تقل املساكني وتكثر . ليس يف ذلك حد وإمنا هو على اجتهاد الوايل: وروى علي بن زياد وابن نافع. األخذ

إن كان يف : وقال بعض املتأخرين. يعطى دون النصاب وال يبلغه: وروى املغرية. صدقة فيعطى الفقري قوت سنةال
الذي أراه أن يعطى نصابا، وإن كان يف البلد : قال ابن العريب. البلد زكاتان نقد وحرث أخذ ما يبلغه إىل األخرى

فإذا أخذ ذلك فإن حضرت الزكاة األخرى وعنده ما  .زكاتان أو أكثر، فإن الغرض إغناء الفقري حىت يصري غنيا
  .يكفيه أخذها غريه

وقد كره ذلك أبو حنيفة مع اجلواز، وأجازه أبو يوسف، . هذا مذهب أصحاب الرأي يف إعطاء النصاب: قلت
 ألن بعضه حلاجته مشغول للحال، فكان الفاضل عن حاجته للحال دون املائتني، وإذا أعطاه أكثر من مائيت: قال

هذا إذا مل يكن له : ومن متأخري احلنفية من قال. درهم مجلة كان الفاضل عن حاجته للحال قدر املائتني فال جيوز
  عيال

ومل يكن عليه دين، فإن كان عليه دين فال بأس أن يعطيه مائيت درهم أو أكثر، مقدار ما لو قضى به دينه يبقى له 
يه مقدار ما لو وزع على عيال أصاب كل واحد منهم دون املائتني، وإن كان معيال ال بأس بأن يعط. دون املائتني

  .وهذا قول حسن. ألن التصدق عليه يف املعىن تصدق عليه وعلى عياله
مطلق ليس فيه شرط وتقييد، بل فيه داللة على جواز الصرف } ِللْفُقََراِء{: اعلم أن قوله تعاىل: الثامنة والعشرون

منها أال يكونوا من بين هاشم : ين هاشم أو غريهم، إال أن السنة وردت باعتبار شروطإىل مجلة الفقراء كانوا من ب
وشرط ثالث أال يكون قويا على االكتساب، ألنه عليه . وهذا ال خالف فيه. وأال يكونوا ممن تلزم املتصدق نفقته

ف بني علماء املسلمني أن وال خال. وقد تقدم القول فيه". ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي:"السالم قال
وقد روي عن أيب يوسف جواز . الصدقة املفروضة ال حتل للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وال لبين هاشم وال ملواليهم

إن موايل بين هاشم ال حيرم عليهم : وشذ بعض أهل العلم فقال. صرف صدقة اهلامشي للهامشي، حكاه الكيا الطربي
وإن موىل القوم : "ابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه قال أليب رافع موالهوهذا خالف الث. شيء من الصدقات

  "منهم
 -وهو الصحيح  -واختلفوا يف جواز صدقة التطوع لبين هاشم، فالذي عليه مجهور أهل العلم : التاسعة والعشرون

اهللا عليهم تصدقوا وأوقفوا أن صدقة التطوع ال بأس هبا لبين هاشم ومواليهم، ألن عليا والعباس وفاطمة رضوان 
وقال ابن املاجشون ومطرف وأصبغ وابن . أوقافا على مجاعة من بين هاشم، وصدقاهتم املوقوفة معروفة مشهورة

يعطى بنو هاشم من صدقة : وقال ابن القاسم. ال يعطى بنو هاشم من الصدقة املفروضة وال من التطوع: حبيب
إمنا ذلك " ال حتل الصدقة آلل حممد: "جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم واحلديث الذي: قال ابن القاسم. التطوع

ويعطى : قال ابن القاسم. واختار هذا القول ابن خويز منداد، وبه قال أبو يوسف وحممد. يف الزكاة ال يف التطوع
قيل له يعين  -: قال ابن القاسم. ال يعطى آلل حممد من التطوع: وقال مالك يف الواضحة. مواليهم من الصدقتني

  -مالكا 



ابن : "فقال قد قال" . موىل القوم منهم: " فاحتججت عليه بقوله عليه السالم. ال أدري ما املوايل: فمواليهم؟ قال
  .وذلك يف الرب واحلرمة: قال أصبغ" . أخت القوم منهم

. أي فرض اهللا الصدقات فريضة. يبويهبالنصب على املصدر عند س} فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه{: قوله تعاىل: املوفية ثالثني
  .وال أعلم أنه قرئ به: قال الزجاج. وجيوز الرفع على القطع يف قول الكسائي، أي هن فريضة

  .إمنا زيد خارج: قرأ هبا إبراهيم بن أيب عبلة، جعلها خربا، كما تقول: قلت
َو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَْيرٍ لَكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوُيْؤِمُن ِللُْمْؤِمنَِني َوَرْحَمةٌ َوِمنُْهُم الَِّذيَن ُيْؤذُونَ النَّبِيَّ َوَيقُولُونَ ُه{ ٦١: اآلية

  }ِللَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم وَالَِّذيَن ُيْؤذُونَ َرسُولَ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم
إن عاتبين حلفت : هللا عليه وسلم ويقولبني تعاىل أن يف املنافقني من كان يبسط لسانه بالوقيعة يف أذية النيب صلى ا

يقال رجل أذن إذا كان يسمع مقال كل أحد، يستوي : قال اجلوهري. له بأين ما قلت هذا فيقبله، فإنه أذن سامعة
وهذه . مستمع وقابل: قال} ُهوَ أُذُنٌ{: وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل. فيه الواحد واجلمع
هو نبتل بن احلارث، قال ابن : وقيل. إمنا حممد أذن يقبل كل ما قيل له: تاب بن قشري، قالاآلية نزلت يف ع

وكان نبتل رجال جسيما ثائر شعر الرأس واللحية، آدم أمحر العينني أسفع اخلدين مشوه اخللقة، وهو الذي . إسحاق
: السفعة بالضم" . إىل نبتل بن احلارث من أراد أن ينظر إىل الشيطان فلينظر: "قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم

أي } قُلْ أُذُنُ َخْيرٍ لَكُْم{. بضم الذال وسكوهنا} أُذُنٌ{وقرئ . والرجل أسفع، عند اجلوهري. سواد مشرب حبمرة
بالرفع والتنوين، احلسن } قل أذنٌ خٌري لكم{وقرأ . هو أذن خري ال أذن شر، أي يسمع اخلري وال يسمع الشر

، }أُذُنٌ{والباقون بالرفع عطف على . باخلفض} ورمحٍة{والباقون باإلضافة، وقرأ محزة . أيب بكر وعاصم يف رواية
  قل هو أذن خري وهو رمحة،: والتقدير

ومن خفض فعلى العطف على . أي هو مستمع خري ال مستمع شر، أي هو مستمع ما حيب استماعه، وهو رمحة
: املهدوي. بعيد، ألنه قد تباعد ما بني االمسني، وهذا يقبح يف املخفوض وهذا عند أهل العربية: قال النحاس. }خَْيرٍ{

وال يصح عطف . واملعىن مستمع خري ومستمع رمحة، ألن الرمحة من اخلري} خري{ومن جر الرمحة فعلى العطف على 
} ِلَربِّهِْم َيرَْهُبونَ{ومثله . الرمحة على املؤمنني، ألن املعىن يصدق باهللا ويصدق املؤمنني؛ فالالم زائدة يف قول الكوفيني

وهي عند املربد متعلقة ] ٧٢: النمل[} رَِدَف لَكُْم{كقوله : وقال أبو علي. أي يرهبون رهبم] ١٥٤: األعراف[
أو يكون حمموال على املعىن، فإن . إميانه للمؤمنني، أي تصديقه للمؤمنني ال للكفار: مبصدر دل عليه الفعل، التقدير

  ].٤٦: املائدة[} ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَدْيِه{: فعدي بالالم كما عدي يف قوله تعاىل معىن يؤمن يصدق،
  }َيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُْم ِليُْرُضوكُْم َواللَُّه َوَرُسولُهُ أََحقُّ أَنْ يُْرضُوُه إِنْ كَانُوا ُمْؤِمنَِني{ ٦٢: اآلية

  -:فيه ثالث مسائل
فقني اجتمعوا، فيهم اجلالس بن سويد ووديعة بن ثابت، وفيهم غالم من األنصار يدعى روي أن قوما من املنا: األوىل

: فغضب الغالم وقال. إن كان ما يقول حممد حقا لنحن شر من احلمري: عامر بن قيس، فحقروه فتكلموا وقالوا
فوا أن عامرا كاذب، فقال واهللا إن ما يقول حق وأنتم شر من احلمري، فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوهلم، فحل

فأنزل . اللهم ال تفرق بيننا حىت يتبني صدق الصادق وكذب الكاذب: هم الكذبة، وحلف على ذلك وقال: عامر
  .} َيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُْم ِليُْرُضوكُْم{اهللا هذه اآلية وفيها 

واهللا أحق أن يرضوه : ومذهب سيبويه أن التقدير. ابتداء وخرب} َواللَُّه َوَرُسولُهُ أََحقُّ أَنْ ُيْرضُوُه{: قوله تعاىل: الثانية



  :ورسوله أحق أن يرضوه، مث حذف، كما قال بعضهم
  عندك راض والرأي خمتلف... حنن مبا عندنا وأنت مبا 

وقال . ليس يف الكالم حمذوف، والتقدير، واهللا أحق أن يرضوه ورسوله، على التقدمي والتأخري: وقال حممد بن يزيد
قول سيبويه : قال النحاس. ما شاء اهللا وشئت: املعىن ورسوله أحق أن يرضوه، واهللا افتتاح كالم، كما تقول: فراءال

ما شاء اهللا وشئت، وال يقدر يف شيء تقدمي : أوالها، ألنه قد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم النهي عن أن يقال
  .وال تأخري، ومعناه صحيح

النساء [} َمْن ُيِطعِ الرَّسُولَ فَقَْد أَطَاعَ اللََّه{: ه جعل رضاه يف رضاه، أال ترى أنه قالوقيل إن اهللا سبحان: قلت
  .حرف وأميا حرف فُوض إليه فال يأمرنا إال خبري: وكان الربيع بن خثيم إذا مر هبذه اآلية وقف، مث يقول]. ٨٠
. واليمني حق للمدعي. يلزم احمللوف له الرضا تضمنت هذه اآلية قبول ميني احلالف وإن مل: قال علماؤنا: الثالثة

من حلف فليحلف باهللا : "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. وتضمنت أن يكون اليمني باهللا عز وجل حسب ما تقدم
  .وقد مضى القول يف األميان واالستثناء فيها مستوىف يف املائدة" . أو ليصمت ومن حلف له فليصدق

  }ُموا أَنَُّه َمْن ُيَحاِددِ اللََّه َوَرُسولَُه فَأَنَّ لَُه نَاَر جََهنََّم خَاِلداً ِفيَها ذَِلَك الِْخْزُي الَْعظِيُمأَلَمْ َيْعلَ{ ٦٣: اآلية
يف موضع } أنّه{. بالتاء على اخلطاب} تعلموا{وقرأ ابن هرمز واحلسن . يعين املنافقني} أَلَْم َيْعلَُموا{: قوله تعاىل

وقوع هذا يف : واحملادة. يف موضع رفع باالبتداء} َمْن ُيحَاِدِد اللََّه{. اء كناية عن احلديث، واهل"يعلموا"نصب بـ 
ما بعد الفاء : يقال} فَأَنَّ لَُه نَاَر َجهَنََّم{. حاد فالن فالنا أي صار يف حد غري حده: يقال. حد وذاك يف حد، كاملشاقة

. بالكسر} فإن له نار جهنم{وقد أجاز اخلليل وسيبويه . زةبكسر اهلم" فإن"يف الشرط مبتدأ، فكان جيب أن يكون 
  :وهو جيد وأنشد: قال سيبويه

  قالئص ختدي يف طريق طالئح... وعلمي بأسدام املياه فلم تزل 
  فإين على حظي من األمر جامح... وأين إذا ملت ركايب مناخها 

وزعم املربد . الثانية مبدلة من األوىل} أَنَّ{إن : سيبويهفقال اخلليل أيضا و. بفتح اهلمزة} فَأَنَّ{إال أن قراءة العامة 
َوُهمْ {إن الثانية مكررة للتوكيد ملا طال الكالم، ونظريه : أن هذا القول مردود، وأن الصحيح ما قاله اجلرمي، قال

وقال ]. ١٧: احلشر[} النَّارِ َخاِلَدْينِ ِفيهَافَكَانَ َعاِقَبَتُهَما أَنَُّهَما ِفي {وكذا ]. ٥: النمل[} ِفي الْآخَِرِة ُهُم الْأَْخَسُرونَ
املفتوحة املشددة ال يبتدأ هبا } أَنَّ{هذا خطأ من أجل إن : وأنكره املربد وقال. املعىن فوجوب النار له: األخفش

: وقيل. املعىن فالواجب أن له نار جهنم، فإن الثانية خرب ابتداء حمذوف: وقال علي بن سليمان. ويضمر اخلرب
  .فإن مرفوعة باالستقرار عاف إضمار اجملرور بني الفاء وأن. تقدير فله أن له نار جهنمال

  }َه ُمْخرٌِج َما َتْحذَُرونََيْحذَُر الُْمَناِفقُونَ أَنْ تَُنزَّلَ َعلَْيهِمْ ُسوَرةٌ ُتَنبِّئُُهْم بَِما ِفي قُلُوبِهِْم قُلِ اْسَتهْزِئُوا إِنَّ اللَّ{ ٦٤: اآلية
  -:سائلفيه ثالث م

إِنَّ اللََّه ُمخْرٌِج َما {ويدل على أنه خرب أن ما بعده . خرب وليس بأمر} َيْحذَُر الُْمَناِفقُونَ{: قوله تعاىل: األوىل
قال بعض املنافقني واهللا وددت لو أين قدمت فجلدت مائة وال ينزل : وقال السدي. ألهنم كفروا عنادا} َتْحذَُرونَ

  .يفعل ذلك: معناه ليحذر، فهو أمر، كما يقال: وقال الزجاج. أي يتحرز} َيْحذَُر{. يةفينا شيء يفضحنا، فنزلت اآل



وجيوز على قول سيبويه أن تكون يف . يف موضع نصب، أي من أن تنزل} أَنْ} {أَنْ تَُنزَّلَ َعلَْيهِْم{: قوله تعاىل: الثانية
حذرت زيدا، : ألن سيبويه أجاز وجيوز أن تكون يف موضع نصب مفعولة ليحذر،. موضع خفض على حذف من

  :وأنشد
  ما ليس منجيه من األقدار... حذر أمورا ال تضري وآم 

يف شأن املنافقني ختربهم " سورة"أي على املؤمنني } َعلَيْهِْم{ومعىن . ومل جيزه املربد، ألن احلذر شيء يف اهليئة
كان : وقال احلسن. ثرة، كما تقدم أول السورةمبخازيهم ومساويهم ومثالبهم، وهلذا مسيت الفاضحة واملثرية واملبع

  .املسلمون يسمون هذه السورة احلفارة ألهنا حفرت ما يف قلوب املنافقني فأظهرته
قال . ظهوره} َما َتْحذَُرونَ{أي مظهر } إِنَّ اللََّه ُمْخرٌِج{. هذا أمر وعيد وهتديد} قُلِ اْسَتهْزِئُوا{: قوله تعاىل: الثالثة

اهللا أمساء املنافقني وكانوا سبعني رجال، مث نسخ تلك األمساء من القرآن رأفة منه ورمحة، ألن  أنزل: ابن عباس
إِنَّ اللََّه {: فعلى هذا قد أجنز اهللا وعده بإظهاره ذلك إذ قال. أوالدهم كانوا مسلمني والناس يعري بعضهم بعضا

يه السالم أحواهلم وأمساءهم ال أهنا نزلت يف القرآن، ولقد إخراج اهللا أنه عرف نبيه عل: وقيل. }ُمخْرٌِج َما َتْحذَُرونَ
وكان من املنافقني من يتردد وال يقطع . وهو نوع إهلام] ٣٠: حممد[} َولََتْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ الْقَْولِ{: قال اهللا تعاىل

  .وكان فيهم من يعرف صدقه ومعاند. بتكذيب حممد عليه السالم وال بصدقه
  }زِئُونَلَِئْن َسأَلَْتُهْم لََيقُولُنَّ إِنََّما كُنَّا َنخُوُض َوَنلَْعُب قُلْ أَبِاللَِّه َوآيَاِتِه َوَرسُوِلِه كُنُْتْم َتْسَتْهَو{ ٦٥: اآلية

  -:فيه ثالث مسائل
ة بينا النيب صلى اهللا عليه وسلم يسري يف غزو: قال الطربي وغريه عن قتادة. هذه اآلية نزلت يف غزوة تبوك: األوىل

  :تبوك وركب من املنافقني يسريون بني يديه فقالوا

فأطلعه اهللا سبحانه على ما يف قلوهبم وما يتحدثون به، ! انظروا، هذا يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بين األصفر
ما كنا إال خنوض ونلعب، يريدون كنا : فحلفوا" قلتم كذا وكذا -مث أتاهم فقال  -احبسوا علي الركب : "فقال
رأيت قائل هذه املقالة وديعة بن ثابت متعلقا حبقب ناقة رسول : وذكر الطربي عن عبداهللا بن عمر قال. دينغري جم

والنيب صلى اهللا عليه وسلم . إمنا كنا خنوض ونلعب: اهللا صلى اهللا عليه وسلم مياشيها واحلجارة تنكبه وهو يقول
وكذا . وذكر النقاش أن هذا املتعلق كان عبداهللا بن أيب بن سلول. } ْسَتهْزِئُونَأَبِاللَِّه َوآيَاِتِه َوَرُسوِلِه كُنُْتْم َت{: يقول

وقيل إمنا قال عليه : قال القشريي. وذلك خطأ، ألنه مل يشهد تبوك: قال ابن عطية. ذكر القشريي عن ابن عمر
املاء، مث استعمل يف كل  الدخول يف: واخلوض. السالم هذا لوديعة بن ثابت وكان من املنافقني وكان يف غزوة تبوك

  .دخول فيه تلويث وأذى
ال خيلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزال، وهو كيفما كان كفر، : قال القاضي أبو بكر بن العريب: الثانية

قال . فإن التحقيق أخو العلم واحلق، واهلزل أخو الباطل واجلهل. فإن اهلزل بالكفر كفر ال خالف فيه بني األمة
  ].٦٧: البقرة[} أَتَتَِّخذَُنا ُهزُواً قَالَ أَُعوذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمَن الَْجاِهلَِني{: انظر إىل قوله: ناعلماؤ
يلزم . ال يلزم مطلقا: واختلف العلماء يف اهلزل يف سائر األحكام كالبيع والنكاح والطالق على ثالثة أقوال: الثالثة
وال يلزم يف . يلزم يف النكاح والطالق، وهو قول الشافعي يف الطالق قوال واحداف. التفرقة بني البيع وغريه. مطلقا
وقال علي بن . ال يلزم: وقال أبو زيد عن ابن القاسم يف العتبية. يلزم نكاح اهلازل: قال مالك يف كتاب حممد. البيع
وحكى ابن املنذر . نا القوالنوكذلك خيرج من قول علمائ. وللشافعي يف بيع اهلازل قوالن. يفسخ قبل وبعد: زياد

إن اتفقا على اهلزل يف النكاح والبيع مل : وقال بعض املتأخرين من أصحابنا. اإلمجاع يف أن جد الطالق وهزله سواء



وروى أبو داود والترمذي والدارقطين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى . يلزم، وإن اختلفا غلب اجلد اهلزل
  ثثال: "اهللا عليه وسلم

حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند : قال الترمذي" . جدهن جد وهزهلن جد النكاح والطالق والرجعة
  .أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريهم

ثالث ليس فيهم : ويف موطأ مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال" والرجعة"كذا يف احلديث : قلت
وكذا روي عن علي بن أيب طالب وعبداهللا بن مسعود وأيب الدرداء، كلهم . الق والعتقلعب النكاح والط

وعن سعيد بن املسيب عن " ثالث ال لعب فيهن وال رجوع فيهن والالعب فيهن جاد النكاح والطالق والعتق:"قال
ث ال لعب، فيهن ثال: وعن الضحاك قال" أربع جائزات على كل أحد العتق والطالق والنكاح والنذور:"عمر قال

  .النكاح والطالق والنذور
  }وا ُمْجرِمَِنيال َتْعَتِذُروا قَْد كَفَْرُتْم بَْعَد إَِميانِكُمْ إِنْ َنْعُف َعْن طَاِئفٍَة ِمْنكُْم ُنَعذِّْب طَاِئفَةَ بِأَنَُّهْم كَاُن{ ٦٦: اآلية

ال تفعلوا ما ال ينفع، مث حكم عليهم : على جهة التوبيخ، كأنه يقول} ال َتعَْتِذرُوا قَْد كَفَرُْتْم َبْعدَ إِميَانِكُْم{: قوله تعاىل
  :قال لبيد. واعتذر مبعىن أعذر، أي صار ذا عذر. بالكفر وعدم االعتذار من الذنب
  ومن يبك حوال كامال فقد اعتذر

  :قال الشاعر. واالعتذار الدروس. اعتذرت املنازل درست: حمو أثر املوجدة، يقال: واالعتذار
  أطالل إلفك بالودكاء تعتذر... كنت تعرف آيات فقد جعلت  أم

ومنه عذرة الغالم وهو ما يقطع منه . واعتذرت إليه قطعت ما يف قلبه من املوجدة. أصله القطع: وقال ابن األعرايب
  .ومنه عذرة اجلارية ألنه يقطع خامت عذرهتا. عند اخلتان

كانوا ثالثة نفر، هزئ اثنان وضحك : قيل} كُْم نَُعذِّْب طَاِئفَةَ بِأَنَُّهْم كَاُنوا ُمْجرِمَِنيإِنْ َنْعُف َعْن طَاِئفٍَة ِمْن{: قوله تعاىل
وقال ابن . والطائفة اجلماعة، ومقال للواحد على معىن نفس طائفة. واحد، فاملعفو عنه هو الذي ضحك ومل يتكلم

وجيوز أن تكون الطائفة إذا أريد : قال. غالخرج فالن على الب: يطلق لفظ اجلمع على الواحد، كقولك: األنباري
خمشي بن محري، : فقيل. واختلف يف اسم هذا الرجل الذي عفي عنه على أقوال. هبا الواحد طائفا، واهلاء للمبالغة

. امسه خماشن بن محري: وقال خليفة بن خياط يف تارخيه. ويقال فيه ابن خمشي: وقال ابن هشام. قاله ابن إسحاق
وذكر مجيعهم أنه استشهد باليمامة، وكان تاب . دالرب خماشن احلمريي وذكر السهيلي خمشن بن مخريوذكر ابن عب

كان منافقا مث : فقيل. واختلف هل كان منافقا أو مسلما. ومسي عبدالرمحن، فدعا اهللا أن يقتل شهيدا وال يعلم بقربه
  .هلم ومل ينكر عليهمكان مسلما، إال أنه مسع املنافقني فضحك : وقيل. تاب توبة نصوحا

نَ أَْيِديَُهْم َنسُوا الُْمَناِفقُونَ وَالُْمَناِفقَاُت بَْعضُُهْم ِمْن َبْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالْمُْنكَرِ وََيْنَهْونَ َعنِ الَْمْعُروِف َويَقْبُِضو{ ٦٧: اآلية
  }اللََّه فََنِسيَُهْم إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُهُم الْفَاِسقُونَ

. }ِمْن َبْعضٍ{وجيوز أن يكون بدال، ويكون اخلرب . ابتداء ثان} بَْعُضُهْم{. ابتداء} لُْمَناِفقُونَ وَالُْمَناِفقَاُتا{: قوله تعاىل
: وقال الزجاج، هذا متصل بقوله. أي هم كالشيء الواحد يف اخلروج عن الدين} َبْعُضُهْم ِمْن َبْعضٍ{ومعىن 

أي ليسوا من املؤمنني، ولكن بعضهم من بعض، أي ] ٥٦: التوبة[} َوَما ُهْم مِْنكُْم َيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنَُّهْم لَِمْنكُْم{
. وقبض أيديهم عبارة عن ترك اجلهاد، وفيما جيب عليهم من حق. متشاهبون يف األمر باملنكر والنهي عن املعروف

ركوا أمره حىت صار كاملنسي إهنم ت: وقيل. الترك هنا، أي تركوا ما أمرهم اهللا به فتركهم يف الشك: والنسيان



اخلروج : والفسق. أي من اخلري، فأما من الشر فلم ينسهم} َنِسَيُهْم{: وقال قتادة. قصريهم مبنزلة املنسي من ثوابه
  .وقد تقدم. عن الطاعة والدين

ِديَن ِفيَها ِهَي َحْسُبُهْم َولََعنَُهُم اللَُّه وَلَُهْم َعذَابٌ َوَعَد اللَُّه الُْمَناِفِقَني وَالُْمَناِفقَاِت َوالْكُفَّاَر َنارَ َجهَنََّم خَاِل{ ٦٨: اآلية
  }ُمِقيٌم

نصب على احلال } خَاِلِديَن{ووعد بالشر وعيدا . وعد اهللا باخلري وعدا: يقال} وََعَد اللَُّه الُْمَناِفِقَني{: قوله تعاىل
: واللعن. ، أي هي كفاية ووفاء جلزاء أعماهلمابتداء وخرب} ِهَي َحْسبُُهْم{. والعامل حمذوف، أي يصلوهنا خالدين
  .أي واصب دائم} َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيٌم{. البعد، أي من رمحة اهللا، وقد تقدم

اْسَتْمَتعُْتْم بَِخالِقكُمْ كَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم كَاُنوا أََشدَّ مِْنكُْم قُوَّةً َوأَكْثََر أَْموَاالً َوأَْوالداً فَاْسَتْمَتُعوا بَِخالقِهِْم فَ{ ٦٩: اآلية
دُّنَْيا َوالْآِخَرِة َوأُولَِئكَ كََما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم بَِخالقِهِْم َوُخْضُتْم كَالَِّذي خَاُضوا أُولَِئَك َحبِطَتْ أَْعَمالُُهْم ِفي ال

  }ُهُم الْخَاِسُرونَ
  :فيه ثالث مسائل

الكاف يف موضع نصب، أي وعد اهللا الكفار نار جهنم وعدا : قال الزجاج} ِمْن قَْبِلكُْم كَالَِّذيَن{: قوله تعاىل: األوىل
املعىن فعلتم كأفعال الذين من قبلكم يف األمر باملنكر والنهي عن املعروف، : وقيل. كما وعد الذين من قبلهم

ومل ينصرف . تداء حمذوفأي أنتم كالذين من قبلكم، فالكاف يف حمل رفع ألنه خرب اب: وقيل. فحذف املضاف
واألصل فيه أشدد، أي كانوا أشد منكم قوة فلم يتهيأ هلم وال أمكنهم رفع عذاب اهللا عز . ألنه أفعل صفة" أشد"

  .وجل
تأخذون كما أخذت األمم قبلكم ذراعا : "روى سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: الثانية

  حىت لو أن أحدا من أولئك دخلبذراع وشربا بشرب وباعا بباع 

كَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم كَاُنوا أََشدَّ مِْنكُْم قُوَّةً {: وإن شئتم فاقرؤوا القرآن: قال أبو هريرة" . جحر ضب لدخلتموه
ُتْم بَِخالِقكُْم كََما اْسَتْمَتعَ الَِّذيَن فَاْسَتْمَتْع{واخلالق، الدين : قال أبو هريرة} َوأَكْثََر أَمَْواالً َوأَْوالداً فَاْسَتْمَتعُوا بَِخالقِهِْم

" وما الناس إال هم: "يا نيب اهللا، فما صنعت اليهود والنصارى؟ قال: قالوا. حىت فرغ من اآلية} ِمْن قَْبِلكُْم بَِخالِقهِْم
 لو دخلوا لتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت"ويف الصحيح عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . 

ما أشبه الليلة : ؟ وقال ابن عباس"فمن: "يا رسول اهللا، اليهود والنصارى؟ قال: قالوا" جحر ضب لدخلتموه
  .وحنوه عن ابن مسعود. بالبارحة، هؤالء بنو إسرائيل شبهنا هبم

} َوُخضُْتْم{. لذين من قبلهمأي انتفعوا بنصيبهم من الدين كما فعل ا} فَاْسَتْمَتعُوا بَِخالقِهِْم{: قوله تعاىل: الثالثة
فالكاف يف موضع نصب نعت ملصدر حمذوف، أي . أي كخوضهم} كَالَِّذي َخاضُوا{. خروج من الغيبة إىل اخلطاب

" البقرة"وقد مضى يف . اسم ناقص مثل من، يعرب به عن الواحد واجلمع" الذي"و. وخضتم خوضا كالذين خاضوا
ومجعها . واملوضع خماضة، وهو ما جاز الناس فيها مشاة وركبانا .خضت املاء أخوضه خوضا وخياضا: ويقال

وخضت . وأخاض القوم، أي خاضت خيلهم. وأخضت دابيت يف املاء. املخاض واملخاوض أيضا، عن أيب زيد
. وخوض يف جنيعه شدد للمبالغة. خاضه بالسيف، أي حرك سيفه يف املضروب: ويقال. اقتحمتها: الغمرات

وخاض القوم يف احلديث وختاوضوا أي تفاوضوا . خضت، الشراب: جملدع للسويق، يقال منهواملخوض للشراب كا



أُولَِئكَ {. يف أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم بالتكذيب: وقيل. خضتم يف أسباب الدنيا باللهو واللعب: فيه، فاملعىن
  .وقد تقدم أيضا} لْخَاِسُرونََوأُولَِئَك ُهُم ا{. حسناهتم} أَْعَمالُُهْم{. وقد تقدم. بطلت} َحبِطَْت

َوالُْمْؤتَِفكَاِت أَتَْتُهمْ أَلَمْ َيأْتِهِْم نََبأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوقَْومِ إِبَْراِهيَم َوأَْصحَابِ َمْدَيَن { ٧٠: اآلية
  }وَلَِكْن كَانُوا أَنْفُسَُهْم َيظِْلُمونَ ُرُسلُُهمْ بِالَْبيِّنَاِت فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم

األلف ملعىن التقرير والتحذير، أي أمل يسمعوا إهالكنا الكفار } الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم{أي خرب } أَلَْم يَأِْتهِمْ َنبَأُ{: قوله تعاىل
} وَأَْصَحابِ َمْدَيَن{. أي منرود بن كنعان وقومه} َوقَْومِ إِبَْراِهيَم{. بدل من الذين} قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد{. من قبل

يراد به قوم لوط، ألن : قيل} َوالُْمْؤتَِفكَاِت{. مدين اسم للبلد الذي كان فيه شعيب، أهلكوا بعذاب يوم الظلة
. انقلبت عليهم الدنيا: املؤتفكات كل من أهلك، كما يقال: وقيل. أرضهم ائتفكت هبم، أي انقلبت، قاله قتادة

أتت أصحاب املؤتفكات رسلهم، فعلى هذا رسوهلم لوط وحده، : وقيل. يعين مجيع األنبياء} َتتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيَِّناِتأَ{
} َوالْمُْؤَتِفكَةَ{: وقوله تعاىل يف موضع آخر. ولكنه بعث يف كل قرية رسوال، وكانت ثالث قريات، وقيل أربع

} َيا أَيَُّها الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيِّبَاِت{: بالرسل الواحد، كقوله أراد: وقيل. على طريق اجلنس] ٥٣: النجم[
  .ومل يكن يف عصره غريه] ٥١: املؤمنون[

" إن اهللا خاطب املؤمنني مبا أمر به املرسلني: "وهذا فيه نظر، للحديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قلت
  .يع الرسل، واهللا أعلمواملراد مج". البقرة"وقد تقدم يف . احلديث
ولكن } وَلَِكْن كَاُنوا أَنْفَُسُهمْ َيظِْلُمونَ{. أي ليهلكهم حىت يبعث إليهم األنبياء} فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم{: قوله تعاىل

  .ظلموا أنفسهم بعد قيام احلجة عليهم
اُء َبْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ َوُيِقيُمونَ الصَّالةَ وَالُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمَناتُ َبْعضُُهْم أَْوِلَي{ ٧١: اآلية

  }َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُيِطيُعونَ اللََّه َوَرسُولَُه أُولَِئَك َسَيْرَحمُُهُم اللَُّه إِنَّ اللََّه َعزِيزٌ َحكِيٌم
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

  -:فيه أربع مسائل
وقال يف املنافقني . أي قلوهبم متحدة يف التواد والتحاب والتعاطف} َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ{: قوله تعاىل: األوىل

  .ألن قلوهبم خمتلفة ولكن يقسم بعضهم إىل بعض يف احلكم} ْم ِمْن بَْعضٍبَْعُضُه{
} َوَيْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ{. أي بعبادة اهللا تعاىل وتوحيده، وكل ما أتبع ذلك} َيأُْمُرونَ بِالَْمْعرُوِف{: قوله تعاىل: الثانية

كل ما ذكر اهللا يف القرآن من األمر : ة أنه قالوذكر الطربي عن أيب العالي. عن عبادة األوثان وكل ما أتبع ذلك
وقد مضى القول يف األمر باملعروف والنهي . باملعروف والنهي عن املنكر فهو النهي عن عبادة األوثان والشياطني

  .واحلمد هللا" آل عمران"و" املائدة"عن املنكر يف سورة 
هي الصلوات اخلمس، : وقال ابن عباس. القول فيه" البقرة"ل تقدم يف أو} َوُيِقيُمونَ الصَّالةَ{: قوله تعاىل: الثالثة

واملدح عندي بالنوافل أبلغ؛ إذ من يقيم النوافل أحرى بإقامة : ابن عطية. وحبسب هذا تكون الزكاة هنا املفروضة
  .الفرائض
} َسيَْرَحمُُهُم اللَُّه{: يف قوله والسني. فيما سن هلم} َوَرُسولَُه{يف الفرائض } َوُيِطيُعونَ اللََّه{: قوله تعاىل: الرابعة

  .مدخلة يف الوعد مهلة لتكون النفوس تتنعم برجائه؛ وفضله تعاىل زعيم باإلجناز
َجنَّاتِ َبةً ِفي َوَعَد اللَُّه الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيِّ{ ٧٢: اآلية

  }َعْدٍن َورِضَْوانٌ ِمَن اللَِّه أَكَْبُر ذَِلَك ُهَو الْفَْوزُ الَْعظِيُم

أي من حتت أشجارها } َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر{أي بساتني } وََعَد اللَُّه الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤمَِناِت َجنَّاٍت{: قوله تعاىل
} خَاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيِّبَةً{. أهنا جتري منضبطة بالقدرة يف غري أخدود "البقرة"وقد تقدم يف . وغرفها األهنار

. أي يف دار إقامة} ِفي َجنَّاِت َعدٍْن{. قصور من الزبرجد والدر والياقوت يفوح طيبها من مسرية مخسمائة عام
هي قصبة اجلنة، وسقفها عرش } اِت َعْدٍنَجنَّ{: وقال عطاء اخلراساين. عدن باملكان إذا أقام به؛ ومنه املعدن: يقال

هي قصر من ذهب ال يدخلها إال : وقال احلسن. هي بطنان اجلنة، أي وسطها: وقال ابن مسعود. الرمحن جل وعز
عدن أعلى درجة يف اجلنة، وفيها : وقال مقاتل والكليب. نيب أو صديق أو شهيد أو حكم عدل؛ وحنوه عن الضحاك

وهلا حمفوفة هبا، وهي مغطاة من يوم خلقها اهللا حىت ينزهلا األنبياء والصديقون والشهداء عني التسنيم، واجلنان ح
  .} ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الْعَِظيُم{. أي أكرب من ذلك} َورِْضَوانٌ ِمَن اللَِّه أَكْبَُر{. والصاحلون ومن يشاء اهللا

  }لُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم َوَمأَْواُهْم َجهَنَُّم َوبِئَْس الَْمصُِريَيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهدِ الْكُفَّاَر وَا{ ٧٣: اآلية
  -:فيه مسألتان

: قيل. اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وتدخل فيه أمته من بعده} َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر{: قوله تعاىل: األوىل
أمر باجلهاد مع الكفار بالسيف، ومع املنافقني باللسان وشدة الزجر : ابن عباس وقال. املراد جاهد باملؤمنني الكفار

جاهد املنافقني بيدك، فإن مل تستطع فبلسانك، فإن مل تستطع فاكفهر يف : وروي عن ابن مسعود أنه قال. والتغليظ
وكانوا أكثر من يصيب  -واختار قتادة  -جاهد املنافقني بإقامة احلدود عليهم وباللسان : وقال احلسن. وجوههم



أما إقامة احلجة باللسان فكانت دائمة وأما باحلدود ألن أكثر إصابة احلدود كانت عندهم : ابن العريب. احلدود
  فدعوى ال برهان

عليها وليس العاصي مبنافق إمنا املنافق مبا يكون يف قلبه من النفاق كامنا ال مبا تتلبس به اجلوارح ظاهرا وأخبار 
  .يشهد سياقها أهنم مل يكونوا منافقني احملدودين
وليس ذلك . نقيض الرأفة، وهي شدة القلب على إحالل األمر بصاحبه: الغلظ} َواغْلُظْ َعلَْيهِْم{: قوله تعاىل: الثانية

ومنه قوله " . إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها احلد وال يثرب عليها: "يف اللسان؛ فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أنت أفظ : ومنه قول النسوة لعمر]. ١٥٩: آل عمران[} َولَْو كُْنَت فَظّاً غَِليظَ الْقَلْبِ لَاْنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَك{: اىلتع

َواخِْفْض َجنَاَحكَ {: فهي ضد قوله تعاىل. وأغلظ من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعىن الغلظ خشونة اجلانب
وهذه ]. ٢٤: اإلسراء[} وَاْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة{]. ٢١٥: الشعراء[} نَِنيِلَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِم

  .اآلية نسخت كل شيء من العفو والصلح والصفح
وا بَِما لَمْ َينَالُوا َوَما َنقَُموا إِلّا َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُوا َولَقَْد قَالُوا كَِلَمةَ الْكُفْرِ َوكَفَرُوا َبْعَد إِْسالمِهِْم َوَهمُّ{ ٧٤: اآلية

ُه َعذَاباً أَِليماً ِفي الدُّنَْيا َوالْآِخَرِة َوَما أَنْ أَغَْناُهمُ اللَُّه َوَرُسولُُه ِمْن فَْضِلِه فَإِنْ َيُتوُبوا َيُك َخْيراً لَُهْم َوإِنْ َيَتوَلَّْوا يَُعذِّبُْهُم اللَّ
  }ِليٍّ َوال َنِصريٍلَُهْم ِفي الْأَْرضِ ِمْن َو

  -:فيه ست مسائل
روي أن هذه اآلية نزلت يف اجلُالس بن سويد بن الصامت، ووديعة بن } َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُوا{: قوله تعاىل: األوىل

وخيارنا واهللا لئن كان حممد صادقا على إخواننا الذين هم ساداتنا : ثابت؛ وقعوا يف النيب صلى اهللا عليه وسلم وقالوا
وأخرب عامر . أجل واهللا إن حممدا لصادق مصدق؛ وإنك لشر من محار: فقال له عامر بن قيس. لنحن شر من احلمري

. وجاء اجلالس فحلف باهللا عند منرب النيب صلى اهللا عليه وسلم إن عامرا لكاذب. بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم
. إن الذي مسعه عاصم بن عدي: وقيل. الصادق شيئا، فنزلت اللهم أنزل على نبيك: وحلف عامر لقد قال، وقال

فهم . امسه مصعب: وقال غريه. بل مسعه ولد امرأته وامسه عمري بن سعد؛ فيما قال ابن إسحاق: وقيل. وقيل حذيفة
قال له صاحبه إين  وكان اجلالس ملا: قال جماهد. } َوَهمُّوا بَِما لَْم يََنالُوا{: اجلالس بقتله لئال خيرب خبربه؛ ففيه نزل

قال، ذلك هي اإلشارة بقوله، . سأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقولك هم بقتله، مث مل يفعل، عجز عن ذلك
إهنا نزلت يف عبداهللا بن أيب، رأى رجال من غفار يتقاتل مع رجل من جهينة، وكانت : وقيل. } َوَهمُّوا بَِما لَْم َينَالُوا{

يا بين األوس واخلزرج، انصروا أخاكم فواهللا ما مثلنا : فقال ابن أيب. ، فعال الغفاري اجلهينجهينة حلفاء األنصار
فأخرب النيب . مسن كلبك يأكلك، ولئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل: ومثل حممد إال كما قال القائل

وقول ثالث أنه قول مجيع املنافقني؛ . ؛ قال قتادةصلى اهللا عليه وسلم بذلك، فجاءه عبداهللا بن أيب فحلف أنه مل يقله
وهو الصحيح؛ لعموم القول ووجود املعىن فيه وفيهم، ومجلة ذلك اعتقادهم فيه أنه ليس : ابن العريب. قال احلسن

  .بنيب
" كلمة الكفر: "وقيل .تكذيبهم مبا وعد اهللا من الفتح: قال النقاش} َولَقَْد قَالُوا كَِلَمةَ الْكُفْرِ{: قوله تعاىل: الثانية

لئن رجعنا إىل املدينة : وقول عبداهللا بن أيب. إن كان ما جاء به حممد حقا لنحن أشر من احلمري: قول اجلالس
. كلمة الكفر سب النيب صلى اهللا عليه وسلم والطعن يف اإلسالم: قال القشريي. ليخرجن األعز منها األذل

  َوكَفَُروا{



ذَِلَك بِأَنَُّهْم آَمنُوا ثُمَّ {: فدل هذا على أن املنافقني كفار، ويف قوله تعاىل. احلكم بإسالمهم أي بعد} َبْعَد إِْسالِمهِْم
ودلت اآلية أيضا على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق واملعرفة؛ وإن . دليل قاطع] ٣: املنافقون[} كَفَُروا

ولقد : قال إسحاق بن راهويه. األقوال واألفعال إال يف الصالةكان اإلميان ال يكون إال بال إله إال اهللا دون غريه من 
من ُعرف بالكفر مث رأوه يصلي : أمجعوا يف الصالة على شيء مل جيمعوا عليه يف سائر الشرائع؛ ألهنم بأمجعهم قالوا

حيكموا له يف  ومل يعلموا منه إقرارا باللسان أنه حيكم له باإلميان، ومل. الصالة يف وقتها حىت صلى صلوات كثرية
  .الصوم والزكاة مبثل دلك

يعين املنافقني من قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة يف غزوة } َوَهمُّوا بَِما لَْم َينَالُوا{: قوله تعاىل: الثالثة
 أال: فقلت. مساهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت عدهم وهلم: قال حذيفة. تبوك، وكانوا اثين عشر رجال
يا : قيل" . أكره أن تقول العرب ملا ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم بل يكفيهم اهللا بالدبيلة: "تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال
. فكان كذلك" . شهاب من جهنم جيعله على نياط فؤاد أحدهم حىت تزهق نفسه: "رسول اهللا وما الدبيلة؟ قال

  .وقد تقدم قول جماهد يف هذا. ن أيب ليجتمعوا عليهوقيل مهوا بعقد التاج على رأس اب. خرجه مسلم مبعناه
  :أي ليس ينقمون شيئا؛ كما قال النابغة} وََما َنقَُموا إِلّا أَنْ أَغَْناُهُم اللَُّه َوَرسُولُُه ِمْن فَْضِلِه{: قوله تعاىل: الرابعة

  هبن فلول من قراع الكتائب... وال عيب فيهم غري أن سيوفهم 
  :نِقم ينقَم؛ قال الشاعر يف الكسرنقَم ينِقم، و: ويقال

  أهنم حيلمون إن غضبوا... ما نِقموا من بين أمية إال 
  :وقال زهري

  ليوم احلساب أو يعجل فينقَم... يؤخر فيوضع يف كتاب فيدخر 

كانوا يطلبون دية فيقضي هلم هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال الشعيب. ينشد بكسر القاف وفتحها
كانوا قبل : وقال الكليب. إن القتيل كان موىل اجلالس: ويقال. ذكر عكرمة أهنا كانت اثين عشر ألفا .فاستغنوا

قدوم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ضنك من العيش، ال يركبون اخليل وال حيوزون الغنيمة، فلما قدم عليهم النيب 
قيل : قال القشريي أبو نصر. شر من أحسنت إليهاتق : وهذا املثل مشهور. صلى اهللا عليه وسلم استغنوا بالغنائم

َوَما َنقَمُوا إِلّا أَنْ أَغَْناُهُم اللَُّه َوَرُسولُُه ِمْن {للبجلي أجتد يف كتاب اهللا تعاىل اتق شر من أحسنت إليه؟ قال نعم، 
  .} فَْضِلِه

فدل هذا . ام حني نزلت اآلية فاستغفر وتابروي أن اجلالس ق} فَإِنْ َيُتوبُوا َيُك َخيْراً لَُهْم{: قوله تعاىل: اخلامسة
وقد اختلف يف ذلك العلماء؛ . على توبة الكافر الذي يسر الكفر ويظهر اإلميان؛ وهو الذي يسميه الفقهاء الزنديق

توبة الزنديق ال تعرف؛ ألنه كان يظهر اإلميان ويسر الكفر، وال يعلم إميانه : وقال مالك. تقبل توبته: فقال الشافعي
تبت، : أنا مؤمن وهو يضمر خالف ما يظهر؛ فإذا عثر عليه وقال: وكذلك يفعل اآلن يف كل حني، يقول. بقوله إال

واهللا . فإذا جاءنا تائبا من قبل نفسه قبل أن يعثر عليه قبلت توبته؛ وهو املراد باآلية. مل يتغري حاله عما كان عليه
  .أعلم

يف الدنيا بالقتل، ويف } ُيَعذِّْبُهمُ اللَُّه َعذَاباً أَِليماً{أي يعرضوا عن اإلميان والتوبة } َوإِنْ َيَتَولَّْوا{: قوله تعاىل: السادسة
  .وقد تقدم. أي معني} َوال َنِصريٍ{أي مانع مينعهم } وََما لَُهْم ِفي الْأَْرضِ ِمْن َوِليٍّ{. اآلخرة بالنار

آتَاَنا ِمْن فَْضِلِه لََنصَّدَّقَنَّ َولََنكُوَننَّ ِمَن الصَّاِلحَِني، فَلَمَّا آَتاُهْم ِمْن  َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن{ ٧٦ - ٧٥: اآليتان
  }فَْضِلِه َبِخلُوا بِِه َوَتَولَّْوا َوُهْم ُمعْرُِضونَ



  }َما َوَعُدوُه َوبَِما كَانُوا َيكَِذبُونَفَأَْعقَبَُهْم نِفَاقاً ِفي قُلُوبِهِمْ إِلَى َيْومِ َيلْقَْوَنُه بَِما أَْخلَفُوا اللََّه { ٧٧: اآلية
  }أَلَمْ َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيعْلَُم ِسرَُّهْم وََنْجَواُهْم َوأَنَّ اللََّه َعلَّاُم الُْغُيوبِ{ ٧٨: اآلية

  -:فيه مثان مسائل
لئن رزقين اهللا شيئا ألؤدين فيه : قال هذا رجل من األنصار: قال قتادة} وَِمْنُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه{: قوله تعاىل: األوىل

وروى علي بن . حقه وألتصدقن؛ فلما آتاه اهللا ذلك فعل ما ُنص عليكم، فاحذروا الكذب فإنه يؤدي إىل الفجور
قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم ادع ) فسماه(يزيد عن القاسم عن أيب أمامة الباهلي أن ثعلبة بن حاطب األنصاري 

مث عاود ثانيا فقال " وحيك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خري من كثري ال تطيقه"فقال عليه السالم . الاهللا أن يرزقين ما
: فقال" أما ترضى أن تكون مثل نيب اهللا لو شئت أن تسري معي اجلبال ذهبا لسارت: "النيب صلى اهللا عليه وسلم

فدعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فاختذ  .والذي بعثك باحلق لئن دعوت اهللا فرزقين ماال ألعطني كل ذي حق حقه
غنما فنمت كما تنمي الدود، فضاقت عليه املدينة فتنحى عنها ونزل واديا من أوديتها حىت جعل يصلي الظهر 

مث منت وكثرت حىت ترك الصلوات إال اجلمعة، وهي تنمي حىت ترك اجلمعة . والعصر يف مجاعة، وترك ما سوامها
: التوبة[} ُخذْ ِمْن أَْموَاِلهِمْ َصَدقَةً{مث نزل . ثالثا" يا ويح ثعلبة: "صلى اهللا عليه وسلمأيضا فقال رسول اهللا 

 -رجل من بين سليم  -مرا بثعلبة وبفالن : "فبعث صلى اهللا عليه وسلم رجلني على الصدقة، وقال هلما]. ١٠٣
ما هذه إال أخت اجلزية انطلقا : لم، فقالفأتيا ثعلبة وأقرأه كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وس" فخذا صدقاهتما

قيل إن : قاله ابن عبدالرب. سبب غناء ثعلبة أنه ورث ابن عم له: وقيل. احلديث، وهو مشهور. حىت تفرغا مث تعودا
شاهد  وما جاء فيمن. اآلية؛ إذ منع الزكاة، فاهللا أعلم} ...َوِمنُْهْم َمْن َعاَهَد اللََّه{ثعلبة بن حاطب هو الذي نزل فيه 
  .اآلية} فَأَْعقََبُهْم نِفَاقاً ِفي قُلُوبِهِْم{: بدرا يعارضه قوله تعاىل يف اآلية

وذكر عن ابن عباس يف سبب نزول اآلية أن حاطب بن أيب بلتعة أبطأ عنه ماله بالشام فحلف يف جملس من : قلت
  .زلتفلما سلم خبل بذلك فن. إن سلم ذلك ألتصدقن منه وألصلن منه: جمالس األنصار

وثعلبة بدري أنصاري وممن شهد اهللا له ورسوله باإلميان؛ حسب ما يأيت بيانه يف أول املمتحنة فما روي عنه : قلت
ولعل قول من قال يف ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه اآلية غري صحيح، واهللا : قال أبو عمر. غري صحيح

  .نافقني نبتل بن احلارث وجد بن قيس ومعتب بن قشريإن اآلية نزلت يف رجال من امل: وقال الضحاك. أعلم
يدل على أن الذي عاهد اهللا مل يكن منافقا من } فَأَْعقَبَُهْم نِفَاقاً{وهذا أشبه بنزول اآلية فيهم؛ إال أن قوله : قلت

  .على ما يأيت} قَْوَنُهإِلَى َيْومِ َيلْ{: زادهم نفاقا ثبتوا عليه إىل املمات، وهو قوله تعاىل: قبل، إال أن يكون املعىن
. احتمل أن يكون عاهد اهللا بلسانه ومل يعتقده بقلبه} َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه{: ملا قال اهللا تعاىل: قال علماؤنا: الثانية

رفع " من"و. واحتمل أن يكون عاهد اهللا هبما مث أدركته سوء اخلامتة؛ فإن األعمال خبواتيمها واأليام بعواقبها
ولفظ اليمني ورد يف احلديث وليس يف ظاهر القرآن ميني إال مبجرد االرتباط وااللتزام، . تداء واخلرب يف اجملرورباالب

أما إنه يف صيغة القسم يف املعىن فإن الالم تدل عليه، وقد أتى بالمني األوىل للقسم والثانية الم اجلواب، وكالمها 
  .واألول أظهر، واهللا أعلمإهنما ال ما القسم؛ : ومنهم من قال. للتأكيد
العهد والطالق وكل حكم ينفرد به املرء وال يفتقر إىل غريه فيه فإنه يلزمه منه ما يلتزمه بقصده وإن مل يلفظ : الثالثة

ابن . ال يلزم أحدا حكم إال بعد أن يلفظ به وهو القول اآلخر لعلمائنا: وقال الشافعي وأبو حنيفة. به؛ قاله علماؤنا
إذا نوى الرجل الطالق بقلبه ومل : لدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك، وقد سئلوا: العريب



وهذا أصل بديع، وحتريره أن : قال ابن العريب. يلزمه؛ كما يكون مؤمنا بقلبه، وكافرا بقلبه: يلفظ به بلسانه فقال
  .أصله اإلميان والكفر. بنية عقد ال يفتقر فيه املرء إىل غريه يف التزامه فانعقد عليه: يقال

إن اهللا جتاوز : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحجة القول الثاين ما رواه مسلم عن أيب هريرة قال: قلت
حديث حسن صحيح، والعمل على هذا : رواه الترمذي وقال" ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم به

ومن اعتقد بقلبه الطالق ومل : قال أبو عمر. بالطالق مل يكن شيئا حىت يتكلم بهعند أهل العلم إذا حدث نفسه 
وقد روي عنه أنه يلزمه الطالق إذا نواه بقلبه؛ كما يكفر . هذا هو األشهر عن مالك. ينطق به لسانه فليس بشيء
جتاوز اهللا : "اهللا عليه وسلمواألول أصح يف النظر وطريق األثر؛ لقول رسول اهللا صلى . بقلبه وإن مل ينطق به لسانه

  " .ألميت عما وسوست به نفوسها ما مل ينطق به لسان أو تعلمه يد
وإن كانت ميينا فليس الوفاء باليمني . إن كان نذرا فالوفاء بالنذر واجب من غري خالف وتركه معصية: الرابعة

ض الزكاة؛ فسأل اهللا ماال تلزمه فيه الزكاة بيد أن املعىن فيه إن كان الرجل فقريا ال يتعني عليه فر. واجبا باتفاق
ويؤدي ما تعني عليه من فرضه، فلما آتاه اهللا ما شاء من ذلك ترك ما التزم مما كان يلزمه يف أصل الدين لو مل 

يلتزمه، لكن التعاطي بطلب املال ألداء احلقوق هو الذي أورطه إذ كان طلبه من اهللا تعاىل بغري نية خالصة، أو نية 
  .نعوذ باهللا من ذلك. سبقت فيه البداية املكتوب عليه فيها الشقاوةلكن 
إذا متىن أحدكم فلينظر ما يتمىن فإنه ال يدري ما كتب له يف غيب اهللا عز : "ومن هذا املعىن قوله عليه السالم: قلت

ى، ألن أمور الدنيا أي من عاقبتها، فرب أمنية يفتنت هبا أو يطغي فتكون سببا للهالك دنيا وأخر" وجل من أمنيته
  .وأما متين أمور الدين واألخرى فتمنيها حممود العاقبة حمضوض عليها مندوب إليها. مبهمة عواقبها خطرة غائلتها

إن ملكت كذا وكذا فهو صدقة فإنه : دليل على أن من قال} لَِئْن آتَاَنا ِمْن فَْضِلِه لََنصَّدَّقَنَّ{: قوله تعاىل: اخلامسة
وقال أمحد بن . واخلالف يف الطالق مثله، وكذلك يف العتق. ال يلزمه: وقال الشافعي: أبو حنيفة يلزمه؛ وبه قال

  يلزمه ذلك يف العتق وال يلزمه يف الطالق؛ ألن العتق قربة وهي تثبت يف الذمة بالنذر؛ خبالف الطالق فإنه: حنبل

اود والترمذي وغريمها عن عمرو بن شعيب احتج الشافعي مبا رواه أبو د. تصرف يف حمل، وهو ال يثبت يف الذمة
ال نذر البن آدم فيما ال ميلك وال طالق له فيما ال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه عن جده قال

ويف الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة حديث عبداهللا بن عمرو حديث : وقال. لفظ الترمذي" ميلك
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم . روي يف هذا البابحسن، وهو أحسن شيء 

وسرد أصحاب الشافعي يف هذا الباب أحاديث كثرية مل يصح منها شيء فال يعول عليها، ومل : ابن العريب. وغريهم
  .يبق إال ظاهر اآلية

أي بإعطاء الصدقة وبإنفاق املال يف اخلري، } َبِخلُوا بِِه{. طاهمأي أع} فَلَمَّا آَتاُهْم ِمْن فَْضِلِه{: قوله تعاىل: السادسة
أي } وَُهْم ُمعْرُِضونَ{. أي عن طاعة اهللا} َوَتَولَّْوا{". آل عمران"وقد مضى البخل يف . وبالوفاء مبا ضمنوا والتزموا

  .عن اإلسالم، أي مظهرون لإلعراض عنه
ي قُلُوبِهِْم إِلَى َيْومِ َيلْقَْوَنُه بَِما أَْخلَفُوا اللََّه َما َوَعُدوُه َوبَِما كَانُوا َيكَِذُبونَ، أَلَمْ فَأَْعقََبُهْم نِفَاقاً ِف{ ٧٨ - ٧٧: اآليتان

  }َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيعْلَُم ِسرَُّهْم وََنْجَواُهْم َوأَنَّ اللََّه َعلَّاُم الُْغيُوبِ
أي أعقبهم البخل نفاقا؛ وهلذا : وقيل. أي أعقبهم اهللا تعاىل نفاقا يف قلوهبممفعوالن } فَأَْعقَبَُهْم نِفَاقاً{: قوله تعاىل

أنت تلقي : يف موضع خفض؛ أي يلقون خبلهم، أي جزاء خبلهم؛ كما يقال} إِلَى َيْومِ َيلْقَْوَنُه{. } َبِخلُوا بِِه{: قال



وهو يبعد أن يكون املنزل . يل على أنه مات منافقاويف هذا دل. أي يلقون اهللا} إِلَى َيْومِ َيلْقَْونَُه{: وقيل. غدا عملك
وما يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال : "فيه ثعلبة أو حاطب؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعمر

ا كَانُوا بَِما أَْخلَفُوا اللََّه َما َوَعُدوُه َوبَِم{. وثعلبة وحاطب ممن حضر بدرا وشهدها" اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
  .كذهبم نقضهم العهد وتركهم الوفاء مبا التزموه من ذلك} َيكَِذُبونَ
قال النيب . فأما إذا كان يف األعمال فهو معصية. النفاق إذا كان يف القلب فهو الكفر} نِفَاقاً{: قوله تعاىل: الثامنة

  أربع من كن فيه كان منافقا خالصا: "صلى اهللا عليه وسلم

إذا اؤمتن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد . ة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعهاومن كانت فيه خصل
واختلف . اشتقاق هذه الكلمة، فال معىن إلعادهتا" البقرة"وقد مضى يف . خرجه البخاري" غدر وإذا خاصم فجر

يعهد عهدا ال يعتقد الوفاء إمنا ذلك ملن حيدث حبديث يعلم أنه كذب، و: الناس يف تأويل هذا احلديث؛ فقالت طائفة
وتعلقوا حبديث ضعيف اإلسناد، وأن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه لقي أبا بكر . به، وينتظر األمانة للخيانة فيها

مايل أراكما ثقيلني؟ : وعمر رضي اهللا عنهما خارجني من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومها ثقيالن فقال علي
إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا "ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خالل املنافقني قاال حديثا مسعناه م

لكين : هبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أفال سألتماه؟ فقاال: فقال علي" اؤمتن خان وإذا وعد أخلف
كر وعمر ومها ثقيالن، مث ذكر يا رسول اهللا، خرج أبو ب: سأسأله؛ فدخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

قد حدثتهما ومل أضعه على الوضع الذي وضعاه ولكن املنافق إذا حدث وهو حيدث نفسه أنه : "ما قااله، فقال
قد قام الدليل : ابن العريب" يكذب وإذا وعد وهو حيدث نفسه أنه خيلف وإذا اؤمتن وهو حيدث نفسه أنه خيون

يكون كافرا، وإمنا يكون كافرا باعتقاد يعود إىل اجلهل باهللا وصفاته أو  الواضح على أن متعمد هذه اخلصال ال
ذلك خمصوص باملنافقني زمان : وقالت طائفة. تكذيب له تعاىل اهللا وتقدس عن اعتقاد اجلاهلني وعن زيغ الزائغني

: مر وابن عباس قاالوتعلقوا مبا رواه مقاتل بن حيان عن سعيد بن جبري عن ابن ع. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ثالث من كن فيه فهو : "يا رسول اهللا، إنك قلت: أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أناس من أصحابه فقلنا

منافق وإن صام وصلي وزعم أنه مؤمن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان ومن كانت فيه خصلة 
فضحك رسول : هن أو من بعضهن ومل يسلم منهن كثري من الناس؛ قالفظننا أنا مل نسلم من" منهن ففيه ثلث النفاق

مالكم وهلن إمنا خصصت هبن املنافقني كما خصهم اهللا يف كتابه أما قويل إذا حدث : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال
  أفأنتم" –اآلية  -] ١: املنافقون[} ...إِذَا َجاَءَك الْمَُناِفقُونَ{كذب فذلك قوله عز وجل 

َومِْنُهمْ {ال عليكم أنتم من ذلك براء وأما قويل إذا وعد أخلف فذلك فيما أنزل اهللا علي : "قال. ال: ؟ قلنا"لككذ
؟ قلنا ال، واهللا لو عاهدنا اهللا على شيء " أفأنتم كذلك" –اآليات الثالث  -} َمْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن آَتاَنا ِمْن فَْضِلِه

إِنَّا عََرْضَنا الْأَمَاَنةَ {نتم من ذلك براء وأما قويل وإذا اؤمتن خان فذلك فيما أنزل اهللا علي ال عليكم أ: "قال. أوفينا به
فكل إنسان مؤمتن على دينه فاملؤمن يغتسل " –اآلية  -] ٧٢: األحزاب[} ...َعلَى السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوالْجِبَالِ

ال عليكم أنتم من : "؟ قلنا ال قال"لك إال يف العالنية أفأنتم كذلكمن اجلنابة يف السر والعالنية واملنافق ال يفعل ذ
ويظهر . هذا فيمن كان الغالب عليه هذه اخلصال: قالت طائفة. وإىل هذا صار كثري من التابعني واألئمة". ذلك براء

قال ابن . امةمن مذهب البخاري وغريه من أهل العلم أن هذه اخلالل الذميمة منافق من اتصف هبا إىل يوم القي
  .والذي عندي أنه لو غلبت عليه املعاصي ما كان هبا كافرا ما مل يؤثر يف االعتقاد: العريب



إن إخوة يوسف عليه السالم عاهدوا أباهم فأخلفوه، وحدثوه فكذبوه، وائتمنهم على يوسف فخانوه : قال علماؤنا
. إخوة يوسف ومل يكونوا منافقني بل كانوا أنبياء قد فعل هذه اخلالل: قال عطاء بن أيب رباح. وما كانوا منافقني

النفاق نفاقان، نفاق الكذب ونفاق العمل؛ فأما نفاق الكذب فكان على عهد : وقال احلسن بن أيب احلسن البصري
وروى البخاري عن حذيفة أن النفاق . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأما نفاق العمل فال ينقطع إىل يوم القيامة

  .على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأما اليوم فإمنا هو الكفر بعد اإلميانكان 
  .هذا توبيخ، وإذا كان عاملا فإنه سيجازيهم} أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم سِرَُّهْم وََنجَْواُهْم{: قوله تعاىل

ْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَاِت وَالَِّذيَن ال َيجُِدونَ إِلَّا ُجْهدَُهْم فََيْسَخُرونَ ِمنُْهْم الَِّذيَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْم{ ٧٩: اآلية
  }َسِخَر اللَُّه ِمنُْهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم

: قال قتادة. فقنيهذا أيضا من صفات املنا} الَِّذيَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْمْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَاِت{: قوله تعاىل
وذلك أن عبدالرمحن بن عوف تصدق بنصف ماله، وكان ماله مثانية آالف فتصدق منها : قال. يعيبون} َيلِْمُزونَ{

وجاء . } الَِّذيَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْمْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَاِت{: ما أعظم رياءه؛ فأنزل اهللا: فقال قوم. بأربعة آالف
َوالَِّذيَن ال َيجُِدونَ إِلَّا {ما أغىن اهللا عن هذا؛ فأنزل اهللا عز وجل : من األنصار بنصف صربة من متره فقالوا رجل

 -على ظهورنا : كنا حنامل، يف رواية: قال -أمرنا بالصدقة : وخرج مسلم عن أيب مسعود قال. اآلية} ُجْهدَُهْم
إن اهللا لغين عن صدقة : ن بشيء أكثر منه فقال املنافقونوجاء إنسا: قال. فتصدق أبو عقيل بنصف صاع: قال

الَِّذيَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْمْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن ال َيجُِدونَ {فنزلت : هذا، وما فعل هذا اآلخر إال رياء
وقد . واجلُهد واجلَهد مبعىن واحد. قليل يعيش به املقل شيء: واجلهد. يعين أبا عقيل، وامسه احلبحاب. } إِلَّا ُجْهدَُهْم

أصله املتطوعني أدغمت التاء يف الطاء؛ وهم الذين يفعلون } الُْمطَّوِِّعَني{و . وقد تقدم. يعيبون} َيلِْمُزونَ{و . تقدم
 جيوز أن يكون وال. } الُْمْؤِمنَِني{يف موضع خفض عطف على } َوالَِّذيَن{. الشيء تربعا من غري أن جيب عليهم

خرب االبتداء، وهو دعاء } َسِخَر اللَُّه ِمْنُهْم{. } َيلِْمُزونَ{عطف على } فََيْسَخُرونَ{. عطفا على االسم قبل متامه
. ومعىن سخر اهللا جمازاهتم على سخريتهم. هو خرب؛ أي سخر منهم حيث صاروا إىل النار: وقال ابن عباس. عليهم

  ".البقرة"وقد تقدم يف 
َك بِأَنَُّهْم كَفَرُوا بِاللَِّه اْسَتْغِفرْ لَُهْم أَْو ال َتْسَتْغِفْر لَُهْم إِنْ َتْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّةً فَلَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم ذَِل{ ٨٠: ةاآلي

  }َوَرسُوِلِه َواللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسقَِني

  ].٨٤: التوبة[} َوال ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمنُْهْم َماَت أََبداً{: يأيت بيانه عند قوله تعاىل }اْسَتْغِفْر لَُهْم{: قوله تعاىل
بِيلِ اللَّهِ فَرِحَ الُْمَخلَّفُونَ بَِمقَْعِدِهمْ ِخالَف َرسُولِ اللَِّه َوكَرُِهوا أَنْ ُيَجاِهُدوا بِأَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِْم ِفي َس{ ٨١: اآلية

  }َتْنِفُروا ِفي الَْحرِّ قُلْ َناُر َجَهنَّمَ أََشدُّ َحّراً لَْو كَانُوا َيفْقَُهونَ َوقَالُوا ال
. وأقعده غريه؛ عن اجلوهري. قعد قعودا ومقعدا؛ أي جلس. أي بقعودهم} فَرَِح الُْمَخلَّفُونَ بَِمقَْعدِِهْم{: قوله تعاىل

هللا واملؤمنون ملا علموا تثاقلهم عن اجلهاد؛ قوالن، واملخلف املتروك؛ أي خلفهم اهللا وثبطهم، أو خلفهم رسول ا
ومن . واخلالف املخالفة. مفعول من أجله، وإن شئت كان مصدرا} ِخالَف َرسُولِ اللَِّه{. وكان هذا يف غزوة تبوك

قُلْ نَارُ {. لبعض ذلكأي قال بعضهم } َوقَالُوا ال َتْنِفرُوا ِفي الْحَرِّ{. أراد التأخر عن اجلهاد} َخلَْف َرُسولِ اِهللا{قرأ 
نصب على البيان؛ أي من ترك }َحرّاً{. ابتداء وخرب} أََشدُّ َحّراً لَْو كَاُنوا َيفْقَُهونَ{. قل هلم يا حممد نار جهنم} َجهَنََّم

  .أمر اهللا تعرض لتلك النار



  }ِسُبونَفَلَْيْضَحكُوا قَِليالً َولَْيْبكُوا كَِثرياً َجَزاًء بَِما كَاُنوا َيكْ{ ٨٢: اآلية
  -:فيه مسألتان

أمر، معناه معىن التهديد وليس أمرا واألصل أن تكون الالم مكسورة } فَلَْيْضَحكُوا قَِليالً{: قوله تعاىل: األوىل
هو أمر مبعىن : وقيل. يف جهنم} َولْيَْبكُوا كَثِرياً{يف الدنيا } فَلَْيْضَحكُوا قَِليالً{: قال احلسن. فحذفت الكسرة لثقلها

  .مفعول من أجله؛ أي للجزاء}َجَزاًء{.أي إهنم سيضحكون قليال ويبكون كثريا. اخلرب

من الناس من كان ال يضحك اهتماما بنفسه وفساد حاله يف اعتقاده من شدة اخلوف، وإن كان عبدا : الثانية
تم إىل الصعدات واهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا وخلرج: "قال صلى اهللا عليه وسلم. صاحلا

وكان احلسن البصري رضي اهللا عنه ممن قد . خرجه الترمذي" جتأرون إىل اهللا تعاىل لوددت أين كنت شجرة تعضد
. اهللا أضحك وأبكى: وكان ابن سريين يضحك وحيتج على احلسن ويقول. غلب عليه احلزن فكان ال يضحك

يغلب على صاحبه مذموم منهي عنه، وهو من فعل وكان الصحابة يضحكون؛ إال أن اإلكثار منه ومالزمته حىت 
وأما البكاء من خوف اهللا وعذابه وشدة عقابه فمحمود؛ قال ) أن كثرته متيت القلب: (ويف اخلرب. السفهاء والبطالة

ابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حىت تسيل دموعهم يف وجوههم كأهنا جداول حىت : "عليه السالم
خرجه ابن املبارك من حديث أنس " الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أجريت فيها جلرتتنقطع 

  .وابن ماجة أيضا
َي َعُدّواً قَاِتلُوا مَِعفَإِنْ َرَجَعَك اللَُّه إِلَى طَاِئفٍَة مِْنُهْم فَاسَْتأْذَنُوَك ِللُْخُروجِ فَقُلْ لَْن َتخُْرُجوا مَِعَي أََبداً َولَْن ُت{ ٨٣: اآلية

  }إِنَّكُْم َرِضيُتْم بِالْقُُعوِد أَوَّلَ َمرٍَّة فَاقُْعدُوا َمَع الْخَاِلِفَني
ألن مجيع من أقام باملدينة ما } إِلَى طَاِئفٍَة{: وإمنا قال. أي املنافقني} فَإِنْ َرَجَعكَ اللَُّه إِلَى طَاِئفٍَة ِمْنُهْم{: قوله تعاىل

. وسيأيت. معذورون ومن ال عذر له، مث عفا وتاب عليهم؛ كالثالثة الذين خلفواكانوا منافقني، بل كان فيهم 
": سورة الفتح"وهو كما قال يف . أي عاقبهم بأال تصحبهم أبدا} فَاسَْتأْذَنُوَك ِللُْخُروجِ فَقُلْ لَْن َتخُْرُجوا مَِعَي أََبداً{
  :قال ابن عباس. ع خالف؛ كأهنم خلقوا اخلارجنيمج} الْخَاِلِفَني{و ]. ١٥: الفتح[} قُلْ لَْن تَتَّبُِعونَا{

املعىن : وقيل. مع النساء والضعفاء من الرجال، فغلب املذكر: وقال احلسن. من ختلف من املنافقني} الَْخاِلفَِني{
: ومن قولك. فأقعدوا مع الفاسدين؛ من قوهلم فالن خالفة أهل بيته إذا كان فاسدا فيهم؛ من خلوف فم الصائم

وهذا يدل على أن استصحاب . لنب؛ أي فسد بطول املكث يف السقاء؛ فعلى هذا يعين فاقعدوا مع الفاسدينخلف ال
  .املخذل يف الغزوات ال جيوز

  }ا َوُهْم فَاِسقُونََوال ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم مَاَت أََبداً َوال َتقُْم َعلَى قَْبرِِه إِنَُّهْم كَفَُروا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوَماُتو{ ٨٤: اآلية
  -:فيه إحدى عشرة مسألة

ثبت ذلك . روي أن هذه اآلية نزلت يف شأن عبداهللا بن أيب سلول وصالة النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه: األوىل
. وتظاهرت الروايات بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى عليه، وأن اآلية نزلت بعد ذلك. يف الصحيحني وغريمها

َوال {س بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا تقدم ليصلي عليه جاءه جربيل فجبذ ثوبه وتال عليه وروي عن أن
والروايات الثابتة . اآلية؛ فأنصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يصل عليه} ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم مَاَت أََبداً

فصلي عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث انصرف؛ فلم : على خالف هذا، ففي البخاري عن ابن عباس قال
وحنوه عن ابن عمر؛ خرجه } َوال ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمنُْهْم َماَت أََبداً{] براءة[ميكث إال يسريا حىت نزلت اآليتان من 



ى اهللا عليه وسلم فسأله أن ملا تويف عبداهللا بن أيب بن سلول جاء ابنه عبداهللا إىل رسول اهللا صل: قال ابن عمر. مسلم
يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه مث سأله أن يصلي عليه، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصلي عليه، فقام 

يا رسول اهللا، أتصلي عليه وقد هناك اهللا أن تصلي عليه؟ : عمر وأخذ بثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
اْسَتْغِفْر لَُهْم أَوْ ال َتْسَتْغِفْر لَُهْم إِنْ َتْسَتْغِفْر لَُهمْ {: إمنا خريين اهللا تعاىل فقال: "  عليه وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا

  وسأزيد على] ٨٠: التوبة[} َسْبِعَني َمرَّةً

ى أََحٍد ِمنُْهْم َوال ُتَصلِّ َعلَ{فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا عز وجل . إنه منافق: قال" سبعني
إمنا صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم على : وقال بعض العلماء. فترك الصالة عليهم} َماَت أََبداً َوال َتقُْم َعلَى قَْبرِِه

  .مث مل يكن يفعل ذلك ملا هني عنه. عبداهللا بن أيب بناء على الظاهر من لفظ إسالمه
ليه وقد هناك اهللا أن تصلي عليه؛ ومل يكن تقدم هني عن الصالة أتصلي ع: إن قال قائل فكيف قال عمر: الثانية
حيتمل أن يكون ذلك وقع له يف خاطره، ويكون من قبيل اإلهلام والتحدث الذي شهد له به النيب : قيل له. عليهم

د تقدم وق. يف أربع: وجاء. وافقت ريب يف ثالث: صلى اهللا عليه وسلم، وقد كان القرآن ينزل على مراده، كما قال
} اْسَتغِْفْر لَُهمْ أَْو ال َتْسَتْغِفْر لَُهْم{: وحيتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعاىل. فيكون هذا من ذلك. يف البقرة

  .واهللا أعلم. ال أنه كان تقدم هني على ما دل عليه حديث البخاري ومسلم. اآلية] ٨٠: التوبة[
: التوبة[} انَ ِللنَّبِيِّ وَالَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َيْسَتْغِفرُوا ِللُْمْشرِكَِنيَما كَ{: وحيتمل أن يكون فهمه من قوله تعاىل: قلت
  .وسيأيت القول فيها. ألهنا نزلت مبكة] ١١٣
قال . بني تعاىل أنه وإن استغفر هلم مل ينفعهم ذلك وإن أكثر من االستغفار. اآلية} اْسَتْغِفْر لَُهْم{: قوله تعاىل: الثالث

  ".ألزيدن على السبعني: "ثبت ما يروي أنه قالومل ي: القشريي
لو أعلم أين زدت "ويف حديث ابن عباس " وسأزيد على سبعني"وهذا خالف ما يثبت يف حديث ابن عمر : قلت

  .خرجه البخاري. قال فصلي عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . على السبعني يغفر هلم لزدت عليها
املقصود به اليأس : هل هو إياس أو ختيري، فقالت طائفة} اْسَتْغِفرْ لَُهْم{: تأويل قولهواختلف العلماء يف : الرابعة

وذكر السبعني وفاق جرى، أو هو عادهتم يف العبارة عن ]. ٨٠: التوبة[} فَلَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم{: بدليل قوله تعاىل
  ال أكلمه: الكثرة واإلغياء فإذا قال قائلهم

} ِفي ِسلِْسلٍَة ذَْرُعَها َسْبُعونَ ِذَراعاً{: ومثله يف اإلغياء قوله تعاىل. ال أكلمه أبدا. ندهم مبنزلة قولهسبعني سنة صار ع
وقالت " . من صام يوما يف سبيل اهللا باعد اهللا وجهه عن النار سبعني خريفا: " وقوله عليه السالم] ٣٢:احلاقة[

وهلذا ملا أراد أن . ن شئت استغفر هلم وإن شئت ال تستغفرإ -منهم احلسن وقتاده وعروة  -هو ختيري : طائفة
قالوا ". إين خريت فاخترت:" أتصلي على عدو اهللا، القائل يوم كذا كذا وكذا؟ فقال: يصلي على ابن أيب قال عمر

: التوبة[} ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَفَُروا{] ٦: وناملنافق[} َسَواٌء َعلَْيهِْم أَْسَتْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَمْ َتْسَتغِْفْر لَُهْم{مث نسخ هذا ملا نزل 
  .أي ال يغفر اهللا هلم لكفرهم]٨٠

وهذه اآلية نزلت . اآلية] ١١٣:التوبة[} َما كَانَ ِللنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َيْسَتغِْفُروا ِللُْمْشرِِكَني{: قوله تعاىل: اخلامسة
وهو متقدم على . وهذا يفهم منه النهي عن االستغفار ملن مات كافرا. مبكة عند موت أيب طالب، على ما يأيت بيانه

إن استغفاره لعمه إمنا كان مقصوده : فقيل. وهذا مشكل" إمنا خريين اهللا: "هذه اآلية اليت فهم منها التخيري بقوله
أن يأذن له فيه ألمه ويف هذا االستغفار استأذن عليه السالم ربه يف . استغفارا مرجو اإلجابة حىت حتصل له املغفرة



وأما االستغفار للمنافقني الذي خري فيه فهو استغفار لساين ال ينفع، وغايته تطييب قلوب بعض . فلم يأذن له فيه
  .واهللا أعلم. األحياء من قرابات املستغفر له

داهللا كان قد أعطى إمنا أعطاه ألن عب: واختلف يف إعطاء النيب صلى اهللا عليه وسلم قميصه لعبداهللا؛ فقيل: السادسة
وسلب  -على ما تقدم  -وذلك أن العباس ملا أسر يوم بدر . العباس عم النيب صلى اهللا عليه وسلم قميصه يوم بدر

ثوبه رآه النيب صلى اهللا عليه وسلم كذلك فأشفق عليه، فطلب له قميصا فما وجد له قميص يقادره إال قميص 
النيب صلى اهللا عليه وسلم بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه يف الدنيا، حىت  عبداهللا، لتقارهبما يف طول القامة؛ فأراد

. إمنا أعطاه القميص إكراما البنه وإسعافا له يف طلبته وتطييبا لقلبه: ال يلقاه يف اآلخرة وله عليه يد يكافئه هبا، وقيل
  واألول أصح؛ خرجه البخاري عن جابر

بأسارى وأيت بالعباس ومل يكن عليه ثوب؛ فطلب النيب صلى اهللا عليه وسلم له  ملا كان يوم بدر أيت: ابن عبداهللا قال
قميصا فوجدوا قميص عبداهللا بن أيب يقدر عليه، فكساه النيب صلى اهللا عليه وسلم إياه؛ فلذلك نزع النيب صلى اهللا 

ميصي ال يغين عنه من اهللا إن ق: " ويف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. عليه وسلم قميصه الذي ألبسه
يريد من منافقي " من قومي"كذا يف بعض الروايات " شيئا وإين ألرجو أن يسلم بفعلي هذا ألف رجل من قومي

فأسلم وتاب : ووقع يف مغازي ابن إسحاق ويف بعض كتب التفسري". رجال من قومه: "والصحيح أنه قال. العرب
  .وسلم ألف رجل من اخلزرجهلذه الفعلة من رسول اهللا صلى اهللا عليه 

هذا نص يف االمتناع من الصالة على : قال علماؤنا} َوال ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمنُْهْم َماَت أََبداً{: ملا قال تعاىل: السابعة
واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصالة على املؤمنني . الكفار، وليس فيه دليل على الصالة على املؤمنني

فإذا زال } إِنَُّهْم كَفَُروا بِاللَِّه َوَرُسولِِه{: ذ ألنه علل املنع من الصالة على الكفار لكفرهم لقوله تعاىليؤخ. على قولني
يعين ] ١٥: املطففني[} كَلَّا إِنَُّهْم َعْن َربِّهِْم َيْوَمِئٍذ لََمْحُجوُبونَ{: ويكون هذا حنو قوله تعاىل. الكفر وجبت الصالة

أو تؤخذ الصالة من دليل خارج عن . واهللا أعلم.  الكفار يرونه وهم املؤمنون؛ فذلك مثلهالكفار؛ فدل على أن غري
روى مسلم عن . ومنشأ اخلالف القول بدليل اخلطاب وتركه. اآلية، وهي األحاديث الواردة يف الباب، واإلمجاع

فقمنا : قال" فقوموا فصلوا عليه إن أخا لكم قد مات: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جابر بن عبداهللا قال
وعن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعى للناس النجاشي يف اليوم . فصففنا صفني؛ يعين النجاشي

وأمجع املسلمون على أنه ال جيوز ترك الصالة على . الذي مات فيه، فخرج هبم إىل املصلي وكرب أربع تكبريات
. واحلمد هللا. بائر كانوا أو صاحلني، وراثة عن نبيهم صلى اهللا عليه وسلم قوال وعمالجنائز املسلمني، من أهل الك

  .وأتفق العلماء على ذلك إال يف الشهيد كما تقدم؛ وإال يف أهل البدع والبغاة

وقالت . كان التكبري ثالثا فزادوا واحدة: قال ابن سريين. واجلمهور من العلماء على أن التكبري أربع: الثامنة
وعن ابن عباس وأنس بن . ست تكبريات: وعن علي. يكرب مخسا؛ وروي عن ابن مسعود وزيد بن أرقم: طائفة

روى الدارقطين عن أيب بن كعب أن رسول اهللا صلى اهللا . ثالث تكبريات واملعول عليه أربع: مالك وجابر بن زيد
  " .هذه سنتكم يا بين آدم إن املالئكة صلت على آدم فكربت عليه أربعا وقالوا: "عليه وسلم قال

وال قراءة يف هذه الصالة يف املشهور من مذهب مالك، وكذلك أبو حنيفة والثوري؛ لقوله صلى اهللا عليه : التاسعة
وذهب الشافعي وأمحد . رواه أبو داود من حديث أيب هريرة" إذا صليتم على امليت فأخلصوا له الدعاء: "وسلم

ال صالة إال بفاحتة : "علمائنا وداود إىل أنه يقرأ بالفاحتة؛ لقوله عليه السالم وإسحاق وحممد بن مسلمة وأشهب من



: ومبا خرجه البخاري عن ابن عباس وصلى على جنازة فقرأ بفاحتة الكتاب وقال. محال له على عمومه" الكتاب
أن يقرأ يف التكبرية األوىل السنة يف الصالة على اجلنائز : وخرج النسائي من حديث أيب أمامة قال. لتعلموا أهنا سنة

السنة : وذكر حممد بن نصر املروزي عن أيب أمامة أيضا قال. بأم القرآن خمافتة، مث يكرب ثالثا، والتسليم عند اآلخرة
يف الصالة على اجلنائز أن تكرب، مث تقرأ بأم القرآن، مث تصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث ختلص الدعاء 

وهذان احلديثان صحيحان، ومها ملحقان : قال شيخنا أبو العباس. إال يف التكبرية األوىل مث يسلموال يقرأ . للميت
وبني " ال صالة: "والعمل على حديث أيب أمامة أوىل؛ إذ فيه مجع بني قوله عليه السالم. عند األصوليني باملسند
  .واهللا أعلم. وقراءة الفاحتة فيها إمنا هي استفتاح للدعاء. إخالص الدعاء للميت

وسنة اإلمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة املرأة، ملا رواه أبو داود عن أنس وصلى على جنازة فقال : العاشرة
يا أبا محزة، هكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي على اجلنائز كصالتك يكرب أربعا : له العالء بن زياد

صليت خلف النيب صلى : ورواه مسلم عن مسرة بن جندب قال. نعم: الويقوم عند رأس الرجل وعجيزة املرأة؟ ق
اهللا عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للصالة عليها 

  .وسطها

امليت وقف على قربه  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دفن} َوال َتقُْم َعلَى قَْبرِِه{: قوله تعاىل: احلادية عشرة
  .واحلمد هللا] يف التذكرة[ودعا له بالتثبيت، على ما بيناه 

  }فُُسُهْم وَُهْم كَاِفُرونََوال ُتْعجِْبَك أَمَْوالُُهْم َوأَْوالدُُهْم إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه أَنْ ُيَعذَِّبُهمْ بَِها ِفي الدُّْنَيا وََتْزَهَق أَْن{ ٨٥: اآلية
  .تقدم الكالم فيه وقد. كرره تأكيدا

وا ذَْرَنا َنكُْن َمَع وَإِذَا أُنْزِلَْت سُوَرةٌ أَنْ آِمُنوا بِاللَِّه َوَجاِهُدوا َمعَ َرسُوِلِه اْسَتأْذََنَك أُولُوا الطَّْولِ ِمْنُهْم َوقَالُ{ ٨٦: اآلية
  }الْقَاِعِديَن

يف } أَنْ{و. دامة اإلميان وللمنافقني بابتداء اإلميانفاألمر للمؤمنني باست. انتدب املؤمنون إىل اإلجابة وتعلل املنافقون
وخصهم بالذكر ألن من ال طول له ال حيتاج إىل إذن . الغين؛ وقد تقدم} الطَّْولِ{و. موضع نصب؛ أي بأن آمنوا

  .أي العاجزين عن اخلروج} َوقَالُوا ذَرَْنا َنكُْن َمَع الْقَاِعِديَن{. ألنه معذور
ُضوا بِأَنْ َيكُونُوا َمَع الْخََواِلِف َوطُبَِع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم ال َيفْقَُهونَ، لَِكنِ الرَُّسولُ َر{ ٨٩ - ٨٨ - ٨٧: اآلية

لَُهْم َجنَّاٍت  ُحونَ، أََعدَّ اللَُّهَوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بِأَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِْم َوأُولَِئَك لَُهُم الَْخْيرَاُت َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْل
  }َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ذَِلَك الْفَْوُز الَْعظِيُم

مجع خالفة؛ أي مع النساء والصبيان وأصحاب األعذار } الَْخوَاِلِف}{َرُضوا بِأَنْ َيكُوُنوا َمَع الَْخوَاِلِف{: قوله تعاىل
فالن خالفة أهله إذا : يقال. ف أيضا إذا كان غري جنيب؛ على ما تقدمخالفة وخال: وقد يقال للرجل. من الرجال
  :قال النحاس. كان دوهنم

وخلف فم الصائم إذا تغري رحيه؛ ومنه فالن خلف سوء؛ إال . وأصله من خلف اللنب خيلف إذا محض من طول مكثه
وقوله تعاىل . ني، ومها فارس وهالكأن فواعل مجع فاعله وال جيمع فاعل صفة على فواعل إال يف الشعر؛ إال يف حرف

فِيهِنَّ {: دليله قوله عز وجل. النساء احلسان؛ عن احلسن: قيل} َوأُولَِئكَ لَُهمُ الَْخيَْراُت{: يف وصف اجملاهدين
مجع : وقيل. واألصل خرية فخفف؛ مثل هينة وهينة. هي خرية النساء: ويقال]. ٧٠: الرمحن[} َخيَْراٌت ِحَسانٌ

  .وقد تقدم أيضا. والبساتني: واجلنات. وقد تقدم معىن الفالح. هلم منافع الدارين فاملعىن. خري



َن كَفَرُوا ِمْنُهمْ َوَجاَء الُْمَعذُِّرونَ ِمَن الْأَعَْرابِ ِلُيْؤذَنَ لَُهْم َوقََعَد الَِّذيَن كَذَبُوا اللََّه َوَرُسولَهُ َسُيصِيُب الَِّذي{ ٩٠: اآلية
  }َعذَاٌب أَلِيٌم

ورواها أبو كريب عن أيب . خمففا} الُْمَعذُِّرونَ{قرأ األعرج والضحاك } َوَجاَء الْمَُعذُِّرونَ ِمَن الْأَْعرَابِ{: تعاىلقوله 
} َوَجاَء الُْمْعِذُرونَ{وكان ابن عباس يقرأ : قال اجلوهري. بكر عن عاصم، ورواها أصحاب القراءات عن ابن عباس

إال أن مدارها عن الكليب، وهي من أعذر؛ ومنه قد : قال النحاس. ا أنزلتواهللا هلكذ: ويقول. خمففة، من أعذر
  بالتشديد} الْمَُعذُِّرونَ{وأما . أعذر من أنذر؛ أي قد بالغ يف العذر من تقدم إليك فأنذرك

  :ففيه قوالن
ملعتذرون، ولكن على هذه أصله ا} املعذرون{فيكون . أحدمها أنه يكون احملق؛ فهو يف املعىن املعتذر، ألن له عذرا

وجيوز . بفتح اخلاء] ٤٩: يس[} َيَخصَّمون{التاء قلبت ذاال فأدغمت فيها وجعلت حركتها على العني؛ كما قرئ 
إال أن النحاس . ذكره اجلوهري والنحاس. وجيوز ضمها اتباعا للميم. بكسر العني الجتماع الساكنني} املِعذّرون{

وجيوز أن يكون األصل املعتذرون، مث أدغمت التاء يف الذال؛ . عبيدحكاه عن األخفش والفراء وأيب حامت وأيب 
  :قال لبيد. ويكونون الذين هلم عذر

  ومن يبك حوال كامال فقد اعتذر... إىل احلول مث اسم السالم عليكما 

ة فهو املعذر على جه: قال اجلوهري. والقول اآلخر أن املعذر قد يكون غري حمق، وهو الذي يعتذر وال عذر له
. يقال عذر فالن يف أمر كذا تعذيرا؛ أي قصر ومل يبالغ فيه: قال غريه. املفعل؛ ألنه املمرض واملقصر يعتذر بغري عذر

كأن األمر عنده أن املعذر . لعن اهللا املعذرين: وكان ابن عباس يقول: قال اجلوهري. واملعىن أهنم اعتذروا بالكذب
قال أبو العباس حممد بن يزيد وال جيوز أن : النحاس.  حقيقة له يف العذربالتشديد هو املظهر للعذر، اعتالال من غري

ذكر إمساعيل بن إسحاق أن اإلدغام جمتنب على قول . يكون األصل فيه املعتذرين، وال جيوز اإلدغام فيقع اللبس
وا ليؤذن هلم ولو ألهنم جاؤ: اخلليل وسيبويه، بعد أن كان سياق الكالم يدل على أهنم مذمومون ال عذر هلم، قال

وأصل املعذرة : قال النحاس. كانوا من الضعفاء واملرضى والذين ال جيدون ما ينفقون مل حيتاجوا أن يستأذنوا
من عذيري من فالن، معناه قد أتى أمرا : وقول العرب. واإلعذار والتعذير من شيء واحد وهو مما يصعب ويتعذر

هم : فعلى قراءة التخفيف قال ابن عباس. س به؛ فمن يعذرين إن عاقبتهعظيما يستحق أن أعاقبه عليه ومل يعلم النا
يا رسول اهللا، لو : هم رهط عامر بن الطفيل قالوا: وقيل. الذين ختلفوا بعذر فأذن هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم

وعلى قراءة . مغزونا معك أغارت أعراب طيء على حالئلنا وأوالدنا ومواشينا؛ فعذرهم النيب صلى اهللا عليه وسل
التشديد يف القول الثاين، هم قوم من غفار اعتذروا فلم يعذرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ لعلمه أهنم غري حمقني، 

وقعد قوم بغري عذر أظهروه جرأة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهم الذين أخرب اهللا تعاىل عنهم . واهللا أعلم
  .نصب بالم كي} ِلُيْؤذَنَ{و . إنا مؤمنون: واملراد بكذهبم قوهلم} ذَُبوا اللََّه َوَرسُولَُهَوقََعدَ الَِّذيَن كَ{: فقال
ِه لَْيَس َعلَى الضَُّعفَاِء َوال َعلَى الَْمْرَضى َوال َعلَى الَِّذيَن ال َيجُِدونَ َما ُيْنِفقُونَ َحَرجٌ إِذَا َنَصُحوا ِللَّ{ ٩١: اآلية

  }ْحِسنَِني ِمْن َسبِيلٍ وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌمَوَرسُوِلِه َما َعلَى الُْم
فِيُض ِمَن الدَّْمعِ َوال َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أََتْوكَ لَِتْحِملَُهْم قُلَْت ال أَجُِد َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه َتَولَّْوا َوأَْعُينُُهْم َت{ ٩٢: اآلية

  }َحَزناً أَلّا َيجُِدوا َما ُيْنِفقُونَ



  -:سائلفيه ست م
أصل يف سقوط التكليف عن العاجز؛ فكل من عجز عن شيء سقط . اآلية} لَْيَس َعلَى الضَُّعفَاِء{: قوله تعاىل: األوىل

عنه، فتارة إىل بدل هو فعل، وتارة إىل بدل هو غرم، وال فرق بني العجز من جهة القوة أو العجز من جهة املال؛ 
لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى حََرٌج َوال {: وقوله] ٢٨٦: البقرة[} ُف اللَُّه َنفْساً إِلَّا ُوْسَعهَاال ُيكَلِّ{: ونظري هذه اآلية قوله تعاىل

وروى أبو داود عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ]. ٦١: النور[} َعلَى الْأَْعَرجِ َحَرٌج َوال َعلَى الْمَرِيضِ َحَرٌج
" . مسريا وال أنفقتم من نفقة وال قطعتم من واد إال وهم معكم فيه لقد تركتم باملدينة أقواما ما سرمت: "وسلم قال

فبينت هذه اآلية مع ما ذكرنا من " . حبسهم العذر: "يا رسول اهللا، وكيف يكونون معنا وهم باملدينة؟ قال: قالوا
وأقوام مل نظائرها أنه ال حرج على املعذورين، وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الزمانة واهلرم والعمى والعرج، 

إذا عرفوا احلق وأحبوا أولياءه وأبغضوا } إِذَا َنَصحُوا ِللَِّه َوَرسُوِلِه{. ليس على هؤالء حرج: جيدوا ما ينفقون؛ فقال
فعذر احلق سبحانه أصحاب األعذار، وما صربت القلوب؛ فخرج ابن أم مكتوم إىل أحد : أعداءه قال العلماء

عمري، فجاء رجل من الكفار فضرب يده اليت فيها اللواء فقطعها، وطلب أن يعطي اللواء فأخذه مصعب بن 
} َوَما ُمَحمَّدٌ إِلَّا َرسُولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ{فأمسكه باليد األخرى فضرب اليد األخرى فأمسكه بصدره وقرأ 

. وهو يف األول] ٦١: النور[} َرٌجلَْيَس َعلَى الْأَْعَمى َح{: واحلق يقول. هذه عزائم القوم]. ١٤٤: آل عمران[
قال له . وعمرو بن اجلموح من نقباء األنصار أعرج وهو يف أول اجليش] ٦١:النور[} َوال َعلَى الْأَْعَرجِ َحَرٌج{

واهللا ألحفرن بعرجيت هذه يف اجلنة؛ إىل أمثاهلم حسب ما تقدم يف : فقال" إن اهللا قد عذرك: "الرسول عليه السالم
ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني : وقال عبداهللا بن مسعود. ذكرهم رضي اهللا عنهم هذه السورة من

  .حىت يقام يف الصف

نصح الشيء : قال نفطويه. ومنه التوبة النصوح. النصح إخالص العمل من الغش} إِذَا َنَصحُوا{: قوله تعاىل: الثانية
: مسلم عن متيم الداري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالويف صحيح . ونصح له القول أي أخلصه له. إذا خلص

النصيحة هللا : قال العلماء" . هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم: "قلنا ملن؟ قال. ثالثا" الدين النصيحة"
عد من إخالص االعتقاد يف الوحدانية، ووصفه بصفات األلوهية، وتنزيهه عن النقائص والرغبة يف حماّبه والب

التصديق بنبوته، والتزام طاعته يف أمره وهنيه، ومواالة من وااله ومعاداة من عاداه، : والنصيحة لرسوله. مساخطه
وتوقريه، وحمبته وحمبة آل بيته، وتعظيمه وتعظيم سنته، وإحياؤها بعد موته بالبحث عنها، والتفقه فيها والذب عنها 

قراءته والتفقه فيه، : وكذا النصح لكتاب اهللا. الكرمية صلى اهللا عليه وسلمونشرها والدعاء إليها، والتخلق بأخالقه 
ترك اخلروج عليهم، إرشادهم إىل احلق : والنصح ألئمة املسلمني. والذب عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق به

ك معاداهتم، تر: والنصح للعامة. وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور املسلمني، ولزوم طاعتهم والقيام بواجب حقهم
مثل املؤمنني يف "ويف احلديث الصحيح . وإرشادهم وحب الصاحلني منهم، والدعاء جلميعهم وإرادة اخلري لكافتهم

  " .توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
. أي من طريق إىل العقوبة} مَا{يف موضع رفع اسم } ِمْن َسبِيلٍ} {بِيلٍَما َعلَى الُْمْحِسنَِني ِمْن َس{: قوله تعاىل: الثالثة

وهلذا قال علماؤنا يف الذي يقتص من قاطع يده فيفضي ذلك يف . وهذه اآلية أصل يف رفع العقاب عن كل حمسن
. تلزمه الدية: ةوقال أبو حنيف. إنه ال دية له؛ ألنه حمسن يف اقتصاصه من املعتدي عليه: السراية إىل إتالف نفسه

: وقال أبو حنيفة. وكذلك إذا صال فحل على رجل فقتله يف دفعه عن نفسه فال ضمان عليه؛ وبه قال الشافعي
  .وكذلك القول يف مسائل الشريعة كلها: قال ابن العريب. تلزمه ملالكه القيمة



نزلت : وقيل. روي أن اآلية نزلت يف عرباض بن سارية} ُهْمَوال َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أََتْوَك لَِتْحِملَ{: قوله تعاىل: الرابعة
وكانوا سبعة إخوة، كلهم صحبوا  -وعلى هذا مجهور املفسرين  -نزلت يف بين مقرن : وقيل. يف عائذ بن عمرو

النيب صلى اهللا عليه وسلم، وليس يف الصحابة سبعة إخوة غريهم، وهم النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان 
 -بنو مقرن املزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يشاركهم . سموسابع مل ي

نزلت يف : وقيل. إهنم شهدوا اخلندق كلهم: وقد قيل. يف هذه املكرمة غريهم -فيما ذكره ابن عبدالرب ومجاعة 
م يف غزوة تبوك ليحملهم، فلم جيد ما سبعة نفر من بطون شىت، وهم البكاؤون أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

وهم سامل بن عمري . فسموا البكائني} َتَولَّْوا َوأَْعيُُنُهْم َتفِيُض ِمَن الدَّْمعِ حََزناً أَلّا َيجِدُوا َما ُيْنِفقُونَ{حيملهم عليه؛ فـ 
. ازن بن النجاروأبو ليلى عبدالرمحن بن كعب من بين م. من بين عمرو بن عوف وعلبة بن زيد أخو بين حارثة

وهرمي بن عبداهللا . بل هو عبداهللا بن عمرو املزين: وعبداهللا بن املغفل املزين، وقيل. وعمرو بن احلمام من بين سلمة
قال . وفيهم اختالف. أخو بين واقف، وعرباض بن سارية الفزاري، هكذا مساهم أبو عمر يف كتاب الدرر له

بداهللا بن كعب األنصاري، وسامل بن عمري، وثعلبة بن غنمة، معقل بن يسار وصخر بن خنساء وع: القشريي
يا نيب اهللا، قد ندبتنا للخروج معك، فامحلنا على اخلفاف املرفوعة والنعال املخصوفة : قالوا. وعبداهللا بن مغفل وآخر

أن حيملهم على الدواب،  سألوه: وقال ابن عباس. فتولوا وهم يبكون} ال أَجُِد َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه{: فقال. نغز معك
نزلت يف أيب موسى : وقال احلسن. وكان الرجل حيتاج إىل بعريين، بعري يركبه وبعري حيمل ماءه وزاده لبعد الطريق

واهللا ال أمحلكم وال أجد ما : "وأصحابه أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم ليستحملوه، ووافق ذلك منه غضبا فقال
  فقال أبو موسى. فدعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأعطاهم ذودافتولوا يبكون؛ " أمحلكم عليه

إين إن شاء اهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال أتيت الذي هو : "ألست حلفت يا رسول اهللا؟ فقال
  " .خري وكفرت عن مييين

بنا فأمر لنا خبمس ذود غر  فدعا: ويف مسلم. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم بلفظه ومعناه: قلت
نزلت يف عبداهللا : وقال احلسن أيضا وبكر بن عبداهللا" . فانطلقوا فإمنا محلكم اهللا: "ويف آخره. احلديث... الذرى

التقدير أي وال على الذين إذا ما أتوك : قال اجلرجاين. بن مغفل املزين، أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يستحمله
} َوأَعُْيُنُهمْ َتِفيُض ِمَن الدَّمْعِ{. }َتَولَّْوا{فهو مبتدأ معطوف على ما قبله بغري واو، واجلواب . لتحملهم وقلت ال أجد

قال الفراء جيوز أن ال : وقال النحاس. نصب بأن} أَلّا َيجِدُوا{. مصدر} حََزناً{. اجلملة يف موضع نصب على احلال
  . أهنم ال جيدونوهو عند البصريني مبعىن. جيدون؛ جيعل ال مبعىن ليس

إذا كانت : وقال علماؤنا. واجلمهور من العلماء على أن من ال جيد ما ينفقه يف غزوه أنه ال جيب عليه: اخلامسة
واهللا . عادته املسألة لزمه كاحلج وخرج على العادة ألن حاله إذا مل تتغري يتوجه الفرض عليه كتوجهه على الواجد

  .أعلم
مث منها ما يفيد العلم . ما يستدل به على قرائن األحوال} ْعيُُنُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّمْعَِوأَ{: قوله تعاىل: السادسة

فاألول كمن مير على دار قد عال فيها النعي ومخشت اخلدود وحلقت الشعور . الضروري، ومنها ما حيتمل الترديد
وأما الثاين فكدموع . قد مات وسلقت األصوات وخرقت اجليوب ونادوا على صاحب الدار بالثبور؛ فيعلم أنه

} َوَجاُءوا أََباُهْم ِعَشاًء يَْبكُونَ{: األيتام على أبواب احلكام؛ قال اهللا تعاىل خمربا عن إخوة يوسف عليه السالم
  ].١٨: يوسف[} َوَجاءُوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ{: وهم الكاذبون؛ قال اهللا تعاىل خمربا عنهم]. ١٦: يوسف[



  :وقال الشاعر. فإهنا قرائن يستدل هبا يف الغالب فتبين عليها الشهادات بناء على ظواهر األحوال وغالبهاومع هذا 
  تبني من بكى ممن تباكي... إذا اشتبكت دموع يف خدود 

  .مستوىف إن شاء اهللا تعاىل" يوسف"وسيأيت هذا املعىن يف 
ِذنُوَنَك َوُهمْ أَغْنَِياُء َرُضوا بِأَنْ َيكُوُنوا َمعَ الَْخوَاِلِف َوطََبعَ اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِمْ إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيْستَأْ{ ٩٣: اآلية

  }فَُهْم ال َيْعلَُمونَ
كرر ذكرهم . واملراد املنافقون} َعلَى الَِّذيَن َيْسَتأِْذنُوَنَك َوُهْم أَغْنَِياُء{. أي العقوبة واملأمث} إِنََّما السَّبِيلُ{: قوله تعاىل

  .للتأكيد يف التحذير من سوء أفعاهلم
ْخبَارِكُْم َوَسَيَرى اللَّهُ يَْعَتِذُرونَ إِلَْيكُْم إِذَا َرَجعُْتْم إِلَيْهِْم قُلْ ال َتعَْتِذرُوا لَْن ُنْؤِمَن لَكُْم قَْد نَبَّأََنا اللَُّه ِمْن أَ{ ٩٤: اآلية

  }لَى َعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة فَُينَبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونََعَملَكُْم َوَرسُولُُه ثُمَّ ُتَردُّونَ إِ
أي } قَْد نَبَّأََنا اللَُّه ِمْن أَْخبَارِكُْم{. أي لن نصدقكم} لَْن ُنْؤِمَن لَكُْم{. يعين املنافقني} َيعَْتِذُرونَ إِلَْيكُْم{: قوله تعاىل

ثُمَّ ُتَردُّونَ إِلَى عَاِلمِ الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة فَيَُنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم {. فيما تستأنفون} َعَملَكُْم َوَسَيَرى اللَُّه{. أخربنا بسرائركم
  .وقد مضى هذا كله مستوىف. أي جيازيكم بعملكم} َتْعَملُونَ
ا َعْنُهْم فَأَعْرُِضوا َعنُْهْم إِنَُّهْم رِْجٌس َوَمأَْواُهْم َجهَنَُّم جََزاًء َسَيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُْم إِذَا اْنقَلَْبُتْم إِلَيْهِْم ِلتُْعرِضُو{ ٩٥: اآلية

  }بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ
واحمللوف عليه حمذوف؛ أي حيلفون أهنم ما قدروا . أي من تبوك} سََيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُمْ إِذَا اْنقَلَبُْتْم إِلَْيهِْم{: قوله تعاىل

  أي لتصفحوا عن} تُْعرِضُوا َعْنُهْمِل{. على اخلروج

وال جتالسوهم وال : "ويف اخلرب أنه قال عليه السالم ملا قدم من تبوك. أي ال تكلموهم: وقال ابن عباس. لومهم
أي } َوَمأَْواُهمْ َجهَنَُّم{. إهنم ذوو رجس؛ أي عملهم قبيح: أي عملهم رجس؛ والتقدير} إِنَُّهمْ رِْجٌس{" . تكلموهم
وقد أوى فالن إىل منزله يأوي أويا، . املأوى كل مكان يأوي إليه شيء ليال أو هنارا: قال اجلوهري. ومكاهنم منزهلم

وأويته . وآويته أنا إيواء]. ٤٣: هود[} َسآوي إِلَى َجَبلٍ َيْعِصمُنِي ِمَن الَْماِء{: ومنه قوله تعاىل. على فعول، وإواء
لغة يف مأوى اإلبل خاصة، وهو " بكسر الواو"ومأوي اإلبل . أىب زيدإذا أنزلته بك؛ فعلت وأفعلت، مبعىن؛ عن 

  .شاذ
  }َيْحِلفُونَ لَكُْم لَِتْرَضْوا َعْنُهْم فَإِنْ َتْرضَْوا َعْنُهْم فَإِنَّ اللََّه ال يَْرَضى َعنِ الْقَْومِ الْفَاِسِقَني{ ٩٦: اآلية

  .وسلم بعد ذلك وطلب أن يرضى عنه حلف عبداهللا بن أيب أال يتخلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه
  }ِليٌم َحكِيٌمالْأَعَْراُب أََشدُّ كُفْراً َونِفَاقاً وَأَْجَدُر أَلّا َيْعلَُموا ُحُدوَد َما أَْنَزلَ اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه َواللَُّه َع{ ٩٧: اآلية

  }الْأَعَْراُب أََشدُّ كُفْراً َونِفَاقاً{ : قوله تعاىل
  -:فيه مسألتان

. ملا ذكر جل وعز أحوال املنافقني باملدينة ذكر من كان خارجا منها ونائيا من األعراب؛ فقال كفرهم أشد: ىلاألو
ألهنم أقسى قلبا وأجفى قوال وأغلظ طبعا وأبعد عن مساع التنزيل؛ : وقيل. ألهنم أبعد عن معرفة السنن: قال قتادة

أنت : يف موضع نصب حبذف الباء؛ تقول} أن} {أَلّا َيْعلَُموا{. أي أخلق} وَأَْجَدُر{: ولذلك قال اهللا تعاىل يف حقهم
ـ  ـ } أن{جدير بأن تفعل وأن تفعل؛ فإذا حذفت الباء مل يصلح إال ب : وغريه؛ تقول} أن{وإن أتيت بالباء صلح ب

  :ولو قلت. أنت جدير أن تقوم، وجدير بالقيام



ُحُدوَد مَا {. على االستقبال فكأهنا عوض من احملذوف ألن أن يدل} أن{وإمنا صلح مع . أنت جدير القيام كان خطأ
  .حجج اهللا يف الربوبية وبعثة الرسل لقلة نظرهم: وقيل. أي فرائض الشرع} أَنَْزلَ اللَُّه
  :وملا كان ذلك ودل على نقصهم وحطهم عن املرتبة الكاملة عن سواهم ترتبت على ذلك أحكام ثالثة: الثانية
: يء والغنيمة؛ كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح مسلم من حديث بريدة، وفيهال حق هلم يف الف: أوهلا

مث أدعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين وأخربهم أهنم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما "
جيري عليهم حكم اهللا الذي  على املهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا عنها فأخربهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني

  " .جيري على املؤمنني وال يكون هلم يف الغنيمة والفيء شيء إال أن جياهدوا مع املسلمني
ألهنا ال تراعي : وأجازها أبو حنيفة قال. إسقاط شهادة أهل البادية عن احلاضرة؛ ملا يف ذلك من حتقق التهمة: وثانيها

وأجازها الشافعي إذا كان عدال مرضيا؛ وهو الصحيح ملا بيناه يف . الةكل هتمة، واملسلمون كلهم عنده على العد
  وقد وصف اهللا تعاىل األعراب هنا". البقرة"

  :أوصافا ثالثة
  .بالكفر والنفاق: أحدها
  .بأنه يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر: والثاين
د اهللا وصلوات الرسول؛ فمن كانت هذه صفته فبعيد باإلميان باهللا وباليوم اآلخر ويتخذ ما ينفق قربات عن: والثالث

  ".النساء"وقد مضى الكالم يف هذا يف . أال تقبل شهادته فيلحق بالثاين واألول، وذلك باطل
وقال . وكره أبو جملز إمامة األعرايب. أن إمامتهم بأهل احلاضرة ممنوعة جلهلهم بالسنة وتركهم اجلمعة: وثالثها
الصالة خلف األعرايب : وقال سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. قرأهمال يؤم وإن كان أ: مالك
  .واختاره ابن املنذر إذا أقام حدود الصالة. جائزة

عطف } وَأَْجَدُر{. عطف عليه} َونِفَاقاً{. نصب على البيان} كُفْراً{. أصله أشدد؛ وقد تقدم} أََشدُّ{: قوله تعاىل
فالن جدير بكذا أي خليق به، وأنت جدير أن تفعل كذا، واجلمع جدراء : العلى أشد، ومعناه أخلق؛ يق

} أَلّا َيْعلَُموا{. هو أجدر بكذا أي أقرب إليه وأحق به: فقوله. وأصله من جدر احلائط وهو رفعه بالبناء. وجديرون
واألعراب منهم . مصارجيل من الناس، والنسبة إليهم عريب بني العروبة، وهم أهل األ: والعرب. أي بأال يعلموا

والنسبة إىل األعراب أعرايب ألنه ال واحد له، وليس . وجاء يف الشعر الفصيح أعاريب. سكان البادية خاصة
والعرب العاربة هم اخللص منهم، وأخذ . األعراب مجعا للعرب كما كان األنباط مجعا لنبط؛ وإمنا العرب اسم جنس

وتعرب بعد هجرته . وتعرب أي تشبه بالعرب. العرب العرباء: ا قالواورمب. ليل الئل: من لفظه وأكد به؛ كقولك
ويعرب بن . والعرب املستعربة هم الذين ليسوا خبلص، وكذلك املتعربة، والعربية هي هذه اللغة. أي صار أعرابيا

عريب تصغري وال. والعُرب والَعرب واحد؛ مثل العجم والعجم. قحطان أول من تكلم بالعربية، وهو أبو اليمن كلهم
  :العرب؛ قال الشاعر

  وال تشتهيه نفوس العجم... ومكن الضباب طعام العريب 
وحكى القشريي ومجع . أنا جذيلها احملك، وعذيقها املرجب كله عن اجلوهري: إمنا صغرهم تعظيما؛ كما قال

ريب إذا قيل له يا أعرايب واألعرايب إذا قيل له يا عريب فرح، والع. العريب العرب، ومجع األعرايب أعراب وأعاريب
ومسيت العرب عربا ألن ولد إمساعيل نشؤوا من عربة وهي من . واملهاجرون واألنصار عرب ال أعراب. غضب

  .وأقامت قريش بعربة وهي مكة، وانتشر سائر العرب يف جزيرهتا. هتامة فنسبوا إليها



  }ْغَرماً َويََترَبَُّص بِكُُم الدََّواِئَر َعلَيْهِْم دَاِئَرةُ السَّْوِء وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌمَوِمَن الْأَْعرَابِ َمْن َيتَِّخذُ َما ُيْنِفُق َم{ ٩٨: اآلية
مفعوالن؛ والتقدير ينفقه، } َما ُيْنِفُق َمْغَرماً{. يف موضع رفع باالبتداء} مَْن} {َوِمَن الْأَْعرَابِ َمْن يَتَِّخذُ{: قوله تعاىل

} إِنَّ َعذَابََها كَانَ غََراماً{: معناه غرما وخسرانا؛ وأصله لزوم الشيء؛ ومنه} ْغَرماًَم{. فحذفت اهلاء لطول االسم
َويََترَبَُّص بِكُُم {. أي الزما، أي يرون ما ينفقونه يف جهاد وصدقة غرما وال يرجون عليه ثوابا] ٦٥: الفرقان[

ي احلالة املنقلبة عن النعمة إىل البلية، أي جيمعون إىل والدوائر مجع دائرة، وه. التربص االنتظار؛ وقد تقدم} الدَّوَاِئَر
قرأه ابن كثري وأبو عمرو بضم السني هنا ويف } َعلَيْهِْم دَاِئَرةُ السَّوِْء{. اجلهل باإلنفاق سوء الدخلة وخبث القلب

والفرق بينهما ]. ٢٨: مرمي[} َما كَانَ أَبُوِك امَْرأَ َسْوٍء{: وأمجعوا على فتح السني يف قوله. الفتح، وفتحها الباقون
أي عليهم دائرة العذاب : وقال الفراء. أي عليهم دائرة اهلزمية والشر: قال األخفش. أن الُسوء بالضم املكروه

: وحكي عن حممد بن يزيد قال. هو امرؤ عذاب وال شر: وال جيوز امرأ ُسوء بالضم؛ كما ال يقال: قاال. والبالء
وليس من صدق اللسان، ولو كان . مررت برجل صدق، ومعناه برجل صالح: سيبوبهقال . الَسوء بالفتح الرداءة

ومررت برجل سوء ليس هو من ُسؤته، وإمنا معناه مررت برجل . مررت بثوب صدق: من صدق اللسان ملا قلت
السوء و. والفعل منه ساء يسوء: قال غريه. السوء بالفتح مصدر سؤته سوءا ومساءة وسوائية: وقال الفراء. فساد

  .عليهم دائرة البالء واملكروه: بالضم اسم ال مصدر؛ وهو كقولك
 الرَّسُولِ أَال إِنََّها َوِمَن الْأَْعرَابِ َمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َويَتَِّخذُ َما ُيْنِفُق قُرَُباٍت ِعْنَد اللَِّه َوَصلَوَاِت{ ٩٩: اآلية

  }مُ اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌمقُْرَبةٌ لَُهمْ َسُيْدِخلُُه

مجع } قُُرَباٍت{. واملراد بنو مقرن من مزينة؛ ذكره املهدوي. أي صدق} َوِمَن الْأَْعرَابِ َمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه{: قوله تعاىل
والقربات بالضم ما . النحاسقربة، وهي ما يتقرب به إىل اهللا تعاىل؛ واجلمع قرب وقربات وقربات وقربات؛ حكاه 

والقربة بكسر القاف ما يستقي فيه املاء؛ واجلمع يف أدىن العدد . قربت هللا قربانا: تقرب به إىل اهللا تعاىل؛ تقول منه
وكذلك مجع كل ما كان على فعلة؛ مثل سدرة وفقرة، لك أن تفتح العني . ِقْربات وِقرِبات وِقرَبات، وللكثري قرب

والباقون بسكوهنا . بضم الراء وهي األصل} قُُربة{وقرأ نافع يف رواية ورش . ه اجلوهريوتكسر وتسكن؛ حكا
. }أَال إِنََّها قُْرَبةٌ لَُهْم{وحكى ابن سعدان أن يزيد بن القعقاع قرأ . ختفيفا؛ مثل كتب ورسل، وال خالف يف قربات

روب؛ فالصالة من اهللا جل وعز الرمحة واخلري والصالة تقع على ض. استغفاره ودعاؤه} َصلَوَاِت الرَّسُولِ{ومعىن 
والصالة من املالئكة الدعاء، وكذلك ] ٤٣:األحزاب[} ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعلَْيكُْم وََمالِئكَتُُه{: والربكة؛ قال اهللا تعاىل

أي دعاؤك ] ١٠٣:التوبة[} َوَصلِّ َعلَْيهِْم إِنَّ َصالَتَك َسكٌَن لَُهْم{: هي من النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ كما قال
  .أي تقرهبم من رمحة اهللا، يعين نفقاهتم} أَال إِنََّها قُْرَبةٌ لَُهْم{. تثبيت هلم وطمأنينة

وا َعْنُه ْم َوَرُضوَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن وَالْأَْنصَارِ َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعنُْه{ ١٠٠: اآلية
  }َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي َتْحَتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً ذَِلَك الْفَْوُز الَْعظِيُم

  -:فيه سبع مسائل
ملا ذكر جل وعز أصناف األعراب ذكر املهاجرين واألنصار، وبني أن منهم السابقني إىل اهلجرة وأن منهم : األوىل

وحنن نذكر من ذلك طرفا نبني الغرض فيه إن شاء . وقد اختلف يف عدد طبقاهتم وأصنافهم.  عليهمالتابعني، وأثىن
  اخلفض: قال األخفش. رفعا عطفا على السابقني} واألنصاُر{وروى عمر بن اخلطاب أنه قرأ . اهللا تعاىل



: أرأيت قول الناس لكم: قيل ألنس بن مالك. واألنصار اسم إسالمي. يف األنصار الوجه؛ ألن السابقني منهما
بل اسم مسانا اهللا به يف القرآن؛ ذكره أبو عمر يف : األنصار، اسم مساكم اهللا به أم كنتم تدعون به يف اجلاهلية؟ قال

  .االستذكار
نص القرآن على تفضيل السابقني األولني من املهاجرين واألنصار وهم الذين صلوا إىل القبلتني؛ يف قول : الثانية

ويف قول أصحاب الشافعي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، وهي بيعة احلديبية، وقال . املسيب وطائفةسعيد بن 
واتفقوا على أن من هاجر قبل حتويل القبلة فهو من . هم أهل بدر: وعن حممد بن كعب وعطاء بن يسار. الشعيب

  .املهاجرين األولني من غري خالف بينهم وأما أفضلهم وهي
أصحابنا جممعون على أن أفضلهم اخللفاء األربعة، مث الستة الباقون إىل : بو منصور البغدادي التميميفقال أ: الثالثة

  .متام العشرة، مث البدريون مث أصحاب أحد مث أهل بيعة الرضوان باحلديبية
بو بكر، أو سألت ابن عباس من أول الناس إسالما؟ قال أ: وأما أوهلم إسالما فروى جمالد عن الشعيب قال: الرابعة

  :ما مسعت قول حسان
  فاذكر أخاك أبا بكر مبا فعال... إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة 

  بعد النيب وأوفاها مبا محال... خري الربية أتقاها وأعدهلا 
  وأول الناس منهم صدق الرسال... الثاين التايل احملمود مشهده 

أدركت أيب وشيخنا حممد بن املنكدر وربيعة : ه قالوذكر أبو الفرج اجلوزي عن يوسف بن يعقوب بن املاجشون أن
بن أيب عبدالرمحن وصاحل بن كيسان وسعد بن إبراهيم وعثمان بن حممد األخنسي وهم ال يشكون أن أول القوم 

أول من أسلم : وقيل. إسالما أبو بكر؛ وهو قول ابن عباس وحسان وأمساء بنت أيب بكر، وبه قال إبراهيم النخعي
ال أعلم خالفا بني أصحاب : قال احلاكم أبو عبداهللا. ك عن زيد بن أرقم وأيب ذر واملقداد وغريهمعلي؛ روي ذل

  وذكر معمر حنو. أول من أسلم زيد بن حارثة: وقيل. التواريخ أن عليا أوهلم إسالما

م خدجية أول من أسل: وقيل. وهو قول سليمان بن يسار وعروة بن الزبري وعمران بن أيب أنس. ذلك عن الزهري
أم املؤمنني؛ روي ذلك من وجوه عن الزهري، وهو قول قتادة وحممد بن إسحاق بن يسار ومجاعة، وروي أيضا عن 

وأدعى الثعليب املفسر اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خدجية، وأن اختالفهم إمنا هو فيمن أسلم . ابن عباس
أول من أسلم من الرجال : مع بني هذه األخبار، فكان يقولوكان إسحاق بن إبراهيم بن راهويه احلنظلي جي. بعدها

وذكر . واهللا أعلم. أبو بكر، ومن النساء خدجية، ومن الصبيان علي، ومن املوايل زيد بن حارثة، ومن العبيد بالل
 كان إسالم: أخربين مصعب بن ثابت قال حدثين أبو األسود حممد بن عبدالرمحن بن نوفل قال: حممد بن سعد قال

أسلم الزبري وهو ابن مثان : قال الليث بن سعد وحدثين أبو األسود قال. الزبري بعد أيب بكر وكان رابعا أو خامسا
  .ابن عشر: وقيل. وروي إن عليا أسلم ابن سبع سنني. سنني

. واملعروف عن طريقة أهل احلديث أن كل مسلم رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو من أصحابه: اخلامسة
وروي عن . من صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أو رآه من املسلمني فهو من أصحابه: قال البخاري يف صحيحه

سعيد بن املسيب أنه كان ال يعد الصحايب إال من أقام مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة أو سنتني، وغزا معه 
أال يعد من الصحابة جرير بن عبداهللا البجلي  وهذا القول إن صح عن سعيد بن املسيب يوجب. غزوة أو غزوتني

  .أو من شاركه يف فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن ال نعرف خالفا يف عده من الصحابة
: السبق يكون بثالثة أشياء: وقال ابن العريب. ال خالف أن أول السابقني من املهاجرين أبو بكر الصديق: السادسة



وأفضل هذه الوجوه سبق الصفات؛ والدليل عليه قوله صلى اهللا عليه وسلم . انالصفة وهو اإلميان، والزمان، واملك
حنن اآلخرون األولون بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا : "يف الصحيح

أن من سبقنا من األمم بالزمان فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم " . فيه فهدانا اهللا له فاليهود غدا والنصارى بعد غد
  سبقناهم باإلميان واالمتثال ألمر اهللا تعاىل واالنقياد إليه، واالستسالم ألمره والرضا

بتكليفه واالحتمال لوظائفه، ال نعترض عليه وال خنتار معه، وال نبدل بالرأي شريعته كما فعل أهل الكتاب؛ وذلك 
  .؛ وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللابتوفيق اهللا ملا قضاه، وبتيسريه ملا يرضاه

تضمنت هذه اآلية تفضيل السابقني إىل كل منقبة من مناقب الشريعة، يف علم أو : قال ابن خويز منداد: السابعة
ويف هذه املسألة خالف بني أيب بكر وعمر . دين أو شجاعة أو غري ذلك، من العطاء يف املال والرتبة يف اإلكرام

واختلف العلماء يف تفضيل السابقني بالعطاء على غريهم؛ فروي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا . رضي اهللا عنهما
أجتعل ذا السابقة : وكان عمر يقول له. عنه أنه كان ال يفضل بني الناس يف العطاء بعضهم على بعض حبسب السابقة

لئن : فضل يف خالفته؛ مث قال عند وفاتهوكان عمر ي. إمنا عملوا هللا وأجرهم عليه: كمن ال سابقة له؟ فقال أبو بكر
  .واخلالفة إىل يومنا هذا على هذا اخلالف. عشت إىل غد ألحلقن أسفل الناس بأعالهم؛ فمات من ليلته

  }َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَساٍن{: قوله تعاىل
  -:فيه مسألتان

ألنصار؛ فراجعه زيد بن ثابت، فسأل عمر أيب بن بإسقاط الواو نعتا ل} الذين{. رفعا} واألنصاُر{قرأ عمر : األوىل
إين أجد : فقال أيب. ما كنا نرى إال أنا رفعنا رفعة ال يناهلا معنا أحد: كعب فصدق زيدا؛ فرجع إليه عمر وقال

: ة احلشرويف سور] ٣: اجلمعة[} وَآَخرِيَن ِمنُْهْم لَمَّا يَلَْحقُوا بِهِْم{: مصداق ذلك يف كتاب اهللا يف أول سورة اجلمعة
ويف سورة األنفال ]. ١٠: احلشر[} وَالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعدِِهْم َيقُولُونَ رَبََّنا اغِْفْر لََنا َولِإِْخوَانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِالِْأَمياِن{

. فثبتت القراءة بالواو]. ٧٤: األنفال[} وَالَِّذيَن آَمُنوا ِمْن َبْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهدُوا َمَعكُْم فَأُولَِئَك مِْنكُْم{: بقوله
ما يتبعون فيه من أفعاهلم وأقواهلم، ال فيما صدر عنهم من اهلفوات والزالت؛ إذ مل } بِإِْحَساٍن{: وبني تعاىل بقوله

  .يكونوا معصومني رضي اهللا عنهم
صحب الصحايب؛ ويقال للواحد التابعي من : واختلف العلماء يف التابعني ومراتبهم؛ فقال اخلطيب احلافظ: الثانية
  وكالم احلاكم أيب عبداهللا وغريه. تابع وتابعي: منهم

إن اسم التابعني ينطلق : وقد قيل. مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحايب أو يلقاه وإن مل توجد الصحبة العرفية
مة الفتح؛ ملا ثبت أن على من أسلم بعد احلديبية؛ كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومن داناهم من مسل

: عبدالرمحن بن عوف شكا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم خلالد
ومن " . دعوا يل أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه"

مان وسويدا ابين مقرن املزين يف التابعني عندما ذكر اإلخوة من التابعني، ومها العجب عد احلاكم أبو عبداهللا النع
وأكرب التابعني الفقهاء السبعة . واهللا أعلم. صحابيان معروفان مذكوران يف الصحابة، وقد شهدا اخلندق كما تقدم

بن زيد، وأبو سلمة بن من أهل املدينة، وهم سعيد بن املسيب، والقاسم بن حممد؛ وعروة بن الزبري، وخارجه 
  :وقد نظمهم بعض األجلة يف بيت واحد فقال. عبدالرمحن، وعبداهللا بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار

  سعيد أبو بكر سليمان خارجه... فخذهم عبيداهللا عروة قاسم 



ن املسيب وعلقمة سعيد ب: فقال. فعلقمة واألسود: أفضل التابعني سعيد بن املسيب؛ فقيل له: وقال أمحد بن حنبل
أفضل التابعني قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق؛ هؤالء كانوا فاضلني ومن علية : وعنه أيضا أنه قال. واألسود
وروي عن أيب . كان عطاء مفيت مكة واحلسن مفيت البصرة فهذان أكثر الناس عنهم؛ وأهبم: وقال أيضا. التابعني

وليست  -لنساء حفصة بنت سريين وعمرة بنت عبدالرمحن، وثالثهما سيدتا التابعني من ا: بكر بن أيب داود قال
طبقة تعد يف التابعني ومل يصح مساع أحد منهم من : وروي عن احلاكم أيب عبداهللا قال. أم الدرداء -كهما 

بن  وبكري بن أيب السميط، وبكري. الصحابة؛ منهم إبراهيم بن سويد النخعي وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه
وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد . وطبقة عدادهم عند الناس يف أتباع التابعني: وذكر غريهم قال. عبداهللا األشج

  وهشام بن عروة، وقد أدخل على عبداهللا بن عمر،. عبداهللا بن ذكوان، لقي عبداهللا بن عمر وأنسا

ويف التابعني طبقة . خالد بنت خالد بن سعيدوأم . وجابر بن عبداهللا وموسى بن عقبة، وقد أدرك أنس بن مالك
. تسمى باملخضرمني، وهم الذين أدركوا اجلاهلية وحياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأسلموا وال صحبة هلم

وذكرهم مسلم فبلغ . واحدهم خمضرم بفتح الراء كأنه خضرم، أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغريها
هم أبو عمرو الشيباين، وسويد بن غفلة الكندي، وعمرو بن ميمون األودي، وأبو عثمان هبم عشرين نفسا، من

وأبو احلالل العتكي ربيعة بن . النهدي وعبد خري بن يزيد اخلرياين بفتح اخلاء، بطن من مهدان، وعبدالرمحن بن مل
فهذه نبذة من معرفة . بن قيس وممن مل يذكره مسلم؛ منهم أبو مسلم اخلوالين عبداهللا بن ثوب، واألحنف. زرارة

كُْنُتمْ {: وكفانا حنن قوله جل وعز. الصحابة والتابعني الذين نطق بفضلهم القرآن الكرمي، رضوان اهللا عليهم أمجعني
} اًوَكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسط{: على ما تقدم، وقوله عز وجل] ١١٠: آل عمران[} َخْيَر أُمٍَّة أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ

فجعلنا . احلديث...". وددت أنا لو رأينا إخواننا: "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اآلية] ١٤٣: البقرة[
  .إخوانه؛ إن اتقينا اهللا واقتفينا آثاره حشرنا اهللا يف زمرته وال حاد بنا عن طريقته وملته حبق حممد وآله

بِ ُمَناِفقُونَ َوِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة مََرُدوا َعلَى النِّفَاقِ ال َتْعلَُمُهمْ َنْحُن َنْعلَمُُهْم َوِممَّْن َحوْلَكُْم ِمَن الْأَْعرَا{ ١٠١: اآلية
  }َسُنَعذِّبُُهْم َمرََّتْينِ ثُمَّ ُيَردُّونَ إِلَى َعذَابٍ َعِظيمٍ

وم منافقون؛ يعين مزينة وجهينة وأسلم وغفار أي ق. ابتداء وخرب} َوِممَّْن حَْولَكُْم ِمَن الْأَْعرَابِ ُمَناِفقُونَ{: قوله تعاىل
من نعت املنافقني؛ } مََرُدوا{: وقيل. أي قوم مردوا على النفاق} َوِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة َمَردُوا َعلَى النِّفَاقِ{. وأشجع

املدينة مثل  ومن حولكم من األعراب منافقون مردوا على النفاق، ومن أهل. فيكون يف الكالم تقدمي وتأخري، املعىن
  جلوا فيه وأبوا غريه؛: وقال غريه. أقاموا ومل يتوبوا؛ عن ابن زيد} َمَردُوا{: ومعىن. ذلك

. ومنه رملة مرداء ال نبت فيها. فكأهنم جتردوا للنفاق. وأصل الكلمة من اللني واملالمسة والتجرد. واملعىن متقارب
ومتريد . جارية مرداء: وغالم أمرد بني املرد؛ وال يقال. وفرس أمرد ال شعر على ثنته. وغصن أمرد ال ورق عليه
مرد ميرد مرودا : ومتريد الغصن جتريده من الورق؛ يقال]. ٤٤: النمل[} َصْرٌح ُمَمرٌَّد{: البناء متليسه؛ ومنه قوله

: وقيل. على ما تقدم] ٦٠: األنفال[} ُهْمال َتْعلَُمونَُهُم اللَُّه َيْعلَُم{: هو مثل قوله} ال َتْعلَُمُهْم َنْحُن َنْعلَُمُهْم{. ومرادة
  .املعىن ال تعلم يا حممد عاقبة أمورهم وإمنا خنتص حنن بعلمها؛ وهذا مينع أن حيكم على أحد جبنة أو نار

. اآلخرة باألمراض يف الدنيا وعذاب: قال ابن عباس} َسنَُعذِّبُُهْم َمرََّتْينِ ثُمَّ يَُردُّونَ إِلَى َعذَابٍ َعِظيمٍ{: قوله تعاىل
العذاب األول الفضيحة بإطالع النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقيل. فمرض املؤمن كفارة، ومرض الكافر عقوبة

ابن . عذاب الدنيا وعذاب القرب: احلسن وقتادة. والعذاب الثاين عذاب القرب. عليهم؛ على ما يأيت بيانه يف املنافقني



. القتل وعذاب القرب: الفراء. اجلوع والقتل: جماهد. والثاين عذاب القرباألول باملصائب يف أمواهلم وأوالدهم، : زيد
أحد : وقيل. األول أخذ الزكاة من أمواهلم وإجراء احلدود عليهم، والثاين عذاب القرب: وقيل. السباء والقتل: وقيل

: التوبة[} اللَُّه ِليَُعذَِّبُهْم بَِها ِفي الْحََياِة الدُّْنيَا إِنََّما ُيرِيُد -إىل قول  - فَال تُْعجِْبَك أَمَْوالُُهمْ {: العذابني ما قال تعاىل
  .والغرض من اآلية اتباع العذاب، أو تضعيف العذاب عليهم]. ٥٥
نَّ اللََّه غَفُوٌر َوآَخُرونَ اْعَتَرفُوا بِذُُنوبِهِْم َخلَطُوا َعَمالً َصاِلحاً َوآَخَر َسيِّئاً َعَسى اللَُّه أَنْ َيتُوَب َعلَْيهِْم إِ{ ١٠٢: اآلية
  }َرحِيٌم

فالصنف األول . أي ومن أهل املدينة وممن حولكم قوم أقروا بذنوهبم، وآخرون مرجون ألمر اهللا حيكم فيهم مبا يريد
  حيتمل أهنم كانوا منافقني وما مردوا على النفاق، وحيتمل

فأوثق سبعة منهم أنفسهم يف سواري نزلت يف عشرة ختلفوا عن غزوة تبوك : وقال ابن عباس. أهنم كانوا مؤمنني
وقال زيد . ؛ ذكره املهدوي]١٠٣: التوبة[} ُخذْ ِمْن أَْمَوالِهِْم َصَدقَةً{وفيهم نزل : وقال بنحوه قتادة وقال. املسجد
نزلت اآلية يف أيب لبابة األنصاري خاصة يف : وقال جماهد. مخسة: وقيل. كانوا ستة: وقيل. كانوا مثانية: بن أسلم

. مع بين قريظة؛ وذلك أهنم كلموه يف النزول على حكم اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم فأشار هلم إىل حلقهشأنه 
يريد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يذحبهم إن نزلوا، فلما افتضح تاب وندم وربط نفسه يف سارية من سواري 

فمكث كذلك حىت عفا اهللا عنه، ونزلت هذه املسجد، وأقسم أال يطعم وال يشرب حىت يعفو اهللا عنه أو ميوت؛ 
اآلية، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبله؛ ذكره الطربي عن جماهد، وذكره ابن إسحاق يف السرية أوعب من 

يا رسول : يف شأن أيب لبابة وأصحابه، وقال حني أصاب الذنب} َوآَخُرونَ{نزلت : وقال أشهب، عن مالك. هذا
ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِمْ َصَدقَةً ُتطَهُِّرُهمْ {: جيزيك من ذلك الثلث وقد قال تعاىل: "لع من مايل؟ فقالاهللا، أجاورك وأخن

واجلمهور أن اآلية نزلت يف شأن املتخلفني . ورواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك] ١٠٣التوبة [} َوُتَزكِّيهِْم بِهَا
لبابة، وعاهدوا اهللا أال يطلقوا أنفسهم حىت يكون رسول اهللا  عن غزوة تبوك، وكانوا ربطوا أنفسهم كما فعل أبو

وأنا أقسم باهللا ال أطلقهم : "صلى اهللا عليه وسلم وهو الذي يطلقهم ويرضى عنهم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ما نزلت أرسل فأنزل اهللا هذه اآلية؛ فل" وال أعذرهم حىت أومر بإطالقهم رغبوا عين وختلفوا عن الغزو مع املسلمني

يا رسول اهللا، هذه أموالنا اليت خلفتنا عنك، : فلما أطلقوا قالوا. إليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم
ُخذْ ِمْن أَْموَاِلهِمْ {: فأنزل اهللا تعاىل" ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا: "فقال. فتصدق هبا عنا وطهرنا واستغفر لنا

كانوا عشرة أنفس منهم أبو لبابة؛ فأخذ ثلث أمواهلم وكانت كفارة : قال ابن عباس. اآلية] ١٠٣ :التوبة[} َصَدقَةً
واختلفوا يف الصاحل؛ فقال الطربي . فكان عملهم السيئ التخلف بإمجاع من أهل هذه املقالة. الذنوب اليت أصابوها

  برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وربطوا عملهم الصاحل الذي عملوه أهنم حلقوا: وقيل. االعتراف والندم: وغريه

بل العمل الصاحل : وقالت فرقة. ال نقرب أهال وال ولدا حىت ينزل اهللا عذرنا: أنفسهم بسواري املسجد وقالوا
وهذه اآلية وإن كانت نزلت يف أعراب فهي عامة إىل يوم . غزوهم فيما سلف من غزو النيب صلى اهللا عليه وسلم

مسعت أبا عثمان : ذكر الطربي عن حجاج بن أيب زينب قال. مال صاحلة وسيئة؛ فهي ترجىالقيامة فيمن له أع
َوآَخُرونَ اْعَتَرفُوا بِذُنُوبِهِْم َخلَطُوا َعَمالً َصاِلحاً {: ما يف القرآن آية أرجى عندي هلذه األمة من قوله تعاىل: يقول

  .} َوآَخَر َسيِّئاً
أتاين الليلة آتيان فابتعثاين فانتهينا : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنا ويف البخاري عن مسرة بن جندب قال قال



إىل مدينة مبنية بلنب ذهب ولنب فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء 
فصاروا يف أحسن صورة  أذهبوا فقعوا يف ذلك النهر فوقعوا فيه مث رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم: قاال هلم

أما القوم الذي كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإهنم خلطوا : قاال يل هذه جنة عدن وهذاك منزلك قاال
وذكر البيهقي من حديث الربيع بن أنس عن أيب هريرة عن النيب صلى " . عمال صاحلا وآخر سيئا جتاوز اهللا عنهم
مث ذكر احلديث إىل أن ذكر صعوده إىل ..." مث صعد يب إىل السماء: "لاهللا عليه وسلم حديث اإلسراء وفيه قا

حياه اهللا من أخ وخليفة، فنعم األخ ونعم اخلليفة ونعم اجمليء جاء فإذا برجل أمشط جالس : "السماء السابعة فقالوا
ا فاغتسلوا فيه على كرسي عند باب اجلنة وعنده قوم بيض الوجوه وقوم سود الوجوه ويف ألواهنم شيء فأتوا هنر

فخرجوا منه وقد خلص من ألواهنم شيء مث إهنم أتوا هنرا آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص من ألواهنم 
شيء مث دخلوا النهر الثالث فخرجوا منه وقد خلصت ألواهنم مثل ألوان أصحاهبم فجلسوا إىل أصحاهبم فقال يا 

لواهنم شيء فدخلوا النهر وقد خلصت ألواهنم فقال هذا أبوك جربيل من هؤالء بيض الوجوه وهؤالء الذين يف أ
وأما هؤالء  -قال  -إبراهيم هو أول رجل مشط على وجه األرض وهؤالء بيض الوجوه قوم مل يلبسوا إمياهنم بظلم 

وأما النهر فأما النهر األول فرمحة اهللا . الذين يف ألواهنم شيء خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا فتابوا فتاب اهللا عليهم
  .الثاين فنعمة اهللا

هي مبعىن الباء، : قيل} َوآَخَر َسيِّئاً{: والواو يف قوله. وذكر احلديث" وأما النهر الثالث فسقاهم رهبم شرابا طهورا
ألن اخلشبة ال جيوز تقدميها على املاء، : وأنكر ذلك الكوفيون وقالوا. مبعىن مع؛ كقولك استوى املاء واخلشبة: وقيل
  .يف اآلية جيوز تقدميه على األول؛ فهو مبنزلة خلطت املاء باللنب} آخََر{و

  }َسِميٌع َعِليٌم ُخذْ ِمْن أَْموَاِلهِمْ َصَدقَةً ُتطَهُِّرُهْم وَُتَزكِّيهِْم بَِها َوَصلِّ َعلَيْهِْم إِنَّ َصالَتَك َسكٌَن لَُهْم َواللَُّه{ ١٠٣: اآلية
  -:فيه مثان مسائل

هي صدقة الفرض؛ قال : اختلف يف هذه الصدقة املأمور هبا؛ فقيل} ُخذْ ِمْن أَْموَالِهِْم َصَدقَةً{ :قوله تعاىل: األوىل
هو خمصوص مبن نزلت فيه؛ فإن النيب صلى اهللا : وقيل. جويرب عن ابن عباس، وهو قول عكرمة فيما ذكر القشريي

إذا تصدق الرجل : شيء؛ وهلذا قال مالكعليه وسلم أخذ منهم ثلث أمواهلم، وليس هذا من الزكاة املفروضة يف 
وعلى القول األول فهو خطاب للنيب صلى اهللا عليه . جبميع ماله أجزأه إخراج الثلث؛ متمسكا حبديث أيب لبابة

وهبذا . وسلم يقتضي بظاهره اقتصاره عليه فال يأخذ الصدقة سواه، ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه وزواهلا مبوته
إنه كان يعطينا عوضا منها التطهري والتزكية والصالة : على أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وقالواتعلق مانعو الزكاة 

  :ونظم يف ذلك شاعرهم فقال. علينا وقد عدمناها من غريه
  فيا عجبا ما بال ملك أيب بكر... أطعنا رسول اهللا ما كان بيننا 

  لتمرلكالتمر أو أحلى لديهم من ا... وإن الذي سألوكم فمنعتم 
  كرام على الضراء يف العسر واليسر... سنمنعهم ما دام فينا بقية 

واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة :(وهذا صنف من القائمني على أيب بكر أمثلهم طريقة، ويف حقهم قال أبو بكر
و كالم جاهل أما قوهلم إن هذا خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم فال يلتحق به غريه فه: ابن العريب). والزكاة

بالقرآن غافل عن مأخذ الشريعة متالعب بالدين؛ فإن اخلطاب يف القرآن مل يرد بابا واحدا ولكن اختلفت موارده 
  على وجوه، فمنها خطاب توجه إىل



َها الَِّذيَن آَمنُوا كُِتَب َيا أَيُّ{: وقوله] ٦: املائدة[} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة{: مجيع األمة كقوله
َوِمَن {: ومنها خطاب خص به ومل يشركه فيه غريه لفظا وال معىن كقوله. وحنوه] ١٨٣: البقرة[} َعلَْيكُُم الصَِّياُم

ومنها خطاب خص به لفظا ]. ٥٠: األحزاب[} خَاِلَصةً لََك{: وقوله] ٧٩: اإلسراء[} اللَّْيلِ فََتَهجَّْد بِِه َناِفلَةً لََك
فَإِذَا قَرَأَْت {: وقوله. اآلية] ٧٨: اإلسراء[} أَِقمِ الصَّالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ{وشركه مجيع األمة معىن وفعال؛ كقوله 

فكل من ] ١٠٢: النساء[} َوإِذَا كُْنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّالةَ{: وقوله] ٩٨: النحل[} الْقُْرآنَ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه
وكذلك كل من خاف يقيم . وكذلك كل من قرأ القرآن خماطب باالستعاذة. الشمس خماطب بالصالة دلكت عليه

وعلى هذا . } ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِمْ َصَدقَةً ُتطَهُِّرُهْم وَُتَزكِّيهِْم بِهَا{: ومن هذا القبيل قوله تعاىل. الصالة بتلك الصفة
  ].١: الطالق[} َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء{و ] ١: األحزاب[} اتَّقِ اللََّه َيا أَيَُّها النَّبِيُّ{: املعىن جاء قوله تعاىل

وال تسمي . إىل أن املال الثياب واملتاع والعروض: ذهب بعض العرب وهم دوس} ِمْن أَمَْواِلهِْم{: قوله تعاىل: الثانية
رواية مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أيب الغيث سامل موىل ابن مطيع وقد جاء هذا املعىن يف السنة من . العني ماال

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام خيرب فلم نغنم ذهبا وال ورقا إال األموال الثياب : عن أيب هريرة قال
املال : نه قوهلماإلبل خاصة؛ وم: وقيل. وذهب غريهم إىل أن املال الصامت من الذهب والورق. احلديث. واملتاع
ما قصر عن بلوغ ما جتب فيه : وذكر ابن األنباري عن أمحد بن حيىي ثعلب النحوي قال. مجيع املاشية: وقيل. اإلبل

  :الزكاة من الذهب والورق فليس مبال؛ وأنشد
  حد الزكاة وال إبل وال مال... واهللا ما بلغت يل قط ماشية 

يقول ابن : "كل ما متول ومتلك هو مال؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلمواملعروف من كالم العرب أن : قال أبو عمر
  آدم مايل مايل وإمنا له من ماله ما أكل فأفىن أو لبس فأبلي أو تصدق

فمن . فأعطاين الدرع فابتعث به خمرفا يف بين سلمة؛ فإنه ألول مال تأثلته يف اإلسالم: وقال أبو قتادة" . فأمضي
لى كل نوع من ماله، سواء كان مما جتب فيه الزكاة أو مل يكن؛ إال أن ينوي شيئا حلف بصدقة ماله كله فذلك ع

والعلم حميط واللسان شاهد بأن ما متلك يسمى . إن ذلك على أموال الزكاة: وقد قيل. بعينه فيكون على ما نواه
  .واهللا أعلم. ماال
ري مقيد بشرط يف املأخوذ واملأخوذ منه، وال تبيني مقدار مطلق غ} ُخذْ ِمْن أَمَْوالِهِْم َصَدقَةً{: قوله تعاىل: الثالثة

وقد . حسب ما نذكره فتؤخذ الزكاة من مجيع األموال. وإمنا بيان ذلك يف السنة واإلمجاع. املأخوذ وال املأخوذ منه
ما سوى واختلفوا في. أوجب النيب صلى اهللا عليه وسلم الزكاة يف املواشي واحلبوب والعني، وهذا ما ال خالف فيه

روى األئمة عن أيب سعيد عن . إن شاء اهللا" النحل"وسيأيت ذكر اخليل والعسل يف . ذلك كاخليل وسائر العروض
ليس فيما دون مخسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون مخس أواق من : "النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

يف زكاة احلبوب وما تنبته " األنعام"مضى الكالم يف  وقد". الورق صدقة وليس فيما دون مخس ذود من اإلبل صدقة
وأمجع العلماء على أن األوقية أربعون درمها؛ . ويف احللي يف هذه السورة" البقرة"ويف املعادن يف . األرض مستوىف

حوال كامال فقد  -وهي اخلمس أواق املنصوصة يف احلديث  -فإذا ملك احلر املسلم مائيت درهم من فضة مضروبة 
ليس يف مال زكاة : "وإمنا اشترط احلول لقوله عليه السالم. جبت عليه صدقتها، وذلك ربع عشرها مخسة دراهمو

وما زاد على املائيت درهم من الورق فبحساب ذلك من كل شيء منه . أخرجه الترمذي" . حىت حيول عليه احلول
أيب حنيفة وابن أيب ليلى والثوري ربع عشره قل أو كثر؛ هذا قول مالك والليث والشافعي وأكثر أصحاب 



ال شيء : وقالت طائفة. وروي ذلك عن علي وابن عمر. واألوزاعي وأمحد بن حنبل وأيب ثور وإسحاق وأيب عبيد
  فيما زاد على مائيت درهم حىت تبلغ الزيادة أربعني درمها؛ فإذا بلغتها

وعطاء وطاوس والشعيب والزهري هذا قول سعيد بن املسيب واحلسن . كان فيها درهم وذلك ربع عشرها
  .ومكحول وعمرو بن دينار وأيب حنيفة

وأما زكاة الذهب فاجلمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين دينارا قيمتها مائتا درهم فما زاد : الرابعة
لت سأ: قال الترمذي. أن الزكاة فيها واجبة؛ على حديث علي، أخرجه الترمذي عن ضمرة واحلارث عن علي

وقال . حممد بن إمساعيل عن هذا احلديث فقال كالمها عندي صحيح عن أيب إسحاق، حيتمل أن يكون عنهما مجيعا
وهذا احلديث ليس إسناده هناك، غري أن اتفاق العلماء على األخذ به دليل على صحة حكمه، : الباجي يف املنتقى

داود بن علي على أن الذهب ال زكاة فيه حىت  وروي عن احلسن والثوري، وإليه مال بعض أصحاب. واهللا أعلم
وهذا يرده حديث علي وحديث ابن عمر وعائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يأخذ من . يبلغ أربعني دينارا

  .كل عشرين دينارا نصف دينار، ومن األربعني دينارا دينارا؛ على هذا مجاعة أهل العلم إال من ذكر
والشاة . فإذا بلغت مخسا ففيها شاة. أن ما كان دون مخس ذَود من اإلبل فال زكاة فيه تفقت األمة على: اخلامسة

وهذا أيضا اتفاق من العلماء أنه ليس يف مخس إال شاة . تقع على واحدة من الغنم، والغنم الضأن واملعز مجيعا
وجهه إىل البحرين؛ أخرجه  وصدقة املواشي مبينة يف الكتاب الذي كتبه الصديق ألنس ملا. واحدة؛ وهي فريضتها

واخلالف فيه يف موضعني أحدمها يف . البخاري وأبو داود والدارقطين والنسائي وابن ماجة وغريهم، وكله متفق عليه
املصدق باخليار إن شاء أخذ ثالث بنات لبون، وإن : زكاة اإلبل، وهي إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة فقال مالك

فيها ثالث بنات لبون إىل أن تبلغ ثالثني ومائة فتكون فيها : وقال ابن شهاب: اسموقال ابن الق. شاء أخذ حقتني
وذكر ابن حبيب أن عبدالعزيز بن أيب سلمة . ورأيي على قول ابن شهاب: قال ابن القاسم. حقة وابنتا لبون

  وعبدالعزيز

الغنم، وهي إذا زادت على ثالمثائة وأما املوضع الثاين فهو يف صدقة . ابن ايب حازم وابن دينار يقولون بقول مالك
وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها مخس شياه؛ . فيها أربع شياه: شاة وشاة؛ فإن احلسن بن صاحل بن حي قال

يف مائيت شاة وشاة ثالث : وقال اجلمهور. وروي عن إبراهيم النخعي مثله. وهكذا كلما زادت، يف كل مائة شاة
قال ابن . أربعمائة فيكون فيها أربع شياه؛ مث كلما زادت مائة ففيها شاة؛ إمجاعا واتفاقاشياه، مث ال شيء فيها إىل 

  .وهذه مسألة وهم فيها ابن املنذر، وحكى فيها عن العلماء اخلطأ، وخلط وأكثر الغلط: عبدالرب
ي والنسائي وخرجه أبو داود والترمذ. مل يذكر البخاري وال مسلم يف صحيحهما تفصيل زكاة البقر: السادسة

وقد رواه قوم عن طاوس عن معاذ، إال : قال أبو عمر. والدارقطين ومالك يف موطئه وهي مرسلة ومقطوعة وموقوفة
وقد اختلفوا فيما . وممن أسنده بقية عن املسعودي عن احلكم عن طاوس. أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه

ة عن احلكم كما رواه بقية عن املسعودي عن احلكم، واحلسن ورواه احلسن بن عمار. ينفرد به بقية عن الثقات
: وقد روي هذا اخلرب بإسناد متصل صحيح ثابت من غري رواية طاوس؛ ذكره عبدالرزاق قال. جمتمع على ضعفه

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخربنا معمر والثوري عن األعمش عن أيب وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال
ىل اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثالثني بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن أربعني مسنة، ومن كل حامل دينارا أو عدله وسلم إ

وال خالف بني العلماء أن الزكاة يف زكاة . قال أبو عمر. معافر؛ ذكره الدارقطين وأبو عيسى الترمذي وصححه



يف ثالثني بقرة تبيع، ويف أربعني مسنة إال شيء : جبل البقر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ما قال معاذ بن
فهذه . روي عن سعيد بن املسيب وأيب قالبة والزهري وقتادة؛ فإهنم يوجبون يف كل مخس من البقر شاة إىل ثالثني

  .إن شاء اهللا تعاىل] ص[ويأيت ذكر اخللطة يف سورة . مجلة من تفصيل الزكاة بأصوهلا وفروعها يف كتب الفقه

مأخوذ من الصدق؛ إذ هي دليل على صحة إميانه، وصدق باطنه مع ظاهره، وأنه } َصَدقَةً{: قوله تعاىل: بعةالسا
حالني للمخاطب؛ } ُتطَهِّرُُهْم َوُتَزكِّيهِْم بَِها{. ليس من املنافقني الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات

ز أن جيعلهما صفتني للصدقة؛ أي صدقة مطهرة هلم مزكية، ويكون وجيو. خذها مطهرا هلم ومزكيا هلم هبا: التقدير
} ُتطَهِّرُُهْم{وحكى النحاس ومكي أن . على املوصوف املنكر} بِهَا{فاعل تزكيهم املخاطب، ويعود الضمري الذي يف 

حيتمل أن تكون و. وهو النيب صلى اهللا عليه وسلم} ُخذْ{حال من الضمري يف } َوُتَزكِّيهِْم بَِها{من صفة الصدقة 
واألجود أن تكون املخاطبة للنيب صلى اهللا : وقال الزجاج. حاال من الصدقة، وذلك ضعيف ألهنا حال من نكرة

إن : وجيوز اجلزم على جواب األمر، واملعىن. عليه وسلم؛ أي فإنك تطهرهم وتزكيهم هبا، على القطع واالستئناف
  :ول امرئ القيستأخذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم؛ ومنه ق

  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
  .وهو منقول باهلمزة من طهر وأطهرته، مثل ظهر وأظهرته" بسكون الطاء"وقرأ احلسن ُتطْهِرهم 

روى مسلم . أصلٌ يف فعل كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق بالربكة} َوَصلِّ َعلَْيهِْم{: قوله تعاىل: الثامنة
" اللهم صل عليهم: "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ىف قالعن عبداهللا بن أيب أو

ذهب قوم إىل هذا، وذهب آخرون إىل أن هذا ". اللهم صل على آل أيب أوىف: "فأتاه ابن أيب أوىف بصدقته فقال
فال جيوز أن ُيصلى على أحد إال : قالوا]. ٨٤: توبةال[} َوال ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم مَاَت أََبداً{: منسوخ بقوله تعاىل

ال َتْجَعلُوا ُدَعاَء الرَّسُولِ {: واستدلوا بقوله تعاىل. على النيب صلى اهللا عليه وسلم وحده خاصة؛ ألنه خص بذلك
ى على أحد إال على ال ُيصل: وبأن عبداهللا بن عباس كان يقول. اآلية] ٦٣: النور[} َبْيَنكُْم كَُدَعاِء بَْعِضكُْم َبْعضاً
. واألول أصح؛ فإن اخلطاب ليس مقصورا عليه كما تقدم؛ ويأيت يف اآلية بعد هذا. النيب صلى اهللا عليه وسلم

  فيجب االقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

هلم حني يأتون بصدقاهتم  أي إذا دعوت} َوَصلِّ َعلَْيهِْم إِنَّ َصالَتكَ َسكٌَن لَُهْم{: والتأسي به؛ ألنه كان ميتثل قوله
ال : أتاين النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت المرأيت: وقد روى جابر بن عبداهللا قال. سكن ذلك قلوهبم وفرحوا به

خيرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عندنا وال نسأله : تسأيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا؛ فقالت
صلى اهللا عليك وعلى : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ل على زوجييا رسول اهللا؛ ص: فقالت! شيئا

وحكى أهل اللغة مجيعا فيما علمناه أن الصالة يف كالم : قال النحاس. والصالة هنا الرمحة والترحم" . زوجك
. الباقونومجع . بالتوحيد} إن صالتك{: وقرأ حفص ومحزة والكسائي. العرب الدعاء؛ ومنه الصالة على اجلنائز

. معناه وقار هلم: قال قتادة. بسكون الكاف" سكْن"وقرئ ] ٨٧: هود[} أََصالُتَك َتأُْمُرَك{وكذلك االختالف يف 
  .ما تسكن به النفوس وتطمئن به القلوب: والسكن

  }َدقَاِت َوأَنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُمأَلَمْ َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُهَو َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َويَأُْخذُ الصَّ{ ١٠٤: اآلية
  -:فيه مسألتان

هؤالء كانوا معنا باألمس، ال يكلمون وال جيالسون، فما هلم اآلن؟ : قال الذين مل يتوبوا من املتخلفني: قيل: األوىل



عائد إىل الذين مل يتوبوا من } لَُمواَيْع{فالضمري يف } أَلَْم َيْعلَُموا{: وما هذه اخلاصة اليت خصوا هبا دوننا؛ فنزلت
تأكيد النفراد } هَُو{: وقوله تعاىل. وحيتمل أن يعود إىل الذين تابوا وربطوا أنفسهم. قال معناه ابن زيد. املتخلفني

إن اهللا يقبل التوبة الحتمل أن يكون قبول رسوله قبوال : وحتقيق ذلك أنه لو قال. اهللا سبحانه وتعاىل هبذه األمور
  .ه؛ فبينت اآلية أن ذلك مما ال يصل إليه نيب وال ملكمن

هذا نص صريح يف أن اهللا تعاىل هو اآلخذ هلا واملثيب عليها وأن احلق له جل } َويَأُْخذُ الصََّدقَاِت{: قوله تعاىل: الثانية
وهذا . ال ميوتوعز، والنيب صلى اهللا عليه وسلم واسطة، فإن تويف فعامله هو الواسطة بعده، واهللا عز وجل حي 

روى : ليس مقصورا على النيب صلى اهللا عليه وسلم} ُخذْ ِمْن أَْموَاِلهِمْ َصَدقَةً{: يبني أن قوله سبحانه وتعاىل
إن اهللا يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فريبيها : "الترمذي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ُهَو َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن {أن اللقمة لتصري مثل أحد وتصديق ذلك يف كتاب اهللا ألحدكم كما يريب أحدكم مهره حىت 
ويف صحيح . هذا حديث حسن صحيح: قال. } َيْمَحُق اللَُّه الرِّبا وَُيرْبِي الصََّدقَاِت} {ِعَباِدِه َويَأُْخذُ الصََّدقَاِت

فتربو يف كف الرمحن حىت تكون  -يف رواية  -نه ال يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إال أخذها اهللا بيمي: "مسلم
إن الصدقة لتقع يف كف الرمحن قبل أن تقع يف كف السائل فريبيها كما يريب " وروي . احلديث" أعظم من اجلبل

إن هذا : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم يف تأويل هذه األحاديث" . أحدكم فلوه أو فصيله واهللا يضاعف ملن يشاء
يا ابن آدم مرضت : "قبول واجلزاء عليها؛ كما كىن بنفسه الكرمية املقدسة عن املريض تعطفا عليه بقولهكناية عن ال
وخص اليمني والكف بالذكر إذ كل قابل لشيء إمنا ". البقرة"وقد تقدم هذا املعىن يف . احلديث..." فلم تعدين

وقد جاءت اليمني . جل وعز منزه عن اجلارحة يأخذه بكفه وبيمينه أو يوضع له فيه؛ فخرج على ما يعرفونه، واهللا
  :يف كالم العرب بغري معىن اجلارحة؛ كما قال الشاعر

  تلقاها عرابة باليمني... إذا ما راية رفعت جملد 
وكذلك . أي هو مؤهل للمجد والشرف، ومل يرد هبا ميني اجلارحة، ألن اجملد معىن فاليمني اليت تتلقى به رايته معىن

عبارة عن كفة امليزان اليت توزن فيها األعمال، " تربو يف كف الرمحن"إن معىن : وقد قيل. اهللا تعاىلاليمني يف حق 
وروي عن مالك والثوري وابن املبارك أهنم . فتربو كفة ميزان الرمحن. فيكون من باب حذف املضاف؛ كأنه قال

  قالوا يف تأويل هذه

  .وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة واجلماعة. ترمذي وغريهأِمّروها بال كيف؛ قال ال: األحاديث وما شاهبها
ِة فَُيَنبِّئُكُمْ َوقُلِ اْعَملُوا فَسََيَرى اللَُّه َعَملَكُْم َوَرسُولُُه َوالُْمْؤِمُنونَ َوَسُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ َوالشََّهاَد{ ١٠٥: اآلية

  }بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ
أي بإطالعه إياهم على } فََسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم َوَرُسولُُه وَالُْمْؤِمُنونَ{ . خطاب للجميع} قُلِ اْعَملُواَو{: قوله تعاىل
  ".لو أن رجال عمل يف صخرة ال باب هلا وال كوة خلرج عمله إىل الناس كائنا ما كان: "ويف اخلرب. أعمالكم

  }َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم_ ِه إِمَّا ُيَعذُِّبُهْم َوإِمَّا َيتُوُب َعلَْيهِْمَوآَخُرونَ ُمْرَجْونَ ِلأَْمرِ اللَّ{ ١٠٦: اآلية
ابن : كعب بن مالك وهالل بن أمية من بىن واقف ومرارة بن الربيع؛ وقيل: نزلت يف الثالثة الذين تيب عليهم
ومنهم : والتقدير. من ذكرهم كانوا قد ختلفوا عن تبوك وكانوا مياسر؛ على ما يأيت. ربعي العمري؛ ذكره املهدوي

بغري " ُمْرَجْون"وقرأ محزة والكسائي . مرجئة؛ ألهنم أخروا العمل: ومنه قيل. آخرون مرجون؛ من أرجأته أي أخرته
إِمَّا {. ال يقال أرجيته مبعىن أخرته، ولكن يكون من الرجاء: وقال املربد. هو من أرجيته أي أخرته: مهزة؛ فقيل



يف العربية ألحد أمرين، واهللا عز وجل عامل مبصري األشياء، ولكن املخاطبة للعباد } إِمَّا} {ا َيتُوُب َعلَْيهِْمُيَعذُِّبُهْم َوإِمَّ
  .على ما يعرفون؛ أي ليكن أمرهم عندكم على الرجاء ألنه ليس للعباد أكثر من هذا

يقاً َبْيَن الُْمْؤِمنَِني وَإِْرَصاَداً ِلَمْن َحاَرَب اللََّه َوَرُسولَُه ِمْن وَالَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسجِداً ِضرَاراً َوكُفْراً َوَتفْرِ{ ١٠٧: اآلية
  }قَْبلُ َولََيْحِلفُنَّ إِنْ أَرَْدَنا إِلّا الُْحسَْنى َواللَُّه َيشَْهُد إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ

  -:فيه عشر مسائل
. ، أي ومنهم الذين اختذوا مسجدا، عطف مجلة على مجلةمعطوف} َوالَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسجِداً{: قوله تعاىل: األوىل

بغري واو وهي قراءة " الذين"ومن قرأ . أو حنوه" يعذبون"وجيوز أن يكون رفعا باالبتداء واخلرب حمذوف كأهنم 
قم يف الذين اختذوا مسجدا ال تقم فيه أبدا؛ أي ال ت: التقدير" لَا تَقُْم"املدنيني فهي عنده رفع باالبتداء، واخلرب 

إِلّا أَنْ _ ال َيزَالُ ُبْنيَانُُهُم الَِّذي َبَنْوا رِيَبةً ِفي قُلُوبِهِْم{يكون خرب االبتداء : وقال النحاس. مسجدهم؛ قاله الكسائي
ونزلت اآلية فيما روي يف أبو عامر الراهب؛ ألنه . كما تقدم" يعذبون"اخلرب : وقيل]. ١١٠: التوبة[} َتقَطََّع قُلُوُبُهْم

خرج إىل قيصر وتنصر ووعدهم قيصر أنه سيأتيهم، فبنوا مسجد الضرار يرصدون جميئه فيه؛ قال ابن عباس كان 
إن بين عمرو بن عوف اختذوا مسجد : وجماهد وقتادة وغريهم، وقد تقدمت قصته يف األعراف وقال أهل التفسري
نبين : سدهم إخواهنم بنو غنم بن عوف وقالواقباء وبعثوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه؛ فح

مسجدا ونبعث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يأتينا فيصلي لنا كما صلى يف مسجد إخواننا، ويصلي فيه أبو عامر 
يا رسول اهللا، قد بنينا مسجدا لذي : إذا قدم من الشام؛ فأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يتجهز إىل تبوك فقالوا

إين على : " جة، والعلة والليلة املطرية، وحنب أن تصلي لنا فيه وتدعو بالربكة؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلماحلا
فلما أنصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم من تبوك أتوه وقد " سفر وحال شغل فلو قدمنا ألتيناكم وصلينا لكم فيه

يصه ليلبسه ويأتيهم فنزل عليه القرآن خبرب مسجد فرغوا منه وصلوا فيه اجلمعة والسبت واألحد، فدعا بقم
الضرار؛ فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشيا قاتل محزة، 

فخرجوا مسرعني، وأخرج مالك بن الدخشم من " انطلقوا إىل هذا املسجد الظامل أهله فاهدموه وأحرقوه: "فقال
خذام بن خالد من بين عبيد : ، وهنضوا فأحرقوا املسجد وهدموه، وكان الذين بنوه اثين عشر رجالمنزله شعلة نار

  بن زيد أحد بين عمرو بن عوف

ومن داره أخرج مسجد الضرار، ومعتب بن قشري، وأبو حبيبة بن األزعر، وعباد بن األزعر، وعباد بن حنيف أخو 
عامر، وابناه جممع وزيد ابنا جارية، ونبتل بن احلارث، وحبزج، وجارية بن . سهل بن حنيف من بين عمرو بن عوف

وفيه نظر؛ ألنه شهد : قال أبو عمر بن عبدالرب. وجباد بن عثمان، ووديعة بن ثابت، وثعلبة بن حاطب مذكور فيهم
: فقال. أعنت فيه بسارية: سأل عمر بن اخلطاب رجال منهم مباذا أعنت يف هذا املسجد؟ فقال: وقال عكرمة. بدرا

  .أبشر هبا سارية يف عنقك من نار جهنم
وقال . عطف كله} َوكُفْراً َوَتفْرِيقاً َبْيَن الُْمْؤِمنَِني َوإِْرَصادَاً{. مصدر مفعول من أجله} ضَِراراً{: قوله تعاىل: الثانية

اخلدري قال  وروى الدارقطين عن أيب سعيد. ضرارا باملسجد، وليس للمسجد ضرار، إمنا هو ألهله: أهل التأويل
قال بعض " . ال ضرر وال ضرار من ضار ضار اهللا به ومن شاق اهللا عليه"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الذي ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه : والضرار. الذي لك به منفعة وعلى جارك فيه مضرة: الضرر: العلماء
  .على جهة التأكيد مها مبعىن واحد، تكلم هبما مجيعا: وقد قيل. املضرة



ال جيوز أن يبين مسجد إىل جنب مسجد، وجيب هدمه؛ واملنع من بنائه لئال ينصرف أهل : قال علماؤنا: الثالثة
ال . وكذلك قالوا. املسجد األول فيبقى شاغرا، إال أن تكون احمللة كبرية فال يكفي أهلها مسجد واحد فيبىن حينئذ

وقد أحرق النيب . ان وثالثة، وجيب منع الثاين، ومن صلى فيه اجلمعة مل جتزهينبغي أن يبىن يف املصر الواحد جامع
وأسند الطربي عن شقيق أنه جاء ليصلي يف مسجد بين غاضرة فوجد . صلى اهللا عليه وسلم مسجد الضرار وهدمه

. بين على ضرار ال أحب أن أصلي فيه؛ ألنه: إن مسجد بين فالن مل يصل فيه بعد؛ فقال: الصالة قد فاتته، فقيل له
وقال . وكل مسجد بين على ضرار أو رياء ومسعة فهو يف حكم مسجد الضرار ال جتوز الصالة فيه: قال علماؤنا

  .يلزم من هذا أال يصلي يف كنيسة وحنوها؛ ألهنا بنيت على شر: النقاش

على شر، وإمنا اختذ النصارى هذا ال يلزم؛ ألن الكنيسة مل يقصد ببنائها الضرر بالغري، وإن كان أصل بنائها : قلت
وقد أمجع العلماء على أن من صلى يف . الكنيسة واليهود البيعة موضعا يتعبدون فيه بزعمهم كاملسجد لنا فافترقا

وقد ذكر البخاري أن ابن عباس كان يصلي يف البيعة إذا . كنيسة أو بيعة على موضع طاهر أن صالته ماضية جائزة
أبو داود عن عثمان بن أيب العاص أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره أن جيعل مسجد وذكر . مل يكن فيها متاثيل

  .الطائف حيث كانت طواغيتهم
إن من كان إماما لظامل ال يصلي وراءه إال أن يظهر عذره أو يتوب فإن بين عمرو بن عوف : قال العلماء: الرابعة

ال : ليأذن جملمع بن جارية أن يصلي هبم يف مسجدهم؛ فقال الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن اخلطاب يف خالفته
يا أمري املؤمنني، ال تعجل علي فواهللا لقد صليت فيه وأنا ال : وال نعمة عني أليس بإمام مسجد الضرار فقال له جممع

لى أعلم ما قد أضمروا عليه ولو علمت ما صليت هبم فيه كنت غالما قارئا للقرآن وكانوا شيوخا قد عاشوا ع
جاهليتهم وكانوا ال يقرؤون من القرآن شيئا فصليت وال أحسب ما صنعت إمثا وال أعلم مبا يف أنفسهم فعذره عمر 

  .رضي اهللا عنهما وصدقه وأمره بالصالة يف مسجد قباء
من : "وإذا كان املسجد الذي يتخذ للعبادة وحض الشرع على بنائه فقال: قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم: اخلامسة

يهدم وينزع إذا كان فيه ضرر بغريه، فما ظنك بسواه " بىن هللا مسجدا ولو كمفحص قطاة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة
وذلك كمن بىن فرنا أو رحى أو حفر بئرا أو غري . بل هو أحرى أن يزال ويهدم حىت ال يدخل ضرر على األقدم

فإن أدخل على أخيه . أدخل على أخيه ضررا منع أن من: وضابط هذا الباب. ذلك مما يدخل به الضرر على الغري
ضررا بفعل ما كان له فعله يف ماله فأضر ذلك جباره أو غري جاره نظر إىل ذلك الفعل؛ فإن كان تركه أكرب ضررا 

  من الضرر الداخل على الفاعل قطع أكرب

لى دار أخيه وفيها العيال رجل فتح كوة يف منزله يطلع منها ع: مثال ذلك. الضررين وأعظمهما حرمة يف األصول
واألهل، ومن شأن النساء يف بيوهتن إلقاء بعض ثياهبن واالنتشار يف حوائجهن، ومعلوم أن اإلطالع على العورات 

حمرم وقد ورد النهي فيه فلحرمه االطالع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكوة ما فتح مما 
لقه عليه ضرر ألهنم قصدوا إىل قطع أعظم الضررين، إذ مل يكن بد من قطع أحدمها له فيه منفعة وراحة ويف غ

لو حفر رجل يف ملكه بئرا : قال أصحاب الشافعي. وهكذا احلكم يف هذا الباب، خالفا للشافعي ومن قال بقوله
. فال مينع من ذلكوحفر آخر يف ملكه بئرا يسرق منها ماء البئر األولة جاز؛ ألن كل واحد منهما حفر يف ملكه 

والقرآن والسنة . لو حفر إىل جنب بئر جاره كنيفا يفسده عليه مل يكن له منعه؛ ألنه تصرف يف ملكه: ومثله عندهم
  .وباهللا التوفيق. يردان هذا القول



بل ومن هذا الباب وجه آخر من الضرر منع العلماء منه، كدخان الفرن واحلمام وغبار األندر والدود املتولد من الز
وأما ما كان ساعة خفيفة مثل . املبسوط يف الرحاب، وما كان مثل هذا فإنه يقطع منه ما بان ضرره وخشي متاديه

نفض الثياب واحلصر عند األبواب؛ فإن هذا مما ال غىن بالناس عنه، وليس مما يستحق به شيء؛ فنفي الضرر يف منع 
للجار على جاره يف أدب السنة أن يصرب على أذاه على و. مثل هذا أعظم وأكرب من الصرب على ذلك ساعة خفيفة

  .ما يقدر كما عليه أال يؤذيه وأن حيسن إليه
ومما يدخل يف هذا الباب مسألة ذكرها إمساعيل بن أيب أويس عن مالك أنه سئل عن امرأة عرض هلا، يعين : السادسة

ال أرى أن يقرهبا، وأرى : فقال مالك. هبا مسا من اجلن، فكانت إذا أصاهبا زوجها وأجنبت أودنا منها يشتد ذلك
  .للسلطان أن حيول بينه وبينها

ملا كان اعتقادهم أنه ال حرمة ملسجد قباء وال ملسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم } َوكُفْراً{: قوله تعاىل -السابعة
وسلم ومبا جاء به؛ قاله القشريي  أي بالنيب صلى اهللا عليه} َوكُفْراً{: وقيل. كفروا هبذا االعتقاد؛ قاله ابن العريب

  .وغريه
. أي يفرقون به مجاعتهم ليتخلف أقوام عن النيب صلى اهللا عليه وسلم} َوتَفْرِيقاً َبْيَن الُْمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل: الثامنة

د وهذا يدلك على أن املقصد األكرب والغرض األظهر من وضع اجلماعة تأليف القلوب والكلمة على الطاعة، وعق
  .الذمام واحلرمة بفعل الديانة حىت يقع األنس باملخالطة، وتصفو القلوب من وضر األحقاد

. ال تصلي مجاعتان يف مسجد واحد بإمامني؛ خالفا لسائر العلماء: تفطن مالك رمحه اهللا من هذه اآلية فقال: التاسعة
من يريد االنفراد : مة وذريعة إىل أن نقولوقد روي عن الشافعي املنع؛ حيث كان تشتيتا للكلمة وإبطاال هلذه احلك

قال ابن . عن اجلماعة كان له عذر فيقيم مجاعته ويقدم إمامته فيقع اخلالف ويبطل النظام، وخفي ذلك عليهم
  .وهذا كان شأنه معهم، وهو أثبت قدما منهم يف احلكمة وأعلم مبقاطع الشريعة: العريب
يعين أبا عامر الراهب؛ ومسي بذلك ألنه كان يتعبد } ْن حَاَربَ اللََّه َوَرُسولَُهَوإِْرصَاَداً ِلَم{: قوله تعاىل: العاشرة

ال : ويلتمس العلم فمات كافرا بقنسرين بدعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فإنه كان قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم
هنزمت هوازن خرج إىل الورم يستنصر، فلما ا. أجد قوما يقاتلونك إال قاتلتك معهم؛ فلم يزل يقاتله إىل يوم حنني

استعدوا مبا استطعتم من قوة وسالح، وابنوا مسجدا فإين ذاهب إىل قيصر فآت جبند من : وأرسل إىل املنافقني وقال
: واإلرصاد. وأبو عامر هذا هو والد حنظلة غسيل املالئكة. الروم ألخرج حممدا من املدينة؛ فبنوا مسجد الضرار

يقال رصدته وأرصدته يف اخلري، وأرصدت له : قال أبو زيد. أرصدت كذا إذا أعددته مرتقبا له به: االنتظار؛ تقول
  أي من قبل بناء مسجد} ِمْن قَْبلُ{: وقوله تعاىل. ال يقال إال أرصدت، ومعناه ارتقبت: وقال ابن األعرايب. يف الشر

ما أردنا ببنائه إال الفعلة احلسين، وهي الرفق باملسلمني كما ذكروا  أي} َولََيْحِلفُنَّ إِنْ أََرْدَنا إِلّا الُْحسَْنى{. الضرار
َولََيْحِلفُنَّ إِنْ أَرَْدَنا إِلّا {: وهذا يدل على أن األفعال ختتلف باملقصود واإلرادات؛ ولذلك قال. لذي العلة واحلاجة

  .ئرهم وكذهبم فيما حيلفون عليهأي يعلم خبث ضما} َواللَُّه َيْشَهدُ إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ{. }الُْحسَْنى
بُّونَ أَنْ ال َتقُْم ِفيِه أََبداً لََمْسجٌِد أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى ِمْن أَوَّلِ َيْومٍ أََحقُّ أَنْ َتقُوَم ِفيِه ِفيِه رَِجالٌ ُيِح{ ١٠٨: اآلية

  }َيَتطَهَّرُوا َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَن
  -:فيه إحدى عشرة مسألة

وقد يعرب عن الصالة بالقيام؛ . يعين مسجد الضرار؛ أي ال تقم فيه للصالة} ال َتقُْم ِفيِه أََبداً{: قوله تعاىل: األوىل



" من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه: "فالن يقوم الليل أي يصلي؛ ومنه احلديث الصحيح: يقال
وقد روي أن رسول اهللا صلى اهللا . ، فذكره...اهللا عليه وسلم قالأخرجه البخاري عن أيب هريرة عن النيب صلى . 

عليه وسلم ملا نزلت هذه اآلية كان ال مير بالطريق اليت فيها املسجد، وأمر مبوضعه أن يتخذ كناسة تلقى فيها اجليف 
  .واألقذار والقمامات

ظرف مقدر كاليوم، وظرف مبهم : وظرف الزمان على قسمني. ظرف زمان" أبدا"} أََبداً{: قوله تعاىل: الثانية
  .كاحلني والوقت؛ واألبد من هذا القسم، وكذلك الدهر

وإن كانت ظرفا مبهما ال عموم فيه ولكنه إذا اتصل بال النافية أفاد } أََبداً{وتنشأ هنا مسألة أصولية، وهي أن 
أنه قال يف وقت من األوقات وال يف حني فك} أََبداً{: فإذا قال. ال تقم، لكفي يف االنكفاف املطلق: العموم، فلو قال

فأما النكرة يف اإلثبات إذا كانت خربا عن واقع مل تعم، وقد فهم ذلك أهل اللسان وقضى به فقهاء . من األحيان
  .لو قال رجل المرأته أنت طالق أبدا طلقت طلقة واحدة: اإلسالم فقالوا

واألسس أصل البناء؛ وكذلك . أي بنيت جدره ورفعت قواعده} قَْوىلََمْسجِدٌ أُسَِّس َعلَى التَّ{: قوله تعاىل: الثالثة
. ومجع األساس أسس؛ مثل قذال وقذل. ومجع األس إساس؛ مثل عس وعساس. واألسس مقصور منه. األساس

كان ذلك على أس الدهر، وأس : وقوهلم. وقد أسست البناء تأسيسا. ومجع األسس أساس؛ مثل سبب وأسباب
وقيل الم . الم قسم} لََمْسجٌِد{والالم يف قوله . ثالث لغات؛ أي على قدم الدهر ووجه الدهر الدهر، وإس الدهر؛
} أََحقُّ{. نعت ملسجد} أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى{. لزيد أحسن الناس فعال؛ وهي مقتضية تأكيدا: االبتداء؛ كما تقول

يت تتقى هبا العقوبة، وهي فعلى من وقيت، وقد ومعىن التقوى هنا اخلصال ال} لََمْسجٌِد{خرب االبتداء الذي هو 
  .تقدم
هو مسجد قباء؛ يروى عن ابن عباس : واختلف العلماء يف املسجد الذي أسس على التقوى؛ فقالت طائفة: الرابعة

 ، ومسجد قباء كان أسس باملدينة أول يوم؛ فإنه بين قبل مسجد} ِمْن أَوَّلِ َيْومٍ{: وتعلقوا بقول. والضحاك واحلسن
. النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قاله ابن عمر وابن املسيب، ومالك فيما رواه عنه ابن وهب وأشهب وابن القاسم

قال متاري رجالن يف املسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؛ فقال : وروى الترمذي عن أيب سعيد اخلدري
هو : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .رجل هو مسجد قباء، وقال آخر هو مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم

وضمري الظرف يقتضي الرجال } ِفيِه{: والقول األول أليق بالقصة؛ لقوله. قال حديث صحيح" . مسجدي هذا
ِفيِه ِفيِه رَِجالٌ {نزلت هذه اآلية يف أهل قباء : والدليل على ذلك حديث أيب هريرة قال. املتطهرين؛ فهو مسجد قباء

هم أهل : قال الشعيب. كانوا يستنجون باملاء فنزلت فيهم هذه اآلية: قال} نْ َيَتطَهَُّروا وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَنُيحِبُّونَ أَ
: ملا نزلت هذه اآلية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهل قباء: وقال قتادة.. مسجد قباء، أنزل اهللا فيهم هذا

  م الثناءإن اهللا سبحانه قد أحسن عليك"

وروى الدارقطين عن طلحة بن . إنا نغسل أثر الغائط والبول باملاء؛ رواه أبو داود: ؟ قالوا" يف التطهر فما تصنعون
حدثين أبو أيوب وجابر بن عبداهللا وأنس بن مالك األنصاريون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : نافع قال

يا معشر األنصار إن اهللا قد أثىن عليكم : "فقال} َيَتطَهَّرُوا َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَن ِفيهِ رِجَالٌ ُيِحبُّونَ أَنْ{هذه اآلية 
فقال رسول اهللا صلى . يا رسول اهللا، نتوضأ للصالة ونغتسل من اجلنابة: ؟ قالوا" خريا يف الطهور فما طهوركم هذا

. إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي باملاء ال غري،: ؟ فقالوا" فهل مع ذلك من غريه: "اهللا عليه وسلم



وهذا احلديث يقتضي أن املسجد املذكور يف اآلية هو مسجد قباء، إال أن حديث أيب " . هو ذاك فعليكموه: "قال
حدثنا : وقد روى أبو كريب قال. سعيد اخلدري نص فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم على أنه مسجده فال نظر معه

ِفي ُبُيوٍت أَِذنَ اللَُّه أَنْ ُتْرفََع {: مة قال حدثنا صاحل بن حيان قال حدثنا عبداهللا بن بريدة يف قوله عز وجلأبو أسا
الكعبة بناها إبراهيم وإمساعيل عليهما : إمنا هي أربعة مساجد مل يبنهن إال نيب: قال] ٣٦: النور[} َوُيذْكََر ِفيَها اْسمُُه

قدس بناه داود وسليمان عليهما السالم، ومسجد املدينة ومسجد قباء اللذين أسسا السالم، وبيت أرحيا بيت امل
  .على التقوى، بنامها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إن : فقيل. عند النحويني مقابلة منذ؛ فمنذ يف الزمان مبنزلة من يف املكان} ِمْن} {ِمْن أَوَّلِ َيوْمٍ{: قوله تعاىل: اخلامسة
املعىن من تأسيس أول األيام، فدخلت على مصدر : وقيل. منذ أول يوم ابتدئ بنيانه:  منذ؛ والتقديرمعناه هنا معىن

  :الفعل الذي هو أسس؛ كما قال
  أقوين من حجج ومن دهر... ملن الديار بقنة احلجر 

، وإمنا جتر ال جير هبا األزمان" من"وإمنا دعا إىل هذا أن من أصول النحويني أن . أي من مر حجج ومن مر دهر
فإذا وقعت يف . من شهر وال من سنة وال من يوم: األزمان مبنذ، تقول ما رأيته منذ شهر أوسنة أو يوم، وال تقول

وحيسن عندي أن . ابن عطية. الكالم وهي يليها زمن فيقدر مضمر يليق أن جير مبن؛ كما ذكرنا يف تقدير البيت
  .من مبتدأ األيام: ألهنا مبعىن البداءة؛ كأنه قال" أول"جتر لفظة " من"يستغىن يف هذه اآلية عن تقدير، وأن تكون 

هو أفعل من احلق، وأفعل ال " أحق"و. أي بأن تقوم؛ فهو يف موضع نصب} أََحقُّ أَنْ َتقُوَم ِفيِه{: قوله تعاىل: السادسة
فمسجد الضرار وإن كان  على اآلخر؛. يدخل إال بني شيئني مشتركني، ألحدمها يف املعىن الذي اشتركا فيه مزية

باطال الحق فيه، فقد اشتركا يف احلق من جهة اعتقاد بانيه، أو من جهة اعتقاد من كان يظن أن القيام فيه جائز 
أَْصَحابُ {: للمسجدية؛ لكن أحد االعتقادين باطل باطنا عند اهللا، واآلخر حق باطنا وظاهرا؛ ومثل هذا قوله تعاىل

ومعلوم أن اخلريية من النار مبعودة، ولكنه جرى على ] ٢٤: الفرقان[} ٌر ُمْسَتقَّراً وَأَْحَسُن َمِقيالًالَْجنَِّة َيْومَِئٍذ خَْي
العسل : وليس هذا من قبيل. اعتقاد كل فرقة أهنا على خري وأن مصريها إليه خري؛ إذ كل حزب مبا لديهم فرحون

حلو؛ أال ترى أن من الناس من يقدم اخلل على أحلى من اخلل؛ فإن العسل وإن كان حلوا فكل شيء مالئم فهو 
  .العسل مفردا مبفرد ومضافا إىل غريه مبضاف

أََحقُّ أَنْ َتقُومَ {إن املسجد يراد به مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم فاهلاء يف : من قال} ِفيِه{: قوله تعاىل: السابعة
عائد إليه على اخلالف } ِفيِه{ه مسجد قباء، فالضمري يف إن: ومن قال. له أيضا} ِفيِه رِجَالٌ{و . عائد إليه} ِفيِه

  .املتقدم
أثىن اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية على من أحب الطهارة وآثر النظافة، وهي مروءة آدمية ووظيفة : الثامنة

). أستحييهممرن أزواجكن أن يستطيبوا باملاء فإين :(شرعية؛ وىف الترمذي عن عائشة رضوان اهللا عليها أهنا قالت
  وثبت أن. حديث صحيح: قال

ابن . املاء تطهريا) كان حيمل املاء معه يف االستنجاء؛ فكان يستعمل احلجارة ختفيفا(النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .وقد كان علماء القريوان يتخذون يف متوضآهتم أحجارا يف تراب ينقون هبا مث يستنجون باملاء: العريب
وذلك رخصة من اهللا لعباده يف . سة املخرج التخفيف، ويف جناسة سائر البدن والثوب التطهريالالزم من جنا: التاسعة

. ال يستجمر باألحجار إال عند عدم املاء: وشذ ابن حبيب فقال. حاليت وجود املاء وعدمه؛ وبه قال عامة العلماء



  .واألخبار الثابتة يف االستجمار باألحجار مع وجود املاء ترده
اختلف العلماء من هذا الباب يف إزالة النجاسة من األبدان والثياب، بعد إمجاعهم على التجاوز والعفو و: العاشرة

  عن دم الرباغيث ما مل يتفاحش على
  :ثالثة أقوال

أنه واجب فرض، وال جتوز صالة من صلى بثوب جنس عاملا كان بذلك أو ساهيا؛ روي عن ابن عباس : األول
ول الشافعي وأمحد وأيب ثور، ورواه ابن وهب عن مالك، وهو قول أيب الفرج املالكي واحلسن وابن سريين، وهو ق
وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف يف . إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصالة: والطربي؛ إال أن الطربي قال

ن الثياب واألبدان، وجوب إزالة النجاسة واجبة بالسنة م: وقالت طائفة. مراعاة قدر الدرهم قياسا على حلقة الدبر
ومن صلى بثوب جنس أعاد الصالة يف الوقت فإن خرج الوقت فال شيء عليه؛ هذا قول : قالوا. سنة وليس بفرض

ال تعاد منه الصالة يف الوقت وال : وقال مالك يف يسري الدم. مالك وأصحابه إال أبا الفرج، ورواية ابن وهب عنه
جتب : وقال ابن القاسم عنه. ط؛ وحنو هذا كله من مذهب مالك قول الليثبعده، وتعاد من يسري البول والغائ

والقول األول أصح إن شاء اهللا؛ ألن النيب صلى اهللا عليه . إزالتها يف حالة الذكر دون النسيان؛ وهي من مفرداته
ة وأما اآلخر فكان ال إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري أما أحدمها فكان ميشي بالنميم: "وسلم مر على قربين فقال

وال يعذب : قالوا]. سبحان[وسيأيت يف سورة . احلديث، خرجه البخاري ومسلم، وحسبك...". يستتر من بوله
  .اإلنسان إال على ترك واجب؛ وهذا ظاهر

" . أكثر عذاب القرب من البول: "وروى أبو بكر بن أيب شيبة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
اآلخرون خبلع النيب صلى اهللا عليه وسلم نعليه يف الصالة ملا أعلمه جربيل عليه السالم أن فيهما قذرا  احتج
. إن شاء اهللا تعاىل] طه[خرجه أبو داود وغريه من حديث أيب سعيد اخلدري، وسيأيت يف سورة . احلديث... وأذى
واهللا . ة، ويعيد ما دام يف الوقت طلبا للكمالوملا مل يعد ما صلى دل على أن إزالتها سنة وصالته صحيح: قالوا
  .أعلم

وأما الفرق بني القليل والكثري بقدر الدرهم البغلي؛ يعين كبار : قال القاضي أبو بكر بن العريب: احلادية عشرة
  الدراهم اليت هي على قدر استدارة الدينار قياسا على املسربة ففاسد

  من وجهني؛
  .قياسا فال يقبل هذا التقديرأن املقدرات ال تثبت : أحدمها
أن هذا الذي خفف عنه يف املسربة رخصة للضرورة، واحلاجة والرخص ال يقاس عليها؛ ألهنا خارجة عن : الثاين

  .القياس فال ترد إليه
يَاَنُه َعلَى َشفَا جُُرٍف َهارٍ فَانَْهاَر بِهِ أَفََمْن أَسََّس بُْنَياَنُه َعلَى َتقَْوى ِمَن اللَِّه َورِضَْواٍن خَْيٌر أَْم َمْن أَسَّسَ ُبْن{ ١٠٩: اآلية

  }َواللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلمَِني_ ِفي َنارِ َجَهنََّم
مبعىن الذي، وهي يف موضع رفع باالبتداء، } مَْن{و. أي أصل، وهو استفهام معناه التقرير} أَفََمْن أَسََّس{: قوله تعاىل

وقرأ ابن . على بناء أسس للمفعول ورفع بنيان فيهما} أُسَِّس بُْنَيانَُه{ابن عامر ومجاعة وقرأ نافع و. }َخيٌْر{وخربه 
وهي اختيار . على بناء الفعل للفاعل ونصب بنيانه فيهما} أَّسس بنيانُه{كثري وأبو عمرو ومحزة والكسائي ومجاعة 

  علي وقرأ نصر بن عاصم بن. أيب عبيد لكثرة من قرأ به، وأن الفاعل مسي فيه



واملراد أصول . باخلفض} أَسُّ بنيانِه{وعنه أيضا } أساس بنيانه{وعنه أيضا . باخلفض} بُنيانِه{بالرفع } أفمن أََسُس{
: وهذا مجع أس؛ كما يقال: قال النحاس} أَفََمْن آَساُس ُبْنَيانِِه{وحكى أبو حامت قراءة سادسة وهي . البناء كما تقدم

  :قال الشاعر. مثل خفاف} إسَاٌس{خف وأخفاف، والكثري 
  يف البهاليل من بين العباس... أصبح امللك ثابت األساس 

بالتنوين، واأللف ألف  -فيما حكى سيبويه  -قراءة عيسى بن عمر } َعلَى َتقَْوى ِمَن اللَِّه{: قوله تعاىل: الثانية
  :إحلاق كألف تترى فيما نون، وقال الشاعر

  يسنت يف علقي ويف مكور
) آل عمران(احلرف واحلد، وقد مضى يف : الشفا} َعلَى َشفَا{. ال أدري ما وجهه: ه التنوين، وقالوأنكر سيبوي

قرئ برفع الراء، وأبو بكر ومحزة بإسكاهنا؛ مثل الشغل والشغل، والرسل والرسل، يعين جرفا } ُجُرٍف{و. مستوىف
تنحفر باملاء، وأصله من اجلرف  ما يتجرف بالسيول من األودية، وهو جوانبه اليت: واجلرف. ليس له أصل

هتور البناء إذا سقط، وأصله هائر، فهو من . ساقط؛ يقال} َهارٍ{. واالجتراف؛ وهو اقتالع الشيء من أصله
. ومثله الث الشيء به إذا دار؛ فهو الث أي الئث. هار وهائر، قال الزجاج: املقلوب يقلب وتؤخر ياؤها، فيقال

  :قال العجاج. ك السالحشاكي السالح وشائ: وكما قالوا
  الث به األشاء والعربي

وزعم أبو حامت أن األصل فيه . ومعىن الث به مطيف به. األشاء النخل، والعربي السدر الذي على شاطئ األهنار
وزعم الكسائي أنه من ذوات الواو ومن ذوات الياء، وأنه . هاور، مث يقال هائر مثل صائم، مث يقلب فيقال هار

  .هتريهتور و: يقال
  .وهلذا ميال ويفتح: قلت

فاهنار اجلرف بالبنيان يف النار؛ ألن : فاعل اهنار اجلرف؛ كأنه قال} فَاْنهَاَر بِِه ِفي نَارِ جََهنََّم{: قوله تعاىل: الثالثة
فاهنار من أسس بنيانه على غري : وهو الباين؛ والتقدير" من"وجيوز أن يكون الضمري يف به يعود على . اجلرف مذكر

. وهذه اآلية ضرب مثل هلم، أي من أسس بنيانه على اإلسالم خري أم من أسس بنيانه على الشرك والنفاق. تقوى
  .وأشفى على كذا أي دنا منه. الشفري: والشفا. وبني أن بناء الكافر كبناء على جرف جهنم يتهور بأهله فيها

هللا تعاىل والقصد لوجهه الكرمي فهو الذي يبقى يف هذه اآلية دليل على أن كل شيء ابتدئ بنية تقوى ا: الرابعة
: الرمحن[} َوَيْبقَى َوْجُه رَبَِّك ذُو الَْجاللِ َوالْأِكَْرامِ{: ويسعد به صاحبه ويصعد إىل اهللا ويرفع إليه، وخيرب عنه بقوله

لى ما يأيت بيانه إن شاء ع] ٤٦: الكهف[} َوالَْباقَِياُت الصَّاِلحَاُت{: وخيرب عنه أيضا بقوله. على أحد الوجهني] ٢٧
  .اهللا تعاىل
  هل ذلك حقيقة أو جماز على} فَاْنهَاَر بِِه ِفي نَارِ جََهنََّم{: واختلف العلماء يف قوله تعاىل: اخلامسة 
  قولني؛

أن ذلك حقيقة وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أَرسل إليه فُهدم رئي الدخان خيرج منه؛ من رواية سعيد ] األول[
وذكر أهل التفسري . كان الرجل يدخل فيه سعفة من سعف النخل فيخرجها سوداء حمترقة: وقال بعضهم. ريبن جب

وروى عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش عن ابن . أنه كان حيفر ذلك املوضع الذي اهنار فيخرج منه دخان
أنا رأيت الدخان خيرج : وقال جابر بن عبداهللا. }نََّمفَاْنَهاَر بِِه ِفي َنارِ َجَه{جهنم يف األرض، مث تال : مسعود أنه قال

  .منه على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



فَأُمُّهُ {: صار البناء يف نار جهنم، فكأنه اهنار إليه وهوى فيه؛ وهذا كقوله تعاىل: أن ذلك جماز، واملعىن] والثاين[
  .واهللا أعلم. يف ذلك والظاهر األول، إذ ال إحالة]. ٩: القارعة[} َهاوَِيةٌ
  }ال َيزَالُ ُبنَْيانُُهُم الَِّذي َبَنْوا رِيَبةً ِفي قُلُوبِهِْم إِلّا أَنْ َتقَطََّع قُلُوبُُهْم َواللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم{ ١١٠: اآلية

م ونفاقا؛ قاله ابن عباس أي شكا يف قلوهب} رِيبَةً{. يعين مسجد الضرار} ال يََزالُ ُبْنيَاُنُهمُ الَِّذي َبنَْوا{: قوله تعاىل
  :وقال النابغة. وقتادة والضحاك

  وليس وراء اهللا للمرء مذهب... حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
إِلّا {. أي حزازة وغيظا}رِيبَةً{: وقال السدي وحبيب واملربد. حسرة وندامة؛ ألهنم ندموا على بنيانه: وقال الكليب

ألن ] ٤٦: احلاقة[} لَقَطَعَْنا ِمْنُه الَْوِتَني{: أي تنصدع قلوهبم فيموتوا؛ كقوله: سقال ابن عبا} أَنْ َتقَطََّع قُلُوُبُهْم
إال أن تقطع : عكرمة. إال أن يتوبوا: وقال سفيان. احلياة تنقطع بانقطاع الوتني؛ وقاله قتادة والضحاك وجماهد

وقرأ احلسن . }قُلُوبِهِْم إِلّا أَنْ َتقَطََّع قُلُوبُُهْمرِيَبةً ِفي {: قلوهبم يف قبورهم، وكان أصحاب عبداهللا بن مسعود يقرؤوهنا
واختلف . على الغاية، أي ال يزالون يف شك منه إىل أن ميوتوا فيستيقنوا ويتبينوا} إىل أن تقطع{ويعقوب وأبو حامت 

وقرأ ابن عامر . هولبضم التاء وفتح القاف وشد الطاء على الفعل اجمل} ُتقَطََّع{فاجلمهور } َتقَطّع{القراء يف قوله 
على الفعل اجملهول } ُتقْطَع{وروي عن يعقوب وأيب عبدالرمحن . ومحزة وحفص ويعقوب كذلك إال أهنم فتحوا التاء

وقد . نصبا، أي أنت تفعل ذلك هبم} قُلُوبِهِْم{خفيفة القاف } تَْقطع{وروي عن شبل وابن كثري . خمفف القاف
  .تقدم} ُه َعِليٌم َحِكيٌموَاللَّ{. ذكرنا قراءة أصحاب عبداهللا

لَِّه فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ أَنْفَُسُهْم َوأَْموَالَُهمْ بِأَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ ال{ ١١١: اآلية
لْقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه ِمَن اللَِّه فَاْستَْبِشرُوا بَِبيِْعكُمُ الَِّذي بَاَيْعُتمْ بِِه َوذَِلَك ُهَو َوْعداً َعلَْيِه َحقّاً ِفي التَّْوَراِة وَالْأِْنجِيلِ وَا

  }الْفَْوُز الَْعظِيُم

  -:فيه مثان مسائل
أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَترَُوا {: له تعاىلهذا متثيل؛ مثل قو: قيل} إِنَّ اللََّه اْشتََرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَْنفُسَُهْم{: قوله تعاىل: األوىل

ونزلت اآلية يف البيعة الثانية، وهي بيعة العقبة الكربى، وهي اليت أناف فيها ]. ١٦: البقرة[} الضَّاللَةَ بِالُْهَدى
رجال األنصار على السبعني، وكان أصغرهم سنا عقبة بن عمرو؛ وذلك أهنم اجتمعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اشترط لربك ولنفسك ما شئت؛ فقال النيب : وسلم عند العقبة، فقال عبداهللا بن رواحة للنيب صلى اهللا عليه وسلم
أشترط لريب أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أن متنعوين مما متنعون منه : "صلى اهللا عليه وسلم
: ربح البيع، ال نقيل وال نستقيل؛ فنزلت: قالوا" اجلنة" :فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: قالوا" . أنفسكم وأموالكم

مث هي بعد ذلك عامة يف كل جماهد يف سبيل . اآلية} إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَْنفَُسُهْم َوأَمَْوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ{
  .اهللا من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل يوم القيامة

هذه اآلية دليل على جواز معاملة السيد مع عبده، وإن كان الكل للسيد لكن إذا ملكه عامله فيما جعل : انيةالث
  .وجائز بني السيد وعبده ما ال جيوز بينه وبني غريه؛ ألن ماله له وله انتزاعه. إليه

مثل ما خرج عنهم يف النفع؛ أصل الشراء بني اخللق أن يعوضوا عما خرج من أيديهم ما كان أنفع هلم أو : الثالثة
فاشترى اهللا سبحانه من العباد إتالف أنفسهم وأمواهلم يف طاعته، وإهالكها يف مرضاته، وأعطاهم سبحانه اجلنة 

وهو عوض عظيم ال يدانيه املعوض وال يقاس به، فأجرى ذلك على جماز ما يتعارفونه يف . عوضا عنها إذا فعلوا ذلك



قال : وروى احلسن قال. سليم النفس واملال، ومن اهللا الثواب والنوال فسمي هذا شراءالبيع والشراء فمن العبد ت
وقال " . إن فوق كل بِرٍّ بِرٌّ حىت يبذل العبد دمه فإذا فعل ذلك فال بر فوق ذلك: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :الشاعر يف معىن الرب
  غاية اجلود واجلود بالنفس أقصى... اجلود باملاء جود فيه مكرمة 

  :وأنشد األصمعي جلعفر الصادق رضي اهللا عنه
  وليس هلا يف اخللق كلهم مثن... أثامن بالنفس النفيسة رهبا 

  بشيء سواها إن ذلكم غنب... هبا تشتري اجلنات إن أنا بعتها 
  لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن... لئن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها 

} إِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ أَنْفَُسُهْم{ صلى اهللا عليه وسلم وهو يقرأ هذه اآلية ومر أعرايب على النيب: قال احلسن
  .فخرج إىل الغزو واستشهد. بيع واهللا مربح ال نقيله وال نستقيله: قال) كالم اهللا: (كالم من هذا؟ قال: فقال
كلفني كذلك اشترى من األطفال فآملهم وأسقمهم؛ ملا يف كما اشترى من املؤمنني البالغني امل: قال العلماء: الرابعة

ذلك من املصلحة وما فيه من االعتبار للبالغني، فإهنم ال يكونون عند شيء أكثر صالحا وأقل فسادا منهم عند أمل 
هو عز مث . األطفال، وما حيصل للوالدين الكافلني من الثواب فيما يناهلم من اهلم ويتعلق هبم من التربية والكفالة

ونظري هذا يف الشاهد أنك تكتري األجري ليبين وينقل التراب . وجل يعوض هؤالء األطفال عوضا إذا صاروا إليه
  .ويف كل ذلك له أمل وأذى، ولكن ذلك جائز ملا يف عمله من املصلحة وملا يصل إليه من األجر

قرأ النخعي } فَيَقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ{. يقاتل له وعليه؛ وقد تقدمبيان ملا } ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه{: قوله تعاىل: اخلامسة
  :واألعمش ومحزة والكسائي وخلف بتقدمي املفعول على الفاعل؛ ومنه قول امرئ القيس

  ...فإن تقتلونا نقتلكم
  .وقرأ الباقون بتقدمي الفاعل على املفعول. أي إن تقتلوا بعضنا يقتلكم بعضنا

إخبار من اهللا تعاىل أن هذا كان يف هذه } َوْعداً َعلَْيِه َحقّاً ِفي التَّْوَراِة َوالْأِْنجِيلِ َوالْقُْرآِن{: قوله تعاىل: السادسة
  .مصدران موكدان" حقا"و" وعدا"و. الكتب، وأن اجلهاد ومقاومة األعداء أصله من عهد موسى عليه السالم

وهو يتضمن الوفاء بالوعد . أي ال أحد أو يف بعهده من اهللا} َن اللَِّهَوَمْن أَوْفَى بِعَْهِدِه ِم{: قوله تعاىل: السابعة
والوعيد، وال يتضمن وفاء البارئ بالكل؛ فأما وعده فللجميع، وأما وعيده فمخصوص ببعض املذنبني وببعض 

  .وقد تقدم هذا املعىن مستوىف. الذنوب ويف بعض األحوال
والبشارة إظهار السرور يف . أي أظهروا السرور بذلك} ْيِعكُُم الَِّذي َباَيعُْتْم بِِهفَاْسَتْبِشُروا بَِب{: قوله تعاىل: الثامنة
} َوذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الْعَِظيُم{. واهللا ما على األرض مؤمن إال يدخل يف هذه البيعة: وقال احلسن. وقد تقدم. البشرة

  .أي الظفر باجلنة واخللود فيها
َعابُِدونَ الَْحاِمُدونَ السَّاِئُحونَ الرَّاِكُعونَ السَّاجُِدونَ الْآِمُرونَ بِالَْمْعرُوِف َوالنَّاُهونَ َعنِ التَّاِئُبونَ الْ{ ١١٢: اآلية

  }َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني_ الْمُْنكَرِ َوالَْحاِفظُونَ ِلُحُدوِد اللَِّه
  -:فيه ثالث مسائل

تائبون هم الراجعون عن احلالة املذمومة يف معصية اهللا إىل احلالة احملمودة ال} التَّاِئُبونَ الْعَابُِدونَ{: قوله تعاىل: األوىل
. والراجع إىل الطاعة هو أفضل من الراجع عن املعصية جلمعه بني األمرين. والتائب هو الراجع. يف طاعة اهللا



ضون بقضائه املصرفون نعمته يف أي الرا} الَْحاِمُدونَ{. أي املطيعون الذين قصدوا بطاعتهم اهللا سبحانه} الَْعابُِدونَ{
ومنه قوله . الصائمون؛ عن ابن مسعود وابن عباس وغريمها} السَّاِئُحونَ{. طاعته، الذين حيمدون اهللا على كل حال

إمنا قيل للصائم سائح ألنه يترك اللذات كلها من : وقال سفيان بن عيينة]. ٥: التحرمي[} عَابَِداتٍ َساِئحَاٍت{: تعاىل
  :وقال أبو طالب. شرب واملنكحاملطعم وامل

  لرهبم والذاكرات العوامل... وبالسائحني ال يذوقون قطرة 

  :وقال آخر
  يظل كثري الذكر هللا سائحا... برا يصلي ليله وهناره 

ورواه أبو هريرة مرفوعا عن النيب صلى اهللا . سياحة هذه األمة الصيام؛ أسنده الطربي: وروي عن عائشة أهنا قالت
: وقد قيل. ومذهب احلسن أهنم الذين يصومون القرض: قال الزجاج" . سياحة أميت الصيام: "أنه قال عليه وسلم

وروى أبو أمامة أن رجال استأذن رسول اهللا صلى اهللا . السائحون اجملاهدون: وقال عطاء. إهنم الذين يدميون الصيام
السائحون : وقيل. صححه أبو حممد عبداحلق" . إن سياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهللا: "عليه وسلم يف السياحة فقال

هم : وقيل. هم الذين يسافرون لطلب احلديث والعلم؛ قال عكرمة: وقيل. املهاجرون قاله عبدالرمحن بن زيد
اجلائلون بأفكارهم يف توحيد رهبم وملكوته وما خلق من العرب والعالمات الدالة على توحيده وتعظيمه حكاه النقاش 

العباد أخذ القدح ليتوضأ لصالة الليل فأدخل أصبعه يف أذن القدح وقعد يتفكر حىت طلع الفجر وحكي أن بعض 
} إِِذ الْأَغْاللُ ِفي أَْعَناقِهِْم َوالسَّالِسلُ{: أدخلت أصبعي يف أذن القدح فتذكرت قول اهللا تعاىل: فقيل له يف ذلك فقال

  .أمجعوذكرت كيف أتلقى الغل وبقيت ليلي يف ذلك ] ٧١: غافر[
يدل على صحة هذه األقوال فإن السياحة أصلها الذهاب على وجه األرض كما يسيح املاء؛ " س ي ح"لفظ : قلت

واملتفكرون جتول قلوهبم فيما . فالصائم مستمر على الطاعة يف ترك ما يتركه من الطعام وغريه فهو مبنزلة السائح
بالصاد، من " صياحني"ويروى " اآلفاق يبلغونين صالة أميت إن هللا مالئكة سياحني مشائني يف: "ويف احلديث. ذكروا
: أي بالسنة، وقيل} الْآِمُرونَ بِالَْمْعرُوِف{. يعين يف الصالة املكتوبة وغريها} الرَّاِكُعونَ السَّاجُِدونَ{. الصياح
. وم يف كل معروف ومنكرهو عم: وقيل. عن الكفر: وقيل. عن البدعة: قيل} وَالنَّاُهونَ َعنِ الُْمْنكَرِ{. باإلميان

  .أي القائمون مبا أمر به واملنتهون عما هنى عنه} وَالَْحاِفظُونَ ِلُحُدوِد اللَِّه{

اآلية األوىل مستقلة : واختلف أهل التأويل يف هذه اآلية هل هي متصلة مبا قبل أو منفصلة فقال مجاعة: الثانية
اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا وإن مل يتصف هبذه الصفات يف بنفسها يقع حتت تلك املبايعة كل موحد قاتل يف سبيل 

هذه األوصاف جاءت على جهة الشرط واآليتان مرتبطتان فال يدخل : وقالت فرقة. هذه اآلية الثانية أو بأكثرها
: ن عطيةقال اب. حتت املبايعة إال املؤمنون الذين هم على هذه األوصاف ويبذلون أنفسهم يف سبيل اهللا قاله الضحاك

وهذا القول حتريج وتضييق ومعىن اآلية على ما تقتضيه أقوال العلماء والشرع أهنا أوصاف الكملة من املؤمنني 
التَّاِئُبونَ {: الذي عندي أن قوله: وقال الزجاج. ذكرها اهللا ليستبق إليها أهل التوحيد حىت يكونوا يف أعلى مرتبة

هلم اجلنة أيضا وإن مل جياهدوا إذ مل  -إىل آخر اآلية  -ر؛ أي التائبون العابدون رفع باالبتداء وخربه مضم} الْعَابُِدونَ
واختار هذا القول القشريي . يكن منهم عناد وقصد إىل ترك اجلهاد ألن بعض املسلمني جيزي عن بعض يف اجلهاد

لكان الوعد خاصا } ِمنَِنياْشَتَرى ِمَن الُْمْؤ{: وهذا حسن إذ لو كان صفة للمؤمنني املذكورين يف قوله: وقال
أحدمها الصفة للمؤمنني على : إىل آخرها؛ ولذلك وجهان} التاِئبني العابدين{ويف مصحف عبداهللا . للمجاهدين



  .والثاين النصب على املدح. اإلتباع
ني كما دخلت يف دخلت يف صفة الناه: فقيل} َوالنَّاُهونَ َعنِ الْمُْنكَرِ{: واختلف العلماء يف الواو يف قوله: الثالثة

فذكر بعضها ] ٣، ٢، ١: غافر[} غَاِفرِ الذَّْنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ. َتنْزِيلُ الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْعِليمِ. حم{: قوله تعاىل
ي دخلت ملصاحبة الناه: وقيل. وهذا سائغ معتاد يف الكالم وال يطلب ملثله حكمة وال علة. بالواو والبعض بغريها

]. ٥: التحرمي[} ثَيِّبَاٍت َوأَْبكَاراً{: وكذلك قوله. عن املنكر اآلمر باملعروف فال يكاد يذكر واحد منها مفردا
هي واو : وقيل. إهنا زائدة، وهذا ضعيف ال معىن له: وقد قيل. لقربه من املعطوف} وَالَْحاِفظُونَ{: ودخلت يف قوله

  وكذلك قالوا. صحيحالثمانية ألن السبعة عند العرب عدد كامل 

: وقوله] ٧٣: الزمر[} َوفُِتَحْت أَبَْواُبهَا{: وقول يف أبواب اجلنة]. ٥: التحرمي[} ثَيِّبَاٍت وَأَْبكَاراً{: يف قوله
وقد ذكرها ابن خالويه يف مناظرته أليب علي الفارسي يف معىن ] ٢٢: الكهف[} َوَيقُولُونَ َسْبَعةٌ وَثَاِمنُُهْم كَلُْبُهْم{

وحدثين أيب رضي اهللا عنه عن األستاذ : قال ابن عطية. وأنكرها أبو علي] ٧٣: الزمر[} َوفُِتَحْت أَْبوَاُبهَا{ :قوله
هي لغة : النحوي أيب عبداهللا الكفيف املالقي، وكان ممن استوطن غرناطة وأقرأ فيها يف مدة ابن حبوس أنه قال

اثنان ثالثة أربعة مخس ستة سبعة ومثانية تسعة عشرة  واحد: فصيحة لبعض العرب من شأهنم أن يقولوا إذا عدوا
وسيأيت بيانه ونقضه يف . هي لغة قريش: قلت. ومىت جاء يف كالمهم أمر مثانية أدخلوا الواو. وهكذا هي لغتهم

  .أيضا حبول اهللا تعاىل] الزمر"إن شاء اهللا تعاىل ويف ] الكهف[سورة 
يَن آَمُنوا أَنْ َيْسَتْغِفرُوا ِللُْمْشرِِكَني َولَْو كَاُنوا أُوِلي قُْرَبى ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهْم أَنَُّهمْ َما كَانَ ِللنَّبِيِّ وَالَِّذ{ ١١٣: اآلية

  }أَْصحَاُب الَْجحِيمِ
  -:فيه ثالث مسائل

 عليه ملا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اهللا صلى اهللا: روى مسلم عن سعيد بن املسيب عن أبيه قال: األوىل
يا عم قل ال إله : "وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبداهللا بن أيب أمية بن املغرية، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فلم . يا أبا طالب أترغب عن ملة عبداملطلب: فقال أبو جهل وعبداهللا بن أمية" إال اهللا كلمة أشهد لك هبا عند اهللا
هو على : عرضها عليه ويعيد له تلك املقالة حىت قال أبو طالب آخر ما كلمهميزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي

أما واهللا ألستغفرن لك ما مل أُْنهَ : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ملة عبداملطلب وأىب أن يقول ال إله إال اهللا
َيْسَتْغِفرُوا ِللُْمْشرِِكَني َولَْو كَاُنوا أُوِلي قُْرَبى ِمْن َبْعِد َما  َما كَانَ ِللنَّبِيِّ وَالَِّذيَن آَمُنوا أَنْ{: فأنزل اهللا عز وجل" عنك

  إِنََّك{: وأنزل اهللا يف أيب طالب فقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} َتَبيََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصحَاُب الَْجحِيمِ

فاآلية على هذا ناسخة ]. ٥٦: القصص[} اُء َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَنال َتْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنَّ اللََّه يَْهِدي َمْن َيَش
وقال احلسني بن . الستغفار النيب صلى اهللا عليه سلم لعمه فإنه استغفر له بعد موته على ما روي يف غري الصحيح

الم والنيب صلى اهللا وهذا بعيد ألن السورة من آخر ما نزل من القرآن ومات أبو طالب يف عنفوان اإلس: الفضل
  .عليه وسلم مبكة

هذه اآلية تضمنت قطع مواالة الكفار حيهم وميتهم فإن اهللا مل جيعل للمؤمنني أن يستغفروا للمشركني : الثانية
فقد صح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوم أحد حني كسروا : فإن قيل. فطلب الغفران للمشرك مما ال جيوز

فكيف جيتمع هذا مع منع اهللا تعاىل رسوله واملؤمنني من " اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون" :رباعيته وشجوا وجهه
إن ذلك القول من النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا كان على سبيل احلكاية عمن : قيل له. طلب املغفرة للمشركني



ظر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حيكي نبيا كأين أن: تقدمه من األنبياء والدليل عليه ما رواه مسلم عن عبداهللا قال
ويف البخاري أن " . رب اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون: "من األنبياء ضربه قومه وهو ميسح الدم عن وجهه ويقول

اللهم اغفر : "النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر نبيا قبله شجه قومه فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب عنه بأنه قال
  ".فإهنم ال يعلمون لقومي
والنيب الذي . واهللا أعلم. وهذا صريح يف احلكاية عمن قبله، ال أنه قاله ابتداء عن نفسه كما ظنه بعضهم: قلت

إن املراد باالستغفار يف اآلية : وقيل. إن شاء اهللا] هود[حكاه هو نوح عليه السالم؛ على ما يأيت بيانه يف سورة 
ع الصالة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزىن ألين مل أمسع ما كنت ألد: قال بعضهم. الصالة

قال عطاء . اآلية} َما كَانَ ِللنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمنُوا أَنْ َيْسَتْغِفرُوا ِللُْمْشرِكَِني{: اهللا حجب الصالة إال عن املشركني بقوله
وهو أن : جواب ثالث. ني واالستغفار هنا يراد به الصالةاآلية يف النهي عن الصالة على املشرك: بن أيب رباح

  االستغفار لألحياء جائز ألنه مرجو إمياهنم وميكن

ال بأس أن يدعو الرجل ألبويه الكافرين : وقد قال كثري من العلماء. تألفهم بالقول اجلميل وترغيبهم يف الدين
كانوا يستغفرون : قال ابن عباس. رجاء فال يدعي لهفأما من مات فقد انقطع عنه ال. ويستغفر هلما ما داما حيني

  .ملوتاهم فنزلت فأمسكوا عن االستغفار ومل ينههم أن يستغفروا لألحياء حىت ميوتوا
َما كَانَ لَكُْم أَنْ ُتْنبِتُوا {: على النفي حنو قوله: يف القرآن يأيت على وجهني} َما كَانَ{: قال أهل املعاين: الثالثة
: واآلخر مبعىن النهي كقوله]. ١٤٥: آل عمران" [وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا"، ]٦٠: نملال[} َشَجَرَها

} َما كَانَ ِللنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َيْسَتغِْفُروا ِللُْمْشرِِكَني{، و ]٥٣: األحزاب[} َوَما كَانَ لَكُْم أَنْ تُْؤذُوا َرُسولَ اللَِّه{
.  

ِللَِّه َتَبرَّأَ ِمْنُه إِنَّ إِبَْراهِيَم ا كَانَ اْسِتْغفَاُر إِْبَراهِيَم لِأبِيِه إِلَّا َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاُه فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه أَنَُّه َعُدوٌّ َوَم{ ١١٤: اآلية
  }لَأَوَّاهٌ َحِليٌم

  -:فيه ثالث مسائل
: مسعت رجال يستغفر ألبويه ومها مشركان فقلت: ه قالروى النسائي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عن: األوىل

فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم . أو مل يستغفر إبراهيم عليه السالم ألبيه: أتستغفر هلما ومها مشركان؟ فقال
ال حجة لكم أيها : واملعىن. } اُهَوَما كَانَ اْسِتْغفَارُ إِبَْراهِيَم ِلأبِيِه إِلَّا َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّ{: فذكرت ذلك له فنزلت

كان أبو : وقال ابن عباس. املؤمنون يف استغفار إبراهيم اخلليل عليه السالم ألبيه فإن ذلك مل يكن إال عن عدة
إبراهيم وعد إبراهيم اخلليل أن يؤمن باهللا وخيلع األنداد فلما مات على الكفر علم أنه عدو اهللا فترك الدعاء له 

الواعد إبراهيم أي وعد إبراهيم أباه أن يستغفر له : وقيل. ترجع إىل إبراهيم والواعد أبوه} إِيَّاُه{: ولهفالكناية يف ق
قال القاضي أبو بكر بن ]. ٤٧: مرمي[} َسأَْسَتغِْفُر لَكَ رَبِّي{: ودل على هذا الوعد قوله. فلما مات مشركا تربأ منه

  تعلق النيب صلى اهللا عليه وسلم: العريب

فأخربه اهللا تعاىل أن استغفار إبراهيم ألبيه ] ٤٧: مرمي[} َسأَْسَتغِْفُر لََك َربِّي{: ستغفار أليب طالب بقوله تعاىليف اال
كان وعدا قبل أن يتبني الكفر منه فلما تبني له الكفر منه تربأ منه فكيف تستغفر أنت لعمك يا حممد وقد شاهدت 

  .موته كافرا
د املوت حيكم عليه هبا فإن مات على اإلميان حكم له به وإن مات على الكفر حكم له به ظاهر حالة املرء عن: الثانية



يا رسول اهللا هل نفعت عمك بشيء؟ : وربك أعلم بباطن حاله بيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له العباس
  ".التذكرة"كتاب وهذه شفاعة يف ختفيف العذاب ال يف اخلروج من النار على ما بيناه يف ". نعم: "قال

  اختلف العلماء يف األواه على} إِنَّ إِْبَراِهيَم لَأَوَّاهٌ َحِليٌم{: قوله تعاىل: الثالثة
  :مخسة عشر قوال

  .أنه الدَّّعاء الذي يكثر الدُّعاء؛ قاله ابن مسعود وعبيد بن عمري] األول[
واألول أصح إسنادا عن ابن مسعود قاله . ودأنه الرحيم بعباد اهللا قاله احلسن وقتادة، وروي عن ابن مسع: الثاين

  .النحاس
  .إنه املوقن قاله عطاء وعكرمة ورواه أبو ظبيان عن ابن عباس: الثالث
  .أنه املؤمن بلغة احلبشة قاله ابن عباس أيضا: الرابع
  .أنه املسبح الذي يذكر اهللا يف األرض القفر املوحشة؛ قاله الكليب وسعيد بن املسيب: اخلامس
أنه الكثري الذكر هللا تعاىل قاله عقبة بن عامر وذكر عند النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل يكثر ذكر اهللا : سالساد

  ".إنه ألواه: "ويسبح فقال
  .وهذا مروي عن ابن عباس. أنه الذي يكثر تالوة القرآن: السابع
  .وهذه األقوال متداخلة وتالوة القرآن جيمعها: قلت
كان : وقال أبو ذر). آه من النار قبل أال تنفع آه: (ه أبو ذر وكان إبراهيم عليه السالم يقولأنه املتأوه؛ قال: الثامن

دعه فإنه : "أوه أوه؛ فشكاه أبو ذر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: رجل يكثر الطواف بالبيت ويقول يف دعائه
  .رجل ليال ومعه املصباحفخرجت ذات ليلة فإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم يدفن ذلك ال" أواه

  .أنه الفقيه قاله جماهد والنخعي: التاسع
تكلمت : وقال أنس. أنه املتضرع اخلاشع رواه عبداهللا بن شداد بن اهلاد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: العاشر

  :امرأة عند النيب صلى اهللا عليه وسلم بشيء كرهه فنهاها عمر فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .اخلاشعة: "يا رسول اهللا، وما األواهة؟ قال: قيل" ا فإهنا أواهةدعوه"
  .أنه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها قاله أبو أيوب: احلادي عشر
  .أنه الكثري التأوه من الذنوب قال الفراء: الثاين عشر
  .أنه املعلم للخري قاله سعيد بن جبري: الثالث عشر
  .وكان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يسمى األواه لشفقته ورأفته. بدالعزيز بن حيىيأنه الشفيق قاله ع: الرابع عشر
أنه الراجع عن كل ما يكره اهللا تعاىل قاله عطاء وأصله من التأوه، وهو أن يسمع للصدر صوت من : اخلامس عشر
قوهلم عند الشكاية أوه : قال اجلوهري. كان إبراهيم عليه السالم إذا ذكر النار تأوه: قال كعب. تنفس الصعداء

  :قال الشاعر. من كذا ساكنة الواو إمنا هو توجع
  ومن ب عد أرض بيننا ومساء... فأوه لذكراها إذا ما ذكرهتا 
ورمبا . أوه من كذا: ورمبا شددوا الواو وكسروها وسكنوا اهلاء فقالوا. آه من كذا: ورمبا قلبوا الواو ألفا فقالوا
آوه باملد والتشديد وفتح الواو ساكنة اهلاء : وبعضهم يقول. أو من كذا بال مد: قالواحذفوا مع التشديد اهلاء ف
وقد أوه الرجل تأويها وتأوه تأوها إذا . أوتاه ميد وال ميد: ورمبا أدخلوا فيها التاء فقالوا. لتطويل الصوت بالشكاية

  :قال املثقب العبدي. قال أوه، واالسم منه اآلهة باملد



  تأوه آهة الرجل احلزين... حلها بليل إذا ما قمت أر
الذي مل يعاقب أحدا قط إال يف اهللا : وقيل. الكثري احللم وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصرب على األذى: واحلليم

  .وكان إبراهيم عليه السالم كذلك وكان إذا قام يصلي مسع وجيب قلبه على ميلني. ومل ينتصر ألحد إال هللا
  }ٌمانَ اللَُّه ِلُيِضلَّ قَْوماً َبْعدَ إِذْ َهَداُهْم حَتَّى يَُبيَِّن لَُهْم َما َيتَّقُونَ إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليَوَما كَ{ ١١٥: اآلية
  }َوال َنِصريٍإِنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَالْأَْرضِ ُيحْيِي َوُيِميُت َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ { ١١٦: اآلية

أي ما كان اهللا ليوقع الضاللة يف قلوهبم بعد اهلدى حىت يبني } َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضلَّ قَْوماً بَْعَد إِذْ َهَداُهْم{: قوله تعاىل
  .هلم ما يتقون فال يتقوه فعند ذلك يستحقون اإلضالل

كانت سببا إىل الضاللة والردى وسلما إىل ففي هذا أدل دليل على أن املعاصي إذا ارتكب وانتهك حجاهبا : قلت
حَتَّى {: وقال أبو عمرو بن العالء رمحه اهللا يف قوله. نسأل اهللا السداد والتوفيق والرشاد مبنه. ترك الرشاد واهلدى

: اإلسراء[} َرِفيَها فَفََسقُوا ِفيهَاَوإِذَا أََرْدَنا أَنْ ُنْهِلَك قَْرَيةً أَمَْرَنا ُمْت{: أي حىت حيتج عليهم بأمره؛ كما قال} ُيَبيَِّن لَُهْم
أي أمر إبراهيم أال يستغفروا للمشركني خاصة ويبني هلم الطاعة واملعصية } َحتَّى ُيَبيَِّن لَُهْم{: وقال جماهد] ١٦
وروي انه ملا نزل حترمي اخلمر وشدد فيها سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم عمن مات وهو يشرهبا فأنزل اهللا . عامة
وهذه اآلية رد على املعتزلة وغريهم الذين } وََما كَانَ اللَُّه لُِيِضلَّ قَْوماً بَْعَد إِذْ َهَداُهْم َحتَّى ُيَبيَِّن لَُهْم َما َيتَّقُونَ{: عاىلت

  .يقولون خبلق هداهم وإمياهنم كما تقدم
لُْك السََّماَواِت وَالْأَْرضِ ُيحْيِي َوُيمِيُت َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن إِنَّ اللََّه لَُه ُم* إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم {: قوله تعاىل

  }َوِليٍّ َوال َنصِريٍ
  .تقدم معناه غري مرة

ِمْن َبْعِد َما كَاَد يَزِيغُ  لَقَْد تَاَب اللَُّه َعلَى النَّبِيِّ َوالُْمهَاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة الُْعسَْرِة{ ١١٧: اآلية
  }قُلُوُب فَرِيقٍ ِمْنُهْم ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِمْ إِنَُّه بِهِْم َرؤُوٌف َرِحيٌم

حدثنا عبد بن محيد حدثنا عبدالرزاق أخربنا معمر عن الزهري عن عبدالرمحن بن كعب بن مالك : روى الترمذي
لم يف غزوة غزاها حىت كانت غزوة تبوك إال بدرا ومل يعاتب مل أختلف عن النيب صلى اهللا عليه وس: عن أبيه قال

النيب صلى اهللا عليه وسلم أحدا ختلف عن بدر إمنا خرج يريد العري فخرجت قريش مغوثني لعريهم فالتقوا عن غري 
  موعد

كنت  كما قال اهللا تعاىل ولعمري إن أشرف مشاهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس لبدر وما أحب أين
شهدهتا مكان بيعيت ليلة العقبة حني تواثقنا على اإلسالم مث مل أختلف بعد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت كانت 

فانطلقت :(غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها وآذن النيب صلى اهللا عليه وسلم بالرحيل فذكر احلديث بطول قال
سجد وحوله املسلمون وهو يستنري كاستنارة القمر وكان إذا سر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا هو جالس يف امل

: فقلت" أبشر يا كعب بن مالك خبري يوم أيت عليك منذ ولدتك أمك: "باألمر استنار فجئت فجلست بني يديه فقال
ُه َعلَى النَّبِيِّ لَقَْد َتاَب اللَّ{ –مث تال هذه اآلية  -بل من عند اهللا : "يا نيب اهللا أمن عند اهللا أم من عندك؟ قال

وفينا أنزلت : قال} إِنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَّحِيُم -حىت بلغ  -َوالُْمهَاجِرِيَن َوالْأَْنصَارِ الَِّذيَن اتََّبعُوُه ِفي َساَعِة الُْعْسَرةِ 
سيأيت بكمال من صحيح مسلم يف و. وذكر احلديث]...) ١١٩: التوبة[} اتَّقُوا اللََّه َوكُونُوا َمَع الصَّاِدقَِني{أيضا 

  .قصة الثالثة إن شاء اهللا تعاىل



كانت : واختلف العلماء يف هذه التوبة اليت تاهبا اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار على أقوال فقال ابن عباس
وعلى ] ٤٣: التوبة[} َت لَُهْمَعفَا اللَُّه َعْنَك ِلَم أَذِْن{: التوبة على النيب ألجل إذنه للمنافقني يف القعود دليله قوله

: وقيل. توبة اهللا عليهم استنقاذهم من شدة العسرة: وقيل. املؤمنني من ميل قلوب بعضهم إىل التخلف عنه
خالصهم من نكاية العدو، وعرب عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عرفها لوجود معىن التوبة فيه وهو الرجوع إىل 

ا ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التوبة ألنه ملا كان سبب توبتهم ذكر معهم إمن: وقال أهل املعاين. احلال األوىل
  ].٤١: األنفال[} فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَّسُولِ{: كقوله

عة أي يف وقت العسرة، واملراد مجيع أوقات تلك الغزاة ومل يرد سا} الَِّذيَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة الُْعْسرَِة{: قوله تعاىل
اجتمع : قال جابر. والعسرة صعوبة األمر. ساعة العسرة أشد الساعات اليت مرت هبم يف تلك الغزاة: وقيل. بعينها

  عليهم عسرة الظهر وعسرة الزاد

كانت العشرة من املسلمني خيرجون على بعري يعتقبونه بينهم وكان زادهم التمر املتسوس : قال احلسن. وعسرة املاء
بينهم فإذا بلغ اجلوع من أحدهم أخذ  -إال التمرات  -اإلهالة املنتنة وكان النفر خيرجون ما معهم والشعري املتغري و

التمرة فالكها حىت جيد طعمها مث يعطيها صاحبه حىت يشرب عليها جرعة من ماء كذلك حىت تأيت على آخرهم فال 
وقال عمر . دقهم ويقينهم رضي اهللا عنهميبقى من التمرة إال النواة فمضوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم على ص

خرجنا يف قيظ شديد فنزلنا منزال أصابنا فيه عطش شديد حىت ظننا أن :(رضي اهللا عنه وقد سئل عن ساعة العسرة
فقال أبو . رقابنا ستنقطع من العطش، وحىت أن الرجل لينحر بعريه فيعصر فرثه فيشربه وجيعل ما بقي على كبده

نعم فرفع يديه فلم : ؟ قال"أحتب ذلك: "قال. إن اهللا قد عودك يف الدعاء خريا فادع لنايا رسول اهللا، : بكر
وروى أبو ). يرجعهما حىت أظلت السماء مث سكبت فملؤوا ما معهم مث ذهبنا ننظر فلم جندها جاوزت العسكر

يا رسول اهللا، : اعة وقالواكنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك فأصاب الناس جم: هريرة وأبو سعيد قاال
يا : فجاء عمر وقال" افعلوا"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وأدهنا

رسول اهللا إن فعلوا قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم فادع اهللا عليها بالربكة لعل اهللا أن جيعل يف ذلك 
بنطع فبسط مث دعا بفضل األزواد فجعل الرجل جييء بكف ذرة وجييء اآلخر بكف متر مث دعا " نعم: "قال. الربكة

فحزرته فإذا هو قدر ربضة العنز : قال أبو هريرة. وجييء اآلخر بكسرة حىت اجتمع على النطع من ذلك شيء يسري
والذي ال إله  -يتهم حىت فأخذوا يف أوع" خذوا يف أوعيتكم: "مث قال. فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالربكة

ما بقي يف العسكر وعاء إال ملؤوه، وأكل القوم حىت شبعوا وفضلت فضلة فقال النيب صلى اهللا عليه  -إال هو 
خرجه مسلم " . أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ال يلقي اهللا هبما عبد شاك فيهما فيحجب عن اجلنة: "وسلم

  يف صحيحه

  .مد هللابلفظه ومعناه، واحل
مسي جيش تبوك جيش العسرة ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ندب الناس إىل الغزو يف محارة : وقال ابن عرفة

وإمنا ضرب املثل جبيش العسرة ألن رسول اهللا صلى اهللا : قال. القيظ، فغلظ عليهم وعسر، وكان إبان ابتياع الثمرة
به يوم بدر كانوا ثالمثائة وبضعة عشر ويوم أحد سبعمائة ويوم خيرب عليه وسلم مل يغز قبله يف عدد مثله ألن أصحا

ألفا ومخسمائة ويوم الفتح عشرة آالف ويوم حنني اثين عشر ألفا وكان جيشه يف غزوة تبوك ثالثني ألفا وزيادة، 
ان وأياما وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رجب وأقام بتبوك شعب. وهي آخر مغازيه صلى اهللا عليه وسلم



خلفه : ويف هذه الغزاة خلف عليا على املدينة فقال املنافقون. من رمضان وبث سراياه وصاحل أقواما على اجلزية
أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون : "بغضا له؛ فخرج خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخربه فقال عليه السالم

وإمنا قيل . يوازي يف األجر خروجه معه ألن املدار على أمر الشارعوبني أن قعوده بأمره عليه السالم " من موسى
غزوة تبوك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى قوما من أصحابه يبوكون حسي تبوك أي يدخلون فيه القدح : هلا

تنشفه  احلسي بالكسر ما. فسميت تلك الغزوة غزوة تبوك" ما زلتم تبوكوهنا بوكا: "وحيركونه ليخرج املاء، فقال
  .األرض من الرمل فإذا صار إىل صالبة أمسكته فتحفر عنه الرمل فتستخرجه وهو االحتساء قاله اجلوهري

" كاد"ويضمر يف . عند سيبويه} تزيغ{رفع بـ } قُلُوُب} {ِمْن بَْعِد َما كَاَد يَزِيغُ قُلُوُب فَرِيقٍ ِمْنُهْم{: قوله تعاىل
من بعد ما كان : وإن شئت رفعتها بكاد، ويكون التقدير. كما يلزم كان احلديث تشبيها بكان؛ ألن اخلرب يلزمها

بالياء فال } يزيغ{بالياء، وزعم أبو حامت أن من قرأ } يزيغ{وقرأ األعمش ومحزة وحفص . قلوب فريق منهم تزيغ
الفراء رحب  حكى. والذي مل جيزه جائز عند غريه على تذكري اجلميع: قال النحاس. جيوز له أن يرفع القلوب بكاد

وقال ابن . تتلف باجلهد واملشقة والشدة: البالد وأرحبت، ورحبت لغة أهل احلجاز واختلف يف معىن تزيغ، فقيل
  .عن احلق يف املمانعة والنصرة -أي متيل  -تعدل : عباس

  .وأمرهم به مهوا بالقفول فتاب اهللا عليهم: من بعد ما هم فريق منهم بالتخلف والعصيان مث حلقوا به وقيل: وقيل
توبته عليهم أن تدارك قلوهبم حىت مل تزغ، وكذلك سنة احلق مع أوليائه إذا : قيل} ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِْم{: قوله تعاىل

  :وينشد. أشرفوا على العطب، ووطنوا أنفسهم على اهلالك أمطر عليهم سحائب اجلود فأحيا قلوهبم
  نك أرجويرجتى منه بعض ما م... منك أرجو ولست أعرف ربا 

  على اخللق فاستغاثوا وعجوا... وإذا اشتدت الشدائد يف األرض 
  وصروا على الذنوب وجلوا... وابتليت العباد باخلوف واجلوع 

  فتيقنت أنين بك أجنو... مل يكن يل سواك ريب مالذ 
املعىن : وقيل. أي وفقهم للتوبة ليتوبوا} هِْمثُمَّ تَاَب َعلَْي{معىن : فقيل} ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم ِلَيتُوبُوا{: وقال يف حق الثالثة

املعىن تاب عليهم : وقيل. تاب عليهم ليثبتوا على التوبة: وقيل. تاب عليهم؛ أي فسح هلم ومل يعجل عقاهبم ليتوبوا
سبق هلم يف علمه أنه قضى هلم بالتوبة ما تابوا؛ دليله قوله عليه  وباجلملة فلوال ما. لريجعوا إىل حال الرضا عنهم

  ".اعملوا فكل ميسر ملا خلق له: "السالم
ُهْم َوظَنُّوا َوَعلَى الثَّالثَِة الَِّذيَن ُخلِّفُوا حَتَّى إِذَا َضاقَْت َعلَْيهُِم الْأَْرُض بَِما َرُحَبْت َوَضاقَْت َعلَْيهِْم أَْنفُُس{ ١١٨: اآلية
  }نْ ال َملَْجأَ ِمَن اللَِّه إِلَّا إِلَْيِه ثُمَّ َتاَب َعلَيْهِْم ِلَيتُوُبوا إِنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَّحِيُمأَ

. عن غزوة تبوك: وقال قتادة. عن التوبة عن جماهد وأيب مالك: قيل} َوَعلَى الثَّالثَةِ الَِّذيَن ُخلِّفُوا{: قوله تعاىل
وقرأ . تركوا؛ ألن معىن خلفت فالنا تركته وفارقته قاعدا عما هنضت فيه} ُخلِّفُوا{معىن  وحكي عن حممد بن زيد

  أي أقاموا} َخلَفوا{عكرمة بن خالد 

أي أرجئوا } ُخلِّفُوا{: وقيل. }خالفوا{وروي عن جعفر بن حممد أنه قرأ . بعقب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وذلك أن املنافقني مل تقبل توبتهم، واعتذر أقوام فقبل عذرهم، وأخر . ءوأخروا عن املنافقني فلم يقض فيهم بشي

وهذا هو الصحيح ملا رواه مسلم والبخاري . النيب صلى اهللا عليه وسلم هؤالء الثالثة حىت نزل فيهم القرآن
صلى اهللا عليه  كنا خلفنا أيها الثالثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول اهللا: واللفظ ملسلم قال كعب. وغريمها



وسلم حني حلفوا له فبايعهم واستغفر هلم، وأرجأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرنا حىت قضى اهللا فيه؛ فبذلك 
وليس الذي ذكر اهللا مما خلفنا ختلفنا عن الغزو، وإمنا هو ختليفه إيانا } َوَعلَى الثَّالثَِة الَِّذيَن ُخلِّفُوا{: قال اهللا عز وجل

  .وهذا احلديث فيه طول، هذا آخره. رنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منهوإرجاؤه أم
. كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العامري وهالل بن أمية الواقفي وكلهم من األنصار: والثالثة الذين خلفوا هم

هللا عليه مل أختلف عن رسول اهللا صلى ا: وقد خرج البخاري ومسلم حديثهم، فقال مسلم عن كعب بن مالك قال
وسلم يف غزوة غزاها قط إال يف غزوة تبوك غري أين قد ختلفت يف غزوة بدر ومل يعاتب أحدا ختلف عنه إمنا خرج 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون يريدون عري قريش حىت مجع اهللا بينهم وبني عدوهم على غري ميعاد ولقد 
العقبة حني تواثقنا على اإلسالم وما أحب أن يل هبا مشهد بدر وإن شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة 

أين : كانت بدر أذكر يف الناس منها وكان من خربي حني ختلفت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك
عتهما يف مل أكن قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنه يف تلك الغزوة واهللا ما مجعت قبلها راحلتني قط حىت مج

تلك الغزوة فغزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عدوا كثريا 
فجال للمسلمني أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخربهم بوجهه الذي يريد واملسلمون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وسلم كثري وال جيمعهم كتاب حافظ

فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما مل ينزل فيه وحي من اهللا : قال كعب -الديوان يريد بذلك  -
تعاىل وغزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك الغزوة حني طابت الثمار والظالل فأنا إليها أصعر فتجهز إليها 

عهم فأرجع ومل أقض شيئا وأقول يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون معه وطفقت أغدو لكي أجتهز م
أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى يب حىت استمر بالناس اجلد فأصبح رسول اهللا صلى اهللا : نفسي

عليه وسلم غازيا واملسلمون معه ومل أقض من جهازي شيئا مث غدوت فرجعت ومل أقض شيئا فلم يزل كذلك 
زو فهممت أن أترحل فأدركهم فيا ليتين فعلت مث مل يقدر ذلك يل فطفقت إذا يتمادى يب حىت أسرعوا وتفارط الغ

خرجت يف الناس بعد خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيزنين أين ال أرى يل أسوة إال رجال مغموصا عليه يف 
غ تبوك فقال وهو النفاق أو رجال ممن عذر اهللا من الضعفاء ومل يذكرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بل

يا رسول اهللا، حبسه برداه والنظر يف : ؟ فقال رجل من بين سلمة"ما فعل كعب بن مالك: "جالس يف القوم بتبوك
فسكت رسول اهللا صلى اهللا . بئس ما قلت واهللا يا رسول اهللا ما علمنا عليه إال خريا: فقال له معاذ بن جبل. عطفيه

كن أبا : "ال مبيضا يزول به السراب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم فبينما هو على ذلك رأى رج
فلما : فقال كعب بن مالك. فإذا هو أبو خيثمة األنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حىت ملزه املنافقون" خيثمة

مب : وأقول بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد توجه قافال من تبوك حضرين بثي فطفقت أتذكر الكذب
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخرج من سخطه غدا وأستعني على ذلك كل ذي رأي من أهلي فلما قيل يل

قد أظل قادما زاح عين الباطل حىت عرفت أين لن أجنو منه بشيء أبدا، فأمجعت صدقه، وصبح رسول اهللا صلى اهللا 
  فركع فيه عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ باملسجد

ركعتني مث جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه املتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه وحيلفون له، وكانوا بضعة ومثانني رجال 
فقبل منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عالنيتهم وبايعهم واستغفر هلم ووكل سرائرهم إىل اهللا حىت جئت فلما 

ما خلفك أمل تكن قد : "جئت أمشي حىت جلست بني يديه، فقال يلف" تعال: "سلمت تبسم تبسم املغضب مث قال



يا رسول اهللا، إين واهللا لو جلست عند غريك من أهل الدنيا لرأيت أين سأخرج من : قلت: ؟ قال" ابتعت ظهرك
سخطه بعذر ولقد أعطيت جدال ولكين واهللا لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عين ليوشكن اهللا 

خطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق جتد علي فيه إين ألرجو فيه عقىب اهللا، واهللا ما كان يل عذر، واهللا ما أن يس
أما هذا فقد صدق فقم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. كنت قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنك

واهللا ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد : يلفقمت وثار رجال من بين سلمة فاتبعوين فقالوا " . حىت يقضي اهللا فيك
عجزت يف أال تكون اعتذرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا اعتذر به إليه املتخلفون، فقد كان كافيك 

فواهللا ما زالوا يؤنبوين حىت أردت أن أرجع إىل رسول اهللا : ذنبك استغفار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لك قال
نعم لقيه معك رجالن قاال : مث قلت هلم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: قال. عليه وسلم فأكذب نفسي صلى اهللا

. مرارة بن ربيعة العامري وهالل بن أمية الواقفي: من مها؟ قالوا: قال قلت. مثل ما قلت، فقيل هلما مثل ما قيل لك
  .فمضيت حني ذكرومها يل: فذكروا يل رجلني صاحلني قد شهدا بدرا فيهما أسوة؛ قال: قال
فاجتنبنا : قال. وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسلمني عن كالمنا أيها الثالثة من بني من ختلف عنه: قال

وتغريوا لنا، حىت تنكرت يل يف نفسي األرض، فما هي باألرض اليت أعرف، فلبثنا على ذلك مخسني : وقال. الناس
وقعدا يف بيوهتما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد ليلة؛ فأما صاحباي فاستكانا 

  الصالة وأطوف يف األسواق وال يكلمين أحد، وآتى

هل حرك شفتيه برد : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم عليه وهو يف جملسه بعد الصالة، فأقول يف نفسي
لنظر، فإذا أقبلت على صاليت نظر إيل وإذا التفت حنوه أعرض عين حىت السالم أم ال مث أصلي قريبا منه وأسارقه ا

إذا طال ذلك علي من جفوة املسلمني مشيت حىت تسورت جدار حائط أيب قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إيل 
: وله؟ قاليا أبا قتادة أنشدك باهللا هل تعلمن أين أحب اهللا ورس: فسلمت عليه، فواهللا ما رد علي السالم، فقلت له

اهللا ورسوله أعلم فقاضت عيناي وتوليت حىت تسورت : فسكت فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال
من يدل : اجلدار، فبينا أنا أمشي يف سوق املدينة إذا نبطٌي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه باملدينة يقول

ىت جاءين فدفع إيل كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فطفق الناس يشريون له إيل ح: على كعب بن مالك؟ قال
. أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ومل جيعلك اهللا بدار هوان وال مضيعة فاحلق بنا نواسك: فقرأته فإذا فيه

ني وهذه أيضا من البالء فتياممت هبا التنور فسجرته هبا حىت إذا مضت أربعون من اخلمس: قال فقلت، حني قرأهتا
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرك : واستلبث الوحي إذا رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأتيين فقال

فأرسل إىل صاحّيب مبثل : قال. ال بل اعتزهلا فال تقربنها: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: قال فقلت. أن تعتزل امرأتك
فجاءت امرأة هالل بن : قال. دهم حىت يقضي اهللا يف هذا األمراحلقي بأهلك فكوين عن: قال فقلت المرأيت. ذلك

يا رسول اهللا، إن هالل بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل : أمية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت له
كان من إنه واهللا ما به حركة إىل شيء وواهللا ما زال يبكي منذ : فقالت" ال ولكن ال يقربنك: "تكره أن أخدمه؟ قال

فقال بعض أهلي لو استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف امرأتك فقد أذن : قال. أمره ما كان إىل يومه هذا
ال أستأذن فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما يدريين ماذا يقول : قال فقلت. المرأة هالل بن أمية أن ختدمه

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا



  .فلبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا مخسون ليلة من حني هني عن كالمنا: فيها وأنا رجل شاب قال استأذنته
مث صليت صالة الفجر صباح مخسني ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على احلال اليت ذكر اهللا منا : قال

يا : ى سلع يقول بأعلى صوتهقد ضاقت علّي نفسي وضاقت علّي األرض مبا رحبت مسعت صوت صارخ أوىف عل
فآذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال. فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج: قال. كعب بن مالك أبشر

الناس بتوبة اهللا علينا حني صلى صالة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحيب مبشرون وركض رجل إيل 
فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءين الذي مسعت صوته  فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوىف اجلبل

يبشرين نزعت له ثوّيب فكسوته إيامها ببشارته، واهللا ما أملك غريمها يومئذ، واستعرت ثوبني فلبستهما فانطلقت 
 عليك لتهنئك توبة اهللا: أتأمم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فتلقاين الناس فوجا فوجا يهنئونين بالتوبة ويقولون

حىت دخلت املسجد فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس يف املسجد وحوله الناس فقام طلحة بن عبيداهللا 
: قال كعب. فكان كعب ال ينساها لطلحة: قال. يهرول حىت صافحين وهنأين واهللا ما قام رجل من املهاجرين غريه

أبشر خبري يوم مر : "يربق وجهه من السرور ويقول فلما سلمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وهو
وكان ". ال بل من عند اهللا: "فقلت أمن عند اهللا يا رسول اهللا أم من عندك؟ قال: قال" . عليك منذ ولدتك أمك

فلما : قال. وكنا نعرف ذلك: قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حىت كأن وجهه قطعة قمر
يا رسول اهللا، إن من توبة اهللا علي أن أخنلع من مايل صدقة إىل اهللا وإىل رسوله؛ فقال رسول : يديه قلت جلست بني

. فإين أمسك سهمي الذي خبيرب: قال فقلت" . أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فواهللا ما : قال. يت أال أحدث إال صدقا ما بقيتيا رسول اهللا، إن اهللا إمنا أجناين بالصدق، وإن من توب: قال وقلت

  علمت أحدا من املسلمني أباله اهللا يف صدق احلديث منذ ذكرت

ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل يومي هذا أحسن مما أبالين اهللا به، واهللا ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 
لَقَْد تَاَب {: جو اهللا أن حيفظين فيما بقي فأنزل اهللا عز وجللرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل يومي هذا وإين ألر

َوَعلَى * إِنَُّه بِهِْم َرُؤوٌف َرحِيٌم  -حىت بلغ  -اللَُّه َعلَى النَّبِيِّ وَالُْمهَاجِرِيَن وَالْأَْنصَارِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة الُْعْسَرةِ 
اتَّقُوا اللَّهَ  -حىت بلغ  -إِذَا َضاقَْت َعلَْيهُِم الْأَْرضُ بَِما َرُحَبْت َوَضاقَْت َعلَْيهِْم أَنْفُسُُهْم الثَّالثَةِ الَِّذيَن ُخلِّفُوا َحتَّى 

واهللا ما أنعم اهللا علي من نعمة قط بعد إذ هداين اهللا لإلسالم أعظم يف نفسي : قال كعب. } َوكُوُنوا َمَع الصَّاِدِقَني
يه وسلم أال أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، إن اهللا قال للذين من صدقي رسول اهللا صلى اهللا عل

سََيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُْم إِذَا اْنقَلَبُْتْم إِلَْيهِْم ِلُتعْرُِضوا َعنُْهْم {: كذبوا حني أنزل الوحي شر ما قال ألحد، وقال اهللا تعاىل
حيلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم . مْ َجهَنَُّم جََزاًء بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَفَأَْعرُِضوا َعنُْهْم إِنَُّهْم رِْجٌس َوَمأَْواُه
كنا خلفنا أيها الثالثة عن أمر أولئك : قال كعب]. ٩٦ - ٩٥: التوبة[} فإن اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني

غفر هلم، وأرجأ رسول اهللا صلى اهللا الذين قبل منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني حلفوا له فبايعهم واست
وليس الذي ذكر اهللا مما ُخلفنا } َوَعلَى الثَّالثَِة{: عليه وسلم أمرنا حىت قضى اهللا فيه، فبذلك قال اهللا عز وجل

  .َتَخلُفنا عن الغزو، وإمنا هو ختليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه
} مَا{و. منزل رجب ورحيب ورحاب: أي مبا اتسعت يقال} ا َضاقَْت َعلَْيهِمُ الْأَْرُض بَِما َرُحَبْتحَتَّى إِذَ{: قوله تعاىل

ويف هذا دليل على . مصدرية؛ أي ضاقت عليهم األرض برحبها، ألهنم كانوا مهجورين ال يعاملون وال يكلمون
أي ضاقت صدورهم باهلم والوحشة، ومبا لقوه من  }َوَضاقَْت َعلَْيهِمْ أَْنفُُسُهْم{. هجران أهل املعاصي حىت يتوبوا

أي تيقنوا أن ال ملجأ يلجؤون إليه يف الصفح عنهم } َوظَنُّوا أَنْ ال َملَْجأَ ِمَن اللَِّه إِلَّا إِلَيِْه{. الصحابة من اجلفوة



ا رحبت، وتضيق التوبة النصوح أن تضيق على التائب األرض مب. قال أبو بكر الوراق. وقبول التوبة منهم إال إليه
  .عليه نفسه؛ كتوبة كعب وصاحبيه

غلطت يف أربعة : قال أبو زيد. فبدأ بالتوبة منه} ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِمْ ِلَيتُوُبوا إِنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّابُ الرَّحِيُم{: قوله تعاىل
]. ٥٤: املائدة[} ُيِحبُُّهْم وَُيِحبُّونَُه{: ىليف االبتداء مع اهللا تعاىل، ظننت أين أحبه فإذا هو أحبين؛ قال اهللا تعا: أشياء

]. ١١٩: املائدة[} َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُوا َعْنُه{: وظننت أين أرضى عنه فإذا هو قد رضي عين؛ قال اهللا تعاىل
فإذا هو قد تاب على؛ وظننت أين أتوب . } وَلَِذكُْر اللَِّه أَكْبَُر{: وظننت أين أذكره فإذا هو يذكرين؛ قال اهللا تعاىل

َيا أَيَُّها { : املعىن مث تاب عليهم ليثبتوا على التوبة؛ كما قال تعاىل: وقيل. }ثُمَّ َتاَب َعلَيْهِْم ِلَيتُوُبوا{: قال اهللا تعاىل
ِمَن فَبِظُلْمٍ {: أي فسح هلم ومل يعجل عقاهبم كما فعل بغريهم؛ قال جل وعز: وقيل] ١٣٦: النساء[} الَِّذيَن آَمُنوا

  ].١٦٠: النساء[} الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعلَيْهِْم طَيِّبَاٍت أُِحلَّتْ لَُهْم
  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اللََّه َوكُونُوا َمَع الصَّاِدِقَني{ ١١٩: اآلية

  -:فيه مسألتان
لكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة الثالثة حني نفعهم هذا األمر با} َوكُوُنوا َمَع الصَّاِدِقَني{: قوله تعاىل: األوىل

قلما كان رجل صادقا ال يكذب : مسعت مالك بن أنس يقول: قال مطرف. الصدق وذهب هبم عن منازل املنافقني
  .إال متع بعقله ومل يصبه ما يصيب غريه من اهلرم واخلرف

هو : وقيل. خطاب ملن آمن من أهل الكتاب هو: واختلف يف املراد هنا باملؤمنني والصادقني على أقوال؛ فقيل
أي مع الذين خرجوا مع النيب صلى اهللا } َوكُوُنوا َمعَ الصَّاِدِقَني{خطاب جلميع املؤمنني؛ أي اتقوا خمالفة أمر اهللا 

هم األنبياء؛ أي كونوا معهم : وقيل. أي كونوا على مذهب الصادقني وسبيلهم. عليه وسلم ال مع املنافقني
أُولَِئَك الَِّذينَ  -اآلية إىل قوله  -لَْيسَ الْبِرَّ أَنْ تَُولُّوا ُوُجوَهكُمْ {: هم املراد بقوله: وقيل. الصاحلة يف اجلنةباألعمال 
} رَِجالٌ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه{: هم املوفون مبا عاهدوا؛ وذلك لقوله تعاىل: وقيل]. ١٧٧: البقرة[} َصَدقُوا
  ملهاجرون؛ لقول أيب بكر يوم السقيفة إن اهللا مسانا الصادقنيهم ا: وقيل

: احلشر[} َوالَِّذيَن َتبَوَّأُوا الدَّاَر َوالِْأَميانَ{: اآلية، مث مساكم باملفلحني فقال] ٨: احلشر[} ِللْفُقََراِء الُْمَهاجِرِيَن{: فقال
وهذا القول هو احلقيقة والغاية اليت إليها : ريبقال ابن الع. هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم: وقيل. اآلية] ٩

املنتهى فإن هذه الصفة يرتفع هبا النفاق يف العقيدة واملخالفة يف الفعل، وصاحبها يقال له الصديق كأيب بكر وعمر 
وهو  إهنم املراد بآية البقرة فهو معظم الصدق ومتبعه األقل: وأما من قال. وعثمان ومن دوهنم على منازهلم وأزماهنم

  .وأما تفسري أيب بكر الصديق فهو الذي يعم األقوال كلها فإن مجيع الصفات فيهم موجودة. معىن آية األحزاب
حق من فهم عن اهللا وعقل عنه أن يالزم الصدق يف األقوال، واإلخالص يف األعمال، والصفاء، يف : الثانية

عليكم بالصدق فإن : "قال صلى اهللا عليه وسلماألحوال، فمن كان كذلك حلق باألبرار ووصل إىل رضا الغفار؛ 
الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا 

إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور : "والكذب على الضد من ذلك؛ قال صلى اهللا عليه وسلم" . صديقا
. خرجه مسلم" نار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذاباوإن الفجور يهدي إىل ال

ال : قال معمر. فالكذب عار وأهله مسلوبو الشهادة، وقد رد صلى اهللا عليه وسلم شهادة رجل يف كذبة كذهبا
يا أبا : له وسئل شريك بن عبداهللا فقيل. أدري أكذب على اهللا أو كذب على رسوله أو كذب على أحد من الناس



إن الكذب ال يصلح منه جد وال : وعن ابن مسعود قال. عبداهللا، رجل مسعته يكذب متعمدا أأصلي خلفه؟ قال ال
} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوكُوُنوا َمَع الصَّاِدِقَني{هزل، وال أن يعد أحدكم شيئا مث ال ينجزه، أقرؤوا إن شئتم 

ال يقبل خرب الكاذب يف حديث الناس وإن صدق يف حديث رسول اهللا : لكذب رخصة؟ وقال مالكهل ترون يف ا
والصحيح أن الكاذب ال تقبل شهادته وال خربه ملا ذكرناه؛ فإن . يقبل حديثه: وقال غريه. صلى اهللا عليه وسلم

من الكذب فهي تعزل  القبول مرتبة عظيمة ووالية شريفة ال تكون إال ملن كملت خصاله وال خصلة هي أشر
  .الواليات وتبطل الشهادات

أَْنفُسِهِْم َعْن َما كَانَ ِلأَْهلِ الَْمدِيَنِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن الْأَعَْرابِ أَنْ َيَتَخلَّفُوا َعْن َرُسولِ اللَِّه َوال َيْرغَبُوا بِ{ ١٢٠: اآلية
َصٌب َوال َمْخَمَصةٌ ِفي سَبِيلِ اللَِّه َوال َيطَأُونَ َموِْطئاً ُيِغيظُ الْكُفَّاَر َوال َيَنالُونَ َنفِْسِه ذَِلَك بِأَنَُّهْم ال ُيِصيبُُهْم ظََمأٌ َوال َن

  }ِمْن َعُدوٍّ َنْيالً إِلَّا كُِتَب لَُهْم بِِه َعَملٌ َصاِلٌح إِنَّ اللََّه ال ُيِضيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني
ةً َوال كَبَِريةً َوال َيقْطَُعونَ َواِدياً إِلَّا كُِتَب لَُهْم ِلَيْجزِيَُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما كَاُنوا َوال ُيْنِفقُونَ َنفَقَةً صَِغَري{ ١٢١: اآلية

  }َيْعَملُونَ
  -:فيه ست مسائل

ظاهره خرب ومعناه } ولِ اللَِّهَما كَانَ ِلأَْهلِ الَْمِديَنِة َوَمْن َحوْلَُهْم ِمَن الْأَعْرَابِ أَنْ يََتَخلَّفُوا َعْن َرُس{: قوله تعاىل: األوىل
يف موضع رفع اسم } أَنْ يََتَخلَّفُوا{. وقد تقدم] ٥٣: األحزاب[} َوَما كَانَ لَكُْم أَنْ ُتْؤذُوا َرسُولَ اللَِّه{: أمر؛ كقوله

وهذه معاتبة للمؤمنني من أهل يثرب وقبائل العرب اجملاورة هلا؛ كمزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم على . كان
ما كان هلؤالء املذكورين أن يتخلفوا؛ فإن : واملعىن. لتخلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوكا

وحيتمل أن يكون االستنفار يف كل مسلم، . النفري كان فيهم، خبالف غريهم فإهنم لن يستنفروا؛ يف قول بعضهم
  .هموخصى هؤالء بالعتاب لقرهبم وجوارهم، وأهنم أحق بذلك من غري

أي ال يرضوا ألنفسهم باخلفض والدعة ورسول اهللا صلى اهللا } َوال َيْرغَبُوا بِأَْنفُِسهِْم َعْن َنفْسِِه{: قوله تعاىل: الثانية
وقرأ عبيد . أي عطش} ذَِلكَ بِأَنَُّهْم ال ُيصِيُبُهْم ظَمَأٌ{. رغبت عن كذا أي ترفعت عنه: يقال. عليه وسلم يف املشقة

َوال {وكذا . عطف، أي تعب، وال زائدة للتوكيد} َوال َنَصٌب{. ومها لغتان مثل خطأ وخطاء. باملد }ظََمأٌ{بن عمري 
  وأصله ضمور البطن؛ ومنه رجل مخيص. أي جماعة} َمْخَمصَةٌ

أي } اَريُِغيظُ الْكُفَّ{. أي أرضا} َوال َيطَأُونَ َمْوِطئاً{. أي يف طاعته} ِفي سَبِيلِ اللَِّه{. وقد تقدم. وامرأة مخصانة
. أي قتال وهزمية} َوال يََنالُونَ ِمْن َعُدوٍّ نَْيالً{. بوطئهم إياها، وهو يف موضع نصب ألنه نعت للموطئ، أي غائظا

هو من قوهلم أمر منيل منه؛ وليس هو من التناول، إمنا : قال الكسائي. وأصله من نلت الشيء أنال أي أصبت
نلته فأنا نائل، أي : أنول من العطية، من الواو والنيل من الياء، تقول نلت: قال غريه. التناول من نلته العطية

وال يعرف فيما علمت : قال النحاس. واد وأودية، على غري قياس: العرب تقول} َوال َيقْطَُعونَ َواِدياً{. أدركته
: واحدة، حىت قالوافاعل وأفعلة سواه، والقياس أن جيمع ووادي؛ فاستثقلوا اجلمع بني واوين وهم قد يستثقلون 

وحكى الفراء يف . وحكى اخلليل وسيبويه يف تصغري واصل اسم رجل أو يصل فال يقولون غريه. أقتت يف وقتت
  :وقد مجع أوداه؛ قال جرير: قلت. مجع واد أوداء

  حميال طال عهدك من رسوم... عرفت بربقة األوداه رمسا 
: ويف الصحيح. بكل روعة تناهلم يف سبيل اهللا سبعون ألف حسنة: ابن عباسقال } إِلَّا كُِتَب لَُهْم بِِه َعَملٌ َصاِلٌح{



وأما اليت هي له أجر فرجل ربطها يف سبيل اهللا ألهل اإلسالم يف مرج أو روضة فما  -وفيه  -... اخليل ثالثة"
...". ناتأكلت من ذلك املرج أو الروضة إال كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبواهلا حس

  .هذا وهي يف مواضعها فكيف إذا أدرب هبا. احلديث
استدل بعض العلماء هبذه اآلية على أن الغنيمة تستحق باإلدراب والكون يف بالد العدو، فإن مات بعد : الرابعة

 ال شيء له؛ ألن اهللا: وقال مالك وابن القاسم. ذلك فله سهمه؛ وهو قول أشهب وعبدامللك، وأحد قويل الشافعي
  .عز وجل إمنا ذكر يف هذه اآلية األجر ومل يذكر السهم

جعل وطء ديار الكفار مبثابة النيل من أمواهلم وإخراجهم من ديارهم، وهو الذي : األول أصح ألن اهللا تعاىل: قلت
ال  يغيظهم ويدخل الذل عليهم، فهو مبنزلة نيل الغنيمة والقتل واألسر؛ وإذا كان كذلك فالغنيمة تستحق باإلدراب

  .واهللا أعلم. ما وطئ قوم يف عقر دارهم إال ذلوا: باحليازة، ولذلك قال علي رضي اهللا عنه
وأن حكمها كان حني ] ١٢٢: التوبة[} َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ ِلَينِْفُروا كَافَّةً{: هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل: اخلامسة

بعث صلى اهللا : وقال جماهد.  التخلف ملن شاء؛ قاله ابن زيدكان املسلمون يف قلة، فلما كثروا نسخت وأباح اهللا
َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ {: عليه وسلم قوما إىل البوادي ليعلموا الناس فلما نزلت هذه اآلية خافوا ورجعوا؛ فأنزل اهللا

بنفسه فليس ألحد أن يتخلف عنه  كان هذا خاصا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، إذا غزا: وقال قتادة. } ِلَيْنِفرُوا كَافَّةً
إال بعذر؛ فأما غريه من األئمة الوالة فلمن شاء أن يتخلف خلفه من املسلمني إذا مل يكن بالناس حاجة إليه وال 

مسعت األوزاعي وابن املبارك والفزاري والسبيعي وسعيد : أهنا حمكمة؛ قال الوليد بن مسلم: وقول ثالث. ضرورة
  . هذه اآلية إهنا ألول هذه األمة وآخرهابن عبدالعزيز يقولون يف

  .قول قتادة حسن؛ بدليل غزاة تبوك، واهللا أعلم: قلت
لقد تركتم باملدينة أقواما ما : "روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: السادسة

يا رسول اهللا، وكيف يكونون معنا : قالوا" سرمت مسريا وال أنفقتم من نفقة وال قطعتم من واد إال وهم معكم فيه
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : خرجه مسلم من حديث جابر قال" . حبسهم العذر: "؟ قال.وهم باملدينة
فأعطى صلى ". إن باملدينة لرجاال ما سرمت مسريا وال قطعتم واديا إال كانوا معكم حبسهم املرض: "يف غزاة فقال
إمنا يكون األجر للمعذور : وقد قال بعض الناس. م للمعذور من األجر مثل ما أعطى للقوي العاملاهللا عليه وسل

وهذا حتكم على اهللا تعاىل وتضييق لسعة رمحته، وقد عاب : قال ابن العريب. غري مضاعف، ويضاعف للعامل املباشر
  :بعض الناس فقال

يف يف موضع فإنه مبين على مقدار النيات، وهذا أمر إهنم يعطون الثواب مضاعفا قطعا، وحنن ال نقطع بالتضع
  .مغيب، والذي يقطع به أن هناك تضعيفا وربك أعلم مبن يستحقه

من دل على خري فله مثل أجر : "الظاهر من األحاديث واآلي املساواة يف األجر؛ منها قوله عليه السالم: قلت
وهو " . صلوا أعطاه اهللا مثل أجر من صالها وحضرها من توضأ وخرج إىل الصالة فوجد الناس قد: "وقوله" فاعله

} ِهَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتِه ُمهَاجِراً إِلَى اللَِّه َوَرسُوِلِه ثُمَّ ُيْدرِكُْه الْمَْوُت فَقَْد َوقََع أَجُْرُه َعلَى اللَّ{: ظاهر قوله تعاىل
ت يف فعل طاعة فعجز عنها صاحبها ملانع وبدليل أن النية الصادقة هي أصل األعمال، فإذا صح] ١٠٠:النساء[

نية املؤمن خري : "منع منها فال بعد يف مساواة أجر ذلك العاجز ألجر القادر الفاعل ويزيد عليه؛ لقوله عليه السالم
  .واهللا أعلم" . من عمله



ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ ِلَيَتفَقَُّهوا ِفي الدِّينِ َوِليُْنِذرُوا َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ ِلَينِْفُروا كَافَّةً فَلَْوال َنفََر ِمْن كُلِّ { ١٢٢: اآلية
  }قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَْيهِمْ لََعلَُّهْم َيْحذَُرونَ

  -:فيه ست مسائل
لو نفر وهي أن اجلهاد ليس على األعيان وأنه فرض كفاية كما تقدم؛ إذ } َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ{: قوله تعاىل: األوىل

الكل لضاع من وراءهم من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد وليقم فريق يتفقهون يف الدين وحيفظون احلرمي، 
حىت إذا عاد النافرون أعلمهم املقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع، وما جتدد نزول على النيب صلى اهللا عليه 

  .ولآلية اليت قبلها؛ على قول جماهد وابن زيد] ٣٩: التوبة[} ُرواإِالّ َتْنِف{: وهذه اآلية ناسخة لقوله تعاىل. وسلم
وما كان املؤمنون لينفروا كافة والنيب صلى اهللا عليه : هذه اآلية أصل يف وجوب طلب العلم؛ ألن املعىن: الثانية

ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهمْ {. بعد ما علموا أن النفري ال يسع مجيعهم } فَلَْوال نَفََر{. وسلم مقيم ال ينفر فيتركوه وحده
  وتبقى بقيتها مع النيب صلى اهللا عليه وسلم} طَاِئفَةٌ

وىف هذا إجياب التفقه يف . ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا؛ فإذا رجع النافرون إليهم أخربوهم مبا مسعوا وعلموه
فَاسْأَلوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنُْتْم ال { :ويدل عليه أيضا قوله تعاىل. الكتاب والسنة، وأنه على الكفاية دون األعيان

  .فدخل يف هذا من ال يعلم الكتاب والسنن]. ٤٣: النحل[} َتْعلَُمونَ
الطائفة يف اللغة اجلماعة، } ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ{. أي فهال نفر: قال األخفش} فَلَْوال َنفََر{: قوله تعاىل: الثالثة

إِنْ {: وقد تقدم أن املراد بقوله تعاىل. ل من ذلك حىت تبلغ الرجلني، وللواحد على معىن نفس طائفةوقد تقع على أق
وال شك أن املراد هنا مجاعة لوجهني؛ أحدمها . رجل واحد] ٦٦: التوبة[} َنْعُف َعْن طَاِئفٍَة ِمْنكُمْ ُنَعذِّْب طَاِئفَةَ

لَِيَتفَقَُّهوا ِفي الدِّينِ {: ل بواحد يف الغالب، وأما اللغة فقولهأما العقل فألن العلم ال يتحص. عقال، واآلخر لغة
والقاضي أبو بكر والشيخ أبو احلسن قبله يرون أن الطائفة : قال ابن العريب. فجاء بضمري اجلماعة} َوِلُيْنِذرُوا قَْوَمُهْم

أن الطائفة تنطلق على . ن جهةههنا واحد، ويعتضون فيه بالدليل على وجوب العمل خبرب الواحد، وهو صحيح ال م
  .الواحد ولكن من جهة أن خرب الشخص الواحد أو األشخاص خرب واحد، وأن مقابله وهو التواتر ال ينحصر

: احلجرات[} َوإِنْ طَائِفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُوا{: أنص ما يستدل به على أن الواحد يقال له طائفة قوله تعاىل: قلت
فجاء بلفظ التثنية، والضمري يف ] ٩: احلجرات[} فَأَصِْلُحوا َبْيَن أَخََوْيكُْم{: دليله قوله تعاىل. سنييعين نف] ٩
  .وإن كان ضمري مجاعة فأقل اجلماعة اثنان يف أحد القولني للعلماء" اقتتلوا"

للمقيمني مع النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قاله قتادة } ِلَيَتفَقَّهُوا، َوِليُْنِذُروا{الضمري يف } ِلَيَتفَقَُّهوا{: قوله تعاىل: الرابعة
أي يتبصروا ويتيقنوا مبا } ِلَيَتفَقَّهُوا ِفي الدِّينِ{ومعىن . مها للفرقة النافرة؛ واختاره الطربي: وقال احلسن. وجماهد

  يريهم اهللا من الظهور على

من اجلهاد فيخربوهنم بنصرة اهللا تعاىل } ا َرَجُعوا إِلَيْهِْمإِذَ{. من الكفار} َوِليُْنِذرُوا قَْوَمُهْم{. املشركني ونصرة الدين
نبيه صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني، وأهنم ال يدان هلم بقتاهلم وقتال النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فينزل هبم ما نزل 

  .بأصحاهبم من الكفار
.  صلى اهللا عليه وسلم عن النفور يف السراياقول جماهد وقتادة أبني، أي لتتفقه الطائفة املتأخرة مع رسول اهللا: قلت

وهذا يقتضي احلث على طلب العلم والندب إليه دون الوجوب واإللزام؛ إذ ليس ذلك يف قوة الكالم، وإمنا لزم 
  .طلب العلم بأدلته؛ قاله أبو بكر بن العريب



  .مفرض على األعيان؛ كالصالة والزكاة والصيا: طلب العلم ينقسم قسمني: اخلامسة
أبو سعيد : روى عبدالقدوس بن حبيب" . إن طلب العلم فريضة"ويف هذا املعىن جاء احلديث املروي : قلت

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : الوحاظي عن محاد بن أيب سليمان عن إبراهيم النخعي قال مسعت أنس بن مالك يقول
  .مل أمسع من أنس بن مالك إال هذا احلديث: قال إبراهيم" . طلب العلم فريضة على كل مسلم: "عليه وسلم يقول

وفرض على الكفاية؛ كتحصيل احلقوق وإقامة احلدود والفصل بني اخلصوم وحنوه؛ إذ ال يصلح أن يتعلمه مجيع 
الناس فتضيع أحواهلم وأحوال سراياهم وتنقص أو تبطل معايشهم؛ فتعني بني احلالني أن يقوم به البعض من غري 

  .يسره اهللا لعباده وقسمه بينهم من رمحته وحكمته بسابق قدرته وكلمتهتعيني، وذلك حبسب ما 
: طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة ال يوازيها عمل؛ روى الترمذي من حديث أيب الدرداء قال: السادسة

نة وإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك اهللا به طريقا إىل اجل: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العامل ليستغفر له من يف السموات ومن يف األرض واحليتان يف جوف 
املاء وإن فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء 

  ا العلم فمن أخذ به أخذ حبظمل يورثوا دينارا وال درمها إمنا ورثو

حدثنا أبو املغرية حدثنا األوزاعي عن احلسن قال سئل رسول اهللا : وروى الدارمي أبو حممد يف مسنده قال" . وافر
. صلى اهللا عليه وسلم عن رجلني كانا يف بين إسرائيل، أحدمها كان عاملا يصلي املكتوبة مث جيلس فيعلم الناس اخلري

فضل هذا العامل الذي يصلي : " ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واآلخر يصوم النهار
أسنده أبو " . املكتوبة مث جيلس فيعلم الناس اخلري على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم

فضل العامل على العابد : "اهللا عليه وسلمعمر يف كتاب بيان العلم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى 
رواه شريك . أفضل اجلهاد من بىن مسجدا يعلم فيه القرآن والفقه والسنة: وقال ابن عباس" . كفضلي على أميت

أردت اجلهاد فقال يل ابن عباس أال أدلك على ما : عن ليث بن أيب سليم عن حيىي بن أيب كثري عن علي األزدي قال
طلب : وقال الربيع مسعت الشافعي يقول. هاد، تأيت مسجدا فتقرئ فيه القرآن وتعلم فيه الفقههو خري لك من اجل

: احلديث حيتمل وجهني..." إن املالئكة لتضع أجنحتها: "وقوله عليه السالم. العلم أوجب من الصالة النافلة
: ن اإلحسان إىل الوالدين بقولهأهنا تعطف عليه وترمحه؛ كما قال اهللا تعاىل فيما وصى به األوالد م: أحدمها

أن يكون املراد بوضع : والوجه اآلخر. أي تواضع هلما] ٢٤: اإلسراء[} وَاْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحمَِة{
أي إن املالئكة إذا رأت طالب العلم يطلبه " وإن املالئكة تفرش أجنحتها"األجنحة فرشها؛ ألن يف بعض الروايات 

ه ابتغاء مرضات اهللا وكانت سائر أحواله مشاكلة لطلب العلم فرشت له أجنحتها يف رحلته ومحلته عليها؛ من وجه
فمن هناك يسلم فال حيفى إن كان ماشيا وال يعيا، وتقرب عليه الطريق البعيدة وال يصيبه ما يصيب املسافر من 

: عند قوله تعاىل" آل عمران"هذا املعىن يف وقد مضى شيء من . أنواع الضرر كاملرض وذهاب املال وضالل الطريق
ال تزال طائفة من أميت "روى عمران بن حصني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . اآلية} ...شَهَِد اللَُّه{

  .إن مل يكونوا أصحاب احلديث فال أدري من هم؟: قال يزيد بن هارون" . ظاهرين على احلق حىت تقوم الساعة

مسعت شيخنا األستاذ املقرئ . عبدالرزاق يف تأويل اآلية، إهنم أصحاب احلديث؛ ذكره الثعليب وهذا قول: قلت
النحوي احملدث أبا جعفر أمحد بن حممد بن حممد القيسي القرطيب املعروف بابن أيب حجة رمحه اهللا يقول يف تأويل 

وذلك أن الغرب : إهنم العلماء؛ قال" عةال يزال أهل الغرب ظاهرين على احلق حىت تقوم السا: "قوله عليه السالم



ال يزال أهل "فمعىن . لفظ مشترك يطلق على الدلو الكبرية وعلى مغرب الشمس، ويطلق على فيضة من الدمع
إِنََّما {: قال اهللا تعاىل. أي ال يزال أهل فيض الدمع من خشية اهللا عن علم به وبأحكامه ظاهرين؛ احلديث" الغرب

  ].٢٨: فاطر[} ِعَباِدِه الُْعلََماُء َيْخَشى اللََّه ِمْن
من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين وال تزال : "وهذا التأويل يعضده قوله عليه السالم يف صحيح مسلم: قلت

وظاهر هذا املساق أن أوله مرتبط " . عصابة من املسلمني يقاتلون على احلق ظاهرين على من ناوأهم إىل يوم القيامة
  .أعلم واهللا. بآخره
  } اللََّه َمَع الُْمتَِّقَنيَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ِمَن الْكُفَّارِ وَلَْيجُِدوا فِيكُْم ِغلْظَةً َواْعلَُموا أَنَّ{ ١٢٣: اآلية

ن العدو وهلذا بدأ رسول وهو أنه سبحانه عرفهم كيفية اجلهاد وأن االبتداء باألقرب فاألقرب م: فيه مسألة واحدة
نزلت قبل أن يؤمر النيب : وقال احلسن. اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعرب، فلما فرغ قصد الروم وكانوا بالشام

املراد هبذه اآلية : وقال ابن زيد. صلى اهللا عليه وسلم بقتال املشركني؛ فهي من التدريج الذي كان قبل اإلسالم
وقد ]. ٢٩: التوبة[} قَاِتلُوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه{: نهم نزلت يف الروم وغريهموقت نزوهلا العرب، فلما فرغ م

وقال . وروي عنه أنه سئل مبن يبدأ بالروم أو بالديلم؟ فقال بالروم. روي عن ابن عمر أن املراد بذلك الديلم
  .م يف قتال األقرب فاألقرب، واألدىن فاألدىناآلية على العمو: وقال قتادة. هو قتال الديلم والترك والروم: احلسن

. قول قتادة هو ظاهر اآلية، واختار ابن العريب أن يبدأ بالروم قبل الديلم؛ على ما قاله ابن عمر لثالثة أوجه: قلت
أن بالد : الثالث. أهنم إلينا أقرب أعين أهل املدينة: الثاين. أهنم أهل كتاب، فاحلجة عليهم أكثر وأكد] أحدها[

  .واهللا أعلم. األنبياء يف بالدهم أكثر فاستنقاذها منهم أوجب
بفتح الغني } غَلْظة{وروى الفضل عن األعمش وعاصم . أي شدة وقوة ومحية} َولَْيجِدُوا ِفيكُْم ِغلْظَةً{: قوله تعاىل

  .الغنيبضم } غُلظة{لغة أهل احلجاز وبين أسد بكسر الغني، ولغة بين متيم : قال الفراء. وإسكان الالم
تُْهْم إَِمياناً وَُهْم وَإِذَا َما أُْنزِلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن َيقُولُ أَيُّكُْم َزاَدْتُه َهِذِه إَِمياناً فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فَزَاَد{ ١٢٤: اآلية

  }َيْستَْبِشُرونَ
آل "د تقدم القول يف زيادة اإلميان ونقصانه يف سورة ق} أَيُّكُْم زَاَدْتُه َهِذِه إَِمياناً{. صلة، واملراد املنافقون} مَا{

إن (وكتب احلسن إىل عمر بن عبدالعزيز . وقد تقدم معىن السورة يف مقدمة الكتاب، فال معىن لإلعادة". عمران
قال عمر بن ) لإلميان سننا وفرائض من استكملها فقد استكمل اإلميان ومن مل يستكملها مل يستكمل اإلميان

وقال ابن املبارك مل . ذكره البخاري). فإن أعش فسأبينها لكم وإن أمت فما أنا على صحبتكم حبريص: (عبدالعزيز
  .أجد بدا من أن أقول بزيادة اإلميان وإال رددت القرآن

  }اِفُرونََوأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض فَزَاَدتُْهْم رِْجساً إِلَى رِْجِسهِْم َومَاُتوا وَُهْم كَ{ ١٢٥: اآلية

أي } فَزَاَدتُْهْم رِْجساً إِلَى رِْجسِهِْم{. وقد تقدم. أي شك وريب ونفاق} َوأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض{: قوله تعاىل
  .إمثا إىل إمثهم؛ واملعىن متقارب: وقال مقاتل. شكا إىل شكهم وكفرا إىل كفرهم

  }نُونَ ِفي كُلِّ َعامٍ َمرَّةً أَْو َمرََّتْينِ ثُمَّ ال َيتُوُبونَ َوال ُهمْ َيذَّكَُّرونَأََوال َيَرْونَ أَنَُّهْم ُيفَْت{ ١٢٦: اآلية
وقرأ محزة . قراءة العامة بالياء، خربا عن املنافقني} أََوال َيَرْونَ أَنَُّهْم يُفَْتُنونَ ِفي كُلِّ َعامٍ َمرَّةً أَْو مَرََّتْينِ{: قوله تعاىل

وهي } أَوالَ تََرى{وقرأ طلحة بن مصرف . }أو مل يروا{وقرأ األعمش . نهم وخطابا للمؤمننيويعقوب بالتاء خربا ع
بالقحط : قال جماهد. خيتربون: قال الطربي} ُيفَْتُنونَ{و. قراءة ابن مسعود، خطابا للرسول صلى اهللا عليه وسلم



بالغزو واجلهاد مع : حلسن وجماهدوقال قتادة وا. باألمراض واألوجاع؛ وهي روائد املوت: وقال عطية. والشدة
  .} َوال ُهْم َيذَّكَُّرونَ{لذلك } ثُمَّ ال َيُتوُبونَ{النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويرون ما وعد اهللا من النصر 

ا صََرَف اللَُّه قُلُوَبُهمْ بِأَنَُّهمْ وَإِذَا َما أُْنزِلَْت ُسوَرةٌ َنظََر بَْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ َهلْ يََراكُْم ِمْن أََحٍد ثُمَّ اْنَصَرفُو{ ١٢٧: اآلية
  }قَْوٌم ال َيفْقَُهونَ

صلة، واملراد املنافقون؛ أي إذا حضروا الرسول } مَا} {َوإِذَا َما أُنْزِلَْت سُوَرةٌ نَظََر َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ{: قوله تعاىل
ىل بعض نظر الرعب على جهة وهو يتلو قرآنا أنزل فيه فضيحتهم أو فضيحة أحد منهم جعل ينظر بعضهم إ

هل يراكم من أحد إذا تكلمتم هبذا فينقله إىل حممد؛ وذلك جهل منهم بنبوته عليه السالم، وأن اهللا : التقرير؛ يقول
} نَظََر{: وحكى الطربي عن بعضهم أنه قال. يف هذه اآلية مبعىن أنبأ} َنظََر{وقيل إن . يطلعه على ما يشاء من غيبه

  .ع قاليف هذه اآلية موض
وذلك أهنم حينما بني هلم كشف أسرارهم واإلعالم . أي انصرفوا عن طريق االهتداء} ثُمَّ اْنَصَرفُوا{: قوله تعاىل

  مبغيبات أمورهم يقع هلم ال حمالة تعجب وتوقف ونظر،

تلك  فلو اهتدوا لكان ذلك الوقت مظنة إلمياهنم؛ فهم إذ يصممون على الكفر ويرتبكون فيه كأهنم انصرفوا عن
احلال اليت كانت مظنة النظر الصحيح واالهتداء، ومل يسمعوا قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم مساع من يتدبره 

أَمْ  أَفَال َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ{]. ٢٢: األنفال[} إِنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْندَ اللَِّه الصُّمُّ الُْبكْمُ الَِّذيَن ال َيْعِقلُونَ{وينظر يف آياته؛ 
  ].٢٤: حممد[} َعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالَُها

  }صََرَف اللَُّه قُلُوَبُهْم{: قوله تعاىل
  -:فيه ثالث مسائل

وجيوز أن يكون خربا عن صرفها عن . دعاء عليهم؛ أي قولوا هلم هذا} صََرَف اللَُّه قُلُوَبُهْم{: قوله تعاىل: األوىل
صلة } بِأَنَُّهْم{: والباء يف قوله] ٣٠: التوبة[} قَاَتلَُهُم اللَُّه{: كقوله وهي كلمة يدعي هبا؛. اخلري جمازاة على فعلهم

  .}صََرَف{لـ 
يكره أن يقال انصرفنا من الصالة؛ ألن قوما انصرفوا فصرف اهللا قلوهبم، ولكن قولوا قضينا : قال ابن عباس: الثانية

ال يقل أحد : أظنه بصحيح فإن نظام الكالم أن يقالوهذا فيه نظر وما : قال ابن العريب. الصالة؛ أسنده الطربي عنه
أخربنا حممد بن عبد امللك القيسي . }ثُمَّ اْنَصَرفُوا َصَرفَ اللَُّه قُلُوَبُهْم{: انصرفنا من الصالة؛ فإن قوما قيل فيهم

ال يقل : اهللا فقالانصرفوا رمحكم : كنا يف جنازة فقال املنذر هبا: الواعظ حدثنا أبو الفضل اجلوهري مساعا منه يقول
انقلبوا رمحكم اهللا : ولكن قولوا} ثُمَّ اْنَصَرفُوا َصَرَف اللَُّه قُلُوَبُهْم{: أحد انصرفوا فإن اهللا تعاىل قال يف قوم ذمهم

  ].١٧٤ :آل عمران[} فَاْنقَلَُبوا بِنِْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضلٍ لَْم َيْمَسْسُهمْ ُسوٌء{: فإن اهللا تعاىل قال يف قوم مدحهم
أخرب اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية أنه صارف القلوب ومصرفها وقالبها ومقلبها؛ ردا على القدرية يف : الثالثة

اعتقادهم أن قلوب اخللق بأيديهم وجوارحهم حبكمهم، يتصرفون مبشيئتهم وحيكمون بإراداهتم واختيارهم؛ ولذلك 
إِلّا _ ال يَزَالُ ُبْنيَانُُهُم الَِّذي َبَنْوا رِيَبةً ِفي قُلُوبِهِْم{الرد على القدرية  ما أبني هذا يف: قال مالك فيما رواه عنه أشهب

] ٣٦: هود[} أَنَُّه لَْن ُيْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِلَّا َمْن قَْد آَمَن{: وقوله عز وجل لنوح]. ١١٠: التوبة[} أَنْ َتقَطََّع قُلُوُبُهْم
  .زولفهذا ال يكون أبدا وال يرجع وال ي



لَقَْد َجاَءكُمْ َرسُولٌ ِمْن أَْنفُِسكُْم عَزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم حَرِيٌص َعلَْيكُمْ بِالُْمْؤِمنِنيَ َرُؤوفٌ { ١٢٩ - ١٢٨: اآليتان
  }شِ الَْعظِيمَِرحِيٌم، فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ َحْسبِيَ اللَُّه ال إِلََه إِلَّا ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوُهَو َربُّ الْعَْر

َواتَّقُوا {آخر ما نزل من القرآن : ويف قول سعيد بن جبري. هاتان اآليتان يف قول أُيب أقرب القرآن بالسماء عهدا
أقرب القرآن بالسماء عهدا : فيحتمل أن يكون قول أُّيب. على ما تقدم] ٢٨١: البقرة[} َيْوماً تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه

واهللا أعلم واخلطاب للعرب يف قول اجلمهور، وهذا على جهة . } تَّقُوا َيوْماً تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّهوَا{: بعد قوله
هي خماطبة جلميع : وقال الزجاج. تعديد النعمة عليهم يف ذلك؛ إذ جاء بلساهنم ومبا يفهمونه، وشرفوا به غابر األيام

ما من قبيلة من العرب إال ولدت النيب : قال ابن عباس. ألول أصوبلقد جاءكم رسول من البشر؛ وا: العامل واملعىن
والقول الثاين أوكد للحجة . يا معشر العرب لقد جاءكم رسول من بين إمساعيل: صلى اهللا عليه وسلم فكأنه قال

  .أي هو بشر مثلكم لتفهموا عنه وتأمتوا به
ويف . لى اهللا عليه وسلم وأنه من صميم العرب وخالصهايقتضي مدحا لنسب النيب ص} ِمْن أَْنفُِسكُْم{: قوله تعاىل

إن اهللا اصطفى كنانة من : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: صحيح مسلم عن واثلة بن األسقع قال
وروي عنه صلى ". ولد إمساعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بين هاشم واصطفاين من بين هاشم

معناه أن نسبه صلى اهللا عليه وسلم إىل آدم عليه " . إين من نكاح ولست من سفاح: "أنه قال اهللا عليه وسلم
بفتح الفاء من } أنْفَِسكم{وقرأ عبداهللا بن قُسيط املكي من . السالم مل يكن النسل فيه إال من نكاح ومل يكن فيه زىن

عنها أي جاءكم رسول من أشرفكم  النفاسة؛ ورويت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن فاطمة رضي اهللا
  .من أنفسكم أي أكثركم طاعة: وقيل. شيء نفيس إذا كان مرغوبا فيه: وأفضلكم من قولك

أكمة عنوت إذا كانت شاقة : املشقة؛ من قوهلم: والعنت. أي يعز عليه مشقتكم} عَزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم{: قوله تعاىل
فالن يتعنت فالنا ويعنته فمرادهم يشدد عليه : عنت التشديد؛ فإذا قالت العربأصل الت: وقال ابن األنباري. مهلكة

خرب } عَزِيٌز{مصدرية، وهي ابتداء و} َما َعنِتُّْم{يف } مَا{و ". البقرة"وقد تقدم يف . ويلزمه مبا يصعب عليه أداؤه
} حَرِيٌص َعلَْيكُْم{وكذا . هو أصوبصفة للرسول، و} عَزِيٌز{فاعال بعزيز، و} َما َعنِتُّْم{وجيوز أن يكون . مقدم

ولو قرئ عزيزا عليه، ما عنتم حريصا رؤوفا رحيما، نصبا : قال الفراء. رفع على الصفة} َرُؤوٌف َرحِيٌم{وكذا 
وأحسن ما قيل يف معناه مما يوافق كالم العرب ما حدثنا أمحد بن حممد : قال أبو جعفر النحاس. على احلال جاز

مسعت عبداهللا بن داود اخلرييب يقول : بداهللا بن حممد اخلزاعي قال مسعت عمرو بن علي يقولاألزدي قال حدثنا ع
} َحرِيٌص َعلَْيكُْم{أن تدخلوا النار، : قال} لَقَْد َجاءَكُْم َرسُولٌ ِمْن أَنْفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم{: يف قوله عز وجل

واحلرص على . شحيح بأن تدخلوا النار: الفراء: وقال. أن تؤمنوا حريص عليكم: وقيل. قال أن تدخلوا اجلنة
وقد تقدم يف . املبالغ يف الرأفة والشفقة: الرؤوف} بِالُْمْؤِمنَِني َرُؤوفٌ َرحِيٌم{. الشح عليه أن يضيع ويتلف: الشيء

األنبياء امسني من أمسائه إال  مل جيمع اهللا ألحد من: وقال احلسني بن الفضل. مستوىف} َرُؤوٌف َرحِيٌم{معىن " البقرة"
} إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُؤوفٌ َرحِيٌم{: وقال} بِالُْمْؤِمنَِني َرؤُوٌف َرِحيٌم{: للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ فإنه قال

نظم اآلية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز حريص باملؤمنني رؤوف : وقال عبدالعزيز بن حيىي]. ٦٥: احلج[
م، عزيز عليه ما عنتم ال يهمه إال شأنكم، وهو القائم بالشفاعة لكم فال هتتموا مبا عنتم ما أقمتم على سنته؛ رحي

  .فانه ال يرضيه إال دخولكم اجلنة
ل أي إن اعرض الكفار يا حممد بعد هذه النعم اليت من اهللا عليهم هبا فق} فَإِنْ تََولَّْوا فَقُلْ َحسْبَِي اللَُّه{: قوله تعاىل



َوُهَو َربُّ {. أي اعتمدت وإليه فوضت مجيع أموري} ال إِلَهَ إِلَّا ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت{. حسيب اهللا أي كايف اهللا تعاىل
  خص العرش} الْعَْرشِ الَْعِظيمِ

الرفع وقرئ ب. نعتا للعرش} الَْعظِيمِ{وقراءة العامة خبفض . ألنه أعظم املخلوقات فيدخل فيه ما دونه إذا ما ذكره
من قال إذا : "صفة للرب، رويت عن ابن كثري، وهي قراءة ابن حميصن ويف كتاب أيب داود عن أيب الدرداء قال

أصبح وإذا أمسى حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه اهللا ما أمهه صادقا 
من قال عشر كلمات : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف نوادر األصول عن بريدة قال" . كان هبا أو كاذبا

عند دبر كل صالة وجد اهللا عندهن مكفيا جمزيا مخس للدنيا ومخس لآلخرة حسيب اهللا لديين حسيب اهللا لدنياي 
وت حسيب اهللا ملا أمهين حسيب اهللا ملن بغى علي حسيب اهللا ملن حسدين حسيب اهللا ملن كادين بسوء حسيب اهللا عند امل

حسيب اهللا عند املسألة يف القرب حسيب اهللا عند امليزان حسيب اهللا عند الصراط حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت 
لَقَْد َجاءَكُْم {أقرب القرآن عهدا باهللا تعاىل هاتان اآليتان : وحكى النقاش عن أيب بن كعب أنه قال" . وإليه أنيب

وروى يوسف بن مهران عن ابن عباس بن أن آخر ما نزل من . السورة؛ وقد بيناه إىل آخر} َرسُولٌ ِمْن أَْنفُِسكُْم
وقد ذكرنا عن ابن عباس خالفه؛ على ما . وهذه اآلية؛ ذكره املاوردي} لَقَْد َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَْنفُِسكُْم{القرآن 

وقال . ألن السورة مدنية واهللا أعلم وهذا فيه بعد. تقدم نزوهلا مبكة: وقال مقاتل. وهو أصح" البقرة"ذكرناه يف 
كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ال يثبت آية يف املصحف حىت يشهد عليها رجالن فجاءه رجل : حيىي بن جعدة

واهللا ال أسألك عليهما بينة : فقال عمر} لَقَْد َجاءَكُْم َرسُولٌ ِمْن أَنْفُِسكُْم{من األنصار باآليتني من آخر سورة براءة 
الرجل هو خزمية بن ثابت وإمنا أثبتهما عمر رضي اهللا : قال علماؤنا. ك كان النيب صلى اهللا عليه وسلم فأثبتهماكذل

عنه بشهادته وحده لقيام الدليل على صحتها يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم فهي قرينة تغين عن طلب شاهد 
فإن تلك ثبتت بشهادة زيد ] ٢٣: األحزاب[} اللََّه َعلَْيِه رَِجالٌ َصَدقُوا َما َعاَهدُوا{آخر خبالف آية األحزاب 

  .واحلمد هللا. وقد تقدم هذا املعىن يف مقدمة الكتاب. وخزمية لسماعهما إياها من النيب صلى اهللا عليه وسلم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  سورة يونس

  عليه السالم
وقال ابن عباس إال ثالث آيات من قوله . جابرسورة يونس عليه السالم مكية يف قول احلسن وعكرمة وعطاء و

} فَإِنْ كُْنَت ِفي َشكٍّ{: إال آيتني وهي قوله: وقال مقاتل. إىل آخرهن] ٩٤: يونس[} فَإِنْ كُْنَت ِفي َشكٍّ{: تعاىل
نزلت ] ٤٠: يونس[} بِِه وَِمْنُهْم َمْن ُيْؤِمُن بِِه َوِمنُْهْم َمْن ال ُيْؤِمُن{: مكية إال قوله: وقال الكليب. نزلت باملدينة

  .نزل من أوهلا حنو من أربعني آية مبكة وباقيها باملدينة: وقالت فرقة. باملدينة يف اليهود
  }الر تِلَْك آَياتُ الِْكَتابِ الَْحِكيمِ{ ١: اآلية

علي أخربنا : قرئ على أيب جعفر أمحد بن شعيب بن علي بن احلسن بن حريث قال: قال النحاس} الر{: قوله تعاىل
الر، وحم، ونون حروف الرمحن مفرقة؛ فحدثت به : بن احلسني عن أبيه عن يزيد أن عكرمة حدثه عن ابن عباس

ورأيت : قال النحاس. أنا اهللا أرى} الر{: وعن ابن عباس أيضا قال. عندك أشباه هذا وال ختربين به؟: األعمش فقال
  :ه عن العرب وأنشدأبا إسحاق مييل إىل هذا القول؛ ألن سيبويه قد حكى مثل



  وال أريد الشر إال أن تا... باخلري خريات وإن شرافا 
. وكذلك كل هجاء يف القرآن: اسم السورة؛ قال} الر{: وقال سعيد عن قتادة. قسم} الر{: وقال احلسن وعكرمة

. غري إمالةمن } الر{وقرئ . هي تنبيه، وكذا حروف التهجي: وقال حممد بن يزيد. هي فواتح السور: وقال جماهد
  .وقرئ باإلمالة لئال تشبه ما وال من احلروف

قال . ابتداء وخرب؛ أي تلك اليت جرى ذكرها آيات الكتاب احلكيم} ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الَْحكِيمِ{: قوله تعاىل
مبعىن } ِتلَْك{: وقيل. إشارة إىل غائب مؤنث} ِتلَْك{أراد التوراة واإلجنيل والكتب املتقدمة؛ فإن : جماهد وقتادة

  :ومنه قول األعشى. هذه؛ أي هذه آيات الكتاب احلكيم
  هن صفر أوالدها كالزبيب... تلك خيلي منه وتلك ركايب 

من نعت } الَْحكِيمِ{واملراد القرآن وهو أوىل بالصواب؛ ألنه مل جير للكتب املتقدمة ذكر، وألن . أي هذه خيلي
". البقرة"وقد تقدم هذا املعىن يف أول سورة ] ١: هود[} أُْحِكَمْت آيَاُتُهالر ِكتَاٌب {: دليله قوله تعاىل. القرآن
احلكيم مبعىن احلاكم؛ أي إنه : وقيل. احملكم باحلالل واحلرام واحلدود واألحكام؛ قاله أبو عبيدة وغريه: واحلكيم

نَْزلَ َمَعُهمُ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ لَِيْحكُمَ َوأَ{: دليله قوله. حاكم باحلالل واحلرام، وحاكم بني الناس باحلق؛ فعيل مبعىن فاعل
احلكيم مبعىن احملكوم فيه؛ أي حكم اهللا فيه بالعدل واإلحسان : وقيل]. ٢١٣: البقرة[} َبْيَن النَّاسِ ِفيَما اْخَتلَفُوا ِفيِه

صاه؛ فهو فعيل مبعىن وإيتاء ذي القرىب، وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء واملنكر، وباجلنة ملن أطاعه وبالنار ملن ع
احلكيم مبعىن احملكم من الباطل ال كذب فيه وال اختالف؛ فعيل مبعىن : وقال مقاتل. املفعول؛ قاله احلسن وغريه

  :مفعل، كقول األعشى يذكر قصيدته اليت قاهلا
  قد قلتها ليقال من ذا قاهلا... وغريبة تأيت امللوك حكيمة 

أَنْ أَْوَحْيَنا إِلَى َرُجلٍ مِْنُهْم أَنْ أَْنِذرِ النَّاَس وََبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا أَنَّ لَُهْم قََدَم ِصْدقٍ عِْنَد  أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجباً{ ٢: اآلية
  }َربِّهِْم قَالَ الْكَاِفُرونَ إِنَّ َهذَا لَسَاِحٌر ُمبٌِني

وهو يف } أَنْ أَْوَحيَْنا{خرب كان، وامسها } َعجَباً{و . استفهام معناه التقرير والتوبيخ} أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجباً{: قوله تعاىل
إِلَى {. }أَنْ أَْوَحيَْنا{واخلرب . على أنه اسم كان" عجب"ويف قراءة عبداهللا . موضع رفع؛ أي كان إحياؤنا عجبا للناس

: لوا ملا بعث حممدوسبب النزول فيما روي عن ابن عباس أن الكفار قا. بإسكان اجليم} َرْجل{قرئ } َرُجلٍ ِمْنُهْم
} أَكَانَ ِللنَّاسِ{: ما وجد اهللا من يرسله إال يتيم أيب طالب؛ فنزلت: وقالوا. إن اهللا أعظم من أن يكون رسوله بشرا

  .إمنا تعجبوا من ذكر البعث: وقيل. } أَكَانَ ِللنَّاسِ{يعين أهل مكة 
يف موضع نصب بإسقاط اخلافض؛ أي بأن أنذر الناس، وقد تقدم } واأَنْ أَْنِذرِ النَّاَس َوَبشِّرِ الَِّذيَن آَمُن{: قوله تعاىل

فقال ابن } قََدَم ِصْدقٍ{اختلف يف معىن } أَنَّ لَُهْم قََدَم ِصْدقٍ{. معىن النذارة والبشارة وغري ذلك من ألفاظ اآلية
وعنه أيضا ]. ٨٠: اإلسراء[} قٍَوقُلْ َربِّ أَْدِخلْنِي ُمْدَخلَ ِصْد{: قدم صدق منزل صدق؛ دليله قوله تعاىل: عباس

: الزجاج. سبق السعادة يف الذكر األول، وقاله جماهد} قََدَم ِصْدقٍ{وعنه أيضا . أجرا حسنا مبا قدموا من أعماهلم
  :قال ذو الرمة. درجة عالية

  مع احلسب العايل طمت على البحر... لكم قدر ال ينكر الناس أهنا 
ولد : وقيل. دعوة املالئكة: وقيل. إميان صدق: ميان. مقام صدق: عطاء .ثواب صدق: الربيع. سلف صدق: قتادة

هو حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ : وقال احلسن وقتادة أيضا. أن يوافق صدق الطاعة اجلزاء: املاوردي. صاحل قدموه



هي " :وقد سئل صلى اهللا عليه وسلم فقال" . أنا فرطكم على احلوض: "فإنه شفيع مطاع يتقدمهم؛ كما قال
وعن احلسن . قدمه صلى اهللا عليه وسلم يف املقام احملمود: وقال الترمذي احلكيم" . شافعيت توسلون يب إىل ربكم

  وقال. مصيبتهم يف النيب صلى اهللا عليه وسلم: أيضا

: األنبياء[} ِئَك َعْنَها ُمْبَعُدونَنَّ الَِّذيَن َسَبقَتْ لَُهْم ِمنَّا الُْحْسَنى أُولَ{: قوله تعاىل} قََدَم ِصْدقٍ{: عبدالعزيز بن حيىي
  :قال الوضاح. أعماال قدموها؛ واختاره الطربي: وقال مقاتل] ١٠١

  تنجيك يوم العثار والزلل... صل لذي العرش واختذ قدما 
ة حنن اآلخرون السابقون يوم القيام: "كما قال. هو تقدمي اهللا هذه األمة يف احلشر من القرب ويف إدخال اجلنة: وقيل

وحقيقته أنه كناية عن السعي يف العمل الصاحل؛ فكين عنه بالقدم كما يكىن عن اإلنعام " . املفضي هلم قبل اخلالئق
  :وأنشد حسان. باليد وعن الثناء باللسان

  ألولنا يف طاعة اهللا تابع... لنا القدم العليا إليك وخلفنا 
كل سابق من خري أو شر فهو عند العرب : دة والكسائيوقال أبو عبي. يريد السابقة بإخالص الطاعة، واهللا أعلم

قدم : وهو مؤنث وقد يذكر؛ يقال. لفالن قدم يف اإلسالم، له عندي قدم صدق وقدم شر وقدم خري: قدم؛ يقال
  :القدم التقدم يف الشرف؛ قال العجاج: وقال ابن األعرايب. حسن وقدم صاحلة

  مللك ذي قدم وتركوا امللك... زل بنو العوام عن آل احلكم 
أنا حممد وأمحد وأنا املاحي الذي ميحو اهللا يب . يل مخسة أمساء: "ويف الصحاح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

} َوخَاَتمَ النَّبِيَِّني{: يريد آخر األنبياء؛ كما قال تعاىل" الكفر وأنا احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي وأنا العاقب
  ].٤٠: األحزاب[
قرأ ابن حميصن وابن كثري والكوفيون عاصم ومحزة والكسائي } قَالَ الْكَاِفُرونَ إِنَّ َهذَا لَسَاِحٌر ُمبٌِني{: ه تعاىلقول

نعتا للقرآن وقد تقدم } لَِسحٌْر{وقرأ الباقون . نعتا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} لساحِر{وخلف واألعمش 
  ".البقرة"معىن السحر يف 

ْمَر َما ِمْن َشِفيعٍ رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض ِفي ِستَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْعْرشِ ُيَدبُِّر الْأَ إِنَّ{ ٣: اآلية
  }إِلَّا ِمْن َبْعدِ إِذْنِِه ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم فَاْعُبُدوهُ أَفَال َتذَكَُّرونَ

. تقدم يف األعراف} َربَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ إِنَّ{: قوله تعاىل
. يبعث باألمر: وقيل. ال يشركه يف تدبري خلقه أحد: ابن عباس. يقضيه ويقدره وحده: قال جماهد} ُيَدبِّرُ الْأَْمر{

فجربيل للوحي، وميكائيل للقطر، وإسرافيل للصور، . يأمر به وميضيه؛ واملعىن متقارب: يلوق. ينزل به: وقيل
} َما ِمْن َشِفيعٍ{. واألمر اسم جلنس األمور. وحقيقته تنزيل األمور يف عواقبها، واشتقاقه من الدبر. وعزرائيل للقبض

فال يشفع أحد نيب وال . معىن الشفاعة" البقرة"تقدم يف وقد } إِلَّا ِمْن َبْعدِ إِذْنِِه{يف موضع رفع، واملعىن ما شفيع 
: يونس[} َهُؤالِء ُشفََعاُؤَنا ِعْندَ اللَِّه{: غريه إال بإذنه سبحانه، وهذا رد على الكفار يف قوهلم فيما عبدوه من دون اهللا

  .فأعلمهم اهللا أن أحدا ال يشفع ألحد إال بإذنه، فكيف بشفاعة أصنام ال تعقل] ١٨
أي ذلكم الذي فعل هذه األشياء من خلق السموات واألرض هو ربكم ال } ذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُْم فَاْعُبدُوُه{: اىلقوله تع

  .أي أهنا خملوقاته فتستدلوا هبا عليه} أَفَال َتذَكَُّرونَ{. أي وحدوه وأخلصوا له العبادة} فَاْعُبُدوُه{. رب لكم غريه
 َجِميعاً َوْعَد اللَِّه َحقّاً إِنَّهُ َيْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه لَِيْجزِيَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِتإِلَْيِه مَْرجُِعكُْم { ٤: اآلية



  }بِالِْقْسِط َوالَِّذيَن كَفَرُوا لَُهْم شََراٌب ِمْن َحِميمٍ َوَعذَابٌ أَلِيٌم بَِما كَانُوا َيكْفُُرونَ
. ومعىن الرجوع إىل اهللا الرجوع إىل أجزائه. نصب على احلال}َجِميعاً{. رفع باالبتداء} ْرجُِعكُْمإِلَْيِه َم{: قوله تعاىل

وقرأ إبراهيم بن أيب عبلة . صدقا ال خلف فيه} حَقّاً{مصدران؛ أي وعد اهللا ذلك وعدا وحققه } َوْعَد اللَِّه َحقّاً{
  .على االستئناف} َوْعَد اهللا َحقًّا{

ينشئه مث مييته مث حيييه للبعث؛ أو ينشئه من : جماهد. إليه} ثُمَّ ُيعِيدُُه{. أي من التراب} ُه َيْبدأُ الَْخلَْقإِنَّ{: قوله تعاىل
يف موضع نصب؛ أي وعدكم } أن{تكون } إِنَُّه يَْبدأُ الَْخلَْق{وقرأ يزيد ابن القعقاع . املاء مث يعيده من حال إىل حال

. لبيك إن احلمد والنعمة لك؛ والكسر أجود: لتقدير ألنه يبدأ اخللق؛ كما يقالوجيوز أن يكون ا. أنه يبدأ اخللق
  .يكون التقدير حقا إبداؤه اخللق: قال أمحد بن حيىي. يف موضع رفع فتكون امسا} أن{وأجاز الفراء أن تكون 

} َوالَِّذيَن كَفَُروا لَُهمْ َشرَاٌب ِمْن َحِميمٍ{. العدلأي ب} لَِيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت بِالِْقسِْط{: قوله تعاىل
وكل . محمت املاء امحه فهو محيم، أي حمموم؛ فعيل مبعىن مفعول: يقال. أي ماء حار قد انتهى حره، واحلميمة مثله

أي } فُُرونَبَِما كَاُنوا َيكْ{. أي موجع، خيلص وجعه إىل قلوهبم} وََعذَاٌب أَِليٌم{. مسخن عند العرب فهو محيم
من قدر على االبتداء قدر على : بكفرهم، وكان معظم قريش يعترفون بأن اهللا خالقهم؛ فاحتج عليهم هبذا فقال

  .اإلعادة بعد اإلفناء أو بعد تفريق األجزاء
َعَدَد السِّنَِني َوالِْحَساَب َما َخلََق اللَّهُ ُهَو الَِّذي َجَعلَ الشَّْمَس ضَِياًء َوالْقََمَر نُوراً َوقَدََّرُه َمنَازِلَ ِلَتْعلَُموا { ٥: اآلية

  }ذَِلَك إِلَّا بِالَْحقِّ ُيفَصِّلُ الْآياتِ ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ
َوالْقََمرَ {مفعوالن، أي مضيئة، ومل يؤنث ألنه مصدر؛ أو ذات ضياء } ُهوَ الَِّذي جََعلَ الشَّْمسَ ِضَياًء{: قوله تعاىل

. و ذا نور، فالضياء ما يضيء األشياء، والنور ما يبني فيخفى، ألنه من النار من أصل واحدعطف، أي منريا، أ} ُنوراً
هبمز الياء وال وجه له، } ضئَاًء{وقرأ قنبل عن ابن كثري . والضياء مجع ضوء؛ كالسياط واحلياض مجع سوط وحوض

قال . جعلت يف الصيام والقيام ألن ياءه كانت واوا مفتوحة وهي عني الفعل، أصلها ضواء فقلبت وجعلت ياء كما
  ومن قرأ ضئاء باهلمز فهو مقلوب، قدمت: املهدوي

وكذلك إن قردت . اهلمزة اليت بعد األلف فصارت قبل األلف ضئايا، مث قلبت الياء مهزة لوقوعها بعد ألف زائدة
: ويقال. ع مقلوب من فعالأن الياء حني تأخرت رجعت إىل الواو اليت انقلبت عنها فإهنا تقلب مهزة أيضا فوزنه فال

  .إن الشمس والقمر تضيء وجوهها ألهل السموات السبع وظهورمها ألهل األرضني السبع
املعىن وقدرمها، فوحد إجيازا واختصارا؛ كما : مث قيل. أي ذا منازل، أو قدر له منازل} وَقَدََّرُه َمنَازِلَ{: قوله تعاىل

  :وكما قال. } واً انْفَضُّوا إِلَْيَهاَوإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَْه{: قال
  عندك راض والرأي خمتلف... حنن مبا عندنا وأنت مبا 

إن اإلخبار عن القمر وحده؛ إذ به حتصى الشهور اليت عليها العمل يف املعامالت وحنوها، كما تقدم يف : وقيل
. أي على عدد الشهر، وهو مثانية وعشرون منزال ]٣٩: يس[} َوالْقََمَر قَدَّرَْناُه َمَنازِلَ{: ويف سورة يس". البقرة"

  .ويومان للنقصان واحملاق، وهناك يأيت بيانه
لو جعل مشسني، مشسا بالنهار ومشسا بالليل ليس : قال ابن عباس} ِلَتْعلَُموا َعَدَد السِّنَِني َوالِْحَساَب{: قوله تعاىل

سنوات : سنة، ومن العرب من يقول} السِّنَِني{واحد و. فيهما ظلمة وال ليل، مل يعلم عدد السنني وحساب الشهور
  .والتصغري سنية وسنيهة. سنهات: يف اجلمع ومنهم من يقول



أي ما أراد اهللا عز وجل خبلق ذلك إال احلكمة والصواب، وإظهارا } َما َخلََق اللَُّه ذَِلَك إِلَّا بِالْحَقِّ{: قوله تعاىل
يُفَصِّلُ الْآياِت ِلقَْومٍ {. ، ولتجزى كل نفس مبا كسبت؛ فهذا هو احلقلصنعته وحكمته، وداللة على قدرته وعلمه

تفصيل اآليات تبيينها ليستدل هبا على قدرته تعاىل، الختصاص الليل بظالمه والنهار بضيائه من غري } َيْعلَُمونَ
  استحقاق هلما وال إجياب؛

بالياء، } يفصل{وأبو عمرو وحفص ويعقوب وقرأ ابن كثري . فيكون هذا هلم دليال على أن ذلك بإرادة مريد
َوَما َخلََق اللَُّه ِفي السََّماوَاتِ {وبعده } َما َخلََق اللَُّه ذَِلَك إِلَّا بِالَْحقِّ{: واختاره أبو عبيد وأبو حامت؛ لقوله من قبله

. رفعا" واآليات"اجملهول، بضم التاء وفتح الصاد على الفعل } تفصل{وقرأ ابن السميقع . فيكون متبعا له} َوالْأَْرضِ
  .بالنون على التعظيم} نفصل{الباقون 
  }إِنَّ ِفي اخِْتالِف اللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوَما َخلََق اللَُّه ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ لَآياٍت ِلقَْومٍ َيتَّقُونَ{ ٦: اآلية

ا أن أهل مكة سألوا آية فردهم إىل تأمل إن سبب نزوهل: وقد قيل. وغريها معناه، واحلمد هللا" البقرة"تقدم يف 
  .أي الشرك؛ فأما من أشرك ومل يستدل فليست اآلية له آية} ِلقَْومٍ َيتَّقُونَ{. مصنوعاته والنظر فيها؛ قاله ابن عباس

َها وَالَِّذيَن ُهْم َعْن آَياِتَنا غَاِفلُونَ، إِنَّ الَِّذيَن ال يَْرُجونَ ِلقَاَءَنا َوَرُضوا بِالَْحيَاِة الدُّْنَيا َواطْمَأَنُّوا بِ{ ٨ - ٧: اآليتان
  }أُولَِئَك َمأَْواُهُم النَّارُ بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ

  :خيافون؛ ومنه قول الشاعر} يَْرُجونَ} {إِنَّ الَِّذيَن ال َيْرُجونَ ِلقَاَءنَا{: قوله تعاىل
  وخالفها يف بيت نوب عواسل... إذا لسعته النحل مل يرج لسعها 

  :وقيل يرجون يطمعون؛ ومنه قول اآلخر
  وقومي متيم والفالة ورائيا... أيرجو بنو مروان مسعي وطاعيت 

وجعل لقاء العذاب والثواب لقاء هللا . فالرجاء يكون مبعىن اخلوف والطمع؛ أي ال خيافون عقابا وال يرجون ثوابا
ال يقع : وقال بعض العلماء. يطمعون يف رؤيتناجيري اللقاء على ظاهره، وهو الرؤية؛ أي ال : وقيل. تفخيما هلما

بل : وقال بعضهم]. ١٣: نوح[} َما لَكُمْ ال تَْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً{: الرجاء مبعىن اخلوف إال مع اجلحد؛ كقوله تعاىل
  .يقع مبعناه يف كل موضع دل عليه املعىن

أي فرحوا هبا } وَاطَْمأَنُّوا بِهَا{. ة فعملوا هلاأي رضوا هبا عوضا من اآلخر} ورضوا باحلياة الدنيا{: قوله تعاىل
َوالَِّذيَن ُهمْ {. وسكنوا إليها، وأصل اطمأن طأمن طمأنينة، فقدمت ميمه وزيدت نون وألف وصل، ذكره الغزنوي

النَّاُر بَِما {. مهمأي مثواهم ومقا} أُولَِئَك َمأَْواُهُم{. ال يعتربون وال يتفكرون} غَاِفلُونَ{أي عن أدلتنا } َعْن آَياِتَنا
  .أي من الكفر والتكذيب} كَاُنوا َيكِْسُبونَ

  }ي َجنَّاِت النَِّعيمِإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َيْهِديهِْم َربُُّهْم بِإَِميانِهِْم َتجْرِي ِمْن َتحِْتهُِم الْأَْنَهاُر ِف{ ٩: اآلية
: أي يزيدهم هداية؛ كقوله} َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت يَْهدِيهِْم َربُُّهمْ بِإَِميانِهِْم{. أي صدقوا} واإِنَّ الَِّذيَن آَمُن{: قوله تعاىل

. إىل مكان جتري من حتتهم األهنار} يَْهدِيهِْم َربُُّهْم بِإَِميانِهِْم{: وقيل]. ١٧: حممد[} وَالَِّذيَن اْهَتدَْوا َزاَدُهْم ُهدًى{
يَْهدِيهِمْ {: وقال جماهد. يثيبهم وجيزيهم} يَْهِديهِْم{: وقال عطية. م بإمياهنم إىل اجلنةيهديهم رهب: وقال أبو روق

ويروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يقوي . بالنور على الصراط إىل ا اجلنة، جيعل هلم نورا ميشون به} َربُُّهْم
يتلقى الكافر عمله يف أقبح صورة فيوحشه يتلقى املؤمن عمله يف أحسن صورة فيؤنسه ويهديه و: "هذا أنه قال

  .يرمحهم} يَْهدِيهِْم{: احلسن. جيعل عملهم هاديا هلم: وقال ابن جريج. هذا معىن احلديث". ويضله



. يف الكالم واو حمذوفة، أي وجتري من حنتهم، أي من حنت بساتينهم: قيل} َتْجرِي ِمْن َتْحِتهِمُ الْأَْنهَاُر{: قوله تعاىل
  .ت أسرهتم؛ وهذا أحسن يف النزهة والفرجةمن حت: وقيل

  }الَِمَنيَدْعَواُهْم ِفيَها سُْبحَاَنكَ اللَُّهمَّ وََتِحيَّتُُهْم ِفيَها َسالٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم أَِن الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْع{ ١٠: اآلية
اؤهم؛ والدعوى مصدر دعا يدعو، كالشكوى مصدر أي دع: دعواهم} َدْعَواُهْم ِفيَها سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ{: قوله تعاىل

إذا أرادوا أن يسألوا شيئا أخرجوا السؤال بلفظ : شكا يشكو؛ أي دعاؤهم يف اجلنة أن يقولوا سبحانك اللهم وقيل
إن الدعاء هنا مبعىن التمين قال : وقيل. نداؤهم اخلدم ليأتوهم مبا شاؤوا مث سبحوا: وقيل. التسبيح وخيتمون باحلمد

أي حتية اهللا هلم } وََتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسالٌم{. واهللا أعلم. أي ما تتمنون] ٣١: فصلت[} َولَكُْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ{ تعاىل اهللا
  .واحلمد هللا. معىن التحية مستوىف" النساء"وقد مضى يف . سالم: أو حتية امللك أو حتية بعضهم لبعض

  }الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني وَآِخُر َدْعَواُهْم أَِن{: قوله تعاىل
  -:فيه أربع مسائل

سبحانك اللهم؛ فيأتيهم امللك مبا اشتهوا، فإذا أكلوا : إن أهل اجلنة إذا مر هبم الطري واشتهوه قالوا: قيل: األوىل
وإمنا : بعدها؛ قال ورفع ما} أن{ومل حيك أبو عبيد إال ختفيف . محدوا اهللا فسؤاهلم بلفظ التسبيح واخلتم بلفظ احلمد

ألهنم أرادوا احلكاية } أَنَّ غََضَب اللَِّه{و } أَنْ لَْعَنةُ اللَِّه{: نراهم مم اختاروا هذا وفرقوا بينها وبني قوله عز وجل
قال . واملعىن أنه احلمد هللا. هذه خمففة من الثقيلة} أن{مذهب اخلليل وسيبويه أن : قال النحاس. حني يقال احلمد هللا

وحكى أبو حامت أن : قال النحاس. يعملها خفيفة عملها ثقيلة؛ والرفع أقيس} أن احلمدَ هللا{وجيوز : ن يزيدحممد ب
  .}وآخر دعواهم أَنّ احلَمد هللا رب العاملني{بالل بن أيب بردة قرأ 

  .وهى قراءة ابن حميصن، حكاها الغزنوي ألنه حيكي عنه: قلت

ى دعاء؛ روى مسلم والبخاري عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا التسبيح واحلمد والتهليل قد يسم: الثانية
ال إله إال اهللا . ال إله إال اهللا رب العرش العظيم. ال إله إال اهللا العظيم احلليم: "عليه وسلم كان يقول عند الكرب

ونه دعاء كان السلف يدعون هبذا الدعاء ويسم: قال الطربي" . رب السموات ورب األرض ورب العرش الكرمي
إذا شغل عبدي ثناؤه عن مسأليت (أما علمت أن اهللا تعاىل يقول : وقال ابن عيينة وقد سئل عن هذا فقال. الكرب

والذي يقطع النزاع وأن هذا يسمى دعاء وإن مل يكن فيه من معىن الدعاء شيء ). أعطيته أفضل ما أعطي السائلني
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : لنسائي عن سعد بن أيب وقاص قالوإمنا هو تعظيم هللا تعاىل وثناء عليه ما رواه ا

دعوة ذي النون إذا دعا هبا يف بطن احلوت ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني فإنه لن يدعو هبا : "وسلم
  " .مسلم يف شيء إال استجيب له

مده عند فراغه اقتداء بأهل اجلنة؛ ويف صحيح من السنة ملن بدأ باألكل أن يسمي اهللا عند أكله وشربه وحي: الثالثة
إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسلم عن أنس بن مالك قال

  " .فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها
هم أن احلمد هللا رب العاملني؛ وآخر دعوا: يستحب للداعي أن يقول يف آخر دعائه كما قال أهل اجلنة: الرابعة

فإهنا مجعت تنزيه البارئ تعاىل عما نسب إليه، والتسليم على املرسلني، واخلتم " والصافات"وحسن أن يقرأ آخر 
  .باحلمد هللا رب العاملني



ْم أََجلُُهْم فََنذَُر الَِّذيَن ال يَْرُجونَ ِلقَاءََنا ِفي َولَوْ ُيَعجِّلُ اللَُّه ِللنَّاسِ الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهْم بِالَْخْيرِ لَقُِضيَ إِلَْيهِ{ ١١: اآلية
  }طُْغَيانِهِْم َيْعَمُهونَ

  }َولَْو يَُعجِّلُ اللَُّه ِللنَّاسِ الشَّرَّ اْستِْعجَالَُهْم بِالْخَْيرِ لَقُِضَي إِلَيْهِْم أََجلُُهْم{: قوله تعاىل
  -:فيه ثالث مسائل

معناه ولو عجل اهللا للناس العقوبة كما يستعجلون الثواب : قيل} لُ اللَُّه ِللنَّاسِ الشَّرََّولَْو يَُعجِّ{: قوله تعاىل: األوىل
: وقيل. واخلري ملاتوا، ألهنم خلقوا يف الدنيا خلقا ضعيفا، وليس هم كذا يوم القيامة؛ ألهنم يوم القيامة خيلقون للبقاء

ل ما يريدون فعله معهم يف إجابته إىل اخلري ألهلكهم؛ وهو معىن املعىن لو فعل اهللا مع الناس يف إجابته إىل املكروه مث
إنه خاص بالكافر؛ أي ولو جيعل اهللا للكافر العذاب على كفره كما عجل له خري : وقيل. } لَقُِضَي إِلَيْهِْم أََجلُُهْم{

هو قول النضر بن : مقاتل. الدنيا من املال والولد لعجل له قضاء أجله ليتعجل عذاب اآلخرة؛ قال ابن إسحاق
وقال . اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء؛ فلو عجل هلم هذا هللكوا: احلارث
اللهم أهلكه، اللهم ال تبارك له فيه وألعنه، أو : نزلت يف الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب: جماهد

فاآلية نزلت ذامة خللق ذميم هو يف بعض . جاب اخلري لقضي إليهم أجلهمحنو هذا؛ فلو استجيب ذلك منه كما يست
الناس يدعون يف اخلري فرييدون تعجيل اإلجابة مث حيملهم أحيانا سوء اخللق على الدعاء يف الشر؛ فلو عجل هلم 

  .هللكوا
ين سألت اهللا عز وجل أال إ: "واختلف يف إجابة هذا الدعاء؛ فروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: الثانية

قرأت يف بعض الكتب أن اهللا تعاىل يقول للمالئكة : وقال شهر بن حوشب" . يستجيب دعاء حبيب على حبيبه
وقد يستجاب : قال بعضهم. ال تكتبوا على عبدي يف حال ضجره شيئا؛ لطفا من اهللا تعاىل عليه: املوكلني بالعبد

سرنا مع رسول اهللا صلى : ه مسلم يف صحيحه آخر الكتاب، قال جابرذلك الدعاء، واحتج حبديث جابر الذي روا
  اهللا عليه وسلم يف غزوة بطن بواط وهو يطلب اجملدي بن عمرو اجلهين

وكان الناضح يعتقبه منا اخلمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من األنصار على ناضح له فأناخه فركب، مث 
من هذا الالعن : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! شأ؛ لعنك اهللا: لهبعثه فتلدن عليه بعض التلدن؛ فقال 

انزل عنه فال تصحبنا مبلعون ال تدعوا على أنفسكم وال تدعوا على أوالدكم : "أنا يا رسول اهللا؛ قال: ؟ قال"بعريه
  " .وال تدعوا على أموالكم ال توافقوا من اهللا ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم

؟ فقال "أين الذي لعن ناقته: " كتاب مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف سفر فلعن رجل ناقته فقاليف غري
يروى " شأ. "ذكره احلليمي يف منهاج الدين" أخرها عنك فقد أجبت فيها: "أنا هذا يا رسول اهللا؛ فقال: الرجل

  .بالسني والشني، وهو زجر للبعري مبعىن سر
مها من : وقال أبو علي. التعجيل من اهللا، واالستعجال من العبد: قال العلماء} َولَْو يَُعجِّلُ اللَُّه{: ىلقوله تعا: الثالثة

اهللا؛ ويف الكالم حذف؛ أي ولو يعجل اهللا للناس الشر تعجيال مثل استعجاهلم باخلري، مث حذف تعجيال وأقام صفته 
وعلى قول األخفش والفراء . ذهب اخلليل وسيبويهمقامه، مث حذف صفته وأقام املضاف إليه مقامه؛ هذا م

وقرأ ابن عامر . كما تقول ضربت زيدا ضربك، أي كضربك: قال الفراء. كاستعجاهلم، مث حذف الكاف ونصب
  .} َولَْو يَُعجِّلُ اللَُّه ِللنَّاسِ الشَّرَّ{: وهي قراءة حسنة؛ ألنه متصل بقوله. }لَقََضى إليهم أجلهم{

أي ال يعجل هلم الشر فرمبا يتوب منهم تائب، أو خيرج من أصالهبم } ذَُر الَِّذيَن ال يَْرُجونَ ِلقَاَءَنافََن{: قوله تعاىل



إن املراد : وقد قيل". البقرة"العلو واالرتفاع؛ وقد تقدم يف : والطغيان. أي يتحريون} ِفي طُْغيَانِهِْم َيعَْمُهونَ{. مؤمن
اآلية، على ما ] ٣٢: األنفال[} اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك{: الواهبذه اآلية أهل مكة، وإهنا نزلت حني ق

  .تقدم واهللا أعلم

َيْدُعَنا إِلَى ُضرٍّ  أَنْ لَْمَوإِذَا َمسَّ الْأِْنَسانَ الضُّرُّ َدَعاَنا ِلَجْنبِِه أَْو قَاِعداً أَْو قَاِئماً فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ كَ{  ١٢: اآلية
  }َمسَُّه كَذَِلَك ُزيَِّن ِللُْمْسرِِفَني َما كَاُنوا َيْعَملُونَ

هو أبو حذيفة بن املغرية : املراد باإلنسان هنا الكافر، قيل: قيل} َوإِذَا َمسَّ الْأِْنَسانَ الضُّرُّ َدعَاَنا ِلَجْنبِِه{: قوله تعاىل
وإمنا أراد } أَْو قَاِعداً أَْو قَاِئماً{. أي على جنبه مضطجعا} َدعَاَنا ِلَجْنبِِه{. املشرك، تصيبه البأساء والشدة واجلهد

إمنا بدأ باملضطجع ألنه بالضر أشد يف : قال بعضهم. مجيع حاالته؛ ألن اإلنسان ال يعدو إحدى هذه احلاالت الثالثة
أي استمر على } لَمَّا كََشفَْنا َعْنُه ُضرَُّه مَرَّفَ{. غالب األمر، فهو يدعو أكثر، واجتهاده أشد، مث القاعد مث القائم

  .كفره ومل يشكر ومل يتعظ
العافية مر على ما كان عليه من املعاصي؛ فاآلية تعم . وهذه صفة كثري من املخلطني املوحدين، إذا أصابته: قلت

  :عىن كأنه وأنشدالثقيلة خففت، وامل" كأن"هي : قال األخفش} كَأَنْ لَْم َيْدُعنَا{. الكافر وغريه
  ـبب ومن يفتقر يعش عيش ضر... وي كأنْ من يكن له نشب ُيْحـ 

أي للمشركني أعماهلم } ُزيَِّن ِللُْمْسرِِفَني{. أي كما زين هلذا الدعاء عند البالء واإلعراض عن الرخاء} كَذَِلَك ُزيَِّن{
  .كون من الشيطان، وإضالله دعاؤه إىل الكفروهذا التزيني جيوز أن يكون من اهللا، وجيوز أن ي. من الكفر واملعاصي

ِمنُوا كَذَِلَك َنْجزِي َولَقَْد أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ ِمْن قَْبِلكُْم لَمَّا ظَلَُموا َوَجاءَْتُهْم ُرُسلُُهمْ بِالَْبيِّنَاِت َوَما كَانُوا ِلُيْؤ{ ١٣: اآلية
  }الْقَْوَم الُْمْجرِمَِني

لَمَّا {. يعين األمم املاضية من قبل أهل مكة أهلكناهم} َنا الْقُُرونَ ِمْن قَْبِلكُْم لَمَّا ظَلَُمواَولَقَدْ أَْهلَكْ{: قوله تعاىل
  }َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناِت{. أي كفروا وأشركوا} ظَلَُموا

خيوف . لمنا أهنم ال يؤمنونأي أهلكناهم لع} وََما كَانُوا ِلُيْؤِمنُوا{. أي باملعجزات الواضحات والرباهني النريات
كفار مكة عذاب األمم املاضية؛ أي حنن قادرون على إهالك هؤالء بتكذيبهم حممدا صلى اهللا عليه وسلم، ولكن 

وهذه اآلية ترد على أهل الضالل القائلني خبلق . منهلهم لعلمنا بأن فيهم من يؤمن، أو خيرج من أصالهبم من يؤمن
أي جازاهم على كفرهم بأن طبع على قلوهبم؛ ويدل على هذا أنه } َما كَانُوا ِلُيؤِْمُنوا{معىن : وقيل. اهلدى واإلميان

  .}كَذَِلَك َنْجزِي الْقَْوَم الُْمْجرِمَِني{: قال
  }ثُمَّ َجَعلَْناكُْم َخالِئَف ِفي الْأَْرضِ ِمْن بَْعِدِهْم لَِنْنظَُر كَْيَف َتْعَملُونَ{ ١٤: اآلية

أي جعلناكم سكانا يف " األنعام"واخلالئف مجع خليفة، وقد تقدم آخر . مفعوالن} َعلَْناكُْم َخالِئَفثُمَّ َج{: قوله تعاىل
نصب بالم كي، وقد تقدم نظائره وأمثاله؛ أي ليقع } ِلَنْنظَُر{. أي من بعد القرون املهلكة} ِمْن َبْعدِِهْم{. األرض

: وقيل. يعاملكم معاملة املخترب إظهارا للعدل: وقيل. امنكم ما تستحقون به الثواب والعقاب، ومل يزل يعلمه غيب
ألن االستفهام له : تعملون: نصب بقوله" كيف"و. النظر راجع إىل الرسل؛ أي لينظر رسلنا وأولياؤنا كيف أعمالكم

  .صدر الكالم فال يعمل فيه ما قبله
ِذيَن ال َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا ائِْت بِقُْرآٍن غَْيرِ َهذَا أَْو َبدِّلُْه قُلْ َما َيكُونُ ِلي وَإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت قَالَ الَّ{ ١٥: اآلية

  }َيْومٍ َعِظيمٍأَنْ أَُبدِّلَُه ِمْن ِتلْقَاِء َنفِْسي إِنْ أَتَّبُِع إِلَّا َما يُوَحى إِلَيَّ إِنِّي أََخاُف إِنْ َعصَْيُت رَبِّي َعذَاَب 



  -:فيه ثالث مسائل
نصب على احلال؛ أي واضحات ال لبس } َبيَِّناٍت{تقرأ، و } ُتتْلَى} {َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياتَُنا{: قوله تعاىل: وىلاأل

: قال قتادة. يعين ال خيافون يوم البعث واحلساب وال يرجون الثواب} قَالَ الَِّذيَن ال َيْرُجونَ ِلقَاَءنَا{. فيها وال إشكال
والفرق بني تبديله واإلتيان بغريه أن تبديله ال جيوز أن } ائْتِ بِقُْرآٍن غَْيرِ َهذَا أَْو َبدِّلُْه{. كةيعين مشركي أهل م

  :يكون معه، واإلتيان بغريه قد جيوز أن يكون معه؛ ويف قوهلم ذلك ثالثة أوجه
  .قاله ابن جرير الطربي أهنم سألوه أن حيول الوعد وعيدا والوعيد وعدا، واحلالل حراما واحلرام حالال؛: أحدها
  .سألوه أن يسقط ما يف القرآن من عيب آهلتهم وتسفيه أحالمهم؛ قاله ابن عيسى: الثاين
  .أهنم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور؛ قاله الزجاج: الثالث
ومن عندي، كما ليس } ِمْن ِتلْقَاِء َنفِْسيأَنْ أَُبدِّلَُه {أي قل يا حممد ما كان يل } قُلْ َما َيكُونُ ِلي{: قوله تعاىل: الثانية

أي ال أتبع إال ما أتلوه عليكم من وعد ووعيد، وحترمي } إِنْ أَتَّبُِع إِلَّا َما ُيوَحى إِلَيَّ{. يل أن ألقاه بالرد والتكذيب
نُ ِلي أَنْ أَُبدِّلَُه ِمْن قُلْ َما َيكُو{: وقد يستدل هبذا من مينع نسخ الكتاب بالسنة؛ ألنه تعاىل قال. وحتليل، وأمر وهني

وهذا فيه بعد؛ فإن اآلية وردت يف طلب املشركني مثل القرآن نظما، ومل يكن الرسول صلى اهللا عليه } ِتلْقَاِء َنفِْسي
وسلم قادرا على ذلك، ومل يسألوه تبديل احلكم دون اللفظ؛ وألن الذي يقوله الرسول صلى اهللا عليه وسلم إذا 

  .ن تلقاء نفسه، بل كان من عند اهللا تعاىلكان وحيا مل يكن م
َعذَاَب َيْومٍ {. أي إن خالفت يف تبديله وتغيريه أو يف ترك العمل به} إِنِّي أََخاُف إِنْ َعَصْيُت َربِّي{: قوله تعاىل: الثالثة
  .يعين يوم القيامة} َعِظيمٍ

  } أَْدَراكُْم بِِه فَقَْد لَبِثُْت ِفيكُْم ُعُمراً ِمْن قَْبِلِه أَفَال َتْعِقلُونَقُلْ لَوْ َشاَء اللَُّه َما َتلَْوُتُه َعلَْيكُْم َوال{ ١٦: اآلية
أي لو شاء اهللا ما أرسلين إليكم فتلوت عليكم } قُلْ لَْو َشاَء اللَُّه َما َتلَْوُتُه َعلَْيكُْم َوال أَْدَراكُمْ بِِه{: قوله تعاىل

ويف الدراية معىن . دريت الشيء وأدراين اهللا به، ودريته ودريت به: لالقرآن، وال أعلمكم اهللا وال أخربكم به؛ يقا
وقرأ ابن . اخلتل؛ ومنه دريت الرجل أي ختلته، وهلذا ال يطلق الداري يف حق اهللا تعاىل وأيضا عدم فيه التوقيف

ن أتلوه عليكم؛ فهي لو شاء اهللا ألعلمكم به من غري أ: بغري ألف بني الالم واهلمزة؛ واملعىن} وألدراكم به{: كثري
بتحويل الياء ألفا، على لغة بين } وال أدراتكم به{وقرأ ابن عباس واحلسن . الم التأكيد دخلت على ألف أفعل

  :عقيل؛ قال الشاعر
  على األرض قيسي يسوق األباعرا... لعمرك ما أخشى التصعلك ما بقى 

  :وقال آخر
  املشهرحبرب كناصات األغر ... أال آذنت أهل اليمامة طيء 

وجه؟ فقال }وال أدراتكم به{هل لقراءة احلسن : مسعت األصمعي يقول سألت أبا عمرو بن العالء: قال أبو حامت
ال وجه، : معىن قول أيب عبيد: قال النحاس. إال الغلط} وال أدراتكم به{ال وجه لقراءة احلسن : وهل أبو عبيد. ال

درأت أي دفعت؛ فيقع الغلط بني : ت، وأدريت غريي، ويقالدريت أي علم: إن شاء اهللا على الغلط؛ ألنه يقال
فأبدل من الياء ألفا على لغة بين احلارث } وال أدريتكم به{يريد احلسن فيما أحسب : قال أبو حامت. دريت ودرأت

ومن قرأ : ويقال املهد]. ٦٣: طه[} إِنْ َهذَاِن لَسَاِحَراِن{: بن كعب، يبدلون من الياء ألفا إذا انفتح ما قبلها؛ مثل
يايس يف : فقلبت الياء ألفا وإن كانت ساكنة؛ كما قال} أدريتكم{فوجهه أن أصل اهلمزة ياء، فأصله } أدرأتكم{

  ييس وطايء يف طيء، مث قلبت األلف



} وال أدرأتكم{وهذا غلط، والرواية عن احلسن : قال النحاس. مهزة على لغة من قال يف العامل العأمل ويف اخلامت اخلأمت
اهلمزة، وأبو حامت وغريه تكلم أنه بغري مهز، وجيوز أن يكون من درأت أي دفعت؛ أي وال أمرتكم أن تدفعوا ب

  .فتتركوا الكفر بالقرآن
أي من قبل } ِمْن قَْبِلِه{. ظرف، أي مقدارا من الزمان وهو أربعون سنة} فَقَْد لَبِثُْت فِيكُْم ُعُمراً{: قوله تعاىل

أن هذا ال يكون إال } أَفَال َتْعِقلُونَ{. ق واألمانة، ال أقرأ وال أكتب، مث جئتكم باملعجزاتالقرآن، تعرفونين بالصد
أي لبثت فيكم مدة شبايب مل أعص اهللا، أفتريدون مين اآلن } لَبِثُْت ِفيكُْم ُعُمراً{معىن : وقيل. من عند اهللا ال من قبلي

لبث فيهم أربعني سنة، وأقام سنتني يرى : قال قتادة. زله عليوقد بلغت أربعني سنة أن أخالف أمر اهللا، وأغري ما ين
  .رؤيا األنبياء، وتويف صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن اثنتني وستني سنة

  }فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو كَذََّب بِآياِتِه إِنَّهُ ال ُيفِْلُح الُْمْجرُِمونَ{ ١٧: اآلية
. هام مبعىن اجلحد؛ أي ال أحد أظلم ممن افترى على اهللا الكذب، وبدل كالمه وأضاف شيئا إليه مما مل ينزلههذا استف

وهذا مما أمر به . وكذلك ال أحد أظلم منكم إذا أنكرمت القرآن وافتريتم على اهللا الكذب، وقلتم ليس هذا كالمه
املفتري املشرك، واملكذب باآليات : وقيل. اهللا ابتداء هو من قول: وقيل. الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يقول هلم

  .} إِنَُّه ال ُيفِْلُح الُْمْجرُِمونَ{. أهل الكتاب
لََّه بَِما ال أَُتَنبِّئُونَ الَويَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيُضرُُّهْم َوال َيْنفَُعُهْم َوَيقُولُونَ َهُؤالِء ُشفََعاُؤَنا ِعْنَد اللَِّه قُلْ { ١٨: اآلية

  }َيْعلَُم ِفي السََّماوَاِت َوال ِفي الْأَْرضِ ُسْبَحاَنُه َوتََعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ

} َوَيقُولُونَ َهُؤالِء ُشفََعاُؤَنا ِعْنَد اللَِّه{. يريد األصنام} َوَيعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيُضرُُّهْم َوال َيْنفَُعُهْم{: قوله تعاىل
} ُشفََعاُؤَنا{: وقيل. ذه غاية اجلهالة منهم؛ حيث ينتظرون الشفاعة يف املال ممن ال يوجد منه نفع وال ضر يف احلالوه

} قُلْ أَُتنَبِّئُونَ اللََّه بَِما ال َيْعلَُم ِفي السََّماوَاِت َوال ِفي الْأَْرضِ{. أي تشفع لنا عند اهللا يف إصالح معائشنا يف الدنيا
وقراءة العامة من نبأ . خمففا، من أنبأ ينبئ} أتنبِئون اهللا{وقرأ أبو السمال العدوي . بالتشديد} ُتَنبِّئُونَ{قراءة العامة 

أي أختربون ] ٣: التحرمي[} َمْن أَْنَبأََك َهذَا قَالَ نَبَّأَنَِي الَْعلِيُم الْخَبُِري{: ينبئ تنبئة؛ ومها مبعىن واحد، مجعهما قوله تعاىل
كا يف ملكه أو شفيعا بغري إذنه، واهللا ال يعلم لنفسه شريكا يف السموات وال يف األرض؛ ألنه ال اهللا أن له شري

مث نزه نفسه وقدسها عن ] ٣٣: الرعد[} أَْم ُتَنبِّئُوَنُه بَِما ال َيْعلَُم ِفي الْأَْرضِ{: نظريه قوله. شريك له فلذلك ال يعلمه
املعىن أي يعبدون ما ال : أي هو أعظم من أن يكون له شريك وقيل} ُيْشرِكُونَ ُسْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا{: الشرك فقال

فيكذبون؛ وهل يتهيأ لكم أن تنبؤه مبا ال يعلم، } َوَيقُولُونَ َهُؤالِء ُشفََعاُؤَنا ِعْنَد اللَِّه{يسمع وال يبصر وال مييز 
  .الباقون بالياء. وهو اختيار أيب عبيدبالتاء، } تشركون{وقرأ محزة والكسائي !. سبحانه وتعاىل عما يشركون

  }ا ِفيِه َيْخَتِلفُونََوَما كَانَ النَّاُس إِلَّا أُمَّةً وَاِحَدةً فَاْخَتلَفُوا َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربِّكَ لَقُِضَي َبيَْنُهْم ِفيَم{ ١٩: اآلية
كل مولود يولد عل : وقيل. رب كانوا على الشركهم الع: وقال الزجاج. معناه فال معىن لإلعادة" البقرة"تقدم يف 

إشارة إىل القضاء } َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربَِّك لَقُِضَي َبْينَُهْم ِفيَما ِفيِه َيْخَتِلفُونَ{. الفطرة، فاختلفوا عند البلوغ
قاب دون القيامة لقضي بينهم والقدر؛ أي لوال ما سبق يف حكمه أنه ال يقضى بينهم فيما اختلفوا فيه بالثواب والع

يف الدنيا، فأدخل املؤمنني اجلنة بأعماهلم والكافرين النار بكفرهم، ولكنه سبق من اهللا األجل مع علمه بصنيعهم 
  فجعل



وقال . لفرغ من هالكهم: وقيل. ألقام عليهم الساعة} لَقُِضَي َبْينَُهْم{: وقال أبو ورق. موعدهم القيامة؛ قال احلسن
هذا التأخري لقضي . أن اهللا أخر هذه األمة فال يهلكهم بالعذاب يف الدنيا إىل يوم القيامة، فلوال" الكلمة: "الكليب

. واآلية تسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف تأخري العذاب عمن كفر به. بينهم بنزول العذاب أو بإقامة الساعة
َوَما كُنَّا ُمَعذِّبَِني َحتَّى َنْبَعثَ {: سال الرسل؛ كما قالالكلمة السابقة أنه ال يأخذ أحدا إال حبجة وهو إر: وقيل
وقرأ . ولوال ذلك ملا أخر العصاة إىل التوبة) سبقت رمحيت غضيب: (الكلمة قوله: وقيل] ١٥: اإلسراء[} َرسُوالً
  .بالفتح" لقضى"عيسى 
  }قُلْ إِنََّما الْغَْيُب ِللَِّه فَاْنَتِظرُوا إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمْنَتظِرِيَنَوَيقُولُونَ لَْوال أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه فَ{ ٢٠: اآلية

يريد أهل مكة؛ أي هال أنزل عليه آية، أي معجزة غري هذه املعجزة، فيجعل لنا اجلبال ذهبا ويكون ل بيت من 
أي قل يا حممد إن } نََّما الَْغْيُب ِللَِّهفَقُلْ إِ{. عصا كعصا موسى: وقال الضحاك. زخرف، وحيىي لنا من مات من آبائنا

انتظروا قضاء اهللا بيننا بإظهار : وقيل. لنزوهلا} إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمْنَتظِرِيَن{. أي تربصوا} فَاْنَتِظرُوا{. نزول اآلية غيب
  .احملق على املبطل

َمسَّْتُهمْ إِذَا لَُهْم َمكٌْر ِفي آيَاِتَنا قُلِ اللَُّه أَْسَرُع َمكْراً إِنَّ ُرُسلََنا  وَإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً ِمْن َبْعدِ ضَرَّاَء{ ٢١: اآلية
  }َيكُْتبُونَ َما َتْمكُُرونَ

إِذَا لَُهْم َمكٌْر ِفي {. رخاء بعد شدة، وخصب بعد جدب: قيل} َرْحَمةً ِمْن َبْعِد َضرَّاَء َمسَّْتُهْم{. يريد كفار مكة
قُلِ اللَُّه أَْسَرعُ {. على قول اخلليل وسيبويه} إِذَا لَُهْم{: }َوإِذَا أَذَقْنَا{: وجواب قوله. تهزاء وتكذيبأي اس} آَياتَِنا
  على البيان؛} َمكْراً{. ابتداء وخرب} َمكْراً

َنا إِنَّ ُرُسلَ{. أي أعجل عقوبة على جزاء مكرهم، أي أن ما يأتيهم من العذاب أسرع يف إهالكهم مما أتوه من املكر
وقرأ يعقوب يف رواية رويس وأبو . بالتاء خطابا} َتْمكُُرونَ{وقراءة العامة . يعين بالرسل احلفظة}َيكُْتبُونَ َما َتْمكُُرونَ

قال أبو سفيان قحطنا بل : قيل} إِذَا لَُهْم َمكٌْر ِفي آَياِتَنا{: بالياء؛ لقول} ميكرون{عمرو يف رواية هارون العتكي 
  .صدقناك؛ فسقوا باستسقائه صلى اهللا عليه وسلم فلم يؤمنوا، فهذا مكرهم بدعائك فان سقيتنا

فَرُِحوا ُهَو الَِّذي ُيَسيِّرُكُْم ِفي الَْبرِّ وَالَْبْحرِ حَتَّى إِذَا كُنُْتْم ِفي الْفُلِْك َوجََرْيَن بِهِْم بِرِيحٍ طَيَِّبٍة َو{ ٢٣ - ٢٢: اآليتان
اءَُهُم الْمَْوُج ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوظَنُّوا أَنَُّهْم أُِحيطَ بِهِْم َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن لَِئْن بَِها َجاَءْتَها رِيٌح َعاِصٌف َوَج

ا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما َبغُْيكُمْ لَْحقِّ َيأَْنَجْيتََنا ِمْن َهِذِه لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن، فَلَمَّا أَْنَجاُهْم إِذَا ُهْم َيْبُغونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ ا
  }َعلَى أَْنفُِسكُْم َمتَاَع الَْحَياِة الدُّْنَيا ثُمَّ إِلَْيَنا مَْرجُِعكُْم فَُنَنبِّئُكُمْ بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ

أي حيملكم يف الرب على } فُلِْك َوَجَرْيَن بِهِْمُهوَ الَِّذي ُيَسيُِّركُْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ حَتَّى إِذَا كُْنُتْم ِفي الْ{: قوله تعاىل
واآلية تتضمن تعديد النعم فيما هي احلال بسبيله . حيفظكم يف السري: وقال الكليب. الدواب ويف البحر على الفلك

 ابن. قراءة العامة} ُيَسيُِّركُْم{". البقرة"وقد مضى الكالم يف ركوب البحر يف . من ركوب الناس الدواب والبحر
والفلك يقع على الواحد واجلمع، ويذكر ويؤنث، وقد تقدم . بالنون والشني، أي يبثكم ويفرقكم} ينشركم{عامر 

  :خروج من اخلطاب إىل الغيبة، وهو يف القرآن وأشعار العرب كثري؛ قال النابغة} َوَجَرْيَن بِهِْم{: وقوله. القول فيه
  ا سالف األمدأقوت وطال عليه... يا دار مية بالعلياء فالسند 

َوسَقَاُهمْ {: وجائز يف اللغة أن يرجع من خطاب الغيبة إىل لفظ املواجهة باخلطاب؛ قال اهللا تعاىل: قال ابن األنباري
فأبدل الكاف من ] ٢٢ - ٢١: اإلنسان[} َربُُّهْم شََراباً طَُهوراً إِنَّ َهذَا كَانَ لَكُْم جََزاًء َوكَانَ َسْعُيكُْم َمْشكُوراً



  .اهلاء
} َجاءَْتَها{الضمري يف } َجاءَْتَها رِيٌح عَاِصٌف{. تقدم الكالم فيها يف البقرة} بِرِيحٍ طَيَِّبٍة َوفَرُِحوا بِهَا{قوله تعاىل 
عصفت الريح وأعصفت، فهي عاصف ومعصف ومعصفة : والعاصف الشديدة؛ يقال. وقيل للريح الطيبة. للسفينة

  :أي شديدة، قال الشاعر
  فيها قطار ورعد صوته زجل... يح مزعزعة حىت إذا أعصفت ر

َوَجاَءُهمُ {. والطيبة غري عاصف وال بطيئة. بالتذكري ألن لفظ الريح مذكر، وهي القاصف أيضا" عاصف"وقال 
الء؛ يقال أي أحاط هبم الب} أَنَُّهْم أُِحيطَ بِهِْم{أي أيقنوا } َوظَنُّوا{واملوج ما ارتفع من املاء } الَْمْوُج ِمْن كُلِّ َمكَاٍن

. قد أحيط به، كأن البالء قد أحاط به؛ وأصل هذا أن العدو إذا أحاط مبوضع فقد هلك أهله: ملن وقع يف بلية
ويف هذا دليل على أن اخللق جبلوا على . أي دعوه وحده وتركوا ما كانوا يعبدون} َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن{

ن املضطر جياب دعاؤه، وإن كان كافرا؛ النقطاع األسباب ورجوعه إىل الواحد رب الرجوع إىل اهللا يف الشدائد، وأ
إهنم قالوا يف دعائهم أهيا شراهيا؛ : وقال بعض املفسرين. إن شاء اهللا تعاىل" النمل"األرباب؛ على ما يأيت بيانه يف 

  .وهي لغة العجم. أي يا حي يا قيوم
إنا نركب البحر وحنمل معنا : ا، ومن السنة حديث أيب هريرة وفيههذه اآلية تدل على ركوب البحر مطلق: مسألة

وحديث أنس يف قصة أم حرام يدل على جواز ركوبه يف الغزو، وقد مضى هذا املعىن يف . احلديث... القليل من املاء
هل حكمه حكم راكب البحر يف حال ارجتاجه وغليانه، " األعراف"وقد تعدم يف آخر . مستوىف واحلمد هللا" البقرة"

  .حكم الصحيح أو املريض احملجور عليه؛ فتأمله هناك

لََنكُوَننَّ ِمَن {. من هذه الريح: وقال الكليب. أي هذه الشدائد واألهوال} لَِئْن أَْنجَْيَتَنا ِمْن َهذِِه{: قوله تعاىل
إِذَا ُهْم َيْبُغونَ ِفي {.. صهم وأنقذهمأي خل} فَلَمَّا أَْنَجاُهْم{. أي من العاملني بطاعتك على نعمة اخلالص} الشَّاِكرِيَن

الفساد والشرك؛ من بغى اجلرح إذا فسد؛ : والبغي. أي يعملون يف األرض بالفساد وباملعاصي} الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ
  .اأي بالتكذيب؛ ومنه بغت املرأة طلبت غري زوجه} بَِغْيرِ الْحَقِّ{. وأصله الطلب، أي يطلبون االستعالء بالفساد

َمتَاعَ {: أي وباله عائد عليكم؛ ومت الكالم، مث ابتدأ فقال} َيا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما َبغُْيكُْم َعلَى أَْنفُِسكُْم{: قوله تعاىل
: قال النحاس. وال بقاء لهأي هو متاع احلياة الدنيا؛ } الَْحَياةِ الدُّنَْيا ثُمَّ إِلَيَْنا َمْرجُِعكُْم فَُننَبِّئُكُْم بَِما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ

وجيوز أن يكون . مفعول معىن فعل البغي} َعلَى أَنْفُِسكُْم{و . } َمتَاَع الَْحَياِة الدُّْنيَا{رفع باالبتداء وخربه } َبغُْيكُْم{
حرف  وتضمر مبتدأ، أي ذلك متاع احلياة الدنيا، أو هو متاع احلياة الدنيا؛ وبني املعنيني} َعلَى أَْنفُِسكُْم{خربه 

} فََسلُِّموا َعلَى أَنْفُِسكُْم{: إمنا بغي بعضكم على بعض؛ مثل. فاملعىن} َبغُْيكُْم{لطيف، إذا رفعت متاعا على أنه خرب 
فاملعىن إمنا } َعلَى أَنْفُِسكُْم{وإذا كان اخلرب ]. ١٢٨: التوبة[} لَقَْد َجاءَكُْم َرسُولٌ ِمْن أَنْفُِسكُْم{وكذا ] ٦١: النور[

أراد أن البغي متاع احلياة : وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال. } َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها{اجع عليكم؛ مثل فسادكم ر
بالنصب على } َمتَاَع{وقرأ ابن أيب إسحاق . البغي مصرعة: الدنيا، أي عقوبته تعجل لصاحبه يف الدنيا؛ كما يقال

اخلافض، أي ملتاع، أو مصدر، مبعىن املفعول على احلال، أي أو ينزع . أنه مصدر؛ أي تتمتعون متاع احلياة الدنيا
. أو هو نصب على الظرف، أي يف متاع احلياة الدنيا، ومتعلق الظرف واجلار واحلال معىن الفعل يف البغي. متمتعني

  .مفعول ذلك املعىن} َعلَى أَنْفُِسكُْم{و 
أَنَْزلَْناُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتلَطَ بِِه نََباُت الْأَْرضِ ِممَّا َيأْكُلُ النَّاُس وَالْأَْنَعاُم َحتَّى  إِنََّما َمثَلُ الَْحَياةِ الدُّنَْيا كََماٍء{ ٢٤: اآلية



َجَعلَْناَها َحِصيداً كَأَنْ لَْم  أَْو َنهَاراً فَإِذَا أََخذَِت الْأَْرُض ُزْخُرفََها َوازَّيََّنْت َوظَنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم قَاِدُرونَ َعلَْيَها أََتاَها أَْمُرَنا لَْيالً
  }َتْغَن بِالْأَْمسِ كَذَِلَك نُفَصِّلُ الْآياِت ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ

معىن اآلية التشبيه والتمثيل، أي صفة احلياة الدنيا يف } إِنََّما مَثَلُ الْحََياِة الدُّْنَيا كََماٍء أَنَْزلْنَاُه ِمَن السََّماِء{: قوله تعاىل
وسيأيت هلذا التشبيه مزيد بيان يف . وزواهلا وقلة خطرها واملالذ هبا كماء؛ أي مثل ماء، فالكاف يف موضع رفعفنائها 

ـ } أَْنزَلَْناُه ِمَن السََّماِء{. إن شاء اهللا تعاىل" الكهف" روي عن نافع أنه وقف على } فَاْخَتلَطَ{. }َماٍء{نعت ل
أي باملاء نبات األرض؛ فأخرجت ألوانا من النبات، فنبات } ِه َنبَاُت الْأَْرضِبِ{أي فاختلط املاء باألرض، } فَاْخَتلَطَ{

مرفوع باختلط؛ أي اختلط النبات باملطر، أي شرب منه } فَاْخَتلَطَ{على هذا ابتداء، وعلى مذهب من مل يقف على 
  .واالختالط تداخل الشيء بعضه يف بعض. فتندى وحسن وأخضر

حَتَّى إِذَا أََخذَتِ {. من الكأل والتنب والشعري" واألنعام. "من احلبوب والثمار والبقول} لُ النَّاُسِممَّا َيأْكُ{: قوله تعاىل
أي } وَازَّيََّنْت{. زخرف: والزخرف كمال حسن الشيء؛ ومنه قيل للذهب. أي حسنها وزينتها} الْأَْرضُ ُزْخُرفََها

يف الزاي وجيء بألف الوصل؛ ألن احلرف املدغم مقام  باحلبوب والثمار واألزهار؛ واألصل تزينت أدغمت التاء
. على األصل} وتزينت{وقرأ ابن مسعود وأيب بن كعب . حرفني األول منهما ساكن والساكن ال ميكن االبتداء به

 أي أتت بالزينة عليها، أي الغلة والزرع، وجاء بالفعل على أصله ولو} وأَْزَيَنت{وقرأ احلسن واألعرج وأبو العالية 
ويف رواية املقدمي . وزنه اسوادت} واْزياّنت{قرأ أشياخنا : وقال عوف بن أيب مجيلة األعرايب. أعله لقال وازانت

وقرأ عثمان . مثل أفعلت} وأْزيانت{وقرأ الشعيب وقتادة . واألصل فيه تزاينت، وزنه تقاعست مث أدغم} وازّاينت{
  .باهلمزة؛ ثالث قراءات} ازيأنت{مثل أفعالت، وروى عنه } توازيان{مثل أفعلت، وعنه أيضا } واْزيََنت{النهدي 
أي على حصادها واالنتفاع هبا؛ أخرب عن األرض واملعىن } أَنَُّهْم قَاِدُرونَ َعلَْيهَا{. أي أيقن} َوظَنَّ أَْهلَُها{: قوله تعاىل

  رد: وقيل. النبات إذ كان مفهوما وهو منها

} فََجَعلَْناَها َحصِيداً{. ظرفان} لَْيالً أَْو َنَهاراً{. أي عذابنا، أو أمرنا هبالكها} ا أَمُْرَناأََتاَه{. إىل الزينة: إىل الغلة، وقيل
: قال أبو عبيد. ومل يؤنث ألنه فعيل مبعىن مفعول} َحصِيداً{وقال . مفعوالن، أي حمصودة مقطوعة ال شيء فيها

املنازل : واملغاين يف اللغة. تكن عامرة؛ من غين إذا أقام فيه وعمره أي مل} كَأَنْ لَْم َتْغَن بِالْأَْمسِ{. احلصيد املستأصل
  :قال لبيد. كأن مل تنعم: وقال قتادة. اليت يعمرها الناس

  لو كان للنفس اللجوج خلود... وغنيت سبتا قبل جمرى داحس 
لزخرف؛ يعين فكما يهلك هذا بالياء، يذهب به إىل ا} يغن{وقرأ قتادة . بالتاء لتأنيث األرض} َتغَْن{وقراءة العامة 

  .يف آيات اهللا} ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ{. أي نبينها} نُفَصِّلُ الْآياِت{. الزرع هكذا كذلك الدنيا
  }وَاللَُّه َيْدُعو إِلَى َدارِ السَّالمِ َويَْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ{ ٢٥: اآلية

إن اهللا ال : ملا ذكر وصف هذه الدار وهي دار الدنيا وصف اآلخرة فقال} لَى دَارِ السَّالمَِواللَُّه َيْدُعو إِ{: قوله تعاىل
السالم : قال قتادة واحلسن. يدعوكم إىل مجع الدنيا بل يدعوكم إىل الطاعة لتصريوا إىل دار السالم، أي إىل اجلنة

، وقد "السالم"ومن أمسائه سبحانه . اآلفات هو اهللا، وداره اجلنة؛ ومسيت اجلنة دار السالم ألن من دخلها سلم من
املعىن واهللا يدعو : وقيل. إن شاء اهللا" احلشر"ويأيت يف سورة ). الكتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن(بيناه يف 

  :قال الشاعر. والسالم والسالمة مبعىن كالرضاع والرضاعة؛ قاله الزجاج. إىل دار السالمة
  وهل لك بعد قومك من سالم.. .حتيي بالسالمة أم بكر 



: قال احلسن. أراد واهللا يدعو إىل دار التحية؛ ألن أهلها ينالون من اهللا التحية والسالم، وكذلك من املالئكة: وقيل
وقال حيىي بن ]. ١٠: يونس[} وََتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسالٌم{: إن السالم ال ينقطع، عن أهل اجلنة، وهو حتيتهم؛ كما قال

ابن آدم، دعاك اهللا إىل دار السالم فانظر من أين جتيبه، فإن أجبته من دنياك دخلتها، وإن أجبته من قربك  يا: معاذ
دار اجلالل، ودار السالم، وجنة عدن، وجنة املأوى، وجنة اخللد، وجنة : اجلنان سبع: وقال ابن عباس. منعتها

  .الفردوس، وجنة النعيم
. عم بالدعوة إظهارا حلجته، وخص باهلداية استغناء عن خلقه} إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ َويَْهِدي َمْن َيَشاُء{: قوله تعاىل

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : كتاب اهللا؛ رواه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال: والصراط املستقيم، قيل
واس بن مسعان عن رسول اهللا صلى اهللا اإلسالم؛ رواه الن: وقيل" . الصراط املستقيم كتاب اهللا تعاىل: "وسلم يقول
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر : وقيل. احلق؛ قاله قتادة وجماهد: وقيل. عليه وسلم

رأيت يف : "خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فقال: وروى جابر بن عبداهللا قال. وعمر رضي اهللا عنهما
رأسي وميكائيل عند رجلي فقال أحدمها لصاحبه اضرب له مثال فقال له امسع مسعت أذناك  املنام كأن جربيل عند

واعقل عقل قلبك وإمنا مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اختذ دارا مث بىن فيها بيتا مث جعل فيها مأدبة مث بعث رسوال 
ر اإلسالم والبيت اجلنة وأنت يا يدعو الناس إىل طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فاهللا امللك والدا

مث تال " حممد الرسول فمن أجابك دخل يف اإلسالم ومن دخل يف اإلسالم دخل اجلنة ومن دخل اجلنة أكل مما فيها
و إِلَى وَاللَُّه َيْدُع{: مث تال قتادة وجماهد. }َويَْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ{يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هدى اهللا اخللق كلهم إىل صراط مستقيم، : وهذه اآلية بينة احلجة يف الرد على القدرية؛ ألهنم قالوا. } َدارِ السَّالمِ
  .فردوا على اهللا نصوص القرآن} َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ{: واهللا قال

زِيَاَدةٌ َوال َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم قََتٌر َوال ِذلَّةٌ أُولَِئكَ أَْصحَاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا الُْحْسَنى َو{ ٢٦: اآلية
  }َخاِلُدونَ
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : روي من حديث أنس قال} ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا الُْحسَْنى َوزَِيادَةٌ{: قوله تعاىل
للذين أحسنوا العمل يف الدنيا هلم احلسىن وهي اجلنة والزيادة النظر إىل وجه اهللا : "قال} َوزَِيادَةٌ{: قوله تعاىل
وحذيفة وعبادة بن الصامت وكعب بن عجرة . وهو قول أيب بكر الصديق وعلي بن أيب طالب يف رواية" الكرمي

وروى مسلم يف . ابوأيب موسى وصهيب وابن عباس يف رواية، وهو قول مجاعة من التابعني، وهو الصحيح يف الب
إذا دخل أهل اجلنة اجلنة قال اهللا تبارك وتعاىل تريدون : "صحيحه عن صهيب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

شيئا أزيدكم فيقولون أمل تبيض وجوهنا أمل تدخلنا اجلنة وتنجنا من النار قال فيكشف احلجاب فما أعطوا شيئا أحب 
وخرجه النسائي أيضا عن } ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا الُْحسَْنى َوزَِيادَةٌ{يف رواية مث تال و" إليهم من النظر إىل رهبم عز وجل

إذا دخل أهل : "قال} ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا الُْحسَْنى َوزَِيادَةٌ{هذه اآلية : صهيب قال قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إن لكم موعدا عند اهللا يريد أن ينجزكموه قالوا أمل يبيض اجلنة اجلنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل اجلنة 

وجوهنا ويثقل موازيننا وجيرنا من النار قال فيكشف احلجاب فينظرون إليه فواهللا ما أعطاهم اهللا شيئا أحب إليهم 
كتاب وخرجه ابن املبارك يف دقائقه عن أيب موسى األشعري موقوفا، وقد ذكرناه يف ". من النظر وال أقر ألعينهم

حدثنا علي : وخرج الترمذي احلكيم أبو عبداهللا رمحه اهللا. التذكرة، وذكرنا هناك معىن كشف احلجاب، واحلمد هللا
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن حجر حدثنا الوليد بن مسلم عن زهري عن أيب العالية عن أيب بن كعب قال



وعن " النظر إىل وجه الرمحن: "قال} أَْحَسُنوا الُْحْسَنى َوزَِياَدةٌ ِللَِّذيَن{وسلم عن الزيادتني يف كتاب اهللا؛ يف قول 
  :قال] ١٤٧: الصافات[} وَأَْرَسلَْناُه إِلَى ِمائَةِ أَلٍْف أَوْ َيزِيُدونَ{: قوله

. إن الزيادة أن تضاعف احلسنة عشر حسنات إىل أكثر من ذلك؛ روي عن ابن عباس: وقد قيل". عشرون ألفا"
: وقال جماهد. الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة هلا أربعة آالف باب: بن أيب طالب رضي اهللا عنهوروي عن علي 

احلسىن اجلنة، : وقال عبدالرمحن بن زيد بن أسلم. احلسىن حسنة مثل حسنة، والزيادة مغفرة من اهللا ورضوان
احلسىن البشرى، : ل عبدالرمحن بن سابطوقا. والزيادة ما أعطاهم اهللا يف الدنيا من فضله ال حياسبهم به يوم القيامة

]. ٢٣ - ٢٢: القيامة[} ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ نَاِضَرةٌ إِلَى رَبَِّها َناِظرَة{: والزيادة النظر إىل وجه اهللا الكرمي؛ قال اهللا تعاىل
يا أهل : ولالزيادة أن متر السحابة بأهل اجلنة فتمطرهم من كل النوادر اليت مل يروها، وتق: وقال يزيد بن شجرة

الزيادة أنه ما مير عليهم مقدار يوم من أيام : وقيل. اجلنة، ما تريدون أن أمطركم؟ فال يريدون شيئا إال أمطر هلم إياه
الدنيا إال حىت يطيف مبنزل أحدهم سبعون ألف ملك، مع كل ملك هدايا من عند اهللا ليست مع صاحبه، ما رأوا 

لعليم الغين احلميد العلي الكبري العزيز القدير الرب الرحيم املدبر احلكيم مثل تلك اهلدايا قط؛ فسبحان الواسع ا
: شفاعتهم، والزيادة: }الُْحسَْنى{أي معاملة الناس، } أَْحَسنُوا{: وقيل. اللطيف الكرمي الذي ال تتناهى مقدوراته

  .إذن اهللا تعاىل فيها وقبوله
يغشى؛ : وقيل. يعلو: وقيل. غالم مراهق إذا حلق بالرجال: ه قيلمعناه يلحق؛ ومن: قيل} َوال َيْرهَُق{: قوله تعاىل

أي مذلة؛ كما يلحق أهل النار؛ أي ال يلحقهم غبار يف حمشرهم إىل اهللا } َوال ِذلَّةٌ{. غبار} قَتٌَر{. واملعىن متقارب
  :وأنشد أبو عبيدة للفرزدق. وال تغشاهم ذلة

  يات والقتراموج ترى فوقه الرا... متوج برداء امللك يتبعه 
وواحد القتر قترة؛ ومنه قوله . والقتر والقترة والقترة مبعىن واحد؛ قاله النحاس. بإسكان التاء} قَْتٌر{وقرأ احلسن 

. القتر سواد الوجوه: ابن عباس. قتر كآبة وكسوف: وقيل. أي تعلوها غربة] ٤١: عبس[} َتْرَهقَُها قََتَرةٌ{: تعاىل
  .هو بعد نظرهم إىل رهبم عز وجل: وقال ابن ليلى. تار القدردخان النار؛ ومنه ق: ابن حبر

ال {إىل قوله } إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَتْ لَُهْم ِمنَّا الُْحْسَنى أُولَِئَك َعْنَها ُمْبَعُدونَ{: هذا فيه نظر؛ فإن اهللا عز وجل يقول: قلت
: البقرة[} َوال خَْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيْحَزُنونَ{: غري آية وقال يف] ١٠٣ - ١٠١: األنبياء[} َيْحُزنُُهُم الْفََزعُ الْأَكْبَُر

] ٣٠: فصلت[} ُنواإِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُموا َتَتنَزَّلُ َعلَْيهُِم الَْمالِئكَةُ أَلَّا َتَخافُوا َوال َتحَْز{: وقال] ٦٢
 موطن من املواطن ال قبل النظر وال بعده وجه احملسن بسواد من كآبة وال وهذا عام فال يتغري بفضل اهللا يف. اآلية

} َوأَمَّا الَِّذيَن ابَْيضَّْت ُوُجوهُُهْم فَِفي َرْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ{. حزن، وال يعلوه شيء من دخان جهنم وال غريه
  ].١٠٧: آل عمران[

ئَاِت جََزاُء َسيِّئَةٍ بِِمثِْلَها َوَتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َما لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ كَأَنََّما أُغِْشَيتْ وَالَِّذيَن كََسبُوا السَّيِّ{ ٢٧: اآلية
  }ُوُجوُهُهْم ِقطَعاً ِمَن اللَّْيلِ ُمظِْلماً أُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ

مرفوع } جََزاُء} {جََزاُء َسيِّئٍَة بِِمثْلَِها{. الشرك: وقيل. أي عملوا املعاصي} يِّئَاِتَوالَِّذيَن كَسَُبوا السَّ{: قوله تعاىل
الباء مع ما بعدها اخلرب، : وقيل. الباء زائدة؛ واملعىن جزاء سيئة مثلها: قال ابن كيسان. } بِِمثْلَِها{باالبتداء، وخربه 

. إمنا أنابك؛ أي وإمنا أنا كائن بك: كائن مبثلها؛ كقولكجزاء سيئة : وهي متعلقة مبحذوف قامت مقامه، واملعىن
مرفوعا على } جََزاُء{وجيوز أن يكون . جزاء السيئة مبثلها كائن؛ فحذف خرب املبتدأ: وجيوز أن تتعلق جبزاء، التقدير



عدة، وشبهه؛ والباء على  أي فعليه] ١٨٤: البقرة[} فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أُخََر{: تقدير فلهم جزاء سيئة؛ فيكون مثل قوله
  .هذا التقدير تتعلق مبحذوف، كأنه قال هلم جزاء سيئة ثابت مبثلها، أو تكون مؤكدة أو زائدة

ومعىن هذه املثلية أن ذلك اجلزاء مما يعد مماثال لذنوهبم، أي هم غري مظلومني، وفعل الرب جلت قدرته وتعاىل شأنه 
أي } ِمْن َعاِصمٍ{. أي من عذاب اهللا} َما لَُهْم ِمَن اللَِّه{. أي يغشاهم هوان وخزي }َوَتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ{. غري معلل بعلة
  .مانع مينعهم منه

أي } اللَّْيلِ{حال من } ُمظِْلماً{مجع قطعة، وعلى هذا يكون } ُوُجوُهُهْم ِقطَعاً{. أي ألبست} كَأَنََّما أُغِْشَيْت{
ـ " قطعا"قرأ الكسائي وابن كثري و. أغشيت وجوههم قطعا من الليل يف حال ظلمته } ُمظِْلماً{بإسكان الطاء؛ ف
القطع طائفة من : وقال ابن السكيت. والقطع اسم قطع فسقط. على هذا نعت، وجيوز أن يكون حاال من الليل

  .إن شاء اهللا تعاىل" هود"الليل؛ وسيأيت يف 
ِذيَن أَْشَركُوا َمكَاَنكُمْ أَنُْتْم َوُشَركَاؤُكُْم فََزيَّلَْنا َبْينَُهْم َوقَالَ ُشرَكَاُؤُهْم مَا َوَيْوَم َنْحُشُرُهمْ َجِميعاً ثُمَّ َنقُولُ لِلَّ{ ٢٨: اآلية

  }كُْنُتْم إِيَّاَنا َتعُْبُدونَ
أي } واثُمَّ َنقُولُ لِلَِّذيَن أَْشَركُ{. حال} َجِميعاً{. أي جنمعهم، واحلشر اجلمع} َوَيْوَم َنْحُشرُُهْم َجِميعاً{: قوله تعاىل

. وهذا وعيد} أَنُْتْم َوُشرَكَاُؤكُْم{. أي الزموا واثبتوا مكانكم، وقفوا مواضعكم} َمكَاَنكُْم{. اختذوا مع اهللا شريكا
زيلته فتزيل، أي فرقته فتفرق، وهو : أي فرقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواصل يف الدنيا؛ يقال} فََزيَّلَْنا َبْينَُهْم{

زايله اهللا مزايلة وزياال : واملزايلة املفارقة؛ يقال. مصدره تزييال، ولو كان فيعلت لقلت زيلة فعلت؛ ألنك تقول يف
: ال أزايل فالنا، أي ال أفارقه؛ فإن قلت: ؛ يقال}فزايلنا بينهم{وقرأ بعضهم : قال الفراء. والتزايل التباين. إذا فارقه

: الشياطني، وقيل: وقيل. عىن بالشركاء املالئكة} ُشَركَاؤُُهْمَوقَالَ {. ال أزاوله فهو مبعىن آخر، معناه ال أخاتله
وذلك أهنم ادعوا على الشياطني الذين أطاعوهم واألصنام . األصنام؛ فينطقها اهللا تعاىل فتكون بينهم هذه احملاورة

وثان فتقول ما كنا ينطق اهللا األ: قال جماهد. اليت عبدوها أهنم أمروهم بعبادهتم ويقولون ما عبدناكم حىت أمرمتونا
وإن محل الشركاء على الشياطني فاملعىن أهنم يقولون ذلك دهشا، . نشعر بأنكم إيانا تعبدون، وما أمرناكم بعبادتنا

  .أو يقولون كذبا واحتياال للخالص، وقد جيري مثل هذا غدا؛ وإن صارت املعارف ضرورية
  }َنكُْم إِنْ كُنَّا َعْن ِعَباَدِتكُْم لََغاِفلَِنيفَكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً بَْيَنَنا َوبَْي{ ٢٩: اآلية

مفعول، أي كفى اهللا شهيدا، أو متييز، أي اكتف به شهيدا } َشهِيداً} {فَكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً َبْيَنَنا َوَبيَْنكُْم{: قوله تعاىل
إال غافلني ال نسمع } ْن ِعَبادَِتكُْم لََغاِفِلَنيَع{أي ما كنا }إِنْ كُنَّا{. بيننا وبينكم إن كنا أمرناكم هبذا أو رضيناه منكم
  .وال نبصر وال نعقل؛ ألنا كنا مجادا ال روح فينا

  }ُرونَُهنَاِلَك َتْبلُو كُلُّ نَفْسٍ َما أَْسلَفَْت َوُردُّوا إِلَى اللَِّه َمْوالُهُم الَْحقِّ َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَاُنوا يَفَْت{ ٣٠: اآلية
: وقال الكليب. أي تذوق} َتْبلُو{. أي يف ذلك الوقت} َتْبلُو{. يف موضع نصب على الظرف} اِلَكُهَن{: قوله تعاىل

تسلم، أي تسلم ما عليها من : وقيل. أي جزاء ما عملت وقدمت} كُلُّ َنفْسٍ َما أَْسلَفَْت{. ختترب: جماهد. تعلم
: وقيل. ي تقرأ كل نفس كتاهبا الذي كتب عليهاأ} تتلو{وقرأ محزة والكسائي . احلقوق إىل أرباهبا بغري اختيارها

  :ومنه قول الشاعر. تتبع؛ أي تتبع كل نفس ما قدمت يف الدنيا؛ قاله السدي} تتلو{
  كما رأيت الذيب يتلو الذيبا... إن املريب يتبع املريبا 

وجيوز نصب احلق من ثالث جهات؛ . باخلفض على البدل أو الصفة} َوُردُّوا إِلَى اللَِّه َمْوالُهُم الْحَقِّ{: قوله تعاىل



. موالهم حقا ال ما يعبدون من دونه: وجيوز أن يكون التقدير. وردوا حقا، مث جيء باأللف والالم: يكون التقدير
على االبتداء  -، ويكون املعىن موالهم احلق }الَْحقِّ{وجيوز أن يرفع. والوجه الثالث أن يكون مدحا؛ أي أعين احلق

ووصف نفسه سبحانه باحلق ألن احلق منه كما وصف نفسه . ال ما يشركون من دونه -ا قبل واخلرب والقطع مم
. أي الذي جيازيهم باحلق} مَْوالُهُم الَْحقِّ{: بالعدل ألن العدل منه؛ أي كل عدل وحق فمن قبله، وقال ابن عباس

: فإن قيل. موضع رفع وهو مبعىن املصدر، أي افتراؤهميف } يَفَْتُرونَ} {َما كَاُنوا يَفَْتُرونَ{. أي بطل} َوَضلَّ َعنُْهْم{
قيل ليس مبوالهم يف النصرة . وقد أخرب بأن الكافرين ال موىل هلم} َوُردُّوا إِلَى اللَِّه َمْوالُهُم الْحَقِّ{: كيف قال

  .واملعونة، وهو موىل هلم يف الرزق وإدرار النعم

اِء َوالْأَْرضِ أَمَّْن َيْمِلُك السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر َوَمْن ُيْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الْمَيِِّت وَُيْخرِجُ قُلْ َمْن يَْرُزقُكُْم ِمَن السََّم{ ٣١: اآلية
  }الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ َوَمْن ُيدَبُِّر الْأَْمَر فََسَيقُولُونَ اللَُّه فَقُلْ أَفَال َتتَّقُونَ

قرير احلجة عليهم؛ فمن اعترف منهم فاحلجة ظاهرة عليهم، ومن مل املراد مبساق هذا الكالم الرد على املشركني وت
وهذا قريب من . يعترف فيقرر عليه أن هذه السموات واألرض ال بد هلما من خالق؛ وال يتمارى يف هذا عاقل

أي من جعلهما } أَْبصَاَرأَمَّْن َيْمِلُك السَّْمَع وَالْ{. بالنبات} وَالْأَْرضِ{. أي باملطر} ِمَن السََّماِء{. مرتبة الضرورة
أي النبات من األرض، واإلنسان من النطفة، والسنبلة من احلبة، } َوَمْن ُيخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت{. وخلقهما لكم

وا ألهنم كان} فََسَيقُولُونَ اللَُّه{. أي يقدره ويقضيه} َوَمْن ُيَدبُِّر الْأَمَْر{. والطري من البيضة، واملؤمن من الكافر
أي أفال } أَفَال َتتَّقُونَ{. هلم يا حممد} فَقُلْ{يعتقدون أن اخلالق هو اهللا؛ أو فسيقولون هو اهللا إن فكروا وأنصفوا 

  .ختافون عقابه ونقمته يف الدنيا واآلخرة
  }ُتْصَرفُونَفَذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُُم الَْحقُّ فََماذَا بَْعَد الَْحقِّ إِلَّا الضَّاللُ فَأَنَّى { ٣٢: اآلية

  }فَذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُُم الَْحقُّ فََماذَا َبْعدَ الَْحقِّ إِلَّا الضَّاللُ{: قوله تعاىل
  -:فيه مثان مسائل

. أي هذا الذي يفعل هذه األشياء هو ربكم احلق، ال ما أشركتم معه} فَذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُُم الَْحقُّ{: قوله تعاىل: األوىل
: وقال بعض املتقدمني. صلة أي ما بعد عبادة اإلله احلق إذا تركت عبادته إال الضالل} ذَا} {ْعَد الْحَقِّفََماذَا َب{

فََماذَا بَْعَد الْحَقِّ {وآخرها } فَذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُُم الْحَقُّ{ظاهر هذه اآلية يدل على أن ما بعد اهللا هو الضالل؛ ألن أوهلا 
إن الكفر تغطية احلق، وكل ما كان غري احلق : وقال بعضهم. يف اإلميان والكفر، ليس يف األعمالفهذا } إِلَّا الضَّاللُ

قُلْ َمْن {والصحيح األول؛ ألن قبل . جرى هذا اجملرى؛ فاحلرام ضالل واملباح هدى؛ فإن اهللا هو املبيح واحملرم
  }َيْرزُقُكُْم ِمَن السََّماِء َوالْأَْرضِ

أي الذي حتق له } َربُّكُمُ الَْحقُّ{. أي هذا الذي رزقكم، وهذا كله فعله هو} ُه رَبُّكُمُ الَْحقُّفَذَِلكُمُ اللَّ{مث قال 
  .األلوهية ويستوجب العبادة، وإذا كان ذلك فتشريك غريه ضالل وغري حق

 هي توحيد اهللا حكمت هذه اآلية بأنه ليس بني احلق والباطل منزلة ثالثة يف هذه املسألة اليت: قال علماؤنا: الثانية
تعاىل، وكذلك هو األمر يف نظائرها، وهي مسائل األصول اليت احلق فيها يف طرف واحد؛ ألن الكالم فيها إمنا هو 

ِلكُلٍّ َجَعلَْنا مِْنكُمْ ِشْرَعةً {: يف تعديد وجود ذات كيف هي، وذلك خبالف مسائل الفروع اليت قال اهللا تعاىل فيها
والكالم يف ". احلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور متشاهبات: "، وقوله عليه السالم]٤٨: املائدة[} َوِمْنَهاجاً

  .الفروع إمنا هو يف أحكام طارئة على وجود ذات متقررة ال خيتلف فيها وإمنا خيتلف يف األحكام املتعلقة هبا



: قام إىل الصالة يف جوف الليل قالثبت عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا : الثالثة
أنت احلق ووعدك احلق وقولك احلق ولقاؤك احلق واجلنة حق والنار حق "وفيه . احلديث" اللهم لك احلمد"

أي الواجب الوجود؛ وأصله من حق الشيء " أنت احلق: "فقوله. احلديث" والساعة حق والنبيون حق وحممد حق
باحلقيقة إذ وجوده لنفسه مل يسبقه عدم وال يلحقه عدم؛ وما عداه مما يقال وهذا الوصف هللا تعاىل . أي ثبت ووجب

وباعتبار هذا املعىن كان . عليه هذا االسم مسبوق بعدم، وجيوز عليه حلاق العدم، ووجوده من موجده ال من نفسه
  :أصدق كلمة قاهلا الشاعر، كلمة لبيد

  أال كل شيء ما خال اهللا باطل
  ].٨٨: القصص[} كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِلَّا َوْجَهُه لَُه الُْحكُْم َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ{: عاىلوإليه اإلشارة بقوله ت

وكذلك أيضا مقابلة احلق بالباطل عرف لغة . مقابلة احلق بالضالل عرف لغة وشرعا، كما يف هذه اآلية: الرابعة
  َوأَنَّ ذَِلكَ بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ{: وشرعا؛ قال اهللا تعاىل

والضالل حقيقته الذهاب عن احلق؛ أخذ من ضالل الطريق، وهو ]. ٣٠: لقمان[} َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه الَْباِطلُ
ضل عن الطريق وأضل : الضاللة عند العرب سلوك غري سبيل القصد؛ يقال: قال ابن عرفة. العدول عن مسته
ول عن السداد يف االعتقاد دون األعمال؛ ومن غريب أمره أنه وخص يف الشرع بالعبارة يف العد. الشيء إذا أضاعه

: يعرب به عن عدم املعرفة باحلق سبحانه إذا قابله غفلة ومل يقترن بعدمه جهل أو شك، وعليه محل العلماء قوله تعاىل
ْنَت َتْدرِي َما الِْكَتابُ َما كُ{: أي غافال، يف أحد التأويالت، حيققه قوله تعاىل] ٧: الضحى[} َوَوَجَدَك َضاالً فََهَدى{

  ].٥٢: الشورى[} َوال الِْأَميانُ
اللعب : قال} فََماذَا َبْعَد الَْحقِّ إِلَّا الضَّاللُ{: روى عبداهللا بن عبداحلكم وأشهب عن مالك يف قوله تعاىل: اخلامسة

ع امرأته بأربع وروى يونس عن ابن وهب أنه سئل عن الرجل يلعب يف بيته م. بالشطرنج والنرد من الضالل
وروى . } فََماذَا بَْعَد الَْحقِّ إِلَّا الضَّاللُ{: وليس من شأن املؤمنني، يقول اهللا تعاىل! ما يعجبين: عشرة؛ فقال مالك

ال خري فيه، وليس بشيء وهو من : عن اللعب بالشطرنج فقال -يعين مالكا  -سئل : يونس عن أشهب قال
وقال الزهري ملا سئل . ه لينبغي لذي العقل أن تنهاه اللحية والشيب عن الباطلالباطل، واللعب كله من الباطل، وإن

  .هي من الباطل وال أحبها: عن الشطرنج
اختلف العلماء يف جواز اللعب بالشطرنج وغريه إذا مل يكن على وجه القمار؛ فتحصيل مذهب مالك : السادسة

ع أهله يف بيته مستترا به مرة يف الشهر أو العام، ال يطلع ومجهور الفقهاء يف الشطرنج أن من مل يقامر هبا ولعب م
عليه وال يعلم به أنه معفو عنه غري حمرم عليه وال مكروه له، وأنه إن ختلع به واشتهر فيه سقطت مروءته وعدالته 

 وأما الشافعي فال تسقط يف مذهب أصحابه شهادة الالعب بالنرد والشطرنج، إذا كان عدال يف. وردت شهادته
  مجيع أصحابه، ومل يظهر منه سفه وال ريبة وال كبرية إال أن يلعب به قمارا،

يكره : وقال أبو حنيفة. فإن لعب هبا قمارا وكان بذلك معروفا سقطت عدالته وسفه نفسه ألكله املال بالباطل
اسنه أكثر من اللعب بالشطرنج والنرد واألربعة عشر وكل اللهو؛ فإن مل تظهر من الالعب هبا كبرية وكانت حم

قالت الشافعية إن الشطرنج خيالف النرد ألن فيه إكداد الفهم : قال ابن العريب. مساويه قبلت شهادته عندهم
  .والنرد قمار غرر ال يعلم ما خيرج له فيه كاالستقسام باألزالم. واستعمال القرحية

، وكذا هو الشطرنج إذ هو أخوه غذي النرد قطع مملوءة من خشب البقس ومن عظم الفيل: قال علماؤنا: السابعة



. والنرد هو الذي يعرف بالباطل، ويعرف بالكعاب ويعرف يف اجلاهلية أيضا باألرن ويرف أيضا بالنردشري. بلبانه
من لعب بالنردشري فكأمنا : "ويف صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ومعىن هذا أي هو كمن غمس يده يف حلم اخلنزير يهيئه ألن يأكله، : قال علماؤنا" . دمهغمس يده يف حلم خنزير و
رواه مالك وغريه " عصى اهللا ورسوله. من لعب بالنرد فقد: "وهذا الفعل يف اخلنزير حرام ال جيوز؛ يبينه قوله تعاىل

حدة، وكذلك الشطرنج، مل من حديث أيب موسى األشعري وهو حديث صحيح، وهو حيرم اللعب بالنرد مجلة وا
أن فاعل ذلك عاص هللا ورسوله؛ إال أنه حيتمل أن يكون املراد . يستثن وقتا من وقت وال حاال من حال، وأخرب

باللعب بالنرد املنهي عنه أن يكون على وجه القمار؛ ملا روي من إجازة اللعب بالشطرنج عن التابعني على غري 
قال أبو عبداهللا احلليمي يف كتاب منهاج . غري قمار أوىل وأحوط إن شاء اهللاومحل ذلك على العموم قمارا و. قمار
من : "ومما جاء يف الشطرنج حديث يروى فيه كما يروى يف النرد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: الدين

متيم وهم  وعن علي رضي اهللا عنه أنه مر على جملس من جمالس بين" . لعب بالشطرنج فقد عصى اهللا ورسوله
أما واهللا لوال أن تكون سنة لضربت به ! أما واهللا لغري هذا خلقتم: "يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم فقال

ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون؛ ألن : وعنه رضي اهللا عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال". وجوهكم
  ميس أحدكم

: وقال أبو موسى األشعري. بن عمر عن الشطرنج فقال هي شر من النردوسئل ا. مجرا حىت يطفأ خري من أن ميسها
ويف حديث طويل عن . دعونا من هذه اجملوسية: وسئل أبو جعفر عن الشطرنج فقال. ال يلعب بالشطرنج إال خاطئ
عب وأن من لعب بالنرد والشطرنج واجلوز والكعاب مقته اهللا ومن جلس إىل من يل: "النيب صلى اهللا عليه وسلم

وهذه اآلثار كلها تدل على حترمي " . بالنرد والشطرنج لينظر إليهم حميت عنه حسناته كلها وصار ممن مقته اهللا
  .بيان حترميها وأهنا كاخلمر يف التحرمي القتراهنا به، واهللا أعلم" املائدة"وقد ذكرنا يف . اللعب هبا بال قمار، واهللا اعلم

هو مندوب إليه، حىت اختذوه يف : الشافعي، وانتهى حال بعضهم إىل أن يقولوقد جوزه : قال ابن العريب يف قبسه
وأسندوا إىل قوم من الصحابة والتابعني أهنم لعبوا هبا؛ وما . املدرسة؛ فإذا أعيا الطالب من القراءة لعب به يف املسجد

، ما تبحر فيها قط رجل له إهنا تشحذ الذهن، والعيان يكذهبم: ويقولون. وتاهللا ما مستها يد تقي! كان ذلك قط
فقال له . إهنا تعلم احلرب: مسعت اإلمام أبا الفضل عطاء املقدسي يقول باملسجد األقصى يف املناظرة. ذهن

امللك : شاه إياك: بل تفسد تدبري احلرب؛ ألن احلرب املقصود منها امللك واغتياله، ويف الشطرنج تقول: الطرطوشي
} فََماذَا َبْعَد الَْحقِّ إِلَّا الضَّاللُ{: وتارة شدد فيها مالك وحرمها وقال فيها. نحنه عن طريقي؛ فاستضحك احلاضري

روى عن عمر بن اخلطاب : فإن قال قائل. وتارة استهان بالقليل منها واألهون، والقول األول أصح واهللا أعلم
هلا ابن وكان ملكا فأصيب يف  إن امرأة كان: وما الشطرنج؟ فقيل له: رضي اهللا عنه أنه سئل عن الشطرنج فقال

ووصفوا . كيف يكون هذا أرونيه عيانا؛ فعمل هلا الشطرنج، فلما رأته تسلت بذلك: حرب دون أصحابه؛ فقالت
هذا ال حجة فيه ألنه مل يقل ال بأس : ال بأس مبا كان من آلة احلرب؛ قيل له: الشطرنج لعمر رضي اهللا عنه فقال

وإمنا قال هذا ألنه شبه عليه أن اللعب بالشطرنج مما يستعان به . كان من آلة احلرب بالشطرنج وإمنا قال ال بأس مبا
  :على معرفة أسباب احلرب، فلما قيل له ذلك ومل حيط به علمه قال

ال بأس مبا كان من آلة احلرب، إن كان كما تقولون فال بأس به، وكذلك من روى عنه من الصحابة أنه مل ينه عنه، 
منه على أنه ظن أن ذلك ليس يتلهى به، وإمنا يراد به التسبب إىل علم القتال واملضاربة فيه، أو فإن ذلك حممول 



  .وإذا صح اخلرب فال حجة ألحد معه، وإمنا احلجة فيه على الكافة: قال احلليمي. على أن اخلرب املسند مل يبلغهم
ن بالكّجة، وهي حفر فيها حصى يلعبون هبا، ذكر ابن وهب بإسناده أن عبداهللا بن عمر مر بغلمان يلعبو: الثامنة
يف كل شيء : يف حديث ابن عباس) الكاف مع اجليم(وذكر اهلروي يف باب . فسدها ابن عمر وهناهم عنها: قال

هو أن يأخذ الصيب خرقة فيدورها كأهنا كرة، مث يتقامرون : قمار حىت يف لعب الصبيان بالكجة؛ قال ابن األعرايب
  .بالكجةوكج إذا لعب . هبا

  .أي كيف تصرفون عقولكم إىل عبادة ما ال يرزق وال حييي وال مييت} فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ{: قوله تعاىل
  }كَذَِلكَ َحقَّْت كَِلَمُت رَبَِّك َعلَى الَِّذيَن فََسقُوا أَنَُّهْم ال ُيْؤِمُنونَ{ ٣٣: اآلية

أي خرجوا عن } َعلَى الَِّذيَن فََسقُوا{. وقضاؤه وعلمه السابقأي حكمه } كَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمُت رَبَِّك{: قوله تعاىل
وقرأ نافع وابن عامر . ويف هذا أوىف دليل على القدرية. أي ال يصدقون} أَنَُّهْم ال ُيْؤِمُنونَ{. الطاعة وكفروا وكذبوا

يف موضع } أَنَّ{الباقون باإلفراد و .ويف سورة غافر باجلمع يف الثالثة} كَذَِلكَ َحقَّْت كَِلَمُت رَبَِّك{هنا ويف آخرها 
جيوز : قال الفراء. وجيوز أن تكون يف موضع رفع على البدل من كلمات: قال الزجاج. نصب؛ أي بأهنم أو ألهنم

  .بالكسر على االستئناف} إهنم{
  }ْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَقُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن يَْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه قُلِ اللَُّه َي{ ٣٤: اآلية

أي قل هلم يا حممد ذلك } َمْن َيْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه{. أي آهلتكم ومعبوداتكم} قُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم{: قوله تعاىل
ـ  فَأَنَّى {. وليس غريه يفعل ذلك} َق ثُمَّ ُيِعيُدُهقُلِ اللَُّه َيْبدأُ الَْخلْ{على جهة التوبيخ والتقرير؛ فإن أجابوك وإال ف

  .أي فكيف تنقلبون وتنصرفون عن احلق إىل الباطل} ُتْؤفَكُونَ
َبَع أَمَّنْ  أَنْ ُيتَّقُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن يَْهِدي إِلَى الَْحقِّ قُلِ اللَُّه يَْهِدي لِلَْحقِّ أَفََمْن َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ أََحقُّ{ ٣٥: اآلية

  }ال َيهِدِّي إِلَّا أَنْ يُْهَدى فََما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ
. هداه للطريق وإىل الطريق مبعىن واحد؛ وقد تقدم: يقال} قُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ{: قوله تعاىل

ـ أي هل من شركائكم من يرشد إىل دين اإلسالم؛ فإذا قالوا  مث قل } اللَُّه َيْهِدي ِللَْحقِّ{هلم } قُلْ{ال وال بد منه ف
أََحقُّ أَنْ ُيتََّبعَ أَمَّْن ال يَهِدِّي إِلَّا {. وهو اهللا سبحانه وتعاىل} إِلَى الْحَقِّ{. أي يرشد} أَفََمْن َيْهِدي{. هلم موخبا ومقررا

ام اليت ال هتدي أحدا، وال متشي إال أن حتمل، وال تنتقل عن مكاهنا يريد األصن} أَنْ ُيْهَدى فََما لَكُْم كَْيفَ َتْحكُُمونَ
  :قال الشاعر. إال أن تنقل

  حيث هتدي ساقه قدمه... للفىت عقل يعيش به 
  .املراد الرؤساء واملضلون الذين ال يرشدون أنفسهم إىل هدى إال أن يرشدوا: وقيل
  :قراءات ست} َيهِدِّي{ويف 
بفتح الياء وإسكان اهلاء وتشديد الدال؛ فجمعوا يف قراءهتم بني ساكنني " َيْهدِّي"إال ورشا قرأ أهل املدينة : األوىل

. واجلمع بني الساكنني ال يقدر أحد أن ينطق به: قال النحاس". خيْصِّمون: "ويف قوله" ال تْعدُّوا: "كما فعلوا يف قوله
  .ة إىل الكسر، وسيبويه يسمي هذا اختالس احلركةال بد ملن رام مثل هذا أن حيرك حركة خفيف: قال حممد بن يزيد

قرأ ابن : الثالثة. قرأ أبو عمرو وقالون يف رواية بني الفتح واإلسكان، على مذهبه يف اإلخفاء واالختالس: الثانية
 هذه القراءة بينة يف: بفتح الياء واهلاء وتشديد الدال، قال النحاس" َيَهدِّي"عامر وابن كثري وورش وابن حميصن 

  .العربية، واألصل فيها يهتدى أدغمت التاء يف الدال وقلبت حركتها على اهلاء



ألن اجلزم إذا : قرأ حفص ويعقوب واألعمش عن أيب بكر مثل قراءة ابن كثري، إال أهنم كسروا اهلاء، قالوا: الرابعة
و بكر عن عاصم يِهِدِّي قرأ أب: اخلامسة. هي لغة سفلى مضر: قال أبو حامت. اضطر إىل حركته حرك إىل الكسر

: وقيل] ٢٠: البقرة[} َيْخطَُف{بكسر الياء واهلاء وتشديد الدال، كل ذلك التباع الكسر كما تقدم يف البقرة يف 
" إهدي"و" هِنّدي"و" هِتّدي"وجييز " يهِّدي"وسيبويه ال جييز . وحنوه} لَْن ِمتسََّنا النَّاُر{، و}نِْسَتعُِني{هي لغة من قرأ 

  .الكسرة يف الياء تثقل ألن: قال
بفتح الياء وإسكان اهلاء وختفيف الدال؛ } َيْهِدي{قرأ محزة والكسائي وخلف وحيىي بن وثاب واألعمش : السادسة

وهذه القراءة هلا وجهان يف العربية وإن كانت بعيدة، وأحد الوجهني أن الكسائي : قال النحاس. من هدى يهدي
ال يعرف هذا، ولكن التقدير أمن ال يهدي غريه، مث الكالم، : قال أبو العباس. مبعىن يهتدي} يهدي{: والفراء قاال

فالن ال : استأنف من األول، أي لكنه حيتاج أن يهدى؛ فهو استثناء منقطع، كما تقول} إالَّ أَنْ يُْهَدى{: مث قال
فأي شيء : كالم تام، واملعىن} فََما لَكُْم{: وقال أبو إسحاق. يسمع غريه إال أن يسمع، أي لكنه حيتاج أن يسمع

أي ألنفسكم وتقضون هبذا الباطل الصراح، تعبدون آهلة ال } كَْيفَ َتْحكُُمونَ{: مث قيل هلم. لكم يف عبادة األوثان
ـ } كَْيَف{تغين عن أنفسها شيئا إال أن يفعل هبا، واهللا يفعل ما يشاء فتتركون عبادته؛ فموضع  نصب ب

  .}َتْحكُُمونَ{

  }ونََما يَتَّبُِع أَكْثَُرُهْم إِلَّا ظَّناً إِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغنِي ِمَن الَْحقِّ شَْيئاً إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما َيفَْعلَُو{ ٣٦: اآلية
يريد الرؤساء منهم؛ أي ما يتبعون إال حدسا وختريصا يف أهنا آهلة وأهنا } َوَما َيتَّبِعُ أَكْثَرُُهْم إِلَّا ظَنّاً{: قوله تعاىل

أي من عذاب اهللا؛ فاحلق } إِنَّ الظَّنَّ ال يُْغنِي ِمَن الَْحقِّ َشيْئاً{. وأما أتباعهم فيتبعوهنم تقليدا. تشفع، وال حجة معهم
. ويف هذه اآلية دليل على أنه ال يكتفى بالظن يف العقائد. هنا اليقني؛ أي ليس الظن كاليقني} الَْحقِّ{وقيل . هو اهللا

  .من الكفر والتكذيب، خرجت خمرج التهديد} ٌم بَِما َيفَْعلُونَإِنَّ اللََّه َعِلي{
ابِ ال َرْيَب ِفيهِ َوَما كَانَ َهذَا الْقُْرآنُ أَنْ ُيفْتََرى ِمْن ُدوِن اللَِّه َولَِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتفْصِيلَ الِْكَت{ ٣٧: اآلية

  }ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني
وما كان هذا : مصدر، واملعىن} ُيفَْتَرى{مع } أَنْ} {َما كَانَ َهذَا الْقُْرآنُ أَنْ يُفَْتَرى ِمْن ُدوِن اللَِّهَو{: قوله تعاىل

املعىن وما ينبغي : وقال الفراء. فالن حيب أن يركب، أي حيب الركوب، قاله الكسائي: القرآن افتراء؛ كما تقول
} َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ لَِيْنِفُروا كَافَّةً{] ١٦١: آل عمران[} ِلنَبِيٍّ أَنْ يَُغلَّوََما كَانَ {: هلذا القرآن أن يفترى؛ كقوله

. مبعىن ال، أي ال يفترى: وقيل. وما كان هذا القرآن ليفترى: مبعىن الالم، تقديره} أَنْ{: وقيل]. ١٢٢: التوبة[
د غري اهللا مث ينسبه إىل اهللا تعاىل إلعجازه؛ لوصفه املعىن ما كان يتهيأ ألحد أن يأيت مبثل هذا القرآن من عن: وقيل

التقدير ولكن كان : قال الكسائي والفراء وحممد بن سعدان} وَلَِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَديِْه{. ومعانيه وتأليفه
جنيل وغريمها من أي من التوراة واإل} الَِّذي َبْيَن َيَديِْه{. ولكن هو تصديق: تصديق؛ وجيوز عندهم الرفع مبعىن
  الكتب، فإهنا قد بشرت به فجاء

املعىن ولكن تصديق النيب بني يدي : وقيل. مصدقا هلا يف تلك البشارة، ويف الدعاء إىل التوحيد واإلميان بالقيامة
 بالنصب والرفع على} َوَتفِْصيلَ{. القرآن وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ ألهنم شاهدوه قبل أن مسعوا منه القرآن

: وقيل. والكتاب اسم اجلنس. والتفصيل التبيني، أي يبني ما يف كتب اهللا املتقدمة. الوجهني املذكورين يف تصديق
اهلاء عائدة للقرآن، أي ال شك فيه أي يف نزول } ال َرْيَب ِفيِه{. أراد بتفصيل الكتاب ما بني يف القرآن من األحكام



  .من قبل اهللا تعاىل
  }ونَ افْتََراُه قُلْ فَأْتُوا بِسُوَرٍة ِمثِْلِه َواْدعُوا َمنِ اْسَتطَعُْتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ كُنُْتْم َصاِدقَِنيأَْم َيقُولُ{ ٣٨: اآلية

هي أم املنقطعة اليت : وقيل. أم ههنا يف موضع ألف االستفهام ألهنا اتصلت مبا قبلها} أَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه{: قوله تعاىل
: السجدة[} امل تَْنزِيلُ الِْكتَابِ ال َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه{: واهلمزة؛ كقوله تعاىل تقدر مبعىن بل

امليم صلة، : وقيل. ويقولون افتراه: أم مبعىن الواو، جمازة: وقال أبو عبيدة. أي بل أيقولون افتراه] ٣، ٢، ١
} فَأُْتوا بِسُوَرٍة ِمثِْلِه{. أي اختلق حممد القرآن من قبل نفسه، فهو استفهام معناه التقريعأيقولون افتراه، : والتقدير

ومعىن الكالم االحتجاج، فإن اآلية األوىل دلت على كون القرآن من عند اهللا؛ ألنه مصدق الذي بني يديه من 
ية إلزام بأن يأتوا بسورة مثله إن كان وهذه اآل. الكتب وموافق هلا من غري أن يتعلم حممد عليه السالم عن أحد

  .وقد مضى القول يف إعجاز القرآن، وأنه معجز يف مقدمة الكتاب، واحلمد هللا. مفترى
كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ  ْنظُْرَبلْ كَذَُّبوا بَِما لَْم ُيِحيطُوا بِِعلِْمِه َولَمَّا يَأِْتهِمْ َتأْوِيلُُه كَذَِلَك كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَا{ ٣٩: اآلية

  }الظَّاِلِمَني

أي كذبوا بالقرآن وهم جاهلون مبعانيه وتفسريه، وعليهم أن يعلموا } َبلْ كَذَّبُوا بَِما لَْم ُيِحيطُوا بِِعلْمِِه{: قوله تعاىل
أي ومل يأهتم حقيقة عاقبة  }َولَمَّا َيأْتِهِْم َتأْوِيلُُه{: وقوله. ذلك بالسؤال؛ فهذا يدل على أنه جيب أن ينظر يف التأويل

أو كذبوا مبا يف القرآن من ذكر البعث واجلنة والنار، ومل يأهتم تأويله أي حقيقة ما . التكذيب من نزول العذاب هبم
قال نعم، يف ) من جهل شيئا عاداه(هل جتد يف القرآن : وقيل للحسني بن الفضل. وعدوا يف الكتاب؛ قاله الضحاك

: األحقاف[} َوإِذْ لَْم َيهَْتُدوا بِِه فََسَيقُولُونَ َهذَا إِفٌْك قَِدٌمي{: وقوله} وا بَِما لَْم ُيِحيطُوا بِِعلِْمِهَبلْ كَذَُّب{: موضعني
. والكاف يف موضع نصب. يريد األمم اخلالية، أي كذا كانت سبيلهم} كَذَِلَك كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم{]. ١١

  .أي أخذهم باهلالك والعذاب} ِقَبةُ الظَّاِلمَِنيفَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعا{
  }َوِمنُْهْم َمْن ُيْؤِمُن بِِه َوِمْنُهْم َمْن ال ُيْؤِمُن بِِه َوَربَُّك أَْعلَمُ بِالْمُفِْسِديَن{ ٤٠: اآلية

وإن طال تكذيبه؛ لعلمه املراد أهل مكة، أي ومنهم من يؤمن به يف املستقبل : قيل} وَِمْنُهْم َمْن ُيْؤِمُن بِِه{: قوله تعاىل
واملعىن } َوِمْنُهْم َمْن ال ُيْؤِمُن بِِه{. وكذا. رفع باالبتداء واخلرب يف اجملرور} َمْن{و. تعاىل السابق فيهم أهنم من السعداء

هو عام يف : وقيل. املراد أهل الكتاب: وقيل. ومنهم من يصر على كفره حىت ميوت؛ كأيب طالب وأيب هلب وحنومها
يرجع إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ فأعلم اهللا سبحانه أنه " به"إن الضمري يف . وقيل. فار؛ وهو الصحيحمجيع الك

  .أي من يصر على كفره؛ وهذا هتديد هلم} َوَربَُّك أَْعلَمُ بِالْمُفِْسِديَن{. إمنا أخر العقوبة ألن منهم من سيؤمن
  }لَكُْم َعَملُكُْم أَْنُتْم َبرِيئُونَ ِممَّا أَعَْملُ َوأََنا َبرِيٌء ِممَّا َتْعَملُونََوإِنْ كَذَُّبوَك فَقُلْ ِلي َعَمِلي َو{ ٤١: اآلية

يل ثواب عملي يف التبليغ واإلنذار والطاعة هللا : رفع باالبتداء، واملعىن} َوإِنْ كَذَُّبوَك فَقُلْ ِلي َعَمِلي{: قوله تعاىل
مثله؛ أي ال يؤاخذ } أَنُْتْم بَرِيئُونَ ِممَّا أَْعَملُ وَأََنا بَرِيٌء ِممَّا َتْعَملُونَ{. كأي جزاؤه من الشر} َولَكُْم َعَملُكُْم{. تعاىل

  .وهذه اآلية منسوخة بآية السيف؛ يف قول جماهد والكليب ومقاتل وابن زيد. أحد بذنب اآلخر
لصُّمَّ َولَْو كَانُوا ال َيْعِقلُونَ، َوِمنُْهْم َمْن َيْنظُُر إِلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيكَ أَفَأَْنَت ُتْسِمُع ا{ ٤٣ - ٤٢: اآليتان

  }أَفَأَْنَت َتْهِدي الُْعْمَي َولَْو كَانُوا ال يُْبِصُرونَ
 يريد بظواهرهم، وقلوهبم ال تعي شيئا مما يقوله من احلق ويتلوه من القرآن؛} وَِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك{: قوله تعاىل
أي ال تسمع؛ فظاهره االستفهام ومعناه النفي، وجعلهم } أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َولَْو كَانُوا ال َيْعِقلُونَ{: وهلذا قال



: وكذا املعىن يف. كالصم للختم على قلوهبم والطبع عليها، أي ال تقدر على هداية من أصمه اهللا عن مساع اهلدى
. أخرب تعاىل أن أحدا ال يؤمن إال بتوفيقه وهدايته} َك أَفَأَْنَت َتْهِدي الُْعْمَي َولَْو كَانُوا ال يُْبِصُرونََوِمنُْهْم َمْن َيْنظُُر إِلَْي{

} َمْن{على معىن } َيْسَتِمُعونَ{: وقال. وهذا وما كان مثله يرد على القدرية قوهلم؛ كما تقدم يف غري موضع
لى اهللا عليه وسلم، أي كما ال تقدر أن تسمع من سلب السمع وال على اللفظ؛ واملراد تسلية النيب ص}َينْظُُر{و

. تقدر أن ختلق لألعمى بصرا يهتدي به، فكذلك ال تقدر أن توفق هؤالء لإلميان وقد حكم اهللا عليهم أال يؤمنوا
} ْم كَالَِّذي ُيْغَشى َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِتَيْنظُُرونَ إِلَْيَك َتُدوُر أَْعيُُنُه{: أي يدمي النظر إليك؛ كما قال} َينْظُُر إِلَْيَك{: ومعىن

  .إهنا نزلت يف املستهزئني، واهللا أعلم: قيل] ١٩: األحزاب[
  }إِنَّ اللََّه ال َيظِْلمُ النَّاسَ َشْيئاً وَلَِكنَّ النَّاَس أَنْفُسَُهْم َيظِْلُمونَ{ ٤٤: اآلية

عليهم وسلب مسع القلب وبصره ليس ظلما منه؛ ألنه  ملا ذكر أهل الشقاء ذكر أنه مل يظلمهم، وأن تقدير الشفاء
بالكفر واملعصية وخمالفة أمر } َولَِكنَّ النَّاَس أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ{. مصرف يف ملكه مبا شاء، وهو يف مجيع أفعاله عادل

 منهم الفراء أن زعم مجاعة من النحويني: قال النحاس. رفعا} الناس{خمففا } ولِكْن{وقرأ محزة والكسائي . خالقهم
ألهنا إذا : بالواو آثرت التشديد، وإذا حذفوا الواو آثرت التخفيف، واعتل يف ذلك فقال} ولكن{العرب إذا قالت 

كانت بغري واو أشبهت بل فخففوها ليكون ما بعدها كما بعد بل، وإذا جاؤوا بالواو خالفت بل فشددوها ونصبوا 
  :وصريت حرفا واحد؛ وأنشد زيدت عليها الم وكاف} إنّ{هبا، ألهنا 

  ولكنين من حبها لعميد
  .}إنّ{فجاء بالالم ألهنا 

ذَُّبوا بِِلقَاِء اللَِّه َوَما َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم كَأَنْ لَْم َيلَْبثُوا إِلَّا َساَعةً ِمَن النََّهارِ َيَتَعاَرفُونَ َبْينَُهْم قَْد َخِسَر الَِّذيَن كَ{ ٤٥: اآلية
  }يَنكَاُنوا ُمهَْتِد
إِلَّا َساَعةً ِمَن {. مبعىن كأهنم خففت، أي كأهنم مل يلبثوا يف قبورهم} َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم كَأَنْ لَمْ َيلَْبثُوا{: قوله تعاىل

لَبِثَْنا {: يعين أهنم استقصروا طول مقامهم يف القبور هلول ما يرون من البعث؛ دليله قوهلم: أي قدر ساعة} النََّهارِ
إمنا قصرت مدة لبثهم يف الدنيا من هول ما استقبلوا ال مدة كوهنم يف : وقيل]. ١٩: الكهف[} بَْعَض َيْومٍ َيْوماً أَْو
يف موضع نصب على احلال } َيَتعَاَرفُونَ َبْينَُهْم{. رأوا أن طول أعمارهم يف مقابلة اخللود كساعة: ابن عباس. القرب

يعرف بعضهم : قال الكليب. يكون منقطعا، فكأنه قال فهم يتعارفون وجيوز أن. } َيْحُشُرُهْم{من اهلاء وامليم يف 
: بعضا كمعرفتهم يف الدنيا إذا خرجوا من قبورهم؛ وهذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح؛ يقول بعضهم لبعض

  أنت أضللتين وأغويتين ومحلتين على الكفر؛ وليس

} َوال َيسْأَلُ َحمِيٌم َحِميماً{: ال يوم القيامة كما قالمث تنقطع املعرفة إذا عاينوا أهو. تعارف شفقة ورأفة وعطف
إىل قوله } َولَْو َتَرى إِذِ الظَّاِلُمونَ َمْوقُوفُونَ{: يبقى تعارف التوبيخ؛ وهو الصحيح لقوله تعاىل: وقيل]. ١٠: املعارج[
: األعراف[} كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ لََعَنْت أُْخَتهَا{: هوقول] ٣٣ - ٣١: سبأ[} َوَجَعلَْنا الْأَغْاللَ ِفي أَعَْناقِ الَِّذيَن كَفَُروا{

} َوال َيْسأَلُ َحمِيٌم َحِميماً{: فأما قوله. اآلية] ٦٧: األحزاب[} َربََّنا إِنَّا أَطَْعَنا َساَدَتَنا َوكُبََراَءنَا{: اآلية، وقوله] ٣٨
. فمعناه ال يسأله سؤال رمحة وشفقة، واهللا أعلم] ١٠١: املؤمنون[} ْمفَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ فَال أَْنَسابَ َبْينَُه{: وقوله
َوأَقَْبلَ بَْعُضُهْم َعلَى {: يتساءلون، أي يتساءلون كم لبثتم؛ كما قال} َيَتعَاَرفُونَ{معىن : وقيل. القيامة مواطن: وقيل

اطف املؤمنني؛ والكافرون ال ذلك تعارف تع: وقال الضحاك. وهذا حسن] ٢٧: الصافات[} َبْعضٍ يََتَساَءلُونَ



  .واألول أظهر، واهللا أعلم. } فَال أَْنَساَب َبْينَُهْم{: تعاطف عليهم؛ كما قال
جيوز أن يكون هذا إخبارا من اهللا عز : مث قيل. أي بالعرض على اهللا} قَْد َخِسرَ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِِلقَاِء اللَِّه{: قوله تعاىل

خربوا يف حال لقاء اهللا؛ ألن اخلسران إمنا : وقيل. النشور، أي خسروا ثواب اجلنةوجل بعد أن دل على البعث و
وجيوز أن يكون املعىن يتعارفون بينهم، : قال النحاس. هو يف تلك احلالة اليت ال يرجى فيها إقالة وال تنفع توبة

  .بريد يف علم اهللا} وََما كَانُوا ُمْهَتِديَن{. يقولون هذا
  }لُونَا ُنرَِينََّك بَْعَض الَِّذي َنِعدُُهْم أَْو َنَتَوفََّينََّك فَإِلَْيَنا َمْرجُِعُهْم ثُمَّ اللَُّه َشهِيٌد َعلَى َما َيفَْعَوإِمَّ{ ٤٦: اآلية

كان : وقال املفسرون. أي من إظهار دينك يف حياتك} بَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم{. شرط} َوإِمَّا نُرِيَنََّك{: قوله تعاىل
. أي نتوفينك قبل ذلك} ُنرَِينََّك{عطف على } أَْو َنَتَوفَّيَنََّك{. ي وعدهم قتل من قتل وأسر من أسر ببدرالبعض الذ

  جواب} فَإِلَْيَنا َمْرجِعُُهْم{

َعلَى {. أي شاهد ال حيتاج إىل شاهد} ثُمَّ اللَُّه َشهِيٌد{. واملقصود إن مل ننتقم منهم عاجال انتقمنا منهم آجال. }إِمَّا{
  .مبعىن هناك، جاز} ثُمَّ اللَُّه شَهِيٌد{: ولو قيل. من حماربتك وتكذيبك} ا َيفَْعلُونََم

  }ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهلم قضي بينهم بالقسط وهم ال يظلمون{ ٤٧: اآلية
ولكل أمة : يكون املعىن} ْم ال ُيظْلَُمونََوِلكُلِّ أُمٍَّة َرُسولٌ فَإِذَا َجاَء َرُسولُُهْم قُِضيَ َبْينَُهْم بِالِْقْسِط وَُه{: قوله تعاىل

} فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد{. رسول شاهد عليهم، فإذا جاء رسوهلم يوم القيامة قضي بينهم؛ مثل
الة؛ قد أبلغتكم الرس: تنكر الكفار غدا جميء الرسل إليهم، فيؤتى بالرسول فيقول: وقال ابن عباس]. ٤١: النساء[

وجيوز أن يكون املعىن أهنم ال . } وََيكُونَ الرَّسُولُ َعلَْيكُْم َشهِيداً{: دليله قوله. فحينئذ يقضى عليهم بالعذاب
َوَما كُنَّا {: دليله قوله تعاىل. يعذبون يف الدنيا حىت يرسل إليهم؛ فمن آمن فاز وجنا، ومن مل يؤمن هلك وعذب

أي ال يعذبون بغري ذنب وال } وَُهْم ال ُيظْلَُمونَ{. العدل: والقسط]. ١٥: اإلسراء[} والًُمَعذِّبَِني حَتَّى َنبَْعثَ َرُس
  .يؤاخذون بغري حجة

  }َوَيقُولُونَ َمَتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني{ ٤٨: اآلية
هو عام : وقيل. يعدنا حممديريد كفار مكة لفرط إنكارهم واستعجاهلم العذاب؛ أي مىت العقاب أو مىت القيامة اليت 

  .يف كل أمة كذبت رسوهلا
ْستَأِْخُرونَ َساَعةً قُلْ ال أَْمِلُك ِلنَفِْسي َضّراً َوال َنفْعاً إِلَّا َما َشاَء اللَُّه ِلكُلِّ أُمٍَّة أََجلٌ إِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَال َي{ ٤٩: اآلية

  }َوال َيْستَقِْدُمونَ

قل هلم : ملا استعجلوا النيب صلى اهللا عليه وسلم بالعذاب قال اهللا له} ِلَنفِْسي ضَّراً َوال َنفْعاً قُلْ ال أَْمِلُك{: قوله تعاىل
أن أملكه وأقدر عليه، } إِلَّا َما َشاَء اللَُّه{. يا حممد ال أملك لنفسي ضرا وال نفعا؛ أي ليس ذلك يل وال لغريي

أي هلالكهم وعذاهبم وقت معلوم يف علمه } لِّ أُمٍَّة أََجلٌِلكُ{. فكيف أقدر أن أملك ما استعجلتم فال تستعجلوا
أي ال ميكنهم أن } فَال َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً َوال َيْستَقِْدُمونَ{. أي وقت انقضاء أجلهم} إِذَا َجاَء أََجلُُهْم{. سبحانه

  .يستأخروا ساعة باقني يف الدنيا وال يتقدمون فيؤخرون
  }ْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُبُه َبَياتاً أَْو َنهَاراً مَاذَا َيْستَْعجِلُ ِمْنهُ الُْمْجرُِمونَقُلْ أَرَأَيُْت{ ٥٠: اآلية

وتسفيه } َمَتى َهذَا الَْوْعُد{: ظرفان، وهو جواب لقوهلم} قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُبُه َبيَاتاً أَْو َنَهاراً{: قوله تعاىل
َماذَا َيْستَْعجِلُ ِمْنُه {. ب؛ أي إن أتاكم العذاب فما نفعكم فيه، وال ينفعكم اإلميان حينئذآلرائهم يف استعجاهلم العذا



استفهام معناه التهويل والتعظيم؛ أي ما أعظم ما يستعجلون به؛ كما يقال ملن يطلب أم أمرا يستوخم } الُْمْجرُِمونَ
. يعود على اهللا سبحانه وتعاىل: على العذاب، وقيل يعود: قيل} ِمنُْه{والضمري يف ! ماذا جتين على نفسك: عاقبته

يف } مَا{أحدمها أن يكون : تقديران} َماذَا{تعود على العذاب كان لك يف } ِمنُْه{إن جعلت اهلاء يف : قال النحاس
مسا ا} َماذَا{والتقدير اآلخر أن يكون . والعائد حمذوف} َما{مبعىن الذي، وهو خرب : }ذَا{موضع رفع باالبتداء، و

تعود على اسم اهللا تعاىل } ِمنُْه{وإن جعلت اهلاء يف . واحدا يف موضع باالبتداء، واخلرب يف اجلملة، قاله الزجاج
ـ } ذَا{، و}مَا{جعلت  أي شيء يستعجل منه : ؛ واملعىن}َيْستَْعجِلُ{شيئا واحدا، وكانت يف موضع نصب ب

  .اجملرمون عن اهللا عز وجل
  }َما َوقََع آَمْنُتمْ بِِه آلْآنَ َوقَْد كُْنُتْم بِِه َتْستَْعجِلُونَأَثُمَّ إِذَا { ٥١: اآلية

أتأمنون أن ينزل بكم العذاب مث يقال لكم : يف الكالم حذف، والتقدير} أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع آَمْنُتْم بِِه آلْآنَ{: قوله تعاىل
هو من قول اهللا تعاىل، ودخلت ألف : وقيل. هو من قول املالئكة استهزاء هبم: آآلن آمنتم به؟ قيل: إذا حل

ههنا " مث"إن : وقيل. التقرير والتوبيخ، وليدل على أن معىن اجلملة الثانية بعد األوىل: واملعىن" مث"االستفهام على 
. أهنالك؛ وهو مذهب الطربي، وحينئذ ال يكون فيه معىن االستفهام: بفتح الثاء، فتكون ظرفا، واملعىن" مث: "مبعىن
بنيت اللتقاء الساكنني، واأللف : اخلليل. أصله فعل مبين مثل حان، واأللف والالم لتحويله إىل االسم: قيل" آلنا"و

  .} َتْستَْعجِلُونَ{أي بالعذاب } وَقَْد كُْنُتْم{. والالم للعهد واإلشارة إىل الوقت، وهو حد الزمانني
  }ذَاَب الُْخلِْد َهلْ ُتْجَزْونَ إِلَّا بَِما كُنُْتْم َتكِْسُبونَثُمَّ ِقيلَ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ذُوقُوا َع{  ٥٢: اآلية

َهلْ {. أي الذي ال ينقطع} ذُوقُوا َعذَاَب الْخُلِْد{. أي تقول هلم خزنة جهنم} ثُمَّ قِيلَ ِللَِّذيَن ظَلَُموا{: قوله تعاىل
  .أي جزاء كفركم} ُتْجَزْونَ إِلَّا بَِما كُْنُتمْ َتكِْسُبونَ

  }وََيْستَْنبِئُوَنَك أََحقٌّ ُهَو قُلْ إِي َورَبِّي إِنَّهُ لََحقٌّ َوَما أَنُْتْم بُِمْعجِزِيَن{ ٥٣ :اآلية
سد } ُهَو{. ابتداء} أََحقٌّ{. أي يستخربونك يا حممد عن كون العذاب وقيام الساعة} َوَيْسَتْنبِئُوَنَك{: قوله تعاىل

كلمة حتقيق وإجياب } إِي} {قُلْ إِي{. خربه} أََحقٌّ{مبتدأ، و} هَُو{وجيوز أن يكون . مسد اخلرب؛ وهذا قول سيبويه
أي فائتني عن } َوَما أَْنُتْم بِمُْعجِزِيَن{. جوابه، أي كائن ال شك فيه} نَُّه لََحقٌّ{. قسم} َورَبِّي{. وتأكيد مبعىن نعم
  .عذابه وجمازاته

الْأَْرضِ الفَْتَدْت بِِه وَأََسرُّوا النََّداَمةَ لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب َوقُِضيَ َبْينَُهمْ  َولَوْ أَنَّ ِلكُلِّ نَفْسٍ ظَلََمْت َما ِفي{ ٥٤: اآلية
  }بِالِْقْسِط َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ

أي من } الفَْتَدْت بِِه{. أي ملكا} َما ِفي الْأَْرضِ{. أي أشركت وكفرت} َولَْو أَنَّ ِلكُلِّ َنفْسٍ ظَلََمْت{: قوله تعاىل
إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا َوَماُتوا وَُهْم كُفَّاٌر فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْن أََحِدِهْم ِملُء الْأَْرضِ {: ب اهللا، يعين وال يقبل منها؛ كما قالعذا

  .وقد تقدم] ٩١: آل عمران[} ذََهباً َولَوِ افَْتَدى بِِه
} لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب{. أي أخفوا ندامتهم عن اتباعهمأي أخفوها؛ يعين رؤساءهم، } َوأََسرُّوا النََّدامَةَ{: قوله تعاىل

} َربََّنا غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقَْوُتنَا{: وهذا قبل اإلحراق بالنار، فإذا وقعوا يف النار أهلتهم النار عن التصنع؛ بدليل قوهلم
لمة من األضداد، ويدل عليه أن أظهروا، والك} أََسرُّوا{: وقيل. فبني أهنم ال يكتمون ما هبم]. ١٠٦: املؤمنون[

  :قال كثري. وجدوا أمل احلسرة يف قلوهبم؛ ألن الندامة ال ميكن إظهارها: وقيل. اآلخرة ليست دار جتلد وتصرب
  بسرد مجال غاضرة املنادي... فأسررت الندامة يوم نادى 



: والندامة. ة، واحدها سرارأنه بدت بالندامة أسرة وجوههم، وهي تكاسري اجلبه: وذكر املربد فيه وجها ثالثا
والسدم . وفالن نادم سادم. احلسرة لوقوع شيء أو فوت شيء، وأصلها اللزوم؛ ومنه الندمي ألنه يالزم اجملالس

الندم واحلزن؛ وقد سدم ) بالتحريك(السدم : قال اجلوهري. وندم وتندم بالشيء أي اهتم به. اللهج بالشيء
: وقيل. وماله هم وال سدم إال ذلك. هو اتباع: ، وندمان سدمان؛ وقيلبالكسر أي اهتم وحزن ورجل نادم سادم

ما اجتمع يف الدار وتلبد من األبوال : والدمن. الندم مقلوب الدمن، والدمن اللزوم؛ ومنه فالن مدمن اخلمر
دمنت : الوقد دمنت قلوهبم بالكسر؛ يق. احلقد املالزم للصدر، واجلمع دمن: والدمنة. واألبعار؛ مسي به للزومه
  .} وَُهْم ال ُيظْلَُمونَ{. أي بني الرؤساء والسفل بالعدل} وَقُِضَي َبْينَُهْم بِالِْقسِْط{. على فالن أي ضغنت

  }أَال إِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ أَال إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم ال َيْعلَُمونَ{ ٥٥: اآلية
إِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ أَال إِنَّ {: كلمة تنبيه للسامع تزاد يف أول الكالم؛ أي انتبهوا ملا أقول لكم} أَال{

ال  وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم{. فال مانع مينعه من إنفاذ ما وعده] ٢: احلديد[} لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ} {َوْعَد اللَِّه َحقٌّ
  .ذلك} َيْعلَُمونَ
  }ُهَو ُيحْيِي َوُيِميُت وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ{ ٥٦: اآلية

  وقد تقدم. بني املعىن
  }نَِنيَيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاءَْتكُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِّكُْم َوِشفَاٌء ِلَما ِفي الصُّدُورِ َوُهدًى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِم{ ٥٧: اآلية

بعين القرآن، فيه مواعظ } ِمْن َربِّكُْم{. أي وعظ} قَْد َجاءَْتكُْم َمْوِعظَةٌ{. يعين قريشا} َيا أَيَُّها النَّاُس{: قوله تعاىل
. أي ورشدا ملن اتبعه} َوُهدًى{. أي من الشك والنفاق واخلالف، والشقاق} َوِشفَاٌء ِلَما ِفي الصُُّدورِ{. وحكم

. خصهم ألهنم املنتفعون باإلميان؛ والكل صفات القرآن، والعطف لتأكيد املدح} ِللُْمْؤِمنَِني{. أي نعمة} َوَرْحَمةٌ{
  :قال الشاعر

  وليث الكتيبة يف املزدحم... إىل امللك القرم وابن اهلمام 
  }قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرحُوا ُهَو َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ{ ٥٨: اآلية

فضل اهللا القرآن، : قال أبو سعيد اخلدري وابن عباس رضي اهللا عنهما} قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمتِِه{: اىلقوله تع
وعن احلسن والضحاك وجماهد . فضل اهللا القرآن، ورمحته أن جعلكم من أهله: وعنهما أيضا. ورمحته اإلسالم

} فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحوا{. غري هذا: وقيل. القول األول فضل اهللا اإلميان، ورمحته القرآن؛ على العكس من: وقتادة
  وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. للواحد واالثنني واجلمع" بذلك"والعرب تأيت . إشارة إىل الفضل والرمحة

". لتأخذوا مصافكم"بالتاء؛ وهي قراءة يزيد بن القعقاع ويعقوب وغريمها؛ ويف احلديث } فَبِذَِلَك فَلَْتفَْرحُوا{أنه قرأ 
} ال َتفَْرْح إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الْفَرِِحَني{: وقد ذم الفرج يف مواضع؛ كقوله. والفرح لذة يف القلب بإدراك احملبوب

فَرِِحنيَ {: فإذا قيد الفرح مل يكن ذما؛ لقوله. ولكنه مطلق] ١٠: هود[} إِنَُّه لَفَرٌِح فَُخوٌر{: وقوله] ٧٦: القصص[
أي بالقرآن واإلسالم } فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرحُوا{: وههنا قال تبارك وتعاىل] ١٧٠: آل عمران[} اُهمُ اللَُّه ِمْن فَْضِلِهبَِما آَت

سبيل األمر أن يكون بالالم ليكون : قال النحاس. }فبِذِلك فافرحوا{ويف حرف أيب : قال هارون. فليفرحوا؛ فقيد
ال أهنم حيذفون، من األمر للمخاطب استغناء مبخاطبته، ورمبا جاؤوا به معه حرف جازم كما أن مع النهي حرفا؛ إ

وقراءة العامة بالياء يف الفعلني؛ . يعين يف الدنيا} ُهَو َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ{. }فبذلك فلتفرحوا{على األصل؛ منه 
وروي عن احلسن أنه قرأ بالتاء يف . فرينبالتاء خطابا للكا} جتمعون{بالياء } فَلَْيفَْرحُوا{وروي عن ابن عامر أنه قرأ 



من هداه اهللا : "وروى أبان عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. بالياء على العكس} َيْجَمُعونَ{األول؛ و
ِتِه فَبِذَِلكَ قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَم{لإلسالم وعلمه القرآن مث شكا الفاقة كتب اهللا الفقر بني عينيه إىل يوم يلقاه مث تال 

  .} فَلَْيفَْرُحوا ُهَو َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ
  }ْم َعلَى اللَِّه َتفَْتُرونَقُلْ أَرَأَيُْتْم َما أَنَْزلَ اللَُّه لَكُْم ِمْن رِْزقٍ فََجَعلُْتْم ِمْنُه َحَراماً َوَحالالً قُلْ آللَُّه أَِذنَ لَكُمْ أَ{ ٥٩: اآلية

  -:فيه مسألتان
ـ } مَا} {َما أَْنَزلَ اللَُّه لَكُْم ِمْن رِْزقٍ{. خياطب كفار مكة} قُلْ أََرأَْيُتْم{: له تعاىلقو: األوىل يف موضع نصب ب

وَأَْنَزلَ لَكُْم ِمَن الْأَنَْعامِ {: مبعىن خالق؛ كما قال}أَْنَزلَ{و. }أَنَْزلَ{يف موضع نصب بـ : وقال الزجاج. }أَرَأَْيُتْم{
  وَأَْنزَلَْنا الَْحدِيَد ِفيِه{]. ٦: الزمر[ }ثََمانَِيةَ أَْزوَاجٍ

فيجوز أن يعرب عن اخللق باإلنزال؛ ألن الذي يف األرض من الرزق إمنا هو مبا ينزل من ]. ٢٥: احلديد[} َبأْسٌ َشِديٌد
والسائبة والوصيلة هو ما حكموا به من حترمي البحرية : قال جماهد} فََجَعلُْتْم ِمْنهُ َحَراماً َوَحالالً{. السماء من املطر

{ ]. ١٣٦: األنعام[} َوَجَعلُوا ِللَِّه ِممَّا ذََرأَ ِمَن الَْحْرِث َوالْأَْنَعامِ َنِصيباً{: هو قول اهللا تعاىل: وقال الضحاك. واحلام
  .قوهلم إن اهللا أمرنا هبا هو} َتفَْتُرونَ{. مبعىن بل} أَْم} {أَْم َعلَى اللَِّه{. أي يف التحليل والتحرمي} قُلْ آللَُّه أَِذنَ لَكُْم

استدل هبذه اآلية من نفي القياس، وهذا بعيد؛ فإن القياس دليل اهللا تعاىل، فيكون التحليل والتحرمي من اهللا تعاىل 
عند وجود داللة نصبها اهللا تعاىل على احلكم، فإن خالف يف كون القياس دليال هللا تعاىل فهو خروج عن هذا الغرض 

  .ورجوع إىل غريه
نَّ أَكْثَرَُهْم ال َوَما ظَنُّ الَِّذيَن يَفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َيْوَم الِْقَياَمةِ إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ وَلَِك{ ٦٠: يةاآل

  }َيْشكُُرونَ
منصوب على الظرف، أو بالظن؛ حنو ما }َيوَْم}{ ِةَوَما ظَنُّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َيْوَم الِْقَياَم{: قوله تعاىل

. أي يف التأخري واإلمهال} إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ{. أحيسبون أن اهللا ال يؤاخذهم به: ظنك زيدا؛ واملعىن
اهللا على نعمه وال يف } ال َيْشكُُرونَ{. يعين الكفار}وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم{. أراد أهل مكة حني جعلهم يف حرم آمن: وقيل

  .ال يوحدون} ال َيْشكُُرونَ{: وقيل. تأخري العذاب عنهم
 ُتفِيُضونَ ِفيِه َوَما َتكُونُ ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُو ِمْنُه ِمْن قُْرآٍن َوال َتْعَملُونَ ِمْن َعَملٍ إِلَّا كُنَّا َعلَْيكُْم ُشُهوداً إِذْ{ ٦١: اآلية

  }َك ِمْن ِمثْقَالِ ذَرٍَّة ِفي الْأَْرضِ َوال ِفي السََّماِء َوال أَْصَغَر ِمْن ذَِلَك َوال أَكَْبَر إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍَوَما َيْعُزُب َعْن رَبِّ

للجحد؛ أي لست يف شأن، يعين من عبادة أو غريها إال والرب مطلع } مَا} {َوَما َتكُونُ ِفي َشأٍْن{: قوله تعاىل
. تقول العرب ما شانت شأنه، أي ما عملت عمله: قال األخفش. ألمر، ومجعه شؤونوالشأن اخلطب، وا. عليك

تعود على الشأن، أي حتدث شأنا فيتلى من أجله } ِمنُْه{اهلاء يف : قال الفراء والزجاج} َوَما َتْتلُو ِمْنُه ِمْن قُْرآٍن{
} ِمْن قُْرآٍن{. أي من كتاب اهللا تعاىل} ِمنُْه{: وقال الطربي. القرآن فيعلم كيف حكمه، أو ينزل فيه قرآن فيتلى

خياطب النيب صلى اهللا عليه وسلم } َوال َتْعَملُونَ ِمْن َعَملٍ{]. ٣٠: القصص[} إِنِّي أََنا اللَُّه{: أعاد تفخيما؛ كقوله
: وقيل. تباعهخطاب له واملراد هو وأمته؛ وقد خياطب الرسول واملراد هو وأ} َوَما َتكُونُ ِفي َشأٍْن{: وقوله. واألمة

: اجملادلة[} َما َيكُونُ ِمْن َنْجَوى ثَالثٍَة إِلَّا ُهَو َرابِعُُهْم{أي نعلمه؛ ونظريه } إِلَّا كُنَّا َعلَْيكُْم ُشهُوداً{. املراد كفار قريش
ا اندفع أفاض فالن يف احلديث والعمل إذ: أي تأخذون فيه، واهلاء عائدة على العمل؛ يقال} إِذْ تُِفيُضونَ ِفيِه{] ٤
  :قال الراعي. فيه



  من ذي األباطح إذ رعني حقيال... فأفضن بعد كظومهن جبرة 
وقال . تنشرون القول: ابن كيسان. ختوضون: ابن زيد. تتكلمون: األخفش. تفعلونه} ُتِفيُضونَ ِفيِه{: ابن عباس
: قال ابن عباس} ْعُزُب َعْن رَبَِّكَوَما َي{. إذ تشيعون يف القرآن الكذب: اهلاء عائدة على القرآن؛ املعىن: الضحاك
بكسر الزاي حيث وقع؛ وضم } يعزِب{وقرأ الكسائي . يذهب: وقال ابن كيسان. يبعد: وقال أبو روق. يغيب

} ذَرٍَّة{صلة؛ أي وما يعزب عن ربك مثقال } ِمْن} {ِمْن ِمثْقَالِ{. الباقون؛ ومها لغتان فصيحتان؛ حنو يعرش ويعرش
ِفي الْأَْرضِ َوال ِفي السََّماِء َوال أَْصَغَر ِمْن ذَِلَك َوال {. يلة محراء صغرية؛ وقد تقدم يف النساءأي وزن وذرة، أي من

وقرأ يعقوب ومحزة برفع الراء فيهما عطفا على موضع مثقال . عطف على لفظ مثقال، وإن شئت على ذرة} أَكْبََر
  وخربه. بتداءوجيوز الرفع على اال: وقال الزجاج. ألن من زائدة للتأكيد

مبعىن واو النسق، أي وهو يف } إِلَّا{قال اجلرجاين . يعين اللوح احملفوظ مع علم اهللا تعاىل به} إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ{
: وقوله. أي ومن ظلم] ١١ - ١٠:النمل[} إِنِّي ال َيخَاُف لََديَّ الْمُْرَسلُونَ إِلَّا َمْن ظَلََم{: كتاب مبني؛ كقوله تعاىل

مبعىن } إِلَّا{أي والذين ظلموا منهم؛ فـ ] ١٥٠: البقرة[} ئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ إِلَّا الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهْمِل{
} َوال َتقُولُوا ثَالثَةٌ{: وقوله. أي هي حطة]. ٥٨: البقرة[} َوقُولُوا ِحطَّةٌ{: واو النسق، وأضمر هو بعده كقوله

َوَما َتْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة إِلَّا َيْعلَُمَها َوال َحبٍَّة ِفي ظُلَُماتِ الْأَْرضِ َوال {: ونظري ما حنن فيه. أي هم ثالثة] ١٧١: النساء[
  .وهو يف كتاب مبني] ٥٩: األنعام[} َرطْبٍ َوال َيابِسٍ إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ

  }َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيْحَزُنونَ أَال إِنَّ أَْوِلَياَء اللَِّه ال َخْوٌف{ ٦٢: اآلية
ال َخْوفٌ {: وقيل. لفقد الدنيا} َوال ُهمْ َيْحَزُنونَ{. أي يف اآلخرة} أَال إِنَّ أَْولَِياَء اللَِّه ال خَْوٌف َعلَْيهِْم{: قوله تعاىل

 خياف يوم القيامة وال حيزن؛ أي من تواله اهللا تعاىل وتوىل حفظه وحياطته ورضي عنه فال} َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيحَْزُنونَ
ال َيحُْزُنُهمُ {إىل قوله } ُمْبَعُدونَ{أي عن جهنم } إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحسَْنى أُولَِئَك َعنَْها{: قال اهللا تعاىل
من : وسلم سئلوروى سعيد بن جبري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ]. ١٠٣ - ١٠١:األنبياء[} الْفََزُع الْأَكْبَُر

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال عمر بن اخلطاب، يف هذه اآلية". الذين يذكر اهللا برؤيتهم: "أولياء اهللا؟ فقال
إن من عباد اهللا عبادا ما هم بأنبياء وال شهداء تغبطهم األنبياء والشهداء يوم القيامة ملكاهنم من اهللا : "وسلم يقول

هم قوم حتابوا يف اهللا على غري أرحام : "قال. هللا، خربنا من هم وما أعماهلم فلعلنا حنبهميا رسول ا: قيل" . تعاىل
بينهم وال أموال يتعاطون هبا فواهللا إن وجوههم لنور وإهنم على منابر من نور ال خيافون إذا خاف الناس وال حيزنون 

  وقال. } َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيحَْزُنونَأَال إِنَّ أَْوِلَياَء اللَِّه ال َخْوٌف {إذا حزن الناس مث قرأ 

أولياء اهللا قوم صفر الوجوه من السهر، عمش العيون من العرب، مخص البطون من : علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
 على} َوال ُهْم َيحَْزُنونَ{. يف ذريتهم، ألن اهللا يتوالهم} ال َخْوٌف َعلَْيهِْم{: وقيل. اجلوع، يبس الشفاه من الذوي

  .دنياهم لتعويض اهللا إياهم يف أوالهم وأخراهم ألنه وليهم وموالهم
  }الَِّذيَن آَمُنوا َوكَانُوا َيتَّقُونَ{ ٦٣: اآلية

وإن شئت . }أَْولَِياَء{وهو } إِنَّ{يف موضع نصب على البدل من اسم } الَِّذيَن{: هذه صفة أولياء اهللا تعاىل؛ فيكون
أي . فيكون مقطوعا مما قبله} لَُهُم الُْبْشَرى ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِفي الْآِخرَِة{. ههو ابتداء، وخرب: وقيل. على أعين

  .يتقون الشرك واملعاصي
  }لَُهُم الُْبْشَرى ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِفي الْآخَِرِة ال تَْبدِيلَ ِلكَِلمَاِت اللَِّه ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم{ ٦٤: اآلية



: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها فقال: عن أيب الدرداء قال} لَُهُم الُْبْشَرى ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا{: ه تعاىلقول
وقال . خرجه الترمذي يف جامعه" ما سألين أحد عنها غريك منذ أنزلت هي الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ترى له"

وعن حممد بن كعب القرظي . اليت تبشر هبا املالئكة املؤمن يف الدنيا عند املوتهي البشارة : الزهري وعطاء وقتادة
مث نزع " . السالم عليك ويل اهللا اهللا يقرئك السالم: "إذا استنقعت نفس العبد املؤمن جاءه ملك املوت فقال: قال

وقال قتادة . ذكره ابن املبارك] ٣٢: النحل[} ٌم َعلَْيكُُمالَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ طَيِّبَِني َيقُولُونَ َسال{: هبذه اآلية
هي ما يبشرهم اهللا تعاىل يف كتابه من جنته وكرمي : وقال احلسن. هي أن يعلم أين هو من قبل أن ميوت: والضحاك
  ُيَبشُِّرُهْم َربُُّهْم{: ثوابه؛ لقوله

: البقرة[} رِ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍتوََبشِّ{: ، وقوله]٢١: التوبة[} بَِرْحَمٍة ِمْنُه َورِْضوَاٍن
أي ال } ال تَْبدِيلَ ِلكَِلمَاِت اللَِّه{: وهلذا قال] ٣٠: فصلت[} وَأَْبِشُروا بِالَْجنَِّة الَِّتي كُْنُتْم ُتوَعُدونَ{: وقوله]. ٢٥

إذا خرجت : وقيل. باجلنة إذا خرجوا من قبورهم: قيل} ي الْآِخرَِةَوِف{. خلف ملواعيده، وذلك ألن مواعيده بكلماته
رأيت أبا : مسعت أبا بكر حممد بن عبداهللا اجلوزقي يقول: وذكر أبو إسحاق الثعليب. الروح بشرت برضوان اهللا

نزال نذكرك أهال بك، إنا ال : عبداهللا احلافظ يف املنام راكبا برذونا عليه طيلسان وعمامة، فسلمت عليه وقلت له
لَُهُم الُْبْشَرى ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوِفي {: وحنن ال نزال نذكرك ونذكر حماسنك، قال اهللا تعاىل: ونذكر حماسنك؛ فقال

ال تبديل ألخباره، أي ال : وقيل. أي ال خلف لوعده} ال تَْبدِيلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه{. وأشار بيده: الثناء احلسن} الْآخَِرِة
  .أي ما يصري إليه أولياؤه فهو الفوز العظيم} ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم{. ا بشيء، وال تكون إال كما قالينسخه
  }َوال َيْحزُْنَك قَْولُُهمْ إِنَّ الْعِزَّةَ ِللَِّه َجِميعاً ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم{ ٦٥: اآلية

أي القوة } إِنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه{: زنك افتراؤهم وتكذيبهم لك، مث ابتداء فقالأي ال حي} َوال َيحُْزْنَك قَْولُُهْم{: قوله تعاىل
نصب على احلال، وال } َجِميعاً{. الكاملة والغلبة الشاملة والقدرة التامة هللا وحده؛ فهو ناصرك ومعينك ومانعك

فإن كل عزة باهللا فهي كلها هللا؛ قال اهللا ] ٨: نافقونامل[} َوِللَِّه الْعِزَّةُ َولَِرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني{: يعارض هذا قوله
السميع ألقواهلم } ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم{]. ١٨٠: الصافات[} ُسْبحَانَ رَبَِّك َربِّ الْعِزَِّة َعمَّا َيِصفُونَ{: سبحانه

  .وأصواهتم، العليم بأعماهلم وأفعاهلم ومجيع حركاهتم
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

نْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا َء إِأَال إِنَّ ِللَِّه َمْن ِفي السََّماوَاِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َوَما َيتَّبُِع الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشرَكَا{ ٦٦: اآلية
  }الظَّنَّ َوإِنْ ُهْم إِلَّا َيخُْرُصونَ

  !.أي حيكم فيهم مبا يريد ويفعل فيهم ما يشاء سبحانه} أَال إِنَّ ِللَِّه َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ{: قوله تعاىل
للنفي، أي ال يتبعون شركاء على احلقيقة، بل } مَا} {ِه ُشَركَاَءَوَما َيتَّبِعُ الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَّ{: قوله تعاىل

استفهام، أي أي شيء يتبع الذين يدعون من دون اهللا شركاء تقبيحا } مَا{: وقيل. يظنون أهنا تشفع أو تنفع
  .سون ويكذبون، وقد تقدمأي حيد} إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنْ ُهْم إِلَّا َيخُْرُصونَ{: لفعلهم، مث أجاب فقال

  }ُهَو الَِّذي َجَعلَ لَكُمُ اللَّْيلَ لَِتْسكُنُوا ِفيِه َوالنََّهاَر مُْبصِراً إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياٍت ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ{ ٦٧: اآلية
ر على خلق الليل والنهار ال بني أن الواجب عبادة من يقد} ُهوَ الَِّذي جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَتْسكُُنوا ِفيِه{: قوله تعاىل

: والسكون. أي مع أزواجكم وأوالدكم ليزول التعب والكالل بكم} لَِتْسكُنُوا ِفيِه{. عبادة من ال يقدر على شيء
  .اهلدوء عن االضطراب

: وقال. الذي يبصر، والنهار يبصر فيه: واملبصر. أي مضيئا لتهتدوا به يف حوائجكم} َوالنََّهاَر مُْبصِراً{: قوله تعاىل
  :وقال جرير". ليل قائم، وهنار صائم: "جتوزا وتوسعا على عادة العرب يف قوهلم} ُمْبِصراً{

  ومنت وما ليل املطي بنائم... لقد ملتنا يا أم غيالن يف السرى 
  .قال أظلم الليل أي صار ذا ظلمة، وأضاء النهار وأبصر أي صار ذا ضياء وبصر: وقال قطرب

  أي مساع اعتبار؟} ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ{. أي عالمات ودالالت} ي ذَِلَك لَآياٍتإِنَّ ِف{: قوله تعاىل
ْن ُسلْطَاٍن بَِهذَا قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه وَلَداً سُْبَحاَنُه ُهَو الَْغنِيُّ لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ إِنْ ِعْندَكُْم ِم{ ٦٨: اآلية

  }ِه َما ال َتْعلَُمونَأََتقُولُونَ َعلَى اللَّ
نزه نفسه عن الصحابة واألوالد وعن } ُسْبَحانَُه{. وقد تقدم. يعين الكفار} قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولَداً{: قوله تعاىل

يف السموات  مث أخرب بغناه املطلق، وأن له ما} ُهَو الَْغنِيُّ لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ{. الشركاء واألنداد
إِنْ {]. ٩٣: مرمي[} إِنْ كُلُّ َمْن ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ إِلَّا آِتي الرَّْحَمنِ َعْبداً{واألرض ملكا وخلقا وعبيدا؛ 

  .أي ما عندكم من حجة هبذا} ِعْنَدكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن بَِهذَا
من إثبات الولد له، والولد يقتضي اجملانسة واملشاهبة واهللا تعاىل ال } أََتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما ال َتْعلَُمونَ{: قوله تعاىل

  .جيانس شيئا وال يشابه شيئا
ثُمَّ قُلْ إِنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب ال ُيفِْلُحونَ، َمتَاٌع ِفي الدُّْنَيا ثُمَّ إِلَْيَنا َمْرجُِعُهْم { ٧٠ - ٦٩: اآليتان

  }َعذَابَ الشَِّديَد بَِما كَاُنوا َيكْفُُرونَُنِذيقُُهُم الْ
أي ال يفوزون وال يأمنون؛ ومت } َعلَى اللَِّه الْكَِذَب ال ُيفِْلُحونَ{. أي خيتلقون} قُلْ إِنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ{ : قوله تعاىل
. هلم متاع يف الدنيا: وقال األخفش. يأي ذلك متاع، أو هو متاع يف الدنيا؛ قاله الكسائ} َمتَاٌع ِفي الدُّْنيَا{. الكالم



ثُمَّ {. أي رجوعهم} ثُمَّ إِلَْيَنا َمْرجِعُُهْم{. وجيوز النصب يف غري القرآن على معىن يتمتعون متاعا: قال أبو إسحاق
  .أي بكفرهم} بَِما كَانُوا َيكْفُُرونَ{. أي الغليظ} ُنِذيقُُهُم الَْعذَابَ الشَِّديَد

لَى اللَِّه لَيْهِْم َنَبأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ إِنْ كَانَ كَُبَر َعلَْيكُْم َمقَاِمي َوَتذِْكريِي بِآياِت اللَِّه فََعوَاْتلُ َع{ ٧١: اآلية
  }َوال ُتْنِظُروِن َتَوكَّلُْت فَأَْجِمُعوا أَْمرَكُْم َوُشرَكَاَءكُْم ثُمَّ ال َيكُْن أَْمُركُْم َعلَْيكُْم غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ

أمره عليه السالم أن يذكرهم أقاصيص املتقدمني، وخيوفهم العذاب األليم على } َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ ُنوحٍ{: قوله تعاىل
َيا {. يف موضع نصب} إِذْ} {إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه{. ألنه أمر؛ أي اقرأ عليهم خرب نوح} اْتلُ{وحذفت الواو من . كفرهم

واملقام . املوضع الذي يقوم فيه): بفتح امليم(املقام } َمقَاِمي{. أي عظم وثقل عليكم} إِنْ كَانَ كَُبَر َعلَْيكُْمقَْومِ 
. إياكم، وختويفي لكم} وََتذِْكريِي{. ومل يقرأ به فيما علمت؛ أي إن طال عليكم لبثي فيكم. اإلقامة) بالضم(
وهذا هو جواب الشرط، ومل يزل . أي اعتمدت} َعلَى اللَِّه َتَوكَّلُْتفَ{. وعزمتم على قتلي وطردي} بِآياِت اللَِّه{

عليه السالم متوكال على اهللا يف كل حال؛ ولكن بني أنه متوكل يف هذا على اخلصوص ليعرف قومه أن اهللا يكفيه 
  .أمرهم؛ أي إن مل تنصروين فإين أتوكل على من ينصرين

وقرأ عاصم . بالنصب} ُشرَكَاَءكُْم{بقطع األلف } فَأَْجِمُعوا{قراءة العامة } شَُركَاَءكُْمفَأَْجِمُعوا أَمَْركُْم َو{: قوله تعاىل
وقرأ احلسن وابن أيب . بالنصب} ُشَركَاءَكُْم{. بوصل األلف وفتح امليم؛ من مجع جيمع} فاْجَمعوا{اجلحدري 

ألوىل من أمجع على الشيء إذا عزم فأما القراءة ا. بالرفع} شركاؤكم{بقطع األلف } فأِمجعوا{إسحاق ويعقوب 
  :وأنشد. أمجعت األمر أفصح من أمجعت عليه: وقال املؤرج. أمجع الشيء أعده: وقال الفراء. عليه

  هل أغدون يوما وأمري جممع... يا ليت شعري واملىن ال تنفع 

مبعىن وادعوا شركاءكم هو : ويف نصب الشركاء على هذه القراءة ثالثة أوجه؛ قال الكسائي والفراء: قال النحاس
  :هو معطوف على املعىن؛ كما قال: وقال حممد بن يزيد. لنصرتكم؛ وهو منصوب عندمها على إضمار هذا الفعل

  متقلدا سيفا ورحما... يا ليت زوجك يف الوغى 
 املعىن مع شركائكم على تناصركم؛ كما: وقال أبو إسحاق الزجاج. والرمح ال يتقلد، إال أنه حممول كالسيف

قال ]. ٦٠: طه[} فََجَمَع كَْيَدُه ثُمَّ أََتى{: والقراءة الثانية من اجلمع، اعتبارا بقوله تعاىل. التقى املاء واخلشبة: يقال
، أو على } أَْمرَكُْم{على هذه القراءة عطف على } َوُشَركَاَءكُْم{وجيوز أن يكون مجع وأمجع مبعىن واحد، : أبو معاذ

ومسعت أبا إسحاق جييز قام : وا شركاءكم، وإن شئت مبعىن مع، قال أبو جعفر النحاسمعىن فأمجعوا أمركم وأمجع
والقراءة الثالثة على أن يعطف الشركاء على املضمر املرفوع يف أمجعوا، وحسن ذلك ألن الكالم قد . زيد وعمرا

و، ومل ير يف املصاحف واو وهذه القراءة تبعد؛ ألنه لو كان مرفوعا لوجب أن تكتب بالوا: قال النحاس وغريه. طال
قال . ، وأيضا فإن شركاءهم األصنام، واألصنام ال تصنع شيئا وال فعل هلا حىت جتمع} َوُشَركَاَءكُْم{يف قوله 
وجيوز أن يرتفع الشركاء باالبتداء واخلري حمذوف، أي وشركاءكم ليجمعوا أمرهم، ونسب ذلك إىل : املهدوي

  .متيز على جهة التوبيخ ملن عبدهاالشركاء وهي ال تسمع وال تبص وال 
غم : وغمة وغم سواء، ومعناه التغطية؛ من قوهلم. اسم يكن وخربها} ثُمَّ ال َيكُْن أَْمرُكُْم َعلَْيكُْم غُمَّةً{: قوله تعاىل

. اهلالل إذا استتر؛ أي ليكن أمركم ظاهرا منكشفا تتمكنون فيه مما شئتم؛ ال كمن خيفى أمره فال يقدر على ما يريد
  :قال طرفة

  هناري وال ليلي علي بسرمد... لعمرك ما أمري علي بغمة 



إن الغمة ضيق األمر الذي يوجب الغم فال يتبني : وقيل. غمة ذا غم، والغم والغمة كالكرب والكربة: الزجاج
  :قال العجاج. والغمة الكربة: ويف الصحاح. صاحبه ألمره مصدرا لينفرج عنه ما يغمه

  بغمة لو مل تفرج غموا... إذ تكتمون بل لو شهدت الناس 
جمازها ظلمة : قال أبو عبيدة. } ثُمَّ ال َيكُْن أَْمُركُْم َعلَْيكُْم غُمَّةً{: أمر غمة، أي مبهم ملتبس؛ قال تعاىل: يقال
  .وأصل هذا كله مشتق من الغمامة: قال غريه. قعر النحي وغريه: والغمة أيضا. وضيق

: قال األخفش والكسائي. ألف وصل، من قضى يقضي} اقْضُوا{ألف } إِلَيَّ َوال ُتْنِظُروِنثُمَّ اقُْضوا {: قوله تعاىل
ثُمَّ اقُْضوا {وروي عن ابن عباس . أي أهنيناه إليه وأبلغناه إياه] ٦٦: احلجر[} َوقََضْيَنا إِلَْيِه ذَِلَك الْأَمَْر{: وهو مثل

قضى امليت أي : هذا قول صحيح يف اللغة؛ ومنه: قال النحاس. ونامضوا إيل وال تؤخر: قال} إِلَيَّ َوال ُتْنِظُروِن
} ثُمَّ اقُْضوا إِلَيَّ{وحكى الفراء عن بعض القراء . وأعلمهم هبذا أهنم ال يصلون إليه، وهذا من دالئل النبوات. مضى

من اهللا تعاىل عن وهذا إخبار . أفضت اخلالفة إىل فالن، وأفضى إيل الوجع: بالفاء وقطع األلف، أي توجهوا؛ يقال
نبيه نوح عليه السالم أنه كان بنصر اهللا واثقا، ومن كيدهم غري خائف؛ علما منه بأهنم وآهلتهم ال ينفعون وال 

  .وهو تعزية لنبيه صلى اهللا عليه وسلم وتقوية لقلبه. يضرون
  }ا َعلَى اللَِّه َوأُمِْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلِمَنيفَإِنْ تََولَّْيُتْم فََما سَأَلُْتكُْم ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِلَّ{ ٧٢: اآلية

أي فإن أعرضتم عما جئتكم به فليس ذلك ألين سألتكم أجرا فيثقل } فَإِنْ تََولَّيُْتْم فََما َسأَلُْتكُْم ِمْن أَجْرٍ{: قوله تعاىل
أي املوحدين هللا } َوأُمِْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلِمَني{ .يف تبليغ رسالته} إِنْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى اللَِّه{. عليكم مكافأيت

  .حيث وقع، وأسكن الباقون} أَْجرَِي{فتح أهل املدينة وأبو عمرو وابن عامر وحفص ياء . تعاىل
الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآياتَِنا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ فَكَذَُّبوُه فََنجَّْينَاُه َوَمْن َمَعُه ِفي الْفُلِْك َوَجَعلَْناُهْم َخالِئَف َوأَغَْرقَْنا { ٧٣: اآلية

  }َعاِقَبةُ الُْمْنذَرِيَن
. أي السفينة، وسيأيت ذكرها} ِفي الْفُلِْك{أي من املؤمنني } فََنجَّيَْناُه َوَمْن َمَعُه{. يعين نوحا} فَكَذَُّبوُه{: قوله تعاىل

يعين آخر أمر } بِآياِتَنا فَانْظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمْنذَرِيَن{. غرق أي سكان األرض وخلفا ممن} َوَجَعلَْناُهْم َخالِئَف{
  .الذين أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا

ْن قَْبلُ كَذَِلكَ ا بِِه ِمثُمَّ َبَعثَْنا ِمْن َبْعِدِه ُرُسالً إِلَى قَْوِمهِْم فََجاُءوُهْم بِالَْبيَِّناِت فََما كَاُنوا ِلُيْؤِمنُوا بَِما كَذَُّبو{ ٧٤: اآلية
  }َنطَْبُع َعلَى قُلُوبِ الُْمعَْتِديَن

كهود وصاحل وإبراهيم ولوط وشعيب } ُرُسالً إِلَى قَْوِمهِْم{. أي من بعد نوح} ثُمَّ بََعثَْنا ِمْن َبْعِدِه{: قوله تعاىل
مبا كذب به قوم : التقدير} بَِما كَذَّبُوا بِِه ِمْن قَْبلُفََما كَانُوا ِلُيؤِْمُنوا {. أي باملعجزات} فََجاُءوُهْم بِالْبَيَِّناِت{. وغريهم

: أي من قبل يوم الذر، فإنه كان فيهم من كذب بقلبه وإن قال اجلميع} بَِما كَذَّبُوا بِِه ِمْن قَْبلُ{: وقيل. نوح من قبل
. } أَْم لَْم ُتْنِذْرُهمْ ال ُيْؤِمُنونَأَأَْنذَْرتَُهْم {: ومن أحسن ما قيل يف هذا أنه لقوم بأعياهنم؛ مثل: قال النحاس. بلى

. أي اجملاوزين احلد يف الكفر والتكذيب فال يؤمنوا} َعلَى قُلُوبِ الُْمْعَتِديَن{. أي خنتم} كَذَِلَك َنطْبَُع{] ٦: البقرة[
  .وهذا يرد على القدرية قوهلم كما تقدم

  :قال الشاعر. لفته يلفته لفتا إذا لواه وصرفه: وتلوينا، يقالأي تصرفنا } قَالُوا أَجِئَْتَنا ِلَتلِْفتََنا{: قوله تعاىل
  تلفت حنو احلي حىت رأيتين

  وجعت من اإلصغاء ليتا وأخدعا



وََتكُونَ {. يريد من عبادة األصنام} َعمَّا َوَجْدَنا َعلَْيِه آَباءََنا{. ومن هذا التفت إمنا هو عدل عن اجلهة اليت بني يديه
الكربياء ألنه أعظم ما : ويقال للملك. يريد أرض مصر} ِفي الْأَْرضِ{أي العظمة وامللك والسلطان } لَكَُما الْكِْبرَِياُء
بالياء ألنه تأنيت غري } ويكون{وقرأ ابن مسعود واحلسن وغريمها . } َوَما َنْحُن لَكَُما بُِمْؤِمنَِني{. يطلب يف الدنيا

  .يوم امرأتانحضر القاضي ال: وحكى سيبويه. حقيقي وقد فصل بينهما
  }َوقَالَ ِفْرَعْونُ ائُْتونِي بِكُلِّ َساِحرٍ َعِليمٍ{ ٧٩: اآلية

وقد } سحار{وقرأ محزة والكسائي وابن وثاب واألعمش . إمنا قاله ملا رأى العصا واليد البيضاء واعتقد أهنما سحر
  .تقدم يف األعراف القول فيهما

  }ُهْم ُموَسى أَلْقُوا َما أَْنُتْم ُملْقُونَفَلَمَّا َجاَء السََّحَرةُ قَالَ لَ{ ٨٠: اآلية
  .وقد تقدم يف األعراف القول يف هذا مستوىف. أي اطرحوا على األرض ما معكم من حبالكم وعصيكم

  }َعَملَ الُْمفِْسِديَن فَلَمَّا أَلْقَْوا قَالَ ُموَسى َما جِئُْتمْ بِِه السِّْحُر إِنَّ اللََّه َسُيْبِطلُُه إِنَّ اللََّه ال ُيْصِلُح{ ٨١: اآلية

} جِئُْتْم بِِه{يف موضع رفع باالبتداء، واخلرب } مَا{تكون } فَلَمَّا أَلْقَْوا قَالَ ُموَسى َما جِئُْتْم بِِه السِّحُْر{: قوله تعاىل
 على} السِّحُْر{وقراءة ضيب عمرو . أي شيء جئتم به، على التوبيخ والتصغري ملا جاؤوا به من السحر: والتقدير

. السحر جئتم به: وجيوز أن يكون مبتدأ واخلرب حمذوف، التقدير. االستفهام على إضمار مبتدأ والتقدير أهو السحر
على اخلرب، ودليل هذه } السِّحُْر{وقرأ الباقون . على قراءة من استفهم مبعىن الذي، إذ ال خرب هلا} َما{وال تكون 

} جِئُْتْم بِِه{مبعىن الذي، و} ما{؛ فـ }ما أتيتم به سحر{: وقراءة أيب. } َما جِئُْتْم بِِه ِسحٌْر{: القراءة ابن مسعود
إذا جعلتها مبعىن الذي نصبا ألن الصلة } ما{وال تكون . رفع باالبتداء، والسحر خرب االبتداء} ما{الصلة، وموضع 

ع جزم مبا والفاء وأجاز الفراء نصب السحر جبئتم، وتكون ال للشرط، وجئتم يف موض. ال تعمل يف املوصول
وجيوز أن ينصب السحر على املصدر، أي ما جئتم به سحرا، مث دخلت األلف . فإن اهللا سيطلبه: حمذوفة؛ التقدير

حذف الفاء يف : واختار هذا القول النحاس، وقال. والالم زائدتني، فال حيتاج على هذا التقدير إىل حذف الفاء
  :يف ضرورة الشعر؛ كما قال اجملازاة ال جييزه كثري من النحويني إال

...  
  من يفعل احلسنات اهللا يشكرها

حدثين حممد بن يزيد قال حدثين املازين قال : ومسعت علي بن سليمان يقول. إنه ال جيوز البتة: بل رمبا قال بعضهم
  :غري النحويون هذا البيت، وإمنا الرواية: مسعت األصمعي يقول

  من يفعل اخلري فالرمحن يشكره
َوَما أََصاَبكُْم ِمْن ُمصِيَبٍة فَبَِما {والدليل على ذلك : قال. حذف الفاء يف اجملازاة جائز: لي بن سليمان يقولومسعت ع

إِنَّ اللََّه ال ُيْصِلحُ {. قراءتان مشهورتان معروفتان} وما أصابكم من مصيبة مبا كسبت أيديكم{. }كََسَبْت أَْيِديكُْم
َما جِئُْتمْ بِِه السِّْحُر إِنَّ {. من أخذ مضجعه من الليل مث تال هذه اآلية: قال ابن عباس. حريعين الس} َعَملَ الُْمفِْسِديَن

وال تكتب على مسحور إال دفع اهللا عنه . مل يضره كيد ساحر} اللََّه َسُيْبِطلُُه إِنَّ اللََّه ال ُيْصِلُح َعَملَ الُْمفِْسِديَن
  .السحر

  }َحقَّ بِكَِلَماِتِه َولَْو كَرَِه الُْمْجرُِمونَوَُيِحقُّ اللَُّه الْ{ ٨٢: اآلية
. بعداته بالنصر: وقيل. أي بكالمه وحججه وبراهينه} بِكَِلمَاِتِه{. أي يبينه ويوضحه} وَُيِحقُّ اللَُّه الْحَقَّ{: قوله تعاىل



  .من آل فرعون} َولَْو كَرِهَ الُْمْجرُِمونَ{
َملَِأِهْم أَنْ َيفِْتنَُهْم َوإِنَّ ِفْرَعْونَ لََعالٍ ِفي فََما آَمَن ِلُموَسى إِلَّا ذُ{ ٨٣: اآلية رِّيَّةٌ ِمْن قَْوِمِه َعلَى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْونَ َو

  }الْأَْرضِ َوإِنَُّه لَِمَن الُْمْسرِفَِني
أي مل يؤمن منهم أحد، وإمنا  :قال جماهد. اهلاء عائدة على موسى} فََما آَمَن ِلُموَسى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ ِمْن قَْوِمِه{: قوله تعاىل

آمن أوالد من أرسل موسى إليهم من بين إسرائيل، لطول الزمان هلك اآلباء وبقي األبناء فآمنوا؛ وهذا اختيار 
كانوا ستمائة : قال ابن عباس. أراد بالذرية مؤمين بين إسرائيل: وقيل. والذرية أعقاب اإلنسان وقد تكثر. الطربي

. ه السالم دخل مصر يف اثنني وسبعني إنسانا فتوالدوا مبصر حىت بلغوا ستمائة ألفألف، وذلك أن يعقوب علي
يعين من قوم فرعون؛ منهم مؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأته وماشطة } ِمْن قَْوِمِه{: وقال ابن عباس أيضا
وا ذرية كما يسمى أوالد هم أقوام آباؤهم من القبط، وأمهاهتم من بين إسرائيل فسم: وقيل. ابنته وامرأة خازنه

وعلى هذا فالكناية . الفرس الذين توالدوا باليمن وبالد العرب األبناء؛ ألن أمهاهتم من غري جنس آبائهم؛ قال الفراء
  .ترجع إىل موسى للقرابة من جهة األمهات، وإىل فرعون إذا كانوا من القبط} قَْومِِه{يف 

  ومل يقل وملئه؛ وعنه} َوَملَِئهِْم{. ألنه كان مسلطا عليهم عاتبا} َعلَى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْونَ{: قوله تعاىل
  :ستة أجوبة

  .أن فرعون ملا كان جبارا أخرب عنه بفعل اجلميع: أحدها
أن تكون : الثالث. أن فرعون ملا ذكر علم أن معه غريه، فعاد الضمري عليه وعليهم؛ وهذا أحد قويل الفراء: الثاين

  .مثود اجلماعة مسيت بفرعون مثل
  ،}َواْسأَلِ الْقَْرَيةَ{: على خوف من آل فرعون؛ فيكون من باب حذف املضاف مثل: أن يكون التقدير: الرابع

وهذا اجلواب على مذهب سيبويه واخلليل خطأ، ال جيوز عندمها قامت . وهو القول الثاين للفراء] ٨٢: يوسف[
  .هند، وأنت تريد غالمها

  .كون الضمري يعود على الذرية، أي مأل الذرية؛ وهو اختيار الطربيمذهب األخفش سعيد أن ي: اخلامس
} َيفِْتَنُهْم{وحد } أَنْ َيفِْتنَُهْم{. وهذا اجلواب كأنه أبلغها: قال النحاس. أن يكون الضمري يعود على قومه: السادس

وجيوز أن . اشتمالعلى اإلخبار عن فرعون، أي يصرفهم عن دينهم بالعقوبات، وهو يف موضع خفض على أنه بدل 
َوإِنَّ ِفْرَعْونَ لَعَالٍ ِفي {. ومل ينصرف فرعون ألنه اسم أعجمي وهو معرفة. }َخْوٍف{يكون يف موضع نصب بـ 

  .أي اجملاوزين احلد يف الكفر؛ ألنه كان عبدا فادعى الربوبية} وَإِنَُّه لَِمَن الُْمْسرِِفَني{أي عات متكرب } الْأَْرضِ
للَّهِ قَالَ ُموَسى َيا قَْومِ إِنْ كُْنُتْم آمَْنُتْم بِاللَِّه فََعلَْيِه َتَوكَّلُوا إِنْ كُْنُتْم ُمْسِلِمَني، فَقَالُوا َعلَى اَو{ ٨٥ - ٨٤: اآليتان

  }َتَوكَّلَْنا رَبََّنا ال َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللْقَْومِ الظَّاِلمَِني
إِنْ كُنُْتْم {. أي اعتمدوا} بِاللَِّه فََعلَْيِه َتَوكَّلُوا{. أي صدقتم} آَمنُْتْم َوقَالَ ُموَسى َيا قَْومِ إِنْ كُْنُتْم{: قوله تعاىل
أي أسلمنا } فَقَالُوا َعلَى اللَِّه َتَوكَّلْنَا{. كرر الشرط تأكيدا، وبني أن كمال اإلميان بتفويض األمر إىل اهللا} ُمْسِلِمَني

أي ال تنصرهم علينا، } رَبََّنا ال َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللْقَْومِ الظَّاِلمَِني{. أمرهأمورنا إليه، ورضينا بقضائه وقدره، وانتهينا إىل 
املعىن ال هتلكنا بأيدي أعدائنا، وال : وقال جماهد. فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين، أو ال متتحنا بأن تعذبنا على أيديهم
: وقال أبو جملز وأبو الضحا. لط عليهم؛ فيفتنواتعذبنا بعذاب من عندك، فيقول أعداؤنا لو كانوا على حق مل نس

  .يعين ال تظهرهم علينا فريوا أهنم خري منا فيزدادوا طغيانا
  }وََنجَِّنا بَِرحَْمِتَك ِمَن الْقَْومِ الْكَافِرِيَن{ ٨٦: اآلية



ن وقومه ألهنم كانوا يأخذوهنم أي من فرعو} ِمَن الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن{. أي خلصنا} وََنجَِّنا بَِرْحَمِتَك{: قوله تعاىل
  .باألعمال الشاقة

وا الصَّالةَ وََبشِّرِ َوأَْوَحيَْنا إِلَى ُموَسى َوأَِخيهِ أَنْ َتَبوَّءا ِلقَْوِمكَُما بِِمْصَر ُبيُوتاً وَاْجَعلُوا ُبيُوَتكُْم ِقْبلَةً َوأَِقيُم{ ٨٧: اآلية
  }الُْمْؤِمنَِني
  -:فيه مخس مسائل} وَسى وَأَِخيِه أَنْ َتَبوَّءا ِلقَوِْمكَُما بِِمْصرَ ُبُيوتاًَوأَْوَحْيَنا إِلَى ُم{: قوله تعاىل
بوأت زيدا مكانا : يقال} ِلقَوِْمكَُما بِِمْصَر ُبيُوتاً{. أي اختذا} َوأَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى وَأَِخيِه أَنْ َتَبوَّءا{: قوله تعاىل: األوىل

من كذب : "لزوم؛ ومنه بوأه اهللا منزال، أي ألزمه إياه وأسكنه؛ ومنه احلديثواملبوأ املنزل امل. وبوأت لزيد مكانا
  :قال الراجز" علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

  تبوأ اجملد بنا وامللك... حنن بنو عدنان ليس شك 
ني البحر إىل إنه البلد املسمى مصر، ومصر ما ب: وقال الضحاك. ومصر يف هذه اآلية هي اإلسكندرية؛ يف قول جماهد

  .أسوان، واإلسكندرية من أرض مصر
كان بنو إسرائيل ال يصلون إال يف مساجدهم : قال أكثر املفسرين} َواْجَعلُوا ُبيُوَتكُْم ِقْبلَةً{: قوله تعاىل: الثانية

وكنائسهم وكانت ظاهرة، فلما أرسل موسى أمر فرعون مبساجد بين إسرائيل فخربت كلها ومنعوا من الصالة؛ 
هذا قول . وحى اهللا إىل موسى وهارون أن اختذوا لبين إسرائيل بيوتا مبصر، أي مساجد، ومل يرد املنازل املسكونةفأ

واجعلوا : وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبري أن املعىن. إبراهيم وابن زيد والربيع وأيب مالك وابن عباس وغريهم
بيت املقدس، وهي قبلة : لوا مساجدكم إىل القبلة؛ قيلوالقول األول أصح؛ أي اجع. بيوتكم يقابل بعضها بعضا

وكانت الكعبة قبلة موسى ومن معه، وهذا يدل : عن ابن عباس قال. وقيل الكعبة. اليهود إىل اليوم؛ قال ابن حبر
على أن القبلة يف الصالة كانت شرعا ملوسى عليه السالم، ومل ختل الصالة عن شرط الطهارة وستر العورة 

املراد صلوا يف بيوتكم سرا لتأمنوا؛ وذلك حني : وقيل. القبلة؛ فإن ذلك أبلغ يف التكليف وأوفر للعبادةواستقبال 
  أخافهم فرعون فأمروا بالصرب واختاذ املساجد يف البيوت،

ا بِاللَّهِ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمهِ اْستَِعيُنو{: واإلقدام على الصالة، والدعاء إىل أن ينجز اهللا وعده، وهو املراد بقوله
وكان من دينهم أهنم ال يصلون إال يف البيع والكنائس ما داموا على أمن، فإذا خافوا فقد أذن هلم . اآلية} َواْصبُِروا

  .واألول أظهر القولني؛ ألن الثاين دعوى: قال ابن العريب. أن يصلوا يف بيوهتم
وهذا مما " لت يل األرض مسجدا وطهوراجع: "صحيح؛ فإن يف الصحيح قوله عليه السالم" دعوى: "قوله: قلت

خص به دون األنبياء؛ فنحن حبمد اهللا نصلي يف املساجد والبيوت، وحيث أدركتنا الصالة؛ إال أن النافلة يف املنازل 
وقبل الصلوات املفروضات وبعدها؛ إذ النوافل حيصل . أفضل منها يف املساجد، حىت الركوع قبل اجلمعة وبعدها

لفرائض ال حيصل فيها ذلك، وكلما خلص العمل من الرياء كان أوزن وأزلف عند اهللا سبحانه فيها الرياء، وا
سألت عائشة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن تطوعه : روى مسلم عن عبداهللا بن شقيق قال. وتعاىل
ركعتني، وكان يصلى بالناس  كان يصلي يف بييت قبل الظهر أربعا، مث خيرج فيصلي بالناس، مث يدخل فيصلي: "قالت

وعن ابن عمر . احلديث.." املغرب، مث يدخل فيصلي ركعتني، مث يصلي بالناس العشاء، ويدخل بييت فيصلي ركعتني
صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل الظهر سجدتني وبعدها سجدتني وبعد املغرب جمدتني؛ فأما املغرب : قال

وروى أبو داود عن كعب بن عجرة أن النيب صلى .  صلى اهللا عليه وسلم يف بيتهوالعشاء واجلمعة فصليت مع النيب



هذه : "اهللا عليه وسلم أتى مسجد بين األشهل فصلى فيه املغرب؛ فلما قضوا صالهتم رآهم يسبحون بعدها فقال
  " .صالة البيوت

أفضل أو يف املسجد؟ فذهب مالك إىل واختلف العلماء من هذا الباب يف قيام رمضان، هل إيقاعه يف البيت : الثالثة
وذهب ابن عبداحلكم وأمحد . أنه يف البيت أفضل ملن قوي عليه، وبه قال أبو يوسف وبعض أصحاب الشافعي

لو قام الناس يف بيوهتم ومل يقم أحد يف : وقال الليث. وبعض أصحاب الشافعي إىل أن حضورها يف اجلماعة أفضل
  املسجد

فعليكم : "واحلجة ملالك ومن قال بقوله قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث زيد بن ثابت. ال ينبغي أن خيرجوا إليه
احتج املخالف بأن النيب صلى اهللا عليه . خرجه البخاري" بالصالة يف بيوتكم فإن خري صالة املرء يف بيته إال املكتوبة

على الدوام على ذلك، وهو خشية أن تفرض  وسلم قد صالها يف اجلماعة يف املسجد، مث أخرب باملانع الذي منع منه
مث إن الصحابة كانوا يصلوهنا يف املسجد أوزاعا متفرقني، إىل " . فعليكم بالصالة يف بيوتكم: "عليهم فلذلك قال هلم

  .أن مجعهم عمر على قارئ واحد فاستقر األمر على ذلك وثبت سنة
 بيوهتم إذا خافوا على أنفسهم فيستدل به على أن املعذور وإذا تنزلنا على أنه كان أبيح هلم أن يصلوا يف: الرابعة

والعذر الذي يبيح له ذلك كاملرض احلابس، أو خوف زيادته، أو . باخلوف وغريه جيوز له ترك اجلماعة واجلمعة
 واملطر الوابل مع الوحل عذر إن مل ينقطع، ومن له ويل محيم. خوف جور السلطان يف مال أو دون القضاء عليه حبق

  .قد حضرته الوفاة ومل يكن عنده من ميرضه؛ وقد فعل ذلك ابن عمر
وقيل ملوسى عليه السالم، وهو . اخلطاب حملمد صلى اهللا عليه وسلم: قيل} َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل: اخلامسة

  .أظهر، أي بشر بين إسرائيل بأن اهللا سيظهرهم على عدوهم
كَ َربََّنا بََّنا إِنََّك آَتْيَت ِفْرَعْونَ َوَملَأَُه زِيَنةً َوأَْموَاالً ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا َربََّنا لُِيِضلُّوا َعْن َسبِيِلَوقَالَ مُوَسى َر{ ٨٨: اآلية

  }اطِْمْس َعلَى أَمَْوالِهِْم وَاْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِْم فَال ُيْؤِمنُوا حَتَّى َيرَُوا الَْعذَاَب الْأَلِيَم
أي } زِيَنةً َوأَْموَاالً ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا{. أي أعطيت} آَتْيَت} {َوقَالَ ُموَسى َربََّنا إِنََّك آَتْيَت ِفْرَعْونَ َوَملَأَُه{: قوله تعاىل

مال الدنيا، وكان هلم من فسطاط مصر إىل أرض احلبشة جبال فيها معادن الذهب والفضة والزبرجد والزمرد 
  .والياقوت

أهنا  -وهو قول اخلليل وسيبويه  -اختلف يف هذه الالم، وأصح ما قيل فيها } رَبََّنا لُِيِضلُّوا َعْن َسبِيِلَك{: قوله تعاىل
أي ملا كان عاقبة ". إن هللا تعاىل ملكا ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب"الم العاقبة والصريورة؛ ويف اخلرب 

. هي الم كي أي أعطيتهم لكي يضلوا ويبطروا ويتكربوا: وقيل .أمرهم إىل الضالل صار كأنه أعطاهم ليضلوا
أعطيتهم : وزعم قوم أن املعىن. هي الم أجل، أي أعطيتهم ألجل إعراضهم عنك فلم خيافوا أن تعرض عنهم: وقيل

: قال النحاس. تضلواألن ال : واملعىن. } يَُبيُِّن اللَُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا{: ذلك لئال يضلوا، فحذفت ال كما قال عز وجل
أَنْ {: إال مع أن؛ فموه صاحب هذا اجلواب بقوله عز وجل" ال"ظاهر هذا اجلواب حسن، إال أن العرب ال حتذف 

: وقيل. } اطِْمْس َعلَى أَْموَالِهِْم َواْشدُْد{: الالم للدعاء، أي ابتلهم بالضالل عن سبيلك؛ ألن بعده: وقيل. } َتِضلُّوا
بضم الياء من } لُِيِضلُّوا{: قرأ الكوفيون} ِلُتعْرُِضوا َعنُْهْم{ي إضالهلم كقوله عز وجل الفعل معىن املصدر أ

  .اإلضالل، وفتحها الباقون
طمس الشيء إذهابه : قال الزجاج. أي عاقبهم عل كفرهم بإهالك أمواهلم} رَبََّنا اطِْمْس َعلَى أَْمَواِلهِْم{: قوله تعاىل



صارت أمواهلم ودرامههم حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأثالثا : بن كعب قال ابن عباس وحممد. عن صورته
بلغنا أن أمواهلم وزروعهم : وقال قتادة. وأنصافا، ومل يبق هلم معدن إال طمس اهللا عليه فلم ينتفع به أحد بعد

. ودرسعني مطموسة، وطمس املوضع إذا عفا : أهلكها حىت ال ترى؛ يقال: وقال جماهد وعطية. صارت حجارة
وكان الرجل منهم : حممد بن كعب. صارت دنانريهم ودرامههم وفرشهم وكل شيء هلم حجارة: وقال ابن زيد

وسألين عمر بن عبدالعزيز فذكرت ذلك له فدعا خبريطة أصيبت : يكون مع أهله يف فراشه وقد صارا حجرين؛ قال
َواْشُددْ {. وكانت إحدى اآليات التسع: ل السديوقا. مبصر فأخرج منها الفواكه والدراهم والدنانري وإهنا حلجارة

  قسها واطبع عليها حىت ال تنشرح لإلميان؛ واملعىن: وقيل. أي امنعهم اإلميان: قال ابن عباس} َعلَى قُلُوبِهِْم

ج أي آتيتهم النعم ليضلوا وال يؤمنوا؛ قاله الزجا} ِلُيِضلُّوا{ : هو عطف على قوله: قيل} فَال ُيْؤِمنُوا{. واحد
وقال الفراء . كالم معترض} رَبََّنا اطِْمْس، وَاْشدُْد{: وقوله. وعلى هذا ال يكون فيه من معىن الدعاء شيء. واملربد

ومنه قول . هو دعاء، فهو يف موضع جزم عندهم؛ أي اللهم فال يؤمنوا، أي فال آمنوا: والكسائي وأبو عبيدة
  :األعشى

   تلقين إال وأنفك راغموال... فال ينبسط من بني عينيك ما انزوى 
هو يف : وقيل. } فَال ُيْؤِمنُوا{عطف عليه : قال -أي ابتلهم بالضالل  -دعاء } لَِيِضلُّوا{ومن قال . أي ال انبسط

وهذا قول األخفش والفراء أيضا، وأنشد . موضع نصب ألنه جواب األمر؛ أي واشدد على قلوهبم فال يؤمنوا
  :الفراء

  إىل سليمان فنسترحيا... يا ناق سريي عنقا فسيحا 
وقد استشكل بعض . هو الغرق: قال ابن عباس} حَتَّى َيرَُوا الَْعذَاَب الْأَِليَم{. فعلى هذا حذفت النون ألنه منصوب

كيف دعا عليهم وحكم الرسل استدعاء إميان قومهم؛ فاجلواب أنه ال جيوز أن يدعو نيب : الناس هذه اآلية فقال
هللا، وإعالم أنه ليس فيهم من يؤمن وال خيرج من أصالهبم من يؤمن؛ دليله قوله لنوح عليه على قومه إال بإذن من ا

َربِّ ال َتذَْر َعلَى الْأَْرضِ ِمَن {: وعند ذلك قال] ٣٦: هود[} نَُّه لَْن ُيْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِلَّا َمْن قَْد آَمَن{: السالم
  .هللا أعلموا]. ٢٦: نوح[اآلية } الْكَاِفرِيَن دَيَّاراً

  }قَالَ قَْد أُجِيَبْت َدْعَوُتكَُما فَاْسَتِقيَما َوال َتتَّبَِعانِّ َسبِيلَ الَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ{ ٨٩: اآلية
دعا موسى وأمن هارون؛ فسمي هارون وقد أمن على : قال أبو العالية} قَالَ قَْد أُجِيَبْت َدْعوَُتكُمَا{: قوله تعاىل

  على الدعاء أن يقول آمني؛ فقولك آمنيوالتأمني . الدعاء داعيا

رمبا خاطبت العرب الواحد : وقال أهل املعاين. دعا هارون مع موسى أيضا: وقيل. دعاء، أي ال رب استجب يل
  :خبطاب االثنني؛ قال الشاعر
  بنزع أصوله فاجتز شيحا... فقلت لصاحيب ال تعجالنا 

الدليل على أن : مسعت علي بن سليمان يقول: ال النحاسق. وهذا على أن آمني ليس بدعاء، وأن هارون مل يدع
وقرأ ابن . باجلميع} دعواُتكما{وقرأ علي والسلمي . ومل يقل رب" ربنا"الدعاء هلما قول موسى عليه السالم 

يف آخر الفاحتة " آمني"وتقدم القول يف . خربا عن اهللا تعاىل، ونصب دعوة بعده} أجبُت دعوَتكما{السميقع 
روى أنس بن مالك . هو مما خص به نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وهارون وموسى عليهما السالمو. مستوىف
إن اهللا قد أعطى أميت ثالثا مل تعط أحدا قبلهم السالم وهي حتية أهل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال



وقد تقدم . ذي احلكيم يف نوادر األصولذكره الترم" اجلنة وصفوف املالئكة وآمني إال ما كان من موسى وهارون
  .يف الفاحتة
على أمرمها والثبات عليه من دعاء فرعون وقومه إىل . أمر باالستقامة: قال الفراء وغريه} فَاْسَتِقيمَا{: قوله تعاىل

ربعني مكث فرعون وقومه به هذه اإلجابة أ: قال حممد بن علي وابن جريح. اإلميان، إىل أن يأتيهما تأويل اإلجابة
أي على الدعاء؛ واالستقامة يف الدعاء ترك االستعجال يف حصول املقصود، وال } اْسَتِقيمَا{: وقيل. سنة مث أهلكوا

يسقط االستعجال من القلب إال باستقامة السكينة فيه، وال تكون تلك السكينة إال بالرضا احلسن جلميع ما يبدو 
بتشديد النون يف موضع جزم على النهي، والنون للتوكيد } ِذيَن ال َيْعلَُمونََوال َتتَّبَِعانِّ سَبِيلَ الَّ{. من الغيب

. وقرأ ابن ذكوان بتخفيف النون على النفي. وحركت اللتقاء الساكنني واختري هلا الكسر ألهنا أشبهت نون االثنني
  .لم حقيقة وعدي ووعيديال تسلكا طريق من ال يع: هو حال من استقيما؛ أي استقيما غري متبعني، واملعىن: وقيل

غََرُق قَالَ آَمْنتُ أَنَّهُ َوَجاَوْزَنا بِبَنِي إِْسرائيلَ الَْبْحَر فَأَْتَبعَُهْم ِفْرَعْونُ َوُجُنوُدهُ َبْغياً َوَعدْواً َحتَّى إِذَا أَْدَركَهُ الْ{ ٩٠: اآلية
  }لُْمْسِلِمَنيال إِلََه إِلَّا الَِّذي آَمَنْت بِِه َبُنو إِسْرائيلَ وَأََنا ِمَن ا

وقرأ . }َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم الَْبحَْر{: يف قوله" البقرة"تقدم القول فيه يف } َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إِسْرائيلَ الَْبحَْر{: قوله تعاىل
وأتبع . قه وأدركهتبع وأتبع مبعىن واحد، إذا حل: يقال} فَأَْتبََعُهْم ِفْرَعْونُ َوُجُنوُدُه{. ومها لغتان} َوَجاَوْزنَا{احلسن 

إذا أتبع ) بوصل األلف(إذا حلقه وأدركه، وأتبعه ) بقطع األلف(أتبعه : وقال األصمعي. إذا سار خلفه) بالتشديد(
) بوصل األلف(} اتبعه{: وقيل. بوصل األلف} فاتبعهم{وقرأ قتادة . وكذلك قال أبو زيد. أثره، أدركه أو مل يدركه

فخرج موسى . وقد قيل مها مبعىن واحد. خريا أو شرا؛ هذا قول أيب عمرو) األلف بقطع(وأتبعه . يف األمر اقتدى به
} َبغْياً{. وقد تقدم. ببين إسرائيل وهم ستمائة ألف وعشرون ألفا، وتبعه فرعون مصبحا يف ألفي ألف وستمائة ألف

دو عدوا؛ مثل غزا يغزو عدا يع: معطوف عليه؛ أي يف حال بغي واعتداء وظلم؛ يقال} َوَعْدواً{. نصب على احلال
طلبا } َبْغياً{: وقال املفسرون. بضم العني والدال وتشديد الواو؛ مثل عال يعلو علوا} وُعدّوا{وقرأ احلسن . غزوا

أي ناله } حَتَّى إِذَا أَْدَركَهُ الْغََرُق{. يف الفعل؛ فهما نصب على املفعول له} َوَعدْواً{لالستعالء بغري حق يف القول، 
فلما حذف اخلافض } ال إِلََه إِلَّا الَِّذي آَمَنْت بِِه َبُنو إِسْرائيلَ{. أي بأنه} أَنَُّه{. أي صدقت} قَالَ آَمْنُت{. ووصله

وزعم أبو حامت أن القول حمذوف، أي آمنت . وقرئ بالكسر، أي صرت مؤمنا مث استأنف. تعدى الفعل فنصب
قبل رؤية البأس، وأما بعدها وبعد املخالطة فال تقبل، حسب ما  فقلت إنه، واإلميان ال ينفع حينئذ؛ والتوبة مقبولة

  .بيانه" النساء"تقدم يف 
إن فرعون هاب دخول البحر وكان على حصان أدهم ومل يكن يف خيل فرعون فرس أنثى؛ فجاء جربيل : ويقال

  على فرس وديق

وميكائيل يسوقهم ال يشذ منهم تقدم، مث خاض البحر فتبعها حصان فرعون، : أي شهي يف صورة هامان وقال له
آمنت بالذي : أحد، فلما صار آخرهم يف البحر وهم أوهلم أن خيرج انطبق عليهم البحر، وأجلم فرعون الغرق فقال

وروى الترمذي عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه . آمنت به بنو إسرائيل؛ فدس جربيل يف فمه حال البحر
قال آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل قال جربيل يا حممد فلو رأيتين  ملا أغرق اهللا فرعون: "وسلم قال

: حال البحر. هذا حديث حسن: قال أبو عيسى" . وأنا آخذ من حال البحر فأدسه يف فيه خمافة أن تدركه الرمحة
أن : "عليه وسلم أنه ذكروعن ابن عباس عن النيب صلى اهللا . الطني األسود الذي يكون يف أرضه؛ قال أهل اللغة



هذا : قال" . جربيل جعل يدس يف يف فرعون الطني خشية أن يقول ال إله إال اهللا فريمحه اهللا أو خشية أن يرمحه
ما ولد إبليس : بلغين أن جربيل قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال عون بن عبداهللا. حديث حسن غريب صحيح

اآلية، فخشيت أن يقوهلا فريحم، فأخذت تربة أو طينة } آمَْنُت{: ه الغرق قالأبغض إيل من فرعون، فإنه ملا أدرك
أمسك اهللا نيل مصر : وقال كعب األحبار. إمنا فعل هذا به عقوبة له على عظيم ما كان يأيت: وقيل. فحشوهتا يف فيه

قائدا قائدا وجعلوا يقفون  إن كنت ربنا فأجر لنا املاء؛ فركب وأمر جبنوده: فقالت له القبط. عن اجلري يف زمانه
عل درجاهتم وقفز حيث ال يرونه ونزل عن دابته ولبس ثيابا له أخرى وسجد وتضرع هللا تعاىل فأجرى اهللا له املاء، 

ما يقول األمري يف رجل له عبد قد نشأ يف نعمته ال سند له غريه، : فأتاه جربيل وهو وحده يف هيئة مستفت وقال
يقول أبو العباس الوليد بن مصعب بن الريان جزاؤه : السيادة دونه؛ فكتب فرعون فكفر نعمه وجحد حقه وادعى

" البقرة"وقد مضى هذا يف . أن يغرق يف البحر؛ فأخذه جربيل ومر فلما أدركه الغرق ناول جربيل عليه السالم خطه
أيضا " البقرة"م بيانه يف عن عبداهللا بن عمرو بن العاص وابن عباس مسندا؛ وكان هذا يف يوم عاشوراء على ما تقد

  .فال معىن لإلعادة

  .أي من املوحدين املستسلمني باالنقياد والطاعة} َوأََنا ِمَن الُْمْسِلِمَني{: قوله تعاىل
  }آلْآنَ َوقَْد َعَصْيَت قَْبلُ َوكُْنَت ِمَن الُْمفِْسِديَن{ ٩١: اآلية
ميكائيل، صلوات اهللا عليهما، أو غريمها من املالئكة  :وقيل. هو من قول جربيل: وميل. هو من قول اهللا تعاىل: قيل

هو من قول فرعون يف نفسه، ومل يكن مث قول اللسان بل وقع ذلك يف قلبه فقال يف : وقيل. له صلوات اهللا عليهم
يهم الرب مبا يف أثىن عل] ٩: اإلنسان[} إِنََّما ُنطْعُِمكُْم ِلَوْجِه اللَِّه{. حيث مل تنفعه الندامة؛ ونظريه: نفسه ما قال

  .ضمريهم ال أهنم قالوا ذلك بلفظهم، والكالم احلقيقي كالم القلب
  }فَالَْيْوَم ُنَنجِّيَك بَِبَدنَِك ِلَتكُونَ ِلَمْن َخلْفََك آَيةً َوإِنَّ كَِثرياً ِمَن النَّاسِ َعْن آَياِتَنا لََغاِفلُونَ{ ٩٢: اآلية

وذلك أن بين إسرائيل مل يصدقوا أن فرعون . أي نلقيك على جنوة من األرض} نَِكفَالَْيْوَم نَُنجِّيَك بَِبَد{: قوله تعاىل
هو أعظم شأنا من ذلك، فألقاه اهللا على جنوة من األرض، أي مكان مرتفع من البحر حىت شاهدوه : غرق، وقالوا

  :قال أوس بن حجر يصف مطرا
  واملستكن كمن ميشي بقرواح... فمن بعقوته كمن بنجوته 

باحلاء من التنحية، وحكاها علقمة عن ابن مسعود؛ أي تكون على ناحية } ننحّيك{زيدي وابن السميقع وقرأ الي
وحكى . فرمي به على ساحل البحر حىت رآه بنو إسرائيل، وكان قصريا أمحر كأنه ثور: قال ابن جريج. من البحر

وليس مبخالف هلجاء مصحفنا، إذ سبيله أن  :قال أبو بكر األنباري. من النداء} بندائك{علقمة عن عبداهللا أنه قرأ 
يكتب بياء وكاف بعد الدال؛ ألن األلف تسقط من ندائك يف ترتيب خط املصحف كما سقط من الظلمات 
والسماوات، فإذا وقع هبا احلذف استوى هجاء بدنك وندائك، على أن هذه القراءة مرغوب عنها لشذوذها 

  ءة سنة يأخذها آخر عن أول، ويف معناها نقص عنوخالفها ما عليه عامة املسلمني؛ والقرا

تأويل قراءتنا، إذ ليس فيها للدرع ذكره الذي تتابعت اآلثار بأن بين إسرائيل اختلفوا يف غرق فرعون، وسألوا اهللا 
قال ابن عباس . تعاىل، أن يريهم إياه غريقا فألقوه على جنوة من األرض ببدنه وهو درعه اليت يلبسها يف احلروب

من حديد؛ قاله : وقيل. من الذهب وكان يعرف هبا: وقيل. وكانت درعه من لؤلؤ منظوم: مد بن كعب القرظيوحم
  :وأنشد أبو عبيدة لألعشى. والبدن الدرع القصرية: أبو صخر



  هلا قونس فوق جيب البدن... وبيضاء كالنهي موضونة 
  :وأنشد أيضا لعمرو بن معد يكرب

  الء سابغة وباألبدانجد... ومضى نساؤهم بكل مفاضة 
  :وقال كعب بن مالك

  على األبطال واليلب احلصينا... ترى األبدان فيها مسبغات 
أراد باألبدان الدروع واليلب الدروع اليمانية، كانت تتخذ من اجللود خيرز بعضها إىل بعض؛ وهو اسم جنس، 

  :قال عمرو بن كلثوم. الواحد يلبة
  سياف يقمن وينحنيناوأ... علينا البيض واليلب اليماين 

: قال أبو بكر. وأما قول من قال بدرعك فليس بشيء: قال األخفش. جبسد ال روح فيه؛ قاله جماهد} بَِبَدنَِك{وقيل 
ألهنم ملا ضرعوا إىل اهللا يسألونه مشاهدة فرعون غريقا أبرزه هلم فرأوا جسدا ال روج فيه، فلما رأته بنو إسرائيل 

فعلى هذا . عون وقد غرق؛ فخرج الشك من قلوهبم وابتلع البحر فرعون كما كانيا موسى هذا فر! قالوا نعم
  }نَُنجِّيَك بَِبدَنَِك{

  :احتمل معنيني
  .نلقيك على جنوة من األرض -أحدمها 
  .نظهر جسدك الذي ال روج فيه -والثاين 

نلقيك  -تفسريين، أحدمها يرجع معناها إىل معىن قراءة اجلماعة، ألن النداء يفسر } بندائك{والقراءة الشاذة 
  بصياحك بكلمة التوبة، وقولك بعد أن أغلق باهبا ومضى

. على موضع رفيع] ٩٠: يونس[} آَمْنُت أَنَُّه ال إِلََه إِلَّا الَِّذي آَمَنتْ بِِه َبُنو إِْسرائيلَ وَأََنا ِمَن الُْمْسِلِمَني{: وقت قبوهلا
ملا قلت أنا ربكم األعلى؛ فكانت تنجيته بالبدن معاقبة من رب فاليوم نعزلك عن غامض البحر بندائك  -واآلخر 

العاملني له على ما فرط من كفره الذي منه نداؤه الذي افترى فيه وهبت، وادعى القدرة واألمر الذي يعلم أنه 
عاين فقراءتنا تتضمن ما يف القراءة الشاذة من امل: قال أبو بكر األنباري. كاذب فيه وعاجز عنه وغري مستحق له

  .وتزيد عليها
أي لبين إسرائيل وملن بقي من قوم فرعون ممن مل يدركه الغرق ومل ينته إليه } لَِتكُونَ ِلَمْن َخلْفََك آَيةً{: قوله تعاىل
 ملن{وقرئ . أي معرضون عن تأمل آياتنا والتفكر فيها} َوإِنَّ كَِثرياً ِمَن النَّاسِ َعْن آَياِتَنا لََغاِفلُونَ{. هذا اخلرب
بالقاف؛ أي } ملن خلقك{وقرأ علي بن أيب طالب . ؛ أي ملن بقي بعدك خيلفك يف أرضك)بفتح الالم(} َخلَفك

َولَقَْد بَوَّأَْنا بَنِي إِْسرائيلَ ُمبَوَّأَ ِصْدقٍ َوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت فََما اْخَتلَفُوا حَتَّى َجاءَُهُم { ٩٣: اآلية.تكون آية خلالقك
  }إِنَّ رَبََّك َيقِْضي بَْيَنُهمْ َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ الِْعلُْم

األردن : وقيل. أي منزل صدق حممود خمتار، يعين مصر} َولَقَدْ َبوَّأَْنا بَنِي إِْسرائيلَ ُمبَوَّأَ ِصْدقٍ{: قوله تعاىل
: وقال ابن عباس. أي من الثمار وغريها} ُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِتَوَرَزقَْنا{. هي مصر والشام: وقال الضحاك. وفلسطني

يعين قريظة والنضري وأهل عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم من بين إسرائيل؛ فإهنم كانوا يؤمنون مبحمد صلى اهللا 
ى اهللا عليه أي يف أمر حممد صل} فََما اْخَتلَفُوا{: عليه وسلم وينتظرون خروجه، مث ملا خرج حسدوه؛ وهلذا قال

والعلم مبعىن املعلوم؛ ألهنم كانوا يعلمونه قبل . أي القرآن، وحممد صلى اهللا عليه وسلم} حَتَّى َجاَءُهُم الِْعلُْم{. وسلم



َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَانُوا ِفيِه {. أي حيكم بينهم ويفصل} إِنَّ رَبََّك يَقِْضي َبْينَُهْم{. خروجه؛ قال ابن جرير الطربي
  .يف الدنيا، فيثيب الطائع ويعاقب العاصي} َيْخَتِلفُونَ

لَْحقُّ فَإِنْ كُْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّا أَنَْزلَْنا إِلَْيَك فَاْسأَلِ الَِّذيَن َيقَْرأُونَ الْكَِتاَب ِمْن قَْبِلَك لَقَْد َجاَءَك ا{ ٩٥ - ٩٤: اآليتان
  }ال َتكُوَننَّ ِمَن الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآياِت اللَِّه فََتكُونَ ِمَن الْخَاِسرِيَنِمْن َربَِّك فَال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمتَرِيَن، َو

اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد غريه، أي لست يف } فَإِنْ كُْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّا أَْنزَلَْنا إِلَْيَك{: قوله تعاىل
فَإِنْ {معىن : مسعت اإلمامني ثعلبا واملربد يقوالن: لزاهدقال أبو عمر حممد بن عبدالواحد ا. شك ولكن غريك شك

} فَاسْأَلِ الَِّذيَن يَقَْرأُونَ الْكَِتاَب ِمْن قَْبِلَك{أي قل يا حممد للكافر فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك } كُْنَت ِفي َشكٍّ
داهللا بن سالم وأمثاله؛ ألن عبدة أي يا عابد الوثن إن كنت يف شك من القرآن فأسأل من أسلم من اليهود، يعين عب

األوثان كانوا يقرون لليهود أهنم أعلم منهم من أجل أهنم أصحاب كتاب؛ فدعاهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
هذا خطاب ملن كان : وقال القتيب. إىل أن يسألوا من يقرون بأهنم أعلم منهم، هل يبعث اهللا برسول من بعد موسى

املراد باخلطاب النيب صلى اهللا : وقيل. بتصديقه صلى اهللا عليه وسلم، بل كان يف شك ال يقطع بتكذيب حممد وال
. لو كنت يلحقك الشك فيه فيما أخربناك به فسألت أهل الكتاب ألزالوا عنك الشك: عليه وسلم ال غريه، واملعىن

كتاب من قبلك الشك ضيق الصدر؛ أي إن ضاق صدرك بكفر هؤالء فاصرب، واسأل الذين يقرؤون ال: وقيل
شك : والشك يف اللغة أصله الضيق؛ يقال. خيربوك صرب األنبياء من قبلك على أذى قومهم وكيف عاقبة أمرهم

وكذلك السفرة متد عالئقها حىت تنقبض؛ فالشك يقبض الصدر ويضمه . الثوب أي ضمه خبالل حىت يصري كالوعاء
الفعل وال تثبته، والدليل عليه ما روي . ال توجب الفاء مع حروف الشرط: وقال احلسني بن الفضل. حىت يضيق

  واهللا: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ملا نزلت هذه اآلية

. أي الشاكني املرتابني} لَقَدْ َجاَءَك الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك فَال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمتَرِيَن{–مث استأنف الكالم فقال  -ال أشك 
واخلطاب يف هاتني اآليتني للنيب صلى اهللا عليه } َن الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآياتِ اللَِّه فََتكُونَ ِمَن الْخَاِسرِيَنَوال َتكُوَننَّ ِم{

  .وسلم واملراد غريه
ى َيرَُوا الَْعذَابَ إِنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعلَْيهِْم كَِلَمُت رَبَِّك ال ُيؤِْمُنونَ، َولَْو َجاَءتُْهْم كُلُّ آَيٍة َحتَّ{ ٩٧ - ٩٦: اآليتان
  }الْأَِليَم

أي الذين : قال قتادة. تقدم القول فيه يف هذه السورة} إِنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعلَْيهِْم كَِلَمُت رَبَِّك ال ُيْؤِمُنونَ{: قوله تعاىل
ى املعىن؛ أي ولو عل" كالًّ"أنث } َولَْو َجاَءتُْهْم كُلُّ آيٍَة{ . حق عليهم غضب اهللا وسخطه مبعصيتهم ال يؤمنون

  .فحينئذ يؤمنون وال ينفعهم} حَتَّى َيرَُوا الَْعذَاَب الْأَِليَم{. جاءهتم اآليات
ِخْزيِ ِفي الَْحَياةِ فَلَْوال كَاَنْت قَْرَيةٌ آَمَنْت فََنفََعَها إَِمياُنَها إِلَّا قَْوَم ُيوُنَس لَمَّا آَمنُوا كََشفَْنا َعنُْهْم َعذَاَب الْ{ ٩٨: اآلية
  }لدُّْنَيا َوَمتَّْعَناُهمْ إِلَى ِحنيٍا

} فهال{ويف مصحف أيب وابن مسعود . أي فهال: قال األخفش والكسائي} فَلَْوال كَاَنْت قَْرَيةٌ آَمَنْت{: قوله تعاىل
ومفهوم من معىن اآلية نفي إميان أهل القرى . وأصل لوال يف الكالم التحضيض أو الداللة على منع أمر لوجود غريه

استثىن قوم يونس؛ فهو حبسب اللفظ استئناء منقطع، وهو حبسب املعىن متصل؛ ألن تقديره ما آمن أهل قرية إال مث 
: قال النحاس). باب ماال يكون إال منصوبا(هو الوجه، وكذلك أدخله سيبويه يف } قوم{والنصب يف . قوم يونس



. لكن قوم يونس؛ هذا قول الكسائي واألخفش والفراءنصب ألنه استئناء ليس من األول، أي } إِلَّا قَْوَم ُيوُنَس{
  }إال قوُم يونس{. وجيوز

يكون املعىن غري قوم يونس، فلما جاء بإال : بالرفع، ومن أحسن ما قيل يف الرفع ما قال أبو إسحاق الزجاج قال
  :أعرب االسم الذي بعدها بإعراب غري؛ كما قال

  قدانلعمر أبيك إال الفر... وكل أخ مفارقه أخوه 
أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض املوصل وكانوا يعبدون : وروي يف قصة قوم يونس عن مجاعة من املفسرين

إنه أقام يدعوهم : األصنام، فأرسل اهللا إليهم يونس عليه السالم يدعوهم إىل اإلسالم وترك ما هم عليه فأبوا؛ فقيل
هو رجل ال يكذب : ذاب مصبحهم إىل ثالث ففعل، وقالواأخربهم أن الع: تسع سنني فيئس من إمياهنم؛ فقيل له

فارقبوه فإن أقام معكم وبني أظهركم فال عليكم، وإن ارحتل عنكم فهو نزول العذاب ال شك؛ فلما كان الليل 
تزود يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم جيدوه فتابوا ودعوا اهللا ولبسوا املسوح وفرقوا بني األمهات واألوالد من 

وكان الرجل يأيت احلجر قد وضع عليه أساس بنيانه : وقال ابن مسعود. لبهائم، وردوا املظامل يف تلك احلالةالناس وا
وعن ابن عباس أهنم . وروي على ميل. فيقتلعه فريده؛ والعذاب منهم فيما روي عن ابن عباس على ثلثي ميل
غشيهم العذاب كما يغشى : وقال ابن جبري .غشيتهم ظلة وفيها محرة فلم تزل تدنو حىت وجدوا حرها بني أكتافهم

خص قوم يونس من بني سائر األمم بأن : وقال الطربي. الثوب القرب، فلما صحت توبتهم رفع اهللا عنهم العذاب
إهنم مل يقع هبم العذاب، وإمنا : وقال الزجاج. تيب عليهم بعد معاينة العذاب؛ وذكر ذلك عن مجاعة من املفسرين

  .تدل على العذاب، ولو رأوا عني العذاب ملا نفعهم اإلميان رأوا العالمة اليت
قول الزجاج حسن؛ فان املعاينة اليت ال تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون، وهلذا جاء بقصة : قلت

 ويعضد. قوم يونس على أثر قصة فرعون ألنه آمن حني رأى العذاب فلم ينفعه ذلك، وقوم يونس تابوا قبل ذلك
والغرغرة احلشرجة، وذلك هو حال التلبس باملوت، " . إن اهللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر: "هذا قوله عليه السالم
  وقد روي معىن ما قلناه عن ابن مسعود، أن يونس ملا وعدهم العذاب إىل ثالثة. واهللا أعلم. وأما قبل ذلك فال

ني األمهات واألوالد؛ وهذا يدل على أن توبتهم قبل رؤية أيام خرج عنهم فأصبحوا فلم جيدوه فتابوا وفرقوا ب
كََشفَْنا َعنُْهْم َعذَاَب {ويكون معىن . إن شاء اهللا تعاىل" والصافات"وسيأيت مسندا مبينا يف سورة . عالمة العذاب

عيانا وال خمايلة؛ وعلى هذا أي العذاب الذي وعدهم به يونس أنه ينزل هبم، ال أهنم رأوه } الِْخْزيِ ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا
وروي عن . وباجلملة فكان أهل نينوى يف سابق العلم من السعداء. ال إشكال وال تعارض وال خصوص، واهللا أعلم

إِلَّا قَْوَم {: وذلك أن اهللا تعاىل يقول. إن احلذر ال يرد القدر، وإن الدعاء لريد القدر: علي رضي اهللا عنه أنه قال
. وذلك يوم عاشوراء: قال رضي اهللا عنه. } ُنوا كَشَفَْنا َعْنُهْم َعذَاَب الِْخْزيِ ِفي الَْحَياةِ الدُّْنيَاُيوُنَس لَمَّا آَم

  .إىل أن يصريوا إىل اجلنة أو إىل النار؛ قاله ابن عباس: قيل إىل أجلهم، قال السدي وقيل} َوَمتَّْعَناُهْم إِلَى حِنيٍ{
  }آَمَن َمْن ِفي الْأَْرضِ كُلُُّهْم َجِميعاً أَفَأَْنتَ ُتكْرُِه النَّاَس َحتَّى َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِنيَولَوْ َشاَء رَبَُّك لَ{ ٩٩: اآلية

ـ } كُلُُّهْم{. أي الضطرهم إليه} َولَْو َشاَء َربَُّك لَآَمَن َمْن ِفي الْأَْرضِ كُلُُّهْم َجِميعاً{: قوله تعاىل . }َمْن{تأكيد ل
ال تَتَِّخذُوا إِلََهْينِ {: جاء بقول مجيعا بعد كل تأكيدا؛ كقوله: وقال األخفش. على احلالعند سيبويه نصب } َجِميعاً{

  ]٥١: النحل[} اثَْنيْنِ
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حريصا على : قال ابن عباس} فَأَْنَت ُتكْرُِه النَّاَس َحتَّى َيكُونُوا ُمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل



ه اهللا تعاىل أنه ال يؤمن إال من سبقت له السعادة يف الذكر األول، وال يضل إال من سبقت إميان مجيع الناس؛ فأخرب
  .املراد بالناس هنا أبو طالب؛ وهو عن ابن عباس أيضا: وقيل. له الشقاوة يف الذكر األول

  }َس َعلَى الَِّذيَن ال َيْعِقلُونََوَما كَانَ ِلنَفْسٍ أَنْ ُتْؤِمَن إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه وََيجَْعلُ الرِّْج{ ١٠٠: اآلية

نفي؛ أي ما ينبغي أن تؤمن نفس إال بقضائه وقدره } مَا}{َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ ُتْؤِمَن إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه{: قوله تعاىل
: والرجس. بالنون على التعظيم} وجنعل{وقرأ احلسن وأبو بكر واملفضل } وََيجَْعلُ الرِّْجَس{. ومشيئته وإرادته

  .أمر اهللا عز وجل وهنيه} َعلَى الَِّذيَن ال َيْعِقلُونَ{. العذاب؛ بضم الراء وكسرها لغتان
  }قُلِ اْنظُرُوا َماذَا ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما ُتغْنِي الْآياُت وَالنُّذُُر َعْن قَْومٍ ال ُيْؤِمُنونَ{ ١٠١: اآلية

أمر للكفار باالعتبار والنظر يف املصنوعات الدالة على الصانع } ا ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِقُلِ انْظُُروا َماذَ{: قوله تعاىل
. نفي؛ أي ولن تغين} مَا} {َوَما ُتغْنِي{. وقد تقدم القول يف هذا املعىن يف غري موضع مستوىف . والقادر على الكمال

أي الرسل، مجع نذير، وهو الرسول } وَالنُّذُُر{. دالالتأي ال} الْآياُت{. استفهامية؛ التقدير أي شيء تغين: وقيل
  .أي عمن سبق له يف علم اهللا أنه ال يؤمن} َعْن قَْومٍ ال ُيْؤِمُنونَ{. صلى اهللا عليه وسلم

  }َمَعكُْم ِمَن الْمُْنَتِظرِيَن فََهلْ َيْنَتِظُرونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلهِْم قُلْ فَانَْتِظُروا إِنِّي{ ١٠٢: اآلية
فالن عامل بأيام العرب : األيام هنا مبعىن الوقائع؛ يقال} فََهلْ يَْنَتِظُرونَ إِلَّا ِمثْلَ أَيَّامِ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلهِْم{: قوله تعاىل

تسمي العذاب أياما والنعم أياما؛ والعرب . يعين وقائع اهللا يف قوم نوح وعاد ومثود وغريهم: قال قتادة. أي بوقائعهم
أي تربصوا؛ وهذا } فَاْنتَِظُروا{. وكل ما مضى لك من خري أو شر فهو أيام. } َوذَكِّرُْهْم بِأَيَّامِ اللَِّه{: كقوله تعاىل
  .أي املتربصني ملوعد وريب} إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمْنَتظِرِيَن{. هتديد ووعيد

  }ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا كَذَِلكَ َحقّاً َعلَْيَنا نُْنجِ الُْمْؤِمنَِنيثُمَّ نَُنجِّي { ١٠٣: اآلية
أي من سنتنا إذا أنزلنا بقوم عذابا أخرجنا من بينهم الرسل واملؤمنني، } ثُمَّ ُنَنجِّي ُرُسلََنا وَالَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل

وقرأ . أي واجبا علينا؛ ألنه أخرب وال خلف يف خربه} َحقّاً َعلَْينَاكَذَِلَك {. معناه مث اعلموا أنا ننجي رسلنا} ثُمَّ{و
خمففا؛ وشدد الباقون؛ ومها لغتان } ننجي املؤمنني{. وقرأ الكسائي وحفص ويعقوب. خمففا} مث نُْنجي{. يعقوب

  .أجنى ينجي إجناء، وجنى ينجي تنجية مبعىن واحد: فصيحتان
ُس إِنْ كُنُْتْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِدينِي فَال أَعُْبُد الَِّذيَن َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه وَلَِكْن أَْعُبدُ اللََّه قُلْ َيا أَيَُّها النَّا{ ١٠٤: اآلية

  }الَِّذي َيَتَوفَّاكُْم َوأُمِْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني
أي يف ريب من دين اإلسالم الذي } ْم ِفي َشكٍّ ِمْن دِينِيإِنْ كُنُْت{. يريد كفار مكة} قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس{: قوله تعاىل

} َولَِكْن أَعُْبُد اللََّه الَِّذي َيَتَوفَّاكُْم{. من األوثان اليت ال تعقل} فَال أَعُْبُد الَِّذيَن َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه{. أدعوكم إليه
  }الُْمْؤِمنَِني َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن{. أي مييتكم ويقبض أرواحكم
  .أي املصدقني بآيات رهبم

َوأَنْ أَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ َحنِيفاً َوال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني، َوال َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال { ١٠٦ - ١٠٥: اآليتان
  }َيْنفَُعَك َوال َيضُرَُّك فَإِنْ فََعلَْت فَإِنََّك إِذاً ِمَن الظَّاِلمَِني

قال . أي قيل يل كن من املؤمنني وأقم وجهك} أَنْ أَكُونَ{عطف على } أَنْ} {َوأَنْ أَِقْم َوْجَهَك لِلدِّينِ{: قوله تعاىل
  نفسك؛ أي استقم بإقبالك على: عملك، وقيل: ابن عباس



  ): عنهرضي اهللا(قال محزة بن عبداملطلب . أي قوميا به مائال عن كل دين} َحنِيفاً{. ما أمرت به من الدين
  من اإلشراك للدين احلنيف... محدت اهللا حني هدى فؤادي 

أي وقيل يل وال تشرك؛ واخلطاب له } َوال َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني{. اشتقاقه واحلمد هللا" األنعام"وقد مضى يف 
إن } َوال َيُضرَُّك{. إن عبدته} ُعَكِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْنفَ{. أي ال تعبد} َوال َتْدُع{: واملراد غريه؛ وكذلك قوله

  .أي الواضعني العبادة يف غري موضعها} فَإِنََّك إِذاً ِمَن الظَّاِلِمَني{. أي عبدت غري اهللا} فَإِنْ فََعلَْت{. عصيته
 رَادَّ ِلفَْضِلِه ُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَال كَاِشَف لَُه إِلَّا ُهَو َوإِنْ يُرِْدَك بَِخْيرٍ فَال{ ١٠٧: اآلية

  }ِعَباِدِه َوُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيُم
وَإِنْ ُيرِْدكَ {أي ال دافع له إال هو } فَال كَاِشَف لَهُ إِلَّا هَُو{. أي يصيبك به} َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ{: قوله تعاىل

َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ {. أي بكل ما أراد من اخلري والشر}  َرادَّ لِفَْضِلِه ُيِصيُب بِِهفَال{أي يصبك برخاء ونعمة } بِخَْيرٍ
  .بأوليائه يف اآلخرة}الرَّحِيُم{لذنوب عباده وخطاياهم } َوُهَو الَْغفُوُر

َدى فَإِنََّما َيْهَتِدي ِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُمُ الَْحقُّ ِمْن َربِّكُْم فََمنِ اْهَت{ ١٠٨: اآلية
  }َعلَْيَها َوَما أََنا َعلَْيكُمْ بَِوِكيلٍ

} فََمنِ اْهَتَدى{. الرسول صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. أي القرآن} قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاءَكُُم الْحَقُّ{: قوله تعاىل
  }فَإِنََّما يَْهَتِدي ِلَنفْسِِه{. مبا جاء به أي صدق حممدا وآمن

أي وبال } فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها{. أي ترك الرسول والقرآن واتبع األصنام واألوثان} َوَمْن َضلَّ{. أي خلالص نفسه
نسختها آية : عباسقال ابن . أي حبفيظ أحفظ أعمالكم إمنا أنا رسول} َوَما أََنا َعلَْيكُْم بَِوكِيلٍ{. ذلك على نفسه

  .السيف
  }وَاتَّبِْع َما يُوَحى إِلَْيَك وَاْصبِرْ َحتَّى َيْحكُمَ اللَُّه َوُهَو َخْيُر الَْحاِكِمَني{ ١٠٩: اآلية

ليس منسوخا؛ ومعناه اصرب على الطاعة : وقيل: نسخ بآية القتال: قيل} َواتَّبِْع َما ُيوَحى إِلَْيَك َواْصبِْر{: قوله تعاىل
إنكم : "ملا نزلت مجع النيب صلى اهللا عليه وسلم األنصار ومل جيمع معهم غريهم فقال: وقال ابن عباس. صيةوعن املع

فلم يصربوا فأمرهم : وعن أنس مبثل ذلك؛ مث قال أنس" ستجدون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين على احلوض
  :بالصرب كما أمره اهللا تعاىل؛ ويف ذلك يقول عبدالرمحن بن حسان

  أمري املؤمنني نثا كالمي... أبلغ معاوية بن حرب  أال
  إىل يوم التغابن واخلصام... بأنا صابرون ومنظروكم 

  .ابتداء وخرب؛ ألنه عز وجل ال حيكم إال باحلق} حَتَّى َيْحكَُم اللَُّه َوُهَو َخْيُر الَْحاِكمَِني{

  اجمللد التاسع
  سورة هود علية السالم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ة هود علية السالمسور

مكية يف قول احلسن وعكرمة وعطاء . نزلت بعد يونس ١٢٣فمدنية وآياهتا  ١١٤، ١٧، ١٢مكية إال اآليات 
وأسند أبو ]. ١١٤: هود[} َوأَِقمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النََّهارِ{: إال آية؛ وهي قوله تعاىل: وقال ابن عباس وقتادة. وجابر



". اقرؤوا سورة هود يوم اجلمعة: "قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممد الدارمي يف مسنده عن كعب
شيبتين هود والواقعة : " قال! يا رسول اهللا قد شبت: وروى الترمذي عن ابن عباس قال قال أبو بكر رضي اهللا عنه

 هذا حديث حسن غريب، وقد روي شيء من هذا: قال" . واملرسالت وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت
حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حممد بن بشر ": نوادر األصول"وأخرجه الترمذي احلكيم أبو عبداهللا يف . مرسال

شيبتين هود : "قال! قالوا يا رسول اهللا نراك قد شبت: عن علي بن صاحل عن أيب إسحاق عن أيب جحيفة قال
فزع يذهل النفس فينشف رطوبة اجلسد، وحتت فالفزع يورث الشيب وذلك أن ال: قال أبو عبداهللا" . وأخواهتا 

كل شعرة منبع، ومنه يعرق، فإذا انتشف الفزع رطوبته يبست املنابع فيبس الشعر وابيض؛ كما ترى الزرع 
األخضر بسقائه، فإذا ذهب سقاؤه يبس فابيض؛ وإمنا يبيض شعر الشيخ لذهاب رطوبته ويبس جلده، فالنفس 

به اخلرب عن اهللا، فتذبل، وينشف ماءها ذلك الوعيد واهلول الذي جاء به؛ فمنه  تذهل بوعيد اهللا، وأهوال ما جاء
فلما " هود"وأما سورة . فإمنا شابوا من الفزع] ١٧: املزمل[} َيوْماً َيْجَعلُ الْوِلَْدانَ ِشيباً{: وقال اهللا تعاىل. تشيب

وها تراءى على قلوهبم من ملكه وسلطانه ذكر األمم، وما حل هبم من عاجل بأس اهللا تعاىل، فأهل اليقني إذا تل
وحلظاته البطش بأعدائه، فلو ماتوا من الفزع حلق هلم، ولكن اهللا تبارك وتعاىل امسه يلطف هبم يف تلك األحايني حىت 

 و] ١: املعارج[} َسأَلَ َساِئلٌ{و ] ١: احلاقة[} الَْحاقَّةُ{وأما أخواهتا فما أشبهها من السور؛ مثل . يقرؤوا كالمه
  ]١: التكوير[} إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{

، ففي تالوة هذه السور ما يكشف لقلوب العارفني سلطانه وبطشه فتذهل منه النفوس، ]١: القارعة[} الْقَارِعَةُ{و 
فَاْسَتِقمْ {: قوله" هود"إن الذي شيب النيب صلى اهللا عليه وسلم من سورة : وقد قيل] قلت. [وتشيب منه الرؤوس

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال يزيد بن أبان. على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل] ١١٢: هود[} أُِمْرَتكََما 
قال : قال علماؤنا". يا يزيد هذه القراءة فأين البكاء: "فلما ختمتها قال" هود"وسلم يف منامي فقرأت عليه سورة 

مل تصرف؛ . ن على أنه اسم للسورة؛ ألنك لو مسيت امرأة بزيديقال هذه هود فاعلم بغري تنوي: أبو جعفر النحاس
هذه هود بالتنوين على أنه اسم للسورة؛ وكذا إن مسى امرأة : وعيسي ابن عمر يقول. وهذا قول اخلليل وسيبويه

هذه هود وأنت تريد : بزيد؛ ألنه ملا سكن وسطه خف فصرف، فإن أردت احلذف صرفت على قول اجلميع، فقلت
  .والدليل على هذا أنك تقول هذه الرمحن، فلوال أنك تريد هذه سورة الرمحن ما قلت هذه: د؛ قال سيبويهسورة هو

  }الر كَِتاٌب أُْحِكَمْت آَياُتُه ثُمَّ فُصِّلَْت ِمْن لَُدنْ َحكِيمٍ َخبِريٍ{ ١: اآلية - ٣
  }َنِذيٌر وََبشٌِريأَلَّا َتْعُبدُوا إِلَّا اللََّه إِنَّنِي لَكُْم ِمْنُه { ٢: اآلية - ٣
ْضلٍ فَْضلَهُ أَِن اْسَتْغِفُروا رَبَّكُْم ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه ُيَمتِّْعكُْم َمَتاعاً َحسَناً إِلَى أََجلٍ ُمسَّمًى َوُيْؤِت كُلَّ ِذي فَ{ ٣: اآلية - ٣

  }َوإِنْ َتَولَّْوا فَإِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ كَبِريٍ
  }إِلَى اللَِّه مَْرجُِعكُْم َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر{ ٤: اآلية - ٣

. يف موضع رفع نعت لكتاب} أُْحِكَمْت آَياتُُه{. مبعىن هذا كتاب} كَِتاٌب{. تقدم القول فيه} الر{: قوله تعاىل
واإلحكام منع . باطل قول قتادة؛ أي جعلت حمكمة كلها ال خلل فيها وال} أُْحِكَمْت آَياتُُه{وأحسن ما قيل يف معىن 

أي مل ينسخها كتاب، : وقال ابن عباس. القول من الفساد، أي نظمت نظما حمكما ال يلحقها تناقض وال خلل
  .وقد تقدم القول فيه. وعلى هذا فاملعىن؛ أحكم بعض آياته بأن جعل ناسخا غري منسوخ. خبالف التوراة واإلجنيل



أُْحِكَمْت {: وقال احلسن وأبو العالية. ت طعام زيد؛ أي بعض طعامهأكل: وقد يقع اسم اجلنس على النوع؛ فيقال
أحكمها اهللا من الباطل، مث : وقال قتادة. بالوعد والوعيد والثواب والعقاب} ثُمَّ فُصِّلَْت{. باألمر والنهي} آَياتُُه

يه من الدليل على التوحيد أحكمت مجلة، مث بينت بذكر آية آية جبميع ما حيتاج إل: جماهد. فصلها باحلالل واحلرام
أنزلت جنما جنما " فصلت: "وقيل. مجعت يف اللوح احملفوظ، مث فصلت يف التنزيل: وقيل. والنبوة والبعث وغريها

. أي حمكم لألمور} َحكِيمٍ{. أي من عند} ِمْن لَُدنْ{. خمففا أي حكمت باحلق" فصلت"وقرأ عكرمة . لتتدبر
  .بكل كائن وغري كائن} خَبِريٍ{
قال . أي بأال؛ أي أحكمت مث فصلت بأال تعبدوا إال اهللا: قال الكسائي والفراء} أَلَّا تَْعُبدُوا إِلَّا اللََّه{ : له تعاىلقو

إِنَّنِي {. أمر رسوله أن يقول للناس أال تعبدوا إال اهللا: قيل. لئال؛ أي أحكمت مث فصلت لئال تعبدوا إال اهللا: الزجاج
. بالرضوان واجلنة ملن أطاعه} وََبِشٌري{. أي خموف من عذابه وسطوته ملن عصاه} َنِذيٌر{. أي من اهللا} لَكُْم ِمْنُه
هو من قول اهللا أوال وآخرا؛ أي ال تعبدوا إال اهللا إنين لكم منه نذير؛ أي اهللا نذير لكم من عبادة غريه، كما : وقيل
  ].٢٨: آل عمران[} َوُيَحذِّرُكُُم اللَُّه َنفْسَُه{: قال
: قال الفراء. أي ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة} ثُمَّ تُوُبوا إِلَيِْه{. عطف على األول} أَِن اْسَتْغِفرُوا رَبَّكُْم{: تعاىل قوله

استغفروه من سالف : وقيل. هنا مبعىن الواو؛ أي وتوبوا إليه؛ ألن االستغفار هو التوبة، والتوبة هي االستغفار" مث"
وقد . االستغفار بال إقالع توبة الكذابني: قال بعض الصلحاء. ملستأنف مىت وقعت منكمذنوبكم، وتوبوا إليه من ا

]. ٢٣١: البقرة[} َوال تَتَِّخذُوا آيَاِت اللَِّه ُهزُواً{: عند قوله" البقرة"ويف . مستوىف" آل عمران"تقدم هذا املعىن يف 
والتوبة هي السبب إليها؛ فاملغفرة أول يف املطلوب إمنا قدم ذكر االستغفار ألن املغفرة هي الغرض املطلوب، : وقيل

  }ُيَمتِّْعكُْم َمَتاعاً َحَسناً{. وحيتمل أن يكون املعىن استغفروه من الصغائر، وتوبوا إليه من الكبائر. وآخر يف السبب

كما فعل مبن هذه مثرة االستغفار والتوبة، أي ميتعكم باملنافع مث سعة الرزق ورغد العيش، وال يستأصلكم بالعذاب 
: وقال سهل بن عبداهللا. ميتعكم يعمركم؛ وأصل اإلمتاع اإلطالة، ومنه أمتع اهللا بك ومتع: وقيل. أهلك قبلكم

إِلَى أََجلٍ {. هو القناعة باملوجود، وترك احلزن على املفقود: وقيل. املتاع احلسن ترك اخللق واإلقبال على احلق
واملتاع احلسن على هذا وقاية كل مكروه وأمر . دخول اجلنة: وقيل. ةالقيام: وقيل. هو املوت: قيل} ُمَسّمًى

َوَيا قَْومِ اْسَتغِْفُروا {: خموف، مما يكون يف القرب وغريه من أهوال القيامة وكرهبا؛ واألول أظهر؛ لقوله يف هذه السورة
وهذا ينقطع باملوت وهو ] ٥٢: هود[} َيزِْدكُْم قُوَّةً إِلَى قُوَِّتكُْمرَبَّكُْم ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيِه يُْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدرَاراً َو

فأبوا فدعا عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فابتلوا بالقحط سبع : قال مقاتل. واهللا أعلم. األجل املسمى
أي يؤت كل ذي عمل من } ْضلَُهَوُيْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ فَ{. سنني حىت أكلوا العظام احملرقة والقذر واجليف والكالب

أي اجلنة، وهي فضل " فضله"ويؤت كل من فضلت حسناته على سيئاته : وقيل. األعمال الصاحلات جزاء عمله
هو ما حيتسبه اإلنسان من كالم يقوله بلسانه، أو : وقال جماهد. ترجع إىل اهللا تعاىل" فضله: "اهللا؛ فالكناية يف قوله

. و ما تطوع به من ماله فهو فضل اهللا، يؤتيه ذلك إذا آمن، وال يتقبله منه إن كان كافراعمل يعمله بيده أو رجله، أ
اليوم الكبري : وقيل. أي يوم القيامة، وهو كبري ملا فيه من األهوال} َوإِنْ تََولَّْوا فَإِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ كَبِريٍ{

وجيوز أن . وإن تولوا فقل هلم إين أخاف عليكم: ن ماضيا ويكون املعىنجيوز أن يكو" تولوا"و: هو يوم بدر وغريه
  .قل هلم إن تتولوا فإين أخاف عليكم: يكون مستقبال حذفت منه إحدى التاءين واملعىن

  .من ثواب وعقاب} َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر{. أي بعد املوت} إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم{: قوله تعاىل



ُيْعِلُنونَ إِنَُّه َعِليٌم  أَال إِنَُّهمْ َيثُْنونَ ُصدُوَرُهْم لَِيسَْتْخفُوا ِمْنهُ أَال ِحنيَ َيْستَْغُشونَ ِثيَابَُهْم َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما{ ٥: اآلية
  }بِذَاِت الصُُّدورِ

ن معاداة املشركني للنيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب ع} أَال إِنَُّهْم َيثُْنونَ ُصدُوَرُهمْ ِلَيْسَتْخفُوا ِمْنُه{: قوله تعاىل
أي يطووهنا على عداوة املسلمني ففيه هذا } َيثُْنونَ ُصدُوَرُهْم{. واملؤمنني، ويظنون أنه ختفي على اهللا أحواهلم

نزلت يف األخنس بن . خيفون ما يف صدورهم من الشحناء والعداوة ويظهرون خالفه: احلذف، قال ابن عباس
جال حلو الكالم حلو املنطق، يلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا جيب، وينطوي له بقلبه على شريق، وكان ر

نزلت : وقيل. يثنوهنا على ما فيها من الكفر: وقال احلسن. شكا وامتراء} َيثُْنونَ ُصُدورَُهْم{: وقال جماهد. ما يسوء
ثىن صدره وظهره، وطأطأ رأسه وغطى وجهه، لكيال يراه يف بعض املنافقني، كان إذا مر بالنيب صلى اهللا عليه وسلم 

تعود على النيب صلى " منه"النيب صلى اهللا عليه وسلم فيدعوه إىل اإلميان؛ حكي معناه عن عبداهللا بن شداد فاهلاء يف 
مد فمن يعلم قال املنافقون إذا غلقنا أبوابنا، واستغشينا ثيابنا، وثنينا صدورنا على عداوة حم: وقيل. اهللا عليه وسلم
إن قوما من املسلمني كانوا يتنسكون بستر أبداهنم وال يكشفوهنا حتت السماء، فبني اهللا : وقيل. بنا؟ فنزلت اآلية

وروى ابن جرير عن حممد ابن عباد . تعاىل أن التنسك ما اشتملت عليه قلوهبم من معتقد، وأظهروه من قول وعمل
كانوا ال : قال" أال أهنم تثنوي صدورهم ليستخفوا منه: "نهما يقولمسعت ابن عباس رضي اهللا ع: بن جعفر قال

وروى غري حممد بن عباد عن ابن . جيامعون النساء، وال يأتون الغائط وهم يفضون إىل السماء، فنزلت هذه اآلية
ريني والقراءتني األخ" تثنوي"بغري نون بعد الواو، يف وزن تنطوي؛ ومعىن " أال إهنم تثنوي صدورهم: "عباس

كان بعضهم ينحين على بعض يساره يف الطعن على املسلمني، وبلغ من : وقيل. متقارب؛ ألهنا ال تثنوي حىت يثنوها
  .أي ليتواروا عنه؛ أي عن حممد أو عن اهللا} ِلَيسَْتْخفُوا{: جهلهم أن تومهوا أن ذلك خيفي على اهللا تعاىل

أخفى ما يكون العبد إذا حىن ظهره، واستغشى : قال قتادة. رؤوسهم بثياهبمأي يغطون } أَال ِحَني َيْسَتْغُشونَ ِثَياَبُهْم{
  .ثوبه، وأضمر يف نفسه مهه

  }ُمبِنيٍ َوَما ِمْن دَابٍَّة ِفي اَألْرضِ إِلَّا َعلَى اللَِّه رِْزقَُها َوَيْعلَُم ُمْسَتقَرََّها َوُمْسَتْوَدَعَها كُلٌّ ِفي ِكتَابٍ{ ٦: اآلية - ٣
: يف موضع رفع؛ التقدير" دابة"زائدة و" من"نفي و" ما"} َما ِمْن دَابٍَّة ِفي اَألْرضِ إِلَّا َعلَى اللَِّه رِْزقَُهاَو{: قوله تعاىل
كل ما جاءها من : ، أي من اهللا رزقها؛ يدل عليه قول، جماهد"من"مبعىن " على"} إِالَّ َعلَى اللَِّه رِْزقَُها{. وما دابة

" النساء"وقد تقدم بيان هذا املعىن يف . وعدا منه حقا: وقيل. أي فضال ال وجوبا" هللاعلى ا: "وقيل. رزق فمن اهللا
رفع باالبتداء، وعند الكوفيني بالصفة؛ وظاهر اآلية العموم ومعناها " رزقها. "وأنه سبحانه ال جيب عليه شيء

دابة مل ترزق رزقا تعيش  وكل: هي عامة يف كل دابة: وقيل. اخلصوصي؛ ألن كثريا من الدواب هلك قبل أن يرزق
أنه سبحانه أخرب برزق اجلميع، وأنه ال يغفل عن تربيته، فكيف ختفى : به فقد رزقت روحها؛ ووجه النظم به قبل

والرزق حقيقته ما يتغذى به احلي، . والدابة كل حيوان يدب! عليه أحوالكم يا معشر الكفار وهو يرزقكم؟ 
جيوز أن يكون الرزق مبعىن امللك؛ ألن البهائم ترزق وليس يصح وصفها  وال. ويكون فيه بقاء روحه ومناء جسده

َوِفي {: وقال تعاىل. إن اللنب الذي يف الثدي ملك للطفل: بأهنا مالكة لعلفها؛ وهكذا األطفال ترزق اللنب وال يقال
ا لكان إذا أكل اإلنسان من وليس لنا يف السماء ملك؛ وألن الرزق لو كان ملك] ٢٢: الذاريات[} السََّماِء رِْزقُكُْم

" البقرة"وقد تقدم يف . ملك غريه أن يكون قد أكل من رزق غريه، وذلك حمال؛ ألن العبد ال يأكل إال رزق نفسه



الذي خلق الرحى يأتيها بالطحني، والذي شدق : من أين تأكل؟ وقال: وقيل لبعضهم. هذا املعىن واحلمد هللا
  .األشداق هو خالق األرزاق

وقيل حلامت !. إن اهللا يرزق الكلب أفال يرزق أبا أسيد! سبحانه اهللا واهللا أكرب: من أين تأكل؟ فقال:  أسيدوقيل أليب
كأن ماله إال : اهللا ينزل لك دنانري ودراهم من السماء؟ فقال: من عند اهللا؛ فقيل له: من أين تأكل؟ فقال: األصم
  :رزقي من السماء ساقه يل من األرض؛ وأنشديا هذا األرض له والسماء له؛ فإن مل يؤتين ! السماء

  ورازق هذا اخللق يف العسر واليسر... وكيف أخاف الفقر واهللا رازقي 
  وللضب يف البيداء واحلوت يف البحر... تكفل باألرزاق للخلق كلهم 

الك وأبا عامر أن األشعريني أبا موسى وأبا م: بإسناده عن زيد بن أسلم" نوادر األصول"وذكر الترمذي احلكيم يف 
يف نفر منهم، ملا هاجروا وقدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك وقد أرملوا من الزاد، فأرسلوا رجال 
منهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأله، فلما انتهى إىل باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسعه يقرأ هذه 

: فقال الرجل} اَألْرضِ إِالَّ َعلَى اللَِّه رِْزقَُها َوَيعْلَُم ُمْسَتقَرََّها َوُمْسَتْوَدَعَها كُلٌّ ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ َوَما ِمْن دَابٍَّة ِفي{اآلية 
: ما األشعريون بأهون الدواب على اهللا؛ فرجع ومل يدخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فقال ألصحابه

أنه قد كلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوعده؛ فبينما هم كذلك إذ أتاهم أبشروا أتاكم الغوث، وال يظنون إال 
لو أنا رددنا هذا الطعام : رجالن حيمالن قصعة بينها مملوءة خبزا وحلما فأكلوا منها ما شاؤوا، مث قال بعضهم لبعض

طعام إىل رسول اهللا صلى اهللا اذهبا هبذا ال: إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليقضي به حاجته؛ فقالوا للرجلني
يا رسول اهللا ما رأينا : عليه وسلم فإنا قد قضينا منه حاجتنا، مث إهنم أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

فأخربوه أهنم أرسلوا صاحبهم، فسأله " ما أرسلت إليكم طعاما: "طعاما أكثر وال أطيب من طعام أرسلت به؛ قال
ذلك شيء : "ليه وسلم فأخربه ما صنع، وما قال هلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا ع

  " .رزقكموه اهللا

أي املوضع الذي متوت فيه فتدفن؛ } وَُمْسَتْوَدعََها{. أي من األرض حيث تأوي إليه} َوَيْعلَُم ُمْستَقَرَّهَا{: قوله تعاىل
حيث متوت " ومستودعها. "أيام حياهتا" مستقرها: "ل الربيع بن أنسوقا. قاله مقسم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

يعلم : "وقيل. يف الصلب" ومستودعها"يف الرحم " مستقرها: "وقال سعيد بن جبري عن ابن عباس. وحيث تبعث
َحُسَنتْ {: يف القرب؛ يدل عليه قوله تعاىل يف وصف أهل اجلنة وأهل النار" ومستودعها. "يف اجلنة أو النار" مستقرها

أي يف اللوح } كُلٌّ ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ{]. ٦٦: الفرقان[} َساَءْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً{] ٧٦: الفرقان[} ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً
  .احملفوظ
ِلَيْبلُوَكُْم أَيُّكُمْ أَْحَسُن َعَمالً  َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْماِء{ ٧: اآلية

  }َولَِئْن قُلَْت إِنَّكُْم َمْبُعوثُونَ ِمْن َبْعدِ الَْمْوتِ لََيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني
َوكَانَ عَْرُشُه {. بيانه واحلمد هللا" األعراف"يف  تقدم} َوُهوَ الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َواَألْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ{: قوله تعاىل
خلق اهللا ياقوتة خضراء فنظر إليها : قال كعب. بني أن خلق العرش واملاء قبل خلق األرض والسماء} َعلَى الَْماِء

جعل املاء باهليبة فصارت ماء يرتعد من خمافة اهللا تعاىل؛ فلذلك يرتعد املاء إىل اآلن وإن كان ساكنا، مث خلق الريح ف
وَكَانَ {: إنه سئل عن قوله عز وجل: وقال سعيد بن جبري عن ابن عباس. على متنها، مث وضع العرش على املاء

. وروى البخاري عن عمران بن حصني. على منت الريح: على أي شيء كان املاء؟ قال: فقال} َعْرُشُه َعلَى الَْماِء



بشرتنا : قالوا" اقبلوا البشرى بابين متيم: "ءه قوم من بين متيم فقالكنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ جا: قال
قبلنا، : قالوا" اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ مل يقبلها بنو متيم: "فدخل ناس من أهل اليمن فقال] مرتني[فأعطنا 

وكان عرشه على املاء مث  كان اهللا ومل يكن شيء غريه: "جئنا لنتفقه يف الدين، ولنسألك عن هذا األمر ما كان؟ قال
  خلق السماوات واألرض وكتب

يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها فإذا هي يقطع دوهنا : مث أتاين رجل فقال" يف الذكر كل شيء
  .السراب؛ وامي اهللا لوددت أهنا قد ذهبت ومل أقم

ق ذلك ليبتلي عباده باالعتبار واالستدالل على كمال قدرته وعلى أي خل} ِلَيْبلَُوكُمْ أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً{: قوله تعاىل
أيكم أزهد يف : وقال احلسن وسفيان الثوري. أمت عقال" أيكم"} أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً{معىن : وقال قتادة. البعث
ومب "قد تعبدت، فقال يا نائم قم فتعبد، فقال يا روح اهللا : وذكر أن عيسى عليه السالم مر برجل نائم فقال. الدنيا
أيكم أتقى : مقاتل. أيكم أكثر شكرا: من فقد فقت العابد بن الضحاك: قد تركت الدنيا ألهلها؛ قال: ؟ قال"تعبدت

ِلَيْبلُوَكُْم أَيُّكُمْ {:وروي عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم . أيكم أعمل بطاعة اهللا عز وجل: ابن عباس. هللا
فجمع األقاويل كلها، وسيأيت يف " أيكم أحسن عقال وأورع عن حمارم اهللا وأسرع يف طاعة اهللا: "قال} أَْحَسُن َعَمالً

أي دللت يا حممد على " ولئن قلت إنكم مبعوثون. "وقد تقدم معىن االبتالء. هذا أيضا إن شاء اهللا تعاىل" الكهف"
. ألهنا بعد القول مبتدأة" إن"وكسرت . سحر هذا: وذكرت ذلك للمشركني لقالوا} ِمْن بَْعِد الْمَْوِت{. البعث

ألن فيه " ليقولن"فتحت الالم ألنه فعل متقدم ال ضمري فيه، وبعده " ليقولن الذين كفروا. "وحكى سيبويه الفتح
كناية عن " إن هذا إال سحر مبني"وقرأ محزة والكسائي . أي غرور باطل، لبطالن السحر عندهم" سحر"و. ضمريا

  .عليه وسلمالنيب صلى اهللا 
َمْصُروفاً َعنُْهْم َوحَاَق بِهِمْ وَلَِئْن أَخَّْرَنا َعْنُهمُ الَْعذَاَب إِلَى أُمٍَّة َمْعدُوَدٍة لََيقُولُنَّ َما َيْحبُِسُه أَال َيْوَم يَأِْتيهِْم لَْيَس { ٨: اآلية

  }َما كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ
" إىل أمة"ومعىن ". ليقولن"للقسم، واجلواب " لئن"الالم يف } الَْعذَاَب إِلَى أُمٍَّة َمْعُدودٍَة َولَِئْن أَخَّْرَنا َعنُْهُم{: قوله تعاىل

وأصل األمة . إىل أجل معدود وحني معلوم؛ فاألمة هنا املدة؛ قاله ابن عباس وجماهد وقتادة ومجهور املفسرين
  اجلماعة؛ فعرب عن

هو على حذف املضاف، واملعىن إىل جميء أمة ليس فيها من يؤمن : يلوق. احلني والسنني باألمة ألن األمة تكون فيها
واألمة اسم مشترك يقال . أو إىل انقراض أمة فيها من يؤمن فال يبقى بعد انقراضها من يؤمن. فيستحقون اهلالك
واألمة أيضا ]. ٢٣: قصصال[} َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً ِمَن النَّاسِ{: فاألمة تكون اجلماعة؛ كقوله تعاىل: على مثانية أوجه

إِنَّ إِبَْراِهيَم كَانَ أُمَّةً قَانِتاً {: واألمة الرجل اجلامع للخري الذي يقتدى به؛ كقوله تعاىل. اتباع األنبياء عليهم السالم
]. ٢٢: الزخرف[ }إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعلَى أُمٍَّة{: واألمة الدين وامللة؛ كقوله تعاىل]. ١٢٠: النحل[} ِللَِّه َحنِيفاً

وَادَّكََر بَْعَد {: وكذلك قوله تعاىل} وَلَِئْن أَخَّْرَنا َعنُْهُم الَْعذَاَب إِلَى أُمٍَّة َمْعدُودٍَة{: واألمة احلني والزمان؛ كقوله تعاىل
. فالن حسن األمة أي القامة: واألمة القامة، وهو طول اإلنسان وارتفاعه؛ يقال من ذلك] ٤٥: يوسف[} أُمٍَّة
يبعث زيد بن عمرو بن نفيل : "األمة الرجل املنفرد بدينه وحده ال يشركه فيه أحد؛ قال النيب صلى اهللا عليه وسلمو

  .هذه أمة زيد، يعين أم زيد: واألمة األم؛ يقال". أمة وحده
 واستهزاء؛ أي ما الذي يعين العذاب؛ وقالوا هذا إما تكذيبا للعذاب لتأخره عنهم، أو استعجاال} لََيقُولُنَّ َما َيْحبِسُُه{



. هو قتل املشركني ببدر؛ وقتل جربيل املستهزئني على ما يأيت: قيل} أَال َيْوَم َيأْتِيهِْم لَْيَس َمْصُروفاً َعْنُهْم{. حيبسه عنا
  .وفأي جزاء ما كانوا به يستهزئون، واملضاف حمذ} َما كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ{. أي نزل وأحاط} َوحَاَق بِهِْم{

  }وَلَِئْن أَذَقَْنا اإلِْنَسانَ ِمنَّا َرْحَمةً ثُمَّ َنَزْعَناَها ِمْنُه إِنَُّه لََيؤُوٌس كَفُوٌر{ ٩: اآلية
  }وَلَِئْن أَذَقَْناُه َنْعَماَء بَْعَد َضرَّاَء َمسَّْتُه لََيقُولَنَّ ذََهَب السَّيِّئَاُت َعنِّي إِنَُّه لَفَرٌِح فَُخوٌر{ ١٠: اآلية
  }إِالَّ الَِّذيَن َصَبرُوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت أُولَِئَك لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر كَبٌِري{ ١١: اآلية

إن اإلنسان هنا : ويقال. اإلنسان اسم شائع للجنس يف مجيع الكفار} َولَِئْن أَذَقَْنا اِإلْنَسانَ ِمنَّا َرْحمَةً{: قوله تعاىل
  يف عبداهللا بن: وقيل. الوليد بن املغرية وفيه نزلت

. أي يائس من الرمحة} إِنَُّه لَيَُؤوٌس{. أي سلبناه إياها} ثُمَّ َنَزْعَناَها ِمنُْه{. أي نعمة} َرْحَمةً{. أيب أمية املخزومي
من يئس ييأس، وحكى سيبويه يئس ييئس على فعل " ليؤوس: "النحاس. للنعم جاحد هلا؛ قال ابن األعرايب} كَفُوٌر{

إال ] العريب[يئس ييئس؛ وال يعرف يف الكالم : حيسب ونعم ينعم، ويأس ييئس؛ وبعضهم يقول يفعل، ونظري حسب
على التكثري " يؤوس"وهو يئس و. على فعل يفعل؛ ويف واحد منها اختالف. هذه األربعة األحرف من السامل جاءت

  .كفخور للمبالغة
. أي بعد ضر وفقر وشدة} َبْعدَ َضرَّاَء َمسَّْتُه{. وسعة يف الرزقأي صحة ورخاء } َولَِئْن أَذَقْنَاُه َنْعَماَء{: قوله تعاىل

أي يفرح ويفخر } إِنَّهُ لَفَرٌِح فَُخوٌر{. أي اخلطايا اليت تسوء صاحبها من الضر والفقر} لََيقُولَنَّ ذََهَب السَّيِّئَاُت َعنِّي{
: قال يعقوب القارئ -وفخور للمبالغة  -رجل فاخر إذا افتخر : مبا ناله من السعة وينسى شكر اهللا عليه؛ يقال

وجيوز يف كلتا اللغتني اإلسكان لثقل . رجل فطن وحذر وندس: بضم الراء كما يقال" لفرح"وقرأ بعض أهل املدينة 
  .الضمة والكسرة

: األخفشقال . وهو يف موضع نصب. يعين املؤمنني، مدحهم بالصرب على الشدائد} إِالَّ الَِّذيَن صََبُروا{: قوله تعاىل
هو : وقال، الفراء. هو استثناء ليس من األول؛ أي لكن الذين صربوا وعملوا الصاحلات يف حاليت النعمة واحملنة

أي من اإلنسان، فإن اإلنسان مبعىن الناس، والناس يشمل الكافر واملؤمن؛ فهو استثناء " ولئن أذقناه"استثناء من 
  .صفة} كَبٌِري{. معطوف} َوأَجٌْر{ابتداء وخرب } أُولَِئَك لَُهْم َمْغِفرَةٌ{. متصل وهو حسن

اَء َمَعُه َملٌَك فَلََعلََّك َتارٌِك َبْعَض َما ُيوَحى إِلَْيَك َوَضاِئٌق بِهِ َصْدُرَك أَنْ َيقُولُوا لَْوال أُنْزِلَ َعلَْيِه كَْنٌز أَْو َج{ ١٢: اآلية
  }ِكيلٌإِنََّما أَْنَت َنِذيٌر َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َو

ِه إِنْ كُْنُتمْ أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ فَأْتُوا بَِعْشرِ ُسَورٍ ِمثِْلِه ُمفْتََرَياٍت َواْدُعوا َمنِ اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَّ{ ١٣: اآلية
  }َصاِدقَِني

منهم من الكفر والتكذيب تتوهم أهنم  أي فلعلك لعظيم ما تراه} فَلََعلََّك تَارٌِك بَْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك{: قوله تعاىل
هم أن يدع سب } لَْوال أُنْزِلَ َعلَْيِه كَْنٌز أَْو َجاَء َمَعُه َملٌَك{ : إهنم ملا قالوا: وقيل. يزيلونك عن بعض ما أنت عليه

عليه آهلتهم فنزلت هذه اآلية؛ فالكالم معناه االستفهام؛ أي هل أنت تارك ما فيه سب آهلتهم كما سألوك؟ وتأكد 
معىن الكالم النفي : وقيل]. ٦٧: املائدة[ } َيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك{: األمر يف اإلبالغ؛ كقوله

مع استبعاد؛ أي ال يكون منك ذلك، بل تبلغهم كل ما أنزل إليك؛ وذلك أن مشركي مكة قالوا للنيب صلى اهللا 
بكتاب ليس فيه سب آهلتنا التبعناك، فهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يدع سب آهلتهم؛  عليه وسلم لو أتيتنا

أو على " ما"تعود على " به"مرفوع به، واهلاء يف " صدرك"و" تارك"عطف على } َوَضاِئٌق بِهِ َصْدُرَك{. فنزلت



الذي قبله؛ وألن الضائق عارض، " تارك"ومل يقل ضيق ليشاكل " ضائق: "وقال. بعض، أو على التبليغ، أو التكذيب
ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمْ أَنْ {: يف موضع نصب؛ أي كراهية أن يقولوا، أو لئال يقولوا كقوله} أَنْ َيقُولُوا{. والضيق ألزم منه

} َمَعُه َملٌَكأُْنزِلَ َعلَْيِه كَْنٌز أَوْ َجاَء {أي هال " لوال. "أو ألن يقولوا. أي لئال تضلوا] ١٧٦: النساء[} َتِضلُّوا
يا حممد إمنا عليك أن : فقال اهللا تعاىل} إِنََّما أَْنَت َنذِيٌر{يصدقه؛ قاله عبداهللا بن أيب أمية بن املغرية املخزومي؛ 

  .أي حافظ وشهيد} َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ{. تنذرهم، ال بأن تأتيهم مبا يقترحونه من اآليات
أي قد أزحت علتهم وإشكاهلم يف نبوتك هبذا " يونس"مبعىن بل، وقد تقدم يف " أم"} ونَ افَْتَراُهأَْم َيقُولُ{: قوله تعاىل

وادعوا من استطعتم من . "فليأتوا مبثله مفترى بزعمهم -أي اختلقته  -افتريته : القرآن، وحججتهم به؛ فإن قالوا
  .أي من الكهنة واألعوان" دون اهللا
  }يُبوا لَكُْم فَاْعلَُموا أَنََّما أُْنزِلَ بِعِلْمِ اللَِّه َوأَنْ ال إِلََه إِلَّا ُهَو فََهلْ أَنُْتْم ُمْسِلُمونَفَإِلَّْم َيْسَتجِ{ ١٤: اآلية

أي يف املعارضة ومل تتهيأ هلم فقد قامت عليهم احلجة؛ إذ " فإن مل يستجيبوا لكم"} فَإِلَّْم َيسَْتجِيبُوا لَكُْم{: قوله تعاىل
واعلموا صدق حممد صلى اهللا عليه } فَاْعلَُموا أَنََّما أُْنزِلَ بِِعلْمِ اللَِّه{. ، وأصحاب األلسن الفصحاءهم اللسن البلغاء

وقد تقدم القول يف معىن هذه . استفهام معناه األمر} ُهَو فََهلْ أَنُْتْم ُمْسِلُمونَ Q~أَنْ ال إِلََه إِال{اعلموا " و"وسلم، 
ومل يقل } فَإِلَّْم َيسَْتجِيبُوا لَكُْم{. وبعده} قُلْ فَأْتُوا{: وقال. واحلمد هللا. مة الكتاباآلية، وأن القرآن معجز يف مقد

هو على حتويل املخاطبة من اإلفراد، إىل اجلمع تعظيما وتفخيما؛ وقد خياطب الرئيس مبا خياطب به : لك؛ فقيل
. ؛ قاله جماهد} أَنََّما أُنْزِلَ بِِعلْمِ اللَِّه{للجميع للجميع، أي فليعلم " فاعلموا"ويف " لكم"الضمري يف : وقيل. اجلماعة
فإن مل يستجب لكم من تدعونه إىل املعاونة؛ وال هتيأت : للمشركني؛ واملعىن" فاعلموا"ويف " لكم"الضمري يف : وقيل

صلى اهللا عليه وسلم وللمؤمنني، ويف للنيب " لكم"الضمري يف : وقيل. } فَاْعلَُموا أَنََّما أُْنزِلَ بِعِلْمِ اللَِّه{لكم املعارضة 
  .للمشركني" فاعلموا"

  }َمْن كَانَ ُيرِيُد الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِينََتَها ُنَوفِّ إِلَْيهِْم أَْعمَالَُهْم ِفيَها وَُهْم ِفيَها ال يُْبَخُسونَ{ ١٥: اآلية
  -:فيه ثالث مسائل

: وقال الزجاج. قاله الفراء} ُنَوفِّ إِلَيْهِْم{: جزم باجلواب فقالكان زائدة، وهلذا } َمْن كَانَ{: قوله تعاىل-:األوىل
أي من يكن يريد؛ واألول يف اللفظ ماضي والثاين } ُنَوفِّ إِلَيْهِْم{يف موضع جزم بالشرط، وجوابه } َمْن كَانَ{

  :مستقبل، كما قال زهري
  ولو رام أسباب السماء بسلم... ومن هاب أسباب املنية يلقها 

نزلت يف الكفار؛ قال الضحاك، واختاره النحاس؛ بدليل اآلية اليت : العلماء يف تأويل هذه اآلية؛ فقيل واختلف
أي من أتى منهم بصلة رحم أو صدقة نكافئه هبا يف الدنيا، ] ١٦: هود[} أُولَِئكَ الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم ِفي الْآِخرَِة{بعدها 

  بصحة اجلسم، وكثرة الرزق، لكن ال حسنة

املراد باآلية املؤمنون؛ أي من أراد بعمله ثواب الدنيا : وقيل. مستوىف" براءة"وقد تقدم هذا املعىن يف . يف اآلخرة له
عجل له الثواب ومل ينقص شيئا يف الدنيا، وله يف اآلخرة العذاب ألنه جرد قصده إىل الدنيا، وهذا كما قال صلى 

بد إمنا يعطي على وجه قصده، وحبكم ضمريه؛ وهذا أمر متفق عليه يف فالع" إمنا األعمال بالنيات: "اهللا عليه وسلم
صمتم وصليتم وتصدقتم وجاهدمت : "هو ألهل الرياء؛ ويف اخلرب أنه يقال ألهل الرياء: وقيل. األمم بني كل ملة

كى بكاء رواه أبو هريرة، مث ب" . إن هؤالء أول من تسعر هبم النار: "مث قال" وقرأمت ليقال ذلك فقد قيل ذلك



وقرأ اآليتني، خرجه } َمْن كَانَ يُرِيُد الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِيَنَتهَا{صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : شديدا وقال
اآلية عامة يف كل من ينوي بعمله غري اهللا تعاىل، كان معه أصل : وقيل. مبعناه والترمذي أيضا] يف صحيحه[مسلم 

ليس : وقال ميمون بن مهران. هد وميمون بن مهران، وإليه ذهب معاوية رمحه اهللا تعاىلإميان أو مل يكن؛ قال جما
: وقيل. أحد يعمل حسنة إال ويف ثواهبا؛ فإن كان مسلما خملصا ويف يف الدنيا واآلخرة، وإن كان كافرا ويف الدنيا

الغزاة ومل ينقص منها؛ وهذا  بغزوه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وفيها، أي ويف أجر] الدنيا[من كان يريد 
  .خصوص والصحيح العموم

وتدلك هذه اآلية على أن من " إمنا األعمال بالنيات: "معىن هذه اآلية قوله عليه السالم: قال بعض العلماء -:الثانية
صام يف رمضان ال عن رمضان ال يقع عن رمضان، وتدل على أن من توضأ للتربد والتنظف ال يقع قربة عن جهة 

  .صالة، وهكذا كل ما كان يف معناهال
َمْن كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ { " الشورى"ذهب أكثر العلماء إىل أن هذه اآلية مطلقة؛ وكذلك اآلية اليت يف -:الثالثة 

َوَمْن ُيرِْد ثََوابَ {لك وكذ. اآلية] ٢٠: الشورى[} الْآخَِرِة َنزِْد لَُه ِفي َحْرِثِه َوَمْن كَانَ يُرِيُد َحْرثَ الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمنَْها
َمْن كَانَ ُيرِيُد الَْعاجِلَةَ َعجَّلَْنا لَُه ِفيَها َما {" سبحان"قيدها وفسرها اليت يف ] ١٤٥: آل عمران[} الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمنَْها
ينوي ويريد واهللا  فأخرب سبحانه أن العبد] ٢٠: اإلسراء[} َمْحظُوراً{: إىل قوله] ١٨: اإلسراء[} َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد

  سبحانه حيكم ما يريد، وروى الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

والصحيح ]. ١٨: اإلسراء[} َمْن كَانَ ُيرِيُد الْعَاجِلَةَ{: أهنا منسوخة بقوله} َمْن كَانَ ُيرِيُد الْحََياةَ الدُّْنيَا{: يف قوله"
َوإِذَا سَأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ {: لهما ذكرناه؛ وأنه من باب اإلطالق والتقييد؛ ومثله قو

: فهذا ظاهره خرب عن إجابة كل داع دائما على كل حال، وليس كذلك؛ لقوله تعاىل] ١٨٦: البقرة[} إِذَا َدَعاِن
خبار ال جيوز؛ الستحالة تبدل الواجبات العقلية، والنسخ يف األ] ٤١: األنعام[} فََيكِْشُف َما َتْدُعونَ إِلَْيِه إِنْ َشاَء{

والستحالة الكذب على اهللا تعاىل فأما األخبار عن األحكام الشرعية فيجوز نسخها على خالف فيه، على ما هو 
  .بيانه إن شاء اهللا تعاىل" النحل"مذكور يف األصول؛ ويأيت يف 

  }آِخَرِة إِلَّا النَّاُر َوَحبِطَ َما َصَنُعوا ِفيَها َوَباِطلٌ َما كَانُوا َيْعَملُونَأُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم ِفي الْ{ ١٦: اآلية
إِنَّ اللََّه {: إشارة إىل التخليد، واملؤمن ال خيلد؛ لقوله تعاىل} أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم ِفي الْآخَِرِة إِالَّ النَّاُر{: قوله تعاىل

موافاة هذا املرئي . فهو حممول على ما لو كانت. اآلية] ٤٨: النساء[} بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك
واآلية تقتضي . املعىن ليس هلم إال النار يف أيام معلومة مث خيرج؛ إما بالشفاعة، وإما بالقبضة: وقيل. على الكفر

" النساء"وخاصة الرياء، إذ هو شرك على ما تقدم بيانه يف  الوعيد بسلب اإلميان؛ ويف احلديث املاضي يريد الكفر
هذا ال : وحذف اهلاء؛ قال النحاس: وباطل ما كانوا يعملون ابتداء وخرب، قال أبو حامت". "الكهف"ويأيت يف آخر 

وتكون } لُونََوَباِطلٌ َما كَانُوا َيْعَم{ويف حرف أيب وعبداهللا . حيتاج إىل حذف؛ ألنه مبعىن املصدر؛ أي وباطل عمله
  .زائدة؛ أي وكانوا يعملون باطال" ما"

لَِئَك ُيؤِْمُنونَ بِهِ أَفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه وََيْتلُوُه َشاِهٌد ِمْنُه َوِمْن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماماً َوَرْحَمةً أُو{ ١٧: اآلية
  }اُر َمْوِعُدُه فَال َتُك ِفي مِْرَيٍة ِمْنُه إِنَّهُ الَْحقُّ ِمْن َربَِّك َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال ُيْؤِمُنونََوَمْن َيكْفُْر بِِه ِمَن الْأَحَْزابِ فَالنَّ

ابتداء واخلرب حمذوف؛ أي أفمن كان على بينة من ربه يف اتباع النيب } أَفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه{: قوله تعاىل
عن علي بن احلسني ! سلم ومعه من الفضل ما يتبني به كغريه ممن يريد احلياة الدنيا وزينتها؟ صلى اهللا عليه و



َوَيْتلُوهُ {. وكذلك قال ابن زيد إن الذي على بينة هو من اتبع النيب صلى اهللا عليه وسلم. واحلسن بن أيب احلسن
النيب صلى اهللا } أَفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه{راد بقوله وقيل امل. من اهللا، وهو النيب صلى اهللا عليه وسلم} َشاِهٌد ِمنُْه

؛ أي أفمن كان معه بيان من اهللا، ومعجزة ]١٢: هود[} َوضَاِئٌق بِِه َصْدُرَك{: عليه وسلم والكالم راجع إىل قوله
باإلبالغ، وهو يعلم وقد بشرت به الكتب السالفة يضيق صدره  -على ما يأيت  -كالقرآن، ومعه شاهد كجربيل 

؛ "أنه جربيل"وروى عكرمة عن ابن عباس } وََيْتلُوُه َشاِهٌد ِمْنُه{: تعود عليه، وقوله" ربه"واهلاء يف . أن اهللا ال يسلمه
وقال . هللا عز وجل؛ أي ويتلو البيان والربهان شاهد من اهللا عز وجل" منه"واهلاء يف . وهو قول جماهد والنخعي

الشاهد لسان رسول اهللا صلى : وقال احلسن البصري وقتادة. من اهللا عز وجل حيفظه ويسددهالشاهد ملك : جماهد
وددت أن أكون أنا هو، ولكنه لسان : قلت أليب أنت الشاهد؟ فقال: قال حممد بن علي بن احلنفية. اهللا عليه وسلم

هو علي بن أيب : "أنه قالهو علي بن أيب طالب؛ روي عن ابن عباس : وقيل. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أي شيء : ما من رجل من قريش إال وقد أنزلت فيه اآلية واآليتان؛ فقال له رجل: "؛ وروي عن علي أنه قال"طالب

الشاهد صورة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووجهه : وقيل". } َوَيْتلُوهُ َشاِهٌد ِمنُْه{: نزل فيك؟ فقال علي
  وعقل فنظر إىلوخمائله؛ ألن من كان له فضل 

النيب صلى اهللا عليه وسلم علم أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فاهلاء على هذا ترجع إىل النيب صلى اهللا عليه 
الشاهد القرآن يف نظمه وبالغته، واملعاين الكثرية منه يف اللفظ الواحد؛ : وقيل. وسلم، على قول ابن زيد وغريه
اإلجنيل، وإن كان } وََيْتلُوُه َشاِهٌد ِمْنُه{: وقال الفراء قال بعضهم. للقرآن" منه"قال احلسني بن الفضل، فاهلاء يف 

البينة معرفة اهللا اليت أشرقت هلا القلوب، : وقيل. هللا عز وجل" منه"قبله فهو يتلو القرآن يف التصديق؛ واهلاء يف 
ِكَتابُ {. أي من قبل اإلجنيل} ْن قَْبِلِهَوِم{. والشاهد الذي يتلوه العقل الذي ركب يف دماغه وأشرق صدره بنوره

رفع باالبتداء، قال أبو إسحاق الزجاج واملعىن ويتلوه من قبله كتاب موسى؛ ألن النيب صلى اهللا عليه } ُموَسى
أبو وحكى ] ١٥٧: األعراف[} َيجُِدوَنُه َمكْتُوباً ِعْندَُهْم ِفي التَّْوَراِة وَالِْأْنجِيلِ{وسلم موصوف يف كتاب موسى 

بالنصب؛ وحكاها املهدوي عن الكليب؛ يكون معطوفا على اهلاء } َوِمْن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى{حامت عن بعضهم أنه قرأ 
ويتلو كتاب موسى جربيل عليه السالم؛ وكذلك قال ابن عباس رضي اهللا عنهما؛ املعىن من قبله : واملعىن" يتلوه"يف 

على " كتاب"ز على ما ذكره ابن عباس أيضا من هذا القول أن يرفع وجيو". تال جربيل كتاب موسى على موسى"
} إَِماماً{. ومن قبله كتاب موسى كذلك؛ أي تاله جربيل على موسى كما تال القرآن على حممد: أن يكون املعىن

مبا يف التوراة من  إشارة إىل بين إسرائيل، أي يؤمنون} أُولَِئكَ ُيْؤِمُنونَ بِِه{. معطوف} َوَرْحَمةٌ{. نصب على احلال
جيوز أن " به"واهلاء يف . البشارة بك؛ وإمنا كفر بك هؤالء املتأخرون فهم الذين موعدهم النار؛ حكاه القشريي

مِنَ {. أي بالقرآن أو بالنيب عليه السالم} َوَمْن َيكْفُْر بِِه{. تكون للقرآن، وجيوز أن تكون للنيب صلى اهللا عليه وسلم
أهل األديان كلها؛ ألهنم " األحزاب: "ن امللل كلها؛ عن قتادة؛ وكذا قال سعيد بن جبرييعين م} اَألْحزَابِ
  :أي هو من أهل النار؛ وأنشد حسان} فَالنَّاُر َمْوِعدُُه{. قريش وحلفاؤهم: وقيل. يتحازبون

  فالنار موعدها واملوت القيها... أوردمتوها حياض املوت ضاحية 

والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد : "س عن النيب صلى اهللا عليه وسلمويف صحيح مسلم من حديث أيب يون
فَال َتكُْن ِفي {" . من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار

  ."أي يف شك} ِمْرَيٍة



املعىن فال تك : وقال الكليب. أي القرآن من اهللا؛ قاله مقاتل} َكإِنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِّ{. أي من القرآن} ِمْنُه{: قوله تعاىل
أي القول احلق الكائن؛ واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد مجيع } إِنَُّه الْحَقُّ{. يف مرية يف أن الكافر يف النار

  .املكلفني
أُولَِئَك ُيعَْرُضونَ َعلَى رَبِّهِْم َوَيقُولُ الْأَْشَهاُد َهُؤالِء الَِّذيَن كَذَبُوا َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً { ١٨: اآلية

  }َعلَى َربِّهِمْ أَال لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلمَِني
  }ونَالَِّذيَن َيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبغُوَنَها ِعَوجاً وَُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم كَاِفُر{ ١٩: اآلية

أي ال أحد أظلم منهم ألنفسهم ألهنم افتروا على اهللا كذبا؛ } َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَذِباً{: قوله تعاىل
أُولَِئَك يُْعَرُضونَ {. فأضافوا كالمه إىل غريه؛ وزعموا أن له شريكا وولدا، وقالوا لألصنام هؤالء شفعاؤنا عند اهللا

: يعين املالئكة احلفظة؛ عن جماهد وغريه؛ وقال سفيان} َوَيقُولُ اَألشَْهاُد{أي حياسبهم على أعماهلم } َعلَى َربِّهِْم
فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن {: هم األنبياء واملرسلون؛ دليله قوله: الضحاك. املالئكة: فقال} اَألْشَهاُد{سألت األعمش عن 

املالئكة واألنبياء والعلماء الذين بلغوا : وقيل]. ٤١: النساء[} َعلَى َهُؤالِء شَهِيداًكُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك 
ويف صحيح مسلم من حديث صفوان بن حمرز عن ابن عمر عن النيب . عن اخلالئق أمجع: وقال قتادة. الرساالت

الئق هؤالء الذين كذبوا على وأما الكفار واملنافقون فينادى هبم على رؤوس اخل: "صلى اهللا عليه وسلم، وفيه قال
  أي بعده وسخطه وإبعاده من رمحته على الذين وضعوا العبادة يف غري موضعها} أَال لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني{" . اهللا

وز أن تكون يف موضع خفض نعتا للظاملني، وجي" الذين"جيوز أن تكون } الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه{: قوله تعاىل
هو ابتداء خطاب من اهللا تعاىل؛ أي هم الذين يصدون أنفسهم وغريهم عن : وقيل. يف موضع رفع؛ أي هم الذين

أعاد } َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ{. أي يعدلون بالناس عنها إىل املعاصي والشرك} َوَيْبُغوَنَها ِعَوجاً{. اإلميان والطاعة
  .تأكيدا" هم"لفظ 
َعذَاُب َما أُولَِئَك لَْم َيكُوُنوا مُْعجِزِيَن ِفي اَألْرضِ َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء ُيَضاَعُف لَُهُم الْ{ ٢٠: اآلية

  }كَاُنوا َيْسَتِطيُعونَ السَّْمَع َوَما كَانُوا ُيْبِصُرونَ
مل يعجزوين أن آمر : وقال ابن عباس. أي فائتني من عذاب اهللا} اَألْرضِ أُولَِئَك لَْم َيكُونُوا ُمْعجِزِيَن ِفي{: قوله تعاىل

مبعىن الذي " ما: "وقيل. زائدة" من"يعين أنصارا، و} وََما كَانَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء{. األرض فتنخسف هبم
اء من دون اهللا؛ وهو قول ابن عباس رضي أولئك مل يكونوا معجزين، ال هم وال الذين كانوا هلم من أولي: تقديره

يف موضع " ما"} َما كَاُنوا َيْسَتِطيُعونَ السَّْمَع{. أي على قدر كفرهم ومعاصيهم} ُيَضاَعُف لَُهُم الَْعذَاُب{. اهللا عنهما
استماع احلق ومل يستعملوا ذلك يف } َوَما كَانُوا يُْبِصُرونَ{. مبا كانوا يستطيعون السمع: نصب على أن يكون املعىن

  :جزيته ما فعل ومبا فعل؛ فيحذفون الباء مرة ويثبتوهنا أخرى؛ وأنشد سيبويه: والعرب تقول. وإبصاره
  فقد تركتك ذا مال وذا نشب... أمرتك اخلري فافعل ما أمرت به 

جيعلهم يف  يضاعف هلم أبدا، أي وقت استطاعتهم السمع والبصر، واهللا سبحانه: ظرفا، واملعىن" ما"وجيوز أن تكون 
نافية ال موضع هلا؛ إذ الكالم قد مت قبلها، والوقف على العذاب " ما"وجيوز أن تكون . جهنم مستطيعي ذلك أبدا

  ما كانوا: كاف؛ واملعىن

ما كانوا يستطيعون : قال الفراء. يستطيعون يف الدنيا أن يسمعوا مسعا ينتفعون به، وال أن يبصروا إبصار مهتد
لبغضهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وعداوهتم له ال : وقال الزجاج. لهم يف اللوح احملفوظالسمع؛ ألن اهللا أض



فالن ال يستطيع أن : وهذا معروف يف كالم العرب؛ يقال: قال النحاس. يستطيعون أن يسمعوا منه وال يفقهوا عنه
  .ينظر إىل فالن إذا كان ذلك ثقيال عليه

  }رُوا أَنْفَُسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِس{ ٢١: اآلية
  }ال َجَرَم أَنَُّهْم ِفي الْآِخَرِة ُهمُ الْأَْخَسُرونَ{ ٢٢: اآلية

ؤهم أي ضاع عنهم افترا} َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ{. ابتداء وخرب} أُولَِئَك الَِّذيَن َخِسرُوا أَْنفُسَُهْم{: قوله تعاىل
عندمها كلمة " جرم"و" ال"مبعىن حق، فـ } ال َجَرَم{: للعلماء فيها أقوال؛ فقال اخلليل وسيبويه} ال َجَرَم{. وتلف

وعن اخلليل : قال املهدوي. عندمها يف موضع رفع؛ وهذا قول الفراء وحممد بن يزيد؛ حكاه النحاس" أن"واحدة، و
ها هنا نفي وهو رد " ال: "وقال الزجاج. اء أيضا؛ ذكره الثعليبأيضا أن معناها البد وال حمالة، وهو قول الفر

إن األصنام تنفعهم؛ كأن املعىن ال ينفعهم ذلك، وجرم مبعىن كسب؛ أي كسب ذلك الفعل هلم اخلسران، : لقوهلم
  :منصوبة جبرم، كما تقول كسب جفاؤك زيدا غضبه عليك؛ وقال الشاعر" أن"وفاعل كسب مضمر، و

  مبا جرمت يداه وما اعتدينا... ذع خنل نصبنا رأسه يف ج
املعىن ال قطع قاطع، فحذف : وقيل. ال صد وال منع عن أهنم} ال َجَرَم{معىن : وقال الكسائي. أي مبا كسبت

الفاعل حني كثر استعماله؛ واجلرم القطع؛ وقد جرم النخل واجترمه أي صرمه فهو جارم، وقوم وجرم وجرام وهذا 
جرمت صوف الشاة أي جززته، وقد جرمت منه أي أخذت منه؛ مثل جلمت الشيء جلما زمن اجلرام واجلرام، و

  أي قطعت،

إذا  -ساكنة الالم  -وجلمت اجلزور أجلمها جلما إذا أخذت ما على عظامها من اللحم، وأخذت الشيء جبلمته 
وزعم الكسائي أن : اسقال النح. أي حلمها أمجع؛ قاله اجلوهري -بالتحريك  -أخذته أمجع، وهذه جلمة اجلزور 

. ال جرأهنم بغري ميم: وناس من فزارة يقولون: ال جرم، وال عن ذا جرم؛ وال أن ذا جرم، قال: فيها أربع لغات
ال جرم بضم : يقولون. وناس من العرب: بنو عامر يقولون ال ذا جرم، قال: وحكى الفراء فيه لغتني أخريني قال

  .اجليم
  }َمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت وَأَْخَبتُوا إِلَى َربِّهِمْ أُولَِئَك أَْصَحابُ الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَإِنَّ الَِّذيَن آ{ ٢٣: اآلية

عطف على } وَأَْخَبتُوا إِلَى َربِّهِْم{. صلة، أي صدقوا" آمنوا"و" إن"اسم " الذين"} إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل
اإلخبات : احلسن. أخلصوا: مقاتل. خشعوا وخضعوا: قتادة. أطاعوا: جماهد". أخبتوا أنابوا: "قال ابن عباس. الصلة

فاإلخبات : اخلشوع للمخافة الثابتة يف القلب، وأصل اإلخبات االستواء، من اخلبت وهو األرض املستوية الواسعة
إىل رهبم ولرهبم : قال الفراء" إىل رهبم. "اخلشوع واالطمئنان، أو اإلنابة إىل اهللا عز وجل املستمرة ذلك على استواء

  ".إن"خرب } أُولَِئَك{. وجهوا إخباهتم إىل رهبم: واحد، وقد يكون املعىن
  }مَثَلُ الْفَرِيقَْينِ كَاَألْعَمى َواَألَصمِّ َوالَْبِصريِ وَالسَّمِيعِ َهلْ َيْسَتوَِياِن َمثَالً أَفَال َتذَكَُّرونَ{ ٢٤: اآلية

: النحاس. أي كمثل األعمى: قال األخفش. وما بعده} كَاَألْعَمى{ابتداء، واخلرب } الْفَرِيقَْينِ َمثَلُ{: قوله تعاىل
فرد } َهلْ َيْستَوَِياِن{: التقدير مثل فريق الكافر كاألعمى واألصم، ومثل فريق املؤمن كالسميع والبصري؛ وهلذا قال 

  إىل الفريقني ومها اثنان

: وقيل. األعمى واألصم مثل للكافر، والسميع والبصري مثل للمؤمن: ل الضحاكقا. روي معناه عن قتادة وغريه
} أَفَال َتذَكَُّرونَ{. منصوب على التمييز} مَثَالً{. املعىن هل يستوي األعمى والبصري، وهل يستوي األصم والسميع



  .يف الوصفني وتنظرون
  }ي لَكُْم َنذِيٌر ُمبٌِنيَولَقَْد أَْرَسلَْنا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه إِنِّ{ ٢٥: اآلية
  }أَنْ ال َتْعُبُدوا إِلَّا اللََّه إِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ أَلِيمٍ{ ٢٦: اآلية

ذكر سبحانه قصص األنبياء عليهم السالم للنيب صلى اهللا عليه وسلم } َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُنوحاً إِلَى قَْوِمِه{: قوله تعاىل
إين؛ ألن يف اإلرسال معىن : أي فقال" إين. "الزمة الصرب على أذى الكفار إىل أن يكفيه اهللا أمرهمتنبيها له على م

ألنه " إنه"ومل يقل . بفتح اهلمزة؛ أي أرسلناه بأين لكم نذير مبني" أين"وقرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي . القول
: مث قال] ١٤٥: األعراف[} لَُه ِفي الْأَلَْواحِ ِمْن كُلِّ َشْيٍء َوكََتبَْنا{: رجع من الغيبة إىل خطاب نوح لقومه؛ كما قال

  ].١٤٥األعراف [} فَُخذَْها بِقُوٍَّة{
بالكسر جعله " إين"ومن قرأ . أي اتركوا األصنام فال تعبدوها، وأطيعوا اهللا وحده} أَلَّا َتْعُبدُوا إِلَّا اللََّه{: قوله تعاىل

  .} إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ أَلِيمٍ{. اه بأال تعبدوا إال اهللامعترضا يف الكالم، واملعىن أرسلن
يَن ُهْم أََراِذلَُنا َباِديَ فَقَالَ الَْمُأل الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َنرَاَك إِالَّ َبشَراً ِمثْلََنا َوَما نََراَك اتََّبَعكَ إِالَّ الَِّذ{ ٢٧: اآلية

  }َما نََرى لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ َبلْ َنظُنُّكُْم كَاِذبَِنيالرَّأْيِ َو
  -:فيه أربع مسائل

وقد تقدم . املأل الرؤساء؛ أي هم مليؤون مبا يقولون: قال أبو إسحاق الزجاج} فَقَالَ الَْمُأل{: قوله تعاىل -: األوىل
  }َما نََراَك إِالَّ َبَشراً{. وغريها" البقرة"هذا يف 

  :مضاف إىل معرفة وهو نكرة يقدر فيه التنوين؛ كما قال الشاعر} ِمثْلَنَا{و . نصب على احلال} ِمثْلَنَا{. ياأي آدم
  يا رب مثلك يف النساء غريرة

ب أراذل مجع أرذل وأرذل مجع رذل؛ مثل كلب وأكل} وََما نََراَك اتََّبَعَك إِالَّ الَِّذيَن ُهْم أََراِذلُنَا{: قوله تعاىل -:الثانية
والرذل النذل؛ أرادوا اتبعك أخساؤنا . واألراذل مجع األرذل، كأساود مجع األسود من احليات: وقيل. وأكالب

: قال النحاس. نسبوهم إىل احلياكة؛ ومل يعلموا أن الصناعات ال أثر هلا يف الديانة: قال الزجاج. وسقطنا وسفلتنا
". أهنم كانوا حاكة وحجامني"ويف احلديث . لصناعاتاألراذل هم الفقراء، والذين ال حسب هلم، واخلسيسو ا

وكان هذا جهال منهم؛ ألهنم عابوا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا ال عيب فيه؛ ألن األنبياء صلوات اهللا وسالمه 
يعا، عليهم، إمنا عليهم أن يأتوا بالرباهني واآليات، وليس عليهم تغيري الصور واهليئات، وهم يرسلون إىل الناس مج

  .فإذا أسلم منهم الدينء مل يلحقهم من ذلك نقصان؛ ألن عليهم أن يقبلوا إسالم كل من أسلم منهم
بل : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: األراذل هنا هم الفقراء والضعفاء؛ كما قال هرقل أليب سفيان: قلت

ستيالء الرياسة على األشراف، وصعوبة االنفكاك إمنا كان ذلك ال: قال علماؤنا. هم أتباع الرسل: ضعفاؤهم؛ فقال
وهذا غالب أحوال . عنها، واألنفة من االنقياد للغري؛ والفقري خلي عن تلك املوانع، فهو سريع إىل اإلجابة واالنقياد

  .أهل الدنيا
الذين يتقلسون، اختلف العلماء يف تعيني السفلة على أقوال؛ فذكر ابن املبارك عن سفيان أن السفلة هم  -:الثالثة 

  ويأتون أبواب القضاة والسالطني يطلبون الشهادات

الذي يصلح دنيا : فمن سفلة السفلة؟ قال: السفلة الذين يأكلون لدنيا بدينهم؛ قيل له: وقال ثعلب عن ابن األعرايب
وقيل . وا مل يعرفواالذين إذا اجتمعوا غلبوا؛ وإذا تفرق: وسئل علي رضي اهللا عنه عن السفلة فقال. غريه بفساد دينه



: وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما. الذي يسب الصحابة: من السفلة؟ قال: ملالك بن أنس رضي اهللا عنه
  .الدباغ والكناس إذا كان من غري العرب: حيىي بن أكثم". األرذلون احلاكة واحلجامون"

فأنت طالق؛ فحكى النقاش أن رجال جاء إىل  إن كنت منهم: يا َسِفلة، فقال: إذا قالت املرأة لزوجها -:الرابعة 
: ما صناعتك؟ قال: إن كنت سفلة فأنت طالق؛ قال الترمذي: إن امرأيت قالت يل يا سفلة، فقلت: الترمذي فقال
  .سفلة واهللا، سفلة واهللا سفلة: مساك؛ قال

  .رايب ال يلزمه شيءوعلى ما ذكره ابن املبارك عن سفيان ال تطلق، وكذلك على قول مالك، وابن األع: قلت
  :إذا ظهر؛ كما قال. بدا يبدو: يقال. أي ظاهر الرأي، وباطنهم على خالف ذلك} َباِديَ الرَّأْيِ{: قوله تعاىل

  فاليوم حني بدون للنظار
معناه فيما يبدو لنا : وقال األزهري. وبدا يل أن أفعل كذا، أي ظهر يل رأي غري األول. ويقال للربية بادية لظهورها

َباِديَ {: وحقق أبو عمرو اهلمزة فقرأ. من بدأ يبدأ وحذف اهلمزة} َباِدَي الرَّأْيِ{وجيوز أن يكون . الرأيمن 
أي أول الرأي؛ أي اتبعوك حني ابتدؤوا ينظرون، ولو أمعنوا النظر والفكر مل يتبعوك؛ وال خيتلف املعىن ههنا } الرَّأْيِ

َوَما {]. ١٥٥: األعراف[} وَاْختَاَر ُموَسى قَْوَمُه{: قال عز وجل كما" يف"وانتصب على حذف . باهلمز وترك اهلمز
} َبلْ َنظُنُّكُْم كَاِذبَِني{أي يف اتباعه؛ وهذا جحد منهم لنبوته صلى اهللا عليه وسلم } َنَرى لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ

  .اخلطاب لنوح ومن آمن معه

كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن رَبِّي َوآتَانِي َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدِه فَُعمَِّيْت َعلَْيكُْم أَُنلْزُِمكُُموَها وَأَْنُتمْ قَالَ َيا قَْومِ أَرَأَْيُتمْ إِنْ { ٢٨: اآلية
  }لََها كَارُِهونَ

ِذيَن آَمُنوا إِنَُّهْم ُمالقُو َربِّهِْم َولَِكنِّي وََيا قَْومِ ال أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه َماالً إِنْ أَجْرَِي إِالَّ َعلَى اللَِّه َوَما أََنا بِطَارِِد الَّ{ ٢٩: اآلية
  }أََراكُْم قَْوماً َتْجَهلُونَ

  }وََيا قَْومِ َمْن َيْنُصُرنِي ِمَن اللَِّه إِنْ طَرَْدُتُهْم أَفَال َتذَكَُّرونَ{ ٣٠: اآلية
َوال أَقُولُ إِنِّي َملٌَك َوال أَقُولُ ِللَِّذيَن َتْزَدرِي أَْعيُُنكُمْ  َوال أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي خََزاِئُن اللَِّه َوال أَْعلَُم الَْغْيَب{ ٣١: اآلية

  }لَْن ُيْؤِتيَُهُم اللَُّه َخيْراً اللَُّه أَْعلَُم بَِما ِفي أَنْفُِسهِْم إِنِّي إِذاً لَِمَن الظَّاِلِمَني
على : وقيل. أي على يقني؛ قاله أبو عمران اجلوين} ِمْن َربِّيقَالَ َيا قَْومِ أََرأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى بَيَِّنٍة {: قوله تعاىل

وهي رمحة "أي نبوة ورسالة؛ عن ابن عباس؛ } وَآَتانِي َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدِه{. هذا املعىن" األنعام"معجزة؛ وقد تقدم يف 
أي عميت عليكم الرسالة } َعلَْيكُْم  فَُعمَِّيْت{. باإلميان واإلسالم: وقيل. اهلداية إىل اهللا بالرباهني: وقيل". على اخللق

هو : فعميت الرمحة؛ فقيل: واملعىن. عميت عن كذا، وعمي علي كذا أي مل أفهمه: يقال. واهلداية فلم تفهموها
. أدخلت يف القلنسوة رأسي، ودخل اخلف يف رجلي: مقلوب؛ ألن الرمحة ال تعمى إمنا يعمى عنها؛ فهو كقولك

بضم العني وتشديد امليم على ما مل يسم فاعله، أي فعماها اهللا عليكم؛ " فعميت"سائي وقرأها األعمش ومحزة والك
اهلاء ترجع إىل : وقيل. شهادة أن ال إله إال اهللا: قيل} أَُنلْزُِمكُُموهَا{ . ذكرها املاوردي" فعماها"وكذا يف قراءة أيب 

وهو استفهام مبعىن اإلنكار؛ أي ال ميكنين أن ! إىل البينة؛ أي أنلزمكم قبوهلا، وأوجبها عليكم؟ : وقيل. الرمحة
  أضطركم إىل املعرفة هبا؛ وإمنا قصد نوح عليه السالم

بإسكان امليم األوىل ختفيفا؛ وقد أجاز مثل هذا " أَُنلْزِْمكُُموَها" وحكى الكسائي والفراء . هبذا القول أن يرد عليهم
  :سيبويه، وأنشد



  ن اهللا وال واغلإمثا م... فاليوم أشرب غري مستحقب 
أنلزمكم : أنلزمكمها جيري املضمر جمرى املظهر؛ كما تقول] يف غري القرآن[وجيوز على قول يونس : وقال النحاس

واهللا لو استطاع نيب اهللا نوح : قال قتادة. أي ال يصح قبولكم هلا مع الكراهة عليها} وَأَنُْتْم لََها كَارُِهونَ{. ذلك
  .ولكنه مل ميلك ذلكعليه السالم أللزمها قومه 

فيثقل " ماال"أي على التبليغ، والدعاء إىل اهللا، واإلميان به أجرا أي } َوَيا قَْومِ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه َماالً{: قوله تعاىل
سألوه أن يطرد األراذل } َوَما أََنا بِطَارِِد الَِّذيَن آَمُنوا{. أي ثوايب يف تبليغ الرسالة} إِنْ أَْجرَِي إِالَّ َعلَى اللَِّه{. عليكم

" األنعام"الذين آمنوا به، كما سألت قريش النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يطرد املوايل والفقراء، حسب ما تقدم يف 
ظام هلم حيتمل أن يكون قال هذا على وجه اإلع} َوَما أََنا بِطَارِِد الَِّذيَن آَمُنوا إِنَُّهْم ُمالقُو رَبِّهِْم{: بيانه؛ فأجاهبم بقوله

بلقاء اهللا عز وجل، وحيتمل أن يكون قاله على وجه االختصام؛ أي لو فعلت ذلك خلاصموين عند اهللا، فيجازيهم 
  .يف استرذالكم هلم، وسؤالكم طردهم} َولَِكنِّي أََراكُْم قَْوماً َتْجَهلُونَ{. على إمياهنم، وجيازي من طردهم

أَفَال {. أي ألجل إمياهنم} إِنْ طَرَْدُتُهْم{. أي مينعين من عذابه: قال الفراء} ِمَن اللَِّه َوَيا قَْومِ َمْن َيْنُصرُنِي{: قوله تعاىل
  .َتذَكرون: وجيوز حذفها فتقول. أدغمت التاء يف الذال} َتذَكَُّرونَ
اضعه هللا عز وجل، وأنه ال يدعي ما أخرب بتذهللا وتو} َوال أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي خََزاِئُن اللَِّه َوال أَْعلَُم الَْغْيَب{: قوله تعاىل

  ليس له من خزائن اهللا؛ وهي إنعامه على من يشاء

أي ال أقول إن منزليت } َوال أَقُولُ إِنِّي َملٌَك{. من عباده؛ وأنه ال يعلم الغيب؛ ألن الغيب ال يعلمه إال اهللا عز وجل
الداللة على أن املالئكة أفضل من األنبياء؛ لدوامهم الفائدة يف الكالم : وقد قالت العلماء. عند الناس منزلة املالئكة

َوال {". البقرة"وقد تقدم هذا املعىن يف . على الطاعة، واتصال عباداهتم إىل يوم القيامة، صلوات اهللا عليهم أمجعني
والدال . يم لطول االسمأي تستثقل وحتتقر أعينكم؛ واألصل تزدريهم حذفت اهلاء وامل} أَقُولُ ِللَِّذيَن َتزَْدرِي أَْعيُُنكُْم

مبدلة من تاء؛ ألن األصل يف تزدري تزتري، ولكن التاء تبدل بعد الزاي داال؛ ألن الزاي جمهورة والتاء مهموسة، 
  :وأنشد الفراء. وزريت عليه إذا حقرته. أزريت عليه إذا عبته: ويقال. فأبدل من التاء حرف جمهور من خمرجها

  لته وينهره الصغريحلي... يباعده الصديق وتزدريه 
  .أي ليس الحتقاركم هلم تبطل أجورهم، أو ينقص ثواهبم} لَْن ُيْؤتَِيُهُم اللَُّه َخيْراً{: قوله تعاىل
أي إن قلت هذا } إِنِّي إِذاً لَِمَن الظَّاِلمَِني{. فيجازيهم عليه ويؤاخذهم به} اللَُّه أَْعلَُم بَِما ِفي أَنْفُِسهِْم{: قوله تعاىل
  .ملغاة؛ ألهنا متوسطة} إِذاً{و . ذكره الذي تقدم

  }قَالُوا َيا نُوُح قَْد جَاَدلَْتَنا فَأَكْثَْرتَ جَِدالََنا فَأِْتَنا بَِما َتِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدقَِني{ ٣٢: اآلية
  }قَالَ إِنََّما يَأْتِيكُْم بِهِ اللَُّه إِنْ َشاَء َوَما أَْنُتمْ بُِمْعجِزِيَن{ ٣٣: اآلية
  }لَْيهِ ُتْرَجُعونََوال َيْنفَُعكُْم ُنْصِحي إِنْ أَرَْدُت أَنْ أَْنَصَح لَكُْم إِنْ كَانَ اللَُّه ُيرِيُد أَنْ ُيغْوَِيكُْم ُهَو رَبُّكُْم َوإِ{ ٣٤: اآلية
  }ِممَّا ُتْجرُِمونَ أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ إِنِ افَْتَرْيُتُه فََعلَيَّ إِجَْراِمي وَأََنا َبرِيٌء{ ٣٥: اآلية

واجلدل يف . أي خاصمتنا فأكثرت خصومتنا وبالغت فيها} قَالُوا َيا ُنوُح قَدْ َجاَدلَْتَنا فَأَكْثَْرَت جِدَالَنَا{: قوله تعاىل
  كالم العرب املبالغة يف اخلصومة؛ مشتق من اجلدل

وقرأ . بأشبع من هذا" األنعام"املعىن يف وهو شدة الفتل؛ ويقال للصقر أيضا أجدل لشدته يف الطري؛ وقد مضى هذا 
واجلدل يف الدين حممود؛ وهلذا جادل نوج واألنبياء قومهم حىت يظهر . ذكره النحاس" فأكثرت جدلنا"ابن عباس 



وأما اجلدال لغري احلق حىت يظهر الباطل يف صورة احلق . احلق، فمن قبله أجنح وأفلح، ومن رده خاب وخسر
  .يف قولك} إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني{. أي من العذاب} فَأِْتَنا بَِما تَِعدَُنا{. ارين ملومفمذموم، وصاحبه يف الد

. أي بفائتني} َوَما أَْنُتْم بِمُْعجِزِيَن{. أي إن أراد إهالككم عذبكم} قَالَ إِنََّما َيأِْتيكُْم بِِه اللَُّه إِنْ َشاَء{: قوله تعاىل
  .م أعجبوا بذلك؛ كانوا ملؤوا األرض سهال وجبال على ما يأيتبغالبني بكثرتكم، ألهن: وقيل

أي ألنكم ال } إِنْ أَرَْدُت أَنْ أَْنَصَح لَكُْم{. أي إبالغي واجتهادي يف إميانكم} َوال َيْنفَُعكُْم ُنْصِحي{: قوله تعاىل
  ."معىن النصح لغة" براءة"تقبلون نصحا؛ وقد تقدم يف 

وهذا مما يدل على بطالن مذهب املعتزلة والقدرية ومن . أي يضلكم} ُه ُيرِيُد أَنْ ُيغْوَِيكُْمإِنْ كَانَ اللَّ{: قوله تعاىل
وافقهما؛ إذ زعموا أن اهللا تعاىل ال يريد أن يعصي العاصي، وال يكفر الكافر، وال يغوي الغاوي؛ وأن يفعل ذلك، 

" الفاحتة"وقد مضى هذا املعىن يف . } رِيُد أَنْ ُيغْوَِيكُْمإِنْ كَانَ اللَُّه ُي{: واهللا ال يريد ذلك؛ فرد اهللا عليهم بقوله
فَبَِما {: يف إغواء اهللا تعاىل إياه حيث قال" األعراف"وقد أكذبوا شيخهم اللعني إبليس على ما بيناه يف . وغريها
فأضاف } يُد أَنْ ُيغْوَِيكُْمإِنْ كَانَ اللَُّه ُيرِ{: وال حميص هلم عن قول نوح عليه السالم] ١٦: األعراف[} أَغَْوْيتَنِي

: وقيل. إغواءهم إىل اهللا سبحانه وتعاىل؛ إذ هو اهلادي واملضل؛ سبحانه عما يقول اجلاحدون والظاملون علوا كبريا
يهلككم بعذابه؛ حكي عن طيء أصبح } ُيْغوَِيكُْم{: الطربي. يهلككم؛ ألن اإلضالل يفضي إىل اهلالك} أَنْ ُيغْوَِيكُْم{

فإليه اإلغواء، } ُهَو َربُّكُْم{ ]. ٥٩: مرمي. [} فََسْوفَ َيلْقَْونَ غَّياً{ا أي مريضا، وأغويته أهلكته؛ ومنه فالن غاوي
  .هتديد ووعيد} وَإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ{. وإليه اهلداية

القرآن من قبل نفسه،  افترى أفتعل؛ أي اختلق. يعنون النيب صلى اهللا عليه وسلم} أَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه{: قوله تعاىل
وهو أظهر؛ ألنه ليس قبله " هو من حماورة نوح لقومه: "وقال ابن عباس. وما أخرب به عن نوح وقومه؛ قال مقاتل

. أي اختلقته وافتعلته، يعين الوحي والرسالة} قُلْ إِِن افْتََرْيُتُه{. وال بعده إال ذكر نوح وقومه؛ فاخلطاب منهم وهلم
واإلجرام مصدر أجرم؛ وهو . أي عقاب إجرامي، وإن كنت حمقا فيما أقوله فعليكم عقاب تكذييب} يفََعلَيَّ إِْجَراِم{

  :قال. وجرم وأجرم مبعىن؛ عن النحاس وغريه. أي جزاء جرمي وكسيب: وقيل املعىن. اقتراف السيئة
  مبا جرمت يدي وجىن لساين... طريد عشرية ورهني جرم 

أي من } َوأََنا َبرِيٌء ِممَّا ُتْجرُِمونَ{. ب إىل أنه مجع جرم؛ وذكره النحاس أيضابفتح اهلمزة ذه" أجرامي"ومن قرأ 
  .الكفر والتكذيب

  }َوأُوِحيَ إِلَى ُنوحٍ أَنَُّه لَْن ُيْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِالَّ َمْن قَْد آَمَن فَال َتْبتَِئْس بَِما كَانُوا َيفَْعلُونَ{ ٣٦: اآلية
  }فُلَْك بِأَْعُينَِنا َوَوْحيَِنا َوال ُتَخاطِْبنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَوَاصَْنعِ الْ{ ٣٧: اآلية

يف موضع رفع على أنه اسم ما مل يسم " أنه"} َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ أَنَُّه لَْن ُيْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِالَّ َمْن قَْد آَمَن{: قوله تعاىل
ومعىن " يؤمن"يف موضع نصب بـ " آمن"و". أنه"بـ : موضع نصب، ويكون التقديروجيوز أن يكون يف . فاعله

فدعا عليهم ملا أخرب هبذا : قال الضحاك. الكالم اإلياس من إمياهنم، واستدامة كفرهم، حتقيقا لنزول الوعيد هبم
إن رجال من قوم نوح : وقيل. اآليتني] ٢٦: نوح[} َوقَالَ ُنوحٌ َربِّ ال َتذَْر َعلَى اَألْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن َديَّاراً{: فقال

اعطين حجرا؛ فأعطاه حجرا، ورمى به نوحا عليه السالم : محل ابنه على كتفه، فلما رأى الصيب نوحا قال ألبيه
  أَنَُّه لَْن ُيْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك{فأدماه؛ فأوحى اهللا تعاىل إليه 



والبؤس احلزن؛ . أي فال تغتم هبالكهم حىت تكون بائسا؛ أي حزينا} ا كَاُنوا َيفَْعلُونَفَال َتْبتَِئْس بَِم{. }إِالَّ َمْن قَْد آَمَن
  :ومنه قول الشاعر

  فلم أبتئس والرزء فيه جليل... وكم من خليل أو محيم رزئته 
  .واالبتئاس حزن يف استكانة. ابتأس الرجل إذا بلغه شيء يكرهه: يقال

أي مبرأى منا " بأعيننا. "أي اعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن معك} أَعُْينَِنا َوَوْحيِنَاوَاْصَنعِ الْفُلَْك بِ{: قوله تعاىل
؛ "حبراستنا: "وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما. حبفظنا إياك حفظ من يراك: وقال الربيع بن أنس. وحيث نراك

: األعني للعظمة ال للتكثري؛ كما قال تعاىلويكون مجع . واملعىن واحد؛ فعرب عن الرؤية باألعني؛ ألن الرؤية تكون هبا
وقد يرجع معىن ]. ٤٧: الذاريات[} وَإِنَّا لَُموِسُعونَ} {فَنِْعمَ الَْماِهُدونَ{] ٢٣: املرسالت[} فَنِْعَم الْقَاِدُرونَ{

اإلدراك  وذلك كله عبارة عن} وَِلُتصَْنَع َعلَى َعْينِي{: األعني يف هذه اآلية وغريها إىل معىن عني؛ كما قال
أي بأعني " بأعيننا"املعىن : وقيل. واإلحاطة، وهو سبحانه منزه عن احلواس والتشبيه والتكييف؛ ال رب غريه

أي " بأعيننا: "وقيل. مالئكتنا الذين جعلناهم عيونا على حفظك ومعونتك؛ فيكون اجلمع على هذا التكثري على بابه
. مبعونتنا لك على صنعها: وقيل. بوحينا: وقيل. بأمرنا" يننابأع: "وقال الضحاك وسفيان: بعلمنا؛ قاله مقاتل

أي ال تطلب إمهاهلم } َوال ُتَخاطِْبنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ{. أي على ما أوحينا إليك، من صنعتها" ووحينا"
  .فإين مغرقهم

ِه َسِخُروا ِمْنُه قَالَ إِنْ َتْسَخرُوا ِمنَّا فَإِنَّا َنْسَخُر مِْنكُْم كََما وََيْصَنعُ الْفُلَْك َوكُلََّما َمرَّ َعلَْيِه َم{ ٣٨: اآلية لَأٌ ِمْن قَْوِم
  }َتْسَخُرونَ

  }فََسْوفَ َتْعلَُمونَ َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيْخزِيِه َوَيِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمقِيٌم{ ٣٩: اآلية
اَر التَّنُّوُر قُلَْنا اْحِملْ ِفيَها ِمْن كُلٍّ زَْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَْهلََك إِلَّا َمْن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ َحتَّى إِذَا َجاَء أَْمُرَنا َوفَ{ ٤٠: اآلية

  }َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه إِالَّ قَِليلٌ

وسلم مائة سنة يغرس مكث نوح صلى اهللا عليه : قال زيد بن أسلم. أي وطفق يصنع} َوَيْصَنُع الْفُلَْك{: قوله تعاىل
بلغين أن قوم نوح : وروى ابن القاسم عن ابن أشرس عن مالك قال. الشجر ويقطعها وييبسها، ومائة سنة يعملها

ملؤوا األرض، حىت ملؤوا السهل واجلبل، فما يستطيع هؤالء أن ينزلوا إىل هؤالء، وال هؤالء أن يصعدوا إىل هؤالء 
السفينة، مث مجعها ييبسها مائة عام، وقومه يسخرون؛ وذلك ملا رأوه  فمكث نوح يغرس الشجر مائة عام لعمل

عمل نوح سفينته ببقاع : وروي عن عمرو بن احلارث قال. يصنع من ذلك، حىت كان من قضاء اهللا فيهم ما كان
يف ملا استنقذ اهللا سبحانه وتعاىل من : وقال، القاضي أبو بكر بن العريب. دمشق، وقطع خشبها من جبل لبنان

يا : قال} َواْصَنعِ الْفُلَْك} {أَنَُّه لَْن ُيْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِالَّ َمْن قَْد آَمَن{. األصالب واألرحام من املؤمنني أوحى اهللا إليه
فأخذ القدوم فجعله بيده، وجعلت يده ال ختطئ، فجعلوا ميرون به " بلى فإن ذلك بعيين: "رب ما أنا بنجار، قال

  .ي يزعم أنه نيب صار جنارا؛ فعملها يف أربعني سنةهذا الذ: ويقولون
وذلك ألنه مل : زاد الثعليب". اختذ نوح السفينة يف سنتني: "وحكى الثعليب وأبو نصر القشريي عن، ابن عباس قال

. بناها يف ثالثني سنة، واهللا أعلم: وقال كعب. يعلم كيف صنعة الفلك، فأوحى اهللا إليه أن اصنعها كجؤجؤ الطائر
واختلفوا يف طوهلا وعرضها؛ فعن ابن عباس رضي . وجاء يف اخلرب أن املالئكة كانت تعلمه كيف يصنعها: ملهدويا

وكذا ". كان طوهلا ثالمثائة ذراع، وعرضها مخسون، ومسكها ثالثون ذراعا؛ وكانت من خشب الساج"اهللا عنهما 
وقال احلسن . قال سلمان الفارسي. إىل املنكبقال الكليب وقتادة وعكرمة كان طوهلا ثالمثائة ذراع، والذراع 



. وحكاه الثعليب يف كتاب العرائس. إن طول السفينة ألف ذراع ومائتا ذراع، وعرضها ستمائة ذراع: البصري
لو بعثت لنا : قال احلواريون لعيسى عليه السالم: "وروى علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال

ا عنها، فانطلق هبم حىت انتهى إىل كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب، قال أتدرون رجال شهد السفينة حيدثن
  ما هذا؟

قم بإذن اهللا فإذا هو قائم : هذا كعب حام بن نوح قال فضرب الكثيب بعصاه وقال: قال. اهللا ورسوله أعلم: قالوا
بل مت وأنا شاب، ولكنين ظننت أهنا ال : أهكذا هلكت؟ قال: ينفض التراب من رأسه، وقد شاب؛ فقال له عيسى

كان طوهلا ألف ذراع ومائيت ذراع، وعرضها ستمائة : أخربنا عن سفينة نوح؟ قال: قال. الساعة فمن مث شبت
وذكر باقي اخلري . ذراع، وكانت ثالث طبقات، طبقة فيها الدواب والوحش، وطبقة فيها اإلنس، وطبقة فيها الطري

ودخل املاء فيها أربعة أذرع، وكان هلا ثالثة : وقال الكليب فيما حكاه النقاش".  تعاىلعلى ما يأيت ذكره إن شاء اهللا
ابن عباس جعلها ثالث بطون؛ . أبواب؛ باب فيه السباع والطري، وباب فيه الوحش، وباب فيه الرجال والنساء

طن األعلى، ومحل معه البطن األسفل للوحوش والسباع والدواب، واألوسط للطعام والشراب، وركب هو يف الب
. جسد آدم عليه السالم معترضا بنب الرجال والنساء، مث دفنه بعد ببيت املقدس؛ وكان إبليس معهم يف الكوثل

امحلنا : ال أمحلكما؛ ألنكما سبب الضرر والبالء، فقالتا: جاءت احلية والعقرب لدخول السفينة فقال نوح: وقيل
: الصافات[} َسالٌم َعلَى نُوحٍ ِفي الْعَالَِمَني{قرأ حني خياف مضرهتما  فنحن نضمن لك أال نضر أحدا ذكرك؛ فمن

وذكر احلافظ ابن عساكر يف التاريخ له مرفوعا من حديث أيب أمامة قال . مل تضراه؛ ذكره القشريي وغريه] ٧٩
 تلدغه عقرب من قال حني ميسي صلى اهللا على نوح وعلى نوح السالم مل: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: قال األخفش والكسائي يقال} َمرَّ َعلَْيِه َملَأٌ ِمْن قَْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه{. ظرف} َوكُلَّمَا{: قوله تعاىل" . تلك الليلة
أهنم كانوا يرونه يبين سفينته يف الرب، فيسخرون به ويستهزئون : أحدمها: ويف سخريتهم منه قوالن. سخرت به ومنه

  يا نوح: ملا رأوه يبين السفينة ومل يشاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا: الثاين. صرت بعد النبوة جنارا يا نوح: ويقولون

ومل يكن يف األرض قبل : "قال ابن عباس. أبين بيتا ميشي على املاء؛ فعجبوا من قوله وسخروا منه: ما تصنع؟ قال
أي من فعلنا اليوم } إِنْ َتْسَخرُوا ِمنَّا فَإِنَّا{. ية الطوفان؛ فلذلك سخروا منه؛ ومياه البحار هي بق"الطوفان هنر وال حبر
واملراد بالسخرية هنا االستجهال؛ ومعناه إن تستجهلونا فإنا . غدا عند الغرق} فَإِنَّا َنْسَخُر ِمْنكُْم{. عند بناء السفينة

  .نستجهلكم كما تستجهلونا
هنا " تعلمون"و} فَسَْوَف َتْعلَُمونَ{متصلة بـ " من"هتديد، و} َعذَاٌب ُيخْزِيِهفََسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َيأِْتيِه {: قوله تعاىل

استفهامية؛ أي أينا يأتيه " من"وجيوز أن تكون . من باب التعدية إىل مفعول؛ أي فسوف تعلمون الذي يأتيه العذاب
أن : وحكى الكسائي". عذاب"صفة لـ " خيزيه"اخلرب، و" يأتيه"يف موضع رفع باالبتداء و" من: "وقيل. العذاب؟

: وحكى الكوفيون. أسقط الواو والفاء مجيعا" ستعلمون: "سو تعلمون؛ وقال من قال: أناسا من أهل احلجاز يقولون
أي } َوَيِحلُّ َعلَْيِه{سف تعلمون؛ وال يعرف البصريون إال سوف تفعل، وستفعل لغتان ليست إحدامها من األخرى 

  .أي دائم، يريد عذاب اآلخرة} ُمِقيٌم َعذَاٌب{. جيب عليه وينزل به
  :اختلف يف التنور على أقوال سبعة} حَتَّى إِذَا َجاَء أَمُْرَنا َوفَاَر التَّنُّوُر{: قوله تعاىل

أنه وجه األرض، والعرب تسمي وجه األرض تنورا؛ قاله ابن عباس وعكرمة والزهري وابن عيينة؛ وذلك :األول 
  .على وجه األرض فاركب أنت ومن معك إذا رأيت املاء: أنه قيل له



إذا رأيت املاء : أنه تنور اخلبز الذي خيبز فيه؛ وكان تنورا من حجارة؛ وكان حلواء حىت صار لنوح؛ فقيل له: الثاين 
يا نوح فار املاء من : وأنبع اهللا املاء من التنور، فعلمت به امرأته فقالت. يفور من التنور فاركب أنت وأصحابك

  .هذا قول احلسن؛ وقال جماهد وعطية عن ابن عباس. جاء وعد ريب حقا: فقالالتنور؛ 
  أنه: الثالث 

  .موضع اجتماع املاء يف السفينة؛ عن احلسن أيضاً
  .نور الفجر تنويرا؛ قاله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: أنه طلوع الفجر، ونور الصبح؛ من قوهلم: الرابع 

. كان ناحية التنور بالكوفة: قال جماهد. ه علي بن أيب طالب أيضا؛ وقال جماهدأنه مسجد الكوفة؛ قال: اخلامس 
وكان فوران املاء . اختذ نوح السفينة يف جوف مسجد الكوفة، وكان التنور على ميني الداخل مما يلي كندة: وقال

  :قال الشاعر وهو أمية. منه علما لنوح، ودليال على هالك قومه
  صار فوق اجلبال حىت عالها. ..فار تنورهم وجاش مباء 

  .أنه أعايل األرض، واملواضع املرتفعة منها؛ قاله قتادة: السادس 
كان ذلك تنور آدم، وإمنا كان بالشام : وقال مقاتل. رواه عكرمة" عني الوردة"أنه العني اليت باجلزيرة : السابع 

وهذه األقوال ليست : قال النحاس". هلندفار تنور آدم با: "وقال ابن عباس أيضا" عني وردة: "مبوضع يقال له
فَفََتْحَنا أَْبوَاَب السََّماِء بَِماٍء ُمْنَهِمرٍ {: مبتناقضة؛ ألن اهللا عز وجل أخربنا أن املاء جاء من السماء واألرض؛ قال

. الغليان والفوران. فهذه األقوال جتتمع يف أن ذلك كان عالمة]. ١٢ - ١١:القمر[} َوفَجَّْرَنا اَألْرَض ُعيُوناً
. والتنور اسم أعجمي عربته العرب، وهو على بناء فعل؛ ألن أصل بنائه تنر، وليس يف كالم العرب نون قبل راء

. والوطيس التنور. محي الوطيس إذا اشتدت احلرب: التمثيل حلضور العذاب؛ كقوهلم" فار التنور"معىن : وقيل
  :فارت قدر القوم إذا اشتد حرهبم؛ قال شاعرهم: ويقال

  وقدر القوم حامية تفور... تركتم قدركم ال شيء فيها 
وقرأ حفص . يعين ذكرا وأنثى؛ لبقاء أصل النسل بعد الطوفان} قُلَْنا اْحِملْ ِفيَها ِمْن كُلٍّ زَْوَجْينِ اثَْنيْنِ{: قوله تعاىل

شيء معه آخر : عان إىل معىن واحدوالقراءتان ترج. أي من كل شيء زوجني" كل"بتنوين } ِمْن كُلٍّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ{
مها زوجان، يف كل اثنني ال يستغين أحدمها عن صاحبه؛ فإن العرب تسمي كل واحد : ويقال لالثنني. ال يستغين عنه

  وكذلك عنده زوجا محام، وعليه زوجا. له زوجا نعل إذا كان له نعالن: منهما زوجا يقال

ويقال للمرأة هي زوج الرجل، ]. ٤٥: النجم. [} زَّْوَجْينِ الذَّكََر َوالْأُْنثَىوَأَنَُّه َخلََق ال{: قيود؛ قال اهللا تعاىل
وقد يقال لالثنني مها زوج، وقد يكون الزوجان مبعىن الضربني، والصنفني، وكل ضرب يدعى . وللرجل هو زوجها
  :وقال األعشى. ل لون وصنفأي من ك] ٥: احلج[} وَأَْنَبَتْت ِمْن كُلِّ زَْوجٍ بَهِيجٍ{: زوجا؛ قال اهللا تعاىل

  أبو قدامة حمبو بذاك معا... وكل زوج من الديباج يلبسه 
ـ } ِمْن كُلٍّ زَْوَجْينِ{و . أراد كل ضرب ولون أي وأمحل } َوأَْهلََك{. تأكيد} اثَْنْينِ{. } اْحِملْ{يف موضع نصب ب

منهم أي باهلالك؛ وهو ابنه كنعان وامرأته واعلة } لَُعلَْيِه الْقَْو{. يف موضع نصب باالستثناء" من"} إِالَّ َمْن{. أهلك
يف موضع " من"أي امحل من آمن يب، أي من صدقك؛ فـ : قال الضحاك وابن جريج} َوَمْن آَمَن{. كانا كافرين
ا، منهم آمن من قومه مثانون إنسان: "قال ابن عباس رضي اهللا عنهما} َوَما آَمَن َمَعُه إِالَّ قَِليلٌ{. } احِْملْ{نصب بـ 

وملا خرجوا من السفينة بنوا قرية وهي اليوم تدعى قرية الثمانني . ثالثة من بنيه؛ سام وحام ويافث، وثالث كنائن له



وورد يف اخلرب أنه كان يف السفينة مثانية أنفس؛ نوح وزوجته غري اليت عوقبت، وبنوه الثالثة ". بناحية املوصل
بة وابن جريج وحممد بن كعب؛ فأصاب حام امرأته يف السفينة، فدعا وزوجاهتم؛ وهو قول قتادة واحلكم بن عتي
ودعا نوح على حام أال يعدو شعر أوالده آذاهنم، وأهنم حيثما : قال عطاء. نوح اهللا أن يغري نطفته فجاء بالسودان

؛ وأسقط كانوا سبعة؛ نوح وثالث كنائن وثالثة بنني: وقال األعمش. كان ولده يكونون عبيدا لولد سام ويافث
كانوا عشرة سوى نسائهم؛ نوح وبنوه سام وحام ويافث، وستة أناس ممن كان آمن : وقال ابن إسحاق. امرأة نوح

رفع بآمن، وال جيوز نصبه على االستثناء، ألن الكالم قبله مل يتم، إال أن الفائدة يف " قليل"و. به، وأزواجهم مجيعا
ن وفالن جاز أن يكون غريهم قد أمن؛ فإذا جئت مبا وإال، أوجبت آمن معه فال: ألنك لو قلت" ما"و" إال"دخول 

  .ملا بعد إال ونفيت عن غريهم

  }َوقَالَ اْركَبُوا ِفيَها بِْسمِ اللَِّه َمجَْراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َربِّي لََغفُوٌر َرحِيٌم{ ٤١: اآلية
َدى نُوٌح اْبَنُه َوكَانَ ِفي َمْعزِلٍ َيا ُبَنيَّ اْركَْب َمعََنا َوال َتكُْن َمَع َوِهيَ َتْجرِي بِهِْم ِفي َمْوجٍ كَالْجَِبالِ وََنا{ ٤٢: اآلية

  }الْكَاِفرِيَن
َبيَْنُهَما قَالَ َسآوي إِلَى جََبلٍ َيْعِصمُنِي ِمَن الَْماِء قَالَ ال عَاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِلَّا َمْن َرِحَم َوحَالَ { ٤٣: اآلية

  }فَكَانَ ِمَن الُْمْغَرِقَني الَْمْوُج
َوقِيلَ ُبْعداً  َوِقيلَ َيا أَْرضُ اْبلَِعي َماَءِك وََيا َسَماُء أَقِْلِعي َوِغيَض الَْماُء َوقُِضَي الْأَْمُر وَاْستََوْت َعلَى الُْجوِديِّ{ ٤٤: اآلية

  }ِللْقَْومِ الظَّاِلمَِني
. كوب؛ وحيتمل أن يكون من اهللا تعاىل، وحيتمل أن يكون من نوح لقومهأمر بالر} َوقَالَ ارْكَُبوا ِفيهَا{: قوله تعاىل

املعىن : وقيل. ويف الكالم حذف؛ أي اركبوا املاء يف السفينة. ركبه الدين: ويقال. والركوب العلو على ظهر الشيء
أهنم أمروا أن يكونوا " يف"فائدة و] ٤٣: يوسف[} إِنْ كُْنُتْم ِللرُّْؤيا تَْعُبُرونَ{: للتأكيد كقوله تعاىل" يف"و. اركبوها

ركب نوح عليه السالم يف الفلك لعشر خلون من رجب، واستوت على : قال عكرمة. يف جوفها ال على ظهرها
من : اجلودي لعشر خلون من احملرم؛ فذلك ستة أشهر؛ وقال قتادة وزاد؛ وهو يوم عاشوراء؛ فقال ملن كان معه

وذكر الطربي يف هذا حديثا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . ائما فليصمهكان صائما فليتم صومه، ومن مل يكن ص
أن نوحا ركب يف السفينة أول يوم من رجب، وصام الشهر أمجع، وجرت هبم السفينة إىل يوم عاشوراء، ففيه "

السنة، وذكر الطربي عن ابن إسحاق ما يقتضي أنه أقام على املاء حنو ". أرست على اجلودي، فصامه نوح ومن معه
ومرت بالبيت فطافت به سبعا، وقد رفعه اهللا عن الغرق فلم ينله غرق، مث مضت إىل اليمن ورجعت إىل اجلودي 

  .فاستوت عليه
قراءة أهل احلرمني وأهل البصرة بضم امليم فيهما إال من شذ، على معىن } بِْسمِ اللَِّه َمْجَراَها َوُمْرَساَها{: قوله تعاىل

  رساؤها؛ فمجراها ومرساها يف موضع رفعبسم اهللا إجراؤها وإ

" جمراها"بسم اهللا وقت إجرائها مث حذف وقت، وأقيم : باالبتداء؛ وجيوز أن تكون يف موضع نصب، ويكون التقدير
وروى حيىي بن عيسى . بضم امليم" مُرساها"بفتح امليم و" بسم اهللا َمجريها: "وقرأ األعمش ومحزة والكسائي. مقامه

بفتح امليم فيهما؛ على املصدر من جرت جتري جريا " بسم اهللا َمجراها ومَرساها"ىي بن وثاب عن األعمش عن حي
: وقرأ جماهد وسليمان بن جندب وعاصم اجلحدري وأبو رجاء العطاردي. وجمرى، ورست رسوا ومرسى إذا ثبتت

رفع على إضمار مبتدأ؛ أي  وجيوز أن يكون يف موضع. نعت هللا عز وجل يف موضع جر" بسم اهللا ُمجريها ومُرسيها"



كان نوح عليه السالم إذا قال بسم اهللا جمراها . وقال الضحاك. وجيوز النصب على احلال. هو جمريها ومرسيها
وروى مروان بن سامل عن طلحة بن عبداهللا بن كريز عن احلسني بن علي . جرت، وإذا قال بسم اهللا مرساها رست

َوَما قََدُروا {أمان ألميت من الغرق إذا ركبوا يف الفلك بسم اهللا الرمحن الرحيم : "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
}  َوتََعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَاللََّه َحقَّ قَْدرِِه َواَألْرضُ َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمِة َوالسََّماوَاُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِِه ُسْبَحاَنُه

ويف هذه اآلية دليل، على ذكر البسملة عند . } اللَِّه َمْجَراَها َومُْرَساَها إِنَّ رَبِّي لََغفُورٌ َرحِيٌمبِْسمِ {] ٦٧: الزمر[
  .ابتداء كل فعل؛ كما بيناه يف البسملة؛ واحلمد هللا

واألقذار  ملا كثرت األرواث: "وروي عن ابن عباس قال. أي ألهل السفينة} إِنَّ َربِّي لََغفُوٌر َرِحيٌم{: قوله تعاىل
لو غمزت ذنب هذا : أوحى اهللا إىل نوح اغمز ذنب الفيل، فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبال على الروث؛ فقال نوح

ففعل، فخرج منه فأر وفأرة فلما وقعا أقبال على السفينة وحباهلا تقرضها، وتقرض األمتعة واألزواد حىت ! اخلنزير
. ح أن امسح جبهة األسد فمسحها، فخرج منها سنوران فأكال الفئرةخافوا عل حبال السفينة؛ فأوحى اهللا إىل نو

قال . سوف أشغله؛ فأخذته احلمى؛ فهو الدهر حمموم: يا رب من أين أطعمه؟ قال: وملا محل األسد يف السفينة قال
إبليس  وتعلق: ؛ قال"وأول ما محل نوح من البهائم يف الفلك محل اإلوزة، وآخر ما محل محل احلمار: "ابن عباس

  بذنبه، ويداه قد دخلتا يف السفينة، ورجاله خارجة بعد فجعل احلمار يضطرب

ادخل ويلك وإن كان معك الشيطان، : ادخل ويلك فجعل يضطرب؛ فقال: وال يستطيع أن يدخل، فصاح به نوح
لعني ما أدخلك يا : مث إن نوحا رآه يغين يف السفينة، فقال له. كلمة زلت على لسانه، فدخل ووثب الشيطان فدخل

مالك بد يف أن حتملين معك، فكان فيما يزعمون يف : قال. قم فأخرج: أنت أذنت يل؛ فذكر له؛ فقال له: بييت؟ قال
ابن . وكان مع نوح عليه السالم خرزتان مضيئتان، واحدة مكان الشمس، واألخرى مكان القمر. ظهر الفلك

؛ فكان يعرف هبما مواقيت الصالة؛ فإذا "اء كسواد الليلإحدامها بيضاء كبياض النهار، واألخرى سود: "عباس
  .أمسوا غلب سواد هذه بياض هذه، وإذا أصبحوا غلب بياض هذه سواد هذه؛ على قدر الساعات

املوج مجع موجة؛ وهي ما ارتفع من مجلة املاء الكثري عند اشتداد } وَِهَي َتْجرِي بِهِْم ِفي َمْوجٍ كَالْجِبَالِ{: قوله تعاىل
وجاء يف التفسري أن املاء جاوز كل شيء خبمسة عشر . والكاف للتشبيه، وهي يف موضع خفض نعت للموج. ريحال

" ونادى نوح ابنُه: "وجيوز على قول سيبويه. يام: وقيل. كان كافرا وامسه كنعان: قيل} وََناَدى نُوٌح اْبَنُه{. ذراعا
  :يف اللفظ، وأنشد" ابنه"حبذف الواو من 

  صوت حادله زجل كأنه 
. فقراءة شاذة، وهي مروية عن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه، وعروة بن الزبري" ونادى نوح اْبَنَه َوكان"فأما 

وهذا : وقال النحاس. ؛ فتحذف الواو"ابنه: "فحذف األلف كما تقول" ابنها"وزعم أبو حامت أهنا جتوز على أنه يريد 
ويه؛ ألن األلف خفيفة فال جيوز حذفها، والواو ثقيلة جيوز حذفها الذي قال أبو حامت ال جيوز على مذهب سيب

  إن نوحا مل يعلم أن ابنه كان كافرا، وأنه: وقيل. عن السفينة: وقيل. أي من دين أبيه} َوكَانَ ِفي َمْعزِلٍ{

ن يستيقن القوم الغرق؛ وكان هذا النداء من قبل أ. وسيأيت} َوال َتكُْن َمَع الْكَاِفرِيَن{: ظن أنه مؤمن؛ ولذلك قال له
بفتح " يا بين اركب معنا: "وقرأ عاصم. وقبل رؤية اليأس، بل كان يف أول ما فار التنور، وظهرت العالمة لنوح

أن تكون بثالث ياءات؛ ياء التصغري، وياء الفعل، وياء اإلضافة؛ فأدغمت " يا بين"وأصل . الياء، والباقون بكسرها
سرت الم الفعل من أجل ياء اإلضافة، وحذفت ياء اإلضافة لوقوعها موقع التنوين، أو ياء التصغري يف الم الفعل، وك



لسكوهنا وسكون الراء يف هذا املوضع؛ هذا أصل قراءة من كسر الياء، وهو أيضا أصل قراءة من فتح؛ ألنه قلب 
قال . كون الراءياء اإلضافة ألفا خلفة األلف، مث حذف األلف لكوهنا عوضا من حرف حيذف، أو لسكوهنا وس

رأيت علي بن سليمان : يريد يا بنياه مث حيذف؛ قال النحاس: أما قراءة عاصم فمشكلة؛ قال أبو حامت: النحاس
ما علمت أن أحدا من النحويني جوز الكالم : قال أبو جعفر النحاس. يذهب إىل أن هذا ال جيوز؛ ألن األلف خفيفة

من جهتني، والكسر من جهتني؛ فالفتح على أنه يبدل من الياء ألفا؛ قال يف هذا إال أبا إسحاق؛ فإنه زعم أن الفتح 
  :وكما قال الشاعر] ٧٢: هود[} َيا َوْيلََتا{: اهللا عز وجل إخبارا

  فيا عجبا من رحلها املتحمل
ن حتذف واجلهة األخرى أ. جاءين عبدا اهللا يف التثنية: فرييد يا بنيا، مث حتذف األلف، اللتقاء الساكنني، كما تقول

واجلهة األخرى على أن حتذفها اللتقاء . والكسر على أن حتذف الياء للنداء. األلف؛ ألن النداء موضع حذف
  .الساكنني
قَالَ ال َعاِصمَ {. فال أغرق} ِمَن الَْماِء{أي مينعين } إِلَى َجَبلٍ َيْعِصمُنِي{. أي ارجع وانضم} قَالَ سَآوي{: قوله تعاىل

ال {وجيوز . على التربئة} َعاِصَم{وانتصب . أي ال مانع؛ فإنه يوم حق فيه العذاب على الكفار} اللَِّه الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ
يف موضع نصب استثناء ليس من األول؛ أي لكن من رمحه اهللا } إِالَّ َمْن َرِحَم{. تكون ال مبعين ليس} َعاِصَم الَْيوَْم

} َماٍء َداِفقٍ{: رفع، على أن عاصما مبعىن معصوم؛ مثلوجيوز أن يكون يف موضع . فهو يعصمه، قال الزجاج
  :على هذا متصل؛ قال الشاعر. أي مدفوق؛ فاالستثناء] ٦: الطارق[

  م أمسى فؤادي به فاتنا... بطيء القيام رخيم الكال 
  :وقال آخر. أي مفتونا

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي... دع املكارم ال تنهض لبغيتها 
يف موضع رفع؛ مبعىن ال يعصم اليوم من " من"ومن أحسن ما قيل فيه أن تكون : قال النحاس. كسوأي املطعوم امل

وحيسن هذا أنك مل جتعل عاصما مبعىن معصوم فتخرجه من . وهذا اختيار الطربي. أمر اهللا إال الراحم؛ أي إال اهللا
إنه كان راكبا : قيل} فَكَانَ ِمَن الُْمْغَرقَِني{. بني نوح وابنهيعين } َوحَالَ َبيَْنُهَما الْمَْوُج {" لكن"مبعىن " إنه"بابه، وال 

يا بين اركب : "يا أبت فار التنور، فقال له أبوه: على فرس قد بطر بنفسه، وأعجب هبا؛ فلما رأى املاء جاء قال
إنه اختذ : وقيل. فما استتم املراجعة حىت جاءت موجة عظيمة فالتقمته هو وفرسه، وحيل بينه وبني نوح فغرق" معنا

لنفسه بيتا من زجاج يتحصن فيه من املاء، فلما فار التنور دخل فيه وأقفله عليه من داخل، فلم يزل يتغوط فيه 
  ".طور سيناء"إن اجلبل الذي أوى إليه : وقيل. ويبول حىت غرق بذلك

والذي . جعل فيها ما متيز به: وقيل. جماز ألهنا موات هذا} َوقِيلَ َيا أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َوَيا َسَماُء أَقِْلِعي{: قوله تعاىل
لو فتش كالم العرب والعجم ما وجد فيه مثل هذه اآلية على حسن نظمها، وبالغة رصفها، : قال إنه جماز قال

قط إن اهللا تعاىل ال خيلي األرض من مطر عام أو عامني، وأنه ما نزل من السماء ماء : ويف األثر. واشتمال املعاين فيها
إِنَّا لَمَّا {: وذلك قوله تعاىل. إال حبفظ ملك موكل به إال ما كان من ماء الطوفان؛ فإنه خرج منه ما ال حيفظه امللك

فجرت هبم السفينة إىل أن تناهى األمر؛ فأمر اهللا املاء املنهمر من ] ١١: احلاقة[} طََغا الَْماُء َحَملَْناكُْم ِفي الْجَارِيَِة
بلع املاء يبلعه مثل منع مينع وبلع يبلع مثل محد وحيمد؛ لغتان : ويقال. وأمر اهللا األرض باالبتالعالسماء باإلمساك، 

  والبالوعة. حكامها الكسائي والفراء



التقى املاءان على أمر قد قدر، ما كان يف األرض وما نزل من السماء؛ : قال ابن العريب. املوضع الذي يشرب املاء
وذلك . ماء باإلقالع، فلم متتص األرض منه قطرة، وأمر األرض بابتالع ما خرج منها فقطفأمر اهللا ما نزل من الس

ميز اهللا بني املاءين، فما كان من ماء : وقيل} َوقِيلَ َيا أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َوَيا َسَماُء أَقِْلِعي َوِغيضَ الَْماُء{: قوله تعاىل
  .األرض أمرها فبلعته، وصار ماء السماء حبارا

نقص بنفسه ونقصه غريه، وجيوز : غاض الشيء وغضته أنا؛ كما يقال: أي نقص؛ يقال} َوغِيَض الَْماُء{: قوله تعاىل
إن اهللا : ويقال. أي أحكم وفرغ منه؛ يعين أهلك قوم نوح على متام وإحكام} َوقُِضيَ اَألمُْر{. بضم الغني" غيض"

والصحيح أنه أهلك . أربعني سنة، فلم يكن فيمن هلك صغريتعاىل أعقم أرحامهم أي أرحام نسائهم قبل الغرق ب
. ومل يكن الغرق عقوبة للصبيان والبهائم والطري، بل ماتوا بآجاهلم. الولدان بالطوفان، كما هلكت الطري والسباع

وحكي أنه ملا كثر املاء يف السكك خشيت أم صيب عليه؛ وكانت حتبه حبا شديدا، فخرجت به إىل اجلبل، حىت 
ت ثلثه، فلما بلغها املاء خرجت حىت بلغت ثلثيه، فلما بلغها املاء استوت على اجلبل؛ فلما بلغ املاء رقبتها رفعت بلغ

  .يديها بابنها حىت ذهب هبا املاء؛ فلو رحم اهللا منهم أحدا لرحم أم الصيب
اجلودي جبل بقرب املوصل؛ . أي هالكا هلم} َنيَواْسَتَوْت َعلَى الُْجوِديِّ َوِقيلَ بُْعداً ِللْقَْومِ الظَّاِلِم{: قوله تعاىل

استوت عليه يف العاشر من احملرم يوم عاشوراء؛ فصامه نوح وأمر مجيع من معه من الناس والوحش والطري والدواب 
وروي أن اهللا تعاىل أوحى إىل . كان ذلك يوم اجلمعة: وقيل. وغريها فصاموه، شكرا هللا تعاىل؛ وقد تقدم هذا املعىن

: ال أن السفينة ترسي على واحد منها فتطاولت، وبقي اجلودي مل يتطاول تواضعا هللا، فاستوت السفينة عليهاجلب
لقد بقي منها شيء أدركه أوائل هذه : "ويف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. وبقيت عليه أعوادها

  تشاخمت اجلبال وتطاولت لئال يناهلا: وقال جماهد". األمة

فعال املاء فوقها مخسة عشر ذراعا، وتطامن اجلودي، وتواضع ألمر اهللا تعاىل فلم يغرق، ورست السفينة الغرق؛ 
  :إن اجلودي اسم لكل جبل، ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل: وقد قيل. عليه

  وقبلنا سبح اجلودي واجلمد... سبحانه مث سبحانا يعود له 
اجلودي بنوح، : أكرم اهللا ثالثة جبال بثالثة نفر: ويقال. توت عليهإن اجلودي من جبال اجلنة؛ فلهذا اس: ويقال

  .وطور سيناء مبوسى، وحراء مبحمد صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني
ملا تواضع اجلودي وخضع عز، وملا ارتفع غريه واستعلى ذل، وهذه سنة اهللا يف خلقه، يرفع من ختشع، : مسألة

  :ويضع من ترفع؛ ولقد أحسن القائل
  منا إليك فعزها يف ذهلا... إذا تذللت الرقاب ختشعا و

كانت ناقة للنيب صلى اهللا عليه وسلم تسمى العضباء؛ وكانت : ويف صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال
فقال رسول اهللا ! سبقت العضباء: ال تسبق؛ فجاء أعرايب على قعود فسبقها، فاشتد ذلك على املسلمني؛ وقالوا

وخرج مسلم عن أيب هريرة عن " . إن حقا على اهللا أال يرفع شيئا من الدنيا إال وضعه: "عليه وسلمصلى اهللا 
ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا وما تواضع أحد هللا : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

تواضعوا حىت ال يبغي أحد على أحد وال يفخر  إن اهللا أوحى إيل أن: "وقال صلى اهللا عليه وسلم" . إال رفعه اهللا
  .خرجه البخاري" . أحد على أحد

: ذكر احلافظ ابن عساكر يف التاريخ له عن احلسن. نذكر فيها من قصة نوح مع قومه وبعض ذكر السفينة: مسألة
إِلَى قَْوِمِه فَلَبِثَ ِفيهِْم أَلَْف َسَنةٍ  َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوحاً{: أن نوحا أول رسول بعثه اهللا إىل أهل األرض؛ فذلك قوله تعاىل



وكان قد كثرت فيهم املعاصي، وكثرت اجلبابرة وعتوا عتوا كبريا، وكان ] ١٤: العنكبوت[} إِالَّ َخْمِسَني َعاماً
نوح يدعوهم ليال وهنارا، سرا وعالنية، وكان صبورا حليما، ومل يلق أحد من األنبياء أشد مما لقي نوح، فكانوا 

  يدخلون عليه

: فيخنقونه حىت يترك وقيذا، ويضربونه يف اجملالس ويطرد، وكان ال يدعو على من يصنع به بل يدعوهم ويقول
فكان ال يزيدهم ذلك إال فرارا منه، حىت أنه ليكلم الرجل منهم فيلف رأسه " رب اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون"

َوإِنِّي كُلََّما َدَعْوُتُهمْ ِلَتْغِفَر لَُهْم َجَعلُوا {: ن كالمه، فذلك قوله تعاىلبثوبه، وجيعل أصبعيه يف أذنيه لكيال يسمع شيئا م
كانوا يضربونه حىت يغشى عليه : وقال جماهد وعبيد بن عمري]. ٧: نوح[} أَصَابِعَُهْم ِفي آذَانِهِْم َواْستَْغَشْوا ِثَياَبُهْم

إن نوحا كان يضرب مث يلف يف لبد فيلقى : "ال ابن عباسوق". رب اغفر لقومي فأهنم ال يعلمون: "فإذا أفاق قال
يف بيته يرون أنه قد مات، مث خيرج فيدعوهم؛ حىت إذا يئس من إميان قومه جاءه رجل معه ابنه وهو يتوكأ على 

ضعين يف : يا أبت أمكين من العصا، فأمكنه فأخذ العصا مث قال: يا بين أنظر هذا الشيخ ال يغرنك، قال: عصا؛ فقال
رب قد ترى : "األرض فوضعه، فمشى إليه بالعصا فضربه فشجه شجة موضحة يف رأسه، وسالت الدماء؛ فقال نوح

ما يفعل يب عبادك فإن يك لك يف عبادك خريية فاهدهم وإن يك غري ذلك فصربين إىل أن حتكم وأنت خري 
  ؛"صالب الرجال وال يف أرحام النساء مؤمنفأوحى اهللا إليه وآيسه من إميان قومه، وأخربه أنه مل يبق يف أ" احلاكمني

. ؛ أي ال حتزن عليهم} َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ أَنَُّه لَْن ُيْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِالَّ َمْن قَْد آَمَن فَال َتْبتَِئْس بَِما كَاُنوا َيفَْعلُونَ{: قال
فغرس الساج عشرين سنه، : قال. اغرس الشجر: شب؟ قاليا رب وأين اخل: قال} وَاْصَنعِ الْفُلْكَ بِأَْعُينَِنا وََوْحيِنَا{

: فقال: وكانوا يسخرون منه؛ فلما أدرك الشجر أمره ربه فقطعها وجففها. وكف عن الدعاء، وكفوا عن االستهزاء
اجعله على ثالثة صور؛ رأسه كرأس الديك، وجؤجؤه كجؤجؤ الطري، وذنبه : يا رب كيف أختذ هذا البيت؟ قال

وبعث اهللا جربيل . اجعلها مطبقة واجعل هلا أبوابا يف جنبها، وشدها بدسر، يعين مسامري احلديدكذنب الديك؛ و
كانت دار نوح عليه السالم دمشق، وأنشأ سفينته من : "قال ابن عباس. فعلمه صنعة السفينة، وجعلت يده ال ختطئ
الدواب يف الباب األول، وجعل الوحش ، فلما كملت محل فيها السباع و"خشب لبنان بني زمزم وبني الركن واملقام
  والطري يف الباب الثاين، وأطبق عليهما

وجعل أوالد آدم أربعني رجال وأربعني امرأة يف الباب األعلى وأطبق عليهم، وجعل الذر معه يف الباب األعلى 
  .لضعفها أال تطأها الدواب

. نني؛ من السباع والطري والوحش والبهائمإن اهللا عز وجل بعث رحيا فحمل إليه من كل زوجني اث: قال الزهري
بعث اهللا جربيل فحشرهم، فجعل يضرب بيديه على الزوجني فتقع يده اليمىن على الذكر : وقال جعفر بن حممد

استصعبت على نوح املاعزة أن تدخل السفينة، فدفعها : واليسرى على األنثى، فيدخله السفينة وقال زيد بن ثابت
ومضت النعجة حىت دخلت فمسح على، ذنبها .  انكسر ذنبها فصار معقوفا وبدا حياؤهابيده يف ذنبها؛ فمن مث

أخربنا رجل من أهل العلم أن نوحا محل أهل السفينة، وجعل فيها من كل زوجني : فستر حياؤها؛ قال إسحاق
د فطاف هبا الدنيا فحملها اهلده. اثنني، ومحل من اهلدهد زوجني، فماتت اهلدهدة يف السفينة قبل أن تظهر األرض

ليصيب هلا مكانا، فلم جيد طينا وال ترابا، فرمحه ربه فحفر هلا يف قفاه قربا فدفنها فيه، فذلك الريش الناتئ يف قفا 
كان محل نوح معه يف : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اهلدهد موضع القرب؛ فلذلك نتأت أقفية اهلداهد

: وغريه" العروس"وذكر صاحب كتاب " . العجوة من اجلنة مع نوح يف السفينةالسفينة من مجيع الشجر وكانت 



: أنا؛ فأخذها وختم على جناحها وقال هلا: أن نوحا عليه السالم ملا أراد أن يبعث من يأتيه خبرب األرض قال الدجاج
ليها فاحتبس فلعنه، أنت خمتومة خبامتي ال تطريي أبدا، أنت ينتفع بك أميت؛ فبعث الغراب فأصاب جيفة فوقع ع

وبعث احلمامة فلم جتد قرارا فوقعت . ولذلك يقتل يف احلل واحلرم ودعا عليه باخلوف؛ فلذلك ال يألف البيوت
على شجرة بأرض سيناء فحملت ورقة زيتونة، ورجعت إىل نوح فعلم أهنا مل تستمكن من األرض، مث بعثها بعد 

قد نضب من مواضع الكعبة، وكانت طينتها محراء، فاختضبت  ذلك فطارت حىت وقعت بوادي احلرم، فإذا املاء
بشراي منك أن هتب يل الطوق يف عنقي، واخلضاب يف رجلي، : رجالها، مث جاءت إىل نوح عليه السالم فقالت

وذكر . وأسكن احلرم؛ فمسح يده على عنقها وطوقها، ووهب هلا احلمرة يف رجليها، ودعا هلا ولذريتها بالربكة
  نه بعثالثعليب أ

إياك أن تعتذر، فأصاب اخلضرة والفرجة فلم يرجع، وأخذ : بعد الغراب التدرج وكان من جنس الدجاج؛ وقال
  .أوالده عنده رهنا إىل يوم القيامة

  }َحاِكمَِنيوََناَدى نُوٌح َربَُّه فَقَالَ َربِّ إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهِلي َوإِنَّ َوْعَدكَ الَْحقُّ َوأَْنَت أَْحكَمُ الْ{ ٤٥: اآلية
أَِعظَُك أَنْ َتكُونَ  قَالَ َيا ُنوحُ إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَُّه َعَملٌ غَْيُر صَاِلحٍ فَال َتْسأَلْنِ َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِنِّي{ ٤٦: اآلية

  }ِمَن الَْجاِهلَِني
  }ْيَس ِلي بِِه ِعلٌْم وَإِلَّا َتْغِفْر ِلي َوتَْرَحمْنِي أَكُْن ِمَن الَْخاسِرِيَنقَالَ َربِّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك أَنْ أَسْأَلََك َما لَ{ ٤٧: اآلية

  -:فيه مخس مسائل
أي من أهلي الذين وعدهتم أن } فَقَالَ َربِّ إِنَّ ابْنِي ِمْن أَْهِلي{. أي دعاه} َوَناَدى ُنوٌح َربَُّه{: قوله تعاىل-:األوىل 

وإمنا سأل نوح ربه ابنه : وقال علماؤنا. يعين الصدق} َوإِنَّ َوْعَدَك الْحَقُّ{. تنجيهم من الغرق؛ ففي الكالم حذف
َربِّ إِنَّ ابْنِي {: فلما كان عنده من أهله قال] ٤٠: هود[} إِالَّ َمْن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ{: وترك قوله} َوأَْهلََك{: لقوله

أي ال تكن ممن لست منهم؛ ألنه كان عنده مؤمنا يف ظنه، } الْكَاِفرِيَن َوال َتكُْن َمَع{: يدل على ذلك قوله} ِمْن أَْهِلي
إال وذلك عنده كذلك؛ إذ حمال أن يسأل هالك الكفار، مث يسأل يف } إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهِلي{: ومل يك نوح يقول لربه

نفرد به من علم الغيوب؛ أي إجناء بعضهم؛ وكان ابنه يسر الكفر ويظهر اإلميان؛ فأخرب اهللا تعاىل نوحا مبا هو م
كان : وعنه أيضا. كان منافقا؛ ولذلك استحل نوح أن يناديه: وقال احلسن. علمت من حال ابنك ما مل تعلمه أنت

أي حكمت على قوم . ابتداء وخرب} وَأَْنَت أَْحكَُم الَْحاِكِمَني{". ونادى نوح ابنها"ابن امرأته؛ دليله قراءة علي 
  .لغرقبالنجاة، وعلى قوم با

أي ليس، من أهلك الذين وعدهتم أن أجنيهم؛ قاله سعيد } قَالَ َيا ُنوحُ إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك{ : قوله تعاىل -:الثانية 
ليس من أهل دينك وال واليتك؛ فهو على حذف مضاف؛ وهذا يدل على أن حكم : وقال اجلمهور. بن جبري

قرأ ابن عباس وعروة وعكرمة ويعقوب والكسائي } ُه َعَملٌ غَْيُر صَاِلحٍإِنَّ{. االتفاق يف الدين أقوى من حكم النسب
أي ابنك ذو عمل غري " عمل"وقرأ الباقون . أي من الكفر والتكذيب؛ واختاره أبو عبيد" إنه عمل غري صاحل"

  :قال. صاحل فحذف املضاف؛ قاله الزجاج وغريه
  إدبارفإمنا هي إقبال و... ترتع ما رتعت حىت إذا ادكرت 

وجيوز أن تكون اهلاء للسؤال؛ أي إن سؤالك . وهذا القول والذي قبله يرجع إىل معىن واحد. أي ذات إقبال وإدبار
. معىن عمل غري صاحل أنه ولد على فراشه ومل يكن ابنه: وقال احلسن. قال قتادة. عمل غري صاحل. إياي أن أجنيه



واهللا ما كان ابنه؛ قلت إن اهللا أخرب عن : لت احلسن عنه فقالقال قتادة سأ. وكان لغري رشدة، وقال أيضا جماهد
: مل يقل مين، وهذه إشارة إىل أنه كان ابن امرأته من زوج آخر؛ فقلت له: فقال} إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهِلي{: نوح أنه قال

: تلف أهل الكتابني أنه ابنه؛ فقال احلسنوال خي} وََناَدى نُوٌح اْبَنُه} {إِنَّ ابْنِي ِمْن أَْهِلي{: إن اهللا حكى عنه أنه قال
ناداه وهو : وقال ابن جريج]. ١٠: التحرمي[} فََخانََتاُهَما{: وقرأ. إهنم يكذبون! ومن يأخذ دينه عن أهل الكتاب

ما : "وقال ابن عباس} فََخانََتاُهَما{: حيسب أنه ابنة، وكان ولد على فراشه، وكانت امرأته خانته فيه، وهلذا قال
وكذلك قال الضحاك وعكرمة وسعيد بن جبري وميمون بن مهران . ، وأنه كان ابنه لصلبه"امرأة نيب قطبغت 

أكان من أهله؟ أكان ابنه؟ } إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهِلي{: وقيل لسعيد بن جبري يقول نوح. وغريهم، وأنه كان ابنه لصلبه
نعم ! دا صلى اهللا عليه وسلم أنه ابنه، وتقول إنه ليس ابنهحيدث اهللا حمم! ال اله إال اهللا: "فسبح اهللا طويال مث قال

  وهذا} إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك{: كان ابنه؛ ولكن كان خمالفا يف النية والعمل والدين، وهلذا قال اهللا تعاىل

ليس مما ينفي عنه أنه } َكإِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِل{: هو الصحيح يف الباب إن شاء اهللا تعاىل جلاللة من قال به، وإن قوله
يعين يف الدين ال يف الفراش، وذلك أن هذه كانت خترب الناس أنه جمنون، ] ١٠: التحرمي[} فََخاَنَتاُهَما{: وقوله. ابنه

يا : إذا فار التنور؛ فخرجت تقول لقومها: فمىت؟ قال: قالت. نعم: أما ينصرك ربك؟ فقال هلا: وذلك أهنا قالت له
وخيانة األخرى أهنا كانت تدل . نون، يزعم أنه ال ينصره ربه إال أن يفور هذا التنور، فهذه خيانتهاقوم واهللا إنه جمل

الولد قد يسمى عمال كما يسمى كسبا، كما يف اخلرب : وقيل. واهللا أعلم. على األضياف على ما سيأيت إن شاء اهللا
  .ذكره القشريي". أوالدكم من كسبكم"

وروي أن ابن مالك بن أنس نزل من فوق . سلية للخلق يف فساد ابنائهم وإن كانوا صاحلنييف هذه اآلية ت-:الثالثة 
األدب أدب اهللا ال أدب اآلباء واألمهات، : فعلم مالك أنه قد فهمه الناس؛ فقال مالك: ومعه محام قد غطاه، قال

ألهل لغة وشرعا، ومن أهل البيت؛ وفيها أيضا دليل على أن االبن من ا. واخلري خري اهللا ال خري اآلباء واألمهات
َولَقَْد نَادَاَنا نُوٌح {: وقال تعاىل يف آية أخرى. فمن وصى ألهله دخل يف ذلك ابنه، ومن تضمنه منزله، وهو يف عياله

  .له من أهلهفسمى مجيع من ضمه منز] ٧٥: الصافات[} وََنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ. فَلَنِْعَم الُْمجِيُبونَ
أن الولد للفراش؛ ولذلك قال نوح ما قال آخذا بظاهر : ودلت اآلية على قول احلسن وجماهد وغريمها-:الرابعة 
نرى رسول اهللا صلى عليه : وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه مسع عبيد بن عمري يقول. الفراش

ويف احلديث ". التمهيد"ه السالم؛ ذكره أبو عمر يف كتاب وسلم إمنا قضى بالولد للفراش من أجل ابن نوح علي
الرجم : وقيل. يريد اخليبة" الولد للفراش وللعاهر احلجر: "الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 يريد ابن امرأته، وهي تفسري القراءة املتقدمة عنه، وعن علي" ونادى نوح ابنها. "وقرأ عروة بن الزبري. باحلجارة
  .واهللا أعلم. رضي اهللا عنه، وهي حجة للحسن وجماهد؛ إال أهنا قراءة شاذة، فال نترك املتفق عليها هلا

أي أهناك عن هذا السؤال، وأحذرك لئال تكون، أو } إِنِّي أَِعظُكَ أَنْ َتكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني{: قوله تعاىل-:اخلامسة 
أي ] ١٧: النور[} َيعِظُكُُم اللَُّه أَنْ َتُعودُوا ِلِمثِْلِه أََبداً{: نه قوله تعاىلوم. كراهية أن تكون من اجلاهلني؛ أي اآلمثني

وهذه زيادة من اهللا وموعظة يرفع : قال ابن العريب. املعىن أرفعك أن تكون من اجلاهلني: وقيل. حيذركم اهللا وينهاكم
َربِّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك أَنْ أَْسأَلَكَ { : نوح" قال"؛ فـ هبا نوحا عن مقام اجلاهلني، ويعليه هبا إىل مقام العلماء والعارفني

ما فرط } َوإِالَّ َتغِْفْر ِلي{. اآلية وهذه ذنوب األنبياء عليهم السالم، فشكر اهللا تذهللا وتواضعه} َما لَْيَس ِلي بِِه ِعلٌْم
  .} ِقيلَ َيا نُوُح اْهبِطْ بَِسالمٍ ِمنَّا{: فقال. ماالأي أع} أَكُْن ِمَن الْخَاِسرِيَن{. أي بالتوبة} َوتَْرَحْمنِي{. من السؤال



سُُّهْم ِمنَّا َعذَابٌ ِقيلَ َيا نُوُح اْهبِطْ بَِسالمٍ ِمنَّا َوَبَركَاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُممٍ ِممَّْن َمَعَك َوأَُمٌم َسُنَمتُِّعُهْم ثُمَّ َيَم{ ٤٨: اآلية
  }أَلِيٌم

اهبط من السفينة إىل األرض، : أي قالت له املالئكة، أو قال اهللا تعاىل له} بِطْ بَِسالمٍ ِمنَّاقِيلَ َيا نُوُح اْه{: قوله تعاىل
} َوَبَركَاٍت َعلَْيَك{. بتحية: وقيل. أي بسالمة وأمن} بَِسالمٍ ِمنَّا{. أو من اجلبل إىل األرض؛ فقد ابتلعت املاء وجفت

وقال ابن عباس رضي اهللا . ومنه الربكة لثبوت املاء فيها. متهأي نعم ثابتة؛ مشتق من بروك اجلمل وهو ثبوته وإقا
، فجميع اخلالئق اآلن من نسله، ومل يكن معه يف السفينة من الرجال والنساء إال من كان "نوح آدم األصغر: "عنهما

]. ٧٧: الصافات[} ِقَنيَوَجَعلَْنا ذُرِّيََّتُه ُهمُ الَْبا{من ذريته؛ على قول قتادة وغريه، حسب ما تقدم؛ ويف التنزيل 
َوأَُمٌم َسُنَمتِّعُُهْم ثُمَّ َيَمسُُّهْم {ودخل يف قوله . دخل يف هذا كل مؤمن إىل يوم القيامة: قيل} َوَعلَى أَُممٍ ِممَّْن َمَعَك{

ممن  وعلى ذرية أمم: والتقدير على هذا. كل كافر إىل يوم القيامة؛ روي ذلك عن حممد بن كعب} ِمنَّا َعذَابٌ أَلِيٌم
على } َوأَُمٌم{ارتفع و } َوأَُمٌم َسُنَمتُِّعُهْم{. للتبعيض، وتكون لبيان اجلنس" من: "وقيل. معك، وذرية أمم سنمتعهم

وأجاز الفراء يف غري القراءة وأمما، . كلمت زيدا وعمرو جالس: قال األخفش سعيد كما تقول. معىن وتكون أمم
  مع" على"وأعيدت . ومنتع أمما: وتقديره

وهي ضمري اجملرور، وال يعطف على ضمري اجملرور إال بإعادة اجلار " عليك"ألنه معطوف على الكاف من " ممأ"
َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِهِ {: بيان هذا مستوىف يف قوله تعاىل" النساء"وقد تقدم يف . على قول سيبويه وغريه

متعلقة مبحذوف؛ ألهنا يف موضع احلال؛ أي اهبط مسلما " بسالم: "ء يف قولهوالبا. باخلفض] ١: النساء[} َواَألْرَحاَم
؛ ألنه "عليك"متعلق مبا تعلق به " وعلى أمم. "يف موضع جر متعلق مبحذوف؛ ألنه نعت للربكات" منا"و. عليك

. لألمم متعلق مبحذوف؛ ألنه يف موضع جر نعت" ممن معك: "يف قوله" من"و. أعيد من أجل املعطوف على الكاف
  .أي ممن استقر معك، أو آمن معك، أو ركب معك" ملن"متعلق بفعل حمذوف؛ ألنه صلة " معك"و

نَّ الَْعاِقَبةَ تِلَْك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيبِ نُوِحيَها إِلَْيَك َما كُْنَت َتْعلَُمَها أَْنَت َوال قَْوُمَك ِمْن قَْبلِ َهذَا فَاْصبِْر إِ{ ٤٩: اآلية
  }ِللُْمتَِّقَني

أي ذلك النبأ والقصص من أنباء ما " ذلك"أي تلك األنباء، ويف موضع آخر } ِتلَْك ِمْن أَنَْباِء الْغَْيبِ{: قوله تعاىل
أي كانوا غري عارفني بأمر } َما كُْنَت َتْعلَُمَها أَْنَت َوال قَْوُمَك{. أي لتقف عليها} ُنوِحيَها إِلَْيَك{. غاب عنك

على مشاق الرسالة } فَاْصبِْر{. خرب أي جمهولة عندك وعند قومك} ِمْن قَْبلِ َهذَا{. كرونهالطوفان، واجملوس اآلن ين
. على اجلملة] فإنه[أراد جهلهم بقصة ابن نوح وإن مسعوا أمر الطوفان : وقيل. وإذاية القوم كما صرب نوح

على القيام بأمر اهللا وتبليغ رسالته، وما تلقى من أذى العرب الكفار، كما صرب نوح  أي اصرب يا حممد} فَاْصبِْر{
  .عن الشرك واملعاصي} ِللُْمتَِّقَني{. يف الدنيا بالظفر، ويف اآلخرة بالفوز} إِنَّ الَْعاِقبَةَ{. على أذى قومه

  }اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه إِنْ أَنُْتْم إِلَّا ُمفَْتُرونَوَإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا { ٥٠: اآلية
  }َيا قَْومِ ال أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجراً إِنْ أَجْرَِي إِلَّا َعلَى الَِّذي فَطَرَنِي أَفَال َتْعِقلُونَ{ ٥١: اآلية

إِلَْيِه ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدرَاراً وََيزِدْكُْم قُوَّةً إِلَى قُوَِّتكُْم َوال َتتََولَّْوا وََيا قَْومِ اْسَتْغِفُروا رَبَّكُْم ثُمَّ تُوُبوا { ٥٢: اآلية
  }ُمْجرِمَِني
  }قَالُوا َيا ُهوُد َما جِئَْتَنا بَِبيَِّنٍة َوَما َنْحُن بِتَارِِكي آِلَهِتَنا َعْن قَْوِلَك َوَما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني{ ٥٣: اآلية
  }رِكُونَإِنْ َنقُولُ إِالَّ اْعتََراَك بَْعُض آِلهَِتَنا بُِسوٍء قَالَ إِنِّي أُْشهُِد اللََّه َواْشَهدُوا أَنِّي َبرِيٌء ِممَّا ُتْش{ ٥٤: اآلية



  }ِمْن ُدونِِه فَكِيُدونِي َجِميعاً ثُمَّ ال ُتْنِظُروِن{ ٥٥: اآلية
  }رَبِّي َوَربِّكُْم َما ِمْن َدابٍَّة إِلَّا ُهَو آِخذٌ بِنَاِصَيتَِها إِنَّ رَبِّي َعلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ إِنِّي َتَوكَّلُْت َعلَى اللَِّه{ ٥٦: اآلية
ئاً إِنَّ رَبِّي َعلَى َنهُ َشْيفَإِنْ تََولَّْوا فَقَْد أَْبلَْغُتكُْم َما أُْرِسلُْت بِِه إِلَْيكُْم وََيسَْتْخِلُف رَبِّي قَْوماً غَْيَركُْم َوال َتُضرُّو{ ٥٧: اآلية

  }كُلِّ َشْيٍء حَِفيظٌ
  }َولَمَّا َجاَء أَْمرَُنا َنجَّْيَنا ُهوداً َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا وََنجَّْيَناُهْم ِمْن َعذَابٍ غَِليٍظ{ ٥٨: اآلية
  }وَاتََّبُعوا أَْمَر كُلِّ َجبَّارٍ َعنِيٍدَوتِلَْك َعاٌد َجَحُدوا بِآياتِ َربِّهِْم َوَعَصْوا ُرُسلَُه { ٥٩: اآلية
  }ْومِ ُهوٍدوَأُْتبِعُوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا لَْعَنةً َوَيْوَم الِْقَياَمِة أَال إِنَّ َعاداً كَفَرُوا رَبَُّهْم أَال ُبْعداً ِلعَاٍد قَ{ ٦٠: اآلية

وقيل له أخوهم ألنه منهم، ". أرسلنا نوحا"طوف على أي وأرسلنا، فهو مع} َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً{: قوله تعاىل
إمنا قيل له أخوهم ألنه من بين آدم كما أهنم من بين آدم؛ : وقيل. يا أخا متيم: وكانت القبيلة جتمعهم؛ كما تقول

؛ هم عادان، عاد األوىل وعاد األخرى، فهؤالء هم األوىل: وقيل. وكانوا عبدة األوثان" األعراف"وقد تقدم هذا يف 
  وعاد اسم]. ٧: الفجر[} إَِرَم ذَاِت الِْعمَاِد{: وأما األخرى فهو شداد ولقمان املذكوران يف قوله تعاىل

" غريه"باخلفض على اللفظ، و} قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيرُُه{. رجل مث استمر على قوم انتسبوا إليه
أي ما أنتم يف اختاذكم إهلا غريه إال } إِنْ أَنُْتْم إِلَّا ُمفَْتُرونَ{. بالنصب على االستثناء" هغري"بالرفع على املوضع، و
  .كاذبون عليه جل وعز

  .تقدم معناه والفطرة ابتداء اخللق} َيا قَْومِ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى الَِّذي فَطََرنِي{: قوله تعاىل
  .ما جرى على قوم نوح ملا كذبوا الرسل} فَال َتْعِقلُونَأَ{

جزم ألنه جواب وفيه } يُْرِسلِ السََّماَء{. تقدم يف أول السورة} َوَيا قَْومِ اْسَتْغِفرُوا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيِه{: قوله تعاىل
كثري؛ أي يرسل السماء باملطر متتابعا يتلو بعضه نصب على احلال، وفيه معىن الت} َعلَْيكُْم ِمْدَراراً{. معىن اجملازاة

بعضا؛ والعرب حتذف اهلاء يف مفعال على النسب؛ وأكثر ما يأيت مفعال من أفعل، وقد جاء ههنا من فعل؛ ألنه من 
أهل بساتني وزروع وعمارة، وكانت  -أعين عادا  -وكان قوم هود . درت السماء تدر وتدر فهي مدرار

} قُوَّةً إِلَى قُوَِّتكُْم{. عطف على يرسل} َوَيزِدْكُْم{". األعراف"بني الشام واليمن كما تقدم يف  مساكنهم الرمال اليت
ولدا إىل : عكرمة. عزا على عزكم: علي بن عيسى. خصبا إىل خصبكم. الضحاك. شدة على شدتكم: قال جماهد
إن آمنتم : ولد هلم ولد؛ فقال هلم هودإن اهللا حبس عنهم املطر وأعقم األرحام ثالث سنني فلم ي: وقيل. ولدكم

َوال َتتََولَّْوا {. املعىن يزدكم قوة يف النعم: وقال الزجاج. أحيا اهللا بالدكم ورزقكم املال والولد؛ فتلك القوة
  أي ال تعرضوا عما أدعوكم إليه، وتقيموا على الكفر} ُمْجرِمَِني
  .إصرارا منهم على الكفر} َوَما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني{. أي حجة واضحة} َنٍةقَالُوا َيا ُهوُد َما جِئْتََنا بِبَيِّ{: قوله تعاىل
أي جبنون لسبك إياها، عن } بُِسوٍء{. أي أصنامنا} َبْعُض آِلَهِتنَا{. أي أصابك} إِنْ َنقُولُ إِالَّ اعَْتَراَك{: قوله تعاىل

قَالَ إِنِّي { ]. ٣٦: احلج[} َوأَطِْعُموا الْقَانَِع وَالُْمْعَترَّ{ه ومن. عراه األمر واعتراه إذا أمل به: يقال. ابن عباس وغريه
  }وَاشَْهُدوا{. أي على نفسي} أُشْهُِد اللََّه

أي من عبادة } أَنِّي َبرِيٌء ِممَّا ُتْشرِكُونَ{أي وأشهدكم؛ ال أهنم كانوا أهل شهادة، ولكنه هناية للتقرير؛ أي لتعرفوا 
. أي ال تؤخرون} ثُمَّ ال ُتْنِظُروِن{. أي أنتم وأوثانكم يف عداويت وضري} فَِكيدُونِي َجِميعاً{. األصنام اليت تعبدوهنا

وهو من أعالم النبوة، أن يكون الرسول وحده . وهذا القول مع كثرة األعداء يدل على كمال الثقة بنصر اهللا تعاىل



وقال نوح صلى اهللا عليه وسلم .  عليه وسلم لقريشوكذلك قال النيب صلى اهللا. } فَكِيُدونِي َجِميعاً{: يقول لقومه
  .اآلية] ٧١: يونس[} فَأَْجِمُعوا أَْمَركُْم َوُشَركَاَءكُْم{

أي نفس تدب } َما ِمْن َدابٍَّة{. أي رضيت حبكمه، ووثقت بنصره} إِنِّي َتَوكَّلُْت َعلَى اللَِّه َربِّي َورَبِّكُْم{: قوله تعاىل
أي يصرفها كيف يشاء، ومينعها مما يشاء؛ أي } إِلَّا ُهَو آِخذٌ بَِناِصَيِتهَا{. فع باالبتداءعلى األرض؛ وهو يف موضع ر

. مالكها، والقادر عليها: وقال الفراء. وكل ما فيه روح يقال له داب ودابه؛ واهلاء للمبالغة. فال تصلون إىل ضري
والناصية . حيييها مث مييتها؛ واملعىن متقارب: حاكوقال الض. قاهرها؛ ألن من أخذت بناصيته فقد قهرته: وقال القتيب

إمنا خص الناصية؛ : قال ابن جريج. ونصوت الرجل أنصوه نصوا أي مددت ناصيته. قصاص الشعر يف مقدم الرأس
ما ناصية فالن إال بيد فالن؛ أي إنه مطيع . ألن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة واخلضوع؛ فيقولون

وكانوا إذا أسروا أسريا وأرادوا إطالقه واملن عليه جزوا ناصيته ليعرفوا بذلك فخرا عليه؛ . يف يشاءله يصرفه ك
َما ِمْن َدابٍَّة إِالَّ ُهَو آِخذٌ {: قوله تعاىل"نوادر األصول"وقال، الترمذي احلكيم يف . فخاطبهم مبا يعرفونه يف كالمهم

مقادير أعمال العباد، مث نظر إليها، مث خلق خلقه، وقد نفذ بصره يف مجيع  وجهه عندنا أن اهللا تعاىل قدر} بِنَاِصَيتَِها
ما هم فيه عاملون من قبل أن خيلقهم، فلما خلقهم وضع نور تلك النظرة يف نواصيهم فذلك النور آخذ بنواصيهم، 

ت واألرض خبمسني ألف وخلق اهللا املقادير قبل أن خيلق السماوا. جيريهم إىل أعماهلم املقدرة عليهم يوم املقادير
قدر اهللا املقادير قبل أن : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: سنة؛ رواه عبداهللا بن عمرو بن العاص قال
  وهلذا" . خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة

ن بتلك األنوار إىل ما قويت الرسل وصاروا من أويل العزم ألهنم الحظوا نور النواصي، وأيقنوا أن مجيع خلقه منقادو
نفذ بصره فيهم من األعمال، فأوفرهم حظا من املالحظة أقواهم يف العزم، ولذلك ما قوي هود النيب صلى اهللا عليه 

الَّ ُهَو آِخذٌ إِنِّي َتَوكَّلُْت َعلَى اللَِّه رَبِّي َوَربِّكُْم َما ِمْن َدابٍَّة إِ. فَكِيُدونِي َجِميعاً ثُمَّ ال ُتْنِظُروِن{: وسلم حىت قال
وإمنا مسيت ناصية ألن األعمال قد نصت وبرزت من غيب الغيب فصارت منصوصة يف املقادير، قد نفذ } بِنَاِصَيتَِها

بصر اخلالق يف مجيع حركات اخللق بقدرة، مث وضعت حركات كل من دب على األرض حيا يف جبهته بني عينيه، 
ت العباد مبا قدر؛ فالناصية مأخوذة مبنصوص احلركات اليت نظر اهللا فسمي ذلك املوضع منه ناصية؛ ألهنا تنص حركا

خيرب أن النواصي فيها ] ١٦: العلق[} نَاِصَيٍة كَاِذَبٍة خَاِطئٍَة{: تعاىل إليها قبل أن خيلقها ووصف ناصية أيب جهل فقال
إِنَّ َربِّي {. واهللا أعلم. طأكاذبة خاطئة؛ فعلى سبيل ما تأولوه يستحيل أن تكون الناصية منسوبة إىل الكذب واخل

الصراط يف اللغة املنهاج الواضح؛ واملعىن أن اهللا جل ثناؤه وإن كان يقدر على : قال النحاس} َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ
  .معناه ال خلل يف تدبريه، وال تفاوت يف خلقه سبحانه: وقيل. كل شيء فإنه ال يأخذهم إال باحلق

. يف موضع جزم؛ فلذلك حذفت منه النون، واألصل تتولوا، فحذفت التاء الجتماع تاءين} لَّوْافَإِنْ تََو{: قوله تعاىل
أي يهلككم وخيلق من هو } َوَيْسَتْخِلُف َربِّي قَْوماً غَْيرَكُْم{. مبعىن قد بينت لكم} فَقَْد أَْبلَْغُتكُْم َما أُْرِسلُْت بِِه إِلَْيكُْم{

مقطوع مما قبله فلذلك ارتفع؛ أو معطوف على ما جيب فيما بعد } وََيسَْتْخِلُف{. أطوع له منكم يوحدونه ويعبدونه
باجلزم محال على موضع الفاء وما } وََيسَْتْخِلُف{وروي عن حفص عن عاصم . } فَقَْد أَْبلَْغُتكُْم{: الفاء من قوله
  ].١٨٦: األعراف[} وََيذَرُُهْم ِفي طُْغيَانِهِْم َيعَْمُهونَ{: بعدها؛ مثل

. أي لكل شيء حافظ} إِنَّ َربِّي َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ{. أي بتوليكم وإعراضكم} َوال َتُضرُّوَنهُ َشْيئاً{: وله تعاىلق
  .مبعىن الالم؛ فهو حيفظين من أن تنالوين بسوء" على"



ألن أحدا ال ينجو } يَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّاَنجَّْيَنا ُهوداً َوالَِّذ{. أي عذابنا هبالك عاد} َولَمَّا َجاَء أَمُْرنَا{: قوله تعاىل
ويف صحيح مسلم والبخاري وغريمها عن النيب صلى اهللا عليه . إال برمحة اهللا تعاىل، وإن كانت له أعمال صاحلة

" . منهوال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة : قال! وال أنت يا رسول اهللا؟ : قالوا. لن ينجي أحدا منكم عمله"وسلم 
َوَنجَّْيَناُهْم ِمْن {. ثالثة آالف: وقيل. وكانوا أربعة آالف. بأن بينا هلم اهلدى الذي هو رمحة" برمحة منا"معىن : وقيل

قال . وغريها وسيأيت" الذاريات"هو الريح العقيم كما ذكر اهللا يف : وقيل. أي عذاب يوم القيامة} َعذَابٍ غَِليٍظ
ال يبعد أن ! ذي يتوعد به النيب أمته إذا حضر ينجي اهللا منه النيب واملؤمنني معه؛ نعموالعذاب ال: القشريي أبو نصر

  .يبتلي اهللا نبيا وقومه فيعمهم ببالء فيكون ذلك عقوبة للكافرين، ومتحيصا للمؤمنني إذا مل يكن مما توعدهم النيب به
. فيجعله امسا للقبيلة} َعاٌد{رب من ال يصرف وحكى الكسائي أن من الع. ابتداء وخرب} َوِتلَْك َعاٌد{: قوله تعاىل

يعين هودا وحده؛ ألنه مل يرسل إليهم من } وََعَصْوا ُرُسلَُه{. أي كذبوا باملعجزات وأنكروها} َجَحدُوا بِآياِت َربِّهِْم{
يعين النيب صلى اهللا عليه  ]٥١: املؤمنون[} َيا أَيَُّها الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيَِّباِت{: ونظريه قوله تعاىل. الرسل سواه

وسلم وحده؛ ألنه مل يكن يف عصره رسول سواه؛ وإمنا مجع ههنا ألن من كذب رسوال واحدا فقد كفر جبميع 
وَاتََّبعُوا أَْمَر كُلِّ {. عصوا هودا والرسل قبله، وكانوا حبيث لو أرسل إليهم ألف رسول جلحدوا الكل: وقيل. الرسل

قال أبو . والعنيد الطاغي الذي ال يقبل احلق وال يذعن له. واجلبار املتكرب. سقاطهم رؤساءهم أي اتبع} َجبَّارٍ َعنِيٍد
  :وقال الراجز. العنيد والعنود والعاند واملعاند املعارض باخلالف، ومنه قيل للعرق الذي ينفجر بالدم عاند: عبيد

  إين كبري ال أطيق العُنَّدا
أي واتبعوا يوم القيامة مثل ذلك؛ فالتمام } َوَيْوَم الْقَِياَمِة{. أي أحلقوها} الدُّنَْيا لَْعنَةً َوأُْتبُِعوا ِفي َهِذِه{: قوله تعاىل
  أَال إِنَّ َعاداً كَفَُروا{. }َوَيْوَم الِْقَيامَِة{: على قوله

 بُْعداً ِلَعادٍ أَال{. ويقال كفرته وكفرت به، مثل شكرته وشكرت له: أي كفروا نعمة رهبم؛ قال: قال الفراء} َربَُّهْم
بعد يبعد بعدا إذا تأخر : يقال. والبعد اهلالك والبعد التباعد من اخلري. أي ال زالوا مبعدين عن رمحة اهللا} قَْومِ ُهوٍد
  :وبعد يبعد بعدا إذا هلك؛ قال. وتباعد

  سم العداة وآفة اجلزر... ال يبعدن قومي الذين هم 
  :وقال النابغة

  وكل امرئ يوما به احلال زائل...  فال تبعدن إن املنية منهل
الْأَْرضِ وَإِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلحاً قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه ُهَو أَْنَشأَكُْم ِمَن { ٦١: اآلية

  }قَرِيٌب ُمجِيٌب َواْسَتْعَمرَكُْم ِفيَها فَاْسَتغِْفُروُه ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيِه إِنَّ َربِّي
  -:فيه مخس مسائل

وقرأ حييي بن وثاب } َصاِلحاً{. أي يف النسب} أََخاُهْم{أي أرسلنا إىل مثود } وَإِلَى ثَُموَد{: قوله تعاىل -األوىل 
واختلف سائر القراء فيه فصرفوه يف موضع ومل . بالتنوين يف كل القرآن؛ وكذلك روي عن احلسن" وإىل مثود"

وزعم أبو عبيدة أنه لوال خمالفة السواد لكان الوجه ترك الصرف؛ إذ كان األغلب عليه . عيصرفوه يف موض
من أن الغالب عليه التأنيث كالم مردود؛ ألن مثودا يقال  -رمحه اهللا  -الذي قال أبو عبيدة : قال النحاس. التأنيث

واألجود عند سيبويه . قال عند سيبويه له حي؛ ويقال له قبيلة، وليس الغالب عليه القبيلة؛ بل األمر على ضد ما
فيما مل يقل فيه بنو فالن الصرف، حنو قريش وثقيف وما أشبههما، وكذلك مثود، والعلة يف ذلك أنه ملا كان التذكري 

وأنشد سيبويه يف . والتأنيث جيد بالغ حسن. األصل، وكان يقع له مذكر ومؤنث كان األصل األخف أوىل



  :التأنيث
  وكفى قريش املعضالت وسادها... لوليد مساحة غلب املساميح ا

أي ابتدأ } ُهَو أَْنَشأَكُْم ِمَن اَألْرضِ{. تقدم} قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيرُُه{: قوله تعاىل -:الثانية 
أنشأكم : "وهم منه، وقيل" ماألنعا"و" البقرة"خلقكم من األرض، وذلك أن آدم خلق من األرض على ما تقدم يف 

. إال على لغة من حذف الواو يف اإلدراج" هو"يف اهلاء من " غريه"وال جيوز إدغام اهلاء من ". يف األرض
أعمر فالن : أعمركم من قوله" استعمركم"ومعىن : قال جماهد. أي جعلكم عمارها وسكاهنا} وَاْسَتْعَمَركُْم ِفيَها{

أسكنكم فيها؛ وعلى هذين القولني تكون استفعل مبعىن أفعل؛ مثل : ل قتادةوقا. فالنا داره؛ فهي له عمرى
أعاشكم : "ابن عباس. أطال أعماركم، وكانت أعمارهم من ثالمثائة إىل ألف: وقال الضحاك. استجاب مبعىن أجاب

عىن أهلمكم امل: وقيل. أمركم بعمارة ما حتتاجون إليه فيها من بناء مساكن، وغرس أشجار: زيد بن أسلم". فيها
  .عمارهتا من احلرث والغرس وحفر األهنار وغريها

االستعمار طلب العمارة؛ والطلب املطلق من اهللا تعاىل على : قال ابن العريب قال بعض علماء الشافعية -:الثالثة 
فعل منها؛ استفعل مبعىن طلب ال: تأيت كلمة استفعل يف لسان العرب على معان: الوجوب، قال القاضي أبو بكر

استسهلت هذا األمر اعتقدته سهال، أو وجدته : استحملته أي طلبت منه محالنا؛ ومبعىن اعتقد، كقوهلم: كقوله
: استجدته أي أصبته جيدا: سهال، واستعظمته أي اعتقدته عظيما ووجدته، ومنه استفعلت مبعىن أصبت؛ كقوهلم

: منه؛ فقوله تعاىل" يستسخرون"و" يستهزئون: "هقر يف املكان واستقر؛ وقالوا وقول: ومنها مبعىن فعل؛ كقوله
خلقكم لعمارهتا، ال على معىن استجدته واستسهلته؛ أي أصبته جيدا وسهال؛ وهذا يستحيل يف } اْسَتْعَمَركُْم ِفيَها{

 إنه طلب من اهللا: اخلالق، فريجع إىل أنه خلق؛ ألنه الفائدة، وقد يعرب عن الشيء بفائدته جمازا؛ وال يصح أن يقال
  أنه استدعى: تعاىل لعمارهتا، فإن هذا اللفظ ال جيوز يف حقه، أما أنه يصح أن يقال

عمارهتا فإنه جاء بلفظ استفعل، وهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه إذا كان أمرا، وطلب للفعل إذا كان من 
  .األدىن إىل األعلى رغبة

  -:مبعىن أوقد، وقد ذكرناه وهي استوقد: مل يذكر استفعل مبعىن أفعل، مثل قوله: قلت
وأما العمرى . يف السكىن والرقىب" البقرة"ويكون فيها دليل على اإلسكان والعمرى وقد مضى القول يف  -:الرابعة 

أهنا متليك ملنافع الرقبة حياة املعمر مدة عمره؛ فإن مل يذكر عقبا  -أحدها : فاختلف العلماء فيها على ثالثة أقوال
جعت إىل الذي أعطاها أو لورثته؛ هذا قول القاسم بن حممد ويزيد بن قسيط والليث بن سعد، وهو فمات املعمر ر

أهنا متليك الرقبة : الثاين. حجة هذا القول" البقرة"مشهور مذهب مالك، وأحد أقوال الشافعي، وقد تقدم يف 
واحلسن بن حي وأمحد بن حنبل وابن ومنافعها وهي هبة مبتولة؛ وهو قول أيب حنيفة والشافعي وأصحاهبما والثوري 

من أعمر رجال شيئا حياته فهو له حياته؛ وبعد وفاته لورثته؛ ألنه قد ملك رقبتها، وشرط : شربمة وأيب عبيد؛ قالوا
" . العمرى ملن وهبت له"و " العمرى جائزة: "املعطى احلياة والعمر باطل؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وإن قال لعقبك كان كالقول الثاين؛ وبه قال الزهري : ل عمرك ومل يذكر العقب كان كالقول األولإن قا: الثالث
واملعروف عنه . وأبو ثور وأبو سلمة بن عبدالرمحن وابن أيب ذئب، وقد روي عن مالك؛ وهو ظاهر قوله يف املوطأ

ر حيا، وإال فإىل من كان حيا من ورثته، وعن أصحابه أهنا ترجع إىل املعمر؛ إذا انقرض عقب املعمر؛ إن كان املعم
وال ميلك املعمر بلفظ العمرى عند مالك وأصحابه رقبة شيء من األشياء، وإمنا ميلك بلفظ . وأوىل الناس مبرياثه



وإن حبس . إذا حبس على رجل وعقبه أنه ال يرجع إليه: وقد قال مالك يف احلبس أيضا. العمرى املنفعة دون الرقبة
ويف صحيح مسلم عن جابر بن عبداهللا . ه حياته رجع إليه، وكذلك العمرى قياسا، وهو ظاهر املوطأعلى رجل بعين

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أميا رجل أعمر رجال عمرى له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإهنا ملن أعطيها وأهنا ال : "قال
إن العمرى اليت أجاز رسول اهللا صلى : وعنه قال" عطاء وقعت فيه املواريث ترجع إىل صاحبها من أجل أنه أعطى

: هي لك ما عشت فإهنا ترجع إىل صاحبها؛ قال معمر: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: اهللا عليه وسلم أن يقول
  .وبذلك كان الزهري يفيت

مبعىن أعمركم؛ فأعمر الرجل } اْسَتْعَمرَكُْمَو{: معىن القرآن جيري مع أهل القول الثاين؛ ألن اهللا سبحانه قال: قلت
الصاحل فيها مدة حياته بالعمل الصاحل، وبعد موته بالذكر اجلميل والثناء احلسن؛ وبالعكس الرجل الفاجر؛ فالدنيا 

ِفي  َواجَْعلْ ِلي ِلَسانَ ِصْدقٍ{: ويف التنزيل. إن الثناء احلسن جيري جمرى العقب: وقد يقال. ظرف هلما حياة وموتا
} َوَجَعلَْنا ذُرِّيََّتُه ُهمُ الَْباِقَني{: قال. هو حممد صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. أي ثناء حسنا] ٨٤: الشعراء[} اآلِخرِيَن

: فاتالصا[} َوَبارَكَْنا َعلَْيِه َوَعلَى إِْسَحاَق َوِمْن ذُرِّيَِّتهَِما ُمْحِسٌن َوظَاِلٌم ِلَنفِْسِه ُمبٌِني{: وقال] ٧٧: الصافات[
١١٣.[  

إِنَّ رَبِّي {. أي ارجعوا إىل عبادته} ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيِه{. أي سلوه املغفرة من عبادة األصنام} فَاْسَتْغِفُروُه{: قوله تعاىل
} فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ{: عند قوله" البقرة"وقد مضى يف . أي قريب اإلجابة ملن دعاه} قَرِيٌب ُمجِيٌب

  .لقول فيها
ِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعوَنا قَالُوا َيا َصاِلُح قَْد كُْنَت ِفيَنا مَْرُجّواً قَْبلَ َهذَا أَتَْنَهاَنا أَنْ َنعُْبَد َما َيعُْبُد آَباؤَُنا َوإِنََّنا لَ{ ٦٢: اآلية

  }إِلَْيِه مُرِيبٍ
َنٍة ِمْن رَبِّي َوآتَانِي ِمْنُه َرْحَمةً فََمْن َيْنُصرُنِي ِمَن اللَِّه إِنْ َعَصْيُتُه فََما قَالَ َيا قَْومِ أَرَأَْيُتمْ إِنْ كُْنُت َعلَى َبيِّ{ ٦٣: اآلية

  }َتزِيُدوَننِي غَْيَر َتْخِسريٍ

  }يَأُْخذَكُْم َعذَاٌب قَرِيٌبوََيا قَْومِ َهِذِه َناقَةُ اللَِّه لَكُْم آَيةً فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفي أَْرضِ اللَِّه َوال َتَمسُّوَها بُِسوٍء فَ{ ٦٤: اآلية
  }فََعقَُروَها فَقَالَ َتَمتَّعُوا ِفي دَارِكُمْ ثَالثَةَ أَيَّامٍ ذَِلَك َوْعٌد غَْيُر َمكْذُوبٍ{ ٦٥: اآلية
  }مِِئٍذ إِنَّ َربََّك ُهَو الْقَوِيُّ الْعَزِيُزفَلَمَّا َجاَء أَْمرَُنا َنجَّْيَنا َصاِلحاً َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوِمْن ِخْزيِ َيْو{ ٦٦: اآلية
  }وَأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ فَأَْصَبحُوا ِفي دَِيارِِهْم جَاِثِمَني{ ٦٧: اآلية
  }كَأَنْ لَْم َيْغنَْوا ِفيَها أَال إِنَّ ثَُموَد كَفَرُوا رَبَُّهْم أَال ُبْعداً ِلثَُموَد{ ٦٨: اآلية

أي كنا نرجو أن تكون فينا سيدا قبل هذا؛ أي قبل } قَالُوا َيا صَاِلُح قَْد كُْنَت ِفيَنا َمْرجُّواً قَْبلَ َهذَا{: قوله تعاىل
كان صاحل يعيب آهلتهم ويشنؤها، وكانوا يرجون رجوعه إىل دينهم، فلما دعاهم إىل اهللا : وقيل. دعوتك النبوة

فأن يف } َما يَْعُبُد آَباُؤنَا{. أي عن أن نعبد} أَنْ َنعُْبَد{. ام معناه اإلنكاراستفه} أََتنَْهانَا{. انقطع رجاؤنا منك: قالوا
واألصل وإننا؛ فاستثقل ثالث نونات " وإنا"و" إبراهيم"ويف سورة } وَإِنََّنا لَِفي َشكٍّ{. حمل نصب بإسقاط حرف اجلر

ألن اخلطاب للرسل ] ٩: إبراهيم[} َتْدُعوَنا{ اخلطاب لصاحل، ويف سورة إبراهيم} ِممَّا َتْدُعونَا{. فأسقط الثالثة
  :قال اهلذيل. من أربته فأنا أريبه إذا فعلت به فعال يوجب لدية الريبة} إِلَْيِه مُرِيبٍ{صلوات اهللا وسالمه عليهم 

  يشم عطفي ويبز ثويب... كنت إذا أتوته من غيب 



  كأمنا أربته بريب
فََمْن {. تقدم معناه يف قول نوح} إِنْ كُْنُت َعلَى بَيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوآَتانِي ِمْنُه َرْحمَةً قَالَ َيا قَْومِ أََرأَيُْتْم{: قوله تعاىل

} فََما َتزِيُدونَنِي غَْيَر َتْخسِريٍ{. استفهام معناه النفي؛ أي ال ينصرين منه إن عصيته أحد} َيْنُصرُنِي ِمَن اللَِّه إِنْ َعَصْيتُُه
  .؛ قال الفراءأي تضليل وإبعاد من اخلري

املعىن ما تزيدونين باحتجاجكم : وقيل. غري ختسري لكم ال يل: والتخسري هلم ال له صلى اهللا عليه وسلم؛ كأنه قال
  .بدين آبائكم غري بصرية خبسارتكم؛ عن ابن عباس

، والعامل معىن اإلشارة أو التنبيه يف نصب على احلال} لَكُْم آيَةً{. ابتداء وخرب} َوَيا قَْومِ َهِذِه َناقَةُ اللَِّه{: قوله تعاىل
أخرجها من : وقيل. على أهنم يؤمنون -على ما طلبوا  -ناقة اهللا؛ ألنه أخرجها هلم من جبل : وإمنا قيل. } َهذِِه{

قال هلم نيب اهللا  -على ما طلبوا  -صخرة صماء منفردة يف ناحية احلجر يقال هلا الكاثبة، فلما خرجت الناقة 
: وال يقال. ألنه أمر} فَذَرُوَها{أمر وجوابه؛ وحذفت النون من } فَذَُروَها َتأْكُلْ} {َناقَةُ اللَِّه لَكُْم آَيةً َهِذِه{: صاحل

ملا كانت الواو ثقيلة : وقال غريه. استغنوا عنه بترك: وللنحويني فيه قوالن؛ قال سيبويه. وذر وال واذر إال شاذا
. على احلال واالستئناف} َتأْكُلْ{وجيوز رفع : ألغوه؛ قال أبو إسحاق الزجاج وكان يف الكالم فعل مبعناه ال واو فيه

أي قريب من } َعذَاٌب قَرِيٌب{. جواب النهي} فََيأُْخذَكُْم{. بعقر: قال الفراء} بُِسوٍء{. جزم بالنهي} َوال تََمسُّوهَا{
  .عقرها

  :فيه مسألتان} ثَالثَةَ أَيَّامٍ فََعقَُروَها فَقَالَ َتَمتَُّعوا ِفي َدارِكُْم{: قوله تعاىل
وقد تقدم الكالم يف . إمنا عقرها بعضهم؛ وأضيف إىل الكل ألنه كان برضا الباقني} فََعقَُروهَا{: قوله تعاىل -األوىل 
ِفي {. أي قال هلم صاحل متتعوا؛ أي بنعم اهللا عز وجل قبل العذاب} فَقَالَ َتَمتَُّعوا{. ويأيت أيضا". األعراف"عقرها 
أي يتمتع كل واحد منكم يف داره ومسكنه؛ : وقيل. أي يف بلدكم، ولو أراد املنزل لقال يف دوركم} َدارِكُْم
وعرب عن التمتع باحلياة ألن امليت ال يتلذذ وال يتمتع . أي كل واحد طفال] ٦٧: غافر[} ُيْخرُِجكُْم طِفْالً{: كقوله

وإمنا أقاموا ثالثة . جلمعة والسبت وأتاهم العذاب يوم األحدبشيء؛ فعقرت يوم األربعاء، فأقاموا يوم اخلميس وا
فاصفرت ألواهنم يف اليوم األول، مث امحرت يف الثاين، مث " األعراف"أيام؛ ألن الفصيل رغا ثالثا على ما تقدم يف 

  ".األعراف"اسودت يف الثالث، وهلكوا يف الرابع؛ وقد تقدم يف 

 العذاب عن قوم صاحل ثالثة أيام على أن املسافر إذا مل جيمع على إقامة أربع استدل علماؤنا بإرجاء اهللا -:الثانية 
  .ما للعلماء يف هذا" النساء"ليال قصر؛ ألن الثالثة األيام خارجة عن حكم اإلقامة وقد تقدم يف 

  .غري مكذوب فيه: وقيل. أي غري كذب} ذَِلَك َوْعٌد غَْيُر َمكْذُوبٍ{: قوله تعاىل
} َوِمْن ِخْزيِ َيْومِِئٍذ{. تقدم} َنجَّْيَنا َصاِلحاً وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا{. أي عذابنا} لَمَّا َجاَء أَمُْرنَافَ{: قوله تعاىل

وال جيوز . الواو زائدة؛ أي جنيناهم من خزي يومئذ: وقيل. أي وجنيناهم من خزي يومئذ؛ أي من فضيحته وذلته
" يومئذ"وقرأ نافع والكسائي . ال غري" حىت"و" ملا"هل البصرة، وعند الكوفيني جيوز زيادهتا مع زيادهتا عند سيبويه وأ

ومن "حدثنا أبو زيد عن أيب عمرو أنه قرأ : وقال أبو حامت" إذ"إىل " يوم"الباقون بالكسر على إضافة . بالنصب
مثل : الذي يرويه النحويون: النحاس قال". يومئذ"أدغم الياء يف الياء، وأضاف، وكسر امليم يف " خزي يومئذ

اإلخفاء؛ فأما اإلدغام فال جيوز، ألنه يلتقي ساكنان، وال جيوز كسر : سيبويه ومن قاربه عن أيب عمرو يف مثل هذا
  .الزاي



. اح واحدأي يف اليوم الرابع صيح هبم فماتوا؛ وذكر ألن الصيحة والصي} َوأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيحَةُ{: قوله تعاىل
صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة؛ وصوت كل شيء يف األرض، فتقطعت : وقيل. صيحة جربيل: قيل

] ٧٨: األعراف[} فَأََخذَتُْهُم الرَّْجفَةُ{وقال يف األعراف } َوأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيحَةُ{: وقال هنا. قلوهبم وماتوا
! هنم ملا أيقنوا بالعذاب قال بعضهم لبعض ما مقامكم أن يأتيكم األمر بغتة؟ أ: ويف التفسري. وقد تقدم بيانه هناك

فما نصنع؟ فأخذوا سيوفهم ورماحهم وعددهم، وكانوا فيما يقال اثين عشر ألف قبيلة، يف كل قبيلة اثنا : قالوا
امللك املوكل بالشمس عشر ألف مقاتل، فوقفوا على الطرق والفجاج، زعموا يالقون العذاب؛ فأوحى اهللا تعاىل إىل 

  أن يعذهبم حبرها؛

فأدناها من رؤوسهم فاشتوت أيديهم، وتدلت ألسنتهم على صدورهم من العطش، ومات كل ما كان معهم من 
وجعل املاء يتفور من تلك العيون من غليانه حىت يبلغ السماء، ال يسقط على شيء إال أهلكه من شدة . البهائم

هللا إىل ملك املوت أال يقبض أرواحهم تعذيبا هلم إىل أن غربت الشمس؛ فصيح هبم حره، فما زالوا كذلك، وأوحى ا
  .أي ساقطني على وجوههم، قد لصقوا بالتراب كالطري إذا جثمت} فَأَصَْبحُوا ِفي ِديَارِِهْم َجاِثمَِني{. فأهلكوا
  }ماً قَالَ َسالٌم فََما لَبِثَ أَنْ َجاَء بِِعْجلٍ َحنِيٍذَولَقَْد َجاَءْت ُرُسلَُنا إِبَْراهِيَم بِالُْبشَْرى قَالُوا َسال{ ٦٩: اآلية

هذه قصة لوط عليه السالم؛ وهو ابن عم إبراهيم عليه السالم } َولَقَدْ َجاَءْت ُرُسلَُنا إِْبَراِهيَم بِالُْبْشَرى{: قوله تعاىل
ملالئكة بعذاب قوم لوط مروا حلا، وكانت قوى لوط بنوا حي الشام، وإبراهيم ببالد فلسطني، فلما أنزل اهللا ا

وهم . "بإبراهيم ونزلوا عنده، وكان كل من نزل عنده حيسن قراه، وكانوا مروا ببشارة إبراهيم، فظنهم أضيافا
أحد عشر ملكا على : السدي. كانوا تسعة: الضحاك. ؛ قاله ابن عباس"جربيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السالم

: وقيل. بإهالك قوم لوط: وقيل. بالولد: قيل" بالبشري. "وضاءة ومجال بارعصورة الغلمان احلسان الوجوه، ذو 
قالوا : نصب بوقوع الفعل عليه؛ كما تقول} قَالُوا َسالماً{. بشروه بأهنم رسل اهللا عز وجل، وأنه ال خوف عليه

ولو رفعا . م غري قول مقولفالثالثة اس] ٢٢: الكهف[} َسَيقُولُونَ ثَالثَةٌ{: وأما قوله. وهذا اختيار الطربي. خريا
  مجيعا

أي فاحتوه " قالوا سالما: "وقيل. انتصب على املصدر: قيل. جاز يف العربية" قالوا سالما قال سالم"أو نصبا مجيعا 
أي صوابا؛ فسالما معىن ] ٦٣: الفرقان[} َوإِذَا َخاطََبُهمُ الَْجاِهلُونَ قَالُوا َسالماً{: كما قال. بصواب من القول

أال ترى أن اهللا تعاىل ملا أراد ذكر اللفظ قاله بعينه فقال، خمربا : قال. ال لفظه؛ قال، معناه ابن العريب واختارهقوهلم 
دعوا له؛ واملعىن : وقيل] ٧٣: الزمر[} َسالٌم َعلَْيكُْم طِْبُتْم{] ٢٤: الرعد[} َسالٌم َعلَْيكُمْ بَِما َصبَْرُتْم{: عن املالئكة

واآلخر مبعىن . على إضمار مبتدأ أي هو سالم، وأمري سالم: أحدمها: يف رفعه وجهان} الٌمقَالَ َس{. سلمت سالما
وجاز سالم على التنكري لكثرة استعماله، فحذف األلف والالم . سالم عليكم إذا جعل مبعىن التحية؛ فأضمر اخلرب

  .عىن؛ مثل احلل واحلاللالسلم والسالم مب: قال الفراء" سلم"وقرئ . كما حذفت من ال هم يف قولك اللهم
  -:فيه أربع عشر مسألة} فََما لَبِثَ أَنْ َجاَء بِِعْجلٍ َحنِيٍذ{: قوله تعاىل

فما لبث : التقدير. مبعىن حىت، قاله كرباء النحويني؛ حكاه ابن العريب" أن"} فََما لَبِثَ أَنْ َجاَء{: قوله تعاىل-:األوىل 
فما لبث عن أن جاء؛ أي ما أبطأ عن جميئه : رف اجلر؛ التقديريف موضع نصب بسقوط ح" أن: "وقيل. حىت جاء

. نافية؛ قال سيبويه" ما"و. ضمري اسم إبراهيم" لبث"ويف . يف حمل النصب" أن"بعجل؛ فلما حذف حرف اجلر بقي 
أن  نافية؛ ويصح" ما"، و"لبث"فما لبث جميئه؛ أي ما أبطأ جميئه؛ فأن يف موضع رفع، وال ضمري يف : وقال الفراء



أي فالذي لبث إبراهيم هو جميئه بعجل " ما"خرب " أن جاء"ضمري إبراهيم و" لبث"مبعىن الذي، ويف " ما"تكون 
حنذت الشاة أحنذها حنذا : يقال. هو املشوي حبر احلجارة من غري أن متسه النار: وقيل. مشوي} َحنِيٍذ{و . حنيذ

وحنذت الفرس أحنذه حنذا، وهو أن حتضره شوطا . ذأي شويتها، وجعلت فوقها حجارة حمماة لتنضجها فهي حني
  وحنذ موضع قريب. كبا: أو شوطني مث تظاهر عليه اجلالل يف الشمس ليعرق، فهو حمنوذ وحنيذ؛ فإن مل يعرق قيل

؛ وإمنا جاء بعجل ألن البقر "وحنيذ مبعىن حمنوذ. حنيذ نضيج: "ابن عباس وغريه. احلنيذ السميط: وقيل. من املدينة
  .أكثر أموالكانت 
يف هذه اآلية من أدب الضّيف أن يعجل قراه، فيقدم املوجود امليسر يف احلال، مث يتبعه بغريه إن كان له  -:الثانية 

. والضيافة من مكارم األخالق، ومن آداب اإلسالم، ومن خلق النبيني والصاحلني. جدة، وال يتكلف ما يضر به
: وليست بواجبة عند عامة أهل العلم؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم" لبقرةا"وإبراهيم أول من أضاف على ما تقدم يف 

واجلائزة العطية والصلة اليت أصلها على " . الضيافة ثالثة أيام وجائزته يوم وليلة فما كان وراء ذلك فهو صدقة"
ؤمن باهللا واليوم من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره ومن كان ي: "وقال صلى اهللا عليه وسلم. الندب

وذهب الليث إىل وجوهبا . واهللا أعلم. وإكرام اجلار ليس بواجب إمجاعا، فالضيافة مثله" . اآلخر فليكرم ضيفه
وفيما أشرنا إليه كفاية، واهللا . إىل غري ذلك من األحاديث" ليلة الضيف حق: "متسكا بقوله صلى اهللا عليه وسلم

إن وجوب الضيافة كان يف صدر اإلسالم مث نسخ، وهذا ضعيف؛ : قال قوم وقد: قال ابن العريب. املوفق للهداية
فاستضفناهم فأبوا أن : "فإن الوجوب مل يثبت، والناسخ مل يرد؛ وذكر حديث أيب سعيد اخلدري خرجه األئمة، وفيه

اهللا عليه  هذا ظاهر يف أن الضيافة لو كانت حقا لالم النيب صلى: وقال. احلديث" يضيفونا فلدغ سيد ذلك احلي
  .وسلم القوم الذين أبوا، ولبني هلم ذلك

اختلف العلماء فيمن خياطب هبا؛ فذهب الشافعي وحممد بن عبداحلكم إىل أن املخاطب هبا أهل احلضر  -:الثالثة 
إمنا الضيافة على أهل القرى، وأما احلضر : قال سحنون. ليس على أهل احلضر ضيافة: وقال مالك. والبادية

واحتجوا حبديث ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى . زل فيه املسافر حكى اللغتني صاحب العني وغريهفالفندق ين
  وهذا حديث ال يصح، وإبراهيم ابن أخي" . الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل املدر: "اهللا عليه وسلم

. عه؛ قال أبو عمر بن عبدالربعبدالرزاق متروك احلديث منسوب إىل الكذب، وهذا مما انفرد به، ونسب إىل وض
إهنا واجبة يف القرى حيث ال طعام وال : الضيافة حقيقة فرض على الكفاية، ومن الناس من قال: قال ابن العريب

مأوى، خبالف احلواضر فإهنا مشحونة باملأواة واألقوات؛ وال شك أن الضيف كرمي، والضيافة كرامة؛ فإن كان 
  .غريبا فهي فريضة

كانت ضيافة إبراهيم قليلة فشكرها احلبيب من احلبيب، وهذا حكم : ال ابن العريب قال بعض علمائناق -:الرابعة 
بل قد نقل املفسرون أن املالئكة كانوا ! بالظن يف موضع القطع، وبالقياس يف موضع النقل؛ من أين علم أنه قليل؟ 

! ثة عظيم؛ فما هذا التفسري لكتاب اهللا بالرأيثالثة؛ جربيل وميكائيل وإسرافيل صلى اهللا عليهم وسلم؛ وعجل لثال
  .هذا بأمانة اهللا هو التفسري املذموم فاجتنبوه فقد علمتموه

السنة إذا قدم للضيف الطعام أن يبادر املقدِّم إليه باألكل؛ فإن كرامة الضيف تعجيل التقدمي؛ وكرامة  -:اخلامسة 
نكرهم إبراهيم؛ ألهنم خرجوا عن العادة وخالفوا السنة، وخاف صاحب املنزل املبادرة بالقبول؛ فلما قبضوا أيديهم 

وروي أهنم كانوا ينكتون بقداح كانت يف أيديهم يف اللحم وال تصل أيديهم . أن يكون وراءهم مكروه يقصدونه



خول؛ قال أحس؛ والوجوس الد: وقيل. أي أضمر} َنِكَرُهْم َوأَْوَجَس ِمْنُهمْ ِخيفَةً{إىل اللحم، فلما رأى ذلك منهم 
  :الشاعر

  فأوجس القلب من قرطاسه جزعا... جاء الربيد بقرطاس خيب به 
ال َتَخْف إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومِ {وكانوا إذا رأوا الضيف ال يأكل ظنوا به شرا؛ فقالت املالئكة . خوفا؛ أي فزعا" خيفة"

  }لُوٍط
فه هل يأكل أم ال؟ وذلك ينبغي أن يكون بتلفت من أدب الطعام أن لصاحب الضيف أن ينظر يف ضي -:السادسة 

  روي أن أعرابيا أكل مع. ومسارقة ال بتحديد النظر

أتنظر إيل : أزل الشعرة عن لقمتك؟ فقال له: سليمان بن عبدامللك، فرأى سليمان يف لقمة األعرايب شعرة فقال له
  .واهللا ال أكلت معك! نظر من يرى الشعرة يف لقميت؟ 

ن هذه احلكاية إمنا كانت مع هشام بن عبدامللك ال مع سليمان، وأن األعرايب خرج من عنده وهو وقد ذكر أ: قلت
  :يقول

  يالحظ أطراف األكيل على عمد... وللموت خري من زيارة باخل 
  }َتَخْف إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومِ لُوٍطفَلَمَّا َرأى أَْيِديَُهْم ال َتِصلُ إِلَْيِه َنِكرَُهْم َوأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفَةً قَالُوا ال { ٧٠: اآلية

نكرتك وأنكرتك : أنكرهم؛ تقول: يقول} فَلَمَّا َرأى أَْيِدَيُهمْ ال َتِصلُ إِلَْيِه َنِكَرُهْم{: قوله تعاىل-:السابعة 
  :واستنكرتك إذا وجدته على غري ما عهدته؛ قال الشاعر

  الشيب والصلعا من احلوادث إال... وأنكرتين وما كان الذي نكرت 
  .وأنكرت ملا تراه بقلبك. نكرت ملا تراه بعينك: ويقال. فجمع بني اللغتني

  }َواْمرَأَُتُه قَاِئَمةٌ فََضِحكَْت فََبشَّْرَناَها بِإِْسحَاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاقَ َيْعقُوَب{ ٧١: اآلية
. كانت من وراء الستر: قيل. أي قائمة حبيث ترى املالئكةابتداء وخرب، } َوامَْرأَُتُه قَاِئَمةٌ{: قوله تعاىل -:الثامنة 
وامرأته "ويف قراءة عبداهللا بن مسعود . قائمة تصلي: وقال حممد بن إسحاق. كانت ختدم املالئكة وهو جالس: وقيل

  ".قائمة وهو قاعد
  :لى ذلك اللغويونحاضت، وكانت آيسة؛ حتقيقا للبشارة؛ وأنشد ع: قال جماهد وعكرمة} فََضِحكَْت{ -:التاسعة 

  وأهجرها يوما إذا تك ضاحكا... وإين آليت العرس عند طهورها 
  :وقال آخر

  كمثل دم اجلوف يوم اللقا... وضحكت األرانب فوق الصفا 
: ضحكت األرنب إذا حاضت؛ وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وعكرمة؛ أخذ من قوهلم: والعرب تقول

وقد أنكر بعض اللغويني أن يكون يف كالم العرب ". إذا انشقت -ة وهي قشرة الطلع -ضحكت الكافورة "
هو ضحك التعجب؛ قال أبو : هو الضحك املعروف، واختلفوا فيه؛ فقيل: وقال اجلمهور. ضحكت مبعىن حاضت

  :ذؤيب

  هو الضحك إال أنه عمل النحل... فجاء مبزج مل ير الناس مثله 
من ثالثة نفر، وإبراهيم يف حشمه وخدمه؛ وكان إبراهيم يقوم ضحكت من خوف إبراهيم، ورعدته : وقال مقاتل

مل أمسعه : وأنكر أبو عبيد والفراء ذلك؛ قال الفراء. وليس الضحك احليض يف اللغة مبستقيم: قال. وحده مبائة رجل



ك وروي أن املالئكة مسحت العجل، فقام من موضعه فلحق بأمه، فضحكت سارة عند ذل. من ثقة؛ وإمنا هو كناية
: كان إبراهيم عليه السالم إذا أراد أن يكرم أضيافه أقام سارة ختدمهم، فذلك قوله: ويقال. فبشروها بإسحاق

. سرورا باألمن" ال ختف: "لقوهلم" فضحكت"لروع إبراهيم " قائمة: "ويقال. أي قائمة يف خدمتهم} َوامَْرأَُتُه قَاِئَمةٌ{
شرناها بإسحاق فضحكت، أي ضحكت سرورا بالولد، وقد هرمت، واهللا فب: فيه تقدمي وتأخري؛ املعىن: وقال الفراء

أهنم ملا مل يأكلوا أنكرهم وخافهم؛ فلما قالوا ال ختف،  -أحسنها : قال النحاس فيه أقوال. أعلم أي ذلك كان
ء أحسب أن هؤال: إهنا كانت قالت له: وقيل. وأخربوه أهنم رسل اهللا، فرح بذلك، فضحكت امرأته سرورا بفرحه

وهذا إن : القوم سينزل هبم عذاب فضم لوطا إليك، فلما جاءت الرسل مبا قالته سرت به فضحكت؛ قال النحاس
رأيت فالنا : وجيوز أن يكون الضحك إشراق الوجه؛ تقول. والضحك انكشاف األسنان. صح إسناده فهو حسن
 سبحانه يبعث السحاب إن اهللا"ويف احلديث . وأتيت على روضة تضحك؛ أي مشرقة. ضاحكا؛ أي مشرقا

وروي عن رجل من قراء مكة . جعل اجنالءه عن الربق ضحكا؛ وهذا كالم مستعار". فيضحك أحسن الضحك
. غري معروف" فضحكت"من " احلاء"بفتح احلاء؛ قال املهدوي؛ وفتح " فضحكت. "يقال له حممد بن زياد األعرايب

  :والضَّْحكة املرة الواحدة، ومنه قول كثري. ع لغاتوَضِحك يْضَحك َضْحكا وِضْحكا وِضِحكا وَضِحكا أرب
  غلقت لضحكته رقاب املال

  :قاله اجلوهري

دعا أبو أسيد الساعدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عرسه، : روى مسلم عن سهل بن سعد قال -:العاشرة
ى اهللا عليه وسلم؟ أنقعت أتدرون ما سقت رسول اهللا صل: قال سهل. فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس

باب قيام املرأة على الرجال يف "وأخرجه البخاري وترجم له . له مترات من الليل يف تور، فلما أكل سقته إياه
وفيه أنه ال بأس أن . فيه جواز خدمة العروس زوجها وأصحابه يف عرسها: قال علماؤنا". العرس وخدمتهم بالنفس

  .واهللا أعلم. وحيتمل أن يكون هذا قبل نزول احلجاب. ، ويستخدمهن هلميعرض الرجل أهله على صاحل إخوانه
: ال نأكل طعاما إال بثمن؛ فقال هلم: الذكر الطربي أن إبراهيم عليه السالم ملا قدم العجل قالوا -:احلادية عشرة

ومل : قال علماؤنا. ليالحبق اختذ اهللا هذا خ: فقال جربيل ألصحابه" مثنه أن تذكروا اهللا يف أوله وحتمدوه يف آخره"
وقد كان من اجلائز كما يسر اهللا للمالئكة أن يتشكلوا يف صفة اآلدمي جسدا وهيئة . يأكلوا ألن املالئكة ال تأكل

أن ييسر هلم أكل الطعام؛ إال أنه يف قول العلماء أرسلهم يف صفة اآلدمي وتكلف إبراهيم عليه السالم الضيافة حىت 
  .ءته البشرى فجأةإذا رأى التوقف وخاف جا

ودل هذا على أن التسمية يف أول الطعام، واحلمد يف آخره مشروع يف األمم قبلنا؛ وقد جاء يف  -:الثانية عشرة
اإلسرائيليات أن إبراهيم عليه السالم كان ال يأكل وحده؛ فإذا حضر طعامه أرسل يطلب من يأكل معه؛ فلقي يوما 

فاخرج عن : سم اهللا، قال الرجل ال أدري ما اهللا؟ فقال له: ه إبراهيمرجال، فلما جلس معه على الطعام، قال ل
يقول اهللا إنه يرزقه على كفره مدى عمره وأنت خبلت عليه بلقمة؛ : طعامي، فلما خرج نزل إليه جربيل فقال له

: ه باألمر؛ فقالال أرجع حىت ختربين مل تردين لغري معىن؟ فأخرب: ارجع، فقال: فخرج إبراهيم فزعا جير رداءه، وقال
  .هذا رب كرمي، آمنت؛ ودخل ومسى اهللا وأكل مؤمنا

ملا ولد إلبراهيم إمساعيل من هاجر متنت سارة أن يكون هلا ابن، } فََبشَّْرَناَها بِإِْسحَاَق{: قوله تعاىل -:الثالثة عشرة
  .لد ولدهاوأيست لكرب سنها، فبشرت بولد يكون نبيا ويلد نبيا، فكان هذا بشارة هلا بأن ترى و



ورفع الباقون؛ فالرفع . بالنصب" يعقوب"قرأ محزة وعبداهللا بن عامر } َوِمْن َوَراِء إِْسحَاَق َيْعقُوَب{ -:الرابعة عشرة
وثبت هلا : كأن املعىن" من"وجيوز أن يرتفع بالفعل الذي يعمل يف . وحيدث هلا من وراء إسحاق يعقوب: على معىن

يرتفع باالبتداء، ويكون يف موضع احلال؛ أي بشروها بإسحاق مقابال له  وجيوز أن. من وراء إسحاق يعقوب
وأجاز الكسائي واألخفش وأبو حامت أن يكون . ووهبنا هلا من وراء إسحاق يعقوب: والنصب على معىن. يعقوب

ادة وال جيوز اخلفض إال بإع: قال الفراء. وبشرناها من وراء إسحاق بيعقوب: يف موضع جر على معىن" يعقوب"
مررت بزيد أول من أمس وأمس عمرو كان قبيحا خبيثا؛ ألنك فرقت بني : احلرف اخلافض؛ قال سيبويه ولو قلت

اجملرور وما يشركه وهو الواو، كما فرقت بني اجلار واجملرور؛ ألن اجلار ال يفصل بينه وبني اجملرور، وال بينه وبني 
  .الواو
  }َوأََنا َعُجوٌز َوَهذَا َبْعِلي َشْيخاً إِنَّ َهذَا لََشْيٌء َعجِيٌب قَالَْت َيا َوْيلََتى أَأَِلُد{ ٧٢: اآلية

  -:فيه مسألتان
أصلها يا ويليت؛ فأبدل من الياء ألف، ألهنا أخف من الياء والكسرة؛ : قال الزجاج} َيا َوْيلََتى{: قوله تعاىل -:األوىل

ه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجنب منه؛ وعجبت من ومل ترد الدعاء على نفسها بالويل، ولكنها كلمة ختف على أفوا
استفهام } أَأَِلُد{و . والدهتا ومن كون بعلها شيخا خلروجه عن العادة، وما خرج عن العادة مستغرب ومستنكر

  .ولقد عجزت تعجز عجزا وعجزت تعجيزا؛ أي طعنت يف السن. أي شيخة} َوأََنا َعُجوٌز{. معناه التعجب

قال . وعجزت املرأة بكسر اجليم؛ عظمت عجيزهتا عجزا وعجزا بضم العني وفتحها. ضاعجوزة أي: وقد يقال
  .وقيل غري هذا. كانت بنت تسعني سنة: وقال ابن إسحاق. كانت بنت تسع وتسعني سنة: جماهد

َوَهذَا {. شارةنصب على احلال، والعامل فيه التنبيه أو اإل} شَْيخاً{. أي زوجي} وََهذَا َبعِْلي{: قوله تعاىل: الثانية 
كما تقول هذا زيد : قال النحاس" وهذا بعلي شيخ"ويف قراءة ابن مسعود وأيب : وقال األخفش. ابتداء وخرب} َبْعِلي

هذا : خربين؛ وحكى سيبويه" وزيد قائم"مبتدأ " هذا"وجيوز أن يكون . قائم؛ فزيد بدل من هذا؛ وقائم خرب االبتداء
. ابن مائة فكان يزيد عليها يف قول جماهد سنة: وقيل. ن مائة وعشرين سنةكان إبراهيم اب: وقيل. حلو حامض

وسارة هذه امرأة إبراهيم بنت هاران بن . أي عن ترك غشيانه هلا} وََهذَا َبْعِلي شَْيخاً{: إهنا عرضت بقوهلا: وقيل
أي الذي بشرمتوين به لشيء } ٌبإِنَّ َهذَا لََشْيٌء َعجِي{. ناحور بن شاروع بن أرغو بن فالغ، وهي بنت عم إبراهيم

  .عجيب
  }قَالُوا أََتْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اللَِّه َرْحَمُت اللَِّه َوبََركَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْيِت إِنَُّه َحِميٌد َمجِيٌد{ ٧٣: اآلية

  -:فيه أربع مسائل
وتعجبت، أنكرت } وَأََنا َعجُوٌز َوَهذَا َبْعِلي شَْيخاً{: ا قالتمل} قَالُوا أَتَْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اللَِّه{: قوله تعاىل -:األوىل

. وقدره، أي ال عجب من أن يرزقكما اهللا الولد، وهو إسحاق. املالئكة عليها تعجبها من أمر اهللا، أي من قضائه
إسحاق يعيش  وهبذه اآلية استدل كثري من العلماء على أن الذبيح إمساعيل، وأنه أسن من إسحاق؛ ألهنا بشرت بأن

  .إن شاء اهللا تعاىل" الصافات"وسيأيت الكالم يف هذا؛ وبيانه يف . حىت يولد له يعقوب

بكسر الكاف " عليكم"وحكى سيبويه . } َعلَْيكُْم{مبتدأ، واخلرب } َرْحَمتُ اللَِّه َوَبرَكَاتُُه{: قوله تعاىل -:الثانية
: أشرف؛ ألن ذلك يقتضي حصول الرمحة والربكة هلم، املعىن وهل هو خرب أو دعاء؟ وكونه إخبارا. جملاورهتا الياء

} أَْهلَ الَْبْيِت{. وكونه دعاء إمنا يقتضي أنه أمر يترجى ومل يتحصل به بعد. أوصل اهللا لكم رمحته وبركاته أهل البيت



  .على النداء: وقيل. نصب على االختصاص؛ وهذا مذهب سيبويه
جل، من أهل البيت؛ فدل، هذا على أن أزواج األنبياء من أهل البيت؛ هذه اآلية تعطي أن زوجة الر -:الثالثة

} َوُيطَهَِّركُْم تَطْهِرياً{: فعائشة رضي اهللا عنها وغريها من مجلة أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ممن قال اهللا فيهم
  .وسيأيت] ٣٣: األحزاب[

َرْحَمُت اللَّهِ {كما أخرب اهللا عن صاحلي عباده " تهوبركا"ودلت اآلية أيضا على أن منتهى السالم  -:الرابعة 
والربكة النمو والزيادة؛ ومن تلك الربكات أن مجيع األنبياء واملرسلني كانوا يف ولد . } َوَبَركَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْيِت

نت جالسا عند ك: وروى مالك عن وهب بن كيسان أيب نعيم عن حممد بن عمرو بن عطاء قال. إبراهيم وسارة
السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته؛ مث زاد شيئا مع ذلك؛ : عبداهللا بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال

إن : "من هذا؟ فقالوا اليماين الذي يغشاك، فعرفوه إياه، فقال -وهو يومئذ قد ذهب بصره  -فقال، ابن عباس 
دخلت املسجد فإذا أنا بالنيب صلى اهللا عليه : هللا عنه أنه قالوروي عن علي رضى ا". السالم انتهى إىل الربكة

". وعليك السالم ورمحة اهللا عشرون يل وعشرة لك: "السالم عليكم؛ فقال: وسلم يف عصبة من أصحابه، فقلت
وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته ثالثون يل : "السالم عليكم ورمحة اهللا فقال: ودخلت الثانية؛ فقلت: قال
وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته : "فقال: السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: فدخلت الثالثة فقلت". رون لكوعش

األمساء "وقد بينامها يف . أي حممود ماجد} إِنَُّه َحمِيٌد َمجِيٌد{" . ثالثون يل وثالثون لك أنا وأنت يف السالم سواء
  ".احلسىن

  }ْبَراهِيَم الرَّْوُع َوَجاَءْتهُ الُْبْشَرى ُيجَاِدلَُنا ِفي قَْومِ لُوٍطفَلَمَّا ذََهَب َعْن إِ{ ٧٤: اآلية
  }إِنَّ إِبَْراهِيَم لََحِليٌم أَوَّاٌه ُمنِيٌب{ ٧٥: اآلية
  }ُدوٍدَيا إِبَْراهِيُم أَعْرِْض َعْن َهذَا إِنَُّه قَدْ َجاَء أَْمُر َربَِّك وَإِنَُّهْم آِتيهِْم َعذَاٌب غَْيُر َمْر{ ٧٦: اآلية

  :ارتاع من كذا إذا خاف؛ قال النابغة: أي اخلوف؛ يقال} فَلَمَّا ذََهَب َعْن إِبَْراِهيمَ الرَّْوُع{: قوله تعاىل
  طوع الشوامت من خوف ومن صرد... فارتاع من صوت كالب فبات له 

. اب إىل قوم لوط، وأنه ال خيافبشروه بأهنم إمنا أتوا بالعذ: وقال قتادة. أي بإسحاق ويعقوب} َوَجاَءْتُه الُْبشَْرى{
وهذه اجملادلة رواها محيد بن هالل عن جندب عن . أي جيادل رسلنا، وأضافه إىل نفسه، ألهنم نزلوا بأمره} ُيَجاِدلُنَا{

مخسون  أرأيتم إن كان فيها: قال هلم] ٣١: العنكبوت[} إِنَّا ُمْهِلكُو أَْهلِ َهِذِه الْقَْرَيِة{: حذيفة؛ وذلك أهنم ملا قالوا
. ال: فعشرون؟ قالوا: قال. ال: فثالثون؟ قالوا: قال. ال: فأربعون؟ قالوا: قال. ال: من املسلمني أهتلكوهنم؟ قالوا

قوم ليس : حنوا منه؛ قال فقال يعين إبراهيم: قال قتادة. ال: قالوا -أو مخسة شك محيد  -فإن كان فيها عشرة : قال
. ال: أرأيتم إن كان فيها رجل مسلم أهتلكوهنا؟ قالوا: وقيل إن إبراهيم قال. فيهم عشرة من املسلمني ال خري فيهم

} رِيَنإِنَّ ِفيَها لُوطاً قَالُوا َنْحُن أَْعلَمُ بَِمْن ِفيَها لَنَُنجَِّينَُّه َوأَْهلَُه إِالَّ امَْرأََتُه كَاَنْت ِمَن الْغَابِ{: فقال إبراهيم عند ذلك
وكان يف قرى قوم لوط أربعة . ابن جريج. كانوا أربعمائة ألف: ن ابن مسرةوقال عبدالرمح]. ٣٢: العنكبوت[

جيب " ملا"ملا كان جواب : قال النحاس". جادلنا"يف موضع } ُيَجاِدلُنَا{ومذهب األخفش والكسائي أن . آالف ألف
وفيه جواب . انهأن يكون باملاضي جعل املستقبل مكانه؛ كما أن الشرط جيب أن يكون باملستقبل فجعل املاضي مك

  إِنَّ إِبَْراِهيمَ لََحلِيٌم{. يف موضع احلال؛ أي أقبل جيادلنا؛ وهذا قول الفراء " جيادلنا"أن يكون : آخر



وإبراهيم صلى . إذا رجع: واملنيب الراجع؛ يقال" ألواه حليم"معىن " براءة"تقدم يف ] ١١٤: التوبة[} أَوَّاٌه ُمنِيٌب
األواه املتأوه أسفا على ما قد فات قوم لوط من : وقيل. اهللا تعاىل يف أمور كلها اهللا عليه وسلم كان راجعا إىل

  .اإلميان
. أي عذابه هلم} إِنَُّه قَْد َجاَء أَْمرُ رَبَِّك{. أي دع عنك اجلدال يف قوم لوط} َيا إِْبَراِهيُم أَعْرِْض َعْن َهذَا{: قوله تعاىل

  .أي غري مصروف عنهم وال مدفوع} اٌب غَْيُر َمْردُوٍدَعذَ{. أي نازل هبم} وَإِنَُّهْم آِتيهِْم{
  }َولَمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطاً ِسيَء بِهِْم َوَضاقَ بِهِْم ذَْرعاً َوقَالَ َهذَا َيْوٌم َعِصيٌب{ ٧٧: اآلية
ئَاِت قَالَ َيا قَْومِ َهُؤالِء َبَناِتي ُهنَّ أَطَْهُر لَكُْم فَاتَّقُوا َوَجاَءُه قَْوُمُه ُيْهَرُعونَ إِلَْيِه َوِمْن قَْبلُ كَاُنوا َيْعَملُونَ السَّيِّ{ ٧٨: اآلية

  }اللََّه َوال ُتْخُزوِن ِفي َضْيِفي أَلَْيَس ِمْنكُْم َرُجلٌ َرشِيٌد
  }قَالُوا لَقَْد َعِلْمَت َما لََنا ِفي َبَناِتَك ِمْن َحقٍّ َوإِنََّك لََتْعلَُم َما ُنرِيُد{ ٧٩: اآلية
  }قَالَ لَْو أَنَّ ِلي بِكُْم قُوَّةً أَْو آوِي إِلَى ُركْنٍ َشِديٍد{ ٨٠: اآلية
ْنكُمْ أََحٌد إِلَّا قَالُوا َيا لُوطُ إِنَّا ُرُسلُ َربَِّك لَْن َيِصلُوا إِلَْيَك فَأَْسرِ بِأَهِْلَك بِِقطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ َوال َيلَْتِفْت ِم{ ٨١: اآلية

  }ا َما أَصَاَبُهمْ إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّْبحُ أَلَْيَس الصُّْبُح بِقَرِيبٍاْمرَأََتَك إِنَُّه ُمصِيُبَه
  }فَلَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيَها ِحجَاَرةً ِمْن ِسجِّيلٍ مَْنُضوٍد{  ٨٢: اآلية
  }َن الظَّاِلِمَني بَِبعِيٍدُمَسوََّمةً عِْنَد رَبَِّك َوَما ِهَي ِم{ ٨٣: اآلية

ملا خرجت املالئكة من عند إبراهيم، وكان بني إبراهيم وقرية لوط } َولَمَّا َجاَءتْ ُرُسلَُنا لُوطاً ِسيَء بِهِْم{: قوله تعاىل
  باملالئكة -ومها تستقيان  -أربعة فراسخ بصرت بنتا لوط 

فإن أهلها : من موضع كذا نريد هذه القرية قالتا: لواما شأنكم؟ ومن أين أقبلتم؟ قا: ورأتا هيئة حسنة، فقالتا
هذا الشيخ وأشارتا إىل لوط؛ فلما رأى لوط هيئتهم خاف ! نعم: أهبا من يضيفنا؟ قالتا: أصحاب الفواحش؛ فقالوا

ساء بسوء فهو الزم، وساءه يسوءه فهو متعد أيضا، وإن شئت : أي ساءه جميئهم؛ يقال} ِسيَء بِهِْم{. قومه، عليهم
ضممت السني؛ ألن أصلها الضم، واألصل سوئ هبم من السوء؛ قلبت حركة الواو على السني فانقلبت ياء، وإن 

أي } َوضَاَق بِهِْم ذَْرعاً{. خمففا، ولغة شاذة بالتشديد" سي هبم: "خففت اهلمزة ألقيت حركتها على الياء فقلت
يذرع البعري بيديه يف سريه ذرعا على قدر سعة  وأصله أن. ضاق وسعه وطاقته: وقيل. ضاق صدره مبجيئهم وكرهه

. خطوه؛ فإذا محل على أكثر من طوقه ضاق عن ذلك، وضعف ومد عنقه؛ فضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع
هو من ذرعه القيء أي غابه؛ أي ضاق عن حبسه املكروه يف نفسه، وإمنا ضاق ذرعه هبم ملا رأى من مجاهلم، : وقيل

  :وقال الشاعر. أي شديد يف الشر} َوقَالَ َهذَا َيْوٌم َعصِيٌب{. وما يعلم من فسق قومه
  يكن لك يوم بالعراق عصيب... وإنك إال ترض بكر بن وائل 

  :وقال آخر
  عصب القوي السلم الطواال... يوم عصيب يعصب األبطاال 

: ة، ومنه قيلعصب؛ أي عصب بالشر عصاب. عصيب وعصبصب على التكثري؛ أي مكروه جمتمع الشر وقد: ويقال
وعصبة الرجل اجملتمعون معه يف النسب؛ وتعصبت . عصبة وعصابة أي جمتمعو الكلمة؛ أي جمتمعون يف أنفسهم
  .لفالن صرت كعصبته، ورجل معصوب، أي جمتمع اخللق

ائي والفراء وغريمها قال الكس. أي يسرعون} ُيْهَرُعونَ{. يف موضع احلال} َوَجاَءُه قَْوُمُه ُيْهَرُعونَ إِلَيِْه{: قوله تعاىل



أهرع الرجل إهراعا أي أسرع يف رعدة من برد أو : ال يكون اإلهراع إال إسراعا مع رعدة؛ يقال: من أهل اللغة
  :غضب أو محى، وهو مهرع؛ قال مهلهل

  نقودهم على رغم األنوف... فجاؤوا يهرعون وهم أسارى 
  :وقال آخر

  مبعجالت حنوه مهارع
أهرع أي : وقيل. وجتيء وال تستعمل إال على هذا الوجه. وزهي فالن. مر، وأرعد زيدأولع فالن باأل: وهذا مثل

مل يسمع إال أهرع الرجل أي : ومن قال باألول قال. أي يستحثون عليه" يهرعون"أهرعه حرصه؛ وعلى هذا 
قال اهلروي و. سيق واستعجل: هرع اإلنسان هرعا، وأهرع: قال ابن القوطية. أسرع؛ على لفظ ما مل يسم فاعله

. يسعون: الضحاك". يهرولون" يهرعون: ""قال ابن عباس وقتادة والسدي. هرع الرجل وأهرع أي استحث: يقال
مشي بني مشيني؛ : وقال احلسن. هو مشي بني اهلرولة واجلَمََزى: وقال مشر بن عطية. كأهنم يدفعون: ابن عيينة

لوط الكافرة، ملا رأت األضياف ومجاهلم وهيئتهم، خرجت وكان سبب إسراعهم ما روي أن امرأة . واملعىن متقارب
إن لوطا قد أضاف الليلة فتية ما رئي مثلهم مجال؛ وكذا وكذا؛ فحينئذ جاؤوا : حىت أتت جمالس قومها، فقالت هلم

 وجدوا ابنته تستقي ماء من: وقيل. ويذكر أن الرسل ملا وصلوا إىل بلد لوط وجدوا لوطا يف حرث له. يهرعون إليه
! مكانكم: هنر سدوم؛ فسألوها الداللة على من يضيفهم، ورأت هيئتهم فخافت عليهم من قوم لوط، وقالت هلم

أوما مسعتم بعمل هؤالء القوم؟ : نريد أن تضيفنا الليلة؛ فقال هلم: وذهبت إىل أبيها فأخربته؛ فخرج إليهم؛ فقالوا
وقد كان اهللا عز وجل، قال ملالئكته ال تعذبوهم  -ألرض وما عملهم؟ فقال أشهد باهللا إهنم لشر قوم يف ا: فقالوا

هذه واحدة، وتردد : فلما قال لوط هذه املقالة، قال جربيل ألصحابه -حىت يشهد لوط عليهم أربع شهادات 
  .القول بينهم حىت كرر لوط الشهادة أربع مرات، مث دخل هبم املدينة

أي كانت } كَانُوا َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت{. من قبل لوط: وقيل. رسلأي ومن قبل جميء ال} َوِمْن قَْبلُ{: قوله تعاىل
  فلما جاؤوا إىل لوط وقصدوا. عادهتم إتيان الرجال

كان : فقيل} هَُؤالِء َبنَاِتي{: وقد اختلف يف قوله. ابتداء وخرب} َهُؤالِء بََناِتي{: أضيافه قام إليهم لوط مدافعا، وقال
. كان هلم سيدان مطاعان فأراد أن يزوجهما ابنتيه: بنتان؛ زيتا وزعوراء؛ فقيل: لوقي. له ثالث بنات من صلبه

ندهبم يف هذه احلالة إىل النكاح، وكانت سنتهم جواز نكاح الكافر املؤمنة؛ وقد كان هذا يف أول اإلسالم : وقيل
األخرى من أيب العاص بن جائزا مث نسخ؛ فزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنتا له من عتبة بن أيب هلب، و

إىل النساء " بنايت: "أشار بقوله -منهم جماهد وسعيد بن جبري  -وقالت فرقة . الربيع قبل الوحي، وكانا كافرين
" النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم. "مجلة؛ إذ نيب القوم أب هلم؛ ويقوي هذا أن يف قراءة ابن مسعود

إمنا كان الكالم مدافعة ومل يرد إمضاءه؛ روي هذا القول عن أيب عبيدة؛ كما يقال : ائفةوقالت ط]. ٦: األحزاب[
مل يعرض عليهم بناته وال بنات أمته، وإمنا قال : وقال عكرمة. اخلنزير أحل لك من هذا: ملن ينهى عن أكل مال الغري

  .هلم هذا لينصرفوا
والتطهر التنزه . أي أزوجكموهن؛ فهو أطهر لكم مما تريدون، أي أحلابتداء وخرب؛ } ُهنَّ أَطَْهُر لَكُْم{: قوله تعاىل
". كان رؤساؤهم خطبوا بناته فلم جيبهم، وأراد ذلك اليوم أن يفدي أضيافه ببناته: "وقال ابن عباس. عما ال حيل

ل، وإن مل اهللا أكرب وأعلى وأج: للتفضيل حىت يتوهم أن يف نكاح الرجال طهارة، بل هو كقولك" أطهر"وليس ألف 



وقد قال أبو . يكن تفضيل؛ وهذا جائز شائع يف كالم العرب، ومل يكابر اهللا تعاىل أحد حىت يكون اهللا تعاىل أكرب منه
وهبل " . قل اهللا أعلى وأجل: "اعل هبل اعل هبل؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمر: سفيان بن حرب يوم أحد
بالنصب على } ُهنَّ أَطَْهُر{وقرأ احلسن وعيسى بن عمرو . مة برفع الراءوقرأ العا. مل يكن قط عاليا وال جليال

ههنا عمادا، وإمنا يكون عمادا فيما ال يتم " هن"وال جييز اخلليل وسيبويه واألخفش أن يكون . عماد" هن"و. احلال
  .الكالم إال مبا بعدها، حنو كان زيد هو أخاك، لتدل هبا على أن األخ ليس بنعت

  .يدل هبا على أن اخلرب معرفة أو ما قارهنا: وقال غريه. ويدل هبا على أن كان حتتاج إىل خرب: جقال الزجا
  :ومنه قول حسان. أي ال هتينوين وال تذلوين} فَاتَّقُوا اللََّه َوال ُتْخُزوِن ِفي َضْيِفي{: قوله تعاىل

  ولقاك قبل املوت إحدى الصواعق... فأخزاك ريب يا عتيب بن مالك 
  ودميت فاه قطعت بالبوارق... ميينا للنيب تعمدا مددت 

  :وجيوز أن يكون من اخلزاية، وهو احلياء، واخلجل؛ قال ذو الرمة
  من جانب احلبل خملوطا هبا الغضب... خزاية أدركته بعد جولته 

  :وقال آخر
  هبا مرطها أو زايل احللي جيدها... من البيض ال ختزى إذا الريح ألصقت 

  : واجلميع على لفظ الواحد، ألنه يف األصل مصدر؛ قال الشاعروضيف يقع لالثنني
  للضيف والضيف أحق زائر... ال تعدمي الدهر شفار اجلازر 

وخزي الرجل خزاية؛ أي استحيا مثل . رجال صوم وفطر وزور: وجيوز فيه التثنية واجلمع؛ واألول أكثر كقولك
أي شديد يأمر } أَلَْيَس مِْنكُمْ َرُجلٌ َرِشيٌد{: مث وخبهم بقوله. وخزي خزيا إذا افتضح؛ خيزى فيهما مجيعا. ذل وهان

: أو مبعىن راشد أو مرشد، أي صاحل أو مصلح ابن عباس. أي ذو رشد" رشيد: "وقيل. باملعروف وينهى عن املنكر
وز أي يكون وجي. الرشيد مبعىن الرشد؛ والرشد والرشاد اهلدى واالستقامة: وقيل. ناه عن املنكر: أبو مالك. مؤمن

  .مبعىن املرشد؛ كاحلكيم مبعىن احملكم
روي أن قوم لوط خطبوا بناته فردهم، وكانت سنتهم أن } قَالُوا لَقَْد َعِلْمَت َما لََنا ِفي َبنَاِتَك ِمْن َحقٍّ{: قوله تعاىل

  :من رد يف خطبة امرأة مل حتل له أبدا؛ فذلك قوله تعاىل

فوجه الكالم أنه ليس، لنا إىل بناتك . وبعد أال تكون هذه اخلاصية} ِفي َبَناِتَك ِمْن َحقٍّ قَالُوا لَقَْد َعِلْمَت َما لََنا{
  .إشارة إىل األضياف} َوإِنََّك لََتْعلَُم َما ُنرِيُد{. تعلق، وال هن قصدنا، وال لنا عادة نطلب ذلك

غيهم، وضعف عنهم، ومل يقدر على دفعهم، متىن لو  ملا رأى استمرارهم يف} قَالَ لَْو أَنَّ ِلي بِكُْم قُوَّةً{: قوله تعاىل
وقال ابن . أي أنصارا وأعوانا} لَْو أَنَّ ِلي بِكُْم قُوَّةً{ . وجد عونا على ردهم؛ فقال على جهة التفجع واالستكانة

ـ التابعة ل" أن"وهذا يطرد يف . لو اتفق أو وقع: يف موضع رفع بفعل مضمر، تقديره" أن"و. أراد الولد: عباس
أي " أو آوي إىل ركن شديد. "حمذوف؛ أي لرددت أهل الفساد، وحلت بينهم وبني ما يريدون" لو"وجواب ". لو"

أو إيواء إىل ركن شديد؛ " لو أن يل بكم قوة: "كأنه قال" قوة"بالنصب عطفا على " أو آوي"وقرئ . أجلأ وأنضوي
وبلغ هبم قبيح فعلهم إىل . رية، واملنعة بالكثرةومراد لوط بالركن العش". أن"أي وأن آوي، فهو منصوب بإضمار 

إن ركنك : قوله هذا مع علمه مبا عند اهللا تعاىل؛ فريوى أن املالئكة وجدت عليه حني قال هذه الكلمات، وقالوا
يرحم اهللا لوطا لقد كان يأوي إىل : "ويف البخاري عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. لشديد



". ما بعث اهللا بعده نبيا إال يف ثروة من قومه"وخرجه الترمذي وزاد ". البقرة"احلديث؛ وقد تقدم يف " يد ركن شد
ويروى أن لوطا عليه السالم ملا غلبه قومه، ومهوا بكسر . والثروة الكثرة واملنعة؛ حديث حسن: قال حممد بن عمرو

انفتح الباب؛ فضرهبم جربيل جبناحه فطمس أعينهم، تنح عن الباب؛ فتنحى و: الباب وهو ميسكه، قالت له الرسل
: القمر[} َولَقَدْ َراَودُوُه َعْن َضْيِفِه فَطََمْسَنا أَْعُينَُهْم{: النجاء؛ قال اهللا تعاىل: وعموا وانصرفوا على أعقاهبم يقولون

ومه ويناشدهم من وراء أغلق لوط بابه واملالئكة معه يف الدار، وهو يناظر ق: وقال ابن عباس وأهل التفسري]. ٣٧
يا لوط : الباب، وهم يعاجلون تسور اجلدار؛ فلما رأت املالئكة ما لقي من اجلهد والكرب والنصب بسببهم، قالوا

  إن ركنك لشديد، وأهنم آتيهم عذاب غري مردود،

أخذ جربيل : وقيل. وإنا رسل ربك؛ فافتح الباب ودعنا وإياهم؛ ففتح الباب فضرهبم جربيل جبناحه على ما تقدم
قبضة من تراب فأذراها يف وجوههم، فأوصل اهللا إىل عني من بعد ومن قرب من ذلك التراب فطمس أعينهم، فلم 

فإن يف بيت لوط قوما هم أسحر من على ! النجاء النجاء: يعرفوا طريقا، وال اهتدوا إىل بيوهتم، وجعلوا يقولون
  .يا لوط كما أنت حىت نصبح فسترى؛ يتوعدونه: ولونوجعلوا يق. وجه األرض، وقد سحرونا فأعموا أبصارنا

ملا رأت املالئكة حزنه واضطرابه ومدافعته عرفوه بأنفسهم، فلما علم أهنم } قَالُوا َيا لُوطُ إِنَّا ُرُسلُ رَبَِّك{: قوله تعاىل
لَْن َيِصلُوا { .رسل مكن قومه من الدخول، فأمر جربيل عليه السالم يده على أعينهم فعموا، وعلى أيديهم فجفت

وَاللَّْيلِ إِذَا {: قال اهللا تعاىل. بوصل األلف وقطعها؛ لغتان فصيحتان} فَأَْسرِ{قرئ } فَأَْسرِ بِأَْهِلَك{أي مبكروه } إِلَْيَك
  :فجمع بني اللغتني: وقال النابغة] ١: اإلسراء[} سُْبَحانَ الَِّذي أَْسَرى{: وقال] ٤: الفجر[} َيسْرِ

  تزجي الشمال عليه جامد الربد... وزاء سارية أسرت عليه من اجل
  :وقال آخر

  أسرت إليك ومل تكن تسري... حي النضرية ربة اخلدر 
  :وقال لبيد. بالقطع إذا سار من أول الليل، وسرى إذا سار من آخره؛ وال يقال يف النهار إال سار" فأسر: "وقد قيل

  عاش عامل قضى عمال واملرء ما... إذا املرء أسرى ليلة ظن أنه 
  :وقال عبداهللا بن رواحة

  وتنجلي عنهم غيابات الكرى... عند الصباح حيمد القوم السرى 
. بعد مضي صدر من الليل: قتادة. ببقية من الليل: الضحاك. بطائفة من الليل: قال ابن عباس} بِِقطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ{

. بعد هدء من الليل: وقيل. بظلمة من الليل: وقيل. بساعة من الليل: ابن األعرايب. بعد جنح من الليل: األخفش
  هزيع: وقيل

  :إنه نصف الليل؛ مأخوذ من قطعه نصفني؛ ومنه قول الشاعر: وكلها متقاربة؛ وقيل. من الليل
  على رجل بقارعة الصعيد... ونائحة تنوح بقطع ليل 

جاز } بِِقطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ{: أنه لو مل يقل: ؟ فاجلواب} بِِقطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ{ السرى ال يكون إال بالليل، فما معىن : فإن قيل
ال يتخلف منكم : ابن عباس. أي ال ينظر وراءه منكم أحد؛ قال جماهد} َوال َيلْتَِفْت ِمْنكُمْ أََحٌد{. أن يكون أوله

ب؛ وهي القراءة بالنص} إِالَّ اْمرَأََتَك{. علي بن عيسى ال يشتغل منكم أحد مبا خيلفه من مال أو متاع. أحد
فهو " فأسر بأهلك إال امرأتك"وكذا يف قراءة ابن مسعود . الواضحة البينة املعىن؛ أي فأسر بأهلك إال امرأتك

أي ] ٨٣: األعراف[} كَاَنْت ِمَن الَْغابِرِيَن{: وقد قال اهللا عز وجل. وعلى هذا مل خيرج هبا معه. استثناء من األهل



وأنكر هذه القراءة مجاعة منهم ". أحد"بالرفع على البدل من " إِالَّ اْمرَأَُتَك: "ن كثريوقرأ أبو عمرو واب. من الباقني
أن املرأة  -إذا أبدلت وجزمت  -ويكون نعتا؛ ألن املعىن يصري " يلتفت"ال يصح ذلك إال برفع : أبو عبيد؛ وقال

يد وغريه على مثل أيب عمرو مع جاللته وهذا احلمل من أيب عب: قال النحاس. أبيح هلا االلتفات، وليس املعىن كذلك
وحمله من العربية ال جيب أن يكون؛ والرفع على البدل له معىن صحيح، والتأويل له على ما حكى حممد بن الوليد 

ال خيرج فالن؛ فلفظ النهي لفالن ومعناه للمخاطب؛ أي ال تدعه خيرج؛ : عن حممد بن يزيد أن يقول الرجل حلاجبه
اهنهم عن القيام إال زيدا؛ وكذلك النهي للوط ولفظه لغريه؛ كأنه : قم أحد إال زيد؛ يكون معناهال ي: ومثله قولك

اهنهم ال يلتفت منهم أحد إال امرأتك فإهنا تلتفت وهتلك، وأن النهي عن االلتفات ألنه كالم تام؛ أي ال : قال
هنى من معه ممن أسرى هبم أال يلتفت، فلم يلتفت، منكم أحد إال امرأتك فإهنا تلتفت وهتلك، وأن لوطا خرج هبا، و
إِنَّهُ {. فأدركها حجر فقتلها ! واقوماه: يلتفت منهم أحد سوى زوجته؛ فإهنا ملا مسعت هدة العذاب التفتت وقالت

  }ُمِصيُبهَا

َصابَُهْم إِنَّ ُمِصيُبَها َما أَ{. ترجع إىل األمر والشأن؛ أي فإن األمر والشأن والقصة" إنه"أي من العذاب، والكناية يف 
. اآلن اآلن: قال لوط] ٣١: العنكبوت[} إِنَّا ُمْهِلكُو أَْهلِ َهِذِه الْقَْريَِة{: ملا قالت املالئكة} َمْوِعَدُهُم الصُّْبُح

بضم الباء " أليس الصبح"وقرأ عيسى بن عمر } أَلَْيَس الصُّْبُح بِقَرِيبٍ{: استعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه؛ فقالوا
وقال بعض أهل . وحيتمل أن يكون جعل الصبح ميقاتا هلالكهم؛ ألن النفوس فيه أودع، والناس فيه أمجع. لغةوهي 
إن اهللا قد وكل هبذه القرية : إن لوطا خرج بابنتيه ليس معه غريمها عند طلوع الفجر؛ وأن املالئكة قالت له: التفسري

كرنا هلم أن لوطا سيخرج فال تؤذوه؛ وأمارته أنه مالئكة معهم صوت رعد، وخطف برق، وصواعق عظيمة، وقد ذ
فخرج لوط وطوى اهللا له األرض يف وقته حىت جنا ووصل إىل . ال يلتفت، وال تلتفت ابنتاه فال يهولنك ما ترى

  .إبراهيم
السالم أدخل جناحه حتت  وذلك أن جربيل عليه} َجَعلَْنا َعاِليََها َساِفلَهَا{. أي عذابنا} فَلَمَّا َجاَء أَمُْرنَا{: قوله تعاىل

وعامورا، ودادوما، وضعوه، وقتم، فرفعها من ختوم  -وهي القرية العظمى،  -سدوم : قرى قوم لوط، وهي مخس
األرض حىت أدناها من السماء مبا يف فيها؛ حىت مسع أهل السماء هنيق محرهم وصياح ديكتهم، مل تنكفئ هلم جرة، 

: وقيل. أهلكت أربعة، وجنت ضعوه. مقاتل. وسهم، وأتبعهم اهللا باحلجارةومل ينكسر هلم إناء، مث نكسوا على رؤ
  .غري هذا، واهللا أعلم

دليل على أن من فعل فعلهم حكمه الرجم، وقد تقدم يف } َوأَْمطَْرَنا َعلَْيَها ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّيلٍ{: قوله تعاىل
: مطرت السماء وأمطرت: وأما كالم العرب فيقال. أمطرنا يف العذاب، ومطرنا يف الرمحة: ويف التفسري". األعراف"

. السجيل الشديد الكثري؛ وسجيل وسجني الالم والنون أختان: فقال النحاس" السجيل"واختلف يف . حكاه اهلروي
  :السجيل الشديد؛ وأنشد: وقال أبو عبيدة

  ضربا تواصى به األبطال سجينا

قال ! هذا سجني وذلك سجيل فكيف يستشهد به؟: وقال ورد عليه هذا القول عبداهللا بن مسلم: قال النحاس
وهذا الرد ال يلزم؛ ألن أبا عبيدة ذهب إىل أن الالم تبدل من النون لقرب إحدامها من األخرى؛ وقول أيب : النحاس

حجارة من شديد؛ ألن : عبيدة يرد من جهة أخرى؛ وهي أنه لو كان على قوله لكان حجارة سجيال؛ ألنه ال يقال
وحكى عنه حممد بن اجلهم أن . وحكى أبو عبيدة عن الفراء أنه قد يقال حلجارة األرحاء سجيل. نعتشديدا 



إن سجيال : وقالت طائفة منهم ابن عباس وسعيد بن جبري وابن إسحاق. سجيال طني يطبخ حىت يصري مبنزلة األرحاء
اجليم، ومها بالفارسية حجر وطني سنك وكيل؛ بالكاف موضع : ويقال. لفظة غري عربية عربت، أصلها سنج وجيل

السجيل الطني بدليل قوله : وقال قتادة وعكرمة. هو من لغة العرب: وقيل. عربتهما العرب فجعلتهما امسا واحدا
والسجيل . كان أصل احلجارة طينا فشددت: وقال احلسن]. ٣٣: الذاريات[} لُِنْرِسلَ َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً ِمْن ِطنيٍ{

طني طبخ حىت كان كاآلجر؛ وعنه أن : وقال ابن زيد. يعين اآلجر: وقال الضحاك. يد صلبعند العرب كل شد
وهذا ضعيف يرده : سجيال اسم السماء الدنيا؛ ذكره املهدوي؛ وحكاه الثعليب عن أيب العالية؛ وقال ابن عطية

هي جبال : وقيل. احلجارةأنه حبر معلق يف اهلواء بني السماء واألرض منه نزلت : وعن عكرمة". منضود"وصفه بـ 
: وقيل]. ٤٣: النور[} َوُينَزِّلُ ِمَن السََّماِء ِمْن جَِبالٍ ِفيَها ِمْن َبرٍَد{: يف السماء، وهي اليت أشار اهللا تعاىل إليها بقوله

} تَاٌب َمْرقُوٌموََما أَْدَراَك َما ِسجٌِّني ِك{: هو مما سجل هلم أي كتب هلم أن يصيبهم؛ فهو يف معىن سجني؛ قال اهللا تعاىل
هو من : وقيل. هو فعيل من أسجلته أي أرسلته؛ فكأهنا مرسلة عليهم: وقيل. قاله الزجاج واختاره] ٨: املطففني[

  :أسجلته إذا أعطيته؛ فكأنه عذاب أعطوه؛ قال
  ...من يساجلين يساجل ماجدا 
  ميأل الدلو إىل عقد الكرب

  :احلجر والضرب؛ قال ابن مقبلالسجيل والسجني الشديد من : وقال أهل املعاين
  ضربا تواصى به األبطال سجينا... ورجلة يضربون البيض ضاحية 

نضد بعضه على بعض حىت : وقال الربيع. نضد بعضها فوق بعض: وقال قتادة. متتابع: قال ابن عباس} َمْنضُوٍد{
نضدت املتاع واللنب : ليقا. وقال بعضهم مرصوص؛ واملعىن متقارب. مصفوف: وقال عكرمة. صار جسدا واحدا

  :إذا جعلت بعضه على بعض، فهو منضود ونضيد ونضد؛ قال
  ورفعته إىل السجفني فالنضد

أي معلمة، من السيما وهي العالمة؛ أي } ُمَسوَّمَةً{. معد؛ أي هو مما أعده اهللا ألعدائه الظلمة: وقال أبو بكر اهلذيل
. جر اسم من رمي به، وكانت ال تشاكل حجارة األرضمكتوب على كل ح: وقيل. كان عليها أمثال اخلواتيم

كانت معلمة ببياض ومحرة، : وقال كعب. زعموا أهنا كانت حبمرة وسواد يف بياض، فذلك تسوميها: وقال الفراء
  :وقال الشاعر

  له سيمياء ال تشق على البصر... غالم رماه اهللا باحلسن يافعا 
دليل على أهنا ليست من } ِعْنَد َربَِّك{: ويف قوله". سجيل"من نعت " منضود"و. من نعت حجارة" مسومة"و 

يرهب : وقال جماهد. يعين قوم لوط؛ أي مل تكن ختطئهم} َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمَني بَِبعِيٍد{. حجارة األرض؛ قاله احلسن
ي هذه األمة؛ واهللا ما أجار يعين ظامل: وقال قتادة وعكرمة. ما احلجارة من ظاملي قومك يا حممد ببعيد: قريشا؛ املعىن

سيكون يف آخر أميت قوم يكتفي رجاهلم بالرجال : "وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. اهللا منها ظاملا بعد
مث تال رسول اهللا " ونساؤهم بالنساء فإذا كان ذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط أن يرسل اهللا عليهم حجارة من سجيل

  َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلمَِني{صلى اهللا عليه وسلم 

ال تذهب الليايل واأليام حىت تستحل هذه األمة أدبار الرجال كما استحلوا "ويف رواية عنه عليه السالم } بَِبِعيٍد
املعىن ما هذه القرى من الظاملني ببعيد؛ وهي : وقيل" . أدبار النساء فتصيب طوائف من هذه األمة حجارة من ربك



أهنا . أحدمها: ويف احلجارة اليت أمطرت قوالن. مذكرا على معىن مبكان بعيد" ببعيد"وجاء . نةبني الشام واملدي
  .أهنا أمطرت على من مل يكن يف املدن من أهلها وكان خارجا عنها: الثاين. أمطرت على املدن حني رفعها جربيل

ُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه َوال َتْنقُصُوا الِْمكْيَالَ َوالْمِيَزانَ إِنِّي وَإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم شَُعْيباً قَالَ َيا قَْومِ اْع{ ٨٤: اآلية
  }أََراكُْم بَِخْيرٍ َوإِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَابَ َيْومٍ ُمِحيٍط

  }النَّاسَ أَشَْياَءُهْم َوال تَْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَنوََيا قَْومِ أَْوفُوا الِْمكَْيالَ وَالِْميَزانَ بِالِْقْسِط َوال تَْبَخسُوا { ٨٥: اآلية
  }بَِقيَُّت اللَِّه َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني َوَما أََنا َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ{ ٨٦: اآلية
ا أَْو أَنْ َنفَْعلَ ِفي أَمَْوالَِنا َما َنَشاُء إِنََّك لَأَْنتَ الَْحِليمُ قَالُوا َيا شَُعْيُب أََصالُتَك َتأْمُُرَك أَنْ نَْتُرَك َما َيعُْبُد آَباؤَُن{ ٨٧: اآلية

  }الرَّشِيُد
َخالِفَكُْم إِلَى َما قَالَ َيا قَْومِ أَرَأَْيُتمْ إِنْ كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن رَبِّي َوَرَزقَنِي ِمْنُه رِْزقاً َحَسناً َوَما أُرِيُد أَنْ أُ{ ٨٨: اآلية
  }أُنِيُب اكُْم َعْنُه إِنْ أُرِيُد إِلَّا اِألْصالَح َما اْسَتطَْعُت َوَما َتْوِفيِقي إِلَّا بِاللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيِهأَْنَه
ْو قَْوَم َصاِلحٍ َوَما قَْوُم وََيا قَْومِ ال َيْجرِمَنَّكُمْ ِشقَاِقي أَنْ ُيصِيَبكُْم ِمثْلُ َما أَصَاَب قَْوَم ُنوحٍ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَ{ ٨٩: اآلية

  }لُوٍط ِمْنكُْم بَِبعِيٍد
  }وَاْسَتْغِفرُوا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيهِ إِنَّ رَبِّي َرِحيٌم َودُوٌد{ ٩٠: اآلية

ال َرهْطَُك لََرَجْمَناَك َوَما أَْنَت َعلَْيَنا قَالُوا َيا شَُعْيُب َما َنفْقَُه كَثِرياً ِممَّا َتقُولُ وَإِنَّا لََنَراَك ِفيَنا َضِعيفاً َولَْو{ ٩١: اآلية
  }بَِعزِيزٍ
  }لُونَ ُمِحيطٌقَالَ َيا قَْومِ أََرْهِطي أََعزُّ َعلَْيكُْم ِمَن اللَِّه َواتََّخذُْتُموُه َوَراَءكُْم ظِْهرِّياً إِنَّ رَبِّي بَِما َتْعَم{ ٩٢: اآلية

كَانَِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ َسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َيأِْتيِه َعذَابٌ ُيْخزِيِه َوَمْن ُهَو كَاِذبٌ َوَيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َم{ ٩٣: اآليتان
  }َواْرَتِقُبوا إِنِّي َمَعكُْم َرقِيٌب

يَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ فَأَْصَبحُوا ِفي َولَمَّا َجاَء أَْمرَُنا َنجَّْيَنا شَُعْيباً وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوأََخذَتِ الَِّذ{ ٩٤: اآلية
  }ِدَيارِِهْم جَاِثِمَني

  }كَأَنْ لَْم َيْغنَْوا ِفيَها أَال ُبْعداً ِلَمْدَيَن كََما َبِعَدتْ ثَُموُد{ ٩٥: اآلية
: م بذلك قوالنويف تسميته. أي وأرسلنا إىل مدين، ومدين هم قوم شعيب} َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعيْباً{: قوله تعاىل
أنه اسم : الثاين. كما يقال مضر واملراد بنو مضر. مدين واملراد بنو مدين: أهنم بنو مدين بن إبراهيم؛ فقيل: أحدمها

. هذا املعىن وزيادة" األعراف"ال ينصرف مدين ألنه اسم مدينة؛ وقد تقدم يف : قال النحاس. مدينتهم، فنسبوا إليها
كانوا مع كفرهم أهل خبس } َوال َتنْقُُصوا الِْمكَْيالَ وَالِْميَزانَ{ . تقدم} اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيرُُه قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا{

وتطفيف؛ كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام أخذوا بكيل زائد، واستوفوا بغاية ما يقدرون عليه وظلموا؛ وإن جاءهم 
له بغاية ما يقدرون؛ فأمروا باإلميان إقالعا عن الشرك، وبالوفاء هنيا عن مشتر للطعام باعوه بكيل ناقص، وشحوا 

َوإِنِّي {. كان سعرهم رخيصا: وقال احلسن. أي يف سعة من الرزق، وكثرة من النعم} إِنِّي أََراكُمْ بَِخْيرٍ{. التطفيف
لك اليوم باإلحاطة هبم؛ فإن يوم العذاب وصف اليوم باإلحاطة، وأراد وصف ذ} أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ ُمِحيٍط

: واختلف يف ذلك العذاب؛ فقيل. يوم شديد؛ أي شديد حره: إذا أحاط هبم فقد أحاط العذاب هبم، وهو كقولك
  .هو عذاب النار يف اآلخرة



اهللا ويف احلديث عن النيب صلى . غالء السعر؛ روي معناه عن ابن عباس: وقيل. عذاب االستئصال يف الدنيا: وقيل
  .وقد تقدم" . ما أظهر قوم البخس يف املكيال وامليزان إال ابتالهم اهللا بالقحط والغالء: "عليه وسلم
. واإليفاء اإلمتام. أمر باإليفاء بعد أن هنى عن التطفيف تأكيدا} َوَيا قَْومِ أَْوفُوا الِْمكْيَالَ َوالْمِيَزانَ{: قوله تعاىل

املقصود أن يصل كل ذي كل نصيب إىل نصيبه؛ وليس يريد إيفاء املكيال واملوزون أي بالعدل واحلق، و} بِالِْقسِْط{
َوال َتْبَخُسوا {. أوفوا باملكيال وبامليزان؛ بل أراد أال تنقصوا حجم املكيال عن املعهود، وكذا الصنجات: ألنه مل يقل

بني أن اخليانة يف املكيال } ا ِفي اَألْرضِ ُمفِْسِديَنَوال َتْعثَْو{. أي ال تنقصوهم مما استحقوه شيئا} النَّاَس أَْشَياءَُهْم
  .زيادة هلذا، واحلمد هللا" األعراف"وامليزان مبالغة يف الفساد يف األرض، وقد مضى يف 

ونه أي ما يبقيه اهللا لكم بعد إيفاء احلقوق بالقسط أكثر بركة، وأمحد عاقبة مما تبق} َبِقيَُّت اللَِّه َخْيرٌ لَكُْم{: قوله تعاىل
} َبِقيَّتُ اللَِّه خَْيٌر لَكُْم{: وقال جماهد. أنتم ألنفسكم من فضل التطفيف بالتجرب والظلم؛ قال معناه الطربي، وغريه

حظكم من ربكم : قتادة واحلسن. رمحة اهللا: ابن زيد. مراقبة اهللا: وقال الفراء. وصية اهللا: وقال الربيع. يريد طاعته
شرط هذا ألهنم إمنا يعرفون صحة هذا إن كانوا } إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني{. اهللا خري لكمرزق : وقال ابن عباس. خري لكم
أي رقيب أرقبكم } َوَما أََنا َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ{. حيتمل أهنم كانوا يعترفون بأن اهللا خالقهم فخاطبهم هبذا: وقيل. مؤمنني

أي ال يتهيأ يل : وقيل. نكم حىت أؤاخذكم بإيفاء احلقعند كيلكم ووزنكم؛ أي ال ميكنين شهود كل معاملة تصدر م
  .أن أحفظكم من إزالة نعم اهللا عليكم مبعاصيكم

يف " أن"} َتأْمُُرَك أَنْ نَْتُرَك َما َيعُْبُد آَباُؤَنا{. من غري مجع} أََصالُتَك{وقرئ } قَالُوا َيا ُشَعْيبُ أََصالُتَك{: قوله تعاىل
  .ا خفض على إضمار الباءموضعه: موضع نصب؛ قال الكسائي

الصالة تنهى عن : وروي أن شعيبا عليه السالم كان كثري الصالة، مواظبا على العبادة فرضها ونقلها ويقول
الفحشاء واملنكر؛ فلما أمرهم وهناهم عريوه مبا رأوه يستمر عليه من كثرة الصالة، واستهزؤوا به فقالوا ما أخرب اهللا 

مبعىن القراءة؛ قاله سفيان عن األعمش، أي قراءتك تأمرك؛ ودل هبذا على أهنم كانوا إن الصالة هنا : وقيل. عنهم
زعم الفراء } أَْو أَنْ َنفَْعلَ ِفي أَْموَاِلَنا َما َنَشاُء{. مل يبعث اهللا نبيا إال فرض عليه الصالة والزكاة: وقال احلسن. كفارا

أَْو أَنْ َنفَْعلَ ِفي أَْموَاِلَنا َما {قرأ السلمي والضحاك بن قيس و. أو تنهانا أن نفعل يف أموالنا ما نشاء: أن التقدير
على هذه القراءة معطوفة على " أو أن: "وقال النحاس. ما تشاء أنت يا شعيب: بالتاء يف الفعلني، واملعىن} َنَشاُء

أَْو أَنْ َنفَْعلَ ِفي {. معىن: وقيل. كان مما هناهم عنه حذف الدراهم: وروي عن زيد بن أسلم أنه قال. األوىل" أن"
يعنون عند نفسك } إِنَّكَ َألْنتَ الَْحِليُم الرَِّشيُد{!. إذا تراضينا فيما بيننا بالبخس فلم متنعنا منه؟} أَْموَاِلَنا َما َنَشاُء

: وقيل. مكأي عند نفسك بزع] ٤٩: الدخان[} ذُْق إِنََّك أَْنَت الَْعزِيزُ الْكَرُِمي{: ومثله يف صفة أيب جهل. بزعمك
أبو البيضاء، ولألبيض أبو اجلون؛ ومنه قول : ومنه قوهلم للحبشي. قالوه على وجه االستهزاء والسخرية، قاله قتادة

العرب تصف الشيء بضده للتطري : وقال سفيان بن عيينة. } ذُقْ إِنََّك أَْنَت الَْعزِيزُ الْكَرُِمي{: خزنة جهنم أليب جهل
هو تعريض أرادوا به السب؛ وأحسن من هذا كله، ويدل ما : وقيل. ليم، وللفالة مفازةوالتفاؤل؛ كما قيل للديغ س

أََصالُتكَ {. ويدل عليه! قبله على صحته؛ أي إنك أنت احلليم الرشيد حقا، فكيف تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا
ته وعبادته، وأنه حليم رشيد بأن يكون يأمرهم بترك ما أنكروا ملا رأوا من كثرة صال} َتأُْمُرَك أَنْ َنْتُرَك َما َيْعُبُد آَباُؤنَا

  .كان يعبد آباؤهم، وبعده أيضا ما يدل عليه
وهذا كله يدل على أهنم ! أي أفال أهناكم عن الضالل؟} قَالَ َيا قَْومِ أََرأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى بَيَِّنٍة ِمْن َربِّي{: قوله تعاىل



ويشبه هذا املعىن قول اليهود من بين قريظة للنيب صلى اهللا عليه وسلم . تقادهم فيهقالوه على وجه احلقيقة، وأنه اع
  !.يا حممد ما علمناك جهوال: فقالوا" يا إخوة القردة: "حني قال هلم

كان مما ينهاهم عنه، وعذبوا ألجله قطع الدنانري والدراهم؛ كانوا يقرضون من أطراف : قال أهل التفسري: مسألة
هلم القراضة، وكانوا يتعاملون على الصحاح عدا، وعلى املقروضة وزنا، وكانوا يبخسون يف  الصحاح لتفضل

كانوا يكسرون الدنانري والدراهم، وكذلك قال مجاعة من املفسرين املتقدمني : وقال ابن وهب قال مالك. الوزن
د عن علقمة بن عبداهللا عن ويف كتاب أيب داو. كسعيد بن املسيب، وزيد بن أسلم وغريمها؛ وكسرمها ذنب عظيم

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تكسر سكة املسلمني اجلائزة بينهم إال من بأس؛ فإهنا إذا كانت : أبيه قال
صحاحا قام معناها؛ وظهرت فائدهتا، وإذا كسرت صارت سلعة، وبطلت منها الفائدة؛ فأضر ذلك، بالناس؛ 

} َوكَانَ ِفي الَْمدِيَنِة ِتْسَعةُ َرْهٍط ُيفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ َوال ُيْصِلُحونَ{: عاىلوقد قيل يف تأويل قوله ت. ولذلك حرم
زعموا أنه مل يكن باملدينة : قال أبو عمر بن عبدالرب. أهنم كانوا يكسرون الدراهم؛ قاله زيد بن أسلم] ٤٨: النمل[

  .أعلم بتأويل القرآن من زيد بن أسلم بعد حممد بن كعب القرظي
من كسرها مل تقبل : قال أصبغ قال عبدالرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة موىل زيد بن احلارث العتقي: مسألة

مل تقبل شهادته فألنه أتى : أما قوله: شهادته، وإن اعتذر باجلهالة مل يعذر، وليس هذا مبوضع عذر؛ قال ابن العريب
ال يقبل عذره باجلهالة يف هذا فألنه أمر بني ال خيفى على : قولهكبرية، والكبائر تسقط العدالة دون الصغائر؛ وأما 

  .أحد، وإمنا يقبل العذر إذا ظهر الصدق فيه، أو خفي وجه الصدق فيه، وكان اهللا أعلم به من العبد كما قال مالك
د جلد إذا كان هذا معصية وفسادا ترد به الشهادة فإنه يعاقب من فعل ذلك، ومر ابن املسيب برجل ق: مسألة
هذا من الفساد يف األرض؛ ومل ينكر جلده؛ : يقطع الدنانري والدراهم؛ قال ابن املسيب: ما هذا؟ قال رجل: فقال

كنت قاعدا عند عمر بن عبدالعزيز وهو إذ ذاك أمري املدينة فأتى : وقال أبو عبدالرمحن النجييب. وحنوه عن سفيان
  هذا جزاء من يقطع: وأمر فطيف به، وأمره أن يقولبرجل يقطع الدراهم وقد شهد عليه فضربه وحلقه، 

إنه مل مينعين أن أقطع يدك إال أين مل أكن تقدمت يف ذلك قبل اليوم، وقد تقدمت : لدراهم؛ مث أمر أن يرد إليه؛ فقال
 أما أدبه بالسوط فال كالم فيه، وأما حلقه فقد فعله: قال القاضي أبو بكر بن العريب. يف ذلك فمن شاء فليقطع

عمر؛ وقد كنت أيام احلكم بني الناس أضرب وأحلق، وإمنا كنت أفعل ذلك مبن يرى شعره عونا له على املعصية، 
وطريقا إىل التجمل به يف الفساد، وهذا هو الواجب يف كل طريق للمعصية، أن يقطع إذا كان غري مؤثر يف البدن، 

قرض الدراهم غري كسرها، فإن الكسر إفساد وأما قطع يده فإمنا أخذ ذلك عمر من فصل السرقة؛ وذلك أن 
: أليس احلرز أصال يف القطع؟ قلنا: الوصف، والقرض تنقيص للقدر، فهو أخذ مال على جهة االختفاء؛ فإن قيل

حيتمل أن يكون عمر يرى أن هتيئتها للفصل بني اخللق دينارا أو درمها حرز هلا، وحرز كل شيء على قدر حاله؛ 
إن الدنانري : وقد قال علماؤنا املالكية. زبري، وقطع يد رجل يف قطع الدنانري والدراهموقد أنفذ ذلك ابن ال

والدراهم خواتيم اهللا عليها امسه؛ ولو قطع على قول أهل التأويل من كسر خامتا هللا كان أهال لذلك، أو من كسر 
وأرى أن يقطع : قال ابن العريب. قوبةخامت سلطان عليه امسه أدب، وخامت اهللا تقضى به احلوائج فال يستويان يف الع

يف قرضها دون كسرها، وقد كنت أفعل ذلك أيام تولييت احلكم، إال أين كنت حمفوفا باجلهال، فلم أجنب بسبب 
  .املقال للحسدة الضالل فمن قدر عليه يوما من أهل احلق فليفعله احتسابا هللا تعاىل

أي واسعا حالال، وكان شعيب عليه السالم كثري املال، قاله ابن عباس } اًَوَرَزقَنِي ِمْنُه رِْزقاً َحسَن{: قوله تعاىل



اهلدى والتوفيق، والعلم واملعرفة، ويف الكالم حذف، وهو ما ذكرناه؛ أي أفال أهناكم عن . أراد به: وقيل. وغريه
أََرأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن {املعىن : الل؟ وقيلأتبع الض} أَرَأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي{املعىن : وقيل! الضالل
ـ } َوَما أُرِيُد أَنْ أَُخالِفَكُْم{. أتأمرونين بالعصيان يف البخس والتطفيف، وقد أغناين اهللا عنه} رَبِّي يف موضع نصب ب

  إِنْ أُرِيُد إِلَّا اِألْصالَح{.  أترك ما أمرتكم بهأي ليس أهناكم عن شيء وأرتكبه، كما ال} إِلَى َما أَنَْهاكُْم َعنُْه{". أريد"

ما : "أي ما أريد إال فعل الصالح؛ أي أن تصلحوا دنياكم بالعدل، وآخرتكم بالعبادة، وقال} َما اْسَتطَْعُت
مصدرية؛ أي إن أريد إال اإلصالح جهدي " ما"و. ألن االستطاعة من شروط الفعل دون اإلرادة" استطعت
أي " وإليه أنيب. "أي اعتمدت} إِالَّ بِاللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت{. أي رشدي، والتوفيق الرشد} َوَما َتْوِفيِقي{. واستطاعيت

  .إن اإلنابة الدعاء، ومعناه وله أدعو: وقيل. إليه أرجع يف اآلخرة: وقيل. أرجع فيما ينزل يب من مجيع النوائب
آمثين أي : ال يدخلنكم يف اجلرم؛ كما تقول} ُيْجرَِمنَّكُْم{وقرأ حيىي بن وثاب } ْمَوَيا قَْومِ ال َيْجرَِمنَّكُ{: قوله تعاىل

يف موضع نصب، أي ال حيملنكم معادايت على ترك } أَنْ ُيِصيَبكُُم{. يف موضع رفع} ِشقَاِقي{. أدخلين يف اإلمث
شقاقي إصابتكم العذاب، كما  ال يكسبنكم: وقيل. اإلميان فيصيبكم ما أصاب الكفار قبلكم، قاله احلسن وقتادة

وهو هنا مبعىن " البقرة"يف " الشقاق"و" املائدة"يف " جيرمنكم"وقد تقدم معىن . أصاب من كان قبلكم، قاله الزجاج
  :العداوة، قاله السدي، ومنه قول األخطل

  فكيف وجدمت طعم الشقاق... أال من مبلغ عين رسوال 
وذلك أهنم كانوا حديثي عهد } َوَما قَْوُم لُوٍط ِمْنكُْم بَِبعِيٍد{. فراقي :وقال قتادة. إضراري: وقال احلسن البصري

أي : قال الكسائي. وما ديار قوم لوط منكم ببعيد؛ أي مبكان بعيد، فلذلك وحد البعيد: وقيل. هبالك قوم لوط
  .دورهم يف دوركم

امسان من أمسائه سبحانه، وقد بينامها يف } إِنَّ َربِّي َرحِيٌم َوُدوٌد{. تقدم} َواْسَتْغِفُروا رَبَّكُْم ثُمَّ ُتوبُوا إِلَيِْه{: قوله تعاىل
وددت الرجل أوده ودا إذا أحببته، والودود احملب، والود : قال اجلوهري". األسىن يف شرح األمساء احلسىن"كتاب 

" ذاك خطيب األنبياء: "ا قالوروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا ذكر شعيب. والود والود واملودة احملبة
.  

أي ما نفهم؛ ألنك حتملنا على أمور غائبة من البعث والنشور، } قَالُوا َيا ُشَعْيُب َما َنفْقَُه كَِثرياً ِممَّا َتقُولُ{: قوله تعاىل
فهم فقها؛ فقه يفقه إذا : قالوا ذلك إعراضا عن مساعه، واحتقارا لكالمه؛ يقال: وقيل. وتعظنا مبا ال عهد لنا مبثله

إنه كان مصابا ببصره؛ قاله سعيد : قيل} وَإِنَّا لََنرَاَك ِفيَنا َضِعيفاً{. فقه فقها وفقها إذا صار فقيها: وحكى الكسائي
قال . كان ضعيف البصر؛ قاله الثوري، وحكى عنه النحاس مثل قول سعيد بن جبري وقتادة: وقيل. بن جبري وقتادة

 تقول لألعمى ضعيفا؛ أي قد ضعف بذهاب بصره؛ كما يقال، له ضرير؛ أي قد وحكى أهل اللغة أن محري: النحاس
: وقيل. معناه مهني: قال احلسن. مكفوف؛ أي قد كف عن النظر بذهاب بصره: ضر بذهاب بصره؛ كما يقال له

. وحيدا ليس لك جند وأعوان تقدر هبا على خمالفتنا: وقال السدي. املعىن ضعيف البدن؛ حكاه علي بن عيسى
رفع باالبتداء، ورهط } َولَْوال َرْهطَُك{. نصب على احلال" ضعيفا"قليل املعرفة مبصاحل الدنيا وسياسة أهلها و: وقيل

ومعىن . الرجل عشريته الذي يستند إليهم ويتقوى هبم؛ ومنه الراهطاء جلحر الريبوع؛ ألنه يتوثق به وخيبأ فيه ولده
معىن : وقيل. إذا قتلوا إنسانا رمجوه باحلجارة، وكان رهطه من أهل ملتهم لقتلناك بالرجم، وكانوا} لََرَجْمَناَك{
  :لشتمناك؛ ومنه قول اجلعدي" لرمجناك"



  نصري كأننا فرسا رهان... ترامجنا مبر القول حىت 
  .ر وال ممتنعأي ما أنت علينا بغالب وال قاه} َوَما أَْنَت َعلَْيَنا بِعَزِيزٍ{. والرجم أيضا اللعن؛ ومنه الشيطان الرجيم

وأعظم } أََعزُّ َعلَْيكُْم ِمَن اللَِّه{رفع باالبتداء؛ واملعىن أرهطي يف قلوبكم " أرهطي"} قَالَ َيا قَْومِ أََرهِْطي{: قوله تعاىل
ء أي اختذمت ما جئتكم به من أمر اهللا ظهريا؛ أي جعلتموه ورا} َواتََّخذُْتُموُه َوَراَءكُْم ظِْهرِيّاً{. وأجل وهو ميلككم

  ظهوركم، وامتنعتم من قتلي خمافة قومي؛

. أي من الكفر واملعصية} إِنَّ َربِّي بَِما َتْعَملُونَ{، "البقرة"جعلت أمره بظهر إذا قصرت فيه، وقد مضى يف : يقال
  .حفيظ: وقيل. أي عليم} ُمِحيطٌ{

َمنْ {". األنعام"هتديد ووعيد؛ وقد تقدم يف } َف َتْعلَُمونََوَيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَانَِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ َسْو{: قوله تعاىل
َوَمنْ {]. ٢٢٠: البقرة[} َيْعلَُم الُْمفِْسَد ِمَن الُْمصِْلحِ{يف موضع نصب، مثل " من"و. أي يهلكه} َيأِْتيِه َعذَابٌ ُيْخزِيِه

وخيزي من هو : ل رفع؛ تقديرهيف حم: وقيل. أي وسوف تعلمون من هو كاذب منا: وقيل. عطف عليها} ُهَو كَاِذٌب
يف " هو"وزعم الفراء أهنم إمنا جاؤوا بـ . تقديره ومن هو كاذب فسيعلم كذبه، ويذوق وبال أمره: وقيل. كاذب

ليكون مجلة " هو"من قام، ومن يقوم، ومن القائم؛ فزادوا : ألهنم ال يقولون من قائم؛ إمنا يقولون} َوَمْن ُهَو كَاِذٌب{
  :ويدل على خالف هذا قوله: قال النحاس. فعلتقوم مقام فعل وي

  ضقت ذرعا هبجرها والكتاب... من رسويل إىل الثريا بأين 
  .أي انتظروا العذاب والسخطة؛ فإين منتظر النصر والرمحة} وَاْرَتِقبُوا إِنِّي َمَعكُْم َرِقيٌب{

جَّيَْنا ُشَعْيباً َوالَِّذينَ {أرواحهم من أجسادهم صاح هبم جربيل صيحة فخرجت : قيل} َولَمَّا َجاَء أَمُْرنَا{: قوله تعاىل
وأنث الفعل على لفظ الصيحة، وقال يف . أي صيحة جربيل} آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا وَأََخذَِت الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ

ما أهلك اهللا أمتني بعذاب : ابن عباس قال. فذكر على معىن الصياح} وَأََخذَِت الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ{: قصة صاحل
واحد إال قوم صاحل وقوم شعيب، أهلكهم اهللا بالصيحة؛ غري أن قوم صاحل أخذهتم الصيحة من حتتهم، وقوم شعيب 

} َما َبِعَدتْ ثَُموُدفَأَصَْبحُوا ِفي ِديَارِِهْم َجاِثِمَني، كَأَنْ لَْم َيْغنَْوا ِفيَها أَال ُبْعداً ِلَمْدَيَن كَ{. أخذهتم الصيحة من فوقهم
املعروف يف : قال النحاس. بضم العني" كما بعدت مثود"وحكى الكسائي أن أبا عبدالرمحن السلمي قرأ . تقدم معناه

  اللغة إمنا يقال بعد

فهي لغة تستعمل يف اخلري والشر، ومصدرها " بعدت"من ضم العني من : وقال املهدوي. يبعد بعدا وبعدا إذا هلك
بعد يبعد بعدا؛ فالبعد على قراءة اجلماعة مبعىن اللعنة، وقد جيتمع : دت تستعمل يف الشر خاصة؛ يقالالبعد؛ وبع

  .معىن اللغتني لتقارهبما يف املعىن؛ فيكون مما جاء مصدره على غري لفظه لتقارب املعاين
  }َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ{ ٩٦: اآلية
  }إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِأِه فَاتََّبعُوا أَْمَر ِفْرَعْونَ َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرِشيٍد{ ٩٧: اآلية
  }يَقُْدُم قَْوَمُه َيْوَم الِْقَياَمِة فَأَْوَرَدُهُم النَّاَر َوبِئَْس الْوِْردُ الَْمْورُوُد{ ٩٨: اآلية
  }الْقَِياَمِة بِئَْس الرِّفُْد الَْمْرفُوُدوَأُْتبِعُوا ِفي َهِذِه لَْعَنةً َوَيْوَم { ٩٩: اآلية

. أي بالتوراة" بآياتنا"بني أنه أتبع النيب النيب إلقامة احلجة، وإزاحة كل علة } َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآياِتَنا{: قوله تعاىل
معىن السلطان واشتقاقه " نآل عمرا"وقد مضى يف . أي حجة بينة؛ يعين العصا} َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ{. باملعجزات: وقيل

. أي شأنه وحاله، حىت اختذوه إهلا، وخالفوا أمر اهللا تعاىل} إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِأِه فَاتََّبُعوا أَْمَر ِفْرَعْونَ{. فال معىن لإلعادة



  .أي مبرشد إىل خري} بَِرِشيٍد{: وقيل: أي بسديد يؤدي إىل صواب} َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرشِيٍد{
قدمهم يقدمهم قدما وقدوما : يقال. يعين أنه يتقدمهم إىل النار إذ هو رئيسهم} َيقُْدُم قَْوَمُه َيْوَم الْقَِياَمِة{: قوله تعاىل
ذكر بلفظ املاضي؛ واملعىن فيوردهم النار؛ وما حتقق وجوده فكأنه . أي أدخلهم فيها} فَأَْوَردَُهُم النَّاَر{. إذا تقدمهم

أي بئس املدخل املدخول؛ ومل يقل بئست ألن } َوبِئَْس الْوِْرُد الَْمْورُوُد{. عن املستقبل باملاضيكائن؛ فلهذا يعرب 
واملورود املاء الذي يورد، . نعم املنزل دارك، ونعمت املنزل دارك: الكالم يرجع إىل املورود، وهو كما تقول
  .واملوضع الذي يورد؛ وهو مبعىن املفعول

. أي ولعنة يوم القيامة؛ وقد تقدم هذا املعىن} َوَيْوَم الْقَِياَمِة{. أي يف الدنيا" } وا ِفي َهِذهِ لَْعنَةًَوأُْتبُِع{: قوله تعاىل
واسم العطية الرفد؛ أي . رفدته أرفده رفدا؛ أي أعنته وأعطيته: حكى الكسائي وأبو عبيدة} بِئَْس الرِّفُْد الَْمْرفُوُد {

وذكر . بئس الرفد رفد املرفود: القدح الضخم؛ قاله اجلوهري، والتقديروالرفد أيضا . بئس العطاء واإلعانة
أن الرفد بفتح الراء القدح، والرفد بكسرها ما يف القدح من الشراب؛ حكى ذلك عن األصمعي؛ فكأنه : املاوردي

  .له الكليبإن الرفد الزيادة؛ أي بئس ما يرفدون به بعد الغرق النار؛ قا: وقيل. ذم بذلك ما يسقونه يف النار
  }ذَِلَك ِمْن أَنَْباِء الْقَُرى َنقُصُُّه َعلَْيَك مِْنَها قَاِئٌم َوَحصِيٌد{ ١٠٠: اآلية
ْن َشْيٍء لَمَّا َوَما ظَلَْمَناُهْم َولَِكْن ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم فََما أَغَْنْت َعْنُهْم آِلَهتُُهُم الَِّتي َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِم{ ١٠١: اآلية
  }اَء أَْمُر َربَِّك َوَما َزاُدوُهْم غَْيَر َتْتبِيبٍَج

  }َوكَذَِلكَ أَْخذُ رَبَِّك إِذَا أََخذَ الْقَُرى َوِهَي ظَاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَُه أَِليٌم َشدِيٌد{ ١٠٢: اآلية
  }لَُه النَّاُس َوذَِلَك َيْوٌم َمْشُهوٌدإِنَّ ِفي ذَِلكَ آلَيةً ِلَمْن َخاَف َعذَابَ الْآخَِرِة ذَِلَك َيْوٌم َمْجمُوٌع { ١٠٣: اآلية
  }َوَما نَُؤخُِّرُه إِالَّ َألَجلٍ مَْعُدوٍد{ ١٠٤: اآلية
  }َيْوَم يَأِْت ال َتكَلَُّم نَفٌْس إِلَّا بِإِذْنِِه فَِمْنُهْم شَِقيٌّ َوَسعِيٌد{ ١٠٥: اآلية
  }ا َزِفٌري َوشَهِيٌقفَأَمَّا الَِّذيَن َشقُوا فَِفي النَّارِ لَُهْم ِفيَه{ ١٠٦: اآلية
  }َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماوَاُت وَاَألْرُض إِالَّ َما َشاَء رَبَُّك إِنَّ َربََّك فَعَّالٌ ِلَما يُرِيُد{ ١٠٧: اآلية
أَْرُض إِلَّا َما َشاَء رَبَُّك َعطَاًء غَْيَر َوأَمَّا الَِّذيَن سُِعُدوا فَِفي الَْجنَِّة خَاِلِديَن ِفيَها َما َداَمتِ السََّماوَاُت َوالْ{ ١٠٨: اآلية

  }َمْجذُوٍذ
وُهْم َنِصيَبُهْم غَْيرَ فَال َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِممَّا يَْعُبُد َهُؤالِء َما َيعُْبُدونَ إِالَّ كََما َيْعُبُد آَباُؤُهْم ِمْن قَْبلُ وَإِنَّا لَُمَوفُّ{ ١٠٩: اآلية

  }َمْنقُوصٍ

وإن شئت . رفع على إضمار مبتدأ، أي األمر ذلك" ذلك"} ْن أَْنَباِء الْقَُرى نَقُصُُّه َعلَْيَكذَِلَك ِم{: قوله تعاىل
القائم ما كان : قال قتادة} ِمْنَها قَاِئٌم َوَحصِيٌد{. ذلك النبأ املتقدم من أنباء القرى نقصه عليك: باالبتداء؛ واملعىن

: وقال جماهد: ائم العامر، واحلصيد اخلراب؛ قاله ابن عباسالق: وقيل. خاويا على عروشه، واحلصيد ما ال أثر له
  :قائم خاوية على عروشها، وحصيد مستأصل؛ يعين حمصودا كالزرع إذا حصد؛ قال الشاعر

  كالزرع منه قائم وحصيد... والناس يف قسم املنية بينهم 
  :وقال آخر

  فمىت يأن يأت حمتصده... إمنا حنن مثل خامة زرع 
يكون فيمن يعقل : حصيد أي حمصود، ومجعه حصدى وحصاد مثل مرضى ومراض؛ قال: قال األخفش سعيد



" البقرة"أصل الظلم يف اللغة وضع الشيء يف غري موضعه، وقد تقدم يف } َوَما ظَلَْمَناُهْم{. حصدى، مثل قتيل وقتلى
. أي دفعت} فََما أَغَْنْت{ظلم إياه : وحكى سيبويه أنه يقال. بالكفر واملعاصي} َولَِكْن ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم{. مستوىف

َوَما {. يف الكالم حذف، أي اليت كانوا يعبدون؛ أي يدعون} َعْنُهْم آِلَهتُُهُم الَِّتي َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َشْيٍء{
  :وقال لبيد. أي غري ختسري؛ قاله جماهد وقتاده} َزاُدوُهْم غَْيَر َتتْبِيبٍ

  لبلى يعود وذاكم التتبيب... ده فلقد بليت وكل صاحب ج
والتباب اهلالل واخلسران؛ وفيه إضمار؛ أي ما زادهتم عبادة األصنام، فحذف املضاف؛ أي كانت عبادهتم إياها قد 

  .خسرهتم ثواب اآلخرة
ومثود يأخذ مجيع  أي كما أخذ هذه القرى اليت كانت لنوح وعاد} وَكَذَِلَك أَْخذُ َربَِّك إِذَا أََخذَ الْقَُرى{: قوله تعاىل

وعن اجلحدري أيضا " وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى"وقرأ عاصم اجلحدري وطلحة بن مصرف . القرى الظاملة
  إذ أخذ"كاجلماعة " وكذلك أخذ ربك"

فهو إخبار عما جاءت به العادة يف إهالك من تقدم من " وكذلك أخذ ربك إذ أخذ: "قال املهدوي من قرأ". القرى
: وقراءة اجلماعة على أنه مصدر؛ واملعىن. وكذلك أخذ ربك من أخذه من األمم املهلكة إذ أخذهم: األمم؛ واملعىن

أي } َوِهَي ظَاِلَمةٌ{كذلك أخذ ربك من أراد إهالكه مىت أخذه؛ فإذ ملا مضى؛ أي حني أخذ القرى؛ وإذا للمستقبل 
أي عقوبته ألهل } إِنَّ أَْخذَُه أَلِيٌم َشِديٌد{]. ٨٢: يوسف[} وَاسْأَلِ الْقَْريَةَ{: وأهلها ظاملون؛ فحذف املضاف مثل

: ويف صحيح مسلم والترمذي من حديث أيب موسى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. الشرك موجعة غليظة
: قال أبو عيسى. اآلية} وَكَذَِلَك أَْخذُ َربَِّك إِذَا أََخذَ الْقَُرى{مث قرأ " إن اهللا تعاىل ميلي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته"

  .هذا حديث حسن صحيح غريب
  .من نعته" جمموع. "ابتداء وخرب} ذَِلَك َيوٌْم{. أي لعربة وموعظة} إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَةً{: قوله تعاىل
اخلرب باالبتداء، و" الناس"اسم ما مل يسم فاعله؛ وهلذا مل يقل جمموعون، فإن قدرت ارتفاع } لَُه النَّاُس{: قوله تعاىل

واجلمع احلشر، أي حيشرون لذلك . يقوم مقام الفاعل" له"جمموعون على هذا التقدير؛ ألن : فإمنا مل يقل" جمموع له"
وقد ذكرنا هذين االمسني مع غريمها . أي يشهده الرب والفاجر؛ ويشهده أهل السماء} َوذَِلَك َيْوٌم َمْشهُوٌد{. اليوم

  .وبينامها واحلمد اهللا "التذكرة"من أمساء القيامة يف كتاب 
أي ألجل سبق به قضاؤنا، وهو معدود } إِالَّ َألَجلٍ مَْعُدوٍد{. أي ما نؤخر ذلك اليوم} َوَما ُنَؤخُِّرُه{: قوله تعاىل

قال . ال أدر؛ ذكره القشريي: ألن الياء حتذف إذا كان قبلها كسرة؛ تقول" يوم يأت"وقرئ } َيْوَم يَأِْتي{. عندنا
أهل املدينة وأبو عمرو والكسائي بإثبات الياء يف اإلدراج؛ وحذفها يف الوقف، وروي أن أبيا وابن قرأه : النحاس

بغري باء يف الوقف والوصل، قال " يوم يأت"وقرأ األعمش ومحزة . بالياء يف الوقف والوصل" يوم يأيت"مسعود قرآ 
ال حتذف الياء، : ألن مجاعة من النحويني قالواالوجه يف هذا أال يوقف عليه، وأن يوصل بالياء، : أبو جعفر النحاس

ألن الفعل السامل يوقف عليه كاجملزوم، : وال جيزم الشيء بغري جازم؛ فأما الوقف بغري ياء ففيه قول للكسائي؛ قال
  فحذف الياء، كما

نه زعم أنه رآه أ: وأما قراءة محزة فقد احتج أبو عبيد حلذف الياء يف الوصل والوقف حبجتني إحدامها. حتذف الضمة
: أنه حكى أهنا لغة هذيل؛ تقول: واحلجة األخرى. يف اإلمام الذي يقال له إنه مصحف عثمان رضي اهللا عنه بغري ياء

أما حجته مبصحف عثمان رضي اهللا عنه فشيء يرده عليه أكثر العلماء؛ قال مالك بن أنس : ما أدر؛ قال النحاس



فال حجة فيه؛ ألن " ما أدر: " عنه فقيل يل ذهب؛ وأما حجته بقوهلمسألت عن مصحف عثمان رضي اهللا: رمحه اهللا
  .وأنشد الفراء يف حذف الياء. هذا احلذف قد حكاه النحويون القدماء، وذكروا علته، وأنه ال يقاس عليه

  جودا وأخرى تعط بالسيف الدما... كفاك كف ما تليق دومها 
ال أدر، فتحذف الياء وجتتزئ بالكسرة، إال أهنم يزعمون أن : لوقد حكى سيبويه واخلليل أن العرب تقو. أي تعطي

والذي أراه اتباع املصحف وإمجاع : واألجود يف النحو إثبات الياء؛ قال: قال الزجاج. ذلك لكثرة االستعمال
تتكلم؛ حذفت إحدى األصل } ال َتكَلَُّم نَفٌْس إِالَّ بِإِذْنِِه{. القراء؛ ألن القراءة سنة؛ وقد جاء مثله يف كالم العرب

وفيه إضمار؛ أي ال تتكلم فيه نفس إال باملأذون فيه من حسن الكالم؛ ألهنم ملجوؤون إىل ترك . التاءين ختفيفا
إن هلم يف املوقف وقتا مينعون فيه من الكالم إال : وقيل. املعىن ال تكلم حبجة وال شفاعة إال بإذنه: وقيل. القبيح
َهذَا َيْوُم ال {و } ال َتكَلَُّم َنفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِِه{: فيقول مل قال. ل عنها أهل اإلحلاد يف الدينوهذه اآلية أكثر ما يسأ. بإذنه

َوأَقَْبلَ َبْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ {: وقال يف موضع من ذكر القيامة]. ٣٦: املرسالت[} َوال يُْؤذَنُ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ. َيْنِطقُونَ
َوِقفُوُهمْ {: وقال]. ١١١: النحل[} َيْوَم تَأِْتي كُلُّ َنفْسٍ ُتجَاِدلُ َعْن َنفِْسهَا{: وقال]. ٢٧: اتالصاف[} َيَتَساَءلُونَ

واجلواب ما ]. ٣٩: الرمحن[} فََيْومَِئٍذ ال ُيسْأَلُ َعْن ذَْنبِِه إِْنٌس َوال َجانٌّ{: وقال]. ٢٤: الصافات[} إِنَُّهْم َمْسُؤولُونَ
حبجة جتب هلم وإمنا يتكلمون باإلقرار بذنوهبم، ولوم بعضهم بعضا، وطرح بعضهم  ذكرناه، وأهنم ال ينطقون

  الذنوب على بعض؛ فأما التكلم والنطق حبجة هلم فال؛ وهذا كما تقول للذي خياطبك كثريا، وخطابه فارغ عن

ذلك اليوم : مقو: وقال. ما تكلمت بشيء، وما نطقت بشيء، فسمي من يتكلم بال حجة فيه له غري متكلم: احلجة
طويل، وله مواطن ومواقف يف بعضها مينعون من الكالم، ويف بعضها يطلق هلم الكالم؛ فهذا يدل على أنه ال تتكلم 

. } َيْوٌم َمْجمُوٌع لَُه النَّاُس{: أي من األنفس، أو من الناس؛ وقد ذكرهم قوله} فَِمْنُهْم شَِقيٌّ َوَسعِيٌد{. نفس إال بإذنه
  :والسعيد الذي كتبت عليه السعادة؛ قال لبيد. عليه الشقاوة والشقي الذي كتبت

  ومنهم شقي باملعيشة قانع... فمنهم سعيد آخذ بنصيبه 
سألت رسول اهللا " فمنهم شقي وسعيد"وروى الترمذي عن ابن عمر عن عمر بن اخلطاب قال ملا نزلت هذه اآلية 

بل : "ى شيء قد فرغ منه، أو على شيء مل يفرغ منه؟ فقاليا نيب اهللا فعالم نعمل؟ عل: صلى اهللا عليه وسلم، فقلت
هذا حديث حسن غريب من : قال" . على شيء قد فرغ منه وجرت به األقالم يا عمر ولكن كل ميسر ملا خلق له

  ".األعراف"هذا الوجه ال نعرفه إال من حديث عبداهللا بن عمر؛ وقد تقدم يف 
: قال أبو العالية} لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوَشهِيٌق{يف موضع اخلرب، وكذا } فَِفي النَّارِ{. ابتداء }فَأَمَّا الَِّذيَن َشقُوا{: قوله تعاىل

الزفري من شدة األنني، والشهيق من : وقال الزجاج. والشهيق من احللق؛ وعنه أيضا ضد ذلك. الزفري من الصدر
 أن الزفري مبنزلة ابتداء صوت احلمري يف النهيق، وزعم أهل اللغة من الكوفيني والبصريني: األنني املرتفع جدا؛ قال

الزفري الصوت الشديد، : وقال ابن عباس رضي اهللا عنه عكسه؛ قال. والشهيق مبنزلة آخر صوت احلمار يف الشهيق
الزفري مثل أول هنيق احلمار، والشهيق مثل آخره حني فرغ من : وقال الضحاك ومقاتل. والشهيق الصوت الضعيف

  :الشاعرصوته؛ قال 
  حىت يقال ناهق وما هنق... حشرج يف اجلوف سحيال أو شهيق 

الزفري ترديد : الزفري إخراج النفس، وهو أن ميتلئ اجلوف غما فيخرج بالنفس، والشهيق رد النفس وقيل: وقيل
  النفس من شدة احلزن؛ مأخوذ من الزفر وهو احلمل على الظهر لشدته؛



  .والزفري والشهيق من أصوات احملزونني. جبل شاهق؛ أي طويل: ذ من قوهلموالشهيق النفس الطويل املمتد؛ مأخو
يف موضع نصب على الظرف؛ أي دوام " ما دامت"} َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت وَالْأَْرُض{: قوله تعاىل

املعىن ما دامت : حاكطائفة منهم الض. واختلف يف تأويل هذا؛ فقالت. وقت ذلك: السماوات واألرض، والتقدير
: مساوات اجلنة والنار وأرضهما والسماء كل ما عالك فأظلك، واألرض ما استقر عليه قدمك؛ ويف التنزيل

أراد به السماء واألرض املعهودتني يف الدنيا وأجرى ذلك : وقيل]. ٧٤: الزمر[} َوأَْوَرثََنا اَألْرَض َنَتبَوَّأُ ِمَن الَْجنَِّة{
ال آتيك ما جن ليل، أو سال سيل، وما اختلف : عن دوام الشيء وتأبيده؛ كقوهلم. اإلخبار على عادة العرب يف

طوال من غري هناية؛ . الليل والنهار، وما ناح احلمام، وما دامت السماوات واألرض، وحنو هذا مما يريدون به
ن ابن عباس أن مجيع األشياء وع. واألرض. وإن كان قد أخرب بزوال السماوات. فأفهمهم اهللا ختليد الكفرة بذلك

املخلوقة أصلها من نور العرش، وأن السماوات واألرض يف اآلخرة تردان إىل النور الذي أخذتا منه؛ فهما دائمتان 
  .أبدا يف نور العرش

: ةيف موضع نصب؛ ألنه استثناء ليس من األول؛ وقد اختلف فيه على أقوال عشر} إِالَّ َما َشاَء رَبَُّك{: قوله تعاىل
إال ما شاء ربك من تأخري قوم عن ذلك؛ وهذا قول رواه أبو : كأنه قال} فَِفي النَّارِ{: أنه استثناء من قوله: األوىل

: وإمنا مل يقل من شاء؛ ألن املراد العدد ال األشخاص؛ كقوله. نضرة عن أيب سعيد اخلدري وجابر رضي اهللا عنهما
إال من شاء أال يدخلهم وإن "نضرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن أيب ]. ٣: النساء[} َما طَاَب لَكُْم{

أن االستثناء إمنا هو للعصاة من املؤمنني يف إخراجهم بعد مدة من النار؛ وعلى هذا يكون : الثاين" . شقوا باملعصية
؛ قاله قتادة والضحاك وأبو سنان "خالدين"عاما يف الكفرة والعصاة، ويكون االستثناء من } فَأَمَّا الَِّذيَن َشقُوا{: قوله

  يدخل ناس: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف الصحيح من حديث أنس بن مالك قال. وغريهم

وقد تقدم هذا املعىن يف " جهنم حىت إذا صاروا كاحلممة أخرجوا منها ودخلوا اجلنة فيقال هؤالء اجلهنميون
من الزفري والشهيق؛ أي هلم فيها زفري وشهيق إال ما شاء ربك من أنواع أن االستثناء : الثالث. وغريها" النساء"

قال ابن : الرابع. حكاه ابن األنباري. العذاب الذي مل يذكره، وكذلك ألهل اجلنة من النعيم ما ذكر، وما مل يذكر
وهو أن } إِالَّ َما َشاَء َربَُّك{رجون منها ال ميوتون فيها، وال خي} خَاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواَألْرُض{: مسعود

  .يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم، مث جيدد خلقهم
كما تقول " سوى"مبعىن " إال"أن : اخلامس. وهذا القول خاص بالكافر واالستثناء له يف األكل، وجتديد اخللق: قلت

فاملعىن ما دامت السماوات : قيل. يل عليك ما معي رجل إال زيد، ويل عليك ألفا درهم إال األلف اليت: يف الكالم
كما . أنه استثناء من اإلخراج، وهو ال يريد أن خيرجهم منها: السادس. واألرض سوى ما شاء ربك من اخللود

أردت أن أفعل ذلك إال أن أشاء غريه، وأنت مقيم على ذلك الفعل؛ فاملعىن أنه لو شاء أن خيرجهم : تقول يف الكالم
وألهل املعاين : قد أعلمهم أهنم خالدون فيها، ذكر هذين القولني الزجاج عن أهل اللغة، قال ألخرجهم، ولكنه

من مقدار موقفهم على } َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماوَاُت وَالْأَْرُض إِلَّا َما َشاَء َربَُّك{: قوالن آخران، فأحد القولني
وقوع االستثناء : والقول اآلخر. نيا، والربزخ، والوقوف للحسابرأس قبورهم، وللمحاسبة، وقدر مكثهم يف الد

من زيادة } َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت وَاَألْرُض إِالَّ َما َشاَء َربَُّك{: يف الزيادة على النعيم والعذاب، وتقديره
  .النعيم ألهل النعيم، وزيادة العذاب ألهل اجلحيم

الزيادة من اخللود على مدة كون السماء واألرض املعهودتني يف الدنيا واختاره الترمذي احلكيم فاالستثناء يف : قلت
أبو عبداهللا حممد بن علي، أي خالدين فيها مقدار دوام السماوات واألرض، وذلك مدة العامل، وللسماء واألرض 



فخلق اهللا سبحانه اآلدميني ] ٤٨: إبراهيم[} اَألْرضَِيْوَم ُتَبدَّلُ اَألْرُض غَْيَر {: وقت يتغريان فيه، وهو قوله سبحانه
  وعاملهم، واشترى منهم أنفسهم

وأمواهلم باجلنة، وعلى ذلك بايعهم يوم امليثاق، فمن ويف بذلك العهد فله اجلنة، ومن ذهب برقبته خيلد يف النار 
 اجلنة مبقدار ذلك؛ فإذا متت هذه مبقدار دوام السماوات واألرض؛ فإمنا دامتا للمعاملة؛ وكذلك أهل اجلنة خلود يف

َما َخلَقَْناُهَما إِالَّ . َوَما َخلَقَْنا السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما الِعبَِني{: املعاملة وقع اجلميع يف مشيئة اهللا؛ قال اهللا تعاىل
بذلك املقدار من العظمة؛ مث أوجب  فيخلد أهل الدارين مبقدار دوامهما، وهو حق الربوبية] ٣٩: الدخان[} بِالَْحقِّ

هلم األبد يف كلتا الدارين حلق األحدية؛ فمن لقيه موحدا ألحديته بقي يف داوه أبدا، ومن لقيه مشركا بأحديته إهلا 
وب من زيادة املدة اليت تعجز القل} إِالَّ َما َشاَء رَبَُّك{: بقي يف السجن أبدا؛ فأعلم اهللا العباد مقدار اخللود، مث قال

مبعىن الواو، قاله الفراء " إال"إن : وقد قيل. عن إدراكها ألنه ال غاية هلا؛ فباالعتقاد دام خلودهم يف الدارين أبدا
وما شاء ربك من الزيادة يف اخللود على مدة دوام السماوات واألرض يف : واملعىن: الثامن: وبعض أهل النظر وهو

  :وقال الشاعر. أي وال الذين ظلموا] ١٥٠: البقرة[} لَِّذيَن ظَلَُمواإِالَّ ا{: وقد قيل يف قوله تعاىل. الدنيا
  لعمر أبيك إال الفرقدان... وكل أخ مفارقه أخوه 

مبعىن الواو، وقد مضى يف " إال"وهذا قول بعيد عند البصريني أن تكون : وقال أبو حممد مكي. أي والفرقدان
} َوال تَْنِكحُوا َما َنكََح آَباُؤكُْم ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما قَْد َسلََف{: تعاىل معناه كما شاء ربك؛ كقوله: وقيل. بيانه" البقرة"
إمنا ذلك على } إِلَّا َما َشاَء رَبَُّك{: وهو أن قوله تعاىل: التاسع، العاشر: أي كما قد سلف، وهو] ٢٢: النساء[

لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الَْحَرامَ {: ى حد قوله تعاىلطريق االستثناء الذي ندب الشرع إىل استعماله يف كل كالم؛ فهو عل
إن : فهو استثناء يف واجب، وهذا االستثناء يف حكم الشرط كذلك؛ كأنه قال] ٢٧: الفتح[} إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني

وه عن أيب عبيد وحن} َعطَاًء غَْيَر َمْجذُوٍذ{: شاء ربك؛ فليس يوصف مبتصل وال منقطع؛ ويؤيده ويقويه قوله تعاىل
  تقدمت عزمية املشيئة من اهللا تعاىل يف خلود: قال

لََتْدُخلُنَّ {: وهذا مثل قوله تعاىل: الفريقني يف الدارين؛ فوقع لفظ االستثناء، والعزمية قد تقدمت يف اخللود، قال
ه حتما، فلم يوجب االستثناء يف املوضعني وقد علم أهنم يدخلون] ٢٧: الفتح[} الَْمْسجَِد الْحََراَم إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني

: وقول. خيارا؛ إذ املشيئة قد تقدمة، بالعزمية يف اخللود يف الدارين والدخول يف املسجد احلرام؛ وحنوه عن الفراء
وهو أن األشقياء هم السعداء، والسعداء هم األشقياء ال غريهم، واالستثناء يف املوضعني راجع إليهم؛ : حادي عشر

استثىن اهللا عز وجل من الداخلني يف النار املخلدين فيها الذين خيرجون منها من أمة حممد " من"مبعىن " ما"أن  وبيانه
صلى اهللا عليه وسلم مبا معهم من اإلميان، واستثىن من الداخلني يف اجلنة املخلدين فيها الذين يدخلون النار بذنوهبم 

فَأَمَّا الَِّذيَن {: هم الذين وقع عليهم االستثناء الثاين؛ كأنه قال تعاىلو. قبل دخول اجلنة مث خيرجون منها إىل اجلنة
أال خيلده فيها، }  َربَُّكَشقُوا فَِفي النَّارِ لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوشَهِيٌق َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماوَاُت وَالْأَْرُض إِلَّا َما َشاَء

لى اهللا عليه وسلم بإمياهنم وبشفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ فهم بدخوهلم وهم اخلارجون منها من أمة حممد ص
الذين سعدوا : النار يسمون األشقياء، وبدخلهم اجلنة يسمون السعداء؛ كما روى الضحاك عن ابن عباس إذ قال

  .شقوا بدخول النار مث سعدوا باخلروج منها ودخوهلم اجلنة
والدليل على أنه : وقال أبو عمرو. بضم السني} َوأَمَّا الَِّذيَن سُِعُدوا{وقرأ األعمش وحفص ومحزة والكسائي 
" سعدوا"ورأيت علي بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائي : قال النحاس. سعدوا أن األول شقوا ومل يقل أشقوا



مثل أمرض؛ وإمنا احتج  سعد فالن وأسعده اهللا، وأسعد: إذ كان هذا حلنا ال جيوز؛ ألنه إمنا يقال! مع علمه بالعربية
: وقال املهدوي. مكان مسعود فيه، مث حيذف فيه ويسمى به: مسعود وال حجة له فيه؛ ألنه يقال: الكسائي بقوهلم

: سعده اهللا؛ إمنا يقال: مسعود وهو شاذ قليل؛ ألنه ال يقال: فهو حممول على قوهلم" سعدوا"ومن ضم السني من 
سعد وأسعد مبعىن واحد وقرأ الباقون : بضم السني أي رزقوا السعادة؛ يقال" سعدوا: "وقال الثعليب. أسعده اهللا

  بفتح" سعدوا"

منه سعد : والسعادة خالف الشقاوة؛ تقول: وقال اجلوهري. واختاره أبو عبيد وأبو حامت" شقوا"السني قياسا على 
مسعد، كأهنم استغنوا عنه : الرجل بالكسر فهو سعيد، مثل سلم فهو سليم، وسعد فهو مسعود؛ وال يقال فيه

وقد ورد سعده اهللا فهو مسعود، وأسعده اهللا فهو مسعد؛ فهذا يقوي : وقال القشريي أبو نصر عبدالرحيم. مبسعود
أي " عطاء غري جمذوذ. "ال يقال سعد فالن كما ال يقال شقي فالن؛ ألنه مما ال يتعدى: قول الكوفيني وقال سيبويه

  :طعه؛ قال النابغةغري مقطوع؛ من جذه جيذه أي ق
  وتوقد بالصفاح نار احلباحب... جتذ السلوقي املضاعف نسجه 

} ِممَّا َيعُْبُد َهُؤالِء{. أي يف شك} ِفي ِمْريٍَة{. جزم بالنهي؛ وحذفت النون لكثرة االستعمال} فَال َتُك{: قوله تعاىل
أن اهللا عز } ُك ِفي ِمْرَيٍة ِممَّا َيعُْبُد َهُؤالِءفَال َت{أي قل يا حممد لكل من شك : وأحسن من هذا. من اآلهلة أهنا باطل

فيه } َوإِنَّا لَُمَوفُّوُهْم َنِصيبَُهْم غَْيَر َمْنقُوصٍ{. وجل ما أمرهم به، وإمنا يعبدوهنا كما كان آباؤهم يفعلون تقليدا هلم
ما : الثالث. اب؛ قال ابن زيدنصيبهم من العذ: الثاين. نصيبهم من الرزق؛ قاله أبو العالية: أحدها: ثالثة أقوال

  .وعدوا به من خري أو شر، قاله ابن عباس رضي اهللا عنهما
لَِفي َشكٍّ ِمْنهُ  َولَقَْد آَتيَْنا ُموَسى الِْكتَاَب فَاْخُتِلَف ِفيِه َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَقُِضَي بَْيَنُهْم َوإِنَُّهْم{ ١١٠: اآلية
  }ُمرِيبٍ

أن اهللا عز وجل حكم أن يؤخرهم إىل يوم القيامة ملا علم يف : الكلمة} َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك{: قوله تعاىل
املراد بني املختلفني يف : قيل. ذلك من الصالح؛ ولوال ذلك لقضى بينهم أجلهم بأن يثيب املؤمن ويعاقب الكافر

  بني هؤالء املختلفني فيك يا حممد بتعجيل العقاب، ولكن: لوقي. كتاب موسى؛ فإهنم كانوا بني مصدق به ومكذب

إن محلت على قوم موسى؛ } وَإِنَُّهْم لَِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ{. سبق احلكم بتأخري العقاب عن هذه األمة إىل يوم القيامة
  .أي لفي شك من كتاب موسى فهم يف شك من القرآن

  }فَِّينَُّهْم رَبَُّك أَْعَمالَُهْم إِنَُّه بَِما َيْعَملُونَ َخبٌِريَوإِنَّ كُلّاً لَمَّا لَُيَو{ ١١١: اآلية
أي إن كال من األمم اليت عددناهم يرون جزاء أعماهلم؛ فكذلك } َوإِنَّ كُلّاً لَمَّا لَُيَوفِّيَنَُّهْم َربَُّك أَْعمَالَُهْم{: قوله تعاىل

 -نافع وابن كثري وأبو بكر معهم  -فقرأ أهل احلرمني } لَمَّا َوإِنَّ كُالً{{واختلف القراء يف قراءة . قومك يا حممد
: املخففة من الثقيلة معملة؛ وقد ذكر هذا اخلليل وسيبويه، قال سيبويه" إن"بالتخفيف، على أهنا " وإنْ كال لَمَا"

  :إن زيدا ملنطلق؛ وأنشد قول الشاعر: حدثنا من أثق به أنه مسع العرب تقول
  ارق السلمكأنْ ظبية تعطو إىل و

املشددة مع إعماهلا؛ وأنكر ذلك " إن"أراد كأهنا ظبية فخفف ونصب ما بعدها؛ والبصريون جيوزون ختفيف 
: يف قراءة من خفف بقوله" كال"وزعم الفراء أنه نصب "! وإن كال"ما أدري على أي شيء قرئ : الكسائي وقال

هذا من كبري الغلط؛ ال جيوز عند أحد زيدا : ، وقالواأي وإن ليوفينهم كال؛ وأنكر ذلك مجيع النحويني" ليوفينهم"



وخففها . بالتشديد" ملا"وقرأ عاصم ومحزة وابن عامر . على أصلها" كال"ونصبوا هبا " إن"وشدد الباقون . ألضربنه
 دخلت لتفصل بني الالمني اللتني تتلقيان القسم،: وقيل. صلة" ما"وإن كال ليوفينهم، جعلوا : الباقون على معىن

إن زيدا : زائدة مؤكدة؛ تقول" ما"و" إن"الم " ملا"الم : وقال الزجاج". ما"وكالمها مفتوح ففصل بينهما بـ 
  ملنطلق، فإن

والالم يف . } إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِذكَْرى{: إن اهللا لغفور رحيم، وقوله: تقتضي أن يدخل على خربها أو امسها الم كقولك
قسم، وتدخل على الفعل ويلزمها النون املشددة أو املخففة، وملا اجتمعت الالمان هي اليت يتلقى هبا ال" ليوفينهم"

: النساء[} َوإِنَّ ِمْنكُْم لََمْن لَُيَبطِّئَنَّ{: كقوله" من"مبعىن " ما: "زائدة مؤكدة، وقال الفراء" ما"و" ما"فصل بينهما بـ 
عند " ما"وهذا يرجع معناه إىل قول الزجاج، غري أن للقسم؛ " ليوفينهم"أي وإن كال ملن ليوفينهم، والالم يف ] ٧٢

ليست بزائد، بل هي اسم دخل عليها الم التأكيد، وهي خرب : وقيل". من"الزجاج زائدة وعند الفراء اسم مبعىن 
: كقوله" من"مبعىن " ما: "وقيل. وإن كال خلق ليوفينهم ربك أعماهلم: جواب القسم، التقدير" ليوفينهم"و" إن"
وقرأ " ملا"وأما من شدد . أي من؛ وهذا كله هو قول الفراء بعينه] ٣: النساء[} حُوا َما طَابَ لَكُْم ِمَن النَِّساِءفَاْنِك{
إنه حلن؛ حكي عن حممد بن زيد أن هذا ال جيوز؛ : فقيل -وهو محزة ومن وافقه  -بالتشديد فيهما " وإن كال ملا"

وقال . اهللا أعلم هبذه القراءة؛ وما أعرف هلا وجها: وقال الكسائي. بتهإن زيدا إال ألضربنه، وال ملا لضر: وال يقال
أن أصلها : األول: وللنحويني يف ذلك أقوال: قال النحاس وغريه. التشديد فيهما مشكل: هو وأبو علي الفارسي

مبعىن  على هذا القول" ما"و" ملا"فقلبت النون ميما، واجتمعت ثالث ميمات فحذفت الوسطى فصارت " ملن ما"
  :وإن كال ملن الذين؛ كقوهلم: تقديره" من"

  إذا هو أعيا بالسبيل مصادره... وإين ملَّا أصدر األمر وجهه 
ملن ما، فحذفت امليم . أن األصل: الثاين. اسم على حرفني فال جيوز حذفه" من: "وزّيف الزجاج هذا القول، وقال

وجاءت بغري تنوين محال " مل"مصدر " ملا: "وقيل. لق ليوفينهموإن كال ملن خ: املكسورة الجتماع امليمات، والتقدير
أي جامعا للمال املأكول؛ ] ١٩: الفجر[} َوَتأْكُلُونَ التَُّراثَ أَكْالً لَمّاً{: للوصل على الوقف؛ فهي على هذا كقوله

. قياما ألقومن: كقولك وإن كال ليوفينهم ربك أعماهلم توفية ملا؛ أي جامعة ألعماهلم مجعا، فهو: فالتقدير على هذا
  :الثالث. بالتشديد والتنوين على هذا املعىن" ملا"وقد قرأ الزهري 

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا {: سألتك باهللا ملا فعلت؛ مبعىن إال فعلت؛ ومثله قوله تعاىل: حكى أهل اللغة" إال"مبعىن " ملا"أن 
وزيف : ما كل واحد منهم إال ليوفينهم؛ قال القشريي: يةأي إال عليها؛ فمعىن اآل] ٤: الطارق[} َعلَْيَها َحاِفظٌ

قال أبو : الرابع. ذهب الناس ملا زيد: وال يقال" إال"حىت تقدر " وإن كال ملا: "الزجاج هذا القول بأنه ال نفي لقوله
  :مث ثقلت كقوله" ملا"األصل وإن كال ملا بتخفيف : عثمان املازين

  ا ذا بعد ما أخصبايف عامن... لقد خشيت أن أرى جدبا 
: قال أبو عبيد القاسم بن سالم: اخلامس. هذا خطأ، إمنا خيفف املثقل؛ وال يثقل املخفف: وقال أبو إسحاق الزجاج

} مثَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا َتْترَا{ملمت الشيء أمله ملا إذا مجعته؛ مث بين منه فعلى، كما قرئ : جيوز أن يكون التشديد من قوهلم
فاأللف على هذا للتأنيث، ومتال على هذا القول ألصحاب اإلمالة؛ قال أبو . بغري تنوين وبتنوين] ٤٤ :املؤمنون[

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا {: مثل" ما"القول الذي ال جيوز غريه عندي أن تكون خمففة من الثقيلة، وتكون مبعىن : إسحاق
حكى ذلك اخلليل " إال"مبعىن " ملا"و" ما"ها، وتكون مبعىن وكذا أيضا تشدد على أصل] ٤: الطارق[} َعلَْيَها َحاِفظٌ



هذا القول الذي ارتضاه الزجاج حكاه عنه النحاس : قلت" إال"يستعمل مبعىن " ملا"وسيبويه ومجيع البصريني؛ وأن 
ة فافترقا فيه نافية، وهنا خمففة من الثقيل" إن"وغريه؛ وقد تقدم مثله وتضعيف الزجاج له، إال أن ذلك القول صوابه 

وإن "وروي عن األعمش ] ١١١: هود[} َوإِنَّ كُلّاً لَمَّا لَُيَوفَِّينَُّهْم{: ويف حرف أيب: وبقيت قراءتان؛ قال أبو حامت
" إن"وهذه القراءات املخالفة للسواد تكون فيها : قال النحاس". ملا"وبتشديد " كل"ورفع " إن"بتخفيف " كل ملا
إِنَُّه بَِما َيْعَملُونَ {. التفسري؛ ألنه ال جيوز أن يقرأ مبا خالف السواد إال على هذه اجلهة ال غري، وتكون على" ما"مبعىن 
  .هتديد ووعيد} َخبٌِري

  }فَاْسَتِقْم كََما أُمِْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك َوال َتطَْغْوا إِنَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري{ ١١٢: اآلية
. له واملراد أمته؛ قاله السدى: وقيل. اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ولغريه} ِمْرَتفَاْسَتِقْم كََما أُ{: قوله تعاىل

استغفر اهللا : فتكون السني سني السؤال، كما تقول. اطلب اإلقامة على الدين من اهللا واسأله ذلك" استقم: "وقيل
اليمني والشمال؛ فاستقم على امتثال  واالستقامة االستمرار يف جهة واحدة من غري أخذ يف جهة. أطلب الغفران منه

قلت يا رسول اهللا قل يل يف اإلسالم قوال ال أسأل : ويف صحيح مسلم عن سفيان بن عبداهللا الثقفي قال. أمر اهللا
وروى الدارمي أبو حممد يف مسنده عن عثمان بن حاضر األزدي " . قل آمنت باهللا مث استقم: "قال! عنه أحدا بعدك

َوَمْن َتابَ {. عليك بتقوى اهللا واالستقامة، اتبع وال تبتدع! نعم: فقال! ن عباس فقلت أوصيندخلت على اب: قال
قال ابن عباس ما . أي استقم أنت وهم؛ يريد أصحابه الذين تابوا من الشرك ومن بعده ممن اتبعه من أمته} َمَعَك

ية عليه، ولذلك قال ألصحابه حني قالوا نزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آية هي أشد وال أشق من هذه اآل
وروي عن أيب عبدالرمحن . وقد تقدم يف أول السورة" . شيبتين هود وأخواهتا: "فقال! لقد أسرع إليك الشيب: له

روي ! يا رسول اهللا: رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقلت: السلمي قال مسعت أبا علي السري يقول
: فقال! ما الذي شيبك منها؟ قصص األنبياء وهالك األمم: فقلت له" نعم: "فقال" . تين هودشيب: "عنك أنك قلت

إِنَّا لَمَّا طََغا {هنى عن الطغيان والطغيان جماوزة احلد؛ ومنه } َوال َتطْغَوْا{. } فَاْسَتِقْم كََما أُمِْرَت{: ال ولكن قوله"
  .أي ال تتجربوا على أحد: وقيل. } الَْماُء
  }َصُرونََوال َتْركَنُوا إِلَى الَِّذيَن ظَلَُموا فََتَمسَّكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء ثُمَّ ال ُتْن{ ١١٣ :اآلية

  -:فيه أربع مسائل
: ه، قال قتادةالركون حقيقة االستناد واالعتماد والسكون إىل، الشيء والرضا ب} َوال َتْركَُنوا{: قوله تعاىل -:األوىل

وقال ابن . ال ترضوا أعماهلم؛ وكله متقارب: أبو العالية. ال متيلوا إليهم: ابن جريج. معناه ال تودوهم وال تطيعوهم
  .الركون هنا اإلدهان وذلك أال ينكر عليهم كفرهم: زيد

طلحة بن مصرف وقتادة وقرأ . هي لغة أهل احلجاز: بفتح الكاف؛ قال أبو عمرو" تركنوا: "قرأ اجلمهور-:الثانية 
  ."وجوز قوم ركن يركن مثل منع مينع. وهي لغة متيم وقيس: بضم الكاف؛ قال الفراء" تركنوا: "وغريمها
: عامة فيهم ويف العصاة، على حنو قوله تعاىل: وقيل. أهل الشرك: قيل} إِلَى الَِّذيَن ظَلَُموا{: قوله تعاىل  -:الثالثة 

وهذا هو الصحيح يف معىن اآلية؛ وأهنا . وقد تقدم. اآلية] ٦٨: األنعام[} َيخُوُضونَ ِفي آَياِتنَاَوإِذَا َرأَْيتَ الَِّذيَن {
دالة على هجران أهل الكفر واملعاصي من أهل البدع وغريهم؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية؛ إذ الصحبة ال تكون 

  :إال عن مودة؛ وقد قال حكيم
  قرين باملقارِن يقتديفكل ... عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه 



وصحبة الظامل على التقية ". املائدة"و" آل عمران"فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتقية فقد مضى القول فيها يف 
  .واهللا أعلم. مستثناة من النهي حبال االضطرار

إعراضهم وموافقتهم يف  مبخالطتهم ومصاحبتهم ومماألهتم على. أي حترقكم} فَتََمسَّكُُم النَّاُر{: قوله تعاىل-:الرابعة 
  .أمورهم
  }لذَّاِكرِيَنَوأَِقمِ الصَّالةَ طََرفَيِ النََّهارِ َوُزلَفاً ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك ِذكَْرى ِل{ ١١٤: اآلية

  -:فيه ست مسائل
مل خيتلف أحد من أهل التأويل يف أن الصالة يف هذه اآلية يراد هبا } َوأَِقمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ{: قوله تعاىل -:األوىل

الصلوات املفروضة؛ وخصها بالذكر ألهنا ثانية اإلميان، وإليها يفزع يف النوائب؛ وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة

وهذا ضعيف، : بالعبادة فرضا ونفال؛ قال ابن العريبإن املراد هبذه اآلية استغراق األوقات : وقال شيوخ الصوفية
فإن األمر مل يتناول ذلك إال واجبا ال نفال، فإن األوراد معلومة، وأوقات النوافل املرغب فيها حمصورة، وما سواها 

  .من األوقات يسترسل عليها الندب على البدل ال على العموم، وليس ذلك يف قوة بشر
الطرف األول، صالة الصبح، والطرف الثاين صالة الظهر : قال جماهد} طََرفَيِ النَّهَارِ{: قوله تعاىل -:الثانية 

وعن احلسن أيضا الطرف . الطرفان الصبح واملغرب؛ قال ابن عباس واحلسن: وقيل. والعصر؛ واختاره ابن عطية
غرب والعشاء والصبح؛ كأن والزلف امل. الطرفان الظهر والعصر: وقيل. الثاين العصر وحده؛ وقال قتادة والضحاك

  .وحكى املاوردي أن الطرف األول صالة الصبح باتفاق. هذا القائل راعى جهر القراءة
ورجح الطربي أن الطرفني الصبح واملغرب، وأنه ظاهر؛ قال ابن . وهذا االتفاق ينقضه القول الذي قبله: قلت
والعجب من الطربي الذي يرى أن : قال ابن العريب. ورد عليه بأن املغرب ال تدخل فيه ألهنا من صالة الليل: عطية

: فقلب القوس ركوة، وحاد عن الربجاس غلوة؛ قال الطربي! طريف النهار الصبح واملغرب، ومها طرفا الليل
والدليل عليه إمجاع اجلميع على أن أحد الطرفني الصبح، فدل على أن الطرف اآلخر املغرب، ومل جيمع معه على 

  .ذلك أحد

هذا حتامل من ابن العريب يف الرد؛ وأنه مل جيمع معه على ذلك أحد؛ وقد ذكرنا عن جماهد أن الطرف األول : قلت
بأن من أكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمدا أن يومه ذلك يوم  -إال من شذ  -صالة الصبح، وقد وقع االتفاق 

من النهار؛ فدل على صحة ما قاله الطربي يف فطر، وعليه القضاء والكفارة، وما ذلك، إال وما بعد طلوع الفجر 
  .واهللا أعلم. الصبح، وتبقى عليه املغرب والرد عليه فيه ما تقدم

أي يف زلف من الليل، والزلف الساعات القريبة بعضها من بعض؛ ومنه } َوُزلَفاً ِمَن اللَّْيلِ{: قوله تعاىل -:الثالثة 
بضم الالم مجع " وزلفا"وقرأ ابن القعقاع وابن أيب إسحاق وغريمها . ةمسيت املزدلفة؛ ألهنا منزل بعد عرفة بقرب مك

وقرأ ابن . لغة؛ كبسرة وبسر، يف لغة من ضم السني" زلفة"زليف؛ ألنه قد نطق بزليف، وجيوز أن يكون واحده 
. رة وبرمن الليل بإسكان الالم؛ والواحدة زلفة جتمع مجع األجناس اليت هي أشخاص كدرة ودر وب" وزلفا"حميصن 

: قال ابن األعرايب. بفتح الالم كغرفة وغرف" وزلفا"وقرأ الباقون . مثل قرىب" زلفى"وقرأ جماهد وابن حميصن أيضا 
الزلفة أول ساعة من الليل بعد مغيب الشمس؛ فعلى هذا يكون املراد : وقال قوم. الزلف الساعات، واحدها زلفة

املغرب والعشاء والصبح؛ وقد : وقيل. املغرب والعشاء: ل احلسنوقا. بزلف الليل صالة العتمة؛ قاله ابن عباس



  .يعين صالة الليل ومل يعني: وقال األخفش. تقدم
ذهب مجهور املتأولني من الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم } إِنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت{: قوله تعاىل -:الرابعة 

احلسنات قول الرجل سبحان اهللا واحلمد هللا وال : الصلوات اخلمس، وقال جماهد أمجعني إىل أن احلسنات ههنا هي
وهذا على جهة املثال يف احلسنات، والذي يظهر أن اللفظ عام يف احلسنات : إله إال اهللا واهللا أكرب، قال ابن عطية

  " .ما اجتنبت الكبائر: "خاص يف السيئات؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم
امسه : وقيل. هو أبو اليسر بن عمرو: ل يعضد قول اجلمهور؛ نزلت يف رجل من األنصار، قيلسبب النزو: قلت

  روى. عباد؛ خال بامرأة فقبلها وتلذذ هبا فيما دون الفرج

إين عاجلت امرأة يف أقصى املدينة وإين :جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: الترمذي عن عبداهللا قال
لو سترت على نفسك؛ ! لقد سترك اهللا: فقال له عمر. أن أمسها وأنا هذا فاقض يف ما شئتأصبت منها ما دون 

فلم يرد عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا فانطلق الرجل فأتبعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال 
} ْيلِ إِنَّ الَْحَسَناتِ ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك ذِكَْرى ِللذَّاكِرِيَنأَِقمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ َوُزلَفاً ِمَن اللَّ{: فدعاه، فتال عليه

حديث حسن : قال الترمذي" . ال بل للناس كافة: "هذا له خاصة؟ قال: إىل آخر اآلية؛ فقال رجل من القوم
عليه وسلم فسأله  وخرج أيضا عن ابن مسعود أن رجال أصاب من امرأة قبلة حرام فأتى النيب صلى اهللا. صحيح

أيل : فقال الرجل} أَِقمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ َوُزلَفاً ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسَناتِ ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت{ : عن كفارهتا فنزلت
وروي عن أيب . هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي" . لك وملن عمل هبا من أميت: "هذه يا رسول اهللا؟ فقال

إن يف البيت مترا أطيب من هذا، فدخلت معي يف البيت فأهويت إليها : أتتين امرأة تبتاع مترا فقلت: قال. اليسر
استر على نفسك وتب وال خترب أحدا فلم أصرب، فأتيت عمر : فقبلتها، فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال

، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استر على نفسك وتب وال خترب أحدا فلم أصرب: فذكرت ذلك له فقال
؟ حىت متىن أنه مل يكن أسلم إال تلك الساعة، " أخلفت غازيا يف سبيل اهللا يف أهله مبثل هذا: " فذكرت ذلك له فقال

أَِقمِ الصَّالةَ طََرفَيِ {وأطرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أوحى اهللا إليه : قال. حىت ظن أنه من أهل النار
فأتيته فقرأها علي : قال أبو اليسر. } لنََّهارِ َوُزلَفاً ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك ِذكَْرى ِللذَّاِكرِيَنا

" . بل للناس عامة: "أهلذا خاصة أم للناس عامة؟ فقال! يا رسول اهللا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أصحابه
هذا حديث حسن غريب، وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغريه؛ وقد روى أن النيب صلى اهللا عليه : بو عيسىقال أ

: وسلم أعرض عنه، وأقيمت صالة العصر فلما فرغ منها نزل جربيل عليه السالم عليه باآلية فدعاه فقال له
  أشهدت معنا"

وي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا تال عليه هذه ور" . اذهب فإهنا كفارة ملا فعلت: " ؟ قال نعم؛ قال" الصالة
من حديث ابن " نوادر األصول"وخرج الترمذي احلكيم يف . واهللا أعلم" . قم فصل أربع ركعات: "اآلية قال له

مل أر شيئا أحسن طلبا وال أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب : "عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .} الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك ِذكَْرى ِللذَّاِكرِيَن إِنَّ{قدمي ، 

دلت اآلية مع هذه األحاديث على أن القبلة احلرام واللمس احلرام ال جيب، فيهما احلد، وقد يستدل به -:اخلامسة 
نذر؛ ألنه ملا ذكر اختالف على أن ال حد وال أدب على الرجل واملرأة وإن وجدا يف ثوب واحد، وهو اختيار ابن امل

" النور"العلماء يف هذه املسألة ذكر هذا احلديث مشريا إىل أنه ال جيب عليهما شيء، وسيأيت ما للعلماء يف هذا يف 



  .إن شاء اهللا تعاىل
} ةَأَِقمِ الصَّال{: ذكر اهللا سبحانه يف كتابه الصالة بركوعها وسجودها وقيامها وقراءهتا وأمسائها فقال-:السادسة 

فَسُْبَحانَ اللَِّه ِحنيَ ُتْمُسونَ َوِحنيَ {: وقال. اآلية] ٧٨: اإلسراء[} أَِقمِ الصَّالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ{: وقال. اآلية
ْمِد َوَسبِّحْ بَِح{: وقال]. ١٨ - ١٧:الروم[} ُتصْبُِحونَ َولَُه الَْحْمُد ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَعشِّياً َوِحَني ُتظْهُِرونَ

َوقُومُوا {: وقال]. ٧٧: احلج[} اْركَُعوا وَاْسُجدُوا{: وقال]. ١٣٠: طه[} رَبَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها
. معلى ما تقد] ٢٠٤: األعراف[} وَإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمعُوا لَُه وَأَْنِصتُوا{: وقال]. ٢٣٨: البقرة[} ِللَِّه قَانِِتَني

أي بقراءتك؛ وهذا كله جممل أمجله يف كتابه، ] ١١٠: اإلسراء[} َوال َتْجَهْر بَِصالِتَك َوال ُتَخاِفْت بَِها{: وقال
فبني ] ٤٤: النحل[} َوأَنَْزلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَْيهِْم{: وأحال على نبيه يف بيانه؛ فقال جل ذكره

 عليه وسلم مواقيت الصالة، وعدد الركعات والسجدات، وصفة مجيع الصلوات فرضها وسننها، وما ال صلى اهللا
صلوا كما : " تصح الصالة إال به من الفرائض وما يستحب فيها من السنن والفضائل؛ فقال يف صحيح البخاري

  ونقل ذلك عنه الكافة عن الكافة، على ما هو معلوم، ومل" . رأيتموين أصلي

: ت النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت بني مجيع ما بالناس احلاجة إليه؛ فكمل الدين، وأوضح السبيل؛ قال اهللا تعاىلمي
  ].٣: املائدة[} الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم دِيَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتي َوَرضِيُت لَكُُم الِْأْسالَم دِيناً{

أي القرآن موعظة وتوبة ملن اتعظ وتذكر؛ وخص الذاكرين بالذكر ألهنم } ى ِللذَّاكِرِيَنذَِلَك ِذكَْر{: قوله تعاىل
  .والذكرى مصدر جاء بألف التأنيث. املنتفعون بالذكرى

  }وَاْصبِْر فَإِنَّ اللََّه ال ُيِضيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني{  ١١٥: اآلية
ِلكُْم أُولُو َبِقيٍَّة َيْنَهْونَ َعنِ الْفََساِد ِفي الْأَْرضِ إِلَّا قَِليالً ِممَّْن أَْنَجْيَنا مِْنُهمْ فَلَْوال كَانَ ِمَن الْقُُروِن ِمْن قَْب{ ١١٦: اآلية

  }َواتََّبَع الَِّذيَن ظَلَُموا َما أُْترِفُوا ِفيِه َوكَانُوا ُمْجرِمَِني
املعىن : وقيل]. ١٣٢: طه[} الِة وَاْصطَبِْر َعلَْيهَاَوأُْمْر أَْهلَكَ بِالصَّ{: أي على الصالة؛ كقوله} وَاْصبِْر{: قوله تعاىل

  .يعين املصلني} فَإِنَّ اللََّه ال ُيضِيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني{. واصرب يا حممد على ما تلقى من األذى
أي } ولُو َبِقيٍَّةأُ{. أي من األمم اليت قبلكم} ِمَن الْقُُروِن ِمْن قَْبِلكُْم{. أي فهال كان} فَلَْوال كَانَ{: قوله تعاىل

ملا أعطاهم اهللا تعاىل من العقول } َعنِ الْفََساِد ِفي الْأَْرضِ{. قومهم} يَْنَهْونَ{. أصحاب طاعة ودين وعقل وبصر
فَلَْوال كَاَنْت { : ولوال ههنا للنفي؛ أي ما كان من قبلكم؛ كقوله: وقيل. وأراهم من اآليات؛ وهذا توبيخ للكفار

هنوا عن } ِممَّْن أَْنَجيَْنا ِمْنُهْم{. استثناء منقطع؛ أي لكن قليال}إِالَّ قَلِيالً{. أي ما كانت] ٩٨: يونس[} قَْرَيةٌ آَمَنْت
َواتََّبعَ {. هم أتباع األنبياء وأهل احلق: وقيل. } إِالَّ قَْوَم ُيوُنَس{: هم قوم يونس؛ لقوله: قيل. الفساد يف األرض

أي من االشتغال باملال واللذات، وإيثار ذلك على اآلخرة } َما أُْترِفُوا ِفيِه{. واأي أشركوا وعص} الَِّذيَن ظَلَُموا
  }َوكَاُنوا ُمْجرِمَِني{.

  }َوَما كَانَ َربَُّك ِلُيْهِلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها ُمصِْلُحونَ{ ١١٧: اآلية
  }ةً َوال َيزَالُونَ ُمْخَتِلفَِنيَولَوْ َشاَء رَبَُّك لََجَعلَ النَّاَس أُمَّةً َواِحَد{ ١١٨: اآلية
  }أَْجَمِعَنيإِالَّ َمْن َرِحَم رَبَُّك َوِلذَِلكَ َخلَقَُهْم َوَتمَّْت كَِلَمةُ رَبَِّك ألَْمَألنَّ جََهنََّم ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ { ١١٩: اآلية

أي فيما } َوأَْهلَُها ُمصِْلُحونَ{. أي بشرك وكفر} ظُلْمٍبِ{. أي أهل القرى} َوَما كَانَ رَبَُّك ِلُيهِْلَك الْقَُرى{: قوله تعاىل
بينهم يف تعاطي احلقوق؛ أي مل يكن ليهلكهم بالكفر وحده حىت ينضاف إليه الفساد، كما أهلك قوم شعيب ببخس 



، املكيال وامليزان، وقوم لوط باللواط؛ ودل هذا على أن املعاصي أقرب إىل عذاب االستئصال يف الدنيا من الشرك
: ويف صحيح الترمذي من حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال. وإن كان عذاب الشرك يف اآلخرة أصعب
إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .وقد تقدم" . بعقاب من عنده
ك القرى بظلم وأهلها مسلمون، فإنه يكون ذلك ظلما هلم ونقصا من حقهم، أي ما املعىن وما كان ربك ليهل: وقيل

جيوز أن يكون املعىن ما كان ربك ليهلك أحدا وهو يظلمه وإن : وقال الزجاج. أهلك قوما إال بعد إعذار وإنذار
: وقيل]. ٤٤: يونس[} اَس َشْيئاًإِنَّ اللََّه ال َيظِْلُم النَّ{: كان على هناية الصالح؛ ألنه تصرف يف ملكه؛ دليله قوله

  .فالظلم املعاصي على هذا. املعىن وما كان اهللا ليهلكهم بذنوهبم وهم مصلحون؛ أي خملصون يف اإلميان
: وقال الضحاك. على ملة اإلسالم وحدها: قال سعيد بن جبري} َولَْو َشاَء َربَُّك لَجََعلَ النَّاَس أُمَّةً وَاِحدَةً{: قوله تعاىل

إِالَّ َمْن {. أي على أديان شىت؛ قاله جماهد وقتادة} َوال َيزَالُونَ ُمْخَتِلفَِني{. دين واحد، أهل ضاللة أو أهل هدىأهل 
  خمتلفني يف الرزق، فهذا: وقيل. استثناء منقطع؛ أي لكن من رحم ربك باإلميان واهلدى فإنه مل خيتلف} َرِحَم رَبَُّك

: قال احلسن ومقاتل، وعطاء وميان} وَِلذَِلَك َخلَقَُهْم{. بالقناعة؛ قاله احلسن} رَبَُّك إِالَّ َمْن َرِحَم{. غين وهذا فقري
: ولرمحته خلقهم؛ وإمنا قال: وقال ابن عباس وجماهد وقتادة والضحاك. اإلشارة لالختالف، أي ولالختالف خلقهم

محة غري حقيقي، فحملت على معىن ومل يقل ولتلك، والرمحة مؤنثة ألنه مصدر؛ وأيضا فإن تأنيث الر" ولذلك"
ال {: إىل شيئني متضادين؛ كقوله تعاىل" ذلك"اإلشارة بذلك لالختالف والرمحة، وقد يشارك بـ . وقيل. الفضل

ْسرِفُوا وَالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَمْ ُي{ : ومل يقل بني ذينك وال تينك، وقال] ٦٨: البقرة[} فَارٌِض َوال بِكٌْر َعَوانٌ َبْيَن ذَِلَك
َوال َتْجَهْر بَِصالِتَك َوال ُتَخاِفْت بَِها َواْبَتغِ َبْيَن ذَِلكَ {: وقال] ٦٧: الفرقان[} َولَْم َيقُْتُروا َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواماً

وهذا أحسن ] ٥٨: سيون[} قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه وَبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحوا{: وكذلك قوله] ١١٠: اإلسراء[} َسبِيالً
األقوال إن شاء اهللا تعاىل؛ ألنه يعم، أي وملا ذكر خلقهم؛ وإىل هذا أشار مالك رمحه اهللا فيما روى عنه أشهب؛ قال 

خلقهم ليكون فريق يف اجلنة وفريق يف السعري؛ أي خلق أهل االختالف : سألت مالكا عن هذه اآلية قال: أشهب
قال . خلقهم فريقني، فريقا يرمحه وفريقا ال يرمحه: ي عن ابن عباس أيضا قالورو. لالختالف، وأهل الرمحة للرمحة

وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك، ومتت كلمة : ويف الكالم على هذا التقدير تقدمي وتأخري؛ املعىن: املهدوي
َيْوٌم َمْجُموٌع لَهُ النَّاسُ  ذَِلَك{متعلق بقوله . هو: وقيل. ربك ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني؛ ولذلك، خلقهم

فَِمْنُهمْ َشِقيٌّ {: هو متعلق بقوله: وقيل. ولشهود ذلك اليوم خلقهم: واملعىن] ١٠٣: هود[} َوذَِلَك َيْوٌم َمْشُهوٌد
  .أي للسعادة والشقاوة خلقهم] ١٠٥: هود[} َوَسِعيٌد

ما أخرب وقدر يف أزله؛ ومتام الكلمة امتناعها عن قبول ثبت ذلك ك" متت"معىن } َوَتمَّْت كَِلَمةُ َربَِّك{: قوله تعاىل
. لبيان اجلنس؛ أي من جنس اجلنة وجنس الناس" من"} لَأَْملَأَنَّ َجهَنََّم ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني{. التغيري والتبديل

: يه وسلم أنه ميأل جنته بقولهتأكيد؛ وكما أخرب أنه ميأل ناره كذلك أخرب على لسان نبيه صلى اهللا عل" أمجعني"
  .خرجه البخاري من حديث أيب هريرة وقد تقدم" . ولكل واحدة منكما ملؤها"

ِذكَْرى َوكُلّاً َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء الرُُّسلِ َما ُنثَبُِّت بِِه فَُؤاَدَك َوَجاَءَك ِفي َهِذهِ الَْحقُّ َوَمْوِعظَةٌ َو{ ١٢٠: اآلية
  }ِللُْمْؤِمنَِني
. معناه وكل الذي حتتاج إليه من أنباء الرسل نقص عليك" نقص"نصب بـ " كال"} َوكُلّاً نَقُصُّ َعلَْيَك{: قوله تعاىل



أي من أخبارهم وصربهم على } أَْنَباِء الرُُّسلِ { . كال ضربت القوم: حال مقدمة، كقولك" كال: "وقال األخفش
نزيدك به : وقيل. أي على أداء الرسالة، والصرب على ما ينالك فيها من األذى }َما نُثَبُِّت بِِه فَُؤاَدَك{. أذى قومهم
: وقال أهل املعاين. نصرب به قلبك حىت ال جتزع: وقال ابن جريج. ما نشد به قلبك: وقال ابن عباس. تثبيتا ويقينا

َوَجاَءَك ِفي { . ت به فؤادكنقص عليك من أنباء الرسل ما نثب: املعىن" كال"بدل من " ما"و. نطيب، واملعىن متقارب
أي يف هذه السورة؛ عن ابن عباس وأيب موسى وغريمها؛ وخص هذه السورة ألن فيها أخبار األنبياء } َهِذِه الْحَقُّ

املعىن يف هذه الدنيا، : وقال قتادة واحلسن. خصها بالذكر تأكيدا وإن كان احلق يف كل القرآن: وقيل. واجلنة والنار
املوعظة ما يتعظ به من إهالك األمم املاضية، والقرون اخلالية املكذبة؛ } َمْوِعظَةٌ َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِنيَو{. يريد النبوة

وهذا تشريف هلذه السورة؛ ألن غريها من السور قد جاء فيها احلق واملوعظة والذكرى ومل يقل فيها كما قال يف 
يتذكرون ما نزل مبن هلك فيتوبون؛ وخص املؤمنني ألهنم املتعظون أي } َوذِكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني{. هذه على التخصيص

  .إذا مسعوا قصص األنبياء
  }َوقُلْ لِلَِّذيَن ال ُيؤِْمُنونَ اْعَملُوا َعلَى َمكَانَِتكُمْ إِنَّا َعاِملُونَ{ ١٢١: اآلية
  }وَاْنَتِظرُوا إِنَّا ُمْنَتِظُرونَ{ ١٢٢: اآلية
ا لسََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوإِلَْيهِ ُيْرَجُع الْأَْمُر كُلُُّه فَاْعُبْدُه َوَتَوكَّلْ َعلَْيِه َوَما رَبَُّك بَِغاِفلٍ َعمََّوِللَِّه غَْيُب ا{ ١٢٣: اآلية

  }َتْعَملُونَ

هتديد } ِظرُوا إِنَّا ُمْنَتِظُرونَإِنَّا َعاِملُونَ َواْنَت{. هتديد ووعيد} وَقُلْ ِللَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم{: قوله تعاىل
  .آخر، وقد تقدم معناه

: وقال ابن عباس. أي غيبهما وشهادهتما؛ فحذف لداللة املعىن} َوِللَِّه غَْيُب السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ{ -:قوله تعاىل
ماوات غيب الس: وقال الباقون. مجيع ما غاب عن العباد فيهما: وقال الضحاك. خزائن السماوات واألرض

} َوِللَِّه غَْيُب السََّماَواِت وَاَألْرضِ{: وقال أبو علي الفارسي. واألرض نزول العذاب من السماء وطلوعه من األرض
غبت يف : أي علم ما غاب فيهما؛ أضاف الغيب وهو مضاف إىل املفعول توسعا؛ ألنه حذف حرف اجلر؛ تقول

وقرأ نافع . أي يوم القيامة، إذ ليس ملخلوق أمر إال بإذنه} أَْمُر كُلُُّهوَإِلَْيِه يُْرَجُع الْ{.. األرض وغبت ببلد كذا
وََما رَبَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا {. أي اجلأ إليه وثق به} فَاعُْبْدُه َوَتوَكَّلْ َعلَْيِه{. بضم الياء وبفتح اجليم؛ أي يرد" يرجع"وحفص 
قال . الباقون بياء على اخلرب. ام وحفص بالتاء على املخاطبةوقرأ أهل املدينة والش. أي جيازي كال بعمله} َتْعَملُونَ

بالتاء ألنه } َتْعَملُونَ{: بعضهم وقال: إذا مل خياطب النيب صلى اهللا عليه وسلم معهم؛ قال} َتْعَملُونَ{: األخفش سعيد
خامتة التوراة : وقال كعب األحبار} َوَما َربُّكَ بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ{قل هلم : خاطب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال

  .إىل آخر السورة} َوِللَِّه غَْيُب السََّماَواِت وَاَألْرضِ{: من قوله" هود"خامتة 

  سورة يوسف عليه السالم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  سورة يوسف

 صلى اهللا عليه وروي أن اليهود سألوا رسول اهللا. إال أربع آيات منها: وقال ابن عباس وقتادة. وهي مكية كلها
أنزل القرآن على رسول اهللا صلى اهللا : وقال سعد بن أيب وقاص. وسلم عن قصة يوسف فنزلت السورة؛ وسيأيت



فتاله عليهم زمانا ] ٣: يوسف[} َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك{: لو قصصت علينا؛ فنزل: عليه وسلم فتاله عليهم زمانا فقالوا
وذكر اهللا أقاصيص األنبياء يف : قال العلماء]. ٢٣: الزمر[} ُه نَزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِثاللَّ{: لو حدثتنا؛ فأنزل: فقالوا

القرآن وكررها مبعىن واحد يف وجوه خمتلفة، بألفاظ متباينة على درجات البالغة، وقد ذكر قصة يوسف ومل 
  .إلعجاز ملن تأمليكررها، فلم يقدر خمالف على معارضة ما تكرر، وال على معارضة غري املتكرر، وا

  }الر ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ{ ١: اآلية - ٣
اسم " الر: "وقيل. تلك آيات الكتاب، على االبتداء واخلرب: تقدم القول فيه؛ والتقدير هنا} الر{: قوله تعاىل

تاب املبني القرآن املبني؛ أي املبني يعين بالك} تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ}{الر{السورة؛ أي هذه السورة املسماة 
  .أي هذه تلك اآليات اليت كنتم توعدون هبا يف التوراة: وقيل. حالله وحرامه، وحدوده وأحكامه وهداه وبركته

  }إِنَّا أَْنزَلَْناُه قُْرآناً عََربِّياً لَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ{ ٢: اآلية
على احلال؛ أي " قرآنا"إنا أنزلنا القرآن عربيا؛ نصب : جيوز أن يكون املعىن} َربِّياًإِنَّا أَنَْزلْنَاُه قُْرآناً َع{: قوله تعاىل
مررت بزيد رجال صاحلا، : وجيوز أن يكون توطئة للحال، كما تقول". قرآنا"نعت لقوله " عربيا"و. جمموعا

  على احلال،" عربيا"و

أي لكي تعلموا " لعلكم تعقلون". "ن نفسهاالثيب تعرب ع"أعرب بني، ومنه . أي يقرأ بلغتكم يا معشر العرب
زائدة للتوكيد؛ كما قال " لعل"والالم يف . تشبيها بعسى" لعل"وبعض العرب يأيت بأن مع . معانيه، وتفهموا ما فيه

  :الشاعر
  يا أبتا علك أو عساكا

ال إىل الكتاب، وال إىل اهللا عز  أي لتكونوا على رجاء من تدبره؛ فيعود معىن الشك إليهم} لََعلَّكُمْ َتْعِقلُونَ{: وقيل
: وهذا أشبه باملعىن؛ ألنه يروى أن اليهود قالوا: أي أنزلنا خرب يوسف، قال النحاس" أنزلناه"معىن : وقيل. وجل

سلوه مل انتقل آل يعقوب من الشام إىل مصر؟ وعن خرب يوسف؛ فأنزل اهللا عز وجل هذا مبكة موافقا ملا يف التوراة، 
إذ أخربهم ومل يكن يقرأ كتابا قط وال هو يف  -فكان هذا للنيب صلى اهللا عليه وسلم . عندهم وفيه زيادة ليست

  .مبنزلة إحياء عيسى عليه السالم امليت على ما يأيت فيه -موضع كتاب 
  }ْنَت ِمْن قَْبِلِه لَِمَن الَْغاِفِلَنيَنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ بَِما أَْوحَْيَنا إِلَْيَك َهذَا الْقُْرآنَ َوإِنْ كُ{ ٣: اآلية

. قصصنا أحسن القصص: مبعىن املصدر، والتقدير} أَْحَسَن الْقََصصِ{: ابتداء وخربه} َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك{: قوله تعاىل
فالقاص، أي تتبعي أثره؛ ] ١١: القصص[} َوقَالَْت ُألْخِتِه قُصِّيِه{ : وأصل القصص تتبع الشيء، ومنه قوله تعاىل

فالن حسن االقتصاص للحديث أي جيد : يقال. واحلسن يعود إىل القصص ال إىل القصة. يتبع اآلثار فيخرب هبا
اهللا رجاؤنا، أي مرجونا فاملعىن على : القصص ليس مصدرا، بل هو يف معىن االسم، كما يقال: وقيل. السياقة له

} َهذَا الْقُْرآنَ{. مع الفعل مبنزلة املصدر" ما"أي بوحينا فـ } لَْيَكبَِما أَْوَحيَْنا إِ{. حنن خنربك بأحسن األخبار: هذا
على التكرير؛ وهو عند : وأجاز الفراء اخلفض؛ قال. نصب القرآن على أنه نعت هلذا، أو بدل منه، أو عطف بيان

  ".ما"البصريني على البدل من 

َوإِنْ كُْنَت ِمنْ {. هو هذا القرآن: لوحي فقيل لهوأجاز أبو إسحاق الرفع على إضمار مبتدأ، كأن سائال سأله عن ا
  .أي من الغافلني عما عرفناكه} قَْبِلِه لَِمَن الَْغاِفِلَني

ألنه ليست قصة يف : واختلف العلماء مل مسيت هذه السورة أحسن القصص من بني سائر األقاصيص؟ فقيل: مسألة



لَقَْد كَانَ ِفي قََصصِهِْم ِعْبَرةٌ ُألوِلي {: يانه قوله يف آخرهاالقرآن تتضمن من العرب واحلكم ما تتضمن هذه القصة؛ وب
مساها أحسن القصص حلسن جماوزة يوسف عن إخوته، وصربه على أذاهم، : وقيل]. ١١١: يوسف[} اَأللَْبابِ

} ْيكُُم الَْيْوَمال َتثْرِيَب َعلَ{: عن ذكر ما تعاطوه، وكرمه يف العفو عنهم، حىت قال -بعد االلتقاء هبم  -وعفوه عنهم 
ألن فيها ذكر األنبياء والصاحلني واملالئكة والشياطني، واجلن واإلنس واألنعام والطري، : وقيل]. ٩٢: يوسف[

وسري امللوك واملمالك، والتجار والعلماء واجلهال، والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن، وفيها ذكر التوحيد والفقه 
وقيل ألن فيها . املعاشرة وتدبري املعاش، ومجل الفوائد اليت تصلح للدين والدنياوالسري وتعبري الرؤيا، والسياسة و
إمنا كانت أحسن : وقال بعض أهل املعاين. هنا مبعىن أعجب" أحسن: "وقيل. ذكر احلبيب واحملبوب وسريمها

وامللك أيضا : قيل القصص ألن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة؛ انظر إىل يوسف وأبيه وإخوته، وامرأة العزيز؛
  .فما كان أمر اجلميع إال إىل خري: أسلم بيوسف وحسن إسالمه، ومستعرب الرؤيا الساقي، والشاهد فيما يقال

  }ِديَنإِذْ قَالَ ُيوُسُف لَأَبِيِه َيا أََبِت إِنِّي َرأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكَباً َوالشَّْمَس وَالْقََمَر رَأَْيتُُهْم ِلي سَاجِ{ ٤: اآلية
وقراءة العامة بضم . يف موضع نصب على الظرف؛ أي اذكر هلم حني قال يوسف" إذ"} إِذْ قَالَ يُوُسُف{: قوله تعاىل
ومل . باهلمزة وفتح السني" يؤسف: "وحكى أبو زيد. باهلمزة وكسر السني" يؤسف"وقرأ طلحة بن مصرف . السني

األسف يف : فقال" يوسف"عن  -وكان حكيما  -قطع وسئل أبو احلسن األ. هو عريب: ينصرف ألنه أعجمي؛ وقيل
  اللغة

بكسر التاء قراءة أيب عمرو } لَأَبِيِه َيا أََبِت{. احلزن؛ واألسيف العبد، وقد اجتمعا يف يوسف؛ فلذلك مسي يوسف
ء وعاصم ونافع ومحزة والكسائي، وهي عند البصريني عالمة التأنيث أدخلت على األب يف النداء خاصة بدال من يا

بكسر " يا أبت"إذا قلت : رجل نكحة وهزأة؛ قال النحاس: اإلضافة، وقد تدخل عالمة التأنيث على املذكر فيقال
أن  -منها : التاء فالتاء عند سيبويه بدل من ياء اإلضافة؛ وال جيوز على قوله الوقف إال باهلاء، وله على قوله دالئل

جاءين أبت، وال تستعمل : إال يف املعرفة؛ وال يقال" يا أبت: " يقال؛ وأنه ال"يا أيب"يؤدي عن معىن " يا أبه: "قولك
وزعم الفراء أنه إذا . ألن التاء بدل من الياء فال جيمع بينهما" يا أبيت: "العرب هذا إال يف النداء خاصة، وال يقال

خطأ، واحلق ما قال، كيف  وزعم أبو إسحاق أن هذا. فكسر دل على الياء ال غري؛ ألن الياء يف النية" يا أبت: "قال
بفتح التاء؛ قال " يا أبت"؟ وقرأ أبو جعفر واألعرج وعبداهللا بن عامر "يا أبيت: "تكون الياء يف النية وليس يقال

. فحذفت األلف وبقيت الفتحة على التاء" يا أبتا"بالياء، مث أبدلت الياء ألفا فصارت " يا أبيت"أرادوا : البصريون
يا "وأجاز الفراء . يا غالما أقبل: مث أبدل من الكسرة فتحة، كما يبدل من الياء ألف فيقالاألصل الكسر، : وقيل
جاءين أحد عشر، ورأيت : ليس بني النحويني اختالف أنه يقال} إِنِّي رَأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكَباً{. بضم التاء" أبت

ا االمسني امسا واحدا وأعربومها بأخف ومررت بأحد عشر، وكذلك ثالثة عشر وتسعة عشر وما بينهما؛ جعلو
 -جاء بستانة : أمساء هذه الكواكب جاء ذكرها مسندا؛ رواه احلارث بن أيب أسامة قال: قال السهيلي. احلركات

: فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن األحد عشر كوكبا الذي رأى يوسف فقال -وهو رجل من أهل الكتاب 
ابس واملصبح والضروح وذو الكنفات وذو القرع والفليق ووثاب والعمودان؛ رآها احلرثان والطارق والذيال وق"

وقال قتادة . الكواكب إخوته، والشمس أمه، والقمر أبوه: قال ابن عباس وقتادة" . يوسف عليه السالم تسجد له
  الشمس خالته، ألن أمه كانت قد ماتت، وكانت خالته حتت: أيضا



فجاء مذكرا؛ فالقول عند اخلليل وسيبويه أنه ملا أخرب عن هذه } رَأَْيُتُهمْ ِلي َساجِِديَن{: وقال .توكيد} َرأَْيُتُهْم{. أبيه
: وقد تقدم هذا املعىن يف قوله. األشياء بالطاعة والسجود ومها من أفعال من يعقل أخرب عنها كما خيرب عمن يعقل

جتمع ما ال يعقل مجع من يعقل إذا أنزلوه منزلته، وإن كان  والعرب]. ١٩٨: األعراف[} َوتََراُهمْ َيْنظُُرونَ إِلَْيَك{
  .خارجا عن األصل

  }ٌنيقَالَ َيا بَُنيَّ ال تَقُْصْص رُْؤياَك َعلَى إِْخوَِتَك فََيكِيُدوا لََك كَْيداً إِنَّ الشَّْيطَانَ ِللْإِْنَساِن َعُدوٌّ ُمبِ{ ٥: اآلية
  -:فيه إحدى عشرة مسألة

أي حيتالوا يف هالكك؛ ألن تأويلها ظاهر؛ فرمبا حيملهم الشيطان على } فََيِكيُدوا لََك كَْيداً{: قوله تعاىل -:األوىل
  ].٤٣: يوسف[} إِنْ كُنُْتْم ِللرُّْؤيا َتْعُبُرونَ{: كقوله. تأكيد" لك"والالم يف . قصدك بسوء حينئذ

مل يبق بعدي من املبشرات إال الرؤيا " :الرؤيا حالة شريفة، ومنزلة رفيعة، قال صلى اهللا عليه وسلم  -:الثانية 
وحكم صلى اهللا عليه " . أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا: "وقال" . الصاحلة الصادقة يراها الرجل الصاحل أو ترى له

وروي من حديث ابن عباس ". من سبعني جزءا من النبوة"وسلم بأهنا جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة، وروي 
ومن ". جزء من تسعة وأربعني جزءا"ومن حديث ابن عمر ". زءا من أربعني جزءا من النبوةج"رضي اهللا عنهما 
وعن عبادة بن الصامت ". من ستة وعشرين"ومن حديث أنس ". جزء من مخسني جزءا من النبوة"حديث العباس 

يث السبعني؛ ومل خيرج والصحيح منها حديث الستة واألربعني، ويتلوه يف الصحة حد". من أربعة وأربعني من النبوة"
: قال أبو عبداهللا املازري. مسلم يف صحيحه غري هذين احلديثني، أما سائرها فمن أحاديث الشيوخ؛ قاله ابن بطال

  والصواب أن: قال الطربي". من ستة وأربعني"واألكثر واألصح عند أهل احلديث 

إهنا جزء من سبعني : "معقول؛ فأما قوله يقال إن عامة هذه األحاديث أو أكثرها صحاح، ولكل حديث منها خمرج
فإن ذلك قول عام يف كل رؤيا صاحلة صادقة، ولكل مسلم رآها يف منامه على أي أحواله كان؛ " جزءا من النبوة

فإنه يريد بذلك من كان صاحبها باحلال اليت ذكرت عن الصديق رضي " إهنا من أربعني أو ستة وأربعني: "وأما قوله
هبا؛ فمن كان من أهل إسباغ الوضوء يف السربات، والصرب يف اهللا على املكروهات، وانتظار  اهللا عنه أنه كان

جزء من أربعني جزءا من النبوة، ومن كانت حاله يف ذاته بني  -إن شاء اهللا  -الصالة بعد الصالة، فرؤياه الصاحلة 
سبعني، وتزيد على األربعني وإىل هذا املعىن  ذلك فرؤياه الصادقة بني جزأين ما بني األربعني إىل الستني ال تنقص عن

اختالف اآلثار يف هذا الباب يف عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندي اختالف متضاد : أشار أبو عمر بن عبدالرب فقال
ألنه حيتمل أن تكون الرؤيا الصاحلة من بعض من يراها على حسب ما يكون من صدق  -واهللا أعلم  -متدافع 

ألمانة، والدين املتني، وحسن اليقني؛ فعلى قدر اختالف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على احلديث، وأداء ا
األجزاء املختلفة العدد فمن خلصت نيته يف عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإىل النبوة أقرب 

  ].٥٥: اإلسراء} َض النَّبِيَِّني َعلَى بَْعضٍَولَقَْد فَضَّلَْنا بَْع{: كما أن األنبياء يتفاضلون قال اهللا تعاىل
فهذا التأويل جيمع شتات األحاديث، وهو أوىل من تفسري بعضها دون بعض وطرحه؛ ذكره أبو سعيد : قلت

فإن اهللا تعاىل أوحى إىل " جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة: "معىن قوله: األسفاقسي عن بعض أهل العلم قال
فيما رواه عكرمة وعمرو بن دينار عن ابن عباس رضي  -يه وسلم يف النبوة ثالثة وعشرين عاما حممد صلى اهللا عل
فإذا نسبنا ستة أشهر من ثالثة وعشرين عاما وجدنا ذلك جزءا من ستة وأربعني جزءا؛ وإىل هذا  -اهللا تعاىل عنهما 

لَُهُم الُْبشَْرى {: عند قوله تعاىل" يونس"سورة واختاره القونوي يف تفسريه من " املعلم"القول أشار املازري يف كتابه 
  :وهو فاسد من وجهني]. ٦٤: يونس[} ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا



ما رواه أبو سلمة عن ابن عباس وعائشة بأن مدة الوحي كانت عشرين سنة، وأن النيب صلى اهللا عليه : أحدمها
عروة والشعيب وابن شهاب واحلسن وعطاء  وسلم بعث على رأس أربعني، فأقام مبكة عشر سنني؛ وهو قول

اخلراساين وسعيد بن املسيب على اختالف عنه، وهي رواية ربيعة وأيب غالب عن أنس، وإذا ثبت هذا احلديث بطل 
  .أن سائر األحاديث يف األجزاء املختلفة تبقى بغري معىن: الثاين -ذلك التأويل 

ألن فيها ما يعجز وميتنع كالطريان، وقلب األعيان، واالطالع على إمنا كانت الرؤيا جزءا من النبوة؛  -:الثالثة 
..." إنه مل يبق من مبشرات النبوة إال الرؤيا الصادقة يف النوم: "شيء من علم الغيب؛ كما قال عليه السالم

ا من اهللا واحللم الرؤي: "وعلى اجلملة فإن الرؤيا الصادقة من اهللا، وأهنا من النبوة؛ قال صلى اهللا عليه وسلم. احلديث
وأن التصديق هبا حق، وهلا التأويل احلسن، ورمبا أغىن بعضها عن التأويل، وفيها من بديع اهللا ولطفه " من الشيطان

ما يزيد املؤمن يف إميانه؛ وال خالف يف هذا بني أهل الدين واحلق من أهل الرأي واألثر، وال ينكر الرؤيا إال أهل 
  .اإلحلاد وشرذمة من املعتزلة

إذا كانت الرؤيا الصادقة جزءا من النبوة فكيف يكون الكافر والكاذب واملخلط أهال هلا؟ وقد : إن قيل -:الرابعة 
وقعت من بعض الكفار وغريهم ممن ال يرضى دينه منامات صحيحة صادقة؛ كمنام رؤيا امللك الذي رأى سبع 

دانيال يف ذهاب ملكه، ورؤيا كسرى يف ظهور النيب بقرات، ومنام الفتيني يف السجن؛ ورؤيا خبتنصر، اليت فسرها 
صلى اهللا عليه وسلم، ومنام عاتكة، عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أمره وهي كافرة، وقد ترجم البخاري 

فاجلواب أن الكافر والفاجر والفاسق والكاذب وإن صدقت رؤياهم يف بعض األوقات ال ": باب رؤيا أهل السجن"
وحي وال من النبوة؛ إذ ليس كل من صدق يف حديث عن غيب يكون خربه ذلك نبوة؛ وقد تقدم يف تكون من ال

أن الكاهن وغريه قد خيرب بكلمة احلق فيصدق، لكن ذلك على الندور والقلة، فكذلك رؤيا هؤالء؛ قال " األنعام"
  إمنا ترجم البخاري: املهلب

كما كانت رؤيا الفتيني صادقة، إال أنه ال جيوز أن تضاف إىل هبذا جلواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا صادقة، 
  .النبوة إضافة رؤيا املؤمن إليها، إذ ليس كل ما يصح له تأويل من الرؤيا حقيقة يكون جزءا من النبوة

لوح الرؤيا املضافة إىل اهللا تعاىل هي اليت خلصت من األضغاث واألوهام، وكان تأويلها موافقا ملا يف ال -:اخلامسة 
احملفوظ، واليت هي من خرب األضغاث هي احللم، وهي املضافة إىل الشيطان، وإمنا مسيت ضغثا؛ ألن فيها أشياء 

وقد قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرؤيا أقساما تغين عن قول كل قائل؛ روى . متضادة؛ قال معناه املهلب
الرؤيا ثالثة منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم ومنها : "عوف بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

مسعت هذا من رسول : قلت: قال" . ما يهتم به يف يقظته فرياه يف منامه ومنها جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة
  .مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! نعم: اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

الرؤيا مصدر رأي يف املنام، رؤيا على . اآلية} قَالَ َيا ُبَنيَّ ال َتقُْصْص ُرؤْياَك َعلَى إِخَْوِتَك{: قوله تعاىل -:السادسة 
هي : وقد اختلف العلماء يف حقيقة الرؤيا؛ فقيل. وزن فعلى كالسقيا والبشرى؛ وألفه للتأنيث ولذلك مل ينصرف

ا أكثر ما تكون الرؤيا يف آخر الليل لقلة غلبة النوم؛ إدراك يف أجزاء مل حتلها آفة، كالنوم املستغرق وغريه؛ وهلذ
وال يرى يف : فيخلق اهللا تعاىل للرائي علما ناشئا، وخيلق له الذي يراه على ما يراه ليصح اإلدراك، قال ابن العريب
ئزات املنام إال ما يصح إدراكه يف اليقظة، ولذلك ال يرى يف املنام شخصا قائما قاعدا حبال، وإمنا يرى اجلا

إن هللا ملكا يعرض املرئيات على احملل املدرك من النائم، فيمثل له صورا حمسوسة؛ فتارة تكون : وقيل. املعتادات
تلك الصور أمثلة موافقة ملا يقع يف الوجود، وتارة تكون ملعاين معقولة غري حمسوسة، ويف احلالتني تكون مبشرة أو 



رأيت سوداء ثائرة الرأس خترج من املدينة إىل مهيعة : "م وغريهمنذرة؛ قال صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح مسل
  فأولتها احلمى

و " . رأيت سيفي قد انقطع صدره وبقرا تنحر فأولتهما رجل من أهل بييت يقتل والبقر نفر من أصحايب يقتلون"و 
كذابني خيرجان  رأيت يف يدي سوارين فأولتهما"و " . رأيت أين أدخلت يدي يف درع حصينة فأولتها املدينة"

إىل غري ذلك مما ضربت له األمثال؛ ومنها ما يظهر معناه أوال فأوال، ومنها ما ال يظهر إال بعد التفكر؛ وقد " . بعدي
رأى النائم يف زمن يوسف عليه السالم بقرا فأوهلا يوسف السنني، ورأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر فأوهلا 

  .بإخوته وأبويه
إن يوسف عليه السالم كان صغريا وقت رؤياه، والصغري ال حكم لفعله، فكيف تكون له رؤيا : لإن قي -:السابعة 

أن الرؤيا إدراك حقيقة على ما قدمناه، : ؟ فاجلواب} ال تَقُْصْص رُْؤياَك َعلَى إِْخوَِتَك{: هلا حكم حىت يقول له أبوه
ذا أخرب عما رأى صدق، فكذلك إذا أخرب عما فتكون من الصغري كما يكون منه اإلدراك احلقيقي يف اليقظة، وإ

يرى يف املنام؛ وقد أخرب اهللا سبحانه عن رؤياه وأهنا وجدت كما رأى فال اعتراض؛ روي أن يوسف عليه السالم 
  .كان ابن اثنيت عشرة سنة

فيها؛ روى  هذه اآلية أصل يف أال تقص الرؤيا على غري شفيق وال ناصح، وال على من ال حيسن التأويل -:الثامنة 
الرؤيا معلقة "و " . الرؤيا جزء من أربعني جزءا من النبوة: "أبو رزين العقيلي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أخرجه الترمذي " برجل طائر ما مل حيدث هبا صاحبها فإذا حدث هبا وقعت فال حتدثوا هبا إال عاقال أو حمبا أو ناصحا
أبالنبوة : أيعرب الرؤيا كل أحد؟ فقال: وقيل ملالك. ين امسه لقيط بن عامرحديث حسن صحيح؛ وأبو رز: وقال فيه

ال يعرب الرؤيا إال من حيسنها، فإن رأى خريا أخرب به، وإن رأى مكروها فليقل خريا أو : يلعب؟ وقال مالك
مث ! ال: ؟ فقالفهل يعربها على اخلري وهي عنده على املكروه لقول من قال إهنا على ما تأولت عليه: ليصمت؛ قيل

  .الرؤيا جزء من النبوة فال يتالعب بالنبوة: قال،
ويف هذه اآلية دليل على أن مباحا أن حيذّر املسلم أخاه املسلم ممن خيافه عليه، وال يكون داخال يف معىن  -:التاسعة 

  قد حذر يوسف أن -عليه السالم  -الغيبة؛ ألن يعقوب 
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيدا، وفيها أيضا ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة عند من ختشى غائلته 
استعينوا على إجناح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة : "محسدا وكيدا؛ وقال النيب صلى اهللا عليه وسل

وفيها أيضا دليل واضح على معرفة يعقوب عليه السالم بتأويل الرؤيا؛ فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر " . حمسود
ا عليهم، ومل يبال بذلك من نفسه؛ فإن الرجل يود أن يكون ولده خريا منه، واألخ ال يود ذلك ألخيه ويدل أيض

على أن يعقوب عليه السالم كان أحّس من بنيه حسد يوسف وبغضه؛ فنهاه عن قصص الرؤيا عليهم خوف أن تغل 
بذلك صدورهم، فيعملوا احليلة يف هالكه؛ ومن هذا ومن فعلهم بيوسف يدل على أهنم كانوا غري أنبياء يف ذلك 

يرده القطع بعصمة األنبياء عن احلسد الدنيوي، الوقت، ووقع يف كتاب الطربي البن زيد أهنم كانوا أنبياء، وهذا 
وعن عقوق اآلباء، وتعريض مؤمن للهالك، والتآمر يف قتله، وال التفات لقول من قال إهنم كانوا أنبياء، وال 

يستحيل يف العقل زلة نيب، إال أن هذه الزلة قد مجعت أنواعا من الكبائر، وقد أمجع املسلمون على عصمتهم منها، 
  .تلفوا يف الصغائر على ما تقدم ويأيتوإمنا اخ
مل يبق من النبوة إال : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى البخاري عن أيب هريرة قال: -العاشرة 
وهذا احلديث بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على " الرؤيا الصاحلة: "وما املبشرات؟ قال: قالوا" املبشرات

فإن الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة من قبل اهللا تعاىل ال تسر رائيها، وإمنا يريها اهللا تعاىل  اإلطالق وليس كذلك؛
. املؤمن رفقا به ورمحة، ليستعد لنزول البالء قبل وقوعه؛ فإن أدرك تأوهلا بنفسه، وإال سأل عنها من له أهلية ذلك

ل على حمنته فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك، وقد رأى الشافعي رضي اهللا عنه وهو مبصر رؤيا ألمحد بن حنبل تد
. أهنا الرؤيا الصاحلة] ٦٤: يونس[} لَُهمُ الُْبْشَرى ِفي الَْحيَاِة الدُّنَْيا{: يف تفسري قوله تعاىل" يونس"وقد تقدم يف 

  .وهذا وحديث البخاري خمرجه على األغلب، واهللا أعلم

وأنا : نت أرى الرؤيا فتمرضين حىت مسعت أبا قتادة يقوللقد ك: روى البخاري عن أيب سلمة قال -:احلادية عشرة
الرؤيا احلسنة من اهللا فإذا رأى : "كنت ألرى الرؤيا فتمرضين حىت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

أحدكم ما حيب فال حيدث به إال من حيب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ باهللا من شرها وليتفل ثالث مرات وال حيدث 
إين كنت : فجعل اهللا االستعاذة منها مما يرفع أذاها؛ أال ترى قول أيب قتادة: قال علماؤنا" . أحدا فإهنا لن تضره هبا

وزاد مسلم من رواية جابر عن . ألرى الرؤيا هي أثقل علي من اجلبل، فلما مسعت هبذا احلديث كنت ال أعدها شيئا
أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثالثا وليتعوذ باهللا من  إذا رأى: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

إذا : "ويف حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" . الشيطان ثالثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه
والصالة  وهذا كله ليس مبتعارض؛ وإمنا هذا األمر بالتحول،: قال علماؤنا" . رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل

زيادة، فعلى الرائي أن يفعل اجلميع، والقيام إىل الصالة يشمل اجلميع؛ ألنه إذا صلى تضمن فعله للصالة مجيع تلك 
األمور؛ ألنه إذا قام إىل الصالة حتول عن جنبه، وإذا متضمض تفل وبصق، وإذا قام إىل الصالة تعوذ ودعا وتضرع 

  .قرب األحوال إىل اإلجابة؛ وذلك السحر من الليلهللا تعاىل يف أن يكفيه شرها يف حال هي أ



كََما أََتمََّها َعلَى  َوكَذَِلكَ َيْجَتبِيَك رَبَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتأْوِيلِ الْأََحادِيِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك َوَعلَى آلِ َيْعقُوَب{ ٦: اآلية
  }رَبََّك َعِليٌم َحِكيٌم أَبََوْيَك ِمْن قَْبلُ إِْبَراِهيَم وَإِْسَحاقَ إِنَّ

: الكاف يف موضع نصب؛ ألهنا نعت ملصدر حمذوف، وكذلك الكاف يف قوله} وَكَذَِلَك َيْجَتبِيَك َربَُّك{: قوله تعاىل
أي كما أكرمك بالرؤيا فكذلك جيتبيك، وحيسن } َوكَذَِلَك{: وقيل. كافة" ما"و} كََما أََتمََّها َعلَى أََبوَْيَك ِمْن قَْبلُ{

واالجتباء اختيار معايل األمور للمجتىب، وأصله من . بالنبوة: احلسن. بالسجود لك: قال مقاتل. إليك بتحقيق الرؤيا
  جبيت

وهذا ثناء من اهللا تعاىل على يوسف عليه السالم، . الشيء أي حصلته، ومنه جبيت املاء يف احلوض؛ قال النحاس
 تعاىل؛ من التمكني يف األرض، وتعليم تأويل األحاديث؛ وأمجعوا أن وتعديد فيما عدده عليه من النعم اليت آتاه اهللا

كان تفسري رؤيا يوسف صلى اهللا عليه وسلم بعد أربعني سنة؛ : قال عبداهللا بن شداد بن اهلاد. ذلك يف تأويل الرؤيا
وكان . ه فيها خطأوعىن باألحاديث ما يراه الناس يف املنام، وهي، معجزة له؛ فإنه مل يلحق. وذلك منتهى الرؤيا

يوسف عليه السالم أعلم الناس بتأويلها، وكان نبينا صلى اهللا عليه وسلم حنو ذلك، وكان الصديق رضي اهللا عنه 
من أعرب الناس هلا، وحصل البن سريين فيها التقدم العظيم، والطبع واإلحسان، وحنوه أو قريب منه كان سعيد بن 

أي أحاديث األمم والكتب ودالئل } َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتأْوِيلِ الْأََحاِديِث{: قوله وقد قيل يف تأويل. املسيب فيما ذكروا
بإخراج إخوتك، إليك؛ : وقيل. أي بالنبوة} وَُيِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك{: التوحيد، فهو إشارة إىل النبوة، وهو املقصود بقوله

} وَإِْسَحاَق{. باخللة، وإجنائه من النار} وَْيَك ِمْن قَْبلُ إِْبَراهِيَمكََما أََتمََّها َعلَى أََب{. بإجنائك من كل مكروه: وقيل
أنه سيعطي بين يعقوب كلهم } َوَعلَى آلِ َيْعقُوَب{: وأعلمه اهللا تعاىل بقوله. من الذبح؛ قاله عكرمة: وقيل. بالنبوة

  .يف فعله بك} يٌمَحِك{. مبا يعطيك} إِنَّ رَبََّك َعِليٌم{. النبوة؛ قاله مجاعة من املفسرين
  }لَقَْد كَانَ ِفي ُيوُسَف َوإِخَْوِتِه آيَاٌت ِللسَّاِئِلَني{ ٧: اآلية
  }إِذْ قَالُوا لَُيوُسُف وَأَُخوُه أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا ِمنَّا وََنْحُن ُعْصَبةٌ إِنَّ أَبَاَنا لَِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{ ٨: اآلية
  }وُه أَْرضاً َيْخلُ لَكُْم َوْجُه أَبِيكُْم َوَتكُوُنوا ِمْن بَْعِدِه قَْوماً صَاِلحَِنياقُْتلُوا ُيوُسفَ أَوِ اطَْرُح{ ٩: اآلية

على " آية"وقرأ أهل مكة . يعين من سأل عن حديثهم} لَقَْد كَانَ ِفي يُوُسَف وَإِْخَوِتِه آَياٌت ِللسَّاِئِلَني{: قوله تعاىل
هنا قراءة حسنة، أي لقد " آية"و: قال النحاس. ألهنا خري كثري: على اجلمع؛ قال" آيات"التوحيد؛ واختار أبو عبيد 
  كان للذين سألوا عن خرب

أخربنا عن رجل من األنبياء كان : يوسف آية فيما خربوا به، ألهنم سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو مبكة فقالوا
ن أهل الكتاب، وال من يعرف خرب ومل يكن مبكة أحد م -بالشام أخرج ابنه إىل مصر، فبكى عليه حىت عمي؟ 

مجلة واحدة؛ فيها " يوسف"فأنزل اهللا عز وجل سورة  -األنبياء؛ وإمنا وجه اليهود إليهم من املدينة يسألونه عن هذا 
كل ما يف التوراة من خرب وزيادة، فكان ذلك آية للنيب صلى اهللا عليه وسلم، مبنزلة إحياء عيسى ابن مرمي عليه 

عجب؛ : وقيل. بصرية: وقيل". عربة"وروي أهنا يف بعض املصاحف . عربة: موعظة؛ وقيل} آَياٌت{. السالم امليت
ملا بلغت الرؤيا إخوة يوسف حسدوه؛ وقال : قال الثعليب يف تفسريه. تقول فالن آية يف العلم واحلسن أي عجب

فبغوه بالعداوة، وقد تقدم رد هذا ! ما يرضى أن يسجد له إخوته حىت يسجد له أبواه: كانوا أنبياء، وقالوا: ابن زيد
روبيل وهو أكربهم، ومشعون والوى ويهوذا : وأمساؤهم} لَقَْد كَانَ ِفي يُوُسَف َوإِخَْوِتِه{: قال اهللا تعاىل. القول

وزيالون ويشجر، وأمهم ليا بنت ليان، وهي بنت خال يعقوب، وولد له من سريتني أربعة نفر؛ دان ونفتايل وجاد 



. فيت ليا فتزوج يعقوب أختها راحيل، فولدت له يوسف وبنيامني، فكان بنو يعقوب اثين عشر رجالوأشر، مث تو
. وأم يعقوب امسها رفقا، وراحيل ماتت يف نفاس بنيامني، وليان بن ناهر بن آزر هو خال يعقوب: قال السهيلي

ا، وكانتا قد وهبتامها ليعقوب، وكان يف اسم األمتني ليا وتلتا، كانت إحدامها لراحيل، واألخرى ألختها لي: وقيل
: النساء[} َوأَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن الْأُْخَتْينِ إِالَّ َما قَْد َسلََف{: يعقوب قد مجع بينهما، ومل حيل ألحد بعده؛ لقول اهللا تعاىل

  .وقد تقدم الرد على ما قاله ابن زيد، واحلمد هللا]. ٢٣
رفع باالبتداء؛ والالم للتأكيد، وهي اليت يتلقى هبا القسم؛ أي واهللا " يوسف"} خُوُهإِذْ قَالُوا لَيُوُسُف َوأَ{: قوله تعاىل
خربه، وال يثىن وال جيمع ألنه مبعىن الفعل؛ وإمنا قالوا هذا ألن } َحبُّ إِلَى أَبِيَنا ِمنَّا{. عطف عليه} وَأَُخوُه{. ليوسف

والعصبة ما بني الواحد إىل العشرة، . أي مجاعة، وكانوا عشرة} َوَنْحُن ُعْصبَةٌ{. خرب املنام بلغهم فتآمروا يف كيده
  ما بني األربعني إىل العشرة؛ وال واحد هلا من لفظها كالنفر: وقيل. إىل اخلمسة عشر: وقيل

عن مل يريدوا ضالل الدين، إذ لو أرادوه لكانوا كفارا؛ بل أرادوا لفي ذهاب } إِنَّ أَبَاَنا لَِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{. والرهط
لفي خطأ بنب بإيثاره يوسف وأخاه : وقيل. وجه التدبري، يف إيثار اثنني على عشرة مع استوائهم يف االنتساب إليه

  .علينا
أَوِ {. ليكون أحسم ملادة األمر} اقُْتلُوا يُوُسَف{: يف الكالم حذف؛ أي قال قائل منهم} اقُْتلُوا يُوُسَف{: قوله تعاىل

  ":يف"رض، فأسقط اخلافض وانتصب األرض؛ وأنشد سيبويه فيما حذف منه أي يف أ} اطَْرُحوُه أَْرضاً
  فيه كما عسل الطريق الثعلب... لدن هبز الكف يعسل متنه 

إال أنه يف اآلية حسن كثري؛ ألنه يتعدى إىل مفعولني، أحدمها حبرف، فإذا حذفت احلرف تعدى الفعل : قال النحاس
. روبيل؛ واهللا أعلم: وقال مقاتل. وقال كعب األحبار؛ دان. بن منبههو مشعون، قال وهب : والقائل قيل. إليه

جزم ألنه جواب األمر؛ } َيْخلُ{. واملعىن أرضا تبعد عن أبيه؛ فال بد من هذا اإلضمار ألنه كان عند أبيه يف أرض
من : أي من بعد الذنب، وقيل} ِهَوَتكُوُنوا ِمْن َبْعِد{. فيقبل عليكم بكليته} لَكُْم َوْجُه أَبِيكُْم{. خيلص ويصفو: معناه

أي تائبني؛ أي حتدثوا توبة بعد ذلك فيقبلها اهللا منكم؛ ويف هذا دليل على أن توبة } قَْوماً صَاِلحَِني{. بعد يوسف
أي يصلح شأنكم عند أبيكم من غري أثرة } صَاِلحَِني{: وقيل. القاتل مقبولة، ألن اهللا تعاىل مل ينكر هذا القول منهم

  .يلوال تفض
  }ْم فَاِعِلَنيقَالَ قَاِئلٌ ِمنُْهْم ال َتقُْتلُوا ُيوُسَف َوأَلْقُوُه ِفي غَيَاَبِت الُْجبِّ َيلَْتِقطُْه بَْعُض السَّيَّاَرِة إِنْ كُنُْت{ ١٠: اآلية

  :فيه ثالث عشرة مسألة
. هوذا، وهو أكرب ولد يعقوب؛ قاله ابن عباسالقائل هو ي} قَالَ قَاِئلٌ ِمنُْهْم ال تَقُْتلُوا ُيوُسَف{: قوله تعاىل -: األوىل
وَأَلْقُوهُ {. مشعون: وقيل. اآلية] ٨٠: يوسف[} فَلَْن أَبَْرَح اَألْرَض{: روبيل، وهو ابن خالته، وهو الذي قال: وقيل

" ات اجلبيف غياب"وقرأ أهل املدينة ". يف غيابة اجلب"قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة } ِفي غََياَبِت الُْجبِّ
وهذا تضييق يف اللغة؛ : قال النحاس. واختار أبو عبيد التوحيد؛ ألنه على موضع واحد ألقوه فيه، وأنكر اجلمع هلذا

حكى سيبويه سري عليه عشيانات وأصيالنات، يريد عشية وأصيال، فجعل : على اجلمع جيوز من وجهني" وغيابات"
أن يكون يف اجلب غيابات  -واآلخر . ا يغيب غيابةكل وقت منها عشية وأصيال؛ فكذا جعل كل موضع مم

  :غاب يغيب غيبا وغيابة وغيابا؛ كما قال الشاعر: ويقال". مجاعة"
  أنا ذاكما قد غيبتين غيابيا... أال فالبثا شهرين أو نصف ثالث 



كل شيء غيب : يزوقال ابن عز. والغيابة شبه جلف أو طاق يف البئر فويق املاء، يغيب الشيء عن العني: قال اهلروي
  :ومنه قيل للقرب غيابة؛ قال الشاعر: قلت. عنك شيئا فهو غيابة

  فسريوا بسريي يف العشرية واألهل... فإن أنا يوما غيبتين غيابيت 
  :واجلب الركية اليت مل تطو، فإذا طويت فهي بئر؛ قال األعشى

  ورقيت أسباب السماء بسلم... لئن كنت يف جب مثانني قامة 
ألهنا قطعت يف األرض قطعا؛ ومجع اجلب جببة وجباب وأجباب؛ ومجع بني الغيابة واجلب ألنه أراد  ومسيت جبا

  :قيل. القوة يف موضع مظلم من اجلب حىت ال يلحقه نظر الناظرين

  .وهو على ثالثة فراسخ من منزل يعقوب: مقاتل. هو باألردن؛ قال وهب بن منبه: هو بئر بيت املقدس، وقيل: 
: وقرأ جماهد وأبو رجاء واحلسن وقتادة. جزم على جواب األمر} َيلَْتِقطُْه َبْعُض السَّيَّاَرِة{: قوله تعاىل -:الثانية 

  :سقطت بعض أصابعه، وأنشد: بالتاء، وهذا حممول على املعىن؛ ألن بعض السيارة سيارة؛ وقال سيبويه" تلتقطه"
  من الدمكما شرقت صدر القناة ... وتشرق بالقول الذي قد أذعته 

  :وقال آخر
  كما أخذ السرار من اهلالل... أرى مر السنني أخذن مين 
والسيارة اجلمع الذي يسريون يف الطريق للسفر؛ وإمنا قال القائل هذا حىت ال حيتاجوا إىل . ومل يقل شرق وال أخذت

وكان هذا وجها يف التدبري محله إىل موضع بعيد وحيصل املقصود؛ فإن من التقطه من السيارة حيمله إىل موضع بعيد؛ 
  .حىت ال حيتاجوا إىل احلركة بأنفسهم، فرمبا ال يأذن هلم أبوهم، ورمبا يطلع على قصدهم

ويف هذا ما يدل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء ال أوالً وال آخراً؛ ألن األنبياء ال يدبرون يف قتل  -:الثالثة 
كانوا أنبياء، وال يستحيل يف العقل زلة نيب، فكانت هذه : وقيل. تابوا مسلم، بل كانوا مسلمني، فارتكبوا معصية مث

ما كانوا يف ذلك الوقت أنبياء مث : وقيل. زلة منهم؛ وهذا يرده أن األنبياء معصومون من الكبائر على ما قدمناه
  .نبأهم اهللا؛ وهذا أشبه، واهللا أعلم

وهو غالم، وكذلك روى ابن القاسم عنه، يعين أنه طرح يوسف يف اجلب : قال ابن وهب قال مالك -:الرابعة 
  ال َتقُْتلُوا ُيوُسَف َوأَلْقُوُه{: كان صغريا؛ والدليل عليه قوله تعاىل

: يوسف[} َوأََخاُف أَنْ َيأْكُلَُه الذِّئُْب{: وال يلتقط إال الصغري؛ وقوله: قال} ِفي غََياَبِت الُْجبِّ َيلَْتِقطُْه بَْعُض السَّيَّارَِة
  ].١٢: يوسف[} أَْرِسلُْه َمَعَنا غَداً َيْرَتْع َوَيلَْعْب َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ{: وذلك أمر خيتص بالصغار؛ وقوهلم ]١٣

االلتقاط تناول الشيء من الطريق؛ ومنه اللقيط واللقطة، وحنن نذكر من أحكامها ما دلت عليه اآلية  -:اخلامسة 
: االلتقاط وجود الشيء على غري طلب، ومنه قوله تعاىل: للغة؛ قال ابن عرفةوالسنة، وما قال يف ذلك أهل العلم وا

أصله احلرية لغلبة : وقد اختلف العلماء يف اللقيط؛ فقيل. أي جيده من غري أن حيتسبه} َيلَْتِقطُْه بَْعُض السَّيَّارَِة{
َوَشَرْوهُ بِثََمنٍ َبْخسٍ َدَراِهمَ { األحرار على العبيد؛ وروي عن احلسن بن علي أنه قضى بأن اللقيط حر، وتال 

وإىل هذا ذهب أشهب صاحب مالك؛ وهو قول عمر بن اخلطاب، وكذلك روي عن ] ٢٠: يوسف[} َمْعُدودٍَة
: وقال مالك يف موطئه. إن نوى رقه فهو مملوك، وإن نوى احلسبة فهو حر: وقال إبراهيم النخعي. علي ومجاعة

أن والءه جلماعة املسلمني، هم يرثونه ويعقلون عنه، وبه قال الشافعي؛ واحتج بقول األمر عندنا يف املنبوذ أنه حر، و
واتفق مالك والشافعي وأصحاهبما على أن . فنفى الوالء عن غري املعتق: قال" وإمنا الوالء ملن أعتق: "عليه السالم



اللقيط يوايل من شاء، فمن : الكوفينيوقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر . اللقيط ال يوايل أحدا، وال يرثه أحد بالوالء
واله فهو يرثه ويعقل عنه؛ وعند أيب حنيفة له أن ينتقل بوالئه حيث شاء، ما مل يعقل عنه الذي وااله، فإن عقل عنه 

املنبوذ حر، فان أحب : وذكر أبو بكر بن أيب شيبة عن علي رضي اهللا عنه. جناية مل يكن له أن ينتقل عنه بوالئه أبدا
يل الذي التقطه وااله، وإن أحب أن يوايل غريه وااله؛ وحنوه عن عطاء، وهو قول ابن شهاب وطائفة من أهل أن يوا

إمنا كان أصل اللقيط احلرية لغلبة األحرار على العبيد، فقضى بالغالب، كما حكم : قال ابن العريب. املدينة، وهو حر
حيكم باألغلب؛ فإن وجد عليه : مسلمون قال ابن القاسمأنه مسلم أخذا بالغالب؛ فإن كان يف قرية فيها نصارى و

  زي اليهود فهو يهودي، وإن وجد عليه زي النصارى فهو نصراين، وإال فهو مسلم، إال أن يكون أكثر أهل القرية

لو مل يكن فيها إال مسلم واحد قضي للقيط باإلسالم تغليبا حلكم اإلسالم الذي يعلو : وقال غريه. على غري اإلسالم
ألين أجعله مسلما على كل حال، كما . هو مسلم أبدا: وال يعلى عليه، وهو مقتضى قول أشهب؛ قال أشهب

ال يقبل : واختلف الفقهاء يف املنبوذ تدل البينة على أنه عبد؛ فقالت طائفة من أهل املدينة. أجعله حرا على كل حال
وقال ابن . حبريته مل تقبل البينة يف أنه عبد هو حر؛ ومن قضى: قوهلا يف ذلك، وإىل هذا ذهب أشهب لقول عمر

  .تقبل البينة يف ذلك وهو قول الشافعي والكويف: القاسم
إذا اتفق عليه امللتقط مث أقام رجل البينة أنه ابنه فإن امللتقط يرجع على األب إن : قال مالك يف اللقيط: السادسة 

وقال أبو . يء على األب، وامللتقط متطوع بالنفقةكان طرحه متعمدا، وإن مل يكن طرحه ولكنه ضل منه فال ش
كل من أنفق علي من ال جتب عليه : وقال األوزاعي. إذا أنفق على اللقيط فهو متطوع، إال أن يأمره احلاكم: حنيفة

: إن مل يكن للقيط مال وجبت نفقته يف بيت املال، فإن مل يكن ففيه قوالن: وقال الشافعي. نفقة رجع مبا أنفق
  .يقسط على املسلمني من غري عوض -والثاين . يستقرض له يف ذمته -ا أحدمه

اللقطة والضوال : وأما اللقطة والضوال فقد اختلف العلماء يف حكمهما؛ فقالت طائفة من أهل العلم: السابعة 
 -ن سالم سواء يف املعىن، واحلكم فيهما سواء؛ وإىل هذا ذهب أبو جعفر الطحاوي، وأنكر قول أيب عبيد القاسم ب

وقال هذا غلط؛ واحتج بقوله صلى اهللا عليه وسلم يف  -أن الضالة ال تكون إال يف احليوان واللقطة يف غري احليوان 
  .فأطلق ذلك على القالدة" إن أمكم ضلت قالدهتا: "حديث اإلفك للمسلمني

هلا فإهنا تعرف حوال كامال، وأمجعوا أن أمجع العلماء على أن اللقطة ما مل تكن تافها يسريا أو شيئا ال بقاء : الثامنة 
. صاحبها إن جاء فهو أحق هبا من ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها، وأمجعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد احلول وأراد
صاحبها أن يضمنه فإن ذلك له، وإن تصدق هبا فصاحبها خمري بني التضمني وبني أن ينزل على أجرها، فأي ذلك 

  ختري كان

وأمجعوا أن ضالة الغنم املخوف عليها . بإمجاع؛ وال تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة، وال تصرف قبل احلول ذلك له
  .له أكلها
واختلف الفقهاء يف األفضل من تركها أو أخذها؛ فمن، ذلك أن يف احلديث دليال على إباحة التقاط : التاسعة 

حيضه على أخذها، ومل يقل يف شيء " لك أو ألخيك أو للذئب" :وقال يف الشاة. اللقطة وأخذ الضالة ما مل تكن إبال
ولو كان ترك اللقطة أفضل ألمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما قال يف ضالة . دعوه حىت يضيع أو يأتيه ربه

بن  ومجلة مذهب أصحاب مالك أنه يف سعة، إن شاء أخذها وإن شاء تركها؛ هذا قول إمساعيل. اإلبل، واهللا أعلم
وسواء : ال أحب ألحد ترك اللقطة إن وجدها إذا كان أمينا عليها؛ قال: وقال املزين عن الشافعي. إسحاق رمحه اهللا



  .قليل اللقطة وكثريها
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله : روى األئمة مالك وغريه عن زيد بن خالد اجلهين قال: العاشرة 

فضالة الغنم يا : قال" فاصها ووكاءها مث عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال فشأنك هبااعرف ع: " عن اللقطة فقال
ما لك وهلا معها سقاؤها وحذاؤها ترد املاء : "فضالة اإلبل؟ قال: قال" لك أو ألخيك أو للذئب: "رسول اهللا؟ قال

ا فإن جاء صاحبها وإال احفظ عددها ووعاءها ووكاءه: "ويف حديث أيب قال". وتأكل الشجر حىت يلقاها رهبا
وأمجع العلماء أن عفاص اللقطة ووكاءها من . ففي هذا احلديث زيادة العدد؛ خرجه مسلم وغريه" فاستمتع هبا

جيرب على دفعها؛ : إحدى عالماهتا وأدهلا عليها؛ فإذا أتى صاحب اللقطة جبميع أوصافها دفعت له؛ قال ابن القاسم
األول : كانت له مل يضمن امللتقط شيئا، وهل حيلف مع األوصاف أو ال؟ قوالن فإن جاء مستحق يستحقها ببينة أهنا

وقال أبو حنيفة . ألشهب، والثاين البن القاسم، وال تلزمه بينة عند مالك وأصحابه وأمحد بن حنبل وغريهم
  ال تدفع له إال إذا أقام بينة أهنا له؛ وهو خبالف نص احلديث؛: والشافعي

ا يف الدفع ملا كان لذكر العفاص والوكاء والعدد معىن؛ فإنه يستحقها بالبينة على كل حال؛ ولو كانت البينة شرط
  .واهللا أعلم. وملا جاز سكوت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، فإنه تأخري البيان عن وقت احلاجة

وقد اختلف علماؤنا . نص احلديث على اإلبل والغنم وبني حكمهما، وسكت عما عدامها من احليوان: احلادية عشر
يف البقر هل تلحق باإلبل أو بالغنم؟ قوالن؛ وكذلك اختلف أئمتنا يف التقاط اخليل والبغال واحلمري، وظاهر قول 

احفظ : "ال تلتقط؛ وقول ابن القاسم أصح؛ لقول عليه السالم: ابن القاسم أهنا تلتقط، وقال أشهب وابن كنانة
  ".على أخيك املؤمن ضالته

إن أنفق امللتقط على : واختلف العلماء يف النفقة على الضوال؛ فقال مالك فيما ذكر عنه ابن القاسم: عشرالثانية 
وله : الدواب واإلبل وغريها فله أن يرجع على صاحبها بالنفقة، وسواء أنفق عليها بأمر السلطان أو بغري أمره؛ قال

إذا أنفق على الضوال من أخذها فهو : ل الشافعيوقا. أن حيبس بالنفقة ما أنفق عليه ويكون أحق به كالرهن
إذا أمره احلاكم بالنفقة كانت دينا، وما ادعى قبل منه إذا كان مثله : وقال املزين عنه. متطوع؛ حكاه عنه الربيع

إذا أنفق على اللقطة واإلبل بغري أمر القاضي فهو متطوع، وإن أنفق بأمر القاضي فذلك : وقال أبو حنيفة. قصدا
على صاحبها إذا جاء، وله أن حيبسها إذا حضر صاحبها، والنفقة عليها ثالثة أيام وحنوها، حىت يأمر القاضي دين 

  .ببيع الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة
فهي "أو " فشأنك هبا "أو " فاستمتع هبا: "ليس يف قوله صلى اهللا عليه وسلم يف اللقطة بعد التعريف: الثالثة عشرة

على ما يف صحيح مسلم وغريه، ما يدل على " فهو مال اهللا يؤتيه من يشاء"أو " مث كلها "أو " قها فاستنف"أو " لك
التمليك، وسقوط الضمان عن امللتقط إذا جاء رهبا؛ فان يف حديث زيد بن خالد اجلهين عن النيب صلى اهللا عليه 

  فإن مل تعرف: "وسلم

مث كلها فإن جاء صاحبها "يف رواية " من الدهر فأدها إليه فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما
وأمجع العلماء على أن صاحبها مىت جاء فهو أحق هبا، إال ما ذهب إليه داود . خرجه البخاري ومسلم" فأدها إليه

: لسالممن أن امللتقط ميلك اللقطة بعد التعريف؛ لتلك الظواهر، وال التفات لقوله؛ ملخالفة الناس، ولقوله عليه ا
  " .فأدها إليه"

  }قَالُوا َيا أَبَاَنا َما لََك ال َتأَْمنَّا َعلَى ُيوُسَف وَإِنَّا لَهُ لَنَاِصُحونَ{ - ١١



  }أَْرِسلُْه َمَعَنا غَداً يَْرَتْع َوَيلَْعْب َوإِنَّا لَهُ لََحاِفظُونَ{ - ١٢
. ما أنساك ببين يعقوب: أحيسد املؤمن؟ قال: قيل للحسن} ُيوُسَفقَالُوا َيا أََباَنا َما لََك ال َتأَْمنَّا َعلَى {: قوله تعاىل
وقالوا . األب جالب واألخ سالب؛ فعند ذلك أمجعوا على التفريق بينه وبني ولده بضرب من االحتيال: وهلذا قيل
املتكلم الثاين عادوا إىل يعقوب ملا تفاوضوا وافترقوا على رأي : وقيل} َيا أَبَاَنا َما لََك ال َتأَْمنَّا َعلَى ُيوُسَف{: ليعقوب

قرأ . وفيه دليل على أهنم سألوه قبل ذلك أن خيرج معهم يوسف فأيب علي ما يأيت. عليه السالم وقالوا هذا القول
باإلدغام، وبغري إمشام وهو القياس؛ ألن سبيل ما يدغم أن " ال تأمنا"يزيد بن القعقاع وعمرو بن عبيد والزهري 

 -وقرأ حيىي بن وثاب وأبو رزبن . بنونني ظاهرتني على األصل" ال تأمننا"حة بن مصرف وقرأ طل. يكون ساكنا
وقرأ سائر الناس . أنت تضرب؛ وقد تقدم: بكسر التاء، وهي لغة متيم؛ يقولون" وال تيمنا" -وروي عن األعمش 

. أي يف حفظه وحيطته حىت نرده إليك} وَإِنَّا لَُه لَنَاِصُحونَ{. باإلدغام واإلمشام ليدل على حال احلرف قبل إدغامه
اآلية؛ فحينئذ قال } أَْرِسلُْه َمَعَنا غَداً{: يف الكالم تقدمي وتأخري؛ وذلك أن إخوة يوسف قالوا ألبيهم: قال مقاتل

. اآلية} َعلَى ُيوُسَف َما لََك ال َتأْمَنَّا{: فقالوا حينئذ جوابا لقوله] ١٣: يوسف[} إِنِّي لََيحُْزُننِي أَنْ َتذَْهُبوا بِِه{: أبوهم
ظرف، واألصل عند سيبويه غدو، وقد نطق به على األصل؛ قال النضر بن " غدا. "إىل الصحراء} أَْرِسلُْه َمَعَنا غَداً{

  ما بني الفجر وصالة الصبح يقال له غدوة،: مشيل

بالنون " نَْرَتعِ. "ف من قراءة أهل مكةواملعرو. بالنون وإسكان العني قراءة أهل البصرة} َنْرَتْع َوَنلَْْعْب{. وكذا بكرة
وقراءة أهل املدينة بالياء وكسر العني؛ . بالياء وإسكان العني} يَْرَتْع َوَيلَْعْب{. وقراءة أهل الكوفة. وكسر العني

نتسع يف اخلصب؛ وكل خمصب : القراءة األوىل من قول العرب رتع اإلنسان والبعري إذا أكال كيف شاءا؛ واملعىن
  :قالراتع؛ 

  فارعي فزارة ال هناك املرتع
  :وقال آخر

  فإمنا هي إقبال وإدبار... ترتع ما غفلت حىت إذا أدكرت 
  :وقال آخر

  وبعد عطائك املائة الرتاعا... أكفرا بعد رد املوت عين 
} ا َنسَْتبُِقإِنَّا ذََهْبَن{: أخذه من قوله: تسعى؛ قال النحاس" ترتع"وروى معمر عن قتادة . أي الراتعة لكثرة املرعى

. بإسكان العني، إال أنه ليوسف وحده صلى اهللا عليه وسلم" يرتع"نستبق يف العدو إىل غاية بعينها؛ وكذا : ألن املعىن
وقال القتيب . بكسر العني من رعي الغنم، أي ليتدرب بذلك ويرجتل؛ فمرة يرتع، ومرة يلعب لصغره" يرتع"و
من اللعب وقيل أليب " ونلعب. "رعاك اهللا؛ أي حفظك: عضا؛ من قولكنتحارس ونتحافظ، ويرعى بعضنا ب" نرتع"

املراد باللعب املباح من : وقيل. مل يكونوا يومئذ أنبياء: وهم أنبياء؟ فقال" ونلعب"كيف قالوا : عمرو بن العالء
: عليه السالمومنه قوله ". ونلعب"االنبساط، ال اللعب احملظور الذي هو ضد احلق؛ ولذلك مل ينكر يعقوب قوهلم 

  ".فهال بكرا تالعبها وتالعبك"

هو : بالرفع على االستئناف؛ واملعىن" ويلعب"على معىن يرتع مطيته، فحذف املفعول؛ " يرتع: "وقرأ جماهد وقتادة
. رجّالةمث حيتمل أهنم كانوا خيرجون ركبانا، وحيتمل أهنم كانوا . من كل ما ختاف عليه} وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ{ممن يلعب 

  .وقد نقل أهنم محلوا يوسف على أكتافهم ما دام يعقوب يراهم، مث ملا غابوا عن عينه طرحوه ليعدو معهم إضرارا به



  }قَالَ إِنِّي لََيحُْزُننِي أَنْ َتذَْهُبوا بِِه َوأَخَاُف أَنْ َيأْكُلَُه الذِّئُْب وَأَْنُتْم َعْنُه غَاِفلُونَ{ - ١٣
  }كَلَُه الذِّئُْب وََنْحُن ُعْصَبةٌ إِنَّا إِذاً لَخَاِسُرونَقَالُوا لَِئْن أَ{ - ١٤

وَأََخاُف أَنْ { . أخرب عن حزنه لغيبته. يف موضع رفع؛ أي ذهابكم به} قَالَ إِنِّي لََيحُْزنُنِي أَنْ َتذَْهُبوا بِِه{: قوله تعاىل
إنه رأى : وقيل. لذلك خافه عليه؛ قال الكليبوذلك أنه رأى يف منامه أن الذئب شد على يوسف، ف} َيأْكُلَُه الذِّئُْب

يف منامه كأنه على ذروة جبل، وكأن يوسف يف بطن الوادي، فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد أكله، فدرأ 
عنه واحد، مث انشقت األرض فتوارى يوسف فيها ثالثة أيام؛ فكانت العشرة إخوته، ملا متالؤوا على قتله، والذي 

إمنا قال ذلك خلوفه منهم : وقيل. ه األكرب يهوذا، وتواريه يف األرض هو مقامه يف اجلب ثالثة أيامدافع عنه أخو
فسماهم : عليه، وأنه أرادهم بالذئب؛ فخوفه إمنا كان من قتلهم له، فكىن عنهم بالذئب مساترة هلم؛ قال ابن عباس

. خاف الذئب؛ ألنه أغلب ما خياف يف الصحارىما خافهم عليه، ولو خافهم ملا أرسله معهم، وإمنا : وقيل. ذئابا
  والذئب مهموز: والذئب مأخوذ من تذاءبت الريح إذا جاءت من كل وجه؛ كذا قال أمحد بن حيىي؛ قال

بغري مهز، ملا كانت اهلمزة ساكنة وقبلها كرة فخففها " الذيب"وروى ورش عن نافع . ألنه جييء من كل وجه
  .أي مشغلون بالرعي} اِفلُونَوَأَنُْتْم َعْنُه غَ{. صارت ياء
أي يف } إِنَّا إِذاً لَخَاِسُرونَ{. أي مجاعة نرى الذئب مث ال نرده عنه} قَالُوا لَِئْن أَكَلَُه الذِّئُْب َوَنْحُن ُعْصبَةٌ{: قوله تعاىل

" خلاسرون: "وقيل. حفظنا أغنامنا؛ أي إذا كنا ال نقدر على دفع الذئب عن أخينا فنحن أعجز أن ندفعه عن أغنامنا
  .لعاجزون: وقيل. جلاهلون حبقه

  }ِهْم َهذَا َوُهْم ال َيْشُعُرونَفَلَمَّا ذََهُبوا بِِه َوأَْجَمعُوا أَنْ َيْجَعلُوُه ِفي غََياَبِت الُْجبِّ وَأَْوَحيَْنا إِلَْيِه لَتَُنبِّئَنَُّهْم بِأَْمرِ{ -١٥
قيل يف . يف موضع نصب؛ أي على أن جيعلوه يف غيابة اجلب" أن"} نْ َيْجَعلُوُهفَلَمَّا ذََهُبوا بِِه َوأَْجَمعُوا أَ{: قوله تعاىل
يا روبيل : إن يعقوب عليه السالم ملا أرسله معهم أخذ عليهم ميثاقا غليظا ليحفظنه، وسلمه إىل روبيل وقال: القصة

: قال. امحله مث عجل برده إيلإنه صغري، وتعلم يا بين شفقيت عليه؛ فإن جاع فأطعمه، وإن عطش فاسقه، وإن أعيا ف
فأخذوا حيملونه على أكتافهم، ال يضعه واحد إال رفعه آخر، ويعقوب يشيعهم ميال مث رجع؛ فلما انقطع بصر أبيهم 

عنهم رماه الذي كان حيمله إىل األرض حىت كاد ينكسر، فالتجأ إىل آخر فوجد عند كل واحد منهم أشد مما عند 
أنت أكرب إخويت، واخلليفة من بعد والدي علي، وأقرب : "تغاث بروبيل وقالاآلخر من الغيظ والعسف؛ فاس

ال قرابة بيين وبينك، فادع األحد عشر كوكبا : فلطمه لطمة شديدة وقال" اإلخوة إيل، فارمحين وارحم ضعفي
ثة يا أخي ارحم ضعفي وعجزي وحدا: فلتنجك منا؛ فعلم أن حقدهم من أجل رؤياه، فتعلق بأخيه يهوذا وقال

واهللا ال : سين، وارحم قلب أبيك يعقوب؛ فما أسرع ما تناسيتم وصيته ونقضتم عهده؛ فرق قلب يهوذا فقال
يا إخوتاه إن قتل النفس اليت حرم اهللا من أعظم اخلطايا، فردوا هذا الصيب : يصلون إليك أبدا ما دمت حيا، مث قال

  إىل أبيه، ونعاهده

واهللا ما تريد إال أن تكون لك املكانة عند يعقوب، واهللا لئن مل : فقال له إخوتهأال حيدث والده بشيء مما جرى أبدا؛ 
فإن أبيتم إال ذلك فههنا هذا اجلب املوحش القفر، الذي هو مأوى احليات واهلوام فألقوه : تدعه لنقتلنك معه، قال

ي سيارة يذهبون به إىل فيه، فإن أصيب بشيء من ذلك فهو املراد، وقد استرحتم من دمه، وإن انفلت على أيد
فَلَمَّا ذََهُبوا بِِه َوأَْجَمعُوا أَنْ َيْجَعلُوُه ِفي غََياَبتِ {: أرض فهو املراد؛ فأمجع رأيهم على ذلك؛ فهو قوله اهللا تعاىل

" ملا"جواب : وقيل. حمذوف؛ أي فلما ذهبوا به وأمجعوا على طرحه يف اجلب عظمت فتنتهم" ملا"وجواب } الُْجبِّ



التقدير فلما ذهبوا به من عند أبيهم وأمجعوا أن : وقيل]. ١٧: يوسف[} قَالُوا َيا أَبَاَنا إِنَّا ذََهبَْنا َنْسَتبُِق{: قوهلم
والواو " أوحينا. "جيعلوه يف غيابة اجلب جعلوه فيها، هذا على مذهب البصريني؛ وأما على قول الكوفيني فاجلواب

أي ] ٧٣: الزمر[} َحتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبَْواُبَها{: قال اهللا تعاىلمقحمة، والواو عندهم تزاد مع ملا وحىت؛ 
  :قال امرؤ القيس. أي فار] ٤٠: هود[} حَتَّى إِذَا َجاَء أَمُْرَنا َوفَارَ التَّنُّوُر{: فتحت وقوله

  فلما أجزنا ساحة احلي وانتحى
: ويف قوله. أي ناديناه] ١٠٤ - ١٠٣: الصافات[} لَُّه لِلَْجبِنيِ َوَناَدْينَاُهفَلَمَّا أَْسلََما َوَت{: أي انتحى؛ ومنه قوله تعاىل

أعطاه اهللا النبوة وهو يف : قال احلسن وجماهد والضحاك وقتادة. دليل على نبوته يف ذلك الوقت} َوأَْوَحْيَنا إِلَيِْه{
ين عشرة سنة، فما كان صغريا؛ ومن قال ألقي يف اجلب، وهو ابن مثا: وقال الكليب. اجلب على حجر مرتفع عن املاء

َوأَْوَحى رَبَُّك إِلَى {: كان وحي إهلام كقوله: وقيل. كان صغريا فال يبعد يف العقل أن يتنبأ الصغري ويوحى إليه
  .وأن جربيل جاءه بالوحي -واهللا أعلم  -كان مناما، واألول أظهر : وقيل]. ٦٨: النحل[} النَّْحلِ

أنه أوحى إليه أنه سيلقاهم ويوخبهم على ما صنعوا؛ فعلى : أحدمها: فيه وجهان} ئَنَُّهْم بِأَْمرِِهْم َهذَالَُتنَبِّ{: قوله تعاىل
أنه أوحى إليه بالذي يصنعون به؛ : الثاين. هذا يكون الوحي بعد إلقائه يف اجلب تقوية لقلبه، وتبشريا له بالسالمة

  فعلى هذا يكون الوحي قبل إلقائه

أنك يوسف؛ وذلك أن اهللا تعاىل أمره ملا أفضى إليه األمر مبصر أال خيرب أباه } َوُهمْ ال َيْشُعُرونَ{. لهيف اجلب إنذارا 
ليعقوب؛ أوحى اهللا تعاىل إليه ما " اهلاء: "وقيل. بوحي اهللا تعاىل بالنبوة؛ قاله ابن عباس وجماهد: وقيل. وإخوته مبكانه

ومما ذكر من قصته إذ ألقي يف . شعرون مبا أوحى اهللا إليه، واهللا أعلمفعلوه بيوسف، وأنه سيعرفهم بأمره، وهم ال ي
اجلب ما ذكره السدي وغريه أن إخوته ملا جعلوا يدلونه يف البئر، تعلق بشفري البئر، فربطوا يديه ونزعوا قميصه؛ 

به عوريت؛ يا إخوتاه ردوا علي قميصي أتوارى به يف هذا اجلب، فان مت كان كفين، وإن عشت أواري : فقال
إين مل أر شيئا، فدلوه يف البئر حىت إذا : ادع الشمس والقمر واألحد عشر كوكبا فلتؤنسك وتكسك؛ فقال: فقالوا

إن : وقيل. بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يسقط فيموت؛ فكان يف البئر ماء فسقط فيه، مث آوى إىل صخرة فقام عليها
الصخرة، وكان جربيل حتت ساق العرش، فأوحى اهللا إليه أن  مشعون هو الذي قطع احلبل إرادة أن يتفتت على

وكان . فأسرعت وهبطت حىت عارضته بني الرمي والوقوع فأقعدته على الصخرة ساملا: أدرك عبدي؛ قال جربيل
ذلك اجلب مأوى اهلوام؛ فقام على الصخرة وجعل يبكي، فنادوه، فظن أهنا رمحة عليه أدركتهم، فأجاهبم؛ فأرادوا 

ضخوه بالصخرة فمنعهم يهوذا، وكان يهوذا يأتيه بالطعام؛ فلما وقع عريانا نزل جربيل إليه؛ وكان إبراهيم أن ير
حني ألقي يف النار عريانا أتاه جربيل بقميص من حرير اجلنة فألبسه إياه، فكان ذلك عند إبراهيم، مث ورثه إسحاق، 

تعويذة وجعله يف عنقه، فكان ال يفارقه؛ فلما ألقي مث ورثه يعقوب، فلما شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص يف 
يا إخوتاه إن لكل : فلما قام على الصخرة قال: قال وهب. يف اجلب عريانا أخرج جربيل دلك القميص فألبسه إياه

إذا اجتمعتم كلكم فأنس بعضكم بعضا فاذكروا وحشيت، وإذا : وما هي؟ قال: ميت وصية، فامسعوا وصييت، قالوا
كروا جوعي، وإذا شربتم فاذكروا عطشي، وإذا رأيتم غريبا فاذكروا غربيت، وإذا رأيتم شابا فاذكروا أكلتم فاذ

  يا يوسف كف عن هذا واشتغل بالدعاء، فإن الدعاء عند اهللا: شبايب؛ فقال له جربيل

اشف كل قل اللهم يا مؤنس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا ملجأ كل خائف، ويا ك: مبكان؛ مث علمه فقال
كربة، ويا عامل كل جنوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا حاضر سر كل مأل، يا حي يا قيوم أسألك أن تقذف رجاءك 



يف قليب، حىت ال يكون يل هم وال شغل غريك، وأن جتعل يل من أمري فرجا وخمرجا، إنك على كل شيء قدير؛ 
نزل جربيل عليه : وقال الضحاك. دعاء دعاء نيبإهلنا نسمع صوتا ودعاء، الصوت صوت صيب، وال: فقالت املالئكة

أال أعلمك كلمات إذا انت قلتهن عجل اهللا لك خروجك من هذا : السالم على يوسف وهو يف اجلب فقال له
قل يا صانع كل مصنوع، ويا جابر كل كسري، ويا شاهد كل جنوى، ويا حاضر كل : نعم فقال له: اجلب؟ فقال

صاحب كل غريب، ويا مؤنس كل وحيد، ايتين بالفرج والرجاء، واقذف رجاءك يف مأل، ويا مفرج كل كربة، ويا 
  .قليب حىت ال أرجو أحدا سواك؛ فرددها يوسف يف ليلته مرارا؛ فأخرجه اهللا يف صبيحة يومه ذلك من اجلب

  }َوَجاُءوا أََباُهْم ِعَشاًء َيْبكُونَ{  - ١٦
  :فيه مسألتان

أي ليال، وهو ظرف يكون يف موضع احلال؛ وإمنا جاؤوا عشاء ليكونوا } َباُهْم ِعَشاًءَوَجاُءوا أَ{: قوله تعاىل: األوىل
ال تطلب احلاجة بالليل، فإن احلياء يف العينني، وال تعتذر بالنهار من ذنب : أقدر على االعتذار يف الظلمة، ولذا قيل

. ال: ما بكم؟ أجرى يف الغنم شيء؟ قالوا: فتتلجلج يف االعتذار؛ فروي أن يعقوب عليه السالم ملا مسع بكاءهم قال
. اين قميصه؟ على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا: ذهبنا نستبق فأكله الذئب، فبكى وصاح وقال: فأين يوسف؟ قالوا: قال

إنه ملا قالوا أكله الذئب خر مغشيا عليه، فأفاضوا عليه املاء فلم يتحرك، ونادوه فلم : وقال السدي وابن حبان
ولقد وضع يهوذا يده على خمارج نفس يعقوب فلم حيس بنفس، ومل يتحرك له عرق؛ فقال هلم : وهبجيب؛ قال 

  ويل لنا من ديان يوم الدين ضيعنا أخانا، وقتلنا أبانا، فلم يفق يعقوب إال بربد السحر، فأفاق ورأسه: يهوذا

يا أبت كف عين بكاءك أخربك؛ : فقاليا روبيل أمل آمتنك على ولدي؟ أمل أعهد إليك عهدا؟ : يف حجر روبيل؛ فقال
  .} إِنَّا ذََهْبَنا َنْسَتبُِق َوَترَكَْنا يُوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا فَأَكَلَُه الذِّئُْب{يا أبت : فكف يعقوب بكاءه فقال

ن هذه اآلية دليل على أن بكاء املرء ال يدل على صدق مقاله، الحتمال أن يكون تصنعا؛ فم: قال علماؤنا: الثانية 
  :إن الدمع املصنوع ال خيفى؛ كما قال حكيم: وقد قيل. اخللق من يقدر على ذلك، ومنهم من ال يقدر

  تبني من بكى ممن تباكى... إذا اشتبكت دموع يف خدود 
  }َما أَْنَت بُِمْؤِمنٍ لََنا َولَْو كُنَّا َصاِدِقَنيقَالُوا َيا أََباَنا إِنَّا ذَهَْبَنا َنْسَتبُِق َوَترَكَْنا ُيوُسَف عِْنَد َمَتاِعَنا فَأَكَلَُه الذِّئُْب َو{ -١٧

  :فيه سبع مسائل
وهو " إنا ذهبنا ننتضل"أي ننتضل؛ وكذا يف قراءة عبداهللا : وقيل. نفتعل، من، املسابقة} َنسَْتبُِق{: قوله تعاىل: األوىل

قال . اخليل، واملسابقة جتمعهما النضال يف السهام، والرهان يف: وقال األزهري. نوع من املسابقة؛ قاله الزجاج
أي يف الرمي، أو على الفرس؛ أو على األقدام؛ والغرض من املسابقة على األقدام } َنسَْتبُِق{: القشريي أبو نصر

} َنسَْتبُِق{: وقال السدي وابن حبان. تدريب النفس على العدو، ألنه اآللة يف قتال العدو، ودفع الذئب عن األغنام
املسابقة شرعة يف الشريعة، وخصلة بديعة، وعون على احلرب؛ وقد : قال ابن العريب. أينا أسبق نشتد جريا لنرى

فعلها صلى اهللا عليه وسلم بنفسه وخبيله، وسابق عائشة رضي اهللا عنها على قدميه فسبقها؛ فلما كرب رسول اهللا 
  " .هذه بتلك: "صلى اهللا عليه وسلم سابقها فسبقته؛ فقال هلا

  .سلمة بن األكوع رجال ملا رجعوا من ذي قرد إىل املدينة فسبقه سلمة؛ خرجه مسلم وسابق: قلت

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سابق بني اخليل اليت قد أضمرت من : الثانية 
جد بين زريق، وأن عبد اهللا بن احلفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بني اخليل اليت مل تضمر من الثنية إىل مس



: عمر كان ممن سابق هبا؛ وهذا احلديث مع صحته يف هذا الباب تضمن ثالثة شروط؛ فال جتوز املسابقة بدوهنا، وهي
أال يسابق املضمر مع غري : الثالث. أن تكون اخليل متساوية األحوال: الثاين. أن املسافة ال بد أن تكون معلومة

واخليل اليت جيب أن تضمر ويسابق عليها، وتقام هذه السنة فيها هي اخليل . غاية واحدةاملضمر يف أمد واحد و
  .املعدة جلهاد العدو ال لقتال املسلمني يف الفنت

سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : وأما املسابقة بالنصال واإلبل؛ فروى مسلم عن عبد اهللا بن عمرو قال: الثالثة 
وخرج النسائي عن أيب هريرة أن رسول . نا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، وذكر احلديثوسلم فنزلنا منزال فم

وثبت ذكر النصل من حديث ابن أيب ذئب " . ال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وروى البخاري عن أنس . قعن نافع بن أيب نافع عن أيب هريرة، ذكره النسائي؛ وبه يقول فقهاء احلجاز والعرا

فجاء أعرايب  -أوال تكاد تسبق : قال محيد -كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم ناقة تسمى العضباء ال تسبق : قال
  " .حق على اهللا أال يرتفع شيء من الدنيا إال وضعه: "على قعود فسبقها، فشق ذلك على املسلمني حىت عرفه؛ فقال

ما : ن السبق ال جيوز على وجه الرهان إال يف اخلف، واحلافر والنصل؛ قال الشافعيأمجع املسلمون على أ: الرابعة 
  وقد زاد أبو البختري. عدا هذه الثالثة فالسبق فيها قمار

وهي لفظة وضعها للرشيد، فترك العلماء حديثه لذلك ولغريه " أو جناح"القاضي يف حديث اخلف واحلافر والنصل 
ال سبق إال يف اخليل والرمي، ألنه قوة : وقد روي عن مالك أنه قال. اء حديثه حبالمن موضوعاته؛ فال يكتب العلم

وظاهر احلديث يسوي بني السبق على النجب . وسبق اخليل أحب إلينا من سبق الرمي: على أهل احلرب؛ قال
ادة العرب املراهنة وقد منع بعض العلماء الرهان يف كل شيء إال يف اخليل؛ ألهنا اليت كانت ع. والسبق على اخليل

وروي عن عطاء أن املراهنة يف كل شيء جائزة؛ وقد ُتُؤول قوله؛ ألن محله على العموم يف كل شيء يؤدي . عليها
  .إىل، إجازة القمار، وهو حمرم باتفاق

ز ال جيوز السبق يف اخليل واإلبل إال يف غاية معلومة وأمد معلوم، كما ذكرنا، وكذلك الرمي ال جيو: اخلامسة 
: واألسباق ثالثة. السبق فيه إال بغاية معلومة ورشق معلوم، ونوع من اإلصابة؛ مشترط خسقا أو إصابة بغري شرط

وسبق خيرجه . سبق يعطيه الوايل أو الرجل غري الوايل من ماله متطوعا فيجعل للسابق شيئا معلوما؛ فمن سبق أخذه
ن سبق هو صاحبه أخذه، وحسن أن ميضيه يف الوجه الذي أحد املتسابقني دون صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذه، وإ
اختلف فيه؛ وهو أن خيرج كل واحد منهما : والسبق الثالث. أخرجه له، وال يرجع إىل ماله؛ وهذا مما ال خالف فيه

شيئا مثل ما خيرجه صاحبه، فأيهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه؛ وهذا الوجه ال جيوز حىت يدخال بينهما حملال ال 
أمنا أن يسبقهما؛ فإن سبق احمللل أحرز السبقني مجيعا وأخذمها وحده، وإن سبق أحد املتسابقني أحرز سبقه وأخذ ي

. وإن سبق الثاين منهما الثالث كان كمن مل يسبق واحد منهما. سبق صاحبه؛ وال شيء للمحلل فيه، وال شيء عليه
رس احمللل أن يكون جمهوال جريه؛ ومسي حملال ألنه وحكم الف: -من أصحاب الشافعي  -وقال أبو علي بن خريان 

واتفق العلماء على أنه إن مل يكن بينهما حملل واشترط كل واحد من املتسابقني أنه إن . حيلل السبق للمتسابقني أوله
  ويف سنن أيب داود عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه أنه قمار، وال جيوز

" . من أدخل فرسا بني فرسني وهو ال يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخله وهو يأمن أن يسبق فهو قمار: "قال
ليس برهان اخليل بأس إذا دخل فيها حملل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق مل : ويف املوطأ عن سعيد بن املسيب قال

ختلف يف ذلك قول مالك؛ فقال مرة ال جيب احمللل يف وا. يكن عليه شيء؛ وهبذا قال، الشافعي ومجهور أهل العلم



  .ال جيوز إال باحمللل؛ وهو األجود من قوله: اخليل، وال نأخذ فيه بقول سعيد، مث قال
وال حيمل على اخليل واإلبل يف املسابقة إال حمتلم، ولو ركبها أرباهبا كان أوىل؛ وفد روي عن عمر بن : السادسة 

وأقل السبق أن يسبق باهلادي : وقال الشافعي. ال يركب اخليل يف السباق إال أرباهبا: قال اخلطاب رضي اهللا عنه أنه
والسبق من الرماة على هذا النحو عنده؛ وقول حممد بن احلسن يف هذا الباب حنو . أو بعضه؛ أو بالكفل أو بعضه

  .قول الشافعي
ر وعمر رضي اهللا عنهما، فسبق رسول اهللا صلى اهللا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سابق، أبا بك: السابعة 

يعين أن رأس فرسه كان عند صال فرس رسول اهللا : عليه وسلم، وصلى أبو بكر وثلث عمر؛ ومعىن وصلى أبو بكر
  .صلى اهللا عليه وسلم، والصلوان موضع العجز

وذلك أهنم ملا مسعوا } فَأَكَلَُه الذِّئُْب{. تنا حارسا هلاأي عند ثيابنا وأقمش} َوَتَركَْنا ُيوُسَف ِعْنَد مََتاِعَنا{: قوله تعاىل
َوَما أَْنتَ {. أخذوا ذلك من فيه فتحرموا به؛ ألنه كان أظهر املخاوف عليه} َوأَخَاُف أَنْ َيأْكُلَُه الذِّئُْب{: أباهم يقول
يف قولنا؛ ومل يصدقهم يعقوب } َصاِدقَِني{. قأي وإن كنا؛ قاله املربد وابن إسحا} َولَْو كُنَّا{. أي مبصدق} بُِمْؤِمنٍ لََنا

أي } َولَْو كُنَّا َصاِدِقَني{: وقيل. ملا ظهر له منهم من قوة التهمة وكثرة األدلة على خالف ما قالوه على ما يأيت، بيانه
اه ولو كنا عندك من أهل الثقة ولصدق ما صدقتنا، وال هتمتنا يف هذه القضية، لشدة حمبتك يف يوسف؛ قال معن

  .الطربي والزجاج وغريمها

َعانُ َعلَى َما َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ قَالَ َبلْ سَوَّلَْت لَكُْم أَْنفُُسكُمْ أَْمراً فََصْبٌر َجمِيلٌ َواللَُّه الُْمْسَت{ - ١٨
  }َتِصفُونَ

  :فيه ثالث مسائل} َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ{: قوله تعاىل
كان دم ظبية؛ أي جاؤوا : وقال قتادة. كان دم سخلة أو جدي ذحبوه: قال جماهد} بَِدمٍ كَِذبٍ{: قوله تعاىل: ألوىل ا

} َواْسأَلِ الْقَْريَةَ{: بدم ذي كذب؛ مثل: على قميصه بدم مكذوب فيه، فوصف الدم باملصدر، فصار تقديره
هذا ضرب األمري، أي مضروبه وماء سكب أي : والفاعل واملفعول قد يسميان باملصدر؛ يقال] ٨٢: يوسف[

  .مسكوب، وماء غور أي غائر، ورجل عدل أي عادل
وحكي أنه . بالدال غري املعجمة، أي بدم طري؛ يقال للدم الطري الكدب} بَِدمٍ كَِدبٍ{: وقرأ احلسن وعائشة
أن يكون شبه الدم يف القميص  والكدب أيضا البياض الذي خيرج يف أظفار األحداث؛ فيجوز. املتغري؛ قاله الشعيب

  .بالبياض الذي خيرج يف الظفر من جهة اختالف اللونني
ملا أرادوا أن جيعلوا الدم عالمة على صدقهم قرن اهللا هبذه العالمة عالمة : قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم: الثانية 

هو البس القميص ويسلم القميص تعارضها، وهي سالمة القميص من التنييب؛ إذ ال ميكن افتراس الذئب ليوسف و
: من التخريق؛ وملا تأمل يعقوب عليه السالم القميص فلم جيد فيه خرقا وال أثرا استدل بذلك على كذهبم، وقال هلم

قاله ابن عباس وغريه؛ روى إسرائيل عن مساك بن ! مىت كان هذا الذئب، حكيما يأكل يوسف وال خيرق القميص
: وروى سفيان عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال. كان الدم دم سخلة: لحرب عن عكرمة عن ابن عباس قا

حني : وحكى املاوردي أن يف القميص ثالث آيات. ملا نظر إليه قال كذبتم؛ لو كان الذئب أكله خلرق القميص
  .جاؤوا عليه بدم كذب، وحني قد قميصه من دبر، وحني ألقي على وجه أبيه فارتد بصريا



؛ فإن القميص الذي جاؤوا عليه بالدم غري القميص الذي قُد، وغري القميص الذي أتاه البشري وهذا مردود: قلت
. إن القميص الذي قُد هو الذي أيت به فارتد بصريا، على ما يأيت بيانه آخر السورة إن شاء اهللا تعاىل: وقد قيل. به

تزعمون أن الذئب أكله، ولو : ل هلم يعقوببل اللصوص قتلوه؛ فاختلف قوهلم، فاهتمهم، فقا: وروي أهنم قالوا له
أكله لشق قميصه قبل أن يفضي إىل جلده، وما أرى بالقميص من شق؛ وتزعمون أن اللصوص قتلوه، ولو قتلوه 

عن احلسن } َوَما أَْنتَ بُِمْؤِمنٍ لََنا َولَْو كُنَّا َصاِدِقَني{ : فقالوا عند ذلك! ألخذوا قميصه؛ هل يريدون إال ثيابه؟
  .ه؛ أي لو كنا موصوفني بالصدق ال هتمتناوغري

استدل الفقهاء هبذه اآلية يف إعمال األمارات يف مسائل من الفقه كالقسامة وغريها، وأمجعوا على أن : الثالثة 
يعقوب عليه السالم ستدل على كذهبم بصحة القميص؛ وهكذا جيب على الناظر أن يلحظ األمارات والعالمات إذا 

  .ح منها قضى جبانب الترجيح، وهي قوة التهمة؛ وال خالف باحلكم هبا، قاله بن العريبتعارضت، فما ترج
  }قَالَ َبلْ سَوَّلَْت لَكُْم أَْنفُُسكُمْ أَْمراً فََصْبٌر َجمِيلٌ{

  :فيال ثالث مسائل
أمل ! تأتوين به أستأنس به؟أمل يترك الذئب له عضوا ف: قال هلم} فَأَكَلَُه الذِّئُْب{: روي أن يعقوب ملا قالوا له: األوىل 

َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ {: هذا قميصه ملطوخ بدمه؛ فذلك قوله تعاىل! بلى: يترك يل ثوبا أشم فيه رائحته؟ قالوا
أروين قميصه، فأروه فشمه وقبله، مث جعل يقلبه فال يرى فيه شقا وال : فبكى يعقوب عند ذلك وقال، لبنيه} كَِذبٍ

واهللا الذي ال إله إال هو ما رأيت كاليوم ذئبا أحكم منه؛ أكل ابين واختلسه من قميصه ومل ميزقه عليه؛ : متزيقا، فقال
! يا معشر ولدي: وعلم أن األمر ليس كما قالوا، وأن الذئب مل يأكله، فأعرض عنهم كاملغضب باكيا حزينا وقال

أمل تروا إىل أبينا كيف : ودفنته، فقيل قالوا حينئذ دلوين على ولدي؛ فإن كان حيا رددته إيل، وإن كان ميتا كفنته
  تعالوا خنرجه من اجلب ونقطعه عضوا عضوا، ونأت أبانا بأحد أعضائه فيصدقنا! يكذبنا يف مقالتنا

واهللا لئن فعلتم ألكونن لكم عدوا ما بقيت، وألخربن أباكم بسوء صنيعكم؛ : يف مقالتنا ويقطع يأسه؛ فقال يهوذا
فاصطادوا ذئبا ولطخوه بالدم، وأوثقوه باحلبال، مث جاؤوا به : عتا من هذا فتعالوا نصطد له ذئبا، قالفإذا من: قالوا

إن هذا الذئب الذي حيل بأغنامنا ويفترسها، ولعله الذي أفجعنا بأخينا ال نشك فيه، وهذا ! يا أبانا: يعقوب وقالوا
ادن ادن؛ حىت : ؛ فأقبل يدنو منه ويعقوب يقول لهاطلقوه؛ فأطلقوه، وتبصبص له الذئب: دمه عليه، فقال يعقوب

مث قال اللهم أنطقه، فأنطقه ! مل فجعتين بولدي وأورثتين حزنا طويال؟! أيها الذئب: ألصق خده خبده فقال له يعقوب
ما يل ! والذي اصطفاك نبيا ما أكلت حلمه، وال مزقت جلده، وال نتفت شعرة من شعراته، واهللا: اهللا تعاىل فقال

لدك عهد، وإمنا أنا ذئب غريب أقبلت من نواحي مصر يف طلب أخ يل فُقد، فال أدري أحي هو أم ميت، بو
فاصطادين أوالدك وأوثقوين، وإن حلوم األنبياء حرمت علينا وعلى مجيع الوحوش، وتاهللا ال أقمت يف بالد يكذب 

م باحلجة على أنفسكم؛ هذا ذئب هبيم خرج واهللا لقد أتيت: فيها أوالد األنبياء على الوحوش؛ فأطلقه يعقوب وقال
. أي زينت لكم} َبلْ َسوَّلَتْ {. يتبع ذمام أخيه، وأنتم ضيعتم أخاكم، وقد علمت أن الذئب بريء مما جئتم به

  .غري ما تصفون وتذكرون} أَْنفُُسكُْم أَْمراً{
  :وهي} فََصْبٌر َجمِيلٌ{: قوله تعاىل

أي فصرب : وقيل. أي فصربي صرب مجيل: وقال قطرب. ي اعتقده صرب مجيلأي فشأين والذ: قال الزجاج: الثالثة 
هو : "ويروى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن الصرب اجلميل فقال. مجيل أوىل يب؛ فهو مبتدأ وخربه حمذوف

فيما زعم  قرأ عيسى بن عمر: قال أبو حامت. وسيأيت له مزيد بيان آخر السورة إن شاء اهللا". الذي ال شكوى معه



قال . يف مصحف أنس وأيب صاحل. وكذا قرأ األشهب العقيلي؛ قال وكذا: قال" فصربا مجيال"سهل بن يوسف 
وإمنا النصب على : قال رب عندي صرب مجيل؛ قال: بالرفع أوىل من النصب؛ ألن املعىن" فصرب مجيل: "املربد

  املصدر، أي فألصربن صربا مجيال؛

  صربا مجيال فكالنا مبتلى. ..شكا إيل مجلي طول السرى 
املعىن ال أعاشركم على كآبة الوجه وعبوس اجلبني، بل : وقيل. والصرب اجلميل هو الذي ال جزع فيه وال شكوى

وعن حبيب بن أيب ثابت أن . أعاشركم على ما كنت عليه معكم؛ ويف هذا ما يدل على أنه عفا عن مؤاخذهتم
طول الزمان وكثرة : ما هذا؟ قال: ان يرفعهما خبرقة؛ فقيل لهيعقوب كان قد سقط حاجباه على عينيه؛ فك
ابتداء } وَاللَُّه الُْمْسَتَعانُ{. خطيئة أخطأهتا فاغفر يل! يا رب: قال! األحزان؛ فأوحى اهللا إليه أتشكوين يا يعقوب؟

  .أي على احتمال ما تصفون من الكذب} َعلَى َما َتِصفُونَ{. وخرب
ألهل الرأي أن يتهموا رأيهم عند ظن يعقوب صلى اهللا عليه وسلم وهو نيب؛ حني قال له  ينبغي: قال ابن أيب رفاعة

} َبلْ َسوَّلَتْ لَكُْم أَنْفُُسكُْم أَمْراً فََصْبرٌ َجِميلٌ{: قال} إِنَّا ذََهْبَنا َنسَْتبُِق َوَتَركَْنا يُوُسَف ِعْنَد َمَتاعَِنا فَأَكَلَُه الذِّئُْب{: بنوه
: قال] ٨١: يوسف[} إِنَّ ابَْنَك سََرَق َوَما َشهِْدَنا إِالَّ بَِما َعِلْمَنا َوَما كُنَّا ِللَْغْيبِ َحاِفِظَني{: قالوا لهفأصاب هنا، مث 

  .فلم يصب} َبلْ َسوَّلَْت لَكُْم أَْنفُُسكُْم أَْمراً{
ا ُبْشَرى َهذَا غُالٌم وَأََسرُّوُه بَِضاَعةً وَاللَُّه َعِليٌم بَِما َوَجاَءْت َسيَّاَرةٌ فَأَْرَسلُوا َوارِدَُهْم فَأَدْلَى َدلَْوُه قَالَ َي{ - ١٩

  }َيْعَملُونَ
أي رفقة مارة يسريون من الشام إىل مصر فأخطؤوا الطريق وهاموا حىت نزلوا قريبا } َوَجاَءْت َسيَّاَرةٌ{: قوله تعاىل

تاز، وكان ماؤه ملحا فعذب حني ألقي فيه من اجلب، وكان اجلب يف قفرة بعيدة من العمران، إمنا هو للرعاة واجمل
". وجاءت"فأرسلت واردها لكان على اللفظ، مثل : فذكر على املعىن؛ ولو قال} فَأَْرَسلُوا وَارَِدُهْم{. يوسف

  مالك بن دعر، -فيما ذكر املفسرون  -والوارد الذي يرد املاء يستقي للقوم؛ وكان امسه 

عن : أدىل دلوه إذا أرسلها ليمألها، ودالها أي أخرجها: أي أرسله؛ يقال} َوُهفَأَدْلَى َدلْ{. من العرب العاربة
يدلو دلوا، أي جذب وأخرج، وكذلك أدىل إذا أرسل، فلما ثقل ردوه  -من ذات الواو  -ودال . األصمعي وغريه

رجع إىل الياء، اتباعا ملا جاوز ثالثة أحرف : وقال اخلليل وسيبويه. إىل الياء، ألهنا أخف من الواو؛ قال الكوفيون
ديل وديل؛ فقلبت الواو ياء، إال أن اجلمع بابه التغيري، : ومجع دلو يف أقل العدد أدل فإذا كثرت قلت. للمستقبل

فتعلق يوسف باحلبل، فلما خرج إذا غالم كالقمر ليلة البدر، أحسن ما . وليفرق بني الواحد واجلمع؛ ودالء أيضا
فإذا أنا بيوسف إذا هو قد : " عليه وسلم يف حديث اإلسراء من صحيح مسلمقال صلى اهللا. يكون من الغلمان
كان يوسف حسن الوجه، جعد الشعر، ضخم العينني، مستوي اخللق، : وقال كعب األحبار" . أعطي شطر احلسن

ذا أبيض اللون، غليظ الساعدين والعضدين، مخيص البطن، صغري السرة، إذا ابتسم رأيت النور من ضواحكه، وإ
تكلم رأيت يف كالمه شعاع الشمس من ثناياه، ال يستطيع أحد وصفه؛ وكان حسنه كضوء النهار عند الليل، 

إنه ورث ذلك : وكان يشبه آدم عليه السالم يوم خلقه اهللا ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب املعصية، وقيل
" يا بشراي هذا غالم: "دعر قال اجلمال من جدته سارة؛ وكانت قد أعطيت سدس احلسن؛ فلما رآه مالك بن

فقلب األلف ياء، ألن هذه " يا ُبْشَريَّ هذا غالم"وهذه قراءة أهل املدينة وأهل البصرة؛ إال ابن أيب إسحاق فإنه قرأ 
غري مضاف؛ ويف معناه " يا بشرى"وقرأ أهل الكوفة . الياء يكسر ما قبلها، فلما مل جيز كسر األلف كان قلبها عوضا



ملا أدىل املديل : قال قتادة والسدي. معناه يا أيتها البشرى هذا حينك وأوانك: اسم الغالم، والثاين: مهاأحد: قوالن
نادى رجال : وقال السدي. بشر أصحابه بأنه وجد عبدا: يا بشرى هذا غالم؛ قال قتادة: دلوه تعلق هبا يوسف فقال

لقرآن تسمية أحد إال يسريا؛ وإمنا يأيت بالكناية كما قال قول قتادة أوىل؛ ألنه مل يأت يف ا: قال النحاس. امسه بشرى
َيا َوْيلََتى لَْيتَنِي لَْم أَتَِّخذْ {وهو عقبة بن أيب معيط، وبعده ] ٢٧: الفرقان[} َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَديِْه{: عز وجل
  وهو أمية] ٢٨: الفرقان[} فُالناً َخلِيالً

يا : التبشري ملن حضر؛ وهو أوكد من قولك تبشرت، كما تقول: ىن يف نداء البشرىواملع. بن خلف؛ قال النحاس
هو : وقيل. أي يا عجب هذا من أيامك ومن آياتك، فاحضر؛ وهذا مذهب سيبويه، وكذا قال السهيلي! عجباه

ضافا إىل، وهذا أصح؛ ألنه لو كان امسا علما مل يكن م: وأن البشرى مصدر من االستبشار! واسروراه: كما تقول
يف موضع نصب، ألنه نداء مضاف؛ ومعىن النداء ههنا التنبيه، أي انتبهوا " بشراي"ضمري املتكلم؛ وعلى هذا يكون 

وجيوز أن يكون حمله . يا زيد هذا غالم: لفرحيت وسروري؛ وعلى قول السدي يكون يف موضع رفع كما تقول
. ألنه ال ينصرف" بشرى"ولكنه مل ينون ] ٣٠:يس[} ِعَباِدَيا َحْسَرةً َعلَى الْ{: يا رجال، وقوله: نصبا كقولك

عن التجار الذين : وقيل. اهلاء كناية عن يوسف عليه السالم؛ فأما الواو فكناية عن إخوته} وَأََسرُّوُه بَِضاعَةً{
 أسره مالك بن دعر وأصحابه من: قال جماهد. نصب على احلال" بضاعة. "عن الوارد وأصحابه: اشتروه، وقيل

هو بضاعة استبضعناها بعض أهل الشام أو أهل هذا املاء إىل مصر؛ وإمنا : التجار الذين معهم يف الرفقة، وقالوا هلم
أسره إخوة يوسف بضاعة ملا استخرج من اجلب؛ وذلك أهنم جاؤوا : وقال ابن عباس. قالوا هذا خيفة الشركة

إما أن تقر لنا بالعبودية فنبيعك من هؤالء، وإما : العربانيةهذا عبد لنا أبق، وقالوا ليوسف ب! بئس ما صنعتم: فقالوا
إن يهوذا وصى أخاه يوسف بلساهنم : وقيل. أنا أقر لكم بالعبودية، فأقر هلم فباعوه منهم: أن نأخذك فنقتلك؛ فقال

لقتل، فكتم أن اعترف إلخوتك بالعبودية فإين أخشى إن مل تفعل، قتلوك؛ فلعل اهللا أن جيعل لك خمرجا، وتنجو من ا
هو ترىب يف حجورنا، وختلق : ، قالوا!واهللا ما هذه مسة العبيد: يوسف شأنه خمافة أن يقتله إخوته؛ فقال مالك

، بأخالقهم؛ فقال :تربيت يف حجورهم، وختلقت! صدقوا: ما تقول يا غالم؟ قال: بأخالقنا، وتأدب بآدابنا؛ فقال
  .هإن بعتموه مين اشتريته منكم؛ فباعوه من: مالك
  }َوَشَرْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ َدَراِهَم َمْعدُوَدٍة َوكَانُوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن{ - ٢٠

  :فيه ست مسائل
  :شريت مبعىن اشتريت، وشريت مبعىن بعت لغة؛ قال الشاعر: يقال} َوَشَروُْه{: قوله تعاىل: األوىل

  من بعد برد كنت هامه... وشريت بردا ليتين 
  :وقال آخر. أي بعت

  ويف الصدر حزاز من اللوم حامز... فلما شراها فاضت العني عربة 
ومل يكن قصد . أي نقص؛ وهو هنا مصدر وضع موضع االسم؛ أي باعوه بثمن مبخوس، أي منقوص} بِثََمنٍ َبْخسٍ{

ى من إن يهوذا رأ: وقيل. إخوته ما يستفيدونه من مثنه، وإمنا كان قصدهم ما يستفيدونه من خلو وجه أبيهم عنه
ال بل عادوا بعد ثالث إىل البئر : وقيل. بعيد أن يوسف أخرج من اجلب فأخرب إخوته فجاؤوا وباعوه من الواردة

ظلم وقال " خبس: "وقال قتادة. هذا عبدنا أبق منا فباعوه منهم: يتعرفون اخلرب، فرأوا أثر السيارة فاتبعوهم وقالوا
وال وجه له، وإمنا اإلشارة فيه إىل أنه مل : وقال ابن العريب. حرام" خبس: "الضحاك ومقاتل والسدي وابن عطاء



يستوف مثنه بالقيمة؛ ألن إخوته إن كانوا باعوه فلم يكن قصدهم ما يستفيدونه من مثنه، وإمنا كان قصدهم ما 
أرسل : يستفيدون من خلو وجه أبيهم عنه؛ وإن كان الذين باعوه الواردة فإهنم أخفوه مقتطعا؛ أو قالوا ألصحاهبم

  .معنا بضاعة فرأوا أهنم مل يعطوا عنه مثنا وأن ما أخذوا فيه ربح كله
يدل على أهنم لو أخذوا القيمة فيه كاملة كان ذلك  -وإمنا اإلشارة فيه إىل أنه مل يستوف مثنه بالقيمة  -قوله : قلت

فس ال جيوز بيعها، فلذلك جائزا وليس كذلك؛ فدل على صحة ما قاله السدي وغريه؛ ألهنم أوقعوا البيع على ن
وعن ابن عباس وابن مسعود باعوه . زيف: وقال ابن حيان. قليل: وقال عكرمة والشعيب. كان ال حيل هلم مثنه

  وقال أبو العالية. بعشرين درمها أخذ كل واحد من إخوته درمهني، وكانوا عشرة؛ وقاله قتادة والسدي

أربعني درمها؛ : وقال عكرمة. أخذ كل واحد درمهني؛ وقاله جماهداثنني وعشرين درمها، وكانوا أحد عشر : ومقاتل
  ".مثن"من نعت " خبس"و. وما روي عن الصحابة أوىل

دراهيم على أنه مجع درهام، وقد يكون امسا للجمع : ويقال. على البدل والتفسري له} َدَراِهَم َمْعدُوَدٍة{: قوله تعاىل
الكسرة فصارت ياء، وليس هذا مثل مد املقصور؛ ألن مد املقصور ال عند سيبويه، ويكون أيضا عنده على أنه مد 

  :وأنشد النحويون. جيوز عند البصريني يف شعر وال غريه
  نفي الدراهيم تنقاد الصياريف... تنفي يداها احلصى يف كل هاجرة 

هو عبارة عن قلة الثمن؛ : وقيل. نعت؛ وهذا يدل على أن األمثان كانت جتري عندهم عدا ال وزنا بوزن} َمْعُدوَدٍة{
  .ألهنا دراهم مل تبلغ أن توزن لقلتها؛ وذلك أهنم كانوا ال يزنون ما كان دون األوقية، وهي أربعون درمها

ال تبيعوا الذهب بالذهب وال : "وأصل النقدين الوزن؛ قال صلى اهللا عليه وسلم: قال القاضي ابن العريب: الثانية 
والزنة ال فائدة فيها إال املقدار؛ فأما عينها فال منفعة فيه، " . زاد أو ازداد فقد أرىب الفضة بالفضة إال وزنا بوزن من

ولكن جرى فيها العد ختفيفا عن اخللق لكثرة املعاملة، فيشق الوزن؛ حىت لو ضرب مثاقيل أو دراهم جلاز بيع 
لوزن؛ وألجل ذلك كان كسرها بعضها ببعض عدا إذا مل يكن هبا نقصان وال رجحان؛ فإن نقصت عاد األمر إىل ا

  .أو قرضها من الفساد يف األرض حسب ما تقدم
فذهب : واختلف العلماء يف الدراهم والدنانري هل تتعني أم ال؟ وقد اختلفت الرواية يف ذلك عن مالك: الثالثة 

 أهنا تتعني، وذهب ابن القاسم إىل. أشهب إىل أن ذلك ال يتعني، وهو الظاهر من قول مالك؛ وبه قال أبو حنيفة
  بعتك، هذه الدنانري هبذه: وفائدة اخلالف أنا إذا قلنا ال تتعني فإذا قال. وحكي عن الكرخي؛ وبه قال الشافعي

الدراهم تعلقت الدنانري بذمة صاحبها، والدراهم بذمة صاحبها؛ ولو تعينت مث تلفت مل يتعلق بذمتهما شيء، وبطل 
  .العقد كبيع األعيان من العروض وغريها

َوَشَرْوهُ بِثََمنٍ َبْخسٍ َدَراِهمَ {: روي عن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما أنه قضى، يف اللقيط أنه حر، وقرأ: الرابعة 
  .وقد مضى القول فيه} َمْعُدودٍَة

وعلى أي  الواردة؛: وقيل. السيارة: وقيل. املراد إخوته: قيل} َوكَاُنوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن{: قوله تعاىل: اخلامسة 
تقدير فلم يكن عندهم غبيطا، ال عند اإلخوة؛ ألن املقصد زواله عن أبيه ال ماله، وال عند السيارة لقول اإلخوة إنه 

وال عند الواردة ألهنم خافوا اشتراك أصحاهبم معهم، ورأوا أن القليل من مثنه  -والزهد قلة الرغبة  -عبد أبق منا 
  .يف االنفراد أوىل

ذه اآلية دليل واضح على جواز شراء الشيء اخلطري بالثمن اليسري، ويكون البيع الزما؛ وهلذا قال يف ه: السادسة 



. لو باع درة ذات خطر عظيم بدرهم مث قال مل أعلم أهنا درة وحسبتها خمشلبة لزمه البيع ومل يلتفت إىل قوله: مالك
هللا تعاىل وإن أعطى يوسف شطر احلسن صرف عنه دواعي أي يف حسنه؛ ألن ا} َوكَاُنوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن{: وقيل

وحكى سيبويه . مل يعلموا منزلته عند اهللا تعاىل} َوكَاُنوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن{: وقيل. نفوس القوم إليه إكراما له
  .زهدت وزهدت بكسر اهلاء وفتحها: والكسائي

ِتِه أَكْرِِمي َمثَْواُه َعَسى أَنْ َيْنفََعَنا أَْو نَتَِّخذَُه وَلَداً َوكَذَِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي َوقَالَ الَِّذي اْشتََراُه ِمْن ِمْصَر ِلاْمرَأَ{ - ٢١
  }ُمونَالْأَْرضِ َوِلُنَعلَِّمُه ِمْن َتأْوِيلِ الْأََحاِديِث وَاللَُّه غَاِلٌب َعلَى أَْمرِِه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَ

: االشتراء هنا مبعىن االستبدال؛ إذ مل يكن ذلك عقدا، مثل: قيل} قَالَ الَِّذي اْشتََراُه ِمْن ِمْصَر ِلاْمرَأَِتِهَو{: قوله تعاىل
إهنم ظنوه يف ظاهر احلال اشتراء، فجرى هذا : وقيل] ١٦: البقرة. [} أُولَِئكَ الَِّذيَن اْشَترَُوا الضَّاللَةَ بِالُْهَدى{

وقال . وامسه قطفري: السهيلي. هذا الذي اشتراه ملك مصر، ولقبه العزيز: لضحاكقال ا. اللفظ على ظاهر الظن
وكان اهللا ألقى حمبة . كان امسها زليخاء: وقيل. إطفري بن روحيب اشتراه المرأته راعيل؛ ذكره املاوردي: ابن إسحاق

وقال ابن . لثعليب وغريهوقد ذكر القولني يف امسها ا. يوسف على قلب العزيز، فأوصى به أهله؛ ذكره القشريي
. الوليد بن الريان، وهو رجل من العمالقة: وقيل. إمنا اشتراه قطفري وزير ملك مصر، وهو الريان بن الوليد: عباس
وأنه عاش أربعمائة ] ٣٤: غافر[} َولَقَْد َجاَءكُْم يُوُسُف ِمْن قَْبلُ بِالَْبيِّنَاِت{: هو فرعون موسى؛ لقول موسى: وقيل
وكان هذا العزيز الذي اشترى . بيانه" غافر"فرعون موسى من أوالد فرعون يوسف، على ما يأيت يف  :وقيل. سنة

اشتراه من : وقيل. يوسف على خزائن امللك؛ واشترى يوسف من مالك بن دعر بعشرين دينارا، وزاده حلة ونعلني
وورقا وذهبا وآللئ وجواهر ال يعلم تزايدوا يف مثنه فبلغ أضعاف وزنه مسكا وعنربا وحريرا : وقيل. أهل الرفقة

وملا اشترى مالك : وقال وهب أيضا وغريه. قيمتها إال اهللا؛ فابتاعه قطفري من مالك هبذا الثمن؛ قاله وهب بن منبه
هذا ما اشترى مالك بن دعر من بين يعقوب، وهم فالن وفالن : بن دعر يوسف من إخوته كتب بينهم وبينه كتابا

رمها، وقد شرطوا له أنه آبق، وأنه ال ينقلب به إال مقيدا مسلسال، وأعطاهم على ذلك عهد مملوكا هلم بعشرين د
حفظكم اهللا وإن ضيعتموين، نصركم اهللا وإن خذلتموين، رمحكم : فودعهم يوسف عند ذلك، وجعل يقول: قال. اهللا

التوديع، ومحلوه على قتب بغري غطاء فألقت األغنام ما يف بطوهنا دما عبيطا لشدة هذا : اهللا وإن مل ترمحوين؛ قالوا
وقد كان وكل به أسود حيرسه فغفل  -وال وطاء، مقيدا مكبال مسلسال، فمر على مقربة آل كنعان فرأى قرب أمه 

  فألقى يوسف نفسه على قرب أمه فجعل يتمرغ -األسود 

مغلوال؛ فرقوا بيين وبني ارفعي رأسك ترى ولدك مكبال مقيدا مسلسال ! يا أماه: ويعتنق القرب ويضطرب ويقول
والدي، فاسأيل اهللا أن جيمع بيننا يف مستقر رمحته إنه أرحم الرامحني، فتفقده األسود على البعري فلم يره، فقفا أثره، 

ال : فإذا هو بياض على قرب، فتأمله فإذا هو إياه، فركضه برجله يف التراب ومرغه وضربه ضربا وجيعا؛ فقال له
: وال أبقت وإمنا مررت بقرب أمي فأحببت أن أودعها، ولن أرجع إىل ما تكرهون؛ فقال األسود واهللا ما هربت! تفعل

اللهم : فهال كان هذا عند مواليك؛ فرفع يديه إىل السماء وقال! واهللا إنك لعبد سوء، تدعو أباك مرة وأمك أخرى
ويعقوب أن تغفر يل وترمحين؛  إن كانت يل عندك خطيئة أخلقت هبا وجهي فأسألك حبق آبائي إبراهيم وإسحاق

يا يوسف غض صوتك فلقد أبكيت مالئكة السماء أفتريد أن : فضجت املالئكة يف السماء، ونزل جربيل فقال له
تثبت يا جربيل، فإن اهللا حليم ال يعجل؛ فضرب األرض جبناحه فأظلمت، : أقلب األرض فأجعل عاليها سافلها؟ قال
من أحدث منكم : يت القافلة ال يعرف بعضها بعضا؛ فقال رئيس القافلةوارتفع الغبار، وكسفت الشمس، وبق



أنا لطمت ذلك الغالم العرباين فرفع : فقال األسود -فإين أسافر منذ كيت وكيت ما أصابين قط مثل هذا  -حدثا؟ 
نا به، فأتاه به، ما أردت إال هالكنا ايت: يده إىل السماء وتكلم بكالم ال أعرفه، وال أشك أنه دعا علينا؛ فقال له

يا غالم لقد لطمك فجاءنا ما رأيت؛ فإن كنت تقتص فاقتص ممن شئت، وإن كنت تعفو فهو الظن بك؛ : فقال له
قد عفوت رجاء أن يعفو اهللا عين؛ فاجنلت الغربة، وظهرت الشمس، وأضاء مشارق األرض ومغارهبا، وجعل : قال

 مصر فاغتسل يف نيلها وأذهب اهللا عنه كآبة السفر، ورد عليه التاجر يزوره بالغداة والعشي ويكرمه، حىت وصل إىل
مجاله، ودخل به البلد هنارا فسطع نوره على اجلدران، وأوقفوه للبيع فاشتراه قطفري وزير امللك؛ قاله ابن عباس على 

لى خزائن إن هذا امللك مل ميت حىت آمن واتبع يوسف على دينه، مث مات امللك ويوسف يومئذ ع: وقيل. ما تقدم
  .األرض؛ فملك بعده قابوس وكان كافرا، فدعاه يوسف إىل اإلسالم فأىب

  أي منزله ومقامه بطيب املطعم واللباس احلسن؛ وهو} أَكْرِِمي َمثَْواُه{: قوله تعاىل

املهمات أي يكفينا بعض } َعَسى أَنْ َيْنفََعنَا{. وغريه" آل عمران"مأخوذ من ثوى باملكان أي أقام به؛ وقد تقدم يف 
كان قطفري ال يأيت : كان حصورا ال يولد له، وكذا قال ابن إسحاق: قال ابن عباس} أَْو نَتَِّخذَُه َولَداً{. إذا بلغ

يعتقه : وهو ملكه، والولدية مع العبدية تتناقض؟ قيل له} أَْو نَتَِّخذَُه َولَداً{كيف قال : فإن قيل. النساء وال يولد له
وكان التبين يف األمم معلوما عندهم، وكذلك كان يف أول اإلسالم، على ما يأيت بيانه يف  مث يتخذه ولدا بالتبين؛

أحسن الناس فراسة ثالثة؛ العزيز حني تفرس يف يوسف : وقال عبداهللا بن مسعود. إن شاء اهللا تعاىل" األحزاب"
اْستَأْجِْرهُ إِنَّ َخْيَر َمنِ اْستَأَْجْرتَ {ت ألبيها يف موسى وبنت شعيب حني قال} َعَسى أَنْ َيْنفََعَنا أَْو َنتَِّخذَُه وَلَداً{: فقال

عجبا للمفسرين يف اتفاقهم على : قال ابن العريب. ، وأبو بكر حني استخلف عمر]٢٦: القصص[} الْقَوِيُّ اَألمُِني
وه؛ ألن وليس كذلك فيما نقل] احلجر[جلب هذا اخلرب والفراسة هي علم غريب على ما يأيت بيانه يف سورة 

الصديق إمنا وىل عمر بالتجربة يف األعمال، واملواظبة على الصحبة وطوهلا، واالطالع على ما شاهد منه من العلم 
". القصص"واملنة، وليس ذلك من طريق الفراسة؛ وأما بنت شعيب فكانت معها العالمة البينة على ما يأيت بيانه يف 

  .واهللا أعلم. ه مل يكن معه عالمة ظاهرةوأما أمر العزيز فيمكن أن جيعل فراسة؛ ألن
الكاف يف موضع نصب؛ أي وكما أنقذناه من إخوته ومن اجلب } وَكَذَِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي الْأَْرضِ{: قوله تعاىل

فكذلك مكنا له؛ أي عطفنا عليه قلب امللك الذي اشتراه حىت متكن من األمر والنهي يف البلد الذي امللك مستول 
. } َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتأْوِيلِ اَألَحاِديِث{: أي فعلنا ذلك تصديقا لقول يعقوب} َوِلُنَعلَِّمُه ِمْن َتأْوِيلِ الْأََحاِديِث{. عليه
َواللَُّه غَاِلٌب َعلَى {. وتفسريه، وتأويل الرؤيا، ومت الكالم. املعىن مكناه لنوحي إليه بكالم منا، ونعلمه تأويله: وقيل
  اء راجعة إىل اهللا تعاىل؛ أي ال يغلب اهللا شيء، بل هو الغالب على أمراهل} أَْمرِِه

ترجع إىل يوسف؛ أي اهللا غالب على أمر يوسف يدبره وحيوطه : وقيل. كن فيكون: نفسه فيما يريده أن يقول له
: وقيل. أي ال يطلعون على غيبه} وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ{. وال يكله إىل غريه، حىت ال يصل إليه كيد كائد
هو جمرى على ظاهره؛ إذ قد يطلع من يريد على بعض، : وقيل. املراد باألكثر اجلميع؛ ألن أحدا ال يعلم الغيب

. أن اهللا غالب على أمره، وهم املشركون ومن ال يؤمن بالقدر} َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ{املعىن : وقيل. غيبه
حيث، أمره يعقوب أال يقص رؤياه على إخوته فغلب أمر } وَاللَُّه غَاِلٌب َعلَى أَمْرِِه{: حلكماء يف هذه اآليةوقالت ا

اهللا حىت قص، مث أراد إخوته قتله فغلب أمر اهللا حىت صار ملكا وسجدوا بني يديه، مث أراد اإلخوة أن خيلو هلم وجه 
َيا أََسفَى َعلَى {: وافتكره بعد سبعني سنة أو مثانني سنة، فقال أبيهم فغلب أمر اهللا حىت ضاق عليهم قلب أبيهم،



مث تدبروا أن يكونوا من بعده قوما صاحلني، أي تائبني فغلب أمر اهللا حىت نسوا الذنب وأصروا عليه حىت } ُيوُسَف
مث أرادوا أن ] ٩٧: يوسف[ }إِنَّا كُنَّا خَاِطئَِني{: أقروا بني يدي يوسف يف آخر األمر بعد سبعني سنة، وقالوا ألبيهم
] ١٨: يوسف[} َبلْ سَوَّلَْت لَكُمْ أَنْفُُسكُْم أَمْراً{: خيدعوا أباهم بالبكاء والقميص فغلب أمر اهللا فلم ينخدع، وقال

مث احتالوا يف أن تزول حمبته من قلب، أبيهم فغلب أمر اهللا فازدادت احملبة والشوق يف قلبه، مث دبرت امرأة العزيز 
} وَاْسَتْغفِرِي ِلذَنْبِِك إِنَِّك كُْنِت ِمَن الَْخاِطِئَني{: ابتدرته بالكالم غلبته، فغلب أمر اهللا حىت قال العزيز أهنا إن

، مث دبر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي فغلب أمر اهللا فنسي الساقي، ولبث يوسف يف ]٢٩: يوسف[
  .السجن بضع سنني

  }آَتْيَناُه ُحكْماً َوِعلْماً َوكَذَِلكَ َنْجزِي الُْمْحِسنَِني َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه{ - ٢٢
واحده شد؛ كما قال : وقال الكسائي. عند سيبويه مجع، واحده شدة" أشده"} َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه{: قوله تعاىل
  :الشاعر

  خضب اللبان ورأسه بالعظلم... عهدي به شد النهار كأمنا 

وقال جماهد . حد له من لفظه عند العرب؛ ومعناه استكمال القوة مث يكون النقصان بعدوزعم أبو عبيد أنه ال وا
األشد بلوغ احللم؛ وقد مضى ما : وقال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك بن أنس. األشد ثالث وثالثون سنة: وقتادة

جعلناه املستويل على احلكم، فكان : لقي} آَتيَْناُه ُحكْماً َوِعلْماً{. مستوىف" األنعام"و" النساء"للعلماء يف هذا يف 
احلكم النبوة، والعلم : وقيل. العقل والفهم والنبوة: وقال جماهد. حيكم يف سلطان امللك؛ أي وآتيناه علما باحلكم

َوكَذَِلكَ َنْجزِي { . ملا بلغ أشده زدناه فهما وعلما: أويت النبوة صبيا قال: علم الرؤيا؛ ومن قال: علم الدين؛ وقيل
هذا وإن : وقال الطربي. الصابرين على النوائب كما صرب يوسف؛ قاله الضحاك: وقيل. يعين املؤمنني} ُمْحِسنَِنيالْ

كما فعلت هذا بيوسف : كان خمرجه ظاهرا على كل حمسن فاملراد به حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ يقول اهللا تعاىل
ن مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة، وأمكن بعد أن قاسى ما قاسى مث أعطيته ما أعطيته، كذلك أجنيك م

  .لك يف األرض
نَُّه َربِّي أَْحَسَن َمثْوَاَي َوَراوََدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي بَْيِتَها َعْن َنفِْسِه َوغَلَّقَِت الْأَْبوَاَب َوقَالَْت هَْيَت لََك قَالَ َمَعاذَ اللَِّه إِ{ - ٢٣

  }إِنَُّه ال ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ
ُه ِمْن ِعَبادَِنا َولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها لَْوال أَنْ َرأى ُبرَْهانَ َربِِّه كَذَِلَك ِلَنْصرَِف َعْنُه السُّوَء َوالْفَْحَشاَء إِنَّ{ - ٢٤

  }الُْمْخلَِصَني
وأصل املراودة اإلرادة . بت منه أن يواقعهاوهي امرأة العزيز، طل} َوَراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي َبْيِتَها َعْن َنفْسِِه{: قوله تعاىل

فالن ميشي رويدا، أي برفق؛ فاملراودة : هي من رويد؛ يقال: والرود والرياد طلب الكأل؛ وقيل. والطلب برفق ولني
  الرفق يف الطلب؛ يقال

} َوغَلَّقَِت الْأَْبوَاَب{. أرودين أمهلين: والرود التأين؛ يقال. راودها عن نفسها، ويف املرأة راودته عن نفسه: يف الرجل
  :غلق الباب؛ وأغلق يقع للكثري والقليل؛ كما قال الفرزدق يف أيب عمرو بن العالء: غلق للكثري، وال يقال

  حىت أتيت أبا عمرو بن عمار... ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها 
أي هلم وأقبل وتعال؛ وال مصدر له } َوقَالَْت َهْيَت لََك{. إهنا كانت سبعة أبواب غلقتها مث دعته إىل نفسها: يقال

: فيها سبع قراءات؛ فمن أجل ما فيها وأصحه إسنادا ما رواه األعمش عن أيب وائل قال: قال النحاس. وال تصريف



قال . إمنا أقرأ كما علمت: فقال" ِهيَت لك"إن قوما يقرؤوهنا : قال فقلت" َهيتَ لك"مسعت عبداهللا بن مسعود يقرأ 
إمنا أقرأ : هم يقول عن عبداهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال يبعد ذلك؛ ألن قولهوبعض: أبو جعفر

كما علمت يدل على أنه مرفوع، وهذه القراءة بفتح التاء واهلاء هي الصحيحة من قراءة ابن عباس وسعيد بن 
قال عبداهللا ابن . ومحزة والكسائي جبري واحلسن وجماهد وعكرمة؛ وهبا قرأ أبو عمرو بن العالء وعاصم واألعمش

قالت هَيِت "وقرأ ابن أيب إسحاق النحوي . هلم تعال: ال تقطعوا يف القرآن؛ فإمنا هو مثل، قول أحدكم: مسعود
  :بفتح اهلاء وضم التاء؛ قال طرفة" َهيُت لك"وقرأ أبو عبدالرمحن السلمي وابن كثري . بفتح اهلاء وكسر التاء" لك

  قال داع من العشرية هيت... ين إذا ما ليس قومي باألبعد
. بكسر اهلاء وفتح التاء" وقالت هِيَت لك"وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع . فهذه ثالث قراءات اهلاء فيهن مفتوحة

وروي عن علي بن أيب طالب . بكسر اهلاء وبعدها ياء ساكنة والتاء مضمومة" وقالت ِهْيُت لك"وقرأ حيىي بن وثاب 
. بكسر اهلاء وبعدها مهزة ساكنة والتاء مضمومة" وقالت َهئُت لك: "ابن عباس وجماهد وعكرمةرضي اهللا عنه و

بفتح التاء " هئَت لك: "بكسر اهلاء وباهلمزة وبفتح التاء؛ قال أبو جعفر" وقالت ِهئَت: "وعن ابن عامر وأهل الشام
  اللتقاء الساكنني، ألنه صوت حنومه وصه جيب أال يعرب،

ألن قبل التاء ياء مثل، أين وكيف؛ ومن كسر التاء فإمنا كسرها ألن األصل الكسر؛ ألن الساكن والفتح خفيف؛ 
دعائي لك، فلما حذفت اإلضافة بين على : إذا حرك حرك إىل الكسر، ومن ضم فألن فيه معىن الغاية؛ أي قالت

: واآلخر. اللتقاء الساكنني كما مر أن يكون الفتح: أحدمها: وقراءة أهل املدينة فيها قوالن. الضم؛ مثل حيث وبعد
من كالم " لك"أي حسنت هيئتك، ويكون " هئت"أن يكون فعال من هاء يهيئ مثل جاء جييء؛ فيكون املعىن يف 

وأنكر ". هيت لك"وضم التاء فهو فعل مبعىن هتيأت لك؛ وكذلك من قرأ . ومن مهز. لك أعين: آخر، كما تقول
سئل أبو عمرو عن قراءة من قرأ بكسر اهلاء وضم التاء : معمر بن املثىن -بيدة أبو عمرو هذه القراءة؛ قال أبو ع

اذهب فاستعرض العرب حىت تنتهي إىل اليمن هل تعرف أحدا ! باطل؛ جعلها من هتيأت: مهموزا فقال أبو عمرو
زينت أي هتيأت لك وت" هئت لك: "قال عكرمة. عن العرب" هئت"مل حتك : وقال الكسائي أيضا! يقول هذا؟

هاء : وهي جيدة عند البصريني؛ ألنه يقال: قال النحاس. وحتسنت، وهي قراءة غري مرضية؛ ألهنا مل تسمع يف العربية
لغة لقوم يؤثرون كسر " هيت"وكسر اهلاء يف . الرجل يهاء ويهيئ هيأة فهاء يهيئ مثل جاء جييء وهئت مثل جئت

  :بفتح اهلاء والتاء؛ قال طرفة" هيت"أجود القراءات : قال الزجاج. اهلاء على فتحها
  قال داع من العشرية هيت... ليس قومي باألبعدين إذا ما 

  :وقال الشاعر يف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه. بفتح اهلاء والتاء
  ـني أخا العراق إذا أتيتا... أبلغ أمري املؤمنـ 
  سلم إليك فهيت هيتا... إن العراق وأهله 

قال أبو . معناها بالقبطية هلم لك: وقال السدي. كلمة بالسريانية تدعوه إىل نفسها" هيت: "قال ابن عباس واحلسن
فسألت شيخا : هي لغة ألهل حوران وقعت إىل أهل احلجاز معناه تعال؛ قال أبو عبيد: كان الكسائي يقول: عبيد

  عاملا من حوران فذكر أهنا

ية تدعوه هبا إىل نفسها، وهي كلمة حث وإقبال على هي لغة عرب: وقال جماهد وغريه. لغتهم؛ وبه قال عكرمة
  :يقال هوت به وهيت به إذا صاح به ودعاه؛ قال: األشياء؛ قال اجلوهري



  لو كان معنيا هبا هليتا... قد رابين أن الكري أسكتا 
  حيدو هبا كل فىت هيات: أي صاح؛ وقال آخر

جري به مما دعوتين إليه؛ وهو مصدر، أي أعوذ باهللا معاذا؛ فيحذف أي أعوذ باهللا وأست} قَالَ َمَعاذَ اللَِّه{: قوله تعاىل
: املفعول وينتصب باملصدر بالفعل احملذوف، ويضاف املصدر إىل اسم اهللا كما يضاف املصدر إىل املفعول، كما تقول

نه؛ قاله جماهد يعين زوجها، أي هو سيدي أكرمين فال أخو} إِنَُّه رَبِّي{. مررت بزيد مرور عمرو أي كمروري بعمرو
} إِنَُّه ال ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ{. أي إن اهللا ريب توالين بلطفه، فال أرتكب ما حرمه: وقال الزجاج. وابن إسحاق والسدي
يا يوسف ما أحسن : يف الرحم صورين ريب؛ قالت: قال! ما أحسن صورة وجهك! يا يوسف: ويف اخلرب أهنا قالت له

: قالت. هبما أنظر إىل ريب: ما أحسن عينيك؟ قال! يا يوسف: مين يف قربي؛ قالت هو أول شيء يبلى: قال! شعرك
أدنو منك وتتباعد ! قالت يا يوسف . إين أخاف العمى يف آخريت: ارفع بصرك فانظر يف وجهي، قال! يا يوسف

يطون ال يسترين الق: القيطون فرشته لك فادخل معي، قال! يا يوسف: قالت. أريد بذلك القرب من ريب: قال! مين؟
إذا يذهب من اجلنة نصييب؛ إىل غري : فراش احلرير قد فرشته لك، قم فاقض حاجيت، قال! يا يوسف: قالت. من ريب

وقد ذكر بعضهم ما زال النساء ميلن إىل يوسف ميل شهوة حىت نبأه . ذلك من كالمها وهو يراجعها؛ إىل أن هم هبا
وال خالف أن مهها . واختلف العلماء يف مهه. بته كل من رآه عن حسنهاهللا، فألقى عليه هيبة النبوة؛ فشغلت هي

  كان املعصية، وأما يوسف فهم هبا

كَذَِلكَ {: ولكن ملا رأى الربهان ما هم؛ وهذا لوجوب العصمة لألنبياء؛ قال اهللا تعاىل} لَْوال أَنْ َرأى ُبرَْهانَ َربِِّه{
فإذا يف الكالم تقدمي وتأخري؛ أي لوال أن رأى برهان ربه } نَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْخلَصَِنيِلَنْصرَِف َعْنُه السُّوَء َوالْفَْحَشاَء إِ

} َولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها{: كنت أقرأ غريب القرآن على أيب عبيدة فلما أتيت على قوله: قال أبو حامت. هم هبا
وقال . كأنه أراد ولقد مهت به ولوال أن رأى برهان ربه هلم هباهذا على التقدمي والتأخري؛ : اآلية، قال أبو عبيدة

أي مهت زليخاء باملعصية وكانت مصرة، وهم يوسف ومل يواقع ما هم به؛ فبني اهلمتني فرق، ذكر : أمحد بن حيىي
  :قال مجيل. هذين القولني اهلروي يف كتابه

  شفيت غليالت اهلوى من فؤاديا... مهمت هبم من بثينة لو بدا 
  :آخر

  تركت على عثمان تبكي حالئله... مهمت ومل أفعل وكدت وليتين 
هم هبا أي بضرهبا ودفعها عن نفسه، : وقيل. هم هبا متىن زوجيتها: وقيل. فهذا كله حديث نفس من غري عزم

إن هم يوسف كان : وقيل. والربهان كفه عن الضرب؛ إذ لو ضرهبا ألوهم أنه قصدها باحلرام فامتنعت فضرهبا
صية، وأنه جلس منها جملس الرجل من امرأته، وإىل هذا القول ذهب معظم املفسرين وعامتهم، فيما ذكر مع

حل اهلميان وجلس منها جملس : قال ابن عباس. القشريي أبو نصر، وابن األنباري والنحاس واملاوردي وغريهم
وقال . أطلق تكة سراويله: يد بن جبريوقال سع. استلقت، على قفاها وقعد بني رجليها ينزع ثيابه: اخلاتن، وعنه

ذَِلَك ِلَيْعلََم {: وملا قال: قال ابن عباس. حل السراويل حىت بلغ األليتني، وجلس منها جملس الرجل من امرأته: جماهد
بَرُِّئ َوَما أُ{: فقال عند ذلك! وال حني مهمت هبا يا يوسف؟: قال له جربيل] ٥٢: يوسف[} أَنِّي لَْم أَُخْنُه بِالْغَْيبِ

  .واالنكفاف يف مثل هذه احلالة دال على اإلخالص، وأعظم للثواب: قالوا]. ٥٣: يوسف[} َنفِْسي



وجواب . إن شاء اهللا تعاىل" ص"وهذا كان سبب ثناء اهللا تعاىل على ذي الكفل حسب، ما يأيت بيانه يف : قلت
} كَالَّ لَْو َتْعلَُمونَ ِعلَْم الَْيقِنيِ{ومثله على هذا حمذوف؛ أي لوال أن رأى برهان ربه ألمضى ما هم به؛ " لوال"
: روي هذا القول عن ابن عباس ومجاعة من السلف، وقالوا: وجوابه مل تتنافسوا؛ قال ابن عطية] ٥: التكاثر[

احلكمة يف ذلك أن يكون مثال للمذنبني لريوا أن توبتهم ترجع إىل، عفو اهللا تعاىل كما رجعت ممن هو خري منهم ومل 
بقه القرب من الذنب، وهذا كله على أن هم يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقة إىل أن جلس بني رجلي زليخاء يو

وابن : وقال أبو عبيد القاسم بن سالم. وأخذ يف حل ثيابه وتكته وحنو ذلك، وهي قد استلقت له؛ حكاه الطربي
كتابه، وأشد تعظيما لألنبياء من أن يتكلموا فيهم  عباس ومن دونه ال خيتلفون يف أنه هم هبا، وهم أعلم باهللا وبتأويل

. إن اهللا عز وجل مل يذكر معاصي األنبياء ليعريهم هبا؛ ولكنه ذكرها لكيال تيأسوا من التوبة: وقال احلسن. بغري علم
ذذ زيادة الوجل، وشدة احلياء باخلجل، والتخلي عن عجب، العمل، والتل: مع أن زلة األنبياء حكما: قال الغزنوي

وقال قوم جرى من يوسف هم، : قال القشريي أبو نصر. بنعمة العفو بعد األمل، وكوهنم أئمة رجاء أهل الزلل
وكان ذلك اهلم حركة طبع من غري تصميم للعقد على الفعل؛ وما كان من هذا القبيل ال يؤخذ به العبد، وقد خيطر 

لذيذ؛ فإذا مل يأكل ومل يشرب، ومل يصمم عزمه على بقلب املرء وهو صائم شرب املاء البارد؛ وتناول الطعام ال
  .األكل والشرب ال يؤاخذ مبا هجس يف النفس؛ والربهان صرفه عن هذا اهلم حىت مل يصر عزما مصمما

الذي أقول به يف هذه اآلية إن كون يوسف نبيا يف : قال ابن عطية. هذا قول حسن؛ وممن قال به احلسن: قلت
وال تظاهرت به رواية؛ وإذا كان كذلك فهو مؤمن قد أويت حكما وعلما، وجيوز عليه  وقت هذه النازلة مل يصح،

اهلم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته وأن يستصحب اخلاطر الرديء على ما يف ذلك من اخلطيئة؛ وإن فرضناه 
  ذكر من حل تكتهنبيا يف ذلك الوقت فال جيوز عليه عندي إال اهلم الذي هو خاطر، وال يصح عليه شيء مما 

فإمنا معناه . تكون يف ديوان األنبياء وتفعل فعل السفهاء: وما روي من أنه قيل له. وحنوه؛ ألن العصمة مع النبوة
  .العدة بالنبوة فيما بعد

يدل على أنه كان نبيا ] ١٥: يوسف[} َوأَْوَحْيَنا إِلَيِْه{: ما ذكره من هذا التفصيل صحيح؛ لكن قوله تعاىل: قلت
ما ذكرناه، وهو قول مجاعة من العلماء؛ وإذا كان نبيا فلم يبق إال أن يكون اهلم الذي هم به ما خيطر يف على 

النفس وال يثبت يف الصدر؛ وهو الذي رفع اهللا فيه املؤاخذة عن اخللق، إذ ال قدرة للمكلف على دفعه؛ ويكون 
أي من هذا اهلم، أو يكون ذلك منه على  -يوسف  إن كان من قول -] ٥٣: يوسف[} َوَما أَُبرِّئُ َنفِْسي{: قوله

طريق التواضع واالعتراف، ملخالفة النفس ملا زكي به قبل وبرئ؛ وقد أخرب اهللا تعاىل عن حال يوسف من حني 
صدق،  على ما تقدم بيانه؛ وخرب اهللا تعاىل] ٢٢: يوسف[} َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه آَتيَْناُه ُحكْماً َوِعلْماً{: بلوغه فقال

ووصفه صحيح، وكالمه حق؛ فقد عمل يوسف مبا علمه اهللا من حترمي الزىن ومقدماته؛ وخيانة السيد واجلار 
واألجنيب يف أهله؛ فما تعرض المرأة العزيز، وال أجاب إىل املراودة، بل أدبر عنها وفر منها؛ حكمة خص هبا، 

رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة . وعمال مبقتضى ما علمه اهللا
قالت املالئكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له مبثلها : "وسلم

إذا هم عبدي بسيئة فلم : "وقال عليه السالم خمربا عن ربه". وإن تركها فاكتبوها له حسنة إمنا تركها من جراي
إن : "فإن كان ما يهم به العبد من السيئة يكتب له بتركها حسنة فال ذنب؛ ويف الصحيح" . ا كتبت حسنةيعمله

كان مبدينة السالم إمام : قال ابن العريب. وقد تقدم" اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تكلم به
ا على يوسف وأخباره حىت ذكر تربئته مما نسب إليه تكلم يوم! يعرف بابن عطاء -وأي إمام  -من أئمة الصوفية، 



فإذا يوسف ! يا سيدنا! يا شيخ: من مكروه؛ فقام رجل من آخر جملسه وهو مشحون باخلليقة من كل طائفة فقال
  فانظر إىل حالوة العامل واملتعلم، وانظر إىل فطنة العامي يف سؤاله،. ألن العناية من مث! نعم: هم وما مت؟ قال

َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه آتَْيَناُه ُحكْماً { : إن فائدة قوله: لعامل يف اختصاره واستيفائه؛ ولذلك قال علماء الصوفيةوجواب ا
  .إمنا أعطاه ذلك إبان غلبة الشهوة لتكون له سببا للعصمة] ٢٢: يوسف[} َوِعلْماً
إن سليمان بن يسار : ل مصعب بن عثمانوإذا تقررت عصمته وبراءته بثناء اهللا تعاىل عليه فال يصح ما قا: قلت

إن مل تفعل ألشهرنك؛ : كان من أحسن الناس وجها، فاشتاقته امرأة فسامته نفسها فامتنع عليها وذكرها، فقالت
أنا يوسف الذي : أنت يوسف؟ فقال: فخرج وتركها، فرأى يف منامه يوسف الصديق عليه السالم جالسا فقال

فإن هذا يقتضي أن تكون درجة الوالية أرفع من درجة النبوة وهو حمال؛ ولو ! م؟مهمت، وأنت سليمان الذي مل هت
قدرنا يوسف غري نيب فدرجته الوالية، فيكون حمفوظا كهو؛ ولو غلقت على سليمان األبواب، وروجع يف املقال 

  .واخلطاب، والكالم واجلواب مع طول الصحبة خليف عليه الفتنة، وعظيم احملنة، واهللا أعلم
لعلم السامع؛ . يف موضع رفع أي لوال رؤية برهان ربه واجلواب حمذوف" أن"} لَْوال أَنْ رَأى ُبْرَهانَ َربِِّه{: له تعاىلقو

وهذا الربهان غري مذكور يف القرآن؛ فروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن زليخاء . أي لكان ما كان
أستحي من إهلي هذا : ما تصنعني؟ قالت: بيت فسترته بثوب، فقالقامت إىل صنم مكلل بالدر والياقوت يف زاوية ال

. أنا أوىل أن أستحي من اهللا؛ وهذا أحسن ما قيل فيه، ألن فيه إقامة الدليل: أن يراين يف هذه الصورة؛ فقال يوسف
وقال ابن ]. ٣٢: اإلسراء[} يالًَوال َتقَْربُوا الزَِّنى إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَساَء سَبِ{رأى مكتوبا يف سقف البيت : وقيل
. اهللا وميثاقه. تذكر عهد: وقال قوم] ١٠: االنفطار[} َوإِنَّ َعلَْيكُمْ لََحاِفِظَني{بدت كف مكتوب عليها : عباس
رأى صورة يعقوب على : وقيل! أنت مكتوب يف ديوان األنبياء وتعمل عمل السفهاء؟! نودي يا يوسف: وقيل

وأبو . توعده فسكن، وخرجت شهوته من أنامله؛ قال قتادة وجماهد واحلسن والضحاكاجلدران عاضا على أمنلته ي
  :حل سراويله فتمثل له يعقوب، وقال له: وروى األعمش عن جماهد قال. صاحل وسعيد بن جبري

مثل له يعقوب فضرب صدره : وروى سفيان عن أيب حصني عن سعيد بن جبري قال. فوىل هاربا! يا يوسف
فولد لكل واحد من أوالد يعقوب اثنا عشر ذكرا إال يوسف مل يولد له إال : ن أنامله، قال جماهدفخرجت شهوته م

فذلك الربهان آية من آيات اهللا أراها اهللا يوسف : وباجلملة. غالمان، ونقص بتلك الشهوة ولده؛ وقيل غري هذا
  .حىت قوي إميانه، وامتنع عن املعصية

جيوز أن تكون رفعا، بأن يكون خرب ابتداء " كذلك"الكاف من } َعْنُه السُّوَء وَالْفَْحَشاَء كَذَِلَك لَِنْصرَِف{: قوله تعاىل
والسوء الشهوة، . الرباهني كذلك، ويكون نعتا ملصدر حمذوف؛ أي أريناه الرباهني رؤية كذلك.: حمذوف، التقدير
السوء خيانة صاحبه، والفحشاء ركوب  :وقيل. السوء الثناء القبيح، والفحشاء الزىن: وقيل. والفحشاء املباشرة

بكسر الالم؛ وتأويلها " املخلصني"وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر . السوء عقوبة امللك العزيز: وقيل. الفاحشة
الذين أخلصهم اهللا لرسالته؛ وقد كان يوسف صلى اهللا : وقرأ الباقون بفتح الالم، وتأويلها. الذين أخلصوا طاعة اهللا

  .لم هباتني الصفتني؛ ألنه كان خملصا يف طاعة اهللا تعاىل، مستخلصا لرسالة اهللا تعاىلعليه وس
بِأَهِْلَك ُسوءاً إِلَّا أَنْ َواسَْتَبقَا الَْباَب َوقَدَّْت قَِميَصُه ِمْن ُدُبرٍ وَأَلْفََيا َسيَِّدَها لََدى الْبَابِ قَالَْت َما َجَزاُء َمْن أََراَد { - ٢٥

  }َعذَاٌب أَِليٌمُيْسَجَن أَْو 
  }َواْسَتَبقَا الْبَاَب َوقَدَّْت قَِميَصُه ِمْن ُدبُرٍ{: قوله تعاىل



  :فيه مسألتان
وهذا من اختصار القرآن املعجز الذي جيتمع فيه املعاين؛ وذلك : قال العلماء} َواْسَتَبقَا الْبَاَب{: قوله تعاىل: األوىل

وحذفت . لترده إىل نفسها، وهو ليهرب عنها، فأدركته قبل أن خيرجأنه ملا رأى برهان ربه هرب منها فتعاديا، هي 
جاءين عبداهللا يف التثنية؛ ومن العرب من : يف اللفظ لسكوهنا وسكون الالم بعدها؛ كما يقال" استبقا"األلف من 

ومنهم . ولنيجاءين عبدا اهللا بإثبات األلف بغري مهز، جيمع بني ساكنني؛ ألن الثاين مدغم، واألول حرف مد : يقول
  .عبدا اهللا بإثبات األلف واهلمز، كما تقول يف الوقف: من يقول
أي من خلفه؛ قبضت يف أعلى قميصه فتخرق القميص عند طوقه، ونزل } وَقَدَّْت قَِميَصُه ِمْن ُدبُرٍ{: قوله تعاىل

  .التخريق إىل أسفل القميص

  :، وأكثر ما يستعمل فيما كان طوال؛ قال النابغةوالقد القطع. واالستباق طلب السبق إىل الشيء؛ ومنه السباق
  وتوقد بالصفاح نار احلباحب... تقد السلوقي املضاعف نسجه 

فلما رأى قميصه عط من "قرأت يف مصحف : وقال املفضل بن حرب. والقط بالطاء يستعمل فيما كان عرضا
  .العط الشق يف اجللد الصحيح والثوب الصحيح: قال يعقوب. أي شق" دبره

يف اآلية دليل على القياس واالعتبار، والعمل بالعرف والعادة؛ ملا ذكر من قد القميص مقبال ومدبرا، وهذا : الثانية 
أمر انفرد به املالكية يف كتبهم؛ وذلك أن القميص إذا جبذ من خلف متزق من تلك اجلهة، وإذا جبذ من قدام متزق 

  .من تلك اجلهة، وهذا هو األغلب
أي وجدا العزيز عند الباب، وعين بالسيد الزوج، والقبط يسمون الزوج } أَلْفََيا سَيَِّدَها لََدى الْبَابَِو{: قوله تعاىل

ألفاه وصادفه ووارطه ووالطه والطه كله مبعىن واحد؛ فلما رأت زوجها طلبت وجها للحيلة وكادت : يقال. سيدا
. يضرب ضربا وجيعا: تقول} إِالَّ أَنْ ُيْسجََن{. أي زىن} أَْو َعذَاٌب أَلِيٌمقَالَْت َما َجَزاُء َمْن أََراَد بِأَهِْلَك ُسوءاً {فـ 
إال : ألن املعىن" أن يسجن"عطف على موضع } أَْو َعذَاٌب أَلِيٌم{. }إِالَّ أَنْ ُيْسَجَن{ابتداء، وخربه " ما جزاء"و

  .أو يعذب عذابا أليما؛ قال الكسائي: وجيوز أو عذابا أليما مبعىن. السجن

ِمَن  قَالَ ِهَي َراَوَدتْنِي َعْن َنفِْسي َوَشهِدَ َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها إِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن قُُبلٍ فََصَدقَْت َوُهَو{ - ٢٦
  }الْكَاِذبَِني

  }َوإِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ فَكَذََبْت َوُهَو ِمَن الصَّاِدقَِني{ -٢٧
  }ِميَصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ قَالَ إِنَُّه ِمْن كَْيِدكُنَّ إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌمفَلَمَّا َرأى قَ{ -٢٨
  }ُيوُسُف أَعْرِْض َعْن َهذَا وَاْسَتْغفِرِي ِلذَنْبِِك إِنَِّك كُْنِت ِمَن الَْخاِطِئَني{ - ٢٩

  :فيه ثالث مسائل
ملا برأت نفسها؛ ومل تكن : قال العلماء} شَهَِد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَهاقَالَ ِهَي َراَودَْتنِي َعْن َنفِْسي َو{: قوله تعاىل: األوىل

نطق يوسف باحلق يف مقابلة } ِهَي َراَودَْتنِي َعْن َنفِْسي{: قال -ألن من شأن احملب إيثار احملبوب  -صادقة يف حبه 
لقضية، فلما بغت به كأن يوسف عليه السالم مل ينب عن كشف ا: قال نوف الشامي وغريه. هبتها وكذهبا عليه
  .غضب فقال احلق

ألهنما ملا تعارضا يف القول احتاج امللك إىل شاهد ليعلم الصادق من } َوَشهِدَ َشاِهٌد ِمْن أَْهِلهَا{: قوله تعاىل: الثانية 
وقد اختلف يف هذا . أي حكم حاكم من أهلها؛ ألنه حكم منه وليس بشهادة. الكاذب، فشهد شاهد من أهلها



وهو الصحيح؛ للحديث الوارد فيه عن : أنه طفل يف املهد تكلم؛ قال السهيلي -األول : ى أقوال أربعةالشاهد عل
وقال القشريي أبو . وذكر فيهم شاهد يوسف..." مل يتكلم يف املهد إال ثالثة: "النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو قوله

وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا كان صبيا يف املهد يف الدار وهو ابن خالتها؛ : قيل فيه: نصر
أن الشاهد قد  -الثاين . فذكر منهم شاهد يوسف؛ فهذا قول..." تكلم أربعة وهم صغار: "عليه وسلم أنه قال

  القميص؛ رواه ابن أيب جنيح عن جماهد، وهو جماز صحيح من جهة اللغة؛ فإن لسان احلال أبلغ من لسان املقال؛

عرب الكالم إىل اجلمادات وخترب عنها مبا هي عليه من الصفات، وذلك كثري يف أشعارها وكالمها؛ وقد تضيف ال
} ِمْن أَْهِلهَا{إال أن قول اهللا تعاىل بعد . سل من يدقين: قال احلائط للوتد مل تشقين؟ قال له: ومن أحاله قول بعضهم
ليس بإنسي وال جبين؛ قال جماهد أيضا، وهذا يرده أنه خلق من خلق اهللا تعاىل  -الثالث . يبطل أن يكون القميص

أنه رجل حكيم ذو عقل كان الوزير يستشريه يف أموره، وكان من مجلة أهل  -الرابع . } ِمْن أَْهِلهَا{: قوله تعاىل
قد مسعت االستبدار واجللبة من وراء الباب، وشق القميص، فال يدري أيكما كان : املرأة وكان مع زوجها فقال

صاحبه؛ فإن كان شق القميص من قدامه فأنت صادقة، وإن كان من خلفه فهو صادق، فنظروا إىل القميص قدام 
كان : قال السدي. فإذا هو مشقوق من خلف؛ هذا قول احلسن وعكرمة وقتادة والضحاك وجماهد أيضا والسدي

رواه عنه إسرائيل  -عباس وروي عن ابن . ابن عمها؛ وروي عن ابن عباس، وهو الصحيح يف الباب، واهللا أعلم
: وقال سفيان عن جابر عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس أنه قال. كان رجال ذا حلية: قال -عن مساك عن عكرمة 
وروى سفيان عن منصور عن جماهد . مل يكن بصيب، ولكن كان رجال حكيما: وقال عكرمة. كان من خاصة امللك

أن يكون رجال عاقال حكيما شاوره امللك  -واهللا أعلم  -شبه باملعىن واأل: قال أبو جعفر النحاس. كان رجال: قال
فجاء هبذه الداللة؛ ولو كان طفال لكانت شهادته ليوسف صلى اهللا عليه وسلم تغين عن أن يأيت بدليل من العادة؛ 

أربعة وهم تكلم "ألن كالم الطفل آية معجزة، فكادت أوضح من االستدالل بالعادة؛ وليس هذا مبخالف للحديث 
أن ابن عباس رضي اهللا : صغريا ليس بشيخ؛ ويف هذا دليل آخر وهو: منهم صاحب يوسف، يكون املعىن" صغار

  .عنهما روى احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد تواترت الرواية عنه أن صاحب يوسف ليس بصيب
الضحاك أنه كان صبيا يف املهد؛ إال أنه لو قد روي عن ابن عباس وأيب هريرة وابن جبري وهالل بن يساف و: قلت

  كان صبيا تكلم لكان الدليل نفس كالمه، دون أن حيتاج إىل

وسيأيت من تكلم يف املهد من الصبيان . استدالل بالقميص، وكان يكون ذلك خرق عادة، ونوع معجزة؛ واهللا أعلم
  .إن شاء اهللا] الربوج[يف سورة 

ن الشاهد طفال صغريا فال يكون فيه داللة على العمل باإلمارات كما ذكرنا؛ وإذا إذا تنزلنا على أن يكو: الثالثة 
إذا : كان رجال فيصح أن يكون حجة باحلكم بالعالمة يف اللقطة وكثري من املواضع؛ حىت قال مالك يف اللصوص

مل يأت غريهم دفعها وجدت معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها، وليست هلم بينة فإن السلطان يتلوم هلم يف ذلك؛ فإن 
إن ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء : وقال حممد يف متاع البيت إذا اختلفت فيه املرأة والرجل. إليهم

وكان شريح وإياس بن معاوية يعمالن على العالمات يف . فهو للمرأة، وما كان للرجل واملرأة فهو للرجل
  .ماحلكومات؛ وأصل ذلك هذه اآلية، واهللا أعل

كان يف موضع جزم بالشرط، وفيه من النحو ما يشكل، ألن حروف } إِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن قُُبلٍ{: قوله تعاىل
هذا لقوة كان، وأنه يعرب هبا عن : الشرط ترد املاضي إىل املستقبل، وليس هذا يف كان؛ فقال املربد حممد بن يزيد



قُدَّ {. ن؛ أي إن يعلم، والعلم مل يقع، وكذا الكون ألنه يؤدي عن العلماملعىن إن يك: وقال الزجاج. مجيع األفعال
  :بالفعل املاضي؛ كما قال زهري" كان"فخرب عن } ِمْن قُُبلٍ

  فال هو أبداها ومل يتقدم... وكان طوى كشحا على مستكنة 
جيعلهما غايتني : ال الزجاجق" دبر"بضم القاف والباء والالم، وكذا " من قبل"وقرأ حيىي بن يعمر وابن أيب إسحاق 

صار املضاف غاية نفسه بعد أن  -وهو مراد  -من قبله ومن دبره، فلما حذف املضاف إليه : كقبل وبعد؛ كأنه قال
بفتح الراء والالم تشبيها مبا ال ينصرف؛ ألنه معرفة ومزال " ومن دبر" "من قبل"وجيوز . كان املضاف إليه غاية له

  .خمففان جمروران" ومن دبر" "من قبل"أيب عمرو وروى حمبوب عن . عن بابه

َما جََزاُء َمْن {: قال هلا ذلك العزيز عند قوهلا: قيل} فَلَمَّا رَأى قَِميَصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ قَالَ إِنَُّه ِمْن كَْيِدكُنَّ{: قوله تعاىل
إِنَّ {". األنفال"كر واحليلة، وقد تقدم يف امل: والكيد. قاله هلا الشاهد: وقيل]. ٢٥: يوسف[} أََراَد بِأَْهِلكَ ُسوءاً
وقال مقاتل عن حيىي بن أيب كثري . لعظم فتنتهن واحتياهلن يف التخلص من ورطتهن" عظيم"وإمنا قال } كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم

إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان ألن اهللا تعاىل : "عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .} إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم{{: وقال] ٧٦: النساء[} إِنَّ كَْيَد الشَّْيطَاِن كَانَ َضِعيفاً{: يقول

. نداء مفرد، أي يا يوسف، فحذف" يوسف"و. القائل هذا هو الشاهد} ُيوُسفُ أَْعرِْض َعْن َهذَا{: قوله تعاىل
وأنت استغفري زوجك من : أقبل عليها فقال} ِفرِي ِلذَْنبِِكوَاْسَتْغ{. أي ال تذكره ألحد واكتمه} أَعْرِْض َعْن َهذَا{

ومل يقل من اخلاطئات ألنه قصد اإلخبار عن املذكر واملؤنث، فغلب } إِنَِّك كُْنِت ِمَن الَْخاِطِئَني{. ذنبك ال يعاقبك
] ٤٣: النمل[} قَْومٍ كَاِفرِيَنإِنََّها كَاَنْت ِمْن {: من الناس اخلاطئني، أو من القوم اخلاطئني؛ مثل: املذكر؛ واملعىن

  :إن القائل ليوسف أعرض وهلا استغفري زوجها امللك؛ وفيه قوالن: وقيل]. ١٢: التحرمي[} َوكَاَنْت ِمَن الْقَانِِتَني{
  .وعدم الغرية يف كثري من أهل مصر موجود. أنه مل يكن غيورا؛ فلذلك، كان ساكنا: أحدمها
  .ة وكان فيه لطف بيوسف حىت كفي بادرته وعفا عنهاأن اهللا تعاىل سلبه الغري: ا لثاين
  }ا ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍَوقَالَ نِْسَوةٌ ِفي الَْمِديَنِة اْمرَأَُت الَْعزِيزِ ُتَراوُِد فََتاَها َعْن َنفِْسِه قَْد َشَغفََها ُحّباً إِنَّا لََنَراَه{ - ٣٠

هِنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ مُتَّكَأً َوآَتْت كُلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسكِّيناً َوقَالَِت اْخُرجْ فَلَمَّا َسِمَعْت بَِمكْرِِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْي{ -٣١
  }لَّا َملٌَك كَرٌِميَعلَْيهِنَّ فَلَمَّا َرأَْيَنُه أَكْبَْرَنُه َوقَطَّْعَن أَْيدَِيُهنَّ َوقُلَْن َحاَش ِللَِّه َما َهذَا َبشَراً إِنْ َهذَا إِ

ُرُه لَُيْسَجَننَّ َولَِيكُوناً قَالَْت فَذَِلكُنَّ الَِّذي لُْمُتنَّنِي ِفيِه َولَقَدْ َراوَْدُتُه َعْن َنفِْسِه فَاْستَْعَصَم وَلَِئْن لَْم َيفَْعلْ َما آُم{ ٣٢: اآلية
  }ِمَن الصَّاغِرِيَن
قراءة األعمش واملفضل والسلمي، واجلمع بضم النون، وهي " ُنسوة: "ويقال} َوقَالَ نِسَْوةٌ ِفي الَْمِدينَِة{: قوله تعاىل
وقالت نسوة، وقال نسوة، مثل قالت األعراب وقال األعراب؛ وذلك أن القصة انتشرت يف : وجيوز. الكثري نساء

. امرأة ساقي العزيز، وامرأة خبازه، وامرأة صاحب دوابه، وامرأة صاحب سجنه: قيل. أهل مصر فتحدث النساء
. الفىت يف كالم العرب الشاب، واملرأة فتاة} تَُراوُِد فََتاَها َعْن َنفْسِِه{. بن عباس وغريهامرأة احلاجب؛ عن ا: وقيل

وروى عمرو بن دينار عن . وغريه. دخل حبه يف شغافها؛ عن جماهد: وقيل. شغفها غلبها: قيل} قَْد َشَغفََها ُحبّاً{
شغاف : السدي وأبو عبيد. طن القلبالشغف با: وقال احلسن. دخل حتت شغافها: عكرمة عن ابن عباس قال

وصل حبه إىل : هو وسط القلب؛ واملعىن يف هذه األقوال متقارب، واملعىن: وقيل. القلب غالفه، وهو جلد عليه
  :شغافها فغلب عليه؛ قال النابغة



  دخول الشغاف تبتغيه األصابع... وقد حال هم دون ذلك داخل 
  :لراجزإن الشغاف داء؛ وأنشد األصمعي ل: وقد قيل

  يتبعها وهي له شغاف
معناه أحرق حبه : بالعني غري معجمة؛ قال ابن األعرايب" شعفها"وقرأ أبو جعفر بن حممد وابن حميصن واحلسن 

وقد شعف بكذا . أمرضه: وقال أبو زيد. وشعفه احلب أحرق قلبه: قال اجلوهري. وعلى األول العمل: قلبها؛ قال
معناه عند أكثر أهل اللغة قد ذهب هبا كل : قال النحاس. بطنها حبا: قال "قد شعفها"وقرأ احلسن . فهو مشعوف

  مذهب؛

أعاليها؛ وقد شغف بذلك شغفا بإسكان الغني إذا أولع به؛ إال أن أبا عبيدة أنشد بيت امرئ . ألن شعاف اجلبال
  :القيس

  كما شعف املهنوءة الرجل الطايل... لتقتلين وقد شعفت فؤادها 
الشغف بالغني املعجمة حب، والشعف بالعني : وروي عن الشعيب أنه قال. احلب وجواه بذلكفشبهت لوعة : قال

بفتح " شغفها"بكسر الغني، وال يعرف يف كالم العرب إال " قد شِغفها"وحكي : قال النحاس. غري املعجمة جنون
حجاب القلب، والشعاف الشغاف : وقال سعيد بن أيب عروبة عن احلسن. أي تركها مشعوفة" شعفها"الغني، وكذا 

ويقال إن الشغاف اجللدة الالصقة بالقلب اليت : سويداء القلب، فلو وصل احلب إىل الشعاف ملاتت؛ وقال احلسن
  .ال ترى، وهي اجللدة البيضاء، فلصق حبه بقلبها كلصوق اجللدة بالقلب

وهو فىت زوجها، ألن يوسف كان " فتاها: "ل قتادةوقا. أي يف هذا الفعل} إِنَّا لَنََراَها ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{: قوله تعاىل
إن : وقال مقاتل عن أيب عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال. عندهم يف حكم املماليك، وكان ينفذ أمرها فيه

هو لك؛ فربته حىت : أختذه ولدا؛ قال: ما تصنعني به؟ قالت: امرأة العزيز استوهبت زوجها يوسف فوهبه هلا، وقال
  .نفسها منه ما يف نفسها، فكانت تنكشف له وتتزين وتدعوه من وجه اللطف فعصمه اهللا أيفع ويف
إهنا أطلعتهن واستأمنتهن فأفشني : وقيل. أي بغيبتهن إياها، واحتياهلن يف ذمها} فَلَمَّا َسِمَعْت بَِمكْرِِهنَّ{: قوله تعاىل

كالم حذف؛ أي أرسلت إليهن تدعوهن إىل وليمة لتوقعهن يف ال} أَْرَسلَْت إِلَْيهِنَّ{: وقوله. سرها، فسمي ذلك مكرا
إن امرأة العزيز قالت لزوجها إين أريد أن أختذ طعاما فأدعو هؤالء : فيما وقعت فيه؛ فقال جماهد عن ابن عباس

  افعلي؛ فاختذت طعاما، مث جندت هلن البيوت؛ جندت أي زينت؛ والنجد ما ينجد: النسوة؛ فقال هلا

اع أي يزين، واجلمع جنود عن أيب عبيد؛ والتنجيد التزيني؛ وأرسلت إليهن أن حيضرن طعامها، وال به البيت من املت
إهنن كن أربعني امرأة فجئن على كره منهن، وقد قال فيهن أمية : قال وهب بن منبه. تتخلف منكن امرأة ممن مسيت

  :بن أيب الصلت
  ومهدت هلن أنضادا وكبابا... حىت إذا جئنها قسرا 

أي هيأت هلن جمالس يتكئن } َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّكَأً{. فجئن وأخذن جمالسهن: قال وهب بن منبه. أمناطا: ىويرو
خمففا " متكا"وقرأ جماهد وسعيد بن جبري . يف كل جملس جام فيه عسل وأترج وسكني حاد: قال ابن جبري. عليها

املتكأ : اهد روى سفيان عن منصور عن جماهد قالغري مهموز، واملتك هو األترج بلغة القبط، وكذلك فسره جم
  :مثقال هو الطعام، واملتك خمففا هو األترج؛ وقال الشاعر

  وترى املتك بيننا مستعارا... نشرب اإلمث بالصواع جهارا 



اء من واملتك. وأصل املتك الزماورد. املُْتَك ما تبقيه اخلاتنة: األترجة املتكة؛ قال اجلوهري: وقد تقول أزد شنوءة
إنه : وقال بعضهم. حدثين شيخ من ثقات أهل البصرة أن املتك خمففا الزماورد: قال الفراء. النساء اليت مل ختفض

  :أترجا وعسال يؤكل به؛ قال الشاعر: ابن زيد. األترج؛ حكاه األخفش
  وشربنا احلالل من قلله... فظلنا بنعمة واتكأنا 

  .أي أكلنا
أصح ما قيل فيه ما رواه علي " متكأ. "من العتاد؛ وهو كل ما جعلته عدة لشيء }واعتدت{: قوله تعاىل: النحاس

طعام : جملسا، وأما قول مجاعة من أهل، التفسري إنه الطعام فيجوز على تقدير: بن أيب طلحة عن ابن عباس قال
  ؛ ودل على} َواْسأَلِ الْقَْرَيةَ{: متكأ، مثل

ألن حضور النساء معهن سكاكني إمنا هو لطعام يقطع بالسكاكني؛ } ُهنَّ ِسكِّيناًوَآَتْت كُلَّ َواِحَدٍة ِمْن{هذا احلذف 
" املتكأ: "وروى معمر عن قتادة قال: له" معاين القرآن"وقال يف كتاب . له" إعراب القرآن"كذا قال يف كتاب 

عند أهل اللغة، إال أن كل ما أتكئ عليه عند طعام أو شراب أو حديث؛ وهذا هو املعروف " املتكأ: "وقيل. الطعام
موتكأ، ومثله " متكأ"اتكأنا عند فالن أي أكلنا، واألصل يف : وحكى القتيب أنه يقال. الروايات قد صحت بذلك

مفعوالن؛ } كُلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسكِّيناً{. اتكأ يتكئ اتكاء: متزن ومتعد؛ ألنه من وزنت، ووعدت ووكأت، ويقال
  :السكني يذكر ويؤنث، وأنشد الفراءوحكى الكسائي والفراء أن 

  بسكني موثقة النصاب... فعيث يف السنام غداة قر 
  :والغالب عليه التذكري، وقال: اجلوهري

  فذلك سكني على احللق حاذق... يرى ناصحا فيما بدا فإذا خال 
  .ال يعرف يف السكني إال التذكري: األصمعي
بضم التاء اللتقاء الساكنني؛ ألن الكسرة تثقل إذا كان بعدها ضمة، وكسرت  }َوقَالَِت اخُْرْج َعلَْيهِنَّ{: قوله تعاىل

إذا قلت لك ادع إيال : ال تقطعن وال تأكلن حىت أعلمكن، مث قالت خلادمها: إهنا قالت هلن: قيل. التاء على األصل
ئزره، وحسر عن صنم كانوا يعبدونه، وكان يوسف عليه السالم يعمل يف الطني، وقد شد م: فادع يوسف؛ وإيل

كيف : فتعجب النسوة وقلن: ادع يل إيال؛ أي ادع يل الرب؛ وإيل بالعربانية الرب؛ قال: ذراعيه؛ فقالت للخادم
فَلَمَّا رَأَْيَنُه أَكَْبْرَنهُ {: قوله تعاىل. اقطعن ما معكن: فصعدت اخلادم فدعت يوسف، فلما احندر قالت هلن! جييء؟

مل خيرج عليهن حىت : سعيد بن جبري. املدى حىت بلغت السكاكني إىل العظم؛ قاله وهب بن منبهب} َوقَطَّْعَن أَْيدَِيُهنَّ
  زينته، فخرج عليهن فجأة فدهشن فيه، وحترين حلسن وجهه وزينته وما عليه، فجعلن يقطعن أيديهن، وحيسنب

أعظمنه وهبنه؛ وعنه أيضا  :فروى جويرب عن الضحاك عن ابن عباس" أكربنه"أهنن يقطعن األترج؛ واختلف يف معىن 
  :أمنني وأمذين من الدهش؛ وقال الشاعر

  صهلن وأكربن املين املدفقا... إذا ما رأين الفحل من فوق قارة 
عشقنه حىت مات منهن عشر يف ذلك : إهنم قالوا أمذين عشقا؛ وهب بن منبه: وقال ابن مسعان عن عدة من أصحابه
  :معناه حضن من الدهش؛ قاله قتادة ومقاتل والسدي؛ قال الشاعر :وقيل. اجمللس دهشا وحرية ووجدا بيوسف

  وال نأيت النساء إذا أكربن إكبارا... نأيت النساء على أطهارهن 
ليس ذلك يف كالم العرب، ولكنه جيوز أن يكن حضن من شدة إعظامهن له، : وأنكر ذلك أبو عبيدة وغريه وقالوا



ال الزجاج يقال أكربنه، وال يقال حضنه، فليس اإلكبار مبعىن احليض؛ ق. وقد تقزع املرأة فتسقط ولدها أو حتيض
جيوز أكربت مبعىن حاضت؛ ألن املرأة إذا حاضت يف االبتداء خرجت من حيز الصغر إىل : وأجاب األزهري فقال

تسقط يف جيوز أن تكون هاء الوقف ال هاء الكناية، وهذا مزيف، ألن هاء الوقف " أكربنه"واهلاء يف : الكرب؛ قال
وعلى . إن اهلاء كناية عن مصدر الفعل، أي أكربن إكبارا، مبعىن حضن حيضا: الوصل، وأمثل منه قول ابن األنباري

  .قول ابن عباس األول تعود اهلاء إىل يوسف؛ أي أعظمن يوسف وأجللنه
: وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال. اخدشنه: وقيل. قطعنها حىت ألقينها: قال جماهد} َوقَطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ{: قولة تعاىل

يريد جماهد أنه ليس قطعا تبني منه اليد، إمنا هو خدش وحز، وذلك معروف يف اللغة أن : حزا بالسكني، قال النحاس
أناملهن؛ أي ما : وقيل. أكمامهن، وفيه بعد" أيديهن: "وقال عكرمة. يقال إذا خدش اإلنسان يد صاحبه قطع يده

ع واجلرح، أي لشغل قلوهبن بيوسف، والتقطيع يشري إىل الكثرة، فيمكن أن ترجع الكثرة إىل وجدن أملا يف القط
  .واحدة جرحت يدها يف موضع، وميكن أن يرجع إىل عددهن

وقلن . "وروى األصمعي عن نافع أنه قرأ كما قرأ أبو عمرو بن العالء. أي معاذ اهللا} َوقُلَْن حَاَش ِللَِّه{: قوله تعاىل
حاشاك : وفيها أربع لغات؛ يقال. عوضا منها" هللا"بإثبات األلف وهو األصل، ومن حذفها جعل الالم يف  "حاشا هللا

ومسعت علي بن سليمان يقول : حاشا زيد وحاشا زيدا؛ قال النحاس: ويقال. وحاشا لك وحاش لك وحشا لك
، واحلرف ال حيذف منه؛ وقد النصب أوىل؛ ألنه قد صح أهنا فعل لقوهلم حاش لزيد: مسعت حممد بن يزيد يقول

  :قال، النابغة
  وال أحاشي من األقوام من أحد

وحكى أبو زيد . ويدل على كون حاشا فعال وقوع حرف اجلر بعدها. حاش حرف، وأحاشي فعل: وقال بعضهم
" وقلن حاش هللا"وقرأ احلسن . اللهم اغفر يل وملن يسمع، حاشا الشيطان وأبا األصبغ؛ فنصب هبا: عن أعرايب

  :بغري الم، ومنه قول الشاعر" حاش اهللا: "ابن مسعود وأيب". حاش اإلله"بإمكان الشني، وعنه أيضا 
  ضنا عن امللحاة والشتم... حاشا أيب ثوبان إن به 

: كنت يف حشا فالن أي يف ناحيته؛ فقولك: وأصل الكلمة من احلاشية، واحلشا مبعىن الناحية، تقول: قال الزجاج
هو : وقال أبو علي. زيد من هذا وتباعد عنه، واالستثناء إخراج وتنحية عن مجلة املذكورين حاشا لزيد أي تنحى

فاعل من احملاشاة؛ أي حاشا يوسف وصار يف حاشية وناحية مما قرف به، أو من أن يكون بشرا؛ فحاشا وحاش يف 
  .االستثناء حرف جر عند سيبويه، وعلى ما قال املربد وأبو علي فعل

َما {و " ما هذا بشرا"ليس زيد قائما، و: مبنزلة ليس؛ تقول" ما: "قال اخلليل وسيبويه} َما َهذَا َبشَراً{: قوله تعاىل
  ملا حذفت الباء: وقال الكوفيون]. ٢: اجملادلة[} ُهنَّ أُمََّهاتِهِْم

ب، ما زيد مبنطلق، فموضع الباء موضع نص: إنك إذا قلت -فيما قال أمحد بن حيىي،  -نصبت؛ وشرج هذا 
ومل تعمل : وهذا قول الفراء، قال: وهكذا سائر حروف اخلفض؛ فلما حذفت الباء نصبت لتدل على حملها، قال

الباء أدخل يف : فرد أمحد بن حيىي بأن قال! زيد القمر؛ ألن املعىن كالقمر: شيئا؛ فألزمهم البصريون أن يقولوا" ما"
ال يصح إال قول البصريني؛ وهذا القول يتناقض؛ : نحاسقال ال. حروف اخلفض من الكاف؛ ألن الكاف تكون امسا

  :ألن الفراء أجاز نصا ما مبنطلق زيد، وأنشد
  وما باحلر أنت وال العتيق... أما واهللا أن لو كنت حرا 



ما فيك براغب زيد، وما إليك بقاصد عمرو، مث : ومنع نصا النصب؛ وال نعلم بني النحويني اختالفا أنه جائز
وحكى البصريون والكوفيون ما زيد منطلق بالرفع، وحكى البصريون أهنا لغة متيم، . ويرفعونحيذفون الباء 

  :وأنشدوا
  وما تيم لذي حسب نديد... أتيما جتعلون إيل ندا 

قال : وزعم الفراء أن الرفع أقوى الوجهني. وحكى الكسائي أهنا لغة هتامة وجند. الند والنديد والنديدة املثل والنظري
  .وهذا غلط؛ كتاب اهللا عز وجل ولغة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقوى وأوىل: قأبو إسحا

وذكرت النسوة : قال القشريي أبو نصر. ذكره الغزنوي} َما َهذَا َبشَراً{ويف مصحف حفصة رضي اهللا عنها : قلت
لَقَْنا الِْأْنَسانَ ِفي أَْحَسنِ لَقَْد َخ{: أن صورة يوسف أحسن، من صورة البشر، بل هو يف صورة ملك؛ وقال اهللا تعاىل

من املراودة، . تربئة ليوسف عما رمته به امرأة العزيز} حَاَش ِللَِّه{: واجلمع بني اآليتني أن قوهلن] ٤: التني[} َتقْوِميٍ
أي خلوفه، أي براءة هللا من هذا؛ أي قد جنا يوسف من ذلك، فليس هذا من " هللا: "أي بعد يوسف عن هذا؛ وقوهلن

املراد تنزيهه عن مشاهبة : وقيل. أنه يف التربئة عن املعاصي كاملالئكة؛ فعلى هذا ال تناقض: ورة يف شيء؛ واملعىنالص
تأكيد هلذا املعىن؛ فعلى هذا املعىن قالت النسوة ذلك ظنا منهن أن } ِللَِّه{: وقوله. البشر يف الصورة، لفرط مجاله

  صورة امللك أحسن، وما بلغهن قوله

وقد ظن بعض، الضعفة أن هذا القول لو . فإنه من كتابنا] ٤: التني[} لَقَدْ َخلَقَْنا الْأِْنَسانَ ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍ{: تعاىل
كان ظنا باطال منهن لوجب على اهللا أن يرد عليهن، ويبني كذهبن، وهذا باطل؛ إذ ال وجوب على اهللا تعاىل، وليس 

فرين وكذب الكاذبني جيب عليه أن يقرن به الرد عليه، وأيضا أهل العرف كل ما خيرب به اهللا سبحانه من كفر الكا
قد يقولون يف القبيح كأنه شيطان، ويف احلسن كأنه ملك؛ أي مل ير مثله، ألن الناس ال يرون املالئكة؛ فهو بناء على 

أي ما هذا إال } ا إِالَّ َملٌَكإِنْ َهذَ{.. ظن يف أن صورة امللك أحسن، أو على اإلخبار بطهارة أخالقه وبعده عن التهم
  :ملك؛ وقال الشاعر

  تنزل من جو السماء يصوب... فلست إلنسي ولكن ملالك 
بكسر الباء والشني، أي ما هذا عبدا مشترى، أي ما ينبغي ملثل هذا أن يباع، " ما هذا بشرى: "وروي عن احلسن

. أي مصيده، وشبهه كثري] ٩٦: املائدة[} ُد الَْبحْرِأُِحلَّ لَكُمْ صَْي{: فوضع املصدر موضع اسم املفعول، كما قال
: ما هذا بثمن، أي مثله ال يثمن وال يقوم؛ فرياد بالشراء على هذا الثمن املشترى به: وجيوز أن يكون املعىن

ما : فالباء على هذا متعلقة مبحذوف هو اخلرب، كأنه قال. هذا بألف: ما هذا بألف إذا نفيت قول القائل: كقولك
مبالغة يف تفضيله يف جنس املالئكة تعظيما } إِنْ َهذَا إِلَّا َملٌَك كَرٌِمي{وقراءة العامة أشبه؛ ألن بعده . ا مقدرا بشراءهذ

  .يكتب يف املصحف بالياء" بشرى"لشأنه، وألن مثل 
أي " ملتنين فيه: "ذر نفسها بقوهلاملا رأت افتتاهنن بيوسف أظهرت ع} قَالَْت فَذَِلكُنَّ الَِّذي لُمُْتنَّنِي ِفيِه{: قوله تعاىل
ذلكن احلب الذي : عل بابه، واملعىن" ذلك"اهلاء للحب، و: وقيل. وهو اختيار الطربي" هذا"مبعىن " ذلك"حببه، و

َولَقَْد َراَوْدُتُه َعْن َنفِْسهِ {: مث أقرت وقالت. واللوم الوصف بالقبيح. ملتنين فيه، أي حب هذا هو ذلك احلب
  .أي امتنع} فَاْسَتْعَصَم

َولَِئْن لَمْ {. أي استعصى، واملعىن واحد" استعصم: "وقيل. ومسيت العصمة عصمة ألهنا متنع من ارتكاب املعصية
عاودته املراودة مبحضر منهن، وهتكت جلباب احلياء، ووعدت بالسجن إن مل يفعل، وإمنا } َيفَْعلْ َما آُمُرُه لَُيْسَجَننَّ



أي } وَِلَيكُوناً ِمَن الصَّاِغرِيَن{. ال مقاال خالف أول أمرها إذ كان ذلك بينه وبينهافعلت هذا حني مل ختش لوما و
باأللف وتقرأ بنون خمففة للتأكيد؛ ونون التأكيد تثقل وختفف والوقف على " وليكونا"وخط املصحف . األذالء
رأيت : تشبه نون اإلعراب يف قولكباأللف ألهنا خمففة، وهي " ليكونا"بالنون ألهنا مثقلة، وعلى " ليسجنن: "قوله

  :وحنوها الوقف عليها باأللف، كقول األعشى} لََنْسفَعاً بِالنَّاِصَيِة{: رجال وزيدا وعمرا، ومثله قوله
  وال تعبد الشيطان واهللا فاعبدا

  .أي أراد فاعبدا، فلما وقف عليه كان الوقف باأللف
ِممَّا َيْدعُوَننِي إِلَْيِه َوإِالَّ َتْصرِْف عَنِّي كَْيَدُهنَّ أَْصُب إِلَْيهِنَّ َوأَكُْن ِمَن  قَالَ َربِّ السِّْجُن أََحبُّ إِلَيَّ{ ٣٣: اآلية

  }الَْجاِهِلَني
  }فَاْسَتجَاَب لَُه َربُُّه فََصَرَف َعْنُه كَْيَدُهنَّ إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم{ ٣٤: اآلية

أي دخول السجن، فحذف املضاف؛ قاله الزجاج } إِلَيَّ ِممَّا َيْدُعونَنِي إِلَْيِه قَالَ َربِّ السِّْجُن أََحبُّ{: قوله تعاىل
. أي أسهل علي وأهون من الوقوع يف املعصية؛ ال أن دخول السجن مما حيب على التحقيق" أحب إيل. "والنحاس

حبست نفسك حيث  أنت! يا يوسف"أوحى اهللا إليه " السجن أحب إيل: "وحكي أن يوسف عليه السالم ملا قال
وحكى أبو حامت أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ". قلت السجن أحب إيل، ولو قلت العافية أحب إيل لعوفيت

  بفتح السني وحكى أن ذلك قراءة ابن أيب إسحاق" السَّجن: "قرأ

كيد : وقيل. كيد النسوان أي} َوإِالَّ َتْصرِْف عَنِّي كَْيَدُهنَّ{. وعبدالرمحن األعرج ويعقوب؛ وهو مصدر سجنه سجنا
طلبت كل واحدة : وقيل. هي مظلومة وقد ظلمتها: النسوة الاليت رأينه؟ فإهنن أمرنه مبطاوعة امرأة العزيز، وقلن له

أن ختلو به للنصيحة يف امرأة العزيز؛ والقصد بذلك أن تعذله يف حقها، وتأمره مبساعدهتا، فلعله جييب؛ فصارت كل 
اقض يل حاجيت فأنا خري لك من سيدتك؛ تدعوه كل واحدة لنفسها ! يا يوسف: فتقول له واحدة ختلو به على حدة

كيد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة؛ وكىن عنها : وقيل. يا رب كانت واحدة فصرن مجاعة: وتراوده؛ فقال
والكيد االحتيال واالجتهاد؛ . خبطاب اجلمع إما لتعظيم شأهنا يف اخلطاب، وإما ليعدل عن التصريح إىل التعريض

  :وهلذا مسيت احلرب كيدا الحتيال الناس فيها؛ قال عمر بن جلأ
  وكيد بالتربج ما تكيد... تراءت كي تكيدك أم بشر 

  :صبوا وصبوة؛ قال -إذا مال واشتاق  -جواب الشرط، أي أمل إليهن، من صبا يصبو } أَْصُب إِلَْيهِنَّ{: قوله تعاىل
  وهند مثلها يصيب... إىل هند صبا قليب 

أي ممن يرتكب اإلمث ويستحق الذم، أو } َوأَكُْن ِمَن الَْجاِهِلَني{. أي إن مل تلطف يب يف اجتناب املعصية وقعت فيها
ممن يعمل عمل اجلهال؛ ودل هذا على أن أحدا ال ميتنع عن معصية اهللا إال بعون اهللا؛ ودل أيضا على قبح اجلهل 

  .والذم لصاحبه
اللهم اصرف عين : تعرض للدعاء، وكأنه قال} َوإِالَّ َتصْرِْف َعنِّي كَْيَدهُنَّ{. ملا قال} فَاسَْتَجابَ لَُه َربُُّه{: قوله تعاىل

ألهنن مجع قد راودنه عن : قيل" كيدهن. "كيدهن؛ فاستجاب له دعاءه، ولطف به وعصمه عن الوقوع يف الزىن
  .امرأة العزيز، على ما ذكر يف اآلية قبل؛ والعموم أوىل يعين كيد: وقيل. يعين كيد النساء: وقيل. نفسه

  }ثُمَّ َبَدا لَُهْم ِمْن َبْعِد َما َرأَُوا الْآياِت لََيْسُجُننَُّه حَتَّى حِنيٍ{ ٣٥: اآلية
  -:فيه أربع مسائل



أي عالمات براءة  "من بعد أن رأوا اآليات"أي ظهر للعزيز وأهل مشورته } ثُمَّ َبَدا لَُهْم{: قوله تعاىل -:األوىل 
أن يسجنوه : من قد القميص من دبر؛ وشهادة الشاهد، وحز األيدي، وقلة صربهن عن لقاء يوسف -يوسف 

هي الربكات اليت كانت تنفتح عليهم ما دام يوسف : وقيل. كتمانا للقصة أال تشيع يف العامة، وللحيلولة بينه وبينها
: قال} ثُمَّ َبَدا لَُهْم ِمْن بَْعِد َما َرأَُوا اآلياِت{: ن عباس يف قولهقال مقاتل عن جماهد عن اب. فيهم؛ واألول أصح

: وقيل. القميص من اآليات، وشهادة الشاهد من اآليات، وقطع األيدي من اآليات، وإعظام النساء إياه من اآليات
في إذا منعت من أجلأها اخلجل من الناس، والوجل من اليأس إىل أن رضيت باحلجاب مكان خوف الذهاب، لتشت

  :نظره، قال
  من اللقاء كمشتاق بال أمل... وما صبابة مشتاق على أمل 

  .أو كادته رجاء أن ميل حبسه فيبذل نفسه
قال . يف موضع الفاعل؛ أي ظهر هلم أن يسجنوه؛ هذا قول سيبويه" ُيْسُجُننه"} لََيْسجُُننَُّه{: قوله تعاىل -:الثانية 
وهو مصدر؛ أي بدا هلم بداء؛ فحذف " بدا"لفاعل مجلة، ولكن الفاعل ما دل عليه وهذا غلط؛ ال يكون ا: املربد

  :ألن الفعل يدل عليه؛ كما قال الشاعر
  يوقفه الذي نصب اجلباال... وحق ملن أبو موسى أبوه 
ه، املعىن مث بدا هلم رأي مل يكونوا يعرفونه؛ وحذف هذا ألن يف الكالم دليال علي: وقيل. أي وحق احلق، فحذف

ليسجننه، والالم جواب ليمني مضمر؛ قاله الفراء، وهو فعل مذكر ال فعل مؤنث؛ : وحذف أيضا القول؛ أي قالوا
  ولو كان فعال مؤنثا لكان يسجنانه؛

وقال . ومل يقل هلن، فكأنه أخرب عن النسوة وأعواهنن فغلب املذكر؛ قاله أبو علي" هلم"ويدل على هذا قوله 
" هلم"ف أن امرأة العزيز شكت إليه أنه شهرها ونشر خربها؛ فالضمري على هذا يف كان سبب حبس يوس: السدي
  .للملك
إىل انقطاع ما : وقال ابن عباس. أي إىل مدة غري معلومة؛ قاله كثري من املفسرين} َحتَّى ِحنيٍ{: قوله تعاىل -:الثالثة 

. تسع سنني: عكرمة. ه عىن ثالثة عشر شهراوحكى الكيا أن. إىل ستة أشهر: وقال سعيد بن جبري. شاع يف املدينة
: وقال وهب. القول يف احلني وما يرتبط به من األحكام" البقرة"وقد مضى يف . سبع: مقاتل. مخس سنني: الكليب

وجعل اهللا احلبس ]. ٥: القدر[} حَتَّى َمطْلَعِ الْفَجْرِ{: مبعىن إىل؛ كقوله" حىت"و. أقام يف السجن اثنيت عشرة سنة
أطاع املرأة يف سجن  -وإن عرف براءة يوسف  -وكأن العزيز . ليوسف صلى اهللا عليه وسلم من مهه باملرأة تطهريا
} اذْكُْرنِي عِْنَد رَبَِّك{: حني هم هبا فسجن، وحني قال للفىت: عثر يوسف ثالث عثرات: قال ابن عباس. يوسف

إِنْ {: فقالوا] ٧٠: يوسف[} كُْم لََسارِقُونَإِنَّ{: فلبث يف السجن بضع سنني، وحني قال إلخوته] ٤٢: يوسف[
  ].٧٧: يوسف. [} َيسْرِْق فَقَْد سََرَق أٌَخ لَُه ِمْن قَْبلُ

أكره يوسف عليه السالم على الفاحشة بالسجن، وأقام مخسة أعوام، وما رضي بذلك لعظيم منزلته  -:الرابعة 
فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء، . اعاوشريف قدره؛ ولو أكره رجل بالسجن على الزىن ما جاز له إمج
إنه ال يسقط عنه احلد، وهو : وقد قال بعض علمائنا. والصحيح أنه إذا كان فادحا فإنه يسقط عنه إمث الزىن وحده

َوَما {. ضعيف؛ فإن اهللا تعاىل ال جيمع على عبده العذابني، وال يصرفه بني بالءين؛ فإنه من أعظم احلرج يف الدين
وصرب يوسف، . إن شاء اهللا" النحل"وسيأيت بيان هذا يف ]. ٧٨: احلج. [} لَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍَجَع

  .واستعاذ به من الكيد، فاستجاب له على ما تقدم



الْآَخُر إِنِّي أََرانِي أَحِْملُ فَْوَق َرأِْسي  وََدَخلَ َمَعُه السِّْجَن فََتَياِن قَالَ أََحُدُهَما إِنِّي أََرانِي أَْعِصرُ َخْمراً َوقَالَ{ ٣٦: اآلية
  }ُخبْزاً َتأْكُلُ الطَّْيُر ِمْنُه َنبِّئَْنا بَِتأْوِيِلِه إِنَّا َنرَاَك ِمَن الُْمْحِسنَِني

كَُما ذَِلكَُما ِممَّا َعلََّمنِي رَبِّي إِنِّي َترَكُْت ِملَّةَ قَالَ ال َيأِْتيكَُما طََعاٌم ُتْرَزقَانِهِ إِلَّا َنبَّأُْتكَُما بَِتأْوِيِلِه قَْبلَ أَنْ َيأِْتَي{ ٣٧: اآلية
  }قَْومٍ ال ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوُهْم بِالْآخَِرِة ُهْم كَاِفُرونَ

ْيٍء ذَِلَك ِمْن فَْضلِ اللَِّه وَاتََّبْعُت ِملَّةَ آبَائي إِبَْراِهيَم َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َما كَانَ لََنا أَنْ ُنْشرِكَ بِاللَِّه ِمْن َش{ ٣٨: اآلية
  }َعلَْيَنا َوَعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْشكُُرونَ

قال وهب . الفتو شاذ: تثنية فىت؛ وهو من ذوات الياء، وقوهلم" فتيان"} َوَدَخلَ َمَعُه السِّْجَن فََتَياِن{: قوله تعاىل
هذا أيسر من : وهو يقول" هذا جزاء من يعصي سيدته"ار، وطيف به محل يوسف إىل السجن مقيدا على مح: وغريه

فلما انتهى يوسف إىل السجن وجد فيه قوما . مقطعات النريان، وسرابيل القطران، وشراب احلميم، وأكل الزقوم
ما أحسن ! يا فىت : اصربوا وابشروا تؤجروا؛ فقالوا له: قد انقطع رجاؤهم، واشتد بالؤهم؛ فجعل يقول هلم

أنا يوسف ابن صفي اهللا يعقوب، ابن ذبيح اهللا إسحاق، : لقد بورك لنا يف جوارك، من أنت يا فىت؟ قال! حديثك
ملا قالت املرأة لزوجها إن هذا العبد العرباين قد فضحين، وأنا أريد أن : وقال ابن عباس. ابن خليل اهللا إبراهيم

فيه املريض، ويداوي فيه اجلريح، ويصلي الليل كله،  تسجنه، فسجنه يف السجن؛ فكان يعزي فيه احلزين، ويعود
ويبكي حىت تبكي معه جدر البيوت وسقفها واألبواب، وطهر به السجن، واستأنس به أهل السجن؛ فكان إذا 

  خرج الرجل من السجن رجع حىت جيلس يف السجن

حبا مل أحب شيئا حبك؛  .لقد أحببتك! يا يوسف: مع يوسف، وأحبه صاحب السجن فوسع عليه فيه؛ مث قال، له
أحبين أيب ففعل يب أخويت ما فعلوه، وأحبتين سيديت فنزل يب ما : ومل ذلك؟ فقال: أعوذ باهللا من حبك، قال: فقال

ترى، فكان يف حبسه حىت غضب امللك على خبازه وصاحب شرابه، وذلك أن امللك عمر فيهم فملوه، فدسوا إىل 
أجاب اخلباز وأىب صاحب الشراب، فانطلق صاحب الشراب فأخرب امللك خبازه وصاحب شرابه أن يسماه مجيعا، ف

إن اخلباز وضع : وقد قيل} وََدَخلَ َمَعُه السِّْجَن فََتَياِن{: بذلك، فأمر امللك حببسهما، فاستأنسا بيوسف، فذلك قوله
أيها امللك ال : وقال اخلباز .ال تأكل فإن الطعام مسموم! أيها امللك: السم يف الطعام، فلما حضر الطعام قال الساقي

كل؛ فأىب، فجرب : فشرب فلم يضره، وقال للخباز! اشرب: فإن الشراب مسموم؛ فقال امللك للساقي! تشرب
واسم الساقي منجا، واآلخر . الطعام على حيوان فنفق مكانه، فحبسهما سنة، وبقيا يف السجن تلك املدة مع يوسف

واآلخر . اسم أحدمها شرهم، واآلخر سرهم؛ األول، بالشني املعجمة: قاشوقال الن. جملث؛ ذكره الثعليب عن كعب
  .وذكر اسم اآلخر ومل أقيده: الذي رأى أنه يعصر مخرا هو نبو، قال السهيلي: وقال الطربي. بالسني املهملة

ولعل : شرييوقال الق. ألهنما كانا عبدين، والعبد يسمى فىت، صغريا كان أو كبريا؛ ذكره املاوردي" فتيان"وقال 
وحيتمل أن يكون الفىت امسا ]. ٣٠: يوسف[} تَُراوُِد فََتاَها َعْن َنفْسِِه{: الفىت كان امسا للعبد يف عرفهم؛ وهلذا قال

وميكن أن يكون حبسهما مع حبس يوسف أو بعده أو قبله، غري أهنما دخال معه البيت . للخادم وإن مل يكن مملوكا
ُه َما إِنِّي أَرَانِي أَْعِصُر َخمْراً َوقَالَ الْآَخُر إِنِّي أَرَانِي أَْحِملُ فَْوَق رَأِْسي ُخبْزاً َتأْكُلُ الطَّْيُر ِمْنقَالَ أََحُدُه{. الذي كان فيه
م؛ إين أعرب األحال. أي عنبا؛ كان يوسف قال ألهل السجن} قَالَ أََحُدُهَما إِنِّي أَرَانِي أَْعِصُر َخمْراً} {َنبِّئَْنا بَِتأْوِيِلِه

. تعال حىت جنرب هذا العبد العرباين؛ فسأاله من غري أن يكونا رأيا شيئا؛ قاله ابن مسعود: فقال أحد الفتيني لصاحبه
كانت : قال ابن عباس وجماهد. إين أعرب الرؤيا؛ فسأاله عن رؤيامها: وحكى الطربي أهنما سأاله عن علمه فقال



: ويف الصحيح عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. هارؤيا صدق رأياها وسأاله عنها؛ ولذلك صدق تأويل
  أصدقكم رؤيا أصدقكم"

إن املصلوب : وقيل. إهنا كانت رؤيا كذب سأاله عنها جتريبا؛ وهذا قول ابن مسعود والسدي: وقيل" . حديثا
: ى اهللا عليه وسلموروى الترمذي عن ابن عباس عن النيب صل. منهما كان كاذبا، واآلخر صادقا؛ قاله أبو جملز

هذا حديث حسن : قال أبو عيسى" . من حتلم كاذبا كلف يوم القيامة أن يعقد بني شعريتني ولن يعقد بينهما: "قال
: قال" . من كذب يف حلمه كلف يوم القيامة عقد شعرية: "صحيح وعن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

يا : مايل أراكما مكروبني؟ قاال: أصبحا مكروبني؛ فقال هلما يوسف ملا رأيا رؤيامها: قال ابن عباس. حديث حسن
نبئنا بتأويل ما رأينا؛ وهذا يدل على أهنا كانت رؤيا : فقصا علي، فقصا عليه؛ قاال: إنا رأينا ما كرهنا؛ قال! سيدنا
كان إذا : عزي احلزاين؛ قال الضحاكفإحسانه، أنه كان يعود املرضى ويداويهم، وي} إِنَّا نََراَك ِمَن الُْمْحِسنَِني{. منام

} ِمَن الُْمْحِسنَِني{: وقيل. مرض الرجل من أهل السجن قام به، وإذا ضاق وسع له، وإذا احتاج مجع له، وسأل له
افعل : لنا إن فسرته، كما يقول} ِمَن الُْمْحِسنَِني{: وقال ابن إسحاق. أي العاملني الذين أحسنوا العلم، قال الفراء

رأيت كأين اختبزت يف ثالثة تنانري، وجعلته يف ثالث سالل، : فما رأيتما؟ قال اخلباز: قال. حمسن كذا وأنت
رأيت كأين أخذت ثالثة عناقيد من عنب أبيض، فعصرهتن : وقال اآلخر. فوضعته على رأسي فجاء الطري فأكل منه

أي عنبا، بلغة } ي أََرانِي أَْعِصرُ َخْمراًإِنِّ{: يف ثالث أوان، مث صفيته فسقيت امللك كعاديت فيما مضى، فذلك قوله
أخربين املعتمر بن سليمان أنه لقي : وقال األصمعي". إين أراين أعصر عنبا: "وقرأ ابن مسعود. عمان، قال الضحاك

. أي عنب مخر، فحذف املضاف} أَْعِصُر َخْمراً{. معىن: وقيل. مخر: ما معك؟ قال: أعرابيا ومعه عنب فقال له
  قَالَ ال يَأْتِيكَُما طََعاٌم{: قال هلما يوسف. مخرة ومخر ومخور، مثل مترة ومتر ومتور: ويقال

! افعل: لتعلما أين أعلم تأويل رؤياكما، فقاال} إِالَّ نَبَّأُْتكَُما بَِتأْوِيِلِه{يعين ال جييئكما غدا طعام من منزلكما } ُتْرَزقَانِِه
وبني أن اهللا خصه . ا قال؛ وكان هذا من علم الغيب ُخص به يوسفجييئكما كذا وكذا، فكان على م: فقال هلما

العلم بتأويل رؤياكما، والعلم مبا : ومعىن الكالم عندي. هبذا العلم ألنه ترك ملة قوم ال يؤمنون باهللا، يعين دين امللك
يعرب هلما حىت دعامها إىل يأتيكما من طعامكما والعلم بدين اهللا، فامسعوا أوال ما يتعلق بالدين لتهتدوا، وهلذا مل 

اآلية ] ٣٩:يوسف[} َيا صَاحَِبيِ السِّْجنِ أَأَْربَاٌب ُمَتفَرِّقُونَ خَْيٌر أَمِ اللَُّه الْوَاِحُد الْقَهَّاُر، َما َتعُْبُدونَ{: اإلسالم، فقال
سف كره أن يعرب إن يو: وقيل. علم أن أحدمها مقتول فدعامها إىل اإلسالم ليسعدا به: وقيل. كلها، على ما يأيت

ال يَأْتِيكَُما طََعاٌم {: هلما ما سأاله ملا علمه من املكروه على أحدمها فأعرض عن سؤاهلما، وأخذ يف غريه فقال
هذا من فعل العرافني والكهنة، فقال هلما : بتفسريه يف اليقظة، قاله السدي، فقاال له} إِالَّ نَبَّأُْتكَُما{يف النوم } ُتْرَزقَانِِه

ما أنا بكاهن، وإمنا ذلك مما علمنيه ريب، إين ال أخربكما به تكهنا وتنجيما، بل هو بوحي من : ليه السالميوسف ع
ال : كان امللك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما معروفا فأرسل به إليه، فاملعىن: وقال ابن جريج. اهللا عز وجل

وحيتمل يرزقكما . أي جيري عليكما من جهة امللك أو غريه} ِهتُْرَزقَانِ{يأتيكما طعام ترزقانه يف اليقظة، فعلى هذا 
إمنا دعامها بذلك إىل اإلسالم؛ وجعل املعجزة : وقيل. كان خيربمها مبا غاب، كعيسى عليه السالم: قال احلسن. اهللا

  .اليت يستدالن هبا إخبارمها بالغيوب
. أي ما ينبغي لنا} َما كَانَ لَنَا{. ألهنم أنبياء على احلق} حَاَق َوَيْعقُوَبَواتََّبْعُت ِملَّةَ آَبائي إِبَْراهِيَم َوإِْس{: قوله تعاىل

إشارة إىل } ذَِلَك ِمْن فَْضلِ اللَِّه َعلَْيَنا{. ما جاءين من أحد: للتأكيد، كقولك" من"} أَنْ ُنْشرِكَ بِاللَِّه ِمْن َشيٍْء{



ذَِلَك ِمْن فَْضلِ اللَّهِ {: وقيل. لذين عصمهم اهللا من الشركأي على املؤمنني ا} َوَعلَى النَّاسِ {. عصمته من الزىن
على نعمة التوحيد } َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْشكُُرونَ{. إذ جعلنا الرسل إليهم} َوَعلَى النَّاسِ{إذ جعلنا أنبياء، } َعلَْيَنا

  .واإلميان

  }قُونَ َخْيٌر أَمِ اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُرَيا صَاِحَبيِ السِّْجنِ أَأَْربَاٌب ُمَتفَرِّ{ ٣٩: اآلية
إِِن الُْحكُْم إِالَّ ِللَِّه  َما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدونِِه إِالَّ أَْسَماًء َسمَّْيُتُموَها أَنُْتْم َوآَباؤُكُْم َما أَْنَزلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن{ ٤٠: اآلية

  }ُه ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَأََمَر إِالَّ َتْعُبدُوا إِالَّ إِيَّا
أصحاب اجلنة، : أي يا ساكين السجن؛ وذكر الصحبة لطول مقامهما فيه، كقولك} َيا َصاحَِبيِ السِّْجنِ{: قوله تعاىل

خَْيٌر أَمِ اللَُّه الْوَاِحدُ {. تفرقون يف العددأي يف الصغر والكرب والتوسط، أو م} أَأَْربَاٌب ُمَتفَرِّقُونَ{. وأصحاب النار
اخلطاب هلما وألهل السجن، وكان بني أيديهم أصنام يعبدوهنا من دون اهللا تعاىل، فقال ذلك إلزاما : وقيل} الْقَهَّاُر

َخْيٌر أَمَّا آللَُّه {: نظريه. الذي قهر كل شيء" خري أم اهللا الواحد القهار. "للحجة؛ أي آهلة شىت ال تضر وال تنفع
أشار بالتفرق إىل أنه لو تعدد اإلله لتفرقوا يف اإلرادة ولعال بعضهم على، بعض، : وقيل]. ٥٩: النمل[} ُيْشرِكُونَ

  .وبني أهنا إذا تفرقت مل تكن آهلة
أي من دون } ونَ ِمْن ُدونِِهَما َتْعُبُد{: بني عجز األصنام وضعفها فقال} َما َتْعُبُدونَ ِمْن ُدونِهِ إِالَّ أَْسَماًء{: قوله تعاىل

عىن باألمساء املسميات؛ أي ما تعبدون إال : وقيل. من تلقاء أنفسكم} َسمَّْيُتُموَها{. اهللا إال ذوات أمساء ال معاين هلا
 وقد ابتدأ خبطاب االثنني؛ ألنه قصد} َما َتعُْبُدونَ{: وقال. أصناما ليس هلا من اإلهلية شيء إال االسم؛ ألهنا مجادات

فحذف، املفعول الثاين للداللة؛ } إِالَّ أَْسَماًء َسمَّْيُتُموَها أَنُْتْم َوآَباؤُكُْم{. مجيع من هو على مثل حاهلما من الشرك
أي من } ِمْن ُسلْطَاٍن{: قال سعيد بن جبري. ذلك يف كتاب} َما أَْنَزلَ اللَُّه{. مسيتموها آهلة من عند أنفسكم: واملعىن
. تعبدوه وحده وال تشركوا معه غريه} أََمَر أَالَّ َتعُْبُدوا إِلَّا إِيَّاُه{. الذي هو خالق الكل} ُم إِالَّ ِللَِّهإِنِ الُْحكْ{. حجة

  }َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ{. أي القومي} ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم{

َيْسِقي َربَُّه َخمْراً َوأَمَّا الْآَخُر فَُيْصلَُب فََتأْكُلُ الطَّْيُر ِمْن رَأِْسِه قُِضيَ اَألْمرُ َيا صَاِحَبيِ السِّْجنِ أَمَّا أََحُدكَُما فَ{ ٤١: اآلية
  }الَِّذي ِفيِه َتْستَفِْتَياِن

  -:فيه مسألتان
ت عليه من إنك ترد على عملك الذي كن: أي قال للساقي} أَمَّا أََحُدكَُما فََيسِْقي َربَُّه َخْمراً{: قوله تعاىل-:األوىل 

واهللا : وأما أنت فتدعى إىل ثالثة أيام فتصلب فتأكل الطري من رأسك، قال: سقي امللك بعد ثالثة أيام، وقال لآلخر
وحكى أهل اللغة أن سقى وأسقى لغتان . } قُِضَي الْأَْمُر الَِّذي ِفيِه َتْسَتفِْتَياِن{رأيت أو مل تر : ما رأيت شيئا؛ قال

  :شاعرمبعىن واحد، كما قال ال
  منريا والقبائل من هالل... سقى قومي بين جمد وأسقى 

الذي عليه أكثر أهل اللغة أن معىن سقاه ناوله فشرب، أو صب املاء يف حلقه ومعىن أسقاه جعل له : قال النحاس
  ]٢٧: املرسالت[} َوأَسْقَْيَناكُْم َماًء فَُراتاً{: سقيا؛ قال اهللا تعاىل

ال يلزمه؛ وإمنا كان ذلك : قيل من كذب يف رؤياه ففسرها العابر له أيلزمه حكمها؟ قلناإن : قال علماؤنا -:الثانية 
إنه يكون كذا وكذا فأوجد اهللا تعاىل ما أخرب كما قال حتقيقا : يف يوسف ألنه نيب، وتعبري النيب حكم، وقد قال

إين رأيت : بن اخلطاب فقال جاء رجل إىل عمر: فقد روى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال: لنبوته؛ فإن قيل



أنت رجل تؤمن مث تكفر، مث تؤمن مث تكفر، مث متوت : كأين أعشبت مث أجدبت مث أعشبت مث أجدبت، فقال له عمر
ليست ألحد بعد : قد قضى لك ما قضى لصاحب يوسف؛ قلنا: ما رأيت شيئا؛ فقال له عمر: كافرا؛ فقال الرجل

  ظنا كانعمر؛ ألن عمر كان حمدثا، وكان إذا ظن 

أظنك كاهنا فكان كما : أنه دخل عليه رجل فقال له: وإذا تكلم به وقع، على ما ورد يف أخباره؛ وهي كثرية؛ منها
أدرك أهلك فقد : أنه سأل رجال عن امسه فقال له فيه أمساء النار كلها، فقال له: ومنها. ظن؛ خرجه البخاري

  .إن شاء اهللا تعاىل" احلجر"ا مزيد بيان يف سورة وسيأيت هلذ. خرجه املوطأ: احترقوا، فكان كما قال
السِّْجنِ بِْضَع  َوقَالَ ِللَِّذي ظَنَّ أَنَّهُ َناجٍ مِْنُهَما اذْكُْرنِي ِعْندَ رَبَِّك فَأَْنَساُه الشَّْيطَانُ ذِكَْر َربِِّه فَلَبِثَ ِفي{ ٤٢: اآلية
  }ِسنَِني

  -:فيه مخس مسائل
هنا مبعىن أيقن، يف قول أكثر املفسرين وفسره قتادة على الظن الذي " ظن"} ِللَِّذي ظَنََّوقَالَ {: قوله تعاىل -:األوىل

إمنا ظن يوسف جناته ألن العابر يظن ظنا وربك خيلق ما يشاء؛ واألول أصح وأشبه حبال : هو خالف اليقني؛ قال
يف حكم الناس، وأما يف حق األنبياء فإن األنبياء وأن ما قاله للفتيني يف تعبري الرؤيا كان عن وحي، وإمنا يكون ظنا 

  .حكمهم حق كيفما وقع
  :أي سيدك، وذلك معروف يف اللغة أن يقال للسيد رب؛ قال األعشى} اذْكُرْنِي ِعْنَد رَبَِّك{ -:الثانية 

  وإذا تنوشد يف املهارق أنشدا... ريب كرمي ال يكدر نعمة 
ويف صحيح مسلم . للملك، وأخربه أين مظلوم حمبوس بال ذنب أي اذكر ما رأيته، وما أنا عليه من عبارة الرؤيا

ال يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك وضئ ربك : "وغريه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: ويف القرآن" . وال يقل أحدكم ريب وليقل سيدي موالي وال يقل أحدكم عبدي أميت وليقل فتاي فتايت غالمي

  إِلَى} {ي ِعْنَد َربَِّكاذْكُرْنِ{

: ويقال لكل من قام بإصالح شيء وإمتامه. أي صاحيب؛ يعين العزيز] ٢٣: يوسف[} إِنَُّه رَبِّي أَْحَسَن َمثَْواَي} {ربك
من باب اإلرشاد إىل إطالق " وليقل" "ال يقل أحدكم: "قال العلماء قول عليه السالم. قد ربه يربه، فهو رب له

أي مالكها " أن تلد األمة رهبا: "إطالق ذلك االسم حمرم؛ وألنه قد جاء عنه عليه السالم اسم األوىل؛ ال أن
وسيدها؛ وهذا موافق للقرآن يف إطالق ذلك اللفظ؛ فكان حمل النهي يف هذا الباب أال نتخذ هذه األمساء عادة 

أن العبودية باحلقيقة إمنا هي : اأحدمه: إن قول الرجل عبدي وأميت جيمع معنيني: وقد قيل. فنترك األوىل واألحسن
هللا تعاىل؛ ففي قول الواحد من الناس ململوكه عبدي وأميت تعظيم عليه، وإضافة له إىل نفسه مبا أضافه اهللا تعاىل به 

أن اململوك يدخله من ذلك شيء يف استصغاره بتلك التسمية، فيحمله ذلك : والثاين. إىل نفسه؛ وذلك غري جائز
وهذا " ال يقل السيد عبدي وأميت وال يقل اململوك ريب وال ربيت": "الزاهي"وقال ابن شعبان يف . على سوء الطاعة

ألن الرب من أمساء اهللا " ال يقل العبد ريب وليقل سيدي"إمنا قال صلى اهللا عليه وسلم : وقيل. حممول على ما ذكرنا
تعاىل أم ال؟ فإذا قلنا ليس من أمساء اهللا فالفرق  تعاىل املستعملة باالتفاق؛ واختلف يف السيد هل هو من أمساء اهللا

واضح؛ إذ ال التباس وال إشكال، وإذا قلنا إنه من أمسائه فليس يف الشهرة وال االستعمال كلفظ الرب، فيحصل، 
  .حيتمل أن يكون ذلك جائزا يف شرع يوسف عليه السالم: وقال ابن العريب. الفرق
أنه عائد إىل يوسف عليه : أحدمها: فيه قوالن" فأنساه"الضمري يف } هُ الشَّْيطَانُ ِذكْرَ َربِِّهفَأَْنَسا{: قوله تعاىل -:الثالثة 



حني علم أنه سينجو ويعود  -السالم، أي أنساه الشيطان ذكر اهللا عز وجل؛ وذلك أنه ملا قال يوسف لساقي امللك 
 ذلك الوقت أن يشكو إىل اهللا ويستغيث به، وجنح إىل نسي يف} اذْكُرْنِي ِعْنَد َربَِّك{ –إىل حالته األوىل مع امللك 

دخل جربيل على يوسف النيب عليه السالم يف : قال عبدالعزيز بن عمري الكندي. االعتصام مبخلوق؛ فعقب باللبث
يا طاهر ابن : فقال جربيل عليه السالم! مايل أراك بني اخلاطئني؟! يا أخا املنذرين: السجن فعرفه يوسف، فقال

  يقرئك! هرينالطا

يا : أللبثنك يف السجن بضع سنني؛ فقال! وعزيت! أما استحيت إذ استغثت باآلدميني؟: السالم رب العاملني ويقول
وروي أن جربيل عليه السالم جاءه فعاتبه عن اهللا تعاىل يف . ال أبايل الساعة: قال! نعم: أهو عين راض؟ قال! جربيل

فمن : اهللا تعاىل، قال: قال! خلصك من القتل من أيدي أخوتك؟ من! يا يوسف: ذلك وطول سجنه، وقال له
فمن صرف عنك كيد : اهللا تعاىل، قال: فمن عصمك من الفاحشة؟ قال: اهللا تعاىل قال: أخرجك من اجلب؟ قال

أسألك ! يا رب كلمة زلت مين: قال! فكيف وثقت مبخلوق وتركت ربك فلم تسأله؟: اهللا تعاىل، قال: النساء؟ قال
فإن عقوبتك أن تلبث يف السجن : له إبراهيم وإسحاق والشيخ يعقوب عليهم السالم أن ترمحين؛ فقال له جربيليا إ

رحم اهللا يوسف لوال الكلمة : "وروى أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. بضع سنني
عوقب يوسف بطول احلبس بضع : وقال ابن عباس". ع سنني ما لبث يف السجن بض} اذْكُرْنِي ِعْنَد َربَِّك{: اليت قال

وروى إمساعيل بن إبراهيم عن . ولو ذكر يوسف ربه خللصه} اذْكُرْنِي ِعْنَد َربَِّك{سنني ملا قال للذي جنا منهما 
} رَبَِّك اذْكُْرنِي ِعْنَد{: يعين قوله -لوال كلمة يوسف : "يونس عن احلسن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إن اهلاء : وقيل. حنن ينزل بنا األمر فنشكو إىل الناس: مث يبكي احلسن ويقول: قال" ما لبث يف السجن ما لبث -
تعود على الناجي، فهو الناسي؛ أي أنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف لربه، أي لسيده؛ وفيه حذف، أي 

لوال أن الشيطان أنسى يوسف ذكر اهللا ملا : القول فقالأنساه الشيطان ذكره لربه؛ وقد رجح بعض العلماء هذا 
وأجاب أهل القول األول بأن النسيان قد يكون مبعىن . استحق العقاب باللبث يف السجن؛ إذ الناسي غري مؤاخذ

ي َوقَالَ الَِّذ{: الترك، فلما ترك ذكر اهللا ودعاه الشيطان إىل ذلك عوقب؛ رد عليهم أهل القول الثاين بقوله تعاىل
إِنَّ ِعبَاِدي {: فدل على أن الناسي هو الساقي ال يوسف؛ مع قوله تعاىل] ٤٥: يوسف[} َنَجا مِْنُهَما َوادَّكَرَ َبْعَد أُمٍَّة
فكيف يصح أن يضاف نسيانه إىل الشيطان، وليس له على األنبياء ] ٤٢: احلجر[} لَْيسَ لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ

  أما: قيل! سلطنة؟

 عصمة لألنبياء عنه إال يف وجه واحد، وهو اخلرب عن اهللا تعاىل فيما يبلغونه، فإهنم معصومون فيه؛ وإذا النسيان فال
وقع منهم النسيان حيث جيوز وقوعه فإنه ينسب إىل الشيطان إطالقا، وذلك إمنا يكون فيما أخرب اهللا عنهم، وال 

إمنا أنا بشر أنسى كما : "وقال" . فنسيت ذريته نسي آدم: "جيوز لنا حنن ذلك فيهم؛ قال صلى اهللا عليه وسلم
  .وقد تقدم" . تنسون
: البضع قطعة من الدهر خمتلف فيها؛ قال يعقوب عن أيب زيد} فَلَبِثَ ِفي السِّْجنِ بِْضَع ِسنَِني{: قوله تعاىل -:الرابعة 

: وقال اهلروي. ىل التسعنيوال يقال بضع ومائة، وإمنا هو إ: يقال بضع وبضع بفتح الباء وكسرها، قال أكثرهم
وحكى أبو . والبضع والبضعة واحد، ومعنامها القطعة من العدد. العرب تستعمل البضع فيما بني الثالث إىل التسع

ويف احلديث أن رسول . البضع ما دون نصف العقد، يريد ما بني الواحد إىل أربعة، وهذا ليس بشيء: عبيدة أنه قال
: فقال. ما بني الثالث إىل السبع: فقال" وكم البضع: "ل أليب بكر الصديق رضي اهللا عنهاهللا صلى اهللا عليه وسلم قا



وهو قول أيب : قال املاوردي. وعلى هذا أكثر املفسرين، أن البضع سبع، حكاه الثعليب" . اذهب فزائد يف اخلطر"
من ثالث إىل : ابن عباس .من ثالث إىل تسع، وقال األصمعي: وقال جماهد. بكر الصديق رضي اهللا عنه وقطرب

والبضع ال يذكر العشرة والعشرين إىل التسعني، : وحكى الزجاج أنه ما بني الثالث إىل اخلمس قال الفراء. عشرة
سبع سنني، قاله ابن جريج : أحدها: ويف املدة اليت لبث فيها يوسف مسجونا ثالثة أقاويل. وال يذكر بعد املائة

 -: الثاين. أقام أيوب يف البالء سبع سنني، وأقام يوسف يف السجن سبع سنني :وقتادة ووهب بن منبه، قال وهب
  أربع عشرة: الثالث. اثنتا عشرة سنة، قال ابن عباس

واشتقاقه من . مكث يوسف يف السجن مخسا وبضعا: وقال مقاتل عن جماهد عن ابن عباس قال. سنة، قاله الضحاك
فعاقب اهللا يوسف بأن حبس سبع سنني أو تسع سنني بعد اخلمس بضعت الشيء أي قطعته، فهو قطعة من العدد، 

حبس يوسف يف السجن سبع سنني، : قال وهب بن منبه. اليت مضت، فالبضع مدة العقوبة ال مدة احلبس كله
وقال عبداهللا بن راشد البصري عن سعيد بن . ومكث أيوب يف البالء سبع سنني، وعذب خبتنصر باملسخ سبع سنني

  .إن البضع ما بني اخلمس إىل االثنيت عشرة سنة: أيب عروبة
يف هذه اآلية دليل على جواز التعلق باألسباب وإن كان اليقني حاصال فإن األمور بيد مسببها، ولكنه  -:اخلامسة 

والذي يدل على جواز ذلك . جعلها سلسلة، وركب بعضها على بعض، فتحريكها سنة، والتعويل على املنتهى يقني
  .من النسيان إىل الشيطان كما جرى ملوسى يف لقيا اخلضر؛ وهذا بني فتأملوه نسبة ما جرى

سَاٍت َيا َوقَالَ الَْمِلُك إِنِّي أََرى َسْبَع َبقََراتٍ ِسَماٍن َيأْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع سُْنُبالٍت ُخْضرٍ وَأَُخَر يَابِ{ ٤٣: اآلية
  }ياَي إِنْ كُْنُتْم ِللرُّْؤيا َتعُْبُرونَأَيَُّها الَْملَأُ أَفْتُونِي ِفي رُْؤ

ملا دنا فرج يوسف عليه السالم رأى امللك رؤياه، فنزل } َوقَالَ الَْمِلكُ إِنِّي أََرى َسْبعَ َبقَرَاٍت ِسَماٍن{: قوله تعاىل
إن اهللا خمرجك من سجنك، وممكن لك يف األرض، يذل لك : جربيل فسلم على يوسف وبشره بالفرج وقال

ها، ويطيعك جبابرهتا، ومعطيك الكلمة العليا على إخوتك، وذلك بسبب رؤيا رآها امللك، وهي كيت ملوك
وكيت، وتأويلها كذا وكذا، فما لبث يف السجن أكثر مما رأى امللك الرؤيا حىت خرج، فجعل اهللا الرؤيا أوال 

بن الوليد رأى يف نومه كأمنا خرج ليوسف بالء وشدة، وجعلها آخرا بشرى ورمحة؛ وذلك أن امللك األكرب الريان 
وقد أقبلت العجاف على السمان فأخذن  -أي مهازيل  -من هنر يابس سبع بقرات مسان، يف أثرهن سبع عجاف 

  بآذاهنن فأكلنهن، إال القرنني، ورأى سبع سنبالت خضر قد أقبل

لك البقر كن عجافا فلم يزد عليهن سبع يابسات فأكلنهن حىت أتني عليهن فلم يبق منهن شيء وهن يابسات، وكذ
فيهن شيء من أكلهن السمان، فهالته الرؤيا، فأرسل إىل الناس وأهل العلم منهم والبصر بالكهانة والنجامة والعرافة 

} أَْضغَاثُ أَْحالمٍ{: فقص عليهم، فقال القوم} َيا أَيَُّها الَْملَأُ أَفُْتونِي ِفي ُرْؤياَي{: والسحر، وأشراف قومه، فقال
وقال جويرب عن . إن أضغاث األحالم الكاذبة املخطئة من الرؤيا: قال ابن جريج قال يل عطاء] ٤٤: سفيو[

: قوله تعاىل: وقال اهلروي. إن الرؤيا منها حق، ومنها أضغاث أحالم، يعين هبا الكاذبة: الضحاك عن ابن عباس قال
: من الشيء كالبقل والكأل وما أشبههما، أي قالوا والضغث يف اللغة احلزمة. أي أخالط أحالم} أَْضغَاثُ أَْحالمٍ{

األضغاث ما : وقال أبو عبيدة. أضغاث الرؤيا أهاويلها: وقال جماهد. ليست رؤياك ببينة، واألحالم الرؤيا املختلطة
  .ال تأويل له من الرؤيا

من نعت البقرات، وجيوز " مسان"نث فرقا بني املذكر واملؤ" سبع"حذفت اهلاء من } َسْبَع بَقَرَاٍت ِسَماٍن{: قوله تعاىل



: نوح[} سَْبَع َسَماوَاٍت ِطَباقاً{ : ومثله: يف غري القرآن سبع بقرات مسانا، نعت للسبع، وكذا خضرا، قال الفراء
املعز والبقر إذا : وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه. اشتقاقها ومعناها" البقرة"وقد مضى يف سورة ]. ١٥

كانت مسانا فهي سين رخاء، وإن كانت عجافا كانت شدادا، وإن كانت املدينة مدينة حبر وإبان  دخلت املدينة فإن
يشبه بعضها "سفر قدمت سفن على عددها وحاهلا، وإال كانت فتنا مترادفة، كأهنا وجوه البقر، كما يف اخلرب 

ون صفرا كلها فإهنا أمراض تدخل يريد لتشاهبها، إال أن تك" كأهنا صياصي البقر"ويف خرب آخر يف الفنت ". بعضا
على الناس، وإن كانت خمتلفة األلوان، شنيعة القرون وكان الناس ينفرون منها، أو كأن النار والدخان خيرج من 

وقد تدل البقرة على الزوجة واخلادم والغلة . أفواهها فإنه عسكر أو غارة، أو عدو يضرب عليهم، وينزل بساحتهم
من عُجف يعُجف، على وزن عظم يعظم، } َيأْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف{. من الولد والغلة والنباتوالسنة؛ ملا يكون فيها 

  .وروي عجِف يعَجف على وزن محد حيمد

إِنْ كُنُْتْم ِللرُّْؤيا {. أي أخربوين حبكم هذه الرؤيا: مجع الرؤيا رؤى} َيا أَيَُّها الَْملَأُ أَفُْتونِي ِفي ُرؤْياَي{: قوله تعاىل
. العبارة مشتقة من عبور النهر، فمعىن عربت النهر، بلغت شاطئه، فعابر الرؤيا يعرب مبا يؤول إليه أمرها} ْعُبُرونََت

  .للرؤيا قاله الزجاج: للتبيني، أي إن كنتم تعربون، مث بني فقال" للرؤيا"والالم يف 
  }ْحالمِ بِعَاِلِمَنيقَالُوا أَْضَغاثُ أَْحالمٍ َوَما َنْحُن بَِتأْوِيلِ الْأَ{ ٤٤: اآلية

  :وفيه مسألتان
مل : النصب بعيد، ألن املعىن: قال النحاس" أضغاث أحالم"وجيوز : قال الفراء} أَْضَغاثُ أَْحالمٍ{: قوله تعاىل: األوىل

وواحد األضغاث ضغث، يقال لكل خمتلط من بقل أو . تر شيئا له تأويل، إمنا هي أضغاث أحالم، أي أخالط
  :ضغث؛ قال الشاعرحشيش أو غريمها 

  كضغث حلم غر منه حامله
املعىن بتأويل األحالم املختلطة، نفوا عن أنفسهم علم ما ال تأويل : قال الزجاج} َوَما َنْحُن بَِتأْوِيلِ الْأَْحالمِ بَِعاِلمَِني{

اجلماعات من  واألضغاث على هذا. نفوا عن أنفسهم علم التعبري: وقيل. له، ال أهنم نفوا عن أنفسهم علم التأويل
فعلم أن القوم ] ٤٥: يوسف[} أََنا أَُنبِّئُكُْم بَِتأْوِيلِِه{: الرؤيا اليت منها صحيحة ومنها باطلة، وهلذا قال الساقي

إهنم مل يقصدوا تفسريا، وإمنا أرادوا حموها من صدر امللك : وقيل. عجزوا عن التأويل، ال أهنم ادعوا أال تأويل هلا
مجع حلم، واحللم بالضم ما يراه النائم، تقول منه " األحالم"و. لى هذا أيضا فعندهم علمحىت ال تشغل باله، وع

  :حلمت، بكذا وحلمته، قال: حلم بالفتح واحتلم، وتقول
  ال يبعدن خياهلا احمللوم... فحلمتها وبنو رفيدة دوهنا 

  .الة أناة وسكون ودعةأصله األناة، ومنه احللم ضد الطيش؛ فقيل ملا يرى يف النوم حلم ألن النوم ح

" أضغاث أحالم: "إن الرؤيا على أول ما تعرب، ألن القوم قالوا: ويف اآلية دليل على بطالن قول من يقول-:الثانية
ومل تقع كذلك؛ فإن يوسف فسرها على سين اجلدب واخلصب، فكان كما عرب؛ وفيها دليل على فساد أن الرؤيا 

  .على، رجل طائر، فإذا عربت وقعت
  }َوقَالَ الَِّذي َنَجا ِمْنُهَما وَادَّكََر بَْعَد أُمٍَّة أََنا أَُنبِّئُكُْم بِتَأْوِيِلِه فَأَْرِسلُوِن{ ٤٥: ةاآلي
 أَُخَريُوُسُف أَيَُّها الصِّدِّيُق أَفْتَِنا ِفي َسْبعِ َبقَرَاٍت ِسَماٍن َيأْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعجَاٌف َوَسْبعِ ُسنُْبالٍت ُخْضرٍ َو{ ٤٦: اآلية

  }َيابَِساتٍ لََعلِّي أَْرجِعُ إِلَى النَّاسِ لََعلَُّهْم َيْعلَُمونَ



أي بعد حني، عن ابن عباس وغريه؛ ومنه } وَادَّكََر بَْعَد أُمٍَّة{. يعين ساقي امللك} َوقَالَ الَِّذي َنَجا مِْنُهَما{: قوله تعاىل
واألمة ال تكون احلني إال على حذف : وقال ابن درستويه. وأصله اجلملة من احلني] ٨: هود[} إِلَى أُمٍَّة مَْعُدودٍَة{

وادكر بعد حني أمة، أو بعد زمن أمة، وما أشبه : -واهللا أعلم  -مضاف، وإقامة املضاف إليه مقامه، كأنه قال 
ن هو يف اللفظ واحد، ويف املعىن مجع؛ وقال جنس من احليوا: قال األخفش. ذلك؛ واألمة اجلماعة الكثرية من الناس

  ".لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها : "أمة؛ ويف احلديث
وقرأ ابن عباس فيما روى عفان . } اذْكُرْنِي ِعْنَد َربَِّك{: أي تذكر حاجة يوسف، وهو قوله} َوادَّكََر{ -:قولة تعاىل

باس وعكرمة والضحاك املعروف من قراءة ابن ع: النحاس". وادكر بعه أمة" -عن مهام عن قتادة عن عكرمة عنه 
  :بفتح اهلمزة وختفيف امليم؛ أي بعد نسيان؛ قال الشاعر" وادكر بعد أمه"

  كذاك الدهر يودي بالعقول... أمهت وكنت ال أنسى حديثا 
بفتح األلف وإسكان امليم وهاء خالصة؛ وهو مثل األمه، ومها لغتان، " بعد أمه: "وعن شبيل بن عزرة الضبعي

  أمه يأمه أمها إذا نسي؛ فعلى هذا: يقالومعنامها النسيان؛ و

مبعىن " أمه"وأما ما يف حديث الزهري : قال اجلوهري. ؛ ذكره النحاس؛ ورجل أمه ذاهب العقل"وادكر بعد أمه"
أي بعد نعمة؛ أي بعد أن أنعم اهللا عليه " بعد إمة" -وقرأ األشهب العقيلي . أقر واعترف فهي لغة غري مشهورة

ما نسي، ولكنه خاف أن يذكر : وقيل. سي الفىت يوسف لقضاء اهللا تعاىل يف بقائه يف السجن مدةن: مث قيل. بالنجاة
أصل ادكر اذتكر؛ : قال النحاس. أي ذكر وأخرب" وادكر: "امللك الذنب الذي بسببه حبس هو واخلباز؛ فقوله

ء مهموسة، فلو أدغموا ذهب اجلهر، والذال قريبة املخرج من التاء؛ ومل جيز إدغامها فيها ألن الذال جمهورة، والتا
فأبدلوا من موضع التاء حرفا جمهورا وهو الدال؛ وكان أوىل من الطاء ألن الطاء مطبقة؛ فصار أذدكر، فأدغموا 

} هأنا آتيكم بتأويل{وقرأ احلسن . أي أنا أخربكم} أََنا أَُنبِّئُكُْم بَِتأْوِيلِِه{: مث قال. الذال يف الدال لرخاوة الدال ولينها
} فَأَْرِسلُوِن{. صحيح حسن؛ أي أنا أخربكم إذا سألت" أنبئكم"ومعىن : قال النحاس! كيف ينبئهم العلج؟: وقال

  .خاطب امللك ولكن بلفظ التعظيم، أو خاطب امللك وأهل جملسه
أيها : فقالأي فأرسلوه، فجاء إىل يوسف } أَفِْتنَا{. أي الكثري الصدق} الصِّدِّيُق{نداء مفرد، وكذا } يُوُسُف{

التعبري، أو } لََعلَُّهْم َيْعلَُمونَ{. أي إىل امللك وأصحابه} لََعلِّي أَْرجُِع إِلَى النَّاسِ{. وسأله عن رؤيا امللك! الصديق
  .وحيتمل أن يريد بالناس امللك وحده تعظيما. مكانك من الفضل والعلم فتخرج} لََعلَُّهْم َيْعلَُمونَ{

  }ونَ َسْبَع ِسنَِني َدأَباً فََما َحَصْدُتْم فَذَُروُه ِفي ُسْنُبِلِه إِلَّا قَِليالً ِممَّا َتأْكُلُونَقَالَ َتْزَرُع{ ٤٧: اآلية
  :فيه مسألتان

السبع من البقرات السمان والسنبالت : ملا أعلمه بالرؤيا جعل يفسرها له، فقال} قَالَ تَْزَرُعونَ{: قوله تعاىل: األوىل
  ما البقرات العجافاخلضر سبع سنني خمصبات؛ وأ

أي متوالية متتابعة؛ وهو مصدر } َتْزَرُعونَ سَْبَع ِسنَِني َدأَباً{: والسنبالت اليابسات فسبع سنني جمدبات؛ فذلك قوله
: وقيل. هو حال؛ أي دائبني: وقيل. تدأبون كعادتكم يف الزراعة سبع سنني" تزرعون"على غري املصدر، ألن معىن 
بتحريك اهلمزة، وكذا روى حفص عن عاصم، " دأبا"وحكى أبو حامت عن يعقوب . صفة لسبع سنني، أي دائبة

 -والقول اآلخر . وال يعرف أهل اللغة إال دأب: قال النحاس. إنه من دئب: ومها لغتان، وفيه قوالن، قول أيب حامت
نية فتثقيله جائز وكذلك كل حرف فتح أول وسكن ثا: إنه حرك ألن فيه حرفا من حروف احللق؛ قاله الفراء، قال



  :إذا كان ثانيه مهزة، أو هاء، أو عينا، أو غينا، أو حاء، أو خاء؛ وأصله العادة؛ قال
  كدأبك من أم احلويرث قبلها

لئال يتسوس، وليكون أبقى؛ وهكذا : قيل} فََما َحَصدُْتْم فَذَُروُه ِفي ُسْنُبِلِه{. القول فيه" آل عمران"وقد مضى يف 
أي استخرجوا ما حتتاجون إليه بقدر احلاجة؛ وهذا القول منه أمر، } إِالَّ قَِليالً ِممَّا َتأْكُلُونَ{. األمر يف ديار مصر

  .أي ازرعوا" تزرعون: "وحيتمل أن يكون األول أيضا أمرا، وإن كان األظهر منه اخلرب؛ فيكون معىن. واألول خرب
ي حفظ األديان والنفوس والعقول واألنساب واألموال؛ هذه اآلية أصل يف القول باملصاحل الشرعية اليت ه-:الثانية 

فكل ما تضمن حتصيل شيء من هذه األمور فهو مصلحة، وكل ما يفوت شيئا منها فهو مفسدة، ودفعه مصلحة؛ 
وال خالف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إىل مصاحلهم الدنيوية؛ ليحصل هلم التمكن من معرفة اهللا تعاىل وعبادته 

إىل السعادة األخروية، ومراعاة ذلك فضل من اهللا عز وجل ورمحة رحم هبا عباده، من غري وجوب عليه،  املوصلتني
  .وال استحقاق؛ هذا مذهب كافة احملققني من أهل السنة أمجعني؛ وبسطه يف أصول الفقه

  }لَُهنَّ إِالَّ قَِليالً ِممَّا ُتْحِصُنونَ ثُمَّ يَأِْتي ِمْن َبْعِد ذَِلكَ َسْبٌع ِشدَاٌد َيأْكُلَْن َما قَدَّْمُتْم{ ٤٨: اآلية
  -:فيه مسألتان

أي } َما قَدَّمُْتْم لَهُنَّ{. جماز، واملعىن يأكل أهلهن} َيأْكُلَْن{. يعين السنني اجملدبات} َسْبٌع ِشدَاٌد{: قوله تعاىل -:األوىل
  :ما ادخرمت ألجلهن؛ وحنوه قول القائل

  ك نوم والردى لك الزموليل... هنارك يا مغرور سهو وغفلة 
أن يوسف : وحكى زيد بن أسلم عن أبيه. والنهار ال يسهو، والليل ال ينام؛ وإمنا يسهى يف النهار، وينام يف الليل

هذا : كان يضع طعام االثنني فيقربه إىل رجل واحد فيأكل بعضه، حىت إذا كان يوم قربه له فأكله كله؛ فقال يوسف
أي مما حتبسون لتزرعوا؛ ألن يف } ِممَّا ُتْحِصُنونَ{. نصب على االستثناء} الَّ قَِليالًإِ{. أول يوم من السبع الشداد

تدخرون، واملعىن واحد؛ وهو يدل " حتصنون: "وقال قتادة. حترزون: وقال أبو عبيدة. استبقاء البذر حتصني األقوات
  .على جواز احتكار الطعام إىل وقت احلاجة

صحة رؤيا الكافر، وأهنا خترج على حسب ما رأى، ال سيما إذا تعلقت مبؤمن؛ فكيف  هذه اآلية أصل يف -:الثانية 
وبني  -جل جالل  -ومعجزة لرسول، وتصديقا ملصطفى للتبليغ، وحجة للواسطة بني اهللا . إذا كانت آية لنيب

  .عباده
  }ِه يَْعِصُرونَثُمَّ يَأِْتي ِمْن َبْعِد ذَِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاثُ النَّاُس َوِفي{ ٤٩: اآلية

هذا خرب من يوسف عليه السالم عما مل يكن يف رؤيا امللك، ولكنه من علم } ثُمَّ َيأِْتي ِمْن َبْعِد ذَِلَك َعاٌم{: قوله تعاىل
  زاده اهللا علم سنة مل يسألوه: قال قتادة. الغيب الذي آتاه اهللا

من اإلغاثة أو الغوث؛ غوث الرجل فال } يَُغاثُ النَّاُس ِفيِه{. عنها إظهارا لفضله، وإعالما ملكانه من العلم ومبعرفته
واغوثاه، واالسم الغوث والغواث والغواث، واستغاثين فالن فأغثته، واالسم الغياث؛ صارت الواو ياء لكسرة ما 

ثا، والغيث املطر؛ وقد غاث الغيث األرض أي أصاهبا؛ وغاث اهللا البالد يغيثها غيثا، وغيثت األرض تغاث غي. قبلها
يعصرون األعناب : فال ابن عباس} َوِفيهِ َيْعِصُرونَ{. ميطرون} ُيغَاثُ النَّاُس{فهي أرض مغيثة ومغيوثة؛ فمعىن 

. يعصرون العنب مخرا والسمسم دهنا، والزيتون زيتا: وروى حجاج عن ابن جريح قال. والدهن؛ ذكره البخاري
أي ينجون؛ وهو من العصرة، " يعصرون: "وقيل. النبات أراد حلب األلبان لكثرهتا؛ ويدل ذلك على كثرة: وقيل



  :قال أبو عبيدة والعصر بالتحريك امللجأ واملنجاة، وكذلك العصرة؛ قال أبو زبيد. وهي املنجاة
  ولقد كان عصره املنجود... صاديا يستغيث غري مغاث 

يستغلون؛ وهو من " صرونيع: "قال أبو الغوث. واعتصرت بفالن وتعصرت أي التجأت إليه. واملنجود الفزع
: بضم التاء وفتح الصاد، ومعناه" تعصرون"وقرأ عيسى . واعتصرت ماله أي استخرجته من يده. عصر العنب

بضم التاء وكسر " تعصرون"وكذلك معىن ] ١٤: النبأ[} َوأَنَْزلَْنا ِمَن الْمُْعِصرَاِت َماًء ثَجَّاجاً{: متطرون؛ من قول اهللا
  .الصاد، فيمن قرأه كذلك

اِتي قَطَّْعَن َوقَالَ الَْمِلُك ائُْتونِي بِِه فَلَمَّا َجاَءُه الرَّسُولُ قَالَ اْرجِعْ إِلَى رَبَِّك فاسْأَلُْه َما بَالُ النِّْسَوِة اللَّ{ ٥٠: اآلية
  }أَْيِدَيُهنَّ إِنَّ َربِّي بِكَْيِدِهنَّ َعِليٌم

ُيوُسَف َعْن َنفِْسِه قُلَْن َحاشَ ِللَِّه َما َعِلْمَنا َعلَْيِه ِمْن ُسوٍء قَالَِت اْمَرأَتُ الْعَزِيزِ قَالَ َما خَطُْبكُنَّ إِذْ َراوَْدُتنَّ { ٥١: اآلية
  }الْآنَ َحْصَحَص الَْحقُّ أََنا َراَوْدُتُه َعْن َنفِْسِه وَإِنَُّه لَِمَن الصَّاِدقَِني

أي } فَلَمَّا َجاَءُه الرَّسُولُ{. ائتوين به: فأخرب امللك، فقال أي فذهب الرسول} َوقَالَ الَْمِلكُ ائْتُونِي بِِه{: قوله تعاىل
فأىب أن خيرج } الالَِّتي قَطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ{. أي حال النسوة} قَالَ اْرجِْع إِلَى َربَِّك فاْسأَلُْه َما َبالُ النِّْسَوِة{. يأمره باخلروج

وروى الترمذي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا . ال جرمإال أن تصح براءته عند امللك مما قذف به، وأنه حبس ب
 -" إن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم: "صلى اهللا عليه وسلم

ْع إِلَى َربِّكَ فَلَمَّا َجاَءُه الرَُّسولُ قَالَ اْرجِ{ –مث قرأ  -ولو لبث يف، السجن ما لبث مث جاءين الرسول أجبت  -قال 
ورمحة اهللا على لوط لقد كان يأوي إىل ركن شديد إذ قال  -قال  -} فاْسأَلُْه َما بَالُ النِّسَْوِة الالَِّتي قَطَّْعَن أَْيِدَيهُنَّ

وروى ". ومهفما بعث اهللا من بعده نبيا إال يف ذروة من ق} قَالَ لَوْ أَنَّ ِلي بِكُْم قُوَّةً أَْو آوِي إِلَى ُركْنٍ َشِديٍد{
يرحم اهللا لوطا لقد كان يأوي إىل ركن شديد : "البخاري عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أَوَلَْم ُتْؤِمْن قَالَ َبلَى وَلَِكْن {ولو لبثت يف السجن ما لبث يوسف ألجبت الداعي وحنن أحق من إبراهيم إذ قال له 
يرحم اهللا أخي يوسف لقد كان " وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ] ٢٦٠ :البقرة[} ِلَيطَْمِئنَّ قَلْبِي

وروي حنو هذا احلديث من طريق " . صابرا حليما ولو لبثت يف السجن ما لبثه أجبت الداعي ومل ألتمس العذر
. الديوان غريه عبدالرمحن بن القاسم صاحب مالك، يف كتاب التفسري من صحيح البخاري، وليس البن القاسم يف

وقال " . يرحم اهللا يوسف لو كنت أنا احملبوس مث أرسل إيل خلرجت سريعا أن كان حلليما ذا أناة"ويف رواية الطربي 
لقد عجبت من يوسف وصربه وكرمه واهللا يغفر له حني سئل عن البقرات لو كنت مكانه ملا : "صلى اهللا عليه وسلم

قال ابن " . جبت منه حني آتاه الرسول ولو كنت مكانه لبادرهتم البابأخربهتم حىت اشترط أن خيرجوين ولقد ع
  كان هذا الفعل من يوسف عليه السالم أناة وصربا، وطلبا لرباءة الساحة؛ وذلك أنه: عطية

خشي أن خيرج وينال من امللك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحا فرياه الناس بتلك العني أبدا  -فيما روي  -
الذي راود امرأة مواله؛ فأراد يوسف عليه السالم أن يبني براءته، وحيقق منزلته من العفة واخلري؛ هذا : ويقولون

ارجع إىل ربك وقل له ما بال النسوة، ومقصد يوسف عليه : وحينئذ خيرج لإلحظاء واملنزلة؛ فلهذا قال للرسول
أو بظلم؛ ونكب عن امرأة العزيز  وقل له يستقصي عن ذنيب، وينظر يف أمري هل سجنت حبق: السالم إمنا كان

كيف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم يوسف بالصرب واألناة : فإن قيل. حسن عشرة، ورعاية لذمام امللك العزيز له
هب بنفسه عن حالة قد مدح هبا غريه؟ فالوجه يف ذلك أن النيب صلى اهللا عليه وترك املبادرة إىل اخلروج، مث هو يذ



لو كنت أنا لبادرت باخلروج، مث : وسلم إمنا أخذ لنفسه وجها آخر من الرأي، له جهة أيضا من اجلودة؛ يقول
م القيامة؛ حاولت بيان عذري بعد ذلك، وذلك أن هذه القصص والنوازل هي معرضة ألن يقتدي الناس هبا إىل يو

فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محل الناس على األحزم من األمور؛ وذلك أن تارك احلزم يف مثل هذه النازلة، 
التارك فرصة اخلروج من مثل ذلك السجن، رمبا نتج له البقاء يف سجنه، وانصرفت نفس خمرجه عنه، وإن كان 

فغريه من الناس ال يأمن ذلك؛ فاحلالة اليت ذهب النيب صلى اهللا يوسف عليه السالم أمن من ذلك بعلمه من اهللا، 
  .عليه وسلم بنفسه إليها حالة حزم، وما فعله يوسف عليه السالم صرب عظيم وجلد

ذكر النساء مجلة ليدخل فيهن امرأة العزيز مدخل العموم بالتلويح حىت ال يقع } فاْسأَلُْه َما َبالُ النِّْسوَِة{: قوله تعاىل
قال ابن . ا تصريح؛ وذلك حسن عشرة وأدب؛ ويف الكالم حمذوف، أي فاسأله أن يتعرف ما بال النسوةعليه
ـ  -فأرسل امللك إىل النسوة وإىل امرأة العزيز : عباس أي ما } قَالَ َما َخطُْبكُنَّ{وكان قد مات العزيز فدعاهن ف
واحدة منهن كلمت يوسف يف حق نفسها، على ما تقدم، أو  وذلك أن كل} إِذْ َراَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن َنفِْسِه{. شأنكن

َما َعِلْمَنا {. أي معاذ اهللا} قُلَْن َحاشَ ِللَِّه{. أراد قول كل واحدة قد ظلمت امرأة العزيز، فكان ذلك مراودة منهن
ت إقرارهن برباءة يوسف، وخافت أن ملا رأ} قَالَِت امَْرأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ َحْصَحصَ الَْحقُّ{. أي زىن} َعلَْيِه ِمْن ُسوٍء

  يشهدن عليها إن أنكرت أقرت

: أي تبني وظهر؛ وأصله حصص، فقيل} َحْصَحَص الَْحقُّ{و . هي أيضا؛ وكان ذلك لطفا من اهللا بيوسف
وأصل احلص استئصال الشيء؛ . كبكبوا يف كببوا، وكفكف يف كفف؛ قال الزجاج وغريه: حصحص؛ كما قال

  :استأصله جزا؛ قال أبو القيس بن األسلتحص شعره إذا : يقال
  أطعم نوما غري هتجاع... قد حصَّت البيضة رأسي فما 

  :وسنة حصَّاء أي جرداء ال خري فيها، قال جرير
  من ساقه السنة احلصا والذيب... يأوي إليكم بال من وال جحد 

أي } َحْصَحصَ الَْحقُّ{القافية؛ فمعىن والضبع، وهي السنة اجملدبة؛ فوضع الذئب موضعه ألجل : كأنه أراد أن يقول
  :انقطع عن الباطل، بظهوره وثباته؛ قال

  كذوب إذا ما حصحص احلق ظامل... أال مبلغ عين خداشا فإنه 
وأصله مأخوذ من : وقال جماهد وقتادة. بانت حصة احلق من حصة الباطل: هو مشتق من احلصة؛ فاملعىن: وقيل

واحلصحص بالكسر التراب . ؛ ومنه احلصة من األرض إذا قطعت منهاقوهلم؛ حص شعره إذا استأصل قطعه
 -وإن مل يكن سأل عنه  -وهذا القول منها } أََنا َراوَْدُتُه َعْن َنفِْسِه وَإِنَُّه لَِمَن الصَّاِدِقَني{. واحلجارة؛ ذكره اجلوهري

من الشهادة عليه؛ فجمع اهللا تعاىل  إظهار لتوبتها وحتقيق لصدق يوسف وكرامته؛ ألن إقرار املقر على نفسه أقوى
" خطبكن"وشددت النون يف . ليوسف إلظهار صدقه الشهادة واإلقرار، حىت ال خيامر نفسا ظن، وال خيالطها شك

  .ألهنا مبنزلة امليم والواو يف املذكر" راودتن"و
  }ال يَْهِدي كَْيَد الْخَاِئنَِنيذَِلَك ِلَيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ َوأَنَّ اللََّه { ٥٢: اآلية
  }َوَما أَُبرُِّئ نَفِْسي إِنَّ النَّفَْس لَأَمَّاَرةٌ بِالسُّوِء إِلَّا َما َرِحَم رَبِّي إِنَّ َربِّي غَفُورٌ َرحِيٌم{ ٥٣: اآلية

، قول امرأة العزيز، وهو متصل هو من: اختلف فيمن قاله، فقيل} ذَِلَك ِلَيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ{: قوله تعاىل
أي أقررت بالصدق ليعلم أين مل أخنه بالغيب أي بالكذب عليه، ومل أذكره بسوء } الْآنَ َحْصَحَص الَْحقُّ{: بقوهلا



بل أنا راودته؛ وعلى هذا هي كانت مقرة } َوَما أُبَرُِّئ َنفِْسي{: وهو غائب، بل صدقت وحدت عن اخليانة؛ مث قالت
ذلك األمر الذي : هو من قول يوسف؛ أي قال يوسف: وقيل. } إِنَّ رَبِّي غَفُوٌر َرِحيٌم{: ا قالتبالصانع، وهلذ

. وهو غائب" بالغيب"ومعىن . قاله احلسن وقتادة وغريمها" أين مل أخنه بالغيب"العزيز " ليعلم"فعلته، من رد الرسول 
قاله إذ عاد إليه الرسول وهو : وقيل. توقريا للملكعلى الغائب " ليعلم: "وإمنا قال يوسف ذلك حبضرة امللك، وقال

: جاء الرسول إىل يوسف عليه السالم باخلرب وجربيل معه حيدثه؛ فقال يوسف: يف السجن بعد؛ قال ابن عباس
يدي بالغيب؛ فقال له جربيل عليه أي مل أخن س} ذَِلَك ِلَيعْلََم أَنِّي لَمْ أَُخْنهُ بِالَْغْيبِ َوأَنَّ اللََّه ال يَْهِدي كَْيدَ الْخَاِئنَِني{

} َوَما أَُبرِّئُ َنفِْسي{: فقال يوسف! وال حني حللت اإلزار، وجلست جملس الرجل من املرأة؟! يا يوسف: السالم
وََما أَُبرِّئُ {: فقال يوسف! إمنا قالت له امرأة العزيز وال حني حللت سراويلك يا يوسف؟: وقال السدي. اآلية
من قول العزيز؛ أي ذلك ليعلم يوسف أين مل أخنه بالغيب، وأين مل أغفل عن جمازاته " لك ليعلمذ: "وقيل} َنفِْسي

  .أن اهللا ال يهدي اخلائنني بكيدهم: معناه} َوأَنَّ اللََّه ال يَْهِدي كَْيَد الْخَاِئنَِني{. على أمانته
: وقوله} ذَِلَك ِلَيْعلََم{: فالظاهر أن قوله: لقشرييوقال ا. هو من قول املرأة: قيل} َوَما أُبَرُِّئ َنفِْسي{: قوله تعاىل

  .من قول يوسف} َوَما أَُبرُِّئ نَفِْسي{
إذا احتمل أن يكون من قول املرأة فالقول به أوىل حىت نربئ يوسف من حل اإلزار والسراويل؛ وإذا قدرناه : قلت

: قال أبو بكر األنباري". وهم هبا: "يف قوله من قول يوسف فيكون مما خطر بقلبه، على ما قدمناه من القول املختار
  من كالم امرأة العزيز؛} إنَّ رَبِّي غَفُوٌر َرِحيٌم{: إىل قوله} ذَِلَك ِلَيْعلَمَ أَنِّي لَمْ أَُخْنُه بِالْغَْيبِ{: من الناس من يقول

وهذا مذهب الذين ينفون اهلم عن ] ٥١: يوسف[} أََنا َراَوْدُتُه َعْن َنفِْسِه وَإِنَُّه لَِمَن الصَّاِدقَِني{: ألنه متصل بقوهلا
إِنَّ رَبِّي {: إىل قوله] ٥١: يوسف[} قَالَِت امَْرأَُت الْعَزِيزِ{: من قوله: يوسف عليه السالم؛ فمن بىن على قوهلم قال

نذهب كالم متصل بعضه ببعض، وال يكون فيه وقف تام على حقيقة؛ ولسنا خنتار هذا القول وال } غَفُوٌر َرحِيٌم
وما : "كره نيب اهللا أن يكون قد زكى نفسه فقال" ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب"ملا قال يوسف : وقال احلسن. إليه

". النساء"وقد بيناه يف ] ٣٢: النجم[} فَال ُتَزكُّوا أَنْفَُسكُْم{: ألن تزكية النفس مذمومة؛ قال اهللا تعاىل" أبرئ نفسي
. أي مشتهية له} إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّاَرةٌ بِالسُّوِء{. ا أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسفهو من قول العزيز؛ أي وم: وقيل

مبعىن من؛ أي إال من " ما"يف موضع نصب باالستثناء؛ و" إال ما رحم ريب"} إِالَّ َما َرِحَم َربِّي إِنَّ َربِّي غَفُورٌ َرحِيٌم{
وهو ] ٣: النساء[} فَاْنِكحُوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء{: عاىلمبعىن من كثري؛ قال اهللا ت" ما"رحم ريب فعصمه؛ و

استثناء منقطع، ألنه استثناء املرحوم بالعصمة من النفس األمارة بالسوء؛ ويف اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
شر غاية وإن أهنتموه  ما تقولون يف صاحب لكم إن أنتم أكرمتموه وأطعمتموه وكسومتوه أفضى بكم إىل: "أنه قال

فوالذي : "فال. هذا شر صاحب يف األرض! يا رسول اهللا: قالوا" وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إىل خري غاية
  " .نفسي بيده إهنا لنفوسكم اليت بني جنوبكم

  }نََّك الَْيْوَم لََديَْنا َمِكٌني أَمٌِنيَوقَالَ الَْمِلُك ائُْتونِي بِِه أَسَْتْخِلْصُه ِلَنفِْسي فَلَمَّا كَلََّمُه قَالَ إِ{ ٥٤: اآلية
ملا ثبت للملك براءته مما نسب إليه؛ وحتقق يف القصة أمانته، } َوقَالَ الَْمِلكُ ائْتُونِي بِِه أَْسَتخِْلْصُه ِلَنفِْسي{: قوله تعاىل

فانظر إىل } خِْلْصُه ِلنَفِْسيائُْتونِي بِِه أَْسَت{ : وفهم أيضا صربه وجلده عظمت منزلته عنده، وتيقن حسن خالل قال
ائُْتونِي بِِه أَسَْتْخِلْصُه { : فقط، فلما فعل يوسف ما فعل ثانيا قال" ائتوين به" -حني حتقق علمه  -قول امللك أوال 

  حسيب ريب من خلقه،: ملا دعي يوسف وقف بالباب فقال: وروي عن وهب بن منبه قال" } ِلَنفِْسي



مث دخل فلما نظر إليه امللك نزل عن سريره فخر له ساجدا؛ مث أقعده امللك معه . غريهعز جاره وجل ثناؤه وال إله 
للخزائن } ْجَعلْنِي َعلَى َخزَاِئنِ اَألْرضِ إِنِّي َحِفيظٌ{قال له يوسف " } أِنََّك الَْيْوَم لََدْيَنا َمِكنيٌ أَِمٌني{. على سريره فقال

يرحم اهللا أخي يوسف لو مل يقل : "ويف اخلرب. اب، عليم باأللسنحافظ للحس: وقيل. بوجوه تصرفاهتا} َعِليٌم{
إمنا تأخر متليكه إىل سنة ألنه مل يقل : وقيل" . اجعلين على خزائن األرض الستعمله من ساعته ولكن أخر ذلك سنة

خبريك من  اللهم إين أسألك: إن يوسف عليه السالم ملا دخل على امللك قال: وقد قيل يف هذه القصة. إن شاء اهللا
هذا لسان عمي : ما هذا اللسان؟ فال: خريه، وأعوذ بك، من شره وشر غريه؛ مث سلم على امللك بالعربية فقال

لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ وكان امللك يتكلم : ما هذا اللسان؟ قال: إمساعيل، مث دعا له بالعربانية فقال
ه يوسف بذلك اللسان، فأعجب امللك أمره، وكان يوسف إذ ذاك ابن بسبعني لسانا، فكلما تكلم امللك بلسان أجاب

رأيت سبع بقرات ! أحب أن أمسع منك رؤياي، قال يوسف نعم أيها امللك: ثالثني سنة؛ مث أجلسه على سريره وقال
ن مسان شهبا غرا حسانا، كشف لك عنهن النيل فطلعن عليك من شاطئه تشخب أخالفها لبنا؛ فبينا أنت تنظر إليه

وتتعجب من حسنهن إذ نضب النيل فغار ماؤه، وبدا أسه، فخرج من محئه ووحله سبع بقرات عجاف شعث غرب 
مقلصات البطون، ليس هلن ضروع وال أخالف،، هلن أنياب وأضراس، وأكف كأكف الكالب وخراطيم كخراطيم 

ودهن، وحطمن عظامهن، السباع، فاختلطن بالسمان فافترسنهن افتراس السباع، فأكلن حلومهن، ومزقن جل
! مث مل يظهر منهن مسن وال زيادة بعد أكلهن! ومشمشن خمهن؛ فبينا أنت تنظر وتتعجب كيف غلبنهن وهن مهازيل

إذا بسبع سنابل خضر طريات ناعمات ممتلئات حبا وماء، وإىل جانبهن سبع يابسات ليس فيهن ماء وال خضرة يف 
هؤالء خضر مثمرات، وهؤالء ! أي شيء هذا؟: ا أنت تقول يف نفسكمنبت واحد، عروقهن يف الثرى واملاء، فبين
  سود يابسات، واملنبت واحد، وأصوهلن

يف املاء، إذ هبت ريح فذرت األوراق من اليابسات السود على اخلضر املثمرات، فأشعلت فيهن النار فأحرقتهن؛ 
ا شأن هذه الرؤيا وإن كان عجبا بأعجب مما واهللا م: فصرن سودا مغربات؛ فانتبهت مذعورا أيها امللك؛ فقال امللك

أرى أن جتمع الطعام، وتزرع زرعا كثريا يف هذه : فما ترى يف رؤياي أيها الصديق؟ فقال يوسف! مسعت منك
السنني املخصبة؛ فإنك لو زرعت على حجر أو مدر لنبت، وأظهر اهللا فيه النماء والربكة، مث ترفع الزرع يف قصبه 

خازن العظام؛ فيكون القصب والسنبل علفا للدواب، وحبه للناس، وتأمر الناس فريفعون من وسنبله تبين له امل
طعامهم إىل أهرائك اخلمس؛ فيكفيك من الطعام الذي مجعته ألهل مصر ومن حوهلا، ويأتيك اخللق من النواحي 

تدبري هذه األمور؟ ولو مجعت ومن يل ب: ميتارون منك، وجيتمع عندك من الكنوز ما مل جيتمع ألحد قبلك؛ فقال امللك
} اْجَعلْنِي َعلَى َخزَاِئنِ اَألْرضِ{: أهل مصر مجيعا ما أطاقوا، ومل يكونوا فيه أمناء؛ فقال يوسف عليه السالم عند ذلك

  :أي على خزائن أرضك؛ وهي مجع خزانة؛ ودخلت األلف والالم عوضا من اإلضافة، كقول النابغة] ٥٥: يوسف[
  من اجلود واألحالم غري كواذب... اهللا غريهم هلم شيمة مل يعطها 

ذَِلَك ِلَيْعلَمَ أَنِّي لَمْ أَُخْنهُ {: جزم ألنه جواب األمر؛ وهذا يدل على أن قوله} أَْسَتخِْلْصُه ِلَنفِْسي{: قوله تعاىل
تأكيدا ] ٥٠: وسفي[} ائْتُونِي بِِه{: وحيتمل أنه جرى عند امللك مث قال يف جملس آخر. جرى يف السجن} بِالْغَْيبِ

: أي اجعله خالصا لنفسي، أفوض إليه أمر مملكيت؛ فذهبوا فجاؤوا به؛ ودل على هذا قوله" استخلصه لنفسي"
: امللك" قال" "قال إنك اليوم لدينا مكني"أي كلم امللك يوسف، وسأله عن الرؤيا فأجاب يوسف؛ } فَلَمَّا كَلََّمُه{
  .ال ختاف غدرا" أمني"أي متمكن نافذ القول، } أَمٌِني إِنََّك الَْيْوَم لََديَْنا َمِكٌني{

  }قَالَ اْجَعلْنِي َعلَى َخزَاِئنِ الْأَْرضِ إِنِّي َحِفيظٌ َعِليٌم{ ٥٥: اآلية



  -:فيه أربع مسائل
صر م: مسعت مالك بن أنس يقول: قال سعيد بن منصور} قَالَ اْجَعلْنِي َعلَى خََزاِئنِ الْأَْرضِ{: قوله تعاىل -:األوىل

إِنِّي {. أي على حفظها، فحذف املضاف} قَالَ اْجَعلْنِي َعلَى َخزَاِئنِ الْأَْرضِ{: خزانة األرض؛ أما مسعت إىل قوله
" حفيظ: "وقيل. إين حاسب كاتب؛ وأنه أول من كتب يف القراطيس: ويف التفسري. بأمره} َعِليم{ملا وليت } َحِفيظٌ

قال جويرب عن الضحاك عن ابن عباس قال قال وسول اهللا صلى اهللا عليه . بسين اجملاعات" عليم"لتقدير األقوات 
  ".رحم اهللا أخي يوسف لو مل يقل اجعلين على خزائن األرض الستعمله من ساعته ولكن أخر ذلك عنه سنة: "وسلم

من  ملا انصرمت السنة من يوم سأل اإلمارة دعاه امللك فتوجه ورداه بسيفه، ووضع له سريرا: قال ابن عباس
ذهب، مكلال بالدر والياقوت، وضرب عليه حلة من إستربق؛ وكان طول السرير ثالثني ذراعا وعرضه عشرة 
أذرع، عليه ثالثون فراشا وستون مرفقه، مث أمره أن خيرج، فخرج متوجا، لونه كالثلج، ووجهه كالقمر؛ يرى 

ودخل امللك بيته مع نسائه، وفوض إليه الناظر وجهه من صفاء لون وجهه، فجلس على السرير ودانت له امللوك، 
كان لفرعون ملك مصر خزائن كثرية : قال ابن زيد. أمر مصر، وعزل قطفري عما كان عليه وجعل يوسف مكانه

غري الطعام، فسلم سلطانه كله إليه، وهلك قطفري تلك الليايل، فزوج امللك يوسف راعيل امرأة العزيز، فلما دخل 
أيها الصديق ال تلمين؛ فإين كنت امرأة حسناء ناعمة كما : فقالت! ا مما كنت تريدين؟أليس هذا خري: عليها قال

فوجدها يوسف عذراء . ترى، وكان صاحيب ال يأيت النساء، وكنت كما جعلك اهللا من احلسن فغلبتين نفسي
وجيه زليخاء امرأة إمنا كان تز: وقال وهب بن منبه. إفراثيم بن يوسف، ومنشا بن يوسف: فأصاهبا فولدت له رجلني

العزيز بني دخليت اإلخوة، وذلك أن زليخاء مات زوجها ويوسف يف السجن، وذهب ماهلا وعمي بصرها بكاء على 
  يوسف، فصارت تتكفف الناس، فمنهم من يرمحها ومنهم من ال يرمحها،

تعرضت له لعله  لو: وكان يوسف يركب يف كل أسبوع مرة يف موكب زهاء مائة ألف من عظماء قومه، فقيل هلا
أنا : ال تفعلي، فرمبا ذكر بعض ما كان منك من املراودة والسجن فيسيء إليك، فقالت: يسعفك بشيء؛ مث قيل هلا

سبحان من جعل امللوك : أعلم خبلق حبييب منكم، مث تركته حىت إذا ركب يف موكبه، قامت فنادت بأعلى صوهتا
أنا اليت كنت أخدمك على : ما هذه؟ فأتوا هبا؛ فقالت: فقال يوسفعبيدا مبعصيتهم، وجعل العبيد ملوكا بطاعتهم، 

صدور قدمي، وأرجل مجتك، بيدي، وتربيت يف بييت، وأكرمت مثواك، لكن فرط ما فرط من جهلي وعتوي فذقت 
وبال أمري، فذهب مايل، وتضعضع ركين، وطال ذيل، وعمي بصري، وبعدما كنت مغبوطة أهل مصر صرت 

لناس، فمنهم من يرمحين، ومنهم من ال يرمحين، وهذا جزاء املفسدين؛ فبكى يوسف بكاء مرحومتهم، أتكفف ا
واهللا لنظرة إىل وجهك أحب إيل : هل بقيت جتدين مما كان يف نفسك من حبك يل شيئا؟ فقالت: شديدا، مث قال هلا

ط يف يده اضطرابا من الدنيا حبذافريها، لكن ناولين صدر سوطك، فناوهلا فوضعته على صدرها، فوجد للسو
إن كنت أميا تزوجناك، وإن كنت ذات : وارتعاشا من خفقان قلبها، فبكى مث مضى إىل منزله فأرسل إليها رسوال

مل يردين أيام شبايب وغناي ومايل وعزي أفرييدين ! أعوذ باهللا أن يستهزئ يب امللك: بعل أغنيناك، فقالت للرسول
أمل : الرسول مبقالتها، فلما ركب يف األسبوع الثاين تعرضت له، فقال هلا فأعلمه! اليوم وأنا عجوز عمياء فقرية؟

قد أخربتك أن نظرة واحدة إىل وجهك أحب إيل من الدنيا وما فيها؛ فأمر هبا فأصلح من : يبلغك الرسول؟ فقالت
يد إليها شباهبا شأهنا وهيئت، مث زفت إليه، فقام يوسف يصلي ويدعو اهللا، وقامت وراءه، فسأل اهللا تعاىل أن يع

ومجاهلا وبصرها، فرد اهللا عليها شباهبا ومجاهلا وبصرها حىت عادت أحسن ما كانت يوم راودته، إكراما ليوسف عليه 
يا نيب اهللا إن زوجي كان عنينا ال يأيت : السالم ملا عف عن حمارم اهللا، فأصاهبا فإذا هي عذراء، فسأهلا؛ فقالت



فعاشا يف خفض عيش، يف كل يوم جيدد اهللا هلما خريا، : مال مبا ال يوصف؛ قالالنساء، وكنت أنت من احلسن واجل
  وفيما روي. وولدت له ولدين؛ إفراثيم ومنشا

ما شأنك ال حتبينين كما كنت يف : أن اهللا تعاىل ألقى يف قلب يوسف من حمبتها أضعاف ما كان يف قلبها، فقال هلا
  .ىل شغلين ذلك عن كل شيءملا ذقت حمبة اهللا تعا: أول مرة؟ فقالت له

يف هذه اآلية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر، والسلطان الكافر، : قال بعض أهل العلم -:الثانية 
بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه يف فعل ال يعارضه فيه، فيصلح منه ما شاء؛ وأما إذا كان عمله حبسب اختيار الفاجر 

إن هذا كان ليوسف خاصة، وهذا اليوم غري جائز؛ واألول أوىل إذا : وقال قوم. لكوشهواته وفجوره فال جيوز ذ
فان كان املويل ظاملا فقد اختلف الناس يف جواز الوالية : قال املاوردي. واهللا أعلم. كان على الشرط الذي ذكرناه

قبل فرعون، وألن االعتبار  جوازها إذا عمل باحلق فيما تقلده؛ ألن يوسف ويل من -أحدمها : من قبله على قولني
أنه ال جيوز ذلك؛ ملا فيه من تويل الظاملني باملعونة هلم، وتزكيتهم بتقلد أعماهلم؛ : الثاين. يف حقه بفعله ال بفعل غريه

أن فرعون يوسف كان صاحلا، : أحدمها: فأجاب من ذهب إىل هذا املذهب عن والية يوسف من قبل فرعون جبوابني
واألصح : قال املاوردي. أنه نظر يف أمالكه دون أعماله، فزالت عنه التبعة فيه: الثاين. موسى وإمنا الطاغي فرعون

ما جيوز ألهله فعله من غري : أحدها: من إطالق هذين القولني أن يفصل ما يتواله من جهة الظامل على ثالثة أقسام
ن النص على مستحقه قد أغىن عن اجتهاد يف تنفيذه كالصدقات والزكوات، فيجوز توليه من جهة الظامل، أل

ما ال جيوز أن يتفردوا به ويلزم االجتهاد يف : والقسم الثاين. االجتهاد فيه، وجواز تفرد أربابه به قد أغىن عن التقليد
والقسم . مصرفه كأموال الفيء، فال جيوز توليه من جهة الظامل؛ ألنه يتصرف بغري حق، وجيتهد فيما ال يستحق

ز أن يتواله ألهله، ولالجتهاد فيه مدخل كالقضايا واألحكام، فعقد التقليد حملول، فإن كان النظر ما جيو: الثالث
  .تنفيذا للحكم بني متراضيني، وتوسطا بني جمبورين جاز، وإن كان إلزام إجبار مل جيز

ى مسلم عن فقد رو: ودلت اآلية أيضا على جواز أن خيطب اإلنسان عمال يكون له أهال؛ فإن قيل -:الثالثة 
  :عبدالرمحن بن مسرة قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

" . يا عبدالرمحن ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها"
شعريني، أحدمها عن أقبلت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعي رجالن من األ: وعن أيب بردة قال قال أبو موسى

 -ما تقول يا أبا موسى : "مييين واآلخر عن يساري، فكالمها سأل العمل، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يستاك، فقال
والذي بعثك باحلق ما أطلعاين على ما يف أنفسهما، وما شعرت أهنما يطلبان : قال قلت" . أو يا عبداهللا بن قيس

" ال نستعمل على عملنا من أراده -أو  -لن : "ه حتت شفته وقد قلصت، فقالوكأين أنظر إىل سواك: العمل، قال
أن يوسف عليه السالم إمنا طلب الوالية ألنه علم أنه ال : أوال: وذكر احلديث؛ خرجه مسلم أيضا وغريه؛ فاجلواب

فإنه مل يكن  أحد يقوم مقامه يف العدل واإلصالح وتوصيل الفقراء إىل حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعني عليه
هناك غريه، وهكذا احلكم اليوم، لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم باحلق يف القضاء أو احلسبة ومل يكن هناك من 

يصلح وال يقوم مقامه لتعني ذلك عليه، ووجب أن يتوالها ويسأل ذلك، وخيرب بصفاته اليت يستحقها به من العلم 
الم، فأما لو كان هناك من يقوم هبا ويصلح هلا وعلم بذلك فاألوىل والكفاية وغري ذلك، كما قال يوسف عليه الس

وأيضا فإن يف سؤاهلا واحلرص عليها مع العلم بكثرة " ال تسأل، اإلمارة: "أال يطلب؛ لقول عليه السالم، لعبدالرمحن
ب عليه نفسه آفاهتا وصعوبة التخلص منها دليل على، أنه يطلبها لنفسه وألغراضه، ومن كان هكذا يوشك أن تغل



ومن أباها لعلمه بآفاهتا، وخلوفه من التقصري يف حقوقها فر منها، " وكل إليها: "فيهلك؛ وهذا معىن قوله عليه السالم
إين حسيب كرمي، وإن : أنه مل يقل: الثاين" . أعني عليها: "مث إن ابتلي هبا فريجى له التخلص منها، وهو معىن قوله

الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب بن إسحاق : "ليه وسلمكان كما قال النيب صلى اهللا ع
. فسأهلا باحلفظ والعلم، ال بالنسب واجلمال} إِنِّي َحِفيظٌ َعِليٌم{: إين مجيل مليح، إمنا قال: وال قال" بن إبراهيم
  إمنا قال ذلك عند من ال يعرفه فأراد تعريف نفسه، وصار ذلك مستثىن: الثالث

أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه؛ ألنه مل يكن هنالك غريه، وهو : الرابع. } فَال ُتَزكُّوا أَْنفَُسكُْم{: من قوله تعاىل
: ودلت اآلية أيضا على أنه جيوز لإلنسان أن يصف نفسه مبا فيه من علم وفضل؛ قال املاوردي. األظهر، واهللا أعلم

لكنه خمصوص فيما اقترن بوصله، أو تعلق بظاهر من مكسب، وليس هذا على اإلطالق يف عموم الصفات، و
وممنوع منه فيما سواه، ملا فيه من تزكية ومراءاة، ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله؛ فإن يوسف دعته 

  .الضرورة إليه ملا سبق من حاله، وملا يرجو من الظفر بأهله
أَْرضِ َيَتَبوَّأُ مِْنَها َحْيثُ َيَشاُء ُنِصيبُ بَِرْحمَِتَنا َمْن َنَشاُء َوال ُنِضيعُ أَْجرَ َوكَذَِلَك َمكَّنَّا ِليُوُسَف ِفي الْ{ ٥٦: اآلية

  }الُْمْحِسنَِني
  }وَلَأَْجرُ الْآخَِرِة َخْيٌر لِلَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ{ ٥٧: اآلية

أي ومثل هذا اإلنعام الذي أنعمنا عليه يف } بَوَّأُ ِمْنَها َحْيثُ َيَشاُءوَكَذَِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي الْأَْرضِ َيَت{: قوله تعاىل
وقال الكيا الطربي قوله . تقريبه إىل قلب امللك، وإجنائه من السجن مكنا له يف األرض؛ أي أقدرناه على ما يريد

لتوصل إىل املباح، وما فيه الغبطة والصالح، دليل على إجازة احليلة يف ا} وَكَذَِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي الْأَْرضِ{: تعاىل
وحديث أيب سعيد ] ٤٤: ص[} َوُخذْ بَِيِدكَ ِضْغثاً فَاْضرِبْ بِِه َوال َتْحَنثْ{: واستخراج احلقوق، ومثله قوله تعاىل

  .اخلدري يف عامل خيرب، والذي أداه من التمر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما قاله
} َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ َما لَْم ُنَمكِّْن لَكُْم{: مكناه ومكنا له، قال اهللا تعاىل: يقال. لى ما يأيتوهذا مردود ع: قلت

: استخلف امللك األكرب الوليد بن الريان يوسف على عمل إطفري وعزله؛ فال جماهد: قال الطربي]. ٦: األنعام[
  ملكه بعد سنة: قال ابن عباس. وأسلم على يديه

لو أن يوسف قال إين حفيظ عليم إن شاء اهللا مللك يف : "روى مقاتل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالو. ونصف
: مث مات إطفري فزوجه الوليد بزوجة إطفري راعيل، فدخل هبا يوسف فوجدها عذراء، وولدت له ولدين" . وقته

: ، وأهنا ملا رأته يف موكبه بكت، مث قالتمل يتزوجها يوسف: إفراثيم ومنشا، ابين يوسف، ومن زعم أهنا زليخاء قال
احلمد هللا الذي جعل امللوك عبيدا باملعصية، واحلمد هللا الذي جعل العبيد بالطاعة ملوكا، فضمها إليه، فكانت من 
. عياله حىت ماتت عنده، ومل يتزوجها؛ ذكره املاوردي؛ وهو خالف ما تقدم عن وهب، وذكره الثعليب؛ فاهللا أعلم

مللك أمر مصر إىل يوسف تلطف بالناس، وجعل يدعوهم إىل اإلسالم حىت آمنوا به، وأقام فيهم العدل، وملا فوض ا
مث دخلت السنون املخصبة، فأمر يوسف بإصالح : فأحبه الرجال والنساء، قال وهب والسدي وابن عباس وغريهم

، مث بىن هلا األهرام، فجمعت فيها يف املزارع، وأمرهم أن يتوسعوا يف الزراعة، فلما أدركت الغلة أمر هبا فجمعت
تلك السنة غلة ضاقت عنها املخازن لكثرهتا، مث مجع عليه غلة كل سنة كذلك، حىت إذا انقضت السبع املخصبة 

  .يا أهل مصر جوعوا؛ فإن اهللا سلط عليكم اجلوع سبع سنني: وجاءت السنون اجملدبة نزل جربيل وقال
أن النفس حتب الطعام أكثر من العادة، ويسرع إليها : إحدامها: ط عالمتانللجوع والقح: وقال بعض أهل احلكمة



أن يفقد الطعام فال يوجد رأسا : والثانية. اجلوع خالف ما كانت عليه قبل ذلك، وتأخذ من الطعام فوق الكفاية
!! ادون اجلوع اجلوعويعز إىل الغاية، فاجتمعت هاتان العالمتان يف عهد يوسف، فانتبه الرجال والنساء والصبيان ين

فدعا له يوسف فأبرأه اهللا من ذلك، مث أصبح : قال!! ويأكلون وال يشبعون، وانتبه امللك، ينادى اجلوع اجلوع
وجاءت تلك . ال يزرع أحد زرعا فيضيع البذر وال يطلع شيء! فنادى يوسف يف أرض مصر كلها؛ معاشر الناس
كان ابتداء القحط بينا امللك يف جوف الليل أصابه اجلوع يف  ملا: السنون هبول عظيم ال يوصف؛ قال ابن عباس

هذا أوان القحط؛ فلما دخلت أول سنة من : فقال يوسف!! اجلوع اجلوع! نصف الليل، فهتف امللك يا يوسف
  سين القحط هلك فيها كل شيء أعدوه يف السنني

نقود، حىت مل يبق مبصر دينار وال درهم املخصبة، فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من يوسف؛ فباعهم أول سنة بال
إال قبضه؛ وباعهم يف السنة الثانية باحللي واجلواهر، حىت مل يبق يف أيدي الناس منها شيء؛ وباعهم يف السنة الثالثة 

باملواشي والدواب، حىت احتوى عليها أمجع، وباعهم يف السنة الرابعة بالعبيد واإلماء، حىت احتوى على الكل؛ 
 السنة اخلامسة بالعقار والضياع، حىت ملكها كلها؛ وباعهم يف السنة السادسة بأوالدهم ونسائهم وباعهم يف

فاسترقهم مجيعا وباعهم يف السنة السابعة برقاهبم، حىت مل يبق يف السنة السابعة مبصر حر وال عبد إال صار عبدا له؛ 
كيف رأيت صنع ريب فيما : يوسف مللك مصر واهللا ما رأينا ملكا أجل وال أعظم من هذا؛ فقال: فقال الناس

فوضت إليك األم فافعل ما شئت، وإمنا حنن لك تبع؛ وما أنا : واآلن كل هذا لك، فما ترى فيه؟ فقال! خولين
بالذي يستنكف عن عبادتك وطاعتك، وال أنا إال من بعض مماليكك، وخول من خولك؛ فقال يوسف عليه 

ستعبدهم، ومل أجرهم من البالء ألكون عليهم بالء؛ وإين أشهد اهللا وأشهدك أين إين مل أعتقهم من اجلوع أل: السالم
. أعتقت أهل مصر عن آخرهم، ووددت عليهم أمواهلم وأمالكهم، ورددت عليك ملكك بشرط أن تسنت بسنيت

ض؟ أجتوع وبيدك خزائن األر: ويروى أن يوسف عليه السالم كان ال يشبع من طعام يف تلك السنني، فقيل له
إين أخاف إن شبعت أن أنسى اجلائع؛ وأمر يوسف طباخ امللك أن جيعل غذاءه نصف النهار، حىت يذوق، : فقال

  .فال ينسى اجلائعني؛ فمن مث جعل امللوك غذاءهم نصف النهار. امللك طعم اجلوع
  ."نأي بإحساننا؛ والرمحة النعمة واإلحسا} ُنِصيُب بَِرْحَمِتَنا َمْن َنَشاُء{: قوله تعاىل
يعين الصابرين؛ لصربه يف اجلب، ويف : وقال ابن عباس ووهب. أي ثواهبم} َوال ُنِضيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني{: قوله تعاىل

واختلف فيما أوتيه يوسف من هذه : وقال املاوردي. الرق، ويف السجن، وصربه عن حمارم اهللا عما دعته إليه املرأة
أنه أنعم اهللا عليه بذلك تفضال منه عليه، : الثاين. من اهللا تعاىل على ما ابتالهأنه ثواب : أحدمها: احلال على قولني

  .وثوابه باق على حاله يف اآلخرة

أي ما نعطيه يف اآلخرة خري وأكثر مما أعطيناه يف الدنيا؛ ألن أجر اآلخرة دائم، } َولَأَْجُر الْآِخَرِة خَْيٌر{-:قوله تعاىل 
  :ية العموم يف كل مؤمن متق؛ وأنشدواوأجر الدنيا ينقطع؛ وظاهر اآل
  ملثلك حمبوسا على الظلم واإلفك... أما يف رسول اهللا يوسف أسوة 

  فآل به الصرب اجلميل إىل امللك... أقام مجيل الصرب يف احلبس برهة 
  :وكتب بعضهم إىل صديق له

  وأول مفروج به آخر احلزن... وراء مضيق اخلوف متسع األمن 
  خزائنه بعد اخلالص من السجن... لك يوسفا فال تيأسن فاهللا م



  :وأنشد بعضهم
  وكادت تذوب هلن املهج... إذا احلادثات بلغن النهي 
  فعند التناهي يكون الفرج... وحل البالء وقل العزاء 

  .والشعر يف هذا املعىن كثري
  }ُه ُمْنِكُرونََوَجاَء إِْخَوةُ ُيوُسَف فََدَخلُوا َعلَْيِه فََعَرفَُهْم َوُهْم لَ{ ٥٨: اآلية

. أي جاؤوا إىل مصر ملا أصاهبم القحط ليمتاروا؛ وهذا من اختصار القرآن املعجز} َوَجاَء إِخَْوةُ ُيوُسَف{: قوله تعاىل
ملا أصاب الناس القحط والشدة، ونزل ذلك بأرض كنعان بعث يعقوب عليه السالم ولده : قال ابن عباس وغريه

الم يف اآلفاق، للينه وقربه ورمحته ورأفته وعدل وسريته؛ وكان يوسف عليه للمرية، وذاع أمر يوسف عليه الس
السالم حني نزلت الشدة بالناس، جيلس للناس عند البيع بنفسه، فيعطيهم من الطعام على عدد رؤوسهم، لكل رأس 

ألهنم خلفوه صبيا، ومل } وَُهْم لَُه ُمْنِكُرونَ{يوسف } فََعَرفَُهْم} {َوَجاَء إِْخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُوا َعلَْيِه فََعَرفَُهْم{. وسقا
أنكروه ألهنم : وقيل. يتومهوا أنه بعد العبودية يبلغ إىل تلك احلال من اململكة، مع طول املدة؛ وهي أربعون سنة

رأوه البس حرير، ويف عنقه طوق ذهب، وعلى رأسه تاج، وقد تزيا بزي فرعون : وقيل: اعتقدوا أنه ملك كافر
  سفمصر؛ ويو

أنكروه ألمر خارق : وقيل. وحيتمل أهنم رأوه وراء ستر فلم يعرفوه. رآهم على ما كان عهدهم يف امللبس واحللية
  .امتحانا امتحن اهللا به يعقوب

  }كَْيلَ َوأََنا َخْيرُ الُْمنْزِِلَنيَولَمَّا َجهَّزَُهْم بَِجَهازِِهْم قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُْم ِمْن أَبِيكُْم أَال َتَرْونَ أَنِّي أُوِفي الْ{ ٥٩: اآلية
  }فَإِنْ لَمْ َتأْتُونِي بِِه فَال كَْيلَ لَكُْم ِعْنِدي َوال َتقَْرُبوِن{ ٦٠: اآلية
  }قَالُوا َسنَُراوُِد َعْنُه أََباُه وَإِنَّا لَفَاِعلُونَ{ ٦١: اآلية

جتهيزا أي تكلفت هلم جبهازهم للسفر؛ وجهاز العروس  جهزت القوم: يقال} َولَمَّا َجهََّزُهْم بَِجهَازِِهْم{: قوله تعاىل
ما حيتاج إليه عند اإلهداء إىل الزوج؛ وجوز بعض الكوفيني اجلهاز بكسر اجليم؛ واجلهاز يف هذه اآلية الطعام الذي 

إن لنا أخا : وكان مع إخوة يوسف أحد عشر بعريا، وهم عشرة، فقالوا ليوسف: قال السدي. امتاروه من عنده
حلب أبيه إياه، وذكروا له أنه كان له أخ أكرب منه فخرج إىل الربية : عنا، وبعريه معنا؛ فسأهلم مل ختلف؟ فقالوا ختلف

أردت أن أرى أخاكم هذا الذي ذكرمت، ألعلم وجه حمبة أبيكم إياه، وأعلم صدقكم؛ ويروى أهنم : فهلك؛ فقال هلم
لغتكم خمالفة : قال يوسف للترمجان قل هلم: وقال ابن عباس .تركوا عنده مشعون رهينة، حىت يأتوا بأخيه بنيامني

ما حنن جبواسيس، بل حنن بنو أب واحد، فهو شيخ ! واهللا: للغتنا، وزيكم خمالف لزينا، فلعلكم جواسيس؛ فقالوا
عند : فأين اآلخر؟ قالوا: كنا اثين عشر فذهب أخ لنا إىل الربية فهلك فيها؛ قال: فكم عدتكم؟ قالوا: صديق؛ قال
ال يعرفنا ههنا أحد، وقد عرفناك أنسابنا، فبأي شيء تسكن نفسك إلينا؟ : فمن يعلم صدقكم؟ قالوا: أبينا؛ قال

  إن كنتم صادقني؛ فأنا أرضى بذلك} ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُْم ِمْن أَبِيكُْم{: فقال يوسف
فَإِنْ لَمْ َتأْتُونِي بِِه فَال كَْيلَ {ه، وأزيدكم محل بعري ألخيكم أي أمته وال أخبس} أَال َتَرْونَ أَنِّي أُوِفي الْكَْيلَ{: قوله تعاىل
  :توعدهم األيبيعهم الطعام إن مل يأتوا به} لَكُْم ِعْنِدي
. أنه رخص هلم يف السعر فصار زيادة يف الكيل: أحدمها: وحيتمل وجهني} أَال َتَرْونَ أَنِّي أُوِفي الْكَْيلَ{ -:قوله تعاىل
  َوأََنا َخيُْر{. ل هلم مبكيال وافأنه كا: والثاين



وهو حمتمل؛ أي خري من : الثاين. أنه خري املضيفني، ألنه أحسن ضيافتهم؛ قال جماهد: أحدمها: فيه وجهان} الُْمنْزِِلَني
  .نزلتم عليه من املأمونني؛ وهو على التأويل األول مأخوذ من النزل وهو الطعام، وعلى الثاين من املنزل وهو الدار

أي فال أبيعكم شيئا فيما بعد، ألنه قد وفاهم كيلهم يف هذه } فَإِنْ لَْم تَأُْتونِي بِِه فَال كَْيلَ لَكُْم ِعْنِدي{: ه تعاىلقول
أي ال أنزلكم عندي منزلة القريب، ومل يرد أهنم يبعدون منه وال يعودون إليه؛ ألنه على العود } َوالَ َتقَْرُبوِن{. احلال
إمنا اختار مشعون منهم ألنه : لب منهم رهينة حىت يرجعوا؛ فارهتن مشعون عنده؛ قال الكليبوط: قال السدي. حثهم

يف موضع جزم بالنهي، فلذلك حذفت منه النون وحذفت " تقربون"و. كان يوم اجلب أمجلهم قوال، وأحسنهم رأيا
  .بفتح النون" تقربون"الياء؛ ألنه رأس آية؛ ولو كان خربا لكان 

أي لضامنون اجمليء } َوإنَّا لَفَاِعلُونَ{ . أي سنطلبه منه، ونسأله أن يرسله معنا} الُوا َسُنَراوُِد َعْنُه أَبَاُهقَ{: قوله تعاىل
  .به، وحمتالون يف ذلك

: أحدها: عن هذا أربعة أجوبة: كيف استجاز يوسف إدخال احلزن على أبيه بطلب أخيه؟ قيل له: إن قيل: مسألة
جيوز أن يكون أراد : الثاين. أمره بذلك ابتالء ليعقوب، ليعظم له الثواب؛ فاتبع أمره فيه جيوز أن يكون اهللا عز وجل

. لتتضاعف املسرة ليعقوب برجوع ولديه عليه: الثالث. بذلك أن ينبه يعقوب على حال يوسف عليهما السالم
  .واهللا أعلم. ظهرليقدم سرور أخيه باالجتماع معه قبل إخوته؛ مليل كان منه إليه؛ واألول أ: الرابع
  }َعلَُّهْم يَْرجُِعونََوقَالَ ِلِفْتيَانِِه اْجَعلُوا بَِضاَعَتُهْم ِفي رِحَاِلهِمْ لََعلَُّهْم يَْعرِفُوَنَها إِذَا اْنقَلَُبوا إِلَى أَْهِلهِمْ لَ{ ٦٢: اآلية

وقرأ .  حامت والنحاس وغريمهاهذه قراءة أهل املدينة وأيب عمرو وعاصم؛ وهي اختيار أيب" وقال لفتيته: " قوله تعاىل
  :وهو اختيار أيب عبيد؛ وقال" لفتيانه"سائر الكوفيني 

خمالف " لفتيانه: "ومها لغتان جيدتان؛ مثل الصبيان والصبية قال النحاس: قال الثعليب. هو يف مصحف عبداهللا كذلك
مع عليه هلذا اإلسناد املنقطع؛ وأيضا فإن للسواد األعظم؛ ألنه يف السواد ال ألف فيه وال نون، وال يترك السواد اجملت

وكان هؤالء . فتية أشبه من فتيان؛ ألن فتية عند العرب ألقل العدد، والقليل بأن جيعلوا البضاعة يف الرحال أشبه
وجيوز أن يكونوا أحرارا، وكانوا أعوانا له، . الفتية يسوون جهازهم، وهلذا أمكنهم جعل بضاعتهم يف رحاهلم

النعال واألدم ومتاع املسافر، : وقال ابن عباس. كانت دراهم ودنانري: وقيل. ان ما اشتروه من الطعاموبضاعتهم أمث
جلواز أال تسلم يف } لََعلَُّهمْ َيْعرِفُونََها{: وقال. يقال للوعاء رحل، وللبيت رحل: ويسمى رحال؛ قال ابن األنباري

ليستعينوا بذلك : قيل. لعلمه أهنم ال يقبلون الطعام إال بثمنهإمنا فعل ذلك لريجعوا إذا وجدوا ذلك؛ : وقيل. الطريق
لريوا فضله، ويرغبوا يف : وقيل. استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته مثن الطعام: وقيل. على الرجوع لشراء الطعام

  .الرجوع إليه
  }كَْيلُ فَأَْرِسلْ َمَعَنا أََخاَنا َنكَْتلْ وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَفَلَمَّا َرَجُعوا إِلَى أَبِيهِْم قَالُوا َيا أَبَاَنا ُمنَِع ِمنَّا الْ{ ٦٣: اآلية
  }لرَّاِحِمَنيقَالَ َهلْ آَمُنكُْم َعلَْيِه إِلَّا كََما أَِمنُْتكُْم َعلَى أَِخيِه ِمْن قَْبلُ فَاللَُّه َخْيٌر َحاِفظاً َوُهَو أَْرَحُم ا{ ٦٤: اآلية
ِمُري اعَُهْم َوَجُدوا بَِضاَعتَُهْم رُدَّْت إِلَيْهِْم قَالُوا َيا أََباَنا َما َنْبِغي َهِذِه بَِضاَعُتَنا رُدَّْت إِلَْيَنا َوَنَولَمَّا فََتُحوا َمَت{ ٦٥: اآلية

  }أَْهلََنا وََنْحفَظُ أََخاَنا وََنْزدَاُد كَْيلَ َبِعريٍ ذَِلَك كَْيلٌ َيسٌِري
فَإِنْ لَْم َتأْتُونِي بِِه فَال كَْيلَ لَكُمْ {: ألنه قال هلم} قَالُوا َيا أََباَنا ُمنَِع ِمنَّا الْكَْيلُ فَلَمَّا َرَجعُوا إِلَى أَبِيهِْم{: قوله تعاىل
فَأَْرِسلْ َمَعَنا أََخاَنا {. وأخربوه مبا كان من أمرهم وإكرامهم إياه، وأن مشعون مرهتن حىت يعلم صدق قوهلم} ِعْنِدي
  :أي قالوا عند ذلك} َنكَْتلْ



. واألصل نكتال؛ فحذفت الضمة من الالم للجزم، وحذفت األلف اللتقاء الساكنني} ْرِسلْ َمَعَنا أَخَاَنا َنكَْتلْفَأَ{
بالياء؛ واألول اختيار أيب عبيد، " يكتل"بالنون وقرأ سائر الكوفيني " نكتل"وقراءة أهل احلرمني وأيب عمرو وعاصم 

وهذا ال يلزم؛ ألنه ال : قال النحاس. ذا كان بالياء كان لألخ وحدهليكونوا كلهم داخلني فيمن يكتال؛ وزعم أنه إ
فأرسل أخانا يكتل معنا؛ فيكون للجميع، أو يكون التقدير على غري : خيلو الكالم من أحد جهتني؛ أن يكون املعىن

وَإِنَّا لَهُ {. } كَْيلَ لَكُْم ِعْنِديفَإِنْ لَْم تَأُْتونِي بِِه فَال{: التقدمي والتأخري؛ فيكون يف الكالم دليل على اجلميع، لقوله
  .من أن يناله سوء} لََحاِفظُونَ
أي قد فرطتم يف يوسف فكيف آمنكم على } قَالَ َهلْ آَمُنكُْم َعلَْيِه إِالَّ كََما أَِمنُْتكُْم َعلَى أَِخيِه ِمْن قَْبلُ{: قوله تعاىل

وقرأ سائر الكوفيني . ذه قراءة أهل املدينة وأيب عمرو وعاصمنصب على البيان، وه} فَاللَُّه َخْيٌر َحاِفظاً{!. أخيه
حفظ : على البيان؛ ويف هذا دليل على أنه أجاهبم إىل إرسال معهم؛ ومعىن اآلية: وقال الزجاج. على احلال" حافظا"

وعزيت وجاليل :  تعاىلقال اهللا} فَاللَُّه خَْيٌر َحاِفظاً{: ملا قال يعقوب: قال كعب األحبار. اهللا له خري من حفظكم إياه
  ألردن عليك ابنيك كليهما بعدما توكلت علي

: استفهام يف موضع نصب؛ واملعىن" ما"} َما َنبِْغي{. اآلية ليس فيها معىن يشكل} َولَمَّا فََتحُوا َمَتاَعُهْم{: قوله تعاىل
هي نافية؛ : وقيل. ا نفس أبيهمويف لنا الكيل، ورد علينا الثمن؛ أرادوا بذلك أن يطيبو! أي شيء نطلب وراء هذا؟

بكسر " ردت إلينا"وروي عن علقمة . أي ال نبغي منك دراهم وال بضاعة، بل تكفينا بضاعتنا هذه اليت ردت إلينا
أي جنلب هلم الطعام؛ } َوَنِمُري أَْهلََنا{: وقوله. الراء؛ ألن األصل، رددت؛ فلما أدغم قلبت حركة الدال على الراء

  :قال الشاعر
  مىت يأيت غياثك من تغيث... ك مائرا فمكثت حوال بعثت

  .أي محل بعري لبنيامني} َونَْزَداُد كَْيلَ َبِعريٍ ذَِلَك كَْيلٌ َيِسٌري{. وقرأ السلمي بضم النون، أي نعينهم على املرية

نِي بِِه إِالَّ أَنْ ُيحَاطَ بِكُْم فَلَمَّا آَتْوُه َمْوِثقَُهْم قَالَ اللَّهُ قَالَ لَْن أُْرِسلَُه َمَعكُْم حَتَّى تُْؤُتوِن َمْوِثقاً ِمَن اللَِّه لََتأْتُنَّ{ ٦٦: اآلية
  }َعلَى َما َنقُولُ َوِكيلٌ

  -:فيه مسألتان
حلفوا باهللا لريدنه إليه : قال السدي. أي عهدا يوثق به} مَْوِثقاً ِمَن اللَِّه{. أي تعطوين} ُتْؤُتوِن{: قوله تعاىل -:األوىل

وقال . إال أن هتلكوا أو متوتوا: قال جماهد} إِالَّ أَنْ ُيَحاطَ بِكُْم{. الم القسم } لَتَأُْتنَّنِي{والالم يف وال يسلمونه؛ 
} فَلَمَّا آَتْوُه َمْوِثقَُهْم قَالَ اللَُّه َعلَى َما َنقُولُ َوِكيلٌ{ . وهو يف موضع نصب: قال الزجاج. إال أن تغلبوا عليه: قتادة

  .حفيظ للعهد قائم بالتدبري والعدل: لوقي. أي حافظ للحلف
هذه اآلية أصل يف جواز احلمالة بالعني والوثيقة بالنفس؛ وقد اختلف العلماء يف ذلك؛ فقال مالك ومجيع  -:الثانية 

وقد ضعف الشافعي احلمالة بالوجه يف املال؛ وله قول . هي جائزة إذا كان املتحمل به ماال: أصحابه وأكثر العلماء
إذا تكفل بنفس يف قصاص أو جراح فإنه إن مل جييء به لزمه الدية وأرش اجلراح، : وقال عثمان البيت. ككقول مال

والصواب تفرقة مالك يف . وكانت له يف مال اجلاين، إذ ال قصاص على الكفيل؛ فهذه ثالثة أقوال يف احلمالة بالوجه
  :يأيت بيانه ذلك، وأهنا تكون يف املال، وال تكون يف حد أو تعزير، على ما

ِه ِمْن َشْيٍء إِِن َوقَالَ َيا بَنِيَّ ال َتْدُخلُوا ِمْن بَابٍ َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَبَْوابٍ ُمتَفَرِّقٍَة َوَما أُغْنِي َعْنكُْم ِمَن اللَّ{ ٦٧: اآلية
  }لُونَالُْحكُْم إِالَّ ِللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوَعلَْيِه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكِّ



  -:فيه سبع مسائل
ملا عزموا على اخلروج خشي عليهم العني؛ فأمرهم أال يدخلوا مصر من باب واحد، وكانت مصر هلا  -:األوىل

أربعة أبواب؛ وإمنا خاف عليهم العني لكوهنم أحد عشر رجال لرجل واحد؛ وكانوا أهل مجال وكمال وبسطة؛ قاله 
  .ابن عباس والضحاك وقتادة وغريهم

إذا كان هذا معىن اآلية فيكون فيها دليل على التحرز من العني، والعني حق؛ وقد قال رسول اهللا صلى  -:ية الثان
أعوذ بكلمات اهللا التامة : "ويف تعوذه عليه السالم" . إن العني لتدخل الرجل القرب واجلمل القدر: "اهللا عليه وسلم

  .ما يدل على ذلك" من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة
اغتسل أيب سهل بن حنيف باخلرار فنزع : وروى مالك عن حممد بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف أنه مسع أباه يقول

ما : وكان سهل رجال ابيض حسن اجللد قال فقال له عامر بن ربيعة: جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، قال
فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخرب أن فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، ! رأيت كاليوم وال جلد عذراء

سهال وعك، وأنه غري رائح معك يا رسول اهللا؛ فأتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخربه سهل بالذي كان من 
فتوضأ " عالم يقتل أحدكم أخاه أال بركت إن العني حق توضأ له: "شأن عامر؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم

فغسل له عامر وجهه ويديه " اغتسل"ح سهل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس به بأس؛ يف رواية عامر، فرا
ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره يف قدح مث صب عليه؛ فراح سهل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أمريكم هذا ليعلم أنه أهضم  إن: وركب سعد بن أيب وقاص يوما فنظرت إليه امرأة فقالت. وسلم ليس به بأس
الكشحني؛ فرجع إىل منزله فسقط، فبلغه ما قالت املرأة، فأرسل إليها فغسلت له؛ ففي هذين احلديثني أن العني حق، 

وأهنا تقتل كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وهذا قول علماء األمة، ومذهب، أهل السنة؛ وقد أنكرته طوائف 
  ون بالسنة وإمجاع علماء هذه األمة، ومبا يشاهد من ذلك يف الوجود؛ فكم من رجلمن املبتدعة، وهم حمجوج

َوَما ُهْم بِضَارِّيَن بِِه ِمْن {: أدخلته العني القرب، وكم من مجل ظهري أدخلته القدر، لكن ذلك مبشيئة اهللا تعاىل كما قال
أيتهن : رجال عيونا مسع بقرة حتلب فأعجبه شخبها فقالرأيت : قال األصمعي]. ١٠٢: البقرة[} أََحٍد إِال بِإِذِْن اللَِّه

ومسعته . قال األصمعي. الفالنية لبقرة أخرى يورون عنها، فهلكتا مجيعا، املورى هبا واملورى عنها: هذه؟ فقالوا
  .إذا رأيت الشيء يعجبين وجدت حرارة خترج من عيين: يقول

نه إذا دعا بالربكة صرف احملذور ال حمالة؛ أال ترى قوله واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يربك؛ فإ -:الثالثة 
. فدل على أن العني ال تضر وال تعدو إذا برك العائن، وأهنا إمنا تعدو إذا مل يربك" أال بركت: "عليه السالم لعامر
  .اللهم بارك فيه! تبارك اهللا أحسن اخلالقني: والتربيك أن يقول

مل يربك فإنه يؤمر باالغتسال، وجيرب على ذلك إن أباه؛ ألن األمر على الوجوب، العائن إذا أصاب بعينه و -:الرابعة 
ال سيما هذا؛ فإنه قد خياف على املعني اهلالك، وال ينبغي ألحد أن مينع أخاه ما ينتفع به أخوه وال يضره هو، وال 

  .سيما إذا كان بسببه وكان اجلاين عليه
يأمره اإلمام : من مداخلة الناس دفعا لضرره؛ وقد قال بعض العلماءمن عرف باإلصابة بالعني منع  -:اخلامسة 

إنه ينفى؛ وحديث مالك الذي : وقد قيل. بلزوم بيته؛ وإن كان فقريا رزقه ما يقوم به، ويكف أذاه عن الناس
عائنا، وأنه ذكرناه يرد هذه األقوال؛ فإنه عليه السالم مل يأمر يف عامر حببس وال بنفي، بل قد يكون الرجل الصاحل 

  .فذلك احتياط ودفع ضرر، واهللا أعلم. حيبس ويؤمر بلزوم بيته: ال يقدح فيه وال يفسق به؛ ومن قال
دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابين جعفر بن : روى مالك عن محيد بن قيس املكي أنه قال-:السادسة



إنه تسرع إليهما العني، ومل ! يا رسول اهللا: اضنتهمافقالت ح" ما يل أرامها ضارعني: "أيب طالب فقال حلاضنتهما
  استرقوا هلما فإنه: "مينعنا أن نسترقي هلما إال أنا ال ندري ما يوافقك من ذلك؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

صلى  وهذا احلديث منقطع، ولكنه حمفوظ ألمساء بنت عميس اخلثعمية عن النيب" . لو سبق شيء القدر سبقته العني
اهللا عليه وسلم من وجوه ثابتة متصلة صحاح؛ وفيه أن الرقي مما يستدفع به البالء، وأن العني تؤثر يف اإلنسان 

إن العني أسرع إىل الصغار منها إىل الكبار، : ويقال. وتضرعه، أي تضعفه وتنحله؛ وذلك بقضاء اهللا تعاىل وقدره
  .واهللا أعلم
يف حديث أيب أمامة العائن باالغتسال للمعني، وأمر هنا باالسترقاء؛ قال  أمر صلى اهللا عليه وسلم -:السابعة 
إمنا يسترقى من العني إذا مل يعرف العائن؛ وأما إذا عرف الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوء على حديث : علماؤنا

  .أيب أمامة، واهللا أعلم
إِنِ {. أي من شيء أحذره عليكم؛ أي ال ينفع احلذر مع القدر} ٍءَوَما أُغْنِي َعْنكُْم ِمَن اللَِّه ِمْن َشْي{: قوله تعاىل
  .} َوَعلَْيِه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكِّلُونَ{. أي اعتمدت ووثقت} إِالَّ ِللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت{. أي األمر والقضاء هللا} الُْحكُْم
ْم َما كَانَ يُْغنِي َعنُْهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء إِالَّ َحاَجةً ِفي نَفْسِ َيْعقُوَب َولَمَّا َدَخلُوا ِمْن َحْيثُ أََمَرُهْم أَُبوُه{ ٦٨: اآلية

  }قََضاَها َوإِنَّهُ لَذُو ِعلْمٍ ِلَما َعلَّْمَناُه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ
  }إِنِّي أََنا أَخُوَك فَال تَْبَتِئسْ بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ َولَمَّا َدَخلُوا َعلَى ُيوُسَف آَوى إِلَْيِه أََخاُه قَالَ{ ٦٩: اآلية
  }ْم لََسارِقُونَفَلَمَّا َجهََّزُهمْ بَِجَهازِِهْم جََعلَ السِّقَاَيةَ ِفي َرْحلِ أَِخيِه ثُمَّ أَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ أَيَُّتَها الِْعريُ إِنَّكُ{ ٧٠: اآلية

إن } َما كَانَ يُْغنِي َعنُْهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء{. أي من أبواب شىت} ْيثُ أََمرَُهْم أَُبوُهْمَولَمَّا َدَخلُوا ِمْن َح{: قوله تعاىل
أي خاطر خطر بقلبه؛ وهو } ِفي َنفْسِ َيْعقُوَب قََضاهَا{. استثناء ليس من األول} إِالَّ حَاجَةً{. أراد إيقاع مكروه هبم

  لئال يرى امللك عددهم وقوهتم: وقيل. ، وقد تقدم القول فيهخشية العني: وصيته أن يتفرقوا؛ قال جماهد

ودلت هذه اآلية . وال معىن للعني هاهنا: فيبطش هبم حسدا أو حذرا؛ قاله بعض املتأخرين، واختاره النحاس، وقال
لدين على أن املسلم جيب عليه أن حيذر أخاه مما خياف عليه، ويرشده إىل ما فيه طريق السالمة والنجاة؛ فإن ا

  .النصيحة، واملسلم أخو املسلم
أي عمل؛ فإن العلم أول } لَذُو ِعلْمٍ{: وقيل. أي بأمر دينه} لَذُو ِعلْمٍ ِلَما َعلَّْمَناُه{. يعين يعقوب} َوإِنَُّه{: قوله تعاىل

  .أسباب العمل، فسمي مبا هو بسببه
  .لم يعقوب عليه السالم من أمر دينهأي ال يعلمون ما يع} وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ{

أمر أن ينزل كل : وقيل. ضمه إليه، وأنزله معه: قال قتادة} َولَمَّا َدَخلُوا َعلَى يُوُسَف آَوى إِلَْيِه أََخاُه{: قوله تعاىل
ال َتْبتَِئْس بَِما قَالَ إِنِّي أََنا أَُخوَك فَ{أشفقت عليه من الوحدة، : اثنني يف منزل، فبقى أخوه منفردا فضمه إليه وقال

  .} بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ{أي ال حتزن } إِنِّي أََنا أَخُوَك فَال تَْبَتِئْس{: قال له سرا من إخوته} كَاُنوا َيْعَملُونَ
ال تردين : ال لهملا عرف بنيامني أنه يوسف ق} فَلَمَّا َجهَّزَُهْم بَِجهَازِِهمْ َجَعلَ السِّقَاَيةَ ِفي َرْحلِ أَِخيِه{: قوله تعاىل
ال ميكن حبسك إال بعد : قد علمت اغتمام يعقوب يب فيزداد غمه، فأىب بنيامني اخلروج؛ فقال يوسف: إليهم، فقال

فدس الصاع يف رحله؛ إما بنفسه من حيث مل يطلع عليه أحد، أو أمر ! ال أبايل: فقال: أن أنسبك إىل ما ال جيمل بك
والسقاية . وتنجيز األمر؛ ومنه جهز على اجلريح أي قتله، وجنز أمرهوالتجهيز التسريح . بعض خواصه بذلك

والصواع شيء واحد؛ إناء له رأسان يف وسطه مقبض، كان امللك يشرب منه من الرأس الواحد، ويكال الطعام 



  :بالرأس اآلخر؛ قاله النقاش عن ابن عباس، وكل شيء يشرب به فهو صواع؛ وأنشد
  نشرب اخلمر بالصواع جهارا

كان صواع امللك شيء من : اختلف يف جنسه؛ فروى شعبة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قالو
  فضة يشبه املكوك، من فضة مرصع باجلوهر، جيعل على الرأس؛

  :اإلناء؛ قال فيه األعشى: وكان للعباس واحد يف اجلاهلية، وسأل نافع بن األزرق ما الصواع؟ قال
  وقدر وطباخ وصاع وديسق... ب له درمك يف رأسه ومشار

: وقيل. كان من ذهب؛ وبه كال طعامهم مبالغة يف إكرامهم: وقال عبدالرمحن بن زيد. كان من فضة: وقال عكرمة
أصوع؛ مثل أدور، ومن ذكره قال أصواع؛ : والصاع يذكر ويؤنث؛ فمن أنثه قال. إمنا كان يكال به لعزة الطعام

" صوغ"قراءة العامة؛ و" صواع: "وفيه قراءات. الصاع الطر جهالة بلغة محري: وقال جماهد وأبو صاحل. مثل أثواب
بالعني غري املعجمة قراءة أيب " وصوع. "وكان إناء أصيغ من ذهب: بالغني املعجمة، وهي قراءة حيىي بن يعمر؛ قال

صاد واأللف؛ قراءة بياء بني ال" صياع"و. بصاد مضمومة وواو ساكنة وعني غري معجمة قراءة أيب" وصوع. "رجا
  .بألف بني الصاد والعني؛ وهي قراءة أيب هريرة" وصاع. "سعيد بن جبري

للتكثري؛ فكأنه نادى مرارا " وأذن. "أي نادى مناد وأعلم} ثُمَّ أَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ أَيَُّتَها الِْعُري إِنَّكُْم لََسارِقُونَ{: قوله تعاىل
العري : قال أبو عبيدة. كان عريهم محريا: قال جماهد. احلمري واإلبل والبغالوالعري ما امتري عليه من ". أيتها العري"

أي : ويا خيل اهللا اركيب] ٨٢: يوسف[} َواْسأَلِ الْقَْرَيةَ{: يا أصحاب العري، كقوله: اإلبل املرحولة املركوبة؛ واملعىن
مني بالقعود طوعا وفيه عقوق األب كيف رضي بنيا: إن قيل: األول: وهنا اعتراضان. يا أصحاب خيل اهللا، وسيأيت

 -الثاين  -بزيادة احلزن، ووافقه على ذلك يوسف؟ وكيف نسب يوسف السرقة إىل إخوته وهم براء وهو 
أن احلزن كان قد غلب على يعقوب حبيث ال يؤثر فيه فقد بنيامني كل التأثري، أوال تراه ملا : فاجلواب عن األول

ومل يعرج على بنيامني؛ ولعل يوسف إمنا وافقه على القعود ] ٨٤: يوسف[} وُسَفَيا أََسفَى َعلَى ُي{: فقده قال
  وأما نسبة. بوحي؛ فال اعتراض

أن القوم كانوا قد سرقوه من أبيه فألقوه يف اجلب، مث باعوه؛ فاستحقوا هذا : يوسف السرقة إىل إخوته فاجلواب
أنه أراد أيتها العري حالكم حال السراق؛  وهو -جواب آخر . االسم بذلك الفعل، فصدق إطالق ذلك عليهم

وهو أن ذلك كان حيلة  -جواب آخر . إن شيئا لغريكم صار عندكم من غري رضا امللك وال علمه: واملعىن
. الجتماع مشله بأخيه، وفصله عنهم إليه، وهذا بناء على أن بنيامني مل يعلم بدس الصاع يف رحله، وال أخربه بنفسه

أي أو تلك ] ٢٢: الشعراء[} َوِتلْكَ نِْعَمةٌ{: لكالم االستفهام؛ أي أو إنكم لسارقون؟ كقولهإن معىن ا: وقد قيل
  .نعمة متنها علي؟ والغرض أال يعزى إىل يوسف صلى اهللا عليه وسلم الكذب

  }قَالُوا َوأَقَْبلُوا َعلَْيهِْم مَاذَا َتفِْقُدونَ{ ٧١: اآلية
  }َمِلِك َوِلَمْن َجاَء بِِه حِْملُ َبِعريٍ وَأََنا بِِه َزعِيٌمقَالُوا َنفِْقُد ُصوَاَع الْ{ ٧١: اآلية

  :فيه سبع مسائل
إنه : وقيل. البعري هنا اجلمل يف قول أكثر املفسرين} َوِلَمْن َجاَء بِِه ِحْملُ َبِعريٍ َوأََنا بِِه َزِعيٌم: قوله تعاىل: األوىل 

". أيتها العري: "الزعيم هو املؤذن الذي قال: قال جماهدو. احلمار، وهي لغة لبعض العرب؛ قاله جماهد واختاره
  :قال. والزعيم والكفيل واحلميل والضمني والقبيل سواء والزعيم الرئيس



  بسري ترى منه الفرانق أزورا... وإين زعيم إن رجعت مملكا 
  :وقالت ليلى األخيلية ترثي أخاها

  ...وخمرق عنه القميص ختاله 
  يمايوم اللقاء من احلياء سق

  حتت اللواء على اخلميس زعيما... حىت إذا رفع اللواء رأيته 
محل البعري كان معينا : كيف ضمن محل البعري وهو جمهول، وضمان اجملهول ال يصح؟ قيل له: إن قيل-:الثانية 

 معلوما عندهم كالوسق؛ فصح ضمانه، غري أنه كان بدل مال للسارق، وال حيل للسارق ذلك، فلعله كان يصح يف
  .شرعهم أو كان هذا جعالة، وبذل مال ملن كان يفتش ويطلب

جواز اجلُْعل وقد أجيز للضرورة؛ فإنه جيوز فيه من : أحدمها: يف هذه اآلية دليالن: قال بعض العلماء -:الثالثة 
 وشأن اجلعل أن يكون أحد الطرفني. من فعل كذا فله كذا صح: يف غريه؛ فإذا قال الرجل. اجلهالة ما ال جيوز

معلوما واآلخر جمهوال للضرورة إليه؛ خبالف اإلجارة؛ فإنه يتقدر فيها العوض واملعوض من اجلهتني؛ وهو من العقود 
اجلائزة اليت جيوز ألحدمها فسخه؛ إال أن اجملعول له جيوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده، إذا رضي بإسقاط حقه، 

وال يشترط يف عقد اجلعل حضور املتعاقدين، كسائر . ملوليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع اجملعول له يف الع
  .وهبذا كله قال الشافعي} َوِلَمْن َجاَء بِِه حِْملُ َبعِريٍ{: العقود؛ لقوله

مىت قال اإلنسان، من جاء بعبدي اآلبق فله دينار لزمه ما جعله فيه إذا جاء به؛ فلو جاء به من غري  -:الرابعة 
من جاء بآبق فله أربعون : "ب األجرة؛ وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالضمان لزمه إذا جاء به على طل

إن كان ممن : قال ابن خويز منداد وهلذا قال أصحابنا. ومل يفصل بني من جاء به من عقد ضمان أو غري عقد" درمها
كان ممن يفعل ذلك يفعل باإلنسان ما جيب عليه أن يفعله بنفسه من مصاحله لزمه ذلك، وكان له أجر مثله إن 

  .باألجر
  .وخالفنا يف هذا كله الشافعي: قلت

جواز الكفالة على الرجل؛ ألن املؤذن الضامن هو غري يوسف عليه السالم، قال : الدليل الثاين -:اخلامسة 
إذا قال الرجل حتملت أو تكفلت أو ضمنت أو وأنا محيل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل، أو هو : علماؤنا

لك عندي أو علي أو إيل أو قبلي فذلك كله محالة الزمة، وقد اختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجه، هل 
من تكفل بنفس رجل مل يلزمه احلق الذي على املطلوب إن مات؛ وهو : يلزمه ضمان املال أم ال؟ فقال الكوفيون

إذا تكفل بنفسه وعليه مال فإنه إن مل يأت به : اعيوقال مالك والليث واألوز. أحد قويل الشافعي يف املشهور عنه
ال أضمن املال فال شيء عليه من املال؛ : غرم املال، ويرجع به إىل املطلوب؛ فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال

واحلجة ملن أوجب غرم املال أن الكفيل قد علم أن املضمون وجهه ال يطلب بدم، وإمنا يطلب مبال؛ فإذا ضمنه له 
أما ضمان املال مبوت : واحتج الطحاوي للكوفيني فقال.  يأته به فكأنه فوته عليه، وعزه منه؛ فلذلك لزمه املالومل

  .املكفول به فال معىن له؛ ألنه إمنا تكفل بالنفس ومل يتكفل باملال، فمحال أن يلزمه ما مل يتكفل به
طالب أن يأخذ من شاء منهما؟ فقال الثوري واختلف العلماء إذا تكفل رجل عن رجل مبال؛ هل لل -:السادسة 

يأخذ من شاء حىت يستويف حقه؛ وهذا كان قول مالك مث رجع : والكوفيون واألوزاعي والشافعي وأمحد وإسحاق
ال يؤخذ الكفيل إال أن يفلس الغرمي أو يغيب؛ ألن التبدية بالذي عليه احلق أوىل، إال أن يكون معدما : عنه فقال



والقياس أن للرجل مطالبة أي الرجلني . ميل، ألنه معذور يف أخذه يف هذه احلالة؛ وهذا قول حسنفإنه يؤخذ من احل
إذا ضمن الرجل عن صاحبه ما ال حتول على الكفيل وبرئ صاحب، األصل، إال أن : وقال ابن أيب ليلى. شاء

مان أيب قتادة، وبنحوه قال أبو يشترط املكفول له عليهما أن يأخذ أيهما شاء؛ واحتج برباءة امليت من الدين، بض
  .ثور

الزعامة ال تكون إال يف احلقوق اليت جتوز النيابة فيها، مما يتعلق بالذمة من األموال، وكان ثابتا مستقرا؛  -:السابعة 
فال تصح احلمالة بالكتابة ألهنا ليست بدين ثابت مستقر؛ ألن العبد إن عجز رق وانفسخت الكتابة؛ وأما كل حق 

  .به أحد عن أحد كاحلدود فال كفالة فيه، ويسجن املدعى عليه احلد، حىت ينظر يف أمره ال يقوم
إذا قال املقذوف أو املدعي القصاص بينيت : وشذ أبو يوسف وحممد فأجازا الكفالة يف احلدود والقصاص، وقاال

عود وجرير بن عبداهللا حاضرة كفله ثالثة أيام؛ واحتج هلم الطحاوي مبا رواه محزة بن عمرو عن عمر وابن مس
  .واألشعث أهنم حكموا بالكفالة بالنفس مبحضر الصحابة

  }قَالُوا تَاللَِّه لَقَْد َعِلْمُتْم َما جِئَْنا ِلنُفِْسَد ِفي الْأَْرضِ َوَما كُنَّا َسارِقَِني{: ٧٣اآلية 
  }قَالُوا فََما َجَزاُؤهُ إِنْ كُْنُتْم كَاِذبَِني{: ٧٤اآلية 
  }وا جََزاُؤُه َمْن ُوجَِد ِفي َرْحِلِه فَُهَو َجَزاُؤُه كَذَِلَك َنْجزِي الظَّاِلِمَنيقَالُ{: ٧٥اآلية 

يروى أهنم كانوا ال ينزلون على أحد ظلما، وال } قَالُوا َتاللَِّه لَقَْد َعِلْمُتْم َما جِئَْنا ِلنُفِْسَد ِفي اَألْرضِ{: قوله تعاىل
} َوَما كُنَّا َسارِقَِني{: مث قال. بلهم األكمة لئال تعيث يف زروع الناسيرعون زرع أحد، وأهنم مجعوا على أفواه إ

  !.يروى أهنم ردوا البضاعة اليت كانت يف رحاهلم؛ أي فمن رد ما وجد فكيف يكون سارقا؟ 
: اب إخوة يوسففما جزاء الفاعل إن بان كذبكم؟ فأج: املعىن} قَالُوا فََما جََزاُؤُه إِنْ كُنُْتْم كَاذِبَِني{: قوله تعاىل

خربه؛ " من وجد يف رحله"مبتدأ، و} َجَزاُؤُه{. أي يستعبد ويسترق} جََزاُؤُه َمْن ُوجَِد ِفي َرْحِلِه فَُهَو َجزَاُؤُه{
جزاء : جزاؤه استعباد من وجد يف رحله؛ فهو كناية عن االستعباد؛ ويف اجلملة معىن التوكيد، كما تقول: والتقدير

أي كذلك نفعل يف الظاملني إذا سرقوا أن يسترقوا، وكان } كَذَِلَك َنجْزِي الظَّاِلِمَني{. من سرق القطع فهذا جزاؤه
  وقوهلم هذا قول من مل يسترب نفسه؛. هذا من دين يعقوب عليه السالم وحكمه

  سورة الرعد

على الدال من غري الياء؛  ومعظم القراء يقفون. } َوُصدُّوا{: فكذلك قوله} َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه{: ومن تابعهم؛ لقوله
. هذا قاض ووال وهاد، فتحذف الياء لسكوهنا والتقائها مع التنوين: ؛ ألنك تقول يف الرجل"واق"و" وال"وكذلك 

هذا داعي وواقي بالياء؛ ألن حذف الياء : بالياء؛ وهو على لغة من يقول" واقي"و" وايل"و" فما له من هادي"وقرئ 
وقال اخلليل . التنوين، وقد أمنا هذا يف الوقف؛ فردت الياء فصار هادي ووايل وواقي يف حالة الوصل اللتقائها مع

  .يا قاضي بإثبات الياء؛ إذ ال تنوين مع النداء، كما ال تنوين يف حنو الداعي واملتعايل: يف نداء قاض
ل والسيب واإلسار، وغري ذلك من األسقام بالقت: أي للمشركني الصادين} لَُهْم َعذَاٌب ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا{: قوله تعاىل
أي مانع } َوَما لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َواقٍ{ . شق علي كذا يشق: أي أشد؛ من قولك} لََعذَابُ اآلِخَرِة أََشقُّ{. واملصائب

  .زائدة" من"و. مينعهم من عذابه وال دافع
َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ أُكُلَُها دَاِئٌم َوِظلَُّها ِتلَْك ُعقَْبى الَِّذيَن اتَّقَْوا َوُعقَْبى مَثَلُ الَْجنَّةِ الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ { ٣٥: اآلية



  }الْكَاِفرِيَن النَّاُر
 ارتفع باالبتداء واخلرب: فقال سيبويه" مثل"اختلف النحاة يف رفع } َمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ{: قوله تعاىل

أي " جتري من حتتها األهنار"ارتفع االبتداء وخربه : وقال اخلليل. وفيما يتلى عليكم مثل اجلنة: حمذوف؛ والتقدير
قويل يقوم زيد؛ فقويل مبتدأ، ويقوم زيد خربه؛ واملثل : صفة اجلنة اليت وعد املتقون جتري من حتتها األهنار؛ كقولك

َوِللَّهِ {: وقال] ٢٩: الفتح[} َمثَلُُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم ِفي األِْنجِيلِ ذَِلَك{: مبعىن الصفة موجود؛ قال اهللا تعاىل
مل يسمع مثل مبعىن الصفة؛ إمنا معناه الشبه؛ : أي الصفة العليا؛ وأنكره أبو علي وقال] ٦٠: النحل[} الْمَثَلُ اَألْعلَى

: مررت برجل شبهك؛ قال: برجل مثلك؛ كما تقول مررت: أال تراه جيري جمراه يف مواضعه ومتصرفاته، كقوهلم
  ويفسد أيضا من جهة املعىن؛ ألن مثال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  سورة إبراهيم

: إال آيتني منها مدنيتني وقيل: وقال ابن عباس وقتادة. سورة إبراهيم مكية كلها يف قول احلسن وعكرمة وجابر
: إبراهيم[} أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه كُفْراً{: ي قوله تعاىلثالث، نزلت يف الذين حاربوا اهللا ورسوله وه

  ].٣٠: إبراهيم[} فَإِنَّ َمِصريَكُْم إِلَى النَّارِ{: إىل قوله] ٢٨
  }ذِْن َربِّهِمْ إِلَى صَِراِط الْعَزِيزِ الَْحمِيِدالر ِكتَاٌب أَْنَزلَْناُه إِلَْيكَ لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُّلُمَاِت إِلَى النُّورِ بِإِ{ ١: اآلية

من . "أي بالكتاب، وهو القرآن، أي بدعائك إليه" لتخرج الناس. "تقدم معناه} الر ِكَتاٌب أَنَْزلَْناهُ إِلَْيَك{: قوله تعاىل
التمثيل؛ ألن الكفر  أي من ظلمات الكفر الضاللة واجلهل إىل نور اإلميان والعلم؛ وهذا على" الظلمات إىل النور

بإذن . "متقارب. من البدعة إىل السنة، ومن الشك إىل اليقني، واملعىن: وقيل. مبنزلة الظلمة؛ واإلسالم مبنزلة النور
وأضيف الفعل إىل النيب صلى اهللا " خترج"متعلقة بـ } بِإِذِْن َربِّهِْم{أي بتوفيقه إياهم ولطفه هبم، والباء يف " رهبم

خرجت إىل زيد العاقل الفاضل : هو كقولك} إِلَى صَِراِط الَْعزِيزِ الَْحمِيِد{. الداعي واملنذر اهلادي عليه وسلم ألنه
. الذي ال يغلبه غالب" العزيز: "وقيل. من غري واو، ألهنما شيء واحد؛ واهللا هو العزيز الذي ال مثل له وال شبيه

. حملمود بكل لسان، واملمجد يف كل مكان على كل حالأي ا" احلميد. "املنيع يف ملكه وسلطانه" العزيز: "وقيل
كان قوم آمنوا بعيسى ابن مرمي، وقوم كفروا به، فلما بعث حممد صلى اهللا عليه : وروى مقسم عن ابن عباس قال

  .وسلم آمن به الذين كفروا بعيسى، وكفر الذين آمنوا بعيسى؛ فنزلت هذه اآلية، ذكره املاوردي

  }ِذي لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ وََوْيلٌ لِلْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ َشِديٍداللَِّه الَّ{ ٢: اآلية
ِئَك ِفي َضاللٍ الَِّذيَن َيْسَتحِبُّونَ الَْحيَاةَ الدُّْنَيا َعلَى الْآخَِرِة َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبغُوَنَها ِعَوجاً أُولَ{ ٣: اآلية
  }َبِعيٍد

وقرأ نافع وابن عامر . أي ملكا وعبيدا واختراعا وخلقا} اللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ{: قوله تعاىل
صفة، واخلرب مضمر؛ أي اهللا الذي له ما يف " الذي: "وقيل. خربه" الذي"بالرفع على االبتداء " اهللا: "وغريمها

الباقون باخلفض نعتا للعزيز احلميد فقدم النعت على املنعوت؛ . ادر على كل شيءالسماوات وما يف األرض ق
وليس صفة؛ ألن اسم اهللا صار كالعلم فال يوصف؛ " احلميد"على البدل من : وقيل. مررت بالظريف زيد: كقولك

وقال أبو . اإلجياد كما ال يوصف بزيد وعمرو، بل جيوز أن يوصف به من حيث املعىن؛ ألن معناه أنه املنفرد بقدرة



إىل صراط اهللا العزيز احلميد الذي له ما يف السماوات وما يف : واخلفض على التقدمي والتأخري، جمازه: عمرو
من خفض : قال ابن األنباري. رفع، وإذا وصل خفض على النعت" احلميد"وكان يعقوب إذا وقف على . األرض

: وقال الزجاج" البقرة"قد تقدم معىن الويل يف } لْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ َشِديٍدَووَْيلٌ ِل{ . } َوَما ِفي الْأَْرضِ{وقف على 
  .أي من جهنم} ِمْن َعذَابٍ َشدِيٍد{. هي كلمة تقال للعذاب واهللكة

يف " الذين"فـ . أي خيتاروهنا على اآلخرة، والكافرون يفعلون ذلك} الَِّذيَن َيسَْتِحبُّونَ الَْحَياةَ الدُّْنيَا{: قوله تعاىل
مبتدأ " الذين يستحبون: "يف موضع رفع خرب ابتداء مضمر، أي هم الذين وقيل: وقيل. موضع خفض صفة هلم

  وكل من آثر الدنيا وزهرهتا، واستحب". أولئك. "وخربه

أي صرف الناس عنه وهو دين اهللا، الذي جاءت به  -البقاء يف نعيمها على النعيم يف اآلخرة، وصد عن سبيل اهللا 
إن أخوف ما أخاف : "فهو داخل يف هذه اآلية؛ وقد قال صلى اهللا عليه وسلم -لرسل، يف قول ابن عباس وغريه ا

" يستحبون: "وقيل. وما أكثر ما هم يف هذه األزمان، واهللا املستعان. وهو حديث صحيح" على أميت األئمة املضلون
أي يطلبون } وََيْبُغونََها ِعَوجاً{. إال بطاعته دون معصيتهأي يلتمسون الدنيا من غري وجهها، ألن نعمة اهللا ال تلتمس 
واملوج بكسر العني يف الدين . والسبيل تذكر وتؤنث. هلا زيغا وميال ملوافقة أهوائهم، وقضاء حاجاهتم وأغراضهم

قد تقدم يف واألمر واألرضي، ويف كل ما مل يكن قائما؛ وبفتح العني يف كل ما كان قائما، كاحلائط والرمح وحنوه؛ و
  .أي ذهاب عن احلق بعيد عنه} أُولَِئَك ِفي َضاللٍ َبعِيٍد{. وغريها" آل عمران"

اُء َوُهَو الَْعزِيُز َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسولٍ إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه لُِيَبيَِّن لَُهْم فَُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن َيَش{ ٤: اآلية
  }الَْحِكيُم

أي بلغتهم، ليبينوا هلم أمر دينهم؛ ووحد } إِالَّ بِِلَساِن قَْومِِه{أي قبلك يا حممد } َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسولٍ{ : قوله تعاىل
اللسان وإن أضافه إىل القوم ألن املراد اللغة؛ فهي اسم جنس يقع على القليل والكثري؛ وال حجة للعجم وغريهم يف 

: ترجم له ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم ترمجة يفهمها لزمته احلجة، وقد قال اهللا تعاىلهذه اآلية؛ ألن كل من 
: وقال صلى اهللا عليه وسلم]. ٢٨: سبأ[} َوَما أَْرَسلْنَاَك إِالَّ كَافَّةً ِللنَّاسِ َبِشرياً َوَنِذيراً َولَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ{
والذي : "وقال صلى اهللا عليه وسلم" . ته بلساهنا وأرسلين اهللا إىل كل أمحر وأسود من خلقهأرسل كل نيب إىل أم" 

نفسي بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين مث مل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب 
رد على القدرية يف نفوذ املشيئة، وهو } ْن َيَشاُءفَُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي َم{. خرجه مسلم، وقد تقدم" . النار

  مستأنف، وليس مبعطوف على

ألن اإلرسال صار سببا لإلضالل؛ " يضل"وجيوز النصب يف . ألن اإلرسال إمنا وقع للتبيني ال لإلضالل" ليبني"
ا لإلضالل ألهنم كفروا به ملا وإمنا صار اإلرسال سبب] ٨: القصص[} لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحَزناً{: فيكون كقوله

  .تقدم معناه} َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم{جاءهم؛ فصار كأنه سبب لكفرهم 
ياٍت ِه إِنَّ ِفي ذَِلَك آلَولَقَْد أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآياِتَنا أَنْ أَْخرِْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماتِ إِلَى النُّورِ َوذَكِّرُْهْم بِأَيَّامِ اللَّ{ ٥: اآلية

  }ِلكُلِّ صَبَّارٍ َشكُورٍ
هي : قال جماهد. أي حبجتنا وبراهيننا؛ أي باملعجزات الدالة على صدقه} َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآياِتَنا{: قوله تعاىل

: م أول السورةلنبينا عليه السال: نظريه قوله تعاىل} أَنْ أَخْرِْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ{. التسع اآليات
: ص[} وَاْنطَلََق الَْملَأُ ِمْنُهْم أَنِ اْمشُوا{: هنا مبعىن أي، كقوله تعاىل" أن: "} لُِتخْرَِج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ{



  .أي امشوا] ٦
بنعم اهللا : قال ابن عباس وجماهد وقتادة .أي قل هلم قوال يتذكرون به أيام اهللا تعاىل} َوذَكِّْرُهمْ بِأَيَّامِ اللَِّه{: قوله تعاىل

عليهم؛ وقاله أيب بن كعب ورواه مرفوعا؛ أي مبا أنعم اهللا عليهم من النجاة من فرعون ومن التيه إىل سائر النعم، 
  :وقد تسمى النعم األيام؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم

  وأيام لنا غر طوال

: قال ابن زيد. فالن عامل بأيام العرب، أي بوقائعها: السالفة؛ يقال بوقائع اهللا يف األمم: وعن ابن عباس أيضا ومقاتل
وعظهم : وقال الطربي. بالؤه: يعين األيام اليت انتقم فيها من األمم اخلالية؛ وكذلك روى ابن وهب عن مالك قال

ا مستذلني؛ واكتفى بذكر مبا سلف يف األيام املاضية هلم، أي مبا كان يف أيام اهللا من النعمة واحملنة؛ وقد كانوا عبيد
مسعت رسول اهللا : وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس عن أيب بن كعب قال. األيام عنه ألهنا كانت معلومة عندهم

وذكر " بينا موسى عليه السالم يف قومه يذكرهم بأيام اهللا وأيام اهللا بالؤه ونعماؤه: "صلى اهللا عليه وسلم يقول
اخلايل من كل بدعة، واملنزه عن كل . الوعظ املرفق للقلوب، املقوي لليقني حديث اخلضر؛ ودل هذا على جواز

أي كثري الصرب على } ِلكُلِّ َصبَّارٍ{. أي دالالت} لَآياٍت{أي يف التذكري بأيام اهللا } إِنَّ ِفي ذَِلَك{. ضاللة وشبهة
وروى عن . شكر، وإذا ابتلي صرب هو العبد؛ إذا أعطي: وقال قتادة. لنعم اهللا" شكور. "طاعة اهللا، وعن معاصيه

إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ {"  -مث تال هذه اآلية  -اإلميان نصفان نصف صرب ونصف شكر : "النيب أنه قال
اللهم : وتواري احلسن البصري عن احلجاج سبع سنني، فلما بلغه موته قال. وحنوه عن الشعيب موقوفا. } َشكُورٍ 

وإمنا خص باآليات كل صبار ". إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور: "ت سنته، وسجد شكرا، وقرأقد أمته فأم
وإن كان منذرا ] ٤٥: النازعات[} إِنََّما أَْنَت ُمْنِذُر َمْن َيْخَشاهَا{: شكور؛ ألنه يعترب هبا وال يغفل عنها؛ كما قال

  .للجميع
وا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ أَْنَجاكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسومُوَنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ وَإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اذْكُُر{ ٦: اآلية

  }َوُيذَبُِّحونَ أَْبَناءَكُْم َوَيْسَتْحُيونَ نَِساَءكُْم َوِفي ذَِلكُمْ َبالٌء ِمْن رَبِّكُْم َعِظيٌم
  "البقرة"تقدم معناه يف 

  }كُْم لَِئْن َشكَْرُتْم لَأَزِيَدنَّكُْم َولَِئْن كَفَرُْتْم إِنَّ َعذَابِي لََشدِيٌدوَإِذْ َتأَذَّنَ َربُّ{ ٧: اآلية

 الَْعذَابِ وَإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ أَْنَجاكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسومُوَنكُْم ُسوَء{ ٦: اآلية
  }اءَكُْم َوَيْسَتْحُيونَ نَِساَءكُْم َوِفي ذَِلكُمْ َبالٌء ِمْن رَبِّكُْم َعِظيٌمَوُيذَبُِّحونَ أَْبَن

  .مستوىف واحلمد هللا" البقرة"تقدم معناه يف 
  }وَإِذْ َتأَذَّنَ َربُّكُْم لَِئْن َشكَْرُتْم َألزِيدَنَّكُْم َولَِئْن كَفَرُْتْم إِنَّ َعذَابِي لََشدِيٌد{ ٧: اآلية

هو من قول اهللا؛ أي واذكر يا حممد إذ قال : وقيل. هو من قول موسى لقومه: قيل} إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُْمَو{: قوله تعاىل
ومنه األذان، ألنه . وأذن مبعىن أعلم؛ مثل أوعد وتوعد؛ روي معىن ذلك عن احلسن وغريه" تأذن"و. ربك كذا

  :إعالم؛ قال الشاعر
  لسنا األذينامسعنا يف جما... فلم نشعر بضوء الصبح حىت 

أي لئن شكرمت إنعامي ألزيدنكم } لَِئْن َشكَرُْتْم لَأَزِيَدنَّكُْم{. واملعىن واحد" وإذ قال ربكم: "وكان ابن مسعود يقرأ
لئن وحدمت وأطعتم ألزيدنكم من الثواب، : ابن عباس. لئن شكرمت نعميت ألزيدنكم من طاعيت: احلسن. من فضلي



ما للعلماء يف معىن " البقرة"؛ واآلية نص يف أن الشكر سبب املزيد؛ وقد تقدم يف واملعىن متقارب يف هذه األقوال
وحكي عن داود عليه السالم أنه . أال تتقوى بنعمه على معاصيه: وسئل بعض الصلحاء عن الشكر هللا فقال. الشكر
فحقيقة : قلت. يا داود اآلن شكرتين: قال. أي رب كيف أشكرك، وشكري لك نعمة جمددة منك علي: قال

  :وأال يصرفها يف غري طاعته؛ وأنشد اهلادي وهو يأكل. الشكر على هذا االعتراف بالنعمة للمنعم
  بطاعته وتشكر بعض حقه... أنالك رزقه لتقوم فيه 

  قويت على معاصيه برزقه... فلم تشكر لنعمته ولكن 
َولَِئْن كَفَرُْتْم إِنَّ {. ر فتأهب للمزيدإذا مسعت النعمة الشك: وقال جعفر الصادق. فغص باللقمة، وخنقته العربة

نعمي؛ وعد بالعذاب على الكفر، كما وعد بالزيادة على الشكر، : وقيل. أي جحدمت حقي} َعذَابِي لََشدِيٌد
  .للشهرة" إن"وحذفت الفاء اليت يف جواب الشرط من 

  }َجِميعاً فَإِنَّ اللََّه لََغنِيٌّ َحمِيٌد َوقَالَ مُوَسى إِنْ َتكْفُرُوا أَْنُتْم َوَمْن ِفي اَألْرضِ{ ٨: اآلية
إِإِالَّ لَّا اللَُّه َجاَءتُْهْم  أَلَمْ َيأِْتكُْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعدِِهْم ال َيْعلَُمُهْم{ ٩: اآلية

  }ِه ُمرِيبٍِديَُهْم ِفي أَفَْواهِهِْم َوقَالُوا إِنَّا كَفَْرَنا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه َوإِنَّا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعوَنَنا إِلَْيُرُسلُُهمْ بِالَْبيِّنَاِت فََردُّوا أَْي
ال يلحقه بذلك نقص،  أي} َوقَالَ ُموَسى إِنْ َتكْفُُروا أَنُْتْم َوَمْن ِفي اَألْرضِ َجِميعاً فَإِنَّ اللََّه لَغَنِيٌّ َحِميٌد{: قوله تعاىل

  .أي احملمود" احلميد. "بل هو الغين
  :النبأ اخلرب، واجلمع األنباء؛ قال} أَلَْم يَأِْتكُْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد{: قوله تعاىل

  أمل يأتيك واألنباء تنمي
هو ابتداء خطاب من : وقيل. ذكر يا حممد إذ قال ربك كذامن قول اهللا؛ أي وا: وقيل. هو من قول موسى: مث قيل

أي } وَالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ال َيْعلَمُُهْم إِالَّ اللَُّه{: وقوله. وخرب قوم نوح وعاد ومثود مشهور قصه اهللا يف كتابه. اهللا تعاىل
آدم فال يدعون إحصاء مجيع األمم،  ال حيصي عددهم إال اهللا، وال يعرف نسبهم إال اهللا، والنسابون وإن نسبوا إىل

وإمنا ينسبون البعض؛ وميسكون عن نسب البعض؛ وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا مسع النسابني 
وقد روي عن . } ال َيْعلَُمُهمْ إِالَّ اللَُّه{: كذب النسابون إن اهللا يقول : "ينسبون إىل معد بن عدنان مث زادوا فقال

  بني عدنان وإمساعيل ثالثون: وقال بن عباس. ما وجدنا أحدا يعرف ما بني عدنان وإمساعيل: أنه قال عروة بن الزبري

َجاَءْتُهمْ ُرُسلُُهْم {. كذب النسابون. } ال َيْعلَُمُهْم إِلَّا اللَُّه{: وكان ابن مسعود يقول حني يقرأ. أبا ال يعرفون
أي جعل أولئك القوم أيدي أنفسهم يف أفواههم } وا أَْيِدَيُهْم ِفي أَفَْواهِهِْمفََردُّ{. أي باحلجج والدالالت} بِالَْبيِّنَاِت

ليعضوها غيظا مما جاء به الرسل؛ إذ كان فيه تسفيه أحالمهم، وشتم أصنامهم؛ قاله بن مسعود، ومثله قاله 
ملا مسعوا : وقال ابن عباس]. ١١٩: آل عمران[} َعضُّوا َعلَْيكُُم الْأََناِملَ ِمَن الَْغْيِظ{: عبدالرمحن بن زيد؛ وقرأ

كانوا إذا قال هلم نبيهم أنا رسول اهللا إليكم أشاروا : وقال أبو صاحل. كتاب اهللا عجبوا ورجعوا بأيديهم إىل أفواههم
والضمريان للكفار؛ . أن اسكت، تكذيبا له، وردا لقوله؛ وهذه األقوال الثالثة متقاربة املعىن: بأصابعهم إىل أفواههم

حدثنا عبدالرمحن بن مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب : ول األول أصحها إسنادا؛ قال أبو عبيدوالق
  :عضوا عليها غيظا؛ وقال الشاعر: قال} فََردُّوا أَْيِديَُهْم ِفي أَفَْواِههِْم{: األحوص عن عبداهللا يف قوله تعاىل

  ودقة يف عظم ساقي ويدي... لو أن سلمى أبصرت ختددي 
  عضت من الوجد بأطراف اليد... هلي وجفاء عودي وبعد أ



ردوا على الرسل قوهلم وكذبوهم : وقال جماهد وقتادة. جمودا، واحلمد هللا" آل عمران"وقد مضى هذا املعىن يف 
جعلوا أيديهم يف أفواه الرسل ردا لقوهلم؛ : وقال احلسن وغريه. بأفواههم؛ فالضمري األول للرسل، والثاين للكفار

أخذوا أيدي : وقال مقاتل. أومأوا للرسل أن يسكتوا: وقيل معناه. األول على هذا للكفار، والثاين للرسل فالضمري
: وقيل. رد الرسل أيدي القوم يف أفواههم: وقيل. الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كالمهم
: التكذيب، وجميء الرسل بالشرائع نعم؛ واملعىنإن األيدي هنا النعم؛ أي ردوا نعم الرسل بأفواههم، أي بالنطق و

جلست يف البيت وبالبيت؛ وحروف الصفات يقام : مبعىن الباء؛ يقال" يف"و. كذبوا بأفواههم ما جاءت به الرسل
  هو ضرب مثل؛ أي مل يؤمنوا ومل جييبوا؛ والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن: وقال أبو عبيدة. بعضها مقام بعض

رد يده يف : مل نسمع أحدا من العرب يقول: وقال القتيب. وقاله األخفش أيضا. د رد يده يف فيهق: اجلواب وسكت
  :عضوا على األيدي حنقا وغيظا؛ لقول الشاعر: فيه إذا ترك ما أمر به؛ وقاله املغين

  د حىت يعض علي األكفا... تردون يف فيه غش احلسو 
  :وقال آخر. كفيهيعين أهنم يغيظون احلسود حىت يعض على أصابعه و

  فأضحى يعض علي الوظيفا... قد أفين أنامل أزمة 
أي باإلرسال على زعمكم، ال أهنم أقروا أهنم } َوقَالُوا إِنَّا كَفَْرَنا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه{: يعين األمم للرسل -: وقالوا
  .من التوحيد" مما تدعوننا إليه. "أي يف ريب ومرية" وإنا لفي شك. "أرسلوا

أربته إذ فعلت أمرا من أوجب ريبة وشكا؛ أي نظن أنكم تطلبون : أي موجب للريبة؛ يقال} ُمرِيبٍ{: له تعاىلقو
  .امللك والدنيا

كُْم إِلَى خَِّرقَالَْت ُرُسلُُهْم أَِفي اللَِّه َشكٌّ فَاِطرِ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َيْدُعوكُْم ِلَيغِْفَر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َوُيَؤ{ ١٠: اآلية
  }ُتوَنا بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍأََجلٍ ُمَسّمًى قَالُوا إِنْ أَْنُتمْ إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا ُترِيُدونَ أَنْ َتُصدُّوَنا َعمَّا كَانَ َيْعُبُد آَباُؤَنا فَأْ

. ؛ أي يف توحيده؛ قال قتادةاستفهام معناه اإلنكار؛ أي ال شك يف اهللا} قَالَْت ُرُسلُُهْم أَِفي اللَِّه َشكٌّ{: قوله تعاىل
ألهنم متفقون عليها وخمتلفون فيما عداها؛ يدل عليه ! أيف قدرة اهللا شك؟ : وحيتمل وجها ثالثا. يف طاعته: وقيل
خالقها وخمترعها ومنشئها وموجدها بعد العدم؛ لينبه على قدرته فال جتوز العبادة } فَاِطرِ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ{: قوله
وقال . زائدة" من: "قال أبو عبيد} ِلَيْغِفَر لَكُْم ِمْن ذُنُوبِكُْم{. أي إىل طاعته بالرسل والكتب} َيْدُعوكُْم{. إال له
  .هي للتبعيض؛ وجيوز أن يذكر البعض واملراد منه اجلميع: سيبويه

} رَكُْم إِلَى أََجلٍ ُمسَّمًىَويَُؤخِّ{. للبدل وليست بزائدة وال مبعضة؛ أي لتكون املغفرة بدال من الذنوب" من: "وقيل
يف اهليئة والصورة؛ تأكلون مما نأكل، } إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُنَا{. أي ما أنتم} قَالُوا إِنْ أَْنُتْم{. يعين املوت، فال يعذبكم يف لدنيا

فَأُْتوَنا {ن األصنام واألوثان م} تُرِيُدونَ أَنْ َتُصدُّوَنا َعمَّا كَانَ َيعُْبُد آَباُؤَنا{. وتشربون مما نشرب، ولستم مالئكة
  .أي حبجة ظاهرة؛ وكان حماال منهم؛ فإن الرسل ما دعوا إال ومعهم املعجزات} بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ

َوَما كَانَ لََنا أَنْ قَالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم إِنْ َنْحُن إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم وَلَِكنَّ اللََّه َيُمنُّ َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه { ١١: اآلية
  }َنأْتَِيكُمْ بُِسلْطَاٍن إِالَّ بِإِذْنِ اللَِّه َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ

  } فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكِّلُونََوَما لََنا أَلَّا َنَتوَكَّلَ َعلَى اللَِّه َوقَْد َهدَاَنا ُسُبلََنا َولََنْصبَِرنَّ َعلَى َما آذَْيُتمُوَنا َوَعلَى اللَِّه{ ١٢: اآلية
َولَِكنَّ اللََّه َيُمنُّ َعلَى َمْن {. أي يف الصورة واهليئة كما قلتم} قَالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم إِنْ َنْحُن إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم{: قوله تعاىل

بتالوة : وقال سهل بن عبداهللا. ملعرفة واهلدايةوقيل؛ بالتوفيق، واحلكمة وا. أي يتفضل عليه بالنبوة} َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه



  .القرآن وفهم ما فيه
سألت : يا عم أوصين؛ قال: وهذا قول حسن، وقد خرج الطربي من حديث ابن عمر قال قلت أليب ذر: قلت

على من ما من يوم وال ليلة وال ساعة إال وهللا فيه صدقة مين هبا : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما سألتين فقال
أي حبجة } َوَما كَانَ لََنا أَنْ نَأِْتَيكُْم بُِسلْطَاٍن{" . يشاء من عباده وما من اهللا تعاىل على عباده مبثل أن يلهمهم ذكره

أي مبشيئته، وليس ذلك يف قدرتنا؛ أي ال نستطيع أن نأيت حبجة كما تطلبون إال بأمره } إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه{. وآية
} َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ{. لفظ اخلرب، ومعناه النفي، ألنه ال حيظر على أحد ما ال يقدر عليهوقدرته؛ فلفظه؛ 

  .تقدم معناه

اخلرب؛ وما بعدها يف موضع " لنا"استفهام يف موضع رفع باالبتداء، و" ما"} َوَما لََنا أَالَّ َنَتوَكَّلَ َعلَى اللَِّه{: قوله تعاىل
أي الطريق الذي يوصل إىل رمحته، وينجي " وقد هدانا سبلنا. "أي شيء لنا يف ترك التوكل على اهللا: ؛ التقديراحلال

واهللا : الم قسم؛ جمازه" ولنصربنَّ" "ولنصربن على ما آذيتمونا وعلى اهللا فليتوكل املتوكلون. "من سخطه ونقمته
وعلى اهللا . "، والتكذيب والقتل، ثقة باهللا أنه يكفينا ويثيبنابه، أي من اإلهانة والضرب} َما آذَْيُتُمونَا{لنصربن 

  ".فليتوكل املتوكلون
 َربُُّهْم لَُنْهِلكَنَّ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لُِرُسِلهِمْ لَُنْخرَِجنَّكُْم ِمْن أَْرِضَنا أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا فَأَْوَحى إِلَْيهِْم{  ١٣: اآلية

  }الظَّاِلِمَني
  }وَلَُنْسِكنَنَّكُُم الْأَْرَض ِمْن َبْعدِِهْم ذَِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي َوَخاَف َوعِيِد{ ١٤: اآلية

} أَْو لََتُعودُنَّ{ . الالم الم قسم؛ أي واهللا لنخرجنكم} َوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا لُِرُسِلهِْم لَُنْخرِجَنَّكُْم ِمْن أَْرِضَنا{: قوله تعاىل
" أو"وهو غري مفتقر إىل هذا التقدير؛ فإن : قال ابن العريب. ودوا أو إال أن تعودوا؛ قاله الطربي وغريهأي حىت تع

على باهبا من التخيري؛ خري الكفار الرسل بني أن يعودوا يف ملتهم أو خيرجوهم من أرضهم؛ وهذه سرية اهللا تعاىل يف 
َيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اَألْرضِ لُِيخْرُِجوَك ِمْنَها َوإِذاً ال َيلَْبثُونَ ِخالفََك إِالَّ َوإِنْ كَادُوا لَ{: " رسله وعباده؛ أال ترى إىل قوله

. وغريها" األعراف"وقد تقدم هذا املعىن يف ] ٧٧ - ٧٦: اإلسراء[} قَِليالً، ُسنَّةَ َمْن قَْد أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمْن ُرُسِلنَا
  }ى إِلَيْهِْم رَبُُّهْم لَُنْهِلكَنَّ الظَّاِلِمَني، َولَُنْسِكنَنَّكُُم الْأَْرَض ِمْن بَْعِدِهْمفَأَْوَح{أي إىل ديننا، } ِفي ِملَِّتنَا{

. أي مقامه بني يدي يوم القيامة؛ فأضيف املصدر إىل الفاعل} ذَِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي َوَخاَف َوِعيِد{: قوله تعاىل
واملقام بفتح امليم مكان اإلمامة، . ما؛ وأضاف ذلك إليه الختصاصه بهقام قياما ومقا: واملقام مصدر كالقيام؛ يقال

أَفََمْن ُهَو قَاِئٌم َعلَى {: أي قيامي عليه، ومراقبيت له؛ قال اهللا تعاىل} ذَِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي{وبالضم فعل اإلقامة؛ و 
أي } َوَخاَف َوِعيِد{أي عذايب، } َمْن َخاَف َمقَاِميذَِلَك ِل{: وقال األخفش] ٣٣الرعد . [} كُلِّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت

  .والوعيد االسم من الوعد. إنه العذاب: وقيل. القرآن وزواجره

  }وَاْسَتفَْتحُوا َوخَاَب كُلُّ جَبَّارٍ َعنِيٍد{ ١٥: اآلية
  }ِمْن َورَاِئِه جََهنَُّم وَُيْسقَى ِمْن َماٍء َصِديٍد{ ١٦: اآلية
  }ُه َوال َيكَاُد ُيِسيُغُه َويَأِْتيِه الَْمْوُت ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوَما ُهَو بَِميٍِّت َوِمْن َورَاِئِه َعذَاٌب غَِليظٌَيَتَجرَُّع{ ١٧: اآلية

أي واستنصروا؛ أي أذن للرسل يف االستفتاح على قومهم، والدعاء هبالكهم؛ قاله ابن } َواْسَتفَْتُحوا{: قوله تعاىل
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك : ومنه احلديث". بقرةال"عباس وغريه، وقد مضى يف 

اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ {: استفتحت األمم بالدعاء كما قالت قريش: وقال ابن زيد. املهاجرين، أي يستنصر



" هنم كذبوين فافتح بيين وبينهم فتحاإ: "وقيل قال الرسول. وروي عن ابن عباس. اآلية] ٣٢: األنفال[} ِمْن ِعْنِدَك
} ائِْتَنا بَِعذَابِ اللَِّه إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني{إن كان هؤالء صادقني فعذبنا، عن ابن عباس أيضا؛ نظريه : وقالت األمم

اجلبار } كُلُّ َجبَّارٍ َعنِيٍد َوَخاَب{]. ٧٧: األعراف[} ائْتَِنا بَِما تَِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الُْمْرَسلَِني{] ٢٩: العنكبوت[
والعنيد املعاند للحق واجملانب له، . املتكرب الذي ال يري ألحد عليه حقا؛ هكذا هو عند أهل اللغة؛ ذكره النحاس

هو من العند، وهو الناحية وعاند فالن أي أخذ : وقيل. عند عن قومه أي تباعد عنهم: عن ابن عباس وغريه؛ يقال
  :ال الشاعريف ناحية معرضا؛ ق

  إين كبري ال أطيق العندا... إذا نزلت فاجعلوين وسطا 
أي جائر عن القصد؛ وهو العنود والعنيد والعاند؛ ويف حديث ابن عباس } جَبَّارٍ َعنِيٍد{: قوله تعاىل: وقال اهلروي

هذا العرق يف هو الذي عند وبغى كاإلنسان يعاند؛ ف: قال أبو عبيد. إنه عرق عاند: وسئل عن املستحاضة فقال
العنود : أضم العنود؛ قال الليث: وقال عمر يذكر سريته. العاند الذي ال يرقأ: وقال مشر. كثرة ما خيرج منه مبنزلته

وقال . من اإلبل الذي ال خيالطها إمنا هو يف ناحية أبدا؛ أراد من هم باخلالف أو مبفارقة اجلماعة عطفت به إليها
  العنود والعنيد الذي: وقيل. هو الشامخ بأنفه: بن كيسانوقال ا. العنيد املتكرب: مقاتل

. شر اإلبل العنود الذي خيرج عن الطريق: يتكرب على الرسل وبذهب عن طريق احلق فال يسلكها؛ تقول العرب
  .العنيد الذي أيب أن يقول ال إله إال اهللا: وقال قتادة. العنيد العاصي: وقيل
. ىن واحد، وإن كان اللفظ خمتلفا، وكل متباعد عن احلق جبار وعنيد أي متكربواجلبار والعنيد يف اآلية مبع: قلت
أن الوليد بن " أدب الدنيا والدين"وحكى املاوردي يف كتاب . إن املراد به يف اآلية أبو جهل؛ ذكره املهدوي: وقيل

فمزق } اَب كُلُّ َجبَّارٍ َعنِيٍدوَاْسَتفَْتُحوا َوَخ{: يزيد بن عبدامللك تفاءل يوما يف املصحف فخرج له قوله عز وجل
  :املصحف وأنشأ يقول
  فها أنا ذاك جبار عنيد... أتوعد كل جبار عنيد 

  فقل يا رب مزقين الوليد... إذا ما جئت ربك يوم حشر 
  .فلم يلبث إال أياما حىت قتل شر قتلة، وصلب رأسه على قصره، مث على سور بلده

  :ووراء مبعىن بعد؛ قال النابغة. أي من وراء ذلك الكافر جهنم، أي من بعد هالكه} ُمِمْن َوَراِئِه َجَهنَّ{: قوله تعاىل
  وليس وراء اهللا للمرء مذهب... حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 

َوَيكْفُُرونَ بَِما {: أي من بعده؛ وقوله تعاىل} َوِمْن َوَراِئِه َعذَاٌب غَِليظٌ{: أي بعد اهللا جل جالله؛ وكذلك قوله تعاىل
أي من أمامه، ومنه " من ورائه: "وقيل: مبا بعده: وقال أبو عبيد. أي مبا سواه؛ قاله الفراء] ٩١: البقرة[} َراءَُهَو

  :قول الشاعر
  ال حاضر معجز عنه وال بادي... ومن ورائك يوم أنت بالغه 

  :وقال آخر
  وقومي متيم والفالة ورائيا... أترجو بنو مروان مسعي وطاعيت 

  :وقال لبيد
  لزوم العصا حتين عليها األصابع... س ورائي إن تراخت منييت لي



أي أمامهم، وإىل هذا ذهب أبو عبيدة وأبو علي ] ٧٩: الكهف[} َوكَانَ َوَراَءُهْم َمِلٌك{: ويف التنزيل. يريد أمامي
أي يف هو كما يقال هذا األمر من ورائك، أي سوف يأتيك، وأنا من وراء فإن : وقال األخفش. قطرب وغريمها

أي من أمامه، وليس من األضداد ولكنه من تواري؛ } ِمْن َورَاِئِه جََهنَُّم{وقال النحاس يف قول . طلبه وسأصل إليه
إن وراء تكون مبعىن خلف وأمام فهو من األضداد، وقاله أبو عبيدة أيضا، واشتقاقهما : وقال األزهري. أي استتر

  .فصارت من وراء ألهنا ال ترى، حكاه ابن األنباري وهو حسنمما توارى واستتر، فجهنم توارى وال تظهر، 
أي من ماء مثل الصديد، كما يقال للرجل الشجاع أسد، أي مثل األسد، } َوُيسْقَى ِمْن َماٍء َصدِيٍد{: قوله تعاىل

الربيع وقال حممد بن كعب القرظي و. هو ما يسيل من أجسام أهل النار من القيح والدم: وقيل. وهو متثيل وتشبيه
هو من ماء كرهته تصد عنه، : وقيل. هو غسالة أهل النار، وذلك ماء يسيل من فروج الزناة والزواين: بن أنس

وذكر ابن املبارك، أخربنا صفوان بن عمرو عن عبيداهللا بن بسر عن أيب أمامة . فيكون الصديد مأخوذا من الصد
يقرب إىل فيه فيكرهه فإذا أدين منه : "قال} َماٍء َصدِيٍد يََتَجرَّعُُه َوُيسْقَى ِمْن{: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله

َوُسقُوا َماًء َحِميماً فَقَطَّعَ {: شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حىت خترج من دبره يقول اهللا
: الكهف[} كَالْمُْهلِ َيشْوِي الُْوُجوَه بِئَْس الشَّرَاُب َوإِنْ َيْسَتغِيثُوا يَُغاثُوا بَِماٍء{: ويقول اهللا] ١٥: حممد[} أَْمَعاَءُهْم
حديث غريب، وعبيداهللا بن بسر الذي روى عنه صفوان بن عمرو حديث أيب أمامة : خرجه الترمذي، وقال]" ٢٩

  .لعله أن يكون أخا عبداهللا بن بسر
جرع : أي يبتلعه؛ يقال} َوال َيكَاُد ُيِسيُغُه{. رتهأي يتحساه جرعا ال مرة واحدة ملرارته وحرا} يََتَجرَُّعُه{: قوله تعاىل

. وساغ الشراب يف احللق يسوغ سوغا إذا كان سلسا سهال، وأساغه اهللا إساغة. املاء واجترعه وجترعه مبعىن
، وهلذا أي فعلوا بعد إبطاء] ٧١: البقرة[} َوَما كَاُدوا َيفَْعلُونَ{: صلة؛ أي يسيغه بعد إبطاء، قال اهللا تعاىل" يكاد"و

. جييزه وال مير به: وقال ابن عباس. فهذا يدل على اإلساغة] ٢٠: احلج[} ُيصَْهُر بِِه َما ِفي ُبطُونِهِْم وَالُْجلُوُد{: قال
  َويَأِْتيِه الَْمْوُت{

ه أي يأتيه أسباب املوت من كل جهة عن ميينه ومشاله، ومن فوقه وحتته ومن قدام: قال ابن عباس} ِمْن كُلِّ َمكَاٍن
يأتيه من : وقال إبراهيم التيمي]. ١٦: الزمر[} لَُهْم ِمْن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ ِمَن النَّارِ َوِمْن َتْحتِهِْم ظُلَلٌ{: وخلفه، كقول

إنه ليأتيه املوت : وقال الضحاك. كل مكان من جسده حىت من أطراف شعره؛ لآلالم اليت يف كل مكان من جسد
يعين الباليا اليت تصيب الكافر يف النار مساها موتا، وهي : وقال األخفش. رجليهمن كل ناحية ومكان حىت من إهبام 

إنه ال يبقى عضو من أعضائه إال وكل به نوع من العذاب؛ لو مات سبعني مرة لكان أهون : وقيل. من أعظم املوت
برجليه، أو غل يف عنقه، عليه من نوع منها يف فرد حلظة؛ إما حية تنهشه؛ أو عقرب تلسعه، أو نار تسفعه، أو قيد 

إذا دعا : أو سلسلة يقرن هبا، أو تابوت يكون فيه، أو زقوم أو محيم، أو غري ذلك من العذاب، وقال حممد بن كعب
: الكافر يف جهنم بالشراب فرآه مات موتات، فإذا دنا منه مات موتات، فإذا شرب منه مات موتات؛ فذلك قوله

تعلق روحه يف : وقال ابن جريج. ال ميوت فيستريح: قال الضحاك. } َمكَاٍن َوَما ُهَو بَِميٍِّت َويَأِْتيِه الَْمْوُت ِمْن كُلِّ{
ال َيُموُت ِفيَها َوال {: حنجرته فال خترج من فيه فيموت، وال ترجع إىل مكاهنا من جوفه فتنفعه احلياة؛ ونظريه قوله

  :وقيل. حد منها كأمل املوتخيلق اهللا يف جسده آال ما كل وا: وقيل]. ٧٤: طه[} َيحَْيى
  .لتطاول شدائد املوت به، وامتداد سكراته عليه؛ ليكون ذلك زيادة يف عذابه} َوَما ُهَو بِمَيٍِّت{: قوله تعاىل

ال ُيقَْضى َعلَْيهِْم فََيُموُتوا َوال ُيَخفَُّف َعنُْهْم ِمْن {: ويظهر من هذا أنه ميوت، وليس كذلك؛ لقوله تعاىل: قلت
وبذلك وردت السنة؛ فأحوال الكفار أحوال من استوىل عليه سكرات املوت دائما، واهللا ] ٣٦: فاطر[} اَعذَابَِه



َولَْيجُِدوا ِفيكُمْ {: أي شديد متواصل اآلالم غري فتور؛ ومنه قوله} َعذَابٍ غَِليٍظ{. أي من أمامه} َوِمْن َوَرائِِه{. أعلم
: قال} َوِمْن َوَراِئِه َعذَاٌب غَِليظٌ{: ضيل بن عياض يف قول اهللا تعاىلوقال ف. أي شدة وقوة] ١٢٣: التوبة[} ِغلْظَةً

  .حبس األنفاس

ا كََسبُوا َعلَى مَثَلُ الَِّذيَن كَفَرُوا بَِربِّهِمْ أَْعَمالُُهْم كََرَماٍد اْشَتدَّْت بِِه الرِّيُح ِفي َيْومٍ َعاِصٍف ال يَقِْدُرونَ ِممَّ{ ١٨: اآلية
  }الضَّاللُ الَْبعِيُد َشْيٍء ذَِلَك ُهَو

  }أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرضَ بِالَْحقِّ إِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َويَأِْت بَِخلْقٍ َجِديٍد{ ١٩: اآلية
  }َوَما ذَِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ{ ٢٠: اآلية

ارتفع : فقال سيبويه" مثل"اختلف النحويون يف رفع } أَْعَمالُُهْم كََرَماٍدَمثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم {: قوله تعاىل
أَْعَمالُُهمْ {: مث ابتدأ فقال} مَثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم{وفيما يتلى عليكم أو يقص : باالبتداء واخلرب مضمر؛ التقدير

أي مثل الذين كفروا فيما يتلى عليكم أعماهلم : الزجاجوقال . } اشَْتدَّتْ بِِه الرِّيُح{أي كمثل رماد } كََرَماٍد
وعنه أيضا أنه على حذف . والذين كفروا برهبم أعماهلم كرماد: كرماد، وهو عند الفراء على إلغاء املثل، التقدير

وز مثل أعمال الذين كفروا برهبم كرماد؛ وذكر األول عنه املهدوي، والثاين القشريي والثعليب وجي: مضاف؛ التقدير
على بدل " أعماهلم"وجيوز يف الكالم جر . مبعىن صفة" مثل"صفة فالن أمسر؛ ـف: أن يكون مبتدأ كما يقال

والرماد ما . أعماهلم حمبطة غري مقبولة: واملعىن} َوخَاَب كُلُّ َجبَّارٍ َعنِيٍد{: واتصل هذا بقوله" الذين"االشتمال من 
مثال ألعمال الكفار يف أنه ميحقها كما متحق الريح الشديدة الرماد  بقي بعد احتراق الشيء؛ فضرب اهللا هذه اآلية

ويف وصف اليوم بالعصوف . والعصف شدة الريح؛ وإمنا كان ذلك ألهنم أشركوا فيها غري اهللا تعاىل. يف يوم عاصف
: أن يقال أن العصوف وإن كان للريح فإن اليوم قد يوصف به؛ ألن الريح تكون فيه، فجاز: أحدها: ثالثة أقاويل

الريح؛ ألهنا " يف يوم عاصف"أن يريد : والثاين. يوم حار ويوم بارد، والربد واحلر فيهما: يوم عاصف، كما يقال
  :ذكرت يف أول الكلمة، كما قال الشاعر

  إذا جاء يوم مظلم الشمس كاسف
؛ غري أنه ملا جاء بعد أنه من نعت الريح: والثالث. يريد كاسف الشمس فحذف؛ ألنه قد مر ذكره؛ ذكرمها اهلروي

  جحر ضب خرب؛ ذكره: اليوم أتبع إعرابه كما قيل

ِممَّا {. يعين الكفار} ال َيقِْدُرونَ{". يف يوم عاصف"وقرأ ابن أيب إسحاق وإبراهيم بن أيب بكر . الثعليب واملاوردي
ذَِلَك ُهَو الضَّاللُ {. حباطه بالكفريريد يف اآلخرة؛ أي من ثواب ما عملوا من الرب يف الدنيا، إل} كََسُبوا َعلَى َشْيٍء

  .أي اخلسران الكبري؛ وإمنا جعله كبريا بعيدا لفوات استدراكه باملوت} الَْبعِيُد
أمل ينته علمك : الرؤية هنا رؤية القلب؛ ألن املعىن} أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َخلََق السََّماوَاِت َواَألْرَض بِالْحَقِّ{: قوله تعاىل

إن يشأ . "ليستدل هبا على قدرته" باحلق"ومعىن ". خالق السماوات واألرض" -رأ محزة والكسائي وق. إليه؛
أيها الناس؛ أي هو قادر على اإلفناء كما قدر على إجياد األشياء؛ فال تعصوه فإنكم إن عصيتموه " يذهبكم

َوَما ذَِلَك َعلَى { . ل األولني فال فائدة يف اإلبدالأفضل وأطوع منكم؛ إذ لو كانوا مث} ُيذِْهْبكُْم َويَأِْت بَِخلْقٍ َجِديٍد{
  .أي منيع متعذر} اللَِّه بِعَزِيزٍ

ونَ َعنَّا ِمْن َعذَابِ اللَّهِ وََبَرزُوا ِللَِّه َجِميعاً فَقَالَ الضُّعَفَاُء ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُروا إِنَّا كُنَّا لَكُْم َتَبعاً فََهلْ أَْنُتْم ُمْغُن{ ٢١: اآلية
  }ْن َشْيٍء قَالُوا لَْو َهَداَنا اللَُّه لََهدَْيَناكُمْ َسَواٌء َعلَْيَنا أََجزِْعَنا أَْم َصَبرَْنا َما لََنا ِمْن َمحِيصٍِم



َما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم ِمْن َوقَالَ الشَّْيطَانُ لَمَّا قُِضَي الْأَْمُر إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الَْحقِّ َوَوَعْدُتكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم َو{ ٢٢: اآلية
أَْنُتْم بُِمْصرِِخيَّ إِنِّي كَفَْرُت  ُسلْطَاٍن إِالَّ أَنْ َدعَْوُتكُْم فَاسَْتَجبُْتْم ِلي فَال َتلُوُمونِي َولُوُموا أَنْفَُسكُْم َما أََنا بُِمصْرِِخكُْم َوَما

  }َعذَاٌب أَِليٌم بَِما أَْشرَكُْتُموِن ِمْن قَْبلُ إِنَّ الظَّاِلِمَني لَُهْم

والرباز املكان الواسع . والربوز الظهور. أي برزوا من قبورهم، يعين يوم القيامة} َوبََرُزوا ِللَِّه َجِميعاً{: قوله تعاىل
وجاء بلفظ؛ املاضي ومعناه . ظهروا من قبورهم" برزوا"لظهوره؛ ومنه امرأة برزة أي تظهر للناس؛ فمعىن، 

أي وقاربوا ملا استفتحوا فأهلكوا، مث بعثوا للحساب فربزوا } َوَخاَب كُلُّ َجبَّارٍ َعنِيٍد{: ولهاالستقبال، وأتصل هذا بق
} ِللَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا{يعين األتباع } فَقَالَ الضَُّعفَاُء{. ألجل أمر اهللا إياهم بالربوز" هللا. "هللا مجيعا ال يسترهم عنه ساتر

وجيوز أن يكون تابع؛ مثل حارس . ذوي تبع: جيوز أن يكون تبع مصدرا؛ التقدير} َتَبعاًإِنَّا كُنَّا لَكُْم {. وهم القادة
} َعنَّا ِمْن َعذَابِ اللَِّه ِمْن َشيٍْء{أي دافعون } فََهلْ أَْنُتْم ُمْغُنونَ{. وحرس، وخادم وخدم، وراصد ورصد، وباقر وبقر

قَالُوا لَْو َهدَاَنا اللَُّه {. ، وأغناه إذا أوصل إليه النفعأغىن عنه إذا دفع عنه األذى: صلة؛ يقال" من"أي شيئا، و" 
وقيل؛ لو . لو هدانا اهللا إىل طريق اجلنة هلديناكم إليها: وقيل. أي لو هدانا اهللا إىل اإلميان هلديناكم إليه} لََهَدْيَناكُْم

أََجزِعَْنا أَْم َصبَْرَنا َما {سواء علينا : "أي" زعناأج"هذا ابتداء خربه } َسَواٌء َعلَْينَا{. جنانا اهللا من العذاب لنجيناكم منه
حاص فالن عن كذا أي : وجيوز أن يكون مبعىن املصدر، ومبعىن االسم؛ يقال. أي من مهرب وملجأ} لََنا ِمْن َمحِيصٍ

عليه وروي عن النيب صلى اهللا . ما لنا وجه نتباعد به عن النار: فر وزاغ حييص حيصا وحيوصا وحيصانا؛ واملعىن
يقول أهل النار إذا أشتد هبم العذاب تعالوا نصرب فيصربون مخسمائة عام فلما رأوا أن ذلك ال : "وسلم أنه قال

سََواٌء َعلَْيَنا {ينفعهم قالوا هلم فلنجزع فيجزعون ويصيحون مخسمائة عام فلما رأوا أن ذلك ال ينفعهم قالوا 
يا : ذكر ملا أن أهل النار يقول بعضهم لبعض: وقال حممد بن كعب القرظي. } يصٍأََجزِْعَنا أَْم َصبَْرَنا َما لََنا ِمْن َمِح

قد نزل بكم من البالء والعذاب ما قد ترون، فهلم فلنصرب؛ فلعل الصرب ينفعنا كما صرب أهل الطاعة على ! هؤالء
َسَواٌء َعلَْيَنا {: وا، فنادواطاعة اهللا فنفعهم الصرب إذ صربوا؛ فأمجعوا رأيهم على الصرب فصربوا؛ فطال صربهم فجزع

  أََجزِْعَنا أَْم َصبَْرنَا

إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الَْحقِّ َوَوَعْدُتكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم َوَما {: أي منجي، فقام إبليس عند ذلك فقال} َما لََنا ِمْن َمحِيصٍ
: يقول} فَاْسَتَجْبُتمْ ِلي فَال َتلُومُونِي َولُومُوا أَْنفَُسكُْم َما أََنا بُِمْصرِِخكُْم كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن إِالَّ أَنْ َدَعوُْتكُْم

احلديث يطوله، وقد كتبناه يف } َوَما أَنُْتْم بُِمْصرِِخيَّ إِنِّي كَفَْرتُ بَِما أَشَْركُْتُموِن ِمْن قَْبلُ{لست مبغن عنكم سيئا 
  .بكماله" التذكرة"كتاب 

يقف إبليس يوم القيامة خطيبا يف جهنم على منرب من نار : قال احلسن} َوقَالَ الشَّْيطَانُ لَمَّا قُِضَي اَألمُْر{ :قوله تعاىل
أي حصل أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار، على ما يأيت بيانه } لَمَّا قُِضَي األَْمُر{: ومعىن. يسمعه اخلالئق مجيعا

يعين البعث واجلنة والنار وثواب املطيع وعقاب العاصي } اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الْحَقِّ إِنَّ{. عليها السالم" مرمي"يف 
وروي ابن املبارك من . فصدقكم وعده، ووعدتكم أن ال بعث وال جنة وال نار وال ثواب وال عقاب فأخلفتكم

فيقول عيسى أدلكم على النيب ": حديث عقبة بن عامر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث الشفاعة قال
األمي فيأتوين فيأذن اهللا يل أن أقوم فيثور جملسي من أطيب ريح مشها أحد حىت آيت ريب فيشفعين وجيعل يل نورا من 

شعر رأسي إىل ظفر قدمي مث يقول الكافرون قد وجد املؤمنون من يشفع هلم فمن يشفع لنا فيقولون ما هو غري 
ونه فيقولون قد وجد املؤمنون من يشفع هلم فاشفع لنا فإنك أضللتنا فيثور جملسه من أننت إبليس هو الذي أضلنا فيأت



َوْعدَ {". اآلية} إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الَْحقِّ َوَوَعْدُتكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم{: ريح مشها أحد مث يعظم حنيبهم ويقول عند ذلك 
وعدكم وعد اليوم احلق أو : مسجد اجلامع؛ قال الفراء قال البصريون: مهو إضافة الشيء إىل نعته كقوهل} الَْحقِّ

أي من حجة } َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن{. وعدكم وعد الوعد احلق فصدقكم؛ فحذف املصدر لداللة احلال
أي } وُْتكُْم فَاسَْتَجبُْتْم ِليإِالَّ أَنْ َدَع{وبيان؛ أي ما أظهرت لكم حجة على ما وعدتكم وزينته لكم يف الدنيا، 

هو استثناء منقطع؛ أي لكن } إِالَّ أَنْ َدعَْوُتكُْم{. مل أقهركم على ما دعوتكم إليه: وقيل. أغويتكم فتابعتموين
ِمْن  َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم{ : وقيل} فَال َتلُوُمونِي َولُومُوا أَنْفَُسكُْم{دعوتكم بالوسواس فاستجبتم يل باختياركم، 

  أي على قلوبكم وموضع إميانكم لكن} ُسلْطَاٍن

} لَمَّا قُِضَي اَألمُْر{: دعوتكم فاستجبتم يل؛ وهذا على أنه خطب العاصي املؤمن والكافر اجلاحد؛ وفيه نظر؛ لقوله
إذا جئتموين } كُْمفَال َتلُوُمونِي َولُومُوا أَنْفَُس{. فإنه يدل على أنه خطب الكفار دون العاصني املوحدين؛ واهللا أعلم

والصارخ واملستصرخ هو الذي . أي مبغيثي} َوَما أَْنُتمْ بُِمصْرِِخيَّ{. أي مبغيثكم} َما أََنا بُِمْصرِِخكُْم{. من غري حجة
  .قال سالمة بن جندل. يطلب النصرة واملعاونة، واملصرخ هو املغيث

  وكان الصراخ له قرع الظنابيب... كنا إذا ما أتانا صارخ فزع 
  :وقال أمية بن أيب الصلت

  وليس لكم عندي غناء وال نصر... وال جتزعوا إين لكم غري مصرخ 
. والتصرخ تكلف الصراخ. واصطرخ مبعىن صرخ. صرخ فالن أي استغاث يصرخ صرخا وصراخا وصرخة: يقال

والصريخ . والصريخ صوت املستصرخ. استصرخين فأصرخته: واملصرخ املغيث، واملستصرخ املستغيث؛ تقول منه
. بفتح الياء" مبصرخي"وقراءة العامة . أيضا الصارخ، وهو املغيث واملستغيث، وهو من األضداد؛ قاله اجلوهري

واألصل فيها مبصرخيني فذهبت النون لإلضافة، وأدغمت ياء اجلماعة . بكسر الياء" مبصرخي"وقرأ األعمش ومحزة 
هواي : ء اإلضافة إذا سكن ما قبلها تعني فيها الفتح مثليف ياء اإلضافة، فمن نصب فألجل التضعيف، وألن يا
غالمي وغالميت، ومن كسر فاللتقاء الساكنني حركت إىل : وعصاي، فإن حترك ما قبلها جاز الفتح واإلسكان، مثل

: وقال الزجاج. قراءة محزة وهم منه، وقل من سلم منهم عن خطأ: وقال الفراء. الكسر، ألن الياء أخت الكسرة
. هذه لغة بين يربوع يزيدون على ياء اإلضافة ياء: وقال قطرب. قراءة رديئة وال وجه هلا إال وجه ضعيفهذه 

والذي يغين عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فال جيوز أن يقال فيه هو خطأ أو : القشريي
، فلعل هؤالء أرادوا أن غري هذا الذي قرأ به محزة قبيح أو رديء، بل هو يف القرآن فصيح، وفيه ما هو أفصح منه

  إِنِّي كَفَْرُت بَِما أَْشرَكُْتُموِن{. أفصح

إين كفرت : وقال ابن جريج. مبعىن املصدر" ما"أي كفرت بإشراككم إياي مع اهللا تعاىل يف الطاعة؛ فـ } ِمْن قَْبلُ
كفرت بطاعتكم إياي يف : الثوري. إين عصيت اهللا: دةقتا. اليوم مبا كنتم تدعونه يف الدنيا من الشرك باهللا تعاىل

ويف هذه اآليات رد على القدرية واملعتزلة واإلمامية ومن كان على . } إِنَّ الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم{. الدنيا
كيف } اللََّه َوَعدَكُْم َوْعَد الْحَقِّإِنَّ {: وقول إبليس} لَْو َهدَاَنا اللَُّه لََهَدْيَناكُْم{: طريقهم؛ انظر إىل قول املتبوعني

كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم {: اعترفوا باحلق يف صفات اهللا تعاىل وهم يف دركات النار؛ كما قال يف موضع آخر
باحلق ليس بنافع، وإمنا واعترافهم يف دركات لظى ] ١١: امللك[} فَاْعَتَرفُوا بِذَْنبِهِْم{: إىل قوله] ٨: امللك[} َخزََنُتهَا

وَآَخُرونَ اْعَتَرفُوا بِذُُنوبِهِْم َخلَطُوا َعَمالً صَاِلحاً َوآَخَر َسيِّئاً {: ينفع االعتراف صاحبه يف الدنيا؛ قال اهللا عز وجل



  .من اهللا واجبة} َعَسى{و ] ١٠٢: التوبة[} َعَسى اللَُّه أَنْ َيُتوَب َعلَيْهِْم
يَّتُُهْم ِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر َخاِلِديَن ِفيَها بِإِذِْن َربِّهِْم َتِحوَأُْدِخلَ الَّ{ ٢٣: اآلية

  }ِفيَها َسالٌم
كما ال يتعدى  أي يف جنات ألن دخلت ال يتعدى؛} َوأُْدِخلَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت جَنَّاٍت{: قوله تعاىل

. وملا أخرب تعاىل حبال أهل النار أخرب حبال أهل اجلنة أيضا. نقيضه وهو خرجت، وال يقاس عليه؛ قاله املهدوي
بِإِذْنِ { . على االستقبال واالستئناف" وأدخل"وقرأ احلسن . على أنه فعل مبين للمفعول" أدخل"وقراءة اجلماعة 

َتحِيَُّتُهْم ِفيَها {. بإذين تعظيما وتفخيما: ومل يقل} بِإِذْنِ َربِّهِْم{: وقال. تيسريهمبشيئته و: وقيل. أي بأمره} َربِّهِْم
  .واحلمد هللا". يونس"تقدم يف } َسالٌم
  }اِءأَلَْم َتَر كَْيَف ضََرَب اللَُّه مَثَالً كَِلَمةً طَيَِّبةً كََشَجَرٍة طَيَِّبةٍ أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرُعَها ِفي السََّم{ ٢٤اآلية 
  }تُْؤِتي أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ بِإِذِْن رَبَِّها وََيْضرِبُ اللَُّه الْأَْمثَالَ ِللنَّاسِ لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ{ ٢٥اآلية 

  -:فيه مسألتان
اشتدت به الريح ملا ذكر تعاىل مثل أعمال الكفار وأهنا كرماد } أَلَمْ َتَر كَْيَف َضَرَب اللَُّه َمثَالً{: قوله تعاىل: األوىل 

التمر، فحذف لداللة } كَِلَمةً طَيِّبَةً{: يف يوم عاصف، ذكر مثل أقوال املؤمنني وغريها، مث فسر ذلك املثل فقال
الكلمة : وقال جماهد وابن جريج. الكلمة الطيبة ال إله إال اهللا والشجرة الطيبة املؤمن: قال ابن عباس. الكالم عليه
الشجرة النخلة؛ فيجز : وقال جماهد أيضا وعكرمة. هي املؤمن نفسه: يف والربيع بن أنسعطية العو. الطيبة اإلميان
شبهه بالنخلة يف املنبت، وشبه ارتفاع عمله يف  -وهو اإلميان  -أصل الكلمة يف قلب املؤمن : أن يكون املعىن

: صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوروي من حديث أنس عن النيب . السماء بارتفاع فروع النخلة، وثواب اهللا له بالثمر
إن مثل اإلميان كمثل شجرة ثابتة اإلميان عروقها والصالة أصلها والزكاة فروعها والصيام أغصاهنا والتأذي اهللا " 

أصل النخلة ثابت يف األرض؛ أي : وجيوز أن يكون املعىن" . نباهتا وحسن اخللق ورقها والكف عن حمارم اهللا مثرهتا
وخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك . رض وتسقيها السماء من فوقها، فهي زاكية ناميةعروقها تشرب من األ

َمثَالً كَِلَمةً طَيَِّبةً كََشجََرٍة طَيَِّبٍة أَْصلَُها ثَابِتٌ {: أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقناع فيه رطب، فقال: قال
وََمثَلُ كَِلَمٍة َخبِيثٍَة كََشَجَرٍة َخبِيثٍَة اْجُتثَّتْ {هي النخلة  -قال  -} ِحنيٍ بِإِذِْن َربِّهَاَوفَْرُعَها ِفي السََّماِء تُْؤِتي أُكُلََها كُلَّ 

وخرج . وهو أصح: وروي عن أنس قوله وقال". هي احلنظل  -قال  -} ِمْن فَْوقِ الْأَْرضِ َما لََها ِمْن قََرارٍ
ضرب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها "عليه وسلم  قرأ رسول اهللا صلى اهللا:"الدارقطين عن ابن عمر قال

قال السهيلي وال يصح . فوقع يف نفسي أهنا النخلة" أتدرون ما هي: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" ثابت
ن إ"فيها ما روي عن علي بن أيب طالب أهنا جوزة اهلند؛ ملا صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ابن عمر 

" املوطأ"خرجه مالك " هي النخلة -مث قال  -من الشجرة شجرة ال يسقط ورقها وهي مثل املؤمن خربوين ما هي 
  وخرجه أهل الصحيح وزاد. من رواية ابن القاسم وغريه إال حيىي فإنه أسقطه من روايته

لنخلة ال تسقط هلا أمنلة وهى ا: "فيه احلارث بن أسامة زيادة تساوي رحلة؛ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  فبني معىن احلديث واملماثلة". وكذلك املؤمن ال تسقط له دعوة 

مثل املؤمن كالنخلة إن صاحبته نفعك وإن جالسته نفعك وإن شاورته : "وذكر الغزنوي عنه عليه السالم: قلت
من فضلة طينة آدم عليه يعين النخلة خلقت " كلوا من عمتكم: "وقال" . نفعك كالنخلة كل شيء منها ينتفع به



إهنا ملا كانت أشبه : وقد قيل. السالم، وكذلك أهنا برأسها تبقي، وبقلبها حتيا، ومثرها بامتزاج الذكر واألنثى
األشجار باإلنسان شبهت به؛ وذلك أن كل شجرة إذا قطع رأسها تشعبت الغصون من جوانب، والنخلة إذا قطع 

اإلنسان وسائر احليوان يف االلتقاح ألهنا ال حتمل حىت تلقح قال النيب صلى رأسها يبست وذهبت أصال؛ وألهنا تشبه 
وألهنا من . بيانه" احلجر"واإلبار اللقاح وسيأيت يف سورة " . خري املال سكة مأبورة ومهرة مأمورة: "اهللا عليه وسلم
ها بيده وغرسها يف جنة إن اهللا عز وجل ملا صور آدم من الطني فضلت قطعة طني فصور: ويقال. فضلة طينة آدم

تُْؤِتي {" . النخلة: "ومن عمتنا يا رسول اهللا؟ قال: قالوا" أكرموا عمتكم: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. عدن
غدوة وعشية كذلك يصعد عمل املؤمن أول النهار وآخره؛ وقاله ابن " كل حني: "قال الربيع} أُكُلََها كُلَّ حِنيٍ

هو شجرة جوزة اهلند ال تتعطل من مثرة، حتمل يف كل شهر، شبه عمل : قال} لََها كُلَّ ِحنيٍُتؤِْتي أُكُ{وعنه . عباس
كل ساعة من ليل أو هنار : وقال الضحاك. لنخلة اليت تؤيت أكلها يف أوقات خمتلفة: املؤمن هللا عز وجل يف كل وقت

وهذه : وقال النحاس. ألوقات كلهاشتاء وصيفا يوكل يف مجيع األوقات، وكذلك املؤمن ال خيلو من اخلري يف ا
األقوال متقاربة غري متناقضة، ألن احلني عند مجيع أهل اللغة إال من شذ منهم مبعىن الوقت يقع لقليل الزمان 

  :وكثريه، وأنشد األصمعي بيت النابغة
  ...تناذرها الراقون من سوء مسها 

  تطلقه حينا وحينا تراجع

، فاإلميان ثابت يف قلب املؤمن، وعمله وقوله وتسبيحه عال مرتفع يف السماء فهذا يبني لك أن احلني مبعىن الوقت
ارتفاع فروع النخلة، وما يكسب من بركة اإلميان وثوابه كما ينال من مثرة النخلة يف أوقات السنة كلها، من 

نة تثمر يف كل إن الشجرة شجرة يف اجل: ويف رواية عن ابن عباس. الرطب والبسر والبلح والزهو والتمر والطلع
يف موضع نصب على احلال " كشجرة: "بدل منه، والكاف يف قوله" وكلمة"، "ضرب"مفعول ـب" مثال"و. وقت
  كلمة طيبة مشبهة بشجرة طيبة: التقدير" كلمة"من 

بيان حكم  ملا كانت األشجار تؤيت أكلها كل سنة مرة كان يف ذلك} ُتؤِْتي أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ{: قوله تعاىل -:الثانية 
وقد ورد احلني يف موضع آخر . من حلف أال يكلم فالنا حينا، وال يقول كذا حينا إن احلني سنة: احلني؛ وهلذا قلنا

": التفسري"قيل يف ] ١: اإلنسان[} َهلْ أََتى َعلَى األِْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّهْرِ{: يراد به أكثر من ذلك لقوله تعاىل
إن فعلت كذا وكذا إىل حني فغالمه حر، فأتى عمر بن عبدالعزيز : ن رجال قالوحكى عكرمة أ. أربعون عاما

: األنبياء[} َوإِنْ أَْدرِي لََعلَُّه ِفْتَنةٌ لَكُْم َوَمتَاٌع إِلَى حِنيٍ{:إن من احلني حينا ال يدرك، قوله : فسأل، فسألين عنها فقلت
أعجبه؛ وهو قول أيب حنيفة يف احلني أنه ستة أشهر فأرى أن متسك ما بني صرام النخلة إىل محلها، فكأنه ] ١١١

أي } َوَيْضرُِب اللَُّه اَألمْثَالَ{. مستوىف واحلمد هللا" البقرة"وقد مضى ما للعلماء يف احلني يف . اتباعا لعكرمة وغريه
  .ويعتربون؛ وقد تقدم} ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ{األشباه 
  }ٍة َخبِيثٍَة كََشَجَرٍة َخبِيثٍَة اْجتُثَّْت ِمْن فَْوقِ الْأَْرضِ َما لََها ِمْن قََرارٍَومَثَلُ كَِلَم{ ٢٦: اآلية

والشجرة اخلبيثة شجرة احلنظل كما يف حديث أنس، وهو قول . الكافر نفسه: وقيل. الكلمة اخلبيثة كلمة الكفر
  ابن عباس وجماهد

. هي شجرة الثوم؛ عن ابن عباس أيضا: وقيل. األرضأهنا شجرة مل ختلق على : وغريمها، وعن ابن عباس أيضا
  :الكشوث، وهي شجرة ال ورق هلا وال عروق يف األرض؛ قال الشاعر: وقيل. الكمأة أو الطحلبة: وقيل



  وهم كشوث فال أصل وال ورق
  :اقتلعت من أصلها؛ قال ابن عباس؛ ومنه قول لقيط} اْجُتثَّْت ِمْن فَْوقِ الْأَْرضِ{

  فمن رأى مثل ذا يوما ومن مسعا... تث أصلكم واجلالء الذي جت
وجثه قلعه، واجتثه اقتلعه من فوق . أخذت جثتها وهي نفسها، واجلثة شخص اإلنسان قاعدا أو قائما: وقال املؤرج

من : وقيل. أي من أصل يف األرض" ما هلا من قرار. "األرض؛ أي ليس هلا أصل راسخ يشرب بعروقه من األرض
وروى معاوية بن . فر ال حجة له وال ثبات وال خري فيه، وما يصعد له قول طيب وال عمل صاحلثبات؛ فكذلك الكا

: قال" كشجرة طيبة"ال إله إال اهللا : قال} ضََرَب اللَُّه مَثَالً كَِلَمةً طَيَِّبةً{: صاحل عن علي بن أيب طلحة يف قوله تعاىل
: قال" شجرة خبيثة"الشرك، : قال" ومثل كلمة خبيثة"يف قلب املؤمن؛ ال إله إال اهللا ثابتة } أَْصلَُها ثَابٌِت{املؤمن، 

يرجع املثل إىل : وقيل. أي ليس للمشرك أصل يعمل عليه} اْجتُثَّْت ِمْن فَْوقِ اَألْرضِ َما لََها ِمْن قََرارٍ{املشرك؛ 
  .الشيءالدعاء إىل اإلميان، والدعاء إىل الشرك؛ ألن الكلمة يفهم منها القول والدعاء إىل 

اِلِمَني َوَيفَْعلُ اللَُّه َما ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوِفي الْآِخَرِة وَُيِضلُّ اللَُّه الظَّ{ ٢٧: اآلية
  }َيَشاُء

وروى النسائي عن الرباء قال . هو ال إله إال اهللا: قال ابن عباس }ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت{: قوله تعاىل
  ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت{ : قال

ريب اهللا وديين دين حممد، فذلك : من ربك؟ فيقول: نزلت يف عذاب القرب؛ يقال} ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوِفي الْآِخَرِة
  .} ُت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوِفي الْآِخرَِةُيثَبِّ{: قوله
وقد جاء هكذا موقوفا يف بعض طرق مسلم عن الرباء أنه قول، والصحيح فيه الرفع كما يف صحيح مسلم : قلت

لى اهللا عليه وسلم؛ وذكر البخاري؛ حدثنا وكتاب النسائي وأيب داود وابن ماجة وغريهم، عن الرباء عن النيب ص
جعفر بن عمر، قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن الرباء بن عازب عن النيب صلى اهللا 

إذا أقعد املؤمن يف قربه أتاه آت مث يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا فذلك قوله : "عليه وسلم قال
" التذكرة"وقد بينا هذا الباب يف كتاب . } ُه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا َوِفي الْآِخرَِةيُثَبُِّت اللَّ{

رأيت يزيد بن هارون : وقال سهل بن عمار. وبينا هناك من يفنت يف قربه ويسأل، فمن أراد الوقوف عليه تأمله هناك
ما دينك ومن ربك : أتاين يف قربي ملكان فظان غليظان، فقاال: ما فعل اهللا بك؟ فقال: له يف املنام بعد موته، فقلت

: فذهبا وقاال! أملثلي يقال هذا وقد علمت الناس جوابكما مثانني سنة؟: ومن نبيك؟ فأخذت بلحييت البيضاء وقلت
يدميهم اهللا } ُيثَبُِّت اللَُّه{معىن، : وقيل. إنه كان يبغض عليا فأبغضه اهللا: فقاال! أكتبت عن حريز بن عثمان؟ قلت نعم

  :على القول الثابت، ومنه قول عبداهللا بن رواحة
  تثبيت موسى ونصرا كالذي نصرا... يثبت اهللا ما آتاك من حسن 

؛ ألن أي يف القرب} ِفي الَْحَياِة الدُّْنيَا{: وقال القفال ومجاعة. يثبتهم يف الدارين جزاء هلم على القول الثابت: وقيل
املراد باحلياة الدنيا : أي عند احلساب؛ وحكاه املاوردي عن الرباء قال} َوِفي الْآخَِرِة{املوتى يف الدنيا إىل أن يبعثوا، 

أي عن حجتهم يف قبورهم كما ضلوا يف } وَُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلمَِني{: املساءلة يف القرب، وباآلخرة املساءلة يف القيامة
  الدنيا



ال دريت وال تليت؛ وعند ذلك : ال ندري؛ فيقول: ال يلقنهم كلمة احلق، فإذا سئلوا يف قبورهم قالوابكفرهم ف
ميهلهم حىت يزدادوا ضالال : وقيل. }التذكرة{يضرب باملقامع على ما ثبت يف األخبار؛ وقد ذكرنا ذلك يف كتاب 

إن سبب نزول هذه اآلية ما روي عن النيب : وقيل. قوممن عذاب قوم وإضالل } َوَيفَْعلُ اللَُّه َما َيَشاُء{. يف الدنيا
يا رسول اهللا معي عقلي؟ : صلى اهللا عليه وسلم ملا وصف مساءلة منكر ونكري وما يكون من جواب امليت قال عمر

  .كفيت إذا؛ فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلية: قال" نعم: "قال
  }َمتَ اللَِّه كُفْراً َوأََحلُّوا قَْومَُهْم َدارَ الْبََوارِأَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْع{ ٢٨: اآلية
  }َجَهنَّمَ َيْصلَوَْنَها َوبِئَْس الْقَرَاُر{ ٢٩: اآلية
  }َوَجَعلُوا ِللَِّه أَْنَداداً لُِيِضلُّوا َعْن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَّعُوا فَإِنَّ َمِصَريكُْم إِلَى النَّارِ{ ٣٠: اآلية

أي جعلوا بدل نعمة اهللا عليهم الكفر يف تكذيبهم حممدا } ْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه كُفْراًأَلَ{: قوله تعاىل
صلى اهللا عليه وسلم، حني بعثه اهللا منهم وفيهم فكفروا، واملراد مشركو قريش وأن اآلية نزلت فيهم؛ عن ابن 

: قال أبو الطفيل. لذين قاتلوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بدرنزلت يف املشركني ا: وقيل. عباس وعلي وغريمها
نزلت يف األفجرين من قريش بين خمزوم : وقيل. هم قريش الذين حنروا يوم بدر: مسعت عليا رضي اهللا عنه يقول

مر بن اخلطاب وبين أمية، فأما بنو أمية فمتعوا إىل حني؛ وأما بنو خمزوم فأهلكوا يوم بدر؛ قال علي بن أيب طالب وع
أهنم متنصرة العرب جبلة بن األيهم وأصحابه حني لطم فجعل له عمر القصاص : وقول رابع. رضي اهللا عنهما

وملا صار إىل بلد الروم . مبثلها، فلم يرض وأنف فارتد متنصرا وحلق بالروم يف مجاعة من قومه؛ عن ابن عباس وقتادة
  :ندم فقال

  ما كان فيها لو صربت هلا ضررو... تنصرت األشراف من عار لطمة 
  وبعت هلا العني الصحيحة بالعور... تكنفين منها جلاج وخنوة 

  ومل أنكر القول الذي قاله عمر... فيا ليتين أرعى املخاض ببلدة 
م هم قادة املشركني يو: قال ابن عباس. أي أنزلوهم} َوأََحلُّوا قَْوَمُهْم{. إهنا عامة يف مجيع املشركني: وقال احلسن

يوم بدر؛ قال علي بن أيب : وقيل. جهنم؛ قال ابن زيد: قيل} دَاَر الْبَوَارِ{. أي الذين اتبعوهم} َوأََحلُّوا قَْومَُهْم{. بدر
  :والبوار اهلالك؛ ومنه قول الشاعر. طالب وجماهد

  غداة احلرب إذ خيف البوار... فلم أر مثلهم أبطال حرب 
دَارَ {بني أن دار البوار جهنم كما قال ابن زيد، وعلى هذا ال جيوز الوقف على } اَجهَنََّم َيْصلَْوَنَه{: قوله تعاىل

هي جهنم، أو مبا عاد : فلو رفعها رافع بإضمار، على معىن} َداَر الْبََوارِ{ألن جهنم منصوبة على الترمجة عن } الْبََوارِ
  .أي املستقر} َوبِئَْس الْقَرَاُر{  .} دَاَر الَْبوَارِ{حلسن الوقف على } َيْصلَْوَنهَا{من الضمري يف 

. أي عن دينه} ِلُيِضلُّوا َعْن َسبِيلِِه{". البقرة"أي أصناما عبدوها؛ وقد تقدم يف } َوَجَعلُوا ِللَِّه أَْندَاداً{ : قوله تعاىل
" لقمان"مثله يف و] ٩: احلج[} لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه{وقرأ ابن كثري وأبو عمرو بفتح الياء، وكذلك يف احلج 

وضمها الباقون على معىن ليضلوا الناس عن سبيله، وأما من فتح فعلى معىن أهنم هم يضلون عن سبيل اهللا " الزمر"و
وعيد هلم، وهو إشارة إىل تقليل ما } قُلْ َتَمتَُّعوا{. على اللزوم، أي عاقبتم إىل اإلضالل والضالل؛ فهذه الم العاقبة

  .أي مردكم ومرجعكم إىل عذاب جهنم} فَإِنَّ َمِصَريكُمْ إِلَى النَّارِ{. ذ هو منقطعهم فيه من مالذ الدنيا إ
َيأِْتَي َيْوٌم ال َبْيٌع ِفيهِ  قُلْ لِِعَباِديَ الَِّذيَن آَمُنوا يُِقيُموا الصَّالةَ وَُيْنِفقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهْم ِسّراً َوَعالنَِيةً ِمْن قَْبلِ أَنْ{ ٣١: اآلية
  }اللٌَوال ِخ



أي إن أهل مكة بدلوا نعمة اهللا بالكفر، فقل ملن آمن وحقق عبوديته أن } قُلْ ِلِعبَاِدَي الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل
أطع اهللا يدخلك اجلنة؛ : يعين الصلوات اخلمس، أي قل هلم أقيموا، واألمر معه شرط مقدر، تقول} ُيِقيمُوا الصَّالةَ{

جمزوم مبعىن الالم، أي ليقيموا فأسقطت الالم " يقيموا: "وقال الزجاج. هذا قول الفراءأي إن أطعته يدخلك اجلنة؛ 
جواب أمر حمذوف؛ أي قل هلم أقيموا الصالة " يقيموا: "وحيتمل أن يقال: قال". قل"ألن األمر دل على الغائب بـ 

السر ما : وقال اجلمهور. عين الزكاة؛ عن ابن عباس وغريهي} وَُيْنِفقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهْم ِسّراً َوَعالنِيَةً{. يقيموا الصالة
" البقرة"إن السر التطوع والعالنية الفرض، وقد مضى هذا املعىن يف : وقال القاسم بن حيىي. خفي والعالنية ما ظهر

} ِتَي َيْوٌم ال بَْيٌع ِفيِه َوال ِخاللٌِمْن قَْبلِ أَنْ َيأْ{]. ٢٧١: البقرة[} إِنْ تُْبُدوا الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا ِهَي{: جمودا عند قوله
  :قال. مجع خلة كقلة وقالل" خالل"أيضا و" البقرة"تقدم يف 

  فلست مبقلي اخلالل وال قايل
لَكُْم َوَسخَّرَ  اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَاَألْرَض وَأَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرجَ بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقاً{ ٣٢: اآلية

  }لَكُُم الْفُلْكَ لَِتْجرَِي ِفي الَْبْحرِ بِأَْمرِِه َوَسخََّر لَكُمُ الْأَْنهَاَر
  }َوَسخَّرَ لَكُُم الشَّْمَس وَالْقََمَر دَاِئَبْينِ َوَسخَّرَ لَكُُم اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر{ ٣٣: اآلية
  }َوإِنْ تَُعدُّوا نِعَْمَت اللَِّه ال ُتْحُصوَها إِنَّ اإلِْنَسانَ لَظَلُوٌم كَفَّاٌر َوآَتاكُْم ِمْن كُلِّ َما سَأَلُْتُموُه{ ٣٤: اآلية

" وأنزل من السماء. "أي أبدعها واخترعها على غري مثال سبق} اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض{: قوله تعاىل
  أي من الشجر} اِت رِْزقاً لَكُْمَماًء فَأَْخَرجَ بِِه ِمَن الثَّمََر{. أي من السحاب

} َوَسخََّر لَكُُم األَْنَهاَر{". البقرة"تقدم معناه يف } َوَسخََّر لَكُمُ الْفُلَْك ِلَتْجرَِي ِفي الَْبْحرِ بِأَْمرِِه{. }رِْزقاً لَكُْم{مثرات 
َوَسخََّر لَكُمُ {. من اجلهاتيعين البحار العذبة لتشربوا منها وتسقوا وتزرعوا، والبحار املاحلة الختالف املنافع 

أي يف إصالح ما يصلحانه من النبات وغريه، والدؤوب مرور الشيء يف العمل على عادة } الشَّْمَس وَالْقََمَر دَاِئَبْينِ
. دائبني يف السري امتثاال ألمر اهللا، واملعىن جيريان إىل يوم القيامة ال يفتران؛ روي معناه عن ابن عباس: وقيل. جارية

َوِمْن َرْحَمِتِه جََعلَ لَكُمُ {: أي لتسكنوا يف الليل ولتبتغوا من فضله يف النهار، كما قال} َسخََّر لَكُمُ اللَّْيلَ َوالنَّهَاَرَو{
  ].٧٣: القصص[} اللَّْيلَ َوالنََّهارَ ِلَتْسكُنُوا ِفيِه َوِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه

. أي أعطاكم من كل مسؤول سألتموه شيئا؛ فحذف؛ عن األخفش} أَلُْتُموُهوَآَتاكُْم ِمْن كُلِّ َما َس{: قوله تعاىل
املعىن وآتاكم من كل ما سألتموه، ومن كل ما مل تسألوه فحذف، فلم نسأل مشسا وال قمرا وال كثريا من : وقيل

زائدة؛ أي " من: "وقيل. يتعلى ما يأ] ٨١: النحل[} َسرَابِيلَ َتقِيكُُم الَْحرَّ{: وهذا كما قال. نعمه اليت ابتدأنا هبا
وقد رويت هذه " ما سألتموه"بالتنوين " وآتاكم من كل"وقرأ ابن عباس والضحاك وغريمها . أتاكم كل ما سألتموه

: وقيل. القراءة عن احلسن والضحاك وقتادة؛ هي على النفي أي من كل ما مل تسألوه؛ كالشمس والقمر وغريمها
وال } ال ُتْحُصوهَا{. أي نعم اهللا} َوإِنْ تَُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه ال ُتْحُصوهَا{. سألتموهمن كل شيء ما سألتموه أي الذي ما 

تطيقوا عدها، وال تقوموا حبصرها لكثرهتا، كالسمع والبصر وتقومي الصور إىل غري ذلك من العافية والرزق؛ نعم ال 
} إِنَّ الْأِْنَسانَ لَظَلُوٌم كَفَّاٌر{! استعنتم هبا على الطاعة؟ وهال! حتصى وهذه النعم من اهللا، فلم تبدلون نعمة اهللا بالكفر؟
  .مجيع الكفار: وقيل. أراد أبا جهل: اإلنسان لفظ جنس وأراد به اخلصوص؛ قال ابن عباس

  }الْأَْصَناَم َوإِذْ قَالَ إِبَْراهِيُم َربِّ اجَْعلْ َهذَا الْبَلََد آِمناً َواْجُنبْنِي َوبَنِيَّ أَنْ َنعُْبَد{  ٣٥: اآلية
  }َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثرياً ِمَن النَّاسِ فََمْن َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعصَانِي فَإِنََّك غَفُوٌر َرِحيٌم{ ٣٦: اآلية



َواجُْنْبنِي َوَبنِيَّ أَنْ َنعُْبَد {". قرةالب"يعين مكة وقد مضى يف } َوإِذْ قَالَ إِبَْراِهيمُ َربِّ اْجَعلْ َهذَا الَْبلََد آِمناً{: قوله تعاىل
. بنيه من، صلبه وكانوا مثانية، فما عبد أحد منهم صنما} بَنِيَّ{: أي اجعلين جانبا عن عبادهتا، وأراد بقوله} الْأَْصَناَم
: قالبقطع األلف واملعىن واحد؛ ي" وأجنبين"وقرأ اجلحدري وعيسى . هو دعاء ملن أراد اهللا أن يدعو له: وقيل

من يأمن : وكان إبراهيم التيمي يقول يف قصصه. جنبت ذلك األمر؛ وأجنبته وجنبته إياه فتجانبه وأجتنبه أي تركه
  .كما عبدها أيب وقومي" وأجنبين وبين أن نعبد األصنام"البالء بعد اخلليل حني يقول 

  }َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعصَانِي فَإِنََّك غَفُوٌر َرِحيٌمَربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثرياً ِمَن النَّاسِ فََمْن { ٣٦: اآلية
ملا كانت سببا لإلضالل أضاف الفعل إليهن جمازا؛ فإن األصنام } َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثرياً ِمَن النَّاسِ{: قوله تعاىل

. أي أصر على الشرك} َوَمْن َعَصانِي{. أي من أهل ديين} يفَإِنَُّه ِمنِّ{. يف التوحيد} فََمْن َتبِعَنِي{. مجادات ال تفعل
غفور رحيم ملن تاب من : وقيل. قال هذا قبل أن يعرفه اهللا أن اهللا ال يغفر أن يشرك به: قيل} فَإِنََّك غَفُوٌر َرِحيٌم{

  .فيما دون الشرك} َوَمْن َعصَانِي{: وقال مقاتل بن حيان. معصيته قبل املوت
فَاجَْعلْ أَفِْئَدةً ِمَن َنا إِنِّي أَْسكَْنُت ِمْن ذُرِّيَِّتي بَِواٍد غَْيرِ ِذي َزْرعٍ ِعْنَد َبْيِتكَ الُْمَحرَّمِ رَبََّنا ِلُيِقيمُوا الصَّالةَ َربَّ{ ٣٧: اآلية

  }النَّاسِ َتْهوِي إِلَيْهِْم َواْرُزقُْهْم ِمَن الثََّمرَاِت لََعلَُّهْم َيْشكُُرونَ
  -:فيه ست مسائل

أول ما اختذ النساء املنطق من قبل أم إمساعيل؛ اختذت منطقا لتعفي أثرها :"روى البخاري عن ابن عباس -:ىلاألو
على سارة، مث جاء هبا إبراهيم وبابنها إمساعيل وهي ترضعه، حىت وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم يف أعلى 

  املسجد؛ وليس، مبكة يومئذ أحد، وليس

ا لك؛ ووضع عندمها جرابا فيه متر، وسقاء فيه ماء، مث قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إمساعيل؛ هبا ماء، فوضعهما هن
أين تذهب وتتركنا هبذا الوادي الذي ليس فيه إنس وال شيء، فقالت له ذلك مرارا وجعل ال ! يا إبراهيم: فقالت

ا؛ مث رجعت، فانطلق إبراهيم حىت إذا كان عند قالت إذا ال يضيعن. نعم: اهللا أمرك هبذا؟ قال: يلتفت إليها، فقالت له
َربََّنا إِنِّي أَْسكَْنُت ِمْن ذُرِّيَِّتي {: التثنية حيث ال يرونه، استقبل بوجهه البيت مث دعا هبذه الدعوات، ورفع يديه فقال

يل وتشرب من ذلك وجعلت أم إمساعيل ترضع إمساع} َيْشكُُرونَ{حىت بلغ ] ٣٧: إبراهيم[} بَِواٍد غَْيرِ ِذي َزْرعٍ
فانطلقت  -أو قال بتلبط  -املاء، حىت إذا نفد ما يف السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى 

كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل يف األرض يليها، فقامت عليه، مث استقبلت الوادي تنظر هل ترى 
لغت الوادي، رفعت طرف درعها، مث سعت سعي اإلنسان أحدا، فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا، حىت إذا ب

اجملهود، مث جاوزت الوادي، مث أتت املروة فقامت عليه، فنظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع 
فلما أشرفت على املروة مسعت " فذلك سعي الناس بينهم: "مرات؛ قال ابن عباس قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

فإذا هي ! قد أمسعت، إن كان عندك غواث: تريد نفسها، مث تسمعت فسمعت أيضا فقالت! هص: صوتا فقالت
حىت ظهر املاء، فجعلت حتوضه وتقول بيدها هكذا،  -أو قال جبناحه  -بامللك عند موضع زمزم فبحث بعقبه 

يرحم : "عليه وسلم وجعلت تغرف من املاء يف سقائها وهو يفور بعد ما تغرف؛ قال ابن عباس قال النيب صلى اهللا
فشربت وأرضعت : قال" لكانت زمزم عينا معينا -لو مل تغرف من املاء : أو قال -اهللا أم إمساعيل لو تركت زمزم 

وذكر " ال ختايف الضيعة فإن ها هنا بيت اهللا يبنيه هذا الغالم وأبوه، وإن اهللا ال يضيع أهله: ولدها فقال هلا امللك
  .احلديث بطوله



وز ألحد أن يتعلق هبذا يف طرح ولده وعياله بأرض مضيعة اتكاال على العزيز الرحيم، واقتداء بفعل ال جي: مسألة
آهللا أمرك : إبراهيم اخلليل، كما تقول غالة الصوفية يف حقيقة التوكل، فإن إبراهيم فعل ذلك بأمر اهللا لقوله احلديث

ولدت إمساعيل خرج هبا إبراهيم عليه السالم إىل وقد روي أن سارة ملا غارت من هاجر بعد أن . نعم: هبذا؟ قال
مكة، فروي أنه ركب الرباق هو وهاجر والطفل فجاء يف يوم واحد من الشام إىل بطن مكة، وترك ابنه وأمته هنا 

  .لك وركب منصرفا من يومه، فكان ذلك كله بوحي من اهللا تعاىل، فلما ويل دعا بضمن هذه اآلية
تأسيس احلال، ومتهيد املقام، وخط املوضع للبيت املكرم، والبلد احملرم، أرسل امللك فبحث ملا أراد اهللا  -:الثانية 

ما : أن أبا ذر رضي اهللا عنه اجتزأ به ثالثني بني يوم وليلة، قال أبو ذر: عن املاء وأقامه مقام الغذاء، ويف الصحيح
وروي . ي سخفة جوع؛ وذكر احلديثكان يل طعام إال ماء زمزم فسمنت حىت تكسرت عكين، وما أجد على كبد

ماء زمزم ملا شرب له إن شربته تشتفي به شفاك : "الدارقطين عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وروي " . اهللا وإن شربته لشبعك أشبعك اهللا به وإن شربته لقطع ظمئك قطعه وهي هزمة جربيل وسقيا اهللا إمساعيل

اللهم إين أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء : ان ابن عباس إذا شرب من زمزم قالك: أيضا عن عكرمة قال
وهذا موجود فيه إىل يوم القيامة ملن صحت نيته، وسلمت طويته، ومل يكن به مكذبا، : قال ابن العريب. من كل داء

 حممد بن علي الترمذي وحدثين أيب وقال أبو عبداهللا. وال يشربه جمربا، فإن اهللا مه املتوكلني، وهو يفضح اجملربني
دخلت الطواف يف ليلة ظلماء فأخذين من البول ما شغلين، فجعلت أعتصر حىت آذاين، وخفت إن : رمحه اهللا قال

خرجت من املسجد أن أطأ بعض تلك األقدام، وذلك أيام احلج؛ فذكرت هذا احلديث، فدخلت زمزم فتضلعت 
  .إن يف زمزم عينا يف اجلنة من قبل الركن: عبداهللا بن عمرو وروي عن. منه، فذهب عين إىل الصباح

للتبعيض أي أسكنت بعض ذرييت؛ يعين } ِمْن ذُرِّيَِّتي{: يف قوله تعاىل" من"} ِمْن ذُرِّيَِّتي{: قوله تعاىل -:الثالثة 
  .هي صلة؛ أي أسكنت ذرييت: وقيل. إمساعيل وأمه، ألن إسحاق كان بالشام

يدل على أن البيت كان قدميا على ما روي قبل الطوفان، وقد مضى هذا املعىن يف } َبْيِتَك الُْمَحرَّمِِعْنَد { -:الرابعة 
أضاف البيت إليه ألنه ال ميلكه غريه، ووصفه بأنه حمرم، أي حيرم فيه ما يستباح يف غريه من مجاع ". البقرة"سورة 

وقد مضى القول يف . ستخف حبقه، قاله قتادة وغريهحمرم على اجلبابرة، وأن تنتهك حرمته، وي: وقيل. واستحالل
  ".املائدة"هذا يف 

خصها من مجلة الدين لفضلها فيه، ومكاهنا منه، وهي عهد اله عند العباد؛ قال } رَبََّنا ِليُِقيُموا الصَّالةَ{ -:اخلامسة 
الم كي؛ هذا " يقيموا الصالةل"والالم يف . احلديث" . مخس صلوات كتبهن اهللا على العباد: "صلى اهللا عليه وسلم

ويصح أن تكون الم أمر، كأنه رغب إىل اهللا أن يأمتنهم وأن يوفقهم " أسكنت"هو الظاهر فيها وتكون متعلقة بـ
  .إلقامة الصالة

أي " ربنا ليقيموا الصالة"تضمنت هذه اآلية أن الصالة مبكة أفضل من الصالة بغريها؛ ألن معىن  -:السادسة 
وقد اختلف العلماء هل الصالة مبكة أفضل أو يف مسجد النيب صلى . ك احملرم ليقيموا الصالة فيهأسكنتهم عند بيت

اهللا عليه وسلم؟ فذهب عامة أهل األثر إىل أن املسجد احلرام أفضل من الصالة يف مسجد الرسول صلى اهللا عليه 
صالة يف مسجدي : "صلى اهللا عليه وسلم وسلم مبائة صالة، واحتجوا حبديث عبداهللا بن الزبرية قال قال رسول اهللا

هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساجد إال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل من صالة 
وأسند هذا احلديث حبيب املعلم عن عطاء بن أيب رباح : قال اإلمام احلافظ أبو عمر" . مسجدي هذا مبائة صالة
  خيثمة مسعت. قال ابن أيب. ده، ومل خيلط يف لفظه وال يف معناه، وكان ثقةعن عبداهللا بن الزبري وجو



! حبيب املعلم ثقة ما أصح حديثه: وذكر عبداهللا بن أمحد قال مسعت أيب يقول. حبيب املعلم ثقة: حيىي بن معني يقول
  .بصري ثقة: وسئل أبو زرعة الرازي عن حبيب املعلم فقال

هذا عن عطاء بن أيب رباح عن عبداهللا بن الزبري عن النيب صلى اهللا عليه  وقد خرج حديث حبيب املعلم: قلت
وسلم احلافظ أبو حامت حممد بن حامت التميمي البسيت يف املسند الصحيح له، فاحلديث صحيح وهو احلجة عند 

مثل حديث  وقد روي عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو عمر. واحلمد هللا. التنازع واالختالف
ابن الزبري؛ رواه موسى اجلهين عن نافع عن ابن عمرو؛ وموسى اجلهين الكويف ثقة، أثىن عليه القطان وأمحد وحيىي 

وروى حكيم بن سيف، حدثنا عبيداهللا بن عمر؛ عن . والثوري وحيىي بن سعيد. وروى عنه شعبة. ومجاعتهم
صالة يف : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعبدالكرمي عن عطاء بن أيب رباح، عن جابر بن عبداهللا 

مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة ألف 
وحكيم بن سيف هذا شيخ من أهل الرقة قد روى عنه أبو زرعة الرازي، وأخذ عنه ابن وضاح، " . فيمن سواه

وروى حممد بن . فإن كان حفظ فهما حديثان، وإال فالقول قول حبيب املعلم. ال بأس بهوهو عندهم شيخ صدوق 
وضاح، حدثنا يوسف بن عدي عن عمر بن عبيد عن عبدامللك عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى 

ام فإن الصالة صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة يف غريه من املساجد إال املسجد احلر: "اهللا عليه وسلم
وذكر . وهذا كله نص يف موضع اخلالف قاطع له عند من أهلم رشده، ومل متل به عصيته: قال أبو عمر" . فيه أفضل

ابن حبيب عن مطرف وعن أصبغ عن ابن وهب أهنما كانا يذهبان إىل تفضيل الصالة يف املسجد احلرام على 
وقد اتفق مالك وسائر العلماء على أن صالة .  هذا البابالصالة يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم على ما يف

وكان عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدرداء . العيدين يربز هلما يف كل بلد إال مكة فإهنا تصلي يف املسجد احلرام
وهو قول عطاء واملكيني . وجابر يفضلون مكة ومسجدها وهم أوىل بالتقليد ممن بعدهم؛ وإىل هذا ذهب الشافعي

  لكوفيني، وروي مثله عن مالك؛ ذكر ابن وهب يف جامعه عن مالك أنوا

واملشهور عنه وعن . بل مكة: يا رب هذه أحب إليك أن تعبد فيها؟ قال: آدم عليه السالم ملا أهبط إىل األرض قال
  .املدينة أهل املدينة تفضيل املدينة، واختلف أهل البصرة والبغداديون يف ذلك؛ فطائفة تقول مكة، وطائفة تقول

األفئدة مجع فؤاد وهي القلوب، وقد يعرب عن القلب بالفؤاد كما } فَاْجَعلْ أَفِْئَدةً ِمَن النَّاسِ َتْهوِي إِلَْيهِْم{: قوله تعاىل
  :قال الشاعر

  إليك على طول املدى لصبور... وإن فؤادا قادين بصبابة 
واجعل وفودا من الناس هتوي : ء كما هي، فكأنه قالمجع وفد، واألصل أوفدة، فقدمت الفاء وقلبت الواو يا: وقيل

هوي حنوه إذا مال، وهوت الناقة هتوي هويا فهي هاوية إذا عدت عدوا شديدا كأهنا يف : إليهم؛ أي تنزع؛ يقال
لو قال أفئدة الناس الزدمحت عليه فارس والروم : قال ابن عباس وجماهد. مأخوذ منه" هتوي إليهم: "هواء بئر، وقوله

أي حتن " هتوي إليهم: "فهم املسلمون؛ فقوله" من الناس: "ترك واهلند واليهود والنصارى واجملوس، ولكن قالوال
وَاْرُزقُْهْم ِمَن الثَّمََراتِ لََعلَُّهمْ {. أي هتواهم وجتلهم" هتَوى إليهم"وقرأ جماهد . إليهم، وحتن إىل زيارة البيت

ويف صحيح . م بالطائف سائر األشجار، ومبا جيلب إليهم من األمصارفاستجاب اهللا دعاءه، وأنبت هل} َيْشكُُرونَ
فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إمساعيل يطالع تركته فلم : " البخاري عن ابن عباس احلديث الطويل وقد ذكرنا بعضه

حنن يف حنن بشر، : خرج يبتغي لنا، مث سأهلم عن عيشهم وهيئتهم فقالت: جيد إمساعيل، فسأل امرأته عنه فقالت
فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السالم وقويل له يغري عتبة بابه، فلما جاء إمساعيل : ضيق وشدة؛ فشكت إليه، قال



نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألين عنك فأخربته، وسألين كيف : قالت! هل جاءكم من أحد: كأنه أنس شيئا فقال
غري عتبة : أمرين أن أقرأ عليك السالم، ويقول: قالت :عيشتنا فأخربته أنا يف جهد وشدة، قال فهل أوصاك بشيء

ذاك أيب وقد أمرين أن أفارقك أحلقي بأهلك؛ فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء : بابك؛ قال
  :قال.خرج يبتغي لنا: اهللا مث أتاهم بعد فلم جيده، ودخل على امرأته فسأهلا عنه فقالت

. اللحم: قال ما طعامكم؟ قالت. حنن خبري وسعة وأثنت على اهللا: م وهيئتهم فقالتكيف أنتم؟ وسأهلا عن عيشه
ومل يكن هلم : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم". اللهم بارك هلم يف اللحم واملاء : قال. املاء: قال فما شرابكم؟ قالت

. مكة إال مل يوافقاه؛ وذكر احلديثفهما ال خيلو عليهما أحد بغري : قال" . يومئذ حب ولو كان هلم دعا هلم فيه
سأل أن جيعل اهللا الناس يهوون السكىن مبكة، } فَاجَْعلْ أَفِْئَدةً ِمَن النَّاسِ َتهْوِي إِلَْيهِْم{قول إبراهيم : وقال ابن عباس

ضيع وإن اهللا ال ي: بعد قوله -ففي البخاري . وأول من سكنه جرهم. فيصري بيتا حمرما، وكل ذلك كان واحلمد هللا
وكان البيت مرتفعا من األرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن ميينه وعن مشاله، وكذلك حىت مرت هبم  -أهله 

! إن هذا الطائر ليدور على ماء: رفقة من جرهم قافلني من طريق كذا، فنزلوا بأسفل مكة، فرأوا طائرا عائفا فقالوا
وأم إمساعيل : قال. و جريني فإذا هم باملاء، فأخربوهم باملاء فأقبلوالعهدنا هبذا الوادي وما فيه ماء؛ فأرسلوا جريا أ

قال ابن عباس قال . نعم: قالوا. نعم ولكن ال حق لكم يف املاء: أتأذنني لنا أن ننزل عندك؟ قالت: عند املاء؛ فقالوا
أهلهم فنزلوا معهم حىت  فنزلوا وأرسلوا إىل" فألفي ذلك أم إمساعيل وهي حتب األنس: "النيب صلى اهللا عليه وسلم

إذا كان هبا أهل أبيات منهم، شب الغالم، وماتت أم إمساعيل، فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إمساعيل يطالع تركته؛ 
  .احلديث
  }ِفي السََّماِء َربََّنا إِنَّكَ َتْعلَُم َما ُنْخِفي َوَما ُنْعِلُن َوَما َيْخفَى َعلَى اللَِّه ِمْن َشْيٍء ِفي الْأَْرضِ َوال{ ٣٨: اآلية
  }الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َوَهَب ِلي َعلَى الِْكَبرِ إِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق إِنَّ رَبِّي لََسمِيُع الدَُّعاِء{ ٣٩: اآلية
  }َربِّ اْجَعلْنِي ُمِقيمَ الصَّالِة َوِمْن ذُرِّيَِّتي َربََّنا َوَتقَبَّلْ ُدَعاِء{ ٤٠: اآلية
  }اغِْفرْ ِلي َولَِواِلَديَّ َوِللُْمْؤِمنَِني َيْوَم َيقُوُم الِْحسَاُبَربََّنا { ٤١: اآلية

: وقال ابن عباس ومقاتل. أي، ليس خيفى عليك شيء من أحوالنا} رَبََّنا إِنََّك َتْعلَُم َما ُنخِْفي َوَما ُنْعِلُن{: قوله تعاىل
َوَما َيْخفَى َعلَى اللَِّه ِمْن {. بواد غري ذي زرع تعلم مجيع ما أخفيه وما أعلنه من الوجه بإمساعيل وأمه حيث أسكنا

َربََّنا إِنَّكَ {: هو من قول اهللا تعاىل ملا قال إبراهيم: وقيل. هو من قول إبراهيم: قيل} َشْيٍء ِفي الْأَْرضِ َوال ِفي السََّماِء
الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي {.}ِمْن َشْيٍء ِفي الْأَْرضِ َوال ِفي السََّماِءَوَما َيخْفَى َعلَى اللَِّه {: قال اهللا} َتْعلَُم َما ُنْخِفي َوَما ُنْعِلُن
. ولد له إمساعيل وهو ابن تسع وتسعني سنة: أي على كرب سين وسن امرأيت؛ قال ابن عباس} َوَهَب ِلي َعلَى الِْكبَرِ

إِنَّ {. بعد عشر ومائة سنة بشر إبراهيم بإسحاق: وقال سعيد بن جبري. وإسحاق وهو ابن مائة واثنيت عشرة سنة
  .} رَبِّي لََسِميعُ الدَُّعاِء

أي واجعل من } َوِمْن ذُرِّيَِّتي{. أي من الثابتني على اإلسالم والتزام أحكامه} َربِّ اْجَعلْنِي ُمقِيَم الصَّالِة{: قوله تعاىل
وقال ]. ٦٠: غافر[} َربُّكُُم اْدُعونِي أَسَْتجِْب لَكُْم َوقَالَ{: أي عبادتيكما قال} َربََّنا َوَتقَبَّلْ ُدَعاِء{. ذرييت من يقيمها

استغفر إبراهيم : قيل} َربََّنا اغِْفْر ِلي َولَِواِلَديَّ َوِللُْمْؤِمنَِني{". البقرة"وقد تقدم يف " الدعاء مخ العبادة: "عليه السالم
تكون أمه مسلمة ألن اهللا ذكر عذره يف وال يبعد أن : قال القشريي. لوالديه قبل أن يثبت عنده أهنما عدوان هللا

استغفر : وقيل. أباه. يعين} َربِّ اغِْفْر ِلي َولَِواِلَديَّ{وعلى هذا قراءة سعيد بن جبري، : قلت. استغفاره ألبيه دون أمه



: وقد روي أن العبد إذا قال. أراد آدم وحواء: وقيل. استغفر هلما بشرط أن يسلما: وقيل. هلما طمعا يف إمياهنما
: وقيل. اللهم اغفر يل ولوالدي وكان أبواه قد ماتا كافرين انصرفت املغفرة إىل آدم وحواء ألهنما والدا اخللق أمجع

إنه أراد ولديه إمساعيل : يعين ابنيه، وقيل" ولولدي: "وكان إبراهيم النخعي يقرأ. إنه أراد ولديه إمساعيل وإسحاق
} َوِللُْمْؤِمنَِني{: وقيل. من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن عباس} َوِللُْمْؤِمنَِني{وكان إبراهيم . وإسحاق

  .أي يوم يقوم الناس للحساب} َيْوَم َيقُوُم الِْحسَاُب{. كلهم وهو أظهر

  }ُص ِفيِه اَألْبَصاُرَوال َتْحَسَبنَّ اللََّه غَاِفالً َعمَّا َيْعَملُ الظَّاِلُمونَ إِنََّما ُيَؤخِّرُُهْم ِلَيْومٍ َتْشَخ{ ٤٢: اآلية
  }ُمْهِطِعَني ُمقْنِِعي ُرُؤوِسهِْم ال َيرَْتدُّ إِلَْيهِْم طَْرفُُهْم َوأَفِْئدَُتُهْم َهَواء{ ٤٣: اآلية

وهذا تسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم بعد أن أجبه من } َوال َتْحَسَبنَّ اللََّه غَاِفالً َعمَّا َيْعَملُ الظَّاِلُمونَ{: قوله تعاىل
أفعال املشركني وخمالفتهم دين إبراهيم؛ أي أصرب إبراهيم، وأعلم املشركني أن تأخري العذاب ليس للرضا بأفعاهلم، 

يعين } إِنََّما ُيَؤخُِّرُهْم{. هذا وعبد للظامل، وتعزية للمظلوم: قال ميمون بن مهران. بل سنة اهللا إمهال العصاة مدة
َوال َتْحَسَبنَّ {.بالياء واختاره أبو عبيد وأبو حامت لقوله " يؤخرهم"عامة وقراءة ال. مشركي مكة ميهلهم ويؤخر هبم

} لَِيْومٍ َتْشَخُص ِفيِه األَْبَصاُر{. بالنون للتعظيم" نؤخرهم"وقرأ احلسن والسلمي وروي عن أيب عمرو أيضا . } اللََّه
بصره وشخص البصر نفسه أي مسا  شخص الرجل: يقال. أي ال تغمض من هول ما تراه يف ذلك اليوم، قاله الفراء

  .تشخص أبصار اخلالئق يومئذ إىل اهلواء لشدة احلرية فال يرمضون: قال ابن عباس. وطمح من هول ما يرى
أي مسرعني؛ قاله احلسن وقتادة وسعيد بن جبري؛ مأخوذ من أهطع يهطع إذا أسرع ومنه } ُمْهِطِعَني{: قوله تعاىل
  :قال الشاعر. أي مسرعني] ٨: القمر[} الدَّاعِ ُمْهِطِعَني إِلَى{: قوله تعاىل

  بدجلة مهطعني إىل السماع... بدجلة دارهم ولقد أراهم 
: املهطع الذي ينظر يف ذل وخشوع؛ أي ناظرين من غري أن يطرفوا؛ قاله ابن عباس، وقال جماهد والضحاك: وقيل

وقد يكون : أهطع إذا أسرع؛ قال أبو عبيد: أن يقالواملعروف يف اللغة : وقال النحاس. أي مدميي النظر} ُمْهِطعَِني{
أي } ُمقْنِِعي ُرؤُوِسهِْم{. املهطع الذي ال يرفع رأسه: وقال ابن زيد. الوجهان مجيعا يعين اإلسراع مع إدامة النظر

قنع امل: قال ابن عرفة والقتيب وغريمها. وإقناع الرأس رفعه؛ قال ابن عباس وجماهد. رافعي رؤوسهم ينظرون يف ذل
  الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بني يديه؛ ومنه اإلقناع يف الصالة

ناكسي رؤوسهم؛ : وقيل. وجوه الناس يومئذ إىل السماء ال ينظر أحد إىل أحد: وقال احلسن. وأقنع صوته إذا رفعه
جهني، وقاله املربد، والقول ويقال أقنع إذا رفع رأسه، وأقنع إذا رأسه ذلة وخضوعا، واآلية حمتملة الو: قال املهدوي

  :األول أعرف يف اللغة؛ قال الراجز
  كأمنا أبصر شيئا أطمعا... أنغض حنوي رأسه وأقنعا 
  :وقال الشماخ يصف إبال
  نواجذهن كاحلدأ الوقيع... يباكرن العضاه مبقنعات 

إذا رضي؛ أي رفع رأسه عن  ومنه قنع الرجل. مقنعة الرتفاعها: ومنه قيل. برؤوس مرفوعات إليها لتتناوهلن: يعين
ورجل مقنع . وفم مقنع أي معطوفة أسنانه إىل داخل. وقنع إذا سأل أي أتى ما يتقنع منه؛ عن النحاس. السؤال

أي ال ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر فهي } ال يَْرَتدُّ إِلَيْهِْم طَْرفُُهْم{. بالتشديد؛ أي عليه بيضة قاله اجلوهري
. طرف الرجل يطرف طرفا إذا أطبق جفنه على اآلخر، فسمي النظر طرفا ألنه به يكون: ليقا. شاخصة النظر



  :قال عنترة. والطرف العني
  حىت يواري جاريت مأواها... وأغض طريف ما بدت جاريت 

  :وقال مجيل
  جلمل وللطرف الذي أنا قاصره... وأقصر طريف دون مجل كرامة 

خرجت : السدي. خالية من كل خري: ابن عباس. أي ال تغين شيئا من شدة اخلوف} َوأَفِْئَدتُُهْم َهَواٌء{: قوله تعاىل
خاوية خربة متخرقة ليس فيها خري وال : قلوهبم من صدورهم فنشبت يف حلوقهم؛ وقال جماهد ومرة وابن زيد

ف اخلايل؛ ومنه واهلواء يف اللغة اجملو: إمنا هو هواء؛ وقال ابن عباس: عقل؛ كقولك يف البيت الذي ليس فيه شيء
  :قول حسان

  ...أال أبلغ أبا سفيان عين 
  فأنت جموفة خنب هواء

  :وقال زهري يصف ناقة صغرية الرأس
  من الظلمان جؤجؤه هواء... كأن الرجل منها فوق صعل 
. موسى أي من كل شيء إال من هم] ١٠: القصص[} وَأَصَْبَح فَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارِغاً{: فارغ أي خال؛ ويف التنزيل

  .يف الكالم إضمار؛ أي ذات هواء وخالء: وقيل
 َدْعَوَتَك َوَنتَّبِعِ وَأَْنِذرِ النَّاَس َيْوَم يَأِْتيهُِم الَْعذَاُب فََيقُولُ الَِّذيَن ظَلَُموا َربََّنا أَخِّْرَنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ ُنجِْب{ ٤٤: اآلية

  }قَْبلُ َما لَكُْم ِمْن َزوَالٍ  الرُُّسلَ أَوَلَْم َتكُوُنوا أَقَْسْمُتْم ِمْن
وهو يوم القيامة؛ أي خوفهم ذلك } َيْوَم يَأِْتيهُِم الَْعذَاُب{. أراد أهل مكة: قال ابن عباس} َوأَْنِذرِ النَّاَس{: قوله تعاىل

لَِّذيَن فََيقُولُ ا{. وإمنا خصهم بيوم العذاب وإن كان يوم الثواب، ألن الكالم خرج خمرج التهديد للعاصي. اليوم
سألوه الرجوع إىل الدنيا حني ظهر احلق يف } إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ{. أي أمهلنا} َربََّنا أَخِّْرنَا{أي يف ذلك اليوم } ظَلَُموا
. يف دار الدنيايعين } أَوَلَْم َتكُونُوا أَقَْسمُْتْم ِمْن قَْبلُ{: أي إىل اإلسالم فيجابوا} ُنجِْب َدْعوََتَك َونَتَّبِعِ الرُُّسلَ{. اآلخرة

َوأَقَْسمُوا {: هو ما حكاه عنهم يف قوله: ابن جريج. هو قسم قريش أهنم ال يبعثون: قال جماهد} َما لَكُْم ِمْن َزوَالٍ{
لكم من  ما: أحدمها: فيه تأويالن} َما لَكُْم ِمْن َزوَالٍ{]. ٣٨: النحل[} بِاللَِّه جَْهَد أَْيَمانِهِْم ال َيبَْعثُ اللَُّه َمْن َيُموُت

أي من } َما لَكُْم ِمْن َزوَالٍ{: الثاين. انتقال عن الدنيا إىل اآلخرة؛ أي ال تبعثون وال حتشرون؛ وهذا قول جماهد
ألهل النار مخس دعوات جييبهم اهللا أربعة، فإذا كان يف : وذكر البيهقي عن حممد بن كعب القرظي قال. العذاب

قَالُوا َربََّنا أَمَتََّنا اثَْنَتْينِ وَأَْحَييَْتَنا اثَْنَتْينِ فَاْعَتَرفَْنا بِذُنُوبَِنا فََهلْ إِلَى ُخرُوجٍ ِمْن {:اخلامسة مل يتكلموا بعدها أبدا، يقولون 
كُْم ِللَِّه الْعَِليِّ ذَِلكُْم بِأَنَُّه إِذَا ُدِعَي اللَُّه َوْحَدُه كَفَْرُتْم َوإِنْ ُيشَْرْك بِِه ُتْؤِمنُوا فَالُْح{فيجيبهم اهللا ] ١١: غافر[} َسبِيلٍ
  ]١٢: غافر[} الْكَبِريِ

فَذُوقُوا {: فيجيبهم اهللا تعاىل] ١٢: السجدة[} رَبََّنا أَْبصَْرَنا َوَسِمْعَنا فَاْرجِعَْنا َنْعَملْ َصاِلحاً إِنَّا ُموِقُنونَ{: مث يقولون
َربََّنا {: مث يقولون] ١٤: السجدة[} ا َعذَاَب الُْخلِْد بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَبَِما َنسِيُتْم لِقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا إِنَّا َنِسيَناكُْم َوذُوقُو

أَوَلَْم َتكُوُنوا أَقَْسْمُتْم ِمْن قَْبلُ َما لَكُْم ِمْن {فيجيبهم اهللا تعاىل } أَخِّْرَنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ ُنجِْب َدْعوََتَك َونَتَّبِعِ الرُُّسلَ
أََولَمْ ُنَعمِّْركُمْ {: فيجيبهم اهللا تعاىل] ٣٧: فاطر[} بََّنا أَخْرِْجَنا َنْعَملْ َصاِلحاً غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنْعَملَُر{: فيقولون} َزوَالٍ

وا َربََّنا غَلََبتْ قَالُ{: ويقولون]. ٣٧: فاطر[} َما َيَتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر َوَجاَءكُُم النَِّذيُر فَذُوقُوا فََما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصريٍ



: املؤمنون[} قَالَ اْخَسأُوا ِفيَها َوال ُتكَلُِّموِن{: فيجيبهم اهللا تعاىل] ١٠٦: املؤمنون[} َعلَْيَنا ِشقَْوُتَنا َوكُنَّا قَْوماً َضالَِّني
} تذكرةال{وقد كتبناه يف كتاب  -بأطول من هذا } دقائقه{فال يتكلمون بعدها أبدا؛ خرجه ابن املبارك يف ] ١٠٨

مْثَالَ َوقَدْ َوَسكَنُْتْم ِفي َمَساِكنِ الَِّذيَن ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم وََتَبيََّن لَكُْم كَْيَف فََعلَْنا بِهِْم َوضََرْبَنا لَكُُم الْأَ{وزاد يف احلديث 
قال هذه الثالثة، ] ٤٥ - ٤٤:إبراهيم[} جِبَالَُمكَُروا َمكَْرُهْم َوعِْنَد اللَِّه َمكْرُُهْم َوإِنْ كَانَ َمكُْرُهْم لَِتُزولَ ِمْنُه الْ

فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء، ] ١٠٨: املؤمنون[} اْخَسأُوا ِفيَها َوال ُتكَلُِّموِن{: وذكر احلديث وزاد بعد قوله
فحدثين األزهر بن أيب : وأقبل بعضهم على بعض ينبح بعضهم يف وجه بعضهم يف وجه بعض، وأطبقت عليهم؛ وقال

  ].٣٦ - ٣٥:املرسالت[} وال يؤذن هلم فيعتذرون. هذا يوم ال ينطقون: "هر أنه ذكر له أن ذلك قولهاألز
  }مْثَالََوَسكَنُْتْم ِفي َمَساِكنِ الَِّذيَن ظَلَُموا أَنْفَُسُهْم َوَتَبيََّن لَكُْم كَْيَف فََعلَْنا بِهِْم َوضََرْبَنا لَكُمُ اَأل{ ٤٥: اآلية
  }ُروا َمكَْرُهْم َوِعْندَ اللَِّه َمكْرُُهْم َوإِنْ كَانَ َمكْرُُهْم لَِتُزولَ ِمْنُه الْجَِبالَُوقَْد َمكَ{ ٤٦: اآلية

أي يف } ْمثَالََوَسكَْنُتْم ِفي َمَساِكنِ الَِّذيَن ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم َوَتَبيََّن لَكُْم كَْيَف فََعلَْنا بِهِْم َوَضَربَْنا لَكُُم اَأل{: قوله تعاىل
وقرأ . مثود وحنوها فهال اعتربمت مبساكنهم، بعد ما تبني لكم ما فعلنا هبم، وبعد أن ضربنا لكم األمثال يف القرآنبالد 

كَْيَف فََعلَْنا {: بنون واجلزم على أنه مستقبل ومعناه املاضي؛ وليناسب قوله" َوَنَبيََّن لَكُْم" أبو عبدالرمحن السلمي 
  .وهي مثلها يف املعىن؛ ألن ذلك ال يتبني هلم إال بتبيني اهللا إياهم} يََّنوََتَب{وقراءة اجلماعة، . }بِهِْم

َوعِْنَد اللَّهِ { . أي بالشرك باهللا وتكذيب الرسل واملعاندة؛ عن ابن عباس وغريه} وَقَْد َمكَرُوا َمكْرَُهْم{: قوله تعاىل
أي ما كان مكرهم لتزول منه اجلبال لضعفه ووهنه؛ " ما"مبعىن " إن"} َمكُْرُهْم َوإِنْ كَانَ َمكُْرُهمْ ِلَتزُولَ ِمْنُه الْجِبَالُ

: يونس[} فَإِنْ كُْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّا أَْنزَلَْنا إِلَْيَك{: الثاين. أحدها هذا: يف القرآن يف مواضع مخسة" ما"مبعىن " وإن"
قُلْ إِنْ كَانَ {: الرابع. أي ما كنا] ١٧: األنبياء[} دُنَّا إِنْ كُنَّالَوْ أَرَْدَنا أَنْ َنتَِّخذَ لَهْواً التََّخذَْناُه ِمْن لَ{: الثالث]. ٩٤

وقرا اجلماعة ]. ٢٦: األحقاف[} َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما إِنْ َمكَّنَّاكُْم ِفيِه{: اخلامس]. ٨١: الزخرف[} ِللرَّْحَمنِ َولٌَد
" لتزول"والعامة على كسر الالم يف . بالدال" كادوإن "وقرأ عمرو بن علي وابن مسعود وأيب . بالنون" وإن كان"

بفتح الالم األول " لتزول"وقرأ بن حميصن وابن جريج والكسائي . على أهنا الم اجلحود وفتح الالم الثانية نصيبا
خمففة من الثقيلة، ومعىن هذه القراءة استعظام مكرهم؛ أي ولقد عظم " وإن"على أهنا الم االبتداء ورفع الثانية 

االختيار القراءة األوىل؛ ألهنا لو كانت زالت مل تكن ثابتة؛ قال : رهم حىت كادت اجلبال تزول منه؛ قال الطربيمك
حدثنا عثمان بن أيب : وال حجة على مصحف املسلمني يف احلديث الذي حدثناه أمحد بن احلسني: أبو بكر األنباري

ن عبدالرمحن بن دانيل قال مسعت علي بن أيب طالب شيبة حدثنا وكيع بن اجلراح عن إسرائيل عن أيب إسحاق ع
إن جبارا من اجلبابرة قال ال أنتهي حىت أعلم من يف السماوات، فعمد إىل فراخ نسور، فأمر : رضي اهللا عنه يقول

أن تطعم اللحم، حىت اشتدت وعضلت واستعلجت أمر بأن يتخذ تابوت يسع فيه رجلني؛ وأن جيعل فيه عصا يف 
د محرته، وأن يستوثق من أرجل النسور باألوتاد؛ وتشد إىل قوائم التابوت، مث جلس هو وصاحب له رأسها حلم شدي

من التابوت وأثار النسور، فلما رأت اللحم طلبته، فجعلت ترفع التابوت حىت بلغت به ما شاء اهللا؛ فقال اجلبار 
أغلق الباب؛ مث صعدت بالتابوت ما شاء : لأرى اجلبال كأهنا ذباب، فقا: افتح الباب فانظر ما ترى؟ فقال: لصاحبه

ما أرى إال السماء وما تزداد منا إال بعدا، : افتح الباب فانظر ما ترى؟ فقال: اهللا أن تصعد، فقال اجلبار لصاحبه
فلما وقع التابوت على األرض مسعت له هدة كادت اجلبال تزول . نكس العصا فنكسها، فانقضت النسور: فقال
  عن



وضم " لتزول"بفتح الالم األوىل من " َوإِنْ كَانَ َمكُْرُهْم لََتُزولُ"فسمعت عليا رضي اهللا عنه يقرأ : ؛ قالمراتبها منها
كان معه : وقد ذكر الثعليب هذا اخلرب مبعناه، وأن اجلبار هو النمرود الذي حاج إبراهيم يف ربه، وقال عكرمة. الثانية

. كفيت نفسك إله السماء: ل فرمى هبما فعاد إليه ملطخا بالدماء وقاليف التابوت غالم أمرد، وقد محل القوس والنب
طائر من الطري أصابه : وقيل. تلطخ بدم مسكة من السماء، فذفت نفسها إليه من حبر يف اهلواء معلق: قال عكرمة

حفيف السهم مث أمر منرود صاحبه أن يضرب العصا وأن ينكس اللحم، فهبطت النسور بالتابوت، فسمعت اجلبال 
َوإِنْ {: التابوت والنسور ففزعت، وظنت أنه قد حدث هبا حدث من السماء، وأن الساعة قد قامت، فذلك قوله

وذكر املاوردي عن ابن . وهذا جائز بتقدير خلق احلياة يف اجلبال: قال القشريي. } كَانَ َمكُْرُهْم ِلَتُزولَ ِمْنهُ الْجِبَالُ
رح يف قرية الرس من سواد الكوفة، وجعل طول مخسة آالف ذراع ومخسني أن النمرود بن كنعان بىن الص: عباس

ذراعا، وعرضه ثالثة آالف ذراع ومخسة وعشرين ذراعا، وصعد منه مع النسور، فلما علم أنه ال سبيل له إىل 
هم فهلكوا فأتى اهللا بنيانه من القواعد، فتداعي الصرح علي. السماء اختذه حصنا، ومجع فيه أهله وولده ليتحصن فيه

: الثاين. جبال األرض: أحدمها: ويف اجلبال اليت عين زواهلا مبكرهم وجهان} وَقَْد َمكَرُوا َمكْرَُهْم{مجيعا، فهذا معىن 
أي هو عامل بذلك فيجازيهم } َوِعْندَ اللَِّه َمكْرُُهْم{: وقال القشريي. اإلسالم والقرآن، ألنه لثبوته ورسوخه كاجلبال

بكسر الالم؛ أي ما كان مكرهم } َوإِنْ كَانَ َمكُْرُهمْ ِلَتزُولَ ِمْنُه الْجِبَالُ{. مكرهم فحذف املضافأو عند اهللا جزاء 
يف " وإن كان مكرهم: "وقيل. مكرا يكون له أثر وخطر عند اهللا تعاىل، فاجلبال مثل ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم

بفتح الالم األوىل وضم الثانية؛ أي " لتزول منه اجلبال"وقرئ . وتؤثر يف إبطال اإلسالم" لتزول منه اجلبال"تقديرهم 
  كان مكرا عظيما تزول منه اجلبال، ولكن اهللا حفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

واجلبال ال تزول ولكن العبارة عن تعظيم الشيء هكذا ] ٢٢: نوح[} وََمكَرُوا َمكْراً كُبَّاراً{: وهو كقوله تعاىل
  .تكون
  }فَال َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز ذُو اْنِتقَامٍ{ ٤٧: اآلية

" وعده"مفعول " رسله"مفعوال حتسب؛ و" خملف"اسم اهللا تعاىل و} فَال َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه{: قوله تعاىل
  :ه؛ قال الشاعرخملف وعده رسل: وهو على االتساع، واملعىن

  وسائره باد إىل الشمس أمجع... ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه 
خملف وعده : هو من املقدم الذي يوضحه التأخري، واملؤخر الذي يوضحه التقدمي، وسواء يف قولك: قال القتيب

الكتاب األسىن "د بيناه يف ومن أمسائه املنتقم وق. أي من أعدائه" إن اهللا عزيز ذو انتقام. "رسله، وخملف رسله وعده
  ".يف شرح أمساء اهللا احلسىن

  }َيْوَم ُتَبدَّلُ الْأَْرُض غَْيَر الْأَْرضِ وَالسََّماَواُت وََبَرزُوا ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ{ ٤٨: اآلية
  }وََتَرى الُْمْجرِِمنيَ َيْوَمِئٍذ ُمقَرَّنَِني ِفي الْأَصْفَاِد{ ٤٩: اآلية
  }رَابِيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن َوتَْغَشى ُوُجوَهُهُم النَّاُرَس{ ٥٠: اآلية
  }ِلَيْجزَِي اللَُّه كُلَّ َنفْسٍ َما كََسَبْت إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحَسابِ{ ٥١: اآلية
  }كََّر أُولُو الْأَلَْبابَِهذَا َبالغٌ ِللنَّاسِ َوِليُْنذَرُوا بِِه وَِلَيْعلَُموا أَنََّما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد َولَِيذَّ{ ٥٢: اآلية

هو صفة : وقيل. أي اذكر يوم تبدل األرض، فتكون متعلقة مبا قبله} َيْوَم ُتَبدَّلُ اَألْرُض غَْيَر الْأَْرضِ{: قوله تعاىل
  واختلف يف كيفية تبديل]. ٤١: إبراهيم[} َيْوَم َيقُوُم الِْحسَاُب{: لقول



عبارة عن تغري صفاهتا، وتسوية آكامها، ونسف جباهلا، ومد  إن تبدل األرض: األرض، فقال كثري من الناس
أرضها؛ ورواه ابن مسعود رضي اهللا عنه؛ خرجه ابن ماجة يف سننه وذكره ابن املبارك من حديث شهر بن حوشب، 

. إذا كان يوم القيامة مدت األرض مد األدمي وزيد يف سعتها كذا وكذا؛ وذكر احلديث: قال حدثين ابن عباس قال
تبدل األرض غري األرض فيبسطها وميدها : "وي مرفوعا من حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالور

مد األدمي العكاظي ال ترى فيها عوجا وال أمتا مث يزجر اهللا اخللق زجرة فإذا هم يف الثانية يف مثل مواضعهم من 
وتبديل السماء تكوير . ذكره الغزنوي" ن على ظهرهااألوىل من كان يف بطنها ففي بطنها ومن كان على ظهرها كا

اختالف أحواهلا، فمرة كاملهل ومرة كالدهان؛ حكاه ابن : وقيل. مشسها وقمرها، وتناثر جنومها؛ قال ابن عباس
وذكرنا ما للعلماء يف ذلك، وأن الصحيح إزالة هذه } التذكرة{األنباري؛ وقد ذكرنا هذا الباب مبينا يف كتاب 

روى مسلم عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ب ما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلماألرض حس
السالم عليك؛ وذكر : كنت قائما عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاءه حرب من أحبار اليهود فقال: قال

السماوات؟ فقال رسول اهللا صلى فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل األرض غري األرض و: احلديث، وفيه
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه : وخرج عن عائشة قالت. وذكر احلديث" . يف الظلمة دون اجلسر: "اهللا عليه وسلم
خرجه ابن " . على الصراط: "فأين الناس يومئذ؟ قال} َيْوَم تَُبدَّلُ اَألْرُض غَْيَر اَألْرضِ وَالسََّماَواُت{: وسلم عن قوله

هذا حديث حسن صحيح؛ فهذه : بإسناد مسلم سواء، وخرجه الترمذي عن عائشة وأهنا هي لسائلة، قالماجة 
األحاديث تنص على أن السماوات واألرض تبدل وتزال، وخيلق اهللا أرضا أخرى يكون الناس عليها بعد كوهنم 

  لمويف صحيح مسلم عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس. على اجلسر

سألت أبا جعفر : وقال جابر" . حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصه النقي ليس فيها علم ألحد"
تبدل خربة يأكل منها اخللق يوم القيامة، : قال} َيْوَم ُتَبدَّلُ اَألْرُض غَْيَر الْأَْرضِ{: حممد بن علي عن قول اهللا عز وجل

إنه تبدل بأرض غريها بيضاء : وقال ابن مسعود]. ٨: األنبياء[} َسداً ال َيأْكُلُونَ الطََّعاَمَوَما َجَعلَْناُهْم َج{: مث قرأ
تبدل األرض : وقال علي رضي اهللا عنه. بأرض من فضة بيضاء: وقال ابن عباس. كالفضة مل يعمل عليها خطيئة

أي من قبورهم، وقد } ِه الْوَاِحدِ الْقَهَّارَِوبََرُزوا ِللَّ{. يومئذ من فضة والسماء من ذهب وهذا تبديل للعني، وحسبك
  .تقدم

} ِفي اَألصْفَاِد{أي مشدودين } ُمقَرَّنَِني{. أي يوم القيامة} َيْوَمِئٍذ{. وهم املشركون} َوَتَرى الُْمْجرِِمَني{: قوله تعاىل
إذا أردت التكثري صفدته صفدا أي قيدته واالسم الصفد، ف: ويقال. وهي األغالل والقيود، وأحدها صفد وصفد

  :صفدته تصفيدا؛ قال عمرو بن كلثوم: قلت
  وأبنا بامللوك مصفدينا... فآبوا بالنهاب وبالسبايا 

  :وقال حسان. أي مقيدينا
  صقر إذا القى الكريهة حام... من كل مأسور يشد صفاده 

  :يعا؛ قال النابغةصفدته وأصفدته جاريان يف القيد واإلعطاء مج: وقيل. أي غله، وأصفدته إصفادا أعطيته
  فلم أعرض أبيت اللعن بالصفد

  :فالصفد العطاء؛ ألنه يقيد ويعبد، قال أبو الطيب
  ...وقيدت نفسي يف ذراك حمبة 
  ومن وجد اإلحسان قيدا تقيدا



عين ي] ٢٢: الصافات[} اْحُشرُوا الَِّذيَن ظَلَُموا َوأَزَْواجَُهْم{: يقرن كل كافر مع شيطان يف غل، بيانه قوله: قيل
  .إهنم الكفار جيمعون يف األصفاد كما اجتمعوا يف الدنيا على املعاصي: وقيل. قرناءهم من الشياطني

أي قميصهم، عن ابن دريد وغريه، واحدها سربال، والفعل تسربلت وسربلت } سََرابِيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن{: قوله تعاىل
  :غريي؛ قال كعب بن مالك

  من نسج داود يف اهليجا سرابيل ...تلقاكم عصب حول النيب هلم 
أن النائحة : ويف الصحيح. وذلك أبلغ الشتعال النار فيهم. يعين قطران اإلبل الذي هتنأ به؛ قال احلسن" من قطران"

هو : وروي عن محاد أهنم قالوا. إذا مل تتب قبل موهتا تقام يوم القيامة وعليها سربال من فطران ودرع من جرب
كسر القاف وجزم الطاء؛ : وفيه قراءة ثالثة. بفتح القاف وتسكني الطاء" قطران: "ن عمروقرأ عيسى ب. النحاس

  :ومنه قول أيب النجم
  لبسه القطران واملسوحا... جون كان العرق املنتوحا 

رويت عن ابن عباس وأيب هريرة وعكرمة وسعيد بن جبري ويعقوب؛ والقطر النحاس " من قطران: "وقراءة رابعة
الذي قد انتهى إىل حره؛ ومنه : واآلن]. ٩٦: الكهف[} آُتونِي أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطْراً{: اب؛ ومنه قوله تعاىلوالصفر املذ
فتغشيها قوله } ُوُجوهَُهُم النَّاُر{أي تضرب } َوَتْغَشى ُوُجوهَُهُم النَّاُر{]. ٤٤: الرمحن[} َوَبْيَن َحمِيمٍ آٍن{: قوله تعاىل

  .تقدم} إِنَّ اللََّه َسرِيعُ الِْحَسابِ{. أي مبا كسبت} كُلَّ نَفْسٍ َما كََسَبْت لَِيْجزِيَ اللَُّه{: تعاىل
أي ليخوفوا عقاب } وَِلُيْنذَُروا بِِه{. أي هذا الذي أنزلنا إليك بالغ؛ أي تبليغ وعظة} َهذَا َبالغٌ ِللنَّاسِ{: قوله تعاىل

نذرت بالشيء أنذر إذا علمت به فاستعددت له، ومل : ، يقالبفتح الياء والذال} َولُِيْنذَُروا{. اهللا عز وجل، وقرئ
سرين أن نذرت : يستعملوا منه مصدرا كما مل يستعملوا من عسى وليس، وكأهنم استغنوا بأن والفعل كقولك

  َوِلَيْعلَُموا{. بالشيء
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

 وَِلَيذَّكَّرَ أُولُو{. أي وليعلموا وحدانية اهللا مبا أقام من احلجج والرباهني} أَنََّما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد َولَِيذَّكََّر أُولُو اَأللْبَابِ
متعلقة مبحذوف، } َوِلَيذَّكََّر} {َوِلَيْعلَُموا} {وَِلُيْنذَُروا{.وهذه الالمات يف . أي وليتعظ أصحاب العقول} اَأللَْبابِ
وسئل بعضهم . وروي ميان بن رئاب أن هذه اآلية نزلت يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه. ولذلك أنزلناه: التقدير

مت . إىل آخرها} َهذَا َبالغٌ ِللنَّاسِ وَِلُيْنذَُروا بِِه{: وأين هو؟ قال قوله تعاىل: قيلنعم؛ : هل لكتاب اهللا عنوان؟ فقال
  .تفسري سورة إبراهيم عليه السالم واحلمد هللا

  اجمللد العاشر
  سورة احلجر

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  تفسري سورة احلجر

  }الر تِلَْك آَياتُ الِْكَتابِ َوقُْرآٍن ُمبِنيٍ{ ١: اآلية
. إنه اسم جلنس الكتب املتقدمة من التوراة واإلجنيل، مث قرهنما بالكتاب املبني: قيل فيه} الِْكتَابِ{و . قدم معناهت

  .الكتاب هو القرآن، مجع له بني االمسني: وقيل
  }ُرَبَما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْو كَاُنوا ُمْسِلِمَني{ ٢: اآلية

وجيوز . رمبا قام زيد، ورمبا يقوم زيد: هيأهتا للدخول على الفعل تقول" ما"قتها ال تدخل على الفعل، فإذا حل" رب"
. خمفف الباء" رمبا"وقرأ نافع وعاصم . صفة له؛ أي رب شيء يود الكافر" يود"نكرة مبعىن شيء، و" ما"أن تكون 

  :أهل احلجاز خيففون رمبا؛ قال الشاعر: قال أبو حامت. الباقون مشددة، ومها لغتان
  بني بصرى وطعنة جنالء... ما ضربة بسيف صقيل ربَّ

وأصلها أن . َربََّما وَرَبَما، ورُّبََّتَما ورَُّبَتمَا، بتخفيف الباء وتشديدها أيضا: وحكي فيها. ومتيم وقيس وربيعة يثقلوهنا
ومنه . الكوفيون تستعمل يف القليل وقد تستعمل يف الكثري؛ أي يود الكفار يف أوقات كثرية لو كانوا مسلمني؛ قاله

  :قول الشاعر

  قصاراك منها أهنا عنك ال جتدي... أال رمبا أهدت لك العني نظرة 
هي للتقليل يف هذا املوضع؛ ألهنم قالوا ذلك يف بعض املواضع ال يف كلها؛ لشغلهم بالعذاب، واهللا : وقال بعضهم

وخرج الطرباين أبو القاسم . ه عيان قد كانوهي إمنا تكون ملا وقع؛ ألنه لصدق الوعد كأن" رمبا يود: "قال. أعلم
إن ناسا من أميت يدخلون النار بذنوهبم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : من حديث جابر بن عبد اهللا قال

فيكونون يف النار ما شاء اهللا أن يكونوا مث يعريهم أهل الشرك فيقولون ما نرى ما كنتم ختالفونا فيه من تصديقكم 
ُرَبَما َيَودُّ { –مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -م نفعكم فال يبقى موحد إال أخرجه اهللا من النار وإميانك

إذا رأى املشركون املسلمني وقد دخلوا اجلنة ومارأوهم يف النار " قال احلسن. } الَِّذيَن كَفَُروا لَْو كَاُنوا ُمْسِلِمَني



. هذا التمين إمنا هو عند املعاينة يف الدنيا حني تبني هلم اهلدي من الضاللة: كوقال الضحا. متنوا أهنم كانوا مسلمني
  .يف القيامة إذا رأوا كرامة املؤمنني وذل الكافرين: وقيل
  }ذَْرُهْم َيأْكُلُوا َوَيَتَمتَّعُوا َوُيلْهِهُِم الْأََملُ فََسْوفَ َيْعلَُمونَ{ ٣: اآلية

  :فيه مسألتان
أهلاه عن : يقال. أي يشغلهم عن الطاعة} َوُيلْهِهُِم الْأََملُ{. هتديد هلم} ذَْرُهْم َيأْكُلُوا َوَيَتَمتَّعُوا{: قوله تعاىل: األوىل 

وهذه اآلية . إذا رأوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا} فََسْوفَ َيْعلَُمونَ{. وهلي هو عن الشيء يلهى. كذا أي شغله
  .منسوخة بالسيف

أربعة من الشقاء مجود العني وقساوة : "ار عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميف مسند البز: الثانية 
  وطول األمل داء" . القلب وطول األمل واحلرص على الدنيا

عضال ومرض مزمن، ومىت متكن من القلب فسد مزاجه واشتد عالجه، ومل يفارقه داء وال جنح فيه دواء، بل أعيا 
احلرص على الدنيا واالنكباب عليها، واحلب هلا : وحقيقة األمل. احلكماء والعلماءاألطباء ويئس من برئه 
جنا أول هذه األمة باليقني والزهد : "وروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. واإلعراض عن اآلخرة

يا : "سجد دمشق فقالويروى عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه أنه قام على درج م" . ويهلك أخرها بالبخل واألمل
أهل دمشق، أال تسمعون من أخ لكم ناصح، إن من كان قبلكم كانوا جيمعون كثريا ويبنون مشيدا ويأملون بعيدا، 

هذه عاد قد مألت البالد أهال وماال وخيال ورجاال، فمن يشتري . فأصبح مجعهم بورا وبنياهنم قبورا وأملهم غرورا
  :وأنشد! مين اليوم تركتهم بدرمهني

  منه ويزعم أن حيظى بأقصاها... يا ذا املؤمل أماال وإن بعدت 
  أصبحت يف ثقة من نيل أدناها... أىن تفوز مبا ترجوه ويك وما 

فاألمل يكسل عن العمل ويورث ! وصدق رضي اهللا عنه". ما أطال عبد األمل إال أساء العمل: "وقال احلسن
وهذا أمر قد شوهد بالعيان فال . د إىل األرض ومييل إىل اهلوىالتراخي والتواين، ويعقب التشاغل والتقاعس، وخيل

حيتاج إىل بيان وال يطلب صاحبه بربهان؛ كما أن قصر األمل يبعث على العمل، وحييل على املبادرة، وحيث على 
  .املسابقة
  }َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِالَّ َولََها ِكتَاٌب َمْعلُوٌم{ ٤: اآلية

  .كتب هلم يف اللوح احملفوظأي أجل مؤقت 
  }َما َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها َوَما َيْستَأِْخُرونَ{ ٥: اآلية

فَإِذَا {: ونظريه قوله تعاىل. أي ال تتجاوز أجلها فتزيد عليه، وال تتقدم قبله. ما جاءين من أحد: صلة؛ كقولك" من"
  ].٣٤: األعراف[} تَقِْدُمونََجاَء أََجلُُهْم ال َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً َوال َيْس

  }َوقَالُوا َيا أَيَُّها الَِّذي نُزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْر إِنََّك لََمْجُنونٌ{ ٦: اآلية
  }لَْو َما َتأْتِيَنا بِالَْمالِئكَِة إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني{ ٧: اآلية

" و. مث طلبوا منه إتيان املالئكة داللة على صدقهقاله كفار قريش حملمد صلى اهللا عليه وسلم على وجهة االستهزاء، 
ومثله استوىل على . بدل من الالم يف لوال" لوما"امليم يف : وقال الفراء. حتضيض على الفعل كلوال وهال" لَْو َما 

مبعىن اخلرب، " لوما"وعلى هذا جيوز . الشيء واستومى عليه، ومثله خاملته وخاللته، فهو خلي وخلمي؛ أي صديقي



  .لوال ولوما سواء يف اخلرب واالستفهام: قال الكسائي. لوما زيد لضرب عمرو: قولت
  :قال ابن مقبل

  ببعض ما فيكما إذ عبتما َعَوري... لوما احلياء ولوما الدين عبتكما 
  :وأنشد أهل اللغة على ذلك. وحكى النحاس لوما ولوال وهال واحد. يريد لوال احلياء

  بين ضوطرى لوال الكمي املقنعا... م تعدون عقر النيب أفضل جمدك
  .أي هال تعدون الكمي املقنعا

  }َما نَُنزِّلُ الَْمالِئكَةَ إِالَّ بِالَْحقِّ َوَما كَاُنوا إِذاً ُمنْظَرِيَن{ ٨: اآلية
َما ُنَنزِّلُ {ملفضل وقرأ أبو بكر وا. واختاره أبو عبيد} َما نَُنزِّلُ الَْمالِئكَةَ إِالَّ بِالَْحقِّ{قرأ حفص ومحزة والكسائي 

ما تتنزل بتاءين حذفت إحدامها ختفيفا، وقد شدد التاء البزي، : وتقديره" ما َيَنزَّل املالئكة"الباقون . } الَْمالِئكَةَ
وقيل . إال بالقرآن" إال باحلق"ومعىن ]. ٤: القدر[} َتنَزَّلُ الَْمالِئكَةُ وَالرُّوُح{: واختاره أبو حامت اعتبارا بقوله

أي لو تنزلت املالئكة " وما كانوا إذا منظرين. "إال بالعذاب إن مل يؤمنوا: وقال احلسن. رسالة؛ عن جماهدبال
  املعىن لو تنزلت املالئكة تشهد لك فكفروا: وقيل. بإهالكهم ملا أمهلوا وال قبلت هلم توبة

  .قلوا اهلمزة فحذفوهافضم إليها أن، واستث -ومعناه حينئذ  -إذ أن " إذا"وأصل . بعد ذلك مل ينظروا
  }إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ{ ٩: اآلية

قال قتادة وثابت . من أن يزاد فيه أو ينقص منه} َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ{. يعين القرآن} إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر{: قوله تعاىل
يد فيه الشياطني باطال أو تنقص منه حقا؛ فتوىل سبحانه حفظه فلم يزل حمفوظا، وقال يف حفظه اهللا من أن تز: البناين
أنبأنا الشيخ الفقيه اإلمام أبو القاسم . ، فوكل حفظه إليهم فبدلوا وغريوا]٤٤: املائدة[} بَِما اسُْتْحِفظُوا{: غريه

قرئ على : بن معزوز الكومي التلمساين قال عبداهللا عن أبيه الشيخ الفقيه اإلمام احملدث أيب احلسن علي بن خلف
الشيخة العاملة فخر النساء شهدة بنت أيب نصر أمحد بن الفرج الدينوري وذلك مبنزهلا بدار السالم يف آخر مجادى 

أخربكم الشيخ األجل العامل نقيب النقباء أبو الفوارس طراد بن : اآلخرة من سنة أربع وستني ومخسمائة، قيل هلا
ين قراءة عليه وأنت تسمعني سنة تسعني وأربعمائة، أخربنا علي بن عبداهللا بن إبراهيم حدثنا أبو علي حممد الزي

عيسى بن حممد بن أمحد بن عمر بن عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج املعروف بالطوماري حدثنا احلسني بن فهم 
لس نظر، فدخل يف مجلة الناس رجل جم -وهو أمري إذ ذاك  -كان للمأمون : مسعت حيىي بن أكثم يقول: قال

فلما تقوض اجمللس : فتكلم فأحسن الكالم والعبارة، قال: يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، قال
! ديين ودين آبائي: فقال. أسلم حىت أفعل بك وأصنع، ووعده: قال له. إسرائيلي؟ قال نعم: دعاه املأمون فقال له

فتكلم على الفقه فأحسن الكالم؛ فلما تقوض اجمللس دعاه : نة جاءنا مسلما، قالفلما كان بعد س: قال. وانصرف
انصرفت من حضرتك : فما كان سبب إسالمك؟ قال: قال. بلى: ألست صاحبنا باألمس؟ قال له: املأمون وقال

  فأحببت أن أمتحن هذه األديان، وأنت تراين حسن

ها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مين، وعمدت إىل اخلط، فعمدت إىل التوراة فكتبت ثالث نسخ فزدت في
اإلجنيل فكتب نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة فاشتريت مين، وعمدت إىل القرآن فعملت ثالث نسخ 

وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الوراقني فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا هبا فلم يشتروها؛ 
فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن : قال حيىي بن أكثم. هذا كتاب حمفوظ، فكان هذا سبب إسالمي فعلمت أن



يف قول اهللا : يف أي موضع؟ قال: قال قلت. مصداق هذا يف كتاب اهللا عز وجل: عيينة فذكرت له اخلرب فقال يل
، فجعل حفظه إليهم فضاع، وقال ]٤٤: املائدة[} ِهَما اسُْتْحِفظُوا ِمْن ِكتَابِ اللَّ{: تبارك وتعاىل يف التوراة واإلجنيل

" وإنا له حلافظون: "وقيل. فحفظه اهللا عز وجل علينا فلم يضع} إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر وَإِنَّا لَهُ لََحاِفظُونَ{: عز وجل
نظريه . من أن يكاد أو يقتل" وإنا له حلافظون"أو . أي حملمد صلى اهللا عليه وسلم من أن يتقول علينا أو نتقول عليه

واجلملة . اخلرب" نزلنا"جيوز أن يكون موضعه رفعا باالبتداء و" حنن"و]. ٦٧: املائدة[} وَاللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ{
يف موضع نصب، وال تكون فاصلة ألن الذي بعدها ليس مبعرفة " إن"تأكيدا السم " حنن"وجيوز أن يكون ". إن"خرب 

  .لة، واجلمل تكون نعوتا للنكرات فحكمها حكم النكراتوإمنا هو مج
  }َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي ِشَيعِ الْأَوَِّلَني{ ١٠: اآلية
. والشيع مجع شيعة وهي األمة، أي يف أممهم؛ قاله ابن عباس وقتادة. ولقد أرسلنا من قبلك رسال، فحذف: املعىن
: فكأن الشيع الفرق؛ ومنه قوله تعاىل. ة والطائفة من الناس املتآلفة املتفقة الكلمةالفرق: والشيعة. يف فرقهم: احلسن

كما تقدم يف  -وأصله مأخوذ من الشياع وهو احلطب الصغار يوقد به الكبار ]. ٦٥: األنعام[} أَْو َيلْبَِسكُْم ِشَيعاً{
  .إن الشيع هنا القرى: وقال الكليب -". األنعام"

  }أِْتيهِْم ِمْن َرسُولٍ إِالَّ كَاُنوا بِِه َيسَْتْهزِئُونََوَما َي{ ١١: اآلية
  .تسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أي كما فعل بك هؤالء املشركون فكذلك فعل مبن قبلك من الرسل

  }كَذَِلكَ َنْسلُكُُه ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِمَِني{ ١٢: اآلية
  }نَّةُ األَوَّلَِنيال ُيْؤِمُنونَ بِِه َوقَْد َخلَْت ُس{ ١٣: اآلية

من قومك؛ عن } ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِمَِني{. أي الضالل والكفر واالستهزاء والشرك} كَذَِلَك َنْسلُكُُه{: قوله تعاىل
أي كما سلكناه يف قلوب من تقدم من شيع األولني كذلك نسلكه يف قلوب مشركي . احلسن وقتادة وغريمها

. نسلك التكذيب: وروى ابن جريج عن جماهد قال. ن من قبلهم برسلهمقومك حىت ال يؤمنوا بك، كما مل يؤم
سلكه يسلكه سلكا وسلوكا، وأسلكه : يقال. إدخال الشيء يف الشيء كإدخال اخليط يف املخيط: والسلك
وسلك الطريق سلوكا وسلكا وأسلكه دخله، والشيء يف غريه مثله، والشيء كذلك والرمح، واخليط يف . إسالكا

  :وقال عدي بن زيد. له فعل وأفعلاجلوهر؛ ك
  وقد سلكوك يف يوم عصيب

. املعىن نسلك القرآن يف قلوهبم فيكذبون به: وقيل. ويف اآلية رد على القدرية واملعتزلة. اخليط" بالكسر"والسلك 
: يضاوعن احلسن أ. وقال احلسن وجماهد وقتادة القول الذي عليه أكثر أهل التفسري، وهو ألزم حجة على املعتزلة

أي مضت سنة اهللا بإهالك الكفار، فما } َوقَْد َخلَْت ُسنَّةُ األَوَِّلَني{ . نسلك الذكر إلزاما للحجة؛ ذكره الغزنوي
مبثل ما فعل هؤالء من التكذيب والكفر، فهم يقتدون } َوقَدْ َخلَْت ُسنَّةُ اَألوَّلَِني{: وقيل. أقرب هؤالء من اهلالك

  .بأولئك

  }فََتْحَنا َعلَْيهِمْ َباباً ِمَن السََّماِء فَظَلُّوا ِفيِه َيْعُرُجونََولَْو { ١٤: اآلية
  }لَقَالُوا إِنََّما ُسكَِّرْت أَْبصَاُرَنا َبلْ َنْحُن قَْوٌم َمْسحُوُرونَ{ ١٥: اآلية
على  أي لو أجيبوا إىل ما اقترحوا من اآليات ألصروا. واملصدر الظلول. ظل يفعل كذا، أي يفعله بالنهار: يقال

واملعارج . من عرج يعرج أي صعد} َيْعُرُجونَ{. إنه سحر: الكفر وتعللوا باخلياالت؛ كما قالوا للقرآن املعجز



: وقيل. أي لو صعدوا إىل السماء وشاهدوا امللكوت واملالئكة ألصروا على الكفر؛ عن احلسن وغريه. املصاعد
أي لو كشف هلؤالء حىت يعاينوا أبوابا يف . ذهب وجتيءللمالئكة، ت" فظلوا"ويف . للمشركني" عليهم"الضمري يف 

} ُسكَِّرْت{ومعىن . رأينا بأبصارنا ما ال حقيقة له؛ عن ابن عباس وقتادة: السماء تصعد فيها املالئكة وتنزل لقالوا
. أغشيت أبصارنا؛ وعنه أيضا عميت: الكليب. سحرت: وقال احلسن. سدت بالسحر؛ قاله ابن عباس والضحاك

وقال أبو عمرو بن . خدعت: جويرب. دير بنا من الدوران؛ أي صارت أبصارنا سكرى: وقال املؤرج. أخذت: قتادة
  :ومنه قول الشاعر. غشيت وغطيت" سكرت: "العالء

  وجعلت عني احلرور تسكر... وطلعت مشس عليها مغفر 
  :ومنه قول أوس بن حجر. حبست" سكرت: "وقال جماهد

  يست بطلق وال ساكرهفل... فصرت على ليلة ساهره 
سدت أبصارنا؛ هو من قولك، } ُسكَِّرْت أَْبَصاُرنَا{: قال ابن عزيز. منعت: وهذه أقوال متقاربة جيمعها قولك: قلت

وقرأ ابن . هو من سكر الشراب، كأن العني يلحقها ما يلحق الشارب إذا سكر: ويقال. سكرت النهر إذا سددته
والتخفيف : قال املهدوي. سكرت ملئت: قال ابن األعرايب. لتشديدبالتخفيف، والباقون با" سكرت"كثري 

  والتشديد

: قال أبو علي. ال يتعدى" سكر"واملعروف أن . ظاهران، التشديد للتكثري والتخفيف يؤدي عن معناه" سكرت"يف 
أهنا جرت فإنه شبه ما عرض ألبصارهم حبال السكران، ك" سكرت"ومن قرأ . جيوز أن يكون مسع متعديا يف البصر

. سكر الشراب، وبالتشديد أخذت، ذكرمها املاوردي] من[إنه بالتخفيف : وقد قيل. جمرى السكران لعدم حتصيله
أي سحرت وحكى أبو عبيد : قال احلسن. بالتخفيف" سكرت"واملعروف من قراءة جماهد واحلسن : وقال النحاس

أخذه " سكرت"من قرأ : وقال الفراء.  ال يبصرواسحرت أبصارهم إذا غشيها مسادير حىت: عن أيب عبيدة أنه يقال
واألصل فيها ما قال أبو عمرو بن العالء رمحه اهللا تعاىل، . وهذه األقوال متقاربة: قال النحاس. من سكور الريح

وهذا قول حسن؛ أي غشيهم ما غطى أبصارهم كما غشي السكران ما غطى . هو من السكر يف الشراب: قال
  .سكوهنا وفتورها؛ فهو يرجع إىل معىن التحيريوسكور الريح . عقله
  }َولَقَْد َجَعلَْنا ِفي السََّماِء ُبُروجاً َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظرِيَن{ ١٦: اآلية

. القصور واملنازل: والربوج. ملا ذكر كفر الكافرين وعجز أصنامهم ذكر كمال قدرته ليستدل هبا على وحدانيته
احلمل، والثور، : وأمساء هذه الربوج. سماء بروج الشمس والقمر؛ أي منازهلماأي جعلنا يف ال: قال ابن عباس

والعرب تعد . واجلوزاء، والسرطان، واألسد، والسنبلة، وامليزان، والعقرب، والقوس، واجلدي، والدلو، واحلوت
: وقالوا. ب واجلدباملعرفة ملواقع النجوم وأبواهبا من أجل العلوم، ويستدلون هبا على الطرقات واألوقات واخلص

وقد تقدم . وأصل الربوج الظهور ومنه تربج املرأة بإظهار زينتها. الفلك اثنا عشر برجا، كل برج ميالن ونصف
الكواكب : وقيل. وارتفاعها. الربوج النجوم، ومسيت بذلك لظهورها: وقال احلسن وقتادة. هذا املعىن يف النساء

  العظام؛ قال أبو صاحل،

. فاهللا أعلم. ؛ أي قصورا وبيوتا فيها احلرس، خلقها اهللا يف السماء"بروجا: "وقال قوم. يارةيعين السبعة الس
} ِللنَّاِظرِيَن{]. ٥: امللك[} َولَقَدْ َزيَّنَّا السََّماَء الدُّنَْيا بَِمصَابِيَح{: يعين السماء؛ كما قال يف سورة امللك} َوَزيَّنَّاهَا{

  .للمعتربين واملتفكرين



  }َوَحفِظَْناَها ِمْن كُلِّ َشْيطَانٍ َرجِيمٍ{ ١٧: اآلية
كل رجيم يف القرآن : وقال الكسائي. وقد تقدم. الرجم اللعن والطرد: وقيل. والرجم الرمي باحلجارة. أي مرجوم

وزعم الكليب أن السماوات كلها مل حتفظ من الشياطني إىل زمن عيسى، فلما بعث اهللا تعاىل . فهو مبعىن الشتم
منها ثالث مساوات إىل مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فحفظ مجيعها بعد بعثه وحرست منهم  عيسى حفظ
وقد كانت الشياطني ال حيجبون عن السماء، فكانوا : "قال ابن عباس. وقاله ابن عباس رضي اهللا عنه. بالشهب

ل األرض؛ الكلمة حق والتسع باطل؛ يدخلوهنا ويلقون أخبارها على الكهنة، فيزيدون عليها تسعا فيحدثون هبا أه
فإذا رأوا شيئا مما قالوه صدقوهم فيما جاؤوا به، فلما ولد عيسى بن مرمي عليهما السالم منعوا من ثالث مساوات، 

فلما ولد حممد صلى اهللا عليه وسلم منعوا من السماوات كلها، فما منهم من أحد يريد استراق السمع إال رمي 
  .بشهاب؛ على ما يأيت

  }إِالَّ َمنِ اسَْتَرَق السَّْمَع فَأَْتَبَعُه شَِهاٌب ُمبٌِني{ ١٨: اآلية
. وقيل، هو متصل، أي إال ممن استرق السماع. أي لكن من استرق السمع، أي اخلطفة اليسرية، فهو استثناء منقطع

 حنفظها منه أن تسمع أي حفظنا السماء من الشياطني أن تسمع شيئا من الوحي وغريه؛ إال من استرق السمع فإنا مل
} إِنَُّهْم َعنِ السَّْمعِ لََمْعُزولُونَ{: اخلرب من أخبار السماء سوى الوحي، فأما الوحي فال تسمع منه شيئا؛ لقوله

  وإذا استمع الشياطني]. ٢١٢: الشعراء[

أو ختبلهم؛ ذكره إىل شيء ليس بوحي فإهنم يقذفونه إىل الكهنة يف أسرع من طرفة عني، مث تتبعهم الشهب فتقتلهم 
  .احلسن وابن عباس

: وقوله. وكذلك شهاب ثاقب. كوكب مضيء: شهاب. أدركه وحلقه: أتبعه} فَأَْتَبَعُه شَِهاٌب ُمبٌِني{: قوله تعاىل
  :وقال ذو الرمة. بشعلة نار يف رأس عود؛ قاله ابن عزيز] ٧: النمل[} بِِشهَابٍ قََبسٍ{

  اد الليل منقضبمسوم يف سو... كأنه كوكب يف إثر عفرية 
شهاب لشعلة من نار، قبس ألهل األرض، فتحرقهم وال تعود إذا : وقيل. ومسي الكوكب شهابا لربيقه، يشبه النار

تصعد : قال ابن عباس. أحرقت كما إذا أحرقت النار مل تعد، خبالف الكوكب فإنه إذا أحرق عاد إىل مكانه
فيعلو، فريمى بالشهاب فيصيب جبهته أو أنفه أو ما شاء اهللا  الشياطني أفواجا تسترق السمع فينفرد املارد منها

إنه كان من األم كذا وكذا، فيذهب أولئك إىل إخواهنم من الكهنة : فيلتهب، فيأيت أصحابه وهو يلتهب فيقول
فإذا رأوا شيئا مما قالوا قد كان . فيزيدون عليها تسعا، فيحدثون هبا أهل األرض؛ الكلمة حق والتسع باطل

  .إن شاء اهللا تعاىل" سبأ"وسيأيت هذا املعىن مرفوعا يف سورة . وهم بكل ما جاؤوا به من كذهبمصدق
: وقال احلسن وطائفة. الشهاب جيرح وحيرق وخيبل وال يقتل: فقال ابن عباس. واختلف يف الشهاب هل يقتل أم ال

أهنم يقتلون قبل إلقائهم ما : أحدمها :يقتل؛ فعلى هذا القول يف قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إىل اجلن قوالن
: والثاين. استرقوه من السمع إىل غريهم؛ فعلى هذا ال تصل أخبار السماء إىل غري األنبياء، ولذلك انقطعت الكهانة

أهنم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إىل غريهم من اجلن؛ ولذلك ما يعودون إىل استراقه، ولو مل يصل 
  تراق وانقطع اإلحراق؛ ذكره املاورديالنقطع االس

واختلف هل كان رمي بالشهب قبل املبعث؛ فقال ". الصافات"والقول األول أصح على ما يأيت بيانه يف : قلت
ويف . إن شاء اهللا تعاىل" اجلن"وسيأيت بيان هذه املسألة يف سورة . وقيل ال، وإمنا ذلك بعد املبعث. األكثرون نعم



والرمي بالشهب من آيات النيب صلى اهللا عليه وسلم مما حدث بعد مولده؛ ألن : ل الزجاجقا. أيضا" الصافات"
وال يبعد أن . الشعراء يف القدمي مل يذكروه يف أشعارهم، ومل يشبهوا الشيء السريع به كما شبهوا بالربق وبالسيل

صار رجوما حني ولد النيب صلى  انقضاض الكواكب كان يف قدمي الزمان ولكنه مل يكن رجوما للشياطني، مث: يقال
حنن نرى انقضاض الكواكب، فيجوز أن يكون ذلك كما نرى مث يصري نارا إذا : وقال العلماء. اهللا عليه وسلم
والشهاب يف اللغة النار . يرمون بشعلة من نار من اهلوى فيخيل إلينا أنه جنم سرى: وجيوز أن يقال. أدرك الشيطان

ملا بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم رمجت الشياطني بنجوم مل تكن : عامر الشعيب قال وذكر أبو داود عن. الساطعة
إن الناس قد فزعوا وقد أعتقوا رقيقهم وسيبوا أنعامهم ملا : ترجم هبا قبل، فأتوا عبد ياليل بن عمرو الثقفي فقالوا

نت النجوم اليت تعرف فهي عند فناء ال تعجلوا، وانظروا فإن كا: -وكان رجال أعمى  -فقال هلم . رأوا يف النجوم
فلم يلبثوا . هذا من حدث: فنظروا فإذا هي جنوم ال تعرف، فقالوا. الناس، وإن كانت ال تعرف فهي من حدث

  .حىت مسعوا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم
  }كُلِّ َشْيٍء َمْوُزوٍن وَاَألْرَض َمَدْدَناَها َوأَلْقَْيَنا ِفيَها رََواِسَي وَأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن{ ١٩: اآلية
  }َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش َوَمْن لَسُْتْم لَُه بَِرازِقَِني{ ٢٠: اآلية

بسطناها على وجه : قال ابن عباس. هذا من نعمه أيضا، ومما يدل على كمال قدرته} َواَألْرَض َمدَْدَناهَا{: قوله تعاىل
  أي] ٣٠: النازعات[} ِلَك َدَحاَهاوَاَألْرَض بَْعَد ذَ{: املاء؛ كما قال

وقد . وهو يرد على من زعم أهنا كالكرة]. ٤٨: الذاريات[} وَاَألْرَض فََرْشَناَها فَنِْعَم الَْماِهُدونَ{: وقال. بسطها
أي مقدر معلوم؛ } َمْوُزوٍن َوأَْنبَْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َشْيٍء{. جباال ثابتة لئال تتحرك بأهلها} َوأَلْقَْيَنا ِفيَها رََواِسَي{. تقدم

  :قال الشاعر. ألن الوزن يعرف به مقدار الشيء" موزون"وإمنا قال . قاله ابن عباس وسعيد بن جبري
  عندي لكل خماصم ميزانه... قد كنت قبل لقائكم ذا ِمرَّة 

. م غري منتثرهذا كالم موزون؛ أي منظو: موزون معدود؛ ويقال: وقال جماهد. موزون يعين مقسوم: وقال قتادة
وَأَْنبََتَها {: وقد قال اهللا عز وجل يف احليوان. فعلى هذا أي أنبتنا يف األرض ما يوزن من اجلواهر واحليوانات واملعادن

من كل شيء "أي يف اجلبال : " وقيل. واملقصود من اإلنبات اإلنشاء واإلجياد]. ٣٧: آل عمران[} َنَباتاً َحَسناً
روي . النحاس والرصاص والقصدير، حىت الزرنيخ والكحل، كل ذلك يوزن وزنامن الذهب والفضة و" موزون

ما يوزن فيه األمثان ألنه أجل قدرا : وقيل. أنبتنا يف األرض الثمار مما يكال ويوزن: وقيل. معناه عن احلسن وابن زيد
شارب اليت يعيشون هبا؛ واحدها معيشة يعين املطاعم وامل} َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش{. وأعم نفعا مما ال مثن له

  :ومنه قول جرير". بسكون الياء"
  ومن يل باملرقق والصناب... تكلفين معيشة آل زيد 

إهنا : وقيل. إهنا املالبس؛ قاله احلسن: وقيل. وقد تقدم يف األعراف". بتحريك الياء"واألصل معيشة على مفعلة 
يريد الدواب واألنعام؛ } َوَمْن لَسُْتْم لَُه بَِرازِقَِني{. وهو الظاهر: اورديقال امل. التصرف يف أسباب الرزق مدة احلياة

ولفظ ] ٣١: اإلسراء[} َنْحُن نَْرُزقُُهْم َوإِيَّاكُْم{: وعنده أيضا هم العبيد واألوالد الذين قال اهللا فيهم. قاله جماهد
  أي. ع من يعقل وما ال يعقل، غلب من يعقلجيوز أن يتناول العبيد والدواب إذا اجتمعوا؛ ألنه إذا اجتم" من"

على هذا التأويل يف موضع " من"فـ . جعلنا لكم فيها معايش وعبيدا وإماء ودواب وأوالدا نرزقهم وال ترزقوهنم
: قال} َوَمْن لَسُْتْم لَُه بَِرازِقَِني{قرأ علينا منصور : قال سعيد. أراد به الوحش: وقيل. نصب؛ قال معناه جماهد وغريه



وهي يف حمل . اآلية] ٤٥: النور[} فَِمنُْهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه{على هذا تكون ملا ال يعقل؛ مثل " من"فـ . الوحش
وفيه قبح عند البصريني؛ فإنه ال جيوز عندهم عطف الظاهر على ". لكم: "خفض عطفا على الكاف وامليم يف قوله

  :كما قال. وال جيوز مررت به وزيد إال يف الشعر. يزيداملضمر إال بإعادة حرف اجلر؛ مثل مررت به و
  فاذهب فما بك واأليام من عجب... فاليوم قربت هتجونا وتشتمنا 

  ".النساء"وسورة " البقرة"وقد مضى هذا املعىن يف 
  }ومٍَوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِالَّ ِعْنَدَنا خََزاِئُنُه َوَما ُننَزِّلُُه إِالَّ بِقََدرٍ َمْعلُ{ ٢١: اآلية

أي وإن من شيء من أرزاق اخللق ومنافعهم إال عندنا خزائنه؛ يعين } َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِالَّ عِْنَدَنا َخزَاِئنُُه{: قوله تعاىل
اخلزائن املفاتيح، أي يف : وقيل. املطر خزائن كل شيء: قال احلسن. املطر املنزل من السماء، ألن به نبات كل شيء

أي ولكن ال ننزله إال على حسب } َوَما ُنَنزِّلُهُ إِالَّ بِقََدرٍ َمْعلُومٍ{. واملعىن واحد. قاله الكليبالسماء مفاتيح األرزاق؛ 
َولَْو َبَسطَ اللَُّه الرِّْزقَ ِلِعَباِدِه لََبَغْوا ِفي الْأَْرضِ َولَِكْن ُيَنزِّلُ بِقََدرٍ {: مشيئتنا وعلى حسب حاجة اخللق إليه؛ كما قال

وروي عن ابن مسعود واحلكم بن عيينة وغريمها أنه ليس عام أكثر مطرا من عام، ]. ٢٧: الشورى[} َما َيَشاُء
  .يف البحار والقفار. ولكن اهللا يقسمه كيف شاء، فيمطر قوم وحيرم آخرون، ورمبا كان املطر

وما كان يف خزانة . واخلزائن مجع اخلزانة، وهو املوضع الذي يستر فيه اإلنسان ماله واخلزانة أيضا مصدر خزن خيزن
  فكذلك ما يقدر عليه الرب. اإلنسان كان معدا له

يف العرش مثال كل شيء خلقه : وروى جعفر بن حممد عن أبيه عن جده أنه قال. فكأنه معد عنده؛ قاله القشريي
واإلنزال مبعىن اإلنشاء واإلجياد؛  .} َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِالَّ ِعْنَدَنا َخزَاِئُنُه{: وهو تأويل قوله تعاىل. اهللا يف الرب والبحر

: وقيل]. ٢٥: احلديد[} وَأَنَْزلَْنا الَْحِديَد ِفيِه بَأٌْس َشدِيٌد{: وقوله} َوأَنَْزلَ لَكُْم ِمَن الْأَْنَعامِ ثَمَانَِيةَ أَْزوَاجٍ{: كقوله
  .اإلنزال مبعىن اإلعطاء، ومساه إنزاال ألن أحكام اهللا إمنا تنزل من السماء

  }َوأَْرَسلَْنا الرَِّياَح لََواِقَح فَأَْنَزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْسقَيَْناكُُموُه َوَما أَنُْتْم لَُه بِخَازِنَِني{ ٢٢: ةاآلي - ٣
  -:فيه مخس مسائل

الريح اجلمع وقرأ محزة بالتوحيد؛ ألن معىن . باجلمع" الرياح"قراءة العامة } َوأَْرَسلَْنا الرَِّياَح{: قوله تعاىل -:األوىل
أرض سباسب وثوب : كما يقال. جاءت الريح من كل جانب: كما يقال. أيضا وإن كان لفظها لفظ الواحد

ـ . وكذلك تفعل العرب يف كل شيء اتسع. أخالق وهي } لََواِقَح{وأما وجه قراءة العامة فألن اهللا تعاىل نعتها ب
وجعل الريح القحا : قال األزهري. سحاب واخلري والنفعومعىن لواقح حوامل؛ ألهنا حتمل املاء والتراب وال. مجع

} حَتَّى إِذَا أَقَلَّْت َسَحاباً ِثقَاالً{: ألهنا حتمل السحاب؛ أي تقله وتصرفه مث متريه فتستدره، أي تنزله؛ قال اهللا تعاىل
عىن ملقحة وهو لواقح مب: وقيل. وناقة القح ونوق لواقح إذا محلت األجنة يف بطوهنا. أي محلت] ٥٧: األعراف[

ذوات لقح، وكل ذلك صحيح؛ : وقيل. األصل، ولكنها ال تلقح إال وهي يف نفسها القح، كأن الرياح لقحت خبري
. ومنها ما تأيت بالسحاب. عيشة راضية؛ أي فيها رضا، وليل نائم؛ أي فيه نوم: أي منها ما يلقح الشجر؛ كقوهلم

  وألقحها الفحل أي ألقى إليها. فهي القح" لفتحبا"لقحا ولقاحا " بالكسر"لقحت الناقة : يقال

وحكى . ورياح لواقح وال يقال مالقح، وهو من النوادر: قال اجلوهري. املاء فحملته؛ فالرياح كالفحل للسحاب
هو مجع : وقيل. لواقح مبعىن مالقح، ذهب إىل أنه مجع ملقحة وملقح، مث حذفت زوائده: املهدوي عن أيب عبيدة

: والعرب تقول للجنوب. وجيوز أن يكون معىن القح حامال. لى معىن ذات اللقاح على النسبالقحة والقح، ع



يرسل اهللا املبشرة فتقم األرض قما، مث يرسل املثرية : وقال عبيد بن عمري. القح وحامل، وللشمال حامل وعقيم
لريح املالقح اليت حتمل الندى ا: وقيل. فتثري السحاب، مث يرسل املؤلفة فتؤلفه، مث يبعث اللواقح فتلقح الشجر

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن أيب هريرة قال. فتمجه يف السحاب، فإذا اجتمع فيه صار مطرا
وروي عنه عليه " . الريح اجلنوب من اجلنة وهي الريح اللواقح اليت ذكرها اهللا يف كتابه وفيها منافح للناس" 

ال تقطر قطرة من السحاب : وقال أبو بكر بن عياش". جنوب إال أنبع اهللا هبا عينا غدقةما هبت : "السالم أنه قال
  .إال بعد أن تعمل الرياح األربع فيها؛ فالصبا هتيجه، والدبور تلقحه، واجلنوب تدره، والشمال تفرقه

قال : ل مالكقا -واللفظ ألشهب  -روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبداحلكم عن مالك  -:الثانية 
فلقاح القمح عندي أن حيبب ويسنبل، وال أدري ما ييبس يف أكمامه، ولكن } َوأَْرَسلَْنا الرَِّياَح لََواِقَح{: اهللا تعاىل

ولقاح الشجر كلها أن تثمر مث يسقط منها ما يسقط . حيبب حىت يكون لو يبس حينئذ مل يكن فساد األخري فيه
إمنا عول مالك يف هذا التفسري على تشبيه لقاح الشجر : قال ابن العريب. ويثبت ما يثبت، وليس ذلك بأن تورد

بلقاح احلمل، وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان مبنزلة حتبب الثمر وتسنبله؛ ألنه مسي باسم تشترك فيه 
قال ابن " .  يشتدهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع احلب حىت"كل حاملة وهو اللقاح، وعليه جاء احلديث 

النخل فيدخل بني ظهراين ] ذكور[اإلبار عند أهل العلم يف النخل التلقيح، وهو أن يؤخذ شيء من طلع : عبدالرب
  .طلع اإلناث

واملعترب عند مالك . ومعىن ذلك يف سائر الثمار طلوع الثمرة من التني وغريه حىت تكون الثمرة مرئية منظورا إليها
وحد ذلك . ن الثمار التذكري، وفيما ال يذكر أن يثبت من نواره ما يثبت ويسقط ما يسقطوأصحابه فيما يذكر م

ومل خيتلف العلماء أن احلائط إذا انشق . وقد روي عنه أن إباره أن حيبب. يف الزرع ظهوره من األرض؛ قاله مالك
نه قد جاء عليه وقت اإلبار ومثرته طلع إناثه فأخر إباره وقد أبر غريه ممن حال مثل حاله، أن حكمه حكم ما أبر؛ أل

كما أن احلائط إذا بدا صالحه كان سائر . فإن أبر بعض احلائط كان ما مل يؤبر تبعا له. ظاهرة بعد تغيبها يف احلب
  .احلائط تبعا لذلك الصالح يف جواز بيعه

من ابتاع خنال بعد أن : "ولمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق: روى األئمة كلهم عن ابن عمر قال-:الثالثة 
قال " . ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إال أن يشترطه املبتاع. تؤبر فثمرهتا للذي باعها إال أن يشترط املبتاع

. إمنا مل يدخل الثمر املؤبر مع األصول يف البيع إال بالشرط؛ ألنه عني موجودة حياط هبا أمن سقوطها غالبا: علماؤنا
ؤبر؛ إذ ليس سقوطها مأمونا فلم يتحقق هلا وجود، فلم جيز للبائع اشتراطها وال استثناؤها؛ ألهنا خبالف اليت مل ت

  .جيوز استثناؤها؛ هو قول الشافعي: وقيل. وهذا هو املشهور من مذهب مالك. كاجلنني
هور قول مالك، لو اشتري النخل وبقي الثمر للبائع جاز ملشتري األصل شراء الثمرة قبل طيبها على مش-:الرابعة 

وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأهل . ال جيوز: وعنه يف رواية. ويرى هلا حكم التبعية وإن أفردت بالعقد
  .وهو األظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صالحها. الظاهر وفقهاء احلديث

واملالقح أيضا . القح الفحول من اإلبل، الواحد ملقحومما يتعلق هبذا الباب النهي عن بيع املالقح؛ وامل-:اخلامسة 
واملالقيح ما يف بطون النوق من األجنة، الواحدة ". بفتح القاف"اإلناث اليت يف بطوهنا أوالدها، الواحدة ملقحة 

وقد روي عن النيب صلى اهللا . ويف هذا جاء النهي. لقحت؛ كاحملموم من حم، واجملنون من جن: ملقوحة؛ من قوهلم
  :ليه وسلمع



املضامني ما يف : قال أبو عبيد" . وهنى عن املضامني واملالقيح. هنى عن اجملر وهو بيع ما يف بطون اإلناث"أنه 
إن : وقيل بالعكس. وهو قول سعيد بن املسيب وغريه. واملالقيح ما يف أصالب الفحول. البطون، وهي األجنة

وأي األمرين كان، فعلماء . وهو قول ابن حبيب وغريه. ون اإلناثاملضامني ما يف ظهور اجلمال، واملالقيح ما يف بط
وذكر املزين عن ابن هشام شاهدا بأن املالقيح ما يف البطون لبعض . املسلمني جممعون على أن ذلك ال جيوز

  :األعراب
  تنتج ما تلقح بعد أزمن... منييت مالقحا يف األبطن 

  :وذكر اجلوهري على ذلك شاهدا قول الراجز
  خريا من التأنان واملسائل... وجدنا طرد اهلوامل  إنا

  ملقوحة يف بطن ناب حامل... وعدة العام وعام قابل 
. من جهة السماء: وقيل. وكل ما عالك فأظلك يسمى مساء. أي من السحاب} َوأَْنَزلَْنا ِمَن السََّماِء{: قوله تعاىل

سقى وأسقى : وقيل. املطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم أي جعلنا ذلك} فَأَْسقَيَْناكُُموُه{. أي قطرا} َماًء{
أي ليست خزائنه عندكم؛ أي حنن اخلازنون هلذا املاء ننزله } َوَما أَنُْتْم لَُه بِخَازِنَِني{. وقيل بالفرق، وقد تقدم. مبعىن

َوأَنَْزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ {، ]٤٨: رقانالف[} َوأَْنَزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء طَُهوراً{ومثله . إذا شئنا ومنسكه إذا شئنا
  .لستم مبانعني املطر: وقال سفيان]. ١٨: املؤمنون[} فَأَْسكَنَّاُه ِفي الْأَْرضِ وَإِنَّا َعلَى ذََهابٍ بِهِ لَقَاِدُرونَ

  }َوإِنَّا لََنْحُن ُنْحيِي َوُنمِيُت وََنْحُن الَْوارِثُونَ{ ٢٣: اآلية - ٣
: مرمي[} إِنَّا َنْحُن نَرِثُ الْأَْرَض َوَمْن َعلَْيَها َوإِلَْيَنا ُيْرَجُعونَ{نظريه . رض ومن عليها، وال يبقى شيء سواناأي األ
  ولكن ملك عباده أمالكا فإذا ماتوا انقطعت. فملك كل شيء هللا تعاىل]. ٤٠

فأما البعث فقد . إحياء النطفة يف األرحاماإلحياء يف هذه اآلية : وقيل. الدعاوى، فكان اهللا وارثا من هذا الوجه
  ]٢٥: احلجر[} َوإِنَّ رَبََّك ُهَو َيْحُشرُُهْم{: ذكره بعد هذا يف قوله

  }َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتقِْدِمَني مِْنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتأِْخرِيَن{ ٢٤: اآلية - ٣
  -:فيه ثالث مسائل

يف " املستقدمني: "فيه مثان تأويالت} ْد َعِلْمَنا الُْمْسَتقِْدِمَني مِْنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتأِْخرِيَنَولَقَ{: قوله تعاىل -:األوىل
األموات، " املستقدمني" -الثاين . الذين مل خيلقوا بعد؛ قاله قتادة وعكرمة وغريمها" املستأخرين"اخللق إىل اليوم، و

أمة " املستأخرين"من تقدم أمة حممد، و" املستقدمني: "الثالث. عباس والضحاكاألحياء؛ قاله ابن " املستأخرين"و
يف املعصية والشر؛ " املستأخرين"يف الطاعة واخلري، و" املستقدمني" -الرابع . حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ قاله جماهد

. يها؛ قاله سعيد بن املسيبف" املستأخرين"يف صفوف احلرب، و" املستقدمني" -اخلامس . قاله احلسن وقتادة أيضا
أول " املستقدمني: "السابع. من مل يقتل، قاله القرظي" املستأخرين"من قتل يف اجلهاد، و" املستقدمني: "السادس
فيها بسبب " املستأخرين"يف صفوف الصالة، و" املستقدمني: "الثامن. آخر اخللق، قال الشعيب" املستأخرين"اخللق، و
إال . اهللا تعاىل؛ فإنه عامل بكل موجود ومعدوم، وعامل مبن خلق وما هو خالقه إىل يوم القيامةوكل هذا معلوم . النساء

كانت امرأة : "أن القول الثامن هو سبب نزول اآلية؛ ملا رواه النسائي والترمذي عن أيب اجلوزاء عن ابن عباس قال
بعض القوم يتقدم حىت يكون يف  تصلي خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان

الصف األول لئال يراها، ويتأخر بعضهم حىت يكون يف الصف املؤخر، فإذا ركع نظر من حتت إبطه، فأنزل اهللا عز 



وهو . اسوروي عن أيب اجلوزاء ومل يذكر ابن عب} َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْستَقِْدِمَني ِمْنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْستَأِْخرِيَن{وجل 
  .أصح

: " هذا يدل على فضل أول الوقت يف الصالة وعلى فضل الصف األول؛ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم -:الثانية 
فإذا جاء الرجل عند الزوال " . لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا

فإن . أول الوقت، والصف األول، وجماورة اإلمام: از ثالث مراتب يف الفضلفنزل يف الصف األول جماور اإلمام، ح
جاء عند الزوال فنزل يف الصف اآلخر أو فيما نزل عن الصف األول، فقد حاز فضل أول الوقت وفاته فضل 

لوقت فإن جاء وقت الزوال ونزل يف الصف األول دون ما يلي اإلمام فقد حاز فضل أول ا. الصف األول واجملاورة
فإن جاء بعد الزوال ونزل يف الصف األول فقد فاته فضيلة أول الوقت، . وفضل الصف األول، وفاته جماورة اإلمام
وجماورة اإلمام ال تكون لكل أحد، وإمنا هي كما قال صلى اهللا . وهكذا. وحاز فضيلة الصف األول وجماورة اإلمام

فيما يلي اإلمام ينبغي أن يكون ملن كانت هذه صفته، فإن . ديثاحل" ليلين منكم أولو األحالم والنهى: "عليه وسلم
نزهلا غريه أخر وتقدم وهو إىل املوضع؛ ألنه حقه بأمر صاحب الشرع، كاحملراب هو موضع اإلمام تقدم أو تأخر؛ 

  .قاله ابن العريب
وقد روي عن كعب أن . تأخر يا فالن، تقدم يا فالن؛ مث يتقدم فيكرب: وعليه حيمل قول عمر رضي اهللا عنه: قلت

وكان كعب يتوخى الصف املؤخر من املسجد رجاء ذلك، . الرجل من هذه األمة ليخر ساجدا فيغفر ملن خلفه
زيادة " الصافات"وسيأيت يف سورة . ذكره الترمذي احلكيم يف نوادر األصول. ويذكر أنه وجده كذلك يف التوراة
  .بيان هلذا الباب إن شاء اهللا تعاىل

وكما تدل هذه اآلية على فضل الصف األول يف الصالة، فكذلك تدل على فضل الصف األول يف  -: الثالثة
القتال؛ فإن القيام يف حنر العدو، وبيع العبد نفسه من اهللا تعاىل ال يوازيه عمل؛ فالتقدم إليه أفضل، وال خالف فيه 

قال . اهللا عليه وسلم، ألنه كان أشجع الناس ومل يكن أحد يتقدم يف احلرب بني يدي رسول اهللا صلى. وال خفاء به
  .كنا واهللا إذا امحر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي حياذي به، يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم: الرباء

  }َوإِنَّ رَبََّك ُهَو َيْحُشرُُهْم إِنَُّه َحكِيٌم َعِليٌم{ ٢٥: اآلية
  .تقدم} إِنَّهُ َحكِيٌم َعِليٌم{. أي للحساب واجلزاء} ُهْمَوإِنَّ َربََّك ُهَو َيْحُشُر{: قوله تعاىل

  }َولَقَْد َخلَقَْنا اإلِْنَسانَ ِمْن َصلْصَالٍ ِمْن َحَمٍأ َمْسُنوٍن{ ٢٦: اآلية
 .أي من طني يابس؛ عن ابن عباس وغريه} ِمْن َصلْصَالٍ{. يعين آدم عليه السالم} َولَقَدْ َخلَقَْنا اِإلْنَسانَ{: قوله تعاىل
وهو . الطني احلر خلط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف، فإذا طبخ بالنار فهو الفخار؛ عن أيب عبيدة: والصلصال

  :وأنشد أهل اللغة. قول أكثر املفسرين
  كعدو املصلصل اجلوال

مطبوخا  -صل اللحم وأصل إذا أننت : وهو من قول العرب: قال. هو الطني املننت؛ واختاره الكسائي: وقال جماهد
  :قال احلطيئة. يصل صلوال -كان أو نيئا 

  ال يفسد اللحم لديه الصلول... ذاك فىت يبذل ذا قدره 
فكان أول ترابا، أي متفرق األجزاء مث بل فصار . وطني صالل ومصالل؛ أي يصوت إذا نقرته كما يصوت احلديد

وقد مضى يف . على قول اجلمهورطينا؛ مث ترك حىت أننت فصار محأ مسنونا؛ أي متغريا، مث يبس فصار صلصاال؛ 



إذا " بالتسكني"محئت البئر محأ : الطني األسود، وكذلك احلمأة بالتسكني؛ تقول منه: واحلمأ. بيان هذا" البقرة"
وقال أبو . وأمحاهتا إمحاء ألقيت احلمأة؛ عن ابن السكيت. كثرت محأهتا" بالتحريك"ومحئت البئر محأ . نزعت محأهتا

واحلمأ املصدر، مثل اهللع واجلزع، مث مسي . واجلمع حمء، مثل مترة ومتر. مثل الكمأة" ون امليمبسك"احلمأة : عبيدة
  هو التراب املبتل املننت،: "قال ابن عباس. واملسنون املتغري. به

 قد أسن املاء إذا تغري؛ ومنه: املننت املتغري؛ من قوهلم: ومثله قول جماهد وقتادة، قاال". فجعل صلصاال كالفخار
  :ومنه قول أيب قيس بن األسلت]. ١٥: حممد[} َماٍء غَْيرِ آِسنٍ{و ] ٢٥٩: البقرة[} يََتَسنَّْه{

  كاملسك فت على ماء العناقيد... سقت صداي رضابا غري ذي أسن 
وما خيرج من احلجرين يقال له . سننت احلجر على احلجر إذا حككته به: هو املتغري، وأصله من قوهلم: وقال الفراء

  :قال الشاعر. نانة والسنني؛ ومنه املسنالس
  متشي يف مرمر مسنون... مث خاصرهتا إىل القبة احلمراء 

: فقال معاوية. أال ترى عبدالرمحن بن حسان يشبب بابنتك: حكي أن يزيد بن معاوية قال ألبيه. أي حمكول مملس
  :وما قال؟ فقال قال

  نميزت من جوهر مكنو... هي زهراء مثل لؤلوة الغواص 
  ]:إنه يقول: [فقال يزيد! صدق: فقال معاوية

  يف سناء من املكارم دون... وإذا ما نسبتها مل جتدها 
املسنون املصبوب، وهو : وقال أبو عبيدة. كذب: فقال معاوية. البيت... مث خاصرهتا: أين قوله: فقال! صدق: فقال

وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس . لصبوالسن ا. سننت املاء وغريه على الوجه إذا صببته: من قول العرب
وهذا قول حسن؛ : النحاس. ؛ وهذا مبعىن املصبوب؛ ألنه ال يكون مصبوبا إال وهو رطب"املسنون الرطب: "قال

ومنه األثر املروي عن عمر أنه كان يسن املاء على : قال أبو عمرو بن العالء. سننت الشيء أي صببته: ألنه يقال
. املسنون املصور: وقال سيبويه. تفريق املاء، وبالسني املهملة صبه من غري تفريق" بالشني"شن وال. وجهه وال يشنه

  :وقال ذو الرمة. أخذ من سنة الوجه وهو صورته
  ...تريك سنة وجه مفرقة 

  ملساء ليس هلا خال وال ندب

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  سورة النحل

وتسمى سورة النعم بسبب ما عدد اهللا فيها . مة وعطاء وجابرسورة النحل وهي مكية كلها يف قول احلسن وعكر
] ١٢٦: النحل[} َوإِنْ َعاقَبُْتْم فََعاِقُبوا بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه{: هي مكية غري قوله تعاىل: وقيل. من نعمه على عباده

: النحل[} بِْر َوَما صَْبُرَك إِالَّ بِاللَِّهَواْص{: وغري قوله تعاىل. اآلية؛ نزلت باملدينة يف شأن التمثيل حبمزة وقتلى أحد
وَالَِّذيَن َهاَجرُوا ِفي اللَِّه ِمْن {: وأما قوله. اآلية] ١١٠:النحل[} ثُمَّ إِنَّ رَبََّك ِللَِّذيَن َهاَجرُوا{: وغري قوله]. ١٢٧

ة إال ثالث آيات منها هي مكي: وقال ابن عباس. فمكي، يف شأن هجرة احلبشة] ٤١: النحل[} َبْعِد َما ظُِلُموا
} بِأَْحَسنِ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ{: إىل قوله} َوال َتْشَتُروا بَِعْهدِ اللَِّه ثََمناً قَِليالً{: نزلت باملدينة بعد قتل محزة، وهي قوله



  ].٩٥: النحل[
  }رِكُونَأََتى أَْمُر اللَِّه فَال َتْستَْعجِلُوُه ُسْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْش{ ١: اآلية

وقد تقدم أن . إن أكرمتين أكرمتك: مبعىن يأيت؛ فهو كقولك" أتى: "قيل} أََتى أَْمُر اللَِّه فَال َتْستَْعجِلُوُه{: قوله تعاىل
} وََناَدى أَْصَحابُ الَْجنَِّة أَْصحَاَب النَّارِ{: أخبار اهللا تعاىل يف املاضي واملستقبل سواء؛ ألنه آت ال حمالة، كقوله

إنه : قال احلسن وابن جريج والضحاك. عقابه ملن أقام على الشرك وتكذيب رسوله" أمر اهللا"و]. ٤٤: افاألعر[
وفيه بعد؛ ألنه مل ينقل أن أحدا من الصحابة استعجل فرائض اهللا من قبل أن . ما جاء به القرآن من فرائضه وأحكامه

   من كفار قريشتفرض عليهم، وأما مستعجلو العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثري

  .اآلية، فاستعجل العذاب} اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك{: وغريهم، حىت قال النضر بن احلارث
يف مقام إبراهيم، ويف احلجاب، ويف : وافقت ريب يف ثالث: قد يستدل الضحاك بقول عمر رضي اهللا عنه: قلت

حَتَّى {: هو ما وعدهم به من اجملازاة على كفرهم، وهو كقوله: وقال الزجاج. أسارى بدر؛ خرجه مسلم والبخاري
: قال ابن عباس. هو يوم القيامة أو ما يدل على قرهبا من أشراطها: وقيل]. ٤٠: هود[} إِذَا َجاَء أَْمرَُنا َوفَاَر التَّنُّوُر

إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت، فأمسكوا عن : قال الكفار ]١: القمر[} اقْتََرَبِت السَّاَعةُ وَاْنَشقَّ الْقَمَُر{ملا نزلت 
} اقَْتَرَب ِللنَّاسِ ِحسَابُُهْم{: ما نرى شيئا فنزلت: بعض ما كنتم تعملون، فأمسكوا وانتظروا فلم يروا شيئا، فقالوا

} أََتى أَْمُر اللَِّه{لت ما نرى شيئا فنز: فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة، فامتدت األيام فقالوا. اآلية] ١: األنبياء[
فاطمأنوا، فقال النيب صلى اهللا } فَال َتْسَتْعجِلُوُه{فوثب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون وخافوا؛ فنزلت 

" . إن كادت لتسبقين فسبقتها: "يقول. السبابة واليت تليها: وأشار بأصبعيه" بعثت أنا والساعة كهاتني: "عليه وسلم
كان بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم من أشراط الساعة، وأن جربيل ملا مر بأهل السماوات مبعوثا : سوقال ابن عبا

  .إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم قالوا اهللا أكرب، قد قامت الساعة
ام الساعة، وذلك أي تنزيها له عما يصفونه به من أنه ال يقدر على قي} سُْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ{: قوله تعاىل
. ال يقدر أحد على بعث األموات، فوصفوه بالعجز الذي ال يوصف به إال املخلوق، وذلك شرك: أهنم يقولون

  .مبعىن الذي أي ارتفع عن الذين أشركوا به" ما: "وقيل. أي عن إشراكهم} َعمَّا ُيْشرِكُونَ{: وقيل

  }ْمرِِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه أَنْ أَْنِذرُوا أَنَُّه ال إِلََه إِالَّ أََنا فَاتَّقُوِنُيَنزِّلُ الَْمالِئكَةَ بِالرُّوحِ ِمْن أَ{ ٢: اآلية
وقرأ الكسائي عن أيب بكر عن . واألصل تتنزل، فالفعل مسند إىل املالئكة" تََنزَّل املالئكةُ"قرأ املفضل عن عاصم 

ُتنَزِّل "وقرأ اجلعفي عن أيب بكر عن عاصم .  مسمى الفاعلغري" ُتَنزَّل املالئكةُ"عاصم باختالف عنه واألعمش 
وروي عن . بالياء مسمى الفاعل، والضمري فيه السم اهللا عز وجل" ُينَزِّل"بالنون مسمى الفاعل، الباقون " املالئكةَ
رفعا " املالئكة". بفتح التاء وكسر الزاي، من النزول" تنزل"وقرأ األعمش . بالنون والتخفيف" تنزل املالئكة"قتادة 
ُيلِْقي الرُّوَح ِمْن أَمْرِِه {نظريه . أي بالوحي وهو النبوة؛ قاله ابن عباس} بِالرُّوحِ{] ٤: القدر[} َتنَزَّلُ املَالِئكَةُ{مثل 

 هو بيان احلق الذي جيب: وقيل. بكالم اهللا وهو القرآن: الربيع بن أنس]. ١٥: غافر[} َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه
وكذا روي عن ابن عباس أن الروح خلق من . وقيل أرواح اخللق؛ قاله قتادة، ال ينزل ملك إال ومعه روح. اتباعه

وقيل بالرمحة؛ قاله احلسن . خلق اهللا عز وجل كصور ابن آدم، ال ينزل من السماء ملك إال ومعه واحد منهم
الروح : قال الزجاج. رواح األبدان، وهو معىن قول الزجاجوقيل باهلداية؛ ألهنا حتيا هبا القلوب كما حتيا باأل. وقتادة

مبعىن " بالروح: "والباء يف قوله. الروح هنا جربيل: وقال أبو عبيدة. ما كان فيه من أمر اهللا حياة باإلرشاد إىل أمره



أي على الذين اختارهم } اِدِهَعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَب{. أي بأمره} ِمْن أَمْرِِه{. خرج بثيابه، أي مع ثيابه: مع، كقولك
أَنْ أَْنِذُروا {]. ٣١: الزخرف[} لَْوال نُزِّلَ َهذَا الْقُْرآنُ َعلَى َرُجلٍ ِمَن الْقَرَْيَتْينِ َعِظيمٍ{: وهذا رد لقوهلم. اهللا للنبوة

ودل على . صله التحذير مما خياف منهحتذير من عبادة األوثان، ولذلك جاء اإلنذار؛ ألن أ} أَنَُّه ال إِلََه إِالَّ أََنا فَاتَّقُوِن
يف " فأن"يف موضع نصب بنزع اخلافض، أي بأن أنذروا أهل الكفر بأنه ال إله إال اهللا، " أن"و". فاتقون: "ذلك قوله

  .حمل نصب بسقوط اخلافض أو بوقوع اإلنذار عليه

  }رِكُونََخلََق السََّماوَاِت وَاَألْرَض بِالَْحقِّ َتَعالَى َعمَّا ُيْش{ ٣: اآلية
أي للداللة على قدرته، وأن له " باحلق: "وقيل. أي للزوال والفناء} َخلََق السََّماَواِت َواَألْرضَ بِالْحَقِّ{: قوله تعاىل

أي من هذه األصنام اليت ال تقدر على خلق } َتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ{. أن يتعبد العباد بالطاعة وأن حيىي بعد املوت
  .شيء
  }َخلََق اإلْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَا ُهَو َخِصيٌم ُمبٌِني{ ٤: اآلية

. ملا ذكر الدليل على توحيده ذكر بعده اإلنسان ومناكدته وتعدي طوره} َخلََق اإلِْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة{: قوله تعاىل
عليه وسلم بعظم رميم وروي أن املراد به أيب بن خلف اجلمحي، جاء إىل النيب صلى اهللا . اسم للجنس" اإلنسان"و

أََولَمْ َيَر اإلِْنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم {ويف هذا أيضا نزل . أترى حييي اهللا هذا بعد ما قد رم: فقال
يث أي خلق اإلنسان من ماء خيرج من بني الصلب والترائب، فنقله أطوارا إىل أن ولد ونشأ حب] ٧٧: يس[} ُمبٌِني

فَإِذَا ُهَو {: وقوله] ٧٨: يس[} َوضََرَب لََنا مَثَالً وََنِسَي َخلْقَُه{فمعىن الكالم التعجب من اإلنسان . خياصم يف األمور
. أي ظاهر اخلصومة} ُمبٌِني{و . أي خياصم اهللا عز وجل يف قدرته. أي خماصم، كالنسيب مبعىن املناسب} َخصِيٌم
  .هو املفصح عما يف ضمريه مبنطقه: واملبني. باطليبني عن نفسه اخلصومة بال: وقيل
  }وَاَألنَْعاَم َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمنَْها َتأْكُلُونَ{ ٥: اآلية

  فيه ثالث مسائل
. البقر والغنماإلبل و: واألنعام. ملا ذكر اإلنسان ذكر ما من به عليه} َواَألْنَعاَم َخلَقََها لَكُْم{: قوله تعاىل: األوىل

  :قال حسان. نعم وأنعام لإلبل، ويقال للمجموع وال يقال للغنم مفردة: وأكثر ما يقال

  إىل عذراء منزهلا خالء... عفت ذات األصابع فاجلواء 
  تعفيها الروامس والسماء... ديار من بين احلسحاس قفر 

  خالل مروجها نعم وشاء... وكانت ال يزال هبا أنيس 
والنعم واحد األنعام وهي املال الراعية، وأكثر ما يقع هذا االسم على : وقال اجلوهري. بل خاصةفالنعم هنا اإل

واألنعام تذكر . هذا نعم وارد، وجيمع على نعمان مثل محل ومحالن: هو ذكر ال يؤنث، يقولون: قال الفراء. اإلبل
وانتصب ]. ٢١: املؤمنون[} ِممَّا ِفي ُبطُونَِها{ضع ويف مو]. ٦٦:النحل[} ِممَّا ِفي ُبطُونِِه{: وتؤنث؛ قال اهللا تعاىل

  .األنعام عطفا على اإلنسان، أو بفعل مقتدر، وهو أوجه
السخانة، وهو ما استدفئ به من أصوافها وأوبارها وأشعارها، مالبس وحلف : الدفء} ِدْفٌء{: قوله تعاىل: الثانية 
الدفء نتاج اإلبل وألباهنا وما : ل اجلوهري يف الصحاحدفؤها نسلها؛ واهللا أعلم قا: وروي عن ابن عباس. وقطف

والدفء أيضا ". لنا من دفئهم ما سلموا بامليثاق"ويف احلديث . } لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء{: ينتفع به منها؛ قال اهللا تعاىل
لكسر واالسم الدفء با. وكذلك دفئ دفأ مثل ظمئ ظمأ. دفئ الرجل دفاءة مثل كره كراهة: السخونة، تقول منه



ما عليك دفاءة؛ ألنه : وال تقول. ما عليه دفء؛ ألنه اسم: تقول. وهو الشيء الذي يدفئك، واجلمع األدفاء
وكذلك رجل دفآن . ورجل دفئ على فعل إذا لبس ما يدفئه. اقعد يف دفء هذا احلائط أي ركنه: وتقول. مصدر

ودفؤت . دفأ به وهو افتعل؛ أي ما لبس ما يدفئهوقد أدفأه الثوب وتدفأ هو بالثوب واستدفأ به، وأ. وامرأة دفأى
واملدفئة اإلبل الكثرية؛ ألن بعضها يدفئ بعضا . ليلتنا، ويوم ديفء على فعيل وليلة دفيئة، وكذلك الثوب والبيت

  :وأنشد الشماخ. واملدفأة اإلبل الكثرية األوبار والشحوم؛ عن األصمعي. بأنفاسها، وقد يشدد
  ...وكيف يضيع صاحب مدفآت 

  على أثباجهن من الصقيع

. الركوب واحلمل واأللبان واللحوم والسمن: جماهد. املنافع نسل كل دابة: قال ابن عباس} وََمَناِفُع{: قوله تعاىل
  .املعىن ومن حلومها تأكلون عند الذبح: وقيل. أفرد منفعة األكل بالذكر ألهنا معظم املنافع} َوِمْنَها َتأْكُلُونَ{

ذه اآلية على لباس الصوف، وقد لبسه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واألنبياء قبله كموسى دلت ه: الثالثة
احلديث، خرجه مسلم ... فغسل وجهه وعليه جبة من صوف شامية ضيقة الكمني: ويف حديث املغرية. وغريه
اختيار الزهاد والعارفني، وهو شعار املتقني ولباس الصاحلني وشارة الصحابة والتابعني، و: قال ابن العريب. وغريه

وهو يلبس لينا وخشنا وجيدا ومقاربا ورديئا، وإليه نسب مجاعة من الناس الصوفية؛ ألنه لباسهم يف الغالب، فالياء 
  :وقد انشدين بعض أشياخهم بالبيت املقدس طهره اهللا. للنسب واهلاء للتأنيث

  لصوففيه وظنوه مشتقا من ا... تشاجر الناس يف الصويف واختلفوا 
  صاىف فصويف حىت مسي الصويف... ولست أحنل هذا االسم غري فىت 

  }وَلَكُْم ِفيَها َجَمالٌ ِحنيَ ُترُِحيونَ َوِحَني َتسَْرُحونَ{ ٦: اآلية
مجاال فهو مجيل، واملرأة مجيلة، ومجالء  -بالضم  -وقد ُمجل الرجل . احلسن: واجلمال. اجلمال ما يتجمل به ويتزين

  :وأنشد. يأيضا؛ عن الكسائ
  بذَّت اخللق مجيعا باجلمال... فهي مجالء كبدر طالع 

  :وقول أيب ذؤيب
  مجالك أيها القلب القريح

فاجلمال يكون يف الصورة وتركيب اخللقة، ويكون : قال علماؤنا. الزم جتملك وحياءك وال جتزع جزعا قبيحا: يريد
  فهوفأما مجال اخللقة . يف األخالق الباطنة، ويكون يف األفعال

. أمر يدركه البصر ويلقيه إىل القلب متالئما، فتتعلق به النفس من غري معرفة بوجه ذلك وال نسبته ألحد من البشر
وأما مجال األخالق فكوهنا على الصفات احملمودة من العلم واحلكمة والعدل والعفة، وكظم الغيظ وإرادة اخلري لكل 

ومجال . صاحل اخللق وقاضية جللب املنافع فيهم وصرف الشر عنهموأما مجال األفعال فهو وجودها مالئمة مل. أحد
ومن مجاهلا كثرهتا وقول الناس إذا رأوها هذه . األنعام والدواب من مجال اخللقة، وهو مرئي باألبصار موافق للبصائر

اك أعظم ما وألهنا إذا راحت توفر حسنها وعظم شأهنا وتعلقت القلوب هبا؛ ألهنا إذ ذ. نعم فالن؛ قاله السدي
. وهلذا املعىن قدم الرواح على السراح لتكامل درها وسرور النفس هبا إذ ذاك. تكون أمسنة وضروعا؛ قاله قتادة

} وَلَكُْم ِفيَها َجَمالٌ ِحَني ُترُِحيونَ َوِحَني َتْسَرحُونَ{يقول اهللا عز وجل : وروى أشهب عن مالك قال. واهللا أعلم
والرواح رجوعها بالعشي من املرعى، والسراح بالغداة؛ . املرعى وتسرح عليه وذلك يف املواشي حني تروح إىل



املتعدي والالزم . سرحت اإلبل أسرحها سرحا وسروحا إذا غدوت هبا إىل املرعى فخليتها، وسرحت هي: تقول
  .واحد
  }قِّ اَألْنفُسِ إِنَّ رَبَّكُْم لََرُؤوٌف َرِحيٌموََتْحِملُ أَثْقَالَكُْم إِلَى بَلٍَد لَْم َتكُونُوا بَاِلِغيِه إِالَّ بِِش{ ٧: اآلية

  -:فيه ثالث مسائل
. األثقال أثقال الناس من متاع وطعام وغريه، وهو ما يثقل اإلنسان محله} وََتْحِملُ أَثْقَالَكُْم{: قوله تعاىل -:األوىل
والبلد مكة، يف قول ]. ٢: الزلزلة[} قَالَهَاَوأَخَْرَجِت الْأَْرضُ أَثْ{: املراد أبداهنم؛ يدل على ذلك قوله تعاىل: وقيل
. مشقتها وغاية جهدها: وشق األنفس. هو حممول على العموم يف كل بلد مسلكه على الظهر: وقيل. عكرمة

  }سِلَْم َتكُونُوا بَاِلِغيِه إِالَّ بِِشقِّ الْأَْنفُ{: والشق املشقة؛ ومنه قوله تعاىل: قال اجلوهري. وقراءة العامة بكسر الشني

متقاربان، ومها مبعىن املشقة، وهو " شق"وكسر الشني وفتحها يف : قال املهدوي. وهذا قد يفتح، حكاه أبو عبيدة
" إال بشق األنفس"وقرأ أبو جعفر : وقال الثعليب. من الشق يف العصا وحنوها؛ ألنه ينال منها كاملشقة من اإلنسان

  :شد قول الشاعر بكسر الشني وفتحهاوين. ومها لغتان، مثل رق ورق وجص وجص ورطل ورطل
  أخي نصب من شقها ودؤوب... وذي إبل يسعى وحيسبها له 

أخذت شق الشاة وشقة : والشق أيضا بالكسر النصف، يقال. وجيوز أن يكون مبعمى املصدر، من شققت عليه شقا
لقوة وذهاب شق منها، أي مل تكونوا وقد يكون املراد من اآلية هذا املعىن؛ أي مل تكونوا بالغيه إال بنقص من ا. الشاة

وجدين : ويف حديث أم زرع. والشق أيضا الناحية من اجلبل. تبلغوه إال بنصف قوى أنفسكم وذهاب النصف اآلخر
وشق اسم . هو أخي وشق نفسي: الشقيق، يقال: والشق أيضا. هو اسم موضع: قال أبو عبيد. يف أهل غنيمة بشق

  :اجلانب؛ ومنه قول امرئ القيس: اوالشق أيض. كاهن من كهان العرب
  بشق وحتيت شقها مل حيول... إذا ما بكى من خلفها انصرفت له 

  .فهو مشترك
منَّ اهللا سبحانه باألنعام عموما، وخص اإلبل هنا بالذكر يف محل األثقال على سائر األنعام؛ فإن الغنم -:الثانية 

ح مسلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا ويف صحي. للسرح والذبح، والبقر للحرث، واإلبل للحمل
بينما رجل يسوق بقرة له قد محل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إين مل أخلق هلذا ولكين إمنا خلقت : "عليه وسلم

 وإين أومن به: "؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" للحرث فقال الناس سبحان اهللا تعجبا وفزعا أبقرة تتكلم
فدل هذا احلديث على أن البقر ال حيمل عليها وال تركب، وإمنا هي للحرث ولألكل والنسل " . وأبو بكر وعمر

  .والرسل

ولكن على قدر ما حتتمله من غري . يف هذه اآلية دليل على جواز السفر بالدواب ومحل األثقال عليها -:الثالثة 
صلى اهللا عليه وسلم بالرفق هبا واإلراحة هلا ومراعاة التفقد  وقد أمر النيب. إسراف يف احلمل مع الرفق يف السري

إذا سافرمت يف : "وروى مسلم من حديث أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. لعلفها وسقيها
بيد رواه مالك يف املوطأ عن أيب ع" اخلصب فأعطوا اإلبل حظها من األرض وإذا سافرمت يف السنة فبادروا هبا نقيها

يا دمون، ال : كان أليب الدرداء مجل يقال له دمون، فكان يقول: وروى معاوية بن قرة قال. عن خالد بن معدان
فالدواب عجم ال تقدر أن حتتال لنفسها ما حتتاج إليه، وال تقدر أن تفصح حبوائجها، فمن . ختاصمين عند ربك

وروى مطر بن حممد . ض للخصومة بني يدي اهللا تعاىلارتفق مبرافقها مث ضيعها من حوائجها فقد ضيع الشكر وتعر



رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه . حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن خالد قال حدثنا املسيب بن آدم قال: قال
  حتمل على بعريك ما ال يطيق؟: ضرب مجاال وقال

  }يَنةً وََيْخلُُق َما ال َتْعلَُمونَوَالَْخْيلَ َوالْبَِغالَ وَالَْحِمَري ِلَتْركَُبوَها َوزِ{ ٨: اآلية
  -:فيه مثان مسائل

} وَالَْخْيلَ َوالْبَِغالَ وَالَْحِمَري{وقرأ ابن أيب عبلة . بالنصب معطوف، أي وخلق اخليل} َوالْخَْيلَ{: قوله تعاىل -:األوىل
وقيل ال واحد . واحد ضني وواحد اخليل خائل، كضائن. ومسيت اخليل خيال الختياهلا يف املشية. بالرفع فيها كلها

  وملا أفرد سبحانه اخليل والبغال واحلمري بالذكر. له

دل على أهنا مل تدخل حتت لفظ األنعام وقيل دخلت ولكن أفردها بالذكر ملا يتعلق هبا من الركوب؛ فإنه يكثر يف 
  .اخليل والبغال واحلمري

وذللها لنا، وأباح لنا تسخريها واالنتفاع هبا رمحة منه تعاىل ملكنا اهللا تعاىل األنعام والدواب : قال العلماء-:الثانية 
. لنا، وما ملكه اإلنسان وجاز له تسخريه من احليوان فكراؤه له جائز بإمجاع أهل العلم، ال اختالف بينهم يف ذلك

  .وحكم كراء الرواحل والدواب مذكور يف كتب الفقه
} وََتْحِملُ أَثْقَالَكُْم{: والرواحل عليها والسفر هبا؛ لقوله تعاىل ال خالف بني العلماء يف اكتراء الدواب-:الثالثة 

وأجازوا أن يكري الرجل الدابة والراحلة إىل مدينة بعينها وإن مل يسم أين ينزل منها، وكم من . اآلية] ٧: النحل[
: قال علماؤنا. كمنهل ينزل فيه، وكيف صفة سريه، وكم ينزل يف طريقة، واجتزوا باملتعارف بني الناس يف ذل

قال ابن القاسم فيمن اكترى دابة إىل موضع كذا بثوب مروي ومل . والكراء جيري جمرى البيوع فيما حيل منه وحيرم
  .مل جيز؛ ألن مالكا مل جييز هذا يف البيع، وال جييز يف مثن الكراء إال ما جيوز يف مثن البيع: يصف رقعته وذرعه

وأمجع كل من حيفظ عنه من أهل العلم على : قال ابن املنذر. ؛ ألن ذلك إجارةوال خيتلف يف هذا إن شاء اهللا: قلت
وهكذا إن محل . أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها ما اشترط فتلفت أن ال شيء عليه

د عشر قفيزا، واختلفوا فيمن اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة فحمل عليها أح. عليها عشرة أقفزة شعري
عليه قيمتها وال أجر : وقال ابن أيب ليلى. هو ضامن لقيمة الدابة وعليه الكراء: فكان الشافعي وأبو ثور يقوالن

وهو أن عليه الكراء وعليه جزء من أجر وجزء من قيمة الدابة بقدر ما زاد من احلمل؛  -وفيه قول ثالث . عليه
ال ضمان عليه يف قول مالك إذا كان القفيز : القاسم صاحب مالك وقال ابن. وهذا قول النعمان ويعقوب وحممد

  الزائد ال يفدح الدابة، ويعلم أن مثله

وذلك . ال تعطب فيه الدابة، ولرب الدابة أجر القفيز الزائد مع الكراء األول؛ ألن عطبها ليس من أجل الزيادة
والزيادة على احلمل . ذا هلكت يف قليله وكثريهخبالف جماوزة املسافة؛ ألن جماوزة املسافة تََعد كله فيضمن إ

  .املشترط اجتمع فيه إذنٌ وتعد، فإذا كانت الزيادة ال تعطب يف مثلها علم أن هالكها مما أذن له فيه
واختلف أهل العلم يف الرجل يكتري الدابة بأجر معلوم إىل موضع مسمى، فيتعدى فيجتاز ذلك املكان  -:الرابعة 

إذا جاوز ذلك املكان ضمن وليس عليه يف التعدي : فقالت طائفة. ن املأذون له يف املصري إليهمث يرجع إىل املكا
األجر له فيما مسى، وال أجر له فيما مل يسم؛ ألنه خالف فهو ضامن، : وقال أبو حنيفة. كراء؛ هكذا قال الثوري

. جاوز ذلك، ولو عطبت لزمه قيمتهاعليه الكراء الذي مسى، وكراء املثل فيما : وقال الشافعي. وبه قال يعقوب
إذا بلغ املسافة مث زاد فعليه كراء الزيادة إن سلمت وإن : وحنوه قال الفقهاء السبعة، مشيخة أهل املدينة قالوا



: وقال ابن القاسم. وبه نقول: قال ابن املنذر. عليه الكراء والضمان: وقال أمحد وإسحاق وأبو ثور. هلكت ضمن
غاية اليت اكترى إليها مث زاد ميال وحنوه أو أمياال أو زيادة كثرية فعطبت الدابة، فلرهبا كراؤه إذا بلغ املكتري ال

وقد روى أنه ضامن ولو زاد : ابن املواز. األول واخليار يف أخذه كراء الزائد بالغا ما بلغ، أو قيمة الدابة يوم التعدي
وقال ابن . وأما ما يعدل الناس إليه يف املرحلة فال يضمن: وقال ابن القاسم عن مالك يف زيادة امليل وحنوه. خطوة

إذا كانت الزيادة يسرية أو جاز األمد الذي تكاراها إليه بيسري، مث رجع هبا ساملة : حبيب عن ابن املاجشون وأصبغ
زيادة، كرده إىل موضع تكاراها إليه فماتت، أو ماتت يف الطريق إىل املوضع الذي تكاراها إليه، فليس له إال كراء ال

ولو زاد كثريا مما فيه مقام األيام الكثرية اليت يتغري يف مثلها سوقها فهو ضامن، كما لو ماتت . ملا تسلف من الوديعة
يف جماوزة األمد أو املسافة؛ ألنه إذا كانت زيادة يسرية مما يعلم أن ذلك مما مل يعن على قتلها فهالكها بعد ردها إىل 

وإن كانت الزيادة كثرية فتلك الزيادة قد . كهالك ما تسلف من الوديعة بعد رده ال حمالة املوضع املأذون له فيه
  .أعانت على قتلها

} َوالْخَْيلَ وَالْبِغَالَ َوالَْحِمَري لَِتْركَُبوَها َوزِينَةً{: قال ابن القاسم وابن وهب قال مالك قال اهللا تعاىل -:اخلامسة 
ال جيوز أكل حلوم اخليل والبغال : وهلذا قال أصحابنا. ا لألكل؛ وحنوه عن أشهبفجعلها للركوب والزينة ومل جيعله

مع } َوِمْنَها َتأْكُلُونَ{" األنعام"وقال يف . واحلمري؛ ألن اهللا تعاىل ملا نص على الركوب والزينة دل على ما عداه خبالفه
وهبذه اآلية احتج ابن عباس واحلكم بن . شروعة فيهاما امنت اهللا منها من الدفء واملنافع، فأباح لنا أكلها بالذكاة امل

. هذه لألكل وهذه للركوب: حلوم اخليل حرام يف كتاب اهللا، وقرأ هذه اآلية واليت قبلها وقال: عيينة، قال احلكم
َم َوالْأَْنَعا{هذه للركوب، وقرأ اآلية اليت قبلها : وسئل ابن عباس عن حلوم اخليل فكرهها، وتال هذه اآلية وقال

وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحاهبما واألوزاعي وجماهد وأبو . هذه لألكل: مث قال} َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَنافُِع
عبيد وغريهم، واحتجوا مبا أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطين وغريهم عن صاحل بن حيىي بن املقدام بن معد 

وليد، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى يوم خيرب عن أكل حلوم اخليل يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن ال
وعند النسائي أيضا عن خالد بن . لفظ الدارقطين. والبغال واحلمري، وكل ذي ناب من السباع أو خملب من الطري

وقال اجلمهور من  ".ال حيل أكل حلوم اخليل والبغال واحلمري : "الوليد أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
وشذت طائفة فقالت بالتحرمي؛ منهم احلكم كما ذكرنا، وروي . وروي عن أيب حنيفة. هي مباحة: الفقهاء واحملدثني
  .حكى الثالث روايات عنه الروياين يف حبر املذهب على مذهب الشافعي. عن أيب حنيفة

أما . وأن اآلية واحلديث ال حجة فيهما الزمةالصحيح الذي يدل عليه النظر واخلرب جواز أكل حلوم اخليل، : قلت
إذ لو دلت عليه لدلت على حترمي حلوم احلمر، والسورة مكية، وأي حاجة . اآلية فال دليل فيها على حترمي اخليل

وأيضا ملا ذكر تعاىل . كانت إىل جتديد حترمي حلوم احلمر عام خيرب وقد ثبت يف األخبار حتليل اخليل على ما يأيت
ذكر األغلب من منافعها وأهم ما فيها، وهو محل األثقال واألكل، ومل يذكر الركوب وال احلرث هبا وال غري  األنعام

  الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْنَعاَم ِلَترْكَُبوا{: ذلك مصرحا به، وقد تركب وحيرث هبا؛ قال اهللا تعاىل

فذكر أيضا أغلب منافعها واملقصود منها، ومل } ِلَترْكَُبوَها َوزِينَةً{: وقال يف اخليل]. ٧٩:غافر[} ِمْنَها َوِمْنَها تَأْكُلُونَ
وقد بينه عليه السالم الذي جعل إليه . يذكر محل األثقال عليها، وقد حتمل كما هو مشاهد فلذلك مل يذكر األكل

قد أنطقها خالقها  بيان ما أنزل عليه ما يأيت، وال يلزم من كوهنا خلقت للركوب والزينة أال تؤكل، فهذه البقرة
فيلزم من علل أن اخليل ال تؤكل ألهنا خلقت للركوب وأال . إمنا خلقت للحرث: الذي أنطق كل شيء فقالت



روى . وقد أمجع املسلمون على جواز أكلها، فكذلك اخليل بالسنة الثابتة فيها. تؤكل البقر ألهنا خلقت للحرث
 عليه وسلم يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية وأذن يف حلوم هنى رسول اهللا صلى اهللا: مسلم من حديث جابر قال

. أطعمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب حلوم اخليل وهنانا عن حلوم احلمر: وقال النسائي عن جابر. اخليل
واية عن الر: فإن قيل. كنا نأكل حلوم اخليل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف رواية عن جابر قال

جابر بأهنم أكلوها يف خيرب حكاية حال وقضية يف عني، فيحتمل أن يكونوا ذحبوا لضرورة، وال حيتج بقضايا 
الرواية عن جابر وإخباره بأهنم كانوا يأكلون حلوم اخليل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلنا. األحوال

حنرنا فرسا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اء قالتيزيل ذلك االحتمال، ولئن سلمناه فمعنا حديث أمس
وكل تأويل من غري ترجيح يف مقابلة النص فإمنا هو دعوى، ال يلتفت إليه وال . وحنن باملدينة فأكلناه؛ رواه مسلم

لى عهد كان لنا فرس ع: وقد روى الدارقطين زيادة حسنة ترفع كل تأويل يف حديث أمساء، قالت أمساء. يعرج عليه
فذحبها إمنا كان خلوف املوت عليها ال لغري ذلك . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرادت أن متوت فذحبناها فأكلناها

هذا قياس الشبه وقد : حيوان من ذوات احلوافر فال يؤكل كاحلمار؟ قلنا: فإن قيل. وباهللا التوفيق. من األحوال
ناه فهو منتقض باخلنزير؛ فإنه ذو ظلف وقد باين ذوات األظالف، اختلف أرباب األصول يف القول به، ولئن سلم

ويف إمجاعهم على جواز : قال الطربي. وعلى أن القياس إذا كان يف مقابلة النص فهو فاسد الوضع ال التفات إليه
  .ركوب ما ذكر لألكل دليل على جواز أكل ما ذكر للركوب

. ن قلنا إن اخليل ال تؤكل؛ فإهنا تكون متولدة من عينني ال يؤكالنوأما البغال فإهنا تلحق باحلمري، إ -:السادسة 
. وإن قلنا إن اخليل تؤكل، فإهنا عني متولدة من مأكول وغري مأكول فغلب التحرمي على ما يلزم يف األصول
. لذبيحةوكذلك ذبح املولود بني كافرين أحدمها من أهل الذكاة واآلخر ليس من أهلها، ال تكون ذكاة وال حتل به ا

  .وقد علل حترمي أكل احلمار بأنه أبدى جوهره اخلبيث حيث نزا على ذكر وتلوط؛ فسمي رجسا
يف اآلية دليل على أن اخليل ال زكاة فيها؛ ألن اهللا سبحانه من علينا مبا أباحنا منها وكرمنا به من  -:السابعة 

عن عبداهللا بن دينار عن سليمان بن يسار عن  وقد روى مالك. منافعها، فغري جائز أن يلزم فيها كلفة إال بدليل
" ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة: "عراك بن مالك عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ليس يف اخليل والرقيق زكاة إال زكاة : "وروى أبو داود عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. 
إن كانت إناثا : وقال أبو حنيفة. وبه قال مالك والشافعي واألوزاعي والليث وأبو يوسف وحممد" . لرقيقالفطر يف ا

كلها أو ذكورا وإناثا، ففي كل فرس دينار إذا كانت سائمة، وإن شاء قومها فأخرج عن كل مائيت درهم مخسة 
وبقوله صلى اهللا " السائمة يف كل فرس دينار يف اخليل: "واحتج بأثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. دراهم

واجلواب عن األول أنه " . ومل ينس حق اهللا يف رقاهبا وال ظهورها: " وفيه. احلديث..." اخليل ثالثة : "عليه وسلم
تفرد به غورك عن جعفر : قال الدارقطين. حديث مل يروه إال غورك السعدي عن جعفر عن حممد عن أبيه عن جابر

وأما احلديث فاحلق املذكور فيه هو اخلروج عليها إذا وقع النفري وتعني هبا . دا، ومن دونه ضعفاءوهو ضعيف ج
لقتال العدو إذا تعني ذلك عليه، وحيمل املنقطعني عليها إذا احتاجوا لذلك، وهذا واجب عليه إذا تعني ذلك، كما 

  هذا هو: إن قيلف. يتعني عليه أن يطعمهم عند الضرورة، فهذه حقوق اهللا يف رقاهبا

حق : "وال فرق بني قوله" ال ينسى حق اهللا فيها"قد روي : احلق الذي يف ظهورها وبقي احلق الذي يف رقاهبا؛ قيل
وقد قال مجاعة من . فإن املعىن يرجع إىل شيء واحد؛ ألن احلق يتعلق جبملتها" يف رقاهبا وظهورها"أو " اهللا فيها



عهد شبعها واإلحسان إليها وركوهبا غري مشقوق عليها؛ كما جاء يف احلديث إن احلق هنا حسن ملكها وت: العلماء
وإمنا خص رقاهبا بالذكر ألن الرقاب واألعناق َتْستعّار كثريا يف مواضع احلقوق ". ال تتخذوا ظهورها كراسي"

وكثر عندهم استعمال ذلك ] ٩٢: النساء[} فََتحْرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمنٍَة{: الالزمة والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعاىل
  :واستعارته حىت جعلوه يف الرباع واألموال؛ أال ترى قول كثري

  غلقت لضحكته رقاب املال... غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا 
وأيضا فإن احليوان الذي جتب فيه الزكاة له نصاب من جنسه، وملا خرجت اخليل عن ذلك علمنا سقوط الزكاة 

ونقيس اإلناث . وليس يف احلديث فصل بينهما. اة يف إناثها منفردة دون الذكور تناقض منهوأيضا فإجيابه الزك. فيها
على الذكور يف نفي الصدقة بأنه حيوان مقتىن لنسله ال لدره، وال جتب الزكاة يف ذكوره فلم جتب يف إناثه كالبغال 

قال ابن . ، وهذا الذي عليه اجلمهوروقد روي عنه أنه ال زكاة يف إناثها وإن انفردت كذكورها منفردة. واحلمري
وقد روي من حديث مالك، ورواه عنه . اخلرب يف صدقة اخليل عن عمر صحيح من حديث الزهري وغريه: عبدالرب

وهذا حجة أليب . لقد رأيت أيب يقوم اخليل مث يدفع صدقتها إىل عمر: جويرية عن الزهري أن السائب بن يزيد قال
تفرد به جويرية . ليمان، ال أعلم أحدا من فقهاء األمصار أوجب الزكاة يف اخليل غريمهاحنيفة وشيخه محاد بن أيب س

  .عن مالك وهو ثقة
ما : والزينة. هو مفعول من أجله: وقيل. وجعلها زينة: منصوب بإضمار فعل، املعىن} َوزِينَةً{: قوله تعاىل-:الثامنة 

دنيا فقد أذن اهللا سبحانه لعباده فيه؛ قال النيب صلى اهللا عليه يتزين به، وهذا اجلمال والتزيني وإن كان من متاع ال
  اإلبل عز: " وسلم

وإمنا مجع النيب صلى اهللا عليه . خرجه الربقاين وابن ماجة يف السنن". ألهلها والغنم بركة واخليل يف نواصيها اخلري
قصها الكر والفر وجعل الربكة يف الغنم وسلم العز يف اإلبل؛ ألن فيها اللباس واألكل واللنب واحلمل والغزو وإن ن

ملا فيها من اللباس والطعام والشراب وكثرة األوالد؛ فإهنا تلد يف العام ثالث مرات إىل ما يتبعها من السكينة، 
وقرن النيب صلى اهللا عليه وسلم . وحتمل صاحبها عليه من خفض اجلناح ولني اجلانب؛ خبالف الفدادين أهل الوبر

اخليل بقية الدهر ملا فيها من الغنيمة املستفادة للكسب واملعاش، وما يوصل إليه من قهر األعداء اخلري بنواصي 
  .وغلب الكفار وإعالء كلمة اهللا تعاىل

من أنواع احلشرات واهلوام يف أسافل األرض : وقيل. من اخللق: قال اجلمهور} وََيْخلُُق َما ال َتْعلَُمونَ{: قوله تعاىل
مما أعد اهللا يف اجلنة ألهلها ويف النار } َوَيْخلُُق َما ال َتْعلَُمونَ{: وقيل. مل يره البشر ومل يسمعوا به والرب والبحر مما

هو خلق السوس يف الثياب : وقال قتادة والسدي. ألهلها، مما مل تره عني ومل تسمع به أذن وال خطر على قلب بشر
وقال ابن عباس عن ميني العرش هنر من : الثعليب. املاوردي عني حتت العرش؛ حكاه: ابن عباس. والدود يف الفواكه

النور مثل السماوات السبع واألرضني السبع والبحار السبع سبعني مرة، يدخله جربيل كل سحر فيغتسل فيزداد 
 نورا إىل نوره ومجاال إىل مجاله وِعظما إىل عظمه، مث ينتفض فيخرج اهللا من كل ريشة سبعني ألف قطرة، وخيرج من
كل قطرة سبعة آالف ملك، يدخل منهم كل يوم سبعون ألف ملك إىل البيت املعمور، ويف الكعبة سبعون ألفا ال 

أهنا أرض بيضاء، مسرية : "وهو ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقول خامس. يعدون إليه إىل يوم القيامة
يا رسول اهللا، من ولد آدم؟ : عصى يف األرض، قالواالشمس ثالثني يوما مشحونة خلقا ال يعلمون أن اهللا تعاىل ي

 -" ال يعلمون أن اهللا خلق إبليس: "يا رسول اهللا، فأين إبليس منهم؟ قال: قالوا". ال يعلمون أن اهللا خلق آدم: "قال
  .ذكره املاوردي} وََيْخلُُق َما ال َتْعلَُمونَ{مث تال 



إن هللا عبادا من وراء األندلس كما بيننا وبني األندلس، ما : الومن هذا املعىن ما ذكر البيهقي عن الشعيب ق: قلت
يرون أن اهللا عصاه خملوق، رضراضهم الدر والياقوت وجباهلم الذهب والفضة، ال حيرثون وال يزرعون وال يعملون 

 عمال، هلم شجر على أبواهبم هلا مثر هي طعامهم وشجر هلا أوراق عراض هي لباسهم؛ ذكره يف بدء اخللق من
وخرج من حديث موسى بن عقبة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبداهللا األنصاري ". كتاب األمساء والصفات"

أذن يل أن أحدث عن ملك من مالئكة اهللا من محلة العرش ما بني : "أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة عام

  }ى اللَِّه قَْصُد السَّبِيلِ َوِمْنَها َجاِئٌر َولَْو َشاَء لََهَداكُْم أَْجَمِعَنيَوَعلَ{ ٩: اآلية
: والسبيل. أي على اهللا بيان قصد السبيل، فحذف املضاف وهو البيان} َوَعلَى اللَِّه قَْصُد السَّبِيلِ{: قوله تعاىل

طريق قاصد أي يؤدي : استعانة الطريق؛ يقال: وقصد السبيل. السالم، أي على اهللا بيانه بالرسل واحلجج والرباهني
  :أي ومن السبيل جائر؛ أي عادل عن احلق فال يهتدى به؛ ومنه قول امرئ القيس} وَِمْنَها جَائٌِر{. إىل املطلوب

  قصد السبيل ومنه ذو دخل... ومن الطريقة جائر وهدى 
  :وقال طرفة

  ا ويهتديجيور هبا املالح طور... عدولية أو من سفني ابن يامن 
َوأَنَّ َهذَا {ويف التنزيل . املالح؛ قاله يف الصحاح: والعدويل. العدولية سفينة منسوبة إىل َعدَْولَي قرية بالبحرين

املعىن ومنهم جائر عن سبيل احلق، أي عادل : وقيل]. ١٥٣: األنعام[} صَِراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَّبِعُوُه َوال َتتَّبِعُوا السُُّبلَ
ملل الكفر من : الثاين. أهنم أهل األهواء املختلفة؛ قاله ابن عباس: أحدمها: وفيهم قوالن. هتدى إليهعنه فال ي

  اليهودية واجملوسية

املعىن وعنها جائر؛ أي عن : وقيل. بالكاف" ومنكم"وكذا قرأ علي " ومنكم جائر"ويف مصحف عبداهللا . والنصرانية
أي من أراد اهللا أن يهديه سهل له طريق اإلميان، ومن أراد أن يضله  :وقال ابن عباس. مبعىن عن" من"فـ . السبيل

والسبيل واحدة مبعىن اجلمع، ولذلك . مسريكم ورجوعكم" قصد السبيل"معىن : وقيل. ثقل عليه اإلميان وفروعه
  .والسبيل مؤنثة يف لغة أهل احلجاز" ومنها: "أنث الكناية فقال

بني أن املشيئة هللا تعاىل، وهو يصحح ما ذهب إليه ابن عباس يف تأويل اآلية، } ْم أَْجَمِعَنيَولَْو َشاَء لََهَداكُ{: قوله تعاىل
  .ويرد على القدرية ومن وافقها كما تقدم

  }ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء لَكُْم ِمْنُه شََراٌب َوِمْنهُ َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ{ ١٠: اآلية
ترعون إبلكم؛ } ُتِسيُمونَ{و. أي ينبت من األمطار أشجارا وعروشا ونباتا. شجر معروفالشراب ما يشرب، وال

ومجع السائم . والسوام والسائم مبعىن، وهو املال الراعي. سامت السائمة تسوم سوما أي رعت، فهي سائمة: يقال
  :قال. وأمستها أنا أي أخرجتها إىل الرعي، فأنا مسيم وهي مسامة وسائمة. والسائمة سوائم

  أوىل لك ابن مسيمة األمجال
أخذ من السومة وهي العالمة؛ أي أهنا تؤثر يف األرض عالمات : وقال الزجاج. وأصل السوم اإلبعاد يف املرعى

  .برعيها، أو ألهنا تعلم لإلرسال يف املرعى
قال األخفش تكون ] ١٢٥: آل عمران[ } ُمَسوَّمََني{: وقوله. وتكون املعلمة. واخليل املسومة تكون املرعية: قلت

سوم فيها اخليل أي أرسلها، ومنه السائمة، وإمنا جاء بالياء والنون ألن اخليل : معلمني وتكون مرسلني؛ من قولك
  .سومت وعليها ركباهنا



  }إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَُيْنبُِت لَكُْم بِهِ الزَّْرَع َوالزَّْيُتونَ َوالنَّخِيلَ وَاَألْعَناَب َوِمْن كُلِّ الثَّمََراِت { ١١: اآلية
" ننبت"قرأ أبو بكر عن عاصم } ُينْبُِت لَكُْم بِِه الزَّْرَع وَالزَّْيُتونَ وَالنَِّخيلَ َوالْأَعَْناَب َوِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت{: قوله تعاىل

نبت األرض وأنبتت مبعىن، ونبت البقل وأنبت ي: العامة بالياء على معىن ينبت اهللا لكم؛ يقال. بالنون على التعظيم
  :وأنشد الفراء. مبعىن

  قطينا هبا حىت إذا أنبت البقل... رأيت ذوي احلاجات حول بيوهتم 
نبت أجلك : ونبت الشجر غرسه؛ يقال. وأنبت الغالم نبتت عانته. وأنبته اهللا فهو منبوت، على غري قياس. أي نبت

ما أحسن نابتة بين فالن؛ أي ما ينت عليه : واملنبت موضع النبات؛ يقال. يتهونبت الصيب تنبيتا رب. بني عينيك
والنوابت من األحادث . وإن بين فالن لنابتة شر. ونبتت هلم نابتة إذا نشأ هلم نشء صغار. أمواهلم وأوالدهم

ويقال للشجرة . نةمجع زيتو} وَالزَّْيُتونَ{. والينبوت شجر؛ كله عن اجلوهري. والنبيت حي من اليمن. األغمار
  .} ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ{أي داللة } آلية{. أي اإلنزال واإلنبات} إِنَّ ِفي ذَِلَك{. زيتونة، وللثمرة زيتونة: نفسها
  }ِلَك لَآياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونََوَسخَّرَ لَكُُم اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر َوالشَّْمَس َوالْقََمَر وَالنُُّجوُم ُمَسخَّرَاٌت بِأَمْرِِه إِنَّ ِفي ذَ{ ١٢: اآلية

َوِمْن َرْحَمِتهِ َجَعلَ لَكُُم اللَّْيلَ َوالنَّهَاَر {: أي للسكون واألعمال؛ كما قال} َوَسخََّر لَكُُم اللَّْيلَ َوالنََّهاَر{: قوله تعاىل
} َوالشَّْمَس وَالْقََمَر وَالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت بِأَمْرِِه{]. ٧٣ :القصص[} ِلَتْسكُُنوا ِفيِه وَِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ

وقرأ ابن عامر وأهل الشام . أي مذلالت ملعرفة األوقات ونضج الثمار والزرع واالهتداء بالنجوم يف الظلمات
  "والشمس والقمر والنجوم مسخرات"

، "والنجوم"وقرأ حفص عن عاصم برفع . لهالباقون بالنصب عطفا على ما قب. بالرفع على االبتداء واخلرب
بالرفع، وهو خرب ابتداء حمذوف أي " مسخرات. "بالنصب" والشمس والقمر والنجوم"وقرئ . خربه" مسخرات"

إِنَّ ِفي ذَِلَك {]. ٩١: البقرة[} َوُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقاً{: يف مسخرات، وهي يف قراءة من نصبها حال مؤكدة؛ كقوله
  .أي يعقلون عن اهللا ما نبههم عليه ووفقهم له} مٍ َيْعِقلُونَلَآياٍت ِلقَْو

  }َوَما ذََرأَ لَكُْم ِفي الْأَْرضِ ُمْخَتِلفاً أَلَْواُنُه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ{ ١٣: اآلية - ٣
  -:فيه ثالث مسائل

أي خلق؛ ذرأ اهللا اخللق يذرؤهم ذرءا " ذرأ. "رض لكمأي وسخر ما ذرأ يف األ} َوَما ذَرَأَ{: تقوله تعاىل -:األوىل
أمنى اهللا : يقال. خلقهم، فهو ذارئ؛ ومنه الذرية وهي نسل الثقلني، إال أن العرب تركت مهزها، واجلمع الذراري

  .ذرء النار؛ أي أهنم خلقوا هلا: ويف احلديث. وأصل الذرو والذرء التفريق عن مجع. ذرأك وذروك، أي ذريتك
والدليل عليه . ما ذرأه اهللا سبحانه منه مسخر مذلل كالدواب واألنعام واألشجار وغريها، ومنه غري ذلك -:ة الثاني

: وما هن؟ فقال: فقيل له. لوال كلمات أقوهلن جلعلتين يهود محارا: ما رواه مالك يف املوطأ عن كعب األحبار قال
اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر، وبأمساء اهللا  أعوذ بوجه اهللا العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات

أسري برسول : وفيه عن حيىي بن سعيد أنه قال. احلسىن كلها ما علمت منها وما مل أعلم، من شر ما خلق وبرأ وذرأ
وقد . وشر ما ذرأ يف األرض: وفيه. اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأى عفريتا من اجلن يطلبه بشعلة من نار، احلديث

  .ذكرناه وما يف معناه يف غري هذا املوضع

هيئاته ومناظره، يعين الدواب والشجر " ألوانه"و. نصب على احلال" خمتلفا"} ُمْخَتِلفاً أَلْوَاُنُه{: قوله تعاىل -:الثالثة 
أي يتعظون ويعلمون أن يف  }ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ{. أي لعربة} لَآيَةً{. أي يف اختالف ألواهنا} إِنَّ ِفي ذَِلَك{. وغريها



  .تسخري هذه املكونات لعالمات على وحدانية اهللا تعاىل، وأنه ال يقدر على ذلك أحد غريه
َواِخَر ِفيهِ الْفُلَْك َم َوُهَو الَِّذي َسخََّر الَْبْحَر ِلَتأْكُلُوا ِمْنهُ لَْحماً طَرِّياً وََتسَْتخْرُِجوا ِمْنُه ِحلَْيةً َتلَْبُسوَنَها َوتََرى{ ١٤: اآلية

  }َوِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ
  -:فيه تسع مسائل

تسخري البحر هو متكني البشر من التصرف فيه وتذليله بالركوب } َوُهوَ الَِّذي َسخََّر الَْبحَْر{: قوله تعاىل: األوىل
. وقد مضى الكالم يف البحر ويف صيده. علينا وأغرقناواإلرفاء وغريه، وهذه نعمة من نعم اهللا علينا، فلو شاء سلطه 

فلحم ذوات األربع جنس، وحلم ذوات الريش جنس، وحلم : ومساه هنا حلما واللحوم عند مالك ثالثة أجناس
فال جيوز بيع اجلنس من جنسه متفاضال، وجيوز بيع حلم البقر والوحش بلحم الطري والسمك . ذوات املاء جنس

اللحم كلها أصناف : وقال أبو حنيفة. م الطري بلحم البقر والوحش والسمك جيوز متفاضالمتفاضال، وكذلك حل
خمتلفة كأصوهلا؛ فلحم البقر صنف، وحلم الغنم صنف، وحلم اإلبل صنف، وكذلك الوحش خمتلف، كذلك الطري، 

لسمك جنس واحد والقول اآلخر أن الكل من النعم والصيد والطري وا. وكذلك السمك، وهو جحد قويل الشافعي
ودليلنا هو أن اهللا تعاىل فرق بني أمساء . والقول األول هو املشهور من مذهبه عند أصحابه. ال جيوز التفاضل فيه
  ]١٤٣: األنعام[} ثَمَانَِيةَ أَْزوَاجٍ ِمَن الضَّأْنِ اثَْنْينِ َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْينِ{: األنعام يف حياهتا فقال

: املائدة[} أُِحلَّتْ لَكُْم َبهِيَمةُ اَألْنَعامِ{: فلما أن أم باجلميع إىل اللحم قال} لِ اثَْنْينِ َوِمَن الَْبقَرِ اثَْنيْنَِوِمَن الْأِبِ{: مث قال
وَلَْحمِ طَْيرٍ ِممَّا {: وقال يف موضع آخر. فجمعها بلحم واحد لتقارب منافعها كتقارب حلم الضأن واملعز] ١

] ٣٨: األنعام[} َوال طَاِئرٍ َيِطُري بَِجنَاَحيِْه{: وهذا مجع طائر الذي هو الواحد، لقوله تعاىل] ٢١: الواقعة[} َيْشَتهُونَ
فجمع أصناف السمك بذكر واحد، فكان صغاره } لَْحماً طَرِيّاً{: وقال هنا. فجمع حلم الطري كله باسم واحد

بلحم الكباش أشيء واحد؟ فقال ال؛ وال وقد روي عن ابن عمر أنه سئل عن حلم املعز . ككباره يف اجلمع بينهما
وال حجة للمخالف يف هنيه صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الطعام إال مثال مبثل؛ . خمالف له فصار كاإلمجاع، واهللا أعلم

أكلت : فإن الطعام يف اإلطالق يتناول احلنطة وغريها من املأكوالت وال يتناول اللحم؛ أال ترى أن القائل إذا قال
إذا اختلف اجلنسان : "طعاما مل يسبق الفهم منه إىل أكل اللحم، وأيضا فإنه معارض بقوله صلى اهللا عليه وسلماليوم 

وهذان جنسان، وأيضا فقد اتفقنا على جواز بيع اللحم بلحم الطري متفاضال ال لعلة أنه بيع " فبيعوا كيف شئتم
  .مك بلحم الطري متفاضالطعام ال زكاة له بيع بلحم ليس فيه الزكاة، وكذلك بيع الس

وذكر عن سحنون أنه مينع من ذلك، وإليه . وأما اجلراد فاملشهور عندنا جواز بيع بعضه ببعض متفاضال -:الثانية 
  .مال بعض املتأخرين ورآه مما يدخر

. ربعةحينث بكل نوع من هذه األنواع األ: اختلف العلماء فيمن حلف أال يأكل حلما؛ فقال ابن القاسم -:الثالثة 
ال حينث إال بكل حلوم األنعام دون الوحش وغريه، مراعاة للعرف والعادة، وتقدميا هلا . وقال أشهب يف اجملموعة

  .على إطالق اللفظ اللغوي، وهو أحسن
ْخُرُج ِمْنُهَما َي{: يعين به اللؤلؤ واملرجان؛ لقوله تعاىل} َوَتسَْتخْرُِجوا ِمْنهُ ِحلَْيةً َتلَْبسُوَنهَا{: قوله تعاىل -:الرابعة 

. إن يف الزمرد حبريا: وقال. وإخراج احللية إمنا هي فيما عرف من امللح فقط]. ٢٢: الرمحن[} اللُّْؤلُُؤ وَالْمَْرَجانُ
  :وقد خطئ اهلذيل يف قوله يف وصف الدرّة



  على وجهها ماء الفرات يدوم... فجاء هبا من در ة لطمية 
خلق آدم وتوج وكلل بإكليل اجلنة، وختم . وهي حنلة اهللا تعاىل آلدم وولدهفاحللية حق . فجعلها من املاء احللو

  .باخلامت الذي ورثه عنه سليمان بن داود صلوات اهللا عليهم، وكان يقال له خامت العز فيما روي
نه، وإمنا امنت اهللا سبحانه على الرجال والنساء امتنانا عاما مبا خيرج من البحر، فال حيرم عليهم شيء م -:اخلامسة 

روى الصحيح عن عمر بن اخلطاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه . حرم اهللا تعاىل على الرجال الذهب واحلرير
الكالم فيه إن شاء " احلج"وسيأيت يف سورة " . ال تلبسوا احلرير فإنه من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة: "وسلم
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم اختذ خامتا من ذهب، وجعل فصه مما يلي باطن وروى البخاري عن ابن عمر أن رسو. اهللا

مث اختذ " ال ألبسه أبدا: "كفه، ونقش فيه حممد رسول اهللا؛ فاختذ الناس مثله؛ فلما رآهم قد اختذوها رمى به وقال
عليه وسلم أبو بكر مث فلبس اخلامت بعد النيب صلى اهللا : قال ابن عمر. خامتا من فضة فاختذ الناس خواتيم الفضة

مل خيتلف الناس على عثمان حىت سقط اخلامت من : قال أبو داود. عمر مث عثمان، حىت وقع من عثمان يف بئر أريس
وكره للنساء التختم بالفضة؛ ألنه . قال اخلطايب. وأمجع العلماء على جواز التختم بالورق على اجلملة للرجال. يده

ومجهور العلماء من السلف واخللف على حترمي . با فليصفرنه بزعفران أو بشبههمن زي الرجال، فإن مل جيدن ذه
اختاذ الرجال خامت الذهب، إال ما روي عن أيب بكر بن عبدالرمحن وخباب، وهو خالف شاذ، وكل منهما مل يبلغهما 

عليه وسلم خامتا من  وأما ما رواه أنس بن مالك أنه رأى يف يد رسول اهللا صلى اهللا. واهللا أعلم. النهي والنسخ
ورق يوما واحدا، مث إن الناس اصطنعوا اخلوامت، من ورق ولبسوها، فطرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامته 

  فهو عند العلماء -أخرجه الصحيحان واللفظ للبخاري  -فطرح الناس خواتيمهم 

رواه عبدالعزيز بن . و خامت الذهبوهم من ابن شهاب؛ ألن الذي نبذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا ه
صهيب وقتادة عن أنس، وهو خالف ما روى ابن شهاب عن أنس فوجب القضاء باجلملة على الواحد إذا خالفها، 

  .مع ما يشهد للجماعة من حديث ابن عمر
اء نقشه إذا ثبت جواز التختم للرجال خبامت الفضة والتحلي به، فقد كره ابن سريين وغريه من العلم-:السادسة 

مث إذا نقش عليه اسم اهللا أو كلمة حكمة أو كلمات من . وأجاز نقشه مجاعة من العلماء. وأن يكون فيه ذكر اهللا
إن : قيل ملالك. القرآن وجعله يف مشاله، فهل يدخل به اخلالء ويستنجي بشماله؟ خففه سعيد بن املسيب ومالك

وروي عنه الكراهة وهو . أرجو أن يكون خفيفا: به؟ قال كان يف اخلامت ذكر اهللا ويلبسه يف الشمال أيستنجى
كان رسول : وقد روى مهام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال. وعلى املنع من ذلك أكثر أصحابه. األوىل

هذا حديث منكر، وإمنا يعرف عن ابن جريج : قال أبو داود. اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء وضع خامته
مل : قال أبو داود. ابن سعد عن الزهري عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اختذ خامتا من ورق مث ألقاهعن زياد 

  .حيدث هبذا إال مهام
روى البخاري عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اختذ خامتا من فضة ونقش فيه -:السابعة 

قال " . ورق ونقشت فيه حممد رسول اهللا فال ينقشن أحد على نقشه إين اختذت خامتا من: "وقال" حممد رسول اهللا"
ومن شأن اخللفاء والقضاة نقش : قال مالك. فهذا دليل على جواز نقش اسم صاحب اخلامت على خامته: علماؤنا

ة ال ينقشن أحد على نقش خامته، من أجل أن ذلك امسه وصفته برسال: أمسائهم على خواتيمهم، وهنيه عليه السالم
وروى يف ذلك حديثا عن أيب رحيانة، وهو . وروى أهل الشام أنه ال جيوز اخلامت لغري ذي سلطان. اهللا له إىل خلقه

يرده ويدل على جواز اختاذ اخلامت " ال ينقشن أحد على نقشه: "وقوله عليه السالم. حديث ال حجة فيه لضعفه



وكان نقش خامت ". حممد يسأل اهللا العافية" الزهري وكان نقش خامت. جلميع الناس، إذا مل ينقش على نقش خامته
  أن نقش خامت موسى عليه السالم" نوادر األصول"وذكر الترمذي احلكيم يف ". حسيب اهللا ونعم الوكيل"مالك 

إنه بلغين : وبلغ عمر بن عبدالعزيز أن ابنه اشترى خامتا بألف درهم فكتب إليه]. ٣٨: الرعد[} ِلكُلِّ أَجلِ ِكَتاٌب{
رحم اهللا "أنك اشتريت خامتا بألف درهم، فبعه وأطعم منه ألف جائع، واشتر خامتا من حديد بدرهم، واكتب عليه 

  ".امرأ عرف قدر نفسه
ألن هذا وإن : قال ابن خويز منداد. من حلف أال يلبس حليا فلبس لؤلؤا مل حينث؛ وبه قال أبو حنيفة-:الثامنة 

ه باليمني، واألميان ختص بالعرف؛ أال ترى أنه لو حلف أال ينام على فراش فنام كان االسم اللغوي يتناوله فلم يقصد
على األرض مل حينث، وكذلك ال يستضيء بسراج فجلس يف الشمس ال حينث، وإن كان اهللا تعاىل قد مسى األرض 

ه حينث؛ لقوله من حلف أال يلبس حليا ولبس اللؤلؤ فإن: وقال الشافعي وأبو يوسف وحممد. فراشا والشمس سراجا
  .اللؤلؤ واملرجان: والذي خيرج منه} َوَتْسَتْخرِجُوا ِمْنُه ِحلَْيةً َتلَْبسُوَنهَا{: تعاىل

: وقوله. وغريها" البقرة"تقدم ذكر الفلك وركوب البحر يف } َوَتَرى الْفُلَْك َموَاِخَر ِفيِه{: قوله تعاىل-:التاسعة 
أي : قتادة والضحاك. مواقر: احلسن. معترضة: سعيد بن جبري. جواري، من جرت جتري: قال ابن عباس" مواخر"

ملججة يف داخل البحر؛ وأصل املخر شق املاء عن ميني " مواخر: "وقيل. تذهب وجتيء، مقبلة ومدبرة بريح واحدة
لْكَ َوَتَرى الْفُ{: خمرت السفينة متخر ومتخر خمرا وخمورا إذا جرت تشق املاء مع صوت؛ ومنه قوله تعاىل. ومشال

وخمر السابح إذا شق املاء بصدره، وخمر األرض شقها للزراعة، وخمرها : وقال اجلوهري. يعين جواري} َمَواِخَر ِفيِه
املخر يف اللغة صوت : وقال الطربي. باملاء إذا حبس املاء فيها حىت تصري أريضة؛ أي خليقة جبودة نبات الزرع

إذا أراد أحدكم البول فليتمخر : من ذلك قول واصل موىل أيب عيينةإن : هبوب الريح؛ ومل يقيد كونه يف ماء، وقال
أي } َوِلَتْبتَُغوا ِمْن فَْضِلِه{. الريح؛ أي لينظر يف صوهتا يف األجسام من أين هتب، فيتجنب استقباهلا لئال ترد عليه بوله

  .واحلمدهللا" لبقرةا"تقدم مجيع هذا يف } َولََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ{. ولتركبوه للتجارة وطلب الربح

  }وَأَلْقَى ِفي اَألْرضِ َروَاِسَي أَنْ َتِميَد بِكُْم وَأَْنهَاراً َوسُُبالً لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ{ ١٥: اآلية
  :قال. رسا يرسو إذا ثبت وأقام. أي جباال ثابتة} َوأَلْقَى ِفي الْأَْرضِ رََواِسَي{: قوله تعاىل

  نفس اجلبان ُتطلَّع ترسو إذا... فصربت عارفة لذلك حرة 
االضطراب ميينا ومشاال؛ : وامليد. وكراهية أن متيد؛ على قول البصريني. أي لئال متيد؛ عند الكوفيني} أَنْ َتمِيَد بِكُْم{

خلق اهللا األرض : قال وهب بن منبه. ماد الشيء مييد ميدا إذا حترك؛ ومادت األغصان متايلت، وماد الرجل تبختر
إن هذه غري مقرة أحدا على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت باجلبال، ومل تدر . فقالت املالئكةفجعلت متيد ومتور، 

أي : ملا خلق اهللا األرض قمصت ومالت وقالت: وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه. املالئكة مم خلقت اجلبال
تعاىل فيها من اجلبال ما ترون  فأرسى اهللا! أجتعل علي من يعمل باملعاصي واخلطايا، ويلقي علي اجليف والننت! رب

حدثنا حممد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون أخربنا العوام بن " كتاب التفسري"وروى الترمذي يف آخر . وما ال ترون
ملا خلق اهللا األرض : "حوشب عن سليمان بن أيب سليمان عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

د هبا عليها فاستقرت فعجبت املالئكة من شدة اجلبال قالوا يا رب هل من خلقك شيء جعلت متيد فخلق اجلبال فعا
أشد من اجلبال قال نعم احلديد قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من احلديد قال نعم النار فقالوا يا رب فهل 

ء قال نعم الريح قالوا يا من خلقك شيء أشد من النار قال نعم املاء قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من املا



: قال أبو عيسى". رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه خيفيها من مشاله
  .هذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه

وقد تقدم هذا  .ويف هذه اآلية أدل دليل على استعمال األسباب، وقد كان قادرا على سكوهنا دون اجلبال: قلت
أي إىل } لََعلَّكُْم تَْهَتُدونَ{. أي طرقا ومسالك} َوُسُبالً{. أي وجعل فيها أهنارا، أو ألقى فيها أهنارا} وَأَْنهَاراً{. املعىن

  .حيث تقصدون من البالد فال تضلون وال تتحريون
  }َوَعالَماٍت َوبِالنَّْجمِ ُهْم َيهَْتُدونَ{ ١٦: اآلية

  :فيه ثالث مسائل
العالمات معامل الطرق بالنهار؛ أي جعل للطريق عالمات يقع : قال ابن عباس} وََعالمَاٍت{: قوله تعاىل -:ألوىلا

: احلسن. } َوبِالنَّْجمِ{وقرأ ابن وثاب . يعين بالليل، والنجم يراد به النجوم} َوبِالنَّْجمِ ُهمْ َيهَْتُدونَ{. االهتداء هبا
  :لنجوم، فقصره؛ كما قال الشاعربضم النون واجليم مجيعا ومراده ا

  أن ترد املاء إذا غاب النجم... إن الفقري بيننا قاض حكم 
واختلف . وجيوز أن يكون النجم مجع جنم كُسقُف وَسقف. إال أنه سكن استخفافا" النجم"وكذلك القول ملن قرأ 
  :قال الشاعر. الثريا: وقيل. اجلدي والفرقدان: يف النجوم؛ فقال الفراء

  وغودر البقل ملوى وحمصود... ذا ما استقل النجم يف غلس حىت إ
هي : وقال جماهد. العالمات اجلبال: وقال الكليب. أي منه ملوي ومنه حمصود، وذلك عند طلوع الثريا يكون

مت الكالم : وقيل. النجوم؛ ألن من النجوم ما يهتدى هبا، ومنها ما يكون عالمة ال يهتدى هبا؛ وقاله قتادة والنخعي
أي وجعل لكم عالمات وجنوما هتتدون : وعلى األول} َوبِالنَّْجمِ ُهْم َيْهَتُدونَ{: مث ابتدأ وقال} َوَعالَماٍت{عند قوله 

  يف األسفار،: أحدمها: ويف املراد باالهتداء قوالن. ومن العالمات الرياح يهتدى هبا. هبا

: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوله تعاىل سألت: وقال ابن عباس. يف القبلة: الثاين. وهذا قول اجلمهور
  .ذكره املاوردي" هو اجلدي يا ابن عباس، عليه قبلتكم وبه هتتدون يف بركم وحبركم: "قال} َوبِالنَّْجمِ ُهْم َيهَْتُدونَ{

 اجلنويب أما مجيع النجوم فال يهتدي هبا إال العارف مبطالعها ومغارهبا، والفرق بني: قال ابن العريب -:الثانية 
وإمنا اهلدي لكل . وأما الثريا فال يهتدي هبا إال من يهتدي جبميع النجوم. والشمايل منها، وذلك قليل يف اآلخرين

أحد باجلدي والفرقدين؛ ألهنا من النجوم املنحصرة املطالع الظاهرة السمت الثابتة يف املكان، فإهنا تدور على القطب 
دى اخللق يف الرب إذا عميت الطرق، ويف البحر عند جمرى السفن، ويف القبلة إذا الثابت دورانا حمصال، فهي أبدا ه

  .جهل السمت، وذلك على اجلملة بأن جتعل القطب على ظهر منكبك األيسر فما استقبلت فهو مست اجلهة
تدون يف هو اجلدي عليه قبلتكم وبه هت: " وسأل ابن عباس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن النجم فقال: قلت

  .وذلك أن آخر اجلدي بنات نعش الصغرى والقطب الذي تستوي عليه القبلة بينها" . بركم وحبركم
أن يراها ويعاينها فيلزمه استقباهلا وإصابتها : أحدمها: وحكم استقبال القبلة على وجهني: قال علماؤنا -:الثالثة 

راها فيلزمه التوجه حنوها وتلقاءها بالدالئل، وهي أن تكون الكعبة حبيث ال ي: واآلخر. وقصد جهتها جبميع بدنه
الشمس والقمر والنجوم والرياح وكل ما ميكن به معرفة جهتها، ومن غابت عنه وصلى جمتهدا إىل غري ناحيتها وهو 

ممن ميكنه االجتهاد فال صالة له؛ فإذا صلى جمتهدا مستدال مث انكشف له بعد الفراغ من صالته أنه صلى إىل غري 



وقد مضى هذا املعىن يف . بلة أعاد إن كان يف وقتها، وليس ذلك بواجب عليه؛ ألنه قد أدى فرضه على ما أمر بهالق
  .مستوىف واحلمد هللا" البقرة"

  }أَفََمْن َيْخلُُق كََمْن ال َيْخلُُق أَفَال َتذَكَُّرونَ{ ١٧: اآلية
أخرب عن األوثان اليت ال } أَفَال َتذَكَُّرونَ{. يريد األصنام} َيْخلُُقكََمْن ال {. هو اهللا تعاىل} أَفََمْن َيْخلُُق{: قوله تعاىل

ختلق وال تضر وال تنفع، كما خيرب عمن يعقل على ما تستعمله العرب يف ذلك؛ فإهنم كانوا يعبدوهنا فذكرت بلفظ 
هو كقول : قال الفراء. قالقتران الضمري يف الذكر باخلال: وقيل]. ١٩٥: األعراف[} أَلَُهْم أَْرُجلٌ{: كقوله" من"

ويسأل بـ : قال املهدوي. اشتبه علي الراكب ومجله فال أدري من ذا ومن ذا؛ وإن كان أحدمها غري إنسان: العرب
إمنا يسأل هبا عن األجناس، واهللا تعاىل ليس بذي جنس، " ما"؛ ألن "ما"عن البارئ تعاىل وال يسأل عنه بـ " من"

َوَما {: ومل جيب حني قال له] ٤٩: طه[} قَالَ فََمْن َربُّكَُما َيا ُموَسى{: ني قال لهولذلك أجاب موسى عليه السالم ح
: ومعىن اآلية. حني كان السؤال فاسدا" ما"وأضرب عن جواب " من"إال جبواب ] ٢٣: الشعراء[} َربُّ الَْعالَمَِني

َهذَا َخلُْق اللَِّه {خملوق ال يضر وال ينفع؛ من كان قادرا على خلق األشياء املتقدمة الذكر كان بالعبادة أحق ممن هو 
  ].٤٠: فاطر[} أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا ِمَن اَألْرضِ{] ١١: لقمان[} فَأَُرونِي مَاذَا َخلََق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه

  }َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه ال ُتْحُصوَها إِنَّ اللََّه لََغفُوٌر َرحِيٌم{ ١٨: اآلية
  }َواللَُّه َيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ{ ١٩:اآلية

وَاللَُّه َيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ } {إِنَّ اللََّه لََغفُوٌر َرحِيٌم{. تقدم يف إبراهيم } َوإِنْ تَُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه ال ُتْحُصوهَا{: قوله تعاىل
  .مجيع هذا مستويف.تقدم وقد. أي ما تبطنونه وما تظهرونه} َوَما ُتْعِلُنونَ

  }وَالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ال َيْخلُقُونَ شَْيئاً َوُهْم ُيْخلَقُونَ{ ٢٠: اآلية
  }أَمَْواٌت غَْيرُ أَْحَياٍء َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيبَْعثُونَ{ ٢١: اآلية

روى أبو بكر عن . بالتاء ألن ما قبله خطاب" تدعون"العامة  قراءة} َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه{: قوله تعاىل
فكلهم بالتاء } َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ{: فأما قوله. بالياء، وهي قراءة يعقوب" يدعون"عاصم وهبرية عن حفص 

 يقدرون على خلق أي ال} ال َيْخلُقُونَ َشْيئاً{. على اخلطاب؛ إال ما روى هبرية عن حفص عن عاصم أنه قرأ بالياء
أي هم أموات، يعين األصنام، ال أرواح فيها وال تسمع وال تبصر، أي } أَمَْواٌت غَْيُر أَْحَياٍء{. }وَُهْم ُيْخلَقُونَ{شيء 

وقرأ السلمي، } أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ{. يعين األصنام} َوَما َيْشُعُرونَ{. هي مجادات فكيف تعبدوهنا وأنتم أفضل منها باحلياة
ال يدرون مىت : واملعىن. وهي يف معىن االستفهام" يبعثون"بكسر اهلمزة، ومها لغتان، موضعه نصب بـ " يانإ"

وعرب عنها كما عرب عن اآلدميني؛ ألهنم زعموا أهنا تعقل عنهم وتعلم وتشفع هلم عند اهللا تعاىل، فجرى . يبعثون
ة وهلا أرواح فتتربأ من عبادهتم، وهي يف الدنيا مجاد ال إن اهللا يبعث األصنام يوم القيام: وقد قيل. خطاهبم على ذلك
قال ابن عباس؛ تبعث األصنام وتركب فيها األرواح ومعها شياطينها فيتربؤون من عبدهتا، مث يؤمر . تعلم مىت تبعث

كُْم َوَما تَْعُبُدونَ إِنَّ{إن األصنام تطرح يف النار مع عبادهتا يوم القيامة؛ دليله : وقيل. بالشياطني واملشركني إىل النار
مث ابتدأ } ال َيْخلُقُونَ شَْيئاً َوُهْم ُيْخلَقُونَ{: مت الكالم عند قوله: وقيل]. ٩٨: األنبياء[} ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنََّم

لكفار مىت أي وما يدري ا} َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيبَْعثُونَ{. فوصف املشركني بأهنم أموات، وهذا املوت موت كفر
أي وما يدريهم مىت الساعة، ولعلها : يبعثون، أي وقت البعث؛ ألهنم ال يؤمنون بالبعث حىت يستعدوا للقاء اهللا وقيل

  .تكون قريبا



  }إِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد فَالَِّذيَن ال ُيؤِْمُنونَ بِالْآِخَرِة قُلُوبُُهْم ُمْنِكَرةٌ وَُهْم ُمسَْتكْبُِرونَ{ ٢٢: اآلية
  }ال َجَرَم أَنَّ اللََّه َيعْلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ إِنَُّه ال ُيِحبُّ الُْمْسَتكْبِرِيَن{ ٢٣: يةاآل

. ملا بني استحالة اإلشراك باهللا تعاىل بني أن املعبود واحد ال رب غريه وال معبود سواه} إِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد{: قوله تعاىل
َوُهمْ {. أي ال تقبل الوعظ وال ينفع فيها الذكر، وهذا رد على القدرية} ِمُنونَ بِالْآِخَرِة قُلُوُبُهْم مُْنِكرَةٌفَالَِّذيَن ال ُيْؤ{

أي من } ال َجَرَم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ{. وقد تقدم. متكربون متعظمون عن قبول احلق} ُمْسَتكْبُِرونَ
ال جرم : فعلوا ذلك؛ فيقال: كلمة حتقيق وال تكون إال جوابا؛ يقال" ال جرم: "قال اخلليل. فيجازيهمالقول والعمل 

. أي ال يثيبهم وال يثين عليهم} إِنَّهُ ال ُيِحبُّ الُْمسَْتكْبِرِيَن{. وقد مضى القول فيه. أي حقا أن هلم النار. سيندمون
الغذاء يا أبا عبداهللا، فنزل وجلس : بينهم وهم يأكلون فقالوا وعن احلسن بن علي أنه مر مبساكني قد قدموا كسرا

قد أجبتكم فأجيبوين؛ فقاموا معه إىل منزله فأطعمهم : فلما فرغ قال} إِنَُّه ال ُيِحبُّ الُْمسَْتكْبِرِيَن{: معهم وقال
نه فسق يلزمه وكل ذنب ميكن التستر منه وإخفاؤه إال الكرب؛ فإ. قال العلماء. وسقاهم وأعطاهم وانصرفوا

إن املستكربين حيشرون أمثال الذر يوم القيامة يطؤهم "ويف احلديث الصحيح . اإلعالن، وهو أصل العصيان كله
تصغر هلم أجسامهم يف احملشر حىت يضرهم صغرها : "أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم". الناس بأقدامهم لتكربهم

  " .وتعظم هلم يف النار حىت يضرهم عظمها
  }وَإِذَا ِقيلَ لَُهْم مَاذَا أَْنَزلَ رَبُّكُْم قَالُوا أََساِطُري الْأَوَِّلَني{ ٢٤ :اآلية

يعين وإذا قيل ملن تقدم ذكره ممن ال يؤمن باآلخرة وقلوهبم منكرة } َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َماذَا أَنَْزلَ َربُّكُْم{: قوله تعاىل
ل النضر بن احلارث، وأن اآلية نزلت فيه، وكان خرج إىل احلرية فاشترى القائ: قيل. } مَاذَا أَْنَزلَ رَبُّكُْم{بالبعث 

ما يقرأ حممد على أصحابه إال أساطري األولني؛ أي ليس هو : فكان يقرأ على قريش ويقول" كليلة ودمنة"أحاديث 
  من تنزيل

فأقروا بإنكار شيء هو أساطري } وَِّلَنيأََساِطريُ اَأل{: إن املؤمنني هم القائلون هلم اختبارا فأجابوا بقوهلم: وقيل. ربنا
] ٢١٥: البقرة[} مَاذَا ُيْنِفقُونَ{كالقول يف } َماذَا أَْنَزلَ َربُّكُْم{والقول يف . األباطيل والترهات: واألساطري. األولني
  .الذي أنزله أساطري األولني: خرب ابتداء حمذوف، التقدير} أََساِطريُ األَوَِّلَني{: وقوله
  }َما يَزُِرونَ ِلَيْحِملُوا أَْوَزارَُهْم كَاِملَةً َيْوَم الِْقَياَمِة َوِمْن أَْوزَارِ الَِّذيَن ُيِضلُّونَُهْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ أَال َساَء{ ٢٥: اآلية

نَ لَُهمْ ِلَيكُو{: الم العاقبة، كقوله: وقيل. هي الم كي، وهي متعلقة مبا قبلها: قيل} لَِيْحِملُوا أَْوزَاَرُهْم{: قوله تعاىل
هي الم : وقيل. أي قوهلم يف القرآن والنيب أّداهم إىل أن محلوا أوزارهم؛ أي ذنوهبم]. ٨: القصص[} َعُدّواً َوحََزناً

} َوِمْن أَْوزَارِ الَِّذيَن ُيِضلُّونَُهْم{. مل يتركوا منها شيئا لنكبة أصابتهم يف الدنيا بكفرهم} كَاِملَةً{. األمر، واملعىن التهدد
أميا داع دعا إىل ضاللة فاتبع فإن عليه "ويف اخلرب . حيملون وزر من أضلوه وال ينقص من إمث املضل شيء: جماهدقال 

مثل أوزار من اتبعه من غري أن ينقص من أوزارهم شيء وأميا داع دعا إىل هدى فاتبع فله مثل أجورهم من غري أن 
 للتبعيض؛ فدعاة الضاللة عليهم مثل أوزار من للجنس ال" من"و. خرجه مسلم مبعناه" ينقص من أجورهم شيء

أَال َساَء َما {. "أي يضلون اخللق جهال منهم مبا يلزمهم من اآلثام؛ إذ لو علموا ملا أضلوا} بَِغْيرِ ِعلْمٍ{: وقوله. اتبعهم
] ١٣: العنكبوت[} قَاالً َمَع أَثْقَالِهِْمَولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْ{: ونظري هذه اآلية. أي بئس الوزر الذي حيملونه} َيزُِرونَ

  }َوال َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى{: يف آخر االنعام بيان قوله.وقد تقدم



َوأََتاُهُم الَْعذَاُب  هِْمقَْد َمكََر الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَأََتى اللَُّه ُبنَْيانَُهْم ِمَن الْقََواِعِد فََخرَّ َعلَْيهِمُ السَّقُْف ِمْن فَْوِق{ ٢٦: اآلية
  }ِمْن َحْيثُ ال َيشُْعُرونَ

. أي سبقهم بالكفر أقوام مع الرسل املتقدمني فكانت العاقبة اجلميلة للرسل} قَْد َمكََر الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم{: قوله تعاىل
إنه النمرود : قال ابن عباس وزيد بن أسلم وغريمها} فَْوِقهِْم فَأََتى اللَُّه بُْنَياَنُهْم ِمَن الْقََواِعِد فََخرَّ َعلَْيهُِم السَّقُْف ِمْن{

بن كنعان وقومه، أرادوا صعود السماء وقتال أهله؛ فبنوا الصرح ليصعدوا منه بعد أن صنع بالنسور ما صنع، 
يان، إما زلزلة أو رحيا أي أتى أمره البن} فَأََتى اللَُّه ُبْنيَانَُهْم{ومعىن ". إبراهيم"كما تقدم بيانه يف آخر سورة . فخر

وقال كعب . كان طول الصرح يف السماء مخسة آالف ذراع، وعرضه ثالثة آالف: قال ابن عباس ووهب. فخربته
وملا سقط الصرح تبلبلت ألسن . كان طول فرسخني، فهبت ريح فألقت رأسه يف البحر وخر عليهم الباقي: ومقاتل

. ني لسانا، فلذلك مسي بابل، وما كان لسان قبل ذلك إال السريانيةالناس من الفزع يومئذ، فتكلموا بثالثة وسبع
وضم جماهد السني وأسكن القاف ختفيفا؛ كما . بضم السني والقاف مجيعا" السقف"وقرأ ابن هرمز وابن حميصن 

سقط أصول البناء، وإذا اختلت القواعد : والقواعد. واألشبه أن يكون مجع سقف. يف الوجهني" وبالنجم"تقدم يف 
خر علينا سقف : والعرب تقول. ُوِكد ليعلمك أهنم كانوا حالني حتته: قال ابن األعرايب" من فوقهم: "وقوله. البناء

ليخرج هذا الشك الذي يف كالم " من فوقهم: "فجاء بقوله. ووقع علينا حائط إذا كان ميلكه وإن مل يكن وقع عليه
إن املراد بالسقف السماء؛ أي إن : وقيل. كانوا حتته فهلكوا وما أفلتواأي عليهم وقع و} ِمْن فَْوِقهِْم{: العرب فقال

  فَأََتى اللَُّه ُبنَْيانَُهْم ِمَن{: إن قوله: وقيل. العذاب أتاهم من السماء اليت هي فوقهم؛ قال ابن عباس

بط اهللا أعماهلم فكانوا مبنزلة من املعىن أح: وقيل. أهلكهم فكانوا مبنزلة من سقط عليه بنيانه: متثيل، واملعىن} الْقََواِعِد
وعلى هذا . املعىن أبطل مكرهم وتدبريهم فهلكوا كما هلك من نزل عليه السقف من فوقه: وقيل. سقط بنيانه

إنه خبتنصر وأصحابه؛ قال بعض : وقيل. اختلف يف الذين خر عليهم السقف؛ فقال ابن عباس وابن زيد ما تقدم
وعلى هذا التأويل خيرج وجه . ون الذين ذكرهم اهللا يف سورة احلجر؛ قال الكليباملراد املقتسم: وقيل. املفسرين

يعين : وقال ابن عباس. أي من حيث ظنوا أهنم يف أمان} َوأََتاُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ ال َيْشُعُرونَ{. التمثيل، واهللا أعلم
  .البعوضة اليت أهلك اهللا هبا منرودا

نَّ الْخِْزَي ِقَياَمِة ُيخْزِيهِْم َوَيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئيَ الَِّذيَن كُْنُتمْ ُتَشاقُّونَ ِفيهِْم قَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلْمَ إِثُمَّ َيْوَم الْ{ ٢٧: اآلية
  }الَْيْوَم وَالسُّوَء َعلَى الْكَافِرِيَن

أي بزعمكم } َوَيقُولُ أَْيَن ُشرَكَاِئَي{هلم به ويهينهم أي يفضحهم بالعذاب ويذ} ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمةِ ُيْخزِيهِْم{: قوله تعاىل
أي تعادون أنبيائي } الَِّذيَن كُْنُتْم ُتَشاقُّونَ ِفيهِْم{. ويف دعواكم، أي اآلهلة اليت عبدمت دوين، وهو سؤال توبيخ

وقرأ . ون باهلمزبياء مفتوحة من غري مهز، والباق" شركاي"وقرأ ابن كثري . بسببهم، فليدفعوا عنكم هذا العذاب
قال ابن } قَالَ الَِّذيَن أُوتُوا الْعِلَْم{. وفتحها الباقون. بكسر النون على اإلضافة، أي تعادونين فيهم" تشاقون"نافع 
. أي العذاب} وَالسُّوَء{. أي اهلوان والذل يوم القيامة} إِنَّ الِْخْزيَ الَْيوَْم{. وقيل املؤمنون. أي املالئكة: عباس

  }كَافِرِيَنَعلَى الْ{
اللََّه َعِليٌم بَِما كُنُْتْم  الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ ظَالِِمي أَنْفُسِهِْم فَأَلْقَُوا السَّلََم َما كُنَّا َنْعَملُ ِمْن ُسوٍء َبلَى إِنَّ{ ٢٨: اآلية

  }َتْعَملُونَ



نصب على } ظَالِِمي أَنْفُسِهِْم{و . هذا من صفة الكافرين} ْنفُِسهِْمالَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ ظَاِلِمي أَ{: قوله تعاىل
أي أقروا هللا بالربوبية . أي االستسالم} فَأَلْقَُوا السَّلََم{. احلال؛ أي وهم ظاملون أنفسهم إذ أوردوها موارد اهلالك

قد كنتم تعملون } َبلَى{: لت هلم املالئكةفقا. أي من شرك} َما كُنَّا َنْعَملُ ِمْن ُسوٍء{: وانقادوا عند املوت وقالوا
نزلت هذه اآلية باملدينة يف قوم أسلموا مبكة ومل يهاجروا، . وقال عكرمة} إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ{. األسواء

يف } ظَاِلِمي أَنْفُِسهِْم{. بض أرواحهمبق} الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ{: فأخرجتهم قريش إىل بدر كرها فقتلوا هبا؛ فقال
أنه الصلح؛ قال : أحدها: وفيه ثالثة أوجه. يعين يف خروجهم معهم} فَأَلْقَُوا السَّلََم{. مقامهم مبكة وتركهم اهلجرة

. كفر يعين من} َما كُنَّا َنْعَملُ ِمْن ُسوٍء{ . اخلضوع؛ قاله مقاتل: الثالث. االستسالم؛ قال قطرب: الثاين. األخفش
إن بعض املسلمني ملا رأوا قلة املؤمنني : وقيل. يعين أن أعماهلم أعمال الكفار} إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ{

وعلى القول األول فال خيرج كافر وال منافق من الدنيا حىت ينقاد ويستسلم، . رجعوا إىل املشركني؛ فنزلت فيهم
: غافر[} فَلَْم َيكُ َيْنفَعُُهْم إَِميانُُهْم لَمَّا َرأَْوا َبأْسََنا{: حينئذ توبة وال إميان؛ كما قالوخيضع ويذل، وال تنفعهم 

وتقدم يف االنفال يتوفون بالضرب واهلوان، وكذلك يف االنعام وقد ذكرناه يف كتاب .وقد تقدم هذا املعىن].٨٥
  التذكرة
  }اِلِديَن ِفيَها فَلَبِئَْس َمثَْوى الُْمَتكَبِّرِيَنفَاْدُخلُوا أَبْوَاَب َجهَنََّم َخ{ ٢٩: اآلية

هو بشارة هلم بعذاب القرب؛ إذ هو باب : وقيل. أي يقال هلم ذلك عند املوت} فَاْدُخلُوا أَْبوَاَب جََهنََّم{: قوله تعاىل
وىل مث الثانية مث ال تصل أهل الدركة الثانية إليها مثال إال بدخول الدركة األ: وقيل. من أبواب جهنم للكافرين

  لكل دركة: وقيل. الثالثة هكذا

. أي ماكثني فيها} خَاِلِديَن ِفيَها{. فاهللا أعلم. باب مفرد، فالبعض يدخلون من باب والبعض يدخلون من باب آخر
إِنَُّهْم {: بقوله احلق الذين تكربوا عن اإلميان وعن عبادة اهللا تعاىل، وقد بينهم} الُْمَتكَبِّرِيَن{أي مقام } فَلَبِئَْس َمثَْوى{

  ].٣٥: الصافات[} كَاُنوا إِذَا ِقيلَ لَُهمْ ال إِلَهَ إِالَّ اللَُّه َيسَْتكْبُِرونَ
الْآخَِرِة  لََداُرَوقِيلَ ِللَِّذيَن اتَّقَْوا َماذَا أَنَْزلَ َربُّكُْم قَالُوا َخْيراً ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدُّنَْيا َحَسَنةٌ َو{ ٣٠: اآلية - ٣

  }َخْيٌر َولَنِْعَم دَاُر الُْمتَِّقَني
  }تَِّقَنيَجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر لَُهْم ِفيَها َما َيَشاُءونَ كَذَِلَك َيجْزِي اللَُّه الُْم{ ٣١: اآلية
  } َيقُولُونَ َسالٌم َعلَْيكُُم اْدُخلُوا الَْجنَّةَ بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَالَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ طَيِّبَِني{ ٣٢: اآلية

على هذا " ماذا"و. أنزل خريا؛ ومت الكالم: أي قالوا} َوقِيلَ ِللَِّذيَن اتَّقَْوا َماذَا أَنَْزلَ َربُّكُْم قَالُوا َخيْراً{: قوله تعاىل
: أيام املوسم فيسأل املشركني عن حممد عليه السالم فيقولونوكان يرد الرجل من العرب مكة يف . اسم واحد

إن : وقيل. أنزل اهللا عليه اخلري واهلدى، واملراد القرآن: ويسأل املؤمنني فيقولون. ساحر أو شاعر أو كاهن أو جمنون
: النحل[}  الْأَوَّلَِنيأَسَاِطُري{: مل ارتفع اجلواب يف قوله: فإن قيل: قال الثعليب. هذا يقال ألهل اإلميان يوم القيامة

الذي يقوله حممد هو أساطري : فاجلواب أن املشركني مل يؤمنوا بالتنزيل، فكأهنم قالوا" خريا: "وانتصب يف قوله] ٢٤
  .أنزل خريا، وهذا مفهوم معناه من اإلعراب، واحلمد هللا: واملؤمنني آمنوا بالنزول فقالوا. األولني

هو من مجلة كالم الذين : وقيل. هو من كالم اهللا عز وجل: قيل} ُنوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةٌِللَِّذيَن أَْحَس{: قوله تعاىل
اليوم حسنة يف الدنيا من النصر } ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا{: وقيل. اجلنة؛ أي من أطاع اهللا فله اجلنة غدا: واحلسنة هنا. اتقوا

  َولََداُر{والفتح والغنيمة 



َولَنِْعَم َدارُ {. أي ما ينالون يف اآلخرة من ثواب اجلنة خري وأعظم من دار الدنيا؛ لفنائها وبقاء اآلخرة }اآلِخَرِة خَْيٌر
املعىن ولنعم دار املتقني الدنيا؛ ألهنم نالوا بالعمل فيها ثواب اآلخرة ودخول : قال احلسن: فيه وجهان} الُْمتَّقَِني
بدال من الدار } َجنَّاِت َعدٍْن{وعلى هذا تكون . خرة؛ وهذا قول اجلمهوراملعىن ولنعم دار املتقني اآل: وقيل. اجلنة

أو تكون مرفوعة باالبتداء، ". دار املتقني: "ارتفع على تقدير هي جنات، فهي مبينة لقوله: وقيل. فلذلك ارتفع
رفع باالبتداء، " جنات: "وقيل. يف موضع الصفة، أي مدخولة} َيْدُخلُونََها{. جنات عدن نعم دار املتقني: التقدير
لَُهْم ِفيَها {. تقدم معناه يف البقرة} َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر{. واهللا أعلم. وعليه خيرج قول احلسن" يدخلوهنا"وخربه 

  .تقنيأي مثل هذا اجلزاء جيزي اهللا امل} كَذَِلَك َيْجزِي اللَُّه الُْمتَِّقَني{. أي مما متنوه وأرادوه} َما َيَشاُءونَ
يف املوضعني بالياء، واختاره أبو عبيد؛ ملا } َتَوفَّاُهمُ الَْمالِئكَةُ{قرأ األعمش ومحزة } الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهمُ الَْمالِئكَةُ طَيِّبَِني{

الباقون بالتاء؛ ألن املراد به . إن قريشا زعموا أن املالئكة إناث فذكروهم أنتم: روي عن ابن مسعود أنه قال
زاكية : الثالث. صاحلني: الثاين. طاهرين من الشرك" طيبني: "األول: فيه ستة أقوال} طَيِّبَِني{و . من املالئكة اجلماعة

. طيبة نفوسهم بالرجوع إىل اهللا: اخلامس. طيبني األنفس ثقة مبا يلقونه من ثواب اهللا تعاىل: الرابع. أفعاهلم وأقواهلم
. لة ال صعوبة فيها وال أمل؛ خبالف ما تقبض به روح الكافر واملخلطأن تكون وفاهتم طيبة سه" طيبني: "السادس
أن يكون : الثاين. أن يكون السالم إنذارا هلم بالوفاة: أحدمها: حيتمل وجهني} َيقُولُونَ َسالٌم َعلَْيكُُم{. واهللا أعلم

 أبو صخر عن حممد بن كعب حدثين حيوة قال أخربين: وذكر ابن املبارك قال. تبشريا هلم باجلنة؛ ألن السالم أمان
. السالم عليك ويلّ اهللا اهللا يقرأ عليك السالم: إذا استنقعت نفس العبد املؤمن جاءه ملك املوت فقال: القرظي قال

  الَِّذيَن{مث نزع هبذه اآلية 

: ملك املوت يقبض روح املؤمن قال إذا جاء: وقال ابن مسعود. } َتَتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ طَيِّبَِني َيقُولُونَ َسالٌم َعلَْيكُُم
وقد أتينا على هذا يف كتاب . إن املؤمن ليبشر بصالح ولده من بعده لتقر عينه: وقال جماهد. ربك مقرئك السالم

أن يكون : أحدمها: حيتمل وجهني} اْدُخلُوا الَْجنَّةَ{. التذكرة وذكرنا هناك األخبار الواردة يف هذا املعىن، واحلمد هللا
  .يعين يف الدنيا من الصاحلات} بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ{أن يقولوا ذلك هلم يف اآلخرة : الثاين. بشروا بدخول اجلنةمعناه أ
ظَلََمُهُم اللَُّه  َوَما َهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ أَنْ َتأْتَِيُهُم الَْمالِئكَةُ أَوْ َيأِْتَي أَْمرُ رَبَِّك كَذَِلَك فََعلَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم{ ٣٣: اآلية

  }َولَِكْن كَانُوا أَنْفُسَُهْم َيظِْلُمونَ
هذا راجع إىل الكفار، أي ما ينتظرون إال أن تأتيهم املالئكة لقبض } َهلْ َينْظُُرونَ إِالَّ أَنْ َتأِْتَيُهمُ الَْمالِئكَةُ{: قوله تعاىل

. بالياء" يأتيهم املالئكة"ائي وخلف وقرأ األعمش وابن وثاب ومحزة والكس. أرواحهم وهم ظاملون ألنفسهم
. أي بالعذاب من القتل كيوم بدر، أو الزلزلة واخلسف يف الدنيا} أَْو َيأِْتَي أَْمرُ رَبَِّك{. والباقون بالتاء على ما تقدم

وجب عليهم والقوم مل ينتظروا هذه األشياء ألهنم ما آمنوا هبا، ولكن امتناعهم عن اإلميان أ. املراد يوم القيامة: وقيل
أي أصروا على الكفر فأتاهم } كَذَِلَك فََعلَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم{. العذاب، فأضيف ذلك إليهم، أي عاقبتهم العذاب

  .أي ما ظلمهم اهللا بتعذيبهم وإهالكهم، ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك} َوَما ظَلََمُهُم اللَُّه{. أمر اهللا فهلكوا
  }يِّئَاُت َما َعِملُوا َوحَاَق بِهِْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَفَأََصاَبُهْم َس{ ٣٤: اآلية

كذلك فعل الذين من قبلهم فأصاهبم : فيه تقدمي وتأخري؛ التقدير: قيل} فَأَصَاَبُهمْ َسيِّئَاُت َما َعِملُوا{: قوله تعاىل
بات كفرهم وجزاء اخلبيث من سيئات ما عملوا، وما ظلمهم اهللا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصاهبم عقو

  .أي عقاب استهزائهم} َما كَاُنوا بِِه َيسَْتْهزِئُونَ{. أي أحاط هبم ودار} َوحَاَق بِهِْم{. أعماهلم



َنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َوقَالَ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَْو َشاَء اللَُّه َما َعَبْدَنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َنْحُن َوال آَباُؤَنا َوال َحرَّْم{ ٣٥: اآلية
  }َشْيٍء كَذَِلَك فََعلَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فََهلْ َعلَى الرُُّسلِ إِالَّ الَْبالغُ الُْمبُِني

: قال الزجاج. صلة" من"أي شيئا، و} َوقَالَ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَْو َشاَء اللَُّه َما َعَبْدَنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشيٍْء{: قوله تعاىل
أي مثل هذا } كَذَِلَك فََعلَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم{. وقد مضى. قالوه استهزاء، ولو قالوه عن اعتقاد لكانوا مؤمنني

أي ليس عليهم إال } فََهلْ َعلَى الرُُّسلِ إِالَّ الَْبالغُ الُْمبُِني{. التكذيب واالستهزاء فعل من كان قبلهم بالرسل فأهلكوا
  .ة فهي إىل اهللا تعاىلالتبليغ، وأما اهلداي

َوِمنُْهْم َمْن َحقَّْت َولَقَْد َبعَثَْنا ِفي كُلِّ أُمٍَّة َرُسوالً أَِن اْعُبدُوا اللََّه َواجَْتنُِبوا الطَّاغُوَت فَِمْنُهْم َمْن َهَدى اللَُّه { ٣٦: اآلية
  }َبةُ الُْمكَذِّبَِنيَعلَْيِه الضَّاللَةُ فَِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فَاْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِق

أي } َواجَْتنُِبوا الطَّاغُوَت{. أي بأن اعبدوا اهللا ووحدوه} َولَقَدْ َبَعثَْنا ِفي كُلِّ أُمٍَّة َرسُوالً أَِن اعُْبُدوا اللََّه{: قوله تعاىل
أي } َدى اللَُّهفَِمنُْهْم َمْن َه{. اتركوا كل معبود دون اهللا كالشيطان والكاهن والصنم، وكل من دعا إىل الضالل

  .أرشده إىل دينه وعبادته

أي بالقضاء السابق عليه حىت مات على كفره، وهذا يرد على القدرية؛ ألهنم } َوِمنُْهْم َمْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّاللَةُ{
ْم َمْن َحقَّْت َعلَْيِه فَِمنُْهْم َمْن َهَدى اللَُّه َوِمْنُه{: زعموا أن اهللا هدى الناس كلهم ووفقهم للهدى، واهللا تعاىل يقول

أي } فَاْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني{أي فسريوا معتربين يف األرض } فَِسُريوا ِفي الْأَْرضِ{. وقد تقدم} الضَّاللَةُ
  .كيف صار آخر أمرهم إىل اخلراب والعذاب واهلالك

  }َه ال يَْهِدي َمْن ُيِضلُّ َوَما لَُهْم ِمْن َناِصرِيَنإِنْ َتْحرِْص َعلَى ُهَداُهْم فَإِنَّ اللَّ{ ٣٧: اآلية
أي ال } فَإِنَّ اللََّه ال يَْهِدي َمْن ُيِضلُّ{. أي إن تطلب يا حممد جبهدك هداهم} إِنْ َتْحرِْص َعلَى ُهَداُهْم{: قوله تعاىل

فعل " فيهدي. "أهل الكوفةوهذه قراءة ابن مسعود و. يرشد من أضله، أي من سبق له من اهللا الضاللة مل يهده
وجيوز أن يكون هدى يهدي مبعىن اهتدى يهتدي، رواه " بيهدي"يف موضع نصب " من"و. مستقبل وماضيه هدى
وال . قال أبو عبيد. مبعىن يهتدي] ٣٥: يونس[} أَمَّْن ال يَهِدِّي إِالَّ أَنْ يُْهَدى{كما قرئ : أبو عبيد عن الفراء قال

ال َيْهِدي {حكي يل عن حممد بن يزيد كأن معىن : النحاس. فراء، وليس مبتهم فيما حيكيهنعلم أحدا روى هذا غري ال
وال يكون يهدي مبعىن يهتدي إال أن يكون يهدي أو : من علم ذلك منه وسبق ذلك له عنده، قال} َمْن ُيِضلُّ
اهلاء احملذوفة من " من" يف موضع رفع، والعائد إىل" من"مبعىن يهتدي، فيكون " يهدي"وعلى قول الفراء . يهدي

بضم الياء وفتح الدال، واختاره " ال يهدى"وقرأ الباقون ". يضل"الضمري املستكن يف " إن"الصلة، والعائد إىل اسم 
: األعراف[} َمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَال َهاِديَ لَُه{: أبو عبيد وأبو حامت، على معىن من أضله اهللا مل يهده هاد؛ دليله قوله

يف موضع رفع على أنه اسم ما مل يسم فاعله، وهي مبعىن الذي، والعائد عليها من صلتها حمذوف، " من"و] ١٨٦
  .تقدم معناه} َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصرِيَن{". يضل"الضمري املستكن يف " فإن اهللا"والعائد على اسم إن من 

  }ثُ اللَُّه َمْن َيُموُت َبلَى َوْعداً َعلَْيِه َحقّاً َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونََوأَقَْسُموا بِاللَِّه َجْهدَ أَْيمَانِهِمْ ال َيْبَع{ ٣٨: اآلية
هذا تعجيب من صنعهم، إذ أقسموا باهللا وبالغوا يف تغليظ اليمني بأن اهللا } َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيَمانِهِْم{: قوله تعاىل

وقال أبو . هنم يظهرون تعظيم اهللا فيقسمون به مث يعجزونه عن بعث األمواتووجه التعجيب أ. ال يبعث من ميوت
والذي أرجوه بعد املوت إنه : كان لرجل من املسلمني على مشرك دين فتقاضاه، وكان يف بعض كالمه: العالية

يا : اس قال له رجلذكر لنا أن ابن عب: وقال قتادة. ال يبعث اهللا من ميوت؛ فنزلت اآلية: لكذا، فأقسم املشرك باهللا



كذب : فقال ابن عباس. ابن عباس، إن ناسا يزعمون أن عليا مبعوث بعد املوت قبل الساعة، ويتأولون هذه اآلية
هذا رد " بلى. "إمنا هذه اآلية عامة للناس، لو كان علي مبعوثا قبل القيامة ما نكحنا نساءه وال قسمنا مرياثه! أولئك

يدل على الوعد، أي وعد البعث وعدا " يبعثهم"مصدر مؤكد؛ ألن قوله } اً َعلَْيِه َحقّاًْعد{. عليهم؛ أي بلى ليبعثنهم
ويف البخاري عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . أهنم مبعوثون} َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ{. حقا

كن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدين كما قال اهللا تعاىل كذبين ابن آدم ومل يكن له ذلك وشتمين ومل ي"
وقد ". بدأين وأما شتمه إياي فقوله اختذ اهللا ولدا وأنا األحد الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد

  .ويايت.تقدم
  }ْم كَانُوا كَاِذبَِنيِلُيَبيَِّن لَُهُم الَِّذي َيْخَتِلفُونَ ِفيِه َوِلَيْعلَمَ الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّه{ ٣٩: اآلية

بالبعث } َوِلَيعْلََم الَِّذيَن كَفَرُوا{. أي من أمر البعث} الَِّذي َيْخَتِلفُونَ ِفيِه{. أي ليظهر هلم} ِلُيَبيَِّن لَُهُم{: قوله تعاىل
  املعىن: وقيل} أَنَُّهْم كَانُوا كَاِذبَِني{وأقسموا عليه 

منها : ي خيتلفون فيه، والذي اختلف فيه املشركون واملسلمون أمورولقد بعثنا يف كل أمة رسوال ليبني هلم الذ
  .البعث، ومنها عبادة األصنام، ومنها إقرار قوم بأن حممدا حق ولكن منعهم من اتباعه التقليد؛ كأيب طالب

  }إِنََّما قَْولَُنا ِلَشْيٍء إِذَا أَرَْدَناُه أَنْ َنقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ{ ٤٠: اآلية
سهولة اخللق عليه، أي إذا أردنا أن نبعث من ميوت فال تعب علينا وال نصب يف إحيائهم، وال يف غري ذلك  أعلمهم

وقال . نصبا عطفا على أن نقول" فيكون"قراءة ابن عامر والكسائي . مما حندثه؛ ألنا إمنا نقول له كن فيكون
أوقع : وقال ابن األنباري. معىن فهو يكونالباقون بالرفع على ". كن"جيوز أن يكون نصبا على جواب : الزجاج

ويف اآلية دليل على أن القرآن غري خملوق؛ . لفظ الشيء على املعلوم عند اهللا قبل اخللق ألنه مبنزلة ما وجد وشوهد
وفيها دليل على أن اهللا . خملوقا الحتاج إىل قول ثان، والثاين إىل ثالث وتسلسل وكان حماال" كن: "ألنه لو كان قوله

بحانه مريد جلميع احلوادث كلها خريها وشرها نفعها وضرها؛ والدليل على ذلك أن من يرى يف سلطانه ما س
إما لكونه جاهال ال يدري، وإما لكونه مغلوبا ال يطيق، وال جيوز ذلك يف وصفه : يكرهه وال يريده فألحد شيئني

أن يكون فاعال لشيء وهو غري مريد له؛ ألن سبحانه، وقد قام الدليل على أنه خالق الكتساب العباد، ويستحيل 
أكثر أفعالنا حيصل على خالف مقصودنا وإرادتنا، فلو مل يكن احلق سبحانه مريدا هلا لكانت تلك األفعال حتصل من 

  .غري قصد؛ وهذا قول الطبيعيني، وقد أمجع املوحدون على خالفه وفساده
ْن َبْعِد َما ظُِلُموا لَُنَبوِّئَنَُّهْم ِفي الدُّنَْيا َحَسَنةً َولَأَْجُر الْآِخَرِة أَكَْبُر لَْو كَانُوا وَالَِّذيَن َهاَجرُوا ِفي اللَِّه ِم{ ٤١: اآلية

  }َيْعلَُمونَ

معىن اهلجرة، وهي ترك األوطان " النساء"قد تقدم يف } َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما ظُِلُموا{: قوله تعاىل
أي } ِمْن بَْعِد َما ظُِلُموا{. مبعىن الالم، أي هللا" يف: "وقيل. رابة يف اهللا أو يف دين اهللا، وترك السيئاتواألهل والق
نزلت يف صهيب وبالل وخباب وعمار، عذهبم أهل مكة حىت قالوا هلم ما أرادوا، فلما خلوهم . عذبوا يف اهللا

املراد أصحاب حممد صلى اهللا : وقال قتادة. ل بن سهيلنزلت يف أيب جند: وقيل. هاجروا إىل املدينة؛ قاله الكليب
عليه وسلم، ظلمهم املشركون مبكة وأخرجوهم حىت حلق طائفة منهم باحلبشة؛ مث بوأهم اهللا تعاىل دار اهلجرة وجعل 

نزول املدينة؛ : األول: أقواليف احلسنة ستة } لَُنبَوِّئَنَُّهْم ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً{. واآلية تعم اجلميع. هلم أنصارا من املؤمنني
النصر على عدوهم؛ قاله : الثالث. الرزق احلسن؛ قاله جماهد: الثاين. قاله ابن عباس واحلسن والشعيب وقتادة



ما استولوا عليه من فتوح البالد وصار هلم فيها من : اخلامس. إنه لسان صدق؛ حكاه ابن جريج: الرابع. الضحاك
وكل ذلك اجتمع هلم . م يف الدنيا من الثناء، وما صار فيها ألوالدهم من الشرفما بقي هل: السادس. الواليات

أي وألجر دار اآلخرة أكرب، أي أكرب من أن يعلمه أحد قبل أن } َولَأَْجُر الْآِخَرِة أَكَْبُر{. بفضل اهللا، واحلمد هللا
أي لو كان هؤالء الظاملون " لو كانوا يعلمون] "٢٠: اإلنسان[} َوإِذَا َرأَْيتَ ثَمَّ َرأَْيَت َنِعيماً َوُملْكاً كَبِرياً{يشاهده؛ 

. أي لو رأوا ثواب اآلخرة وعاينوه لعلموا أنه أكرب من حسنة الدنيا. هو راجع إىل املؤمنني: وقيل. يعلمون ذلك
دنيا وما هذا ما وعدكم اهللا يف ال: وروي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان إذا دفع إىل املهاجرين العطاء قال

  .أدخر لكم يف اآلخرة أكثر؛ مث تال عليهم هذه اآلية
  }الَِّذيَن صََبُروا َوَعلَى رَبِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ{ ٤٢: اآلية
َوَعلَى {. هم الذين صربوا على دينهم: وقيل" لنبوئنهم"من الضمري يف : وقيل. األول" الذين"بدل من " الذين: "قيل

خيار اخللق من إذا نابه أمر صرب، وإذا عجز عن أمر : وقال بعض أهل التحقيق. كل أمورهم يف} َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ
  }الَِّذيَن َصَبرُوا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ{: توكل؛ قال اهللا تعاىل

  }كْرِ إِنْ كُْنُتمْ ال َتْعلَُمونََوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك إِالَّ رِجَاالً نُوِحي إِلَيْهِْم فَاسْأَلوا أَْهلَ الذِّ{ ٤٣: اآلية
  }كَُّرونَبِالْبَيَِّناِت َوالزُُّبرِ وَأَنَْزلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْر لُِتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَْيهِْم َولََعلَُّهْم َيتَفَ{ ٤٤: اآلية

وقرأ حفص عن . بالياء وفتح احلاء" يوحى"قراءة العامة } ْيهِْمَوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك إِالَّ رَِجاالً ُنوِحي إِلَ{: قوله تعاىل
نزلت يف مشركي مكة حيث أنكروا نبوة حممد صلى اهللا عليه . بنون العظمة وكسر احلاء" نوحي إليهم"عاصم 

أَْرَسلَْنا َوَما {: اهللا أعظم من أن يكون رسوله بشرا، فهال بعث إلينا ملكا؛ فرد اهللا تعاىل عليهم بقوله: وسلم وقالوا
يعين مؤمين أهل : قال سفيان} فَاسْأَلوا أَْهلَ الذِّكْرِ{. آدميني" إال رجاال"إىل األمم املاضية يا حممد } ِمْن قَْبِلَك
املعىن فاسألوا أهل الكتاب فإن مل : وقيل. خيربونكم أن مجيع األنبياء كانوا بشرا} إِنْ كُْنُتْم ال َتْعلَُمونَ{. الكتاب

أهل الذكر : وقال ابن عباس. روي معناه عن ابن عباس وجماهد. معترفون بأن الرسل كانوا من البشريؤمنوا فهم 
ويف الكالم ". بأرسلنا"بالبينات، متعلق : "قيل} بِالَْبيَِّناِت وَالزُّبُرِ{. أهل العلم، واملعىن متقارب: وقيل. أهل القرآن

ال إله : مبعىن غري؛ كقوله" فإال"أي غري رجال،  -بر إال رجاال تقدمي وتأخري، أي ما أرسلنا من قبلك بالبينات والز
. أي أرسلناهم بالبينات والزبر" أرسلنا"يف الكالم حذف دل عليه : وقيل. نوحي إليهم -إال اهللا، وهذا قول الكليب 

وإمنا يتعلق بأرسلنا  ال يعمل فيما بعدها،" إال"األول على هذا القول؛ ألن ما قبل " أرسلنا"بـ " بالبينات"وال يتعلق 
  :والباء زائدة، أو نصب بإضمار أعين؛ كما قال األعشى" بتعلمون"مفعول : وقيل. املقدرة، أي أرسلناهم بالبينات
  وليس جمريا إن أتى احلي خائف

...  
  وال قائال إال هو املتعيبا

. يعين القرآن} ْنَزلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْرَوأَ{. وقد تقدم. الكتب: والزبر. احلجج والرباهني: والبينات. أي أعين املتعيب
يف هذا الكتاب من األحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك؛ فالرسول صلى اهللا عليه } لُِتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَْيهِْم{

َولََعلَُّهمْ {. يفصلهوسلم مبني عن اهللا عز وجل مراده مما أمجله يف كتابه من أحكام الصالة والزكاة، وغري ذلك مما مل 
  .فيتعظون} َيَتفَكَُّرونَ

  } َيْشُعُرونَأَفَأَِمَن الَِّذيَن َمكَُروا السَّيِّئَاِت أَنْ َيْخِسَف اللَُّه بِهُِم الْأَْرَض أَوْ َيأْتَِيُهُم الَْعذَاُب ِمْن حَْيثُ ال{ ٤٥: اآلية



  }بِمُْعجِزِيَنأَوْ َيأُْخذَُهْم ِفي َتقَلُّبِهِْم فََما ُهْم { ٤٦: اآلية
  }أَوْ َيأُْخذَُهْم َعلَى َتَخوٍُّف فَإِنَّ َربَّكُْم لََرُؤوفٌ َرحِيٌم{ ٤٧: اآلية

. أي بالسيئات، وهذا وعيد للمشركني الذين احتالوا يف إبطال اإلسالم} أَفَأَِمَن الَِّذيَن َمكَرُوا السَّيِّئَاِت{: قوله تعاىل
خسف املكان خيسف خسوفا ذهب يف : كما خسف بقارون، يقال: قال ابن عباس} أَنْ َيْخِسَف اللَُّه بِهُِم اَألْرَض{

: القصص[} فََخَسفَْنا بِِه َوبَِدارِِه اَألْرَض{: األرض، وخسف اهللا به األرض خسوفا أي غاب به فيها؛ ومنه قوله
تلحقهم كما حلقت واالستفهام مبعىن اإلنكار؛ أي جيب أال يأمنوا عقوبة . وخسف هو يف األرض وخسف به]. ٨١

يريد يوم بدر؛ فإهنم أهلكوا ذلك . كما فعل بقوم لوط وغريهم} أَْو يَأِْتيَُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ ال َيْشُعُرونَ{. املكذبني
مْ فََما ُه{. أي يف أسفارهم وتصرفهم؛ قاله قتادة} أَْو يَأُْخذَُهْم ِفي َتقَلُّبِهِْم{. اليوم، ومل يكن شيء منه يف حساهبم

.. بالليل والنهار: وقال الضحاك. على فراشهم أينما كانوا} ِفي َتقَلُّبِهِْم{: أي سابقني اهللا وال فائتيه وقيل} بُِمْعجِزِيَن
  قال ابن عباس وجماهد وغريمها أي على تنقص من أمواهلم" أو يأخذهم على ختوف"

. وال واألنفس والثمرات حىت أهلكهم كلهمأي على تنقص من األم: وكذا قال ابن األعرايب. ومواشيهم وزروعهم
وقال . يأخذ طائفة ويدع طائفة، فتخاف الباقية أن ينزل هبا ما نزل بصاحبتها: هو من اخلوف؛ املعىن: وقال الضحاك

أن يأخذ القرية فتخافه القرية األخرى، وهذا هو معىن القول الذي قبله بعينه، ومها راجعان " على ختوف: "احلسن
ختونين : مبعىن؛ يقال -بالفاء والنون  -األول، وأن التخوف التنقص؛ ختوفه تنقصه، وختوفه الدهر وختونه  إىل املعىن

  :قال ذو الرمة. فالن حقي إذا تنقصك
  مرا سحاب ومرا بارح ترب... ال، بل هو الشوق من دار ختوهنا 

  :وقال لبيد
  ختوهنا نزويل وارحتايل

  :وأنشد. التنقص، لغة ألزد شنوءة" بالفاء"التخوف : بن عديوقال اهليثم . أي تنقص حلمها وشحمها
  سالسل يف احللوق هلا صليل... ختوف غدرهم مايل وأهدى 

يا أيها الناس، ما تقولون يف قول اهللا : بينما عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على املنرب قال: وقال سعيد بن املسيب
هي لغتنا يا أمري املؤمنني، التخوف : فسكت الناس، فقال شيخ من بين هذيل }أَْو يَأُْخذَُهْم َعلَى َتَخوٍُّف{: عز وجل
أتعرف : ختوفته، أي تنقصته؛ فرجع فأخرب عمر فقال عمر: يا فالن، ما فعل دينك؟ قال: فخرج رجل فقال. التنقص

  :د متكه واكتنازهالعرب ذلك يف أشعارهم؟ قال نعم؛ قال شاعرنا أبو كبري اهلذيل يصف ناقة تنقص السري سنامها بع
  ...ختوف الرحل منها تامكا قردا 
  كما ختوف عود النبعة السفن

متك السنام يتمك . يا أيها الناس، عليكم بديوانكم شعر اجلاهلية فإن فيه تفسري كتابكم ومعاين كالمكم: فقال عمر
على " على ختوف: "ن سعدوقال الليث ب. والسفن واملسفن ما يُنجر به اخلشب. متكا، أي طال وارتفع، فهو تامك

أن " على ختوف: "وقال قتادة. على تقريع مبا قدموه من ذنوهبم، وهذا مروي عن ابن عباس أيضا: وقال. عجل
  .أي ال يعاجل بل ميهل} فَإِنَّ رَبَّكُْم لََرُؤوٌف َرِحيٌم{. يعاقب أو يتجاوز

  }ٍء َيَتفَيَّأُ ِظاللُُه َعنِ الَْيِمنيِ َوالشََّماِئلِ ُسجَّداً ِللَِّه َوُهْم دَاِخُرونَأََولَمْ َيَرْوا إِلَى َما َخلََق اللَُّه ِمْن َشْي{ ٤٨: اآلية
الباقون بالياء خربا عن . بالتاء، على أن اخلطاب جلميع الناس} تروا{قرأ محزة والكسائي وخلف وحيىي واألعمش 



. ائم له ظل من شجرة أو جبل؛ قاله ابن عباسيعين من جسم ق} ِمْن َشْيٍء{. الذين ميكرون السيئات؛ وهو االختيار
. قرأ أبو عمرو ويعقوب وغريمها بالتاء لتأنيث الظالل} َيتَفَيَّأُ ِظاللُُه{. وإن كانت األشياء كلها مسيعة مطيعة هللا تعاىل

ود يف أي مييل من جانب إىل جانب، ويكون أول النهار على حال ويتقلص مث يع. الباقون بالياء، واختاره أبو عبيد
يفء؛ ألنه : آخر النهار على حالة أخرى؛ فدوراهنا وميالهنا من موضع إىل موضع سجودها؛ ومنه قيل للظل بالعشي

روي ]. ٩: احلجرات[} حَتَّى َتِفيَء إِلَى أَْمرِ اللَِّه{والفيء الرجوع؛ ومنه . فاء من املغرب إىل املشرق، أي رجع
يعين سجود اجلسم، وسجوده انقياده وما يرى فيه من : ، وقال الزجاجمعىن هذا القول عن الضحاك وقتادة وغريمها

. الصغار والذل: والدخور. أي خاضعون صاغرون} وَُهْم دَاِخُرونَ{ومعىن . أثر الصنعة، وهذا عام يف كل جسم
  :وقال ذو الرمة. فهو داخر، وأدخره اهللا -بالفتح  -دخر الرجل : يقال

  ...فلم يبق إال داخر يف خميس 
  منجحر يف غري أرضك يف جحرو

املخيس اسم سجن كان بالعراق؛ أي موضع : كذا نسبه املاوردي لذي الرمة، ونسبه اجلوهري للفرزدق وقال
  :التذلل، وقال

  بنيت بعد نافع خميسا... أما تراين كيسا مكيسا 
عن األميان : ولو قال. معومجع الشمال؛ ألن معىن اليمني وإن كان واحدا اجل" عن اليمني: "ووحد اليمني يف قوله

وأيضا فمن شأن . والشمائل، واليمني والشمائل، أو اليمني والشمال، أو األميان والشمال جلاز؛ ألن املعىن للكثرة
َخَتمَ اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِمْ {: العرب إذا اجتمعت عالمتان يف شيء واحد أن جتمع إحدامها وتفرد األخرى؛ كقوله تعاىل

ولو قال على أمساعهم ] ١٦: املائدة[} وَُيخْرِجُُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ{: وكقوله] ٧: البقرة[} هِْمَوَعلَى َسْمِع
فال . ومثل هذا يف الكالم كثري. والشمال على معناها" ما"وجيوز أن يكون رد اليمني على لفظ . وإىل األنوار جلاز

  :الشاعر
  عض أعناقهم جلد اجلواميسقد ... الواردون وتيم يف ذرا سبأ 

وحد اليمني ألن الشمس إذا طلعت وأنت مَتوّجه إىل القبلة انبسط الظل عن اليمني مث يف : وقيل. ومل يقل جلود
  .حال مييل إىل جهة الشمال مث حاالت، فسماها مشائل

  }ٍة َوالَْمالِئكَةُ َوُهْم ال َيسَْتكْبُِرونََوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ ِمْن دَابَّ{ ٤٩: اآلية
  }َيَخافُونَ َربَُّهْم ِمْن فَْوِقهِْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ{ ٥٠: اآلية

. أي من كل ما يدب على األرض} َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ ِمْن َدابٍَّة{: قوله تعاىل
  يعين املالئكة الذين يف األرض، وإمنا أفردهم بالذكر الختصاصهم} وَالَْمالِئكَةُ{

: الرمحن[} ِفيهَِما فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ َوُرمَّانٌ{: بشرف املنزلة، فميزهم من صفة الدبيب بالذكر وإن دخلوا فيها؛ كقوله
: وقيل. جلملة فلذلك ذكرواخلروجهم من مجلة ما يدب ملا جعل اهللا هلم من األجنحة، فلم يدخلوا يف ا: وقيل]. ٦٨

َوَما ِفي الْأَْرضِ {من املالئكة والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب، } َوِللَِّه َيْسُجُد َمْن ِفي السََّماوَاِت{أراد 
وهذا رد على قريش حيث زعموا أن . عن عبادة رهبم} وَُهْم ال َيسَْتكْبُِرونَ{. وتسجد مالئكة األرض} ِمْن َدابٍَّة

أي عقاب رهبم وعذابه، ألن العذاب املهلك إمنا ينزل من } َيَخافُونَ رَبَُّهْم ِمْن فَْوِقهِْم{ومعىن . الئكة بنات اهللامل
َيَخافُونَ َربَُّهْم ِمْن {معىن : وقيل. املعىن خيافون قدرة رهبم اليت هي فوق قدرهتم؛ ففي الكالم حذف: وقيل. السماء



افون رهبم وهي من فوق ما يف األرض من دابة ومع ذلك خيافون؛ فألن خياف من دوهنم يعين املالئكة، خي} فَْوِقهِْم
  .يعين املالئكة} َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ{: أوىل؛ دليل هذا القول قوله تعاىل

  }َي فَاْرَهُبوِنَوقَالَ اللَُّه ال تَتَِّخذُوا إِلََهْينِ اثَْنْينِ إِنََّما ُهَو إِلٌَه وَاِحٌد فَإِيَّا{ ٥١: اآلية
. توكيدا" اثنني"جاء قوله : وقيل. املعىن ال تتخذوا اثنني إهلني: قيل} َوقَالَ اللَُّه ال تَتَِّخذُوا إِلََهْينِ اثَْنْينِ{: قوله تعاىل

َما إِنَّ{. وملا كان اإلله احلق ال يتعدد وأن كل من يتعدد فليس بإله، اقتصر على ذكر االثنني؛ ألنه قصد نفي التعديد
أي } فَإِيَّاَي فَاْرَهُبوِن{. وقد قام الدليل العقلي والشرعي على وحدانيته واحلمد هللا. يعين ذاته املقدسة} ُهَو إِلٌَه َواِحٌد

  .وقد تقدم. خافون
  }َولَُه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َولَُه الدِّيُن َواِصباً أَفََغْيَر اللَِّه َتتَّقُونَ{ ٥٢: اآلية

معناه دائما؛ " واصبا"و. الطاعة واإلخالص: الدين} َولَُه َما ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َولَُه الدِّيُن وَاِصباً{: ه تعاىلقول
. ووصب الرجل على األمر إذا واظب عليه. وصب الشيء يصب وصوبا، أي دام. قال الفراء، حكاه اجلوهري

وهلم {: ومنه قوله تعاىل. احلسن وجماهد وقتادة والضحاك: با دائماوممن قال واص. طاعة اهللا واجبة أبدا: واملعىن
  :وقال الدويل. أي دائم] ٩:الصافات[} عذاب واصب

  بدم يكون الدهر أمجع واصبا... ال أبتغي احلمد القليل بقاؤه 
  :أنشد الغزنوي والثعليب وغريمها

  يوما بذم الدهر أمجع واصبا... ما أبتغي احلمد القليل بقاؤه 
  :ومنه قول الشاعر. الوصب التعب واإلعياء؛ أي جتب طاعة اهللا وإن تعب العبد فيها: يلوق

  وال يعض على شرسوفه الصفر... ال ميسك الساق من أين وال وصب 
" غريف. "أي ال ينبغي أن تتقوا غري اهللا} أَفَغَْيَر اللَِّه َتتَّقُونَ{. خالصا: الفراء والكليب. واجبا" واصبا: "وقال ابن عباس

  ".تتقون"نصب بـ 
  }َوَما بِكُْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اللَِّه ثُمَّ إِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ فَإِلَْيِه َتجْأَُرونَ{ ٥٣: اآلية
  }ثُمَّ إِذَا كََشَف الضُّرَّ َعْنكُْم إِذَا فَرِيٌق مِْنكُْم بَِربِّهِْم ُيْشرِكُونَ{ ٥٤: اآلية
  }تَْيَناُهْم فََتَمتَّعُوا فََسْوَف َتْعلَُمونَِلَيكْفُرُوا بَِما آ{ ٥٥: اآلية

متعلقة بفعل مضمر، " بكم"والباء يف . مبعىن اجلزاء" ما. "قال الفراء} َوَما بِكُْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اللَِّه{ : قوله تعاىل
املعىن وما بكم من نعمة  :وقيل. } فَِمَن اللَِّه{أي صحة جسم وسعة رزق وولد } ِمْن نِْعمٍَة{. وما يكن بكم: تقديره

  }ثُمَّ إِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ{. فمن اهللا هي

واجلؤار مثل اخلوار؛ . جأر جيار جؤارا: يقال. أي تضجون بالدعاء} فَإِلَْيِه َتْجأَُرونَ{. أي السقم والبالء والقحط
جأر الرجل إىل اهللا، أي و. ؛ حكاه األخفش"عجال جسدا له جؤار"وقرأ بعضهم . جأر الثور جيأر، أي صاح: يقال

  :وقال األعشى يصف بقرة. تضرع بالدعاء
  وكان النكري أن تضيف وجتأرا... فطافت ثالثا بني يوم وليلة 

. بعد إزالة البالء وبعد اجلؤار} إِذَا فَرِيٌق مِْنكُْم بَِربِّهِْم ُيْشرِكُونَ{. أي البالء والسقم} ثُمَّ إِذَا كََشَف الضُّرَّ عَْنكُْم{
هذا خاص :  الكالم التعجيب من اإلشراك بعد النجاة من اهلالك، وهذا املعىن مكرر يف القرآن، وقال الزجاجفمعىن

أي أشركوا . أي ليجحدوا نعمة اهللا اليت أنعم هبا عليهم من كشف الضر والبالء} ِلَيكْفُرُوا بَِما آتَْيَناُهْم{. مبن كفر



أي ليجعلوا النعمة سببا للكفر، وكل } ِلَيكْفُرُوا بَِما آَتْيَناُهْم{: وقيل. وقيل الم العاقبة. ليجحدوا، فالالم الم كي
  :هذا فعل خبيث؛ كما قال
  والكفر خمبثة لنفس املنعم

  .أي عاقبة أمركم} فََسْوَف َتْعلَُمونَ{". قل متتعوا"وقرأ عبداهللا . أمر هتديد} فََتَمتَُّعوا{
  }ونَ َنِصيباً ِممَّا َرَزقَْناُهمْ َتاللَِّه لَُتسْأَلُنَّ َعمَّا كُْنُتْم َتفَْتُرونَوََيْجَعلُونَ ِلَما ال َيْعلَُم{ ٥٦: اآلية

ذكر نوعا آخر من جهالتهم، وأهنم جيعلون ملا ال يعلمون } وََيْجَعلُونَ ِلَما ال َيْعلَُمونَ َنصِيباً ِممَّا َرَزقَْناُهْم{: قوله تعاىل
على " يعلمون"فـ . أمواهلم يتقربون به إليه؛ قال جماهد وقتادة وغريمهاشيئا من  -وهي األصنام  -أنه يضر وينفع 
  وقيل هي. هذا للمشركني

وجيعل هؤالء : ومفعول يعلم حمذوف، والتقدير" ما"لألوثان، وجرى بالواو والنون جمرى من يعقل، فهو رد على 
فَقَالُوا َهذَا ِللَِّه بَِزْعمِهِْم {ري هذا املعىن، تفس" ١٣٦:األنعام"وقد مضى يف . الكفار لألصنام اليت ال تعلم شيئا نصيبا

أي } َعمَّا كُنُْتْم َتفَْتُرونَ{. وهذا سؤال توبيخ} َتاللَِّه لَُتسْأَلُنَّ{: مث رجع من اخلرب إىل اخلطاب فقال} َوَهذَا ِلُشَركَاِئنَا
  .ختتلقونه من الكذب على اهللا أنه أمركم هبذا

  }لَِّه الَْبنَاِت سُْبحَاَنُه َولَُهْم َما َيشَْتُهونَوََيْجَعلُونَ ِل{ ٥٧: اآلية
نزلت يف خزاعة وكنانة؛ فإهنم زعموا أن املالئكة بنات اهللا، فكانوا يقولون } وََيْجَعلُونَ ِللَِّه الْبََناِت{: قوله تعاىل

أي } َولَُهْم َما َيشَْتُهونَ{. دنزه نفسه وعظمها عما نسبوه إليه من اختاذ األوال} سُْبحَاَنُه{. احلقوا البنات بالبنات
: ومت الكالم عند قوله" هلم"رفع باالبتداء، واخلرب " ما"وموضع . جيعلون ألنفسهم البنني ويأنفون من البنات

العرب تستعمل : وأنكره الزجاج وقال. وجيعلون هلم ما يشتهون: وأجاز الفراء كوهنا نصبا، على تقدير} سُْبحَانَُه{
  .ون ألنفسهميف مثل هذا وجيعل

  }وَإِذَا ُبشَِّر أََحدُُهْم بِاُألنْثَى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسوَّداً َوُهَو كَِظيٌم{ ٥٨: اآلية
  }ظَلَّ َوْجُهُه ُمسَْودّاً{. أي أخرب أحدهم بوالدة بنت} َوإِذَا ُبشِّرَ أََحُدُهْم بِالْأُنْثَى{: قوله تعاىل

والعرب تقول لكل من لقي . ض، وإمنا هو كناية عن غمه بالبنتأي متغريا، وليس يريد السواد الذي هو ضد البيا
. وهو قول اجلمهور: وحكى املاوردي أن املراد سواد اللون قال. قد اسود وجهه غما وحزنا؛ قال الزجاج: مكروها

: قيلو. هو الذي يكظم غيظه فال يظهره: وقال األخفش. حزين: وقال ابن عباس. أي ممتلئ من الغم} َوُهَو كَِظيٌم{
وقد . إنه املغموم الذي يطبق فاه فال يتكلم من الغم؛ مأخوذ من الكظامة وهو شد فم القربة؛ قاله علي بن عيسى

  "يوسف"هذا املعىن يف سورة .تقدم

  }أَال َساَء َما َيْحكُُمونَ َيَتوَاَرى ِمَن الْقَْومِ ِمْن ُسوِء َما ُبشَِّر بِِه أَُيْمِسكُُه َعلَى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِفي التُّرَابِ{ ٥٩: اآلية
أي من سوء احلزن والعار واحلياء الذي } ِمْن ُسوِء َما ُبشَِّر بِِه{. أي خيتفي ويتغيب} َيتََواَرى ِمَن الْقَوْمِ{: قوله تعاىل

وكذا قرأ عيسى . أي هوان} َعلَى ُهوٍن{". ما"ذكر الكناية ألنه مردود على } أَُيْمِسكُه{. يلحقه بسبب البنت
هو القليل : وقال الفراء. واهلون اهلوان بلغة قريش؛ قاله اليزيدي وحكاه أبو عبيد عن الكسائي" على هوان"لثقفي ا

  :وقالت اخلنساء. هو البالء واملشقة: وقال الكسائي. بلغة متيم
  س يوم الكريهة أبقى هلا... هنني النفوس وهون النفو 

: يرده على قوله" أم يدسها يف التراب"وقرأ اجلحدري : قالذكره النحاس، " أميسكه على سوء"وقرأ األعمش 



يرجع إىل : وقيل. يرجع اهلوان إىل البنت؛ أي أميسكها وهي مهانة عنده: وقيل". أميسكها"ويلزمه أن يقرأ " باألنثى"
كان : تادةقال ق. املولود له؛ أميسكه على رغم أنفه أم يدسه يف التراب، وهو ما كانوا يفعلونه من دفن البنت حية

. زعموا خوف القهر عليهم وطمع غري األكفاء فيهن. مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء؛ وأشدهم يف هذا متيم
فقال . وكان صعصعة ابن ناجية عم الفرزدق إذا أحس بشيء من ذلك وجه إىل والد البنت إبال يستحييها بذلك

  :الفرزدق يفتخر
  د فلم يوأدوأحيا الوئي... وعمي الذي منع الوائدات 

  .دسها إخفاؤها عن الناس حىت ال تعرف، كاملدسوس يف التراب إلخفائه عن األبصار؛ وهذا حمتمل: وقيل
جاءتين امرأة ومعها ابنتان هلا، فسألتين فلم جتد : ثبت يف صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: مسألة

ني ابنتيها ومل تأكل منها شيئا، مث قامت فخرجت وابنتاها، عندي غري مترة واحدة، فأعطيتها إياها فأخذهتا فقسمتها ب
  فدخل علي النيب صلى اهللا عليه وسلم فحدثته

ففي " . من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار: "حديثها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وعن . عليهن واإلحسان إليهن ما يقي من النار هذا احلديث ما يدل على أن البنات بلية، مث أخرب أن يف الصرب

جاءتين مسكينة حتمل ابنتني هلا، فأطعمتها ثالث مترات فأعطت كل واحدة منهما : عائشة رضى اهللا عنها أهنا قالت
مترة، ورفعت إىل فيها مترة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة اليت كانت تريد أن تأكلها بينهما؛ فأعجبين 

إن اهللا عز وجل قد أوجب هلا هبا اجلنة أو : "ا، فذكرت الذي صنعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالشأهن
من عال جاريتني حىت تبلغا : "وعن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . أعتقها هبا من النار

ه اهللا وخرج أبو نعيم احلافظ من حديث األعمش وضم أصابعه، خرجهما أيضا مسلم رمح" جاء يوم القيامة أنا وهو
من كانت له بنت فأدهبا فأحسن أدهبا وعلمها : "عن أيب وائل عن عبداهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وخطب إىل عقيل بن " . فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من نعم اهللا اليت أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار
  :بنته اجلرباء فقالعلفة ا

  ألف وعبدان وخور عشر... إين وإن سيق إيل املهر 
  أحب أصهاري إيل القرب
  :وقال عبداهللا بن طاهر

  ثالثة أصهار إذا محد الصهر... لكل أيب بنت يراعي شؤوهنا 
  وقرب يواريها وخريهم القرب... فبعل يراعيها وخدر يكنها 

ِتلْكَ . أَلَكُمُ الذَّكَُر َولَُه الْأُْنثَى{نظريه . ة البنات إىل خالقهم وإضافة البنني إليهمأي يف إضاف} أَال َساَء َما َيْحكُُمونَ{
  .أي جائرة، وسيأيت] ٢١: النجم[} إِذاً ِقْسَمةٌ ِضيَزى

  }زِيُز الَْحكِيُملِلَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة َمثَلُ السَّْوِء َوِللَِّه الْمَثَلُ الْأَْعلَى َوُهَو الَْع{ ٦٠: اآلية
أي صفة السوء من اجلهل } مَثَلُ السَّْوِء{أي هلؤالء الواصفني هللا البنات } ِللَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخرَِة{: قوله تعاىل
 أي الوصف} َوِللَِّه الَْمثَلُ اَألْعلَى{. أي العذاب والنار: وقيل. هو وصفهم اهللا تعاىل بالصاحبة والولد: وقيل. والكفر

: وقال ابن عباس. أي الصفة العليا بأنه خالق رازق قادر وجماز: وقيل. األعلى من اإلخالص والتوحيد؛ قاله قتادة
َوِللَِّه الْمَثَلُ {: وقيل. ليس كمثله شيء: وقيل. شهادة أن ال إله إال اهللا} الْمَثَلُ الْأَْعلَى{النار، و } َمثَلُ السَّْوِء{



كيف أضاف املثل هنا إىل نفسه : فإن قيل]. ٣٥: النور[} نُوُر السََّماَواِت وَاَألْرضِ مَثَلُ ُنورِِه اللَُّه{: كقوله} اَألْعلَى
أي األمثال اليت } فَال َتضْرُِبوا ِللَِّه الْأَْمثَالَ{: فاجلواب أن قوله] ٧٤: النحل[} فَال َتْضرِبُوا ِللَِّه اَألمْثَالَ{: وقد قال

واملثل األعلى وصفه مبا ال شبيه له .  تضربوا هللا مثال يقتضي نقصا وتشبيها باخللقتوجب األشباه والنقائص؛ أي ال
  .تقدم} َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم{. وال نظري، جل وتعاىل عما يقول الظاملون واجلاحدون علوا كبريا

ْن دَابٍَّة وَلَِكْن ُيَؤخِّرُُهْم إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم َولَوْ ُيؤَاِخذُ اللَُّه النَّاسَ بِظُلِْمهِْم َما َتَرَك َعلَْيَها ِم{ ٦١: اآلية
  }ال َيسَْتأِْخُرونَ َساَعةً َوال َيْسَتقِْدُمونَ

رض، أي على األ} َما تََرَك َعلَْيَها{. أي بكفرهم وافترائهم، وعاجلهم} َولَْو يَُؤاِخذُ اللَُّه النَّاَس بِظُلِْمهِْم{: قوله تعاىل
واملعىن املراد من . فإن الدابة ال تدب إال على األرض} ِمْن َدابٍَّة{: فهو كناية عن غري مذكور، لكن دل عليه قوله

املراد باآلية العموم؛ أي لو : وقيل. املعىن أنه لو أهلك اآلباء بكفرهم مل تكن األبناء: وقيل. دابة كافرة، فهو خاص
  لىأخذ اهللا اخللق مبا كسبوا ما ترك ع

لو أخذ اهللا : وقال ابن مسعود وقرأ هذه اآلية. ظهر هذه األرض من دابة من نيب وال غريه؛ وهذا قول احلسن
اخلالئق بذنوب املذنبني ألصاب العذاب مجيع اخللق حىت اجلعالن يف حجرها، وألمسك األمطار من السماء والنبات 

فَإِذَا {]. ٣٠: الشورى[} َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ{: ما قالمن األرض فمات الدواب، ولكن اهللا يأخذ بالعفو والفضل؛ ك
} َجاَء أََجلُُهْم{وقرأ ابن سريين . أو الوقت املعلوم عند اهللا عز وجل. أي أجل موهتم ومنتهى أعمارهم} َجاَء أََجلُُهْم
وقد } تَأِْخُرونَ َساَعةً َوال َيْستَقِْدُمونَال َيْس{. واهللا أعلم. أي فإذا جاء يوم القيامة} فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم{: باجلمع وقيل

جيعل هالك الظامل انتقاما وجزاء، وهالك : فكيف يعم باهلالك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظامل؟ قيل: فإن قيل. تقدم
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف صحيح مسلم عن عبداهللا بن عمر قال. املؤمن معوضا بثواب اآلخرة

وعن أم سلمة وسئلت عن " . ا أراد اهللا بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم مث بعثوا على نياهتمإذ: "يقول
يعوذ بالبيت : "اجليش الذي خيسف به وكان ذلك يف أيام ابن الزبري، فقالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: رسول اهللا، فكيف مبن كان كارها؟ قال يا: فقلت" عائذ فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من األرض خسف هبم
وتقدم يف " كتاب التذكرة"وقد أتينا على هذا املعىن جمودا يف " . خيسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته"
  .واهللا أعلم. أي فإذا جاء يوم القيامة" فإذا جاء أجلهم"وقيل . ما فيه كفاية، واحلمد هللا" األنعام"وآخر " املائدة"
َر وَأَنَُّهْم وََيْجَعلُونَ ِللَِّه َما َيكَْرُهونَ َوَتِصفُ أَلِْسَنتُُهُم الْكَِذَب أَنَّ لَُهُم الُْحسَْنى ال َجَرَم أَنَّ لَُهُم النَّا{ ٦٢: يةاآل

  }ُمفَْرطُونَ
. أي وتقول ألسنتهم الكذب} كَِذَبَوَتِصُف أَلِْسَنتُُهُم الْ{. أي من البنات} وََيْجَعلُونَ ِللَِّه َما َيكَْرُهونَ{: قوله تعاىل

يف حمل نصب " أن"و" تصف"مفعول " الكذب"هو قوهلم أن هلم البنني وهللا البنات : قال جماهد} أَنَّ لَُهُم الُْحسَْنى{
  بدل من الكذب؛ ألنه

" الكذب"وقرأ ابن عباس وأبو العالية وجماهد وابن حميصن . اجلزاء احلسن؛ قال الزجاج" احلسىن: "وقيل. بيان له
]. ١١٦: النحل[} َوال َتقُولُوا ِلَما َتِصفُ أَلِْسنَُتكُُم الْكَِذَب{برفع الكاف والذال والباء نعتا لأللسنة؛ وكذا 

رد لقوهلم، ومت الكالم، أي ليس } ال{. والكذب مجع كذوب؛ مثل رسول ورسل وصبور وصرب وشكور وشكر
متركون منسيون يف } وأنَُّهْم ُمفَْرطُونَ{وقد تقدم مستويف .ا أن هلم النارأي حق} َجَرَم أَنَّ لَُهُم النَّاَر{كما تزعمون 

وقال ابن عباس وسعيد بن . النار؛ قاله ابن األعرايب وأبو عبيدة والكسائي والفراء، وهو قول سعيد بن جبري وجماهد



يتقدم إىل املاء؛ ومنه قول الذي : والفارط. معجلون إىل النار مقدمون إليها: قتادة واحلسن. مبعدون: جبري أيضا
  :وقال القطامي. أي متقدمكم" أنا فرطكم على احلوض: "النيب صلى اهللا عليه وسلم

  كما تعجل فراط لوراد... فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا 
ا، بكسر الراء وختفيفه" مفرطون"وقرأ نافع يف رواية ورش . املتأخرون: والوراد. املتقدمون يف طلب املاء: والفراط

أفرط فالن : يقال. وهي قراءة عبداهللا بن مسعود وابن عباس، ومعناه مسرفون يف الذنوب واملعصية، أي أفرطوا فيها
بكسر الراء وتشديدها، " مفرطون"وقرأ أبو جعفر القارئ . على فالن إذا أرىب عليه، وقال له أكثر مما قال من الشر

  .أي مضيعون أمر اهللا؛ فهو من التفريط يف الواجب
  }َم َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌمَتاللَِّه لَقَدْ أَْرَسلَْنا إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِلَك فََزيََّن لَُهُم الشَّيْطَانُ أَْعَمالَُهْم فَُهَو َوِليُُّهُم الَْيْو{ ٦٣: اآلية

هذا تسلية للنيب . أي أعماهلم اخلبيثة} شَّْيطَانُ أَْعمَالَُهْمَتاللَِّه لَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِلَك فََزيََّن لَُهمُ ال{: قوله تعاىل
أي ناصرهم يف الدنيا على } فَُهَو َوِليُُّهُم الَْيْوَم{. صلى اهللا عليه وسلم بأن من تقدمه من األنبياء قد كفر هبم قومهم

  .} َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم{. زعمهم

. يعين يوم القيامة، وأطلق عليه اسم اليوم لشهرته} الَْيوَْم{. قرينهم يف النارأي } فَُهَو َوِليُُّهُم{: وقيل. يف اآلخرة
  هذا وليكلم فاستنصروا به لينجيكم من العذاب، على جهة التوبيخ هلم: وقيل يقال هلم يوم القيامة

  }فُوا ِفيِه َوُهدًى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونََوَما أَْنزَلَْنا َعلَْيَك الْكَِتاَب إِالَّ ِلتَُبيَِّن لَُهمُ الَِّذي اْخَتلَ{ ٦٤: اآلية
من الدين واألحكام فتقوم } إِالَّ لُِتَبيَِّن لَُهمُ الَِّذي اْخَتلَفُوا ِفيِه{أي القرآن } َوَما أَنَْزلَْنا َعلَْيكَ الِْكَتاَب{: قوله تعاىل

وما أنزلنا : وجماز الكالم. حمله نصب ألن" لتبني: "على موضع قوله" هدى ورمحة"وعطفك . احلجة عليهم ببيانك
  .ورمحة للمؤمنني} َوَرْحمَةً{أي رشدا } وَُهدًى{. عليك الكتاب إال تبيانا للناس

  }نَوَاللَُّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحَيا بِِه اَألْرَض بَْعَد َمْوِتَها إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْسَمُعو{ ٦٥: اآلية
عاد الكالم إىل تعداد النعم } َماًء فَأَْحَيا بِِه اَألْرَض بَْعَد َمْوِتهَا{. أي السحاب} َواللَُّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء{: ه تعاىلقول

أي داللة على البعث على وحدانيته؛ إذ علموا أن معبودهم ال يستطيع } إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَةً{. وبيان كمال القدرة
فَإِنََّها ال َتْعَمى الْأَْبصَاُر وَلَِكْن َتْعَمى {عن اهللا تعاىل بالقلوب ال باآلذان؛ } ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ{. ه الداللةشيئا، فتكون هذ

  ].٤٦: احلج[} الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُّدُورِ
  }ْن َبْينِ فَْرٍث َوَدمٍ لََبناً َخاِلصاً َساِئغاً لِلشَّارِبَِنيَوإِنَّ لَكُْم ِفي اَألْنَعامِ لَِعبَْرةً ُنسِْقيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونِِه ِم{ ٦٦: اآلية

  -:فيه عشر مسائل
اإلبل والبقر : قد تقدم القول يف األنعام، وهي هنا األصناف األربعة} َوإِنَّ لَكُْم ِفي الْأَنَْعامِ لَِعْبرَةً{: قوله تعاىل:االوىل 

والعربة أصلها متثيل الشيء بالشيء لتعرف . اهللا ووحدانيته وعظمته أي داللة على قدرة} لَعِْبَرةً{. والضأن واملعز
العربة يف األنعام تسخريها : وقال أبو بكر الوراق]. ٢: احلشر[} فَاْعَتبِرُوا{حقيقته من طريق املشاكلة، ومنه 

  .ومن أعظم العرب بريء حيمل مذنبا. ألرباهبا وطاعتها هلم، ومتردك على ربك وخالفك له يف كل شيء
قراءة أهل املدينة وابن عامر وعاصم يف رواية أيب بكر بفتح النون من سقى } ُنْسقِيكُْم{: قوله تعاىل -:الثانية 
مها : قيل. وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بضم النون من أسقى يسقي، وهي قراءة الكوفيني وأهل مكة. يسقي
  :وقال لبيد. لغتان

  قبائل من هاللمنريا وال... سقى قومي بين جمد وأسقى 



يقال ملا كان من يدك إىل فيه سقيته، فإذا جعلت له شرابا أو عرضته ألن يشرب بفيه أو يزرعه قلت أسقيته؛ : وقيل
وقرئ بالياء، أي يسقيكم اهللا . بالتاء، وهي ضعيفة، يعين األنعام" تسقيكم"وقرأت فرقة . قال ابن عزيز، وقد تقدم

  .تقدمتني؛ ففتح النون لغة قريش وضمها لغة محريوالقراء على القراءتني امل. عز وجل
هو : فقيل. على ماذا يعود} ِممَّا ِفي ُبطُونِِه{: اختلف الناس يف الضمري من قوله} ِممَّا ِفي ُبطُونِِه{: قوله تعاىل-:الثالثة

وما أراه عول : لعريبقال ابن ا. العرب خترب عن األنعام خبرب الواحد: قال سيبويه. عائد إىل ما قبله وهو مجع املؤنث
ملا كان لفظ اجلمع وهو اسم اجلنس يذكر : وقيل. عليه إال من هذه اآلية، وهذا ال يشبه منصبه وال يليق بإدراكه

  هو األنعام وهي األنعام، جاز عود الضمري بالتذكري؛: ويؤنث فيقال

إِنََّها {: ذكور؛ وقد قال اهللا تعاىلمعناه مما يف بطون ما ذكرناه، فهو عائد على امل: وقال الزجاج، وقال الكسائي
  :وقال الشاعر] ١٢ - ١١: عبس[} َتذْكَِرةٌ، فََمْن َشاَء ذَكََرُه

  مثل الفراخ نتفت حواصله
أي مما يف بطون بعضه؛ إذ الذكور ال ألبان هلا، وهو الذي عول عليه أبو " مما يف بطونه: "وقال الكسائي. ومثله كثري

هذا نعم وارد، فرجع الضمري إىل لفظ : ام والنعم واحد، والنعم يذكر، وهلذا تقول العرباألنع: وقال الفراء. عبيدة
إمنا رجع التذكري إىل معىن اجلمع، والتأنيث إىل معىن اجلماعة، فذكره : قال ابن العريب. النعم الذي هو مبعىن األنعام

: املؤمنون[} ُنسِْقيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونِهَا{: ة فقالهنا باعتبار لفظ اجلمع، وأنثه يف سورة املؤمنني باعتبار لفظ اجلماع
والتأنيث باعتبار لفظ اجلماعة والتذكري باعتبار لفظ اجلمع أكثر من . وهبذا التأويل ينتظم املعىن انتظاما حسنا] ٢١

  .رمل يربين وتيهاء فلسطني
لضمري، أن لنب الفحل يفيد التحرمي، استنبط بعض العلماء اجللة وهو القاضي إمساعيل من عود هذا ا -:الرابعة 
إمنا جيء به مذكرا ألنه راجع إىل ذكر النعم؛ ألن اللنب للذكر حمسوب، ولذلك قضى النيب صلى اهللا عليه : وقال

" فللمرأة السقي وللرجل اللقاح"وسلم بأن لنب الفحل حيرم حني أنكرته عائشة يف حديث أفلح أخي أيب القعيس 
  القول يف حترمي لنب الفحل يف النساء واحلمد هللا.وقد مضى. همافجرى االشتراك فيه بين

نبه سبحانه على عظيم قدرته خبروج اللنب خالصا بني } ِمْن َبْينِ فَْرٍث َوَدمٍ لََبناً َخاِلصاً{: قوله تعاىل-:اخلامسة 
الكرش إذا أخرجت ما أفرثت : يقال. الزبل الذي ينزل إىل الكرش، فإذا خرج مل يسم فرثا: والفرث. الفرث والدم

أن الطعام يكون فيه ما يف الكرش ويكون منه الدم، مث خيلص اللنب من الدم؛ فأعلم اهللا سبحانه أن : واملعىن. فيها
  إن الدابة تأكل العلف: وقال ابن عباس. هذا اللنب خيرج من بني ذلك وبني الدم يف العروق

لبنا وأعاله دما، والكبد مسلط على هذه األصناف فتقسم  فإذا استقر يف كرشها طبخته فكان أسفله فرثا وأوسطه
ِحكَْمةٌ َباِلَغةٌ فََما ُتْغنِ {الدم ومتيزه وجتريه يف العروق، وجتري اللنب يف الضرع ويبقى الفرث كما هو يف الكرش؛ 

خالصا : ابن حبروقال . يريد من محرة الدم وقذارة الفرث وقد مجعهما وعاء واحد} خَاِلصاً{]. ٥:القمر[} النُّذُُر
  :قال النابغة. بياضه

  خبالصة األردان خضر املناكب
  .وهذه قدرة ال تنبغي إال للقائم على كل شيء باملصلحة. أي بيض األكمام

كما خيرج اللنب : وقاله أيضا غريه واحتج بأن قال. يف هذا دليل على أن املين ليس بنجس: قال النقاش-:السادسة 
إن هذا : قال ابن العريب. خالصا كذلك جيوز أن خيرج املين على خمرج البول طاهرا من بني الفرث والدم سائغا



اللنب جاء اخلرب عنه جميء النعمة واملنة الصادرة عن القدرة ليكون عربة، فاقتضى ذلك كله . جلهل عظيم وأخذ شنيع
  .وصف اخللوص واللذة؛ وليس املين من هذه احلالة حىت يكون ملحقا به أو مقيسا عليه

وأي منة أعظم وأرفع من خروج املين الذي يكون عنه اإلنسان املكرم؛ وقد قال : قد يعارض هذا بأن يقال: قلت
وَاللَُّه َجَعلَ لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزوَاجاً َوجََعلَ لَكُمْ {:، وقال ]٧: ارقالط[} َيْخُرُج ِمْن َبْينِ الصُّلْبِ وَالتََّراِئبِ{: تعاىل

إنه يتنجس خبروجه يف جمرى البول، : فإن قيل. وهذا غاية يف االمتنان] ٧٢: النحل[} ِمْن أَْزوَاجِكُْم َبنَِني َوحَفَدَةً
إن خمرجه غري خمرج البول وخاصة املرأة؛ فإن مدخل : هو ما أردناه، فالنجاسة عارضة وأصله طاهر؛ وقد قيل: قلنا

أصله دم فهو جنس، قلنا ينتقض باملسك، : فإن قيل. الذكر منها وخمرج الولد غري خمرج البول على ما قال العلماء
وممن قال بطهارته الشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور وغريهم؛ حلديث عائشة رضي اهللا . فإن أصله دم وهو طاهر

فإن مل يفرك فال : قال الشافعي. كنت أفركه من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يابسا بظفري: تعنها قال
  وكان سعد. بأس به

فقد : فإن قيل. هو كالنخامة أمطه عنك بإذخرة وامسحه خبرقة: وقال ابن عباس. بن أيب وقاص يفرك املين من ثوبه
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث خيرج إىل الصالة يف ذلك كنت أغسل املين من ثوب : ثبت عن عائشة أهنا قالت

حيتمل أن تكون غسلته استقذارا كاألشياء اليت تزال من الثوب : قلنا. الثوب وأنا أنظر إىل أثر الغسل فيه
: قال مالك. هو جنس: وقال مالك وأصحابه واألوزاعي. واهللا أعلم. كالنجاسة، ويكون هذا مجعا بني األحاديث

ويروى عن عمر بن اخلطاب وابن . الحتالم من الثوب أمر واجب جمتمع عليه عندنا، وهو قول الكوفينيغسل ا
وعلى هذين القولني يف جناسة . واختلف فيه عن ابن عمر وعائشة. مسعود وجابر بن مسرة أهنم غسلوه من ثياهبم

  .املين وطهارته التابعون
فاع باأللبان من الشرب وغريه، فأما لنب امليتة فال جيوز االنتفاع به؛ يف هذه اآلية دليل على جواز االنت -:السابعة 

ألنه مانع طاهر حصل يف وعاء جنس، وذلك أن ضرع امليتة جنس واللنب طاهر فإذا حلب صار مأخوذا من وعاء 
ينجس : من قالو. إن اإلنسان طاهر حيا وميتا فهو طاهر: فأما لنب املرأة امليتة فاختلف أصحابنا فيه، فمن قال. جنس

وعلى القولني مجيعا تثبت احلرمة؛ ألن الصيب قد يغتذي به كما يغتذي من احلية، وذلك أن رسول . باملوت فهو جنس
  .ومل خيص" . الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ساغ الشراب يسوغ سوغا أي : يقال. يغص به من شربه أي لذيذا هينا ال} سَاِئغاً ِللشَّارِبَِني{: قوله تعاىل -:الثامنة 
أسغ يل : يقال. سهل مدخله يف احللق، وأساغه شاربه، وسغته أنا أسيغه وأسوغه، يتعدى، واألجود أسغته إساغة

سني بكسر ال -والسواغ ]. ١٧: إبراهيم[} يََتَجرَُّعُه َوال َيكَاُد ُيِسيغُُه{: غصيت أي أمهلين وال تعجلين؛ وقال تعاىل
  :املاء سواغ الغصص؛ ومنه قول الكميت: يقال. ما أسغت به غصتك -

  فكانت سواغا أن جئزت بغصة
  .أن اللنب مل َيشَرق به أحد قط، وروي ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم:وروي

ناقض الزهد أو إن ذلك ي: يف هذه اآلية دليل على استعمال احلالوة واألطعمة اللذيذة وتناوهلا، وال يقال -:التاسعة 
لقد سقيت رسول اهللا : ويف الصحيح عن أنس قال. يباعده، لكن إذا كان من وجهه ومن غري سرف وال إكثار

وقد كره القراء أكل الفالوذج واللنب . العسل والنبيذ واللنب واملاء: صلى اهللا عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله
ن أنه كان على مائدة ومعه مالك بن دينار، فأتى بفالوذج فامتنع وروي عن احلس. من الطعام، وأباحه عامة العلماء



  .كل فإن عليك يف املاء البارد أكثر من هذا: عن أكله، فقال له احلسن
أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلنب فشرب، فقال رسول : روى أبو داود وغريه عن ابن عباس قال -:العاشرة 

وإذا سقي لبنا فليقل . أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خريا منه إذا: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فكيف ال يكون : قال علماؤنا" . اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء جيزي عن الطعام والشراب إال اللنب

املفاسد به قوام األجسام، وقد ذلك وهو أول ما يغتذي به اإلنسان وتنمي به اجلثث واألبدان، فهو قوت خلي عن 
فجاءين جربيل بإناء : "جعله اهللا تعاىل عالمة جلربيل على هداية هذه األمة اليت هي خري األمم أمة؛ فقال يف الصحيح

مث إن يف ". من مخر وإناء من لنب فاخترت اللنب فقال يل جربيل اخترت الفطرة أما إنك لو اخترت اخلمر غوت أمتك
  .منه عالمة اخلصب وظهور اخلريات والربكات؛ فهو مبارك كلهالدعاء بالزيادة 

  }ْعِقلُونََوِمْن ثََمرَاِت النَِّخيلِ َوالْأَْعنَابِ تَتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكَراً َورِْزقاً َحَسناً إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َي{ ٦٧: اآلية
  -:فيه مسألتان

التقدير ومن مثرات النخيل واألعناب ما تتخذون؛ : قال الطربي} لنَّخِيلَِوِمْن ثَمََراِت ا{: قوله تعاىل -:األوىل
  :وقيل". منه: "ودل على حذفه قوله" ما"فحذف 

وجيوز أن . أي من املذكور، فال يكون يف الكالم حذف وهو أوىل" منه"معىن : وقيل. احملذوف شيء، واألمر قريب
وجيوز أن يكون . ولكم من مثرات النخيل واألعناب عربة؛ أي "األنعام"عطفا على " ومن مثرات: "يكون قوله

  .أي ونسقيكم أيضا مشروبات من مثرات" مما"معطوفا على 
نزلت هذه اآلية قبل : قال ابن عباس. السكر ما يسكر؛ هذا هو املشهور يف اللغة} َسكَراً{:قوله تعاىل  -:الثانية 

وقال هبذا . يع ما يؤكل ويشرب حالال من هاتني الشجرتنيوأراد بالسكر اخلمر، وبالرزق احلسن مج. حترمي اخلمر
: وقيل. إن السكر اخلل بلغة احلبشة، والرزق احلسن الطعام: وقد قيل. القول ابن جبري والنخعي والشعيب وأبو ثور

: قال ابن العريب. السكر العصري احللو احلالل، ومسي سكرا ألنه قد يصري مسكرا إذا بقي، فإذا بلغ اإلسكار حرم
أَسُد هذه األقوال قول ابن عباس، وخيرج ذلك على أحد معنيني، إما أن يكون ذلك قبل حترمي اخلمر، وإما أن يكون 

أنعم اهللا عليكم بثمرات النخيل واألعناب تتخذون منه ما حرم اهللا عليكم اعتداء منكم، وما أحل لكم اتفاقا : املعىن
كان قبل حترمي اخلمر فتكون منسوخة؛ فإن هذه اآلية مكية باتفاق والصحيح أن ذلك . أو قصدا إىل منفعة أنفسكم

  .من العلماء، وحترمي اخلمر مدين
احلبشة : قال ابن عباس. فعلى أن السكر اخلمر أو العصري احللو ال نسخ، وتكون اآلية حمكمة وهو حسن: قلت

وابن عمر وأبو رزين واحلسن يسمون اخلل السكر، إال أن اجلمهور على أن السكر اخلمر، منهم ابن مسعود 
وكذا قال . السكر ما حرمه اهللا من مثرتيهما: وجماهد وابن أيب ليلى والكليب وغريهم ممن تقدم ذكرهم، كلهم قالوا

  :السكر اسم للخمر وما يسكر، وأنشدوا: أهل اللغة
  إذا جرى فيهم املزاء والسكر... بئس الصحاة وبئس الشرب شرهبم 

خرب معناه االستفهام مبعىن اإلنكار، } تَتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكَراً{إن قوله : وقيل. ه اهللا من مثرتيهماما أحل: والرزق احلسن
  أي أتتخذون منه سكرا وتدعون رزقا حسنا اخلل والزبيب

طعم؛ السكر ال: وقال أبو عبيدة. واهللا أعلم. أي أفهم اخلالدون] ٣٤: األنبياء[} فَُهُم الَْخاِلُدونَ{: والتمر؛ كقوله
  :وأنشد. هذا سكر لك أي طعم: يقال



  جعلت عيب األكرمني سكرا
وهذا اختيار الطربي أن السكر ما يطعم من الطعام وحل شربه من مثار النخيل واألعناب، . أي جعلت ذمهم طعما

وهذا ] ٨٦: يوسف[ }إِنََّما أَْشكُو بَثِّي َوحُْزنِي إِلَى اللَِّه{وهو الرزق احلسن، فاللفظ خمتلف واملعىن واحد؛ مثل 
قول أيب عبيدة هذا ال يعرف، وأهل التفسري على خالفه، وال حجة له يف : حسن وال نسخ، إال أن الزجاج قال

" سكرا: "املراد بقوله: وقال احلنفيون. البيت الذي أنشده؛ ألن معناه عند غريه أنه يصف أهنا تتخمر بعيوب الناس
ن اهللا سبحانه وتعاىل امنت على عباده مبا خلق هلم من ذلك، وال يقع االمتنان ما ال يسكر من األنبذة؛ والدليل عليه أ

إال مبحلل ال مبحرم، فيكون ذلك دليال على جواز شرب ما دون املسكر من النبيذ، فإذا انتهى إىل السكر مل جيز، 
" بعينها والسكر من غريها حرم اهللا اخلمر: "وعضدوا هذا من السنة مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

رأيت رجال جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عند : ومبا رواه عبدامللك بن نافع عن ابن عمر قال. 
يا رسول : الركن، ودفع إليه القدح فرفعه إىل فيه فوجده شديدا فرده إىل صاحبه، فقال له حينئذ رجل من القوم

فأتى به فأخذ منه القدح، مث دعا مباء فصبه فيه مث رفعه إىل فيه فقطب، مث دعا " رجلعلي بال: "اهللا، أحرام هو؟ فقال
وروي أنه عليه السالم كان ". إذا اغتلمت عليكم هذه األوعية فاكسروا متوهنا باملاء: "مباء أيضا فصبه فيه مث قال

. م إذا تغري، ولو كان حراما ما سقاه إياهينبذ له فيشربه ذلك اليوم، فإذا كان من اليوم الثاين أو الثالث سقاه اخلاد
حرمت اخلمر بعينها القليل منها : وقد روى أبو عون الثقفي عن عبداهللا بن شداد عن ابن عباس قال: قال الطحاوي

  .والكثري والسكر من كل شراب، خرجه الدارقطين أيضا

واخلمر شراب العنب : قالوا. مر بعينهاففي هذا احلديث وما كان مثله، أن غري اخلمر مل حترم عينه كما حرمت اخل
ال خالف فيها، ومن حجتهم أيضا ما رواه شريك بن عبداهللا، حدثنا أبو إسحاق اهلمداين عن عمرو بن ميمون قال 

ورأيت الثوري : قال شريك. إنا نأكل حلوم هذه اإلبل وليس يقطعه يف بطوننا إال النبيذ: قال عمر بن اخلطاب
إن اهللا سبحانه وتعاىل امنت على عباده وال : واجلواب أن قوهلم. رب أهل زمانه مالك بن مغوليشرب النبيذ يف بيت ح

يكون امتنانه إال مبا أحل فصحيح؛ بيد أنه حيتمل أن يكون ذلك قبل حترمي اخلمر كما بيناه فيكون منسوخا كما 
هذا كالم من مل يتحقق : لنسخ، قلناإن قيل كيف ينسخ هذا وهو خرب واخلرب ال يدخله ا: قال ابن العريب. قدمناه

الشريعة، وقد بينا أن اخلرب إذا كان عن الوجود احلقيقي أو عن إعطاء ثواب فضال من اهللا فهو الذي ال يدخله 
النسخ، فأما إذا تضمن اخلرب حكما شرعيا فاألحكام تتبدل وتنسخ، جاءت خبرب أو أمر، وال يرجع النسخ إىل نفس 

: ما تضمنه، فإذا فهمتم هذا خرجتم عن الصنف الغيب الذي أخرب اهللا عن الكفار فيه بقولهاللفظ وإمنا يرجع إىل 
املعىن ]. ١٠١: النحل[} ال َيْعلَُمونََوإِذَا َبدَّلَْنا آَيةً َمكَانَ آَيٍة وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما يَُنزِّلُ قَالُوا إِنََّما أَْنَت ُمفَْترٍ َبلْ أَكْثَرُُهْم {

أن الرب يأمر مبا يشاء ويكلف ما يشاء، ويرفع من ذلك بعدل ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم أهنم جهلوا 
  .الكتاب
هذا تشنيع شنيع حىت يلحق فيه العلماء األخيار يف قصور الفهم بالكفار، واملسألة أصولية، وهي أن األخبار : قلت

حيح جوازه هلذه اآلية وما كان مثلها، وألن عن األحكام الشرعية هل جيوز نسخها أم ال؟ اختلف يف ذلك، والص
اخلرب عن مشروعية حكم ما يتضمن طلب ذلك املشروع، وذلك الطلب هو احلكم الشرعي الذي يستدل على 

وأما ما ذكروا من األحاديث فاألول والثاين ضعيفان؛ ألنه عليه السالم قد روي عنه بالنقل . واهللا أعلم. نسخه
ما أسكر كثريه : "وقال" كل مسكر مخر وكل مسكر حرام: " وقال" أسكر فهو حرام كل شراب: "الثابت أنه قال
  وهؤالء أهل الثبت والعدالة مشهورون: قال النسائي" . فقليله حرام



وأما الثالث وإن . بصحة النقل، وعبدامللك ال يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله مجاعة، وباهللا التوفيق
وكان صلى اهللا عليه . كان يسقيه للخادم على أنه مسكر، وإمنا كان يسقيه ألنه متغري الرائحةكان صحيحا فإنه ما 

إنا جند : وسلم يكره أن توجد منه الرائحة، فلذلك مل يشربه، ولذلك حتيل عليه أزواجه يف عسل زبيب بأن قيل له
أما حديث ابن عباس فقد روي عنه و. وسيأيت يف التحرمي. منك ريح مغافري، يعين رحيا منكرة، فلم يشربه بعد
. ، ورواه عنه قيس بن دينار" ما أسكر كثريه فقليله حرام: "خالف ذلك من رواية عطاء وطاوس وجماهد أنه قال

واحلديث األول رواه عنه عبداهللا بن شداد وقد خالفه اجلماعة، فسقط . وكذلك فتياه يف املسكر؛ قاله الدارقطين
ليس يقطعه يف بطوننا إال : وأما ما روي عن عمر من قوله. يب صلى اهللا عليه وسلمالقول به مع ما ثبت عن الن

كان النبيذ الذي شربه عمر : وقد روى النسائي عن عتبة بن فرقد قال. النبيذ، فإنه يريد غري املسكر بدليل ما ذكرنا
ث بن مسكني قراءة عليه ومما يدل على صحة هذا حديث السائب، قال احلار: قال النسائي. بن اخلطاب قد خلل

حدثين مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد، أنه أخربه أن عمر بن اخلطاب خرج : وأنا أمسع عن ابن القاسم
إين وجدت من فالن ريح شراب، فزعم أنه شراب الطالء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان مسكرا : عليهم فقال

وقد قال يف خطبته على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه . د تاماجلدته، فجلده عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه احل
. من العنب والعسل والتمر واحلنطة والشعري: أما بعد، أيها الناس فإنه نزل حترمي اخلمر وهي من مخسة: وسلم

ي وكان فقد أحل شربه إبراهيم النخعي وأبو جعفر الطحاو: فإن قيل".املائدة"وقد تقدم يف . واخلمر ما خامر العقل
ذكر النسائي يف كتابه أن أول من أحل املسكر من األنبذة : قلنا. إمام أهل زمانه، وكان سفيان الثوري يشربه

وذكر النسائي أيضا . إبراهيم النخعي، وهذه زلة من عامل وقد حذرنا من زلة العامل، وال حجة يف قول أحد مع السنة
  ما رأيت: قال أبو أسامة. عن أحد صحيحا إال عن إبراهيم ما وجدت الرخصة يف املسكر: عن ابن املبارك قال

وأما الطحاوي وسفيان لو صح ذلك . رجال أطلب للعلم من عبداهللا بن املبارك الشامات ومصر واليمن واحلجاز
عنهما مل حيتج هبما على من خالفهما من األئمة يف حترمي املسكر مع ما ثبت من السنة؛ على أن الطحاوي قد ذكر يف 

قال أبو جعفر الطحاوي : قال أبو عمر بن عبدالرب يف كتاب التمهيد له. تابه الكبري يف االختالف خالف ذلكك
واختلفوا يف نقيع التمر . اتفقت األمة على أن عصري العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو مخر ومستحله كافر

 عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه فهذا يدلك على أن حديث حيىي بن أيب كثري: قال. إذا غلى وأسكر
غري معمول به عندهم؛ ألهنم لو قبلوا احلديث لكفروا مستحل " اخلمر من هاتني الشجرتني النخلة والعنب: "قال

مث ال خيلو من : قال. نقيع التمر، فثبت أنه مل يدخل يف اخلمر احملرمة غري عصري العنب الذي قد اشتد وبلغ أن يسكر
يكون التحرمي معلقا هبا فقط غري مقيس عليها غريها أو جيب القياس عليها، فوجدناهم مجيعا قد قاسوا عليها نقيع  أن

فوجب قياسا على ذلك أن حيرم كل ما أسكر من : قال. التمر إذا غلى وأسكر كثريه وكذلك نقيع الزبيب
واستغىن عن مسنده لقبول " كل مسكر حرام: "وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: قال. األشربة

أراد به ما يقع : وقال بعضهم. أراد به جنس ما يسكر: اجلميع له، وإمنا اخلالف بينهم يف تأويله، فقال بعضهم
  .السكر عنده كما ال يسمى قاتال إال مع وجود القتل

. رم كل ما أسكر من األشربةفهذا يدل على أنه حمرم عند الطحاوي لقوله، فوجب قياسا على ذلك أن حي: قلت
إن اهللا مل حيرم اخلمر المسها وإمنا حرمها لعاقبتها، : وقد روى الدارقطين يف سننه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت
وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة، : قال ابن املنذر. فكل شراب يكون عاقبته كعاقبة اخلمر فهو حرام كتحرمي اخلمر



س يف الشيء وجب رد ذلك إىل كتاب اهللا وسنة رسوله عليه السالم، وما روي عن بعض التابعني وإذا اختلف النا
  أنه شرب الشراب الذي يسكر كثريه فللقوم ذنوب يستغفرون

إما خمطئ أخطأ يف التأويل على حديث مسعه، أو رجل أتى ذنبا لعله أن : اهللا منها، وليس خيلو ذلك من أحد معنيني
وقد قيل . ر هللا تعاىل، والنيب صلى اهللا عليه وسلم حجة اهللا على األولني واآلخرين من هذه األمةيكثر من االستغفا
إهنا إمنا ذكرت لالعتبار، أي من قدر على خلق هذه األشياء قادر على البعث، وهذا االعتبار ال : يف تأويل اآلية

قُلْ ِفيهَِما إِثْمٌ {: التحرمي، وهو كما قال تعاىلخيتلف بأن كانت اخلمر حالال أو حراما، فاختاذ السكر ال يدل على 
  .واهللا أعلم]. ٢١٩: البقرة[} كَبٌِري َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ

  }َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّْحلِ أَِن اتَِّخِذي ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوتاً َوِمَن الشََّجرِ َوِممَّا َيْعرُِشونَ{ ٦٨: اآلية - ٣
  -:فيه ثالث مسائل

قد مضى القول يف الوحي وأنه قد يكون مبعىن اإلهلام، وهو ما } َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّْحلِ{: قوله تعاىل -:وىلاأل
فَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها . َونَفْسٍ َوَما َسوَّاَها{: خيلقه اهللا تعاىل يف القلب ابتداء من غري سبب ظاهر، وهو من قوله تعاىل

ومن ذلك البهائم وما خيلق اهللا سبحانه فيها من درك منافعها واجتناب مضارها ]. ٨ - ٧: الشمس[} َوَتقَْواهَا
 - ٤: الزلزلة[} بِأَنَّ َربَّكَ أَْوَحى لَهَا. ُتَحدِّثُ أَْخَبارََها{: وقد أخرب عز وجل بذلك عن املوت فقال. وتدبري معاشها

ما هي، مل يأهتا رسول من عند اهللا ولكن اهللا تعاىل هللا عز وجل يف املوات قدرة مل يدر . قال إبراهيم احلريب]. ٥
بفتح } إِلَى النَّْحلِ{وقرأ حيىي بن وثاب . وال خالف بني املتأولني أن الوحي هنا مبعىن اإلهلام. عرفها ذلك؛ أي أهلمها

لة الدّّبر يقع والنحل والنح: اجلوهري. ومسي حنال ألن اهللا عز وجل حنله العسل الذي خيرج منه؛ قاله الزجاج. احلاء
والنحل يؤنث يف لغة أهل احلجاز، وكل مجع ليس بينه وبني واحده إال . يعسوب: على الذكر واألنثى، حىت يقال

  وروي من حديث. اهلاء

ذكره " الذبان كلها يف النار جيعلها عذابا ألهل النار إال النحل: "أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتل النملة : وروي عن ابن عباس قال. م يف نوادر األصولالترمذي احلكي

  .إن شاء اهللا تعاىل" النمل"والنحلة واهلدهد والصرد ، خرجه أبو داود أيضا، وسيأيت يف 
وجعل } َوِممَّا َيعْرُِشونَ{. مل يكن هلا مالكهذا إذا } اتَِّخِذي ِمَن الْجَِبالِ ُبُيوتاً َوِمَن الشَّجَرِ{ : قوله تعاىل -:الثانية 

اهللا بيوت النحل يف هذه الثالثة األنواع، إما يف اجلبال وكواها، وإما يف متجوف األشجار، وإما فيما يعرش ابن آدم 
وعرش معناه هنا هيأ، وأكثر ما يستعمل فيما يكون من إتقان األغصان . من اإلجباح واخلاليا واحليطان وغريها

شب وترتيب ظالهلا؛ ومنه العريش الذي صنع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر، ومن هذا لفظة واخل
قرأ ابن عامر بالضم وسائرهم بالكسر، . ، وقرئ هبما]بكسر الراء وضمها[عرش يعرش ويعرش : يقال. العرش

  .واختلف يف ذلك عن عاصم
يف النحل أن أهلمها الختاذ بيوهتا مسدسة، فبذلك اتصلت حىت  ومن عجيب ما خلق اهللا: قال ابن العريب -:الثالثة 

صارت كالقطعة الواحدة، وذلك أن األشكال من املثلث إىل املعشر إذا مجع كل واحد منها إىل أمثاله مل يتصل 
  .وجاءت بينهما فرج، إال الشكل املسدس؛ فإنه إذا مجع إىل أمثاله اتصل كأنه كالقطعة الواحدة

يِه ِشفَاءٌ مَّ كُِلي ِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت فَاْسلُِكي ُسُبلَ رَبِِّك ذُلُالً َيخُْرُج ِمْن ُبطُونَِها َشرَاٌب ُمْخَتِلٌف أَلْوَاُنُه ِفثُ{ ٦٩: اآلية
  }ِللنَّاسِ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ



أي طرق } فَاْسلُِكي سُُبلَ َربِِّك{. ا إمنا تأكل النوار من األشجاروذلك أهن} ثُمَّ كُِلي ِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت{: قوله تعاىل
. أي ادخلي طرق ربك لطلب الرزق يف اجلبال وخالل الشجر. الطرق، وأضافها إليه ألنه خالقها: والسبل. ربك

ء أي تنقاد وتذهب حيث شا. حال من النحل" ذلال"فـ . مجع ذلول وهو املنقاد؛ أي مطيعة مسخرة} ذُلُالً{
مذلل طرقها سهلة : يقول. السبل" ذلال"املراد بقوله : وقيل. صاحبها؛ ألهنا تتبع أصحاهبا حيث ذهبوا؛ قاله ابن زيد

واليعسوب سيد النحل، إذا وقف وقفت وإذا سار . حال من السبل" ذلال"للسلوك عليها؛ واختاره الطربي، و
  .سارت

  :فيه تسع مسأئل } ْخَتِلٌف أَلْوَاُنُه ِفيِه ِشفَاٌء ِللنَّاسَِيْخُرُج ِمْن ُبطُونَِها شََراٌب ُم{: قوله تعاىل
: رجع اخلطاب إىل اخلرب على جهة تعديد النعمة والتنبيه على العربة فقال} َيخُْرُج ِمْن ُبطُونَِها{: قوله تعاىل -:األوىل 

ج من أفواه النحل؛ وورد عن علي بن ومجهور الناس على أن العسل خير. يعين العسل} َيخُْرُج ِمْن ُبطُونَِها َشرَاٌب{
. أشرف لباس ابن آدم فيها لعاب دودة، وأشرف شرابه رجيع حنلة: أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال يف حتقريه للدنيا

وباجلملة فإنه خيرج وال يدرى من فيها أو أسفلها، ولكن ال يتم صالحه إال حبمي . فظاهر هذا أنه من غري الفم
أرسطاطاليس بيتا من زجاج لينظر إىل كيفية ما تصنع، فأبت أن تعمل حىت لطخت باطن الزجاج وقد صنع . أنفاسها

  .ألن استحالة األطعمة ال تكون إال يف البطن} ِمْن ُبطُونَِها{: وقال. بالطني؛ ذكره الغزنوي
جلامد والسائل، واألم واحدة يريد أنواعه من األمحر واألبيض واألصفر وا} ُمْخَتِلٌف أَلَْوانُُه{: قوله تعاىل:الثانية

واألوالد خمتلفون دليل على أن القدرة نوعته حبسب تنويع الغذاء، كما خيتلف طعمه حبسب اختالف املراعي؛ ومن 
  .حني شبهت رائحته برائحة املغافري" جرست حنله العرفط: "هذا املعىن قول زينب للنيب صلى اهللا عليه وسلم

وروي عن ابن . أي يف العسل شفاء للناس. الضمري للعسل؛ قال اجلمهور} فَاٌء ِللنَّاسِِفيِه ِش{: قوله تعاىل: الثالثة 
وهذا قول : النحاس. الضمري للقرآن؛ أي يف القرآن شفاء: عباس واحلسن وجماهد والضحاك والفراء وابن كيسان

، وهذا القول بني أيضا؛ العسل فيه شفاء: وقيل. حسن؛ أو فيما قصصنا عليكم من اآليات والرباهني شفاء للناس
من قال إنه القرآن : قال القاضي أبو بكر بن العريب. ألن أكثر األشربة واملعجونات اليت يتعاجل هبا أصلها من العسل

قال . بعيد ما أراه يصح عنهم، ولو صح نقال مل يصح عقال؛ فإن مساق الكالم كله للعسل، ليس للقرآن فيه ذكر
اجلهالة إىل أن هذه اآلية يراد هبا أهل البيت وبنو هاشم، وأهنم النحل، وأن الشراب وذهب قوم من أهل : ابن عطية

جعل اهللا : القرآن واحلكمة، وقد ذكر هذا بعضهم يف جملس املنصور أيب جعفر العباسي، فقال له رجل ممن حضر
  .ولهطعامك وشرابك مما خيرج من بطون بين هاشم، فأضحك احلاضرين وهبت اآلخر وظهرت سخافة ق

هو على : هل هو على عمومه أم ال؛ فقالت طائفة} ِفيهِ ِشفَاٌء ِللنَّاسِ{: اختلف العلماء يف قوله تعاىل -:الرابعة 
العموم يف كل حال ولكل أحد، فروي عن ابن عمر أنه كان ال يشكو قرحة وال شيئا إال جعل عليه عسال، حىت 

عن أيب وجرة أنه كان يكتحل بالعسل ويستمشي بالعسل وحكى النقاش . الدمل إذا خرج عليه طلى عليه عسال
ائتوين باملاء، فإن اهللا تعاىل : أال نعاجلك؟ فقال: وروي أن عوف بن مالك األشجعي مرض فقيل له. ويتداوى بالعسل

} ِفيهِ ِشفَاٌء ِللنَّاسِ{: ائتوين بعسل، فإن اهللا تعاىل يقول: مث قال] ٩: ق[} َونَزَّلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَباَركاً{: يقول
فجاؤوه بذلك كله فخلطه مجيعا مث شربه ] ٣٥: النور[} ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَركٍَة{: وائتوين بزيت، فإن اهللا تعاىل يقول

وقالت . إنه على العموم إذا خلط باخلل ويطبخ فيأيت شرابا ينتفع به يف كل حالة من كل داء: ومنهم من قال. فربئ
لى اخلصوص وال يقتضي العموم يف كل علة ويف كل إنسان، بل إنه خرب عن أنه يشفي كما يشفي إن ذلك ع: طائفة

  غريه من



األدوية يف بعض وعلى حال دون حال؛ ففائدة اآلية إخبار منه يف أنه دواء ملا كثر الشفاء به وصار خليطا ومعينا 
لوء منه ولغة العرب يأيت فيها العام كثريا لألدوية يف األشربة واملعاجني؛ وليس هذا بأول لفظ خصص فالقرآن مم

نكرة يف سياق اإلثبات، وال عموم " شفاء"ومما يدل على أنه ليس على العموم أن . مبعىن اخلاص واخلاص مبعىن العام
لكن قد محلته طائفة من أهل الصدق والعزم على . فيها باتفاق أهل اللسان وحمققي أهل العلم وخمتلقي أهل األصول

فكانوا يستشفون بالعسل من كل األوجاع واألمراض، وكانوا يشفون من عللهم بربكة القرآن وبصحة . العموم
ومن ضعفت نيته وغلبته على الدين عادته أخذه مفهوما على قول األطباء، والكل : ابن العريب. التصديق واإليقان

  .من حكم الفعال ملا يشاء
املاء حياة كل : العسل ومن يضره، فكيف يكون شفاء للناس؟ قيل له قد رأينا من ينفعه: إن قال قائل -:اخلامسة 

شيء وقد رأينا من يقتله املاء إذا أخذه على ما يضاده من علة يف البدن، وقد رأينا شفاء العسل يف أكثر هذه 
رض، وقد اتفق األطباء عن بكرة أبيهم على مدح عموم منفعة السكنجبني يف كل م. األشربة؛ قال معناه الزجاج

وأصله العسل وكذلك سائر املعجونات، على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد حسم داء اإلشكال وأزاح وجه 
االحتمال حني أمر الذي يشتكي بطنه بشرب العسل، فلما أخربه أخوه بأنه مل يزده إال استطالقا أمره بعود الشراب 

  " .صدق اهللا وكذب بطن أخيك: "له فربئ؛ وقال
قد أمجعت األطباء على أن العسل ُيسهِل فكيف : اعترض بعض زنادقة األطباء على هذا احلديث فقال -:السادسة 

يوصف ملن به اإلسهال؛ فاجلواب أن ذلك القول حق يف نفسه ملن حصل له التصديق بنبيه عليه السالم، فيستعمله 
منفعته ويدرك بركته، كما قد اتفق  على الوجه الذي عينه ويف احملل الذي أمره بعقد نية وحسن طوية، فإنه يرى

قال . وأما ما حكي من اإلمجاع فدليل على جهله بالنقل حيث مل يقيد وأطلق. لصاحب هذا العسل وغريه كما تقدم
  ينبغي أن يعلم أن اإلسهال يعرض من ضروب كثرية، منها اإلسهال: اإلمام أبو عبداهللا املازري

معون يف مثل هذا على أن عالجه بأن يترك للطبيعة وفعلها، وإن احتاجت احلادث عن التخم واهليضات؛ واألطباء جم
فيمكن أن يكون ذلك : إىل معني على اإلسهال أعينت ما دامت القوة باقية، فأما حبسها فضرر، فإذا وضح هذا قلنا

ن فنيت املادة الرجل أصابه اإلسهال عن امتالء وهيضة فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم بشرب العسل فزاده إىل أ
. فإذا خرج هذا عن صناعة الطب أِذن ذلك جبهل املعترض بتلك الصناعة. فوقف اإلسهال فوافقه شرب العسل

ولسنا نستظهر على قول نبينا بأن يصدقه األطباء بل لو كذبوه لكذبناهم ولكفرناهم وصدقناه صلى اهللا عليه : قال
قر حينئذ إىل تأويل كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخترجيه وسلم؛ فإن أوجدونا باملشاهدة صحة ما قالوه فنفت
  .على ما يصح إذ قامت الداللة على أنه ال يكذب

دليل على جواز التعاجل بشرب الدواء وغري ذلك خالفا ملن كره ذلك } ِفيِه ِشفَاٌء ِللنَّاسِ{: يف قوله تعاىل -:السابعة 
ذين يزعمون أن الوالية ال تتم إال إذا رضي جبميع ما نزل به من البالء، من جلة العلماء، وهو يرد على الصوفية ال

: وال معىن ملن أنكر ذلك، روى الصحيح عن جابر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. وال جيوز له مداواة
ن شريك قال قالت وروى أبو داود والترمذي عن أسامة ب" . لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اهللا"

يا عباد اهللا تداووا فإن اهللا مل يضع داء إال وضع له شفاء أو دواء . نعم: "أال نتداوى يا رسول اهللا؟ قال: األعراب
وروي عن . حديث حسن صحيح: لفظ الترمذي، وقال" اهلرم: "يا رسول اهللا وما هو؟ قال: قالوا" إال داء واحد

يا رسول اهللا، أرأيت رقى نسترقيها ودواء : هللا صلى اهللا عليه وسلم فقلتسألت رسول ا: أيب خزامة عن أبيه قال
حديث حسن، وال يعرف أليب : قال" هي من قدر اهللا: "نتداوى به وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر اهللا شيئا؟ قال



جم أو شربة إن كان يف شيء من أدويتكم خري ففي شرطة حم: "وقال صلى اهللا عليه وسلم. خزامة غري هذا احلديث
وعلى . واألحاديث يف هذا الباب أكثر من أن حتصى. أخرجه الصحيح" من عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي

  إباحة التداوي واالسترقاء

وعن ابن سريين أن ابن عمر كان يسقي . روي أن ابن عمر اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب. مجهور العلماء
قال رسول اهللا صلى : وقد احتج من كره ذلك مبا رواه أبو هريرة قال. بأس بذلك ال: وقال مالك. ولده الترياق
دخلت أمة بقضها وقضيضها اجلنة كانوا ال يسرقون وال يكتوون وال يتطريون وعلى رهبم : "اهللا عليه وسلم

اعا إليه؛ فإن اهللا فالواجب على املؤمن أن يترك ذلك اعتصاما باهللا وتوكال عليه وثقة به وانقط: قالوا" . يتوكلون
َما {: تعاىل قد علم أيام املرض وأيام الصحة فلو حرص اخللق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا؛ قال اهللا تعاىل

 هذا وممن ذهب إىل]. ٢٢: احلديد[} أَصَاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اَألْرضِ َوال ِفي أَنْفُِسكُْم إِالَّ ِفي ِكتَابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ نَْبَرأَهَا
دخل عثمان بن عفان على . مجاعة من أهل الفضل واألثر، وهو قول ابن مسعود وأيب الدرداء رضوان اهللا عليهم

: قال. فما تشتهي؟ قال رمحة ريب: قال. ما تشتكي؟ قال ذنويب: ابن مسعود يف مرضه الذي قبض فيه فقال له عثمان
. وسيأيت بكماله يف فضل الواقعة إن شاء اهللا تعاىل. يثوذكر احلد... الطبيب أمرضين: أال أدعو لك طبيبا؟ قال

أال ندعو لك طبيبا؟ : مرض أبو الدرداء فعادوه وقالوا: حدثنا أبو هالل عن معاوية بن قرة قال: وذكر وكيع قال
وكان احلسن يكره شرب . وكره سعيد بن جبري الرقى. وإىل هذا ذهب الربيع بن خيثم. الطبيب أضجعين: قال

وأجاب األولون عن احلديث بأنه ال حجة فيه، ألنه حيتمل أن يكون قصد إىل نوع . كلها إال اللنب والعسلاألدوية 
الشفاء يف : "وقال. من الكي مكروه بدليل كي النيب صلى اهللا عليه وسلم أبيا يوم األحزاب على أكحله ملا رمي

َوُننَزِّلُ ِمَن {: ب اهللا، وقد قال سبحانه وتعاىلوحيتمل أن يكون قصد إىل الرقى مبا ليس يف كتا. كما تقدم" ثالثة
  .ورقى أصحابه وأمرهم بالرقية؛ على ما يأيت بيانه. على ما يأيت بيانه] ٨٢: اإلسراء[} الْقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء

واختلف فيه قول . ذهب مالك ومجاعة أصحابه إىل أن ال زكاة يف العسل وإن كان مطعوما مقتاتا -:الثامنة 
وقال أبو حنيفة بوجوب زكاة العسل يف قليله وكثريه؛ . أنه ال زكاة فيه: شافعي، والذي قطع به يف قوله اجلديدال

ال شيء فيه حىت يبل مثانية أفراق، والفرق ستة وثالثون : وقال حممد بن احلسن. ألن النصاب عنده فيه ليس بشرط
ق زق؛ متمسكا مبا رواه الترمذي عن ابن عمر قال يف كل عشرة أزقا: وقال أبو يوسف. رطال من أرطال العراق

يف إسناده مقال، وال : قال أبو عيسى" يف العسل يف كل عشرة أزقاق زق: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا الباب كبري شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول 

  .ليس يف العسل شيء: وقال بعض أهل العلمأمحد وإسحاق، 
أي يعتربون؛ ومن العربة يف النحل بإنصاف النظر } إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ{: قوله تعاىل -:التاسعة 

هلا يف فيشهد اليقني بأن ملهمها الصنعة اللطيفة مع البنية الضعيفة، وحذقها باحتيا. وإلطاف الفكر يف عجيب أمرها
مث أهنا تأكل . اآلية] ٦٨: النحل[} َوأَْوَحى َربُّكَ إِلَى النَّْحلِ{: تفاوت أحواهلا هو اهللا سبحانه وتعاىل؛ كما قال

  .احلامض واملر واحللو واملاحل واحلشائش الضارة، فيجعله اهللا تعاىل عسال حلوا وشفاء، ويف هذا دليل على قدرته
َعِليٌم ثُمَّ َيَتَوفَّاكُْم َومِْنكُْم َمْن ُيَردُّ إِلَى أَرْذَلِ الُْعُمرِ ِلكَْي ال َيعْلََم َبْعَد ِعلْمٍ شَْيئاً إِنَّ اللََّه  وَاللَُّه َخلَقَكُْم{ ٧٠: اآلية
  }قَِديٌر

: وقيل. يعين أردأه وأوضعه} رِوَِمْنكُْم َمْن ُيَردُّ إِلَى أَرْذَلِ الُْعُم{. بني معناه} َواللَُّه َخلَقَكُْم ثُمَّ َيَتَوفَّاكُْم{: قوله تعاىل



يعين إىل أسفل العمر، يصري كالصيب الذي ال : وقال ابن عباس. الذي ينقص قوته وعقله ويصريه إىل اخلرف وحنوه
ويف صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ . عقل له؛ واملعىن متقارب

  :يقول

ويف حديث سعد " . ن الكسل وأعوذ بك من اجلنب وأعوذ بك من اهلرم وأعوذ بك من البخلاللهم إين أعوذ بك م"
ِلكَْي ال َيْعلَمَ َبْعَد ِعلْمٍ َشيْئاً إِنَّ اللََّه {. خرجه البخاري. احلديث" وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر"بن أيب وقاص 
وقد . طفولية فال يعلم ما كان يعلم قبل من األمور لفرط الكربأي يرجع إىل حالة ال" إن اهللا عليم قدير} َعِليٌم قَِديٌر

املعىن لكيال يعمل بعد علم شيئا؛ فعرب عن العمل : وقيل. هذا ال يكون للمؤمن، ألن املؤمن ال ينزع عنه علمه: قيل
اج على منكري واملعىن املقصود االحتج. بالعلم الفتقاره إليه؛ ألن تأثري الكرب يف عمله أبلغ من تأثريه يف علمه

  .البعث، أي الذي رده إىل هذه احلال قادر على أن مييته مث حيييه
َماُنُهْم فَُهمْ وَاللَُّه فَضَّلَ بَْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ ِفي الرِّْزقِ فََما الَِّذيَن فُضِّلُوا بَِرادِّي رِْزِقهِْم َعلَى َما َملَكَْت أَْي{ ٧١: اآلية

  }اللَِّه َيْجَحُدونَ ِفيِه َسَواٌء أَفَبِنِْعَمِة
أي } فََما الَِّذيَن فُضِّلُوا{. أي جعل منكم غنيا وحرا وعبدا} َواللَُّه فَضَّلَ َبْعَضكُْم َعلَى بَْعضٍ ِفي الرِّْزقِ{: قوله تعاىل
رزق شيئا حىت يستوي  أي ال يرد املوىل على ما ملكت ميينه مما} بَِرادِّي رِْزقِهِْم َعلَى َما َملَكَْت أَْيمَاُنُهْم{. يف الرزق

وهذا مثل ضربه اهللا لعبدة األصنام، أي إذا مل يكن عبيدكم معكم سواء فكيف جتعلون . اململوك واملالك يف املال
عبيدي معي سواء؛ فلما مل يكن يشركهم عبيدهم يف أمواهلم مل جيز هلم أن يشاركوا اهللا تعاىل يف عبادة غريه من 

حكى معناه الطربي، وقاله ابن عباس . بد؛ كاملالئكة واألنبياء وهم عبيده وخلقهاألوثان واألنصاب وغريمها مما ع
وعن ابن عباس أيضا أهنا نزلت يف نصارى جنران حني قالوا عيسى ابن اهللا فقال اهللا هلم . وجماهد وقتادة وغريهم

أي ال يرد املوىل على ما ملكت ميينه مما رزق حىت يكون } فََما الَِّذيَن فُضِّلُوا بَِرادِّي رِْزقِهِْم َعلَى َما َملَكَْت أَْيمَانُُهْم{
  املوىل والعبد يف املال شرعا سواء، فكيف ترضون يل ما ال ترضون ألنفسكم فتجعلون يل ولدا

ِفي َما َرَزقَْناكُْم فَأَْنُتمْ  َضَرَب لَكُْم مَثَالً ِمْن أَنْفُِسكُْم َهلْ لَكُْم ِمْن َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِمْن ُشَركَاَء{ونظريها . من عبيدي
  .ودل هذا على أن العبد ال ميلك، على ما يأيت أنفا. على ما يأيت] ٢٨: الروم[} ِفيِه َسَواٌء

الطَّيِّبَاِت  وَاللَُّه َجَعلَ لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزوَاجاً َوجََعلَ لَكُْم ِمْن أَزَْواجِكُمْ َبنَِني َوحَفََدةً َوَرَزقَكُْم ِمَن{ ٧٢: اآلية
  }أَفَبِالَْباِطلِ ُيْؤِمُنونَ َوبِنِْعَمتِ اللَِّه ُهْم َيكْفُُرونَ

. يعين آدم خلق منه حواء} ِمْن أَْنفُِسكُمْ أَزَْواجاً{جعل مبعىن خلق } َواللَُّه جََعلَ لَكُْم ِمْن أَنْفُِسكُْم أَزَْواجاً{: قوله تعاىل
لَقَدْ َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن {: جنسكم ونوعكم وعلى خلقتكم؛ كما قال املعىن جعل لكم من أنفسكم، أي من: وقيل

ويف هذا رد على العرب اليت كانت تعتقد أهنا كانت تزوج اجلن . أي من اآلدميني] ١٢٨: التوبة[} أَْنفُِسكُْم
ما كان يف بعض وتباضعها، حىت روي أن عمرو بن هند تزوج منهم غوال وكان خيبؤها عن الربق لئال تراه فتنفر، فل

وهذا من أكاذيبها، وإن كان جائزا يف حكم . عمرو ونفرت، فلم يرها أبدا: الليايل ملع الربق وعاينته السعالة فقالت
زوج الرجل هي ثانيته، " أزواجا. "اهللا وحكمته فهو رد على الفالسفة الذين ينكرون وجود اجلن وحييلون طعامهم

  .ني، وإمنا جعلت اإلضافة إليه دوهنا ألنه أصلها يف الوجود كما تقدمفإنه فرد فإذا انضافت إليه كانا زوج



  :فيه مخس مسائل} َوَجَعلَ لَكُْم ِمْن أَْزوَاجِكُْم َبنَِني َوَحفَدَةً{: قوله تعاىل
بناء يكون منهما ظاهر يف تعديد النعمة يف األبناء، ووجود األ} َوجََعلَ لَكُْم ِمْن أَْزوَاجِكُْم َبنَِني{: قوله تعاىل -:األوىل 

معا؛ ولكنه ملا كان خلق املولود فيها وانفصاله عنها أضيف إليها، ولذلك تبعها يف الرق واحلرية وصار مثلها يف 
إمنا تبع الولد األم يف املالية : مسعت إمام احلنابلة مبدينة السالم أبا الوفاء علي بن عقيل يقول: قال ابن العريب. املالية

رق واحلرية؛ ألنه انفصل عن األب نطفة ال قيمة له وال مالية فيه وال منفعة، وإمنا اكتسب ما وصار حبكمها يف ال
كما لو أكل رجل مترا يف أرض رجل وسقطت منه نواة يف األرض من يد . اكتسب هبا ومنها فألجل ذلك تبعها

  .ت عن اآلكل وال قيمة هلااآلكل فصارت خنلة فإهنا ملك صاحب األرض دون اآلكل بإمجاع من األمة ألهنا انفصل
احلفدة : قال} َبنَِني َوَحفَدَةً{: روى ابن القاسم عن مالك قال وسألته عن قوله تعاىل} َوَحفَدَةً{: قوله تعاىل -:الثانية 

. قال هم األعوان، من أعانك فقد حفدك} َوحَفََدةً{: وروي عن ابن عباس يف قوله تعاىل. اخلدم واألعوان يف رأيي
  :هل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم وتقول أو ما مسعت قول الشاعرف: قيل له

  بأكفهن أزمة األمجال... حفد الوالئد حوهلن وأسلمت 
  :اخلدم، الواحدة وليدة؛ قال األعشى: والوالئد. أي أسرعن اخلدمة

  إذا احلداة على أكسائها حفدوا... كلفت جمهوهلا نوقا ميانية 
: عند العرب األعوان، فكل من عمل عمال أطاع فيه وسارع فهو حافد، قال احلفدة: وقال ابن عرفة. أي أسرعوا

: وقال اخلليل بن أمحد. احلفد العمل واخلدمة: قال أبو عبيد. ومنه قوهلم إليك نسعى وحنفد، واحلفدان السرعة
وقيل . عباسوروي عن ابن . قيل احلفدة أوالد األوالد: وقال األزهري. احلفدة عند العرب اخلدم، وقاله جماهد

  األختان؛ قاله ابن مسعود وعلقمة وأبو الضحاك وسعيد بن جبري وإبراهيم؛

  :ومنه قول الشاعر
  هلا حفد ما يعد كثري... فلو أن نفسي طاوعتين ألصبحت 

  عيوف إلصهار اللئام قذور... ولكنها نفس علي أبية 
اخلنت من كان من قبل : قال األصمعي. متقارب احلفدة األصهار؛ وقاله إبراهيم، واملعىن: وروى زر عن عبداهللا قال

وقول عبداهللا . أصهر فالن إىل بين فالن وصاهر: يقال. املرأة، مثل أبيها وأخيها وما أشبههما؛ واألصهار منها مجيعا
 حيتمل أن يكون أراد أبا املرأة وما أشبهه من أقربائها، وحيتمل أن يكون أراد. هم األختان، حيتمل املعنيني مجيعا

احلفدة من نفع الرجال : وقال عكرمة. وجعل لكم من أزواجكم بنني وبنات تزوجوهنن، فيكون لكم بسببهن أختان
  :إذا أسرع يف سريه؛ كما قال كثري -بفتح العني يف املاضي وكسرها يف املستقبل  -من ولده؛ وأصله من حفد حيفد 

  البيت... ......حفد الوالئد بينهن
حافد وحفد؛ مثل خادم وخدم، وحافد وحفدة مثل كافر : ويقال. غتان إذا خدمتحفدت وأحفدت، ل: ويقال
جعل لكم حفدة : ومن جعل احلفدة اخلدم جعله منقطعا مما قبله ينوي به التقدمي؛ كأنه قال: قال املهدوي. وكفرة

  .وجعل لكم من أزواجكم بنني
وجعل لكم من : "آن بل نصه؛ أال ترى أنه قالما قال األزهري من أن احلفدة أوالد األوالد هو ظاهر القر: قلت

أن البنني " بنني وحفدة"األظهر عندي يف قوله : وقال ابن العريب. فجعل احلفدة والبنني منهن" أزواجكم بنني وحفدة
وجعل : أوالد الرجل لصلبه واحلفدة أوالد ولده، وليس يف قوة اللفظ أكثر من هذا، ويكون تقدير اآلية على هذا

  .وقال معناه احلسن. زواجكم بنني ومن البنني حفدةلكم من أ



إذا فرعنا على قول جماهد وابن عباس ومالك وعلماء اللغة يف قوهلم إن احلفدة اخلدم واألعوان، فقد  -:الثالثة 
  .خرجت خدمة الولد والزوجة من القرآن بأبدع بيان؛ قاله ابن العريب

الساعدي دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم لعرسه فكانت امرأته  روي البخاري وغريه عن سهل بن سعد أن أبا أسيد
. أنا فتلت قالئد بدن النيب صلى اهللا عليه وسلم بيدي: احلديث، ويف الصحيح عن عائشة قالت... خادمهم
عليها أن تفرش الفراش وتطبخ القدر وتقم الدار، حبسب حاهلا وعادة مثلها؛ قال اهللا : وهلذا قال علماؤنا. احلديث
فكأنه مجع لنا فيها السكن واالستمتاع وضربا من ] ١٨٩: األعراف[} َوَجَعلَ مِْنَها زَْوَجَها لَِيْسكَُن إِلَيَْها{: تعاىل

  .اخلدمة حبسب جري العادة
وخيدم الرجل زوجته فيما خف من اخلدمة ويعينها، ملا روته عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان  -:الرابعة 

ويف أخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه . ويعينها: وهذا قول مالك. أهله فإذا مسع األذان خرج يكون يف مهنة
ما كان يعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقالت عائشة وقد قيل هلا. كان خيصف النعل ويقم البيت وخييط الثوب

  .فسهكان بشرا من البشر يفلي ثوبه وحيلب شاته وخيدم ن: وسلم يف بيته؟ قالت
وهذا أمر دائر على العرف الذي . وينفق على خادمة واحدة، وقيل على أكثر؛ على قدر الثروة واملنزلة -:اخلامسة 

هو أصل من أصول الشريعة، فإن نساء األعراب وسكان البوادي خيدمن أزواجهن يف استعذاب املاء وسياسة 
ينها، وأما أهل الثروة فيخدمون أزواجهن ويترفهن الدواب، ونساء احلواضر خيدم املقل منهم زوجته فيما خف ويع

معهم إذا كان هلم منصب ذلك؛ فإن كان أمرا مشكال شرطت عليه الزوجة ذلك، فتشهد أنه قد عرف أهنا ممن ال 
  .ختدم نفسها فالتزم إخدامها، فينفذ ذلك وتنقطع الدعوى فيه

. يعين األصنام؛ قال ابن عباس} أَفَبِالَْباِطلِ{. ر واحلبوب واحليوانأي من الثما} َوَرزَقَكُْم ِمَن الطَّيَِّباِت{: قوله تعاىل
  }هم َيكْفُُرونَ{. أي باإلسالم} بِنِْعَمِة اللَِّه{. وقرأ أبو عبدالرمحن بالتاء. قراءة اجلمهور بالياء} ُيْؤِمُنونَ{

  }ِمَن السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َشيْئاً َوال َيْسَتِطيُعونََويَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْمِلُك لَُهْم رِْزقاً { ٧٣: اآلية
  }فَال َتضْرُِبوا ِللَِّه اَألْمثَالَ إِنَّ اللََّه َيْعلَُم وَأَْنُتمْ ال َتْعلَُمونَ{ ٧٤: اآلية

  }وَاَألْرضِ{. ين املطريع} َوَيعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْمِلُك لَُهْم رِْزقاً ِمَن السََّماَواِت{: قوله تعاىل
هو منصوب بإيقاع الرزق عليه؛ أي يعبدون : وقال الفراء. هو بدل من الرزق: قال األخفش} َشْيئاً{. يعين النبات

أي " فال تضربوا هللا األمثال. "أي ال يقدرون على شيء، يعين األصنام" وال يستطيعون. "ما ال ميلك أن يرزقهم شيئا
  .وقد تقدم. ت؛ ألنه واحد قادر ال مثل لهال تشبهوا به هذه اجلمادا

ِمْنُه سِّراً َوَجهْراً َضَربَ اللَُّه َمثَالً عَْبداً َمْملُوكاً ال يَقِْدُر َعلَى َشْيٍء َوَمْن َرَزقَْناُه ِمنَّا رِْزقاً َحَسناً فَُهَو ُيْنِفُق { ٧٥: اآلية
  }ْعلَُمونََهلْ َيْسَتُوونَ الَْحْمدُ ِللَِّه َبلْ أَكْثَُرُهْم ال َي

  فيه مخس مسائل
نبه تعاىل على ضاللة املشركني، وهو منتظم مبا قبله من ذكر نعم اهللا عليهم } ضََرَب اللَُّه َمثَالً{: قوله تعاىل -:األوىل

أي كما ال } عَْبداً َمْملُوكاً{: أي بني شبها؛ مث ذكر ذلك فقال} َضَرَب اللَُّه َمثَالً{. وعدم مثل ذلك من آهلتهم
. وي عندكم عبد مملوك ال يقدر من أمره على شيء ورجل حر قد رزق رزقا حسنا فكذلك أنا وهذه األصناميست

فالذي هو مثال يف هذه اآلية هو عبد هبذه الصفة مملوك ال يقدر على شيء من املال وال من أمر نفسه، وإمنا هو 
فإن النكرة يف اإلثبات ال تقتضي الشمول عند  وال يلزم من اآلية أن العبيد كلهم هبذه الصفة؛. مسخر بإرادة سيده



أهل اللسان كما تقدم، وإمنا تفيد واحدا، فإذا كانت بعد أمر أو هني أو مضافة إىل مصدر كانت للعموم الشيوعي؛ 
  أعتق رجال وال هتن: كقوله

هذا : قال قتادةو. رجال، واملصدر كإعتاق رقبة، فأي رجل أعتق فقد خرج عن عهدة اخلطاب، ويصح منه االستثناء
املثل للمؤمن والكافر؛ فذهب قتادة إىل أن العبد اململوك هو الكافر؛ ألنه ال ينتفع يف اآلخرة بشيء من عبادته، وإىل 

املراد بالعبد : قال األصم. واألول عليه اجلمهور من أهل التأويل. املؤمن} َوَمْن َرَزقْنَاُه ِمنَّا رِْزقاً َحَسناً{أن معىن 
ذي رمبا يكون أشد من مواله أسرا وأنضر وجها، وهو لسيده ذليل ال يقدر إال على ما أذن له فيه؛ فقال اململوك ال

أي فإذا كان هذا شأنكم وشأن عبيدكم فكيف جعلتم أحجارا مواتا شركاء هللا تعاىل يف . اهللا تعاىل ضربا للمثال
  .خلقه وعبادته، وهي ال تعقل وال تسمع

. ن هذه اآلية ومما قبلها نقصان رتبة العبد عن احلر يف امللك، وأنه ال ميلك شيئا وإن ملكفهم املسلمون م -:الثانية 
الرق ينايف امللك، فال ميلك شيئا البتة حبال، وهو قول الشافعي يف اجلديد، وبه قال احلسن وابن : قال أهل العراق

منه أي وقت شاء، وهو قول مالك ومن  ميلك إال أنه ناقص امللك، ألن لسيده أن ينتزعه: ومنهم من قال. سريين
ال جتب عليه عبادات األموال من : وهو قول أهل الظاهر؛ وهلذا قال أصحابنا. اتبعه، وبه قال الشافعي يف القدمي

وفائدة هذه املسألة . زكاة وكفارات، وال من عبادات األبدان ما يقطعه عن خدمة سيده كاحلج واجلهاد وغري ذلك
رية جاز له أن يطأها مبلك اليمني، ولو ملكه أربعني من الغنم فحال عليها احلول مل جتب على أن سيده لو ملكه جا

ال جيوز له أن يطأ اجلارية، : والعراقي يقول. السيد زكاهتا ألهنا ملك غريه، وال على العبد ألن ملكه غري مستقر
وأدل دليل لنا . فريقني يف كتب اخلالفودالئل هذه املسألة لل. والزكاة يف النصاب واجبة على السيد كما كانت

وقال عليه . فسوى بني العبد واحلر يف الرزق واخللق] ٤٠: الروم[} اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُمْ ثُمَّ َرَزقَكُْم{: قوله تعاىل
 وكان ابن عمر يرى عبده يتسرى يف ماله فال يعيب عليه. فأضاف املال إليه... " من أعتق عبدا وله مال: "السالم
وروي عن ابن عباس أن عبدا له طلق امرأته طلقتني فأمره أن يرجتعها مبلك اليمني؛ فهذا دليل على أنه ميلك . ذلك

  .واهللا أعلم. ما بيده ويفعل فيه ما يفعل املالك يف ملكه ما مل ينتزعه سيده

بيع األمة طالقها؛ معوال  وقد استدل بعض العلماء هبذه اآلية على أن طالق العبد بيد سيده، وعلى أن -:الثالثة 
فظاهره يفيد أنه ال يقدر على شيء أصال، ال على امللك وال على : قال. } ال َيقِْدُر َعلَى َشيٍْء{: على قوله تعاىل

وفيما ذكرناه عن ابن عمر وابن عباس ما يدل على . غريه فهو على عمومه، إال أن يدل دليل على خالفه
  .واهللا تعاىل أعلم. التخصيص

وهذه اآلية ترد هذا التخصيص؛ وكذلك قوله . الرزق ما وقع االغتذاء به: قال أبو منصور يف عقيدته -:ابعة الر
وغري ذلك من قول النيب ] ٢٥٤: البقرة[} أَْنِفقُوا ِممَّا َرَزقَْناكُْم{و ]. ٣: البقرة[} َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ{: تعاىل

فالغنيمة ". أرزاق أميت يف سنابك خيلها وأسنة رماحها: "وقوله" حتت ظل رحمي جعل رزقي: "صلى اهللا عليه وسلم
وقد حصر رسول اهللا صلى اهللا عليه . أعالها ما يغذي: كلها رزق، وكل ما صح به االنتفاع فهو رزق، وهو مراتب

ت أو لبست فأبليت يقول ابن آدم مايل مايل وهل لك من مالك إال ما أكلت فأفني: "وسلم وجوه االنتفاع يف قوله
السماع رزق، يعنون : ويف ألسنة احملدثني. ويف معىن اللباس يدخل الركوب وغري ذلك" . أو تصدقت فأمضيت

  .مساع احلديث، وهو صحيح
يف  والكافر ما مل ينفق. هو املؤمن، يطيع اهللا يف نفسه وماله} َوَمْن َرَزقَْناُه ِمنَّا رِْزقاً َحَسناً{: قوله تعاىل -:اخلامسة 



ألنه اسم " من"أي ال يستوون، ومل يقل يستويان ملكان } َهلْ َيْستَُوونَ{. الطاعة صار كالعبد الذي ال ميلك شيئا
أريد هبما الشيوع يف " ومن رزقناه"، "إن عبدا مملوكا: "وقيل. مبهم يصلح للواحد واالثنني واجلمع واملذكر واملؤنث

أي هو مستحق للحمد دون ما يعبدون من دونه؛ إذ ال نعمة لألصنام } ُهْم ال َيْعلَُمونَالَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَُر{. اجلنس
. أي أكثر املشركني" بل أكثرهم. "عليهم من يد وال معروف فتحمد عليه، إمنا احلمد الكامل هللا؛ ألنه املنعم اخلالق

أي : وقيل. يع، فهو خاص أريد به التعميموذكر األكثر وهو يريد اجلم. أن احلمد يل، ومجيع النعمة مين" ال يعلمون"
  .بل أكثر اخللق ال يعلمون، وذلك أن أكثرهم املشركون

ْهُه ال َوضََرَب اللَُّه مَثَالً َرُجلَْينِ أََحُدُهَما أَْبكَُم ال َيقِْدُر َعلَى َشْيٍء َوُهَو كَلٌّ َعلَى َمْوالُه أَْيَنَما يَُوجِّ{ ٧٦: اآلية - ٣
  }لْ َيْسَتوِي ُهَو َوَمْن َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َوُهَو َعلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍَيأِْت بِخَْيرٍ َه
هذا مثل آخر ضربه اهللا تعاىل لنفسه وللوثن، فاألبكم الذي ال } َوضََرَب اللَُّه َمثَالً َرُجلَْينِ أََحُدُهَما أَْبكَُم{: قوله تعاىل

األبكم عبد كان : وقال ابن عباس.  تعاىل؛ قاله قتادة وغريهيقدر على شيء هو الوثن، والذي يأمر بالعدل هو اهللا
وعنه أيضا أنه مثل أليب بكر الصديق . لعثمان رضي اهللا عنه، وكان يعرض عليه اإلسالم فيأىب، ويأمر بالعدل عثمان

ن حي م" بالنون"األبكم أبو جهل، والذي يأمر بالعدل عمار بن ياسر العنسي، وعنس : وقيل. وموىل له كافر
مذحج، وكان حليفا لبين خمزوم رهط أيب جهل، وكان أبو جهل يعذبه على اإلسالم ويعذب أمه مسية، وكانت موالة 

إمنا آمنت مبحمد ألنك حتبينه جلماله، مث طعنها بالرمح يف قبلها فماتت، فهي أول : أليب جهل، وقال هلا ذات يوم
. وسيأيت هذا يف آية اإلكراه مبينا إن شاء اهللا تعاىل. ريهمن كتاب النقاش وغ. شهيد مات يف اإلسالم، رمحها اهللا

أي قومه ألنه كان يؤذيهم ويؤذي } َوُهَو كَلٌّ َعلَى َمْوالُه{. األبكم أيب بن خلف، كان ال ينطق خبري: وقال عطاء
صلى اهللا  نزلت يف هشام بن عمرو بن احلارث، كان كافرا قليل اخلري يعادي النيب: وقال مقاتل. عثمان بن مظعون

إن األبكم الكافر، والذي يأمر بالعدل املؤمن مجلة جبملة؛ روى عن ابن عباس وهو حسن ألنه : وقيل. عليه وسلم
ويف التفسري إن األبكم ها هنا . وقيل الذي ال يسمع وال يبصر. وقيل الذي ال يعقل. واألبكم الذي ال نطق له. يعم
. واهللا اآلمر بالعدل، الغالب على كل شيء. ريه ينقله وينحته فهو كل عليهبني أنه ال قدرة له وال أمر، وأن غ. الوثن

وقد يسمى اليتيم كال لثقله على . أي ثقل على وليه وقرابته، ووبال على صاحبه وابن عمه" وهو كل على مواله"
  :من يكفله؛ ومنه قول الشاعر
  ...أكول ملال الكل قبل شبابه 

  إذا كان عظم الكل غري شديد

كل السكني يكل كال أي غلظت : والكل العيال، واجلمع الكلول، يقال منه. أيضا الذي ال ولد له وال والد والكل
وهو خط املصحف؛ أي أينما يرسله صاحبه ال " يوجهه"قرأ اجلمهور } أَْيَنَما يَُوجِّْهُه ال َيأْتِ بَِخْيرٍ{. شفرته فلم يقطع

. على الفعل اجملهول" أينما يوجه"وقرأ حيىي بن وثاب . وال يفهم عنه يأت خبري، ألنه ال يعرف وال يفهم ما يقال له
} َهلْ َيْستَوِي ُهَو َوَمْن َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َوُهَو َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ{. على اخلطاب" توجه"وروي عن ابن مسعود أيضا 

  .أي هل يستوي هذا األبكم ومن يأمر بالعدل وهو على الصراط املستقيم
َعلَى كُلِّ َشْيءٍ َوِللَِّه غَْيُب السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَما أَْمُر السَّاَعِة إِلَّا كَلَْمحِ الَْبَصرِ أَْو ُهَو أَقَْرُب إِنَّ اللََّه { ٧٧: يةاآل
  }قَِديٌر

} َه َيْعلَُم َوأَْنُتْم ال َتْعلَُمونَإِنَّ اللَّ{وهذا متصل بقوله . تقدم معناه} َوِللَِّه غَْيُب السََّماوَاِت َواَألْرضِ{: قوله تعاىل



أي شرع التحليل والتحرمي إمنا حيسن ممن حييط بالعواقب واملصاحل وأنتم أيها املشركون ال حتيطون ] ٧٤: النحل[
ي تقوم فيه والساعة هي الوقت الذ. وجتازون فيها بأعمالكم} َوَما أَْمُر السَّاَعِة إِالَّ كَلَْمحِ الَْبصَرِ{. هبا فلم تتحكمون

. واللمح النظر بسرعة؛ يقال حمله حملا وحملانا. القيامة؛ مسيت ساعة ألهنا تفجأ الناس يف ساعة فيموت اخللق بصيحة
مل يرد أن الساعة : وقال الزجاج. ووجه التأويل أن الساعة ملا كانت آتية وال بد جعلت من القرب كلمح البصر

إمنا مثل بلمح : وقيل. رة على اإلتيان هبا؛ أي يقول للشيء كن فيكونتأيت يف ملح البصر، وإمنا وصف سرعة القد
ما السنة : هو متثيل للقرب؛ كما يقول القائل: وقيل. البصر ألنه يلمح السماء مع ما هي عليه من البعد من األرض

. } َونََراُه قَرِيباً. َيَرْوَنُه بَِعيداًإِنَُّهْم {: املعىن هو عند اهللا كذلك ال عند املخلوقني؛ دليله قوله: وقيل. إال حلظة، وشبهه
دخلت لشك : وقيل. للشك بل للتمثيل بأيهما أراد املمثل" أو"ليس } أَْو ُهَو أَقَْرُب{]. ٧ - ٦: املعارج[

  .تقدم} إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر{. مبنزلة بل" أو: "وقيل. املخاطب

ِمْن ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم ال َتْعلَُمونَ شَْيئاً َوجََعلَ لَكُُم السَّْمَع وَاألَْبصَاَر َواَألفِْئَدةَ لََعلَّكُمْ وَاللَُّه أَْخَرَجكُْم { ٧٨: اآلية
  }َتْشكُُرونَ
تكم ذكر أن من نعمه أن أخرجكم من بطون أمها} َواللَُّه أَْخَرَجكُْم ِمْن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُمْ ال َتْعلَُمونَ َشْيئاً{: قوله تعاىل

. ال تعلمون شيئا مما أخذ عليكم من امليثاق يف أصالب آبائكم: أحدها: وفيه ثالثة أقاويل. أطفاال ال علم لكم بشيء
ال تعلمون شيئا من منافعكم؛ ومت الكالم، مث : الثالث. ال تعلمون شيئا مما قضى عليكم من السعادة والشقاء: الثاين

أي اليت تعلمون هبا وتدركون؛ ألن اهللا جعل ذلك لعباده قبل } َواَألْبَصاَر وَاَألفِْئَدةَ َوَجَعلَ لَكُمُ السَّْمَع{: ابتدأ فقال
إخراجهم من البطون وإمنا أعطاهم ذلك بعدما أخرجهم؛ أي وجعل لكم السمع لتسمعوا به األمر والنهي، 

وقد قيل . الفؤاد حنو غراب وأغربة مجع: واألفئدة. واألبصار لتبصروا هبا آثار صنعه، واألفئدة لتصلوا هبا إىل معرفته
إثبات النطق ألن من مل يسمع مل يتكلم، وإذا وجدت حاسة السمع وجد } َوَجَعلَ لَكُمُ السَّْمَع{يف ضمن قوله 

وأما . هنا ويف النور والزمر والنجم، بكسر اهلمزة وامليم" إمهاتكم"وقرأ األعمش وابن وثاب ومحزة . النطق
وأصل . الباقون بضم اهلمزة وفتح امليم على األصل. تح امليم؛ وإمنا كان هذا لإلتباعالكسائي فكسر اهلمزة وف

وقد تقدم هذا املعىن يف . أمات، فزيدت اهلاء تأكيدا كما زادوا هاء يف أهرقت املاء وأصله أرقت: األمهات
يعين تبصرون آثار صنعته؛ ألن إبصارها : الثاين. تشكرون نعمه: أحدمها: فيه تأويالن} لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ{". الفاحتة"

  .يؤدي إىل الشكر
  }ْومٍ ُيْؤِمُنونَأَلَمْ َيَرْوا إِلَى الطَّْيرِ ُمَسخَّرَاٍت ِفي َجوِّ السََّماِء َما ُيْمِسكُُهنَّ إِالَّ اللَُّه إِنَّ ِفي ذَِلَك آلياٍت ِلقَ{ ٧٩: اآلية

قرأ حيىي بن وثاب واألعمش " } َراٍت ِفي َجوِّ السََّماِء َما ُيْمِسكُُهنَّ إِالَّ اللَُّهأَلَْم َيرَْوا إِلَى الطَّْيرِ ُمَسخَّ{: قوله تعاىل
" مسخرات. "الباقون بالياء على اخلرب. بالتاء على اخلطاب، واختاره أبو عبيد" تروا"وابن عامر ومحزة ويعقوب 

اجلو ما بني السماء } ِفي َجوِّ السََّماِء{. ملنافعكم مذلالت} ُمَسخََّراٍت{: وقيل. مذلالت ألمر اهللا تعاىل؛ قاله الكليب
دليل على مسخر سخرها ومدبر } ُمَسخَّرَاٍت{: ويف قوله. واألرض؛ وأضاف اجلو إىل السماء الرتفاعه عن األرض

هبا على بني هلم كيف يعتربون . يف حال القبض والبسط واالصطفاف} َما ُيْمِسكُُهنَّ إِالَّ اللَُّه{. مكنها من التصرف
  .باهللا ومبا جاءت به رسلهم} ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ{. أي عالمات وعربا ودالالت} إِنَّ ِفي ذَِلَك آلياٍت{. وحدانيته

نِكُْم َوَيْومَ ْعوَاللَُّه َجَعلَ لَكُْم ِمْن ُبُيوِتكُْم َسكَناً َوجََعلَ لَكُْم ِمْن ُجلُوِد اَألْنَعامِ ُبُيوتاً َتسَْتِخفُّوَنَها َيْوَم ظَ{ ٨٠: اآلية
  }إِقَاَمِتكُْم َوِمْن أَصَْواِفَها َوأَْوَبارَِها َوأَْشعَارَِها أَثَاثاً َوَمَتاعاً إِلَى حِنيٍ



  :فيه عشرة مسائل
وكل ما عالك فأظلك فهو سقف ومساء، وكل ما أقلك فهو أرض، . معناه صري} َجَعلَ لَكُْم{: قوله تعاىل-:األوىل 

وهذه اآلية فيها تعديد نعم اهللا تعاىل . ربع فهو جدار؛ فإذا انتظمت واتصلت فهو بيتوكل ما سترك من جهاتك األ
أي تسكنون فيها وهتدأ } َسكَناً{: وقوله. على الناس يف البيوت، فذكر أوال بيوت املدن وهي اليت لإلقامة الطويلة

وعد هذا يف مجلة النعم . غالبجوارحكم من احلركة، وقد تتحرك فيه وتسكن يف غريه؛ إال أن القول خرج على ال
فإنه لو شاء خلق العبد مضطربا أبدا كاألفالك لكان ذلك كما خلق وأراد، لو خلقه ساكنا كاألرض لكان كما 

والسكن مصدر . خلق وأراد، ولكنه أوجده خلقا يتصرف للوجهني، وخيتلف حاله بني احلالتني، وردده كيف وأين
  :بيوت النقلة والرحلة وهي مث ذكر تعاىل.يوصف به الواحد واجلمع

وجعل "ذكر تعاىل بيوت القلة والرحلة فقال } َوَجَعلَ لَكُْم ِمْن ُجلُوِد الْأَْنَعامِ ُبُيوتاً َتْسَتِخفُّوَنهَا{: قوله تعاىل -:الثانية 
محلها يف  يعين اخليام والقباب خيف عليكم" بيوتا. "أي من األنطاع واألدم" لكم من جلود األنعام بيوتا تستخفوهنا

  :سري البادية يف االنتجاع والتحول من موضع إىل موضع؛ ومنه قول عنترة: الظعن} َيْوَم ظَعْنِكُْم{. األسفار
  وجرى ببينهم الغراب األبقع... ظعن الذين فراقهم أتوقع 
  :والظعن اهلودج أيضا؛ قال

  وإذ جادت بوشك البني غربان... أال هل هاجك األظعان إذ بانوا 
حيتمل أن يعم بيوت األدم وبيوت الشعر وبيوت الصوف؛ : وقيل. سكان العني وفتحها كالشعر والشعروقرئ بإ

" ومن أصوافها"وهو احتمال حسن، ويكون قوله . ألن هذه من اجللود لكوهنا ثابتة فيها؛ حنا إىل ذلك ابن سالم
  :الشاعر ابتداء كالم، كأنه قال جعل أثاثا؛ يريد املالبس والوطاء، وغري ذلك؛ قال

  بذي الزي اجلميل من األثاث... أهاجتك الظعائن يوم بانوا 
عطفا } َوِمْن أَْصَواِفهَا{ويكون قوله . بيوت األدم فقط كما قدمناه أوال} ِمْن ُجلُودِ الْأَْنَعامِ{وحيتمل أن يريد بقوله 

ذا أمر انتشر يف تلك الديار، وعزبت عنه وه: قال ابن العريب. أي جعل بيوتا أيضا} ِمْن ُجلُوِد اَألنَْعامِ{على قوله 
بالدنا، فال تضرب األخبية عندنا إال من الكتان والصوف، وقد كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم قبة من أدم، 

وناهيك من أدم الطائف غالء يف القيمة، واعتالء يف الصنعة، وحسنا يف البشرة، ومل يعد ذلك صلى اهللا عليه وسلم 
ا؛ ألنه مما امنت اهللا سبحانه من نعمته وأذن فيه من متاعه، وظهرت وجوه منفعته يف االكتنان ترفا وال رآه سرف

ومن غريب ما جرى أين زرت بعض املتزهدين من . واالستظالل الذي ال يقدر على اخلروج عنه جنس اإلنسان
: حيمله إىل منزله ضيفا، وقال الغافلني مع بعض احملدثني، فدخلنا عليه يف خباء كتان فعرض عليه صاحيب احملدث أن

  هذا اخلباء لنا كثري، وكان: إن هذا موضع يكثر فيه احلر والبيت أرفق بك وأطيب لنفسي فيك؛ فقال

ليس كما زعمت فقد كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو رئيس الزهاد قبة من : يف صنعنا من احلقري؛ فقلت
  .، ورأيته على منزلة من العي فتركته مع صاحيب وخرجت عنهأدم طائفي يسافر معها ويستظل هبا؛ فبهت

أذن اهللا سبحانه باالنتفاع بصوف الغنم ووبر اإلبل وشعر } َوِمْن أَْصَوافَِها َوأَوَْبارَِها وَأَْشعَارِهَا{: قوله تعاىل -:الثالثة 
نه مل يكن يف بالد العرب املخاطبني املعز، كما أذن يف األعظم، وهو ذحبها وأكل حلومها، ومل يذكر القطن والكتان أل

وما قام مقام هذه وناب مناهبا فيدخل يف . به، وإمنا عدد عليهم ما أنعم به عليهم، وخوطبوا فيما عرفوا مبا فهموا
؛ ]٤٣: النور[} َوُينَزِّلُ ِمَن السََّماِء ِمْن جِبَالٍ ِفيَها ِمْن َبرٍَد{: االستعمال والنعمة مدخلها؛ وهذا كقوله تعاىل



فخاطبهم بالربد ألهنم كانوا يعرفون نزوله كثريا عندهم، وسكت عن ذكر الثلج؛ ألنه مل يكن يف بالدهم، وهو مثله 
" . اللهم اغسلين مباء وثلج وبرد: "يف الصفة واملنفعة، وقد ذكرمها النيب صلى اهللا عليه وسلم معا يف التطهري فقال

إن ترك ذكر القطن والكتان إمنا كان : وقيل. اء وما رأيته قطالثلج شيء أبيض ينزل من السم: قال ابن عباس
َيا بَنِي آَدَم قَْد {: وهذا فيه نظر؛ فإنه سبحانه يقول. إعراضا عن الترف؛ إذ ملبس عباد اهللا الصاحلني إمنا هو الصوف

فأشار إىل القطن والكتان } لَكُْم سََرابِيلَ َوَجَعلَ{: وقال هنا] ٢٦: األعراف[} أَنَْزلَْنا َعلَْيكُْم ِلبَاساً يَُوارِي َسْوآِتكُْم
  :قال. متاعا منضما بعضه إىل بعض؛ من أث إذا كثر: قال اخلليل} أَثَاثاً{و . واهللا أعلم" سرابيل"يف لفظة 

  أثيث كقنو النخلة املتعثكل... وفرع يزين املنت أسود فاحم 
باألصواف واألوبار واألشعار على كل حال، ولذلك  وتضمنت هذه اآلية جواز االنتفاع. ثيابا" أثاثا: "ابن عباس

  صوف امليتة وشعرها طاهر جيوز: قال أصحابنا

االنتفاع به على كل حال، ويغسل خمافة أن يكون علق به وسخ؛ وكذلك روت أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه 
ا ال حيله املوت، سواء كان شعر ما ألنه مم" ال بأس جبلد امليتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل: "وسلم أنه قال

القرن : يؤكل حلمه أو ال، كشعر ابن آدم واخلنزير، فإنه طاهر كله؛ وبه قال أبو حنيفة، ولكنه زاد علينا فقال
وقال احلسن . ألن هذه األشياء كلها ال روح فيها ال تنجس مبوت احليوان: والسن والعظم مثل الشعر؛ قال
: وعن الشافعي ثالث روايات. إن الشعور كلها جنسة ولكنها تطهر بالغسل: زاعيالبصري والليث بن سعد واألو

الفرق بني شعر ابن آدم وغريه، فشعر ابن آدم طاهر وما : الثالثة. تنجس: الثانية. طاهرة ال تنجس باملوت: األوىل
ل لنا االنتفاع هبا، ومل خيصى شعر فمن علينا بأن جع. اآلية} َوِمْن أَصَْواِفهَا{: ودليلنا عموم قوله تعاىل. عداه جنس

وأيضا فإن األصل كوهنا طاهرة قبل املوت بإمجاع، فمن زعم أنه . امليتة من املذكاة، فهو عموم إال أن مينع منه دليل
: لناق. وذلك عبارة عن اجلملة] ٣: املائدة[} ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الْمَْيَتةُ{: فإن قيل قوله. انتقل إىل جناسة فعليه الدليل

. واهللا أعلم. خنصه مبا ذكرنا؛ فإنه منصوص عليه يف ذكر الصوف، وليس يف آيتكم ذكره صرحيا، فكان دليلنا أوىل
وقد عول الشيخ اإلمام أبو إسحاق إمام الشافعية ببغداد على أن الشعر جزء متصل باحليوان ِخلقة، فهو ينمي بنمائه 

وإذا عولوا . ليس بدليل على احلياة؛ ألن النبات ينمي وليس حبي وأجيب بأن املاء. ويتنجس مبوته كسائر األجزاء
. على النماء املتصل ملا على احليوان عولنا حنن على اإلبانة اليت تدل على عدم اإلحساس الذي يدل على عدم احلياة

وقال ابن . موأما ما ذكره احلنفيون يف العظم والسن والقرن أنه مثل الشعر، فاملشهور عندنا أن ذلك جنس كاللح
. هل تلحق أطراف القرون واألظالف بأصوهلا أو بالشعر، قوالن: ولنا قول ثالث. وهب مثل قول أيب حنيفة

: ودليلنا قوله صلى اهللا عليه وسلم. وكذلك الشعري من الريش حكمه حكم الشعر، والعظمي منه حكمه حكمه
ا، إال ما قام دليله؛ ومن الدليل القاطع على ذلك قوله وهذا عام فيها ويف كل جزء منه" ال تنتفعوا من امليتة بشيء"

  ،]٧٨: يس[} قَالَ َمْن ُيحْيِي الِْعظَاَم َوِهَي َرمِيٌم{: تعاىل

، ]١٤: املؤمنون[} فَكَسَْوَنا الْعِظَاَم لَْحماً{: ، وقال]٢٥٩: البقرة[} وَاْنظُْر إِلَى الِْعظَامِ كَْيَف نُْنِشُزهَا{: وقال تعاىل
. فاألصل هي العظام، والروح واحلياة فيها كما يف اللحم واجللد] ١١: النازعات[} ذَا كُنَّا ِعظَاماً َنِخرَةًأَإِ{: وقال

قد ثبت يف الصحيح أن النيب : فإن قيل" . ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب: "ويف حديث عبداهللا بن عكيم
إمنا حرم : "فقال. يا رسول اهللا، إهنا ميتة: ؟ فقالوا"جبلدهاأال انتفعتم : "صلى اهللا عليه وسلم قال يف شاة ميمونة

العظم يؤكل، وخاصة عظم اجلمل الرضيع واجلدي والطري، وعظم الكبري يشوى : قلنا. والعظم ال يؤكل" أكلها 



 واهللا. وما ذكرناه قبل يدل على وجود احلياة فيه، وما كان طاهرا باحلياة ويستباح بالذكاة ينجس باملوت. ويؤكل
  .أعلم

عام يف جلد احلي وامليت، فيجوز االنتفاع جبلود امليتة وإن مل تدبغ؛ وبه } ِمْن ُجلُوِد الْأَْنَعامِ{: قوله تعاىل -:الرابعة 
مل جند عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد امليتة قبل : قال الطحاوي. قال ابن شهاب الزهري والليث بن سعد

يعين من الفقهاء أئمة الفتوى باألمصار بعد التابعني، وأما ابن شهاب فذلك عنه : مرقال أبو ع. الدباغ إال عن الليث
  .وقد روي عنهما خالف هذا القول، واألول أشهر. صحيح، وهو قول أباه مجهور أهل العلم

قد ذكر الدارقطين يف سننه حديث حيىي بن أيوب عن يونس وعقيل عن الزهري، وحديث بقية عن الزبيدي، : قلت
هذه أسانيد : يث حممد بن كثري العبدي وأيب سلمة املنقري عن سليمان بن كثري عن الزهري، وقال يف آخرهاوحد

  .صحاح
اختلف العلماء يف جلد امليتة إذا دبغ هل يطهر أم ال؛ فذكر ابن عبداحلكم عن مالك ما يشبه مذهب  -: ١السادسة

وهو قول : قال ابن خويز منداد. ن عبداحلكم أيضاوذكره ابن خويز منداد يف كتابه عن اب. ابن شهاب يف ذلك
والظاهر من مذهب مالك ما ذكره ابن عبداحلكم، وهو أن الدباغ ال يطهر جلد امليتة، : قال. الزهري والليث

  :ويف املدونة البن القاسم. ولكن يبيح االنتفاع به يف األشياء اليابسة، وال يصلى عليه وال يؤكل فيه
  ـــــــ

  .صول يف عّد هذه املسائلاضطربت األ ١

وذكر أبو الفرج أن مالكا . وحكى أن ذلك قول مالك. من اغتصب جلد ميتة غري مدبوغ فأتلفه كان عليه قيمته
وروى ابن . إال أن يكون جملوسي: قال إمساعيل. من اغتصب لرجل جلد ميتة غري مدبوغ فال شيء عليه: قال

ذا يف جلد كل ميتة إال اخلنزير وحده؛ ألن الزكاة ال تعمل فيه، وهب، وابن عبداحلكم عن مالك جواز بيعه، وه
وكان مالك يكره الوضوء يف إناء . وكل جلد ذكي فجائز استعماله للوضوء وغريه: قال أبو عمر. فالدباغ أوىل

يه إنه مل يكرهه إال يف خاصة نفسه، وتكره الصالة عل: جلد امليتة بعد الدباغ على اختالف من قوله، ومرة قال
وأما أكثر املدنيني فعلى إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول اهللا صلى اهللا . وبيعه، وتابعه على ذلك مجاعة من أصحابه

وعلى هذا أكثر أهل احلجاز والعراق من أهل الفقه واحلديث، وهو اختيار " . أميا إهاب دبغ فقد طهر: "عليه وسلم
  .ابن وهب
رضي اهللا عنه إىل أنه ال جيوز االنتفاع جبلود امليتة يف شيء وإن دبغت؛ ألهنا ذهب اإلمام أمحد بن حنبل  -:السابعة 

: قال -رواه أبو داود  -واحتج حبديث عبداهللا بن عكيم . واألخبار باالنتفاع بعد الدباغ ترد قوله. كلحم امليتة
متعوا من امليتة بإهاب وال أال تست: "قرئ علينا كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غالم شاب

حدثنا مشيخة لنا أن النيب : رواه القاسم بن خميمرة عن عبداهللا بن عكيم، قال. قبل موته بشهر: ويف رواية" . عصب
ليس : سألت حيىي بن معني عن هذا احلديث، فضعفه وقال: قال داود بن علي.. صلى اهللا عليه وسلم كتب إليهم
ولو كان ثابتا الحتمل أن يكون خمالفا لألحاديث املروية عن ابن : خ، قال أبو عمربشيء، إمنا يقول حدثين األشيا

" أال تنتفعوا من امليتة بإهاب"عباس وعائشة وسلمة بن احملبق وغريهم، ألنه جائز أن يكون معىن حديث ابن عكيم 
ستعمل اخلربين ما أمكن، وحديث قبل الدباغ؛ وإذا احتمل أال يكون خمالف ا فليس لنا أن جنعله خمالفا، وعلينا أن ن

عبداهللا بن عكيم وإن كان قبل موت النيب صلى اهللا عليه وسلم بشهر كما جاء يف اخلرب فيمكن أن تكون قصة 
  .قبل موته جبمعة أو دون مجعة، واهللا أعلم" أميا إهاب دبغ فقد طهر" ميمونة ومساع ابن عباس منه 



. ال يدخل يف احلديث وال يتناوله العموم، وكذلك الكلب عند الشافعي املشهور عندنا أن جلد اخلنزير -:الثامنة 
وروى معن بن عيسى عن مالك أنه سئل عن . ال يطهر بالدباغ إال جلد ما يؤكل حلمه: وعند األوزاعي وأيب ثور

كم ومسعت سحنونا يقول ال بأس به؛ وكذلك قال حممد بن عبداحل: قال ابن وضاح. جلد اخلنزير إذا دبغ فكرهه
حيتمل أن يكون أراد هبذا : قال أبو عمر" . أميا مسك دبغ فقد طهر: "وداود بن علي وأصحابه؛ لقوله عليه السالم

القول عموم اجللود املعهود االنتفاع هبا، فأما اخلنزير فلم يدخل يف املعىن ألنه غري معهود االنتفاع جبلده، إذ ال تعمل 
: إن اإلهاب جلد البقر والغنم واإلبل، وما عداه فإمنا يقال له: نضر بن مشيلودليل آخر وهو ما قاله ال. فيه الذكاة

وجلد الكلب وما ال يؤكل حلمه أيضا غري معهود االنتفاع به فال يطهر؛ وقد قال صلى اهللا : قلت. جلد ال إهاب
. خلنزير ذكاةفليست الذكاة فيها ذكاة، كما أهنا ليست يف ا" أكل كل ذي ناب من السباع حرام: "عليه وسلم

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احلرير والذهب ومياثر : "وروى النسائي عن املقدام بن معد يكرب قال
  "النمور 
: اختلف الفقهاء يف الدباغ اليت تطهر به جلود امليتة ما هو؟ فقال أصحاب مالك وهو املشهور من مذهبه -:التاسعة 

وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، . أو شب أو غري ذلك فقد جاز االنتفاع به كل شيء دبغ اجللد من ملح أو قرظ
هذا، واآلخر أنه ال يطهر إال الشب والقرظ؛ ألنه الدباغ : أحدمها: وللشافعي يف هذه املسألة قوالن. وهو قول داود

النسائي عن ميمونة زوج  ما رواه -واهللا أعلم  -املعهود على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعليه خرج اخلطايب 
النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه مر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال من قريش جيرون شاة هلم مثل احلصان؛ 

: إهنا ميتة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قالوا" لو أخذمت إهاهبا: " فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ."يطهرها املاء والقرظ"

: وقال األموي. األثاث متاع البيت، واحدها أثاثة؛ هذا قول أيب زيد األنصاري} أَثَاثاً{: قوله تعاىل -:العاشرة 
: وقال اخلليل. األثاث مجيع أنواع املال وال واحد له من لفظه: وقال غريمها. األثاث متاع البيت، ومجعه آثة وأثث

وأث شعر فالن يأث أثا إذا . حىت يكثر؛ ومنه شعر أثيث أي كثريأصله من الكثرة واجتماع بعض املتاع إىل بعض 
  :كثر والتف؛ قال امرؤ القيس
  أثيث كقنو النخلة املتعثكل... وفرع يزين املنت أسود فاحم 

وقد تقدم . ماال" أثاثا"وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . وقد تأثثت إذا اختذت أثاثا. األثاث ما يلبس ويفترش: وقيل
ومن . حلني؛ وهو هنا وقت غري معني حبسب كل إنسان، إما مبوته وإما بفقد تلك األشياء اليت هي أثاثالقول يف ا

  :هذه اللفظة قول الشاعر
  بذي الزي اجلميل من األثاث... أهاجتك الظعائن يوم بانوا 

بَالِ أَكْنَاناً َوجََعلَ لَكُْم سََرابِيلَ تَِقيكُُم الَْحرَّ َواللَُّه جََعلَ لَكُْم ِممَّا َخلََق ِظالالً َوَجَعلَ لَكُْم ِمَن الْجِ{ ٨١: اآلية - ٣
  }َوَسرَابِيلَ َتقِيكُْم بَأَْسكُْم كَذَِلَك ُيِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم ُتْسِلُمونَ

  -:فيه ست مسائل
يعم مجيع } ِممَّا َخلََق{وقوله . كل ما يستظل به من البيوت والشجر: الظالل} ِظالالً{: قوله تعاىل -:األوىل

  .األشخاص املظلة
مجح كن، وهو احلافظ من املطر والريح وغري ذلك؛ وهي هنا الغريان يف اجلبال، جعلها : األكنان} أَكْنَاناً{ -:الثانية 



ويف الصحيح أنه عليه السالم كان يف أول . اهللا عدة للخلق يأوون إليها ويتحصنون به أو يعتزلون عن اخللق فيها
  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: احلديث، ويف صحيح البخاري قال. ره يتعبد بغار حراء وميكث فيه الليايلأم

من مكة مهاجرا هاربا من قومه فارا بدينه مع صاحبه أيب بكر حىت حلقا بغار يف جبل ثور، فمكنا فيه ثالث ليال 
قن فيدجل من عندمها بسحر فيصبح مع قريش مبكة يبيت عندمها فيه عبداهللا بن أيب بكر وهو غالم شاب ثقف ل

كبائت فال يسمع أمرا يكادان به إال وعاه حىت يأتيهما خبرب ذلك حني خيتلط الظالم، ويرعى عليهما عامر بن فهرية 
موىل أيب بكر منحة من غنم فريحيها عليهما حىت تذهب ساعة من العشاء فيبيتان يف رسل، وهو لنب منحتهما 

. وذكر احلديث... ينعق هبما عامر بن فهرية بغلس، يفعل ذلك يف كل ليلة من تلك الليايل الثالث ورضيفهما حىت
  .انفراد بإخراجه البخاري

} َوَسرَابِيلَ َتِقيكُْم بَأَْسكُْم{. يعين القمص، واحدها سربال} َوَجَعلَ لَكُمْ َسرَابِيلَ َتقِيكُُم الْحَرَّ{: قوله تعاىل -:الثالثة 
  :ع اليت تقي الناس يف احلرب؛ ومنه قول كعب بن زهرييعين الدرو

  من نسج داود يف اهليجا سرابيل... شم العرانني أبطال لبوسهم 
ومل يذكر السهل، فاجلواب أن القوم كانوا } َوجََعلَ لَكُْم ِمَن الْجِبَالِ أَكْنَاناً{كيف قال : إن قال قائل-:الرابعة 

  :فذكر أحدمها يدال على اآلخر؛ ومنه قول الشاعر: أيضاأصحاب جبال ومل يكونوا أصحاب سهل، و
  أريد اخلري أيهما يليين... وما أدري إذا ميمت أرضا 

  أم الشر الذي هو يبتغيين... أأخلري الذي أنا أبتغيه 
هاد ليستعينوا هبا دليل على اختاذ العباد عدة اجل} َوَسرَابِيلَ َتقِيكُْم َبأَْسكُْم{: يف قوله تعاىل: قال العلماء -:اخلامسة 

  على قتال األعداء، وقد لبسها النيب صلى اهللا عليه وسلم تقا

اجلراحة وإن كان يطلب الشهادة، وليس للعبد أن يطلبها بأن يستسلم للحتوف وللطعن بالسنان وللضرب 
ويفعل اهللا  بالسيوف، ولكنه يلبس ألمة حرب لتكون له قوة على قتال عدوه، ويقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا،

  .بعد ما يشاء
رفعا " نعمته"بتاءين، " تتم"قرأ ابن حميصن ومحيد } كَذَِلَك يُِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُمْ لََعلَّكُمْ ُتْسِلُمونَ{: قوله تعاىل: السادسة 

" سلمونت"قراءة ابن عباس وعكرمة " تسلمون"و. بضم الياء على أن اهللا هو يتمها" يتم"الباقون . على أهنا الفاعل
بفتح التاء والالم، أي تسلمون من اجلراح، وإسناده ضعيف؛ رواه عباد بن العوام عن حنظلة عن شهر عن ابن 

: قال أبو عبيد. الباقون بضم التاء، ومعناه تستسلمون وتنقادون إىل معرفة اهللا وطاعته شكرا على نعمه. عباس
  .ن اإلسالم أفضل مما أنعم به من السالمة من اجلراحواالختيار قراءة العامة؛ ألن ما أنعم اهللا به علينا م

  }فَإِنْ تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبالغُ الُْمبُِني{ ٨٢: اآلية
أي ليس عليك إال } فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبالغُ{. أي أعرضوا عن النظر واالستدالل واإلميان} فَإِنْ تََولَّوْا{: قوله تعاىل

  .داية فإليناالتبليغ، وأما اهل
  }يَْعرِفُونَ نِْعَمَت اللَِّه ثُمَّ يُْنِكُروَنَها َوأَكْثَُرُهُم الْكَاِفُرونَ{ ٨٣: اآلية

} ثُمَّ يُْنِكُروَنهَا{يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم، أي يعرفون نبوته : قال السدي} َيْعرِفُونَ نِْعَمَت اللَِّه{: قوله تعاىل
ما عدد اهللا عليهم يف هذه السورة من النعم؛ أي يعرفون أهنا من عند اهللا وينكروهنا يريد : وقال جماهد. ويكذبونه

هو قول الرجل لوال فالن لكان كذا، : وقال عون بن عبداهللا. ومبثله قال قتادة. بقوهلم إهنم ورثوا ذلك عن آبائهم



هو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  :وقال الكليب. ولوال فالن ما أصبت كذا، وهم يعرفون النفع والضر من عند اهللا
  نعم، هي كلها نعم من اهللا، ولكنها: وسلم ملا عرفهم هبذه النعم كلها عرفوها وقالوا

يعرفوهنا يف : وحيتمل سادسا. يعرفون نعمة اهللا بتقلبهم فيها، وينكروهنا بترك الشكر عليها: وقيل. بشفاعة آهلتنا
يعرفوهنا بقلوهبم : وحيتمل ثامنا. يعرفوهنا بأقواهلم وينكروهنا بأفعاهلم :وحيتمل سابعا. الشدة وينكروهنا يف الرخاء

يعين مجيعهم؛ } َوأَكْثَُرُهُم الْكَاِفُرونَ{] ١٤: النمل[} َوَجَحدُوا بَِها وَاْسَتيْقََنْتَها أَنْفُُسُهْم{وجيحدوهنا بألسنتهم؛ نظريها 
  .حسبما تقدم

  }لِّ أُمٍَّة َشهِيداً ثُمَّ ال ُيْؤذَنُ ِللَِّذيَن كَفَُروا َوال ُهْم ُيْسَتْعَتُبونََوَيْوَم َنْبَعثُ ِمْن كُ{ ٨٤: اآلية - ٣
وقد ] ٤١: النساء[} فَكَْيفَ إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد{: نظريه} َوَيْوَم َنْبَعثُ ِمْن كُلِّ أُمٍَّة َشهِيداً{: قوله تعاىل

]. ٣٦: املرسالت[} َوال ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ{: أي يف االعتذار والكالم؛ كقوله} يَن كَفَُرواثُمَّ ال ُيْؤذَنُ ِللَِّذ{. تقدم
  .ويأيت" احلجر"وذلك حني تطبق عليهم جهنم، كما تقدم يف أول 

دار تكليف، يعين يسترضون، أي ال يكلفون أن يرضوا رهبم؛ ألن اآلخرة ليست ب} َوال ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ{: قوله تعاىل
عتب عليه يعتب إذا وجد : وأصل الكلمة من العتب وهي املوجدة؛ يقال. وال يتركون إىل رجوع الدنيا فيتوبون

عليه، فإذا فاوضه ما عتب عليه فيه قيل عاتبه، فإذا رجع إىل مسرتك فقد أعتب، واالسم العتىب وهو رجوع 
  :لنابغةوقال ا. املعتوب عليه إىل ما يرضي العاتب؛ قال اهلروي

  وإن كنت ذا عتىب فمثلك ُيْعِتب... فإن كنت مظلوما فعبدا ظلمته 
  }َوإِذَا َرأى الَِّذيَن ظَلَُموا الَْعذَاَب فَال ُيَخفَُّف َعنُْهْم َوال ُهْم ُيْنظَُرونَ{ ٨٥: اآلية - ٣

فَال ُيَخفَُّف َعْنُهمْ {. بالدخول فيها أي عذاب جهنم} الَْعذَاَب{. أي أشركوا} َوإِذَا رَأى الَِّذيَن ظَلَُموا{: قوله تعاىل
  .أي ال ميهلون؛ إذ ال توبة هلم مث} َوال ُهْم ُيْنظَُرونَ

فَأَلْقَْوا إِلَْيهِمُ وَإِذَا َرأى الَِّذيَن أَْشَركُوا ُشَركَاَءُهْم قَالُوا رَبََّنا َهُؤالِء ُشرَكَاُؤَنا الَِّذيَن كُنَّا َنْدُعو ِمْن ُدونَِك { ٨٦: اآلية
  }لْقَْولَ إِنَّكُْم لَكَاِذُبونَا

  }وَأَلْقَْوا إِلَى اللَِّه َيْومَِئٍذ السَّلََم َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ{ ٨٧: اآلية
أي أصنامهم وأوثاهنم اليت عبدوها وذلك أن اهللا يبعث معبوديهم } َوإِذَا رَأى الَِّذيَن أَْشَركُوا ُشَركَاَءُهْم{: قوله تعاىل

من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس : "ويف صحيح مسلم. تبعوهنم حىت يوردوهم النارفي
احلديث، خرجه من حديث أنس، ..." ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت

صاحب التصاوير تصاويره ولصاحب فيمثل لصاحب الصليب صليبه ول: "والترمذي من حديث أيب هريرة، وفيه
أي } قَالُوا َربََّنا َهُؤالِء ُشَركَاُؤَنا الَِّذيَن كُنَّا َنْدُعو ِمْن ُدونَِك{. وذكر احلديث..." النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون

هم اآلهلة القول، أي نطقت بتكذيب أي ألقت إلي} فَأَلْقَْوا إِلَْيهُِم الْقَْولَ إِنَّكُْم لَكَاِذُبونَ{. الذين جعلناهم لك شركاء
: وقيل. من عبدها بأهنا مل تكن آهلة، وال أمرهتم بعبادهتا، فُينطق اهللا األصنام حىت تظهر عند ذلك فضيحة الكفار

وخضعوا يعين املشركني، أي استسلموا لعذابه } وَأَلْقَْوا إِلَى اللَِّه َيْومَِئٍذ السَّلََم{. املراد بذلك املالئكة الذين عبدوهم
أي زال عنهم ما زين } َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَاُنوا يَفَْتُرونَ{. استسلم العابد واملعبود وانقادوا حلكمه فيهم: وقيل. لعزه

  .هلم الشيطان وما كانوا يؤملون من شفاعة آهلتهم
  }َق الَْعذَابِ بَِما كَانُوا يُفِْسُدونَالَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه زِدَْناُهْم َعذَاباً فَْو{ ٨٨: اآلية



عقارب أنياهبا : قال ابن مسعود} الَِّذيَن كَفَرُوا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه زِْدَناُهْم َعذَاباً فَْوَق الَْعذَابِ{: قوله تعاىل
املعىن خيرجون من : يلكالنخل الطوال، وحيات مثل أعناق اإلبل، وأفاعي كأهنا البخايت تضرهبم، فتلك الزيادة وق

املعىن زدنا القادة عذابا فوق السفلة، فأحد العذابني على : وقيل. النار إىل الزمهرير فيبادرون من شدة برده إىل النار
  .يف الدنيا من الكفر واملعصية} َما كَاُنوا ُيفِْسُدونَ{. كفرهم والعذاب اآلخر على صدهم

لِّ أُمٍَّة َشهِيداً َعلَيْهِْم ِمْن أَْنفُِسهِْم َوجِئَْنا بَِك َشهِيداً َعلَى َهُؤالِء وََنزَّلَْنا َعلَْيكَ َوَيْوَم َنْبَعثُ ِفي كُ{ ٨٩: اآلية - ٣
  }الِْكَتابَ ِتْبيَاناً ِلكُلِّ َشْيٍء َوُهدًى َوَرْحَمةً وَُبْشَرى ِللُْمْسِلِمَني

وهم األنبياء شهداء على أممهم يوم القيامة بأهنم قد } يْهِْم ِمْن أَْنفُِسهِْمَوَيْوَم َنْبَعثُ ِفي كُلِّ أُمٍَّة َشهِيداً َعلَ{: قوله تعاىل
أهنم أئمة اهلدى : أحدمها: بلغوا الرسالة ودعوهم إىل اإلميان، يف كل زمان شهيد وإن مل يكن نبيا؛ وفيهم قوالن

  .ائهأهنم العلماء الذين حفظ اهللا هبم شرائع أنبي: الثاين. الذين هم خلفاء األنبياء
فعلى هذا مل تكن فترة إال وفيها من يوحد اهللا؛ كقس بن ساعدة، وزيد بن عمرو بن نفيل الذي قال فيه النيب : قلت

: ، وَسطيح، وورقة بن نوفل الذي قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم" يبعث أمة وحده: "صلى اهللا عليه وسلم
: وقوله. واهللا أعلم. لهم حجة على أهل زماهنم وشهيد عليهمفهؤالء ومن كان مث" . رأيته ينغمس يف أهنار اجلنة"
  ".النساء"البقرة و"تقدم يف } َوجِئَْنا بَِك َشهِيداً َعلَى َهُؤالِء{

وقد ] ٣٨ :األنعام[} َما فَرَّطَْنا ِفي الْكَِتابِ ِمْن َشيٍْء{: نظريه} َونَزَّلَْنا َعلَْيَك الْكَِتاَب ِتْبَياناً ِلكُلِّ َشْيٍء{: قوله تعاىل
  .تبيانا للحالل واحلرام: وقال جماهد. تقدم

يِ َيعِظُكُمْ إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َواِألْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي الْقُرَْبى َوَينَْهى َعنِ الْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َوالَْبْغ{ ٩٠: اآلية - ٣
  }لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ
  -:فيه ست مسائل

ملا نزلت هذه اآلية : روي عن عثمان بن مظعون أنه قال} إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َوالِْأْحَساِن{: وله تعاىلق -:األوىل
يا آل غالب، اتبعوه تفلحوا، فواهللا إن اهللا أرسله : قرأهتا على علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فتعجب فقال

إِنَّ اللََّه َيأُْمُر {إن ابن أخيك زعم أن اهللا أنزل عليه : الب ملا قيل لهإن أبا ط -ويف حديث . ليأمركم مبكارم األخالق
قرأ النيب : وقال عكرمة. اتبعوا ابن أخي، فواهللا إنه ال يأمر إال مبحاسن األخالق: اآلية، قال} بِالَْعْدلِ وَالِْأْحَساِن

يا ابن أخي أعد، : إىل آخرها، فقال} بِالَْعْدلِ َواِألْحَساِنإِنَّ اللََّه َيأُْمُر {صلى اهللا عليه وسلم على الوليد بن املغرية 
واهللا إن له حلالوة، وإن عليه لطالوة، وإن أصله ملورق، وأعاله ملثمر، وما هو بقول بشر، وذكر : فأعاد عليه فقال

اهللا عليه ما أسلمت ابتداء إال حياء من رسول اهللا صلى : قال عثمان. الغزنوي أن عثمان بن مظعون هو القارئ
يا ابن أخي أعد : وسلم حىت نزلت هذه اآلية وأنا عنده فاستقر اإلميان يف قليب، فقرأهتا على الوليد بن املغرية فقال

هذه أمجع آية يف القرآن خلري ميتثل، ولشر : وقال ابن مسعود. وذكر متام اخلرب... واهللا إن له حلالوة: فأعدت فقال
كاة العدل اإلحسان، وزكاة القدرة العفو، وزكاة الغىن املعروف، وزكاة اجلاه يقال ز: وحكى النقاش قال. جيتنب

  .كتب الرجل إىل إخوانه
العدل ال إله إال اهللا، واإلحسان أداء : اختلف العلماء يف تأويل العدل واإلحسان؛ فقال ابن عباس -:الثانية 
العدل ها هنا استواء السريرة، : عيينةوقال سفيان بن . العدل الفرض، واإلحسان النافلة: وقيل. الفرائض

قال ابن . العدل اإلنصاف، واإلحسان التفضل: علي بن أيب طالب. واإلحسان أن تكون السريرة أفضل من العالنية
  :عطية



واإلحسان هو . العدل هو كل مفروض، من عقائد وشرائع يف أداء األمانات، وترك الظلم واإلنصاف، وإعطاء احلق
يه؛ فمن األشياء ما هو كله مندوب إليه، ومنها ما هو فرض، إال أن حد اإلجزاء منه داخل يف فعل كل مندوب إل

وأما قول ابن عباس ففيه نظر؛ ألن أداء الفرائض هي . العدل، والتكميل الزائد على اإلجزاء داخل يف اإلحسان
ك هو العدل، وإمنا اإلحسان اإلسالم حسبما فسره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث سؤال جربيل، وذل

أن تعبد : "التكميالت واملندوب إليه حسبما يقتضيه تفسري النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث سؤال جربيل بقوله
وقال ابن . فإن صح هذا عن ابن عباس فإمنا أراد الفرائض مكملة" . اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك

بني ربه إيثار حقه تعاىل على حظ نفسه، وتقدمي رضاه على هواه، واالجتناب للزواجر العدل بني العبد و: العريب
} َونََهى النَّفَْس َعنِ الْهََوى{: وأما العدل بينه وبني نفسه فمنعها مما فيه هالكها؛ قال اهللا تعاىل. واالمتثال لألوامر

وأما العدل بينه وبني اخللق . حال ومعىنوعزوب األطماع عن األتباع، ولزوم القناعة يف كل ] ٤٠: النازعات[
فبذل النصيحة، وترك اخليانة فيما قل وكثر، واإلنصاف من نفسك هلم بكل وجه، وال يكون منك إساءة إىل أحد 
  .بقول وال فعل ال يف سر وال يف علن، والصرب على ما يصيبك منهم من البلوى، وأقل ذلك اإلنصاف وترك األذى

اإلحسان مصدر أحسن حيسن : لعدل حسن وعدل، وأما اإلحسان فقد قال علماؤناهذا التفصيل يف ا: قلت
أحسنت كذا، أي حسنته وكلمته، وهو منقول باهلمزة : أحدمها متعد بنفسه؛ كقولك: ويقال على معنيني. إحسانا

  .أحسنت إىل فالن، أي أوصلت إليه ما ينتفع به: وثانيهما متعد حبرف جر؛ كقولك. من حسن الشيء
وهو يف هذه اآلية مراد باملعنيني معا؛ فإنه تعاىل حيب من خلقه إحسان بعضهم إىل بعض، حىت أن الطائر يف : قلت

سجنك والسنور يف دارك ال ينبغي أن تقصر تعهده بإحسانك؛ وهو تعاىل غين عن إحساهنم، ومنه اإلحسان والنعم 
  وهو يف حديث جربيل. والفضل واملنن

؛ فإن املعىن األول راجع إىل إتقان العبادة ومراعاهتا بأدائها املصححة واملكملة، ومراقبة احلق باملعىن األول ال بالثاين
أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل "وهو املراد بقوله . فيها واستحضار عظمته وجالله حالة الشروع وحالة االستمرار

. أحدمها غالب عليه مشاهدة احلق فكأنه يراه: وأرباب القلوب يف هذه املراقبة على حالني" . تكن تراه فإنه يراك
ال تنتهي إىل : وثانيهما" . وجعلت قرة عيين يف الصالة: "ولعل النيب صلى اهللا عليه وسلم أشار إىل هذه احلالة بقوله

. َتقُوُم الَِّذي َيرَاَك ِحَني{: هذا، لكن يغلب عليه أن احلق سبحانه مطلع عليه ومشاهد له، وإليه اإلشارة بقوله تعاىل
: يونس[} إِالَّ كُنَّا َعلَْيكُْم ُشُهوداً إِذْ ُتِفيُضونَ ِفيِه{: وقوله] ٢١٩ - ٢١٨: الشعراء[} َوَتقَلَُّبَك ِفي السَّاجِِديَن

٦١.[  
} ُهَوآِت ذَا الْقُرَْبى َحقَّ{يعطيهم املال كما قال : أي القرابة؛ يقول} َوإِيَتاِء ِذي الْقُْرَبى{: قوله تعاىل -:الثالثة 

وهذا من باب عطف املندوب على الواجب، وبه استدل الشافعي يف إجياب إيتاء . يعين صلته] ٢٦: اإلسراء[
وإمنا خص ذا القرىب ألن حقوقهم أوكد وصلتهم أوجب؛ لتأكيد حق الرحم اليت اشتق . املكاتب، على ما يأيت بيانه

". أما ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك: "اهللا امسها من امسه، وجعل صلتها من صلته، فقال يف الصحيح
  .وال سيما إذا كانوا فقراء

. الفحش، وهو كل قبيح من قول أو فعل: الفحشاء} َوَينَْهى َعنِ الْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َوالْبَْغيِ{: قوله تعاىل -:الرابعة 
مجيع املعاصي والرذائل والدناءات على ما أنكره الشرع بالنهي عنه، وهو يعم : واملنكر. هو الزىن: ابن عباس

هو الكرب والظلم واحلقد والتعدي؛ وحقيقته جتاوز احلد، وهو داخل : والبغي. وقيل هو الشرك. اختالف أنواعها
ال ذنب "ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . حتت املنكر، لكنه تعاىل خصه بالذكر اهتماما به لشدة ضرره



ويف بعض . وقد وعد اهللا من ُبغي عليه بالنصر" . الباغي مصروع: "وقال عليه السالم" . أسرع عقوبة من بغيٍ
  .لو بغى جبل على جبل جلعل الباغي منهما دكا: الكتب املنزلة

ْدلِ إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْع{: باب قول اهللا تعاىل: "ترجم اإلمام أبو عبداهللا بن إمساعيل البخاري يف صحيحه فقال:اخلامسة
إِنََّما بَْغُيكُْم {: وقوله} ونََواِألْحَساِن وَإِيَتاِء ِذي الْقُْرَبى َوَينَْهى َعنِ الْفَْحَشاِء َوالْمُْنكَرِ وَالْبَْغيِ َيِعظُكُْم لََعلَّكُْم َتذَكَُّر

مث ذكر حديث " ة الشر على مسلم أو كافر، وترك إثار} ثُمَّ بُِغَي َعلَْيِه لََيْنصَُرنَُّه اللَُّه{، ]٢٣: يونس[} َعلَى أَْنفُِسكُْم
فتأول رضي اهللا عنه من هذه اآليات : قال ابن بطال. عائشة يف سحر لبيد بن األعصم النيب صلى اهللا عليه وسلم

أما اهللا فقد شفاين وأما : "ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر؛ كما دل عليه حديث عائشة حيث قال عليه السالم
إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ {: أنه تأول يف قول اهللا تعاىل -واهللا أعلم  -ووجه ذلك " .  على الناس شراأنا فأكره أن أثري

كيف يصح هذا التأويل يف آيات : فإن قيل. الندب باإلحسان إىل املسيء وترك معاقبته على إساءته} َواِألْحَساِن
إمنا بغيكم : "م اهللا عباده بأن ضرر البغي ينصرف على الباغي بقولهأنه ملا أعل -واهللا أعلم  -وجه ذلك : قيل. البغي

وضمن تعاىل نصرة من بغي عليه، كان األوىل مبن بغي عليه شكر اهللا على ما ضمن من نصره ومقابلة " على أنفسكم
النتقام ذلك بالعفو عمن بغى عليه؛ وكذلك فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم باليهودي الذي سحره، وقد كان له ا

َولََمْن َصَبرَ {: ولكن آثر الصفح أخذا بقوله]. ١٢٦: النحل[} َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقبُوا بِِمثْلِ َما ُعوِقبُْتْم بِِه{: منه بقوله
  ].٤٣: الشورى[} َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ الْأُمُورِ

روي أن مجاعة رفعت عاملها إىل أيب جعفر . نكرتضمنت هذه اآلية األمر باملعروف والنهي عن امل -:السادسة 
: املنصور العباسي، فحاجها العامل وغلبها؛ بأهنم مل يثبتوا عليه كبري ظلم وال جوره يف شيء؛ فقام فىت من القوم فقال

فعجب أبو جعفر من إصابته وعزل : قال. يا أمري املؤمنني، إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان، وإنه عدل ومل حيسن
  .لعاملا

كُْم كَفِيالً إِنَّ َوأَْوفُوا بِعَْهِد اللَِّه إِذَا َعاَهدُْتْم َوال َتنْقُُضوا اَألْيَمانَ َبْعَد َتوِْكيِدَها َوقَدْ َجَعلُْتُم اللََّه َعلَْي{ ٩١: اآلية - ٣
  }اللََّه َيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ
  :فيه ثالث مسائل

لفظ عام جلميع ما يعقد باللسان ويلتزمه اإلنسان من بيع االنسان من بيع } ِد اللَِّهَوأَْوفُوا بَِعْه{: قوله تعاىل -:األوىل
افعلوا كذا، : ألن املعىن فيها} إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ وَالِْأْحَساِن{وهذة اآلية مضمن قولة . أو صلة أو موافقة للديانة

. إهنا نزلت يف بيعة النيب صلى اهللا عليه وسلم على اإلسالم: وقد قيل. وانتهوا عن كذا؛ فعطف على ذلك التقدير
والعموم . نزلت يف التزام احللف الذي كان يف اجلاهلية وجاء اإلسالم بالوفاء؛ قاله قتادة وجماهد وابن زيد: وقيل

حلف ال : "روى الصحيح عن جبري بن مطعم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يتناول كل ذلك كما بيناه
وهذا . يعين يف نصرة احلق والقيام به واملواساة" يف اإلسالم وأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة

اجتمعت قبائل من قريش يف دار عبداهللا بن جدعان لشرفه : كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق قال
أهلها أو غريهم إال قاموا معه حىت ترد عليه مظلمته؛  ونسبه، فتعاقدوا وتعاهدوا على أال جيدوا مبكة مظلوما من

. والفضول هنا مجع فضل للكثرة كفلس وفلوس. فسمت قريش ذلك احللف حلف الفضول، أي حلف الفضائل
لقد شهدت يف دار عبداهللا بن جدعان : " روى ابن إسحاق عن ابن شهاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حتامل الوليد بن عتبة على : وقال ابن إسحاق" . ه محر النعم لو أدعى به يف اإلسالم ألجبتحلفا ما أحب أن يل ب



احلف باهللا لتنصفين : حسني بن علي يف مال له، لسلطان الوليد فإنه كان أمريا على املدينة؛ فقال له حسني بن علي
قال . مث ألدعون حبلف الفضول من حقي أو آلخذن سيفي مث ألقومن يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. وأنا أحلف واهللا لئن دعانا آلخذن سيفي مث ألقومن معه حىت ينتصف من حقه أو منوت مجيعا: عبداهللا بن الزبري
  وبلغت. وبلغت املسور بن خمرمة فقال مثل ذلك

فهذا احللف : لعلماءقال ا. فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. عبدالرمحن بن عثمان بن عبيداهللا التيمي فقال مثل ذلك
ال حلف يف : "الذي كان يف اجلاهلية هو الذي شده اإلسالم وخصه النيب عليه الصالة والسالم من عموم قوله

واحلكمة يف ذلك أن الشرع جاء باالنتصار من الظامل وأخذ احلق منه وإيصاله إىل املظلوم، وأوجب ذلك ". اإلسالم
إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى {: ن املكلفني، وجعل هلم السبيل على الظاملني فقال تعاىلبأصل الشريعة إجيابا عاما على من قدر م

: ويف الصحيح]. ٤٢: الشورى[} الَِّذيَن َيظِْلُمونَ النَّاَس َوَيْبُغونَ ِفي الْأَْرضِ بِغَْيرِ الَْحقِّ أُولَِئكَ لَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم
: تأخذ على يديه: "ل اهللا، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظاملا؟ قاليا رسو: قالوا" انصر أخاك ظاملا أو مظلوما"

إن الناس إذا رأوا الظامل ومل يأخذوا على : "وقد تقدم قوله عليه السالم" . متنعه من الظلم فإن ذلك نصره: يف رواية
  " .يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب من عنده

توكيد وتأكيد، ووكد : يقول بعد تشديدها وتغليظها؛ يقال} أَْيَمانَ بَْعَد َتْوِكيدَِهاَوال َتنْقُُضوا الْ{: قوله تعاىل-:الثانية 
  .وأكد، ومها لغتان

بَْعدَ {وإمنا قال . ويقال حافظا، ويقال ضامنا. يعين شهيدا} وَقَْد َجَعلُْتمُ اللََّه َعلَْيكُْم كَفِيالً{: قوله تعاىل-:الثالثة 
املؤكدة بالعزم وبني لغو اليمني وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك التوكيد هو حلف  فرقا بني اليمني} َتْوِكيِدهَا

واهللا ال أنقصه من كذا، واهللا ال : اإلنسان يف الشيء الواحد مرارا، يردد فيه األميان ثالثا أو أكثر من ذلك؛ كقوله
هي : وقال حيىي بن سعيد. ة اليمنيفكفارة ذلك واحدة مثل كفار: قال. أنقصه من كذا، واهللا ال أنقصه من كذا

ينصب لكل غادر : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. العهود، والعهد ميني، ولكن الفرق بينهما أن العهد ال يكفر
وأما اليمني باهللا فقد شرع اهللا سبحانه فيها الكفارة " . لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته يقال هذه غدرة فالن

التوكيد هو أن حيلف مرتني، فإن حلف واحدة فال : وقال ابن عمر. وحل ما انعقدت عليه اليمني خبصلة واحدة،
  .وقد تقدم يف املائدة. كفارة فيه

نْ َتكُونَ أُمَّةٌ َوال َتكُونُوا كَالَِّتي َنقََضْت غَْزلََها ِمْن بَْعِد قُوٍَّة أَْنكَاثاً تَتَِّخذُونَ أَْيَماَنكُْم َدَخالً َبيَْنكُْم أَ{ ٩٢: اآلية - ٣
  }ْخَتِلفُونَِهَي أَْرَبى ِمْن أُمٍَّة إِنََّما َيْبلُوكُُم اللَُّه بِِه َولَُيَبيَِّننَّ لَكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة َما كُنُْتْم ِفيِه َت

كث واحد، واالسم النكث والنقض، النقض والن} َوال َتكُونُوا كَالَِّتي َنقََضْت غَْزلََها ِمْن بَْعِد قُوٍَّة أَْنكَاثاً{: قوله تعاىل
فشبهت هذه اآلية الذي حيلف ويعاهد ويربم عهده مث ينقضه باملرأة تغزل غزهلا وتفتله حمكما مث . واجلمع األنكاث

ويروى أن امرأة محقاء كانت مبكة تسمى ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة كانت تفعل . حتله
وذلك : لفراء، وحكاه عبداهللا بن كثري والسدي ومل يسميا املرأة، وقال جماهد وقتادةذلك، فبها وقع التشبيه؛ قال ا
: قال أبو عبيدة. الدغل واخلديعة والغش: والدخل. نصب على احلال" أنكاثا"و. ضرب مثل، ال على امرأة معينة

نزلت هذه اآلية يف العرب : ال املفسرونق} أَنْ َتكُونَ أُمَّةٌ ِهَي أَْرَبى ِمْن أُمٍَّة{. كل أمر مل يكن صحيحا فهو دخل
الذين كانت القبيلة منهم إذ حالفت أخرى، مث جاءت إحدامها قبيلة كثرية قوية فداخلتها غدرت األوىل ونقضت 

ال تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر من : فقال اهللا تعاىل -قاله جماهد  -عهدها ورجعت إىل هذه الكربى 



واملقصود . مواال فتنقضون أميانكم إذا رأيتم الكثرة والسعة يف الدنيا ألعدائكم املشركنيطائفة أخرى أو أكثر أ
املعىن ال تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم : وقال الفراء. النهي عن العود إىل الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أمواهلم

حيتمل " به"والضمري يف . با الشيء يربو إذا كثرأي أكثر؛ من ر} أَْرَبى{. أو لقلتكم وكثرهتم، وقد عززمتوهم باألميان
وحيتمل أن يعود على الرباء؛ أي أن اهللا تعاىل ابتلى عباده بالتحاسد وطلب . أن يعود على الوفاء الذي أمر اهللا به

بعضهم الظهور على بعض، واختربهم بذلك من جياهد نفسه فيخالفها ممن يتبعها ويعمل مبقتضى هواها؛ وهو معىن 
  .من البعث وغريه} إِنََّما َيْبلُوكُُم اللَُّه بِِه وَلَُيَبيَِّننَّ لَكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة َما كُنُْتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ{ :قوله

  }لُنَّ َعمَّا كُْنُتْم َتْعَملُونََولَوْ َشاَء اللَُّه لََجَعلَكُْم أُمَّةً وَاِحَدةً َولَِكْن ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء وََيْهِدي َمْن َيَشاُء َولَُتْسأَ{ ٩٣: اآلية
خبذالنه إياهم؛ عدال } وَلَِكْن ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء{ . أي على ملة واحدة} َولَْو َشاَء اللَُّه لََجعَلَكُْم أُمَّةً وَاِحَدةً{: قوله تعاىل
واآلية ترد . بل تسألون أنتمبتوفيقه إياهم؛ فضال منه عليهم، وال يسأل عما يفعل } َويَْهِدي َمْن َيَشاُء{. منه فيهم

مع النون املشددة يدالن على قسم مضمر، أي واهللا ليبينن " وليبينن، ولتسئلن"والالم يف . على أهل القدر كما تقدم
  .لكم ولتسئلن

وَء بَِما َصدَْدُتْم َعْن َسبِيلِ اللَِّه َولَكُْم َوال تَتَِّخذُوا أَْيمَاَنكُْم َدَخال بَْيَنكُْم فََتزِلَّ قََدٌم بَْعَد ثُبُوِتَها وََتذُوقُوا السُّ{ ٩٤: اآلية
  }َعذَاٌب َعظِيٌم
مبالغة يف النهي عنه لعظم } فََتزِلَّ قََدٌم بَْعَد ثُبُوِتهَا{. كرر ذلك تأكيدا} َوال تَتَِّخذُوا أَْيَماَنكُْم َدَخال َبيَْنكُْم{: قوله تعاىل

تعقدوا األميان باالنطواء على اخلديعة والفساد فتزل قدم بعد  موقعه يف الدين وتردده يف معاشرات الناس؛ أي ال
وهذه استعارة للمستقيم احلال يقع يف شر عظيم ويسقط فيه؛ ألن القدم إذا . ثبوهتا، أي عن األميان بعد املعرفة باهللا

  :زلت نقلت اإلنسان من حال خري إىل حال شر؛ ومن هذا املعىن قول كثري
  فلما توافينا ثبت وزلت

  :زلت قدمه؛ كقول الشاعر: العرب تقول لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط يف ورطةو
  وتقتل إن زلت بك القدمان... سيمنع منك السبق إن كنت سابقا 

وهذا الوعيد إمنا . مث توعد تعاىل بعُد بعذاب يف الدنيا وعذاب عظيم يف اآلخرة. زل فيه: ويقال ملن أخطأ يف شيء
:  صلى اهللا عليه وسلم؛ فإن من عاهده مث نقض عهده خرج من اإلميان، وهلذا قالهو فيمن نقض عهد رسول اهللا

  .وذوق السوء يف الدنيا هو ما حيل هبم من املكروه. أي بصدكم} وََتذُوقُوا السُّوَء بَِما َصدَْدُتْم َعْن َسبِيلِ اللَِّه{

  }نََّما ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونََوال َتشَْتُروا بَِعْهِد اللَِّه ثََمناً قَِليالً إِ{ ٩٥: اآلية
  }لُونََما ِعْندَكُْم َينْفَُد َوَما ِعْنَد اللَِّه َباقٍ َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن صََبُروا أَْجرَُهْم بِأَْحَسنِ َما كَانُوا َيْعَم{ ٩٦: اآلية

هنى عن الُرشا وأخذ األموال على نقض العهد؛ أي ال تنقضوا } ثََمناً قَِليالً َوال َتْشَترُوا بَِعْهدِ اللَِّه{: قوله تعاىل
: وإمنا كان قليال وإن كثر ألنه مما يزول، فهو على التحقيق قليل، وهو املراد بقوله. عهودكم لعرض قليل من الدنيا

دنيا وحال اآلخرة بأن هذه تنفد وحتول، وما عند اهللا من فبني الفرق بني حال ال} َما ِعْندَكُْم َينْفَُد َوَما ِعْنَد اللَِّه بَاقٍ{
  :ولقد أحسن من قال. مواهب فضله ونعيم جنته ثابت ال يزول ملن ويف بالعهد وثبت على العقد

  يوما وتبقى يف غد آثامه... املال ينفد حله وحرامه 
  حىت يطيب شرابه وطعامه... ليس التقي مبتق إلهله 

  :آخر



  ك عفواهب الدنيا تساق إلي
  أليس مصري ذاك إىل انتقال... 

  أظلك مث آذن بالزوال... وما دنياك إال مثل يفء 
أَْجَرُهْم بِأَْحَسنِ َما كَاُنوا { . أي على اإلسالم والطاعات وعن املعاصي} َولََنجْزَِينَّ الَِّذيَن صََبُروا{: قوله تعاىل
من احلسن مباح، واجلزاء إمنا يكون على الطاعات من  أي من الطاعات، وجعلها أحسن ألن ما عداها} َيْعَملُونَ

إن هذه اآلية : وقيل. الباقون بالياء. بالنون على التعظيم" ولنجزين"وقرأ عاصم وابن كثري . حيث الوعد من اهللا
نزلت يف امرئ القيس بن عابس الكندي وخصمه ابن أسوع، اختصما يف أرض فأراد امرؤ القيس } َوال َتْشَترُوا{

  .لف فلما مسع هذه اآلية نكل وأقر له حبقه؛ واهللا أعلمأن حي

ْم بِأَْحَسنِ َما كَانُوا َمْن َعِملَ صَاِلحاً ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَُّه حََياةً طَيَِّبةً َولََنْجزَِينَُّهْم أَْجرَُه{ ٩٧: اآلية
  }َيْعَملُونَ

  .شرط وجوابه} اِلحاً ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَّهُ َحَياةً طَيَِّبةًَمْن َعِملَ َص{: قوله تعاىل
: الثاين. أنه الرزق احلالل؛ قاله ابن عباس وسعيد بن جبري وعطاء والضحاك: األول: ويف احلياة الطيبة مخسة أقوال

ورواه احلكم عن عكرمة عن ابن عباس، وهو قول القناعة؛ قاله احلسن البصري وزيد بن وهب ووهب بن منبه، 
وقال . توفيقه إىل الطاعات فإهنا تؤديه إىل رضوان اهللا؛ قال معناه الضحاك: الثالث. علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

من عمل صاحلا وهو مؤمن يف فاقة وميسرة فحياته طيبة، ومن أعرض عن ذكر اهللا ومل يؤمن بربه وال عمل : أيضا
ال تطيب احلياة : هي اجلنة، وقاله احلسن، وقال: وقال جماهد وقتادة وابن زيد. معيشته ضنك ال خري فيهاصاحلا ف

وقال . هي حالوة الطاعة: وقال أبو بكر الوراق. وقيل هي السعادة، روي عن ابن عباس أيضا. ألحد إال يف اجلنة
هي املعرفة : وقال جعفر الصادق. ريه إىل احلقهي أن ينزع عن العبد تدبريه ويرد تدب: سهل بن عبداهللا التستري

َولََنْجزَِينَُّهمْ {. الرضا بالقضاء: وقيل. االستغناء عن اخللق واالفتقار إىل احلق: وقيل. باهللا، وصدق املقام بني يدي اهللا
للواحد واجلمع، فأعاد مرة على  يصلح" من"ألن } وَلََنْجزِيَنَُّهْم{مث قال } فَلَُنْحيَِينَُّه{وقال . أي يف اآلخرة} أَْجرَُهْم

جلس ناس من أهل التوراة وناس من أهل اإلجنيل وناس من : وقال أبو صاحل. اللفظ ومرة على املعىن، وقد تقدم
  .حنن أفضل؛ فنزلت: حنن أفضل، وقال هؤالء: أهل األوثان، فقال هؤالء

  }َن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِفَإِذَا قََرأَْت الْقُْرآنَ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه ِم{ ٩٨: اآلية
فإذا أخذت ] ٨٩: النحل[} َونَزَّلَْنا َعلَْيَك الْكَِتاَب تِْبَياناً ِلكُلِّ َشْيٍء{: هذه اآلية متصلة بقوله -:فيها مسألة واحدة

  يف قراءته فاستعذ باهللا من أن يعرض لك الشيطان فيصدك عن

إذا أكلت فقل بسم اهللا؛ أي إذا أردت أن : ؛ بل هو كقولكتدبره والعمل مبا فيه؛ وليس يريد استعذ بعد القراءة
اللهم " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني افتتح الصالة قال : وقد روى جبري بن مطعم عن أبيه قال. تأكل

وروى أبو سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان " . إين أعوذ بك من الشيطان من مهزه ونفخه ونفثه
ونقل عن بعض السلف التعوذ بعد القراءة مطلقا، احتجاجا بقوله : قال الكيا الطربي. تعوذ يف صالته قبل القراءةي

وال شك أن ظاهر ذلك يقتضي أن تكون االستعاذة } فَإِذَا قَرَأَْت الْقُْرآنَ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ{: تعاىل
إال أن غريه حمتمل، ]. ١٠٣: النساء[} فَإِذَا قََضْيُتمُ الصَّالةَ فَاذْكُُروا اللََّه ِقَياماً َوقُُعوداً{ : ىلبعد القراءة؛ كقوله تعا

} َوإِذَا َسأَلُْتُموُهنَّ َمَتاعاً فَاْسأَلوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحجَابٍ{] ١٥٢: األنعام[} وَإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا{: مثل قوله تعاىل



إذا قلت : ومثله قول القائل. وليس املراد به أن يسأهلا من وراء حجاب بعد سؤال متقدم] ٥٣: األحزاب[
وقد . إذا أردت ذلك؛ فكذلك االستعاذة: واملعىن يف مجيع ذلك. فاصدق، وإذا أحرمت فاغتسل؛ يعين قبل اإلحرام

  .وتقدم القول يف االستعادة مستوىف.تقدم هذا املعىن
  }لَُه ُسلْطَانٌ َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ إِنَُّه لَْيَس{ ٩٩: اآلية
  }إِنََّما ُسلْطَاُنُه َعلَى الَِّذيَن َيتََولَّْوَنُه وَالَِّذيَن ُهْم بِِه ُمْشرِكُونَ{ ١٠٠: اآلية

لكفر، أي ليس لك قدرة على أن حتملهم على أي باإلغواء وا} إِنَُّه لَْيسَ لَُه ُسلْطَانٌ َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل
إنه ليس عليهم سلطان : وقيل. ال حجة له على ما يدعوهم إليه من املعاصي: وقال جماهد. ذنب ال يغفر؛ قاله سفيان
  حبال؛ ألن اهللا تعاىل صرف

 - ٣٩: احلجر[} َباَدَك ِمْنُهُم الُْمخْلَِصَنيإِلَّا ِع. َولَأُغْوَِينَُّهمْ أَْجَمِعَني{سلطانه عليهم حني قال عدو اهللا إبليس لعنه اهللا 
  ].٤٢: احلجر[} إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ إِلَّا َمنِ اتََّبَعَك ِمَن الَْغاوِيَن{: قال اهللا تعاىل] ٤٠
وش على قد بينا أن هذا عام يدخله التخصيص، وقد أغوى آدم وحواء عليهما السالم بسلطانه، وقد ش: قلت

. أي يطيعونه} إِنََّما ُسلْطَاُنُه َعلَى الَِّذيَن َيتََولَّْوَنُه{". األعراف"من خلق ربك؟ حسبما تقدم يف : الفضالء أوقاهتم بقوله
. أي باهللا؛ قاله جماهد والضحاك} َوالَِّذيَن ُهمْ بِِه ُمْشرِكُونَ{. توليته أي أطعته، وتوليت عنه، أي أعرضت عنه: يقال
كفرت : يقال. والذين هم من أجله مشركون: واملعىن. إىل الشيطان؛ قاله الربيع بن أنس والقتييب" به"رجع ي: وقيل

  .أي والذي توىل الشيطان مشركون باهللا. وصار فالن بك عاملا، أي من أجلك. هبذه الكلمة، أي من أهلها
  }لَُم بَِما ُيَنزِّلُ قَالُوا إِنََّما أَْنَت ُمفَْترٍ َبلْ أَكْثَرُُهْم ال َيْعلَُمونَوَإِذَا َبدَّلَْنا آَيةً َمكَانَ آَيٍة َواللَُّه أَْع{ ١٠١: اآلية
  }قُلْ َنزَّلَُه رُوُح الْقُُدسِ ِمْن رَبَِّك بِالَْحقِّ لُِيثَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا َوُهدًى َوُبشَْرى ِللُْمْسِلِمَني{ ١٠٢: اآلية

املعىن بدلنا شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة؛ قاله : قيل} َمكَانَ آَيٍة وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما ُينَزِّلُ َوإِذَا َبدَّلَْنا آَيةً{: قوله تعاىل
والنسخ . نسخنا آية بآية أشد منها عليهم: وقال اجلمهور. أي رفعنا آية وجعلنا موضعها غريها: جماهد. ابن حبر

أي كاذب خمتلق، وذلك ملا } إِنََّما أَْنَت ُمفْتَرٍ{. يد كفار قريشير} قَالُوا{. والتبديل رفع الشيء مع وضع عريه مكانه
. ال يعلمون أن اهللا شرع األحكام وتبديل البعض بالبعض} َبلْ أَكْثَرُُهْم ال َيْعلَُمونَ{: فقال اهللا. رأوا من تبديل احلكم

  قُلْ َنزَّلَُه رُوُح{: وقوله

وكل : وروي بإسناد صحيح عن عامر الشعيب قال. ومنسوخه يعين جربيل، نزل بالقرآن كله ناسخه} الْقُُدسِ
ويف . إسرافيل مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ثالث سنني، فكان يأتيه بالكلمة والكلمة، مث نزل عليه جربيل بالقرآن

ْن ِم{. كما تقدم يف الفاحتة بيانه. ملك مل ينزل إىل األرض قط} الَْحْمُد{صحيح مسلم أيضا أنه نزل عليه بسورة 
أي وهو هدى } َوُهدًى{. أي مبا فيه من احلجج واآليات} لُِيثَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا{. أي من كالم ربك} رَبَِّك بِالْحَقِّ

  .}وَُبْشَرى ِللُْمْسِلِمَني{
  }إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ وََهذَا ِلَسانٌ َعرَبِيٌّ ُمبٌِني َولَقَْد َنْعلَُم أَنَُّهْم َيقُولُونَ إِنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ِلَسانُ الَِّذي يُلِْحُدونَ{ ١٠٣: اآلية

هو غالم : اختلف يف اسم هذا الذي قالوا إمنا يعلمه؛ فقيل} َولَقَدْ َنْعلَُم أَنَُّهْم َيقُولُونَ إِنََّما ُيَعلُِّمُه َبشٌَر{: قوله تعاىل
من النيب صلى اهللا عليه وسلم ما مضى وما هو  الفاكه بن املغرية وامسه جرب، كان نصرانيا فأسلم؛ وكانوا إذا مسعوا

ِلَسانُ الَِّذي ُيلِْحُدونَ إِلَْيِه أَْعجَِميٌّ َوَهذَا { : إمنا يعلمه جرب وهو أعجمي؛ فقال اهللا تعاىل: آت مع أنه أمي مل يقرأ قالوا
نس واجلن أن يعارضوا منه أي كيف يعلمه جرب وهو أعجمي هذا الكالم الذي ال يستطيع اإل} ِلَسانٌ َعرَبِيٌّ ُمبٌِني



ال واهللا، بل : أنت تعلم حممدا، فيقول: وذكر النقاش أن موىل جرب كان يضربه ويقول له. سورة واحدة فما فوقها
كثريا ما جيلس عند املروة  -فيما بلغين  -كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن إسحاق. هو يعلمين ويهديين

واهللا ما يعلم حممدا ما يأيت : رب، عبد بين احلضرمي، وكان يقرأ الكتب، فقال املشركونإىل غالم نصراين يقال له ج
امسه يعيش عبد لبين احلضرمي، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلقنه : وقال عكرمة. به إال جرب النصراين

مسه يعيش، وكان يقرأ الكتب وذكر الثعليب عن عكرمة وقتادة أنه غالم لبين املغرية ا. القرآن؛ ذكره املارودي
  :املهدوي عن عكرمة. إمنا يعلمه بشر، فنزلت: األعجمية، فقالت قريش

كان لنا غالمان نصرانيان من أهل عني : وقال عبداهللا بن مسلم احلضرمي. هو غالم لبين عامر بن لؤي، وامسه يعيش
يقال : والثعليب؛ إال أن الثعليب قال كذا ذكر املاوردي والقشريي. التمر، اسم أحدمها يسار واسم اآلخر جرب

يقرأن : الثعليب. ألحدمها نبت ويكىن أبا فكيهة، واآلخر جرب، وكانا صيقلني يعمالن السيوف؛ وكانا يقرأن كتابا هلم
فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مير هبما ويسمع قراءهتما، . التوراة: املاوردي واملهدوي. التوراة واإلجنيل

عنوا سلمان الفارسي رضي اهللا عنه؛ : وقيل. يتعلم منهما، فأنزل اهللا هذه اآلية وأكذهبم: شركون يقولونوكان امل
كان مبكة : وقال القتيب. نصرانيا مبكة امسه بلعام، وكان غالما يقرأ التوراة؛ قاله ابن عباس: وقيل. قاله الضحاك

إمنا : إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال الكفار رجل نصراين يقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية، فرمبا قعد
عابس غالم حويطب بن عبدالعزى ويسار : وقيل. ويف رواية أنه عداس غالم عتبة بن ربيعة. يتعلم حممد منه، فنزلت

  واهللا أعلم. أبو فكيهة موىل ابن احلضرمي، وكانا قد أسلما
م رمبا جلس إليهم يف أوقات خمتلفة ليعلمهم مما علمه اهللا، وكان والكل حمتمل؛ فإن النيب صلى اهللا عليه وسل: قلت

وهذه األقوال ليست مبتناقضة؛ ألنه جيوز أن يكونوا أومأوا إىل هؤالء مجيعا، وزعموا أهنم : وقال النحاس. ذلك مبكة
  .يعلمونه
 عليه وسلم باملدينة، وهذه وأما ما ذكره الضحاك من أنه سلمان ففيه بعد؛ ألن سلمان إمنا أتى النيب صلى اهللا: قلت

  .اآلية مكية
وقرأ محزة . حلد وأحلد، أي مال عن القصد: امليل؛ يقال: اإلحلاد} ِلَسانُ الَِّذي يُلِْحُدونَ إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ{: قوله تعاىل

ورجل . اناإلخفاء وضد البي: والعجمة. بفتح الياء واحلاء؛ أي لسان الذي مييلون إليه ويشريون أعجمي" يلحدون"
  :والعجماء. أعجم وامرأة عجماء، أي ال يفصح؛ ومنه عجم الذنب الستتاره

والعرب تسمي كل من ال يعرف لغتهم . وأعجمت الكتاب أي أزلت عجمته. البهيمة؛ ألهنا ال توضح عن نفسها
عجمي أو األعجم الذي يف لسانه عجمة وإن كان من العرب، واأل: وقال الفراء. وال يتكلم بكالمهم أعجميا

األعجمي الذي ال يفصح، سواء كان من العرب أو من العجم، : وقال أبو علي. العجمي الذي أصله من العجم
وأراد باللسان القرآن؛ ألن العرب تقول . وكذلك األعجم واألعجمي املنسوب إىل العجم وإن كان فصيحا

  :لسان؛ قال الشاعر: للقصيدة والبيت
  خنت وما حسبتك أن ختوناو... لسان الشر هتديها إلينا 
  .أي أفصح ما يكون من العربية" وهذا لسان عريب مبني. "يعين باللسان القصيدة

  }إِنَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِمنُونَ بِآياتِ اللَِّه ال َيْهِديهِمُ اللَُّه َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم{ ١٠٤: اآلية
ال َيْهِديهِمُ اللَُّه َولَُهمْ {. أي هؤالء املشركون الذين ال يؤمنون بالقرآن} اللَِّهإِنَّ الَِّذيَن ال ُيؤِْمُنونَ بِآياِت {: قوله تعاىل 



  .} َعذَاٌب أَلِيٌم
  }إِنََّما َيفْتَرِي الْكَِذَب الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِآياِت اللَِّه َوأُولَِئَك ُهُم الْكَاِذُبونَ{ ١٠٥: اآلية

هذا جواب وصفهم النيب صلى اهللا عليه وسلم } بَ الَِّذيَن ال ُيؤِْمُنونَ بِآياِت اللَِّهإِنََّما يَفَْترِي الْكَِذ{: قوله تعاىل
: ويقال. هذا مبالغة يف وصفهم بالكذب؛ أي كل كذب قليل بالنسبة إىل كذهبم} َوأُولَِئَك ُهمُ الْكَاذُِبونَ{. باالفتراء

فأما النعت فيكون الزما وهلذا .  يكون الزماكذب فالن وال يقال إنه كاذب؛ ألن الفعل قد يكون الزما وقد ال
كذب فالن فهو كاذب، كان مبالغة يف الوصف : فإذا قيل. إنه عاص غاو: عصى آدم ربه فغوى، وال يقال: يقال

  .بالكذب؛ قاله القشريي

ِئنٌّ بِاِألَمياِن وَلَِكْن َمْن َشَرَح بِالْكُفْرِ َصْدراً فََعلَْيهِمْ َمْن كَفََر بِاللَِّه ِمْن َبْعدِ إِميَانِِه إِالَّ َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْم{ ١٠٦: اآلية
  }غََضٌب ِمَن اللَِّه َولَُهْم َعذَاٌب َعظِيٌم

  -:فيه أحدى عشرة مسالة
] ٩١: النحل[} اَوال َتنْقُُضوا الْأَْيَمانَ بَْعَد َتْوكِيِدَه{: هذا متصل بقوله تعاىل} َمْن كَفََر بِاللَِّه{: قوله تعاىل -:األوىل 

أي من كفر من بعد . فكان مبالغة يف الوصف بالكذب؛ ألن معناه ال ترتدوا عن بيعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم
نزلت يف عبداهللا بن أيب سرح ومقيس بن ضبابة وعبداهللا بن خطل، وقيس : قال الكليب. إميانه وارتد فعليه غضب اهللا

بدل ممن } َمْن كَفََر بِاللَِّه ِمْن َبْعدِ إِميَانِِه{: وقال الزجاج} إِالَّ َمْن أُكْرَِه{.اهنم بن الوليد بن املغرية، كفروا بعد إمي
يفتري الكذب؛ أي إمنا يفتري الكذب من كفر باهللا من بعد إميانه؛ ألنه رأى الكالم إىل آخر االستثناء غري تام فعلقه 

من يأتنا من حيسن : الثانية؛ كقولك" من"كتفي منه خبربابتداء وخربه حمذوف، ا" من: "وقال األخفش. مبا قبله
  .نكرمه
هذه اآلية نزلت يف عمار بن ياسر، يف قول أهل التفسري؛ ألنه قارب بعض ما } إِالَّ َمْن أُكْرَِه{: قوله تعاىل -:الثانية

ساملا فعذبوهم، وربطت أخذه املشركون وأخذوا أباه وأمه مسية وصهيبا وبالال وخبابا و: قال ابن عباس. ندبوه إليه
مسية بني بعريين ووجئ قبلها حبربة، وقيل هلا إنك أسلمت من أجل الرجال؛ فقتلت وقتل زوجها ياسر، ومها أول 

وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، فشكا ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، . قتيلني يف اإلسالم
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . مطمئن باإلميان: ؟ قال"كيف جتد قلبك: "وسلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه

أول شهيدة يف اإلسالم أم عمار، قتلها أبو : وروى منصور بن املعتمر عن جماهد قال" . فإن عادوا فعد: "وسلم
  جهل، وأول

رسول اهللا : إلسالم سبعةأول من أظهر ا: وروى منصور أيضا عن جماهد قال. شهيد من الرجال مهجع موىل عمر
فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه . صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر، وبالل، وخباب، وصهيب، وعمار، ومسية أم عمار

وسلم فمنعه أبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأخذوا اآلخرين فألبسوهم أدرع احلديد، مث صهروهم يف 
حر احلديد والشمس، فلما كان من العشي أتاهم أبو جهل ومعه حربة، الشمس حىت بلغ منهم اجلهد كل مبلغ من 

فجعل يسبهم ويوخبهم، وأتى مسية فجعل يسبها ويرفث، مث طعن فرجها حىت خرجت احلربة من فمها فقتلها؛ رضي 
ارجع : ن لهوقال اآلخرون ما سئلوا إال بالال فإنه هانت عليه نفسه يف اهللا، فجعلوا يعذبونه ويقولو: قال. اهللا عنها

عن دينك، وهو يقول أحد أحد؛ حىت ملوه، مث كتفوه وجعلوا يف عنقه حبال من ليف، ودفعوه إىل صبياهنم يلعبون 
غري بالل  -لوال أن اهللا تداركنا  -كلنا تكلم بالذي قالوا : به بني أخشيب مكة حىت ملوه وتركوه، قال فقال عمار



وروى . والصحيح أن أبا بكر اشترى بالال فأعتقه. مه حىت ملوه وتركوهفإنه هانت عليه نفسه يف اهللا، فهان على قو
: ابن أيب جنيح عن جماهد أن ناسا من أهل مكة آمنوا، فكتب إليهم بعض أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم باملدينة

ريش بالطريق، أن هاجروا إلينا، فإنا ال نراكم منا حىت هتاجروا إلينا، فخرجوا يريدون املدينة حىت أدركتهم ق
وروى الترمذي . ذكر الروايتني عن جماهد إمساعيل بن إسحاق. ففتنوهم فكفروا مكرهني، ففيهم نزلت هذه اآلية

هذا حديث " ما خري عمار بني أمرين إال اختار أرشدمها: "عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إن اجلنة تشتاق إىل ثالثة علي : " صلى اهللا عليه وسلموروي عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا. حسن غريب

  .هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث احلسن بن صاحل: قال الترمذي". وعمار وسلمان بن ربيعة
ملا مسح اهللا عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند اإلكراه ومل يؤاخذ به، محل العلماء عليه فروع  -:الثالثة 

  ا، فإذا وقع اإلكراه عليها مل يؤاخذ به ومل يترتبالشريعة كله

رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا : "عليه حكم؛ وبه جاء األثر املشهور عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
. واخلرب وإن مل يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء؛ قاله القاضي أبو بكر بن العريب. احلديث" عليه
وقد ذكره أبو بكر األصيلي يف الفوائد وابن املنذر يف كتاب : أبو حممد عبداحلق أن إسناده صحيح قال وذكر
  .اإلقناع
أمجع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حىت خشي على نفسه القتل، أنه ال إمث عليه إن كفر وقلبه  -:الرابعة 

حبكم الكفر؛ هذا قول مالك والكوفيني والشافعي؛ غري حممد بن مطمئن باإلميان، وال تبني منه زوجته وال حيكم عليه 
إذا أظهر الشرك كان مرتدا يف الظاهر، وفيما بينه وبني اهللا تعاىل على اإلسالم، وتبني منه امرأته : احلسن فإنه قال

إِالَّ َمْن {: ىلوهذا قول يرده الكتاب والسنة، قال اهللا تعا. وال يصلى عليه إن مات، وال يرث أباه إن مات مسلما
إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ ظَاِلِمي أَْنفُسِهِمْ {: وقال] ٢٨: آل عمران[} إِالَّ أَنْ َتتَّقُوا ِمنُْهْم ُتقَاةً{: وقال. اآلية} أُكْرَِه

إِالَّ الُْمسَْتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجالِ {: وقال. اآلية] ٩٧: النساء[} قَالُوا ِفيَم كُنُْتْم قَالُوا كُنَّا ُمسَْتْضَعِفَني ِفي اَألْرضِ
فعذر اهللا املستضعفني الذين ميتنعون من ترك ما أمر اهللا به، واملكره ال . اآلية] ٩٨: النساء[} َوالنَِّساِء َوالْوِلَْداِن

  .يكون إال مستضعفا غري ممتنع من فعل ما أمر به؛ قاله البخاري
اء إىل أن الرخصة إمنا جاءت يف القول، وأما يف الفعل فال رخصة فيه، مثل أن ذهبت طائفة من العلم -:اخلامسة 

يكرهوا على السجود لغري اهللا أو الصالة لغري القبلة، أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله، أو الزىن وشرب اخلمر 
وقال حممد . لمائناوهو قول األوزاعي وسحنون من ع. وأكل الربا؛ يروى هذا عن احلسن البصري، رضي اهللا عنه

إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته : فقال. اسجد هلذا الصنم وإال قتلتك: إذا قيل لألسري: بن احلسن
والصحيح أنه يسجد وإن كان لغري القبلة، وما أحراه بالسجود . هللا تعاىل، وإن كان لغري القبلة فال يسجد وإن قتلوه

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إىل املدينة : ر قالحينئذ؛ ففي الصحيح عن ابن عم
  على راحلته حيث كان

ويوتر عليها، غري أنه ال يصلي : يف رواية] ١١٥: البقرة[} فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه{وفيه نزلت : وجهه، قال
واحتج من . يف حالة األمن لتعب النزول عن الدابة للتنفل فكيف هبذا فإذا كان هذا مباحا يف السفر. عليها املكتوبة

. ما من كالم يدرأ عين سوطني من ذي سلطان إال كنت متكلما به: قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود
الفعل  فقصر الرخصة على القول ومل يذكر الفعل، وهذا ال حجة فيه؛ ألنه حيتمل أن جيعل للكالم مثاال وهو يريد أن



روي ذلك عن عمر بن اخلطاب . اإلكراه يف الفعل والقول سواء إذا أسر اإلميان: وقالت طائفة. يف حكمه
روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب اخلمر . ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق

  .وترك الصالة أو اإلفطار يف رمضان، أن اإلمث عنه مرفوع
مجع العلماء على أن من أكره على قتل غريه أنه ال جيوز له اإلقدام على قتله وال انتهاك حرمته جبلد أ -:السادسة 

  .أو غريه، ويصرب على البالء الذي نزل به، وال حيل له أن يفدي نفسه بغريه، ويسأل اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة
ال يفعل أحد ذلك، وإن قتل مل يفعله، فإن : اجشونواختلف يف الزىن، فقال مطرف وأصبغ وابن عبداحلكم وابن امل

الصحيح أنه جيوز اإلقدام على الزىن وال حد : قال ابن العريب. فعله فهو آمث ويلزمه احلد؛ وبه قال أبو ثور واحلسن
عليه، خالفا ملن ألزمه ذلك؛ ألنه رأى أهنا شهوة خلقية ال يتصور اإلكراه عليها، وغفل عن السبب يف باعث 

وة وهو اإلجلاء إىل ذلك، وهو الذي أسقط حكمه، وإمنا جيب احلد على شهوة بعث عليها سبب اختياري، الشه
اختلف أصحابنا مىت أكره : وقال ابن خويز منداد يف أحكامه. فقاس الشيء على ضده، فلم حيل بصواب من عنده

قال ابن . ال حد عليه: وقال بعضهم .عليه احلد؛ ألنه إمنا يفعل ذلك باختياره: الرجل على الزىن؛ فقال بعضهم
إن أكرهه غري السلطان حد، وإن أكرهه السلطان فالقياس أن حيد، : وقال أبو حنيفة. وهو الصحيح: خويز منداد

  ال حد عليه يف الوجهني، ومل يراعوا االنتشار،: وخالفه صاحباه فقاال. ولكن استحسن أال حيد

ال حد عليه، وال فرق بني : قال ابن املنذر. ل الزىن جاز أن ينتشرمىت علم أنه يتخلص من القتل بفع: وقالوا
  .السلطان يف ذلك وغري السلطان

وذكر ابن وهب عن . ال يلزمه شيء: اختلف العلماء يف طالق املكره وعتاقه؛ فقال الشافعي وأصحابه -:السابعة 
ر عن ابن الزبري وابن عمر وابن عباس وذكره ابن املنذ. عمر وعلي وابن عباس أهنم كانوا ال يرون طالقه شيئا

وأجازت طائفة طالقه؛ . وعطاء وطاوس واحلسن وشريح والقاسم وسامل ومالك واألوزاعي وأمحد وإسحاق وأيب ثور
طالق املكره : قال أبو حنيفة. روي ذلك عن الشعيب والنخعي وأيب قالبة والزهري وقتادة، وهو قول الكوفيني

وهذا قياس باطل؛ فإن اهلازل . ثر من الرضا، وليس وجوده بشرط يف الطالق كاهلازليلزم؛ ألنه مل يعدم فيه أك
إمنا األعمال : "قاصد إىل إيقاع الطالق راض به، واملكره غري راض وال نية له يف الطالق، وقد قال عليه السالم

قال ابن عمر وابن الزبري ليس بشيء؛ وبه : وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: ويف البخاري" . بالنيات 
وفسره ابن . إن أكرهه اللصوص فليس بطالق، وإن أكرهه السلطان فهو طالق: وقال الشعيب. والشعيب واحلسن

  .إن اللص يقدم على قتله والسلطان ال يقتله: عيينة فقال
فذلك ماض سائغ ال أن يبيع ماله يف حق وجب عليه؛ : األوىل. وأما بيع املكره واملضغوط فله حالتان-:الثامنة 

. رجوع فيه عند الفقهاء؛ ألنه يلزمه أداء احلق إىل ربه من غري املبيع، فلما مل يفعل ذلك كان بيعه اختيارا منه فلزمه
وهو أوىل مبتاعه يأخذه بال مثن، ويتبع املشتري بالثمن ذلك . وأما بيع املكره ظلما أو قهرا فذلك بيع ال جيوز عليه

قال . اع رجع بثمنه أو بقيمته باألكثر من ذلك على الظامل إذا كان املشتري غري عامل بظلمهالظامل؛ فإن فات املت
ومن كان من املشترين يعلم حال املكره فإنه ضامن ملا ابتاع من رقيقه وعروضه كالغاصب، وكلما أحدث : مطرف

أمجع أصحابنا وأهل : ال سحنونق. املبتاع يف ذلك من عتق أو تدبري أو حتبيس فال يلزم املكره، وله أخذ متاعه
  .إنه إمجاع: وقال األهبري. العراق على أن بيع املكره على الظلم واجلور ال جيوز



ال جيوز املقام : أمجع أصحابنا على إبطال نكاح املكره واملكرهة، وقالوا: وأما نكاح املكره؛ فقال سحنون-:التاسعة 
لو أكره على أن ينكح امرأة : ز أهل العراق نكاح املكره، وقالواوأجا: قال حممد بن سحنون. عليه، ألنه مل ينعقد

فكما : قال حممد. بعشرة آالف درهم، وصداق مثلها ألف درهم، أن النكاح جائز وتلزمه األلف ويبطل الفضل
وقوهلم خالف السنة الثابتة يف حديث خنساء . أبطلوا الزائد على األلف فكذلك يلزمهم إبطال النكاح باإلكراه

  .نت خذام األنصارية، وألمره صلى اهللا عليه وسلم باالستئمار يف أبضاعهن، وقد تقدم، فال معىن لقوهلمب
فان وطئها املكره على النكاح غري مكره على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح عندنا على املسمى  -:العاشرة 

لنكاح فعليه احلد والصداق املسمى؛ ألنه مدع وطئتها على غري رضا مين با: وإن قال. من الصداق ودرئ عنه احلد
وأما املكرهة على النكاح وعلى . إلبطال الصداق املسمى، وحتد املرأة إن أقدمت وهي عاملة أنه مكره على النكاح

  .قاله سحنون. الوطء فال حد عليها وهلا الصداق، وحيد الواطئ؛ فأعلمه
إن اهللا : "وقوله عليه السالم} إِالَّ َمْن أُكْرَِه{ حد عليها؛ لقوله إذا استكرهت املرأة على الزىن فال -:احلادية عشرة

} فَإِنَّ اللََّه ِمْن َبْعِد إِكَْراِههِنَّ غَفُوٌر َرحِيٌم{: ولقول اهللا تعاىل" . جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
والعلماء متفقون . اليت استكرهها العبد فلم حيدهاوهبذا املعىن حكم عمر يف الوليدة . يريد الفتيات] ٣٣: النور[

إذا وجدت املرأة حامال وليس هلا زوج فقالت استكرهت فال : وقال مالك. على أنه ال حد على امرأة مستكرهة
واحتج حبديث . يقبل ذلك منها وعليها احلد، إال أن تكون هلا بينة أو جاءت تدمي على أهنا أوتيت، أو ما أشبه ذلك

الرجم يف كتاب اهللا حق على من زىن من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة، أو : اخلطاب أنه قالعمر بن 
  .وبالقول األول أقول: قال ابن املنذر. كان احلبل أو االعتراف

هلا صداق مثلها؛ وهو قول مالك : واختلفوا يف وجوب الصداق للمستكرهة؛ فقال عطاء والزهري -:الثانية عشرة
وروي ذلك عن . إذا أقيم احلد على الذي زىن هبا بطل الصداق: وقال الثوري. شافعي وأمحد وإسحاق وأيب ثوروال

  .القول األول صحيح: قال ابن املنذر. الشعيب، وبه قال أصحاب مالك وأصحاب الرأي
ا وال احتمل أذية يف إذا أكره اإلنسان على إسالم أهله ملا مل حيل أسلمها، ومل يقتل نفسه دوهن -:الثالثة عشرة

هاجر : "واألصل يف ذلك ما خرجه البخاري عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ختليصها
إبراهيم عليه السالم بسارة ودخل هبا قرية فيها ملك من امللوك أو جبار من اجلبابرة فأرسل إليه أن أرسل هبا إيل 

تصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فال تسلط علي هذا الكافر فأرسل هبا فقام إليها فقامت تتوضأ و
ودل هذا احلديث أيضا على أن سارة ملا مل يكن عليها مالمة، فكذلك ال يكون على " . فغط حىت ركض برجله

  .واهللا أعلم. املستكرهة مالمة، وال حد فيما هو أكرب من اخللوة
: قال ابن املاجشون. الزمة عند مالك والشافعي وأيب ثور وأكثر العلماءوأما ميني املكره فغري  -:الرابعة عشرة

إن أكره على : وقال مطرف. وسواء حلف فيما هو طاعة هللا أو فيما هو معصية إذ أكره على اليمني؛ وقاله أصبغ
ني فيما هو طاعة اليمني فيما هو هللا معصية أو ليس يف فعله طاعة وال معصية فاليمني فيه ساقطة، وإن أكره على اليم

مثل أن يأخذ الوايل رجال فاسقا فيكرهه أن حيلف بالطالق ال يشرب مخرا، أوال يفسق وال يغش يف عمله، أو الولد 
وقال أبو . وقال به ابن حبيب. حيلف ولده تأديبا له فإن اليمني تلزم؛ وإن كان املكره قد أخطأ فيما يكلف من ذلك

ألن املكره له أن يوري يف ميينه كلها، فلما : إن حلف أال يفعل ففعل حنث، قالوا إنه: حنيفة ومن اتبعه من الكوفيني
إذا أكره عليها فنيته : احتج األولون بأن قالوا. مل يور وال ذهبت نيته إىل خالف ما أكره عليه فقد قصد إىل اليمني

  .خمالفة لقوله؛ ألنه كاره ملا حلف عليه



غريب األمر أن علماءنا اختلفوا يف اإلكراه على احلنث هل يقع به أم ال؛  ومن: قال ابن العريب -:اخلامسة عشرة
وأي فرق يا معشر أصحابنا بني اإلكراه على ! وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم، ال كانت هذه املسألة وال كانوا

تروا هبذه الروية فإهنا وصمة يف فاتقوا اهللا وراجعوا بصائركم، وال تغ! اليمني يف أهنا ال تلزم وبني احلنث يف أنه ال يقع
  .الدراية

إذا أكره الرجل على أن حيلف وإال أخذ له مال كأصحاب املكس وظلمة السعاة وأهل  -:السادسة عشرة
ال حينث وإن : وقال ابن املاجشون. ال تقية له يف ذلك، وإمنا يدرأ املرء بيمينه عن بدنه ال ماله: االعتداء؛ فقال مالك

  .وقال ابن القاسم بقول مطرف، ورواه عن مالك، وقاله ابن عبداحلكم وأصبغ. خيف على بدنه درأ عن ماله ومل
. قول ابن املاجشون صحيح؛ ألن املدافعة عن املال كاملدافعة عن النفس؛ وهو قول احلسن وقتادة وسيأيت: قلت

كل املسلم على : "وقال" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام: "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وروى أبو هريرة قال" . املسلم حرام دمه وماله وعرضه

: قال" قاتله: "أرأيت إن قاتلين؟ قال: قال". فال تعطه مالك: "رسول اهللا، أرأيت إن جاء رجال يريد أخذ مايل؟ قال
. وقد مضى الكالم فيه. خرجه مسلم" هو يف النار: "أرأيت إن قتلته؟ قال: قال" شهيد فأنت: "أرأيت إن قتلين؟ قال

وإن بدر احلالف بيمينه للوايل الظامل قبل أن يسأهلا ليذب هبا عما خاف عليه من ماله : وقال مطرف وابن املاجشون
ون فيمن أخذه ظامل فحلف له وقال أيضا ابن املاجش. وقاله ابن عبداحلكم وأصبغ. وبدنه فحلف له فإهنا تلزمه

فإن كان إمنا تربع : بالطالق البتة من غري أن حيلفه وتركه وهو كاذب، وإمنا حلف خوفا من ضربه وقتله وأخذ ماله
باليمني غلبة خوف ورجاء النجاة من ظلمه فقد دخل يف اإلكراه وال شيء عليه، وإن مل حيلف على رجاء النجاة فهو 

  .حانث
إذا تلفظ املكره بالكفر فال جيوز له أن جيريه على لسانه إال جمرى : ل احملققون من العلماءقا -:السابعة عشرة

  ومىت مل يكن. املعاريض؛ فإن يف املعاريض ملندوحة عن الكذب

اكفر باهللا فيقول بالالهي؛ فيزيد : أن يقال له -مثاله . كذلك كان كافرا؛ ألن املعاريض ال سلطان لإلكراه عليها
ويطلق على ما . أكفر بالنيب فيقول هو كافر بالنيب، مشددا وهو املكان املرتفع من األرض: ذلك إذا قيل لهوك. الياء

" مهموزا"أكفر بالنيبء : فإن قيل له. يعمل من اخلوص شبه املائدة فيقصد أحدمها بقلبه ويربأ من الكفر ويربأ من إمثه
أو يريد به النيبء الذي قال فيه . طليحة ومسلمة الكذابفيقول هو كافر بالنيبء يريد باملخرب، أي خمرب كان ك

  :الشاعر
  مكان النيبء من الكاثب... فأصبح رمتا دقاق احلصى 

واختلفوا فيمن . أمجع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند اهللا ممن اختار الرخصة
األخذ بالشدة يف ذلك واختيار القتل والضرب : ال أصحاب مالكأكره على غري القتل من فعل ما ال حيل له؛ فق

وذكر ابن سحنون عن أهل العراق أنه إذا هتدد . أفضل عند اهللا من األخذ بالرخصة، ذكره ابن حبيب وسحنون
بقتل أو قطع أو ضرب خياف منه التلف فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب مخر أو أكل خنزير؛ فان مل يفعل حىت 

شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى خباب بن األرت قال. خفنا أن يكون آمثا ألنه كاملضطرقتل 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل : "أال تستنصر لنا أال تدعو لنا؟ فقال: وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة فقلت

جعل نصفني وميشط بأمشاط احلديد ما دون فيحفر له يف األرض فيجعل فيها فيجاء باملنشار فيوضع على رأسه في
حلمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه واهللا ليتمن هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف 



فوصفه صلى اهللا عليه وسلم هذا عن األمم السالفة على جهة " . إال اهللا والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون
. كروه يف ذات اهللا، وأهنم مل يكفروا يف الظاهر وتبطنوا اإلميان ليدفعوا العذاب عن أنفسهماملدح هلم والصرب على امل

  وهذه حجة من آثر الضرب

إن شاء اهللا ] الربوج] [األخدود[وسيأيت هلذا مزيد بيان يف سورة . والقتل واهلوان على الرخصة واملقام بدار اجلنان
حدثنا شريح بن يونس عن إمساعيل بن إبراهيم عن : رج البغدادي قالوذكر أبو بكر حممد بن حممد بن الف. تعاىل

يونس بن عبيد عن احلسن أن عيونا ملسيلمة أخذوا رجلني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فذهبوا هبما إىل 
. خلى عنهف. أتشهد أين رسول اهللا؟ قال نعم.: قال. أتشهد أن حممدا رسول اهللا؟ قال نعم: مسيلمة، فقال ألحدمها

أنا أصم ال أمسع؛ فقدمه : وتشهد أين رسول اهللا؟ قال: قال. أتشهد أن حممدا رسول اهللا؟ قال نعم: وقال لآلخر
: " ؟ فذكر احلديث، قال" وما أهلكك: "هلكت، قال: فجاء هذا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. وضرب عنقه

قال . أشهد أنك رسول اهللا: قال" لى ما أنت عليه الساعةأما صاحبك فأخذ بالثقة وأما أنت فأخذت بالرخصة ع
الرخصة فيمن حلفه سلطان ظامل على نفسه أو على أن يدله على رجل أو مال رجل؛ " . أنت على ما أنت عليه"

إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف وال يكفر ميينه؛ وهو قول قتادة إذا حلف على نفسه أو مال : فقال احلسن
وذكر موسى بن معاوية أن أبا سعيد بن أشرس صاحب مالك استحلفه . دم ما للعلماء يف هذاوقد تق. نفسه

فحلف له ابن أشرس؛ وابن : السلطان بتونس على رجل أراد السلطان قتله أنه ما آواه، وال يعلم له موضعا؛ قال
اعتزيل فاعتزلته؛ : المرأته أشرس يومئذ قد علم موضعه وآواه، فحلفه بالطالق ثالثا، فحلف له ابن أشرس، مث قال

قال مالك إنك : مث ركب ابن أشرس حىت قدم على البهلول بن راشد القريوان، فأخربه باخلرب؛ فقال له البهلول
وأنا مسعت مالكا يقول ذلك، وإمنا أردت الرخصة أو كالم هذا معناه؛ فقال له البهلول : فقال ابن أشرس. حانث

وذكر . فرجع ابن أشرس إىل زوجته وأخذ بقول احلسن: قال. ال حنث عليك قال احلسن البصري إنه: ابن راشد
سألت أنس بن مالك عن الرجل : حدثين معبد عن املسيب بن شريك عن أيب شيبة قال: عبدامللك بن حبيب قال

  يؤخذ بالرجل، هل ترى أن حيلف ليقيه بيمينه؟ فقال نعم؛ وألن أحلف سبعني ميينا

وقال إدريس بن حيىي كان الوليد بن عبدامللك يأمر جواسيس يتجسسون . ى مسلموأحنث أحب إيل أن أدل عل
فجلس رجل منهم يف حلقة رجاء بن حيوة فسمع بعضهم يقع يف الوليد، فرفع ذلك إليه : اخللق يأتونه باألخبار، قال

قل آهللا الذي : ال له الوليدما كان ذلك يا أمري املؤمنني؛ فق: فقال! اذكر بالسوء يف جملسك ومل تغري! يا رجاء: فقال
يا : آهللا الذي ال إله إال هو، فأمر الوليد باجلاسوس فضربه سبعني سوطا، فكان يلقى رجاء فيقول: ال إله إال هو، قال

سبعون سوطا يف ظهرك خري لك من أن يقتل : فيقول رجاء! رجاء، بك يستقى املطر، وسبعون سوطا يف ظهري
  .رجل مسلم

ليس الرجل : تلف العلماء يف حد اإلكراه؛ فروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قالواخ -:التاسعة عشرة
. ما كالم يدرأ عين سوطني إال كنت متكلما به: وقال ابن مسعود. آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته

: وقال النخعي. ليس جيعل يف القتل تقيةالتقية جائزة للمؤمن إىل يوم القيامة، إال أن اهللا تبارك وتعاىل : وقال احلسن
والوعيد املخوف إكراه وإن مل يقع إذا حتقق ظلم ذلك : وهذا قول مالك، إال أنه قال. القيد إكراه، والسجن إكراه

املعتدي وإنفاذه ملا يتوعد به، وليس عند مالك وأصحابه يف الضرب والسجن توقيت، إمنا هو ما كان يؤمل من 
وتناقض . وإكراه السلطان وغريه عند مالك إكراه. سجن يدخل منه الضيق على املكره الضرب، وما كان من



وذهب مالك إىل أن . الكوفيون فلم جيعلوا السجن والقيد إكراه ما يدل على أن اإلكراه يكون من غري تلف نفس
د وأيب ثور وأكثر من أكره على ميني بوعيد أو سجن أو ضرب أنه حيلف، وال حنث عليه؛ وهو قول الشافعي وأمح

  .العلماء
وروى األعمش عن إبراهيم . ومن هذا الباب ما ثبت إن من املعاريض ملندوحة عن الكذب -:املوفية عشرين
  :ال بأس إذا بلغ الرجل عنك شيء أن تقول: النخعي أنه قال

علم أن الذي قلت، وهو معناه أن اهللا ي: قال عبدامللك بن حبيب. واهللا، إن اهللا يعلم ما قلت فيك من ذلك من شيء
كان هلم : وقال النخعي. يف ظاهره انتفاء من القول، وال حنث علن من قال ذلك يف ميينه وال كذب عليه يف كالمه

: قال عبدامللك. كالم من ألغاز األميان يدرؤون به عن أنفسهم، ال يرون ذلك من الكذب وال خيشون فيه احلنث
كان : وقال األعمش. م، إذا كان ذلك يف غري مكر وال خديعة يف حقوكانوا يسمون ذلك املعاريض من الكال

. قويل له هو واهللا يف املسجد: إبراهيم النخعي إذا أتاه أحد يكره اخلروج إليه جلس يف مسجد بيته وقال جلاريته
دي إال ما واهللا ما أهت: وروى مغرية عن إبراهيم أنه كان جييز للرجل من البعث إذا عرضوا على أمريهم أن يقول

اهللا تعاىل، " غريي"يعين بقوله : قال عبدامللك. سدد يل غريي، وال أركب إال ما محلين غريي؛ وحنو هذا من الكالم
هو مسدده وهو حيمله؛ فلم يكونوا يرون على الرجل يف هذا حنثا يف ميينه، وال كذبا يف كالمه، وكانوا يكرهون أن 

  .اجترأ وفعل أمث يف خديعته ومل جتب عليه كفارة يف ميينهيقال هذا يف خديعة وظلم وجحدان حق فمن 
أي وسعه لقبول الكفر، وال يقدر أحد على ذلك } َولَِكْن َمْن َشَرحَ بِالْكُفْرِ َصْدراً{: قوله تعاىل -:احلادية والعشرون

وهو } ِه َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌمفََعلَيْهِْم غََضٌب ِمَن اللَّ{. نصب على املفعول" صدرا"و. إال اهللا؛ فهو يرد على القدرية
  .عذاب جهنم

  }ذَِلَك بِأَنَُّهُم اْسَتَحبُّوا الَْحَياةَ الدُّْنَيا َعلَى الْآِخَرِة َوأَنَّ اللََّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الْكَافِرِيَن{ ١٠٧: اآلية
  }وَأَْبصَارِِهْم َوأُولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُونَ أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَسْمعِهِْم{ ١٠٨: اآلية
  }ال َجَرَم أَنَُّهْم ِفي الْآِخَرِة ُهمُ الْخَاِسُرونَ{ ١٠٩: اآلية

" أن"} َوأَنَّ اللََّه{. أي اختاروها على اآلخرة} بِأَنَُّهُم اْسَتَحبُّوا الَْحَياةَ الدُّْنيَا{. أي ذلك الغضب} ذَِلَك{: قوله تعاىل
أي عن } أُولَِئَك الَِّذيَن طََبعَ اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم{: فقال} ال يَْهِدي الْقَْوَم الْكَافِرِيَن{"بأهنم "خفض عطفا على يف موضع 
عما يراد } َوأُولَِئَك ُهمُ الَْغاِفلُونَ{. عن النظر يف اآليات} وَأَْبصَارِِهْم{. عن كالم اهللا تعاىل} َوَسْمِعهِْم{. فهم املواعظ

  .تقدم} ال َجَرَم أَنَُّهْم ِفي اآلِخَرِة ُهُم الَْخاِسُرونَ{. هبم
  }فُوٌر َرِحيٌمثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن َبْعِد َما فُِتنُوا ثُمَّ َجاَهدُوا َوَصَبُروا إِنَّ رَبََّك ِمْن َبْعِدَها لََغ{ ١١٠: اآلية

واملعىن وصربوا . هذا كله يف عمار} يَن َهاَجرُوا ِمْن َبْعِد َما فُِتُنوا ثُمَّ َجاَهُدوا َوَصَبرُواثُمَّ إِنَّ رَبََّك ِللَِّذ{: قوله تعاىل
نزلت يف قوم خرجوا مهاجرين إىل املدينة بعد أن فتنهم املشركون : وقال قتادة. على اجلهاد؛ ذكره النحاس

سرح، وكان قد ارتد وحلق باملشركني فأمر  نزلت يف ابن أيب: وقيل. وعذبوهم، وقد تقدم ذكرهم يف هذه السورة
النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتله يوم فتح مكة، فاستجار بعثمان فأجاره النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ذكره النسائي 

َولَُهْم { – قوله إىل -} َمْن كَفََر بِاللَِّه ِمْن َبْعِد إِميَانِِه إِالَّ َمْن أُكْرَِه{يف سورة النحل : عن عكرمة عن ابن عباس قال
ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن َبْعِد َما فُِتنُوا ثُمَّ َجاَهدُوا َوصََبُروا إِنَّ {: فنسخ، واستثىن من ذلك فقال} َعذَاٌب َعظِيٌم

يكتب لرسول اهللا صلى  وهو عبداهللا بن سعد بن أيب سرح الذي كان على مصر، كان} رَبََّك ِمْن َبْعِدَها لََغفُوٌر َرِحيٌم



اهللا عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح؛ فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  }ُهْم ال ُيظْلَُمونََيْوَم تَأِْتي كُلُّ نَفْسٍ ُتَجاِدلُ َعْن َنفِْسَها َوُتَوفَّى كُلُّ نَفْسٍ َما َعِملَْت َو{ ١١١: اآلية

َيْوَم تَأِْتي كُلُّ َنفْسٍ {أو ذكرهم .أي إن اهللا غفور رحيم يف ذلك} َيْوَم َتأِْتي كُلُّ َنفْسٍ ُتَجاِدلُ َعْن َنفِْسهَا{: قوله تعاىل
من  !نفسي نفسي: أي ختاصم وحتاج عن نفسها؛ جاء يف اخلرب أن كل أحد يقول يوم القيامة} ُتجَاِدلُ َعْن َنفْسَِها

: ويف حديث عمر أنه قال لكعب األحبار. شدة هول يوم القيمة سوى حممد صلى اهللا عليه وسلم فإنه يسأل يف أمته
يا أمري املؤمنني، والذي نفسي بيده لو وافيت يوم القيامة مبثل : فقال له كعب. يا كعب، خّوفنا هّيجنا حّدثنا نّبهنا

 نفسك، وإن جلهنم زفرة ال يبقى ملك مقرب وال نيب منتخب إال عمل سبعني نبيا ألتت عليك تارات ال يهمك إال
يا رب، أنا خليلك إبراهيم، ال أسألك اليوم إال : وقع جاثيا على ركبتيه، حىت إن إبراهيم اخلليل ليديل باخللة فيقول

ُتَجاِدلُ َعْن َنفِْسَها َوُتَوفَّى  َيْوَم تَأِْتي كُلُّ َنفْسٍ{: قوله تعاىل: يا كعب، أين جتد ذلك يف كتاب اهللا؟ قال: قال! نفسي
ما تزال اخلصومة بالناس يوم القيامة حىت : وقال ابن عباس يف هذه اآلية. } كُلُّ َنفْسٍ َما َعِملَْت َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ
رب، الروح منك أنت خلقته، مل تكن يل يد أبطش هبا، وال رجل أمشي هبا، : ختاصم الروح اجلسد؛ فتقول الروح

 عني أبصر هبا، وال أذن أمسع هبا وال عقل أعقل به، حىت جئت فدخلت يف هذا اجلسد، فضعف عليه أنواع وال
رب، أنت خلقتين بيدك فكنت كاخلشبة، ليس يل يد أبطش هبا، وال قدم أسعى به، : العذاب وجنين؛ فيقول اجلسد

لساين، وبه أبصرت عيين، وبه مشت وال بصر أبصر به، وال مسع أمسع به، فجاء هذا كشعاع النور، فبه نطق 
فيضرب اهللا هلما مثال أعمى ومقعدا دخال : قال. رجلي، وبه مسعت أذين، فضعف عليه أنواع العذاب وجنين منه

بستانا فيه مثار، فاألعمى ال يبصر الثمرة واملقعد ال يناهلا، فنادى املقعد األعمى ايتين فامحلين آكل وأطعمك، فدنا 
  .عليكما مجيعا العذاب؛ ذكره الثعليب: ا من الثمرة؛ فعلى من يكون العذاب؟ قالمنه فحمله، فأصابو

أَْنُعمِ اللَِّه فَأَذَاقََها َوَضَربَ اللَُّه َمثَالً قَْرَيةً كَاَنْت آِمَنةً ُمطَْمِئنَّةً َيأْتِيَها رِزْقَُها َرغَداً ِمْن كُلِّ َمكَاٍن فَكَفََرْت بِ{ ١١٢: اآلية
  }الُْجوعِ َوالَْخْوِف بَِما كَاُنوا َيْصَنُعونَ اللَُّه ِلبَاَس

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا على . هذا متصل بذكر املشركني} َوضََرَب اللَُّه َمثَالً قَْريَةً{: قوله تعاىل
 فابتلوا بالقحط حىت". اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنني كسين يوسف : " مشركي قريش وقال

َيأْتِيَها {. ال يهاج أهلها} كَاَنْت آِمنَةً{. أكلوا العظام، ووجه إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعاما ففرق فيهم
فَكَفََرتْ {. اآلية] ٥٧: القصص[} ُيجَْبى إِلَْيهِ ثََمرَاُت كُلِّ َشْيٍء{من الرب والبحر؛ نظريه } رِْزقَُها رَغَداً ِمْن كُلِّ َمكَاٍن

وهذا الكفران تكذيب . مجع نعمى؛ مثل بؤسى وأبؤس: وقيل. مجع النعمة؛ كاألشد مجع الشدة: األنعم} ُعمِ اللَِّهبِأَْن
مساه لباسا ألنه يظهر عليهم } ِلبَاَس الْجُوعِ َوالْخَْوِف{. أي أذاق أهلها} فَأَذَاقََها اللَُّه{. مبحمد صلى اهللا عليه وسلم

وقرأه حفص . أي من الكفر واملعاصي} بَِما كَاُنوا َيْصَنُعونَ{. ال ما هو كاللباسمن اهلزال وشحوبة اللون وسوء احل
بن غياث ونصر بن عاصم وابن أيب إسحاق واحلسن وأبو عمرو فيما روى عنه عبدالوارث وعبيد وعباس 

اهللا عليه وسلم وهو بعث النيب صلى . وأذاقها اخلوف" لباس اجلوع"نصبا بإيقاع أذاقها عليه، عطفا على " واخلوف"
وضرب مكة مثال لغريها من . وأصل الذوق بالفم مث يستعار فيوضع موضع االبتالء. سراياه اليت كانت تطيف هبم

: وقد قيل. البالد؛ أي أهنا مع جوار بيت اهللا وعمارة مسجده ملا كفر أهلها أصاهبم القحط فكيف بغريها من القرى
عليه وسلم، مث كفرت بأنعم اهللا لقتل عثمان بن عفان، وما حدث هبا بعد  إهنا املدينة، آمنت برسول اهللا صلى اهللا



إنه : وقيل. وهذا قول عائشة وحفصة زوجي النيب صلى اهللا عليه وسلم. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الفنت
  .مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى

  }ولٌ ِمْنُهْم فَكَذَّبُوُه فَأََخذَُهُم الَْعذَاُب َوُهْم ظَاِلُمونََولَقَْد َجاءَُهْم َرُس{ ١١٣: اآلية

. وهو قول ابن عباس وجماهد وقتادة. هذا يدل على أهنا مكة} َولَقَدْ َجاَءُهْم َرُسولٌ ِمنُْهْم فَكَذَُّبوُه{: قوله تعاىل
  .ع منهاالشدائد واجلو: وقيل. وهو اجلوع الذي وقع مبكة} فَأََخذَُهُم الَْعذَاُب{

  }فَكُلُوا ِممَّا َرَزقَكُمُ اللَُّه َحالالً طَيِّباً وَاْشكُُروا نِْعَمَت اللَِّه إِنْ كُنُْتْم إِيَّاُه َتعُْبُدونَ{ ١١٤: اآلية
اخلطاب للمشركني؛ ألن النيب : وقيل. أي كلوا يا معشر املسلمني من الغنائم} فَكُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه{: قوله تعاىل

صلى اهللا عليه وسلم بعث إليهم بطعام رقة عليهم، وذلك أهنم ملا ابتلوا باجلوع سبع سنني، وقطع العرب عنهم املرية 
. بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أكلوا العظام احملرقة واجليفة والكالب امليتة واجللود والعلهز، وهو الوبر يعاجل بالدم

هذا عذاب الرجال فما بال النساء : اهللا عليه وسلم حني جهدوا وقالوا مث إن رؤساء مكة كلموا رسول اهللا صلى
. يا حممد، إنك جئت تأمر بصلة الرحم والعفو، وإن قومك قد هلكوا؛ فادع اهللا هلم: وقال له أبو سفيان. والصبيان

  .فدعا هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأذن للناس حبمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون
ْيَر بَاغٍ َوال َعاٍد فَإِنَّ إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةَ َوالدََّم َولَْحَم الِْخْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَ{ ١١٥: يةاآل

  }اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم
  .القول فيها مستوىف" البقرة"تقدم يف 

ا َتِصُف أَلِْسنَُتكُُم الْكَِذَب َهذَا َحاللٌ َوَهذَا َحَراٌم ِلَتفَْترُوا َعلَى اللَِّه الْكَِذَب إِنَّ الَِّذيَن َوال َتقُولُوا ِلَم{ ١١٦: اآلية
  }َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذبَ ال ُيفِْلُحونَ

  }َمتَاٌع قَِليلٌ َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم{ ١١٧: اآلية

  -:فيه مسألتان
الالم الم سبب وأجل، أي ال تقول ألجل : وقيل. ما هنا مصدرية، أي لوصف} ِلَما َتِصُف{: قوله تعاىل -:األوىل

بضم الكاف والذال } الْكُذُُب{وقرئ . بنزع اخلافض،، أي ملا تصف ألسنتكم من الكذب" الكذب"وصفكم 
وال : ؛ التقدير"ملا"تا بفتح الكاف وخفض الذال والباء، نع" الكذب"وقرأ احلسن هنا خاصة . والباء، نعتا لأللسنة

َهذَا َحاللٌ {وقيل على البدل من ما؛ أي وال تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم . تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب
اآلية خطاب للكفار الذين حرموا البحائر والسوائب وأحلوا ما يف بطون } َوَهذَا َحَراٌم ِلَتفَْتُروا َعلَى اللَِّه الْكَِذَب

إشارة } وََهذَا َحَراٌم{. إشارة إىل ميتة بطون األنعام، وكل ما أحلوه} َهذَا َحاللٌ{: فقوله تعاىل. ان ميتةاألنعام وإن ك
أي ما هم فيه } إِنَّ الَِّذيَن يَفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب ال ُيفِْلُحونَ، مََتاٌع قَِليلٌ{. إىل البحائر والسوائب وكل ما حرموه

هلم متاع قليل مث يردون إىل عذاب : وقيل. أي متاعهم متاع قليل: وقال الزجاج. ل عن قريبمن نعيم الدنيا يزو
  .أليم

ما مسعت إبراهيم قط يقول : أسند الدارمي أبو حممد يف مسنده أخربنا هارون عن حفص عن األعمش قال -:الثانية 
مل يكن من فتيا : ن وهب قال مالكوقال اب. كانوا يكرهون وكانوا يستحبون: حالل وال حرام، ولكن كان يقول

أن : ومعىن هذا. الناس أن يقولوا هذا حالل وهذا حرام، ولكن يقولوا إياكم كذا وكذا، ومل أكن ألصنع هذا
التحليل والتحرمي إمنا هو هللا عز وجل، وليس ألحد أن يقول أو يصرح هبذا يف عني من األعيان، إال أن يكون 



وكذلك كان مالك يفعل . إين أكره كذا: ما يؤدي إليه االجتهاد يف أنه حرام يقولو. البارئ تعاىل خيرب بذلك عنه
. فقد قال فيمن قال لزوجته أنت علي حرام إهنا حرام ويكون ثالثا: فإن قيل. اقتداء مبن تقدم من أهل الفتوى

  على التحرميوقد يقوى الدليل . فاجلواب أن مالكا ملا مسع علي بن أيب طالب يقول إهنا حرام اقتدى به

عند اجملتهد فال بأس عند ذلك أن يقول ذلك، كما يقول إن الربا حرام يف غري األعيان الستة، وكثريا ما يطلق مالك 
رمحه اهللا؛ فذلك حرام ال يصلح يف األموال الربوية وفيما خالف املصاحل وخرج عن طريق املقاصد لقوة األدلة يف 

  .ذلك
  }َهاُدوا َحرَّْمَنا َما قََصْصَنا َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوَما ظَلَْمَناُهْم َولَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونََوَعلَى الَِّذيَن { ١١٨: اآلية

. بني أن األنعام واحلرث حالل هلذه األمة، فأما اليهود فحرمت عليهم منها أشياء} َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا{: قوله تعاىل
أي بتحرمي ما حرمنا عليهم، ولكن ظلموا } َوَما ظَلَْمَناُهْم{. أي يف سورة األنعام} ا َعلَْيَك ِمْن قَْبلَُحرَّْمَنا َما قََصْصَن{

  .أنفسهم فحرمنا عليهم تلك األشياء عقوبة هلم؛ كما تقدم يف النساء
بَْعِد ذَِلَك وَأَْصلَحُوا إِنَّ رَبََّك ِمْن َبْعِدَها لََغفُورٌ  ثُمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِملُوا السُّوَء بَِجَهالَةٍ ثُمَّ تَاُبوا ِمْن{ ١١٩: اآلية
  }َرحِيٌم

  ".النساء"وقد تقدم يف . أي الشرك؛ قاله ابن عباس} ثُمَّ إِنَّ رَبََّك ِللَِّذيَن َعِملُوا السُّوَء{: قوله تعاىل
  }وَلَْم َيُك ِمَن الُْمْشرِكَِني إِنَّ إِبَْراهِيَم كَانَ أُمَّةً قَانِتاً ِللَِّه َحنِيفاً{ ١٢٠: اآلية

دعا عليه السالم مشركي العرب إىل ملة إبراهيم؛ إذ كان أباهم } إِنَّ إِْبَراِهيَم كَانَ أُمَّةً قَانِتاً ِللَِّه َحنِيفاً{: قوله تعاىل
لقاسم عن مالك وقال ابن وهب وابن ا. الرجل اجلامع للخري، وقد تقدم حمامله: وباين البيت الذي به عزهم؛ واألمة

  بلغين أن عبداهللا بن مسعود: قال

. يا أبا عبدالرمحن، إمنا ذكر اهللا عز وجل هبذا إبراهيم عليه السالم: فقيل له. كان أمة قانتا! يرحم اهللا معاذا: قال
" حنيفا"و" البقرة"وقد تقدم القنوت يف . إن األمة الذي يعلم الناس اخلري، وإن القانت هو املطيع: فقال ابن مسعود

  ".األنعام"يف 
  }َشاِكراً َألْنُعِمِه اْجَتَباُه وََهَداهُ إِلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ{ ١٢١: اآلية
  }َوآتَْيَناُه ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً وَإِنَُّه ِفي اآلخَِرِة لَِمَن الصَّاِلحَِني{ ١٢٢: اآلية

َوَهدَاُه إِلَى { . أي اختاره} اْجتََباُه{. ع نعمة، وقد تقدماألنعم مج} َألْنُعِمِه{. أي كان شاكرا} َشاكِراً{: قوله تعاىل
الصالة : وقيل. النبوة: وقيل. وقيل الثناء احلسن. الولد الطيب: قيل} صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ َوآتَْيَناُه ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً 

بقاء ضيافته : وقيل. وهم يتولونه إنه ليس أهل دين إال: وقيل. مقرونة بالصالة على حممد عليه السالم يف التشهد
  }َوإِنَُّه ِفي اآلِخَرِة لَِمَن الصَّاِلحَِني{. وكل ذلك أعطاه اهللا وزاده صلى اهللا عليه وسلم. وزيارة قربه

  .وقد تقدم. مبعىن مع، أي مع الصاحلني؛ ألنه كان يف الدنيا أيضا مع الصاحلني" من"
  }ِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِبَْراهِيَم َحنِيفاً َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِكَِنيثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيَك أَ{ ١٢٣: اآلية

أمر باتباعه يف : وقال الطربي. أمر باتباعه يف مناسك احلج كما علم إبراهيم جربيل عليهما السالم: قال ابن عمر
بتركه؛ قاله بعض أصحاب الشافعي  أمر باتباعه يف مجيع ملته إال ما أمر: وقيل. التربؤ من األوثان والتزين باإلسالم

ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً {: والصحيح االتباع يف عقائد الشرع دون الفروع؛ لقوله تعاىل. على ما حكاه املاوردي
  ].٤٨: املائدة[} َوِمْنَهاجاً



عمل به، وال درك على وال -ملا تقدم يف األصول  -يف هذه اآلية دليل على جواز اتباع األفضل للمفضول : مسألة
: الفاضل يف ذلك؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أفضل األنبياء عليهم السالم، وقد أمر باالقتداء هبم فقال

  .} ثُمَّ أَْوحَْيَنا إِلَْيكَ أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِبَْراِهيَم{: وقال هنا]. ٩٠: األنعام[} فَبُِهَداُهمُ اقَْتدِْه{
ِفيهِ  ا جُِعلَ السَّْبُت َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيِه َوإِنَّ رَبََّك لََيْحكُُم بَْيَنُهمْ َيْوَم الْقَِياَمِة ِفيَما كَاُنواإِنََّم{ ١٢٤: اآلية

  }َيْخَتِلفُونَ
ه، بل كان مسحا ال أي مل يكن يف شرع إبراهيم وال يف دين} إِنََّما جُِعلَ السَّْبُت َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيِه{: قوله تعاىل

تغليظ فيه، وكان السبت تغليظا على اليهود يف رفض األعمال وترك التبسيط يف املعاش بسبب اختالفهم فيه، مث 
ال نريد أن يكون : فقالوا. تفرغوا للعبادة يف كل سبعة أيام يوما واحدا: جاء عيسى عليه السالم بيوم اجلمعة فقال

إن : وقد اختلف العلماء يف كيفية ما وقع هلم من االختالف؛ فقالت طائفة .عيدهم بعد عيدنا، فاختاروا األحد
موسى عليه السالم أمرهم بيوم اجلمعة وعينه هلم، وأخربهم بفضيلته على غريه، فناظروه أن السبت أفضل؛ فقال 

م يوم يف اجلمعة فاختلف إن اهللا تعاىل مل يعينه هلم، وإمنا أمرهم بتعظي: وقيل". دعهم وما اختاروا ألنفسهم: "اهللا له
وعينت النصارى يوم األحد؛ ألن اهللا . اجتهادهم يف تعيينه، فعينت اليهود السبت؛ ألن اهللا تعاىل فرغ فيه من اخللق

وعني اهللا هلذه األمة يوم اجلمعة من غري أن يكلهم إىل . فألزم كل منهم ما أداه إليه اجتهاده. تعاىل بدأ فيه باخللق
روى الصحيح عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه . ه ونعمة، فكانت خري األمم أمةاجتهادهم فضال من

حنن اآلخرون األولون يوم القيامة وحنن أول من يدخل اجلنة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من : "وسلم
  الذي بعدهم فاختلفوا فيه فهدانا اهللا ملا اختلفوا فيه من احلق فهذا يومهم

فهذا يومهم : "فقوله" فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى -قال يوم اجلمعة  -اختلفوا فيه فهدانا اهللا له 
وإمنا كان ينبغي ". اختلفوا"إنه مل يعني هلم؛ فإنه لو عني هلم وعاندوا ملا قيل : يقوي قول من قال" الذي اختلفوا فيه

وهذا نص " . أضل اهللا عن اجلمعة من كان قبلنا: "يقويه أيضا قوله عليه السالمومما . أن يقال فخالفوا فيه وعاندوا
وقد . وهو حجة للقول األول". فهذا يومهم الذي فرض اهللا عليهم اختلفوا فيه"وقد جاء يف بعض طرقه . يف املعىن
  " .فيه تبعإن اهللا كتب اجلمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا اهللا له فالناس لنا : "روي

ووجه . يريد يف يوم اجلمعة كما بيناه؛ اختلفوا على نبيهم موسى وعيسى} َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيِه{: قوله تعاىل
االتصال مبا قبله أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر باتباع احلق، وحذر اهللا األمة من االختالف عليه فيشدد عليهم 

  .كما شدد على اليهود
 أَْعلَمُ اْدُع إِلَى سَبِيلِ َربِّكَ بِالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوجَاِدلُْهْم بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو{ ١٢٥: آليةا - ٣

  }بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمْهَتِديَن
مر مبهادنة قريش، وأمره أن يدعو إىل دين اهللا وشرعه بتلطف هذه اآلية نزلت مبكة يف وقت األ -فيه مسألة واحدة

فهي حمكمة يف جهة العصاة من . ولني دون خماشنة وتعنيف، وهكذا ينبغي أن يوعظ املسلمون إىل يوم القيامة
إن من أمكنت معه هذه األحوال من الكفار ورجي إميانه : وقد قيل. املوحدين، ومنسوخة بالقتال يف حق الكافرين

  .واهللا أعلم. ا دون قتال فهي فيه حمكمةهب
  }َوإِنْ َعاقَبُْتْم فََعاِقُبوا بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه وَلَِئْن َصبَْرُتْم لَُهَو َخْيرٌ ِللصَّابِرِيَن{ ١٢٦: اآلية



  :فيه أربع مسائل
يوم أحد، ووقع ذلك يف  أطبق مجهور أهل التفسري أن هذه اآلية مدنية، نزلت يف شأن التمثيل حبمزة يف: األوىل

وذهب النحاس إىل أهنا مكية، واملعىن متصل مبا قبلها من املكي اتصاال حسنا؛ . صحيح البخاري ويف كتاب السري
ولكن ما روى اجلمهور . ألهنا تتدرج الرتب من الذي ُيدعى وُيوعظ، إىل الذي جيادل، إىل الذي جيازى على فعله

ملا انصرف املشركون عن قتلى أحد انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالروى الدارقطين عن ابن عباس . أثبت
لوال أن حيزن النساء أو : "وسلم فرأى منظرا ساءه رأى محزة قد ُشق بطنه، واصطلم أنفه، وجدعت أذناه، فقال

بربدة وغطى هبا مث دعا " تكون سنة بعدي لتركته حىت يبعثه اهللا من بطون السباع والطري ألمثلن مكانه بسبعني رجال
وجهه، فخرجت رجاله فغطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجهه وجعل على رجليه من اإلذخر، مث قدمه فكرب 

عليه عشرا، مث جعل جياء بالرجل فيوضع ومحزة مكانه، حىت صلى عليه سبعني صالة، وكان القتلى سبعني، فلما 
َواْصبِْر َوَما { –إىل قوله  -} بِيلِ رَبَِّك بِالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسنَِةاْدُع إِلَى َس{: دفنوا وفرغ منهم نزلت هذه اآلية

خرجه إمساعيل بن إسحاق من حديث أيب . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل ميثل بأحد. فصرب} َصبُْرَك إِالَّ بِاللَِّه
إمنا نزلت هذه اآلية فيمن أصيب بظالمة أال  :وحكى الطربي عن فرقة أهنا قالت. هريرة، وحديث ابن عباس أكمل

  .وحكاه املاوردي عن ابن سريين وجماهد. ينال من ظامله إذا متكن إال مثل ظالمته ال يتعداه إىل غريه
واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل يف أخذ مال مث ائتمن الظامل املظلوم على مال، هل جيوز له خيانته يف : الثانية

له ذلك؛ منهم ابن سريين وإبراهيم النخعي وسفيان وجماهد؛ واحتجت هبذه اآلية : ؛ فقالت فرقةالقدر الذي ظلمه
أد األمانة : "ال جيوز له ذلك؛ واحتجوا بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال مالك وفرقة معه. وعموم لفظها

  .لبقرة مستوىفرواه الدارقطين وقد تقدم هذا يف ا" . إىل من ائتمنك وال ختن من خانك

ووقع يف مسند ابن إسحاق أن هذا احلديث إمنا ورد يف رجل زىن بامرأة آخر، مث متكن اآلخر من زوجة الثاين بأن 
أد األمانة إىل من : "تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف األمر فقال له

وى قول مالك يف أمر املال؛ ألن اخليانة الحقة يف ذلك، وهي رذيلة ال وعلى هذا يتق" . ائتمنك وال ختن من خانك
انفكاك عنها، فينبغي أن يتجنبها لنفسه؛ فإن متكن من االنتصاف من مال مل يأمتنه عليه فيشبه أن ذلك جائز وكأن 

وَاْصبِْر َوَما َصْبُركَ {إن هذه اآلية منسوخة، نسختها : وقد قيل. اهللا حكم له؛ كما لو متكن األخذ باحلكم من احلاكم
  }إِالَّ بِاللَِّه
ومن قتل حبجر قتل به، وال . يف هذه اآلية دليل على جواز التماثل يف القصاص؛ فمن قتل حبديدة قتل هبا: الثالثة 

  .واحلمد هللا. يتعدى قدر الواجب، وقد تقدم هذا يف البقرة مستوىف
عقوبة، والعقوبة حقيقة إمنا هي الثانية، وإمنا فعل ذلك ليستوي مسى اهللا تعاىل اإلذايات يف هذه اآلية : الرابعة 

اللَُّه َيسَْتْهزِئُ {: وقوله] ٥٤: آل عمران[} وََمكَُروا وََمكََر اللَُّه{: اللفظان وتتناسب ديباجة القول، هذا بعكس قوله
  .ةفإن الثاين هنا هو اجملاز واألول هو احلقيقة؛ قاله ابن عطي] ١٥: البقرة[} بِهِْم
  }وَاصْبِْر َوَما َصبُْرَك إِالَّ بِاللَِّه َوال َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َوال َتُك ِفي َضْيقٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ{ ١٢٧: اآلية
  }إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنونَ{ ١٢٨: اآلية

أي اصرب بالعفو عن املعاقبة . هور الناس على أهنا حمكمةومج. هي منسوخة بالقتال: قال ابن زيد: فيه مسألة واحدة
ضيق } َوال َتُك ِفي َضْيقٍ{. أي على قتلى أحد فإهنم صاروا إىل رمحة اهللا} َوال َتْحَزنْ َعلَْيهِْم{. مبثل ما عاقبوا يف املثلة



  :مجع ضيقة؛ قال الشاعر
  كشف الضيقة عنا وفسح

قال بعض . ري بكسر الضاد، ورويت عن نافع، وهو غلظ ممن رواهوقرأ ابن كث. وقراءة اجلمهور بفتح الضاد
ال : واملعىن. الضيق والضيق مصدر ضاق يضيق: قال األخفش. الكسر والفتح يف الضاد لغتان يف املصدر: اللغويني

الضيق ما ضاف عنه صدرك، والضيق ما يكون يف الذي يتسع ويضيق؛ : وقال الفراء. يضيق صدرك من كفرهم
ضيق خمفف ضيق؛ أي ال : القتيب. يف صدره ضيق وضيق: مها سواء؛ يقال: وقال ابن السكيت. ر والثوابمثل الدا

: وقوله. يقال ضاق الرجل إذا خبل، وأضاق إذا افتقر: وقال ابن عرفة. تكن يف أمر ضيق فخفف؛ مثل هني وهني
. أي الفواحش والكبائر بالنصر واملعونة والفضل والرب والتأييد} إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَْوا وَالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنونَ{

اْدعُ {أوصيكم بآيات اهللا وآخر سورة النحل : أوصنا؛ فقال: وقيل هلَرم بن حِبان عند موته. وتقدم معىن اإلحسان
  .إىل آخرها} إِلَى َسبِيلِ َربَِّك

  سورة اإلسراء

من حديث حذيفة، وقد كتبناه يف كتاب التذكرة مقطعا يف قد ورد يف هذا الباب حديث مرفوع فيه طول : قلت
قلت يا : أبواب يف أخبار املهدي، نذكر منها هنا ما يبني معىن اآلية ويفسرها حىت ال حيتاج معه إىل بيان، قال حذيفة

: وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه. رسول اهللا، لقد كان بيت املقدس عند اهللا عظيما جسيم اخلطر عظيم القدر
وذلك أن " : هو من أجل البيوت ابتناه اهللا لسليمان بن داود عليهما السالم من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد"

سليمان بن داود ملا بناه سخر اهللا له اجلن فأتوه بالذهب والفضة من املعادن، وأتوه باجلواهر والياقوت والزمرد، 
فقلت يا رسول اهللا، وكيف أخذت هذه األشياء : قال حذيفة. صنافوسخر اهللا تعاىل له اجلن حىت بنوه من هذه األ

إن بين إسرائيل ملا عصوا اهللا وقتلوا األنبياء سلط اهللا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. من بيت املقدس
ا َبعَثَْنا َعلَْيكُْم ِعَباداً فَإِذَا َجاَء َوْعُد أُوالُهَم{ : عليهم خبتنصر وهو من اجملوس وكان ملكه سبعمائة سنة، وهو قوله 

فدخلوا بيت املقدس وقتلوا الرجال وسبوا النساء } لََنا أُوِلي َبأْسٍ َشِديٍد فَجَاسُوا ِخاللَ الدَِّيارِ َوكَانَ َوْعداً َمفُْعوالً
ئة ألف واألطفال وأخذوا األموال ومجيع ما كان يف بيت املقدس من هذه األصناف فاحتملوها على سبعني ألفا وما

عجلة حىت أودعوها أرض بابل، فأقاموا يستخدمون بين إسرائيل ويستملكوهنم باخلزي والعقاب والنكال مائة عام، 
مث إن اهللا عز وجل رمحهم فأوحى إىل ملك من ملوك فارس أن يسري إىل اجملوس يف أرض بابل، وأن يستنقذ من يف 

دخل أرض بابل فاستنقذ من بقي من بين إسرائيل من أيدي أيديهم من بين إسرائيل؛ فسار إليهم ذلك امللك حىت 
يا بين إسرائيل : اجملوس واستنقذ ذلك احللي الذي كان يف بيت املقدس ورده اهللا إليه كما كان أول مرة وقال هلم

: اإلسراء[} ُتْم ُعْدنَاَعَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَْرَحَمكُْم َوإِنْ ُعْد{: إن عدمت إىل املعاصي عدنا عليكم بالسيب والقتل، وهو قوله
: فلما رجعت بنو إسرائيل إىل بيت املقدس عادوا إىل املعاصي فسلط اهللا عليهم ملك الروم قيصر، وهو قوله] ٨
فغزاهم } َما َعلَْوا َتْتبِرياً رُوافَإِذَا َجاَء َوْعُد الْآِخَرِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَهكُْم وَِلَيْدُخلُوا الَْمْسجَِد كََما َدَخلُوهُ أَوَّلَ َمرٍَّة وَِلُيَتبِّ{

يف الرب والبحر فسباهم وقتلهم وأخذ أمواهلم ونساءهم، وأخذ حلي مجيع بيت املقدس واحتمله على سبعني ألفا 
  ومائة ألف عجلة حىت أودعه
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  سورة الكهف

} جرزا"روي عن فرقة أن أول السورة نزل باملدينة إىل قوله . سورة الكهف وهي مكية يف قول مجيع املفسرين
من قرأ هبا أعطي نورا بني السماء : وروي يف فضلها من حديث أنس أنه قال. ، واألول أصح]٨: الكهف[

أال : "إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وقال إسحاق بن عبداهللا بن أيب فروة. واألرض ووقي هبا فتنة القرب
بلى يا : قالوا". ليها مثل ذلكأدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك مأل عظمها ما بني السماء واألرض لتا

سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم اجلمعة غفر له اجلمعة األخرى وزيادة ثالثة أيام وأعطي : "رسول اهللا؟ قال
ويف مسند الدارمي عن أيب سعيد . ذكره الثعليب، واملهدوي أيضا مبعناه" نورا يبلغ السماء ووقي فتنة الدجال

ويف صحيح مسلم . ف ليلة اجلمعة أضاء له من النور فيما بينه وبني البيت العتيقمن قرأ سورة الكه: اخلدري قال
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من : " عن أيب الدرداء أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

يعين  -فمن أدركه "ويف مسلم أيضا من حديث النواس بن مسعان " . من آخر الكهف"ويف رواية " . الدجال
: مسرة بن جندب قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال. وذكره الثعليب". فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف -الدجال 

  .ومن قرأ السورة كلها دخل اجلنة" . من قرأ عشر آيات من سورة الكهف حفظا مل تضره فتنة الدجال"
  }الْكَِتاَب وَلَْم َيْجَعلْ لَُه ِعَوَجا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَنَْزلَ َعلَى َعْبِدِه{ ١: اآلية
  } أَجْراً َحَسناًقَيِّماً ِليُْنِذرَ َبأْساً َشِديداً ِمْن لَُدْنُه َوُيَبشَِّر الُْمْؤِمنِنيَ الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم{ ٢: اآلية
  }َماِكِثَني ِفيِه أََبداً{ ٣: اآلية

  :بعثوا النضر بن احلارث وعقبة بن أيب معيط إىل أحبار يهود وقالوا هلماذكر ابن إسحاق أن قريشا 

سالهم عن حممد وصفا هلم صفته وأخرباهم بقوله؛ فإهنم أهل الكتاب األول، وعندهم علم ليس عندنا من علم 
أمره، وأخرباهم أنبياء؛ فخرجا حىت قدما املدينة، فسأال أحبار يهود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ووصفا هلم 

سلوه عن : فقالت هلما أحبار يهود. إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا: ببعض قوله، وقاال هلم
ثالث نأمركم هبن، فإن أخربكم هبن فهو نيب مرسل، وإن مل يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية 

سلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق . فإنه قد كان هلم حديث عجب ذهبوا يف الدهر األول، ما كان أمرهم؛
وسلوه عن الروح، ما هي؛ فإذا أخربكم بذلك فاتبعوه فإنه نيب، وإن مل يفعل فهو . األرض ومغارهبا، ما كان نبؤه

: فقاالفأقبل النضر بن احلارث وعقبة بن أيب معيط قدما مكة على قريش . رجل متقول فاصنعوا يف أمره ما بدا لكم
قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله  -صلى اهللا عليه وسلم  -يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبني حممد 

فجاؤوا رسول اهللا . عن أشياء أمرونا هبا، فإن أخربكم عنها فهو نيب، وإن مل يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم
ن فتية ذهبوا يف الدهر األول، قد كانت هلم قصة عجب، وعن رجل يا حممد، أخربنا ع: صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

كان طوافا قد بلغ مشارق األرض ومغارهبا، وأخربنا عن الروح ما هي؟ قال فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه 



فانصرفوا عنه، فمكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما . ومل يستثن" أخربكم مبا سألتم عنه غدا: "وسلم
وعدنا : زعمون مخس عشرة ليلة، ال حيدث اهللا إليه يف ذلك وحيا وال يأتيه جربيل، حىت أرجف أهل مكة وقالواي

حممد غدا، واليوم مخس عشرة ليلة، وقد أصبحنا منها ال خيربنا بشيء مما سألناه عنه؛ وحىت أحزن رسول اهللا صلى 
مكة، مث جاءه جربيل عليه السالم من عند اهللا عز  اهللا عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل

وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخرب ما سألوه عنه من أمر الفتية، والرجل 
  لقد احتبست عين: " فذكر يل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال جلربيل: قال ابن إسحاق. الطواف والروح

َوَما َنَتنَزَّلُ إِالَّ بِأَْمرِ َربِّكَ لَُه َما َبْيَن أَْيدِيَنا َوَما َخلْفََنا َوَما َبْيَن ذَِلَك َوَما {: فقال له جربيل" ؤت ظنايا جربيل حىت س
  ].٦٤: مرمي[} كَانَ َربُّكَ َنسِّياً

الَْحْمدُ {: من ذلك فقالفافتتح السورة تبارك وتعاىل حبمده، وذكر نبوة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ملا أنكروا عليه 
وَلَْم َيْجَعلْ لَُه {. يعين حممدا، إنك رسول مين، أي حتقيق ملا سألوا عنه من نبوتك} ِللَِّه الَِّذي أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدهِ الِْكَتاَب

ته يف الدنيا، وعذابا أليما يف أي عاجل عقوب} لُِيْنِذَر بَأْساً َشدِيداً ِمْن لَُدْنُه{. أي معتدال ال اختالف فيه} ِعَوَجا قَيِّماً
وَُيَبشِّرَ الُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلحَاِت، أَنَّ لَُهْم أَجْراً َحَسناً {. اآلخرة، أي من عند ربك الذي بعثك رسوال

هم، وعملوا مبا أمرهتم به أي دار اخللد ال ميوتون فيها، الذين صدقوك مبا جئت به مما كذبك به غري} َماِكِثَني ِفيِه أََبداً
إنا نعبد املالئكة وهي بنات : بعين قريشا يف قوهلم] ٤: الكهف[} َويُْنِذَر الَِّذيَن قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولَداً{. من األعمال

ْت كَِلَمةً َتخُْرُج ِمْن كَُبَر{. الذين أعظموا فراقهم وعيب دينهم] ٥: الكهف[} َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ َوال لِآبَاِئهِْم{. اهللا
فَلََعلََّك َباِخٌع َنفَْسَك َعلَى آثَارِِهمْ . إِنْ َيقُولُونَ إِالَّ كَِذباً{. أي لقوهلم إن املالئكة بنات اهللا] ٥: الكهف[} أَفَْواهِهِْم

فال ابن . ه منهم، أي ال تفعلحلزنه عليهم حني فاته ما كان يرجو] ٦: الكهف[} إِنْ لَْم ُيؤِْمُنوا بَِهذَا الَْحِديثِ أََسفاً
  :قال ذو الرمة. مهلك نفسك؛ فيما حدثين أبو عبيدة} َباِخٌع َنفَْسَك{: هشام

  بشيء حنته عن يديه املقادر... أال أي هذا الباخع الوجد نفسه 
ا إِنَّ{. قد خبعت له نصحي ونفسي، أي جهدت له: وقول العرب. وهذا البيت يف قصيدة له. ومجعها باخعون وخبعه

أي أيهم اتبع ألمري : قال ابن إسحاق] ٧: الكهف[} َجَعلَْنا َما َعلَى اَألْرضِ زِيَنةً لََها لَِنْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمالً
أي األرض، وإن ما عليها لفان وزائل، وإن ] ٨: الكهف[} َوإِنَّا لََجاِعلُونَ َما َعلَْيَها َصِعيداً جُُرزاً{: وأعمل بطاعيت

الصعيد وجه األرض، : قال ابن هشام. رجع إيل فأجزي كال بعمله؛ فال تأس وال حيزنك ما ترى وتسمع فيهاامل
  :قال ذو الرمة يصف ظبيا صغريا. ومجعه صعد

  دبابة يف عظام الرأس خرطوم... كأنه بالضحى ترمي الصعيد به 
يريد " إياكم والقعود على الصعدات": الطريق، وقد جاء يف احلديث: والصعيد أيضا. وهذا البيت يف قصيدة له

سنة جرز وسنون أجراز؛ وهي اليت ال يكون فيها : ويقال. األرض اليت ال تنبت شيئا، ومجعها أجراز: واجلرز. الطرق
  :قال ذو الرمة يصف إبال. وتكون فيها جدوبة ويبس وشدة. مطر

  فما بقيت إال الضلوع اجلراشع... طوى النحز واألجراز ما يف بطوهنا 
أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصحَاَب الْكَْهفِ {: مث استقبل قصة اخلرب فيما سألوه عنه من شأن الفتية فقال: قال ابن إسحاق

أي قد كان من آيايت فيه وضعت على العباد من حجيت ما هو أعجب ] ٩: الكهف[} َوالرَّقِيمِ كَانُوا ِمْن آَياِتَنا َعَجباً
  :قال العجاج. الكتاب الذي رقم خبربهم، ومجعه رقموالرقيم : قال ابن هشام. من ذلك



  ومستقر املصحف املرقم
إِذْ أََوى الْفِْتَيةُ إِلَى الْكَْهِف فَقَالُوا َربََّنا آتَِنا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً {: مث قال: قال ابن إسحاق. وهذا البيت يف أرجوزة له
ثُمَّ بََعثَْناُهْم ِلَنْعلََم أَيُّ الْحِْزَبْينِ أَْحَصى ِلَما . َعلَى آذَانِهِْم ِفي الْكَْهِف ِسنَِني َعَدداً فَضََرْبَنا. َوَهيِّئْ لََنا ِمْن أَمْرَِنا َرَشداً

إِنَُّهْم ِفْتَيةٌ {أي بصدق اخلرب ] ١٣: الكهف[} َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيكَ َنَبأَُهمْ بِالْحَقِّ{: مث قال]. ١٢: الكهف[} لَبِثُوا أََمداً
َوَرَبطَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم إِذْ قَاُموا فَقَالُوا َربَُّنا َربُّ السََّماوَاِت َواَألْرضِ لَْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِهِ . َربِّهِْم َوزِدَْناُهْم ُهدًىآَمُنوا بِ

: بن هشامقال ا. أي مل يشركوا يب كما أشركتم يب ما ليس لكم به علم] ١٤: الكهف[} إِلَهاً لَقَْد قُلَْنا إِذاً َشطَطاً
  :قال أعشى بن قيس بن ثعلبة. والشطط الغلو وجماوزة احلق

  ...أتنتهون وال ينهى ذوي شطط 
  كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل

} نٍهَُؤالِء قَْوُمَنا اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً لَْوال يَأُْتونَ َعلَْيهِْم بُِسلْطَاٍن َبيِّ{: قال ابن إسحاق. وهذا البيت يف قصيدة له
وَإِِذ اْعتََزلُْتُموُهْم َوَما . فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً{. أي حبجة بالغة: قال ابن إسحاق]. ١٥: الكهف[

َوَتَرى الشَّْمَس إِذَا . ْمرِكُْم ِمْرفَقاًَيْعُبُدونَ إِالَّ اللََّه فَأُْووا إِلَى الْكَْهفِ َيْنُشرْ لَكُْم رَبُّكُْم ِمْن َرْحَمِتِه َوُيهَيِّئْ لَكُْم ِمْن أَ
قال ]. ١٧: الكهف[} طَلََعْت َتَزاَوُر َعْن كَْهِفهِْم ذَاَت الَْيِمنيِ َوإِذَا غََرَبْت َتقْرِضُُهْم ذَاَت الشِّمَالِ َوُهْم ِفي فَْجَوٍة ِمنُْه

  :وقال أبو الزحف الكلييب يصف بلدا. تزاور متيل؛ وهو من الزور: ابن هشام
  ينضي املطايا مخسه العشنزر... جدب املندي عن هوانا أزور 
  :قال ذو الرمة. جتاوزهم وتتركهم عن مشاهلا" تقرضهم ذات الشمال"و. وهذان البيتان يف أرجوزة له

  مشاال وعن أمياهنن الفوارس... إىل ظعن يقرضن أقواز مشرف 
  :قال الشاعر. السعة، ومجعها الفجاء: والفجوة. وهذا البيت يف قصيدة له

  حىت أبيحوا وحلوا فجوة الدار... ألبست قومك خمزاة ومنقصة 
أي يف احلجة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتاب ممن أمر هؤالء مبسألتك عنهم } ذَِلَك ِمْن آَياِت اللَِّه{

ْضِللْ فَلَْن َتجَِد لَُه َولِّياً ُمْرِشداً وََتْحَسبُُهْم َمْن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمهَْتِد َوَمْن ُي{. يف صدق نبوتك بتحقيق اخلرب عنهم
  أَْيقَاظاً َوُهْم ُرقُوٌد َوُنقَلُِّبُهْم ذَاَت الَْيِمنيِ َوذَاَت

قال العبسي وامسه عبد بن . الوصيد الباب: قال ابن هشام: ] الكهف[} الشِّمَالِ َوكَلُْبُهمْ َباِسطٌ ِذَراَعْيهِ بِالَْوصِيِد
  :وهب
  علي ومعرويف هبا غري منكر... فالة ال يسد وصيالها  بأرض

لَوِ اطَّلَْعَت َعلَيْهِْم لََولَّْيَت ِمْنُهمْ {. والوصيد أيضا الفناء، ومجعه وصائد ووصد وصدان. وهذا البيت يف أبيات له
. لََنتَِّخذَنَّ َعلَْيهِْم َمْسجِداً{. منهم أهل السلطان وامللك: ] الكهف[} الَِّذيَن غَلَُبوا َعلَى أَْمرِِهْم{–إىل قوله  -} ِفَراراً

َسَيقُولُونَ ثَالثَةٌ َرابِعُُهْم كَلُْبُهْم َوَيقُولُونَ {. يعين أحبار اليهود الذين أمروهم باملسألة عنهم] ٢١:الكهف[} َسَيقُولُونَ
نُُهْم كَلُْبُهْم قُلْ رَبِّي أَْعلَُم بِِعدَّتِهِْم َما َيْعلَُمُهْم إِلَّا قَِليلٌ فَال َخْمَسةٌ َساِدسُُهْم كَلُْبُهْم َرْجماً بِالَْغْيبِ َوَيقُولُونَ َسْبَعةٌ َوثَاِم

فإهنم ال علم هلم هبم ] ٢٢:الكهف[} إِلَّا ِمَراًء ظَاهِراً َوال َتْسَتفِْت ِفيهِْم ِمنُْهْم أََحداً{. أي ال تكابرهم[} ُتَمارِ ِفيهِْم
إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه َواذْكُْر رَبََّك إِذَا َنِسيَت َوقُلْ َعَسى أَنْ يَْهِدَينِ َربِّي ِلأَقَْربَ . اِعلٌ ذَِلَك غَداًَوال َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَ{

أي ال تقولن لشيء سألوك عنه كما قلت يف هذا إين خمربكم غدا، واستثن مشيئة ] ٢٤:الكهف[} ِمْن َهذَا َرَشداً



قل عسى أن يهديين ريب خلرب ما سألتموين عنه رشدا، فإنك ال تدري ما أنا صانع يف اهللا، واذكر ربك إذا نسيت و
قُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما {. أي سيقولون ذلك: ] الكهف[} وَلَبِثُوا ِفي كَهِْفهِْم ثَالثَ ِمائٍَة ِسنَِني َوازَْدادُوا ِتسْعاً{. ذلك

} ْبِصرْ بِِه َوأَْسِمْع َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ َوال ُيْشرُِك ِفي ُحكِْمِه أََحداًلَبِثُوا لَُه غَْيُب السََّماوَاِت وَاَألْرضِ أَ
  .أي مل خيف عليه شيء ما سألوك عنه] ٢٦:الكهف[

ويأيت خرب ذي القرنني، مث نعود إىل أول . هذا ما وقع يف السرية من خرب أصحاب الكهف ذكرناه على نسقه: قلت
  :السورة فنقول

وزعم األخفش والكسائي والفراء وأبو عبيد ومجهور املتأولني أن يف أول هذه السورة . تقدم معىن احلمد هللا قد
نصب على } قَيِّماً{و . احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ومل جيعل له عوجا: تقدميا وتأخريا، وأن املعىن

وقول . ومل جيعل له عوجا ولكن جعلناه قيما: وال تأخري، ومعناهالكالم على سياقه من غري تقدمي : وقال قتادة. احلال
  الضحاك فيه حسن، وأن

. على الكتب السابقة يصدقها" قيما: "وقيل. مستقيم، أي مستقيم احلكمة ال خطأ فيه وال فساد وال تناقض: املعىن
وبفتحها . لرأي واألمر والطريقيف الدين وا" بكسر العني"مفعول به؛ والعوج " عوجا. "باحلجج أبدا" قيما: "وقيل

وليس يف القرآن عوج، أي عيب، أي ليس متناقضا خمتلقا؛ كما قال . يف األجسام كاخلشب واجلدار؛ وقد تقدم
 أي مل جيعله خملوقا؛ كما روي: وقيل] ٨٢:النساء[} َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجدُوا ِفيِه اخِْتالفاً كَِثرياً{: تعاىل

} ِعَوجَا{: وقال مقاتل. غري خملوق: قال] ٢٨:الزمر[} قُْرآناً عََربِّياً غَْيَر ِذي ِعَوجٍ{عن ابن عباس يف قوله تعاىل 
  :قال الشاعر. اختالفا

  وال خري فيمن كان يف الود أعوجا... أدوم بودي للصديق تكرما 
وهذا العذاب الشديد . ضمار، أي لينذر الكافرين عقاب اهللاوفيه إ. أي لينذر حممد أو القرآن} لُِيْنِذَر بَأْساً َشِديداً{

بإسكان } ِمْن لَُدْنُه{أي من عنده وقرأ أبو بكر عن عاصم } ِمْن لَُدنُْه{. قد يكون يف الدنيا وقد يكون يف اآلخرة
. ن وضم اهلاءبضم الدال وإسكان النو} لَُدنُْه{والباقون . الدال وإمشامها الضم وكسر النون، واهلاء موصولة بياء

  :وقال. لدن، ولدي، ولد: ثالث لغات" لدن"ويف : قال اجلوهري
  من لد حلييه إىل منحوره

  .املنحور لغة املنحر
} َماِكثَِني{. وهي اجلنة} أَْجراً َحسَناً{أي بأن هلم } َويَُبشَِّر الُْمْؤمِنَِني الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلَحاِت أَنَّ لَُهْم{: قوله تعاىل

الثواب : واألجر احلسن". بأن"وإن محلت التبشري على البيان مل حيتج إىل الباء يف . ال إىل غاية} ِفيِه أََبداً{. ائمنيد
  .العظيم الذي يؤدي إىل اجلنة

  }وَُيْنِذَر الَِّذيَن قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه وَلَداً{ ٤: اآلية
  }هِْم كَبَُرْت كَِلَمةً َتخُْرُج ِمْن أَفَْواهِهِْم إِنْ َيقُولُونَ إِلَّا كَِذباًَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ َوال لِآَباِئ{ ٥: اآلية

وهم اليهود، قالوا عزير ابن اهللا، والنصارى قالوا املسيح ابن اهللا، } َويُْنِذَر الَِّذيَن قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولَداً{ -:قوله تعاىل
} َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ{. ر يف أول السورة عام، وهذا خاص فيمن قال هللا ولدفاإلنذا. وقريش قالت املالئكة بنات اهللا

} كَبَُرْت كَِلَمةً{. أي أسالفهم} َوال لِآَباِئهِْم{. صلة، أي ما هلم بذلك القول علم؛ ألهنم مقلدة قالوه بغري دليل" من"
اهد وحيىي بن يعمر وابن أيب إسحاق وقرأ احلسن وجم. نصب على البيان؛ أي كربت تلك الكلمة كلمة" كلمة"



كرب : يقال. وعلى هذه القراءة فال حاجة إىل إضمار. بالرفع؛ أي عظمت كلمة؛ يعين قوهلم اختذ اهللا ولدا" كلمة"
أي ما } إِنْ َيقُولُونَ إِالَّ كَِذباً{. يف موضع الصفة} َتخُْرُج ِمْن أَفَْواهِهِْم{. وكرب الرجل إذا أسن. الشيء إذا عظم
  .يقولون إال كذبا

  }فَلََعلََّك َباِخٌع َنفَْسَك َعلَى آثَارِِهْم إِنْ لَْم ُيْؤِمنُوا بَِهذَا الَْحِديِث أََسفاً{ ٦: اآلية
مجع أثر، ويقال } آثَارِِهْم{. أي مهلك وقاتل؛ وقد تقدم} بَاخٌِع} {فَلََعلََّك بَاِخٌع نَفَْسَك َعلَى آثَارِِهْم{: قوله تعاىل

أي حزنا وغضبا } أََسفاً{. أي القرآن} إِنْ لَمْ ُيْؤِمُنوا بَِهذَا الَْحدِيِث{. على أثر توليهم وإعراضهم عنك: واملعىن. إثر
  .على كفرهم؛ وانتصب على التفسري

  }إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى اَألْرضِ زِيَنةً لََها ِلَنْبلَُوُهمْ أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمالً{ ٧: اآلية
  -:فيه مسألتان} إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى اَألْرضِ زِيَنةً لَهَا{: قوله تعاىل

والزينة كل ما على وجه األرض؛ . مفعوالن" زينة"و" ما"} إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى الْأَْرضِ زِيَنةً لَهَا{: قوله تعاىل -:األوىل 
وروى عكرمة عن . ينة الرجال؛ قال جماهدأراد بالز: وقال ابن جبري عن ابن عباس. فهو عموم ألنه دال على بارئه

إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى {: وروى ابن أيب جنيح عن جماهد عن ابن عباس يف قوله تعاىل. ابن عباس أن الزينة اخللفاء واألمراء
ياه، وحنو هذا مما أراد النعم واملالبس والثمار واخلضرة وامل: وقالت فرقة. العلماء زينة األرض: قال} اَألْرضِ زِيَنةً لَهَا

والقول بالعموم أوىل، وأن كل ما . فيه زينة؛ ومل يدخل فيه اجلبال الصم وكل ما ال زينة فيه كاحليات والعقارب
واآلية بسط يف التسلية؛ أي ال هتتم يا حممد للدنيا وأهلها فإنا . على األرض فيه زينة من جهة خلقه وصنعه وإحكامه

بارا ألهلها؛ فمنهم من يتدبر ويؤمن، ومنهم من يكفر، مث يوم القيامة بني أيديهم؛ فال إمنا جعلنا ذلك امتحانا واخت
  .يعظمن عليك كفرهم فإنا جنازيهم

إن الدنيا خضرة حلوة واهللا مستخلفكم فيها : "معىن هذه اآلية ينظر إىل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم -:الثانية 
" إن أخوف ما أخاف عليكم ما خيرج اهللا لكم من زهرة الدنيا: "ه وسلموقوله صلى اهللا علي" . فينظر كيف تعملون

أن : واملعىن. خرجهما مسلم وغريه من حديث أيب سعيد اخلدري" بركات األرض: "وما زهرة الدنيا؟ قال: قال
ظر أيهم أحسن الدنيا مستطابة يف ذوقها معجبة يف منظرها كالثمر املستحلى املعجب املرأى؛ فابتلى اهللا هبا عباده لين

وهلذا كان . يعينه على ذلك] أن[أي من أزهد فيها وأترك هلا؛ وال سبيل للعباد إىل معصية ما زينة اهللا إال . عمال
. اللهم إنا ال نستطيع إال أن نفرح مبا زينته لنا، اللهم إين أسألك أن أنفقه يف حقه: عمر يقول فيما ذكر البخاري
فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه : "وهذا معىن قوله عليه السالم. يف حقهفدعا اهللا أن يعينه على إنفاقه 

وهكذا هو املكثر من الدنيا ال يقنع مبا حيصل له منها بل مهته مجعها؛ " . بإشراف نفس كان كالذي يأكل وال يشبع
بة، وقد أفلح من أسلم ورزق وذلك لعدم الفهم عن اهللا تعاىل ورسوله؛ فإن الفتنة معها حاصلة وعدم السالمة غال

  كفافا وقنعه

أحسن العمل أخذ حبق وإنفاق : } أَْحَسُن َعَمالً{كان أيب رضى اهللا عنه يقول يف قوله : وقال ابن عطية. اهللا مبا آتاه
  .يف حق مع اإلميان وأداء الفرائض واجتناب احملارم واإلكثار من املندوب إليه

ليغ يف معناه، وقد مجعه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف لفظ واحد وهو قوله هذا قول حسن، وجيز يف ألفاظه ب: قلت
. غريك: يف رواية -يا رسول اهللا، قل يل يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا بعدك : لسفيان بن عبداهللا الثقفي ملا قال

وكذلك قال أبو . م فيهاأزهده" أحسن عمال: "وقال سفيان الثوري. خرجه مسلم" قل آمنت باهللا مث استقم: "قال



قصر األمل وليس : وقد اختلفت عبارات العلماء يف الزهد؛ فقال قوم. أترك هلا" أحسن عمال: "عصام العسقالين
وصدق رضي اهللا عنه ألن من قصر أمله مل يتأنق يف : قال علماؤنا. بأكل اخلشن ولبس العباء؛ قاله سفيان الثوري

بغض احملمدة وحب : وقال قوم. وأخذ من الدنيا ما تيسر، واجتزأ منها مبا يبلغ املطعومات وال يتفنن يف امللبوسات،
وهو قول . ترك الدنيا كلها هو الزهد؛ أحب تركها أم كره: وقال قوم. وهو قول األوزاعي ومن ذهب إليه. الثناء
وعن . اء الناسحب الدنيا حب لقاء الناس، والزهد يف الدنيا الزهد يف لق: وعن بشر بن احلارث قال. فضيل

ال يكون الزاهد زاهدا حىت يكون ترك الدنيا : وقال قوم. عالمة الزهد يف الدنيا الزهد يف الناس: الفضيل أيضا
وقالت . الزهد أن تزهد يف الدنيا بقلبك؛ قاله ابن املبارك: وقال قوم. أحب إليه من أخذها؛ قال إبراهيم بن أدهم

  .يعم هذه األقوال باملعىن فهو أوىلوالقول األول . الزهد حب املوت: فرقة
  }وَإِنَّا لََجاِعلُونَ َما َعلَْيَها َصعِيداً ُجُرزاً{ ٨: اآلية

  :قال الراجز. القطع؛ ومنه سنة جرز: واجلرز. ترابا ال نبات به؛ كأنه قطع نباته: وقال أبو سهل. تقدم بيانه
  قد جرفتهن السنون األجراز

يعين يوم القيامة؛ فإن األرض تكون . ال شيء من عمارة وغريها؛ كأنه قطع وأزيلواألرض اجلرز اليت ال نبات فيها و
يقال جرزت األرض جترز، : قال الكسائي. واجلرز يف اللغة األرض اليت ال نبات هبا: النحاس. مستوية ال مستتر فيها

  .وجرزها القوم جيرزوهنا إذا أكلوا كل ما جاء فيا من النبات والزرع فهي جمروزة وجرز
  }أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصحَاَب الْكَْهِف َوالرَّقِيمِ كَانُوا ِمْن آَياتَِنا َعَجباً{ ٩: اآلية

. إذا جاءت دون أن يتقدمها ألف استفهام أهنا مبعىن بل وألف االستفهام، وهي املنقطعة" أم"مذهب سيبويه أن 
وهو تقرير : قال الطربي. ستفهام على اإلنكارعطف على معىن االستفهام يف لعلك، أو مبعىن ألف اال" أم: "وقيل

للنيب صلى اهللا عليه وسلم على حسابه أن أصحاب الكهف كانوا عجبا، مبعىن إنكار ذلك عليه؛ أي ال يعظم ذلك 
حبسب ما عظمه عليك السائلون من الكفرة، فإن سائر آيات اهللا أعظم من قصتهم وأشيع؛ هذا قول ابن عباس 

واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وذلك أن املشركني سألوه عن فتية فقدوا، وعن . سحاقوجماهد وقتادة وابن إ
أحسبت يا حممد أن : فلما نزل قال اهللا تعاىل لنبيه عليه السالم. ذي القرنني وعن الروح، وأبطأ الوحي على ما تقدم

. بل يف آياتنا ما هو أعجب من خربهمأصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؛ أي ليسوا بعجب من آياتنا، 
شأنك : اجلنيد. ما أطلعتك عله من الغيب أعجب: الضحاك. خلق السماوات واألرض أعجب من خربهم: الكليب

استفهام تقرير؛ أي : أبو سهل. معىن الكالم النفي؛ أي ما حسبت لوال إخبارنا: املاوردي. يف اإلسراء أعجب
وحكى النقاش عن أنس بن . نقب املتسع يف اجلبل؛ وما مل يتسع فهو غارال: والكهف. أحسبت ذلك فإهنم عجب

  .الكهف اجلبل؛ وهذا غري شهري يف اللغة: مالك أنه قال
. غسلني وحنان واألواه والرقيم: كل شيء يف القرآن أعلمه إال أربعة: واختلف الناس يف الرقيم؛ فقال ابن عباس

  رية خرجوازعم كعب أهنا ق: وسئل مرة عن الرقيم فقال

الرقيم : وقال ابن زيد. الرقيم الصخرة اليت كانت على الكهف: وقال السدي. الرقيم واد: وقال جماهد. منها
يف : وقال ابن عباس. الرقيم كتاب يف لوح من حناس: وقالت فرقة. كتاب غم اهللا علينا أمره، ومل يشرح لنا قصته

ة منهم قصتهم وجعلوها تارخيا هلم، ذكروا وقت فقدهم، لوح من رصاص كتب فيه القوم الكفار الذي فر الفتي
الرقيم لوح من رصاص كتب فيه أمساؤهم وأنساهبم ودينهم : وكذا قال القراء، قال. وكم كانوا، وبني من كانوا



ويظهر من هذه الروايات أهنم كانوا قوما مؤرخني للحوادث، وذلك من نبل اململكة، : فال ابن عطية. وممن هربوا
ومنه رقمة الوادي؛ أي . ومنه األرقم لتخطيطه. وهذه األقوال مأخوذة من الرقم؛ ومنه كتاب مرقوم. ر مفيدوهو أم

والقول . وما روي عن ابن عباس ليس مبتناقض؛ ألن القول األول إمنا مسعه من كعب. مكان جري املاء وانعطافه
إن : ذكر ابن عباس أصحاب الكهف فقال: الوروى عنه سعيد بن جبري ق. الثاين جيوز أن يكون عرف الرقيم بعده

ليكونن هلم نبأ، وأحضر لوحا من رصاص : الفتية فقدوا فطلبهم أهلوهم فلم جيدوهم فرفع ذلك إىل امللك فقال
إن مؤمنني كانا يف بيت امللك فكتبا شأن : وقيل. فكتب فيه أمساءهم وجعله يف خزانته؛ فذلك اللوح هو الرقيم

وعن ابن . اهبم يف لوح من رصاص مث جعاله يف تابوت من حناس وجعاله يف البنيان؛ فاهللا اعلمالفتية وأمساءهم وأنس
وقال . الرقيم كتاب مرقوم كان عندهم فيه الشرع الذي متسكوا به من دين عيسى عليه السالم: عباس أيضا

. الرقيم الدواة: عكرمة وقال. الرقيم كلبهم: وقال أنس بن مالك والشعيب. الرقيم درامههم: النقاش عن قتادة
الرقيم أصحاب الغار الذي انطبق عليهم؛ : وقيل. الرقيم اللوح من الذهب حتت اجلدار الذي أقامه اخلضر: وقيل

  .فذكر كل واحد منهم أصلح عمله
أخرب اهللا عن أصحاب الكهف، ومل : وقال قوم. ويف هذا خري معروف أخرجه الصحيحان، وإليه حنا البخاري: قلت
الرقيم بلدة بالروم فيها غار فيه أحد وعشرون نفسا كأهنم نيام : وقال الضحاك. ن أصحاب الرقيم بشيءخيرب ع

  على هيئة أصحاب الكهف، فعلى هذا هم

الرقيم واد دون فلسطني فيه الكهف؛ مأخوذ : وقيل. واهللا اعلم. فتية آخرون جرى هلم ما جرى ألصحاب الكهف
وبالشام على : قال ابن عطية. عليك بالرقمة ودع الضفة؛ ذكره الغزنوي: قالمن رقمة الوادي وهي موضع املاء؛ ي

ما مسعت به من ناس كثري كهف فيه موتى، يزعم جماوروه أهنم أصحاب الكهف وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم 
ثرهم وباألندلس يف جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة، وأك. ومعهم كلب رمة

ويزعم ناس أهنم . قد جترد حلمه وبعضهم متماسك، وقد مضت القرون السالفة ومل جند من علم شأهنم أثارة
أصحاب الكهف، دخلت إليهم ورأيهم سنة أربع ومخسمائة وهم هبذه احلالة، وعليهم مسجد، وقريب منهم بناء 

من األرض خربة، وبأعلى غرناطة مما يلي  رومي يسمى الرقيم، كأنه قصر خملق قد بقي بعض جدرانه، وهو يف فالة
  .القبلة آثار مدينة قدمية رومية يقال هلا مدينة دقيوس، وجدنا يف آثارها غرائب من قبور وحنوها

لَوِ اطَّلَْعتَ {: ما ذكر من رؤيته هلم باألندلس فإمنا هم غريهم، ألن اهللا تعاىل يقول يف حق أصحاب الكهف: قلت
قد منع اهللا : وقال ابن عباس ملعاوية ملا أراد رؤيتهم]. ١٨: الكهف[} ِمْنُهْم فَِراراً َولَُمِلئَْت ِمنُْهْم ُرْعباً َعلَْيهِْم لََولَّْيَت

. هم عجب: قال} كَاُنوا ِمْن آَياِتَنا َعَجباً{وقال جماهد يف قول . من هو خري منك عن ذلك؛ وسيأيت يف آخر القصة
وروى . بإنكار على النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يكون عنده أهنم عجبكذا روى ابن جريج عنه؛ يذهب إىل أنه 

  .يقول ليس بأعجب آياتنا: ابن جنيح عنه قال
  }إِذْ أََوى الِْفْتَيةُ إِلَى الْكَْهِف فَقَالُوا رَبََّنا آِتَنا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً َوَهيِّئْ لََنا ِمْن أَمْرَِنا َرَشداً{ ١٠: اآلية

  :ئلفيه ثالث مسا
روي أهنم قوم من أبناء أشراف مدينة دقيوس امللك الكافر، } إِذْ أََوى الْفِْتَيةُ إِلَى الْكَْهِف{: قوله تعاىل -:األوىل

  وروي أهنم كانوا. ويقال فيه دقينوس



. كانوا قبل عيسى، واهللا اعلم: وقيل. مطوقني مسورين بالذهب ذوي ذوائب، وهم من الروم واتبعوا دين عيسى
وقيل هي . إن ملكا من امللوك يقال له دقيانوس ظهر على مدينة من مدائن الروم يقال هلا أفسوس: ابن عباسوقال 

طرسوس وكان بعد زمن عيسى عليه السالم فأمر بعبادة األصنام فدعا أهلها إىل عبادة األصنام، وكان هبا سبعة 
ومروا براع معه كلب فتبعهم فآووا إىل الكهف أحداث يعبدون سرا، فرفع خربهم إىل امللك وخافوه فهربوا ليال، 

فتبعهم امللك إىل فم الغار، فوجد أثر دخوهلم ومل جيد أثر خروجهم، فدخلوا فأعمى اهللا أبصارهم فلم يروا شيئا؛ 
وروى جماهد عن ابن عباس أيضا أن هؤالء . سدوا عليهم باب الغار حىت ميوتوا فيه جوعا وعطشا: فقال امللك

يف دين ملك يعبد األصنام ويذبح هلا ويكفر باهللا، وقد تابعه على ذلك أهل املدينة، فوقع للفتية علم من الفتية كانوا 
فآمنوا باهللا ورأوا ببصائرهم قبيح فعل الناس،  -حسبما ذكر النقاش أو من مؤمين األمم قبلهم  -بعض احلواريني 

إهنم قد فارقوا دينك واستخفوا آهلتك : امللك وقيل يلفأخذوا نفوسهم بالتزام الدين وعبادة اهللا؛ فرفع أمرهم إىل 
وكفروا هبا، فاستحضرهم امللك إىل جملسه وأمرهم باتباع دينه والذبح آلهلته، وتوعدهم على فراق ذلك بالقتل؛ 

وروي أهنم ] ١٦: الكهف[} َوإِِذ اعَْتَزلُْتُموُهْم{ –إىل قوله  -} َربَُّنا َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ{: فقالوا له فيما روي
إنكم شبان أغمار ال عقول لكم، وأنا ال أعجل بكم بل استأين : قالوا حنو هذا الكالم وليس به، فقال هلم امللك

فاذهبوا إىل منازلكم ودبروا رأيكم وارجعوا إىل أمري، وضرب هلم يف ذلك أجال، مث إنه خالل األجل فتشاور الفتية 
إين أعرف كهفا يف جبل كذا، وكان أيب يدخل فيه غنمه فلنذهب فلنختف : أحدهم يف اهلروب بأدياهنم، فقال هلم

فيه حىت يفتح اهللا لنا؛ فخرجوا فيما روي يلعبون بالصوجلان والكرة، وهم يدحرجوهنا إىل حنو طريقهم لئال يشعر 
وا باللعب بالصوجلان وروي أهنم كانوا مثقفني فحضر عيد خرجوا إليه فركبوا يف مجلة الناس، مث أخذ. الناس هبم

وروى وهب بن منبه أن أول أمرهم إمنا كان حواري لعيسى بن مرمي جاء إىل مدينة أصحاب . حىت خلصوا بذلك
. الكهف يريد دخوهلا، فأجر نفسه من صاحب احلمام وكان يعمل فيه، فرأى صاحب احلمام يف أعماله بركة

  عظيمة،

من املدينة فعرفهم اهللا تعاىل فآمنوا به واتبعوه على دينه، واشتهرت فألقى إليه بكل أمره، وعرف ذلك الرجل فتيان 
خلطتهم به؛ فأتى يوما إىل ذلك احلمام ولد امللك بامرأة أراد اخللوة هبا، فنهاه ذلك احلواري فانتهى، مث جاء مرة 

ك احلواري وأصحابه أخرى فنهاه فشتمه، وأمضى عزمه يف دخول احلمام مع البغي، فدخل فماتا فيه مجيعا؛ فاهتم ذل
  .وقيل يف خروجهم غري هذا. بقتلهما؛ ففروا مجيعا حىت دخلوا الكهف

وأما الكلب فروي أنه كان كلب صيد هلم، وروي أهنم وجدوا يف طريقهم راعيا له كلب فاتبعهم الراعي على 
  .واسم الكلب محران وقيل قطمري. رأيهم وذهب الكلب معهم؛ قال ابن عباس

مكسلمينا وهو أكربهم : والذي ذكره الطربي هي هذه. الكهف فأعجمية، والسند يف معرفتها واهوأما أمساء أهل 
واملتكلم عنهم، وحمسيميلنينا وميليخا، وهو الذي مضى بالورق إىل املدينة عند بعثهم من رقدهتم، ومرطوس 

  .وصاحب غنم وكان الكلب ملكسلمينا، وكان أسنهم: قال مقاتل. وكشوطوش ودينموس ويطونس وبريونس
هذه اآلية صرحية يف الفرار بالدين وهجرة األهل والبنني والقرابات واألصدقاء واألوطان واألموال خوف -:الثانية

وقد خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم فارا بدينه، وكذلك أصحابه، وجلس يف . الفتنة وما يلقاه اإلنسان من احملنة
وهجروا أوطاهنم وتركوا . وقد تقدم" براءة"نص اهللا تعاىل على ذلك يف  وقد". النحل"الغار حسبما تقدم يف سورة 

فسكىن . أرضهم وديارهم وأهاليهم وأوالدهم وقراباهتم وإخواهنم، رجاء السالمة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين
ة األنبياء صلوات اهللا اجلبال ودخول الغريان، والعزلة عن اخللق واالنفراد باخلالق، وجواز الفرار من الظامل هي سن



وقد فضل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العزلة، وفضلها مجاعة العلماء ال سيما عند ظهور الفنت . عليهم واألولياء
  .} فَأُْووا إِلَى الْكَْهِف{: وفساد الناس، وقد نص اهللا تعاىل عليها يف كتابه فقال

ال والشعاب، ومرة يف السواحل والرباط، ومرة يف البيوت؛ وقد وقال العلماء االعتزال عن الناس يكون مرة يف اجلب
وقد جعلت طائفة من . ومل خيص موضعا من موضع" . إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وكف لسانك: "جاء يف اخلرب

أن : وقال ابن املبارك يف تفسري العزلة. العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك، إن كنت بني أظهرهم
وروى البغوي عن ابن . كون مع القوم فإذا خاضوا يف ذكر اهللا فخض معهم، وإن خاضوا يف غري ذلك فاسكتت

املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم أفضل من املؤمن الذي ال : "عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
من " نعم صوامع املؤمنني بيوهتم: "قال وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم" . خيالطهم وال يصرب على أذاهم

يا عقبة : "ما النجاة يا رسول اهللا؟ فقال: وقال عقبة بن عامر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. مراسل احلسن وغريه
يأيت على الناس زمان : " وقال صلى اهللا عليه وسلم". أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك

وذكر علي . خرجه البخاري" . م الغنم يتبع هبا شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفنتخري مال الرجل املسل
إذا كانت سنة مثانني ومائة فقد حلت ألميت : "بن سعد عن احلسن بن واقد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

داهللا بن املبارك عن مبارك بن فضالة وذكر أيضا علي بن سعد عن عب" . العزبة والعزلة والترهب يف رؤوس اجلبال
يأيت على الناس زمان ال يسلم لذي دين دينه إال من فر : "عن احلسن يرفعه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

بدينه من شاهق إىل شاهق أو حجر إىل حجر فإذا كان ذلك مل تنل املعيشة إال مبعصية اهللا فإذا كان ذلك حلت 
إذا كان ذلك كان فساد الرجل على : "يا رسول اهللا، كيف حتل العزبة وأنت تأمرنا بالتزويج؟ قال: قالوا" . العزبة

يدي أبويه فإن مل يكن له أبوان كان هالكه على يدي زوجته فإن مل تكن له زوجة كان هالكه على يدي ولده فإن 
يعريونه بضيق : "يا رسول اهللا؟ قالقالوا وكيف ذلك " . مل يكن له ولد كان هالكه على يدي القرابات واجلريان

  " .املعيشة ويكلفونه ما ال يطيق فعند ذلك يورد نفسه املوارد اليت يهلك فيها

أحوال الناس يف هذا الباب ختتلف، فرب رجل تكون له قوة على سكىن الكهوف والغريان يف اجلبال، وهي : قلت
اهللا عليه وسلم يف بداية أمره، ونص عليها يف كتابه خمربا عن  أرفع األحوال ألهنا احلالة اليت اختارها اهللا لنبيه صلى

ورب رجل تكون العزلة ]. ١٦: الكهف[} َوإِِذ اعَْتَزلُْتُموُهْم َوَما َيعُْبُدونَ إِالَّ اللََّه فَأُْووا إِلَى الْكَْهِف{: الفتية، فقال
م بعد قتل عثمان فلم خيرجوا إال إىل له يف بيته أخف عليه وأسهل؛ وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا بيوهت

ورب رجل متوسط بينهما فيكون له من القوة ما يصرب هبا على خمالطة الناس وأذاهم، فهو معهم يف الظاهر . قبورهم
إن الناس : جاء رجل إىل وهب بن منبه فقال: وذكر ابن املبارك حدثنا وهيب بن الورد قال. وخمالف هلم يف الباطن

ال تفعل إنه ال بد لك من الناس، وال بد هلم منك، ولك : فقال. وا وقد حدثت نفسي أال أخالطهموقعوا فيما وقع
إن كل موضع : وقد قيل. إليهم حوائج، وهلم إليك حوائج، ولكن كن فيهم أصم مسيعا، أعمى بصريا، سكوتا نطوقا

، ولزوم السواحل للرباط والذكر، يبعد عن الناس فهو داخل يف معىن اجلبال والشعاب؛ مثل االعتكاف يف املساجد
 -واهللا اعلم  -وإمنا جاءت األحاديث بذكر الشعاب واجلبال واتباع الغنم . ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس

ألن ذلك هو األغلب يف املواضع اليت يعتزل فيها؛ فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل يف معناه، كما ذكرنا، 
يعجب ربك من : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وروى عقبة بن عامر قال .واهللا املوفق وبه العصمة

راعي غنم يف رأس شظية اجلبل يؤذن بالصالة ويصلي فيقول اهللا عز وجل انظروا إىل عبدي يؤذن ويقيم الصالة 



  .خرجه النسائي" . خياف مين قد غفرت لعبدي وأدخلته اجلنة
رَبََّنا {: ملا فروا ممن يطلبهم اشتغلوا بالدعاء وجلؤوا إىل اهللا تعاىل فقالوا} َنا آِتَنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةًفَقَالُوا َربَّ{: قوله تعاىل

خمرجا من : وقال ابن عباس. توفيقا للرشاد} َوهَيِّئْ لََنا ِمْن أَْمرَِنا َرَشداً{. أي مغفرة ورزقا} آِتَنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً
  .ومن هذا املعىن أنه عليه السالم كان إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة. قيل صواباو. الغار يف سالمة

  }فَضََرْبَنا َعلَى آذَانِهِْم ِفي الْكَْهِف ِسنَِني َعَدداً{ ١١: اآلية
قال . وهذه من فصيحات القرآن اليت أقرت العرب بالقصور عن اإلتيان مبثله. عبارة عن إلقاء اهللا تعاىل النوم عليهم

ضربنا على آذاهنم بالنوم؛ أي : وقال ابن عباس. أي منعناهم عن أن يسمعوا؛ ألن النائم إذا مسع انتبه: جاجالز
أي فاستجبنا دعاءهم، وصرفنا عنهم شر " فضربنا على آذاهنم"املعىن : وقيل. سددنا آذاهنم عن نفوذ األصوات إليها

قول العرب ضرب األمري على يد الرعية إذا منعهم هذا ك: وقال قطرب. واملعىن كله متقارب. قومهم، وأمنناهم
قال األسود بن يعفر وكان . الفساد، وضرب السيد على يد عبده املأذون له يف التجارة إذا منعه من التصرف

  :ضريرا
  ضربت علي األرض باألسداد... ومن احلوادث ال أبالك أنين 

فساد النوم، وقلما ينقطع نوم نائم إال من جهة أذنه، وال  وأما ختصيص األذان بالذكر فألهنا اجلارحة اليت منها عظم
ذاك رجل بال الشيطان : "ومن ذكر األذن يف النوم قوله صلى اهللا عليه وسلم. يستحكم نوم إال من تعطل السمع

نعت للسنني؛ أي " عددا"و. أشار عليه السالم إىل رجل طويل النوم، ال يقوم الليل. خرجه الصحيح" يف أذنه
والعد املصدر، والعدد اسم . ة، والقصد به العبارة عن التكثري؛ ألن القليل ال حيتاج إىل عدد ألنه قد عرفمعدود

بني اهللا تعاىل عدد تلك السنني : مث قال قوم. نصب على املصدر" عددا: "وقال أبو عبيدة. املعدود كالنفض واخلبط
  ].٢٥: الكهف[} ِسنَِني وَاْزدَاُدوا ِتْسعاً َولَبِثُوا ِفي كَْهِفهِمْ ثَالثَ ِمائٍَة{: من بعد فقال

  }ثُمَّ َبَعثَْناُهْم ِلَنْعلََم أَيُّ الْحِْزَبْينِ أَْحَصى ِلَما لَبِثُوا أََمداً{ ١٢: اآلية
ويقال ملن أحيي أو أقيم من نومه مبعوث؛ ألنه كان ممنوعا من . أي من بعد نومهم} ثُمَّ بََعثَْناُهْم{: قوله تعاىل
  .والتصرفاالنبعاث 

عبارة عن خروج ذلك الشيء إىل الوجود ومشاهدته؛ وهذا على } ِلَنعْلََم} {ِلَنْعلََم أَيُّ الْحِْزَبْينِ أَْحَصى{: قوله تعاىل
وقرأ الزهري . حنو كالم العرب، أي نعلم ذلك موجودا، إال فقد كان اهللا تعاىل علم أي احلزبني أحصى األمد

واحلزب الثاين . يقان، والظاهر من اآلية أن احلزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبثهم قليالواحلزبان الفر. بالياء" ليعلم"
. وهذا قول اجلمهور من املفسرين. أهل املدينة الذين بعث الفتية على عهدهم، حني كان عندهم التاريخ ألمر الفتية

وقيل غري . مها حزبان من املؤمنني :وقيل. مها حزبان من الكافرين، اختلفا يف مدة أصحاب الكهف: وقالت فرقة
: وقال الفراء. نصب على املفعول به؛ قاله أبو علي" أمدا"و. فعل ماض" أحصى"و. ذلك مما ال يرتبط بألفاظ اآلية

وقال . نصب على الظرف، أي أي احلزبني أحصى للبثهم يف األمد، واألمد الغاية: وقال الزجاج. نصب على التمييز
ـ " أمدا: "وقال الطربي. عناه عددا، وهذا تفسري باملعىن على جهة التقريبنصب م" أمدا: "جماهد منصوب ب

وهذا غري متجه، وأما من قال إنه نصب على التفسري فيلحقه من االختالل أن أفعل ال يكون من : ابن عطية". لبثوا"
ما : الرباعي قد كثر؛ كقولكإن أفعل يف : وقد حيتج له بأن يقال. فعل رباعي" أحصى"فعل رباعي إال يف الشاذ، و
وقال عمر بن " . ماؤه أبيض من اللنب: "وقال يف صفة حوضه صلى اهللا عليه وسلم. أعطاه للمال وآتاه للخري



  .فهو ملا سواها أضيع: اخلطاب
  }ُهْم ُهدًىَنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك َنَبأَُهْم بِالَْحقِّ إِنَُّهْم ِفْتَيةٌ آَمُنوا بَِربِّهِْم َوزِْدَنا{ ١٣: اآلية

اختالفا وقع يف أمد } ِلَنْعلََم أَيُّ الِْحزَْبْينِ أَْحَصى{ملا اقتضى قوله تعاىل } َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك نََبأَُهْم بِالَْحقِّ{: قوله تعاىل
هلم أي شباب وأحداث حكم } إِنَُّهْم ِفْتيَةٌ{. الفتية، عقب باخلرب عن أنه عز وجل يعلم من أمرهم باحلق الذي وقع

الفتوة بذل الندى وكف : وقال اجلنيد. رأس الفتوة اإلميان: بالفتوة حني آمنوا بال واسطة؛ كذلك قال أهل اللسان
وهذا القول حسن جدا؛ . وقيل غري هذا. الفتوة اجتناب احملارم واستعجال املكارم: وقيل. األذى وترك الشكوى

  .ألنه يعم باملعىن مجيع ما قيل يف الفتوة

أي يسرناهم للعمل الصاحل؛ من االنقطاع إىل اهللا تعاىل، ومباعدة الناس، والزهد يف } َوزِْدَناُهْم ُهدًى{ -:قوله تعاىل
زادهم هدى بكلب الراعي حني طردوه ورمجوه خمافة أن ينبح : وقال السدي. وهذه زيادة على اإلميان. الدنيا

يا قوم مل تطردونين، مل ترمجونين مل : طقه اهللا، فقالعليهم وينبه هبم؛ فرفع الكلب يديه إىل السماء كالداعي فأن
  .تضربونين فواهللا لقد عرفت اهللا قبل أن تعرفوه بأربعني سنة؛ فزادهم اهللا بذلك هدى

نِِه إِلَهاً لَقَْد قُلَْنا إِذاً َوَرَبطَْنا َعلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَاُموا فَقَالُوا رَبَُّنا َربُّ السََّماوَاِت وَاَألْرضِ لَْن َنْدُعَو ِمْن ُدو{ ١٤: اآلية
  }َشطَطاً

َربَُّنا {: عبارة عن شدة عزم وقوة صرب، أعطاها اهللا هلم حىت قالوا بني يدي الكفار} َوَربَطَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم{: قوله تعاىل
وملا كان الفزع وخور النفس يشبه بالتناسب . } طاًَربُّ السََّماَواِت وَاَألْرضِ لَْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إِلَهاً لَقَْد قُلَْنا إِذاً َشطَ

فالن رابط اجلأش، إذا كان ال تفرق نفسه : االحنالل حسن يف شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه الربط؛ ومنه يقال
َت بِهِ وَِلَيْربِطَ َعلَى قُلُوبِكُْم َوُيثَبِّ{: وقوله تعاىل. ومنه الربط على قلب أم موسى. عند الفزع واحلرب وغريها

  .وقد تقدم] ١١: األنفال[} الْأَقَْداَم
  -:فيه مسالتان} إِذْ قَاُموا فَقَالُوا{: قوله تعاىل

أن يكون هذا وصف مقامهم بني يدي امللك : أحدها: حيتمل ثالثة معان} إِذْ قَاُموا فَقَالُوا{: قوله تعاىل-:االوىل 
واملعىن . لقلب حيث خالفوا دينه، ورفضوا يف ذات اهللا هيبتهكما تقدم، وهو مقام حيتاج إىل الربط على ا -الكافر 

إين : إهنم أوالد عظماء تلك املدينة، فخرجوا واجتمعوا وراء تلك املدينة من غري ميعاد؛ فقال أسنهم: الثاين فيما قيل
رَبَُّنا َربُّ {: فقاموا مجيعا فقالوا. أجد يف نفسي أن ريب رب السماوات واألرض؛ فقالوا وحنن كذلك جند يف أنفسنا

  .} السََّماَواِت َواَألْرضِ لَْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إِلَهاً لَقَْد قُلَْنا إِذاً َشطَطاً

أن يعرب بالقيام، عن انبعاثهم بالعزم إىل اهلروب إىل : واملعىن الثالث. أي لئن دعونا إهلا غريه فقد قلنا إذا جورا وحماال
  .قام فالن إىل أمر كذا إذا عزم عليه بغاية اجلد: تقولاهللا تعاىل ومنابذة الناس؛ كما 

  .} إِذْ قَاُموا فَقَالُوا َربَُّنا َربُّ السََّماوَاِت َواَألْرضِ{تعلقت الصوفية يف القيام والقول بقول : قال ابن عطية -:الثانية 
م من نعمه ونعمته، مث هاموا وهذا تعلق غري صحيح هؤالء قاموا فذكروا اهللا على هدايته، وشكروا ملا أواله: قلت

أين هذا . على وجوههم منقطعني إىل رهبم خائفني من قومهم؛ وهذه سنة اهللا يف الرسل واألنبياء والفضالء األولياء
من ضرب األرض باألقدام والرقص باألكمام وخاصة يف هذه األزمان عند مساع األصوات احلسان من املرد 

مث هذا حرام عند مجاعة العلماء، على ما يأيت بيانه يف سورة . بني األرض والسماءوالنسوان؛ هيهات بينهما واهللا ما 
ما فيه ] ٣٧: اإلسراء[} َوال َتْمشِ ِفي الْأَْرضِ مََرحاً{: عند قوله" سبحان"وقد تقدم يف . لقمان إن شاء اهللا تعاىل



الرقص والتواجد فأول من أحدثه وأما : وقال اإلمام أبو بكر الطرسوسي وسئل عن مذهب الصوفية فقال. كفاية
أصحاب السامري؛ ملا اختذ هلم عجال جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون؛ فهو دين الكفار وعباد 

  .العجل، على ما يأيت
فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه  َهُؤالِء قَْوُمَنا اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً لَْوال َيأُْتونَ َعلَيْهِْم بُِسلْطَاٍن َبيِّنٍ{ ١٥: اآلية
  }كَِذباً

هؤالء قومنا أي أهل عصرنا وبلدنا، : أي قال بعضهم لبعض} هَُؤالِء قَْوُمَنا اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلهَةً{: قوله تعاىل
َبيِّنٍ فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه  يَأُْتونَ َعلَْيهِْم بُِسلْطَاٍن{. أي هال} لَْوال{. عبدوا األصنام تقليدا من غري حجة

راجع إىل اآلهلة؛ أي هال أقاموا بينة على األصنام يف كوهنا } َعلَيْهِْم{: وقيل. أي حبجة على عبادهتم الصنم} كَِذباً
  .محتضيض مبعىن التعجيز؛ وإذا مل ميكنهم ذلك مل جيب أن يلتفت إىل دعواه} لَْوال{آهلة؛ فقوهلم 

َوُيهَيِّئْ لَكُْم ِمْن  وَإِِذ اْعتََزلُْتُموُهْم َوَما َيعُْبُدونَ إِلَّا اللََّه فَأُْووا إِلَى الْكَْهِف َيْنُشرْ لَكُْم رَبُّكُْم ِمْن َرْحَمِتِه{ ١٦: اآلية
  }أَْمرِكُْم ِمْرفَقاً
هو من قول : وقيل. ذ اعتزلتموهم فاؤوا إىل الكهفأي وإ. هو من قول اهللا هلم: قيل} َوإِِذ اعَْتَزلُْتُموُهْم{: قوله تعاىل

رئيسهم مكسلمينا، قال هلم ذلك؛ أي إذ اعتزلتموهم : وقال الغزنوي. رئيسهم ميليخا؛ فيما ذكر ابن عطية
: قال ابن عطية. أي إنكم مل تتركوا عبادته؛ فهو استثناء منقطع} إِالَّ اللََّه{مث استثىن وقال . واعتزلتم ما يعبدون

على تقدير إن الذين فر أهل الكهف منهم ال يعرفون اهللا، وال علم هلم به؛ وإمنا يعتقدون األصنام يف ألوهيتهم  وهذا
وإن فرضنا أهنم يعرفون اهللا كما كانت العرب تفعل لكنهم يشركون أصنامهم معه يف العبادة فاالستثناء . فقط

َوَما َيعُْبُدونَ ِمْن {ويف مصحف عبداهللا بن مسعود . ة اهللامتصل؛ ألن االعتزال وقع يف كل ما يعبد الكفار إال يف جه
  .قال قتادة هذا تفسريها. }ُدوِن اللَِّه

َوإِذِ اْعَتزَلُْتُموُهْم َوَما َيعُْبُدونَ إِالَّ {: ويدل على هذا ما ذكره أبو نعيم احلافظ عن عطاء اخلراساين يف قوله تعاىل: قلت
  .بدون اهللا ويعبدون معه آهلة فاعتزلت الفتية عبادة تلك اآلهلة ومل تعتزل عبادة اهللاكان فتية من قوم يع: قال} اللََّه

يف موضع نصب، عطفا } َوَما َيعُْبُدونَ إِالَّ اللََّه{ من قوله " ما"مبنزلة غري، و" إال"فعلى ما قال قتادة تكون : ابن عطية
إذا فارقنا الكفار وانفردنا باهللا : أن بعضهم قال لبعض ومضمن هذه اآلية. } اعَْتَزلُْتُموُهْم{على الضمري يف قول 

. تعاىل فلنجعل الكهف مأوى ونتكل على اهللا؛ فإنه سيبسط لنا رمحته، وينشرها علينا، ويهيئ لنا من أمرنا مرفقا
 وقال أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني. وهذا كله دعاء حبسب الدنيا، وعلى ثقة كانوا من اهللا يف أمر آخرهتم

قرئ بكسر امليم وفتحها، وهو ما } ِمْرفَقاً{. كان أصحاب الكهف صياقلة، واسم الكهف حيوم: رضي اهللا عنه
  .بفتح امليم املوضع كاملسجد ومها لغتان" املرفق"يرتفق به وكذلك مرفق اإلنسان ومرفقه؛ ومنهم من جيعل 

ْهِفهِْم ذَاَت الَْيِمنيِ َوإِذَا غََرَبْت َتقْرِضُُهْم ذَاَت الشِّمَالِ َوُهْم ِفي وََتَرى الشَّْمسَ إِذَا طَلََعتْ َتَزاَوُر َعْن كَ{ ١٧: اآلية
  }مُْرِشداً فَْجَوٍة ِمْنُه ذَِلَك ِمْن آَياِت اللَِّه َمْن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمْهَتِد َوَمْن ُيْضِللْ فَلَْن َتجِدَ لَُه َوِلّياً

َوُهْم ُرقُوٌد َوُنقَلُِّبُهْم ذَاتَ الَْيِمنيِ َوذَاَت الشِّمَالِ َوكَلُْبُهْم َباِسطٌ ِذَراَعْيِه بِالَْوِصيدِ لَوِ  وََتْحَسبُُهْم أَْيقَاظاً{ ١٨: اآلية
  }اطَّلَْعَت َعلَْيهِْم لََولَّْيَت ِمنُْهْم ِفرَاراً َولَُمِلئَْت ِمنُْهْم ُرْعباً

أي ترى أيها املخاطب الشمس عند طلوعها } ُر َعْن كَْهِفهِْم ذَاَت الَْيمِنيَِوَتَرى الشَّْمَس إِذَا طَلََعْت تََزاَو{: قوله تعاىل
تتنحى ومتيل؛ " تزاور"و. إنك لو رأيتهم لرأيتهم كذا؛ ال أن املخاطب رآهم على التحقيق: واملعىن. متيل عن كهفهم



  : غري العني؛ كما قال ابن أيب ربيعةواألزور يف العني املائل النظر إىل ناحية، ويستعمل يف. والزور امليل. من االزورار
  وجنيب خيفة القوم أزور
  :ومن اللفظة قول عنترة

  فازور من وقع القنا بلبانه
ويف حديث غزوة مؤتة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى يف سرير عبداهللا بن رواحة ازورارا عن سرير جعفر 

وقرأ عاصم ومحزة ". تتزاور"بإدغام التاء يف الزاي، واألصل  "تزاور"وقرأ أهل احلرمني وأبو عمرو . وزيد بن حارثة
  .خمففة الزاي" تزاور"والكسائي 

قرأ } َوإِذَا غََرَبْت َتقْرِضُُهْم{ . مثل حتمار؛ كلها مبعىن واحد" تزوار"وحكى الفراء . مثل حتمر" تزور"وقرأ ابن عامر 
وهذا معروف يف اللغة، حكى : النحاس. تدعهم: ةوقال قتاد. اجلمهور بالتاء على معىن تتركهم؛ قاله جماهد

أهنم كانوا ال تصيبهم مشس البتة كرامة هلم؛ وهو قول ابن : قرضه يقرضه إذا تركه؛ واملعىن: البصريون أنه يقال
يعين أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمني، أي ميني الكهف، وإذا غربت متر هبم ذات . عباس

وكان كهفهم مستقبل بنات نعش يف . كهف، فال تصيبهم يف ابتداء النهار وال يف آخر النهارالشمال، أي مشال ال
. أرض الروم، فكانت الشمس متيل عنهم طالعة وغاربة وجارية ال تبلغهم لتؤذيهم حبرها، وتغري ألواهنم وتبلي ثياهبم

وذهب الزجاج إىل . يف زاويتهإنه كان لكهفهم حاجب من جهة اجلنوب، وحاجب من جهة الدبور وهم : وقد قيل
بالياء " بقرضهم"وقرأت فرقة . أن فعل الشمس كان آية من اهللا، دون أن يكون باب الكهف إىل جهة توجب ذلك

أي يصيبهم } وَإِذَا غَرََبْت َتقْرِضُُهْم{: وقيل. من القرض وهو القطع، أي يقطعهم الكهف بظله من ضوء الشمس
كان يف مسها هلم : وقالوا. هب والفضة، أي تعطيهم الشمس اليسري من شعاعهايسري منها، مأخوذ من قارضة الذ

وعلى اجلملة فاآلية يف ذلك أن اهللا تعاىل آواهم إىل كهف هذه صفته ال إىل كهف آخر . بالعشي إصالح ألجسادهم
إظالل غمام وعلى هذا فيمكن أن يكون صرف الشمس عنهم ب. يتأذون فيه بانبساط الشمس علبهم يف معظم النهار

وَُهْم ِفي {واملقصود بيان حفظهم عن تطرق البالء وتغري األبدان واأللوان إليهم، والتأذي حبر أو برد . أو سبب آخر
  :أي من الكهف والفجوة املتسع، ومجعها فجوات وفجاء؛ مثل ركوة وركاء وركوات وقال الشاعر} فَْجَوٍة ِمْنُه

  ال غري ميل وال عزلرجاال وخي... وحنن مألنا كل واد وفجوة 
: لطف هبم وهذا يقوى قول الزجاج وقال أهل التفسري} ذَِلَك ِمْن آَياِت اللَِّه{. أي كانوا حبيث يصيبهم نسيم اهلواء

} وََتْحَسُبُهمْ أَْيقَاظاً{: قوله تعاىل:.وقيل. كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون؛ فكذلك كان الرائي حيسبهم أيقاظا
  "أيقاظا"و. تيقظ يف مضجعهلكثرة تقلبهم كاملس

. وهم قوم ركوع وسجود وقعود فوصف اجلمع باملصدر: كقوهلم} وَُهْم ُرقُوٌد{. مجع يقظ ويقظان، وهو املنتبه
كان هلم يف كل : قال أبو هريرة. لئال تأكل األرض حلومهم: قال ابن عباس} َوُنقَلِّبُُهْم ذَاَت الَْيِمنيِ َوذَاَت الشَِّمالِ{

إمنا قلبوا يف التسع : وقالت فرقة. يف كل سبع سنني مرة: وقال جماهد. يف كل سنة مرة: وقيل. نعام تقليبتا
وظاهر كالم املفسرين أن التقليب كان من فعل اهللا، وجيوز أن يكون من ملك بأمر . األواخر، وأما يف الثالمثائة فال

  .اهللا، فيضاف إىل اهللا تعاىل
  :فيه أربع مسائل} ِذَراَعْيِه بِالَْوِصيِد َوكَلْبُُهْم بَاِسطٌ{: قوله تعاىل

يف ليله أو يف ] قال[إن مما أخذ على العقرب أال تضر أحدا : قال عمرو بن دينار} َوكَلْبُُهْم{ : قوله تعاىل-:األوىل 



وكلبهم باسط ذراعيه ]: إذا قال[وإن مما أخذ على الكلب أال يضر من محل عليه . صلى اهللا على نوح: هناره
  .يدبالوص

واختلف يف لونه . أكثر املفسرين على أنه كلب حقيقة، وكان لصيد أحدهم أو لزرعه أو غنمه؛ على ما قال مقاتل
واختلف . أي لون ذكرت أصبت؛ حىت قيل لون احلجر وقيل لون السماء: حتصيله. اختالفا كثريا، ذكره الثعليب

: وهب. صهيا: كعب. بسيط: عبداهللا بن سالم. مشري :األوزاعي. قطمري: ابن عباس. ريان: أيضا يف امسه؛ فعن علي
وقال . وكان اقتناء الكلب جائزا يف وقتهم، كما هو عندنا اليوم جائز يف شرعنا. وقيل قطمري؛ ذكره الثعليب. نقيا

مروا بكلب فنبح هلم : وقال كعب. هربوا ليال، وكانوا سبعة فمروا براع معه كلب فاتبعهم على دينهم: ابن عباس
ال ختافوا : وه فعاد فطردوه مرارا، فقام الكلب على رجليه ورفع يديه إىل السماء كهيئة الداعي، فنطق فقالفطرد

  .مين أنا أحب أحباء اهللا تعاىل فناموا حىت أحرسكم
من اقتىن كلبا إال كلب صيد أو : "ورد يف الصحيح عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -:الثانية 

  وروى الصحيح أيضا عن" . من أجره كل يوم قرياطانماشية نقص 

من اختذ كلبا إال كلب ماشية أو صيد أو زرع انقص من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة قال
. يرحم اهللا أبا هريرة كان صاحب زرع: وذكر البن عمر قول أيب هريرة فقال: قال الزهري" . أجره كل يوم قرياط

وجعل النقص يف أجر من اقتناها على غري ذلك . سنة الثابتة على اقتناء الكلب للصيد والزرع واملاشيةفقد دلت ال
من املنفعة؛ إما لترويع الكلب املسلمني وتشويشه عليهم بنباحه، أو ملنع دخول املالئكة البيت، أو لنجاسته، على ما 

ويف " قرياطان"وقال يف إحدى الروايتني . ؛ واهللا اعلميراه الشافعي، أو القتحام النهي عن اختاذ ما ال منفعة فيه
وذلك حيتمل أن يكون يف نوعني من الكالب أحدمها أشد أذى من اآلخر، كاألسود الذي أمر ". قرياط"األخرى 

. عليه السالم بقتله، ومل يدخله يف االستثناء حني هنى عن قتلها كما هو منصوص يف حديث جابر؛ أخرجه الصحيح
وحيتمل أن يكون ذلك الختالف املواضع، فيكون ممسكه " . يكم باألسود البهيم ذي النقطتني فإنه شيطانعل: "وقال

  .واهللا اعلم. وأما املباح اختاذه فال ينقص؛ كالفرس واهلرة. باملدينة مثال أو مبكة ينقص قرياطان وبغريها قرياط
. رح معها، ال الذي حيفظها يف الدار من السراقوكلب املاشية املباح اختاذه عند مالك هو الذي يس -:الثالثة 

وقد أجاز غري مالك اختاذها لسراق . وكلب الزرع هو الذي حيفظها من الوحوش بالليل أو بالنهار ال من السراق
  .من أحكام الكالب ما فيه كفاية، واحلمد هللا" املائدة"وقد تقدم يف . املاشية والزرع

أيب رضي اهللا عنه قال مسعت أبا الفضل اجلوهري يف جامع مصر يقول على منرب وحدثين : قال ابن عطية -:الرابعة 
إن من أحب أهل اخلري نال من بركتهم؛ كلب أحب أهل فضل وصحبهم يف : وعظه سنة تسع وستني وأربعمائة

  .ذكره اهللا يف حمكم تنزيله
اء واألولياء حىت أخرب اهللا تعاىل إذ كان بعض الكالب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته وخمالطته الصلح: قلت

  بذلك يف كتابه جل وعال فما ظنك باملؤمنني املوحدين املخالطني

احملبني لألولياء والصاحلني بل يف هذا تسلية وأنس للمؤمنني املقصرين عن درجات الكمال، احملبني للنيب صلى اهللا 
أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خارجان  بينا: روى الصحيح عن أنس بن مالك قال. عليه وسلم وآله خري آل

: يا رسول اهللا، مىت الساعة؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من املسجد فلقينا رجل عند سدة املسجد فقال
يف رواية قال أنس بن " . فأنت مع من أحببت: "قال. وال صدقة، ولكين أحب اهللا ورسوله: قال" ما أعددت هلا"



: قال أنس" . فأنت مع من أحببت: "نا بعد اإلسالم فرحا أشد من قول النيب صلى اهللا عليه وسلمفما فرح: مالك
  .فأنا أحب اهللا ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن مل أعمل بأعماهلم

وهذا الذي متسك به أنس يشمل من املسلمني كل ذي نفس، فكذلك تعلقت أطماعنا بذلك وإن كنا : قلت
ين، ورجونا رمحة الرمحن وإن كنا غري مستأهلني؛ كلب أحب قوما فذكره اهللا معهم فكيف بنا وعندنا عقد مقصر

َولَقَْد كَرَّْمَنا بَنِي آَدَم َوَحَملَْناُهْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ {اإلميان وكلمة اإلسالم، وحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
  ].٧: اإلسراء[} َوفَضَّلَْناُهْم َعلَى كَِثريٍ ِممَّْن َخلَقَْنا َتفْضِيالًَوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت 

مل يكن كلبا حقيقة، وإمنا كان أحدهم، وكان قد قعد عند باب الغار طليعة هلم كما مسي النجم التابع : وقالت فرقة
فسمي باسم احليوان الالزم : ةقال ابن عطي. كلب اجلبار: للجوزاء كلبا؛ ألنه منها كالكلب من اإلنسان؛ ويقال له

لذلك املوضع أما إن هذا القول يضعفه ذكر بسط الذراعني فإهنا يف العرف من صفة الكلب حقيقة؛ ومنه قول النيب 
  وقد حكى أبو عمر املطرز يف كتاب اليواقيت" . وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب: "صلى اهللا عليه وسلم

فيحتمل أن يريد بالكالب هذا الرجل على ما روي؛ إذ بسط الذراعني ". ه بالوصيدوكالبهم باسط ذراعي"أنه قرئ 
وقرأ . وحيتمل أن يريد بالكالب الكلب. واللصوق باألرض مع رفع الوجه للتطلع هي هيئة الريبة املستخفي بنفسه

  .يعين صاحب الكلب" كالبهم"جعفر بن حممد الصادق 
مل اسم الفاعل وهو مبعىن املضي؛ ألهنا حكاية حال ومل يفصد اإلخبار عن فعل أع} َباِسطٌ ِذَراَعيِْه{: قوله تعاىل
نام الكلب، : وقيل. بسط ذراعيه لطول املدة: مث قيل. والذرع من طرف املرفق إىل طرف األصبع الوسطى. الكلب

بري، أي فناء القناء؛ قاله ابن عباس وجماهد وابن ج: الوصيد. نام مفتوح العني: وقيل. وكان ذلك من اآليات
  :وأنشد. وقال ابن عباس أيضا. وقيل الباب. الكهف، واجلمع وصائد ووصد
  علي ومعرويف هبا غري منكر... بأرض فضاء ال يسد وصيدها 

: والوصيد. وقد أوصدت الباب وآصدته أي أغلقته. عتبة الباب، والباب املوصد هو املغلق: وقال عطاء. وقد تقدم
  .فهو مشترك، واهللا اعلمالنبات املتقارب األصول، 

} لََولَّْيَت ِمْنُهْم ِفرَاراً{. واألعمش وحيىي بن وثاب بضمها. قرأ اجلمهور بكسر الواو} لَوِ اطَّلَْعَت َعلَْيهِْم{: قوله تعاىل
. هليبةأي ملا حفهم اهللا تعاىل من الرعب واكتنفهم من ا} َولَُمِلئَْت ِمنُْهْم ُرْعباً{. أي لو أشرفت عليهم هلربت منهم

كان الناس : وقيل. لوحشة مكاهنم؛ وكأهنم آواهم اهللا إىل هذا املكان الوحش يف الظاهر لينقر الناس عنهم: وقيل
الفرار منهم لطول شعورهم وأظفارهم؛ وذكره : وقيل. حمجوبني عنهم بالرعب، ال جيسر أحد منهم على الدنو إليهم

. لبثنا يوما أو بعض يوم: ألهنم ملا استيقظوا قال بعضهم لبعضوهذا بعيد؛ . املهدوي والنحاس والزجاج والقشريي
إمنا قالوا ذلك قبل أن ينظروا إىل أظفارهم : ودل هذا على أن شعورهم وأظفارهم كانت حباهلا؛ إال أن يقال

والصحيح يف أمرهم أن اهللا عز وجل حفظ هلم احلالة اليت ناموا عليها لتكون هلم : قال ابن عطية. وشعورهم
  ريهم فيهمولغ

آية، فلم يبل هلم ثوب ومل تغري صفة، ومل ينكر الناهض إىل املدينة إال معامل األرض والبناء، ولو كانت يف نفسه حالة 
بتشديد الالم على " ملُلَّئت منهم"وقرأ نافع وابن كثري وابن عباس وأهل مكة واملدينة . ينكرها لكانت عليه أهم

وقد جاء التثقيل يف . بالتخفيف، والتخفيف أشهر يف اللغة" مللئت"وقرأ الباقون  .تضعيف املبالغة؛ أي ملئت مث ملئت
  :قول املخبَّل السعدي



  فملِّىء من كعب بن عوف سالسله... وإذ فتك النعمان بالناس حمرما 
حلال نصب على ا" فرارا"و. مها لغتان: قال أبو حامت. وقرأ بضمها أبو جعفر. بإسكان العني" رعبا"وقرأ اجلمهور 

  .مفعول ثان أو متييز" رعبا"و
َض َيْومٍ قَالُوا رَبُّكُْم أَْعلَمُ َوكَذَِلكَ َبَعثَْناُهْم ِليََتَساَءلُوا بَْيَنُهْم قَالَ قَاِئلٌ ِمنُْهْم كَْم لَبِثُْتْم قَالُوا لَبِثَْنا َيْوماً أَْو بَْع{ ١٩: اآلية

َرنَّ ْم َهِذهِ إِلَى الَْمِديَنِة فَلَْيْنظُرْ أَيَُّها أَزْكَى طََعاماً فَلَْيأِْتكُْم بِرِْزقٍ ِمْنُه َولَْيَتلَطَّْف َوال ُيْشِعبَِما لَبِثُْتْم فَاْبَعثُوا أََحدَكُْم بَِورِِقكُ
  }بِكُْم أََحداً

  }ِلحُوا إِذاً أََبداًإِنَُّهْم إِنْ َيظَْهُروا َعلَْيكُمْ َيْرُجُموكُْم أَْو ُيعِيُدوكُْم ِفي ِملَّتِهِْم َولَْن ُتفْ{ ٢٠: اآلية
كما ضربنا على آذاهنم : واملعىن. التحريك عن سكون: البعث} وَكَذَِلَك َبَعثَْناُهْم ِلَيَتَساَءلُوا َبْينَُهْم{: قوله تعاىل

. وزدناهم هدى وقلبناهم بعثناهم أيضا؛ أي أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليهم من هيئتهم يف ثياهبم وأحواهلم
  :رقال الشاع

  فقاموا مجيعا بني عاث ونشوان... وفتيان صدق قد بعثت بسحرة 
: القصص[} ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً{الم الصريورة وهي الم العاقبة؛ كقوله " ليتساءلوا"أي أيقظت والالم يف قوله 

  .فبعثهم مل سكن ألجل تساؤهلم] ٨

وذلك أهنم دخلوه غدوة وبعثهم اهللا يف آخر } َض َيْومٍ قَالُوا رَبُّكُْم أَْعلَمُ بَِما لَبِثُْتْمقَالُوا لَبِثَْنا َيْوماً أَْو بَْع{: قوله تعاىل
  .اهللا اعلم باملدة: النهار؛ فقال رئيسهم ميليخا أو مكسلمينا

  -:فيه سبع مسائل} فَاْبَعثُوا أََحَدكُْم بَِورِِقكُْم َهِذِه إِلَى الَْمِدينَِة{: قوله تعاىل
وقرأ ابن كثري ونافع وابن عامر والكسائي . كانت ورقهم كأخفاف الربع؛ ذكره النحاس: قال ابن عباس -:االوىل 

بسكون الراء، " بورقكم"وقرأ أبو عمرو ومحزة وأبو بكر عن عاصم . بكسر الراء} بَِورِِقكُْم{وحفص عن عاصم 
ويروى أهنم انتبهوا جياعا، . سكون الراءبكسر الواو و" بورقكم"وقرأ الزجاج . حذفوا الكسرة لثقلها، ومها لغتان

أفسوس ويقال هي طرسوس، وكان امسها يف : واملدينة. وأن املبعوث هو ميليخا، كان أصغرهم؛ فيما ذكر الغزنوي
كان معهم دراهم عليها صورة امللك الذي : وقال ابن عباس. اجلاهلية أفسوس؛ فلما جاء اإلسالم مسوها طرسوس

  .كان يف زماهنم
أحل ذبيحة؛ ألن أهل بلدهم كانوا يذحبون على : قال ابن عباس} فَلَْيْنظُْر أَيَُّها أَزْكَى طََعاماً{: قوله تعاىل -:ة الثاني

. أي أكثر بركة} أَْزكَى طََعاماً{وقيل . كان عامتهم جموسا: ابن عباس. اسم الصنم، وكان فيهم قوم خيفون إمياهنم
طعام اثنني أو ثالثة لئال يطلع عليهم، مث إذا طبخ كفى مجاعة؛ وهلذا قيل ذلك إهنم أمروه أن يشتري ما يظن أنه : قيل

  .وقيل أرخص. أطيب" أزكى: "وقيل. وقيل مترا؛ فاهللا اعلم. كان زبيبا: وقيل. الطعام األرز
َوال ُيْشِعَرنَّ بِكُمْ {. طعامأي يف دخول املدينة وشراء ال} وَلَْيَتلَطَّْف{. أي بقوت} فَلْيَأِْتكُْم بِرِْزقٍ ِمنُْه{: قوله تعاىل

قال } إِنَُّهْم إِنْ يَظَْهُروا َعلَْيكُْم يَْرُجُموكُْم{إن ظهر عليه فال يوقعن إخوانه فيما وقع فيه : وقيل. أي ال خيربن} أََحداً
يرموكم بالسب والشتم؛ واألول أصح، ألنه كان عازما على : وقيل. معناه باحلجارة، وهو أخبث القتل: الزجاج

خمالفة دين الناس إذ هي ] عقوبة[والرجم فيما سلف هي كانت على ما ذكر قبله .قتلهم كما تقدم يف قصصهم
  .أشفى جلملة أهل ذلك الدين من حيث إهنم يشتركون فيها



وقد وكل علي بن أيب طالب أخاه عقيال عند عثمان . يف هذه البعثة بالورق دليل على الوكالة وصحتها -:الثالثة 
والوكالة معروفه يف اجلاهلية واإلسالم؛ أال ترى إىل عبدالرمحن بن عوف . عنه؛ وال خالف فيها يف اجلملة رضي اهللا

كيف وكل أمية بن خلف بأهله وحاشيته مبكة؛ أي حيفظهم، وأمية مشرك، والتزم عبدالرمحن ألمية من حفظ حاشيته 
كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن : عوف قال روى البخاري عن عبدالرمحن بن. باملدينة مثل ذلك جمازاة لصنعه

ال أعرف الرمحن كاتبين بامسك الذي : حيفظين يف صاغييت مبكة وأحفظه يف صاغيته باملدينة؛ فلما ذكرت الرمحن؛ قال
صاغية الرجل الذين مييلون إليه ويأتونه؛ : قال األصمعي. وذكر احلديث... كان يف اجلاهلية، فكاتبته عبد عمرو

ن صغا يصغو ويصغى إذا مال، وكل مائل إىل الشيء أو معه فقد صغا إليه وأصغى؛ من كتاب وهو مأخوذ م
  .األفعال
الوكالة عقد نيابة، أذن اهللا سبحانه فيه للحاجة إليه وقيام املصلحة يف ذلك، إذ ليس كل أحد يقدر على  -:الرابعة 

  .تناول أموره إال مبعونة من غريه أو يترفه فيستنيب من يرحيه
] ٦٠: التوبة[} وَالَْعاِمِلَني َعلَْيَها{: د استدل علماؤنا على صحتها بآيات من الكتاب، منها هذه اآلية، وقوله تعاىلوق

روى جابر بن عبداهللا قال أردت اخلروج إىل خيرب فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه . } اذَْهُبوا بِقَِميِصي َهذَا{: وقوله
إذا أتيت وكيلي فخذ منه مخسة عشر وسقا فإن ابتغى منك : "إىل خيرب؛ فقالإين أردت اخلروج : وسلم فقلت له

  .واألحاديث كثرية يف هذه املعىن، ويف إمجاع األمة على جوازها كفاية. خرجه أبو داود" آية فضع يدك على ترقوته
لوكيل؛ ألن كل حمرم الوكالة جائزة يف كل حق جتوز النيابة فيه، فلو وكل الغاصب مل جيز، وكان هو ا -:اخلامسة 

  .فعله ال جتوز النيابة فيه
يف هذه اآلية نكتة بديعة، وهي أن الوكالة إمنا كانت مع التقية خوف أن يشعر بعم أحد ملا كانوا عليه  -:السادسة 

  وجواز توكيل ذوي العذر متفق.من اخلوف على أنفسهم

وكأن : قال ابن العريب. ال جتوز: ة وسحنونوقال أبو حنيف. عليه؛ فأما من ال عذر له فاجلمهور على جوازها
سحنون تلقفه من أسد بن الفرات فحكم به أيام قضائه، ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم واجلربوت؛ إنصافا منهم 

  .وإذالال هلم، وهو احلق؛ فإن الوكالة معونة وال تكون ألهل الباطل
والدليل على صحة جواز . إن كانوا حاضرين أصحاءهذا حسن؛ فأما أهل الدين والفضل فلهم أن يوكلوا و: قلت

كان لرجل على النيب صلى اهللا عليه : الوكالة للشاهد الصحيح ما خرجه الصحيحان وغريمها عن أيب هريرة قال
: فقال" أعطوه: "فطلبوا له سنة فلم جيدوا إال سنا فوقها؛ فقال" أعطوه: "وسلم سن من اإلبل فجاء يتقاضاه فقال

فدل هذا . لفظ البخاري" . إن خريكم أحسنكم قضاء: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم.  اهللا لكأوفيتين أوىف
احلديث مع صحته على جواز توكيل احلاضر الصحيح البدن؛ فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أصحابه أن يعطوا 

ى اهللا عليه وسلم مريضا وال عنه السن اليت كانت عليه؛ وذلك توكيد منه هلم على ذلك، ومل يكن النيب صل
أنه ال جيوز توكيل احلاضر الصحيح البدن إال برضا خصمه؛ : وهذا يرد قول أيب حنيفة وسحنون يف قوهلما. مسافرا

  .وهذا احلديث خالف قوهلما
تضمنت هذه اآلية جواز الشركة ألن الورق كان جلميعهم وتضمنت جواز : قال ابن خويز منداد -:السابعة 
وتضمنت جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معا، وإن كان بعضهم أكثر . هنم بعثوا من وكلوه بالشراءالوكالة أل

". البقرة"حسبما تقدم بيانه يف ] ٢٢٠: البقرة[} َوإِنْ ُتَخاِلطُوُهْم فَإِخَْواُنكُْم{: أكال من اآلخر؛ ومثله قوله تعاىل
وقد قالوا يف املضارب . إن ذلك جائز: طعام لغين مث يأكل معهوهلذا قال أصحابنا يف املسكني يتصدق عليه فيخلطه ب



وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكل من اشترى له . إن ذلك جائز: خيلط طعامه بطعام غريه مث يأكل معه
فال ليس يف اآلية دليل على ذلك؛ ألنه حيتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفردا : قال ابن العريب. أضحية

  وال معول يف هذه املسألة. يكون فيه اشتراك

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن االقتران : أن ابن عمر مر بقوم يأكلون مترا فقال: أحدمها: إال على حديثني
وهذا دون األول يف الظهور؛ ألنه حيتمل أن . حديث أيب عبيدة يف جيش اخلبط: الثاين. إال أن يستأذن الرجل أخاه

  .ون أبو عبيدة يعطيهم كفافا من ذلك القوت وال جيمعهم عليهيك
لَْيَس {وقوله ] ٢٢٠: البقرة[} َوإنْ ُتَخاِلطُوُهْم فَإْخوَاْنكُْم{: ومما يدل على خالف هذا من الكتاب قوله تعاىل: قلت

  .إن شاء اهللا تعاىلعلى ما يأيت ] ٦١: النور[} َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتأْكُلُوا َجِميعاً أَوْ أَشَْتاتاً
ونَ َبْينَُهْم أَْمرَُهْم َوكَذَِلكَ أَْعثَرَْنا َعلَْيهِْم ِلَيْعلَُموا أَنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ ال َرْيَب ِفيَها إِذْ يََتَناَزُع{ ٢١: اآلية

  }ِذيَن غَلَُبوا َعلَى أَْمرِِهْم لََنتَِّخذَنَّ َعلَْيهِْم َمْسجِداًفَقَالُوا اْبُنوا َعلَيْهِْم ُبْنيَاناً َربُُّهْم أَْعلَُم بِهِْم قَالَ الَّ
تعدية عثر باهلمزة، وأصل العثار يف " أعثر"و. أي أطلعنا عليهم وأظهرناهم} وَكَذَِلَك أَْعثَْرَنا َعلَْيهِْم{: قوله تعاىل

وذلك أن دقيانوس . الذين بعث أهل الكهف على عهدهميعين األمة املسلمة } ِلَيْعلَُموا أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ{. القدم
مات ومضت قرون وملك أهل تلك الدار رجل صاحل، فاختلف أهل بلده يف احلشر وبعث األجساد من القبور، 

تبعث : وقال بعضهم. إمنا حتشر األرواح واجلسد تأكله األرض: فشك يف ذلك بعض الناس واستبعدوه وقالوا
 ذلك على امللك وبقي حريان ال يدري كيف يتبني أمره هلم، حىت لبس املسوح وقعد الروح واجلسد مجيعا؛ فكرب

إهنم ملا بعثوا أحدهم بورقهم : على الرماد وتضرع إىل اهللا تعاىل يف حجة وبيان، فأعثر اهللا على أهل الكهف؛ فيقال
إىل امللك وكان صاحلا قد آمن  إىل املدينة ليأتيهم برزق منها استنكر شخصه واستنكرت درامهه لبعد العهد، فحمل

  من معه، فلما

لعل هذا من الفتية الذين خرجوا على عهد دقيانوس امللك، فقد كنت أدعو اهللا أن يرينيهم، وسأل : نظر إليه قال
لعل اهللا قد بعث لكن آية، فلنسر إىل الكهف معه، فركب مع أهل املدينة : الفىت فأخربه؛ فسر امللك بذلك وقال

أنا أدخل عليهم لئال يرعبوا فدخل عليهم فأعلمهم األمر وأن األمة أمة : دنوا إىل الكهف قال متليحا إليهم، فلما
وأكثر الروايات على . إسالم، فروي أهنم سروا بذلك وخرجوا إىل امللك وعظموه وعظمهم مث رجعوا إىل كهفهم

فهذا معىن . ك يف بعث األجساد إىل اليقنيورجع من كان ش. اهنم ماتوا حني حدثهم متليخا ميتة احلق، على ما يأيت
إِذْ َيَتَناَزُعونَ َبْينَُهْم {أي ليعلم امللك ورعيته أن القيامة حق والبعث حق } ِلَيْعلَُموا أَنَّ َوْعَد اللَِّه حَقٌّ{". أعثرنا عليهم"

ابنوا عليهم بنيانا؛ فقال  :وإمنا استدلوا بذلك الواحد على خربهم وهابوا الدخول عليهم فقال امللك. } أَْمَرُهْم
نبين بيعة أو مضيفا، فمانعهم : وروي أن طائفة كافرة قالت. اختذوا عليهم مسجدا: هم على دين الفتية. الذين

. وروي أن بعض القوم ذهب إىل طمس الكهف عليهم وتركهم فيه مغيبني. املسلمون وقالوا لنتخذن عليهم مسجدا
اىل أعمى على الناس حينئذ أثرهم وحجبهم عنهم، فذلك دعا إىل بناء البنيان وروي عن عبداهللا بن عمر أن اهللا تع

أردت أن : إن امللك أراد أن يدفنهم يف صندوق من ذهب فأتاه آت منهم يف املنام فقال: وقيل. ليكون معلما هلم
  .جتعلنا يف صندوق من ذهب فال تفعل؛ فإنا من التراب خلقنا وإليه نعود، فدعنا

ائل ممنوعة وجائزة؛ فاختاذ املساجد على القبور والصالة فيها والبناء عليها، إىل غري ذلك مما تضمنته وتنشأ هنا مس
لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه : السنة من النهي عنه ممنوع ال جيوز؛ ملا روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال



ويف الباب عن أيب هريرة وعائشة حديث : الترمذيقال . وسلم زوارات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج
وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها باحلبشة فيها . ابن عباس حديث حسن

  إن أولئك إذا كان فيهم: "تصاوير لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

" ا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهللا تعاىل يوم القيامةالرجل الصاحل فمات بنو
وروى األئمة عن . وهذا حيرم على املسلمني أن يتخذوا قبور األنبياء والعلماء مساجد: قال علماؤنا. لفظ مسلم. 

لفظ " إىل القبور وال جتلسوا عليهاال تصلوا : "أيب مرثد الغنوي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
أي ال تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى، فيؤدي إىل عبادة من فيها كما كان . مسلم

: فحذر النيب صلى اهللا عليه وسلم عن مثل ذلك، وسد الذرائع املؤدية إىل ذلك فقال. السبب يف عبادة األصنام
وروى الصحيحان عن عائشة وعبداهللا بن " . قوم اختذوا قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجداشتد غضب اهللا على "

ملا نزل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طفق يطرح مخيصة له على وجهه فإذا اغتم هبا كشفها عن : عباس قاال
وروى . حيذر ما صنعوا" لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد: "وجهه فقال وهو كذلك

وخرجه . هني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن عليه: مسلم عن جابر قال
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى أن جتصص القبور وأن يكتب : أبو داود والترمذي أيضا عن جابر قال

وروى الصحيح عن أيب اهلياج األسدي . هذا حديث حسن صحيح: مذيقال التر. عليها وأن يبىن عليها وأن توطأ
أال تدع متثاال إال : أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال قال يل علي بن أيب طالب

  .وأخرجه أبو داود والترمذي. وال صورة إال طمستها -يف رواية  -طمسته وال قربا مشرفا إال سويته 
وذهب اجلمهور إىل . وقد قال به بعض أهل العلم. ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون الطئة: علماؤنا قال

أن هذا االرتفاع املأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم، ويبقى للقرب ما يعرف به وحيترم، وذلك صفة قرب نبينا حممد 
وقرب أبينا آدم صلى اهللا عليه  -على ما ذكر مالك يف املوطأ  -صلى اهللا عليه وسلم وقرب صاحبيه رضي اهللا عنهما 

  وسلم، على ما رواه الدارقطين

وأما ثعلبة البناء الكثري على حنو ما كانت اجلاهلية تفعله تفخيما وتعظيما فذلك يهدم ويزال؛ . من حديث ابن عباس
وباعتبار هذه املعاين . يعظم القبور ويعبدهافإن فيه استعمال زينة الدنيا يف أول منازل اآلخرة، وتشبها مبن كان 

ويرش عليه . ارتفاعه قدر شرب؛ مأخوذ من سنام البعري: والتسنيم يف القرب. هو حرام: وظاهر النهي أن ينبغي أن يقال
ع ال جيصص القرب وال يطني وال يرف: وقال أبو حنيفة. وقال الشافعي ال بأس أن يطني القرب. باملاء لئال ينتثر بالريح

حدثنا مسدد حدثنا نوح بن : وال بأس بوضع األحجار لتكون عالمة؛ ملا رواه أبو بكر األثرم قال. عليه بناء فيسقط
كانت فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزور قرب محزة : دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن حممد قال

  .بن عبداملطلب كل مجعة وعلمته بصخرة؛ ذكره أبو عمر
روي أن دانيال صلوات اهللا عليه كان يف . فالدفن يف التابوت؛ وهو جائز ال سيما يف األرض الرخوة: أما اجلائزةو

تابوت من حجر، وأن يوسف عليه السالم أوصى بأن يتخذ له تابوت من زجاج ويلقى يف ركية خمافة أن يعبد، 
ه عجوز فرفعه ووضعه يف حظرية إسحاق عليه وبقي كذلك إىل زمان موسى صلوات اهللا عليهم أمجعني؛ فدلته علي

اختذوا يل حلدا وانصبوا علي اللنب : ويف الصحيح عن سعد ابن أيب وقاص أنه قال يف مرضه الذي هلك فيه. السالم
هو أن يشق يف األرض مث حيفر قرب آخر يف جانب الشق : اللحد. نصبا؛ كما صنع برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



وهو أفضل عندنا من الشق؛ ألنه الذي . إن كانت األرض صلبة يدخل فيه امليت ويسد عليه باللنبمن جانب القبلة 
ويكره . الشق: وقال الشافعي. السنة اللحد: وبه قال أبو حنيفة قال. اختاره اهللا تعاىل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم

ه أبو حنيفة وأصحابه؛ ألن اآلجر إلحكام وكره. ال بأس به ألنه نوع من احلجر: وقال الشافعي. اآلجر يف اللحد
إن اآلجر أثر النار : وقيل. وعلى هذا يسوي بني احلجر واآلجر. البناء، والقرب وما فيه للبلى، فال يليق به اإلحكام
ويستحب اللنب والقصب ملا روي أنه وضع على قرب النيب : قالوا. فيكره تفاؤال؛ فعلى هذا يفرق بني احلجر واآلجر

  وحكي عن الشيخ اإلمام.  عليه وسلم حزمة من قصبصلى اهللا

لو اختذ تابوت : وقال. أبو بكر حممد بن الفضل احلنفي رمحه اهللا أنه جوز اختاذ التابوت يف بالدهم لرخاوة األرض
ى من حديد فال بأس به، لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب وتطني الطبقة العليا مما يلي امليت، وجيعل اللنب اخلفيف عل

  .ميني امليت ويساره ليصري مبنزلة اللحد
أنا واهللا : ومن هذا املعىن جعل القطيفة يف قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فإن املدينة سبخة، قال شقران: قلت

حديث شقران حديث : قال أبو عيسى الترمذي. طرحت القطيفة حتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القرب
  .حسن غريب

ْبَعةٌ َوثَاِمُنُهمْ َسَيقُولُونَ ثَالثَةٌ رَابِعُُهْم كَلُْبُهْم َوَيقُولُونَ َخْمَسةٌ َساِدُسُهْم كَلْبُُهْم َرْجماً بِالْغَْيبِ َوَيقُولُونَ َس{ ٢٢: اآلية
  }َراًء ظَاهِراً َوال َتْسَتفِْت ِفيهِْم ِمْنُهمْ أََحداًكَلُْبُهْم قُلْ رَبِّي أَْعلَُم بِِعدَِّتهِْم َما َيْعلَُمُهمْ إِلَّا قَِليلٌ فَال ُتَمارِ ِفيهِْم إِلَّا ِم

يراد به أهل التوراة ومعاصري حممد صلى اهللا } َسَيقُولُونَ{الضمري يف } َسَيقُولُونَ ثَالثَةٌ َرابُِعُهْم كَلُْبُهْم{: قوله تعاىل
املراد به النصارى؛ فإن قوما : وقيل. وذلك أهنم اختلفوا يف عدد أهل الكهف هذا االختالف املنصوص. عليه وسلم

كانوا ثالثة : منهم حضروا النيب صلى اهللا عليه وسلم من جنران فجرى ذكر أصحاب الكهف فقالت اليعقوبية
: وقيل. كانوا سبعة ثامنهم كلبهم: وقال املسلمون. كانوا مخسة سادسهم كلبهم: وقالت النسطورية. رابعهم كلبهم

والواو يف قول . ا املشركني مبسألة النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أصحاب الكهفهو إخبار عن اليهود الذين أمرو
طريق النحو بني أهنا واو عطف دخلت يف آخر إخبار عن عددهم؛ لتفصل أمرهم، وتدل على أن } َوثَاِمُنُهْم كَلْبُُهْم{

وحكى الثعليب عن أيب . ثمانيةهي واو ال: وقالت فرقة منها ابن خالويه. هذا غاية ما قيل، ولو سقطت لصح الكالم
وحكى حنوه القفال، . بكر بن عياش أن قريشا كانت تقول يف عددها ستة سبعة ومثانية؛ فتدخل الواو يف الثمانية

  :فقال

إن قوما قالوا العدد ينتهي عند العرب إىل سبعة، فإذا احتيج إىل الزيادة عليها استؤنف خرب آخر بإدخال الواو، 
يدل عليه أنه ملا ذكر ]. ١١٢: التوبة[} النَّاُهونَ َعنِ الْمُْنكَرِ وَالَْحاِفظُونَ{ –مث قال  -} ونَ الَْعابُِدونَالتَّاِئُب{كقوله 

} َوفُِتَحْت أَبَْواُبَها{: بال واو، وملا ذكر اجلنة قال] ٧١: الزمر[} حَتَّى إِذَا َجاُءوَها فُِتَحْت أَْبوَاُبهَا{أبواب جهنم 
فالسبعة هناية ] ٥: التحرمي[} َوأَْبكَاراً{: مث قال] ٥: التحرمي[} َخيْراً ِمْنكُنَّ ُمْسِلَماٍت{: وقال. بالواو] ٧٣: الزمر[

ومثل هذا الكالم حتكم، ومن أين السبعة هناية عندهم : قال القشريي أبو نصر. العدد عندهم كالعشرة اآلن عندنا
لََه إِالَّ ُهَو الَْمِلُك الْقُدُّوُس السَّالُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن الَْعزِيزُ الَْجبَّاُر ُهَو اللَُّه الَِّذي ال إِ{: مث هو منقوض بقوله تعاىل

وقال قوم ممن صار إىل أن . ومل يذكر االسم الثامن بالواو] ٢٣: احلشر[} الْمَُتكَبُِّر سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ
لينبه على أن هذا العدد هو احلق، وأنه مباين لألعداد األخر } ْبَعةٌ َوثَاِمُنُهْمَس{: إمنا ذكر الواو يف قوله: عددهم سبعة

ومل يذكره يف اجلملة الثالثة ومل } َرْجماً بِالَْغْيبِ{اليت قال فيها أهل الكتاب؛ وهلذا قال تعاىل يف اجلملتني املتقدمتني 



رجم فيه : القول بالظن؛ يقال لكل ما خيرص: لرجموا. يقدح فيها بشيء؛ فكأنه قال لنبيه هم سبعة وثامنهم كلبهم
  :ومرجوم ومرجم؛ كما قال

  وما هو عنها باحلديث املرجم... وما احلرب إال ما علمتم وذقتم 
َسْبَعةٌ {وقال ابن جريج وحممد بن إسحاق كانوا مثانية، وجعال قوله تعاىل : قد ذكر املاوردي والغزنوي: قلت

مل يذكر : وقال القشري. وهذا مما يقوي طريق النحويني يف الواو، وأهنا كما قالوا. مأي صاحب كلبه} َوثَاِمنُُهْم
رابعهم سادسهم، ولو كان بالعكس لكان جائزا، فطلب احلكمة والعلة يف مثل هذه الواو تكلف : الواو يف قوله

إِالَّ {: ويف موضع آخر]. ٤: احلجر[} اٌب َمْعلُوٌموََما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِالَّ َولََها ِكَت{بعيد، وهو كقوله يف موضع آخر 
  ].٢٠٨: الشعراء[} لََها ُمْنِذُرونَ ِذكَْرى

مث . أمر اهللا تعاىل نبيه عليه السالم يف هذه اآلية أن يرد علم عدهتم إليه عز وجل} قُلْ رَبِّي أَْعلَُم بِِعدَِّتهِْم{: قوله تعاىل
  راد به قوم منوامل. أخرب أن عامل ذلك من البشر قليل

أنا من ذلك القليل، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، مث ذكر : وكان ابن عباس يقول. أهل الكتاب؛ يف قول عطاء
هو : وقال حممد بن سعيد بن املسيب. السبعة بأمسائهم، والكلب امسه قطمري كلب أمنر، فوق القلطي ودون الكردي

. يسابور حمدث إال كتب عين هذا احلديث إال من مل يقدر لهما بقي بن: وقال. والصحيح أنه زبريي. كلب صيين
  .وكتبه أبو عمرو احلريي عين: قال

أي ال جتادل يف أصحاب الكهف إال مبا أوحيناه إليك؛ وهو رد علم } فَال ُتَمارِ ِفيهِْم إِالَّ ِمَراًء ظَاهِراً{: قوله تعاىل
ليس كما تقولون، وحنو هذا، وال حتتج على أمر مقدر يف : قولمعىن املراء الظاهر أن ت: وقيل. عدهتم إىل اهللا تعاىل

  :أي ذاهبا؛ كما قال" إال مراء ظاهرا"ويف هذا دليل على أن اهللا تعاىل مل يبني ألحد عددهم فلهذا قال . ذلك
  وتلك شكاة ظاهر عنك عارها

مسيت مراجعته هلم . يه أهل الكتاباستعارة من حيث ميار" إال مراء"ومل يبح له يف هذه اآلية أن مياري؛ ولكن قوله 
فَال {: وقوله. عائد على أهل الكهف" قيهم"والضمري يف قوله . مراء مث قيد بأنه ظاهر؛ ففارق املراء احلقيقي املذموم

أنه عليه  روي} َوال َتْسَتفِْت ِفيهِْم ِمْنُهمْ أََحداً{. يعين يف عدهتم؛ وجذفت العدة لداللة ظاهر القول عليها} ُتَمارِ ِفيهِْم
. عائد على أهل الكتاب املعارضني} ِمنُْهْم{: والضمري يف قوله. السالم سأل نصارى جنران عنهم فنهي عن السؤال

  .ويف هذا دليل على منع املسلمني من مراجعة أهل الكتاب يف شيء من العلم
  }َوال َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك غَداً{ ٢٣: اآلية
  }إِالَّ أَنْ َيَشاَء اللَُّه وَاذْكُْر َربََّك إِذَا َنِسيَت َوقُلْ َعَسى أَنْ يَْهِدَينِ َربِّي َألقَْرَب ِمْن َهذَا َرَشداً{ ٢٤: اآلية

  -:فيه مسألتان} َوال َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك غَداً، إِالَّ أَنْ َيَشاَء اللَُّه{ -:قوله تعاىل
اء عاتب اهللا تعاىل نبيه عليه السالم على قوله للكفار حني سألوه عن الروح والفتية وذي قال العلم-:األوىل 
فاحتبس الوحي عنه مخسة عشر يوما حىت شق ذلك . غدا أخربكم جبواب أسئلتكم؛ ومل يستثن يف ذلك: القرنني

يف أمر من األمور إين أفعل وأمر يف هذه اآلية أال يقول . عليه وأرجف الكفار به، فنزلت عليه هذه السورة مفرجة
ألفعلن ذلك : غدا كذا وكذا، إال أن يعلق ذلك مبشيئة اهللا عز وجل حىت ال يكون حمققا حلكم اخلرب؛ فإنه إذا قال

والالم يف قوله . ومل يفعل كان كاذبا، وإذا قال ألفعلن ذلك إن شاء اهللا خرج عن أن بكون حمققا للمخرب عنه
  .قال ألجل شيءمبنزلة يف، أو كأنه " لشيء"



وتكلم الناس يف هذه اآلية يف االستثناء يف اليمني، واآلية ليست يف األميان وإمنا هي يف سنة : قال ابن عطية -:الثانية 
إال أن : يف الكالم حذف يقتضيه الظاهر وحيسنه اإلجياز؛ تقديره} إِالَّ أَنْ َيَشاَء اللَُّه{: وقوله. االستثناء يف غري اليمني

من } إِالَّ أَنْ َيَشاَء اللَُّه{إال أن يذكر مشيئة اهللا؛ فليس : فاملعىن. أن يشاء اهللا؛ أو إال أن تقول إن شاء اهللا تقول إال
  .القول الذي هني عنه

فإذا . املعىن إال مبشيئة اهللا: وقال البصريون. ما اختاره ابن عطية وارتضاه هو قول الكسائي والفراء واألخفش: قلت
استثناء من } إِالَّ أَنْ َيَشاَء اللَُّه{وقالت فرقة : قال ابن عطية. ا أفعل هذا إن شاء اهللا فمعناه مبشيئة اهللاقال اإلنسان أن

وقد . وهذا قول حكاه الطربي ورد عليه، وهو من الفساد حبيث كان الواجب أال حيكى: قال. } َوال َتقُولَنَّ{: قوله
  ".املائدة" تقدم القول يف االستثناء يف اليمني وحكمه يف

واختلف يف الذكر  -وفيه مسألة واحدة، وهي األمر بالذكر بعد النسيان } َواذْكُرْ رَبََّك إِذَا َنسِيَت{: قوله تعاىل
 إهنا بألفاظها: قال حممد الكويف املفسر} وَقُلْ َعَسى أَنْ َيْهِدَينِ رَبِّي ِلأَقَْرَب ِمْن َهذَا َرَشداً{: هو قوله: املأمور به؛ فقيل

  مما أمر أن يقوهلا كل

هو : وقيل. هو دعاء مأمور به دون هذا التخصيص: وقال اجلمهور. من مل يستثن، وإهنا كفارة لنسيان االستثناء
حكي عن ابن عباس أنه إن نسي االستثناء مث . الذي كان نسيه عند ميينه] ١٠٢: الصافات[} إِنْ َشاَء اللَُّه{: قوله

وحكى إمساعيل بن إسحاق ذلك عن أيب العالية يف قوله . وهو قول جماهد. كان حالفاذكر ولو بعد سنة مل حينث إن 
سنتني؛ ذكره : ابن عباس. ما دام يف جملس الذكر: احلسن. يستثين إذا ذكره: قال} َواذْكُرْ رَبََّك إِذَا َنسِيَت{: تعاىل

ا االستثناء املفيد حكما فال يصح إال فأم. فيحمل على تدارك التربك باالستثناء للتخلص عن اإلمث: الغزنوي قال
: وقيل. اذكره مىت ما نسيته: وقيل. استثن بامسه لئال تنسى: وقيل. أي كل صالة نسيها إذا ذكرها: السدي. متصال

وهذه اآلية . اذكره إذا نسيت غريه أو نسيت نفسك؛ فذلك حقيقة الذكر: وقيل. إذا نسيت شيئا فاذكره يذكركه
 عليه وسلم، وهي استفتاح كالم على األصح، ولست من االستثناء يف املني بشيء، وهي بعد خماطبة للنيب صلى اهللا

  .واهللا املوفق. تعم مجيع أمته؛ ألنه حكم يتردد يف الناس لكثرة وقوعه
  }وَلَبِثُوا ِفي كَهِْفهِْم ثَالثَ مِائٍَة ِسنَِني َوازَْدادُوا ِتسْعاً{ ٢٥: اآلية

إن بين إسرائيل اختلفوا : قال الطربي". وقالوا لبثوا"ويف قراءة ابن مسعود . مدة لبثهمهذا خرب من اهللا تعاىل عن 
إهنم لبثوا ثالمثائة سنة : فيما مضى هلم من املدة بعد اإلعثار عليهم إىل مدة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال بعضهم

فأمر اهللا تعاىل أن يرد . ن ما بعد ذلك جمهول للبشروتسع سنني، فأخرب اهللا تعاىل نبيه أن هذه املدة يف كوهنم نياما، وأ
الثاين يريد بعد اإلعثار " لبثوا"األول يريد يف نوم الكهف، و" لبثوا"فقوله على هذا : قال ابن عطية. علم ذلك إليه

أن إىل : الضحاك. إىل وقت نزول القرآن: جماهد. إىل مدة حممد صلى اهللا عليه وسلم، أو إىل وقت عدمهم بالبالء
. مل يدر الناس أهي ساعات أم أيام أم مجع أم شهور أم أعوام} َوازَْدادُوا ِتْسعاً{ إنه ملا قال : وقال بعضهم. ماتوا

وظاهر كالم . واختلف بنو إسرائيل حبسب ذلك، فأمر اهللا تعاىل برد العلم إليه يف التسع، فهي على هذا مبهمة
  مرهم أهنم قاموا ودخلوا الكهف بعد عيسىالعرب املفهوم منه أهنا أعوام، والظاهر من أ

ال يفهم من التسع تسع ليال وتسع : قال القشريي. وقيل غري هذا على ما يأيت. بيسري وقد بقيت من احلواريني بقية
وقال أبو علي . عندي مائة درهم ومخسة؛ واملفهوم منه مخسة دراهم: ساعات لسبق ذكر السنني؛ كما تقول

قالوا } َولَبِثُوا ِفي كَْهفِهِْم ثَالثَ مِائٍَة{ملا نزلت : وقال الضحاك. أي ازدادوا لبث تسع؛ فحذف} وَاْزدَاُدوا ِتْسعاً{



وحكى النقاش ما معناه أهنم لبثوا ثالمثائة سنة مشسية ". سنني"سنني أم شهور أم مجع أم أيام؛ فأنزل اهللا عز وجل 
ت التسع؛ إذ املفهوم عنده من السنني القمرية، وهذه الزيادة حبساب األيام؛ فلما كان اإلخبار هنا للنيب العريب ذكر

أي باختالف سين الشمس والقمر؛ ألنه يتفاوت يف كل ثالث وثالثني . وحنوه ذكر الغزنوي. هي ما بني احلسابني
مي بتنوين مائة ونصب سنني، على التقد" ثلثمائة سنني"وقرأ اجلمهور . وثلث سنة سنة فيكون يف ثلثمائة تسع سنني

على : وقيل. على هذا بدال أو عطف بيان" سنني"والتأخري؛ أي سنني ثالمثائة فقدم الصفة على املوصوف، فتكون 
وقرأ محزة والكسائي بإضافة مائة إىل سنني، وترك التنوين؛ كأهنم جعلوا . يف موضع سنة" سنني"و. التفسري والتمييز

هذه األعداد اليت تضاف يف املشهور إىل اآلحاد حنو ثالمثائة رجل : يقال أبو عل. سنني مبنزلة سنة إذ املعىن هبما واحد
وقرأ أبو . بالواو" ثلثمائة سنون"وقرأ الضحاك ". ثلثمائة سنة"ويف مصحف عبداهللا . وثوب قد تضاف إىل اجلموع

ولبثوا يف التقدير : وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة. بفتح التاء وقرأ اجلمهور بكسرها" تسعا"عمرو خبالف 
  .كهفهم سنني ثلثمائة

ْن َوِليٍّ َوال قُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما لَبِثُوا لَُه غَْيبُ السََّماوَاِت َواَألْرضِ أَْبِصْر بِِه وَأَْسِمْع َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِم{ ٢٦: اآلية
  }ُيشْرُِك ِفي ُحكِْمِه أََحداً

أو إىل أن ماتوا؛ على . قيل بعد موهتم إىل نزول القرآن فيهم، على قول جماهد} بِثُواقُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما لَ{: قوله تعاىل
مبا لبثوا يف الكهف، وهي املدة اليت ذكرها اهللا تعاىل : وقيل. أو إىل وقت تغريهم بالبلى؛ على ما تقدم. قول الضحاك

لَُه غَْيُب السََّماَواتِ {ن علمه ذلك أي ال يعلم علم ذلك إال اهللا أو م. عن اليهود وإن ذكروا زيادة ونقصانا
  .} َوالْأَْرضِ

وهذه عبارات عن . ال أحد أبصر من اهللا وال امسع: قال قتادة. أي ما أبصره وأمسعه} أَْبِصْر بِِه وَأَْسمِْع{: قوله تعاىل
مسع به العامل؛ أي بوحيه وإرشاده هداك وحججك واحلق من األمور، وا" أبصر به"وحيتمل أن يكون املعىن . اإلدراك

  .املعىن أبصرهم وأمسعهم ما قال اهللا فيهم. وقيل. فيكونان أمرين ال على وجه التعجب
وحيتمل أن يعود . أي مل يكن ألصحاب الكهف ويل يتوىل حفظهم دون اهللا} َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن وَِليٍّ{: قوله تعاىل

ما هلؤالء املختلفني يف مدة لبثهم ويل : واملعىن. سلم من الكفارعلى معاصري حممد صلى اهللا عليه و" هلم"الضمري يف 
  .دون اهللا يتوىل تدبري أمرهم؛ فكيف يكونون اعلم منه، أو كيف يتعلمون من غري إعالمه إياهم

ن عامر وقرأ اب. قرئ بالياء ورفع الكاف، على معىن اخلرب عن اهللا تعاىل} َوال ُيْشرُِك ِفي ُحكِْمِه أََحداً{: قوله تعاىل
بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النيب صلى اهللا عليه " وال تشرك"واحلسن وأبو رجاء وقتادة واجلحدري 

. بالياء من حتت واجلزم" يشرك"وقرأ جماهد ". أبصر به وامسع: "عطفا على قوله" وال يشرك"وسلم، ويكون قوله 
  .ال أعرف وجهه: قال يعقوب

هف هل ماتوا وفنوا، أو هم نيام وأجسادهم حمفوظة؛ فروي عن ابن عباس أنه مر اختلف يف أصحاب الك: مسألة
هذه : بالشام يف بعض غزواته مع ناس على موضع الكهف وجبله، فمشى الناس معه إليه فوجدوا عظاما فقالوا

ا كنت م: أولئك قوم فنوا وعدموا منذ مدة طويلة؛ فسمعه راهب فقال: فقال هلم ابن عباس. عظام أهل الكهف
وروت فرقة أن النيب . هذا ابن عم نبينا صلى اهللا عليه وسلم: أحسب أن أحدا من العرب يعرف هذا؛ فقيل له

  .ذكره ابن عطية" . ليحجن عيسى بن مرمي ومعه أصحاب الكهف فإهنم مل حيجوا بعد: "صلى اهللا عليه وسلم قال
ورسوله، وأنه مير بالروحاء حاجا أو معتمرا أو جيمع  ومكتوب يف التوراة واإلجنيل أن عيسى بن مرمي عبداهللا: قلت



وقد ذكرنا هذا . اهللا له ذلك فيجعل اهللا حواريه أصحاب الكهف والرقيم، فيمرون حجاجا فإهنم مل حيجوا ومل ميوتوا
  .فعلى هذا هم نيام ومل ميوتوا إىل يوم القيامة، بل ميوتون قبيل الساعة". التذكرة"اخلرب بكماله يف كتاب 

  }وَاْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكَتابِ َربِّكَ ال ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َولَْن َتجَِد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحداً{ ٢٧: آليةا
هو من متام قصة أصحاب الكهف؛ أي : قيل} َواْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكَتابِ رَبَِّك ال مَُبدِّلَ ِلكَِلَماتِِه{: قوله تعاىل

ال مغري ملا : وقال الطربي. بع القرآن فال مبدل لكلمات اهللا وال خلف فيما أخرب به من قصة أصحاب الكهفات
} ُملَْتَحداً{. إن مل تتبع القرآن وخالفته} ِمْن ُدونِِه{أنت } َولَْن َتجَِد{. أوعد بكلماته أهل معاصيه واملخالفني لكتابه

وهذا آخر : قال القشريي أبو نصر عبدالرحيم. إليه فقد ملت إليهأي ملجأ وقيل موئال وأصله امليل ومن جلأت 
وملا غزا معاوية غزوة املضيق حنو الروم وكان معه ابن عباس فانتهى إىل الكهف الذي فيه . قصة أصحاب الكهف

ك قد منع اهللا من هو خري من: لو كشف لنا عن هؤالء فننظر إليهم؛ فقال ابن عباس: أصحاب الكهف؛ فقال معاوية
ال انتهي حىت اعلم علمهم، وبعث : فقال] ١٨: الكهف[} لَوِ اطَّلَْعَت َعلَْيهِْم لَوَلَّْيَت ِمنُْهْم ِفَراراً{: عن ذلك، فقال

وذكر أن النيب صلى اهللا عليه . قوما لذلك، فلما دخلوا الكهف بعث اهللا عليهم رحيا فأخرجتهم؛ ذكره الثعليب أيضا
فقال إنك لن تراهم يف دار الدنيا ولكن أبعث إليهم أربعة من خيار أصحابك  وسلم سأل اهللا أن يريه إياهم،

: كيف أبعثهم؟ فقال: ليبلغوهم رسالتك ويدعوهم إىل اإلميان؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم جلربيل عليه السالم
وعلى الرابع  ابسط كساءك واجلس على طرف من أطرافه أبا بكر وعلى الطرف اآلخر عمر وعلى الثالث عثمان

علي بن أيب طالب، مث ادع الريح الرخاء املسخرة لسليمان فإن اهللا تعاىل يأمرها أن تطيعك؛ ففعل فحملتهم الريح 
إىل باب الكهف، فقلعوا منه حجرا، فحمل الكلب عليهم فلما رآهم حرك رأسه وبصبص بذنبه وأومأ إليهم برأسه 

كم ورمحة اهللا وبركاته؛ فرد اهللا على الفتية أرواحهم فقاموا بأمجعهم السالم علي: أن ادخلوا فدخلوا الكهف فقالوا
معشر الفتية، إن النيب حممد بن عبداهللا صلى اهللا عليه وسلم : عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته؛ فقالوا هلم: وقالوا

  عليكم مبا أبلغتم، وقبلواوعلى حممد رسول اهللا السالم ما دامت السماوات واألرض، و: يقرأ عليكم السالم؛ فقالوا

أقرئوا حممدا رسول اهللا منا السالم، وأخذوا مضاجعهم وصاروا إىل رقدهتم إىل آخر الزمان : دينه وأسلموا، مث قالوا
إن املهدي يسلم عليهم فيحييهم اهللا مث يرجعون إىل رقدهتم فال يقومون حىت تقوم : فيقال. عند خروج املهدي

اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا كان منهم، مث ردهتم الريح فقال النيب صلى اهللا عليه الساعة، فأخرب جربيل رسول 
اللهم ال تفرق بيين وبني أصحايب : " فأخربوه اخلرب؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ؟" كيف وجدمتوهم: "وسلم

ف دخلوا الكهف قبل إن أصحاب الكه: وقيل" . وأصهاري واغفر ملن أجنيب وأحب أهل بييت وخاصيت وأصحايب
كانوا قبل : وقيل. املسيح؛ فأخرب اهللا تعاىل املسيح خبربهم مث بعثوا يف الفترة بني عيسى وحممد صلى اهللا عليه وسلم

: وقيل. موسى عليه السالم وأن موسى ذكرهم يف التوراة؛ وهلذا سألت اليهود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .علم أي ذلك كاندخلوا الكهف بعد املسيح؛ فاهللا ا

ُهْم تُرِيدُ زِيَنةَ وَاصْبِْر َنفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ رَبَُّهْم بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ ُيرِيُدونَ َوْجَهُه َوال َتْعُد َعْيَناَك َعْن{ ٢٨: اآلية
  }َع َهَواُه َوكَانَ أَْمُرُه فُُرطاًالَْحَياةِ الدُّنَْيا َوال ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعْن ِذكْرَِنا َواتََّب

َوال َتطُْردِ الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم {: هذا مثل قوله} وَاْصبِْر نَفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ{: قوله تعاىل
: وقال سلمان الفارسي رضي اهللا عنه. ى الكالم فيهوقد مض" األنعام"يف سورة ] ٥٢: األنعام[} بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ

يا رسول اهللا؛ : عيينة بن حصن واألقرع بن حابس فقالوا: جاءت املؤلفة قلوهبم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء املسلمني،  -إنك لو جلست يف صدر اجمللس وحنيت عنا هؤالء وأرواح جباهبم 
وَاْتلُ {جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك، فأنزل اهللا تعاىل  -هم جباب الصوف مل يكن عليهم غريها وكانت علي

  َواْصبِْر. َما أُوِحيَ إِلَْيَك ِمْن ِكَتابِ َربَِّك ال مَُبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َولَْن َتجَِد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحداً

إِنَّا أَْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمَني َناراً أََحاطَ بِهِمْ  -حىت بلغ  -بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ يُرِيُدونَ َوْجَهُه َنفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم 
فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم يلتمسهم حىت إذا أصاهبم يف مؤخر املسجد يذكرون . يتهددهم بالنار. } ُسرَاِدقَُها
". حىت أمرين أن أصرب نفسي مع رجال من أميت، معكم احمليا ومعكم املماتاحلمد هللا الذي مل ميتين : "اهللا قال

َوال َتطُْردِ الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهمْ {وقرأ نصر بن عاصم ومالك بن دينار وأبو عبدالرمحن . أي طاعته} يُرِيُدونَ َوْجهَُه{
وهذا ال يلزم لكتبهم احلياة والصالة : جعفر النحاس وقال أبو. وحجتهم أهنا يف السواد بالواو} بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ

وروي عن احلسن أي ال تتجاوز عيناك إىل غريهم من أبناء . بالواو، وال تكاد العرب تقول الغدوة ألهنا معروفة
  .ال حتتقرهم عيناك؛ كما يقال فالن تنبو عنه العني؛ أي مستحقرا: وقيل. الدنيا طلبا لزينتها؛ حكاه اليزيدي

أي تتزين مبجالسة هؤالء الرؤساء الذين اقترحوا إبعاد الفقراء من جملسك؛ ومل } تُرِيُد زِيَنةَ الَْحَياِة الدُّْنيَا{: تعاىلقوله 
لَِئنْ {: يرد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يفعل ذلك، ولكن اهللا هناه عن أن يفعله، وليس هذا بأكثر من قوله

فعل مضارع يف موضع احلال؛ " تريد"و. وإن كان اهللا أعاذه من الشرك]. ٦٥: الزمر[ }أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك
  :أي ال تعد عيناك مريدا؛ كقول امرئ القيس

  حناول ملكا أو منوت فنعذرا... فقلت له ال تبك عينك إمنا 
به التالوة من والذي وردت : قيل له. متعد بنفسه" تعد"ال تعد عينيك عنهم؛ ألن : وزعم بعضهم أن حق الكالم

رفع العينني يؤول إىل معىن النصب فيها، إذا كان ال تعد عيناك عنهم مبنزلة ال تنصرف عيناك عنهم، ومعىن ال 
تنصرف عيناك عنهم ال تصرف عينيك عنهم؛ فالفعل مسند إىل العينني وهو يف احلقيقة موجه إىل النيب صلى اهللا عليه 

  :وسلم؛ كما قال تعاىل

ويزيدك وضوحا قول . ال تعجبك يا حممد أمواهلم: فأسند اإلعجاب إىل األموال، واملعىن} أَمَْوالُُهْم فَال تُْعجِْبَك{
  .إن املعىن ال تصرف بصرك عنهم إىل غريهم من ذوي اهليئات والزينة: الزجاج

َوال ُتِطعْ {: ابن عباس يف قوله تعاىلروى جويرب عن الضحاك عن } َوال ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعْن ِذكْرَِنا{: قوله تعاىل
نزلت يف أمية بن خلف اجلمحي، وذلك أنه دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أمر : قال} َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعْن ِذكْرَِنا

يعين } وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا{: كرهه من جترد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة؛ فأنزل اهللا تعاىل
قيل هو من التفريط الذي هو } َوكَانَ أَمُْرُه فُُرطاً{. يعين الشرك} وَاتََّبَع َهوَاُه{. من ختمنا على قلبه عن التوحيد

حنن أشراف مضر إن : من اإلفراط وجماوزة احلد، وكان القوم قالوا: وقيل. التقصري وتقدمي العجز بترك اإلميان
فرط : أي قدما يف الشر؛ من قوهلم" فرطا: "وقيل. لتكرب واإلفراط ف يف القولأسلمنا أسلم الناس؛ وكان هذا من ا

. لقيت فالنا فأمحدته؛ أي وجدته حممودا: وجدناه غافال؛ كما تقول} أَغْفَلَْنا قَلَْبُه{معىن : وقيل. منه أمر أي سبق
وقاتلناكم فما أجبناكم، واهللا لقد سألناكم فما أخبلناكم، : وقال عمرو بن معد يكرب لبين احلارث بن كعب

َوال تُِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه {: نزلت: وقيل. وهاجيناكم فما أفحمناكم؛ أي ما وجدناكم خبالء وال جبناء وال مفحمني
  .واهللا اعلم. يف عيينة بن حصن الفزاري؛ ذكره عبدالرزاق، وحكاه النحاس عن سفيان الثوري} َعْن ِذكْرَِنا

َمْن َشاَء فَلَْيكْفُْر إِنَّا أَْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمَني َناراً أََحاطَ  َوقُلِ{ ٢٩: اآلية بِهِْم ُسَراِدقَُها الَْحقُّ ِمْن َربِّكُْم فََمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن َو



  }َوإِنْ َيْستَِغيثُوا ُيَغاثُوا بَِماٍء كَالْمُْهلِ َيْشوِي الُْوُجوهَ بِئْسَ الشَّرَاُب َوَساَءْت ُمْرَتفَقاً
رفع على خرب االبتداء املضمر؛ أي " احلق"} وَقُلِ الَْحقُّ ِمْن رَبِّكُْم فََمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلَْيكْفُْر{: قوله تعاىل
  :هو رفع على االبتداء، وخربه يف قوله: وقيل. قل هو احلق

أيها الناس من ربكم احلق فإليه : وهبم عن ذكرناقل يا حممد هلؤالء الذين أغفلنا قل: ومعىن اآلية. } ِمْن رَبِّكُْم{
التوفيق واخلذالن، وبيده اهلدى والضالل، يهدي من يشاء فيؤمن، ويضل من يشاء فيكفر؛ ليس إيل من ذلك شيء، 
فاهللا يؤيت احلق من يشاء وإن كان ضعيفا، وحيرمه من يشاء وإن كان قويا غنيا، ولست بطارد املؤمنني هلواكم؛ فإن 

أي إن . وليس هذا بترخيص وختيري بني اإلميان والكفر، وإمنا هو وعيد وهتديد. منوا، وإن شئتم فاكفرواشئتم فآ
  .كفرمت فقد أعد لكم النار، وإن آمنتم فلكم اجلنة

: قال اجلوهري} هَاَناراً أََحاطَ بِهِْم سَُراِدقُ{. أي للكافرين اجلاحدين} ِللظَّاِلِمَني{. أي أعددنا} إِنَّا أَْعَتْدنَا{: قوله تعاىل
  :قال رؤبة. وكل بيت من كرسف فهو سرادق. السرادق واحد السرادقات اليت متد فوق صحن الدار

  سرادق اجملد عليك ممدود... يا حكم بن املنذر بن اجلارود 
  :وقال سالمة بن جندل يذكر أبرويز وقتله النعمان بن املنذر حتت أرجل الفيلة. بيت مسردق: يقال

  صدور الفيول بعد بيت مسردق... النعمان بيتا مساؤه  هو املدخل
عنق خترج من النار فتحيط بالكفار : الكليب.حائط من نار: وعن ابن عباس. سورها" سرادقها: "وقال ابن األعرايب

هو دخان حييط بالكفار يوم : وقيل. وقال ابن عزيز. السرادق احلجرة اليت تكون حول الفسطاط: القتيب. كاحلظرية
} اْنطَِلقُوا إِلَى ِظلٍّ ِذي ثَالِث ُشَعبٍ{: حيث يقول". واملرسالت"قيامة، وهو الذي ذكره اهللا تعاىل يف سورة ال
وروي . إنه البحر احمليط بالدنيا: وقيل. قاله قتادة] ٤٣: الواقعة[} وَِظلٍّ ِمْن َيْحُمومٍ{: وقوله] ٣٠: املرسالت[

  -} نَاراً أََحاطَ بِهِمْ ُسرَاِدقُهَا{–مث تال  -البحر هو جهنم : "عليه وسلم يعلي بن أمية قال قال رسول اهللا صلى اهللا

وخرج ابن املبارك من حديث . ذكره املاوردي" واهللا ال أدخلها أبدا ما دمت حيا وال يصيبين منها قطرة -مث قال 
ل جدار مسرية أربعني لسرادق النار أربع جدر كثف ك: "أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .حديث حسن صحيح غريب: وخرجه أبو عيسى الترمذي، وقال فيه" . سنة
  .وهذا يدل على أن السرادق ما يعلو الكفار من دخان أو نار، وجدره ما وصف: قلت

. هل ماء غليظ مثل دردي الزيتامل: قال ابن عباس} َوإِنْ َيْسَتِغيثُوا ُيغَاثُوا بَِماٍء كَالُْمْهلِ َيْشوِي الُْوجُوَه{: قوله تعاىل
وقال أبو . ماء أسود، وإن جهنم لسوداء، وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سود: الضحاك. القيح والدم: جماهد
. هو كل ما أذيب من جواهر األرض من حديد ورصاص وحناس وقصدير، فتموج بالغليان، فذلك املهل: عبيدة

مهلت : املهل ضرب من القطران؛ يقال: وقال. هو الذي قد انتهى حره :وحنوه عن ابن مسعود قال سعيد بن جبري
ويف الترمذي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف . واملعىن يف هذه األقوال متقارب. هو السم: وقيل. البعري فهو ممهول

ث إمنا نعرفه هذا حدي: قال أبو عيسى" كعكر الزيت فإذا قربه إىل وجهه سقطت فروة وجهه: "قال" كاملهل"قوله 
وخرج عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه . من حديث رشدين بن سعد ورشدين قد تكلم فيه من قبل حفظه

يقرب إىل فيه فكرهه فإذا أدين منه شوى وجهه ووقعت : "قال} وَُيْسقَى ِمْن َماٍء َصِديدٍ يََتَجرَُّعُه{: وسلم يف قوله
: حممد[} َوُسقُوا َماًء َحِميماً فَقَطََّع أَْمَعاَءُهْم{يقول اهللا تعاىل . رج من دبره فروة رأسه إذا شربه قطع أمعاءه حىت خي

  .حديث غريب: قال} َوإِنْ َيْسَتِغيثُوا ُيغَاثُوا بَِماٍء كَالْمُْهلِ َيْشوِي الُْوُجوهَ بِئْسَ الشَّرَاُب َوَساَءْت ُمْرَتفَقاً{يقول ] ١٥



يف الصحاح . وكذلك نص عليها أهل اللغة. ، وأهنا مرادة، واهللا اعلموهذا يدل على صحة تلك األقوال: قلت
  املهل املذاب من: ابن األعرايب. النحاس املذاب" املهل"

ادفنوين يف ثويب : ويف حديث أيب بكر. واملهل أيضا القيح والصديد. املهل دردي الزيت. وقال أبو عمرو. الرصاص
. منزال: ابن عباس. معناه جمتمعا، كأنه ذهب إىل معىن املرافقة: قال جماهد} قاًُمْرَتفَ{و . هذين فإهنما للمهل والتراب

ارتفقت أي اتكأت : جملسا، واملعىن متقارب؛ وأصله من املتكأ، يقال منه: وقال القتيب. وقيل مهادا. مقرا: عطاء
  :قال الشاعر. على املرفق

  يسوق بالقوم غزاالت الضحى... قالت له وارتفقت أال فىت 
  :قال أبو ذؤيب اهلذيل. ارتفق الرجل إذا نام على مرفقه ال يأتيه نوم: يقالو

  كأن عيين فيها الصاب مدبوح... نام اخللي وبت الليل مرتفقا 
  .عصارة شجر مر: الصاب
  }إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت إِنَّا ال ُنِضيعُ أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً{ ٣٠: اآلية
ونَ ثَِياباً أُولَِئَك لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمْن َتْحتِهُِم اَألْنهَاُر ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َوَيلَْبُس{ ٣١: اآلية

  }ْرَتفَقاًُخضْراً ِمْن ُسْنُدسٍ وَإِْسَتبَْرقٍ مُتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى اَألرَاِئكِ نِْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُم
ويف الكالم إضمار؛ أي ال نضيع أجر من . ملا ذكر ما أعد للكافرين من اهلوان ذكر أيضا ما للمؤمنني من الثواب
نصب على التمييز، وإن شئت " عمال"و. أحسن منهم عمال، فأما من أحسن عمال من غري املؤمنني فعمله حمبط

  :وقيل. عليه" أحسن"بإيقاع 

} َجنَّاُت َعْدٍن{و . } أُولَِئكَ لَُهمْ َجنَّاُت َعْدٍن{: كالم معترض، واخلرب قوله} َر َمْن أَْحَسَن َعَمالًإِنَّا ال ُنِضيعُ أَْج{
سرة اجلنة، أي وسطها وسائر اجلنات حمدقة هبا وذكرت بلفظ اجلمع لسعتها؛ ألن كل بقعة منها تصلح أن تكون 

ام به وعدنت البلد توطنته وعدنت اإلبل مبكان كذا لزمته فلم عدن باملكان إذا أق: العدن اإلقامة، يقال: جنة وقيل
؛ ألن الناس يقيمون فيه بالصيف "بكسر الدال"أي جنات إقامة ومنه مسي املعدن " جنات عدن"تربح منه؛ ومنه 

جتري من حتتهم . "وعدن بلد؛ قاله اجلوهري. الناقة املقيمة يف املرعى: والشتاء ومركز كل شيء معدنه والعادن
على كل واحد منهم ثالثة : قال سعيد بن جبري. وهو مجع سوار" حيلون فيها من أساور من ذهب. "تقدم" األهنار
  .واحد من ذهب، وواحد من ورق، وواحد من لؤلؤ: أسورة
ويف ] ٢٣: احلج[} ِمْن ذََهبٍ َولُْؤلُؤاً{وقال يف احلج وفاطر " من ذهب"هذا منصوص يف القرآن، قال هنا : قلت
تبلغ احللية من : "مسعت خليلي صلى اهللا عليه وسلم يقول: وقال أبو هريرة]. ٢١: اإلنسان[} ِمْن ِفضٍَّة{ان اإلنس

بفتح الياء وسكون احلاء وفتح الالم خفيفة؛ " حيلون: "وحكى الفراء. خرجه مسلم" املؤمن حيث يبلغ الوضوء
والسوار سوار . ء بعيين حيلى؛ ذكره النحاسوحلي الشي. حليت املرأة حتلى فهي حالية إذا لبست احللي: يقال

وقد يكون ] ٥٣:الزخرف[} فَلَْوال أُلِْقَي َعلَْيِه أَسْوَِرةٌ ِمْن ذََهبٍ{وقرئ . املرأة، واجلمع أسورة، ومجع اجلمع أساورة
أساور مجع : بن عزيزوقال ا. قاله اجلوهري} ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ{وقال اهللا تعاىل . اجلمع أساور

أسورة، وأسورة مجع سوار وسوار، وهو الذي يلبس يف الذراع من ذهب، فإن كان من فضة فهو قلب ومجعه قلبة؛ 
وحكى قطرب يف واحد األساور إسوار، وقطرب : قال النحاس. فإن كان من قرن أو عاج فهي مسكة ومجعه مسك
  .صاحب شذوذ، قد تركه يعقوب وغريه فلم يذكره



ملا كانت امللوك تلبس يف : وقال املفسرون. وأحدها إسوار: قد جاء يف الصحاح وقال أبو عمرو بن العالء: قلت
  .والتيجان جعل اهللا تعاىل ذلك ألهل اجلنة. الدنيا األساور

. دسة؛ قال الكسائيالرفيق النحيف، واحده سن: السندس} َوَيلَْبُسونَ ِثَياباً ُخْضراً ِمْن ُسْنُدسٍ وَإِْستَْبَرقٍ{: قوله تعاىل
  :قال الشاعر. وهو احلرير -عن عكرمة  -ما ثخن منه : واإلستربق

  وإستربق الديباج طورا لباسها... تراهن يلبسن املشاعر مرة 
هو : وقيل. وتصغريه أبريق: اجلوهري. فارسي معرب: القتيب. املنسوج بالذهب: ابن حبر. فاإلستربق الديباج
أنه وفاق بني اللغتني؛ إذ ليس يف القرآن ما ليس من لغة العرب، على ما تقدم، واهللا والصحيح . استفعل من الربيق

وخص األخضر بالذكر ألنه املوافق للبصر؛ ألن البياض يبدد النظر ويؤمل، والسواد يذم، واخلضرة بني ." اعلم
بينما حنن : ن العاص فالروى النسائي عن عبداهللا بن عمرو ب. واهللا اعلم. البياض والسواد، وذلك جيمع الشعاع

يا رسول اهللا، أخربنا عن ثياب اجلنة، أخلق خيلق أم نسج : عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال
فجلس يسريا أو قليال فقال رسول " مم تضحكون من جاهل يسأل عاملا: "فقال هلم. ينسج؟ فضحك بعض القوم
ال بل تشقق عنها مثر "ها هو ذا يا رسول اهللا؛ قال : ؟ فقال"عن ثياب اجلنة أين السائل: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

دار املؤمن درة جموفة يف وسطها شجرة تنبت احللل ويأخذ بأصبعه أو قال : وقال أبو هريرة. قاهلا ثالثا" احلنة
وقد ذكرنا . رقائقه ذكره حيىي بن سالم يف تفسريه وابن املبارك يف. بأصبعيه سبعني حلة منظمة بالدر واملرجان

وذكر يف احلديث أنه يكون على كل واحد منهم احللة هلا وجهان لكل وجه لون، . إسناده يف كتاب التذكرة
أنا أكرم على ويل اهللا منك، أنا أيل جسده وأنت : يتكلمان به بصوت يستحسنه سامعه، يقول أحد الوجهني لآلخر

  .منك، أنا أبصر وجهه وأنت ال تبصرأنا أكرم على ويل اهللا : ويقول اآلخر. ال تلي

وقيل الفرش يف احلجال؛ . مجع أريكة، وهي السرر يف احلجال" األرائك"} ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى اَألَراِئِك{: قوله تعاىل
هي األسرة من ذهب، وهي مكللة بالدر والياقوت عليها احلجال، األريكة ما بني صنعاء : ابن عباس. قاله الزجاج

وأصل متكئني موتكئني، وكذلك اتكأ أصله أو تكأ، وأصل التكأة وكأة؛ ومنه . لة وما بني عدن إىل اجلابيةإىل أي
} نِْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت مُْرَتفَقاً{. ورجل وكأة كثري االتكاء. التوكأ للتحامل على الشيء، فقلبت الواو تاء وأدغمت

َوَحُسَنْت {وعلى هذا . جلاز ألنه اسم للجنة" نعمت"ولو كان . قد تقدمو} َوَساَءْت مُْرَتفَقاً{: يعين اجلنات، عكس
وروى الرباء بن عازب أن أعرابيا قام إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع، والنيب صلى . } ُمْرَتفَقاً

إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا {ية إين رجل مسلم فأخربين عن هذه اآل: اهللا عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العضباء فقال
ما أنت منهم ببعيد وال هم ببعيد منك هم هؤالء : "اآلية؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت

ذكره املاوردي، وأسنده النحاس يف " األربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فأعلم قومك أن هذه اآلية نزلت فيهم
حدثنا أبو عبداهللا أمحد بن علي بن سهل قال حدثنا حممد بن محيد قال حدثنا حيىي بن : رآن، قالكتاب معاين الق

وأسنده السهيلي يف . ؛ فذكره...قام أعرايب: الضريس عن زهري بن معاوية عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال
  .وقد روينا مجيع ذلك باإلجازة، واحلمد هللا. كتاب األعالم

  }ْيَنُهَما َزْرعاًوَاضْرِْب لَُهْم َمثَالً َرُجلَْينِ َجَعلَْنا َألَحِدِهَما َجنََّتْينِ ِمْن أَْعَنابٍ َوَحفَفَْناُهَما بَِنْخلٍ َوَجَعلَْنا َب{  ٣٢: اآلية
  }اًِكلَْتا الَْجنََّتْينِ آَتْت أُكُلََها َولَمْ َتظِْلْم ِمْنُه َشيْئاً َوفَجَّْرَنا ِخاللَُهَما َنهَر{ ٣٣: اآلية
  }َوكَانَ لَُه ثََمٌر فَقَالَ ِلَصاِحبِِه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أََنا أَكْثَُر ِمْنَك مَاالً َوأََعزُّ َنفَراً{ ٣٤: اآلية



هذا مثل ملن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن جمالسة املؤمنني، وهو متصل } وَاْضرِبْ لَُهْم مَثَالً َرُجلَْينِ{: قوله تعاىل
نزلت يف أخوين : واختلف يف اسم هذين الرجلني وتعيينهما؛ فقال الكليب]. ٢٨: الكهف[} َسَكوَاْصبِرْ َنفْ{: بقوله

من أهل مكة خمزوميني، أحدمها مؤمن وهو أبو سلمة عبداهللا بن عبداألسد بن هالل بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم، 
بداألسد، ومها األخوان املذكوران يف واآلخر كافر وهو األسود بن ع. زوج أم سلمة قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم

، ورث كل واحد منهما أربعة ]٥١: الصافات[} قَالَ قَاِئلٌ ِمنُْهْم إِنِّي كَانَ ِلي قَرِيٌن{: يف قوله" الصافات"سورة 
: وقيل. ؛ ذكره الثعليب والقشريي...آالف دينار، فأنفق أحدمها مال يف سبيل اهللا وطلب من أخيه شيئا فقال ما قال

هو مثل : وقيل. هو مثل جلميع من آمن باهللا ومجيع من كفر: وقيل. ت يف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأهل مكةنزل
لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصحابه؛ شبههم اهللا برجلني من بين إسرائيل أخوين أحدمها مؤمن 

ومها اللذان وصفهما اهللا . ر كافر وامسه قرطوشواآلخ. امسه متليخا: وقال مقاتل. وامسه يهوذا؛ يف قول ابن عباس
اسم اخلري منهما متليخا، واآلخر قرطوش، وأهنما : وكذا ذكر حممد بن احلسن املقرئ قال. تعاىل يف سورة الصافات

كانا شريكني مث اقتسما املال فصار لكل واحد منهما ثالثة آالف دينار، فاشترى املؤمن منهما عبيدا بألف وأعتقهم، 
وأما اآلخر . أللف الثانية ثيابا فكسا العراة، وباأللف الثالثة طعاما فأطعم اجلوع، وبىن أيضا مساجد، وفعل خرياوبا

فنكح مباله نساء ذوات يسار، واشترى دواب وبقرا فاستنتجها فنمت له مناء مفرطا، وأجتر بباقيها فربح حىت فاق 
لو ذهبت لشريكي وصاحيب : خدم نفسه يف جنة خيدمها فقالأهل زمانه غىن؛ وأدركت األول احلاجة، فأراد أن يست

فسألته أن يستخدمين يف بعض جناته رجوت أن يكون ذلك أصلح يب، فجاءه فلم يكد يصل إليه من غلظ احلجاب، 
اشتريت به من : قال. أمل أكن قامستك املال نصفني فما صنعت مبالك؟: فلما دخل عليه وعرفه وسأله حاجته قال له

  أإنك. فقال. اىل ما هو خري منه وأبقىاهللا تع

ملن املصدقني، ما أظن الساعة قائمة وما أراك إال سفيها، وما جزاؤك عندي على سفاهتك إال احلرمان، أو ما ترى ما 
مث كان . صنعت أنا مبايل حىت آل إىل ما تراه من الثروة وحسن احلال، وذلك أين كسبت وسفهت أنت، اخرج عين

ما ذكره اهللا تعاىل يف القرآن من اإلحاطة بثمره وذهاهبا أصال مبا أرسل عليها من السماء من  من قصة هذا الغين
  .وقد ذكر الثعليب هذه القصة بلفظ آخر، واملعىن متقارب. احلسبان
ورثاه من أبيهما وكانا أخوين فاقتسماها، فاشترى أحدمها : وقيل. كانا شريكني هلما مثانية آالف دينار: قال عطاء

اللهم إن فالنا قد اشترى أرضا بألف دينار وإين اشتريت منك أرضا يف اجلنة بألف : ضا بألف دينار، فقال صاحبهأر
اللهم إن فالنا بىن دارا بألف دينار وإين اشتري منك : دينار فتصدق هبا، مث إن صاحبه بىن دارا بألف دينار فقال

اللهم إن فالنا تزوج امرأة : ة فأنفق عليها ألف دينار، فقالدارا يف اجلنة بألف دينار، فتصدق هبا، مث تزوج امرأ
مث اشترى خدما ومتاعا بألف دينار، . بألف دينار وإين أخطب إليك من نساء اجلنة بألف دينار، فتصدق بألف دينار

 لعل: مث أصابته حاجة شديدة فقال. وإين أشتري منك خدما ومتاعا من اجلنة بألف دينار، فتصدق بألف دينار
وإنك ملن املصدقني هبذا احلديث واهللا ال : ما فعل مالك؟ فأخربه قصته فقال: صاحيب ينالين معروفه فأتاه فقال

واهللا ألعظنه، فوعظه وذكره : أنت تعبد إله السماء، وأنا ال أعبد إال صنما؛ فقال صاحبه: أعطيك شيئا مث قال له
يا أخي إن الدنيا أحقر عند اهللا من : على حق؛ فقال لهسر بنا نصطد السمك، فمن صاد أكثر فهو : فقال. وخوفه

فأكرهه على اخلروج معه، فابتالمها اهللا، فجعل الكافر يرمي شبكته : قال. أن جيعلها ثوابا حملسن أو عقابا لكافر
ل وجعل املؤمن يرمي شبكته ويسمي باسم اهللا فال يطلع له فيها شيء؛ فقا. ويسمي باسم صنمه، فتطلع متدفقه مسكا

كيف ترى أنا أكثر منك يف الدنيا نصيبا ومنزلة ونفرا، كذلك أكون أفضل منك يف اآلخرة إن كان ما تقول : له



فضج امللك املوكل هبما، فأمر اهللا تعاىل جربيل أن يأخذه فيذهب به إىل اجلنان فرييه منازل املؤمن : قال. بزعمك حقا
  ره ما ناله منوعزتك ال يض: فيها، فلما رأى ما أعد اهللا له قال

وعزتك ال ينفعه ما أصابه من الدنيا بعد أن : الدنيا بعد ما يكون مصريه إىل هذا؛ وأراه منازل الكافر يف جهنم فقال
مث إن اهللا تعاىل توىف املؤمن وأهلك الكافر بعذاب من عنده، فلما استقر املؤمن يف اجلنة ورأى . يكون مصريه إىل هذا

: الصافات[} َيقُولُ أَإِنََّك لَِمَن الُْمَصدِّقَِني. إِنِّي كَانَ ِلي قَرِيٌن{: صحابه يتساءلون، فقالما أعد اهللا له أقبل هو وأ
وَاضْرِْب {يا أهل اجلنة هل أنتم مطلعون فاطلع إىل جهنم فرآه يف سواء اجلحيم؛ فنزلت : اآلية؛ فنادى مناد] ٥١

  .} لَُهْم مَثَالً
إِنِّي {: يف قول" الصافات"نيا يف هذه السورة، وبني حاهلما يف اآلخرة يف سورة بني اهللا تعاىل حال األخوين يف الد

قال ابن ]. ٥١: الصافات[} ِلمِثْلِ َهذَا فَلَْيْعَملِ الَْعاِملُونَ{ –إىل قوله  -} َيقُولُ أَإِنََّك لَِمَن الُْمَصدِِّقَني. كَانَ ِلي قَرِيٌن
تابه يف عجائب البالد أن حبرية تنيس كانت هاتني اجلنتني، وكانتا وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب يف ك: عطية

ألخوين فباع أحدمها نصيبه من اآلخر فأنفق يف طاعة اهللا حىت عريه اآلخر، وجرت بينهما احملاورة فغرقها اهللا تعاىل 
رب عن حال متقدمة، لتزهد إن هذا مثل ضربه اهللا تعاىل هلذه األمة، وليس خب: وقد قيل. يف ليلة، وإياها عين هبذه اآلية

  .وسياق اآلية يدل على خالف هذا، واهللا اعلم. يف الدنيا وترغب يف اآلخرة، وجعله زجرا وإنذارا؛ ذكره املاوردي
حف القوم : واحلفاف اجلانب، ومجعه أحفة؛ ويقال. أي أطفنامها من جوانبهما بنخل} َوَحفَفَْناُهَما بَِنْخلٍ{: قوله تعاىل

أي جعلنا } َوَجَعلَْنا َبيَْنُهَما َزْرعاً{]. ٧٥: الزمر[} َحافَِّني ِمْن َحْولِ الَْعْرشِ{ فا، أي طافوا به؛ ومنه بفالن حيفون ح
  .حول األعناب النخل، ووسط األعناب الزرع

؛ فقال هل هو مفرد أو مثىن" كلتا وكال"أي كل واحدة من اجلنتني، واختلف يف لفظ } ِكلَْتا الَْجنََّتْينِ{: قوله تعاىل
يف اجملموع، وهو اسم مفرد غري مثىن؛ فإذا ويل " كل"هو مفرد؛ ألن كال وكلتا يف توكيد االثنني نظري : أهل البصرة

رأيت كال الرجلني وجاءين كال الرجلني : امسا ظاهرا كان يف الرفع والنصب واخلفض على حالة واحدة، تقول
  :ياء يف موضع اجلر والنصب، تقول ومررت بكال الرجلني؛ فإذا اتصل مبضمر قلبت األلف

هو مثىن، وهو مأخوذ من كل فخففت الالم : وقال الفراء. رأيت كليهما ومررت بكليهما، كما تقول عليهما
كل : وكذلك كلتا للمؤنث، وال يكونان إال مضافني وال يتكلم بواحد، ولو تكلم به لقيل. وزيدت األلف للتثنية
  :الشاعرواحتج بقول . وكلت وكالن وكلتان

  كلتامها مقرونة بزائده... يف كلت رجليها سالمى واحده 
وهذا القول ضعيف عند أهل البصرة؛ ألنه لو كان مثىن لوجب أن تكون ألفه يف . أراد يف إحدى رجليها فأفرد

يدل على " كال"لإلحاطة و" كال"ألن " كل"خمالف ملعىن " كال"النصب واجلر ياء مع االسم الظاهر، وألن معىن 
شيء خمصوص، وأما هذا الشاعر فإما حذف األلف للضرورة وقدر أهنا زائدة، وما يكون ضرورة ال جيوز أن جيعل 

اسم مفرد يدل على اثنني " حنن"حجة، فثبت أنه اسم مفرد كمعى، إال أنه وضع ليدل على التثنية، كما أن قوهلم 
  :فما فوقهما، يدل على ذلك قول جرير

  وإن مل نأهتا إال ملاما.. .كال يومي أمامة يوم صد 
واختلف أيضا يف ألف . ولو كان مثىن لقال آتتا، ويوما" آتت"بيوم مفرد، كما أفرد اخلرب بقوله " كال"فأخرب عن 

للتأنيث والتاء بدل من الم الفعل وهي واو واألصل كلوا، وإمنا أبدلت تاء ألن " وكلتا"ألف : ؛ فقال سيبويه"كلتا"



قد تصري ياء مع املضمر فتخرج عن علم التأنيث، فصار يف إبدال الواو تاء " يف كلتا"واأللف  يف التاء علم التأنيث،
فعتل، ولو كان األمر على : التاء ملحقة واأللف الم الفعل، وتقديرها عنده: وقال أبو عمر اجلرمي. تأكيد للتأنيث
ولو كان األمر على ما زعم لقالوا يف النسبة  فعتل،: التاء ملحقة واأللف الم الفعل، وتقديرها عنده: ما زعم اجلرمي

إليها كلتوي، فلما قالوا كلوي وأسقطوا التاء دل على أهنم أجروها جمرى التاء يف أخت إذا نسبت إليها قلت 
كلتا : وأجاز النحويون يف غري القرآن احلمل على املعىن، وأن تقول: قال أبو جعفر النحاس. أخوي؛ ذكره اجلوهري

  ألن املعىن كل: كلتا اجلنتني آتى أكله، قال: وأجاز الفراء. ا أكلهما؛ ألن املعىن املختار كلتامها آتتااجلنتني آتت

كل شيء من اجلنتني آيت : واملعىن على هذا عند الفراء". كل اجلنتني أتى أكله"ويف قراءة عبداهللا : قال. اجلنتني
: الرعد[} أُكُلَُها دَاِئٌم{: ؤكل فهو أكل؛ ومنه قوله تعاىلوكل ما ي. مثر النخل والشجر" بضم اهلمزة"واألكل . أكله
  .أي مل تنقص} َولَمْ َتظِْلْم ِمْنُه َشيْئاً{. تاما ولذلك مل يقل آتتا} آَتتْ أُكُلَهَا{. وقد تقدم ] ٣٥

قرأ أبو جعفر وشيبة } ثََمٌرَوكَانَ لَُه {. أي أجرينا وشققنا وسط اجلنتني بنهر} وَفَجَّْرَنا ِخاللَُهَما َنهَراً{: قوله تعاىل
مجع ] ٤٢: الكهف[} وَأُِحيطَ بِثََمرِِه{: بفتح الثاء وامليم، وكذلك قوله" مثر"وعاصم ويعقوب وابن أيب إسحاق 

ومجع الثمار : قال الفراء. الثمرة واحدة الثمر والثمرات، ومجع الثمر مثار؛ مثل جبل وجبال: قال اجلوهري. مثرة
وقرأ أبو عمرو . والثمر أيضا املال املثمر؛ خيفف ويثقل. مجع الثمر أمثار؛ مثل أعناق وعنقمثر؛ مثل كتاب وكتب، و

ذهب : قال ابن عباس. والباقون بضمها يف احلرفني. بضم الثاء وإسكان امليم، وفسره بأنواع املال" وكان له مثر"
محد بن شعيب قال أخربين عمران بن حدثنا أ: ذكر النحاس. حنو هذا مبينا" األنعام"وقد مضى يف . وفضة وأموال

بكار قال حدثنا إبراهيم بن العالء الزبيدي قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال هارون قال حدثين أبان عن ثعلب عن 
: أتأخذ بذلك؟ فقال: لقطعت لسانه؛ فقلت لألعمش" وكان له مثر"لو مسعت أحدا يقرأ : األعمش أن احلجاج قال

فالتقدير على هذا القول أنه مجع مثرة على : قال النحاس. ويأخذه من مجع الثمر" مثر"رأ فكان يق. ال؟ وال نعمة عني
ِكلَْتا الْجَنََّتْينِ آَتتْ {: مثار، مث مجع مثار على مثر؛ وهو حسن يف العربية إال أن القول األول أشبه واهللا اعلم؛ ألن قوله

  .يدل على أن له مثرا} أُكُلََها
. واحملاورة اجملاوبة، والتحاور التجاوب. أي يراجعه يف الكالم وجياوبه} ِلَصاِحبِِه َوُهَو ُيَحاوِرُُهفَقَالَ {: قوله تعاىل
أََنا أَكْثَرُ {. كلمته فما أحار إيل جوابا، وما رجع إيل حويرا وال حويرة وال حمورة وال حوارا؛ أي ما رد جوابا: ويقال

  .وأراد ههنا االتباع واخلدم والولد، حسبما تقدم بيانه. هط وهو ما دون العشرةالر: النفر} ِمْنَك َماالً َوأََعزُّ َنفَراً

  }وََدَخلَ َجنََّتُه َوُهَو ظَاِلٌم ِلنَفِْسِه قَالَ َما أَظُنُّ أَنْ َتبِيَد َهِذِه أََبداً{ ٣٥: اآلية
  }جَِدنَّ َخيْراً ِمْنَها ُمْنقَلَباًَوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ قَاِئَمةً َولَِئْن ُردِْدُت إِلَى َربِّي َأل{ ٣٦: اآلية

أي بكفره، } َوُهَو ظَاِلٌم ِلَنفْسِِه{. أخذ بيد أخيه املؤمن يطيف به فيها ويريه إياها: قيل} َوَدَخلَ َجنَّتَُه{: قوله تعاىل
أنكر فناء } َهِذِه أََبداً قَالَ َما أَظُنُّ أَنْ َتبِيَد{. ومن أدخل نفسه النار بكفره فهو ظامل لنفسه. وهو مجلة يف موضع احلال

أي وإن كان بعث فكما } َولَِئْن ُردِْدُت إِلَى َربِّي{. أي ال أحسب البعث كائنا} َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ قَاِئَمةً{. الدار
وإمنا } لَباًَألجَِدنَّ َخْيراً مِْنَها ُمْنقَ{: أعطاين هذه النعم يف الدنيا فسيعطيين أفضل منه لكراميت عليه؛ وهو معىن قوله

ويف مصاحف أهل ". منهما"ويف مصاحف مكة واملدينة والشام . قال ذلك ملا دعاه أخوه إىل اإلميان باحلشر والنشر
  .على التوحيد، والتثنية أوىل؛ ألن الضمري أقرب إىل اجلنتني" منها"البصرة والكوفة 

  }بِالَِّذي َخلَقََك ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ َسوَّاَك َرُجالً قَالَ لَهُ صَاِحُبُه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أَكَفَْرَت{ ٣٧: اآلية



  }لَِكنَّا ُهَو اللَُّه رَبِّي َوال أُْشرُِك بِرَبِّي أََحداً{ ٣٨: اآلية
تَُرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة  أَكَفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمْن{. يهوذا أو متليخا؛ على اخلالف يف امسه} قَالَ لَُه َصاِحبُُه{: قوله تعاىل

َسوَّاكَ {و . وعظه وبني له أن ما اعترف به من هذه األشياء اليت ال ينكرها أحد أبدع من اإلعادة} ثُمَّ سَوَّاَك َرُجالً
كذا قرأه أبو عبدالرمحن } لَِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي{. أي جعلك معتدل القامة واخللق، صحيح األعضاء ذكرا} َرُجالً

وقرأ . مبعىن لكن األمر هو اهللا ريب، فأضمر امسها فيها" لكن هو اهللا"وروي عن الكسائي . لسلمي وأبو العاليةا
  فيه تقدمي وتأخري،: قال الكسائي. بإثبات األلف" لكنا"الباقون 

نني يف طلبا للخفة لكثرة االستعمال وأدغمت إحدى النو" أنا"لكن اهللا هو ريب أنا، فحذفت اهلمزة من : تقديره
مذهب الكسائي والفراء واملازين أن : وقال النحاس. يف الوصل وأثبتت يف الوقف" أنا"األخرى وحذفت ألف 

األصل لكن أنا فألقيت حركة اهلمزة على نون لكن وحذفت اهلمزة وأدغمت النون يف النون فالوقف عليها لكنا 
فحذفت األلف فالتقت نونان فجاء بالتشديد لذلك،  األصل لكن أنا،: وقال أبو عبيدة. وهي ألف أنا لبيان احلركة

  :وأنشدنا الكسائي
  على هنوات كاذب من يقوهلا... هلنك من عبسية لوسيمة 

  :وقال آخر فجاء به على األصل. وحذف األلف من إنك" هللا"هللا إنك، فأسقط إحدى الالمني من : أراد
  أقليوتقلينين لكن إياك ال ... وترمينين بالطرف أي أنت مذنب 

. وزعم أن هذا حلن، يعين إثبات األلف يف اإلدراج" لكنا هو اهللا ريب"ورووا عن عاصم : وقال أبو حامت. أي لكن أنا
. يف اإلدراج جيد؛ ألنه قد حذفت األلف من أنا فجاؤوا هبا عوضا" لكنا هو اهللا ريب"إثبات األلف يف : قال الزجاج

يف حال " لكنا"وقرأ ابن عامر واملسيلي عن نافع ورويس عن يعقوب . "لكن أنا هو اهللا ريب"ويف قراءة أيب : قال
  :وقال الشاعر. الوقف والوصل معا بإثبات األلف

  محيدا قد تذريت السناما... أنا سيف العشرية فاعرفوين 
  :وقال األعشى

  بعد املشيب كفى ذاك عارا... فكيف أنا وانتحال القوايف 
فَإِذَا ِهَي شَاِخَصةٌ {: ضمري القصة والشأن واألمر؛ كقوله" هو"} َو اللَُّه رَبِّيُه{. وال خالف يف إثباهتا يف الوقف

  َوال أُْشرُِك{]. ١: اإلخالص[} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: وقوله] ٩٧: األنبياء[} أَْبَصاُر الَِّذيَن كَفَُروا

وحيتمل أنه أراد ال أرى الغين والفقر .  يعبد غريهدل مفهومه على أن األخ اآلخر كان مشركا باهللا تعاىل} بِرَبِّي أََحداً
وحيتمل أنه أراد . إال منه، واعلم أنه لو أراد أن يسلب صاحب الدنيا دنياه قدر عليه؛ وهو الذي آتاين الفقر

جحودك البعث مصريه إىل أن اهللا تعاىل ال يقدر عليه، وهو تعجيز الرب سبحانه وتعاىل، ومن عجزه سبحانه وتعاىل 
  .ه خبلقه؛ فهو إشراكشبه
  }َووَلَداً َولَْوال إِذْ َدَخلَْت َجنََّتَك قُلَْت َما َشاَء اللَُّه ال قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه إِنْ َتَرِن أََنا أَقَلَّ مِْنَك َماالً{ ٣٩: اآلية
  }ْسبَاناً ِمَن السََّماِء فَُتْصبِحَ َصعِيداً َزلَقاًفََعَسى رَبِّي أَنْ يُْؤِتَينِ َخيْراً ِمْن َجنَِّتَك َويُْرِسلَ َعلَْيَها ُح{ ٤٠: اآلية
  }أَوْ ُيصْبَِح َماُؤَها غَْوراً فَلَْن َتْسَتِطيَع لَُه طَلَباً{ ٤١: اآلية

  -:فيه مسألتان} َولَْوال إِذْ َدَخلَْت َجنََّتَك قُلَْت َما َشاَء اللَُّه{: قوله تعاىل
أي بالقلب، وهو توبيخ ووصية من املؤمن للكافر } لَْت جَنََّتَك قُلَْت َما َشاَء اللَُّهَولَْوال إِذْ َدَخ{: قوله تعاىل -:األوىل 



هذه اجلنة هي ما شاء : يف موضع رفع، تقديره" ما"و] ٣٥: لكهف} َما أَظُنُّ أَنْ َتبِيَد َهِذِه أََبداً{: ورد عليه، إذ قال
اجلواب مضمر، : وقيل. شاء اهللا؛ أي األمر مشيئة اهللا تعاىل األمر ما شاء اهللا، أو هو ما: وقال الزجاج والفراء. اهللا

أي ما اجتمع لك من املال فهو بقدرة اهللا تعاىل وقوته } ال قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه{. أي ما شاء اهللا كان، وما ال يشاء ال يكون
  .ال بقدرتك وقوتك، ولو شاء لنزع الربكة منه فلم جيتمع

وقال ابن وهب وقال يل حفص بن . ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذا: الكقال أشهب قال م -:الثانية 
وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ". ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا"رأيت على باب وهب بن منبه مكتوبا : ميسرة

بلى يا رسول اهللا، : تقل" أو قال كنز من كنوز اجلنة -أال أدلك على كلمة من كنوز اجلنة : "أنه قال أليب هريرة
  أخرجه مسلم" ال حول وال قوة إال باهللا إذا قاهلا العبد قال اهللا عز وجل أسلم عبدي واستسلم"قال 

يا أبا موسى أو يا عبداهللا بن قيس أال أدلك على كلمة من كنز "فقال : وفيه. يف صحيحه من حديث أيب موسى
وعنه " . ال حول وال قوة إال باهللا: "ما هي يا رسول اهللا، قال: قلت"  -يف رواية على كنز من كنوز اجلنة  -اجلنة 

" أال أدلك على كلمة من كنوز اجلنة أو قال كنز من كنوز اجلنة: "قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اسم اهللا ب: وروي أنه من دخل منزل أو خرج منه فقال". ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم"بلى؛ فقال : قلت

إذا : وقالت عائشة. ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا تنافرت عنه الشياطني من بني يديه وأنزل اهللا تعاىل عليه الربكات
خرج الرجل من منزله فقال باسم اهللا قال امللك هديت، وإذا قال ما شاء اهللا قال امللك كفيت، وإذا قال ال قوة إال 

من قال : "مذي من حديث أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمخرجه التر. باهللا قال امللك وقيت
باسم اهللا توكلت على اهللا ال حول وال قوة إال باهللا يقال كفيت ووقيت وتنحى عنه  -يعين إذا خرج من بيته  -

هديت : "لهفقال  -خرجه أبو داود أيضا وزاد فيه . هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه" الشيطان
إذا خرج الرجل : " وأخرجه ابن ماجة من حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" . وكفيت ووقيت

من باب بيته أو باب داره كان معه ملكان موكالن به فإذا قال باسم اهللا قاال هديت وإذا قال ال حول وال قوة إال 
 كفيت قال فيلقاه قريناه فيقوالن ماذا تريدان من رجل قد هدي باهللا قاال وقيت وإذا قال توكلت على اهللا قاال

سئل حممد بن إسحاق بن خزمية عن قول النيب صلى اهللا : وقال احلاكم أبو عبداهللا يف علوم احلديث" . ووقي وكفي
ئ الذي يرب: من الضعيف؟ قال" يدخلين الضعفاء -يعين اجلنة  -حتاجت اجلنة والنار فقالت هذه : "عليه وسلم

وقال أنس بن مالك قال النيب صلى اهللا عليه . نفسه من احلول والقوة يعين يف اليوم عشرين مرة أو مخسني مرة
ما من أحد قال ما شاء : وقد قال قوم" . من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا مل يضره عني: "وسلم

من قال هذه أمن من العني، ومن قال : ال أربعا أمن من أربعوروي أن من ق. اهللا كان فأصابه شيء إال رضي به
حسبنا اهللا ونعم الوكيل أمن من كيد الشيطان، ومن قال وأفوض أمري إىل اهللا أمن مكر الناس، ومن قال ال إله إال 

  .أنت سبحانك إين كنت من الظاملني أمن من الغم

فاصلة ال " أنا"و" فعسى ريب"جمزوم به، واجلواب " ترن"شرط " إن"} َوَولَداً إِنْ َتَرِن أََنا أَقَلَّ ِمْنَك مَاالً{: قوله تعاىل
إن ترن أنا أقل "وقرأ عيسى بن عمر . وجيوز أن تكون يف موضع نصب توكيدا للنون والياء. موضع هلا من اإلعراب

األول النون والياء؛ إال أن  خربه، واجلملة يف موضع املفعول الثاين، واملفعول" أقل"مبتدأ و" أنا"بالرفع؛ جيعل " منك
مبعىن لعل } فََعَسى{و . الياء حذفت ألن الكسرة تدل عليها، وإثباهتا جيد بالغ وهو األصل ألهنا االسم على احلقيقة

. أي على جنتك} َويُْرِسلَ َعلَْيهَا{. وقيل يف الدنيا. أي يف اآلخرة} أَنْ يُْؤِتَينِ َخيْراً ِمْن َجنَِّتَك{. أي فلعل ريب



أي مرامي من السماء، وأحدها حسبانة؛ قاله األخفش والقتيب وأبو } ُحْسبَاناً ِمَن السََّماِء فَُتْصبِحَ َصعِيداً َزلَقاً{
واحلسبان : وقال اجلوهري. واحلسبانة السحابة، واحلسبانة الوسادة، واحلسبانة الصاعقة: وقال ابن األعرايب. عبيدة

واحلسبان أيضا احلساب، قال اهللا . أصاب األرض حسبان أي جراد: كاليبوقال أبو زياد ال. العذاب": بالضم"
احلسبان من احلساب؛ : قال الزجاج. وقد فسر احلسبان هنا هبذا]. ٥: الرمحن[} الشَّْمُس وَالْقََمُر بُِحْسَباٍن{: تعاىل

: سبان أيضاواحل. أي يرسل عليها عذاب احلساب، وهو حساب ما اكتسبت يداك؛ فهو من باب حذف املضاف
} فَُتصْبَِح َصعِيداً َزلَقاً{. واملرامي من السماء عذاب. سهام قصار يرمى هبا يف طلق واحد، وكان من رمي األكاسرة

" زلقا"يعين أرضا بيضاء ال ينبت فيها نبات وال يثبت عليها قدم، وهي أضر أرض بعد أن كانت جنة أنفع أرض؛ و
أي دحض، وهو يف األصل " بالتحريك"مكان زلق : يقال. دام ملالستهاتأكيد لوصف الصعيد؛ أي وتزل عنها األق

  :قال رؤبة. والزلق أيضا عجز الدابة. زلقت رجله تزلق زلقا، وأزلقها غريه: مصدر قولك
  كأهنا حقباء بلقاء الزلق

ه زلقا حلقه؛ قال والزلق احللق، زلق رأسه يزلق. وكذلك الزالقة. املوضع الذي ال يثبت عليه قدم: واملزلقة واملزلقة
  وليس املراد. والزلق احمللوق، كالنقض والنقض. اجلوهري

أَْو ُيْصبِحَ {. أهنا تصري مزلقة، بل املراد أهنا ال يبقى فيها نبات كالرأس إذا حلق ال يبقى عليه شعر؛ قاله القشريي
والغور مصدر وضع . للماء أي غائرا ذاهبا، فتكون أعدم أرض للماء بعد أن كانت أوجد أرض} َماُؤَها غَْوراً

رجل صوم وفطر وعدل ورضا وفضل وزور ونساء نوح؛ ويستوي فيه املذكر واملؤنث : موضع االسم؛ كما يقال
  :قال عمرو بن كلثوم. والتثنية واجلمع

  مقلدة أعنتها صفونا... تظل جياده نوحا عليه 
  :آخر

  ضباع وجاويب نوحا قياما... هريقي من دموعهما سجاما 
ذكره ] ٨٢: يوسف[} َواسْأَلِ الْقَْريَةَ{: أو يصبح ماؤها ذا غور؛ فحذف املضاف؛ مثل: وقيل. حاتأي نائ
وقد غار املاء يغور غورا وغوورا، أي سفل يف األرض، وجيوز اهلمزة النضمام . ماء غور: وقال الكسائي. النحاس
  :وقال. ة فيهوغارت تغار لغ. وغارت عينه تغور غورا وغوورا؛ دخلت يف الرأس. الواو

  أغارت عينه أم مل تغارا
  :قال أبو ذؤيب. وغارت الشمس تغور غيارا، أي غربت

  وإال طلوع الشمس مث غيارها... هل الدهر إال ليلة وهنارها 
فلن تستطيع طلب غريه بدال : وقيل. أي لن تستطيع رد املاء الغائر، وال تقدر عليه حبيلة} فَلَْن َتْسَتِطيعَ لَُه طَلَباً{
  .وإىل هذا احلديث انتهت مناظرة أخيه وإنذاره. نهم

لَْيتَنِي لَمْ أُشْرِْك  وَأُِحيطَ بِثََمرِِه فَأَصَْبَح ُيقَلُِّب كَفَّْيِه َعلَى َما أَْنفََق ِفيَها َوِهَي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها َوَيقُولُ َيا{ ٤٢: اآلية
  }بِرَبِّي أََحداً
. وجيوز أن يكون املخفوض يف موضع رفع. اسم ما مل يسم فاعله مضمر، وهو املصدر} ِهَوأُِحيطَ بِثََمرِ{: قوله تعاىل

فَأَصَْبَح ُيقَلُِّب كَفَّْيِه َعلَى َما {. وهذا أول ما حقق اهللا تعاىل به إنذار أخيه. أي أهلك ماله كله" أحيط بثمره"ومعىن 
  أي فأصبح الكافر يضرب إحدى} أَْنفََق ِفيهَا



يقلب ملكه فال يرى فيه عوض ما أنفق؛ وهذا ألن امللك : وقيل. ى ندما؛ ألن هذا يصدر من النادميديه على األخر
على أن هذا اإلهالك جرى بالليل؛ " فأصبح"ودل قوله . يف يده مال، أي يف ملكه مال: قد يعرب عنه باليد، من قوهلم

أنفقت يف هذه الدار كذا وأنفقت : ويقال] ١٩: القلم[} فَطَاَف َعلَْيَها طَاِئٌف ِمْن رَبَِّك َوُهْم نَاِئُمونَ{: كقوله
أي خالية قد سقط بعضها على بعض؛ مأخوذ من خوت النجوم ختوى خيا } َوِهيَ َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروشَِها{. عليها

وخوت الدار خواء أقوت، وكذلك إذا سقطت؛ ومنه . وأخوت مثله. أحملت، وذلك إذا سقطت ومل متطر يف نوئها
ويقال ساقطة؛ كما يقال فهي خاوية على عروشها أي ] ٥٢: النمل[} فَِتلْكَ ُبُيوُتُهْم َخاوَِيةً بَِما ظَلَُموا{: عاىلقوله ت

َوَيقُولُ َيا {. ساقطة على سقوفها؛ فجمع عليه بني هالك الثمر واألصل، وهذا من أعظم اجلوانح، مقابلة على بغية
وهذا ندم . أي يا ليتين عرفت نعم اهللا علي، وعرفت أهنا كانت بقدرة اهللا ومل أكفر به} لَْيتَنِي لَمْ أُشْرِْك بَِربِّي أََحداً
  .منه حني ال ينفعه الندم

  }وَلَْم َتكُْن لَُه ِفئَةٌ َيْنُصرُوَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ ُمْنَتِصراً{ ٤٣: اآلية
يف موضع الصفة، " ينصرونه. "اخلرب" له"و" تكن"اسم " فئة"} ْن ُدوِن اللَِّهَولَمْ َتكُْن لَُه ِفئَةٌ يَْنُصُروَنُه ِم{: قوله تعاىل

وأبو العباس ". له"والوجه األول عند سيبويه أوىل ألنه قد تقدم . اخلرب" ينصرونه"وجيوز أن يكون . أي فئة ناصرة
" ينصرونه"و. وقد أجاز سيبويه اآلخر]. ٤: اإلخالص[} َولَمْ َيكُْن لَُه كُفُواً أََحٌد{خيالفه، وحيتج بقول اهللا عز وجل 

  .على معىن فئة؛ ألن معناها أقوام، ولو كان على اللفظ لقال ومل تكن له فئة تنصره؛ أي فرقة ومجاعة يلتجئ إليهم
 وقد تقدم اشتقاق الفئة يف. مستردا بدل ما ذهب منه: وقيل. أي ممتنعا؛ قاله قتادة} َوَما كَانَ مُْنَتصِراً{: قوله تعاىل

  واهلاء عوض من الياء اليت نقصت". آل عمران"

أي مل تكن له . من وسطه، أصله يفء مثل فيع؛ ألنه من فاء، وجيمع على فئون وفئات، مثل شيات ولدات ومئات
  .عشرية مينعونه من عذاب اهللا، وضل عنه من افتخر هبم من اخلدم والولد

  }ُهَو خَْيٌر ثَوَاباً َوخَْيٌر ُعقْباًُهنَاِلَك الَْوالَيةُ ِللَِّه الَْحقِّ { ٤٤: اآلية
وَلَْم َتكُْن {: العامل فيه: وهو ظرف؛ فقيل" هنالك"اختلف يف العامل يف قوله } ُهَناِلَك الَْوالَيةُ ِللَِّه الَْحقِّ{: قوله تعاىل

كالم عند مت ال: وقيل. وال كان هنالك؛ أي ما نصر وال انتصر هنالك، أي ملا أصابه من العذاب} لَُه ِفئَةٌ
الوالية هللا احلق هنالك، أي يف : وتقديره على التقدمي والتأخري. } ُهَناِلَك الَْوالَيةُ{: والعامل يف قوله. }مُْنَتصِراً{:قوله

باخلفض نعتا هللا عز " احلق"وقرأ أهل املدينة ومحزة . بالرفع نعتا للوالية" احلق"وقرأ أبو عمرو والكسائي . القيامة
هذا لك : بالنصب على املصدر والتوكيد؛ كما تقول" احلق"وجيوز : قال الزجاج. هللا ذي احلق: وجل، والتقدير

بكسر الواو، الباقون بفتحها، ومها مبعىن واحد كالرضاعة " الوالية"وقرأ األعمش ومحزة والكسائي . حقا
ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه {]. ٢٥٧: البقرة[} آَمُنوااللَُّه وَِليُّ الَِّذيَن {: الوالية بالفتح من املواالة؛ كقوله: وقيل. والرضاعة

} وَالْأَْمرُ َيْوَمِئٍذ ِللَِّه{: وبالكسر يعين السلطان والقدرة واإلمارة؛ كقوله]. ١١: حممد[} َمْولَى الَِّذيَن آَمُنوا
تزول  أي له امللك واحلكم يومئذ، أي ال يرد أمره إىل أحد؛ وامللك يف كل وقت هللا ولكن] ١٩: االنفطار[

أي } ُهَو َخْيرٌ ثَوَاباً{. إهنا بفتح الواو للخالق، وبكسرها للمخلوق: وقال أبو عبيد. الدعاوي والتومهات يوم القيامة
اهللا خري ثوابا يف الدنيا واآلخرة ملن آمن به، وليس مث غري يرجى منه، ولكنه أراد يف ظن اجلهال؛ أي هو خري من 

ساكنة القاف، الباقون بضمها، ومها مبعىن واحد؛ أي " عقبا"م واألعمش ومحزة وحيىي قرأ عاص} َوَخْيٌر ُعقْباً{. يرجى
  .هذا عاقبة أمر فالن وعقباه وعقبه، أي آخره: يقال. هو خري عافية ملن رجاه وآمن به



َتلَطَ بِِه نََباُت الْأَْرضِ فَأَصَْبَح َهِشيماً َتذْرُوُه وَاضْرِْب لَُهْم َمثَلَ الَْحيَاِة الدُّنَْيا كََماٍء أَنَْزلَْناُه ِمَن السََّماِء فَاْخ{ ٤٥: اآلية
  }الرَِّياُح َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء ُمقَْتِدراً

أي صف هلؤالء املتكربين الذين سألوك طرد فقواء املؤمنني مثل احلياة } وَاْضرِبْ لَُهْم مَثَلَ الَْحَياِة الدُّْنيَا{: قوله تعاىل
إن النبات : وقيل. حىت استوى} َنبَاُت الْأَْرضِ{. أي باملاء} كََماٍء أَْنَزلَْناُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتلَطَ بِِه{. بههاالدنيا، أي ش

. مبينا" يونس"وقد تقدم هذا املعىن يف . اختلط بعضه ببعض حني نزل عليه املاء؛ ألن النبات إمنا خيتلط ويكثر باملطر
اىل الدنيا باملاء ألن املاء ال يستقر يف موضع، كذلك الدنيا ال تبقى على واحد، وألن املاء إمنا شبه تع: وقالت احلكماء

ال يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا، وألن املاء ال يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفىن، وألن املاء ال يقدر أحد أن 
وألن املاء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا  يدخله وال يبتل كذلك الدنيا ال يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها،

ويف حديث النيب صلى اهللا عليه . جاوز املقدار كان ضارا مهلكا، وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضوهلا يضر
ذر الدنيا وخذ منها كاملاء الراكد فإن : "يا رسول اهللا، إين أريد أن أكون من الفائزين؛ قال: وسلم قال له رجل

قد أفلح من أسلم : "ويف صحيح مسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم" . يل منها يكفي والكثري منها يطغيالقل
أي متكسرا من اليبس متفتتا، يعين بانقطاع املاء } َهِشيماً{أي النبات } فَأَْصَبَح{". ورزق كفافا وقنعه اهللا مبا أتاه

واهلشيم من النبات اليابس املتكسر، . كسر الشيء اليابس: واهلشم. عنه، فحذف ذلك إجيازا لداللة الكالم عليه
: ورجل هشيم. ما فالن إال هشيمة كرم؛ إذا كان مسحا: ومنه قوهلم. والشجرة البالية يأخذها احلاطب كيف يشاء

  واهتشم.وهتشم عليه فالن إذا تعطف. ضعيف البدن

مسي هاشم بن عبد مناف وامسه عمرو، وفيه يقول هشم الثريد؛ ومنه : ويقال. واهتشم ما يف ضرع الناقة إذا احتلبه
  :عبداهللا بن الزبعرى

  ورجال مكة مسنتون عجاف... عمرو العال هشم الثريد لقومه 
وكان سبب ذلك أن قريشا أصابتهم سنون ذهنب باألموال فخرج هاشم إىل الشام فأمر خببز كثري فخبز له، فحمله 

ذلك اخلبز، يعين كسره وثرده، وحنر تلك اإلبل، مث أمر الطهاة يف الغرائر على اإلبل حىت واىف مكة، وهشم 
فطبخوا، مث كفأ القدور على اجلفان فأشبع أهل مكة؛ فكان ذلك أول احلباء بعد السنة اليت أصابتهم؛ فسمي بذلك 

: ابن عباس. يءتذهب به وجت: ابن كيسان. تنسفه: ابن قتيبة. أي تفرقه؛ قاله أبو عبيدة} َتذْرُوُه الرِّيَاُح{. هامشا
: يقال". تذريه"ويف قراءة عبداهللا : قال الكسائي". تذريه الريح"وقرأ طلحة بن مصرف . تديره؛ واملعىن متقارب

أذريت الرجل عن فرسه : وحكى الفراء. ذريا وأذريه تذريه إذراء إذا طارت به] تذريه[ذرته الريح تذروه ذروا و
  :وأنشد سيبويه والفراء. أي قلبته
  فيذرك من أخرى القطاة فتزلق... صوب وال جتهدنه  فقلت له
  .من اإلنشاء واإلفناء واإلحياء، سبحانه} َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء ُمقَْتِدراً{ : قوله تعاىل

  }بَِّك ثََواباً َوَخْيرٌ أََمالًالَْمالُ َوالْبَُنونَ زِيَنةُ الَْحيَاِة الدُّْنَيا َوالَْباِقيَاُت الصَّاِلحَاُت خَْيٌر ِعْنَد َر{ ٤٦: اآلية
وإمنا كان املال . وهو خرب االبتداء يف التثنية واإلفراد" زينتا"وجيوز } الْمَالُ َوالَْبُنونَ زِيَنةُ الَْحَياِة الدُّْنيَا{: قوله تعاىل

ياة الدنيا، لكن معه قرينة والبنون زينة احلياة الدنيا ألن يف املال مجاال ونفعا، ويف البنني قوة ودفعا، فصارا زينة احل
  الصفة للمال



وهو رد على عيينة بن حصن وأمثاله . املال والبنون زينة هذه احلياة احملتقرة فال تتبعوها نفوسكم: والبنني؛ ألن املعىن
ذرته ملا افتخروا بالغىن والشرف، فأخرب تعاىل أن ما كان من زينة احلياة الدنيا فهو غرور مير وال يبقى، كاهلشيم حني 

ال تعقد قلبك مع املال ألنه يفء ذاهب، وال مع : وكان يقال. الريح؛ إمنا يبقى ما كان من زاد القرب وعدد اآلخرة
: ويكفي قي هذا قول اهللا تعاىل. النساء ألهنا اليوم معك وغدا مع غريك، وال مع السلطان ألنه اليوم لك وغدا لغريك

} إِنَّ ِمْن أَْزوَاجِكُْم َوأَْوالِدكُْم َعدُّواً لَكُْم فَاْحذَُروُهْم{: وقال تعاىل]. ١٥: التغابن[} ِفْتنَةٌإِنََّما أَْموَالُكُْم َوأَْوالُدكُْم {
  ].١٤: التغابن[

َخْيٌر ِعْنَد َربِّكَ {أي ما يأيت به سلمان وصهيب وفقراء املسلمني من الطاعات } َوالَْباِقَياتُ الصَّاِلحَاُت{: قوله تعاىل
أي أفضل أمال من ذي املال والبنني دون عمل صاحل، وليس يف زينة الدنيا خري، } َوَخْيرٌ أََمالً{ي أفضل أ} ثَوَاباً

خري يف التحقيق مما يظنه : وقيل]. ٢٤: الفرقان[} أَْصحَاُب الَْجنَّةِ َيْوَمِئذٍ َخْيٌر ُمْسَتقَرّاً{: ولكنه خرج خمرج قوله
  .اجلهال أنه خري يف ظنهم

هي : ؛ فقال ابن عباس وابن جبري وأبو ميسرة وعمرو ابن شرحبيل} وَالَْباقَِياُت الصَّاِلحَاُت{يف  واختلف العلماء
وقاله ابن زيد ورجحه . أهنا كل عمل صاحل من قول أو فعل يبقى لآلخرة: وعن ابن عباس أيضا. الصلوات اخلمس

احلرث : وقال علي رضي اهللا عنه. له هذاوهو الصحيح إن شاء اهللا؛ ألن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال . الطربي
وقال . حرثان فحرث الدنيا املال والبنون؛ وحرث اآلخرة الباقيات الصاحلات، وقد جيمعهن اهللا تعاىل ألقوام

سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا : هي الكلمات املأثور فضلها: اجلمهور
خرجه مالك يف موطئه عن عمارة بن صياد عن سعيد بن املسيب أنه مسعه يقول يف الباقيات . ظيمالعلي الع
أسنده . اهللا أكرب وسبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال باهللا: إهنا قول العبد: الصاحلات

  النسائي عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

التكبري والتهليل والتسبيح واحلمد هللا : "وما هي يا رسول اهللا؟ قال: قيل" استكثروا من الباقيات الصاحلات: "قال
وروى قتادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . صححه أبو حممد عبداحلق رمحه اهللا" . وال حول وال قوة إال باهللا

قال سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب حتاتت  إن املسلم إذا: "أخذ غصنا فخرطه حىت سقط ورقه وقال
خطاياه كما حتات هذا خذهن إليك أبا الدرداء قبل أن حيال بينك وبينهن فإهنن من كنوز اجلنة وصفايا الكالم وهن 

هللا صلى اهللا ذكره الثعليب، وخرجه ابن ماجة مبعناه من حديث أيب الدرداء قال قال رسول ا" . الباقيات الصاحلات
عليك بسبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب فإهنن يعين حيططن اخلطايا كما حتط الشجرة : "عليه وسلم

وأخرجه الترمذي من حديث األعمش عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بشجرة " . ورقها
إن احلمد هللا وسبحان اهللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب لتساقط من : "قاليابسة الورقة فضرهبا بعصاه فتناثر الورق ف
هذا حديث غريب وال نعرف لألعمش مساعا من أنس، إال أنه : قال" . ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة

ت إبراهيم لقي: "وخرج الترمذي أيضا عن ابن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قد رآه ونظر إليه
عليه السالم ليلة أسري يب فقال يا حممد أقرئ أمتك مين السالم واخربهم أن اجلنة طيبة التربة عذبة املاء وأهنا قيعان 

. حديث حسن غريب، خرجه املاوردي مبعناه: قال" وأن غراسها سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب
وخرج ابن ماجة عن أيب هريرة أن رسول اهللا " . ال حول وال قوة إال باهللا: "ما غراس اجلنة؟ قال: فقلت -وفيه 

أال أدلك على : "قال. قلت غراسا" يا أبا هريرة ما الذي تغرس: "صلى اهللا عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال
وقد " . ة شجرة يف اجلنةغراس خري من هذا سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب يغرس لك بكل واحد



: وقال عبيد بن عمري. إن الباقيات الصاحلات هي النيات واهلمات؛ ألن هبا تقبل األعمال وترفع؛ قال احلسن: قيل
َوالَْباِقَياتُ {: مث قال} الْمَالُ َوالَْبُنونَ زِيَنةُ الَْحَياِة الدُّْنيَا{: هن البنات؛ يدل عليه أوائل، اآلية؛ قال اهللا تعاىل

  يعين البنات الصاحلات هن عند اهللا آلبائهن خري ثوابا،} لصَّاِلحَاُتا

.. دخلت علي امرأة مسكينة: يدل عليه ما روته عائشة رضي اهللا عنها قالت. وخري أمال يف اآلخرة ملن أحسن إليهن
وروي عن النيب صلى اهللا . اآلية] ٥٩: النحل[} َيَتوَاَرى ِمَن الْقَوْمِ{: احلديث، وقد ذكرناه يف سورة النحل يف قوله

لقد رأيت رجال من أميت أمر به إىل النار فتعلق به بناته وجعلن يصرخن ويقلن رب إنه كان : "عليه وسلم أنه قال
َوأَقَْرَب  فَأََرْدَنا أَنْ ُيْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيراً ِمْنُه َزكَاةً{: وقال قتادة يف قوله تعاىل". حيسن إلينا يف الدنيا فرمحه اهللا هبن

  .أبدهلما منه ابنة فتزوجها نيب فولدت له اثين عشر غالما كلهم أنبياء: قال] ٨١: الكهف[} ُرْحماً
  }َوَيْوَم ُنَسيُِّر الْجِبَالَ َوَتَرى اَألْرضَ َبارَِزةً َوَحشَْرَناُهْم فَلَْم ُنغَاِدْر ِمنُْهْم أََحداً{ ٤٧: اآلية

التقدير والباقيات الصاحلات خري عند : قال بعض النحويني} الْجَِبالَ وََتَرى اَألْرَض بَارَِزةًَوَيْوَم ُنسَيُِّر {: قوله تعاىل
املعىن واذكر يوم نسري اجلبال، أي نزيلها من : وهذا غلط من أجل الواو وقيل: قال النحاس. ربك يوم نسري اجلبال

} َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّحَابِ{ آية أخرى أماكنها من على وجه األرض، ونسريها كما نسري السحاب؛ كما قال يف
وقرأ ]. ٦: الواقعة[} َوُبسَِّت الْجِبَالُ َبّساً فَكَاَنْت َهَباًء ُمْنَبثّاً{: مث تكسر فتعود إىل األرض؛ كما قال]. ٨٨: النمل[

. على الفعل اجملهول رفعا" اجلبال"و. بتاء مضمومة وفتح الياء" ويوم تسري"ابن كثري واحلسن وأبو عمرو وابن عامر 
َوإِذَا {دليل قراءة أيب عمرو . رفعا" اجلبال. "بفتح التاء خمففا من سار" ويوم تسري اجلبال"وقرأ ابن حميصن وجماهد 

بالنون " نسري"واختار أبو عبيد القراءة األوىل ". وتسري اجلبال سريا"ودليل قراءة ابن حميصن . } الْجِبَالُ ُسيَِّرْت
ظاهرة، وليس عليها ما يسترها من جبل وال شجر وال بنيان؛ أي قد اجتثت " بارزة"ومعىن ". موحشرناه"لقوله 

} َوتََرى اَألْرَض بَارِزَةً{: وقيل. وعلى هذا القول أهل التفسري. مثارها وقلعت جباهلا، وهدم بنياهنا؛ فهي بارزة ظاهرة
  ا ِفيهَاوَأَلْقَْت َم{: أي برز ما فيها من الكنوز واألموات؛ كما قال

أي إىل } َوَحَشْرَناُهْم{. وهذا قول عطاء] ٢: الزلزلة[} َوأَْخَرَجِت الْأَْرُض أَثْقَالََها{: وقال] ٤: االنشقاق[} َوَتَخلَّْت
  :قال عنترة. غادرت كذا أي تركته: أي مل نترك؛ يقال} فَلَْم ُنَغاِدْر ِمْنُهمْ أََحداً{. املوقف

  وم بني جمرح وجمدلوالق... غادرته متعفرا أوصاله 
ومنه غدائر املرأة . وإمنا مسى الغديرا ألن املاء ذهب وتركه. واملغادرة الترك؛ ومنه الغدر؛ ألنه ترك الوفاء. أي تركته

  .حشرنا برهم وفاجرهم وجنهم وإنسهم: يقول. ألهنا جتعلها خلفها
  }ا َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة َبلْ َزَعْمُتمْ أَلَّْن َنْجَعلَ لَكُْم َمْوِعداًَوعُرُِضوا َعلَى َربِّكَ َصفّاً لَقَدْ جِئُْتُموَنا كََم{ ٤٨: اآلية

يعرضون صفا بعد صف كالصفوف : قال مقاتل. نصب على احلال} َصفّاً} {َوعُرِضُوا َعلَى رَبَِّك َصفّاً{: قوله تعاىل
. أي مجيعا] ٦٤: طه[} ثُمَّ ائُْتوا َصفّاً{: وقيل مجيعا؛ كقوله. يف الصالة، كل أمة وزمرة صفا؛ ال أهنم صف واحد

وخرج احلافظ أبو القاسم عبدالرمحن بن منده يف كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النيب صلى اهللا . وقيل قياما
إن اهللا تبارك وتعاىل ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غري فظيع يا عبادي أنا اهللا ال إله إال أنا أرحم : "عليه وسلم قال

الرامحني وأحكم احلاكمني وأسرع احلاسبني يا عبادي ال خوف عليكم اليوم وال أنتم حتزنون أحضروا حجتكم 
  " .يا مالئكيت أقيموا عبادي صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب. ويسروا جوابا فإنكم مسؤولون حماسبون

 من املفسرين، وقد كتبناه يف كتاب التذكرة، ومنه هذا احلديث غاية يف البيان يف تفسري اآلية، ومل يذكره كثري: قلت



  .نقلناه واحلمد هللا
لقد جئتمونا حفاة عراة، ال مال معكم وال ولدا : أي يقال هلم} لَقَْد جِئُْتُموَنا كََما َخلَقْنَاكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة{: قوله تعاىل

وقال . وقد تقدم]. ٩٤: األنعام[} َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ مَرٍَّة َولَقَدْ جِئُْتُموَنا فَُراَدى كََما{: وقيل فرادى؛ دليله قوله 
  هذا خطاب ملنكري} َبلْ َزَعْمُتْم{. أي بعثناكم كما خلقناكم: الزجاج

ويف صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا . البعث أي زعمتم يف الدنيا أن لن تبعثوا وأن لن جنعل لكم موعدا للبعث
يا : قلت" حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرال: "اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا صلى: عنها قالت

" . يا عائشة، األمر أشد من أن ينظر بعضهم إىل بعض: "رسول اهللا الرجال والنساء ينظر بعضهم إىل بعض؟ قال
  .بيانه" األنعام"وقد تقدم يف . أي غري خمتونني" غرال"

َرى الُْمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفيِه َوَيقُولُونَ َيا َوْيلََتَنا مَالِ َهذَا الِْكَتابِ ال ُيَغاِدُر َصغَِريةً وَُوِضَع الْكَِتاُب فََت{ ٤٩: اآلية
  }َوال كَبَِريةً إِالَّ أَْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِملُوا حَاضِراً َوال َيظِْلمُ رَبَُّك أََحداً

أهنا كتب األعمال يف أيدي العباد؛ قاله : أحدمها: اسم جنس، وفيه وجهان" بالكتا"} وَُوِضعَ الِْكتَاُب{: قوله تعاىل
. أنه وضع احلساب؛ قاله الكليب، فعرب عن احلساب بالكتاب ألهنم حياسبون على أعماهلم املكتوبة: الثاين. مقاتل

مساعيل بن عبدالرمحن عن إ -شك نعيم  -أخربنا احلكم أو أبو احلكم : والقول األول أظهر؛ ذكره ابن املبارك قال
نعم يا أمري املؤمنني إذا : وحيك يا كعب حدثنا من حديث اآلخرة؛ قال: عن رجل من بين أسد قال قال عمر لكعب

مث يؤتى بالصحف  -قال  -كان يوم القيامة رفع اللوح احملفوظ فلم يبق أحد من اخلالئق إال وهو ينظر إىل عمله 
وَُوِضَع الِْكَتاُب فَتََرى الُْمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفيِه {: لعرش، وذلك قوله تعاىلاليت فيها أعمال العباد فتنثر حول ا

الصغرية ما دون : قال األسدي -} َوَيقُولُونَ َيا َوْيلََتَنا َمالِ َهذَا الِْكَتابِ ال ُيَغاِدُر َصغَِريةً َوال كَبَِريةً إِالَّ أَْحَصاَها
قال كعب؛ مث يدعى املؤمن فيعطى كتابه بيمينه فينظر فيه فإذا حسناته  -أحصاها  الشرك؛ والكبرية الشرك، إال

باديات للناس وهو يقرأ سيئاته لكيال يقول كانت يل حسنات فلم تذكر فأحب اهللا أن يريه عمله كله حىت إذا 
  استنقص ما يف الكتاب وجد يف آخر

إِنِّي ظَنَْنُت أَنِّي . َهاُؤُم اقَْرأوا ِكَتابَِيْه{ىل أصحابه مث يقول ذلك كله أنه مغفور وأنك من أهل اجلنة؛ فعند ذلك يقبل إ
مث يدعي بالكافر فيعطى كتابه بشماله مث يلف فيجعل من وراء ظهره ويلوي عنقه؛ ] ١٩: احلاقة[} ُمالقٍ ِحسَابِيَْه
ينظر يف كتابه فإذا سيئاته باديات للناس وينظر ف] ١٠: االنشقاق[} َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه َوَراَء ظَْهرِِه{: فذلك قوله

يا ويلتاه ضجوا إىل : وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه اآلية يقول. يف حسناته لكيال يقول أفأثاب على السيئات
الصغرية التبسم، والكبرية الضحك؛ يعين ما كان من ذلك يف : قال ابن عباس. اهللا تعاىل من الصغائر قبل الكبائر

  .وحكى املاوردي عن ابن عباس أن الصغرية الضحك. ة اهللا عز وجل؛ ذكره الثعليبمعصي
قلت فيحتمل أن يكون صغرية إذا مل يكن يف معصية، فإن الضحك من املعصية رضا هبا والرضا باملعصية معصية، 

على التبسم، وقد أو حيمل الضحك فيما ذكر املاوردي . وعلى هذا تكون كبرية، فيكون وجه اجلمع هذا واهللا اعلم
إن الصغائر اللمم كاملسيس والقبل، : وقال سعيد بن جبري]. ١٩: النمل[} فََتَبسََّم ضَاِحكاً ِمْن قَْوِلَها{: قال تعاىل

اشتكى القوم اإلحصاء وما اشتكى أحد : قال قتادة. بيان هذا" النساء"وقد مضى يف . والكبرية املواقعة والزىن
عدها وأحاط " أحصاها"ومعىن . وقد مضى. وب فإهنا جتتمع على صاحبها حىت هتلكهظلما، فإياكم وحمقرات الذن

: أي وجدوا إحصاء ما عملوا حاضرا وقيل} َوَجدُوا َما َعِملُوا َحاِضراً{. هبا؛ وأضيف اإلحصاء إىل الكتاب توسعا



م أحد، وال يأخذوه مبا مل يعمله؛ قال أي ال يأخذ أحدا جبر} َوال َيظِْلُم َربُّكَ أََحداً{. وجدوا جزاء ما عملوا حاضرا
  .ال ينقص طائعا من ثوابه وال يزيد عاصيا يف عقابه: وقيل. الضحاك

فَتَتَِّخذُوَنهُ وَإِذْ قُلَْنا ِللَْمالِئكَِة اْسُجُدوا آلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِليَس كَانَ ِمَن الْجِنِّ فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه أَ{ ٥٠: اآلية
  }رِّيََّتُه أَْولَِياَء ِمْن ُدونِي َوُهْم لَكُْم َعُدوٌّ بِئْسَ ِللظَّاِلِمَني َبَدالًَوذُ

قال أبو . تقدم} َوإِذْ قُلَْنا ِللَْمالِئكَِة اْسُجدُوا آلَدَم فََسَجدُوا إِالَّ إِْبِليَس كَانَ ِمَن الْجِنِّ فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه{: قوله تعاىل
وهو مذهب : أحدمها : ففي هذا قوالن} فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه{ما معىن : هذه اآلية سؤال، يقال ويف: جعفر النحاس

  .أطعمته عن جوع: اخلليل وسيبويه أن املعىن أتاه الفسق ملا أمر فعصى، فكان سبب الفسق أمر ربه؛ كما تقول
} أَفََتتَِّخذُوَنُه وَذُرِّيََّتُه أَوِْلَياَء ِمْن ُدونِي{ربه ففسق عن رد أمر : وهو مذهب حممد بن قطرب أن املعىن: والقول اآلخر

وقف عز وجل الكفرة على جهة التوبيخ بقوله أفتتخذونه يا بين آدم وذريته أولياء وهم لكم عدو؛ أي أعداء، فهو 
. بليس بدال عن اهللاأو بئس إ. أي بئس عبادة الشيطان بدال عن عبادة اهللا} بِئْسَ ِللظَّاِلِمَني َبَدالً{. اسم جنس

إن ذلك عرس مل : سألين رجل فقال هل إبليس زوجة؟ فقلت: واختلف هل إلبليس ذرية من صلبه؛ فقال الشعيب
وقال . فعلمت أنه ال يكون ذرية إال من زوجة فقلت نعم} أَفَتَتَِّخذُوَنُه َوذُرِّيََّتُه أَْوِلَياَء{: أشهده، مث ذكرت قوله

إن اهللا تعاىل خلق له يف : وقيل. ه يف فرج نفسه فباض مخس بيضات؛ فهذا أصل ذريتهإن إبليس أدخل فرج: جماهد
فخذه اليمىن ذكرا ويف اليسرى فرجا؛ فهو ينكح هذا هبذا، فيخرج له كل يوم عشر بيضات، خيرج من كل بيضة 

ليس : تنة، وقال قومسبعون شيطانا وشيطانة، فهو خيرج وهو يطري، وأعظمهم عند أبيهم منزلة أعظمهم يف بين آدم ف
واجلملة أن اهللا تعاىل أخرب أن إلبليس اتباعا : قال القشريي أبو نصر. له أوالد وال ذرية، وذريته أعوانه من الشياطني

وذرية، وأهنم يوسوسون إىل بين آدم وهم أعداؤهم، وال يثبت عندنا كيفية يف كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية 
  .يه على نقل صحيحعن إبليس، فيتوقف األمر ف

الذي ثبت يف هذا الباب من الصحيح ما ذكره احلميدي يف اجلمع بني الصحيحني عن اإلمام أيب بكر الربقاين : قلت
أنه خرج يف كتابه مسندا عن أيب حممد عبدالغين بن سعيد احلافظ من رواية عاصم عن أيب عثمان عن سلمان قال 

  تكنال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من " . أول من يدخل السوق وال آخر من خيرج منها فبها باض الشيطان وفرخ
ظاهر اللفظ يقتضي املوسوسني من الشياطني، الذين يأتون باملنكر " وذريته"وقول : قال ابن عطية. صلبه، واهللا اعلم

زلنبور صاحب : ذرية إبليس الشياطني، وكان يعدهم: لوذكر الطربي وغريه أن جماهدا قا. وحيملون على الباطل
األسواق، يضع رايته يف كل سوق بني السماء واألرض، جيعل تلك الراية على حانوت أول من يفتح وآخر من 

واألعور صاحب أبواب . وثرب صاحب املصائب، يأمر بضرب الوجوه وشق اجليوب، والدعاء بالويل واحلرب. يغلق
وداسم الذي إذا دخل الرجل . األخبار، يأيت هبا فيلقيها يف أفواه الناس فال جيدون هلا أصالومسوط صاحب . الزىن

بيته فلم يسلم ومل يذكر اسم اهللا بصره من املتاع ما مل يرفع وما مل حيسن موضعه، وإذا أكل ومل يذكر اسم اهللا أكل 
ارفعوا هذه وخاصمتهم، : فرأيت مطهرة فقلتوإين رمبا دخلت البيت فلم أذكر اهللا ومل أسلم، : قال األعمش. معه

. واألبيض، وهو الذي يوسوس لألنبياء: داسم داسم أعوذ باهللا منه زاد الثعليب وغريه عن جماهد: مث أذكر فأقول
واألقيس وهو . والوهلان وهو صاحب الطهارة يوسوس فيها. وصخر وهو الذي اختلس خامت سليمان عليه السالم

واهلفاف يكون بالصحارى يضل الناس . ومرة وهو صاحب املزامري وبه يكىن. هاصاحب الصالة يوسوس في



وحكى أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي يف كتاب اللؤلئيات عن جماهد أن اهلفاف هو . ومنهم الغيالن. ويتيههم
يس إن إلبل: قال وقال الداراين. صاحب الشراب، ولقوس صاحب التحريش، واألعور صاحب أبواب السلطان

. شيطانا يقال له املتقاضي، يتقاضى ابن آدم فيخرب بعمل كان عمله يف السر منذ عشرين سنة، فيحدث به يف العالنية
وهذا وما جانسه مما مل يأت به سند صحيح، وقد طول النقاش يف هذا املعىن وجلب حكايات تبعد : قال ابن عطية

وذكر الترمذي . سلم من أن للصالة شيطانا يسمى خنزبعن الصحة، ومل مير يب يف هذا صحيح إال ما يف كتاب م
  .أن للوضوء شيطانا يسمى الوهلان

أما ما ذكر من التعيني يف االسم فصحيح؛ وأما أن له اتباعا وأعوانا وجنودا فمقطوع به، وقد ذكرنا احلديث : قلت
  .الصحيح يف أن له أوالدا من صلبه، كما قال جماهد وغريه

إن الشيطان ليتمثل يف صورة الرجل فيأيت القوم فيحدثهم باحلديث من : اهللا بن مسعودويف صحيح مسلم عن عبد
ويف مسند البزار عن . الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم مسعت رجال أعرف وجهه وال أدري ما امسه حيدث

ق وال آخر من ال تكونن إن استطعت أول من يدخل السو: "سلمان الفارسي قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أنبأنا عبداهللا بن املبارك قال : ويف مسند أمحد بن حنبل قال" . خيرج منها فإهنا معركة الشيطان وهبا ينصب رايته

إذا أصبح إبليس بث : حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أيب عبدالرمحن السلمي عن أيب موسى األشعري قال
يوشك أن : ل فيقول له القائل مل أزل بفالن حىت طلق زوجته، قالجنوده فيقول من أضل مسلما ألبسته التاج قا

مل أزل بفالن حىت شرب؛ : فال ويقول القائل. يوشك أن يرب: مل أزل بفالن حىت عق؛ قال: ويقول آخر. يتزوج
 أنت أنت ويف: مل أزل بفالن حىت فتل؛ قال: أنت قال ويقول: مل أزل بفالن حىت زىن؛ قال: أنت قال ويقول: قال

إن إبليس يضع عرشه على املاء مث يبعث سراياه : "صحيح مسلم عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مهم فتنة جييء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال مث جييء أحدهم فأدناهم منه منزلة أعظ

وقد تقدم ومسعت شيخنا " . فيقول ما تركته حىت فرقت بينه وبني أهله قال فيدنيه أو قال فيلتزمه ويقول نعم أنت
تمثل للفقراء املواصلني يف الصيام إن شيطانا يقال له البيضاوي ي: اإلمام أبا حممد عبداملعطي بثغر اإلسكندرية يقول

فإذا استحكم منهم اجلوع وأضر بأدمغتهم يكشف هلم عن ضياء ونور حىت ميأل عليهم البيوت فيظنون أهنم قد 
  .وصلوا وأن ذلك من اهللا وليس كما ظنوا

  اجمللد احلادي عشر
  تابع لتفسري سورة الكهف

  من الطبعة ١١اجلزء 
  سورة الكهف

  }ُهمْ َخلَْق السََّماَواِت َواَألْرضِ َوال َخلَْق أَْنفُِسهِْم َوَما كُْنُت مُتَِّخذَ الُْمِضلَِّني َعُضداًَما أَْشَهْدُت{] ٥١[
  }بِقاًَوَيْوَم َيقُولُ َنادُوا ُشَركَاِئيَ الَِّذيَن َزَعْمُتْم فََدَعوُْهْم فَلَْم َيسَْتجِيبُوا لَُهْم َوَجَعلَْنا َبْينَُهْم َمْو{] ٥٢[
  }َرأى الُْمْجرُِمونَ النَّاَر فَظَنُّوا أَنَُّهْم ُمَواِقُعوَها وَلَْم َيجِدُوا َعْنَها َمْصرِفاًَو{] ٥٣[

الضمري عائد على إبليس وذريته؛ أي مل : قيل} َما أَشَْهدُْتُهْم َخلَْق السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوال َخلَْق أَْنفُسِهِْم{: قوله تعاىل
ما أشهدت إبليس : وقيل. رض وال خلق أنفسهم، بل خلقتهم على ما أردتأشاورهم يف خلق السماوات واأل



: وقيل. أي أنفس املشركني فكيف اختذوهم أولياء من دوين؟} َوال َخلَْق أَْنفُسِهِْم{وذريته خلق السماوات واألرض 
ية الرد على طوائف من ترجع إىل املشركني، وإىل الناس باجلملة، فتضمن اآل} َما أَْشَهْدُتُهْم{: الكناية يف قوله

: وقال ابن عطية. املنجمني وأهل الطبائع واملتحكمني من األطباء وسواهم من كل من ينخرط يف هذه األشياء
مسعت عبد احلق : ومسعت أيب رضي اهللا عنه يقول مسعت الفقيه أبا عبد اهللا حممد بن معاذ املهدي باملهدية يقول

لتأويل يف هذه اآلية، وأهنا رادة على هذه الطوائف، وذكر هذا بعض الصقلي يقول هذا القول، ويتأول هذا ا
إن الغرض املقصود أوال باآلية هم إبليس وذريته؛ وهبذا الوجه يتجه الرد على : قال ابن عطية وأقول. األصوليني

اجلميع من أعوذ بعزيز هذا الوادي؛ إذ : الطوائف املذكورة، وعلى الكهان والعرب واملعظمني للجن؛ حني يقولون
هذه الفرق متعلقون بإبليس وذريته وهم أضلوا اجلميع، فهم املراد األول باملضلني؛ وتندرج هذه الطوائف يف 

  .معناهم
إن األفالك : رد على املنجمني أن قالوا} َما أَْشَهْدُتُهمْ َخلَْق السََّماَواِت وَاَألْرضِ{وقال بعض أهل العلم : قال الثعليب

  :رد على أصحاب اهلندسة حيث قالوا} َواَألْرضِ{: بعضها يف بعض، وقوله حتدث يف األرض ويف

رد على } َوال َخلَْق أَنْفُسِهِْم{: إن األرض كرية واألفالك جتري حتتها، والناس ملصقون عليها وحتتها، وقوله
بالنون واأللف على } ْمَما أَشَْهدْناُُه{وقرأ أبو جعفر . الطبائعيني حيث زعموا أن الطبائع هي الفاعلة يف النفوس

يعين ما استعنتهم على خلق السماوات واألرض وال } َوَما كُْنُت ُمتَِّخذَ{: الباقون بالتاء بدليل قوله.التعظيم
اعتضدت بفالن إذا استعنت به : أي أعوانا يقال} َعُضداً{. الكفار: وقيل. يعين الشياطني} الُْمِضلَِّني{. شاورهتم

عضده وعاضده على كذا : يقال. اليد، مث يوضع موضع العون؛ ألن اليد قوامها العضد وتقويت واألصل فيه عضد
ولفظ العضد على . أي سنعينك بأخيك] ٣٥: القصص[} َسَنُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخيَك{: ومنه قوله. إذا أعانه وأعزه

وقرأ أبو جعفر . ة الذم والتوبيخوخص املضلني بالذكر لزياد. جهة املثل، واهللا سبحانه وتعاىل ال حيتاج إىل عون أحد
} عضدا{: ويف عضد مثانية أوجه. بفتح التاء أي وما كنت يا حممد متخذ املضلني عضدا} َوَما كُْنُت{اجلحدري 

. بفتح العني وإسكان الضاد، وهي لغة بين متيم} َعْضدا{و . بفتح العني وضم الضاد وهي قراءة اجلمهور، وأفصحها
بضم العني وإسكان الضاد، وهي قراءة } ُعْضدا{و . الضاد، وهي قراءة أيب عمرو واحلسنبضم العني و} ُعُضدا{و 

بفتح العني والضاد وهي قراءة } َعَضدا{و . بكسر العني وفتح الضاد، وهي قراءة الضحاك} ِعَضدا{و . عكرمة
  .كتف وفخذ :على لغة من قال} ِعْضدا{واللغة الثامنة } َعِضدا{وحكى هارون القارئ . عيسى بن عمر

أين شركائي؟ أي ادعوا الذين : أي اذكروا يوم يقول اهللا} َوَيْوَم َيقُولُ َناُدوا ُشَركَاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتْم{: قوله تعاىل
} نقول{وقرأ محزة وحيىي وعيسى بن عمر . وإمنا يقول ذلك لعبدة األوثان. أشركتموهم يب فليمنعوكم من عذايب

أي مل } فَلَْم َيسَْتجِيبُوا لَُهْم{. أي فعلوا ذلك} فََدَعوُْهْم{. شركائنا: ومل يقل} ُشرَكَاِئَي{: لقولهالباقون بالياء؛ . بنون
هو واد يف جهنم من قيح ”: قال أنس بن مالك} َوَجَعلَْنا بَْيَنُهْم مَْوبِقاً{. جييبوهم إىل نصرهم ومل يكفوا عنهم شيئا

فََزيَّلَْنا {: بني األوثان وعبدهتا، وحنو قوله: وقيل“ ؤمنني والكافرين حاجزاأي وجعلنا بني امل”: وقال ابن عباس. “ودم
  }َبْينَُهْم

قال واد يف } مَْوبِقاً{: كل شيء حاجز بني شيئني موبق، وذكر ابن وهب عن جماهد يف قوله تعاىل: قال ابن األعرايب
هو هنر يف جهنم : عكرمة. هم وبني املؤمننيحيجز بين: جهنم يقال له موبق، وكذلك قال نوف البكايل إال أنه قال

وروى . يسيل نارا على حافتيه حيات مثل البغال الدهم فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغاثوا منها باالقتحام يف النار



مهلكا يف : وقال عطاء والضحاك. “واد من قيح ودم يف جهنم”} َمْوبِقاً{: زيد بن درهم عن أنس بن مالك قال
وبق يبق وبوقا هلك، واملوبق : اجلوهري. موعد للهالك: وقال أبو عبيدة. أو بقته ذنوبه إيباقا: قالجهنم؛ ومنه ي

وفيه لغة . وبق يوبق وبقا: وفيه لغة أخرى. } َوَجَعلَْنا َبْينَُهْم َمْوبِقاً {: مثل املوعد مفعل من وعد يعد، ومنه قوله تعاىل
  :وقال زهري. هبق يبق بالكسر فيهما، وأوبقه أي أهلك: ثالثة

  يصن عرضه من كل شنعاء موبق... ومن يشتري حسن الثناء مباله 
  .جعل تواصلهم يف الدنيا مهلكا هلم يف اآلخرة: قال الفراء
أصله رأي؛ قلبت الياء ألفا النفتاحها وانفتاح ما قبلها؛ وهلذا زعم الكوفيون " رأى"} َورَأى الُْمْجرُِمونَ{: قوله تعاىل

فأما البصريون احلذاق، منهم حممد بن يزيد فإهنم . الياء، وتابعهم على هذا القول بعض البصرينييكتب ب" رأى"أن 
ال جيوز أن يكتب مضى : مسعت علي ابن سليمان يقول مسعت حممد بن يزيد يقول: قال النحاس. يكتبونه باأللف

ذوات الواو يف اخلط، كما أنه ال ورمى وكل ما كان من ذوات الياء إال باأللف، وال فرق بني ذوات الياء وبني 
فرق بينهما يف اللفظ، ولو وجب أن يكتب ذوات الياء بالياء لوجب أن يكتب ذوات الواو بالواو، وهم مع هذا 

يناقضون فيكتبون رمى بالياء رماه باأللف، فإن كانت العلة أنه من ذوات الياء وجب أن يكتبوا رماه بالياء، مث 
. ا مجع كسوة، ومها من ذوات الواو بالياء، وهذا ما ال حيصل وال يثبت على أصليكتبون ضحا مجع ضحوة، وكس

  :هنا مبعىن اليقني والعلم كما قال} فَظَنُّوا} {فَظَنُّوا أَنَُّهْم ُمَواِقُعوهَا{
  فقلت هلم ظنوا بألفي مدجج

بعيد فتومهوا أهنم مواقعوها، رأوها من مكان : وقيل" أيقنوا أهنم مواقعوها: "أي أيقنوا؛ وقد تقدم قال ابن عباس
واملواقعة ". إن الكافر لريى جهنم ويظن أهنا مواقعته من مسرية أربعني سنة: "ويف اخلرب. وظنوا أهنا تأخذهم يف احلال

َولَمْ َيجُِدوا {. أي جمتمعون فيها، واللفف اجلمع} فظنوا أهنم مالفوها{وعن علقمة أنه قرأ . مالبسة الشيء بشدة
ملجأ يلجؤون إليه، : وقيل. معدال ينصرفون إليه: وقال القتيب. أي مهربا إلحاطتها هبم من كل جانب} رِفاًَعْنَها َمْص

  .ومل جتد األصنام مصرفا للنار عن املشركني: وقيل. واملعىن واحد
  }كْثََر َشْيٍء َجَدالًَولَقَْد َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِللنَّاسِ ِمْن كُلِّ َمثَلٍ َوكَانَ اِألْنَسانُ أَ{] ٥٤[
أَوَِّلَني أَْو َيأْتَِيُهُم الَْعذَابُ َوَما َمَنَع النَّاَس أَنْ ُيْؤمُِنوا إِذْ َجاَءُهُم الُْهَدى وََيْسَتْغِفرُوا رَبَُّهْم إِلَّا أَنْ َتأْتَِيُهْم ُسنَّةُ الْ{] ٥٥[

  }قُُبالً
َن َومُْنِذرِيَن َوُيجَاِدلُ الَِّذيَن كَفَُروا بِالَْباِطلِ ِلُيْدِحضُوا بِِه الَْحقَّ َواتََّخذُوا آيَاِتي َوَما نُْرِسلُ الْمُْرَسِلَني إِلَّا مَُبشِّرِي{] ٥٦[

  }َوَما أُْنِذُروا ُهزُواً
َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَنْ َيفْقَُهوهُ َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن ذُكَِّر بِآياتِ َربِِّه فَأَعَْرَض َعْنَها َوَنِسَي َما قَدََّمْت َيَداهُ إِنَّا َجَعلَْنا {] ٥٧[

  }َوِفي آذَانِهِْم َوقْراً َوإِنْ َتْدعُُهْم إِلَى الُْهَدى فَلَْن َيْهَتُدوا إِذاً أََبداً
ِعٌد لَْن َيجِدُوا ِمْن ُدونِِه َوَربَُّك الَْغفُوُر ذُو الرَّْحَمِة لَْو ُيؤَاِخذُُهْم بَِما كََسُبوا لََعجَّلَ لَُهُم الَْعذَاَب َبلْ لَُهْم َمْو{] ٥٨[

  }َمْوِئالً
  }َوِتلَْك الْقَُرى أَْهلَكَْناُهْم لَمَّا ظَلَُموا َوَجَعلَْنا ِلَمْهِلكِهِْم َمْوِعداً{] ٥٩[

العرب  ما ذكره هلم من: أحدمها: حيتمل وجهني} َولَقَدْ َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِللنَّاسِ ِمْن كُلِّ َمثَلٍ{: قوله تعاىل
؛ فهو على الوجه األول زجر، "سبحان"ما أوضحه هلم من دالئل الربوبية وقد تقدم يف : الثاين. والقرون اخلالية



أي جداال وجمادلة واملراد به النضر بن احلرث وجداله يف } وَكَانَ اِألْنَسانُ أَكْثََر َشْيٍء َجَدالً{. وعلى الثاين بيان
أي الكافرون أكثر شيء جدال؛ والدليل على الكافر قوله : وقال الزجاج. لفاآلية يف أيب بن خ: القرآن وقيل

  }وَُيَجاِدلُ الَِّذيَن كَفَُروا بِالَْباِطلِ{
يؤتى بالرجل يوم القيامة من الكفار فيقول اهللا له ما صنعت فيما : "وروي أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ك وعملت بكتابك فيقول اهللا له هذه صحيفتك ليس فيها شيء أرسلت إليك فيقول رب آمنت بك وصدقت برسل
من ذلك فيقول يا رب إين ال أقبل ما يف هذه الصحيفة فيقال له هذه املالئكة احلفظة يشهدون عليك فيقول يا رب 

قد وال أقبلهم يا رب وكيف أقبلهم وال هم من عندي وال من جهيت فيقول اهللا تعاىل هذا اللوح احملفوظ أم الكتاب 
شهد بذلك فقال يا رب أمل جترين من الظلم قال بلى فقال يا رب ال أقبل إال شاهدا علي من نفسي فيقول اهللا تعاىل 

اآلن نبعث عليك شاهدا من نفسك فيتفكر من الذي يشهد عليه من نفسه فيختم على فيه مث تنطق جوارحه 
ن بعضا يقول ألعضائه لعنكن اهللا فعنكن كنت أناضل بالشرك مث خيلى بينه وبني الكالم فيدخل النار وإن بعضه ليلع

" } َوكَانَ األِْنَسانُ أَكْثََر َشْيٍء َجَدالً{ : فتقول أعضاؤه لعنك اهللا أفتعلم أن اهللا تعاىل ُيكتم حديثا فذلك قوله تعاىل 
رقه وفاطمة ويف صحيح مسلم عن علي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ط. أخرجه مسلم مبعناه من حديث أنس أيضا

؟ فقلت يا رسول اهللا إمنا أنفسنا بيد اهللا إن شاء أن يبعثنا بعثنا؛ فانصرف رسول اهللا صلى اهللا " أال تصلون: "فقال
  }َوكَانَ اِألْنَسانُ أَكْثََر َشْيٍء َجَدالً{: عليه وسلم حني قلت له ذلك، مث مسعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول

أي القرآن واإلسالم وحممد عليه الصالة والسالم } اَس أَنْ ُيْؤِمنُوا إِذْ َجاَءُهُم الُْهَدىَوَما مََنَع النَّ{: قوله تعاىل
  أي سنتنا يف إهالكهم} َيْسَتْغِفرُوا رَبَُّهْم إِالَّ أَنْ تَأِْتيَُهْم ُسنَّةُ األَوَِّلَني{

وسنة األولني عادة األولني يف . واإي ما منعهم عن اإلميان إال حكمي عليهم بذلك؛ ولو حكمت عليهم باإلميان آمن
وسنة األولني . املعىن وما منع الناس أن يؤمنوا إال طلب أن تأتيهم سنة األولني فحذف: وقيل. عذاب االستئصال

الَْعذَابُ أَوْ َيأِْتَيُهُم } {...اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك{معاينة العذاب، فطلب املشركون ذلك، وقالوا 
فجأة وقرأ : وقال مقاتل. هو السيف يوم بدر: وقال الكليب. نصب على احلال، ومعناه عيانا قاله ابن عباس} قُُبالً

بضمتني أرادوا به أصناف العذاب كله، مجع قبيل حنو } قُُبالً{أبو جعفر وعاصم واألعمش ومحزة وحيىي والكسائي 
وحيوز عنده أن يكون املعىن . مجع قبيل أي متفرقا يتلو بعضه بعضا} ُبالًقُ{ومذهب الفراء أن : النحاس. سبيل وسبل

  .ومعناه عيانا} قُُبالً{وكانت قراءته : معناه مجيعا وقال أبو عمرو} قُُبالً{وكانت قراءته : وقال األعرج. عيانا
وقد . أي خموفني بالعذاب من الكفر} َوُمْنِذرِيَن{أي باجلنة ملن آمن } َوَما ُنْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِال ُمَبشِّرِيَن{: قوله تعاىل

نزلت يف املقتسمني كانوا جيادلون يف رسول اهللا : قيل} َوُيَجاِدلُ الَِّذيَن كَفَُروا بِالَْباِطلِ ِلُيْدِحُضوا بِِه الَْحقَّ{تقدم 
وا ويبطلوا وأصل يزيل" يدحضوا"ومعىن . ساحر وجمنون وشاعر وكاهن كما تقدم: صلى اهللا عليه وسلم فيقولون

دحضت رجله أي زلقت، تدحض دحضا ودحضت الشمس عن كبد السماء زالت ودحضت : الدحض الزلق يقال
ويضرب اجلسر على جهنم وحتل : "ويف وصف الصراط. حجته دحوضا بطلت، وأدحضها اهللا واإلدحاض اإلزالق

قال . أي تزلق فيه القدم" دحض مزلقة": يا رسول اهللا وما اجلسر؟ قال: قيل" الشفاعة فيقولون اللهم سلم سلم
  :طرفة

  أبا منذر رمت الوفاء فهبته
...  

  وحدت كما حاد البعري عن الدحض



مبعىن : مبعىن املصدر أي واإلنذار وقيل" ما"و} ُهزُواً{من الوعيد } َوَما أُْنِذُروا{يعين القرآن } وَاتََّخذُوا آَياِتي{
هو : وقيل. بيانه" البقرة"من الوعيد هزوا أي لعبا وباطال؛ وقد تقدم يف الذي؛ أي اختذوا القرآن والذي أنذروا به 

هو قوهلم يف القرآن هو سحر وأضغاث أحالم وأساطري : قول أيب جهل يف الزبد والتمر هذا هو الزقوم وقيل
ُنزِّلَ َهذَا الْقُْرآنُ َعلَى َرُجلٍ ِمَن  َوقَالُوا لَْوال{] ٣: األنبياء[} َهلْ َهذَا إِالَّ َبَشٌر ِمثْلُكُْم{: األولني، وقالوا للرسول

  ].٣١: املدثر[} َماذَا أََرادَ اللَُّه بَِهذَا مَثَالً{و ] ٣١: الزخرف[} الْقَْرَيَتْينِ َعِظيمٍ
ربه، فتهاون أي ال أحد أظلم لنفسه ممن، وعظ بآيات } َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن ذُكَِّر بِآياِت َربِِّه فَأَْعَرَض َعْنهَا{: قوله تعاىل

أي ترك كفره ومعاصيه فلم يتب منها، فالنسيان هنا مبعىن الترك } َوَنِسَي َما قَدََّمْت َيَداُه{. هبا وأعرض عن قبوهلا
إِنَّا َجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَنْ َيفْقَهُوُه َوِفي {. املعىن نسي ما قدم لنفسه وحصل من العذاب؛ واملعىن متقارب: قيل
أي } َوإِنْ َتْدعُُهْم إِلَى الُْهَدى{. بسبب كفرهم؛ أي حنن منعنا اإلميان من أن يدخل قلوهبم وأمساعهم} ذَانِهِْم َوقْراًآ

نزل يف قوم معينني، وهو يرد على القدرية قوهلم؛ وقد تقدم معىن هذه اآلية يف } فَلَْن َيْهَتُدوا إِذاً أََبداً{. إىل اإلميان
  .وغريها] ١: اءاإلسر[} سُْبَحانَ{

إِنَّ اللَّهَ {: وهذا خيتص به أهل اإلميان دون الكفرة بدليل قوله. أي للذنوب} َورَبَُّك الَْغفُوُر ذُو الرَّْحَمِة{: قوله تعاىل
هو الثاين ذو الثواب؛ و. أحدها ذو العفو: فيه أربع تأويالت} ذُو الرَّْحَمِة{]. ٤٨: النساء} ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَركَ بِِه

الرابع ذو اهلدى؛ وهو على هذين الوجهني . الثالث ذو النعمة. على هذين الوجهني خمتص بأهل اإلميان دون الكفر
وقد أوضح هداه للكافر كما أوضحه . يعم أهل األميان والكفر، ألنه ينعم يف الدنيا على الكافر، كإنعامه على املؤمن

لََعجَّلَ لَُهمُ {. أي من الكفر واملعاصي} ُيؤَاِخذُُهْم بَِما كََسُبوا لَْو{. للمؤمن وإن اهتدى به املؤمن دون الكافر
، ]٦٧: األنعام[} ِلكُلِّ َنَبٍأ ُمْسَتقَرٌّ{أي أجل مقدر يؤخرون إليه، نظريه } َبلْ لَُهْم َمْوِعٌد{. ولكنه ميهل} الَْعذَاَب

  ]٣٨: الرعد[} ِلكُلِّ أََجلٍ ِكَتاٌب{

قاله ابن عباس وابن " أي ملجأ"} لَْن َيجُِدوا ِمْن ُدونِِه َموِْئالً{. ا يف الدنيا وإما يف اآلخرةأي إذا حل مل يتأخر عنهم إم
وقد وأل يئل وأال ووؤوال على فعول أي جلأ؛ وواءل منه على فاعل أي طلب . زيد، وحكاه اجلوهري يف الصحاح

ال وألت : حميصا؛ واملعىن واحد والعرب تقول :وقيل. منجى: وأبو عبيدة. وليا: قتادة. حمرزا: وقال جماهد. النجاة
  :نفسه أي ال جنت؛ منه قول الشاعر

  ال وألت نفسك خليتها
...  

  للعامريني ومل تكلم
  :وقال األعشى

  وقد أخالس رب البيت غفلته
...  

  وقد حياذر مين مث ما يئل
  .أي ما ينجو
يف } أَهْلَكَْناُهْم{و . نعت أو بدل} الْقَُرى{. وضع رفع باالبتداءيف م} ِتلَْك} {َوِتلَْك الْقَُرى أَهْلَكَْناُهْم{: قوله تعاىل

: يف موضع نصب على قول من قال" تلك"وجيوز أن تكون . موضع اخلرب حممول على املعىن؛ ألن املعىن أهل القرى
ا ظلموا زيدا ضربته؛ أي وتلك القرى اليت قصصنا عليك نبأهم، حنو قرى عاد ومثود ومدين وقوم لوط أهلكناهم مل



بفتح } َمْهِلكِهِْم{وقرأ عاصم . من أهلكوا" مهلك"أي وقتا معلوما مل تعده و} َوَجَعلَْنا ِلَمهِْلِكهِْم َمْوِعداً{. وكفروا
قال الكسائي : النحاس. بكسر الالم وفتح امليم} ِلَمْهِلكِهِْم{وأجاز الكسائي والفراء . امليم والالم وهو مصدر هلك

  .أتت الناقة على مضرهبا: لوقت مهلكهم، كما يقال: اسم للزمان والتقدير: الزجاج. هلك وهو أحب إيل ألنه من
  }َوإِذْ قَالَ مُوَسى لِفََتاُه ال أَبَْرُح حَتَّى أَْبلُغَ َمْجَمَع الَْبْحَرْينِ أَوْ أَْمِضَي ُحقُباً{] ٦٠[

  :فيه أربع مسائل
اجلمهور من العلماء وأهل التاريخ أنه موسى بن عمران املذكور يف } ُهَوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلفََتا{: األوىل ـ قوله تعاىل

إنه ليس ابن عمران وإمنا هو موسى بن منشا بن : وقالت فرقة منها نوف البكايل. القرآن ليس فيه موسى غريه
. وقد رد هذا القول ابن عباس يف صحيح البخاري وغريه. يوسف بن يعقوب وكان نبيا قبل موسى بن عمران

ومن قال هو ابن منشا فليس الفىت يوشع ". يوسف"وآخر " املائدة"وقد مضى ذكره يف . هو يوشع بن نون: فتاهو
  :أي ال أزال أسري؛ قال الشاعر} ال أَْبَرُح{. بن نون

  وأبرح ما أدام اهللا قومي
...  

  حبمد اهللا منتطقا جميدا
وهو حبر فارس والروم؛ وقال : قال قتادة. أي ملتقامها} الَْبْحَريْنِحَتَّى أَْبلُغَ َمْجَمَع {. ال أفارقك} ال أَْبَرُح{: وقيل
وهو ذراع خيرج من البحر احمليط من مشال إىل جنوب يف أرض فارس من وراء أذربيجان، : قال ابن عطية. جماهد

ردن وحبر مها حبر األ: وقيل. فالركن الذي الجتماع البحرين مما يلي بر الشام هو جممع البحرين على هذا القول
: وقال السدي. وروي عن أيب بن كعب أنه بأفريقية. جممع البحرين عند طنجة؛ قال حممد بن كعب: وقيل. القلزم

هو حبر األندلس من البحر احمليط؛ حكاه النقاش؛ وهذا مما يذكر : وقال بعض أهل العلم. الكر والرس بأرمينية
ل ضعيف؛ وحكي عن ابن عباس، وال يصح؛ فإن األمر بني إمنا مها موسى واخلضر؛ وهذا قو: وقالت فرقة. كثريا

  .من األحاديث أنه إمنا وسم له حبر ماء
إن : "وسبب هذه القصة ما خرجه الصحيحان عن أيب بن كعب أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  موسى عليه السالم قام خطيبا

 عليه إذ مل يرد العلم إليه فأوحى اهللا إليه إن يل عبد ا مبجمع يف بين إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب اهللا
البحرين هو أعلم منك قال موسى يا رب فكيف يل به قال تأخذ معك حوتا فتجعله يف مكتل فحيثما فقدت احلوت 

 ملا ظهر موسى وقومه على أرض مصر أنزل قومه: "وقال ابن عباس. وذكر احلديث، واللفظ للبخاري..." فهو مث
مصر، فلما استقرت هبم الدار أمره اهللا أن ذكّرهم بأيام اهللا، فخطب قومه فذكرهم ما آتاهم اهللا من اخلري والنعمة 

وكلم اهللا نبيكم تكليما، واصطفاه : إذ جناهم من آل فرعون، وأهلك عدوهم، واستخلفهم يف األرض، مث قال
جعلكم أفضل أهل األرض، ورزقكم العز بعد الذل، لنفسه، وألقى علي حمبة منه، وآتاكم من كل ما سألتموه، ف

عرفنا الذي تقول، فهل على وجه : والغىن بعد الفقر، والتوراة بعد أن كنتم جهاال؛ فقال له رجل من بين إسرائيل
أن يا موسى وما : ال؛ فعتب عليه حني مل يرد العلم إليه، فبعث اهللا جربيل: األرض أحد أعلم منك يا نيب اهللا؟ قال

قوله يف : قال علماؤنا. وذكر احلديث..." يك أين أضع علمي؟ بلى إن يل عبد ا مبجمع البحرين أعلم منكيدر
إنك ”: أي بأحكام وقائع مفصلة، وحكم نوازل معينة، ال مطلقا بدليل قول اخلضر ملوسى" هو أعلم منك: "احلديث



وعلى هذا فيصدق على كل واحد منهما “ أنت على علم علمكه اهللا ال أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه ال تعلميه
أنه أعلم من اآلخر بالنسبة إىل ما يعلمه كل واحد منهما وال يعلمه اآلخر، فلما مسع موسى هذا تشوقت نفسه 

إنه أعلم منك؛ فعزم فسأل سؤال الذليل : الفاضلة، ومهته العالية، لتحصيل علم ما مل يعلم، وللقاء من قيل فيه
وهو الزنبيل فحيث حييا  -ر باالرحتال على كل حال وقيل له امحل معك حوتا ماحلا يف مكتل بكيف السبيل، فأم

أَْو أَْمِضيَ {. } ال أَْبَرحُ َحتَّى أَْبلُغَ َمْجَمعَ الَْبحَْرْينِ{: وتفقده فثم السبيل، فانطلق مع فتاه ملا واتاه، جمتهدا طلبا قائال
: ويقال. وهو مثانون سنة. وقد تسكن قافه فيقال حقب. جلمع أحقاببضم احلاء والقاف وهو الدهر، وا} ُحقُباً

  .واجلمع حقاب واحلقبة بكسر احلاء واحدة احلقب وهي السنون. أكثر من ذلك

ـ يف هذا من الفقه رحلة العامل يف طلب االزدياد من العلم، واالستعانة على ذلك باخلادم والصاحب، واغتنام  الثانية 
ء وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان يف دأب السلف الصاحل، وبسبب ذلك وصل املرحتلون إىل لقاء الفضالء والعلما

احلظ الراجح، وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت هلم يف العلوم أقدام، وصح هلم من الذكر واألجر والفضل 
  .حديث ورحل جابر بن عبد اهللا مسرية شهر إىل عبد اهللا بن أنيس يف: البخاري. أفضل األقسام قال
أنه كان معه خيدمه، والفىت يف كالم : أحدها: للعلماء فيه ثالثة أقوال} َوإِذْ قَالَ مُوَسى لِفََتاُه{: الثالثة ـ قوله تعاىل

العرب الشاب، وملا كان اخلدمة أكثر ما يكونون فتيانا قيل للخادم فىت على جهة حسن األدب، وندبت الشريعة 
فهذا ندب إىل " ال يقل أحدكم عبد ي وال أميت وليقل فتاي وفتايت: "عليه وسلمإىل ذلك يف قول النيب صلى اهللا 

والفىت يف اآلية هو اخلادم وهو يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف عليه ". يوسف"التواضع؛ وقد تقدم هذا يف 
منه وإن كان حرا؛ إمنا مسي فىت موسى ألنه لزمه ليتعلم : وقيل. هو ابن أخت موسى عليه السالم: ويقال. السالم

َوقَالَ ِلِفتَْيانِِه اْجَعلُوا بَِضاَعتَُهْم {: إمنا مساه فىت ألنه قام مقام الفىت وهو العبد، قال اهللا تعاىل: وقيل. وهذا معىن األول
: ويف احلديثفظاهر القرآن يقتضي أنه عبد، : قال ابن العريب} ...تَُراوُِد فََتاَها َعْن َنفِْسِه{: وقال} ...ِفي رِحَاِلهِْم

  .أنه ابن أخته، وهذا كله مما ال يقطع به، والتوقف فيه أسلم: ويف التفسري" أنه كان يوشع بن نون"
ـ  زمان، : قتادة. سبعون خريفا: جماهد" واحلقب مثانون سنة: "قال عبد اهللا بن عمر} أَوْ أَْمِضَي ُحقُباً{الرابعة 
ة زمان من الدهر مبهم غري حمدود؛ كما أن رهطا وقوما مبهم غري الذي يعرفه أهل اللغة أن احلقب واحلقب: النحاس
  .ومجعه أحقاب: حمدود

  }فَلَمَّا َبلََغا َمْجَمَع َبْينِهَِما َنسَِيا ُحوَتُهَما فَاتََّخذَ سَبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ َسَرباً{] ٦١[
  }َنا ِمْن َسفَرَِنا َهذَا َنَصباًفَلَمَّا َجاَوَزا قَالَ ِلفََتاُه آِتَنا غََداَءَنا لَقَْد لَِقي{] ٦٢[
َرُه وَاتََّخذَ سَبِيلَُه ِفي قَالَ أَرَأَْيَت إِذْ أََويَْنا إِلَى الصَّْخَرِة فَإِنِّي َنِسيُت الُْحوَت َوَما أَْنسَانِيُه إِلَّا الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكُ{] ٦٣[

  }الَْبْحرِ َعَجباً
  }َتدَّا َعلَى آثَارِِهَما قََصصاًقَالَ ذَِلَك َما كُنَّا نَْبغِ فَاْر{] ٦٤[
  }فََوَجَدا عبد اً ِمْن ِعَبادَِنا آَتْينَاُه َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِعلْماً{] ٦٥[

  }باًفَلَمَّا َبلََغا َمْجَمعَ َبْينِهَِما َنِسَيا ُحوَتُهَما فَاتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ سََر{: قوله تعاىل
مجد املاء فصار : وقال قتادة. والسرب املسلك؛ قال جماهد. للبحرين؛ قال جماهد} َبيْنِهَِما{: الضمري يف قوله

ومجهور املفسرين أن احلوت بقي موضع سلوكه فارغا، وأن موسى مشى عليه متبعا للحوت، حىت . كالسراب
الروايات والكتاب أنه إمنا وجد اخلضر يف ضفة  وظاهر. أفضى به الطريق إىل جزيرة يف البحر، وفيها وجد اخلضر



املعىن؛ نسي أن يعلم موسى مبا رأى من حال : وإمنا كان النسيان من الفىت وحده فقيل} َنِسَيا حُوَتُهمَا{: البحر وقوله
َيا {: من امللح، وقولهوإمنا خيرج } َيخُْرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ وَالَْمْرَجانُ{: فنسب النسيان إليهما للصحبة، كقوله تعاىل
ال : فقال لفتاه“وإمنا الرسل من اإلنس ال من اجلن ويف البخاري؛} ...َمْعَشَر الْجِنِّ وَاألِْنسِ أَلَْم يَأِْتكُْم ُرُسلٌ مِْنكُْم

} ...وَإِذْ قَالَ ُموَسى ِلفََتاُه{: ما كلفت كثريا؛ فذلك قوله عز وجل: أكلفك إال أن ختربين حبيث يفارقك احلوت، قال
  قال فبينا هو يف ظل صخرة يف مكان ثريان إذ تضرب احلوت وموسى نائم -ليست عن سعيد  -يوشع بن نون 

ال أوقظه؛ حىت إذا استيقظ نسي أن خيربه، وتضرب احلوت حىت دخل البحر، فأمسك اهللا عنه جرية : فقال فتاه
ويف رواية " حلق بني إهباميه واللتني تلياهنماهكذا كأن أثره يف حجر و: البحر حىت كأن أثره يف حجر؛ قال يل عمرو

وأمسك اهللا عن احلوت جرية املاء فصار مثل الطاق، فلما استيقظ نسي صاحبه أن خيربه باحلوت فانطلقا بقية "
ومل جيد } باًآتَِنا غََداءََنا لَقَْد لَِقيَنا ِمْن َسفَرَِنا َهذَا َنَص{: يومهما وليلتهما، حىت إذا كان من الغد قال موسى لفتاه

قَالَ أََرأَْيَت إِذْ أََوْيَنا إِلَى الصَّْخَرِة فَإِنِّي َنسِيُت {: موسى النصب حىت جاوز املكان الذي أمر اهللا به، فقال له فتاه
نسب النسيان ف} َنِسيَا{: إن النسيان كان منهما لقوله تعاىل: وقيل} الُْحوَت َوَما أَْنَسانِيهُ إِالَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَُه

إليهما؛ وذلك أن بدو محل احلوت كان من موسى ألنه الذي أمر به، فلما مضيا كان فتاه احلامل له حىت أويا إىل 
فلما سأل موسى الغداء نسب الفىت  -أي متروكاً  -يعين احلوت هناك منسياً } فَلَمَّا َجاَوزَا{ . الصخرة نزال

وهو الصخرة، فقد كان موسى . ر اهللا نسياهنما عند بلوغ جممع البحرينالنسيان إىل نفسه عند املخاطبة، وإمنا ذك
فلما مضيا من الصخرة أخرا . أنسأ اهللا يف أجلك: شريكا يف النسيان ألن النسيان التأخري؛ من ذلك قوهلم يف الدعاء

  .حوهتما عن محله فلم حيمله واحد منهما فجاز أن ينسب إليهما ألهنما مضيا وتركا احلوت
فيه مسألة واحدة، وهو اختاذ الزاد يف األسفار، وهو رد على الصوفية اجلهلة األغمار، } آِتَنا غََداَءنَا{: تعاىلقوله 

الذين يقتحمون املهامه والقفار، زعما منهم أن ذلك هو التوكل على اهللا الواحد القهار؛ هذا موسى نيب اهللا وكليمه 
إن ناسا من أهل "ويف صحيح البخاري . وتوكله على رب العباد من أهل األرض قد اختذ الزاد مع معرفته بربه،
} َوَتزَوَُّدوا{حنن املتوكلون، فإذا قدموا سألوا الناس، فأنزل اهللا تعاىل : اليمن كانوا حيجون وال يتزودون، ويقولون

انا يصيبان منه كان حوتا مملوحا يف زنبيل، وك: واختلف يف زاد موسى؛ فقال ابن عباس". البقرة"وقد مضى هذا يف 
  غداء وعشاء، فلما انتهيا إىل

الصخرة على ساحل البحر، وضع فتاه املكتل، فأصاب احلوت جري البحر فتحرك احلوت يف املكتل، فقلب املكتل 
إمنا كان احلوت دليال على موضع اخلضر لقوله : وقيل. وانسرب احلوت، ونسي الفىت أن يذكر قصة احلوت ملوسى

على هذا فيكون تزودا شيئا آخر غري احلوت، " عك حوتا يف مكتل فحيث فقدت احلوت فهو مثأمحل م: "يف احلديث
قال أيب رضي اهللا عنه، مسعت أبا الفضل اجلوهري : وقال ابن عطية. وهذا ذكره شيخنا اإلمام أبو العباس واختاره

ا مشى إىل بشر حلقه اجلوع يف بعض مشى موسى إىل املناجاة فبقي أربعني يوما مل حيتج إىل طعام، ومل: يقول يف وعظه
عىن به هنا اجلوع، ويف هذا دليل على جواز اإلخبار : وقيل. أي تعبا، والنصب التعب واملشقة} َنصَباً{: وقوله. يوم

مبا جيده اإلنسان من األمل واألمراض، وأن ذلك ال يقدح يف الرضا، وال يف التسليم للقضاء لكن إذا مل يصدر ذلك 
  .خطعن ضجر وال س

أن مع الفعل بتأويل املصدر، وهو منصوب بدل اشتمال من } َوَما أَْنَسانِيُه إِالَّ الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكُرَُه{: قوله تعاىل
وما {وهو بدل الظاهر من املضمر، أي وما أنساين ذكره إال الشيطان؛ ويف مصحف عبد اهللا } أَْنَسانِيُه{الضمري يف 



ال أكلفك إال أن ختربين : وهذا إمنا ذكره يوشع يف معرض االعتذار لقول موسى. } انأنسانيه أن أذكره إال الشيط
  .ما كلفت كثريا، فاعتذر بذلك القول: حبيث يفارقك احلوت؛ فقال

حيتمل أن يكون من قول يوشع ملوسى؛ أي اختذ احلوت سبيله عجبا } َواتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ َعجَباً{: قوله تعاىل
} َعَجباً{: متام اخلرب، مث استأنف التعجيب فقال من نفسه} َواتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبحْرِ{: وحيتمل أن يكون قوله للناس

قال أبو شجاع يف كتاب . وموضع العجب أن يكون حوت قد مات فأكل شقه األيسر مث حي بعد ذلك. هلذا األمر
وأنا رأيته : حدة، وشق آخر ليس فيه شيء قال ابن عطيةفإذا هو شق حوت وعني وا -أتيت به  -رأيته : الطربي

إخبارا } وَاتََّخذَ َسبِيلَُه{: وحيتمل أن يكون قوله. والشق الذي ليس فيه شيء عليه قشرة رقيقة ليست حتتها شوكه
إما إما أن خيرب عن موسى أنه اختذ سبيل احلوت من البحر عجبا، أي تعجب منه و: من اهللا تعاىل، وذلك على وجهني

  أن خيرب

أن : "ومن غريب ما روي يف البخاري عن ابن عباس من قصص هذه اآلية. عن احلوت أنه اختذ سبيله عجبا للناس
إن العالمة : ويف التفسري" احلوت إمنا حيي ألنه مسه ماء عني هناك تدعى عني احلياة، ما مست قط شيئا إال حيي

أجهده السفر على صخرة إىل جنبها ماء احلياة أصاب احلوت  ملا نزل موسى بعد ما: كانت أن حييا احلوت؛ فقيل
يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عني احلياة، وال : "وقال الترمذي يف حديثه قال سفيان. شيء من ذلك املاء فحيي

وذكر صاحب كتاب " وكان احلوت قد أكل منه فلما قطر عليه املاء عاش: يصيب ماؤها شيئا إال عاش، قال
  .أن موسى عليه السالم توضأ من عني احلياة فقطرت من حليته على احلوت قطرة فحيي؛ واهللا أعلم: العروس
أي قال موسى لفتاه أمر احلوت وفقده هو الذي كنا نطلب، فإن الرجل الذي } قَالَ ذَِلَك َما كُنَّا َنبْغِ{: قوله تعاىل

فوجدا خضرا على طنفسة خضراء على كبد : "البخاري ويف. جئنا له مثَّ؛ فرجعا يقصان أثارمها لئال خيطئا طريقهما
: البحر مسجى بثوبه، قد جعل طرفه حتت رجليه، وطرفه حتت رأسه، فسلم عليه موسى، فكشف عن وجهه وقال

فما شأنك؟ قال جئت : قال. نعم: موسى بين إسرائيل؟ قال: قال. أنا موسى: هل بأرضك من سالم؟ من أنت ؟ قال
إن موسى وفتاه وجدا اخلضر وهو نائم : "وقال الثعليب يف كتاب العرائس. احلديث..." التعلمين مما علمت رشد

وأىن : على طنفسة خضراء على وجه املاء وهو متشح بثوب أخضر فسلم عليه موسى، فكشف عن وجهه فقال
وما أدراك : وسىوعليك السالم يا نيب بين إسرائيل، فقال له م: بأرضنا السالم؟ مث رفع رأسه واستوى جالسا وقال

يا موسى لقد كان لك يف بين : الذي أدراك يب ودلك علي؛ مث قال: يب؟ ومن أخربك أين نيب بين إسرائيل؟ قال
إن ريب أرسلين إليك ألتبعك وأتعلم من علمك، مث جلسا يتحدثان، فجاءت خطافة : إسرائيل شغل، قال موسى
  .يتوذكر احلديث على ما يأ..." ومحلت مبنقارها من املاء

العبد هو اخلضر عليه السالم يف قول اجلمهور، ومبقتضى األحاديث الثابتة } فََوَجَدا عبد اً ِمْن ِعَباِدنَا{: قوله تعاىل
ليس صاحب موسى باخلضر بل هو عامل آخر وحكى أيضا هذا القول القشريي، : وخالف من ال يعتد بقوله، فقال

وقال . اخلضر؛ بذلك ورد اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال قوم هو عبد صاحل، والصحيح أنه كان: قال
مسي اخلضر ألنه كان إذا صلى اخضر ما حوله، وروى الترمذي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا : جماهد

. هذا حديث صحيح غريب" إمنا مسي اخلضر ألنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي هتتز حتته خضراء: "عليه وسلم
هو عبد صاحل غري نيب، واآلية تشهد : وقيل. واخلضر نيب عند اجلمهور. فروة هنا وجه األرض؛ قاله اخلطايب وغريهال

وأيضا فان اإلنسان ال يتعلم وال يتبع إال من فوقه، وليس جيوز أن يكون .بنبوته ألن بواطن أفعاله ال تكون إال بوحي



واألول الصحيح؛ . موسى أن يأخذ عنه مما محله من علم الباطنكان ملكا أمر اهللا : فوق النيب من ليس نيب وقيل
  .واهللا أعلم
أي علم } َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِعلْماً{. النعمة: الرمحة يف هذه اآلية النبوة وقيل} آَتْينَاُه َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدنَا{: قوله تعاىل

حيت إليه، ال تعطي ظواهر األحكام أفعاله حبسبها؛ كان علم اخلضر علم معرفة بواطن قد أو: الغيب، ابن عطية
  .وكان علم موسى علم األحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعاهلم

  }قَالَ لَُه ُموَسى َهلْ أَتَّبُِعَك َعلَى أَنْ ُتَعلَِّمنِ ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشداً{] ٦٦[
  }قال إنك لن تستطيع معي صربا{] ٦٧[
  }مل حتط به خرباوكيف تصرب على ما {] ٦٨[
  }قال ستجدين إن شاء اهللا صابرا وال أعصي لك أمرا{] ٦٩[
  }قال فإن اتبعتين فال تسألين عن شيء حىت أحدث لك منه ذكرا{] ٧٠[

  :فيه مسألتان} قَالَ لَُه ُموَسى َهلْ أَتَّبُِعَك َعلَى أَنْ ُتَعلَِّمنِ ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشداً{: قوله تعاىل
هذا سؤال املالطف، واملخاطب املستنزل املبالغ يف حسن األدب، } قَالَ لَُه ُموَسى َهلْ أَتَّبُِعَك{ : عاىلاألوىل ـ قوله ت

هل تستطيع أن تريين كيف كان رسول اهللا صلى اهللا : "هل يتفق لك وخيف عليك؟ وهذا كما يف احلديث: املعىن
} ...َهلْ َيْستَِطيُع َربَُّك أَنْ ُينَزِّلَ َعلَْيَنا َماِئَدةً{: اىلوعلى بعض التأويالت جييء كذلك قوله تع..." عليه وسلم يتوضأ؟

  ".املائدة"حسب ما تقدم بيانه يف ] ١١٢: املائدة[
يف هذه اآلية دليل أن املتعلم تبع للعامل وإن تفاوتت املراتب، وال يظن أن يف تعلم موسى من اخلضر يدل على أن 

ضل ما يعلمه املفضول، والفضل ملن فضله اهللا؛ فاخلضر إن كان وليا اخلضر كان أفضل منه، فقد يشذ عن الفا
} ُرْشداً{. واهللا أعلم. فموسى أفضل منه، ألنه نيب والنيب أفضل من الويل، وإن كان نبيا فموسى فضله بالرسالة

إنك يا موسى ال تطيق أن تصرب أي } قَالَ إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع مَِعَي صَْبراً{. اخلضر} قَالَ{. } تعلمين {مفعول ثان بـ 
على ما تراه من علمي؛ ألن الظواهر اليت هي علمك ال تعطيه، وكيف تصرب على ما تراه خطأ ومل خترب بوجه احلكمة 

واألنبياء ال يقرون على منكر، } َوكَْيَف َتْصبُِر َعلَى َما لَمْ ُتِحطْ بِهِ ُخبْراً{: فيه، وال طريق الصواب، وهو معىن قوله
على التمييز املنقول عن } خُْبراً{وانتصب . وز هلم التقرير أي ال يسعك السكوت جريا على عادتك وحكمكال جي

مل ختربه خربا؛ وإليه : معناه مل ختربه، فكأنه قال. } لَْم ُتِحطْ {: على املصدر املالقى يف املعىن، ألن قوله: وقيل. الفاعل
  .ياها ومبا خيترب منهاأشار جماهد واخلبري باألمور هو العامل خبفا

أي قد ألزمت نفسي } َوال أَْعِصي لََك أَمْراً{. أي سأصرب مبشيئة اهللا} قَالَ سََتجُِدنِي إِنْ َشاَء اللَُّه َصابِراً{: قوله تعاىل
: يشمله كقوله: أم ال؟ فقيل} َوال أَْعِصي لََك أَْمراً{: طاعتك وقد اختلف يف االستثناء، هل هو يشمل قوله

} َوال أَْعِصي لََك أَْمراً{: استثىن يف الصرب فصرب، وما استثىن يف قوله: وقيل} اِكرِيَن اللََّه كَِثرياً وَالذَّاكَِراِتوَالذَّ{
  فاعترض

إمنا كان ذلك منه؛ ألن الصرب أمر مستقبل وال يدرى كيف، يكون حاله فيه، ونفي املعصية : وسأل، قال علماؤنا
الستثناء فيه ينايف العزم عليه، وميكن أن يفرق بينهما بأن الصرب ليس مكتسبا لنا معزوم عليه حاصل يف احلال، فا

  .خبالف فعل املعصية وتركه، فإن ذلك كله مكتسب لنا؛ واهللا أعلم
نا الذي أفسره لك، أي حىت أكون أ} قَالَ فَإِِن اتَّبَْعَتنِي فَال َتسْأَلْنِي َعْن َشْيٍء َحتَّى أُْحِدثَ لََك ِمْنُه ِذكْراً{: قوله تعاىل



وهذا من اخلضر تأديب وإرشاد ملا يقتضي دوام الصحبة، فلو صرب ودأب لرأى العجب، لكنه أكثر من االعتراض 
  .فتعني الفراق واإلعراض

  }َت َشْيئاً إِْمراًفَاْنطَلَقَا حَتَّى إِذَا َرِكَبا ِفي السَِّفيَنِة َخَرقََها قَالَ أََخَرقَْتَها ِلُتغْرَِق أَْهلََها لَقَْد جِئْ{] ٧١[
  }قَالَ أَلَْم أَقُلْ إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع مَِعَي صَْبراً{] ٧٢[
  }قَالَ ال تَُؤاِخذْنِي بَِما َنِسيُت َوال ُتْرِهقْنِي ِمْن أَْمرِي ُعسْراً{] ٧٣[

  :فيه مسألتان} فَاْنطَلَقَا حَتَّى إِذَا َرِكَبا ِفي السَِّفيَنِة َخَرقََها{: قوله تعاىل
ـ يف صحيح مسلم والبخاري فانطلقا ميشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن حيملوهم، : "األوىل 

فعرفوا اخلضر فحملوه بغري نول، فلما ركبا يف السفينة مل يفجأ موسى إال واخلضر قد قلع منها لوحا من ألواح 
لَقَدْ جِئَْت َشْيئاً {سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها  قوم محلونا بغري نول عمدت إىل: السفينة بالقدوم، فقال له موسى

وقال : قال} ُعسْراً قَالَ أَلَْم أَقُلْ إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعيَ َصبْراً قَالَ ال تَُؤاِخذْنِي بَِما َنِسيُت َوال ُتْرِهقْنِي ِمْن أَْمرِي. إِْمراً
وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة : "قال" ى نسياناوكانت األوىل من موس: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قال ". ما علمي وعلمك من علم اهللا إال مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر: فنقر يف البحر، فقال له اخلضر

والعلم هنا مبعىن . حرف السفينة طرفها وحرف كل شيء طرفه، ومنه حرف اجلبل وهو أعاله احملدد: علماؤنا
  :ا قالاملعلوم، كم

أي من معلوماته، وهذا من اخلضر متثيل؛ أي معلومايت ومعلوماتك ال أثر هلا يف علم } وال ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء ِمْن ِعلِْمِه{
اهللا؛ كما أن ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر ال أثر له بالنسبة إىل ماء البحر، وإمنا مثل له ذلك بالبحر ألنه 

يدينا، وإطالق لفظ النقص هنا جتوز قصد به التمثيل والتفهيم، إذ ال نقص يف علم اهللا، وال ما يشاهده مما بني أ. أكثر
واهللا ما علمي وما علمك يف جنب علم اهللا إال كما أخذ هذا : "وقد أوضح هذا املعىن البخاري فقال. هناية ملعلوماته

حني خرق السفينة غري موسى وكان عبد ا ال تراه مل ير اخلضر : ويف التفسري عن أيب العالية" الطري مبنقاره من البحر
خرج أهل السفينة إىل جزيرة، : وقيل. إال عني من أراد اهللا له أن يريه، ولو رآه القوم ملنعوه من خرق السفينة

ما : ملا خرق اخلضر السفينة تنحى موسى ناحية، وقال يف نفسه: "وختلف اخلضر فخرق السفينة، وقال ابن عباس
: صاحبة هذا الرجل كنت يف بين إسرائيل أتلو كتاب اهللا عليهم غدوة وعشية فيطيعوين قال له اخلضركنت أصنع مب

صدقت؛ ذكره الثعليب يف كتاب : كذا وكذا قال: قال. نعم: يا موسى أتريد أن أخربك مبا حدثت به نفسك؟ قال
  .العرائس

ـ يف خرق السفينة دليل أن للويل أن ينقص مال اليتيم إذ ا رآه صالحا، مثل أن خياف على ريعه ظاملا الثانية 
جيوز للويل أن يصانع السلطان ببعض مال اليتيم عن البعض وقرأ محزة والكسائي : فيخّرب بعضه وقال أبو يوسف

ّواً ِلَيكُونَ لَُهْم َعُد{الم املآل مثل } ِلُتغْرَِق{بالرفع فاعل يغرق، فالالم على قراءة اجلماعة يف } أهلها{بالياء } ليغرق{
و . وعلى قراءة محزة الم كي، ومل يقل لتغرقين؛ ألن الذي غلب احلال فرط الشفقة عليهم، ومراعاة حقهم} َوَحَزناً

  اإلمر الداهية العظيمة؛ وأنشد: منكرا؛ قاله جماهد، وقال أبو عبيدة: معناه عجبا؛ قاله القتيب، وقيل} إِمْراً{
  قد لقي األقران مين نكرا

...  
  إدا إمراداهية دهياء 
  .إذا أشتد واالسم اإلمر" أمر"يقال أمر يأمر : وقال األخفش



هذا من معاريض : "يروى ابن عباس، قال: أحدمها: يف معناه قوالن} قَالَ ال تَُؤاِخذْنِي بَِما َنِسيُت{: قوله تعاىل
ه ال يدخل حتت التكليف، أنه نسي فاعتذر؛ ففيه ما يدل على أن النسيان ال يقتضي املؤاخذة، وأن: واآلخر". الكالم

  .وال يتعلق به حكم طالق وال غريه؛ وقد تقدم، ولو نسي يف الثانية العتذر
  }ُنكْراً فَاْنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَِقَيا غُالماً فَقََتلَُه قَالَ أَقََتلَْت َنفْساً َزِكيَّةً بِغَْيرِ َنفْسٍ لَقَْد جِئَْت شَْيئاً{] ٧٤[
  }لْ لَكَ إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعيَ َصبْراًقَالَ أَلَْم أَقُ{] ٧٥[
  }قَالَ إِنْ َسأَلُْتَك َعْن َشْيٍء َبْعَدَها فَال ُتَصاحِْبنِي قَْد َبلَْغَت ِمْن لَُدنِّي ُعذْراً{] ٧٦[

غلمانا يلعبون فأخذ غالما  وجد: "يف البخاري قال يعلى قال سعيد} فَاْنطَلَقَا َحتَّى إِذَا لَِقَيا غُالماً فَقََتلَُه{ : قوله تعاىل
مث : "مل تعمل باحلنث، ويف الصحيحني وصحيح الترمذي} قَالَ أَقََتلَْت َنفْساً َزِكيَّةً{" كافرا فأضجعه مث ذحبه بالسكني

خرجا من السفينة فبينما مها ميشيان على الساحل إذ أبصر اخلضر غالما يلعب مع الغلمان، فأخذ اخلضر رأسه بيده 
أَقََتلَْت َنفْساً َزِكيَّةً بِغَْيرِ َنفْسٍ لَقَْد جِئَْت شَْيئاً ُنكْراً قَالَ أَلَْم أَقُلْ لََك إِنََّك لَنْ {: فقتله، قال له موسى فاقتلعه بيده

َبلَْغَت ِمْن لَدُنِّي قَالَ إِنْ سَأَلُْتَك َعْن َشْيٍء بَْعَدَها فَال ُتصَاِحبْنِي قَْد {. وهذه أشد من األوىل: قال} َتْسَتطِيَع َمِعَي َصْبراً
إن اخلضر مر بغلمان يلعبون فأخذ بيده غالما ليس فيهم أضوأ منه، وأخذ : ويف التفسري. لفظ البخاري} ُعذْراً

  .مل يره إال موسى، ولو رأوه حلالوا بينه وبني الغالم: قال أبو العالية. حجرا فضرب به رأسه حىت دمغه، فقتله

ال الثالثة، فإنه أن يكون دمغه أوال باحلجر، مث أضجعه فذحبه، مث اقتلع رأسه؛ وال اختالف بني هذه األحو: قلت
باأللف وقرأ الكوفيون وابن عامر " زاكية"وقرأ اجلمهور . واهللا أعلم مبا كان من ذلك وحسبك مبا جاء يف الصحيح

الزاكية : لغ قال أبو عمروالزكية أب: بغري ألف وتشديد الياء؛ قيل املعىن واحد؛ قال الكسائي وقال ثعلب" زكية"
  .اليت مل تذنب قط، والزكية اليت أذنبت مث تابت

كان بالغا يقطع الطريق بني قريتني، : اختلف العلماء يف الغالم هل كان بالغا أم ال؟ فقال الكليب} غُالماً{: قوله تعاىل
ر فصرعه، ونزع رأسه عن وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتني، وأمه من عظماء القرية األخرى، فأخذه اخلض

اسم أبيه سالس واسم أمه رمحى : حيسون وقال وهب: واسم الغالم مشعون وقال الضحاك: قال الكليب. جسده
مل يكن بالغا؛ ولذلك قال موسى زاكية مل : وحكى السهيلي أن اسم أبيه كازير واسم أمه سهوى وقال اجلمهور

يف الرجال يقال على من مل يبلغ، وتقابله اجلارية يف النساء وكان  تذنب، وهو الذي يقتضيه لفظ الغالم؛ فان الغالم
اخلضر قتله ملا علم من سريه، وأنه طبع كافرا كما يف، صحيح احلديث، وأنه لو أدرك ألرهق أبويه كفرا، وقتل 

:  كتاب العرائسالصغري غري مستحيل إذا أذن اهللا يف ذلك؛ فان اهللا تعاىل الفعال ملا يريد، القادر على ما يشاء، ويف
غضب اخلضر واقتلع كتف الصيب األيسر، وقشر اللحم  -اآلية } ...أَقََتلْتَ َنفْساً زَِكيَّةً{إن موسى ملا قال للخضر 

وقد احتج أهل القول األول بأن العرب تبقي على . كافر ال يؤمن باهللا أبدا: عنه، وإذا يف عظم كتفه مكتوب
  :األخيليةالشاب اسم الغالم، ومنه قول ليلى 
  شفاها من الداء العضال الذي هبا

...  
  غالم إذا هز القناة سقاها

  :وقال صفوان حلسان
  تلق ذباب السيف عين فإنين



...  
  غالم إذا هوجيت لست بشاعر

إن هذا الغالم كان يفسد يف األرض، ويقسم ألبويه أنه ما فعل، فيقسمان على قسمه، وحيميانه ممن : ويف اخلرب
يقتضي أنه لو كان عن قتل نفس مل يكن به بأس، وهذا يدل على كرب الغالم، وإال } بَِغْيرِ نَفْسٍ{: قولهيطلبه، قالوا و

كان شابا يقطع الطريق، : قال ابن عباس. فلو كان مل حيتلم مل جيب قتله بنفس، وإمنا جاز قتله ألنه كان بالغا عاصيا
" وأما الغالم فكان كافرا وكان أبواه مؤمنني"ن عباس وذهب ابن جبري إىل أنه بلغ سن التكليف لقراءة أيب واب

والكفر واإلميان من صفات املكلفني، وال يطلق على غري مكلف إال حبكم التبعية ألبويه، وأبوا الغالم كانا مؤمنني 
  .بالنص فال يصدق عليه اسم الكافر إال بالبلوغ، فتعني أن يصار إليه والغالم من االغتالم وهو شدة الشبق

هذا قتل بني، وهناك مترقب؛ : فقالت فرقة} ُنكْراً{ أو قوله } إِمْراً{اختلف الناس أيهما أبلغ } ُنكْراً{: له تعاىلقو
وعندي أهنما : قال ابن عطية. أبلغ} إِمْراً{هذا قتل واحد وذاك قتل مجاعة فـ : أبلغ، وقالت فرقة} ُنكْراً{فـ 

بني يف الفساد ألن مكروهه قد وقع؛ } ُنكْراً{هو متوقع عظيم، و  أفظع وأهول من حيث} إِْمراً{: ملعنيني وقوله
  .وهذا بني
شرط وهو الزم، واملسلمون عند شروطهم، وأحق الشروط } إِنْ سَأَلُْتَك َعْن َشْيٍء بَْعَدَها فَال ُتصَاِحبْنِي{: قوله تعاىل

يدل على قيام االعتذار باملرة } لَْغَت ِمْن لَُدنِّي ُعذْراًقَْد َب{: قوله تعاىل. أن يوىف به ما التزمه األنبياء، والتزم لألنبياء
ويشبه أن تكون هذه القصة أيضا : ابن عطية. الواحدة مطلقا، وقيام احلجة من املرة الثانية بالقطع؛ قاله ابن العريب
  أصال لآلجال يف األحكام اليت هي ثالثة، وأيام املتلوم ثالثة؛ فتأمله

بفتح التاء والباء وتشديد النون } تصحبين{وقرأ األعرج . كذا قرأ اجلمهور؛ أي تتابعين} احِْبنِيفَال ُتَص{:قوله تعاىل 
بضم التاء وكسر احلاء؛ ورواها سهل عن أيب عمرو؛ قال } تصحبين{أي تتبعين وقرأ يعقوب } تصحبين{وقرئ 

  .معناه فال تتركين أصحبك: الكسائي
بضم الدال، إال } ِمْن لَُدنِّي{ : أي بلغت مبلغا تعذر به يف ترك مصاحبيت، وقرأ اجلمهور} قَْد َبلَْغَت ِمْن لَُدنِّي ُعذْراً{

  اتصلت هبا ياء" لدن"أن نافعا وعاصما خففا النون 

بفتح الالم } لَدْين{وقرأ أبو بكر عن عاصم . املتكلم اليت يف غالمي وفرسي، وكسر ما قبل الياء كما كسر يف هذه
وهي غلط؛ قال : بضم الالم وسكون الدال؛ قال ابن جماهد} لدين{نون وروي عن عاصم وسكون الدال وختفيف ال

} عذر{هذا التغليط يشبه أن يكون من جهة الرواية، فأما على قياس العربية فهي صحيحة وقرأ اجلمهور : أبو علي
بكسر الراء } عذري{بضم الذال وحكى الداين أن أبيا روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم } عذرا{وقرأ عيسى 
  .وياء بعدها

رمحة اهللا : "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دعا ألحد بدأ بنفسه، فقال يوما: "أسند الطربي قال: مسألة
والذي " } فَال ُتصَاِحبْنِي قَْد َبلَْغَت ِمْن لَُدنِّي ُعذْراً{علينا وعلى موسى لو صرب على صاحبه لرأى العجب ولكنه قال 

رمحة اهللا علينا وعلى موسى لوال أنه عجل لرأى العجب : "يح مسلم قال رسو ل اهللا صلى اهللا عليه وسلميف صح
رمحة اهللا : "وكان إذا ذكر أحدا من األنبياء بدأ بنفسه: قال" ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة ولو صرب لرأى العجب

يرحم اهللا موسى لوددنا أنه صرب حىت : "م قالويف البخاري عن النيب صلى اهللا عليه وسل" علينا وعلى أخي كذا
الذمامة بالذال املعجمة املفتوحة، وهو مبعىن املذمة بفتح الذال وكسرها، وهي الرقة والعار من " يقص علينا أمرمها



يقال أخذتين منك مذمة ومذمة وذمامة وكأنه استحيا من تكرار خمالفته، ومما صدر عنه من تغليظ : تلك احلرمة
  .اإلنكار

اراً ُيرِيُد أَنْ َيْنقَضَّ فَأَقَاَمهُ فَاْنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أََتَيا أَْهلَ قَْرَيٍة اْسَتطَْعَما أَْهلََها فَأَبَْوا أَنْ ُيَضيِّفُوُهَما فََوَجَدا ِفيَها جَِد{] ٧٧[
  }قَالَ لَْو ِشئْتَ لَتََّخذَْت َعلَْيِه أَجْراً

  }بَْينَِك سَأَُنبِّئَُك بَِتأْوِيلِ َما لَمْ َتْستَِطْع َعلَْيِه َصْبراًقَالَ َهذَا ِفرَاُق َبيْنِي َو{] ٧٨[

  :فيه ثالث عشرة مسألة
: يف صحيح مسلم عن أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم} حَتَّى إِذَا أَتََيا أَْهلَ قَْرَيٍة{: األوىل ـ قوله تعاىل

مائل : يقول} لََها فَأََبْوا أَنْ ُيَضيِّفُوُهَما فََوَجَدا ِفيَها جَِداراً يُرِيدُ أَنْ َينْقَضَّاْسَتطَْعَما أَْه{فطافا يف اجملالس فـ " لئاما"
لَْو شِئَْت لَتََّخذَْت َعلَْيِه أَجْراً، قَالَ {قوم أتيناهم فلم يضيفونا، ومل يطعمونا : اخلضر بيده قال له موسى} فَأَقَامَُه{: قال

يرحم اهللا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} كَ َسأَُنبِّئَُك بَِتأْوِيلِ َما لَْم َتْسَتِطْع َعلَْيِه َصبْراًَهذَا ِفرَاُق بَْينِي وََبْينِ
  " .موسى لوددت أنه كان صرب حىت يقص علينا من أخبارمها 

أخبل قرية هي أبلة؛ قال قتادة، وكذلك قال حممد بن سريين، وهى : الثانية ـ واختلف العلماء يف القرية فقيل
جبزيرة األندلس؛ روي ذلك عن أيب هريرة وغريه، ويذكر أهنا اجلزيرة : أنطاكية وقيل: وأبعدها من السماء وقيل

هي قرية من : إهنا برقة الثعليب: هي باجروان وهي بناحية أذربيجان وحكى السهيلي وقال: اخلضراء وقالت فرقة
؛ وهذا كله حبسب اخلالف يف أي ناحية من األرض كانت قصة قرى الروم يقال هلا ناصرة، وإليها تنسب النصارى

  .موسى واهللا أعلم حبقيقة ذلك
الثالثة ـ كان موسى عليه السالم حني سقى لبنيت شعيب أحوج منه حني أتى القرية مع اخلضر؛ ومل يسأل قوتا بل 

ن موسى كان يف حديث مدين سقى ابتداء، ويف القرية سأال القوات؛ ويف ذلك للعلماء انفصاالت كثرية؛ منها أ
  .منفردا ويف قصة اخلضر تبعا لغريه

فأصابه اجلوع } آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا{وعلى هذا املعىن يتمشى قوله يف أول اآلية لفتاه : قلت
  .مراعاة لصاحبه يوشع؛ واهللا أعلم

  .هجرة فوكل إىل العون والنصرة بالقوت ملا كان هذا سفر تأديب وكل إىل تكلف املشقة، وكان ذلك سفر: وقيل
ـ يف هذه اآلية دليل على سؤال القوت، وأن من جاع وجب عليه أن يطلب ما يرد جوعه خالفا جلهال  الرابعة 

  .املتصوفة واالستطعام سؤال الطعام، واملراد به هنا سؤال الضيافة

ة لذلك أن يذموا، وينسبوا إىل اللؤم والبخل، كما وصفهم فاستحق أهل القري} فَأَبَْوا أَنْ ُيَضيِّفُوُهمَا{: بدليل قوله
شر القرى اليت ال تضيف الضيف وال تعرف البن السبيل : بذلك نبينا عليه الصالة والسالم قال قتادة يف هذه اآلية

ويظهر من ذلك أن الضيافة كانت عليهم واجبة، وأن اخلضر وموسى إمنا سأال ما وجب هلما من الضيافة، . حقه
ويعفو .واحلمد هللا" هود"ذا هو األليق حبال األنبياء، ومنصب الفضالء واألولياء وقد تقدم القول يف الضيافة يف وه

اهللا عن احلريري حيث استخف يف هذه اآلية ومتجن، وأتى خبطل من القول وزل؛ فاستدل هبا على الكدية واإلحلاح 
  :فقالفيها، وأن ذلك ليس مبعيب على فاعله، وال منقصة عليه؛ 

  وإن رددت فما يف الرد منقصة
...  



  عليك قد رد موسى قبل واخلضر
وهذا لعب بالدين، وانسالل عن احترام النبيني، وهي شنشنة أدبية، وهفوة سخافية؛ ويرحم اهللا السلف : قلت

  .مهما كنت العبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك: الصاحل، فلقد بالغوا يف وصية كل ذي عقل راجح، فقالوا
ومكان جدير ُبين حواليه ". حىت يبلغ املاء اجلدر: "اجلدار واجلدر مبعىن؛ ويف اخلرب} جَِداراً{: امسة ـ قوله تعاىلاخل

  .جدار، وأصله الرفع وأجدرت الشجرة طلعت؛ ومنه اجلدري
: يث بقولهأي قرب أن يسقط، وهذا جماز وتوسع وقد فسره يف احلد} يُرِيدُ أَنْ َينْقَضَّ{: السادسة ـ قوله تعاىل

ومجيع األفعال اليت حقها أن تكون للحي . فكان فيه دليل على وجود اجملاز يف القرآن، وهو مذهب اجلمهور" مائل"
الناطق مىت أسندت إىل مجاد أو هبيمة فإمنا هي استعارة، أي لو كان مكاهنما إنسان لكان متمثال لذلك الفعل، هذا 

  :األعشىكالم العرب وأشعارها كثري؛ فمن ذلك قول 

  أتنتهون وال ينهي ذوي شطط
...  

  كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل
  :ومن ذلك قول اآلخر. فأضاف النهي إىل الطعن
  يريد الرمح صدر أيب براء

...  
  ويرغب عن دماء بين عقيل

  :وقال آخر
  إن دهرا يلف مشلي جبمل

...  
  لزمان يهم باإلحسان

  :وقال آخر
  يف مهمه فلقت به هاماهتا

...  
  الفؤس إذا أردن نصوالفلق 

نصل السيف إذا ثبت يف الرمية؛ فشبه وقع السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس يف : أي ثبوتا يف األرض؛ من قوهلم
  :وقال حسان بن ثابت. األرض فإن الفأس يقع فيها ويثبت ال يكاد خيرج

  لو أن اللوم ينسب كان عبد ا
...  

  قبيح الوجه أعور من ثقيف
  :وقال عنترة

  ر من وقع القنا بلبانهفازو
...  

  وشكا إيل بعربة وحتمحم



  :وقد فسر هذا املعىن بقوله
  لو كان يدري ما احملاورة اشتكى

" اشتكت النار إىل رهبا: "إن داري تنظر إىل دار فالن ويف احلديث: وهذا يف هذا املعىن كثري جدا ومنه قول الناس
اق اإلسفرايين وأبو بكر حممد بن داود األصبهاين وغريمها، فإن وذهب قوم إىل منع اجملاز يف القرآن، منهم أبو إسح

كالم اهللا عز وجل وكالم رسوله محله على احلقيقة أوىل بذي الفضل والدين؛ ألنه احلق كما أخرب اهللا تعاىل يف كتابه، 
  لو خاطبنا اهللا تعاىل باجملاز لزم وصفه بأنه متجوز: ومما احتجوا به أن قالوا

َيْوَم {: ول عن احلقيقة إىل اجملاز يقتضي العجز عن احلقيقة، وهو على اهللا تعاىل حمال؛ قال اهللا تعاىلأيضا، فإن العد
إِذَا {: وقال تعاىل} َوَتقُولُ َهلْ ِمْن َمزِيٍد{: وقال تعاىل} َتشَْهُد َعلَْيهِْم أَلْسَِنُتُهْم َوأَْيِديهِْم وَأَْرُجلُُهْم بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ

" اشتكت النار إىل رهبا"و } َتْدُعو َمْن أَْدَبَر َوتََولَّى{: وقال تعاىل} ُهْم ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد َسِمعُوا لََها تََغيُّظاً َوَزفِرياًرَأَْت
ويف صحيح مسلم من . وما كان مثلها حقيقة، وأن خالقها الذي أنطق كل شيء أنطقها" واحتجت النار واجلنة"

فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بعمله " عليه وسلم حديث أنس عن النيب صلى اهللا
  .هذا يف اآلخرة" . وذلك ليعذر من نفسه وذلك املنافق وذلك الذي يسخط اهللا عليه

والذي نفسي بيده ال : "وأما يف الدنيا؛ ففي الترمذي عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
تقوم الساعة حىت تكلم السباع اإلنسان وحىت تكلم الرجل عذبه سوطه وشراك نعله وختربه فخذه مبا أحدث أهله 

  .ويف الباب عن أيب هريرة، وهذا حديث حسن غريب: قال أبو عيسى" من بعده
ألنه } تََّخذَْت َعلَْيِه أَْجراًلَوْ ِشئَْت لَ{: فقال موسى للخضر.هدمه مث قعد يبنيه: قيل} فَأَقَامَُه{: السابعة ـ قوله تعاىل

فعل يستحق أجرا، وذكر أبو بكر األنباري عن ابن عباس عن أيب بكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قرأ 
وهذا احلديث إن صح سنده فهو جار من : قال أبو بكر} فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فهدمه مث قعد يبنيه{

الم جمرى التفسري للقرآن، وأن بعض الناقلني أدخل تفسري قرآن يف موضع فسرى أن الرسول عليه الصالة والس
مسحه بيده وأقامه فقام، : ذلك قرآن نقص من مصحف عثمان؛ على ما قاله بعض الطاعنني، وقال سعيد بن جبري

إن : يف بعض األخباروهذا القول هو الصحيح، وهو األشبه بأفعال األنبياء عليهم الصالة والسالم، بل واألولياء، و
مسك ذلك احلائط كان ثالثني ذراعا بذراع ذلك القرن، وطوله على وجه األرض مخسمائة ذراع، وعرضه مخسون 

  ذراعا، فأقامه اخلضر

لْو ِشئْتَ لَتََّخذَْت َعلَْيِه {فقال موسى للخضر : عليه السالم أي سواه بيده فاستقام؛ قال الثعليب يف كتاب العرايس
ي طعاما تأكله؛ ففي هذا دليل على كرامات األولياء، وكذلك ما وصف من أحوال اخلضر عليه السالم يف أ} أَجْراً

  .هذا الباب كلها أمور خارقة للعادة؛ هذا إذا تنزلنا على أنه ويل ال نيب
واألحكام، كما يدل علي نبوته وأنه يوحى إليه بالتكليف ] ٨٢: الكهف[} وََما فََعلُْتُه َعْن أَْمرِي{: وقوله تعاىل

  .أوحى لألنبياء عليهم الصالة والسالم غري أنه ليس برسول؛ واهللا أعلم
الثامنة ـ واجب على اإلنسان أال يتعرض للجلوس حتث جدار مائل خياف سقوطه، بل يسرع يف املشي إذا كان 

قال أبو عبيد ". املشي إذا مر أحدكم بطربال مائل فليسرع"مارا عليه؛ ألن يف حديث النيب عليه الصالة والسالم 
الطربال شبيه باملنظرة من مناظر العجم كهيئة الصومعة؛ والبناء املرتفع؛ قال : كان أبو عبيدة يقول: القاسم بن سالم

  :جرير



  ألوى هبا شذب العروق مشذب
...  

  فكأمنا وكنت على طربال
اجلدار، والصخرة العظيمة املشرفة من  الطربال القطعة العالية من: وكََن يِكُن إذا جلس، ويف الصحاح: يقال منه

  .طربل بوله إذا مده إىل فوق: ويقال. اجلبل، وطرابيل الشام صوامعها
التاسعة ـ كرامات األولياء ثابتة، على ما دلت عليه األخبار الثابتة، واآليات املتواترة، وال ينكرها إال املبتدع 

عاىل يف حق مرمي من ظهور الفواكه الشتوية يف الصيف، والصيفية اجلاحد، أو الفاسق احلائد؛ فاآليات ما أخرب اهللا ت
وما ظهر على يدها حيث أمرت النخلة وكانت يابسة فأمثرت، وهي ليست بنبية؛ على  -على ما تقدم  -يف الشتاء 

بعض قال . اخلالف ويدل عليها ما ظهر على يد اخلضر عليه السالم من خرق السفينة، وقتل الغالم، وإقامة اجلدار
  وال جيوز أن يقال كان نبيا؛ ألن إثبات النبوة ال جيوز بأخبار: العلماء

: بإمجاع األمة قوله عليه الصالة والسالم -من غري أن حيتمل تأويال  -اآلحاد، ال سيما وقد روي من طريق التواتر 
كرامة، فوجب أن يكونا غري واخلضر وإلياس مجيعا باقيان مع هذه ال} وخامت النبيني{: وقال تعاىل" ال نيب بعدي"

نبيني، ألهنما لو كانا نبيني لوجب أن يكون بعد نبينا عليه الصالة والسالم نيب، إال ما قامت الداللة يف حديث 
  .عيسى أنه ينزل بعده

  ٠اخلضر كان نبيا على ما تقدم وليس بعد نبينا عليه الصالة والسالم نيب، أي يدعي النبوة بعده أبدا اهللا أعلم: قلت
ـ اختلف الناس هل جيوز أن يعلم الويل أنه ويل أم ال؟ على قولني أنه ال جيوز؛ وأن ما يظهر ] أحدمها: [العاشرة 

على يديه جيب أ ن يالحظه بعني خوف املكر، ألنه ال يأمن أن يكون مكرا واستدراجا له؛ وقد حكي عن السري أنه 
السالم عليك يا ويل اهللا فلو مل : رة طري بلسان فصيحلو أن رجال دخل بستانا فكلمه من رأس كل شج: كان يقول

ومن شرط . خيف أن يكون ذلك مكرا لكان ممكورا به؛ وألنه لو علم أنه ويل لزال عنه اخلوف، وحصل له األمن
َتَخافُوا َوال  َتتََنزَّلُ َعلَْيهِمُ الَْمالِئكَةُ أَالَّ{: الويل أن يستدمي اخلوف إىل أن تتنزل عليه املالئكة، كما قال عز وجل

وألن الويل من كان خمتوما له بالسعادة، والعواقب مستورة وال يدري أحد ما خيتم له به؛ وهلذا قال عليه } َتْحَزنُوا
أنه جيوز للويل أن يعلم أنه ويل؛ أال ترى أن النيب عليه ] القول الثاين" [إمنا األعمال باخلواتيم"الصالة والسالم 

. ن يعلم أنه ويل، وال خالف أنه جيوز لغريه أن يعلم أنه ويل اهللا تعاىل، فجاز أن يعلم ذلكالصالة والسالم جيوز أ
وقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم من حال العشرة من أصحابه أهنم من أهل اجلنة، مث مل يكن يف ذلك زوال 

از للعشرة ذلك ومل خيرجهم عن اخلوف خوفهم، بل كانوا أكثر تعظيما هللا سبحانه وتعاىل، وأشد خوفا وهيبة؛ فإذا ج
أنا أمان هذا اجلانب؛ فلما مات ودفن عرب الديلم دجلة ذلك اليوم، واستولوا : وكان الشبلي يقول. فكذلك غريهم

  إنه حيتمل أن يكون ذلك استدراجا ألنه: وال يقال. مصيبتان موت الشبلي وعبور الديلم: على بغداد، ويقول الناس

ال يعرف النيب أنه نيب وويل اهللا، جلواز أن يكون ذلك استدراجا، فلما مل جيز ذلك ألن فيه إبطال لو جاز ذلك جلاز أ
وما روي من ظهور الكرامات على يدي بلعام وانسالخه عن الدين . املعجزات مل جيز هذا، ألن فيه إبطال الكرامات

وما نقل أنه ظهر على يديه ما . ا مث انسلخت عنه الواليةفليس يف اآلية أنه كان ولي} ...فَاْنسَلََخ ِمْنهَا{: بعدها لقوله
والفرق بني املعجزة والكرامة أن الكرامة من .جيري جمرى الكرامات هو أخبار آحاد ال توجب العلم؛ واهللا أعلم

الكرامة ما تظهر من غري دعوى واملعجزة ما تظهر عند : وقيل. شرطها االستتار، واملعجزة من شرطها اإلظهار



وقد تقدم يف مقدمة الكتاب شرائط املعجزة، واحلمد هللا تعاىل . األنبياء فيطالبون بالربهان فيظهر أثر ذلك دعوى
وأما األحاديث الواردة يف الداللة على ثبوت الكرامات، فمن ذلك ما خرجه البخاري من . وحده ال شريك له

ط سرية وأمر عليهم عاصم بن ثابت بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشرة ره: حديث أيب هريرة قال
األنصاري وهو جد عاصم بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فانطلقوا حىت إذا كانوا باهلدأة وهي بني عسفان 

ومكة ذكروا حلي من هذيل يقال هلم بنو حليان فنفروا إليهم قريبا من مائيت راجل كلهم رام، فاقتصوا أثارهم حىت 
من املدينة، فقالوا هذا متر يثرب؛ فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه جلؤوا  وجدوا مأكلهم مترا تزودوه

انزلوا فأعطونا أيديكم ولكم العهد وامليثاق أال نقتل منكم أحدا؛ فقال : إىل فدفد وأحاط هبم القوم، فقالوا هلم
أخرب عنا نبيك، فرموا بالنبل فقتلوا أما فواهللا ال أنزل اليوم يف ذمة الكافر، اللهم : عاصم بن ثابت أمري السرية

عاصما يف سبعة، فنزل إليهم ثالثة رهط بالعهد وامليثاق، وهم خبيب األنصاري وابن الدثنة ورجل آخرا، فلما 
هذا أول الغدر واهللا ال أصحبكم؛ إن يل يف : استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث

فجرروه وعاجلوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه؛ فانطلقوا خبيب وابن الدثنة  -لقتلى يريد ا -هؤالء ألسوة 
حىت باعومها مبكة بعد وقعة بدر، فابتاع خبيبا بنو احلرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو الذي 

  قتل احلرث بن

بنت احلرث أخربته أهنم حني اجتمعوا  عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسريا؛ فأخرب عبيداهللا بن عياض أن
فوجدته جملسه على فخذه واملوسى : استعار منها موسى يستحد هبا فأعارته، فأخذ ابن يل وأنا غافلة حىت أتاه، قالت

واهللا ما رأيت : قالت. أختشني أن أقتله؟ ما كنت ألفعل ذلك: بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب يف وجهي؛ فقال
يب؛ واهللا لقد وجدته يوما يأكل قطف عنب يف يده، وإنه ملوثق باحلديد وما مبكة من مثر؛ أسريا قط خريا من خ

دعوين : إنه لرزق رزقه اهللا تعاىل خبيبا؛ فلما خرجوا به من احلرم ليقتلوه يف احلل قال هلم خبيث: وكانت تقول
اللهم أحصهم : ملوت لزدت؛ مث قاللوال أن تظنوا أن ما يب جزع من ا: أركع ركعتني؛ فتركوه فركع ركعتني مث قال

  :عددا، واقتلهم بددا، وال تبق منهم أحدا؛ مث قال
  ولست أبايل حني أقتل مسلما

...  
  على أي شق كان هللا مصرعي
  وذلك يف ذات إالله وإن يشأ

...  
  يبارك على أوصال شلو ممزع

؛ فاستجاب اهللا تعاىل لعاصم يوم فقتله بنو احلرث، وكان خبيب هو الذي سن الركعتني لكل امرئ مسلم قتل صربا
وبعث ناس من كفار قريش إىل عاصم حني . أصيب؛ فأخرب النيب عليه الصالة والسالم وأصحابه خربهم وما أصيبوا

حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرفونه، وكان قد قتل رجال من عظمائهم يوم بدر؛ فبعث اهللا على عاصم مثل 
: وقال ابن إسحاق يف هذه القصة. هم، فلم يقدروا على أن يقطعوا من حلمه شيئاالظلة من الدبر فحمته من رسل

وقد كانت هذيل حني قتل عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليبيعوه من سالفة بنت سعد بن شهيد، وقد كانت نذرت 
: وبينهم قالواحني أصاب ابنيها بأحد لئن قدرت على رأسه لتشربن يف قحفه اخلمر فمنعهم الدبر، فلما حالت بينه 

دعوه حىت ميسي فتذهب عنه فنأخذه، فبعث اهللا تعاىل الوادي فاحتمل عاصما فذهب، وقد كان عاصم أعطى اهللا 



وعن . تعاىل عهدا أال ميس مشركا وال ميسه مشرك أبدا يف حياته، فمنعه اهللا تعاىل بعد وفاته مما امتنع منه يف حياته
  :عمرو بن أمية الضمري

جئت إىل خشبة خبيب فرقيت فيها وأنا أختوف العيون : صلى اهللا عليه وسلم بعثه عينا وحده فقالوكان رسول اهللا 
فلم : ويف رواية أخرى زيادة. فأطلقته، فوقع يف األرض، مث اقتحمت فانتبذت قليال، مث ألتفت فكأمنا ابتلعته األرض

  .نذكر خلبيب رمة حىت الساعة؛ ذكره البيهقي
ر أن يكون للويل مال وضيعة يصون هبا ماله وعياله، وحسبك بالصحابة وأمواهلم مع احلادية عشرة ـ وال ينك

: ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. واليتهم وفضلهم، وهم احلجة على غريهم
ه يف حرة فإذا بينما رجل بفالة من أرض فسمع صوتا يف سحابة اسق حديقة فالن فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماء"

شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك املاء كله فتتبع املاء فإذا رجل قائم يف حديقته حيول املاء مبسحاته فقال يا 
عبد اهللا ما أمسك قال فالن االسم الذي مسعه يف السحابة فقال له يا عبد اهللا مل سألتين عن امسي قال إين مسعت صوتا 

ول اسق حديقة فالن المسك فما فيها قال أما إذ قلت هذا فإين أنظر إىل ما خيرج منها يف السحاب الذي هذا ماؤه يق
  " .وأجعل ثلثه يف املساكني والسائلني وابن السبيل"ويف رواية " فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيايل وأرد فيها ثلثه

خرجه الترمذي " ركنوا إىل الدنياال تتخذوا الضيعة فت: "وهذا احلديث ال يناقضه قوله عليه الصالة والسالم: قلت
من حديث ابن مسعود وقال فيه حديث حسن؛ فإنه حممول على من اختذها مستكثرا أو متنعما ومتمتعا بزهرهتا، 
وأما من اختذها معاشا يصون هبا دينه وعياله فاختاذها هبذه النية من أفضل األعمال، وهي من أفضل األموال؛ قال 

، قد أكثر الناس يف كرامات األولياء وما ذكرناه فيه " م املال الصاحل للرجل الصاحلنع: "عليه الصالة والسالم
  .كفاية؛ واهللا املوفق للهداية
فيه دليل على صحة جواز اإلجارة، وهى سنة األنبياء واألولياء } لَتََّخذَْت َعلَْيِه أَْجراً{: الثانية عشرة ـ قوله تعاىل
وهي قراءة } لتخذت{وأبو عمرو } الختذت{وقرأ اجلمهور . إن شاء اهللا تعاىل" القصص"على ما يأيت بيانه يف سورة 

  ابن مسعود واحلسن وقتادة، ومها

تبع واتبع، وتقى واتقى وأدغم بعض القراء الذال يف التاء، ومل يدغمها : لغتان مبعىن واحد من األخذ، مثل قولك
صدرت من موسى سؤاال على جهة العرض ال  وهذه" لو شئت ألوتيت أجرا: "بعضهم ويف حديث أيب بن كعب

َبيْنِي {وتكريره . حبكم ما شرطت على نفسك} َهذَا ِفرَاُق َبْينِي َوَبيْنَِك{فعند ذلك قال له اخلضر .االعتراض،
وقال ابن . كما يقال أخزى اهللا الكاذب مين ومنك؛ أي منا: قال سيبويه. وعدوله عن بيننا ملعىن التأكيد} َوَبْينَِك
وكان قول موسى يف السفينة والغالم هللا، وكان قوله يف اجلدار لنفسه لطلب شيء من الدنيا، فكان سبب : عباس
  .كان ذلك اجلدار جدارا طوله يف السماء مائة ذراع: وقال وهب بن منبه. الفراق

إين أخربك مل : تأويل الشيء مآله أي قال له} اًَسأُنَبِّئَُك بَِتأْوِيلِ َما لَمْ َتْستَِطْع َعلَْيِه َصْبر{: الثالثة عشرة ـ قوله تعاىل
إهنا حجة على موسى وعجبا له وذلك : وقيل يف تفسري هذه اآليات اليت وقعت ملوسى مع اخلضر. فعلت ما فعلت

يا موسى أين كان تدبريك هذا وأنت يف التابوت مطروحا يف اليم فلما أنكر : أنه ملا أنكر أمر خرق السفينة نودي
أين هذا من : أين إنكارك هذا من وكزك القبطي وقضائك عليه فلما أنكر إقامة اجلدار نودي: قيل لهأمر الغالم 

  .رفعك حجر البئر لبنات شعيب دون أجر
ُخذُ كُلَّ َسِفيَنةٍ أمَّا السَِّفيَنةُ فَكَاَنْت ِلَمَساِكنيَ َيْعَملُونَ ِفي الَْبْحرِ فَأََرْدُت أَنْ أَعِيَبَها َوكَانَ َوَراَءُهْم َمِلٌك يَأْ{] ٧٩[



  }غَْصباً
  }َوأَمَّا الُْغالُم فَكَانَ أَبََواُه ُمْؤِمَنْينِ فََخِشيَنا أَنْ ُيْرِهقَُهَما طُغَْياناً َوكُفْراً{] ٨٠[
  }فَأَرَْدَنا أَنْ ُيْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخيْراً ِمْنُه َزكَاةً َوأَقَْربَ ُرْحماً{] ٨١[
َك أَنْ فَكَانَ ِلُغالَمْينِ َيِتيَمْينِ ِفي الَْمِديَنِة َوكَانَ َتْحَتُه كَْنٌز لَُهَما َوكَانَ أَُبوُهَما َصاِلحاً فَأََراَد َربَُّوأَمَّا الْجَِداُر {] ٨٢[

  }لَْم َتْسِطْع َعلَْيِه صَْبراً َيْبلَُغا أَُشدَُّهَما وََيسَْتْخرَِجا كَْنَزُهَما َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك َوَما فََعلُْتُه َعْن أَْمرِي ذَِلَك َتأْوِيلُ َما

إن املسكني أحسن حاال من : استدل هبذا من قال} أَمَّا السَّفِيَنةُ فَكَاَنْت ِلَمَساِكَني َيْعَملُونَ ِفي الَْبحْرِ{: قوله تعاىل
رون إهنم كانوا جتارا ولكن من حيث هم مساف: وقد وقيل". براءة"الفقري، وقد مضى هذا املعىن مستوىف من سورة 

عن قلة يف جلة حبر، وحبال ضعف عن مدافعة خطب عرب عنهم مبساكني؛ إذ هم يف حالة يشفق عليهم بسببها، وهذا 
كانت لعشرة إخوة من املساكني ورثوها : وقال كعب وغريه. مسكني: كما تقول لرجل غين وقع يف وهلة أو خطب
وقد ذكر . عة لكل واحد منهم زمانة ليست باآلخركانوا سب: وقيل. من أبيهم مخسة زمىن، ومخسة يعملون يف البحر

النقاش أمساءهم؛ فأما العمال منهم فأحدهم كان جمذوما؛ والثاين أعور، والثالث أعرج، والرابع آدر، واخلامس 
أعمى وأصم وأخرس : حمموما ال تنقطع عنه احلمى الدهر كله وهو أصغرهم؛ واخلمسة الذين ال يطيقون العمل

} ملساكني{: وقرأت فرقة. ان البحر الذي يعملون فيه ما بني فارس والروم؛ ذكره الثعليبومقعد وجمنون، وك
هم مالحو السفينة، وذلك أن املساك هو الذي ميسك رجل السفينة، وكل : بتشديد السني، واختلف يف ذلك فقيل

وهي اجللود واحدها  أراد باملساكني دبغة املسوك: وقالت فرقة. اخلدمة تصلح إلمساكه فسمي اجلميع مساكني
إن السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق : بالتخفيف مجع مسكني، وأن معناها} مساكني{مسك واألظهر قراءة 

  .عليهم واهللا أعلم
عبت الشيء فعاب إذا صار ذا عيب، فهو معيب : أي أجعلها ذات عيب، يقال} فأردت أن أعيبها{: قوله تعاىل
وقرأ أيضا ابن عباس " صحيحه"قرأ ابن عباس وابن جبري } كل سفينة غصباوكان وراءهم ملك يأخذ {. وعائب

. إنه كان خلفه وكان رجوعهم عليه: أصلها مبعىن خلف؛ فقال بعض املفسرين" وراء"و" صاحلة"وعثمان بن عفان 
فينة وكان أمامهم ملك يأخذ كل س"هنا أمام؛ يعضده قراءة ابن عباس وابن جبري " وراء"األكثر على أن معىن 

  هو عندي على بابه؛ وذلك" وراءهم: "قال ابن عطية". صحيحة غصبا

أن هذه األلفاظ إمنا جتيء مراعى هبا الزمان وذلك أن احلدث املقدم املوجود هو األمام، والذي يأيت بعده هو الوراء 
ها تطرد، وهو ما خلف، وذلك خبالف ما يظهر بادي الرأي، وتأمل هذه األلفاظ يف مواضعها حيث وردت جتد

أراد يف } أمامهم{إن هؤالء وعملهم وسعيهم يأيت بعده يف الزمان غصب هذا امللك؛ ومن قرأ : فهذه اآلية معناها
يريد يف املكان، وإال فكوهنم يف " الصالة أمامك: "املكان، أي كأهنم يسريون إىل بلد، وقوله عليه الصالة والسالم

أمل هذه املقالة فإهنا مرحية من شغب هذه األلفاظ؛ ووقع لقتادة يف ذلك الوقت كان أمام الصالة يف الزمان؛ وت
وهي بني أيديهم؛ } ِمْن َورَائِهِْم َجهَنَُّم{من : أمامهم أال تراه يقول: قال قتادة} وَكَانَ َوَراءَُهْم َمِلٌك{كتاب الطربي 

  .نها؛ قاله الزجاجوهذا القول غري مستقيم، وهذه هي العجمة اليت كان احلسن بن أيب احلسن يضج م
يقول القائل كيف قال : وما اختاره هذا اإلمام قد سبقه إليه يف ذلك ابن عرفة؛ قال اهلروي قال ابن عرفة: قلت

وهي أمامه؟ فزعم أبو عبيد وأبو علي قُطُرب أن هذا من األضداد، وأن وراء يف معىن قدام، وهذا غري " من ورائه"
: ح هذا يف األوقات، كقولك للرجل إذا وعد وعدا يف رجب لرمضان مث قالحمصل؛ ألن أمام ضد وراء، وإمنا يصل



إمنا : ومن ورائك شعبان جلاز وإن كان أمامه، ألنه خيلفه إىل وقت وعده؛ وأشار إىل هذا القول أيضا القشريي وقال
كانوا عاملني خبرب  وجوزه غريه؛ والقوم ما: يقال هذا يف األوقات، وال يقال للرجل أمامك إنه وراءك؛ قال الفراء
اختلف أهل العربية يف استعمال : وقال املاوردي. امللك، فأخرب اهللا تعاىل اخلضر حىت عيب السفينة؛ وذكره الزجاج

جيوز استعماهلا بكل حال ويف كل مكان وهو من األضداد قال اهللا ] أحدها: [وراء موضع أمام على ثالثة أقوال
  :وقال الشاعر: أمامهم أي من} َوِمْن َوَراِئهِْم{: تعاىل

  أترجو بنو مروان مسعي وطاعيت
  وقومي متيم والفالة ورائيا

أن وراء يف موضع أمام يف املواقيت واألزمان ألن اإلنسان جيوزها فتصري وراءه وال جيوز يف ] والثاين[يعين أمامي، 
منهما وراء اآلخر وال جيوز يف  أنه جيوز يف األجسام اليت ال وجه هلا كحجرين متقابلني كل واحد: غريها الثالث

  .غريمها؛ وهذا قول علي بن عيسى
وذكر البخاري اسم امللك اآلخذ . اجللندي؛ وقال السهيلي: وقيل. هدد بن بدد: واختلف يف اسم هذا امللك فقيل

يزيد  امسه جيسور، وهكذا قيدناه يف اجلامع من رواية" هدد بن بدد والغالم املقتول"هو : لكل سفينة غصبا فقال
وهي حيسون وكان يأخذ كل : املروزي، ويف غري هذه الرواية حيسور باحلاء وعندي يف حاشية الكتاب رواية ثالثة

سفينة جيدة غصبا فلذلك عاهبا اخلضر وخرقها؛ ففي هذا من الفقه العمل باملصاحل إذا حتقق وجهها، وجواز إصالح 
فإذا جاء الذي : "ه احلكمة خبرق السفينة وذلك قولهويف صحيح مسلم وج. كل املال بإفساد بعضه، وقد تقدم

وحتصل من هذا احلض على الصرب يف الشدائد، . احلديث..." يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها، فأصلحوها خبشبة
: تعاىلقوله } َوَعَسى أَنْ َتكَْرهُوا َشيْئاً َوُهَو َخْيٌر لَكُْم{: فكم يف ضمن ذلك املكروه من الفوائد، وهذا معىن قوله

وهذا يؤيد ظاهره أنه غري بالغ، " أنه طبع يوم طبع كافر: "جاء يف صحيح احلديث} َوأَمَّا الُْغالُم فَكَانَ أَبََواُه ُمْؤِمَنيْنِ{
  .وحيتمل أن يكون خربا عنه مع كونه بالغا؛ وقد تقدم

كالم اخلضر عليه السالم، وهو الذي يشهد له سياق  هو من: قيل} فََخِشيَنا أَنْ ُيْرِهقَُهَما طُْغيَاناً َوكُفْراً{: قوله تعاىل
الكالم، وهو قول كثري من املفسرين؛ أي خفنا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وكان اهللا قد أباح له االجتهاد يف قتل 

معناه فعلمنا؛ وكذا قال ابن : هو من كالم اهللا تعاىل وعنه عرب اخلضر؛ قال الطربي: وقيل. النفوس على هذه اجلهة
وحكي أن أبيا قرأ } إِالَّ أَنْ َيَخافَا أَالَّ ُيِقيَما ُحُدودَ اللَِّه{عباس أي فعلمنا، وهذا كما كين عن العلم باخلوف يف قوله 

  فرقت بينهما خشية أن: اخلشية مبعىن الكراهة؛ يقال: وقيل" فعلم ربك"

ويل وإن كان اللفظ يدافعه أهنا استعارة، واألظهر عندي يف توجيه هذا التأ: قال ابن عطية. يقتتال؛ أي كراهة ذلك
فخاف {وقرأ ابن مسعود . أي على ظن املخلوقني واملخاطبني لو علموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق لألبوين

وهذا بني يف االستعارة، وهذا نظري ما وقع القرآن يف جهة اهللا تعاىل من لعل وعسى وأن مجيع ما يف هذا كله } ربك
جيشمهما ويكلفهما؛ واملعىن أن } ُيْرهِقَُهَما{و . وف وخشية إمنا هو حبسبكم أيها املخاطبونمن ترج وتوقع وخ

  .يلقيهما حبه يف اتباعه فيضال ويتدينا بدينه
قرأ اجلمهور بفتح الباء وشد الدال، وقرأ عاصم بسكون الباء وختفيف } فَأََردَْنا أَنْ يُْبدِلَُهَما رَبُُّهَما{: قوله تعاىل

  .بدل وأبدل مثل مهل وأمهل ونرل وأنزل: يقال. أي أن يرزقهما اهللا ولداالدال؛ 
  :بالضم، قال الشاعر} ُرْحماً{قرأ ابن عباس } َوأَقَْرَب ُرْحماً{. أي دينا وصالحا} َخيْراً ِمْنُه َزكَاةً{: قوله تعاىل



  وكيف بظلم جارية
...  

  ومنها اللني والرحم
  :العجاجالباقون بسكوهنا؛ ومنه قول رؤبة بن 

  يا منزل الرحم على إدريسا
...  

  ومنزل اللعن على إبليسا
رمحه رمحة ورمحا؛ وألفه للتأنيث، ومذكره : أي رمحة؛ قال" زكاة"معطوف على " رمحا"واختلف عن أيب عمرو، و

وعن ابن . } أزكى منه{أي رمحا، وقرأ أيضا " وأصل رمحا"الرُّحم هنا مبعىن الرَِّحم؛ قرأها ابن عباس : وقيل. رحم
جبري وابن جريج أهنما ُبدال جارية؛ قال الكليب فتزوجها نيب من األنبياء فولدت له نبيا فهدى اهللا تعاىل على يديه أمة 

ولدت أثىن عشر نبيا، وعن ابن جريج أيضا أن أم الغالم يوم قتل كانت حامال بغالم مسلم وكان : قتادة. من األمم
أبدهلما اهللا به جارية ولدت سبعني نبيا؛ وقاله : ت جارية ولدت نبيا؛ ويف روايةفولد: وعن ابن عباس. املقتول كافرا

وهذا بعيد وال تعرف كثرة األنبياء إال يف بين إسرائيل، وهذه املرأة مل تكن : جعفر بن حممد عن أبيه؛ قال علماؤنا
  فيهم؛

  كباد، ومن سلمويستفاد من هذه اآلية هتوين املصائب بفقد األوالد وإن كانوا قطعا من األ

لقد فرح به أبواه حني ولد وحزنا عليه حني قتل، ولو بقي كان : قال قتادة. للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء
فالواجب على كل امرئ الرضا بقضاء اهللا تعاىل، فإن قضاء اهللا للمؤمن فيما يكره خري له من قضائه . فيه هالكهما
  .له فيما حيب
هذان الغالمان صغريان بقرينة وصفهما باليتم، وامسهما } الْجِدَاُر فَكَانَ لُِغالَمْينِ َيِتيَمْينِ ِفي الَْمِدينَِة أَمَّا{: قوله تعاىل

وقد حيتمل أن يبقى عليهما اسم . هذا هو الظاهر" ال يتم بعد بلوغ: "وقد قال عليه الصالة والسالم. أصرم وصرمي
وقد تقدم أن اليتم يف الناس من قبل فقد األب، ويف . ىن الشفقة عليهمااليتم بعد البلوغ إن كانا يتيمني، على مع

  .غريهم من احليوان من قبل فقد األم
ويف حديث اهلجرة ..." أمرت بقرية تأكل القرى"على أن القرية تسمى مدينة؛ ومنه احلديث " يف املدينة: "ودل قوله

  .من أهل املدينة؛ يعين مكة: فقال الرجل" ملن أنت"
كان ماال جسيما وهو الظاهر من : اختلف الناس يف الكنز؛ فقال عكرمة وقتادة} وَكَانَ َتْحَتُه كَْنٌز لَُهمَا{: تعاىل قوله

عنه " كان علما يف صحف مدفونة: "وقال ابن عباس. اسم الكنز إذ هو يف اللغة املال اجملموع؛ وقد مضى القول فيه
اهللا الرمحن الرحيم، عجبت ملن يؤمن بالقدر كيف حيزن، عجبت  كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه بسم: "أيضا قال

ملن يؤمن بالرزق كيف يتعب، عجبت ملن يؤمن باملوت كيف يفرح، عجبت ملن يؤمن باحلساب كيف يغفل، عجبت 
ىل وروي حنوه عن عكرمة وعمر مو" ملن يؤمن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن هلا، ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا
  .غفرة، ورواه عثمان بن عفان رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

هو األب السابع؛ قاله جعفر : وقيل. ظاهر اللفظ والسابق منه أنه والدمها ِدْنَيةً} وَكَانَ أَُبوُهَما َصاِلحاً{: قوله تعاىل
؛ قال مقاتل اسم أمهما دنيا؛ ذكره العاشر فحفظا فيه وإن مل يذكر بصالح؛ وكان يسمى كاشحا: وقيل. بن حممد
  ففيه ما يدل على أن اهللا تعاىل. النقاش



حيفظ الصاحل يف نفسه ويف ولده وإن بعدوا عنه وقد روي أن اهللا تعاىل حيفظ الصاحل يف سبعة من ذريته؛ وعلى هذا 
يقتضي } َوَما فََعلُْتُه َعْن أَْمرِي{: قوله تعاىل} لَّى الصَّاِلحَِنيإِنَّ َولِيَِّي اللَُّه الَِّذي نَزَّلَ الِْكتَاَب َوُهَو َيتََو{: يدل قوله تعاىل

قرأت فرقة } َما لَْم َتْسِطْع َعلَْيِه َصبْراً{. أي تفسري} ذَِلَك َتأْوِيلُ{. أن اخلضر نيب؛ وقد تقدم اخلالف يف ذلك
  .كذا نقرأ كما يف خط املصحف: قال أبو حامت} َتسِْطْع{وقرأ اجلمهور } تستطيع{

  وهنا مخس مسائل
اختلف يف ذلك؛ فقال عكرمة : إن قال قائل مل يسمع لفىت موسى ذكر يف أول اآلية وال يف آخرها، قيل له: األوىل

شرب الفىت من املاء فخلد، وأخذه العامل فطبق عليه "مل يسمع لفىت موسى بذكر وقد كان معه؟ فقال -: البن عباس
قال " ج به فيه إىل يوم القيامة وذلك أنه مل يكن له أن يشرب منه فشرب منهسفينة مث أرسله يف البحر، وإهنا لتمو

وهذا إن ثبت فليس الفىت يوشع بن نون؛ فإن يوشع بن نون قد عمر بعد موسى وكان خليفته؛ واألظهر : القشريي
ملتبوع عن التابع حيتمل أن يكون اكتفي بذكر ا: وقال شيخنا اإلمام أبو العباس. أن موسى صرف فتاه ملا لقي اخلضر

  .واهللا أعلم
فَأََرْدتُ {: كيف أضاف اخلضر قصة استخراج كنز الغالمني هللا تعاىل، وقال يف خرق السفينة: إن قال قائل: الثانية

إمنا أسند اإلرادة يف اجلدار إىل اهللا تعاىل ألهنا يف أمر مستأنف يف زمن : فأضاف العيب إىل نفسه؟ قيل له} أَنْ أَِعيَبهَا
غيب من الغيوب، فحسن إفراد هذا املوضع بذكر اهللا تعاىل، وإن كان اخلضر قد أراد ذلك فالذي أعلمه اهللا  طويل

ملا كان ذلك خريا كله أضافه إىل اهللا تعاىل وأضاف عيب السفينة إىل نفسه رعاية لألدب ألهنا : تعاىل أن يريده وقيل
وَإِذَا مَرِْضتُ {: سه، كما تأدب إبراهيم عليه السالم يف قولهلفظة عيب فتأدب بأن مل يسند اإلرادة فيها إال إىل نف

فأسند الفعل قبل وبعد إىل اهللا تعاىل، وأسند إىل نفسه املرض، إذ هو معىن نقصى ومصيبة، فال يضاف } فَُهَو َيْشِفنيِ
  إليه سبحانه وتعاىل من األلفاظ إال ما يستحسن منها دون ما يستقبح، وهذا كما

واقتصر عليه فلم ينسب الشر إليه، وإن كان بيده اخلري والشر والضر والنفع، إذ هو } َيِدَك الَْخيُْربِ{: قال تعاىل
على كل شيء قدير، وهو بكل شيء خبري وال اعتراض مبا حكاه عليه السالم عن ربه عز وجل أنه يقول يوم 

فإن ذلك تنزُّلُ يف اخلطاب " لم تسقينيا ابن آدم مرضت فلم تعدين واستطعمك فلم تطعمين واستسقيتك ف: "القيامة
وتلطف يف العتاب مقتضاه التعريف بفضل ذي اجلالل ومبقادير ثواب هذه األعمال وقد تقدم هذا املعىن واهللا تعاىل 

وهللا تعاىل أن يطلق على نفسه ما يشاء، وال نطلق حنن إال ما أذن لنا فيه من األوصاف اجلميلة واألفعال . أعلم
فكأنه أضاف القتل إىل نفسه، } فأردنا{: وقال يف الغالم. عاىل عن النقائص واآلفات علوا كبرياالشريفة جل وت

  .واحلمد هللا" األنعام"وقد مضى الكالم فيه يف . والتبديل إىل اهللا تعاىل واألشد كمال اخللق والعقل
طريق تلزم منه هذه األحكام ذهب قوم من زنادقة الباطنية إىل سلوك : قال شيخنا اإلمام أبو العباس: الثالثة

هذه األحكام الشرعية العامة إمنا حيكم هبا على األنبياء والعامة، وأما األولياء وأهل اخلصوص فال : الشرعية، فقالوا
. حيتاجون إىل تلك النصوص، بل إمنا يزاد منهم ما يقع يف قلوهبم، وحيكم عليهم مبا يغلب عليهم من خواطرهم

وهبم عن األكدار، وخلوها عن األغيار، فتتجلى هلم العلوم اإلهلية، واحلقائق الربانية، فيقفون وذلك لصفاء قل: وقالوا
على أسرار الكائنات، ويعلمون أحكام اجلزئيات، فيستغنون هبا عن أحكام الشرائع الكليات، كما اتفق للخضر؛ 

استفت قلبك وإن : قد جاء فيما ينقلونو. فإنه استغىن مبا جتلى له من العلوم، عما كان عند موسى من تلك الفهوم
وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله وال يستتاب؛ ألنه إنكار ما علم من : قال شيخنا رضي اهللا عنه. أفتاك املفتون

. الشرائع؛ فإن اهللا تعاىل قد أجرى سنته، وأنفذ حكمته، بأن أحكامه ال تعلم إال بواسطة رسله السفراء بينه وبني



ملبلغون عنه رسالته وكالمه، املبينون شرائعه وأحكامه؛ اختارهم لذلك، وخصهم مبا هنالك؛ كما قال خلقه، وهم ا
  اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْمالِئكَِة ُرُسالً َوِمَن النَّاسِ{: تعاىل

كَانَ النَّاُس أُمَّةً وَاِحَدةً فََبَعثَ اللَّهُ {: عاىلوقال ت} اللَُّه أَْعلَُم حَْيثُ َيْجَعلُ رِسَالَتَُه{: وقال تعاىل} إِنَّ اللََّه َسِميعٌ َبصٌِري
وعلى اجلملة فقد حصل العلم القطعي، واليقني الضروري، . إىل غري ذلك من اآليات} النَّبِيَِّني ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن

وهنيه، وال يعرف شيء واجتماع السلف واخللف على أن ال طريق ملعرفة أحكام اهللا تعاىل اليت هي راجعة إىل أمره 
إن هناك طريقا آخر يعرف هبا أمره وهنيه غري الرسل حبيث يستغىن عن الرسل : منها إال من جهة الرسل، فمن قال

فهو كافر، يقتل وال يستتاب، وال حيتاج معه إىل سؤال وال جواب، مث هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصالة 
وبيان ذلك أن من قال يأخذ عن قلبه . مت أنبيائه ورسله، فال نيب بعده وال رسولوالسالم؛ الذي قد جعله اهللا خا

وأن ما يقع فيه حكم اهللا تعاىل وأنه يعمل مبقتضاه، وأنه ال حيتاج مع ذلك إىل كتاب وال سنة، فقد أثبت لنفسه 
  .احلديث..." إن روح القدس نفث يف روعي: "خاصة النبوة، فإن هذا حنو ما قاله عليه الصالة والسالم

حي ألنه شرب من عني : وقالت فرقة. ذهب اجلمهور من الناس إىل أن اخلضر مات صلى اهللا عليه وسلم: الرابعة
وقد أطنب النقاش يف هذا املعىن، وذكر يف كتابه أشياء : قال ابن عطية. احلياة، وأنه باق يف األرض وأنه حيج البيت

ولو كان اخلضر عليه السالم حيا حيج لكان له يف . ال تقوم على ساقكثرية عن علي بن أيب طالب وغريه، وكلها 
ملة اإلسالم ظهور؛ واهللا العليم بتفاصيل األشياء ال رب غريه ومما يقضي مبوت اخلضر عليه السالم اآلن قوله عليه 

  "أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه ال يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض أحد: "الصالة السالم
هذا ذهب البخاري واختاره القاضي أبو بكر بن العريب، والصحيح القول الثاين وهو أنه حي على ما  إىل: قلت
واحلديث خرجه مسلم يف صحيحه عن عبد اهللا بن عمر قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات . نذكره

فإن على رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن أرأيتكم ليتكم هذه : "ليلة صالة العشاء يف آخر حياته فلما سلم قام فقال
  على

فوهل الناس يف مقالة رسول اهللا تلك فيما يتحدثون من هذه األحاديث عن مائة : قال ابن عمر" ظهر األرض أحد
يريد بذلك أن ينخرم ذلك " ال يبقى ممن هو اليوم على ظهر األرض أحد: "سنة؛ وإمنا قال عليه الصالة والسالم

ضا من حديث جابر بن عبد اهللا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول قبل أن ميوت ورواه أي. القرن
" تسألوين عن الساعة وإمنا علمها عند اهللا وأقسم باهللا ما على األرض من نفس منفوسة تأيت عليها مائة سنة: "بشهر

نفس منفوسة اليوم يأيت عليها مائة سنة  ما من: "ويف أخرى". هي خملوقة يومئذ"تذاكرنا أهنا : ويف أخرى قال سامل
وعن أيب سعيد اخلدري حنو هذا احلديث . نقص العمر: وفسرها عبد الرمحن صاحب السقاية قال" . وهي حية يومئذ
وحاصل ما تضمنه هذا احلديث أنه عليه الصالة والسالم أخرب قبل موته بشهر أن من كان من بين : قال علماؤنا

وهذا اللفظ " ما من نفس منفوسة: "يزيد عمره على مائة سنة؛ لقوله عليه الصالة والسالم آدم موجودا يف ذلك ال
ممن هو على ظهر األرض : "ال يتناول املالئكة وال اجلن إذ مل يصح عنهم أهنم كذلك، وال احليوان غري العاقل؛ لقوله

يريد : وقد بني ابن عمر هذا املعىن؛ فقال .وهذا إمنا يقال بأصل وضعه على من يعقل، فتعني أن املراد بنو آدم" أحد
ما : "إن اخلضر حي لعموم قوله: وال حجة ملن استدل به على بطالن قول من يقول. بذلك أن ينخرم ذلك القرن

فكما مل يتناول . ألن العموم وإن كان مؤكد االستغراق فليس نصا فيه، بل هو قابل للتخصيص" نفس منفوسة
 ميت ومل يقتل فهو حي بنص القرآن ومعناه، وال يتناول الدجال مع أنه حي بدليل حديث عيسى عليه السالم، فإنه مل



اجلساسة، فكذلك مل يتناول اخلضر عليه السالم وليس مشاهد للناس، وال ممن خيالطهم حىت خيطر بباهلم حالة خماطبة 
  إن أصحاب الكهف أحياء: وقد قيل. بعضهم بعضا، فمثل هذا العموم ال يتناوله

وقد ذكر . وكذلك فىت موسى يف قول ابن عباس كما ذكرنا. حيجون مع عيسى عليه الصالة والسالم، كما تقدمو
والصحيح أن اخلضر نيب معمر حمجوب عن األبصار؛ وروى حممد بن : أبو إسحاق الثعليب يف كتاب العرائس له

م من ولد فارس، وإلياس من بين اخلضر عليه السال: املتوكل عن ضمرة بن ربيعة عن عبد اهللا بن شوذب قال
إن اخلضر وإلياس ال يزاالن حيني يف األرض ما دام : وعن عمرو بن دينار قال. إسرائيل يلتقيان كل عام يف املوسم
وقد ذكر شيخنا اإلمام أبو حممد عبد املعطي بن حممود بن عبد املعطي اللخمي . القرآن على األرض، فإذا رفع ماتا

لقشريي حكايات كثرية عن مجاعة من الصاحلني والصاحلات بأهنم رأوا اخلضر عليه السالم يف شرح الرسالة له ل
أن : "وقد جاء يف صحيح مسلم. ولقوه، يفيد جمموعها غاية الظن حبياته مع ما ذكره النقاش والثعليب وغريمها

..." من خري الناس -أو  -س الدجال ينتهي إىل بعض السباخ اليت تلي املدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خري النا
بسند : وذكر ابن أيب الدنيا يف كتاب اهلواتف. يعين أن هذا الرجل هو اخلضر: احلديث؛ ويف آخره قال أبو إسحاق

أنه لقي اخلضر وعلمه هذا الدعاء، وذكر أن فيه ثوابا عظيما "يوقفه إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه 
يا من ال يشغله مسع عن مسع، ويا من ال تغلطه املسائل، ويا من ال : ر كل صالة، وهوومغفرة ورمحة ملن قال يف أث

وذكر أيضا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف هذا " يتربم من إحلاح امللحني، أذقين برد عفوك، وحالوة مغفرتك
وذكر أيضا اجتماع إلياس . اخلضرالدعاء بعينه حنوا مما ذكر عن علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه يف مساعه من 

وإذا جاز بقاء إلياس إىل عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم جاز بقاء اخلضر، وقد ذكر . مع النيب عليه الصالة والسالم
ما شاء اهللا ما شاء اهللا، ال يصرف السوء إال : "أهنما جيتمعان عند البيت يف كل حول، وأهنما يقوالن عند افتراقهما

ء اهللا ما شاء، ما يكون من نعمة فمن اهللا، ما شاء اهللا ما شاء اهللا، توكلت على اهللا، حسبنا اهللا ونعم اهللا، ما شا
  وذكر أبو عمر. إن شاء اهللا تعاىل" الصافات"وأما خرب إلياس فيأيت يف " الوكيل

 عليه وسلم وسجي بثوب ملا تويف النيب صلى اهللا: "عن علي رضي اهللا تعاىل عنه قال: ابن عبد الرب يف كتاب التمهيد
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، السالم عليكم : هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته وال يرون شخصه

إن يف اهللا خلفا من كل هالك، وعوضا من كل تالف، وعزاء  -اآلية  -} ...كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت{أهل البيت 
فكانوا يرون أنه اخلضر عليه الصالة " وإياه فارجوا، فإن املصاب من حرم الثوابمن كل مصيبة، فباهللا فثقوا، 

للعهد ال للجنس وهي " على األرض: "واأللف والالم يف قوله. يعين أصحاب النيب عليه الصالة والسالم. السالم
السند مما ال يقرع أرض العرب، بدليل تصرفهم فيها وإليها غالبا دون أرض يأجوج ومأجوج، وأقاصي جزر اهلند و

  .وال جواب عن الدجال. السمع امسه، وال يعلم علمه
أبليا بن ملكان بن فالغ بن شاخل بن : واختلف يف اسم اخلضر اختالفا متباينا؛ فعن ابن منبه أنه قال: قال السهيلي

، وأن أباه كان هو ابن عاميل بن مساقحني بن أريا بن علقما بن عيصو بن إسحاق: وقيل. أرفخشذ بن سام بن نوح
ملكا، وأن أمه كانت بنت فارس وامسها أملى، وأهنا ولدته يف مغارة، وأنه وجد هنالك وشاة ترضعه يف كل يوم من 

كاتبا ومجع أهل املعرفة والنبالة ليكتب  -أبوه  -غنم رجل من القرية، فأخذه الرجل فرباه، فلما شب وطلب امللك 
كان ممن أقدم عليه الكتاب ابنه اخلضر وهو ال يعرفه، فلما استحسن الصحف اليت أنزلت على إبراهيم وشيث، 

خطه ومعرفته وحبث جلية أمره عرف أنه ابنه فضمه لنفسه وواله أمر الناس مث إن اخلضر فر من امللك ألسباب 



جال يطول ذكرها إىل أن وجد عني احلياة فشرب منها، فهو حي إىل أن خيرج الدجال، وأنه الرجل الذي يقتله الد
مل يدرك زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وهذا ال يصح وقال البخاري وطائفة من : وقيل. ويقطعه مث حيييه اهللا تعاىل

إنه مات قبل انقضاء املائة، من قوله عليه الصالة : أهل احلديث منهم شيخنا أبو بكر بن العريب رمحه اهللا تعاىل
  يعين من كان حيا حني قال هذه املقالة" ه األرض ممن هو عليها أحدإىل رأس مائة عام ال يبقى على هذ: "والسالم

  .قد ذكرنا هذا احلديث والكالم عليه، وبينا حياة اخلضر إىل اآلن، واهللا أعلم: قلت
كن بساما وال تكن ضحاكا، ودع : أوصين؛ قال: قيل إن اخلضر ملا ذهب يفارق موسى قال له موسى: اخلامسة

  . حاجة، وال تعب على اخلطائني خطاياهم وابك على خطيئتك يا ابن عمراناللجاجة، وال متش يف غري
  }َوَيْسأَلوَنَك َعْن ِذي الْقَْرَنْينِ قُلْ َسأَْتلُو َعلَْيكُْم ِمْنُه ِذكْراً{] ٨٣[
  }إِنَّا َمكَّنَّا لَُه ِفي الْأَْرضِ َوآَتْينَاُه ِمْن كُلِّ َشْيٍء سََبباً{] ٨٤[
  }باًفَأَْتَبعَ َسَب{] ٨٥[
ْرَنْينِ إِمَّا أَنْ حَتَّى إِذَا َبلَغَ َمْغرِبَ الشَّْمسِ َوَجَدَها َتغُْرُب ِفي َعْينٍ َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعْندََها قَْوماً قُلَْنا َيا ذَا الْقَ{] ٨٦[

  }ُتَعذَِّب َوإِمَّا أَنْ َتتَِّخذَ ِفيهِمْ ُحْسناً
  }ُبهُ ثُمَّ ُيَردُّ إِلَى َربِِّه فَُيَعذُِّبُه َعذَاباً ُنكْراًقَالَ أَمَّا َمْن ظَلََم فََسْوَف نَُعذِّ{] ٨٧[
  }َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً فَلَُه َجَزاًء الُْحسَْنى َوَسَنقُولُ لَُه ِمْن أَْمرَِنا ُيسْراً{] ٨٨[
  }ثُمَّ أَتَْبَع َسبَباً{] ٨٩[
  }َها َتطْلُُع َعلَى قَْومٍ لَْم َنْجَعلْ لَُهْم ِمْن ُدونَِها سِْتراًحَتَّى إِذَا َبلَغَ َمطِْلَع الشَّْمسِ َوَجَد{] ٩٠[
  }كَذَِلَك َوقَْد أََحطَْنا بَِما لََدْيِه ُخبْراً{] ٩١[

 وكان من خرب ذي القرنني: قال ابن إسحاق} َوَيسْأَلوَنَك َعْن ِذي الْقَْرَنْينِ قُلْ سَأَْتلُو َعلَْيكُْم ِمْنُه ِذكْراً{: قوله تعاىل
أنه أوتى ما مل يؤت غريه، فمدت له األسباب حىت انتهى من البالد إىل مشارق األرض ومغارهبا، ال يطأ أرضا إال 

حدثين من : قال ابن إسحاق. سلط على أهلها، حىت انتهى من املشرق واملغرب إىل ما ليس وراءه شيء من اخللق
ني أن ذا القرنني كان من أهل مصر امسه مرزبان بن يسوق األحاديث عن األعاجم فيما توارثوا من علم ذي القرن

  وامسه اإلسكندر: قال ابن هشام. مردبة اليوناين من ولد يونان بن يافث بن نوح

 -وقد حدثين ثور بن يزيد عن خالد بن معدان الكالعي : قال ابن إسحاق. وهو الذي بىن اإلسكندرية فنسبت إليه
ملك مسح : "ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن ذي القرنني فقالأن رس -وكان خالد رجال قد أدرك الناس 

: ومسع عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه رجال يقول يا ذا القرنني، فقال: وقال خالد" األرض من حتتها باألسباب
اهللا أعلم أي ذلك ف: قال ابن إسحاق" اللهم غفرا أما رضيتم أن تسموا بأمساء األنبياء حىت تسميتم بأمساء املالئكة"

وقد روي عن علي بن أيب طالب : قلت. كان؟ أقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك أم ال؟ واحلق ما قال
أما كفاكم أن تسميتم بأمساء : "رضي اهللا تعاىل عنه مثل قول عمر؛ مسع رجل يدعو آخر يا ذا القرنني، فقال علي

هو نيب مبعوث : وقيل. صاحل نصح اهللا فأيده" بكسر الالم"أنه عبد ملك  وعنه" األنبياء حىت تسميتم بأمساء املالئكة
وذكر الدار قطين يف كتاب األخبار أن ملكا يقال له رباقيل كان ينزل على ذي . فتح اهللا تعاىل على يديه األرض

اهرة؛ فيما ذكر القرنني، وذلك امللك هو الذي يطوي األرض يوم القيامة، وينقضها فتقع أقدام اخلالئق كلهم بالس
وهذا مشاكل بتوكيله بذي القرنني الذي قطع األرض مشارقها ومغارهبا؛ كما أن : وقال السهيلي. بعض أهل العلم



قصة خالد بن سنان يف تسخري النار له مشاكلة حبال امللك املوكل هبا، وهو مالك عليه السالم وعلى مجيع املالئكة 
بدء له خالد بن سنان العبسي وذكر نبوته، وذكر أنه وكل به من املالئكة ذكر ابن أيب خيثمة يف كتاب ال. أمجعني

مالك خازن النار، وكان من أعالم نبوته أن نارا يقال هلا نار احلدثان، كانت خترج على الناس من مغارة فتأكل 
السبب الذي واختلف يف اسم ذي القرنني ويف . الناس وال يستطيعون ردها، فردها خالد بن سنان فلم خترج بعد

. املقدوين: هو اإلسكندر امللك اليوناين املقدوين، وقد تشدد قافه فيقال: مسي به بذلك اختالفا كثريا؛ فأما امسه فقيل
  هو الصعب: وقال ابن هشام. امسه هرديس: ويقال. امسه هرمس: وقيل

وذكر . هو رومي: بن منبهوقال وهب . ابن ذي يزين احلمريي من ولد وائل بن محري؛ وقد تقدم قول ابن إسحاق
وهو حديث واهي السند؛ قال ابن " أن ذا القرنني شاب من الروم"الطربي حديثا عن النيب عليه الصالة والسالم 

إنه : كان على عهد إبراهيم عليه السالم، ويقال: أحدمها: والظاهر من علم األخبار أهنما اثنان: قال السهيلي. عطية
أنه كان قريبا من عهد عيسى : واآلخر. الم حني حتاكموا إليه يف بئر السبع بالشامالذي قضى إلبراهيم عليه الس

إنه أفريدون الذي قتل بيوراسب بن أرونداسب امللك الطاغي على عهد إبراهيم عليه السالم، : وقيل. عليه السالم
شعر فسمي هبما؛ ذكره  إنه كان ذا ضفريتني من: وأما االختالف يف السبب الذي مسي به، فقيل. أو قبله بزمان
  :والضفائر قرون الرأس؛ ومنه قول الشاعر. الثعليب وغريه

  فلثمت فاها آخذا بقروهنا شرب
...  

  النزيف بربد ماء احلشرج
إنه رأى يف أول ملكه كأنه قابض على قرين الشمس، فقص ذلك، ففسر أنه سيغلب ما ذرت عليه الشمس، : وقيل

إنه : وقالت طائفة. مسي بذلك، ألنه بلغ املغرب واملشرق فكأنه حاز قرين الدنيا إمنا: وقيل. فسمي بذلك ذا القرنني
: وقال وهب بن منبه. ملا بلغ مطلع الشمس كشف بالرؤية قروهنا فسمي بذلك ذا القرنني؛ أو قرين الشيطان هبا

الذا "يا كان أم ملكا؟ فقالوسأل ابن الكواء عليا رضي اهللا تعاىل عنه عن ذي القرنني أنب. كان له قرنان حتت عمامته
والذا، كان عبد ا صاحلا دعا قومه إىل اهللا تعاىل فشجوه على قرنه، مث دعاهم فشجوه على قرنه اآلخر، فسمي ذا 

: كان يف الفترة بعد عيسى وقيل: وقال قوم. كان بعد موسى: واختلفوا أيضا يف وقت زمانه، فقال قوم" القرنني
". البقرة"وكان اخلضر عليه السالم صاحب لوائه األعظم؛ وفد ذكرناه يف  .كان يف وقت إبراهيم وإمساعيل

  وباجلملة فإن اهللا تعاىل مكنه وملكه ودانت له امللوك، فروي أن مجيع ملوك الدنيا كلها

مؤمنان وكافران؛ فاملؤمنان سليمان بن داود وإسكندر، والكافران منرود وخبتنصر؛ وسيملكها من هذه األمة : أربعة
إمنا مسي ذا القرنني ألنه كان كرمي الطرفني من : وهو املهدي وقد قيل} ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه{: س لقوله تعاىلخام

ألنه كان إذا قاتل : ألنه أنقرض يف وقته قرنان من الناس وهو حي وقيل: أهل بيت شريف من قبل أبيه وأمه وقيل
ألنه ملك : وقيل. ألنه دخل الظلمة والنور: وقيل. عطي علم الظاهر والباطنوقيل ألنه أ. قاتل بيديه وركابيه مجيعا

  .فارس والروم
سخر له السحاب، ومدت له األسباب، وبسط له يف : "قال علي رضي اهللا عنه} إِنَّا َمكَّنَّا لَُه ِفي اَألْرضِ{: قوله تعاىل

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لرجال من أهل ويف حديث عقبة بن عامر " النور، فكان الليل والنهار عليه سواء
إن أول أمره كان غالما من الروم فأعطي ملكا فسار حىت أتى أرض مصر : "الكتاب سألوه عن ذي القرنني فقال



فابتىن هبا مدينة يقال هلا اإلسكندرية فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال له أنظر ما حتتك قال أرى مدينيت وحدها ال 
ها فقال له امللك تلك األرض كلها وهذا السواد الذي تراه هبا هو البحر وإمنا أراد اهللا تعاىل أن يريك أرى غري

  .احلديث" فعلم اجلاهل وثبت العامل. األرض وقد جعل لك سلطانا فيها فسر يف األرض
: وقال احلسن" يتسبب به إىل ما يريد من كل شيء علما: "قال ابن عباس} وَآَتْينَاُه ِمْن كُلِّ َشْيٍء سََبباً{: قوله تعاىل

من كل شيء يستعني به امللوك من فتح املدائن : وقيل. من كل شيء حيتاج إليه اخللق: وقيل. بالغا إىل حيث أراد
  .وأصل السبب احلبل فاستعري لكل ما يتوصل به إىل شيء. وقهر األعداء

" فاتبع سببا"أللف وقرأ أهل املدينة وأبو عمرو مقطوعة ا" فأتبع سببا"قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي 
تبعته وأتبعته مبعىن؛ مثل ردفته وأردفته، ومنه قوله : قال األخفش. بوصلها؛ أي اتبع سببا من األسباب اليت أوتيها

قال . وقبيح شقيحومنه اإلتباع يف الكالم مثل حسن بسن } إِالَّ َمْن َخِطَف الَْخطْفَةَ فَأَْتَبَعُه شَِهاٌب ثَاِقٌب{: تعاىل
  واختار أبو عبيد قراءة: النحاس

تبعه واتبعه إذا سار ومل يلحقه، وأتبعه إذا حلقه؛ : ألهنا من السري، وحكى هو واألصمعي أنه يقال: أهل الكوفة قال
بل إال بعلة وهذا التفريق إن كان األصمعي قد حكاه ال يق: قال النحاس} فَأَْتَبُعوُهْم ُمْشرِِقَني{ومثله : قال أبو عبيد

ملا خرج موسى عليه : ليس يف احلديث أهنم حلقوهم، وإمنا احلديث} فَأَْتَبُعوُهْم ُمْشرِِقَني{: وقوله عز وجل. أو دليل
السالم وأصحابه من البحر وحصل فرعون وأصحابه انطبق عليهم البحر واحلق يف هذا أن تبع وأتبع وأتبع لغات 

  .وز أن يكون معه حلاق وأال يكونمبعىن واحد، وهي مبعىن السري، فقد جي
قرأ ابن عاصم وعام ومحزة والكسائي } حَتَّى إِذَا َبلَغَ َمْغرَِب الشَّْمسِ َوَجدََها َتغُْرُب ِفي َعْينٍ َحِمئٍَة{: قوله تعاىل

إذا " كنيبالتس"محأت البئر محأ : أي كثرية احلمأة وهي الطينة السوداء، تقول} َحِمئٍَة{الباقون . أي حارة} حامية{
من احلمأة فخففت اهلمزة وقلبت " حامية"وجيوز أن تكون . كثرت محأهتا" بالتحريك"ومحئت البئر محأ . نزعت محأهتا

نظر النيب صلى اهللا عليه : وقال عبد اهللا بن عمرو. كانت حارة وذات محأة: وقد جيمع بني القراءتني فيقال. ياء
وقال " . احلامية لوال ما يزعها من أمر اهللا ألحرقت ما على األرض نار اهللا: "وسلم إىل الشمس حني غربت؛ فقال

" حامية"هي : ؛ وقال معاوية} ِفي َعْينٍ َحِمئٍَة{أقرأنيها أيب كما أقرأه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "ابن عباس
يا كعب كيف جتد هذا : وافأنا مع أمري املؤمنني؛ فجعلوا كعبا بينهم حكما وقال: فقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص

  :وقال الشاعر وهو تبع اليماين" أجدها تغرب يف عني سوداء، فوافق ابن عباس: يف التوراة؟ فقال
  قد كان ذو القرنني قبلي مسلما

...  
  ملكا تدين له امللوك وتسجد
  بلغ املغارب واملشارق يبتغي

...  
  أسباب أمر من حكيم مرشد

  فرأى مغيب الشمس عند غروهبا
...  
   عني ذي خلب وثأط حرمديف



ليس املراد أنه انتهى إىل : وقال القفال قال بعض العلماء. واألسود. واحلرمد. احلماة: والثأط: الطني: اخللب
  الشمس مغربا ومشرقا وصل إىل جرمها ومسها؛ ألهنا تدور

ألرض، بل هي مع السماء حول األرض من غري أن تلتصق باألرض، وهي أعظم من أن تدخل يف عني من عيون ا
أكرب من األرض أضعافا مضاعفة، بل املراد أنه انتهى إىل آخر العمارة من جهة املغرب ومن جهة املشرق، فوجدها 

َوَجَدَها {: يف رأي العني تغرب يف عني محئة، كما أنا نشاهدها يف األرض امللساء كأهنا تدخل يف األرض؛ وهلذا قال
ومل يرد أهنا تطلع عليهم بأن متاسهم وتالصقهم، بل أراد أهنم أول من } لَُهْم ِمْن ُدونَِها سِْتراً َتطْلُُع َعلَى قَْومٍ لَْم َنجَْعلْ

وجيوز أن تكون هذه العني من البحر، وجيوز أن تكون الشمس تغيب وراءها أو معها أو : وقال القتيب. تطلع عليهم
  .عندها، فيقام حرف الصفة مقام صاحبه واهللا أعلم

: أي عند العني، أو عند هناية العني، وهم أهل جابرس، ويقال هلا بالسريانية} َوَجَد عِْنَدَها قَْوماً{: قوله تعاىل
كان ذو : "وقال وهب بن منبه. جرجيسا؛ يسكنها قوم من نسل مثود بقيتهم الذين آمنوا بصاحل؛ ذكره السهيلي

ان امسه اإلسكندر، فلما بلغ وكان عبد ا القرنني رجال من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس هلا ولد غريه وك
يا ذا القرنني إين باعثك إىل أمم األرض وهم أمم خمتلفة ألسنتهم، وهم أمم مجيع األرض، وهم : صاحلا قال اهللا تعاىل

أمتان بينهما طول األرض كله، وأمتان بينهما عرض األرض كله، وأمم يف وسط األرض منهم اجلن : أصناف
وج؛ فأما اللتان بينهما طول األرض فأمة عند مغرب الشمس يقال هلا ناسك، وأما األخرى واإلنس ويأجوج ومأج

وأما اللتان بينهما عرض األرض فأمة يف قطر األرض األمين يقال هلا هاويل؛ وأما . فعند مطلعها ويقال هلا منسك
ندبتين ألمر عظيم ال يقدر قدره إال إهلي قد : فقال ذو القرنني. األخرى اليت يف قطر األرض األيسر يقال هلا تاويل

أنت؛ فأخربين عن هذه األمم بأي قوة أكاثرهم؟ وبأي صرب أقاسيهم؟ وبأي لسان أناطقهم؟ فكيف يل بأن أفقه لغتهم 
سأظفرك مبا محلتك؛ أشرح لك صدرك فتسمع كل شيء، وأثبت لك فهمك : وليس عندي قوة؟ فقال اهللا تعاىل
فال يروعك شيء، وأسخر لك النور والظلمة فيكونان جندا من جنودك، يهديك فتفقه كل شيء، وألبسك اهليبة 

النور من أمامك، وحتفظك الظلمة من ورائك؛ فلما قيل له ذلك سار مبن اتبعه، فانطلق إىل األمة اليت عند مغرب 
  الشمس؛ ألهنا

وألسنة . سا ال يطيقه إال اهللاكانت أقرب األمم منه وهي ناسك، فوجد مجوعا ال حيصيها إال اهللا تعاىل وقوة وبأ
خمتلقة، وأهواء متشتتة فكاثرهم بالظلمة؛ فضرب حوهلم ثالث عساكر من جند الظلمة قدر ما أحاط هبم من كل 

مكان، حىت مجعتهم يف مكان واحد، مث دخل عليهم بالنور فدعاهم إىل اهللا تعاىل وإىل عبادته، فمنهم من آمن به 
على الذين تولوا الظلمة فغشيتهم من كل مكان، فدخلت إىل أفواههم وأنوفهم ومنهم من كفر وصد عنه، فأدخل 

: وأعينهم وبيوهتم وغشيتهم من كل مكان، فتحريوا وماجوا وأشفقوا أن يهلكوا، فعجوا إىل اهللا تعاىل بصوت واحد
علهم جندا واحدا، إنا آمنا؛ فكشفها عنهم، وأخذهم عنوة، ودخلوا يف دعوته، فجند من أهل املغرب أمما عظيمة فج

مث انطلق هبم يقودهم، والظلمة تسوقهم وحترسه من خلفه، والنور أمامهم يقوده ويدله، وهو يسري يف ناحية األرض 
اليمىن يريد األمة اليت يف قطر األرض األمين وهى هاويل، وسخر اهللا تعاىل يده وقلبه وعقله ونظره فال خيطئ إذا 

را بىن سفنا من ألواح صغار مثل النعال فنظمها يف ساعة، مث جعل فيها مجيع من عمل عمال، فإذا أتوا خماضة أو حب
معه من تلك األمم، فإذا قطع البحار واألهنار فتقها ودفع إىل كل رجل لوحا فال يكترث حبمله، فانتهى إىل هاويل 

رى حىت انتهى إىل وفعل هبم كفعله بناسك فآمنوا، ففرغ منهم، وأخذ جيوشهم وانطلق إىل ناحية األرض األخ



منسك عند مطلع الشمس، فعمل فيها وجند منها جنودا كفعله يف األوىل، مث كر مقبال حىت أخذ ناحية األرض 
اليسرى يريد تاويل، وهي األمة اليت تقابل هاويل بينهما عرض األرض، ففعل فيها كفعله فيما قبلها، مث عطف إىل 

أجوج ومأجوج، فلما كان يف بعض الطريق مما يلي منقطع الترك من األمم اليت يف وسط األرض من اجلن اإلنس وي
يا ذا القرنني إن بني هذين اجلبلني خلقا من خلق اهللا تعاىل كثريا هلم عدد، : املشرق قالت أمة صاحلة من اإلنس

ا وليس فيهم مشاهبة من اإلنس، وهم أشباه البهائم؛ يأكلون العشب، ويفترسون الدواب والوحش كما تفترسه
السباع، ويأكلون حشرات األرض كلها من احليات والعقارب والوزغ وكل ذي روح مما خلق اهللا تعاىل يف 

  األرض، وليس هللا تعاىل خلق ينمو مناءهم يف العام الواحد، فإن طالت املدة

وسيأيت  وذكر احلديث؛..." فسيملؤون األرض، وجيلون أهلها فهل جنعل لك خرجا على أن جتعل بيننا وبينهم سدا؟
  .من صفة يأجوج ومأجوج والترك إذ هم نوع منهم ما فيه كفاية

إن كان نبيا فهو وحي، وإن مل يكن نبيا فهو إهلام من اهللا : قال القشريي أبو نصر} قُلَْنا َيا ذَا الْقَرَْنْينِ{: قوله تعاىل
خريه بني هذين كما خري حممدا صلى اهللا : ال إبراهيم بن السريق} إِمَّا أَنْ تَُعذَِّب َوإِمَّا أَنْ َتتَِّخذَ ِفيهِْم ُحْسناً{. تعاىل

املعىن أن اهللا تعاىل : وقال أبو إسحاق الزجاج. وحنوه} فَإِنْ َجاُءوَك فَاْحكُْم َبْينَُهْم أَْو أَعْرِْض َعنُْهْم{: عليه وسلم فقال
مل يصح أن ذا القرنني نيب فيخاطب  ورّد علي بن سليمان عليه قوله؛ ألنه: خريه بني هذين احلكمني؛ قال النحاس

التقدير؛ : فيخاطب بالنون؟ قال} فََسْوفَ ُنَعذُِّبُه{: ؟ وكيف يقول"مث يرد إىل ربه: "هبذا، فكيف يقول لربه عز وجل
ا قُلَْن{: أما قوله. هذا الذي قاله أبو احلسن ال يلزم منه شيء: قال أبو جعفر النحاس. قلنا يا حممد قالوا يا ذا القرنني

فيجوز أن يكون اهللا عز وجل خاطبه على لسان نيب يف وقته، وجيوز أن يكون قال له هذا كما قال } َيا ذَا الْقَْرَنْينِ
القتل  فإن تقديره أن اهللا تعاىل خريه بني} فََسْوفَ ُنَعذُِّبُه ثُمَّ ُيَردُّ إِلَى َربِِّه{وأما إشكال } فَإِمَّا َمّناً بَْعُد َوإِمَّا ِفَداًء{: لنبيه

: قال أمحد بن حيىي. } َوإِمَّا أَنْ تَتَِّخذَ ِفيهِْم ُحْسناً{: وبني االستبقاء يف قوله جل وعز} إِمَّا أَنْ ُتَعذَِّب{: يف قوله تعاىل
ا هو، كما ولو رفعت كان صوابا مبعىن فإم: قال} إِمَّا أَنْ تَُعذَِّب َوإِمَّا أَنْ تَتَِّخذَ ِفيهِْم ُحْسناً{يف موضع نصب يف " أن"

  :قال
  فسريا فإما حاجة تقضياهنا

...  
  وإما مقيل صاحل وصديق

أي يوم } ثُمَّ يَُردُّ إِلَى َربِِّه{أي بالقتل } فَسَْوَف ُنَعذُِّبُه{أي من أقام على الكفر منكم، } قَالَ أَمَّا َمْن ظَلََم{: قوله تعاىل
فَلَُه جََزاًء {أي تاب من الكفر } َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً{. هنمأي شديدا يف ج} فَيَُعذُِّبُه َعذَاباً ُنكْراً{: القيامة

بالرفع على } فَلَُه جََزاًء الُْحْسَنى{قراءة أهل املدينة وأيب عمرو وعاصم } الُْحسَْنى َوَسَنقُولُ لَُه ِمْن أَمْرَِنا ُيْسراً
ة وحيذف التنوين لإلضافة؛ أي له جزاء احلسىن عند اهللا موضع خفض باإلضاف} الُْحسَْنى{االبتداء أو باالستقرار و 

  :تعاىل يف اآلخرة وهي اجلنة، فأضاف اجلزاء إىل اجلنة، كقوله

األعمال الصاحلة وميكن أن يكون اجلزاء } الُْحْسَنى{وحيتمل أن يريد بـ . قاله الفراء} وَلَدَاُر اآلخَِرِة} {َحقُّ الَْيقِنيِ{
يف موضع رفع " احلسىن"وأتفضل عليه وجيوز أن حيذف التنوين اللتقاء الساكنني ويكون من ذي القرنني؛ أي أعطيه 

إال } فله جزاء احلسىن{على البدل عند البصريني، وعلى الترمجة عند الكوفيني، وعلى هذا قراءة ابن أيب إسحاق 
منصوبا منونا؛ أي فله احلسىن جزاء } فَلَُه جََزاًء الُْحْسَنى{وقرأ سائر الكوفيني . أنك مل حتذف التنوين، وهو أجود



هو مصدر يف موضع احلال؛ أي جمزيا : على املصدر؛ وقال الزجاج: منصوب على التمييز وقيل" جزاء: "قال الفراء
منصوبا غري منون وهي عند أيب حامت على حذف التنوين } فله جزاء احلسىن{هبا جزاء وقرأ ابن عباس ومسروق 

وهذا عند غريه خطأ ألنه ليس موضع حذف : النحاس. يف أحد الوجهني} ه جزاء احلسىنفل{اللتقاء الساكنني مثل 
  .فله الثواب جزاء احلسىن: تنوين اللتقاء الساكنني ويكون تقديره

  .تقدم معناه أن أتبع واتبع مبعىن أي سلك طريقا ومنازل} ثُمَّ أَْتَبعَ َسَبباً{: قوله تعاىل
طلعت الشمس : وقرأ جماهد وابن حميصن بفتح امليم والالم؛ يقال} َمطِْلَع الشَّْمسِ حَتَّى إِذَا َبلَغَ{: قوله تعاىل

املعىن أنه } َوَجدََها َتطْلُُع َعلَى قَْومٍ{. واملطلَع واملطِلع أيضا موضع طلوعها قاله اجلوهري. والكواكب طلوعا ومطلعا
والشمس تطلع وراء ذلك مبسافة بعيدة وقد . سانتهى إىل موضع قوم مل يكن بينهم وبني مطلع الشمس أحد من النا

: اختلف فيهم؛ فعن وهب بن منبه ما تقدم، وأهنا أمة يقال هلا منسك وهي مقابلة ناسك؛ وقال مقاتل وقال قتادة
هم تارس وهاويل ومنسك؛ حفاة عراة عماة عن احلق، يتسافدون مثل الكالب، : يقال هلما الزنج وقال الكليب

هم أهل جابلق وهم من نسل مؤمين عاد الذين آمنوا هبود، ويقال هلم بالسريانية : وقيل. مرويتهارجون هتارج احل
مرقيسا والذين عند مغرب الشمس هم أهل جابرس؛ ولكل واحدة من املدينتني عشرة آالف باب، وبني كل باب 

  فرسخ ووراء جابلق أمم وهم تافيل وتارس وهم جياورون يأجوج ومأجوج

ق آمنوا بالنيب عليه الصالة والسالم ؛ مر هبم ليلة اإلسراء فدعاهم فأجابوه، ودعا األمم وأهل جابرس وجابل
اختصرت هذا كله من حديث طويل رواه مقاتل بن حيان عن عكرمة : اآلخرين فلم جييبوه؛ ذكره السهيلي وقال

  .اهللا أعلمعن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ورواه الطربي مسندا إىل مقاتل يرفعه؛ و
مل يكن بينهم وبني : قال قتادة. أي حجابا يستترون منها عند طلوعها} لَْم َنجَْعلْ لَُهْم ِمْن ُدونَِها ِسْتراً{: قوله تعاىل

الشمس سترا؛ كانوا يف مكان ال يستقر عليه بناء، وهم يكونون يف أسراب هلم، حىت إذا زالت الشمس عنهم 
وجدت رجاال : وقال أمية.  ال يستترون منها بكهف جبل وال بيت يكنهم منهارجعوا إىل معايشهم وحروثهم؛ يعين
إن بينك وبينهم مسرية يوم وليلة، : خرجت حىت جاوزت الصني، فقيل يل: بسمرقند حيدثون الناس، فقال بعضهم

فاستأجرت رجال يرينيهم حىت صبحتهم، فوجدت أحدهم يفترش أذنه ويلتحف باألخرى، وكان صاحيب حيسن 
جئنا ننظر كيف تطلع الشمس؛ فبينا حنن كذلك إذ مسعنا كهيئة : فيم جئتم؟ قلنا: المهم، فبتنا هبم، فقالواك

الصلصلة، فغشي على مث أفقت وهم ميسحونين بالدهن، فلما طلعت الشمس على املاء إذ هي على املاء كهيئة 
هلم، فلما ارتفع النهار وزالت الشمس عن الزيت، وإذا طرف السماء كهيئة الفسطاط، فلما ارتفعت أدخلوين سربا 

جاءهم جيش مرة، فقال هلم : وقال ابن جريج. رؤوسهم خرجوا يصطادون السمك، فيطرحونه يف الشمس فينضج
هذه واهللا : ما هذه العظام؟ قالوا: مث قالوا. ما نربح حىت تطلع الشمس: ال تطلع الشمس وأنتم هبا، فقالوا: أهلها

كانت أرضهم ال جبل : وقال احلسن. فولوا هاربني يف األرض: الشمس ههنا فماتوا قالعظام جيش طلعت عليهم 
فيها وال شجر، وكانت ال حتمل البناء، فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا يف املاء، فإذا ارتفعت عنهم خرجوا، 

  .فيتراعون كما تتراعى البهائم
رمبا يكون منهم من يدخل يف النهر ومنهم من يدخل يف و. وهذه األقوال تدل على أن مدينة هناك واهللا أعلم: قلت

  .السرب فال تناقض بني قول احلسن وقتادة



  }ثُمَّ أَتَْبَع َسبَباً{] ٩٢[
  .تقدم معناه أن أتبع واتبع مبعىن أي سلك طريقا ومنازل

  }ونَ َيفْقَُهونَ قَْوالًحَتَّى إِذَا َبلَغَ َبْيَن السَّدَّْينِ َوَجَد ِمْن ُدونِهَِما قَْوماً ال َيكَاُد{] ٩٣[
جَْعلَ َبْينََنا قَالُوا َيا ذَا الْقَْرَنْينِ إِنَّ يَأُْجوَج َومَأُْجوَج مُفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ فََهلْ َنْجَعلُ لََك خَْرجاً َعلَى أَنْ َت{] ٩٤[

  }َوَبْينَُهْم َسدّاً
  }قُوٍَّة أَْجَعلْ َبْيَنكْم َوبَْيَنُهمْ َرْدماًقَالَ َما َمكَّنِّي ِفيِه رَبِّي َخْيٌر فَأَِعينُونِي بِ{] ٩٥[
أُفْرِغْ َعلَْيِه  آُتونِي ُزَبَر الَْحدِيِد حَتَّى إِذَا َساَوى َبْيَن الصََّدفَْينِ قَالَ انْفُُخوا َحتَّى إِذَا َجَعلَُه َناراً قَالَ آُتونِي{] ٩٦[

  }ِقطْراً
  }ْسَتطَاُعوا لَُه نَقْباًفََما اْسطَاُعوا أَنْ َيظَْهرُوُه َوَما ا{] ٩٧[
  }قَالَ َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن رَبِّي فَإِذَا َجاَء َوْعُد رَبِّي َجَعلَُه َدكَّاَء َوكَانَ َوْعُد رَبِّي َحقّاً{] ٩٨[

وى عطاء اخلراساين ر. ومها جبالن من قبل أرمينية وأذربيجان} ثُمَّ أَْتَبعَ َسَبباً َحتَّى إِذَا َبلَغَ َبْيَن السَّدَّْينِ{: قوله تعاىل
قَْوماً ال َيكَاُدونَ {. أي من ورائهما} َوَجَد ِمْن ُدونِهِمَا{اجلبلني أرمينية وأذربيجان } َبْيَن السَّدَّْينِ{: عن ابن عباس
بضم الياء وكسر القاف من أفقه إذا أبان أي ال يفقهون غريهم } َيفْقَُهونَ{وقرأ محزة والكسائي } َيفْقَُهونَ قَْوالً

والقراءتان صحيحتان، فال هم يفقهون من غريهم وال يفقهون . الباقون بفتح الياء والقاف، أي يعلمون. ماكال
  .غريهم

} إِنَّ يَأُْجوَج َوَمأْجُوَج ُمفِْسُدونَ ِفي اَألْرضِ{. أي قالت له أمة من اإلنس صاحلة} قَالُوا َيا ذَا الْقَْرَنْينِ{: قوله تعاىل
يأجوج يفعول ومأجوج مفعول كأنه من أجيج : فجعل األلفني من األصل يقول" وجيأج"من مهز : قال األخفش

من جيجت وماجوج من جمجت ومها غري " ياجوج: "ومن ال يهمز وجيعل األلفني زائدتني يقول: قال. النار
  :مصروفني؛ قال رؤبة

  لو أن يأجوج ومأجوج معا
...  

  وعاد عاد واستجاشوا تبعا

مل ينصرفا ألهنما امسان أعجميان، مثل طالوت وجالوت غري مشتقني؛ علتامها يف منع  إمنا: وقيل. ذكره اجلوهري
هو معرب من أج وأجج علتامها يف منع الصرف التعريف : وقالت فرقة. الصرف العجمة والتعريف والتأنيث

وع، من قولك فهو على وزن يفعول مثل يرب" يأجوج"جيوز أن يكونا عربيني؛ فمن مهز : وقال أبو علي. والتأنيث
أجت النار أي ضويت، ومنه األجيج، ومنه ملح أجاج، ومن مل يهمز أمكن أن يكون خفف اهلمزة فقلبها ألفا مثل 

فهو مفعول من أج، والكلمتان من أصل واحد يف االشتقاق ومن مل يهمز فيجوز أن يكون " مأجوج"رأس، وأما 
واختلف . فيهما للتأنيث والتعريف كأنه اسم للقبيلة خفف اهلمزة، وجيوز أن يكون فاعوال من مج، وترك الصرف

إفسادهم إمنا كان متوقعا، أي سيفسدون، : وقالت فرقة. إفسادهم أكل بين آدم: يف إفسادهم؛ سعيد بن عبد العزيز
إفسادهم هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه اإلفساد املعلوم من البشر، : وقالت فرقة. فطلبوا وجه التحرز منهم

روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم وأهنم ولد يافث. اهللا أعلمو
ولد لنوح سام وحام ويافث فولد سام العرب وفارس والروم واخلري فيهم وولد يافث يأجوج ومأجوج : "قال

احتلم آدم عليه السالم : وقال كعب األحبار". والترك والصقالبة وال خري فيهم وولد حام القبط والرببر والسودان



وهذا فيه . فاختلط ماؤه بالتراب فأسف فخلقوا من ذلك املاء، فهم متصلون بنا من جهة األب ال من جهة األم
وروى أبو . نظر؛ ألن األنبياء صلوات اهللا عليهم ال حيتلمون، وإمنا هم من ولد يافث، وكذلك قال مقاتل وغريه

يعين " . ال ميوت رجل منهم حىت يولد لصلبه ألف رجل: "نيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالسعيد اخلدري عن ال
هم مخس وعشرون قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج ال ميوت الرجل من هؤالء : "وقال أبو سعيد. يأجوج ومأجوج

سألت النيب صلى : وقال عبد اهللا بن مسعود. ذكره القشريي" ومن يأجوج ومأجوج حىت خيرج من صلبه ألف رجل
يأجوج ومأجوج أمتان كل أمة أربعمائة ألف : "اهللا عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج، فقال، عليه الصالة والسالم

  أمة كل أمة ال يعلم عددها إال اهللا ال ميوت الرجل

ة أصناف هم ثالث: "قال. يا رسول اهللا صفهم لنا: قيل" منهم حىت يولد له ألف ذكر من صلبه كلهم قد محل السالح
وصنف عرضه وطوله سواء حنوا من  -شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع  -صنف منهم أمثال األرز 

الذراع وصنف يفترش أذنه ويلتحف باألخرى ال ميرون بفيل وال وحش وال خنزير إال أكلوه ويأكلون من مات 
ة طربية فيمنعهم اهللا من مكة واملدينة وبيت منهم مقدمتهم بالشام وساقتهم خبراسان يشربون أهنار الشرق وحبري

وصنف منهم يف طول شرب، هلم خمالب وأنياب السباع، وتداعي احلمام، : "وقال علي رضي اهللا تعاىل عنه" . املقدس
وتسافد البهائم، وعواء الذئاب، وشعور تقيهم احلر والربد، وآذان عظام إحداها وبرة يشتون فيها، واألخرى جلدة 

ننقبه غدا إن شاء اهللا تعاىل فينقبونه : ها، وحيفرون السد حىت كادوا ينقبونه فيعيده اهللا كما كان، فيقولونيصيفون في
وخيرجون، ويتحصن الناس باحلصون، فريمون إىل السماء فريد السهم عليهم ملطخا بالدم، مث يهلكم اهللا تعاىل 

يأجوج أمة هلا أربعمائة أمري وكذا : "اهللا عليه وسلموقال علي عن النيب صلى . ذكره الغزنوي". بالنغف يف رقاهبم
  " .مأجوج ال ميوت أحدهم حىت ينظر إىل ألف فارس من ولده

: وقد جاء مرفوعا من حديث أيب هريرة، خرجه ابن ماجه يف السنن قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قلت
ع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن يأجوج ومأجوج حيفران كل يوم حىت إذا كادوا يرون شعا"

فيعيده اهللا أشد ما كان حىت إذا بلغت مدهتم وأراد اهللا تعاىل أن يبعثهم على الناس حفروا حىت إذا كادوا يرون 
شعاع الشمس قال ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء اهللا تعاىل فاستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حني تركوه 

رجون على الناس فينشفون املاء ويتحصن الناس منهم يف حصوهنم فريمون بسهامهم إىل السماء فريجع فيحقرونه وخي
فيقولون قهرنا أهل األرض وعلونا أهل السماء فيبعث اهللا تعاىل عليهم نغفا يف أقفائهم  -الذي أحفظ  -عليها الدم 
يده إن دواب األرض لتسمن وتشكر شكرا من والذي نفسي ب: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم“ فيقتلهم هبا
  قال اجلوهري" حلومهم

  .شكرت الناقة تشكر شكرا فهي شكرة؛ وأشكر الضرع امتأل لبنا
رآهم ذو القرنني، وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل املربوع منا، هلم خماليب يف مواضع : وقال وهب بن منبه

ك اإلبل، وهم هلب عليهم من الشعر ما يواريهم، ولكل واحد األظفار وأضراس وأنياب كالسباع، وأحناك كأحنا
منهم أذنان عظيمتان، يلتحف إحدامها ويفترش األخرى، وكل واحد منهم قد عرف أجله ال ميوت حىت خيرج له 

الترك شرذمة من : وقال السدي والضحاك. من صلبه ألف رجل إن كان ذكرا، ومن رمحها ألف أنثى إن كانت أنثى
بين السد على : قال السدي. وج خرجت تغري، فجاء ذو القرنني فضرب السد فبقيت يف هذا اجلانبيأجوج ومأج

  .إحدى وعشرين قبيلة، وبقيت منهم قبيلة واحدة دون السد فهم الترك قاله قتادة



وإذا كان هذا فقد نعت النيب صلى اهللا عليه وسلم الترك كما نعت يأجوج ومأجوج، فقال عليه الصالة : قلت
ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون الترك قوما وجوههم كاجملان املطرقة يلبسون الشعر وميشون يف : "لسالموا

وملا علم النيب صلى اهللا عليه وسلم عددهم . خرجه مسلم وأبو داود وغريمها" ينتعلون الشعر"يف رواية " الشعر
وقد خرج منهم يف هذا الوقت " . رك ما تركوكماتركوا الت: "وكثرهتم وحدة شوكتهم قال عليه الصالة والسالم

وروى . أمم ال حيصيهم إال اهللا تعاىل، وال يردهم عن املسلمني إال اهللا تعاىل، حىت كأهنم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم
ينزل ناس من أميت بغائط يسمونه البصرة عند هنر : "أبو داود عن أيب بكرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

قال ابن حيىي قال أبو معمر وتكون من  -ال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار املهاجرين يق
أمصار املسلمني فإذا كان يف آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار األعني حىت ينزلوا على شاطئ 

وهلكوا وفرقة يأخذون ألنفسهم وكفروا وفرقة النهر فيتفرق أهلها ثالث فرق فرقة يأخذون أذناب البقر والربية 
الغائط املطمئن من األرض والبصرة احلجارة الرخوة وهبا " جيعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلوهنم وهم الشهداء

إن قنطوراء اسم جارية كانت إلبراهيم صلوات اهللا وسالمه عليه، : مسيت البصرة وبنو قنطوراء هم الترك يقال
  .جاء من نسلهم الترك ولدت له أوالدا

  :فيه مسألتان} فََهلْ َنْجَعلُ لََك َخْرجاً َعلَى أَنْ َتجَْعلَ بَْيَنَنا َوبَْيَنُهمْ َسّداً{: قوله تعاىل
" خراجا"أي جعال وقرئ " خرجا"استفهام على جهة حسن األدب } فََهلْ َنْجَعلُ لََك َخْرجاً{: األوىل ـ قوله تعاىل

اخلراج يقع على الضريبة، ويقع : أد خرج رأسك وخراج مدينتك وقال األزهري: الواخلرج أخص من اخلراج يق
. املصدر: واخلرج. على مال الفيء، ويقع على اجلزية وعلى الغلة واخلراج اسم ملا خيرج من الفرائض يف األموال

ى بعض حىت يتصل وثوب مردم أي مرقع أي ردما؛ والردم ما جعل بعضه عل} َعلَى أَنْ َتْجَعلَ َبْينََنا َوَبْينَُهْم َسدّاً{
الردم أبلغ : ردمت الثلمة أردمها بالكسر ردما أي سددهتا والردم أيضا االسم وهو السد وقيل: قال اهلروي يقال

من السد إذ السد كل ما يسد به والردم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو حنوه حىت يقوم من ذلك 
  :إذا رقعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض ومنه قول عنترةحجاب منيع ومنه ردم ثوبه 
  هل غادر الشعراء من متردم

الضم هو االسم والفتح : بالفتح يف السني، فقال اخلليل وسيبويه" سدا"أي من قول يركب بعضه على بعض وقرئ 
ما كان من : ء وأبو عبيدةالفتح والضم لغتان مبعىن واحد وقال عكرمة وأبو عمرو بن العال: وقال الكسائي. املصدر

ويلزم أهل هذه املقالة أن . خلقة اهللا مل يشاركه فيه أحد بعمل فهو بالضم، وما كان من صنع البشر فهو بالفتح
وقال أبو حامت عن ابن عباس . بالضم، وهي قراءة محزة والكسائي" بني السدين"بالفتح وقبله " سدا"يقرؤوا 

  .ما رأته عيناك فهو سد بالضم وما ال ترى فهو سد بالفتح: ابن أيب إسحاق وقال. وعكرمة عكس ما قال أبو عبيدة
ـ يف هذه اآلية دليل على اختاذ السجون، وحبس أهل الفساد فيها، ومنعهم من التصرف ملا يريدونه، وال  الثانية 

  .يتركون وما هم عليه، بل يوجعون ضربا وحيبسون أو يكلفون ويطلقون كما فعل عمر رضي اهللا عنه

  فيه مسألتان} قَالَ َما َمكَّنِّي ِفيِه رَبِّي َخيٌْر{: قوله تعاىل
املعىن قال هلم ذو القرنني ما بسطه اهللا تعاىل يل من القدرة وامللك } قَالَ َما َمكَّنِّي ِفيِه َربِّي َخيٌْر{: قوله تعاىل] األوىل[

مل منكم باألبدان، واآللة اليت أبين هبا الردم خري من خرجكم وأموالكم ولكن أعينوين بقوة األبدان، أي برجال وع
وهو السد وهذا تأييد من اهللا تعاىل لذي القرنني يف هذه احملاورة فإن القوم لو مجعوا له خرجا مل يعنه أحد ولو كلوه 



ابن وقرأ . إىل البنيان ومعونته بأنفسهم أمجل به وأسرع يف انقضاء هذا العمل ورمبا أرىب ما ذكروه له على اخلرج
  }َما َمكَّنِّي ِفيِه رَبِّي{وقرأ الباقون . بنونني} ما مكنين{كثري وحده 

يف هذه اآلية دليل على أن امللك فرض عليه أن يقوم حبماية اخللق يف حفظ بيضتهم، وسد فرجتهم، ] الثانية[
ه، حىت لو أكلتها وإصالح ثغورهم، من أمواهلم اليت تفيء عليهم، وحقوقهم اليت جتمعها خزانتهم حتت يده ونظر

: األول: احلقوق، وأنفذهتا املؤن، لكان عليهم جرب ذلك من أمواهلم، وعليه حسن النظر هلم؛ وذلك بثالثة شروط
أن يبدأ بأهل احلاجة فيعينهم الثالث أن يسوي يف العطاء بينهم على قدر منازهلم، : الثاين. أال يستأثر عليهم بشيء

طلعت احلوادث أمرا بذلوا أنفسهم قبل أمواهلم، فإن مل يغن ذلك فأمواهلم تؤخذ فإذا فنيت بعد هذا وبقيت صفرا فأ
منهم على تقدير، وتصريف بتدبري؛ فهذا ذو القرنني ملا عرضوا عليه املال يف أن يكف عنهم ما حيذرونه من عادية 

اخدموا بأنفسكم معي، فان أي } فَأَِعيُنونِي بِقُوٍَّة{لست احتاج إليه وإمنا احتاج إليكم : يأجوج ومأجوج قال
األموال عندي والرجال عندكم، ورأى أن األموال ال تغين عنهم، فإنه إن أخذها أجرة نقص ذلك مما حيتاج إليه، 

وضابط األمر أنه ال حيل مال أحد إال لضرورة تعرض، . فيعود باألجر عليهم، فكان التطوع خبدمة األبدان أوىل
واهللا تعاىل املوفق . ينفق بالعدل ال باالستئثار، وبرأي اجلماعة ال باالستبداد باألمرفيؤخذ ذلك، املال جهرا ال سرا، و

  .للصواب
أي أعطوين زبر احلديد وناولونيها أمرهم بنقل اآللة، وهذا كله إمنا هو استدعاء } آُتونِي زَُبَر الَْحدِيِد{: قوله تعاىل

  ولة،العطية اليت بغري معىن اهلبة، وإمنا هو استدعاء للمنا

} ُزَبَر الَْحِديِد{إنه ال يأخذ منهم اخلرج فلم يبق إال استدعاء املناولة، وأعمال األبدان و : ألنه قد ارتبط من قوله
وزبرت الكتاب أي كتبته . وأصل الكلمة االجتماع، ومنه زُبرة األسد ملا اجتمع من الشعر على كاهله. قطع احلديد

من اإلتيان الذي هو اجمليء؛ أي جيؤوين بزبر احلديد، فلما } ردما ايتوين{وقرأ أبو بكر واملفضل . ومجعت حروفه
  :سقط اخلافض انتصب الفعل على حنو قول الشاعر

  ...أمرتك اخلري
بفتح الباء وقرأ احلسن بضمها؛ وكل ذلك مجع زبرة وهي القطعة } زَُبَر{حذف اجلار فنصب الفعل وقرأ اجلمهور 

  .العظيمة منه
مها جانبا : قال أبو عبيدة} َبْيَن الصََّدفَْينِ{. يعين البناء فحذف لقوة الكالم عليه} ى إِذَا َساَوىحَتَّ{: قوله تعاىل

من الصدوف؛ " كأنه يعرض عن اآلخر"وقاله الزهري وابن عباس؛ . اجلبل، ومسيا بذلك لتصادفهما أي لتالقيهما
  :قال الشاعر

  كال الصدفني ينفذه سناها
...  

  المتوقد مثل مصباح الظ
: قال أبو عبيد. كان إذا مر بصدف مائل أسرع املشي: ويف احلديث. ويقال للبناء املرتفع صدف تشبيه جبانب اجلبل

الصدفان اجلبالن املتناوحان وال يقال للواحد صدف، وإمنا يقال : ابن عطية. الصدف واهلدف كل بناء عظيم مرتفع
بفتح الصاد وشدها وفتح } الصدفني{ع ومحزة والكسائي وقرأ ناف. صدفان لالثنني؛ ألن أحدمها يصادف اآلخر

الدال، وهي قراءة عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه وعمر بن عبد العزيز، وهي اختيار أيب عبيدة ألهنا أشهر 
بضم الصاد والدال وقرأ عاصم يف رواية أيب بكر } الصدفني{وقرأ ابن كثري وابن عامر وأبو عمرو . اللغات



وقرأ ابن املاجشون بفتح الصاد وضم . بضم الصاد وسكون الدال، حنو اجلرف واجلرف فهو ختفيف }الصدفني{
  .بفتح الصاد وسكون الدال، وكل ذلك مبعىن واحد ومها اجلبالن املتناوحان} بني الصدفني{وقرأ قتادة . الدال

وذلك أنه كان يأمر بوضع طاقة من الزبر  إىل آخر اآلية أي على زبر احلديد باألكيار،} قَالَ انْفُخُوا{: قوله تعاىل
: واحلجارة، مث يوقد عليها احلطب والفحم باملنافخ حىت حتمى، واحلديد إذا أوقد عليه صار كالنار، فذلك قوله تعاىل

ك مث يؤتى بالنحاس املذاب أو بالرصاص أو باحلديد حبسب اخلالف يف القطر، فيفرغه على ذل} حَتَّى إِذَا َجَعلَُه نَاراً{
الطاقة املنضدة، فإذا التأم واشتد ولصق البعض بالبعض استأنف وضع طاقة أخرى، إىل أن استوى العمل فصار جبال 

جاءه : ويروى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. هو كالربد احملرب، طريقة سوداء، وطريقة محراء: صلدا قال قتادة
رأيته كالربد احملرب، طريقة : قال" كيف رأيته: "، قاليا رسول اهللا إين رأيت سد يأجوج ومأجوج: رجل فقال

حَتَّى إِذَا َجَعلَُه {ومعىن " . قد رأيته"صفراء، وطريقة محراء، وطريقة سوداء، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .أي كالنار} َناراً

} ائتوين{ومن قرأ . ليه، على التقدمي والتأخريأي أعطوين قطرا أفرغ ع} قَالَ آُتونِي أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطْراً{: قوله تعاىل
والقطر عند أكثر املفسرين النحاس املذاب، وأصله من القطر؛ ألنه إذا أذيب . فاملعىن عنده تعالوا أفرغ عليه حناسا
وهو . الرصاص املذاب: وقالت فرقة منهم ابن األنباري. القطر احلديد املذاب: قطر كما يقطر املاء وقالت فرقة

  .} وَأََسلَْنا لَُه َعْيَن الْقِطْرِ{ومنه . من قطر يقطر قطرا مشتق
أي ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوه ويصعدوا فيه؛ ألنه أملس مستو } فََما اْسطَاُعوا أَنْ َيظَْهُروُه{: قوله تعاىل

بني طريف اجلبلني مائة  يف طوله ما: وروي. وارتفاع السد مائتا ذراع ومخسون ذراعا. مع اجلبل واجلبل عال ال يرام
  .فرسخ، ويف عرضه مخسون فرسخ؛ قاله وهب بن منبه

وروي يف الصحيح عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه . لبعد عرضه وقوته} َما اْستَطَاُعوا لَُه نَقْباً{: قوله تعاىل
وحلق  - ويف رواية وعقد وهب بن منبه بيده تسعني" فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه: "وسلم قال

وذكر حيىي بن سالم عن سعد بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب رافع . وذكر احلديث..." بإصبعه اإلهبام واليت تليها
  إن يأجوج ومأجوج: "عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

جعوا فستخرقونه غدا فيعيده اهللا خيرقون السد كل يوم حىت إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم أر
كأشد ما كان حىت إذا بلغت مدهتم وأراد اهللا أن يبعثهم على الناس حفروا حىت إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 

الذي عليهم أرجعوا فستحفرونه إن شاء اهللا فيعودون إليه وهو كهيئته حني تركوه فيخرقونه وخيرجون على 
هي لغة مبعىن : وقيل. بتخفيف الطاء على قراءة اجلمهور} فََما اْسطَاُعوا{: وله تعاىلق. احلديث وقد تقدم..." الناس

وحذف . اسطاعوا: بل استطاعوا بعينه كثر يف كالم العرب حىت حذف بعضهم منه التاء فقالوا: وقيل. استطاعوا
} فما اسطّاعوا{زة وحده وقرأ مح. بعضهم منه الطاء فقال استاع يستيع مبعىن استطاع يستطيع، وهي لغة مشهورة

هي : بتشديد الطاء كأنه أراد استطاعوا، مث أدغم التاء يف الطاء فشددها، وهي قراءة ضعيفة الوجه؛ قال أبو علي
  .بالتاء يف املوضعني} فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا{وقرأ األعمش . غري جائزة
القائل ذو القرنني، وأشار هبذا إىل الردم، والقوة عليه، واالنتفاع به يف دفع } بِّيقَالَ َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن َر{: قوله تعاىل

  .} هذه رمحة من ريب{وقرأ ابن أيب عبلة . ضرر يأجوج ومأجوج
أي } اًَجَعلَُه َدكَّاَء َوكَانَ َوْعُد رَبِّي َحقّ{. وقت خروجهم: وقيل. أي يوم القيامة} فَإِذَا َجاَء َوْعُد َربِّي{: قوله تعاىل



أي جعلت مستوية ال أكمة فيها، ومنه قوله : قال ابن عرفة} إِذَا ُدكَّتِ اَألْرُض{: مستويا باألرض؛ ومنه قوله تعاىل
أي مدكوكا ملصقا : وقال القتيب. ناقة دكاء إذا ذهب سنامها: أي مستويا؛ يقال: قال اليزيدي} َجَعلَُه َدكَّاَء{: تعاىل

  :متكسرا؛ قالقطعا : وقال الكليب. باألرض
  هل غري غاد دك غارا فاهندم

أراد جعل اجلبل أرضا دكاء، وهي الرابية اليت ال تبلغ أن } دكاء{ومن قرأ . يقال دككته أي دققته: وقال األزهري
باملد على التشبيه بالناقة الدكاء، وهي اليت ال } دكاء{قرأ محزة وعاصم والكسائي . تكون جبال ومجعها دكاوات

ألن السد مذكر فال يوصف . جعله مثل دكاء؛ وال بد من تقدير هذا احلذف: يف الكالم حذف تقديرهسنام هلا، و
" دكا"وينصب . مبعىن خلق" جعل"فهو مصدر دك يدك إذا هدم ورض؛ وحيتمل أن يكون } دكا{ومن قرأ . بدكاء

  .وكذلك النصب أيضا يف قراءة من مد حيتمل الوجهني. على احلال
  }َبْعَضُهْم َيوَْمِئٍذ َيمُوُج ِفي َبْعضٍ َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ فََجَمعَْناُهْم َجْمعاً َوَترَكَْنا{] ٩٩[
  }َوَعَرْضَنا َجهَنََّم َيْومَِئٍذ ِللْكَاِفرِيَن َعْرضاً{] ١٠٠[
  }الَِّذيَن كَاَنْت أَْعيُُنُهْم ِفي ِغطَاٍء َعْن ِذكْرِي َوكَاُنوا ال َيْستَِطيُعونَ َسْمعاً{] ١٠١[
  }ُزالًأَفََحِسَب الَِّذيَن كَفَُروا أَنْ يَتَِّخذُوا ِعَباِدي ِمْن ُدونِي أَْولَِياَء إِنَّا أَْعَتْدَنا َجهَنََّم ِللْكَاِفرِيَن ُن{] ١٠٢[
  }قُلْ َهلْ ُنَنبِّئُكُْم بِالْأَْخسَرِيَن أَْعَماالً{] ١٠٣[
  }َوُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُيْحِسُنونَ ُصْنعاً الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا{] ١٠٤[
  }زْناًأُولَِئَك الَِّذيَن كَفَُروا بِآياِت َربِّهِْم َوِلقَاِئِه فََحبِطَْت أَْعمَالُُهْم فَال ُنقِيُم لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة َو{] ١٠٥[
  }َياِتي َوُرُسِلي ُهُزواًذَِلَك جََزاُؤُهْم َجَهنَّمُ بَِما كَفَُروا وَاتََّخذُوا آ{] ١٠٦[
  }إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت كَاَنتْ لَُهمْ َجنَّاُت الِْفْردَْوسِ نُُزالً{] ١٠٧[
  }خَاِلِديَن ِفيَها ال َيْبُغونَ َعْنَها ِحَوالً{] ١٠٨[
  }َبْحُر قَْبلَ أَنْ َتنْفََد كَِلَماُت َربِّي َولَوْ جِئَْنا بِِمثِْلِه َمَدداًقُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمَداداً ِلكَِلَماتِ رَبِّي لَنَِفَد الْ{] ١٠٩[
فَلَْيْعَملْ َعَمالً َصاِلحاً  قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد فََمْن كَانَ َيْرجُوا ِلقَاَء َربِِّه{] ١١٠[

  }بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحداً َوال ُيشْرِْك

هللا تعاىل؛ أي تركنا اجلن واإلنس يوم القيامة " تركنا"الضمري يف } َوَتَركَْنا َبْعضَُهْم َيْومَِئٍذ َيُموُج ِفي َبْعضٍ{: قوله تعاىل
. أي وقت كمال السد ميوج بعضهم يف بعض" يومئذ"تركنا يأجوج ومأجوج : وقيل. ميوج بعضهم يف بعض

املوج هلم عبارة عن احلرية وتردد بعضهم يف بعض، كاملوهلني من هو وخوف؛ فشبههم مبوج البحر الذي  واستعارة
  .تركنا يأجوج ومأجوج يوم انفتاح السد ميوجون يف الدنيا خمتلطني لكثرهتم: وقيل. يضطرب بعضه يف بعض

قدم ذكر القيامة يف تأويل قوله فهذه ثالثة أقوال أظهرها أوسطها، وأبعدها آخرها، وحسن األول؛ ألنه ت: قلت
  .واهللا أعلم. } فَإِذَا َجاَء َوْعُد َربِّي {: تعاىل

. يعين اجلن واإلنس يف عرصات القيامة} فََجَمعَْناُهْم َجْمعاً{" األنعام"تقدم يف } َونُِفَخ ِفي الصُّورِ{: قوله تعاىل
يف موضع خفض نعت } الَِّذيَن كَاَنْت أَْعيُُنُهْم} {اِفرِيَن َعْرضاًَيْومَِئٍذ ِللْكَ{. أي أبرزناها هلم} َوَعَرْضَنا جََهنََّم{
َوكَانُوا ال {. أي هم مبنزلة من عينه مغطاة فال ينظر إىل دالئل اهللا تعاىل} ِفي ِغطَاٍء َعْن ِذكْرِي{". للكافرين"

  .صمأي ال يطيقون أن يسمعوا كالم اهللا تعاىل، فهم مبنزلة من } َيْسَتِطيُعونَ َسْمعاً



بإسكان السني } أفحسب{وقرأ علي وعكرمة وجماهد وابن حميصن . أي ظن} أَفََحِسَب الَِّذيَن كَفَُروا{: قوله تعاىل
وال أعاقبهم؛ ففي } ِمْن ُدونِي أَوِْلَياَء{. يعين عيسى واملالئكة وعزيرا} أَنْ يَتَِّخذُوا ِعَباِدي{. وضم الباء؛ أي كفاهم

  }إِنَّا أَعَْتدَْنا َجهَنََّم ِللْكَافِرِيَن نُُزالً{. ملعىن؛ أفحسبوا أن ينفعهم ذلكا: وقال الزجاج. الكالم حذف
  :فيه مسألتان} َوزْناً{: إىل قوله} قُلْ َهلْ نَُنبِّئُكُْم بِالْأَْخسَرِيَن أَْعَماالً{: قوله تعاىل

ـ اآلية ـ فيه داللة على أن من الناس من يعمل العمل } قُلْ َهلْ نَُنبِّئُكُْم بِالْأَْخسَرِيَن أَْعَماالً{: األوىل ـ قوله تعاىل
. وهو يظن أنه حمسن وقد حبط سعيه، والذي يوجب إحباط السعي إما فساد االعتقاد أو املراءاة، واملراد هنا الكفر

  :روى البخاري عن مصعب قال

وأما اليهود فكذبوا . ال؛ هم اليهود والنصارى: قال أهم احلرورية؟} قُلْ َهلْ ُننَبِّئُكُْم بِاَألْخَسرِيَن أَْعمَاالً{سألت أيب 
ال طعام فيها وال شراب؛ واحلرورية الذين : حممدا صلى اهللا عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا باجلنة، فقالوا
واآلية معناها التوبيخ؛ أي قل هلؤالء الكفرة الذين . ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه؛ وكان سعد يسميهم الفاسقني

الَِّذيَن َضلَّ َسعُْيُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا وَُهْم {خييب سعيهم وآماهلم غدا؛ فهم األخسرون أعماال، وهم : عبد وا غريي
هم : "وقال علي". يريد كفار أهل مكة: "قال ابن عباس. يف عبادة من سواي} َيْحَسُبونَ أَنَُّهمْ ُيْحِسُنونَ ُصْنعاً

وروي أن ابن الكواء سأله عن األخسرين ". هم الرهبان أصحاب الصوامع: ل مرةوقا. اخلوارج أهل حروراء
أُولَِئَك الَِّذيَن كَفَُروا {: ويضعف هذا كله قوله تعاىل بعد ذلك: قال ابن عطية. أنت وأصحابك: أعماال فقال له

يكفر باهللا ولقائه والبعث والنشور، وإمنا هذه وليس من هذه الطوائف من } بِآياِت َربِّهِْم َوِلقَاِئِه فََحبِطَتْ أَْعَمالُُهْم
. صفة مشركي مكة عبد ة األوثان، وعلي وسعد رضي اهللا عنهما ذكرا أقواما أخذوا حبظهم من هذه اآلية

  .بفتحها} حبطت{وقرأ ابن عباس . قراءة اجلمهور بكسر الباء} حبطت{و . نصب على التمييز" أعماال"و
وقرأ جماهد بياء . بنون والعظمة} نقيم{قراءة اجلمهور } قِيُم لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة َوْزناًفَال ُن{: الثانية ـ قوله تعاىل

وكذلك قرأ جماهد } وزن{ويلزمه أن يقرأ } فال يقوم{الغائب؛ يريد فال يقيم اهللا عز وجل، وقرأ عبيد بن عمري 
القيامة بالرجل العظيم الطويل األكول الشروب يؤتى يوم : قال عبيد بن عمري. } فال يقوم هلم يوم القيامة وزن {

  .فال يزن عند اهللا جناح بعوضة
هذا ال يقال مثله من جهة الرأي، وقد ثبت معناه مرفوعا صحيحي البخاري ومسلم عن أيب هريرة عن رسول : قلت

اهللا جناح بعوضة اقرؤوا  إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ال يزن عند: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
واملعىن أهنم ال ثواب هلم، وأعماهلم مقابلة بالعذاب، فال حسنة هلم . } فَال ُنقِيُم لَُهمْ َيْوَم الْقَِياَمِة َوزْناً {إن شئتم 

  يؤتى بأعمال: وقال أبو سعيد اخلدري. توزن يف موازين القيامة ومن ال حسنة له فهو يف النار

. فال قدر هلم عندنا يومئذ؛ واهللا أعلم: حيتمل أن يريد اجملاز واالستعارة؛ كأنه قال: وقيل. يئاكجبال هتامة فال تزن ش
ويف هذا احلديث من الفقه ذم السمن ملن تكلفه، ملا يف ذلك من تكلف املطاعم واالشتغال هبا عن املكارم، بل يدل 

إن أبغض : "وقد قال صلى اهللا عليه وسلم. منعلى حترمي األكل الزائد على قدر الكفاية املبتغى به الترفه والس
خريكم قرين : "ومن حديث عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" الرجال إىل اهللا تعاىل احلرب السمني

مث إن من بعدكم قوما يشهدون وال  -قال عمران فال أدري أذكر بعد قرنه قرنني أو ثالثة  -مث الذين يلوهنم 
وسبب ذلك أن السمن . وهذا ذم" ونون وال يؤمتنون وينذرون وال يوفون ويظهر فيهم السمنيستشهدون وخي

املكتسب إمنا هو من كثرة األكل والشره، والدعة والراحة واألمن واالسترسال مع النفس على شهواهتا، فهو عبد 



حت فالنار أوىل به؛ وقد ذم اهللا نفسه ال عبد ربه، ومن كان هذا حاله وقع ال حمالة يف احلرام، وكل حلم تولد عن س
: حممد[} َوالَِّذيَن كَفَُروا َيَتَمتَُّعونَ َوَيأْكُلُونَ كََما َتأْكُلُ الْأَْنَعاُم وَالنَّاُر َمثْوًى لَُهْم{: تعاىل الكفار بكثرة األكل فقال

ميان، والقيام بوظائف فإذا كان املؤمن يتشبه هبم، ويتنعم بتنعمهم يف كل أحواله وأزمانه، فأين حقيقة اإل] ١٢
وقد . ومن كثر أكله وشربه كثر هنمه وحرصه، وزاد بالليل كسله ونومه، فكان هناره هائما، وليله نائما! اإلسالم؟ 
هذا املعىن؛ وتقدم فيها ذكر امليزان، وأن له كفتني توزن فيهما صحائف األعمال فال معىن " األعراف"مضى يف 
تضحكون من : "سالم حني ضحكوا من محش ساق ابن مسعود وهو يصعد النخلةوقال عليه الصالة وال. لإلعادة

  .فدل هذا على أن األشخاص توزن؛ ذكره الغزنوي" ساق توزن بعمل أهل األرض
} َجَهنَُّم{. خربه" جزاؤهم"إشارة إىل ترك الوزن، وهو يف موضع رفع باالبتداء } ذَِلَك} {ذَِلَك جََزاُؤُهْم{: قوله تعاىل
مصدرية، } بَِما كَفَُروا{: يف قوله" ما"و} بَِما كَفَرُوا َواتََّخذُوا آيَاِتي َوُرُسِلي ُهزُواً{". ذلك"ملبتدأ الذي هو بدل من ا

  .واهلزء االستخفاف والسخرية؛ وقد تقدم

  }نُُزالًإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت كَاَنْت لَُهْم جَنَّاُت الِْفْردَْوسِ { : قوله تعاىل
. الفردوس سرة اجلنة: الفردوس ربوة اجلنة وأوسطها وأعالها وأفضلها وأرفعها وقال أبو أمامة الباهلي: قال قتادة
ويف صحيح . ليس يف اجلنان جنة أعلى من جنة الفردوس؛ فيها اآلمرون باملعروف، والناهون عن املنكر: وقال كعب

من آمن باهللا وبرسوله وأقام الصالة وصام : "ى اهللا عليه وسلمالبخاري عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صل
يا رسول اهللا : قالوا" رمضان كان حقا على اهللا أن يدخله اجلنة جاهد يف سبيل اهللا أو جلس يف أرضه اليت ولد فيها

ني كما بني السماء إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل اهللا ما بني الدرجت: "أفال نبشر الناس؟ قال
وفوقه عرش الرمحن  -أراه قال  -واألرض فإذا سألتم اهللا تعاىل فاسألوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة 

. والفردوس حديقة يف اجلنة. هو عريب: الفراء. والفردوس البستان بالرومية: وقال جماهد" ومنه تفجر أهنار اجلنة
  :جلمع فراديس، قال أمية بن أيب الصلت الثقفيوا. وفردوس اسم روضة دون اليمامة

  كانت منازهلم إذ ذاك ظاهرة
...  

  فيهاالفراديس والفومان والبصل
  .وكرم مفردس أي معرش. والفراديس موضع بالشام

احلول مبعىن و. أي ال يطلبون حتويال عنها إىل غريها} ال َيْبُغونَ َعْنَها حَِوالً{. أي دائمني} َخاِلِديَن ِفيهَا{: قوله تعاىل
وجيوز أن يكون من : قال. عظم عظما: حال من مكانه حوال كما يقال: وقال الزجاج. التحويل؛ قال أبو علي

التحول التنقل من موضع إىل موضع، واالسم احلول، ومنه قوله : قال اجلوهري. احليلة، أي ال حيتالون منزال غريها
  .} ا حَِوالًخَاِلِديَن ِفيَها ال َيْبُغونَ َعْنَه{: تعاىل

نفد الشيء إذا مت وفرغ؛ } قُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمدَاداً ِلكَِلَماِت َربِّي لََنِفَد الَْبْحُر قَْبلَ أَنْ َتنْفََد كَِلَماُت رَبِّي{: قوله تعاىل
وكذلك قرأها } دادام{ويف مصحف أُيب . أي زيادة على البحر عددا أو وزنا} َولَْو جِئَْنا بِِمثِْلِه َمدَداً{. وقد تقدم

قالت اليهود ملا قال هلم النيب : وقال ابن عباس. على التمييز أو احلال" مددا"وانتصب . جماهد وابن حميصن ومحيد
  وكيف وقد أوتينا التوراة، ومن: قالوا} َوَما أُوتِيُتْم ِمَن الِْعلْمِ إِالَّ قَِليالً{صلى اهللا عليه وسلم 



قالت : وقيل. اآلية} قُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمدَاداً ِلكَِلَماِت َربِّي لََنِفَد الَْبحُْر{ثريا؟ فنزلت أويت التوراة فقد أويت خريا ك
فقال اهللا ! اليهود إنك أوتيت احلكمة، ومن أويت احلكمة فقد أويت خريا كثريا، مث زعمت أنك ال علم لك بالروح؟ 

ِلكَِلَماتِ {: النسبة إىل كلمات اهللا تعاىل قليلة، قال ابن عباستعاىل قل وإن أوتيت القرآن وأوتيتم التوراة فهي ب
عىن بالكلمات الكالم القدمي الذي ال غاية له وال منتهى، وهو وإن كان واحدا فيجوز : وقيل. أي مواعظ ريب} رَبِّي

بصيغة اجلمع تفخيما؛ أن يعرب عنه بلفظ اجلمع ملا فيه من فوائد الكلمات، وألنه ينوب منا هبا، فجازت العبادة عنها 
  :وقال األعشى

  ووجه نقي اللون صاف يزينه
...  

  مع اجليد لبات هلا ومعاصم
وكذلك } َوإِنَّا لََنْحُن ُنْحيِي َوُنمِيُت} {إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر{و } َنْحُن أَْوِلَياؤُكُْم{ويف التنزيل . فعرب باللبات عن اللبة

أي ما نفدت العبارات والدالالت اليت تدل على مفهومات معاين : وقيل. ألنه ناب مناب أمة} أُمَّةًإِنَّ إِبَْراِهيَم كَانَ {
أي إن كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد صفات اجلنة : وقال السدي. كالمه سبحانه وتعاىل
َولَوْ {: ونظري هذه اآلية. ل ال إله إال اهللالنفد البحر قبل أن ينفه ثواب من قا: وقال عكرمة. اليت هي دار الثواب

وقرأ ]. ٢٧: لقمان[} لَِّهأَنََّما ِفي الْأَْرضِ ِمْن َشَجَرٍة أَقْالٌم َوالَْبْحُر َيُمدُُّه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعةُ أَْبُحرٍ َما َنِفَدْت كَِلَماُت ال
  .بالياء لتقدم الفعل} قبل أن ينفد{محزة والكسائي 

أي ال أعلم إال ما يعلمين اهللا تعاىل، وعلم اهللا } لْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌدقُ{: قوله تعاىل
أي يرجو رؤيته وثوابه } فََمْن كَانَ َيْرُجوا ِلقَاَء َربِِّه{. تعاىل ال حيصى، وإمنا أمرت بأن أبلغكم بأنه ال إله إال اهللا

نزلت يف جندب بن زهري العامري : قال ابن عباس} فَلَْيْعَملْ َعَمالً صَاِلحاً َوال ُيْشرِْك بِِعَباَدةِ َربِِّه أََحداً{خيشى عقابه و
يا رسول اهللا إين أعمل العمل هللا تعاىل، وأريد وجه اهللا تعاىل، إال أنه إذا اطلع عليه سرين النيب صلى اهللا عليه : قال

يا رسول : وقال طاووس قال رجل. فنزلت اآلية" طيب وال يقبل إال الطيب وال يقبل ما شورك فيهإن اهللا : "وسلم
  إين أحب اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل وأحب أن يرى مكاين فنزلت! اهللا

إين أتصدق وأصل الرحم أصنع ! يا رسول اهللا: جاء رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: وقال جماهد. هذه اآلية
إال هللا تعاىل فيذكر ذلك مين وأمحد عليه فيسرين ذلك وأعجب به، فسكت رسو اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل  ذلك

  .} فََمْن كَانَ َيْرجُوا ِلقَاَء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَمالً َصاِلحاً َوال ُيْشرِْك بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحداً {يقل شيئا، فأنزل اهللا تعاىل 
حديث أيب هريرة الصحيح " هود"وقد تقدم يف سورة . ، واآلية تعم ذلك كله وغريه من األعمالوالكل مراد: قلت

الكالم على الرياء، وذكرنا من األخبار هناك " النساء"يف الثالثة الذين يقضى عليهم أول الناس وقد تقدم يف سورة 
إنه ال يرائي } َوال ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َربِِّه أََحداً{: معىن قوله تعاىل: وقال املاوردي وقال مجيع أهل التأويل. ما فيه كفاية
حدثنا : حدثنا أيب رمحه اهللا تعاىل قال: قال" نوادر األصول"وروى الترمذي احلكيم رمحه اهللا تعاىل يف . بعمله أحدا

ه وهو أتيت شداد بن أوس يف مصال: حدثنا عبد الواحد بن زيد عن عبادة بن نسي قال: مكي بن إبراهيم قال
حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما، إذ : ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرمحن؟ قال: يبكي، فقلت

أمرا أختوفه على أميت من : "بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا ما الذي أرى بوجهك؟ قال: رأيت بوجهه أمرا ساءين فقلت
وتشرك أمتك من بعدك؟ ! يا رسول اهللا: قلت" الشهوة اخلفيةالشرك و: "ما هو يا رسول اهللا؟ قال: قلت" بعدي
والرياء شرك : قلت" يا شداد أما إهنم ال يعبد ون مشسا وال قمرا وال حجرا وال وثنا ولكنهم يراؤون بأعماهلم: "قال



ال ق" يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوات الدنيا فيفطر: "فما الشهوة اخلفية؟ قال: قلت" . نعم : "هو؟ قال
فََمْن كَانَ َيْرجُوا {نعم؛ أما تقرأ : أخربين عن الرياء أشرك هو؟ قال! يا أبا سعيد: فلقيت احلسن، فقلت: عبد الواحد

وروى إمساعيل بن إسحاق قال حدثنا محد بن أيب بكر . } ِلقَاَء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَمالً َصاِلحاً َوال ُيشْرِْك بِِعَباَدِة َربِّهِ أََحداً 
  كان عبادة بن الصامت وشداد: "ل حدثنا املعتمر بن سليمان عن ليث عن شهر بن حوشب قالقا

إنا نتخوف على هذه األمة من الشرك والشهوة اخلفية، فأما الشهوة اخلفية فمن قبل : ابن أوس جالسني، فقاال
ا فقد أشرك ومن صام صياما من صلى صالة يرائي هب: "مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وقاال". النساء

  .} فََمْن كَانَ َيْرجُوا ِلقَاَء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَمالً صَاِلحاً َوال ُيْشرِْك بِعَِباَدِة َربِِّه أََحداً{مث تال " يرائي به فقد أشرك
وسئل احلسن : وقال سهل بن عبد اهللا". النساء"وقد جاء تفسري الشهوة اخلفية خبالف هذا، وقد ذكرناه يف : قلت

من اإلخالص أن حتب أن تكتم حسناتك وال حتب أن تكتم سيئاتك، فإن أظهر اهللا : عن اإلخالص والرياء فقال
فََمْن {: عليك حسناتك تقول هذا من فضلك وإحسانك، وليس هذا من فعلي وال من صنيعي، وتذكر قوله تعاىل

اآلية؛ يؤتون } وَالَِّذيَن ُيْؤُتونَ َما آتَْوا{. } اِلحاً َوال ُيْشرِْك بِعَِباَدِة َربِِّه أََحداًكَانَ َيْرجُوا ِلقَاَء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَمالً َص
كيف يكون : اإلخالص، وهم خيافون أال يقبل منهم؛ وأما الرياء فطلب حظ النفس من عملها يف الدنيا؛ قيل هلا

وقال علماؤنا رضي اهللا . عاىل والدار اآلخرة فهو رياءمن طلب بعمل بينه وبني اهللا تعاىل سوى وجه اهللا ت: هذا؟ قال
وقد يقضي الرياء بصاحبه إىل استهزاء الناس به؛ كما حيكى أن طاهر بن احلسني قال أليب عبد اهللا : تعاىل عنهم
؛ دخلت العراق منذ عشرين سنة وأنا منذ ثالثني سنة صائم: منذ كم صرت إىل العراق يا أبا عبد اهللا؟ قال: املروزي

وحكى األصمعي أن أعرابيا صلى فأطال وإىل جانبه . فقال يا أبا عبد اهللا سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتني
أين هذا من قول األشعث، بن قيس وقد صلى . وأنا مع ذلك صائم: فقال! ما أحسن صالتك؟ : قوم، فقالوا

نقصهم بنفي الرياء عن نفسه، والتصنع من إنه مل خيالطها رياء؛ فخلص من ت: فخفف، فقيل له إنك خففت، فقال
دواء الرياء من قول لقمان؛ وأنه كتمان العمل، وروى الترمذي احلكيم حدثنا أيب " النساء"صالته؛ وقد تقدم يف 
أنبأنا جرير عن ليث عن شيخ عن معقل بن يسار قال قال أبو بكر وشهد به : أنبأنا احلماين قال: رمحه اهللا تعاىل قال

هو فيكم أخفى من : "ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الشرك، قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالعلى رسول 
  دبيب النمل

وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 
فََمْن {لكندي مسعت معاوية تال هذه اآلية على املنرب وقال عمر بن قيس ا". وأستغفرك ملا ال أعلم تقوهلا ثالث مرات

أوحى إيل : "وقال عمر قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. إهنا آلخر آية نزلت من السماء: فقال} كَانَ َيْرجُوا ِلقَاَء َربِِّه
نور ما بني عدن إىل مكة حشوه املالئكة يصلون رفع له } فََمْن كَانَ َيْرجُوا ِلقَاَء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَمالً صَاِلحاً{أنه من قرأ 

من قرأ أول سورة الكهف وآخرها : "وقال معاذ بن جبل قال النيب صلى اهللا عليه وسلم" . عليه ويستغفرون له
وعن ابن عباس أنه قال له " كانت له نورا من قرنه إىل قدمه ومن قرأها كلها كانت له نورا من األرض إىل السماء

إذا أردت أن تقوم أي ساعة شئت من الليل فاقرأ : "ر أن أقوم ساعة من الليل فيغلبين النوم، فقالإين أضم: رجل
إىل آخر السورة فإن اهللا تعاىل يوقظك مىت شئت من } قُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمَداداً ِلكَِلَماِت رَبِّي{إذا أخذت مضجعك 

ويف مسند الدرامي أيب حممد أخربنا حممد بن كثري عن . نه؛ ذكر هذه الفضائل الثعليب رضي اهللا تعاىل ع"الليل
األوزاعي عن عبد ة عن زر بن حبيش قال من قرأ آخر سورة الكهف لساعة أن يقوم من الليل قامها؛ قال عبد ة 



ال تذهب بكم األزمان يف مصاولة : كان شيخنا الطرطوشي األكرب يقول: فجربناه فوجدناه كذلك قال ابن العريب
فََمْن كَانَ يَْرُجوا لِقَاَء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَمالً َصاِلحاً {: ن، ومواصلة اإلخوان؛ وقد ختم سبحانه وتعاىل البيان بقولهاألقرا

  .}َوال ُيشْرِْك بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحداً

  بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ
  تفسري سورة مرمي عليها السالم

  تسعون ومثان آيات وهي. وهي مكية بإمجاع
إن ثأركم بأرض احلبشة، فأهدوا إىل : وملا كانت وقعة بدر، وقتل اهللا فيها صناديد الكفار، قال كفار قريش

النجاشي، وابعثوا إليه رجلني من ذوي رأيكم لعله يعطيكم من عنده من قريش، فتقتلوهنم مبن قتل منكم ببدر؛ 
أيب ربيعة، فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببعثهما، فبعث  فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد اهللا بن

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وسلم عمرو بن أمية الضمري، وكتب معه إىل النجاشي، فقدم على النجاشي، فقرأ كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ني فجمعهم، مث أمر جعفر أن يقرأ وسلم، مث دعا جعفر بن أيب طالب واملهاجرين، وأرسل إىل الرهبان والقسيس

وقاموا تفيض أعينهم من الدمع، فهم الذين أنزل اهللا تعاىل فيهم } كهيعص{عليهم القرآن، فقرأ سورة مرمي 
} ُرهَْباناً َوأَنَُّهْم ال َيْسَتكْبُِرونََو َولََتجَِدنَّ أَقْرََبُهْم َمَودَّةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا َنصَاَرى ذَِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْم ِقسِّيِسَني{

هل معك مما جاء به عن اهللا شيء؟ قال : ويف السرية؛ فقال النجاشي. ذكره أبو داود. } الشَّاِهِديَن{: وقرأ إىل قوله
فبكى واهللا النجاشي حىت أخضل حليته، وبكت } كهيعص{فقرأ : قال. اقرأه علي: نعم؛ فقال له النجاشي: جعفر
هذا والذي جاء به موسى ليخرج من : هم حىت أخضلوا حلاهم حني مسعوا ما يتلى عليهم؛ فقال النجاشيأساقفت

  .مشكاة واحدة، انطلقا فواهللا ال أسلمهم إليكما أبدا؛ وذكر متام اخلرب
  }كهيعص{] ١[
  }ِذكُْر َرْحَمِت َربَِّك عبد ُه زَكَرِيَّا{] ٢[
  }اًإِذْ َناَدى َربَُّه نَِداًء َخفِّي{] ٣[
  }قَالَ َربِّ إِنِّي َوَهَن الْعَظُْم ِمنِّي وَاْشتََعلَ الرَّأُْس شَْيباً َولَمْ أَكُْن بُِدعَاِئَك َربِّ َشقِّياً{] ٤[
  }وَإِنِّي خِفُْت الْمََواِلَي ِمْن َوَرائي َوكَاَنتِ اْمرَأَِتي َعاقِراً فََهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك َوِليّاً{] ٥[
  }ثُ ِمْن آلِ َيْعقُوَب وَاْجَعلُْه َربِّ َرِضيّاًيَرِثُنِي َوَيرِ{] ٦[
  }َيا زَكَرِيَّا إِنَّا ُنَبشُِّرَك بُِغالمٍ اْسُمُه َيحَْيى لَمْ َنجَْعلْ لَُه ِمْن قَْبلُ َسِميّاً{] ٧[
  }رِ ِعِتّياًقَالَ َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُالٌم َوكَاَنِت اْمرَأَِتي َعاِقراً َوقَْد َبلَْغُت ِمَن الْكَِب{] ٨[
  }قَالَ كَذَِلَك قَالَ رَبَُّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َوقَْد َخلَقُْتَك ِمْن قَْبلُ َولَْم َتُك َشْيئاً{] ٩[

  }قَالَ َربِّ اجَْعلْ ِلي آَيةً قَالَ آيَُتَك أَلَّا ُتكَلَِّم النَّاَس ثَالثَ لََيالٍ سَوِيّاً{] ١٠[
  }الِْمْحرَابِ فَأَْوَحى إِلَْيهِمْ أَنْ سَبُِّحوا ُبكَْرةً َوَعِشيّاًفَخََرَج َعلَى قَْوِمِه ِمَن {] ١١[
  }َيا َيحَْيى ُخِذ الِْكتَاَب بِقُوٍَّة َوآَتْيَناُه الُْحكَْم صَبِيّاً{] ١٢[
  }َوَحنَاناً ِمْن لَُدنَّا َوَزكَاةً َوكَانَ َتِقيّاً{] ١٣[



  }اً َعِصيّاًَوبَّراً بِوَاِلَدْيِه وَلَْم َيكُْن َجبَّار{] ١٤[
  }َوَسالٌم َعلَْيِه َيْوَم ُوِلَد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعثُ حَّياً{] ١٥[

أن الكاف من كاف، واهلاء : } كهيعص{وقال ابن عباس يف . تقدم الكالم يف أوائل السور} كهيعص{: قوله تعاىل
ن عزيز القشريي عن ابن عباس؛ معناه من هاد، والياء من حكيم، والعني من عليم، والصاد من صادق، ذكره اب

كاف خللقه، هاد لعباده، يده فوق أيديهم، عامل هبم، صادق يف وعده؛ ذكره الثعليب عن الكليب السدي وجماهد 
الكاف من كرمي وكبري وكاف، واهلاء من هاد، والياء من رحيم، والعني من عليم : وقال الكليب أيضا. والضحاك

هو اسم من أمساء اهللا تعاىل؛ وعن علي رضي اهللا : وعن ابن عباس أيضا. املعىن واحدوعظيم، والصاد من صادق؛ و
هو اسم اهللا األعظم الذي : السدي. يا كهيعص اغفر يل؛ ذكره الغزنوي: عنه هو اسم اهللا عز وجل وكان يقول
: وقيل. معمر عنه عن. هو اسم من أمساء القرآن؛ ذكره عبد الرزاق: وقتادة. سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب

كأنه } كهيعص{: متام الكالم عند قوله: هو اسم للسورة؛ وهو اختيار القشريي يف أوائل احلروف؛ وعلى هذا قيل
وقرأ ابن جعفر هذه احلروف . كتاب كذا أو باب كذا مث تشرع يف املقصود: إعالم باسم السورة، كما تقول

وفتح الياء، وابن عامر ومحزة بالعكس، وأماهلما مجيعا الكسائي متقطعة، ووصلها الباقون، وأمال أبو عمرو اهلاء 
وعن خارجة أن احلسن كان يضم . وفتحهما الباقون. وقرأمها بني اللفظني أهل املدينة نافع وغريه. وأبو بكر وخلف

 وال جيوز ضم: قال أبو حامت. كاف، وحكى غريه أنه كان يضم ها، وحكى إمساعيل بن إسحاق أنه كان يضم يا
  قراءة أهل املدينة: الكاف واهلاء والياء؛ قال النحاس

ال جتوز؛ منهم : وأما قراءة احلسن فأشكلت على مجاعة حىت قالوا. من أحسن ما يف هذا، واإلمالة جائزة يف هاويا
ويه كان احلسن يشم الرفع؛ فمعىن هذا أنه كان يومئ؛ كما سيب: والقول فيها ما بينه هارون القارئ؛ قال. أبو حامت

وأظهر الدال من هجاء . الصالة والزكاة يومئ إىل الواو، وهلذا كتبها يف املصحف بالواو: أن من العرب من يقول
  .نافع وابن كثري وعاصم ويعقوب، وهو اختيار أيب عبيد؛ وأدغمها الباقون" ص"

  }اًء خَِفيّاًِذكُْر َرْحَمِت رَبَِّك عبد ُه َزكَرِيَّا إِذْ َناَدى َربَُّه نَِد{: قوله تعاىل
: ؛ قال الزجاج"كهيعص"هو مرفوع بـ : ثالثة أقوال؛ قال الفراء" ذكر"يف رفع } ِذكُْر َرْحَمِت رَبَِّك{: قوله تعاىل

ليس هو مما أنبأنا اهللا عز وجل به عن زكريا، وقد خرب اهللا تعاىل عنه وعن ما بشر به، " كهيعص"هذا حمال؛ ألن 
أن املعىن : والقول الثالث. التقدير؛ فيما يقص عليكم ذكر رمحة ربك: خفشوقال األ. من قصته" كهيعص"وليس 

رفع بإضمار مبتدأ؛ أي هذا ذكر رمحة ربك؛ وقرأ " ذكر رمحة ربك: "وقيل. هذا الذي يتلوه عليكم ذكر رمحة ربك
تكتب  "ورمحة. "على األمر} ذكر{وقرئ . أي هذا املتلو من القرآن ذكر رمحة ربك} ذكر رمحة ربك{احلسن 

ويوقف عليها باهلاء، وكذلك كل ما كان مثلها، ال اختالف فيها بني النحويني واعتلوا يف ذلك أن هذه اهلاء لتأنيث 
  .األمساء فرقا بينها وبني األفعال

ـ  هذا ذكر ضرب زيد : بدل منه، كما تقول" زكريا". "رمحة"هو منصوب بـ : قال األخفش} عبده{الثانية 
ذكر : هو على التقدمي والتأخري؛ معناه: وقيل. منصوب بالرمحة" عبد ه"الضرب، كما أن عمرا؛ فعمرا منصوب ب

} عبد ه زكريا{وقرأ بعضهم . منصوب بالذكر؛ ذكره الزجاج والفراء" عبد ه"ربك عبد ه زكريا برمحة؛ فـ 
. كر رمحة عبد ه زكريابالنصب على معىن هذا القرآن ذ" ذكر"وقرأ حيىي بن يعمر . بالرفع؛ وهي قراءة أيب العالية
  ".آل عمران"يف } زكريا{وتقدمت اللغات والقراءة يف 



وقد } اْدُعوا َربَّكُْم َتَضرُّعاً َوُخفَْيةً إِنَُّه ال ُيِحبُّ الُْمعَْتِديَن{: مثل قوله} إِذْ َناَدى َربَُّه نَِداًء َخِفيّاً{: الثالثة ـ قوله تعاىل
فََناَدْتُه الَْمالِئكَةُ َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِفي {: دليله قوله. جى ربه بذلك يف حمرابهوالنداء الدعاء والرغبة؛ أي نا. تقدم

أخفاه من : واختلف يف إخفائه هذا النداء؛ فقيل. فبني أنه استجاب له يف صالته، كما نادى يف الصالة} الِْمْحرَابِ
ي، فإن أجيب فيه نال بغيته، وإن مل جيب مل يعرف قومه لئال يالم على مسألة الولد عند كرب السن؛ وألنه أمر دنيو

ملا كانت األعمال اخلفية أفضل وأبعد من الرياء : وقيل. خملصا فيه مل يطلع عليه إال اهللا تعاىل: وقيل. بذلك أحد
وقد تقدم أن املستحب . سرا من قومه يف جوف الليل؛ والكل حمتمل واألول أظهر؛ واهللا أعلم" خفيا: "وقيل. أخفاه

وروى . وهذه اآلية نص يف ذلك؛ ألنه سبحانه أثىن بذلك على زكريا" األعراف"ن الدعاء اإلخفاء يف سورة م
إمساعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا حيىي بن سعيد عن أسامة بن زيد عن حممد بن عبد الرمحن وهو ابن أيب كبشة 

. وهذا عام" الذكر اخلفي وخري الرزق ما يكفيإن خري : "عن سعد بن أيب وقاص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
كان احلسن يرى أن يدعو اإلمام يف القنوت ويؤمن من خلفه من غري رفع صوت، وتال يونس : قال يونس بن عبيد

يب وقد أسر مالك القنوت وجهر به الشافعي، واجلهر به أفضل؛ ألن الن: قال ابن العريب. } إِذْ َناَدى َربَُّه نَِداًء َخفِّياً{
  .صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو به جهرا

  :فيه مسألتان} قَالَ َربِّ إِنِّي َوَهَن الَْعظُْم مِنِّي{: قوله تعاىل
وهن يهن وهنا إذا : يقال. باحلركات الثالث أي ضعف" وهن"قرئ } قَالَ َربِّ إِنِّي َوهََن{ : األوىل ـ قوله تعاىل
وإمنا ذكر العظم ألنه عمود البدن، وبه قوامه، وهو . ن ووهن يوهنوهن يه: وقال أبو زيد يقال. ضعف فهو واهن

  أصل بنائه، فإذا وهن تداعى وتساقط سائر قوته؛ وألنه أشد ما فيه وأصلبه؛ فإذا وهن كان ما وراءه أوهن
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

ووحده ألن الواحد هو الدال على معىن اجلنسية، وقصده إىل أن هذا اجلنس الذي هو العمود والقوام، وأشد . منه
ع لكان قصد إىل معىن آخر، وهو أنه مل يهن منه بعض عظامه ولكن ما تركب منه اجلسد قد أصابه الوهن، ولو مج

  .كلها
وهذا من أحسن االستعارة يف كالم . أدغم السني يف الشني أبو عمرو} َواْشَتَعلَ الرَّأْسُ َشْيباً{: الثانية ـ قوله تعاىل

وضعفت؛ وأضاف االشتعال  شخت: واالشتعال انتشار شعاع النار؛ شبه به انتشار الشيب يف الرأس؛ يقول. العرب
يف " وشيبا. "ومل يضف الرأس اكتفاء بعلم املخاطب أنه رأس زكريا عليه السالم. إىل مكان الشعر ومنبته وهو الرأس

وهو منصوب على : وقال الزجاج. أنه مصدر ألن معىن اشتعل شاب؛ وهذا قول األخفش: أحدمها: نصبه وجهان
  .والشيب خمالطة الشعر األبيض األسود. نه مشتق من فعل فاملصدر أوىل بهقول األخفش أوىل أل: النحاس. التمييز

: يستحب للمرء أن يذكر يف دعائه نعم اهللا تعاىل عليه وما يليق باخلضوع؛ ألن قوله تعاىل: الثالثة ـ قال العلماء
إظهار لعادات تفضله يف إجابته أدعيته؛ } يّاًَولَْم أَكُْن بُِدَعاِئَك َربِّ َشِق{: وقوله. إظهار للخضوع} َوَهَن الْعَظُْم ِمنِّي{

شقي : يقال. أي مل أكن بدعائي إياك شقيا؛ أي مل تكن ختيب دعائي إذا دعوتك؛ أي إنك عودتين اإلجابة فيما مضى
أنا الذي أحسنت إليه يف وقت كذا؛ : وعن بعضهم أن حمتاجا سأله وقال. بكذا أي تعب فيه ومل حيصل مقصوده

  .ن توسل بنا إلينا؛ وقضى حاجتهمرحبا مب: فقال
  :فيه سبع مسائل} وَإِنِّي ِخفُْت الَْموَاِلَي ِمْن َورَائي َوكَاَنِت امَْرأَِتي َعاِقراً فََهْب ِلي ِمْن لَدُْنَك َولِّياً{ : قوله تعاىل

احلسني رضي اهللا تعاىل  قرأ عثمان بن عفان وحممد بن علي وعلي بن} َوإِنِّي ِخفُْت الَْموَاِلَي{: األوىل ـ قوله تعاىل
" خبفت"ألنه يف رفع " املوايل"بفتح اخلاء وتشديد الفاء وكسر التاء وسكون الياء من } خفت{عنهما وحيىي بن يعمر 
  ألنه" املوايل"بكسر اخلاء وسكون الفاء وضم التاء ونصب الياء من " خفت"وقرأ الباقون . ومعناه انقطعت باملوت

والعرب تسمي بين . هنا األقارب بنو العم والعصبة الذين يلونه يف النسب" وايلامل"و" خفت"يف موضع نصب بـ 
  :قال الشاعر. العم املوايل

  مهال بين عمنا مهال موالينا
...  

  ال تنبشوا بيننا ما كان مدفونا
إمنا : ائفةوقالت ط. خاف أن يرثوا ماله وأن ترثه الكاللة فأشفق أن يرثه غري الولد: قال ابن عباس وجماهد وقتادة

كان مواليه مهملني للدين فخاف مبوته أن يضيع الدين، فطلب وليا يقوم بالدين بعده؛ حكى هذا القول الزجاج، 
وهذا هو الصحيح من القولني يف تأويل اآلية، وأنه عليه . وعليه فلم يسل من يرث ماله؛ ألن األنبياء ال تورث

إنا معشر : "راثة املال؛ ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالالصالة والسالم أراد وراثة العلم والنبوة ال و
إن العلماء ورثة األنبياء وأن األنبياء مل يورثوا دينارا وال : "ويف كتاب أيب داود" األنبياء ال نورث ما تركنا صدقة

  .} يَرِثُنِي{: وسيأيت يف هذا مزيد بيان عند قوله". درمها ورثوا العلم



: وعبارة عن قول زكريا} َوَورِثَ ُسلَْيَمانُ َداُوَد{: هذا احلديث يدخل يف التفسري املسند؛ لقوله تعاىلالثانية ـ 
وختصيص للعموم يف ذلك، وأن سليمان مل يرث من داود } فََهْب ِلي ِمْن لَدُْنَك َوِلّياً َيرِثُنِي وََيرِثُ ِمْن آلِ َيْعقُوَب{

احلكمة والعلم، وكذلك ورث حيىي من آل يعقوب؛ هكذا قال أهل العلم  ماال خلفه داود بعده؛ وإمنا ورث منه
النبوة } َوَيرِثُ ِمْن آلِ َيْعقُوَب{ماال } يَرِثُنِي{: بتأويل القرآن ما عدا الروافض، وإال ما روي عن احلسن أنه قال

: قال ابن عطية. رواحلكمة؛ وكل قول خيالف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو مدفوع مهجور؛ قال أبو عم
إنا معشر األنبياء "واألكثر من املفسرين على أن زكريا إمنا أراد وراثة املال؛ وحيتمل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

واألظهر األليق بزكريا عليه السالم أن يريد وراثة . أال يريد به العموم، بل على أنه غالب أمرهم؛ فتأمله" ال نورث
أال ترى أنه ملا طلب وليا ومل خيصص ولدا بلغه اهللا تعاىل أمله على أكمل . الوراثة مستعارةالعلم والدين، فتكون 

  .يريد العلم والنبوة} ِمْن آلِ َيْعقُوَب{قوله : وقال أبو صاحل وغريه. الوجوه

صورا مفتوح الياء مثل وعنه أنه قرأ أيضا مق. قرأ ابن كثري باملد واهلمز وفتح الياء} ِمْن َوَرائي{: الثالثة ـ قوله تعاىل
وهي . مثل منت إال ما ذكرنا عن عثمان} خفت{والقراء على قراءة . الباقون باهلمز واملد وسكون الياء. عصاي

خفت املوايل من بعدي أي من بعد : قال كيف يقول. قراءة شاذة بعيدة جدا؛ حىت زعم بعض العلماء أهنا ال جتوز
أي من بعد موتى، ولكن من ورائي يف ذلك } ِمْن َوَرائي{: أال يعين بقوله والتأويل هلا: النحاس!. مويت وهو حي؟ 

الوقت؛ وهذا أيضا بعيد حيتاج إىل دليل أهنم خفوا يف ذلك الوقت وقلوا، وقد أخرب اهللا تعاىل مبا يدل على الكثرة 
  ".الكهف"ن، فهو الوراء على ما تقدم يف من بعدي يف الزم} ِمْن َوَرائي{: ابن عطية. }أَيُُّهمْ َيكْفُلُ َمرَْيَم{حني قالوا 

امرأته هي إيشاع بنت فاقوذا بن قبيل، وهي أخت حنة بنت فاقوذا؛ } َوكَاَنتِ اْمرَأَِتي َعاقِراً{: الرابعة ـ قوله تعاىل
امرأة زكريا هي إيشاع بنت : وقال القتيب. بيانه" آل عمران"وحنة هي أم مرمي حسب ما تقدم يف . قاله الطربي

وعلى القول اآلخر يكون ابن . ن، فعلى هذا القول يكون حيىي ابن خالة عيسى عليهما السالم على احلقيقةعمرا
. شاهدا للقول األول" فلقيت ابين اخلالة حيىي وعيسى: "ويف حديث اإلسراء قال عليه الصالة والسالم. خالة أمه
والعاقر من النساء أيضا اليت ال تلد من ". آل عمران" والعاقر اليت ال تلد لكرب سنها؛ وقد مضى بيانه يف. واهللا أعلم
  :وكذلك العاقر من الرجال؛ ومنه قول عامر بن الطفيل} وََيجَْعلُ َمْن َيَشاُء َعِقيماً{: ومنه قوله تعاىل. غري كرب

  لبئس الفىت إن كنت أعور عاقرا
...  

  جبانا فما عذري لدى كل حمضر
ومل يصرح بولد ملا علم من حال وبعده عنه بسبب . سؤال ودعاء} ْن لَدُْنَك َوِليّاًفََهْب ِلي ِم{: اخلامس ـ قوله تعاىل

مخس وتسعني سنة؛ وهو أشبه؛ فقد كان : مقاتل. جرى له هذا األمر وهو ابن بضع وسبعني سنة: قال قتادة. املرأة
  بل طلب الولد،: وقالت طائفة. }ِعتِّياًَوقَْد َبلَْغُت ِمَن الِْكَبرِ {: غلب على ظنه انه ال يولد له لكربه؛ ولذلك قال

مث طلب أن تكون اإلجابة يف أن يعيش حىت يرثه، حتفظا من أن تقع اإلجابة يف الولد ولكن حيترم، وال يتحصل منه 
  .الغرض

دعاء زكريا عليه السالم يف الولد إمنا كان إلظهار دينه، وإحياء نبوته، ومضاعفة ألجره ال للدنيا، : قال العلماء
وهذه وسيلة حسنة؛ . ، أي بدعائي إياك} وَلَْم أَكُْن بُِدعَاِئكَ َربِّ َشقِّياً{: ان ربه قد عوده اإلجابة، ولذلك قالوك

أنا : من أنت؟ قال: أن يتشفع إليه بنعمه، يستدر فضله بفضله؛ يروى أن حامت اجلود لقيه رجل فسأله؛ فقال له حامت



فإن قيل كيف أقدم زكريا على مسألة ما خيرق العادة . ن تشفع إلينا بنامرحبا مب: الذي أحسنت إليه عام أول؛ فقال
كُلََّما {: دون إذن؟ فاجلواب أن ذلك جائز يف زمان األنبياء ويف القرآن ما يكشف عن هذا املعىن؛ فإنه تعاىل قال

أَنَّى لَِك َهذَا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه إِنَّ اللََّه يَْرُزُق َمْن  َدَخلَ َعلَْيَها زَكَرِيَّا الِْمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها رِْزقاً قَالَ َيا مَْرَيُم
ُهنَاِلَك َدَعا َزكَرِيَّا َربَُّه قَالَ {: فلما رأى خارق العادة استحكم طمعه يف إجابة دعوته؛ فقال تعاىل} َيَشاُء بِغَْيرِ ِحَسابٍ

  }ةًَربِّ َهْب ِلي ِمْن لَدُْنَك ذُرِّيَّةً طَيَِّب
هذه اآلية تدل على جواز الدعاء بالولد، واهللا سبحانه وتعاىل قد حذرنا من آفات األموال واألوالد، : إن قال قائل

إِنَّ ِمْن أَزَْواجِكُْم َوأَْوالدِكُمْ {: قال. } إِنََّما أَمَْوالُكُْم َوأَْوالدُكُْم ِفْتَنةٌ {: ونبه على املفاسد الناشئة من ذلك؛ فقال
. بيانه" آل عمران"فاجلواب أن الدعاء بالولد معلوم من الكتاب والسنة حسب ما تقدم يف } لَكُْم فَاْحذَُروُهْم َعُدّواً

والولد إذا كان هبذه الصفة نفع . } وَاْجَعلُْه َربِّ َرِضّياً {: وقال} ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً{: مث إن زكريا عليه السالم حترز فقال
وقد دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم . وخرج من حد العداوة والفتنة إىل حد املسرة والنعمةأبويه يف الدنيا واآلخرة، 

فدعا له بالربكة حترزا مما يؤدي إليه اإلكثار من " اللهم أكثر مال وولده وبارك له فيما أعطيته: "ألنس خادمه فقال
اله وأخراه اقتداء باألنبياء عليهم الصالة وهكذا فليتضرع العبد إىل مواله يف هداية ولده، وجناته يف أو. اهللكة

  .بيانه" آل عمران"والسالم والفضالء؛ وقد تقدم يف 

  :فيه أربع مسائل} يَرِثُنِي َوَيرِثُ ِمْن آلِ َيْعقُوَب َواْجَعلُْه َربِّ َرِضيّاً{: قوله تعاىل
وقرأ حيىي بن . بالرفع فيهما} ين ويرثيرث{قرأ أهل احلرمني واحلسن وعاصم ومحزة } يَرِثُنِي{: األوىل ـ قوله تعاىل

على مذهب سيبويه، " هب"يعمر وأبو عمرو وحيي بن وثاب واألعمش والكسائي باجلزم فيهما، وليس مها جواب 
إمنا تقديره إن هتبه يرثين ويرث؛ واألول أصوب يف املعىن ألنه طلب وارثا موصوفا؛ أي هب يل من لدنك الويل 

هب يل الذي يكون وارثي؛ قاله أبو عبيد؛ ورد قراءة : ألولياء منهم من ال يرث؛ فقالالذي هذه حال وصفته؛ ألن ا
وهذه حجة : النحاس! ألن معناه إن وهبت ورث، وكيف خيربا اهللا عز وجل هبذا وهو أعلم به منه؟ : اجلزم؛ قال

لك اجلنة؛ أي إن تطعه أطع اهللا يدخ: متقصاة؛ ألن جواب األم عند النحويني فيه معىن الشرط واجملازاة؛ تقول
  .يدخلك اجلنة

. هي وراثة نبوة: فللعلماء فيه ثالثة أجوبة؛ قيل} يَرِثُنِي َوَيرِثُ ِمْن آلِ َيْعقُوَب{فأما معىن : الثانية ـ قال النحاس
فأما قوهلم وراثة نبوة فمحال؛ ألن النبوة ال تورث، ولو كانت تورث . هي وراثة مال: وقيل. وراثه حكمة: وقيل
ووراثة العلم واحلكمة مذهب حسن؛ ويف احلديث . الناس ينتسبون إىل نوح عليه السالم وهو نيب مرسل: ل قائللقا
ال : "وأما وراثة املال فال ميتنع، وإن كان قوم قد أنكروه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم". العلماء ورثة األنبياء"

ال نورث : وقد يؤول هذا مبعىن. خيرب عن نفسه بإخبار اجلمعفهذا ال حجة فيه؛ ألن الواحد " نورث ما تركنا صدقة
الذي تركناه صدقة؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل خيلف شيئا يورث عنه؛ وإمنا كان الذي أباحه اهللا عز وجل 

ومن سبيل " هللا"ألن معىن } ُه َوِللرَُّسولَِواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَس{: إياه يف حياته بقوله تبارك امسه
ففي بعض الروايات : اهللا، ومن سبيل اهللا ما يكون يف مصلحة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما دام حيا؛ فإن قيل

واآلخر ال يورث من . مبعىن الذي" ما"ففيه التأويالن مجيعا؛ أن يكون " إنا معاشر األنبياء ال نورث ما تركنا صدقة"
على " ال نورث ما تركنا صدقة: "واختلف العلماء يف تأويل قوله عليه السالم: وقال أبو عمر. هذه حاله كانت
  وهو: أحدمها: قولني



أن نبينا عليه الصالة : واآلخر. األكثر وعليه اجلمهور أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يورث وما ترك صدقة
ل ماله كله صدقة زيادة يف فضيلته، كما خص يف النكاح بأشياء والسالم مل يورث؛ ألن اهللا تعاىل خصه بأن جع

أباحها له وحرمها على غريه؛ وهذا القول قال بعض أهل البصرة منهم ابن علية، وسائر علماء املسلمني على القول 
  .األول

خت مرمي بنت عمران، هو يعقوب بن إسرائيل، وكان زكريا متزوجا بأ: قيل} ِمْن آلِ َيْعقُوَب{: الثالثة ـ قوله تعاىل
ويرجع نسبها إىل يعقوب؛ ألهنا من ولد سليمان بن داود وهو من ولد يهوذا بن يعقوب، وزكريا من ولد هارون 

املعين : وقيل. أخي موسى، وهارون وموسى من ولد الوى بن يعقوب، وكانت النبوة يف سبط يعقوب بن إسحاق
ماثان أيب مرمي أخوان من نسل سليمان بن داود عليهما السالم؛ بيعقوب ها هنا بن يعقوب بن ماثان أخو عمران بن 

وكان آل يعقوب : وقال الكليب. ألن يعقوب وعمران ابنا ماثان، وبنو ماثان رؤساء بين إسرائيل؛ قاله مقاتل وغريه
تادة وروى ق. أخواله، وهو يعقوب بن ماثان، وكان فيهم امللك، وكان زكريا من ولد هارون بن عمران أخي موسى

ومل ينصرف يعقوب ألنه " . زكريا ما كان عليه من ورثته -تعاىل  -يرحم اهللا : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أعجمي

: وقيل. راضيا بقضائك وقدرك: وقيل. أي مرضيا يف أخالقه وأفعاله} وَاْجَعلُْه َربِّ َرِضيّاً{: الرابعة ـ قوله تعاىل
  .نبيا كما جعلت أباه نبيا: و صاحلوقال أب. رجال صاحلا ترضى عنه

} َيا َزكَرِيَّا إِنَّا نَُبشُِّركَ بُِغالمٍ اْسُمُه َيْحَيى{: يف الكالم حذف؛ أي فاستجاب اهللا دعاءه فقال} َيا َزكَرِيَّا{: قوله تعاىل
أن : الثالث .إعطاؤه الولد وهو قوة: الثاين. إجابة دعائه وهي كرامة: أحدها: فتضمنت هذه البشرى ثالثة أشياء

مساه حيي ألنه حيي بني أب شيخ وأم عجوز؛ : وقال مقاتل". آل عمران"يفرد بتسميته؛ وقد تقدم معىن تسميته يف 
  .واهللا أعلم. وهذا فيه نظر؛ ملا تقدم من أن امرأته كانت عقيما ال تلد

حيي هبذا االسم ، قاله ابن عباس وقتادة وابن أسلم أي مل نسم أحدا قبل } لَْم َنْجَعلْ لَُه ِمْن قَْبلُ َسمِّياً { : قوله تعاىل 
معناه مثال ونظريا ، وهو } َسِمّياً { : وقال جماهد وغريه . ومن عليه تعاىل بأن مل يكل تسميته إىل األبوين . والسدي 

و ، وهذا فيه بعد ، ألنه كأنه من املساماة والسم[ وهذا]معناه مثال ونظريا } َهلْ َتْعلَُم لَهُ َسِمّياً { : مثل قوله تعاىل 
إن اهللا تعاىل : وقيل . ال يفضل على إبراهيم وموسى ، اللهم إال أن يفضل يف خاص كالسؤدد واحلصر مثله ولدا 

ويف هذه اآلية دليل وشاهد على . اشترط القبل ، ألنه أراد أن خيلق بعده أفضل منه وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم 
ثرة ، وإياها كانت العرب تنتحي يف التسمية لكوهنا أنبه وأنزه عن النبز حىت قال قائل أن األسامي السنع جديرة باأل

:  
  سنع األسامي مسبلي أزر

...  
  محر متس األرض باهلدب

  .أنا ابن العجاج ، فقال قصرت وعرفت: وقال رؤية للنسابة البكري وقد سأله عن نسبه 
ليس على معىن اإلنكار ملا أخرب اهللا تعاىل به ، بل على سبيل التعجب } الٌم قَالَ َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُ{ : قوله تعاىل 

َوقَْد { . بيانه " آل عمران"وقيل غري هذا مما تقدم يف . من قدرة اهللا تعاىل أن خيرج ولدا من امرأة عاقر وشيخ كبري
َعَسا الشيُء : قال األصمعي . ومثله العسي  يعين النهاية يف الكرب واليبس واجلفاف ،} َبلَْغُت ِمَن الْكَِبرِ ِعِتّياً 

َعَتا الشيخ َيعتو : َيْعُسوُعسُّوا وَعَساء ممدود أيَ يبِس وَصلَُب ، وقد عسا الشيُخ يَْعُسو َولَّى وكَبِر مثل َعَتا ، يقال 



أبدلوا من الواو ياء ، واألصل عتو ألنه من ذوات الواو ، ف. وعتوت يافالن تعتو ُعتواً وِعتيا. ُعتيا وِعتّياّ كرب وولّى
كره الضمة مع الكسرة والياء ، وقال " ِعِتّياً"ألهنا أختها وهي أخف منها ، واآليات على الياءات ، ومن قال 

  :الشاعر 
  إمنا يعذر الوليد وال يـع

...  
  ــذر من كان يف الزمان عتيا

بكسر } عتيا{كسائي وحفص وقرأ حييي بن وثاب ومحزة وال. وهو كذلك مصحف أيب} عسيا{وقرأ ابن عباس 
. خاصة، وكذلك الباقون يف اجلميع، ومها لغتان} بكيا{وضم حفص . حيث كن} صليا{و } جثيا{العني وكذلك 

  .ملك عات إذا كان قاسي القلب: قسيا؛ يقال} عتيا{: وقيل
والكاف يف موضع رفع؛ أي } َك قَالَ رَبَُّككَذَِل{أي قال له امللك } قَالَ كَذَِلَك قَالَ َربَُّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن{: قوله تعاىل

أي من قبل } َوقَْد َخلَقُْتَك ِمْن قَْبلُ{. خلقه علي هني: قال الفراء. }ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن{: األمر كذلك؛ أي كما قيل لك
ى بنون وألف باجلمع عل} وقد خلقناك{وقرأ سائر الكوفيني . وهذه قراءة أهل املدينة والبصرة وعاصم. حيىي

أي كما خلقك اهللا تعاىل بعد العدم ومل تك شيئا موجودا، } لَْم َتُك شَْيئاً{. والقراءة األوىل أشبه بالسواد. التعظيم
  .فهو القادر على خلق حيىي وإجياده

ِمْن قَْبلُ وَلَمْ  وَقَْد َخلَقُْتَك{طلب آية على محلها بعد بشارة املالئكة إياه، وبعد } قَالَ َربِّ اجَْعلْ ِلي آَيةً{: قوله تعاىل
طلب آية : وقيل. زيادة طمأنينة؛ أي متم النعمة بأن جتعل يل آية، وتكون تلك اآلية زيادة نعمة وكرامة} َتُك شَْيئاً

قاله الضحاك وهو معىن قول السدي؛ . تدله على أن البشرى منه بيحىي ال من الشيطان؛ ألن إبليس أومهه ذلك
قَالَ آيَُتَك أَلَّا ُتكَلَِّم النَّاَس ثَالثَ {". آل عمران" بأن املالئكة نادته حسب ما تقدم يف وهذا فيه نظر إلخبار اهللا تعاىل

  .بيانه فال معىن لإلعادة".آل عمران"تقدم يف } لََيالٍ َسوِيّاً
  :فيه مخس مسائل} َوَعشِّياً فَخََرَج َعلَى قَْوِمِه ِمَن الِْمْحرَابِ فَأَْوَحى إِلَْيهِْم أَنْ سَبُِّحوا ُبكَْرةً{: قوله تعاىل

واحملراب أرفع املواضع، . أي أشرف عليهم من املصلى} فَخََرَج َعلَى قَْوِمِه ِمَن الِْمْحرَابِ{: األوىل ـ قوله تعاىل
. أشرف اجملالس، وكانوا يتخذون احملاريب فيما ارتفع من األرض؛ دليله حمراب داود عليه السالم على ما يأيت

  :اشتقاقه؛ فقالت فرقة واختلف الناس يف

" بفتح الراء"هو مأخوذ من احلرب : وقالت فرقة. هو مأخوذ من احلرب كأن مالزمه حيارب الشيطان والشهوات
  .كأن مالزمه يلقى منه حربا وتعبا ونصبا

وقد اختلف يف . الثانية ـ هذه اآلية تدل على أن ارتفاع إمامهم على املأمومني كان مشروعا عندهم يف صالهتم
ومنع مالك ذلك يف االرتفاع الكثري . هذه املسألة فقهاء األمصار، فأجاز ذلك اإلمام أمحد وغريه متمسكا بقصة املنرب

  .دون اليسري، وعلل أصحابه املنع خبوف الكرب على اإلمام
أخذ أبو وهذا فيه نظر؛ وأحسن ما فيه ما رواه أبو داود عن مهام أن حذيفة أم الناس باملدائن على دكان، ف: قلت

: قال! أو ينهى عن ذلك -أمل تعلم أهنم كانوا ينهون عن هذا : مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صالته قال
حدثين رجل أنه كان مع عمار بن ياسر : بلى قد ذكرت حني مددتين وروي أيضا عن عدي بن ثابت األنصاري قال

دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على باملدائن، فأقميت الصالة فتقدم عمار بن ياسر، وقام على 



أمل تسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه : يديه فاتبعه عمار حىت أنزل حذيفة، فلما فرغ عمار من صالته، قال له حذيفة
لذلك اتبعتك حني : أو حنو ذلك؛ فقال عمار" إذا أم الرجل القوم فال يقم يف مكان أرفع من مقامهم: "وسلم يقول

  .ذت على يديأخ
فهؤالء ثالثة من الصحابة قد أخربوا بالنهي عن ذلك، ومل حيتج أحد منهم على صاحبه حبديث املنرب فدل على : قلت

أنه منسوخ، ومما يدل على نسخه أن فيه عمال زائدا يف الصالة، وهو النزول والصعود، فنسخ كما نسخ الكالم 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان معصوما من الكرب؛ ألن كثريا من وهذا أوىل مما اعتذر به أصحابنا من . والسالم

  .األئمة يوجد ال كرب عندهم، ومنهم من علله بأن ارتفاع املنرب كان يسريا؛ واهللا أعلم
. إليهم أشار أوحى: قال الكليب وقتادة وابن منبه} فَأَْوَحى إِلَْيهِْم أَنْ سَبُِّحوا ُبكَْرةً َوَعشِّياً{: الثالثة ـ قوله تعاىل

والوحي يف كالم العرب الكتابة؛ ومنه قول ذي . كتب يف كتاب: عكرمة. كتب على األرض: جماهد. أومأ: القتيب
  :الرمة

  سوى األربع الدهم اللوايت كأهنا
...  

  بقية وحي يف بطون الصحائف
  :وقال عنترة

  كوحي صحائف من عهد كسرى
...  

  فأهداها ألعجم طمطمي
وقد يكون العشي مجع : وزعم الفراء أن العشي يؤنث وجيوز تذكريه إذا أهبمت؛ قال. نظرفا} بكرة وعشيا{و 

  .عشية
واختلف علماؤنا فيمن حلف أال يكلم إنسانا فكتب إليه “ آل عمران”الرابعة ـ قد تقدم احلكم يف اإلشارة يف 
ال ينوي يف الكتاب وحينث : فقال إنه حينث إال أن ينوي مشافهته، مث رجع: كتابا، أو أرسل إليه رسوال؛ فقال مالك

إذا قرأ كتابه حنث، وكذلك لو قرأ احلالف كتاب احمللوف : قال ابن القاسم. إال أن يرجتع الكتاب قبل وصوله
ال حينث إذا قرأه احلالف؛ وهذا بني؛ ألنه مل يكلمه وال ابتدأه بكالم إال أن يريد أال يعلم معىن : وقال أشهب. عليه

وإن : فإن حلف ليكلمنه مل يرب إال مبشافهته؛ وقال ابن املاجشون. عليه خيرج قول ابن القاسمكالمه فإنه حينث و
حلف لئن علم كذا ليعلمنه أو ليخربنه إليه أو أرسل إليه رسوال بر، ولو علماه مجيعا مل يرب، حىت يعلمه ألن علمهما 

  .خمتلف
إال أن : تب الطالق بيده لزمه؛ قال الكوفيوناخلامسة ـ واتفق مالك والشافعي والكوفيون أن األخرس إذا ك

اخلرس خمالف للصمت العارض، كما أن : قال الطحاوي. يكون رجل أصمت أياما فكتب مل جيز من ذلك شيء
العجز عن اجلماع العارض ملرض وحنوه يوما أو حنوه خمالف للعجز امليؤوس منه اجلماع، حنو اجلنون يف باب خيار 

  .املرأة يف الفرقة
يا حيىي خذ {: يف الكالم حذف؛ املعىن فولد له ولد وقال اهللا تعاىل للمولود} يا حيىي خذ الكتاب بقوة{: تعاىل قوله

. أي جبد واجتهاد؛ قاله جماهد“ بقوة”. التوراة بال خالف“ الكتاب“وهذا اختصار يدل الكالم عليه و} الكتاب بقوة
  ألوامره، والكف عن نواهيه؛ قاله زيد بن أسلم؛ وقد تقدم وقيل العلم به، واحلفظ له والعمل به، وهو االلتزام



اذهب بنا : وروى معمر أن الصبيان قالوا ليحىي. األحكام واملعرفة هبا: قيل} وَآَتْينَاُه الُْحكْمَ َصبِيّاً{". البقرة"يف 
. كان ابن سنتني أو ثالث سنني: دةوقال قتا} وَآَتْينَاُه الُْحكْمَ َصبِيّاً{فأنزل اهللا تعاىل . ما للعب خلقت: نلعب؛ فقال
من قرأ القرآن قبل أن حيتلم فهو : وقال ابن عباس. نصب على احلال" صبيا"و. كان ابن ثالث سنني: وقال مقاتل

: وروي يف تفسري هذه اآلية من طريق عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. ممن أويت احلكم صبيا
إن حيىي عليه السالم مل يعص اهللا قط : وقال قتادة". امة وله ذنب إال ما كان من حيىي بن زكريابين آدم يأيت يوم القي"

وكان طعام حيىي عليه السالم العشب، كان للدمع يف خديه جمار : وقال جماهد. بصغرية وال كبرية والهم بامرأة
  "عمرانآل "يف } َوَسيِّداً َوَحصُوراً{: وقد مضى الكالم يف معىن قوله. ثابتة

واهللا ما أدري ما : وروي عن ابن عباس أنه قال". احلكم"عطف على " حنانا"} َوَحنَاناً ِمْن لَُدنَّا{: قوله تعاىل
ويف معىن : النحاس. احلنان الشفقة والرمحة واحملبة؛ وهو فعل من أفعال النفس: وقال مجهور املفسرين". احلنان"

تعطف اهللا عز وجل عليه بالرمحة والقول اآلخر ما أعطيه من رمحة الناس : قال: أحدمها: احلنان عن ابن عباس قوالن
مها لغتان مبعىن : حنانك وحنانيك؛ قيل: ويقال. وأصله من حنني الناقة على ولدها. حىت خيلصهم من الكفر والشرك

مبعىن واحد؛  حنانك يا رب وحنانيك يا رب: والعرب تقول: وقال أبو عبيدة. حنانيك تثنية احلنان: وقيل. واحد
  :وقال امرؤ القيس. تريد رمحتك

  ومينحها بنو مشجى بن جرم
...  

  معيزهم حنانك ذا احلنان
  :وقال طرفة

  أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا
...  

  حنانيك بعض الشر أهون من بعض
  :رمحة ألبويه وغريمها وتعطفا وشفقة؛ وأنشد سيبويه" حنانا: "وقال الزخمشري

  ههنافقالت حنان ما أتى بك 
...  

  أذو نسب أم أنت باحلي عارف

الرزق : واحلنان. العطف والرمحة: احلنان من صفة اهللا تعاىل مشددا الرحيم واحلنان خمفف: قال بن األعرايب
واحلنان يف كالم العرب أيضا ما عظم من األمور يف ذات اهللا تعاىل؛ ومنه قول زيد بن عمرو بن : ابن عطية. والبكرة

ويف حديث بالل : واهللا لئن قتلتم هذا العبد ألختذن قربه حنانا؛ وذكر هذا اخلرب اهلروي؛ فقال: لنفيل يف حديث بال
معناه : وقال األزهري. ومر عليه ورقة بن نوفل وهو يعذب فقال اهللا لئن قتلتموه ألختذنه حنانا؛ أي ألمتسحن به

  .ألتعطفن عليه وألترمحن عليه ألنه من أهل اجلنة
  :أي تعطفا منا عليه أو منه على اخللق؛ قال احلطيئة" حنانا"و. طف، وكذا قال جماهدفاحلنان الع: قلت

  حتنن علي هداك املليك
...  

  فإن لكل مقام مقاال



  :وحنة الرجل امرأته لتوادمها؛ قال الشاعر. حمبة: عكرمة
  فقالت حنان ما أتى بك ههنا

...  
  أذو نسب أم أنت باحلي عارف

. التطهري والربكة والتنمية يف وجوه اخلري والرب؛ أي جعلناه مباركا للناس يهديهم" الزكاة"} َوَزكَاةً{: قوله تعاىل
. صدقة به على أبويه؛ قاله ابن قتيبة" زكاة: "وقيل. املعىن زكيناه حبسن الثناء عليه كما تزكي الشهود إنسانا: وقيل

  .يلم هبا أي مطيعا هللا تعاىل، وهلذا مل يعمل خطيئة ومل} َوكَانَ َتقِّياً{
وهذا وصف ليحىي عليه السالم بلني . متكربا} جَبَّاراً{و . الرب مبعىن البار وهو الكثري الرب} َوبَّراً بِوَاِلَدْيِه{: قوله تعاىل

  .اجلانب وخفض اجلناح
ا التحية املتعارفة واألظهر عندي أهن: ابن عطية. معناه أمان: قال الطربي وغريه} َوَسالٌم َعلَْيِه َيْوَم ُوِلَد{: قوله تعاىل

فهي أشرف وأنبه من األمان؛ ألن األمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهي أقل درجاته، وإمنا الشرف يف أن سلم 
  .اهللا عليه، وحياه يف املواطن اليت اإلنسان فيها يف غاية الضعف واحلاجة وقلة احليلة والفقر إىل اهللا تعاىل عظيم احلول

وذكر الطربي عن . عند قتل حيي" سبحان"د ذكرناه معناه عن سفيان بن عيينة يف سورة وهذا قول حسن، وق: قلت
: ادع اهللا يل فأنت خري مين؛ فقال له عيسى: فقال حيىي لعيسى -ومها ابنا اخلالة  -احلسن أن عيسى وحييي التقيا 

بعض العلماء من هذه اآلية يف بل أنت ادع اهللا يل فأنت خري مين؛ سلم اهللا عليك وأنا سلمت على نفسي؛ فانتزع 
إدالله التسليم على نفسه ومكانته من اهللا تعاىل اليت اقتضت ذلك حني قرر وحكى : التسليم فضل عيسى؛ بأن قال

  .ولكل وجه: قال ابن عطية. يف حمكم التنزيل أعظم يف املنزلة من أن يسلم عليه
  }ْت ِمْن أَْهِلَها َمكَاناً َشْرِقيّاًَواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ َمرَْيَم إِِذ اْنتََبذَ{] ١٦[
  }فَاتََّخذَْت ِمْن ُدونِهِمْ ِحَجاباً فَأَْرَسلَْنا إِلَْيَها ُروحََنا فََتَمثَّلَ لََها َبَشراً سَوِيّاً{] ١٧[
  }قَالَْت إِنِّي أَُعوذُ بِالرَّْحَمنِ ِمْنكَ إِنْ كُْنَت َتِقيّاً{] ١٨[
  }َربِِّك ألََهَب لَِك غُالماً َزِكيّاً قَالَ إِنََّما أََنا َرسُولُ{] ١٩[
  }قَالَْت أَنَّى َيكُونُ ِلي غُالٌم وَلَْم َيْمَسْسنِي َبَشٌر وَلَْم أَكُ َبِغيّاً{] ٢٠[
  }يّاًقَالَ كَذَِلِك قَالَ رَبُِّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َوِلَنْجَعلَُه آَيةً ِللنَّاسِ َوَرْحَمةً ِمنَّا َوكَانَ أَْمراً مَقِْض{] ٢١[
  }فََحَملَْتُه فَاْنتََبذَتْ بِِه َمكَاناً قَِصيّاً{] ٢٢[
  }فَأََجاَءَها الَْمَخاضُ إِلَى جِذْعِ النَّْخلَِة قَالَْت َيا لَْيتَنِي ِمتُّ قَْبلَ َهذَا َوكُْنُت َنْسياً َمْنِسيّاً{] ٢٣[
  }َتْحَتكِ َسرِّياً فََناَداَها ِمْن َتحِْتَها أَالَّ َتْحزَنِي قَْد َجَعلَ رَبُِّك{] ٢٤[
  }َوُهزِّي إِلَْيِك بِجِذْعِ النَّْخلَِة ُتَساِقطْ َعلَْيِك ُرطَباً َجنِيّاً{] ٢٥[
مَ لَْن أُكَلَِّم الَْيْوفَكُِلي وَاْشرَبِي َوقَرِّي َعْيناً فَإِمَّا تََريِنَّ ِمَن الَْبَشرِ أََحداً فَقُوِلي إِنِّي َنذَْرُت ِللرَّْحَمنِ َصْوماً فَ{] ٢٦[

  }إِْنِسيّاً

واخلطاب حملمد صلى . القصة إىل آخرها هذا ابتداء قصة ليست من األوىل} َواذْكُْر ِفي الِْكَتابِ مَْرَيَم{: قوله تعاىل
والنبذ الطرح والرمي؛ . أي تنحت وتباعدت} إِِذ اْنَتَبذَْت{. اهللا عليه وسلم؛ أي عرفهم قصتها ليعرفوا كمال قدرتنا

بدل اشتمال؛ ألن " مرمي"بدل من " إذ"و. أي ممن كان معها} ِمْن أَْهِلهَا{.}َنَبذُوُه َوَراَء ظُهُورِِهْمفَ{: قال اهللا تعاىل



انتبذت لتطهر : واختلف الناس مل انتبذت؛ فقال السدي. واالنتباذ االعتزال واالنفراد. األحيان مشتملة على ما فيها
وذلك أن مرمي عليها السالم كانت وقفا على سدانة املعبد . لتعبد اهللا؛ وهذا حسن: وقال غريه. من حيض أو نفاس

وخدمته والعبادة فيه، من الناس لذلك، ودخلت املسجد إىل جانب احملراب يف شرقيه لتخلو للعبادة، فدخل عيها 
ي تشرق والشرق بسكون الراء املكان الذ. أي مكانا من جانب الشرق} َمكَاناً َشْرِقّياً{: فقوله. جربيل عليه السالم

وإمنا خص املكان بالشرق ألهنم كانوا يعظمون جهة املشرق ومن حيث . والشرق بفتح الراء الشمس. فيه الشمس
وحكى عن ابن عباس أنه . تطلع األنوار، وكانت اجلهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواها؛ حكاه الطربي

فاختذوا } إِِذ اْنتََبذَْت ِمْن أَْهِلَها َمكَاناً َشْرِقيّاً{: عز وجل إين ألعلم الناس مل اختذ النصارى املشرق قبلة لقول اهللا: قال
لو كان شيء من األرض خريا من املشرق لوضعت مرمي عيسى عليه السالم : ميالد عيسى عليه السالم قبلة؛ وقالوا

 تكن نبية وإمنا كلمها مل: وقيل. كانت نبية هبذا اإلرسال واحملاورة للملك: واختلف الناس يف نبوة مرمي؛ فقيل. فيه
وقد . واألول أظهر. مثال بشر، ورؤيتها للملك كما رئي جربيل يف صفة دحية حني سؤاله عن اإلميان واإلسالم

  .واحلمد هللا" آل عمران"مضى الكالم يف هذا املعىن مستوىف يف 
ألن اهللا تعاىل خلق األرواح قبل األجساد، هو روح عيسى عليه السالم؛ : قيل} فَأَْرَسلَْنا إِلَْيَها رُوَحنَا{: قوله تعاىل

هو جربيل وأضيف الروح إىل اهللا تعاىل : وقيل. فركب الروح يف جسد عيسى عليه السالم الذي خلقه يف بطنها
  والظاهر أنه جربيل عليه. ختصيصا وكرامة

أي مستوي اخللقة؛ ألهنا مل تكن  "سويا. "تفسري أو حال" بشرا. "أي متثل امللك هلا} فََتَمثَّلَ لََها{: السالم؛ لقوله
وملا رأت رجال حسن الصورة يف صورة البشر قد خرق عليها احلجاب ظنت أنه . لتطيق أو تنظر جربيل يف صورته

فنكص جربيل عليه : البكايل. أي ممن يتقي اهللا} قَالَْت إِنِّي أَُعوذُ بِالرَّْحَمنِ ِمْنَك إِنْ كُْنتَ َتِقيّاً{فـ . يريدها بسوء
تقي فعيل مبعىن : وقيل. الثعليب كان رجال صاحلا فتعوذت به تعجبا. سالم فزعا من ذكر الرمحن تبارك وتعاىلال

إِنْ كُْنَت {: علمت مرمي أن التقي ذو هنية حني قالت: يف البخاري قال أبو وائل. مفعول أي كنت ممن يتقى منه
هب بن منبه؛ حكاه مكي وغريه ابن عطية وهو ضعيف تقي اسم فاجر معروف يف ذلك الوقت قاله و: وقيل. }َتِقيّاً

جعل اهلبة من } قَالَ إِنََّما أََنا َرُسولُ َربِِّك ِلأََهَب لَِك غُالماً زَِكّياً{: فقال هلا جربيل عليه السالم. ذاهب مع التخرص
معىن : وقيل. هب لكعلى معىن أرسلين اهللا لي} ليهب لك{وقرأ ورش عن نافع . قبله ملا كان اإلعالم هبا من قبله

بال مهز أن يكون مبعىن املهموز مث " ليهب"وحيتمل . أرسلته ألهب لك: باهلمز حممول على املعىن؛ أي قال" ألهب"
ـ . خففت اهلمزة قَالَْت أَنَّى َيكُونُ ِلي غُالٌم وَلَْم َيْمَسْسنِي {فلما مسعت مرمي ذلك من قوله استفهمت عن طريقه ف

. وذكرت هذا تأكيدا؛ ألن قوهلا مل ميسسين بشر يشمل احلالل واحلرام. أي زانية} لَْم أَُك بَِغّياًَو{. أي بنكاح} َبشٌَر
ما استبعدت من قدرة اهللا تعاىل شيئا ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد؟ من قبل الزوج يف املستقبل أم : وقيل

. قالة نفخ يف جيب درعها وكمها؛ قال ابن جريجخيلقه اهللا ابتداء؟ وروي أن جربيل عليه السالم حني قال هلا هذه امل
: قال الطربي. أخذ جربيل عليه السالم ردن قميصها بإصبعه فنفخ فيه فحملت من ساعتها بعيسى: ابن عباس

وزعمت النصارى أن مرمي محلت بعيسى وهلا ثالث عشرة سنة، وأن عيسى عاش إىل أن رفع اثنتني وثالثني سنة 
متعلق " ولنجعله: "وقوله. بعد رفعه ست سنني، فكان مجيع عمرها نيفا ومخسني سنةوأياما، وأن مرمي بقيت 

مقدرا } َوكَانَ أَمْراً َمقْضِّياً{. ملن أمن به} َوَرْحَمةً ِمنَّا{داللة على قدرتنا عجيبة " آية: "مبحذوف؛ أي وخنلقه لنجعله
  .يف اللوح مسطورا



إىل أقصى الوادي، وهو : أي تنحت باحلمل إىل مكان بعيد؛ قال ابن عباس} ِصيّاًفَاْنتََبذَْت بِِه َمكَاناً قَ{: قوله تعاىل
قال ابن . وادي بيت حلم بينه وبني إيلياء أربعة أميال؛ وإمنا بعدت فرارا من تعيري قومها إياها بالوالدة من غري زوج

غري ذلك : وقيل. االنتباذ احلمل ما هو إال أن محلت فوضعت يف احلال وهذا هو الظاهر؛ ألن اهللا تعاىل ذكر: عباس
  :على ما يأيت
جاء به وأجاءه : يقال. اضطرها؛ وهو تعدية جاء باهلمز" أجاءها"} فَأََجاَءَها الَْمخَاُض إِلَى جِذْعِ النَّْخلَِة{: قوله تعاىل

صحف أيب ويف م. من املفاجأة" فاجأها"وقرأ شبيل ورويت عن عاصم . ذهب به وأذهبه: إىل موضع كذا، كما يقال
  :وقال زهري. }فلما أجاءها املخاض{

  وجار سار معتمدا إلينا
...  

  أجاءته املخافة والرجاء
. ابن كثري فيما روي عنه بكسرها وهو الطلق وشدة الوالدة وأوجاعها. بفتح امليم} الَْمخَاُض{وقرأ اجلمهور 

كأهنا طلبت شيئا تستند إليه } ذْعِ النَّْخلَِةإِلَى جِ{. وناقة ماخض أي دنا والدها. خمضت املرأة متخض خماضا وخماضا
واجلذع ساق النخلة اليابسة يف الصحراء الذي ال سعف عليه وال . وتتعلق به، كما تتعلق احلامل لشدة وجع الطلق

الدين متنت مرمي عليها السالم املوت من جهة } قَالَتْ َيا لَْيَتنِي ِمتُّ قَْبلَ َهذَا{. غصن؛ وهلذا مل يقل إىل النخلة
لئال يقع قوم بسببها يف البهتان : الثاين. أهنا خافت أن يظن هبا الشر يف دينها وتعري فيفتنها ذلك: أحدمها: لوجهني

وعلى هذا احلد يكون متين املوت جائزا، وقد مضى هذا املعىن مبينا يف سورة . والنسبة إىل الزىن وذلك مهلك
  .عليه السالم واحلمد هللا" يوسف"

اخرج يا من يعبد من دون اهللا فحزنت لذلك، و : عت أن مرمي عليها السالم مسعت نداء من يقولوقد مس: قلت
النسي يف كالم العرب الشيء احلقري الذي شأنه أن ينسى وال يتأمل } قَالَتْ َيا لَيَْتنِي ِمتُّ قَْبلَ َهذَا َوكُْنتُ َنسْياً َمْنِسيّاً{

  .لفقده كالوتد واحلبل للمسافر وحنوه

احفظوا أنساءكم ، األنساء مجع نسي وهو الشيء : عن العرب أهنم إذا أرادوا الرحيل عن منزل قالوا  وحكى
  :ومنه قول الكميت رضي اهللا تعاىل عنه. احلقري يغفل فينسى 

  أجتعلنا جسرا لكلب قضاعة
...  

  ولست بنسي يف معد وال دخل
" نسيا: "وقرىء . أي حيضة ملقاة } َنْسياً مَْنِسّياً {  النسي ما تلقيه من خرق اعتالهلا ، فقول مرمي: وقال الفراء 

بكسر النون " نِسئاً: "وقرأ حممد بن كعب القرظي باهلمز . بفتح النون ومها لغتان مثل اِحلجْر واحلَجر والوِْتر والَوْتر
والداين عن حممد بن  وحكاها أبو الفتح. بفتح النون من نسأ اهللا يف أجله أي أخره " نسئاً: "وقرأ نوف البكايل . 

وقد حكى الطربي يف قصصها أهنا ملا . بتشديد السني وفتح النون دون مهز " َنسّاً: "وقرأ بكر بن حبيب . كعب 
أشعرت أنت أين محلت ؟ : محلت بعيسى عليه السالم محلت أيضا أختها بيحي ، فجاءهتا أختها زائرة فقالت هلا مرمي 

يسجد ملا يف بطنك ، وذلك أنه روي أهنا أحست جبنينها خير برأسه إىل ناحية بطن  وإين أجد ما يف بطين: فقالت هلا 
وذكر أيضا من . } ُمَصدِّقاً بِكَِلَمٍة ِمَن اللَِّه َوَسيِّداً َوَحُصوراً َوَنبِّياً ِمَن الصَّاِلِحَني { : مرمي ، قال السدي فذلك قوله 

وطول يف . ل له يوسف النجار، كان خيدم معها يف املسجد قصصها أهنا خرجت فارة مع رجل من بين إسرائيل يقا



فاآلن يقتلها امللك ، فهرب هبا ، فهم يف  -وكانت مسيت له أهنا محلت من الزىن -قيل ليوسف: قال الكليب . ذلك 
 وهذه. وهذا كله ضعيف : إنه روح القدس ، قال ابن عطية : الطريق بقتلها ، فأتاه جربيل عليه السالم وقال له 

قال . القصة تقتضي أهنا محلت ، واستمرت حامال على عرف النساء ، وتظاهرت الروايات بأهنا ولدته لثمانية أشهر 
وما ذكرناه عن ابن عباس . لستة : وقيل . ال يعيش ابن مثانية أشهر حفظا خلاصة عيسى : عكرمة ، وذلك قيل 

  .واهللا أعلم . أصح وأظهر 
جربيل ، ومل " ـــمن"املراد بـ : قال ابن عباس . قرىء بفتح امليم وكسرها } َتْحِتَها  فََناَداَها ِمْن{ : قوله تعاىل

يتكلم عيسى حىت أتت به قومها ، وقاله علقمة والضحاك وقتادة ، ففي هذا آية وأمارة أن هذا من األمور اخلارقة 
  :وقوله. فيها مراد عظيم [ تعاىل]للعادة اليت اهللا 

يعين } قَْد جََعلَ رَبُِّك َتحَْتِك سَرِيّاً{. فال حتزين بوالدتك: مفسرة مبعىن أي، املعىن" وأن"فسري النداء، ت} أَالَّ َتْحزَنِي{
سري فالن : ويقال. كان واهللا سريا من الرجال: قال احلسن. والسري من الرجال العظيم اخلصال السيد. عيسى

أشار هلا إىل اجلدول الذي كان قريب جذع : روقال اجلمهو. وفالن سري من قوم سراه. على فالن أي تكرم
والنهر يسمى سريا ألن املاء يسري . كان ذلك هنرا قد انقطع ماؤه فأجراه اهللا تعاىل ملرمي: قال ابن عباس. النخلة

  :فيه؛ قال الشاعر
  سلم ترى الدايل منه أزورا

...  
  إذا يعب يف السري هرهرا

  :وقال لبيد
  فتوسطا عرض السري وصدعا

...  
  جورة متجاورا قالمهامس
فناداها ملك من {وقرأ ابن عباس . ناداها عيسى، وكان ذلك معجزة وآية وتسكينا لقلبها؛ واألول أظهر: وقيل
  .وكان جربيل عليه السالم يف بقعة من األرض أخفض من البقعة اليت كانت هي عليها: قالوا} حتتها

  :فيه أربع مسائل} ِة ُتَساِقطْ َعلَْيِك ُرطَباً َجنِّياً فَكُِلي َواشَْربِي َوقَرِّي َعيْناًوَُهزِّي إِلَْيِك بِجِذْعِ النَّْخلَ{: قوله تعاىل
: والباء يف قوله. أمرها هبز اجلذع اليابس لترى آية أخرى يف إحياء موات اجلذع} وَُهزِّي{: األوىل ـ قوله تعاىل

أي فليمدد } فَلَْيْمُدْد بَِسَببٍ إِلَى السََّماِء{: اهللا تعاىل خذ بالزمام، وأعط بيدك قال: زائدة مؤكدة كما يقال} بِجِذْعِ{
وقرأ محزة . أي تتساقط فأدغم التاء يف السني} وُتَساِقطْ{. املعىن وهزي إليك رطبا على جذع النخلة: وقيل. سببا

. ر القافبضم التاء خمففا وكس} تساقط{وقرأ عاصم يف رواية حفص . خمففا فحذف اليت أدغمها غريه} تساقط{
  }وتسقط{بالياء وإدغام التاء } يساقط{بإظهار التاءين و } تتساقط{وقرئ 

بالتاء للنخلة وبالياء للجذع؛ فهذه تسع قراءات ذكرها الزخمشري رمحة اهللا } يسقط{و } تسقط{و } يسقط{و 
خيتلف نصبه " رطبا"فـ  وعلى اجلملة" رطبا جنيا"نصب باهلز؛ أي إذا هزت اجلذع هززت هبزه } رُطَباً{. تعاىل عليه

معناه قد طابت " وجنيا. "حبسب معاين القراءات؛ فمرة يستند الفعل إىل اجلذع، ومرة إىل اهلز، ومرة إىل النخلة
تساقط عليك رطبا "أنه قرأ  -وال يصح  -ويروى عن ابن مسعود . وصلحت لالجتناء، وهي من جنيت الثمرة



سألت أبا عمرو بن العالء عن : وقال عباس بن الفضل. كانت عجوة: قال} اًُرطَباً َجنِّي{: وقال جماهد". جنيا برنيا
قال . مل جيف ومل ييبس ومل يبعد عن يدي جمتنيه؛ وهذا هو الصحيح: قال وتفسريه. مل يذو: فقال} ُرطَباً َجنِيّاً{: قوله
اجلين املقطوع : وقال غري الفراء. روحاجلين واجملين واحد يذهب إىل أهنما مبنزلة القتيل واملقتول واجلريح واجمل: الفراء

  :من خنلة واحدة، واملأخوذ من مكان نشأته؛ وأنشدوا
  وطيب مثار يف رياض أريضة

...  
  وأغصان أشجار جناها على قرب

كان جذعا خنرا فلما هزت نظرت إىل أعلى اجلذع فإذا : قال ابن عباس. يريد باجلىن ما جيىن منها أي يقطع ويؤخذ
مث نظرت إىل الطلع قد خرج من بني السعف، مث أخضر فصار بلحا مث امحر فصار زهوا، مث رطبا؛  السعف قد طلع،

  .كل ذلك يف طرفة عني، فجعل الرطب يقع بني يديها ال ينشدخ منه شيء
ـ استدل بعض الناس من هذه اآلية على أن الرزق وإن كان حمتوما؛ فإن اهللا تعاىل قد وكل ابن آدم إىل سعي  الثانية 

  .ا فيه؛ ألنه أمر مرمي هبز النخلة لترى آية، وكانت اآلية تكون بأال هتزم
ـ األمر بتكليف الكسب الرزق سنة اهللا تعاىل يف عباده، وأن ذلك ال يقدح يف التوكل، خالفا ملا تقوله  الثالثة 

:  تكسب كما قالوقد كانت قبل ذلك يأيتها، رزقها من غري. جهال املتزهدة؛ وقد تقدم هذا املعىن واخلالف فيه
  كُلََّما َدَخلَ َعلَْيَها َزكَرِيَّا الِْمْحرَاَب{

ملا كان قلبها فارغا فرغ اهللا جارحتها عن : قال علماؤنا. اآلية فلما ولدت أمرت هبز اجلذع} َوَجَد ِعْنَدَها رِْزقاً
بها، وردها إىل العادة النصب، فلما ولدت عيسى وتعلق قلبها حببه، واشتغل سرها حبديثه وأمره، وكلها إىل كس

ال حتزين؛ فقالت له وكيف : وحكى الطربي عن ابن زيد أن عيسى عليه السالم قال هلا. بالتعلق باألسباب يف عباده
َيا لَْيتَنِي ِمتُّ قَْبلَ َهذَا َوكُْنُت َنْسياً {! ! أي شيء عذري عند الناس؟ ! ال ذات زوج وال مملوكة! حزن وأنت معي؟ 

  .أنا أكفيك الكالم: ال هلا عيسىفق} َمْنِسيّاً
ما للنفساء عندي خري من الرطب هلذه اآلية، ولو علم اهللا شيئا هو أفضل من الرطب للنفساء : قال الربيع بن خيثم

إذا عسر والدها مل يكن : وقيل. التمر عادة للنفساء من ذلك الوقت وكذلك التحنيك: ألطعمه مرمي ولذلك قالوا
ُرطَباً {: قال ابن وهب قال مالك قال اهللا تعاىل. للمريض خري من العسل؛ ذكره الزخمشريهلا خري من الرطب وال 

والنقش أن ينقش من أسفل البسرة حىت ترطب؛ فهذا . اجلين من التمر ما طاب من غري نقش وال إفساد} َجنِيّاً
فعله فاعل ما كان ذلك جموزا مكروه؛ يعين مالك أن هذا تعجيل للشيء قبل وقته، فال ينبغي ألحد أن يفعله، وإن 

بكسر اجليم " جنيا"عن طلحة بن سليمان . واحلمد هللا. وقد مضى هذا القول يف األنعام. لبيعه؛ وال حكما بطيبه
إحدامها األكل والشرب، الثانية سلوة الصدر لكوهنما : لإلتباع؛ أي جعلنا لك يف السري والرطب فائدتني

أي فكلي من اجلين، وأشريب من السري، وقري عينا } كُِلي َواْشرَبِي َوقَرِّي َعْيناًفَ{: وهو معىن قوله تعاىل. معجزتني
بكسر القاف وهي لغة } وقري{وحكى الطربي قراءة . وقرئ بفتح القاف وهي قراءة اجلمهور. برؤية الولد النيب

. القر والقرة ومها الربد وهو مأخوذ من. قر عينا يقر ويقر بضم القاف وكسرها وأقر اهللا عينه فقرت: يقال. جند
الدمع كله حار، فمعىن أقر اهللا عينه أي سكن : وضعف فرقة هذا وقالت. ودمعة السرور باردة ودمعة احلزن حارة

  اهللا عينه بالنظر إىل من حيبه حىت تقر وتسكن؛ وفالن قرة عيين؛ أي



: قال أبو عمرو. لى األكل والشرب والنوممعناه نامي حضها ع} َوقَرِّي َعْيناً{: وقال الشيباين. نفسي تسكن بقربه
والفعل يف احلقيقة إمنا . طب نفسا: نصب على التمييز؛ كقولك" عينا"و. أقر اهللا عينه أي أنام عينه، وأذهب سهره

ومثله طبت نفسا، وتفقأت . هو للعني فنقل ذلك إىل ذي العني؛ وينصب الذي كان فاعال يف احلقيقة على التفسري
  .رقا، ومثله كثريشحما، وتصببت ع

  -:فيه ثالث مسائل} فَإِمَّا َتَريِنَّ ِمَن الَْبَشرِ أََحداً فَقُوِلي إِنِّي َنذَْرتُ ِللرَّْحَمنِ َصْوماً{: قوله تعاىل
األصل يف ترين ترأيني فحذفت اهلمزة كما حذفت من ترى ونقلت فتحتها إىل } فَإِمَّا َتَريِنَّ{: قوله تعاىل -األوىل

مث قلبت الياء األوىل ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فاجتمع ساكنان األلف املنقلبة عن الياء " تريني"الراء فصار 
وياء التأنيث، فحذفت األلف اللتقاء الساكنني، فصار ترين، مث حذفت النون عالمة للجزم ألن إن حرف شرط وما 

يث اللتقاء الساكنني؛ ألن النون املثقلة مبنزلة صلة فبقي تري، مث دخله نون التوكيد وهي مثقلة، فكسر ياء التأن
  :نونني األوىل ساكنة فصار ترين وعلى هذا النحو قول ابن دريد

  إما تري رأسي حاكى لونه
  :وقول األفوه

  إما تري رأسي أزرى به
" ينتر"وقرأ طلحة وأبو جعفر وشيبة . كما يوطئ لدخوهلا أيضا الم القسم" ما"وإمنا دخلت النون هنا بتوطئة 

  .وهى شاذة: بسكون الياء وفتح النون خفيفة؛ قال أبو الفتح
فَقُوِلي إِنِّي َنذَْرُت {هذا جواب الشرط وفيه إضمار؛ أي فسألك عن ولدك } فَقُوِلي إِنِّي َنذَْرُت{: قوله تعاىل -الثانية

إِنِّي َنذَْرتُ ِللرَّْحَمنِ َصْوماً { ويف قراءة أيب بن كعب. أي صمتا؛ قاله ابن عباس وأنس بن مالك} ِللرَّْحَمنِ َصْوماً
  .وروي عن أنس} صمتا

بواو، واختالف اللفظني يدل على أن احلرف ذكر تفسريا ال قرآنا؛ فإذا أتت معه واو فممكن " وصمتا"وعنه أيضا 
 والذي تتابعت به األخبار عن أهل احلديث ورواة اللغة أن الصوم هو الصمت؛ ألن الصوم. أن يكون غري الصوم

. هو الصوم واملعروف، وكان يلزمهم الصمت يوم الصوم إال باإلشارة: وقيل. إمساك والصمت إمساك عن الكالم
بواو، وأن الصمت كان عندهم يف الصوم ملتزما بالنذر، كما أن من نذر منا " وصمتا"وعلى هذا خترج قراءة أنس 

ذه اآلية أن اهللا تعاىل أمرها على لسان جربيل عليه ومعىن ه. املشي إىل البيت اقتضى ذلك اإلحرام باحلج أو العمرة
بأن متسك عن خماطبة البشر، وحتيل على ابنها يف ذلك لريتفع عنها  -أو ابنها على اخلالف املتقدم  -السالم 

. وروظاهر اآلية أهنا أبيح هلا أن تقول هذه األلفاظ اليت يف اآلية، وهو قول اجلمه. خجلها، وتتبني اآلية فيقوم عذرها
وفيه أن السكوت عن السفيه واجب، ومن أذل الناس : الزخمشري. باإلشارة ال بالكالم} قُوِلي{معىن : وقالت فرقة

  .سفيه مل جيد مسافها
ذلك : الثالثة ـ من التزم بالنذر أال يكلم أحدا من اآلدميني فيحتمل أن يقال إنه قربة فيلزم بالنذر، وحيتمل أن يقال

وعلى هذا كان نذر الصمت . فيه من التضييق وتعذيب النفس؛ كنذر القيام يف الشمس وحنوه ال جيوز يف شرعنا ملا
وهذا هو الصحيح . وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق بالكالم. يف تلك الشريعة ال يف شريعتنا؛ وقد تقدم

الصيام عندهم اإلمساك كانت سنة : وقال ابن زيد والسدي. حلديث أيب إسرائيل، خرجه البخاري عن ابن عباس
  .عن األكل والكالم

إذا كان أحدكم صائما : "ومن سنتنا حنن يف الصيام اإلمساك عن الكالم القبيح؛ قال عليه الصالة والسالم: قلت



من مل يدع قول الزور : "وقال عليه الصالة والسالم". فال يرفث وال جيهل فإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل إين صائم
  ".فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابهوالعمل به 

  }فَأََتْت بِِه قَْوَمَها َتْحِملُُه قَالُوا َيا َمرَْيُم لَقَْد جِئِْت َشْيئاً فَرِّياً{] ٢٧[
  }َيا أُْخَت هَاُرونَ َما كَانَ أَُبوكِ اْمَرأَ َسْوٍء َوَما كَاَنْت أُمُِّك َبِغيّاً{] ٢٨[

روى أن مرمي ملا اطمأنت مبا رأت من اآليات، وعلمت أن اهللا تعاىل سيبني } َها َتْحِملُُهفَأََتْت بِِه قَْوَم{: قوله تعاىل
خرجت من عندهم حني أشرقت : قال ابن عباس. عذرها، أتت به حتمله من املكان القصي الذي كانت انتبذت فيه

: وقال الكليب. من النهار الشمس، فجاءهتم عند الظهر ومعها صيب حتمله، فكان احلمل والوالدة يف ثالث ساعات
ولدت حيث مل يشعر هبا قومها، ومكثت أربعني يوما للنفاس، مث أتت قومها حتمله، فلما رأوها ومعها الصيب حزنوا 

أي جئت بأمر عظيم كاآليت بالشيء } قَالُوا َيا مَْرَيمُ لَقَْد جِئِْت َشيْئاً فَرِيّاً{: وكانوا أهل بيت صاحلني؛ فقالوا منكرين
. فريت وأفريت مبعىن واحد: أي خمتلقا مفتعال؛ يقال: وقال سعيد بن مسعدة. عظيما} فَرِيّاً{: قال جماهد. هيفتري

أي بولد بقصد } َوال َيأِْتَني بُِبْهَتانٍ َيفْتَرِيَنُه َبْيَن أَْيِديهِنَّ َوأَُرُجِلهِنَّ{: قال اهللا تعاىل. والولد من الزىن كالشيء املفترى
الفري العجيب النادر، : فالن يفري الفري أي يعمل العمل البالغ، وقال أبو عبيدة: يقال. يس منهإحلاقه بالزوج ول

وقال . والفري القطع كأنه مما خيرق العادة، أو يقطع القول بكونه عجيبا نادرا. فريا عجيبا: وقاله األخفش قال
بسكون } َشْيئاً فَرِيّاً{: وقرأ أبو حيوة. يهالفري اجلديد من األسقية؛ أي جئت بأمر جديد بديع مل تسبقي إل: قطرب
ملا أتت به قومها حتمله تسامع بذلك بنو إسرائيل، فاجتمع رجاهلم ونساؤهم، : وقال السدي ووهب بن منبه. الراء

ما أراها إال زنت فأخرسه اهللا تعاىل؛ : وقال آخر. فمدت امرأة يدها إليها لتضرهبا فأجف اهللا شطرها فحملت كذلك
َيا َمْرَيمُ {: الناس من أن يضربوها، أو يقولوا هلا كلمة تؤذيها، وجعلوا خيفضون إليها القول ويلينون؛ فقالوا فتحامى

  :أي عظيما قال الراجز} لَقَْد جِئِْت َشيْئاً فَرِيّاً

  قد أطعمتين دقال حوليا
...  

  مسوسا مدودا حجريا
  قد كنت تفرين به الفريا

  ].تعظمينه[أي 
هو هارون أخو موسى؛ : اختلف الناس يف معىن هذه األخوة ومن هارون؟ فقيل} أُْخَت َهاُرونَ َيا{: قوله تعاىل

على هذا كانت مرمي من ولد هارون أخي موسى : وقيل. واملراد من كنا نظنها مثل هارون يف العبادة تأيت مبثل هذا
ريب يا أخا العرب وقيل كان هلا أخ من أبيها يا أخا متيم وللع: فنسبت إليه باألخوة ألهنا من ولده؛ كما يقال للتميمي

امسه هارون؛ ألن هذا االسم كان كثريا يف بين إسرائيل تربكا باسم هارون أخي موسى، وكان أمثل رجل يف بين 
هارون هذا رجل صاحل يف ذلك الزمان تبع جنازته يوم مات أربعون ألفا كلهم امسه : وقيل. إسرائيل؛ قاله الكليب

كان يف ذلك الزمان يف بين إسرائيل عابد منقطع إىل اهللا عز وجل يسمى هارون فنسبوها إىل : تادةوقال ق. هارون
أخوته من حيث كانت على طريقته قبل؛ إذ كانت موقوفة على خدمة البيع؛ أي يا هذه املرأة الصاحلة ما كنت أهال 

مرمي ليست بأخت هارون أخي موسى؛ إن : وقال كعب األحبار حبضرة عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها. لذلك
يا أم املؤمنني إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فهو أصدق وأخرب، : فقال هلا. كذبت: فقالت له عائشة



ملا قدمت : ويف صحيح مسلم عن املغرية بن شعبة قال. فسكتت: قال. وإال فإين أجد بينهما من املدة ستمائة سنة
وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول اهللا } َيا أُْخَت هَاُرونَ{م تقرؤون جنران سألوين فقال إنك

وقد جاء يف بعض ". إهنم كانوا يسمون بأنبيائهم والصاحلني قبلهم: "صلى اهللا عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال
وبينهما يف املدة ستمائة إن صاحبك يزعم أن مرمي هي أخت هارون : طرقه يف غري الصحيح أن النصارى قالوا له

ويستفاد من هذا جواز التسمية . واملعىن أنه اسم وافق امسا. فلم أدر ما أقول؛ وذكر احلديث: قال املغرية! سنة؟ 
  .بأمساء األنبياء؛ واهللا أعلم

كان بينهما وبينه ألف : الزخمشري. فقد دل احلديث الصحيح أنه كان بني موسى وعيسى وهارون زمان مديد: قلت
سنة أو أكثر فال يتخيل أن مرمي كانت أخت موسى وهارون؛ وإن صح فكما قال السدي ألهنا كانت من نسله؛ 

إن أخا صداء قد أذن فمن أذن : "ومنه قوله عليه الصالة والسالم. يا أخا فالن: وهذا كما تقول للرجل من قبيلة
 ذلك الزمان رجل فاجر امسه هارون فنسبوها وقالت فرقة بل كان يف: ابن عطية. وهذا هو القول األول" فهو يقيم

  .إليه على جهة التعيري والتوبيخ؛ ذكره الطربي ومل يسم قائله
ما كان أبوك وال أمك : واملعىن. ذكره الغزنوي عن سعيد بن جبري أنه كان فاسقا مثال يف الفجور فنسبت إليه: قلت

وذلك يوجب عندنا احلد . الذي يقوم مقام التصريحوهذا من التعريض ! أهال هلذه الفعلة فكيف جئت أنت هبا؟ 
وهذا القول األخري يرده احلديث الصحيح، وهو نص صريح . القول فيه إن شاء اهللا تعاىل" النور"وسيأيت يف سورة 

  .}َما كَانَ أَُبوِك امَْرأَ َسوٍْء{وقرأ عمر بن جلأ التيمي . واحلمد هللا. فال كالم ألحد معه، وال غبار عليه
  }فَأَشَاَرْت إِلَْيِه قَالُوا كَْيَف ُنكَلُِّم َمْن كَانَ ِفي الَْمْهدِ َصبِيّاً{ ]٢٩[
  }قَالَ إِنِّي عبد اللَِّه آتَانَِي الِْكَتاَب َوَجَعلَنِي نَبِيّاً{] ٣٠[
  }اًَوَجَعلَنِي مَُباَركاً أَْيَن َما كُْنُت َوأَْوصَانِي بِالصَّالِة َوالزَّكَاِة َما ُدْمُت َحّي{] ٣١[
  }َوبَّراً بِوَاِلدَِتي َولَْم َيْجَعلْنِي َجبَّاراً َشِقيّاً{] ٣٢[
  }وَالسَّالُم َعلَيَّ َيْوَم ُوِلْدُت َوَيْوَم أَُموُت َوَيْوَم أُْبَعثُ َحّياً{] ٣٣[

  :فيه مخس مسائل
التزمت مرمي عليها السالم ما أمرت } َمْهدِ َصبِيّاًفَأََشاَرْت إِلَْيِه قَالُوا كَْيَف ُنكَلُِّم َمْن كَانَ ِفي الْ{: األوىل ـ قوله تعاىل

  به من ترك الكالم، ومل يرد يف هذه اآلية أهنا نطقت

إمنا أريد به " قويل"إن أمرها بـ : وإمنا ورد بأهنا أشارت، فيقوى هبذا قول من قال} إِنِّي َنذَْرُت ِللرَّْحَمنِ َصوْماً{بـ 
استخفافها بنا أشد علينا من زناها، مث قالوا هلا على جهة التقرير : طفل قالواويروى أهنم ملا أشارت إىل ال. اإلشارة

هنا ليس يراد هبا املاضي؛ ألن كل واحد قد كان يف املهد صبيا، " كان"و} كَْيَف ُنكَلُِّم َمْن كَانَ ِفي الَْمْهدِ َصبِّياً{
  :قالهنا لغو؛ كما " كان: "وقال أبو عبيدة". اآلن"وإمنا هي يف معىن هو 
  وجريان لنا كانوا كرام

ال جيوز أن يقال : وقال ابن األنباري. وقد تقدم} َوإِنْ كَانَ ذُو ُعْسَرٍة{: هي مبعىن الوجود واحلدوث كقوله: وقيل
مبعىن حدث، ألنه لو كانت مبعىن احلدوث والوقوع الستغىن فيه عن " كان"وال أن يقال " صبيا"زائدة وقد نصبت 

من يكن يف : مبعىن يكن؛ التقدير" كان"يف معىن اجلزاء و" من"والصحيح أن . ر وتكتفي بهكان احل: اخلرب، تقول
واملاضي قد يذكر . كيف أعطي من كان ال يقبل عطية؛ أي من يكن ال يقبل: كما تقول! املهد صبيا فكيف نكلمه؟ 



لََك َخيْراً ِمْن ذَِلَك َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها  َتبَاَرَك الَِّذي إِنْ َشاَء جََعلَ{مبعىن املستقبل يف اجلزاء؛ كقوله تعاىل 
من كان إيل منه إحسان كان إليه مين مثله، أي من يكن منه إيل إحسان يكن إليه : وتقول. أي إن يشأ جيعل} اَألْنَهاُر
م من كان سبيله أن املعىن كيف نكل: وقيل. ههنا حجر األم" املهد"كان سريرا كاملهد وقيل : قيل" واملهد. "مين مثله

كان عيسى : فقيل} إِنِّي عبد اللَِّه{ينوم يف املهد لصغره، فلما مسع عيسى عليه السالم كالمهم قال هلم من مرقده 
عليه السالم يرضع فلما مسع كالمهم ترك الرضاعة وأقبل عليهم بوجهه، واتكأ على يساره، وأشار إليهم بسبابته 

فكان أول ما نطق به االعتراف بعبوديته هللا تعاىل وربوبيته، ردا على من غال من بعده يف  }إِنِّي عبد اللَِّه{اليمىن، و 
  آتاه يف تلك احلالة الكتاب، وفهمه وعلمه، وآتاه النبوة كما علم آدم: والكتاب اإلجنيل؛ قيل. شأنه

أي حكم يل : وقيل. ذاوهذا يف غاية الضعف على ما نبينه يف املسألة بعد ه. األمساء كلها، وكان يصوم ويصلي
} َوَجَعلَنِي ُمبَاَركاً أَْيَن َما كُْنُت{. بإيتاء الكتاب والنبوة يف األزل، وإن مل يكن الكتاب منزال يف احلال؛ وهذا أصح

وجعلين آمر باملعروف، وأهنى عن املنكر، وأرشد : التستري. أي ذا بركات ومنافع يف الدين والدعاء إليه ومعلما له
أي ألؤديهما إذا أدركين التكليف، } َوأَْوَصانِي بِالصَّالِة وَالزَّكَاِة{. املظلوم، وأغيث امللهوف الضال، وأنصر

َوَبرّاً {. يف موضع نصب على الظرف أي دوام حيايت} َما ُدْمُت َحيّاً{. وأمكنين أداؤمها، على القول األخري الصحيح
َولَْم َيْجَعلْنِي {. ومل يقل بوالدي علم أنه شيء من جهة اهللا تعاىل} اِلَدِتيَوبَّراً بَِو{ملا قال : قال ابن عباس} بِوَاِلَدِتي
أي } َشِقيّاً{اجلبار الذي ال يرى ألحد عليه حقا قط : وقيل. أي متعظما متكربا يقتل ويضرب على الغضب} َجبَّاراً

مره فأشقى كما شقي إبليس ملا ترك مل جيعلين تاركا أل: وقيل. عاصيا لربه: وقيل. عاقا: ابن عباس. خائبا من اخلري
  .أمره

أخرب عيسى عليه السالم مبا ! ما أشدها على أهل القدر: الثالثة ـ قال مالك بن أنس رمحه اهللا تعاىل يف هذه اآلية
وقد روي يف قصص هذه اآلية عن ابن زيد وغريه أهنم ملا مسعوا كالم . قضي من أمره، ومبا هو كائن إىل أن ميوت

وروي أن عيسى عليه السالم إمنا تكلم يف طفولته هبذه اآلية، مث عاد إىل . إن هذا ألمر عظيم: وقالوا عيسى أذعنوا
حالة األطفال، حىت مشى على عادة البشر إىل أن بلغ مبلغ الصبيان فكان نطقه إظهار براءة أمه ال أنه كان ممن 

ومل ينقل أنه دام نطقه، وال أنه كان يصلي وهو . يامةيعقل يف تلك احلالة، وهو كما ينطق اهللا تعاىل اجلوارح يوم الق
ابن يوم أو شهر، ولو كان يدوم نطقه وتسبيحه ووعظه وصالته يف صغره بن وقت الوالدة لكان مثله مما ال ينكتم، 

ويدل أيضا على أنه تكلم يف املهد خالفا لليهود . وهذا كله مما يدل على فساد القول األول، ويصرح جبهالة قائله
ودلت هذه . وإمنا صح براءهتا من الزىن بكالمه يف املهد. والدليل على ذلك إمجاع الفرق على أهنا مل حتد. والنصارى

  اآلية على أن الصالة والزكاة وبر الوالدين كان واجبا على األمم

يه السالم يف غاية وكان عيسى عل. السالفة، والقرون اخلالية املاضية، فهو مما يثبت حكمه ومل ينسخ يف شريعة أمره
التواضع؛ يأكل الشجر، ويلبس الشعر، وجيلس على التراب، ويأوي حيث جنه الليل، ال مسكن له، صلى اهللا عليه 

  .وسلم
ـ اإلشارة مبنزلة الكالم، وتفهم ما يفهم القول } فَأَشَاَرْت إِلَيِْه{: كيف ال وقد أخرب اهللا تعاىل عن مرمي فقال. الرابعة 

  .مستوىف" آل عمران"وقد مضى هذا يف } كَْيَف ُنكَلُِّم{: مقصودها وغرضها فقالوا وفهم منها القوم
وروي مثله عن الشعيب، وبه قال األوزاعي وأمحد وإسحاق، وإمنا . ال يصح قذف األخرس وال لعانه: قال الكوفيون

ذفا؛ باإلشارة بالزىن يصح القذف عندهم بصريح الزىن دون معناه، وهذا ال يصح من األخرس ضرورة، فلم يكن قا



: قال ابن القصار. واللعان عندنا شهادات، وشهادة األخرس ال تقبل باإلمجاع: قالوا. من الوطء احلالل والشبهة
وما . قوهلم إن القذف ال يصح إال بالتصريح فهو باطل بسائر األلسنة ما عدا العربية، فكذلك إشارة األخرس

وقد نص مالك أن شهادته مقبولة إذا فهمت إشارته، وأهنا تقوم مقام . لطذكروه من اإلمجاع يف شهادة األخرس فغ
واملخالفون يلزمون األخرس : قال ابن املنذر. اللفظ بالشهادة، وأما مع القدرة باللفظ فال تقع منه إال باللفظ

ة يف كثري من وقد تكون اإلشار: قال املهلب. الطالق والبيوع وسائر األحكام، فينبغي أن يكون القذف مثل ذلك
نعرف قرب ما بينهما " بعثت أنا والساعة كهاتني: "أبواب الفقه أقوى من الكالم مثل قوله عليه الصالة والسالم

ويف إمجاع العقول على أن العيان أقوى من اخلرب دليل على أن اإلشارة قد تكون . مبقدار زيادة الوسطى على السبابة
ذكر السالم قبل : قال الزجاج. أي السالمة علي من اهللا تعاىل} لسَّالُم َعلَيََّوا{. يف بعض املواضع أقوى من الكالم

من مهز : وقيل. يعين يف الدنيا} َيْوَم ُوِلْدُت{: وقوله. هذا بغري ألف والم فحسن يف الثانية ذكر األلف والالم
  يعين} َوَيْوَم أَمُوُت{". آل عمران"الشيطان كما تقدم يف 

ألن له أحواله ثالثة يف الدنيا حيا، ويف القرب ميتا، ويف اآلخرة مبعوثا؛ . يعين يف اآلخرة} أُْبَعثُ َحيّاًَوَيْوَم {يف القرب 
ذكر لنا أن : وقال قتادة. مث انقطع كالمه يف املهد حىت بلغ مبلغ الغلمان. فسلم يف أحواله كلها وهو قول الكليب

طوىب للبطن الذي محلك، : ألكمه واألبرص يف سائر آياته فقالتعيسى عليه السالم رأته امرأة حيىي املوتى، ويربئ ا
  .طوىب ملن تال كتاب اهللا تعاىل واتبع ما فيه وعمل به: والثدي الذي أرضعك؛ فقال هلا عيسى عليه السالم

  }ذَِلَك ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم قَْولَ الَْحقِّ الَِّذي ِفيِه َيْمَتُرونَ{] ٣٤[
  }أَنْ يَتَِّخذَ ِمْن وَلٍَد سُْبحَاَنُه إِذَا قََضى أَمْراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونَُما كَانَ ِللَِّه {] ٣٥[
  }َوإِنَّ اللََّه رَبِّي َورَبُّكُْم فَاعبد وُه َهذَا صَِراطٌ ُمْسَتقِيٌم{] ٣٦[
  }ْن َمشَْهِد َيْومٍ َعِظيمٍفَاْخَتلََف الْأَْحزَاُب ِمْن َبْينِهِْم فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا ِم{] ٣٧[
  }أَْسِمْع بِهِْم وَأَْبِصْر َيْوَم يَأُْتونََنا لَِكنِ الظَّاِلُمونَ الَْيْوَم ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{ ] ٣٨[
  }وَأَْنِذْرُهْم َيْوَم الَْحْسَرةِ إِذْ قُِضيَ الْأَْمُر َوُهْم ِفي غَفْلٍَة َوُهْم ال ُيْؤِمُنونَ{] ٣٩[
  }َنرِثُ اَألْرَض َوَمْن َعلَْيَها َوإِلَْيَنا ُيْرَجُعونَ إِنَّا َنْحُن{] ٤٠[

أي ذلك الذي ذكرناه عيسى بن مرمي فكذلك اعتقدوه، ال كما تقول اليهود } ذَِلَك ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم{: قوله تعاىل
: قال الكسائي} لَ الَْحقِّقَْو{. إنه اإلله أو ابن اإلله: إنه لغري رشدة وأنه ابن يوسف النجار، وال كما قالت النصارى

ومسي قول احلق كما مسي كلمة اهللا؛ واحلق هو اهللا " قول احلق"نعت لعيسى أي ذلك عيسى ابن مرمي " قول احلق"
يريد هذا : "قال ابن عباس. التقدير هذا الكالم قول احلق: وقيل. املعىن هو قول احلق: وقال أبو حامت. عز وجل

َوْعَد الصِّْدقِ الَِّذي {: قول احلق ليس بباطل؛ وأضيف القول إىل احلق كما قال كالم عيسى صلى اهللا عليه وسلم
  :وقال. أي الوعد والصدق} كَاُنوا ُيوَعُدونَ

بالنصب } قَْولَ الَْحقِّ{وقرأ عاصم وعبد اهللا بن عامر . أي وال الدار اآلخرة] ٣٢: األنعام[} َولَلدَّارُ الْآخَِرةُ َخيٌْر{
هو مصدر أي أقول قول احلق ألن ما : الزجاج". ذلك"والعامل معىن اإلشارة يف . ول قوال حقاعلى احلال؛ أي أق
بضم القاف، } قول احلق{وقرأ احلسن } قال احلق{وقرأ عبد اهللا . إغراء: وقيل. مدح: وقيل. قبله يدل عليه

من } الَِّذي{. هب والرهب والرهبوالقول والقال والقول مبعىن واحد، كالر} قَْولَ الْحَقِّ{ " األنعام"وكذلك يف 
} َيْمَتُرونَ{: وقيل. أي يشكون؛ أي ذلك عيسى بن مرمي الذي فيه ميترون القول احلق} ِفيِه َيمَْتُرونَ{. نعت عيسى



ِفيِه ذَِلَك ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم قَْولَ الَْحقِّ الَِّذي {ذكر عبد الرزاق قال أخربنا معمر عن قتادة يف قوله تعاىل . خيتلفون
اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر، أخرج كل قوم عاملهم فامتروا يف عيسى حني رفع؛ : قال} َيْمَتُرونَ

فقالت . هو اهللا هبط إىل األرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات، مث صعد إىل السماء وهم اليعقوبية: فقال أحدهم
هو ابن اهللا وهم النسطورية، فقال االثنان كذبت، مث قال : فيه، قالقل : مث قال اثنان منهم للثالث. كذبت: الثالثة

قال . هو ثالث ثالثة، اهللا إله وهو إله، وأمه إله، وهم اإلسرائيلية ملوك النصارى: أحد االثنني لآلخر قل فيه، فقال
على ما قال  - كذبت بل هو عبد اهللا ورسول وروحه وكلمته وهم املسلمون، فكان لكل رجل منهم أتباع: الرابع

: آل عمران[} َويَقُْتلُونَ الَِّذيَن َيأُْمُرونَ بِالِْقْسِط ِمَن النَّاسِ{: فاقتتلوا فظهر على املسلمني، فذلك قول اهللا تعاىل -
فهذا اختلفوا فيه فصاروا أحزابا } فَاْخَتلََف اَألحَْزاُب ِمْن َبيْنِهِْم{: وهم الذين قال اهللا تعاىل فيهم: وقال قتادة]. ٢١

بالتاء املعجمة من فوق وهي قراءة أيب عبد الرمحن السلمي وغريه قال ابن عباس فمر } الَِّذي ِفيِه َيْمَتُرونَ{معىن قول 
مبرمي ابن عمها ومعها ابنها إىل مصر فكانوا فيها اثنيت عشرة سنة حىت مات امللك الذي كانوا خيافونه؛ ذكره 

  .املاوردي
رأيت وجاء يف اإلجنيل الظاهر أن السيد املسيح ملا ولد يف بيت حلم كان هريودس يف  قلت ووقع يف تاريخ مصر فيما

  ذلك الوقت ملكا وأن اهللا تعاىل أوحى إىل يوسف النجار

يف احللم وقال له قم فخذ الصيب وأمه واذهب إىل مصر وكن هناك حىت أقول لك، فإن هريودس مزمع أن يطلب 
أمر ربه وأخذ السيد املسيح ومرمي أمه وجاء إىل مصر، ويف حال جميئه إىل مصر عيسى ليهلكه فقام من نومه وامتثل 

نزل ببئر البلسان اليت بظاهر القاهرة وغسلت ثيابه على ذلك البئر فالبلسان ال يطلع وال ينبت إال يف تلك األرض 
 أيام املصريني هلا ومنه خيرج الدهن الذي خيالط الزيت الذي تعمد به النصارى ولذلك كانت قارورة واحدة يف

مقدار عظيم، وتقع يف نفوس ملوك النصارى مثل ملك القسطنطينية وملك صقلية وملك احلبشة وملك النوبة 
وملك الفرجنة وغريهم من امللوك عندما يهاديهم به ملوك مصر موقعا جليال جدا وتكون أحب إليهم من كل هدية 

مدينة األمشونني وقسقام املعروفة اآلن باحملرقة فلذلك يعظمها هلا قدر ويف تلك السفرة وصل السيد املسيح إىل 
النصارى إىل اآلن، وحيضروا إليها يف عيد الفصح من كل مكان؛ ألهنا هناية ما وصل إليها من أرض مصر، ومنها عاد 

  .واهللا أعلم. إىل الشام
. صلة للكالم؛ أي أن يتخذ ولدا" من"} ِمْن َولٍَد أَنْ َيتَِّخذَ{أي ما ينبغي له وال جيوز } َما كَانَ ِللَِّه{: قوله تعاىل

أي ما كان هللا أن يتخذ ولدا؛ أي ما كان من صفته اختاذ الولد، مث نزه نفسه تعاىل " كان"يف موضع رفع اسم " أن"و
} َوإِنَّ اللََّه َربِّي َورَبُّكُْم{. تقدم }إِذَا قََضى أَمْراً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ{أن يكون له } سُْبحَانَُه{: عن مقالتهم فقال

تدل عليه . بكسر اهلمزة على أنه مستأنف" وإن"وأهل الكوفة " أن"قرأ أهل املدينة وابن كثري وأبو عمرو بفتح 
ذهب اخلليل فم: ويف الفتح أقوال} قَالَ إِنِّي عبد اللَِّه{بغري واو على العطف على } إِنَّ اللََّه. كُْن فََيكُونُ{قراءة أيب 

وأجاز . يف موضع نصب عندمها" أن"فـ } َوأَنَّ الَْمسَاجَِد ِللَِّه{وسيبويه أن املعىن؛ وألن اهللا ريب وربكم، وكذا 
  الفراء أن يكون يف موضع خفض على حذف الالم، وأجاز أن يكون أيضا يف موضع

وأجاز الكسائي أن يكون يف موضع رفع خفض مبعىن وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حيا وبأن اهللا ريب وربكم؛ 
وفيها قول خامس حكى أبو عبيد أن أبا عمرو بن العالء قاله، وهو أن يكون . مبعىن؛ واألمر أن اهللا ريب وربكم

واملعىن إذا قضى أمرا } إِذَا قََضى أَْمراً{: من قوله" أمرا: "وقضى أن اهللا ريب وربكم؛ فهي معطوفة على قوله: املعىن



. وجيوز االبتداء هبا على األوجه الباقية. على هذا التقدير، وال على التقدير الثالث" أن"وال يبتدأ بـ . هللاوقضى أن ا
  .أي دين قومي ال اعوجاج فيه} َهذَا صَِراطٌ ُمْسَتِقيٌم{

أي ما بينهم : ةوقال قتاد. زائدة أي اختلف األحزاب بينهم" من"} فَاْخَتلََف اَألحَْزاُب ِمْن َبيْنِهِْم{: قوله تعاىل
والنصارى قالت النسطورية . فاختلفت الفرق أهل الكتاب يف أمر عيسى عليه السالم فاليهود بالقدح والسحر

هو اهللا؛ فأفرطت النصار وغلت، وفرطت اليهود : وقالت اليعقوبية. وامللكانية ثالث ثالثة. هو ابن اهللا: منهم
املراد من األحزاب الذين حتزبوا على النيب صلى اهللا عليه : سوقال ابن عبا" النساء"وقد تقدم هذا يف . وقصرت

أي من شهود يوم القيامة، واملشهد مبعىن } فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن َمْشَهِد َيْومٍ َعِظيمٍ{. وسلم وكذبوه من املشركني
ويل لفالن من : ، كما يقالاملصدر، والشهود احلضور وجيوز أن يكون احلضور هلم، ويضاف إىل الظرف لوقوعه فيه

املشهد مبعىن املوضع الذي يشهده اخلالئق، كاحملشر للموضع : وقيل. قتال يوم كذا؛ أي من حضوره ذلك اليوم
فويل للذين كفروا من حضورهم املشهد العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاور، فأمجعوا : وقيل. الذي حيشر إليه اخللق

  . ثالث ثالثةإن اهللا: على الكفر باهللا، وقوهلم
العرب تقول هذا يف موضع التعجب؛ فتقول أمسع بزيد : قال أبو العباس} أَْسِمعْ بِهِْم َوأَْبِصْر َيْوَم يَأُْتونََنا{: قوله تعاىل

ال أحد أمسع يوم القيامة وال أبصر، : قال الكليب. فمعناه أنه عجب نبيه منهم: قال. وأبصر بزيد أي ما أمسعه وأبصره
]. ١١٦: املائدة[} أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمَِّي إِلََهْينِ ِمْن ُدوِن اللَِّه{: اهللا تبارك وتعاىل لعيسىحني يقول 

  "أمسع: "وقيل

 وأي ضالل} ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{يعين يف الدنيا } لَِكنِ الظَّاِلُمونَ الَْيْوَم{مبعىن الطاعة؛ أي ما أطوعهم هللا يف ذلك اليوم 
ومن هذا وصفه ! أبني من أن يعتقد املرء يف شخص مثله محلته األرحام، وأكل وشرب، وأحدث واحتاج أنه إله؟ 

  .أصم أعمى ولكنه سيبصر ويسمع يف اآلخرة إذا رأى العذب، ولكنه ال ينفعه ذلك؛ قال معناه قتادة وغريه
ما من أحد يدخل النار : روي عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال} مُْرَوأَْنِذرُْهْم َيْوَم الَْحْسَرِة إِذْ قُِضَي اَأل{: قوله تعاىل

أي فرغ من } إِذْ قُِضَي اَألمُْر{. تقع احلسرة إذا أعطي كتابه بشماله: وقيل. إال وله بيت يف اجلنة فيتحسر عليه
ضي اهللا عنه ويف صحيح مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري ر. احلساب، وأدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار جياء باملوت يوم القيامة كأنه : "قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
كبش أملح فيوقف بني اجلنة والنار فيقال يأهل اجلنة هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا املوت 

فيؤمر به فيذبح  -قال  -فون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا املوت مث يقال يأهل النار هل تعر -قال  -
 -مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -مث يقال يأهل اجلنة خلود فال موت ويأهل النار خلود فال موت 

عمر، وابن  خرجه البخاري مبعناه عن ابن" } وأنذرهم يوم احلسرة إذ قضى األمر وهم يف غفلة وهم ال يؤمنون {
وقد ذكرنا ذلك يف . ماجة من حديث أيب هريرة والترمذي عن أيب سعيد يرفعه وقال فيه حديث حسن صحيح

إن صفة الغضب تنقطع، : وبينا هناك أن الكفار خملدون هبذه األحاديث واآلي ردا على من قال" التذكرة"كتاب 
  .ههم يدخلون اجلنةوإن إبليس ومن تبعه من الكفرة كفرعون وهامان وقارون وأشبا

  }َوإِلَْيَنا يُْرَجُعونَ{. أي منيت سكاهنا فنرثها} إِنَّا َنْحُن َنرِثُ الْأَْرَض َوَمْن َعلَْيَها{: قوله تعاىل
  .وغريها" احلجر"يوم القيامة فنجازي كال بعمله، وقد تقدم هذا يف 



  }اً َنبِيّاًَواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ إِْبَراهِيَم إِنَُّه كَانَ ِصدِّيق{] ٤١[
  }إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َيا أََبِت ِلَم َتعبد َما ال َيْسَمُع َوال يُْبِصُر َوال يُْغنِي َعْنكَ َشْيئاً{] ٤٢[
  }َيا أََبِت إِنِّي قَدْ َجاءَنِي ِمَن الِْعلْمِ َما لَْم َيأِْتَك فَاتَّبِْعنِي أَْهِدكَ ِصرَاطاً سَوِّياً{] ٤٣[
  }عبد الشَّْيطَانَ إِنَّ الشَّْيطَانَ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َعِصيّاًَيا أََبِت ال َت{] ٤٤[
  }َيا أََبِت إِنِّي أَخَاُف أَنْ َيَمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّْحَمنِ فََتكُونَ ِللشَّْيطَاِن َوِليّاً{] ٤٥[
  }ُجَمنََّك َواْهُجرْنِي َمِلّياًقَالَ أََراِغٌب أَْنَت َعْن آِلهَِتي َيا إِْبَراِهيُم لَِئْن لَْم َتْنَتِه َألْر{] ٤٦[
  }قَالَ َسالٌم َعلَْيَك سَأَْسَتْغِفُر لََك رَبِّي إِنَُّه كَانَ بِي َحِفيّاً{] ٤٧[
  }َوأَْعتَزِلُكُْم َوَما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه وَأَْدُعو رَبِّي َعَسى أَالَّ أَكُونَ بُِدَعاِء رَبِّي َشِقيّاً{] ٤٨[
  }ْعَتَزلَُهْم َوَما َيعبد ونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوكُالً َجَعلَْنا َنبِّياًفَلَمَّا ا{] ٤٩[
  }َوَوَهْبَنا لَُهْم ِمْن َرْحمَِتَنا َوَجَعلَْنا لَُهْم ِلَسانَ ِصْدقٍ َعِلّياً{] ٥٠[

واذكر يف الكتاب الذي أنزل عليك وهو : املعىن} كَانَ ِصدِّيقاً نَبِيّاً َواذْكُْر ِفي الِْكَتابِ إِبَْراهِيَم إِنَُّه{: قوله تعاىل
فال معىن لإلعادة " البقرة"واشتقاق الصدق يف " النساء"وقد تقدم معىن الصديق يف . القرآن قصة إبراهيم وخربه

كان حنيفا مسلما وما كان اقرأ عليهم يا حممد يف القرآن أمر إبراهيم فقد عرفوا أهنم من ولده، فإنه : ومعىن اآلية
  }َوَمْن َيْرغَُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهيَم إِالَّ َمْن َسِفَه َنفْسَُه{وهو كما قال ! يتخذ األنداد، فهؤالء مل يتخذون األنداد؟ 

ال َيْسَمُع َوال  َما{: أي ألي شي تعبد} ِلَم َتعبد {". يوسف"تقدم يف } َيا أََبِت{. وهو آزر} إِذْ قَالَ َألبِيِه{: قوله تعاىل
  ُيْبِصُر َوال ُيغْنِي َعْنَك

أي من اليقني واملعرفة باهللا وما يكون بعد } َيا أََبتِ إِنِّي قَْد َجاءَنِي ِمَن الِْعلْمِ َما لَْم يَأِْتَك{: يريد األصنام. }شيئا
أي أرشدك إىل دين مستقيم } اطاً َسوِّياًأَْهِدَك ِصَر{. إىل ما أدعوك إليه} فَاتَّبِعْنِي{املوت، وأن من عبد غري اهللا عذب 

. أي ال تطعه فيما يأمرك به من الكفر، ومن أطاع شيئا يف معصية فقد عبد ه} َيا أََبتِ ال َتعبد الشَّْيطَانَ{. فيه النجاة
وعصيا . هو للرمحن وقيل مبعىن احلال أي. صلة زائدة وقيل مبعىن صار} كَانَ}{إِنَّ الشَّْيطَانَ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َعِصيّاً{

أي إن مت على ما أنت } َيا أََبِت إِنِّي أََخاُف أَنْ َيَمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّْحمَنِ{: وعاص مبعىن واحد قال الكسائي
إين أخاف أن متوت على : على باهبا فيكون املعىن} أََخاُف{وجيوز أن يكون . مبعىن أعلم} أَخَاُف{ويكون . عليه

أي } قَالَ أََراِغٌب أَْنَت َعْن آِلَهِتي َيا إِْبَراِهيُم{. أي قرينا يف النار} فََتكُونَ ِللشَّْيطَاِن وَِليّاً{ .كفرك فيمسك العذاب
ابن . بالقول؛ أي ألشتمنك: الضحاك. يعين باحلجارة: قال احلسن} لَِئْن لَْم َتْنَتِه لَأَْرُجمَنََّك{. أترغب عنها إىل غريها

أي اعتزلين سامل العرض ال يصيبك مىن : قال ابن عباس} َواْهجُْرنِي َمِليّاً{. ظهرن أمركأل: وقيل. ألضربنك: عباس
دهرا طويال؛ ومنه } َمِليّاً{: وقال احلسن وجماهد. على هذا حال من إبراهيم} َمِلّياً{: معرة؛ واختاره الطربي، فقوله

  :قول املهلهل
  فتصدعت صم اجلبال ملوته

...  
  ياوبكت عليه املرمالت مل

يقال هجرته مليا وملوة وملوة ومالوة ومالوة، فهو على هذا القول ظرف، وهو مبعىن املالوة من : قال الكسائي
  .الزمان، وهو الطويل منه

واجلمهور . مل يعارضه إبراهيم عليه السالم بسوء الرد؛ ألنه مل يؤمر بقتاله على كفره} قَالَ َسالٌم َعلَْيَك{: قوله تعاىل



وعلى هذا ال يبدأ الكافر . معناه أمنة مين لك: بسالمه املساملة اليت هي املتاركة ال التحية؛ قال الطربي على أن املراد
]. ٦٣: الفرقان[} َوإِذَا َخاطَبَُهُم الَْجاِهلُونَ قَالُوا َسالماً{: حليم خاطب سفيها؛ كما قال: وقال النقاش. بالسالم

هل جيوز السالم : قيل البن عيينة. وجوز حتية الكافر وأن يبدأ هبا هو حتية مفارق؛: وقال بعضهم يف معىن تسليمه
  ال َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَمْ ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ{: نعم؛ قال اهللا تعاىل: على الكافر؟ قال

قَْد كَاَنتْ {وقال ]. ٨: املمتحنة[} اللََّه ُيِحبُّ الْمُقِْسِطَني َولَْم ُيخْرُِجوكُْم ِمْن ِديَارِكُمْ أَنْ َتَبرُّوُهْم َوتُقِْسطُوا إِلَيْهِْم إِنَّ
  .}َسالٌم َعلَْيَك{اآلية؛ وقال إبراهيم ألبيه ] ٤: املمتحنة[} لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِفي إِبَْراهِيَم

ن رسول اهللا صلى روى أبو هريرة أ: األظهر من اآلية ما قاله سفيان بن عيينة؛ ويف الباب حديثنا صحيحان: قلت
خرجه " ال تبدؤوا اليهود والنصارى بالسالم فإذا لقيتم أحدهم يف الطريق فاضطروه إىل أضيقه: "اهللا عليه وسلم قال

ويف الصحيحني عن أسامة بن زيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ركب محارا عليه إكاف حتته قطيفة . البخار ومسلم
وهو يعود سعد بن عبادة يف بين احلرث بن اخلزرج، وذلك قبل وقعة بدر،  فدكيه، وأردف وراءه أسامة بن زيد؛

حىت مر يف جملس فيه أخالط من املسلمني واملشركني عبد ة األوثان واليهود، وفيهم عبد اهللا بن أيب بن سلول، ويف 
ال تغربوا : ائه، مث قالاجمللس عبد اهللا بن رواحة، فلما غشيت اجمللس عجاجة الدابة، مخر عبد اهللا بن أيب أنفه برد

فاألول يفيد ترك السالم عليهم ابتداء ألن ذلك إكرام، . علينا، فسلم عليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ احلديث
وال يعارض ما رواه أسامة حبديث أيب هريرة فإنه ليس : قال الطربي. واحلديث الثاين جيوز ذلك. والكافر ليس أهله

وقال . أن حديث أيب هريرة خمرجه العموم، وخرب أسامة يبني أن معناه اخلصوصيف أحدمها خالف لألخر وذلك 
ال تبدؤوهم ”إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو نصراين فابدأه بالسالم فبان هبذا أن حديث أىب هريرة : النخعي
قبلهم، أو حق  إذا كان لغري سبب يدعوكم إىل أن تبدؤوهم بالسالم، من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم“ بالسالم

وفعله ابن . وقد روي عن السلف أهنم كانوا يسلمون على أهل الكتاب: قال الطربي. صحبة أو جوار أو سفر
قال ! فقلت له يا أبا عبد الرمحن أليس يكره أن يبدؤوا بالسالم؟ : مسعود بدهقان صحبه يف طريقه؛ قال علقمة

 بيته ال مير مبسلم وال نصراين وال صغري وال كبري إال سلم وكان أبو أسامة إذا انصرف إىل. نعم، ولكن حق الصحبة
إن : وسئل األوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلم عليه، فقال. أمرنا أن نفشي السالم: عليه؛ قيل له يف ذلك فقال

إذا : وروي عن احلسن البصري أنه قال. سلمت فقد سلم الصاحلون قبلك، وإن تركت فقد ترك الصاحلون قبلك
  .جلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهممررت مب

وقد احتج أهل املقالة األوىل بأن السالم الذي معناه التحية إمنا خص به هذه األمة؛ حلديث أنس بن مالك قال : قلت
" إن اهللا تعاىل أعطى أميت ثالثا مل تعط أحدا قبلهم السالم وهي حتية أهل اجلنة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

سَأَْسَتْغِفُر لَكَ {: وقد مضى الكالم يف معىن قوله. ؛ ذكره الترمذي احلكيم؛ وقد مضى يف الفاحتة بسندهاحلديث
احلفي } إنَُّه كَانَ بِي حَِفيّاً{ . وارتفع السالم باالبتداء؛ وجاز ذلك مع نكرته ألنه نكرة خمصصة فقرنت املعرفة} رَبِّي

: وقال الفراء. حفي يب حفاوة وحفوة: وقال الكسائي يقال. حتفى إذا برهحفي به و: املبالغ يف الرب واإللطاف؛ يقال
  .أي عاملا لطيفا جييبين إذا دعوته} إنَُّه كَانَ بِي َحِفيّاً{

} َعَسى أَلَّا أَكُونَ بُِدَعاِء َربِّي َشِقيّاً{: وقوله. بياهنا“ الكهف”العزلة املفارقة وقد تقدم يف } َوأَْعتَزِلُكُْم{: قوله تعاىل
: وهلذا قال. أراد هبذا الدعاء أن يهب اهللا تعاىل له أهال وولدا يتقوى هبم حىت ال يستوحش باالعتزال عن قومه: قيل

. أي آنسنا وحشته بولد؛ عن ابن عباس وغريه} فَلَمَّا اْعَتَزلَُهْم َوَما َيعبد ونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب{



ـ . يدل على أن العبد ال يقطع بأنه يبقى على املعرفة أم ال يف املستقبل وقيل دعا ألبيه باهلداية} َسىَع{: وقيل ف
} َوَجَعلَْنا لَُهمْ ِلَسانَ ِصْدقٍ َعِلّياً{: وقوله. شك ألنه كان ال يدري هل يستجاب له فيه أم ال؟ واألول أظهر} َعَسى{

  .واللسان يذكر ويؤنث؛ وقد تقدم. حتسن الثناء عليهم أي أثنينا عليهم ثناء حسنا؛ ألن مجيع امللل
َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ ُموَسى إِنَُّه كَانَ ُمْخلَصاً َوكَانَ َرسُوالً َنبِيّاً، َوَناَدْينَاُه ِمْن َجانِبِ الطُّورِ { ٥٣ - ٥١: اآليات

  }ا أََخاُه هَاُرونَ َنبِّياًالْأَْيَمنِ َوقَرَّْبَناُه َنجِّياً، َوَوَهْبَنا لَُه ِمْن َرْحَمِتَن

يف عبادته غري } إِنَُّه كَانَ ُمخْلَصاً{. أي واقرأ عليهم من القرآن قصة موسى} َواذْكُْر ِفي الِْكَتابِ مُوَسى{: قوله تعاىل
َجانِبِ  ِمْن{. أي كلمناه ليلة اجلمعة} وََنادَْيَناُه{. وقرأ أهل الكوفة بفتح الالم؛ أي أخلصناه فجعلناه خمتارا. مرائي

أي ميني موسى، وكانت الشجرة يف جانب اجلبل عن ميني موسى حني أقبل من مدين إىل مصر؛ قاله } الطُّورِ الْأَْيَمنِ
: وقيل. نصب على احلال؛ أي كلمناه من غري وحي} َوقَرَّبَْناُه َنجِيّاً{. الطربي وغريه فإن اجلبال ال ميني هلا وال مشال

وذكر وكيع وقبيصة عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن . ىت كلمناهأدنيناه لتقريب املنزلة ح
َووََهْبَنا لَُه ِمْن َرْحمَِتَنا أََخاهُ {. أي أدين حىت مسع صرير األقالم} َوقَرَّْبَناُه َنجِّياً{: ابن عباس يف قول اهللا عز وجل

  ].٢٩: طه[} زِيراً ِمْن أَْهِلي، هَاُرونَ أَِخيَواجَْعلْ ِلي َو{: وذلك حني سأل فقال} َهاُرونَ َنبِّياً
َواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ إِْسَماِعيلَ إِنَُّه كَانَ صَاِدقَ الَْوْعِد َوكَانَ َرسُوالً َنبِّياً، َوكَانَ َيأُْمرُ أَْهلَُه { ٥٥ - ٥٤: اآليتان

  }بِالصَّالِة َوالزَّكَاِة َوكَانَ ِعْندَ َربِِّه مَْرِضيّاً
  -:مسائلفيه ست 
هو إمساعيل بن حزقيل، بعثه اهللا إىل قومه : اختلف فيه؛ فقيل} َواذْكُْر ِفي الِْكَتابِ إِْسَماعِيلَ{: قوله تعاىل: األوىل

فسلخوا جلدة رأسه، فخريه اهللا تعاىل فيما شاء من عذاهبم، فاستعفاه ورضي بثوابه، وفوض أمرهم إليه يف عفوه 
إن الذبيح إسحاق؛ واألول أظهر على ما : وقد قيل. الذبيح أبو العرب بن إبراهيمواجلمهور أنه إمساعيل . وعقوبته

وخصه اهللا تعاىل بصدق الوعد وإن كان موجودا يف غريه من األنبياء . إن شاء اهللا تعاىل“ الصافات”تقدم ويأيت يف 
  .ف من خصالهتشريفا له إكراما، كالتقليب بنحو احلليم واألواه والصديق؛ وألنه املشهور املتواص

صدق الوعد حممود وهو من خلق النبيني واملرسلني، وضده وهو اخللف مذموم، وذلك من أخالق الفاسقني : الثانية
واختلف يف ذلك؛ . وقد أثىن اهللا تعاىل على نبيه إمساعيل فوصفه بصدق الوعد. “براءة”واملنافقني ما تقدم بيانه يف 

وعد رجال أن : وقيل. هذا يف قول من يرى أنه الذبيح. ح فصرب حىت فدىإنه وعد من نفسه بالصرب على الذب: فقيل
ما زلت ها هنا يف : يلقاه يف موضع فجاء إمساعيل وانتظر الرجل يومه وليلته، فلما كان يف اليوم اآلخر جاء؛ فقال له

بعثه؛ ذكره النقاش  وقيل فعل مثله نبينا صلى اهللا عليه وسلم قبل. انتظره ثالثة أيام: وقيل. انتظارك منذ أمس
بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث : وخرجه الترمذي وغريه عن عبد اهللا بن أىب احلسماء قال

يا : "وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه هبا يف مكانه فنسيت، مث ذكرت بعد ثالثة أيام، فجئت فإذا هو يف مكانه؛ فقال
انتظره إمساعيل اثنني : وقال يزيد الرقاشي. لفظ أيب داود" ثالث أنتظرك فىت لقد شققت علي أنا ها هنا منذ

وذكره الزخمشري عن ابن عباس أنه وعد . ويف كتاب ابن سالم أنه انتظره سنة. وعشرين يوما؛ ذكره املاوردي
ربيل عليه فلم يربح من مكانه سنة حىت أتاه ج: وذكره القشريي قال. صاحبا له أن ينتظره يف مكان فانتظره سنة

. وهذا بعيد وال يصح. السالم فقال إن التاجر الذي سألك أن تقعد له حىت يعود هو إبليس فال تقعد وال كرامة له
  .إن إمساعيل مل يعد شيئا إال وىف به، وهذا قول صحيح، وهو الذي يقتضيه ظاهر اآلية؛ واهللا أعلم: وقد قيل



أي يف أخالق " وأي املؤمن واجب"ويف األثر ". العدة دين: "ممن هذا الباب قوله صلى اهللا عليه وسل: الثالثة
وإمنا قلنا أن ذلك ليس بواجب فرضا إلمجاع العلماء على ما حكاه أبو عمر أن من وعد مبال ما كان . املؤمنني

ذم ليضرب به مع الغرماء؛ فلذلك قلنا إجياب الوفاء به حسن مع املروءة، وال يقضى به والعرب متتدح بالوفاء، وت
  :باخللف والغدر، وكذلك سائر األمم، ولقد أحسن القائل

  مىت ما يقل حر لصاحب حاجة
...  

  نعم يقضها واحلر للوأي ضامن

وقد أثىن اهللا تبارك وتعاىل على من صدق . وال خالف أن الوفاء يستحق صاحبه احلمد والشكر، وعلى اخللف الذم
إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له اهلبة : قال مالك. الفه ذماوعده، ووىف بنذره؛ وكفى هبذا مدحا وثناء، ومبا خ
  .فيقول له نعم، مث يبدو له أال يفعل فما أرى يلزمه

ولو كان ذلك يف قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال نعم، ومث رجال يشهدون عليه فما أحراه : قال مالك: الرابعة
إن العدة ال يلزم منها : ابه واألوزاعي والشافعي وسائر الفقهاءوقال أبو حنيفة وأصح. أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان

شيء ألهنا منافع مل يقبضها يف العارية ألهنا طارئة، ويف غري العارية هي أشخاص وأعيان موهوبة مل تقبض فلصاحبها 
؛ وقضى ابن أشوع بالوعد } َوْعِدَواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ إِْسَماِعيلَ إِنَُّه كَانَ صَاِدقَ الْ{: ويف البخاري. الرجوع فيها

  .ورأيت إسحاق بن إبراهيم حيتج حبديث ابن أشوع: قال البخاري. وذكر ذلك عن مسرة بن جندب
وكل األنبياء كانوا إذا وعدوا صدقوا، وخص . أرسل إمساعيل إىل جرهم: قيل} َوكَانَ َرُسوالً َنبِيّاً{: اخلامسة

  .واهللا أعلم. إمساعيل بالذكر تشريفا له
وكان يأمر أهله جرهم {ويف حرف ابن مسعود . يعين أمته: قال احلسن} َوكَانَ َيأُْمُر أَْهلَُه{: قوله تعاىل: السادسة

من قال مرضي : قال الكسائي والفراء. أي رضيا زاكيا صاحلا} َوكَانَ عِْنَد َربِِّه مَْرِضيّاً{. } وولده بالصالة والزكاة
من العرب من يقول رضوان ورضيان : وقال الكسائي والفراء. مرضو: ز يقولونوأهل احلجا: بناه على رضيت قاال

قال أبو جعفر . فرضوان على مرضو، ورضيان على مرضي وال جييز البصريون أن يقولوا إال رضوان وربوان
ذا خيطئون يف اخلط فيكتبون ربا بالياء مث خيطئون فيما هو أشد من ه: مسعت أبا إسحاق الزجاج يقول: النحاس

  .}َوَما آتَْيُتْم ِمْن رِباً ِليَْرُبَو ِفي أَْموَالِ النَّاسِ{: فيقولون ربيان وال جيوز إال ربوان ورضوان قال اهللا تعاىل

  }َواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ إِْدرِيَس إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقاً َنبِّياً، َوَرفَْعَناُه َمكَاناً َعِلّياً{ ٥٧ - ٥٦: اآليتان
إدريس عليه السالم أول من خط بالقلم وأول من } َواذْكُْر ِفي الِْكَتابِ إِْدرِيَس إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقاً نَبِّياً{: قوله تعاىل

ومسي إدريس لكثرة درسه لكتاب اهللا . خاط الثياب ولبس املخيط، وأول من نظر يف علم النجوم واحلساب وسريها
وقيل مسي إدريس إدريس لكثرة : الزخمشري. يف حديث أيب ذر وأنزل اهللا تعاىل عليه ثالثني صحيفة كما. تعاىل

درسه كتاب اهللا تعاىل؛ وكان امسه أخنوخ وهو غري صحيح؛ ألنه لو كان إفعيال من الدرس مل يكن فيه إال سبب 
واحد وهو العلمية وكان منصرفا، فامتناعه من الصرف دليل لعجمة؛ وكذلك إبليس أعجمي وليس من اإلبالس 

ن؛ وال يعقوب من العقب، وال إسرائيل بإسرال كما زعم ابن السكيت؛ ومن مل حيقق ومل يتدرب كما يزعمو
بالصناعة كثرت منه أمثال هذه اهلنات؛ جيوز أن يكون معىن إدريس عليه السالم يف تلك اللغة قريبا من ذلك 

بيانه : األعراف”قد تقدم يف وهو جد نوح وهو خطأ؛ و: قال الثعليب والغزنوي وغريمها. فحسبه الراوي من الدرس



وكذا وقع يف السرية أن نوحا عليه السالم بن المك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس النيب فيما يزعمون؛ واهللا 
ابن يرد بن مهالئيل بن قينان بن يانش بن شيث . وكان أول من أعطى النبوة من بن آدم، وخط بالقلم. تعاىل أعلم

  .بن آدم صلى اهللا عليه وسلم
وروي ذلك . يعين السماء الرابعة: قال أنس بن مالك وأبو سعيد اخلدري وغريمها} َوَرفَْعَناُه َمكَاناً َعِليّاً{: قوله تعاىل

يعين السماء السادسة؛ ذكره : وقال ابن عباس والضحاك. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وقال كعب األحبار
  .املهدوي
ليلة أسري برسول اهللا : عبد اهللا بن أيب منر قال مسعت أنس بن مالك يقولووقع يف البخاري عن شريك بن : قلت

وهو . منهم إدريس يف الثانية -قد مساهم  -كل مساء فيها أنبياء : صلى اهللا عليه وسلم من الكعبة، احلديث وفيه
  وهم، والصحيح أنه يف السماء

. ى اهللا عليه وسلم؛ ذكره مسلم يف الصحيحالرابعة؛ كذلك رواه ثابت البناين عن أنس بن مالك عن النيب صل
ملا عرج يب إىل السماء أتيت على إدريس يف السماء : "وروى مالك بن صعصعة قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

أنه سار ذات يوم يف حاجة : وكان سبب رفعه على ما قال ابن عباس وكعب وغريمها. خرجه مسلم أيضا" . الرابعة
اللهم خفف عنه ! يا رب أنا مشيت يوما فكيف مبن حيملها مخسمائة عام يف يوم واحد”: فقال فأصابه وهج الشمس،

فلما . اللهم خفف عنه من ثقلها وامحل عنه من حرها: ؛ يقول إدريس“ يعين امللك املوكل بفلك الشمس. من ثقلها
س فما الذي فيه؟ فقال اهللا يا رب خلقتين حلمل الشم: أصبح امللك وجد من خفة الشمس والظل ماال يعرف فقال

يا رب امجع بيين وبينه، واجعل : فقال“ أما إن عبد ي إدريس سألين أن أخفف عنك محلها وحرها فأجبته{: تعاىل
فقال أخربت أنك أكرم املالئكة . فأذن اهللا له حىت أتى إدريس، وكان إدريس عليه السالم يسأله. بيين وبينه خلة

ال يؤخر اهللا نفسا إذا : فقال امللك. ع يل إليه ليؤخر أجلي، فأزداد شكرا وعبادةوأمكنهم عند ملك املوت، فاشف
مث محله على جناحه فرفعه إىل السماء . قال نعم. قد علمت ذلك ولكنه أطيب لنفسي: جاء أجلها فقال للملك

ليس : فقال .يل صديق من بين آدم تشفع يب إليك لتؤخر أجله: ووضعه عند مطلع الشمس، مث قال مللك املوت
إنك تسألين عن إنسان ما : مث نظر يف ديوانه، فقال“ نعم”: “قال. ذلك إيل ولكن إن أحببت علمه أعلمته مىت ميوت

: فإين أتيتك وتركته هناك؛ قال: قال. ال أجده ميوت إال عند مطلع الشمس: ؟ قال“ وكيف”قال . أراه ميوت أبدا
إنه : وقال السدي. فرجع امللك فوجده ميتا. بقي من أجل إدريس شيء انطلق فما أراك جتده إال وقد مات فواهللا ما

اللهم خفف عن ملك الشمس حرها، : نام ذات يوم، واشتد عليه حر الشمس، فقام وهو منها يف كرب؛ فقال
فأصبح ملك الشمس وقد نصب له كرسي من نور عنده سبعون ألف . وأعنه على ثقلها، فإنه ميارس نارا حامية

يا رب من : ينه، ومثلها عن يساره خيدمونه، ويتولون أمره وعمله من حتت حكمه؛ فقال ملك الشمسملك عن مي
مث ذكر حنو حديث كعب قال فقال له ملك “ دعا لك رجل من بين آدم يقال له إدريس”قال . أين يل هذا؟
  .نعم وددت أين لو رأيت اجلنة: أتريد حاجة؟ قال: الشمس

ار به، فبينما هو يف السماء الرابعة التقى مبلك املوت ينظر يف السماء، ينظر ميينا فرفعه على جناحه، مث ط: قال
! سبحان اهللا : يا إدريس هذا ملك املوت فسلم عليه فقال ملك املوت: ومشاال، فسلم عليه ملك الشمس، وقال

. وح إدريس يف السماء الرابعةفإن اهللا تعاىل أمرين أن أقبض ر: قال. رفعته ألريه اجلنة: وألي معىن رفعته هنا؟ قال
يا رب وأين إدريس من السماء الرابعة، فنزلت فإذا هو معك؛ فقبض روحه فرفعها إىل اجلنة، ودفنت املالئكة : قلت



  .}َوَرفَْعَناُه َمكَاناً َعِلّياً{: جثته يف السماء الرابعة، فذلك قوله تعاىل
ة مثل ما يرفع ألهل األرض يف زمانه، فعجب منه املالئكة كان يرفع إلدريس كل يوم من العباد: قال وهب بن منبه

واشتاق إليه ملك املوت، فاستأذن ربه يف زيارته فأذن له، فأتاه يف صورة آدمي، وكان إدريس عليه السالم يصوم 
من  :ففعل به ذلك ثالث ليال فأنكره إدريس؛ وقال له. النهار؛ فلما كان وقت إفطاره دعاه إىل طعامه فأىب أن يأكل

أن : وما هي؟ قال: قال. إن يل إليك حاجة: قال أنا ملك املوت؛ استأذنت ريب أن أصحبك فأذن يل؛ فقال! أنت
ما الفائدة : فأوحى اهللا تعاىل إليه أن اقبض روحه؛ فقبضه ورده إليه بعد ساعة، وقال له ملك املوت. تقبض روحي

إن يل إليك : مث قال له إدريس بعد ساعة. داداألذوق كرب املوت فأكون له أشد استع: يف قبض روحك؟ قال
وما هي؟ قال أن ترفعين إىل السماء فأنظر إىل اجلنة والنار؛ فأذن اهللا تعاىل له يف رفعه إىل : قال. حاجة أخرى

أخرج لتعود إىل : السموات، فرأى النار فصعق، فلما أفاق قال أرين اجلنة؛ فأدخله اجلنة، مث قال له ملك املوت
ألن اهللا : فبعث اهللا تعاىل بينهما ملكا حكما، فقال مالك ال خترج؟ قال. ال أخرج منها: تعلق بشجرة وقالف. مقرك

] ٧١: مرمي[} َوإِنْ ِمْنكُْم إِلَّا وَارُِدهَا{: وأنا ذقته، وقال] ١٨٥: آل عمران[} كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ الْمَْوِت{تعاىل قال 
: فكيف أخرج؟ قال اهللا تبارك وتعاىل مللك املوت] ٤٨: احلجر[} َها بُِمْخَرجَِنيَوَما ُهْم مِْن{: وقد وردهتا؛ وقال

َوَما {قول إدريس : قال النحاس} َوَرفَْعَناُه َمكَاناً َعِليّاً{فهو حي هنالك فذلك قوله “ بإذين دخل اجلنة وبأمري خيرج”
فإدريس تارة يرتع : قال وهب بن منبه.  نزل القرآن بهجيوز أن يكون اهللا أعلم هذا إدريس، مث} ُهْم ِمْنَها بُِمْخَرجَِني

  .يف اجلنة، وتارة بعبد اهللا تعاىل مع املالئكة يف السماء

بَْراِهيمَ  ذُرِّيَِّة إِأُولَِئَك الَِّذيَن أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني ِمْن ذُرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ َوِمْن{ ٥٨: اآلية
  }َوإِسْرائيلَ َوِممَّْن َهَديَْنا َواجَْتَبْيَنا إِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُت الرَّْحَمنِ َخرُّوا ُسجَّداً وَُبِكيّاً

  -:فيه أربع مسائل
َوِممَّْن َحَملَْنا َمَع {. يريد إدريس وحده} َمأُولَِئَك الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني ِمْن ذُرِّيَِّة آَد{: قوله تعاىل: األوىل
موسى } إِسْرائيلَ{من ذرية } َو{. يريد إمساعيل وإسحاق ويعقوب} َوِمْن ذُرِّيَّةِ إِبَْراهِيَم{يريد إبراهيم وحده } ُنوحٍ

فكان إلدريس ونوح شرف القرب من آدم، وإلبراهيم شرف القرب من نوج . وهارون وزكريا وحيىي وعيسى
إِذَا {. باإلميان} َواجَْتَبْينَا{: أي إىل اإلسالم} َوِممَّْن َهَدْينَا{. مساعيل وإسحاق ويعقوب شرف القرب من إبراهيموإل

. بالتذكري ألن التأنيث غري حقيقي مع وجود الفاصل} يتلى{وقرأ شبل بن عباد املكي } ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُت الرَّْحمَنِ
  }يّاًَخرُّوا ُسجَّداً وَُبِك{

يقال بكى يبكي بكاء وبكى بكيا، إال أن ]. ١: اإلسراء[} ُسْبَحانَ{وقد مضى يف . وصفهم باخلشوع هللا والبكاء
  :إذا قصرت البكاء فهو مثل احلزن؛ أي ليس معه صوت كما قال الشاعر: اخلليل قال

  بكت عيين وحق هلا بكاها
...  

  وما يغين البكاء وال العويل
  .عطف عليه} َوُبِكّياً{احلال نصب على } ُسجَّداً{و 

إِذَا ُتتْلَى َعلَْيهِْم آيَاُت الرَّْحَمنِ {قال احلسن . يف هذه اآلية داللة على أن آليات الرمحن تأثريا يف القلوب: الثانية
انوا املراد بآيات الرمحن الكتب املتضمنة لتوحيده وحججه، وأهنم ك: وقال األصم. الصالة} َخرُّوا ُسجَّداً وَُبِكيّاً



واملروى عن ابن عباس أن املراد به القرآن خاصة، وأهنم كانوا . يسجدون عند تالوهتا، ويبكون عند ذكرها
  يسجدون ويبكون

ويف هذا داللة من قوله على أن القرآن هو الذي كان يتلى على مجيع األنبياء، ولو كان : عند تالوته؛ قال الكيا
  .م خمتصا بإنزاله إليهكذلك ملا كان الرسول عليه الصالة والسال

وهذا بعيد : قال الكيا. احتج أبو بكر الرازي هبذه اآلية على وجوب سجود القرآن على املستمع والقارئ: الثالثة
وضم السجود إىل البكاء، وأبان به عن طريقة األنبياء الصالة والسالم . فإن هذا الوصف شامل لكل آيات اهللا تعاىل

  .ه، وليس فيه داللة على وجوب ذلك عند آية خمصوصةيف تعظيمهم هللا تعاىل وآيات
: قال} امل َتنْزِيلُ{ينبغي ملن قرأ سجدة أن يدعو فيها مبا يليق بآياهتا، فإن قرأ سورة السجدة : قال العلماء: الرابعة

وإن قرأ . اللهم اجعلين من الساجدين لوجهك، املسبحني حبمدك، وأعوذ بك أن أكون من املستكربين عن أمرك
اللهم اجعلين من عبادك : وإن قرأ هذه قال. اللهم اجعلين من الباكني إليك، اخلاشعني لك: قال“ سبحان”سجدة 

  .املنعم عليهم، املهديني الساجدين لك، الباكني عند تالوة آياتك
فَسَْوَف َيلْقَْونَ غَّياً، إِلَّا َمْن َتابَ فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعوا الصَّالةَ َواتََّبعُوا الشَّهََواِت { ٦٣ - ٥٩: اآليات

َمُن ِعَباَدهُ بِالْغَْيبِ إِنَّهُ َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َوال ُيظْلَُمونَ َشْيئاً، َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعَد الرَّْح
ْغواً إِلَّا َسالماً وَلَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَعِشّياً، ِتلَْك الَْجنَّةُ الَِّتي نُورِثُ ِمْن ِعَبادَِنا كَانَ َوْعُدُه َمأِْتيّاً، ال َيْسَمُعونَ ِفيَها لَ

  }َمْن كَانَ َتِقّياً
  -:فيه أربع مسائل

بن جريج عن حدثنا حجاج عن ا: قال أبو عبيدة. أي أوالد سوء} فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف{: قوله تعاىل: األوىل
  ذلك عند قيام الساعة، وذهاب صاحلي هذه األمة: جماهد قال

“ األعراف”يف } َخلٌْف{وقد تقدم القول يف . أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض يف األزقة زىن
وهو ذم ونص يف أن . اجلمع على} أََضاُعوا الصَّلَوَاِت{وقرأ عبد اهللا واحلسن } أََضاُعوا الصَّالةَ{. فال معىن لإلعادة

ومن ضيعها فهو ملا سواها : إضاعة الصالة من الكبائر اليت يوبق هبا صاحبها وال خالف يف ذلك، وقد قال عمر
وقال حممد بن كعب القرظي . النصارى خلفوا بعد اليهود: واختلفوا فيمن املراد هبذه اآلية؛ فقال جماهد. أضيع

ة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف آخر الزمان؛ أي يكون يف هذه األمة من هذه هم قوم من أم: وجماهد أيضا وعطاء
وقال . هي إضاعة كفر وجحد هبا: واختلفوا أيضا يف معىن إضاعتها؛ فقال القرظي. صفته ال أهنم املراد هبذه اآلية

حيح، وأهنا إذا صليت هي إضاعة أوقاهتا، وعدم القيام حبقوقها وهو الص: القاسم بن خميمرة، وعبد اهللا بن مسعود
ارجع فصل فإنك مل "خملى هبا ال تصح وال جتزئ؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم للرجل الذي صلى وجاء فسلم عليه 

منذ كم تصلي هذه الصالة؟ قال منذ أربعني : ثالث مرات خرجه مسلم، وقال حذيفة لرجل يصلي فطفف" تصل
إن : مث قال. ة ملت على غري فطرة حممد صلى اهللا عليه وسلمما صليت، ولومت وأنت تصلي هذه الصال: قال. عاما

خرجه البخاري واللفظ للنسائي، ويف الترمذي عن أيب مسعود األنصاري قال . الرجل ليخفف الصالة ويتم وحيسن
: يعين صلبه يف الركوع والسجود؛ قال" ال جتزئ صالة ال يقيم فيها الرجل: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن بعدهم؛ يرون 
من مل يقم صلبه يف الركوع والسجود : أن يقيم الرجل صلبه يف الركوع والسجود؛ قال الشافعي وأمحد وإسحاق



س يرقب الشمس حىت إذا كانت بني قرين تلك الصالة صالة املنافق جيل"فصالته فاسدة؛ قال صلى اهللا عليه وسلم 
: وقال فروة بن خالد بن سنان. وهذا ذم ملن يفعل ذلك" . الشيطان قام فنقرها أربعا ال يذكر اهللا فيها إال قليال

  استبطأ

واهللا ألن : أصحاب الضحاك مرة أمريا يف صالة العصر حىت كادت الشمس تغرب؛ فقرأ الضحاك هذه اآلية، مث قال
ومجلة القول هذا الباب أن من مل حيافظ على كمال وضوئها وركوعها وسجودها . إيل من أن أضيعهاأدعها أحب 

فليس مبحافظ عليها، ومن مل حيافظ عليها فقد ضيعها، ومن ضيعها فهو ملا سواها أضيع، كما أن من حافظ عليها 
. ، واشتغلوا بالصنائع واألسبابعطلوا املساجد: وقال احلسن. حفظ اهللا عليه دينه، وال دين ملن ال صالة له

  .أي اللذات واملعاصي} وَاتََّبُعوا الشََّهوَاِت{
يا فىت أال : روى الترمذي وأبو داود عن أنس بن حكيم الضيب أنه أتى املدينة فلقي أبا هريرة فقال له: الثالثة

الناس يوم القيامة من أعماهلم إن أول ما حياسب به : "قال. بلى: أحدثك حديثا لعل اهللا تعاىل أن ينفعك به؛ قلت
الصالة فيقول اهللا تبارك وتعاىل ملالئكته وهو أعلم انظروا يف صالة عبد ي أمتها أو نقصها فإن كانت تامة كتبت له 
تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبد ي من تطوع فإن كان تطوع قال أكملوا لعبد ي فريضته من 

: وقال. وأحسبه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ لفظ أيب داود: قال يونس". ل على ذلكتطوعه ومن تؤخذ األعما
حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا محاد حدثنا داود بن أيب هند عن زوارة بن أوىف عن متيم الداري عن النيب صلى اهللا 

وأخرجه النسائي عن مهام ". ذلكمث تؤخذ األعمال على حسب " "مث الزكاة مثل ذلك: "قال. عليه وسلم هبذا املعىن
إن أول ما "عن احلسن عن حريث بن قبيصة عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
ال : قال مهام -حياسب به العبد يوم القيامة بصالته فإن صلحت فقد أفلح وأجنح وإن فسدت فقد خاب وخسر 

انتقص من فريضته شيء قال انظروا هل لعبد ي من تطوع فيكمل به  أدري هذا من كالم قتادة أومن الرواية فإن
خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة عن احلسن عن أيب رافع عن " نقص من الفريضة مث يكون سائر عمله على حنو ذلك

تامة كتبت إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة صالته فإن وجدت "أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  تامة وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل جتدون له من

قال النسائي أخربنا إسحاق " تطوع يكمل ما ضيع من فريضته من تطوعه مث سائر األعمال جتري على حسب ذلك
يرة عن بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن مشيل قال أنبأنا محاد بن سلمة عن األزرق بن قيس حيي بن يعمر عن أيب هر

أول ما حياسب به العبد يوم القيامة صالته فإن كان أكملها وإال قال اهللا عز "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
قال أبو عمر بن عبد الرب يف كتاب " وجل انظروا لعبد ي من تطوع فإن وجدل تطوع قال أ كملوا به الفريضة

ن واهللا أعلم فيمن سها عن فريضة فلم يأت هبا، أومل حيسن أما إكمال الفريضة من التطوع فإمنا يكو“ التمهيد”
ركوعها وسجودها ومل يدر قدر ذلك وأما من تركها، أونسي مث ذكرها فلم يأت هبا عامدا واشتغل بالتطوع عن 

أداء فرضها وهو ذاكر له فال تكمل له فريضة من تطوعه واهللا أعلم وقد روى من حديث الشاميني يف هذا الباب 
نكر يرويه حممد بن محري عن عمرو بن قيس السكوين عن عبد اهللا بن قرط عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث م

قال أبو عمر وهذا ال حيفظ " من صلى صالة مل يكمل فيها ركوعه وسجوده زيد فيها من تسبيحاته حىت تتم"قال 
صح كان معناه أنه خرج من صالة كان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال من هذا الوجه وليس بالقوي وإن كان 

  قد أمتها عند نفسه وليست يف احلكم بتامة



فينبغي لإلنسان أن حيسن فرضه ونفله حىت يكون له نفل جيده زائدا على فرضه يقربه من ربه كما قال : قلت
به الفرض فحكمه احلديث فأما إذا كان نفل يكمل “ وما يزال عبد ي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه”سبحانه وتعاىل 

يف املعىن حكم الفرض ومن ال حيسن أن يصلي الفرض فأحرى وأوىل أال حيسن التنفل ال جرم تنفل الناس يف أشد ما 
يكون من النقصان واخللل خلفته عندهم وهتاوهنم به حىت كأنه غري معتد به ولعمر اهللا لقد يشاهد يف الوجود من 

فرضه إذ ينقره نقر الديك لعدم معرفته باحلديث فكيف باجلهال الذين ال  يشار إليه ويظن به العلم تنفله كذلك بل
يعلمون وقد قال العلماء وال جيزئ ركوع وال سجود وال وقوف بعه الركوع وال جلوس بني السجدتني حىت يعتدل 

  راكعا وواقفا

ة ابن وهب وأيب مصعب وساجدا وجالسا وهذا هو الصحيح يف األثر وعليه مجهور العلماء وأهل النظر وهذه رواي
وإذا كان هذا فكيف يكمل بذلك التنفل ما نقص من هذا الفرض على “ البقرة”عن مالك وقد مضى هذا املعىن يف 

  .بل كل ذلك غري صحيح وال مقبول ألنه وقع على غري املطلوب واهللا أعلم! سبيل اجلهل والسهو؟
هو من } َواتََّبُعوا الشََّهوَاِت{: علي رضي اهللا تعاىل عنه يف قوله تعاىل وعن} وَاتََّبُعوا الشََّهوَاِت{: قوله تعاىل: الرابعة

  .وركب املنظور ولبس املشهور] املشيد[بىن 
حفت اجلنة باملكاره وحفت "قلت الشهوات عبارة عما يوافق اإلنسان ويشتهيه ويالئمه وال يتقيه ويف الصحيح 

  زء من هذاوما ذكر عن علي رضي اهللا عنه ج" النار بالشهوات
  :شرا أو ضالال أو خيبة، قال: قال ابن زيد} فََسْوَف َيلْقَْونَ غَيّاً{

  فمن يلق خريا حيمد الناس أمره
...  

  ومن يغو ال يعدم على الغي الئما
: والتقدير عند أهل اهللا فسوف يلقون هذا الغي كما قال جل ذكره. هو واد يف جهنم: وقال عبد اهللا بن مسعود

واألظهر أن الغي اسم للوادي مسي به ألن الغاوين يصريون إليه قال ] ٦٨: الفرقان[} لْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاماًَوَمْن َيفَْع{
أي هالكا وضالال يف } فََسْوَف َيلْقَْونَ غَّياً{يظهر يف آخر الزمان قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر مث قرأ ”كعب 

حرا فيه بئر يسمى البهيم كلما خبت جهنم فتح اهللا تعاىل تلك جهنم وعنه غي واد يف جهنم أبعدها قعرا وأشدها 
الرب فتسعر هبا جهنم وقال ابن عباس غي واد يف جهنم وأن أودية جهنم لتستعيذ من حره أعد اهللا تعاىل ذلك 

اهد الوادي للزاين املصر على الزىن، ولشارب اخلمر املدمن عليه وآلكل الربا الذي ال ينزع عنه وألهل العقوق ولش
  .الزور والمرأة أدخلت على زوجها ولدا ليس منه

َوَعِملَ َصاِلحاً {به } َوآمََن{أي من تضييع الصالة واتباع الشهوات فرجع إىل طاعة ربه } إِلَّا َمْن تَاَب{: قوله تعاىل
} َيْدَخلُونَ{ وأبو بكر  قرأ أبو جعفر وشيبة وابن كثري وابن حميصن وأبو عمرو ويعقوب} فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ

أي ال ينقص من أعماهلم الصاحلة شيء إال أهنم يكتب هلم بكل } َوال ُيظْلَُمونَ َشْيئاً{بفتح اخلاء وفتح الياء الباقون 
} َجنَّاُت َعدٍْن{بدال من اجلنة فانتصبت قال أبو إسحاق الزجاج وجيوز } َجنَّاِت َعْدٍن{. حسنة عشر إىل سبعمائة

الَِّتي َوَعَد الرَّْحَمُن ِعَباَدهُ } {َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ{ألن قبله } َجنَّةَ َعْدٍن{ء قال أبو حامت ولوال اخلط لكان على االبتدا
مفعول من } َمأْتِّياً} {إِنَُّه كَانَ َوْعُدُه َمأِْتيّاً{أي من عبد ه وحفظ عهده بالغيب وقيل آمنوا باجلنة ومل يروها } بِالْغَْيبِ
ووصل إيل من . وكل ما وصل إليك فقد وصلت إليه تقول أتت علي ستون سنة وأتيت على ستني سنة .اإلتيان



مهموز ألنه من يأيت } َمأِْتيّاً{مبعىن آت فهو مفعول مبعىن فاعل و } َمأِْتيّاً{فالن خري ووصلت منه إىل خري وقال القتيب 
ال َيْسَمُعونَ ِفيَها {. د وهو اجلنة أي يأتيها أولياؤهومن خفف اهلمزة جعلها ألفا وقال الطربي الوعد ههنا املوعو

إذا قلت "أي يف اجلنة واللغو معناه الباطل من الكالم والفحش منه والفضول وماال ينتفع به ومنه احلديث } لَْغواً
  :وهي لغة أيب هريرة كما قال الشاعر" لغيت"ويروى " لصاحبك يوم اجلمعة أنصت واإلمام خيطب فقه لغوت

  أسراب حجيج كظم ورب
...  

  عن اللغا ورفث التكلم
أي لكن } إِلَّا َسالماً{اللغو كل ما مل فيه ذكر اهللا تعاىل أي كالمهم يف اجلنة محد اهللا وتسبيحه : قال ابن عباس

يسمعون سالما فهو من االستثناء املنقطع يعين سالم بعضهم على بعض وسالم امللك عليهم قاله مقاتل وغريه 
} وَلَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَعِشيّاً{: م جامع للخري واملعىن أهنم ال يسمعون فيها إال ما حيبون قوله تعاىلوالسالم اس

  أي هلم ما يشتهون من املطاعم واملشارب بكرة وعشيا أي قدر هذين الوقتني إذ ال بكرة مث وال عشيا

أي قدر شهر؛ قال معناه ابن عباس وابن جريج وغريمها وقيل عرفهم } غُُدوَُّها شَْهٌر َوَروَاُحَها َشهٌْر{كقوله تعاىل 
اعتدال أحوال أهل اجلنة وكان أهنأ النعمة عند العرب التمكني من املطعم واملشرب بكرة وعشيا قال بن أيب كثري 

ري منقطع وقتادة كانت العرب يف زماهنا من وجد غداء وعشاء معا فذلك هو الناعم فنزلت وقيل أي رزقهم فيها غ
وحيتمل أن تكون . كما تقول أنا أصبح وأمسي يف ذكرك أي ذكري لك دائم} ال َمقْطُوَعٍة َوال َمْمُنوَعٍة{كما قال 

البكرة قبل تشاغلهم بلذاهتم والعشي بعد فراغهم من لذاهتم ألنه يتخللها فترات انتقال من حال إىل حال وهذا 
عن إمساعيل بن أيب أويس قال قال مالك بن أنس طعام املؤمنني يف  يرجع إىل القول األول وروى الزبري بن بكار

وعوض اهللا عز وجل املؤمنني يف : مث قال} َولَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَعِشّياً{اليوم مرتان وتال قول اهللا عز وجل 
عن ] ختلف[صفة الغداء وهيئته  إمنا ذكر ذلك ألن: الصيام السحور بدال من الغداء ليقووا به على عبادة رهبم وقيل

صفة العشاء وهيئته؛ وهذا ال يعرفه إال امللوك وكذلك يكون يف اجلنة رزق الغداء غري رزق العشاء تتلون عليهم 
من حديث أبان عن احلسن وأيب قالبة قاال “ نوادر األصول”وخرج الترمذي احلكيم يف . النعم ليزدادوا تنعما وغبطة

: قال مسعت اهللا تعاىل يذكر يف الكتاب" وما هيجك على هذا"هل يف اجلنة من ليل؟ قال قال رجل يا رسول اهللا 
ليس "الليل بني البكرة والعشي وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقلت} َولَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَعِشيّاً{

و وتأتيهم طرف اهلدايا من اهللا تعاىل ملواقيت هناك ليل إمنا هو ضوء ونور يرد الغدو على الرواح والرواح الغد
وهذا يف غاية البيان ملعىن اآلية وقد ذكرناه يف كتاب " الصالة اليت كانوا يصلون فيها يف الدنيا وتسلم عليهم املالئكة

هار بإرخاء وقال العلماء ليس يف اجلنة ليل وال هنار وإمنا هم يف نور أبدا إمنا يعرفون مقدار الليل من الن“ التذكرة”
احلجب وإغالق األبواب ويعرفون مقدار النهار برفع احلجب وفتح األبواب ذكره أبو الفرج اجلوزي واملهدوي 

  .وغريمها

} ُنَورِّثُ{وقرأ يعقوب . بالتخفيف} ُنورِثُ{أي هذه اجلنة اليت وصفنا أحوال أهلها } ِتلَْك الَْجنَّةُ الَِّتي{: قوله تعاىل
ِمْن ِعَبادَِنا َمْن {]. ٣٢: فاطر.[} ثُمَّ أَْوَرثَْنا الِْكتَاَب {: واالختيار التخفيف؛ لقوله تعاىل. راءبفتح الواو وتشديد ال

وقيل هو على التقدمي والتأخري تقديره نورث من كان تقيا “ أي من اتقاين وعمل بطاعيت”: قال ابن عباس} كَانَ َتِقيّاً
  .من عبادنا



 لُ إِلَّا بِأَْمرِ َربَِّك لَُه َما َبْيَن أَْيِديَنا َوَما َخلْفََنا َوَما َبْيَن ذَِلَك َوَما كَانَ رَبَُّك َنِسّياً، َربَُّوَما َنَتَنزَّ{ ٦٥ - ٦٤: اآليتان
  }السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما فَاعبد ُه وَاْصطَبِْر لِِعَباَدِتِه َهلْ َتْعلَُم لَهُ َسِميّاً

" ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا"عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلربيل روى الترمذي عن ابن 
قال هذا حديث حسن غريب ورواه البخاري . إىل آخر اآلية} َوَما نََتَنزَّلُ إِلَّا بِأَْمرِ َربَِّك{: فنزلت هذه اآلية: قال

ن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا حدثنا خالل بن حيىي حدثنا عمر بن ذر قال مسعت أيب حيدث ع
اآلية؛ قال كان هذا } َوَما نََتَنزَّلُ إِلَّا بِأَْمرِ َربَِّك{ما مينعك أن مزورنا أكثر مما تزرونا فنزلت "عليه وسلم قال جلربيل 

: قال" ما الذي أبطأك" :اجلواب حملمد صلى وقال جماهد أبطأ امللك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أتاه فقال
: كيف نأتيكم وأنتم ال تقصون أظفاركم وال تأخذون من شواربكم، وال تنقون رواجبكم، وال تستاكون؛ قال جماهد
فنزلت اآلية يف هذا وقال جماهد أيضا وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكليب أحتبس جربيل عن النيب صلى اهللا 

حاب الكهف وذي القرنني والروح ومل يدر ما جييبهم ورجا أن يأتيه جربيل عليه وسلم حني سأل قومه عن قصة أص
جبواب ما سألوه عنه قال عكرمة فأبطأ عليه أربعني يوم وقال جماهد اثنيت عشرة ليلة وقيل مخسة عشر يوما وقيل 

  أبطأت علي حىت"ثالثة عشر وقيل ثالثة أيام فقال النيب صلي 

عليه السالم إين كنت أشوق ولكين عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست  فقال جربيل" ساء ظين واشتقت إليك
} َوالضَُّحى، َواللَّْيلِ إِذَا َسَجى،َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى{وأنزل } َوَما َنتََنزَّلُ إِلَّا بِأَْمرِ رَبَِّك{احتبست فنزلت اآلية 

ار من أهل اجلنة أهنم يقولون عند دخوهلا وما نتنزل هذه ذكره الثعليب والواحدي والقشريي وغريهم وقيل هو إخب
تكون غري متصلة مبا : اجلنان إال بأمر ربك وعلى هذا تكون اآلية متصلة به قبل وعلى ما ذكرنا من األقوال قبل

 قل يا أي قال اهللا تعاىل} َوَما َنَتَنزَّلُ{قبلها والقرآن سور مث السور تشتمل على مجل، وقد تنفصل مجلة عن مجلة 
  وهذا} َوَما َنَتنَزَّلُ إِلَّا بِأَْمرِ رَبَِّك{جربيل 

  :حيتمل وجهني
  .إنا إذا أمرنا نزلنا عليك: أحدمها
إذا أمرك ربك نزلنا عليك فيكون األمر على األول متوجها إىل النزول وعلى الوجه الثاين متوجها إىل : الثاين
  .التنزيل

قال ابن عباس وابن } َوَما َخلْفََنا َوَما َبْيَن ذَِلَك{أي علم ما بني أيدينا } أَْيِدينَا َما َبْيَن{أي هللا } لَُه{: قوله تعاىل
وقال . من الربزخ} َوَما َبْيَن ذَِلَك{ما مضى أمامنا من أمر الدنيا، وما يكون بعدنا من أمرها وأمر اآلخرة : جريج

ما بني النفختني } َوَما َبْيَن ذَِلَك{ما مضى من الدنيا } َوَما َخلْفَنَا{ من أمر اآلخرة} لَُه َما َبْيَن أَْيِدينَا{: قتادة ومقاتل
وََما َبْيَن {ما يكون بعد أن منوت } َوَما َخلْفَنَا{ما كان قبل أن خنلق } َما َبْيَن ذَِلَك{: األخفش. وبينهما أربعون سنة

ما } َوَما َخلْفَنَا{من الثواب والعقاب وأمور اآلخرة } ينَاَما َبْيَن أَْيِد{: وقيل. ما يكون منذ خلقنا إىل أن منوت} ذَِلَك
َما َبْينَ {أي ما يكون من هذا الوقت إىل يوم القيامة وحيتمل خامسا } وََما َبْيَن ذَِلَك{مضى من أعمالنا يف الدنيا 

لَُه َما {رض وقال ابن عباس يف رواية أي ما بني السماء واأل} َوَما َبْيَن ذَِلَك{األرض } وََما َخلْفَنَا{السماء } أَْيِدينَا
يريد } َوَما َبْيَن ذَِلَك{يريد السموات وهذا على عكس ما قبله } وََما َخلْفَنَا{يريد الدنيا إىل األرض } َبْيَن أَْيِديَنا

حنن وقيل ما مضى من أعمارنا وما عرب منها واحلال اليت : اهلواء ذكر األول املاوردي والثاين القشريي الزخمشري
  }ال فَارٌِض َوال بِكٌْر َعَوانٌ َبْيَن ذَِلَك{فيها ومل يقل ما بني ذينك ألن املراد ما بني ما ذكرنا كما قال 



أي ناسيا إذا شاء أن يرسل إليك أرسل وقيل املعىن مل ينسك وإن تأخر } َوَما كَانَ رَبَُّك َنسِّياً{أي بني ما ذكرنا 
  .يع األشياء متقدمها ومتأخرها وال ينسى شيئا منهاعنك الوحي وقيل املعىن أنه عامل جبم

أي رهبما وخالقهما وخالق ما بينهما ومالكهما ومالك ما بينهما؛ } َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما{: قوله تعاىل
لة على أن اكتسابات ويف هذا دال. أي وحده لذلك} فَاعبدُه{. فكما إليه تدبري األزمان كذلك إليه تدبري األعيان

اخللق مفعولة هللا تعاىل كما يقول أهل احلق وهو القول احلق ألن الرب يف هذا املوضوع ال ميكن محله على معىن من 
معانيه إال على املالك وإذا ثبت أنه مالك ما بني السماء واألرض دخل يف ذلك اكتساب اخللق ووجبت عبادته ملا 

وَاْصطَبِرْ {قيقة العبادة الطاعة بغاية اخلضوع وال يستحقها أحد سوى املالك املعبود ثبت أنه املالك على اإلطالق وح
أي لطاعته وال حتزن لتأخري الوحي عنك بل اشتغل مبا أمرت به وأصل اصطرب اصترب فثقل اجلمع بني التاء } ِلِعَباَدِتِه

قال ابن عباس يريد هل } َتْعلَُم لَُه َسمِّياً َهلْ{والصاد الختالفهما فأبدل من التاء طاء كما تقول من الصوم صطام 
تعلم له ولدا أي نظريا أو مثال أو شبيها يستحق مثل امسه الذي هو الرمحن وقال جماهد مأخوذ من املساماة وروى 

هل تعلم له ولدا أي نظريا أو مثال أو شبيها يستحق مثل امسه ”إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال 
قال . “هل تعلم له أحدا مسي الرمحن”: وروى إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال“ الرمحنالذي هو 

  النحاس وهذا أجل إسناد علمته روي يف هذا احلرف وهو قول صحيح وال يقال الرمحن إال هللا
قال مثال ابن } لَُه َسِميّاًَهلْ َتْعلَُم {قلت وقد مضى هذا مبينا يف البسملة واحلمد هللا روى ابن أيب جنيح عن جماهد 

املسيب عدال قتادة والكليب هل تعلم أحدا يسمى اهللا تعاىل غري اهللا أو يقال له اهللا إال اهللا وهل ال أي ال تعلم واهللا 
  .تعاىل أعلم

  }َوَيقُولُ الْأِْنَسانُ أَإِذَا َما ِمتُّ لََسْوَف أُخَْرُج َحيّاً{ ٦٦: اآلية
  }الْأِْنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمْن قَْبلُ وَلَْم َيُك َشيْئاً أََوال َيذْكُُر{ ٦٧: اآلية
  }فََوَربَِّك لََنْحشَُرنَُّهْم َوالشََّياِطَني ثُمَّ لَُنْحِضرَنَُّهْم حَْولَ جََهنََّم جِِثيّاً{ ٦٨: اآلية
  }نِ ِعِتيّاًثُمَّ لَنَْنزَِعنَّ ِمْن لِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّْحَم{ ٦٩: اآلية
  }ثُمَّ لََنْحُن أَْعلَُم بِالَِّذيَن ُهْم أَْولَى بَِها ِصِلّياً{ ٧٠:اآلية
  }َوإِنْ مِْنكُمْ إِلَّا وَارُِدَها كَانَ َعلَى َربَِّك َحْتماً َمقِْضيّاً{ ٧١: اآلية
  }ثُمَّ نَُنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا وََنذَرُ الظَّاِلِمَني ِفيَها جِثِّياً{ ٧٢: اآلية

اإلنسان هنا أيب بن خلف وجد عظاما بالية ففتتها بيده } َوَيقُولُ الِْأْنَسانُ أَإِذَا َما ِمتُّ لَسَْوَف أُْخَرُج َحيّاً{: قوله تعاىل
زعم حممد أنا نبعث بعد املوت قال الكليب ذكره الواحدي والثعليب والقشريي وقال املهدوي نزلت يف الوليد : وقال

للتأكيد كأنه قيل له إذا ما مت لسوف } لََسْوَف أُخَْرُج َحيّاً{وهو قول ابن عباس والالم يف  بن املغرية وأصحابه
قال ذلك منكرا فجاءت الالم يف اجلواب مها كانت يف القول ! } أَإِذَا َما ِمتُّ لََسْوَف أُْخَرُج َحيّاً{تبعث حيا فقال 

على } إذا ما ِمت{إلجياب وهو منكر للبعث وقرا ابن ذكوان األول ولو كان مبتدئا مل تدخل الالم ألهنا للتأكيد وا
قال استهزاء ألهنم ال } لََسْوفَ أَخُْرُج َحيّاً{اخلرب والباقون باالستفهام على أصوهلم باهلمز وقرأ احلسن وأبو حيوة 

  يصدقون بالبعث واإلنسان ههنا الكافر
أي من قبل سؤاله وقوله هذا } أَنَّا َخلَقَْناُه ِمْن قَْبلُ{كر هذا القائل أي أو ال يذ} أََوال َيذْكُُر الِْأْنَسانُ{: قوله تعاىل

فاإلعادة مثل االبتداء فلم يناقض وقرأ أهل الكوفة إال عاصما وأهل مكة وأبو عمر وأبو } وَلَْم َيُك َشيْئاً{القول 
واالختيار التشديد وأصله يتذكر لقوله تعاىل . فبالتخفي} أََوالَ َيذْكُُر{وقرأ شيبه ونافع وعاصم } أََوالَ َيذَّكَُّر{جعفر 



وهذه القراءة على التفسري ألهنا خمالفة خلط } أََوالَ يََتذَكَُّر{وأخواهتا ويف حرف أيب } إِنََّما يََتذَكَُّر أُولُو الْأَلْبَابِ{
  يتنبه ويعلم قاله النحاس} َيذْكُُر{يتفكر ومعىن } يتذكر{ومعىن : املصحف

أقسم بنفسه بعد إقامة احلجة بأنه حيشرهم من قبورهم إىل املعاد كما حيشر } َورَبَِّك لََنْحُشَرنَُّهْمفَ{: قوله تعاىل
أي ولنحشرن الشياطني قرناء هلم قيل حيشر كل كافر مع شيطان يف سلسلة كما قال } َوالشََّياطَِني{. املؤمنني

جيوز أن تكون للعطف } َوالشَّيَاِطَني{الزخمشري والواو يف ] ٢٢ :الصافات[} اْحُشرُوا الَِّذيَن ظَلَُموا َوأَزَْواجَُهْم{
ومبعىن مع وهي مبعىن مع أوقع واملعىن أهنم حيشرون مع قرنائهم من الشياطني الذي أغووهم؛ يقرنون كل كافر مع 

تقيم فإن قلت هذا إذا أريد باإلنسان الكفرة خاصة فإن أريد األناسي على العموم فكيف يس. شيطان يف سلسلة
حشرهم مع الشياطني؟ قلت إذا حشر مجيع الناس حشرا واحدا وفيهم الكفرة مقرونني بالشياطني فقد حشروا مع 
الشياطني كما حشروا مع الكفرة فإن قلت هال عزل السعداء عن األشقياء يف احلشر كما عزلوا عنهم يف اجلزاء؟ 

م وأوردوا معهم النار ليشاهد السعداء األحوال اليت قلت مل يفرق بينهم يف احملشر وأحضروا حيث جتاثوا حول جهن
جناهم اهللا منها وخلصهم، فيزدادوا لذلك غبطة وسرورا إىل سرور ويشمتوا بأعداء اهللا تعاىل وأعدائهم فتزداد 

مساءهتم وحسرهتم وما يغيظهم من سعادة أولياء اهللا ومشاتتهم هبم فإن قلت ما معىن إحضارهم جثيا؟ قلت أما إذا 
اإلنسان باخلصوص فاملعىن أهنم يعتلون من احملشر إىل شاطئ جهنم عال على حاهلم اليت كانوا عليها يف املوقف  فسر

} َوَتَرى كُلَّ أُمٍَّة جَاِثَيةً{جثاة على ركبهم غري مشاة على أقدامهم وذلك أن أهل املوقف وصفوا باجلثو قال اهللا تعاىل 
ت واملناقالت من جتاثي أهلها على الركب ملا يف ذلك من االستيفاز والقلق على احلالة املعهودة يف مواقف املقاوال

وإطالق احلبا خالف الطمأنينة أوملا يدمههم من شدة األمر اليت ال يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجسون على 
ال مقدرة كما كانوا يف ح} جِِثيّاً{ركبهم جثوا وإن فسر بالعموم فاملعىن أهنم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهنم أن 

ثُمَّ {إن معىن : املوقف متجاثني ألنه من توابع التواقف للحساب، قبل التواصل إىل الثواب والعقاب ويق
  }لَُنْحضَِرنَُّهْم َحْولَ َجَهنَّمَ جِِثيّاً

ال

جيوز أن } َمَحْولَ َجَهنَّ{أي جثيا على ركبهم عن جماهد وقتادة أي أهنم لشدة ما هم فيه ال يقدرون على القيام 
على هذا جيوز أن } حَْولَ َجهَنََّم{جلس القوم حول البيت أي داخله مطيفني به فقوله : يكون داخلها كما تقول

يقال جثا على ركبتيه جيثو وجيثي جثوا وجثيا . مجع جاث} جِِثيّاً{يكون بعد الدخول وجيوز أن يكون قبل الدخول و 
أيضا مثل جلس جلوسا وقوم جلوس وجثي أيضا بكسر اجليم ملا بعدها من  على فعول فيهما وأجثاه غريه وقوم جثي

مجعا مجعا وهو على هذا التأويل مجع وجثوة ثالث لغات وهي : مجاعات وقال مقاتل} جثياً{: الكسر وقال ابن عباس
  :احلجارة اجملموعة والتراب اجملموع فأهل اخلمر على حدة وأهل الزىن على حدة وهكذا قال طرفة

  جثوتني من تراب عليها ترى
...  

  صفائح صم من صفيح منضد
وقال احلسن والضحاك جاثية الركب وهو على هذا التأويل مجع جاث على ما تقدم وذلك لضيق املكان أي ال 

بِّكُمْ ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِعْندَ َر{ميكنهم أن جيلسوا جلوسا تاما وقيل جثيا على ركبهم للتخاصم كقوله تعاىل 
  :وقال الكميت} َتخَْتِصُمونَ

  هم تركوا سراهتم جثيا



...  
  وهم دون السراة مقرنينا

} أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّْحَمنِ ِعِتيّاً{. أي لنستخرجن من كل أمة وأهل دين} ثُمَّ لََنْنزَِعنَّ ِمْن كُلِّ ِشيعٍَة{: قوله تعاىل
بالرفع إال هارون القارئ األعور فإن } أيهم{قراء كلهم يقرؤون وهذه آية مشكلة يف اإلعراب ألن ال: النحاس

  }أيهم{قال أبو إسحاق يف رفع . بالنصب أوقع على أيهم لننزعن} ثُمَّ لَنَْنزَِعنَّ ِمْن كُلِّ ِشيَعٍة أَيَُّهُم{سيبويه حكى عنه 
عىن مث لننزعن من كل شيعة الذي إنه مرفوع على احلكاية وامل: ثالثة أقوال؛ قال اخلليل بن أمحد حكاه عنه سيبويه

  :يقال من أجل عتوه أيهم أشد على الرمحن عتيا وأنشد اخلليل فقال
  ولقد أبيت من الفتاة مبنزل

...  
  فأبيت ال حرج وال حمروم

ورأيت أبا إسحاق خيتار هذا القول : وقال أبو جعفر النحاس. أي فأبيت مبنزلة الذي يقال له ال هو حرج وال حمروم
  ه قال ألنه معىن قول أهل التفسري وزعم أن معىنويستحسن

كأنه يبتدأ بالتعذيب بأشدهم عتيا مث الذي يليه . مث لننزعن من كل فرقة األعىت فاألعىت} ثُمَّ لَنَْنزَِعنَّ ِمْن كُلِّ ِشيَعٍة{
على } أَيُّهم{ى ورفع مبنزلة األفعال اليت تلغ} لَنَْنزَِعنَّ{: وقال يونس. وهذا نص كالم أيب إسحاق يف معىن اآلية

} أَيُُّهْم أََشدُّ{معىن ذلك أنه يعمل يف موضع : عند يونس معلق قال أبو علي} لننزعن{االبتداء املهدوي والفعل هو 
إمنا يعلق بأفعال الشك وشبهها ما مل يتحقق وقوعه وقال } لننزعن{وال يلعق عند اخلليل وسيبويه مثل . ال أنه ملغى

رأيت الذي أفضل ومن أفضل : مبين على الضم ألهنا خالفت أخواهتا يف احلذف؛ ألنك لو قلت} أَيُُّهْم{: سيبويه
وما علمت أحدا من النحويني إال : قال أبو جعفر. جائز} أيهم{كان قبيحا، حىت تقول من هو أفضل، واحلذف يف 
ه إال يف موضعني هذا أحدمها؛ ما يبني يل أن سيبويه غلط يف كتاب: وقد خطأ سيبويه يف هذا ومسعت أبا إسحاق يقول

ومل يذكر أبو إسحاق ! قال وقد علمنا أن سيبويه أعرب أيا وهى مفردة ألهنا تضاف، فكيف يبنيها وهي مضافة؟ 
فيما علمت إال هذه الثالثة األقوال أبو علي إمنا وجب البناء على مذهب سيبويه ألنه حذف منه ما يتعرف به وهو 

ما يتعرفان به مع افتقار املضاف إىل املضاف إليه ألن } ِمْن قَْبلُ َوِمْن َبْعُد{حذف يف الضمري مع افتقار إليه كما 
الصلة تبني املوصول وتوضحه كما أن املضاف إليه يبني املضاف وخيصصه قال أبو جعفر وفيه أربعة أقوال سوى 

عىن كما تقول لبست من الثياب وأكلت واقعة على امل} لََنْنزَِعّن{هذه الثالثة اليت ذكرها أبو إسحاق قال الكسائي 
ِمْن كُلِّ {وإمنا الفعل عنده واقع على موضع : زاد املهدوي. فينصبها} أَيُُّهْم{على } لََنْنزَِعنَّ{من الطعام، ومل يقع 

قال الفراء يف الواجب و} ِمْن{مجلة مستأنفة مرتفعة باالبتداء وال يرى سيبويه زيادة } أَيُُّهْم أََشدُّ{: وقوله} ِشيَعٍة
لننادين املهدى ونادى فمل يعلق إذا كان بعده مجلة كظننت فتعمل يف } لَنَْنزَِعّن{املعىن مث لننزعن بالنداء ومعىن 

معىن الشرط } أيهم{املعىن وال تعمل يف اللفظ قال أبو جعفر وحكى أبو بكر بن شقري أن بعض الكوفيني يقول يف 
ها واملعىن مث لننزعن من كل فرقة إن تشايعوا أو مل يتشايعوا كما تقول ضربت واجملازاة فلذلك مل يعمل فيها ما قبل

  القوم أيهم غضب واملعىن إن غضبوا أو مل يغضبوا قال أبو جعفر فهذه ستة

فهو مرفوع باالبتداء واملعىن } شيعة{متعلق بـ } أَيُُّهْم{أقوال ومسعت علي بن سليمان حيكي عن حممد بن يزيد قال 
من الذين تشايعوا أيهم أي من الذين تعاونوا فنظروا أيهم أشد على الرمحن عتيا وهذا قول حسن وقد مث لننزعن 



  نصب على البيان} عِِتّياً{حكى الكسائي أن التشايع التعاون و 
يصلى صليا وحنو مضى أي أحق بدخول النار يقال صلى } ثُمَّ لََنْحُن أَْعلَمُ بِالَِّذيَن ُهمْ أَوْلَى بَِها ِصِلّياً{: قوله تعاىل

الشيء ميضي مضيا إذا ذهب وهوى يهوي هويا وقال اجلوهري ويقال صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار وجح 
} وَُيَصلَّّى َسعِرياً{أصليته باأللف وصليته تصلية وقرئ : حلته يصالها فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد اإلحراق قلت

قال } ُهْم أَْولَى بَِها ُصلِّياً{يصلى صليا أحترق قال اهللا تعاىل “ بالكسر”بالنار  صلي فالن: ومن خفف فهو من قوهلم
  :العجاج

  واهللا لوال النار أن نصالها
  :ويقال أيضا صلي باألمر إذا قاسى حره وشدته قال الطهوي

  وال تبلى بسالتهم وإن هم
...  

  صلوا باحلرب حينا بعد حني
  :ربيد واصطليت بالنار وتصليت هبا قال أبو

  وقد تصليت حر حرهبم
...  

  كما تصلى املقرور من قرس
  .وفالن ال يصطلى بناره إذا كان شجاعا ال يطاق

  }َوإِنْ ِمْنكُْم إِلَّا وَارُِدَها كَانَ َعلَى َربَِّك َحْتماً َمقِْضيّاً{ ٧٢ - ٧١: اآليتان
  -:فيه مخس مسائل

ال ميوت ألحد "و ينضمنه ويفسره حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا قسم والوا} َوإِنْ ِمْنكُْم{قوله تعاىل : األوىل
  من املسلمني ثالثة من الولد فتمسه النار إال حتلة

" إال حتلة القسم"ذكره داود الطيالسي فقوله } َوإِنْ ِمْنكُْم إِلَّا َوارِدَُها{كأنه يريد هذه اآلية : قال الزهري" القسم
} َوإِنْ ِمْنكُْم إِلَّا َوارُِدَها{م املذكور هذا احلديث معناه عند أهل العلم قوله تعاىل خيرج يف التفسري املسند ألن القس

واألول } إِنََّما ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق، َوإِنَّ الدِّيَن لََواقٌِع{إىل قوله } َوالذَّارَِياِت ذَْرواً{وقد قيل إن املراد بالقسم قوله تعاىل 
  أشهر؛ واملعىن متقارب

واختلف الناس يف الورود فقيل الورد الدخول روي عن جابر بن عبد اهللا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا : الثانية
الورود الدخول ال يبقى بر وال فاجر إال دخلها فتكون على املؤمنني بردا وسالما كما كانت "عليه وسلم يقول 

وهو قول ابن “ التمهيد”أسنده أبو عمر يف كتاب } اِلِمَني ِفيَها جِثِّياًثُمَّ نَُنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا وََنذَرُ الظَّ{.على إبراهيم 
الورود } َوإِنْ ِمْنكُْم إِلَّا وَارُِدهَا{عباس وخالد بن معدان وابن جريج وغريهم وروي عن يونس أنه كان يقرأ 

اهللا بن مسعود قال قال الدخول على التفسري للورود فغلط فيه بعض الرواة فأحلقه بالقرآن ويف الدرامي عن عبد 
يرد الناس النار مث يصدرون منها بأعماهلم فمنهم كلمح البصر مث كالريح مث " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وروي عن ابن عباس أنه قال يف هذه املسألة " كحضر الفرس مث كالراكب اجملد يف رحله مث كشد الرجل يف مشيته
أنت فال بد أن نردها أما أنا فينجيين اهللا منها وأما أنت فما أظنه ينجيك أما أنا و”لنافع بن األزرق اخلارجي 

وقالت فرقة الورود “ التذكرة”وقد أشفق كثري من العلماء من حتقق الورود واجلهل بالصدر وقد بيناه يف “ لتكذيبك



سعود عن النيب املمر على الصراط وروي عن ابن عباس وابن مسعود وكعب األحبار والسدي ورواه السدي ابن م
ليس الورود الدخول إمنا تقول وردت البصرة ومل أدخلها قال فالورود ”صلى اهللا عليه وسلم وقاله احلسن أيضا قال 

قال أبو بكر األنباري وقد بىن على مذهب احلسن قوم من أهل اللغة واحتجوا بقول اهللا “ أن ميروا على الصراط
  ِمنَّا الُْحسَْنى أُولَِئَك َعْنهَا إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت لَُهْم{: تعاىل

نَُنجِّي الَِّذيَن {بفتح الثاء } ثَمَّ{فال يدخل النار من ضمن اهللا أن يبعده منها وكان هؤالء يقرؤون : قالوا} ُمْبَعُدونَ
العذاب فيها واإلحراق عن } أُولَِئَك َعْنَها ُمبَْعُدونَ{: واحتج عليهم اآلخرون أهل املقالة األوىل بأن معىن قوله} اتَّقَْوا

هبا قالوا فمن دخلها وهو ال يشعر هبا وال حيس منها وجعا وال أملا فهو مبعد عنها يف احلقيقة ويستدلون بقوله تعاىل 
  .تدل على جناء بعد الدخول} مث{بضم الثاء فـ } ثُمَّ نَُنجِّي الَِّذيَن اتَّقَوْا{

يا رسول اهللا : قيل" الشفاعة فيقولون اللهم سلم سلم مث يضرب اجلسر على جهنم وحتل"قلت ويف صحيح مسلم 
دحض مزلة فيه خطاطيف وكالليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال هلا السعدان فيمر : "وما اجلسر؟ قال

املؤمنون كطرف العني وكالربق وكالريح وكالطري وكأجاويد اخليل والركاب فناج مسلم وخمدوش مرسل 
يث وبه احتج من قال إن اجلواز على الصراط هو الورود الذي تضمنه هذه اآلية ال احلد" ومكدوس يف نار جهنم

الدخول فيها وقالت فرقة بل هو ورود إشراف واطالع وقرب وذلك أنه حيضرون موضع احلساب وهو بقرب 
َوَنذَرُ {ىل اجلنة جهنم فريوهنا وينظرون إليها يف حالة احلساب مث ينجي اهللا الذين اتقوا مما نظروا إليه ويصار هبم إ

  :أي أشرف عليه ال أنه دخله وقال زهري} َولَمَّا َوَرَد َماَء َمْديََن{أي يؤمر هبم إىل النار قال اهللا تعاىل } الظَّاِلِمَني
  وضعن عصي احلاضر املتخيم... فلما وردن املاء زرقا مجامه 

قالت فقلت يا " أحد من أهل بدر واحلديبيةال يدخل النار "وروت حفصة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ثُمَّ نَُنجِّي الَِّذينَ {فََمْه : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} َوإِنْ مِْنكُْم إِلَّا وَارُِدهَا{رسول اهللا وأين قول اهللا تعاىل 
لت مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم عند أخرجه مسلم من حديث أم مبشر قا". } اتَّقَْوا َوَنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثيّاً

  حفصة

وقال } إِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحْسَنى أُولَِئَك َعْنَها ُمْبَعُدونَ{احلديث ورجح الزجاج هذا القول بقوله تعاىل 
روى . لنار فال يردهاورود املؤمنني النار هو احلمى اليت تصيب املؤمن يف دار الدنيا، وهي حظ املؤمن من ا: جماهد

أبشر فإن :"أبو هريرة أن رسول اهللا صلى عليه وسلم عاد مريضا من وعك به فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا : أسنده أبو عمر قال" “هي ناري أسلطها على عبد ي املؤمن لتكون حظه من النار”اهللا تبارك وتعاىل يقول 

م بن أصبغ قال حدثنا حممد بن إمساعيل الصائغ قال حدثنا أبو أسامة قال عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاس
األشعري عن أيب هريرة عن النيب عاد “ عن أيب صاحل”حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن إمساعيل بن عبيداهللا 

القرب فينجي منها وقالت فرقة الورود النظر إليها يف " احلمى حظ املؤمن من النار"مريضا ويف كره ويف احلديث 
: الفائز ويصالها من قدر عليه دخوهلا، مث خيرج منها بالشفاعة أو بغريها من رمحة اهللا تعاىل واحتجوا حبديث ابن عمر

احلديث وروى وكيع عن شعبة عن عبد اهللا بن السائب عن " إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي"
وروي عنه أنه . هذا خطاب للكفار: قال} َوإِنْ ِمْنكُْم إِلَّا َوارُِدهَا{:  تعاىلرجل عن ابن عباس أنه قال يف قول اهللا

فََوَربَِّك لََنْحُشرَنَُّهْم وَالشََّياِطَني ثُمَّ لَُنْحِضرَنَُّهمْ {قوله : ردا على اآليات اليت قبلها يف الكفار“ وإن منهم”كان يقرأ 
َوإِنْ .ثُمَّ لََنْحُن أَْعلَُم بِالَِّذيَن ُهْم أَْولَى بَِها ِصِليّاً.ِمْن كُلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّْحَمنِ ِعِتّياً ثُمَّ لََنْنزَِعنَّ.َحْولَ َجَهنََّم جِِثّياً



} مِْنكُْم{وكذلك قرأ عكرمة ومجاعة وعليها فال شعب يف هذه القراءة وقالت فرقة املراد بـ ] ٦٨: مرمي]} ِمْنُهْم
لََنْحشَُرنَُّهمْ {راجحة إىل اهلاء يف } ِمْنكُْم{ىن قل هلم يا حممد وهذا التأويل أيضا سهل التناول والكاف يف الكفرة واملع

فال ينكر رجوع الكاف إىل اهلاء؛ فقد عرف ذلك يف قوله عز وجل } َوالشََّياِطَني ثُمَّ لَُنْحِضرَنَُّهْم حَْولَ جََهنََّم جِِثيّاً
معناه ] ٢٢ - ٢١: اإلنسان[} إِنَّ َهذَا كَانَ لَكُْم جََزاًء َوكَانَ َسعُْيكُْم َمْشكُوراً{. }رَاباً طَهُوراًَوَسقَاُهْم َربُُّهمْ َش{

  املخاطب العامل كله بد من ورود اجلميع وعليه نشأ: وقال األكثر. كان هلم فرجعت الكاف إىل اهلاء

ألن " فتمسه النار"الدخول لقول عليه الصالة والسالم  اخلالف يف الورود وقد بينا أقوال العلماء فيه وظاهر الورود
: املسيس حقيقته يف اللغة املماسة إال أهنا تكون بردا وسالما على املؤمنني وينجون منها ساملني قال خالد بن معدان

  .إذا دخل أهل اجلنة اجلنة قالوا أمل يقل ربنا إنا نرد النار؟ فيقال لقد وردمتوها فألقيتموها رمادا
وهذا القول جيمع شتات ألقوال فإن من وودها ومل تؤذه بلهبها وحرها فقد أبعد عنها وجني منها جنانا اهللا : تقل

فهل يدخل األنبياء النار؟ قلنا النطلق : فان قيل. تعاىل منها وكرمه وجعلنا ممن وردها فدخلها ساملا وخرج منها غامنا
عليه حديث جابر أول الباب فالعصاة يدخلوهنا جبرائمهم، إن اخللق مجيعا يردوهنا كما دل : هذا ولكن نقول

واألولياء والسعداء لشفاعتهم فبني الدخولني بون وقال ابن األنباري حمتجا ملصحف عثمان وقراءة العامة جائز يف 
إِنَّ َهذَا كَانَ . اًَوَسقَاُهْم َربُُّهمْ َشرَاباً طَهُور{اللغة أن يرجع من خطاب الغيبة إىل لفظ املواجهة باخلطاب كما قال 

  .“يونس”وقد تقدم هذا املعىن يف . فأبدل الكاف من اهلاء} لَكُْم َجَزاًء َوكَانَ سَْعُيكُْم َمْشكُوراً
حيتمل أن يكون استثناء منقطعا لكن حتلة القسم وهذا " إال حتلة القسم"االستثناء يف قوله عليه السالم : الثالثة

أي لكن حتله القسم “ إال حتلة القسم” متسه النار أصال ومت الكالم هنا مث ابتدأ معروف يف كالم العرب واملعىن أال
وهو اجلواز على الصراط أو الرؤية أو الدخول دخول سالمة، فال } َوإِنْ ِمْنكُْم إِلَّا َوارِدَُها{البد منها يف قوله تعاىل 

حدكم ثالثة من الولد فيحتسبهم إال كانوا ال ميوت أل"يكون يف ذلك شيء من مسيس لقوله عليه الصالة والسالم 
  واجلنة الوقاية والستر ومن وقي النار سترعنها فلن متسه أصال ولو مسته ملا كان موقى" له جنة من النار

هذا احلديث يفسر األول ألن فيه ذكر احلسبة؛ ولذلك جعله مالك بأثره مفسرا له ويقيد هذا احلديث : الرابعة
من مات له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث "خاري عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم الثاين أيضا ماروا الب

  -أو -كان له حجابا من النار

ومعناه عند أهل العلم مل يبلغوا احللم ومل يبلغوا أن يلزمهم حنث " مل يبلغوا احلنث"فقوله عليه السالم " دخل اجلنة
“ من”نة واهللا أعلم ألن الرمحة إذا نزلت بآبائهم استحال أن يرمحوا من أجل دليل على أن أطفال املسلمني يف اجل

وهذا إمجاع من العلماء يف أن أطفال املسلمني يف اجلنة ومل خيالف يف ذلك إال فرقة شذت من اجلربية . ليس مبرحوم
وز على مثلهم إىل ما روي فجعلتهم املشيئة وهو قول مهجور مردود بإمجاع احلجة الذين ال جتوز خمالفتهم، وال جي

الشقي من شقي "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من أخبار اآلحاد الثقات العدول؛ وأن قوله عليه الصالة والسالم 
احلديث خمصوص، وأن من " يف بطن أمه والسعيد من سعد يف بطن أمه وأن امللك ينزل فيكتب أجله وعمله ورزقه

ب فهو ممن سعد يف بطن أمه ومل يثق بدليل األحاديث واإلمجاع وكذلك قوله مات من أطفال املسلمني قبل االكتسا
يا عائشة إن اهللا خلق اجلنة وخلق هلا أهال وهم يف أصالب : "صلى اهللا عليه وسلم لعائشة رضي اهللا تعاىل عنها

وطلحة بن حيىي ساقط ضعيف مردود باإلمجاع واآلثار " آبائهم وخلق النار وخلق هلا أهال وهم يف أصالب آبائهم
وقد روى شعبة عن معاوية بن قرة بن . الذي يرويه ضعيف ال حيتج به وهذا احلديث مما انفرد به فال يعرج عليه



إياس املزين عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رجال من األنصار مات له ابن صغري فوجد عليه فقال له 
فقالوا يا رسول اهللا "  تأتى بابا من أبواب اجلنة إال وجدته يستفتح لكأما يسرك أال"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال أبو عمر هذا حديث ثابت صحيح يعين ما ذكرناه مع " بل للمسلمني عامة"أله خاصة أم للمسلمني عامة؟ قال 
من اآلثار  الوجه عندي يف هذا احلديث وما أشبهه: إمجاع اجلمهور؛ وهو يعارض حديث حيىي ويدفعه قال أبو عمر

أهنا ملن حافظ على أداء فرائضه واجتنب الكبائر، وصرب واحتسب يف مصيبته؛ فإن اخلطاب مل يتوجه يف ذلك العصر 
إال إىل قوم األغلب من أمرهم ما وصفنا وهم الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني وذكر النقاش عن بعضهم أنه 

  إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحسَْنى أُولَِئَك َعنْهَا{قوله } ا َوارُِدهَاَوإِنْ مِْنكُمْ إِلَّ{نسخ قوله تعاىل : قال

وقد بينا أنه إذا مل متسه النار فقد أبعد عنها ويف . وهذا ضعيف، وهذا ليس موضع نسخ] ١٠١: األنبياء[} ُمْبَعُدونَ
  ".ك هليبتقول النار للمؤمن يوم القيامة جزيا مؤمن فقد أطفأ نور: "اخلرب

أي قضاه } َمقِْضّياً{. احلتم إجياب القضاء أي كان ذلك حتما} كَانَ َعلَى رَبَِّك َحْتماً َمقْضِّياً{: قوله تعاىل: اخلامسة
} يّاًوََنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِث{أي خنلصهم } ثُمَّ ُنَنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا{اهللا تعاىل عليكم وقال ابن مسعود أي قسما واجبا 

واملذهب أن . وهذا مما يدل على أن الورود الدخول ألنه مل يقل وندخل الظاملني وقد مضى هذا املعىن مستوىف
خيلد وقد : وقالت الوعيدية. صاحب الكبرية وإن دخلها فإنه يعاقب بقدر ذنبه مث ينجو وقالت املرجئة ال يدخل

خمففة من أجنى وهي قراءة محيد } ثُمَّ نُْنجِي{بن قرة مضى بيان هذا يف غري موضع وقرأ عاصم اجلحدري ومعاوية 
ظرف إال أنه مبين ألنه غري } ثَمَّ{بفتح الثاء أي هناك و } ثَمَّْه{ويعقوب والكسائي وثقل الباقون وقرأ ابن أيب ليلى 

لبقعة فشبت حمصل فبين كما بين ذا؛ واهلاء جيوز أن تكون لبيان احلركة فتحذف يف الوصل وجيوز أن تكون لتأنيث ا
  .يف الوصل تاء

ماً َوأَْحَسُن َوإِذَا ُتتْلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا بَيَِّناٍت قَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا ِللَِّذيَن آَمنُوا أَيُّ الْفَرِيقَْينِ َخْيٌر َمقَا{ ٧٤ - ٧٣: اآليتان
  }َورِئْياً َنِدّياً، َوكَْم أَهْلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَاثاً

أَإِذَا َما ِمتُّ لََسْوفَ {أي على الكفار الذين سبق ذكرهم يف قوله تعاىل } َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياتَُنا َبيِّنَاٍت{: قوله تعاىل
تعززوا بالدنيا، أي هؤالء إذا قرئ عليهم القرآن } َوَنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثيّاً{وقال فيهم ] ٦٦: مرمي[} أُخَْرُج َحيّاً

فما بالنا إن كنا على باطل أكثر أمواال وأعز نقرا وغرضهم إدخال الشبهة املستضعفني وإيهامهم أن من كثر : وقالوا
  ماله دل ذلك على أنه

نيا احملق يف دينه وكأهنم مل يروا فيهم فقريا وال يف املسلمني غنيا ومل يعلموا أن اهللا تعاىل حنى أولياءه عن االغترار بالد
معناه مرتالت األلفاظ ملخصة املعاين، مبينات املقاصد؛ إما حماكمات، أو متشاهبات } َبيَِّناٍت{و . وفرط امليل إليها

قد تبعها البيان باحملكمات، أو تبيني الرسول صلى قوال أو فعال أو ظاهرات اإلعجاز حتدى هبا فلم يقدر على 
ألن آيات اهللا تعاىل } َوُهوَ الَْحقُّ ُمَصدِّقاً{حاال مؤكدة كقوله تعاىل والوجه أن تكون . أو حججا وبراهني. معارضتها

يعين } ِللَِّذيَن آَمُنوا{. يريد مشركي قريش النضر بن احلرث وأصحابه} قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا{. ال تكون إال واضحة
يف ثياهبم رثاثة وكان فقراء أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وكانت فيهم قشافة، ويف عيشهم خشونة و
أَيُّ الْفَرِيقَْينِ َخْيٌر َمقَاماً {املشركون يرجلون شعورهم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون خري ثياهبم، فقالوا للمؤمنني 

وجيوز أن . بضم امليم وهو موضع اإلقامة} ُمقَاماً{قرأ ابن كثري وابن حميصن ومحيد وشبل بن عباد } َوأَْحَسُن َندِّياً
املقام املوضع الذي يقام فيه باألمور : وقيل. بالفتح؛ أي منزال ومسكنا} َمقَاماً{مبعىن اإلقامة الباقون يكون مصدرا 



أي جملسا؛ عن ابن عباس وعنه أيضا املنظر وهو } َوأَْحَسُن َنِديّاً{. اجلليلة؛ أي أي الفريقني أكثر جاها وأنصارا
ملشركني كانوا يتشاورون فيها يف أمورهم وناداه جالسه يف النادي اجمللس يف اللغة وهو النادي ومنه دار الندوة ألن ا

  :قال
  أنادي به آل الوليد وجعفرا

واملتندى، فإن تفرق القوم فليس ] واملنتدى[والندي على فعيل جملس القوم ومتحدثهم، وكذلك الندوة والنادي 
  .بندي قاله اجلوهري

  }ُهْم أَْحَسُن أَثَاثاً َورِئْياً{. أي من أمة ومجاعة} قَْرٍن وَكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن{: قوله تعاىل
  :أي متاعا كثريا؛ قال

  أثيث كقنو النخلة املتعثكل... وفرع يزين املنت أسود فاحم 

  :هو ماجد اجلراثي واخلرثي ما لبس منها وأنشد احلسن بن علي الطوسي فقال: وقيل. واألثاث متاع البيت
  دهرا وصار أثاث البيت خرثي... يد بنا تقادم العهد من أم الول

. بغري مهز“ وريا”وفيه مخس قراءات قرأ أهل املدينة . أي منظرا حسنا} َورِئْياً{هيئة مقاتل ثيابا : وقال ابن عباس
وروى سفيان عن . بياء واحدة خمففة} َورِياً{وحكى يعقوب أن طلحة قرأ . باهلمز} ورِئياً{وقرأ أهل الكوفة 
بالزاي؛ فهذه أربع قراءات قال أبو إسحاق وجيوز } ُهمْ أَْحَسُن أَثَاثاً َوزِيّاً{ ظبيان عن ابن عباس األعمش عن أيب

  وقراءة أهل املدينة يف هذا حسنة وفيها: النحاس. بياء بعدها مهزة} ُهْم أَْحَسُن أَثَاثَا َورْيئاً{
  :تقريران
وكان هذا حسنا لتتفق رؤوس . ء وأدغمت الياء يف الياءأن تكون من رأيت مث خففت اهلمزة فأبدل منها يا: أحدمها

  .هم أحسن أثاثا ولباسا: فاملعىن“ الرئي املنظر”: وعلى هذا قال ابن عباس. اآليات ألهنا غري مهموزات
ويف رواية ورش عن نافع وابن ذكوان عن . أن جلودهم مرتوية من النعمة؛ فال جيوز اهلمز على هذا: والوجه الثاين

. وهي قراءة أهل الكوفة وأيب عمرو من رأيت على األصل. باهلمز تكون على الوجه األول} ورِئياً{ ابن عامر
وقد زعم بعض النحويني أنه كان أصلها اهلمز . بياء واحدة خمففة أحسبها غلطا} ورِياً{وقراءة طلحة بن مصرف 

فقلبت ياء فصارت رييا مث نقلت } ْيئاًرِ{وجيوز أن يكون : املهدوي. فقلبت اهلمزة ياء، مث حذفت إحدى اليائني
وحكى سيبويه راء . على القلب وهي القراءة اخلامسة} وريّاً{وقد قرأ بعضهم . حركة اهلمزة على الياء وحذفت

من مهزه جعله من املنظر من رأيت، وهو ما رأته العني من حال حسنة وكسوة ظاهرة وأنشد : اجلوهري. مبعىن رأى
  :ري الثقفي فقالأبو عبيدة حملمد بن من

  بذي الرئي اجلميل من األثاث... أشاقتك الظعائن يوم بانوا 
وأما . ومن مل يهمز إما أن يكون على ختفيف اهلمزة أو يكون من رويت ألواهنم وجلودهم ريا؛ أي امتألت وحسنت

  قراءة ابن عباس وأيب بن كعب وسعيد بن جبري واألعسم املكي

وجيوز أن يكون من زويت أي مجعت؛ فيكون أصلها زيا فقلبت . فهو اهليئة واحلسنبالزاي } وزياً{ويزيد الرببري 
أي مجعت؛ أي فلم يغن ذلك عنهم شيئا من " زويت يل األرض: " ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم. الواو ياء

العاجل يأخذهم اهللا  عذاب اهللا تعاىل؛ فليعش هؤالء ما شاؤوا فمصريهم إىل املوت والعذاب وإن عمروا؛ أو العذاب
  .تعاىل به



أي فليدعه يف طغيان جهله وكفره } فَلَْيْمُدْد لَهُ الرَّْحَمُن َمدّاً{أي يف الكفر } قُلْ َمْن كَانَ ِفي الضَّاللَِة{: قوله تعاىل
نظريه فلفظه لفظ األم ومعناه اخلرب أي من كان الضاللة مده الرمحن مدا حىت يطول اغتراره فيكون ذلك اشد لعقابه 

] ١١٠: األنعام[} َوَنذَُرُهْم ِفي طُغَْيانِهِْم َيْعَمُهونَ{: وقوله] ١٧٨: آل عمران[} إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم ِليَْزَداُدوا إِثْماً{
وهذا غاية يف التهديد . ومثله كثري؛ أي فليعش ما شاء، وليوسع لنفسه يف العمر؛ فمصريه إىل املوت والعقاب

من سرق مايل فليقطع اهللا تعاىل يده؛ فهو دعاء : عاء أم به النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ تقولهذا د: وقيل. والوعيد
قال } َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ{. خربا} فَلَْيْمُدْد{وهو جواب الشرط وعلى هذا فليي ؟؟ قوله . على السارق

املاضي مبعىن املستقبل؛ أي حىت يروا ما يوعدون مع } إِذَا{و . يصلح للواحد واجلمع} َمْن{ألن لفظ } َرأَوْا{
والعذاب هنا إما أن يكون بنصر املؤمنني عليهم فيعذبوهنم بالسيف واألسر؛ وإما أن تقوم الساعة فيصريون إىل 

يُّ الْفَرِيقَْينِ أَ{: أي تنكشف حينئذ احلقائق وهذا رد لقوهلم} فََسَيْعلَُمونَ َمْن ُهَو َشرٌّ َمكَاناً َوأَْضَعفُ ُجْنداً{. النار
  .}َخْيٌر َمقَاماً وَأَْحَسُن َنِديّاً

  }وََيزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اْهَتدَْوا ُهدًى َوالَْباِقَياتُ الصَّاِلحَاُت َخْيٌر عِْنَد رَبَِّك ثََواباً َوَخْيٌر َمرَّداً{ ٧٦: اآلية
ويثبت اهللا املؤمنني على اهلدى ويزيدهم يف النصرة وينزل من أي } َويَزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اهَْتَدْوا ُهدًى{: قوله تعاىل

اآليات ما يكون سبب زيادة اليقني جمازاة هلم وقيل يزيدهم هدى بتصديقهم بالناسخ واملنسوخ الذي كفر به غريهم 
  قال معناه الكليب ومقاتل

إىل اجلنة واملعىن متقارب وقد تقدم القول يف معىن } ًىُهد{إىل الطاعة } وََيزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اْهَتدَوْا{وحيتمل ثالثا أي 
} َخْيٌر عِْنَد رَبَِّك ثََواباً{. تقدم} َوالَْباِقَياُت الصَّاِلحَاُت{وغريها “ آل عمران”زيادة األعمال وزيادة اإلميان اهلدي يف 

مصدر كالرد؛ أي وخري ردا على “ ردامل“و. أي يف اآلخرة مما افتخر به الكفار يف الدنيا} َوَخْيٌر َمرَّداً{أي جزاء 
أي مرجعا فكل أحد يرد إىل عمله الذي } َخْيٌر َمرَدّاً{وقيل . عاملها بالثواب؛ يقال هذا أرد عليك أي أنقع لك

  .عمله
أَمِ اتََّخذَ ِعْندَ الرَّْحَمنِ َعْهداً،  أَفََرأَْيَت الَِّذي كَفََر بِآياتَِنا َوقَالَ لَأُوَتَينَّ َماالً َووَلَداً، أَطَّلََع الَْغْيَب{ ٨٠ - ٧٧: اآليات

  }كَلَّا َسَنكُْتُب َما يَقُولُ َونَُمدُّ لَُه ِمَن الَْعذَابِ َمّداً، َوَنرِثُُه َما َيقُولُ َويَأِْتيَنا فَْرداً
العاص بن وائل دين  روى األئمة واللفظ ملسلم عن خباب قال كان يل على} أَفَرَأَْيَت الَِّذي كَفََر بِآياِتنَا{: قوله تعاىل

قلت له لن أكفر به حىت متوت مث تبعث قال وإين ملبعوث : فأتيته أتقاضاه فقال يل لن أقضيك حىت تكفر مبحمد قال
: كذا قال األعمش؛ فنزلت هذه اآلية: قال وكيع. فسوف أقضيك إذا رجعت إىل مال وولد! من بعد املوت؟ 

يف رواية قال كنت قينا يف اجلاهلية } َويَأِْتيَنا فَرْداً{قَالَ لَأُوَتَينَّ َماالً َووَلَداً إىل قوله أَفََرأَْيتَ الَِّذي كَفََر بِآياِتَنا َو{
كان خباب قينا فصاغ : فعملت للعاص بن وائل عمال، فأتيته أتقاضاه خرجه البخاري أيضا وقال الكليب ومقاتل

أقضيك فقال خباب لست مبفارقك حىت تقضيين فقال للعاص حليا مث تقاضاه أجرته فقال العاص ما عندي اليوم ما 
إين كنت على دينك فأنا اليوم : فقال خباب. ما كنت هكذا، وأن كنت حلسن الطلب! العاص يا خباب ما لك؟ 

بلى قال : على دين اإلسالم مفارق لدينك، قال أو لستم تزعمون أن يف اجلنة ذهبا وفضة وحريرا؟ قال خباب
  فأخرين حىت أقضيك

استهزاء فواهللا لئن كان ما تقول حقا إين ألقضيك فيها، فو اهللا ال تكون أنت يا خباب وأصحابك أوىل  -جلنة يف ا
: قال ابن عباس} أَطَّلََع الْغَْيَب{يعين العاص بن وائل اآليات } أَفََرأَْيَت الَِّذي كَفََر بِآياِتنَا{هبا مين، فأنزل اهللا تعاىل 



أَمِ اتََّخذَ ِعْنَد الرَّْحَمنِ {! أعلم الغيب حىت يعلم أيف اجلنة هو أم ال؟ : وقال جماهد !؟ “ أنظر يف اللوح احملفوظ”
قال قتادة والثوري أي عمال صاحلا وقيل هو التوحيد وقيل هو من الوعد وقال الكليب عاهد اهللا تعاىل أن } َعْهداً

} كَلَّا{تخذ عند الرمحن عهدا ومت الكالم عند قول رد عليه أي مل يكن ذلك مل يطلع الغيب ومل ي} كَلَّا{يدخله اجلنة 
وقال احلسن إن اآليات نزلت يف الوليد بن املغرية واألول أصح ألنه مدون يف الصحاح وقرأ محزة والكسائي 

  واختلف يف الضم والفتح. بضم الواو، والباقون بفتحها} َووُلْداً{
  :على وجهني

  :ولد وولد كما يقال عدم وعدم وقال احلرث بن حلزةأهنما لغتان معنامها واحد يقال : أحدمها
  قد مثروا ماال وولدا... ولقد رأيت معاشرا 

  :وقال آخر
  وليت فالنا كان ولد محار... فليت فالنا كان يف بطن أمه 

} االً َووَلَداًلَأُوَتَينَّ َم{: أن قيسا جتعل الولد بالضم مجعا والولد بالفتح واحدا قال املاوردي ويف قوله تعاىل: والثاين
أنه أراد يف : الثاين. أنه أراد يف اجلنة استهزاء مبا وعد اهللا تعاىل على طاعته وعبادته؛ قاله الكليب -وجهان أ حدمها

إن أقمت على دين آبائي وعبادة آهليت ألوتني ماال وولدا  -الدنيا وهو قول اجلمهور وفيه وجهان حمتمالن أحدمها
  .ملا أوتيت ماال وولداولو كنت على باطل : الثاين
قول الكليب أشبه بظاهر األحاديث بل نصها يدل على ذلك قال مسروق مسعت خباب بن األرت يقول جئت : قلت

ال أعطيك حىت تكفر مبحمد فقلت ال حىت متوت مث تبعث قال : العاصي بن وائل السهمي أتقاضاه حقا عنده فقال
اآلية } أَفَرَأَْيَت الَِّذي كَفََر بِآياِتنَا{هناك ماال وولدا فأقضيك فنزلت فقلت نعم فقال إن يل ! وإين مليت مث مبعوث ؟

  قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح

بعدها ومعناه التوبيخ وأصله أأطلع فحذفت األلف الثانية } أَمِ{ألفه ألف استفهام جمليء } أَطَّلََع الَْغْيَب{: قوله تعاىل
قيل له كان } آلذَّكََرْينِ َحرََّم} {آللَُّه َخيٌْر{دة بعد األلف فقالوا آطلع كما قالوا ألهنا ألف وصل فإن قيل فهال أتوا مب

فأبدلوا من األلف الثانية مدة ليفرقوا بني االستفهام واخلرب وذلك أهنم لو قالوا اهللا “ أالذكرين“ ”أاهللا“األصل يف هذا
ألن ألف االستفهام مفتوحة وألف } أَطَّلََع{املدة يف قوله خري بال مد اللتبس االستفهام باخلرب ومل حيتاجوا إىل هذه 

: اخلرب مكسورة وذلك أنك تقول يف االستفهام أطلع؟ أفترى؟ أصطفى؟ أستغفرت؟ بفتح األلف، وتقول يف اخلرب
  إطلع، إفترى، إصطفى، إستغفرت هلم بالكسر، فجعلوا الفرق بالفتح والكسر ومل حيتاجوا إىل فرق آخر

وإمنا جاء ذكره يف النصف الثاين وهو يكون مبعنيني أحدمها } كَلَّا{ليس يف النصف األول ذكر } كَلَّا{: قوله تعاىل
أي حقا وإذا كانت مبعىن } كَلَّا{مبعىن حقل والثاين مبعىن ال فإذا كانت مبعىن حقا جاز الوقف على ما قبله مث تبتدئ 

ن املعىن ال ليس األم كذا وجيوز أن تقف عليه على قوله جائز كما يف هذه اآلية أل} كَلَّا{ال كان الوقف على 
} لََعلِّي أَعَْملُ صَاِلحاً ِفيَما َتَركُْت َك لَّا {وكذا قوله تعاىل } َسَنكُْتُب َما َيقُولُ{أي حقا } كَلَّا{وتبتدئ } َعْهداً{
} قَالَ كَلَّا. يَّ ذَْنٌب فَأَخَاُف أَنْ َيقُْتلُوِنَولَُهْم َعلَ{وقوله . }َتَركُْت{وعلى } كَلَّا{جيوز الوقف على ] ١٠٠: املؤمنون[

فليس للحق يف هذا املعىن موضع وقال الفراء } فَاذْهََبا{ألن املعىن ال وليس األمر كما تظن } كَلَّا{الوقف على 
عدها مل تقف يف االكتفاء قال وإن جعلتها صلة ملا ب“ ال“و“ نعم”مبنزلة سوف ألهنا صلة وهي حرف رد فكأهنا } كَلَّا{

} كَلَّا وَالْقََمرِ{كال ورب الكعبة؛ ال تقف على كال ألنه مبنزلة إي ورب الكعبة قال اهللا تعاىل : عليها كقولك



مثل قول } كَلَّا{قبيح ألنه صلة لليمني وكان أبو جعفر حممد بن سعدان يقول يف } كَلَّا{فالوقف على ] ٣٢: املدثر[
  الفراء وقال األخفش معىن

مجيع القرآن ألهنا } كَلَّا{دع والزجر وقال أبو بكر بن األنباري ومسعت أبا العباس يقول ال يوقف على كال الر
أي سنحفظ عليه قوله } َسَنكُْتُب َما َيقُولُ{. جواب والفائدة تقع فيما بعدها والقول األول هو قول أهل التفسري

أي نسلبه ما } وََنرِثُُه َما َيقُولُ{أي سنزيده عذابا فوق عذاب } دّاًَوَنُمدُّ لَُه ِمَن الَْعذَابِ َم{فنجازيه به يف اآلخرة 
وقيل حنرمه ما متناه يف “ نرثه املال والولد بعد إهالكنا إياه”أعطيناه يف الدنيا من مال وولد وقال ابن عباس وغريه 

  ال مال له وال ولد وال عشرية تنصرهأي منفردا } َويَأِْتيَنا فَرْداً{اآلخرة من مال وولد وجنعله لغريه من املسلمني 
  }ْم ِضدّاًَواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِلَهةً لَِيكُونُوا لَُهْم ِعّزاً، كَلَّا سََيكْفُُرونَ بِعَِبادَِتهِْم وََيكُوُنونَ َعلَيْهِ{ ٨٢ - ٨١: اآليتان

معناه أعوانا ومنعة يعين } عِّزاً{يعين مشركي قريش و } ْم ِعزّاًَواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِلَهةً ِلَيكُوُنوا لَُه{: قوله تعاىل
راجع إىل اآلهلة اليت عبد وها من دون اهللا } ِعزّاً{أوالدا والعز املطر اجلود أيضا قاله اهلروي وظاهر الكالم أن 

أي ليس األمر كما } كَلَّا{ووحد ألنه مبعىن املصدر أي لينالوا هبا العز وميتنعون هبا من عذاب اهللا فقال اهللا تعاىل 
: ظنوا وتومهوا بل يكفرون بعبادهتم أي ينكرون أهنم عبد وا األصنام أو جتحد اآلهلة عبادة املشركني هلا كما قال

ْيهِمْ وََيكُوُنونَ َعلَ{وذلك أن األصنام مجادات ال تعلم العبادة ] ٦٣: القصص[ } تََبرَّأَْنا إِلَْيَك َما كَاُنوا إِيَّاَنا َيعبدونَ{
أي أعوانا يف خصومتهم وتكذيبهم عن جماهد والضحاك يكونون هلم أعداء ابن زيد يكون عليهم بالء } ِضّداً

هنا حيتمل } كَلَّا{يا رب عذب هؤالء الذين عبد ونا من دونك و : فتحشر آهلتهم وتركب هلم عقول فتنطق وتقول
  وقرأ} كْفُُرونَ بِِعَباَدتِهِْمَسَي{أن تكون مبعىن ال وحيتمل أن تكون مبعىن حقا أي حقا 

ردع وزجر “ كال”قال املهدوي . وروي عنه مع ذلك ضم الكاف وفتحها. بالتنوين} كَالًّ سََيكْفُُرونَ{أبو هنيك 
فال يوقف ] ٦: العلق[} كَلَّا إِنَّ الِْأْنَسانَ لََيطَْغى {وتنبيه ورد لكالم متقدم، وقد تقع لتحقيق ما بعدها التنبيه عليه 

فمن نون . ليها على هذا ويوقف يف املعىن األول فان صلح فيها املعنيان مجيعا جاز الوقف عليها واالبتداء هباع
مع فتح الكاف فهو مصدر كل ونصبه بفعل مضمر واملعىن كل هذا } كَلَّا َسَيكْفُُرونَ بِِعَباَدتِهِْم{: من قوله} كَلَّا{

وكذلك يف } كَلَّا{وعلى } ِعزّاً{فيوقف على هذا على } لَِيكُونُوا لَُهْم ِعزّاً{الرأي واالعتقاد كال يعين اختاذهم اآلهلة 
قراءة اجلماعة ألهنا تصلح للرد ملا قبلها والتحقيق ملا بعدها ومن روى ضم الكاف مع التنوين فهو منصوب أيضا 

  .ةيعين اآلهل} كَلَّا سََيكْفُُرونَ بِعَِبادَِتهِْم{سيكفرون : بفعل مضمر كأنه قال
التحقيق وهو أن تكون مبعىن حقا والنفي والتنبيه وصلة للقسم وال يوقف منها : أربعة معان“ كُالًّ”فتحصل يف : قلت

تنفي شيئا وتثبت شيئا فإذا قيل أكلت مترا قلت كال إين “ كال“تنفي فحسب و“ ال”إال على األول وقال الكسائي 
وحتقق ما بعدها والضد يكون واحدا ويكون مجعا كالعدو  أكلت عسال ال مترا ففي هذه الكلمة نفي ما قبلها،

ِلَيكُوُنوا لَُهمْ {. والرسول وقيل وقع الضد موقع املصدر أي ويكونون عليهم عونا فلهذا مل جيمع وهذا يف مقابلة قوله
يعقل جريا  والعز مصدر فكذلك ما وقع يف مقابلته مث قيل اآلية يف عبد ة األصنام فأجري األصنام جمرى من} ِعّزاً

  .على توهم الكفرة وقيل فيمن عبد املسيح أو املالئكة أو اجلن أو الشياطني فاهللا تعاىل أعلم
َيْومَ   لَُهْم َعّداً،أَلَمْ َتَر أَنَّا أَْرَسلَْنا الشََّياِطَني َعلَى الْكَافِرِيَن َتُؤزُُّهْم أَّزاً، فَال َتْعَجلْ َعلَْيهِْم إِنََّما نَُعدُّ{ ٨٧ - ٨٣: اآليات

ةَ إِلَّا َمنِ اتََّخذَ ِعْندَ َنْحُشُر الُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَمنِ َوفْداً، َوَنسُوُق الُْمْجرِِمَني إِلَى جََهنََّم وِْرداً، ال َيْمِلكُونَ الشَّفَاَع
  }الرَّْحَمنِ َعْهداً



أي سلطاهنم عليهم باإلغواء وذلك حني قال إلبليس } رِيَنأَلَْم َتَر أَنَّا أَْرَسلَْنا الشََّياِطَني َعلَى الْكَاِف{: قوله تعاىل
أي خلينا يقال أرسلت البعري أي خليته، } أَْرَسلْنَا{وقيل ]. ٦٤: اإلسراء[} وَاْسَتفْزِْز َمنِ اْسَتطَْعَت مِْنُهْم بَِصوِْتَك{

تزعجهم : قال ابن عباس} أَزّاً تَُؤزُُّهْم{قيضنا : الزجاج. أي خلينا الشياطني وإياهم ومل نعصمهم من القبول منهم
إزعاجا من الطاعة إىل املعصية وعنه تغريهم إغراء بالشر أمض أمض يف هذا األمر حىت توقعهم يف النار حكى األول 

الثعليب والثاين املاوردي واملعىن واحد الضحاك تغويهم إغواء جماهد تشليهم إشالء وأصله احلركة والغليان، ومنه 
وائتزت القدر “ قام إىل الصالة وجلوفه أزيز كأزيز املرجل من البكاء”لنيب صلى اهللا عليه وسلم اخلرب املروي عن ا

أي } أَلَمْ َتَر أَنَّا أَْرَسلَْنا الشََّياِطَني َعلَى الْكَافِرِيَن َتُؤزُُّهْم أَّزاً{ائتزازا اشتد غلياهنا واألز التهييج واألغراء قال اهللا تعاىل 
فَال {. وقد أززت الشيء أؤزه أزا أي ضممت بعضه إىل بعض قاله اجلوهري. واألز االختالطتغريهم على املعاصي 

آجاهلم يعين األيام والليايل والشهور : قال الكليب} إِنََّما َنُعدُّ لَُهْم َعّداً{. أي تطلب العذاب هلم} َتْعَجلْ َعلَْيهِْم
“ أين نعد أنفاسهم يف الدنيا كما نعد سنيهم”: عباس والسنني إىل انتهاء أجل العذاب وقال الضحاك األنفاس ابن

نعد أعماهلم عدا وقيل ال تعجل عليهم : وقيل اخلطوات وقيل اللذات وقيل اللحظات وقيل الساعات وقال قطرب
 فإمنا نؤخرهم ليزدادوا إمثا روي أن املأمون قرأ هذه السورة فمر هبذه اآلية وعنده مجاعة من الفقهاء فأشار برأسه إىل

  :ابن السماك أن يعظه فقال إذا كانت األنفاس بالعدد ومل يكن هلا مدد فما أسرع ما تنفد وقيل يف هذا املعىن
  مضى نفس منك انتقصت به جزءا... حياتك أنفاس تعد فكلما 

  وحيدوك حاد ما يريد به اهلزءا... مييتك ما حييك يف ليلة 
ة وعشرون ألف نفس اثنا عشر ألف نفس يف اليوم واثنا عشر ألفا إن أنفاس ابن آدم بني اليوم والليلة أربع: ويقال

  .يف الليلة واهللا أعلم فهي تعد وحتصى إحصاء وهلا عدد معلوم وليس هلا مدد فما أسرع ما تنفد

إِنِّي {كقوله . متهيف الكالم حذف أي إىل جنة الرمحن، ودار كرا} َيْوَم َنْحُشُر الُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَمنِ َوفْداً{: قوله تعاىل
من كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا "وكما يف اخلرب ] ٩٩: الصافات[} ذَاِهٌب إِلَى َربِّي َسيَْهِدينِ

والوفد اسم للوافدين كما يقال صوم وفطر وزور فهو مجع الوافد مثل ركب وراكب وصحب وصاحب " ورسوله
يقال وفد فالن على األمري أي : اجلوهري. خرج إىل ملك أو أمر خطري وهو من وفد يفد وفدا ووفودا ووفادة إذا

ورد رسوال فهو وافد، واجلمع وفد مثل صاحب وصحب ومجع الوفد وفاد ووفود واالسم الوفادة وأوفدته أنا إىل 
ن راكبا أي ركبانا على جنائب طاعتهم وهذا ألن الوافد يف الغالب يكو} َوفْداً{األمري أي أرسلته ويف التفسري 

والوفد الركبان ووحد ألنه مصدر ابن جريج وفدا على النجائب وقال عمرو بن قيس املالئي إن املؤمن إذا خرج 
من قربه استقبله عمله يف أحسن صورة وأطيب ريح فيقول هل تعرفين؟ فيقول ال إال إن اهللا قد طيب رحيك وحسن 

َيْوَم َنْحُشُر {ا ركبتك يف الدنيا اركبين اليوم وتال صورتك فيقول كذلك كنت يف الدنيا أنا عملك الصاحل طامل
وإن الكافر يستقبله عمله يف أقبح صورة وأننت ريح فيقول هل تعرفين فيقول ال إال إن } الُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَمنِ َوفْداً

يف الدنيا وأنا اليوم  كذلك كنت يف الدنيا أنا عملك السيء طاملا ركبتين: اهللا قد قبح صورتك وأننت رحيك فيقول
وال يصح من قبل إسناده قاله ابن العريب يف ] ٣١: األنعام[} وَُهْم َيْحِملُونَ أَْوزَاَرُهْم َعلَى ظُهُورِِهْم{أركبك وتال 

وذكر هذا اخلرب يف تفسريه أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكرمي القشريي عن ابن عباس بلفظه “ سراج املريدين”
عن ابن عباس من كان حيب اخليل وفد إىل اهللا تعاىل على خيل ال تروث وال تبول جلمها من  ومعنا وقال أيضا

الياقوت األمحر ومن الزبرجد األخضر ومن الدر األبيض وسروجها من السندس واإلستربق ومن كان حيب ركوب 
السفن فعلى سفن من اإلبل فعلى جنائب ال تبعر وال تبول أزمتها من الياقوت والزبرجد ومن كان حيب ركوب 



ياقوت قد أمنوا الغرق وأمنوا األهوال وقال أيضا عن علي رضي اهللا عنه وملا نزلت اآلية قال علي رضي اهللا عنه يا 
  !رسول اهللا

أما إهنم : "إين قد رأيت امللوك ووفودهم فلم أر وفدا إال ركبانا فما وفد اهللا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ى أقدامهم وال يساقون سوقا ولكنهم يؤتون بنوق من نوق اجلنة مل ينظر اخلالئق إىل مثلها رحاهلا ال حيشرون عل

ولفظ الثعليب يف هذا اخلرب عن علي أبني وقال علي ملا " الذهب وزمامها الزبرجد فريكبون حىت يقرعوا باب اجلنة
يا علي إذا كان : "ر وفدا إال ركبانا قالإين رأيت امللوك ووفودهم فلم أ! يا رسول اهللا: نزلت هذه اآلية قلت

املنصرف من بنب يدي اهللا تعاىل تلقت املالئكة املؤمنني بنوق بيض رحاهلا وأزمتها الذهب على كل مركب حلة ال 
تساويها الدنيا فيلبس كل مؤمن حلة مث تسري هبم مراكبهم فتهوي هبم النوق حىت تنتهي هبم إىل اجلنة فتتلقاهم 

  ].٧٣: الزمر" [} ٌم َعلَْيكُْم ِطبُْتْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِديَنَسال{املالئكة 
وهذا اخلرب ينص على أهنم ال يركبون وال يلبسون إال من املوقف وأما إذا خرجوا من القبور فمشاة حفاة : قلت

يا أيها : "قالعراة غرال إىل املوقف بدليل حديث ابن عباس قال قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبوعظة ف
احلديث خرجه البخاري ومسلم وسيأيت بكماله يف سورة " الناس إنكم حتشرون إىل اهللا تعاىل حفاة عراة غرال

من حديث عبد اهللا بن أنيس مبعناه واحلمد هللا تعاىل وال يبعد أن “ آل عمران”إن شاء اهللا تعاىل وتقدم يف “ املؤمنني”
على اإلبل ابن عباس } َوفْداً{ن عباس خمصوصا واهللا أعلم وقال أبو هريرة حتصل احلالتان للسعداء فيكون حديث اب

وقال علي “ ركبانا يؤتون بنوق من اجلنة عليها رحائل من الذهب وسروجها وأزمتها من الزبرجد فيحشرون عليها”
ارت وإن ما حيشرون واهللا على أرجلهم ولكن على نوق رحاهلا من ذهب وجنب سروجها يواقيت إن مهوا هبا س”

وقيل يفدون على ما حيبون من إبل أو خيل أو سفن على ما تقدم عن ابن عباس واهللا أعلم وقيل “ حركوها طارت
ألن من شأن الوفود عند العرب أن يقدموا بالبشارات وينتظرون اجلوائز فاملتقون ينتظرون العطاء } َوفْداً{إمنا قال 
  عطاشا قال ابن عباس} وِْرداً{السوق احلث على السري، و } هَنََّم وِرْداًوََنسُوُق الُْمْجرِِمَني إِلَى َج{. والثواب

أفواجا وقال األزهري أي : حفاة مشاة وقيل: وأبو هريرة رضي اهللا عنهما واحلسن واألخفش والفراء وابن األعرايب
العطش ألن املاء إمنا يورد  يدل على} وِْرداً{مشاة عطاشا كاإلبل ترد املاء فيقال جاء ورد بين فالن القشريي وقوله 

مشاة عطاشا تتقطع أعناقهم من العطش وإذا كان سوق اجملرمني إىل النار فحشر “ التفسري”يف الغالب للعطش ويف 
  .أي الورود كقولك جئتك إكراما لك أي إلكرامك أي نسوقهم لورود النار} وِْرداً{وقيل . املتقني إىل اجلنة

ني هذه األقوال فيساقون عطاشا حفاة مشاة أفواجا قال ابن عرفة الورد القوم يردون املاء، فسمي قلت وال تناقض ب
العطاش وردا لطلبهم ورود املاء كما تقول قوم صوم أي صيام وقوم زور أي زوار فهو اسم على لفظ املصدر 

الذي يورد وهذا من باب اإلمياء بالشيء واحدهم وارد والورد أيضا اجلماعة اليت ترد املاء من طري وإبل والورد املاء 
يقال قرأت وردي والورد يوم احلمى إذا أخذت صاحبها لوقت فظاهرة لفظ ] من القرآن[إىل الشيء الورد اجلزء 

  .مشترك وقال الشاعر يصف قليبا
  يطمو إذا الورد عليه التكا

  أي الوراد الذين يريدون املاء
} إِلَّا َمنِ اتََّخذَ عِْنَد الرَّْحَمنِ َعْهداً{أي هؤالء الكفار ال ميلكون الشفاعة ألحد } ةَال َيْمِلكُونَ الشَّفَاَع{: قوله تعاىل

يشفع } َمنِ اتََّخذَ ِعْنَد الرَّْحَمنِ َعْهداً{وهم املسلمون فيملكون الشفاعة فهو استثناء الشيء من غري جنسه أي لكن 



أي ال ميلك أحد } َيْمِلكُونَ{ع على البدل من الواو يف يف موضع نصب على هذا وقيل هو يف موضع رف} َمنِ{فـ 
  فإنه ميلك وعلى هذا يكون االستثناء} إِلَّا َمنِ اتََّخذَ ِعْنَد الرَّْحَمنِ َعْهداً{عند اهللا الشفاعة 

أخرب أهنم ال ميلكون الكفرة والعصاة مث } َوَنسُوُق الُْمْجرِِمنيَ إِلَى َجهَنََّم وِرْداً{يف قول } الُْمْجرِِمَني{و . متصال
ال أزال أشفع حىت : "الشفاعة إال العصاة املؤمنون فاهنم ميلكوهنا بأن يشفع فيهم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

خرجه مسلم " أقول يا رب شفعين فيمن قال ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا فيقول يا حممد إهنا ليست لك ولكنها يل
رت األخبار بأن أهل الفضل والعلم والصالح يشفعون فيشفعون؛ وعلى القول األول يكون وقد تقدم وتظاه. مبعناه

فال تقبل غدا شفاعة عبد ة األصنام ألحد، } وَاتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِلَهةً لَِيكُونُوا لَُهْم ِعّزاً{. الكالم متصال بقوله
فََما َتْنفَعُُهْم َشفَاَعةُ {: ال تنفعهم شفاعة كما قال وال شفاعة األصنام ألحد، وال ميلكون شفاعة أحد هلم أي

أي إذا أذن له } إِلَّا َمنِ اتََّخذَ عِْنَد الرَّْحَمنِ َعْهداً{أي حنشر املتقني واجملرمني ال ميلك أحدا شفاعة : وقيل} الشَّاِفِعَني
أَمِ {وهذا العهد هو الذي قال ] ٢٥٥: البقرة[} إِذْنِِهَمْن ذَا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدُه إِلَّا بِ{: كما قال. اهللا يف الشفاعة

وهو لفظ جامع لإلميان ومجيع الصاحلات اليت يصل هبا صاحبها إىل حيز من يشفع وقال } اتََّخذَ ِعْندَ الرَّْحَمنِ َعْهداً
 اهللا وتربأ من احلول ابن عباس العهد ال إله إال اهللا وقال مقاتل وابن عباس أيضا ال يشفع إال من شهد أن ال إله إال

أيعجز أحدكم أن : "وقال ابن مسعود مسعت رسول اهللا يقول ألصحابه. هللا وال يرجو إال اهللا تعاىل] إال[والقوة 
يقول عند كل صباح ومساء اللهم فاطر : "قيل يا رسول اهللا وما ذاك؟ قال" يتخذ كل صباح ومساء عند اهللا عهدا
دة أعهد إليك يف هذه احلياة بأين أشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك السموات واألرض عامل الغيب والشها

فإنك إن تكلين إىل نفسي تباعدين من اخلري وتقربين من [ فال تكلين إىل نفسي]لك وأن حممدا عبد ك ورسولك 
ا قال ذلك طبع اهللا الشر وإين ال أثق إال برمحتك فاجعل يل عندك عهدا توفينيه يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد فإذ

  ".عليها طابعا ووضعها حتت العرش فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين عند اهللا عهد فيقوم فيدخل اجلنة

  }َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن وَلَداً{ ٨٨: اآلية
  }لَقَْد جِئُْتْم َشيْئاً إِّداً{  ٨٩: اآلية
  }طَّْرنَ ِمْنُه وََتْنَشقُّ الْأَْرُض وََتِخرُّ الْجِبَالُ َهدّاًَتكَاُد السََّماَواتُ َيَتفَ{ ٩٠: اآلية
  }أَنْ َدعَْوا ِللرَّْحَمنِ وَلَداً{ ٩١: اآلية
  }َوَما يَْنَبِغي ِللرَّْحَمنِ أَنْ يَتَِّخذَ َولَداً{ ٩٢: اآلية
  }عبد اً إِنْ كُلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ إِلَّا آِتي الرَّْحَمنِ{ ٩٣: اآلية
  }لَقَْد أَْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعّداً{ ٩٤: اآلية
  }َوكُلُُّهْم آِتيِه َيْوَم الِْقَياَمِة فَْرداً{ ٩٥: اآلية

وقرأ حيىي ومحزة . يعين اليهود والنصارى، ومن زعم أن املالئكة بنات اهللا} َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن َولَداً{: قوله تعاىل
: من هذه السورة قوله تعاىل: بضم الواو وإسكان الالم، يف أربعة مواضع} وُلْداً{: خلفوالكسائي وعاصم و

َوَما يَْنَبِغي ِللرَّْحَمنِ أَنْ يَتَِّخذَ . أَنْ َدَعْوا ِللرَّْحَمنِ َولَداً{: وقد تقدم قوله وقوله]٧٧: مرمي[} لَأُوَتَينَّ َماالً وََولَداً{
خاصة ابن كثري وجماهد ومحيد وأبو عمرو “ نوح”ووافقهم يف ] ٢١: نوح[} َوَولَُدُهمَالُُه {ويف سورة نوح . }َولَداً

  :والباقون يف الكل بالفتح يف الواو والالم ومها لغتان مثل والعرب والعرب والعجم والعجم قال. ويعقوب
  قد مثروا ماال وولدا... ولقد رأيت معاشرا 



  :وقال آخر
  ت فالنا كان ولد محارولي... وليت فالنا كان يف بطن أمه 
  :وقال يف معىن ذلك النابغة

  وما أمثر من مال ومن ولد... مهال فداء لك األقوام كلهم 
وقيس جيعلون الولد بالضم مجعا والولد بالفتح واحد قال اجلوهري الولد قد يكون واحدا ومجعا وكذلك . ففتح

الولد مجع الولد مثل أسد وأسد والولد بالكسر الولد بالضم ومن أمثال بين أسد ولدك من دمى عقبيك وقد يكون 
  لغة يف الولد النحاس وفرق

أبو عبيدة بينهما فزعم أن الولد يكون لألهل والولد مجيعا قال أبو جعفر وهذا قول مردود ال يعرفه أحد من أهل 
  :كما قال اللغة وال يكون الولد والولد إال ولد الرجل، وولد ولده، إال أن ولدا أكثر يف كالم العرب؛

  وما أمثر ما من مال ومن ولد... مهال فداء لك األقوام كلهم 
جيوز أن يكون ولد مجع ولد كما يقال وثن ووثن وأسد وأسد، وجيوز : قال أبو جعفر ومسعت حممد بن الوليد يقول

  .أن يكون ولد وولد مبعىن واحد كما يقال عجم وعجم وعرب وعرب كما تقدم
اإلد واإلدة : قال اجلوهري. أي منكرا عظيما؛ عن ابن عباس وجماهد وغريمها} ُتمْ َشْيئاً إِدّاًلَقَْد جِئْ{: قوله تعاىل

وأدت فالنا . ومجع اإلدة إدد. وكذلك اآلد مثل فاعل} لَقَْد جِئُْتمْ َشْيئاً إِدّاً{الداهية واألمر الفظيع ومنه قوله تعاىل 
  :قال الراجز] ألد الغلبة والقوةوا. [واإلد أيضا الشدة. “بالفتح”داهية تؤده أدا 

  من بعد ما كنت صمال جلدا... نضون عين شدة وأدا 
بفتح اهلمزة النحاس يقال أد يؤد أدا فهو آد واالسم “ أدا”وقرأ أبو عبد اهللا وأبو عبد الرمحن السلمي . انتهى كالمه

  :اإلد؛ إذا جاء بشيء عظيم منكر وقال الراجز
  داهية دهياء إدا إمرا... قد لقي األقران مين نكرا 

بالفتح وهى قراءة السلمي و } وأدّاً{بالكسر وهي قراءة العامة } أَدّاً{عن غري النحاس الثعليب وفيه ثالث لغات 
آده ]: يقال[مثل ماد وهي لغة لبعض العرب رويت عن ابن عباس وأيب العالية؛ وكأهنا مأخوذة من الثقل } آٌد{

  .احلمل يؤوده أودا أثقله
بالياء } يكاد{وقراءة نافع وحيي والكسائي . بالتاء“ الشورى”قراءة العامة هنا ويف } َتكَاُد السََّماوَاُت{: اىلقوله تع

أي يتشققن وقرأ نافع وابن كثري وحفص وغريهم بتاء بعد الياء وشد الطاء من هنا ويف } َيَتفَطَّْرنَ ِمنُْه{. لتقدم الفعل
  “الشورى”

من االنفطار وكذلك قرأها أبو عمرو وأبو بكر واملفضل “ ينفطرن”وقرأ هنا “ الشورى”ووافقهم محزة وابن عامر يف 
} السََّماُء ُمْنفَِطٌر بِِه{: وقوله] ١: اإلنفطار[} إِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت{وهي اختيار أيب عبيد تعاىل . يف السورتني

هدما أي تسقط بصوت ”: قال ابن عباس} رُّ الْجِبَالُ َهدّاًوََتِخ{أي تتصدع } وََتْنَشقُّ الْأَْرُض{: وقوله] ١٨: املزمل[
قال مشر قال أحسد بن غياث املروزي اهلد اهلدم واهلدة " اللهم إين أعوذ بك من اهلد واهلدة"ويف احلديث “ شديد

ه وقال الليث هو اهلدم الشديد كحائط يهد مبرة يقال هدين األمر وهد ركين أي كسرين وبلغ مين قال. اخلسوف
. اهلوري اجلوهري وهد البناء يهده هدا كسره وضعفه وهدته املصيبة أي أو هنت ركنه واهند اجلبل انكسر

: واهلد الرجل الضعيف يقول الرجل للرجل إذا أوعده إين لغري هد أي غري ضعيف وقال ابن األعرايب: األصمعي



  :ر وأنشداهلد من الرجال اجلواد الكرمي وأما اجلبان الضعيف فهو اهلد بالكس
  تعقد فوق احلراقف النطق... ليسوا هبدين يف احلروب إذا 

هديدا واهلاد صوت يسمعه أهل الساحل يأتيهم من قبل “ بالكسر”واهلدة صوت وقع احلائط وحنوه تقول هديه 
 هتد وقال غريه“ ختر”مصدر ألن معىن “ هدا”البحر له دوي األرض ورمبا كانت منه الزلزلة ودويه هديه النحاس 

يف موضع نصب عند الفراء ألن دعوا ومن أن دعوا فموضع } أَنْ} {أَنْ َدَعْوا ِللرَّْحَمنِ َولَداً{: حال أي مهدودة
: نصب بسقوط اخلافض وزعم الفراء أن الكسائي قال هي يف موضع خفض بتقدير اخلافض وذكر ابن املبارك} أَنْ{

إن اجلبل ليقول للجبل يا فالن هل مر بك : بن مسعود حدثنا عن واصل عن عون بن عبد اهللا قال قال عبد اهللا
اآلية قال أفتراهن يسمعن الزور وال } َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن وَلَداً{اليوم ذاكر هللا؟ فإن قال نعم سربه مث قرأ عبد اهللا 

  :قال وحدثين عوف عن غالب بن عجرد قال! يسمعن اخلري؟

 قال إن اهللا تعاىل ملا خلق األرض وخلق ما فيها من الشجر مل تك يف حدثين رجل من أهل الشام يف مسجد مىن
األرض شجرة يأتيها بنو آدم إال أصابوا منها منفعة وكان هلم منها منفعة، فلم تزل األرض والشجر كذلك حىت 

لشجر وقال فلما قالوها اقشعر األرض وشاك ا“ اختذ الرمحن ولدا”تكلم فجرة بين آدم تلك الكلمة العظيمة قوهلم 
ابن عباس اقشعرت اجلبال وما فيها من األشجار والبحار وما فيها من احليتان فصار من ذلك الشوك يف احليتان ويف 

األشجار الشوك وقال ابن عباس أيضا وكعب فزعت السموات واألرض واجلبال ومجيع املخلوقات إال الثقلني 
اتََّخذَ {لشجر واكفهرت األرض وجدبت حني قالوا وكادت أن تزول وغضبت املالئكة فاستعرت جهنم وشاك ا

َتكَاُد السََّماَواُت َيَتفَطَّْرنَ {وقال حممد بن كعب لقد كاد أعداء اهللا أن يقيموا علينا الساعة لقوله تعاىل } اللَُّه َولَداً
قال ابن العريب وصدق فإنه قول عظيم سبق به } داًِمْنُه َوَتْنَشقُّ الْأَْرُض وََتِخرُّ الْجِبَالُ َهّداً أَنْ َدَعْوا ِللرَّْحَمنِ َولَ

القضاء والقدر ولوال الباري تبارك وتعاىل ال يضعه كفر الكافر وال يرفعه إميان املؤمن وال يزيد هذا يف ملكه كما ال 
ل ينقص ذلك من ملكه ملا جرى شيء من هذا على األلسنة ولكنه القدوس احلكيم احلليم فلم يبال بعد ذلك مبا يقو

  املبطلون
نفى عن نفسه سبحانه وتعاىل الولد ألن الولد يقتضي اجلنسية } َوَما َيْنبَِغي ِللرَّْحَمنِ أَنْ َيتَِّخذَ وَلَداً{: قوله تعاىل

أي ال يليق به ذلك وال يوصف به وال جيوز يف حقه ألنه ال يكون ولد إال من “ البقرة”واحلدوث على ما بيناه يف 
  :صل واهللا سبحانه يتعاىل عن ذلك ويتقدس قالوالد يكون له والد وأ

  ما ينبغي دوهنا سهل وال جبل... يف رأس خلقاء من عنقاء مشرفة 

نافية مبعىن ما أي ما كل من يف السموات واألرض إال وهو يأيت يوم } إِنْ} {إِنْ كُلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ{
أي صاغرين أذالء أي اخللق ] ٨٧: النمل[} وَكُلٌّ أَتَْوُه دَاِخرِيَن{كما قال القيامة مقرا له بالعبودية خاضعا ذليال 

“ و آيت“كلهم عبيده فكيف يكون واحد منهم ولدا له عز وجل تعاىل عما يقول الظاملون واجلاحدون علوا كبريا 
  .بالياء يف اخلط واألصل التنوين فحذف استخفافا وأضيف

أنه ال جيوز أن يكون الولد مملوكا للوالد خالفا ملن قال إنه يشتريه فيملكه وال يعتق  ويف هذه اآلية دليل على: الثانية
عليه إال إذا أعتقه وقد أبان اهللا تعاىل املنافاة بني األوالد وامللك فإذا ملك الوالد ولده بنوع من التصرفات عتق عليه 

بد ية يف طريف تقابل فنفى أحدمها وأثبت اآلخر ولو ووجه الدليل عليه من هذه اآلية أن اهللا تعاىل جعل الولدية والع
ال جيزي ولد والدا إال أن جيده مملوكا "اجتمعا ملا كان هلذا القول فائدة يقع االحتجاج هبا ويف احلديث الصحيح 



  .أخرجه مسلم فإذا مل ميلك األب ابنه مع مرتبته عليه فاالبن بعدم ملك األب أوىل لقصوره عنه" فيشتريه فيعتقه
أن املراد به ذكور " من أعتق شركا له يف عبد "ذهب إسحاق بن راهويه يف تأويل قول عليه الصالة والسالم : الثالثة

العبيد دون إناثهم فال يكمل على من أعتق شركا يف أنثى وهو على خالف ما ذهب إليه اجلمهور من السلف ومن 
إِنْ كُلُّ َمْن ِفي السََّماوَاتِ {د يراد به اجلنس كما قال تعاىل بعدهم فإهنم مل يفرقوا بني الذكر واألنثى ألن لفظ العب

فإنه قد يتناول الذكر واألنثى من العبد قطعا، ومتسك إسحاق بأنه حكى عبد ة يف } َوالْأَْرضِ إِلَّا آِتي الرَّْحَمنِ عبد اً
  املؤنث
يقول اهللا تبارك وتعاىل كذبين بن "وسلم روى البخاري عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : الرابعة

آدم ومل يكن له ذلك وشتمين ومل يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقول ليس يعيدين كما بدأين وليس أول اخللق 
" بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقول اختذ اهللا ولدا وأنا األحد الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن يل كفوا أحد

  .وغريها وإعادته يف مثل هذا املوضع حسن جدا“ البقرة” وقد تقدم يف

  .تأكيد أي فال خيفى عليه أحد منهم“ وعدهم عدا”أي علم عددهم } لَقَْد أَْحَصاُهْم{: قوله تعاىل
واشتقاق هذا الفعل . قلت ووقع لنا يف أمسائه سبحانه احملصي أعين يف السنة من حديث أيب هريرة خرجه الترمذي

ال األستاذ أبو إسحاق اإلسفرايين ومنها احملصي وخيتص بأنه ال تشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء النور يدل عليه وق
واشتداد الريح وتساقط األوراق فيعلم عند ذلك أجزاء احلركات يف رقة وكيف ال يعلم وهو الذي خيلق وقد قال 

يريد } لَقَْد أَْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعّداً{يف تفسري ابن عباس أن معىن ووقع } أَال َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري{
  .أقروا له بالعبودية وشهدوا له بالربوبية

َيْوَم ال َيْنفَعُ {: أي واحدا النا صر له وال مال معه ينفعه كما قال تعاىل} َوكُلُُّهْم آِتيِه َيْوَم الِْقَياَمِة فَرْداً{: قوله تعاىل
على لفظ وعلى } َوكُلُُّهْم آِتيِه{فال ينفعه إال ما قدم من عمل وقال } َبُنونَ،إِلَّا َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسلِيمٍَمالٌ َوال 

املعىن آتوه وقال القشريي وفيه إشارة إىل أنكم ال ترضون ألنفسكم باستعباد أوالدكم والكل عبيده فكيف رضيتم 
يف مثل هذا يف أهنم ال يرضون ألنفسهم بالبنات ويقولون املالئكة بنات اهللا له ماال ترضون ألنفسكم وقد رد عليهم 

فََما كَانَ ِلُشَركَائِهِْم فَال َيِصلُ إِلَى اللَِّه َوَما كَانَ ِللَِّه فَُهَو َيِصلُ إِلَى {: تعاىل اهللا عن ذلك وقوهلم األصنام اهللا وقال
  ].١٣٦: األنعام[} ُشَركَاِئهِْم
  }إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسَيجَْعلُ لَُهُم الرَّْحَمُن ُودّاً{ ٩٨ - ٩٦: اآليات

أي حبا يف قلوب عباده } َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ سََيْجَعلُ لَُهُم الرَّْحَمُن ُوّداً{أي صدقوا } إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا{قوله تعاىل 
إذا أحب اهللا عبد ا نادى : "يرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالكما رواه الترمذي من حديث سعد وأيب هر

َسَيجَْعلُ {جربيل إين قد أحببت فالنا فأحبه قال فينادي يف السماء مث تنزل له احملبة يف أهل األرض فذلك قوله تعاىل 
  لَُهُم

"  السماء مث تنزل له البغضاء يف األرضوإذا أبغض اهللا عبد ا نادى جربيل إين أبغضت فالنا فينادي يف} الرَّْحَمُن ُوّداً
قال هذا حديث حسن صحيح وخرجه البخاري ومسلم مبعناه ومالك يف املوطأ ويف نوادر األصول وحدثنا أبو بكر 

بن سابق األموي قال حدثنا أبو مالك اجلنيب عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا {طى املؤمن األلفة واملالحة واحملبة يف صدور الصاحلني واملالئكة املقربني مث تال إن اهللا أع: "عليه وسلم

  }َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسَيجَْعلُ لَُهُم الرَّْحَمُن ُودّاً



 عليه واختلف فيمن نزلت فقيل يف علي رضي اهللا تعاىل عنه روى الرباء بن عازب قال قال رسول اهللا صلى اهللا
فنزلت اآلية " قل يا علي اللهم اجعل يل عندك عهدا واجعل يل يف قلوب املؤمنني مودة: "وسلم لعلي بن أيب طالب

ذكره الثعليب وقال ابن عباس نزلت يف عبد الرمحن بن عوف جعل اهللا تعاىل له يف قلوب العباد مودة ال يلقاه مؤمن 
هرم بن حيان يقول ما أقبل أحد بقلبه على اهللا تعاىل إال أقبل اهللا تعاىل إال وقره ال مشرك وال منافق إال عظمه وكان 

وقيل جيعل اهللا تعاىل هلم مودة يف قلوب املؤمنني واملالئكة يوم . بقلوب أهل اإلميان إليه، حىت يرزقه مودهتم ورمحتهم
  القيامة
حيب إال مؤمنا تقيا وال يرضى إال خالصا نقيا إذا كان حمبوبا يف الدنيا فهو كذلك يف اآلخرة فإن اهللا تعاىل ال : قلت

إن اهللا تعاىل : "روى مسلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. جعلنا اهللا تعاىل منهم مبنه وكرمه
 إذا أحب عبد ا دعا جربيل عليه السالم فقال إين أحب فالنا فأحبه فيحب جربيل مث ينادي يف السماء فيقول إن اهللا
حيب فالنا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال مث يوضع له القبول يف األرض وإذا أبغض عبد ا دعا جربيل عليه السالم 
وقال إين أبغض فالنا فأبغضه فيبغضه جربيل مث ينادي يف أهل السماء إن اهللا يبغض فالنا فأبغضوه قال فيبغضونه مث 

  "توضع له البغضاء يف األرض
  }َيسَّْرَناهُ بِِلسَانَِك لُِتَبشِّرَ بِِه الُْمتَِّقَني َوُتْنِذَر بِِه قَْوماً لُدّاً فَإِنََّما{ ٩٧:اآلية

أي القرآن يعين بيناه بلسانك العريب وجعلناه سهال على من تدبره وتأمله وقيل } فَإِنََّما َيسَّْرنَاُه بِِلسَانَِك{: قوله تعاىل
اللد مجع األلد وهو الشديد } ِلتَُبشَِّر بِهِ الُْمتَِّقَني وَُتْنِذَر بِِه قَْوماً لُّداً{. أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهل عليهم فهمه

  :وقال الشاعر} أَلَدُّ الِْخَصامِ{اخلصومة ومنه قوله تعاىل 
  أخاصم أقواما ذوي جدل لدا... أبيت جنيا للهموم كأنين 

. صم أذان القلوب: اللد الصم عن احلق قال الربيع وقال أبو عبيدة األلد الذي ال يقبل احلق ويدعي الباطل احلسن
الظامل الذي ال يستقيم واملعىن : وقيل. شديدا يف اخلصومة: ابن عباس. جمادلني يف الباطل: الضحاك. فجارا: جماهد

  واحد وخصوا بإنذار ألن الذي ال عناد عنده يسهل انقياده
  }َهلْ ُتِحسُّ مِْنُهْم ِمْن أََحٍد أَْو َتْسَمُع لَُهْم رِكْزاً َوكَمْ أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن{ ٩٨: اآلية

َهلْ ُتِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أََحدٍ {. أي من أمة ومجاعة من الناس خيوف أهل مكة} وَكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن{: قوله تعاىل
أي صوتا عن ابن عباس } أَْو َتْسَمعُ لَُهمْ رِكْزاً{د وجتد يف موضع نصب أي هل ترى منهم أح} أَْو َتْسَمُع لَُهْم رِكْزاً

وغريه أي قد ماتوا وحصلوا أعماهلم وقيل حسا قال ابن زيد وقيل الركز ما ال يفهم من صوت أو حركة قال 
  :اليزيدي وأبو عبيدة كركز الكتيبة وأنشد أبو عبيدة بيت لبيد

  يس سقامهاعن ظهر غيب واألن... وتوجست ركز األنيس فراعها 
  :وقيل الصوت اخلفي ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه يف األرض وقال طرفة

  خفي أو لصوت مندد... وصادقتا مسع التوجس للسري 

  :وقال ذو الرمة يصف ثورا تسمع إىل صوت صائد وكالب
  بنبأة الصوت ما يف مسعه كذب... إذا توجس ركزا مقفر ندس 

الستماع والندس احلاذق يقال ندس وندس كما يقال حذر وحذر ويقظ أي ما يف استماعه كذب أي هو صادق ا
  .واهللا تعاىل أعلم بالصواب. ويقظ، والنبأة الصوت اخلفي وكذلك الركز والركاز املال املدفون



  تفسري سورة طه عليه السالم

  سورة طه - ٢
  مقدمة السورة - ٣

عنه روى الدارقطين يف سننه عن أنس بن مالك سورة طه مكية يف قول اجلميع نزلت قبل إسالم عمر رضي اهللا 
قد صبوا فأتامها عمر وعندمها رجل من [ وأختك]رضي اهللا عنه قال خرج عمر متقلدا بسيف فقيل له إن ختنك

أعطوين الكتاب الذي عندكم فأقرأه وكان عمر رضي اهللا : فقال} طه{املهاجرين يقال له خباب وكانوا يقرؤون 
ه أخته إنك رجس وال ميسه إال املطهرون فقم فاغتسل أو توضأ فقام عمر رضي اهللا عنه عنه يقرأ الكتب فقالت ل

وذكره ابن إسحاق مطوال فإن عمر خرج متوشحا سيفه يريد رسول اهللا صلى اهللا } طه{وتوضأ وأخذ الكتاب فقرأ 
الصابئ الذي فرق أمر قريش  عليه وسلم وقتله فلقيه نعيم بن عبد اهللا فقال أين تريد يا عمر؟ فقال أريد حممدا هذا

وسفه أحالمها وعاب دينها وسب آهلتها فاقتله فقال له نعيم واهللا لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر أترى بين 
أفال ترجع إىل أهلك فتقيم أمرهم؟ فقال وأي أهل ببيت؟ !عبد مناف تاركيك متشي على األرض وقد قتلت حممدا؟ 

ختك فاطمة بنت اخلطاب فقد واهللا أسلما وتابعا حممدا على دينه فعليك هبما قال ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأ
  قال فرجع عمر عامدا إىل أخته وختنه وعندمها خباب بن األرت معه صحيفة فيها

يقرئهما إياها فلما مسعوا حس عمر تغيب خباب يف خمدع هلم أويف بعض البيت وأخذت فاطمة بنت اخلطاب } طه{
ت فخذها وقد مسع عمر حني دنا إىل البيت قراءة خباب عليهما فلما دخل قال ما هذه اهلينمة الصحيفة فجعلتها حت

اليت مسعت؟ قاال له ما مسعت شيئا قال بلى واهللا لقد أخربت أنكما تابعتما حممدا إىل دينه وبطش خبتنه سعيد بن زيد 
ا فعل ذلك قالت له أخته وختنه نعم قد فقامت إليه أخته فاطمة بنت اخلطاب لتكفه عن زوجها فضرهبا فشجها فلم

أسلمنا وأمنا باهللا ورسول فاصنع ما بدا لك وملا رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى وقال ألخته 
أعطين هذه الصحيفة اليت مسعتكم تقرؤوهنا آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به حممد وكان كاتبا فلما قال ذلك قالت له 

شاك عليها قال هلا ال ختايف وحلف هلا بآهلته لريدهنا إذا قرأها فلما قال ذلك طمعت يف إسالمه فقالت له يا أخته إنا خن
فلما قرأ } طه{أخي إنك جنس على شركك وأنه ال ميسها إال الطاهر فقام عمر وأغتسل فأعطته الصحيفة وفيها 

خرج إليه فقال له يا عمر واهللا إين ألرجو أن  فلما مسع ذلك خباب! منها صدرا قال ما أحسن هذا الكالم وأكرمه
فاهللا " اللهم أيد اإلسالم بأيب احلكم بن هشام أو اخلطاب: "يكون اهللا خصك بدعوة نبيه فإين مسعته أمس وهو يقول

  .اهللا يا عمر فقال له عند ذلك فدلين يا خباب على حممد حىت آتيه فأسلم وذكر احلديث
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهللا : يف مسنده عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قالمسألة أسند الدارمي أبو حممد 

قبل أن خيلق السماوات واألرض بألفي عام فلما مسعت } يس{و } طه{إن اهللا تبارك وتعاىل قرأ : "عليه وسلم
قال ابن " تتكلم هبذااملالئكة القرآن قالت طوىب ألمة ينزل هذا عليها وطوىب ألجواف حتمل هذا وطوىب أللسنة 

أي أظهر وأمسع وأفهم كالمه من أراد من خلقه املالئكة يف " } يس{و } طه{إن اهللا تبارك وتعاىل قرأ : "فورك قوله
  ذلك الوقت والعرب تقول قرأت الشيء إذا تتبعته وتقول ما قرأت هذه

وقرأته أمساعه وأفهامه قرأته خيلقها الناقة يف رمحها سال قط أي ما ظهر فيها ولد فعلى هذا يكون الكالم سائغا 
ومن } فَاقَْرأُوا َما تََيسََّر ِمنُْه} {فَاقَْرأُوا َما َتَيسََّر ِمَن الْقُْرآِن{وكتابة حيدثها وهي معىن قولنا قرأنا كالم اهللا ومعىن قوله 



:  اختربته ومنه قولهأي تكلم به وذلك جماز كقوهلم ذقت هذا القول ذواقا مبعىن“ أصحابنا من قال معىن قوله قرأ
أي ابتالهم اهللا تعاىل به فسمي ذلك ذوقا واخلوف ال يذاق } فَأَذَاقََها اللَُّه لَِباسَ الْجُوعِ َوالَْخْوفِ بَِما كَانُوا َيْصَنعُونَ{

 على احلقيقة ألن الذوق يف احلقيقة بالفم دون غريه من اجلوارح قال ابن فورك وما قلناه أوال أصح يف تأويل هذا
اخلري ألن كالم اهللا تعاىل أزيل قدمي سابق جلملة احلوادث وإمنا أمسع وأفهم من أراد من خلقه على ما أراد يف 

  .األوقات واألزمنة ال أن عني كالمه يتعلق وجوده مبدة وزمان
  }طه{ ١: اآلية
  }َما أَْنزَلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ لَِتْشقَى{ ٢: اآلية
  }ةً ِلَمْن َيْخَشىإِلَّا َتذِْكَر{ ٣: اآلية
  }َتْنزِيالً ِممَّْن َخلََق الْأَْرَض وَالسََّماَواتِ الُْعلَى{ ٤: اآلية
  }الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اسَْتَوى{ ٥: اآلية
  }لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما َوَما َتْحتَ الثََّرى{ ٦: اآلية
  }ْجَهْر بِالْقَْولِ فَإِنَّهُ َيْعلَُم السِّرَّ وَأَخْفَىَوإِنْ َت{ ٧: اآلية
  }اللَُّه ال إِلَهَ إِلَّا ُهَو لَهُ الْأَْسَماُء الُْحْسَنى{ ٨: اآلية

اختلف العلماء يف معناه فقال الصديق رضي اهللا تعاىل عنه هو من األسرار ذكره الغزنوي ابن } طه{: قوله تعاىل
لو قلت يف عك لرجل : وقيل يف عك قال الكليب. بيهقي وقيل إهنا لغة معروفة يف عكلعباس معناه يا رجل ذكره ال

  :يا رجل مل جيب حىت تقول طه وأنشد الطربي يف ذلك فقال
  فخفت عليه أن يكون موائال... دعوت بطه يف القتال فلم جيب 

ب هو بلغة طيء وأنشد ليزيد بن ويروى مزايال وقال عبد اهللا بن عمر يا حبييب بلغة عك ذكره الغزنوي وقال قطر
  :املهلهل

  ال بارك اهللا يف القوم املالعني... إن السفاهة طه من مشائلكم 
يا رجل وقال عكرمة وقال هو بالسريانية كذلك ذكره املهدوي وحكاه املاوردي } طه{وكذلك قال احلسن معىن 

ول السدي وسعيد بن جبري وابن عباس أيضا عن ابن عباس أيضا وجماهد وحكى الطربي أنه بالنبطية يا رجل وهذا ق
  :قال

  ال قدس اهللا أرواح املالعني... إن السفاهة طه من خالئقكم 
وقال عكرمة أيضا هو كقولك يا رجل بلسان احلبشة ذكره الثعليب والصحيح أهنا وإن وجدت يف لغة أخرى فإهنا 

هو اسم من أمساء اهللا تعاىل وقسم أقسم : ا وقيلمن لغة العرب كما ذكرنا وأهنا لغة ميينية يف عك وطيء وعكل أيض
هو اسم للنيب صلى اهللا عليه وسلم مساه اهللا تعاىل به : به وهذا أيضا مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، وقيل

و } طه{فذكر أن فيها " يل عند ريب عشرة أمساء: "كما مساه حممدا وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
يل هو اسم للسورة ومفتاح هلا وقيل إنه اختصار من كالم اهللا خص اهللا تعاىل رسول بعلمه وقيل إهنا وق} يس{

حروف مقطعة يدل كل حرف منها على معي واختلف يف ذلك فقيل الطاء شجرة طوىب واهلاء النار اهلاوية والعرب 
الطاء افتتاح امسه طاهر وطيب واهلاء تعرب عن الشيء كله ببعضه كأنه أقسم باجلنة والنار وقال سعيد بن جبري 

يا هادي اخللق إىل اهللا وقيل الطاء من الطهارة واهلاء “ هاء”يا طامع الشفاعة لألمة “ طاء”افتتاح امسه هادي وقيل 
من اهلداية كأنه يقول لنبيه عليه الصالة والسالم يا طاهرا من الذنوب يا هادي اخللق إىل عالم الغيوب وقيل الطاء 



وقوله } َسُنلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَرُوا الرُّْعَب{لغزاة واهلاء هيبتهم يف قلوب الكافرين بيانه قوله تعاىل طبول ا
وقيل الطاء طرب أهل اجلنة يف اجلنة واهلاء هوان أهل النار يف النار وقول سادس إن } َوقَذََف ِفي قُلُوبِهُِم الرُّْعَب{

  .جماهد وحممد بن احلنفية طوىب ملن اهتدى قال} طه{معىن 

طأ األرض وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يتحمل مشقة الصالة حىت كادت } طه{وقول سابع إن معىن 
قدماه تتورم وحيتاج إىل الترويح بني قدميه فقيل له طأ األرض أي ال تتعب حىت حتتاج إىل الترويح حكاه ابن 

أن الربيع بن أنس قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى قام “ ءالشفا”األنباري وذكر القاضي عياض يف 
وفسر بأنه } طه{يعين طأ األرض يا حممد الزخمشري وعن احلسن } طه{على رجل ورفع األخرى فأنزل اهللا تعاىل 

قدميه معا أمر بالوطء وأن النيب عليه الصالة والسالم كان يقوم يف هتجده على إحدى رجليه فأمر أن يطأ األرض ب
  :فيمن قال“ يطأ”يف ] ألفا[وأن األصل طأ فقلبت مهزته هاء كما قلبت 

  ال هناك املرتع...... 
مث بىن عليه هذا األمر واهلاء للسكت وقال جماهد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يربطون احلبال يف 

ملا نزل على النيب : ت هذه اآلية وقال الكليبصدورهم يف الصالة بالليل من طول القيام مث نسخ ذلك بالفرض فنزل
صلى اهللا عليه وسلم الوحي مبكة اجتهد يف العبادة واشتدت عبادته، فجعل يصلي الليل كله زمانا حىت نزلت هذه 

اآلية فأمره اهللا تعاىل أن خيفف عن نفسه فيصلي وينام، فنسخت هذه اآلية قيام الليل فكان بعد هذه اآلية يصلي 
ل مقاتل والضحاك فلما نزل القرآن على النيب صلى اهللا عليه وسلم قام وأصحابه فصلوا فقال كفار قريش وينام وقا

} َما أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ لَِتْشقَى{رجل : يقول} طه{ما أنزل اهللا هذا القرآن على حممد إال ليشقى فأنزل اهللا تعاىل 
أي طأ األرض فتكون اهلاء واأللف ضمري األرض أي طأ “ طاها“ ”طه” أي لتتعب؛ على ما يأيت وعلى هذا القول إن

  وأصله طأ مبعىن} طه{األرض برجليك يف صلواتك وخففت اهلمزة فصارت ألفا ساكنة وقرأت طائفة 

طه، َما {طأ األرض فحذفت اهلمزة أدخلت هاء السكت وقال زر بن حبيش قرأ رجل على عبد اهللا بن مسعود 
يا أبا عبد الرمحن أليس قد أمر أن يطأ األرض برجله أو : فقال} طِِه{فقال له عبد اهللا } َك الْقُْرآنَ لَِتْشقَىأَنَْزلَْنا َعلَْي

وأمال أبو عمرو وأبو إسحاق اهلاء وفتحا الطاء . كذلك أقرأنيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} طه{بقدميه فقال 
مش وقرأمها أبو جعفر وشيبة ونافع بني اللفظني واختاره أبو عبيد وأماهلما مجيعا أبو بكر ومحزة والكسائي واألع

الباقون بالتفخيم قال الثعليب وهي كلها لغات صحيحة النحاس ال وجه لإلمالة عند أكثر أهل العربية لعلتني إحدامها 
  .فهاتان علتان بينتان أنه ليس ههنا ياء وال كسرة فتكون اإلمالة والعلة األخرى أن الطاء من احلروف املوانع لإلمالة

قال النحاس بعض النحويني } ما نُزِّل َعلَْيَك القرآنُ ِلَتشْقَى{وقرئ } َما أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ لَِتْشقَى{قوله تعاىل 
يقول هذه الم النفي وبعضهم يقول الم اجلحود وقال أبو جعفر ومسعت أبا احلسن بن كيسان يقول إهنا الم اخلفض 

 ما أنزلنا عليك القرآن للشقاء والشقاء ميد ويقصر وهو من ذوات الواو وأصل الشقاء يف اللغة العناء واملعىن
  :والتعب أي ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب قال الشاعر

  وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم... ذو العقل يشقى يف النعيم بعقله 
فَلََعلََّك َباِخٌع َنفَْسَك {: على أن يؤمنوا كقوله تعاىل بفرط تأسفك وعلى كفرهم وحتسرك“ لتتعب”فمعىن لتشقى 
أي ما عليك إال أن تبلغ وتذكر ومل يكتب عليك أن يؤمنوا ال حمالة بعد أن مل تفرط يف ] ٦: الكهف[} َعلَى آثَارِِهْم

لى اهللا عليه وسلم أداء الرسالة واملوعظة احلسنة وروى أن أبا جهل لعنه اهللا تعاىل والنضر بن احلرث قاال للنيب ص



إنك شقي ألنك تركت دين آبائك فأريد رد ذلك بان دين اإلسالم وهذا القرآن هو السلم إىل نيل كل فوز 
والسبب يف درك كل سعادة وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها وعلى األقوال املتقدمة أنه عليه الصالة والسالم 

قال له جربيل أبق على نفسك فإن هلا عليك حقا أي ما أنزلنا صلى اهللا عليه وسلم بالليل حىت تورمت قدماه ف
  عليك القرآن لتنهك نفسك يف العبادة وتذيقها املشقة الفادحة وما بعثت إال باحلنيفية السمحة

اس أي ما أنزلناه إال تذكرة النح“ تشقى”قال أبو إسحاق الزجاج هو بدل من } إِلَّا َتذْكَِرةً ِلَمْن َيْخَشى{: قوله تعاىل
وهذا وجه بعيد وأنكره أبو علي من أجل أن التذكرة ليست بشقاء وإمنا هو منصوب على املصدر أي أنزلنا لتذكر 

به تذكرة أو على املفعول من أجله أي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به ما أنزلناه إال للتذكرة وقال احلسن بن 
مصدر أي نزلناه } َتنْزِيالً{. إال تذكرة ملن خيشى ولئال تشقى الفضل فيه تقدمي وتأخري جمازه ما أنزلنا عليك القرآن

ِممَّْن َخلََق {. بالرفع على معىن هذا تنزيل} تنزِيل{وقرأ أبو حيوة الشامي } َتذِْكرَةً{: تنزيال وقيل بدل من قوله 
ى وكرب وصغر أخرب عن عظمته أي العالية الرفيعة وهى مجع العليا كقول كربى وصغر} الْأَْرَض َوالسََّماوَاِت الْعُلَى

  .وجربوته وجالله
وجيوز النصب على املدح قال أبو إسحاق اخلفض على البدل وقال } الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى{: قوله تعاىل

ِفي  لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما{جيوز الرفع باالبتداء واخلرب : الرفع مبعىن هو الرمحن النحاس: سعيد بن مسعدة
وكذلك إذا } اْستََوى{فجوز الوقف على “ َخلََق”وعلى البدل من املضمر يف } اْسَتَوى{فال يوقف على } الْأَْرضِ

والذي ذهب إليه “ األعراف”وقد تقدم القول يف معىن االستواء يف } الُْعلَى{خرب ابتداء حمذوف وال يوقف على 
يريد : د وال كيف كما كون استواء املخلوقني وقال ابن عباسالشيخ أبو احلسن وغريه أنه مستو على عرشه بغري ح

لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوَما بَْيَنُهَما َوَما َتْحتَ {.خلق ما كان وما هو كائن إىل يوم القيامة وبعد القيامة 
ل حممد بن كعب يعين األرض السابعة ابن عباس يريد ما حتت الصخرة اليت ال يعلم ما حتتها إال اهللا تعاىل وقا} الثََّرى

األرض على نون والنون على البحر وأن طريف النون رأسه وذنبه يلتقيان حتت العرش والبحر على صخرة خضراء 
: نلقما[} فََتكُْن ِفي َصْخَرٍة أَْو ِفي السََّماَواِت أَْو ِفي الْأَْرضِ{خضرة السماء منها وهي اليت قال اهللا تعاىل فيها 

؛ والصخرة على قرن ثور والثور على الثرى وما حتت الثرى إال اهللا تعاىل وقال وهب بن منبه على وجه ]١٦
  األرض سبعة أحبر واألرضون سبع

بني كل أرضني حبر فالبحر األسفل مطبق على شفري جهنم ولوال عظمه وكثرة مائه وبرد ألحرقت جهنم كل من 
 الريح على حجاب من الظلمة ال يعلم عظمه إال اهللا تعاىل وذلك احلجاب عليها قال وجهنم على منت الريح ومنت

  .على الثرى وإىل الثرى انتهى علم اخلالئق
قال ابن عباس السر ما حدث به اإلنسان غريه يف خفاء } َوإِنْ َتْجَهْر بِالْقَْولِ فَإِنَُّه َيْعلَُم السِّرَّ َوأَخْفَى{: قوله تعاىل

نفسه مما مل حيدث به غريه وعنه أيضا السر حديث نفسك وأخفى من السر ما ستحدث به  وأخفى منه ما أضمر يف
نفسك مما مل يكن وهو كائن أنت تعلم ما تسر به نفسك اليوم وال تعلم ما تسربه غدا واهللا يعلم ما أسررت اليوم 

ما أسر ابن آدم يف نفسه } السِّرَّ{وما تسره غدا واملعىن اهللا يعلم السر وأخفى من السر وقال ابن عباس أيضا 
ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله وهو ال يعلمه فاهللا تعاىل يعلم ذلك كله وعلمه فيما مضى من ذلك } وَأَْخفَى{

منه } وَأَْخفَى{ما أضمره يف نفسه } السِّرَّ{وما علم واحد ومجيع اخلالئق يف علمه كنفس واحدة وقال قتادة وغريه 
منه سره عز وجل وأنكر ذلك الطربي } وَأَْخفَى{من اخلالئق } السِّرَّ{ه أحد وقال ابن زيد ما مل يكن وال أضمر



اللَُّه ال إِلََه إِلَّا ُهَو لَُه الْأَْسَماءُ {. ما ليس يف سرا إلنسان يف نفسه كما قال ابن عباس“ أخفى”وقال إن الذي 
وحد نفسه سبحانه } َيعْلَُم{أو على البدل من الضمري يف رفع باالبتداء أو على إضمار مبتدأ } اللَُّه} {الُْحسَْنى

وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا املشركني إىل عبادة اهللا تعاىل وحده ال شريك له فكرب ذلك عليهم 
 والرمحن فلما مسعه أبو جهل يذكر الرمحن قال للوليد بن املغرية حممد ينهانا أن ندعو مع اهللا إهلا آخر وهو يدعو اهللا

وهو واحد وأمساؤه كثرية مث } قُلِ اْدُعوا اللََّه أَوِ اْدُعوا الرَّْحَمَن أَّياً َما َتْدُعوا فَلَُه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى{فأنزل اهللا تعاىل 
  .وقد تقدم التنبيه عليها يف سورة األعراف} اللَُّه ال إِلَهَ إِلَّا ُهَو لَهُ الْأَْسَماُء الُْحْسَنى{قال 

  }َوَهلْ أَتَاَك َحِديثُ ُموَسى{ ٩: اآلية
  }ارِ ُهدًىإِذْ رَأى َناراً فَقَالَ ِلأَْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْسُت نَاراً لَعَلِّي آتِيكُْم ِمْنَها بِقََبسٍ أَْو أَجُِد َعلَى النَّ{ ١٠: اآلية
  }فَلَمَّا أََتاَها ُنوِدَي َيا ُموَسى{ ١١: اآلية
  }أََنا َربَُّك فَاْخلَْع َنْعلَْيَك إِنَّكَ بِالَْواِد الُْمقَدَّسِ طُوًى إِنِّي{ ١٢: اآلية
  }وَأََنا اْختَْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى{ ١٣: اآلية
  }إِنَّنِي أََنا اللَُّه ال إِلََه إِلَّا أََنا فَاعبد نِي َوأَِقمِ الصَّالةَ ِلِذكْرِي{ ١٤: اآلية
  }آِتَيةٌ أَكَاُد أُْخفِيَها لُِتجَْزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما َتْسَعى إِنَّ السَّاَعةَ{ ١٥: اآلية
  }فَال َيُصدَّنََّك َعْنَها َمْن ال ُيْؤِمُن بَِها وَاتََّبَع هََواُه فََتْرَدى{ ١٦: اآلية

: أتاك؟ وقيل قال أهل املعاين هو استفهام وإثبات وإجياب معناه؛ أليس قد} وََهلْ أََتاَك َحدِيثُ ُموَسى{: قوله تعاىل
إِذْ َرأى َناراً فَقَالَ ِلأَْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي {. مل يكن أتاه حديثه بعد مث أخربه: وقال الكليب. معناه وقد أتاك؛ قاله ابن عباس

ضي األجل وسار هذا حني ق: قال ابن عباس وغريه} آَنْسُت َناراً لََعلِّي آتِيكُْم مِْنَها بِقََبسٍ أَْو أَجُِد َعلَى النَّارِ ُهدًى
بأهله وهو مقبل من مدين يريد مصر، وكان قد أخطأ الطريق، وكان موسى عليه السالم رجال غيورا، يصحب 

وكانت ليلة  -ملا سبق يف علم اهللا تعاىل  -الناس بالليل ويفارقهم بالنهار غرية منه، لئال يروا امرأته فأخطأ الرفقة 
استأذن موسى شعيبا يف الرجوع إىل والدته فأذن : وهب بن منبه. الشتاء وكان ليلة اجلمعة يف: وقال مقاتل. مظلمة

له فخرج بأهله بغنمه، وولد له يف الطريق يف ليلة شاتية باردة مثلجة، وقد حاد عن الطريق وتفرقت ماشيته، فقدح 
أي أقيموا مبكانكم } ِه اْمكُثُوافَقَالَ ِلأَْهِل{موسى النار فلم تور املقدحة شيئا، إذ بصر بنار من بعيد على يسار الطريق 

قال ابن عباس فلما توجه حنو النار فإذا النار يف شجرة عناب، فوقف متعجبا من . أي أبصرت} إِنِّي آَنْسُت نَاراً{
  حسن ذلك الضوء؛ وشدة خضرة تلك الشجرة، فال شدة حر النار تغري حسن خضرة الشجرة، وال كثرة

وهي يف شجرة  -فيما روي  -فرأى النار : وذكر املهدوي. ن حسن ضوء النارماء الشجرة وال نعمة اخلضرة تغريا
. من العليق، فقصدها فتأخرت عنه، فرجع وأوجس يف نفسه خيفة، مث دنت منه وكلمه اهللا عز وجل من الشجرة

اهلاء، وكذا يف بضم } ِلأَْهِلِه اْمكُثُوا{وقرأ محزة . كانت عند موسى نارا، وكانت عند اهللا تعاىل نورا: املاوردي
مررت به يا رجل؛ فجاء به على األصل، وهو جائز إال أن محزة : قال النحاس هذا على لغة من قال. “القصص”

ومل يقل أقيموا، ألن اإلقامة تقتضي الدوام، واملكث ليس } اْمكُثُوا{: وقال. خالف أصله يف هذين املوضعني خاصة
. أي علمتم] ٦: النساء[} فَإِنْ آَنْسُتْم ِمنُْهْم ُرْشداً{ومنه قوله . أبصرت، قاله ابن العريب} آَنْسُت{كذلك و 

يقال قبست منه نارا أقبس قبسا فأقبسين أي . وآنست الصوت مسعته، والقبس شعلة من نار، وكذلك املقياس
رجل أقبست ال: أعطاين منه قبسا، وكذلك اقتبست منه نارا واقتبست منه علما أيضا أي استفدته، قال اليزيدي



وقبسته أيضا : وقال. أقبسته نارا أو علما سواء: وقال الكسائي. علما وقبسته نارا؛ فإن كنت طلبتها له قلت أقبسته
  .أي هاديا} ُهدًى{. فيهما

أي من جهتها “ القصص”أي من الشجرة كما يف سورة } ُنوِدَي َيا ُموَسى{يعين النار } فَلَمَّا أََتاَها{: قوله تعاىل
  .} َيا ُموَسى إِنِّي أََنا َربَُّك{ما يأيت  وناحيتها على
  }فَاْخلَْع َنْعلَْيكَ إِنََّك بِالَْواِد الُْمقَدَّسِ طُوًى{: قوله تعاىل

  -:فيه مخس مسائل
كان : "روى الترمذي عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال} فَاْخلَعْ َنْعلَْيَك{قوله تعاىل : األوىل

يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت نعاله من جلد محار على موسى 
منكر ]  -هو ابن علي الكويف  -محيد [هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث محيد األعرج : قال" ميت

بالكسر؛ } إين{وقرأ العامة . احلديث، ومحيد بن قيس األعرج املكي صاحب جماهد ثقة؛ والكمة القلنسوة الصغرية
  وقرأ أبو عمرو وابن كثري. أي نودي فقيل له يا موسى إين، واختاره أبو عبيد

. واختلف العلماء يف السبب الذي من أجله أمر خبلع النعلني. بفتح األلف بإعمال النداء} أَنِّي{وابن حميصن ومحيد 
رح النعلني؛ ألهنا جنسة إذ هي من جلد غري أمر بط: فقيل. والنعل ما جعلته وقاية لقدميك من األرض. واخللع النزع

أم بذلك لينال بركة الوادي املقدس، ومتس قدماه تربة الوادي؛ قاله علي : وقيل. مذكى؛ قاله كعب وعكرمة وقتادة
. وقيل أمر خبلع النعلني للخشوع والتواضع عند مناجاة اهللا تعاىل. بن أيب طالب رضي اهللا عنه واحلسن وابن جريج

قال . إعظاما لذلك املوضع كما أن احلرم ال يدخل بنعلني إعظاما له: وقيل. السلف حني طافوا بالبيت وكذلك فعل
والعرف عند امللوك أن ختلع النعال ويبلغ اإلنسان . قيل له طأ األرض حافيا كما تدخل الكعبة حافيا: سعيد بن جبري

. الوجه، وال تبايل كانت نعاله من ميتة أو غريهاإىل غاية التواضع، فكأن موسى عليه السالم أمر بذلك على هذا 
ومن . وقد كان مالك ال يرى لنفسه ركوب دابة باملدينة برا بتربتها احملتوية على األعظم الشريفة، واجلثة الكرمية

إذا كنت يف مثل هذا : "هذا املعىن قول عليه الصالة والسالم لبشري بن اخلصاصية وهو ميشي بني القبور بنعليه
وقد يعرب . وقول خامسك إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر األهل والولد. فخلعتهما: قال" كان فاخلع نعليكامل

ألن اهللا تعاىل بسط له بساط : وقيل. من رأى أنه البس نعلني فإنه يتزوج: وكذلك هو يف التعبري. عن األهل بالنعل
وقد حيتمل أن يكون موسى أمر خبلع نعليه، وكان ذلك . لهالنور واهلدى، وال ينبغي أن يطأ بساط رب العاملني بنع

َوالرُّْجزَ . َوِثيَاَبَك فَطَهِّْر. َورَبََّك فَكَبِّْر. قُْم فَأَْنِذْر{أول فرض عليه؛ كما كان أول ما قيل حملمد صلى اهللا عليه وسلم 
  .واهللا أعلم باملراد من ذلك] ٥ - ٤ - ٣ - ٢: املدثر[} فَاْهجُْر
زار عبد اهللا أبا : وقال أبو األحوص.  اخلرب أن موسى عليه السالم خلع نعليه وألقامها من وراء الوادييف: الثانية

. تقدم أنت دارك: فقال عبد اهللا. تقدم: موسى يف داره، فأقيمت الصالة فأقام أبو موسى؛ فقال أبو موسى لعبد اهللا
  قلت: ويف صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد قال! ؟ أبا الوادي املقدس أنت: فتقدم وخلع نعليه؛ فقال عبد اهللا

أن : ورواه النسائي عن عبد اهللا بن السائب. ألنس كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف نعلني؟ قال نعم
وروى أبو داود من حديث أيب سعيد اخلدري رضي . النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره

بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى  :اهللا عنه قال
: قالوا" ما محلكم على إلقائكم نعالكم: "ذلك القوم ألقوا نعاهلم، فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



" إن جربيل أتاين فأخربين أن فيهما قذرا: "ه وسلمكفقال رسول اهللا صلى اهللا علي. رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا
صححه أبو حممد ". إذا جاء أحدكم املسجد فلينظر فإن رأى يف نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما: "وقال

ومل خيتلف العلماء يف جواز الصالة يف النعل إذا . وهو جبمع بني احلديثني قبله، ويرفع بينهما التعارض. عبد احلق
ُخذُوا زِيَنَتكُمْ {: إن الصالة فيهما أفضل، وهو معىن قوله تعاىل: نت طاهرة من ذكي، حىت لقد قال بعض العلماءكا

لوددت أن حمتاجا : وقال إبراهيم النخعي يف الذين خيلعون نعاهلم. على ما تقدم] ٣١: األعراف[} ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد
  .جاء فأخذها

إذا صلى : "بني رجليك؛ فإن أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن خلعتهما فاخلعهما: الثالثة
وما رواه عبد . أخلعهما بني رجليك وال تؤذيهما مسلما: قال أبو هريرة للمقربي" أحدكم فليخلع نعليه بني رجليه

ما، فإن كنت إماما أو وحدك اهللا بن السائب رضي اهللا عنه أنه عليه الصالة والسالم خلعهما عن يساره فإنه كان إما
فافعل ذلك إن أحببت، وإن كنت مأموما يف الصف فال تؤذ هبما من على يسارك، وال تضعهما بني قدميك 

  .وضع الرجل نعليه بني قدميه بدعة: وروي عن جبري بن مطعم أنه قال. فتشغالك، ولكن قدام قدميك
م والعذرة من بول بين آدم مل يطهرها إال الغسل باملاء، عند فإن حتقق فيهما جناسة جممع على تنجيسها كالد: الرابعة

مالك والشافعي وأكثر العلماء، وإن كانت النجاسة خمتلفا فيها كبول الدواب وأرواثها الرطبة فهل يطهرها املسح 
وأبو وأطلق اإلجزاء مبسح ذلك بالتراب من غري تفصيل األوزاعي . بالتراب من النعل واخلف أو ال؟ قوالن عندنا

  وقال. ثور

. يزيله إذا يبس احلك والفرك، وال يزيل رطبه إال الغسل ما عدا البول، فال جيزئ فيه عنده إال الغسل: أبو حنيفة
إن املسح يطهره من اخلف والنعل؛ حلديث : والصحيح قول من قال. ال يطهر شيئا من ذلك إال املاء: وقال الشافعي

من جلد ميتة فان كان غري مدبوغ فهو جنس باتفاق، ما عدا ما ذهب إليه  فأما لو كانت النعل واخلف. أيب سعيد
  .القول يف إزالة النجاسة واحلمد هللا“ براءة”ومضى يف سورة “ النحل”الزهري والليث، على ما تقدم بيانه يف سورة 

الطهارة، واألرض املقدسة أي : والقدس. املطهر: املقدس} إِنََّك بِالْوَاِد الْمُقَدَّسِ طُوًى{: قوله تعاىل: اخلامسة
وقد جعل اهللا تعاىل لبعض األماكن زيادة . املطهرة؛ مسيت بذلك ألن اهللا تعاىل أخرج منها الكافرين وعمرها باملؤمنني

وهللا أن يفضل ما . فضل على بعض؛ كما قد جعل لبعض األزمان زيادة فضل على بعض، ولبعض احليوان كذلك
} طُوًي{و . نه مقدسا بإخراج الكافرين وإسكان املؤمنني؛ فقد شاركه يف ذلك غريهوعلى هذا فال اعتبار بكو. شاء

وقرأ عكرمة . وقال الضحاك هو واد عميق مستدير مثل الطوي. اسم الوادي عن ابن عباس وجماهد وغريمها
اسم موضع بالشام، تكسر طاؤه وتضم، ويصرف وال } طوى{: قال اجلوهري. }طُوًى{الباقون . } ِطوًى{

وقال . يصرف، فمن صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة، ومن مل يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة
وقال . طوي مرتني أي قدس: } الُْمقَدَّسِ طُوًى {وهو الشيء املثين، وقالوا يف قوله } ِطًوى{مثل } طًُوى{: بعضهم
ألن } طوى{أنه قيل له : بن عباس رضي اهللا عنهماوذكر املهدوي عن ا. ثنيت فيه الربكة والتقديس مرتني: احلسن

إِنَّكَ {: موسى طواه بالليل إذ مر به فارتفع إىل أعلى الوادي؛ فهو مصدر عمل فيه ما ليس من لفظه، فكأنه قال
من  معناه أنه قدس مرتني؛ فهو مصدر: احلسن. الذي طويته طوى؛ أي جتاوزته فطويته بسريك} بِالَْواِد الُْمقَدَّسِ طُوًى
  .طويته طوى أيضا



َوأََنا {وقرأ أهل املدينة وأبو عمرو وعاصم والكسائي . أي اصطفيتك للرسالة} َوأََنا اخَْترُْتَك{: قوله تعاىل
  ها هنا} َوأََنا اْختَْرُتَك{واملعىن واحد إال أن . }َوأنَّا اخَْتْرنَاَك{وقرأ محزة . }اخَْترُْتَك

  -:أوىل من جهتني
  باخلط، أهنا أشبه: إحدامها
وعلى هذا النسق جرت } َيا مُوَسى إِنِّي أََنا َربَُّك فَاْخلَْع َنْعلَْيَك{: أهنا أوىل بنسق الكالم؛ لقوله عز وجل: والثانية

  .املخاطبة؛ قاله النحاس
أبا الفضل قال مسعت  -رمحه اهللا  -وحدثين أيب : قال ابن عطية: فيه مسألة واحدة} فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى{: قوله تعاىل

وقف على حجر، } اْستَِمْع ِلَما ُيوَحى{: ملا قيل ملوسى صلوات اهللا وسالمه عليه: اجلوهري رمحه اهللا تعاىل يقول
  .واستند إىل حجر، ووضع ميينه على مشال، وألقى ذقنه على صدره، ووقف يستمع، وكان كل لباسه صوفا

الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنهُ أُولَِئَك الَِّذيَن {: حسن االستماع كما جيب قد مدح اهللا عليه فقال: قلت
فمدح . اآلية} َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيْسَتِمُعونَ بِِه{: وذم على خالف هذا الوصف فقال] ١٨: الزمر[} َهَداُهُم اللَُّه

َوإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه {: فقال املنصت الستماع كالمه مع حضور العقل، وأمر عباده بذلك أدبا هلم،
ألن بذلك ينال الفهم عن اهللا } فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى{: وقال ها هنا] ٢٠٤: األعراف[} َوأَْنِصُتوا لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ

ء بالسمع، من أدب االستماع سكون اجلوارح وغض البصر، واإلصغا: روي عن وهب بن منبه أنه قال. تعاىل
وحضور العقل، والعزم على العمل، وذلك هو االستماع كما حيب اهللا تعاىل؛ وهو أن يكف العبد جوارحه، وال 

فيشتغل قلبه عما يسمع، ويغض طرفه فال يلهو قلبه مبا يرى، وحيصر عقله فال حيدث نفسه بشيء سوى ما . يشغلها
ل سفيان بن عيينة أول العلم االستماع، مث الفهم، مث احلفظ، وقا. يستمع إليه، ويعزم على أن يفهم فيعمل مبا يفهم

مث العمل، مث النشر؛ فإذا استمع العبد إىل كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه عليه الصالة والسالم بنية صادقة على ما جيب 
  .اهللا أفهمه كما جيب، وجعل له يف قلبه نورا

  }لَّا أََنا فَاعبد نِي َوأَِقمِ الصَّالةَ ِلذِكْرِيإِنَّنِي أََنا اللَُّه ال إِلََه إِ{: قوله تعاىل
  -:فيه سبع مسائل

حيتمل أن يريد لتذكرين فيها، أو يريد ألذكرك باملدح يف عليني هبا، : فقيل} ِلِذكْرِي{: اختلف يف تأويل قوله: األوىل
وهذا . بعد التوحيد على الصالةاملعىن؛ أي حافظ : وقيل. فاملصدر على هذا حيتمل اإلضافة إىل الفاعل وإىل املفعول

وقد مسي . تنبيه على عظم قدر الصالة إذ هي تضرع إىل اهللا تعاىل، وقيام بني يديه؛ وعلى هذا فالصالة هي الذكر
املراد إذا نسيت فتذكرت فصل كما : وقيل]. ٩: اجلمعة[} فَاَسعَْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه{:اهللا تعاىل الصالة ذكرا يف قوله 

  .أي ال تسقط الصالة بالنسيان". فليصلها إذا ذكرها" يف اخلرب
من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن : "روى مالك وغريه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: الثانية

 -وروى أبو حممد عبد الغين بن سعيد من حديث حجاج بن حجاج . }أَِقمِ الصَّالةَ ِلِذكْرِي{اهللا عز وجل يقول 
سئل رسول اهللا صلى : قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال -وهو حجاج األول الذي روى عنه يزيد بن زريع 

تابعه إبراهيم بن " كفارهتا أن يصليها إذا ذكرها: "اهللا عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصالة ويغفل عنها قال
قطين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه طهمان عن حجاج، وكذا يروي مهام بن حيىي عن قتادة وروى الدار

دليل على وجوب القضاء على النائم " فليصلها إذا ذكرها: "فقوله" من نسي صالة فوقتها إذا ذكرها: "وسلم قال
والغافل، كثرت الصالة أو قلت، وهو مذهب عامة العلماء وقد حكى خالف شاذ ال يعتد به، ألنه خمالف لنص 



  .فيما زاد على مخس صلوات أنه ال يلزمه قضاءاحلديث عن بعض الناس 
اآلية وغريها من } أَِقمِ الصَّالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ{أمر اهللا تعاىل بإقامة الصالة، ونص على أوقات معينة، فقال : قلت
فعله وهو  أقام بالليل ما أمر بإقامته بالنهار، أو بالعكس مل يكن فعله مطابقا ملا أمر به، وال ثواب له على. اآلي

من نام عن صالة ”: ولوال قول عليه الصالة والسالم. عاص؛ وعلى هذا احلد كان ال جيب عليه قضاء ما فات وقته
مل ينتفع أحد بصالة وقعت يف غري وقتها، وهبذا االعتبار كان قضاء ال أداء؛ ألن “ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها

  .القضاء بأمر متجدد وليس باألمر األول

ووافقه . فأما من ترك الصالة متعمدا، فاجلمهور أيضا على وجوب القضاء عليه، وإن كان عاصيا إال داود: ةالثالث
والفرق بني املتعمد والناسي والنائم، حط املأمث؛ فاملتعمد . أبو عبد الرمحن األشعري الشافعي، حكاه عنه ابن القصار

ومل يفرق بني أن يكون يف ] ٧٢: األنعام[} أَِقيُموا الصَّالةََو{: واحلجة للجمهور قوله تعاىل. مأثوم ومجيعهم قاضون
وأيضا قوله فقد ثبت األمر بقضاء النائم والناسي، مع أهنما غري . وهو أمر يقتضي الوجوب. وقتها أو بعدها

وا اللَّهَ َنُس{: والنسيان الترك؛ قال اهللا تعاىل" من نام عن صالة أو نسيها: "وأيضا قوله. مأثومني، فالعامد أوىل
سواء كان مع ذهول أو مل يكن؛ ألن اهللا ] ١٩: احلشر[} َنُسوا اللََّه فَأَْنسَاُهْم أَْنفُسَُهْم{و ] ٦٧: التوبة[} فََنِسَيُهْم

أي نتركها وكذلك الذكر يكون ] ١٠٦: البقرة[} َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو نُْنِسهَا{تعاىل ال ينسى وإمنا معناه تركهم و 
. وهو تعاىل ال ينسى وإمنا معناه علمت“ من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي“ : قال اهللا تعاىل. ان وبعد غريهبعد نسي

أي علمها وأيضا فإن الديون اليت لآلدمني إذا كانت متعلقة بوقت، مث جاء " إذا ذكرها: "فكذلك يكون معىن قوله
ء كان يف ديون اهللا تعاىل أال يصح فيها اإلبراء أوىل أال الوقت مل يسقط قضاؤها بعد وجوهبا، وهي مما يسقطها اإلبرا

وأيضا فقد اتفقنا أنه لو ترك يوما من رمضان متعمدا بغري عذر لوجب قضاؤه فكذلك . يسقط قضاؤها إال بإذن منه
أو فاإلشارة إىل أن ما مضى ال يعود، . من ترك الصالة متعمدا ال يقضي أبدا: فان قيل فقد روي عن مالك. الصالة

أن من أفطر يف رمضان عامدا مل يكفره صيام : يكون كالما خرج على التغليظ؛ كما روي عن ابن مسعود وعلي
ومع هذا فال بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام األداء، أو إتباعه بالتوبة، ويفعل اهللا . الدهر وإن صامه
من أفطر : " هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوقد روى أبو املطوس عن أبيه عن أيب. بعد ذلك ما يشاء

وهذا حيتمل أن لو صح كان معناه التغليظ؛ وهو حديث " يوما من رمضان متعمدا مل جيزه صيام الدهر وإن صامه
  .وقد جاءت الكفارة بأحاديث صحاح، ويف بعضها قضاء اليوم؛ واحلمد هللا تعاىل. ضعيف خرجه أبو داود

احلديث خيصص عموم قوله عليه الصالة " من نام عن صالة أو نسيها : " عليه الصالة والسالم قوله: الرابعة
  "رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ: "والسالم

وإن كان ذلك " وعن الصيب حىت حيتلم: "واملراد بالرفع هنا رفع املأمث ال رفع الفرض عنه، وليس هذا من باب قوله
  .فقف على هذا األصلجاء يف أثر واحد؛ 

اختلف العلماء يف هذا املعىن فيمن ذكر صالة فائتة وهو يف آخر وقت صالة، أو ذكر صالة وهو يف : اخلامسة
أن من ذكر صالة وقد حضر وقت صالة أخرى، بدأ باليت نسي إذا كان مخس : صالة، فجملة مذهب مالك

باليت حضر وقتها، وعلى حنو هذا مذهب أيب  وإن كان أكثر من ذلك بدأ. صلوات فأدىن، وإن فات وقت هذه
الترتيب عندنا واجب يف اليوم والليلة إذا كان الوقت : حنيفة والثوري والليث؛ إال أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا

. فإن خشي فوات الوقت بدأ هبا، فإن زاد على صالة يوم وليلة مل جيب الترتيب عندهم. سعة للفائتة ولصالة الوقت



: قال الشافعي. وهو حتصيل مذهب الشافعي. ن الثوري وجوب الترتيب، ومل يفرق بني القليل والكثريوقد روي ع
وذكر األثرم أن الترتيب عند . االختيار أن يبدأ بالفائتة ما مل خيف فوات هذه، فإن مل يفعل وبدأ بصالة الوقت أجزأه

. صلي صالة وهو ذاكر ملا قبلها ألهنا تفسد عليهال ينبغي ألحد أن ي: وقال. أمحد واجب يف صالة ستني سنة فأكثر
إذا ذكر أحدكم صالة يف : "وروى الدارقطين عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال قال عليه الصالة والسالم

  .وعمر بن أيب عمر جمهول" صالة مكتوبة فليبدأ باليت هو فيها فإذا فرغ منها صلى اليت نسي
والصحيح ما رواه أهل الصحيح عن جابر بن . لشافعي يف البداءة بصالة الوقتقلت وهذا لو صح كانت حجة ل

يا رسول اهللا واهللا ما كدت أن أصلي العصر حىت : عبد اهللا أن عمر يوم اخلندق جعل يسب كفار قريش، وقال
رسول اهللا  فنزلنا البطحان فتوضأ" فواهللا إن صليتها: "كادت الشمس تغرب؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  وتوضأنا فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العصر بعد ما غربت الشمس، مث صلى بعدها. صلى اهللا عليه وسلم

وهذا نص يف البداءة بالفائتة قبل احلاضرة، وال سيما واملغرب وقتها واحد مضيق غري ممتد يف األشهر . املغرب
أن املشركني شغلوا : ن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود أبيهوروى الترمذي ع. عندنا، وعند الشافعي كما تقدم

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أربع صلوات يوم اخلندق، حىت ذهب من الليل ما شاء اهللا تعاىل، فأمر باألذان 
اء، وهبذا بالال فقام فأذن، مث أقام فصلى الظهر، مث أقام فصلى العصر، مث أقام فصلى املغرب، مث أقام فصلى العش

واختلفوا إذا ذكر فائتة . استدل العلماء على أن من فاتته صالة، قضاها مرتبة كما فاتته إذا ذكرها يف وقت واحد
  يف مضيق وقت حاضرة

  :على ثالثة أقوال
  .يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت احلاضرة، وبه قال مالك والليث والزهري وغريهم كما قدمناه: األول
  .ضرة وبه قال احلسن والشافعي وفقهاء أصحاب احلديث واحملاسيب وابن وهب من أصحابنايبدأ باحلا: الثاين
  .يتخري فيقدم أيتهما شاء، وبه قال أشهب: الثالث

واختلفوا يف مقدار . كثرة الصلوات وال خالف أنه يبدأ باحلاضرة مع الكثرة؛ قاله القاضي عياض: وجه األول
  .األربع فدون حلديث جابر؛ ومل خيتلف املذهب أن الست كثري: قيلاخلمس فدون، وقد : اليسري؛ فعن مالك

وأما من ذكر صالة وهو يف صالة؛ فإن كان وراء اإلمام فكل من قال بوجوب الترتيب ومن مل يقل به، : السادسة
إذا نسي : "واألصل يف هذا ما رواه مالك والدارقطين عن ابن عمر قال. يتمادى مع اإلمام حىت يكمل صالته

حدكم صالة فلم يذكرها إال وهو مع اإلمام فليصل مع اإلمام فإذا فرغ من صالته فليصل الصالة اليت نسي مث أ
: وحدثناه أبو إبراهيم الترمجاين، قال: لفظ الدارقطين؛ وقال موسى بن هارون" ليعد صالته اليت صلى مع اإلمام

يف رفعه، فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق ورفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ووهم ] به[حدثنا سعيد 
يصلي اليت ذكر، مث يصلي اليت صلى مع اإلمام إال أن يكون : مث اختلفوا؛ فقال أبو حنيفة وأمحد بن حنبل. للصواب

. وهو مذهب مجاعة من أصحاب مالك املدنيني. بينهما أكثر من مخس صلوات؛ على ما قدمنا ذكره عن الكوفيني
  وذكر اخلرقي عن

من ذكر صالة وهو يف أخرى فإنه يتمها ويقضي املذكورة، وأعاد اليت كان فيها إذا كان : محد بن حنبل أنه قالأ
من : وقال مالك. الوقت واسعا فإن خشي خروج الوقت وهو فيها أعتقد أال يعيدها، وقد أجزأته ويقضي اليت عليه

إن كان إماما اهندمت عليه وعلى من خلفه ذكر صالة وهو يف صالة قد صلى منها ركعتني سلم من ركعتيه، ف



هذا هو الظاهر من مذهب مالك، وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك؛ ألن قوله فيمن ذكر صالة يف . وبطلت
ولو ذكرها يف صالة قد صلى منها ثالث ركعات أضاف . صالة قد صلى منها ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسلم

لة غري فاسدة ولو اهندمت عليه كما ذكر وبطلت مل يؤمر أن يضيف إليها أخرى، إليها رابعة وسلم، وصارت ناف
  .كما لو أحدث بعد ركعة مل يضف إليها أخرى

خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر حديث امليضأة بطوله، وقال : روى مسلم عن أيب قتادة قال: السابعة
ه ليس يف النوم تفريط إمنا التفريط على من مل يصل الصالة حىت جييء أما إن: "مث قال" أمالكم يف أسوة: "فيه مث قال

وأخرجه الدارقطين " وقت الصالة األخرى فمن فعل ذلك فليصلها حني ينتبه هلا فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها
؛ ويعضد هكذا بلفظ مسلم سواء، فظاهره يقتضي إعادة املقضية مرتني عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت اآليت

فمن أدرك منكم : "هذا الظاهر ما خرجه أبو داود من حديث عمران بن حصني، وذكر القصة وقال يف آخرها
  " .صالة الغداة من غد صاحلا فليقض معها مثلها

سرينا مع : وهذا ليس على ظاهره، وال تعاد غري مرة واحدة؛ ملا رواه الدارقطين عن عمران بن حصني فال: قلت
أو قال يف سرية فلما كان وقت السحر عرسنا، فما استيقظنا حىت أيقظنا  -اهللا عليه وسلم يف غزاة  رسول اهللا صلى

حر الشمس، فجعل الرجل منا يثب فزعا دهشا، فلما استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرنا فارحتلنا، مث 
نا ركعتني، مث أمره فأقام فصلينا الغداة؛ سرنا حىت ارتفعت الشمس، فقضى القوم حوائجهم، مث أمر بالال فأذن فصلي

أينهاكم اهللا عن الربا ويقبله : "يا نيب اهللا أال نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقلنا
  ال أعلم أحدا قال هبذا وجوبا، ويشبه: وقال اخلطايب". منكم

أينهاكم اهللا : "والصحيح ترك العمل لقول عليه السالم.  القضاءأن يكون األمر به استحبابا ليحرز فضيلة الوقت يف
وألن الطرق الصحاح من حديث عمران بن حصني ليس فيها من تلك الزيادة شيء، إال ما " عن الربا ويقبله منكم

  .ذكر من حديث أيب قتادة وهو حمتمل كما بيناه
من نسي : "من خالف قوله عليه الصالة والسالمله أن من السلف “ أحكام القرآن”ذكر الكيا الطربي يف : قلت

يصرب إىل مثل وقته فليصل؛ فإذا فات الصبح فليصل من : فقال" صالة فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك
  .وهذا قول بعيد شاذ. الغد

آية مشكلة؛ فروي عن سعيد بن جبري أنه } َعىإِنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ أَكَاُد أُْخِفيَها لُِتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما َتْس{: قوله تعاىل
أي اإلظهار للجزاء؛ رواه أبو عبيد عن الكسائي عن } لُِتْجَزى{. أظهرها: بفتح اهلمزة؛ قال} أَكَاُد أَْخِفيهَا{قرأ 

وكذا : قلت. وليس هلذه الرواية طريق غري هذا: حممد بن سهل عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبري وقال النحاس
وحدثنا  -أبو بكر األنباري يف كتاب الرد؛ حدثين أيب حدثنا حممد بن اجلهم حدثنا الفراء حدثنا الكسائي؛ ح رواه 

قال النحاس؛ وأجود من هذا اإلسناد ما . عبد اهللا بن ناجية، حدثنا يوسف حدثنا حيىي احلماين حدثنا حممد بن سهل
  .بضم اهلمزة} أَكَاُد أُْخِفيهَا{أنه قرأ : بن جبري رواه حيىي القطان عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد

بفتح اهلمزة باإلسناد املذكور فقال أبو بكر األنباري قال الفراء معناه أظهرها } أَْخِفيَها{وأما قراءة ابن جبري : قلت
  :وأنشد الفراء المرئ القيس. من خفيت الشيء أخفيه إذا أظهرته

  بعثوا احلرب ال نقعدوإن ت... فإن تدفنوا الداء ال خنفه 
خفيت : بضم اهلمزة معناه أظهرها ألنه يقال} أُخِْفيهَا{جيوز أن يكون : أراد ال نظهره؟ وقد قال بعض اللغويني



خفيت : وقال أبو عبيدة. الشيء وأخفيته إذا أظهرته؛ فأخفيته من حروف األضداد يقع على الستر واإلظهار
  دوهذا حسن؛ وق: وأخفيت مبعىن واحد النحاس

  :حكاه عن أيب اخلطاب وهو رئيس من رؤساء اللغة ال يشك يف صدقه؛ وقد روى عنه سيبويه وأنشد
  وإن تبعثوا احلرب ال نقعد... وإن تكتموا الداء ال خنفه 

  :وقال امرؤ القيس أيضا. كذا رواه أبو عبيدة عن أيب اخلطاب بضم النون
  خفاهن ودق من عشي جملب... خفاهن من أنفاقهن كأمنا 

: وقال أبو بكر األنباري وتفسري لآلية آخر. “من عشي جملب”بدل “ من سحاب مركب”: وروى. أي أظهرهن
أُْخِفيَها لُِتْجَزى كُلُّ {وبعده مضمر أكاد آيت هبا، واالبتداء } أَكَاُد{انقطع الكالم على } إِنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ أَكَاُد{

  :قال ضابئ الربمجي} َنفْسٍ
  تركت على عثمان تبكي حالئله... وكدت وليتين مهمت ومل أفعل 

  .أراد وكدت أفعل، فأضمر مع كدت فعال كالفعل املضمر معه يف القرآن
خفي الشيء خيفيه إذا أظهره، وقد حكى أنه : هذا الذي أختاره النحاس؛ وزيف القول الذي قبله فقال يقال: قلت
} أُْخِفيهَا{د رأيت علي ابن سليمان ملا أشكل عليه معىن وق: أخفاه أيضا إذا أظهره، وليس باملعروف؛ قال: يقال

قراءة } أَْخِفيهَا{ليس املعىن على أظهر وال سيما و : قال النحاس. }أَْخِفيهَا{عدل إىل هذا القول، وقال معناه كمعىن 
آتية أكاد آيت إن الساعة : شاذة، فكيف ترد القراءة الصحيحة الشائعة إىل الشاذة، واملضمر أوىل؛ ويكون التقدير

وهذا معىن صحيح؛ ألن اهللا عز وجل قد أخفى . على االبتداء} أْخفِيها{: على أيت هبا؛ مث قال} آِتيَةٌ{هبا؛ ودل 
الساعة اليت هي القيامة، والساعة اليت ميوت فيها اإلنسان ليكون اإلنسان يعمل، واألمر عنده مبهم فال يؤخر 

  .التوبة

ـ } لُِتْجَزى{م يف وعلى هذا القول تكون الال: قلت وقال أبو عليك هذا من باب السلب . } أُْخِفيَها{متعلقة ب
] وهي األكسية[أزيل عنها خفاءها، وهو سترها كخفاء األخفية } أُْخِفيهَا{وليس من باب األضداد، ومعىن 

شكيته، أي أزلت أ: ومن هذا قوهلم. القربة، وإذا زال عنها سترها ظهرت] ما تلف به[والواحد خفاء بكسر اخلاء 
. زائدة موكدة“ كاد”أن : وحكى أبو حامت عن األخفش. شكواه، وأعديته أي قبلت استعداء ومل أحوجه إىل إعادته

ألن الظلمات اليت ذكرها اهللا تعاىل بعضها حيول بني الناظر ] ٤٠: النور[} إِذَا أَْخَرجَ َيَدهُ لَْم َيكَدْ َيَراَها{ومثله : قال
وقال . إن الساعة آتية أخفيها لتجزى كل نفس مبا تسعى: وى معناه عن ابن جبري، والتقديرور. واملنظور إليه

  :الشاعر
  فما إن يكاد قرنه يتنفس... سريع إىل اهليجاء شاك سالحه 

  :وقال آخر. أراد فما يتنفس
  وأال أكاد بالذي نلت أجنح... وأال ألوم النفس فيما أصابين 

أي أقارب ذلك؛ ألنك إذا قلت } أَكَاُد أُْخِفيهَا{املعىن : وقيل. أكاد توكيد للكالموأال أجنح بالذي نلت؛ ف: معناه
. ودل على أنه قد أخفاها بداللة غري هذه على هذا اجلواب. كاد زيد يقوم، جاز أن يكون قام، وأن يكون مل يقم

. فعلت بعد إبطاء: معناهقاربت الفعل ومل أفعل، وما كدت أفعل : كدت أفعل معناه عند العرب: قال اللغويون
وفعلوا بعد إبطاء لتعذر وجدان : معناه] ٧١: البقرة[} فَذََبُحوَها َوَما كَادُوا َيفَْعلُونَ{وشاهده قول اهللا عزت عظمته 



أَكَاُد {معىن : وقيل. }أَكَاُد{وقد يكون ما كدت أفعل مبعىن ما فعلت وال قاربت إذا أكد الكالم بـ . البقرة عليهم
  :وشاهد هذا قول الفصيح من الشعر: قال األنباري. أريد أخفيها} اأُْخِفيَه

  لو عاد من هلو الصبابة ما مضى... كادت وكدت وتلك خري إرادة 
وقال ابن عباس وأكثر املفسرين فيما ذكر الثعليب إن املعىن أكاد أخفيها من نفسي؛ وكذلك . أرادت وأردت: معناه

  أكاد: ويف مصحف ابن مسعود. هو يف مصحف أيب

وهو حممول على أنه جاء على ما . فكيف أظهرها لكم: ويف بعض القراءات. أخفيها من نفسي فكيف يعلمها خملوق
واهللا تعاىل . كدت أخفيه من نفسي: جرت به عادة العرب يف كالمها، من أن أحدهم إذا بالغ يف كتمان الشيء قال

  :روقال الشاع. ال خيفي عليه شيء؛ قال معناه قطرب وغريه
  ما أكتم النفس من حاجي وأسراري... أيام تصحبين هند وأخربها 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم : "ومن هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم. فكيف خيربها مبا تكتم نفسه

وحمذوف  أكاد أخفيها من نفسي، وال دليل يف الكالم على هذا احملذوف؛: الزخمشري وقيل معناه" مشاله ما تنفق ميينه
أكاد أخفيها من نفسي؛ ويف بعض املصاحف أكاد : ال دليل عليه مطرح، والذي غرهم منه أن يف مصحف أيب

  .أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها
وقيل إن معىن قول من قال أكاد أخفيها من نفسي؛ أي إن إخفاءها كان من قبلي ومن عندي ال من قبل : قلت
وروى علي بن أيب . أكاد أخفيها من نفسي؛ ورواه طلحة بن عمر وعن عطاء: وروي عن ابن عباس أيضا. غريي

وهذا على أن كاد . قد أخفاها: وروى عن سعيد بن جبري قال. ال أظهر عليها أحدا: طلحة عن ابن عباس قال
: بقوله تعاىل} لُِتْجَزى{تعلق : وقيل. أي إن الساعة آتية أخفيها، والفائدة يف إخفائها التخويف والتهويل. زائدة

أي بسعيها } لُِتجَْزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما َتسَْعى{فيكون يف الكالم تقدمي وتأخري؛ أي أقم الصالة لتذكرين } َوأَِقمِ الصَّالةَ{
 فَال{. أي إن الساعة آتية لتجزي} آِتيَةٌ{: هي متعلقة بقوله: وقيل. واهللا أعلم. }إِنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ أَكَادُ أُْخفِيَها{

وهو . أي فتهلك} َمْن ال ُيْؤِمُن بَِها َواتََّبَع َهَواُه فََترَْدى{أي ال يصرفنك عن اإلميان هبا والتصديق هلا } َيُصدَّنََّك َعْنَها
  .يف موضع نصب جبواب النهي

أَُهشُّ بَِها َعلَى غََنِمي َوِلَي ِفيَها َوَما ِتلَْك بَِيِمينِكَ َيا ُموَسى، قَالَ ِهَي َعَصاَي أَتََوكَّأُ َعلَْيَها َو{ ١٨ - ١٧: اآليتان
  }َمآرُِب أُْخَرى

  -:فيه مخس مسائل
} فَاْسَتِمعْ ِلَما ُيوَحى{: كان هذا اخلطاب من اهللا تعاىل ملوسى وحيا؛ ألنه قال: قيل} َوَما ِتلَْك بَِيمِينَِك{: قوله تعاىل

وجيوز أن يكون . يف العصا ويف نفسه ما أراه لذلكوالبد للنيب يف نفسه من معجزة يعلم هبا صحة نبوة نفسه، فأراه 
واختلف يف . ما أراه يف الشجرة آية كافية له يف نفسه، مث تكون اليد والعصا زيادة توكيد، وبرهانا يلقى به قومه

 أي ما اليت بيمينك؟ وقال} َيِمينَِك{هي اسم ناقص وصلت بـ : فقال الزجاج والفراء} وََما ِتلَْك{يف قوله } مَا{
ومقصود السؤال تقرير األمر حىت يقول : ما ذلك جلاز؛ أي ما ذلك الشيء: مبعىن هذه؛ ولو قال} ِتلَْك{: أيضا
وقال ابن اجلوهري ويف . هي عصاي؛ ليثبت احلجة عليه بعد ما اعترف، وإال فقد علم اهللا ما هي يف األزل: موسى

ألقها لترى منها العجب : نفسه يف ذلك املوطن، فقيل لهبعض اآلثار أن اهللا تعاىل عتب على موسى إضافة العصا إىل 
و } َيا ُبْشَرى{على لغة هذيل؛ ومثله } َعَصيَّ{وقرأ ابن أيب إسحاق . فتعلم أنه ال ملك عليها وال تنضاف إليك



مْ َوَما أَنُْت{ومثل هذا قراءة محزة . بكسر الياء اللتقاء الساكنني} عصاي{وقرأ احلسن . وقد تقدم} َمْحييَّ{
  .وعن ابن أيب إسحاق سكون الياء]. ٢٢: إبراهيم[} بُِمصْرِِخيَّ
ذكر معاين } َوَما ِتلْكَ بَِيِمينَِك َيا ُموَسى{: يف هذه اآلية دليل على جواب السؤال بأكثر مما سئل؛ ألنه ملا قال: الثانية

فذكر موسى من منافع . املطلقة أربعة وهي إضافة العصا إليه، وكان حقه أن يقول عصا؛ والتوكؤ؛ واهلش، واملآرب
هو : "ويف احلديث سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ماء البحر فقال. عصاه عظمها ومجهورها وأمجل سائر ذلك

ومثله ". نعم ولك أجر: "أهلذا حج؟ قال: وسألته امرأة عن الصغري حني رفعته إليه فقالت". الطهور ماؤه احلل ميتته
  .يف احلديث كثري

أيضا؛ } َوأَُهشُّ} {َوأَُهشُّ بَِها{أي أحتامل عليها يف املشي والوقوف؛ ومنه االتكاء } أََتوَكَّأُ َعلَْيَها{: قوله تعاىل: ةالثالث
  وهي قراءة النخعي، أي أخبط هبا. ذكره النحاس

  :قال الراجز. الورق، أي أضرب أغصان الشجر ليسقط ورقها، فيسهل على غنمي تناوله فتأكله
  من ناعم األراك والبشام... ا على أغنامي أهش بالعص

وهش إىل الرجل يهش بالفتح وكذلك هش للمعروف يهش . هش على غنمه يهش اهلاء يف املستقبل: يقال
وجيوز هاش : قال. أي فرحت واشتهيت: قال مشر. هششت يوما فقبلت وأنا صائم: ويف حديث عمر: وهششت أنا
  :قال الراعي. مبعىن هش

  وبشر نفسا كان قبل يلومها... اش فؤاده فكرب للرؤيا وه
بالسني غري معجمة؛ “ وأهس”وقرأ عكرمة . يقال رجل هش وزوج هش. واألصل يف الكلمة الرخاوة. أي طرب

معنامها خمتلف؛ فاهلش باإلعجام خبط الشجر؛ واهلس بغري إعجام زجر الغنم؛ : وقيل. مها لغتان مبعىن واحد: قيل
بالسني أي أحني عليها زاجرا هلا واهلس زجر } وأََهسُّ{: وعن عكرمة. الزخمشريذكره املاوردي؛ وكذلك ذكر 

  .الغنم
على صيغة “ أخرى”: وقال. واحدها مأربة ومأربة ومأربة. أي حوائج} وَِلَي ِفيَها َمآرُِب أُْخَرى{: قوله تعاىل: الرابعة

يعقل اإلفراد والكناية عنه بذلك؛ فإن ذلك  الواحد؛ ألن مآرب يف معىن اجلماعة، لكن املهيع يف توابع مجع ما ال
َيا {:وكقوله ] ١٨٠: األعراف[} َوِللَِّه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى فَاْدُعوُه بِهَا{:جيري جمرى الواحدة املؤنثة؛ كقوله تعاىل 

  .“األعراف”وقد تقدم هذا يف ] ١٠: سبأ[} جَِبالُ أَوِّبِي َمَعُه
إذا انتهيت إىل رأس بئر فقصر الرشا وصلته : لعصا منهم ابن عباس، قالتعرض قوم لتعديد منافع ا: اخلامسة

بالعصا، وإذا أصابين حر الشمس غرزهتا يف األرض وألقيت عليها ما يظلين، وإذا خفت شيئا من هوام األرض قتلته 
  .ن الغنمهبا، وإذا مشيت ألقيتها على عاتقي وعلقت عليها القوس والكنانة واملخالة، وأقاتل هبا السباع ع

فيها ست : وقال احلسن البصري. إمساك العصا سنة لألنبياء، وعالمة للمؤمن: وروى عنه ميمون بن مهران قال
. خصال؛ سنة لألنبياء، وزينة الصلحاء، وسالح على األعداء، وعون للضعفاء، وغم املنافقني، وزيادة يف الطاعات

وخيشع منه املنافق والفاجر، وتكون قبلته إذا صلى، وقوة إذا  إذا كان مع املؤمن العصا يهرب منه الشيطان،: ويقال
عصاي أركزها : وما يف يدك؟ قال: قال. من البادية: من أين أقبلت يا أعرايب؟ قال: ولقي احلجاج أعرابيا فقال. أعيا

، وأثب هبا لصاليت، وأعدها لعدايت، وأسوق هبا دابيت، وأقوى هبا على سفري، وأعتمد هبا يف مشييت لتتسع خطويت
النهر، وتؤمنين من العثر، وألقي عليها كسائي فيقيين احلر، ويدفئين من القر، وتدين إيل ما بعد مين، وهي حممل 



سفريت، وعالقة إداويت، أعصي هبا عند الضراب، وأقرع هبا األبواب، وأتقي هبا عقور الكالب؛ وتنوب عن الرمح 
ورثتها عن أيب، وأورثها بعدي ابين، وأهش هبا على غنمي، ويل فيها يف الطعان؛ وعن السيف عند منازلة األقران؛ 

  .مآرب أخرى، كثرية ال حتصى
منها أهنا تتخذ قبلة يف الصحراء؛ وقد كان للنيب عليه : منافع العصا كثرية، وهلا مدخل يف مواضع من الشريعة: قلت

د أم باحلربة فتوضع بني يديه فيصلي إليها؛ الصالة والسالم عنزة تركز له فيصلي إليها، وكان إذا خرج يوم العي
وكان له حمجن وهو عصا معوجة . واحلربة والعنزة والنيزك واآللة اسم ملسمى واحد. وذلك ثابت يف الصحيح

: ويف املوطأ عن السائب بن يزيد أنه قال. الطرف يشري به إىل احلجر إذا مل يستطع أن يقبله؛ ثابت يف الصحيح أيضا
طاب رضي اهللا عنه أيب بن كعب ومتيما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ أمر عمر بن اخل

أنه : ويف الصحيحني. يقرأ باملئني حىت كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إال يف بزوغ الفجر
متوكئا على سيف أو عصا، فالعصا  واإلمجاع منعقد على أن اخلطيب خيطب. عليه الصالة والسالم كان له خمصرة

  وقد مجع اهللا ملوسى. مأخوذة من أصل كرمي، ومعدن شريف، وال ينكرها إال جاهل

واختذها سليمان خلطبته وموعظته . يف عصاه من الرباهني العظام، واآليات اجلسام، ما آمن به السحرة املعاندون
وكفى  -عليه وسلم وعنزته؛ وكان خيطب بالقضيب وكان ابن مسعود صاحب عصا النيب صلى اهللا . وطول صالته

وعلى ذلك اخللفاء وكرباء اخلطباء، وعادة العرب العرباء، الفصحاء اللسن  -بذلك فضال على شرف حال العصا 
وأنكرت الشعوبية على خطباء . البلغاء أخذ املخصرة والعصا واالعتماد عليها عند الكالم، ويف احملافل واخلطب

كان عطاء بن : قال مالك. والشعوبية تبغض العرب وتفضل العجم. صرة واإلشارة هبا إىل املعاينالعرب أخذ املخ
  .والرجل إذا كرب مل يكن مثل الشباب يقوى هبا عند قيامه: قال مالك. السائب ميسك املخصرة يستعني هبا

  :ويف مشيته كما قال بعضهم: قلت
  ى أخرى من اخلشبفصرت أمشي عل... قد كنت أمشي على رجلني معتمدا 

وقد كان الناس إذا جاءهم املطر خرجوا بالعصي يتوكؤون عليها، حىت لقد كان : قال مالك رمحه اهللا ورضي عنه
ومن منافع العصا ضرب . الشباب حيبسون عصيهم، ورمبا أخذ ربيعة العصا من بعض من جيلس إليه حىت يقوم

وأما أبو جهم فال يضع عصاه : "ومنه قوله عليه السالم. عهالرجل نساءه هبا فيما يصلحهم، ويصلح حاله وحاهلم م
ال ترفع عصاك عن أهلك : "وقد روي عنه عليه السالم أنه قال لرجل أوصاه. يف إحدى الروايات" عن عاتقه

علق سوطك : "ومن هذا املعىن قوله صلى اهللا عليه وسلم. رواه عبادة بن الصامت؛ خرجه النسائي" أخفهم يف اهللا
ومن فوائدها التنبيه على االنتقال من هذه الدار؛ كما قيل لبعض . “النساء”وقد تقدم هذا يف " ه أهلكحيث يرا
مالك متشي على عصا ولست بكبري وال مريض؟ قال إين أعلم أين مسافر، وأهنا دار قلعة، وأن العصا من : الزهاد

  :آلة السفر؛ فأخذه بعض الشعراء فقال
  علي وال أين حتنيت من كرب... لها محلت العصا ال الضعف أوجب مح

  ألعلمها أن املقيم على سفر... ولكنين ألزمت نفسي محلها 

ولَى، قَالَ أَلِْقَها َيا ُموَسى، فَأَلْقَاَها فَإِذَا ِهيَ َحيَّةٌ َتْسَعى، قَالَ ُخذَْها َوال َتَخْف َسُنعِيُدَها سَِريَتَها الْأُ{ ٢٣ - ١٩: اآلية
  }ى َجنَاِحكَ َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء آَيةً أُْخَرى، ِلُنرَِيَك ِمْن آَياتَِنا الْكُْبَرىَواضُْمْم َيَدَك إِلَ

} فَأَلْقَاَها{ملا أراد اهللا تعاىل أن يدربه يف تلقي النبوة وتكاليفها أمره بإلقاء العصا } قَالَ أَلِْقَها َيا مُوَسى{: قوله تعاىل



وكانت عصا ذات شعبتني فصارت الشعبتان هلا فما وصارت حية تسعى أي . راضهاموسى فقلب اهللا أوصافها وأع
]. ١٠: النمل[} َولَّى ُمْدبِراً َولَمْ ُيَعقِّْب{تنتقل، ومتشي وتلتقم احلجارة فلما رآها موسى عليه السالم رأى عربة فـ 

وروي . أي حلقه ما يلحق البشر] ٦٧: طه[} يفَةًأَ ْوَجَس ِفي َنفِْسهِ ِخ{وذلك أنه } ُخذَْها َوال َتَخْف{: فقال اهللا له
أن موسى تناوهلا بكمي جبته فنهي عن ذلك، فأخذها بيده فصارت عصا كما كانت أول مرة وهى سريهتا األوىل، 

إن العصا بعد ذلك كانت متاشيه وحتادثه : ويقال. وإمنا أظهر له هذه اآلية لئال يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون
ا أمحاله، وتضيء له الشعبتان بالليل كالشمع؛ وإذا أراد االستقاء انقلبت الشعبتان كالدلو وإذا اشتهى ويعلق عليه

. ملك: وقيل. أتاه جربيل هبا: وقيل. إهنا كانت من آس اجلنة: وقيل. مثرة ركزها يف األرض فأمثرت تلك الثمرة
وكانت عصا آدم عليه السالم هبط هبا من  خذ عصا من ذلك البيت فوقعت بيده تلك العصا،: وقيل قال له شعيب

  .واهللا أعلم. اجلنة
“ حيه”والوقف . خرجت فإذا زيد جالس وجالسا: يقال} َحيَّةً{وجيوز : النحاس} فَإِذَا ِهَي َحيَّةٌ َتسَْعى{: قوله تعاىل

فلما رآه يبتلع انقلبت ثعبانا ذكرا يبتلع الصخر والشجر، : وعن ابن عباس. والسعي املشي بسرعة وخفة. باهلاء
} ال َتَخْف{وقيل ملا قال له ربه . إمنا خاف منه ألنه عرف ما لقي آدم منها: وعن بعضهم. كل شيء خافه ونفر منه

مسعت علي بن } َسُنعِيُدَها ِسَريتََها الْأُولَى{. بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده يف فمها وأخذ بلحييها
وجيوز أن يكون مصدرا ألن : قال] ١٥٥: األعراف[} وَاْخَتاَر مُوَسى قَْوَمُه{سريهتا، مثل  التقدير إىل: سليمان يقول

  .معىن سنعيدها سنسريها

جيوز يف غري القرآن ضم بفتح امليم وكسرها اللتقاء الساكنني، والفتح } وَاْضُمْم َيَدَك إِلَى جََناِحَك{: قوله تعاىل
لضم على اإلتباع ويد أصلها يدي على فعل؛ يدل على ذلك أيد أجود خلفته، والكسر على األصل وجيوز ا

إىل جيبك؛ ومنه } إِلَى َجَناِحَك{: قطرب. مبعىن حتت} إِلَى{: وقال. واجلناح العضد؛ قاله جماهد. وتصغريها يدية
  :قول الراجز

  أضمه للصدر واجلناح
مبعىن مع أي } إِلَى{وقال مقاتل . يل إىل عندكوق. إىل جنبك فعرب عن اجلنب باجلناح ألنه مائل يف حمل اجلناح: وقيل

من غري برص نورا ساطعا، يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر } َتخُْرْج بَْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء{. مع جناحك
نصب على احلال، وال ينصرف ألن } بَْيَضاَء{و . فخرجت نورا خمالفة للونه: عن ابن عباس وغريه. وأشد ضوءا

. ألفي التأنيث ال يزايالهنا فكأن لزومهما علة ثانية، فلم ينصرف يف النكرة، وخالفتا اهلاء ألن اهلاء تفارق االسم فيها
فأخرج يده . سوى العصا} آَيةً أُخَْرى{. ابيضت من غري سوء: كما تقول} َبْيَضاَء{صلة } مِْن} {ِمْن غَْيرِ ُسوٍء{و 

منصوبة على البدل من بيضاء؛ قاله } آَيةً{و . لشمس يعشي البصرمن مدرعة له مصرية هلا شعاع مثل شعاع ا
َتخُْرْج بَْيَضاَء {: املعىن آتيناك آية أخرى أو نؤتيك؛ ألنه ملا قال: وقال الزجاج. وهو قول حسن: النحاس. األخفش

وكان حقه أن يقول . ريد العظمىي} لُِنرَِيَك ِمْن آَياِتَنا الْكُْبَرى{. دل على أنه قد آتاه آية أخرى} ِمْن غَْيرِ ُسوٍء
فيه إضمار؛ معناه لنريك من آياتنا اآلية الكربى دليله قول : وقيل. لوفاق رؤوس اآلي} الْكُْبَرى{الكبرية وإمنا قال 

  .ابن عباس يد موسى أكرب آياته
، وََيسِّْر ِلي أَمْرِي، وَاْحلُلْ ُعقَْدةً ِمْن اذَْهْب إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى، قَالَ َربِّ اشَْرْح ِلي َصْدرِي{ ٣٥ - ٢٤: اآليات

رِي، كَيْ ُنسَبَِّحَك ِلسَانِي، َيفْقَُهوا قَوِْلي، وَاْجَعلْ ِلي َوزِيراً ِمْن أَْهِلي، َهاُرونَ أَِخي، اْشُدْد بِهِ أَْزرِي، وَأَْشرِكُْه ِفي أَْم
  }اًكَِثرياً، وََنذْكَُرَك كَثِرياً، إِنََّك كُْنَت بَِنا َبصِري



ملا آنسه بالعصا واليد، وأراه ما يدل على أنه رسول، أمره بالذهاب إىل } اذَْهبْ إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى{: قوله تعاىل
قَالَ َربِّ اْشَرحْ ِلي َصْدرِي، وََيسِّرْ {. معناه عصى وتكرب وكفر وجترب وجاوز احلد} طََغى{و . فرعون، وأن يدعوه

طلب اإلعانة لتبليغ } لْ ُعقَْدةً ِمْن ِلَسانِي، َيفْقَهُوا قَْوِلي، َواجَْعلْ ِلي َوزِيراً ِمْن أَْهِلي، هَاُرونَ أَِخيِلي أَمْرِي، وَاْحلُ
يا رب فكيف تأمرين أن آتيه : ويقال إن اهللا أعلمه بأنه ربط على قلب فرعون وأنه ال يؤمن؛ فقال موسى. الرسالة

: فقال موسى عند ذلك. ان الريح فقال يا موسى انطلق إىل ما أمرك اهللا بهوقد ربطت على قلبه؛ فأتاه ملك من خز
أي سهل علي ما أمرتين به من تبليغ } وََيسِّْر ِلي أَْمرِي{. أي وسعه ونوره باإلميان والنبوة} َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدرِي{

كانت فيه من مجرة النار اليت أطفأها يف فيه وهو يعين العجمة اليت } وَاْحلُلْ ُعقَْدةً ِمْن ِلَسانِي{. الرسالة إىل فرعون
وذلك أنه كان يف حجر فرعون ذات يوم وهو طفل فلطمه لطمة، وأخذ . كانت يف لسانه رتة: قال ابن عباس. طفل

على رسلك فإنه صيب ال يفرق بني : فقالت آسية. هذا عدوي فهات الذباحني: بلحيته فنتفها فقال فرعون آلسية
بطستني فجعلت يف أحدمها مجرا ويف اآلخر جوهرا فأخذ جربيل بيد موسى فوضعها على النار حىت  مث أتت. األشياء

. رفع مجرة ووضعها يف فيه على لسانه، فكانت الرتة وروي أن يده احترقت وأن فرعون اجتهد يف عالجها فلم تربأ
إمنا مل تربأ يده لئال : بعضهم وعن. إىل الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنها: وملا دعاه قال إي رب تدعوين؟ قال

زالت : مث اختلف هل زالت تلك الرتة؛ فقيل. يدخلها مع فرعون يف قصعة واحدة فتنعقد بينهما حرمة املؤاكلة
َوال {: مل تزل كلها؛ بدليل قوله حكاية عن فرعون: وقيل] ٣٦: طه[} قَْد أُوِتيتَ ُسؤْلََك َيا ُموَسى {:بدليل قوله 
. احلل كل لساين، فدل على أنه بقي يف لسانه شيء من االستمساك: وألنه مل يقل]. ٥٢: الزخرف[} َيكَادُ ُيبُِني

] ٥٢: الزخرف[} َوال َيكَادُ ُيبُِني{: وإمنا قال فرعون] ٣٦: طه[} أُوتِيَت ُسؤْلََك{زالت بالكلية بدليل قوله : وقيل
  .التألنه عرف منه تلك العقدة يف التربية، وما ثبت عنده أن اآلفة ز

واهللا . حني كلمه موسى بلسان ذلق فصيح} َوال َيكَاُد ُيبُِني{: وهذا فيه نظر؛ ألنه لو كان ذلك ملا قال فرعون: قلت
أي } َيفْقَُهوا قَوِْلي{. إن تلك العقدة حدثت بلسانه عند مناجاة ربه، حىت ال يكلم غريه إال بإذنه: وقيل. أعلم

. شهدت عليك بالفقه: قال أعرايب لعيسى بن عمر. يف كالم العرب الفهموالفقه . يعملون ما أقوله هلم ويفهموه
وقد . وأفقهتك الشيء مث خص به الشريعة، والعامل به فقيه. وفالن ال يفقه وال ينقه. فقه الرجل بالكسر: تقول منه

والوزير املؤازر . ريوفاقهته إذا باحثته يف العلم؛ قاله اجلوه. فقه بالضم فقاهة وفقهه اهللا وتفقه إذا تعاطى ذلك
مسعت عميت : يف كتاب النسائي عن القاسم بن حممد. كاألكيل للمؤاكل؛ ألنه حيمل عن السلطان وزره أي ثقله

من ويل منكم عمال فأراد اهللا به خريا جعل له وزيرا صاحلا إن نسي : "تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ما بعث اهللا من نيب وال استخلف من خليفة : "قوله عليه الصالة والسالمومن هذا املعىن " . ذكره وإن ذكر أعانه

" إال كانت له بطانتان بطانة تأمره باملعروف وحتضه عليه وبطانة تأمره بالشر وحتضه عليه فاملعصوم من عصمه اهللا
ى الوزارة حىت ال يكون فسأل موسى اهللا تعاىل أن جيعل له وزيرا، إال أنه مل يرد أن يكون مقصورا عل. رواه البخاري

وانتصب على البدل من “ هارون”وعني فقال . شريكا له يف النبوة، ولوال ذلك جلاز أن يستوزره من غري مسألة
وكان . واجعل يل هارون أخي وزيرا: على التقدمي والتأخري، والتقدير} اجَْعلْ{ويكون منصوبا بـ . }َوزِيراً{قوله 

أي ظهري واألزر الظهر من موضع احلقوين، ومعناه } اْشُدْد بِهِ أَْزرِي{. بثالث :هارون أكرب من موسى بسنة، وقيل
  :وقال أبو طالب] ٢٩: الفتح[} فَآَزَرُه فَاْسَتْغلَظَ{ومنه قوله تعاىل . تقوى به نفسي؛ واألزر القوة وأزره قواه

  وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب... أليس أبونا هاشم شد أزره 



  :قال الشاعر. ، أي يكون عونا يستقيم به أمرياألزر العون: وقيل
  أخو الفقر من ضاقت عليه مذاهب... شددت به أزري وأيقنت أنه 

ومات قبل موسى بثالث سنني وكان . وكان هارون أكثر حلما من موسى، وأمت طوال، وأبيض جسما، وأفصح لسانا
شامة، ومل تكن على أحد قبله وال تكون  يف جبهة هارون شامة، وعلى أرنبة أنف موسى شامة، وعلى طرف لسانه

أي يف النبوة وتبليغ } وَأَْشرِكُْه ِفي أَْمرِي{. واهللا أعلم. إهنا كانت سبب العقدة اليت يف لسانه: على أحد بعده، وقيل
قال املفسرون كان هارون يومئذ مبصر، فأمر اهللا موسى أن يأيت هو هارون، وأوحى إىل هارون وهو مبصر . الرسالة

إن اهللا أمرين أن آيت فرعون فسألت ريب : يتلقى موسى، فتلقاه إىل مرحلة وأخربه مبا أوحى إليه؛ فقال له موسى أن
بفتح اهلمزة على الدعاء، أي أشدد يا } وَأَْشرِكُْه{بوصل األلف } أَِخي اْشُدْد{وقرأ العامة . أن جيعلك معي رسوال

ىي بن احلرث وأبو حيوة واحلسن وعبد اهللا بن أيب إسحاق وقرأ ابن عامر وحي. رب أزري وأشركه معي يف أمري
جعلوا الفعلني يف موضع جزم جوابا : قال النحاس. }ِفي أَْمرِي{أي أنا يا رب } َوأُْشركُْه{بقطع األلف } أْشدُْد{

اجملازاة؛ فيكون وهذه القراءة شاذة بعيدة؛ ألن جواب مثل هذا إمنا يتخرج مبعىن الشرط و} اْجَعلْ ِلي َوزِيراً{: لقوله
وأمره النبوة والرسالة، وليس هذا إليه صلى . إن جتعل يل وزيرا من أهلي أشدد به أزري، وأشركه يف أمري: املعىن

ابن كثري وأبو } أَِخي{وفتح الياء من . اهللا عليه وسلم فيخرب به، إمنا سأل اهللا عز وجل أن يشركه معه يف النبوة
أي ننزهك عما . وحيتمل أن يكون التسبيح باللسان. نصلي لك} ُنسَبَِّحَك{معىن : قيل} كَْي ُنسَبَِّحَك كَثِرياً{. عمر

وََنذْكَُركَ {وكذا . واإلدغام حسن. وجيوز أن يكون نعتا لوقت. نعت ملصدر حمذوف} كَِثرياً{و . ال يليق جباللك
والبصري العامل خبفيات األمور، فاملعىن؛ أي عاملا بنا، البصري املبصر، : قال اخلطايب} إِنََّك كُْنَت بَِنا َبصِرياً{. }كَِثرياً

  .ومدركا لنا يف صغرنا فأحسنت إلينا، فأحسن إلينا كذلك يا رب
  ى،قَالَ قَْد أُوتِيَت ُسؤْلََك َيا ُموَسى، َولَقَْد َمَننَّا َعلَْيَك َمرَّةً أُخَْرى، إِذْ أَْوحَْيَنا إِلَى أُمَِّك َما ُيوَح{ ٣٩ - ٣٦: اآليات

لَُه َوأَلْقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً مِنِّي  أَِن اقِْذِفيِه ِفي التَّاُبوِت فَاقِْذِفيِه ِفي الَْيمِّ فَلُْيلِْقِه الَْيمُّ بِالسَّاِحلِ يَأُْخذُْه َعُدوٌّ ِلي َوَعُدوٌّ
  }َوِلُتْصَنَع َعلَى َعْينِي

َعلَى َمْن َيكْفُلُُه فََرَجْعَناَك إِلَى أُمَِّك كَْي تَقَرَّ َعْيُنَها َوال َتْحَزنَ َوقََتلَْت  إِذْ َتْمِشي أُْخُتَك فََتقُولُ َهلْ أَُدلُّكُْم{ ٤٠: اآلية
  }ا ُموَسىَنفْساً فََنجَّْينَاَك ِمَن الَْغمِّ َوفََتنَّاَك فُُتوناً فَلَبِثَْت ِسنَِني ِفي أَْهلِ َمْدَيَن ثُمَّ جِئَْت َعلَى قََدرٍ َي

  }ْعُتَك ِلَنفِْسيوَاْصطََن{ ٤١: اآلية
  }اذَْهْب أَْنَت وَأَُخوَك بِآياِتي َوال َتنَِيا ِفي ذِكْرِي{ ٤٢: اآلية

ملا سأله شرح الصدر، وتيسري األمر إىل ما ذكر، أجاب سؤله، وأتاه } قَالَ قَْد أُوِتيَت سُْؤلََك َيا ُموَسى{: قوله تعاىل
: وقوله تعاىل. ك خبز مبعىن خمبوز وأكل مبعىن مأكولوالسؤل الطلبة؛ فعل مبعىن مفعول، كقول. طلبته ومرغوبه

. أي قبل هذه، وهي حفظه سبحانه له من شر األعداء يف االبتداء؛ وذلك حني الذبح} َولَقَْد َمَننَّا َعلَْيَك َمرَّةً أُْخَرى{
أوحى : أهلمنا وقيل} أَ ْوَحْينَا{: يلق} إِذْ أَْوَحْيَنا إِلَى أُمَِّك َما يُوَحى{: وقوله. واملن اإلحسان واإلفضال. واهللا أعلم

مؤمن آل : قال مقاتل} أَِن اقِْذِفيِه ِفي التَّابُوِت{. أوحى إليها كما أوحى إىل النبيني: وقال ابن عباس. إليها يف النوم
اطرحيه يف أي } فَاقِْذِفيِه ِفي الَْيمِّ{. وكان التابوت من مجيز. فرعون هو الذي صنع التابوت وجنره وكان امسه حزقيل

: وكذا قوله. أي اقذفيه يلقه اليم. أمر وفيه معىن اجملازاة} فَاقِْذِفيِه ِفي الَْيمِّ{: قال الفراء} فَاقِْذِفيِه{. هنر النيل: البحر
فاختذت تابوتا،  يعين فرعون؛} َيأُْخذُْه َعُدوٌّ ِلي َوَعُدوٌّ لَُه{]. ١٢: العنكبوت[} اتَّبُِعوا َسبِيلََنا وَلَْنحِْملْ َخطَاَياكُْم{



وجعلت فيه نطعا ووضعت فيه موسى، وقريت رأسه وخصاصه يعين شقوقه مث ألقته يف النيل، وكان يشرع منه هنر 
وروي أهنا جعلت يف التابوت قطنا حملوجا، فوضعته . كبري يف دار فرعون، فساقه اهللا يف ذلك النهر إىل دار فرعون

ان يشرع منه إىل بستان فرعون هنر كبري، فبينا هو جالس على رأس بركة وك. فيه وقريته وجصصته، مث ألقته يف اليم
  مع آسية، إذا بالتابوت، فأمر به فأخرج، ففتح فإذا صيب أصبح

وظاهر القرآن يدل على أن البحر ألقاه بساحله وهو . الناس، فأحبه عدو اهللا حبا شديدا ال يتمالك أن يصرب عنه
وحيتمل أن يكون إلقاء اليم مبوضع من الساحل، فيه فوهة هنر . ل فأمر بأخذهشاطئه، فرأى فرعون التابوت بالساح
وجدته ابنة فرعون وكان هبا برص، فلما فتحت التابوت : وقيل. واهللا أعلم. فرعون، مث أداه النهر إىل حيث الربكة

اهم، فدنت آسية وروي أهنم حني التقطوا التابوت عاجلوا فتحه فلم يقدروا عليه، وعاجلوا كسره فأعي. شفيت
وكانت . فرأت يف جوف التابوت نورا فعاجلته ففتحته، فإذا صيب نوره بني عينيه، وهو ميص إهبامه لبنا فأحبوه

ال تربأ إال من قبل البحر يوجد فيه شبه إنسان دواؤها ريقه؛ فلطخت : لفرعون بنت برصاء، وقال له األطباء
وجدته جوار المرأة فرعون، فلما : وقيل. واهللا أعلم. ىل وجهه برئتملا نظرت إ: وقيل. الربصاء برصها بريقه فربئت

} َوأَلْقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً مِنِّي{: فذلك قوله تعاىل. نظر إليه فرعون فرأى صبيا من أصبح الناس وجها، فأحبه فرعون
.  يكاد يصرب عنه من رآهجعل عليه مسحة من مجال ال: وقال ابن عطية. أحبه اهللا وحببه إىل خلقه: قال ابن عباس
املعىن جعلت يف حسنا : وقال عكرمة. كانت يف عيين موسى مالحة ما رآه أحد إال أحبه وعشقه: وقال قتادة

جعلت من رآك أحبك : وقال ابن زيد. املعىن ألقيت عليك رمحيت: وقال الطربي. ومالحة فال يراك أحد إال أحبك
: قال ابن عباس} َولُِتْصَنَع َعلَى َعْينِي{. ية بنت مزاحم فتبنتكحىت أحبك فرعون فسلمت من شره، وأحبتك آس

يريد أن ذلك بعيين حيث جعلت يف التابوت، وحيث ألقي التابوت يف البحر، وحيث التقطك جواري امرأة 
 ال تفتحنه حىت تأتني به سيدتكن فهو أحظى: فرعون؛ فأردن أن يفتحن التابوت لينظرن ما فيه، فقالت منهن واحدة

وكانت امرأة فرعون ال تشرب من . لكن عندها، وأجدر بأال تتهمكن بأنكن وجدتن فيه شيئا فأخذمتوه ألنفسكن
املاء إال ما استقينه أولئك اجلواري فذهنب بالتابوت إليها مغلقا، فلما فتحته رأت صبيا مل ير مثله قط؛ وألقي عليها 

أما لك : قال هلا فرعون} قُرَُّت َعْينٍ ِلي َولََك{] ٩: صالقص: [حمبته فأخذته فدخلت به على فرعون، فقالت له
  لو أن فرعون قال: "فبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. فنعم، وأما يل فال

أي ترىب } َولُِتْصَنَع َعلَى َعْينِي{: وقيل. هبه يل وال تقتله؛ فوهبه هلا: فقالت" نعم هو قرة عني يل ولك آلمن وصدق
صنعت الفرس وأصنعت إذا : وذلك معروف يف اللغة؛ يقال: قال النحاس. ى مرأى مين؛ قاله قتادةوتغذى عل

إِذْ َتْمِشي {: الالم متعلقة مبا بعدها من قوله: وقيل. فعلت ذلك} وَِلُتصَْنَع َعلَى َعْينِي{واملعىن . أحسنت القيام عليه
ـ } أُخُْتَك وقرأ ابن القعقاع . زائدة} َولُِتْصنََع{الواو يف : وقيل. }َعِلُتصَْن{ظرف } إِذْ{على التقدمي والتأخري ف

. بفتح التاء} وَِلُتصَْنَع{وقرأ أبو هنيك . بإسكان الالم على األمر، وظاهره للمخاطب واملأمور غائب} َولُِتْصنََع{
العامل } ي أُخُْتَكإِذْ تَْمِش{: قوله تعاىل. ذكره املهدوي. واملعىن ولتكون حركتك وتصرفك مبشيئي وعلى عني مين

فََتقُولُ َهلْ أَدُلُّكُمْ {وأخته امسها مرمي } إِذْ أَْوَحْينَا{وجيوز أن يكون بدال من . }ُتصَْنَع{أو } لْقَْيُت} {إِذْ َتْمِشي{يف 
 وذلك أهنا خرجت متعرفة خربه، وكان موسى ملا وهبه فرعون من امرأته طلبت له املراضع، كان} َعلَى َمْن َيكْفُلُُه

تقيمني : فقالوا هلا. ال يأخذ من أحد حىت أقبلت أخته، فأخذته ووضعته يف حجرها وناولته ثديها فمصه وفرح به
: فقالوا. أمي: قالت. ومن هي؟: قالوا. إنه ال لنب يل ولكن أدلكم على من يكفله وهم له ناصحون: عندنا؛ فقالت



وذلك أن فرعون . وقيل بأربع. وقيل بثالث. ى بسنةوكان هارون أكرب من موس. لنب أخي هارون: هلا لنب؟ قالت
فذلك . فجاءت األم فقبل ثديها: رحم بين إسرائيل فرفع عنهم القتل أربع سنني، فولد هارون فيها؛ قال ابن عباس

ميد عن وروى عبد احل} كَْي تَقَرَّ َعْيُنَها َوال َتْحزَنَ} {فَرَدْدنَاَك{ويف مصحف أيب } فرجعناك إىل أمك{: قوله تعاىل
رجل قرير . وقررت به عينا وقررت به قرة وقرورا فيهما: قال اجلوهري. بكسر القاف} كَْي َتِقر َعْيُنهَا{ابن عامر 

: وأقر اهللا عينه أي أعطاه حىت تقر فال تطمح إىل من هو فوقه، ويقال. العني؛ وقد قرت عينه تقر وتقر نقيض سخنت
أي } َوال َتْحزَنَ{. “مرمي”وقد تقدم هذا املعىن يف . ، وللحزن دمعة حارةوللسرور دمعة باردة. حىت تربد وال تسخن

  وكان إذ ذاك ابن اثنيت: قال كعب. قتل قبطيا كافرا: قال ابن عباس} َوقََتلَْت َنفْساً{. على فقدك

ن اخلوف والقتل أي آمناك م} فََنجَّْيَناَك ِمَن الَْغمِّ{. وكان قتله خطأ؛ على ما يأيت: يف صحيح مسلم. عشرة سنة
أخلصنا : جماهد. بلوناك بالء: أي اختربناك اختبارا حىت صلحت للرسالة، وقال قتادة} َوفََتنَّاَك فُُتوناً{. واحلبس
اختربناك بأشياء قبل الرسالة، أوهلا محلته أمه يف السنة اليت كان فرعون يذبح فيها : وقال ابن عباس. إخالصا

منعه من الرضاع إال من ثدي أمه، مث جره بلحية فرعون، مث تناوله اجلمرة بدل الدرة،  األطفال، مث إلقاؤه يف اليم، مث
. فدرأ ذلك عنه قتل فرعون، مث قتله القبطي وخروجه خائفا يترقب، مث رعايته الغنم ليتدرب هبا على رعاية اخللق

ضمه إىل صدره، وقال له أتعبتين وأتعبت إنه ند له من الغنم جدي فاتبعه أكثر النهار، وأتعبه، مث أخذه فقبله و: فيقال
  .“النساء”وقد مضى يف . وهلذا اختذه اهللا كليما: قال وهب بن منبه. نفسك؛ ومل يغضب عليه

لبث عند شعيب مثاين وعشرين : وقال وهب. يريد عشر سنني أمت األجلني} فَلَبِثْتَ ِسنَِني ِفي أَْهلِ َمْديََن{: قوله تعاىل
ثُمَّ جِئَْت َعلَى {: وقوله. مرأته صفورا ابنة شعيب، ومثاين عشرة أقامها عنده حىت ولد له عندهسنة، منها عشرة مهر ا

يريد موافقا للنبوة والرسالة؛ ألن األنبياء ال يبعثون : قال ابن عباس وقتادة وعبد الرمحن بن كيسان} قََدرٍ َيا ُموَسى
مث جئت على القدر الذي : وقال حممد بن كعب. على وعد} رٍَعلَى قََد{: وقال جماهد ومقاتل. إال أبناء أربعني سنة

  :وقال الشاعر. أي جئت الوقت الذي أردنا إرسالك فيه. واملعىن واحد. قدرت لك أنك جتيء فيه
  كما أتى ربه موسى على قدر... نال اخلالفة أو كانت له قدرا 

خلقتك؛ } اْصطََنعُْتَك{: وقيل. يتك لوحي ورساليتأي اصطف: قال ابن عباس} وَاْصطََنعُْتَك ِلَنفِْسي{: قوله تعاىل
  .وقيل قويتك وعلمتك لتبلغ عبادي أمري وهني. مأخوذ من الصنعة

ناً اذَْهْب أَْنَت وَأَُخوَك بِآياِتي َوال َتنَِيا ِفي ِذكْرِي، اذَْهَبا إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى، فَقُوال لَُه قَْوالً لَيِّ{ ٤٤ - ٤٢: اآليات
  }لَُّه َيَتذَكَّرُ أَْو َيْخَشىلََع

} َوال َتنَِيا ِفي ِذكْرِي{. قال ابن عباس يريد التسع اآليات اليت أنزلت عليه} اذَْهبْ أَْنَت َوأَُخوكَ بِآياِتي{: قوله تعاىل
  :قال الشاعر. تفترا: وقيل. تضعفا أي يف أمر الرسالة؛ وقاله قتادة: قال ابن عباس

  له اإلله ما مضى وما غرب... فما وىن حممد مذ أن غفر 

  :وقال امرؤ القيس. والوىن الضعف والفتور، والكالل واإلعياء
  أثرن غبارا بالكديد املركل... مسح إذا ما الساحبات على الوىن 

وفالن ال يين : ونيت يف األمر أين وىن ونيا أي ضعفت فأنا وان وناقة وانية وأونيتها أنا أضعفتها وأتعبتها: ويقال
  :أي ال يزال، وبه فسر أبان معىن اآلية واستشهد بقول طرفة كذا،

  قباب بنوها ال تين أبدا تغلي... كأن القدور الراسيات أمامهم 



  .وحتميدي ومتجيدي وتبليغ رساليت} َوالَ َتهِنا ِفي ِذكْرِي{ويف قراءة ابن مسعود . ال تبطئا: وعن ابن عباس أيضا
  }نَُّه طََغىاذْهََبا إِلَى ِفْرَعْونَ إِ{[ ٤٣]
  }فَقُوال لَُه قَْوالً لَيِّناً لََعلَُّه يََتذَكَُّر أَْو َيْخَشى{[ ٤٤]

  :فيه أربع مسائل
فقيل أمر اهللا تعاىل } اذْهََبا{وقال هناك } اذَْهبْ أَْنَت َوأَُخوكَ بِآياِتي{: قال يف أول اآلية} اذَْهبَا{: قوله تعاىل: األوىل

. فوذ إىل دعوة فرعون، وخاطب أوال موسى وحده تشريفا له؛ مث كرر للتأكيدموسى وهارون يف هذه اآلية بالن
  .األول أمر بالذهاب إىل كل الناس، والثاين بالذهاب إىل فرعون: وقيل. وقيل بني هبذا أنه ال يكفي ذهاب أحدمها

لنهي عن املنكر، وأن ذلك يكون باللني دليل على جواز األمر باملعروف وا} فَقُوال لَُه قَْوالً لَيِّناً{: قوله تعاىل: الثانية
ال َتَخافَا إِنَّنِي َمَعكَُما {: وقال} فَقُوال لَُه قَْوالً لَيِّناً{: من القول ملن معه القوة، وضمنت له العصمة، أال تراه قال

مبطلوبه؛  وحينئذ حيصل اآلمر والناهي على مرغوبه، ويظفر. فكيف بنا فنحن أوىل بذلك] ٤٦: طه[} أَْسَمُع وَأََرى
  .وهذا واضح

معناه كنياه؛ وقاله ابن عباس وجماهد : فقالت فرقة منهم الكليب وعكرمة} لَيِّناً{واختلف الناس يف معىن قوله : الثالثة
أبو مرة؛ فعلى هذا القول تكنية الكافر جائزة إذا : وقيل. أبو الوليد: وقيل. وكنيته أبو العباس: مث قيل. والسدي

. وقد جيوز ذلك وإن مل يطمع بإسالمه، ألن الطمع ليس حبقيقة توجب عمال. وطمع بإسالمهكان وجيها ذا شرف 
ومل يقل وإن طمعتم يف إسالمه، ومن اإلكرام دعاؤه " إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه: "وقد قال صلى اهللا عليه وسلم

أمل تسمع ما يقول : "وقال لسعد. فكناه" أنزل أبا وهب: "وقد قال صلى اهللا عليه وسلم لصفوان بن أمية. بالكنية
وروي يف اإلسرائيليات أن موسى عليه السالم قام على باب فرعون سنة، ال جيد . يعين عبد اهللا بن أيب" أبو حباب

فجرى له ما قضى اهللا من ذلك، وكان ذلك تسلية ملن جاء بعده من املؤمنني يف . رسوال يبلغ كالما حىت خرج
وقيل قال له موسى تؤمن مبا جئت به، وتعبد رب العاملني؛ على أن لك . أعلم باملهتدينسريهتم مع الظاملني، وربك 

. شبابا ال يهرم إىل املوت، وملكا ال ينزع منك إىل املوت، وينسأ يف أجلك أربعمائة سنة، فإذا مت دخلت اجلنة
َوأَْهدَِيَك إِلَى رَبِّكَ . إِلَى أَنْ َتزَكَّىفَقُلْ َهلْ لََك {القول اللني قوله تعاىل : وقال ابن مسعود. فهذا القول اللني

. يا فرعون إنا رسوال ربك رب العاملني: وقد قيل أن القول اللني قول موسى]. ١٩ - ١٨: النازعات[} فََتْخَشى
  .فسماه هبذا االسم ألنه أحب إليه مما سواه مما قيل له، كما يسمى عندنا امللك وحنوه

الن الشيء يلني لينا؛ وشيء لني ولني خمفف منه؛ واجلمع : لذي ال خشونة فيه؛ يقالالقول اللني هو القول ا: قلت
فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قوال لينا، فمن دونه أحرى بأن يقتدى بذلك يف خطابه، وأمره . أليناء

بيانه واحلمد “ البقرة”ا تقدم يف على م]. ٨٣: البقرة[} َوقُولُوا ِللنَّاسِ ُحْسناً{وقد قال تعاىل . باملعروف يف كالمه
  .هللا

على رجائكما وطمعكما؛ فالتوقع فيها إمنا هو راجع إىل جهة البشر؛ قال : معناه} لََعلَُّه َيَتذَكَُّر أَْو َيْخَشى{: قوله تعاىل
“ لعل”وقيل . لفظة طمع وترج فخاطبهم مبا يعقلون“ لعل”: قال الزجاج. وقد تقدم. سيبويه وغريه: كرباء النحويني
  ها هنا مبعىن

هو إخبار من اهللا تعاىل عن قول هارون ملوسى لعله : وقيل. هل يتذكر: وقيل. االستفهام، واملعىن فانظر هل يتذكر
وقد تذكر فرعون حني أدركه . إن لعل وعسى يف مجيع القرآن ملا قد وقع: وقيل. يتذكر أو خيشى؛ قاله احلسن



ولكن مل ] ٩٠: يونس[} إِلََه إِلَّا الَِّذي آمََنْت بِِه َبُنو إِسْرائيلَ وَأََنا ِمَن الُْمْسِلمَِني آَمْنتُ أَنَُّه ال{: الغرق وخشي فقال
هذا رفقك مبن يقول أنا اإلله فكيف : ينفعه ذلك؛ قاله أبو بكر الوراق وغريه وقال حييي بن معاذ يف هذه اآلية

قول موسى ملا دعاه، وشاور امرأته فآمنت وأشارت  إن فرعون ركن إىل: وقد قيل!. رفقك مبن يقول أنت اإلله؟ 
وقال . ال تفعل؛ بعد أن كنت مالكا تصري مملوكا، وبعد أن كنت ربا تصري مربوبا: عليه باإلميان، فشاور هامان فقال

  .أنا أردك شابا فخضب حليته بالسواد فهو أول من خضب: له
  }ُرطَ َعلَْيَنا أَْو أَنْ َيطَْغىقَاال َربََّنا إِنََّنا َنَخاُف أَنْ يَفْ{ ٤٥: اآلية

} َيطَْغى{و : قال. يعجل} َيفُْرطَ{: قال الضحاك} قَاال رَبََّنا إِنََّنا َنَخافُ أَنْ َيفُْرطَ َعلَْيَنا أَوْ أَنْ َيطَْغى{: قوله تعاىل
. وأفرط أسرف :فرط منه أمر أي بدر؛ قال: التقدير خناف أن يفرط علينا منه أمر، قال الفراء: النحاس. يعتدي
فرط أمر أي بدر؛ : يقال. بفتح الياء وضم الراء، ومعناه يعجل ويبادر بعقوبتنا} َيفُْرطُ{وفرط وقراءة اجلمهور : قال

. أي يعذبنا عذاب الفارط يف الذنب وهو املتقدم فيه؛ قاله املربد. ومنه الفارط يف املاء الذي يتقدم القوم إىل املاء
وعنه أيضا بضم الياء وفتح . ولعلها لغة: بفتح الياء والراء؛ قال املهدوي} َيفَْرطُ{ن وقرأت فرقة منهم ابن حميص

بضم الياء وكسر الراء؛ وهبا قرأ ابن عباس } ُيفْرِط{وقرأت طائفة . الراء ومعناها أن حيمله حامل التسرع إلينا
  :ومعناه يشطط يف أذيننا؛ قال الراجز. وجماهد عكرمة وابن حميصن أيضا

  رط العلج علينا وعجلقد أف
  }قَالَ ال َتَخافَا إِنَّنِي َمَعكَُما أَْسَمُع وَأََرى{ ٤٦: اآلية

  -:فيه مسألتان
ملا حلقهما ما يلحق البشر من اخلوف على أنفسهما عرفهما اهللا سبحانه أن فرعون ال يصل : قال العلماء: األوىل

ف؛ واخلوف من األعداء سنة اهللا يف أنبيائه وأوليائه مع إنه ال خيا: وهذه اآلية ترد على من قال. إليهما وال قومه
أنه نزل مع أصحابه يف  -ولقد أحسن البصري رمحه اهللا حني قال للمخرب عن عامر بن عبد اهللا . معرفتهم به وثقتهم

اطرت فقد خ: طريق الشام على ماء، فحال األسد بينهم وبني املاء، فجاء عامر إىل املاء فأخذ منه حاجته، فقيل له
قد خاف من كان  -ألن ختتلف األسنة يف جويف أحب إيل من أن يعلم اهللا أين أخاف شيئا سواه : فقال. بنفسك

إِنَّ الَْملَأَ َيأَْتِمُرونَ بَِك ِلَيقُْتلُوَك فَاْخُرجْ إِنِّي لََك ِمنَ {: خريا من عامر؛ موسى صلى اهللا عليه وسلم حني قال له
فَأَْصَبحَ {: وقال] ٢١ - ٢٠: القصص[} َها َخاِئفاً َيَتَرقَُّب قَالَ َربِّ َنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلمَِنيالنَّاِصِحَني فَخََرَج ِمْن

فَأَْوَجَس ِفي َنفِْسِه ِخيفَةً {: وقال حني ألقى السحرة حباهلم وعصيهم] ١٨: القصص[} ِفي الَْمِديَنِة خَاِئفاً َيَتَرقَُّب
  ].٦٨ - ٦٧: طه[} إِنَّكَ أَْنَت الْأَْعلَى  قُلَْنا ال َتَخْف. ُموَسى

قلت ومنه حفر النيب صلى اهللا عليه وسلم اخلندق حول املدينة حتصينا للمسلمني وأمواهلم، مع كونه من التوكل 
والثقة بربه مبحل مل يبلغه أحدا؛ مث كان من أصحابه ما ال جيهله أحد من حتوهلم عن منازهلم، مرة إىل احلبشة، ومرة 

وقد قالت أمساء بنت . املدينة؛ ختوفا على أنفسهم من مشركي مكة؛ وهربا بدينهم أن يفتنوهم عنه بتعذيبهم إىل
عميس لعمر ملا قال هلا سبقناكم باهلجرة، فنحن أحق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منكم كذبت يا عمر، كال 

البعداء  -أو أرض  -عظ جاهلكم، وكنا يف دار واهللا كنتم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يطعم جائعكم وي
البغضاء يف احلبشة؛ وذلك يف اهللا ورسوله؛ وأمي اهللا ال أطعم طعاما وال أشرب شرابا حىت أذكر ما قلت لرسول اهللا 

فاملخرب عن نفسه خبالف ما : قال العلماء. احلديث بطوله خرجه مسلم. صلى اهللا عليه وسلم وحنن كنا نؤذي وخناف
   نفوس بين آدمطبع اهللا



وال ضار أضر من سبع عاد يف فالة من : قالوا. كاذب؛ وقد طبعهم على اهلرب مما يضرها ويؤملها أو يتلفها] عليه[
  .األرض على من ال آلة معه يدفعه هبا عن نفسه، من سيف أو رمح أو نبل أو قوس وما أشبه ذلك

األمري مع فالن إذا : وهذا كما تقول. ر واملعونة والقدرة على فرعونيريد بالنص} إِنَّنِي َمَعكُمَا{: قوله تعاىل: الثانية
  .عبارة عن اإلدراك الذي ال ختفى معه خافية، تبارك اهللا رب العاملني} أَْسَمُع وَأََرى{: وقول. أردت أنه حيميه

إِْسرائيلَ َوال ُتَعذِّبُْهْم قَْد جِئْنَاَك بِآَيٍة ِمْن رَبَِّك فَأِْتَياُه فَقُوال إِنَّا َرسُوال َربَِّك فَأَْرِسلْ َمعََنا بَنِي { ٤٨ - ٤٧: اآليتان
  }َوالسَّالُم َعلَى َمنِ اتََّبعَ الُْهَدى، إِنَّا قَْد أُوِحيَ إِلَْيَنا أَنَّ الَْعذَاَب َعلَى َمْن كَذََّب َوتََولَّى

  }لَِّذي أَْعطَى كُلَّ َشْيٍء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدىقَالَ فََمْن َربُّكَُما َيا ُموَسى، قَالَ َربَُّنا ا{ ٥٠ - ٤٩: اآليتان
فَأَْرِسلْ َمعََنا بَنِي {. فأتياه فقاال له ذلك: يف الكالم حذف، واملعىن} فَأِْتَياُه فَقُوال إِنَّا َرسُوال رَبَِّك{: قوله تعاىل
بنو إسرائيل عند فرعون يف عذاب  أي بالسخرة والتعب يف العمل، وكانت} َوال ُتَعذِّبُْهْم{. أي خل عنهم} إِسْرائيلَ

قَدْ {. شديد؛ يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، ويكلفهم من العمل يف الطني واللنب وبناء املدائن ماال يطيقونه
وما هي؟ فأدخل يده يف جيب : إن فرعون قال له: وقيل. يريد العصا واليد: قال ابن عباس} جِئَْناكَ بِآَيٍة ِمْن َربَِّك

أخرجها بيضاء هلا شعاع مثل شعاع الشمس، غلب نورها على نور الشمس فعجب منها ومل يره العصا قميصه، مث 
أي من اتبع اهلدى سلم من سخط اهللا عز وجل : قال الزجاج} َوالسَّالُم َعلَى َمنِ اتََّبَع الُْهَدى{. إال يوم الزينة

  .اء وال خطابوليس بتحية، والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لق: قال. وعذابه

يعين اهلالك والدمار يف } إِنَّا قَْد أُوِحَي إِلَيَْنا أَنَّ الَْعذَاَب{. السالم على من اتبع اهلدى وملن اتبع اهلدى سواء: الفراء
هذه : وقال ابن عباس. أعرض عن اإلميان} َوَتوَلَّى{أنبياء اهللا } َعلَى َمْن كَذََّب{. الدنيا واخللود يف جهنم يف اآلخرة

  .أرجى آية للموحدين ألهنم مل يكذبوا ومل يتولوا
خصصه بالذكر ألنه : وقيل. ذكر فرعون موسى دون هارون لرؤوس اآلي} قَالَ فََمْن َربُّكَُما َيا مُوَسى{: قوله تعاىل

لم وقيل إهنما مجيعا بلغا الرسالة وإن كان ساكتا؛ ألنه يف وقت الكالم إمنا يتك. صاحب الرسالة والكالم واآلية
فصار لنا يف هذا البناء فائدة علم؛ أن االثنني إذا قلدا أمرا فقام به أحدمها، . واحد، فإذا انقطع وازره اآلخر وأيده

واآلخر شخصه هناك موجود مستغىن عنه يف وقت دون وقت أهنما أديا األمر الذي قلدا وقاما به واستوجبا 
فأمرمها } فَقُوال لَُه{: وقال} اذَْهبْ أَْنَت َوأَُخوَك{: وقال} َعْونَ إِنَُّه طََغىاذَْهَبا إِلَى ِفْر{: الثواب؛ ألن اهللا تعاىل قال

} قَالَ{. أنه كان حاضرا مع موسى} فََمْن رَبُّكَُما{: مجيعا بالذهاب وبالقول، مث أعلمنا يف وقت اخلطاب بقوله
بصفاته، وليس له اسم علم حىت يقال فالن بل هو خالق أي أنه يعرف } َربَُّنا الَِّذي أَْعطَى كُلَّ َشْيٍء َخلْقَُه{: موسى

أول مفعويل أعطى، “ وخلقه”قاال ربنا : العامل، والذي خص كل خملوق هبيئة وصورة، ولو كان اخلطاب معهما لقاال
أي أعطى خليقته كل شيء حيتاجون إليه ويرتفقون به، أو ثانيهما أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق 

أعطى كل : قال ابن عباس وسعيد بن جبري والسدي} ثُمَّ َهَدى{. املنوطة به؛ على قول الضحاك على ما يأيتاملنفعة 
شيء زوجه من جنسه، مث هداه إىل منكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه، وعن ابن عباس مث هداه إىل األلفة 

أعطى كل : وقال جماهد. يصلحهأعطى كل شيء صالحه، وهداه ملا : وقال احلسن وقتادة. واالجتماع واملناكحة
شيء صورة؛ وجيعل خلق اإلنسان يف خلق البهائم، وال خلق البهائم يف خلق اإلنسان، ولكن خلق كل شيء فقدره 

  :وقال الشاعر. تقديرا
  وكذاك اهللا ما شاء فعل... وله يف كل شيء خلقه 



. خلقه من املنفعة النوطة به املطابقة لهوقال الضحاك أعطى كل شيء . يعين باخللقة الصورة؛ وهو قول عطية ومقتل
أعطى كل شيء ما أهلمه : وقيل. يعين اليد للبطش، والرجل للمشي، واللسان للنطق، والعني للنظر، واألذن للسمع

. خلق الرجل للمرأة ولكل ذكر ما يوافقه من اإلناث مث هدى الذكر لألنثى: وقال الفراء. من علم أو صناعة
  .طى كل شيء مثل خلقهفالتقدير على هذا أع

الَِّذي {وروى زائدة عن األعمش أنه قرأ . اآلية بعمومها تتناول مجيع األقوال. قلت وهذا معىن قول ابن عباس
ورواها نصري عن الكسائي وغريه؛ أي أعطى بين آدم . بفتح الالم؛ وهي قراءة ابن إسحاق} أَْعطَى كُلَّ َشْيٍء َخلْقَُه

  .فالقراءتان متفقتان يف املعىن. ليهكل شيء خلقه مما حيتاجون إ
  }قَالَ فََما َبالُ الْقُُرونِ الْأُولَى، قَالَ ِعلُْمَها ِعْنَد رَبِّي ِفي ِكَتابٍ ال َيِضلُّ َربِّي َوال َيْنَسى{ ٥٢ - ٥١: اآليتان
مها عند اهللا تعاىل، أي إن هذا البال احلال؛ أي وما حاهلا وما شأهنا، فأعلمه أن عل} قَالَ فََما َبالُ{: قوله تعاىل: األوىل

من علم الغيب الذي سألت عنه، وهو مما استأثر اهللا تعاىل به ال يعلمه إال هو، وما أنا إال عبد مثلك ال أعلم إال ما 
املعىن فما بال القرون األوىل : وقيل. أخربين به عالم الغيوب، وعلم أحوال القرون مكتوبة عند اهللا يف اللوح احملفوظ

إمنا سأل عن أعمال القرون األوىل فأعلمه أهنا : وقيل. أي فما باهلم ذهبوا وقد عبد وا غري ربك. وا بذلكمل يقر
وعىن بالكتاب اللوح . أي هي مكتوبة فسيجازيهم غدا هبا وعليها. حمصاة عند اهللا تعاىل، وحمفوظة عنده يف كتاب

  .هو كتاب مع بعض املالئكة: وقيل. احملفوظ
فإن احلفظ قد تعتريه اآلفات . ية ونظائرها مما تقدم ويأيت تدل على تدوين العلوم وكتبها لئال تنسىهذه اآل: الثانية

وروينا باإلسناد املتصل عن قتادة أنه . وقد ال حيفظ اإلنسان ما يسمع فيقيده لئال يذهب عنه. من الغلط والنسيان
  أنكتب ما نسمع: قيل له

ِعلُْمَها ِعْنَد رَبِّي ِفي ِكَتابٍ ال َيِضلُّ {: ك اللطيف اخلبري أنه يكتب؛ فقالوما مينعك أن تكتب وقد أخرب: منك؟ قال
ملا : "ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. }رَبِّي َوال يَْنَسى

وأسند اخلطيب أبو بكر عن . "قضى اهللا اخللق كتب يف كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رمحيت تغلب غضيب
كان رجل من األنصار جيلس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يستمع منه احلديث ويعجبه وال حيفظه، : "أيب هريرة قال

يا رسول اهللا إين أمسع منك احلديث يعجبين وال أحفظه؛ فقال : فشكا ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
وعلى جواز كتب العلم وتدوينه . وأومأ إىل اخلط وهذا نص" استعن بيمينك"عليه وسلم له رسول اهللا صلى اهللا 

رجل من  -مجهور الصحابة والتابعني؛ وقد أمر صلى اهللا عليه وسلم بكتب اخلطبة اليت خطب هبا يف احلج أليب شاه 
 صلى اهللا عليه وسلم وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب. أخرجه مسلم. ملا سأله كتبها -اليمن 
وقد ذهب قوم إىل املنع من . من مل يكتب العلم مل يعد علمه علما: وقال معاوية بن قرة". قيدوا العلم بالكتابة: "قال

مل جتعلونه قرآنا؟ ولكن احفظوا كما : أنكتب حديثكم هذا؟ قال: الكتب؛ فروى أبو نصرة قال قيل أليب سعيد
قال خالد ما كتبت شيئا قط إال حديثا واحدا،  - ويونس بن عبيد وخالد احلذاء وممن كان ال يكتب الشعيب. حفظنا

وقد كان بعضهم يكتب فإذا حفظ حماه؛ منهم حممد بن سريين وعاصم . وابن عون والزهري -فلما حفظته حموته 
  .ما كتبت حديثا قط إال حديث األعماق فلما حفظته حموته: وقال هشام بن حسان. بن ضمرة

ال تقوم الساعة حىت : "وحديث األعماق خرجه مسلم يف آخر الكتاب. د ذكرنا عن خالد احلذاء مثل هذاوق: قلت
وكان بعضهم حيفظ مث يكتب ما حيفظ منهم . احلديث ذكره يف كتاب الفنت" بدابق –أو  -ينزل الروم باألعماق 



تب أوىل على اجلملة، وبه وردت والك. وهذا احتياط على احلفظ. األعمش وعبد اهللا بن أدريس وهشيم وغريهم
  اآلي واألحاديث؛ وهو مروي عن عمر وعلي وجابر وأنس رضي اهللا عنهم، ومن يليهم من كرباء التابعني كاحلسن

} َوكََتْبَنا لَُه ِفي الْأَلَْواحِ ِمْن كُلِّ َشْيٍء{وعطاء وطاوس وعروة بن الزبري، ومن بعدهم من أهل العلم؛ قال اهللا تعاىل 
} َولَقَْد كََتْبَنا ِفي الزَّبُورِ ِمْن َبْعِد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَْرَض يَرِثَُها ِعبَاِدَي الصَّاِلُحونَ{: وقال تعاىل]. ١٤٥: فاألعرا[
َوكُلُّ {: وقال تعاىل. اآلية] ١٥٦: األعراف[} َواكُْتبْ لََنا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةً{: وقال تعاىل]. ١٠٥: األنبياء[

إىل غري } قَالَ ِعلُْمَها ِعْنَد رَبِّي ِفي ِكَتابٍ{]. ٥٣ - ٥٢: القمر[} َوكُلُّ َصِغريٍ َوكَبِريٍ ُمْسَتطٌَر. فََعلُوُه ِفي الزُُّبرِ َشْيٍء
وأيضا فإن العلم ال يضبط إال بالكتاب، مث باملقابلة واملدارسة والتعهد والتحفظ واملذاكرة والسؤال . هذا من اآلي

لني والثقة مبا نقلوا، وإمنا كره الكتب من كره من الصدر األول لقرب العهد، وتقارب اإلسناد والفحص عن الناق
لئال يعتمده الكاتب فيهمله، أو يرغب عن حفظه والعمل به؛ فأما والوقت متباعد، واإلسناد غري متقارب، والطرق 

ن تقييد العلم بالكتاب أوىل وأشفى، خمتلفة، والنقلة متشاهبون، وآفة النسيان معترضة، والوهم غري مأمون؛ فإ
ال تكتبوا عين : "والدليل على وجوبه أقوى؛ فإن احتج حمتج حبديث أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

خرجه مسلم؛ فاجلواب أن ذلك كان متقدما؛ فهو منسوخ بأمره بالكتاب، وإباحتها " ومن كتب غري القرآن فليمحه
حرصنا أن  -وكذا ما روي عن أيب سعيد أيضا . يضا كان ذلك لئال خيلط بالقرآن ما ليس منهوأ. أليب شاه وغريه

إن كان حمفوظا فهو قبل اهلجرة، وحني كان ال يؤمن االشتغال  -يأذن لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الكتابة فأىب 
  .به عن القرآن

لسواد؛ مث احلرب خاصة دون املداد ألن السواد أصبغ ينبغي أن يكتب احلديث با: قال أبو بكر اخلطيب: الثالثة
ذكر عبد اهللا بن أمحد بن حنبل . وهو آلة ذوي العلم، وعدة أهل املعرفة. األلوان، واحلرب أبقاها على مر الدهور

رآين الشافعي وأنا يف جملسه وعلى قميصي حرب وأنا أخفيه؛ فقال مل ختفيه وتستره؟ إن احلرب على : حدثين أيب قال
احلرب يف ثوب صاحب : وقال خالد بن زيد. الثوب من املروءة ألن صورته يف األبصار سواد، ويف البصائر بياض

  :وأخذ هذا أبو عبد اهللا البلوى فقال. احلديث مثل اخللوق يف ثوب العروس
  وطيب النساء من الزعفران... مداد احملابر طيب الرجال 

  احلصان وهذا يليق بثوب... فهذا يليق بأثواب ذا 

وذكر املاوردي أن عبد اهللا بن سليمان حكى؛ رأى على بعض ثيابه أثر صفرة؛ فأخذ من مداد الدواة وطاله به، مث 
  :املداد بنا أحسن من الزعفران؛ وأنشد: قال

  ومداد الدوي عطر الرجال... إمنا الزعفران عطر العذارى 
إنه ابتداء كالم، تنزيه هللا : األول: اختلف يف معناه على أقوال مخسة} ال َيِضلُّ رَبِّي َوال يَْنَسى{: قوله تعاىل: الرابعة

ال } ال َيِضلُّ{وكذا قال الزجاج، وأن معىن . }ِفي ِكَتابٍ{: تعاىل عن هاتني الصفتني وقد كان الكالم مت يف قوله
القول . نزهه عن اهلالك والنسيان شيئا؛} َوال يَْنَسى{]. ١٠: السجدة[} أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي الْأَْرضِ{: يهلك من قوله

ال خيطئ؛ قاله ابن عباس؛ أي ال خيطئ يف التدبري، فمن أنظره فلحكمة أنظره، ومن عاجله فلحكمة “ ال يضل”الثاين 
ضل الناسي إذا غاب : أصل الضالل الغيبوبة؛ يقال: قال ابن األعرايب. ال يغيب} ال َيِضلُّ{القول الثالث . عاجله

: القول الرابع. أي ال يغيب عنه شيء وال يغيب عن شيء} ال َيِضلُّ رَبِّي َوال يَْنَسى{ومعىن : قال. عنه حفظ الشيء
أخرب اهللا عز وجل أنه ال حيتاج إىل كتاب؛ واملعىن ال يضل عنه  -قاله الزجاج أيضا وقال النحاس أشبهها باملعىن 



  .علم شيء من األشياء وال معرفتها، وال ينسى ما علمه منها
يف موضع الصفة } ال َيِضلُّ َربِّي َوال َيْنَسى{إن : وقول خامس. وهذا القول راجع إىل معىن قول ابن األعرايب: تقل

  .أي الكتاب غري ضال عن اهللا عز وجل؛ أي غري ذاهب عنه“ كتاب”لـ 
. }ِكتَابٍ{قف على وعلى هذا يكون الكالم متصال، وال يو. }كَِتابٍ{أي غري ناس له فهما نعتان لـ } َوال َيْنَسى{

وقرأ احلسن وقتادة وعيسى . ضلين الشيء إذا مل أجده، وأضللته أنا إذا تركته يف موضع فلم جتده فيه. تقول العرب
بضم الياء على معىن ال يضيعه } الَ ُيِضلُّ{بن عمر وابن حميصن وعاصم اجلحدري وابن كثري فيما روى شبل عنه 

ضل عن الطريق، وأضل الشيء : لة عند العرب سلوك سبيل غري القصد؛ يقالالضال: قال ابن عرفة. ريب وال ينساه
  .أي ال يضيع؛ هذا مذهب العرب} الَ ُيِضلُّ ريب{ومنه قرأ من قرأ . إذا أضاعه

اًء فَأَْخَرْجَنا بِهِ الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْرَض َمْهداً َوَسلَكَ لَكُْم ِفيَها سُُبالً وَأَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َم{ ٥٥ - ٥٣: اآليات
كُْم َوِفيَها ُنعِيُدكُْم َومِْنَها أَزَْواجاً ِمْن َنبَاٍت شَتَّى، كُلُوا وَاْرَعْوا أَْنَعاَمكُْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياٍت ِلأُوِلي النَُّهى، مِْنَها َخلَقَْنا

  }ُنْخرُِجكُْم تَاَرةً أُْخَرى
أي ال يضل ريب الذي جعل وجيوز أن “ لريب”يف موضع نعت “ الذي”} َض ِمهَاداًالَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْر{: قوله تعاىل

هنا ويف } َمْهداً{وقرأ الكوفيون . وجيوز أن يكون منصوبا بإضمار أعين. }الَِّذي{يكون خرب ابتداء مضمر أي هو 
أَلَمْ َنجَْعلِ {تفاقهم على قراءة واختاره أبو عبيد وأبو حامت ال} مَِهاداً{الباقون . بفتح امليم وإسكان اهلاء“ الزخرف”

مصدر وليس هذا موضع مصدر إال على حذف؛ أي } َمْهداً{واجلمع أوىل ألن : النحاس]. ٦: النبأ[} الْأَْرَض مَِهاداً
جاز أن يكون مصدرا كالفرش أي مهد لكم األرض مهدا، وجاز أن يكون } َمْهداً{ومن قرأ : املهدوي. ذات مهد

وجاز أن يكون مجع . جاز أن يكون مفردا كالفراش} ِمهَاداً{ومن قرأ . اف؛ أي ذات مهدعلى تقدير حذف املض
َوَسلََك لَكُْم ِفيَها {. أي فراشا وقرارا تستقرون عليها} ِمَهاداً{ومعىن . استعمل استعمال األمساء فكسر} مهٍد{

وقال ]. ٢٠ - ١٩: نوح[} ِلَتسْلُكُوا ِمنَْها سُُبالً ِفجَاجاً. َواللَُّه جََعلَ لَكُُم الْأَْرَض بَِساطاً{نظريه . أي طرقا} سُُبالً
وَأَنَْزلَ ِمَن السََّماءِ {] ١٠: الزخرف[} الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْرَض مَْهداً َوجََعلَ لَكُْم ِفيَها سُُبالً لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ{: تعاىل
} فَأَْخَرْجَنا بِِه{واملعىن . كله من كالم موسى: وقيل} ْخَرْجَنا بِِه فَأَ{: وهذا آخر كالم موسى، مث قال اهللا تعاىل} َماًء

ضروبا وأشباها، أي أصنافا من النبات } أَزَْواجاً{ومعىن . أي باحلرث واملعاجلة؛ ألن املاء املنزل سبب خروج النبات
} شَتَّى{كون النبات شىت؛ فـ وقد ي: قال. وقال األخفش التقدير أزواجا شىت من نبات. املختلفة األزواج واأللوان

  }شَتَّى{و . جيوز أن يكون نعتا ألزواج، وجيوز أن يكون نعتا للنبات

. وشت األمر شتا وشتاتا تفرق؛ واستشت مثله. أم شت أي متفرق: يقال. مأخوذ من شت الشيء أي تفرق
  :قال رؤبة يصف إبال. قوالشتيت املتفر. وأشت يب قومي أي فرقوا أمري. وشتته تشتيتا فرقه. وكذلك التشتت

  وهي تثري الساطع السختيتا... جاءت معا واطرقت شتيتا 
  .جاؤوا أشتاتا؛ أي متفرقني؛ واحدهم شت؛ قاله اجلوهري: وقوم شىت، وأشياء شىت، وتقول. وثغر شتيت أي مفلج

الكأل، ورعاها صاحبها رعاية؛ أي  من رعت املاشية} وَاْرَعوْا{. أمر إباحة} كُلُوا َواْرعَْوا أَْنَعاَمكُْم{: قوله تعاىل
قال هلم ذلك؛ ألهنم . الواحدة هنية. أي العقول} إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآياتٍ ِلأُوِلي النَُّهى{. أسامها وسحرها؛ الزم ومتعد

وهذا كله من موسى احتجاج على فرعون يف إثبات . ألهنم ينهون النفس عن القبائح: وقيل. الذين ينتهى إىل رأيهم
  .وبني أنه إمنا يستدل على الصانع اليوم بأفعاله. } قَالَ فََمْن رَبُّكَُما َيا ُموَسى{جوابا لقوله  الصانع



: وقيل. يعين آدم عليه السالم ألنه خلق من األرض؛ قاله أبو إسحاق الزجاج وغريه} ِمْنَها َخلَقَْناكُْم{: قوله تعاىل
وروى أبو هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه . آنكل نطفة خملوقة من التراب؛ على هذا يدل ظاهر القر

هذا حديث : أخرجه أبو نعيم احلافظ يف باب ابن سريين، وقال" ما من مولود وقد ذر عليه من تراب حفرته: "وسلم
. وقد مضى. غريب من حديث عون مل نكتبه إال من حديث أيب عاصم النبيل، وهو أحد الثقات األعالم من البصرة

إذا وقعت النطفة الرحم انطلق امللك املوكل بالرحم فأخذ من تراب املكان : وقال عطاء اخلراساين. مسعود عن ابن
ِمْنَها َخلَقَْناكُْم َوِفيَها {: الذي يدفن فيه على النطفة فيخلق اهللا النسمة من النطفة ومن التراب؛ فذلك قوله تعاىل

إن العبد املؤمن إذا : "ويف حديث الرباء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. }ْخَرىُنِعيدُكُْم َوِمْنَها ُنخْرُِجكُْم تَاَرةً أُ
  خرجت روحه صعدت به املالئكة فال ميرون هبا على مأل من املالئكة

إال قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فالن بن فالن بأحسن أمسائه اليت كانوا يسمونه هبا يف الدنيا فيستفتحون هلا 
يفتح فيشيعه من كل مساء مقربوها إىل السماء اليت تليها حىت ينتهي هبا إىل السماء السابعة فيقول اهللا فيستفتحون ف

اكتبوا لعبد ي كتابا يف عليني وأعيدوه إىل األرض فإين منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة "عز وجل 
وري من حديث علي رضي “ التذكرة”يف كتاب  وقد ذكرناه بتمامه. وذكر احلديث" فتعاد روحه يف جسده" أخرى

َتاَرةً {. أي للبعث واحلساب} َوِمنَْها ُنْخرُِجكُْم{أي بعد املوت } َوِفيَها ُنعِيُدكُْم{ ومعىن . اهللا عنه؛ ذكره الثعليب
دارا وناقة أخرى ؛ وهو كقولك اشتريت ناقة و. } نُِعيدُكُْم{ال إىل } ِمنَْها َخلَقَْناكُْم{: يرجع هذا إىل قوله} أُخَْرى
  .من األرض أخرجناكم وخنرجكم بعد املوت من األرض تارة أخرى: فاملعىن
ى، َولَقَْد أََريَْناُه آيَاِتَنا كُلََّها فَكَذََّب وَأََبى، قَالَ أَجِئَْتَنا ِلُتْخرِجََنا ِمْن أَْرِضَنا بِِسْحرَِك َيا مُوَس{ ٥٨ - ٥٦: اآليات

  }ِمثِْلِه فَاْجَعلْ َبْينََنا َوَبيَْنَك َمْوِعداً ال ُنْخِلفُُه َنْحُن َوال أَْنَت َمكَاناً سَُوًىفَلََنأِْتَينَّكَ بِِسْحرٍ 
  }قَالَ َمْوِعدُكُْم َيْوُم الزِّيَنِة َوأَنْ ُيْحَشَر النَّاسُ ُضحًى{[ ٥٩: ]اآلية
  }فََتوَلَّى ِفْرَعْونُ فََجَمَع كَْيَدهُ ثُمَّ أََتى{[ ٦٠: ]اآلية
  }قَالَ لَُهْم مُوَسى َويْلَكُْم ال َتفَْترُوا َعلَى اللَِّه كَذِباً فَُيْسِحَتكُْم بَِعذَابٍ َوقَدْ َخاَب َمنِ افْتََرى{[ ٦١: ]اآلية

أي املعجزات الدالة على نبوة موسى وقيل حجج اهللا الدالة على توحيده } َولَقَدْ أََرْيَناُه آيَاِتَنا كُلَّهَا{: قوله تعاىل
َوَجَحُدوا بَِها {أي مل يؤمن وهذا يدل على أنه كفر عنادا ألنه رأى اآليات عيانا ال خربا نظريه } أََبىفَكَذََّب َو{

  ].١٤: النمل[} َواْسَتيْقََنْتَها أَنْفُُسُهْم ظُلْماً َوُعلُّواً
إهنا سحر؛ : اآليات اليت أتاه هبا موسى قالملا رأى } قَالَ أَجِئَْتَنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا بِِسْحرَِك َيا ُموَسى{: قوله تعاىل
فَلََنأِْتيَنَّكَ {. جئت لتوهم الناس أنك جئت بآية توجب اتباعك واإلميان بك، حىت تغلب على أرضنا وعلينا: واملعىن

  أي لنعارضنك} بِِسْحرٍ ِمثِْلِه

. هو مصدر؛ أي وعدا} َنا وََبْيَنَك َمْوِعداًفَاجَْعلْ بَْيَن{. مبثل ما جئت به ليتبني للناس أن ما أتيت به ليس من عند اهللا
فاملوعد ها هنا ] ٤٣: احلجر[} َوإِنَّ َجَهنَّمَ لََمْوِعُدُهْم أَْجَمِعَني{: املوعد اسم ملكان الوعد؛ كما قال تعاىل: وقيل
اجعل لنا يوما : املعىنف] ٨١: هود[} إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّْبحُ {: املوعد اسم لزمان الوعد؛ كقوله تعاىل: وقيل. مكان

أي ال خنلف } ال ُنْخِلفُُه َنْحُن َوال أَْنَت{: واألظهر أنه مصدر وهلذا قال: قال القشريي. معلوما، أو مكانا معروفا
. وقال اجلوهري وامليعاد املواعدة والوقت واملوضع وكذلك املوعد. ذلك الوعد، واإلخالف أن يعد شيئا وال ينجزه

ـ } اجَْعلْ{باجلزم جوابا لقوله } ال ُنْخِلفُُه{قعقاع وشيبة واألعرج وقرأ أبو جعفر بن ال ومن رفع فهو نعت ل



الباقون . بضم السني} ُسًوى{قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة } َمكَاناً ُسَوًى{. موعدا غري خملف. والتقدير} َمْوِعد{
مت كسر السني ألهنا اللغة العالية واختار أبو عبيد وأبو حا. بكسرها؛ ومها لغتان مثل عدا وعدا وطوى وطوى

وكلهم نونوا الواو، وقد روي عن احلسن، واختلف عنه ضم . وقال النحاس والكسر أعرف وأشهر. الفصيحة
وقيل مكانا مستويا يتبني للناس ما بينا . سوى هذا املكان؛ قال الكليب: واختلف يف معناه فقيل. السني بغري تنوين
وأهل التفسري : قال النحاس. منصفا؛ وعنه أيضا وقتادة عدال بيننا بينك: جماهد. نصفا: ابن عباس. فيه؛ قال ابن زيد

سوى وسوى أي عدل؛ يعين مكانا عدل؛ : نصف وعدل وهو قول حسن؛ قال سيبويه يقال} ُسوى{على أن معىن 
شيء أعدله؛ ويف  جلس يف سواء الدار باملد أي يف وسطها؛ ووسط كل: بني املكانني فيه النصفة؛ وأصله من قولك
  :أي عدال، وقال زهري] ١٤٣: البقرة[} وَكَذَِلَك َجَعلَْناكُمْ أُمَّةً َوَسطاً{: احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  يسوي بيننا فيها السواء... أرونا خطة ال ضيم فيها 
  :يوسطا بني الفريقني؛ وأنشد أبو عبيدة ملوسى بن جابر احلنف: وقال أبو عبيدة والقتيب

  سوى بني قيس قيس عيالن والفزر... وإن أبانا كان حل ببلدة 
إذا كان مبعىن غري أو مبعىن العدل يكون فيه ثالث “ سوى”: وقال األخفش. سعد بن زيد مناة بن متيم: والفزر
مكان سوى وسوى وسواء؛ : وإن فتحت مددت، تقول. إن ضممت السني أو كسرت قصرت فيهما مجيعا: لغات

  :قال موسى بن جابر. ط فيما بني الفريقنيأي عدل ووس

  وجدنا أبانا كان حل ببلدة
  :أي قصدا؛ وأنشد صاحب هذا القول} َمكَاناً ُسَوًى{: وقيل. البيت

  أو متنيت ما عدوت سواها... لو متنت حبيبيت ما عدتين 
وهم سواء . انومها يف هذا األمر سواء وإن شئت سواء. مررت برجل سواك وسواك وسوائك أي غريك: وتقول

ـ } َمكَاناً{وانتصب . للجمع وهم أسواء؛ وهم سواسية مثل مثانية على غري قياس وال . }جعل{على املفعول الثاين ل
حيسن انتصابه باملوعد على أنه مفعول أو ظرف له؛ ألن املوعد قد وصف، واألمساء اليت تعمل عمل األفعال إذا 

شبه الفعل، ومل حيسن محله على أنه ظرف وقع موقع املفعول وصفت أو صغرت مل يسغ أن تعمل خلروجها عن 
: الثاين؛ ألن املوعد إذا وقع بعده ظرف مل جتره العرب جمرى املصادر مع الظروف، لكنهم يتسعون فيه كقوله تعاىل

يف يوم الزينة، فقيل هو يوم عيد واختلف } قَالَ َمْوِعدُكُْم َيْوُم الزِّيَنِة{: قوله تعاىل]٨١: هود[} إِنَّ َمْوِعدَُهُم الصُّْبُح{
. كان يوم عاشوراء: وقال ابن عباس وسعيد بن جبري. كان هلم يتزينون وجيتمعون فيه؛ قاله قتادة والسدي وغريمها

يوم : وقيل. يوم السبت: وقال الضحاك. يوم سوق كان هلم يتزينون فيها؛ وقاله قتادة أيضا: وقال سعيد بن املسيب
يوم يكسر فيه اخلليج؛ وذلك أهنم كانوا خيرجون فيه يتفرجون ويتنزهون؛ وعند ذلك : وقيل. يبالنريوز؛ ذكره الثعل

} َيْوُم الزِّينَِة{وقرأ احلسن واألعمش وعيسى الثقفي والسلمي وهبرية عن حفص . تأمن الديار املصرية من قبل النيل
َوأَنْ ُيْحَشرَ {. ون بالرفع على أنه خرب االبتداءالباق. ورويت عن أيب عمرو؛ أي يف يوم الزينة إجناز موعدنا. بالنصب

ـ } النَّاسُ ُضحًى يقوي } َوأَنْ ُيْحشََر{وعطف . بالرفع} َيْوُم{يف موضع رفع على قراءة } أَنْ{أي ومجع الناس؛ ف
ال تكون ظرفا، وإن كان املصدر الصريح يكون ظرفا كمقدم احلاج؛ ألن من قال أتيك } أَنْ{قراءة الرفع؛ ألن 

والضحا . وأوىل هذا أن يكون يف موضع خفض عطفا على الزينة: النحاس. مقدم احلاج مل يقل آتيك أن يقدم احلاج
  :وقال اجلوهري. مؤنثة تصغرها العرب بغري هاء لئال يشبه تصغريها ضحوة؛ قاله النحاس



كر؛ فمن أنث ضحوة النهار بعد طلوع الشمس، مث بعده الضحا وهي حني تشرق الشمس؛ مقصورة تؤنث وتذ
ذهب إىل أهنا مجع ضحوة؛ ومن ذكر ذهب إىل أنه اسم على فعل مثل صرد ونغر؛ وهو ظرف غري متمكن مثل 

لقيته ضحا؛ وضحا إذ أردت به ضحا يومك مل تنونه، مث بعده الضحاء ممدود مذكر، وهو عند ارتفاع : سحر؛ تقول
وروي عن ابن . مر فيما بينهم كان يف النهار متسعوخص الضحا ألنه أول النهار، فلو امتد األ. النهار األعلى

وعن بعض القراء . على معىن وأن حيشر اهللا الناس وحنوه} َوأَنْ ُيْحَشَر النَّاسُ ُضحاً{مسعود واجلحدري وغريمها 
ن وإمنا بالنو} َوأَنْ َنْحشَُر{واملعىن وأن حتشر أنت يا فرعون الناس وعن اجلحدري أيضا } َوأَنْ َتْحُشَر النَّاَس{

واعدهم ذلك اليوم؛ ليكون علو كلمة اهللا، وظهور دينه، وكبت الكافر، وزهوق الباطل على رؤوس األشهاد، ويف 
اجملمع الغاص لتقوى رغبة من رغب يف احلق، ويكل حد املبطلني وأشياعهم، يكثر احملدث بذلك األمر العلم يف كل 

  .بدو وحضر، ويشيع يف مجع أهل الوبر واملدر
كانوا اثنني : قال ابن عباس. أي حيله وسحره؛ واملراد مجع السحرة} فَتََولَّى ِفْرَعْونُ فََجَمَع كَْيَدُه{: عاىلقوله ت

أربعة : وقيل. كانوا اثين عشر ألفا: وقيل. كانوا أربعمائة: وقيل. وسبعني ساحرا، مع كل ساحر منهم حبال وعصي
كان امسه : وقيل. كانوا جممعني على رئيس يقال له مشعون: وقيل. اكانوا مثانني ألف: وقال ابن املنكدر. عشرا ألفا

وقيل كانوا ثلثمائة ألف ساحر . يوحنا معه اثنا عشر نقيبا، مع كل نقيب عشرون عريفا، مع كل عريف ألف ساحر
هم من الفيوم، وثلثمائة ألف ساحر من الصعيد، وثلثمائة ألف ساحر من الريف، فصاروا تسعمائة ألف وكان رئيس

وهو . دعاء عليهم بالويل} َوْيلَكُْم{أي قال لفرعون والسحرة } قَالَ لَُهْم مُوَسى{. أي أتى امليعاد} ثُمَّ أََتى{. أعمى
وجيوز أن يكون نداء كقوله : قال. هو منصوب مبعىن الزمهم اهللا ويال: وقال أبو إسحاق الزجاج. مبعىن املصدر

أي ال ختتلقوا عليه الكذب، وال تشركوا به، وال } ال تَفَْتُروا َعلَى اللَِّه كَِذباً{] ٥٢: يس[ }َيا َوْيلََنا َمْن َبَعثََنا{: تعاىل
  من عنده أي يستأصلكم باإلهالك} فَُيْسِحَتكُْم بَِعذَابٍ{. تقولوا للمعجزات إهنا سحر

من أسحت، الباقون } َتكُْمفَُيْسِح{وقرأ الكوفيون . وأصله من استقصاء الشَّْعر. َسَحت َوأَْسحت مبعىن: يقال فيه
وقال . وانتصب على جواب النهي. بن متيم] األوىل لغة[من سحت وهذه لغة أهل احلجاز و} فَُيْسحَِتكُْم{

  :الفرزدق
  من املال إال مسحتا أو جملف... وعض زمان يا ابن مروان مل يدع 

أي خسر وهلك، وخاب } َب َمنِ افَْتَرىوَقَْد خَا{. وهذا بيت ال تزال الركب تصطك يف تسوية إعرابه: الزخمشري
  .من الرمحة والثواب من ادعى على اهللا ما مل يأذن به

ْن فََتَناَزُعوا أَْمَرُهْم َبْينَُهْم َوأََسرُّوا النَّْجَوى، قَالُوا إِنْ َهذَاِن لََساِحَراِن ُيرِيَداِن أَنْ ُيْخرَِجاكُْم ِم{ ٦٤ - ٦٢: اآليات
  }ىَوَيذْهََبا بِطَرِيقَِتكُُم الُْمثْلَى، فَأَْجِمعُوا كَْيَدكُمْ ثُمَّ ائْتُوا َصفّاً َوقَدْ أَفْلََح الَْيْوَم َمنِ اْسَتْعلَ أَْرِضكُْم بِِسْحرِِهَما

ما إن كان } قَالُوا{قال قتادة } وَأََسرُّوا النَّْجَوى{. أي تشاوروا؛ يريد السحرة} فَتََناَزُعوا أَْمَرُهمْ َبْينَُهْم{: قوله تعاىل
إِنْ {وقيل الذي أسروا قوهلم . جاء به سحرا فسنغلبه، وإن كان من عند اهللا فسيكون له أمر؛ وهذا الذي أسروه

إن غلبنا اتبعناه؛ قال الكليب؛ دليله من ظهر : وقيل الذي أسروا قوهلم. اآلية قاله السدي ومقاتل} َهذَاِن لََساِحَراِن
ما ]: ٦١: طه[} َوْيلَكُْم ال َتفَْترُوا َعلَى اللَِّه كَذِباً{حني قال هلم موسى  كان سرهم أن قالوا: وقيل. من عاقبة أمرهم
  .املنجاة يكون امسا ومصدرا؛ وقد تقدم“ والنجوى“ . هذا بقول ساحر



عنهما ورويت عن عثمان وعائشة رضي اهللا . }إِنْ َهذَْينِ لَسَاِحَراِن{قرأ أبو عمرو } إِنْ َهذَاِن لَسَاحَِراِن{: قوله تعاىل
وغريمها من الصحابة؛ وكذلك قرأ احلسن وسعيد بن جبري وإبراهيم النخعي وغريهم من التابعني؛ ومن القراء عيسى 

وقرأ الزهري . وهذه القراءة موافقة لإلعراب خمالفة للمصحف. بن عمر وعاصم اجلحدري؛ فيما ذكر النحاس
} إِن{بتخفيف } إِنْ َهذَاِن{صم يف رواية حفص عنه واخلليل بن أمحد واملفضل وأبان وابن حميصن وابن كثري وعا

وهذه القراءة سلمت من خمالفة املصحف ومن فساد اإلعراب، . } هذانّ{وابن كثري يشدد نون } لََساِحَراِن{
فوافقوا } لساحران} {إنَّ{بتشديد } إِنَّ َهذَاِن{وقرأ املدنيون والكوفيون . ويكون معناها ما هذان إال ساحران

قال النحاس فهذه ثالث قراءات قد رواها اجلماعة عن األئمة، وروي عن عبد اهللا بن . وخالفوا اإلعراب املصحف
بغري الم؛ وقال } إِنْ َهذَاِن َساحَِراِن{: وقال الكسائي يف قراءة عبد اهللا} إِنْ َهذَاِن إِالَّ سَاحَِراِن{مسعود أنه قرأ 

فهذه ثالث قراءات أخرى حتمل على التفسري ال أهنا جائز أن يقرأ هبا } َراِنإِنْ ذَاِن إِالَّ سَاِح{الفراء يف حرف أيب 
  .ملخالفتها املصحف

وللعلماء يف قراءة أهل املدينة والكوفة ستة أقوال ذكرها ابن األنباري يف آخر كتاب الرد له، والنحاس يف : قلت
إين : خطأها قوم حىت قال أبو عمرووقد . إعرابه، واملهدوي يف تفسريه، وغريهم أدخل كالم بعضهم يف بعض

لَِكنِ {: وروى عروة عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا سئلت عن قوله تعاىل} إنَّ َهذَان{ألستحي من اهللا أن اقرأ 
] ٦٩: املائدة[} ابِئُونَإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهادُوا وَالصَّ{“ املائدة”ويف } َوالُْمِقيمَِني{: مث قال} الرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ

يف : وقال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه. هذا خطأ من الكاتب! يا ابن أخيت: فقالت} إِنْ َهذَاِن لََساحَِراِن{و 
قرأت هذه اآلية عند أيب عثمان بن عفان، فقال حلن : وقال أبان بن عثمان. املصحف حلن وستقيمه العرب بألسنتهم

القول األول من األقوال الستة . دعوه فإنه ال حيرم حالال وال حيلل حرما: غريوه؟ فقالأال ت: وخطأ؛ فقال له قائل
  أهنا لغة بين احلرث بن كعب وزبيد وخثعم وكنانة بن زيد جيعلون رفع االثنني ونصبه وخفضه باأللف؛

على ما ] ١٦: يونس[} بِِه َوال أَْدَراكُْم{: جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، ومنه قوله تعاىل: يقولون
  :وما رأيت أفصح منه: قال -وأنشد الفراء لرجل من بين أسد . تقدم

  مساغا لناباه الشجاع لصما... فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى 
  :ويقولونك كسرت يداه وركبت عاله؛ يديه وعليه؛ قال شاعرهم

  دعته إىل هايب التراب عقيم... تزود منا بني أذناه ضربة 
  :آخروقال 

  .أي عليهن وعليها... طاروا عالهن فطر عالها 
  :وقال آخر

  قد بلغا يف اجملد غايتاها... إن أباها وأبا أباها 
وهذا القول من أحسن ما مخلت عليه اآلية؛ إذ كانت هذه اللغة : قال أبو جعفر النحاس. أي إن أبا أبيها وغايتها

إذا قال سيبويه حدثين من : أبو زيد األنصاري وهو الذي يقولمعروفة، وقد حكاها من يرتضي علمه وأمانته؛ منهم 
أثق به فإمنا يعنيين؛ وأبو اخلطاب األخفش وهو رئيس من رؤساء اللغة، والكسائي والفراء كلهم قالوا هذا على لغة 

ة وحكى غريه أهنا لغ: املهدوي. وحكى أبو عبيدة عن أيب اخلطاب أن هذه لغة بين كنانة. بين احلرث بن كعب
وأعلم أنك إذا ثنيت الواحد زدت عليه زائدتني، األوىل منهما : قال النحاس ومن أبني ما يف هذا قول سيبويه. خلثعم



وهو حرف اإلعراب، يوجب أن األصل أال : حرف مد ولني وهو حرف اإلعراب؛ قال أبو جعفر فقول سيبويه
  جاء} إِنَّ َهذَاِن{يتغري، فيكون 

ومل يقل استحاذ؛ فجاء هذا ليدل ] ١٩: اجملادلة[} اْسَتحَْوذَ َعلَْيهُِم الشَّيْطَانُ{ال تعاىل على أصله ليعلم ذلك، وقد ق
القول الثاين أن . وال يفكر يف إنكار من أنكر هذه اللغة إذا كان األئمة قد رووها} إِنَّ َهذَاِن{على األصل، وكذلك 

مبعىن نعم، وحكى سيبويه أن } إنّ{رب تأيت بـ الع: مبعىن نعم؛ كما حكى الكسائي عن عاصم قال} إنّ{يكون 
: تأيت مبعىن أجل، وإىل هذا القول كان حممد بن يزيد وإمساعيل بن إسحاق القاضي يذهبان؛ قال النحاس} إنّ{

وحدثنا : النحاس. وقد أعجب به أبو إسحاق: الزخمشري. ورأيت أبا إسحاق الزجاج وعلي بن سليمان يذهبان إليه
فحدثين، ] هذا[قال حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد السالم النيسابوري، مث لقيت عبد اهللا بن أمحد علي بن سليمان، 

قال حدثين عمري بن املتوكل، قال حدثنا حممد بن موسى النوفلي من ولد حرث بن عبد املطلب، قال حدثنا عمر بن 
ن أبيه عن علي بن أيب طالب رضوان اهللا ع -وهو ابن احلسني  -مجيع الكويف عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي 

إن احلمد هللا حنمده : "ال أحصي كم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول على منربه: عليهم أمجعني، قال
قال أبو حممد اخلفاف قال " أنا أفصح قريش كلها وأفصحها بعدي أبان بن سعيد بن العاص: "مث يقول" ونستعينه

يف معىن نعم كأنه أراد صلى " إن"بالنصب إال أن العرب جتعل " إن احلمد هللا"العربية والنحو  إعرابه عند أهل: عمري
  :وقال الشاعر يف معىن نعم. اهللا عليه وسلم؛ نعم احلمد هللا؛ وذلك أن خطباء اجلاهلية كانت تفتتح خطبها بنعم

  نال العال وشفى الغليل الغادر... قالوا غدرت فقلت إن ورمبا 
  :اهللا بن قيس الرقياتوقال عبد 

  ح يلمنين وألومنه... بكر العواذل يف الصبا 
  ك وقد كربت فقلت إنه... ويقلن شيب قد عال 

أنشدين داود : قال النحاس. مبعىن نعم وال تنصب“ إن هذان ساحران”: فعلى هذا جائز أن يكون قول اهللا عز وجل
  :بن اهليثم، قال أنشدين ثعلبك

  من جوى حبهن إن اللقاء... ليت شعري هل للمحب شفاء 

نعم زيد خارج، وال تكاد تقع الالم ها هنا، وإن كان : وهذا قول حسن إال أن فيه شيئا ألنه إمنا يقال: قال النحاس
  :النحويون قد تكلموا يف ذلك فقالوا الالم ينوي هبا التقدمي؛ كما قال

  ينل العالء ويكرم األخواال... خايل ألنت ومن جرير خاله 
  :آخر

  ترضى من الشاة بعظم الرقبه... أم احلليس لعجوز شهربه 
وأنكره أبو : املهدوي. واملعىن يف اآلية إن هذان هلما ساحران مث حذف املبتدأ: أي خلايل وألم احلليس؛ وقال الزجاج

استغىن  احملذوف مل حيذف إال بعد أن عرف، وإذا كان معروفا فقد“ مها”: قال أبو الفتح. علي وأبو الفتح بن جين
وجدت األلف : القول الثالث قال الفراء أيضا. مبعرفته عن تأكيده بالالم، ويقبح أن حتذف املؤكد وتترك املؤكد
جاءين الذين : مث زدت عليه نونا فقلت“ الذي”: دعامة ليست بالم الفعل فزدت عليها نونا ومل أغريها كما قلت

مشبهة “ هذان”ل الرابع قاله بعض الكوفيني قال األلف يف عندك، ورأيت الذين عندك، ومررت بالذين عندك القو
قال أبو إسحاق النحويون القدماء يقولون اهلاء ها هنا مضمرة، واملعىن : القول اخلامس. باأللف يف يفعالن فلم تغري



“ ساحران“و“ إن”خرب “ هذان“و“ إن”فأضمرت اهلاء اليت هي منصوب : إنه هذان لساحران؛ قال ابن األنباري
“ إن”واألشبه عند أصحاب أهل هذا اجلواب أن اهلاء اسم . إنه هذان هلما ساحران] والتقدير[املضمر “ مها”رفعها ي
القول السادس قال أبو جعفر النحاس وسألت أبا احلسن بن كيسان . رفع باالبتداء وما بعده خرب االبتداء“ هذان“و

سألين : إن شئت أجبتك بقويل؛ فقلت بقولك؛ فقالإن شئت أجبتك جبواب النحويني، و: عن هذه اآلية، فقال
يف موضع الرفع والنصب واخلفض على حال “ هذا”القول عندي أنه ملا كان يقال : إمساعيل بن إسحاق عنها فقلت

واحدة، وكانت التثنية جيب أال يغري هلا الواحد أجريت التثنية جمرى الواحدة؛ فقال ما أحسن هذا لو تقدمك أحد 
  .فيقول القاضي به حىت يؤنس به؛ فتبسم: فقلت له: ىت يؤنس به؛ قال ابن كيسانبالقول به ح

هذا من قول فرعون للسحرة؛ } يُرِيَداِن أَنْ ُيخْرَِجاكُْم ِمْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِهَما وََيذَْهَبا بِطَرِيقَِتكُُم الُْمثْلَى{: قوله تعاىل
إِنِّي أََخاُف أَنْ ُيَبدِّلَ ِديَنكُْم أَْو أَنْ ُيظْهَِر ِفي الْأَْرضِ {فرعون أي غرضهما إفساد دينكم الذي أنتم عليه؛ كما قال 

طريقة القوم أفضل القول؛ وهذا الذي : وقيل. ويقال فالن حسن الطريقة أي حسن املذهب]. ٢٦: غافر[} الْفََساَد
أو يذهبا ببين إسرائيل وهم . لة هلمويذهبا بسادتكم ورؤسائكم؛ استما: ينبغي أن يسلكوا طريقته ويقتدوا به؛ فاملعىن

و . أيذهبا بأهل طريقتكم فحذف املضاف. األماثل وإن كانوا خوال لكم ملا يرجعون إليه من االنتساب إىل األنبياء
وجيوز . وأنث الطريقة على اللفظ، وإن كان يراد هبا الرجال. تأنيث األمثل؛ كما يقال األفضل والفضلى} الُْمثْلَى{

نعت كقولك امرأة } الُْمثْلَى{و. بسنتكم ومستكم} بِطَرِيقَِتكُُم{: وقال الكسائي. أنيث على اجلماعةأن يكون الت
  .فالن على الطريقة املثلى يعنون على اهلدى املستقيم: تقول العرب. كربى

لى اخلروج أي أمجعت اخلروج وع: تقول. اإلمجاع اإلحكام والعزم على الشيء} فَأَْجِمُعوا كَْيَدكُْم{: قوله تعاىل
: واحتج بقوله. بالوصل وفتح امليم} فَاْجَمُعوا{إال أبا عمرو فإنه قرأ } فَأَْجِمُعوا{وقراءة كل األمصار . عزمت

جيب على أيب عمرو أن يقرأ خبالف : قال النحاس وفيما حكي يل عن حممد بن يزيد أنه قال. } فََجَمَع كَْيَدُه ثُمَّ أََتى{
ـ : قال. ة اليت عليها أكثر الناسقراءته هذه، وهي القراء قد } فََجَمَع كَْيدَُه{: وقوله عز وجل} َجمََع{ألنه احتج ب

أي اعزموا وجدوا؛ وملا تقدم ذلك } فَأَْجِمُعوا{ويقرب أن يكون بعده } فَاْجَمُعوا{ثبت هذا فيبعد أن يكون بعده 
} فَاْجَمُعوا{ويصحح قراءة أيب عمرو : نحاسقال ال. أمر جممع وجممع عليه: وجب أن يكون هذا خبالف معناه يقال

القراءة بقطع األلف وكسر امليم : الثعليب. وقاله أبو إسحاق. أي امجعوا كل كيد لكم وكل حيلة فضموه مع أخيه
وأمجعت الشيء جعلته : أمجعت الشيء مجعته مبعىن واحد، ويف الصحاح: مبعىن اجلمع، تقول: أحدمها: هلا وجهان

  :ذؤيب يصف محرامجيعا؛ قال أبو 
  وأوالت ذي العرجاء هنب جممع... فكأهنا باجلزع بني نبايع 

  :أنه مبعىن العزم واإلحكام؛ قال الشاعر: والثاين. أي جمموع
  هل أغدون يوما وأمري جممع... يا ليت شعري واملىن ال تنفع 

ون أشد هليبتكم وهو منصوب بوقوع الفعل صفوفا ليك: وقيل. مجيعا: قال مقاتل والكليب} ثُمَّ ائُْتوا َصفّاً{. أي حمكم
أتيت الصف يعين املصلى؛ فاملعىن عنده ائتوا املوضع الذي جتتمعون فيه يوم : عليه على قول أيب عبيدة؛ قال يقال

جيوز أن يكون املعىن : وقال الزجاج. ما قدرت أن آيت الصف؛ يعين املصلى: وحكي عن بعض فصحاء العرب. العيد
بكسر امليم } ثُمِّ اْيتُوا{وقرئ . ولذلك مل جيمع. مصطفون؛ فيكون على هذا مصدرا يف موضع احلالمث ائتوا والناس 

وهذا كله من قول . أي من غلب} َوقَدْ أَفْلََح الَْيْوَم َمنِ اْسَتْعلَى{. ومن ترك اهلمزة أبدل من اهلمزة ألفا. وياء



  .من قول فرعون هلم: وقيل. السحرة بعضهم لبعض
ِعِصيُُّهمْ قَالُوا َيا ُموَسى إِمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ أَوَّلَ َمْن أَلْقَى، قَالَ َبلْ أَلْقُوا فَإِذَا ِحبَالُُهْم َو{ ٦٦ - ٦٥: اآليتان

  }ُيخَيَّلُ إِلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم أَنََّها َتسَْعى
  }فَأَْوَجَس ِفي نَفِْسِه ِخيفَةً ُموَسى{[ ٦٧: ]اآلية
  }قُلَْنا ال َتَخْف إِنََّك أَْنَت الْأَْعلَى{[ ٦٨: ]ةاآلي
  }وَأَلْقِ َما ِفي َيِمينَِك َتلْقَْف َما َصَنعُوا إِنََّما َصَنعُوا كَْيُد سَاِحرٍ َوال ُيفِْلُح السَّاِحُر َحْيثُ أََتى{[ ٦٩: ]اآلية
  }َهارُونَ َوُموَسى فَأُلِْقَي السََّحَرةُ ُسجَّداً قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ{[ ٧٠: ]اآلية
ْم َوأَْرُجلَكُْم ِمنْ قَالَ آَمنُْتْم لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَُّه لَكَبُِريكُُم الَِّذي َعلََّمكُُم السِّْحَر فَلَأُقَطَِّعنَّ أَْيدَِيكُ{[ ٧١:] اآلية

  }أََشدُّ َعذَاباً وَأَْبقَىِخالٍف َولَأَُصلَِّبنَّكُْم ِفي ُجذُوعِ النَّْخلِ َولََتْعلَُمنَّ أَيَُّنا 

تأدبوا } َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ أَوَّلَ َمْن أَلْقَى{عصاك من يدك } إِمَّا أَنْ ُتلِْقَي{. يريد السحرة} قَالُوا َيا ُموَسى{: قوله تعاىل
وقرأ . ا؛ دل عليه املعىنيف الكالم حذف، أي فألقو} قَالَ َبلْ أَلْقُوا فَإِذَا ِحبَالُُهْم{. مع موسى فكان ذلك سبب إمياهنم

الباقون بالكسر . وهبا يأخذ احلسن} وُعِصيُُّهْم{لغة بين متيم : قال هارون القارئ. بضم العني} وُعِصيُُّهْم{احلسن 
وقرأ ابن عباس وأبو حيوة } ُيخَيَّلُ إِلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم أَنََّها َتْسَعى{. وحنوه ديل وقسي وقسي. اتباعا لكسرة الصاد

وذلك أهنم لطخوا العصي . بالتاء؛ وردوه إىل العصي واحلبال إذ هي مؤنثة} َتَخيَّلُ{ن ذكوان وروح عن يعقوب واب
خيل إىل موسى أن األرض حيات وأهنا تسعى على : قال الكليب. بالزئبق، فلما أصاهبا حر الشمس ارهتشت واهتزت

“ خنيل”وقرئ . بالياء رده إىل الكيد} ُنَخيِّلُ{ومن قرأ } لُُتَخيَّ{مبعىن تتخيل وطريقه طريق } َتخَيَّلُ{وقرئ . بطنها
يف موضع رفع؛ أي خييل إليه } أَنَّ{فـ } أَنََّها َتْسَعى{الفاعل : وقيل. بالنون على أن اهللا هو املخيل للمحنة واالبتالء

تشبه : يف الوجه األولواملعىن . وزعم الفراء أن موضعها موضع نصب؛ أي بأهنا مث حذف الباء. سعيها؛ قال الزجاج
يف موضع نصب أي ختيل } أَنَّ{وقال الزجاج ومن قرأ بالتاء جعل . إليه من سحرهم وكيدهم حىت ظن أهنا تسعى

وهو عائد على احلبال والعصي، } ختّيل{وجيوز أن تكون يف موضع رفع بدال من الضمري يف : إليه ذات سعي، قال
  .اه متشيمعن} َتْسَعى{و . والبدل فيه بدل اشتمال

أي من احليات وذلك على ما . أحس: وقيل. وجد: وقيل. أي أضمر} فَأَْوَجَس ِفي َنفِْسِه ِخيفَةً مُوَسى{: قوله تعاىل
خاف حني أبطأ عليه : وقيل. خاف أن يفتنت الناس قبل أن يلقي عصاه: وقيل. يعرض من طباع البشر على ما تقدم

إن كان السبب أن موسى عليه : وقال بعض أهل احلقائق. لك فيفتتنواالوحي بإلقاء العصا أن يفترق الناس قبل ذ
التفت فإذا جربيل على } َوْيلَكُْم ال َتفَْترُوا َعلَى اللَِّه كَذِباً فَُيْسِحَتكُْم بَِعذَابٍ{: السالم ملا التقى بالسحرة وقال هلم

  ميينه فقال له يا موسى ترفق

ء سحرة جاؤوا بسحر عظيم ليبطلوا املعجزة، وينصروا دين فرعون، يا جربيل هؤال: فقال موسى. بأولياء اهللا
هم من الساعة إىل صالة العصر عندك، وبعد صالة العصر : فقال جربيل! ترفق بأولياء اهللا: ويردوا دين اهللا، تقول

ة، وعلم اهللا فلما قال له ذلك، أوجس موسى وخطر أن ما يدريين ما علم اهللا يف، فلعلي أكون اآلن يف حال. يف اجلنة
أي الغالب يف } ال َتَخْف إِنََّك أَْنَت الْأَْعلَى{فلما علم اهللا ما يف قلبه أوحى اهللا إليه . يف على خالفها كما كان هؤالء

خوفة الواو ياء النكسار } ِخيفَةً{وأصل . الدنيا، ويف الدرجات العال يف اجلنة؛ للنبوة واالصطفاء الذي آتاك اهللا به
  .اخلاء



ومل يقل وألق عصاك، فجائز أن يكون تصغريا هلا؛ أي ال تبال } َوأَلْقِ َما ِفي َيِمينَِك َتلْقَْف َما َصَنعُوا{: عاىلقوله ت
بكثرة حباهلم وعصيهم، وألق العويد الفرد الصغري اجلرم الذي يف ميينك، فإنه بقدرة اهللا يتلقفها على وحدته 

ا هلا أي ال حتفل هبذه األجرام الكثرية الكبرية فإن يف ميينك شيئا وجائز أن يكون تعظيم. وكثرهتا، وصغره وعظمها
باجلزم } َتلَقََّْف{و . أعظم منها كلها، وهذه على كثرهتا أقل شيء وأنزره عندها؛ فألقه يتلقفها بإذن اهللا وميحقها

كنة الالم من لقف سا} َتلْقَُف{وقرأ السلمي وحفص . إن تلقه تتلقف؛ أي تأخذ وتبتلع: جواب األمر؛ كأنه قال
حبذف التاء ورفع الفاء، على معىن فإهنا } َتلْقَُف{وقرأ ابن ذكوان وأبو حيوة الشامي وحيىي بن احلرث . يلقف لقفا
ألقفه لقفا، وتلقفته “ بالكسر”لقفت الشيء : واللقف األخذ بسرعة، يقال. للعصا: وقيل. واخلطاب ملوسى. تتلقف

سقوط “ بالتحريك”واللقف . يقال رجل لقف ثقف أي خفيف حاذف: عن يعقوب. أيضا أي تناولته بسرعة
“ بالكسر”لقمت اللقمة . وتلقف وتلقم وتلهم مبعىن. ولقد لقف احلوض لقفا أي هتور من أسفله وأتسع. احلائط

إِنََّما { وكذا. أي الذي صنعوه} َما َصَنعُوا{. إذا ابتلعه“ بالكسر”لقما، وتلقمتها إذا ابتلعتها يف مهلة وكذلك هلمه 
  .بكسر السني وإسكان احلاء؛ وهى قراءة الكوفيني إال عاصما} ِسحْر{بالرفع } كَْيُد{أي إن الذي صنعوه } َصَنعُوا

  :وفيه وجهان
  أن يكون الكيد مضافا إىل السحر: أحدمها

  .على األتباع من غري تقدير حذف
  .أن يكون يف الكالم حذف أي كيد ذي سحر: والثاين

والكيد يف احلقيقة . باإلضافة} سَاحِرٍ{كافة وال تضمر هاء } َما{بالنصب بوقوع الصنع عليه و } كَْيَد{وقرأ الباقون 
َوال ُيفِْلحُ {. على معىن ألن ما صنعوا كيد ساحر} أنّ{وجيوز فتح . على هذه القراءة مضاف للساحر ال للسحر

  .وقد تقدم. حيث احتال: وقيل. رضأي ال يفوز وال ينجو حيث أتى من األ} السَّاِحرُ َحْيثُ أََتى
ملا رأوا من عظيم األمر وخرق العادة يف العصا؛ فإهنا ابتلعت مجيع ما احتالوا به } فَأُلِْقَي السَّحََرةُ ُسجَّداً{: قوله تعاىل

. من احلبال والعصي؛ وكانت محل ثلثمائة بعري مث عادت عصا ال يعلم أحد أين ذهبت احلبال والعصي إال اهللا تعاىل
ويف ] ٢٦: العنكبوت[} فَآَمَن لَُه لُوطٌ{آمن له وآمن به؛ ومنه : أي به؛ يقال} قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ َهاُرونَ َوُموَسى{

إِنَُّه لَكَبِريُكُُم {. إنكار منه عليهم؛ أي تعديتم وفعلتم ما مل آمركم به} قَالَ آَمْنُتمْ لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم{. األعراف
وإمنا أراد فرعون بقول هذا ليشبه . أي رئيسكم يف التعليم، وإمنا غلبكم ألنه أحذق به منكم} ي َعلََّمكُُم السِّحَْرالَِّذ

على الناس حىت ال يتبعوهم فيؤمنوا كإمياهنم، وإال فقد علم فرعون أهنم مل يتعلموا من موسى، بل قد علموا السحر 
أي على جذوع } أَْيِدَيكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخالٍف وَلَأَُصلَِّبنَّكُْم ِفي ُجذُوعِ النَّْخلِ فَلَأُقَطَِّعنَّ{. قبل قدوم موسى ووالدته

  :قال سويد بن أيب كاهل. النخل
  فال عطست شيبان إال بأجدعا... هم صلبوا العبد ي يف جذع خنلة 

بفتح األلف } َولَأَُصلِّبَنَّكُْم} {لَأُقَطَِّعنَّفَ{وقرأ ابن حميصن هنا ويف األعراف . فقطع وصلب حىت ماتوا رمحهم اهللا تعاىل
  .يعين أنا أم رب موسى} َولََتْعلَُمنَّ أَيَُّنا أََشدُّ َعذَاباً وَأَْبقَى{. والتخفيف من قطع وصلب

َما أَْنَت قَاضٍ إِنََّما َتقِْضي َهِذهِ قَالُوا لَْن ُنؤِْثَرَك َعلَى َما َجاَءَنا ِمَن الَْبيِّنَاِت وَالَِّذي فَطََرَنا فَاقْضِ { ٧٣ - ٧٢: اآليتان
  }للَُّه خَْيٌر َوأَبْقَىالَْحَياةَ الدُّنَْيا، إِنَّا آَمنَّا بَِربَِّنا ِلَيْغِفَر لََنا َخطَاَياَنا َوَما أَكَْرْهَتَنا َعلَْيِه ِمَن السِّْحرِ َوا

  }َهنََّم ال َيمُوُت ِفيَها َوال َيحَْيىإِنَُّه َمْن َيأْتِ َربَُّه ُمْجرِماً فَإِنَّ لَُه َج{[ ٧٤: ]اآلية



  }َوَمْن يَأِْتِه ُمْؤِمناً قَْد َعِملَ الصَّاِلحَاِت فَأُولَِئَك لَُهُم الدََّرجَاُت الُْعلَى{[ ٧٥: ]اآلية
  }كَّىَجنَّاُت َعْدنٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها وَذَِلَك َجَزاُء َمْن َتَز{[ ٧٦: ]اآلية

يريد من : قال ابن عباس} َعلَى َما َجاءََنا ِمَن الَْبيَِّناِت{أي لن خنتارك } لَْن نُْؤِثَرَك{يعين السحرة } قَالُوا{: قوله تعاىل
. }لَْن نُْؤِثَرَك{ملا سجدوا أراهم اهللا يف سجودهم منازهلم يف اجلنة؛ فلهذا قالوا : وقال عكرمة وغريه. اليقني والعلم
فأرسل . آمنت برب موسى وهارون: غلب موسى وهارون؛ فقالت: أة فرعون تسأل من غلب، فقيل هلاوكانت امر

انظروا أعظم صخرة فإن مضت على فوهلا فألقوها عليها؛ فلما أتوها رفعت بصرها إىل السماء : إليها فرعون فقال
. جسدها وليس يف جسدها روحفأبصرت منزهلا يف اجلنة، فمضت على قوهلا فانتزع روحها، وألقيت الصخرة على 

انظر إىل هذه احلية هل ختوفت فتكون جنيا أو : قال مقدم السحرة ملن يثق به ملا رأى من عصا موسى ما رأى: وقيل
آمنت برب هارون : ما ختوفت؛ فقال: مل تتخوف فهي من صنعة الصانع الذي ال يعزب عليه مصنوع؛ فقال

أي لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات } َما َجاَءَنا ِمَن الَْبيِّنَاِت{عطوف على هو م: قيل} وَالَِّذي فَطََرنَا{. وموسى
. التقدير ما أنت قاضيه} فَاقْضِ َما أَْنَت قَاضٍ{. هو قسم أي واهللا لن نؤثرك: وقيل. وال على الذي فطرنا أي خلقنا

  .األفعال، وهذه موصولة بابتداء وخربها هنا اليت تكون مع الفعل مبنزلة املصدر؛ ألن تلك توصل ب} مَا{وليست 

وحذفت الياء من . فاحكم ما أنت حاكم؛ أي من القطع والصلب: وقيل. فاصنع ما أنت صانع: قال ابن عباس
إِنََّما َتقِْضي {. واختار سيبويه إثباهتا يف الوقف ألنه قد زالت علة الساكنني. قاض الوصل لسكوهنا وسكون التنوين

إمنا تقضي يف متاع هذه احلياة : وهي منصوبة على الظرف، واملعىن. أي إمنا ينفذ أمرك فيها} لدُّْنيَاَهِذِه الْحََياةَ ا
إمنا تقضي أمور هذه احلياة الدنيا، : وجيوز أن يكون التقدير. أو وقت هذه احلياة الدنيا، فتقدر حذف املفعول. الدنيا

مبعىن الذي وحتذف اهلاء من } مَا{ء الرفع على أن جتعل وأجاز الفرا. كافة إلن} مَا{فتنتصب انتصاب املفعول و 
ِلَيْغفَِر {. أي صدقنا باهللا وحده ال شريك له وما جاءنا به موسى} إِنَّا آَمنَّا بَِربِّنَا{. }َهِذِه الَْحَياةَ الدُّْنيَا{تقضي ورفعت 

يف موضع نصب معطوفة على } َما} {لَْيِه ِمَن السِّحْرَِوَما أَكَْرْهَتَنا َع{. يريدون الشرك الذي كانوا عليه} لََنا َخطَايَاَنا
. واألول أوىل: النحاس. ال موضع هلا وهى نافية؛ أي ليغفر لنا خطايانا من السحر وما أكرهتنا عليه: وقيل. اخلطايا
ل مكرهني؛ وألن اإلكراه ليس وليس هذا بقو} إِنَّ لََنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا َنْحُن الَْغاِلبَِني{: وفيه بعد؛ لقوهلم: املهدوي

كانوا يعلمون السحر أطفاال مث عملوه : قال احلسن. بذنب، وإن كان جيوز أن يكونوا أكرهوا على تعليمه صغارا
وما أكرهتنا عليه من السحر : يف موضع رفع باالبتداء ويضمر اخلرب، والتقدير} َما{وجيوز أن يكون . خمتارين بعد
ـ } رِِمَن السِّْح{و . موضوع عنا نافية يتعلق بـ } مَا{وعلى أن . } أَكْرَْهَتنَا{على هذا القول والقول األول يتعلق ب

اهللا خري لنا منك : وقيل. أي ثوابه خري وأبقى فحذف املضاف؛ قاله ابن عباس} َواللَُّه َخْيٌر َوأَبْقَى{. }َخطَايَاَنا{
اهللا خري لنا إن أطعناه، : وقيل} ُمنَّ أَيَُّنا أََشدُّ َعذَاباً وَأَْبقَىَولََتْعلَ{وهو جواب قوله . وأبقى عذابا لنا من عذابك لنا
  .وأبقى عذابا منك إن عصيناه

. وقيل ابتداء كالم من اهللا عز وجل. قيل هو من قول السحرة ملا آمنوا} إِنَُّه َمْن يَأِْت َربَُّه ُمْجرِماً{: قوله تعاىل
  :وجيوز إن من يأت، ومنه قول الشاعر. الشأنترجع إىل األمر و} إِنَُّه{والكناية يف 

  يلق فيها جآذرا وظباء... إن من يدخل الكنيسة يوما 

الذي : وقيل. واجملرم الكافر. أراد إنه من يدخل؛ أي أن األمر هذا؛ أن اجملرم يدخل النار، واملؤمن يدخل اجلنة
وهذه صفة الكافر } نََّم ال َيُموُت ِفيَها َوال َيْحَيىفَإِنَّ لَُه َجَه{: واألول أشبه؛ لقوله. يقترف املعاصي ويكتسبها



  :قال الشاعر. فال ينتفع حبياته وال يستريح مبوته -وغريها “ النساء”على ما تقدم بيانه يف سورة  -املكذب اجلاحد 
  شقاها وال حتيا حياة هلا طعم... أال من لنفس ال متوت فينقضي 

َمْن َيأْتِ {ومعىن .  اهللا تعاىل عنه فال ميوت بفراقها، وال حييا باستقرارهانفس الكافر معلقة يف حنجرته أخرب: وقيل
أي وقد } قَْد َعِملَ{. أي ميت عليه ويوافيه مصدقا به} َوَمْن يَأِْتِه ُمْؤِمناً{ومعىن . من يأت موعد ربه} َربَُّه ُمْجرِماً

أي الرفيعة اليت قصرت } ِئَك لَُهُم الدََّرجَاُت الُْعلَىفَأُولَ{. أي الطاعات وما أمر به وهنى عنه} الصَّاِلَحاِت{عمل 
  .على أن املراد باجملرم املشرك“ ومن يأته مؤمنا”: ودل قوله. دوهنا الصفات

أي من حتت غرفها } َتْجرِي ِمْن َتْحِتهَا{. بيان للدرجات وبدل منها، والعدن اإلقامة} َجنَّاُت َعْدٍن{: قوله تعاىل
} َوذَِلَك جََزاُء َمْن َتَزكَّى{. أي ماكثني دائمني} خَاِلِديَن ِفيَها{. من اخلمر والعسل واللنب واملاء} ُرالْأَْنهَا{وسررها 

لعل السحرة مسعوه من موسى أو من بين : ومن قال هذا من قول السحرة قال. أي من تطهر من الكفر واملعاصي
  .من آل فرعونإسرائيل إذ كان فيهم مبصر أقوام، وكان فيهم أيضا املؤمن 

  .وحيتمل أن يكون ذلك إهلاما من اهللا هلم أنطقهم بذلك ملا آمنوا؛ واهللا أعلم: قلت
َولَقَْد أَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ بِِعَباِدي فَاضْرِْب لَُهْم طَرِيقاً ِفي الَْبْحرِ يََبساً ال َتَخاُف َدَركاً { ٧٩ - ٧٧: اآليات

  }ُهْم ِفْرَعْونُ بُِجُنوِدِه فََغشَِيُهْم ِمَن الَْيمِّ َما غَِشيَُهْم، وَأََضلَّ ِفْرَعْونُ قَْوَمُه َوَما َهَدىَوال َتْخَشى، فَأَْتَبَع
 أي يابسا ال طني} فَاْضرِْب لَُهْم طَرِيقاً ِفي الَْبْحرِ يََبساً{. تقدم} َولَقَدْ أَْوَحيَْنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ بِِعبَاِدي{: قوله تعاىل
  .وقد مضى يف البقرة.فيه وال ماء

. أي حلاقا من فرعون وجنوده} ال َتخَاُف َدَركاً{ضرب موسى البحر وكنيته إياه، وإغراق فرعون فال معىن لإلعادة 
هذا فرعون قد أدركنا، وهذا البحر قد غشينا، فأنزل اهللا تعاىل : قال ابن جريج قال أصحاب موسى} َوال َتْخَشى{
وقرأ . أي ال ختاف دركا من فرعون وال ختشى غرقا من البحر أن ميسك إن غشيك} كاً َوال َتْخَشىال َتخَاُف َدَر{

مستأنف } الَ َتْخَشى{و . التقدير إن تضرب هلم طريقا يف البحر ال ختف. على أنه جواب األمر} الَ َتَخْف{محزة 
: األحزاب[} فَأََضلُّوَنا السَّبِيال{: ولهأو يكون جمزوما واأللف مشبعة من فتحة؛ كق. وال أنت ختشى: على تقدير

  :أو يكون على حد قول الشاعر] ٦٧
  كأن مل ترى قبلي أسريا ميانيا

  :وقال آخر. وهذا مذهب الفراء. على تقدير حذف احلركة كما حتذف حركة الصحيح
  من هجو زبان مل هتجو ومل تدع... هجوت زبان مث جئت معتذرا 

  :وقال آخر
  مبا القت لبون بين زياد... ء تنمي أمل يأتيك واألنبا
وهذا من أقبح الغلط أن حيمل كتاب اهللا عز وجل على الشذوذ من الشعر؛ وأيضا فإن الذي جاء به : قال النحاس

من الشعر ال يشبه من اآلية شيئا؛ ألن الياء والواو خمالفتان لأللف؛ ألهنما تتحركان واأللف ال تتحرك، وللشاعر إذا 
َوالَ {ا متحركتني مث حتذف احلركة للجزم، وهذا حمال يف األلف؛ والقراءة األوىل أبني ألن بعده اضطر أن يقدرمه

  جممع عليه بال جزم؛} َتْخَشى
  :وفيها ثالث تقديرات

يف موضع احلال من املخاطب، التقدير فاضرب هلم طريقا يف البحر يبسا غري خائف } الَ َتَخاُف{األول أن يكون 
  .وال خاش



أن يكون يف موضع النعت للطريق؛ ألنه معطوف على يبس الذي هو صفة، ويكون التقدير ال ختاف فيه؛ : الثاين
  .فحذف الراجع من الصفة

  أن يكون منقطعا خرب ابتداء حمذوف تقديره وأنت ال ختاف: والثالث

بالتشديد فتكون الباء يف } َبَعُهْمفَاتَّ{أي اتبعهم ومعه جنوده، وقرئ } فَأَْتَبعَُهْم ِفْرَعْونُ بُِجنُودِِه{: قوله تعاىل
أي تبعهم ليلحقهم جبنوده أي مع . عدت الفعل إىل املفعول الثاين؛ ألن اتبع يتعدى إىل مفعول واحد} بُِجُنوِدِه{

فيجوز أن تكون الباء : يتعدى إىل مفعولني“ فأتبع”ومن قطع . ركب األمري بسيفه أي مع سيفه: جنوده كما يقال
يف } بُِجنُودِِه{: وقوله. تبعه وأتبعه وحلقه وأحلقه مبعىن واحد: يقال. يكون اقتصر على مفعول واحد زائدة، وجيوز أن

أي أصاهبم من البحر ما غرقهم، } فََغشَِيُهْم ِمَن الَْيمِّ َما غَِشيَُهْم{. فأتبعهم سائقا جنوده: موضع احلال؛ كأنه قال
أي أضلهم عن الرشد وما هداهم إىل } لَّ ِفْرَعْونُ قَْوَمُه َوَما َهَدىوَأََض{. وكرر على معىن التعظيم واملعرفة باألمر

فلما ضرب موسى البحر . خري وال جناة؛ ألنه قدر أن موسى عليه السالم ومن معه ال يفوتونه؛ ألن بني أيديهم البحر
فَكَانَ كُلُّ فِْرقٍ كَالطَّْودِ {ويف سورة الشعراء . بعصاه أنفلق منه اثنا عشر طريقا وبني الطرق املاء قائما كاجلبال

وأوحى اهللا إىل أطواد املاء أن تشكيب فصارت شبكات برى . أي اجلبل الكبري؛ فأخذ كل سبط طريقا} الَْعظِيمِ
بعضهم بعضا ويسمع بعضهم كالم بعض، وكان هذا من أعظم املعجزات، وأكرب اآليات، فلما أقبل فرعون ورأى 

وقيل إن . أومههم أن البحر فعل هذا هليبته، فدخل هو وأصحابه فانطبق البحر عليهمالطرق يف البحر واملاء قائما 
َما أُرِيكُْم إِلَّا َما أََرى َوَما أَْهِديكُْم إِلَّا َسبِيلَ {وقيل هو جواب قول فرعون . تأكيد إلضالله إياهم} َوَما َهَدى{: قوله

  .أي ما هدى نفسه بل أهلك نفسه وقومه} َوَما َهَدى{باس وقال ابن ع. فكذبه اهللا تعاىل] ٢٩: غافر[} الرََّشاِد
ُم الَْمنَّ َيا بَنِي إِْسرائيلَ قَدْ أَْنَجْينَاكُْم ِمْن َعُدوِّكُْم َوَواَعْدَناكُْم جَانَِب الطُّورِ الْأَْيَمَن َوَنزَّلَْنا َعلَْيكُ{ ٨٢ - ٨٠: اآليات

اكُْم َوال َتطْغَْوا ِفيِه فََيِحلَّ َعلَْيكُْم غَضَبِي َوَمْن َيْحِللْ َعلَْيِه غََضبِي فَقَْد َهَوى، َوإِنِّي َوالسَّلَْوى، كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْن
  }لََغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً ثُمَّ اهَْتَدى
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

َوَواَعْدَناكُْم {. ملا أجناهم من فرعون قال هلم هذا ليشكروا} َيا بَنِي إِْسرائيلَ قَْد أَْنجَْيَناكُْم ِمْن َعُدوِّكُْم{: قوله تعاىل
وال حيسن أن ينتصب على الظرف؛ ألنه “ واعدنا”نصب على املفعول الثاين لـ } جَانَِب} {الطُّورِ الْأَْيَمَنَجانِبَ 

قال مكي . وإمنا تتعدى األفعال واملصادر إىل ظروف املكان بغري حرف جر إذا كانت مبهمة. ظرف مكان غري مبهم
أي أمرنا : قال النحاس. الطور؛ مث حذف املضاف وواعدناكم إتيان جانب. هذا أصل ال خالف فيه؛ وتقدير اآلية

وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأيت : وقيل. موسى أن يأمركم باخلروج معه ليكلمه حبضرتكم فتسمعوا الكالم
وقرأ أبو عمرو . جانب الطور األمين فيؤتيه التوراة، فالوعد كان ملوسى ولكن خوطبوا به ألن الوعد كان ألجلهم

ري ألف واختاره أبو عبيد؛ ألن الوعد إمنا هو من اهللا تعاىل ملوسى خاصة، واملواعدة ال تكون إال من بغ“ ووعدناكم”
خذ عن ميني اجلبل فمعناه خذ : نصب؛ ألنه نعت للجانب وليس للجبل ميني وال مشال، فإذا قيل“ األمين“و. اثنني

أي يف التيه وقد تقدم } لَْنا َعلَْيكُُم الَْمنَّ َوالسَّلَْوىوََنزَّ{. وكان اجلبل على ميني موسى إذ أتاه. علي ميينك من اجلبل
َوال {. إذ ال صنع فيه آلدمي فتدخله شبهة: وقيل. أي من لذيذ الرزق} كُلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزقَْناكُْم{. القول فيه
املعىن؛ أي ال : وقيل. ىل ما ال جيوزأي ال حتملنكم السعة والعافية أن تعصوا؛ ألن الطغيان التجاوز إ} َتطَْغْوا ِفيِه

قَالَ أََتْسَتْبِدلُونَ {: أي وال تستبدلوا هبا شيئا أخر كما قال: وقيل. تكفروا النعمة وال تنسوا شكر املنعم هبا عليكم
فيتدود : باسال تدخروا منه ألكثر من يوم وليله؛ قال ابن ع: وقيل] ٦١: البقرة[} الَِّذي ُهَو أَدَْنى بِالَِّذي ُهَو َخيٌْر

أي جيب وينزل، وهو منصوب بالفاء يف } فََيِحلَّ َعلَْيكُْم غَضَبِي{. عليه ما ادخروه؛ ولوال ذلك ما تدود طعام أبدا
بضم } فََيُحلَّ{فيحل عليكم غضىب قرأ األعمش وحيىي بن وثاب والكسائي . }َوالَ َتطْغَْوا{: جواب النهي من قوله

بضم الالم } َوَمْن َيْحِللْ{قرأ األعمش وحيىي بن وثاب والكسائي } ِه غََضبِي فَقَْد َهَوىَوَمْن َيْحِللْ َعلَْي{. احلاء
  وحكى. والباقون بالكسر ومها لغتان. األوىل

الضم من احللول مبعىن الوقوع : وكذا قال الفراء . أنه يقال حيل إذا وجب وحل إذا نزل : أبو عبيدة وغريه
وََيِحلُّ َعلَْيِه َعذَابٌ { : متقاربان إال أن الكسر أوىل ، ألهنم قد أمجعوا على قوله واملعنيان . والكسر من الوجوب 

فقد هلك ، أي صار إىل اهلاوية وهي قعر : قال الزجاج} فَقَْد َهَوى { . وغضب اهللا عقابه ونقمته وعذابه. } ُمِقيٌم 
أخربنا إمسعيل : وذكر ابن املبارك . مات النار ، من هوى يهوي هويا أي سقط من علو إىل سفل ، وهوى فالن أي 

إن يف جهنم جبال يدعى صعودا : بن عياش قال حدثنا ثعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشري عن شفي األصبحي قال 
وإن يف جهنم قصرا يقال له هوى } سَأُْرِهقُُه َصعُوداً { : يطلع فيه الكافر أربعني خريفا قبل أن يرقاه ، قال تعاىل 

َوَمْن َيْحِللْ َعلَْيِه غََضبِي فَقَدْ { : ر من أعاله فيهوي أربعني خريفا قبل أن يصل أصله ، قال اهللا تعاىل يرمى الكاف
  ".التذكرة"وذكر احلديث ، وقد ذكرناه يف كتاب } َهَوى 

أي قام على إميانه حىت } اْهَتَدى َوآَمَن َوَعِملَ صَاِلحاً ثُمَّ { . أي من الشرك } وَإِنِّي لََغفَّارٌ ِلَمْن َتاَب { :قوله تعاىل 
أي مل يشك يف إميانه حىت مات عليه ، ذكره : وقال ابن عباس . مات عليه ، قاله سفيان الثوري وقتادة وغريمها 

. أقام على السنة واجلماعة ، ذكره الثعليب : وقال سهل بن عبد اهللا التستري وابن عباس أيضا . املاوردي واملهدي 



وقول . بسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكره املهدوي ، وحكاه املارودي عن الربيع بن أنس أخذ : وقال أنس 
أصاب العمل ، قاله ابن زيد ، وعنه أيضا تعلم العلم ليهتدي كيف يفعل ، ذكر األول املهدوي والثاين : خامس 
ثُمَّ اْهَتَدى { : وقول ثامن . قاله الفراء علم أن لذلك ثوابا وعليه عقابا ، و: وقال الشعيب ومقاتل والكليب . الثعليب 

إن شاء  –والقول األول أحسن هذه األقوال . يف والية أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قاله ثابت البناين } 
ي من أ} َوإِنِّي لََغفَّاٌر ِلَمْن َتابَ { كنا نسمع يف قوله عزوجل : قال وكيع عن سفيان . وإليه يرجع سائرها  –اهللا 

  .مات على ذلك" مث اهتدى"صلى وصام } َوَعِملَ َصاِلحاً { أي بعد الشرك } َوآَمَن { الشرك 

  }َوَما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك َيا ُموَسى، قَالَ ُهْم أُوالِء َعلَى أَثَرِي وََعجِلُْت إِلَْيَك َربِّ ِلتَْرَضى{ ٨٤ - ٨٣: اآليتان
  }َتنَّا قَْوَمَك ِمْن َبْعِدَك َوأََضلَُّهُم السَّامِرِيُّقَالَ فَإِنَّا قَْد فَ{[ ٨٥: ]اآلية
كُُم الَْعْهُد أَمْ فََرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفاً قَالَ َيا قَْومِ أَلَْم يَِعْدكُْم َربُّكُْم َوْعداً َحَسناً أَفَطَالَ َعلَْي{[ ٨٦:]اآلية

  }ٌب ِمْن َربِّكُْم فَأَْخلَفُْتْم َمْوِعِديأَرَْدُتْم أَنْ َيِحلَّ َعلَْيكُْم غََض
  }َك أَلْقَى السَّاِمرِيُّقَالُوا َما أَْخلَفَْنا َمْوِعَدَك بَِملِْكَنا وَلَِكنَّا ُحمِّلَْنا أَْوزَاراً ِمْن زِيَنِة الْقَْومِ فَقَذَفَْناَها فَكَذَِل{[ ٨٧:]اآلية
  }لَُه خَُواٌر فَقَالُوا َهذَا إِلَُهكُْم َوإِلَُه مُوَسى فََنِسَيفَأَْخَرَج لَُهْم ِعْجالً َجَسداً {[ ٨٨: ]اآلية
  }أَفَال َيَرْونَ أَلَّا َيْرجُِع إِلَْيهِْم قَْوالً َوال َيْمِلُك لَُهْم ضَّراً َوال َنفْعاً{[ ٨٩: ]اآلية

عىن بالقوم مجيع بين إسرائيل؛ : لقي. أي ما محلك على أن تسبقهم} َوَما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك َيا ُموَسى{: قوله تعاىل
قَالَ ُهْم أُوالِء َعلَى {: استخلف هارون على بين إسرائيل، وخرج معه بسبعني رجال للميقات فقوله: فعلى هذا قيل

ال بل : وقيل. ليس يريد أهنم يسريون خلفه متوجهني إليه، بل أراد أهنم بالقرب مين ينتظرون عودي إليهم} أَثَرِي
أراد بالقوم السبعني الذين اختارهم، وكان : وقال قوم. بأن يتبع يف بين إسرائيل أثره ويلتحقوا به كان أمر هارون

ملا وفد إىل طور سينا بالوعد اشتاق إىل ربه : وقيل. موسى ملا قرب من الطور سبقهم شوقا إىل مساع كالم اهللا
شق قميصه، مث مل يصرب حىت خلفهم ومضى وطالت عليه املسافة من شدة الشوق إىل اهللا تعاىل، فضاق به األمر 

فبقي صلى اهللا عليه وسلم } َوَما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك َيا ُموَسى{: وحده؛ فلما وقف يف مقامه قال اهللا تبارك وتعاىل
رب عن فأخ} مَا{وإمنا سأله السبب الذي أعجله يقوله } ُهمْ أُوالِء َعلَى أَثَرِي{: متحريا عن اجلواب وكىن عنه بقوله

  فكىن عن} وََعجِلُْت إِلَْيَك َربِّ لَِتْرَضى{. جميئهم باألثر

} وََعجِلُْت إِلَْيَك َربِّ لَِتْرَضى{: ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة يف قوله. ذكر الشوق وصدقه إىل ابتغاء الرضا
فتؤتى باملصحف فتأخذه يف . هاتوا اجمليد: وكانت عائشة رضي اهللا عنها إذا آوت إىل فراشها تقول. شوقا: قال

وكان عليه الصالة والسالم إذا . صدرها وتنام معه تتسلى بذلك؛ رواه سفيان عن معسر عائشة رضي اهللا عنها
فهذا من الرسول صلى اهللا عليه " إنه حديث عهد بريب: "أمطرت السماء خلع ثيابه وجترد حىت يصيبه املطر ويقول

طال شوق األبرار إىل لقائي وأنا إىل ”: ك قال اهللا تبارك امسه فيما يروى عنهوسلم وممن بعده من قبيل الشوق؛ ولذل
رمحة ملوسى، وإكراما له هبذا } َوَما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك{:كان اهللا عاملا ولكن قال : قال ابن عباس. “لقائهم أشوق

بنو متيم : قال أبو حامت قال عيسى. }أَثَرِي ُهْم أُوالِء َعلَى{: القول، وتسكينا لقلبه، ورقة عليه؛ فقال جميبا لربه
} هم أُوالَي َعلَى أَثَرِي{وحكى الفراء . ممدودة“ أوالِء”مقصورة مرسلة، وأهل احلجاز يقولون } ُهْم أولَى{: يقولون

ألن هذا ليس مما يضاف فيكون مثل : قال النحاس وهو كما قال. أن هذا ال وجه له: وزعم أبو إسحاق الزجاج
إما أن يكون امسا مبهما فإضافته حمال؛ وإما أن يكون مبعىن الذين فال يضاف : ال خيلو من إحدى جهتنيو. هداي



بكسر اهلمزة “ َعلى إِثْرِي”وقرأ ابن أيب إسحاق ونصر ورويس عن يعقوب . أيضا؛ ألن ما بعده من متامه وهو معرفة
أ عجلت إىل املوضع الذي أمرتين باملصري إليه } بِّ ِلتَْرَضىوََعجِلُْت إِلَْيَك َر{. وإسكان الثاء وهو مبعىن أثر، لغتان

  .رجل عجل وعجل وعجول وعجالن بني العجلة؛ والعجلة خالف البطء: يقال. لترضى عين
َضلَُّهُم وَأَ{. أي اختربناهم وامتحناهم بأن يستدلوا على اهللا عز وجل} قَالَ فَإِنَّا قَْد فََتنَّا قَْوَمَك ِمْن َبْعِدَك{: قوله تعاىل
أي زينا هلم عبادة العجل؛ وهلذا : فتناهم ألقيناهم يف الفتنة: وقيل. أي دعاهم إىل الضاللة أو هو سببها} السَّاِمرِيُّ
كان السامري من قوم يعبد : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما]. ١٥٥: األعراف[} إِنْ ِهَي إِلَّا ِفتَْنُتَك{: قال موسى

  كان رجال: وقيل. فدخل يف دين بين إسرائيل بظاهره، ويف قلبه ما فيه من عبادة البقرون البقر، فوقع بأرض مصر 

كان عظيما من عظماء بين إسرائيل، من قبيلة تعرف : وقيل. من القبط، وكان جارا ملوسى أمن به وخرج معه
  .كان من أهل كرمان: قال سعيد بن جبري. بالسامرة وهم معروفون بالشام

قَالَ َيا قَْومِ أَلَْم َيِعدْكُْم َربُّكُْم {. “األعراف”حال وقد مضى يف } َجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفاًفََر{: قوله تعاىل
وعدهم عز وجل اجلنة إذا أقاموا على طاعته، ووعدهم أنه يسمعهم كالمه، يف التوراة على لسان } َوْعداً َحَسناً

وَإِنِّي لََغفَّارٌ {: وعده قوله: وقيل. وعدهم النصر والظفر: وقيل. ب عملهمموسى؛ ليعملوا مبا فيها فيستحقوا ثوا
أَْم أََردُْتمْ {. أي أفنسيتم؛ كما قيل؛ والشيء قد ينسى لطول العهد} أَفَطَالَ َعلَْيكُُم الْعَْهُد{. اآلية} ِلَمْن َتاَب َوآَمَن

واملعىن أم أردمت أن تفعلوا . والغضب العقوبة والنقمة. أي جيب وينزل }َيِحلَّ} {أَنْ َيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضٌب ِمْن َربِّكُْم
. فعال يكون سبب حلول غضب اهللا بكم؛ ألن أحدا ال يطلب غضب اهللا، بل قد يرتكب ما يكون سببا للغضب

وعدهم : وقيل. ألهنم وعدوه أن يقيموا على طاعة اهللا عز وجل إىل أن يرجع إليهم من الطور} فَأَْخلَفُْتْم َمْوِعِدي{
. بفتح امليم، وهي قراءة نافع وعاصم وعيسى بن عمر} قَالُوا َما أَْخلَفَْنا َمْوِعَدكَ بَِملِْكنَا{. على أثره للميقات فتوقفوا

وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن . مل منلك أنفسنا أي كنا مضطرين: ابن زيد. ومعناه بطاقتنا: قال جماهد والسدي
. وهو مصدر ملكت الشيء أملكه ملكا. واختاره أبو عبيد وأبو حامت؛ ألهنا اللغة العالية. كسر امليمب} بِِملْكَِنا{عامر 

وقرأ . مبلكنا الصواب بل أخطأنا فهو اعتراف منهم باخلطأ: واملصدر مضاف إىل الفاعل واملفعول حمذوف؛ كأنه قال
} قَالُوا{: مث قيل قوله. يكن لنا ملك فنخلف موعدكأي مل . بضم امليم واملعىن بسلطاننا} بُِملْكَنا{محزة والكسائي 

} َما أَْخلَفَْنا َمْوِعَدَك بَِملِْكنَا{: عام يراد به اخلاص، أي قال الذين ثبتوا على طاعة اهللا إىل أن يرجع إليهم من الطور
  .وكانوا اثين عشر ألفا وكان مجيع بين إسرائيل ستمائة ألف

. بضم احلاء وتشديد امليم مكسورة؛ قرأه نافع وابن كثري وابن عامر وحفص ورويس} اَولَِكنَّا ُحمِّلَْن{: قوله تعاىل
  واختاره أبو عبيد وأبو حامت؛ ألهنم محلوا حلي القوم. الباقون بفتح احلرفني خفيفة

حني أرادوا أي من حليهم؛ وكانوا استعاره حني } ِمْن زِيَنِة الْقَْومِ{أي أثقاال } أَْوَزاراً{. معهم وما محلوه كرها
هو ما أخذوه من آل فرعون، : وقيل. اخلروج مع موسى عليه السالم، وأومهوهم أهنم جيتمعون يف عيد هلم أو وليمة

أي مل حيل هلم أخذها ومل حتل هلم الغنائم، وأيضا . ومسيت أوزارا بسبب أهنا كانت آثاما. ملا قذفهم البحر إىل الساحل
أي ثقل علينا محل ما كان معنا من احللي فقذفناه يف النار ليذوب، أي } قَذَفَْناهَافَ{. فاألوزار هي األثقال يف اللغة

إن السامري قال هلم حني استبطأ : قال قتادة. طرحناه إىل السامري لترجع فترى فيها رأيك: وقيل. طرحناه فيها
امري فرمى به يف النار إمنا احتبس عليكم من أجل ما عندكم من احللي؛ فجمعوه ودفعوه إىل الس: القوم موسى

الفرس الذي : وقال معمر. وصاغ هلم منه عجال، مث ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول وهو جربيل عليه السالم



وقال ابن . واخلوار صوت البقر. كان عليه جربيل هو احلياة، فلما ألقى عليه القبضة صار عجال جسدا له خوار
وهو يظن أنه كبعض  -يا نيب اهللا أؤلقي ما يف يدي : ء السامري وقال هلارونملا انسكبت احللي يف النار، جا: عباس

كن عجال جسدا له خوار؛ فكان كما قال للبالء والفتنة؛ : فقذف التراب فيه، وقال -ما جاء به غريه من احللي 
فإذا دخلت الريح خواره وصوته كان بالريح؛ ألنه كان عمل فيه خروقا : وقيل. فخار خورة واحدة مل يتبعها مثلها
وعلى القول األول كان عجال من حلم ودم، وهو قول احلسن . وهذا قول جماهد. يف جوفه خار ومل تكن فيه حياة

مر هارون بالسامري وهو يصنع : وروى محاد عن مساك عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال. وقتادة والسدي
اللهم إين أسألك : هم أعطه ما سألك على ما يف نفسه؛ فقالالل: ينفع وال يضر؛ فقال: ما هذا؟ فقال: العجل فقال

. خار كما خيور احلي من العجول: قال ابن عباس. وكان إذا خار سجدوا، وكان اخلوار من دعوة هارون. أن خيور
يا رب هذا السامري أخرج هلم عجال جسدا له خوار من حليهم، فمن جعل اجلسد : وروى أن موسى قال

وعزتك وجاللك وارتفاعك وعلوك : قال موسى صلى اهللا عليه وسلم. أنا:  تبارك وتعاىلواخلوار؟ قال اهللا
  صدقت يا حكيم: قال. وسلطانك ما أضلهم غريك

أي قال السامري ومن تبعه وكانوا ميالني إىل الشبيه؛ إذا قالوا } فَقَالُوا َهذَا إِلَُهكُْم َوإِلَُه مُوَسى{. وقد تقدم. احلكماء
بطلبه فلم يعلم مكانه، ] وذهب[أي فضل موسى } فََنِسَي{“ ١٣٨األعراف ”. }ا إِلَهاً كََما لَُهْم آِلهَةٌاْجَعلْ لََن{

وروى إسرائيل عن . أي ترك موسى إهله هنا. فتركه موسى هنا وخرج يطلبه: وقيل معناه. وأخطأ الطريق إىل ربه
أي . اخلطاب خرب عن السامري: وقيل. ه إهلهأي فنسي موسى أن يذكر لكم أن: مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال

أَفَال {: فقال اهللا تعاىل حمتجا عليهم} أَفَال َيَروْنَ{. ترك السامري ما أمره به موسى من اإلميان فضل؛ قاله ابن العريب
يعود إىل اخلوار ال : وقيل. أي ال يكلمهم} الَ يَْرجُِع إِلَيْهِْم قَْوالً{ـه } أَـن{أي يعتربون ويتفكرون يف } َيَرْونَ

فكيف يكون إهلا؟ والذي يعبد ه موسى صلى اهللا عليه وسلم وينفع } َوال َيْمِلكُ لَُهمْ ضَّراً َوال َنفْعاً{. والصوت
وهو . وحذف الضمري“ أن”تقديره أنه ال يرجع فلذلك ارتفع الفعل فخففت } أَنْ الَ َيْرجُِع{. ويثيب ويعطي ومينع

  :قال. والظناالختيار يف الرؤية والعلم 
  أن هالك كل من حيفى وينتعل... يف فتية من سيوف اهلند قد علموا 

  :وقد حيذف مع التشديد؛ قال
  ولكن زجني عظيم املشافر... فلو كنت ضبيا عرفت قرابيت 

  .أي ولكنك
َوإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّْحَمُن فَاتَّبُِعونِي َوأَِطيُعوا  َولَقَْد قَالَ لَُهْم هَاُرونُ ِمْن قَْبلُ َيا قَْومِ إِنََّما فُِتْنُتْم بِِه{ ٩٣ - ٩٠: اآليات

ْيتَُهْم َضلُّوا، أَلَّا َتتَّبَِعنِ أَْمرِي، قَالُوا لَْن نَْبَرَح َعلَْيِه َعاِكِفَني َحتَّى َيْرجِعَ إِلَْيَنا ُموَسى، قَالَ َيا هَاُرونُ َما َمَنَعَك إِذْ رَأَ
  }أَفََعَصْيَت أَْمرِي

أي } َيا قَْومِ إِنََّما فُِتْنُتمْ بِِه{أي من قبل أن يأيت موسى ويرجع إليهم } َولَقَْد قَالَ لَُهْم هَاُرونُ ِمْن قَْبلُ{: قوله تعاىل
  }َوإِنَّ رَبَّكُُم الرَّْحَمُن{. ابتليتم وأضللتم به؛ أي بالعجل

أو فاتبعوين يف مسريي إىل موسى ودعوا . يال أمر السامر} َوأَِطيعُوا أَمْرِي{. يف عبادته} فَاتَّبُِعونِي{. ال العجل
} َحتَّى َيْرجَِع إِلَْيَنا ُموَسى{. أي لن نزال مقيمني على عبادة العجل} قَالُوا لَْن نَْبَرَح َعلَْيِه َعاِكِفَني{فعصوه و . العجل

من الذين مل يعبد  فينظر هل يعبد ه كما عبد ناه؛ فتومهوا أن موسى يعبد العجل، فاعتزهلم هارون يف اثين عشر ألفا



وا العجل، فلما رجع موسى ومسع الصياح واجللبة وكانوا يرقصون حول العجل قال لسبعني معه هذا صوت الفتنة؛ 
أي } قَالَ َيا هَاُرونُ َما َمَنَعَك إِذْ رَأَْيتَُهْم َضلُّوا{فلما رأى هارون أخذ شعر رأسه بيمينه وحليته بشماله غضبا و 

ما منعك عن اتباعي يف اإلنكار : وقيل. زائدة أي أن تتبع أمري ووصييت} ال} {أَلَّا َتتَّبَِعنِ{. أخطؤوا الطريق وكفروا
ما منعك من اللحوق : وقيل. معناه هال قاتلتهم إذ قد علمت أين لو كنت بينهم لقاتلتهم على كفرهم: وقيل. عليهم

. عبد وا غري اهللا تعاىل عصيان منك يل؛ قال ابن عباس يريد أن مقامك بينهم وقد} أَفََعَصْيَت أَمْرِي{. يب ملا فتنوا
إن أمره ما حكاه : قيل} أَفََعَصْيَت أَْمرِي{: ومعىن. معناه هال فارقتهم فتكون مفارقتك إياهم تقريعا هلم وزجرا: وقيل

، ]١٤٢األعراف [} بِعْ َسبِيلَ الْمُفِْسِديَنَوقَالَ ُموَسى لِأَِخيِه هَاُرونَ اْخلُفْنِي ِفي قَْوِمي وَأَْصِلْح َوال َتتَّ{اهللا تعاىل عنه 
  .فلما أقام معهم ومل يبالغ يف منعهم واإلنكار عليهم نسبه إىل عصيانه وخمالفة أمره

وهذا كله أصل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتغيريه ومفارقة أهله، وأن املقيم بينهم ال سيما إذا : مسألة
ما يقول سيدنا الفقيه يف : وسئل اإلمام أبو بكر الطرطوشي رمحه اهللا. قد تقدمو. كان راضيا حكمه كحكمهم

أنه اجتمع مجاعة من رجال، فيكثرون من ذكر اهللا تعاىل، وذكر حممد  -حرس اهللا مدته  -مذهب الصوفية؟ وأعلم 
اجد حىت يقع مغشيا صلى اهللا عليه وسلم، مث إهنم يوقعون بالقضيب على شيء من األدمي، ويقوم بعضهم يرقص ويتو

  :هل احلضور معهم جائز أم ال؟ أفتونا مأجورين، وهذا القول الذي يذكرونه. عليه، وحيضرون شيئا يأكلونه

  قبل التفرق والزلل... يا شيخ كف عن الذنوب 
  ما دام ينفعك العمل... واعمل لنفسك صاحلا 
  ومشيب رأسك قد نزل... أما الشباب فقد مضى 

مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضاللة، وما اإلسالم إال كتاب اهللا  -يرمحك اهللا  -اجلواب . ويف مثل هذا حنوه
وسنة رسول، وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري، ملا اختذ هلم عجال جسدا له خوار قاموا 

ه الزنادقة ليشغلوا به يرقصون حواليه ويتواجدون؛ فهو دين الكفار وعباد العجل؛ وأما القضيب فأول من اختذ
املسلمني عن كتاب اهللا تعاىل؛ وإمنا كان جيلس النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أصحابه كأمنا على رؤوسهم الطري من 
الوقار؛ فينبغي للسلطان ونوابه أن مينعهم عن احلضور يف املساجد وغريها؛ وال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن 

م على باطلهم؛ هذا مذهب مالك وأيب حنيفة والشافعي وأمحد بن حنبل وغريهم من أئمة حيضر معهم، وال يعينه
  .املسلمني وباهللا التوفيق

لَْم قَالَ َيا اْبَن أُمَّ ال َتأُْخذْ بِِلْحيَِتي َوال بَِرأِْسي إِنِّي َخِشيُت أَنْ َتقُولَ فَرَّقَْت َبْيَن بَنِي إِْسرائيلَ َو{ ٩٦ - ٩٤: اآليات
ُسولِ فَنََبذُْتَها قَْوِلي، قَالَ فََما َخطُْبَك َيا َساِمرِيُّ، قَالَ َبُصْرتُ بَِما لَْم َيْبُصرُوا بِِه فَقََبْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَرِ الرَّ َتْرقُْب

  }َوكَذَِلَك َسوَّلَْت ِلي نَفِْسي
َساَس َوإِنَّ لََك َمْوِعداً لَْن ُتْخلَفَُه َوانْظُْر إِلَى إِلَهَِك الَِّذي قَالَ فَاذَْهْب فَإِنَّ لََك ِفي الَْحَياِة أَنْ َتقُولَ ال ِم{[ ٩٧: ]اآلية

  }ظَلَْت َعلَْيِه َعاِكفاً لَُنَحرِّقَنَُّه ثُمَّ لَنَْنِسفَنَُّه ِفي الَْيمِّ َنْسفاً
  }لْماًإِنََّما إِلَُهكُُم اللَُّه الَِّذي ال إِلََه إِلَّا ُهَو َوِسَع كُلَّ َشْيٍء ِع{[ ٩٨: ]اآلية

أخذ شعره بيمينه وحليته بيساره؛ ألن الغرية يف : ابن عباس} قَالَ َيا اْبَن أُمَّ ال تَأُْخذْ بِِلْحيَِتي َوال بِرَأِْسي{: قوله تعاىل
  اهللا ملكته؛ أي ال تفعل هذا فيتومهوا أنه منك استخفاف



وقد . عقوبة كما يأخذ اإلنسان بلحية نفسهإن موسى عليه السالم إمنا فعل هذا على غريا وال : وقد وقيل. أو عقوبة
أي خشيت أن أخرج وأتركهم } إِنِّي َخشِيُت أَنْ َتقُولَ فَرَّقَْت َبْيَن بَنِي إِْسرائيلَ{. مستوىف“ األعراف”مضى هذا يف 

وقد أمرتين أن أخرج معهم فلو خرجت ال تبعين قوم ويتخلف مع العجل قوم؛ ورمبا أدى األمر إىل سفك الدماء؛ 
أَفََعَصْيتَ {وهذا جواب هارون ملوسى السالم عن قوله . خشيت إن زجرهتم أن يقع قتال فتلومين على ذلك

ألنك ] ١٥٠: األعراف[} إِنَّ الْقَْوَم اسَْتْضَعفُونِي َوكَاُدوا يَقُْتلُونَنِي فَال ُتْشِمْت بِيَ الْأَْعَداَء{ويف األعراف } أَْمرِي
وقال أبو . مل تعمل بوصييت يف حفظه؛ قاله مقاتل} َولَْم َتْرقُْب قَْوِلي{ومعىن . وقد تقدم. أمرتين أن أكون معهم

ـ . مل تنظر عهدي وقدومي: عبيدة أي، ما أمرك } قَالَ فََما َخطُْبَك َيا َساِمرِيُّ{فتركه موسى مث أقبل على السامري ف
بين إسرائيل من قبيلة يقال هلا سامرة  كان السامري عظيما يف: وشأنك، وما الذي محلك على ما صنعت؟ قال قتادة

ولكن عدو اهللا نافق بعد ما قطع البحر مع موسى، فلما مرت بنو إسرائيل بالعمالقة وهم يعكفون على أصنام هلم 
بادة فاغتنمها السامري وعلم أهنم مييلون إىل ع] ١٣٨: األعراف[} قَالُوا َيا ُموَسى اجَْعلْ لََنا إِلَهاً كََما لَُهْم آِلهَةٌ{

قَالَ َبصُْرُت بَِما لَمْ {السامري جميبا ملوسى } قَالَ} {قَالَ َبُصْرُت بَِما لَْم يَْبُصرُوا بِِه{فـ . العجل فاختذ العجل
رأيت ما مل يروا؛ رأيت جربيل عليه السالم على فرس احلياة، فألقى يف نفسي أن أقبض من أثره : بعين} َيْبُصُروا بِِه

وقال . شيء إال صار له روح وحلم؛ ودم فلما سألوك أن جتحل هلم إهلا زينت يل نفسي ذلكقبضة، فما ألقيته على 
ملا نزل جربيل ليصعد مبوسى عليه السالم، إىل السماء، وأبصره السامري من بني الناس فقبض : علي رضي اهللا عنه
البصر فألقي يف نفسي أن  وقيل قال السامري رأيت جربيل على الفرس وهى تلقي خطوها مد. قبضة من أثر الفرس

رأى جربيل يوم نزل على رمكة وديق، فتقدم : وقيل. أقبض من أثرها فما ألقيته على شيء إال صار له روح ودم
  إن أم السامري جعلته حني وضعته يف غار خوفا: ويقال. خيل فرعون يف ورود البحر

و

يف فم السامري، فرضع العسل واللنب من أن يقتله فرعون؛ فجاءه جربيل عليه السالم، فجعل كف السامري 
إن السامري مسع كالم موسى عليه : ويقال. “األعراف”وقد تقدم هذا املعىن يف . فاختلف إليه فعرفه من حينئذ

السالم، حيث عمل متثالني من مشع أحدمها ثور واآلخر فرس فألقامها يف النيل طلب قرب يوسف عليه السالم وكان 
ل فأتى به الثور على قرنه، فتكلم السامري بذلك الكالم الذي مسعه من موسى، وألقى يف تابوت من حجر يف الني

الباقون . بالتاء على اخلطاب} َمبا ملَْ تَْبُصُروا{وقرأ محزة والكسائي واألعمش وخلف . القبضة يف جوف العجل فخار
وروي عن . بصاد غري معجمة} قَبصَةًفَقََبْصُت {وقرأ أيب بن كعب وابن مسعود واحلسن وقتادة . بالياء على اخلرب

والفرق بينهما أن . بالضاد املعجمة} قََبْضُت قَْبضَةً{ : الباقون. والصاد غري معجمة“ قبصة”احلسن ضم القاف من 
القبض جبميع الكف، والقبص بأطراف األصابع، وحنومها اخلضم والقضم، والقبضة بضم القاف القدر املقبوض؛ 

بضم القاف } القُْبضة{بضم القاف والصاد غري معجمة، وإمنا ذكر } قُْبصة{ر اجلوهري ومل يذك. ذكره املهدوي
. أعطاه قبضة من سويق أو متر أي كفا منه، ورمبا جاء بالفتح: والضاد املعجمة وهو ما قبضت عليه من شيء؛ يقال

  :والقبض بكسر القاف والصاد غري املعجمة العدد الكثري من الناس؛ قال الكميت: قال
  لكم قبصه من بني أثرى وأقترى... لكم مسجدا اهللا املزوران واحلصى 

حدثتين : وقال ابن زيد. أي زينته؛ قاله األخفش} وَكَذَِلَك َسوَّلَْت ِلي نَفِْسي{. أي طرحتها يف العجل} فََنَبذُْتهَا{
  .واملعىن متقارب. نفسي

أي ال } فَإِنَّ لََك ِفي الَْحيَاِة أَنْ َتقُولَ ال ِمسَاَس{ن بيننا أي قال له موسى فاذهب أي م} قَالَ فَاذَْهْب{: قوله تعاىل
. فنفاه موسى عن قومه وأمر بين إسرائيل أال خيالطوه وال يقربوه وال يكلموه عقوبة له. أمس وال أمس طول احلياة



  :قال الشاعر
  أال ال يريد السامري مساسا... متيم كرهط السامري وقوله 

عقوبة السامري أال مياس الناس وال مياسوه عقوبة له وملن كان منه إىل يوم القيامة؛ وكأن اهللا  قال احلسن جعل اهللا
. عز وجل شدد عليه احملنة، بأن جعله ال مياس أحدا وال ميكن من أن ميسه أحد، وجعل ذلك عقوبة له يف الدنيا

ال مساس  -هم إىل اليوم يقولون ذلك بقايا: وقال قتادة. ابتلى بالوسواس وأصل الوسواس من ذلك الوقت: ويقال
إن موسى هم بقتل السامري، فقال اهللا : ويقال. وإن مس واحد من غريهم أحدا منهم حم كالمها يف الوقت -

خاف } فَاذَْهْب فَإِنَّ لََك ِفي الَْحيَاِة أَنْ َتقُولَ ال ِمسَاَس{: ويقال ملا قال له موسى. ال تقتله فإنه سخي: تعاىل له
عل يهيم يف الربية مع السباع والوحشي، ال جيد أحدا من الناس ميسه حىت صار كالقائل ال مساس؛ لبعده فهرب فج

  :عن الناس وبعد الناس عنه؛ كما قال الشاعر
  حىت تقول األزد ال مسابسا... محال رايات هبا قناعسا 

وقد فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية أصل يف نفي أهل البدع واملعاصي وهجراهنم وأال خيالطوا، : مسألة
ومن التجأ إىل احلرم وعليه قتل ال يقتل عند بعض الفقهاء، ولكن ال . ذلك بكعب بن مالك والثالثة الذين خلفوا

ومن هذا القبيل التغريب يف حد الزىن، وقد تقدم مجيع هذا . يعامل وال يبايع وال يشارى، وهو إرهاق إىل اخلروج
ولغة العرب ال مساس بكسر السني : وقال هارون القارئ. واحلمد هللا وحده. معىن إلعادتهكله يف موضعه، فال 

وقال أبو . هو مبين على الكسر كما يقال اضرب الرجل: وفتح امليم، وقد تكلم النحويون فيه؛ فقال سيبويه
قال النحاس ومسعت . ال مساس نفي وكسرت السني ألن الكسرة من عالمة التأنيث؛ تقول فعلت يا امرأة: إسحاق

إذا اعتل الشيء من ثالث جهات وجب أن يبين، وإذا اعتل من : علي بن سليمان يقول مسعت حممد بن يزيد يقول
منها أنه : جهتني وجب أال ينصرف؛ ألنه ليس بعد ترك الصرف إال البناء؛ فمساس ودراك اعتل من ثالث جهات

بناء فيه وكانت األلف قبل السني ساكنة كسرت السني اللتقاء معدول، ومنها أنه مؤنث، وأنه معرفة؛ فلما وجب ال
  ورأيت أبا إسحاق. الساكنني؛ كما تقول اضرب الرجل

وقال اجلوهري يف . يذهب إىل أن هذا القول خطأ، وألزم أبا العباس إذا مسى امرأة بفرعون يبنيه، وهذا ال يقول أحد
وقرأ أبو . بين على الكسر ألنه معدول عن املصدر وهو املسوأما قول العرب ال مساس مثال قطام فإمنا : الصحاح

وقرأ . واملوعد مصدر؛ أي إن لك وعدا لعذابك. يعين يوم القيامة} َوإِنَّ لََك َمْوِعداً لَْن ُتْخلَفَُه{. }ال َمساسِ{حيوة 
  بكسر الالم وله} ُتْخِلفَُه{ابن كثري وأبو عمرو 

  :معنيان
  .أمحدته أي وجدته حممودا: ؛ كما تقولستأتيه ولن جتده خملفا: أحدمها
  .إن اهللا لن خيلفك إياه: والباقون بفتح الالم؛ مبعىن. على التهديد أي ال بد لك من أن تصري إليه: والثاين

أي مالزما؛ وأصله } َعاِكفاً{. أي دمت وأقمت عليه} َوانْظُْر إِلَى إِلَهَِك الَِّذي ظَلَْت َعلَْيِه َعاِكفاً{: قوله تعاىل
  :ظللت؛ قال

  أحسن به فهن أليه شوس... خال أن العتاق من املطايا 
ظللت : يقال. بكسر الظاء} ظَلَْت{ويف قراءة ابن مسعود . وكذلك قرأ األعمش بالمني على األصل. أي أحسن

ظلت ألقى حركة : ظلت حذف الالم األوىل ختفيفا؛ ومن قال: أفعل كذا إذا فعلته هنارا وظلت وظلت؛ فمن قال



وقرأ احلسن وغريه بضم النون . قراءة العامة بضم النون وشد الراء من حرق حيرق} لَُنَحرِّقَنَُّه{. الم على الظاءال
وقرأ علي وابن عباس وأبو جعفر وابن حميصن وأشهب العقيلي . وسكون احلاء وختفيف الراء من أحرقه حيرقه

الشيء أحرقه حرقا بردته وحككت بعضه ببعض، ومنه بفتح النون وضم الراء خفيفة، من حرقت } لََنْحُرقَنَُّه{
حرق نابه حيرقه وحيرقه أي سحقه حىت مسع له صريف؛ فمعىن هذه القراءة لنربدنه باملبارد، ويقال للمربد : قوهلم
ذبح العجل فسال منه كما : وقد ميكن مجع ذلك فيه؛ قال السدي. والقراءتان األوليان معنامها احلرق بالنار. احملرق
واللحم والدم إذا “ لنذحبنه مث لنحرقنه”يل من العجل إذا ذبح، مث برد عظامه باملرب حرقه ويف حرقه ابن مسعود يس

  أحرقا

صارا رمادا تذريته يف اليم فأما الذهب فال يصري رمادا وقيل عرف موسى ما صري به الذهب رمادا، وكان ذلك من 
بضم السني لغتان، والنسف نفض الشيء ليذهب به } لََنْنُسفَنَُّه{و رجاء وقر أب. لنطرينه} لَنَْنِسفَنَُّه{ومعىن . آياته

الريح وهو التذرية، واملنسف ما ينسف به الطعام؛ وهو شيء متصوب الصدر أعاله مرتفع، والنسافة ما يسقط منه؛ 
واملنسفة . ن حامتأتانا فالن كأن حليته منسف؛ حكاه أبو نصر أمحد ب: ويقال. اعزل النسافة وكل من اخلالص: يقال

آلة يقلع هبا البناء، ونسفت البناء نسفا قلعته، ونسفت البعري الكأل ينسفه بالكسر إذا اقتلعه بأصله، وانتسفت 
ال العجل؛ أي وسع كل } إِنََّما إِلَُهكُمُ اللَُّه الَِّذي ال إِلََه إِلَّا ُهَو َوِسَع كُلَّ َشْيٍء ِعلْماً{. الشيء اقتلعته؛ عن أيب زيد

  .}َوِسَع كُلَّ َشْيٍء ِعلْماً{وقرأ جماهد وقتادة . شيء علمه؛ يفعل الفعل عن العلم؛ ونصب على التفسري
ُه كَذَِلكَ َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء َما قَْد َسَبَق َوقَْد آَتْينَاَك ِمْن لَُدنَّا ذِكْراً، َمْن أَعَْرَض َعْنُه فَإِنَّ{ ١٠١ - ٩٩: اآليات
  }ْوَم الِْقَياَمِة وِْزراً، َخاِلِديَن ِفيِه َوَساَء لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة حِْمالًَيحِْملُ َي
  }َيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ وََنْحُشُر الُْمْجرِِمنيَ َيْوَمِئذٍ ُزْرقاً{[ ١٠٢: ]اآلية
  }َيَتَخافَُتونَ َبيَْنُهْم إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا َعْشراً{[ ١٠٣: ]اآلية
  }َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ إِذْ َيقُولُ أَْمثَلُُهْم طَرِيقَةً إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا َيْوماً{[ ١٠٤]: اآلية

كَذَِلكَ {أي كما قصصنا عليك خرب موسى . الكاف يف موضع نصب نعت ملصدر حمذوف} كَذَِلَك{: قوله تعاىل
َوقَْد آَتيَْناَك ِمْن لَُدنَّا {. تسلية لك، وليدل على صدقك قصصا كذلك من أخبار ما قد سبق؛ ليكون} َنقُصُّ َعلَْيَك

: وقيل. ومسي القرآن ذكرا؛ ملا فيه من الذكر كما مسي الرسول ذكرا؛ الذكر كان ينزل عليه. يعين القرآن} ِذكْراً
  .أي شرف وتنويه بامسك] ٤٤: الزخرف[} َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََك{أي شرفا، كما قال تعاىل } آتَْيَناَك ِمْن لَُدنَّا ِذكْراً{

أي إمثا } فَإِنَُّه َيْحِملُ َيْوَم الِْقَياَمِة وِْزراً{أي القرآن فلم يؤمن به، ومل يعمل مبا فيه } َمْن أَعَْرَض َعْنُه{: قوله تعاىل
} ْوَم الِْقَياَمِة ِحْمالًَوَساَء لَُهْم َي{. يريد مقيمني فيه؛ أي يف جزائه وجزاؤه جهنم} َخاِلِديَن ِفيِه{. عظيما ومحال ثقيال

  .}فَإِنَُّه َيْحِملُ{وقرأ داود بن رفيع . يريد بئس احلمل محلوه يوم القيامة
وقرأ أبو عمرو وابن إسحاق . بضم الياء على الفعل اجملهول} ُينْفَُخ{قراءة العامة } َيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّورِ{: قوله تعاىل

  .بنون} وََنْحُشُر الُْمْجرِمَِني{: بقوله تعاىل واستدل أبو عمرو. بنون مسمى الفاعل
. وقد تقدم} ِفي الصُّورِ{الباقون . }ِفي الصُّورِ{: أبو عياض. بفتح الياء أي ينفخ إسرافيل} ُينْفَُخ{وعن ابن هرمز 

أي } رِمَِنيوََنْحُشُر الُْمْج{والباقون . بضم الياء اجملرمون رفعا خبالف املصحف} َوُيْحشَُر{وقرأ طلحة بن مصرف 
والعرب تتشاءم بزرق العيون وتذمه؛ أي تشوه . حال من اجملرمني، والزرق خالف الكحل} ُزْرقاً{. املشركني

عطاشا قد ازرقت : وقال األزهري. أي عميا} ُزْرقاً{: وقال الكليب والفراء. خلقتهم بزرقة عيوهنم وسواد وجوههم



إنه الطمع الكاذب : وقيل. سواد العني يتغري ويزرق من العطشألن : أعينهم من شدة العطش؛ وقاله الزجاج؛ قال
إن املراد بالزرقة شخوص البصر من شدة : وقول خامس. ابيضت عيين لطول انتظاري لكذا: إذا تعقبته اخليبة، يقال
  :اخلوف؛ قال الشاعر

  كما كل ضيب من اللؤم أزرق... لقد زرقت عيناك يا ابن مكعرب 
وقد زرقت عينه بالكسر وازرقت عينه ازرقاقا، . واالسم الزرقة. واملرأة زرقاء بينة الزرقرجل أزرق العني، : يقال

وقال يف } َوَنْحُشُر الُْمْجرِِمَني َيْومَِئٍذ ُزْرقاً{: قيل البن عباس يف قوله: وقال سعيد بن جبري. وازرقت عينه ازريقاقا
إن ليوم القيامة : فقال] ٩٧: اإلسراء[} ُجوِههِْم ُعْمياً وَُبكْماً َوُصمّاًَوَنْحُشرُُهْم َيْوَم الْقَِياَمِة َعلَى ُو{: موضع آخر

أصل اخلفت يف اللغة السكون، مث قيل ملن خفض } َيَتَخافَُتونَ َبيَْنُهْم{. حاالت؛ فحالة يكونون فيه زرقا، وحالة عميا
  .صوته خفته

أي ما لبثتم يعين يف الدنيا، وقيل يف } نْ لَبِثُْتْمإِ{. يتسارون؛ قاله جماهد؛ أي يقولون بعضهم لبعض يف املوقف سرا
أراد ما بني النفختني وهو أربعون سنة؛ يرفع العذاب يف تلك املدة عن : وقيل. يريد عشر ليال} إِلَّا َعْشراً{القبور 
يوم أو مدة مقامهم يف الدنيا لشدة ما يرون من أهوال . فيستقصرون تلك املدة -يف قول ابن عباس  -الكفار 

القيامة؛ وخييل إىل أمثلهم أي أعدهلم قوال وأعقلهم وأعلمهم عند نفسه أهنم ما لبثوا إال يوما واحدا يعين لبثهم يف 
إهنم من شدة هول املطلع نسوا ما كانوا فيه من نعيم الدنيا رأوه : وقيل. إال مثل يوم: الدنيا؛ عن قتادة؛ فالتقدير

ـ “ يوما“و“ وعشرا”. النفختني، أو لبثهم يف القبور على ما تقدمأراد بيوم لبثهم ما بني : وقيل. كيوم منصوبان ب
  .“لبثتم”

َوَيسْأَلوَنَك َعنِ الْجَِبالِ فَقُلْ َيْنسِفَُها رَبِّي َنْسفاً، فََيذَُرَها قَاعاً صَفَْصفاً، ال َتَرى ِفيَها ِعَوجاً { ١٠٧ - ١٠٥: اآليات
  }َوال أَْمتاً
  }َيتَّبُِعونَ الدَّاِعَي ال ِعَوَج لَُه َوَخَشَعتِ الْأَصَْواُت ِللرَّْحَمنِ فَال َتْسَمُع إِلَّا َهْمساًَيوَْمِئٍذ {[ ١٠٨: ]اآلية
  }َيوَْمِئٍذ ال َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ إِلَّا َمْن أَِذنَ لَهُ الرَّْحَمُن َوَرِضَي لَُه قَْوالً{[ ١٠٩: ]اآلية
  }هِْم َوَما َخلْفَُهْم َوال ُيِحيطُونَ بِِه ِعلْماًَيعْلَُم َما َبْيَن أَْيدِي{[ ١١٠: ]اآلية

جاء هذا بفاء وكل سؤال يف القرآن } فَقُلْ{. أي عن حال اجلبال يوم القيامة} َوَيسْأَلوَنَك َعنِ الْجِبَالِ{: قوله تعاىل
علم اهللا أهنم بغري فاء إال هذا، ألن املعىن إن سألوك عن اجلبال فقل، فتضمن الكالم معىن الشرط وقد } قُلْ{

يسألونه عنها، فأجاهبم قبل السؤال، وتلك أسئلة تقدمت سألوا عنها النيب صلى اهللا عليه وسلم فجاء اجلواب عقب 
قال } َنْسفاً{. يطريها} يَْنِسفَُها َربِّي َنْسفاً{. السؤال؛ فلذلك كان بغري فاء، وهذا سؤال مل يسألوه عنه بعد؛ فتفهمه

عها قلعا من أصوهلا مث يصريها رمال يسيل سيال، مث يصريها كالصوف املنفوش تطريها الرياح يقل: ابن األعرايب وغريه
قَاعاً {أي يذر مواضعها } فََيذَُرهَا{. وال يكون العهن من الصوف إال املصبوغ، مث كاهلباء املنثور: هكذا وهكذا قال

  القاع األرض امللساء} َصفَْصفاً

والقاع املستوي من األرض واجلمع أقوع وأقواع وقيعان : وقال اجلوهري. عرايببال نبات وال بناء؛ قاله ابن األ
هو الذي ال نبات : الكليب. القاع مستنقع املاء والصفصف القرعاء: وقال الفراء. صارت الواو ياء لكسر ما قبلها

يف القاع والصفصف؛ واملعىن واحد . املستوي من األرض كأنه على صف واحد يف استوائه؛ قاله جماهد: وقيل. فيه
  :وأنشد سيبويه. فالقاع املوضع املنكشف، والصفصف املستوي األملس



  ودكداك رمل وأعقادها... وكم دون بينك من صفصف 
العوج : قال ابن األعرايب} ِفيَها ِعَوجاً{. يف موضع الصفة} ال َتَرى{و . نصب على احلال والصفصف} قَاعاً{و 

األمت النباك وهي التالل الصغار واحدها نبك؛ أي هي أرض : وقال أبو عمرو. كواألمت النب. التعوج يف الفجاج
. امتأل فما به أمت، ومألت القربة ملئا ال أمت فيه؛ أي ال استرخاء فيه: تقول. مستوية اخنفاض فيها وال ارتفاع
عنه أيضا . مثل الشراكواألمت األثر : قال. ميال} ِعَوجاً{: وقال ابن عباس. واألمت يف اللغة املكان املرتفع

َوالَ {. صدعا} عَِوجاً{: وقال قتادة. واألمت االرتفاع] االخنفاض[العوج : وعنه أيضا. رابية} َوالَ أَْمتاً} {ِعَوجاً{
األمت أن يغلظ مكان يف الفضاء أو اجلبل ويدق يف : وقيل. وقال ميانك األمت الشقوق يف األرض. أي أكمة} أَْمتاً

  .مكان؛ حكاه الصويل
؛ تطلع “بروقة”واحدها “ بالرباريق”وهذه اآلية تدخل يف باب الرقي؛ ترقى هبا الثآليل وهي اليت تسمى عندنا : قلت

تأخذ ثالثة أعواد من تنب الشعري، يكون يف طرف كل عود عقدة، متر كل عقدة على : يف اجلسد وخاصة يف اليد
تعفن وتعفن الثآليل فال يبقى هلا أثر؛ جربت ذلك نفسي  الثآليل وتقرأ اآلية مرة، مث تدفن األعواد يف مكان ندي؛

  .ويف غريي فوجدته نافعا إن شاء اهللا تعاىل
أي ال معدل هلم } ال ِعَوَج لَُه{يريد إسرافيل عليه السالم إذا نفخ يف الصور } َيْومَِئٍذ َيتَّبُِعونَ الدَّاِعَي{: قوله تعاىل

  ل يسرعون إليه وال حييدونعنه؛ أي عن دعائه ال يزيغون وال ينحرفون ب

يتبعون الداعي اتباعا ال عوج له؛ فاملصدر : وقيل. أي لدعائه} ال ِعَوَج لَُه{: وقيل. وعلى هذا أكثر العلماء. عنه
] ٤١: ق[} َواْسَتِمْع َيْوَم ُيَنادِ الُْمنَاِد ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ {: يتبعون صوت الداعي للمحشر؛ نظريه: مضمر؛ واملعىن

ملا أتى خرب الزبري تواضعت سور : أي ذلت وسكنت؛ عن ابن عباس قال} َوَخَشَعتِ الْأَصَْواُت{. وسيأيت. اآلية
اهلمس } فَال َتْسَمُع إِلَّا َهْمساً{. أي من أجله} ِللرَّْحَمنِ{. املدينة واجلبال اخلشع، فكل لسان ساكت هناك للهيبة

هو صوت وقع األقدام بعضها على : احلسن وابن جريج. فياحلس اخل: عن ابن عباس. الصوت اخلفي؛ قاله جماهد
  :بعض إىل احملشر؛ ومنه قول الراجز

  وهن ميشني بنا مهيسا
قال رؤية . ويقال لألسد اهلموس؛ ألنه يهمس يف الظلمة؛ أي يطأ وطأ خفيا. يعين صوت أخفاف اإلبل يف سريها

  :يصف نفسه بالشدة
  لفيل واجلاموساواألقهبني ا... ليث يدق األسد اهلموسا 

  :ومهس الطعام؛ أي مضغه وفوه منضم؛ قال الراجز
  عجائزا مثل السعايل مخسا... لقد رأيت عجبا مذ أمسا 
  يأكلن ما أصنع مهسا مهسا

واملعىن متقارب؛ أي ال يسمع . } فَالَ َيْنِطقُونَ إالَّ َهْمساً{وقرأ أيب بن كعب . اهلمس حتريك الشفة واللسان: وقيل
أصله اخلفاء كيفما تصرف؛ ومنه احلروف املهموسة، وهي “ هـ م س”وبناء . كالم وال صوت أقدام هلم نطق وال

وإمنا مسي احلرف مهموسا ألنه ضعف االعتماد من موضعه حىت جرى “ حثه شخص فسكت”: عشرة جيمعها قولك
  .معه النفس
يف موضع نصب على االستثناء اخلارج من } َمْن} {لَُه الرَّْحَمُنَيْومَِئٍذ ال َتْنفَعُ الشَّفَاَعةُ إِلَّا َمْن أَِذنَ {: قوله تعاىل

. أي رضي قوله يف الشفاعة} َوَرِضَي لَُه قَْوالً{. األول؛ أي ال تنفع الشفاعة أحدا إال شفاعة من أذن له الرمحن



هو : ل ابن عباسقا. املعىن، أي إمنا تنفع الشفاعة ملن أذن له الرمحن يف أن يشفع له، وكان له قول يرضي: وقيل
  .قول ال إله إال اهللا

يعلم ما : وقيل. من أمر الدنيا قاله قتادة} وََما َخلْفَُهْم{. أي من أمر الساعة} َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم{: قوله تعاىل
. يع اخللقاآلية عامة يف مج: مث قيل. ما خلفوه وراءهم يف الدنيا} َوَما َخلْفَُهْم{يصريون إليه من ثواب أو عقاب 

  .واحلمد هللا. املراد الذين يتبعون الداعي: وقيل
هللا تعاىل؛ أي أحد ال حييط به علما؛ إذ اإلحاطة مشعرة باحلد } بِِه{اهلاء يف } َوال ُيِحيطُونَ بِِه ِعلْماً{: قوله تعاىل

وقال الطربي الضمري يف  .تعود على العلم؛ أي أحد ال حييط علما مبا يعلمه اهللا: وقيل. ويتعاىل اهللا عن التحديد
  .يعود على املالئكة؛ أعلم اهللا من يعبد ها أهنا ال تعلم ما بني أيديها وما خلفها} ُيِحيطُونَ{و} َخلْفَُهْم{و} أَْيِديهِْم{

َن الصَّاِلَحاِت َوُهوَ َوَعَنِت الُْوُجوهُ ِللَْحيِّ الْقَيُّومِ َوقَْد َخاَب َمْن َحَملَ ظُلْماً، َوَمْن َيْعَملْ ِم{ ١١٢ - ١١١: اآليتان
  }ُمْؤِمٌن فَال َيَخاُف ظُلْماً َوال َهْضماً

قال أمية بن أيب . ومنه قيل لألسري عان. أي ذلت وخضعت؛ قاله ابن األعرايب وغريه} َوعََنِت الُْوُجوُه{: قوله تعاىل
  :الصلت

  لعزته تعنو الوجوه وتسجد... مليك على عرش السماء مهيمن 
  :وقال أيضا

  يف الساجدين لوجهه مشكورا... له وجهي وخلقي كله وعنا 
عنا : ويقال أيضا. } َوَعَنِت الُْوجُوُه ِللَْحيِّ الْقَيُّومِ{: قال اجلوهري عنا يعنو خضع وذل وأعناه غريه؛ ومنه قوله تعاىل

م عناة ونسوة وقو. والعاين األسري. وعناه غريه تعنية حبسه. فهم فالن أسريا؛ أي قام فيهم على إساره واحتبس
والفرق بني الذل : املاوردي. خشعت: وقال جماهد. ذلت} َعَنِت{: وقال ابن عباس. وعنت أمور نزلت. عوان

وقال الكليب . أن الذل أن يكون ذليل النفس، واخلشوع أن يتذلل لذي طاعة -وإن تقارب معنامها  -واخلشوع 
  وقال طلق. استسلمت: عطية العويف. أي علمت} َعَنِت{

: أحدمها: يف معناه قوالن} َوعََنِت الُْوُجوُه{: النحاس. إنه وضع اجلبهة واألنف على األرض يف السجود: ن حبيباب
الركوع والسجود؛ ومعىن : قال} َوَعَنتِ الُْوُجوُه لِلَْحيِّ الْقَيُّومِ{وروى عكرمة عن ابن عباس . أن هذا يف اآلخرة

  :البالد عنوة أي غلبة؛ قال الشاعر اللغة القهر والغلبة؛ ومنه فتحت} َعَنِت{
  ولكن ضرب املشريف استقاهلا... فما أخذوها عنوة عن مودة 

ويف } لِلَْحيِّ الْقَيُّومِ{. هو من العناء مبعىن التعب؛ وكىن عن الناس بالوجوه؛ ألن أثار الذل إمنا تتبني يف الوجه: وقيل
أنه : الثالث. أنه القائم على كل نفس مبا كسبت: الثاين . لقأنه القائم بتدبري اخل: القيوم ثالث تأويالت؛ أحدمها
  .أي خسر من محل شركا} َوقَدْ َخاَب َمْن َحَملَ ظُلْماً{". البقرة"وقد مضى يف . الدائم الذي ال يزول وال يبيد

  .انألن العمل ال يقبل من غري إمي} َوَمْن َيعَْملْ ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن{: قوله تعاىل
قرأ ابن كثري } فَال َيَخاُف{. وقيل للجنس. للتبعيض؛ أي شيئا من الصاحلات} ِمَن الصَّاِلحَاِت{يف قوله } ِمْن{و 

رفعا على اخلرب؛ أي فهو ال } َيَخاُف{الباقون . }َوَمْن َيْعَملْ{: باجلزم جوابا لقوله} َيَخف{وجماهد وابن حميص 
باالنتقاص من } َوال َهْضماً{. نقصا لثواب طاعته، وال زيادة عليه يف سيئاتهأي } ظُلْماً{. خياف؛ أو فإنه ال خياف

وهذ يهضم الطعام أي ينقص . هضمت ذلك من حقي أي حططته وتركته: واهلضم النقص والكسر؛ يقال. حقه



له، والفرق بني الظلم واهلضم أن الظلم املنع من احلق ك: املاوردي. وامرأة هضيم الكشح ضامرة البطن. ثقله
  :واهلضم املنع من بعضه، واهلضم ظلم وإن افترقا من وجه؛ قال املتوكل الليثي

  موالهم املتهضم املظلوم... إن األذلة واللئام ملعشر 
  .وهتضمه أي ظلمه واهتضمه إذا ظلمه وكسر عليه حقه. قال اجلوهري ورجل هضيم ومهتضم أي مظلوم

قُْرآناً َعَربِّياً َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الَْوعِيِد لََعلَُّهمْ َيتَّقُونَ أَْو ُيْحِدثُ لَُهْم ِذكْراً،  َوكَذَِلَك أَنَْزلَْناُه{ ١١٤ - ١١٣: اآليتان
  }نِي ِعلْماًفََتَعالَى اللَُّه الَْمِلكُ الَْحقُّ َوال تَْعَجلْ بِالْقُْرآِن ِمْن قَْبلِ أَنْ ُيقَْضى إِلَْيَك َوْحُيُه َوقُلْ َربِّ زِْد

. أي بلغة العرب} قُرْآناً َعَربِّياً{أي كما بينا لك يف هذه السورة من البيان فكذلك جعلناه } وَكَذَِلَك{: ىلقوله تعا
أي خيافون اهللا } لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ{. أي بينا ما فيه من التخويف والتهديد والثواب والعقاب} َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الَْوِعيِد{

شرفا؛ : وقيل. حذرا وورعا: وقال قتادة. أي موعظة} أَْو ُيْحِدثُ لَُهْم ِذكْراً{. رون عقابهفيجتنبون معاصيه، وحيذ
أي ليتذكروا العذاب : وقيل]. ٤٤الزخرف [} َوإِنَّهُ لَِذكْرٌ لََك َوِلقَوِْمَك{: فالذكر ها هنا مبعىن الشرف؛ كقول

  .الثاء وجزمهابالنون؛ وروي عنه رفع “ أو حندث”وقرأ احلسن . الذي توعدوا به
ملا عرف العباد عظيم نعمه، وإنزال القرآن نزه نفسه عن األوالد واألنداد } فََتعَالَى اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّ{: قوله تعاىل

علم } َك َوْحيُُهَوال َتْعَجلْ بِالْقُْرآِن ِمْن قَْبلِ أَنْ يُقَْضى إِلَْي{. أي جل اهللا امللك احلق؛ أي ذو احلق} فََتعَالَى اللَُّه{: فقال
قال ابن عباس كان عليه السالم يبادر جربيل فيقرأ قبل أن يفرغ جربيل من الوحي حرصا . نبيه كيف يتلقى القرآن

ال {: وهذا كقوله} َوال تَْعَجلْ بِالْقُْرآِن{على احلفظ، وشفقة على القرآن خمافة النسيان، فنهاه اهللا عن ذلك وأنزل 
. ال تتله قبل أن تتبينه: وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال. على ما يأيت] ١٦: القيامة[} ِلتَْعَجلَ بِِهُتَحرِّْك بِِه ِلَساَنَك 

املعىن ال تلقه إىل الناس : وقيل. }َوْحيُُه{أي يأتيك } ِمْن قَْبلِ أَنْ ُيقَْضى إِلَْيَك{أي ال تسل إنزاله } َوال تَْعَجلْ{: وقيل
نزلت يف رجل لطم وجه امرأته؛ فجاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : احلسنقال . قبل أن يأتيك بيان تأويله

] ٣٤النساء [} الرَِّجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء{تطلب القصاص، فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم هلا القصاص فنزل 
وقرأ ابن مسعود . القصاص وأىب اهللا ذلكأي فهما؛ ألنه عليه السالم حكم ب} َوقُلْ َربِّ زِدْنِي ِعلْماً{: وهلذا قال

  .بالنصب} َوْحيُُه{بالنون وكسر الضاد } ِمْن قَْبلِ أَنْ نَقِْضي{وغريه 

  }َولَقَْد َعهِْدَنا إِلَى آَدَم ِمْن قَْبلُ فََنِسَي وَلَْم َنجِْد لَُه َعْزماً{ ١١٥: اآلية
بإسكان الياء وله معنيان } فََنِسي{قرأ األعمش باختالف عنه } َنِسَيَولَقَْد عَهِْدَنا إِلَى آَدَم ِمْن قَْبلُ فَ{: قوله تعاىل
]. ٦٧التوبة . [}َنسُوا اللََّه فََنِسيَُهْم{ترك؛ أي ترك األمر والعهد؛ وهذا قول جماهد وأكثر املفسرين ومنه : أحدمها

قال ابن . نه عهد إليه فنسيهنا من السهو والنسيان، وإمنا أخذ اإلنسان منه أل“ نسي”قال ابن عباس ] وثانيهما[و
وعلى هذا القول حيتمل أن يكون آدم . نسى ما عهد اهللا إليه يف ذلك، ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس: زيد

أي من قبل أن } ِمْن قَْبلُ{ومعىن . عليه السالم يف ذلك الوقت مأخوذا بالنسيان، وأن كان النسيان عنا اليوم مرفوعا
واملراد تسلية النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أي طاعة بين آدم الشيطان أمر قدمي؛ . نه هنى عنهايأكل من الشجرة؛ أل

أي وإن يعرض يا حممد . أي إن نقض هؤالء العهد فان آدم أيضا عهدنا إليه فنسي؛ حكاه القشريي وكذلك الطربي
وهذا التأويل : قال ابن عطية. م آدمهؤالء الكفرة عن آيايت، وخيالفوا رسلي، ويطيعوا إبليس فقدما فعل ذلك أبوه

ضعيف، وذلك كون آدم مثاال للكفار اجلاحدين باهللا ليس بشيء وآدم إمنا عصى بتأويل، ففي هذا غضاضة عليه 
صلى اهللا عليه وسلم؛ وإمنا الظاهر يف اآلية إما أن يكون ابتداء قصص ال تعلق له مبا قبله، وإما أن جيعل تعلقه أنه ملا 



صلى اهللا عليه وسلم أال يعجل بالقرآن، مثل له بنيب قبله عهد إليه فنسي فعوقب؛ ليكون أشد يف  عهد إىل حممد
معناه ترك؛ ونسيان “ ونسي”التحذير، وأبلغ يف العهد إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ والعهد ها هنا معىن الوصية؛ 

لى املعتقد يف أي شيء كان؛ وآدم عليه السالم والعزم املضي ع. الذهول ال ميكن هنا؛ ألنه ال يتعلق بالناسي عقاب
والشيء الذي عهد إىل آدم هو . قد كان يعتقد أال يأكل من الشجرة لكن ملا وسوس إليه إبليس مل يعزم على معتقده

فقال ابن } وَلَْم َنجِْد لَُه َعْزماً{: واختلف يف معىن قوله. أال يأكل من الشجرة، وأعلم مع ذلك أن إبليس عدو له
  قال. مل جند له صربا عن أكل الشجرة، ومواظبة على التزام األمر: باس وقتادةع

لفالن عزم أي صرب وثبات على التحفظ من املعاصي حىت يسلم منها، ومنه : وكذلك هو يف اللغة؛ يقال: النحاس
حفظا ملا أمر به؛ : أيضا وعطية العويفوعن ابن عباس ]. ٣٥: األحقاف[} فَاْصبِْر كََما صََبَر أُولُوا الَْعْزمِ ِمَن الرُُّسلِ{

أي إن أكلتها : أي مل يتحفظ مما هنيته حىت نسي وذهب عن علم ذلك بترك االستدالل؛ وذلك أن إبليس قال له
خلدت يف اجلنة يعين عني تلك الشجرة، فلم يطعه فدعاه إىل نظري تلك الشجرة مما دخل يف عموم النهي وكان جيب 

. ، وظن أهنا مل تدخل يف النهي فأكلها تأويال، وال يكون ناسيا للشيء من يعلم أنه معصيةأن يستدل عليه فلم يفعل
إصرارا وال إضمارا للعود إىل : ابن كيسان. عزمية أمر: وقال الضحاك. حمافظة على أمر اهللا} َعْزماً{: وقال ابن زيد

آدم مل يكن من أويل العزم من الرسل؛ ألن واألول أقرب إىل تأويل الكالم؛ وهلذا قال قومك : قال القشريي. الذنب
ما من نيب إال وقد أخطأ أو : "كان الرسل أولو العزم، ويف اخلرب: وقال املعظم. }َولَمْ َنجِْد لَُه َعْزماً{: اهللا تعاىل قال

. حيىيفلو خرج آدم بسبب خطيئته من مجلة أويل العزم خلرج مجيع األنبياء سوى " هم خبطيئة ما خال حيىي بن زكريا
أن أحالم بين آدم مجعت منذ خلق اهللا اخللق إىل يوم القيامة، ووضعت يف كفة ميزان، ووضع : وقد قال أبو أمامة

  }َولَْم َنجِْد لَُه َعْزماً{: حلم آدم يف كفة أخرى لرجحهم؛ وقد قال اهللا تبارك وتعاىل
َم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبلِيَس أََبى، فَقُلَْنا َيا آَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََك َوإِذْ قُلَْنا ِللَْمالِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَد{ ١١٩ - ١١٦: اآليات

  }َمأُ ِفيَها َوال َتْضَحىَوِلَزْوجَِك فَال ُيخْرِجَنَّكَُما ِمَن الَْجنَِّة فََتْشقَى، إِنَّ لََك أَلَّا َتجُوَع ِفيَها َوال َتْعَرى، َوأَنََّك ال َتظْ
فَقُلَْنا َيا آَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََك {. تقدم} لَْنا ِللَْمالِئكَِة اْسُجدُوا لِآَدَم فََسَجُدوا إِلَّا إِْبِليَس أََبىَوإِذْ قُ{: قوله تعاىل

  هني؛ وجمازه} َوِلَزْوجَِك فَال ُيخْرِجَنَّكَُما

ألهنما يف استواء العلة واحد؛  يعين أنت وزوجك} فََتشْقَى} {ِمَن الَْجنَِّة{ال تقبال منه فيكون ذلك سببا خلروجكما 
وأيضا ملا كان الكاد عليها . فتشقيا ألن املعىن معروف، وآدم عليه السالم هو املخاطب، وهو املقصود: وليقل

اإلخراج واقع عليهما والشقاوة على آدم وحده، وهو شقاوة البدن؛ أال : وقيل. والكاسب هلا كان بالشقاء أخص
فأعلمه أن له } َوأَنََّك ال َتظَْمأُ ِفيَها َوال َتْضَحى{أي يف اجلنة } لََك أَلَّا َتجُوَع ِفيَها َوال َتعَْرىإِنَّ {:ترى أنه عقبه بقوله 
الكسوة والطعام والشراب واملسكن؛ وأنك إن ضيعت الوصية، وأطعت العدو أخرجكما من : يف اجلنة هذا كله

لشمس؛ ألنك ترد إىل األرض إذا أخرجت من اجلنة فشقيت تعبا ونصبا، أي جعت وعريت وظمئت وأصابتك ا
يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج؛ فمن يومئذ جرت نفقة النساء : وإمنا خصه بذكر الشقاء ومل يقل فتشقيان. اجلنة

وأعلمنا يف هذه اآلية . على األزواج، فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناهتا على بين آدم حبق الزوجية
الطعام والشراب والكسوة واملسكن؛ فإذا أعطاها هذه األربعة : ة اليت جتب للمرأة على زوجها هذه األربعةأن النفق

. فقد خرج إليها من نفقتها؛ فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور، فأما هذه األربعة فال بد هلا منها؛ ألن هبا إقامة املهجة
. وقال الفراء هو أن يأكل من كد يديه.  يرى ابن آدم إال ناصباشقاء الدنيا، ال} فََتْشقَى{: قال احلسن املراد بقوله



أهبط إىل آدم ثور أمحر فكان حيرث عليه، وميسح العرق عن جبينه، فهو شقاؤه الذي قال اهللا : وقال سعيد بن جبري
يا آدم ازرع  ملا أهبط من اجلنة كان من أول شقائه أن جربيل أنزل عليه حبات من اجلنة؛ فقال: وقيل. تبارك وتعاىل

هذا، فحرث وزرع، مث حصد مث درس مث نقى مث طحن مث عجن مث خبز، مث جلس ليأكل بعد التعب؛ فتدحرج رغيفه 
يا آدم فكذلك رزقك بالتعب : من يده حىت صار أسفل اجلبل، وجرى وراءه آدم حىت تعب وقد عرق جبينه، قال

  .والشقاء، ورزق ولدك من بعدك ما كنت يف الدنيا
  }إِنَّ لََك أَلَّا َتجُوَع ِفيَها َوال َتْعَرى، َوأَنََّك ال َتظَْمأُ ِفيَها َوال َتْضَحى{: اىلقوله تع

  -:فيه مسألتان

والظمأ . أي ال تعطش} َوأَنََّك ال َتظَْمأُ ِفيهَا{. }َوال تَْعَرى{أي يف اجلنة } إِنَّ لَكَ أَلَّا َتجُوَع ِفيهَا{: قوله تعاىل: األوىل
إذ ليس يف اجلنة مشس، إمنا هو ظل ممدود، كما بني طلوع . أي تربز للشمس فتجد حرها} َتْضَحىَوال {. العطش

: قال أبو زيد. وأشار إىل ساعة املصلني صالة الفجر: هنار اجلنة هكذا: قال أبو العالية. الفجر إىل طلوع الشمس
وضحيت أيضا . تضحا عرق“ بالكسر”وضحيت وضحيت . ضحا الطريق يضحو ضحوا إذا بدا لك وظهر

  :مثله، واملستقبل أضحى يف اللغتني مجيعا؛ قال عمر بن أيب ربيعة“ بالفتح”للشمس ضحاء ممدود برزت وضحيت 
  فيضحى وأما بالعشي فيخصر... رأت رجال أميا إذا الشمس عارضت 

ثون بفتح األلف هكذا يرويه احملد. أضح ملن أحرمت له: يف احلديث أن ابن عمر رأى رجال حمرما قد استظل، فقال
إمنا هو أضح ملن أحرمت له؛ بكسر األلف وفتح احلاء من ضحيت : وقال األصمعي. وكسر احلاء من أضحيت

  :وأنشد} وَأَنََّك ال َتظَْمأُ ِفيَها َوال َتْضَحى{: أضحى؛ ألنه أمره بالربوز للشمس؛ ومنه قوله تعاىل
  قالصاإذا الظل أضحى يف القيامة ... ضحيت له كي أستظل بظله 

وجيوز أن . }أَلَّا َتُجوَع{بفتح اهلمزة عطفا على } وَأَنََّك{وقرأ أبو عمرو والكوفيون إال عاصما يف رواية أبو بكر عنه 
الباقون بالكسر على االستئناف، أو على . ولك أنك ال تظمأ فيها: يكون يف موضع رفع عطفا على املوضع، واملعىن

  .}إِنَّ لََك{العطف على 
فََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّيْطَانُ قَالَ َيا آَدُم َهلْ أَدُلَُّك َعلَى َشَجَرِة الُْخلِْد َوُملْكٍ ال َيْبلَى، فَأَكَال { ١٢٢ - ١٢٠: اآليات

مَّ اْجَتبَاُه َربُُّه فَتَاَب َعلَْيِه ثُِمْنَها فََبَدتْ لَُهَما َسْوآُتُهَما َوطَِفقَا َيْخصِفَاِن َعلَيهَِما ِمْن َوَرقِ الَْجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَُّه فََغَوى، 
  }َوَهَدى

َيا آَدُم َهلْ أَُدلَُّك َعلَى َشَجَرةِ الُْخلِْد َوُملٍْك ال {يعين الشيطان } قَالَ{. تقدم} فََوْسَوسَ إِلَْيِه الشَّْيطَانُ{: قوله تعاىل
فَأَكَال ِمْنَها فََبَدْت لَُهَما {. “البقرة”م يف وهذا يدل على املشافهة، وأنه دخل اجلنة يف جوف احلية على ما تقد} َيْبلَى

جعل : يف العربية أقبال؛ قال وقيل} َوطَفِقَا{: وقال الفراء. تقدم} َسْوآُتُهَما َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَيهَِما ِمْن َوَرقِ الَْجنَِّة
  .يلصقان عليهما ورق التني

  -:ست مسائلفيه } وََعَصى آَدُم َربَُّه فََغَوى{: قوله تعاىل
وقال بعض املتأخرين من علمائنا والذي ينبغي أن . يف ذنوب األنبياء“ البقرة”تقدم يف } وََعَصى{: قوله تعاىل: األوىل
إن اهللا تعاىل قد أخرب بوقوع ذنوب من بعضهم، ونسبها إليهم، وعاتبهم عليها، وأخربوا بذلك عن نفوسهم : يقال

ا، وكل ذلك ورد يف مواضع كثرية ال يقبل التأويل مجلتها، وإن قبل ذلك وتنصلوا منها، واستغفروا منها وتابو
آحادها، وكل ذلك مما ال يزرى مبناصبهم، وإمنا تلك األمور اليت وقعت منهم جهة الندور، وعلى جهة اخلطأ 



هم، وعلو والنسيان، أو تأويل دعا إىل ذلك، فهي بالنسبة إىل غريهم حسنات، ويف حقهم سيئات بالنسبة إىل مناصب
أقدارهم؛ إذ قد يؤاخذ الوزير مبا يثاب عليه السائس؛ فأشفقوا من ذلك يف موقف القيامة، مع علمهم باألمن 

حسنات األبرار سيئات املقربني؛ فهم : وهذا هو احلق ولقد أحسن اجلنيد حيث قال: قال. واألمان والسالمة
قوع ذنوب منهم، فلم خيل ذلك مبناصبهم، وال وإن كانوا قد شهدت النصوص بو -صلوات اهللا وسالمه عليهم 

قدح يف رتبتهم، بل قد تالفاهم، واجتباهم وهداهم، ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم؛ صلوات اهللا عليه 
  .وسالمه
 ال جيوز ألحد منها اليوم أن خيرب بذلك عن آدم إال إذا ذكرناه يف أثناء قوله: قال القاضي أبو بكر بن العريب: الثانية

  تعاىل عنه، أو قول نبيه، فأما أن يبتدئ ذلك من قبل

نفسه فليس جبائز لنا يف آبائنا األدنني إلينا، املماثلني لنا، فكيف يف أبينا األقدم األعظم األكرم النيب املقدم، الذي 
  .عذره اهللا سبحانه وتعاىل وتاب عليه وغفر له

صفات اهللا عز وجل كاليد والرجل واإلصبع واجلنب  وإذا كان هذا يف املخلوق ال جيوز، فاإلخبار عن: قلت
والنزول إىل غري ذلك أوىل باملنع، وأنه ال جيوز االبتداء بشيء من ذلك إال يف أثناء قراءة كتابه أو سنة رسوله، وهلذا 

َيدُ اللَِّه  َوقَالَِت الَْيهُوُد{: قال اإلمام مالك بن أنس رضي اهللا عنه من وصف شيئا من ذات اهللا عز وجل مثل قوله
فأشار بيده إىل عنقه قطعت يده، وكذلك يف السمع والبصر يقطع ذلك منه؛ ألنه شبه اهللا ] ٦٤املائدة [} َمْغلُولَةٌ

  .تعاىل بنفسه
احتج آدم وموسى فقال : "عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال] املسلم[روى األئمة واللفظ : الثالثة

ا خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة فقال آدم يا موسى أصطفاك اهللا عز وجل بكالمه وخط لك بيده موسى يا آدم أنت أبون
: قال املهلب قوله" أتلومين على أمر قّدره اهللا علي قبل أن خيلقين بأربعني سنة فحج آدم موسى ثالثا: يا موسى

لقصة آلدم على موسى عليهما قال الليث بن سعد إمنا صحت احلجة يف هذه ا. أي غلبه باحلجة" فحج آدم موسى"
السالم من أجل أن اهللا تعاىل قد غفر آلدم خطيئته وتاب عليه، فلم يكن ملوسى أن يعريه خبطيئة قد غفرها اهللا تعاىل 

أنت موسى الذي أتاك اهللا التوراة، وفيها علم كل شيء، فوجدت فيها أن اهللا قد قدر علي : له، ولذلك قال آدم
بة منها، وأسقط بذلك اللوم عين أفتلومين أنت واهللا ال يلومين ومبثل هذا احتج ابن عمر املعصية، وقدر علي التو

: ما على عثمان ذنب ألن اهللا تعاىل قد عفا عنه بقوله: إن عثمان فر يوم أحد؛ فقال ابن عمر: على الذي قال له
سالم أب وليس تعيريه من بره أن لو كان مما إن آدم عليه ال: وقد قيل] ١٥٥آل عمران [} َولَقَْد َعفَا اللَُّه َعْنُهْم{

وهلذا ] ١ ٥لقمان [} َوصَاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروفاً{: يعري به غريه؛ فإن اهللا تبارك وتعاىل يقول يف األبوين الكافرين
: مرمي[} قَالَ َسالٌم َعلَْيَك . ْرنِي َمِلّياًلَِئْن لَمْ َتْنَتِه لَأَْرُجمَنََّك َواْهُج{: إن إبراهيم عليه السالم ملا قال ل أبوه وهو كافر

  .فكيف بأب هو نيب قد اجتباه ربه وتاب عليه وهدى] ٤٦

وأما من عمل اخلطايا ومل تأته املغفرة؛ فإن العلماء جممعون على أنه ال جيوز له أن حيتجا مبثل حجة آدم، : الرابعة
هللا علي ذلك؛ واألمة جممعة حلى جواز محد احملسن على فيقول تلومين على أن قتلت أو زنيت أو سرقت وقد قدر ا

  .إحسانه، ولوم املسيء على إساءته، وتعديد ذنوبه عليه
ومسعت شيخنا األستاذ . أي ففسد عليه عيشه، حكاه النقاش واختاره القشريي} فََغَوى{: قوله تعاىل: اخلامسة

إىل الدنيا، والغي الفساد؛ وهو تأويل حسن وهو أوىل ففسد عيشه بنزول } فََغَوى{املقرئ أبا جعفر القرطيب يقولك 



وقيل معناه جهل موضع رشده؛ أي جهل . معناه ضل؛ من الغي الذي هو ضد الرشد} فََغَوى{: من تأويل من يقول
فبشم من كثرة األكل؛ الزخمشري وهذا } فََغَوى{وعن بعضهم . أن تلك الشجرة هي اليت هني عنها؛ والغي اجلهل

  .لغة من يقلب الياء املكسورة ما قبلها ألفا؛ فيقول يف فين وبقي وهم بنو طي تفسري خبيثوإن صح على 
عصى آدم وغوى وال يقال له عاص وال غاو، كما أن من خاط : قال القشريي أبو نصر قال قوم يقال: السادسة

يطلق يف عبد ه عند معصيته ما  جيوز للسيد أن: وقيل. خاط وال يقال له خياط ما مل يتكرر منه اخلياطة: مرة يقال له
ال جيوز لغريه أن يطلقه، وهذا تكلف؛ وما أضيف من هذا إىل األنبياء فإما أن تكون صغائر، أو األوىل، أو قبل 

  .النبوة
 ثُمَّ اْجَتبَاُه َربُُّه فَتَاَب{كان هذا من آدم قبل النبوة، : قال اإلمام أبو بكر بن فورك رمحه اهللا تعاىل. هذا حسن: قلت

فذكر أن االجتباء واهلداية كانا بعد العصيان، وإذا كان هذا قبل النبوة فجائز عليهم الذنوب وجها } َعلَْيِه َوَهَدى
واحدا؛ ألن قبل النبوة ال شرع علينا تصديقهم، فإذا بعثهم اهللا تعاىل إىل خلقه وكانوا مأمونني يف األداء معصومني مل 

  .ا نفيس واهللا أعلموهذ. يضر ما قد سلف منهم من الذنوب
 قَالَ اْهبِطَا ِمْنَها َجِميعاً بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُْم ِمنِّي ُهدًى فََمنِ اتََّبَع ُهَداَي فَال{ ١٢٧ - ١٢٣: اآليات

  ُه َيْوَم الِْقَياَمةِ أَْعَمى،َيِضلُّ َوال َيْشقَى، َوَمْن أَعَْرَض َعْن ِذكْرِي فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً َضْنكاً وََنْحُشُر

َم ُتْنَسى، َوكَذَِلَك َنجْزِي قَالَ َربِّ ِلَم َحَشرَْتنِي أَْعَمى َوقَْد كُْنُت َبصِرياً، قَالَ كَذَِلَك أََتْتَك آيَاُتَنا فََنِسيَتَها وَكَذَِلَك الَْيْو
  }ةِ أََشدُّ َوأَبْقَىَمْن أَْسَرَف وَلَْم ُيْؤِمْن بِآياِت َربِِّه َولََعذَاُب الْآِخَر

قَالَ اْخُرْج ِمنَْها {: وقد قال إلبليس. أي من اجلنة} ِمْنهَا{. خطاب آدم وإبليس} قَالَ اْهبِطَا مِْنَها َجِميعاً{: قوله تعاىل
َبْعُضكُمْ {. فلعله أخرج من اجلنة إىل موضع من السماء، مث أهبط إىل األرض] ١٨األعراف [} َمذُْءوماً َمْدحُوراً

ليس خطابا آلدم } اْهبِطَا{وهذا يدل على أن قول . أي أنت عدو للحية وإلبليس ومها عدوان لك} َبْعضٍ َعدُوٌِّل
. أي رشدا وقوال حقا} فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُْم ِمنِّي ُهدًى{. وحواء؛ ألهنما ما كانا متعاديني؛ وتضمن هبوط آدم هبوط حواء

ضمن اهللا تعاىل ملن قرأ القرآن : قال ابن عباس} فَال َيِضلُّ َوال َيشْقَى{. والكتبيعين الرسل } فََمنِ اتََّبَع ُهَداَي{
من قرأ واتبع ما فيه هداه اهللا من الضاللة، ووقاه . وعمل مبا فيه أال يضل يف الدنيا، وال يشقى يف اآلخرة، وتال اآلية

: وقيل. أي ديين، وتالوة كتايب، والعمل مبا فيه} رِيَوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذكْ{. يوم القيامة سوء احلساب، مث تال اآلية
أي } فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً ضَْنكاً{. وحيتمل أن حيمل الذكر على الرسول؛ ألنه كان منه الذكر. عما أنزلت من الدالئل

  :عيشا ضيقا؛ يقال منزل ضنك وعيش ضنك يستوي فيه الواحد واالثنان واملؤنث واجلمع؛ قال عنترة
  أشدد وإن يلفوا بضنك أنزل... ا أكرر وإن يستحلوا إن يلحقو
  :وقال أيضا

  مثلي إذا نزلوا بضنك املنزل... إن املنية لو مثل مثلت 
ومعىن ذلك أن اهللا عز وجل جعل مع الدين التسليم والقناعة والتوكل عليه : على وزن فعلى} َضْنكَى{وقرئ 

  بسماح وسهولة -عز وجل  -وعلى قسمته، فصاحبه ينفق مما رزقه اهللا 

واملعرض عن الدين مستول عليه ]. ٩٧النحل [} فَلَُنْحيَِينَُّه َحَياةً طَيِّبَةً{: ويعيش عيشا رافغا؛ كما قال اهللا تعاىل
احلرص الذي ال يزال يطمح به إىل االزدياد من الدنيا، مسلط عليه الشح، الذي يقبض يده عن اإلنفاق، فعيشه 

ال يعرض أحد عن ذكر ربه إال أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه، وكان : بعضهمضنك، وحاله مظلمة، كما قال 



وقول رابع وهو الصحيح أنه . طعام الضريع والزقوم: احلسن. كسبا حراما} ضَْنكاً{: وقال عكرمة. يف عيشة ضنك
صلى اهللا عليه وسلم عذاب القرب؛ قاله أبو سعيد اخلدري وعبد اهللا بن مسعود، ورواه أبو هريرة مرفوعا عن النيب 

يضيق على الكافر قربه حىت ختتلف فيه أضالعه، وهو املعيشة : ؛ قال أبو هريرة“التذكرة”وقد ذكرناه يف كتاب 
اإلسراء [} سُْبَحانَ{أعمى يف حال وبصريا يف حال؛ وقد تقدم يف آخر : قيل} وََنْحُشُرُه َيْوَم الِْقَياَمِة أَعَْمى{. الضنك

عن احليلة يف : وقيل. أعمى عن جهات اخلري، ال يهتدي لشيء منها: وقيل. حلجة؛ قاله جماهدأعمى عن ا: وقيل] ١
أي بأي ذنب } قَالَ َربِّ ِلَم َحَشْرتَنِي أَْعَمى{. دفع العذاب عن نفسه، كاألعمى الذي ال حيلة له فيما ال يراه

ِلمَ {أي : وقال ابن عباس وجماهد. أنه ال ذنب لهأي يف الدنيا، وكأنه يظن } َوقَْد كُْنتُ َبصِرياً{. عاقبتين بالعمى
وهو بعيد إذ ما كان للكافر حجة يف : أي عاملا حبجيت؛ القشريي} َوقَْد كُْنتُ َبصِرياً{عن حجيت } َحشَْرَتنِي أَْعَمى

. أي دالالتنا على وحدانيتنا وقدرتنا} اقَالَ كَذَِلكَ أَتَْتَك آيَاُتَن{أي قال اهللا تعاىل له } قَالَ كَذَِلَك أََتْتَك آَياُتنَا{. الدنيا
. أي تترك يف العذاب؛ يريد جهنم} َوكَذَِلَك الَْيْوَم ُتْنَسى{. أي تركتها ومل تنظر فيها، وأعرضت عنها} فََنسِيَتهَا{
ا، أي وكما جزينا من أعرض عن القرآن، وعن النظر يف املصنوعات، والتفكري فيه} َوكَذَِلَك َنجْزِي َمْن أَْسَرَف{

أي أفظع من املعيشة } َولََعذَاُب الْآِخَرِة أََشدُّ{. أي مل يصدق هبا} وَلَْم ُيْؤِمْن بِآياِت َربِِّه{. وجاوز احلد يف املعصية
  .أي أدوم وأثبت؛ ألنه ال ينقطع وال ينقضي} وَأَْبقَى{. الضنك، وعذاب القرب

ا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن َيْمُشونَ ِفي َمَساِكنِهِْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياتٍ أَفَلَْم َيْهدِ لَُهْم كَْم أَْهلَكَْن{ ١٣٠ - ١٢٨: اآليات
َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ  ِلأُوِلي النَُّهى، َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربَِّك لَكَانَ لَِزاماً وَأََجلٌ ُمَسّمًى، فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ

  }ْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها َوِمْن آَناِء اللَّْيلِ فَسَبِّْح وَأَطْرَاَف النََّهارِ لََعلََّك تَْرَضىطُلُوعِ الشَّ
يريد أهل مكة؛ أي أفلم يتبني هلم خرب من أهلكنا قبلهم من القرون ميشون يف مساكنهم } أَفَلَْم يَْهِد لَُهْم{: قوله تعاىل

ة، فريون بالد األمم املاضية، والقرون اخلالية خاويه؛ أي أفال خيافون أن إذا سافروا وخرجوا يف التجارة طلب املعيش
بالياء } يَْهِد{و . بالنون وهي أبني} َنْهدِ لَُهْم{وقرأ ابن عباس والسلمي وغريمها . حيل هبم مثل ما حل بالكفار قبلهم

استفهام فال يعمل فيها ما  “كم”وهذا خطأ ألن : الفاعل؛ النحاس} كَْم{مشكل ألجل الفاعل؛ فقال الكوفيون 
على اهلدى؛ فالفاعل هو اهلدى “ يهد”وحقيقة . وقال الزجاج املعىن أو مل يهد هلم األم بإهالكنا من أهلكنا. قبلها

  .}أَهْلَكْنَا{يف موضع نصب “ كم”: قال الزجاج. تقديره أفلم يهد اهلدى هلم
فيه تقدمي وتأخري؛ أي ولوال كلمة سبقت من ربك وأجل } لَكَانَ لَِزاماًَولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك {: قوله تعاىل

} َوأََجلٌ ُمَسّمًى{. وأضمر اسم كان. واللزام املالزمة؛ أي لكان العذاب الزما هلم. مسمى لكان لزاما؛ قاله قتادة
  . يوم بدروقيل تأخريهم إىل. واملراد القيامة؛ وقاله القتيب: قتادة. “كلمة”عطف على : قال الزجاج
إنه ساحر؛ إنه كاهن؛ إنه كذاب؛ إىل غري : أمره تعاىل بالصرب على أقواهلم} فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ{: قوله تعاىل

: وقيل. هذا منسوخ بآية القتال: مث قيل. واملعىن ال حتفل هبم؛ فان لعذاهبم وقتا مضروبا ال يتقدم وال يتأخر. ذلك
  .الكفار بعد آية القتال بل بقي املعظم منهم ليس منسوخا؛ إذ مل يستأصل

قَْبلَ {هذا إشارة إىل الصلوات اخلمس : قال أكثر املتأولني} َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ{: قوله تعاىل
} َوأَطَْراَف النَّهَارِ{العتمة } بِّْحَوِمْن آَناِء اللَّْيلِ فََس{صالة العصر } َوقَْبلَ غُُروبِهَا{صالة الصبح } طُلُوعِ الشَّْمسِ

املغرب والظهر؛ ألن الظهر يف آخر طرف النهار األول، وأول طرف النهار اآلخر؛ فهي يف طرفني منه؛ والطرف 
النهار ينقسم قسمني فصلهما الزوال، ولكل قسم طرفان؛ فعند : وقيل. الثالث غروب الشمس وهو وقت املغرب



فَقَدْ َصَغتْ {القسم األول واألول من القسم اآلخر؛ فقال عن الطرفني أطرافا على حنو الزوال طرفان؛ اآلخر من 
النهار للجنس فلكل يوم طرف، وهو : وقيل. وأشار إىل هذا النظر ابن فورك يف املشكل] ٤: التحرمي[} قُلُوُبكَُما

املراد باآلية صالة : وقالت فرقة. إين وإىن وأىنساعاته وواحد اآلناء } آَناِء اللَّْيلِ{و . إىل مجع ألنه يعود يف كل هنار
وقرأ الكسائي . بفتح التاء؛ أي لعلك تثاب على هذه األعمال مبا ترضى به} لََعلََّك َتْرَضى{. التطوع؛ قاله احلسن
  .بضم التاء؛ أي لعلك تعطى ما يرضيك“ تُْرَضى”وأبو بكر عن عاصم 

كَ إِلَى َما َمتَّْعَنا بِِه أَْزوَاجاً ِمنُْهْم َزْهَرةَ الَْحيَاِة الدُّْنَيا ِلَنفِْتَنُهْم ِفيِه َورِْزُق رَبَِّك َوال َتُمدَّنَ َعْيَنْي{ ١٣٢ - ١٣١: اآليتان
  }ِللتَّقَْوىَخْيٌر وَأَْبقَى، َوأُْمْر أَْهلَكَ بِالصَّالِة وَاْصطَبِْر َعلَْيَها ال َنسْأَلُكَ رِْزقاً َنْحُن نَْرُزقَُك وَالَْعاِقَبةُ 

نصب على } َزْهرَةَ{و . “متعنا”مفعول بـ } أَزَْواجاً{. وقد تقدم} َوال َتُمدَّنَ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعَنا بِِه{: قوله تعاىل
ألن معناه جعلنا هلم احلياة الدنيا زهرة؛ أو بفعل مضمر وهو } َمتَّْعنَا{منصوبة مبعىن } َزْهرَةَ{: وقال الزجاج. احلال

على املوضع كما “ به”هي بدل من اهلاء يف : وقيل. لنا هلم زهرة احلياة الدنيا؛ عن الزجاج أيضاأي جع“ جعلنا”
كما تقول مررت به املسكني؛ : قال“ متعنا”وأشار الفراء إىل نصبه على احلال؛ والعامل فيه . مررت به أخاك: تقول
  وفيه} وَْعَد اِهللا{و } ُصْنَع اِهللا{ى املصدر مثل وجيوز أن عل. متعناهم به زهرة احلياة يف الدنيا وزينة فيها: وقدره

َوال اللَّْيلُ سَابُِق {واألحسن أن ينتصب على احلال وحيذف التنوين لسكونه وسكون الالم من احلياة؛ كما قرئ . نظر
البدل خمفوضة على “ احلياة”بنصب النهار بسابق على تقدير حذف التنوين لسكونه وسكون الالم، وتكون } النََّهاَر

وال . وال متدن عينيك إىل احلياة الدنيا زهرة أي يف حال زهرهتا: فيكون التقدير} إِلَى َما َمتَّْعَنا بِِه{: يف قوله} َما{من 
و } َمتَّْعَنا{متعلق و } ِلَنفِْتنَُهْم{ألن } إِلَى َما َمتَّعَْنا{: على املوضع يف قوله} َما{بدال من } َزهَْرةَ{حيسن أن يكون 

والزهرة بضم الزاي وفتح . والزهرة، بالفتح يف الزاي واهلاء نور النبات. يعين زينتها بالنبات} َرةَ الْحََياِة الدُّْنيَاَزْه{
: ويقال. بفتح اهلاء مثل هنر وهنر} َزْهرَةَ{وقرأ عيسى بن عمر . وبنو زهرة بسكون اهلاء؛ قاله ابن عزيز. اهلاء النجم

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أزهر : ويف احلديث. ألشجار ما يروق من ألواهناوزهر ا. سراج زاهر أي له بريق
لنجعل : وقيل. أي لنبتليهم} ِلَنفْتَِنُهْم ِفيِه{. اللون أي نري اللون؛ يقال لكل شيء مستنريك زاهر، وهو أحسن األلوان

أبلغ من ال } َوال َتُمدَّنَ{. إنه ال بقاء هلاال جتعل يا حممد لزهرة الدنيا وزنا، ف: ذلك فتنة هلم وضالال، ومعىن اآلية
  .تنظرن، ألن الذي ميد بصره، إمنا حيمله على ذلك حرص مقترن، والذي ينظر قد ال يكون ذلك معه

قال بعض الناس سبب نزول هذه اآلية ما رواه أبو رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال نزل : مسألة
: عليه وسلم، فأرسلين عليه السالم إىل رجل من اليهود، وقال قل له يقول لك حممدضيف برسول اهللا صلى اهللا 

ال، : نزل بنا ضيف ومل يلق عندنا بعض الذي يصلحه؛ فبعين كذا وكذا من الدقيق، أو أسلفين إىل هالل رجب فقال
مني يف السماء أمني يف واهللا إين أل: "فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فقال: قال. إال برهن

قال ابن عطية وهذا . ونزلت اآلية تعزية له عن الدنيا" األرض ولو أسلفين أو باعين ألديت إليه اذهب بدرعي إليه
معترض أن يكون سببا؛ ألن السورة مكية والقصة املذكورة مدنية يف آخر عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه 

ذه القصة اليت ذكرت؛ وإمنا الظاهر أن اآلية متناسقة مع ما قبلها، وذلك أن اهللا مات ودرعه مرهونة عند يهودي هب
  تعاىل

وخبهم على ترك االعتبار باألمم السالفة مث توعدهم بالعذاب املؤجل، مث أمر نبيه باالحتقار لشأهنم، والصرب على 
  .هم صائر إىل خزيأقواهلم، واإلعراض عن أمواهلم وما يف أيديهم من الدنيا؛ إذ ذلك منصرم عن



من السمن ] وأبعارها[وكذلك ما روي عنه عليه السالم أنه مر بابل بين املصطلق وقد عبست يف أبواهلا : قلت
: مث ساله فقال. اآلية} َوال َتُمدَّنَ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعَنا بِهِ أَزَْواجاً مِْنُهْم{: فتقنع بثوبه مث مضى، لقوله عز وجل

يعين : وقيل. أي ثواب اهللا على الصرب وقلة املباالة بالدنيا أوىل؛ ألنه يبقى والدنيا تفىن} بَِّك َخْيٌر َوأَبْقَىَورِْزقُ َر{
  .هبذا الرزق ما يفتح اهللا على املؤمنني من البالد والغنائم

وهذا . م، ويصطرب عليها ويالزمهاأمره تعاىل بأن يأمر أهله بالصالة وميتثلها معه} َوأُْمْر أَْهلَكَ بِالصَّالِة{: قوله تعاىل
وكان عليه السالم بعد . خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ويدخل يف عمومه مجيع أمته؛ وأهل بيته على التخصيص

ويروى أن عروة بن ". الصالة"نزول هذه اآلية يذهب كل صباح إىل بيت فاطمة وعلي رضوان اهللا عليهما فيقول 
َوال تَُمدَّنَ {رأى شيئا من أخبار السالطني وأحواهلم بادر إىل منزل فدخله، وهو يقرأ  الزبري رضي اهللا عنه كان إذا

وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا . مث ينادي بالصالة الصالة يرمحكم اهللا؛ ويصلي} وَأَْبقَى{: اآلية إىل قوله} َعْيَنْيَك
  .عنه يوقظ أهل داره لصالة الليل ويصلي وهو يتمثل باآلية

أي ال نسألك أن ترزق نفسك وإياهم، وتشتغل عن الصالة بسبب الرزق، بل حنن } ال َنْسأَلَُك رِْزقاً{: اىلقوله تع
وََما َخلَقُْت {: وقد قال اهللا تعاىل. نتكفل برزقك وإياهم، فكان عليه السالم إذا نزل بأهله ضيق أمرهم بالصالة

]. ٥٦الذاريات [} إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق. ِمنُْهْم ِمْن رِْزقٍ َوَما أُرِيدُ أَنْ ُيطِْعُموِن َما أُرِيُد. الْجِنَّ َوالْأِْنَس إِلَّا ِلَيعبد وِن
وقد تكون لغري التقوى عاقبة ولكنها مذمومة فهي . أي اجلنة ألهل التقوى؛ يعين العاقبة احملمودة} وَالَْعاِقَبةُ ِللتَّقَْوى{

  .كاملعدومة

اُهمْ وا لَْوال يَأِْتيَنا بِآَيٍة ِمْن َربِِّه أَوَلَْم تَأْتِهِْم َبيَِّنةُ َما ِفي الصُُّحِف الْأُولَى، وَلَْو أَنَّا أَْهلَكَْنَوقَالُ{ ١٣٥ - ١٣٣: اآليات
وََنْخَزى، قُلْ كُلٌّ ُمتََربٌِّص فَتََربَّصُوا  بَِعذَابٍ ِمْن قَْبِلِه لَقَالُوا َربََّنا لَْوال أَْرَسلْتَ إِلَْيَنا َرسُوالً فََنتَّبَِع آَياِتَك ِمْن قَْبلِ أَنْ َنِذلَّ

  }فََسَتْعلَُمونَ َمْن أَْصحَاُب الصَِّراِط السَّوِيِّ َوَمنِ اْهَتَدى
أو . يريد كفار مكة؛ أي لوال يأتينا حممد بآية توجب العلم الضروري} َوقَالُوا لَْوال يَأِْتيَنا بِآَيٍة ِمْن َربِِّه{: قوله تعاىل
أََولَْم َتأْتِهِْم بَيَِّنةُ َما ِفي {. أو هال يأتينا باآليات اليت نقترحها حنن كما أتى األنبياء من قبله. كالناقة والعصا بآية ظاهرة

} الصحف{وقرئ . يريد التوراة واإلجنيل والكتب املتقدمة، وذلك أعظم آية إذ أخرب مبا فيها} الصُُّحفِ الْأُولَى
أو مل يأهتم : وقل. ية الدالة على نبوته مبا وجدوه يف الكتب املتقدمة من البشارةوقيل أو مل تأتيهم اآل. بالتخفيف

إهالكنا األمم الذين كفروا واقترحوا اآليات، فما يؤمنهم إن أتتهم اآليات أن يكون حاهلم حال أولئك وقرأ أبو 
الباقون بالياء . بالتاء لتأنيث البينة }أَوَلَْم تَأِْتهِْم{جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو ويعقوب وابن أيب إسحاق وحفص 

أَوَلَمْ {وحكى الكسائي . لتقدم الفعل وألن البينة هي البيان والربهان فردوه إىل املعىن، واختاره أبو عبيد وأبو حامت
قال النحاس إذا نونت . }ىبَيَِّنةُ َما ِفي الصُُّحفِ الْأُولَ{وجيوز على هذا : قال} َتأْتِهِْم بَيَِّنةُ َما ِفي الصُُّحِف الْأُولَى

  .بدال منها وإذا نصبتها فعلى احلال؛ واملعىن أو مل يأهتم ما يف الصحف األوىل مبينا} ما{ورفعت جعلت } بَيَِّنة{
} الُوالَقَ{أي من قبل بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم ونزول القرآن } َولَْو أَنَّا أَْهلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ ِمْن قَْبِلِه{: قوله تعاىل

} فََنتَّبَِع آيَاِتَك ِمْن قَْبلِ أَنْ َنِذلَّ َوَنْخَزى{أي هال أرسلت إلينا رسوال } َربََّنا لَْوال أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرُسوالً{أي يوم القيامة 
  على} َنِذلَّ وََنخَْزى{وقرئ 

م يف اهلالك يف الفترة واملعتوه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: وروى أبو سعيد اخلدري قال. ما مل يسم فاعله
َولَْو أَنَّا أَْهلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ ِمْن قَْبِلِه لَقَالُوا َربََّنا { يقول اهلالك يف الفترة مل يأتين كتاب وال رسول مث تال : "واملولود قال



ه خريا وال شرا ويقول املولود رب مل اآلية ويقول املعتوه رب مل جتعل يل عقال أعقل ب} لَْوال أَْرَسلَْت إِلَيَْنا َرسُوالً
أدرك العمل فترفع هلم نار فيقول هلم ردوها وادخلوها قال فريدها أو يدخلها من كان علم اهللا سعيدا لو أدرك 

العمل وميسك عنها من كان يف علم اهللا شقيا لو أدرك العمل فيقول اهللا تبارك وتعاىل إياك عصيتم فكيف رسلي لو 
إن األطفال : وبه احتج من قال“ التذكرة”وفا عن أيب سعيد قوله فيه نظر وقد بيناه يف كتاب ويروى موق". أتتكم

يريد ما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم } آَياِتَك{. نصب جبواب التخصيص} فََنتَّبَِع{. وغريهم ميتحنون يف اآلخرة
يف الدنيا بالعذاب } ِمْن قَْبلِ أَنْ َنِذلَّ{: وقيل. اله ابن عباسيف جهنم؛ ق} وََنْخَزى{أي يف العذاب } ِمْن قَْبلِ أَنْ َنِذلَّ{
  .يف اآلخرة بعذاهبا} وََنْخَزى{

أي قل هلم يا حممد كل متربص؛ أي كل املؤمنني الكافرين منتظرين دوائر الزمان وملن } قُلْ كُلٌّ ُمتََربٌِّص{: قوله تعاىل
يريد الدين املستقيم واهلدى واملعىن } ْن أَْصحَاُب الصَِّراِط السَّوِيِّ َوَمنِ اهَْتَدىفََترَبَُّصوا فََسَتْعلَُمونَ َم{. يكون النصر

ويف هذا . فستعلمون يوم القيامة من اهتدى إىل طريق اجلنة: وقيل. فستعلمون بالنصر من اهتدى إىل دين احلق
حفظته من رسول : قال أبو رافع. }ونَفََسْوفَ َتْعلَُم{وقرئ . ضرب من الوعيد والتخويف والتهديد ختم به السورة

وقال الفراء جيوز أن يكون يف . يف موضع رفع عند الزجاج} َمْن{و . اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ذكره الزخمشري
هذا خطأ، ألن االستفهام ال يعمل فيه ما : قال أبو إسحاق. } وَاللَُّه َيْعلَُم الُْمفِْسَد ِمَن الُْمْصِلحِ{موضع نصب مثل 

. فستعلمون أصحاب الصراط السوي حنن أم أنتم؟: ها هنا استفهام يف موضع رفع باالبتداء؛ واملعىن} ِمَن{ه، و قبل
} َوَمنِ اهَْتَدى{من مل يضل وإىل أن معىن } َمْن أَْصَحاُب الصَِّراطِ السَّوِيِّ{قال النحاس والفراء يذهب إىل أن معىن 

  فََسَيْعلَُمونَ َمْن أَْصحَاُب{اجلحدري  وقرأ حيىي بن يعمر وعاصم. من ضل مث اهتدى

: بتشديد الواو بعدها ألف التأنيث على فعلى بغري مهزة؛ وتأنيث الصراط شاذ قليل، قال اهللا وتعاىل} الصِّرَاِط الُسوَّا
إن كان من  :فجاء مذكرا يف هذا ويف غريه، وقد رد هذا أبو حامت قال] ٦: الفاحتة[} اْهِدَنا الصِّرَاطَ الُْمْسَتقِيَم{

قال . السيا بكسر السني واألصل السويا: السوء وجب أن يقال السوءى وإن كان من السواء وجب أن يقال
النحاس وجواز قراءة حيىي بن يعمر واجلحدري أن . مبعىن الوسط والعدل؛ أو املستوي} السَّواِء{وقرئ : الزخمشري

نه قلب اهلمزة ضمة فأبدل منها واوا كما يبدل منها والساكن ليس حباجز حصني، فكأ} السُّوَءى{يكون األصل 
  .متت واحلمد هللا وحده. ألف إذا انفتح ما قبلها

  تفسري سورة األنبياء

  سورة األنبياء
  مقدمة السورة

هِْم ُمْحَدٍث إِلَّا اْسَتَمُعوُه اقَْتَرَب ِللنَّاسِ ِحسَاُبُهْم وَُهْم ِفي غَفْلٍَة ُمْعرُِضونَ، َما يَأِْتيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمْن َربِّ{ ٣ - ١: اآليات
  }أُْتونَ السِّْحَر َوأَنُْتْم تُْبِصُرونََوُهْم َيلَْعُبونَ، الِهَيةً قُلُوبُُهْم وَأََسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن ظَلَُموا َهلْ َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُمْ أَفََت

الكهف ومرمي وطه واألنبياء من العتاق األول، وهن : اهللا بن مسعود قال عبد} اقْتََرَب ِللنَّاسِ ِحَسابُُهْم{: قوله تعاىل
وروي أن رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا . تالدي يريد من قدمي ما كسب وحفظ من القرآن كاملال التالد

اليوم من ماذا نزل : عليه وسلم كان يبين جدارا فمر به آخر يف يوم نزول هذه السورة، فقال الذي كان يبين اجلدار



واهللا ال : فنفض يده من البنيان، وقال} اقَْتَربَ ِللنَّاسِ ِحسَابُُهْم َوُهْم ِفي غَفْلٍَة ُمْعرُِضونَ{نزل : القرآن؟ فقال اآلخر
  أي قرب الوقت“ اقترب”. بنيت أبدا وقد اقترب احلساب

إِلَّا {: ا املشركون بدليل قوله تعاىلاملراد بالناس هن: قال ابن عباس} ِللنَّاسِ{. الذي حياسبون فيه على أعماهلم
الناس عموم وإن كان املشار إليه يف : وقيل. }أَفََتأُْتونَ السِّْحَر َوأَْنُتْم تُْبِصُرونَ {: إىل قوله} اْسَتَمُعوُه وَُهْم َيلَْعُبونَ

ابت نفسه ذلك الوقت كفار قريش؛ يدل على ذلك ما بعد من اآليات؛ ومن علم اقتراب الساعة قصر أمله، وط
بالتوبة، ومل يركن إىل الدنيا، فكأن ما كان مل يكن إذا ذهب، وكل آت قريب، واملوت ال حمالة آت؛ وموت كل 

وقال . إنسان قيام ساعته؛ والقيامة أيضا قريبة باإلضافة إىل ما مضى من الزمان، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى
أي عذاهبم يعين أهل مكة؛ من ألهنم استبطؤوا ما وعدوا به من العذاب } ْماقَْتَربَ ِللنَّاسِ ِحسَابُُه{معىن : الضحاك

النحاس وال جيوز يف الكالم اقترب حساهبم للناس؛ لئال يتقدم مضمر على مظهر ال . تكذيبا، وكان قتلهم يوم بدر
  .غري القرآن على احلال وجيوز النصب يف. ابتداء وخرب} وَُهْم ِفي غَفْلٍَة ُمْعرُِضونَ{. جيوز أن ينوي به التأخري

  :وفيه وجهان
عن التأهب للحساب وعما جاء به حممد صلى : الثاين. يعين بالدنيا عن اآلخرة} وَُهْم ِفي غَفْلٍَة ُمْعرُِضونَ{: أحدمها

وهي اليت يسميها النحويون واو احلال؛ كما قال اهللا تبارك " إذ"وهذا الواو عند سيبويه مبعىن . اهللا عليه وسلم
  ].١٥٤: آل عمران[} َيْغَشى طَاِئفَةً مِْنكُْم وَطَاِئفَةٌ قَْد أََهمَّْتُهْم أَْنفُسُُهْم{: وتعاىل

} ُمْحَدثاً{وأجاز الكسائي والفراء . }ِذكْرٍ{نعت لـ “ حمدث} َما َيأِْتيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمْن َربِّهِْم ُمْحَدٍث{: قوله تعاىل
على النعت للذكر؛ ألنك لو حذفت } ُمْحَدث{جاز الفراء أيضا رفع وأ. مبعىن ما يأتيهم حمدثا؛ نصب على احلال

رفعت ذكرا؛ أي ما يأتيهم ذكر من رهبم حمدث؛ يريد يف النزول وتالوة جربيل على النيب صلى اهللا عليه } ِمن{
أن  وسلم، فإنه كان ينزل سورة بعد سورة، وآية بعد آية، كما كان ينزل اهللا تعاىل عليه يف وقت بعد وقت؛ ال

ألن النيب } ِمْن َربِّهِْم{: وقال. الذكر ما يذكرهم به النيب صلى اهللا عليه وسلم ويعظهم به: وقيل. القرآن خملوق
صلى اهللا عليه وسلم ال ينطق إال بالوحي، فوعظ النيب صلى اهللا عليه وسلم وحتذيره ذكر، وهو حمدث؛ قال اهللا 

  فالن يف جملس: ويقال]. ٢١: الغاشية[} فَذَكِّْر إِنََّما أَْنَت ُمذَكٌِّر{: تعاىل

} َهلْ َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم{الذكر الرسول نفسه؛ قال احلسني بن الفضل بدليل ما يف سياق اآلية : وقيل. الذكر
ولُونَ َوَيقُ{: هل هذا إال أساطري األولني؛ ودليل هذا التأويل قوله تعاىل: ولو أراد بالذكر القرآن لقال] ٣: األنبياء[

قَْد أَْنَزلَ {: وقال. يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم] ٥٢ - ٥١: القلم[} َوَما ُهَو إِلَّا ِذكٌْر ِللْعَالَِمَني. إِنَُّه لََمْجُنونٌ
آن من يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم، أو القر} إِلَّا اْسَتَمُعوُه{]. ١١ - ١٠: الطالق[} َرسُوالً. اللَُّه إِلَْيكُْم ِذكْراً

} َيلَْعُبونَ{ومعىن } الِهَيةً قُلُوُبُهْم{الواو واو احلال يدل عليه } َوُهْم َيلَْعُبونَ{. النيب صلى اهللا عليه وسلم أو من أمته
  يشتغلون؛ فإن محل تأويله على اللهو احتمل ما يلهون به: وقيل. أي يلهون
  :وجهني
  .بلذاهتم: أحدمها
  .بسماع ما يتلى عليهم: الثاين
إِنََّما {: بالدنيا ألهنا لعب؛ كما قال اهللا تعاىل: أحدمها: محل تأويله حلى الشغل احتمل ما يتشاغلون به وجهني وإن

كلما جدد : قال احلسن. يتشاغلون بالقدح فيه، واالعتراض عليه: الثاين]. ٣٦: حممد[} الَْحَياةُ الدُّنَْيا لَِعٌب وَلَْهٌو



  .يستمعون القرآن مستهزئني :هلم الذكر استمروا على اجلهل وقيل
: أي ساهية قلوهبم، معرضة عن ذكر اهللا، متشاغلة عن التأمل والتفهم؛ من قول العرب} الِهَيةً قُلُوُبُهْم{: قوله تعاىل

نعت تقدم االسم، ومن حق النعت أن } الَِهيَةً{و . هليت عن ذكر الشيء إذا تركته وسلوت عنه أهلى هليا وهليانا
و ] ٤٣: القلم[} َخاِشَعةً أَْبَصارُُهْم{: مجيع اإلعراب، فإذا تقدم النعت االسم انتصب كقوله يتبع املنعوت يف

  :قال الشاعر} الِهَيةً قُلُوبُُهْم{و ] ١٤: اإلنسان[} َودَانَِيةً َعلَْيهِْم ِظاللُهَا{
  يلوح كأنه خلل... لعزة موحشا طلل 

وأجاز غريمها الرفع على أن . بالرفع مبعىن قلوهبم الهية} قُلُوبُُهْم الِهَيةٌ{وأجاز الكسائي والفراء . طلل موحش: أراد
. وجيوز أن يكون املعىن؛ إال استمعوه الهية قلوهبم: وقال الكسائي. يكون خربا بعد خرب وعلى إضمار مبتدأ

أي الذي } الَِّذيَن ظَلَُموا{: لأي تناجوا فيما بينهم بالتكذيب، مث بني من هم فقا} وَأََسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن ظَلَُموا{
وهو عائد على الناس املتقدم ذكرهم؛ وال يوقف على } أََسرُّوا{بدل من الواو يف } الَِّذيَن ظَلَُموا { أشركوا؛ فـ 

  هذا

إن الذين يف الدار انطلقوا بنو عبد اهللا فبنو بدل من الواو يف : قال املربد وهو كقولك. }النَّْجَوى{القول على 
يقول الذين ظلموا : على حذف القول؛ التقدير: وقيل. هو رفع على الذم، أي هم الذين ظلموا: وقيل. واانطلق

واختار هذا ]. ٢٤ - ٢٣: الرعد[} وَالَْمالِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ِمْن كُلِّ َبابٍ،َسالٌم َعلَْيكُْم{وحذف القول؛ مثل 
وقول ]. ٣: األنبياء[} َهلْ َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم{واب أن بعده والدليل على صحة هذا اجل: القول النحاس؛ قال

وأجاز الفراء أن يكون خفضا مبعىن اقترب للناس الذين ظلموا . يكون منصوبا مبعىن أعين الذين ظلموا: رابع
. مخسة أقوالويوقف على الوجه املتقدمة الثالثة قبله؛ فهذه “ النجوى”حساهبم؛ وال يوقف على هذا الوجه على 
ثُمَّ َعُموا َوَصمُّوا كَِثٌري مِْنُهمْ {: أكلوين الرباغيث؛ وهو حسن؛ قال اهللا تعاىل: وأجاز األخفش الرفع على لغة من قال

  :وقال الشاعر]. ٧١: املائدة[} 
  فاهتدين النبال لألغراض... بك نال النضال دون املساعي 

  :وقال آخر
  عصرن السليط أقاربهحبوران ي... ولكن ديايف أبوه وأمه 

هنا من األضداد؛ “ أسروا”: والذين ظلموا أسروا النجوى أبو عبيدة: فيه تقدمي وتأخري؛ جمازه: وقال الكسائي
  .فيحتمل أن يكونوا أخفوا كالمهم، وحيتمل أن يكونوا أظهروه وأعلنوه

هل هذا الذكر الذي هو الرسول، أو هل هذا الذي  :أي تناجوا بينهم وقالوا} َهلْ َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم{: قوله تعاىل
وما علموا أن اهللا . يدعوكم إال بشر مثلكم، ال يتميز عنكم بشيء، يأكل الطعام، وميشي يف األسواق كما تفعلون

صلى أي إن الذي جاء به حممد } أَفََتأُْتونَ السِّحَْر{. عز وجل أنه ال جيوز أن يرسل إليهم إال بشرا ليتفهموا ويعلمهم
يف “ السحر“و. اهللا عليه وسلم سحر، فكيف جتيؤون إليه وتتبعونه؟ فأطلع اهللا نبيه عليه السالم على ما تناجوا به

ألن العقل البصر “ وأنتم تعقلون”: أنه إنسان مثلكم مثل} َوأَْنُتْم ُتْبِصُرونَ{. اللغة كل مموه ال حقيقة له وال صحة
املعين؛ أفتعدلون إىل الباطل وأنتم تعرفون : وقيل. سحر وأنتم تعلمون أنه سحراملعىن؛ أفتقبلون ال: وقيل. باألشياء

  .احلق؛ ومعىن الكالم التوبيخ



افَْتَراهُ  قَالَ رَبِّي َيْعلَُم الْقَْولَ ِفي السََّماِء وَالْأَْرضِ َوُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم، َبلْ قَالُوا أَضَْغاثُ أَْحالمٍ َبلِ{ ٦ - ٤: اآليات
  }ُيْؤِمُنونَ ُهَو َشاِعٌر فَلَْيأِْتَنا بِآَيٍة كََما أُْرِسلَ الْأَوَّلُونَ، َما آَمَنْت قَْبلَُهْم ِمْن قَْرَيٍة أَهْلَكَْناَها أَفَُهْم َبلْ

ويف . رضأي ال خيفى عليه شيء مما يقال يف السماء واأل} قَالَ رَبِّي َيْعلَمُ الْقَْولَ ِفي السََّماِء َوالْأَْرضِ{: قوله تعاىل
إن القراءة األوىل : وقيل. أي قال حممد ريب يعلم القول؛ أي هو عامل مبا تناجيتم به} قَالَ َربِّي{مصاحف أهل الكوفة 

أويل ألهنم أسروا هذا القول فأظهر اهللا عز وجل عليه نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وأمره أن يقول هلم هذا؛ قال 
نزلة اآليتني، وفيهما من الفائدة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر وأنه قال والقراءتان صحيحتان ومها مب: النحاس
  .كما أمر
أي قالوا هو : وقال غريه. أي قالوا الذي يأيت به أضغاث أحالم: قال الزجاج} َبلْ قَالُوا أَْضغَاثُ أَْحالمٍ{: قوله تعاىل

  :اه جماهد وقتادة؛ ومنه قول الشاعرأخالط كاألحالم املختلطة؛ أي أهاويل رآها يف املنام؛ قال معن
  كضغث حلم غرمنه حامله

  :إهنا الرؤيا الكاذبة؛ وفيه قول الشاعر: وقال القتيب
  ترقرق للساري وأضغاث حامل... أحاديث طسم أو سراب بفدفد 

ا فلما رأوا أن األمر ليس كما قالو. “يوسف”وقد مضى هذا يف . األضغاث ما مل يكن له تأويل: وقال اليزيدي
أي هم متحريون ال يستقرون على } َبلْ ُهَو َشاِعٌر{: مث انتقلوا عن ذلك فقالوا} َبلِ افْتََراُه{: انتقلوا عن ذلك فقالوا

أي قال فريق إنه ساحر، وفريق إنه : وقيل. شيء قالوا ومرة سحر، ومرة أضغاث أحالم، ومرة افتراه، ومرة شاعر
  .واالفتراء االختالق؛ وقد تقدم. نه شاعرأضغاث أحالم؛ وفريق إنه افتراه، وفريق إ

وكانوا عاملني . أي كما أرسل موسى بالعصا وغريها من اآليات ومثل ناقة صاحل} فَلَْيأِْتَنا بِآَيٍة كََما أُْرِسلَ الْأَوَّلُونَ{
ما رأوا آية ينبغي أن يأيت بآية نقترحها؛ ومل يكن هلم االقتراح بعد: بأن القرآن ليس بسحر وال رؤيا ولكن قالوا

وأيضا إذا مل يؤمنوا بآية هي من جنس ما هم أعلم الناس به، وال جمال للشبهة فيها فكيف يؤمنون بآية . واحدة
هذا من باب الطب، وليس ذلك من صناعتنا، وإمنا كان سؤاهلم تعنتا إذ : غريها، ولو أبرأ األكمه واألبرص لقالوا
وبني اهللا عز وجل أهنم لو كانوا يؤمنون ألعطاهم ما سألوه لقوله عز . كان اهللا أعطاهم من اآليات ما فيه كفاية

  ].٢٣: األنفال[} َولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِْم خَْيراً لَأْسَمَعُهْم َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّْوا وَُهْم ُمْعرُِضونَ{: وجل
يريد كان يف } أَْهلَكَْناهَا{. ريد قوم صاحل وقوم فرعوني: قال ابن عباس} َما آمََنْت قَْبلَُهْم ِمْن قَْرَيٍة{: قوله تعاىل

يريد يصدقون؛ أي فما آمنوا باآليات فاستؤصلوا فلو رأى هؤالء ما اقترحوا ملا } أَفَُهْم ُيؤِْمُنونَ{. علمنا هالكها
زائدة } مِْن{و. منآمنوا؛ ملا سبق من القضاء بأهنم ال يؤمنون أيضا؛ وإمنا تأخر عقاهبم لعلمنا بأن يف أصالهبم من يؤ

  ].٤٧: احلاقة[} فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنُه حَاجِزِيَن{: كقوله} ِمْن قَْريٍَة{: يف قوله
لَْناُهمْ َجَع َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك إِلَّا رِجَاالً نُوِحي إِلَيْهِْم فَاسْأَلُوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُْنُتمْ ال َتْعلَُمونَ، َوَما{ ١٠ - ٧: اآليات

أَْهلَكَْنا الُْمْسرِِفَني، لَقَْد أَنَْزلَْنا َجَسداً ال َيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَما كَانُوا خَاِلِديَن، ثُمَّ َصَدقَْناُهُم الَْوْعَد فَأَْنجَْيَناُهْم َوَمْن َنَشاُء َو
  }إِلَْيكُْم ِكتَاباً ِفيِه ِذكْرُكُْم أَفَال َتْعِقلُونَ

: األنبياء[} َهلْ َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم{: هذا رد عليهم يف قوهلم} ا أَْرَسلَْنا قَْبلََك إِلَّا رَِجاالً نُوِحي إِلَْيهِْمَوَم{: قوله تعاىل
  .وتأنيس لنبيه صلى اهللا عليه وسلم؛ أي مل يرسل قبلك إال رجاال] ٣



د أهل التوراة واإلجنيل الذين آمنوا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، قاله يري} فَاسْأَلوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنُْتْم ال َتْعلَُمونَ{
وكان كفار قريش يراجعون أهل . ومساهم أهل الذكر؛ ألهنم كانوا يذكرون خرب األنبياء مما مل تعرفه العرب. سفيان

ملؤمنني العاملني من أهل أراد بالذكر القرآن؛ أي فاسألوا ا: وقال ابن زيد. الكتاب يف آمر حممد صلى اهللا عليه وسلم
وقد ثبت بالتواتر أن الرسل . ملا نزلت هذه اآلية قال علي رضي اهللا عنه حنن أهل الذكر: القرآن؛ قال جابر اجلعفي

كانوا من البشر؛ فاملعىن ال تبدؤوا باإلنكار وبقولكم ينبغي أن يكون الرسول من املالئكة، بل ناظروا املؤمنني ليبينوا 
وامللك ال يسمى رجال؛ ألن الرجل يقع على ماله ضد من لفظه تقول رجل . ون الرسول من البشرلكم جواز أن يك

  .}نُوِحي إِلَيْهِْم{وقرأ حفص ومحزة والكسائي . من بين آدم} إِلَّا رِجَاالً{: وامرأة، ورجل وصيب فقوله
فَاْسأَلوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ {: اهللا عز وجل مل خيتلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأهنم املراد بقول: مسألة

أمجعوا على أن األعمى ال بدله من تقليد غريه ممن يثق مبيزة بالقبلة إذا أشكلت عليه؛ فكذلك من } كُْنُتْم ال َتْعلَُمونَ
ال جيوز هلا الفتيا؛ ال علم له وال بصر مبعىن ما يدين به ال بد له من تقليد عامله، وكذلك مل خيتلف العلماء أن العامة 

  .جلهلها باملعاين اليت منها جيوز التحليل والتحرمي
لألنبياء؛ أي مل جنعل الرسل قبلك } َجَعلَْناُهْم{الضمري يف } َوَما َجَعلَْناُهمْ َجَسداً ال َيأْكُلُونَ الطََّعاَم{: قوله تعاىل

: يريد ال ميوتون وهذا جواب لقوهلم} خَاِلِديَن َوَما كَانُوا{خارجني عن طباع البشر ال حيتاجون إىل طعام وشراب 
} َجَسداً{و]. ٧: الفرقان[} مَالِ َهذَا الرَُّسولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم{: وقوهلم] ٣٣: املؤمنون[} َما َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم{

واجلسد . نهم جسدامل يقل أجسادا؛ ألنه أراد وما جعلنا كل واحد م: اسم جنس؛ وهلذا مل يقل أجسادا، وقيل
واجلسد أيضا الزعفران أو حنوه الصبغ، وهو الدم أيضا؛ قاله . البدن؛ تقول منه جتسد كما تقول من اجلسم جتسم

  :النابغة
  وما أهريق على األنصاب من جسد

واجلسد هو املتجسد الذي فيه الروح يأكل ويشرب؛ فعلى مقتضى هذا القول يكون ما ال يأكل وال : وقال الكليب
اجلسد ما ال يأكل وال يشرب؛ فعلى مقتضى هذا القول يكون ما يأكل ويشرب نفسا : شرب جسما وقال جماهدي

فَأَْنجَْيَناُهْم َوَمنْ {. يعين األنبياء؛ أي بإجنائهم ونصرهم وإهالك مكذبيهم} ثُمَّ َصَدقَْناُهُم الَْوْعَد{. ذكره املاوردي
  .أي املشركني} لَكَْنا الُْمْسرِفَِنيَوأَْه{. أي الذين صدقوا األنبياء} َنَشاُء

رفع باالبتداء واجلملة يف موضع نصب ألهنا نعت } ِفيِه ذِكُْركُْم{. يعين القرآن} لَقَْد أَنَْزلَْنا إِلَْيكُْم ِكتَاباً{: قوله تعاىل
مث نبههم ]. ٤٤: الزخرف[ }وَإِنَُّه لَذِكٌْر لََك َوِلقَوِْمَك{لكتاب؛ واملراد بالذكر هنا الشرف؛ أي فيه شرفكم، مثل 

فيه ذكركم أي ذكر أم دينكم؛ وأحكام : وقيل} فَال َتْعِقلُونَ{: باالستفهام الذي معناه التوقيف فقال عز وجل
} ِفيِه ِذكُْركُْم{: وقال جماهد! شرعكم وما تصريون إليه من ثواب وعقاب، أفال تعقلون هذه األشياء اليت ذكرناها؟ 

  .العمل مبا فيه حياتكم: وقال سهل بن عبد اهللا. أخالقكم، وحماسن أعمالكم مكارم: وقيل. أي حديثكم
وهذه األقوال مبعىن واألول يعمها؛ إذ هي شرف كلها، والكتاب شرف لنبينا عليه السالم؛ ألنه معجزته، : قلت

  ".القرآن حجة لك أو عليك: "وهو شرف لنا إن عملنا مبا فيه، دليله قول عليه السالم
ُهْم مِْنَها  َوكَْم قََصْمَنا ِمْن قَْرَيٍة كَاَنْت ظَاِلَمةً َوأَْنَشأَْنا َبْعَدَها قَْوماً آَخرِيَن، فَلَمَّا أََحسُّوا بَأَْسَنا إِذَا{ ١٥ - ١١: اآليات

قَالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني، فََما َيْركُُضونَ، ال َترْكُُضوا َواْرجُِعوا إِلَى َما أُْترِفُْتْم ِفيِه َوَمَساكِنِكُْم لََعلَّكُْم ُتْسأَلُونَ، 
  }زَالَْت ِتلَْك َدْعَواُهْم حَتَّى َجَعلَْناُهْم َحِصيداً َخاِمِديَن



إنه أراد : وقال أهل التفسري واألخبار. يريد مدائن كانت باليمن} وَكَْم قََصْمَنا ِمْن قَْرَيٍة كَاَنْت ظَاِلَمةً{: قوله تعاىل
كان بعث إليهم نيب امسه شعيب بن ذي مهدم، وقرب شعيب هذا باليمن جببل يقال له ضنن كثري الثلج، أهل حضور و

وليس بشعيب صاحب مدين؛ ألن قصة حضور قبل مدة عيسى عليه السالم، وبعد مئني من السنني من مدة سليمان 
م امسه حنظلة بن صفوان، وكانت عليه السالم، وأهنم قتلوا نبيهم وقتل أصحاب الرسول يف ذلك التاريخ نبيا هل

حضور بأرض احلجاز من ناحية الشام، فأوحى اهللا إىل أرميا أن أيت خبتنصر فأعلمه أين قد سلطته على أرض العرب 
وأين منتقم بك منهم، وأوحى اهللا إىل أرميا أن امحل معد بن عدنان على الرباق إىل أرض العراق؛ كي ال تصيبه 

 مستخرج من صلبه نبيا يف آخر الزمان امسه حممد، فحمل معدا وهو ابن اثنتا عشرة سنة، النقمة والبالء معهم، فإين
 -فكان مع بين إسرائيل إىل أن كرب وتزوج امرأة امسها معانة؛ مث إن خبتنصر هنض باجليوش، وكمن للعرب يف مكان 

رب العامر، ومل يترك حبضور مث شن الغارات على حضور فقتل وسىب وخ -وهو أول من اختذ املكامن فيما ذكروا 
قصمت ظهر : والقصم الكسر؛ يقال. }قََصْمنَا{يف موضع نصب بـ “ كم“و. أثرا، مث نصرف راجعا إىل السواد

فهو الصدع يف الشيء من غري “ بالفاء”وأما الفصم . فالن وانقصمت سنه إذا انكسرت واملعين به ههنا اإلهالك
  :بينونة؛ قال الشاعر
  يف ملعب من عذاري احلي مفصوم... نبه  كأنه دملج من فضه

والظلم وضع . أي كافرة؛ يعين أهلها} كَاَنْت ظَاِلَمةً{: وقوله". فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا"ومنه احلديث 
  .الشيء يف غري موضعه، وهم وضعوا الكفر موضع اإلميان

. أحسست منه ضعفا: أي رأوا عذابنا؛ يقال} مَّا أََحسُّوافَلَ{أي أوجدنا وأحدثنا بعد إهالكهم } َوأَْنَشأَْنا{: قوله تعاىل
والركض العدو بشدة . أي يهربون ويفرون} إِذَا ُهْم ِمْنَها َيْركُُضونَ{. خافوا وتوقعوا} أََحسُّوا{: وقال األخفش

  والركض. الوطء

ستحثثته ليعدو مث كثر وركضت الفرس برجلي ا] ٤٢: ص[} اْركُْض بِرِْجِلَك{: حتريك الرجل؛ ومنه قوله تعاىل
  .حىت قيل ركض الفرس إذا عدا وليس باألصل، والصواب ركض الفرس على ما مل يسم فاعله فهوم مركوض

} ال َترْكُُضوا{: إن املالئكة نادهتم ملا اهنزموا استهزاء هبم وقالت: وقيل. أي ال تفروا} ال َترْكُُضوا{: قوله تعاىل
أترف : أي إىل نعمكم اليت كانت سبب بطركم، واملترف املتنعم؛ يقال} ْم ِفيِه َوَمَساِكنِكُْموَاْرجِعُوا إِلَى َما أُْترِفُْت{

: املؤمنون[} َوأَْتَرفَْناُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنيَا{: وإمنا أترفهم اهللا عز وجل كما قال. على فالن أي وسع عليه يف معاشه
لََعلَّكُمْ {املعىن : وقيل. شيئا من دنياكم؛ استهزاء هبم؛ قاله قتادة أي لعلكم تسألون} لََعلَّكُْم ُتْسأَلُونَ{]. ٣٣

أي تؤمنوا كما كنتم تسألون ذلك } لََعلَّكُْم ُتْسأَلُونَ{املعىن : وقيل. عما نزل بكم من العقوبة فتخربون به} ُتسْأَلُونَ
} ال َترْكُُضوا{: ملا قالت هلم املالئكة} ْيلََناقَالُوا َيا َو{. قبل نزول البأس بكم؛ قيل هلم ذلك استهزاء وتقريعا وتوبيخا

ومل يروا شخصا يكلمهم عرفوا أن اهللا عز وجل هو الذي سلط عليهم عدوهم بقتلهم ! ونادت بالثارات األنبياء
. ع االعتراففاعترفوا بأهنم ظلموا حني ال ينف} َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلمَِني{: النيب الذي بعث فيهم، فعند ذلك قالوا

أي بالسيوف } َحتَّى َجَعلَْناُهْم َحِصيداً{. }َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني{: أي مل يزالوا يقولون} فََما زَالَْت ِتلَْك َدعَْواُهْم{
واخلمود اهلمود كخمود . أي ميتني} َخاِمِديَن{. أي بالعذاب: وقال احلسن. كما حيصد الزرع باملنجل؛ قال جماهد

  .النار إذا طفئت فشبه مخود احلياة خبمود النار كما يقال ملن مات قد طفئ تشبيها بانطفاء النار
لَُدنَّا إِنْ كُنَّا َوَما َخلَقَْنا السََّماَء َوالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما الِعبَِني لَْو أََردَْنا أَنْ نَتَِّخذَ لَْهواً التََّخذَْناُه ِمْن { ١٨ - ١٦: اآليات

  }ِعِلَني، َبلْ َنقِْذفُ بِالَْحقِّ َعلَى الَْباِطلِ فََيْدَمُغُه فَإِذَا ُهَو َزاِهٌق َولَكُُم الَْوْيلُ ِممَّا َتِصفُونَفَا



 أي عبثا وباطال؛ بل للتنبيه على أن هلا خالقا قادرا جيب} َوَما َخلَقَْنا السََّماَء َوالْأَْرَض َوَما بَْيَنُهَما الِعبَِني{: قوله تعاىل
امتثال أموه، وأنه جيازي املسيء واحملسن أي ما خلقنا السماء واألرض ليظلم بعض الناس بعضا ويكفر بعضهم، 

وهذا اللعب املنفي . وخيالف بعضهم ما أمر به مث ميوتوا وال جيازوا، وال يؤمروا يف الدنيا حبسن وال ينهوا عن قبيح
  .عن احلكيم ضده احلكمة

واللهو املرأة بلغة } لَْو أََرْدَنا أَنْ نَتَِّخذَ لَْهواً{: ملا اعتقد قوم أن له ولدا قال} ا أَنْ نَتَِّخذَ لَْهواًلَْو أََرْدَن{: قوله تعاىل
لَْو أَرَْدَنا أَنْ {: وجاء طاووس وعطاء وجماهد يسألونه عن قوله تعاىل -وقال عقبة بن أيب جسرة . اليمن؛ قاله قتادة

: قال اجلوهري. اللهو الولد؛ وقاله احلسن أيضا: وقال ابن عباس. هو الزوجة؛ وقال احلسنالل: فقال -} َنتَِّخذَ لَهْواً
  .وقد يكىن باللهو عن اجلماع

  :ومنه قول امرئ القيس: قلت
  كربت وأال حيسن اللهو أمثايل... أال زعمت بسباسة اليوم أنين 

  :وإمنا مسي اجلماع هلوا ألنه ملهى للقلب، كما قال
  ديق ومنظروفيهن ملهى للص

أي من عندنا ال من } التََّخذَْناُه ِمْن لَُدنَّا{. ولدا: قالوا امرأة، ويقال} لَْو أََرْدَنا أَنْ نَتَِّخذَ لَْهواً{: قوله تعاىل: اجلوهري
أراد الرد على من قال إن األصنام بنات اهللا؛ أي : قيل. من أهل السماء ال من أهل األرض: قال ابن جريج. عندكم

. قال قتادة ومقاتل وابن} إِنْ كُنَّا فَاِعِلَني{. اآلية رد على النصارى: وقال ابن قتيبة. ن منحوتكم ولدا لناكيف يكو
مبعىن } إِنْ{و. أي ما أنت إال نذير] ٢٣: فاطر[} إِنْ أَْنَت إِلَّا َنِذيٌر{املعىن ما كنا فاعلني؛ مثل : جريح واحلسن

إنه على معىن الشرط؛ أي إن كنا فاعلني ذلك ولكن لسنا : وقيل. }َناُه ِمْن لَُدنَّاالتََّخذْ{: اجلحد ومت الكالم عند قوله
  بفاعلني ذلك الستحالة أن يكون لنا ولد؛ إذ لو كان ذلك مل خنلق جنة

لو أردنا أن نتخذ ولدا على طريق التبين الختذناه من عندنا من : وقيل. وال نارا وال موتا وال بعثا وال حسابا
ومال إىل هذا قوم؛ ألن اإلرادة قد تتعلق بالتبين فأما اختاذ الولد فهو حمال، واإلرادة ال تتعلق باملستحيل؛ . املالئكة

  .ذكره القشريي
أي يقهره } فََيْدَمُغُه{. القذف الرمي؛ أي نرمي باحلق على الباطل} َبلْ َنقِْذفُ بِالَْحقِّ َعلَى الَْباِطلِ{: قوله تعاىل
واحلق هنا القرآن، والباطل الشيطان يف قول . ج الرأس حىت يبلغ الدماغ، ومنه الدامغةوأصل الدمغ ش. ويهلكه

الباطل كذهبم ووصفهم اهللا عز وجل بغري صفاته : وقيل. وكل ما يف القرآن من الباطل فهو الشيطان: جماهد؛ قال
والباطل املعاصي؛ واملعىن  احلق املواعظ،: وقيل. أراد باحلق احلجة، وبالباطل شبههم: وقيل. من الولد وغريه

أي } وَلَكُُم الَْوْيلُ{. أي هالك وتالف؛ قاله قتادة“ فإذا هو زاهق”. والقرآن يتضمن احلجة واملوعظة. متقارب
ِممَّا {. الويل واد يف جهنم؛ وقد تقدم: وقال ابن عباس. العذاب يف اآلخرة بسبب وصفكم اهللا مبا ال جيوز وصفه

مما : وقيل. أي بكذهبم] ١٣٩: األنعام[} سََيجْزِيهِْم َوْصفَُهْم{ن؛ عن قتادة وجماهد؛ نظريه أي مما تكذبو} َتِصفُونَ
  .تصفون اهللا به من احملال وهو اختاذه سبحانه الولد

سَْتْحِسُرونَ، َولَُه َمْن ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَمْن ِعْنَدُه ال َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َوال َي{ ٢١ - ١٩: اآليات
  }ُيسَبُِّحونَ اللَّْيلَ وَالنََّهاَر ال َيفُْتُرونَ، أَمِ اتََّخذُوا آِلَهةً ِمَن الْأَْرضِ ُهْم يُْنِشُرونَ

َوَمنْ {. أي ملكا وخلقا فكيف جيوز أن يشرك به ما هو عبد ه وخلقه} َولَُه َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ{: قوله تعاىل
َوال {. والتذلل له} َعْن ِعَباَدِتِه{أي ال يأنفون } ال َيْسَتكْبُِرونَ{. املالئكة الذين ذكرمت أهنم بنات اهللا يعين} ِعْنَدُه



حسر البعري ]: يقال[مأخوذ من احلسري وهو البعري املنقطع باألعياء والتعب، . أي يعيون؛ قال قتادة} َيسَْتْحِسُرونَ
  ه، وحسرته أنا حسرا يتعدى وال يتعدى،حيسر حسورا أعيا وكل، واستحسر وحتسر مثل

ال : وقيل. ال يكلون: وقال أبو زيد. ال يستنكفون: ابن عباس. ال ميلون: وقال ابن زيد. وأحسرته أيضا فهو حسري
. أي يصلون ويذكرون اهللا وينزهونه دائما} ُيسَبُِّحونَ اللَّْيلَ َوالنََّهاَر{. يفشلون؛ ذكره ابن األعرايب؛ واملعىن واحد

قال عبد اهللا بن احلرث . أي ال يضعفون وال يسأمون، يلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس} ال يَفُْتُرونَ{
من بين عبد املطلب؛ : من هذا؟ فقلت: أما هلم شغل عن التسبيح؟ أما يشغلهم عنه شيء؟ فقال: سألت كعبا فقلت
وقد استدل هبذه اآلية . إن التسبيح هلم مبنزلة النفس !يا ابن أخي هل يشغلك شيء عن النفس؟: فضمين إليه وقال

  .وقد تقدم واحلمد هللا. إن املالئكة أفضل من بين آدم: من قال
مقصود هذا االستفهام اجلحد، أي مل يتخذوا : قال املفضل} أَمِ اتََّخذُوا آِلَهةً ِمَن الْأَْرضِ ُهْم ُيْنِشُرونَ{: قوله تعاىل

وال . أي هل اختذ هؤالء املشركون آهلة من األرض حييون املوتى“ هل”مبعىن “ أم”: يلوق. آهلة تقدر على اإلحياء
املنقطعة “ أم”مع االستفهام فتكون “ أم”هنا مبعىن بل؛ ألن ذلك يوجب هلم إنشاء املوتى إال أن تقدر “ أم”تكون 

رض لعبا، أو هذا الذي أضافوه إلينا عطف على املعىن أي أفخلقنا السماء واأل”أم ”: وقيل. فيصح املعىن؛ قاله املربد
: وقيل. من عندنا فيكون هلم موضع شبهة؟ أو هل ما اختذوه من اآلهلة يف األرض حييي املوتى فيكون موضع شبهة؟

ذين التأويلني مث عطف عليه باملعاتبة، وعلى ه] ١٠: األنبياء[} لَقَْد أَْنَزلَْنا إِلَْيكُْم ِكَتاباً ِفيِه ِذكْرُكُْم أَفَال َتْعِقلُونَ{
. بضم الياء وكسر الشني من أنشر اهللا امليت فنشر أي أحياه فحيي} ُيْنِشُرونَ{وقرأ اجلمهور . متصلة“ أم”تكون 

  .وقرأ احلسن بفتح الياء؛ أي حييون وال ميوتون
بِّ الْعَْرشِ َعمَّا َيِصفُونَ، ال ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِلَّا اللَُّه لَفََسَدَتا فَسُْبَحانَ اللَِّه َر{ ٢٤ - ٢٢: اآليات

ْبِلي َبلْ أَكْثَُرُهمْ ال َيْعلَُمونَ َوُهْم ُيسْأَلُونَ، أَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً قُلْ َهاتُوا ُبرَْهاَنكُْم َهذَا ِذكُْر َمْن َمِعَي َوِذكُْر َمْن قَ
  }الَْحقَّ فَُهْم ُمْعرُِضونَ

. أي لو كان يف السموات واألرضني آهلة غري اهللا معبودون لفسدتا} لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِلَّا اللَُّه لَفََسَدتَا{: ه تعاىلقول
مبعىن غري فلما جعلت إال يف موضع غري أعرب االسم الذي بعدها بإعراب كما غري، “ إال”: قال الكسائي وسيبويه

  :كما قال
  لعمر أبيك إال الفرقدان.. .وكل أخ مفارقه أخوه 

لو كان فيهما : هنا يف موضع سوى، واملعىن“ إال”: وقال الفراء. لو كان معنا رجل إال زيد هللكنا: وحكى سيبويه
أي لو كان فيهما إهلان لفسد التدبري؛ ألن أحدمها إن أراد شيئا واآلخر : وقال غريه. آهلة سوى اهللا لفسد أهلها
أي خربتا وهلك من فيهما بوقوع التنازع باالختالف الواقع بني } لَفََسدََتا{معىن : قيلو. ضده كان أحدمها عاجزا

نزه نفسه وأمر العباد أن ينزهوه عن أن يكون له شريك أو } فَسُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الْعَْرشِ َعمَّا َيِصفُونَ{. الشركاء
  .ولد

املعىن ال يسأل اخللق عن : قال ابن جريج. قاصمة للقدرية وغريهم} أَلُونَال ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ وَُهْم ُيْس{: قوله تعاىل
بني هبذا أن من يسأل غدا عن أعماله كاملسيح واملالئكة . قضائه يف خلقه وهو يسأل اخللق عن عملهم؛ ألهنم عبيد

قال له يا أمري وروي عن علي رضي عنه أن رجال . ال يؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون: وقيل. ال يصلح لألهلية
أرأيت إن منعين اهلدى ومنحين الردى أأحسن إيل أم : أفيعصى ربنا قهرا؟ قال: أحيب ربنا أن يعصى؟ قال: املؤمنني



ال ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم {: مث تال اآلية. إن منعك حقك فقد أساء، وإن منعك فضله فهو يؤتيه من يشاء: أساء؟ قال
اللهم إنك رب : ملا بعث اهللا عز وجل موسى وكلمه، وأنزل عليه التوراة، قال: عباس قال وعن ابن. }ُيسْأَلُونَ

عظيم، لو شئت أن تطاع ألطعت، ولو شئت أال تعصى ما عصيت، وأنت حتب أن تطاع وأنت يف ذلك تعصى 
  .إين ال أسأل عما أفعل وهم يسألون: فكيف هذا يا رب؟ فأوحي اهللا إليه

أعاد التعجب يف اختاذ اآلهلة من دون اهللا مبالغة يف التوبيخ، أي صفتهم كما } َخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلهَةًأَمِ اتَّ{: قوله تعاىل
. األول احتجاج: وقيل. مبعىن هل على ما تقدم، فليأتوا بالربهان على ذلك“ أم”تقدم يف اإلنشاء واإلحياء، فتكون 

  والثاين احتجاج باملنقول، أي هاتوا برهانكم من! تى؛ هيهاتوحييون املو“ هم ينشرون”: من حيث املعقول؛ ألنه قال

بإخالص } َهذَا ِذكُْر َمْن َمِعَي{هذه اجلهة، ففي أي كتاب نزل هذا؟ يف القران، أم يف الكتب املنزلة سائر األنبياء؟ 
انظروا هل يف كتاب من هذه يف التوراة واإلجنيل، وما أنزل اهللا من الكتب؛ ف} َوذِكُْر َمْن قَْبِلي{التوحيد يف القرآن 

. الكتب أن اهللا أمر باختاذ آهلة سواه؟ فالشرائع مل ختتلف فيما يتعلق بالتوحيد، وإمنا اختلفت يف األوامر والنواهي
 من} َوذِكُْر َمْن قَْبِلي{مبا يلزمهم من احلالل واحلرام } َهذَا ِذكُْر َمْن َمِعَي{: اإلشارة إىل القرآن؛ املعىن: وقال قتادة

مبا هلم من الثواب على اإلميان والعقاب على الكفر } ذِكُْر َمْن َمِعَي{: وقيل. األمم ممن جنا باإلميان وهلك بالشرك
معىن الكالم الوعيد : وقيل. من األمم السالفة فيما يفعل هبم يف الدنيا، وما يفعل هبم يف اآلخرة} َوِذكُْر َمْن قَْبِلي{

أن حيىي بن يعمر وطلحة بن مصرف قرأ : وحكى أبو حامت. عن قريب ينكشف الغطاءوالتهديد، أي افعلوا ما شئتم ف
وقال أبو إسحاق الزجاج يف هذه . بالتنوين وكسر امليم، وزعم أنه ال وجه هلذا} َهذَا ِذكُْر َمْن َمِعَي َوِذكُْر َمْن قَْبِلي{

ذكر كائن من قبلي، أي جئت مبا جاءت : وقيل. املعىن؛ هذا ذكر مما أنزل إيل ومما هو معي وذكر من قبلي: القراءة
بالرفع مبعىن هو احلق وهذا } الَْحقُّ{وقرأ ابن حميصن واحلسن } َبلْ أَكْثَُرُهمْ ال َيْعلَُمونَ الَْحقَّ{. به األنبياء من قبلي

أي عن احلق } نَفَُهْم ُمعْرُِضو{. وال يوقف عليه على قراءة النصب} ال َيْعلَُمونَ{وعلى هذا يوقف على . هو احلق
  .وهو القرآن، فال يتأملون حجة التوحيد

  }َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ إِلَّا ُنوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ ال إِلََه إِلَّا أََنا فَاعبد وِن{ ٢٥: اآلية
بالنون؛ } ُنوِحي إِلَْيِه{وقرأ حفص ومحزة والكسائي } َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ إِلَّا نُوِحي إِلَيِْه{: قوله تعاىل

أي قلنا للجميع ال إله إال اهللا؛ فأدل العقل شاهدة أنه ال شريك له، } أَنَُّه ال إِلَهَ إِلَّا أََنا فَاعبد وِن{. }أَْرَسلْنَا{: لقوله
يرسل نيب إال بالتوحيد، والشرائع  مل: وقال قتادة. والنقل عن مجيع األنبياء موجود، والدليل إما معقول وإما منقول

  .خمتلفة يف التوراة واألجنيل والقرآن، وكل ذلك على اإلخالص والتوحيد

ْعَملُونَ، َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن وَلَداً ُسْبَحاَنُه َبلْ ِعَباٌد ُمكَْرمُونَ، ال َيْسبِقُوَنهُ بِالْقَْولِ َوُهْم بِأَْمرِِه َي{ ٢٩ - ٢٦: اآليات
ْن َيقُلْ مِْنُهْم إِنِّي إِلٌَه ِمْن لَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوال َيْشفَُعونَ إِلَّا ِلَمنِ اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخشَْيِتِه ُمْشِفقُونَ، َوَمَيْع

  }ُدونِِه فَذَِلَك َنْجزِيهِ َجهَنََّم كَذَِلَك َنْجزِي الظَّاِلِمَني
املالئكة بنات اهللا، وكانوا يعبد وهنم : نزلت يف خزاعة حيث قالوا} اتََّخذَ الرَّْحَمُن َولَداً سُْبَحانَُهَوقَالُوا {: قوله تعاىل

: أو طوائف من الناس -قال معمر يف روايته  -وروى معمر عن قتادة قال قالت اليهود . طمعا يف شفاعتهم هلم
} ُمكَْرُمونَ{أي بل هم عباد } َبلْ ِعَباٌد{. تنزيها له} ْبَحانَُهُس{: خاتن إىل اجلن واملالئكة من اجلن، فقال اهللا عز وجل

وأجازه الفراء على . وجيوز النصب عند الزجاج على معىن بل اختذ عبادا مكرمني. أي ليس كما زعم هؤالء الكفار
يكون الواحد والولد ها هنا للجمع، وقد . أن يرده على ولد، أي بل مل نتخذهم ولدا، بل اختذناهم عبادا مكرمني



أي ال يقولون حىت } ال َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْولِ{وجيوز أن يكون لفظ الولد للجنس، كما يقال لفالن ما . واجلمع ولدا
} َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم{. أي بطاعته وأوامره} َوُهمْ بِأَْمرِهِ َيْعَملُونَ{. يقول، وال يتكلمون إال مبا يأمرهم

الدنيا؛ ذكر } َوَما َخلْفَُهْم{اآلخرة } َما َبْيَن أَْيِديهِْم{: وعنه أيضا. أي يعلم ما عملوا وما هم عاملون؛ قال ابن عباس
هم أهل شهادة أن ال إله إال اهللا : قال ابن عباس} َوال َيْشفَُعونَ إِلَّا ِلَمنِ اْرَتَضى{. األول الثعليب، والثاين القشريي

كل من رضي اهللا عنه، واملالئكة يشفعون غدا يف اآلخرة كما يف صحيح مسلم وغريه، ويف الدنيا  هم: وقال جماهد
ِمْن {يعين املالئكة } وَُهْم{. أيضا؛ فإهنم يستغفرون للمؤمنني وملن يف األرض، كما نص عليه التنزيل على ما يأيت

  .هأي خائفون ال يأمنون مكر} ُمْشِفقُونَ{يعين من خوفه } َخْشَيتِِه

عين هبذه اآلية إبليس حيث أدعى : قال قتادة والضحاك وغريمها} َوَمْن يَقُلْ ِمنُْهْم إِنِّي إِلٌَه ِمْن ُدونِِه{: قوله تعاىل
اإلشارة إىل مجيع : وقيل. الشركة، ودعا إىل عبادة نفسه وكان من املالئكة، ومل يقل أحد من املالئكة إين إله غريه

وهذا دليل على أهنم وإن أكرموا بالعصمة فهم متعبد ون، وليسوا } َنْجزِيِه َجَهنََّم{املالئكة، أي فذلك القائل 
وقد استدل ابن عباس هبذه اآلية على أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم . مضطرين إىل العبادة كما ظنه بعض اجلهال

كما جزينا هذا بالنار فكذلك جنزي  أي} كَذَِلكَ َنْجزِي الظَّاِلمَِني{. “البقرة”وقد تقدم يف . أفضل أهل السماء
  .الظاملني الواضعني األلوهية والعبادة يف غري موضعهما

كُلَّ َشْيٍء أََولَمْ َيَر الَِّذيَن كَفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َوالْأَْرَض كَاَنَتا َرْتقاً فَفََتقَْناُهَما َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء { ٣٣ - ٣٠: اآليات
َوَجَعلَْنا السََّماءَ  ِمُنونَ، َوَجَعلَْنا ِفي الْأَْرضِ رََواِسَي أَنْ َتمِيَد بِهِْم َوَجَعلَْنا ِفيَها ِفَجاجاً ُسُبالً لََعلَُّهْم َيْهَتُدونَ،َحيٍّ أَفَال ُيْؤ

  }ْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيْسَبُحونََسقْفاً َمْحفُوظاً َوُهْم َعْن آَياِتَها ُمعْرُِضونَ، َوُهَو الَِّذي َخلََق اللَّْيلَ َوالنََّهاَر َوالشَّ
وقرأ ابن كثري وابن حميصن ومحيد وشبل بن عباد . بالواو} أَوَلَْم{قراءة العامة } أَوَلَْم َيَر الَِّذيَن كَفَُروا{: قوله تعاىل

فَُروا أَنَّ السََّماوَاِت َوالْأَْرَض كَاَنَتا الَِّذيَن كَ{. مبعىن يعلم} أَوَلَْم يََر{. بغري واو وكذلك هو يف مصحف مكة} أَلَْم َيَر{
إِنَّ {: مها لقاحان أسودان، وكما قال اهللا عز وجل: ألهنما صنفان، كما تقول العرب} كَانََتا{: قال األخفش} َرْتقاً

يعرب عن السموات بلفظ  ألنه} كَاَنتَا{: قال أبو إسحاق] ٤١: فاطر[} اللََّه ُيْمِسُك السََّماوَاِت وَالْأَْرَض أَنْ َتُزوال
  }َرْتقاً{: وقال. الواحد بسماء؛ وألن السموات كانت مساء واحدة، وكذلك األرضون

هو : قال عيسى بن عمر. بفتح التاء} َرَتقاً{وقرأ احلسن . ومل يقل رتقني؛ ألنه مصدر؛ واملعىن كانتا ذوايت رتق
. ه فارتتق أي التأم، ومنه الرتقاء للمنضمة الفرجوالرتق السد ضد الفتق، وقد رتقت الفتق أرتق. صواب وهي لغة

. يعين أهنا كانت شيط واحدا ملتزقتني ففصل اهللا بينهما باهلواء: قال ابن عباس واحلسن وعطاء والضحاك وقتادة
خلق اهللا السموات واألرض بعضها على مث خلق رحيا بوسطها ففتحها هبا، وجعل السموات : وكذلك قال كعب

كانت السموات مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها : وقول ثان قال جماهد والسدي وأبو صاحل. سبعاسبعا واألرضني 
وحكاه القتيب يف عيون . فجعلها سبع مسوات، وكذلك األرضني كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبعا

كَفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َوالْأَْرَض كَانََتا َرْتقاً  أَوَلَْم َيَر الَِّذيَن{: األخبار له، عن إمساعيل بن أيب خالد يف قول اهللا عز وجل
كانت السماء خملوقة وحدها واألرض خملوقة وحدها، ففتق من هذه سبع مسوات، ومن هذه سبع : قال} فَفََتقَْناُهَما

ها البحار أرضني؛ خلق األرض العليا فجعل سكاهنا اجلن واإلنس، وشق فيها األهنار وأنبت فيها األمثار، وجعل في
ومساها رعاء، مسرية مخسمائة عام؛ مث خلق الثانية مثلها يف العرض والغلظ وجعل فيها أقواما، أفواههم كأفواه 

الكالب وأيديهم أيدي الناس؛ وآذاهنم آذان البقر وشعورهم شعور الغنم، فإذا كان عند اقتراب الساعة ألقتهم 



اء، مث خلق األرض الثالثة غلظها مسرية مخسمائة عام، ومنها األرض إىل يأجوج ومأجوج، واسم تلك األرض الدكم
الرابعة خلق فيها ظلمة وعقارب ألهل النار مثل البغال السود، وهلا أذناب مثل أذناب اخليل . هواء إىل األرض

يف الغلظ والطول والعرض فيها ] مثلها[مث خلق اهللا اخلامسة . الطوال، يأكل بعضها بعضا فتسلط على بين آدم
مث خلق اهللا األرض السادسة وامسها ماد، فيها حجارة سود هبم، ومنها خلقت . سالسل وأغالل وقيود ألهل النار

تربة آدم عليه السالم، تبعث تلك احلجارة يوم القيامة وكل حجر منها كالطود العظيم، وهي من كربيت تعلق يف 
: البقرة[} َوقُودَُها النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ{: وجل أعناق الكفار فتشتعل حىت حترق وجوههم وأيديهم، فذلك قول عز

  مث خلق اهللا األرض السابعة وامسها عربية وفيها جهنم، فيها بابان اسم] ٢٤

الواحد سجني واآلخر الغلق، فأما سجني فهو مفتوح وإليه ينتهي كتاب الكفار، وعليه يعرض أصحاب املائدة وقوم 
أهنا سبع أرضني بني كل أرضني مسرية “ البقرة”وقد مضى يف . ح إىل يوم القيامةفرعون، وأما الغلق فهو مغلق ال يفت

وقول ثالث قال عكرمة وعطية وابن زيد . زيادة بيان إن شاء اهللا تعاىل“ الطالق”مخسمائة عام، وسيأيت له يف آخر 
ال تنبت، ففتق السماء  إن السموات كانت رتقا ال متطر، واألرض كانت رتقا: وابن عباس أيضا فيما ذكر املهدوي

 - ١١: الطارق[} وَالْأَْرضِ ذَاتِ الصَّْدعِ. َوالسََّماِء ذَاِت الرَّْجعِ{: باملطر، واألرض بالنبات؛ نظريه قوله عز وجل
  .}َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ أَفَال ُيْؤِمُنونَ{: واختار هذا القول الطربي؛ ألن بعده]. ١٢
قع االعتبار مشاهدة ومعاينة؛ ولذلك أخرب بذلك يف غري ما آية؛ ليدل على مال قدرته، وعلى البعث وبه ي: قلت

  :وقيل. واجلزاء
  ن سخط العداة وإرغامها... يهون عليهم إذا يغضبو 

  ق ونقض األمور وإبرامها... ورتق الفتوق وفتق الرتو 
: أنه خلق كل شيء من املاء؛ قال قتادة الثاين: أحدها: ثالث تأويالت} يٍَّوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء كُلَّ َشْيٍء َح{: قوله تعاىل

. مبعىن خلقنا} َوَجَعلْنَا{. وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي؛ قال قطرب: الثالث. حفظ حياة كل شيء باملاء
طابت نفسي،  قلت يا رسول اهللا إذا رأيتك: وروى أبو حامت البسيت يف املسند الصحيح له حديث أيب هريرة قال

أنبئين ”: احلديث؛ قال أبو حامت قول أيب هريرة" كل شيء خلق من املاء: "وقرت عيين، أنبئين عن كل شيء؛ قال
كل : "أراد به عن كل شيء خلق من املاء، والدليل على صحة هذا جواب املصطفى إياه حيث قال“ عن كل شيء

: وقيل. خر سوى ما تقدم من كون السموات واألرض رتقاوهذا احتجاج آ. وإن مل يكن خملوقا" شيء خلق من املاء
  }َوأُوِتَيْت ِمْن كُلِّ َشْيٍء{: الكل قد يذكر مبعىن البعض كقول

" كل شي خلق من املاء: "والصحيح العموم؛ لقول عليه السالم] ٢٥: األحقاف[} ُتدَمُِّر كُلَّ َشْيٍء{: وقوله تعاىل
فال يصدقون مبا يشاهدون، وأن ذلك مل يكن بنفسه، بل ملكون كونه، ومدبر أي أ} أَفَال ُيؤِْمُنونَ{. واهللا أعلم

  .أوجده، وال جيوز أن يكون ذلك املكون حمدثا
أي لئال متيد هبم، وال تتحرك ليتم القرار } أَنْ َتِميدَ بِهِْم{. أي جباال ثوابت} َوَجَعلَْنا ِفي الْأَْرضِ رََواِسَي{: قوله تعاىل

. ماد رأسه؛ أي دار: يقال. وامليد التحرك والدوران. املعىن كراهية أن متيد: وقال البصريون. نعليها؛ قاله الكوفيو
والفج . والفجاج ا ملسالك. يعين يف الرواسي؛ عن ابن عباس} َوَجَعلَْنا ِفيَها ِفجَاجاً{. مستوىف“ النحل”ومضى يف 

لََعلَُّهمْ {: سالك؛ وهو اختيار الطربي؛ لقولهوجعلنا يف األرض فجاجا أي م: وقيل. الطريق الواسع بني اجلبلني
تفسري الفجاج؛ ألن الفج قد يكون طريقا نافذا مسلوكا وقد ال } سُُبالً{. أي يهتدون إىل السري يف األرض} َيْهَتُدونَ



  .ليهتدوا باالعتبار هبا إىل دينهم: وقيل. يكون
: أي حمفوظا من أن يقع ويسقط على األرض؛ دليله قوله تعاىل} َوَجَعلَْنا السََّماَء َسقْفاً َمْحفُوظاً{: قوله تعاىل

. حمفوظا بالنجوم من الشياطني؛ قاله الفراء: وقيل]. ٦٥: احلج[} َوُيْمِسُك السََّماَء أَنْ تَقََع َعلَى الْأَْرضِ إِلَّا بِإِذْنِِه{
حمفوظا من اهلدم والنقض، وعن أن : وقيل]. ١٧: احلجر[} َوَحِفظَْناَها ِمْن كُلِّ َشْيطَانٍ َرجِيمٍ{: دليله قوله تعاىل
. حمفوظا من الشرك واملعاصي: وقيل. مرفوعا: وقال جماهد. حمفوظا فال حيتاج إىل عماد: وقيل. يبلغه أحد حبيلة

ولة وأضاف اآليات إىل السماء ألهنا جمع. قال جماهد يعين الشمس والقمر} َعْن آيَاِتَها ُمعْرُِضونَ{يعين الكفار } َوُهْم{
بني أن املشركني غفلوا عن النظر يف السموات . فيها، وقد أضاف اآليات إىل نفسه يف مواضع، ألنه الفاعل هلا

وآياهتا، من ليلها وهنارها، ومشسها وقمرها، وأفالكها ورياحها وسحاهبا، وما فيها من قدرة اهللا تعاىل، إذ لو نظروا 
  .أن يكون له شريكواعتربوا لعلموا أن هلا صانعا قادرا فيستحيل 

جعل هلم الليل ليسكنوا فيه، والنهار ليتصرفوا فيه : ذكرهم نعمة أخرى} َوُهوَ الَِّذي َخلََق اللَّْيلَ َوالنَّهَاَر{: قوله تعاىل
أي وجعل الشمس آية النهار، والقمر آية الليل؛ لتعلم الشهور والسنون واحلساب، } َوالشَّْمَس وَالْقََمَر{ملعايشهم 
ِفي فَلَكٍ {يعين من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار } كُلٌّ{. بيانه“ سبحان”دم يف كما تق
} وَالسَّابِحَاِت سَْبحاً{: قال اهللا تعاىل وهو أصدق القائلني. أي جيرون ويسريون بسرعة كالسابح يف املاء} َيسَْبُحونَ

أنه ملا : يسحن وال تسبح؛ فمذهب سيبويه: النحو أنه مل يقلوفيه من . ويقال للفرس الذي ميد يده يف اجلري سابح
أخرب عنهن بفعل من يعقل وجعلهن يف الطاعة مبنزلة من يعقل، أخرب عنهن بفعل من يعقل وجعلهن يف الطاعة مبنزلة 

: ا قالإمن: وقال الكسائي. “يوسف”وقد تقدم هذا املعىن يف . من يعقل، أخرب عنهن بالواو والنون وحنوه قال الفراء
: وقيل. ومل يقل منتصرون] ٤٤: القمر[} َنْحُن َجِميٌع ُمنَْتصٌِر{: ألنه رأس آية، كما قال اهللا تعاىل} َيسَْبُحونَ{

واألصح أن السيارة جتري يف الفلك، وهي سبعة أفالك دون السموات املطبقة، اليت هي . اجلري للفلك فنسب إليها
يف الفلك األدىن، مث عطارد، مث الزهرة، مث الشمس، مث املريخ، مث املشتري،  جمال املالئكة وأسباب امللكوت، فالقمر

وجيوز أن : قال أبو عمرو. والفلك واحد أفالك النجوم. مث زحل، والثامن فالك الربوج، التاسع الفلك األعظم
ومنه . رهتاوأصل الكلمة من الدوران، ومنه فلكة املغزل؛ الستدا. جيمع على فعل مثل أسد وأسد وخشب وخشب

كأنه . تركت فرسي كأنه يدور يف فلك: ويف حديث ابن مسعود. فلك ثدي املرأة تفليكا، وتفلك استدار: قيل
: قال. األفالك جماري النجوم والشمس والقمر: قال ابن زيد. لدورانه شبهه بفلك السماء الذي تدور عليه النجوم

: وقال جماهد. يف السماء تدور بالنجوم مع ثبوت السماء الفلك استدارة: وقال قتادة. وهي بني السماء واألرض
الفلك موج مكتوف : وقيل. فلكها جمراها وسرعة مسريها: وقال الضحاك. الفلك كهيئة حديد الرحى وهو قطبها
  .وجمرى الشمس والقمر فيه؛ واهللا أعلم

نْ ِمتَّ فَُهُم الْخَاِلُدونَ، كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت َوَنْبلُوكُْم َوَما َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ ِمْن قَْبِلَك الُْخلْدَ أَفَإِ{ ٣٥ - ٣٤: اآليتان
  }بِالشَّرِّ وَالَْخْيرِ ِفْتَنةً وَإِلَْيَنا ُتْرَجُعونَ

نتربص مبحمد ريب : أي دوام البقاء يف الدنيا نزلت حني قالوا} َوَما َجَعلَْنا لَِبَشرٍ ِمْن قَْبِلَك الُْخلَْد{: قوله تعاىل
شاعر نتربص به ريب املنون، ولعله ميوت كما مات شاعر : وذلك أن املشركني كانوا يدفعون نبوته ويقولون. املنون

. قد مات األنبياء من قبلك، وتوىل اهللا دينه بالنصر واحلياطة، فهكذا حنفظ دينك وشرعك: بين فالن؛ فقال اهللا تعاىل
  }أَفَإِنْ ِمتَّ فَُهمُ الَْخاِلُدونَ{



  :؛ مثل قول الشاعرأي أفهم
  فقلت وأنكرت الوجوه هم هم... رفوين وقالوا يا خويلد ال ترع 
وجيوز أن . جاء بالفاء ليدل على الشرط؛ ألنه جواب قوهلم سيموت: وقال الفراء. أي أهم فهو استفهام إنكار

ال “ هم”إضمارها؛ ألن وجيوز حذف الفاء و: قال الفراء! أفهم اخلالدون إن مت: يكون جيء هبا؛ ألن التقدير فيها
بكسر امليم وضمها } ُمتَّ{و } ِمتَّ{وقرئ . أي إن مت فهم ميوتون أيضا، فال مشاتة يف اإلماتة. يتبني فيها اإلعراب

  .لغتان
أي . غري اللفظ مصدر على} ِفْتنَةً} {َوَنْبلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالَْخْيرِ ِفْتنَةً{. تقدم} كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ الْمَْوِت{: قوله تعاىل

  .أي للجزاء باألعمال} َوإِلَْيَنا تُْرَجُعونَ{. خنتربكم بالشدة والرخاء واحلالل واحلرام، فننظر كيف شكركم وصربكم
الرَّْحَمنِ ُهْم  وَإِذَا َرآكَ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ يَتَِّخذُوَنكَ إِلَّا ُهزُواً أََهذَا الَِّذي َيذْكُُر آِلهََتكُْم َوُهمْ بِِذكْرِ{ ٣٦: اآلية

  }كَاِفُرونَ

واهلزاء السخرية؛ وقد تقدم وهم . أي ما يتخذونك} َوإِذَا َرآَك الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َيتَِّخذُوَنَك إِلَّا ُهُزواً{: قوله تعاىل
كانوا يعيبون ]. ٩٥: راحلج[} إِنَّا كَفَْينَاَك الُْمْسَتهْزِئَني{: يف قوله“ احلجر”املستهزئون املتقدمو الذكر يف آخر سورة 

أهذا الذي؟ : أي يقولون} أََهذَا الَِّذي{. من جاحد إهلية أصنامهم وهم جاحدون إلهلية الرمحن؛ وهذا غاية اجلهل
} َيذْكُُر آِلَهَتكُْم{. وجوابه“ إذا”كالم معترض بني } إِنْ يَتَِّخذُوَنكَ إِلَّا ُهزُواً{: وقوله“ إذا”فأضمر القول وهو جواب 

  :ومنه قول عنترة. وء والعيبأي بالس
  فيكون جلدك مثل جلد األجرب... ال تذكري مهري وما أطعمته 

الثانية توكيد كفرهم، أي هم } ُهْم} {ُهْم كَاِفُرونَ{. أي بالقرآن} َوُهْم بِِذكْرِ الرَّْحَمنِ{. أي ال تعييب مهري
  .الكافرون مبالغة يف وصفهم بالكفر

ْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ َسأُرِيكُْم آيَاِتي فَال َتْستَْعجِلُوِن، َوَيقُولُونَ َمَتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُنُْتمْ ُخِلَق الِْأ{ ٤٠ - ٣٧: اآليات
ِتيهِمْ َبْغَتةً ْنَصُرونَ، َبلْ َتأَْصاِدِقَني، لَوْ َيْعلَُم الَِّذيَن كَفَُروا ِحَني ال َيكُفُّونَ َعْن ُوُجوِههُِم النَّاَر َوال َعْن ظُُهورِِهْم َوال ُهْم ُي

  }فََتْبَهُتُهْم فَال َيْسَتِطيُعونَ َردََّها َوال ُهْم ُينْظَُرونَ
اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم {: أي ركب على العجلة فخلق عجوال؛ كما قال اهللا تعاىل} ُخِلَق الِْأْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ{: قوله تعاىل
خلق اإلنسان من الشر أي شريرا إذا بالغت يف وصفه : يقالو. أي خلق اإلنسان ضعيفا] ٥٤: الروم[} ِمْن َضْعٍف

أي طبع اإلنسان العجلة، فيستعجل كثريا من األشياء وإن . أي ذاهب جائي. إمنا أنت ذهاب وجميء: ويقال. به
  ملا دخل الروح يف عيين: قال سعيد بن جبري والسدي. املراد باإلنسان آدم عليه السالم: مث قيل. كانت مضرة

يه السالم نظر يف مثار اجلنة، فلما دخل جوفه اشتهى الطعام، فوثب من قبل أن تبلغ الروح رجليه عجالن إىل آدم عل
يف آخر النهار، فلما أحيا اهللا رأسه . وقيل خلق آدم يوم اجلمعة. }ُخِلَق الِْأْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ{: فذلك قوله. مثار اجلنة

وقال أبو عبيدة وكثري . وب الشمس؛ قاله الكليب وجماهد وغريمهااستعجل، وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غر
  :وأنشدوا. العجل الطني بلغة محري: من أهل املعاين

  والنخل ينبت بني املاء والعجل
النضر بن احلرث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار يف تفسري ابن : وقيل املراد. املراد باإلنسان الناس كلهم: وقيل

إنه من املقلوب؛ أي خلق : وقيل. غي ملن خلق من الطني احلقري أن يستهزئ بآيات اهللا ورسلهعباس؛ أي ال ينب



وهذا القول ال ينبغي أن جياب به يف كتاب اهللا؛ ألن القلب : النحاس. وهو مذهب أيب عبيدة. العجل من اإلنسان
  :إمنا يقع يف الشعر اضطرارا كما قال

  كان الزناء فريضة الرجم
سَأُرِيكُمْ {]. ١: اإلسراء[“ سبحان”وقد مضى يف ] ١١: اإلسراء[} َوكَانَ الِْأْنَسانُ َعُجوالً{: يةونظريه هذه اآل

هذا يقوي القول األول، وأن طبع اإلنسان العجلة، وأنه خلق خلقا ال يتمالك، كما قال } آَياِتي فَال َتْستَْعجِلُوِن
يات ما دل على صدق حممد عليه السالم من املعجزات، وما واملراد باآل. “اإلسراء”عليه السالم حسب ما تقدم يف 

: يونس[} مََتى َهذَا الَْوْعُد{: ما طلبوه من العذاب، فأرادوا االستعجال وقالوا: وقيل. العاقبة احملمودة. جعله له
} َحقَّإِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الْ{: وقول. نزلت يف النضر بن احلرث. ؟ وما علموا أن لكل شيء أجال مضروبا]٤٨

فَال {أي قيل له كن فكان، فمعىن } ُخِلَق الْأِْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ{معىن : وقال األخفش سعيد]. ٣٢: األنفال[
َوَيقُولُونَ {. على هذا القول أنه من يقول للشيء كن فيكون، ال يعجزه إظهار ما استعجلوه من اآليات} َتْستَْعجِلُوِن

هنا الوعيد، أي الذي يعدنا } الَْوْعُد{معىن : وقيل. اهللا رجاؤنا أي مرجونا: كما يقال أي املوعود،} َمَتى َهذَا الَْوْعُد
  .يا معشر املؤمنني} إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني{. القيامة: وقيل. من العذاب

} َتْعلَُمونَُهُم اللَُّه َيْعلَمُُهْمال {العلم هنا مبعىن املعرفة فال يقتضي مفعوال ثانيا مثل } لَْو َيْعلَُم الَِّذيَن كَفَُروا{: قوله تعاىل
ال َيكُفُّونَ َعْن ُوُجوِههِمُ النَّاَر َوال َعْن ظُُهورِِهْم {حمذوف، أي لو علموا الوقت الذي “ لو”وجواب ]. ٦٠: األنفال[

و علموه ملا املعىن ل: وقيل. أي لعلموا صدق الوعد: وقال الزجاج. وعرفوه ملا استعجلوا الوعيد} َوال ُهْم يُْنَصُرونَ
هو تنبيه على حتقيق وقوع الساعة، أي لو علموه علم يقني لعلموا أن : وقال الكسائي. أقاموا على الكفر وآلمنوا

النار فال يتمكنون حيلة : وقيل. العقوبة: وقيل. أي فجأة يعين القيامة} َبلْ َتأِْتيهِمْ َبْغَتةً{ودل عليه . الساعة آتية
أي } فََتْبهَُتُهْم{: وقال الفراء} َبلْ َتأِْتيهِمْ َبْغَتةً فََتْبَهتُُهْم{: هبته هبتا أخذه بغتة، قال اهللا تعاىل: هريقال اجلو} فََتْبهَُتُهْم{

. أي صرفها عن ظهورهم} فَال َيْسَتِطيُعونَ َردَّهَا{. فتفجأهم: وقيل. هبته يبهته إذا واجهه بشيء حيريه: حتريهم، يقال
  .ي ال ميهلون ويؤخرون لتوبة واعتذارأ} َوال ُهمْ ُيْنظَُرونَ{

  }َولَقَِد اْسُتهْزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَحَاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنُْهْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ{ ٤١: اآلية
إن استهزأ بك : يقول. تعزية لههذا تسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم و} َولَقَدِ اسُْتْهزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك{: قوله تعاىل

} بِالَِّذيَن{أي أحاط ودار } فَحَاَق{: مث وعده النصر فقال. هؤالء، فقد استهزئ برسل من قبلك، فاصرب كما صربوا
  .أي جزاء استهزائهم} َما كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ{وهزئوا هبم } َسِخُروا ِمنُْهْم{كفروا 
لَأُكُْم بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ ِمَن الرَّْحَمنِ َبلْ ُهْم َعْن ِذكْرِ َربِّهِْم ُمْعرُِضونَ، أَْم لَُهْم آِلَهةٌ قُلْ َمْن َيكْ{ ٤٤ - ٤٢: اآليات

طَالَ َعلَْيهُِم الُْعُمرُ  اَءُهمْ َحتَّىَتْمَنُعُهْم ِمْن ُدونَِنا ال َيْسَتِطيُعونَ َنْصَر أَْنفُسِهِْم َوال ُهْم مِنَّا ُيْصَحُبونَ، َبلْ َمتَّْعَنا َهُؤالِء َوآَب
  }أَفَال َيرَْونَ أَنَّا َنأِْتي الْأَْرَض َننْقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها أَفَُهُم الَْغاِلُبونَ

أي “ بالكسر”والكالءة احلراسة واحلفظ؛ كاله اهللا كالء . أي حيرسكم وحيفظكم} قُلْ َمْن َيكْلَأُكُْم{: قوله تعاىل
  :كالءة اهللا؛ واكتألت منهم أي احترست، قال الشاعر هو ابن هرمة اذهب يف: يقال. حفظه وحرسه

  ضنت بشيء ما كان يرزؤها... إن سليمى واهللا يكلؤها 
  :وقال آخر

  أخنت بعريي واكتألت بعينه



يف  على ختفيف اهلمزة} َمْن َيكْالَكُْم{وحكيا . بفتح الالم وإسكان الواو} قُلْ َمْن يكْلَْوكُْم{وحكى الكسائي والفراء 
: أحدمها: فخطأ من وجهني فيما ذكره النحاس“ َيكْالَكُْم”فأما . الوجهني، واملعروف حتقيق اهلمزة وهي قراءة العامة

أهنما يقوالن يف املاضي كليته، فينقلب املعىن؛ ألن كليته أوجعت كليته، : والثاين. يكون يف الشعر. أن بدل اهلمزة
  .بأن يصيبه اهللا بالوجع يف كليتهكالك اهللا فقد دعا عليه : ومن قال لرجل

إذا } وَالنَّهَارِ{إذا منتم } بِاللَّْيلِ{قل ال حافظ لكم : وتقديره. خمرج اللفظ خمرج االستفهام واملراد به النفي: مث قيل
: هود[} فََمْن َيْنصُُرنِي ِمَن اللَِّه{: أي من عذابه وبأسه؛ كقوله تعاىل} ِمَن الرَّْحَمنِ{. قمتم وتصرفتم يف أموركم

واخلطاب ملن اعترف منهم بالصانع؛ أي إذا أقررمت بأنه اخلالق، فهو القادر على إحالل . أي من عذاب اهللا] ٦٣
. عن معرفته: عن مواعظ رهبم وقيل: وقيل. أي عن القرآن} َبلْ ُهْم َعْن ِذكْرِ َربِّهِْم{. العذاب الذي تستعجلونه

  .الهون غافلون} ُمعْرُِضونَ{
يعين الذين } ال َيْسَتِطيُعونَ{. أي من عذابنا} َتْمَنُعُهْم ِمْن ُدونَِنا{. أهلم وامليم صلة: املعىن} أَْم لَُهْم آِلهَةٌ{: قوله تعاىل

} َوال ُهْم ِمنَّا ُيْصَحُبونَ{. فكيف ينصرون عابديهم} َنْصَر أَنْفُِسهِْم{أهنم ينصروهنم ال يستطيعون . زعم هؤالء الكفار
من فالن؛ أي . أنا لك جار وصاحب: تقول العرب. جيارون؛ وهو اختيار الطربي: وعنه. نعونمي: قال ابن عباس

  :جمري منه؛ قال الشاعر
  ليصحب منها والرماح دواين... ينادي بأعلى صوته متعوذا 

رمحته أي ال يصحبهم اهللا خبري، وال جيعل : قتادة. أي حيفظون} ُيْنَصُرونَ{: وروى معمر عن ابن أيب جنيح عن قال
  .صاحبا هلم
َحتَّى طَالَ {أي بسطنا هلم وآلبائهم يف نعيمها . يريد أهل مكة: قال ابن عباس} َبلْ َمتَّْعَنا َهُؤالِء َوآَباَءُهْم{: قوله تعاىل

ِتي الْأَْرَض أَفَال َيَرْونَ أَنَّا نَأْ{فظنوا أهنا ال تزول عنهم، فاغتروا وأعرضوا عن تدبر حجج . يف النعمة} َعلَْيهُِم الُْعمُُر
أي بالظهور عليها لك يا حممد أرضا بعد أرض، وفتحها بلدا بعد بلد مما حول مكة؛ قال معناه } َنْنقُُصَها ِمْن أَطَْرافَِها

. الكالم يف هذا مستوىف“ الرعد”وقد مضى يف . واملعىن واحد. بالقتل والسيب؛ حكاه الكليب: وقيل. احلسن وغريه
  .يعين، كفار مكة بعد أن نقصنا من أطرافهم، بل أنت تغلبهم وتظهر عليهم} أَفَُهُم الَْغاِلُبونَ{

ِمنْ  قُلْ إِنََّما أُْنِذرُكُْم بِالَْوْحيِ َوال َيْسَمُع الصُّمُّ الدَُّعاَء إِذَا َما ُيْنذَُرونَ، وَلَِئْن َمسَّتُْهْم َنفَْحةٌ{ ٤٦ - ٤٥: اآليتان
  .}َنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَنيَعذَابِ رَبَِّك لََيقُولُنَّ َيا َوْيلَ

} َوال َيْسَمعُ الصُّمُّ الدَُّعاَء إِذَا َما يُْنذَُرونَ{. أي أخوفكم وأحذركم بالقرآن} قُلْ إِنََّما أُْنِذرُكُْم بِالَْوْحيِ{: قوله تعاىل
أ أبو عبد وقر. أي من أصم اهللا قلبه، وختم على مسعه، وجعل على بصره غشاوة، عن فهم اآليات ومساع احلق

رفعا أي } الصُّمُّ{بياء مضمومة وفتح امليم على ما مل يسم فاعله } َوالَ ُيْسمَُع{الرمحن السلمي وحممد بن السميقع 
بتاء مضمومة وكسر } َوالَ ُتْسمُع{وقرأ ابن عامر والسلمي أيضا، وأبو حيوة وحيىي بن احلرث . إن اهللا ال يسمعهم

ورد هذه . ؛ فاخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم} الَ ُتْسمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء{ا حممد نصبا؛ أي إنك ي} الصُّمَّ{امليم 
وذلك جائز؛ ألنه قد عرف : قال النحاس. إذا ما تنذرهم: وكان جيب أن يقول: وقال. القراءة بعض أهل اللغة

  .املعىن

قليل : ابن كيسان. عقوبة: قال قتادة. طرف: ال ابن عباسق} َولَِئْن َمسَّتُْهْم نَفَْحةٌ ِمْن َعذَابِ رَبَِّك{: قوله تعاىل
  :قال. وأدىن شيء؛ مأخوذة من نفح املسك



  تنفح باملسك أرداهنا... وعمرة من سروات النساء 
  :قال الشاعر. نفح فالن لفالن من عطائه، إذا أعطاه نصيبا من املال: نصيب؛ كما يقال: ابن جريج

  حتين نفحة طابت هلا العربنف... ملا أتيتك أرجو فضل نائلكم 
لََيقُولُنَّ َيا َوْيلََنا {. والنفحة يف اللغة الدفعة اليسرية؛ فاملعىن ولئن مسهم أقل شيء من العذاب. أي طابت هلا النفس

  .أي متعدين فيعترفون حني ال ينفعهم االعتراف} إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني
َيْومِ الِْقَياَمِة فَال ُتظْلَُم نَفٌْس شَْيئاً َوإِنْ كَانَ ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن َخرَْدلٍ أََتْيَنا بَِها َوكَفَى وََنَضُع الَْموَازِيَن الِْقْسطَ ِل{ ٤٧: اآلية

  }بَِنا حَاِسبَِني
إنه يدل بظاهره : قيلف. املوازين مجع ميزان} َوَنَضُع الْمََوازِيَن الِْقْسطَ ِلَيْومِ الِْقَياَمِة فَال ُتظْلَُم َنفْسٌ َشْيئاً{: قوله تعاىل

جيوز أن يكون : وقيل. على أن لكل مكلف ميزانا توزن به أعماله، فتوضع احلسنات يف وكفة، والسيئات يف كفة
  :هناك موازين للعامل الواحد، يوزن بكل ميزان منها صنف من أعماله؛ كما قال

  فلكل حادثة هلا ميزان... ملك تقوم احلادثات لعدله 
: وخرج الاللكائي احلافظ أبو القاسم يف سننه عن أنس يرفعه. نا واحدا عرب عنه بلفظ اجلمعوميكن أن يكون ميزا

إن ملكا موكال بامليزان فيؤيت بابن آدم فيوقف بني كفيت امليزان فإن رجح نادي امللك بصوت يسمع اخلالئق سعد ”
وخرج عن حذيفة . “د بعدها أبدافالن سعادة ال يشقي بعدها أبدا وإن خف نادي امللك شقي فالن شقاوة ال يسع

للميزان كفتان وخيوط ولسان : وقيل“ صاحب امليزان يوم القيامة جربيل عليه السالم”: رضي اهللا عنه قال
  ذكر امليزان مثل وليس مث: وقال جماهد وقتادة والضحاك. والشاهني؛ فاجلمع يرجع إليها

بيان “ األعراف”وقد مضى يف . سواد األعظم القول األولوالذي وردت به األخبار وعليه ال. ميزان وإمنا هو العدل
العدل أي ليس فيها } الِقسط{و . مستوىف واحلمد هللا“ التذكرة”وقد ذكرناه يف كتاب . أيضا“ الكهف”هذا، ويف 

ميزان قسط، : صفة املوازين ووحد ألنه مصدر؛ يقال} الِْقسْط{و . خبس وال ظلم كما يكون يف وزن الدنيا
أي ألهل } ِلَيْومِ الِْقَيامَِة{. بالصاد“ الِقْصطَ”وقرأت فرقة . مثل رجال عدل ورضا. سط، وموازين قسطوميزانان ق
أي ال ينقص من إحسان حمسن وال يزاد يف إساءة } فَال ُتظْلَُم نَفٌْس َشْيئاً{. املعىن يف يوم القيامة: وقيل. يوم القيامة

على “ لقمان”بالرفع هنا؛ ويف } ِمثْقَالُ َحبٍَّة{قرأ نافع وشيبة وأبو جعفر } َخرَْدلٍ َوإِنْ كَانَ ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن{. مسيء
بالنصب على معىن وإن كان العمل أو } ِمثْقَالَ{معىن إن وقع أو حضر؛ فتكون كان تامة وال حتتاج إىل خرب الباقون 

أللف قراءة اجلمهور أي أحضرناها وجئنا مقصورة ا“ أتينا هبا”. ومثقال الشيء ميزانه من مثله. ذلك الشيء مثقال
مثقال احلبة ليس شيئا غري احلبة : وقيل. جياء هبا أي باحلجة ولو قال به أي باملثقال جلاز. هبا للمجازاة عليها وهلا

َوكَفَى بَِنا {. يقال آتى يؤايت مؤاتاة. باملد على معىن جازينا هبا} آتَْيَنا{وقرأ جماهد وعكرمة . }أََتْيَنا بَِها{: فلهذا قال
. واحلساب العد. إذ ال أحد أسرع حسابا منا} َحاِسبَِني{: وقيل. أي حماسبني على ما قدموه من خري وشر} َحاِسبَِني

يا رسول اهللا إن : أن رجال قعد بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: روى الترمذي عن عائشة رضي اهللا عنها
حيسب ما خانوك وعصوك : "ونين وأشتمهم وأضرهبم فكيف أنا منهم؟ قالمملوكني يكذبونين وخيونونين ويعص

وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوهبم كان كفافا لك وال عليك وإن كان عقابك إياهم دون 
فتنحى الرجل فجعل يبكي : قال" ذنوهبم كان فضال لك وإن كان عقابك فوق ذنوهبم اقتص هلم منك الفضل

َوَنَضُع الْمََوازِيَن الِْقْسطَ ِلَيْومِ الِْقَياَمِة فَال {: أما تقرأ كتاب اهللا تعاىل : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ويهتف



واهللا يا رسول اهللا ما أجد يل وهلؤالء شيئا خريا من مفارقتهم، أشهدك أهنم أحرار : فقال الرجل} ُتظْلَُم نَفٌْس َشْيئاً
  .ريبقال حديث غ. كلهم

بِ وَُهْم َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى َوهَاُرونَ الْفُْرقَانَ َوِضَياًء َوِذكْراً ِللُْمتَِّقَني، الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم بِالَْغْي{ ٥٠ - ٤٨: اآليات
  }ِمَن السَّاَعِة ُمْشِفقُونَ، وََهذَا ِذكٌْر ُمبَاَرٌك أَنَْزلَْناهُ أَفَأَنُْتْم لَُه ُمْنِكُرونَ

بغري واو } الْفُْرقَانَ ِضَياًء{وحكي عن ابن عباس وعكرمة } َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ َوِضَياًء{: قوله تعاىل
إِنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا بِزِيَنةٍ {: وزعم الفراء أن حذف الواو واجمليء هبا واحد، كما قال عز وجل. على احلال

: ألن الواو جتيء ملعىن فال تزاد قال: قال. ورد عليه هذا القول الزجاج. أي حفظا] ٧ - ٦: الصافات[} اِكبِالْكََو
وقال ابن } ِفيِه ُهدًى َوُنوٌر{مثل } َوِضَياًء{: قال. التوراة؛ ألن فيها الفرق بني احلرام واحلالل“ الفرقان”وتفسري 

] ٤١: األنفال[} وََما أَْنَزلَْنا َعلَى عبد َنا َيْوَم الْفُْرقَاِن{: يله قوله تعاىلهنا هو النصر على األعداء؛ دل“ الفرقان”: زيد
ولقد أتينا : وهذا القول أشبه بظاهر اآلية؛ لدخول الواو يف الضياء؛ فيكون معىن اآلية: قال الثعليب. يعين يوم بدر

أي غائبني؛ ألهنم مل يروا اهللا } َشْونَ َربَُّهْم بِالَْغْيبِالَِّذيَن َيْخ{. موسى وهارون النصر والتوراة اليت هي الضياء والذكر
واالستدالل أن هلم ربا قادرا، جيازي على األعمال فهم خيشونه يف سرائرهم، وخلواهتم اليت . تعاىل، بل عرفوا بالنظر
  .يغيبون فيها عن الناس

  أي خائفون وجلون} ْشِفقُونَُم{. أي من قيامها قبل التوبة} َوُهْم ِمَن السَّاَعِة ُمْشِفقُونَ{
وهو معجز ال تقدرون } مُْنِكُرونَ{يا معشر العرب } أَفَأَْنُتمْ لَُه{يعين القرآن } وََهذَا ذِكٌْر ُمَباَركٌ أَنَْزلْنَاُه{: قوله تعاىل

  .مبعىن أنزلناه مباركا} وََهذَا ِذكٌْر ُمبَاَرٌك أَنَْزلَْناُه{وأجاز الفراء . على اإلتيان مبثله
  }َولَقَْد آَتيَْنا إِْبَراهِيَم ُرْشَدُه ِمْن قَْبلُ َوكُنَّا بِِه عَاِلِمَني{ ٥١: يةاآل
  }إِذْ قَالَ لِأَبِيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه التََّماثِيلُ الَِّتي أَنُْتْم لََها َعاِكفُونَ{ ٥٢: اآلية
  }قَالُوا َوَجْدَنا آَباَءَنا لََها َعابِِديَن{ ٥٣: اآلية

  }قَالَ لَقَْد كُنُْتْم أَْنُتْم َوآَباؤُكُْم ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{ ٥٤: اآلية
  }قَالُوا أَجِئَْتَنا بِالَْحقِّ أَْم أَْنَت ِمَن اللَّاِعبَِني{ ٥٥: اآلية
  }اِهِديَنقَالَ َبلْ َربُّكُْم َربُّ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ الَِّذي فَطََرُهنَّ وَأََنا َعلَى ذَِلكُْم ِمَن الشَّ{ ٥٦: اآلية

أي من قبل النبوة؛ أي وفقناه } ِمْن قَْبلُ{. أي أعطياه هداه: قال الفراء} َولَقَْد آَتْيَنا إِبَْراِهيَم ُرْشَدُه{: قوله تعاىل
. أي من قبل موسى وهارون} ِمْن قَْبلُ{: وقيل. للنظر واالستدالل، ملا جن عليه الليل فرأى النجم والشمس والقمر

].  ١٢: مرمي[} وَآَتْينَاُه الُْحكْمَ َصبِيّاً{: وعلى األول أكثر أهل التفسري؛ كما قال ليحىي. لنبوةوالرشد على هذا ا
  .أي إنه أهل إليتاء الرشد وصاحل للنبوة} وَكُنَّا بِِه َعاِلمَِني{. رشده صالحه: وقال القرظي
وَكُنَّا بِهِ {:  قال ألبيه؛ فيكون الكالم قد مت عند قولهاملعىن أي اذكر حني: قيل} إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه{: قوله تعاىل
} لِأَبِيِه{. }َعاِلمَِني{: فيكون الكالم متصال وال يوقف على قوله} َوكُنَّا بِِه َعاِلِمَني، إِذْ قَالَ{املعىن؛ : وقيل. } َعاِلِمَني

والتمثال اسم موضوع للشيء املصنوع . األصنامأي } َما َهِذِه التََّماِثيلُ{. منرود ومن اتبعه} َوقَْوِمِه{وهو آزر 
الَِّتي أَْنُتمْ لََها {. واسم ذلك املمثل متثال. مثلت الشيء بالشيء أي شبهته به: يقال. مشبها خبلق من خبلق اهللا تعاىل

قَالَ لَقَْد كُنُْتْم {. ألسالفنا أي نعبد ها تقليدا} قَالُوا َوَجْدَنا آَباَءَنا لََها عَابِِديَن{. أي مقيمون على عبادهتا} َعاِكفُونَ
قَالُوا أَجِئْتََنا {. أي يف خسران بعبادهتا؛ إذ هي مجادات ال تنفع وال تضر وال تعلم} أَنُْتْم َوآَباؤُكُْم ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ



َربُّكُْم َربُّ السََّماوَاِت قَالَ َبلْ {. أي العب مازح} أَْم أَْنَت ِمَن اللَّاِعبَِني{أي أجاء أنت حبق فيما تقول؟ } بِالَْحقِّ
أي خلقهن } الَِّذي فَطََرهُنَّ{. أي لست بالعب، بل ربكم والقائم بتدبريكم خالق السموات واألرض} َوالْأَْرضِ
شَهِدَ {والشاهد يبني احلكم، ومنه . أي على أنه رب السموات واألرض} وَأََنا َعلَى ذَِلكُْم ِمَن الشَّاِهِديَن{. وأبدعهن

  .وأنا أبني بالدليل ما أقول: بني اهللا؛ فاملعىن] ١٨: آل عمران[} اللَُّه
ُهْم إِلَْيِه َوَتاللَِّه لَأَكِيَدنَّ أَْصَناَمكُْم بَْعَد أَنْ تَُولُّوا ُمْدبِرِيَن، فََجَعلَُهمْ ُجذَاذاً إِلَّا كَبِرياً لَُهْم لََعلَّ{ ٥٨ - ٥٧: اآليتان
  }َيْرجُِعونَ

أخرب أنه مل يكتف باحملاجة باللسان بل كسر أصنامهم فعل واثق باهللا تعاىل، } ِه لَأَِكيَدنَّ أَْصَناَمكُْمَوَتاللَّ{: قوله تعاىل
ختتص يف القسم باسم اهللا وحده، والواو } َتاللَِّه{والتاء يف . موطن نفسه على مقاساة املكروه يف الذب عن الدين

  :رقال الشاع. ختتص بكل مظهر، والباء بكل مضمر ومظهر
  مبشمخر به الظيان واآلس... تاهللا يبقي على األيام ذو حيد 

كاده يكيده كيدا ومكيدة، . والكيد املكر. أي وحرمة اهللا ألكيدن أصنامكم، أي ألمكرن هبا: وقال ابن عباس
َد أَنْ بَْع{. غزا فالن فلم يلق كيدا، وكل شيء تعاجله فأنت تكيده: وكذلك املكايدة؛ ورمبا مسي احلرب كيدا؛ يقال

لو خرجت معنا إىل : وكان هلم يف كل سنة عيد جيتمعون فيه، فقالوا إلبراهيم. أي منطلقني ذاهبني} ُتَولُّوا ُمْدبِرِيَن
: فقال إبراهيم يف نفسه -“ والصافات”روي ذلك عن ابن مسعود على ما يأيت بيانه يف  -عيدنا أعجبك ديننا 

واحد . إمنا قال ذلك إبراهيم يف سر من قومه، ومل يسمعه إال رجل: قال جماهد وقتادة. }َوتَاللَِّه لَأَكِيَدنَّ أَْصَناَمكُْم{
َيقُولُونَ لَِئْن َرَجْعَنا {وهو الذي أفشاه عليه والواحد خيرب عنه خبرب اجلمع إذا كان ما أخرب به مما يرضى به غريه ومثله 

إمنا قاله بعد خروج القوم، ومل يبق منهم إال الضعفاء : وقيل]. ٨: املنافقون[} ذَلَّإِلَى الَْمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ الْأََعزُّ ِمْنَها الْأَ
أي ضعيف عن ] ٨٩: الصافات[} إِنِّي َسقِيٌم{: وكان إبراهيم احتال يف التخلف عنهم بقوله. فهم الدين مسعوه

  .احلركة
واجلذاذ واجلذاذ ما . ذذت الشيء كسرته وقطعتهواجلذ الكسر والقطع؛ ج. أي فتاتا} فََجَعلَُهْم ُجذَاذاً{: قوله تعاىل

وقرأ . ويقال حلجارة الذهب جذاذ؛ ألهنا تكسر: الكسائي. قاله اجلوهري. كسر منه، والضم أفصح من كسره
بكسر اجليم؛ أي كسرا وقطعا مجع جذيذ وهو اهلشيم، مثل خفيف } جِذَاذًا{الكسائي واألعمش وابن حميصن 

  :شاعرقال ال. وخفاف وظريف وظراف
  ذاك يف اهللا العلي املقتدر... جذذ األصنام يف حمراهبا 

وهذا هو الكيد الذي أقسم . احلطام والرفات الواحدة جذاذة] مثل. [الباقون بالضم؛ واختاره أبو عبيد وأبو حامت
و هنيك وأبو السمال وقرأ ابن عباس وأب. ؛ ألن القوم اعتقدوا يف أصنامهم اإلهلية} فََجَعلَُهْم{: وقال. به ليفعلنه هبا

الفتح والكسر والضم مبعىن؛ حكاه : أبو حامت. بفتح اجليم؛ والفتح والكسر لغتان كاحلصاد واحلصاد} َجذَاذًا{
ترك الصنم األكرب وعلق : وقال السدي وجماهد. أي عظيم اآلهلة يف اخللق فإنه مل يكسره} إِلَّا كَبِرياً لَُهْم{. قطرب

} َيْرجُِعونَ{أي إىل إبراهيم دينه } لَُهْم لََعلَُّهْم إِلَْيِه َيْرجُِعونَ{. يف عنقه؛ ليحتج به عليهم الفأس الذي كسر به األصنام
  .يف تكسريها} َيْرجُِعونَ{أي إىل الصنم األكرب } لََعلَُّهمْ إِلَيِْه{: وقيل. إذا قامت احلجة عليهم

نَُّه لَِمَن الظَّاِلِمَني، قَالُوا َسِمْعَنا فًَىت َيذْكُُرُهْم يُقَالُ لَهُ إِبَْراهِيُم، قَالُوا قَالُوا َمْن فََعلَ َهذَا بِآِلَهِتَنا إِ{ ٦٠ - ٥٩: اآليات
  }فَأُْتوا بِِه َعلَى أَْعُينِ النَّاسِ لََعلَُّهمْ َيشَْهُدونَ



  }قَالُوا فَأْتُوا بِِه َعلَى أَْعُينِ النَّاسِ لََعلَُّهْم َيشَْهُدونَ{: اآلية
املعىن ملا رجعوا من عيدهم ورأوا ما أحدث بآهلتهم، قالوا } قَالُوا َمْن فََعلَ َهذَا بِآِلَهتَِنا إِنَّهُ لَِمَن الظَّاِلِمَني{: قوله تعاىل

ليس استفهاما، بل هو ابتداء “ من”: وقيل. }َمْن فََعلَ َهذَا بِآِلَهِتَنا إِنَُّه لَِمَن الظَّاِلِمَني{: على جهة البحث واإلنكار
َمْن فََعلَ {وهذا هو جواب } َسِمعَْنا فًَىت َيذْكُرُُهْم{: واألول أصح لقوله. أي فاعل هذا ظامل} لَِمَن الظَّاِلِمَني{وخربه 
يعيبهم } َيذْكُرُُهْم{ومعىن . للقوم الضعفاء الذين مسعوا إبراهيم، أو الواحد على ما تقدم} قَالُوا{والضمري يف . }َهذَا

واختلف الناس يف وجه رفع إبراهيم؛ فقال الزجاج يرتفع على معىن يقال له هو  .ويسبهم فلعله الذي صنع هذا
وجيوز أن يكون رفعا على النداء وضمه بناء، وقام له : قال. حمذوف، واجلملة حمكية] خرب مبتدأ[إبراهيم؛ فيكون 

يم غري دال على الشخص، رفعه على أنه مفعول ما مل يسم فاعله؛ على أن جيعل إبراه: وقيل. مقام ما مل يسم فاعله
  بل جيعل النطق به داال على بناء هذه اللفظة أي يقال له هذا القول وهذا اللفظ، كما تقول

وعلى هذه . زيد وزن، فعل، أو زيد ثالثة أحرف، فلم تدل بوجه الشخص، بل دللت بنطقك على نفس اللفظة
قول وكالم؛ فال يتعذر بعد ذلك أن يبين الفعل فيه قلت إبراهيم، ويكون مفعوال صحيحا نزلته منزلة : الطريقة تقول

قال ابن . هو رفع على اإلمهال: وقال األستاذ أبو احلجاج األشبيلي األعلم. هذا اختيار ابن عطية يف رفعه. للمفعول
ملا رأى وجوه الرفع كأهنا ال توضح املعىن الذي قصدوه، ذهب إىل رفعه بغري شيء، كما قد يرفع التجرد : عطية
: مث قرأ. ما أرسل اهللا نبيا إال شابا: وقال ابن عباس. والفىت الشاب والفتاة الشابة. لعرو عن العوامل االبتداءوا
  .}َسِمْعَنا فًَىت َيذْكُُرُهْم{

كرهوا فيه مسألة واحدة، وهي أنه ملا بلغ اخلرب منرود وأشراف قومه، } قَالُوا فَأْتُوا بِِه َعلَى أَْعُينِ النَّاسِ{: قوله تعاىل
عليه مبا قال؛ ليكون ذلك } لََعلَُّهْم َيْشَهُدونَ{ائتوا به ظاهرا مبرأى من الناس حىت يروه : أن يأخذوه بغري بينة، فقالوا

بأهنم } َيشَْهُدونَ{أو لعل قوما . عقابه فال يقدم أحد على مثل ما أقدم عليه} لََعلَُّهْم َيْشَهُدونَ{: وقيل. حجة عليه
  .طعنه على آهلتهم؛ ليعلموا أنه يستحق العقاب} لََعلَُّهْم َيشَْهُدونَ{، أو رأوه يكسر األصنام

فَأُْتوا بِِه َعلَى أَْعُينِ النَّاسِ {: ويف هذا دليل على أنه كان ال يؤاخذ أحد بدعوى أحد فيما تقدم؛ لقوله تعاىل: قلت
  .وهكذا األمر يف شرعنا وال خالف فيه} لََعلَُّهْم َيْشَهُدونَ

وا قَالُوا أَأَْنَت فََعلَْت َهذَا بِآِلَهِتَنا َيا إِْبَراِهيُم، قَالَ َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا فَاسْأَلُوُهْم إِنْ كَاُن{ ٦٣ - ٦٢: ناآليتا
  }َيْنِطقُونَ

  -:فيه أربع مسائل} قَالُوا أَأَْنَت فََعلَْت َهذَا بِآلَِهِتَنا َيا إِبَْراهِيُم{: قوله تعاىل
ا مل يكن السماع عاما وال ثبتت الشهادة استفهموه هل فعل أم ال؟ ويف الكالم حذف فجاء إبراهيم حني مل: األوىل

فقال . }َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا{: أتى به فقالوا أأنت فعلت هذا باآلهلة؟ فقال هلم إبراهيم على جهة االحتجاج عليهم
  أي إنه غار وغضب من أن يعبد هو. }َعلَُه كَبُِريُهْم َهذَاَبلْ فَ{: هلم إبراهيم على جهة االحتجاج عليهم

فعلق فعل الكبري بنطق اآلخرين؛ تنبيها هلم على . ويعبد الصغار معه ففعل هذا هبا لذلك، إن كانوا ينطقون فاسألوهم
فَاْسأَلُوُهْم {: ويف الكالم تقدمي على هذا التأويل يف قوله. بل هو الفاعل إن نطق هؤالء: كأنه قال. فساد اعتقادهم
بني أن من ال يتكلم وال يعلم وال يستحق أن . أراد بل فعله كبريهم إن كانوا ينطقون: وقيل. }إِنْ كَاُنوا َيْنِطقُونَ

أي سلوهم إن نطقوا فإهنم يصدقون، وإن مل . وكان قول من املعاريض، ويف املعاريض مندوحة عن الكذب. يعبد
ويف ضمن هذا الكالم اعتراف بأنه هو الفاعل وهذا هو الصحيح ألنه عدده على . يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل



وذلك أهنم كانوا يعبد وهنم ويتخذوهنم آهلة من دون اهللا، كما قال إبراهيم . نفسه، فدل أنه خرج خمرج التعريض
} َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا{: ال إبراهيمفق -اآلية  -] ٤٢: مرمي[} َيا أََبِت ِلَم تَعبد َما ال َيْسَمُع َوال ُيْبصُِر{: ألبيه

ليقولوا إهنم ال ينطقون وال ينفعون وال يضرون؛ فيقول هلم فلم تعبد وهنم؟ فتقوم عليهم احلجة منهم، وهلذا جيوز 
عند األمة فرض الباطل مع اخلصم حىت يرجع إىل احلق من ذات نفسه؛ فإنه أقرب يف احلجة وأقطع للشبهة، كما 

بتشديد } َبلْ فََعلَُه{وقرأ ابن السميقع ”وبل فعله كبريهم هذا } إِنِّي َسقِيٌم{وهذه أخيت و } َهذَا رَبِّي{: مهقال لقو
أي فعله من فعله؛ مث يبتدئ } َبلْ فََعلَُه{: الوقف عند قوله: وقال الكسائي. الالم مبعىن فلعل الفاعل كبريهم

أي من اعتقد عبادهتا يلزمه أن . يكون فعله كبريهم؟ فهذا إلزام بلفظ اخلربأي مل ينكرون أن : وقيل. }كَبِريُُهْم َهذَا{
  .بل فعله كبريهم فيما يلزمكم: يثبت هلا فعال؛ واملعىن

مل يكذب : "روى البخاري ومسلم والترمذي أىب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الثانية
َبلْ فََعلَُه {وقوله لسارة أخيت وقوله ] ٨٩: الصافات[} إِنِّي َسقِيٌم{قوله : ثإبراهيم النيب يف شيء قط إال يف ثال

ووقع يف اإلسراء يف صحيح مسلم، من حديث أيب هريرة . حديث حسن صحيح: وقال. لفظ الترمذي} كَبُِريُهْم
لكذبات أربعا إال أن فعلى هذا تكون ا. }َهذَا َربِّي{وذكر قوله يف الكوكب : رضي اهللا عنه يف قصة إبراهيم قال

  :مل يكذب إبراهيم النيب قط إال يف ثالث كذبات ثنتني يف ذات اهللا قوله: "الرسول عليه السالم قد نفى تلك بقوله

احلديث لفظ مسلم وإمنا يعد " وواحدة يف شأن سارة} َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم{: وقوله] ٨٩: الصافات[} إِنِّي سَِقيٌم{
كان حني  -واهللا أعلم  -كذبة وهي داخلة يف الكذب؛ ألنه ] ٧٨: األنعام[} َهذَا رَبِّي{: عليه قوله يف الكوكب

أو قال لقومه مستفهما هلم على جهة التوبيخ اإلنكار، وحذفت . قال ذلك يف حال الطفولة، وليست حالة تكليف
وقد تقدمت هذه الوجوه . ربوبيةتنبيها على أن ما ال يصلح لل: أو على طريق االحتجاج على قومه. مهزة االستفهام

  .مبينة واحلمد هللا“ األنعام”كلها يف 
مل : "يف هذا احلديث نكتة عظمى تقصم الظهر، وهي أنه عليه السالم قال: قال القاضي أبو بكر بن العريب: الثالثة

وقوله ] ٨٩: الصافات[} إِنِّي َسِقيٌم{يكذب إبراهيم إال يف ثالث كذبات ثنتني ما حل هبما عن دين اهللا ومها قول 
هذه أخيت يف ذات اهللا تعاىل وإن كان دفع هبا مكروها، ولكنه ملا كان ] قوله[ومل يعد } َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا{:

إلبراهيم عليه السالم فيها حظ من صيانة فراشه ومحاية أهله، مل جيعلها يف ذات اهللا؛ وذلك ألنه ال جيعل يف جنب اهللا 
عمل اخلالص من شوائب الدنيا، واملعاريض اليت ترجع إىل النفس إذا خلصت للدين كانت هللا سبحانه، وذاته إال ال
واهللا . وهذا لو صدر منا لكان هللا، لكن منزلة إبراهيم اقتضت هذا]. ٣: الزمر[} أَال ِللَِّه الدِّيُن الَْخاِلُص{: كما قال
  .أعلم
واألظهر أن قول إبراهيم فيما أخرب عنه . لشيء خبالف ما هو عليهالكذب هو اإلخبار عن ا: قال علماؤنا: الرابعة

عليه السالم كان من املعاريض، وإن كانت معاريض وحسنات وحججا يف اخللق ودالالت، لكنها أثرت يف الرتبة، 
نه وخفضت عن حممد املنزلة، واستحيا منها قائلها، على ما ورد يف حديث الشفاعة؛ فإن األنبياء مما ال يشفق م

غريهم إجالال هللا؛ فإن الذي كان يليق مبرتبته يف النبوة واخللة، أن يصدع باحلق ويصرح باحلق ألمر كيفما كان، 
إمنا اختذت خليال من "ولكنه رخص له فقبل الرخصة فكان ما كان من القصة؛ والقصة جاء يف حديث الشفاعة 

  قالوابنصب وراء فيهما على البناء كخمسة عشر، وكما " وراء وراء



بإعادة من، وحينئذ ال جيوز البناء على الفتح، " من وراُء من وراُء"ووقع يف بعض نسخ مسلم . جاري َبْيَت َبْيَت
وإمنا يبين كل واحد منهما على الضم؛ ألنه قطع عن اإلضافة ونوى املضاف كقبل وبعد، وإن مل ينو املضاف أعرب 

فعلى . وهي شاذة: ألهنم قالوا يف تصغريها ورية؛ قال اجلوهري ونون غري أن وراء ال ينصرف؛ ألن ألفه للتأنيث؛
ويستفاد من هذا أن اخللة مل . واملعىن إين كنت خليال متأخرا عن غريي. فيهما“ من”هذا الفتح فيهما مع وجود 

  .وهو نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم. تصح بكماهلا إال ملن صح له يف ذلك اليوم املقام احملمود كما تقدم
ا فََرَجُعوا إِلَى أَْنفُِسهِْم فَقَالُوا إِنَّكُْم أَنُْتُم الظَّاِلُمونَ، ثُمَّ ُنِكسُوا َعلَى ُرُؤوِسهِْم لَقَْد َعِلْمَت َم{ ٦٩ - ٦٤: اآليات

لَكُْم َوِلَما َتعبد ونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه  َهُؤالِء َيْنِطقُونَ، قَالَ أَفَتَعبد ونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْنفَُعكُمْ َشْيئاً َوال َيُضرُّكُْم، أُفٍّ
  }أَفَال َتْعِقلُونَ
أي رجع بعضهم إىل بعض رجوع املنقطع عن حجته، املتفطن لصحة حجه } فََرَجُعوا إِلَى أَنْفُِسهِْم{: قوله تعاىل

ك لنفسه حلظة، وكيف ينفع عابديه أي بعبادة من ال ينطق بلفظة، وال ميل} فَقَالُوا إِنَّكُْم أَْنُتمُ الظَّاِلُمونَ{خصمه 
أي عادوا إىل جهلهم وعبادهتم فقالوا } ثُمَّ ُنِكسُوا َعلَى ُرُؤوسِهِْم{. ويدفع عنهم البأس، من ال يرد عن رأسه الفأس

بد ونَ ِمْن ُدوِن قَالَ أَفََتع{قاطعا ملا به يهذون، ومفحما هلم فيما يتقولون } قَالَ{فـ } لَقَْد َعِلْمَت َما َهُؤالِء َيْنِطقُونَ{
: وقيل. } َوِلَما َتعبد ونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَفَال َتْعِقلُونَ{أي الننت لكم } أُفٍّ لَكُْم. اللَِّه َما ال َيْنفَُعكُْم َشْيئاً َوال َيُضرُّكُْم

رؤوسهم، بفتح أي طأطأوا رؤوسهم خجال من إبراهيم، وفيه نظر؛ ألنه مل يقل نكسوا } ُنِكسُوا َعلَى ُرُؤوسِهِْم{
: أي ردوا على ما كانوا عليه يف أول األمر وكذا قال ابن عباس، قال} ُنِكسُوا َعلَى ُرُؤوسِهِْم{: الكاف بل قال

  .أدركهم الشقاء فعادوا إىل كفرهم

  }كُونِي َبرْداً َوَسالماً َعلَى إِْبَراِهيَمقَالُوا َحرِّقُوُه وَاْنُصُروا آِلَهَتكُْم إِنْ كُنُْتْم فَاِعِلَني، قُلَْنا َيا َناُر { ٦٩ - ٦٨: اآليتان
. ملا انقطعوا باحلجة أخذهتم عزة بإمث وانصرفوا إىل طريق الغشم والغلبة وقالوا حرقوه} قَالُوا َحرِّقُوُه{: قوله تعاىل

روي أن قائل هذه املقالة هو رجل من األكراد من أعراب فارس؛ أي من باديتها؛ قال ابن عمرو وجماهد وابن 
. بل قال ملكهم منرود: وقيل. امسه هيزر فخسف اهللا به األرض، فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة: ويقال. جريج

أن منرود بىن صرحا طوله مثانون ذراعا : وجاء يف اخلرب. بتحريق إبراهيم ألنه يسبها ويعيبها} وَاْنُصرُوا آلَِهَتكُْم{
احلطب شهرا مث أوقدوها، واشتعلت واشتدت، حىت أن كان ومجعوا : قال ابن إسحاق. وعرضه أربعون ذراعا

إن إبليس صنع : ويقال. مث قيدوا إبراهيم ووضعوه يف املنجنيق مغلوال. الطائر ليمر جبنباهتا فيحترق من شدة وهجها
! اربن: فضجت السموات واألرض ومن فيهن من املالئكة ومجيع اخللق، إال الثقلني ضجة واحدة. هلم املنجنيق يومئذ

إن استغاث بشيء منكم : "فقال اهللا تعاىل. إبراهيم ليس يف األرض أحد يعبد ك غريه حيرق فيك فأذن لنا يف نصرته
فلما أرادوا إلقاءه يف النار، أتاه " أو دعاه فلينصره فقد أذنت له يف ذلك وإن مل يدع غريي فأنا أعلم به وأنا وليه

وأتاه ملك . ال حاجة يل إليكم: فقال. براهيم إن أردت أمخدنا النار باملاءيا إ: فقالوا -وهو يف اهلواء  -خزان املاء 
اللهم أنت الواحد يف السماء وأنا ”: مث رفع رأسه إىل السماء فقال. ال: فقال. لو شئت طريت النار: الريح فقال

 عنه عن النيب وروى أيب بن كعب رضي اهللا. “الواحد يف األرض ليس أحد يعبد ك غريي حسيب اهللا ونعم الوكيل
إن إبراهيم حني قيدوه ليلقوه يف النار قال ال إله إال أنت سبحانك رب العاملني لك احلمد "صلى اهللا عليه وسلم 

يا إبراهيم ألك : مث رموا به يف املنجنيق من مضرب شاسع، فاستقبله جربيل؛ فقال: قال" ولك امللك ال شريك لك
  فقال. “حسيب من سؤايل علمه حبايل”: فقال. فاسأل ربك: لفقال جربي. “أما إليك فال”: حاجة؟ قال



جعل اهللا فيها بردا يرفع : قال بعض العلماء} َيا نَاُر كُونِي َبرْداً َوَسالماً َعلَى إِْبَراِهيَم{: اهللا تعاىل وهو أصدق القائلني
لكان بردها أشد عليه } َوَسالماً بَْرداً{ولو مل يقل : قال أبو العالية. حرها، وحرا يرفع بردها، فصارت سالما عليه

أن اهللا تعاىل أنزل زربية من : وذكر بعض العلماء. لكان بردها باقيا على األبد} َعلَى إِْبَراهِيَم{من حرها، ولو مل يقل 
: وقال علي وابن عباس. جربيل وميكائيل وملك الربد وملك السالم: اجلنة فبسطها يف اجلحيم، وأنزل اهللا مالئكة

وأمر اهللا : قال السدي. يتبع بردها سالما ملات إبراهيم من بردها، ومل تبق يومئذ نار إال طفئت ظنت أهنا تعينلو مل 
فأقام . مل حترق النار من إبراهيم إال وثاقه: وقال كعب وقتادة. كل عود من شجرة أن يرجع إىل شجره ويطرح مثرته

وقال املنهال بن عمرو قال . مث جاؤوا فإذا هو قائم يصلييف النار سبعة أيام مل يقدر أحد أن يقرب من النار، 
ومل تبق يومئذ : وقال كعب وقتادة والزهري. “ما كنت أياما قط أنعم مين يف األيام اليت كنت فيها يف النار”: إبراهيم

م بقتلها ومساها دابة إال أطفأت عنه النار إال الوزغ فإهنا كانت تنفخ عليه؛ فلذلك أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
ألقي إبراهيم يف : وقال ابن جريج. ألقي إبراهيم يف النار وهو ابن ست عشرة سنة: وقال شعيب احلماين. فويسقة

بردت نريان : وقال الكليب. ذكر األول الثعليب، والثاين املاوردي؛ فاهللا أعلم. النار وهو ابن ست وعشرين سنة
نعم : فقال. ود من الصراح وهو جالس على السرير يؤنسه ملك الظلاألرض مجيعا فما أنضجت كراعا، فرآه منر

  .ألقربن له أربعة آالف بقرة وكف عنه! الرب ربك
، لَْعالَمَِنيَوأَرَاُدوا بِِه كَْيداً فََجَعلَْناُهُم الْأَْخسَرِيَن، وََنجَّيَْناُه َولُوطاً إِلَى الْأَْرضِ الَِّتي َبارَكَْنا ِفيَها ِل{ ٧٣ - ٧٠: اآليات

ا َوأَْوَحْيَنا إِلَيْهِْم ِفْعلَ الَْخْيرَاتِ َوَوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َناِفلَةً َوكُلّاً َجَعلَْنا َصاِلِحَني، َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ بِأَمْرَِن
  }َوإِقَاَم الصَّالِة َوإِيَتاَء الزَّكَاِة َوكَانُوا لََنا عَابِِديَن

يف أعماهلم، ورددنا } فََجَعلَْناُهُم الْأَْخسَرِيَن{أي أراد منرود وأصحابه أن ميكروا به } َوأََرادُوا بِِه كَْيداً{: قوله تعاىل
سلط اهللا عليهم أضعف خلقه البعوض، فما برح منرود حىت : قال ابن عباس. مكرهم عليهم بتسليط أضعف خلقنا

ومهم وشربت دماءهم، ووقعت واحدة يف منخره فلم تزل تأكل إىل أن رأى عظام أصحابه وخيله تلوح، أكلت حل
  .فأقام هبذا حنوا من أربعمائة سنة. وصلت دماغه، وكان أكوم الناس عليه الذي يضرب رأسه مبرزبة من حديد

د جنينا إبراهيم ولوطا إىل أرض الشام وكانا يري} وََنجَّْيَناُه َولُوطاً إِلَى الْأَْرضِ الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها ِللَْعالَمَِني{: قوله تعاىل
هلا مباركة لكثرة خصبها ومثارها وأهنارها؛ وألهنا : وقيل. عليه السالم عمه؛ قال ابن عباس“ إبراهيم”وكان . بالعراق

 األرض املباركة: وقال ابن عباس. والربكة ثبوت اخلري، ومنه برك البعري إذا لزم مكانه فلم يربح. معادن األنبياء
بيت املقدس؛ ألن منها بعث اهللا أكثر األنبياء، وهي أيضا كثرية اخلصب والنمو، عذبة املاء، ومنها : وقيل. مكة

ليس ماء عذب إال يهبط من السماء إىل الصخرة اليت ببيت املقدس، مث يتفرق يف : قال أبو العالية. يتفرق يف األرض
  .كة مصراألرض املبار: وقيل. وحنوه عن كعب األحبار. األرض

أي زيادة؛ ألنه دعا يف إسحاق وزيد يف يعقوب من غري دعاء فكان } َووََهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوبَ َناِفلَةً{: قوله تعاىل
ويقال لولد الولد ]. ١٠٠: الصافات[} َربِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلحَِني{: ذلك نافلة؛ أي زيادة على ما سأل؛ إذ قال

أي وكال من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلناه صاحلا عامال } َوكُلّاً َجَعلَْنا َصاِلِحَني{. على الولد نافلة؛ ألنه زيادة
وجعلهم صاحلني إمنا يتحقق خبلق الصالح والطاعة هلم، وخبلق القدرة على الطاعة، مث ما يكتسبه العبد . بطاعة اهللا

  .فهو خملوق هللا تعاىل
} بِأَْمرِنَا{ومعىن . أي رؤساء يقتدى هبم يف اخلريات وأعمال الطاعات} مَّةً يَْهُدونَ بِأَْمرِنَاَوَجَعلَْناُهمْ أَِئ{: قوله تعاىل

املعىن يهدون الناس إىل ديننا بأمرنا : أي مبا أنزلنا عليهم من الوحي واألمر والنهي؛ فكأنه قال يهدون بكتابنا وقيل



َوإِقَاَم الصَّالةِ {. أي أن يفعلوا الطاعات} َنا إِلَْيهِْم ِفْعلَ الَْخيَْراِتَوأَْوَحْي{. إياهم بإرشاد اخللق، ودعائهم إىل التوحيد
  .أي مطيعني} َوإِيَتاَء الزَّكَاِة َوكَانُوا لََنا َعابِِديَن

َخَباِئثَ إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوَم َسْوٍء َولُوطاً آَتْينَاُه ُحكْماً َوِعلْماً وََنجَّْيَناُه ِمَن الْقَْرَيةِ الَِّتي كَاَنتْ َتْعَملُ الْ{ ٧٥ - ٧٤: اآليتان
  }فَاِسِقَني، َوأَْدَخلَْناُه ِفي َرْحَمِتَنا إِنَُّه ِمَن الصَّاِلحَِني

. منصوب بفعل مضمر دل عليه الثاين؛ أي وآتينا لوطا آتيناه} لُوطاً} {َولُوطاً آَتْيَناهُ ُحكْماً َوِعلْماً{: قوله تعاىل
} ِعلْماً{: وقيل. كم النبوة، والعلم املعرفة بأمر الدين وما يقع به احلكم بني اخلصومواحل. أي واذكر لوطا: وقيل

كانت سبع قرى، : ابن عباس. يريد سدوم} َوَنجَّْيَناُه ِمَن الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت َتعَْملُ الَْخَباِئثَ{. فهما؛ واملعىن واحد
له، وهي زغر اليت فيها الثمر من كورة فلسطني إىل حد قلب جربيل عليه السالم ستة وأبقي واحدة للوط وعيا

. اللواط على ما تقدم: أحدمها: السراة؛ وهلا قرى كثرية إىل حد حبر احلجاز ويف اخلبائث اليت كانوا يعملوهنا قوالن
كَانُوا إِنَُّهْم {. الضراط وحذف احلصي وسيأيت: وقيل. الضراط؛ أي كانوا يتضارطون يف ناديهم وجمالسهم: والثاين

. يف النبوة} َوأَْدَخلَْناُه ِفي َرْحَمِتنَا{. أي خارجني عن طاعة اهللا، والفسوق اخلروج وقد تقدم} قَْوَم َسْوٍء فَاِسِقَني
  .}إِنَُّه ِمَن الصَّاِلِحَني{عىن بالرمحة إجناءه من قومه : وقيل. اجلنة: وقيل. يف اإلسالم: وقيل
اَدى ِمْن قَْبلُ فَاسَْتجَْبَنا لَُه فََنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الَْعِظيمِ، َوَنَصْرَناُه ِمَن الْقَْومِ َوُنوحاً إِذْ َن{ ٧٧ - ٧٦: اآليتان

  }الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآياِتَنا إِنَُّهْم كَانُوا قَْوَم َسْوٍء فَأَغَْرقَْناُهْم أَْجَمعَِني
أي من قبل إبراهيم ولوط } ِمْن قَْبلُ{. أي واذكر نوحا إذ نادى؛ أي دعا} لَُوُنوحاً إِذْ نَاَدى ِمْن قَْب{: قوله تعاىل

أَنِّي َمْغلُوٌب {: وقال ملا كذبوه] ٢٦: نوح[} َربِّ ال َتذَْر َعلَى الْأَْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن َديَّاراً{: على قومه، وهو قوله
والكرب الغم الشديد . أي من الغرق} اُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الْعَِظيمِفَاسَْتَجبَْنا لَُه فََنجَّْيَن{]. ١٠: القمر[} فَاْنَتصِْر

  وََنَصرَْناُه ِمَن{. أي املؤمنني منهم} َوأَْهلَُه{

ُبوا ِمَن الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَّ{املعىن فانتقمنا له : وقيل. مبعىن على} مَِن{: قال أبو عبد ة} الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآياِتنَا
  .أي الصغري منهم والكبري} فَأَغَْرقَْناُهْم أَْجَمعَِني{. }بِآياتَِنا
 َوَداُوَد َوُسلَْيَمانَ إِذْ َيْحكَُماِن ِفي الْحَْرِث إِذْ َنفََشْت ِفيِه غََنمُ الْقَْومِ َوكُنَّا ِلُحكْمِهِْم َشاِهِديَن،{ ٧٩ - ٧٨: اآليتان

  }آَتْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً َوَسخَّْرَنا َمَع َداُودَ الْجِبَالَ ُيسَبِّْحَن َوالطَّْيَر َوكُنَّا فَاِعِلَنيفَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ َوكُلّاً 
  -:فيه ست وعشرن مسألة

} إِذْ َيْحكَُماِن{أي واذكرمها إذ حيكمان، ومل يرد بقوله } َوَداُوَد َوُسلَْيَمانَ إِذْ َيْحكَُماِن{: قوله تعاىل: األوىل
وإمنا حكم كل واحد منهما . ع يف احلكم وإن مجعهما يف القول؛ فإن حكمني على حكم واحد ال جيوزاالجتما

كان زرعا؛ قال : فقيل: اختلف فيه على قولني} ِفي الَْحْرِث{. انفراده؛ وكان سليمان الفاهم هلا بتفهيم اهللا تعاىل إياه
يقال فيهما، وهو يف الزرع أبعد من } الْحَْرِث{و . كرما نبت عنا قيده؛ قال ابن مسعود وشريح: وقيل. قتادة

  .االستعارة
نفشت بالليل، ومهلت بالنهار، : يقال. أي رعت فيه ليال؛ والنفش الرعي بالليل} إِذْ َنفََشْت ِفيِه غََنمُ الْقَوْمِ{: الثانية

اجلنة مثل كرش البعري احلبة يف : ويف حديث عبد اهللا بن عمرو. وإبل نفاش. وأنفشها صاحبها. إذا رعت بال راع
  .ال يقال اهلمل يف الغنم وإمنا هو يف اإلبل: وقال ابن سيده. يبيت نافشا؛ أي راعيا؛ حكاه اهلروي

املراد احلاكمان واحملكوم عليه؛ فلذلك قال : وقيل. دليل على أن أقل اجلمع اثنان} َوكُنَّا ِلُحكِْمهِْم َشاِهِديَن{: الثالثة



  .}ِلُحكْمِهِْم{
وفضل . أي فهمناه القضية واحلكومة، فكىن عنها إذ سبق ما يدل عليها} فَفَهَّمَْناَها ُسلَْيَمانَ{: قوله تعاىل: الرابعة

حكم سليمان حكم أبيه يف أنه أنه أحرز أن يبقي كل واحد منهما على متاعه، وتبقي نفسه طيبة بذلك؛ وذلك أن 
بل دفع الغنم إىل صاحب احلرث، واحلرث : وقالت فرقة .داود عليه السالم رأى أن يدفع الغنم إىل صاحب احلرث

  .إىل صاحب الغنم

وعلى القول الثاين رآها تقاوم . فيشبه على القول الواحد أنه رأى الغنم تقاوم الغلة اليت أفسدت: قال ابن عطية
نوا يدخلون احلرث والغلة؛ فلما خرج اخلصمان على سليمان وكان جيلس على الباب الذي خيرج منه اخلصوم، وكا

فقال لعل احلكم . قضى بالغنم لصاحب احلرث: مب قضى بينكما نيب اهللا داود؟ فقاال: إىل داود من باب أخر فقال
وما : قال. يا نيب اهللا أنك حكمت بكذا وكذا وإين رأيت ما هو أرفق باجلميع: فأتى أباه فقال. غري هذا انصرفا معي

احلرث فينتفع بألباهنا ومسوهنا وأصوافها، وتدفع احلرث إىل صاحب الغنم ينبغي أن تدفع الغنم إىل صاحب : هو؟ قال
فقال . ليقوم عليه، فإذا عاد الزرع إىل حال اليت أصابته الغنم يف السنة املقبلة، رد كل واحد منهما مال إىل صاحبه

قال . وجماهد وغريمهاوقضى مبا قضى به سليمان؛ قال معناه ابن مسعود . وفقت يا بين ال يقطع اهللا فهمك: داود
وهكذا . قوم داود الغنم والكرم الذي أفسدته الغنم فكانت القيمتان سواء، فدفع الغنم إىل صاحب الكرم: الكليب

: وأما يف حكم سليمان فقد قيل. إمنا قضى بالغنم لصاحب احلرث؛ ألن مثنها كان قريبا منه: قال النحاس؛ قال
  .أفسدت الغنم سواء أيضاكانت قيمة ما نال من الغنم وقيمة ما 

تأول قوم أن داود عليه السالم مل خيطئ يف هذه النازلة، بل فيها } َوكُلّاً آَتْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً{: قوله تعاىل: اخلامسة
على أنه فضيلة له على داود وفضيلته راجعة إىل داود، } فَفَهَّمَْناَها ُسلَْيَمانَ{: ومحلوا قوله. أويت احلكم والعلم

بل ألنه مل يصب العني املطلوبة يف هذه النازلة، وإمنا مدحه اهللا بأن له : وقالت فرقة. الوالد تسره زيادة ولده عليهو
وأما يف هذه فأصاب سليمان وأخطأ داود عليهما الصالة والسالم، وال . حكما وعلما يرجع إليه يف غري هذه النازلة

وملا هدم . من غريهم، لكن ال يقرون عليه، وإن أقر عليه غريهم ميتنع وجود الغلط واخلطأ من األنبياء كوجوده
إنك هدمت الكنيسة اليت رأى أبوك تركها، فإن كنت مصيبا فقد أخطأ : الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم

ي الْحَْرِث إِذْ نَفََشتْ َوَداُوَد َوُسلَْيَمانَ إِذْ َيْحكَُماِن ِف{أبوك، وإن كان أبوك مصيبا فقد أخطأت أنت؛ فأجابه الوليد 
كان داود وسليمان : وقال قوم. }فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ َوكُلّاً آَتْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً. ِفيِه غََنُم الْقَْومِ َوكُنَّا ِلُحكْمِهِْم َشاِهِديَن

  نبيني يقضيان مبا يوحى إليهما، فحكم داود بوحي، -عليهما السالم  -

أي بطريق الوحي الناسخ ملا أوحى } فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ{نسخ اهللا به حكم داود، وعلى هذا  وحكم سليمان بوحي
هذا قول مجاعة من العلماء . }َوكُلّاً آَتْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً{: إىل داود، وأمر سليمان أن يبلغ ذلك داود؛ وهلذا قال

  :هاد وهيإن حكمهما كان باجت: وقال اجلمهور. ومنها ابن فورك
واختلف العلماء يف جواز االجتهاد على األنبياء فمنعه قوم، وجوزه احملققون؛ ألنه ليس فيه استحالة : السادسة

إذا غلب على ظنك : عقلية؛ ألنه دليل شرعي فال إحالة أن يستدل به األنبياء، كما لو قال له اهللا سبحانه وتعاىل
إمنا يكون دليال : فإن قيل. ه األمة؛ فهذا غري مستحيل يف العقلكذا فاقطع بأن ما غلب على ظنك هو حكمي فبلغ

إذا مل ينزل امللك فقد عدم النص عندهم، وصاروا يف البحث كغريهم من : قلنا. إذا عدم النص وهم ال يعدمونه
وعن  والفرق بينهم وبني غريهم من اجملتهدين أهنم معصومون عن اخلطأ،. اجملتهدين عن معاين النصوص اليت عندهم



كما ذهب اجلمهور يف أن مجيع األنبياء صلوات اهللا . الغلط، وعن التقصري يف اجتهادهم، وغريهم ليس كذلك
وذهب أبو علي بن أيب هريرة من أصحاب الشافعي إىل أن نبينا . عليهم معصومون عن اخلطأ والغلط يف اجتهادهم

بينه وبني غريه من األنبياء أنه مل يكن بعده صلى اهللا عليه وسلم خمصوص منهم يف جواز اخلطأ عليهم، وفرق 
إنه على : وقد قيل. يستدرك غلطه، ولذلك عصمه اهللا تعاىل منه، وقد بعث بعد غريه من األنبياء من يستدرك غلطة

 العموم يف مجيع األنبياء، وأن نبينا وغريه من األنبياء صلوات اهللا عليهم يف جتويز اخلطأ على سواء إال أهنم ال يقرون
هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد سألته امرأة . على إمضائه، فلم يعترب فيه استدراك من بعدهم من األنبياء

: وقال له رجل". امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله: "مث قال هلا" اعتدي حيث شئت: "عن العدة فقال هلا
إال الدين كذا أخربين جربيل عليه : "مث دعاه فقال" ال: "أرأيت إن قتلت صربا حمتسبا أحيجزين اجلنة شيء؟ فقال

  ".السالم
لوال هذه اآلية لرأيت القضاة هلكوا، ولكنه تعاىل أثىن على سليمان بصوابه، وعذر داود : قال احلسن: السابعة
  وقد اختلف الناس يف اجملتهدين يف الفروع إذا. باجتهاده

اهللا، قد نصب على ذلك أدلة، ومحل اجملتهدين على البحث عنها، احلق يف طرف واحد عند : اختلفوا؛ فقالت فرقة
والنظر فيها، فمن صادف العني املطلوبة يف املسألة فهو املصيب على اإلطالق، وله أجران يف االجتهاد وأجر يف 

سليمان هذا . اإلصابة، ومن مل يصادفها فهو مصيب يف اجتهاده خمطئ يف أنه مل يصب العني فله أجر وهو غري معذور
وقالت . ورأت فرقة أن العامل املخطئ ال إمث يف خطئه وإن كان غري معذور. قد صادف العني املطلوبة، وهي اليت فهم

وكل األمر إىل نظر اجملتهدين فمن أصابه أصاب ] بل[احلق يف طرف واحد ومل ينصب اهللا تعاىل عليه دالئل : فرقة
وقال مجهور أهل السنة وهو احملفوظ . ني بل تعبد نا باالجتهاد فقطومن أخطأ فهو معذور مأجور متعبد بإصابته الع

إن احلق يف مسائل الفروع يف الطرفني، وكل جمتهد مصيب، واملطلوب إمنا هو : عن مالك وأصحابه رضي اهللا عنهم
ن بعدهم األفضل يف ظنه، وكل جمتهد قد أداه نظره إىل األفضل يف ظنه؛ والدليل على هذه املقالة أن الصحابة فم

ومنه رد مالك رمحه اهللا . قرر بعضهم خالف بعض، ومل ير أحد منهم أن يقع االحنمال على قوله دون قول خمالفه
؛ فإذا قال عامل يف أم حالل فذلك هو احلق فيما خيتص بذلك العامل عند “املوطأ”للمنصور أيب جعفر عن محل الناس 

وإن كان سليمان عليه السالم فهم القضية املثلى واليت : قالوا .اهللا تعاىل وبكل من أخذ بقوله، وكذا يف العكس
  .أي فأخطأ األفضل" إذا اجتهد العامل فأخطأ: "أرجح فاألوىل ليست خبطأ، وعلى هذا حيملون قول عليه السالم

م إذا حكم احلاك: "روى مسلم وغريه عن عمروه بن العاص أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: الثامنة
إذا حكم "هكذا لفظ احلديث يف كتاب مسلم " فاجتهد مث أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر

فبدأ باحلكم قبل االجتهاد، واألمر بالعكس؛ فإن االجتهاد مقدم يل احلكم، فال جيوز احلكم قبل االجتهاد " فاجتهد
  فعند] ٩٨: النحل[} فَإِذَا قََرأَْت الْقُْرآنَ فَاْستَِعذْ{: ا قالإذا أراد أن حيكم، كم: وإمنا معىن هذا احلديث. باإلمجاع

إن اجملتهد جيب عليه أن جيدد نظرا عند وقوع : ويفيد هذا صحة ما قال األصوليون. ذلك أراد أن جيتهد يف النازلة
لهم إن يكون ذاكرا النازلة، وال يعتمد على اجتهاده املتقدم إلمكان أن يظهر له ثانيا خالف ما ظهر له أوال، ال

  .ألركان اجتهاده، مائال إليه، فال حيتاج إىل استئناف نظر يف أمارة أخرى
إمنا يكون يكون األجر للحاكم املخطئ إذا كان عاملا باالجتهاد والسنن والقياس، وقضاء من مضي؛ ألن : التاسعة

يكن حمال لالجتهاد فهو متكلف ال يعذر اجتهاده عبادة وال يؤجر على اخلطأ بل يوضع عنه اإلمث فقط، فأما من مل 



. احلديث" القضاة ثالثة: "يدل على ذلك حديثه اآلخر؛ رواه أبو داود. باخلطأ يف احلكم، بل خياف عليه أعظم الوزر
فَفَهَّْمَناَها {: إمنا يؤجر على اجتهاده يف طلب الصواب ال على اخلطأ، ومما يؤيد هذا قوله تعاىل: قال ابن املنذر

  .أثىن على سليمان ومل يذم داود: قال احلسن. اآلية} َمانَُسلَْي
ذكر أبو التمام املالكي أن مذهب مالك أن احلق يف واحد من أقاويل اجملتهدين، وليس ذلك يف أقاويل : العاشرة

خمطئ : وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكا عن اختالف الصحابة، فقال: قال. املختلفني، وبه قال أكثر الفقهاء
. هو املشهور عن مالك وإليه ذهب حممد بن احلسني: وهذا القول قيل. صيب، وليس احلق يف مجيع أقاويلهموم

وهو نص على أن يف اجملتهدين ويف احلاكمني خمطئا ومصيبا؛ : واحتج من قال هذا حبديث عبد اهللا بن عمرو؛ قالوا
واحتج أهل املقالة األوىل . ما، وواجبا ندباوالقول بأن كل جمتهد مصيب يؤدي إىل كون الشيء حالال حرا: قالوا

  .حبديث ابن عمر
أال ال يصلني أحد العصر إال يف بين "نادى فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم انصرف من األحزاب : قال

ال نصلي إال حيث أمرنا رسول اهللا صلى : فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بين قريظة، وقال اآلخرون" قريظة
فلو كان أحد الفريقني خمطئا لعينه النيب : فما عنف واحدا من الفريقني؛ قالوا: هللا عليه وسلم وإن فاتنا الوقت، قالا

  لعله إمنا سكت عن تعيني املخطئني ألنه غري آمث بل مأجور،: وميكن أن يقال. صلى اهللا عليه وسلم

بة؛ وهذه النبذة اليت ذكرناها كافية يف معىن اآلية، واهللا ومسألة االجتهاد طويلة متشع. واهللا أعلم. فاستغىن عن تعيينه
  .املوفق للهداية
وهو رجوع احلاكم بعد قضائه من اجتهاده إىل اجتهاد آخر أرجح من : ويتعلق باآلية فصل آخر: احلادية عشرة

د امللك ومطرف وقد اختلف يف ذلك علماؤنا رمحهم اهللا تعاىل؛ فقال عب. األول؛ فإن داود عليه السالم فعل ذلك
. ذلك له ما دام يف واليته؛ فأما إن كانت والية أخرى فليس له ذلك، وهو مبنزلة غريه من القضاة: “الواضحة”يف 

وقال سحنون يف رجوعه من اجتهاد فيه قول إىل غريه مما رآه . “املدونة”وهذا هو ظاهر قول مالك رمحة اهللا يف 
إال أن يكون نسي : قال سحنون. ويستأنف احلكم مبا قوي عنده: االق. أصوب ليس له ذلك؛ وقال ابن عبد احلكم

األقوى عنده يف ذلك الوقت، أو وهم فحكم بغريه فله نقضه؛ وأما وإن حكم حبكم هو األقوى عنده يف ذلك 
وقال أشهب يف كتاب . الوقت مث قوى عنده غريه بعد ذلك فال سبيل إىل نقض األول؛ قاله سحنون يف كتاب ابنه

إن كان رجوعه إىل األصوب يف مال فله نقض األول، وإن كان يف طالق أو نكاح أو عتق فليس له : املوازابن 
  .نقضه
وهكذا يف رسالة عمر . رجوع القاضي عما حكم القاضي إذا يتبني له أن احلق يف غريه ما دام يف واليته أوىل: قلت

. ومل يفصل؛ وهي احلجة لظاهر قول مالك“ األعراف”يف  اهللا عنهما؛ رواها الدارقطين، وقد ذكرناها. إىل أيب موسى
ومل خيتلف العلماء أن القاضي إذا قضى جتوزا وخبالف أهل العلم فهوم دود، إن كان على وجه االجتهاد؛ فأما أن 

يتعقب قاض حكم قاض آخر فال جيوز ذلك له ألن فيه مضرة عظمى من جهة نقض األحكام، وتبديل احلالل 
  .ضبط قوانني اإلسالم، ويتعرض أحد من العلماء لنقض ما رواه اآلخر، وإمنا كان حيكم مبا ظهر لهباحلرام، وعدم 
وقال آخرون مل يكن . إن داود عليه السالم مل يكن أنفذ احلكم وظهر له ما قال غري: قال بعض الناس: الثانية عشرة

  .حكما وإمنا كانت فتيا



بينما امرأتان معهما ابنامها جاء الذئب فذهب : "عليه السالم أنه قالوهكذا تؤول فيما رواه أبو هريرة عنه : قلت
إمنا ذهب بابنك؛ فتحاكمتا إىل داود، : وقالت األخرى. إمنا ذهب بابنك أنت: بابن إحدامها، فقالت هذه لصاحبتها

شفه بينكما؛ ائتوين بالسكني أ: فقضى به للكربى؛ فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السالم فأخربتاه؛ فقال
إن مسعت بالسكني قط إال : قال أبو هريرة" هو ابنها؛ فقضى به للصغرى -يرمحك اهللا  -ال : فقالت الصغرى

 -فأما القول بأن ذلك من داود فتيا فهو ضعيف؛ ألنه كان النيب . يومئذ، ما كنا نقول إال املدية؛ أخرجه مسلم
فبني أن } إِذْ َيْحكَُماِن ِفي الَْحْرِث{: خر فيبعد؛ ألنه تعاىل قالوأما القول اآل. وفتياه حكم -صلى اهللا عليه وسلم 

ولقد . فقضى به للكربى؛ يدل على إنفاذ القضاء وإجنازه: وكذا قول يف احلديث. كل واحد منهما كان قد حكم
عند  إنه كان من شرع داود أن حيكم به للكربى من حيث هي كربى؛ ألن الكرب والصغر طرد حمض: أبعد من قال

الدعاوى كالطول والقصر والسواد والبياض وذلك ال يوجب ترجيح أحد املتداعيني حىت حيكم له أو عليه ألجل 
إن داود عليه السالم إمنا قضى به : والذي ينبغي أن يقال. وهو مما يقطع به من فهم ما جاءت به الشرائع. ذلك

ث تعيينه إذ مل تدع حاجة إليه، فيمكن أن الولد كان ومل يذكر يف احلدي. للكربى لسبب اقتضى عنده ترجيح قوهلا
وهذا التأويل أحسن ما قيل يف . بيدها، وعلم عجز األخرى عن إقامة البينة، فقضى به هلا إبقاء ملا كان على ما كان

فإن كان : ال يقال. وهو الذي تشهد له قاعدة الدعاوي الشرعية اليت يبعد اختالف الشرائع فيها. هذا احلديث
أن سليمان عليه السالم مل يتعرض حلكم : ود قضى بسبب شرعي فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه؛ فاجلوابدا

هات السكني أشقه بينكما، : أبيه بالنقض، وإمنا احتال حيلة لطيفة ظهر له بسببها صدق الصغرى؛ وهي أنه ملا قال
الكربى، مع ما عساه انضاف إىل ذلك ال؛ فظهر له من قرينه الشفقة يف الصغرى، وعدم ذلك يف : قالت الصغرى

وقد ترجم النسائي على . ولعله كان ممن سوغ له أن حيكم بعلمه. من القرائن ما حصل له العلم بصدقها فحكم هلا
  السعة للحاكم أن يقول”وترجم له أيضا . “حكم احلاكم بعلمه”هذا احلديث 

نقض احلاكم ال حيكم به غريه ممن هو مثله أو أجل ”وترجم له أيضا . “للشيء الذي ال يفعله أفعل ليستبني احلق
ولعل الكربى اعترفت بأن الولد للصغرى عندما رأت من سليمان احلزم واجلد يف ذلك، فقضى بالولد . “منه

للصغرى؛ ويكون هذا كما إذا حكم احلاكم باليمني، فلما مضى ليحلف حضر من استخرج من املنكر ما أوجب 
بذلك اإلقرار قبل اليمني وبعدها، وال يكون ذلك من باب نقض احلكم األول، لكن من إقراره، فإنه حيكم عليه 

ويف هذا احلديث من الفقه أن األنبياء سوغ هلم احلكم . واهللا أعلم. باب تبدل األحكام حبسب تبدل األسباب
وذلك يكون عن قوة وفيه من الفقه استعمال احلكام احليل اليت تستخرج هبا احلقوق، . باالجتهاد؛ وقد ذكرناه

الذكاء والفطنة، وممارسة أحوال اخللق؛ وقد يكون يف أهل التقوى فراسة دينية، وتومسات نورية، وذلك فضل اهللا 
. إن األم تستلحق؛ وليس مشهور مذهب مالك، وليس هذا موضع ذكره: وفيه احلجة ملن يقول. يؤتيه من يشاء

  .}فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ{: ا مدحه تعاىل له بقولهوعلى اجلملة فقضاء سليمان يف هذه القصة تضمنه
أن على أصحاب احلوائط حفظ حيطاهنم : قد تقدم القول يف احلرث واحلكم يف هذه الواقعة يف شرعنا: الثالثة عشرة

ا ما حكم واألصل يف هذه املسألة يف شرعن. وزروعهم بالنهار، مث الضمان يف املثل باملثليات، وبالقيمة يف ذوات القيم
أن : رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن حميصة. به نبينا صلى اهللا عليه وسلم يف ناقة الرباء بن عازب

ناقة للرباء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن على أهل احلوائط حفظها 
وكذلك رواه أصحاب . هكذا رواه مجيع الرواة مرسال. هابالليل، وأن ما أفسدت املواشي بالليل ضامن على أهل

أن ناقة؛ فذكر : ابن شهاب عن ابن شهاب، إال ابن عيينة فإنه رواه عن الزهري عن سعيد وحرام بن سعد بن حميصة



ورواه ابن أيب ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن ناقة الرباء دخلت حائط قوم؛ مثل حديث مالك سواء، . مثله مبعناه
  مل يصنع ابن أيب ذئب: قال أبو عمر. أنه مل يذكر حرام بن سعد بن حميصة وال غريه إال

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن حميصة عن أبيه عن النيب صلى . شيئا؛ إال أنه أفسد إسناده
: بن جريج عن ابن شهاب قالورواه ا. اهللا عليه وسلم، ومل يتابع عبد الرزاق على ذلك وأنكروا عليه قوله عن أبيه

حدثين أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة دخلت يف حائط قوم فأفسدت؛ فجعل احلديث البن شهاب عن أيب 
وجائز أن يكون احلديث عن ابن شهاب عن ابن حميصة، وعن سعيد بن . أمامة، ومل يذكر أن الناقة كانت للرباء

: قال أبو عمر. ث به عمن شاء منهم على ما حضره وكلهم ثقاتفحد -واهللا أعلم  -املسيب، وعن أيب أمامة 
وهذا احلديث وإن كان مرسال فهو حديث مشهور أرسله األئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء احلجاز 
  .وتلقوه بالقبول، وجرى يف املدينة العمل به، وحسبك باستعمال أهل املدينة وسائر أهل احلجاز هلذا احلديث

ذهب مالك ومجهور األئمة إىل القول حبديث الرباء، وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومجاعة من الكوفيني : شرةالرابعة ع
إىل أن هذا احلكم منسوخ، وأن البهائم إذا أفسدت زرعا يف ليل أو هنار أنه ال يلزم صاحبها شيء، وأدخل فسادها 

أنه ما تقدم أبا : ويقال. يع أعماهلا على جرحهافقاس مج" جرح العجماء جبار: "يف عموم قوله صلى اهللا عليه وسلم
حنيفة أحد هبذا القول، وال حجة له وال ملن اتبعه يف حديث العجماء، وكونه ناسخا حلديث الرباء ومعارضا له؛ فإن 

العجماء "النسخ شروطه معدومة، والتعاوض إمنا يصح إذا مل ميكن استعماله أحدمها إال بنفي اآلخر، وحديث 
عموم متفق عليه، مث خص منه الزرع واحلوائط حبديث الرباء؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم لو جاء " رجرحها جبا

العجماء جرحها جبار هنارا ال ليال ويف الزرع واحلوائط واحلرث، مل يكن هذا مستحيال من : عنه يف حديث واحد
موم واخلصوص على ما هو مذكور يف وإمنا هذا من باب الع! القول؛ فكيف جيوز أن يقال يف هذا متعارض؟ 

  .األصول
يضمن أرباب : ما احلكمة يف تفريق الشارع بني الليل والنهار، وقد قال الليث بن سعد: إن قيل: اخلامسة عشرة

الفرق بينهما واضح وذلك أن أهل : املواشي بالليل والنهار كل ما أفسدت، وال يضمن أكثر من قيمة املاشية؟ قلنا
  ورة إىل إرسالاملواشي هلم ضر

مواشيهم ترعى بالنهار، واألغلب عندهم أن من عنده زرع يتعاهده بالنهار وحيفظه عمن أراده، فجعل حفظ ذلك 
} َوَجَعلَْنا النَّهَاَر َمَعاشاً{: بالنهار على أهل الزروع؛ ألنه وقت التصرف يف املعاش، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل

َمْن إِلَهٌ {: جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إىل موضعه وسكنه؛ كما قال اهللا تعاىلفإذا جاء الليل فقد ] ١١: النبأ[
ويرد أهل املواشي ] ٩٦: األنعام[} َوَجَعلَ اللَّْيلَ َسكَناً{: وقال] ٧٢: القصص[} غَْيُر اللَِّه يَأِْتيكُْم بِلَْيلٍ َتْسكُُنونَ ِفيِه

اشية يف ردها إىل منزله، وفرط يف ضبطها وحبسها عن مواشيهم إىل مواضعهم ليحفظوها، فإذا فرط صاحب امل
االنتشار بالليل حىت أتلفت شيئا فعليه ضمان ذلك، فجرى احلكم األوفق األمسح، وكان ذلك أرفق بالفريقني، 
ال : وأسهل على الطائفتني، وأحفظ للمالني، وقد وضح الصبح لذي عينني، ولكن لسليم احلاستني؛ وأما قول الليث

ال أعلم من أين قال هذا الليث بن سعد، إال أن جيعله قياسا على العبد : ر من قيمة املال فقد قال أبو عمريضمن أكث
“ التمهيد”اجلاين ال يفتك بأكثر من قيمته وال يلزم سيده يف جنايته أكثر من قيمته، وهذا ضعيف الوجه؛ كما قال يف 

وخالف ناقة الرباء، وقد تقدمه إىل ذلك طائفة من " رالعجماء جرحها جبا"فخالف احلديث يف “ االستذكار”ويف 
: قلت. يضمن صاحبها ويغرم: احلرث املاشية ليال أو هنارا؟ قال: قال ابن جريج قلت لعطاء. العلماء منهم عطاء



وقال معمر . قيمة ما أكل محاره ودابته وماشيته: ما يغرم؟ قال: قلت. يغرم! كان عليه حظرا أو مل يكن؟ قال نعم
وروي عن عمر بن اخلطاب وعمر بن عبد العزيز . يقوم الزرع على حاله اليت أصيب عليها دراهم: ابن شربمةعن 

  .يضمن رب املاشية ليال أو هنارا، من طرق ال تصح: رضي اهللا عنهما
 واحلوائط اليت: قال. ويقوم الزرع الذي أفسدت املواشي بالليل على الرجاء واخلوف: قال مالك: السادسة عشرة

حترس واليت ال حترس، واحملظر عليها وغري احملظر سواء، يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغ، وإن كان أكثر من 
وإن انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل نائم مل يغرم صاحبها شيئا، وإمنا هذا يف احلائط والزرع : قال. قيمتها

  ما أفسدت املاشية بالليل فهو يف مال رهبا،: قاسموقال ابن ال. واحلرث؛ ذكره عنه ابن عبد احلكم

وإن كان أضعاف مثنها؛ ألن اجلناية من قبله إذ مل يربطها، وليست املاشية كالعبيد؛ حكاه سحنون وأصبغ وأبو زيد 
  .عن ابن القاسم
: القاسموقال عيسى عن ابن . وال يستأين بالزرع أن ينبت أوال ينبت كما يفعل يف سن الصغري: السابعة عشرة

واألول أقوى ألهنا : ابن العريب. وإن مل يبد صالحه: وقال أشهب وابن نافع يف اجملموعة عنه. قيمته لو حل بيعه
  .صفته فتقوم كما يقوم كل متلف على صفته

لو مل يقض للمفسد له بشيء حىت نبت واجنرب فإن كان فيه قبل ذلك منفعة رعي أو شيء ضمن تلك : الثامنة عشرة
يضمن؛ ألن التلف قد حتقق واجلرب ليس من جهته فال يعتد له : وقال أصبغ. وإن مل تكن فيه منفعة فال ضمان املنفعة،

  .به
وقع يف كتاب ابن سحنون أن احلديث إمنا جاء يف أمثال املدينة اليت هي حيطان حمدقة، وأما البالد : التاسعة عشرة

أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو هنار؛ كأنه ذهب إىل  اليت هي زروع متصلة غري حمظرة، وبساتني كذلك، فيضمن
  .وهذا جنوب إىل قول الليث. أن ترك تثقيف احليوان يف مثل هذه البالد تعد؛ ألهنا وال بد تفسد

ليس ألهل املواشي أن خيرجوا مواشيهم إىل قرى الزرع بغري ذواد؛ فركب : قال أصبغ يف املدينة: املوفية عشرين
أن البقعة ال ختلو أن تكون بقعة زرع، أو بقعة سرح، فإن كانت بقعة زرع فال تدخلها ماشية إال العلماء على هذا 

ماشية جتتاح، وعلى أرباهبا حفظها، وما أفسدت فصاحبها ضامن ليال أو هنارا؛ وإن كانت بقعة سرح فعلى صاحب 
  .الذي حرثه فيها حفظه، وال شيء على أرباب املواشي

فالضواري هي املعتادة للزرع . ضواري وحريسة وعليهما قسمها مالك: واشي على قسمنيامل: احلادية والعشرين
وإن : قال ابن حبيب. تغرب وتباع يف بلد ال زرع فيه؛ رواه ابن القاسم يف الكتاب وغريه: والثمار، فقال مالك

ما ما يستطاع االحتراس وأ. تغرب وتباع: كره ذلك رهبا، وكذلك قال مالك يف الدابة اليت ضريت يف إفساد الزرع
  .منه فال يؤمر صاحبه بإخراجه

، ]ضريت[النحل واحلمام واإلوز والدجاج كاملاشية، ال مينع صاحبها من اختاذها وإن : قال أصبغ: الثانية والعشرون
ه مما وهذه رواية ضعيفة ال يلتفت إليها من أراد أن جيد ما ينتفع ب: قال ابن العريب. وعلى أهل القرية حفظ زروعهم

" ال ضرر وال ضرار: "قال عليه السالم. ال يضر بغريه مكن منه، وأما انتفاعه مبا يتخذه بإضراره بأحد فال سبيل إليه
وأرى الضمان عليهم قبل : وهذه الضواري عن ابن القاسم يف املدينة ال ضمان على أرباهبا إال بعد التقدم ابن العريب

  .التقدم إذا كانت ضواري
: اق عن معمر عن قتادة عن الشعيب أن شاة وقعت يف غزل حائك فاختصموا إىل شريح، فقال الشعيبذكر عبد الرز



إن كان بالليل ضمن، وإن كان بالنهار مل يضمن، مث قرأ : مث قال. انظروه فإنه سيسأهلم ليال وقعت فيه أو هنارا؛ ففعل
  .ل واهلمل بالنهاروالنفش باللي: قال} إِذْ نَفََشْت ِفيِه غََنُم الْقَْومِ{شريح 
واجلبار : وقال ابن شهاب. احلديث" العجماء جرحها جبار: "ومن هذا الباب قوله صلى اهللا عليه وسلم: قلت

أن ما انفردت البهيمة بإتالفه مل يكن " العجماء جرحها جبار: "ظاهر قوله: اهلدر، والعجماء البهيمة، قال علماؤنا
ا قائد أو سائق أو راكب فحملها أحدهم على شيء فأتلفته لزمه حكم فلو كان معه. فيه شيء، وهذا جممع عليه

املتلف؛ فإن كانت جناية مضمونة بالقصاص وكان احلمل عمدا كان فيه القصاص وال خيتلف فيه؛ ألن الدابة 
  .ويف األموال الغرامة يف مال اجلاين. وإن كان عن غري قصد كانت فيه الدية على العاقلة. كاآللة

واختلفوا فيمن أصابته برجلها أو ذنبها، فلم يضمن مالك والليث واألوزاعي صاحبها، وضمنه : لعشرونالرابعة وا
  .واختلفوا يف الضارية فجمهورهم أهنا كغريها، ومالك وبعض أصحابه يضمنونه. الشافعي وابن أيب ليلى وابن شربمة

ب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا روى سفيان بن حسني عن الزهري عن سعيد بن املسي: اخلامسة والعشرون
  مل يروه: قال الدارقطين" الرجل جبار: "صلى اهللا عليه وسلم

غري سفيان بن حسني ومل يتابع عليه، وخالفه احلفاظ عن الزهري منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج 
عجماء جبار والبئر جبار واملعدن ال: "والزبيدي وعقيل وليث بن سعد، وغريهم كلهم رووه عن الزهري فقالوا

وكذلك روى أبو صاحل السمان، وعبد الرمحن األعرج، وحممد بن سريين، . ومل يذكروا الرجل وهو الصواب" جبار
  .وهو احملفوظ عن أيب هريرة" والرجل جبار"وحممد بن زياد وغريهم عن أيب هريرة، ومل يذكروا فيه 

حدثنا محزة بن القاسم : قال الدارقطين" والنار جبار" قد روى موضعه  "والبئر جبار: "قوله: السادسة والعشرون
حديث أيب هريرة : اهلامشي حدثنا حنبل بن إسحاق قال مسعت أبا عبد اهللا أمحد بن حنبل يقول يف حديث عبد الرزاق

ق بن إبراهيم حدثنا حممد بن خملد حدثنا إسحا. ليس بشيء مل يكن يف الكتاب باطل ليس هو بصحيح" والنار جبار"
وإمنا لقن عبد . أهل اليمن يكتبون النار النري ويكتبون البري؛ يعين مثل ذلك: بن هانئ قال مسعت أمحد بن حنبل يقول

روي عن النيب صلى : قال أبو عمر. قال عبد الرزاق قال معمر ال أراه إال ومها: وقال الرمادي". النار جبار"الرزاق 
" النار جبار: "مهام بن منبه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالاهللا عليه وسلم حديث معمر عن 

مل يأت ابن معني على قوله هذا بدليل، وليس : أصله البئر ولكن معمرا صحفه قال أبو عمر: وقال حييي بن معني
أحرق رجل سايف : ذكر وكيع عن عبد العزيز بن حصني عن حيي بن حيي الغساين قال. هكذا ترد أحاديث الثقات

فكتب فيه إىل عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه ابن : قال. قراح له فخرجت شررة من نار حىت أحرقت شيئا جلاره
وقد روي . وأرى أن النار جبار" العجماء جبار: "حصني فكتب إيل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فاظ هذا احلديث ولكل معىن لفظ صحيح مذكور يف شرح بدل العجماء فهذا ما ورد يف أل" والسائمة جبار"
  .احلديث وكتب الفقه

كان داود مير باجلبال مسبحا واجلبال جتاوبه بالتسبيح، : قال وهب} َوَسخَّرَْنا َمَع َداُوَد الْجِبَالَ ُيَسبِّحَْن{: قوله تعاىل
  وقيل كان داود إذا وجد فترة أمر اجلبال فسبحت. وكذلك الطري

إن سريها معه تسبيحها، : وقيل. أي جعلناها حبيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح} َوَسخَّرَْنا{: ؛ وهلذا قالحىت يشتاق
يصلني } ُيَسبِّحَْن{: وقال قتادة]. ١٠: سبأ[} َيا جِبَالُ أَوِّبِي َمَعُه{: والتسبيح مأخوذ من السباحة؛ دليله قوله تعاىل

وذلك فعل اهللا تعاىل هبا؛ ذلك ألن اجلبال ال تعقل فتسبيحها داللة  .وكل حمتمل. معه إذا صلى، والتسبيح الصالة



  .على تنزيه اهللا تعاىل عن صفات العاجزين واحملدثني
  }َوَعلَّْمَناُه َصْنَعةَ لَبُوسٍ لَكُْم لُِتْحِصَنكُْم ِمْن َبأِْسكُْم فََهلْ أَْنُتْم َشاِكُرونَ{ ٨٠: اآلية

  -:فيه ثالث مسائل
َصْنَعةَ لَبُوسٍ لَكُْم{: قوله تعاىل: األوىل يعين اختاذ الدروع بإالنة احلديد له، واللبوس عند العرب السالح } َوَعلَّْمَناهُ 

  :قال اهلذيل يصف رحما. كله؛ درعا كان أو جوشنا أو سيفا أو رحما
  روق جببهة ذي نعاج جمفل... ومعي لبوس للبئيس كأنه 

  :واللبوس كل ما يلبس، وأنشد ابن السكيت
  إما نعيمها وإما ما بوسها... س كل حالة لبوسها ألب

وإمنا . أول من صنع الدروع داود: قال قتادة. وأراد اهللا تعاىل هنا الدرع، وهو مبعىن امللبوس حنو الركوب واحللوب
  .كانت صفائح، فهو أول من سردها وحلقها

من السيف والسهم والرمح، أي : وقيل. ي من حربكمأ} ِمْن َبأِْسكُْم{. ليحرزكم} لُِيْحِصَنكُْم{: قوله تعاىل: الثانية
واملعىن . من حرب أعدائكم: الضحاك. من سالحكم} ِمْن َبأِْسكُْم{: ابن عباس. من آلة بأسكم فحذف املضاف

  وقرأ احلسن. واحد

 هي على اللبوس واملنعة اليت: وقيل. بالتاء ردا على الصفة} ِلُتْحصَِنكُْم{وأبو جعفر وابن عامر وحفص وروح 
وقرأ . }َوَعلَّْمَناُه{: بالنون لقوله} لُِنْحِصَنكُْم{وقرأ شيبة وأبو بكر واملفضل ورويس وابن أيب إسحاق . الدروع

أي على تيسري نعمة } فََهلْ أَنُْتْم َشاِكُرونَ{. الباقون بالياء جعلوا الفعل للبوس، أو يكون املعىن ليحصنكم اهللا
  .بأن تطيعوا رسويل} ْم َشاِكُرونَفََهلْ أَْنُت{: وقيل. الدروع لكم

هذه اآلية أصل يف اختاذ الصنائع واألسباب، وهو قول أهل العقول واأللباب، ال قول اجلهلة األغبياء القائلني بأن 
ذلك إمنا شرع للضعفاء، فالسبب سنة اهللا يف خلقه فمن طعن يف ذلك فقد طعن يف الكتاب والسنة، ونسب من 

وقد أخرب اهللا تعاىل عن نبيه داود عليه السالم أنه كان يصنع الدروع، وكان أيضا . املنةذكرنا إىل الضعف وعدم 
: وقيل. يصنع اخلوص، وكان يأكل من عمل يده، وكان آدم حراثا، ونوح جنارا، ولقمان خياطا، وطالوت دباغا

إن اهللا حيب : "ويف احلديث .هبا عن نفسه الضرر والباس. سقاء؛ فالصنعة يكف هبا اإلنسان نفسه عن الناس، ويدفع
وقد تقدم يف “ الفرقان”وسيأيت هلذا مزيد بيان يف سورة " . املؤمن احملترف الضعيف املتعفف ويبغض السائل امللحف

  .غري ما آية، وفيه كفاية واحلمد هللا
ِتي َبارَكَْنا ِفيَها َوكُنَّا بِكُلِّ َشْيٍء َعاِلِمَني، َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح َعاِصفَةً َتجْرِي بِأَمْرِِه إِلَى الْأَْرضِ الَّ{ ٨٢ - ٨١: اآليتان

  }َوِمَن الشَّيَاِطنيِ َمْن َيُغوُصونَ لَُه َوَيْعَملُونَ َعَمالً ُدونَ ذَِلَك َوكُنَّا لَُهْم َحاِفِظَني
عصفت : يقال منه. بوبأي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة، أي شديدة اهل} َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح عَاِصفَةً{: قوله تعاىل

والعصف . أعصفت الريح فهي معصفة ومعصفة: ويف لغة بين أسد. الريح أي اشتدت فهي ريح عاصف وعصوف
  التنب فسمي به شدة الريح؛

برفع احلاء على القطع مما قبله؛ } َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيُح{وقرأ عبد الرمحن األعرج وأبو بكر . ألهنا تعصفه بشدة تطريها
يعين الشام يروي أهنا } َتْجرِي بِأَْمرِِه إِلَى الْأَْرضِ الَِّتي َباَركَْنا ِفيَها{.  ولسليمان تسخري الريح؛ ابتداء وخربواملعىن

كان سليمان بن داود إذا خرج إىل جملسه : وقال وهب. كانت جتري به وبأصحابه إىل حيث أراد، مث ترده إىل الشام



وكان امرأ غزاء ال يعقد عن الغزو؛ فإذا أراد أن . نس حىت جيلس على سريرهعكفت عليه الطري، وقام له اجلن واإل
يغزو أمر خبشب فمدت ورفع عليها الناس والدواب وآلة احلرب، أمر العاصف فأقلت ذلك، مث أمر الرخاء فمرت 

والرخاء ]. ٣٦: ص[} صَاَبَتْجرِي بِأَْمرِِه ُرَخاًء َحْيثُ أَ{: به شهرا يف رواحه وشهرا يف غدوه، وهو معىن قوله تعاىل
  .أي بكل شيء عملنا عاملني بتدبريه} َوكُنَّا بِكُلِّ َشْيٍء َعاِلمَِني{. اللينة

أي يستخرجون له . أي وسخرنا له من يغوصون؛ يريد حتت املاء} َوِمَن الشََّياِطنيِ َمْن َيُغوُصونَ لَُه{: قوله تعاىل
والغواص الذي . وقد غاص يف املاء، واهلاجم على الشيء غائص والغوص النزول حتت املاء،. اجلواهر من البحر

. أي سوي ذلك من الغوص؛ قاله الفراء} َوَيْعَملُونَ َعَمالً ُدونَ ذَِلَك{. يغوص يف البحر على اللؤلؤ، وفعله الغياصة
: وقال الفراء. ألعماهلمأي } وَكُنَّا لَُهْم َحاِفظَِني{. يراد بذلك احملاريب والتماثيل وغري ذلك يسخرهم فيه: وقيل

من أن يهربوا } َحاِفظَِني{: وقيل. حافظني هلم من أن يفسدوا أعماهلم، أو يهيجوا أحدا من بين آدم يف زمان سليمان
إن احلمام والنورة والطواحني والقوارير والصابون من : وقد قيل. أو حفظناهم من أن خيرجوا عن أمره. أو ميتنعوا

  .استخراج الشياطني
بِِه ِمْن  َوأَيُّوَب إِذْ َناَدى َربَّهُ أَنِّي َمسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمَني، فَاسَْتَجبَْنا لَُه فَكََشفَْنا َما{ ٨٤ - ٨٣: تاناآلي

  }ُضرٍّ َوآتَْيَناُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَنا َوِذكَْرى ِللْعَابِِديَن

أي } أَنِّي َمسَّنَِي الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحمُ الرَّاِحمَِني{. أي واذكر أيوب إذ نادى ربه} َوأَيُّوَب إِذْ َناَدى َربَُّه{: عاىلقوله ت
وروي أن أيوب . مسي أيوب ألنه آب إىل اهللا تعاىل يف كل حال: قال ابن عباس. نالين يف بدين ضر ويف مايل وأهلي

الروم ذا مال عظيم، وكان برا تقيا رحيما باملساكني، يكفل األيتام واألرامل، ويكرم عليه السالم كان رجال من 
الضيف، ويبلغ ابن السبيل، شاكرا ألنعم اهللا تعاىل، وأنه دخل مع قومه على جبار عظيم فخاطبوه يف أمر، فجعل 

يف جسمه حىت تناثر حلمه  أيوب يلني له يف القول من أجل زرع كان له فامتحنه اهللا بذهاب مال وأهله، وبالضر
مكث بذلك تسع سنني : قال احلسن. وتدود جسمه، حىت أخرجه أهل قريته إىل خارج القرية، وكانت امرأته ختدمه

] ٤٢: ص[} ارْكُْض بِرِْجِلَك َهذَا ُمْغَتَسلٌ َبارٌِد َوشََراٌب{: فلما أراد اهللا أن يفرج عنه قال اهللا تعاىل له. وستة أشهر
ما للمفسرين يف قصة أيوب من “ ص”وسيأيت يف . د وهبت لك أهلك ومالك وولدك ومثلهم معهمفيه شفاؤك، وق

على مخسة عشر } َمسَّنَِي الضُّرُّ{: واختلف يف قول أيوب. تسليط الشيطان عليه، والرد عليهم إن شاء اهللا تعاىل
  :قوال
إخبارا عن حاله، ال شكوى لبالئه؛ رواه أنس } َمسَّنَِي الضُّرُّ{: أنه وثب ليصلي فلم يقدر على النهوض فقال: األول
  .مرفوعا
  .أنه إقرار بالعجز فلم يكن منافيا للصرب: الثاين
  .أنه سبحانه أجراه على لسانه ليكون حجة ألهل البالء بعده يف اإلفصاح مبا ينزل هبم: الثالث
  .البالءأنه أجراه على لسانه إلزاما له يف صفة اآلدمي يف الضعف عن حتمل : الرابع
  .وهذا قول جعفر بن حممد. }َمسَّنَِي الضُّرُّ{: أنه انقطع الوحي عنه أربعني يوما فخاف هجران ربه فقال: اخلامس
ما هلذا : أن تالمذته الذين كانوا يكتبون عنه ملا أفضت حال إىل ما انتهت إليه حموا ما كتبوا عنه، وقالوا: السادس

واهللا أعلم؛ قال ابن . وهذا مما مل يصح سنده. الوحي والدين من أيدي الناسعند اهللا قدر؛ فاشتكى الضر يف ذهاب 
  .العريب



. أعلينا تتصرب: فقيل} َمسَّنِيَ الضُّرُّ{أن دودة سقطت من حلمه فأخذها وردها يف موضعها فعقرته فصاح : السابع
  وهذا بعيد جدا: قال ابن العريب

  .دهمع أنه يفتقر إىل نقل صحيح، وال سبيل إىل وجو
الشتغاله عن } َمسَّنَِي الضُّرُّ{: أن الدود كان يتناول بدنه فصرب حىت تناولت دودة قلبه وأخرى لسانه، فقال: الثامن

  .وما أحسن هذا لو كان له سند ومل تكن دعوى عريضة: ذكر اهللا، قال ابن العريب
صيص، أو متحيص، أو ذخر أو طهر، أنه أهبم عليه جهة أخذ البالء له هل هو تأديب، أو تعذيب، أو خت: التاسع
  .وهذا غلو ال حيتاج إليه: قال ابن العريب. أي ضر اإلشكال يف جهة أخذ البالء} َمسَّنِيَ الضُّرُّ{: فقال
: أقمت يف النعيم سبعني سنة وأقيم يف البالء سبع سنني وحينئذ أسأله فقال: أنه قيل له سل اهللا العافية فقال: العاشر

  .وهذا ممكن ولكنه مل يصح يف إقامته مدة خرب وال يف هذه القصة: قال ابن العريب. }رَُّمسَّنَِي الضُّ{
  .أن ضره قول إبليس لزوجه اسجدي يل فخاف ذهاب اإلميان عنها فتهلك ويبقي بغري كافل: احلادي عشر
ه امرأته إىل ظاهر البلد؛ قد أضر بنا كونه معنا وقذره فليخرج عنا، فأخرجت: ملا ظهر به البالء قال قومه: الثاين عشر

فخرج إىل بعد من القرية، فكانت . ليبعد حبيث ال نراه: فكانوا إذا خرجوا رأوه وتطريوا به وتشاءموا برؤيته، فقالوا
: فأرادوا قطعها عنه؛ فقال. إهنا تتناوله وختالطنا فيعود بسببه ضره إلينا: فقالوا. امرأته تقوم عليه وحتمل قوته إليه

  .}الضُّرَُّمسَّنَِي {
بعيد ال يقدران أن يدنوا منه من ننت . كان أليوب أخوان فأتياه فقاما: قال عبد اهللا بن عبيد بن عمري: الثالث عشر

لو علم اهللا يف أيوب خريا ما ابتاله هبذا البالء؛ فلم يسمع شيئا أشد عليه من هذه الكلمة؛ فعند : رحيه، فقال أحدمها
“ اللهم إن كنت تعلم أين مل أبت شبعان قط وأنا أعلم مكان جائع فصدقين”: مث قال} َمسَّنَِي الضُّرُّ{: ذلك قال

  .ومها يسمعان فخرا ساجدين“ أن صدق عبد ي”فنادى مناد من السماء 
ما كان أشد عليك يف بالئك؟ قال مشاتة : من مشاتة األعداء؛ وهلذا قيل له} َمسَّنِيَ الضُّرُّ{أن معىن : الرابع عشر

إِنَّ الْقَْوَم اسَْتْضَعفُونِي {: وهذا ممكن فإن الكليم قد سأله أخوه العافية من ذلك فقال: قال ابن العريب. األعداء
أن امرأته كانت ذات ذوائب فعرفت : اخلامس عشر]. ١٥٠: األعراف[} َوكَاُدوا َيقُْتلُوَننِي فَال ُتْشِمتْ بَِي الْأَْعَداَء

  حني منعت أن تتصرف ألحد بسببه

د به عليه، فقطعت ذوائبها واشترت هبا ممن قوتا وجاءت به إليه، وكان يستعني بذوائبها يف تصرفه وتنقله، ما تعو
إهنا ملا اشترت القوت بذوائبها جاءه إبليس : وقيل. }َمسَّنَِي الضُّرُّ{: فلما عدمها وأراد احلركة يف تنقله مل يقدر قال

فحلف أيوب أن جيلدها؛ فكانت احملنة على قلب . شعرهاإن أهلك بغت فأخذت وحلق : يف صفة رجل وقال له
  .املرأة أشد من احملنة على قلب أيوب

أخربنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب أن رسول اهللا صلى اهللا : ذكر ابن املبارك: وقول سادس عشر: قلت
وفيه أن بعض إخوانه ممن . يثعليه وسلم ذكر يوما أيوب النيب صلى اهللا عليه وسلم وما أصابه من البالء؛احلد

يا نيب اهللا لقد أعجبين أمرك وذكرته إىل أخيك وصاحبك، أنه قد ابتالك بذهاب األهل واملال : صابره والزمه قال
! لقد أذنبت ذنبا ما أظن أحدا بلغه! ويف جسدك منذ مثان عشرة سنة حىت بلغت ما ترى أال يرمحك فيكشف عنك 

دري ما يقوالن غري أن ريب عز وجل يعلم أين كنت أمر على الرجلني يتزاعمان وكل ما أ”: فقال أيوب عليه السالم
فأنقلب إىل أهلي فأكفر عن أمياهنم إرادة أال يأمث أحد ذكره وال يذكره أحد  -أو على النفر يتزاعمون  -حيلف باهللا 



إمنا كان دعاؤه عرضا عرضه على اهللا تبارك وتعاىل } مَِنيأَنِّي َمسَّنَِي الضُّرُّ َوأَْنتَ أَْرَحُم الرَّاِح{فنادى ربه “ إال باحلق
  .وذكر احلديث. خيربه بالذي بلغه، صابرا ملا يكون من اهللا تبارك وتعاىل فيه

: مسعته ومل أقف عليه أن دودة سقطت من جسده فطلبها لريدها إىل موضعها فلم جيدها فقال: وقول سابع عشر
ر أمل تلك الدودة، وكان أراد أن يبقي له األجر موفرا إىل وقت العافية، وهذا حسن ملا فقد من أج} َمسَّنَِي الضُّرُّ{

} إِنَّا َوَجدَْناُه َصابِراً{: جزعا؛ ألن اهللا تعاىل قال} َمسَّنَِي الضُّرُّ{ومل يكن قوله : قال العلماء. إال أنه حيتاج إىل سند
قال . لق ال إىل اهللا تعاىل، والدعاء ال ينايف الرضابل كان ذلك دعاء منه، واجلزع يف الشكوى إىل اخل] ٤٤: ص[

حضرت جملسا غاصا بالفقهاء واألدباء يف دار السلطان، فسألت : الثعليب مسعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول
  ]٤٤: ص[} إِنَّا َوَجْدَناهُ صَابِراً{: عن هذه اآلية بعد إمجاعهم على أن قول أيوب كان شكاية قد قال اهللا تعاىل

فاستحسنوه . واإلجابة تتعقب الدعاء ال االشتكاء} فَاسَْتَجبَْنا لَُه{ليس هذا شكاية وإمنا كان دعاء؛ بيانه : فقلت
  .عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكوم النوال: وسئل اجلند عن هذه اآلية فقال. وارتضوه
قال جماهد وعكرمة قيل أليوب صلى اهللا عليه } ُه َوِمثْلَُهْم َمعَُهْمفَكََشفَْنا َما بِِه ِمْن ُضرٍّ َوآَتيَْناُه أَْهلَ{: قوله تعاىل
فتركهم : قال جماهد. قد آتيناك أهلك يف اجلنة فإن شئت تركناهم لك يف اجلنة وإن شئت آتيناكهم يف الدنيا: وسلم

  .واإلسناد عنهما بذلك صحيح: قال النحاس. اهللا عز وجل له يف اجلنة وأعطاه مثلهم يف الدنيا
قال عبد اهللا بن مسعود كان أهل أيوب قد ماتوا إال امرأته : وقال الضحاك. وحكاه املهدوي عن ابن عباس: قلت

كان بنوه قد ماتوا فأحيوا : وعن ابن عباس أيضا. فأحياهم اهللا عز وجل يف أقل من طرف البصر، وآتاه مثلهم معهم
مات أوالده وهم سبعة من : قال ابن مسعود. يب وغريهموقال قتادة وكعب األحبار والكل. له وولد له مثلهم معهم

وهذا القول أشبه : الثعليب. الذكور وسبعة من اإلناث فلما عويف نشروا له، وولدت امرأته سبعة بنني وسبع بنات
  .بظاهر اآلية

ُجوا ِمْن دَِيارِِهْم َوُهْم الَِّذيَن خََر{يف قصة “ البقرة”ألهنم ماتوا ابتالء قبل آجاهلم حسب ما تقدم بيانه يف سورة : قلت
ويف قصة السبعني الذين أخذهتم الصعقة فماتوا مث أحيوا؛ وذلك أهنم ماتوا ]. ٢٤٣: البقرة[} أُلُوفٌ َحذََر الْمَْوِت

َوِمثْلَُهمْ {يف اآلخرة } وَآَتْينَاُه أَْهلَُه{: وعلى قول جماهد وعكرمة يكون املعىن. قبل آجاهلم، وكذلك هنا واهللا أعلم
إن اهللا بعث إليه جربيل عليه السالم حني ركض برجله على األرض ركضة فظهرت : ويف اخلرب. يف الدنيا} َمَعُهْم

عني ماء حار، وأخذ بيده ونفضه نفضة فتناثرت عنه الديدان، وغاص يف املاء غوصة فنبت حلمه وعاد إىل منزله، 
. اعد داره فأمطرت ثالثة أيام بلياليها جرادا من ذهبورد اهللا عليه أهله ومثلهم معهم، ونشأت سحابة على قدر قو

  ومن: أشبعت؟ فقال: فقال له جربيل

قد أثنيت عليك بالصرب قبل وقوعك يف البالء وبعده، ولوال أين وضعت حتت : فأوحى اهللا إليه!. يشبع من فضل اهللا
ابتليناه ليعظم ثوابه : وقيل. ة من عندناأي فعلنا ذلك به رمح} َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَنا{. كل شعرة منك صربا ما صربت

أي وتذكريا للعباد؛ ألهنم إذا ذكروا بالء أيوب وصربه عليه وحمنته له وهو أفضل أهل } َوِذكَْرى ِللْعَابِِديَن{. غدا
زمانه وطنوا أنفسهم على الصرب على شدائد الدنيا حنو ما فعل أيوب، فيكون هذا تنبيها هلم على إدامة العبادة، 

كانت مدة البالء سبع سنني وسبعة أشهر : واختلف يف مدة إقامته يف البالء؛ فقال ابن عباس. تمال الضررواح
وأصح من هذا واهللا أعلم مثاين : قلت. احلسن سبع سنني وستة أشهر. ثالثني سنة: وهب. وسبعة أيام وسبع ليال

  .معشرة سنة؛ رواه ابن شهاب عن النيب صلى؛ ذكره ابن املبارك وقد تقد



َوإِْسَماِعيلَ َوإِْدرِيَس وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ ِمَن الصَّابِرِيَن، وَأَْدَخلَْناُهْم ِفي َرْحمَِتَنا إِنَُّهْم ِمنَ { ٨٦ - ٨٥: اآليتان
  }الصَّاِلحَِني
ي احلكيم يف وخرج الترمذ. أي واذكرهم} وَذَا الِْكفْلِ{. وهو أخنوخ وقد تقدم} َوإِْسَماعِيلَ َوإِْدرِيَس{: قوله تعاىل

كان يف بين إسرائيل رجل يقال له : "وغريه من حديث ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال“ نوادر األصول”
ذو الكفل ال يتورع من ذنب عمله فاتبع امرأة فأعطاها ستني دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من 

ن هذا العمل واهللا ما عملته قط قال أأكرهتك قالت ال ولكن محلين امرأته ارتعدت وبكت فقال ما يبكيك قالت م
عليه احلاجة قال اذهيب فهو لك واهللا ال أعصى اهللا بعدها أبدا مث مات من ليلته فوجدوا مكتوبا على باب داره إن 

النيب صلى  مسعت: ابن عمر رضي اهللا عنهما قال. وخرجه أبو عيسى الترمذي أيضا ولفظه" اهللا قد غفر لذي الكفل
ولكين مسعته ] مل أحدث به[ -حىت عد سبع موات  -اهللا عليه وسلم حيدث حديثا لو مل أمسعه إال مرة أو مرتني 

  كان: "أكثر من ذلك؛ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

لما قعد منها مقعد ذو الكفل من بين إسرائيل ال يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستني دينارا أن يطأها ف
الرجل من امرأته ارتعدت وبكت فقال ما يبكيك أأكرهتك قالت ال ولكنه عمل ما عملته قط وما محلين عليه إال 
احلاجة فقال تفعلني أنت هذا وما فعلته اذهيب فهي لك وقال واهللا ال أعصي اهللا بعدها أبدا فمات من ليلته فأصبح 

لو استخلفت رجال : وقيل إن اليسع ملا كرب قال. حديث حسن: قال" الكفل مكتوبا على بابه إن اهللا قد غفر لذي
بصيام النهار وقيام الليل وإال يغضب وهو يقضي؟ فقال : من يتكفل يل بثالث: فقال. على الناس أنظر كيف يعمل

 عليه فسمي ذا أنا؛ فاستخلفه فويف فأثىن اهللا: أنا؛ فرده مث قال مثلها من الغد؛ فقال الرجل: رجل من ذرية العيص
وقال عمرو بن عبد الرمحن بن احلارث وقال أبو موسى عن . الكفل؛ ألنه تكفل بأمر؛ قال أبو موسى وجماهد وقتادة

إن ذا الكفل مل يكن نبيا، ولكنه كان عبد ا صاحلا فتكفل بعمل رجل صاحل عند موته، : النيب صلى اهللا عليه وسلم
كان يف بين إسرائيل ملك كافر فمر ببالده : سن اهللا الثناء عليه قال كعبوكان يصلي، هللا كل يوم مائة صالة فأح

ما : فعرض عليه فقال. واهللا إن خرجت من هذه البالد حىت أعرض على هذا امللك اإلسالم: رجل صاحل فقال
وأقبل على أنا؛ فأسلم امللك وختلى عن اململكة : من يتكفل يل بذلك؟ قال: قال -ووصفها له  -اجلنة : جزائي؟ قال

إن : طاعة ربه حىت مات، فدفن فأصبحوا فوجدوا يده خارجة من القرب وفيها رقعة خضراء مكتوب فيها بنور أبيض
اهللا قد غفر يل وأدخلين اجلنة ووىف عن كفالة فالن؛ فأسرع الناس إىل ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم اإلميان، ويتكفل 

كان رجال عفيفا يتكفل بشأن كل إنسان : وقيل. هم فسمي ذا الكفلهلم مبا تكفل به للملك، ففعل ذلك فأمنوا كل
مسي ذا الكفل ألن اهللا تعاىل تكفل له يف سعيه وعمله : وقيل. وقع يف بالء أو هتمة أو مطالبة فينجيه اهللا على يديه
. نيب قبل إلياس هو: وقال احلسن. واجلمهور على أنه ليس بنيب. بضعف عمل غريه من األنبياء الذين كانوا يف زمانه

َوأَْدَخلَْناُهمْ {. أي على أمر اهللا والقيام بطاعته واجتناب معاصيه} كُلٌّ ِمَن الصَّابِرِيَن{. هو زكريا بكفالة مرمي: وقيل
  }إِنَُّهْم ِمَن الصَّاِلِحَني{أي يف اجلنة } ِفي َرْحَمِتنَا

نَّ أَنْ لَْن َنقِْدَر َعلَْيِه فََناَدى ِفي الظُّلُمَاِت أَنْ ال إِلََه إِلَّا أَْنَت َوذَا النُّونِ إِذْ ذََهَب ُمغَاِضباً فَظَ{ ٨٨ - ٨٧: اآليتان
  }َنيسُْبَحاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني، فَاسَْتجَْبَنا لَُه وََنجَّْيَناُه ِمَن الَْغمِّ َوكَذَِلَك نُْنجِي الُْمْؤِمنِ

ويف . والنون احلوت. وهو لقب ليونس بن مىت البتالع النون إياه} ذَا النُّوِن{أي واذكر } َوذَا النُّوِن{: قوله تعاىل
روى ثعلب عن ابن . دمسوا نونته كي ال تصيبه العني: حديث عثمان رضي اهللا عنه أنه رأى صبيا مليحا فقال



  .النونة النقبة اليت تكون يف ذقن الصيب الصغري، ومعىن دمسوا سودوا: األعرايب
واختاره الطربي والقتيب . مغاضبا لربه عز وجل: قال احلسن والشعيب وسعيد بن جبري} ُمَغاِضباً إِذْ ذََهَب{

. ورمبا أنكره هذا من ال يعرف اللغة وهو قول صحيح: وقال النحاس. واستحسنه املهدوي، وروي عن ابن مسعود
وأكثر . هللا عز وجل إذا عصي واملؤمن يغضب. غضبت لك أي من أجلك: مغاضبا من أجل ربه، كما تقول: واملعىن

وبالغ القتيب يف . من هذا" اشترطي هلم الوالء: "أهل اللغة يذهب إىل أن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعائشة
إنه كان ضيق الصدر فلما محل أعباء النبوة تفسخ حتتها تفسخ الربع : ويف اخلرب يف وصف يونس. نصرة هذا القول

ومل يغضب على اهللا ولكن . وهذه املغاضبة كانت صغرية. ى وجهه مضي اآلبق النادحتت احلمل الثقيل، فمضى عل
أبق من ربه أي من أمر ربه حىت أمره بالعودة إليهم بعد رفع : وقال ابن مسعود. غضب هللا إذ رفع العذاب عنهم

وقت، فأظلهم فإنه كان يتوعد قومه بنزول العذاب يف وقت معلوم، وخرج من عندهم يف ذلك ال. العذاب عنهم
العذاب فتضرعوا فرفع عنهم ومل يعلم يونس بتوبتهم؛ فلذلك ذهب مغاضبا وكان من حقه أال يذهب إال بإذن 

أمره اهللا تعاىل باملسرية إىل قومه فسأل أن ينظر ليتأهب، فأعجله اهللا حىت سأل أن يأخذ نعال : وقال احلسن. حمدد
  فخرج مغاضبا لربه، فهذا قول وقول -وكان يف خلقه ضيق  -ك األمر أعجل من ذل: ليلبسها فلم ينظر، وقيل له

: أي خرج مغاضبا من أجل ربه، أي غضب على قومه من أجل كفرهم بربه وقيل. النحاس أحسن ما قيل يف تأويله
إنه غاضب قومه حني طال عليه أمرهم وتعنتهم فذهب فارا بنفسه، ومل يصرب على أذاهم وقد كان اهللا أمره 

روي عن ابن عباس والضحاك، وأن يونس . والدعاء، فكان ذنبه خروجه من بينهم من غري إذن من اهللامبالزمتهم 
: القلم[} َوال َتكُْن كَصَاِحبِ الْحُوِت{: كان شابا ومل حيمل أثقال النبوة؛ وهلذا قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم

وا منه وهو رسول من اهللا عز وجل كفروا هبذا وعن الضحاك أيضا خرج مغاضبا لقومه؛ ألن قومه ملا مل يقبل]. ٤٨
إمنا خرج : وقالت فرقة منهم األخفش. فوجب أن يغاضبهم، وعلى كل أحد أن يغاضب من عصى اهللا عز وجل

أراد شعيا النيب وامللك الذي كان يف وقته امسه حزقيا أن : قال ابن عباس. مغاضبا للملك الذين كان على قومه
نوى، وكان غزا بين إسرائيل وسىب الكثري منهم ليكلمه حىت يرسل معه بين إسرائيل، وكان يبعثوا يونس إىل ملك ني

األنبياء يف ذلك الزمان يوحى إليهم، واألمر والسياسة إىل ملك قد اختاروه فيعمل على وحي ذلك النيب، وكان 
فيبعثه إىل أهل نينوى فيأمرهم بالتخلية  أن قل حلزقيا امللك أن خيتار نبيا قويا أمينا من بين إسرائيل: أوحى اهللا لشعيا

هل أمرك اهللا بإخراجي؟ : فقال يونس لشعيا. عن بين إسرائيل فإين ملق يف قلوب ملوكهم وجبابرهتم التخلية عنهم
فأحلوا عليه فخرج مغاضبا للنيب امللك . قال فها هنا أنبياء أمناء أقوياء. ال: فهل مساين لك؟ قال: قال. ال: قال

فَالَْتقََمُه {: تى حبر الروم وكان من قصته ما كان؛ فابتلي ببطن احلوت لتركه أمر شعيا؛ وهلذا قال اهللا تعاىلوقومه، فأ
. وكان ما فعله إما صغرية أو ترك األوىل. واملليم من فعل ما يالم عليه] ١٤٢: الصافات[} الُْحوُت َوُهَو ُمِليٌم

ه ملك من ملوك بين إسرائيل أن يأيت نينوى؛ ليدعو أهلها بأمر خرج ومل يكن نبيا يف ذلك الوقت ولكن أمر: وقيل
شعيا فأنف أن يكون ذهابه إليهم بأمر أحد غري اهللا، فخرج مغاضبا للملك؛ فلما جنا من بطن احلوت بعثه اهللا إىل 

بعد رفع واألظهر أن هذه املغاضبة كانت بعد إرسال اهللا تعاىل إياه، و: وقال القشريي. قومه فدعاهم وآمنوا به
  .العذاب عن القوم بعد ما أظلهم؛ فإنه كره رفع العذاب عنهم

إنه كان من أخالق قومه : وقيل. إن شاء اهللا تعاىل“ والصافات”هذا أحسن ما قيل فيه على ما يأيت بيانه يف : قلت
. جتر قتل من جربوا عليه الكذب فخشي أن يقتل فغضب، وخرج فارا على وجهه حىت ركب يف سفينة فسكنت ومل



وكان من قصته ما كان، وابتلي ببطن احلوت متحيصا من الصغرية كما قال . أنا هو: أفيكم آبق؟ فقال: فقال أهلها
] ١٤١: آل عمران[} َوِليَُمحِّصَ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا{: إىل قوله] ١٥٢: آل عمران[} حَتَّى إِذَا فَِشلُْتْم{: يف أهل أحد

إنه مل يغاضب ربه، : وقول رابع. كن قد جيري متحيص ويتضمن ذلك زجرا عن املعاودةفمعاصي األنبياء مغفورة، ول
وفاعل قد يكون من واحد؛ فاملعىن أنه ملا وعد قومه بالعذاب . وال قومه، وال امللك، وأنه من قوهلم غضب إذا أنف

وينشد هذا . ج أبقاوخرج عنهم تابوا وكشف عنهم العذاب، فلما رجع وعلم أهنم مل يهلكوا أنف من ذلك فخر
  :البيت

  وأغضب أن هتجي متيم بداوم
إن تلك املغاضبة وإن كانت من األنفة، فاألنفة ال بد أن : وهذا فيه نظر؛ فإنه يغال لصاحب هذا القول. أي آنف

  .وأنت تقول مل يغضب على ربه وال على قومه! خيالطها الغضب وإن ذلك دق على من كان؟
معناه استنزله إبليس ووقع يف ظنه إمكان أال يقدر اهللا : قيل} لَْن نَقِْدَر َعلَْيِه فََناَدى ِفي الظُّلَُماِتفَظَنَّ أَنْ {: قوله تعاىل

روي عن سعيد بن جبري حكاه عنه املهدوي، والثعليب عن . وهذا قول مردود مرغوب عنه؛ ألنه كفر. عليه مبعاقبته
هو من : احلسن. فظن أن لن نضيق عليه: من العلماء معناه احلسن وذكر الثعليب وقال عطاء وسعيد بن جبري وكثري

: الطالق[} َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه{وقوله . أي يضيق] ٢٦: الرعد[} اللَُّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر{: قوله تعاىل
٧.[  

ي ضيق وهو قول ابن عباس فيما ذكره وهذا األشبه بقول سعيد واحلسن وقدر وقدر وقتر وقتر مبعىن، أ: قلت
هو من القدر الذي هو القضاء واحلكم؛ أي فظن أن لن نقضي عليه بالعقوبة؛ قال قتادة : وقيل. املاوردي واملهدوي
  مأخوذ من القدر وهو احلكم. وجماهد والفراء

فَظَنَّ أَنْ لَنْ {:  عز وجلوروي عن أيب العباس أمحد بن حيىي ثعلب، أنه قال يف قول اهللا. دون القدرة واالستطاعة
. قدر اهللا لك اخلري يقدره قدرا، مبعىن قدر اهللا لك اخلري: هو من التقدير ليس من القدرة، يقال منه} َنقِْدَر َعلَْيِه

  :وأنشد ثعلب
  لنا أبدا ما أورق السلم النضر... فليست عشيات اللوى برواجع 

  قدر يقع ولك الشكرتباركت ما ت... وال عائد ذاك الزمان الذي مضى 
فَظَنَّ أَنْ لَْن ُنقَدَِّر {: وقرأ عمر بن عبد العزيز والزهري. وعلى هذين التأويلني العلماء. يعين ما تقدره وتقضي به يقع

وقرأ عبيد بن عمري . وحكى هذه القراءة املاوردي عن ابن عباس. بضم النون وتشديد الدال من التقدير} َعلَيِه
وقرأ يعقوب وعبد اهللا بن أيب إسحاق . بضم الياء مشددا على، الفعل اجملهول} لَْن يُقَدََّر َعلَيِه أنْ{: وقتادة واألعرج

وعن احلسن أيضا . بياء مضمومة وفتح الدال خمففا على الفعل اجملهول} يُقَْدُر َعلَْيِه{واحلسن وابن عباس أيضا 
  .بفتح النون وكسر الدال وكله مبعىن التقدير} َنقِْدَر{الباقون . }فَظَنَّ أَنْ لَنٍْ َيقِْدر َعلَْيِه{

فواهللا لئن "وهذان التأويالن تأوهلما العلماء يف قول الرجل الذي مل يعمل خريا قط ألهله إذا مات فحرقوه : قلت
واهللا لئن ضيق اهللا علي وبالغ يف حماسبيت وجزائي على : احلديث فعلى التأويل األول يكون تقديره" قدر اهللا على

أي لن كان سبق يف قدر اهللا وقضائه أن : وعلى التأويل الثاين. يب ليكونن ذلك، مث أمر أن حيرق بإفراط خوفهذنو
وحديثه . يعذب كل ذي جرم على جرمه ليعذبين اهللا على إجرامي وذنويب عذابا ال يعذبه أحدا من العاملني غريي

وقد “ مل يعمل خريا إال التوحيد”جاء يف بعض طرقه  وقد. والرجل كان مؤمنا موحدا. خرجه األئمة يف املوطأ وغريه
: واخلشية ال تكون إال ملؤمن مصدق؛ قال اهللا تعاىل. من خشيتك يا رب: مل فعلت هذا؟ قال: قال حني قال اهللا تعاىل



االستفهام } نَقِْدَر َعلَْيِه فَظَنَّ أَنْ لَْن{إن معىن : وقد قيل]. ٢٨: فاطر. [}إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء{
أن : وحكى القاضي منذر بن سعيد. املعتمر“ أبو”أفظن، فحذف ألف االستفهام إجيازا؛ وهو قول سليمان : وتقديره

  .باأللف“ أفظن”بعضهم قرأ 

  }الظَّاِلِمَنيفَنَاَدى ِفي الظُّلَُماِت أَنْ ال إِلََه إِلَّا أَْنَت سُْبحَاَنكَ إِنِّي كُْنُت ِمَن {: قوله تعاىل
  -:فيه مسألتان

اختلف العلماء يف مجع الظلمات ما املراد به، فقالت فرقة منهم ابن عباس } فَنَاَدى ِفي الظُّلَُماِت{: قوله تعاىل: األوىل
وذكر ابن أيب الدنيا حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبيداهللا بن . ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة احلوت: وقتادة

ملا ابتلع : إسرائيل عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد اهللا بن مسعود يف بيت املال قالموسى عن 
احلوت يونس عليه السالم أهوى به إىل قرار األرض، فسمع يونس تسبيح احلصى فنادى يف الظلمات ظلمات 

} أَْنتَ سُْبَحاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلمَِنيأَنْ ال إِلََه إِلَّا {ظلمة بطن احلوت، وظلمة الليل، وظلمة البحر : ثالث
وقالت فرقة منهم . كهيئة الفرخ املمعوط الذي ليس عليه ريش] ١٤٥: الصافات[} فََنَبذَْناهُ بِالْعََراِء َوُهَو َسِقيٌم{

احلوت ويصح أن يعرب بالظلمات عن جوف . ظلمة البحر، وظلمة حوت التقم احلوت األول: سامل بن أيب اجلعد
: وذكر املاوردي. ويف كل جهاته ظلمة فجمعها سائغ] ١٠: يوسف[} ِفي غََياَبِت الُْجبِّ{: األول فقط؛ كما قال

أن اهللا تعاىل أوحى إىل : وروي. أنه حيتمل أن يعرب بالظلمات عن ظلمة اخلطيئة، وظلمة الشدة، وظلمة الوحدة
أن يونس عليه السالم سجد يف : وروي" أجعله طعامكال تؤذ منه شعرة فإين جعلت بطنك سجنه ومل : "احلوت

وذكر ابن أيب الدنيا حدثنا العباس بن يزيد العبد ي حدثنا . جوف احلوت حني مسع تسبيح احليتان يف قعر البحر
ملا التقم احلوت يونس عليه : إسحاق بن إدريس حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن سعيد بن أيب احلسن قال

واختذت لك مسجدا ”: قد مات فطول رجليه فإذا هو مل ميت فقام إىل عادته يصلي فقال يف دعائهالسالم ظن أنه 
املعىن فإين مل " ال تفضلوين على يونس بن مىت"قوله صلى اهللا عليه وسلم : وقال أبو املعايل. “حيث مل يتخذه أحد

وهذا يدل على أن الباري سبحانه . طن احلوتأكن وأنا يف سدرة املنتهى بأقرب إىل اهللا منه، وهو يف قعر البحر يف ب
  وتعاىل

} أَنْ ال إِلََه إِلَّا أَْنَت سُْبحَاَنكَ إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني{. “األعراف“و“ البقرة”وقد تقدم هذا املعىن يف . ليس يف جهة
ومل يكن ذلك من . يؤذن لهيف اخلروج من غري أن : يريد فيما خالف فيه من ترك مداومة قومه والصرب عليهم وقيل

وقد يؤدب من ال يستحق العقاب كالصبيان؛ . اهللا عقوبة؛ ألن األنبياء ال جيوز أن يعاقبوا، وإمنا كان ذلك متحيصا
وقال . وقد دعا نوح على قومه فلم يؤاخذ. من الظاملني يف دعائي على قومي بالعذاب: وقيل. ذكره املاوردي

: ومثل هذا قول آدم وحواء. لظلم وأضاف الظلم إىل نفسه اعترافا واستحقاقانزه ربه عن ا: الواسطي يف معناه
  .إذ كانا السبب يف وضعهما أنفسهما يف غري املوضع الذي أنزال فيه] ٢٣: األعراف[} َربََّنا ظَلَْمَنا أَْنفُسََنا{

ء ذي النون يف بطن احلوت دعا: "روى أبو داود عن سعد بن أيب وقاص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: الثانية
إنه : وقد قيل" مل يدع به رجل مسلم يف شيء قط إال استجيب له} ال إِلََه إِلَّا أَْنَت سُْبحَاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني{

ه يف هذه اآلية شرط اهللا ملن دعاه أن جييب: ويف اخلرب. اسم اهللا األعظم ورواه سعد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وليس ههنا صريح دعاء وهو وإمنا هو } َوكَذَِلَك ُنْنجِي الُْمْؤِمنَِني{: كما أجابه كما به وينجيه كما أجناه، وهو قوله

  .فاعترف بالظلم فكان تلوحيا} إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني{: مضمون قوله



فَلَْوال أَنَُّه كَانَ ِمَن {: وذلك قوله. مبا سبق من عملهمأي خنلصهم من مههم } وَكَذَِلَك نُْنجِي الُْمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل
وهذا حفظ من اهللا عز وجل لعبد ه يونس ] ١٤٤ - ١٤٣: الصافات[} الُْمسَبِّحَِني،لَلَبِثَ ِفي بَطْنِِه إِلَى َيْومِ ُيبَْعثُونَ

ذو النون احلوت أياما صحب : وقال األستاذ أبو إسحاق. رعى له حق تعبد ه، وحفظ زمام ما سلف له من الطاعة
} الَْغمِّ{. ال يظن به ذلك! قالئل فإيل يوم القيامة يقال له ذو النون، فما ظنك بعيد عبد ه سبعني سنة يبطل هذا عنده

وقرأ ابن عامر . قراءة العامة بنونني من أجني ينجي} وَكَذَِلَك نُْنجِي الُْمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل. أي من بطن احلوت
ن واحدة وجيم مشددة وتسكني الياء على الفعل املاضي وإضمار املصدر أي وكذلك جني النجاء بنو} جنّْي{

  :ضرب زيدا مبعىن ضرب الضرب زيدا وأنشد: املؤمنني؛ كما تقول

  لسب بذلك اجلرو الكالبا... ولو ولدت قفرية جرو كلب 
َوذَرُوا {وقرأ احلسن . حيرك الياءوسكنت ياؤه على لغة من يقول بقي ورضي فال . أراد لسب السب بذلك اجلرو

  :وأنشد. استثقاال لتحريك ياء قبلها كسرة] ٢٧٨: البقرة[} َما َبِقَي ِمَن الرِّبا
  وحدا يب إىل القبور البعريا... مخر الشيب مليت ختمريا 

  ودعي باحلساب أين املصريا... ليت شعري إذا القيامة قامت 
بلها كسرة وفاعل حدا املشيب؛ أي وحدا املشيب البعري؛ ليت شعري سكن الياء يف دعي استثقاال لتحريكها وق

هو : وخطأها أبو حامت والزجاج وقالوا. هذا تأويل الفراء وأيب عبيد وثعلب يف تصويب هذه القراءة. املصري أين هو
وز ضرب زيدا وال جي. كرم الصاحلون: كما يقال. جني املؤمنون: حلن؛ ألنه نصب اسم ما مل يسم فاعله؛ وإمنا يقال

وال جيوز أن حيتج مبثل ذلك . إذ كان ضرب يدل على الضرب] فيه[مبعىن ضرب الضرب زيدا؛ ألنه ال فائدة 
وهذا : النحاس. وهو أنه أدغم النون يف اجليم -وقال القتيب  -وأليب عبيد قول آخر . البيت على كتاب اهللا تعاىل

َمْن َجاءَ {لنون من خمرج اجليم فال تدغم فيها، وال جيوز يف القول ال جيوز عند أحد من النحويني؛ لبعد خمرج ا
األصل : قال. ومل أمسع يف هذا أحسن من شيء مسعته من علي بن سليمان: قال النحاس} َمجَّاَء بِاحلَْسَنِة} {بِالَْحَسَنِة

} َوال َتفَرَّقُوا{: ننجي فحذف إحدى النونني؛ الجتماعهما كما حتذف إحدى التاءين؛ الجتماعهما حنو قوله عز وجل
أي جنى اهللا } وَكَذَِلَك َنجَّى الُْمْؤِمنَِني{وقرأ حممد بن السميقع وأبو العالية . واألصل تتفرقوا] ١٠٣: آل عمران[

  .املؤمنني؛ وهي حسنة
ِثَني، فَاْسَتَجْبَنا لَُه َوَوَهبَْنا لَُه َيْحَيى َوَزكَرِيَّا إِذْ َناَدى َربَُّه َربِّ ال َتذَْرنِي فَرْداً وَأَْنَت خَْيُر الَْوارِ{ ٩٠ - ٨٩: اآليتان

  }خَاِشِعَنيَوأَصْلَْحَنا لَهُ َزْوَجُه إِنَُّهْم كَانُوا ُيسَارُِعونَ ِفي الْخَْيرَاِت َوَيْدعُوَنَنا َرغَباً َوَرَهباً َوكَاُنوا لََنا 

أي } َربِّ ال َتذَْرنِي فَرْداً{. ذكره“ آل عمران”تقدم يف وقد . أي واذكر زكريا} َوَزكَرِيَّا إِذْ َناَدى َربَُّه{: قوله تعاىل
َوأَْنَت َخْيرُ {أي خري من يبقي بعد كل من ميوت؛ وإمنا قال } وَأَْنَت َخْيُر الْوَارِثَِني{. منفردا ال ولد يل وقد تقدم

لكن ال تقطع هذه الفضيلة اليت أي أعلم أنك، ال تضيع دينك و] ٦: مرمي[} يَرِثُنِي{: ملا تقدم من قوله} الَْوارِِثَني
  .بيانه“ مرمي”كما تقدم يف . هي القيام بأمر الذين عن عقيب

قال قتادة وسعيد بن } وَأَْصلَْحَنا لَُه َزْوجَُه{. تقدم. }َوَوَهْبَنا لَُه َيْحَيى{: أي أجبنا دعاءه} فَاسَْتَجْبَنا لَُه{: قوله تعاىل
كانت سيئة اخللق، طويلة اللسان، : وقال ابن عباس وعطاء. جعلت ولوداإهنا كانت عاقرا ف: جبري وأكثر املفسرين

  .فأصلحها اهللا فجعلها حسنة اخللق
يعين األنبياء املسلمني يف هذه السورة } إنَُّهْم{. وحيتمل أن تكون مجعت املعنيني فجعلت حسنة اخللق ولودا: قلت



  .الكناية راجعة إىل زكريا وامرأته وحيىي: وقيل} إِنَُّهْم كَاُنوا ُيسَارُِعونَ ِفي الَْخيَْراِت{
  }َيْدُعوَنَنا َرغَباً َورََهباً{ : قوله تعاىل
  :فيه مسألتان

املعىن : وقيل. أي يفزعون إلينا فيدعوننا يف حال الرخاء وحال الشدة} َوَيْدعُوَنَنا َرغَباً َوَرَهباً{: قوله تعاىل: األوىل
الرغب رفع : وقيل. ورهبة وخوف، ألن الرغبة والرهبة متالزمان يدعون وقت تعبد هم وهم حبال رغبة ورجاء

أن عادة كل داع من . وتلخيص: بطون األكف إىل السماء، والرهب رفع ظهورها؛ قاله خصيف؛ وقال ابن عطية
البشر أن يستعني بيديه فالرغب من حيث هو طلب حيسن منه أن يوجه باطن الراح حنو املطلوب منه، إذ هو موضع 

أو هبا يتملك، والرهب من حيث هو دفع حيسن معه طرح ذلك، واإلشارة إىل ذهابه وتوقيه بنفض اليد  إعطاء
  .وحنوه
روى الترمذي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رفع يديه يف : الثانية

  “األعراف”الدعاء مل حيطهما حىت يسمح هبما وجهه وقد مضى يف 

وعلى القول بالرفع فقد اختلف الناس يف صفته وإىل . االختالف يف رفع األيدي، وذكرنا هذا احلديث وغريه هناك
. أين؟ فكان بعضهم خيتار أن يبسط كفيه رافعهما حذو صدره وبطوهنما إىل وجهه؛ روي عن ابن عمر وابن عباس

إذا سألتم : "وقوله صلى اهللا عليه وسلم. ترمذيوكان علي يدعو بباطن كفيه؛ وعن أنس مثله، وهو ظاهر حديث ال
وروي عن ابن عمر وابن الزبري برفعهما ". اهللا فاسألوه ببطون أكفكم وال تسألوه بظهورها وامسحوا هبا وجوهكم

وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرفة فجعل يدعو : إىل وجهه، واحتجوا حبديث أيب سعيد اخلدري؛ قال
ا يلي وجهه، ورفعهما فوق ثدييه وأسفل من منكبيه وقيل حىت حياذي هبما وجهه وظهورمها مما وجعل ظهر كفيه مم

إن كل هذه اآلثار املروية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال أبو جعفر الطربي والصواب أن يقال. يلي وجهه
الختالف أحوال الدعاء كما قال ابن متفقة غري خمتلفة املعاين، وجائز أن يكون ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إذا أشار أحدكم بإصبع واحد فهو اإلخالص وإذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاء، وإذا رفعهما حىت : عباس
رأيت النيب صلى : قال الطربي وقد روى قتادة عن أنس قال. جياوز هبما رأسه وظاهرمها مما يلي وجهه فهو االبتهال

منصوبان على املصدر؛ أي يرغبون رغبا ويرهبون } َرغَباً َوَرَهباً{و . كفيه وباطنهما اهللا عليه وسلم يدعو بظهر
بنون } وََيْدُعنَا{وقرأ طلحة بن مصرف . أو على احلال. أو على املفعول من أجله؛ أي للرغب والرهب. رهبا

ضرب لغتان وابن وثاب وقرأ األعمش بضم الراء وإسكان الغني واهلاء مثل السقم والبخل، والعدم وال. واحدة
. مثل هنر وهنر وصخر وصخر. بالفتح يف الراء والتخفيف يف الغني واهلاء، ومها لغتان} َرغَباً َوَرَهباً{واألعمش أيضا 

  .أي متواضعني خاضعني} َوكَاُنوا لََنا خَاِشِعَني{. ورويت هذه القراءة عن أيب عمرو
  }فَْخَنا ِفيَها ِمْن ُروحَِنا َوَجَعلَْناَها وَاْبنََها آَيةً ِللَْعالَمَِنيوَالَِّتي أَْحَصَنْت فَْرَجَها فََن{ ٩١: اآلية

أي واذكر مرمي اليت أحصنت فرجها وإمنا ذكرها وليست من األنبياء ليتم ذكر } َوالَِّتي أَْحَصَنْت فَْرَجهَا{: قوله تعاىل
وجعلنا شأهنما : ومل يقل آيتني ألن معىن الكالم} لْعَالَِمَنيَوَجَعلَْناَها َواْبَنَها آَيةً ِل{: عيسى عليه السالم وهلذا قال

: إن اآلية فيهما واحدة؛ ألهنا ولدته من غري فحل وعلى مذهب سيبويه التقدير: وقال الزجاج. وأمرمها آية للعاملني
ني وابنها؛ مثل قوله وجعلناها آية للعامل: وعلى مذهب الفراء. وجعلنا آيه للعاملني وجعلنا ابنها آية للعاملني مث حذف

ومنها أن . إن من آياهتا أهنا أول امرأة قبلت يف النذر يف املتعبد: وقيل. }وَاللَُّه َوَرسُولُُه أََحقُّ أَنْ يُْرُضوُه{: جل ثناؤه



يعين } أَْحَصَنْت{و . إهنا مل تلقم ثديا قط: وقيل. اهللا عز وجل غذاها برزق من عنده مل جيره على يد عبد من عبيدة
. إن املراد بالفرج فرج القميص؛ أي مل تعلق بثوهبا ريبة؛ أي إهنا طاهرة األثواب: وقيل. فت فامتنعت من الفاحشةع

فال يذهنب ومهك إىل غري هذا؛ فإنه من لطيف : قال السهيلي. الكمان واألعلى واألسفل: وفروج القميص أربعة
، وأحسن عبارة من أن يريد ما يذهب إليه وهم اجلاهل، الكناية ألن القرآن أنزه معىن، وأوزن لفظا، وألطف إشارة

ال سيما والنفخ من روح القدس بأمر القدوس، فأضف القدس إىل القدوس، ونزه املقدسة املطهرة عن الظن الكاذب 
. بطنها يعين أمرنا جربيل حىت نفخ يف درعها، فأحدثنا بذلك النفخ املسيح يف} فَنَفَخَْنا ِفيَها ِمْن ُروِحنَا{. واحلدس

أي عالمة وأعجوبة للخلق، وعلما لنبوة عيسى، } آيَةً{. فال معىن لإلعادة“ مرمي“و“ النساء”وقد مضى هذا يف 
  .وداللة على نفوذ قدرتنا فيما نشاء

  }إِنَّ َهِذِه أُمَُّتكُْم أُمَّةً َواِحَدةً وَأََنا َربُّكُْم فَاعبدوِن{ ٩٢: اآلية
هؤالء كلهم جمتمعون على التوحيد؛ فاألمة هنا مبعىن : ملا ذكر األنبياء قال} ُتكُْم أُمَّةً وَاِحدَةًإِنَّ َهِذِه أُمَّ{: قوله تعاىل

أي إهلكم } وَأََنا َربُّكُْم{. فأما املشركون فقد خالفوا الكل. الدين الذي هو اإلسالم؛ قال ابن عباس وجماهد وغريمها
} إِنَّ َهِذِه أُمَُّتكُمْ أُمَّةً َواِحدَةً{: سى بن عمرو وابن أيب إسحاقوقرأ عي. أي أفردوين بالعبادة} فاعبد وُني{. وحدي
  ورواها

. بالنصب على القطع مبجيء النكرة بعد متام الكالم؛ قال الفراء} أُمَّةً وَاِحدَةً{الباقون . حسني عن أيب عمرو
متكم ما دامت أمة واحدة على احلال؛ أي يف حال اجتماعها على احلق؛ أي هذه أ} أُمَّةً{انتصب : الزجاج

فالن : واجتمعتم على التوحيد فإذا تفرقتم وخالفتم فليس من خالف احلق من مجلة أهل الدين احلق؛ وهو كما تقول
وأما الرفع فيجوز أن يكون على البدل من . صديقي عفيفا أي ما دام عفيفا فإذا خالف العفة مل يكن صديقي

} أمتكم{ولو نصبت . أو يكون خربا بعد خرب. ي إن هذه أمتكم، هذه أمة واحدةأو على إضمار مبتدأ؛ أ} أُمَُّتكُْم{
  .“إن”خرب “ أمَّةٌ َواِحَدةٌ”جلاز ويكون } هذه{على البدل من 

ِمٌن فَال كُفَْرانَ َوَتقَطَُّعوا أَْمرَُهْم َبيَْنُهْم كُلٌّ إِلَْيَنا َراجُِعونَ، فََمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت َوُهَو ُمْؤ{ ٩٤ - ٩٣: اآليتان
  }ِلَسْعيِِه وَإِنَّا لَُه كَاِتُبونَ

واملراد املشركون؛ . اختلفوا فيه: األخفش. أي تفرقوا يف الدين؛ قال الكليب} َوَتقَطَُّعوا أَْمَرُهمْ َبْينَُهْم{: قوله تعاىل
. “يف”حبذف } أَْمَرُهْم{؛ فنصب أي تفرقوا يف أمرهم: قال األزهري. ذمهم ملخالفة احلق، واختاذهم آهلة من دون اهللا

واملراد مجيع اخللق؛ أي جعلوا أمرهم يف أدياهنم قطعا وتقسموه بينهم، . فاملتقطع على هذا الزم وعلى األول متعد
  .أي إىل حكمنا فنجازيهم} كُلٌّ إِلَْيَنا رَاجُِعونَ{. فمن موحد، ومن يهودي، ومن نصراين، ومن عابد ملك أو صنم

للتبعيض ال للجنس إذ ال قدرة للمكلف أن يأيت جبميع } مَِن} {َمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌنفَ{: قوله تعاىل
: وقال ابن عباس. من يعمل شيئا من الطاعات فرضا أو نفال وهو موحد مسلم: الطاعات فرضها ونفلها؛ فاملعىن

أي ال جحود لعمله، أي ال يضيع جزاؤه وال يغطي } ْعيِِهفَال كُفَْرانَ ِلَس{. مصدقا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم
ويف ابن مسعود . وقد كفره كفورا وكفرانا. والكفر أيضا جحود النعمة، وهو ضد الشكر. والكفر ضده اإلميان

} مِْنكُْم ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى أَنِّي ال أُِضيُع َعَملَ َعاِملٍ{نظريه . لعمله حافظون} َوإِنَّا لَُه كَاِتُبونَ{. } فَال كُفَْر ِلَسْعيِِه{
  .أي كل ذلك حمفوظ ليجازي به] ١٩٥: آل عمران[



 َوَحَراٌم َعلَى قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَنَُّهمْ ال يَْرجُِعونَ، حَتَّى إِذَا فُِتَحْت َيأْجُوُج َوَمأْجُوُج َوُهْم ِمْن كُلِّ{ ٩٧ - ٩٥: اآليات
كُنَّا  الَْوْعدُ الَْحقُّ فَإِذَا ِهَي َشاِخَصةٌ أَْبصَاُر الَِّذيَن كَفَرُوا َيا َوْيلََنا قَْد كُنَّا ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا َبلْ َحَدبٍ َيْنِسلُونَ، َواقَْتَرَب

  }ظَاِلِمَني
وهي اختيار } َوحََراٌم{قراءة زيد بن ثابت وأهل املدينة } َوحََراٌم َعلَى قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَنَُّهْم ال يَْرجُِعونَ{: قوله تعاىل

ومها مثل . ورويت عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي اهللا عنهم} َوِحْرٌم{وأهل الكوفة . أيب عبيد وأيب حامت
وعن ابن عباس . بفتح احلاء وامليم وكسر الراء} َوَحرَِم{وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبري . حل وحالل

وعنه أيضا } َوَحرََم{وعن ابن عباس أيضا . بضم الراء وفتح احلاء وامليم} َوَحُرَم{أيضا وعكرمة وأيب العالية 
وقرأ السلمي . تسع قراءات} َوَحْرٌم{عن قتادة ومطر الوارق . }َوَحرٌِم{وعن عكرمة أيضا . }َوُحرَِّم{، } َوَحرََّم{
صلة؛ روي ذلك عن ابن عباس، واختاره أبو هي : فقيل} ال يَْرجُِعونَ{يف } ال{واختلف يف . }َعلَى قَْرَيٍة أَْهلَكُْتهَا{

ليست بصلة، وإمنا هي ثابتة ويكون احلرام مبعىن : وقيل. عبيد؛ أي وحرام قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد اهلالك
  :الواجب؛ أي وجب على قرية؛ كما قالت اخلنساء

  على شجوه إال بكيت على صخر... وإن حراما ال أرى الدهر باكيا 
واآلية مشكلة ومن أحسن ما قيل فيها وأجله ما رواه ابن : قال النحاس. ثابتة على هذا القول“ ال” تريد أخاها؛ فـ

عيينة وابن علية وهشيم وابن إدريس وحممد بن فضيل وسليمان بن حيان ومعلى عن داود بن أيب هند عن عكرمة 
. ال يتوبون: وجب اهنم ال يرجعون؛ قال: قال} َهاَوَحَراٌم َعلَى قَْرَيٍة أَْهلَكَْنا{: عن بن عباس يف قول اهللا عز وجل

أن معىن حرم الشيء حظر ومنع منه، كما أن معىن أحل أبيح : واشتقاق هذا بني يف اللغة، وشرحه: قال أبو جعفر
  مبعىن واجب فمعناه أنه قد ضيق اخلروج} ِحْرٌم{و } حََراٌم{ومل مينع منه، فإذا كان 

زائدة فقد رده عليه مجاعة؛ ألهنا ال تزاد يف } ال{إن : ر هبذا؛ فأما قول أيب عبيدةمنه ومنع فقد دخل يف باب احملظو
مثل هذا املوضع، وال فيما يقع فيه إشكال، ولو كانت زائدة لكان التأويل بعيدا أيضا؛ ألنه إن أراد وحرام على 

يف الكالم إضمار : وقيل. التوبة ال حترمقرية أهلكناها أن يرجعوا إىل الدنيا فهذا ما ال فائدة فيه، وإن أراد التوبة ف
أي وحرام على قرية حكمنا باستئصاهلا، أو باخلتم على قلوهبا أن يتقبل منهم عمل ألهنم ال يرجعون أي ال يتوبون؛ 

  .وهذا هو معىن قول ابن عباس. غري زائدة} ال{قال الزجاج وأبو علي؛ و 
ويف الكالم حذف، أي حىت إذا فتح سد يأجوج . تقدم القول فيهم} َمأْجُوُجحَتَّى إِذَا فُِتَحْت َيأْجُوُج َو{: قوله تعاىل

من كل شرف : قال ابن عباس} َوُهْم ِمْن كُلِّ َحَدبٍ َيْنِسلُونَ{]. ٨٢: يوسف[} َواْسأَلِ الْقَْرَيةَ{ومأجوج، مثل 
ب مأخوذ من حدبة الظهر؛ واحلدب ما ارتفع من األرض، واجلمع احلدا. يقبلون؛ أي لكثرهتم ينسلون من كل ناحية

  :قال عنترة
  تواترهم إيل إيل من احلداب... فما رعشت يداي وال ازدهاين 

  :خيرجون؛ ومنه قول امرئ القيس} َيْنِسلُونَ{: وقيل
  فسلي ثيايب من ثيابك تنسل

  :يسرعون؛ ومنه قول النابغة: وقيل
  برد الليل عليه فنسل... عسالن الذئب أمسى قاربا 

أي عليك بسرعة " كذب عليك العسل: "ويف احلديث. ئب يعسل عسال وعسالنا إذا أعنق وأسرععسل الذ: يقال
نسل فالن يف العدو ينسل بالكسر والضم نسال : والنسالن مشية الذئب إذا أسرع؛ يقال: وقال الزجاج. املشي



هو األظهر؛ وهو إهنم يأجوج ومأجوج، و: مث قيل يف الذين ينسلون من كل حدب. ونسوال ونسالنا؛ أي أسرع
  مجيع اخللق؛ فإهنم حيشرون إىل أرض املوقف، وهم يسرعون من كل: وقيل. قول ابن مسعود وابن عباس

} فَإِذَا ُهْم ِمَن الْأَْجَداِث إِلَى َربِّهِْم يَْنِسلُونَ{: أخذا من قوله} وَُهْم ِمْن كُلِّ َجَدٍث يَْنِسلُونَ{وقرئ يف الشواذ . صوب
  .القراءة املهدوي عن ابن مسعود والثعليب عن جماهد وأيب الصهباء وحكى هذه]. ٥١: يس[

حىت : الواو زائدة مقحمة؛ واملعىن: وقال الفراء والكسائي وغريمها. يعين القيامة} َواقْتََرَب الْوَْعُد الَْحقُّ{: قوله تعاىل
  :فراءوأنشد ال. “إذا”جواب } فَاقَْتَرَب{إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد احلق 

  فلما أجزنا ساحة احلي وانتحى
أي للجبني ] ١٠٤ - ١٠٣: الصافات[} َونَاَديَْناُه. َوَتلَُّه لِلَْجبِنيِ{: أي انتحى، والواو زائدة؛ ومنه قوله تعاىل

اقَْتَربَ َو{: ويكون قوله} فَإِذَا ِهَي شَاِخَصةٌ أَْبَصاُر الَِّذيَن كَفَُروا{“ إذا”وأجاز الكسائي أن يكون جواب . ناديناه
قالوا يا ويلنا؛ وهو : اجلواب حمذوف والتقدير: وقال البصريون. معطوفا على الفعل الذي هو شرط} الَْوْعدُ الَْحقُّ

هِ َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء َما َنعبد ُهمْ إِلَّا ِلُيقَرُِّبوَنا إِلَى اللَّ{: قال اهللا تعاىل. قول الزجاج، وهو قول حسن
ضمري األبصار، } ِهَي} {فَإِذَا ِهَي َشاِخصَةٌ{. قالوا ما نعبد هم، وحذف القول كثري: املعىن] ٣: الزمر[} ُزلْفَى

  :وقال الشاعر. فإذا أبصار الذين كفروا شخصت عند جميء الوعد: واألبصار املذكورة بعدها تفسري هلا كأنه قال
   مالك بن أيب كعبأال فرَّ عين... لعمر أبيها ال تقول ظعينيت 

: وقيل]. ٤٦: احلج[} فَإِنََّها ال َتعَْمى الْأَْبَصاُر{عماد، مثل “ هي”: وقال الفراء. فكىن عن الظعينة يف أبيها مث أظهرها
: فإذا هي؛ مبعىن القيامة بارزة واقعة؛ أي من قرهبا كأهنا آتية حاضرة ابتداء فقال: التقدير“ هي”إن الكالم مت قول 

على تقدمي اخلرب على االبتداء؛ أي أبصار الذين كفروا شاخصة من هذا اليوم؛ أي من هوله } الَِّذيَن كَفَُروا أَْبصَاُر{
  .يا ويلنا إنا كنا ظاملني ووضعنا العبادة يف غري موضعها: ال تكاد تطرف؛ يقولون

  }ُتْم لََها َوارُِدونَإِنَّكُْم َوَما َتعبد ونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصبُ َجهَنََّم أَْن{ ٩٨: اآلية
  -:فيه أربع مسائل

ال أدري أعرفوها فلم يسألوا ! آية ال يسألين الناس عنها: قال ابن عباس} إِنَّكُْم َوَما تَعبد ونَ{: قوله تعاىل: األوىل
ُب َجَهنََّم أَنُْتْم لََها إِنَّكُْم َوَما َتعبد ونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَص{: وما هي؟ قال: عنها، أو جهلوها فال يسألون عنها؛ فقيل

لو حضرته : شتم آهلتنا، وأتوا ابن الزبعرى وأخربوه، فقال: ملا أنزلت شق على كفار قريش، وقالوا} َوارُِدونَ
هذا املسيح تعبد ه اليهود تعبد عزيرا أفهما من حصب : كنت أقول له: وما كنت تقول؟ قال: قالوا. لرددت عليه

إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحسَْنى {: ه، ورأوا أن حممدا قد خصم؛ فأنزل اهللا تعاىلجهنم؟ فعجبت قريش من مقالت
يعين ابن الزبعرى ] ٥٧: الزخرف[} َولَمَّا ضُرَِب اْبُن َمرَْيَم مَثَالً{وفيه نزل ] ١٠١: األنبياء[} أُولَِئَك َعْنَها ُمْبَعُدونَ

  .بكسر الصاد؛ أي يضجون؛ وسيأيت] ٥٧: الزخرف[ }إِذَا قَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونَ{
ليست له صيغة موضوعة للداللة : هذه اآلية أصل القول بالعموم وأن له صيغا خمصوصة، خالفا ملن قال: الثانية

يف جاهليته مجيع من عبد، “ ما”عليه، وهو باطل مبا دلت عليه هذه اآلية وغريها؛ فهذا عبد اهللا بن الزبعرى قد فهم 
ه على ذلك قريش وهم العرب الفصحاء، واللسن البلغاء، ولو مل تكن للعموم ملا صح أن يستثىن منها، وقد ووافق

  .وجد ذلك فهي للعموم وهذا واضح
قراءة العامة باملهملة أي إنكم يا معشر الكفار واألوثان اليت تعبد وهنا من دون اهللا وقود جهنم؛ قال ابن : الثالثة



} َحطَبُ َجهَنََّم{وقرأ علي بن أيب طالب وعائشة رضوان اهللا عليهما . حطبها: وقتادةعباس قال جماهد وعكرمة 
وذكر لنا أن احلضب يف لغة : قال. يريد احلصب: بالضاد املعجمة؛ قال الفراء} َحضُب{وقرأ ابن عباس . بالطاء
  أهل

وقال أبو عبيدة . وقد حمضبوامل. اليمن احلطب، وكل ما هيجت به النار وأوقدهتا به فهو حضب؛ ذكره اجلوهري
ويظهر من هذه اآلية أن الناس من الكفار وما . كل ما ألقيته يف النار فقد حصبتها به} َحَصُب َجَهنََّم{: يف قوله تعاىل

} َرةُفَاتَّقُوا النَّاَر الَِّتي َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجا{: ونظري هذه اآلية قوله تعاىل. يعبد ون من األصنام حطب جلهنم
وأن النار ال تكون على " البقرة"إن املراد باحلجارة حجارة الكربيت؛ على ما تقدم يف : وقيل]. ٢٤: البقرة[

أول شيء باحلسرة، مث جتمع على النار : األصنام عذابا وال عقوبة؛ ألهنا مل تذنب، ولكن تكون عذابا على من عبد ها
إمنا جعلت يف النار : حتمى فتلصق هبم زيادة يف تعذيبهم وقيل: يلوق. فتكون نارها أشد من كل نار، مث يعذبون هبا

  .تبكيتا لعبادهتم
واخلطاب للمشركني عبد ه األصنام؛ أي أنتم واردوها مع . أي فيها داخلون} أَْنُتْم لََها َوارُِدونَ{: قوله تعاىل
ادات فقد خيرب عنها بكنايات اخلطاب لألصنام وعبد هتا؛ ألن األصنام وإن كانت مج: وجيوز أن يقال. األصنام
. لغري اآلدميني“ ما”ال يدخل يف هذا عيسى وال عزير وال املالئكة صلوات اهللا عليهم؛ ألن : وقال العلماء. اآلدميني

  .وألن املخاطبني هبذه اآلية مشركو مكة دون غريهم: قال الزجاج. “ومن”: فلو أراد ذلك لقال
  }ِء آِلَهةً َما َوَرُدوَها َوكُلٌّ ِفيَها خَاِلُدونَ، لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوُهْم ِفيَها ال َيْسَمُعونَلَْو كَانَ َهُؤال{ ١٠٠ - ٩٩: اآليتان

ما وردها : وقيل. أي لو كانت األصنام آهلة ملا ورد عابدوها النار} لَْو كَانَ َهُؤالِء آِلَهةً َما َورَُدوَها{: قوله تعاىل
  .}َوكُلٌّ ِفيَها َخاِلُدونَ{ :العابدون واملعبودون؛ وهلذا قال

أي هلؤالء الذين وردوا النار من الكفار والشياطني؛ فأما األصنام فعلى اخلالف فيها؛ } لَُهْم ِفيَها َزِفٌري{: قوله تعاىل
وقد . والزفري صوت نفس املغموم خيرج من القلب: هل حيييها اهللا تعاىل ويعذهبا حىت يكون هلا زفري أو ال؟ قوالن

  وَُهْم ِفيهَا{. “هود” تقدم يف

: يف الكالم حذف؛ واملعىن وهم فيها ال يسمعون شيئا؛ ألهنم حيشرون صما، كما قال اهللا تعاىل: قيل} ال َيْسَمُعونَ
منع ويف مساع األشياء روح وأنس، ف]. ٩٧: اإلسراء[} وََنْحُشُرُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى ُوُجوِههِْم ُعْمياً َوُبكْماً َوُصمّاً{

: وقيل. ال يسمعون ما يسرهم، بل يسمعون صوت من يتوىل تعذيبهم من الزبانية: وقيل. اهللا الكفار ذلك يف النار
إذا : يصريون حينئذ صما بكما؛ كما قال ابن مسعود] ١٠٨: املؤمنون[} اْخَسأُوا ِفيَها َوال ُتكَلُِّموِن{إذا قيل هلم 

وابيت من نار، مث جعلت التوابيت يف توابيت أخرى فيها مسامري من نار، بقي من خيلد يف النار يف جهنم جعلوا يف ت
  .فال يسمعون شيئا، وال يرى أحد منهم أن يف النار من يعذب غريه

ْم ِفي َما إِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحْسَنى أُولَِئَك َعْنَها ُمْبَعُدونَ، ال َيْسَمُعونَ َحسِيَسَها وَُه{ ١٠٣ - ١٠١: اآليات
  }ِذي كُْنُتمْ ُتوَعُدونَاشَْتَهْت أَنْفُسُُهْم خَاِلُدونَ، ال َيْحزُُنُهُم الْفََزُع الْأَكَْبُر وََتَتلَقَّاُهُم الَْمالِئكَةُ َهذَا َيوُْمكُمُ الَّ

فمعىن الكالم } ُمبَْعُدونَ{. عن النار أي} أُولَِئَك َعنَْها{أي اجلنة } إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحسَْنى{: قوله تعاىل
مسعت : وقال حممد بن حاطب. وليس يف القرآن غريه“ إال”ههنا مبعىن “ إن”: االستثناء؛ وهلذا قال بعض أهل العلم

ت النيب فقال مسع} إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحسَْنى{علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقرأ هذه اآلية على املنرب 
  ".إن عثمان منهم: "صلى اهللا عليه وسلم يقول



وروى ابن جريج عن . واحلسيس واحلس احلركة. أي حس النار وحركة هلبها} ال َيْسَمُعونَ َحسِيَسهَا{: قوله تعاىل
وله أجمنون أنت؟ فأين ق: فقال ابن عباس} ال َيْسَمُعونَ َحسِيَسهَا{: عطاء قال قال أبو راشد احلروري البن عباس

]. ٨٦: مرمي[} إِلَى َجَهنََّم وِْرداً{: وقوله] ٩٨: هود[} فَأَْوَردَُهُم النَّاَر{: وقوله تعاىل} َوإِنْ ِمْنكُْم إِلَّا َوارُِدهَا{: تعاىل
  :وقال أبو عثمان النهدي. اللهم أخرجين من النار ساملا، وأدخلين اجلنة فائزا: ولقد كان من دعاء من مضى

إذا دخل أهل اجلنة مل يسمعوا حس أهل النار : وقيل. حس حس: لسع أهل النار فيقولونعلى الصراط حيات ت
أي دائمون وهم فيما تشتهيه األنفس وتلذ } َوُهْم ِفي َما اْشَتَهتْ أَنْفُُسُهمْ َخاِلُدونَ{. وقبل ذلك يسمعون؛ فاهللا أعلم

  ].٣١: فصلت[} كُْم ِفيَها َما َتدَُّعونَوَلَكُْم ِفيَها َما َتْشتَهِي أَْنفُُسكُْم وَلَ{وقال . األعني
الباقون . بضم الياء وكسر الزاي} ال ُيحُْزُنُهُم{وقرأ أبو جعفر وابن حميصن } ال َيحُْزُنُهُم الْفََزُع الْأَكْبَُر{: قوله تعاىل

كرب أهوال يوم والفزع األ. حزنه لغة قريش، وأحزنه لغة متيم، وقد قرئ هبما: قال اليزيدي. بفتح الياء وضم الزاي
وقال ابن جريح وسعيد بن جبري . هو وقت يؤمر بالعباد إىل النار: وقال احلسن. القيامة والبعث؛ عن ابن عباس

هو القطيعة : هو إذا أطبقت النار على أهلها، وذبح املوت بني اجلنة والنار وقال ذو النون املصري: والضحاك
ثة يوم القيامة يف كثيب من املسك األذفر وال حيزهنم الفزع األكرب ثال: "وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم. والفراق

". رجل أم قوما حمتسبا وهم له رضوان ورجل أذن لقوم حمتسبا ورجل ابتلى برق الدنيا فلم يشغله عن طاعة ربه
عنه؛ مررت برجل يضرب غالما له، فأشار إيلّ الغالم، فكلمت مواله حىت عفا : وقال أبو سلمة بن عبد الرمحن

مسعت “ يا ابن أخي من أغاث مكروبا أعتقه اهللا من النار يوم الفزع األكرب: فلقيت أبا سعيد اخلدري فأخربته، فقال
أي تستقبلهم املالئكة على أبواب اجلنة يهنئوهنم } َوَتَتلَقَّاُهُم الَْمالِئكَةُ{. ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

تستقبلهم مالئكة الرمحة عند خروجهم من القبور عن ابن : وقيل} الَِّذي كُنُْتْم ُتوَعُدونَ َهذَا َيوُْمكُُم{: ويقولون هلم
  .فيه الكرامة} الَِّذي كُْنُتْم ُتوَعُدونَ{. أي ويقولون هلم؛ فحذف} َهذَا َيْوُمكُُم{عباس 
  }َنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُنِعيُدُه َوْعداً َعلَْيَنا إِنَّا كُنَّا فَاِعِلَنيَيْوَم َنطْوِي السََّماَء كَطَيِّ السِّجِلِّ ِللْكُُتبِ كََما َبدَأْ{ ١٠٤: اآلية

بتاء } ُتطَْوى{قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح واألعرج والزهري } َيْوَم َنطْوِي السََّماَء{: قوله تعاىل
  }َيطوِي{جماهد . رفعا على ما مل يسم فاعله} السََّماء{مضمومة 

على البدل من اهلاء احملذوفة يف } يوم{وانتصاب . بنون العظمة} َنطْوِي{الباقون . اهللا السماء على معىن يطوي
كََما َبدَأَْنا أَوَّلَ {من قول “ نعيد”أو يكون منصوبا بـ . الذي كنتم توعدونه يوم نطوي السماء: الصلة؛ التقدير

أو على إضمار . الفزع األكرب يف اليوم الذي نطوي فيه السماء أي ال حيزهنم} ال َيحُْزنُُهُم{: أو بقول. }َخلْقٍ ُنِعيدُُه
قال } كَطَيِّ السِّجِلِّ ِللِْكَتابِ{]. ٦٧: الزمر[} َوالسََّماوَاُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِِه{: واذكر، وأراد بالسماء اجلنس؛ دليله

بن عباس أيضا اسم كاتب رسول وعن ا. “على”أي كطي الصحيفة على ما فيها؛ فالالم مبعىن : ابن عباس وجماهد
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليس بالقوي؛ ألن كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معروفون ليس هذا منهم، وال 

ملك، وهو الذي يطوي كتب “ الّسجل”: وقال ابن عباس أيضا وابن عمر والسدي. يف أصحابه من امسه السجل
 السماء الثالثة، ترفع إليه أعمال العباد، يرفعها إليه احلفظة املوكلون باخللق يف إنه يف: ويقال. بين آدم إذا رفعت إليه

والسجل الصك، وهو اسم مشتق من السجالة . كل مخيس واثنني، وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروت وماروت
مث استعريت ساجلت الرجل إذا نزعت دلوا ونزع دلوا، : وهي الكتابة؛ وأصلها من السجل وهو الدلو؛ تقول

  :وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أيب هلب. وقد سجل احلاكم تسجيال. فسميت املكاتبة واملراجعة مساجلة



  ميأل الدلو إىل عقد الكرب... من يساجلين يساجل ماجدا 
م السني بض} كَطَّي السُُّجلِّ{وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير . مث بين هذا االسم على فعل مثل محر وطمر وبلي

قال . بفتح السني وإسكان اجليم وختفيف الالم} كَطَيّ السَّْجل{وقرأ األعمش وطلحة . واجليم وتشديد الالم
: والطي يف هذه اآلية حيتمل معنيني . } لِلْكتَابِ{: والتمام عند قوله. واملعىن واحد إن شاء اهللا تعاىل: النحاس
اإلخفاء : والثاين]. ٦٧: الزمر[} َوالسََّماوَاُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِِه{: عاىلالدرج الذي هو ضد النشر، قال اهللا ت: أحدمها

  .والتعمية واحملو؛ ألن اهللا تعاىل ميحو ويطمس رسومها ويكدر جنومها

} كُِشطَْتَوإِذَا السََّماُء {] ٢ - ١: التكوير[} وَإِذَا النُُّجوُم اْنكََدَرْت. إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{: قال اهللا تعاىل
مجعا } ِللْكُُتبِ{: وقراءة األعمش وحفص ومحزة والكسائي وحيي وخلف. ومت الكالم} ِللِْكتَاَب{]. ١١: التكوير[

وروى . أي حنشرهم حفاة عراة غرال كما بدؤوا يف البطون} كََما َبدَأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُنِعيُدُه{: مث استأنف الكالم فقال
حيشر الناس يوم القيامة عراة غرال أول اخللق : "نيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالالنسائي عن ابن عباس عن ال

أخرجه مسلم أيضا عن ابن عباس } كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُنعِيدُُه{ –مث قرأ  -يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السالم 
يها الناس إنكم حتشرون إىل اهللا حفاة عراة غرال يا أ: "قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبوعظة فقال: قال

أال وإن أول اخلالئق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه } كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُنِعيُدُه َوْعداً َعلَْيَنا إِنَّا كُنَّا فَاِعِلَني{
يان الثوري عن سلمة بن وذكر سف. مستوىف“ التذكرة”وقد ذكرنا هذا الباب يف كتاب . وذكر احلديث" السالم

يرسل اهللا عز وجل ماء من حتت العرش كمين الرجال فتنبت : كهيل عن أيب الزعراء عن عبد اهللا بن مسعود قال
هنلك . املعىن: وقال ابن عباس. }كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُنِعيدُُه{وقرأ . منه حلماهنم وجسماهنم كما تنبت األرض بالثرى

أي نطويها فنعيدها إىل } َيْوَم َنطْوِي السََّماَء{: ما كان أول مرة؛ وعلى هذا فالكالم متصل بقولهكل شيء ونفنيه ك
َيْوَم تَُبدَّلُ {: نفين السماء مث نعيدها مرة أخرى بعد طيها وزواهلا؛ كقول: وقيل. اهلالك والفناء فال تكون شيئا

َولَقَْد جِئُْتمُوَنا فَُراَدى كََما {: والقول األول أصح وهو نظري قوله] ٤٨: إبراهيم[} الْأَْرُض غَْيرَ الْأَْرضِ َوالسََّماوَاُت
َوعُرِضُوا َعلَى َربِّكَ َصفّاً لَقَْد جِئُْتُموَنا كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ {: وقوله عز وجل] ٩٤: األنعام[} َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة

إجنازه والوفاء به أي من البعث واإلعادة ففي الكالم } َعلَيَْنا{دنا وعدا نصب على املصدر؛ أي وع} َوْعداً} {َمرٍَّة
إنا كنا قادرين على ما } إِنَّا كُنَّا فَاِعِلَني{معىن : قال الزجاج} إِنَّا كُنَّا فَاِعِلَني{: مث أكد ذلك بقول جل ثناؤه. حذف
} كَانَ{: وقيل]. ١٨: املزمل[} كَانَ َوْعُدُه َمفْعُوالً{: الأي ما وعدناكم وهو كما ق} إِنَّا كُنَّا فَاِعِلَني{وقيل . نشاء

  .صلة: وقيل. لإلخبار مبا سبق من قضائه

َولَقَْد كََتْبَنا ِفي الزَُّبورِ ِمْن َبْعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَْرضَ َيرِثَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ، إِنَّ ِفي َهذَا { ١٠٦ - ١٠٥: اآليتان
  }مٍ َعابِِديَنلََبالغاً ِلقَْو
زبرت أي . الزبور والكتاب واحد؛ ولذلك جاز أن يقال للتوراة واإلجنيل زبور} َولَقَْد كَتَْبَنا ِفي الزَّبُورِ{: قوله تعاىل

أَنَّ {الذي يف السماء } ِمْن بَْعِد الذِّكْرِ{. التوراة واإلجنيل والقرآن} الزَُّبورِ{: وقال سعيد بن جبري. كتبت ومجعة زبر
} الزَّبُورِ{: الشعيب. رواه سفيان عن األعمش عن سعيد بن جبري} يَرِثَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ{أرض اجلنة } أَْرَضالْ

كتب األنبياء عليهم السالم، و } الزَُّبورِ{جماهد وابن زيد . توراة موسى عليه السالم} الذِّكْرِ{زبور داود، و 
الكتب اليت أنزهلا اهللا من بعد موسى على } الزَّبُورِ{: وقال ابن عباس.  السماءأم الكتاب الذي عند اهللا يف} الذِّكْرِ{

أَنَّ الْأَْرضَ َيرِثَُها {بضم الزاي مجع زبر } ِفي الزَّبُورِ{وقرأ محزة . التوراة املنزلة على موسى} الذِّكْرِ{أنبيائه، و 



اجلنة كما قال سعيد بن جبري؛ ألن األرض يف الدنيا قال قد أحسن ما قيل فيه أنه يراد هبا أرض } ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ
ودليل هذا التأويل قوله : وقال جماهد وأبو العالية. وهو قول ابن عباس وجماهد وغريمها. يرثها الصاحلون وغريهم

. وعن ابن عباس أهنا األرض املقدسة] ٧٤: الزمر[} َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدقََنا َوْعَدُه َوأَْوَرثََنا الْأَْرَض{: تعاىل
إن املراد بذلك بنو : وقيل. أهنا أرض األمم الكافرة ترثها أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم بالفتوح: وعنه أيضا

} ا الَِّتي َبارَكَْنا ِفيهَاَوأَْوَرثَْنا الْقَْوَم الَِّذيَن كَاُنوا ُيسَْتْضَعفُونَ َمشَارِقَ الْأَْرضِ َوَمَغارَِبَه{: إسرائيل؛ بدليل قوله تعاىل
وقرأ محزة . وأكثر املفسرين على أن املراد بالعباد الصاحلني أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم] ١٣٧: األعراف[
: وقيل. أي فيما جرى ذكره يف هذه السورة من الوعظ والتنبيه} إِنَّ ِفي َهذَا{. بتسكني الياء} ِعَباِدي الصَّاِلُحونَ{

وقال ابن عباس . هم أهل الصلوات اخلمس: قال أبو هريرة وسفيان الثوري} لََبالغاً ِلقَْومٍ َعابِِديَن{إن يف القرآن 
وال يبعد أن يدخل فيه كل عاقل؛ ألنه : قال القشريي. والعابد املتذلل اخلاضع. مطيعني} عَابِِديَن{: رضي اهللا عنهما

وقال ابن عباس . ن واستعمله ألوصله ذلك إىل اجلنةمن حيث الفطرة متذلل للخالق، وهو حبيث لو تأمل القرآ
وهذا هو القول . هم أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم الذين يصلون الصلوات اخلمس ويصومون شهر رمضان: أيضا

  .األول بعينه

أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد فََهلْ أَْنُتمْ َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا َرْحَمةً ِللْعَالَِمَني، قُلْ إِنََّما ُيوَحى إِلَيَّ { ١٠٩ - ١٠٧: اآليات
  }ُمْسِلُمونَ، فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ آذَْنُتكُْم َعلَى َسَواٍء َوإِنْ أَْدرِي أَقَرِيبٌ أَْم َبِعيٌد َما ُتوَعُدونَ

كان حممد صلى اهللا عليه : ن عباس قالقال سعيد بن جبري عن اب} َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا َرْحَمةً ِللَْعالَمَِني{: قوله تعاىل
. وسلم رمحة جلميع الناس فمن آمن به وصدق به سعد، ومن مل يؤمن به سلم مما حلق األمم من اخلسف والغرق

  .أراد بالعاملني املؤمنني خاصة: وقال ابن زيد
أي منقادون } فََهلْ أَنُْتْم ُمْسِلُمونَ{. جيوز اإلشراك به فال} قُلْ إِنََّما ُيوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُمْ إِلٌَه وَاِحٌد{: قوله تعاىل

  .أي انتهوا] ٩١: املائدة[} فََهلْ أَنُْتْم ُمْنَتُهونَ{: لتوحيد اهللا تعاىل؛ أي فأسلموا؛ كقوله تعاىل
تكم على بيان أنا وإياكم أي أعلم} فَقُلْ آذَْنُتكُْم َعلَى َسَواٍء{أي إن أعرضوا عن اإلسالم } فَإِنْ تََولَّوْا{: قوله تعاىل

أي أعلمهم ] ٥٨: األنفال[} َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمْن قَْومٍ ِخَياَنةً فَاْنبِذْ إِلَيْهِْم َعلَى َسَواٍء{: حرب ال صلح بيننا؛ كقوله تعاىل
 املعىن: وقال الزجاج. أنك نقضت العهد نقضا، أي استويت أنت وهم فليس لفريق عهد ملتزم يف حق الفريق اآلخر

نافيه مبعىن } إِنْ} {َوإِنْ أَْدرِي{. أعلمتكم مبا يوحى إيل على استواء يف العلم به، ومل أظهر ألحد شيئا كتمته عن غريه
يعين أجل يوم القيامة ال يدريه أحد ال نيب مرسل وال ملك } أَقَرِيٌب أَْم َبعِيٌد َما ُتوَعُدونَ{. أي وما أدري} مَا{

  .آذنتكم باحلرب ولكين ال أدري مىت يؤذن يل يف حماربتكم :وقيل. مقرب؛ قاله ابن عباس
ى ِحنيٍ، إِنَُّه َيْعلَمُ الَْجْهَر ِمَن الْقَْولِ َوَيْعلَُم َما َتكُْتُمونَ، َوإِنْ أَْدرِي لََعلَُّه ِفْتَنةٌ لَكُْم َوَمتَاٌع إِلَ{ ١١٢ - ١١٠: اآليات

  }َمُن الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَقَالَ َربِّ اْحكُْم بِالَْحقِّ َوَربَُّنا الرَّْح
أي } َوإِنْ أَْدرِي لََعلَُّه{. أي من الشرك وهو اجملازي عليه} إِنَُّه َيعْلَُم الْجَْهَر ِمَن الْقَْولِ َوَيْعلَُم َما َتكُْتُمونَ{: قوله تعاىل

  أي اختبار لريى كيف صنيعكم} ِفْتَنةٌ لَكُْم{لعل اإلمهال 

وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى بين أمية يف منامه . إىل انقضاء املدة: قيل} اٌع إِلَى حِنيٍَوَمَت{. وهو أعلم
فأنزل اهللا تعاىل . ارجع فسله مىت يكون ذلك: يلون الناس، فخرج احلكم من عنده فأخرب بين أمية بذلك؛ فقالوا له

يقول لنبيه عليه السالم قل هلم } َوإِنْ أَْدرِي لََعلَُّه ِفْتَنةٌ لَكُْم َوَمَتاعٌ إِلَى حِنيٍ} {َوإِنْ أَْدرِي أَقَرِيبٌ أَْم َبِعيٌد َما ُتوَعُدونَ{



  .ذلك
ختم السورة بأن أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بتفويض األمر إليه وتوقع } قُلْ َربِّ اْحكُْم بِالَْحقِّ{: قوله تعاىل

كانت األنبياء : روى سعيد عن قتادة قال. ني وانصرين عليهمالفرج من عنده، أي احكم بيين وبني هؤالء املكذب
َربِّ اْحكُْم {: فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقول] ٨٩: األعراف[} َربََّنا افَْتْح بَْيَنَنا وََبْيَن قَْوِمَنا بِالَْحقِّ{: تقول
. أي اقض به} َربِّ اْحكُْم بِالْحَقِّ{الباطل فكان إذا لقي العدو يقول وهو يعلم أنه على احلق وعدوه على } بِالَْحقِّ

يف موضع } َربِّ{و . رب احكم حبكمك احلق: الصفة ههنا أقيمت مقام املوصوف والتقدير: وقال أبو عبيدة
: قال النحاس. بضم الباء} قُلْ َربُّ اْحكْم بِاحلَقَّ{وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وابن حميصن . نصب، ألنه نداء مضاف

وقرأ الضحاك وطلحة . ن عند النحويني؛ ال جيوز عندهم رجل أقبل، حىت تقول يا رجل أقبل أو ما أشبههوهذا حل
أي قال حممد ريب أحكم باحلق من . بقطع األلف مفتوحة الكاف وامليم مضمومة} قَالَ َربِّي أْحكَُم بِاحلَقَّ{ويعقوب 
َوَربَُّنا الرَّْحَمُن الُْمْستََعانُ َعلَى َما {. األمور باحلق على معىن أحكم} قُلْ َريب أْحكََم{وقرأ اجلحدري . كل حاكم
الباقون . بالياء على اخلرب} َعلَى َما َيِصفُوْنَ{وقرأ املفضل والسلمي . أي تصفونه من الكفر والتكذيب} َتِصفُونَ

  .واهللا أعلم. بالتاء على اخلطاب

  اجمللد الثاين عشر
  تفسري سورة احلج

  من الطبعة ١٢اجلزء 
  سورة احلج

  مقدمة السورة
إىل متام ثالث آيات، قاله ابن عباس ] ١٩: احلج[} َهذَانِ َخْصَماِن{: قوله تعاىل: وهي مكية، سوى ثالث آيات

وقال الضحاك وابن ] ٢٢: احلج[} َعذَاَب الْحَرِيقِ{،إىل قوله "أهنن أربع آيات"وعن ابن عباس أيضا . وجماهد
] ٥٢: احلج[} َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرسُولٍ َوال نَبِيٍّ{: إال أربع آيات -قتادة  وقاله -" هي مدنية: "عباس أيضا

: وقال اجلمهور. وعد النقاش ما نزل باملدينة عشر آيات. فهن مكيات] ٥٥: احلج[} َعذَاُب َيْومٍ َعِقيمٍ{إىل 
مكي، و } َيا أَيَُّها النَّاُس{ات تقتضي ذلك، ألن وهذا هو األصح؛ ألن اآلي. السورة خمتلطة، منها مكي ومنها مدين

وهي من أعاجيب السور، نزلت ليال وهنارا، سفرا وحضرا، مكيا ومدنيا، : الغزنوي. مدين} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{
  .سلميا وحربيا، ناسخا ومنسوخا، حمكما ومتشاهبا؛ خمتلف العدد

يا رسول اهللا، فضلت : بو داود والدارقطين عن عقبة بن عامر قال قلتوجاء يف فضلها ما رواه الترمذي وأ: قلت
هذا حديث حسن : وقال. لفظ الترمذي" . نعم، ومن مل يسجدمها فال يقرأمها: "سورة احلج بأن فيها سجدتني؟ قال

  .ليس إسناده بالقوي
فضلت سورة : "هنما قاالوابن عمر أ -رضي اهللا عنه  -واختلف أهل العلم يف هذا؛ فروي عن عمر بن اخلطاب 

ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة؛ . وبه يقول ابن املبارك والشافعي وأمحد وإسحاق". احلج بأن فيها سجدتني
رأيت عمر بن اخلطاب سجد يف احلج : روى الدارقطين عن عبد اهللا بن ثعلبة قال. وهو قول سفيان الثوري

  .سجدتني؛ قلت يف الصبح؟ قال يف الصبح



  }َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم إِنَّ زَلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم{ ١: اآلية
َيا أَيَُّها النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلَْزلَةَ {روى الترمذي عن عمران بن حصني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا نزلت 

: أنزلت عليه هذا اآلية وهو يف سفر فقال: قال} ِكنَّ َعذَاَب اللَِّه َشِديٌدَولَ -إىل قوله  -السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ 
ذاك يوم يقول اهللا آلدم ابعث بعث النار قال يا رب وما : اهللا ورسوله أعلم؛ قال: أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا"

يبكون؛ فقال رسول اهللا صلى فأنشأ املسلمون " . بعث النار قال تسعمائة وتسعة وتسعون إىل النار وواحد إىل اجلنة
فيؤخذ العدد من اجلاهلية  -قال  -قاربوا وسددوا فإنه مل تكن نبوة قط إال كان بني يديها جاهلية : "اهللا عليه وسلم

 -فإن متت وإال كملت من املنافقني وما مثلكم واألمم إال كمثل الرقمة يف ذراع الدابة أو كالشامة يف جنب البعري 
فكربوا؛  -إين ألرجو أن تكونوا ثلث أهل اجلنة  -فكربوا؛ مث قال  -جو أن تكونوا ربع أهل اجلنة إين ألر -مث قال 
هذا حديث حسن : قال. ال أدري قال الثلثني أم ال: قال. فكربوا" إين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة -مث قال 

حىت ما أبدوا بضاحكة، فلما رأى  فيئس القوم: وفيه. صحيح، قد روي من غري وجه احلسن عن عمران بن حصني
اعملوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده إنكم ملع خليقتني ما كانتا مع شيء إال : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

: فسري عن القوم بعض الذي جيدون؛ فقال: قال" كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن مات من بين آدم وبين إبليس
" مد بيده ما أنتم يف الناس إال كالشامة يف جنب البعري أو كالرقمة يف ذراع الدابةاعملوا وأبشروا فوالذي نفس حم"

ويف صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى . هذا حديث حسن صحيح: قال
أخرج بعث النار قال يقول  -قال  -يقول اهللا تعاىل يا آدم فيقول لبيك وسعديك واخلري يف يديك : "اهللا عليه وسلم

  وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني

قال فذاك حني يشيب الصغري وتضع كل ذات محل، محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهللا 
مأجوج أبشروا فإن من يأجوج و: "يا رسول اهللا، أينا ذلك الرجل؟ فقال: فاشتد ذلك عليهم؛ قالوا: قال". شديد

حدثنا : وذكر أبو جعفر النحاس قال. وذكر احلديث بنحو ما تقدم يف حديث عمران بن حصني". ألفا ومنكم رجل
أمحد بن حممد بن نافع قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخربنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي 

نزلت : قال} َولَِكنَّ َعذَاَب اللَِّه َشِديٌد -إىل  -ْم إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا رَبَّكُ{اهللا عنه قال 
أتدرون أي يوم هذا : "على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف مسري له، فرفع هبا صوته حىت ثاب إليه أصحابه فقال

دم قم فابعث بعث أهل النار من كل ألف تسعمائة وتسعة هذا يوم يقول اهللا عز وجل آلدم صلى اهللا عليه وسلم يا آ
سددوا وقاربوا : "فكرب ذلك على املسلمني؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم". وتسعون إىل النار وواحد إىل اجلنة

 وأبشروا فوالذي نفسي بيده ما أنتم يف الناس إال كالشامة يف جنب البعري أو كالرقمة يف ذراع احلمار وإن معكم
  ".خليقتني ما كانتا مع شيء إال كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من كفرة اجلن واألنس

املراد هبذا النداء املكلفون؛ أي اخشوه يف أوامره أن تتركوها، ونواهيه أن } َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا رَبَّكُُم{: قوله تعاىل
. القول فيه مستوىف، فال معىن إلعادته" البقرة"دم يف أول االحتراس من املكروه؛ وقد تق: واالتقاء. تقدموا عليها

  .احترسوا بطاعته عن عقوبته: واملعىن
: البقرة[} َوُزلْزِلُوا َحتَّى َيقُولَ الرَّسُولُ{الزلزلة شدة احلركة؛ ومنه } إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم{: قوله تعاىل
وهذه اللفظة . وزلزل اهللا قدمه؛ أي حركها. أي زال عنه وحترك وأصل الكلمة من زل عن املوضع؛]. ٢١٤

هي الزلزلة املعروفة اليت هي إحدى شرائط الساعة، اليت تكون يف الدنيا قبل يوم : وقيل. تستعمل يف هتويل الشيء



إن هذه الزلزلة تكون يف النصف من شهر رمضان، ومن بعدها طلوع : وقد قيل. القيامة؛ هذا قول اجلمهور
  .لشمس من مغرهبا، فاهللا أعلما

ى َوَما ُهْم َيْوَم َتَرْونََها َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَعٍة َعمَّا أَْرَضَعْت وََتَضُع كُلُّ ذَاتِ َحْملٍ َحْملََها وََتَرى النَّاَس ُسكَاَر{ ٢: اآلية
  }بُِسكَاَرى َولَِكنَّ َعذَاَب اللَِّه َشِديٌد

َتذَْهلُ {: عائدة عند اجلمهور على الزلزلة؛ ويقوي هذا قوله عز وجل} َتَرْونََها{هلاء يف ا} َيْوَم َترَْوَنهَا{: قوله تعاىل
الزلزلة : وقالت فرقة. والرضاع واحلمل إمنا هو يف الدنيا} كُلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا أَْرضََعْت َوَتَضُع كُلُّ ذَاِت َحْملٍ َحْملََها

وهو . احلديث..." أتدرون أي يوم ذلك: " الذي ذكرناه، وفيهيف يوم القيامة؛ واحتجوا حبديث عمران بن حصني
  .الذي يقتضيه سياق مسلم يف حديث أيب سعيد اخلدري

  :وأنشد. أي تشتغل؛ قاله قطرب} َتذَْهلُ{: قوله
  ويذهل اخلليل عن خليله... ضربا يزيل اهلام عن مقيله 

مبعىن املصدر؛ أي تذهل } ما{: قال املربد} أَْرَضَعْتَعمَّا {. وقيل تلهو؛ وقيل تسلو؛ واملعىن متقارب. وقيل تنسى
ما : إال أن يقال. وهذا يدل على أن هذه الزلزلة يف الدنيا؛ إذ ليس بعد البعث محل وإرضاع: قال. عن اإلرضاع

: هذا كما قال اهللا عز وجل: ويقال. ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك. ماتت حامال تبعث حامال فتضع محلها للهول
تكون مع قيام الساعة، حىت : وقيل. تكون مع النفخة األوىل: وقيل]. ١٧: املزمل[} اً َيجَْعلُ الْوِلَْدانَ ِشيباًَيْوم{

وحيتمل أن تكون الزلزلة يف اآلية عبارة عن أهوال يوم القيامة؛ كما قال . يتحرك الناس من قبورهم يف النفخة الثانية
". اللهم اهزمهم وزلزهلم: "وكما قال عليه السالم]. ٢١٤: البقرة[} رَّاُء َوُزلْزِلُواَمسَّتُْهُم الَْبأَْساُء َوالضَّ{: تعاىل

إما " شيء"وتسمية الزلزلة بـ . وفائدة ذكر هول ذلك اليوم التحريض على التأهب له واالستعداد بالعمل الصاحل
  ألهنا

وإما على املآل؛ . يشبه املوجدات حاصلة متيقن وقوعها، فيستسهل لذلك أن تسمى شيئا وهي معدومة؛ إذ اليقني
وكأنه مل يطلق االسم اآلن، بل املعىن أهنا إذا كانت فهي إذا شيء عظيم، ولذلك . أي هي إذا وقعت شيء عظيم

  :تذهل املراضع وتسكر الناس؛ كما قال
. من اخلمر} ْم بُِسكَاَرىوََما ُه{. أي من هوهلا ومما يدركهم من اخلوف والفزع} َوَتَرى النَّاَس ُسكَاَرى{: قوله تعاىل

َوَتَرى {يدل عليه قراءة أيب زرعة هرم بن عمرو بن جرير بن عبد اهللا . وترى الناس كأهنم سكارى: وقال أهل املعاين
ومها لغتان } ُسكارى{الباقون . بغري ألف} سكرى{وقرأ محزة والكسائي . بضم التاء؛ أي تظن وخييل إليك} النَّاَس

الغفلة عن الشيء بطروء ما يشغل عنه . والذهول. التحريك العنيف: والزلزلة. وكساىل جلمع سكران؛ مثل كسلى
  .املعىن تترك ولدها للكرب الذي نزل هبا: قال ابن زيد. من هم أو وجع أو غريه

  }َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيَجاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوَيتَّبُِع كُلَّ َشيْطَاٍن َمرِيٍد{ ٣: اآلية
  }كتب عليه أنه من تواله فأنه يضله ويهديه إىل عذاب السعري{ ٤: اآلية

إن اهللا عز وجل غري : املراد النضر بن احلارث، قال: قيل} َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيَجاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ{: قوله تعاىل
كُِتَب َعلَْيِه أَنَُّه َمْن {. متمرد} كُلَّ َشْيطَاٍن مَرِيٍد{. لكأي يف قوله ذ} َوَيتَّبُِع{. قادر على إحياء من قد بلي وعاد ترابا

  .}فَأَنَُّه ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه إِلَى َعذَابِ السَّعِريِ{. أي من توىل الشيطان: قال قتادة وجماهد} َتَولَّاُه
ا َخلَقَْناكُْم ِمْن تَُرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ ِمَن الَْبْعِث فَإِنَّ{ ٥: اآلية



مْ ُجكُْم طِفْالً ثُمَّ ِلَتْبلُُغوا أَُشدَّكُُمَخلَّقٍَة َوغَْيرِ ُمَخلَّقٍَة ِلُنَبيَِّن لَكُْم َوُنِقرُّ ِفي الْأَْرَحامِ َما َنَشاُء إِلَى أََجلٍ ُمَسّمىً ثُمَّ ُنخْرِ
َرى الْأَْرَض َهاِمَدةً فَإِذَا أَْنزَلَْنا َعلَْيَها َوِمْنكُْم َمْن ُيَتَوفَّى َومِْنكُْم َمْن يَُردُّ إِلَى أَْرذَلِ الُْعُمرِ ِلكَْيال َيْعلََم َمْن َبْعِد ِعلْمٍ شَْيئاً َوَت

  }الَْماَء اْهتَزَّْت َوَرَبْت وَأَْنَبَتْت ِمْن كُلِّ زَْوجٍ بَهِيجٍ

  }ُمَسّمًى –إىل قوله  –َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُنُْتْم ِفي َرْيبٍ ِمَن الْبَْعِث {: تعاىل قوله
  -:فيه اثنتا عشرة مسألة

إِنْ كُْنُتْم ِفي {: وقوله. هذا احتجاج على العامل بالبداءة األوىل} إِنْ كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ ِمَن الَْبْعِث{: قوله تعاىل: األىل
. عند البصريني} الَْبْعِث{بفتح العني؛ وهي لغة يف } الَبَعث{وقرأ احلسن بن أيب احلسن . ة التوقيفمتضمن} َرْيبٍ

أي خلقنا } فَإِنَّا َخلَقَْناكُْم{. يا أيها الناس إن كنتم يف شك من اإلعادة: واملعىن. }بََعث{وهي عند الكوفيني بتخفيف 
وهو املين؛ مسي } ِمْن ُنطْفٍَة{. خلقنا ذريته} ثُمَّ{. } ِمْن ُترَابٍ{أباكم الذي هو أصل البشر، يعين آدم عليه السالم 

حىت يسري الراكب بني النطفتني ال خيشى "نطفة لقلته، وهو القليل من املاء، وقد يقع على الكثري منه؛ ومنه احلديث 
ثُمَّ ِمْن {. دائمة القطروليلة نطوفة . نطف ينطف وينطف. القطر: والنطف. أراد حبر املشرق وحبر املغرب" . جورا
وهي حلمة قليلة } ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة{. الشديد احلمرة: وقيل. والعلق الدم العبيط؛ أي الطري. وهو الدم اجلامد} َعلَقٍَة

ويف العشر : "قال ابن عباس. وهذه األطوار أربعة أشهر" . أال وإن يف اجلسد مضغة"قدر ما ميضغ؛ ومنه احلديث 
  .، فذلك عدة املتوىف عنها زوجها؛ أربعة أشهر وعشر"بعة ينفخ فيه الروحبعد األشهر األر

روى حيىي بن زكريا بن أيب زائدة حدثنا داود عن عامر عن علقمة عن ابن مسعود وعن ابن عمر أن النطفة : الثانية
ألثر، بأي أرض يا رب، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما األجل وا: "إذا استقرت يف الرحم أخذها ملك بكفه فقال

  متوت؟ فيقال له انطلق إىل

أم الكتاب فإنك جتد فيها قصة هذه النطفة، فينطلق فيجد قصتها يف أم الكتاب، فتخلق فتأكل رزقها وتطأ أثرها فإذا 
لَْبْعِث فَإِنَّا َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ ِمَن ا{جاء أجلها قبضت فدفنت يف املكان الذي قدر هلا؛ مث قرأ عامر 

إن اهللا قد وكل بالرحم ملكا : "قال -ورفع احلديث  -ويف الصحيح عن أنس بن مالك . }َخلَقَْناكُْم ِمْن تَُرابٍ
فإذا أراد اهللا أن يقضي خلقا قال قال امللك أي رب ذكر أو . أي رب مضغة. أي رب علقة. فيقول أي رب نطفة
ويف الصحيح أيضا عن حذيفة بن أسيد ". فيكتب كذلك يف بطن أمه. فما الرزق فما األجل. أنثى شقي أو سعيد

إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا إليها ملكا : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: الغفاري قال
ويف . ثوذكر احلدي..." فصورها وخلق مسعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظامها مث يقول أي رب أذكر أم أنثى

إن أحدكم "حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق : الصحيح عن عبد اهللا بن مسعود قال
جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما مث يكون يف ذلك علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مثل ذلك مث يرسل امللك فينفخ 

فهذا احلديث مفسر . احلديث..." وشقي أو سعيدفيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله 
جيمع أحدكم يف بطن أمه أربعني يوما نطفة مث أربعني يوما علقة مث أربعني يوما مضغة مث : "لألحاديث األول؛ فإنه فيه

فهذه أربعة أشهر ويف العشر ينفخ امللك الروح، وهذه عدة املتوىف عنها زوجها كما " يبعث امللك فينفخ فيه الروح
ما جيمع يف بطن : قد فسره ابن مسعود، سئل األعمش" إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه: "وقوله. ال ابن عباسق

إذا وقعت النطفة يف الرحم فأراد أن خيلق منها بشرا طارت يف بشرة : حدثنا خيثمة قال قال عبد اهللا: أمه؟ فقال
  .يف الرحم؛ فذلك مجعها، وهذا وقت كوهنا علقةاملرأة حتت كل ظفر وشعر مث متكث أربعني يوما مث تصري دما 



نسبة اخللق والتصوير للملك نسبة جمازية ال حقيقية، وأن ما صدر عنه فعل ما يف املضغة كان عند التصوير : الثالثة
  والتشكيل بقدرة اهللا وخلقه واختراعه؛ أال تراه

} َولَقَدْ َخلَقَْناكُْم ثُمَّ صَوَّرَْناكُْم{: ة فقالسبحانه قد أضاف إليه اخللقة احلقيقية، وقطع عنها نسب مجيع اخلليق
 ١٢: املؤمنون[} ثُمَّ َجَعلَْناهُ ُنطْفَةً ِفي قََرارٍ َمكِنيٍ. َولَقَْد َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنيٍ{: وقال]. ١١: األعراف[
: وقال تعاىل. } ِمَن الَْبْعِث فَإِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن تَُرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ{: وقال]. ١٣ -
]. ٦٤: غافر[} َوَصوَّرَكُْم فَأَْحَسنَ ُصَورَكُْم{: مث قال]. ٢: التغابن[} ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم فَِمْنكُْم كَاِفٌر َوِمْنكُْم ُمْؤمٌِن{

إىل غري ]. ٢: العلق[} َخلََق الِْأْنَسانَ ِمْن َعلَقٍ{: وقال]. ٤: التني[} انَ ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍلَقَْد َخلَقَْنا الِْأْنَس{: وقال
وهكذا . ذلك من اآليات، مع ما دلت عليه قاطعات الرباهني أن ال خالق لشيء من املخلوقات إال رب العاملني

وكذلك القول . خ سبب خلق اهللا فيها الروح واحلياةأي أن النف" مث يرسل امللك فينفخ فيه الروح: "القول يف قوله
فتأمل هذا األصل ومتسك به، ففيه النجاة من مذاهب . يف سائر األسباب املعتادة؛ فإنه بإحداث اهللا تعاىل ال بغريه

  .أهل الضالل الطبعيني وغريهم
متام أربعة أشهر ودخوله يف مل خيتلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوما، وذلك : الرابعة

وعليه يعول فيما حيتاج إليه من األحكام يف االستلحاق عند التنازع، ويف وجوب . اخلامس؛ كما بيناه باألحاديث
إنه احلكمة يف عدة املرأة من الوفاة : وقد قيل. النفقات على محل املطلقات؛ وذلك لتيقنه حبركة اجلنني يف اجلوف

  .الدخول يف اخلامس حيقق براءة الرحم ببلوغ هذه املدة إذا مل يظهر محلبأربعة أشهر وعشر، وهذا 
النطفة ليست بشيء يقينا، وال يتعلق هبا حكم إذا ألقتها املرأة إذا مل جتتمع يف الرحم، فهي كما لو كانت : اخلامسة

أول أحوال يتحقق  يف صلب الرجل؛ فإذا طرحته علقة فقد حتققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إىل
وعلى هذا فيكون وضع العلقة فما فوقها من املضغة وضع محل، تربأ به الرحم، وتنقضي به العدة، . به أنه ولد

  :وقال الشافعي رضي اهللا عنه. وهذا مذهب مالك رضي اهللا عنه وأصحابه. ويثبت به هلا حكم أم الولد

ورة والتخطيط؛ فإن خفي التخطيط وكان حلما فقوالن بالنقل ال اعتبار بإسقاط العلقة، وإمنا االعتبار بظهور الص
  .ألن العدة تنقضي بالدم اجلاري، فبغريه أوىل: قالوا. والتخريج، واملنصوص أنه تنقضي به العدة وال تكون أم ولد

وقال ابن . السقط} غَْيرِ ُمَخلَّقٍَةَو{تامة اخللق، } ُمَخلَّقٍَة{: قال الفراء} ُمَخلَّقٍَة َوغَْيرِ ُمَخلَّقٍَة{: قوله تعاىل: السادسة
املخلقة اليت خلق اهللا فيها الرأس واليدين : ابن زيد. مل تصور بعد} َوغَْيرِ ُمَخلَّقٍَة{قد بدأ خلقها، } ُمَخلَّقٍَة{: األعرايب

اق فإن النطفة والعلقة إذا رجعنا إىل أصل االشتق: قال ابن العريب. اليت مل خيلق فيها شيء} َوغَْيرِ ُمَخلَّقٍَة{والرجلني، 
ثُمَّ {: واملضغة خملقة؛ ألن الكل خلق اهللا تعاىل، وإن رجعنا إىل التصوير الذي هو منتهى اخللقة كما قال اهللا تعاىل

التخليق من اخللق، وفيه معىن الكثرة، فما تتابع : قلت. فذلك ما قال ابن زيد] ١٤: املؤمنون[} أَْنَشأْنَاُه َخلْقاً آخََر
} ثُمَّ أَْنَشأْنَاُه َخلْقاً آخََر{: طوار فقد خلق خلقا بعد خلق، وإذا كان نطفة فهو خملوق؛ وهلذا قال اهللا تعاىلعليه األ

يرجع إىل الولد بعينه ال إىل السقط؛ أي } ُمَخلَّقٍَة َوغَْيرِ ُمَخلَّقٍَة{: إن قوله: وقد قيل. واهللا أعلم] ١٤: املؤمنون[
املخلقة : "وقيل. ه فيخلق له األعضاء أمجع، ومنهم من يكون خدجيا ناقصا غري متاممنهم من يتم الرب سبحانه مضغت

  :قال. املخلقة ما كان حيا، وغري املخلقة السقط: ابن عباس". أن تلد املرأة لتمام الوقت
  فأين احلزم وحيك واحلياء... أيف غري املخلقة البكاء 

وعند مالك واألوزاعي وغريمها . مبا تسقطه من ولد تام اخللق أمجع العلماء على أن األمة تكون أم ولد: السابعة



إن كان قد تبني له : وقال الشافعي وأبو حنيفة. إذا علم أهنا مضغة: قال مالك. باملضغة كانت خملقة أو غري خملقة
ا يصلى وأمجعوا على أن املولود إذا استهل صارخ. شيء من خلق بين آدم أصبع أو عني أو غري ذلك فهي له أم ولد

وروي عن ابن عمر أنه يصلى . عليه؛ فإن مل يستهل صارخا مل يصل عليه عند مالك وأيب حنيفة والشافعي وغريهم
  وروي عن املغرية بن شعبة أنه. عليه؛ وقال ابن املسيب وابن سريين وغريمها

باإلسالم كبريكم  كان يأمر بالصالة على السقط، ويقول مسوهم واغسلوهم وكفنوهم وحنطوهم؛ فإن اهللا أكرم"
لعل املغرية بن : قال ابن العريب." } َوغَْيرِ ُمَخلَّقٍَة -إىل  -فَإِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن تَُرابٍ {وصغريكم، ويتلو هذه اآلية 

يصلى عليه : وقال بعض السلف. شعبة أراد بالسقط ما تبني خلقه فهو الذي يسمى، وما مل يتبني خلقه فال وجود له
وروى أبو داود عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه . الروح ومتت له أربعة أشهر مىت نفخ فيه
رفع الصوت؛ فكل مولود كان ذلك منه أو حركة أو عطاس : االستهالل" . إذا استهل املولود ورث: "وسلم قال

قال . وري واألوزاعي والشافعيوإىل هذا ذهب سفيان الث. أو تنفس فإنه يورث لوجود ما فيه من داللة احلياة
وروي عن حممد . ال مرياث له وإن حترك أو عطس ما مل يستهل: وقال مالك. وأحسنه قول أصحاب الرأي: اخلطايب

  .بن سريين والشعيب والزهري وقتادة
. ففيه الغرةما طرحته املرأة من مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد إذا ضرب بطنها : قال مالك رضي اهللا عنه: الثامنة

وسواء . إذا سقط اجلنني فلم يستهل صارخا ففيه الغرة: قال مالك. ال شيء فيه حىت يتبني من خلقه: وقال الشافعي
وقال الشافعي رضي اهللا عنه وسائر فقهاء . حترك أو عطس فيه الغرة أبدا، حىت يستهل صارخا ففيه الدية كاملة

  .باستهالك أو بغري ذلك مما تستيقن به حياته ففيه الدية إذا علمت حياته حبركة أو بعطاس أو: األمصار
: ذكر القاضي إمساعيل أن عدة املرأة تنقضي بالسقط املوضوع، واحتج عليه بأنه محل، وقال قال اهللا تعاىل: التاسعة

ذلك أنه يرث أباه، فدل على  والدليل على: قال القاضي إمساعيل. } َوأُوالُت الْأَْحَمالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ{
  .وال يرتبط به شيء من هذه األحكام إال أن يكون خملقا: قال ابن العريب. وجوده خلقا وكونه ولدا ومحال

يدل على صحة ما " إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه: "ما ذكرناه من االشتقاق وقول عليه الصالة والسالم: قلت
  يصدق على املرأة إذاقلناه، وألن مسقطة العلقة واملضغة 

َوأُوالتُ الْأَْحَمالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن {: ألقته أهنا كانت حامال وضعت ما استقر يف رمحها، فيشملها قوله تعاىل
  .وألهنا وضعت مبدأ الولد عن نطفة متجسدا كاملخطط، وهذا بني] ٤: الطالق[} َحْملَُهنَّ
أيب شيبة حدثنا خالد بن خملد حدثنا يزيد عن عبد امللك النوفلي عن  روى ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن: العاشرة

لسقط أقدمه بني يدي أحب إيل من فارس : "يزيد بن رومان عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: رة فقالوأخرجه احلاكم يف معرفة علوم احلديث له عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هري]". خلفي[أخلفه 

  ".أحب إيل من ألف فارس أخلفه ورائي"
و } نقِر{قرئ بنصب } َونُِقرُّ ِفي الْأَْرَحامِ{. كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم: يريد} ِلنَُبيَِّن لَكُْم{: احلادية عشرة

: ل الزجاجوقا. النصب على العطف: ، رواه أبو حامت عن أيب زيد عن املفضل عن عاصم قال قال أبو حامت} خنرج{
فعلنا ذلك لنقر يف األرحام ما نشاء، وإمنا خلقهم عز وجل ليدهلم على الرشد : بالرفع ال غري؛ ألنه ليس املعىن} نقر{

؛ } ونقرُّ{وقرأت هذه الفرقة بالرفع . املعىن لنبني هلم أمر البعث؛ فهو اعتراض بني الكالمني: وقيل. والصالح
ابن . وقرأ. بالياء، والرفع على هذا سائغ} خيرجكم{و } ويقر{: وقرئ. روهي قراءة اجلمهو. وحنن نقر: املعىن



واألجل املسمى خيتلف حبسب جنني جنني؛ فثم من يسقط ومث من يكمل أمره . بكسر النون} ما نِشاء{وثاب 
حلمل ومن ومل يقل من نشاء ألنه يرجع إىل احلمل؛ أي يقر يف األرحام ما نشاء من ا} َما َنَشاُء{وقال . وخيرج حيا

  .املضغة وهي مجاد فكىن عنها بلفظ ما
وأيضا فإن العرب قد تسمي اجلمع . أي أطفاال؛ فهو اسم جنس} ثُمَّ ُنخْرُِجكُْم ِطفْالً{: قوله تعاىل: الثانية عشرة

  :باسم الواحد؛ قال الشاعر
  إن العواذل ليس يل بأمري... يلحينين يف حبها ويلمنين 

: وهو اسم يستعمل مصدرا كالرضا والعدل، فيقع على الواحد واجلمع؛ قال اهللا تعاىل: وقال املربد. ومل يقل أمراء
وهو نصب على التمييز، كقوله : وقال الطربي]. ٣١: النور[} أَوِ الطِّفْلِ الَِّذيَن لَْم َيظَْهرُوا َعلَى َعْورَاِت النَِّساِء{

والطفل . املعىن مث خنرج كل واحد منكم طفال: وقيل]. ٤: النساء[} فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نَفْساً{: تعاىل
جارية طفل، وجاريتان طفل وجوار : ويقال. وولد كل وحشية أيضا طفل. يطلق من وقت انفصال الولد إىل البلوغ

. طفالت: وال يقال. طفل وطفلة وطفالن وطفلتان وأطفال: ويقال أيضا. طفل، وغالم طفل، وغلمان طفل
] واجلمع[وكذلك الناقة، . الظبية معها طفلها، وهي قريبة عهد بالنتاج: واملطفلة. املرأة صارت ذات طفل وأطفلت

وقد طفل الليل إذا . جارية طفلة أي ناعمة، وبنان طفل: الناعم؛ يقال" بالفتح يف الطاء"والطفل . مطافل ومطافيل
  :مطر؛ قال": أيضا"والطفل . للغروب بعد العصر إذا طفلت الشمس": بالتحريك"والطفل . أقبل ظالمه

  لوهد جاده طفل الثريا
: الزمر[} حَتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبَْواُبَها{: زائدة كالواو يف قوله} ثُمَّ{إن : قيل} ثُمَّ ِلَتْبلُُغوا أَُشدَّكُْم{: قوله تعاىل

. بيانه" األنعام"وقد مضى يف . هناية قواكمكمال عقولكم و} أَُشدَّكُْم{. ؛ ألن مث من حروف النسق كالواو]٧٣
ِلكَْي ال َيْعلَمَ {: أي أخسه وأدونه، وهو اهلرم واخلرف حىت ال يعقل؛ وهلذا قال} َوِمْنكُْم َمْن ُيَردُّ إِلَى أَرْذَلِ الُْعُمرِ{

وكان النيب صلى اهللا عليه ]. ٦٨: يس[} َوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ{: كما قال يف سورة يس} َبْعَد ِعلْمٍ َشيْئاً
اللهم إين أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من اجلنب وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر وأعوذ : "وسلم يدعو فيقول

. وكان يعلمهن بنيه كما يعلم املكتب الغلمان: أخرجه النسائي عن سعد، وقال". بك من فتنة الدنيا وعذاب القرب
  .هذا املعىن وقد مضى يف النحل

فخاطب } فَإِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن تَُرابٍ{: ذكر داللة أقوى على البعث فقال يف األول} َوَتَرى الْأَْرَض َهاِمدَةً{: قوله تعاىل
فخاطب واحدا، فانفصل اللفظ عن اللفظ، ولكن املعىن متصل من حيث } وََتَرى الْأَْرَض{: وقال يف الثاين. مجعا

. واهلمود الدروس. دارسة: وقيل. يابسة ال تنبت شيئا؛ قال ابن جريج} َهاِمَدةً{. كري البعثاالحتجاج على من
  :قال األعشى

  وأرى ثيابك باليات مهدا... قالت قتيلة ما جلسمك شاحبا 
ومهدت أصواهتم إذا . مهد شجر األرض إذا بلي وذهب: يقال: وقال مشر. أي جافة ذات تراب} َهاِمدَةً{: اهلروي
حىت كاد يهمد من : "ويف احلديث. ومهود األرض أال يكون فيها حياة وال نبت وال عود ومل يصبها مطر .سكنت
  .ومهدت النار هتمد. مهد الثوب يهمد إذا بلي: يقال. أي يهلك" اجلوع

هززت الشيء فاهتز؛ أي : لشدة احلركة؛ يقا: واالهتزاز. أي حتركت} فَإِذَا أَْنزَلَْنا َعلَْيَها الَْماَء اْهَتزَّْت{: قوله تعاىل
. واهتز الكوكب يف انقضاضه. وهز احلادي اإلبل هزيزا فاهتزت هي إذا حتركت يف سريها حبدائه. حركته فتحرك



فاألرض هتتز بالنبات؛ ألن النبات ال خيرج منها حىت يزيل بعضها من بعض إزالة خفية؛ فسماه . وكوكب هاز
  :املضاف؛ قال املربد، واهتزازه شدة حركته، كما قال الشاعر اهتز نباهتا، فحذف: وقيل. اهتزازا جمازا

  كما اهتز غصن البان يف ورق خضر... تثىن إذا قامت وهتتز إن مشت 
انتفخت؛ واملعىن واحد، وأصله : وقيل. أي ارتفعت وزادت} َوَرَبْت{. واالهتزاز يف النبات أظهر منه يف األرض

أي } َوَرَبأْت{وقرأ يزيد بن القعقاع وخالد بن إلياس . ومنه الربا والربوةربا الشيء يربو ربوا أي زاد؛ . الزيادة
قال . ارتفعت حىت صارت مبنزلة الربيئة، وهو الذي حيفظ القوم على شيء مشرف؛ فهو رابئ وربيئة على املبالغة

  :امرؤ القيس

  كذئب الغضا ميشي الضراء ويتقي... بعثنا ربيئا قبل ذاك خممال 
والبهجة . أي يبهج من يراه. أي حسن؛ عن قتادة} بَهِيجٍ{. أي لون} ِمْن كُلِّ زَْوجٍ{. أي أخرجت }وَأَْنَبَتْت{

وملا وصف األرض . وأهبجين أعجبين حبسنه. هباجة وهبجة فهو هبيج" بالضم"وقد هبج . رجل ذو هبجة: احلسن؛ يقال
  .واهللا أعلم.  إىل النباتيرجع إىل األرض ال} اهَْتزَّْت َوَرَبْت{: باإلنبات دل على أن قوله

َيةٌ ال َرْيبَ ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّهُ ُيْحيِي الَْموَْتى َوأَنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر، َوأَنَّ السَّاَعةَ آِت{ ٧ - ٦: اآليتان
  }ِفيَها َوأَنَّ اللََّه َيْبَعثُ َمْن ِفي الْقُبُورِ

: ملا ذكر افتقار املوجودات إليه وتسخريها على وفق اقتداره واختياره يف قوله} بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّذَِلَك {: قوله تعاىل
ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّهُ {: قال بعد ذلك. }َبهِيجٍ -إىل قوله  -َيا أَيَُّها النَّاسُ إِنْ كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ ِمَن الَْبْعثِ {
فنبه سبحانه . } َوأَنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ ال رَْيَب ِفيَها َوأَنَّ اللََّه َيْبَعثُ َمْن ِفي الْقُُبورِ. ي الَْموَْتى َوأَنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌرُيحْيِ

واحلق . وتعاىل هبذا على أن كل ما سواه وإن كان موجودا حقا فإنه ال حقيقة له من نفسه؛ ألنه مسخر مصرف
هو املوجود املطلق الغين املطلق؛ وأن وجود كل ذي وجود عن وجوب وجوده؛ وهلذا قال يف آخر : قيقياحل

واحلق املوجود الثابت الذي ال يتغري وال يزول، وهو ]. ٦٢: احلج[} َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ُهَو الَْباِطلُ{: السورة
يف موضع رفع؛ أي األمر } ذَِلَك{: وقال الزجاج. حلق مبعىن يف أفعالها: وقيل. ذو احلق على عباده: وقيل. اهللا تعاىل

  وجيوز أن يكون: وقال. أي ألن اهللا هو احلق} بِأَنَّ اللََّه ُهَو الْحَقُّ{. ما وصف لكم وبني

أي وبأنه } كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌرَوأَنَُّه َعلَى {أي بأنه } وَأَنَُّه ُيْحيِي الَْموَْتى{. نصبا؛ أي فعل اهللا ذلك بأنه هو احلق} ذَِلَك{
من حيث اللفظ، وليس عطفا } ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الْحَقُّ{: عطف على قوله} َوأَنَّ السَّاَعةَ آِتيَةٌ{. قادر على ما أراد

ساعة يف املعىن؛ إذ ال يقال فعل اهللا ما ذكر بأن الساعة آتية، بل البد من إضمار فعل يتضمنه؛ أي وليعلموا أن ال
  .يريد للثواب والعقاب} َوأَنَّ اللََّه َيْبَعثُ َمْن ِفي الْقُبُورِ{. أي ال شك} ال َرْيَب ِفيَها{آتية 

بِيلِ َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيَجاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوال ُهدًى َوال ِكَتابٍ ُمنِريٍ، ثَانَِي ِعطِْفِه لُِيِضلَّ َعْن َس{ ١٠ - ٨: اآليات
  }اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِدللَِّه لَُه ِفي الدُّْنَيا خِْزٌي َوُنِذيقُُه َيْوَم الِْقَياَمِة َعذَاَب الَْحرِيقِ، ذَِلَك بَِما قَدََّمْت َيَداَك َوأَنَّ ا

نزلت يف النضر . أي نري بني احلجة} ابٍ ُمنِريٍَوِمَن النَّاسِ َمْن ُيَجاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوال ُهدًى َوال ِكَت{: قوله تعاىل
واملعظم على أهنا نزلت يف النضر بن احلارث كاآلية . "يف أيب جهل بن هشام؛ قال ابن عباس: وقيل. بن احلارث

أنت ! أنت فعلت هذا: األوىل، فهما يف فريق واحد، والتكرير للمبالغة يف الذم؛ كما تقول للرجل تذمه وتوخبه
إن النضر بن احلارث جيادل يف اهللا : جيوز أن يكون التكرير ألنه وصفه يف كل آية بزيادة؛ فكأنه قالو! فعلت هذا

بغري علم ويتبع كل شيطان مريد، والنضر بن احلارث جيادل يف اهللا من غري علم ومن غري هدى وكتاب منري؛ ليضل 



نزلت فيه : وقد قيل. يد؛ قال القشرييزيد يشتمين وزيد يضربين؛ وهو تكرار مف: وهو كقولك". عن سبيل اهللا
وقد . فاملراد باآلية األوىل إنكاره البعث، وبالثانية إنكاره النبوة، وأن القرآن منزل من جهة اهللا. بضع عشرة آية

يف موضع رفع } َمْن{: كان من قول النضر بن احلارث أن املالئكة بنات اهللا، وهذا جدال يف اهللا تعاىل: قيل
روي عن : أحدمها: ويتأول على معنيني. نصب على احلال} ثَانَِي ِعطِْفِه{. }َوِمَن النَّاسِ{: رب يف قولهواخل. باالبتداء

  هو النضر بن احلارث،: "ابن عباس أنه قال

ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم ثاين : أن التقدير: وهو قول الفراء: واملعىن اآلخر. لوى عنقه مرحا وتعظما
معرضا عما يدعى : ابن عباس. الويا عنقه كفرا: وقال جماهد وقتادة. رضا عن الذكر؛ ذكره النحاسعطفه، أي مع

وروى األوزاعي عن خملد بن حسني عن هشام بن حسان عن ابن عباس يف قوله عز . واملعىن واحد. إليه كفرا
وقال . العطف ما انثىن من العنق": املربد. هو صاحب البدعة: قال} ثَانَِي ِعطِْفِه لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه{: وجل
وعطفا الرجل من لدن رأسه إىل . فالن ينظر يف أعطافه، أي يف جوانبه: والعطف اجلانب؛ ومنه قوهلم: املفضل
أي هو معرض عن : فاملعىن. ثىن فالن عين عطفه إذا أعرض عنك: ويقال. وكذلك عطفا كل شيء جانباه. وركه

وقوله ]. ٧: لقمان[} َولَّى ُمْسَتكْبِراً كَأَنْ لَْم َيْسَمْعَها{: لنظر يف كالمه؛ وهو كقوله تعاىلاحلق يف جداله ومول عن ا
ثُمَّ ذََهَب إِلَى {: وقوله]. ٨٣: اإلسراء[} أَعَْرَض َونَأَى بَِجانِبِِه{: وقوله]. ٥: املنافقون[} لَوَّْوا ُرُؤوسَُهْم{: تعاىل

والالم . بفتح الياء} لَِيِضل{وقرئ . أي عن طاعة اهللا تعاىل} لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه{]. ٣٣: القيامة[} أَْهِلِه َيَتَمطَّى
. أي فكان هلم كذلك]. ٨: القصص[} ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً{: الم العاقبة؛ أي جيادل فيضل؛ كقوله تعاىل

أي هوان وذل } لَُه ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي{]. ٥٥ - ٥٤: النحل[} ِلَيكْفُُروا . إِذَا فَرِيٌق ِمْنكُمْ بِرَبِّهِْم ُيْشرِكُونَ{ونظريه 
: القلم[} َوال ُتِطْع كُلَّ َحلَّاٍف َمهِنيٍ{: مبا جيري له من الذكر القبيح على ألسنة املؤمنني إىل يوم القيامة؛ كما قال

اخلزي ههنا القتل؛ فإن النيب صلى اهللا : وقيل]. ١: املسد[} تَبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ َوَتبَّ{: وقوله تعاىل. اآلية] ١٠
} وَُنِذيقُُه َيْوَم الِْقَياَمِة َعذَاَب الَْحرِيقِ{. عليه وسلم قتل النضر بن احلارث يوم بدر صربا؛ كما تقدم يف آخر األنفال

ذلك العذاب مبا قدمت يداك من : أي يقال له يف اآلخرة إذا دخل النار} ذَِلَك بَِما قَدََّمْت َيدَاَك{. أي نار جهنم
  وعرب باليد عن اجلملة؛. املعاصي والكفر

  .مبعىن هذا، كما تقدم يف أول البقرة} ذَِلَك{و . ألن اليد اليت تفعل وتبطش للجملة

اَبْتُه ِفْتَنةٌ اْنقَلََب َعلَى َوْجهِهِ َخِسرَ َوِمَن النَّاسِ َمْن َيعبد اللََّه َعلَى َحْرٍف فَإِنْ أََصاَبُه َخْيٌر اطَْمأَنَّ بِِه َوإِنْ أََص{ ١١: اآلية
  }الدُّْنَيا َوالْآخَِرةَ ذَِلَك ُهَو الُْخْسَرانُ الُْمبُِني

} اْنقَلََب َعلَى َوْجهِِه{يف موضع رفع باالبتداء، والتمام } مَِن} {َوِمَن النَّاسِ َمْن َيعبد اللََّه َعلَى َحْرٍف{: قوله تعاىل
يريد شيبة بن ربيعة كان قد أسلم قبل : قال ابن عباس. وهذه اآلية خرب عن املنافقني. }َخِسَر{على قراءة اجلمهور 

أسلم رجل : وقال أبو سعيد اخلدري. أن يظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فلما أوحى إليه ارتد شيبة بن ربيعة
إن اإلسالم ال : "فقال! ليه وسلم فقال أقلينمن اليهود فذهب بصره وماله؛ فتشاءم باإلسالم فأتى النيب صلى اهللا ع

يا يهودي إن اإلسالم يسبك : "فقال! ذهب بصري ومايل وولدي! إين مل أصب يف ديين هذا خريا: فقال" يقال
. }َوِمَن النَّاسِ َمْن َيعبد اللََّه َعلَى َحْرٍف{: ؛ فأنزل اهللا تعاىل" الرجال كما تسبك النار خبث احلديد والفضة والذهب

: قال" ومن الناس من يعبد اهللا على حرف: "وروى إسرائيل عن أيب حصني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال
كان الرجل يقدم املدينة فإن ولدت امرأته غالما ونتجت خيله قال هذا دين صاحل؛ فإن مل تلد امرأته ومل تنتج خيله 



قدمون على النيب صلى اهللا عليه وسلم فيسلمون؛ نزلت يف أعراب كانوا ي: وقال املفسرون". قال هذا دين سوء
نزلت يف : وقال ابن زيد وغريه. وقيل نزلت يف النضر بن احلارث. فإن نالوا رخاء أقاموا، وإن نالتهم شدة ارتدوا

وحقيقته أنه على ضعف يف عبادته، كضعف القائم . على شك؛ قاله جماهد وغريه} َعلَى حَْرٍف{ومعىن . املنافقني
: وقيل. وحرف كل شيء طرفه وشفريه وحده؛ ومنه حرف اجلبل، وهو أعاله احملدد. مضطرب فيه على حرف

أي على وجه واحد، وهو أن يعبده على السراء دون الضراء؛ ولو عبد وا اهللا على الشكر يف السراء } َعلَى َحْرٍف{
ط؛ وذلك أن شيبة بن ربيعة قال للنيب على شر} َعلَى َحْرٍف{: وقيل. والصرب على الضراء ملا عبد وا اهللا على حرف

  ادع يل ربك أن يرزقين ماال وإبال: صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يظهر أمره

وخيال وولدا حىت أومن بك وأعدل إىل دينك؛ فدعا له فرزقه اهللا عز وجل ما متىن؛ مث أراد اهللا عز وجل فتنته 
َوِمَن {: لم فارتد عن اإلسالم فأنزل اهللا تبارك وتعاىل فيهواختباره وهو أعلم به فأخذ منه ما كان رزقه بعد أن أس

وباجلملة فهذا . هو املنافق يعبد اهللا بلسانه دون قلبه: وقال احلسن. يريد شرط} النَّاسِ َمْن َيعبد اللََّه َعلَى َحْرٍف
صحة جسم ورخاء معيشة رضي } فَإِنْ أَصَاَبُه خَْيٌر{: الذي يعبد اهللا على حرف ليس داخال بكليته؛ وبني هذا بقوله

أي ارتد فرجع إىل وجهه } اْنقَلََب َعلَى َوْجهِِه{. أي خالف ذلك مما خيترب به} َوإِنْ أََصاَبْتُه ِفْتَنةٌ{. وأقام على دينه
قيس واألعرج  قرأ جماهد ومحيد بن} َخِسَر الدُّْنَيا وَالْآِخَرةَ ذَِلَك ُهَو الُْخسَْرانُ الُْمبُِني{. الذي كان عليه من الكفر

بألف، نصبا على احلال، وعليه فال يوقف على } خاِسَر الدنيا{ –وروي عن يعقوب  -والزهري وابن أيب إسحاق 
  .وخسرانه الدنيا بأن الحظ يف غنيمة وال ثناء، واآلخرة بأن ال ثواب له فيها. }َوْجهِِه{

  }ال َيْنفَُعُه ذَِلَك ُهَو الضَّاللُ الَْبِعيُدَيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيُضرُُّه َوَما { ١٢: اآلية
ذَِلَك ُهَو {. أي هذا الذي يرجع إىل الكفر يعبد الصنم الذي وال ينفع وال يضر} َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه{: قوله تعاىل

  .الطويل: قال الفراء} الضَّاللُ الَْبِعيُد
  }ِعِه لَبِئَْس الَْمْولَى َولَبِئَْس الَْعشُِريَيْدُعو لََمْن َضرُّهُ أَقَْرُب ِمْن َنفْ{ ١٣: اآلية

أي هذا الذي انقلب على وجهه يدعو من ضره أدىن من نفعه؛ أي يف } َيْدُعو لََمْن َضرُُّه أَقَْرُب ِمْن َنفِْعِه{: قوله تعاىل
: للكالم؛ كقوله تعاىلضره أقرب من نفعه ترفيعا : اآلخرة ألنه بعبادته دخل النار، ومل ير منه نفعا أصال، ولكنه قال

  يعبدوهنم توهم أهنم يشفعون هلم غدا؛: وقيل]. ٢٤: سبأ[} وَإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم لََعلَى ُهدىً أَْو ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{

: يونس[} اُؤَنا ِعْندَ اللَِّهَوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيُضرُُّهْم َوال َيْنفَُعُهْم َوَيقُولُونَ َهُؤالِء ُشفََع{: كما قال اهللا تعاىل
معىن : وقال الفراء والكسائي والزجاج]. ٣: الزمر[} َما َنعُْبُدُهْم إِلَّا ِلُيقَرِّبُوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى{: وقال تعاىل]. ١٨

موضع  يف} َمن{و . فالالم مقدمه يف غري موضعها. الكالم القسم والتأخري؛ أي يدعو واهللا ملن ضره أقرب من نفعه
: وضعف النحاس تأخري الكالم وقال. خربه} أَقَْرُب{و . مبتدأ} ضَرُّه{و . والالم جواب القسم} يدعو{نصب بـ 

  :حق الالم التقدمي وقد تؤخر؛ قال الشاعر: قلت. وليس لالم من التصرف ما يوجب أن يكون فيها تقدمي وال تأخري
  خواالينل العالء ويكرم األ... خايل ألنت ومن جرير خال 
يف الكالم حذف؛ واملعىن : وحكى لنا علي بن سليمان عن حممد بن يزيد قال: النحاس. أي خلايل أنت؛ وقد تقدم

وأحسب هذا القول غلطا على حممد بن يزيد؛ ألنه ال معىن له، : قال النحاس. يدعو ملن ضره أقرب من نفعه إهلا
ذهب حممد بن يزيد إال قول األخفش، وهو أحسن ما قيل ألن ما بعد الالم مبتدأ فال جيوز نصب إله، وما أحسب م

مبتدأ وخربه حمذوف، واملعىن يقول ملن ضره أقرب } من{و . مبعىن يقول} يدعو{: يف اآلية عندي، واهللا أعلم، قال



  .من نفعه إهله
مبعىن } ويدع{: وذكر هذا القول القشريي رمحه اهللا عن الزجاج واملهدوي عن األخفش، وكمل إعرابه فقال: قلت

حمذوف، } من{، وخرب } َمن{خربه، واجلملة صلة } أَقَْرُب{مبتدأ ثان، و } ضَرُُّه{مبتدأ، و } من{يقول، و 
  :والتقدير يقول ملن ضره أقرب من نفعه إهله؛ ومثله قول عنترة

  أشطان بئر يف لبان األدهم... يدعون عنتر والرماح كأهنا 
معبودي ال يقول ضره أقرب من نفعه؛ ولكن املعىن يقول الكافر ملن ضره  والكافر الذي يقول الصنم: قال القشريي

  وهو كقوله. أقرب من نفعه يف قول املسلمني معبودي وإهلي

. ؛ أي يا أيها الساحر عند أولئك الذين يدعونك ساحرا]٤٩: الزخرف[} َيا أَيَُّها السَّاِحرُ اْدُع لََنا َربََّك{: تعاىل
يف موضع احلال، وفيه هاء حمذوفة؛ أي ذلك هو الضالل البعيد يدعوه، أي } َيْدعُو{كون جيوز أن ي: وقال الزجاج

} لََمْن َضرُّهُ أَقَْرُب ِمْن َنفْعِِه{: وقوله. }َيْدعُو{هاء مضمرة، ويوقف على هذا على } َيْدُعو{يف حال دعائه إياه؛ ففي 
قال . وهذا ألن الالم لليمني والتوكيد فجعلها أول الكالم }لَبِئْسَ الَْموْلَى{كالم مستأنف مرفوع باالبتداء، وخربه 

عليه؛ أي الذي هو الضالل } َيْدُعو{مبعىن الذي، ويكون يف حمل النصب بوقوع " ذلك"وجيوز أن يكون : الزجاج
لَبِئْسَ {م مبتدأ، و كال} لََمْن َضرُُّه{: مث قوله . أي ما الذي} َوَما ِتلَْك بَِيِمينَِك َيا مُوَسى{: البعيد يدعو؛ كما قال

: يدعو الذي هو الضالل البعيد؛ قدم املفعول وهو الذي؛ كما تقول: خرب املبتدأ؛ وتقدير اآلية على هذا} الَْعِشُري
  :وزعم الزجاج أن النحويني أغفلوا هذا القول؛ وأنشد. زيدا يضرب؛ واستحسنه أبو علي

  جنوت وهذا حتملني طليق... عدس ما لعباد عليك إمارة 
مكررة على ما قبلها، على جهة تكثري هذا الفعل } َيْدعُو{جيوز أن يكون : وقال الزجاج أيضا والفراء. أي والذي

الذي هو الدعاء، وال تعديه إذ قد عديته أوال؛ أي يدعو من دون اهللا ما ال ينفعه وال يضره يدعو؛ مثل ضربت زيدا 
بكسر الالم؛ أي يدعو إىل من } ِلَمْن ضَرُُّه{وجيوز : فراءقال ال. ضربت، مث حذفت يدعو اآلخرة اكتفاء باألوىل

الالم صلة؛ أي : وقال الفراء أيضا والقفال. أي إليها} بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لَهَا{: ضره أقرب من نفعه، قال اهللا عز وجل
أي يف التناصر } الَْموْلَىلَبِئَْس {. وكذلك هو يف قراءة عبد اهللا بن مسعود. يدعو من ضره أقرب من نفعه؛ أي يعبده

  يعين الوثن: جماهد. أي املعاشر والصاحب واخلليل} َولَبِئَْس الَْعِشُري{

  }َيفَْعلُ َما يُرِيُدإِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ إِنَّ اللََّه { ١٤: اآلية
ملا ذكر حال املشركني } إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَاُر{: له تعاىلقو

يعذب أي يثيب من يشاء و} إِنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما يُرِيُد{. وحال املنافقني والشياطني ذكر حال املؤمنني يف اآلخرة أيضا
من يشاء؛ فللمؤمنني اجلنة حبكم وعده الصدق وبفضله، وللكافرين النار مبا سبق من عدله؛ ال أن فعل الرب معلل 

  .بفعل العبيد
قْطَْع فَلَْيْنظُْر َهلْ َمْن كَانَ َيظُنُّ أَنْ لَْن يَْنُصَرُه اللَُّه ِفي الدُّنَْيا َوالْآِخَرِة فَلَْيْمُدْد بَِسَببٍ إِلَى السََّماِء ثُمَّ لَْي{ ١٥: اآلية

  }ُيذِْهَبنَّ كَْيُدُه َما َيِغيظُ
: قال أبو جعفر النحاس} َمْن كَانَ َيظُنُّ أَنْ لَْن َيْنصَُرُه اللَُّه ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة فَلَْيْمُددْ بَِسَببٍ إِلَى السََّماِء{: قوله تعاىل

ينصر اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم وأنه يتهيأ له أن يقطع من أحسن ما قيل فيها أن املعىن من كان يظن أن لن 
أي مث ليقطع } ثُمَّ لَْيقْطَْع{. أي فليطلب حيلة يصل هبا إىل السماء} فَلَْيْمُدْد بَِسَببٍ إِلَى السََّماِء{. النصر الذي أوتيه



والفائدة . ته ما يغيظه من نصر النيب صلى اهللا عليه وسلموحيل} فَلَْيْنظُْر َهلْ ُيذِْهَبنَّ كَْيُدُه َما َيِغيظُ{النصر إن هتيأ له 
إن : "وكذا قال ابن عباس. يف الكالم أنه إذا مل يتهيأ له الكيد واحليلة بأن يفعل مثل هذا مل يصل إىل قطع النصر

م دال عليه؛ ألن ترجع إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهو وإن مل جير ذكره فجميع الكال} يَْنُصَرُه اللَُّه{الكناية يف 
اإلميان هو اإلميان باهللا ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم، واالنقالب عن الدين انقالب عن الدين الذي أتى به حممد 

صلى اهللا عليه وسلم؛ أي من كان يظن ممن يعادي حممدا صلى اهللا عليه وسلم ومن يعبد اهللا على حرف أنا ال ننصر 
من كان يظن أن اهللا ال يرزقه : واملعىن} َمْن{أن اهلاء تعود على "عباس أيضا وعن ابن ". حممدا فليفعل كذا وكذا

  والنصر على هذا". فليختنق، فليقتل نفسه؛ إذ ال خري يف حياة ختلو من عون اهللا

أرض : ومن ذلك قول العرب. من ينصرين نصره اهللا؛ أي من أعطاين أعطاه اهللا: القول الرزق؛ تقول العرب
  :قال الفقعسي. رةمنصورة؛ أي ممطو

  وال متلك الشق الذي الغيث ناصره... وإنك ال تعطي امرأ فوق حقه 
. وهو قول أيب عبيدة. أي لن يرزقه} َمْن كَانَ َيظُنُّ أَنْ لَْن يَْنُصَرُه اللَُّه{: وكذا روى ابن أيب جنيح عن جماهد قال 

والسبب . أي حببل} فَلَْيْمُدْد بَِسَببٍ{. صر اهللا دينهمن كان يظن أن لن ين: إن اهلاء تعود على الدين؛ واملعىن: وقيل
ثُمَّ {وقرأ الكوفيون . هي السماء املعروفة: ابن زيد. إىل سقف البيت} إِلَى السََّماِء{. ما يتوصل به إىل الشيء

ألهنا يوقف، عليها ليست مثل الواو والفاء، } ثُمَّ{وهذا بعيد يف العربية؛ ألن : قال النحاس. بإسكان الالم} لَْيقْطَْع
مبعىن الذي؛ أي هل يذهنب } مَا{: قيل. } فليقطعه مث لينظر هل ُيذهنب كيُده ما يغيظه{ويف قراءة عبد اهللا . وتنفرد

  .مبعىن املصدر؛ أي هل يذهنب كيده غيظه} َما{: وقيل. كيده الذي يغيظه، فحذف اهلاء ليكون أخف
  }َبيِّنَاٍت َوأَنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن ُيرِيُد َوكَذَِلكَ أَنَْزلْنَاُه آَياٍت{ ١٦: اآلية

علق } َيْهِدي َمْن ُيرِيُد{أي وكذلك أن اهللا } َوأَنَّ اللََّه{. يعين القرآن} وَكَذَِلَك أَنَْزلْنَاُه آَياتٍ َبيِّنَاٍت{ : قوله تعاىل
  .وجود اهلداية بإرادته؛ فهو اهلادي ال هادي سواه

مْ َيْوَم آَمُنوا وَالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئَني َوالنَّصَاَرى وَالَْمجُوَس وَالَِّذيَن أَشَْركُوا إِنَّ اللََّه َيفِْصلُ بَْيَنُه إِنَّ الَِّذيَن{ ١٧: اآلية
  }الِْقَياَمةِ إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد

اليهود، وهم املنتسبون إىل } َوالَِّذيَن َهادُوا{. يه وسلمأي باهللا ومبحمد صلى اهللا عل} إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل
  .هم قوم يعبدون النجوم} َوالصَّابِِئَني{. ملة موسى عليه السالم

. نور وظلمة: هم عبد ة النريان القائلني أن للعامل أصلني} َوالَْمجُوَس{. هم املنتسبون إىل ملة عيسى} وَالنََّصاَرى{
اجملوس يف األصل النجوس لتدينهم باستعمال : وقيل. أربعة للشيطان وواحد للرمحناألديان مخسة، : قال قتادة

وَالَِّذيَن {. وقد مضى يف البقرة هذا كله مستوىف. النجاسات؛ وامليم والنون يتعاقبان كالغيم والغني، واألمي واألين
أي يقضي وحيكم؛ فللكافرين النار، } َيْوَم الِْقَيامَِةإِنَّ اللََّه يَفِْصلُ َبْينَُهْم {. هم العرب عبد ة األوثان } أَْشَركُوا

هذا الفصل بأن يعرفهم احملق من املبطل مبعرفة ضرورية، واليوم يتميز احملق عن املبطل بالنظر : وقيل. وللمؤمنني اجلنة
ال يعزب عنه شيء منها، أي من أعمال خلقه وحركاهتم وأقواهلم، ف} إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد{. واالستدالل

. إن زيدا إن اخلري عنده: كما تقول} إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا{: يف قوله} إِنَّ{خرب } إِنَّ اللََّه َيفِْصلُ بَْيَنُهْم{وقوله ! سبحانه
ازاة؛ وال جيوز يف الكالم إن زيدا إن أخاه منطلق؛ وزعم أنه إمنا جاز يف اآلية ألن يف الكالم معىن اجمل: وقال الفراء

ورد أبو إسحاق على الفراء هذا . أي من آمن ومن هتود أو تنصر أو صبأ يفصل بينهم، وحساهبم على اهللا عز وجل



تدخل على } إِنَّ{ألنه ال فرق بني زيد وبني الذين، و : ال جيوز إن زيدا إن أخاه منطلق؛ قال: القول، واستقبح قوله
  :وقال الشاعر. إن زيدا إنه منطلق: بإن فتقولكل مبتدأ فتقول إن زيدا هو منطلق، مث تأيت 

  سربال عز به ترجى اخلواتيم... إن اخلليفة إن اهللا سربله 
جَِبالُ أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه َيْسُجدُ لَُه َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ وَالشَّْمُس َوالْقََمُر وَالنُُّجوُم َوالْ{ ١٨: اآلية

  }اللََّه َيفَْعلُ َما َيَشاُءالدَّوُابُّ َوكَِثٌري ِمَن النَّاسِ َوكَِثريٌ َحقَّ َعلَْيِه الَْعذَاُب َوَمْن ُيهِنِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمكْرِمٍ إِنَّ َوالشََّجُر َو

ه رؤية القلب؛ أي أمل تر بقلبك هذ} أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْسُجُد لَُه َمْن ِفي السََّماوَاِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ{: قوله تعاىل
وكذا ". من"معطوفة على } وَالشَّْمُس{". النحل"، وسجود اجلماد يف "البقرة"وتقدم معىن السجود يف . وعقلك

وهذا مشكل } َعذَاُبَوكَِثريٌ َحقَّ َعلَْيِه الْ{: مث قال. }وَالْقََمُر َوالنُُّجوُم وَالْجِبَالُ َوالشََّجُر وَالدَُّوابُّ َوكَِثٌري ِمَن النَّاسِ{
َوالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً {من اإلعراب، كيف مل ينصب ليعطف ما عمل فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل؛ مثل 

فزعم الكسائي والفراء أنه لو نصب لكان حسنا، ولكن اختري الرفع ألن املعىن وكثري أيب ] ٣١: اإلنسان[؟ } أَِليماً
وجيوز أن يكون معطوفا، على أن يكون . }َوكَِثٌري ِمَن النَّاسِ{بتداء وخربا، ومت الكالم عند قوله السجود، فيكون ا

السجود التذلل واالنقياد لتدبري اهللا عز وجل من ضعف وقوة وصحة وسقم وحسن وقبح، وهذا يدخل فيه كل 
} َوالدَّوُابُّ{مت الكالم عند قوله : لوقي. وأهان كثريا حق عليه العذاب، وحنوه: وجيوز أن ينتصب على تقدير. شيء

املعىن : "وكذا روي عن ابن عباس أنه قال. } َوكَِثٌري َحقَّ َعلَْيِه الَْعذَاُب{يف اجلنة } َوكَِثٌري ِمَن النَّاسِ{مث ابتدأ فقال 
لسماوات جنم وال ما يف ا: وقال أبو العالية. ؛ ذكره ابن األنباري"وكثري من الناس يف اجلنة وكثري حق عليه العذاب

وورد : قال القشريي". قمر وال مشس إال يقع ساجدا هللا حني يغيب، مث ال ينصرف حىت يؤذن له فريجع من مطلعه
  .هذا يف خرب مسند يف حق الشمس؛ فهذا سجود حقيقي، ومن ضرورته تركيب احلياة والعقل يف هذا الساجد

وَالشَّْمُس َتْجرِي {: عند قوله تعاىل" يس"يت يف سورة احلديث املسند الذي أشار إليه خرجه مسلم، وسيأ: قلت
  .وقد تقدم يف البقرة معىن السجود لغة ومعىن]. ٣٨: يس[} ِلُمْسَتقَرٍّ لَهَا
وقال . أي من أهانه بالشقاء والكفر ال يقدر أحد على دفع اهلوان عنه} َوَمْن ُيهِنِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمكْرِمٍ{: قوله تعاىل

  ".إن من هتاون بعبادة اهللا صار إىل النار: "باسابن ع
وحكى األخفش والكسائي . يريد أن مصريهم إىل النار فال اعتراض ألحد عليه} إِنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما َيَشاُء{: قوله تعاىل
  .أي إكرام} َوَمْن ُيهِنِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمكْرِمٍ{والفراء 

ْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي َربِّهِْم فَالَِّذيَن كَفَُروا قُطَِّعْت لَُهْم ثَِياٌب ِمْن نَارٍ ُيَصبُّ ِمْن فَْوقِ َهذَاِن َخ{ ٢١ - ١٩: اآليات
  }ُرُؤوسِهُِم الَْحمِيُم، ُيْصَهُر بِِه َما ِفي ُبطُونِهِْم وَالُْجلُوُد، َولَُهْم َمقَاِمُع ِمْن َحدِيٍد

مسعت أبا ذر يقسم قسما إن : خرج مسلم عن قيس بن عباد قال} وا ِفي َربِّهِْمَهذَانِ َخْصَماِن اخَْتَصُم{: قوله تعاىل
محزة وعلي وعبيدة بن احلارث رضي اهللا : إهنا نزلت يف الذين برزوا يوم بدر} َهذَاِن َخْصَمانِ اخَْتَصُموا ِفي َربِّهِْم{

نزلت : "وقال ابن عباس. رمحه اهللا كتابهوهبذا احلديث ختم مسلم . عنهم وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة
، ومساهم، "هذه اآليات الثالث على النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة يف ثالثة نفر من املؤمنني وثالثة نفر كافرين

إين ألول من جيثو للخصومة بني يدي اهللا يوم القيامة؛ : "وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه. كما ذكر أبو ذر
وإىل هذا القول ذهب هالل بن يساف وعطاء بن يسار . ؛ ذكره البخاري"صته يف مبارزته هو وصاحباهيريد ق
وقالت اجلنة خلقين . خلقين لعقوبته: املراد باخلصمني اجلنة والنار؛ اختصمتا فقالت النار: وقال عكرمة. وغريمها



  .لرمحته
احتجت اجلنة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموقد ورد بتخاصم اجلنة والنار حديث عن أىب هريرة قال : قلت

والنار فقالت هذه يدخلين اجلبارون واملتكربون وقالت هذه يدخلين الضعفاء واملساكني فقال اهللا تعاىل هلذه أنت 
خرجه البخاري ". عذايب أعذب بك من أشاء وقال هلذه أنت رمحيت أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها

هم أهل الكتاب قالوا للمؤمنني حنن أوىل : "وقال ابن عباس أيضا. حديث حسن صحيح: ترمذي وقالومسلم وال
حنن أحق باهللا منكم، آمنا مبحمد وآمنا بنبيكم ومبا : وقال املؤمنون. باهللا منكم، وأقدم منكم كتابا، ونبينا قبل نبيكم

، وأنزلت فيهم هذه "سدا؛ فكانت هذه خصومتهمأنزل إليه من كتاب، وأنتم تعرفون نبينا وتركتموه وكفرمت به ح
وهذا قول قتادة، والقول األول أصح رواه البخاري عن حجاج بن منهال عن هشيم عن أيب هاشم عن أيب . اآلية

  جملز عن

قيس بن عباد عن أيب ذر، ومسلم عن عمرو بن زرارة عن هشيم، ورواه سليمان التيمي عن أيب جملز عن قيس بن 
 -إىل قوله  -َهذَاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي َربِّهِمْ {فينا نزلت هذه اآلية ويف مبارزتنا يوم بدر : العباد عن علي ق
وتأول الفراء اخلصمني على أهنما . }َهذَاِن{بتشديد النون من } َهذَاِن َخْصَماِن{وقرأ ابن كثري . } َعذَاَب الْحَرِيقِ

: املسلمون واآلخر اليهود والنصارى، اختصموا يف دين رهبم؛ قالفريقان أهل دينني، وزعم أن اخلصم الواحد 
وهذا تأويل من ال دراية له باحلديث وال : قال النحاس. جلاز" اختصما"ولو قال : ألهنم مجع، قال} اخَْتَصُموا{: فقال

أيب جملز عن بكتب أهل التفسري؛ ألن احلديث يف هذه اآلية مشهور، رواه سفيان الثوري وغريه عن أيب هاشم عن 
مسعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه اآلية نزلت يف محزة وعلي وعبيدة بن احلارث بن عبد املطلب : قيس بن عباد قال

وفيه قول رابع . وهكذا روى أبو عمرو بن العالء عن جماهد عن ابن عباس. وعتبة وشيبة ابين ربيعة والوليد بن عتبة
؛ قاله جماهد واحلسن وعطاء بن أيب رباح وعاصم بن أيب "أي ملة كانواأهنم املؤمنون كلهم والكافرون كلهم من "

نزلت يف اخلصومة يف البعث واجلزاء؛ إذ : وقيل. وهذا القول بالعموم جيمع املنزل فيهم وغريهم. النجود والكليب
  .قال به قوم وأنكره قوم

أي خيطت وسويت؛ } قُطَِّعتْ لَُهمْ ِثَياٌب ِمْن نَارٍ{ .يعين من الفرق الذين تقدم ذكرهم} فَالَِّذيَن كَفَُروا{: قوله تعاىل
أي تقطع هلم يف اآلخرة ثياب من نار؛ وذكر بلفظ } قُطَِّعْت{وقوله . وشبهت النار بالثياب ألهنا لباس هلم كالثياب

لَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم وَإِذْ قَالَ ال{: املاضي ألن ما كان من أخبار اآلخرة فاملوعود منه كالواقع احملقق؛ قال اهللا تعاىل
وحيتمل أن يقال قد أعدت اآلن تلك الثياب هلم ليلبسوها . أي يقول اهللا تعاىل] ١١٦: املائدة[} أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ
من حناس؛ فتلك الثياب من حناس قد أذيبت وهي السرابيل } ِمْن نَارٍ{: وقال سعيد بن جبري. إذا صاروا إىل النار

  وليس يف اآلنية شيء إذا محي] ٥٠: إبراهيم[} قَطَِراٍن{رة يف املذكو

املعىن أن النار قد أحاطت هبم كإحاطة الثياب املقطوعة إذا لبسوها عليهم؛ فصارت من : وقيل. يكون أشد حرا منه
بُّ ِمْن فَْوقِ ُرُؤوِسهِمُ ُيَص{]. ١٠: النبأ[} َوَجَعلَْنا اللَّْيلَ ِلبَاساً{هذا الوجه ثيابا ألهنا باإلحاطة كالثياب؛ مثل 

إن : "وروى الترمذي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. أي املاء احلار املغلى بنار جهنم} الَْحِميُم
احلميم ليصب على رؤوسهم فينفذ احلميم حىت خيلص إىل جوفه فيسلت ما يف جوفه حىت ميرق من قدميه وهو 

والصهر إذابة } بِِه َما ِفي ُبطُونِهِْم{. يذاب} ُيْصَهُر{. حديث حسن صحيح غريب: لقا". الصهر مث يعاد كما كان
قال ابن أمحر يصف . صهرت الشيء فانصهر، أي أذبته فذاب، فهو صهري: والصهارة ما ذاب منه؛ يقال. الشحم



  :فرخ قطاة
  تصهره الشمس فما ينصهر... تروي لقى ألقي يف صفصف 
أي وحترق اجللود، أو تشوى اجللود؛ فإن اجللود ال تذاب؛ ولكن } َوالُْجلُوُد{. ى ذلكأي تذيبه الشمس فيصرب عل

وقال . أتيته فأطعمين ثريدا، إي واهللا ولبنا قارصا؛ أي وسقاين لبنا: يضم يف كل شيء ما يليق به، فهو كما تقول
  :الشاعر

  علفتها تبنا وماء باردا
ون هبا ويدفعون؛ الواحدة مقمعة، ومقمع أيضا كاحملجن، يضرب به على رأس أي يضرب} َولَُهْم َمقَاِمُع ِمْن َحِديٍد{

أقمعت الرجل : قال ابن السكيت. وقمعته وأقمعته مبعىن؛ أي قهرته وأذللته فانقمع. وقد قمعته إذا ضربته هبا. الفيل
بيد كل ملك من "حلديث ويف ا. املقامع املطارق، وهي املرازب أيضا: وقيل. عين إقماعا إذا طلع عليك فرددته عنك

املقامع سياط من نار، ومسيت بذلك : وقيل". خزنة جهنم مرزبة هلا شعبتان فيضرب الضربة فيهوي هبا سبعني ألفا
  .ألهنا تقمع املضروب، أي تذهللا

  }رِيقِكُلََّما أََرادُوا أَنْ َيْخُرجُوا ِمْنَها ِمْن غَمٍّ أُعِيُدوا ِفيَها َوذُوقُوا َعذَابَ الَْح{ ٢٢: اآلية
: وقال أبو ظبيان. بالضرب باملقامع} أُِعيدُوا ِفيَها{. أي من النار} كُلََّما أََرادُوا أَنْ َيخُْرُجوا مِْنَها ِمْن غَمٍّ{: قوله تعاىل

ذكر لنا أهنم حياولون اخلروج من النار حني جتيش هبم وتفور فتلقي من فيها إىل أعلى أبواهبا فرييدون اخلروج 
إذا اشتد غمهم فيها فروا؛ فمن خلص منهم إىل شفريها أعادهتم املالئكة فيها : وقيل. ن إليها باملقامعفتعيدهم اخلزا

احلريق االسم من : وقيل. أي احملرق؛ مثل األليم والوجيع} َوذُوقُوا َعذَابَ الْحَرِيقِ{باملقامع، ويقولون هلم 
مماسة حيصل معها إدراك الطعم؛ وهو هنا : والذوق. يقحترق الشيء بالنار واحترق، واالسم احلرقة واحلر. االحتراق

  .توسع، واملراد به إدراكهم األمل
يَها ِمْن أََساوِرَ إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ ُيَحلَّْونَ ِف{ ٢٣: اآلية

  }ؤاً وَِلَباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌرِمْن ذََهبٍ َولُْؤلُ
ملا ذكر أحد اخلصمني } إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَاُر{: قوله تعاىل

واألساور مجع . صلة} مِْن} {ِمْن ذََهبٍ ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر{. وهو الكافر ذكر حال اخلصم اآلخر وهو املؤمن
ملا كانت امللوك : قال املفسرون. ضم السني وكسرها وإسوار: أسورة، وأسورة واحدها سوار؛ وفيه ثالث لغات

: تلبس يف الدنيا األساور والتيجان جعل اهللا ذلك ألهل اجلنة، وليس أحد من أهل اجلنة إال ويف يده ثالثة أسورة
  :قال هنا ويف فاطر. وار من فضة، وسوار من لؤلؤسوار من ذهب، وس

]. ٢١: اإلنسان[} َوُحلُّوا أََساوَِر ِمْن ِفضٍَّة{: وقال يف سورة اإلنسان] ٣٣: فاطر[} ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َولُْؤلُؤاً{
ؤمن حيث تبلغ احللية من امل: "ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة مسعت خليلي صلى اهللا عليه وسلم يقول

قرأ نافع وابن } َولُْؤلُؤاً{. وفيه نظر، والقرآن يرده. حتلى النساء بالذهب والرجال بالفضة: وقيل". يبلغ الوضوء
بالنصب، على معىن وخيلون لؤلؤا؛ واستدلوا بأهنا مكتوبة يف } لُْؤلُؤْاً{القعقاع وشيبة وعاصم هنا ويف سورة املالئكة 

اتباعا } فاطر{رأ يعقوب واجلحدري وعيسى بن عمر بالنصب هنا واخلفض يف وكذلك ق. مجيع املصاحف هنا بألف
وكان أبو بكر ال يهمز . الباقون باخلفض يف املوضعني. للمصحف، وألهنا كتبت ههنا بألف وهناك بغري ألف

واملراد ترصيع السوار : قال القشريي. يف كل القرآن؛ وهو ما يستخرج من البحر من جوف الصدف} اللؤلؤ{



  .اللؤلؤ؛ وال يبعد أن يكون يف اجلنة سوار من لؤلؤ مصمتب
. باخلفض وقف عليه ومل يقف على الذهب} ولؤلؤٍ{من قرأ : وقال ابن األنباري. وهو ظاهر القرآن بل نصه: قلت

: قال ابن األنباري. ؛ ألن املعىن وحيلون لؤلؤا} من ذهب{فالوقف الكايف } اللؤلؤ{من نصب : وقال السجستاين
نسقناه على لفظ األساور، وإذا نصبناه نسقناه على تأويل األساور، وكأنا } اللؤلؤ{كما قال، ألنا إذا خفضنا  وليس
  .حيلون فيها أساور ولؤلؤا، فهو يف النصب مبنزلته يف اخلفض، فال معىن لقطعه من األول: قلنا

رشهم ولباسهم وستورهم حرير، وهو أعلى مما يف أي ومجيع ما يلبسونه من ف} َوِلبَاُسُهْم ِفيَها حَرِيٌر{: قوله تعاىل
من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف : "وروى النسائي عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. الدنيا بكثري

اآلخرة ومن شرب اخلمر يف الدنيا مل يشربه يف اآلخرة ومن شرب يف آنية الذهب والفضة مل يشرب فيها يف اآلخرة 
قد سوى : فإن قيل". لباس أهل اجلنة وشراب أهل اجلنة وآنية أهل اجلنة: مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -

  النيب صلى اهللا عليه وسلم بني هذه األشياء الثالثة وأنه حيرمها يف اآلخرة؛ فهل حيرمها
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

. إذا مل يتب منها حرمها يف اآلخرة وإن دخل اجلنة؛ الستعجاله ما حرم اهللا عليه يف الدنيا! نعم: إذا دخل اجلنة؟ قلنا
قت الذي يعذب يف النار أو بطول مقامه يف املوقف، فأما إذا دخل اجلنة فال؛ ألن إمنا حيرم ذلك يف الو: ال يقال

حرمان شيء من لذات اجلنة ملن كان يف اجلنة نوع عقوبة ومؤاخذة واجلنة ليست بدار عقوبة، وال مؤاخذة فيها 
. احلديث الذي ذكرناهما ذكرمتوه حمتمل، لوال ما جاء ما يدفع هذا االحتمال ويرده من ظاهر : فإنا نقول. بوجه

من شرب اخلمر يف الدنيا مث مل يتب منها حرمها "وما رواه األئمة من حديث ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
واألصل التمسك بالظاهر حىت يرد نص يدفعه، بل قد ورد نص على صحة ما ذكرناه، وهو ما رواه " . يف اآلخرة

هشام عن قتادة عن داود السراج عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا حدثنا : أبو داود الطيالسي يف مسنده
". من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة وإن دخل اجلنة لبسه أهل اجلنة ومل يلبسه هو: "صلى اهللا عليه وسلم

قول النيب صلى اهللا من " وإن دخل اجلنة لبسه أهل اجلنة ومل يلبسه هو"فإن كان . وهذا نص صريح وإسناده صحيح
عليه وسلم فهو الغاية يف البيان، وإن كان من كالم الراوي على ما ذكر فهو أعلى باملقال وأقعد باحلال، ومثله ال 

وكما ال يشتهي " من استعمل آنية الذهب والفضة"و" من شرب اخلمر ومل يتب"وكذلك . يقال بالرأي، واهللا أعلم
وقد . عقوبة كذلك ال يشتهي مخر اجلنة وال حريرها وال يكون ذلك عقوبةمنزلة من هو أرفع منه، وليس ذلك ب

ذكرنا هذا كله يف كتاب التذكرة مستوىف، واحلمد هللا، وذكرنا فيها أن شجر اجلنة ومثارها يتفتق عن ثياب اجلنة، 
  .وقد ذكرناه يف سورة الكهف

  }إِلَى ِصَراطِ الَْحِميِدَوُهدُوا إِلَى الطَّيِّبِ ِمَن الْقَْولِ َوُهدُوا { ٢٤: اآلية
". يريد ال إله إال اهللا واحلمد هللا: "قال ابن عباس. أي أرشدوا إىل ذلك} وَُهُدوا إِلَى الطَّيِّبِ ِمَن الْقَْولِ{: قوله تعاىل

  هذا يف الدنيا، هدوا إىل الشهادة،: القرآن، مث قيل: وقيل

هدوا يف : وقيل. دينه وهو اإلسالم: وصراط اهللا. ي إىل صراط اهللاأ} وَُهُدوا إِلَى صَِراِط الَْحمِيِد{. وقراءة القرآن
اآلخرة إىل الطيب من القول، وهو احلمد هللا؛ ألهنم يقولون غدا احلمد هللا الذي هدانا هلذا، احلمد هللا الذي أذهب 

ط اهللا، إذ ليس وقد هدوا يف اجلنة إىل صرا. عنا احلزن؛ فليس يف اجلنة لغو وال كذب فما يقولونه فهو طيب القول
َوُهدُوا إِلَى {. الطيب من القول ما يأتيهم من اهللا من البشارات احلسنة: وقيل. يف اجلنة شيء من خمالفة أمر اهللا

  .أي إىل طريق اجلنة} صَِراِط الَْحمِيِد
الَِّذي َجَعلَْناُه ِللنَّاسِ سََواًء الَْعاِكُف ِفيهِ  إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوالَْمْسجِِد الْحََرامِ{ ٢٥: اآلية

  }َوالْبَاِد َوَمْن ُيرِْد ِفيِه بِإِلْحَاٍد بِظُلْمٍ ُنِذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ
  -:فيه سبع مسائل

اهللا صلى اهللا  أعاد الكالم إىل مشركي العرب حني صدوا رسول} إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا َوَيُصدُّونَ{: قوله تعاىل: األوىل
عليه وسلم عن املسجد احلرام عام احلديبية، وذلك أنه مل يعلم هلم صد قبل ذلك اجلمع؛ إال أن يريد صدهم ألفراد 

وهبذا حسن عطف املستقبل على . املنع؛ أي وهم يصدون: والصد. من الناس، فقد وقع ذلك يف صدر املبعث



وهذا مفسد للمعىن املقصود، وإمنا اخلرب حمذوف مقدر عند قوله . }إِنَّ{خرب } َوَيُصدُّونَ{الواو زائدة : وقيل. املاضي
الَِّذينَ {: مستقبال إذ هو فعل يدميونه؛ كما جاء قوله تعاىل} وََيُصدُّونَ{وجاء . خسروا إذا هلكوا: تقديره} وَالَْباِد{

ولو قال إن الذين . إن الذين كفروا من شأهنم الصد: ل؛ فكأنه قا]٢٨: الرعد[} آَمُنوا َوَتطَْمِئنُّ قُلُوُبُهْم بِِذكْرِ اللَِّه
ُنِذقْهُ {اخلرب  -وهو الوجه  -ويف كتايب عن أيب إسحاق قال وجائز أن يكون : قال النحاس. كفروا وصدروا جلاز

  جزما، وأيضا} إنّ{وهذا غلط، ولست أعرف ما الوجه فيه؛ ألنه جاء خبرب : قال أبو جعفر. }ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ

لبقي الشرط بال جواب، وال سيما والفعل الذي يف الشرط مستقبل فال بد } إن{إنه جواب الشرط، ولو كان خرب ف
  .له من جواب

احلرم : وقيل. إنه املسجد نفسه، وهو ظاهر القرآن؛ ألنه مل يذكر غريه: قيل} َوالَْمْسجِِد الَْحَرامِ{: قوله تعاىل: الثانية
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه عنه عام احلديبية، فنزل خارجا عنه؛ قال اهللا كله؛ ألن املشركني صدوا رسول 

ُسْبَحانَ الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدهِ لَْيالً ِمَن الَْمْسجِدِ {: وقال] ٢٥: الفتح[} َوَصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِِد الْحََرامِ{: تعاىل
  .بالذكر املهم املقصود من ذلكوهذا صحيح، لكنه قصد هنا ]. ١: اإلسراء[} الْحََرامِ
آل [} إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ{: أي للصالة والطواف والعبادة؛ وهو كقوله تعاىل} الَِّذي َجَعلَْناُه ِللنَّاسِ{: الثالثة
: يقول. ن يقدم عليهمأهل البادية وم: والبادي. املقيم املالزم: العاكف} سََواًء الَْعاِكُف ِفيِه َوالَْباِد{]. ٩٦: عمران

. سواء يف تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه احلاضر والذي يأتيه من البالد؛ فليس أهل مكة أحق من النازح إليه
وهذا على أن املسجد احلرام . إن املساواة إمنا هي يف دوره ومنازله، ليس املقيم فيها أوىل من الطارئ عليها: وقيل

إىل أن القادم له "وروي عن عمر وابن عباس ومجاعة . ك؛ رواه عنه ابن القاسماحلرم كله؛ وهذا قول جماهد ومال
وقال ذلك سفيان الثوري وغريه، وكذلك كان األمر ". النزول حيث وجد، وعلى رب املنزل أن يؤويه شاء أو أىب

أتغلق بابا : اليف الصدر األول، كانت دورهم بغري أبواب حىت كثرت السرقة؛ فاختذ رجل بابا فأنكر عليه عمر وق
وروي عن عمر بن . إمنا أردت حفظ متاعهم من السرقة، فتركه فاختذ الناس األبواب: يف وجه حاج بيت اهللا؟ فقال

اخلطاب رضي اهللا عنه أيضا أنه كان يأمر يف املوسم بقلع أبواب دور مكة، حىت يدخلها الذي يقدم فينزل حيث 
ن مالك أن الدور ليست كاملسجد وألهلها االمتناع منها وروي ع. شاء، وكانت الفساطيط تضرب يف الدور

  .وقال هبذا مجهور من األمة. واالستبداد؛ وهذا هو العمل اليوم

هل : أحدمها: وللخالف سببان. أحدمها أن دور مكة هل هي ملك ألرباهبا أم للناس: وهذا اخلالف يبىن على أصلني
اهللا عليه وسلم مل يقسمها وأقرها ألهلها وملن جاء بعدهم؛ كما فتح مكة كان عنوة فتكون مغنومة، لكن النيب صلى 

فعل عمر رضي اهللا عنه بأرض السواد وعفا هلم عن اخلراج كما عفا عن سبيهم واسترقاقهم إحسانا إليهم دون 
وهبذا قال مالك وأبو حنيفة . سائر الكفار فتبقى على ذلك التباع وال تكرى، ومن سبق إىل موضع كان أوىل به

فتبقى ديارهم بأيديهم، ويف أمالكهم يتصرفون كيف  -وإليه ذهب الشافعي  -أو كان فتحها صلحا . األوزاعيو
وروي عن عمر أنه اشترى دار صفوان بن أمية بأربعة آالف وجعلها سجنا، وهو أول من حبس يف السجن . شاؤوا

وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حبس يف . "املائدة"يف اإلسالم، على ما تقدم بيانه يف آية احملاربني من سورة 
  .ال ينبغي لبيت عذاب أن يكون يف بيت رمحة: وكان طاوس يكره السجن مبكة ويقول. هتمة
وال نعلم مكة : قال أبو عبيد. الصحيح ما قاله مالك؛ وعليه تدل ظواهر األخبار الثابتة بأهنا فتحت عنوة: قلت

تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر : ارقطين عن علقمة بن نضلة قالوروى الد. يشبهها شيء من البالد



: وزاد يف رواية. وعمر رضي اهللا عنهما وما تدعى رباع مكة إال السوائب؛ من احتاج سكن ومن استغىن أسكن
اهللا عليه  كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول اهللا صلى: وروي أيضا عن علقمة بن نضلة الكناين قال. وعثمان

وروي أيضا عن . وسلم وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما السوائب، ال تباع؛ من احتاج سكن ومن استغىن أسكن
وقال  -إن اهللا تعاىل حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل مثنها : "عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا ووهم فيه، ووهم : قال الدارقطين". ارامن أكل من أجر بيوت مكة شيئا فإمنا يأكل ن -
أيضا يف قوله عبيداهللا بن أيب يزيد وإمنا هو ابن أيب زياد القداح، والصحيح أنه موقوف، وأسند الدارقطين أيضا عن 

  مكة مناخ ال تباع رباعها وال تؤاجر: "عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا

قلت يا رسول اهللا؛ أال أبين لك مبىن بيتا أو بناء يظلك من : داود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت وروى أبو". يوهتا
الَِّذيَن أُْخرِجُوا ِمْن {: ومتسك الشافعي رضي اهللا عنه بقوله تعاىل". ال، إمنا هو مناخ من سبق إليه: "الشمس؟ فقال

من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أيب : "م يوم الفتحوقال عليه السال. فأضافها إليهم] ٤٠: احلج} ِدَيارِِهْم
  ".سفيان فهو آمن

وهو مقدم؛ } سواء{اخلرب : وقيل. خربه} العاكف{بالرفع، وهو على االبتداء، و } سواء{قرأ مجهور الناس : الرابعة
ا العاكف فيه والبادي الذي جعلناه للناس قبلة أو متعبد: أي العاكف فيه والبادي سواء؛ وهو قول أيب علي، واملعىن

أن : أحدمها: وذلك حيتمل أيضا وجهني. بالنصب، وهي قراءة األعمش} سواء{وقرأ حفص عن عاصم . سواء
والوجه . به ألنه مصدر، فأعمل عمل اسم الفاعل ألنه يف معىن مستو} الَْعاِكُف{يكون مفعوال ثانيا جلعل، ويرتفع 

عطفا } البادي{باخلفض، و } العاِكف{بالنصب } سواء{وقرأت فرقة . أن يكون حاال من الضمري يف جعلناه: الثاين
وقراءة ابن كثري يف الوقف والوصل بالياء، ووقف أبو . الذي جعلناه للناس العاكف والبادي: على الناس، التقدير

فس املسجد وأمجع الناس على االستواء يف ن. وقرأ نافع بغري ياء يف الوصل والوقف. عمرو بغري ياء ووصل بالياء
  .احلرام، واختلفوا يف مكة؛ وقد ذكرناه

امليل؛ : واإلحلاد يف اللغة. }ُنِذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ{شرط، وجوابه } َوَمْن ُيرِْد ِفيِه بِإِلْحَاٍد بِظُلْمٍ{: قوله تعاىل: اخلامسة
َوَمْن {: ابن أيب طلحة عن ابن عباس واختلف يف الظلم؛ فروى علي. إال أن اهللا تعاىل بني أن امليل بالظلم هو املراد

معناه صيد محامه، وقطع شجره؛ ودخول : وقيل. الشرك والقتل: وقال عطاء. الشرك: قال} ُيرِْد ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلْمٍ
ولذلك ! وكال واهللا! وبلى واهللا! ال واهللا: كنا نتحدث أن اإلحلاد فيه أن يقول اإلنسان: "وقال ابن عمر. غري حمرم

  ن له فسطاطان، أحدمهاكا

يف احلل واآلخر يف احلرم؛ فكان إذا أراد الصالة دخل فسطاط احلرم، وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط احلل، 
وكذلك كان لعبد بن عمرو بن العاص . صيانة للحرم عن قوهلم كال واهللا وبلى واهللا، حني عظم اهللا الذنب فيه

، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم يف احلل، وإذا أراد أن يصلي صلى يف فسطاطان أحدمها يف احلل واآلخر يف احلرم
إن كنا لنتحدث أن من اإلحلاد يف احلرم أن نقول كال واهللا وبلى واهللا، واملعاصي : احلرم، فقيل له يف ذلك فقال

إسقاط حرمة البلد تضاعف مبكة كما تضاعف احلسنات، فتكون املعصية معصيتني، إحدامها بنفس املخالفة والثانية ب
وروى أبو داود عن يعلى بن أمية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه . وقد تقدم. احلرام؛ وهكذا األشهر احلرم سواء

  .والعموم يأيت على هذا كله. وهو قول عمر بن اخلطاب". احتكار الطعام يف احلرم إحلاد فيه: "وسلم قال
وابن زيد إىل أن هذه اآلية تدل على أن اإلنسان يعاقب على ما ذهب قوم من أهل التأويل منهم الضحاك : السادسة



لو هم رجل بقتل رجل : وقد روي حنو ذلك عن ابن مسعود وابن عمر قالوا. ينويه من املعاصي مبكة وإن مل يعمله
  .لعذبه اهللا" بعدن أبني"هبذا البيت وهو 

مبينا، على ما يأيت بيانه هناك إن شاء اهللا ] ١: القلم} نْ وَالْقَلَمِ{هذا صحيح، وقد جاء هذا املعىن يف سورة : قلت
  .تعاىل

  :؛ وعليه محلوا قول الشاعر]٢٠:املؤمنون[} تَْنُبُت بِالدُّهْنِ{: زائدة كزيادهتا يف قوله تعاىل} بِإِلَْحاٍد{الباء يف 
  نضرب بالسيف ونرجو بالفرج... حنن بنو جعدة أصحاب الفلج 

  :ىوقال األعش. نرجو الفرج: أراد
  ضمنت برزق عيالنا أرماحنا

  :وقال آخر: أي رزق
  مبا القت لبون بين زياد... أمل يأتيك واألنباء تنمي 

أرجو بذاك، أي أرجو : مسعت أعرابيا وسألته عن شيء فقال: وقال الفراء. أي ما القت؛ والباء زائدة، وهو كثري
  :وقال الشاعر. ذاك

  رخ والشبهانوأسفله بامل... بواد ميان ينبت الشث صدرة 
دخلت الباء ألن املعىن بأن : وقال الكوفيون. ومن يرد فيه إحلادا بظلم: وهو قول األخفش، واملعىن عنده. أي املرخ

وهذا اإلحلاد والظلم جيمع . ومن برد الناس فيه بإحلاد: وجيوز أن يكون التقدير. يلحد، والباء مع أن تدخل وحتذف
ومن نوى سيئة ومل يعملها مل . ظم حرمة املكان توعد اهللا تعاىل على نية السيئة فيهاملعاصي من الكفر إىل الصغائر؛ فلع

  .وقد ذكرناه آنفا. هذا قول ابن مسعود ومجاعة من الصحابة وغريهم. حياسب عليها إال يف مكة
  }طَهِّْر بَْيِتَي ِللطَّاِئِفَني وَالْقَاِئِمَني وَالرُّكَّعِ السُّجُوِدوَإِذْ َبوَّأَْنا لِإِبَْراِهيَم َمكَانَ الَْبْيتِ أَنْ ال ُتْشرِْك بِي َشيْئاً َو{ ٢٦: اآلية

  -:فيه مسألتان
. بوأته منزال وبوأت له: أي واذكر إذ بوأنا إلبراهيم؛ يقال} َوإِذْ بَوَّأَْنا ِلإِْبَراهِيَم َمكَانَ الْبَْيِت{: قوله تعاىل: األوىل

، ]٧٢: النمل[} َرِدفَ لَكُْم{: صلة للتأكيد؛ كقوله} لِإِبَْراِهيَم{: مكنتك ومكنت لك؛ فالالم يف قوله: كما يقال
أي أريناه أصله ليبنيه، وكان قد درس بالطوفان وغريه، فلما } َبوَّأَْنا ِلإِبَْراهِيَم َمكَانَ الَْبْيِت{: وقيل. وهذا قول الفراء

وجعل يطلب أثرا، فبعث اهللا رحيا فكشفت عن جاءت مدة إبراهيم عليه السالم أمره اهللا ببنيانه، فجاء إىل موضعه 
نازلة منزلة فعل يتعدى } بَوَّأْنَا{: وقيل". البقرة"أساس آدم عليه السالم؛ فرتب قواعده عليه؛ حسبما تقدم بيانه يف 

  :وقال الشاعر. بالالم؛ كنحو جعلنا، أي جعلنا إلبراهيم مكان البيت مبوأ
  بوأته بيدي حلدا... كم من أخ يل ماجد 

بالياء، على } أَنْ الَ ُيْشرِْك{وقرأ عكرمة . هي خماطبة إلبراهيم عليه السالم يف قول اجلمهور} أَنْ ال ُتشْرِْك{: الثانية
: وقيل. وال بد من نصب الكاف على هذه القراءة، مبعىن لئال يشرك: قال أبو حامت. نقل معىن القول الذي قيل له

ويف اآلية طعن ]. ٩٦: يوسف[} فَلَمَّا أَنْ َجاَء الَْبشُِري{وقيل زائدة؛ مثل . وقيل مفسرة. خمففة من الثقيلة" أن"إن 
وقالت . على من أشرك من قطان البيت؛ أي هذا كان الشرط على أبيكم ممن بعده وأنتم، فلم تفوا بل أشركتم

واجلمهور . واألذان باحلجحملمد صلى اهللا عليه وسلم؛ وأمر بتطهري البيت } أَنْ ال ُتشْرِْك{اخلطاب من قول : فرقة
عىن به : وقيل. وتطهري البيت عام يف الكفر والبدع ومجيع األجناس والدماء. على أن ذلك إلبراهيم؛ وهو األصح



؛ وذلك أن جرمها والعمالقة ]٣٠: احلج[} فَاْجتَنُِبوا الرِّْجَس ِمَن الْأَْوثَاِن{: التطهري عن األوثان؛ كما قال تعاىل
املعىن نزه بييت عن أن يعبد فيه : وقيل.  حمل البيت وحوله قبل أن يبنيه إبراهيم عليه السالمكانت هلم أصنام يف

وقد مضى ما للعلماء يف تنزيه املسجد احلرام وغريه من املساجد مبا فيه كفاية . وهذا أمر بإظهار التوحيد فيه. صنم
  .الصالة أعظمها، وهو القيام والركوع والسجودوذكر تعاىل من أركان . والقائمون هم املصلون". التوبة"يف سورة 

  }وَأَذِّنْ ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ يَأُْتوَك رِجَاالً َوَعلَى كُلِّ َضاِمرٍ َيأِْتَني ِمْن كُلِّ فَجٍّ َعِميقٍ{ ٢٧: اآلية
  -:فيه سبع مسائل

وقرأ احلسن بن أيب احلسن . بتشديد الذال} أَذِّنَْو{قرأ مجهور الناس } َوأَذِّنْ ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ{: قوله تعاىل: األوىل
وتصحف هذا على ابن جين، فإنه حكى عنهما : ابن عطية. بتخفيف الذال ومد األلف} وآذن {وابن حميصن 

واألذان اإلعالم، وقد تقدم يف . }َبوَّأَْنا{على أنه فعل ماض، وأعرب على ذلك بأن جعله عطفا على } وأذن{
  "التوبة"

وما يبلغ صويت؟ ! يا رب: أذن يف الناس باحلج، قال: ا فرغ إبراهيم عليه السالم من بناء البيت، وقيل لهمل: الثانية
إن اهللا قد أمركم حبج هذا ! يا أيها الناس: أذن وعلي اإلبالغ؛ فصعد إبراهيم خليل اهللا جبل أيب قبيس وصاح: قال

لبيك : فأجابه من كان يف أصالب الرجال وأرحام النساءالبيت ليثيبكم به اجلنة وجيريكم من عذاب النار، فحجوا؛ 
فمن أجاب يومئذ حج على قدر اإلجابة؛ إن أجاب مرة فمرة، وإن أجاب مرتني فمرتني؛ وجرت ! اللهم لبيك

أتدري ما كان أصل : "وروي عن أيب الطفيل قال قال يل ابن عباس. التلبية على ذلك؛ قاله ابن عباس وابن جبري
ملا أمر إبراهيم عليه السالم أن يؤذن يف الناس باحلج خفضت اجلبال رؤوسها ورفعت له : قال! الالتلبية؟ قلت 

إن اخلطاب إلبراهيم عليه السالم مت عند : وقيل". لبيك اللهم لبيك: القرى؛ فنادى يف الناس باحلج فأجابه كل شيء
أي أعلمهم } َوأَذِّنْ ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ{: قال، مث خاطب اهللا عز وجل حممدا عليه الصالة والسالم ف} السجود{قوله 

وهذا قول . خماطبة للنيب صلى اهللا عليه وسلم} أَنْ ال ُتْشرِْك{إن اخلطاب من قوله : وقول ثالث. أن عليهم احلج
يل أهل النظر؛ ألن القرآن أنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكل ما فيه من املخاطبة فهي له إال أن يدل دل

} أَنْ ال ُتشْرِْك بِي{وههنا دليل آخر يدل على أن املخاطبة للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو . قاطع على غري ذلك
وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت فجعلنا : بالتاء، وهذا خماطبة ملشاهد، وإبراهيم عليه السالم غائب، فاملعىن على هذا

. بفتح احلاء" باحلج"وقرأ مجهور الناس . ن إبراهيم كان يعبد اهللا وحدهلك الدالئل على توحيد اهللا تعاىل وعلى أ
واهللا . إن نداء إبراهيم من مجلة ما أمر به من شرائع الدين: وقيل. وقرأ ابن أيب إسحاق يف كل القرآن بكسرها

  .أعلم
إىل حج البيت ما بني راجل وراكب، وإمنا وعده إجابة الناس } يَأُْتوَك رَِجاالً َوَعلَى كُلِّ َضامِرٍ{: قوله تعاىل: الثالثة
وإن كانوا يأتون الكعبة ألن املنادي إبراهيم، فمن أتى الكعبة حاجا فكأمنا أتى إبراهيم؛ ألنه أجاب } َيأْتُوَك{: قال

  الرجال: وقيل. مجع راجل مثل تاجر وجتار، وصاحب وصحاب} رجاالً{: ابن عطية. نداءه، وفيه تشريف إبراهيم

رجال، : وقد يقال يف اجلمع. والرَّْجل مجع راجل؛ مثل جتار وجتر وتاجر، وصحاب وصحب وصاحب مجع َرْجل،
بضم الراء وختفيف اجليم، وهو قليل يف أبنية } ُرجَاالً{وقرأ ابن أيب إسحاق وعكرمة . بالتشديد؛ مثل كافر وكفار
يف مجع راجل : قال النحاس. ل كساىلعلى وزن فعاىل؛ فهو مث} ُرجَالَى{وقرأ جماهد . اجلمع، ورويت عن جماهد

والذي . مخسة أوجه، ورجالة مثل ركاب، وهو الذي روي عن عكرمة، ورجال مثل قيام، ورجلة، ورجل، ورجالة



روي عن جماهد رجاال غري معروف، واألشبه به أن يكون غري منون مثل كساىل وسكارى، ولو نون لكان على 
} َوَعلَى كُلِّ َضاِمرٍ يَأْتَِني{. ال على الركبان يف الذكر لزيادة تعبهم يف املشيوقدم الرج. فعال، وفعال يف اجلمع قليل

البعري املهزول الذي أتعبه السفر؛ : والضامر. على اللفظ} يأيت{وجيوز : قال الفراء. معىن ضوامر} َضاِمرٍ{ألن معىن 
يَأِْتنيَ {: وذكر سبب الضمور فقال. مكة ضمر يضمر ضمورا؛ فوصفها اهللا تعاىل باملآل الذي انتهت عليه إىل: يقال

: ورد الضمري إىل اإلبل تكرمة هلا لقصدها احلج مع أرباهبا؛ كما قال. أي أثر فيها طول السفر} ِمْن كُلِّ فَجٍّ َعِميقٍ
  .يف خيل اجلهاد تكرمة هلا حني سعت يف سبيل اهللا] ١: العاديات[} وَالَْعاِدَياتِ ضَْبحاً{

من } رجاالً{ألن الغالب خروج الرجال إىل احلج دون اإلناث؛ فقول } رِجَاالً{إمنا قال : قال بعضهم: الرابعة
وملا قال . يعين الركبان، فدخل فيه الرجال والنساء} َوَعلَى كُلِّ َضامِرٍ{: هذا رجل؛ وهذا فيه بعد؛ لقوله: قولك
ما آسى على : "قال ابن عباس. اكبوبدأ هبم دل ذلك على أن حج الراجل أفضل من حج الر} رَِجاالً{: تعاىل

حج : وقال ابن أيب جنيح. }يَأُْتوَك رَِجاالً{شيء فاتين إال أن ال أكون حججت ماشيا، فإين مسعت اهللا عز وجل يقول 
وهي قراءة ابن أيب عبلة والضحاك، } يأتون{وقرأ أصحاب ابن مسعود . إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم ماشيني

  .والضمري للناس
الركوب واملشي، واختلفوا يف األفضل منهما؛ فذهب مالك والشافعي يف آخرين إىل . ال خالف يف جواز: امسةاخل

  أن الركوب أفضل، اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، ولكثرة

وذهب غريهم إىل أن املشي أفضل ملا فيه من املشقة على النفس، . النفقة ولتعظيم شعائر احلج بأهبة الركوب
اربطوا : "حج النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه مشاة من املدينة إىل مكة، وقال: يث أيب سعيد قالوحلد

وال خالف يف أن الركوب عند مالك يف . ومشى خلط اهلرولة؛ خرجه ابن ماجه يف سننه" أوساطكم بأزركم
  .املناسك كلها أفضل؛ لالقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

قال مالك يف . العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه اآلية على أن فرض احلج بالبحر ساقط استدل بعض: السادسة
ال أمسع للبحر ذكرا، وهذا تأنس، ال أنه يلزم من سقوط ذكره سقوط الفرض فيه؛ وذلك أن مكة ليست : املوازية

ا راجال وإما على ضامر؛ فإمنا يف ضفة حبر فيأتيها الناس يف السفن؛ والبد ملن ركب البحر أن يصري يف إتيان مكة إم
فأما إذا اقترن به عدو وخوف . ذكرت حالتا الوصول؛ وإسقاط فرض احلج مبجرد البحر ليس بالكثري وال بالقوي

أو هول شديد أو مرض يلحق شخصا، فمالك والشافعي ومجهور الناس على سقوط الوجوب هبذه األعذار، وأنه 
ظاهره أن الوجوب ال يسقط . صاحب االستظهار يف هذا املعىن كالما وذكر: قال ابن عطية. ليس بسبيل يستطاع

  .بشيء من هذه األعذار؛ وهذا ضعيف
وقد مضى يف . الطريق الواسعة، واجلمع فجاج: والفج. بيانه} البقرة{وأضعف من ضعيف، وقد مضى يف : قلت

} يأِتني{وهذا للركبان و } يأتون{عبد اهللا  وقرأ أصحاب. }يأتِني{وقراءة اجلماعة . والعميق معناه البعيد. }األنبياء{
  :أي بعيد؛ ومنه بئر عميقة أي بعيدة القعر؛ ومنه} ِمْن كُلِّ فَجٍّ َعِميقٍ{وعلى إبل ضامرة يأتني : للجمال؛ كأنه قال

  وقامت األعماق خاوي املخترق

سئل جابر بن عبد : بو داود قالواختلفوا يف الواصل إىل البيت، هل يرفع يديه عند رؤيته أم ال؛ فروى أ: السابعة
ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا إال اليهود، وقد حججنا مع رسول : اهللا عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال
: وروى ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم نكن نفعله



وإىل حديث ابن ". طن افتتاح الصالة واستقبال البيت والصفا واملروة واملوقفني واجلمرتنيترفع األيدي يف سبع موا"
وكان . عباس هذا ذهب الثوري وابن املبارك وأمحد وإسحاق وضعفوا حديث جابر؛ ألن مهاجرا املكي راوية جمهول

  .وعن ابن عباس مثله. ابن عمر يرفع يديه عند رؤية البيت
مِ شَْهُدوا َمَناِفعَ لَُهْم وََيذْكُرُوا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّامٍ َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمِة الْأَنَْعاِلَي{ ٢٩ - ٢٨: اآليتان

  }َبْيِت الَْعِتيقِلْفَكُلُوا ِمْنَها َوأَطِْعمُوا الَْباِئَس الْفَِقَري، ثُمَّ لْيَقُْضوا تَفَثَُهْم َولُْيوفُوا ُنذُورَُهْم َولَْيطَّوَّفُوا بِا
  -:فيه ثالث وعشرون مسألة

. والشهود احلضور. أي أذن باحلج يأتوك رجاال وركبانا ليشهدوا؛ أي ليحضروا} ِلَيْشَهدُوا{: قوله تعاىل: األوىل
وقيل هو عموم؛ أي ليحضروا . وقيل التجارة. وقيل املغفرة. أي املناسك، كعرفات واملشعر احلرام} َمَناِفَع لَُهْم{
نافع هلم، أي ما يرضي اهللا تعاىل من أمر الدنيا واآلخرة؛ قال جماهد وعطاء واختاره ابن العريب؛ فإنه جيمع ذلك كله م

لَْيَس َعلَْيكُمْ ُجنَاٌح أَنْ َتْبَتغُوا فَْضالً {: وال خالف يف أن املراد بقوله. من نسك وجتارة ومغفرة ومنفعة دنيا وأخرى
الكالم يف األيام املعلومات " البقرة"قد مضى يف } َوَيذْكُُروا اْسمَ اللَِّه ِفي أَيَّامٍ َمْعلُوَماٍت{: الثانية} ِمْن َربِّكُمْ 
  واملراد بذكر اسم اهللا ذكر التسمية عند الذبح والنحر؛ مثل. واملعدودات

. اآلية] ١٦٢:األنعام[ }إِنَّ َصالِتي َوُنُسِكي{ومثل قولك عند الذبح . باسم اهللا واهللا أكرب، اللهم منك ولك: قولك
  ".األنعام"وكان الكفار يذحبون على أمساء أصنامهم، فبني الرب أن الواجب الذبح على اسم اهللا؛ وقد مضى يف 

بعد صالة اإلمام وذحبه؛ إال أن يؤخر : واختلف العلماء يف وقت الذبح يوم النحر؛ فقال مالك رضي اهللا عنه: الثالثة
والشافعي دخول وقت . وراعى أبو حنيفة الفراغ من الصالة دون ذبح. تداء بهتأخريا يتعدى فيه فيسقط االق

وذكر . الصالة ومقدار ما توقع فيه اخلطبتني؛ فاعترب الوقت دون الصالة، هذه رواية املزين عنه، وهو قول الطربي
يذبح، فإذا صلى وفرغ وال يذبح أحد حىت يذبح اإلمام إال أن يكون ممن ال : الربيع عن البويطي قال قال الشافعي

وأصح هذه . وهو قول إبراهيم. إذا انصرف اإلمام فاذبح: وقال أمحد. وهذا كقول مالك. من اخلطبة حل الذبح
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر باملدينة، : األقوال قول مالك؛ حلديث جابر بن عبد اهللا قال

اهللا عليه وسلم قد حنر، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم من كان حنر أن  فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النيب صلى
ويف الباب عن : يعيد بنحر آخر، وال ينحروا حىت ينحر النيب صلى اهللا عليه وسلم خرجه مسلم والترمذي وقال

جابر وجندب وأنس وعومير بن أشقر وابن عمر وأيب زيد األنصاري، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على 
ومن ذبح بعد : "وقد احتج أبو حنيفة حبديث الرباء، وفيه. هذا عند أهل العلم أال يضحى باملصر حىت يصلي اإلمام

فعلق الذبح على الصالة ومل يذكر الذبح، . خرجه مسلم أيضا". الصالة فقد مت نسكه وأصاب سنة املسلمني
أول ما نبدأ به يف : "صلى اهللا عليه وسلم وكذلك حديث الرباء أيضا، قال قال رسول اهللا. وحديث جابر يقيده

ال أعلم : وقال أبو عمر بن عبد الرب. احلديث" يومنا هذا أن نصلي مث نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا
من ذبح قبل : "خالفا بني العلماء أن من ذبح قبل الصالة وكان من أهل املصر أنه غري مضح؛ لقوله عليه السالم

  "اة حلمالصالة فتلك ش

. وأما أهل البوادي ومن ال أمام له فمشهور مذهب مالك يتحرى وقت ذبح اإلمام، أو أقرب األئمة إليه: الرابعة
: وقال أهل الرأي. إن ذبح قبل طلوع الشمس مل جيزه، وجيزيه إن ذبح بعده: وقال ربيعة وعطاء فيمن ال إمام له

َوَيذْكُرُوا اْسَم اللَِّه ِفي {: ومتسكوا بقوله تعاىل. عنه الترمذي وهو قول ابن املبارك، ذكره. جيزيهم من بعد الفجر



وهل اليوم من طلوع الفجر أو من طلوع . ، فأضاف النحر إىل اليوم}أَيَّامٍ َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمِة الْأَْنَعامِ
  .فجر من يوم النحروال خالف أنه ال جيزى ذبح األضحية قبل طلوع ال. الشمس، قوالن

وبه قال أبو حنيفة والثوري وأمحد . ثالثة، يوم النحر ويومان بعده: واختلفوا كم أيام النحر؟ فقال مالك: اخلامسة
أربعة، يوم النحر : وقال الشافعي. بن حنبل، وروي ذلك عن أيب هريرة وأنس بن مالك من غري اختالف عنهما

ذلك عن علي رضي اهللا عنه وابن عباس وابن عمر رضي اهللا عنهم، وروي وبه قال األوزاعي، وروي . وثالثة بعده
. ؛ وروي عن ابن سريين"هو يوم النحر خاصة وهو العاشر من ذي احلجة: "وقيل. عنهم أيضا مثل قول مالك وأمحد

سن البصري وعن احل. النحر يف األمصار يوم واحد ويف مىن ثالثة أيام: وعن سعيد بن جبري وجابر بن زيد أهنما قاال
إىل آخر يوم من ذي احلجة؛ : كما قال الشافعي، والثالثة: كما قال مالك، والثانية: إحداها: يف ذلك ثالث روايات

  .فإذا أهل هالل احملرم فال أضحى
: وهو قول سليمان بن يسار وأيب سلمة بن عبد الرمحن، ورويا حديثا مرسال مرفوعا خرجه الدارقطين: قلت

اآلية، وهذا مجع قلة؛ لكن املتيقن } ِفي أَيَّامٍ َمْعلُوَماٍت{: ذي احلجة؛ ومل يصح، ودليلنا قوله تعاىل الضحايا إىل هالل
أمجع العلماء على أن يوم النحر يوم : قال أبو عمر بن عبد الرب. منه الثالثة، وما بعد الثالثة غري متيقن فال يعمل به

قول مالك : أحدمها: ، وال يصح عندي يف هذه إال قوالنأضحى، وأمجعوا أن ال أضحى بعد انسالخ ذي احلجة
  قول الشافعي والشاميني؛ وهذان القوالن مرويان: واآلخر. والكوفيني

عن الصحابة فال معىن لالشتغال مبا خالفهما؛ ألن ما خالفهما ال أصل له يف السنة وال يف قول الصحابة، وما خرج 
ول سادس، وهو أن األضحى يوم النحر وستة أيام بعده؛ وهذا أيضا وقد روي عن قتادة ق. عن هذين فمتروك هلما

  .خارج عن قول الصحابة فال معىن له
واختلفوا يف ليايل النحر هل تدخل مع األيام فيجوز فيها الذبح أوال؛ فروي عن مالك يف املشهور أهنا ال : السادسة

} َوَيذْكُُروا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّامٍ{: ي؛ لقوله تعاىلوعليه مجهور أصحابه وأصحاب الرأ. تدخل فال جيوز الذبح بالليل
وقال أبو حنيفة والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو . فذكر األيام، وذكر األيام دليل على أن الذبح يف الليل ال جيوز

وروي عن مالك وأشهب حنوه، وألشهب تفريق بني اهلدي . الليايل داخلة يف األيام وجيزى الذبح فيها: ثور
  .والضحية، فأجاز اهلدي ليال ومل جيز الضحية ليال

واألنعام هنا اإلبل والبقر } ِمْن َبهِيَمِة الْأَْنَعامِ{. أي على ذبح ما رزقهم} َعلَى َما َرَزقَُهْم{: قوله تعاىل: السابعة
  .وهبيمة األنعام هي األنعام، فهو كقولك صالة األوىل، ومسجد اجلامع. والغنم
ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته . أمر معناه الندب عند اجلمهور} فَكُلُوا مِْنَها{: اىلقوله تع: الثامنة

. وشذت طائفة فأوجبت األكل واإلطعام بظاهر اآلية. وأن يتصدق باألكثر، مع جتويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل
يدل على أنه ال } فَكُلُوا ِمنَْها َوأَطِْعُموا{ :قوله تعاىل: قال الكيا". فكلوا وادخروا وتصدقوا: "ولقول عليه السالم

  .جيوز بيع مجيعه وال التصدق جبميعه
جزاء : ومشهور مذهب مالك رضي اهللا عنه أنه ال يأكل من ثالث. دماء الكفارات ال يأكل منها أصحاهبا: التاسعة

ن أو تطوعا، ووافقه على ذلك الصيد، ونذر املساكني وفدية األذى، ويأكل مما سوى ذلك إذا بلغ حمله واجبا كا
  .مجاعة من السلف وفقهاء األمصار

فإن أكل مما منع منه فهل يغرم قدر ما أكل أو يغرم هديا كامال؛ قوالن يف مذهبنا، وباألول قال ابن : العاشرة
  وهو احلق، ال شيء عليه غريه: قال ابن العريب. املاجشون



ألن النحر قد  -خالفا للمدونة  -بلغ حمله ال يغرم إال ما أكل  وكذلك لو نذر هديا للمساكني فيأكل منه بعد أن
  .وقع، والتعدي إمنا هو على اللحم، فيغرم قدر ما تعدى فيه

يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دما أو هديا أو غريه، ويدل ذلك على أن } َولُْيوفُوا ُنذُوَرُهْم{: قوله تعاىل
نذر، وكذلك جزاء الصيد وفدية األذى؛ ألن املطلوب أن يأيت به كامال من غري النذر ال جيوز أن يأكل منه وفاء بال

  .واهللا أعلم. نقص حلم وال غريه، فإن أكل من ذلك كان عليه هدي كامل
واألول أصح؛ . هل يغرم قيمة اللحم أو يغرم طعاما؛ ففي كتاب حممد عن عبد امللك أنه يغرم طعاما: احلادية عشرة

  .يف مقابلة اهلدي كله عند تعذره عبادة، وليس حكم التعدي حكم العبادة ألن الطعام إمنا هو
فإن عطب من هذا اهلدي املضمون الذي هو جزاء الصيد وفدية األذى ونذر املساكني شيء قبل حمله : الثانيةعشرة

قال . ه شيئاأكل منه صاحبه وأطعم منه األغنياء والفقراء ومن أحب، وال يبيع من حلمه وال جلده وال من قالئد
ألن اهلدي املضمون إذا عطب قبل أن يبلغ حمله كان عليه بدله، ولذلك جاز أن يأكل منه : إمساعيل بن إسحاق

فإذا عطب اهلدي التطوع قبل أن يبلغ حمله مل جيز أن يأكل منه وال يطعم؛ ألنه ملا مل يكن عليه بدله . صاحبه ويطعم
وروى أبو داود . يعطب، فاحتيط على الناس، وبذلك مضى العملخيف أن يفعل ذلك باهلدي وينحر من غري أن 

إن عطب منها شيء فاحنره مث اصبغ : "عن ناجية األسلمي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث معه هبدي وقال
ر وهبذا احلديث قال مالك والشافعي يف أحد قوليه، وأمحد وإسحاق وأبو ثو". نعله يف دمه مث خل بينه وبني الناس

ويف . ال يأكل منها سائقها شيئا، وخيلى بينها وبني الناس يأكلوهنا: وأصحاب الرأي ومن اتبعهم يف اهلدي التطوع
وبظاهر هذا النهي قال ابن عباس والشافعي يف قوله ". وال تأكل منها أنت وال أحد من أهل رفقتك: "صحيح مسلم

وال يأكل "قوله عليه السالم : قال أبو عمر. أحد من أهل رفقته ال يأكل منها وال: اآلخر، واختاره ابن املنذر، فقاال
  وليس ذلك. ال يوجد إال يف حديث ابن عباس" منها أحد وال أحد من أهل رفقتك

. وهو عندنا أصح من حديث ابن عباس، وعليه العمل عند الفقهاء. يف حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية
ما كان من : وقال الشافعي وأبو ثور. أهل رفقته وغريهم" بينها وبني الناسخل : "ويدخل يف قوله عليه السالم

واملتعة والقرآن عنده . اهلدي أصله واجبا فال يأكل منه، وما كان تطوعا ونسكا أكل منه وأهدى وادخر وتصدق
ا سوى ذلك يأكل من هدي املتعة والتطوع، وال يأكل مم: وقال أبو حنيفة وأصحابه. وحنوه مذهب األوزاعي. نسك

وعلى قياس هذا ال يأكل من دم اجلرب؛ كقول . ال يأكل من دم الفساد: وحكي عن مالك. مما وجب حبكم اإلحرام
} أَْو كَفَّاَرةٌ طََعاُم َمَساكَِني{: متسك مالك بأن جزاء الصيد جعله اهللا للمساكني بقوله تعاىل. الشافعي واألوزاعي

وقال صلى اهللا عليه ]. ١٩٦: البقرة[} فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَوْ َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك{ :وقال يف فدية األذى]. ٩٥: املائدة[
ونذر املساكني ". أطعم ستة مساكني مدين لكل مسكني أو صم ثالثة أيام أو انسك شاة: "وسلم لكعب بن عجرة

إىل قوله } َناَها لَكُْم ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّهَوالُْبْدنَ َجَعلْ{: مصرح به، وأما غري ذلك من اهلدايا فهو باق على أصل قوله
وقد أكل النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلي رضي اهللا عنه من اهلدي الذي جاء به ]. ٣٦: احلج[} فَكُلُوا ِمنَْها{

وكان عليه السالم قارنا يف أصح األقوال والروايات؛ فكان هديه على هذا واجبا، فما تعلق به أبو . وشربا من مرقه
وإمنا أذن اهللا سبحانه من األكل من اهلدايا ألجل أن العرب كانت ال ترى أن تأكل . واهللا أعلم. حنيفة غري صحيح

من نسكها، فأمر اهللا سبحانه وتعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم مبخالفتهم؛ فال جرم كذلك شرع وبلغ، وكذلك فعل 
  .حني أهدى وأحرم صلى اهللا عليه وسلم

ناسخ لفعلهم، ألهنم كانوا حيرمون حلوم } فَكُلُوا ِمْنهَا{: قوله تعاىل: قال بعض العلماء} فَكُلُوا ِمْنهَا{: الثالثة عشرة



وبقول النيب } فَكُلُوا ِمْنهَا{: فنسخ اهللا ذلك بقوله -كما قلناه يف اهلدايا  -الضحايا على أنفسهم وال يأكلون منها 
: وقال الزهري. وألنه عليه السالم أكل من أضحيته وهديه" يتهمن ضحى فليأكل من أضح: "صلى اهللا عليه وسلم

  .من السنة أن تأكل أوال من الكبد

وقال . ذهب أكثر العلماء إىل أنه يستحب أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل هو وأهله الثلث: الرابعة عشرة
وبلغين عن ابن مسعود، : يف حديثهقال مالك . ليس عندنا يف الضحايا قسم معلوم موصوف: ابن القاسم عن مالك
يا ثوبان، : "ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشاة مث قال: روى الصحيح وأبو داود قال. وليس عليه العمل

واختلف قول الشافعي؛ . وهذا نص يف الفرض. فما زلت أطعمه منها حىت قدم املدينة: قال" أصلح حلم هذه الشاة
وقال . فذكر شخصني} فَكُلُوا ِمنَْها َوأَطِْعُموا الْبَاِئسَ الْفَقَِري{: ق بالنصف لقوله تعاىليأكل النصف ويتصد: فمرة قال

فذكر ] ٣٦: احلج[} فَكُلُوا ِمنَْها َوأَطِْعُموا الْقَانَِع وَالُْمْعتَرَّ{: يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويطعم ثلثا، لقوله تعاىل: مرة
  .ثالثة

ضحية كما خياطب هبا احلاضر؛ إذ األصل عموم اخلطاب هبا، وهو قول كافة املسافر خياطب باأل: اخلامسة عشرة
واستثىن مالك من املسافرين . وخالف يف ذلك أبو حنيفة والنخعي، وروي عن علي؛ واحلديث حجة عليهم. العلماء

ن السلف وروي ذلك عن اخلليفتني أيب بكر وعمر ومجاعة م. احلاج مبىن، فلم ير عليه أضحية، وبه قال النخعي
فإذا أراد أن يضحي جعله هديا، والناس غري احلاج . رضي اهللا عنهم؛ ألن احلاج إمنا هو خماطب يف األصل باهلدي

  .إمنا أمروا باألضحية ليتشبهوا بأهل مىن فيحصل هلم حظ من أجرهم
عنهما من وجه روي عن علي وابن عمر رضي اهللا . اختلف العلماء يف االدخار على أربعة أقوال: السادسة عشرة

ما روي : وقالت مجاعة. وروياه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وسيأيت. صحيح أنه ال يدخر من الضحايا بعد ثالث
وبه قال أبو سعيد اخلدري وبريدة األسلمي، وقالت . من النهي عن االدخار منسوخ؛ فيدخر إىل أي وقت أحب

انت بالناس حاجة إليها فال يدخر، ألن النهي إمنا كان لعلة وهي إن ك: وقالت طائفة. جيوز األكل منها مطلعا: فرقة
وملا ارتفعت ارتفع املنع املتقدم الرتفاع موجبه، ال ألنه " إمنا هنيتكم من أجل الدافة اليت دفت: "قوله عليه السالم

  وهي: وتنشأ هنا مسألة أصولية. منسوخ

أعلم أن املرفوع بالنسخ ال حيكم به أبدا، . الرتفاع علتهوهي الفرق بني رفع احلكم بالنسخ ورفعه : السابعة عشرة
واملرفوع الرتفاع علته يعود احلكم لعود العلة؛ فلو قدم على أهل بلدة ناس حمتاجون يف زمان األضحى؛ ومل يكن 
ى عند أهل ذلك البلد سعة يسدون هبا فاقتهم إال الضحايا لتعني عليهم أال يدخروها فوق ثالث كما فعل النيب صل

  .اهللا عليه وسلم
وقد جاء املنع واإلباحة معا؛ كما هو . بياألحاديث الواردة يف هذا الباب باملنع واإلباحة صحاح ثابتة: الثامنة عشرة

وروى الصحيح عن أيب عبيد . منصوص يف حديث عائشة وسلمة بن األكوع وأيب سعيد اخلدري رواها الصحيح
: مث صليت العيد مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه؛ قال: اخلطاب قالموىل ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد هناكم أن تأكلوا حلوم نسككم : فصلى لنا قبل اخلطبة مث خطب الناس فقال

وم وروي عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد هنى أن تؤكل حل. فوق ثالث ليال فال تأكلوها
وروى أبو داود عن نبيشة قال . فكان ابن عمر ال يأكل حلوم األضاحي فوق ثالث: قال سامل. األضاحي فوق ثالث

إنا كنا هنيناكم عن حلومها فوق ثالث لكي تسعكم جاء اهللا بالسعة فكلوا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



وهذا القول : قال أبو جعفر النحاس". ر هللا عز وجلوادخروا واجتروا إال أن هذه األيام أيام أكل وشرب وذك
أحسن ما قيل يف هذا حىت تتفق األحاديث وال تضاد، ويكون قول أمري املؤمنني علي بن أيب طالب وعثمان حمصور، 

والدليل على . ألن الناس كانوا يف شدة حمتاجني، ففعل كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قدمت الدافة
حدثنا أمحد قال حدثنا ليث قال حدثين احلارث بن يعقوب عن يزيد بن أيب : ا حدثنا إبراهيم بن شريك قالهذا م

قدم علينا علي بن أيب طالب من سفر : يزيد عن امرأته أهنا سألت عائشة رضي اهللا عنها عن حلوم األضاحي فقالت
كل من ذي احلجة إىل ذي : "يه وسلم، فسأله فقالفقدمنا إليه منه، فأىب أن يأكل حىت يسأل رسول اهللا صلى اهللا عل

ومن قال بالرخصة مطلقا مل يسمع . من قال بالنهي عن االدخار بعد ثالث مل يسمع الرخصة: وقال الشافعي". احلجة
  ومن قال بالنهي. النهي عن االدخار

الف يف وجوب األضحية االخت" الكوثر"وسيأيت يف سورة . واهللا أعلم. الرخصة مسعهما مجيعا فعمل مبقتضامها
  .وندبيتها وأهنا ناسخة لكل ذبح تقدم، إن شاء اهللا تعاىل

من صفة البائس، وهو الذي ناله البؤس وشدة الفقر؛ } الْفَقَِري} {َوأَطِْعمُوا الَْباِئَس الْفَِقَري{: قوله تعاىل: التاسعة عشرة
لت به نازلة دهر وإن مل يكن فقريا؛ ومنه قوله وقد يستعمل فيمن نز. بئس يبأس بأسا إذا افتقر؛ فهو بائس: يقال

وقد بؤس يبؤس بأسا إذ اشتد؛ ومنه . رجل بئيس أي شديد: ويقال". لكن البائس سعد بن خولة: "عليه السالم
وكلما كان التصدق بلحم . أي شديد] ١٦٥: األعراف[} َوأََخذَْنا الَِّذيَن ظَلَُموا بَِعذَابٍ َبئِيسٍ{: قوله تعاىل
، "فكلوا: "ويف القدر الذي جيوز أكله خالف قد ذكرناه؛ فقيل النصف؛ لقوله. أكثر كان األجر أوفر األضحية

واختلف يف األكل . أي اطلبوا األجر باإلطعام" أال فكلوا وادخروا واجتروا: "وقيل الثلثان؛ لقوله" وأطعموا"
عام؛ فاألكل مستحب واإلطعام واجب؛ وقيل بالفرق بني األكل واإلط. وقيل مستحبان. واإلطعام؛ فقيل واجبان

  .وهو قول الشافعي
أي مث ليقضوا بعد حنر الضحايا واهلدايا ما بقي عليهم من أمر احلج؛ } ثُمَّ لْيَقُْضوا َتفَثَُهْم{: قوله تعاىل: املوفية عشرين

التفث األخذ : هريوقال األز. أي ليزيلوا عنهم أدراهنم: قال ابن عرفة. كاحللق ورمي اجلمار وإزالة شعث وحنوه
التفث : وقال النضر بن مشيل. من الشارب وقص األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة؛ وهذا عند اخلروج من اإلحرام

التفث يف كالم العرب ال يعرف إال من قول ابن عباس : يف كالم العرب إذهاب الشعث ومسعت األزهري يقول
، رواه ابن عمر وابن "التفث مناسك احلج كلها: وقيل. امهو إزالة قشف اإلحر: "وقال احلسن. وأهل التفسري

وهذه اللفظة غريبة مل جيد : لو صح عنهما لكان حجة لشرف الصحبة واإلحاطة باللغة، قال: قال ابن العريب. عباس
  :أهل العربية فيها شعرا وال أحاطوا هبا خربا؛ لكين تتبعت التفث لغة فرأيت أبا عبيدة معمر بن املثىن قال

وقال . ومل جييء فيه شعر حيتج به: قال. ه قص األظفار وأخذ الشارب، وكل ما حيرم على احملرم إال النكاحإن
وذكر الزجاج والفراء . التفث هو الرمي واحللق والتقصري والذبح وقص األظفار والشارب واإلبط: صاحب العني

  :قال أمية بن أيب الصلت. إذا كثر وسخه تفث الرجل: وقال قطرب. حنوه، وال أراه أخذوه إال من قول العلماء
  ومل يسلوا هلم قمال وصئبانا... حفوا رؤوسهم مل حيلقوا تفثا 

وهذه صورة إلقاء التفث لغة، . وما أشار إليه قطرب هو الذي قال ابن وهب عن مالك، وهو الصحيح يف التفث
ال وسخه وتطهر وتنقى ولبس فقد أزال تفثه وأما حقيقته الشرعية فإذا حنر احلاج أو املعتمر هديه وحلق رأسه وأز

ما حكاه عن قطرب وذكر من الشعر قد ذكره يف تفسريه : قلت. ووىف نذره؛ والنذر ما لزم اإلنسان والتزمه



  :املاوردي وذكر بيتا آخر فقال
  إىل جند وما انتظروا عليا... قضوا تفثا وحنبا مث ساروا 

. ما أتفثك؛ أي ما أوسخك وأقذرك: ؛ تقول العرب للرجل تستقذرهوأصل التفث يف اللغة الوسخ: وقال الثعليب
  :قال أمية بن أيب الصلت

  وينزعوا عنهم قمال وصئبانا... ساخني آباطهم مل يقذفوا تفثا 
ليشهد اهللا تعاىل منك اإلعراض عن العناية بنفسك : قيل لبعض الصلحاء ما املعىن يف شعث احملرم؟ قال: املاوردي

  .بذهلا لطاعتهفيعلم صدقك يف 
: أمروا بوفاء النذر مطلقا إال ما كان معصية؛ لقوله عليه السالم} َولُْيوفُوا ُنذُورَُهْم{: قوله تعاىل: احلادية والعشرون

َولَْيطَّوَّفُوا {" من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصيه فال يعصه: "، وقوله" ال وفاء لنذر يف معصية اهللا"
ال : قال الطربي. الطواف املذكور يف هذه اآلية هو طواف اإلفاضة الذي هو من واجبات احلج} َعِتيقِبِالَْبْيِت الْ

  .خالف بني املتأولني يف ذلك

: قال إمساعيل بن إسحاق. طواف القدوم، وطواف اإلفاضة، وطواف الوداع: للحج ثالثة أطواف: الثانية عشرة
والطواف الواجب : قال. املكي وعن كل من حيرم باحلج من مكة طواف القدوم سنة، وهو ساقط عن املراهق وعن

ثُمَّ لَْيقْضُوا َتفَثَُهمْ {: الذي ال يسقط بوجه من الوجوه، وهو طواف اإلفاضة الذي يكون بعد عرفة؛ قال اهللا تعاىل
فترض يف كتاب اهللا عز وجل، وهو الذي حيل فهذا هو الطواف امل: قال. }َولُْيوفُوا ُنذُورَُهْم َولَْيطَّوَّفُوا بِالَْبْيِت الَْعِتيقِ

ما ذكره إمساعيل يف طواف اإلفاضة هو قول مالك عند أهل املدينة، : قال احلافظ أبو عمر. به احلاج من إحرامه كله
وقد . وهو قول مجهور أهل العلم من فقهاء أهل احلجاز والعراق. وهي رواية ابن وهب وابن نافع وأشهب عنه

وقال ابن القاسم يف غري موضع من املدونة . ابن عبد احلكم عن مالك أن طواف القدوم واجبروى ابن القاسم و
من نسي الطواف يف حني دخوله مكة أو نسي : وقال. الطواف الواجب طواف القادم مكة: ورواه أيضا عن مالك

نساء رجع إىل مكة حىت شوطا منه، أو نسي السعي أو شوطا منه حىت رجع إىل بلده مث ذكره، فإن مل يكن أصاب ال
وإن أصاب النساء رجع فطاف وسعى، مث اعتمر . يطوف بالبيت ويركع ويسعى بني الصفا واملروة، مث يهدي

. فعلى هذه الرواية الطوافان مجيعا واجبان، والسعي أيضا. وهذا كقوله فيمن نسي طواف اإلفاضة سواء. وأهدى
ابن القاسم وغريه عن مالك فيمن طاف طواف اإلفاضة على  وأما طواف الصدر وهو املسمى بطواف الوداع فروى

وهذا مما أمجع عليه مالك وأصحابه، وأنه جيزيه . أنه يرجع من بلده فيفيض إال أن يكون تطوع بعد ذلك: غري وضوء
وكذلك أمجعوا أن من فعل يف حجه شيئا تطوع به من عمل احلج، . تطوعه عن الواجب املفترض عليه من طوافه

فإذا كان . لشيء واجب يف احلج قد جاز وقته، فإن تطوعه ذلك يصري للواجب ال للتطوع؛ خبالف الصالةوذلك ا
التطوع ينوب عن الفرض يف احلج كان الطواف لدخول مكة أحرى أن ينوب عن طواف اإلفاضة، إال ما كان من 

  كم عن مالك خبالف ذلك؛ورواية ابن عبد احل. الطواف بعد رمي مجرة العقبة يوم النحر أو بعده للوداع

ألن فيها أن طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف اإلفاضة ملن رجع إىل بلده مع اهلدي، كما ينوب طواف 
إمنا : ومن قال هذا قال. اإلفاضة مع السعي ملن مل يطف ومل يسع حني دخوله مكة مع اهلدي أيضا عن طواف القدوم

واجب ألن بعضهما ينوب عن بعض، وألنه قد روي عن مالك أنه قيل لطواف الدخول واجب ولطواف اإلفاضة 
: يرجع من نسي أحدمها من بلده على ما ذكرنا، وألن اهللا عز وجل مل يفترض على احلاج إال طوافا واحدا بقوله



لواو عندهم يف هذه اآلية وغريها ال وا} َولَْيطَّوَّفُوا بِالَْبْيِت الَْعِتيقِ{: ، وقال يف سياق اآلية} َوأَذِّنْ ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ{
َولَْيطَّوَّفُوا {: سألت زهريا عن قوله تعاىل: وأسند الطربي عن عمرو بن أيب سلمة قال. توجب رتبة إال بتوقيف

وهذا يدل على أنه واجب، وهو أحد قويل الشافعي؛ ألنه عليه السالم . هو طواف الوداع: فقال} بِالَْبْيِت الَْعِتيقِ
  .أن تنفر دون أن تطوفه، وال يرخص إال يف الواجب رخص للحائض
سيف : يقال. العتيق القدمي: اختلف املتأولون يف وجه صفة البيت بالعتيق؛ فقال جماهد واحلسن: الثالثة والعشرون

وقيل عتيقا ". أنه أول مسجد وضع يف األرض"ويف الصحيح . عتيق، وقد عتق أي قدم؛ وهذا قول يعضده النظر
ويف الترمذي عن . عتقه من أن يتسلط عليه جبار باهلوان إىل انقضاء الزمان؛ قال معناه ابن الزبري جماهدألن اهللا أ

: قال" إمنا مسي البيت العتيق ألنه مل يظهر عليه جبار: "عبد اهللا بن الزبري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فإن ذكر ذاكر احلجاج بن يوسف . وسلم مرسالهذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه 

إمنا أعتقها عن كفار اجلبابرة؛ ألهنم إذا أتوا بأنفسهم متمردين : ونصبه املنجنيق على الكعبة حىت كسرها قيل له
وحلرمة البيت غري معتقدين، وقصدوا الكعبة بالسوء فعصمت منهم ومل تنلها أيديهم، كان ذلك داللة على أن اهللا 

فأما املسلمون الذين اعتقدوا حرمتها فإهنم إن كفوا عنها مل يكن يف ذلك من الداللة . فهم عنها قسراعز وجل صر
على منزلتها عند اهللا مثل ما يكون منها يف كف األعداء؛ فقصر اهللا تعاىل هذه الطائفة عن الكف بالنهي والوعيد، 

  ومل يتجاوزه إىل الصرف باإلجلاء واالضطرار،

مسي : وقالت فرقة. مسي عتيقا ألنه مل ميلك موضعه قط: وقالت طائفة. دهم، والساعة أدهى وأمروجعل الساعة موع
مسي عتيقا ألنه أعتق من غرق الطوفان؛ قال ابن : وقيل. عتيقا ألن اهللا عز وجل يعتق فيه رقاب املذنبني من العذاب

  :قال طرفة يصف أذن الفرس. والعتق الكرم. العتيق الكرمي: وقيل. جبري
  كسامعيت مذعورة وسط ربرب... مؤللتان تعرف العتق فيهما 

وحيتمل أن يكون العتيق صفة مدح تقتضي جودة الشيء؛ كما . اخلروج من ذل الرق إىل كرم احلرية: وعتق الرقيق
خلق اهللا : قال جماهد. والقول األول أصح للنظر واحلديث الصحيح. محلت على فرس عتيق؛ احلديث: قال عمر
  .ل األرض بألفي عام، ومسي عتيقا هلذا؛ واهللا أعلمالبيت قب
ى َعلَْيكُمْ ذَِلَك َوَمْن ُيَعظِّْم ُحُرَماتِ اللَِّه فَُهَو َخْيٌر لَُه عِْنَد َربِِّه َوأُِحلَّْت لَكُُم الْأَْنَعاُم إِلَّا َما ُيْتلَ{ ٣١ - ٣٠: اآليتان

وا قَْولَ الزُّورِ، ُحَنفَاَء ِللَِّه غَْيَر ُمْشرِِكَني بِِه َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن فَاْجَتنِبُوا الرِّْجَس ِمَن الْأَْوثَاِن وَاْجَتنُِب
  }السََّماِء فََتْخطَفُُه الطَّْيُر أَْو َتْهوِي بِِه الرِّيُح ِفي َمكَاٍن َسِحيقٍ

  -:فيه مثان مسائل
وحيتمل أن . فرضكم ذلك، أو الواجب ذلك:  موضع رفع بتقديرحيتمل أن يكون يف} ذَِلَك{: قوله تعاىل: األوىل

  :امتثلوا ذلك؛ وحنو هذه اإلشارة البليغة قول زهري: يكون يف موضع نصب بتقدير
  وسط الندي إذا ما قائل نطقا... هذا وليس كمن يعيا خبطته 

َتَزاَوُر َعْن {ألنه أميل عن احلق؛ ومنه  ومسي زورا. الباطل والكذب: والزور} وَاْجتَنُِبوا قَْولَ الزُّورِ{: اخلامسة
ويف اخلرب أنه . وكل ما عدا احلق فهو كذب وباطل وزور. ، ومدينة زوراء؛ أي مائلة]١٧: الكهف[، } كَْهِفهِْم

يعين أهنا قد مجعت مع عبادة . قاهلا مرتني أو ثالثا" عدلت شهادة الزور الشرك باهللا: "عليه السالم قام خطيبا فقال
  .يف النهي عنهاالوثن 



هذه اآلية تضمنت الوعيد على الشهادة بالزور، وينبغي للحاكم إذا عثر على الشاهد بالزور أن يعزره : السادسة
وخيتلف احلكم يف شهادته إذا تاب؛ فإن كان من أهل العدالة املشهور . وينادي عليه ليعرف لئال يغتر بشهادته أحد

. ل إىل علم حاله يف التوبة؛ إذ ال يستطيع أن يفعل من القربات أكثر مما هو عليههبا املربز فيها مل تقبل؛ ألنه ال سبي
ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه . وإن كان دون ذلك فشمر يف العبادة وزادت حاله يف التقى قبل شهادته

وكان رسول اهللا ". لزورإن من أكرب الكبائر اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول ا: "وسلم أنه قال
  .صلى اهللا عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حىت قلنا ليته سكت

من األضداد تقع } ُحَنفَاَء{ولفظة . معناه مستقيمني أو مسلمني مائلني إىل احلق} ُحَنفَاَء ِللَِّه{: قوله تعاىل: السابعة
حجاجا؛ وهذا ختصيص ال حجة } ُحَنفَاَء{: وقيل. النصب على احل} ُحَنفَاَء{و . على االستقامة وتقع على امليل

أي هو يوم القيامة مبنزلة من ال ميلك لنفسه نفعا وال يدفع عن } َوَمْن ُيشْرِْك بِاللَِّه فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء{. معه
أي } فََتْخطَفُهُ الطَّْيُر{ ومعىن. نفسه ضرا وال عذابا؛ فهو مبنزلة من خر من السماء، فهو ال يقدر أن يدفع عن نفسه

هذا عند خروج روحه وصعود املالئكة هبا إىل مساء الدنيا، فال يفتح هلا فريمى هبا إىل األرض؛ : وقيل. تقطعه مبخالبها
} فَُسْحقاً ِلأَْصحَابِ السَّعِريِ{: البعيد؛ ومنه قوله تعاىل: والسحيق. كما يف حديث الرباء، وقد ذكرناه يف التذكرة

  ".فسحقا فسحقا: "، وقوله عليه الصالة والسالم]١١: لكامل[

{ ومسي زورا ألنه أميل عن احلق ، ومنه . الباطل والكذب: والزور } وَاْجتَنُِبوا قَْولَ الزُّورِ { :قوله تعاىل  -اخلامسة
ويف اخلرب أنه عليه . ر وكل ما عدا احلق فهو كذب وباطل وزو. ، ومدينة زوراء ، أي مائلة } َتَزاَوُر َعْن كَْهِفهِْم 

يعين أهنا قد مجعت مع عبادة . قاهلا مرتني أو ثالثا " عدلت شهادة الزور الشرك باهللا : "السالم قام خطيبا فقال 
  .الوثن يف النهي عنها 

هذه اآلية تضمنت الوعيد على الشهادة بالزور ، وينبغي للحاكم إذا عثر على الشاهد بالزور أن يعزه  -السادسة
وخيتلف احلكم يف شهادته إذا تاب ، فإن كان من أهل العدالة املشهور . دي عليه ليعرف لئال يغتر بشهادته أحدوينا

. هبا املربز فيها مل تقبل ألنه ال سبيل إىل علم حاله يف التوبة ، إذا ال يستطيع أن يفعل من القربات أكثر مما هو عليه 
عن النيب صلى اهللا عليه " الصحيح"ويف . ه يف التقى قبلت شهادته وإن كان دون ذلك فشمر يف العبادة وزادت حال

وكان رسول اهللا " . إن أكرب الكبائر اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور : " وسلم أنه قال 
  .صلى اهللا عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حىت قلنا ليته سكت

من األضداد تقع على } ُحَنفَاَء { ولفظة . معناه مستقيمني أو مسلمني مائلني إىل احلق } ِه ُحَنفَاَء ِللَّ{  -السابعة 
حجاجا ، وهذا ختصيص ال حجة } ُحنَفَاَء { : وقيل . نصب على احلال } ُحنَفَاَء { و . االستقامة وتقع على امليل 

  .معه 
أي هو يوم القيامة مبنزلة من ال ميلك لنفسه نفعا } َما َخرَّ ِمَن السََّماءِ َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَكَأَنَّ{ قوله تعاىل  -الثامنة

{ ومعىن . فهو ال يقدر أن يدفع عن نفسه ، وال يدفع عن نفسه ضرا وال عذابا ، فهو مبنزلة من خر من السماء 
ئكة هبا إىل السماء الدنيا ، فال يفتح هذا عند خروج روحه وصعود املال: وقيل .أي تقطعه مبخالبها } فََتْخطَفُُه الطَّْيُر 

{ : البعيد ، ومنه قوله تعاىل : والسحيق . هلا فريمى هبا إىل األرض ، كما يف حديث الرباء ، وقد ذكرناه يف التذكرة 
  "فسحقا فسحقا: " وقوله عليه الصالة والسالم } فَُسْحقاً ِلأَْصحَابِ السَِّعريِ 



ُيَعظِّْم شََعاِئرَ اللَِّه فَإِنََّها ِمْن َتقَْوى الْقُلُوبِ، لَكُْم ِفيَها َمَناِفُع إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى ثُمَّ  ذَِلَك َوَمْن{ ٣٣ - ٣٢: اآليتان
  }َمِحلَُّها إِلَى الْبَْيِت الَْعِتيقِ

  -:فيه سبع مسائل
وجيوز أن يكون . أمر اهللا يكون يف موضع رفع باالبتداء، أي ذلك: قيل. فيه ثالثة أوجه} ذَِلَك{: قوله تعاىل: األوىل

  .وجيوز أن يكون يف موضع نصب، أي اتبعوا ذلك. يف موضع رفع على خرب ابتداء حمذوف
الشعائر مجع شعرية، وهو كل شيء هللا تعاىل فيه أمر أشعر به وأعلم؛ } َوَمْن ُيعَظِّْم َشعَاِئَر اللَِّه{: قوله تعاىل: الثانية

ومنه إشعار البدنة وهو الطعن يف جانبها األمين حىت . هم اليت يتعارفون هباومنه شعار القوم يف احلرب؛ أي عالمت
. فشعائر اهللا أعالم دينه ال سيما ما يتعلق باملناسك. يسيل الدم فيكون عالمة، فهي تسمى شعرية مبعىن املشعورة

وفيه إشارة لطيفة، . اهد ومجاعةاملراد هنا تسمني البدن واالهتمام بأمرها واملغاالة هبا؛ قال ابن عباس وجم: وقال قوم
وذلك أن أصل شراء البدن رمبا حيمل على فعل ما ال بد منه، فال يدل على اإلخالص، فإذا عظمها مع حصول 

  .واهللا أعلم. اإلجزاء مبا دونه فال يظهر له عمل إال تعظيم الشرع، وهو من تقوى القلوب
وقيل إهنا راجعة إىل الشعائر؛ .  يتضمنها الكالم، ولو قال فإنه جلازعائد على الفعلة اليت} إِنََّها{الضمري يف : الثالثة

فَإِنََّها ِمْن َتقَْوى {. أي فإن تعظيم الشعائر، فحذف املضاف لداللة الكالم عليه، فرجعت الكناية إىل الشعائر
لتقوى إىل القلوب ألن حقيقة وأضاف ا} َتقَْوى{بالرفع على أهنا فاعلة باملصدر الذي هو } الْقُلُوبِ{قرئ } الْقُلُوبِ

  .وأشار إىل صدره" التقوى هاهنا: "التقوى يف القلب؛ وهلذا قال عليه الصالة والسالم يف صحيح احلديث
يعين البدن من الركوب والدر والنسل والصوف وغري ذلك، إذا مل يبعثها رهبا } لَكُْم ِفيَها َمَنافُِع{: قوله تعاىل: الرابعة

  .هو األصل املسمى؛ قال ابن عباسهديا، فإذا بعثها ف

ويف الصحيح عن أيب . فإذا صارت بدنا هديا فاملنافع فيها أيضا ركوهبا عند احلاجة، وشرب لبنها بعد ري فصيلها
" اركبها: "فقال. إهنا بدنة: فقال" اركبها: "رأى رجال يسوق بدنة فقال"هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وروي عن جابر بن عبد اهللا وسئل عن ركوب اهلدي ". يف الثانية أو الثالثة" اركبها ويلك: "لقا. إهنا بدنة: قال
واألجل املسمى ". اركبها باملعروف إذا أجلئت إليها حىت جتد ظهرا: "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال

  .على هذا القول حنرها؛ قاله عطاء بن أيب رباح
وممن أخذ بظاهره ". اركبها: "ء إىل وجوب ركوب البدنة لقوله عليه الصالة والسالمذهب بعض العلما: السادسة

واملشهور أنه ال . ال بأس بركوب البدنة ركوبا غري فادح: وروى ابن نافع عن مالك. أمحد واسحاق وأهل الظاهر
. قال الشافعي وأبو حنيفة وبنحو ذلك. يركبها إال إن اضطر إليها حلديث جابر فإنه مقيد واملقيد يقضي على املطلق

وهو الذي يدل عليه مذهب مالك، وهو خالف ما ذكره ابن . مث إذا ركبها عنده احلاجة نزل؛ قال إمساعيل القاضي
إذا : "وقوله. القاسم أنه ال يلزمه النزول، وحجته إباحة النيب صلى اهللا عليه وسلم له الركوب فجاز له استصحابه

يدل على صحة ما قاله اإلمام الشافعي وأبو حنيفة رضي اهللا عنهما؛ وما حكاه إمساعيل " أجلئت إليها حىت جتد ظهرا
: وقد جاء صرحيا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال يسوق بدنة وقد جهد، فقال. عن مذهب مالك

  .إن نقصها الركوب املباح فعليه قيمة ذلك ويتصدق به: وقال أبو حنيفة والشافعي". اركبها"
مأخوذ من } َمِحلُّهَا{: فقول. يريد أهنا تنتهي إىل البيت، وهو الطواف} ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى الْبَْيِت الْعَِتيقِ{: ه تعاىلقول

واملعىن أن شعائر احلج كلها من الوقوف بعرفة ورمي اجلمار والسعي ينتهي إىل طواف اإلفاضة بالبيت . إحالل احملرم
إىل : وقال الشافعي. ينتهي إىل مكة: وقال عطاء. يل مراد بنفسه؛ قاله مالك يف املوطأفالبيت على هذا التأو. العتيق



. وهذا بناء على أن الشعائر هي البدن، وال وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء خصوصية ذكر البيت. احلرم
  واهللا أعلم

َم اللَِّه َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمِة الْأَْنَعامِ فَإِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد فَلَُه أَْسِلُموا وَِلكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا َمْنَسكاً ِلَيذْكُرُوا اْس{ ٣٤: اآلية
  }َوَبشِّرِ الُْمْخبِتَِني

ى ملا ذكر تعاىل الذبائح بني أنه مل خيل منها أمة، واألمة القوم اجملتمعون عل} َوِلكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا مَْنَسكاً{: قوله تعاىل
نسك إذا ذبح : يقال. واملنسك الذبح وإراقة الدم؛ قاله جماهد. مذهب واحد؛ أي ولكل مجاعة مؤمنة جعلنا منسكا

والنسك ]. ١٩٦: البقرة[} أَْو َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك{: والذبيحة نسيكة، ومجعها نسك؛ ومنه قوله تعاىل. ينسك نسكا
إنه يدل على موضع النحر يف هذا : } لِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا مَْنَسكاً َوِلكُ{: وقال األزهري يف قوله تعاىل. أيضا الطاعة

قرأ الكوفيون إال عاصما بكسر السني، . منسك ومنسك، لغتان، وقرئ هبما: ويقال. املوضع، أراد مكان نسك
لترداد  وقيل مناسك احلج. املنسك يف كالم العرب املوضع املعتاد يف خري أو شر: وقال الفراء. الباقون بفتحها

أي مذهبا : } َوِلكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا َمْنَسكاً{وقال ابن عرفة يف قوله . الناس إليها من الوقوف بعرفة ورمي اجلمار والسعي
وقيل حجا؛ قاله . منسكا عيدا؛ قاله الفراء: وقيل. نسك نسك قومه إذا سلك مذهبهم: من طاعة اهللا تعاىل؛ يقال

ي على ذبح ما } لَِيذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمِة الْأَْنَعامِ{: لقوله تعاىلوالقول األول أظهر؛ . قتادة
مث رجع اللفظ من اخلرب عن األمم إىل . فأمر تعاىل عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له؛ ألنه رازق ذلك. رزقهم

  .ذلك األمر يف الذبيحة إمنا ينبغي أن ختلص لهفاإلله واحد جلميعكم، فك: إخبار احلاضرين مبا معناه
وحيتمل أن يريد االستسالم؛ أي له أطيعوا . معناه حلقه ولوجهه وإنعامه آمنوا وأسلموا} فَلَُه أَْسِلُموا{: قوله تعاىل
أي بشرهم واخلبت ما اخنفض من األرض؛ . املتواضع اخلاشع من املؤمنني: املخبت} وََبشِّرِ الُْمخْبِِتَني{. وانقادوا

وقال جماهد فيما روى . املخبتون الذين ال يظلمون، وإذا ظلموا مل ينتصروا: قال عمرو بن أوس. بالثواب اجلزيل
  املخبتون املطمئنون بأمر اهللا عز وجل: عنه سفيان عن ابن أيب جنيح

  }ى َما أَصَاَبُهْم َوالُْمِقيِمي الصَّالِة َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَالَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوبُُهْم وَالصَّابِرِيَن َعلَ{ ٣٥: اآلية
  -:فيه مسألتان

فوصفهم باخلوف والوجل عند ذكره، وذلك . أي خافت وحذرت خمالفته} َوجِلَْت قُلُوُبُهْم{: قوله تعاىل: األوىل
: وروي أن هذه اآلية قوله. إقامة الصالة وإدامتهالقوة يقينهم ومراعاهتم لرهبم، وكأهنم بني يديه، ووصفهم بالصرب و

باخلفض على } الصالِة{وقرأ اجلمهور . نزلت يف أيب بكر وعمر وعلي رضوان اهللا عليهم} وََبشِّرِ الُْمخْبِِتَني{
  :وأنشد سيبويه. بالنصب على توهم النون، وأن حذفها للتخفيف لطول االسم} الصالة{اإلضافة، وقرأ أبو عمرو 

  ...ظو عورة العشريةاحلاف
إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوُبُهْم َوإِذَا ُتِلَيْت َعلَْيهِْم آَياُتُه َزاَدْتُهمْ {: هذه اآلية نظري قوله تعاىل: الثانية

ُه نَزَّلَ أَْحَسَن الَْحدِيِث ِكَتاباً مَُتشَابِهاً َمثَانَِي تَقَْشِعرُّ ِمْنهُ اللَّ{: ، وقوله تعاىل]٢: األنفال[} إِميَاناً َوَعلَى رَبِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ
هذه حالة العارفني باهللا، ]. ٢٣: الزمر[} ُجلُوُد الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم ثُمَّ َتِلُني ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلَى ِذكْرِ اللَِّه

يفعله جهال العوام واملبتدعة الطغام من الزعيق والزئري، ومن النهاق الذي  اخلائفني من سطوته وعقوبته؛ ال كما
إنك مل تبلغ أن تساوي حال رسول اهللا : يشبه هناق احلمري، فيقال ملن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع

ذلك فكانت حاهلم صلى اهللا عليه وسلم وال حال أصحابه يف املعرفة باهللا تعاىل واخلوف منه والتعظيم جلالله؛ ومع 



وكذلك وصف اهللا تعاىل أحوال أهل املعرفة عند مساع ذكره . عند املواعظ الفهم عن اهللا والبكاء خوفا من اهللا
َوإِذَا َسِمُعوا َما أُْنزِلَ إِلَى {: وتالوة كتابه، ومن مل يكن كذلك فليس على هديهم وال على طريقتهم؛ قال اهللا تعاىل

  ُهْمالرَُّسولِ َتَرى أَْعيَُن

فهذا وصف حاهلم ]. ٨٣: املائدة[} َتِفيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّا َعَرفُوا ِمَن الَْحقِّ َيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن
. وحكاية مقاهلم؛ فمن كان مستنا فليسنت، ومن تعاطى أحوال اجملانني واجلنون فهو من أخسهم حاال؛ واجلنون فنون

الصحيح عن أنس بن مالك أن الناس سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أحفوه يف املسألة، فخرج ذات  روى
فلما مسع ذلك القوم " سلوين ال تسألوين عن شيء إال بينته لكم ما دمت يف مقامي هذا: "يوم فصعد املنرب فقال

فت ميينا ومشاال فإذا كل إنسان الف رأسه فجعلت ألت: قال أنس. أمر قد حضر] يدي[أرموا ورهبوا أن يكون بني 
  .واحلمد هللا" األنفال"وقد مضى القول يف هذه املسألة بأشبع من هذا يف سورة . وذكر احلديث. يف ثوبه يبكي

َها صََوافَّ فَإِذَا َوَجَبْت ُجُنوبَُها وَالُْبْدنَ َجَعلَْناَها لَكُْم ِمْن َشعَاِئرِ اللَِّه لَكُْم ِفيَها َخْيٌر فَاذْكُُروا اْسمَ اللَِّه َعلَْي{ ٣٦: اآلية
  }فَكُلُوا ِمْنَها َوأَطِْعمُوا الْقَانَِع َوالُْمْعَترَّ كَذَِلَك َسخَّْرَناَها لَكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ

  -:فيه عشر مسائل
مثرة وثُُمر وثُْمر، : كما يقال .لغتان، واحدهتا َبَدنَة} والُبدُن{وقرأ ابن أيب إسحاق } َوالُْبدْنَ{: قوله تعاىل: األوىل

ومسيت بدنة ألهنا تبدن، والبدانة . لغتان} ثُمْر{وقرئ } َوكَانَ لَُه ثََمٌر{ويف التنزيل . وخشبة وخُشب وخْشب
بضم "َبُدن الرجل : ويقال. بفتح الباء والدال} َبَدن{البدن مجع : وقيل. إن هذا االسم خاص باإلبل: وقيل. السمن
وروي . أي كربت وأسننت" إين قد بّدنت"ويف احلديث . إذا كرب وأسّن" بتشديدها"وبّدن  .إذا مسن" الدال

بدن الرجل يبُدن بدنا : يقال. وليس له معىن؛ ألنه خالف صفته صلى اهللا عليه وسلم، ومعناه كثرة اللحم} َبُدْنت{
  .وبدانة فهو بادن؛ أي ضخم

. ال:  اإلبل من البقر أم ال؛ فقال ابن مسعود وعطاء والشافعياختلف العلماء يف البدن هل تطلق على غري: الثانية
وفائدة اخلالف فيمن نذر بدنة فلم جيد البدنة أو مل يقدر عليها وقدر على البقرة؛ فهل . نعم: وقال مالك وأبو حنيفة

الشافعي والصحيح ما ذهب إليه . وعلى مذهب مالك جتزيه. جتزيه أم ال؛ فعلى مذهب الشافعي وعطاء ال جتزيه
من راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة ومن : "وعطاء؛ لقوله عليه السالم يف احلديث الصحيح يف يوم اجلمعة

فتفريقه عليه السالم بني البقرة والبدنة يدل على أن البقرة ال . احلديث" راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة
. يدل على ذلك؛ فإن الوصف خاص باإلبل} فَإِذَا َوَجَبْت ُجنُوُبهَا{: تعاىل وأيضا قوله. يقال عليها بدنة؛ واهللا أعلم

ودليلنا أن البدنة مأخوذة من البدانة وهو الضخامة، والضخامة توجد . والبقر يضجع ويذبح كالغنم؛ على ما يأيت
حىت جتوز البقرة يف الضحايا على وأيضا فإن البقرة يف التقرب إىل اهللا تعاىل بإراقة الدم مبنزلة اإلبل؛ . فيهما مجيعا
وحكى ابن شجرة أنه . وهذا حجة أليب حنيفة حيث وافقه الشافعي على ذلك، وليس ذلك يف مذهبنا. سبعة كاإلبل

  .واهلدي عام يف اإلبل والبقر والغنم. والبدن هي اإلبل اليت هتدى إىل الكعبة. يقال يف الغنم بدنة، وهو قول شاذ
يريد به املنافع اليت تقدم " لكم فيها خري: "وقوله. نص يف أهنا بعض الشعائر} ِمْن شََعاِئرِ اللَِّه{: قوله تعاىل: الثالثة
  .والصواب عمومه يف خري الدنيا واآلخرة. ذكرها
إلبل وا. أي قد صفت قوائمها} صََوافَّ{و . أي احنروها على اسم اهللا} فَاذْكُرُوا اْسَم اللَِّه َعلَْيَها َصوَافَّ{: الرابعة

صفن الفرس فهو صافن إذا قام على ثالثة قوائم وثىن : وأصل هذا الوصف يف اخليل؛ يقال. تنحر قياما معقولة



وقرأ . والبعري إذا أرادوا حنره تعقل إحدى يديه فيقوم على ثالث قوائم. سنبك الرابعة؛ والسنبك طرف احلافر
أي خوالص هللا عز وجل ال يشركون به يف } َصَواِفَي{احلسن واألعرج وجماهد وزيد بن أسلم وأبو موسى األشعري 

بكسر الفاء وتنوينها خمففة، وهي مبعىن اليت قبلها، لكن } صواٍف{وعن احلسن أيضا . التسمية على حنرها أحدا
  حذفت الياء ختفيفا على غري قياس

. ايف صافيةوواحد صواف صافة، وواحد صو. قراءة اجلمهور بفتح الفاء وشدها؛ من صف يصف} صواّف{و 
وال يكون واحدها . بالنون مجع صافنة} صواِفن{وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر حممد بن علي 

صافنا؛ ألن فاعال ال جيمع على فواعل إال يف حروف خمتصة ال يقاس عليها؛ وهي فارس وفوارس، وهالك وهوالك، 
الصَّاِفَناتُ {: ومنه قوله تعاىل. العقل لئال تضطربوالصافنة هي اليت قد رفعت إحدى يديها ب. وخالف وخوالف

  :وقال عمرو بن كلثوم]. ٣١: ص[} الْجَِياُد
  مقلدة أعنتها صفونا... تركنا اخليل عاكفة عليه 

  :ويروي
  مقلدة أعنتها صفونا... تظل جياده نوحا عليه 

  :وقال آخر
  مما يقوم على الثالث كسريا... ألف الصفون فما يزال كأنه 

  :وقال األعشى. الصافن عرق يف مقدم الرجل، فإذا ضرب على الفرس رفع رجله: أبو عمرو اجلرمي وقال
  ق يرنو القناء إذا ما صفن... وكل كميت كجذع السحو 

وقال يل . تقيدها مث تصفها: أخربين ابن أيب ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصواف فقال: قال ابن وهب: اخلامسة
. ة العلماء على استحباب ذلك؛ إال أبا حنيفة والثوري فإهنما أجازا أن تنحر باركة وقياماوكاف. مالك بن أنس مثله

معناه } فَإِذَا َوَجَبْت ُجُنوبَُها{: والصحيح ما عليه اجلمهور؛ لقوله تعاىل. وشذ عطاء فخالف واستحب حنرها باركة
أن ابن عمر أتى على رجل وهو ويف صحيح مسلم عن زياد بن جبري . سقطت بعد حنرها؛ ومنه وجبت الشمس

وروى أبو داود عن أيب الزبري عن . ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم: ينحر بدنته باركة فقال
جابر، وأخربين عبد الرمحن بن سابط أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى 

  ئمهاقائمة على ما بقي من قوا

واالختيار أن . فإن ضعف إنسان أو ختوف أن تنفلت بدنته فال أرى بأسا أن ينحرها معقولة: قال مالك: السادسة
. تنحر اإلبل قائمة غري معقولة؛ إال أن يتعذر ذلك فتعقل وال تعرقب إال أن خياف أن يضعف عنها وال يقوى عليها

احلربة بيده يف عنفوان أيده فينحرها يف صدرها وخيرجها  وكان ابن عمر يأخذ. وحنرها باركة أفضل من أن تعرقب
وتضجع البقر . على سنامها، فلما أسن كان ينحرها باركة لضعفه، وميسك معه احلربة رجل آخر، وآخر خبطامها

  .والغنم
لفجر فإذا طلع ا. وكذلك األضحية ال جتوز قبل الفجر. وال جيوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بإمجاع: السابعة

واملنحر مىن لكل حاج، ومكة . حل النحر مبىن، وليس عليهم انتظار حنر إمامهم؛ خبالف األضحية يف سائر البالد
  .ولو حنر احلاج مبكة واملعتمر مبىن مل حيرج واحد منهما، إن شاء اهللا تعاىل. لكل معتمر

قال قيس . إذا سقطت، ووجب احلائط إذا سقط وجبت الشمس: يقال} فَإِذَا َوَجَبتْ ُجُنوُبَها{: قوله تعاىل: الثامنة



  :بن اخلطيم
  عن السلم حىت كان أول واجب... أطاعت بنو عوف أمريا هناهم 

  :وقال أوس بن حجر
  واكب للجبل الواجب... أمل تكسف الشمس والبدر والـ 

وت بالسقوط على اجلنب كما كىن عن امل. يريد إذا سقطت على جنوهبا ميتة} فَإِذَا َوجََبْت ُجنُوُبهَا{: فقوله تعاىل
قال . والكنايات يف أكثر املواضع أبلغ من التصريح} فَاذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَْيهَا{: كىن عن النحر والذبح بقوله تعاىل

  :الشاعر
  ما بني قلة رأسه واملعصم... فتركته جزر السباع ينشنه 

  :وقال عنترة
  وضربت قرين كبشها فتجدال

والوجوب للجنب بعد النحر عالمة نزف الدم وخروج .  اجلدالة، وهي األرض؛ ومثله كثريأي سقط مقتوال إىل
وال . الروح منها، وهو وقت األكل، أي وقت قرب األكل؛ ألهنا إمنا تبتدأ بالسلخ وقطع شيء من الذبيحة مث يطبخ

  .األنفس أن تزهق ال تعجلوا: تسلخ حىت تربد ألن ذلك من باب التعذيب؛ وهلذا قال عمر رضي اهللا عنه
وكل العلماء يستحب أن يأكل اإلنسان من هدية وفيه أجر . أمر معناه الندب} فَكُلُوا ِمْنهَا{: قوله تعاىل: التاسعة

األكل واإلطعام : وقال أبو العباس بن شريح. وامتثال؛ إذا كان أهل اجلاهلية ال يأكلون من هديهم كما تقدم
األكل مستحب واإلطعام واجب، فإن أطعم مجيعها أجزاه : وقال الشافعي. شاءمستحبان، وله االقتصار على أيهما 

. وإن أكل مجيعها مل جيزه، وهذا فيما كان تطوعا؛ فأما واجبات الدماء فال جيوز أن يأكل منها شيئا حسبما تقدم بيانه
: يقال. السائل} الْقَانَِع{و . أمر إباحة} طِْعمُواَوأَ{: قوله: قال جماهد وإبراهيم والطربي} َوأَطِْعمُوا الْقَانَِع َوالُْمْعتَرَّ{

قنع الرجل يقنع قنوعا إذا سأل، بفتح النون يف املاضي وكسرها يف املستقبل، يقنع قناعة فهو قنع، إذا تعفف 
  :ومن األول قول الشماخ. واستغىن ببلغته ومل يسأل؛ مثل محد حيمد، قناعة وقنعا وقنعانا؛ قاله اخلليل

  مفاقره أعف من القنوع... يصلحه فيغين  ملال املرء
وروي عن أىب . من العرب من ذكر القنوع مبعىن القناعة، وهي الرضا والتعفف وترك املسألة: وقال ابن السكيت

  .ومعىن هذا خمالف لألول} وأطِعموا القَنِع{رجاء أنه قرأ 

وقال . لب ما عندك، سائال كان أو ساكناوأما املعتر فهو الذي يطيف بك يط. قنع الرجل فهو قنع إذا رضي: يقال
  :قال زهري. املعتر املعترض من غري سؤال: حممد بن كعب القرظي وجماهد وإبراهيم والكليب واحلسن بن أيب احلسن

  وعند املقلني السماحة والبذل... على مكثريهم رزق من يعتريهم 
ومعناه كمعىن } واملعترَِي{روي عن احلسن أنه قرأ و. أحسن ما مسعت أن القانع الفقري، والعتر الزائر: وقال مالك

  .اعتره واعتراه وعره وعراه إذا تعرض ملا عنده أو طلبه؛ ذكره النحاس: يقال. املعتر
بُِّروا اللََّه َعلَى َما لَْن َيَنالَ اللََّه لُُحوُمَها َوال ِدَماؤَُها َولَِكْن َيَنالُهُ التَّقَْوى ِمْنكُْم كَذَِلَك َسخََّرَها لَكُمْ ِلُتكَ{ ٣٧: اآلية

  }َهَداكُْم َوَبشِّرِ الُْمْحِسنَِني
  -:فيه مخس مسائل

كان أهل اجلاهلية يضرجون البيت بدماء البدن، فأراد : "قال ابن عباس} لَْن َينَالَ اللََّه لُُحومَُها{: قوله تعاىل: األوىل



ئ تعاىل، ولكنه عرب عنه تعبريا جمازيا عن القبول، والنيل ال يتعلق بالبار. فنزلت اآلية" املسلمون أن يفعلوا ذلك
لن يقبل حلومها وال دماءها، ولكن يصل إليه : ابن عيسى. لن يصعد إليه: وقال ابن عباس. لن يصل إليه: املعىن

إمنا األعمال "التقوى منكم؛ أي ما أريد به وجهه، فذلك الذي يقبله ويرفع إليه ويسمعه ويثيب عليه؛ ومنه احلديث 
  .وعن يعقوب بالتاء فيهما، نظرا إىل اللحوم. بالياء فيهما} َيَنالُُه{و } لَْن َينَالَ اللََّه{والقراءة " . لنياتبا

من سبحانه علينا بتذليلها ومتكيننا من تصريفها وهي أعظم منا أبدانا } كَذَِلَك َسخََّرَها لَكُْم{: قوله تعاىل: الثانية
د أن األمور ليست على ما تظهر إىل العبد من التدبري، وإمنا هي حبسب ما يريدها وأقوى منا أعضاء، ذلك ليعلم العب

  .العزيز القدير، فيغلب الصغري الكبري ليعلم اخللق أن الغالب هو اهللا الواحد القهار فوق عباده

فَاذْكُُروا {: ها فقال عز من قائلذكر سبحانه ذكر امسه عليها من اآلية قبل} لُِتكَبُِّروا اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم{: الثالثة
باسم اهللا : وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما جيمع بينهما إذا حنر هديه فيقول. ، وذكر هنا التكبري} اْسَم اللَِّه َعلَْيَها

ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف الصحيح عن أنس قال. واهللا أكرب؛ وهذا من فقهه رضي اهللا عنه
  .ورأيته يذحبها بيده، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما، ومسى وكرب: قال. أقرنني بكبشني أملحني

. التسمية متعينة كالتكبري يف الصالة؛ وكافة العلماء على استحباب ذلك: وقد اختلف العلماء يف هذا؛ فقال أبو ثور
اهللا أكرب فقط، أوال إله إال : و قالوكذلك ل. فلو قال ذكرا أخر فيه اسم من أمساء اهللا تعاىل وأراد به التسمية جاز

وكره كافة . فلو مل يرد التسمية مل جيز عن التسمية وال تؤكل؛ قال الشافعي وحممد بن احلسن. اهللا؛ قال ابن حبيب
ال : العلماء من أصحابنا وغريهم الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم عند التسمية يف الذبح أو ذكره، وقالوا

ال يذكر هنا إال : وأجاز الشافعي الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم أو ذكره، وقالوا. اهللا وحدهيذكر هنا إال 
  .وأجاز الشافعي الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم عند الذبح. اهللا وحده
ليه ما رواه وكره ذلك أبو حنيفة؛ واحلجة ع. اللهم تقبل مين؛ جائز: ذهب اجلمهور إىل أن قول املضحي: الرابعة

مث " باسم اهللا اللهم تقبل من حممد وآل حممد ومن أمة حممد"مث قال : الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها، وفيه
]. ١٢٧: البقرة[} رَبََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَّمِيُع الَْعلِيُم{واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص اآلية . ضحى به

وأجاز ذلك ابن حبيب من أصحابنا واحلسن، واحلجة هلما . هذه بدعة: م منك وإليك، وقالالله: وكره مالك قوهلم
ذبح النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم الذبح كبشني أقرنني موجوءين : ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد اهللا قال

وأنا أول : وقرأ إىل قوله -اوَاِت َوالْأَْرَض حَنِيفاً إِنِّي َوجَّْهُت َوْجهَِي لِلَِّذي فَطََر السََّم{: أملحني، فلما وجههما قال
فلعل مالكا مل يبلغه هذا اخلرب، أو مل يصح . مث ذبح" اللهم منك ولك عن حممد وأمته باسم اهللا واهللا أكرب -املسلمني 

  .واهللا أعلم. إنه بدعة: وعلى هذا يدل قوله. عنده، أو رأى العمل خيالفه

فأما . روي أهنا نزلت يف اخللفاء األربعة؛ حسبما تقدم يف اآلية اليت قبلها} َبشِّرِ الُْمْحِسنَِنيَو{: قوله تعاىل: اخلامسة
  .ظاهر اللفظ فيقتضي العموم يف كل حمسن

  }إِنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ كُلَّ َخوَّاٍن كَفُورٍ{ ٣٨: اآلية
ب املؤمنني ملا كثروا مبكة وآذاهم الكفار وهاجر من هاجر إىل أرض احلبشة؛ أراد بعض مؤمين روي أهنا نزلت بسب

فوعد فيها سبحانه . }كَفُورٍ{: مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال ويغدر وحيتال؛ فنزلت هذه اآلية إىل قوله
ينصب للغادر لواء "لتشديد يف الغدر؛ وأنه ا} األنفال{وقد مضى يف . باملدافعة وهنى أفصح هني عن اخليانة والغدر
املعىن يدفع عن املؤمنني بأن يدمي توفيقهم حىت يتمكن اإلميان : وقيل". عند استه بقدر غدرته يقال هذه غدرة فالن



: وقيل. من قلوهبم، فال تقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم؛ وإن جرى إكراه فيعصمهم حىت ال يرتدوا بقلوهبم
. مث قتل كافر مؤمنا نادر، وإن فيدفع اهللا عن ذلك املؤمن بأن قبضه إىل رمحته. ؤمنني بإعالئهم باحلجةيدفع عن امل
وقرأ عاصم ومحزة والكسائي . }َولَْوالَ َدفُْع} {ُيَدفُِع{وقرأ أبو عمرو وابن كثري . }َولَْوالَ ِدفَاُع} {ُيَداِفُع{وقرأ نافع 

وحكى الزهراوي . ويدافع مبعىن يدفع؛ مثل عاقبت اللص، وعافاه اهللا؛ واملصدر دفعا. }َولَْوالَ َدفُْع اللَِّه} {ُيَدافُِع{
  .مصدر دفع؛ كحسب حسابا} ِدفَاعاً{أن 
  }أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعلَى َنْصرِِهمْ لَقَِديٌر{ ٣٩: اآلية

  -:فيه مسألتان
أي يدفع عنهم } إِنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن آَمُنوا{هذا بيان قوله : قيل} أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ{ :قوله تعاىل: األوىل

  غوائل الكفار بأن يبيح هلم القتال وينصرهم؛ وفيه إضمار، أي

ذن أصحاب استأ: وقال الضحاك. أذن للذين يصلحون للقتال يف القتال؛ فحذف لداللة الكالم على احملذوف
فلما } إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ كُلَّ َخوَّاٍن كَفُورٍ{رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قتال الكفار إذ آذوهم مبكة؛ فأنزل اهللا 

وهي أول . وهذا ناسخ لكل ما يف القرآن من إعراض وترك صفح. }أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا{هاجر نزلت 
وروى . نزلت عند هجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة: قال ابن عباس وابن جبري. نزلت يف القتال آية

أخرجوا نبيهم : ملا أخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: "النسائي والترمذي عن ابن عباس قال
لقد علمت : فقال أبو بكر} لُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعلَى َنْصرِِهْم لَقَِديٌرأُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَت{: ليهلكن؛ فأنزل اهللا تعاىل

وقد روى غري واحد عن سفيان عن األعمش عن مسلم البطني عن . هذا حديث حسن: فقال". أنه سيكون قتال
  .عن ابن عباس: سعيد بن جبري مرسال، ليس فيه

معناه أبيح؛ وهو لفظ } أُذِنَ{: ى أن اإلباحة من الشرع، خالفا للمعتزلة؛ ألن قولهيف هذه اآلية دليل عل: الثانية
بفتح اهلمزة؛ أي } أَذِنَ{وقرئ . وغري موضع" البقرة"وقد تقدم هذا املعىن يف . موضوع يف اللغة إلباحة كل ممنوع

بفتح التاء؛ أي يقاتلهم املشركون وهم  }ُيقَاَتلُونَ{وقرئ . بكسر التاء أي يقاتلون عدوهم} ُيقَاَتلُونَ{. أذن اهللا
  .أي أخرجوا من ديارهم} بِأَنَُّهْم ظُِلُموا{: وهلذا قال. املؤمنون
لَُهدَِّمتْ  َبْعضَُهْم بِبَْعضٍالَِّذيَن أُْخرِجُوا ِمْن ِدَيارِِهْم بَِغْيرِ َحقٍّ إِلَّا أَنْ َيقُولُوا رَبَُّنا اللَُّه َولَْوال َدفُْع اللَِّه النَّاسَ { ٤٠: اآلية

  } اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌزَصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصلََواٌت وََمَساجُِد ُيذْكَُر ِفيَها اْسُم اللَِّه كَِثرياً وَلََيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يَْنُصُرُه إِنَّ

  -:فيه مثان مسائل
: فقوله. ربنا اهللا وحده: ظلموا به؛ وإمنا أخرجوا لقوهلم هذا أحد ما} الَِّذيَن أُخْرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم{: قوله تعاىل: األوىل

وقال الفراء جيوز أن تكون يف موضع . استثناء منقطع؛ أي لكن لقوهلم ربنا اهللا؛ قال سيبويه} إِلَّا أَنْ َيقُولُوا َربَُّنا اللَُّه{
أخرجوا من ديارهم بغري حق  الذين: خفض، يقدرها مردودة على الباء؛ وهو قول أيب إسحاق الزجاج، واملعىن عنده

يف موضع خفض بدال } الَِّذيَن أُْخرِجُوا{و . إال بأن يقولوا ربنا اهللا؛ أي أخرجوا بتوحيدهم، أخرجهم أهل األوثان
  .}ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ{: من قوله
مل يؤذن له يف احلرب ومل قال علماؤنا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل بيعة العقبة : قال ابن العريب: الثانية

حتل له الدماء؛ إمنا يؤمر بالدعاء إىل اهللا والصرب على األذى والصفح عن اجلاهل مدة عشرة أعوام؛ إلقامة حجة اهللا 
]. ١٥: اإلسراء[} َوَما كُنَّا ُمَعذِّبَِني حَتَّى َنْبَعثَ َرسُوالً{: تعاىل عليهم، ووفاء بوعده الذي امنت به بفضله يف قوله



تمر الناس يف الطغيان وما استدلوا بواضح الربهان، وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من قومه من فاس
املهاجرين حىت فتنوهم عن دينهم ونفوهم عن بالدهم؛ فمنهم من فر إىل أرض احلبشة، ومنهم من خرج إىل املدينة، 

كذبوا نبيه عليه السالم، وعذبوا من آمن فلما عتت قريش على اهللا تعاىل وردوا أمره و. ومنهم من صرب على األذى
به ووحده وعبده، وصدق نبيه عليه السالم واعتصم بدينه، أذن اهللا لرسوله يف القتال واالمتناع واالنتصار ممن 

  .}الْأُُمورِ -إىل قوله  -أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا {ظلمهم، وأنزل 
يل على أن نسبة الفعل املوجود من امللجأ املكره إىل الذي أجلأه وأكرهه؛ ألن اهللا تعاىل نسب يف هذه اآلية دل: الثالثة

إِذْ أَخَْرَجُه الَِّذيَن {: وهذه اآلية مثل قوله تعاىل. اإلخراج إىل الكفار، ألن الكالم يف معىن تقدير الذنب وإلزامه
  .واحلمد هللا" التوبة" والكالم فيهما واحد؛ وقد تقدم يف] ٤٠: التوبة[} كَفَُروا

أي لوال ما شرعه اهللا تعاىل لألنبياء واملؤمنني من قتال } َولَْوال َدفُْع اللَِّه النَّاَس بَْعَضُهمْ بَِبْعضٍ{: قوله تعاىل: الرابعة
األعداء، الستوىل أهل الشرك وعطلوا ما بينته أرباب الديانات من مواضع العبادات، ولكنه دفع بأن أوجب القتال 

أذن : فاجلهاد أمر متقدم يف األمم، وبه صلحت الشرائع واجتمعت املتعبدات؛ فكأنه قال. يتفرغ أهل الدين للعبادةل
اآلية؛ أي لوال القتال } َولَْوال َدفْعُ اللَِّه النَّاَس{: مث قوي هذا األمر يف القتال بقوله. يف القتال، فليقاتل املؤمنون

فمن استبشع من النصارى والصابئني اجلهاد فهو مناقض ملذهبه؛ إذ لوال . واجلهاد لتغلب على احلق يف كل أمة
وأيضا هذه املواضع اليت اختذت قبل حتريفهم وتبديلهم وقبل نسخ تلك امللل . القتال ملا بقي الدين الذي يذب عنه

يسى الصوامع والبيع، باإلسالم إمنا ذكرت هلذا املعىن؛ أي لوال هذا الدفع هلدم يف زمن موسى الكنائس، ويف زمن ع
هذا أصوب ما : قال ابن عطية. من هدمت البناء أي نقضته فاهندم} لَُهِدَمْت{. ويف زمن حممد عليه السالم املساجد

ولوال دفع اهللا بأصحاب حممد صلى اهللا : وروي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال. قيل يف تأويل اآلية
. وهذا وإن كان فيه دفع قوم بقوم إال أن معىن القتال أليق؛ كما تقدم. فمن بعدهمعليه وسلم الكفار عن التابعني 

وقال أبو . ولوال دفع اهللا ظلم الظلمة بعدل الوالة: وقالت فرقة. وقال جماهد لوال دفع اهللا ظلم قوم بشهادة العدول
ن يغزو عمن ال يغزو، ألتاهم لوال أن اهللا عز وجل يدفع مبن يف املساجد عمن ليس يف املساجد، ومب: الدرداء
ولوال دفع اهللا العذاب بدعاء الفضالء واألخيار إىل غري ذلك من التفصيل املفسر ملعىن اآلية؛ : وقالت فرقة. العذاب

  .وذلك أن اآلية وال بد تقتضي مدفوعا من الناس ومدفوعا عنه، فتأمله
كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نرياهنم، وال  تضمنت هذه اآلية املنع من هدم: قال ابن خويز منداد: اخلامسة

يتركون أن حيدثوا ما مل يكن، وال يزيدون يف البنيان ال سعة وال ارتفاعا، وال ينبغي للمسلمني أن يدخلوها وال 
  وإمنا مل ينقض. وينقض ما وجد يف بالد احلرب من البيع والكنائس. يصلوا فيها، ومىت أحدثوا زيادة وجب نقضها

وال جيوز أن ميكنوا . د اإلسالم ألهل الذمة؛ ألهنا جرت جمرى بيوهتم وأمواهلم اليت عاهدوا عليها يف الصيانةما يف بال
وجائز أن ينقض املسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعل ذلك عثمان رضي اهللا . من الزيادة ألن يف ذلك إظهار أسباب الكفر

  .عنه مبسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم
مجع صومعة، وزهنا فوعلة، وهي بناء مرتفع حديد } صََوامُِع{ . بتخفيف الدال وتشديدها} لَُهدَِمْت{قرئ : السادسة

واألصمع من الرجال . ورجل أصمع القلب أي حاد الفطنة. صمع الثريدة أي رفع رأسها وحدده: األعلى؛ يقال
م خمتصة برهبان النصارى وبعباد وكانت قبل اإلسال. هو الصغري األذن من الناس وغريهم: وقيل. احلديد القول

قيل : وقال الطربي. مجع بيعة، وهي كنيسة النصارى. والبيع. مث استعمل يف مئذنة املسلمني -قال قتادة  -الصابئني 



  .هي كنائس اليهود؛ مث أدخل عن جماهد ما ال يقتضي ذلك
: وقال أبو عبيدة. عربانية صلوتاهي كنائس اليهود؛ وهي بال: قال الزجاج واحلسن} َوَصلَوَاٌت{: قوله تعاىل

ويف . الصلوات بيوت تبىن للنصارى يف الرباري يصلون فيها يف أسفارهم، تسمى صلوتا فعربت فقيل صلوات
صلوات، صلوات، صلوات، صلويل على وزن فعويل، صلوب بالباء : تسع قراءات ذكرها ابن عطية} صلوات{

ن فعول، صلوات بضم الصاد والالم وألف بعد الواو، صلوثا بواحدة مجع صليب، صلوث بالثاء املثلثة على وز
صلويثا بكسر الصاد وإسكان الالم وواو مكسورة بعدها ياء [بضم الصاد والالم وقصر األلف بعد الثاء املثلثة، 

وروي عن . }وصلوب{وروي عن عاصم اجلحدري أنه قرأ : وذكر النحاس]. بعدها ثاء منقوطة بثالث بعدها ألف
  .بالثاء معجمة بثالث؛ وال أدري أفتح الصاد أم ضمها} وَصلُوث{الضحاك 

الصلوات مساجد : أبو العالية". الصلوات الكنائس: "وقال ابن عباس. فعلى هذا جتيء هنا عشر قراءات: قلت
هي صلوات املسلمني تنقطع إذا دخل عليهم العدو وهتدم املساجد؛ فعلى هذا استعري اهلدم : ابن زيد. الصابئني

وعلى قول ابن عباس والزجاج وغريهم يكون . صلوات من حيث تعطل، أو أراد موضع صلوات فحذف املضافلل
  اهلدم

وذهب خصيف إىل . هي الصوامع الصغار ومل يسمع هلا واحد: هدم الصلوات تركها، قطرب: وقال احلسن. حقيقة
ع للنصارى، والصلوات لليهود، واملساجد فالصوامع للرهبان، والبي. أن القصد هبذه األمساء تقسيم متعبدات األمم

وهذه األمساء تشترك األمم يف مسمياهتا، . واألظهر أهنا قصد هبا املبالغة يف ذكر املتعبدات: قال ابن عطية. للمسلمني
 ومل. ومعاين هذه األمساء هي يف األمم اليت هلا كتاب على قدمي الدهر. إال البيعة فإهنا خمتصة بالنصارى يف لغة العرب

يذكر يف هذه اآلية اجملوس وال أهل اإلشراك؛ ألن هؤالء ليس هلم ما جيب محايته، وال يوجد ذكر اهللا إال عند أهل 
ُيذْكَُر ِفيَها {الذي جيب يف كالم العرب على حقيقة النظر أن يكون } ُيذْكَُر ِفيَها اْسمُ اللَِّه{: وقال النحاس. الشرائع
وما بعدها؛ ويكون } صوامع{وجيوز أن يعود على . د ال على غريها؛ ألن الضمري يليهاعائدا على املساج} اْسُم اللَِّه

: مل قدمت مساجد أهل الذمة ومصلياهتم على مساجد املسلمني؟ قيل: فإن قيل. املعىن وقت شرائعهم وإقامتهم احلق
فَِمنُْهْم ظَاِلٌم ِلنَفِْسِه {:  قولهوقيل لقرهبا من اهلدم وقرب املساجد من الذكر؛ كما أخر السابق يف. ألهنا أقدم بناء

  ].٣٢: فاطر[} َوِمْنُهْم ُمقَْتِصٌد َوِمنُْهْم سَابٌِق بِالَْخيْرَاِت
القوي : قال اخلطايب. أي قادر} إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ{. أي من ينصر دينه ونبيه} َولَيَْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنُصرُُه{: قوله تعاىل

وقيل املمتنع الذي . أي جليل شريف؛ قال الزجاج} عَزِيٌز{. ، ومن قوي على شيء فقد قدر عليهيكون مبعىن القادر
  .ال يرام؛ وقد بينامها يف الكتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن

الَْمْعُروِف َوَنَهْوا َعنِ الْمُْنكَرِ َوِللَّهِ الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ أَقَامُوا الصَّالةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ َوأََمُروا بِ{ ٤١: اآلية
  }َعاِقَبةُ الْأُُمورِ
: وقال غريه. } َولََيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنصُُرُه{: ، يعين يف قوله} َمْن{يف موضع نصب ردا على } الَِّذيَن{: قال الزجاج

  أُِذنَ ِللَِّذيَن{: يف موضع خفض ردا على قوله} الَِّذيَن{

أربعة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يف } الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ{ويكون } اَتلُونَُيقَ
هم أصحاب حممد : وقال قتادة". املراد املهاجرون واألنصار والتابعون بإحسان: "وقال ابن عباس. األرض غريهم

هم هذه األمة إذا فتح : وقال احلسن وأبو العالية. صلوات اخلمسهم أهل ال: وقال عكرمة. صلى اهللا عليه وسلم



هو شرط شرطه اهللا عز وجل على من : وقال الضحاك. يعين الوالة: وقال ابن أيب جنيح. اهللا عليهم أقاموا الصالة
ى األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب على السلطان وعل: قال سهل بن عبد اهللا. أتاه امللك؛ وهذا حسن
وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ ألن ذلك الزم له واجب عليه، وال يأمروا العلماء فإن . العلماء الذين يأتونه

  .احلجة قد وجبت عليهم
لُوٍط، َوأَْصحَابُ  َوإِنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد، َوقَْوُم إِبَْراِهيَم َوقَْوُم{ ٤٤ - ٤٢: اآليات

  }َمْدَيَن َوكُذَِّب ُموَسى فَأَْملَْيُت لِلْكَاِفرِيَن ثُمَّ أََخذُْتُهْم فَكَْيَف كَانَ َنكِريِ
هذا تسليه للنيب صلى اهللا عليه وسلم وتعزية؛ أي كان قبلك أنبياء كذبوا فصربوا إىل أن أهلك اهللا املكذبني، فاقتد 

فأما بنو إسرائيل فما كذبوه، فلهذا مل يعطفه على ما قبله . ي كذبه فرعون وقومهأ} وَكُذَِّب مُوَسى{. هبم واصرب
} فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ{. فعاقبتهم} ثُمَّ أََخذْتُُهْم{. أي أخرت عنهم العقوبة} فَأَْملَْيُت لِلْكَاِفرِيَن{. فيكون وقوم موسى

فيه من النعم بالعذاب واهلالك، فكذلك أفعل باملكذبني استفهام مبعىن التغيري؛ أي فانظر كيف كان تغيريي ما كانوا 
  .النكري واإلنكار تغيري املنكر، واملنكر واحد املناكري: قال اجلوهري. من قريش

  }رٍ َمشِيٍدفَكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها وَِهَي ظَاِلَمةٌ فَهَِي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروشَِها َوبِئْرٍ ُمَعطَّلٍَة َوقَْص{ ٤٥: اآلية

وَِهَي {. الكالم يف كأين" آل عمران"وقد مضى يف . أي أهلكنا أهلها} فَكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها{: قوله تعاىل
وَبِئْرٍ {: قال الزجاج} َوبِئْرٍ ُمَعطَّلٍَة َوقَْصرٍ َمِشيٍد{. تقدم يف الكهف} فَهَِي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشهَا{. أي بالكفر} ظَاِلَمةٌ
معطوف على } َوبِئْرٍ{والفراء يذهب إىل أن . أي ومن أهل قرية ومن أهل بئر} ِمْن قَْرَيٍة{معطوف على } ُمَعطَّلٍَة

إن كانت العرب هتمزمها : سألت نافع بن أيب نعيم أيهمز البئر والذئب؟ فقال: وقال األصمعي. }ُعُروشَِها{
} ُمَعطَّلٍَة{ومعىن . إال ورشا فإن روايته عنه بغري مهز فيهما، واألصل اهلمزوأكثر الرواة عن نافع هبمزمها؛ . فامهزمها

معطلة من دالئها وأرشيتها؛ : وقيل. غائرة املاء: وقيل. خالية من أهلها هلالكهم: وقيل. متروكة؛ قاله الضحاك
  :بن زيدقال عدي . رفيع طويل: قال قتادة والضحاك ومقاتل} َوقَْصرٍ َمشِيٍد{. واملعىن متقارب

  ـسا فللطري يف ذراه وكور... شاده مرمرا وجلله كلـ 
  :قال الراجز. جمصص؛ من الشيد وهو اجلص: وقال سعيد بن جبري وعطاء وعكرمة وجماهد. أي رفعه

  كحية املاء بني الطني والشيد... ال حتسبين وإن كنت امرأ غمرا 
  :وقال امرؤ القيس

  وال أطما إال مشيدا جبندل
: وقال اجلوهري. وهو مفعل مبعىن مفعول كمبيع مبعىن مبيوع. ؛ وقال الكليب"أي حصني} مِشيٍد{: سوقال ابن عبا

: تقول. كل شيء طليت به احلائط من جص أو بالط، وبالفتح املصدر": بالكسر"والشيد . واملشيد املعمول بالشيد
َوقَْصرٍ {: للواحد، من قوله تعاىل" شيدامل: "وقال الكسائي. املطول" بالتشديد"واملشيد . شاده يشيده شيدا جصصه

  ويف الكالم مضمر]. ٧٨: النساء. [}ِفي ُبرُوجٍ ُمشَيَّدٍَة{: واملشيد للجمع، من قوله تعاىل} َمِشيٍد

إن هذه البئر والقصر حبضرموت معروفان، فالقصر مشرف على : ويقال. وقصر مشيد مثلها معطل: حمذوف تقديره
وأصحاب القصور ملوك . ، والبئر يف سفحه ال تقر الريح شيئا سقط فيه إال أخرجتهقلة جبل ال يرتقى إليه حبال

وذكر الضحاك وغريه فيما ذكر الثعليب وأبو . احلضر، وأصحاب اآلبار ملوك البوادي؛ أي فأهلكنا هؤالء وهؤالء
يقال له حضور، نزل بكر حممد بن احلسن املقرئ وغريمها أن البئر الرس، وكانت بعدن باليمن حبضرموت، يف بلد 



هبا أربعة آالف ممن آمن بصاحل، وجنوا من العذاب ومعهم صاحل، فمات صاحل فسمي املكان حضرموت؛ ألن صاحلا 
ملا حضره مات فبنوا حضور وقعدوا على هذه البئر، وأمروا عليهم رجال يقال له العلس بن جالس بن سويد؛ فيما 

حسن السرية فيهم عامال عليهم، وجعلوا وزيره سنحاريب بن  وكان. جلهس بن جالس: الثعليب. ذكر الغزنوي
سوادة، فأقاموا دهرا وتناسلوا حىت كثروا، وكانت البئر تسقي املدينة كلها وباديتها ومجيع ما فيها من الدواب 

والغنم والبقر وغري ذلك؛ ألهنا كانت هلا بكرات كثرية منصوبة عليها، ورجال كثريون موكلون هبا، وأبازن 
والقوام يسقون . من رخام وهي شبه احلياض كثرية متأل للناس، وأخر للدواب، وأخر للبقر، وأخر للغنم" النونب"

وطال عمر امللك الذي أمروه، فلما جاءه املوت طلي بدهن . عليها بالليل والنهار يتداولون، ومل يكن هلم ماء غريها
فلما مات شق ذلك . هم امليت وكان ممن يكرم عليهملتبقى صورته ال تتغري، وكذلك كانوا يفعلون إذا مات من

عليهم ورأوا أن أمرهم قد فسد، وضجوا مجيعا بالبكاء، واغتنمها الشيطان منهم فدخل يف جثة امللك بعد موته بأيام 
إين مل أمت ولكن تغيبت عنكم حىت أرى صنيعكم؛ ففرحوا أشد الفرح وأمر خاصته أن : كثرية، فكلمهم وقال

فنصبوا صنما من وراء احلجاب ال . جابا بينه وبينهم ويكلمهم من ورائه لئال يعرف املوت يف صورتهيضربوا له ح
وأخربهم أنه ال ميوت أبدا وأنه إهلهم؛ فذلك كله يتكلم به الشيطان على لسانه، فصدق كثري . يأكل وال يشرب

فأصفقوا . تكلم ناصح هلم زجر وقهرمنهم وارتاب بعضهم، وكان املؤمن املكذب منهم أقل من املصدق له، وكلما 
  على عبادته، فبعث اهللا إليهم نبيا كان الوحي ينزل عليه يف النوم دون اليقظة، كان امسه

حنظلة بن صفوان، فأعلمهم أن الصورة صنم ال روح له، وأن الشيطان قد أضلهم، وأن اهللا ال يتمثل باخللق، وأن 
ونصحهم وحذرهم سطوة رهبم ونقمته؛ فآذوه وعادوه وهو يتعهدهم امللك ال جيوز أن يكون شريكا هللا، ووعظهم 

باملوعظة وال يغبهم بالنصيحة، حىت قتلوه يف السوق وطرحوه يف بئر؛ فعند ذلك أصابتهم النقمة، فباتوا شباعا رواء 
لبهائم من املاء وأصبحوا والبئر قد غار ماؤها وتعطل رشاؤها، فصاحوا بأمجعهم وضج النساء والولدان، وضجت ا

عطشا؛ حىت عمهم املوت ومشلهم اهلالك، وخلفتهم يف أرضهم السباع، ويف منازهلم الثعالب والضباع، وتبدلت 
جناهتم وأمواهلم بالسدر وشوك العضاه والقتاد، فال يسمع فيها إال عزيف اجلن وزئري األسد، نعوذ باهللا من سطواته؛ 

  .ومن اإلصرار على ما يوجب نقماته
 -فيما ذكروا وزعموا  -وأما القصر املشيد فقصر بناه شداد بن عامر بن إرم، مل ينب يف األرض مثله . قال السهيلي

وحاله أيضا كحال هذه البئر املذكورة يف إحياشه بعد األنيس، وإقفاره بعد العمران، وإن أحدا ال يستطيع أن يدنو 
عد النعيم والعيش الرغد وهباء امللك وانتظام منه على أميال؛ ملا يسمع فيه من عزيف اجلن واألصوات املنكرة ب

األهل كالسلك فبادروا وما عدوا؛ فذكرهم اهللا تعاىل يف هذه اآلية موعظة وعربة وتذكرة، وذكرا وحتذيرا من مغبة 
إن الذي أهلكهم خبتنصر على : وقيل. املعصية وسوء عاقبة املخالفة؛ نعوذ باهللا من ذلك ونستجري به من سوء املآل

  .فتعطلت بئرهم وخربت قصورهم]. ١١: األنبياء[} وَكَْم قََصْمَنا ِمْن قَْرَيٍة{: يف قوله" األنبياء"دم يف سورة ما تق
رُ ى الْأَْبصَاأَفَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بَِها أَْو آذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها فَإِنََّها ال َتْعَم{ ٤٦: اآلية

  }َولَِكْن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُّدُورِ

يعين كفار مكة فيشاهدوا هذه القرى فيتعظوا، وحيذروا عقاب اهللا أن ينزل } أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي الْأَْرضِ{: قوله تعاىل
لب ألنه حمله كما أن السمع حمله أضاف العقل إىل الق} فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بَِها{. هبم كما نزل مبن قبلهم

} فَإِنََّها ال َتعَْمى الْأَْبَصاُر{. إن العقل حمله الدماغ؛ وروي عن أيب حنيفة؛ وما أراها عنه صحيحة: وقد قيل. األذن



اهلاء عماد، وجيوز أن يقال فإنه، وهي قراءة عبد اهللا بن مسعود، واملعىن واحد، التذكري على اخلرب، : قال الفراء
أي أبصار العيون } ال َتعَْمى الْأَْبَصاُر{. أنيث على األبصار أو القصة؛ أي فإن األبصار ال تعمى، أو فإن القصةوالت

البصر الناظر جعل : وقال قتادة. أي عن درك احلق واالعتبار} وَلَِكْن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ{. ثابتة هلم
عينان يف : لكل عني أربع أعني؛ يعين لكل إنسان أربع أعني: وقال جماهد. القلببلغة ومنفعة، والبصر النافع يف 

عينا قلبه فلم يضره عماه شيئا، وإن أبصرت . رأسه لدنياه، وعينان يف قلبه آلخرته؛ فإن عميت عينا رأسه وأبصرت
. ية يف ابن أم مكتوم األعمىنزلت هذه اآل: وقال قتادة وابن جبري. عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئا

يا رسول اهللا، فأنا يف : قال ابن أم مكتوم] ٧٢: اإلسراء[} َوَمْن كَانَ ِفي َهِذهِ أَْعَمى{ملا نزل :قال ابن عباس ومقاتل
أي . }ِفي الصُُّدورِ فَإِنََّها ال َتْعَمى الْأَْبَصاُر َولَِكْن َتْعَمى الْقُلُوبُ الَِّتي{الدنيا أعمى أفأكون يف اآلخرة أعمى؟ فنزلت 

  .من كان يف هذه أعمى بقلبه عن اإلسالم فهو يف اآلخرة يف النار
  }ونَوََيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَْن ُيْخِلَف اللَُّه َوْعَدُه َوإِنَّ َيْوماً ِعْنَد َربَِّك كَأَلِْف َسَنٍة ِممَّا تَُعدُّ{ ٤٧: اآلية

فَأِْتَنا بَِما َتِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمنَ {: نزلت يف النضر بن احلارث، وهو قوله} بِالَْعذَابِ َوَيْسَتْعجِلُوَنَك{: قوله تعاىل
اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن {: نزلت يف أيب جهل بن هشام، وهو قوله: وقيل]. ٧٠: األعراف[} الصَّاِدِقَني
استعجلوا العذاب فأعملهم : قال الزجاج. أي يف إنزال العذاب} للَُّه َوْعَدُهَولَْن ُيْخِلَف ا{]. ٣٢: األنفال[} ِعْنِدَك

  .اهللا أنه ال يفوته شيء؛ وقد نزل هبم يف الدنيا يوم بدر

يها يعين من األيام اليت خلق اهللا ف:قال ابن عباس وجماهد} َوإِنَّ َيْوماً ِعْندَ رَبَِّك كَأَلِْف َسَنٍة ِممَّا َتُعدُّونَ{: قوله تعاىل
يعين من أيام اآلخرة؛ أعلمهم اهللا إذ استعجلوه بالعذاب يف أيام قصرية أنه يأتيهم به يف : عكرمة. السموات واألرض

. هذا وعيد هلم بامتداد عذاهبم يف اآلخرة؛ أي يوم من أيام عذاهبم يف اآلخرة ألف سنة: قال الفراء. أيام طويلة
اآلخرة كألف سنة من سين الدنيا فيها خوف وشدة؛ وكذلك يوم املعىن وإن يوما يف اخلوف والشدة يف : وقيل

: بالياء املثناة حتت، واختاره أبو عبيد لقوله} مما يعّدون{وقرأ ابن كثري ومحزة والكسائي . النعيم قياسا
  .والباقون بالتاء على اخلطاب، واختاره أبو حامت. } وََيْستَْعجِلُوَنَك{

  }َيٍة أَْملَْيُت لََها َوِهَي ظَاِلَمةٌ ثُمَّ أََخذْتَُها َوإِلَيَّ الَْمصُِريَوكَأَيِّْن َمْن قَْر{ ٤٨: اآلية
َوإِلَيَّ {. أي بالعذاب} ثُمَّ أََخذُْتهَا{. أي أمهلتها مع عتوها} وَكَأَيِّْن َمْن قَْرَيٍة أَْملَْيُت لََها َوِهَي ظَاِلمَةٌ{: قوله تعاىل
  .}الَْمصُِري
قٌ أَيَُّها النَّاُس إِنََّما أََنا لَكُْم َنِذيٌر ُمبٌِني، فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِْزقُلْ َيا { ٥١ - ٤٩: اآلية

  }كَرٌِمي، َوالَِّذيَن َسعَْوا ِفي آيَاِتَنا ُمَعاجِزِيَن أُولَِئكَ أَْصحَاُب الَْجحِيمِ
وقد تقدم يف البقرة . أي منذر خموف} إِنََّما أََنا لَكُْم َنِذيٌر ُمبٌِني{. يعين أهل مكة} قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس{: قوله تعاىل

فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لَُهْم َمْغِفَرةٌ {. أي أبني لكم ما حتتاجون إليه من أمر دينكم} ُمبٌِني{. اإلنذار يف أوهلا
أي مغالبني مشاقني؛ قال ابن } ُمعَاجِزِيَن{. أي يف إبطال آياتنا} الَِّذيَن َسَعْوا ِفي آيَاِتنَاَو{. يعين اجلنة} َورِْزٌق كَرٌِمي

  .مثبطني عن اإلسالم: وقال عبد اهللا ابن الزبري". معاندين: الفراء. "عباس

اهللا ال يقدر  أي ظانني أهنم يعجزوننا ألهنم ظنوا أن ال بعث، وظنوا أن: الزجاج. معاندين مسابقني: وقال األخفش
وجيوز أن يكون معناه . بال ألف مشددا} مَُعجِّزِين{وكذلك معىن قراءة ابن كثري وأيب عمرو . عليهم؛ وقاله قتادة

أي ينسبون من اتبع حممدا صلى : وقيل. أهنم يعجزون املؤمنني يف اإلميان بالنيب عليه السالم وباآليات؛ قاله السدي



  .جهلته وفسقته: ماهللا عليه وسلم إىل العجز؛ كقوهل
َسُخ اللَُّه َما ُيلِْقي َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َوال نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِيَِّتِه فََيْن{ ٥٢: اآلية

  }الشَّْيطَانُ ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّه آيَاِتِه وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم
  -:الث مسائلفيه ث
قال . وقد تقدم يف البقرة. أي قراءته وتالوته} أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُمْنِيَّتِِه{و . أي قرأ وتال} َتَمنَّى{: قوله تعاىل: األوىل

ذكره مسلمة  }َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َوال َنبِيٍّ َوالَ ُمَحدَّث{وجاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ : ابن عطية
فوجدنا احملدثني معتصمني : قال مسلمة. بن القاسم بن عبد اهللا، ورواه سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس

ألهنم تكلموا بأمور عالية من أنباء الغيب خطرات، ونطقوا باحلكمة الباطنة  -على قراءة ابن عباس  -بالنبوة 
  .بن اخلطاب يف قصة سارية، وما تكلم به من الرباهني العالية فأصابوا فيما تكلموا وعصموا فيما نطقوا؛ كعمر

وقد ذكر هذا اخلرب أبو بكر األنباري قي كتاب الرد له، وقد حدثين أيب رمحه اهللا حدثنا علي بن حرب حدثنا : قلت
َرسُولٍ َوال نَبِيٍّ َوالَ  َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن{سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قرأ 

واحملدث هو الذي يوحي إليه يف نومه؛ ألن . فهذا حديث ال يؤخذ به على أن ذلك قرآن: قال أبو بكر} ُمَحدَّث
  .رؤيا األنبياء وحي

أن قوما يرون أن األنبياء صلوات اهللا عليهم فيهم : إحدامها: إن هذه اآلية مشكلة من جهتني: قال العلماء: الثانية
والدليل على صحة . وغريهم يذهب إىل أنه ال جيوز أن يقال نيب حىت يكون مرسال. رسلون وفيهم غري مرسلنيم

وأن معىن . فأوجب للنيب صلى اهللا عليه وسلم الرسالة} َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َوال نَبِيٍّ{: هذا قوله تعاىل
الرسول الذي أرسل إىل : وقال الفراء.  أنبأ عن اهللا عز وجل اإلرسال بعينهأنبأ عن اهللا عز وجل، ومعىن} نَبِيٍّ{

اخللق بإرسال جربيل عليه السالم إليه عيانا، والنيب الذي تكون نبوته إهلاما أو مناما؛ فكل رسول نيب وليس كل نيب 
ر القاضي عياض يف وكذا ذك. وهذا هو الصحيح، أن كل رسول نيب وليس كل نيب رسوال: قال املهدوي. رسوال

والصحيح والذي عليه اجلم الغفري أن كل رسول نيب وليس كل نيب رسوال؛ واحتج حبديث أيب : كتاب الشفا قال
واجلهة األخرى اليت .ذر، وأن الرسل من األنبياء ثالمثائة وثالثة عشر، أوهلم آدم وآخرهم حممد صلى اهللا عليه وسلم

  :فيها اإلشكال وهي
: وكان مما متوه به الكفار على عوامهم قوهلم. املروية يف نزول هذه اآلية، وليس منها شيء يصح األحاديث: الثالثة

ينبغي أال : حق األنبياء أال يعجزوا عن شيء، فلم ال يأتينا حممد بالعذاب وقد بالغنا يف عداوته؟ وكانوا يقولون أيضا
لعذاب هو اهللا تعاىل على ما يريد، وجيوز على جيري عليهم سهو وغلط؛ فبني الرب سبحانه أهنم بشر، واآليت با

روى الليث عن يونس عن الزهري عن . البشر السهو والنسيان والغلط إىل أن حيكم اهللا آياته وينسخ حيل الشيطان
: النجم[} وَالنَّْجمِ إِذَا َهَوى{قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام قال

  ]٢٠ - ١٩: النجم[} َوَمَناةَ الثَّاِلثَةَ الْأُْخَرى. أَفََرأَيُْتُم اللَّاَت وَالُْعزَّى{فلما بلغ ] ١

إن ذلك : "فلقيه املشركون والذين يف قلوهبم مرض فسلموا عليه وفرحوا؛ فقال" إن شفاعتهم تُرَْتَجى: "سها فقال
وهذا حديث منقطع : قال النحاس. اآلية} ْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َوال َنبِيٍَّوَما أَْرَسلَْنا ِم{: فأنزل اهللا تعاىل" من الشيطان

وأقطع من هذا ما ذكره الواقدي ". وإهنن هلن الغرانيق العال"وكذا حديث قتادة وزاد فيه . وفيه هذا األمر العظيم
غرية فإنه أخذ ترابا من األرض سجد املشركون كلهم إال الوليد بن امل: عن كثري بن زيد عن املطلب بن عبد اهللا قال



ويقال إنه أبو أحيحة سعيد بن العاص، حىت نزل جربيل عليه . فرفعه إىل جبهته وسجد عليه، وكان شيخا كبريا
} لَقَْد ِكْدتَ َتْركَُن إِلَْيهِْم َشْيئاً قَِليالً{وأنزل اهللا "! ما جئتك به: "السالم فقرأ عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فقال

ويف البخاري أن الذي . وهذا حديث منكر منقطع وال سيما من حديث الواقدي: قال النحاس]. ٧٤: إلسراءا[
 -إن شاء اهللا  -وسيأيت متام كالم النحاس على احلديث . أخذ قبضة من تراب ورفعها إىل جبهته هو أمية بن خلف

وقع يف كتب التفسري وحنوها، ومل يدخله  وهذا احلديث الذي فيه هي الغرانيق العال: قال ابن عطية. أخر الباب
البخاري وال مسلم، وال ذكره يف علمي مصنف مشهور؛ بل يقتضي مذهب أهل احلديث أن الشيطان ألقى، وال 

مث اختلف . وال خالف أن إلقاء الشيطان إمنا هو أللفاظ مسموعة؛ هبا وقعت الفتنة. يعينون هذا السبب وال غريه
اء، فالذي يف التفاسري وهو مشهور القول أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تكلم بتلك الناس يف صورة هذا اإللق

هذا ال جيوز : وحدثين أيب رضي اهللا عنه أنه لقي بالشرق من شيوخ العلماء واملتكلمني من قال. األلفاظ على لسانه
نطق بلفظ أمسعه الكفار عند قول  على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو املعصوم يف التبليغ، وإمنا األمر أن الشيطان

وقرب صوته من ] ٢٠ - ١٩: النجم[} َوَمنَاةَ الثَّاِلثَةَ الْأُْخَرى. أَفَرَأَيُْتُم اللَّاَت َوالُْعزَّى{: النيب صلى اهللا عليه وسلم
لتأويل وقد روي حنو هذا ا. حممد قرأها: صوت النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت التبس األمر على املشركني، وقالوا

هو : قتادة]. ٢٦: فصلت[} َوالْغَْوا ِفيِه{: الذي ألقى شيطان اإلنس؛ كقوله عز وجل: وقيل. عن اإلمام أيب املعايل
  .ما تاله ناعسا

وقال القاضي عياض يف كتاب الشفا بعد أن ذكر الدليل على صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأن األمة أمجعت 
: فيه من اإلخبار عن شيء خبالف ما هو عليه، ال قصدا وال عمدا وال سهوا وغلطافيما طريقه البالغ أنه معصوم 

على : يف توهني أصله، والثاين: أحدمها: اعلم أكرمك اهللا أن لنا يف الكالم على مشكل هذا احلديث مأخذين
ليم متصل ثقة؛ أما املأخذ األول فيكفيك أن هذا حديث مل خيرجه أحد من أهل الصحة، وال رواه بسند س. تسليمه

قال أبو . وإمنا أولع به ومبثله املفسرون واملؤرخون املولعون بكل غريب، املتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم
وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بإسناد متصل جيوز ذكره؛ إال ما رواه شعبة : بكر البزار

فيما أحسب، الشك يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان "باس عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن ع
وإمنا يعرف عن . ومل يسنده عن شعبة إال أمية بن خالد، وغريه يرسله عن سعيد بن جبري. وذكر القصة..." مبكة

ى هذا، الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس؛ فقد بني لك أبو بكر رمحه اهللا أنه ال يعرف من طريق جيوز ذكره سو
وأما حديث . وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه الذي ذكرناه، الذي ال يوثق به وال حقيقة معه

والذي منه يف . الكليب فما ال جتوز الرواية عنه وال ذكره لقوة ضعفه وكذبه؛ كما أشار إليه البزار رمحه اهللا
مبكة فسجد وسجد معه املسلمون واملشركون واجلن } والنَّْجمِ{أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ : الصحيح

  .واإلنس؛ هذا توهينه من طريق النقل
وقد أعاذنا اهللا من صحته، ولكن على كل حال فقد أجاب . وأما املأخذ الثاين فهو مبين على تسليم احلديث لو صح

على تسليمه أن النيب صلى اهللا عليه والذي يظهر ويترجح يف تأويله . أئمة املسلمني عنه بأجوبة؛ منها الغث والسمني
وسلم كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيال، ويفصل اآلي تفصيال يف قراءته؛ كما رواه الثقات عنه، فيمكن ترصد 

الشيطان لتلك السكنات ودسه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات، حماكيا نغمة النيب صلى اهللا عليه وسلم حبيث 
  .الكفار، فظنوها من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم وأشاعوها يسمعه من دنا إليه من



مل يقدح ذلك عند املسلمني حلفظ السورة قبل ذلك على ما أنزهلا اهللا، وحتققهم من حال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لشبهة يف ذم األوثان وعيبها ما عرف منه؛ فيكون ما روي من حزن النيب صلى اهللا عليه وسلم هلذه اإلشاعة وا

  .اآلية} َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َوال نَبِيٍّ{: وسبب هذه الفتنة، وقد قال اهللا تعاىل
مبعىن عنده؛ أي ألقى الشيطان يف " يف"إن : وقد قال سليمان بن حرب. وهذا التأويل، أحسن ما قيل يف هذا: قلت

. أي عندنا] ١٨: الشعراء[} َولَبِثَْت ِفيَنا{: م؛ كقوله عز وجلقلوب الكفار عند تالوة النيب صلى اهللا عليه وسل
إن : وهذا هو معىن ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن علماء الشرق، وإليه أشار القاضي أبو بكر بن العريب، وقال قبله

إليه أنه قاله؛  هذه اآلية نص يف غرضنا، دليل على صحة مذهبنا، أصل يف براءة النيب صلى اهللا عليه وسلم مما ينسب
أي يف } َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َوال َنبِيٍّ إِلَّا إِذَا َتَمنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُمْنِيَِّتِه{: وذلك أن اهللا تعاىل قال

 زاد الشيطان فيه من قبل فأخرب اهللا تعاىل أن من سنته يف رسله وسريته يف أنبيائه إذا قالوا عن اهللا تعاىل قوال. تالوته
ألقيت يف دار كذا وألقيت يف الكيس كذا؛ فهذا نص يف الشيطان أنه زاد يف : تقول. نفسه كما يفعل سائر املعاصي

مث ذكر معىن كالم عياض إىل أن . الذي قال النيب صلى اهللا عليه وسلم، ال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تكلم به
ربي جلاللة قدره وصفاء فكره وسعة باعه يف العلم، وشدة ساعده يف النظر؛ وكأنه أشار وما هدي هلذا إال الط: قال

إىل هذا الغرض، وصوب على هذا املرمى، وقرطس بعدما ذكر يف ذلك روايات كثرية كلها باطل ال أصل هلا، ولو 
  .شاء ربك ملا رواها أحد وال سطرها، ولكنه فعال ملا يريد

ا حكاه قوم أن الشيطان أكرهه حىت قال كذا فهو حمال؛ إذ ليس للشيطان قدرة على وأما غريه من التأويالت فم
} َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن إِلَّا أَنْ َدَعوُْتكُْم فَاْسَتَجْبُتمْ ِلي{: سلب اإلنسان االختيار، قال اهللا تعاىل خمربا عنه

  ا بقي ألحد؛ ولو كان للشيطان هذه القدرة مل]٢٢: إبراهيم[

من بين آدم قوة يف طاعة، ومن توهم أن للشيطان هذه القوة فهو قول الثنوية واجملوس يف أن اخلري من اهللا والشر من 
ال يبعد أنه كان مسع الكلمتني من املشركني وكانتا على : ومن قال جرى ذلك على لسانه سهوا قال. الشيطان

سهوا؛ وعلى هذا جيوز السهو عليهم وال يقرون عليه، وأنزل اهللا  حفظه فجرى عند قراءة السورة ما كان يف حفظه
إنه رجع عن بعض قراءته، وبني أن مثل هذا جرى على : عز وجل هذه اآلية متهيدا لعذره وتسليه له؛ لئال يقال

د أتى رسول إن شيطانا يقال له األبيض كان ق: "األنبياء سهوا، والسهو إمنا ينتفي عن اهللا تعاىل، وقد قال ابن عباس
تلك الغرانيق : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صورة جربيل عليه السالم وألقى يف قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم

وهذا التأويل وإن كان أشبه مما قبله فالتأويل األول عليه املعول، فال يعدل عنه إىل . العال، وأن شفاعتهن لترجتى
ومما يدل على ضعفه أيضا . ، وضعف احلديث مغن عن كل تأويل، واحلمد هللاغريه الختيار العلماء احملققني إياه
اآليتني؛ فإهنما تردان اخلرب الذي رووه؛ ] ٧٣: اإلسراء[} َوإِنْ كَادُوا لَيَفِْتُنوَنَك{: وتوهينه من الكتاب قوله تعاىل

فمضمون هذا ومفهومه أن . كن إليهمألن اهللا تعاىل ذكر أهنم كادوا يفتنونه حىت يفتري، وأنه لوال أن ثبته لكان ير
اهللا تعاىل عصمه من أن يفتري وثبته حىت مل يركن إليهم قليال فكيف كثريا، وهم يروون يف أخبارهم الواهية أنه زاد 

وهذا ضد . افتريت على اهللا وقلت ما مل يقل: على الركون واالفتراء مبدح آهلتهم، وأنه قال عليه الصالة والسالم
َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكَ {: وهذا مثل قوله تعاىل. وهي تضعف احلديث لو صح؛ فكيف وال صحة لهمفهوم اآلية، 

قال ]. ١١٣: النساء[} َوَرْحَمُتُه لََهمَّْت طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم أَنْ ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّونَ إِلَّا أَْنفَُسُهْم َوَما َيُضرُّوَنَك ِمْن َشيٍْء
! البته قريش وثقيف إذ مر بآهلتهم أن يقبل بوجهه إليها، ووعده باإلميان به إن فعل ذلك، فما فعلولقد ط: القشريي

أي كادوا، ودخلت إن والالم : وقال الزجاج. ما قارب الرسول وال ركن: قال ابن األنباري! وال كان ليفعل



: طلحة عن ابن عباس يف قوله عز وجل روي عن علي بن أيب". تال"حدث، ال } َتَمنَّى{إن معىن : وقد قيل. للتأكيد
  فَيَْنَسُخ{يف حديثه : قال} أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُمْنِيَّتِِه{إال إذا حدث : قال} إِلَّا إِذَا َتمَنَّى{

 وهذا من أحسن ما قيل يف اآلية وأعاله: قال النحاس. فيبطل اهللا ما يلقي الشيطان: قال} اللَُّه َما ُيلِْقي الشَّيْطَانُ
وقد قال أمحد بن حممد بن حنبل مبصر صحيفة يف التفسري، رواها علي بن أيب طلحة لو رحل رجل فيها إىل . وأجله

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا حدث نفسه ألقى الشيطان يف : واملعىن عليه. مصر قاصدا ما كان كثريا
ك ليتسع املسلمون؛ ويعلم اهللا عز وجل أن الصالح لو سألت اهللا عز وجل أن يغنم: حديثه على جهة احليطة فيقول

} َتمَنَّى{وحكى الكسائي والفراء مجيعا . يف غري ذلك؛ فيبطل ما يلقي الشيطان كما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
وروي عن ابن عباس أيضا وقاله جماهد . إذا تال} متىن{وحكيا أيضا . إذا حدث نفسه؛ وهذا هو املعروف يف اللغة

ليس هذا التمين من القرآن والوحي يف شيء، وإمنا كان النيب صلى : وقال أبو احلسن بن مهدي. حاك وغريمهاوالض
. اهللا عليه وسلم إذا صفرت يداه من املال، ورأى ما بأصحابه من سوء احلال، متىن الدنيا بقلبه ووسوسة الشيطان

  .يف حديثه؛ وهو اختيار الطربي إذا حدث ألقى الشيطان: وذكر املهدوي عن ابن عباس أن املعىن
ال خالف أن إلقاء : اآلية، يرد حديث النفس، وقد قال ابن عطية} ِلَيجَْعلَ َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ِفْتنَةً{: قوله تعاىل: قلت

ولو صح احلديث واتصل إسناده لكان : قال النحاس. الشيطان إمنا هو أللفاظ مسموعة، هبا وقعت الفتنة؛ فاهللا أعلم
أفرأيتم الالت والعزى؛ ومت الكالم، مث أسقط : املعىن فيه صحيحا، ويكون معىن سها أسقط، ويكون تقديره

فإهنن الغرانيق العال، ففي : وأما من روى. يعود الضمري على املالئكة" فإن شفاعتهم"يعين املالئكة " والغرانيق العال"
العرب يف أشياء كثرية، وجيوز أن يكون بغري حذف،  روايته أجوبة؛ منها أن يكون القول حمذوفا كما تستعمل

ويكون هذا احتجاجا عليهم؛ فإن كان يف الصالة فقد كان الكالم مباحا يف } أفرأيتم{ويكون توبيخا؛ ألن قبله 
. والغرانقة العال. ومناة الثالثة األخرى. أفرأيتم الالت والعزى: وقد روى يف هذه القصة أنه كان مما يقرأ. الصالة

أراد بالغرانيق العال املالئكة؛ وهبذا فسر الكليب الغرانقة : وقال احلسن. روى معناه عن جماهد. أن شفاعتهن لترجتىو
  األوثان واملالئكة بنات] أن[وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون . أهنا املالئكة

فأنكر اهللا كل هذا من } كَُر َولَُه الْأُْنثَىأَلَكُمُ الذَّ{: اهللا، كما حكى اهللا تعاىل عنهم، ورد عليهم يف هذه السورة بقوله
ورجاء الشفاعة من املالئكة صحيح؛ فلما تأوله املشركون على أن املراد هبذا الذكر آهلتهم ولبس عليهم . قوهلم

الشيطان بذلك، نسخ اهللا ما ألقى الشيطان، وأحكم اهللا آياته، ورفع تالوة تلك اللفظتني اللتني وجد الشيطان هبما 
فَيَْنَسُخ اللَُّه َما {: وهذا غري سديد؛ لقوله: قال القشريي. يال للتلبيس، كما نسخ كثري من القرآن؛ ورفعت تالوتهسب

مبا أوحى إىل نبيه صلى اهللا } َعِليٌم} {َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم{. أي يبطله، وشفاعة املالئكة غري باطلة} ُيلِْقي الشَّْيطَانُ
  .لقهيف خ" حكيم. "عليه وسلم

  } لَِفي ِشقَاقٍ َبعِيٍدِلَيجَْعلَ َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ِفْتَنةً ِللَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض َوالْقَاِسَيِة قُلُوبُُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِمَني{ ٥٣: اآلية
وَالْقَاِسَيةِ {. أي شرك ونفاق} وبِهِْم مََرٌضِللَِّذيَن ِفي قُلُ{. أي ضاللة} لَِيْجَعلَ َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ِفْتنَةً{: قوله تعاىل
ويف اآلية دليل على أن األنبياء جيوز عليهم السهو والنسيان والغلط : قال الثعليب. فال تلني ألمر اهللا تعاىل} قُلُوُبُهْم

اللَُّه َما  فََيْنَسُخ{: بوسواس الشيطان أو عند شغل القلب حىت يغلط، مث ينبه ويرجع إىل الصحيح؛ وهو معىن قوله
ولكن إمنا يكون الغلط على حسب ما يغلط أحدنا، فأما ما يضاف إليه من . } ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّه آَياتِِه

تلك الغرانيق العال، فكذب على النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن فيه تعظيم األصنام، وال جيوز ذلك على : قوهلم



َوإِنَّ الظَّاِلِمَني لَِفي ِشقَاقٍ {. غلطت وظننته قرآنا: ز أن يقرأ بعض القرآن مث ينشد شعرا ويقولاألنبياء، كما ال جيو
" البقرة"وقد تقدم يف . أي الكافرين لفي خالف وعصيان ومشاقة هللا عز وجل ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم} َبِعيٍد

  .واحلمد هللا وحده
ُنوا إِلَى وا الِْعلْمَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَُيْؤِمُنوا بِِه فَُتخْبَِت لَُه قُلُوُبُهْم وَإِنَّ اللََّه لََهاِد الَِّذيَن آَموَِلَيْعلََم الَِّذيَن أُوُت{ ٥٤: اآلية

  }صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ

أي أن الذي أحكم من آيات } أَنَُّه{. أهل الكتاب: وقيل. أي من املؤمنني} َوِلَيْعلََم الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم{: قوله تعاىل
َوإِنَّ اللََّه لَهَاِد الَِّذينَ {.ختلص : وقيل. أي ختشع وتسكن} الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَُيْؤِمنُوا بِِه فَُتْخبَِت لَُه قُلُوبُُهْم{القرآن هو 

  .أي يثبتهم على اهلداية} ٍط ُمْستَِقيمٍإِلَى صَِرا{. بالتنوين} َوإِنَّ اللََّه لََهاِد الَِّذيَن آَمُنوا{قرأ أبو حيوة } آَمُنوا
  }َعِقيمٍَوال َيزَالُ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي ِمْرَيٍة ِمْنُه َحتَّى َتأْتَِيُهُم السَّاَعةُ بَْغَتةً أَْو يَأِْتيَُهْم َعذَاُب َيْومٍ { ٥٥: اآلية

من الدين؛ وهو : وغريه.  شك من القرآن؛ قال ابن جريجيعين يف} َوال يََزالُ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي مِْرَيٍة ِمْنُه{:قوله تعاىل 
ما باله ذكر األصنام : مما ألقى الشيطان على لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم، ويقولون: وقيل. الصراط املستقيم
ى َحتَّ{. والكسر أعرف؛ ذكره النحاس. بضم امليم} يف مُْريٍة{وقرأ أبو عبد الرمحن السلمي . خبري مث ارتد عنها
عذاب يوم ال ليلة له : قال الضحاك} أَْو يَأِْتيَُهْم َعذَاُب َيْومٍ َعِقيمٍ{. أي فجأة} َبْغتَةً{. أي القيامة} َتأْتَِيُهُم السَّاَعةُ

والعقيم . مسي يوم القيامة عقيما ألنه ليس يعقب بعده يوما مثله؛ وهو معىن قول الضحاك: النحاس. وهو يوم القيامة
من ال يكون له ولد؛ وملا كان الولد يكون بني األبوين وكانت األيام تتواىل قبل وبعد، جعل االتباع يف اللغة عبارة ع

املراد : وقال ابن عباس وجماهد وقتادة. فيها بالبعدية كهيئة الوالدة، وملا مل يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقيم
ألهنم مل ينظروا فيه إىل الليل، : ابن جريج. ة قاتلت فيهعذاب يوم بدر، ومعىن عقيم ال مثل له يف عظمه؛ ألن املالئك

: وقيل. وكذلك يكون معىن قول الضحاك أنه يوم القيامة؛ ألنه ال ليلة له. بل قتلوا قبل املساء فصار يوما ال ليلة له
} هُِم الرِّيَح الَْعقِيَمإِذْ أَْرَسلَْنا َعلَْي{: ألنه مل يكن فيه رأفة وال رمحة، وكان عقيما من كل خري؛ ومنه قوله تعاىل

  أي اليت ال خري فيها وال تأيت مبطر وال رمحة] ٤١: الذاريات[

ِذيَن الُْملُْك َيْومَِئٍذ ِللَِّه َيْحكُُم َبْينَُهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِفي َجنَّاِت النَّعِيمِ، وَالَّ{ ٥٧ - ٥٦: اآليتان
  }آياِتَنا فَأُولَِئكَ لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِنيكَفَُروا َوكَذَُّبوا بِ

وامللك هو . يعين يوم القيامة هو هللا وحده ال منازع له فيه وال مدافع} الُْملُْك َيوَْمِئٍذ ِللَِّه َيْحكُُم َبْينَُهْم{: قوله تعاىل
َوالَِّذينَ . وا الصَّاِلَحاِت ِفي َجنَّاتِ النَِّعيمِفَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُ{: مث بني حكمه فقال. اتساع املقدور ملن له تدبري األمور

  .}كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآياِتَنا فَأُولَِئكَ لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني
ـ : قلت ليوم بدر، وقد حكم فيه بإهالك الكافر وسعادة املؤمن؛ وقد قال } يومئٍذ{وقد حيتمل أن تكون اإلشارة ب

  ".عل اهللا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكموما يدريك ل: "عليه السالم لعمر
َه لَُهوَ َخْيرُ َوالَِّذيَن َهاَجرُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ قُِتلُوا أَْو مَاُتوا لََيْرُزقَنَُّهُم اللَُّه رِْزقاً َحَسناً وَإِنَّ اللَّ{ ٥٩ - ٥٨: اآليتان

  }َخالً يَْرضَْوَنُه َوإِنَّ اللََّه لََعِليٌم َحلِيٌمالرَّازِِقَني، لَُيْدِخلَنَُّهْم ُمْد
  .أفرد ذكر املهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيال هلم وتشريفا على سائر املوتى

من قتل يف : وسبب نزول هذه اآلية أنه ملا مات باملدينة عثمان بن مظعون وأبو سلمة بن عبد األسد قال بعض الناس
وظاهر . حتف أنفه؛ فنزلت هذه اآلية مسوية بينهم، وأن اهللا يرزق مجيعهم رزقا حسناسبيل اهللا أفضل ممن مات 



إن املقتول يف سبيل اهللا وامليت يف سبيل اهللا شهيد؛ : وقد قال بعض أهل العلم. الشريعة يدل على أن املقتول أفضل
َوَمْن َيخُْرْج ِمْن {: ة، وبقوله تعاىلمها سواء، واحتج باآلي: وقال بعضهم. ولكن للمقتول مزية ما أصابه يف ذات اهللا

  َبْيِتِه ُمهَاجِراً إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ ُيْدرِكُْه الَْمْوُت فَقَْد َوقََع

، وحبديث أم حرام؛ فإهنا صرعت عن دابتها فماتت ومل ]١٠٠: النساء[} أَجُْرُه َعلَى اللَِّه َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً َرِحيماً
، وبقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث عبد اهللا " أنت من األّولني: "هلا النيب صلى اهللا عليه وسلمتقتل فقال 
من خرج من بيته مهاجرا يف سبيل اهللا فخر عن دابته فمات أو لدغته حية فمات أو مات حتف أنفه فقد : "بن عتيك

ن املبارك عن فضالة بن عبيد يف حديث ذكر فيه وذكر اب". وقع أجره على اهللا ومن مات قعصا فقد استوجب املآب
تركت الشهيد : رجلني أحدمها أصيب يف غزاة مبنجنيق فمات واآلخر مات هناك؛ فجلس فضالة عند امليت فقيل له

مَّ قُِتلُوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِفي َسبِيلِ اللَِّه ثُ{: ما أبايل من أي حفرتيهما بعثت؛ مث تال قوله تعاىل: ومل جتلس عنده؟ فقال
كان فضالة برودس أمريا على األرباع فخرج جبنازيت رجلني أحدمها : وقال سليمان بن عامر. اآلية كلها} أَْو َماُتوا

! أراكم أيها الناس متيلون مع القتيل: قتيل واآلخر متويف؛ فرأى ميل الناس مع جنازة القتيل إىل حفرته؛ فقال
وَالَِّذيَن َهاَجرُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ قُِتلُوا أَوْ {: رتيهما بعثت، اقرؤوا قوله تعاىلفوالذي نفسي بيده ما أبايل من أي حف

إن للمقتول زيادة فضل مبا : واحتج من قال. كذا ذكره الثعليب يف تفسريه، وهو معىن ما ذكره ابن املبارك. }َماُتوا
وإذا ". من أهريق دمه وعقر جواده: "أفضل؟ قال أي اجلهاد: ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل

قرأ ابن عامر وأهل . كان من أهريق دمه وعقر جواده أفضل الشهداء علم أنه من مل يكن بتلك الصفة مفضول
هل املدينة قراءة أ. أي اجلنان} لَُيْدِخلَنَُّهْم ُمْدَخالً َيْرضَْونَُه{. الباقون بالتخفيف. بالتشديد على التكثري} قتِّلوا{الشام 

: قال ابن عباس} َوإِنَّ اللََّه لََعِليٌم َحلِيٌم{. وضمها الباقون، وقد مضى يف اإلسراء. بفتح امليم؛ أي دخوال} َمْدَخالً{
  .عليم بنياهتم، حليم عن عقاهبم

  }اللَُّه إِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر ذَِلَك َوَمْن َعاقََب بِِمثْلِ َما ُعوِقَب بِِه ثُمَّ ُبِغَي َعلَْيِه لَيَْنصَُرنَُّه{ ٦٠: اآلية

نزلت يف : قال مقاتل. يف موضع رفع؛ أي ذلك األمر الذي قصصنا عليك} ذلك} {ذَِلَك َوَمْن َعاقََب{: قوله تعاىل
إن أصحاب حممد يكرهون القتال يف : قوم من مشركي مكة لقوا قوما من املسلمني لليلتني بقيتا من احملرم فقالوا

رام فامحلوا عليهم؛ فناشدهم املسلمون أال يقاتلوهم يف الشهر احلرام؛ فأىب املشركون إال القتال، فحملوا الشهر احل
عليهم فثبت املسلمون ونصرهم اهللا على املشركني؛ وحصل يف أنفس املسلمني من القتال يف الشهر احلرام شيء؛ 

م من املسلمني قتلوهم يوم أحد فعاقبهم رسول اهللا نزلت يف قوم من املشركني، مثلوا بقو: وقيل. فنزلت هذه اآلية
أ ي من جازى الظامل مبثل ما ظلمه؛ فسمى جزاء العقوبة عقوبة الستواء }َمْن َعاقََب بِِمثْلِ َما ُعوِقَب بِِه{فمعىن . مبثله

َمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتدُوا َعلَْيِه فَ{ومثل ]. ٤٠: الشورى[} َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلَُها{الفعلني يف الصورة؛ فهو مثل 
أي بالكالم واإلزعاج من وطنه؛ وذلك أن } ثُمَّ بُِغَي َعلَْيِه{.وقد تقدم ]. ١٩٤: البقرة[} بِِمثْلِ َما اعَْتَدى َعلَْيكُْم

} ُصَرنَُّه اللَُّهلََيْن{. املشركني كذبوا نبيهم وآذوا من آمن به وأخرجوه وأخرجوهم من مكة، وظاهروا على إخراجهم
أي عفا عن } إِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر{. أي لينصرن اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه؛ فإن الكفار بغوا عليهم

  .املؤمنني ذنوهبم وقتاهلم يف الشهر احلرام وستر
  }النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ َوأَنَّ اللََّه َسِميٌع َبصٌِري ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه يُوِلجُ اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َوُيوِلُج{ ٦١: اآلية

أي ذلك الذي قصصت عليك من نصر املظلوم هو بأين أنا الذي } ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ{: قوله تعاىل



وقد مضى . ر على أن ينصر عبد هأوجل الليل يف النهار فال يقدر أحد على ما أقدر عليه؛ أي من قدر على هذا قد
يسمع األقوال ويبصر األفعال، فال يعزب عنه } َوأَنَّ اللََّه َسِميٌع َبصٌِري{. معىن يوجل الليل يف النهار" آل عمران"يف 

  .مثقال ذرة وال دبيب منلة إال يعلمها ويسمعها ويبصرها

  }َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ُهَو الْبَاِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الْعَِليُّ الْكَبُِري ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما{ ٦٢: اآلية
واملؤمنون يستحقون منه النصر حبكم . أي ذو احلق؛ فدينه احلق وعبادته حق} ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ{: قوله تعاىل

وقرأ نافع وابن . أي األصنام اليت ال استحقاق هلا يف العبادات} َباِطلَُوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ُهَو الْ{وعده احلق 
الباقون بالياء على اخلرب هنا ويف . بالتاء على اخلطاب، واختاره أبو حامت} َوأَنَّ َما تْدُعونَ{كثري وابن عامر وأبو بكر 
لى كل شيء بقدرته، والعايل عن األشباه واألنداد، أي العايل ع} َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعِليُّ{. لقمان، واختاره أبو عبيد

. أي املوصوف بالعظمة واجلالل وكرب الشأن} الْكَبُِري{. املقدس عما يقول الظاملون من الصفات اليت ال تليق جبالله
قدمي، والكربياء عبارة عن كمال الذات؛ أي له الوجود املطلق أبدا وأزال، فهو األول ال. الكبري ذو الكربياء: وقيل

  .واآلخر الباقي بعد فناء خلقه
  }أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَُتْصبُِح الْأَْرُض ُمْخَضرَّةً إِنَّ اللََّه لَِطيٌف َخبٌِري{ ٦٣: اآلية

دليل على كمال قدرته؛ أي من قدر على } ُمْخَضرَّةً أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَُتصْبُِح الْأَْرُض{: قوله تعاىل
: فصلت[} فَإِذَا أَْنزَلَْنا َعلَْيَها الَْماَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت{: هذا قدر على إعادة احلياة بعد املوت؛ كما قال اهللا عز وجل

املعىن : قال اخلليل. بويهليس جبواب فيكون منصوبا، وإمنا هو خرب عند اخلليل وسي} فَُتصْبُِح{. ومثله كثري]. ٣٩
  :أنزل اهللا من السماء ماء فكان كذا وكذا؛ كما قال! انتبه

  وهل ختربنك اليوم بيداء مسلق... أمل تسأل الربع القواء فينطق 

أو عطف ألن املعىن أمل تر أن اهللا ! وقيل استفهام حتقيق؛ أي قد رأيت، فتأمل كيف تصبح. معناه قد سألته فنطق
فَُتصْبِحُ {. اعلم أن اهللا عز وجل ينزل من السماء ماء: خرب؛ كما تقول يف الكالم} أَلَْم َتَر{: راءوقال الف. ينزل

وهو عبارة عن استعجاهلا إثر . مقلة ومسبعة؛ أي ذات بقل وسباع: أي ذات خضرة؛ كما تقول} الْأَْرُض ُمْخَضرَّةً
هذا ال يكون إال مبكة : روي عن عكرمة أنه قالو: قال ابن عطية. نزول املاء بالنبات واستمرارها كذلك عادة

مقصودا به صباح ليلة املطر وذهب إىل أن ذلك االخضرار يتأخر يف } فَُتصْبُِح{أنه أخذ قوله : ومعىن هذا. وهتامة
السوس األقصى نزل املطر ليال بعد قحط أصبحت تلك األرض الرملة اليت ] يف[سائر البالد، وقد شاهدت هذا 

مبا ينطوي عليه } َخبٌِري{: قال ابن عباس} إِنَّ اللََّه لَِطيٌف َخبٌِري{. ح قد أخضرت بنبات ضعيف رقيقنسفتها الريا
باستخراج النبات من األرض، خبري } لَِطيٌف{: وقيل. بأرزاق عباده} لَِطيٌف{. العبد من القنوط عند تأخري املطر

  .حباجتهم وفاقتهم
  }َوَما ِفي الْأَْرضِ َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد لَُه َما ِفي السََّماَواِت{ ٦٤: اآلية

َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الَْغنِيُّ {. خلقا وملكا؛ وكل حمتاج إىل تدبريه وإتقانه} لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ{: قوله تعاىل
  .الفال حيتاج إىل شيء، وهو احملمود يف كل ح} الَْحِميُد
أَنْ َتقََع َعلَى  أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِ وَالْفُلَْك َتْجرِي ِفي الَْبْحرِ بِأَْمرِِه َويُْمِسُك السََّماَء{ ٦٥: اآلية

  }الْأَْرضِ إِلَّا بِإِذْنِِه إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُؤوٌف َرحِيٌم
ذكر نعمة أخرى، فأخرب أنه سخر لعباده ما حيتاجون إليه من } أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِأَلَْم َتَر {: قوله تعاىل



وقرأ أبو عبد الرمحن األعرج . أي وسخر لكم الفلك يف حال جريها} وَالْفُلَْك{. الدواب والشجر واألهنار
  .رفعا على االبتداء وما بعده خربه} والفلك{

وقال . أي كراهية أن تقع} َوُيْمِسُك السََّماَء أَنْ َتقََع َعلَى الْأَْرضِ{.}َما ِفي الْأَْرضِ{نسقا على قوله  الباقون بالنصب
أي إال بإذن اهللا هلا بالوقوع، فتقع } إِلَّا بِإِذْنِِه{. وإمساكه هلا خلق السكون فيها حاال بعد حال. لئال تقع: الكوفيون

  .أي يف هذه األشياء اليت سخرها هلم} نَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرؤُوٌف َرِحيٌمإِ{. بإذنه، أي بإرادته وحبيلته
  }َوُهَو الَِّذي أَْحيَاكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُمْ إِنَّ الِْأْنَسانَ لَكَفُوٌر{ ٦٦: اآلية

أي } ثُمَّ ُيحْيِيكُْم{. عند انقضاء آجالكم} كُْمثُمَّ ُيمِيُت{. أي بعد أن كنتم نطفا} َوُهوَ الَِّذي أَْحَياكُْم{: قوله تعاىل
قال . أي جلحود ملا ظهر من اآليات الدالة على قدرته ووحدانيته} إِنَّ الْأِْنَسانَ لَكَفُوٌر{. للحساب والثواب والعقاب

إمنا قال : وقيل. يريد األسود بن عبد األسد وأبا جهل بن هشام والعاص بن هشام ومجاعة من املشركني: ابن عباس
  ].١٣: سبأ[} َوقَلِيلٌ ِمْن ِعَباِدَي الشَّكُوُر{: ذلك ألن الغالب على اإلنسان كفر النعم؛ كما قال تعاىل

  }تَِقيمٍدًى ُمْسِلكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا َمْنَسكاً ُهمْ َناِسكُوُه فَال ُيَنازِعُنََّك ِفي الْأَْمرِ وَاْدُع إِلَى رَبَِّك إِنََّك لََعلَى ُه{ ٦٧: اآلية
أي ال } فَال ُينَازُِعنََّك ِفي الْأَْمرِ{. أي عاملون به} ُهْم َناِسكُوُه{. أي شرعا} ِلكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا مَْنَسكاً{: قوله تعاىل

وروت فرقة أن هذه اآلية نزلت بسبب . ينازعنك أحد منهم فيما يشرع ألمتك؛ فقد كانت الشرائع يف كل عصر
تأكلون ما ذحبتم وال تأكلون ما ذبح اهللا من امليتة، فكان ما قتل اهللا : لذبائح، وقوهلم للمؤمننيجدال الكفار يف أم ا

. واحلمد هللا" األنعام"وقد مضى هذا يف . أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم بسكاكينكم؛ فنزلت اآلية بسبب هذه املنازعة
يعطي أن املنسك } ُهْم َناِسكُوُه{: وقوله]. ٣٤: احلج[} اًمَْنَسك{وقد تقدم يف هذه السورة ما للعلماء يف قوله تعاىل 
  .املصدر، ولو كان املوضع لقال هم ناسكون فيه

قد نازعوه فكيف : ويقال. }َوإِنْ َجاَدلُوَك{أي فال جيادلنك؛ ودل على هذا } فَال ُينَازُِعنََّك ِفي الْأَْمرِ{: وقال الزجاج
ال يضاربنك فالن فال : نزلت اآلية قبل األمر بالقتال؛ تقول.  تنازعهم أنتقال فال ينازعنك؛ فاجلواب أن املعىن فال
وقرأ أبو جملز . ال يضربنك زيد وأنت تريد ال تضرب زيدا: وال يقال. تضاربه أنت؛ فيجري هذا يف باب املفاعلة

ولفظ النهي يف . نازعةوقراءة اجلماعة من امل. أي ال يستخلفنك وال يغلبنك عن دينك} فَالَ َيْنزِعّنك يف األمر{
إِنَّكَ {. أي إىل توحيده ودينه واإلميان به} َواْدُع إِلَى َربَِّك{. القراءتني للكفار، واملراد النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أي قومي ال اعوجاج فيه} ُمْسَتقِيمٍ{. أي دين} لََعلَى ُهدًى
مُ بَِما َتْعَملُونَ، اللَُّه َيْحكُُم بَْيَنكُْم َيْوَم الْقَِياَمِة ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َوإِنْ َجاَدلُوَك فَقُلِ اللَُّه أَْعلَ{ ٦٩ - ٦٨: اآليتان
  }َتْخَتِلفُونَ
يريد من } فَقُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ{. أي خاصموك يا حممد؛ يريد مشركي مكة} َوإِنْ َجاَدلُوَك{: قوله تعاىل

هذه اآلية نزلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم : "وقال مقاتل. لم؛ عن ابن عباستكذيبهم حممدا صلى اهللا عليه وس
بالباطل فدافعهم } َوإِنْ َجاَدلُوَك{ليلة اإلسراء وهو يف السماء السابعة ملا رأى من آيات ربه الكربى؛ فأوحى اهللا إليه 

ه اهللا تعاىل باإلعراض عن مماراهتم صيانة له عن من الكفر والتكذيب؛ فأمر} اللَُّه أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ{: بقولك
يريد بني النيب صلى اهللا عليه وسلم } اللَُّه َيْحكُُم َبْيَنكُْم َيْوَم الِْقَيامَِة{. االشتغال بتعنتهم؛ وال جواب لصاحب العناد

  .من الباطل يريد يف خالفكم آيايت، فتعرفون حينئذ احلق} ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ{. وقومه
يف هذه اآلية أدب حسن علمه اهللا عباده يف الرد على من جادل تعنتا ومراء أال جياب وال يناظر ويدفع هبذا : مسألة



إن هذه اآلية منسوخة بالسيف؛ يعين السكوت عن : وقد قيل. القول الذي علمه اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم
  }مُ َبيَْنكُْماللَُّه َيْحكُ{: خمالفه واالكتفاء بقوله

  }ٌريأَلَمْ َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماِء َوالْأَْرضِ إِنَّ ذَِلَك ِفي ِكتَابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِس{ ٧٠: اآلية
يا حممد هذا وأيقنت فاعلم أنه يعلم أي وإذ قد علمت } أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماِء وَالْأَْرضِ{: قوله تعاىل

أي ما جيري يف } إِنَّ ذَِلَك ِفي ِكتَابٍ{. إنه استفهام تقرير للغري: وقد قيل. أيضا ما أنتم خمتلفون فيه فهو حيكم بينكم
: وقيل. يسري أي إن الفصل بني املختلفني على} إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسٌِري{. العامل فهو مكتوب عند اهللا يف أم الكتاب

  .املعىن إن كتاب القلم الذي أمره أن يكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة على اهللا يسري
  }َنصِريٍ َويَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَْم ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاناً َوَما لَْيَس لَُهْم بِِه ِعلٌْم َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن{ ٧١: اآلية

وقد تقدم يف . أي حجة وبرهانا} ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَْم ُيَنزِّلْ بِِه ُسلْطَاناً{. يريد كفار قريش} عُْبُدونََوَي{: قوله تعاىل
  .}َوَما لَْيَس لَُهْم بِِه ِعلٌْم َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنصِريٍ{". آل عمران"

رُِف ِفي ُوجُوِه الَِّذيَن كَفَرُوا الْمُْنكََر َيكَاُدونَ َيْسطُونَ بِالَِّذيَن َيْتلُونَ وَإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت َتْع{ ٧٢: اآلية
  }صُِريَعلَْيهِْم آَياِتَنا قُلْ أَفَأَُنبِّئُكُْم بَِشرٍّ ِمْن ذَِلكُُم النَّاُر َوَعدََها اللَُّه الَِّذيَن كَفَُروا َوبِئَْس الَْم

أي الغضب } َتْعرُِف ِفي ُوُجوِه الَِّذيَن كَفَُروا الُْمْنكََر{. يعين القرآن} ْيهِْم آَياتَُنا َبيِّنَاٍتَوإِذَا ُتْتلَى َعلَ{: قوله تعاىل
سطا به يسطو إذا بطش به؛ كان ذلك : والسطوة شدة البطش؛ يقال. أي يبطشون} َيكَاُدونَ َيْسطُونَ{. والعبوس

  بضرب أو بشتم، وسطا

أي يقعون : حممد بن كعب". يسطون يبسطون إليهم أيديهم: "وقال ابن عباس} لَْيهِْم آَياِتنَابِالَِّذيَن َيْتلُونَ َع{. عليه
واهللا ذو سطوات؛ أي أخذات . وأصل السطو القهر. أي يأخذوهنم أخذا باليد، واملعىن واحد: الضحاك. هبم

ما : فكأهنم قالوا. ا القرآن الذي تسمعون هو النارأي أكره من هذ} قُلْ أَفَأَُنبِّئُكُمْ بَِشرٍّ ِمْن ذَِلكُُم النَّاُر{. شديدة
أي هل أنبكم بشر مما يلحق تايل القرآن منكم هو النار؛ فيكون هذا وعيدا هلم : وقيل. الذي هو شر؛ فقيل هو النار

. الرفع والنصب واخلفض؛ فالرفع على هو النار، أو هي النار} النار{وجيوز يف . على سطواهتم بالذين يتلون القرآن
. والنصب مبعىن أعين، أو على إضمار فعل مثل الثاين، أو يكون حمموال على املعىن؛ أي أعرفكم من ذلكم النار

أي املوضع الذي يصريون إليه وهو } َوبِئْسَ الَْمصُِري{. يف القيامة} وََعَدَها اللَُّه الَِّذيَن كَفَُروا{. واخلفض على البدل
  .النار
ُعوا لَُه لنَّاُس ضُرَِب َمثَلٌ فَاْسَتِمُعوا لَُه إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَْن َيْخلُقُوا ذُبَاباً َولَوِ اْجَتَمَيا أَيَُّها ا{ ٧٣: اآلية

  }َوإِنْ َيْسلُبُْهُم الذَُّبابُ َشْيئاً ال َيسَْتْنِقذُوُه ِمْنهُ َضُعَف الطَّاِلُب َوالَْمطْلُوُب
َوَيعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَْم ُيَنزِّلْ بِِه {: هذا متصل بقوله} َها النَّاسُ ُضرَِب مَثَلٌ فَاْسَتِمعُوا لَُهَيا أَيُّ{: قوله تعاىل
فأين : فإن قيل. ألن حجج اهللا تعاىل عليهم بضرب األمثال أقرب إىل أفهامهم} ضُرَِب مَثَلٌ{: وإمنا قال. } ُسلْطَاناً

ليس مث مثل، وإمنا املعىن ضربوا يل مثال فاستمعوا قوهلم؛ يعين : قال األخفش: األول: ناملثل املضروب؛ ففيه وجها
قول : الثاين. أن الكفار جعلوا هللا مثال بعبادهتم غريه؛ فكأنه قال جعلوا يل شبيها يف عباديت فاستمعوا خرب هذا الشبه

لق ذبابا وإن سلبها الذباب شيئا مل تستطع أن وأن املعىن يا أيها الناس، مثل من عبد آهلة مل تستطع أن خت: القتيب
وهذا من أحسن ما قيل فيه؛ أي : املعىن ضرب اهللا عز وجل ما يعبد من دونه مثال، قال: وقال النحاس. تستنقذه منه

  بني اهللا لكم شبها



وقرأ السلمي وأبو العالية ويعقوب . بالتاء} َتْدُعونَ{قراءة العامة } إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه{. ملعبودكم
واملراد األوثان الذين عبد وهم من دون اهللا، وكانت حول الكعبة، وهي ثالمثائة وستون . بالياء على اخلرب} يدعون{

الشياطني الذين محلوهم على معصية اهللا تعاىل؛ : وقيل. السادة الذين صرفوهم عن طاعة اهللا عز وجل: وقيل. صنما
الذباب اسم واحد للذكر واألنثى، واجلمع القليل أذبة والكثري ذبان؛ على مثل } ْن َيْخلُقُوا ذَُباباًلَ{. واألول أصوب

واملذبة . والذباب معروف الواحدة ذبابة، وال تقل ذبانة: اجلوهري. غراب وأغربة وغربان؛ ومسي به لكثرة حركته
. وذباب العني إنساهنا. ه الذي يضرب بهوذباب السيف طرف. وذباب أسنان اإلبل حدها. ما يذب به الذباب

والذبذبة نوس الشيء املعلق يف . والتذبذب التحرك. وذبب النهار إذا مل يبق منه إال بقية. والذبابة البقية من الدين
ويف : قوله -أعين  -وهذا مما مل يذكره ". من وقي شر ذبذبه"ويف احلديث . والذبذب الذكر لتردده. اهلواء

كانوا يطلون : قال ابن عباس. االستنقاذ واإلنقاذ التخليص} نْ َيْسلُْبُهُم الذُّبَاُب َشيْئاً ال َيْسَتْنِقذُوُه ِمْنُهَوإِ{. احلديث
. كانوا جيعلون لألصنام طعاما فيقع عليه الذباب فيأكله: وقال السدي. أصنامهم بالزعفران فتجف فيأيت فيختلسه

الطالب عابد الصنم : وقيل. وقيل بالعكس. الطالب اآلهلة واملطلوب الذباب: قيل} َضُعفَ الطَّاِلُب وَالَْمطْلُوُب{
َوإِنْ َيْسلُْبُهمُ {: وقد قيل. واملطلوب الصنم؛ فالطالب يطلب إىل هذا الصنم بالتقرب إليه، والصنم املطلوب إليه

: وخص الذباب ألربعة أمور ختصه. معهاراجع إىل أمله يف قرص أبداهنم حىت يسلبهم الصرب هلا والوقار } الذُّبَاُب َشيْئاً
ملهانته وضعفه والستقذاره وكثرته؛ فإذا كان هذا الذي هو أضعف احليوان وأحقره ال يقدر من عبد وه من دون 

وهذا من أقوى حجة . اهللا عز وجل على خلق مثله ودفع أذيته فكيف جيوز أن يكونوا آهلة معبودين وأربابا مطاعني
  .وأوضح برهان

  َما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌز{ ٧٤: اآلية

وقد مضى . أي ما عظموه حق عظمته؛ حيث جعلوا هذه األصنام شركاء له} َما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه{: قوله تعاىل
  .تقدم} إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ عَزِيٌز{". األنعام"يف 

َما اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْمالِئكَةِ ُرُسالً َوِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه َسِميعٌ َبِصٌري، َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َو{ ٧٦ - ٧٥: اآليتان
  }َخلْفَُهْم وَإِلَى اللَِّه تُْرَجُع الْأُُموُر

السورة بأن اهللا اصطفى حممدا صلى اهللا عليه وسلم  ختم} اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْمالِئكَِة ُرُسالً َوِمَن النَّاسِ{: قوله تعاىل
أو أنزل عليه الذكر من بيننا؛ : إن الوليد بن املغرية قال: وقيل. لتبليغ الرسالة؛ أي ليس بعثه حممدا أمرا بدعيا

خيتاره من خلقه  مبن} َبِصٌري{ألقوال عباده } إِنَّ اللََّه َسِميٌع{. وأخرب أن االختيار إليه سبحانه وتعاىل. فنزلت اآلية
يريد ما خلفوا؛ مثل قوله يف } َوَما َخلْفَُهْم وَإِلَى اللَِّه تُْرَجُع الْأُُموُر{. يريد ما قدموا} َيعْلَُم َما َبْيَن أَْيدِيهِْم{.لرسالته 

  .يريد ما خلفوا} ُهْموَآثَاَر{يريد ما بني أيديهم ] ١٢: يس[} إِنَّا َنْحُن ُنْحيِ الَْموَْتى َوَنكُْتُب َما قَدَُّموا{: يس
  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْركَعُوا َواْسُجُدوا َواعُْبدُوا رَبَّكُْم َوافَْعلُوا الَْخْيرَ لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ{ ٧٧: اآلية

؛ وهذه السجدة تقدم يف أول السورة أهنا فضلت بسجدتني} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْركَُعوا وَاْسُجدُوا{: قوله تعاىل
الثانية مل يرها مالك وأبو حنيفة من العزائم؛ ألنه قرن الركوع بالسجود، وأن املراد هبا الصالة املفروضة؛ وخص 

. واحلمد هللا وحده" البقرة"وقد مضى القول يف الركوع والسجود مبينا يف . الركوع والسجود تشريفا للصالة
ندب فيما عدا الواجبات اليت صح وجوهبا من غري هذا } َوافَْعلُوا الْخَْيَر{. أي امتثلوا أمره} َواعُْبُدوا َربَّكُْم{

  .املوضع



إِبَْراِهيَم ُهوَ َوَجاِهدُوا ِفي اللَِّه َحقَّ جَِهاِدِه ُهَو اْجَتَباكُْم َوَما َجَعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ ِملَّةَ أَبِيكُْم { ٧٨: اآلية
الةَ َوآُتوا ِمَني ِمْن قَْبلُ َوِفي َهذَا لَِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً َعلَْيكُْم وََتكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاسِ فَأَِقيُموا الصََّسمَّاكُُم الُْمْسِل

  }الزَّكَاةَ َواْعَتِصمُوا بِاللَِّه ُهَو َمْوالكُْم فَنِْعَم الَْموْلَى َونِْعَم النَّصُِري
هو إشارة إىل امتثال مجيع ما أمر اهللا : وقيل. عىن به جهاد الكفار: قيل} ي اللَِّه َحقَّ جَِهاِدِهَوَجاِهُدوا ِف{: قوله تعاىل

به، واالنتهاء عن كل ما هنى اهللا عنه؛ أي جاهدوا أنفسكم يف طاعة اهللا وردوها عن اهلوى، وجاهدوا الشيطان يف 
وقال مقاتل وهذه اآلية منسوخة : ل ابن عطيةقا. رد وسوسته، والظلمة يف رد ظلمهم، والكافرين يف رد كفرهم

وقوله يف اآلية } َحقَّ جَِهادِِه{إن قول : وكذا قال هبة اهللا]. ١٦: التغابن[} فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم{: بقوله تعاىل
 حاجة إىل تقدير وال. منسوخ بالتخفيف إىل االستطاعة يف هذه األوامر] ١٠٢: آل عمران[} َحقَّ ُتقَاِتِه{. األخرى

وقد روى سعيد بن املسيب قال . ما ارتفع عنه احلرج} َحقَّ جَِهاِدِه{النسخ؛ فإن هذا هو املراد من أول احلكم؛ ألن 
وهذا مما ال جيوز أن يقع فيه . وقال أبو جعفر النحاس". خُري دينكم أْيسرَُه: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اجملاهد من : "ان، كما روى حيوة بن شريح يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قالنسخ؛ ألنه واجب على اإلنس
أي اجلهاد : وكما روى أبو غالب عن أيب أمامة أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم". جاهد نفسه هللا عز وجل

ه عند مجرة العقبة؛ فقال النيب صلى أفضل؟ عند اجلمرة األوىل فلم جيبه، مث سأله عند اجلمرة الثانية فلم جيبه، مث سأل
  " .كلمة عدل عند سلطان جائر: "أنا ذا؛ فقال عليه السالم: ؟ فقال"أين السائل: "اهللا عليه وسلم

أي اختاركم للذب عن دينه والتزام أمره؛ وهذا تأكيد لألمر باجملاهدة؛ أي وجب عليكم } ُهوَ اْجتََباكُْم{: قوله تعاىل
  .ختاركم لهأن جتاهدوا ألن اهللا ا

  }َوَما َجَعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن حََرجٍ{: قوله تعاىل
  -:فيه ثالث مسائل

وهذه اآلية تدخل يف كثري من األحكام؛ وهي ". األنعام"وقد تقدم يف . أي من ضيق} ِمْن حََرجٍ{: قوله تعاىل: األوىل
كان يقال للنيب : ذه األمة ثالثا مل يعطها إال نيبأعطيت ه: روى معمر عن قتادة قال. مما خص اهللا هبا هذه األمة

والنيب شهيد على أمته، وقيل . }َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ{: اذهب فال حرج عليك، وقيل هلذه األمة
  .}ْدُعونِي أَسَْتجِْب لَكُْما{: سل تعطه، وقيل هلذه األمة: ويقال للنيب. }لَِتكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاسِ{: هلذه األمة
هو ما أحل من النساء مثىن وثالث : واختلف العلماء يف هذا احلرج الذي رفعه اهللا تعاىل؛ فقال عكرمة: الثانية

املراد قصر الصالة، واإلفطار للمسافر، وصالة اإلمياء ملن ال يقدر على غريه، : وقيل. ورباع، وما ملكت ميينك
ألعرج واملريض والعدمي الذي ال جيد ما ينفق يف غزوه، والغرمي ومن له والدان، وحط وحط اجلهاد عن األعمى وا

وروي عن ابن عباس واحلسن البصري . وقد مضى تفصيل أكثر هذه األشياء. اإلصر الذي كان على بين إسرائيل
ي احلجة فوقفوا قبل أن هذا يف تقدمي األهلة وتأخريها يف الفطر واألضحى والصوم؛ فإذا أخطأت اجلماعة هالل ذ"

، على خالف فيه بيناه يف كتاب املقتبس يف شرح موطأ مالك بن أنس "يوم عرفة بيوم أو وقفوا يوم النحر أجزأهم
وكذلك الفطر واألضحى؛ ملا رواه محاد بن زيد عن أيوب عن . وما ذكرناه هو الصحيح يف الباب. رضي اهللا عنه

ِفطركم يوم ُتفِْطرون وأضحاكم يوم : "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحممد بن املنكدر عن أيب هريرة قال قال ر
وقد روى . باجتهادكم من غري حرج يلحقكم: واملعىن. خرجه أبو داود والدارقطين، ولفظه ما ذكرناه". تضحون

  األئمة أنه عليه السالم سئل يوم النحر عن أشياء، فما يسأل عن



  ".أفعل وال حرج: "ألمور بعضها قبل بعض وأشباهها إال قال فيهاأمر مما ينسى املرء أو جيهل من تقدمي ا
رفع احلرج إمنا هو ملن استقام على منهاج الشرع، وأما السالبة والسراق وأصحاب احلدود : قال العلماء: الثالثة

 فعليهم احلرج، وهم جاعلوه على أنفسهم مبفارقتهم الدين، وليس يف الشرع أعظم حرجا من إلزام ثبوت رجل
  .الثنني يف سبيل اهللا تعاىل؛ ومع صحة اليقني وجودة العزم ليس حبرج

انتصب على تقدير حذف الكاف؛ كأنه قال : الفراء. املعىن اتبعوا ملة أبيكم: قال الزجاج} ِملَّةَ أَبِيكُْم{: قوله تعاىل
اخلطاب : وقيل. و أبو العرب قاطبةوإبراهيم ه. املعىن وافعلوا اخلري فعل أبيكم، فأقام الفعل مقام امللة: وقيل. كملة

ُهَو {. جلميع املسلمني، وإن مل يكن الكل من ولده؛ ألن حرمة إبراهيم على املسلمني كحرمة الوالد على الولد
هو مساكم املسلمني من قبل : راجع إىل إبراهيم؛ واملعىن} ُهَو{: قال ابن زيد واحلسن} َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني ِمْن قَْبلُ

قال ابن . أي ويف حكمه أن من اتبع حممدا صلى اهللا عليه وسلم فهو مسلم} وَِفي َهذَا{. صلى اهللا عليه وسلم النيب
وهذا : قال النحاس]. ١٢٨: البقرة[} َربََّنا وَاْجَعلَْنا ُمْسِلَمْينِ لََك َوِمْن ذُرِّيَّتَِنا أُمَّةً ُمْسِلَمةً لََك{: وهو معىن قوله: زيد

مساكم اهللا عز وجل املسلمني من قبل، : روى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال. عظماء األمة القول خمالف لقول
. أي بتبليغه إياكم} ِلَيكُونَ الرَُّسولُ َشهِيداً َعلَْيكُْم{. ؛ قال جماهد وغريه"أي يف الكتب املتقدمة ويف هذا القرآن

فَأَِقيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ {". البقرة"تهم؛ كما تقدم يف أن رسلهم قد بلغ} وََتكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاسِ{
  رب العاملني.تقدم مستوىف واحلمد هللا} َواْعَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْوالكُْم فَنِْعَم الْمَْولَى َونِْعَم النَّصُِري

  تفسري سورة املؤمنون

  سورة املؤمنون
ِمُنونَ، الَِّذيَن ُهْم ِفي َصالتِهِْم خَاِشُعونَ، وَالَِّذيَن ُهْم َعنِ اللَّْغوِ ُمْعرُِضونَ، َوالَِّذينَ قَْد أَفْلََح الُْمْؤ{ ١١ - ١: اآليات

َملُوِمَني، فََمنِ  ُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُرُهْم ِللزَّكَاِة فَاِعلُونَ، َوالَِّذيَن ُهْم لِفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ، إِلَّا َعلَى أَْزوَاجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُن
ْم َعلَى َصلََواتِهِْم ُيَحاِفظُونَ، اْبتََغى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الْعَاُدونَ، وَالَِّذيَن ُهْم ِلأَمَاَناِتهِْم َوَعْهدِِهْم َراُعونَ، َوالَِّذيَن ُه

  }ا َخاِلُدونَأُولَِئَك ُهُم الْوَارِثُونَ، الَِّذيَن يَرِثُونَ الِْفْردَْوَس ُهْم ِفيَه
  :فيه تسع مسائل

ملا : "روى البيهقي من حديث أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال} قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ{: قوله تعاىل: األوىل
وروى النسائي عن عبد اهللا بن ". خلق اهللا جنة عدن وغرس أشجارها بيده قال هلا تكلمي فقالت قد أفلح املؤمنون

حضرت رسول اهللا صلى يوم الفتح فصلى يف قبل الكعبة، فخلع نعليه فوضعهما عن يسره فافتتح : قالالسائب 
ويف . خرجه مسلم مبعناه. سورة املؤمنني، فلما جاء ذكر موسى أو عيسى عليهما السالم أخذته سعلة فركع

ا أنزل علي الوحي مسع عند كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ: الترمذي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال
اللهم زدنا : "وجهه كدوي النحل؛ وأنزل عليه يوما فمكثنا عنده ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال

  -مث قال  -وال تنقصنا وارضنا وأرض عنا 

بن حىت ختم عشر آيات؛ صححه ا" قد أفلح املؤمنون -مث قرأ  -أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل اجلنة 
مث نزل . فالن يقوم بعمله: من أقام عليهن ومل خيالف ما فيهن؛ كما تقول" من أقامهن"معىن : وقال النحاس. العريب

بضم األلف على } قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ{وقرأ طلحة بن مصرف . بعد هذه اآليات فرض الوضوء واحلج فدخل معهن



  .معىن الفالح لغة ومعىن، واحلمد هللا وحده" البقرة"وقد مضى يف أول . الفعل اجملهول؛ أي أبقوا يف الثواب واخلري
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : روى املعتمر عن خالد عن حممد بن سريين قال} خَاِشُعونَ{: قوله تعاىل: الثانية

فجعل رسول اهللا . }اِشُعونَالَِّذيَن ُهْم ِفي َصالِتهِْم َخ{ينظر إىل السماء يف الصالة؛ فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلية 
كان املسلمون يلتفتون يف الصالة وينظرون حىت أنزل : ويف رواية هشيم. صلى اهللا عليه وسلم ينظر حيث يسجد

. ؛ فأقبلوا على صالهتم وجعلوا ينظرون أمامهم} قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ، الَِّذيَن ُهْم ِفي َصالِتهِْم َخاِشُعونَ{: اهللا تعاىل
} فََولِّ َوْجَهَك شَطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ{عند قول " البقرة"تقدم ما للعلماء يف حكم املصلي إىل حيث ينظر يف  وقد

وَإِنََّها لَكَبَِريةٌ إِلَّا َعلَى {: وتقدم أيضا معىن اخلشوع لغة ومعىن يف البقرة أيضا عند قوله تعاىل]. ١٤٤: البقرة[
واخلشوع حمله القلب؛ فإذا خشع خشعت اجلوارح كلها خلشوعه؛ إذ هو ملكها، . ]٤٥: البقرة[} الَْخاِشعَِني

وكان الرجل من العلماء إذا أقام الصالة وقام إليها يهاب الرمحن أن ميد بصره إىل شيء . حسبما بيناه أول البقرة
ر صلى اهللا عليه وأبص. هو أال يعبث بشيء من جسده يف الصالة: وقال عطاء. وأن حيدث نفسه بشيء من الدنيا

وقال أبو ذر قال النيب ". لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه: "وسلم صلى رجال يعبث بلحيته يف الصالة فقال
وقال . رواه الترمذي". إذا قام أحدكم إىل الصالة فإن الرمحة تواجهه فال حيركن احلصى. "صلى اهللا عليه وسلم

  :الشاعر

  هبا اآلراب هللا ختضع ألن... أال الصالة اخلري والفضل أمجع 
  وآخر ما يبقى إذا الدين يرفع... وأول فرض من شريعة ديننا 
  وكان كعبد باب مواله يقرع... فمن قام للتكبري القته رمحة 

  جنيا فيا طوباه لو كان خيشع... وصار لرب العرش حني صالته 
أتقرؤون سورة :  عليه وسلم؟ قالتقيل لعائشة ما كان خلق رسول اهللا صلى اهللا: وروى أبو عمر أن اجلوين قال

وروى النسائي عن . }ُيَحاِفظُونَ –حىت بلغ  -قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ {اقرؤوا؛ فقرئ عليها : قالت. املؤمنني؟ قيل نعم
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلحظ يف صالته ميينا ومشاال، وال يلوي عنقه : ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

 -يعين من النيب صلى اهللا عليه وسلم  -مث أصلي قريبا منه : وقال كعب بن مالك يف حديثه الطويل. ظهره خلف
  .احلديث؛ ومل يأمره بإعادة... وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صاليت نظر إيل وإذا التفت حنوه أعرض عين

والصحيح . ائلها ومكمالهتا على قولنياختلف الناس يف اخلشوع، هل هو من فرائض الصالة أو من فض: الثالثة
األول، وحمله القلب، وهو أول علم يرفع من الناس؛ قاله عبادة بن الصامت، رواه الترمذي من حديث جبري بن 

وقد خرجه النسائي من حديث جبري بن نفري أيضا عن عوف . هذا حديث حسن غريب: نفري عن أيب الدرداء، وقال
ومعاوية بن صاحل ثقة عند أهل احلديث، وال نعلم أحدا : قال أبو عيسى. حةبن مالك األشجعي من طريق صحي
  .تكلم فيه غري حيىي بن سعيد القطان

معاوية بن صاحل أبو عمرو ويقال أبو عمر احلضرمي احلمصي قاضي األندلس، سئل عنه أبو حامت الرازي : قلت
ىي بن معني، ووثقه عبد الرمحن بن مهدي أمحد واختلف فيه قول حي. صاحل احلديث، كتب حديثه وال حيتج به: فقال

. معىن اللغو والزكاة فال معىن لإلعادة" البقرة"وتقدم يف . بن حنبل وأبو زرعة الرازي، واحتج به مسلم يف صحيحه
  وقال



هو : فهذا قول جامع يدخل فيه قول من قال. إنه املعاصي كلها: وقال احلسن. إن اللغو هنا الشرك: الضحاك
. بيانه} لُقمان{وقول من قال هو الغناء؛ كما روى مالك بن أنس عن حممد بن املنكدر، على ما يأيت يف الشرك؛ 

  :قال أمية ابن أيب الصلت. أي مؤدون؛ وهي فصيحة، وقد جاءت يف كالم العرب} فَاِعلُونَ{ومعىن 
  مة والفاعلون للزكوات... املطعمون الطعام يف السنة األز 

من غريب القرآن أن هذه اآليات العشر : "قال ابن العريب} وَالَِّذيَن ُهْم ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ{: قوله تعاىل: الرابعة
َوالَِّذيَن ُهمْ ِلفُُروجِهِمْ {عامة يف الرجال والنساء، كسائر ألفاظ القرآن اليت هي حمتملة هلم فإهنا عامة فيهم، إال قول 

وإمنا عرف } إِلَّا َعلَى أَزَْواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم{دون الزوجات، فإمنا خاطب هبا الرجال خاصة } َحاِفظُونَ
  .حفظ املرأة فرجها من أدلة أخرى كآيات اإلحصان عموما وخصوصا وغري ذلك من األدلة

خلة يف اآلية، وعلى هذا التأويل يف اآلية فال حيل المرأة أن يطأها من متلكه إمجاعا من العلماء؛ ألهنا غري دا: قلت
وروي عن عبيداهللا بن عبد اهللا بن . ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزوجها كما جيوز لغريه عند اجلمهور

وال يقل هذا أحد من فقهاء : قال أبو عمر. عتبة والشعيب والنخعي أهنا لو أعتقته حني ملكته كانا على نكاحهما
لنكاح بينهما، وليس ذلك بطالق وإنا هو فسخ للنكاح؛ وأهنا لو أعتقته بعد األمصار؛ ألن متلكها عندهم يبطل ا

  .ملكها له مل يراجعها إال بنكاح جديد ولو كانت يف عدة منه
سألت مالكا عن الرجل جيلد عمرية، فتال هذه : مسعت حرملة بن عبد العزيز قال: قال حممد بن احلكم: اخلامسة

وهذا ألهنم يكنون عن الذكر بعمرية؛ وفيه يقول . }الَْعاُدونَ{ –إىل قوله  -} هِْم َحاِفظُونَوَالَِّذيَن ُهْم ِلفُرُوجِ{اآلية 
  :الشاعر

  فاجلد عمرية ال داء وال حرج... إذا حللت بواد ال أنيس به 
 وأمحد بن حنبل على ورعه جيوزه، وحيتج بأنه إخراج فضلة. ويسميه أهل العراق االستمناء، وهو استفعال من املين
  وعامة. من البدن فجاز عند احلاجة؛ أصله القصد واحلجامة

إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بني الناس حىت : وقال بعض العلماء. العلماء على حترميه
إهنا خري : فإن قيل. صارت قيلة، ويا ليتها مل تقل؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو املروءة يعرض عنها لدناءهتا

نكاح األمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خري من هذا، وإن كان قد قال به : من نكاح األمة؛ قلنا
  .قائل أيضا، ولكن االستمناء ضعيف يف الدليل أو بالرجل الدينء فكيف بالرجل الكبري

أَْو َما {. زواجهم الاليت أحل اهللا هلم ال جياوزونأي من أ: قال الفراء} إِلَّا َعلَى أَزَْواجِهِْم{: قوله تعاىل: السادسة
وهذا يقتضي حترمي الزىن وما قلناه من . مصدرية} مَا{و } أَْزوَاجِهِْم{يف موضع خفض معطوفة على } َملَكَْت أَْيمَاُنُهْم

لدها، وال خيرج االستنماء ونكاح املتعة؛ ألن املتمتع هبا ال جتري جمرى الزوجات، ال ترث وال تورث، وال يلحق به و
إن : ابن العريب. من نكاحها بطالق يستأنف هلا، وإمنا خيرج بانقضاء املدة اليت عقدت عليها وصارت كاملستأجرة

وإن قلنا باحلق الذي أمجعت عليه األمة من . قلنا إن نكاح املتعة جائز فهي زوجة إىل أجل ينطلق عليها اسم الزوجية
  .فلم تدخل يف اآليةحترمي نكاح املتعة ملا كانت زوجة 

وفائدة هذا اخلالف هل جيب احلد وال يلحق الولد كالزىن الصريح أو يدفع احلد للشبهة ويلحق الولد، قوالن : قلت
وقد كان للمتعة يف التحليل والتحرمي أحوال؛ فمن ذلك أهنا كانت مباحة مث حرمها رسول اهللا صلى اهللا . ألصحابنا

 غزاة الفتح؛ مث حرمها بعد؛ قاله ابن خويز منداد من أصحابنا وغريه، وإليه أشار عليه وسلم زمن خيرب، مث حللها يف
  .القول فيها مستوىف" النساء"وقد مضى يف . ابن العريب



فسمى من نكح ما ال حيل عاديا وأوجب عليه } فََمنِ اْبَتَغى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الَْعاُدونَ{: قوله تعاىل: السابعة
وكما تقدم يف ] ١٦٦: الشعراء[} َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم َعاُدونَ{: عدوانه، والالئط عاد قرآنا ولغة، بدليل قوله تعاىلاحلد ل

  .؛ فوجب أن يقام احلد عليهم، وهذا ظاهر ال غبار عليه"األعراف"

الَِّذيَن ُهْم لِفُُروجِهِمْ َو{: فيه نظر، ما مل يكن جاهال أو متأوال، وإن كان اإلمجاع منعقدا على أن قوله تعاىل: قلت
خص به الرجال دون النساء؛ فقد روى معمر } َحاِفظُونَ، إِلَّا َعلَى أَزَْواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني

حيل يل ملك  كنت أراه: ما محلك على ذلك؟ قالت: تسررت امرأة غالمها؛ فذكر ذلك لعمر فسأهلا: عن قتادة قال
: مييين كما حيل للرجل املرأة مبلك اليمني؛ فاستشار عمر يف رمجها أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

. واهللا ال أحلك حلر بعده أبدا! ال جرم: فقال عمر. تأولت كتاب اهللا عز وجل على غري تأويله، ال رجم عليها
أنا حضرت عمر : وعن أيب بكر بن عبد اهللا أنه مسع أباه يقول. ال يقرهباعاقبها بذلك ودرأ احلد عنها، وأمر العبد أ

إين استسررته فمنعين بنو عمي عن ذلك، وإمنا أنا مبنزلة الرجل : ابن عبد العزيز جاءته امرأة بغالم هلا وضيء فقالت
ما واهللا لوال منزلتك من أ: أتزوجت قبله؟ قالت نعم؛ قال: تكون له الوليدة فيطؤها؛ فإنه عين بين عمي؛ فقال عمر

مبعىن سوى، وهو } َوَراَء{و . اجلهالة لرمجتك باحلجارة؛ ولكن اذهبوا به فبيعوه إىل من خيرج به إىل غري بلدها
ـ  أي فمن ابتغى ما بعد ذلك؛ : وقال الزجاج. أي من طلب سوى األزواج والوالئد اململوكة له} اْبَتَغى{مفعول ب

فَأُولَِئَك ُهمُ {. يشار به إىل كل مذكور مؤنثا كان أو مذكرا} ذَِلَك{و . ظرف} َوَراَء{فمفعول االبتغاء حمذوف، و 
  .أي اجملاوزون احلد؛ من عدا أي جاوز احلد وجازه} الَْعاُدونَ
قرأ اجلمهور } مْ ُيَحاِفظُونَوَالَِّذيَن ُهْم ِلأَمَانَاِتهِْم َوعَْهِدِهْم َراُعونَ، وَالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلَوَاِتهِ{: قوله تعاىل: الثامنة

. واألمانة والعهد جيمع كل ما حيمله اإلنسان من أمر دينه ودنياه قوال فعال. وابن كثري باإلفراد. باجلمع} ِلأََمانَاتِهِْم{
واألمانة أعم من العهد، وكل عهد فهو . وهذا يعم معاشرة الناس واملواعيد وغري ذلك؛ وغاية ذلك حفظه والقيام به

  .فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد أمانة
. باإلفراد؛ وهذا اإلفراد اسم جنس فهو يف معىن اجلميع} َصالَتِهِْم{ومحزة والكسائي } َصلََواتِهِْم{قرأ اجلمهور 

  واحملافظة على الصالة إقامتها واملبادرة إليها أوائل

أي من عمل مبا } أُولَِئَك ُهُم الَْوارِثُونَ{: مث قال. مستوىف" البقرة"وقد تقدم يف . أوقاهتا، وإمتام ركوعها وسجودها
ويف اخلرب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن . ذكر يف هذه اآليات فهم الوارثون؛ أي يرثون منازل أهل النار من اجلنة

ون فيأخذون إن اهللا تعاىل جعل لكل إنسان مسكنا يف اجلنة ومسكنا يف النار فأما املؤمن: "النيب صلى اهللا عليه وسلم
عن أيب هريرة أيضا قال . خرجه ابن ماجة مبعناه". منازهلم ويرثون منازل الكفار وجيعل الكفار يف منازهلم يف النار

منزل يف اجلنة ومنزل يف النار فإذا مات ما منكم من أحد إال وله منزالن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وحيتمل أن يسمى . إسناده صحيح" . } أُولَِئَك ُهُم الَْوارِثُونَ{: فدخل النار ورث أهل اجلنة منزله فذلك قوله تعاىل

والفردوس ربوة اجلنة . احلصول على اجلنة وراثة من حيث حصوهلا دون غريهم، فهو اسم مستعار على الوجهني
ويف . حديث حسن صحيح: خرجه الترمذي من حديث الربيع بن النضر أم حارثة، وقال. ضلهاوأوسطها وأف

قال أبو حامت ". فإذا سألتم اهللا فسلوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة ومنه تفجر أهنار اجلنة"حديث مسلم 
يف وسط اجلنان يف العرض وهو يريد أن الفردوس " فإنه أوسط اجلنة"قوله صلى اهللا عليه وسلم : حممد بن حبان

. إن الفردوس جبل اجلنة اليت تتفجر منه أهنار اجلنة: وهذا كله يصحح قول أيب هريرة. أعلى اجلنة، يريد يف االرتفاع



حبشية؛ وإن ثبت ذلك فهو وفاق بني : وقيل. هي فارسية عربت: وقيل. رومية عربت: واللفظة فيما قال جماهد
فأنث على } ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ{. ريب وهو الكرم؛ والعرب تقول للكروم فراديسهو ع: وقال الضحاك. اللغات

  .معىن اجلنة
طْفَةَ َعلَقَةً َولَقَْد َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنيٍ، ثُمَّ َجَعلَْناهُ ُنطْفَةً ِفي قََرارٍ َمكِنيٍ، ثُمَّ َخلَقَْنا النُّ{ ١٤ - ١٢: اآليات
  }َتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلقَِنيَنا الَْعلَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَقَْنا الُْمْضَغةَ ِعظَاماً فَكَسَْوَنا الْعِظَاَم لَْحماً ثُمَّ أَْنشَأَْناهُ َخلْقاً آَخَر فَفََخلَقْ

  -:فيه مخس مسائل
ه الصالة والسالم؛ قاله قتادة وغريه، ألنه استل من اإلنسان هنا آدم علي} َولَقَْد َخلَقَْنا الْأِْنَسانَ{: قوله تعاىل: األوىل
عائدا على ابن آدم، وإن كان مل يذكر لشهرة األمر؛ فإن املعىن ال } ثُمَّ َجَعلَْناُه{: وجييء الضمري يف قوله. الطني

له ابن عباس املراد بالساللة ابن آدم؛ قا: وقيل]. ٣٢: ص[} حَتَّى َتوَاَرتْ بِالِْحَجابِ{نظري ذلك . يصلح إال له
: والساللة فعالة من السل وهو استخراج الشيء من الشيء؛ يقال. والساللة على هذا صفوة املاء، يعين املين. وغريه

  :سللت الشعر من العجني، والسيف من الغمد فانسل؛ ومنه قوله
  فسلي ثيايب من ثيابك تنسل

  :قال الشاعر. هر سالفالنطفة ساللة، والولد سليل وساللة؛ عىن به املاء يسل من الظ
  ساللة فرج كان غري حصني... فجاءت به عضب األدمي غضنفرا 

  :وقال آخر
  سليلة أفراس جتللها بغل... وما هند إال مهرة عربية 

أي من طني خالص؛ فأما ولده فهو من طني ومين، : قلت. أي أن األصل آدم وهو من طني} ِمْن ِطنيٍ{: وقوله
الساللة الطني إذا عصرته انسل من بني أصابعك؛ فالذي خيرج هو : وقال الكليب. نعامحسبما بيناه يف أول سورة األ

  .الساللة
قد مضى القول يف النطفة والعلقة واملضغة وما يف ذلك من األحكام يف أول احلج، واحلمد هللا على } ُنطْفَةً{: الثانية
  .ذلك
س يف اخللق اآلخر؛ فقال ابن عباس والشعيب وأبو العالية والضحاك وابن اختلف النا} ثُمَّ أَْنشَأَْناُه َخلْقاً آَخَر{: الثالثة
  هو نفخ الروح فيه بعد أن كان: زيد

خروج األسنان ونبات : الضحاك. نبات شعره: وقال قتادة عن فرقة. خروج إىل الدنيا: وعن ابن عباس. مجادا
هذا ويف غريه من النطق واإلدراك وحسن  والصحيح أنه عام يف: كمال شبابه؛ وروي عن ابن عمر: جماهد. الشعر

  .احملاولة وحتصيل املعقوالت إىل أن ميوت
َخلْقاً {يروى أن عمر بن اخلطاب ملا مسع صدر اآلية إىل قوله } فََتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلقَِني{: قوله تعاىل: الرابعة
: ويف مسند الطيالسي". هكذا أنزلت: "اهللا عليه وسلمقال فتبارك اهللا أحسن اخلالقني؛ فقال رسو اهللا صلى } آَخَر

تبارك اهللا أحسن اخلالقني؛ فنزلت : اآلية؛ فلما نزلت قلت أنا} َولَقَْد َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنيٍ{ونزلت 
قائل ذلك عبد اهللا بن أيب سرح، وروي أن . ويروى أن قائل ذلك معاذ ابن جبل. }تََباَركَ اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلقَِني{

َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو قَالَ أُوِحَي إِلَيَّ {أيت مبثل ما يأيت حممد؛ وفيه نزل : وهبذا السبب ارتد وقال
: وقوله تعاىل". األنعام"على ما تقدم بيانه يف ] ٩٣: اماألنع[} َولَْم يُوَح إِلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَالَ سَأُنْزِلُ ِمثْلَ َما أَْنَزلَ اللَُّه



  :يقال ملن صنع شيئا خلقه؛ ومنه قول الشاعر. أتقن الصانعني} أَْحَسُن الْخَاِلِقَني{. تفاعل من الربكة} فََتبَاَرَك{
  ـض القوم خيلق مث ال يفري... وألنت تقري ما خلقت وبعـ 

: إمنا قال: وقال ابن جريج. لناس وإمنا يضاف اخللق إىل اهللا تعاىلوذهب بعض الناس إىل نفي هذه اللفظة عن ا
وال تنفى اللفظة عن . ألنه تعاىل قد أذن لعيسى عليه السالم أن خيلق؛ واضطرب بعضهم يف ذلك} أَْحَسُن الَْخاِلقَِني{

  .البشر يف معىن الصنع؛ وإمنا هي منفية مبعىن االختراع وإجياد من العدم
: اهللا أعلم؛ فقال عمر: اآلية قال ابن عباس لعمر حني سأل مشيخة الصحابة عن ليلة القدر فقالوا من هذه: اخلامسة

يا أمري املؤمنني إن اهللا تعاىل خلق السموات سبعا واألرضني سبعا، وخلق ابن آدم من : ما تقول يا ابن عباس؟ فقال
  سبع وجعل رزقه يف سبع، فأراها

أعجزكم أن تأتوا مبثل ما أتى هذا الغالم الذي مل جتتمع شؤون : ي اهللا عنهفقال عمر رض. يف ليلة سبع وعشرين
: هبذه اآلية، وبقوله" خلق ابن آدم من سبع"فأراد ابن عباس . وهذا احلديث بطول يف مسند ابن أيب شيبة. رأسه

: عبس[} َوفَاِكَهةً وَأَبّاً. َوَحَداِئَق غُلْباً. ناً وََنْخالًَوَزْيتُو. َوِعَنباً َوقَْضباً. فَأَْنَبْتَنا ِفيَها َحّباً{: قوله" وجعل رزقه يف سبع"
. والقضب يأكله ابن آدم ويسمن منه النساء؛ هذا قول. السبع منها البن آدم، واألب لألنعام. اآلية] ٣١ - ٢٧
ن آدم، القضب واألب لألنعام، والست الباقية الب: وقيل. القضب البقول ألهنا تقضب؛ فهي رزق ابن آدم: وقيل

  .والسابعة هي لألنعام؛ إذ هي من أعظم رزق ابن آدم
  }ثُمَّ إِنَّكُمْ َبْعَد ذَِلَك لَمَيُِّتونَ، ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ ُتْبَعثُونَ{ ١٦ - ١٥: اآليتان

مث أخرب .قال يف هذا املعىن ملائتونوي: والنحاس. أ ي بعد اخللق واحلياة}ثُمَّ إِنَّكُْم بَْعَد ذَِلَك لََميُِّتونَ{: قوله تعاىل
  .}ثُمَّ إِنَّكُمْ َيْوَم الْقَِياَمِة ُتْبَعثُونَ{: بالبعث بعد املوت فقال

  }َولَقَْد َخلَقَْنا فَْوقَكُمْ َسْبَع طََراِئَق َوَما كُنَّا َعنِ الَْخلْقِ غَاِفِلَني{ ١٧: اآلية
طارقت : وحكى عنه أنه يقال. أي سبع مسوات: قال أبو عبيدة} طَرَاِئَقَولَقَدْ َخلَقَْنا فَْوقَكُْم سَْبَع {: قوله تعاىل

والعرب تسمي كل شيء فوق . الشيء، أي جعل بعضه فوق بعض؛ فقيل للسموات طرائق ألن بعضها فوق بعض
وقال . ق السماءعن خل: قال بعض العلماء} َوَما كُنَّا َعنِ الَْخلْقِ غَاِفِلَني{. ألهنا طرائق املالئكة: وقيل. شيء طريقة

  .أي عن اخللق كلهم من أن تسقط عليهم فتهلكهم: أكثر املفسرين
أي يف القيام مبصاحله وحفظه؛ وهو معىن احلي القيوم؛ } َوَما كُنَّا َعنِ الَْخلْقِ غَاِفِلَني{وحيتمل أن يكون املعنن : قلت

  .على ما تقدم

  }رٍ فَأَْسكَنَّاُه ِفي الْأَْرضِ وَإِنَّا َعلَى ذََهابٍ بِهِ لَقَاِدرُونَوَأَنَْزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء بِقََد{ ١٨: اآلية
  -:فيه أربع مسائل

هذه اآلية من نعم اهللا تعاىل على خلقه ومما آمنت به عليهم؛ ومن أعظم املنن املاء الذي هو حياة األبدان ومناء : األوىل
ي ذكر اهللا سبحانه وتعاىل وأخرب بأنه استودعه فاألرض، هذا الذ: واملاء املنزل من السماء على قسمني. احليوان

وروي عن . وجعله فيها خمتزنا لسقي الناس جيدونه عند احلاجة إليه؛ وهو ماء األهنار والعيون وما يستخرج من اآلبار
ألرض ليس يف ا: وقال جماهد. سيحان وجيحان ونيل مصر والفرات: ابن عباس وغريه أنه إمنا أراد األهنار األربعة

وهذا ليس على إطالقه، وإال فاألجاج ثابت يف األرض، فيمكن أن يقيد قوله باملاء العذب، . ماء إال وهو من السماء
} َوأَْنَزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء{: إن قوله: وقد قيل. وال حمالة أن اهللا تعاىل قد جعل يف األرض ماء وأنزل من السماء ماء



ن أصله من البحر، رفعه اهللا تعاىل بلطفه وحسن تقديره من البحر إىل السماء، حىت طاب إشارة إىل املاء العذب، وأ
  .بذلك الرفع والتصعيد؛ مث أنزله إىل األرض لنتفع به، ولو كان األمر إىل ماء البحر ملا انتفع به من ملوحته

َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِلَّا ِعْندََنا {: قوله تعاىل أي على مقدار مصلح، ألنه لو كثر أهلك؛ ومنه} بِقََدرٍ{: قوله تعاىل: الثانية 
وهذا هتديد . يعين املاء املختزن} وَإِنَّا َعلَى ذََهابٍ بِِه لَقَاِدُرونَ{]. ٢١: احلجر} َخزَاِئُنُه َوَما نَُنزِّلُُه إِلَّا بِقََدرٍ َمْعلُومٍ

قُلْ أَرَأَيُْتْم إِنْ {: اشيهم؛ وهذا كقوله تعاىلووعيد؛ أي يف قدرتنا إذهابه وتغويره، ويهلك الناس بالعطش وهتلك مو
  ].٣٠: امللك[} فََمْن َيأْتِيكُْم بَِماٍء َمِعنيٍ{أي غائرا } أَْصَبَح َماؤُكُْم غَْوراً

حدثنا سعيد بن : قرئ على أيب يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس عن جامع بن سوادة فال: ذكر النحاس: الثالثة
  بن علي عن مقاتل بن حيان سابق قال حدثنا مسلمة

أنزل اهللا عز وجل من اجلنة إىل : "عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
األرض مخسة أهنار سيحون وهو هنر اهلند وجيحون وهو هنر بلخ ودجلة والفرات ومها هنرا العراق والنيل وهو هنر 

واحدة من عيون اجلنة يف أسفل درجة من درجاهتا على جناح جربيل عليه السالم مصر أنزهلا اهللا تعاىل من عني 
وَأَنَْزلَْنا {: فاستودعها اجلبال وأجراها يف األرض وجعل فيها منافع للناس يف أصناف معايشهم وذلك قوله جل ثناؤه

ج يأجوج ومأجوج أرسل اهللا عز وجل جربيل فرفع فإذا كان عند خرو} ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ فَأَْسكَنَّاُه ِفي الْأَْرضِ
َوإِنَّا َعلَى ذََهابٍ بِهِ {: من األرض القرآن والعلم ومجيع األهنار اخلمسة فريفع ذلك إىل السماء فذلك قوله تعاىل

  ".فإذا رفعت هذه األشياء من األرض فقد أهلها خري الدين والدنيا} لَقَاِدُرونَ
ء خمتزنا كان أو غري خمتزن فهو طاهر مطهر يغتسل به ويتوضأ منه؛ على ما يأيت يف كل ما نزل من السما: الرابعة

  .بيانه" الفرقان"
  }فَأَْنَشأَْنا لَكُْم بِِه َجنَّاٍت ِمْن َنخِيلٍ َوأَْعَنابٍ لَكُْم ِفيَها فََواِكُه كَِثَريةٌ َوِمنَْها َتأْكُلُونَ{ ١٩: اآلية

  -:فيه مسألتان
وذكر تعاىل النخيل واألعناب . أي جعلنا ذلك سبب النبات، وأوجدناه به وخلقناه} فَأَْنشَأْنَا{: قوله تعاىل: األوىل

وألهنا أيضا أشرف الثمار، فذكرها تشريفا هلا وتنبيها . ألهنا مثرة احلجاز بالطائف واملدينة وغريمها؛ قاله الطربي
وحيتمل أن يعود على النخيل واألعناب . ب والعنبمن غري الرط} فََواكُِه{. أي يف اجلنات} لَكُْم ِفيهَا{. عليها

  .خاصة إذ فيها مراتب وأنواع؛ واألول أعم لسائر الثمرات
ال حينث : وقال أبو حنيفة. من حلف أال يأكل فاكهة؛ يف الرواية عندنا حينث بالباقالء اخلضراء وما أشبهها: الثانية

وكذلك اجلوز واللوز والفستق؛ ألن هذه األشياء ال . الفاكهةبأكل القثاء واخليار واجلزر، ألهنا من القبول ال من 
  .تعد من الفاكهة

وكذلك البطيخ؛ ألن هذه األشياء كلها تؤكل على . وإن أكل تفاحا أو خوخا أو مشمشا أو تينا أو إجاصا حينث
ذلك ال يؤكل إال  وكذلك يابس هذه األشياء إال البطيخ اليابس ألن. جهة التفكه قبل الطعام وبعده؛ فكانت فاكهة

. وإن أكل عنبا أو رمانا أو رطبا ال حينث. وال حينث بأكل البطيخ اهلندي ألنه ال يعد من الفواكه. يف بعض البلدان
واإلفراد هلا بالذكر يف . وخالفه صاحباه فقاال حينث؛ ألن هذه األشياء من أعز الفواكه، وتؤكل على وجه التنعم

عطف هذه : واحتج أبو حنيفة بأن قال. ؛ كتخصيص جربيل وميكائيل من املالئكةكتاب اهللا عز جل لكمال معانيها
ومرة عطف الفاكهة على هذه ] ٦٨: الرمحن[} ِفيهَِما فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ َوُرمَّانٌ{: األشياء على الفاكهة مرة فقال



يليق باحلكمة ذكر الشيء الواحد  واملعطوف غري املعطوف عليه، وال] ٣١: عبس[} َوفَاِكَهةً َوأَّباً{: األشياء فقال
والعنب والرمان يكتفى هبما يف بعض البلدان فال يكون فاكهة؛ وألن ما كان فاكهة . بلفظني خمتلفني يف موضع املنة

  .ال فرق بني رطبه ويابسه، ويابس هذه األشياء ال يعد فاكهة فكذلك رطبها
  }تَْنُبُت بِالدُّْهنِ َوِصْبغٍ ِللْآِكلَِنيَوَشجََرةً َتْخُرُج ِمْن طُورِ َسْيَناَء { ٢٠: اآلية

  -:فيه ست مسائل
وأجاز الفراء الرفع ألنه مل يظهر الفعل، مبعىن ومث شجرة؛ . شجرة عطف على جنات} َوَشَجرَةً{: قوله تعاىل: األوىل

د، وقلة تعاهدها وأفردها بالذكر لعظيم منافعها يف أرض الشام واحلجاز وغريمها من البال. ويريد هبا شجرة الزيتون
أي أنبتها } ِمْن طُورِ َسْيَناَء{. يف موضع الصفة} َتخُْرُج{. بالسقي واحلفر وغري ذلك من املراعاة يف سائر األشجار

وطور سيناء من أرض الشام وهو اجلبل الذي كلم اهللا عليه موسى . اهللا يف األصل من هذا اجلبل الذي بارك اهللا فيه
هو مما : وقيل. والطور اجلبل يف كالم العرب. س وغريه، وقد تقدم يف البقرة واألعرافعليه السالم؛ قال ابن عبا
  هو جبل: وقال ابن زيد. عرب من كالم العجم

معناه احلسن؛ ويلزم على هذا التأويل أن ينون : واختلف يف سيناء؛ فقال قتادة. بيت املقدس ممدود من مصر إىل أيلة
وقال . معناه شجر؛ ويلزمهم أن ينونوا الطور: وقال معمر عن فرقة. ناه مباركمع: وقال جماهد. الطور على النعت

سيناء حجر بعينه أضيف اجلبل إليه لوجوده : وعن جماهد أيضا. هو اسم اجلبل؛ كما تقول جبل أحد: اجلمهور
فعالء؛ وقرأ الكوفيون بفتح السني على وزن . كل جبل حيمل الثمار فهو سيناء؛ أي حسن: وقال مقاتل. عنده

وفعالء يف كالم العرب كثري؛ مينع من الصرف يف املعرفة والنكرة؛ ألن يف آخرها ألف التأنيث، وألف التأنيث 
مالزمة ملا هي فيه، وليس يف الكالم فعالء، ولكن من قرأ سيناء بكسر السني جعل فعالال؛ فاهلمزة فيه كهمزة 

  .وزعم األخفش أنه اسم أعجمي ٠حرباء، ومل يصرف يف هذه اآلية ألنه جعل اسم بقعة 
تنبت ومعها الدهن؛ كما : بفتح التاء وضم الباء، والتقدير} َتْنُبُت{قرأ اجلمهور } َتنُْبُت بِالدُّْهنِ{: قوله تعاىل: الثانية
واختلف يف التقدير على هذه . وقرأ ابن كثري وأبو عمرو بقسم التاء وكسر الباء. خرج زيد بسالحه: تقول

َوال {الباء زائدة؛ مثل : وقيل. التقدير تنبت جناها ومعه الدهن؛ فاملفعول حمذوف: أبو علي الفارسي القراءة؛ فقال
  :وقال الشاعر. وهذا مذهب أيب عبيدة] ١٩٥: البقرة[} ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلُكَِة

  نضرب بالسيف ونرجو بالفرج
  :وقال آخر

  اجر ال يقرأن بالسورسود احمل... هن احلرائر ال ربات أمخرة 
نبت وأنبت مبعىن؛ فيكون املعىن كما مضى يف قراءة اجلمهور، وهو : وقيل. وحنو هذا قال أبو علي أيضا؛ وقد تقدم

  :مذهب الفراء وأيب إسحاق، ومنه قول زهري
  حىت إذا أنبت البقل

  :واألصمعي ينكر أنبت، ويتهم قصيدة زهري اليت فيها
  قطينا هبا حىت إذا أنبت البقل... م رأيت ذوي احلاجات حول بيوهت

هي باء : قال ابن جين والزجاج. برفع التاء ونصب الباء} تَْنُبُت بِالدُّهْنِ{وقرأ الزهري واحلسن واألعرج . أي نبت
الدهن املاء : ابن درستويه. وهي باء احلال} خترج بالدهن{: ويف قراءة ابن مسعود. احلال؛ أي تنبت ومعها دهنها



وقرأ . حبذف الباء ونصبه} الدهن –بضم التاء وكسر الباء  -ُتْنبِت {وقرأ زر بن حيش . نبت من اإلنباتاللني؛ ت
واملراد من اآلية تعديه نعمة الزيت على اإلنسان، وهي من أركان . }بالدهان{سليمان بن عبد امللك واألشهب 
  .كله على اختالفه حبسب األقطار ويدخل يف معىن الزيتون شجر الزيت. النعم اليت ال غىن بالصحة عنها

وقرأ عامر بن عبد قيس . باجلمع} وأصباغ{وقرأت فرقة . قراءة اجلمهور} َوصِْبغٍ ِللْآِكِلَني{: قوله تعاىل: الثالثة
وكل . صبغ وصباغ؛ مثل دبغ ودباغ، ولبس ولباس: ؛ ويراد به الزيت الذي يصطبغ به األكل؛ يقال} ومتاعا{

وأصل الصبغ ما يلون به الثوب، وشبه اإلدام به ألن اخلبز يلون . ؛ حكاه اهلروي وغريهإدام يؤتدم به فهو صبغ
وقد جعل اهللا تعاىل يف هذه الشجرة أدما ودهنا؛ . األدم الزيتون، والدهن الزيت: وقال مقاتل. بالصبغ إذا غمس فيه

  .فالصبغ على هذا الزيتون
ت كالزيت والسمن والعسل والرب واخلل وغري ذلك من ال خالف أن كل ما يصطبغ فيه من املائعا: الرابعة

رواه تسعة من " نعم اإلدام اخلل: "وقد نص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اخلل فقال. األمراق أنه إدام
وممن رواه يف الصحيح جابر وعائشة وخارجة وعمر وابنه عبيداهللا وابن عباس وأبو . الصحابة، سبعة رجال وامرأتان

  .ومسرة بن جندب وأنس وأم هانئهريرة 
واختلف فيما كان جامدا كاللحم والتمر والزيتون وغري ذلك من اجلوامد؛ فاجلمهور أن ذلك كله إدام؛ : اخلامسة

وقد روي عن أيب . ال حينث؛ وخالفه صاحباه: وقال أبو حنيفة. فمن حلف أال يأكل إداما فأكل حلحا أو جبنا حنث
  البقلو. يوسف مثل قول أيب حنيفة

وقيل حينث؛ . وعن الشافعي يف التمر وجهان؛ واملشهور أنه ليس بإدام لقوله يف التنبيه. ليس بإدام يف قوهلم مجيعا
رأيت النيب صلى اهللا عليه : وقد روى أبو داود عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم قال. والصحيح أن هذا كله إدام

سيد إدام : "وقال صلى اهللا عليه وسلم". هذا إدام هذه: "الوسلم أخذ كسرة من خبز شعري فوضع عليها مترة فق
وساق حديث عائشة؛ وألن اإلدام مأخوذ " باب اإلدام"وترجم البخاري . ذكره أبو عمر". الدنيا واآلخرة اللحم

و ائتدموا ول: "ويف احلديث عنه عليه السالم. من املؤادمة وهي املوافقة، وهذه األشياء توافق اخلبز فكان إداما
وأليب حنيفة أن حقيقة اإلدام املوافقة يف االجتماع على وجه ال يقبل الفصل؛ كاخلل والزيت وحنومها، وأما ". باملاء

أن كل ما حيتاج يف األكل إىل : واحلاصل. اللحم والبيض وغريمها ال يوافق اخلبز بل جياوزه كالبطيخ والتمر والعنب
  .ويؤكل على حدة ال يكون إداما، واهللا أعلمموافقة اخلبز كان إداما، وكل ما ال حيتاج 

: روى الترمذي من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: السادسة
هذا حديث ال يعرف إال من حديث عبد الرزاق، وكان يضطرب ". كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة"

أحسبه عن عمر عن النيب : مر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ورمبا رواه على الشك فقالفيه، فرمبا يذكر فيه عن ع
خص : وقال مقاتل. عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: صلى اهللا عليه وسلم، ورمبا قال

  .واهللا أعلم. نيا بعد الطوفانإن الزيتون أول شجرة نبتت يف الد: وقيل. الطور بالزيتون ألن أول الزيتون نبت منها
أْكُلُونَ، َوإِنَّ لَكُْم ِفي الْأَْنَعامِ لَعِْبَرةً ُنْسِقيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونَِها َولَكُْم ِفيَها َمَناِفُع كَثَِريةٌ َوِمْنَها َت{ ٢٧ - ٢١: اآليات

ى قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه أَفَال َتتَّقُونَ، َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلِْك ُتْحَملُونَ، َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوحاً إِلَ
الِئكَةً َما َسِمْعنَا ْو َشاَء اللَُّه لَأَْنَزلَ َمفَقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم يُرِيدُ أَنْ َيتَفَضَّلَ َعلَْيكُْم َولَ

  بَِهذَا ِفي آبَاِئَنا الْأَوَّلِنيَ،



إِلَْيِه أَِن اْصَنعِ الْفُلَْك بِأَْعُينَِنا إِنْ ُهَو إِلَّا َرُجلٌ بِِه جِنَّةٌ فَتََربَّصُوا بِِه حَتَّى ِحنيٍ، قَالَ َربِّ اْنُصرْنِي بَِما كَذَُّبوِن، فَأَْوحَْيَنا 
لُ ِمْنُهْم َوال أَمُْرَنا َوفَاَر التَّنُّوُر فَاْسلُْك ِفيَها ِمْن كُلٍّ زَْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَْهلََك إِلَّا َمْن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْو َوَوْحيَِنا فَإِذَا َجاَء

  }ُتخَاِطبْنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ
ُنْسقِيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونَِها وَلَكُْم ِفيَها مََناِفُع كَِثَريةٌ َوِمْنَها َتأْكُلُونَ،َوَعلَْيَها َوَعلَى  َوإِنَّ لَكُْم ِفي الْأَنَْعامِ لَِعْبَرةً{: قوله تعاىل

. يف البحر} َوَعلَى الْفُلِْك{. أي وعلى األنعام يف الرب} َوَعلَْيهَا{. تقدم القول فيهما يف النحل} الْفُلِْك ُتْحَملُونَ
وروي أن رجال ركب بقرة يف . ل يف الرب على الرب فيجوز أن ترجع الكناية إىل بعض األنعاموإمنا حيم} ُتْحَملُونَ{

قرئ } َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه{. وإمنا خلقت للحرث! إنا مل خنلق هلذا: الزمان األول فأنطقها اهللا تعاىل معه فقالت
  ".األعراف" وقد مضى يف. باخلفض ردا على اللفظ، وبالرفع ردا على املعىن

أي يسودكم ويشرف عليكم بأن يكون متبوعا وحنن } َما َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم يُرِيُد أَنْ َيَتفَضَّلَ َعلَْيكُْم{: قوله تعاىل
أي } بَِهذَا َما َسِمعَْنا{. أي لو شاء اهللا أال يعبد شيء سواه جلعل رسول ملكا} َولَوْ َشاَء اللَُّه لَأَنَْزلَ َمالِئكَةً{. له تبع

. أي يف األمم املاضية؛ قال ابن عباس} ِفي آبَاِئَنا الْأَوَّلَِني{. ما مسعنا مبثله بشرا؛ أي برسالة ربه: وقيل. مبثل دعوته
  }إِنْ هَُو{: زائدة؛ أي ما مسعنا هذا كائنا يف أبائنا األولني، مث عطف بعضهم على بعض فقالوا} بَِهذَا{والباء يف 

حىت : وقيل. أي انتظروا موته} فَتََربَّصُوا بِِه حَتَّى حِنيٍ{.أي جنون ال يدري ما يقول } ا َرُجلٌ بِِه جِنَّةٌإِلَّ{يعنون نوحا 
فقال حني متادوا . دعه إىل يوم ما: ليس يراد باحلني ها هنا وقت بعينه، إمنا هو كقول: وقال الفراء. يستبني جنونه
أي أرسلنا إليه } فَأَْوحَْيَنا إِلَْيِه{. أي انتقم ممن مل يطعن ومل يسمع رساليت} ُبوِنَربِّ اْنُصرْنِي بَِما كَذَّ{: على كفرهم

  .على ما تقدم بيانه} أَِن اصَْنعِ الْفُلَْك{رسال من السماء 
سلكته يف كذا وأسلكته فيه يف كذا وأسلكته فيه إذا : أي أدخل فيها واجعل فيها؛ يقال} فَاْسلُْك ِفيهَا{: قوله تعاىل
  :قال عبد مناف بن ربع اهلذيل. أدخلته

  شال كما تطرد اجلمالة الشردا... حىت إذا أسلكوهم يف قتائدة 
مل حيتمل نوج : وقال احلسن. بالتنوين، الباقون باإلضافة؛ وقد ذكر} ِمْن كُلٍّ{ قرأ حفص } ِمْن كُلٍّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ{

وقد مضى . اب والدود فلم حيمل شيئا منها، وإمنا خرج من الطنييف السفينة إال ما يلد ويبيض، فأما البق والذب
  .القول يف السفينة والكالم فيها مستوىف، واحلمد هللا

  }َنيفَإِذَا اْستََوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعلَى الْفُلِْك فَقُلِ الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي َنجَّاَنا ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِم{ ٢٨: اآلية
أي امحدوا اهللا } فَقُلِ الَْحْمُد ِللَِّه{. راكبني} أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعلَى الْفُلِْك{. أي علوت} فَإِذَا اْسَتوَْيَت{: اىلقوله تع

وقد مضى يف . كلمة كل شاكر هللا: واحلمد هللا. ومن الغرق} الَِّذي َنجَّاَنا ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلمَِني{. على ختليصه إياكم
  .هالفاحتة بيان

  }َوقُلْ َربِّ أَْنزِلْنِي ُمنَْزالً ُمَبارَكاً َوأَْنَت َخْيرُ الُْمنْزِلَِني{ ٢٩: اآلية
بضم امليم وفتح الزاي، على املصدر الذي هو } ُمْنَزالً{قراءة العامة } وَقُلْ َربِّ أَنْزِلْنِي ُمْنَزالً ُمبَاَركاً{: قوله تعاىل

  زر بن حبيش وأبو بكر وقرأ. اإلنزال؛ أي انزلين إنزاال مباركا

املنزل : اجلوهري. بفتح امليم وكسر الزاي على املوضع؛ أي أنزلين موضعا مباركا} َمنَْزالً{عن عاصم واملفضل 
  :وقال. نزلت نزوال ومنزال: النزول وهو احللول؛ تقول" بفتح امليم والزاي"

  بكيت فدم العني منحدر سجل... أأن ذكرتك الدار منزهلا مجل 



قال ابن عباس . ونزله تنزيال؛ والتنزيل أيضا الترتيب. وأنزل غريه واستنزله مبعىن. ألنه مصدر" نزلامل"نصب 
} اْهبِطْ بَِسالمٍ ِمنَّا َوَبَركَاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُممٍ ِممَّْن َمَعَك{: هذا حني خرج من السفينة؛ مثل قوله تعاىل: وجماهد

  .يعين بالسالمة والنجاة} ُمبَاَركاً{يكون قول حني دخلها؛ فعلى هذا : وقيل]. ٤٨: هود[
وباجلملة فاآلية تعليم من اهللا عز وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن يقولوا هذا؛ بل وإذا دخلوا بيوهتم : قلت

اللهم أنزلين منزال مباركا وأنت خري : وروي عن علي رضي اهللا عنه أنه كان إذا دخل املسجد قال. وسلموا قالوا
  .نزلنيامل

  }إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيات َوإِنْ كُنَّا لَُمْبَتِلَني{ ٣٠: اآلية
أي دالالت على كمال قدرة اهللا } لَآيات{. أي يف أمر نوج والسفينة وإهالك الكافرين} إِنَّ ِفي ذَِلَك{: قوله تعاىل

كنا إال مبتلني األمم قبلكم؛ أي خمتربين هلم أي ما } َوإِنْ كُنَّا لَُمْبَتِلَني{. تعاىل، وأنه ينصر أنبياءه ويهلك أعداءهم
أي نعاملهم : وقيل. بإرسال الرسل إليهم ليظهر املطيع والعاصي فيتبني للمالئكة حاهلم؛ ال أن يستجد الرب علما

  .أي وقد كنا} إِنْ كُنَّا{: وقيل. وغريها" البقرة"وقد تقدم هذا املعىن يف . معاملة املختربين
ْن إِلَهٍ مَّ أَْنشَأَْنا ِمْن َبْعِدِهْم قَْرناً آخَرِيَن، فَأَْرَسلَْنا ِفيهِْم َرُسوالً ِمنُْهْم أَِن اعُْبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمثُ{ ٣٢ - ٣١: اآليتان

  }غَْيُرُه أَفَال َتتَّقُونَ

فَأَْرَسلَْنا ِفيهِْم {. هم قوم عاد: يلق} قَْرناً آَخرِيَن{. أي من بعد هالك قوم نوح} ثُمَّ أَْنَشأَْنا ِمْن بَْعِدِهْم{: قوله تعاىل
} فَأَْرَسلَْنا ِفيهِْم َرسُوالً{هم قوم مثود : وقيل. يعين هودا؛ ألنه ما كانت أمة أنشأت يف إثر قوم نوح إال عاد} َرسُوالً

وَأََخذَ الَِّذيَن {: نظريها؛ ]٤١: املؤمنون[} فَأََخذَْتُهُم الصَّْيحَةُ{والدليل عليه قوله تعاىل آخر اآلية : قالوا. يعين صاحلا
  ].٦٧: هود[} ظَلَُموا الصَّْيحَةُ

أي من } ِمْنُهْم{. وممن أخذ بالصيحة أيضا أصحاب مدين قوم شعيب، فال يبعد أن يكونوا هم، واهللا أعلم: قلت
  .عشريهتم، يعرفون مولده ومنشأه ليكون سكوهنم إىل قول أكثر

قَْوِمِه الَِّذيَن كَفَرُوا َوكَذَّبُوا بِِلقَاِء الْآِخَرِة وَأَْتَرفَْناُهْم ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َما َهذَا إِلَّا  َوقَالَ الَْملَأُ ِمْن{ ٣٥ - ٣٣: اآليات
إِذاً لََخاِسُرونَ، أََيِعدُكُْم نَّكُْم َبَشٌر ِمثْلُكُْم َيأْكُلُ ِممَّا َتأْكُلُونَ ِمْنُه َوَيْشَرُب ِممَّا َتْشَرُبونَ، َولَِئْن أَطَعُْتْم َبَشراً ِمثْلَكُْم إِ

  }أَنَّكُْم إِذَا ِمتُّْم َوكُْنُتْم ُترَاباً َوِعظَاماً أَنَّكُْم ُمخَْرُجونَ
} ِمْن قَْوِمِه الَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِِلقَاِء الْآخَِرِة{. أي األشراف والقادة والرؤساء} َوقَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْوِمِه{: قوله تعاىل

أي وسعنا عليهم نعم الدنيا حىت بطروا وصاروا يؤتون } َوأَْتَرفَْناُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنيَا{. يد بالبعث واحلسابير
م فال فضل له عليك} َما َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم َيأْكُلُ ِممَّا َتأْكُلُونَ ِمْنُه وََيْشَرُب ِممَّا َتشَْرُبونَ{. بالترفة، وهي مثل التحفة

على حذف من، أي مما } َوَيشَْرُب ِممَّا َتْشَرُبونَ{وزعم الفراء أن معىن . ألنه حمتاج إىل الطعام والشراب كأنتم
إذا كان مصدرا مل حيتج إىل عائد، } ما{تشربون منه؛ وهذا ال جيوز عند البصريني وال حيتاج إىل حذف البتة؛ ألن 

} َولَِئْن أَطَْعُتْم َبشَراً ِمثْلَكُْم إِنَّكُْم إِذاً لَخَاِسُرونَ{. ج إىل إضمار منفإن جعلتها مبعىن الذي حذفت املفعول ومل حيت
  يريد ملغبونون بترككم آهلتكم واتباعكم إياه

و . قبوركم أي مبعوثون من} أََيِعدُكُْم أَنَّكُْم إِذَا مِتُّْم َوكُْنُتمْ ُترَاباً َوِعظَاماً أَنَّكُْم ُمخَْرُجونَ{. من غري فضيلة له عليكم
أيعدكم أنكم : واملعىن. عليها، والثانية بدل منها؛ هذا مذهب سيبويه} يَِعُدكُْم{األوىل يف موضع نصب بوقوع } أنّ{

؛ وهو } أيعدكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاماً أنكم خمرجون{ويف قراءة عبد اهللا : قال الفراء. خمرجون إذا متم



لفراء واجلرمي وأبو العباس املربد إىل أن الثانية مكررة للتوكيد، ملا وذهب ا. أظن إن خرجت أنك نادم: كقولك
املعىن أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما حيدث إخراجكم؛ : وقال األخفش. طال الكالم كان تكريرها حسنا

وقال أبو . الاليوم القتال، فاملعىن اليوم حيدث القت: الثانية يف موضع رفع بفعل مضمر؛ كما تقول} أنّ{فـ 
  .أيقول إنكم} أََيِعدُكُْم{؛ ألن معىن } أيعدكم إنكم إذا مِتم وكنتم تراباً وعظاماً إنكم خمرجون{وجيوز : إسحاق
  }َهيَْهاَت َهْيهَاَت ِلَما ُتوَعُدونَ{ ٣٦: اآلية

وقال أبو . لبعثهي كلمة للبعد؛ كأهنم قالوا بعيد ما توعدون؛ أي أن هذا ال يكون ما يذكر من ا: قال ابن عباس
بفتح "هيهات لك : عشر لغات} هيهات{ويف : وقال ابن األنباري. هي مبنزلة الفعل؛ أي بعد ما توعدون: علي
باخلفض "وهيهاٍت لك . ؛ ويروى عن أيب جعفر بن القعقاع"خبفض التاء"وهيهاِت لك . وهي قراءة اجلماعة" التاء

. وهبا قرأ نصر بن عاصم وأبو العالية: ؛ الثعليب"رفع التاءب"وهيهاُت لك . يروى عن عيسى ابن عمر" والتنوين
قال " بالنصب والتنوين"وهيهاتاً لك . وهبا قرأ أبو حيوة الشامي؛ ذكره الثعليب أيضا" بالرفع والتنوين"وهيهات لك 

  :األحوص
  وهيهات هيهاتا إليك رجوعها... تذكرت أياما مضني من الصبا 

  :وأنشد الفراءأيهات أيهات؛ : واللغة السابعة
  به وأيهات خل بالعقيق نواصله... فأيهات أيهات العقيق ومن 

" أيهان"ومن العرب من يقول : قال ابن األنباري. بإسكان} هيهاْت هيهاْت{وقرأ عيسى اهلمداين : قال املهدوي
  :وأنشد الفراء. بال نون" أيها"بالنون، ومنهم من يقول 

  تمان أيها ما أشت وأبعداوك... ومن دوين األعيان والقنع كله 
ألهنما أداتان مركبتان مثل مخسة : وقيل. بفتح التاء جعله مثل أين وكيف} هيهاَت{فمن قال . فهذه عشر لغات

نصبها : وقال الفراء. مخس عشرة وسبع عشرة: عشر وبعلبك ورام هرمز، وتقف على الثاين باهلاء؛ كما تقول
. ومن كسره جعله مثل أمس وهؤالء. اعا لأللف والفتحة اليت قبلهاكنصب مثت وربت، وجيوز أن يكون الفتح إتب

  :قال
  وهيهات هيهات إليك رجوعها

ومن ضمها . ومن نصبها وقف بالتاء وإن شاء باهلاء. ومن كسر التاء وقف عليها باهلاء؛ فيقول هيهاه: قال الكسائي
: وقيل. إىل التنكري؛ كأنه قال بعدا بعدا بالتنوين فهو مجع ذهب به} هيهات{ومن قرأ . فعلى مثل منذ وقط وحيث

أن تكون مجاعة فتكون التاء } هيهات{جيوز يف : وقال األخفش. غاق وطاق: خفض ونون تشبيها باألصوات بقوهلم
جاز أن يكون أخلصها امسا معربا فيه معىن البعد، ومل جيعله } هيهاٍت{ومن قرأ . اليت فيها تاء اجلميع اليت للتأنيث

قال ]. ١٩٨: البقرة[} فَإِذَا أَفَضُْتْم ِمْن َعَرفَاٍت{: شبه التاء بتاء اجلمع، كقوله تعاىل: وقيل. فيبنيه امسا للفعل
وكأين أستحب الوقف على التاء؛ ألن من العرب من خيفض التاء على كل حال؛ فكأهنا مثل عرفات : الفراء

العالء والكسائي وابن كثري يقفون عليها وكان جماهد وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن . وملكوت وما أشبه ذلك
. بالتاء، وعليه بقية القراء ألهنا حرف} هيهات{وقد روي عن أيب عمرو أيضا أنه كان يقف على . باهلاء} هيهاه{

من جعلهما حرفا واحدا ال يفرد أحدمها من اآلخر، وقف على الثاين باهلاء ومل يقف على األول؛ . قال ابن األنباري
ومن نوى إفراد أحدمها من اآلخر وقف فيهما مجيعا . ت هيهاه، كما يقول مخس عشرة، على ما تقدمهيها: فيقول



  .باهلاء والتاء؛ ألن أصل اهلاء تاء
  }إِنْ ِهَي إِلَّا َحيَاُتَنا الدُّْنَيا َنمُوُت وََنْحَيا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوثَِني{ ٣٧: اآلية

كناية عن الدنيا؛ أي ما احلياة إال ما حنن فيه ال احلياة اآلخرة اليت تعدنا } ِهَي} {ا الدُّنَْياإِنْ ِهَي إِلَّا حََياتَُن{: قوله تعاىل
كيف قالوا منوت وحنيا وهم ال يقرون بالبعث؟ ففي هذا أجوبة؛ منها أن يكون : يقال} َنمُوُت وََنْحيَا{.بعد البعث 

يه تقدمي وتأخري؛ أي إن هي إال حياتنا الدنيا حنيا فيها ومنوت؛ ف: وقيل. نكون مواتا، أي نطفا مث حنيا يف الدنيا: املعىن
َوَما {. يعين األوالد} َوَنْحَيا{يعين األباء، } َنُموُت{: وقيل]. ٤٣: آل عمران[} وَاْسُجِدي َواْركَِعي{: كما قال

  .بعد املوت} َنْحُن بَِمْبعُوِثَني
َعلَى اللَِّه كَِذباً َوَما َنْحُن لَُه بُِمْؤِمنَِني، قَالَ َربِّ اْنُصرْنِي بَِما كَذَُّبوِن، إِنْ ُهَو إِلَّا َرُجلٌ افَْتَرى { ٤١ - ٣٨: اآليات

  }ْومِ الظَّاِلمَِنيقَالَ َعمَّا قَِليلٍ لَُيصْبُِحنَّ َناِدمَِني، فَأََخذَْتُهمُ الصَّْيَحةُ بِالَْحقِّ فََجَعلَْناُهْم غُثَاًء فَُبْعداً ِللْقَ
َعلَى اللَِّه كَِذباً َوَما َنْحُن لَُه بُِمْؤِمنَِني، قَالَ َربِّ {. أي اختلق} افْتََرى{. يعنون الرسول} نْ ُهَو إِلَّا َرُجلٌإِ{: قوله تعاىل

على كفرهم، } لَُيْصبُِحنَّ َناِدمَِني{. زائدة مؤكدة} ما{أي عن قليل،و } قَالَ َعمَّا قَِليلٍ{. تقدم} اْنُصرْنِي بَِما كَذَُّبوِن
صاح هبم جربيل عليه السالم صيحة واحدة : يف التفاسري} فَأََخذَْتُهمُ الصَّْيَحةُ{. الم الم القسم؛ أي واهللا ليصبحنوال

أي هلكى هامدين كغثاء السيل، وهو ما } فََجَعلَْناُهْم غُثَاًء{. مع الريح اليت أهلكهم اهللا تعاىل هبا فماتوا عن آخرهم
وقيل بعدا هلم . أي هالكا هلم} فَُبْعداً ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني{. القصب مما يبس وتفتتحيمله من بايل الشجر من احلشيش و

  .ومثله سقيا له ورعيا. من رمحة اهللا؛ وهو منصوب على املصدر
ْستَأِْخُرونَ، ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا ثُمَّ أَْنشَأَْنا ِمْن َبْعدِِهْم قُُروناً آَخرِين، َما َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها َوَما َي{ ٤٤ - ٤٢: اآليات

  }قَْومٍ ال ُيْؤِمُنونََتْتَرا كُلَّ َما َجاَء أُمَّةً َرُسولَُها كَذَُّبوُه فَأَْتَبعَْنا َبْعَضُهْم بَْعضاً َوَجَعلَْناُهْم أََحاِديثَ فَُبْعداً ِل

يريد بين : قال ابن عباس} آَخرِيَن{. أي أمما} قُُروناً{. ؤالءأي من بعد هالك ه} ثُمَّ أَْنَشأَْنا ِمْن بَْعِدِهْم{: قوله تعاىل
صلة؛ أي ما تسبق أمة } ِمْن} {َما َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها{. فكذبوا أنبياءهم فأهلكناهم: إسرائيل؛ ويف الكالم حذف

: األعراف[} أِْخُرونَ َساَعةً َوال َيْستَقِْدُمونَفَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم ال َيْسَت{: الوقت املؤقت هلا وال تتأخره؛ مثل قوله تعاىل
وأترت كتيب عليه أتبعت بعضها : قال األصمعي. تتواتر، ويتبع بعضهم بعضا ترغيبا وترهيبا} َتتَْرى{ومعىن ]. ٣٤

عمرو  وقرأ ابن كثري وأبو. املواترة التتابع بغري مهلة: وقال غريه. بعضا؛ إال أن بني كل كل واحد وبني اآلخر مهلة
محدا وشكرا؛ فال فالوقف على هذا : بالتنوين على أنه مصدر أدخل فيه التنوين على فتح الراء؛ كقولك} تتًرى{

  :وجيوز أن يكون ملحقا جبعفر، فيكون مثل أرطى وعلقى؛ كما قال. على األلف املعوضة من التنوين
  يسنت يف علقى ويف مكور

وقرأ ورش بني اللفظتني؛ مثل . أن ينوي الوقف على األلف امللحقة فإذا وقف على هذا الوجه جازت اإلمالة، على
وأصله وترى من املواترة والتواتر، فقلبت الواو تاء؛ مثل . سكرى وغضىب، وهو اسم مجع؛ مثل شىت وأسرى

جيوز وعلى هذا : النحاس. هو الوتر وهو الفرد؛ فاملعىن أرسلناهم فردا فردا: وقيل. التقوى والتكالن وجتاه وحنوها
وجيوز أن يكون يف موضع . واترنا} ثُمَّ أَْرَسلْنَا{بكسر التاء األوىل، وموضعها نصب على املصدر؛ ألن معىن } تِْتراً{

مجع أحدوثة وهي ما يتحدث به؛ } َوَجَعلَْناُهْم أََحاِديثَ{. أي باهلالك} فَأَْتبَْعَنا بَْعَضُهمْ َبْعضاً{. احلال أي متواترين
وال يقال يف } َجَعلَْناُهْم أََحادِيثَ{إمنا يقال هذا يف الشر : قال األخفش. بة، وهي ما يتعجب منهكأعاجيب مجع أعجو

فََجَعلَْناُهمْ أَحَاِديثَ َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ {: صار فالن حديثا أي عربة ومثال؛ كما قال يف آية أخرى: اخلري؛ كما يقال



  ].١٩: سبأ[} ُمَمزَّقٍ
  :ديث حسن، إذا كان مقيدا بذكر ذلك؛ ومنه قول ابن دريدوقد يقال فالن ح: قلت

  فكن حديثا حسنا ملن وعى... وإمنا املرء حديث بعده 

نُوا ثُمَّ أَْرَسلَْنا مُوَسى وَأََخاُه هَاُرونَ بِآياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ، إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِأِه فَاْسَتكَْبرُوا َوكَا{ ٤٨ - ٤٥: اآليات
  }كَِنيَعاِلَني، فَقَالُوا أَُنْؤِمُن ِلَبَشَرْينِ ِمثِْلَنا َوقَْوُمُهَما لََنا عَابُِدونَ، فَكَذَُّبوُهَما فَكَانُوا ِمَن الُْمْهلَقَْوماً 

رين لغريهم متكربين قاه} َعالَِني{ومعىن . تقدم} ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُموَسى َوأَخَاُه َهاُرونَ بِآياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ{: قوله تعاىل
تقدم . اآلية} فَقَالُوا أَُنْؤِمُن ِلَبشََرْينِ ِمثِْلَنا{] ٤: القصص[} إِنَّ ِفْرَعْونَ َعال ِفي الْأَْرضِ{: بالظلم؛ كما قال تعاىل

  .أي بالغرق يف البحر} ِمَن الُْمْهلَِكَني{ومعىن . أيضا
  }ْهَتُدونََولَقَْد آَتيَْنا ُموَسى الِْكتَاَب لََعلَُّهْم َي{ ٤٩: اآلية

يعين التوراة؛ وخص موسى بالذكر ألن التوراة أنزلت عليه يف الطور، } َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب{: قوله تعاىل
: األنبياء[} َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى َوهَاُرونَ الْفُْرقَانَ{: جاز؛ كما قال} َولَقَْد آَتيَْناُهَما{ولو قال . وهارون خليفة يف قومه

٤٨.[  
  }َوَجَعلَْنا اْبَن َمرَْيَم َوأُمَُّه آَيةً َوآوَْيَناُهَما إِلَى َرْبَوٍة ذَاِت قَرَارٍ َوَمِعنيٍ{ ٥٠: اآلية

} َوآوَْيَناُهَما إِلَى َرْبَوٍة ذَاِت قَرَارٍ َوَمِعنيٍ{. القول فيه" األنبياء"تقدم يف } َوَجَعلَْنا اْبَن َمْرَيَم َوأُمَُّه آَيةً{: قوله تعاىل
وعنه أيضا . واملراد هبا ههنا يف قول أيب هريرة فلسطني". البقرة"الربوة املكان املرتفع من األرض؛ وقد تقدم يف 
وقال كعب . دمشق: وقال ابن عباس وابن املسيب وابن سالم. الرملة؛ وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :قال. بثمانية عشر ميال وهي أقرب األرض إىل السماء: قال كعب. بيت املقدس: وقتادة
  تعاورين ريح جنوب ومشال... فكنت مهيدا حتت رمس بربوة 

ذَاتِ {. النشز من األرض: قال} َوآوَْيَناُهَما إِلَى َرْبوٍَة{وروى سامل األفطس عن سعيد بن جبري . مصر: وقال ابن زيد
ماء جار ظاهر } َوَمعِنيٍ{. فيها الساكنونذات مثار، وألجل الثمار يستقر : وقيل. أي مستوية يستقر عليها} قََرارٍ

هو املاء اجلاري يف : وقال الزجاج. رغيف ورغف؛ قاله علي بن سليمان: معني ومعن؛ كما يقال: يقال. للعيون
. العيون؛ فامليم على هذا زائدة كزيادهتا يف مبيع، وكذلك امليم زائدة يف قول من قال إنه املاء الذي يرى بالعني

معن : ابن األعرايب. يقال من املاء إذا جرى فهو معني ومعيون: قال علي بن سليمان. يل مبعىن مفعولإنه فع: وقيل
  .املاء ميعن معونا إذا جرى وسهل، وأمعن أيضا وأمعنته، ومياه معنان

  }لُونَ َعِليٌمَيا أَيَُّها الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَملُوا َصاِلحاً إِنِّي بَِما َتْعَم{ ٥١: اآلية
  -:فيه ثالث مسائل

أيها الناس إن اهللا طيب ال يقبل إال : "روى الصحيح عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األوىل
حاً إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َيا أَيَُّها الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَملُوا َصاِل{طيبا وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال 

الرجل يطيل  -مث ذكر  -] ١٧٢: البقرة[} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم{وقال تعاىل } َعِليٌم
فأىن  السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام

  ".يستجاب لذلك



: واخلطاب يف هذه اآلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنه أقامه مقام الرسل؛ كما قال: قال بعض العلماء: الثانية
  وقال. يعين نعيم بن مسعود] ١٧٣: آل عمران[} الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس{

لى أن الرسل كلهم كذا أمروا؛ أي كلوا من هذه خماطبة للنيب صلى اهللا عليه وسلم، ودل اجلمع ع: الزجاج
واملشهور عنه أنه كان يأكل . اخلطاب لعيسى عليه السالم؛ روي أنه كان يأكل من غزل أمه: وقال الطربي. احلالل

إن هذه : وقيل. ووجه خطابه لعيسى ما ذكرناه من تقديره حملمد صلى اهللا عليه وسلم تشريفا له. من بقل الربية
وقلنا يا أيها الرسل كلوا : فيكون املعىن. ا كل نيب؛ ألن هذه طريقتهم اليت ينبغي هلم الكون عليهااملقالة خوطب هب

وقد اقترن بذلك أن هذه املقالة . يا جتار ينبغي أن جتتنبوا الربا؛ فأنت ختاطبه باملعىن: من الطيبات؛ كما تقول لتاجر
قال . عليهم أمجعني، وإمنا خوطب كل واحد يف عصرهتصلح جلميع صنفه، فلم خياطبوا قط جمتمعني صلوات اهللا 

  .كفوا عنا أذاكم: هو كما تقول للرجل الواحد: الفراء
سوى اهللا تعاىل بني النبيني واملؤمنني يف اخلطاب بوجوب أكل احلالل وجتنب احلرام، مث مشل الكل يف الوعيد : الثالثة

وإذا كان هذا معهم فما ظن كل . صلى اهللا على رسله وأنبيائه} ِليٌمإِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َع{: الذي تضمنه قوله تعاىل
" ميد يديه"ويف قوله عليه السالم . وقد مضى القول يف الطيبات والرزق يف غري موضع، واحلمد هللا. الناس بأنفسهم

وقوله . د هللادليل على مشروعية مد اليدين عند الدعاء إىل السماء؛ وقد مشى اخلالف يف هذا والكالم فيه واحلم
على جهة االستبعاد؛ أي أنه ليس أهال إلجابة دعائه لكن جيوز أن يستجيب اهللا " فأىن يستجاب لذلك"عليه السالم 

  .له تفضال ولطفا وكرما
َبْينَُهْم ُزُبراً كُلُّ حِْزبٍ بَِما َوإِنَّ َهِذِه أُمَُّتكُمْ أُمَّةً َواِحَدةً وَأََنا َربُّكُْم فَاتَّقُوِن، فََتقَطَُّعوا أَْمَرُهمْ { ٥٤ - ٥٢: اآليات

  }لََدْيهِْم فَرُِحونَ، فَذَرُْهْم ِفي غَْمَرِتهِمْ َحتَّى ِحنيٍ

  -:فيه أربع مسائل
واألمة . هذا الذي تقدم ذكره هو دينكم وملتكم فالتزموه: املعىن} َوإِنَّ َهِذِه أُمَُّتكُْم أُمَّةً وَاِحدَةً{: قوله تعاىل: األوىل

وقال . أي على دين] ٢٢: الزخرف[} إِنَّا َوَجْدَنا آَباءََنا َعلَى أُمٍَّة{: وقد تقدم حمامله؛ ومنه قوله تعاىل هنا الدين؛
  :النابغة

  وهل يأمثن ذو أمة وهو طائع... حلفت فلم أترك لنفسك ريبه 
موضع نصب ملا  هي يف: قال اخلليل. على القطع، وبفتحها وتشديد النون} إنّ{بكسر } وإن هذه{قرئ : الثانية

متعلقة بفعل مضمر } أنّ{: وقال الفراء. زال اخلافض؛ أي أنا عامل بأن هذا دينكم الذي أمرتكم أن تؤمنوا به
. ؛ والتقدير فاتقون ألن أمتكم واحدة} فَاتَّقُوِن{وهي عند سيبويه متعلقة بقوله . واعلموا أن هذه أمتكم: تقديره

؛ أي ألن املساجد هللا فال تدعوا معه ]١٨: اجلن[} جَِد ِللَِّه فَال َتْدُعو َمَع اللَِّه أََحداًَوأَنَّ الَْمَسا{: وهذا كقوله تعاىل
  .؛ أي فليعبدوا رب هذا البيت إليالف قريش]١: قريش[} ِلإِيالِف قَُرْيشٍ{: وكقوله. غريه
وإذا . جلميعهم، وأنه بتقدير حضورهم إمنا هو خماطبة} َيا أَيَُّها الرُُّسلُ{: وهذه اآلية تقوي أن قوله تعاىل: الثالثة

أما أن . }فََتقَطَّعُوا{خماطبة حملمد صلى اهللا عليه وسلم فلق اتصال هذه اآلية واتصال قوله } َيا أَيَُّها الرُُّسلُ{قدرت 
} فََتقَطَُّعوا{. الوإن كان قيل لألنبياء فأممهم داخلون فيه باملعىن؛ فيحسن بعد ذلك اتص} وَأََنا َربُّكُْم فَاتَّقُوِن{: قوله

مث ذكر تعاىل أن كال منهم معجب برأيه . أي افترقوا، يعين األمم، أي جعلوا دينهم أديانا بعد ما أمروا باالجتماع
  .وضاللته وهذا غاية الضالل



 أالَ إنّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتني: "هذه اآلية تنظر إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم: الرابعة
" وسبعني ملة وإن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعني اثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة وهي اجلماعة

  خرجه أبو داود، ورواه. احلديث

. خرجه من حديث عبد اهللا بن عمرو" ما أنا عليه وأصحايب: "قالوا ومن هي يا رسول اهللا؟ قال: الترمذي وزاد
ر منه يف اآلية واحلديث إمنا هو يف أصول الدين وقواعده، ألنه قد أطلق عليها ملال، وهذا يبني أن االفتراق احملذ

ومثل هذا ال يقال يف الفروع، فإنه ال يوجب تعديد . وأخرب أن التمسك بشيء من تلك امللل موجب لدخول النار
  ].٤٨: املائدة[} ْنهَاجاًِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِم{: امللل وال عذاب النار؛ قال اهللا تعاىل

إهنم فرقوا الكتب فاتبعت فرقة : وقيل. يعين كتبا وضعوها وضالالت ألفوها؛ قاله ابن زيد} زُُبراً{: قوله تعاىل
أخذ كل فريق منهم : وقيل. الصحف وفرقة التوراة وفرقة الزبور وفرقة اإلجنيل، مث حرف الكل وبدل؛ قاله قتادة

} زَُبراً{واألعمش وأبو عمرو خبالف عنه . بضم الباء قراءة نافع، مجع زبور} زبراً{و . هكتابا آمن به وكفر مبا سوا
أي فريق } كُلُّ ِحْزبٍ{]. ٩٦: الكهف. [}آتُونِي ُزَبرَ الَْحِديِد{: بفتح الباء، أي قطعا كقطع احلديد؛ كقوله تعاىل

وهذه اآلية مثال لقريش خاطب حممدا صلى . بون بهأي معج} فَرُِحونَ{. أي عندهم من الدين} بَِما لََديْهِْم{. وملة
أي فذر هؤالء الذين هم مبنزلة من تقدم، وال يضيق } فَذَْرُهْم ِفي غَْمرَِتهِْم{: اهللا عليه وسلم يف شأهنم متصال بقوله

والغمرة يف اللغة ما يغمرك ويعلوك؛ وأصله الستر؛ ومنه الغمر . صدرك بتأخري العذاب عنهم؛ فلكل شيء وقت
  :وغمر الرداء الذي يشمل الناس بالعطاء؛ قال. والغمر املاء الكثري ألنه يغطي األرض. احلقد ألنه يغطي القلب

  غلقت لضحكته رقاب املال... غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا 
: قال جماهد }حَتَّى حِنيٍ{: وقوله تعاىل. ودخل فالن يف غمار الناس، أي يف زمحتهم. املراد هنا احلرية الغفلة والضاللة

  .سيأيت لك يوم: حىت املوت، فهو هتديد ال توقيت؛ كما يقال
  }أََيْحَسُبونَ أَنََّما ُنِمدُُّهْم بِِه ِمْن َمالٍ َوَبنَِني، ُنَسارُِع لَُهْم ِفي الْخَْيرَاِت َبلْ ال َيشُْعُرونَ{ ٥٦ - ٥٥: اآليتان

مبعىن الذي؛ أي أحيسبون يا حممد أن الذي نعطيهم يف } مَا} {ْن َمالٍ َوَبنَِنيأََيْحَسُبونَ أَنََّما ُنِمدُُّهمْ بِِه ِم{: قوله تعاىل
ثالثة } أَنَّ{ويف خرب . الدنيا من املال واألوالد هو ثواب هلم، إمنا هو استدراج وإمالء، ليس إسراعا يف اخلريات

وقال هشام الضرير قوال . به املعىن نسارع هلم به يف اخلريات، وحذفت: وقال الزجاج. أقوال، منها أنه حمذوف
، وال حذف فيه على } يف الَْخيَْراِت{نسارع هلم فيه، مث أظهر فقال : هي اخلريات؛ فصار املعىن} أَنَّمَا{: دقيقا، قال
حرف واحد فال حيتاج إىل تقدير حذف، وجيوز الوقف على قول } أَنَّمَا{ومذهب الكسائي أن . هذا التقدير

. }وبنني{ومل يتم الوقف على } أنّ{حرفان فال بد من ضمري يرجع من اخلرب إىل اسم } أَنَّمَا{ومن قال . }َوَبنَِني{
ِفي {حيتاج إىل مفعولني، فتمام املفعولني } َيْحَسُبونَ{؛ ألن } َوَبنَِني{ال حيسن الوقف على : وقال السختياين

مبفعول } أنّ{أن وخربها وال جيوز أن يؤتى بعد  كافية من اسم} أنّ{وهذا خطأ؛ ألن : قال ابن األنباري} الَْخيَْراِت
وهذا . بالياء، على أن يكون فاعله إمدادنا} ُيسَارُِع{وقرأ أبو عبد الرمحن السلمي وعبدالرمحن بن أيب بكرة . ثان

. وجيوز أن يكون فيه حذف، ويكون املعىن يسارع اهللا هلم. جيوز أن يكون على غري حذف؛ أي يسارع هلم اإلمداد
وجيوز . وجيوز أن يكون يسارع األمداد. أحدها على حذف به: وفيه ثالثة أوجه} ُيَساَرُع لَُهْم ِفي الَْخْيرَاِت{ وقرئ

} ُنسْرُِع هلم يف اخلريات{وقرأ احلر النحوي : قال املهدوي. اسم ما مل يسم فاعله؛ ذكره النحاس} لَُهْم{أن يكون 
أن ذلك فتنة } َبلْ ال َيْشُعُرونَ{. }ُنِمدُُّهْم{: اب قراءة العامة؛ لقولهوالصو: قال الثعليب. وهو معىن قراءة اجلماعة



  .هلم واستدراج
َربِّهِْم ال إِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة رَبِّهِْم ُمْشِفقُونَ، َوالَِّذيَن ُهْم بِآياِت َربِّهِْم ُيْؤِمُنونَ، َوالَِّذيَن ُهْم بِ{ ٦٠ - ٥٧: اآليات

  }الَِّذيَن يُْؤُتونَ َما آَتْوا َوقُلُوبُُهْم َوجِلَةٌ أَنَُّهْم إِلَى َربِّهِْم َراجُِعونَُيْشرِكُونَ، َو

ملا فرغ من ذكر الكفرة وتوعدهم عقب ذلك بذكر املؤمنني } إِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة َربِّهِْم ُمْشِفقُونَ{: قوله تعاىل
. خائفون وجلون مما خوفهم اهللا تعاىل} ُمْشِفقُونَ{و . بلغ صفاهتماملسارعني يف اخلريات ووعدهم، وذكر ذلك بأ

وروى الترمذي عن . يؤتون اإلخالص وخيافون أال يقبل منهم: قال احلسن} وَالَِّذيَن ُيْؤُتونَ َما آتَْوا َوقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ{
لى اهللا عليه وسلم عن هذه اآلية سألت رسول اهللا ص: عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

ال يا بنت : "أهم الذين يشربون اخلمر ويسرقون؟ قال: قالت عائشة} وَالَِّذيَن ُيْؤُتونَ َما آتَْوا َوقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ{
الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم خيافون أال يقبل منهم أولئك الذين يسارعون يف 

لقد أدركنا أقواما كانوا من حسناهتم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا : حلسنوقال ا". اخلريات
: قال الفراء. مقصورا من اإلتيان} َوالَِّذيَن يَأُْتونَ َما أََتوْا{وقرأت عائشة رضي اهللا عنها وابن عباس والنخعي . عليها

ألن اهلمز من العرب من يلزم فيه األلف يف كل  ولو صحت هذه القراءة عن عائشة مل ختالف قراءة اجلماعة؛
احلاالت إذا كتب؛ فيكتب سئل الرجل بألف بعد السني، ويستهزئون بألف بني الزاي والواو، وشيء وشيء بألف 

بألف بعد الياء، فيحتمل هذا اللفظ بالبناء على هذا } يؤتون{بعد الياء، فغري مستنكر يف مذهب هؤالء أن يكتب 
الذين يعطون : أحدمها: وينفرد ما عليه اجلماعة باحتمال تأويلني. }يأتون ما أتوا{و } يؤتون ما آتوا{اخلط قراءتني 

والذين يؤتون املالئكة الذين يكتبون األعمال على العباد ما : واآلخر. ما أعطوا من الزكاة والصدقة وقلوهبم خائفة
ِفيهِ ُيَغاثُ النَّاسُ {: ؛ كما حذف يف قوله عز وجلآتوا وقلوهبم وجلة؛ فحذف مفعول يف هذا الباب لوضوح معناه

ويكون األصل . واملعىن يعصرون السمسم والعنب؛ فاختزل املفعول لوضوح تأويله] ٤٩: يوسف[} َوِفيِه َيْعِصُرونَ
  بألف مبدلة من اهلمزة فكتبت األلف} يأتون{يف احلرف على هجائه الوجود يف اإلمام 

والذين {املعروف من قراءة ابن عباس : قال النحاس.  يف اخلفاء؛ حكاه ابن األنباريواوا لتآخي حروف املد واللني
وهي القراءة املروية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن عائشة رضي اهللا عنها، ومعناها يعملون ما } يأتون ما أتوا

أمر العاقبة وما يطلع عليه بعد والوجل حنو اإلشفاق واخلوف؛ فالتقي والتائب خوفه . عملوا؛ ما روي يف احلديث
وأما ". وإمنا األعمال باخلواتيم"ويف صحيح البخاري . تنبيه على اخلامتة} أَنَُّهْم إِلَى َربِّهِْم رَاجُِعونَ{: ويف قوله. املوت

وجل العارف من : وقال أصحاب اخلواطر. املخلط فينبغي له أن يكون حتت خوف من أن ينفذ عليه الوعيد بتخليطه
أي } أَنَُّهْم{. ته أكثر وجال من وجله من خمالفته؛ ألن املخالفة متحوها التوبة، والطاعة تطلب بتصحيح الفرضطاع

  .ألهنم، أو من أجل أهنم إىل رهبم راجعون
  }أُولَِئَك ُيسَارُِعونَ ِفي الْخَْيرَاِت َوُهْم لََها سَابِقُونَ{ ٦١: اآلية

وقرئ . أي يف الطاعات، كي ينالوا بذلك أعلى الدرجات والغرفات} ي الَْخيَْراِتأُولَِئَك ُيْسارُِعونَ ِف{: قوله تعاىل
ويسارعون على معىن يسابقون من سابقهم إليها؛ فاملفعول . يف اخلريات، أي يكونوا سراعا إليها} ُيَسارُِعونَ{

أهنم يسبقون إىل : فيه أحسن ما قيل} وَُهْم لََها َسابِقُونَ{. يسارعون أبلغ من يسرعون: قال الزجاج. حمذوف
وكل من تقدم يف شيء فهو سابق إليه، " البقرة"ودل هبذا أن الصالة يف أول الوقت أفضل؛ كما تقدم يف . أوقاهتا

} بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لَهَا{على هذا القول مبعىن إىل؛ كما قال " هلا"وكل من تأخر عنه فقد سبقه وفاته؛ فالالم يف 



  :وأنشد سيبويه. ى إليهاأي أوح] ٥: الزلزلة[
  وما قصدت من أهلها لسوائكا... جتانف عن جو اليمامة ناقيت 

املعىن : وقيل. سبقت هلم من اهللا السعادة؛ فلذلك سارعوا يف اخلريات} وَُهْم لََها َسابِقُونَ{وعن ابن عباس يف معىن 
  .وهم من أجل اخلريات سابقون

  }ا ُوْسَعَها َولََدْيَنا ِكتَاٌب َيْنِطُق بِالَْحقِّ َوُهمْ ال ُيظْلَُمونََوال ُنكَلُِّف َنفْساً إِلَّ{ ٦٢: اآلية
إنه : أظهر ما قيل فيه} َولََدْيَنا ِكتَاٌب َيْنِطُق بِالَْحقِّ{". البقرة"قد مضى يف } َوال ُنكَلُِّف َنفْساً إِلَّا ُوسَْعَها{: قوله تعاىل

وأضافه إىل نفسه ألن املالئكة كتبت فيه أعمال العباد بأمره، فهو  أراد كتاب إحصاء األعمال الذي ترفعه املالئكة؛
ولفظ النطق جيوز يف الكتاب؛ واملراد أن النبيني تنطق مبا . ويف هذا هتديد وتأييس من احليف والظلم. ينطق باحلق

اإلشارة بقوله  :وقيل. عىن اللوح احملفوظ، وقد أثبت فيه كل شيء، فهم ال جياوزون ذلك: وقيل. واهللا أعلم. فيه
  .القرآن، فاهللا أعلم، وكل حمتمل واألول أظهر} وَلََديَْنا ِكَتاٌب{

َبلْ قُلُوُبُهْم ِفي غَْمَرٍة ِمْن َهذَا َولَُهمْ أَْعَمالٌ ِمْن ُدوِن ذَِلَك ُهمْ لََها َعاِملُونَ، حَتَّى إِذَا أََخذَْنا { ٦٥ - ٦٣: اآليات
  }ْم َيجْأَُرونَ، ال َتجْأَُروا الَْيْوَم إِنَّكُْم ِمنَّا ال تُْنَصُرونَُمْتَرِفيهِْم بِالَْعذَابِ إِذَا ُه

غمره املاء : ويقال. أي يف غطاء وغفلة وعماية عن القرآن: قال جماهد} َبلْ قُلُوبُُهْم ِفي غَْمَرٍة ِمْن َهذَا{: قوله تعاىل
ومنه دخل . ألهنا تغطي الوجه} غمرة{: وقيل. ورجل غمر يغمره آراء الناس. وهنر غمر يغطي من دخله. إذا غطاه

أي يف حرية وعمى؛ أي } َبلْ قُلُوبُُهْم ِفي غَْمَرٍة ِمْن َهذَا{: وقيل. يف غمار الناس ومخارهم، أي فيما يغطيه من اجلمع
ْن ُدوِن َولَُهْم أَْعَمالٌ ِم{. أو من الكتاب الذي ينطق باحلق. مما وصف من أعمال الرب يف اآليات املتقدمة؛ قال قتادة

: وقال احلسن وابن زيد. أي هلم خطايا ال بد أن يعملوها من دون احلق: قال قتادة وجماهد} ذَِلَك ُهمْ لََها َعاِملُونَ
  املعىن وهلم أعمال رديئة مل يعملوها من

: حيتمل ثالثاو. دون ما هم عليه، ال بد أن يعملوها دون أعمال املؤمنني، فيدخلون هبا النار، ملا سبق هلم من الشقوة
يعين } َحتَّى إِذَا أََخذَْنا ُمْتَرفِيهِْم بِالَْعذَابِ{. واملعىن متقارب. أنه ظلم اخللق مع الكفر باخلالق؛ ذكره املاوردي

اللهم : "يعين باجلوع حني قال النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى: وقال الضحاك. بالسيف يوم بدر؛ قال ابن عباس
فابتالهم اهللا بالقحط واجلوع حىت أكلوا العظام ". م اجعلها عليهم سنني كسين يوسفأشدد وطأتك على مضر الله

وأصل اجلؤار رفع . أي يضجون ويستغيثون} إِذَا ُهْم َيجْأَُرونَ{. وامليتة والكالب واجليف، وهلك األموال واألوالد
  :وقال األعشى يصف بقرة. الصوت بالتضرع كما يفعل الثور

  وكان النكري أن تضيف وجتأرا... وليلة  فطافت ثالثا بني يوم
حكاه } ِعْجالً َجَسداً لَُه جَُؤاٌر{وقرأ بعضهم . جأر الثور جيأر أي صاح: اجلؤار مثل اخلوار؛ يقال: قال اجلوهري

  :قال. يصرخون بالتوبة فال تقبل منهم: قتادة. وجأر الرجل إىل اهللا عز وجل تضرع بالدعاء. األخفش
  فطورا سجودا وطورا جؤارا... يك يراوج من صلوات املل

هم الذين مبكة؛ } إِذَا ُهمْ َيجْأَُرونَ{هم الذين قتلوا ببدر } حَتَّى إِذَا أََخذَْنا مُْتَرِفيهِمْ بِالَْعذَابِ{: وقال ابن جريج
ال متنعون وال } ُتْنَصُرونَال {. أي من عذابنا} ال َتجْأَُروا الَْيْوَم إِنَّكُْم ِمنَّا{. فجمع بني القولني املتقدمني، وهو حسن

معىن هذا النهي اإلخبار؛ أي إنكم إن تضرعتم مل : وقيل. ال تنصرون بقبول التوبة: وقال احلسن. ينفعكم جزعكم



  .ينفعكم
  }ِه َساِمراً َتْهُجُرونَقَْد كَاَنْت آَياِتي ُتتْلَى َعلَْيكُْم فَكُنُْتْم َعلَى أَْعقَابِكُمْ َتْنِكُصونَ، ُمْسَتكْبِرِيَن بِ{ ٦٧ - ٦٦: اآليتان

أي " تتلى عليكم. "اآليات يريد هبا القرآن} قَْد كَاَنْت آَياِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُنُْتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم تَْنِكُصونَ{: قوله تعاىل
ن ترجع تستأخرون؛ وأصله أ: جماهد. ترجعون وراءكم} تَْنِكُصونَ{قبل أن تعذبوا بالقتل و : قال الضحاك. تقرأ

  :قال الشاعر. القهقرى
  ة وإمنا نكص على األعقاب... زعموا بأهنم على سبل النجا 

، } َعلَى أَْعقَابِكُْم{بدل } على أدباركم{قرأ علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه . وهو هنا استعارة لإلعراض عن احلق
هو عائد على احلرم أو املسجد : قال اجلمهور} بِِه{حال، والضمري يف } ُمسَْتكْبِرِيَن بِِه{و . بضم الكاف} تَْنكُُصونَ{

املعىن : وقيل. أو البلد الذي هو مكة، وإن مل يتقدم له ذكر لشهرته يف األمر؛ أي يقولون حنن أهل احلرم فال خناف
أهنم يعتقدون يف نفوسهم أن هلم باملسجد واحلرم أعظم احلقوق على الناس واملنازل؛ فيستكربون لذلك، وليس 

حيدث لكم مساع : الضمري عائد عل القرآن من حيث ذكرت اآليات؛ واملعىن: وقالت فرقة. تكبار من احلقاالس
أهنم : والقول األول أوىل، واملعىن: النحاس. وهذا قول جيد: قال ابن عطية. آيايت كربا وطغيانا فال تؤمنوا به

  .يفتخرون باحلرم ويقولون حنن أهل حرم اهللا تعاىل
  }امِراً تَْهُجُرونََس{: قوله تعاىل

  -:فيه أربع مسائل
نصب على احلال، ومعناه مسارا، وهو اجلماعة يتحدثون بالليل، } َسامِراً} {َسامِرا تَْهُجرونَ{: قوله تعاىل: األوىل

وكانوا يتحدثون حول الكعبة يف مسر القمر؛ فسمي التحدث . مأخوذ من السمر وهو ظل القمر؛ ومنه مسرة اللون
وقرأ أبو . الفخت؛ ومنه قيل فاختة: يقال لظل القمر السمر؛ ومنه السمرة يف اللون، ويقال له: وريقال الث. به

  :وهو مجع سامر؛ كما قال} ُسّماراً{رجاء 
  ألست ترى السمار والناس أحوايل

مع، إذا جاء زوجها من السامر؛ يعين من القوم الذين يسمرون بالليل؛ فهو اسم مفرد مبعىن اجل: ويف حديث قيلة
: كاحلاضر وهم القوم النازلون على املاء، والباقر مجع البقر، واجلامل مجع اإلبل، ذكورهتا وإناثها؛ ومنه قوله تعاىل

قوم مسر ومسر وسامر، ومعناه سهر الليل؛ مأخوذ من السمر : يقال. أي أطفاال] ٥: احلج[} ثُمَّ ُنْخرُِجكُْم طِفْالً{
السامر أيضا السمار، وهم القوم الذين يسمرون؛ كما : قال اجلوهري. قمروهو ما يقع على األشجار من ضوء ال
  :يقال للحاج حجاج، وقول الشاعر

  وسامر طال فيه اللهو والسمر
وحد سامرا وهو مبعىن السمار؛ ألنه وضع موضع الوقت، : وقيل. كأنه مسى املكان الذي جيتمع فيه للسمر بذلك

  :كقول الشاعر
  عزف القيان وجملس غمر...  من دوهنم إن جئتهم مسرا

ال : الليل والنهار؛ ألنه يسمر فيهما، يقال: وابنا مسري. إن جئتهم ليال وجدهتم وهم يسمرون: مسرا ألن معناه: فقال
وال أفعله السمر والقمر؛ أي ما دام الناس . السمري الدهر، وابناه الليل والنهار: ويقال. أفعله ما مسر ابنا مسري أبدا

  :قال الشنفرى. وال أفعله مسري الليايل. ليلة قمراءيسمرون يف 



  مسري الليايل مبسال باجلرائر... هنالك ال أرجو حياة تسرين 
وكانت العرب جتلس للسمر تتحدث، وهذا أوجب معرفتها بالنجوم؛ ألهنا جتلس يف . اللنب الرقيق" بالفتح"والسََّمار 

سمر حول الكعبة جمالس يف أباطيلها وكفرها، فعاهبم اهللا وكانت قريش ت. الصحراء فترى الطوالع من الغوارب
وبنصب التاء وضم اجليم من هجر . قرئ بضم التاء وكسر اجليم من أهجر، إذا نطق بالفحش} تَْهُجُرونَ{و . بذلك

يتكلمون هبوس وسيء من القول يف النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف القرآن؛ عن ابن : ومعناه. املريض إذا هدى
  .وغريه عباس
ُمْسَتكْبِرِيَن بِِه َساِمراً {إمنا كره السمر حني نزلت هذه اآلية : روى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: الثانية

  ؛ يعين أن اهللا تعاىل ذم أقواما يسمرون يف غري} تَْهُجُرونَ

يكتب احلديث فاصفعه فإنه إذا رأيت الشيخ ومل : وكان األعمش يقول. طاعة اهللا تعاىل، إما يف هذيان وإما يف إذاية
  .من شيوخ القمر؛ يعين جيتمعون يف ليايل القمر فيتحدثون بأيام اخللفاء واألمراء وال حيسن أحدهم أن يتوضأ للصالة

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يؤخر العشاء إىل ثلث الليل ويكره النوم قبلها : روى مسلم عن أيب برزة قال: الثالثة
أما الكراهية للنوم قبلها فلئال يعرضها للفوات عن كل وقتها أو أفضل وقتها؛ وهلذا : ل العلماءقا. واحلديث بعدها

وممن كره النوم قبلها عمر وابنه عبد اهللا وابن عباس وغريهم، وهو مذهب . فمن نام فال نامت عينه؛ ثالثا: قال عمر
وشرط بعضهم أن جيعل معه من . فينيورخص فيه بعضهم، منه علي وأبو موسى وغريهم؛ وهو مذهب الكو. مالك

وأما كراهية احلديث بعدها فألن الصالة قد . وروي عن ابن عمر مثله، وإليه ذهب الطحاوي. يوقظه للصالة
كفرت خطاياه فينام على سالمة، وقد ختم الكتاب صحيفته بالعبادة؛ فإن هو مسر وحتدث فيملؤها باهلوس وجيعل 

وأيضا فإن السمر يف احلديث مظنة غلبة النوم آخر الليل فينام . ا من فعل املؤمننيخامتتها اللغو والباطل، وليس هذ
إمنا يكره السمر بعدها ملا روى جابر بن عبد اهللا قال : وقد قيل. عن قيام آخر الليل، ورمبا ينام عن صالة الصبح

تعاىل من خلقه أغلقوا األبواب إياكم والسمر بعد هدأة الرجل فإن أحدكم ال يدري ما يبث اهللا : "قال رسول اهللا
وروي عن عمر أنه كان يضرب الناس على احلديث بعد العشاء، ". وأوكوا السقاء ومخروا اإلناء وأطفؤوا املصابيح

من قرض بيت شعر بعد : حىت أنه روي عن ابن عمر أنه قال. أرحيوا كتابكم! أمسرا أول الليل ونوما آخره: ويقول
إن احلكمة يف : وقد قيل. وأسنده شداد بن أوس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم.  يصبحالعشاء مل تقبل له صالة حىت

كراهية احلديث بعدها إمنا هو ملا أن اهللا تعاىل جعل الليل سكنا، أي يسكن فيه، فإذا حتدث اإلنسان فيه فقد جعله يف 
َوُهَو الَِّذي {يت أجرى عليها وجوده فقال النهار الذي هو متصرف املعاش؛ فكأنه قصد إىل خمالفة حكمة اهللا تعاىل ال

  ]٤٧: الفرقان[} َجَعلَ لَكُمُ اللَّْيلَ ِلبَاساً وَالنَّْوَم ُسبَاتاً َوجََعلَ النَّهَاَر ُنشُوراً

هذه الكراهة إمنا ختتص مبا ال يكون من قبيل القرب واألذكار وتعليم العلم، ومسامرة األهل بالعلم وبتعليم : الرابعة
وما شابه ذلك؛ فقد ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن السلف ما يدل على جواز ذلك، بل على املصاحل 
انتظرنا احلسن : وذكر أن قرة بن خالد قال" باب السمر يف الفقه واخلري بعد العشاء: "وقد قال البخاري. ندبيته

انتظرنا رسول اهللا صلى : مث قال أنس. ؤالءدعانا جرياننا ه: وراث علينا حىت جاء قريبا من وقت قيامه، فجاء فقال
إن الناس قد صلوا وإنكم مل تزالوا يف : "اهللا عليه وسلم ذات ليلة حىت كان شطر الليل فجاء فصلى مث خطبنا فقال

باب السمر مع الضيف : "قال. فإن القوم ال يزالون يف خري ما انتظروا اخلري: قال احلسن". صالة ما انتظرمت الصالة
. أخرجه مسلم أيضا. احلديث... وذكر حديث أيب بكر بن عبد الرمحن أن أصحاب الصفة كانوا فقراء" واألهل



وقد . وقد جاء يف حراسة الثغور وحفظ العساكر بالليل من الثواب اجلزيل واألجر العظيم ما هو مشهور يف األخبار
  .واحلمد هللا وحده" آل عمران"مضى من ذلك مجلة يف آخر 

  }فَلَْم َيدَّبَُّروا الْقَْولَ أَْم َجاَءُهْم َما لَْم يَأِْت آَباَءُهُم الْأَوَِّلَنيأَ{ ٦٨: اآلية
ومسى ]. ٨٢: النساء[} أفال يتدبرون القرآن{: يعين القرآن؛ وهو كقوله تعاىل} أَفَلَْم َيدَّبَّرُوا الْقَْولَ{: قوله تعاىل

مبعىن بل؛ } أَْم{: وقيل. فأنكره وأعرضوا عنه} َيأِْت آَباَءُهُم الْأَوَّلَِني أَْم َجاَءُهْم َما لَْم{. القرآن قوال ألهنم خوطبوا به
وقيل املعىن أم جاءهم أمان : وقال ابن عباس. أي بل جاءهم ما ال عهد آلبائهم به، فلذلك أنكروه وتركوا التدبر له

  .من العذاب، وهو شيء مل يأت آباءهم األولني فتركوا األعز
  }ْم َيْعرِفُوا َرسُولَُهْم فَُهْم لَُه ُمْنِكُرونَأَْم لَ{ ٦٩: اآلية

اخلري أحب إليك أم الشر؛ أي قد أخربت الشر فتجنبه، : هذا تستعمله العرب على معىن التوقيف والتقبيح، فيقولون
قد ! بلى: قال سفيان. وقد عرفوا رسوهلم وأنه من أهل الصدق واألمانة؛ ففي اتباعه النجاة واخلري لوال العنت

  !عرفوه ولكنهم حسدوه
  }أَْم َيقُولُونَ بِِه جِنَّةٌ َبلْ َجاَءُهْم بِالَْحقِّ َوأَكْثَرُُهْم ِللَْحقِّ كَارُِهونَ{ ٧٠: اآلية

أي أم حيتجون يف ترك اإلميان به بأنه جمنون، فليس هو هكذا لزوال أمارات اجلنون } أَْم َيقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ{: قوله تعاىل
حسدا } ِللَْحقِّ كَارُِهونَ{أي كلهم } َوأَكْثَُرُهْم{. يعين القرآن والتوحيد احلق والدين احلق} َءُهمْ بِالَْحقَِّبلْ َجا{. عنه

  .وبغيا وتقليدا
ِهْم فَُهْم َعْن ِذكْرِِهمْ َولَوِ اتََّبَع الَْحقُّ أَهَْواَءُهْم لَفََسَدتِ السََّماوَاُت َوالْأَْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ َبلْ أََتْيَناُهْم بِذِكْرِ{ ٧١: اآلية

  }ُمْعرُِضونَ
هنا هو اهللا سبحانه وتعاىل؛ قال األكثرون، منهم جماهد وابن جريج وأبو } الَْحقُّ} {َولَوِ اتََّبَع الْحَقُّ{: قوله تعاىل

ق هو جماز، أي لو وافق احل: وقد قيل. ولو اتبع صاحب احلق؛ قاله النحاس: وتقديره يف العربية. صاحل وغريهم
أهواءهم؛ فجعل موافقته اتباعا جمازا؛ أي لو كانوا يكفرون بالرسل ويعصون اهللا عز وجل مث ال يعاقبون وال جيازون 

املعىن ولو كان احلق ما يقولون من اختاذ آهلة : وقيل. على ذلك إما عجزا وإما جهال لفسدت السموات واألرض
يده بعض، فاضطرب التدبري وفسدت السموات واألرض، وإذا مع اهللا تعاىل لتنافت اآلهلة، وأراد بعضهم ما ال ير

أي مبا يهواه الناس ويشتهونه لبطل نظام العامل؛ ألن شهوات } لَوِ اتََّبَع الَْحقُّ أَْهَواَءُهْم{: وقيل. فسدتا فسد من فيهما
القرآن؛ أي لو } َحقُّالْ{: وقيل. الناس ختتلف وتتضاد، وسبيل احلق أن يكون متبوعا، وسبيل الناس االنقياد للحق

إشارة إىل من يعقل من مالئكة السموات وإنس } َوَمْن ِفيهِنَّ{. نزل القرآن مبا حيبون لفسدت السموات واألرض
  يعين وما بينهما من: وقال الكليب. األرض وجنها؛ املاوردي

ليب وقراءة ابن فيكون على تأويل الك} لفسدت السموات واألرض وما بينهما{خلق؛ وهي قراءة ابن مسعود 
وظاهر التنزيل يف قراءة اجلمهور يكون حمموال . مسعود حمموال على فساد من يعقل وما ال يعقل من حيوان ومجاد

على فساد ما يعقل من احليوان؛ ألن ما ال يعقل تابع ملا يعقل يف الصالح والفساد، فعلى هذا ما يكون من الفساد 
وفساد اإلنس يكون . أن جعلت أربابا وهي مربوبة، وعبدت وهي مستعبدةيعود على من يف السموات من املالئكة ب

وأما فساد ما عدا ذلك . بعبادة غري اهللا، وذلك كفر: الثاين. باتباع اهلوى، وذلك مهلك: أحدمها: على وجهني
  .فيكون على وجه التبع؛ ألهنم مدبرون بذوي العقول فعاد فساد املدبرين عليهم



أي مبا هلم فيه ذكر : وقال قتادة. أي مبا فيه شرفهم وعزهم؛ قاله السدي وسفيان} ْيَناُهْم بِِذكْرِِهْمَبلْ أََت{: قوله تعاىل
  }فَُهْم َعْن ِذكْرِِهْم ُمعْرُِضونَ{. أي ببيان احلق وذكر ما هلم به حاجة من أمر الدين: ابن عباس. ثواهبم وعقاهبم

  }َربَِّك َخْيٌر َوُهَو َخْيُر الرَّازِقَِني أَْم َتْسأَلُُهْم َخْرجاً فََخرَاُج{ ٧٢: اآلية
وقرأ محزة } فََخرَاُج َربَِّك خَْيٌر{. أي أجرا على ما جئتهم به؛ قال احلسن وغريه} أَْم َتسْأَلُُهْم خَْرجاً{: قوله تعاىل

باأللف إال  }فََخرَاُج{وكلهم قد قرؤوا . الباقون بغري ألف. بألف} َخرَاجاً{والكسائي واألعمش وحيىي بن وثاب 
أي ليس } َوُهَو َخْيرُ الرَّازِقَِني{. أم تسأهلم رزقا فرزق ربك خري: واملعىن. ابن عامر وأبا حيوة فإهنما قرأ بغري األلف

أي ما يؤتيك اهللا من األجر على طاعتك له والدعاء إليه : وقيل. يقدر أحد أن يرزق مثل رزقه، وال ينعم مثل إنعامه
د عرضوا عليك أمواهلم حىت تكون كأعني رجل من قريش فلم جتبهم إىل ذلك؛ قال معناه خري من عرض الدنيا، وق

اخلرج اجلعل، : وقال أبو حامت. واخلرج واخلراج واحد، إال أن اختالف الكالم أحسن؛ قال األخفش. احلسن
  .واخلراج العطاء

رو بن العالء عن الفرق بني اخلرج سألت أبا عم: وقال النضر بن مشيل. اخلرج املصدر، واخلراج االسم: املربد
ذكر . وعنه أن اخلرج من الرقاب، واخلراج من األرض. اخلراج ما لزمك، واخلرج ما تربعت به: واخلراج فقال

  .األول الثعليب والثاين املاوردي
  }ُنونَ بِالْآِخَرِة َعنِ الصَِّراِط لََناِكُبونََوإِنََّك لََتْدُعوُهمْ إِلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ، َوإِنَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِم{ ٧٤ - ٧٣: اآليتان

والصراط يف اللغة الطريق؛ فسمي الدين طريقا . أي إىل دين قومي} َوإِنََّك لََتْدُعوُهْم إِلَى صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ{: قوله تعاىل
هو : قيل} َعنِ الصِّرَاِط لََناِكُبونَ{. أي بالبعث }َوإِنَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة{. ألنه يؤدي إىل اجلنة فهو طريق إليها

نكب عن الطريق ينكب نكوبا إذا عدل عنه . إهنم عن طريق اجلنة لناكبون حىت يصريوا إىل النار: وقيل. مثل األول
  .وشر الريح النكباء. ومال إىل غريه؛ ومنه نكبت الريح إذا مل تستقم على جمرى

  }ْم َوكََشفَْنا َما بِهِْم ِمْن ُضرٍّ لَلَجُّوا ِفي طُْغيَانِهِمْ َيْعَمُهونََولَوْ َرِحْمَناُه{ ٧٥: اآلية
لَلَجُّوا {أي لو رددناهم إىل الدنيا ومل ندخلهم النار وامتحناهم } َولَْو َرِحْمَناُهْم َوكَشَفَْنا َما بِهِْم ِمْن ضُرٍّ{: قوله تعاىل
يعين } َولَْو َرِحْمَناُهْم{: قال ابن جريج. يترددون: قال األعمش} َمُهونََيْع{. يف معصيتهم: قال السدي} ِفي طُْغَيانِهِْم

وضاللتهم وجتاوزهم } ِفي طُْغيَانِهِْم{أي لتمادوا } لَلَجُّوا{أي من قحط وجوع } وَكََشفَْنا َما بِهِْم ِمْن ضُرٍّ{يف الدنيا 
  .يتذبذبون وخيبطون} َيْعَمُهونَ{احلد 
  }ذَْناُهْم بِالَْعذَابِ فََما اسَْتكَانُوا لَِربِّهِْم َوَما َيَتَضرَُّعونََولَقَْد أََخ{ ٧٦: اآلية

بالقتل : وقيل. باألمراض واحلاجة واجلوع: وقيل. باجلوع: قال الضحاك} َولَقَدْ أََخذَْناُهْم بِالَْعذَابِ{: قوله تعاىل
. أي ما خيشعون هللا عز وجل يف الشدائد تصيبهم} رَُّعونََوَما َيَتَض{. أي ما خضعوا} فََما اْسَتكَاُنوا ِلرَبِّهِْم{. واجلوع

نزلت يف قصة مثامة بن أثال ملا أسرته السرية وأسلم وخلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبيله، : قال ابن عباس
عليه  واهللا ال يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حىت يأذن فيها رسول اهللا صلى اهللا: حال بني مكة وبني املرية وقال

كانوا يأخذون : وأخذ اهللا قريشا بالقحط واجلوع حىت أكلوا امليتة والكالب والعلهز؛ قيل وما العلهز؟ قل. وسلم
أليس تزعم أن اهللا بعثك ! أنشدك اهللا والرحم: فقال له أبو سفيان. الصوف والوبر فيبلونه بالدم مث يشوونه ويأكلونه

َولَْو {: ا أراك إال قتلت اآلباء بالسيف، وقتلت األبناء باجلوع؛ فنزل قولهفواهللا م: قال". بلى"رمحة للعاملني؟ قال 
  .}َرِحْمَناُهْم َوكََشفَْنا َما بِهِْم ِمْن ُضرٍّ لَلَجُّوا ِفي طُْغيَانِهِْم َيْعمَُهونَ



  }ُسونََحتَّى إِذَا فََتْحَنا َعلَْيهِْم بَاباً ذَا َعذَابٍ َشِديدٍ إِذَا ُهْم ِفيِه ُمْبِل{ ٧٧: اآلية
هو باب من أبواب جهنم، عليه من اخلزنة : قال عكرمة} حَتَّى إِذَا فََتْحَنا َعلَيْهِْم َباباً ذَا َعذَابٍ َشدِيٍد{: قوله تعاىل

. أربعمائة ألف، سود وجوههم، كاحلة أنياهبم، وقد قلعت الرمحة من قلوهبم؛ إذا بلغوه فتحه اهللا عز وجل عليهم
هو القحط الذي أصاهبم حىت أكلوا العلهز من اجلوع؛ على ما : جماهد. بالسيف يوم بدر هو قتلهم: وقال ابن عباس

أي يائسون متحريون ال يدرون ما يصنعون، كاآليس من الفرج ومن } إِذَا ُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ{. وقيل فتح مكة. تقدم
  ".األنعام"وقد تقدم يف . كل خري
  }كُُم السَّْمَع وَالْأَْبصَاَر وَالْأَفِْئَدةَ قَِليالً َما َتْشكُُرونََوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ لَ{ ٧٨: اآلية

قَلِيالً َما {. عرفهم كثرة نعمه وكمال قدرته} َوُهوَ الَِّذي أَْنَشأَ لَكُمُ السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر َوالْأَفِْئدَةَ{: قوله تعاىل
  .شكرون البتةأي ال ت: وقيل. أي ما تشكرون إال شكرا قليال} َتْشكُُرونَ

  }َوُهَو الَِّذي ذََرأَكُْم ِفي الْأَْرضِ وَإِلَْيِه ُتْحَشُرونَ{ ٧٩: اآلية
  .أي جتمعون للجزاء" وإليه حتشرون. "أي أنشأكم وبثكم وخلقكم} َوُهوَ الَِّذي ذََرأَكُْم ِفي الْأَْرضِ{: قوله تعاىل
اخِْتالُف اللَّْيلِ وَالنََّهارِ أَفَال َتْعِقلُونَ، َبلْ قَالُوا مِثْلَ َما قَالَ َوُهَو الَِّذي ُيْحيِي َوُيمِيُت َولَُه { ٨٩ - ٨٠: اآليات

 َنا َهذَا ِمْن قَْبلُ إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِطُريالْأَوَّلُونَ، قَالُوا أَإِذَا ِمتَْنا َوكُنَّا تَُراباً َوِعظَاماً أَإِنَّا لََمْبُعوثُونَ، لَقَْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُؤ
قُلْ َمْن َربُّ السََّماوَاِت السَّْبعِ الْأَوَِّلَني، قُلْ ِلَمنِ الْأَْرُض َوَمْن ِفيَها إِنْ كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ، َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَال َتذَكَُّرونَ، 

ِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َوُهَو ُيجُِري َوال ُيجَاُر َعلَْيِه إِنْ َوَربُّ الْعَْرشِ الْعَِظيمِ، َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَال َتتَّقُونَ، قُلْ َمْن بَِي
  }كُْنُتْم َتْعلَُمونَ، َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ فَأَنَّى ُتْسَحُرونَ

األجر  لك: أي جعلهما خمتلفني؛ كقولك} َوُهوَ الَِّذي ُيحْيِي َوُيِميُت َولَُه اخِْتالُف اللَّْيلِ َوالنََّهارِ{: قوله تعاىل
اختالفهما يف : وقيل. اختالفهما نقصان أحدمها وزيادة اآلخر: وقيل. والصلة؛ أي إنك تؤجر وتوصل؛ قاله الفراء

اختالف ما مضى فيهما من سعادة : وحيتمل خامسا. تكررمها يوما بعد ليلة وليلة بعد يوم: وقيل. النور والظلمة
ته وربوبيته ووحدانيته، وأنه ال جيوز أن يكون له شريك من خلقه، كنه قدر} أَفَال َتْعِقلُونَ{. وشقاء وضالل وهدى
  مث عريهم بقوهلم وأخرب عنهم. وأنه قادر على البعث

أي من قبل } لَقَْد ُوِعدَْنا َنْحُن َوآَباُؤَنا َهذَا ِمْن قَْبلُ{. هذا ال يكون وال يتصور} َبلْ قَالُوا مِثْلَ َما قَالَ الْأَوَّلُونَ{أهنم 
أي أباطيلهم } إِلَّا أَسَاِطُري الْأَوَّلَِني{أي ما هذا } إِنْ َهذَا{. مد صلى اهللا عليه وسلم، فلم نر له حقيقةجميء حم

ِلَمنِ الْأَْرُض َوَمْن ِفيَها إِنْ كُنُْتْم {يا حممد جوابا هلم عما قالوه } قُلْ{: قال اهللا تعاىل. وترهاهتم؛ وقد تقدم هذا كله
وال بد هلم من } َسَيقُولُونَ ِللَِّه{بيته ووحدانيته وملكه الذي ال يزول، وقدرته اليت ال حتول؛ فـ خيرب بربو} َتْعلَُمونَ
أي أفال تتعظون وتعلمون أن من قدر على خلق ذلك ابتداء فهو على إحياء املوتى بعد } قُلْ أَفَال َتذَكَُّرونَ{. ذلك

  .موهتم قادر
يريد أفال ختافون } اِت السَّْبعِ َوَربُّ الْعَْرشِ الَْعظِيمِ، َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَال َتتَّقُونَقُلْ َمْن َربُّ السََّماَو{: قوله تعاىل

} قُلْ َمْن بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء{. حيث جتعلون يل ما تكرهون؛ زعمتم أن املالئكة بنايت، وكرهتم ألنفسكم البنات
: وقال جماهد. واألرضني وما حتتهن وما بينهن، وما ال يعلمه أحد إال هو بريد السموات وما فوقها وما بينهن،

وامللكوت من صفات املبالغة كاجلربوت . ملك كل شيء: الضحاك. خزائن كل شيء} َملَكُوُت كُلِّ َشيٍْء{
: وقيل. أي مينع وال مينع منه} َوُهَو ُيجُِري َوال ُيجَاُر َعلَْيِه إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ{". األنعام"والرهبوت؛ وقد مضى يف 



هذا يف الدنيا؛ أي من أراد اهللا إهالكه وخوفه مل : مث قيل. أي ال يؤمن من أخافه} َوال ُيَجاُر{. يؤمن من شاء} ُيجُِري{
هذا يف اآلخرة، أي ال مينعه من مستحق : وقيل. مينعه منه مانع، ومن أراد نصره وأمنه مل يدفعه من نصره وأمنه دافع

أي فكيف ختدعون وتصرفون عن طاعته } فَأَنَّى ُتْسَحُرونَ{.اب مانع وال يدفعه عن مستوجبه العذاب دافع الثو
وكل هذا احتجاج على . والسحر هو التخييل! أو كيف خييل إليكم أن تشركوا به ما ال يضر وال ينفع. وتوحيده

الباقون . املوضعني األخريين؛ وهي قراءة أهل العراق يف} َسَيقُولُونَ ِللَِّه{العرب املقرين بالصانع وقرأ أبو عمرو 
ـ } ِللَِّه{، وال خالف يف األول أنه } ِللَِّه{ } ِلَمنِ{فلما تقدمت الالم يف } قُلْ ِلَمنِ الْأَْرُض َوَمْن ِفيَها{؛ ألنه جواب ل

  وال خالف أنه. رجعت يف اجلواب

فن السؤال بغري الم فجاء اجلواب على لفظه، } ولُونَ اهللاَسَيقُ{وأما من قرأ . مكتوب يف مجيع املصاحف بغري ألف
بالالم يف األخريين وليس يف السؤال الم فن معىن } ِللَِّه{وأما من قرأ . ملا كان السؤال بالالم} ِللَِّه{وجاء يف األول 

فكان اجلواب . ورب العرش العظيم قل ملن السموات السبع: }َمْن َربُّ السََّماَواتِ السَّْبعِ َوَربُّ الَْعْرشِ الَْعظِيمِ{
  :وقال الشاعر. وعلة الثالثة كعلة الثانية. ؛ حني قدرت الالم يف السؤال} ِللَِّه{

  ورب اجلياد اجلرد قلت خلالد... إذا قيل من رب املزالف والقرى 
ونبهت ". لبقرةا"وقد تقدم يف . ودلت هذه اآليات على جواز جدال الكفار وإقامة احلجة عليهم. أي ملن املزالف

  .على أن من ابتدأ باخللق واالختراع واإلجياد واإلبداع هو املستحق لأللوهية والعبادة
هٍ لَذََهَب كُلُّ إِلَ َبلْ أَتَْيَناُهْم بِالَْحقِّ َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ، َما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َولٍَد َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه إِذاً{ ٩٢ - ٩٠: اآلية

  }َعمَّا ُيْشرِكُونَ بَِما َخلََق َولََعال بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا َيِصفُونَ، عَاِلمِ الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة فََتعَالَى
وَإِنَُّهْم { .أي بالقول الصدق، ال ما تقوله الكفار من إثبات الشريك ونفي البعث} َبلْ أَتَْيَناُهْم بِالَْحقِّ{: قوله تعاىل
} ِمْن} {َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه{. صلة} ِمْن} {َما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َولٍَد{: فقال اهللا تعاىل. أن املالئكة بنات اهللا} لَكَاِذُبونَ

انت لو ك: ويف الكالم حذف؛ واملعىن. ما اختذ اهللا ولدا كما زعمتم، وال كان معه إله فيما خلق: زائدة؛ والتقدير
أي ولغالب وطلب القوي الضعيف كالعادة بني امللوك، } َولََعال َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ{. معه آهلة النفرد كل إله خبلقه

وهذا الذي يدل على نفي الشريك يدل على نفي الولد أيضا؛ ألن الولد . وكان الضعيف املغلوب ال يستحق اإلهلية
  .ينازع األب يف امللك منازعة الشريك

تنزيه } َعاِلمِ الْغَْيبِ َوالشَّهَاَدِة فََتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ{. تنزيها له عن الولد والشريك} ْبَحانَ اللَِّه َعمَّا َيِصفُونَُس{
الباقون باجلر . بالرفع على االستئناف؛ أي هو عامل الغيب} عامل{وقرأ نافا وأبو بكر ومحزة والكسائي . وتقديس

  .إذا ابتدأ رفعا} عامل{و . إذا وصل خفضا} عاِلم{رويس عن يعقوب وروى . على الصفة هللا
  }قُلْ َربِّ إِمَّا ُترِيَنِّي َما ُيوَعُدونَ، َربِّ فَال َتْجَعلْنِي ِفي الْقَْومِ الظَّاِلِمَني{ ٩٤ - ٩٣: اآليتان

أي } نِي ِفي الْقَْومِ الظَّاِلمَِنيفَال َتْجَعلْ{. علمه ما يدعو به؛ أي قل رب، أي يا رب إن أريتين ما يوعدون من العذاب
ـ : وقيل. زائدة" إّما"يف " ما"النداء معترض؛ و: وقيل. يف نزول العذاب هبم، بل أخرجين منهم إن أصل إما إن ما؛ ف

ت ؛ أي إذا أرد} فَال َتْجَعلْنِي ِفي الْقَْومِ الظَّاِلِمَني{شرط، فجمع بني الشرطني توكيدا، واجلواب } ما{شرط و } إن{
وكان عليه السالم يعلم أن اهللا تعاىل ال جيعله يف القوم الظاملني إذا نزل هبم العذاب، ومع . هبم عقوبة فأخرجين منهم

  .هذا أمره الرب هبذا الدعاء والسؤال ليعظم أجره وليكون يف كل األوقات ذاكرا لربه تعاىل
  }اِدُرونَوَإِنَّا َعلَى أَنْ نُرَِيَك َما َنِعدُُهْم لَقَ{ ٩٥: اآلية



  .نبه على أن خالف املعلوم مقدور، وقد أراه اهللا تعاىل ذلك فيهم باجلوع والسيف، وجناه اهللا ومن آمن به من ذلك
  }اْدفَْع بِالَِّتي ِهيَ أَْحَسُن السَّيِّئَةَ َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيِصفُونَ{ ٩٦: اآلية

أمر بالصفح ومكارم األخالق؛ فما كان منها هلذه األمة فيما بينهم فهو } ئَةَاْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن السَّيِّ{: قوله تعاىل
. وما كان فيها من موادعة الكفار وترك التعرض هلم والصفح عن أمورهم فمنسوخ بالقتال. حمكم باق يف األمة أبدا

  ىل أعلموهذا يقتضي أهنا آية موادعة، واهللا تعا. أي من الشرك والتكذيب" حنن أعلم مبا يصفون"

  }َوقُلْ َربِّ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشََّياِطنيِ، َوأَُعوذُ بَِك َربِّ أَنْ َيْحُضُروِن{ ٩٨ - ٩٧: اآليتان
  -:فيه مسألتان

مهزة : واهلمز يف اللغة النخس والدفع؛ يقال. هي مجع مهزة" اهلمزات"} ِمْن َهَمزَاِت الشَّيَاِطنيِ{: قوله تعاىل -:األوىل
والشيطان يوسوس فيهمس يف وسواسه . اهلمز كالم من وراء القفا، واللمز مواجهة: قال الليث. وخنسه دفعه وملزه

. أي نزغات الشياطني الشاغلة عن ذكر اهللا تعاىل} أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاتِ الشََّياطِنيِ{: يف صدر ابن آدم؛ وهو قوله
إذا أسر الكالم وأخفاه فذلك اهلمس من : قال أبو اهليثم. سهكان يتعوذ من مهز الشيطان وملزه ومه: ويف احلديث

  .}طه{وقد تقدم يف . ومسي األسد هوسا؛ ألنه ميشي خبفه ال يسمع صوت وطئه. الكالم
أمر اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني بالتعوذ من الشيطان يف مهزاته، وهي سورات الغضب اليت : الثاينة

. ن فيها نفسه، كأهنا هي اليت كانت تصيب املؤمنني مع الكفار فتقع احملادة فلذلك اتصلت هبذه اآليةال ميلك اإلنسا
بيانه " األعراف"فالنزغات وسورات الغضب الواردة من الشيطان هي املتعوذ منها يف اآلية؛ وقد تقدم يف آخر 

دثنا سفيان عن أيوب عن حممد بن وروي عن علي بن حرب بن حممد الطائي ح. مستوىف، ويف أول الكتاب أيضا
حبان أن خالدا كان يؤرق من الليل؛ فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمره أن يتعوذ بكلمات اهللا التامة من 

ومهزه املوتة؛ : ويف كتاب أيب داود قال عمر. غضب اهللا وعقابه ومن شر عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون
َربِّ عائذاً بك من مهزات {ويف قراءة أيب . والتعوذ أيضا من اجلنون وكيد. يعين اجلنون املوتة: قال ابن ماجة

  ؛ أي يكونوا معي يف أموري،} الشياطني، وعائذاً بك أن َيْحُضروِن

: ويف صحيح مسلم عن جابر قال. فإهنم إذ ا حضروا اإلنسان كانوا معدين للهمز، وإذا مل يكن حضور فال مهز
إن الشيطان حيضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حىت حيضره عند : "صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا

طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان هبا من أذى مث ليأكلها وال يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق 
  ".أصابعه فإنه ال يدري يف أي طعامه الربكة

َجاَء أََحدَُهُم الَْمْوُت قَالَ َربِّ اْرجُِعوِن، لَعَلِّي أَْعَملُ َصاِلحاً ِفيَما َترَكُْت كَلَّا إِنََّها َحتَّى إِذَا { ١٠٠ - ٩٩: اآليتان
  }كَِلَمةٌ ُهَو قَاِئلَُها َوِمْن َوَراِئهِْم بَْرَزخٌ إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ

إِنْ  -إىل قوله  -أَإِذَا مِْتَنا { ذكر املشركني؛ أي قالوا عاد الكالم إىل} حَتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُهمُ الَْمْوُت{: قوله تعاىل
مث احتج عليهم وذكرهم قدرته على كل شيء، مث قال هم مصرون على ذلك حىت إذا . }َهذَا إِلَّا أََساِطُري الْأَوَِّلَني

ى إِذْ َيَتوَفَّى الَِّذيَن كَفَُروا َولَْو َتَر{: جاء أحدهم املوت تيقن ضاللته وعاين املالئكة اليت تقبض روحه؛ كما قال تعاىل
وقد يكون القول يف . متىن الرجعة كي يعمل صاحلا فيما ترك} قَالَ َربِّ اْرجُِعوِن{]. ٥٠: األنفال[} الَْمالِئكَةُ

} اْرجُِعوِن{: فأما قوله]. ٨: اجملادلة[} َوَيقُولُونَ ِفي أَنْفُِسهِمْ لَْوال يَُعذُِّبَنا اللَُّه بَِما َنقُولُ{: النفس؛ قال اهللا عز وجل
استغاثوا باهللا عز وجل أوال، : وقيل. جاء على تعظيم الذكر للمخاطب" ارجعين"وهو خماطب ربه عز وجل ومل يقل 



على } اْرجُِعوِن{إن معىن : وقيل. ارجعون إىل الدنيا؛ قال ابن جريج: مث رجع إىل خماطبة املالئكة فقال: فقال قائلهم
معناه : قال] ٢٤: ق[} أَلِْقَيا ِفي َجهَنََّم{: قال املزين يف قوله تعاىل. رجعين أرجعين أرجعين وهكذاجهة التكرير؛ أي أ

  .املراد به أهل الشرك: قال الضحاك. ألق ألق
ودلت اآلية . ليس سؤال الرجعة خمتصا بالكافر فقد يسأهلا املؤمن كما يف آخر سورة املنافقني على ما يأيت: قلت

   ميوت حىت يعرف اضطرارا أهو من أولياءعلى أن أحدا ال

  .اهللا أم من أعداء اهللا، ولوال ذلك ملا سأل الرجعة، فيعلموا ذلك قبل نزول املوت وذواقه
أي فيما ضيعت } ِفيَما َترَكُْت{. يريد أشهد أن ال إله إال اهللا: قال ابن عباس} لََعلِّي أَْعَملُ صَاِلحاً{: قوله تعاىل

تتضمن ترددا؛ وهذا الذي يسأل } لََعلّ{و . من املال فأتصدق} ِفيَما َتَركُْت{وقيل . الطاعاتوتركت العمل به من 
فالتردد يرجع إما إىل رده إىل . الرجعة قد استيقن العذاب، وهو يوطن نفسه على العمل الصاحل قطعا من غري تردد

من وجود القدرة والتوفيق لو رد إىل الدنيا  الدنيا، وإما إىل التوفيق؛ أي أعمل صاحلا إن وفقتين؛ إذ ليس على قطع
هذه كلمة رد؛ أي ليس األمر على ما يظنه من أنه جياب إىل الرجوع إىل الدنيا، بل هو كالم يطيح يف } كَالََّ{.

: األنعام[} َولَْو ُردُّوا لََعادُوا ِلَما ُنهُوا َعْنُه{: لو أجيب إىل ما يطلب ملا وىف مبا يقول؛ كما قال: وقيل. أدراج الريح
ترجع إىل اهللا تعاىل؛ أي ال خلف يف خربه، وقد أخرب أنه لن يؤخر نفسا } كَلَّا إِنََّها كَِلَمةٌ ُهَو قَاِئلَُها{: وقيل]. ٢٨

َوِمْن {. عند املوت، ولكن ال تنفع} إِنََّها كَِلَمةٌ ُهَو قَاِئلَُها{: وقيل. إذا جاء أجلها، وأخرب بأن هذا الكافر ال يؤمن
أي حاجز بني املوت والبعث؛ قال } َبْرَزٌخ{. من خلفهم: وقيل. أي ومن أمامهم وبني أيديهم} اِئهِْم َبْرَزٌخَوَر

هو : وعن الضحاك. وعن جماهد أيض أن الربز هو احلاجز بني املوت والرجوع إىل الدنيا. الضحاك وجماهد وابن زيد
اإلمهال إىل يوم القيامة؛ حكاه : وقيل. بقية الدنيا: تادةق. أجل: السدي. حجاب. ابن عباس. ما بني الدنيا واآلخرة

وكل حاجز بني شيئني . وهذه األقوال متقاربة. هو األجل ما بني النفختني، وبينهما أربعون سنة: الكليب. ابن عيسى
البعث؛  والربزخ ما بني الدنيا واآلخرة من وقت املوت إىل. الربزخ احلاجز بني الشيئني: قال اجلوهري. فهو برزخ

مل يصر : فقال! رحم اهللا فالنا فقد صار من أهل اآلخرة: وقال رجل حبضرة الشعيب. فمن مات فقد دخل يف الربز
ألنه } ُيْبَعثُونَ{إىل } َيْومِ{وأضيف . من أهل اآلخرة، ولكنه صار من أهل الربزخ، وليس من الدنيا وال من اآلخرة

  .ظرف زمان، واملراد باإلضافة املصدر

  }فَإِذَا ُنِفَخ ِفي الصُّورِ فَال أَْنَسابَ َبْينَُهْم َيْومَِئٍذ َوال يََتَساَءلُونَ{ ١٠١: اآلية
قال ابن } فَال أَْنَسابَ َبْينَُهْم َيْومَِئٍذ َوال يََتَساَءلُونَ{. املراد هبذا النفخ النفخة الثانية} فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ{: قوله تعاىل
نساب يف اآلخرة كما يفتخرون هبا يف الدنيا، وال يتساءلون فيها كما يتساءلون يف الدنيا؛ ال يفتخرون باأل: عباس

وعن ابن عباس أن ذلك يف النفخة األوىل حني . من أي قبيلة أنت وال من أي نسب، وال يتعارفون هلول ما أذهلهم
وال يتساءلون، مث نفخ فيه أخرى يصعق من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء اهللا فال أنساب بينهم يومئذ 

فَأَقَْبلَ {: وسأل رجل ابن عباس عن هذه اآلية وقول. فإذا هم قيام ينظرون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
ال يتساءلون يف النفخة األوىل؛ ألنه ال يبقى على األرض : فقال] ٥٠: الصافات[} َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتَساَءلُونَ

وقال . فإهنم إذا دخلوا اجلنة تساءلوا} فَأَقَْبلَ بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ يََتَساَءلُونَ{:أما قوله . وال تساؤل حي، فال أنساب
دخلت على ابن مسعود فوجدت أصحاب : وقال أبو عمر زادان. إمنا عىن يف هذه اآلية النفخة الثانية: ابن مسعود

من أجل أين رجل أعجمي أدنيت ! يا عبد اهللا بن مسعود: ،اخلري واليمنة قد سبقوين إليه، فناديت بأعلى صوت



يؤخذ بيد العبد أو األمة يوم : ادنه؛ فدنوت، حىت ما كان بيين وبينه جليس فسمعته يقول: فقال! هؤالء وأقصيتين
هذا فالن بن فالن، من كان له حق فليأت إىل حقه؛ : القيامة فينصب على رؤوس األولني واآلخرين مث ينادي مناد

فَال {: فتفرح املرأة أن يدور هلا احلق على أبيها أو على زوجها أو على أخيها أو على ابنها؛ مث قرأ ابن مسعود
يا رب قد فنيت : فيقول" آت هؤالء حقوقهم: "فيقول الرب سبحانه وتعاىل} أَْنَساَب َبْينَُهْم َيْومَِئٍذ َوال يََتَساَءلُونَ

فإن كان وليا هللا " خذوا من حسناته فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته: "للمالئكةالدنيا فمن أين أوتيهم؛ فيقول الرب 
إِنَّ اللََّه ال {فضلت من حسناته مثقال حبة من خردل فيضاعفها اهللا تعاىل حىت يدخله هبا اجلنة، مث قرأ ابن مسعود 

  َيظِْلُم

: وإن كان شقيا قالت املالئكة]. ٤٠: النساء[} ُدْنُه أَجْراً َعِظيماًِمثْقَالَ ذَرٍَّة َوإِنْ َتُك َحَسَنةً ُيَضاعِفَْها َوُيْؤِت ِمْن لَ
خذوا من أعماهلم فأضيفوها إىل سيئاته وصكوا له صكا إىل : "فنيت حسناته وبقي طالبون؛ فيقول اهللا تعاىل! رب
  ".جهنم
، َوَمْن َخفَّْت َموَازِيُنُه فَأُولَِئكَ الَِّذيَن َخِسُروا فََمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ{ ١٠٥ - ١٠٢: اآليتان

  }أَْنفَُسُهْم ِفي َجَهنَّمَ َخاِلُدونَ
  .تقدم الكالم فيهما

  }ذُِّبونََتلْفَُح ُوُجوهَُهُم النَّاُر وَُهْم ِفيَها كَاِلُحونَ، أَلَمْ َتكُْن آيَاِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُْنُتْم بَِها ُتكَ{ ١٠٥ - ١٠٤: اآليتان
: األنبياء[} َولَِئْن َمسَّْتُهمْ َنفَْحةٌ ِمْن َعذَابِ رَبَِّك{مبعناه؛ ومنه " تنفح"ويقال } َتلْفَُح ُوجُوَهُهُم النَّاُر{: قوله تعاىل

ولفحته بالسيف لفحة إذا ضربته به . لفحته النار والسموم حبرها أحرقته: أبلغ بأسا؛ يقال} تلفح{إال أن ]. ٤٦
. الكلوح تكشر يف عبوس: وقال هل اللغة. عابسون: قال ابن عباس} َوُهْم ِفيَها كَاِلُحونَ{. يفةخف] ضربة[

  :قال األعمش. الذي قد تشمرت شفتاه وبدت أسنانه: والكاحل
  ساعة الشدق عن الناب كلح... وله املقدم ال مثل له 

وعن ابن . ودهر كاحل أي شديد. اليهوما أقبح كلحته؛ يراد به الفم وما حو. وقد كلح الرجل كلوحا وكالحا
أمل تر إىل : وقال ابن مسعود. يريد كالذي كلح وتقلصت شفتاه وسال صديده} َوُهْم ِفيَها كَاِلُحونَ{عباس أيضا 

ويف الترمذي عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه . الرأس املشيط بالنار، وقد بدت أسنانه وقلصت شفتاه
تشويه النار فتقلص شفته العليا حىت تبل وسط رأسه وتسترخي شفته  -قال  -ْم ِفيَها كَاِلُحونَ وَُه{: " وسلم قال

  هذا حديث حسن صحيح غريب: قال" السفلى حىت تضرب سرته

ِمْنَها فَإِنْ ُعْدَنا فَإِنَّا ظَاِلُمونَ، قَالُوا َربََّنا غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقْوَُتَنا َوكُنَّا قَْوماً ضَالَِّني، َربََّنا أَخْرِْجَنا { ١٠٨ - ١٠٦: اآليات
  }قَالَ اْخَسأُوا ِفيَها َوال ُتكَلُِّموِن

وقرأ الكوفيون إال } ِشقَْوتَُنا{قراءة أهل املدينة وأيب عمرو وعاصم } قَالُوا َربََّنا غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقَْوُتنَا{: قوله تعاىل
وأحسن ما . شقاء وشقا؛ باملد والقصر: ويقال. ن ابن مسعود واحلسنوهذه القراءة مروية ع. }َشقَاوَُتَنا{عاصما 

غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا؛ فسمى اللذات واألهواء شقوة، ألهنما يؤديان إليها، كما قال اهللا عز : قيل يف معناه
؛ ألن ]١٠: النساء[} ُبطُونِهِْم نَاراً َوَسَيْصلَْونَ َسعِرياًإِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَمَْوالَ الَْيَتاَمى ظُلْماً إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفي {: وجل

حسن الظن بالنفس : وقيل. ما سبق يف علمك وكتب علينا يف أم الكتاب من الشقاوة: وقيل. ذلك يؤديهم إىل النار
ر منهم إمنا هو إقرار، وليس هذا اعتذا. أي كنا يف فعلنا ضالني عن اهلدى} وَكُنَّا قَْوماً ضَالَِّني{. وسوء الظن باخللق



. طلبوا الرجعة إىل الدنيا كما طلبوها عند املوت} َربََّنا أَخْرِْجَنا مِْنَها فَإِنْ ُعْدَنا فَإِنَّا ظَاِلُمونَ{: ويدل على ذلك قوهلم
أي } يَها َوال ُتكَلُِّموِناْخَسأُوا ِف{: ألنفسنا بالعود إليه فيجابون بعد ألف سنة} فَإِنَّا ظَاِلُمونَ{إىل الكفر } فَإِنْ ُعْدنَا{

وخسأ الكلب بنفسه خسوءا، . خسأت الكلب خسئا طردته. اخسأ؛ أي أبعد: ابعدوا يف جهنم؛ كما يقال للكلب
حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة يذكره عن أيب : وذكر ابن املبارك قال. واخنسأ الكلب أيضا. يتعدى وال يتعدى

: إن أهل جهنم يدعون مالكا فال جييبهم أربعني عاما، مث يرد عليهم: عاصي قالأيوب عن عبد اهللا بن عمرو بن ال
َربََّنا غَلََبْت َعلَْيَنا {: مث يدعون رهبم فيقولون: قال. هانت واهللا دعوهتم على مالك ورب مالك: قال. إنكم ماكثون

مث : قال. فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتني: قال. }نْ ُعدَْنا فَإِنَّا ظَاِلُمونَرَبََّنا أَْخرِْجَنا ِمْنَها فَإِ. ِشقَْوُتَنا َوكُنَّا قَْوماً َضالَِّني
  فواهللا ما َنَبس القوم بعدها بكلمة، وما هو إال الزفري والشهيق من نار جهنم: قال. يرد عليهم اخسؤوا فيها

وقال . حيث أيب الدرداء خرجه الترمذي مرفوعا مبعناه من. فشبه أصواهتم بصوت احلمري، أوهلا زفري وآخرها شهيق
يصري هلم نباح كنباح : وقال ابن عباس. صوت الكفار يف النار كصوت احلمار، أوله زفري وآخره شهيق: قتادة

اخلرب بطوله، ذكره ابن ... بلغين أو ذكر يل أن أهل النار استغاثوا باخلزنة: وقال حممد بن كعب القرظي. الكالب
أَلَْم َتكُْن آيَاِتي ُتْتلَى {مث مكث عنهم ما شاء اهللا، مث ناداهم : ذكرة، ويف آخرهاملبارك، وقد ذكرناه بكمال يف الت

َربََّنا غَلََبْت َعلَْيَنا {: فلما مسعوا صوته قالوا اآلن يرمحنا ربنا فقالوا عند ذلك: قال} َعلَْيكُْم فَكُنُْتْم بَِها ُتكَذُِّبونَ
فقال عند ذلك } َربََّنا أَخْرِْجَنا ِمنَْها فَإِنْ ُعْدَنا فَإِنَّا ظَاِلُمونَ. نَّا قَْوماً ضَالَِّنيَوكُ{أي الكتاب الذي كتب علينا } ِشقَْوُتنَا

فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء، وأقبل بعضهم على بعض ينبح بعضهم يف وجوه } قَالَ اْخَسأُوا ِفيَها َوال ُتكَلُِّموِن{
  .بعض، وأطبقت عليهم

ُه كَانَ فَرِيٌق ِمْن ِعَباِدي َيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَاغِْفْر لََنا وَاْرَحْمَنا َوأَْنتَ َخْيُر الرَّاِحِمَني، إِنَّ{ ١١١ - ١٠٩: اآليات
  }ا أَنَُّهْم ُهُم الْفَاِئُزونَا َصَبرُوفَاتََّخذُْتُموُهْم ِسْخرِّياً َحتَّى أَْنَسْوكُْم ِذكْرِي َوكُْنُتْم مِْنُهْم َتْضَحكُونَ، إِنِّي جََزْيُتُهمُ الَْيْوَم بَِم

هم بالل وخباب وصهيب، : قال جماهد. اآلية} إِنَُّه كَانَ فَرِيٌق ِمْن ِعَباِدي َيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَاغِْفْر لَنَا{: قوله تعاىل
بالضم قراءة نافع } اًفَاتََّخذُْتُموُهْم ِسخْرِّي{. وفالن وفالن من ضعفاء املسلمني؛ كان أبو جهل وأصحابه يهزؤون هبم

وفرق أبو عمرو بينهما، فجعل املكسورة من : قال النحاس. وكسر الباقون. }ص{ومحزة والكسائي ها هنا ويف 
قال . جهة التهزؤ، واملضمومة من جهة السخرة، وال يعرف هذا التفريق اخلليل وال سيبويه وال الكسائي وال الفراء

وحكى الثعليب عن الكسائي والفراء الفرق . عصي وعصي، وجلي وجلي: يقال مها لغتان مبعىن واحد؛ كما: الكسائي
  الذي ذكره أبو عمرو، وأن الكسر مبعىن االستهزاء

إمنا يؤخذ التفريق بني املعاين عن العرب، : وقال املربد. والسخرية بالقول، والضم مبعىن التسخري واالستبعاد بالفعل
حَتَّى أَْنَسوْكُْم {.ري يف املعنيني مجيعا؛ ألن الضمة تستثقل يف مثل هذا والكسر يف سخ. وأما التأويل فال يكون

استهزاء هبم، وأضاف اإلساء إىل املؤمنني } وَكُْنُتْم ِمنُْهْم َتْضَحكُونَ{. أي اشتغلتم باالستهزاء هبم عن ذكرى} ِذكْرِي
إِنِّي {.ىل استيالء الكفر على قلوهبم ألهنم كانوا سببا الشتغاهلم عن ذكره؛ وتعدي شؤم استهزائهم باملؤمنني إ

قرأ محزة والكسائي بكسر اهلمزة } أَنَُّهْم ُهُم الْفَاِئُزونَ{. على أذاكم، وصربوا على طاعيت} َجزَْيُتُهُم الَْيْوَم بَِما َصَبرُوا
: زاء عليه، تقديرهوجيوز نصبه بوقوع اجل. على ابتداء املدح من اهللا تعاىل هلم وفتح الباقون؛ أي ألهنم هم الفائزون

فَالَْيْوَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمنَ {: وينظر إىل معىن هذا قوله تعاىل يف آخر املطففني: قلت. إين جزيتهم اليوم الفوز باجلنة
: ويستفاد من هذا. إىل آخر السورة، على ما يأيت بيانه هناك إن شاء اهللا تعاىل] ٣٤: املطففني[} الْكُفَّارِ َيْضَحكُونَ



ذير من السخرية واالستهزاء بالضعفاء واملساكني واالحتقار هلم، واإلزراء عليهم واالشتغال هبم فيما ال يغين، التح
  .وأن ذلك مبعد من اهللا عز وجل

الَْعادِّيَن، قَالَ إِنْ  قَالَ كَْم لَبِثُْتْم ِفي الْأَْرضِ َعَددَ ِسنَِني، قَالُوا لَبِثَْنا َيْوماً أَْو َبْعَض َيْومٍ فاْسأَلِ{ ١١٤ - ١١٢: اآليات
  }لَبِثُْتْم إِلَّا قَِليالً لَْو أَنَّكُْم كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ

وهذا . هو سؤال هلم عن مدة حياهتم يف الدنيا: وقيل. يعين يف القبور: قيل} قَالَ كَْم لَبِثُْتْم ِفي الْأَْرضِ{: قوله تعاىل
بفتح النون على أنه مجع مسلم، ومن العرب من } َعَدَد ِسنَِني{. السؤال للمشركني يف عرصات القيامة أو يف النار

ألن العذاب رفع : وقيل. أنساهم شدة العذاب مدة مكثهم يف القبور} قَالُوا لَبِثَْنا َيْوماً أَْو بَْعَض َيْومٍ{. خيفضها وينوهنا
اهم ما كانوا فيه من العذاب من أنس: قال ابن عباس. عنهم بني النفختني فنسوا ما كانوا فيه من العذاب يف قبورهم

  النفخة األوىل إىل الثانية؛ وذلك أنه ليس من أحد قتله نيب أو قتل نبيا

أو مات حبضرة نيب إال عذب من ساعة ميوت إىل النفخة األوىل، مث ميسك عنه العذاب فيكون كاملاء حىت ينفخ 
} فاسْأَلِ الَْعادِّيَن{. يسريا بالنسبة إىل ما هم بصدده استقصروا مدة لبثهم يف الدنيا ويف القبور ورأوه: وقيل. الثانية

أي سل احلساب الذين يعرفون ذلك فإنا قد نسيناه، أو فاسأل املالئكة الذين كانوا معنا يف الدنيا؛ األول قول قتادة، 
: وحيتمل ثالثة معان. األمرعلى } قَالَ كَْم لَبِثُْتْم ِفي الْأَْرضِ {والثاين قول جماهد، وقرأ ابن كثري ومحزة والكسائي 

أن يكون : الثاين. قولوا كم لبثتم؛ فأخرج الكالم خمرج األمر للواحد واملراد اجلماعة؛ إذ كان املعىن مفهوما: أحدها
الباقون . أو أراد قل أيها الكافر كم لبثتم، وهو الثالث. أمرا للملك ليسأهلم يوم البعث عن قدر مكثهم يف الدنيا

قَالَ إِنْ {وقرأ محزة والكسائي أيضا . ى اخلرب؛ أي قال اهللا تعاىل هلم، أو قالت املالئكة هلم كم لبثتمعل} قَالَ كَْم{
على اخلرب، على ما ذكر من التأويل األول؛ أي ما لبثتم يف األرض إال قليال؛ وذلك } قال{الباقون } لَبِثُْتْم إِلَّا قَِليالً

لَْو أَنَّكُمْ {. هو قليل بالنسبة إىل مكثهم يف النار؛ ألنه ال هناية له: وقيل. أن مكثهم يف القبور وإن طال كان متناهيا
  .ذلك} كُْنُتْم َتْعلَُمونَ

  }أَفََحِسْبُتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثاً وَأَنَّكُْم إِلَْيَنا ال ُتْرَجُعونَ{ ١١٥: اآلية
أي مهملني كما خلقت البهائم ال ثواب هلا وال عقاب عليها؛ مثل قوله } ثاًأَفََحِسبُْتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَب{: قوله تعاىل

قال الترمذي احلكيم أبو . يريد كالبهائم مهمال لغري فائدة] ٣٦: القيامة[} أََيْحَسُب الْأِْنَسانُ أَنْ ُيْتَرَك ُسدًى{: تعاىل
بهم على العبادة ويعاقبهم على تركها، فإن عبد إن اهللا تعاىل خلق اخللق عبيدا ليعبدوه، فيثي: عبد اهللا حممد بن علي

وه فهم اليوم له عبيد أحرار كرام من رق الدنيا، ملوك يف دار اإلسالم؛ وإن رفضوا العبودية فهم اليوم عبيد أباق 
وقال أبو . نصب على احلال عند سيبويه وقطرب} َعَبثاً{و . سقاط لئام، وغدا أعداء يف السجون بني أطباق النريان

قرأ محزة والكسائي . فتجازون بأعمالكم" وأنكم إلينا ال ترجعون. "هو نصب على املصدر أو ألنه مفعول له: يدةعب
  بفتح التاء وكسر اجليم من الرجوع} تَْرجِعون{

  }فََتعَالَى اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّ ال إِلََه إِلَّا ُهَو َربُّ الَْعْرشِ الْكَرِميِ{ ١١٦: اآلية
أي تنزه وتقدس اهللا امللك احلق عن األوالد والشركاء واألنداد، وعن أن } فََتعَالَى اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّ{ :قوله تعاىل

وقرأ ابن حميصن . ليس يف القرآن غريها} ال إِلََه إِلَّا ُهَو َربُّ الْعَْرشِ الْكَرِميِ{. خيلق شيئا عبثا أو سفها؛ ألنه احلكيم
  .بالرفع نعتا هللا" الكرمي"وروي عن ابن كثري 

اِفُرونَ، َوَمْن َيْدُع َمَع اللَِّه إِلَهاً آَخَر ال بُْرَهانَ لَُه بِِه فَإِنََّما ِحسَاُبُه ِعْنَد َربِِّه إِنَّهُ ال ُيفِْلُح الْكَ{ ١١٨ - ١١٧: اآليتان



  }َوقُلْ َربِّ اغِْفْر َواْرَحْم وَأَْنَت َخْيُر الرَّاِحِمَني
أي هو يعاقبه } فَإِنََّما ِحسَاُبُه ِعْنَد َربِِّه{أي ال حجة له عليه } َيْدُع َمَع اللَِّه إِلَهاً آَخرَ ال ُبْرَهانَ لَُه بِِهَوَمْن {: قوله تعاىل
من  -بالفتح  -} ال َيفْلَح{وقرأ احلسن وقتادة } إِنَُّه ال ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ{. اهلاء ضمري األمر والشأن} إِنَُّه{. وحياسبه
أمره : وقيل. مث أمر نبيه عليه الصالة والسالم باالستغفار لتقتدي به األمة. وجحد ما جئت به وكفر نعميتكذب 

وأسند الثعليب من حديث ابن هليعة عن عبد اهللا بن هبرية عن حنش بن عبد اهللا الصنعاين عن عبد . باالستغفار ألمته
فقال رسول . حىت ختم السورة فربأ} ِسبُْتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثاًأَفََح{اهللا بن مسعود أنه مر مبصاب مبتلى فقرأ يف أذنه 

والذي نفسي بيده لو أن رجال موقنا قرأها على : "؟ فأخربه، فقال" ماذا قرأت يف أذنه: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  "جبل لزال

  تفسري سورة النور

  سورة النور
  }َناَها َوأَنَْزلَْنا ِفيَها آَياٍت َبيِّنَاٍت لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَسُوَرةٌ أَنَْزلَْناَها َوفََرْض{ ١: اآلية

علموا نساءكم : "وكتب عمر رضي اهللا عنه إىل أهل الكوفة. مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر
هن سورة النور ال تنزلوا النساء الغرف وال تعلموهن الكتابة وعلمو: "وقالت عائشة رضي اهللا عنها". سورة النور

: وبالتشديد. قرئ بتخفيف الراء؛ أي فرضنا عليكم وعلى من بعدكم ما فيها من األحكام} َوفََرْضَناهَا{". والغزل
والفرض . بالتشديد أي قطعناها يف اإلنزال جنما جنما} َوفََرْضَناهَا{: وقرأ أبو عمرو. أي أنزلنا فيها فرائض خمتلفة
هو على : وقيل. فصلناها وبيناها} فََرْضَناَها{وعنه أيضا . ئض املرياث وفرض النفقةوفرا. القطع، ومنه فرضة القوس

والسورة يف اللغة اسم للمنزلة الشريفة؛ ولذلك مسيت السورة من القرآن . التكثري؛ لكثرة ما فيها من الفرائض
  :قال زهري. سورة

  ترى كل ملك دوهنا يتذبذب... أمل تر أن اهللا أعطاك سورة 
؛ قاله أبو عبيدة } أَنَْزلَْناَها{بالرفع على أهنا مبتدأ وخربها } سُورَةٌ{وقرئ . ى يف مقدمة الكتاب القول فيهاوقد مض
بالرفع ألهنا خرب االبتداء؛ ألهنا نكرة وال يبتدأ بالنكرة يف كل } سُورَةٌ{: وقال الزجاج والفراء واملربد. واألخفش

ابتداء وما بعدها صفة هلا أخرجتها عن حد النكرة احملضة } ُسورَةٌ{ وحيتمل أن يكون قوله. موضع، أي هذه سورة
بالنصب، على تقدير أنزلنا سورة " سورةً"وقرئ . } الزَّانَِيةُ َوالزَّانِي{فحسن االبتداء لذلك، ويكون اخلرب يف قوله 

  وقال الشاعر. أنزلناها

  وحدي وأخشى الرياح واملطرا... والذئب أخشاه إن مررت به 
هي حال من اهلاء واأللف واحلال من املكىن جيوز أن : وقال الفراء. كون منصوبة بإضمار فعل أي اتل سورةأو ت

  .يتقدم عليه
ْنُتْم ُتؤِْمُنونَ لَِّه إِنْ كُالزَّانَِيةُ َوالزَّانِي فَاْجِلدُوا كُلَّ وَاِحٍد ِمْنُهَما مِائَةَ َجلَْدٍة َوال تَأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ ِفي ِدينِ ال{ ٢: اآلية

  }بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ َولَْيْشَهْد َعذَاَبُهَما طَاِئفَةٌ ِمَن الُْمْؤِمنَِني
  -:فيه اثنان وعشرون مسألة

وهو اسم . كان الزىن يف اللغة معروفا قبل الشرع، مثل اسم السرقة والقتل} الزَّانَِيةُ َوالزَّانِي{: قوله تعاىل: األوىل



هو إدخال فرج يف فرج : وإن شئت قلت. ل امرأة يف فرجها من غري نكاح وال شبهة نكاح مبطاوعتهالوطء الرج
. وقد مضى الكالم يف حد الزىن وحقيقته وما للعلماء يف ذلك. مشتهى طبعا حمرم شرعا؛ فإذا كان ذلك وجب احلد

  .باتفاق" النساء"وهذه اآلية ناسخة آلية احلبس وآية األذى اللتني يف سورة 
وثبت بالسنة . هذا حد الزاين احلر البالغ البكر، وكذلك الزانية البالغة البكر احلرة} ِمائَةَ جَلَْدٍة{: قوله تعاىل: الثانية

فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشٍة فََعلَْيهِنَّ {: وأما اململوكات فالواجب مخسون جلدة؛ لقوله تعاىل. تغريب عام؛ على اخلالف يف ذلك
وأما احملصن من األحرار . وهذا يف األمة، مث العبد يف معناها] ٢٥: النساء[} لَى الُْمْحَصَناِت ِمَن الَْعذَابِنِْصُف َما َع

فأغىن " النساء"وقد مضى هذا كله ممهدا يف . جيلد مائة مث يرجم: ومن العلماء من يقول. فعليه الرجم دون اجللد
  .عن إعادته، واحلمد هللا

بالنصب، وهو أوجه عند } الزَّانَِيةُ{وقرأ عيسى بن عمر الثقفي . بالرفع} لزَّانَِيةُ وَالزَّانِيا{قرأ اجلمهور : الثالثة
  :ووجه الرفع عنده. زيدا اضرب: سيبويه؛ ألنه عنده كقولك

وأمجع الناس على الرفع وإن كان القياس عند . الزانية والزاين] حكم[فيما يتلى عليكم : خرب ابتداء، وتقديره
: ألن املعىن} فَاْجِلدُوا{: وأما الفراء واملربد والزجاج فإن الرفع عندهم هو األوجه، واخلرب يف قوله. نصبسيبويه ال

. ينبغي أن جيلدا: وإن شئت قدرت اخلرب. الزانية والزاين جملودان حبكم اهللا وهو قول جيد وهو قول أكثر النحاة
  .بغري ياء} والزان{وقرأ ابن مسعود 

: ذكرمها للتأكيد كما قال تعاىل: سبحانه وتعاىل الذكر واألنثى، والزاين كان يكفي منهما؛ فقيل ذكر اهللا: الرابعة
وحيتمل أن يكون ذكرمها هنا لئال يظن ظان أن الرجل ملا ]. ٣٨: املائدة[} وَالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهمَا{

ب عليها حد فذكرها رفعا هلذا اإلشكال الذي أوقع مجاعة من كان هو الواطئ واملرأة حمل ليست بواطئة فال جي
ال كفارة على املرأة يف الوطء يف رمضان؛ ألنه قال جامعت أهلي يف هنار رمضان؛ : فقالوا. العلماء منهم الشافعي

  .فأمره بالكفارة، واملرأة ليس مبجامعة وال واطئة" . كفر"فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يف اآلية من حيث كان يف ذلك الزمان زىن النساء فاش وكان إلماء العرب وبغايا الوقت } الزَّانَِيةُ{قدمت  :اخلامسة

ألن الشهوة يف املرأة : وقيل. ألن الزىن يف النساء أعر وهو ألجل احلبل أضر: وقيل. رايات، وكن جماهرات بذلك
. ركب فيها حياء لكنها إذا زنت ذهب احلياء كله أكثر وعليها أغلب فصدرها تغليظا لتردع شهوهتا وإن كان قد

  .وأيضا فإن العار بالنساء أحلق إذ موضوعهن احلجب والصيانة فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما
ومن قال باجللد . للجنس، وذلك يعطي أهنا عامة يف مجيع الزناة} الزَّانَِيةُ َوالزَّانِي{األلف والالم يف قول : السادسة

وهو قول إسحاق بن راهويه واحلسن بن أيب احلسن، . السنة جاءت بزيادة حكم فيقام مع اجللد: مع الرجم قال
هي خاصة يف البكرين، : وقال اجلمهور. بيانه" النساء"وفعله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بشراحة وقد مضى يف 

  واستدلوا على أهنا غري عامة خبروج العبيد واإلماء منها

سبحانه وتعاىل على ما جيب على الزانيني إذا شُهد بذلك عليهما على ما يأيت وأمجع العلماء على نص اهللا : السابعة
يضرب كل : واختلفوا فيما جيب على الرجل يوجد مع املرأة يف ثوب واحد فقال إسحاق بن راهويه. القول به

. يؤدبان: ء وسفيان الثوريوقال عطا. وروي ذلك عن عمر وعلى وليس يثبت ذلك عنهما. واحد منهما مائة جلدة
واألكثر ممن رأيناه يرى على من وجد على هذه : قال ابن املنذر. وبه قال مالك وأمحد على قدر مذاهبهم يف األدب

  .اختيار ما يف هذه املسألة، واحلمد هللا وحده" هود"وقد مضى يف . احلال األدب



فيه معىن اجلزاء، : وقال املربد. أمر واألمر مضارع للشرط دخلت الفاء ألنه موضع} فَاجِْلُدوا{: قوله تعاىل: الثامنة
  ].٣٨: املائدة[} وَالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهمَا{أي إن زىن زان فافعلوا به كذا، وهلذا دخلت الفاء؛ وهكذا 

قال . السادة يف العبيد: فعيوزاد مالك والشا. ال خالف أن املخاطب هبذا األمر اإلمام ومن ناب منابه: التاسعة
اخلطاب للمسلمني ألن إقامة مراسم الدين : وقيل. يف اجللد دون القطع: وقال مالك. يف كل جلد وقطع: الشافعي

  .واجبة على املسلمني، مث اإلمام ينوب عنهم إذ ال ميكنهم االجتماع على إقامة احلدود
ال . لسوط الذي جيب أن جيلد به يكون سوطا بني سوطنيوا. أمجع العلماء على أن اجللد بالسوط جيب: العاشرة

وروى مالك عن زيد بن أسلم أن رجال اعترف على نفسه بالزىن على عهد رسول اهللا صلى اهللا . شديدا وال لينا
فأيت بسوط " فوق هذا: "عليه وسلم؛ فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسوط، فأيت بسوط مكسور، فقال

فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . فأيت بسوط قد ركب به والن" دون هذا: "مثرته فقال جديد مل تقطع
  هكذا روى احلديث مرسال مجيع: قال أبو عمر. احلديث..." فجلد

رواة املوطأ وال أعلمه يستند هبذا اللفظ بوجه من الوجوه، وقد روى معمر عن حيىي بن أيب كثري عن النيب صلى اهللا 
  .يريد وسطا. ضرب عمر قدامة يف اخلمر بسوط تام} املائدة{وقد تقدم يف . لم مثله سواءعليه وس

جيرد، ويترك على املرأة ما : اختلف العلماء يف جتريد اجمللود يف الزىن؛ فقال مالك وأبو حنيفة وغريمها: احلادية عشرة
ال : وقال الشعيب والنخعي. وإن شاء تركاإلمام خمري إن شاء جرد : وقال األوزاعي. يسترها دون ما يقيها الضرب
  .ال حيل يف األمة جتريد وال مد وبه فال الثوري: قال ابن مسعود. جيرد ولكن يترك عليه قميص

الرجل واملرأة يف احلدود كلها سواء ال : اختلف العلماء يف كيفية ضرب الرجال والنساء؛ فقال مالك: الثانية عشرة
وأصحاب الرأي والشافعي يرون أن جيلد الرجل وهو واقف، وهو . ده إال يف الظهريقام واحد منهما؛ وال جيزى عن

الضرب يف احلدود كلها ويف التعزير : وقال الليث وأبو حنيفة والشافعي. قول علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
وينزع عنه . مالك وحكاه املهدوي يف التحصيل عن. جمردا قائما غري ممدود إال حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه

  .إن كان مده صالحا مد: وقال الشافعي. احلشو والفرو
احلدود كلها ال تضرب إال يف : واختلفوا يف املواضع اليت تضرب من اإلنسان يف احلدود؛ فقال مالك: الثالثة عشرة

. عن علي يتقى الوجه والفرج وتضرب سائر األعضاء؛ وروي: وقال الشافعي وأصحابه. الظهر، وكذلك التعزير
. واإلمجاع يف تسليم الوجه والعورة واملقاتل: قال ابن عطية. وأشار ابن عمر بالضرب إىل رجلي أمة جلدها يف الزىن

وروي عن عمر وابنه . يضرب الرأس: وقال أبو يوسف. يتقى الرأس: واختلفوا يف ضرب الرأس فقال اجلمهور
ومن حجة مالك ما أدرك . رأسه وكان تعزيرا ال حدا وضرب عمر رضي اهللا عنه صبيا يف. يضرب الرأس: فقاال

  .وسيأيت" البينة وإال حد يف ظهرك: "عليه الناس، وقوله عليه السالم

. الضرب الذي جيب هو أن يكون مؤملا ال جيرح وال يبضع، وال خيرج الضارب يده من حتت إبطه: الرابعة عشرة
وأيت عمر رضي اهللا عنه برجل يف حد فأيت بسوط . عنهما وبه قال اجلمهور، وهو قول علي وابن مسعود رضي اهللا

: وأيت رضي اهللا عنه بشارب فقال. اضرب وال يرى إبطك وأعط كل عضو حقه: بني سوطني وقال للضارب
إذا أصبحت الغد فاضربه احلد : ألبعثنك إىل رجل ال تأخذه فيك هوادة فبعثه إىل مطيع بن األسود العدوي فقال

أقص عنه : قتلت الرجل كم ضربته؟ فقال ستني؛ فقال: عنه وهو يضربه ضربا شديدا فقال فجاء عمر رضي اهللا
اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين اليت : يقول" أقص عنه بعشرين: "قال أبو عبيدة. بعشرين



العلماء يف وقد اختلف . ويف هذا احلديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف. بقيت وال تضربه العشرين
  :أشد احلدود ضرباوهي

الضرب يف احلدود كلها سواء ضرب غري مربح؛ ضرب بني : فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد: اخلامسة عشرة
التعزير أشد الضرب؛ وضرب الزىن أشد من : وقال أبو حنيفة وأصحابه. هو قول الشافعي رضي اهللا عنه. ضربني

ضرب الزىن أشد من ضرب القذف، : وقال الثوري. ن ضرب القذفالضرب يف اخلمر، وضرب الشارب أشد م
احتج مالك بورود التوقيف عل عدد اجللدات، ومل يرد يف شيء منها ختفيف . وضرب القذف أشد من ضرب اخلمر

احتج . احتج أبو حنيفة بفعل عمر، فإنه ضرب يف التعزير ضربا أشد منه يف الزىن. وال تثقيل عمن جيب التسليم له
وكذلك اخلمر؛ ألنه مل . ري بأن الزىن ملا كان أكثر عددا يف اجللدات استحال أن يكون القذف أبلغ يف النكايةالثو

  .يثبت احلد إال باالجتهاد، وسبيل مسائل االجتهاد ال يقوي قوة مسائل التوقيف
 أيدي احلكام، وال احلد الذي أوجب اهللا يف الزىن واخلمر والقذف وغري ذلك ينبغي أن يقام بني: السادسة عشرة

وكذلك كانت الصحابة تفعل كلما وقع هلم شيء من ذلك، . يقيمه إال فضالء الناس وخيارهم خيتارهم اإلمام لذلك
  وسبب ذلك أنه. رضي اهللا عنهم

قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية، جتب احملافظة على فعلها وقدرها وحملها وحاهلا، حبيث ال يتعدى شيء من شروطها 
روى الصحيح عن حضني بن املنذر أيب . أحكامها، فإن دم املسلم وحرمته عظيمة، فيجب مراعاته بكل ما أمكنوال 

أزيدكم؟ فشهد عليه رجالن، : شهدت عثمان بن عفان وأيت بالوليد قد صلى الصبح ركعتني مث قال: ساسان قال
يا علي قم : إنه مل يتقيأ حىت شرهبا؛ فقال: أحدمها محران أنه شرب اخلمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ؛ فقال عثمان

يا : فقال -فكأنه وجد عليه  -ول حارها من توىل قارها : فقال احلسن. قم يا حسن فاجلده: فاجلده، فقال علي
: فانظر قول عثمان لإلمام علي. وقد تقدم يف املائدة. احلديث..." عبد اهللا بن جعفر، قم فاجلده، فجلده وعلي يعد

  .قم فاجلده
نص اهللا تعاىل على عدد اجللد يف الزىن والقذف، وثبت التوقيف يف اخلمر على مثانني من فعل عمر : لسابعة عشرةا

وهذا ما مل : قال ابن العريب. فال جيوز أن يتعدى احلد يف ذلك كله -على ما تقدم يف املائدة  -يف مجيع الصحابة 
تخذوها ضراوة ويعطفون عليها باهلوادة فال يتناهوا عن منكر يتابع الناس يف الشر وال احلولت هلم املعاصي، حىت ي

وقد أيت عمر بسكران يف رمضان فضربه مائة؛ مثانني حد . فعلوه؛ فحينئذ تتعني الشدة ويزاد احلد ألجل زيادة الذنب
وقد . فهكذا جيب أن تركب العقوبات على تغليظ اجلنايات وهتك احلرمات. اخلمر وعشرين هلتك حرمة الشهر

عب رجل بصيب فضربه الوايل ثالمثائة سوط فلم يغري ذلك مالك حني بلغه، فكيف لو رأى زماننا هذا هبتك ل
احلرمات واالستهتار باملعاصي، والتظاهر باملناكر وبيع احلدود واستيفاء العبيد هلا يف منصب القضاة، ملات كمدا ومل 

  .جيالس أحدا؛ وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

وروى الدارقطين حدثنا القاضي احلسني . زيد يف حد اخلمر حىت انتهى إىل مثانني -واهللا أعلم  - وهلذا املعىن: قلت
بن إمساعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري قال 

ني وهو يتخلل الناس يسأل عن رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حن: أخربين عبد الرمحن بن أزهر قال
. منزل خالد بن الوليد، فأيت بسكران، قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن عنده فضربوه مبا يف أيديهم

فتوخى : مث أيت أبو بكر رضي اهللا عنه بسكران، قال: قال. وحثا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه التراب: وقال



: مث أخربين محيد بن عبد الرمحن عن ابن وبرة الكليب قال: قال الزهري. ئذ؛ فضرب أربعنيالذي كان من ضرهبم يوم
أرسلين خالد بن الوليد إىل عمر، قال فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبدالرمحن بن عوف وعلي وطلحة والزبري وهم 

إن الناس قد : لسالم ويقولإن خالد بن الوليد أرسلين إليك وهو يقرأ عليك ا: معه متكئون يف املسجد فقلت
نراه إذا سكر هذى وإذا : فقال علي. هم هؤالء عندك فسلهم: اهنمكوا يف اخلمر وحتاقروا العقوبة فيه؛ فقال عمر
: قال. فجلد خالد مثانني وعمر مثانني: قال. أبلغ صاحبك ما قال: هذى افترى وعلى املفتري مثانون؛ قال فقال عمر

. وجلد عثمان أيضا مثانني وأربعني: لضعيف الذي كانت منه الذلة ضربه أربعني، قالوكان عمر إذا أيت بالرجل ا
لو "يف رواية . كاملنكل هلم حني أبوا أن ينتهوا" لو تأخر اهلالل لزدتكم: "ومن هذا املعىن قوله صلى اهللا عليه وسلم

سقيان عن مسعر عن عطاء بن أيب وروى حامد بن حيىي عن ". مد لنا الشهر لواصلنا وصاال يدع املتعمقون تعمقهم
  .مروان أن عليا ضرب النجاشي يف اخلمر مائة جلدة؛ ذكره أبو عمرو ومل يذكر سببا

أي ال متتنعوا عن إقامة احلدود شفقة على احملدود، } َوال تَأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ ِفي ِدينِ اللَِّه{: قوله تعاىل: الثامنة عشرة
ال {: وقال الشعيب والنخعي وسعيد بن جبري. إجياع، وهذا قول مجاعة أهل التفسري وال ختففوا الضرب من غري

  :قالوا} َتأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ

إقامة حد بأرض خري ألهلها من مطر أربعني ليلة؛ مث قرأ هذه : وقال أبو هريرة رضي اهللا عنه. يف الضرب واجللد
على وزن فعالة؛ ثالث لغات، } رآفة{وقرئ . بفتح األلف على وزن فعلة} َرأْفَةٌ{وقرئ . والرأفة أرق الرمحة. اآلية

وقد رأفت به . رأفة ورآفة؛ مثل كأبة وكآبة: ويقال. هي كلها مصادر، أشهرها األوىل؛ من رؤوف إذا رق ورحم
  .العطوف الرحيم: والرؤوف من صفات اهللا تعاىل. ورؤفت به

: يوسف[} َما كَانَ لَِيأُْخذَ أَخَاُه ِفي ِدينِ الَْمِلِك{: حكم اهللا؛ كما قال تعاىلأي يف } ِفي ِدينِ اللَِّه{: التاسعة عشرة
إن كنتم . "أي يف طاعة اهللا وشرعه فيما أمركم به من إقامة احلدود} ِفي ِدينِ اللَِّه{: وقيل. أي يف حكمه] ٧٦

. }إِنْ كُنُْتْم ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ{ :قررهم على معىن التثبيت واحلض بقوله تعاىل " تؤمنون باهللا واليوم اآلخر
  .إن كنت رجال فافعل كذا، أي هذه أفعال الرجال: وهذا كما تقول لرجل حتضه

ال يشهد التعذيب إال من ال يستحق : قيل} وَلَْيشَْهْد َعذَاَبُهَما طَاِئفَةٌ ِمَن الُْمْؤِمنَِني{:قوله تعاىل : املوفية عشرين
ال بد من حضور أربعة قياسا على الشهادة على الزىن، : وقال ابن زيد. رجل فما فوقه إىل ألف: قال جماهد. ديبالتأ

ال بد من اثنني؛ وهذا مشهور قول : وقال عكرمة وعطاء. وأن هذا باب منه؛ وهو قول مالك والليث والشافعي
ما : الربيع. واحد فصاعدا، وعنه عشرة: احلسن .ثالثة، ألنه أقل اجلمع: وقال الزهري. مالك، فرآها موضع شهادة

َوإِنْ {:، وقوله ]١٢٢: التوبة[} فَلَْوال َنفََر ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ{: وحجة جماهد قوله تعاىل. زاد على الثالثة
. }اَبُهَما طَاِئفَةٌ ِمَن الُْمْؤِمنَِنيَولَْيشَْهْد َعذَ{: ، ونزلت يف تقاتل رجلني؛ فكذلك قوله تعاىل]٩: احلجرات[} طَاِئفََتاِن

وأمر أبو برزة األسلمي جبارية له قد زنت وولدت . والواحد يسمى طائفة إىل األلف؛ وقاله ابن عباس وإبراهيم
وَلَْيشَْهْد {فألقى عليها ثوبا، وأمر ابنه أن يضرهبا مخسني ضربة غري مربح وال خفيف لكن مؤمل، ودعا مجاعة مث تال 

  .}ُهَما طَاِئفَةٌ ِمَن الُْمْؤِمنَِنيَعذَاَب

هل املقصود هبا اإلغالط على الزناة والتوبيخ حبضرة الناس، . اختلف يف املراد حبضور اجلماعة: احلادية والعشرون
وأن ذلك يدع احملدود، ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر ألجله، ويشيع حديثه فيعترب به من بعده، أو الدعاء 

  .والرمحة؛ قوالن للعلماءهلما بالتوبة 



يا معاشر الناس اتقوا الزىن : "روي عن حذيفة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: الثانية والعشرون
فإن فيه ست خصال ثالثا يف الدنيا وثالثا يف اآلخرة فأما اللوايت الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر 

وعن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ". ة فيوجب السخط وسوء احلساب واخللود يف الناروأما اللوايت يف اآلخر
وعن النيب صلى اهللا عليه ". إن أعمال أميت تعرض علي كل مجعة مرتني فاشتد غضب اهللا على الزناة: "وسلم قال
شرك باهللا شيئا إال مخسة إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع اهللا على أميت فغفر لكل مؤمن ال ي: "وسلم قال

  ".ساحرا أو كاهنا أو عاقا لوالديه أو مدمن مخر أو مصرا على الزىن
  }َك َعلَى الُْمْؤِمنَِنيالزَّانِي ال يَْنِكُح إِلَّا زَانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً َوالزَّانَِيةُ ال يَْنِكُحَها إِلَّا َزاٍن أَْو ُمشْرٌِك َوُحرَِّم ذَِل{ ٣: اآلية

  -:مسائلفيه سبع 
  :اختلف العلماء يف معىن هذه اآلية على ستة أوجه من التأويل: األوىل
واتصال هذا املعىن مبا قبل حسن . أن يكون مقصد اآلية تشنيع الزىن وتبشيع أمره، وأنه حمرم على املؤمنني: األول
قصة مبالغة وأخذا كال الطرفني، مث وردد ال. أي ال يطأ؛ فيكون النكاح مبعىن اجلماع} ال َيْنِكُح{: ويريد بقوله. بليغ

الزاين ال يطأ يف وقت زناه إال : زاد تقسيم املشركة واملشرك من حيث الشرك أعم يف املعاصي من الزىن؛ فاملعىن
وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح يف هذه . زانية من املسلمني، أو من هي أحسن منها من املشركات

  ال يعرف النكاح يف كتاب اهللا تعاىل إال: لزجاج وقالوأنكر ذلك ا. اآلية الوطء

وقد بينه النيب صلى اهللا عليه ] ٢٣٠: البقرة[} َحتَّى َتْنِكَح زَْوجاً غَْيرَُه{وليس كما قال؛ ويف القرآن . مبعىن التزويج
بن جبري وابن عباس وذكر الطربي ما ينحو إىل هذا التأويل عن سعيد ". البقرة"وسلم أنه مبعىن الوطء، وقد تقدم يف 
وحكاه اخلطايب عن ابن عباس، وأن معناه الوطء أي ال يكون زىن إال . وعكرمة، ولكن غري خملص وال مكمل

  .بزانية، ويفيد أنه زىن يف اجلهتني؛ فهذا قول
ى ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أيب مرثد كان حيمل األسار: الثاين

يا رسول اهللا؛ : فجئت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت: مبكة، وكان مبكة بغي يقال هلا عناق وكانت صديقته، قال
ال : "؛ فدعاين فقرأها علي وقال} وَالزَّانَِيةُ ال َيْنِكحَُها إِلَّا َزاٍن أَْو ُمْشرٌِك{فسكت عين؛ فنزلت : أنكح عناق؟ قال

هذا خاص هبذه املرأة إذ كانت كافرة، فأما الزانية : قال اخلطايب. لترمذي أكمللفظ أيب داود، وحديث ا". تنكحها
  .املسلمة فإن العقد عليها ال يفسخ

أهنا خمصوصة يف رجل من املسلمني أيضا استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نكاح امرأة يقال هلا أم : الثالث
ق عليه؛ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية؛ قاله عمرو بن العاصي مهزول وكانت من بغايا الزانيات، وشرطت أن تنف

  .وجماهد
أهنا نزلت يف أهل الصفة وكانوا قوما من املهاجرين، ومل يكن هلم يف املدينة مساكن وال عشائر فنزلوا صفة : الرابع

نة بغايا متعالنات املسجد وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إىل الصفة بالليل، وكان باملدي
بالفجور، خماصيب بالكسوة والطعام؛ فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إىل مساكنهن ويأكلوا من طعامهن 

  .وكسوهتن؛ فنزلت هذه اآلية صيانة هلم عن ذلك؛ قال ابن أيب صاحل
وهذا حكم : احملدودة، قالاملراد الزاين احملدود والزانية : ذكره الزجاج وغريه عن احلسن، وذلك أنه قال: اخلامس

  .من اهللا فال جيوز لزان حمدود أن يتزوج إال حمدودة



ال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف مصنف أيب داود عن أيب هريرة قال. وقال إبراهيم النخعي حنوه
قال ابن . بينهما وروى أن حمدودا تزوج غري حمدودة ففرق علي رضي اهللا عنه". ينكح الزاين احملدود إال مثله

وهذا معىن ال يصح نظرا كما مل يثبت نقال، وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من : العريب
  .حد من النساء فبأي أثر يكون ذلك، وعلى أي أصل يقاس من الشريعة

ري زانية فرق بينهما وحكى هذا القول الِكَيا عن بعض أصحاب الشافعي املتأخرين، وأن الزاين إذا تزوج غ: قلت
وإن هو عمل بالظاهر فيلزمه عليه أن جيوز للزاين التزوج باملشركة، وجيوز للزانية أن تزوج : قال الكيا. لظاهر اآلية

إن اآلية منسوخة يف : نفسها من مشرك؛ وهذا يف غاية البعد، وهو خروج عن اإلسالم بالكلية، ورمبا قال هؤالء
  .املشرك خاص دون الزانية

الزَّانِي ال يَْنِكحُ إِلَّا زَانَِيةً أَوْ {: أهنا منسوخة؛ روى مالك عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال: ادسالس
: النور[} َوأَْنِكُحوا الْأََياَمى مِْنكُْم{نسخت هذه اآلية اليت بعدها : قال} ُمْشرِكَةً َوالزَّانَِيةُ ال َيْنِكُحَها إِلَّا َزاٍن أَْو ُمْشرٌِك

وهذا القول عليه أكثر : قال أبو جعفر النحاس. دخلت الزانية يف أيامى املسلمني: ؛ وقاله ابن عمرو، قال]٣٢
وهو قول ابن عمر وسامل وجابر . إن من زىن بامرأة فله أن يتزوجها ولغريه أن يتزوجها: وأهل الفتيا يقولون. العلماء

القول فيها كما قال سعيد : وقال الشافعي. وأصحابه بن زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس وهو قول أيب حنيفة
قال ابن . وذكر اإلشراك يف هذه اآلية يضعف هذه املناحي: قال ابن عطية. بن املسيب، إن شاء اهللا هي منسوخة

والذي عندي أن النكاح ال خيلو أن يراد به الوطء كما قال ابن عباس أو العقد؛ فإن أريد به الوطء فإن : العريب
: ال يكون زىن إال بزانية، وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل واملرأة زىن من اجلهتني؛ ويكون تقدير اآلية: معناه

  .وطء الزانية ال يقع إال من زان أو مشرك؛ وهذا يؤثر عن ابن عباس، وهو معىن صحيح

هة الرجل زىن؛ فهذا زان نكح فإذا زىن بالغ بصبية، أو عاقل مبجنونة، أو مستيقظ بنائمة فإن ذلك من ج: فإن قيل
هو زىن من كل جهة، إال أن أحدمها سقط فيه احلد واآلخر ثبت : قلنا. غري زانية، فيخرج املراد عن بابه الذي تقدم

أن متزوج الزانية اليت قد زنت ودخل هبا ومل يستربئها يكون مبنزلة الزاين، إال أنه : وإن أريد به العقد كان معناه. فيه
: وقيل. وأما إذا عقد عليها ومل يدخل هبا حىت يستربئها فذلك جائز إمجاعا. الختالف العلماء يف ذلكال حد عليه 

ليس املراد يف اآلية أن الزاين ال ينكح قط إال زانية إذ قد يتصور أن يتزوج غري زانية، ولكن املعىن أن من تزوج 
لكالم، وذلك أنه ال ينكح الزانية إال وهو راض بزناها، ال ينكح الزانية إال زان فقلب ا: بزانية فهو زان، فكأنه قال

  .وإمنا يرضى بذلك إذا كان هو أيضا يزين
وإذا زنت زوجة الرجل مل يفسد النكاح وإذا زىن الزوج . يف هذه اآلية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح: الثانية

  .وسيأيت. حمكمةوقيل إهنا . مل يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أن اآلية منسوخة
روي أن رجال زىن بامرأة يف زمن أيب بكر رضي اهللا عنه فجلدمها مائة جلدة، مث زوج أحدمها من اآلخر : الثالثة

أوله سفاح : وقال ابن عباس. وروي مثل ذلك عن عمر وابن مسعود وجابر رضي اهللا عنهم. مكانه، ونفامها سنة
رة مث أتى صاحب البستان فاشترى منه مثرة فما سرق حرام ومثل ذلك مثل رجل سرق من حائط مث. وآخره نكاح

وروي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه . وهبذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة، ورأوا أن املاء ال حرمة له. وما اشترى حالل
أنه ال  وهبذا أخذ مالك رضي اهللا عنه؛ فرأى. إذا زىن الرجل باملرأة مث نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا: أنه قال

ينكحها حىت يستربئها من مائه الفاسد ألن النكاح له حرمة ومن حرمته أال يصب على ماء السفاح؛ فيختلط احلرام 
  .باحلالل وميتزج ماء املهانة مباء العزة



من كان معروفا بالزىن أو بغريه من الفسوق معلنا به فتزوج إىل أهل بيت ستر وغرهم : قال ابن خويز منداد: الرابعة
ال ينكح الزاين : "ن نفسه فلهم اخليار يف البقاء معه أو فراقه؛ وذلك كعيب من العيوب واحتج بقوله عليه السالمم

وإمنا ذكر اجمللود الشتهاره بالفسق، وهو الذي جيب أن يفرق بينه وبني . قال ابن خويز منداد". اجمللود إال مثله
  .غريه؛ فأما من مل يشتهر بالفسق فال

من زىن فسد النكاح بينه وبني زوجته، : اآلية حمكمة غري منسوخة، وعند هؤالء: قوم من املتقدمني قال: اخلامسة
ال ينفسخ النكاح بذلك، ولكن يؤمر : وقال قوم من هؤالء. وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبني زوجها

الزاين، بل لو ظهرت التوبة فحينئذ  الرجل بطالقها إذا زنت، ولو أمسكها أمث، وال جيوز التزوج بالزانية وال من
  .جيوز النكاح
أي نكاح أولئك البغايا؛ فيزعم بعض أهل التأويل أن نكاح } َوُحرَِّم ذَِلَك َعلَى الُْمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل: السادسة

  .أولئك البغايا حرمه اهللا تعاىل على أمة حممد عليه السالم، ومن أشهرهن عناق
وقال . وهذا قول مالك والشافعي وأيب ثور.  الزىن يف كتابه؛ فحيثما زىن الرجل فعليه احلدحرم اهللا تعاىل: السابعة

دار : قال ابن املنذر. أصحاب الرأي يف الرجل املسلم إذا كان يف دار احلرت بأمان وزىن هنالك مث خرج مل حيد
ةُ َوالزَّانِي فَاجِْلُدوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائَةَ الزَّانَِي{: احلرب ودار اإلسالم سواء، ومن زىن فعليه احلد على ظاهر قوله

  ].٢: النور[} َجلْدٍَة
لُوا لَُهمْ َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأُْتوا بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء فَاجِْلُدوُهْم ثَمَانَِني َجلَْدةً َوال َتقَْب{ ٥ - ٤: اآليتان

  }ولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ، إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن بَْعِد ذَِلَك وَأَْصلَُحوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌمَشَهاَدةً أََبداً َوأُ

  -:فيه ست وعشرون مسألة
. كان سببها ما قيل يف عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها: قال سعيد بن جبري. هذه اآلية نزلت يف القاذفني: األوىل
مل جند يف أخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال ابن املنذر. نزلت بسبب القذفة عاما ال يف تلك النازلة بل: وقيل

وسلم خربا يدل على تصريح القذف، وظاهر كتاب اهللا تعاىل مستغىن به داال على القذف الذي يوجب احلد، وأهل 
  .العلم على ذلك جممعون

  :يريد يسبون، واستعري له اسم الرمي ألنه إذاية بالقول كما قال النابغة} ْرُمونََوالَِّذيَن َي{: قوله تعاىل: الثانية
  وجرح اللسان كجرح اليد

  :وقال آخر
  بريئا ومن أجل الطوي رماين... رماين بأمر كنت منه ووالدي 
  .إن ابن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء؛ أي رماها: ويسمى قذفا ومنه احلديث

وقذف الرجال .  تعاىل يف اآلية النساء من حيث هن أهم، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوسذكر اهللا: الثالثة
وهذا حنو نصه على حترمي حلم اخلنزير ودخل شحمه . داخل يف حكم اآلية باملعىن، وإمجاع األمة على ذلك

ات؛ فهي بلفظها تعم الرجال واألنفس احملصن: وحكى الزهراوي أن املعىن. وغضاريفه، وحنو ذلك باملعىن واإلمجاع
أراد باحملصنات الفروج : وقال قوم]. ٢٤: النساء. [}َوالُْمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء{: والنساء، ويدل على ذلك قوله

إمنا ذكر املرأة : وقيل. فيدخل فيه فروج الرجال والنساء] ٩١: األنبياء[} َوالَِّتي أَْحصََنْت فَْرَجهَا{: كما قال تعاىل
بفتح الصاد، وكسرها } احملصَناُت{وقرأ اجلمهور . نبية إذا قذفت ليعطف علها قذف الرجل زوجته؛ واهللا أعلماألج

  .واحلمد هللا. ذكر اإلحصان ومراتبه" النساء"وقد مضى يف . واحملصنات العفائف يف هذا املوضع. حيىي بن وثاب



ا العقل والبلوغ؛ ألهنما أصال التكليف، إذ شرطان يف القاذف، ومه: للقذف شروط عند العلماء تسعة: الرابعة
وشرطان يف الشيء املقذوف به وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه احلد، وهو الزىن واللواط أو . التكليف ساقط دوهنما

ومخسة من املقذوف وهي العقل والبلوغ واإلسالم واحلرية والعفة عن الفاحشة . بنفيه من أبيه دون سائر املعاصي
وإمنا شرطنا يف املقذوف العقل والبلوغ كما شرطنامها يف القاذف وإن مل . ا كان عفيفا من غريها أم الاليت رمي هب

يكونا من معاين اإلحصان ألجل أن احلد إمنا وضع للزجر عن اإلذابة باملضرة الداخلة على املقذوف، وال مضرة 
  .بأنه زىنعلى من عدم العقل والبلوغ؛ إذ ال يوصف اللواط فيهما وال منهما 

هو : اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزىن كان قذفا ورميا موجبا للحد فإن عرض ومل يصرح فقال مالك: اخلامسة
والدليل ملا قال مالك هو أن موضوع . ال يكون قذفا حىت يقول أردت به القذف: وقال الشافعي وأبو حنيفة. قذف

عها القاذف باملقذوف، فإذا حصلت املعرة بالتعرض وجب أن يكون احلد يف القذف إمنا هو إلزالة املعرة اليت أوق
أي ] ٨٧: هود[} إِنََّك لَأَْنتَ الَْحِليمُ الرَّشِيُد{: قذفا كالتصريح واملعول على الفهم وقد قال تعاىل خمربا عن شعيب

وقال تعاىل يف أيب . "هود"السفيه الضال فعرضوا له بالسب بكالم ظاهر املدح يف أحد التأويالت، حسبما تقدم يف 
َيا أُْخَت هَاُرونَ َما كَانَ أَبُوِك امَْرأَ {: وقال حكاية عن مرمي]. ٤٩: الدخان[} ذُْق إِنََّك أَْنَت الْعَزِيُز الْكَرُِمي{: جهل

مي بذلك؛ ؛ فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء، أي الزىن، وعرضوا ملر]٢٨: مرمي[} َسْوٍء َوَما كَاَنْت أُمُِّك َبِغيّاً
، وكفرهم معروف، والبهتان ]١٥٦: النساء[} َوبِكُفْرِِهْم َوقَْولِهِْم َعلَى َمْرَيمَ ُبْهتَاناً َعِظيماً{: ولذلك قال تعاىل

. العظيم هو التعريض هلا؛ أي ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، أي أنت خبالفهما وقد أتيت هبذا الولد
} ْرزُقُكُْم ِمَن السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ قُلِ اللَُّه َوإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم لََعلَى ُهدًى أَْو ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍقُلْ َمْن َي{: وقال تعاىل

؛ فهذا اللفظ قد فهم منه أن املراد به أن الكفار على غري هدى، وأن اهللا تعاىل ورسوله على اهلدى ففهم ]٢٤:سبأ[
  وقد حبس عمر رضي اهللا عنه احلطيئة ملا قال. من هذا التعريض ما يفهم من صرحيه

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي... دع املكارم ال ترحل لبغيتها 
  :وملا مسع قول النجاشي. ألنه شبهه بالنساء يف أهنن يطعمن ويسقني ويكسون

  وال يظلمون الناس حبة خردل... قبيلته ال يغدرون بذمة 
  .الشاعر ضعف القبيلة؛ ومثله كثري ليت اخلطاب كذلك؛ وإمنا أراد: قال

وقال الزهري . اجلمهور من العلماء على أنه ال حد على من قذف رجال من أهل الكتاب أو امرأة منهم: السادسة
وهو أنه إذا قذف : وفيه قول ثالث. عليه احلد إذا كان هلا ولد من مسلم: وسعيد بن املسيب وابن أيب ليلى
وجل العلماء جممعون وقائلون بالقول األول، ومل أدرك أحدا وال : قال ابن املنذر. دالنصرانية حتت املسلم جلد احل

  .وإذا قذف النصراين املسلم احلر فعليه ما على املسلم مثانون جلدة؛ ال أعلم يف ذلك خالفا. لقيته خيالف يف ذلك
وروي . حد يتشطر بالرق كحد الزىنواجلمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرا جيلد أربعني؛ ألنه : السابعة

وجلد أبو بكر بن حممد عبد اً قذف حرا مثانني؛ . عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب جيلد مثانني
ِمَن  فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشٍة فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما َعلَى الُْمْحَصنَاِت{: احتج اجلمهور بقول اهللا تعاىل. وبه قال األوزاعي

فهمنا هناك أن حد الزىن هللا تعاىل، وأنه رمبا كان أخف فيمن قلّت نعم : وقال اآلخرون]. ٢٥: النساء[} الَْعذَابِ
وأما حد القذف فحق لآلدمي وجب للجناية على عرض املقذوف . اهللا عليه، وأفحش فيمن عظمت نعم اهللا عليه

والذي عليه : قال ابن املنذر. كان خيتلف لذكر كما ذكر من الزىن لو: ورمبا قالوا. واجلناية ال ختتلف بالرق واحلرية
  .علماء األمصار القول األول، وبه أقول



من قذف : "وأمجع العلماء على أن احلر ال جيلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهما ولقوله عليه السالم: الثامنة
من : "ويف بعض طرقه. خرجه البخاري ومسلم" ون كما قالمملوكه بالزىن أقيم عليه احلد يوم القيامة إال أن يك

  قذف عبد ه بزىن مث مل يثبت أقيم

وإمنا كان ذلك يف اآلخرة الرتفاع امللك واستواء : قال العلماء. ذكره الدارقطين" عليه يوم القيامة احلد مثانون
ك تكافأ الناس يف احلدود واحلرمة، الشريف والوضيع واحلر والعبد، ومل يكن ألحد فضل إال بالتقوى؛ وملا كان ذل

وإمنا مل يتكافؤوا يف الدنيا لئال تدخل الداخلة على . واقتص من كل واحد لصاحبه إال أن يعفو املظلوم عن الظامل
املالكني من مكافأهتم هلم، فال تصح هلم حرمة وال فضل يف منزلة، وتبطل فائدة التسخري؛ حكمة من احلكيم العليم، 

  .ال إله إال هو
من قذف من حيسبه عبد ا فإذا هو حر فعليه احلد؛ وقاله احلسن البصري واختاره ابن : قال مالك والشافعي: التاسعة
ال : وقال احلسن البصري. ومن قذف أم الولد حد وروى عن ابن عمر وهو قياس قول الشافعي: قال مالك. املنذر

  .حد عليه
. عليه احلد ألنه تعريض: ن وطئ بني الفخذين؛ فقال ابن القاسميا م: واختلف العلماء فيمن قال لرجل: العاشرة

  .ال حد فيه ألنه نسبة إىل فعل ال يعد زىن إمجاعا: وقال أشهب
وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو . إذا رمى صبية ميكن وطؤها قبل البلوغ بالزىن كان قذفا عند مالك: احلادية عشرة

واملسألة حمتملة مشكلة، لكن مالك طلب : قال ابن العريب. د عليها، ويعزرليس بقذف؛ ألنه ليس بزىن إذ ال ح: ثور
محاية عرض املقذوف، وغريه راعى محاية ظهر القاذف ومحاية عرض املقذوف أوىل؛ ألن القاذف كشف ستره بطرف 

ا بلغ عشرا جيلد قاذفها، وكذلك الصيب إذ: وقال أمحد يف اجلارية بنت تسع: قال ابن املنذر. لسانه فلزمه احلد
قال ابن . إذا قذف غالما يطأ مثله فعليه احلد، واجلارية إذا جاوزت تسعا مثل ذلك: قال إسحاق. ضرب قاذفه

يف حديث علي رضي اهللا : قال أبو عبيد. ال حيد من قذف من مل يبلغ؛ ألن ذلك كذب، ويعزر على األذى: املنذر
  إن كنت صادق رمجناه وإن كنت كاذبة: قالعنه أن امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأيت جاريتها ف

يف هذا احلديث من الفقه أن على الرجل إذا واقع : قال أبو عبيد. ردوين إىل أهلي غريى نغرة: فقالت. جلدناك
  .جارية امرأته احلد

ووجه هذا كله . وإن كنت كاذبة جلدناك: وفيه أيضا إذا قذفه بذلك قاذف كان على قاذفه احلد؛ أال تسمع قوله
  .إذا مل يكن الفاعل جاهال مبا يأيت ومبا يقول، فإن كان جاهال وادعى شبهة درئ عنه احلد يف ذلك كله

وفيه أيضا أن رجال لو قذف رجال حبضرة حاكم وليس املقذوف حباضر أنه ال شيء على القاذف حىت جييء فيطلب 
  .هلا حده؛ ألنه ال يدري لعله يصدقه؛ أال ترى أن عليا عليه السالم مل يعرض

وإن : وفيه أن احلاكم إذا قذف عنده رجل مث جاء املقذوف فطلب حقه أخذه احلاكم باحلد بسماعه أال تراه يقول
  .كنت كاذبة جلدناك وهذا ألنه من حقوق الناس

قال األصمعي سألين شعبة عن : قال أبو عبيد. اختلف هل هو من حقوق اهللا أو من حقوق اآلدميني؛ وسيأيت: قلت
نغرت تنغر، ونغرت تنغر : هو مأخوذ من نغر القدر، وهو غلياهنا وفورها يقال منه: ؛ فقلت له"َرى َنغِرةغَْي: "قول

ويقال منه رأيت فالنا : قال. فمعناه أهنا أرادت أن جوفها يغلي من الغيظ والغرية ملا مل جتد عنده ما تريد. إذا غلت
  .يتنغر على فالن أي يغلي جوفه عليه غيظا



: قاله ابن العريب. من قذف زوجة من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم حد حدين؛ قاله مسروق: ةالثانية عشر
اآلية، وال يقتضي شرفهن زيادة يف حد } وَالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت{: والصحيح أنه حد واحد؛ لعموم قوله تعاىل

وسيأيت الكالم فيمن . ؤثر يف احلد بتنقيص واهللا أعلممن قذفهن؛ ألن شرف املنزلة ال يؤثر يف احلدود، وال نقصها ي
  .قذف عائشة رضي اهللا عنها، هل يقتل أم ال

الذي يفتقر إىل أربعة شهداء دون سائر احلقوق هو الزىن؛ } ثُمَّ لَْم َيأْتُوا بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء{: قوله تعاىل : الثالثة عشرة
  "النساء"وقد تقدم يف سورة . رمحة بعباده وسترا هلم

من شرط أداء الشهود الشهادة عند مالك رمحه اهللا أن يكون ذلك يف جملس واحد فإن افترقت مل : الرابعة عشرة
فرأى مالك أن اجتماعهم تعبد؛ وبه قال ابن . تقبل شهادهتم جمتمعني ومفترقني: وقال عبد امللك. تكن شهادة

اعها وقد حصل؛ وهو قول عثمان البيت وأيب ثور واختاره ورأى عبد امللك أن املقصود أداء الشهادة واجتم. احلسن
ومل يذكر مفترقني ] ١٣: النور[} فَإِذْ لَْم يَأُْتوا بِالشَُّهَداِء{: وقوله} ثُمَّ لَمْ َيأْتُوا بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء{: ابن املنذر لقوله تعاىل

  .وال جمتمعني
فكان احلسن البصري والشعيب يريان أن ال حد على الشهود  فإن متت الشهادة إال أهنم مل يعدلوا؛: اخلامسة عشرة

إذا شهد عليه أربعة بالزىن فإن كان : وقال مالك. وال على املشهود؛ وبه قال أمحد والنعمان وحممد بن احلسن
وقال سفيان الثوري وأمحد وإسحاق يف أربعة عميان يشهدون على . أحدهم مسقوطا عليه أو عبد ا جيلدون مجيعا

  .يضربون: بالزىن امرأة
يغرم ربع الدية وال شيء : فإن رجع أحد الشهود وقد رجم املشهود عليه يف الزىن؛ فقالت طائفة: السادسة عشرة
إن : وقال الشافعي. وكذلك قال قتادة ومحاد وعكرمة وأبو هاشم ومالك وأمحد وأصحاب الرأي. على اآلخرين

وقال احلسن . تلوا وإن شاؤوا عفوا وأخذوا ربع الدية، وعليه احلدقال عمدت ليقتل؛ فاألولياء باخليار إن شاؤوا ق
إذا قال أخطأت وأردت غريه فعليه الدية : وقال ابن سريين. يقتل، وعلى اآلخرين ثالثة أرباع الدية: البصري

  .كاملة، وإن قال تعمدت قتل وبه قال ابن شربمة
وق اهللا أو من حقوق اآلدميني أو فيه شائبة منهما؛ واختلف العلماء يف حد القذف هل هو من حق: السابعة عشرة

وفائدة اخلالف أنه إن كان . قاله بعض املتأخرين: والثالث. قول مالك والشافعي: والثاين. قول أيب حنيفة -األول 
يتشطر حقا له تعاىل وبلغ اإلمام أقامه وإن مل يطلب ذلك املقذوف ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبني اهللا تعاىل، و

وإن كان حقا لآلدمي فال يقيمه اإلمام إال مبطالبة املقذوف، ويسقط بعفوه، ومل تنفع القاذف . فيه احلد بالرق كالزىن
  .التوبة حىت حيلله املقذوف

لم وقرأ عبد اهللا بن مس. قراءة اجلمهور على إضافة األربعة إىل الشهداء} بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء{: قوله تعاىل: الثامنة عشرة
يكون يف موضع جر على : وفيه أربعة أوجه. }ُشَهَداء{التنوين } بِأَْرَبَعٍة{بن يسار وأبو زرعة بن عمرو بن جرير 

وجيوز أن يكون حاال من نكرة أو متييزا؛ ويف احلال والتمييز نظر؛ إذ احلال من نكرة، . النعت ألربعة، أو بدال
وقد حسن أبو الفتح عثمان بن . وترك إضافته إمنا جيوز يف الشعر وسيبويه يرى أنه تنوين العدد،. والتمييز جمموع

يف موضع نصب مبعىن مث مل } شهداء{وجيوز أن يكون : قال النحاس. جين هذه القراءة وحبب على قراءة اجلمهور
  .حيضروا أربعة شهداء

" النساء"على ما تقدم يف  حكم شهادة األربعة أن تكون على معاينة يرون ذلك كاملرود يف املكحلة: التاسعة عشرة



وإن اضطرب واحد منهم جلد الثالثة؛ كما فعل . وأن تكون يف موطن واحد؛ على قول مالك. يف نص احلديث
: عمر يف أمر املغرية بن شعبة؛ وذلك أنه شهد عليه بالزىن أبو بكرة نفيع بن احلارث وأخوه نافع؛ وقال الزهراوي

م وهو مستلحق معاوية، وشبل بن معبد البجلي، فلما جاؤوا ألداء الشهادة عبد اهللا بن احلارث، وزياد أخومها أل
  .وتوقف زياد ومل يؤدها، جلد عمر الثالثة املذكورين

واجملالدة املضاربة يف اجللود أو باجللود؛ مث استعري اجللد . اجللد الضرب} فَاجِْلُدوُهْم{: قوله تعاىل: املوفية عشرين
  :منه قول قيس بن اخلطيمو. لغري ذلك من سيف أو غريه

  كأن يدي بالسيف حمراق العب... أجالدهم يوم احلديقة حاسرا 
هذا يقتضي مدة أعمارهم، مث حكم } َوال َتقَْبلُوا لَُهمْ َشَهاَدةً أََبداً{. متييز} َجلْدَةً{. نصب على املصدر} ثَمَانَِني{

  .عليهم بأهنم فاسقون؛ أي خارجون عن طاعة اهللا عز وجل
وجيوز أن يكون يف موضع خفض . يف موضع نصب على االستثناء} إِلَّا الَِّذيَن َتابُوا{: قوله تعاىل:ة والعشروناحلادي

. }فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم{املعىن وال تقبلوا هلم شهادة أبدا إال الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف . على البدل
  :فتضمنت اآلية ثالثة أحكام يف القاذف

وعامل يف . فاالستثناء غري عامل يف جلده بإمجاع؛ إال ما روي الشعيب على ما يأيت. لده، ورد شهادته أبدا، وفسقهج
واختلف الناس يف عمله يف رد الشهادة؛ فقال شريح القاضي وإبراهيم النخعي واحلسن البصري . فسقه بإمجاع

وأما شهادة القاذف . ه، وإمنا يزول فسقه عند اهللا تعاىلال يعمل االستثناء يف رد شهادت: وسفيان الثوري وأبو حنيفة
االستثناء عامل يف رد الشهادة، فإذا : وقال اجلمهور. فال تقبل البتة ولو تاب وأكذب نفسه وال حبال من األحوال

، وهو تاب القاذف قبلت شهادته؛ وإمنا كان ردها لعلة الفسق فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقا قبل احلد وبعده
مث اختلفوا يف صورة توبته؛ فمذهب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه والشعيب وغريه، أن توبته ال . قول عامة الفقهاء

: وهكذا فعل عمر؛ فإنه قال للذين شهدوا على املغرية. تكون إال بأن يكذب نفسه يف ذلك القذف الذي حد فيه
ل مل أجز شهادته؛ فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل، ومن مل يفع

وحكى هذا القول النحاس عن أهل . احلارث بن كلدة أنفسهما وتابا، وأىب أبو بكرة أن يفعل فكان ال يقبل شهادته
توبته أن يصلح وحيسن حاله وإن مل يرجع عن قوله : -منها مالك رمحه اهللا تعاىل وغريه  -وقالت فرقة . املدينة

ويروى عن الشعيب أنه . وحسبه الندم على قذفه واالستغفار منه وترك العود إىل مثله؛ وهو قول ابن جرير بتكذيب
االستثناء من األحكام الثالثة، إذا تاب وظهرت توبته مل حيد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق؛ ألنه قد صار : قال

  .اآلية] ٨٢: طه[} فَّاٌر ِلَمْن َتاَبَوإِنِّي لََغ{: ممن يرضى من الشهداء؛ وقد قال اهللا عز وجل
. بنفس قذفه: اختلف علماؤنا رمحهم اهللا تعاىل مىت تسقط شهادة القاذف؛ فقال ابن املاجشون: الثانية والعشرون

وقال . ال تسقط حىت جيلد، فإن منع من جلده مانع عفو أو غريه مل ترد شهادته: وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون
شهادته يف مدة األجل موقوفة؛ ورجح القول بأن التوبة إمنا تكون بالتكذيب يف القذف، : اللخمي الشيخ أبو احلسن

  .وإال فأي رجوع لعدل إن قذف وحد وبقي على عدالته

: واختلفوا أيضا على القول جبواز شهادته بعد التوبة يف أي شيء جتوز؛ فقال مالك رمحه اهللا تعاىل: الثالثة والعشرون
يء مطلقا؛ وكذلك كل من حد يف شيء من األشياء؛ رواه نافع وابن عبد احلكم عن مالك، وهو جتوز يف كل ش
وذكر الوقار عن مالك أنه ال تقبل شهادته فيما حد فيه خاصة، وتقبل فيما سوى ذلك؛ وهو قول . قول ابن كنانة



يء من األشياء فال جتوز من حد يف ش: قال سحنون. وروى العتيب عن أصبغ وسحنون مثله. مطرف وابن املاجشون
من حد يف قذف أو زىن فال جتوز شهادته يف شيء من : وقال مطرف وابن املاجشون. شهادته يف مثل ما حد فيه

واتفقوا على ولد الزىن أن شهادته ال جتوز . وجوه الزىن، وال يف قذف وال لعان وإن كان عدال؛ وروياه عن مالك
  .يف الزىن

وعند أيب . اء إذا تعقب مجال معطوفة عاد إىل مجيعها عند مالك والشافعي وأصحاهبمااالستثن: الرابعة والعشرون
حنيفة وجل أصحابه يرجع االستثناء إىل أقرب مذكور وهو الفسق؛ وهلذا ال تقبل شهادته، فإن االستثناء راجع إىل 

  .الفسق خاصة ال إىل قبول الشهادة
ذه اجلمل يف حكم اجلملة الواحدة للعطف الذي فيها، أو لكل هل ه: أحدمها: وسبب اخلالف يف هذا األصل سببان

مجلة حكم نفسها يف االستقالل وحرف العطف حمسن ال مشرك، وهو الصحيح يف عطف اجلمل؛ جلواز عطف 
  .اجلمل املختلفة بعضها على بعض، على ما يعرف من النحو

ة، فإنه يعود إىل مجيعها عند الفقهاء، أو ال يشبه به، يشبه االستثناء بالشرط يف عوده إىل اجلمل املتقدم: السبب الثاين
واألصل أن كل ذلك حمتمل وال ترجيح، . ألنه من باب القياس يف اللغة وهو فاسد على ما يعرف يف أصول الفقه

 ويتأيد اإلشكال بأنه قد جاء يف كتاب اهللا عز وجل كال األمرين؛ فإن آية احملاربة. فتعني ما قال القاضي من الوقف
فيها عود الضمري إىل اجلميع باتفاق، وآية قتل املؤمن خطأ فيها رد االستثناء إىل األخرية باتفاق، وآية القذف حمتملة 

  وهذا نظر: قال علماؤنا. للوجهني، فتعني الوقف من غري مني

اء راجع إىل االستثن: ويترجح قول مالك والشافعي رمحهما اهللا من جهة نظر الفقه اجلزئي بأن يقال. كلي أصويل
وأمجعت األمة على أن التوبة . الفسق والنهي عن قبول الشهادة مجيعا إال أن يفرق بني ذلك خبرب جيب التسليم له

االستثناء يرجع إىل اجلمل السابقة؛ : قال أبو عبيد. متحو الكفر، فيجب أن يكون ما دون ذلك أوىل؛ واهللا أعلم
ن مرتكب الزىن، مث الزاين إذا تاب قبلت شهادته؛ ألن التائب من وليس من نسب إىل الزىن بأعظم جرما م: قال

الذنب كمن ال ذنب له، وإذا قبل اهللا التوبة من العبد كان العباد بالقبول أوىل؛ مع أن مثل هذا االستثناء موجود يف 
إِلَّا الَِّذينَ {إىل قوله ] ٣٣: املائدة[} سُولَُهإِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَر{: مواضع من القرآن؛ منها قوله تعاىل

وليس القاذف بأشد جرما من الكافر، : وال شك أن هذا االستثناء إىل اجلميع؛ وقال الزجاج]. ٣٤:املائدة[} َتابُوا
افر ال تقبل شهادة الك: أي ما دام قاذفا؛ كما يقال} أََبداً{: وقوله: قال. فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته

مث إن كان ! يقبل اهللا توبته وال تقبلون شهادته: وقال الشعيب للمخالف يف هذه املسألة. أبدا؛ فإن معناه ما دام كافرا
تعليل ال مجلة مستقلة " وأولئك هم الفاسقون: "االستثناء يرجع إىل اجلملة األخرية عند أقوام من األصوليني فقوله

مث توبة القاذف إكذابه نفسه، كما . ، فإذا زال الفسق فلم ال تقبل شهادهتمبنفسها؛ أي ال تقبلوا شهادهتم لفسقهم
قال عمر لقذفة املغرية حبضرة الصحابة من غري نكري، مع إشاعة القضية وشهرهتا من البصرة إىل احلجاز وغري ذلك 

ال جيوز : ، ولقالوا لعمرولو كان تأويل اآلية ما تأوله الكوفيون مل جيز أن يذهب علم ذلك عن الصحابة. من األقطار
  .قبول توبة القاذف أبدا، ومل يسعهم السكوت عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط قوهلم، واهللا املستعان

وال خالف أنه إذا مل جيلد القاذف بأن مات املقذوف قبل أن يطالب القاذف : قال القشريي: اخلامسة والعشرون
عفا املقذوف، فالشهادة مقبولة؛ ألن عند اخلصم يف املسألة النهي عن قبول باحلد، أو مل يرفع إىل السلطان، أو 

  :الشهادة معطوف على اجللد؛ قال اهللا تعاىل



هو قبل أن حيد شر منه حني حد؛ : وعند هذا قال الشافعي. }فَاْجِلُدوُهْم ثَمَانَِني َجلَْدةً َوال َتقَْبلُوا لَُهْم َشَهاَدةً أََبداً{
  .ت فكيف ترد شهادته يف أحسن حاليه دون أخسهماألن احلدود كفارا

وهو قول الليث . وقد تقدم عن ابن املاجشون أنه بنفس القذف ترد شهادته. هكذا قال وال خالف: قلت
ترد شهادته وإن مل حيد؛ ألنه بالقذف يفسق، ألنه من الكبائر فال تقبل شهادته حىت تصح : واألوزاعي والشافعي
  .له بالزىن أو بقيام البينة عليه براءته بإقرار املقذوف
} فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم{. وأصلحوا العمل: وقيل. يريد إظهار التوبة} َوأَصْلَُحوا{: قوله تعاىل: السادسة والعشرون

  .حيث تابوا وقبل توبتهم
إِلَّا أَْنفُسُُهْم فََشهَاَدةُ أََحدِِهْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت بِاللَِّه  َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَْزوَاجَُهْم َولَمْ َيكُْن لَُهْم شَُهَداُء{ ١٠ - ٦: اآليات

ا الَْعذَاَب أَنْ َتْشَهَد أَرَْبَع َشهَادَاٍت إِنَُّه لَِمَن الصَّاِدِقَني، َوالَْخاِمَسةُ أَنَّ لَعَْنَت اللَِّه َعلَْيِه إِنْ كَانَ ِمَن الْكَاِذبَِني، َوَيْدَرأُ َعْنَه
لَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ إِنَُّه لَِمَن الْكَاِذبَِني، َوالَْخاِمَسةَ أَنَّ غََضبَ اللَِّه َعلَْيَها إِنْ كَانَ ِمَن الصَّاِدِقَني، َولَْوال فَْضلُ ال بِاللَِّه

  }اللََّه َتوَّاٌب َحِكيٌم
  -:فيه ثالثون مسألة

وجيوز النصب على . بالرفع على البدل} أَْنفُُسُهْم} {اُء إِلَّا أَْنفُسُُهْمَولَْم َيكُْن لَُهْم شَُهَد{: قوله تعاىل: األوىل
بالرفع قراءة الكوفيني على االبتداء واخلرب؛ أي } فَشََهاَدةُ أََحدِِهْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت{. }َيكُْن{االستثناء، وعلى خرب 

بالنصب؛ ألن معىن } أربَع{دينة وأبو عمرو وقرأ أهل امل. فشهادة أحدهم اليت تزيل عنه حد القذف أربع شهادات
فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات، أو فاألمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات؛ : أن يشهد؛ والتقدير} فََشهَاَدةُ{

  .رفع باالبتداء} َوالَْخاِمسَةُ{. وال خالف يف الثاين أنه منصوب بالشهادة

وقرأ أبو عبد الرمحن وطلحة وعاصم يف رواية . املثقلة ألن معناها أنه وصلتها؛ ومعىن املخففة كمعىن} أنّ{واخلرب 
أَنَّ لَْعَنتَ {الباقون بالرفع على االبتداء، واخلرب يف . بالنصب، مبعىن وتشهد الشهادة اخلامسة} َوالَْخاِمسَةَ{حفص 
  .؛ أي والشهادة اخلامسة قول لعنة اهللا عليه} اللَِّه َعلَْيِه
زوهلا، وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هالل بن أمية قذف امرأته عند النيب صلى اهللا عليه يف سبب ن: الثانية

يا رسول اهللا، إذا رأى : قال" البينة أو حد يف ظهرك: "وسلم بشريك بن سحماء؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فقال " البينة وإال حد يف ظهرك: "م يقولأحدنا رجال على امرأته يلتمس البينة فجعل النيب صلى اهللا عليه وسل

وَالَِّذيَن َيْرُمونَ {والذي بعثك باحلق إين لصادق، ولينزلن اهللا يف أمري ما يربئ ظهري من احلد؛ فنزلت : هالل
ملا نزلت اآلية : وقيل. هاحلديث بكمال} ِمَن الصَّاِدقَِني{فقرأ حىت بلغ } أَزَْواجَُهْم وَلَْم َيكُْن لَُهْم شَُهَداُء إِلَّا أَْنفُُسُهْم

يا رسول اهللا، إن وجدت : املتقدمة يف الذين يرمون احملصنات وتناول ظاهرها األزواج وغريهم قال سعد بن معاذ
: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. مع امرأيت رجال أمهله حىت آيت بأربعة واهللا ألضربنه بالسيف غري مصفح عنه

مث جاء من . ويف ألفاظ سعد روايات خمتلفة، هذا حنو معناها". أغري منه واهللا أغري مين أتعجبون من غرية سعد ألنا"
بعد ذلك هالل بن أمية الواقفي فرمى زوجته بشريك بن سحماء البلوي على ما ذكرنا، وعزم النيب صلى اهللا عليه 

 عليه وسلم يف املسجد وسلم على ضربه حد القذف؛ فنزلت هذه اآلية عند ذلك، فجمعهما رسول اهللا صلى اهللا
ال أفضح قومي سائر اليوم؛ فالتعنت : وتالعنا، فتلكأت املرأة عند اخلامسة ملا وعظت وقيل إهنا موجبة؛ مث قالت

مث كان  -على النعت املكروه  -وفرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما، وولدت غالما كأنه مجل أورق 
واملشهور أن . وجاء أيضا عومير العجالين فرمى امرأته والعن. يعرف لنفسه أبا الغالم بعد ذلك أمريا مبصر، وهو ال



نازلة عومير بن أشقر كانت قبل؛ وهو حديث صحيح مشهور : وقيل. نازلة هالل كانت قبل، وأهنا سبب اآلية
  خرجه األئمة

قال الطربي يستنكر قوله . الصحيح أن القاذف لزوجه عومير، وهالل بن أمية خطأ: قال أبو عبد اهللا بن أيب صفرة
وإمنا القاذف عومير بن زيد بن اجلد بن العجالين، شهد أحدا مع النيب صلى اهللا عليه : يف احلديث هالل بن أمية

وسلم، رماها بشريك بن السحماء، والسحماء أمه؛ قيل هلا ذلك لسوادها، وهو ابن عبد ة بن اجلد بن العجالين؛ 
وَالَِّذيَن {قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم على الناس يف اخلطبة يوم اجلمعة : قيلو. كذلك كان يقول أهل األخبار

جعلين اهللا فداك لو أن رجال منا وجد على بطن امرأته رجال؛ : فقال عاصم بن عدي األنصاري} َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت
فكيف ألحدنا عند ذلك بأربعة شهداء،  فتكلم فأخرب مبا جرى جلد مثانني، ومساه املسلمون فاسقا فال تقبل شهادته؛
". كذلك أنزلت يا عاصم بن عدي: "وإىل أن يلتمس أربعة شهود فقد فرغ الرجل من حاجته فقال عليه السالم

شر وجدت شريك بن : ما وراءك؟ فقال: فخرج عاصم سامعا مطيعا؛ فاستقبله هالل بن أمية يسترجع؛ فقال
ا؛ وخولة هذه بنت عاصم بن عدي، كذا يف هذا الطريق أن الذي وجد مع السحماء على بطن امرأيت خولة يزين هب

واألظهر أن الذي وجد مع : قال الكليب. امرأته شريكا هو هالل بن أمية، والصحيح خالفه حسبما تقدم بيانه
واتفقوا  .امرأته شريكا عومير العجالين؛ لكثرة ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم العن بني العجالين وامرأته

على أن هذا الزاين هو شريك بن عبد ة وأمه السحماء، وكان عومير وخولة بنت قيس وشريك بين عم عاصم، 
وكانت هذه القصة يف شعبان سنة تسع من اهلجرة، منصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من تبوك إىل املدينة؛ 

رت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني العن بني حض: وروى الدارقطين عن عبد اهللا بن جعفر قال. قال الطربي
عومير العجالين وامرأته، مرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة تبوك، وأنكر محلها الذي يف بطنها وقال 

؛ فالعن بينهما " هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما: "هو البن السحماء؛ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مسعت عبد : يف طريقه الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن عمران بن أيب أنس قال. العصر عند املنرب على مخلبعد 

  .فذكره...... اهللا بن جعفر يقول

زنيت أو يا زانية أو رأيتها تزين، أو هذا : عام يف كل رمي، سواء قال} َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواَجُهْم{: قوله تعاىل: الثالثة
وجيب اللعان إن مل يأت بأربعة شهداء؛ وهذا قول مجهور العلماء وعامة . ليس مين؛ فإن اآلية مشتملة عليه الولد

رأيتك : ال يالعن إال أن يقول: وكان مالك يقول. وقد روي عن مالك مثل ذلك. الفقهاء ومجاعة أهل احلديث
إن املالعنة ال جتب بالقذف : والبيت مثل قول مالك وقول أيب الزناد وحيىي بن سعيد. تزين؛ أو ينفي محال أو ولدا منها

. والصحيح. وإمنا جتب بالرؤية أو نفي احلمل مع دعوى االسترباء؛ هذا هو املشهور عند مالك، وقاله ابن القاسم
جرد القذف وظاهر القرآن يكفي إلجياب اللعان مب: قال ابن العريب. }وَالَِّذيَن َيْرُمونَ أَْزوَاجَُهْم{: األول لعموم قوله

أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال؟ فقال النيب صلى : من غري رؤية؛ فلتعولوا عليه، ال سيما ويف احلديث الصحيح
ولو كانت . وأمجعوا أن األعمى يالعن إذا قذف امرأته. ومل يكلفه ذكر الرؤية" فاذهب فأت هبا: "اهللا عليه وسلم

وقد ذكر ابن القصار عن مالك أن لعان . ابن عمر رضي اهللا عنهم الرؤية من شرط اللعان ما العن األعمى؛ قاله
واحلجة ملالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس . ملست فرجه يف فرجها: األعمى ال يصح إال أن يقول

هله جاء هالل بن أمية وهو أحد الثالثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أ: رضي اهللا عنهما قال
يا رسول : رجال، فرأى بعينه ومسع بأذنه فلم يهجه حىت أصبح، مث غدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال



اهللا، إين جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجال، فرأيت بعيين ومسعت بأذين فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. اآلية؛ وذكر احلديث} أَْزوَاجَُهْم َولَْم َيكُْن لَُهْم شَُهَداُء إِلَّا أَْنفُسُُهْموَالَِّذيَن َيْرُمونَ {ما جاء به واشتد عليه؛ فنزلت 

وهو نص على أن املالعنة اليت قضى فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا كانت يف الرؤية، فال جيب أن يتعدى 
  .}َن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِتوَالَِّذي{: ومن قذف امرأته ومل يذكر رؤية حد؛ لعموم قوله تعاىل. ذلك
واختلف . إذا نفى احلمل فإنه يلتعن؛ ألنه أقوى من الرؤية وال بد من ذكر عدم الوطء واالسترباء بعده: الرابعة

  :علماؤنا يف االسترباء؛ فقال املغرية ومالك أحد قوليهما

ول؛ ألن براءة الرحم من الشغل والصحيح األ. ال ينفيه إال بثالث حيض: وقال مالك أيضا. جيزى يف ذلك حيضة
. يقع هبا كما يف استرباء األمة، وإمنا راعينا الثالث حيض يف العدد حلكم آخر يأيت بيانه يف الطالق إن شاء اهللا تعاىل

وبه قال أشهب يف . ال ُينفى الولد باالسترباء؛ ألن احليض يأيت على احلمل: وحكى اللخمي عن مالك أنه قال مرة
  .ال ينفى الولد إال خبمس سنني ألنه أكثر مدة احلمل على ما تقدم: وقال. از، وقاله املغريةكتاب ابن املو

وبه قال . اللعان عندنا يكون يف كل زوجني حرين كانا أو عبد ين، مؤمنني أو كافرين، فاسقني أو عدلني: اخلامسة
ينتفي ولد األمة عنه إال بيمني واحدة؛ خبالف ال : وقيل. وال لعان بني الرجل وأمته، وال بينه وبني أم ولده. الشافعي
ال : وقال أبو حنيفة. واألول حتصيل مذهب مالك وهو الصواب. إنه إذا نفى ولد أم الولد العن: وقد قيل. اللعان

يصح اللعان إال من زوجني حرين مسلمني؛ وذلك ألن اللعان عنده شهادة، وعندنا وعند الشافعي ميني، فكل من 
دليل ". وجد مع امرأته رجال: "ويف قوله. واتفقوا على أنه ال بد أن يكونا مكلفني. قذفه ولعانهصحت ميينه صح 

على أن املالعنة جتب على كل زوجني؛ ألنه مل خيص رجال من رجل وال امرأه من امرأة، ونزلت آية اللعان على هذا 
وإىل هذا ذهب مالك وأهل املدينة؛ وهو قول . من زوجومل خيص زوجا } َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواَجُهْم{: اجلواب فقال

وأيضا فإن اللعان يوجب فسخ النكاح فأشبه الطالق؛ فكل من جيوز . الشافعي وأمحد وإسحاق وأيب عبيد وأيب ثور
} َهادَِتهَِمالََشَهاَدُتَنا أََحقُّ ِمْن َش{: واللعان أميان ال شهادات؛ قال اهللا تعاىل وهو أصدق القائلني. طالقه جيوز لعانه

مث قال ]. ١:املنافقون[} إِذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ قَالُوا َنْشَهدُ إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه{: وقال تعاىل. أي أمياننا] ١٠٧:املائدة[
  ].١٦: اجملادلة[} اتََّخذُوا أَْيَماَنُهْم{: تعاىل

ا احتج به الثوري وأبو حنيفة فهي حجج ال تقوم على وأما م". لوال األميان لكان يل وهلا شأن: "وقال عليه السالم
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ساق؛ منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عمرو قال

أربعة ليس بينهم لعان ليس بني احلر واألمة لعان وليس بني احلرة والعبد لعان وليس بني املسلم واليهودية لعان "
وروي عن األوزاعي وابن جريج . أخرجه الدارقطين من طرق ضعفها كلها". بني املسلم والنصرانية لعان وليس

واحتجوا من . ومها إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله، ومل يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
وجب أال يالعن إال } كُْن لَُهْم شَُهَداُء إِلَّا أَْنفُسُُهْمَولَمْ َي{: جهة النظر أن األزواج ملا استثنوا من مجلة الشهداء بقول

. وأيضا فلو كانت ميينا ما رددت، واحلكمة يف ترديدها قيامها يف األعداد مقام الشهود يف الزىن. من جتوز شهادته
.  الفروج والدماءهذا يبطل بيمني القسامة فإهنا تكرر وليست بشهادة إمجاعا؛ واحلكمة يف تكرارها التغليظ يف: قلنا

والفيصل يف أهنا ميني ال شهادة أن الزوج حيلف لنفسه يف إثبات دعواه وختليصه من العذاب، وكيف : قال ابن العريب
جيوز ألحد أن يدعي يف الشريعة أن شاهدا يشهد لنفسه مبا يوجب حكما على غريه هذا بعيد يف األصل معدوم يف 

  .النظر



يالعن؛ ألنه ممن يصح طالقه وظهاره : مالعنة األخرس؛ فقال مالك والشافعيواختلف العلماء يف : السادسة
ال يالعن؛ ألنه ليس من أهل الشهادة، وألنه قد ينطق بلسانه فينكر : وقال أبو حنيفة. وإيالؤه، إذا فهم ذلك عنه

 قبل أن يتزوجها فإنه إن الرجل إذا قذف زوجته بالزىن: رأى أبو حنيفة عموم اآلية فقال: قال ابن العريب: السابعة
وهذا رماها حمصنة غري زوجة؛ وإمنا } َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحصََناِت{: يالعن؛ ونسي أن ذلك قد تضمنه قوله تعاىل

  .يكون اللعان يف قذف يلحق فيه النسب، وهذا قذف ال يلحق فيه نسب فال يوجب لعانا، كما لو قذف أجنبية
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

. إذا قذفها بعد الطالق نظرت؛ فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه أو محل يتربأ منه العن وإال مل يالعن: الثامنة
. ال يالعن يف الوجهني؛ ألهنا ليست بزوج: وقال أبو حنيفة. ا ليست بزوجةال يالعن حبال ألهن: وقال عثمان البيت

وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفا، بل هذا أوىل؛ ألن النكاح قد تقدم وهو يري االنتفاء من 
اف تعلقه مل يكن وإذا مل يكن هنالك محل يرجى وال نسب خي. النسب وتربئته من ولد يلحق به فال بد من اللعان

اآلية، } َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحصََناِت{: للعان فائدة فلم حيكم به وكان قذفا مطلقا داخال حتت عموم قوله تعاىل
  .فوجب عليه احلد وبطل ما قال البيت لظهور فساده

يكون الرجل غائبا فتأيت ال مالعنة بني الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إال يف مسألة واحدة، وهي أن : التاسعة
وكذلك . امرأته بولد يف مغيبه وهو ال يعلم فيطلقها فتنقضي عدهتا، مث يقدم فينفيه فله أن يالعنها ها هنا بعد العدة

  .لو قدم بعد وفاهتا ونفي الولد العن لنفسه وهي ميتة بعد مدة من العدة، ويرثها ألهنا ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما
ال يالعن : وقال أبو حنيفة. تفى من احلمل ووقع ذلك بشرطه العن قبل الوضع؛ وبه قال الشافعيإذا ان: العاشرة

ودليلنا النص الصريح بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم . إال بعد أن تضع، ألنه حيتمل أن يكون رحيا أو داء من األدواء
فجاءت به على النعت " ا فهو لفالنإن جاءت به كذا فهو ألبيه وإن جاءت به كذ: "العن قبل الوضع، وقال

  .املكروه
ال يالعن؛ وبناه على أصله يف أن اللواط : وقال أبو حنيفة. العن] لزوجه[إذا قذف بالوطء يف الدبر : احلادية عشرة
} ْموَالَِّذيَن َيْرُمونَ أَْزوَاجَُه{: وهذا فاسد؛ ألن الرمي به فيه معرة وقد دخل حتت عموم قوله تعاىل. ال يوجب احلد
  .أنه جيب به احلد] األعراف واملؤمنون"وقد تقدم يف 

إنه إن حد لألم : من غريب أمر هذا الرجل أنه قال إذا قذف زوجته وأمها بالزىن: قال ابن العريب: الثانية عشرة
 سقط حد البنت، وإن العن للبنت مل يسقط حد األم؛ وهذا ال وجه له، وما رأيت هلم فيه شيئا حيكى، وهذا باطل

  .جدا؛ فإنه خص عموم اآلية يف البنت وهي زوجة حبد األم من غري أثر وال أصل قاسه عليه
وهبذا قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل . إذا قذف زوجته مث زنت قبل التعانه فال حد وال لعان: الثالثة عشرة

قذف ال يقدح يف حصانته املتقدمة  ال يسقط احلد عن القاذف، وزىن املقذوف بعد أن: وقال الثوري واملزين. العلم
كما لو قذف مسلما فارتد املقذوف بعد القذف . وال يرفعها؛ ألن االعتبار احلصانة والعفة يف حال القذف ال بعده

ودليلنا . وأيضا فإن احلدود كلها معتربة بوقت الوجوب ال وقت اإلقامة. وقبل أن حيد القاذف مل يسقط احلد عنه
ستيفاء اللعان واحلد معىن لو كان موجودا يف االبتداء منع صحة اللعان ووجوب احلد فكذلك هو أنه قد ظهر قبل ا

إذا طرأ يف الثاين؛ كما إذا شهد شاهدان ظاهرمها العدالة فلم حيكم احلاكم بشهادهتما حىت ظهر فسقهما بأن زنيا أو 
لعفة واإلحصان يؤخذ من طريق الظاهر ال وأيضا فإن احلكم با. شربا مخرا فلم جيز للحاكم أن حيكم بشهادهتما تلك

؛ فال حيد القاذف إال بدليل قاطع، وباهللا " ظهر املؤمن محى: "من حيت القطع واليقني، وقد قال عليه السالم
  .التوفيق



فإن كانت صغرية ال . من قذف امرأته وهي كبرية ال حتمل تالعنا؛ هو لدفع احلد، وهي لدرء العذاب: الرابعة عشرة
ال حد على قاذف من : وقال ابن املاجشون. عن هو لدفع احلد ومل تالعن هي ألهنا لو أقرت مل يلزمها شيءحتمل ال
  .فعلى هذا ال لعان على زوج الصغرية اليت ال حتمل: قال اللخمي. مل تبلغ

وهو أحد  إذا شهد أربعة على امرأة بالزىن أحدهم زوجها فإن الزوج يالعن وحتد الشهود الثالثة؛: اخلامسة عشرة
إذا شهد الزوج والثالثة ابتداء قبلت شهادهتم وحدت : وقال أبو حنيفة. والقول الثاين أهنم ال حيدون. قويل الشافعي

  ودليلنا قوله. املرأة

فأخرب أن من قذف حمصنا ومل يأت بأربعة شهداء حد؛ فظاهره يقتضي أن . اآلية} َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت{: تعاىل
  . بأربعة شهداء سوى الرامي، والزوج رام لزوجته فخرج عن أن يكون أحد الشهود، واهللا أعلميأيت

له أن ينفيه : وقال شريح وجماهد. إذا ظهر بامرأته محل فترك أن ينفيه مل يكن له نفيه بعد سكوته: السادسة عشرة
  .يه فإنه ال يقبل منه، واهللا أعلموهذا خطأ؛ ألن سكوته بعد العلم به رضى به؛ كما لو أقر به مث ينف. أبدا

رجوت أن يكون رحيا يفش أو تسقطه فأستريح من القذف؛ : فإن أخر ذلك إىل أن وضعت وقال: السابعة عشرة
إذا مل يكن له عذر يف : فهل لنفيه بعد وضعه مدة ما فإذا جتاوزها مل يكن له ذلك؛ فقد اختلف يف ذلك، فنحن نقول

مىت أمكنه نفيه على ما : وقال أيضا. هو راض به ليس له نفيه؛ وهبذا قال الشافعيسكوته حىت مضت ثالثة أيام ف
وقال أبو . ال أعترب مدة: وقال أبو حنيفة. جرت به العادة متكنه من احلاكم فلم يفعل مل يكن له نفيه من بعد ذلك

ا هو أن نفي ولده حمرم عليه، والدليل لقولن: قال ابن القصار. يعترب فيه أربعون يوما، مدة النفاس: يوسف وحممد
وإمنا جعلنا . واستلحاق ولد ليس منه حمرم عليه، فال بد أن يوسع عليه لكي ينظر فيه ويفكر، هل جيوز له نفيه أو ال

احلد ثالثة ألنه أول حد الكثرة وآخر حد القلة، وقد جعلت ثالثة أيام خيترب هبا حال املصراة؛ فكذلك ينبغي أن 
يوسف وحممد فليس اعتبارهم بأوىل من اعتبار مدة الوالدة والرضاع؛ إذ ال شاهد هلم يف  وأما أبو. يكون هنا

  .الشريعة، وقد ذكرنا حنن شاهدا يف الشريعة من مدة املصراة
وكذلك األجنيب ألجنيب،  -باهلاء  -إذا قالت امرأة لزوجها أو ألجنيب يا زانيه : قال ابن القصار: الثامنة عشرة

صا ألصحابنا، ولكنه عندي يكون قذفا وعلى قائله احلد، وقد زاد حرفا، وبه قال الشافعي فلست أعرف فيه ن
  :وقال أبو حنيفة وأبو يوسف. وحممد بن احلسن

والدليل على أنه يكون يف الرجل قذفا هو أن اخلطاب . واتفقوا أنه إذا قال المرأته يا زان أنه قذف. ال يكون قذفا
" بفتح التاء"أال ترى أنه إذا قال للمرأة زنيت . سواء كان بلفظ أعجمي أو عريب إذا فهم منه معناه ثبت حكمه،

: كان قذفا؛ ألن معناه يفهم منه، وأليب حنيفة وأيب يوسف أنه ملا جاز أن خياطب املؤنث خبطاب املذكر لقوله تعاىل
فعل املذكر إذا تقدم عليه مل يكن وملا مل جيز أن يؤنث . صلح أن يكون قول يا زان للمؤنث قذفا} َوقَالَ نِْسوَةٌ{

  .خلطابه باملؤنث حكم، واهللا أعلم
  .يالعن يف النكاح الفاسد زوجته ألهنا صارت فراشا ويلحق النسب فيه فجرى اللعان عليه: التاسعة عشرة
ل على ال حد عليه؛ ألن اهللا تعاىل جع: اختلفوا يف الزوج إذا أىب من االلتعان؛ فقال أبو حنيفة: املوفية عشرين

األجنيب احلد وعلى الزوج اللعان، فلما مل ينتقل اللعان إىل األجنيب مل ينتقل احلد إىل الزوج، ويسجن أبدا حىت يالعن 
إن مل يلتعن الزوج حد؛ ألن اللعان له براءة : وقال مالك والشافعي ومجهور الفقهاء. ألن احلدود ال تؤخر قياسا

ويف حديث العجالين ما يدل . بأربعة شهداء حد، فكذلك الزوج إن مل يلتعنكالشهود لألجنيب، فإن مل يأت األجنيب 



  .إن سكت سكت على غيظ وإن قتلُت قُتلت وإن نطقُت ُجلدت: على هذا؛ لقوله
يالعن كان له شهود أو : واختلفوا أيضا هل للزوج أن يالعن مع شهوده؛ فقال مالك والشافعي: احلادية والعشرون

وقال أبو . يس هلم عمل يف غري درء احلد، وأما رفع الفراش ونفي الولد فال بد فيه من اللعانمل يكن؛ ألن الشهود ل
وَلَْم َيكُْن لَُهْم ُشَهَداُء إِلَّا {: إمنا جعل اللعان للزوج إذا مل يكن له شهود غري نفسه؛ لقوله تعاىل: حنيفة وأصحابه

  .}أَْنفُُسُهْم
ا بدأ اهللا به، وهو الزوج؛ وفائدته درء احلد عنه ونفي النسب منه؛ لقوله عليه البداءة يف اللعان مب: الثانية والعشرون

: وقال أبو حنيفة. ولو بدئ باملرأة قبله مل جيز ألنه عكس ما رتبه اهللا تعاىل". البينة وإال حد يف ظهرك: "السالم
  وهذا باطل؛ ألنه. جيزى

بل املعىن لنا؛ ألن املرأة إذا بدأت باللعان فتنفي ما مل  خالف القرآن، وليس له أصل يرده إليه وال معىن يقوى به،
  .يثبت وهذا ال وجه له

قل أشهد باهللا لرأيتها تزين ورأيت فرج الزاين يف فرجها : وكيفية اللعان أن يقول احلاكم للمالعن: الثالثة والعشرون
يردد ما شاء من هذين . ها بعد زناهالقد زنت وما وطئت: وإن شئت فلت. كاملرود يف املكحلة وما وطئتها بعد رؤييت

أشهد باهللا لقد استربأهتا : وإذا نفى محال قال. اللفظني أربع مرات، فإن نكل عن هذه األميان أو عن شيء منها حد
وإين ملن : وما وطئتها بعد، وما هذا احلمل مين، ويشري إليه؛ فيحلف بذلك أربع مرات ويقول يف كل ميني منها

إن كنت : علي لعنة اهللا إن كنت من الكاذبني، وإن شاء قال: مث يقول يف اخلامسة. هذا عليهاالصادقني يف قويل 
فإذا فرغ الرجل من التعانه قامت املرأة . فإذا قال ذلك سقط عنه احلد وانتفى عنه الولد. كاذبا فيما ذكرت عنها

وإن . ه ملن الكاذبني فيما ادعاه علي وذكر عينأشهد باهللا إنه لكاذب أو إن: بعده فحلفت باهللا أربعة أميان، تقول فيها
وعلي غضب اهللا إن كان صادقا، أو إن كان من : مث تقول يف اخلامسة. وإن محلي هذا منه: كانت حامال قالت

أشهد باهللا إين ملن الصادقني : ومن أوجب اللعان بالقذف يقول يف كل شهادة من األربع. الصادقني يف قول ذلك
: وتقول هي. علي لعنة اهللا إن كنت كاذبا فيما رميت به من الزىن: ويقول يف اخلامسة. نة من الزىنفيما رميت به فال

علي غضب اهللا إن كان صادقا فيما رماين به من : وتقول يف اخلامسة. أشهد باهللا إنه لكاذب فيما رماين به من الزىن
ني فيما رميت به زوجي فالنة بنت فالن، ويشري إليها يقول املالعن أشهد باهللا إين ملن الصادق: وقال الشافعي. الزىن

إين أخاف إن مل تكن صدقت : إن كانت حاضرة، يقول ذلك أربع مرات، مث يوعظه اإلمام ويذكره اهللا تعاىل ويقول
إن قولك وعلي لعنة اهللا إن : أن تبوء بلعنة اهللا؛ فإن رآه يريد أن ميضي على ذلك أمر من يضع يده على فيه، ويقول

لعنة اهللا علي إن كنت من الكاذبني فيما رميت به فالنة من : نت من الكاذبني موجبا؛ فإن أىب تركه يقول ذلكك
احتج مبا رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر رجال حيث أمر املتالعنني أن . الزىن

  .إهنا موجبة: يضع يده على فيه عند اخلامسة يقول

عليه اللعان : اختلف العلماء يف حكم من قذف امرأته برجل مساه، هل حيد أم ال؛ فقال مالك: عة والعشرونالراب
ال حد عليه؛ : وقال الشافعي. وبه قال أبو حنيفة؛ ألنه قاذف ملن مل يكن له ضرورة إىل قذفه. لزوجته، وحد للمرمي

، ومل يفرق } وَالَِّذيَن َيْرُمونَ أَْزوَاجَُهْم{: واحدا بقوله ألن اهللا عز وجل مل جيعل على من رمى زوجته بالزىن إال حدا
بني من ذكر رجال بعينه وبني من مل يذكر؛ وقد رمى العجالين زوجته بشريك وكذلك هالل بن أمية؛ فلم حيد واحد 

ني، مث خص حد وظاهر القرآن لنا؛ ألن اهللا تعاىل وضع احلد يف قذف األجنيب والزوجة مطلق: قال ابن العريب. منهما



وإمنا مل حيد العجالين لشريك وال هالل ألنه مل يطلبه؛ وحد . الزوجة باخلالص باللعان وبقي األجنيب على مطلق اآلية
  .القذف ال يقيمه اإلمام إال بعد املطالبة إمجاعا منا ومنه

على باب من املسجد  إذا فرغ املتالعنان من تالعنهما مجيعا تفرقا وخرج كل واحد منهما: اخلامسة والعشرون
وال خالف يف أنه ال يكن . اجلامع غري الباب الذي خيرج منه صاحبه، ولو خرجا من باب واحد مل يضر ذلك لعاهنما
وقد استحب مجاعة من . اللعان إال يف مسجد جامع جتمع فيه اجلمعة حبضرة السلطان أو من يقوم مقامه من احلكام

وتلتعن النصرانية من زوجها املسلم يف املوضع الذي تعظمه من . بعد العصر أهل العلم أن يكون اللعان يف اجلامع
  .كنيستها مثل ما تلتعن به املسلمة

وبتمام اللعان تقع الفرقة بني املتالعنني، فال جيتمعان أبدا وال يتوارثان، وال : قال مالك أصحابه: السادسة والعشرون
وقال أبو حنيفة . هو قول الليث بن سعد وزفر بن اهلذيل واألوزاعيحيل له مراجعتها أبدا ال قبل زوج وال بعده؛ و

ال تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حىت يفرق احلاكم بينهما؛ وهو قول الثوري؛ : وأبو يوسف وحممد بن احلسن
ال : "السالم فرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني املتالعنني؛ فأضاف الفرقة إليه، ولقوله عليه: لقول ابن عمر
. إذا أكمل الزوج الشهادة وااللتعان فقد زال فراش امرأته، التعنت أو مل تلتعن: وقال الشافعي". سبيل لك عليها

وملا كان لعان الزوج . وأما التعان املرأة فإمنا هو لدرء احلد عنها ال غري؛ وليس اللتعاهنا يف زوال الفراش معىن: قال
  ينفي

. وكان عثمان البيت ال يرى التالعن ينقص شيئا من عصمة الزوجني حىت يطلق. لفراشالولد ويسقط احلد رفع ا
وهذا قول مل يتقدمه إليه أحد من الصحابة؛ على أن البيت قد استحب للمالعن أن يطلق بعد اللعان، ومل يستحسنه 

ذكره الطربي، وحكاه وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما . قبل ذلك؛ فدل على أن اللعان عنده قد أحدث حكما
واحتج أهل هذه املقالة بأنه ليس . ومشهور املذهب أن نفس متام اللعان بينهما فرقة. اللخمي عن حممد بن أيب صفرة

كذبت عليها إن أمسكتها؛ فطلقها ثالثا، : يف كتاب اهللا تعاىل إذا العن أو العنت جيب وقوع الفرقة، وبقول عومير
عليه وسلم ذلك عليه ومل يقل له مل قلت هذا، وأنت ال حتتاج إليه؛ ألن باللعان قد  ومل ينكر النيب صلى اهللا: قال

وهذا إعالم منه أن متام ". ال سبيل لك عليها: "واحلجة ملالك يف املشهور ومن وافقه قوله عليه السالم. طلقت
جب اهللا تعاىل بينهما من املباعدة، اللعان رفع سبيله عنها وليس تفريقه بينهما باستئناف حكم وإمنا كان تنفيذا ملا أو

  .وهو معىن اللعان يف اللغة
ذهب اجلمهور من العلماء أن املتالعنني ال يتناكحان أبدا، فإن أكذب نفسه جلد احلد وحلق به : السابعة والعشرون

ء أن املالعن وذكر ابن املنذر عن عطا. وعلى هذا السنة اليت ال شك فيها وال اختالف. الولد، ومل ترجع إليه أبدا
إذا أكذب نفسه جلد : وقال أبو حنيفة وحممد. قد تفرقا بلعنة من اهللا: إذا أكذب نفسه بعد اللعان مل حيد، وقال

احلد وحلق به الولد، وكان خاطبا من اخلطاب إن شاء؛ وهو قول سعيد بن املسيب واحلسن وسعيد بن جبري 
وحجة . ال كما حلق به الولد؛ ألنه ال فرق بني شيء من ذلكيعود النكاح حال: وعبدالعزيز بن أيب سلمة، وقالوا

وروى ابن إسحاق ومجاعة عن . ؛ ومل يقل إال أن تكذب نفسك" ال سبيل لك عليها: "اجلماعة قوله عليه السالم
ورواه الدارقطين، ورواه مرفوعا من . فمضت السنة أهنما إذا تالعنا فرق بينهما فال جيتمعان أبدا: الزهري قال

املتالعنان إذا افترقا ال : "يث سعيد بن جبري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالحد
  .أبدا: عن علي. مضت السنة أال جيتمع املتالعنان: وروي عن علي وعبد قاال". جيتمعان أبدا



  :اللعان يفتقر إىل أربعة أشياء: الثامنة والعشرون
  .هادات على ما تقدموهو أربع ش: عدد األلفاظ

وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان، إن كان مبكة فعند الركن واملقام، وإن كان باملدينة فعند املنرب، : واملكان
وإن كان ببيت املقدس فعند الصخرة، وإن كان يف سائر البلدان ففي مساجدها، وإن كانا كافرين بعث هبما إىل 

كانا يهوديني فالكنيسة، وإن كانا جموسيني ففي بيت النار، وإن كانا ال دين هلما  املوضع الذي يعتقدان تعظيمه، إن
  .مثل الوثنيني فإنه يالعن بينهما يف جملس حكمه

  .وذلك بعد صالة العصر: والوقت
وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا؛ فاللفظ ومجع الناس مشروطان، والزمان واملكان : ومجع الناس
  .مستحبان

ومن . إن الفراق ال يقع إال بتمام التعاهنما، فعليه لو مات أحدمها قبل متامه ورثه اآلخر: من قال: سعة والعشرونالتا
إن مات : وعلى قول الشافعي. ال يقع إال بتفريق اإلمام فمات أحدمها قبل ذلك ومتام اللعان ورثه اآلخر: قال

  .أحدمها قبل أن تلتعن املرأة مل يتوارثا
فإن اللعان حكم تفريق : تفريق اللعان عندنا ليس بفسخ؛ وهو مذهب املدونة: قال ابن القصار: ثنياملوفية ثال

ال شيء هلا؛ وهذا على أن تفريق اللعان : ويف خمتصر ابن اجلالب. الطالق، ويعطى لغري املدخول هبا نصف الصداق
  .فسخ
مِْنكُْم ال َتْحَسُبوهُ َشّراً لَكُْم َبلْ ُهَو َخْيٌر لَكُْم ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم  إِنَّ الَِّذيَن َجاءُوا بِالِْأفِْك ُعْصَبةٌ{ ٢٢ - ١١: اآليات

ْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمنَاُت بِأَْنفُسِهِمْ َما اكَْتَسَب ِمَن الْأِثْمِ َوالَِّذي تَوَلَّى ِكْبَرُه ِمنُْهْم لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم، لَْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْم
  َخيْراً َوقَالُوا َهذَا إِفٌْك ُمبِنيٌ،

ونَ، َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم لَْوال َجاءُوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء فَإِذْ لَمْ َيأْتُوا بِالشَُّهَداِء فَأُولَِئَك ِعْندَ اللَِّه ُهُم الْكَاِذُب
ِفي َما أَفَْضُتْم ِفيِه َعذَاٌب َعِظيٌم، إِذْ َتلَقَّْوَنُه بِأَلِْسَنِتكُْم َوَتقُولُونَ بِأَفَْواِهكُْم َما لَْيسَ  َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرةِ لََمسَّكُْم

َتكَلََّم بَِهذَا سُْبَحاَنَك َهذَا َنا أَنْ َنلَكُْم بِِه ِعلٌْم َوَتْحَسبُوَنُه َهيِّناً َوُهَو ِعْنَد اللَِّه َعِظيٌم، َولَْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه قُلُْتْم َما َيكُونُ لَ
الْآياِت وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم، إِنَّ الَِّذيَن  ُبْهَتانٌ َعِظيٌم، َيِعظُكُُم اللَُّه أَنْ َتُعودُوا ِلِمثِْلِه أََبداً إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني، وَُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم

الَِّذيَن آَمُنوا لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َواللَُّه َيْعلَُم وَأَنُْتْم ال َتْعلَُمونَ، َولَْوال ُيحِبُّونَ أَنْ َتِشيَع الْفَاِحَشةُ ِفي 
ْيطَاِن َوَمْن َيتَّبِعْ ُخطُوَاِت تِ الشَّفَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه َرؤُوٌف َرِحيٌم، َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَتَّبُِعوا ُخطَُوا
ْم ِمْن أََحٍد أََبداً َولَِكنَّ اللََّه ُيَزكِّي الشَّْيطَاِن فَإِنَُّه َيأُْمُر بِالْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َما زَكَى ِمْنكُ

يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم َوالسََّعِة أَنْ يُْؤُتوا أُوِلي الْقُرَْبى َوالَْمَساِكَني وَالُْمَهاجِرِيَن ِفي َمْن َيَشاُء َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم، َوال 
  }َسبِيلِ اللَِّه َولَْيْعفُوا َولَْيصْفَُحوا أَال ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم

  -:فيه مثان وعشرون مسألة
وجيوز نصبها على احلال، ويكون . }إِنَّ{خرب } ُعْصَبةٌ } {إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِالِْأفِْك ُعْصَبةٌ ِمْنكُْم{: قوله تعاىل: األوىل
وسبب نزوهلا ما رواه األئمة من حديث اإلفك الطويل يف قصة . }ِلكُلِّ اْمرِئٍ مِْنُهْم َما اكَْتَسَب ِمَن الِْأثْمِ{اخلرب 

وأخرجه البخاري . ضوان اهللا عليها، وهو خرب صحيح مشهور، أغىن اشتهاره عن ذكره، وسيأيت خمتصراعائشة ر
وقال أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأخرجه أيضا عن حممد بن كثري عن : قال. تعليقا، وحديثه أمت



وعن . عائشة خرت مغشيا عليها ملا رميت: أخيه سليمان من حديث مسروق عن أم رومان أم عائشة أهنا قالت
حدثين مسروق بن األجدع قال حدثتين أم رومان وهي أم عائشة : موسى بن إمساعيل من حديث أيب وائل قال

: فعل اهللا بفالن وفعل بفالن فقالت أم رومان: بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ وجلت امرأة من األنصار فقالت: قالت
مسع رسول اهللا صلى : قالت عائشة. وما ذاك؟ قالت كذا وكذا: احلديث قالتوما ذاك؟ قالت ابين فيمن حّدث 

وأبو بكر؟ قالت نعم فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إال وعليها محى بنافض : قالت. اهللا عليه وسلم؟ قالت نعم
اهللا، أخذهتا  يا رسول: فقلت" ما شأن هذه؟: "فطرحت عليها ثياهبا فغطيتها فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

واهللا، لئن حلفت ال تصدقوين : فقعدت عائشة فقالت. قالت نعم" فلعل يف حديث ُتُحدث به: "قال. احلمى بنافض
وانصرف ومل يقل شيئا : قالت. ولئن قلت ال تعذروين مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه واهللا املستعان على ما تصفون

كان بعض من لقينا من : قال أبو عبد اهللا احلميدي. حد وال حبمدكحبمد اهللا ال حبمد أ: قالت. فأنزل اهللا عذرها
احلفاظ البغداديني يقول اإلرسال يف هذا احلديث أبني واستدل على ذلك بأن أم رومان توفيت يف حياة رسول اهللا 

 بن وللبخاري من حديث عبيداهللا. صلى اهللا عليه وسلم ومسروق مل يشاهد النيب صلى اهللا عليه وسلم بال خالف
  إذ َتِلقُونَه{عبد اهللا بن أيب مليكة أن عائشة كانت تقرأ 

: قال البخاري. وكانت أعلم بذلك من غريها ألنه نزل فيها: قال ابن أيب مليكة. الولق الكذب: وتقول} بِألسنَِتكُْم
وقال . وذلك سنة ست: قال ابن إسحاق. كان حديث اإلفك يف غزوة املريسيع: وقال معمر بن راشد عن الزهري

: قال يل الوليد بن عبد امللك: وأخرج البخاري من حديث معمر عن الزهري قال. سنة أربع: موسى بن عقبة
قلت ال، ولكن قد أخربين رجالن من قومك أبو سلمة بن عبد الرمحن وأبو : أبلغك أن عليا كان فيمن قذف؟ قال

وأخرجه أبو بكر . ان عليٌّ ُمَسلًّما يف شأهناك: بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أن عائشة قالت هلما
قال كنت عند الوليد : اإلمساعيلي يف كتابه املخرج على الصحيح من وجه آخر من حديث معمر عن الزهري، وفيه

الذي توىل كربه منهم علي بن أيب طالب؟ فقلت ال، حدثين سعيد بن املسيب وعروة وعلقمة : بن عبد امللك فقال
وأخرج البخاري . والذي توىل كربه عبد اهللا بن أيب: د اهللا بن عتبة كلهم يقول مسعت عائشة تقولوعبيداهللا بن عب

  .والذي توىل كربه منهم عبد اهللا بن أيب: أيضا من حديث الزهري عن عروة عن عائشة
من الثالثة إىل  وعنه أيضا. والعصبة ثالثة رجال؛ قال ابن عباس. اإلفك الكذب} بِالِْأفِْك{: قوله تعاىل: الثانية
وأصلها يف اللغة وكالم العرب اجلماعة الذين . من عشرة إىل مخسة عشر: جماهد. أربعون رجال: ابن عيينة. العشرة

وإن خريا ال شر فيه . والشر ما زاد ضره على نفعه. واخلري حقيقته ما زاد نفعه على ضره. يتعصب بعضهم لبعض
ا البالء النازل على األولياء فهو خري؛ ألن ضرره من األمل قليل يف الدنيا، فأم. وشرا ال خري فيه هو جهنم. هو اجلنة

ال َتْحَسُبوهُ {فنبه اهللا تعاىل عائشة وأهلها وصفوان، إذ اخلطاب هلم يف قوله . وخريه هو الثواب الكثري يف األخرى
  .؛ لرجحان النفع واخلري على جانب الشر} َشّراً لَكُمْ َبلْ ُهَو خَْيٌر لَكُْم

ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعائشة معه يف غزوة بين املصطلق وهي غزوة املريسيع، وقفل ودنا : الثالثة
  من املدينة آذن ليلة بالرحيل قامت حني آذنوا بالرحيل

فمشت حىت جاوزت اجليش، فلما فرغت من شأهنا أقبلت إىل الرحل فلمست صدرها فإذا عقد من جزع ظفار قد 
، فرجعت فالتمسته فحبسها ابتغاؤه، فوجدته وانصرفت فلما مل جتد أحدا، وكانت شابة قليلة اللحم، فرفع انقطع

الرجال هودجها ومل يشعروا بزواهلا منه؛ فلما مل جتد أحدا اضطجعت يف مكاهنا رجاء أن تفتقد فريجع إليها، فنامت 



نا إليه راجعون؛ وذلك أنه كان ختلف وراء اجليش حلفظ إنا هللا وإ: يف املوضع ومل يوقظها إال قول صفوان بن املعطل
إهنا استيقظت السترجاعه، ونزل عن ناقته وتنحى عنها حىت ركبت عائشة، وأخذ يقودها حىت بلغ : وقيل. الساقة

هبا اجليش يف حنر الظهرية؛ فوقع أهل اإلفك يف مقالتهم، وكان الذي جيتمع إليه فيه ويستوشيه ويشعله عبد اهللا بن 
: واهللا ما جنت منه وال جنا منها، وقال: يب بن سلول املنافق، وهو الذي رأى صفوان آخذا بزمام ناقة عائشة فقالأ

هذا اختصار . وكان من قالته حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة ومحنة بنت جحش. امرأة نبيكم باتت مع رجل
وملا بلغ صفوان قول حسان يف اإلفك جاء . ملاحلديث، وهو بكماله وإتقانه يف البخاري ومسلم، وهو يف مسلم أك

  :فضربه بالسيف ضربة على رأسه وقال
  غالم إذا هوجيت ليس بشاعر... تلق ذباب السيف عين فإنين 

فأخذ مجاعة حسان ولببوه وجاؤوا به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأهدر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وكان صفوان هذا . ذا يدل على أن حسان ممن توىل الكرب؛ على ما يأيت واهللا أعلموه. جرح حسان واستوهبه إياه

كان حصورا ال : وقيل. صاحَب ساقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزواته لشجاعته، وكان من خيار الصحابة
ملروي مع امرأته، كان له ابنان؛ يدل على ذلك حديثه ا: وقيل. يأيت النساء؛ ذكره ابن إسحاق من طريق عائشة

واهللا ما كشف : وقوله يف احلديث". هلما أشبه به من الغراب بالغراب: "وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ابنيه
ببالد : وقتل شهيدا رضي اهللا عنه يف غزوة أرمينية سنة تسع عشرة يف زمان عمر، وقيل. كنف أنثى قط؛ يريد بزىن

  .ويةالروم سنة مثان ومخسني يف زمان معا

ومل يسم من أهل اإلفك . يعين ممن تكلم باإلفك} لَكُْم ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم َما اكَْتَسَب ِمَن الِْأثْمِ{: قوله تعاىل: الرابعة
إال حسان ومسطح ومحنة وعبد ؛ وجهل الغري؛ قال عروة بن الزبري، وقد سأله عن ذلك عبد امللك بن مروان، 

  .}عصبة أربعة{ويف مصحف حفصة . ما قال اهللا تعاىلإال أهنم كانوا عصبة؛ ك: وقال
وهو : قال الفراء. بضم الكاف} كُْبرَه{وقرأ محيد األعرج ويعقوب } َوالَِّذي تََولَّى كِْبَرُه ِمنُْهْم{: قوله تعاىل: اخلامسة

قالت حني روي عن عائشة أنه حسان، وأهنا . فالن توىل عظم كذا وكذا؛ أي أكربه: وجه جيد؛ ألن العرب تقول
وروي عنها أنه عبد اهللا بن أيب؛ . لعل العذاب العظيم الذي أوعده اهللا به ذهاب بصره؛ رواه عنها مسروق: عمي

إنه مل يقل : وحكى أبو عمر بن عبد الرب أن عائشة برأت حسان من الفرية، وقالت. وهو الصحيح، وقال ابن عباس
  :قوله وقد أنكر حسان أن يكون قال شيئا من ذلك يف. شيئا

  وتصبح غرثى من حلوم الغوافل... حصان رزان ما تزن بريبة 
  نيب اهلدى واملكرمات الفواضل... حليلة خري الناس دينا ومنصب 
  كرام املساعي جمدها غري زائل... عقيلة حي من لؤي بن غالب 

  وطهرها من كل شني وباطل... مهذبة قد طيب اهللا خيمها 
  فال رفعت سوطي إيل أناملي... فإن كان ما بلغت أين قلته 

  آلل رسول اهللا زين احملافل... فكيف وودي ما حييت ونصريت 
  تقاصر عنها سورة املتطاول... له رتب عال على الناس فضلها 

وهذا تعارض، وميكن . لست كذلك؛ تريد أنك وقعت يف الغوافل: حصان رزان؛ قالت له: وقد روي أنه ملا أنشدها
  .نا مل يقل ذلك نصا وتصرحيا، ويكون عرض بذلك وأومأ إليه فنسب ذلك إليه؛ واهللا أعلمإن حسا: اجلمع بأن يقال



  :وهي املسألة:وقد اختلف الناس فيه هل خاض يف اإلفك أم ال، وهل جلد احلد أم ال؛ فاهللا أعلم أي ذلك كان
مسطحا : ني وامرأةفروى حممد بن إسحاق وغريه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جلد يف اإلفك رجل: السادسة

جلد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن أيب : وحسان ومحنة، وذكره الترمذي وذكر القشريي عن ابن عباس قال
والذي ثبت يف األخبار أنه ضرب ابن أيب وضرب حسان : قال القشريي. مثانني جلدة، وله يف اآلخرة عذاب النار

: قال املاوردي وغريه. كنه كان يسمع ويشيع من غري تصريحومحنة، وأما مسطح فلم يثبت عنه قذف صريح، ول
أحدمها أنه مل حيد أحدا من أصحاب اإلفك : اختلفوا هل حد النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحاب اإلفك؛ على قولني

فقني، وقد أخربه ألن احلدود إمنا تقام بإقرار أو ببينة، ومل يتعبده اهللا أن يقيمها بإخباره عنها؛ كما مل يتعبده بقتل املنا
  .بكفرهم
َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحصََناِت ثُمَّ لَْم يَأُْتوا بِأَْرَبَعةِ {: وهذا فاسد خمالف لنص القرآن؛ فإن اهللا عز وجل يقول: قلت

سلم حد أهل أن النيب صلى اهللا عليه و: والقول الثاين. }فَاجِْلُدوُهْم ثَمَانَِني َجلْدَةً{: أي على صدق قوهلم} ُشَهَداَء
  :اإلفك عبد اهللا بن أيب ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت ومحنة بنت جحش؛ ويف ذلك قال شاعر من املسلمني

  ومحنة إذ قالوا هجريا ومسطح... لقد ذاق حسان الذي كان أهله 
  كما خاض يف إفك من القول يفصح... وابن سلول ذاق يف احلد خزية 

  وسخطة ذي العرش الكرمي فأبرحوا ...تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم 
  خمازي تبقى عمموها وفضحوا... وآذوا رسول اهللا فيها فجلدوا 
  شآبيب قطر من ذرى املزن تسفح... فصب عليهم حمصدات كأهنا 

. املشهور من األخبار واملعروف عند العلماء أن الذي حد حسان ومسطح ومحنة، ومل يسمع حبد لعبد بن أيب: قلت
ملا نزل عذري قام النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك، وتال : عن عائشة رضي اهللا عنها قالتروى أبو داود 

  القرآن؛ فلما نزل من املنرب أمر بالرجلني

مثانني "ويف كتاب الطحاوي . حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة ومحنة بنت جحش: واملرأة فضربوا حدهم، ومساهم
د عبد اهللا بن أيب ألن اهللا تعاىل قد أعد له يف اآلخرة عذابا عظيما؛ فلو حد يف الدنيا وإمنا مل حي. قال علماؤنا". مثانني

لكان ذلك نقصا من عذابه يف اآلخرة وختفيفا عنه مع أن اهللا تعاىل قد شهد برباءة عائشة رضي اهللا عنها وبكذب 
: قذوف؛ كما قال اهللا تعاىلكل من رماها؛ فقد حصلت فائدة احلد، إذ مقصوده إظهار كذب القاذف وبراءة امل

وإمنا حد هؤالء املسلمون ليكفر عنهم إمث ما صدر عنهم . }فَإِذْ لَْم َيأْتُوا بِالشَُّهَداِء فَأُولَِئَك عِْنَد اللَِّه ُهُم الْكَاِذُبونَ{
فارة ملن إهنا ك"من القذف حىت ال يبقى عليهم تبعة من ذلك يف اآلخرة، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم يف احلدود 

إمنا ترك حد ابن أيب استئالفا لقومه واحتراما : وحيتمل أن يقال. ؛ كما يف حديث عبادة بن الصامت" أقيمت عليه
البنه، وإطفاء لثائرة الفتنة املتوقعة من ذلك، وقد كان ظهر مبادئها من سعد بن عبادة ومن قومه؛ كما يف صحيح 

  .واهللا أعلم. مسلم
هذا عتاب من اهللا سبحانه وتعاىل } ْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤمَِناُت بِأَْنفُِسهِْم َخْيراًلَ{: قوله تعاىل: السابعة

ظن املؤمنون أن املؤمن ال يفجر بأمه؛ قال : قال ابن زيد. للمؤمنني يف ظنهم حني قال أصحاب اإلفك ما قالوا
املعىن أنه كان ينبغي أن يقيس فضالء املؤمنني واملؤمنات األمر على أنفسهم؛ : وقيل. مبعىن هال} لَْوالَ{و . املهدوي

وروي أن هذا النظر السديد وقع من أيب أيوب األنصاري . فإن كان ذلك يبعد فيهم فذلك يف عائشة وصفوان أبعد
نت أنت يا أم يا أبا أيوب أمسعت ما قيل فقال نعم وذلك الكذب أك: وامرأته؛ وذلك أنه دخل عليها فقالت له



فهذا الفعل وحنوه هو الذي . فعائشة واهللا أفضل منك؛ قالت أم أيوب نعم: ال واهللا قال: أيوب تفعلني ذلك قالت
  .عاتب اهللا تعاىل عليه املؤمنني إذ مل يفعله مجيعهم

 على املسلمني إذا مسعوا رجال فأوجب اهللا. بإخواهنم} بِأَنْفُسِهِْم{معىن : قال النحاس} بِأَنْفُِسهِْم{: قوله تعاىل: الثامنة
  .يقذف أحدا ويذكره بقبيح ال يعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذبوه وتواعد من ترك ذلك ومن نقله

إن اآلية أصل يف أن درجة اإلميان اليت حازها اإلنسان؛ ومنزلة الصالح اليت حلها : وألجل هذا قال العلماء: قلت
  .ا املسلم ال يزيلها عنه خرب حمتمل وإن شاع إذا كان أصله فاسدا أو جمهوالاملؤمن، ولبسة العفاف اليت يستتر هب

مبعىن هال؛ أي هال جاؤوا } لَْوالَ{و . هذا توبيخ ألهل اإلفك} لَْوال َجاُءوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء{: قوله تعاىل: التاسعة
  .األول وإحالة على اآلية السابقة يف آية القذفوهذا رد على احلكم . بأربعة شهداء على ما زعموا من االفتراء

وقد . أي هم يف حكم اهللا كاذبون} فَإِذْ لَمْ َيأْتُوا بِالشَُّهَداِء فَأُولَِئَك ِعْندَ اللَِّه ُهُم الْكَاِذُبونَ{: قوله تعاىل: العاشرة
كاذب ال يف علم اهللا تعاىل؛ يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق يف قذفه، ولكنه يف حكم الشرع وظاهر األمر 

وهو سبحانه إمنا رتب احلدود على حكمه الذي شرعه يف الدنيا ال على مقتضى علمه الذي تعلق باإلنسان على ما 
  .هو عليه، فإمنا يبين على ذلك حكم اآلخرة

يها الناس إن أ: ومما يقوي هذا املعىن ويعضده ما خرجه البخاري عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال: قلت
الوحي قد انقطع وإمنا نأخذكم اآلن مبا ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خريا أمناه وقربناه؛ وليس لنا من 

وأمجع . سريرته شيء اهللا حياسبه يف سريرته، ومن أظهر لنا سوءا مل نؤمنه ومل نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة
  .السرائر إىل اهللا عز وجل العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهر، وأن

رفع باالبتداء عند سيبويه، واخلرب حمذوف ال } فَْضلُ}{َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمتُُه{: قوله تعاىل: احلادية عشرة
مْ َولَْوال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُ{ألنه قد ذكر مثله بعد؛ قال اهللا عز وجل } لَْوالَ{وحذف جواب . تظهره العرب

وهذا عتاب من اهللا تعاىل بليغ، . أي بسبب ما قلتم يف عائشة عذاب عظيم يف الدنيا واآلخرة} لََمسَّكُْم}{َوَرْحَمتُُه
األخذ يف احلديث؛ وهو الذي وقع : ولكنه برمحته ستر عليكم يف الدنيا ويرحم يف اآلخرة من أتاه تائبا واإلفاضة

  .أي أخذوا فيه أفاض القوم يف احلديث: عليه العتاب؛ يقال

قراءة حممد بن السميقع بضم التاء وسكون الالم وضم القاف؛ من } إِذْ َتلَقَّْوَنُه بِأَلِْسَنِتكُْم{: قوله تعاىل: الثانية عشرة
وقرأ مجهور السبعة حبرف التاء . من التلقي، بتاءين} إذ تتلقونه{وقرأ أيب وابن مسعود . اإللقاء، وهذه قراءة بينة

. وقرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي بإدغام الذال يف التاء. ار الذال دون إدغام؛ وهذا أيضا من التلقيالواحدة وإظه
وقرأ ابن كثري بإظهار الذال وإدغام التاء يف التاء؛ وهذه قراءة قلقة؛ ألهنا تقتضي اجتماع ساكنني، وليست 

ألن دونه األلف الساكنة، وكوهنا حرف لني حسنت هنالك ما } َوالَ َتَناَبزُوا. فَالَ تََناجُْوا{كاإلدغام يف قراءة من قرأ 
} إِذْ َتِلقُونه{ –وهم أعلم الناس هبذا األمر  -وقرأ ابن يعمر وعائشة رضي اهللا عنهما . ال حتسن مع سكون الذال

ر ولق الرجل يلق ولقا إذا كذب واستم: بفتح التاء وكسر الالم وضم القاف؛ ومعىن هذه القراءة من قول العرب
وعندي أنه أراد إذ تلقون فيه؛ فحذف حرف اجلر : قال ابن عطية. عليه؛ فجاؤوا باملتعدي شاهدا على غري املتعدي

  :قال. جاءت اإلبل تلق؛ أي تسرع: أصل الولق اإلسراع؛ يقال: وقال اخلليل وأبو عمرو. فاتصل الضمري
  جاؤوا بأسراب من الشأم ولق... ملا رأوا جيشا عليهم قد طرق 

  جاءت به عنس من الشأم تلق... احلصني زلق وزملق إن 



  :وهو الذي ينزل قبل أن جيامع؛ قال الراجز" بتشديد امليم"رجل زلق وزملق؛ مثال ُهَدبِد، وزمالق وزملق : يقال
  إن احلصني زلق وزملق

  .ولقه بالسيف ولقات، أي ضربات؛ فهو مشترك: يقال. وقد ولقه يلقه ولقا. والولق أيضا أخف الطعن
عائد على } َتْحَسبُونَُه{والضمري يف . مبالغة وإلزام وتأكيد} َوَتقُولُونَ بِأَفَْواِهكُْم َما{: قوله تعاىل: الثالثة عشرة

. }َعِظيٌم{يف الوزر } َوُهَو ِعْنَد اللَِّه{. أي شيئا يسريا ال يلحقكم فيه إمث} َهيِّناً{و . احلديث واخلوض فيه واإلذاعة له
  .أي بالنسبة إليكم" إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري: "عليه السالم يف حديث القربينوهذا مثل قوله 

مُ َولَْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه قُلُْتْم َما َيكُونُ لََنا أَنْ َنَتكَلََّم بَِهذَا سُْبحَاَنَك َهذَا بُْهَتانٌ َعِظيٌم، َيعِظُكُ{: قوله تعاىل: الرابعة عشرة
عتاب جلميع املؤمنني أي كان } وا ِلِمثِْلِه أََبداً إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني، َوُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآياِت وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌماللَُّه أَنْ َتُعوُد

ينبغي عليكم أن تنكروه وال يتعاطاه بعضكم من بعض على جهة احلكاية والنقل، وأن تنزهوا اهللا تعاىل عن أن يقع 
وأن حتكموا على هذه املقالة بأهنا هبتان؛ وحقيقة البهتان أن يقال يف . يه عليه الصالة والسالمهذا من زوج نب

وهذا املعىن قد جاء يف صحيح احلديث عن النيب صلى اهللا . اإلنسان ما ليس فيه، والغيبة أن يقال يف اإلنسان ما فيه
  .كراهية أن وحنوه: مفعول من أجله، بتقدير} أنْ{و . مث وعظهم تعاىل يف العودة إىل مثل هذه احلالة. عليه وسلم

  .ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت رجال: توقيف وتوكيد؛ كما تقول} إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني{: اخلامسة عشرة
ال نظري القول يعين يف عائشة؛ ألن مثله ال يكون إ} َيِعظُكُُم اللَُّه أَنْ َتُعوُدوا لِِمثِْلِه{: قوله تعاىل: السادسة عشرة

املقول عنه بعينه، أو فيمن كان يف مرتبته من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ملا يف ذلك من إذاية رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم يف عرضه وأهله؛ وذلك كفر من فاعله

قتل ألن اهللا  من سب أبا بكر وعمر أدب، ومن سب عائشة: قال هشام بن عمار مسعت مالكا يقول: السابعة عشرة
فمن سب عائشة فقد خالف القرآن، ومن خالف } َيِعظُكُُم اللَُّه أَنْ َتعُوُدوا ِلِمثِْلِه أََبداً إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني{: تعاىل يقول
قال أصحاب الشافعي من سب عائشة رضي اهللا عنها أدب كما يف سائر املؤمنني، : قال ابن العريب. القرآن قتل
ال يؤمن من ال يأمن : "يف عائشة ألن ذلك كفر، وإمنا هو كما قال عليه السالم} إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني{: وليس قوله
ال يزين الزاين حني يزين : "ولو كان سلب اإلميان يف سب من سب عائشة حقيقة لكان سلبه يف قوله". جاره بوائقه
  ليس كما زعمتم؛ فإن: قلنا. حقيقة" وهو مؤمن

ا عائشة املطهرة بالفاحشة فربأها اهللا تعاىل فكل من سبها مبا برأها اهللا منه مكذب هللا، ومن كذب اهللا أهل اإلفك رمو
ولو أن رجال سب عائشة بغري ما برأها اهللا منه . فهو كافر؛ فهذا طريق قول مالك، وهي سبيل الئحة ألهل البصائر

  .لكان جزاؤه األدب
شاع الشيء شيوعا وشيعا : أي تفشو؛ يقال} يَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتِشيَع الْفَاِحشَةُإِنَّ الَِّذ{: قوله تعاىل: الثامنة عشرة

واملراد هبذا اللفظ العام عائشة . أي يف احملصنني واحملصنات} ِفي الَِّذيَن آَمُنوا{. وشيعانا وشيوعه؛ أي ظهر وتفرق
لَُهمْ {. الفاحشة يف هذه اآلية القول السيء :وقيل. الفعل القبيح املفرط القبح: والفاحشة. وصفوان رضي اهللا عنهما

وقد بينا أن احلد للمؤمنني . ويف اآلخرة عذاب النار؛ أي للمنافقني، فهو خمصوص. أي احلد} َعذَاٌب أَلِيٌم ِفي الدُّْنيَا
  .معناه إن مات مصرا غري تائب: وقال الطربي. كفارة

وَأَْنُتمْ ال {. يعلم مقدار عظم هذا الذنب واجملازاة عليه ويعلم كل شيءأي } وَاللَُّه َيْعلَُم{: قوله تعاىل: التاسعة عشرة
أميا رجل شد عضد امرئ من : "روي من حديث أيب الدرداء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال} َتْعلَُمونَ



من حدود اهللا  وأميا رجل قال بشفاعته دون حد. الناس يف خصومة ال علم له هبا فهو يف سخط اهللا حىت ينزع عنها
وأميا رجل أشاع عل رجل مسلم . أن يقام فقد عاند اهللا حقا وأقدم على سخطه وعليه لعنة اهللا تتابع إىل يوم القيامة

مث تال مصداقه من  -كلمة وهو منها بريء يرى أن يشينه هبا يف الدنيا كان حقا على اهللا تعاىل أن يرميه هبا يف النار 
  .اآلية" } لَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتشِيَع الْفَاِحَشةُ ِفي الَِّذيَن آَمُنواإِنَّ ا{: كتاب اهللا تعاىل
ال : يعين مسالكه ومذاهبه؛ املعىن} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَتَّبُِعوا ُخطَُواتِ الشَّْيطَاِن{: قوله تعاىل: املوفية عشرين

" بالفتح"واخلطوة . خلطوات خطوة هو ما بني القدمنيوواحد ا. تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليها الشيطان
وختطى إلينا فالن؛ ومنه احلديث أنه رأى رجال يتخطى رقاب . خطوت خطوة، ومجعها خطوات: املصدر؛ يقال

  .الناس يوم اجلمعة

ما بتخفيف الكاف؛ أي } َما زَكَى{وقرأ اجلمهور . وسكنها عاصم واألعمش. بضم الطاء} ُخطُوات{وقرأ اجلمهور 
وشددها . زكا يزكو زكاء؛ أي صلح: أي ما صلح؛ يقال} ما زكى{: وقيل. اهتدى وال أسلم وال عرف رشدا

َيا أَيَُّها الَِّذيَن {: وقال الكسائي. احلسن وأبو حيوة؛ أي أن تزكيته لكم وتطهريه وهدايته إمنا هي بفضله ال بأعمالكم
َولَْوال {: جواب لقوله أوال وثانيا} َما َزكَى مِْنكُْم ِمْن أََحٍد أََبداً{:معترض، وقوله } آَمُنوا ال تَتَّبُِعوا ُخطَُواتِ الشَّْيطَاِن

  .}فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم
املشهور من الروايات أن هذه اآلية . اآلية} َوال يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم َوالسَّعَِة{: قوله تعاىل: احلادية والعشرون
وذلك أنه كان ابن بنت خالته وكان من . بكر بن أيب قحافة رضي اهللا عنه ومسطح بن أثاثة نزلت يف قصة أيب

امسه عوف، ومسطح : وقيل. وهو مسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب بن عبد مناف. املهاجرين البدريني املساكني
فك وقال فيه مسطح ما قال، حلف وكان أبو بكر رضي اهللا عنه ينفق عليه ملسكنته وقرابته؛ فلما وقع أمر اإل. لقب

إمنا كنت أغشى جمالس حسان فأمسع وال : أبو بكر أال ينفق عليه وال ينفعه بنافعة أبدا، فجاء مسطح فاعتذر وقال
وقال الضحاك وابن . لقد ضحكت وشاركت فيما قيل؛ ومر على ميينه، فنزلت اآلية: فقال له أبو بكر. أقول
واهللا ال نصل من تكلم يف شأن : وا منافعهم عن كل من قال يف اإلفك وقالواإن مجاعة من املؤمنني قطع: عباس

واألول أصح؛ غري أن اآلية تتناول األمة إىل يوم القيامة بأال يغتاظ ذو فضل وسعة . عائشة؛ فنزلت اآلية يف مجيعهم
إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِالِْأفْكِ {: زلروي يف الصحيح أن اهللا تبارك وتعاىل ملا أن. فيحلف أال ينفع يف هذه صفته غابر الدهر

واهللا ال أنفق عليه شيئا أبدا بعد : العشر آيات، قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره} ُعْصَبةٌ ِمْنكُْم
} ُتِحبُّونَ أَنْ َيغِْفَر اللَُّه لَكُْمأَال {: إىل قوله} َوال يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ مِْنكُْم وَالسَّعَِة{: الذي قال لعائشة؛ فأنزل اهللا تعاىل

واهللا إين ألحب أن يغفر اهللا يل؛ فرجع : هذه أرجى آية يف كتاب اهللا تعاىل؛ فقال أبو بكر: قال عبد اهللا بن املبارك. 
  .ال أنزعها منه أبدا: إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق عليه وقال

القذف وإن كان كبريا ال حيبط األعمال؛ ألن اهللا تعاىل وصف يف هذه اآلية دليل على أن : الثانية والعشرون
لَِئْن {: مسطحا بعد قوله باهلجرة واإلميان؛ وكذلك سائر الكبائر؛ وال حيبط األعمال غري الشرك باهللا، قال اهللا تعاىل

  ].٦٥: الزمر[} أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك
فرأى فعله أوىل منه أتاه وكفر عن ميينه، أو كفر عن ميينه وأتاه؛  من حلف على شيء ال يفعله: الثالثة والعشرون

ورأى الفقهاء أن من حلف أال يفعل سنة من السنن أو مندوبا وأّبد ذلك أهنا ُجرحة يف ]. املائدة"كما تقدم يف 
  .شهادته؛ ذكره الباجي يف املنتقى



معناه حيلف؛ وزهنا يفتعل، من األلية وهي } َوال َيأَْتلِ} {لَِوال َيأَْتلِ أُولُو الْفَْض{: قوله تعاىل: الرابعة والعشرون
: معناه يقصر؛ من قولك: وقالت فرقة". البقرة"وقد تقدم يف } ِللَِّذيَن يُْؤلُونَ ِمْن نِسَائِهِْم{: اليمني؛ ومنه قوله تعاىل

  ].١١٨: رانآل عم[} ال يَأْلُوَنكُْم َخَباالً{: ألوت يف كذا إذا قصرت فيه؛ ومنه قوله تعاىل
متثيل وحجة أي كما حتبون عفو اهللا عن ذنوبكم } أَال ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم{: قوله تعاىل: اخلامسة والعشرون

  ".من ال يرحم ال يرحم: "فكذلك اغفروا ملن دونكم؛ وينظر إىل هذا املعىن قوله عليه السالم
رجى آية يف كتاب اهللا تعاىل، من حيث لطف اهللا بالقذفة العصاة هبذا هذه أ: قال بعض العلماء: السادسة والعشرون

} َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني بِأَنَّ لَُهْم ِمَن اللَِّه فَْضالً كَبِرياً{: أرجى آية يف كتاب اهللا عز وجل قوله تعاىل. وقيل. اللفظ
ِملُوا الصَّاِلَحاِت ِفي رَْوضَاِت الَْجنَّاِت لَُهْم َما َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَع{: وقد قال تعاىل يف آية أخرى]. ٤٧: األحزاب[

؛ فشرح الفضل الكبري يف هذه اآلية، وبشر به املؤمنني ]٢٢: الشورى[} َيَشاُءونَ ِعْنَد َربِّهِْم ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري
: وقوله تعاىل]. ٥٣: الزمر[} فُوا َعلَى أَنْفُسِهِْمقُلْ َيا ِعَباِديَ الَِّذيَن أَْسَر{: ومن آيات الرجاء قوله تعاىل. يف تلك

  اللَُّه لَِطيٌف{

} َولَسَْوَف ُيْعطِيَك رَبَُّك فَتَْرَضى{: أرجى آية يف كتاب اهللا عز وجل: وقال بعضهم]. ١٩: الشورى[} بِِعَبادِِه
  .النار؛ وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يرضى ببقاء أحد من أمته يف ]٥: الضحى[

  :؛ كقول القائل}ال{أي أال يؤتوا، فحذف } أن يُْؤُتوا{: قوله تعاىل
  فقلت ميني اهللا أبرح قاعدا

من عفا الربع أي درس فهو حمو الذنب } َولَْيْعفُو{. }ال{وعلى قول أيب عبيدة ال حاجة إىل إضمار . ذكره الزجاج
  .حىت يعفو كما يعفو أثر الربع

  }َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت الَْغاِفالِت الُْمْؤِمَناتِ لُِعُنوا ِفي الدُّْنَيا َوالْآخَِرِة َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم إِنَّ الَِّذيَن{ ٢٣: اآلية
  -:فيه مسألتان

وأمجع العلماء على أن حكم احملصنني يف القذف كحكم ". النساء"تقدم يف } الُْمْحَصَناِت{: قوله تعاىل: األوىل
: واختلف فيمن املراد هبذه اآلية؛ فقال سعيد بن جبري. ال، وقد بيناه أول السورة واحلمد هللاحملصنات قياسا واستدال

هي يف عائشة وسائر أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قاله : وقال قوم. هي يف رماة عائشة رضوان اهللا عليها خاصة
: صنات فقد جعل اهللا له توبة؛ ألنه قالومن قذف غريهن من احمل. وال تنفع التوبة. ابن عباس والضحاك وغريمها

فجعل اهللا هلؤالء توبة، ومل جيعل } إِلَّا الَِّذيَن تَابُوا -إىل قوله  -وَالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأُْتوا بِأَْرَبَعِة شَُهَداءَ {
نزلت يف عائشة، إال أنه يراد : وقيل. وقيل هذا الوعيد ملن أصر على القذف ومل يتب. ألولئك توبة؛ قاله الضحاك

إن الذين يرمون : إنه عام جلميع الناس القذفة من ذكر وأنثى؛ ويكون التقدير: وقيل. هبا كل من اتصف هبذه الصفة
نزلت يف مشركي مكة؛ ألهنم يقولون : وقيل. األنفس احملصنات؛ فدخل يف هذا املذكر واملؤنث؛ واختاره النحاس

  .إمنا خرجت لتفجرللمرأة إذا هاجرت 

إن كان املراد هبذه اآلية املؤمنني من القذفة فاملراد باللعنة : قال العلماء} لُِعنُوا ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخرَِة{: قوله تعاىل: الثانية
اإلبعاد وضرب احلد واستيحاش املؤمنني منهم وهجرهم هلم، وزواهلم عن رتبه العدالة والبعد عن الثناء احلسن على 

. هي خاصة لعائشة تترتب هذه الشدائد يف جانب عبد اهللا بن أّيب وأشباهه: وعلى قول من قال. سنة املؤمننيأل
نزلت يف مشركي مكة فال كالم، فإهنم مبعدون، وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم؛ ومن أسلم : وعلى قول من قال



ويل هذه اآلية إنه عام جلميع الناس القذفة من أحسن ما قيل يف تأ: وقال أبو جعفر النحاس. فاإلسالم جيب ما قبله
إن الذين يرمون األنفس احملصنات، فدخل يف هذا املذكر واملؤنث، وكذا يف الذين : من ذكر وأنثى؛ ويكون التقدير

  .يرمون؛ إال أنه غلب املذكر على املؤنث
  }لُُهمْ بَِما كَاُنوا َيْعَملُونََيْوَم َتشَْهُد َعلَْيهِْم أَلِْسنَُتُهْم وَأَْيِديهِْم َوأَْرُج{ ٢٤: اآلية

بالياء، واختاره أبو } َيْشَهد{وقرأ األعمش وحيىي ومحزة والكسائي وخلف . قراءة العامة بالتاء، واختاره أبو حامت
يوم تشهد ألسنة بعضهم على بعض مبا كانوا يعملون : عبيد؛ ألن اجلار واجملرور قد حال بني االسم والفعل، واملعىن

أي وتتكلم } َوأَْيدِيهِْم وَأَْرُجلُُهْم{. تشهد عليهم ألسنتهم ذلك اليوم مبا تكلموا به: وقيل. والبهتانمن القذف 
  .اجلوارح مبا عملوا يف الدنيا

  }َيوَْمِئٍذ ُيَوفِّيهُِم اللَُّه ِدينَُهُم الَْحقَّ َوَيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ الُْمبُِني{ ٢٥: اآلية
قال . على أنه نعت هللا عز وجل} احلق{برفع } َيْومَِئٍذ ُيَوفِّيهُِم اللَُّه ِدينَُهُم الْحَقُّ{وقرأ جماهد . وجزاؤهمأي حساهبم 

ولوال كراهة خالف الناس لكان الوجه الرفع؛ ليكون نعتا هللا عز وجل، وتكون موافقة لقراءة أّيب، وذلك : أبو عبيد
وهذا الكالم من أيب عبيد : قال النحاس. } ُيَوفِّيهُِم اللَُّه احلَقُّ دِيَنُهْم{ رأيت يف مصحف أّيب: أن جرير بن حازم قال

  غري

وال حجة أيضا فيه ألنه لو صح هذا أنه يف مصحف أّيب كذا جاز . مرضي؛ ألنه احتج مبا هو خمالف للسواد األعظم
يكون } ِديَنُهُم الَْحقَّ{وعلى قراءة . قبدال من احل" دينهم"يومئذ يوفيهم اهللا احلق دينهم، يكون : أن تكون القراءة

: نعتا لدينهم، واملعىن حسن؛ ألن اهللا عز وجل ذكر املسيئني وأعلم أنه جيازيهم باحلق؛ كما قال عز وجل" احلّق"
سن ؛ ألن جمازاة اهللا عز وجل للكافر واملسيء باحلق والعدل، وجمازاته للمح]١٧: سبأ[} َوَهلْ ُنجَازِي إِلَّا الْكَفُوَر{

وقد ذكرنامها يف غري موضع، . امسان من أمسائه سبحانه} َوَيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ الُْمبُِني{. باإلحسان والفضل
  .وخاصة يف الكتاب األسىن

يُِّبونَ ِللطَّيَِّباِت أُولَِئَك ُمَبرَّأُونَ ِممَّا الَْخبِيثَاُت لِلَْخبِيِثَني َوالَْخبِيثُونَ ِللْخَبِيثَاِت َوالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبَِني وَالطَّ{ ٢٦: اآلية
  }َيقُولُونَ لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي

املعىن اخلبيثات من النساء للخبيثني من الرجال، وكذا اخلبيثون للخبيثات، وكذا الطيبات للطيبني : قال ابن زيد
املعىن الكلمات اخلبيثات من القول للخبيثني من : ر املفسرينوقال جماهد وابن جبري وعطاء وأكث. والطيبون للطيبات

الرجال، وكذا اخلبيثون من الناس للخبيثات من القول، وكذا الكلمات الطيبات من القول للطيبني من الناس، 
. وهذا أحسن ما قيل يف هذه اآلية: قال النحاس يف كتاب معاين القرآن. والطيبون من الناس للطيبات من القول

: وقيل. أي عائشة وصفوان مما يقول اخلبيثون واخلبيثات} أُولَِئَك ُمَبرَّأُونَ ِممَّا َيقُولُونَ{دل على صحة هذا القول و
اآلية؛ فاخلبيثات الزواين، والطيبات ] ٣: النور[} الزَّانِي ال يَْنِكُح إِلَّا زَانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً{: إن هذه اآلية مبنية على قوله

أُولَِئَك ُمَبرَّأُونَ ِممَّا {. واختار هذا القول النحاس أيضا، وهو معىن قول ابن زيد. وكذا الطيبون والطيباتالعفائف، 
واملراد ] ١١: النساء[} فَإِنْ كَانَ لَهُ إِْخوَةٌ{: عائشة وصفوان فجمع كما قال: وقيل. يعين به اجلنس} َيقُولُونَ

  .أخوان؛ قاله الفراء

إن يوسف عليه السالم ملا رمي بالفاحشة برأه اهللا : قال بعض أهل التحقيق.  منزهني مما رموا بهيعين} ُمَبرَّأُونَ{و 
على لسان صيب يف املهد، وإن مرمي ملا رميت بالفاحشة برأها اهللا على لسان ابنها عيسى صلوات اهللا عليه، وإن 



اءة صيب وال نيب حىت برأها اهللا بكالمه من عائشة ملا رميت بالفاحشة برأها اهللا تعاىل بالقرآن؛ فما رضي هلا برب
لقد أعطيت تسعا : "وروي عن علي بن زيد بن جدعان عن جدته عن عائشة رضي اهللا عنها قالت. القذف والبهتان
لقد نزل جربيل عليه السالم بصوريت يف راحته حني أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن : ما أعطيتهن امرأة

ين بكرا وما تزوج بكرا غريي، ولقد تويف صلى اهللا عليه وسلم وإن رأسه لفي حجري، ولقد يتزوجين ولقد تزوج
قرب يف بييت، ولقد حفت املالئكة بييت، وإن كان الوحي لينزل عليه وهو يف أهله فينصرفون عنه، وإن كان لينزل 

نزل عذري من السماء، ولقد خلقت  عليه وأنا معه يف حلافه فما يبينين عن جسده، وإين البنة خليفته وصديقه، ولقد
  .وهو اجلنة} لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي{: طيبة وعند طيب، ولقد وعدت مغفرة ورزقا كرميا؛ تعين قوله تعاىل

وا َعلَى أَْهِلَها ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُمْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال َتْدُخلُوا ُبُيوتاً غَْيَر ُبُيوِتكُْم َحتَّى َتْستَأْنِسُوا وَُتَسلُِّم{ ٢٧: اآلية
  }لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ

  -:فيه سبع عشرة مسألة
ملا خصص اهللا سبحانه ابن آدم الذي كرمه وفضله } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخلُوا ُبُيوتاً{ : قوله تعاىل: األوىل

متاع هبا على االنفراد، وحجر على اخللق أن يطلعوا على ما فيها باملنازل وسترهم فيها عن األبصار، وملكهم االست
ويف . من خارج أو يلجوها من غري إذن أرباهبا، أدهبم مبا يرجع إىل الستر عليهم لئال يطلع أحد منهم على عورة

م أن من اطلع يف بيت قوم من غري إذهنم حل هل: "صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ليس هذا على ظاهره،: وقد اختلف يف تأويله فقال بعض العلماء". يفقؤوا عينه

وحيتمل ] ١٢٦: النحل[} َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبوا{: فإن فقأ فعليه الضمان، واخلرب منسوخ، وكان قبل نزول قوله تعاىل
وقد . ا لكتاب اهللا تعاىل ال جيوز العمل بهأن يكون خرج على وجه الوعيد ال على وجه احلتم، واخلرب إذا كان خمالف

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتكلم بالكالم يف الظاهر وهو يريد شيئا آخر؛ كما جاء يف اخلرب أن عباس بن 
. وإمنا أراد بذلك أن يدفع إليه شيئا، ومل يرد به القطع يف احلقيقة" قم فاقطع لسانه: "مرداس ملا مدحه قال لبالل

وقال . ا حيتمل أن يكون ذكر فقء العني واملراد أن يعمل به عمل حىت ال ينظر بعد ذلك يف بيت غريهوكذلك هذ
  .ال ضمان عليه وال قصاص؛ وهو الصحيح إن شاء اهللا تعاىل حلديث أنس على ما يأيت: بعضهم
يا رسول اهللا، : قالت سبب نزول هذه اآلية ما رواه الطربي وغريه عن عدي بن ثابت أن امرأة من األنصار: الثانية

إين أكون يف بييت على حال ال أحب أن يراين عليها أحد، ال والد وال ولد فيأيت األب فيدخل علّي وإنه ال يزال 
يا : فقال أبو بكر رضي اهللا عنه. يدخل علّي رجل من أهلي وأنا على تلك احلال، فكيف أصنع ؟ فنزلت اآلية

لَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَنْ {: يف طرق الشام ليس فيها ساكن؛ فأنزل اهللا تعاىلرسول اهللا، أفرأيت اخلانات واملساكن 
  ].٢٩: النور[ } َتْدُخلُوا ُبيُوتاً غَْيَر َمْسكُونٍَة

قال . مد اهللا سبحانه وتعاىل التحرمي يف دخول بيت ليس هو بيتك إىل غاية هي االستئناس، وهو االستئذان: الثالثة
الستئناس فيما نرى واهللا أعلم االستئذان؛ وكذا يف قراءة أّيب وابن عباس وسعيد بن جبري ا: ابن وهب قال مالك

قال . تستعلموا؛ أي تستعلموا من يف البيت} َتْسَتأْنُِسوا{إن معىن : وقيل. } حَتَّى َتْسَتأِْذُنوا َوُتَسلَُّموا َعلَى أَْهِلهَا{
وقال معناه الطربي؛ ومنه . يعلم أنه قد شعر به، ويدخل إثر ذلكبالتنحنح أو بأي وجه أمكن، ويتأىن قدر ما : جماهد

  :وقال الشاعر. أي علمتم] ٦: النساء[} فَإِنْ آَنسُْتْم ِمْنُهْم ُرْشداً{: قوله تعاىل
  عصرا وقد دنا اإلمساء... آنست نبأة وأفزعها القناص 



م بن سليمان عن واصل بن السائب عن أيب حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد الرحي: ويف سنن ابن ماجه: قلت
يتكلم الرجل بتسبيحة : "يا رسول اهللا، هذا السالم، فما االستئذان؟ قال: سورة عن أيب أيوب األنصاري قال قلنا

  ".وتكبرية وحتميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت
  .وهذا نص يف أن االستئناس غري االستئذان؛ كما قال جماهد ومن وافقه: قلت
خطأ أو وهم من الكاتب، } َحتَّى َتْستَأْنِسُوا{وروي عن ابن عباس وبعض الناس يقول عن سعيد بن جبري : عةالراب

حَتَّى {وهذا غري صحيح عن ابن عباس وغريه؛ فإن مصاحف اإلسالم كلها قد ثبت فيها . }حَتَّى َتسَْتأْنُِسوا{إمنا هو 
وإطالق اخلطأ والوهم على الكاتب . ان، فهي اليت ال جيوز خالفها، وصح اإلمجاع فيها من لدن مدة عثم}َتْستَأْنِسُوا

ال يَأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوال ِمْن {: يف لفظ أمجع الصحابة عليه قول ال يصح عن ابن عباس؛ وقد قال عز وجل
]. ٩: احلجر[} ْحُن نَزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَإِنَّا َن{: ، وقال تعاىل]٤٢: فصلت[} َخلِْفِه َتْنزِيلٌ ِمْن َحكِيمٍ َحمِيٍد

. حىت تسلموا على أهلها وتستأنسوا حكاه أبو حامت: وقد روي عن ابن عباس أن يف الكالم تقدميا وتأخريا؛ واملعىن
ىن، بينة الوجه يف كالم متمكنة يف املع} َتْستَأْنِسُوا{ومما ينفي هذا القول عن ابن عباس وغريه أن . قال ابن عطية

أستأنس يا رسول اهللا؛ وعمر واقف على باب الغرفة، احلديث : وقد قال عمر للنيب صلى اهللا عليه وسلم. العرب
وذلك يقتضي أنه طلب األنس به صلى اهللا عليه وسلم، فكيف خيطّئ ابن عباس أصحاب الرسول يف مثل . املشهور
  .هذا
ن االستئناس إمنا يكون قبل السالم، وتكون اآلية على باهبا ال تقدمي فيها وال قد ذكرنا من حديث أيب أيوب أ: قلت

  .واهللا أعلم. تأخري، وأنه إذا دخل سلم
االستئذان ثالث، ال أحب أن : قال ابن وهب قال مالك. السنة يف االستئذان ثالث مرات ال يزاد عليها: اخلامسة

وصورة االستئذان أن . أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه مل يسمعيزيد أحد عليها، إال من علم أنه مل يسمع، فال 
  السالم عليكم أأدخل؛ فإن أذن له دخل، وإن أمر بالرجوع انصرف، وإن سكت عنه استأذن: يقول الرجل

إن السنة االستئذان ثالث مرات ال يزاد عليها حلديث أيب موسى : وإمنا قلنا. ثالثا؛ مث ينصرف من بعد الثالث
وهو . ري، الذي استعمله مع عمر بن اخلطاب وشهد به أليب موسى أبو سعيد اخلدري، مث أّيب بن كعباألشع

أتيت : ما منعك أن تأتينا؟ فقلت -يعين عمر  -فقال : حديث مشهور أخرجه الصحيح، وهو نص صريح؛ فإن فيه
إذا استأذن : "ليه وسلمفسلمت على بابك ثالث مرات فلم ترد علي فرجعت، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا ع

حدثنا : وأما ما ذكرناه من صورة االستئذان فما رواه أبو داود عن ربعي قال". أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلريجع
أجل؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : رجل من بين عامر استأذن على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف بيت، فقال

السالم : فسمعه الرجل فقال" قل السالم عليكم أأدخل -فقال له  -ه االستئذان أخرج إىل هذا فعلم: "خلادمه
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وذكره الطربي وقال. عليكم أأدخل؟ فأذن له النيب صلى اهللا عليه وسلم فدخل

بن عمر آذته وروي أن ا. احلديث..." قويل هلذا يقول السالم عليكم أدخل؟: "وسلم ألمة له يقال هلا روضة
ادخل بسالم؛ فأعاد : السالم عليكم أأدخل؟ فقالت املرأة: الرمضاء يوما فأتى فسطاطا المرأة من قريش فقال

بسالم؛ الحتمال اللفظ أن تريد بسالمك ال : فقالت ذلك فدخل؛ فتوقف ملا قالت. قويل أدخل: فأعادت، فقال هلا
  .بشخصك
منا خص االستئذان بثالث ألن الغالب من الكالم إذا كرر ثالثا مسع وفهم؛ إ: قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم: السادسة

ولذلك كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا حىت يفهم عنه، وإذا سلم على قوم سلم عليهم 



أو لعله مينعه من اجلواب  وإذا كان الغالب هذا؛ فإذا مل يؤذن له بعد ثالث ظهر أن رب املنزل ال يريد اإلذن،. ثالثا
عنه عذر ال ميكنه قطعه؛ فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ ألن الزيادة على ذلك قد تقلق رب املنزل، ورمبا يضره 

اإلحلاح حىت ينقطع عما كان مشغوال به؛ كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب أيوب حني استأذن عليه فخرج 
أما سنة التسليمات الثالث فإن : وروى عقيل عن ابن شهاب قال. احلديث"  ...لعلنا أعجلناك: "مستعجال فقال

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى سعد

فلم يردوا، " السالم عليكم: "فلم يردوا، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" السالم عليكم: "بن عبادة فقال
د تسليمه عرف أنه قد انصرف؛ فخرج سعد يف أثره حىت فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فلما فقد سع

وعليك السالم يا رسول اهللا، إمنا أردنا أن نستكثر من تسليمك، وقد واهللا مسعنا؛ فأنصرف رسول : أدركه، فقال
فإمنا أخذ التسليم ثالثا من قبل ذلك؛ رواه : قال ابن شهاب. اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع سعد حىت دخل بيته

مسعت حيىي بن أيب كثري يقول حدثين حممد بن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة : بن مسلم عن األوزاعي قالالوليد 
قال فرد " السالم عليكم ورمحة اهللا: "زارنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف منزلنا فقال: عن قيس بن سعد قال

... ذره يكثر علينا من السالم: ليه وسلم؟ فقالفقلت أال تأذن لرسول اهللا صلى اهللا ع: سعد ردا خفيا، قال قيس
ورواه : قال أبو داود. احلديث، أخرجه أبو داود وليس فيه قال ابن شهاب فإمنا أخذ التسليم ثالثا من قبل ذلك

  .عمر بن عبد الواحد وابن مساعة عن األوزاعي مرسال مل يذكرا قيس بن سعد
: قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم. االستئذان ترك العمل به الناسروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن : السابعة

كان رسول اهللا صلى اهللا : روى أبو داود عن عبد اهللا بن بسر قال. وذلك الختاذ الناس األبواب وقرعها؛ واهللا أعلم
السالم : "عليه وسلم إذا أتى باب قوم مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه األمين أو األيسر فيقول

  .وذلك أن الدور مل يكن عليها يومئذ ستور" عليكم السالم عليكم
فإن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن، وإن شاء دق الباب؛ ملا رواه أبو موسى : الثامنة

لبئر فدق الباب األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف حائط باملدينة على قُف البئر فمد رجليه يف ا
هكذا رواه عبد الرمحن بن أيب الزناد ". إيذن له وبشره باجلنة: "أبو بكر فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  وتابعه صاحل بن كيسان ويونس بن يزيد؛ فرووه مجيعا عن أيب الزناد عن أيب سلمة عن عبد الرمحن بن نافع

فرواه عن أيب الزناد عن أيب سلمة عن نافع بن عبد احلارث عن النيب  وخالفهم حممد بن عمرو الليثي. عن أيب موسى
  .صلى اهللا عليه وسلم كذلك؛ وإسناده األول أصح، واهللا اعلم

: وصفة الدق أن يكون خفيفا حبيث يسمع، وال يعنف يف ذلك؛ فقد روى أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال: التاسعة
  .قرع باألظافري؛ ذكره أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب يف جامعهكانت أبواب النيب صلى اهللا عليه وسلم ت

استأذنت على النيب صلى اهللا عليه وسلم : روى الصحيحان وغريمها عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال
إمنا كره : اقال علماؤن. كأنه كره ذلك"! أنا أنا: "؟ فقلت أنا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم" من هذا: "فقال

النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك ألن قوله أنا ال حيصل هبا تعريف، وإمنا احلكم يف ذلك أن يذكر امسه كما فعل عمر 
ثبت عن عمر بن . بن اخلطاب رضي اهللا عنه وأبو موسى؛ ألن يف ذكر االسم إسقاط كلفة السؤال واجلواب

السالم عليك يا رسول اهللا، السالم عليكم : مشربة له فقالاخلطاب أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف 
السالم عليكم، هذا أبو موسى، : أيدخل عمر؟ ويف صحيح مسلم أن أبا موسى جاء إىل عمر بن اخلطاب فقال



  .احلديث... السالم عليكم، هذا األشعري
ة فأتيت منزل شعبة فدققت قدمت البصر: ذكر اخلطيب يف جامعه عن علي بن عاصم الواسطي قال: احلادية عشرة

حدثين حممد بن : يا هذا ما يل صديق يقال له أنا مث خرج إيلّ فقال: من هذا؟ قلت أنا؛ فقال: عليه الباب فقال
" من هذا: "أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حاجة يل فطرقت عليه الباب فقال: املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال

وذكر عن عمر بن . كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كره قويل هذا، أو قوله هذا" ناأنا أ: "؟ فقلت أنا؛ فقال
ال : من هذا؟ فقلت أنا؛ فقال: دققت على عمرو بن عبيد الباب فقال يل: شبة حدثنا حممد بن سالم عن أبيه قال

أنه كان إذا دق بابه فقال  مسعت علي بن احملسن القاضي حيكي عن بعض الشيوخ: قال اخلطيب. يعلم الغيب إال اهللا
  .أنا هم دق: من ذا؟ فقال الذي على الباب أنا، يقول الشيخ

مث لكل قوم يف االستئذان عرفهم يف العبارة؛ كما رواه أبو بكر اخلطيب مسندا عن أيب عبد امللك : الثانية عشرة
ة فجاء معي، فلما قام بالباب أرسلتين مواليت إىل أيب هرير: موىل أم مسكني بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب قال

كان الدراوردي : وذكر عن أمحد بن صاحل قال. وترجم عليه باب االستئذان بالفارسية. أندر؟ قالت أندرون: قال
  .أندرون، فلقبه أهل املدينة الدراوردي: من أهل أصبهان نزل املدينة، فكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل

كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلنب روى أبو داود عن : الثالثة عشرة
" ارجع فقل السالم عليكم: "وجداية وضغابيس والنيب صلى اهللا عليه وسلم بأعلى مكة، فدخلت ومل أسلم فقال

من مل يبدأ : "وروى أبو الزبري عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية
إذا قال الرجل أدخل؟ ومل يسلم : مسعت أبا هريرة يقول: وذكر ابن جريج أخربين عطاء قال". بالسالم فال تأذنوا له

: وروي أن حذيفة جاءه رجل فنظر إىل ما يف البيت فقال. فقل ال حىت تأيت باملفتاح؛ فقلت السالم عليكم؟ قال نعم
  .ما بعينك فقد دخلت وأما باستك فلم تدخلأ: السالم عليكم أأدخل؟ فقال حذيفة

رسول : "ومما يدخل يف هذا الباب ما رواه أبو داود عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: الرابعة عشرة
إذا دعي أحدكم إىل : "؛ أي إذا أرسل إليه فقد أذن له يف الدخول، يبينه قوله عليه السالم" الرجل إىل الرجل إذنه

  .أخرجه أبو داود أيضا عن أيب هريرة". فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذنطعام 
فإن وقعت العني على العني فالسالم قد تعني، وال تعد رؤيته إذنا لك يف دخولك عليه، فإذا قضيت : اخلامسة عشرة

  .أدخل؟ فإن أذن لك وإال رجعت: حق السالم ألنك الوارد عليه تقول

كلها إمنا هي يف بيت ليس لك، فأما بيتك الذي تسكنه فإن كان فيه أهلك فال إذن هذه األحكام : السادسة عشرة
فإن . إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، فهم أحق من سلمت عليهم: قال قتادة. عليها، إال أنك تسلم إذا دخلت

ة بينك تنحنح واضرب برجلك حىت ينتبها لدخولك؛ ألن األهل ال حشم: كان فيه معك أمك أو أختك فقالوا
ويستأذن الرجل : قال ابن القاسم قال مالك. وأما األم واألخت فقد يكونا على حالة ال حتب أن ترامها فيها. وبينها

: وقد روى عطاء بن يسار أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم. على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما
؟ " أحتب أن تراها عريانة"فعاوده ثالثا؛ قال " استأذن عليها: "لإين أخدمها؟ قا: قال" نعم"أستأذن على أمي؟ قال 

  .ذكره الطربي" فاستأذن عليها: "قال ال؛ قال
يقول السالم علينا من ربنا التحيات الطيبات : فإن دخل بيت نفسه وليس فيه أحد؛ فقال علماؤنا: السابعة عشرة

إذا دخلت بيتا : وقال قتادة.  عليه وسلم، وسنده ضعيفرواه ابن وهب عن النيب صلى اهللا. املباركات، هللا السالم



. وذكر لنا أن املالئكة ترد عليهم: قال. ليس فيه أحد فقل السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني؛ فإنه يؤمر بذلك
  .والصحيح ترك السالم واالستئذان، واهللا أعلم: قال ابن العريب

  .قول قتادة حسن: قلت
كُمْ مْ َتجُِدوا ِفيَها أََحداً فَال َتْدُخلُوَها حَتَّى ُيْؤذَنَ لَكُْم َوإِنْ ِقيلَ لَكُُم اْرجِعُوا فَاْرجُِعوا ُهَو أَْزكَى لَفَإِنْ لَ{ ٢٨: اآلية

  }َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم
  -:فيه أربع مسائل

وحكى . للبيوت اليت هي بيوت الغري} جِدُوا ِفيَهاَت{الضمري يف } فَإِنْ لَْم َتجِدُوا ِفيَها أََحداً{: قوله تعاىل: األوىل
وضعف الطربي هذا . أي مل يكن لكم فيها متاع} فَإِنْ لَْم َتجِدُوا ِفيَها أََحداً{: معىن قوله: الطربي عن جماهد أنه قال

كان التأويل، وكذلك هو يف غاية الضعف؛ وكأن جماهدا رأى أن البيوت غري املسكونة إمنا تدخل دون إذن إذا 
  .للداخل فيها متاع

والصحيح أن هذه اآلية مرتبطة مبا . متاع البيت، الذي هو البسط والثياب؛ وهذا كله ضعيف} املتاع{ورأى لفظة 
يا أيها الذين أمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا، فإن أذن لكم : قبلها واألحاديث؛ التقدير

فإن مل جتدوا فيها . فعل عليه السالم مع سعد، وأبو موسى مع عمر رضي اهللا عنهمافادخلوا وإال فارجعوا؛ كما 
لقد طلبت : قال رجل من املهاجرين: وأسند الطربي عن قتادة قال. أحدا يأذن لكم فال تدخلوها حىت جتدوا إذنا

ُهَو {: ط؛ لقوله تعاىلعمري هذه اآلية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواين فيقول يل ارجع فارجع وأنا مغتب
  .}أَزْكَى لَكُْم

سواء كان الباب مغلقا أو مفتوحا؛ ألن الشرع قد أغلقه بالتحرمي للدخول حىت يفتحه اإلذن من ربه، بل : الثانية
فقد روى . جيب عليه أن يأيت الباب وحياول اإلذن على صفة ال يطلع منه على البيت ال يف إقباله وال يف انقالبه

وروي يف الصحيح عن سهل بن سعد " من مأل عينيه من قاعة بيت فقد فسق: "عمر بن اخلطاب أنه قالعلماؤنا عن 
أن رجال اطلع يف جحر يف باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مدرى يرجل 

به يف عينك إمنا جعل اهللا اإلذن من  لو أعلم أنك تنظر لطعنت: "به رأسه؛ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لو أن رجال اطلع عليك بغري إذن فحذفته : "وروي عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال". أجل البصر

  ".حبصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح
نس بن مالك دون البلوغ وقد كان أ. إذا ثبت أن اإلذن شرط يف دخول املنزل فإنه جيوز من الصغري والكبري: الثالثة

وسيأيت هلذا . يستأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلماهنم رضي اهللا عنهم
  .مزيد بيان يف آخر السورة إن شاء اهللا تعاىل

لب الدخول على غفلة توعد ألهل التجسس على البيوت وط} وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم{: قوله تعاىل: الرابعة
  .للمعاصي والنظر إىل ما ال حيل وال جيوز، ولغريهم ممن يقع يف حمظور

  }َوَما َتكُْتُمونَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتْدُخلُوا ُبُيوتاً غَْيَر َمْسكُوَنٍة ِفيَها َمتَاٌع لَكُْم وَاللَُّه َيْعلَُم َما تُْبُدونَ { ٢٩: اآلية
  -:فيه مسألتان

روي أن بعض الناس ملا نزلت آية االستئذان تعمق يف األمر، فكان ال يأيت موضعا خربا وال مسكونا إال سلم : وىلاأل
واستأذن؛ فنزلت هذه اآلية، أباح اهللا تعاىل فيها رفع االستئذان يف كل بيت ال يسكنه أحد ألن العلة يف االستئذان 



  .العلة زال احلكمإمنا هي ألجل خوف الكشفة على احلرمات فإذا زالت 
هي الفنادق اليت يف طرق : اختلف العلماء يف املراد هبذه البيوت؛ فقال حممد بن احلنفية وقتادة وجماهد: الثانية
ال يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل، وفيها متاع هلم؛ أي استمتاع : قال جماهد. السابلة
وهذا على القول بأهنا غري متملكة، . أن املراد هبا دور مكة ويبينه قول مالكوعن حممد بن احلنفية أيضا . مبنفعتها

: قال الشعيب. هي حوانيت القيساريات: وقال ابن زيد والشعيب. وأن الناس شركاء فيها وأن مكة أخذت عنوة
ها الناس للبول املراد هبا اخلرب اليت يدخل: وقال عطاء. ألهنم جاؤوا بيوعهم فجعلوها فيها، وقالوا للناس هلم

ليس يعين باملتاع اجلهاز، ولكن ما سواه من احلاجة؛ أما منزل : وقال جابر بن زيد. والغائط؛ ففي هذا أيضا متاع
قال . ينزله قوم من ليل أو هنار، أو خربة يدخلها لقضاء حاجة، أو دار ينظر إليها فهذا متاع وكل منافع الدنيا متاع

: واملتاع يف كالم العرب. من قول إمام من أئمة املسلمني، وهو موافق للغة وهذا شرح حسن: أبو جعفر النحاس
  ].٤٩: األحزاب[} فََمتُِّعوُهنَّ{ومنه . املنفعة؛ ومنه أمتع اهللا بك

أما من فسر املتاع بأنه مجيع االنتفاع فقد طبق املفصل وجاء : واختاره أيضا القاضي أبو بكر بن العريب وقال: قلت
أن الداخل فيها إمنا هو ملا له من االنتفاع فالطالب يدخل يف اخلانكات وهي املدارس لطلب العلم، بالفيصل، وبني 

  والساكن يدخل اخلانات

وهي الفناتق، أي الفنادق، والزبون يدخل الدكان لالبتياع، واحلاقن يدخل اخلالء للحاجة؛ وكل يؤيت على وجهه 
أن بيوت القيساريات حمظورة بأموال الناس، غري مباحة لكل من  وأما قول ابن زيد والشعيب فقول وذلك. من بابه

  .أراد دخوهلا بإمجاع، وال يدخلها إال من أذن له رهبا، بل أرباهبا موكلون بدفع الناس
  }َه َخبٌِري بَِما َيْصَنُعونَقُلْ ِللُْمْؤِمنَِني يَُغضُّوا ِمْن أَْبصَارِِهْم َوَيْحفَظُوا فُُروجَُهْم ذَِلَك أَْزكَى لَُهْم إِنَّ اللَّ{ ٣٠: اآلية

  -:فيه سبع مسائل
: وصل تعاىل بذكر الستر ما يتعلق به من أمر النظر؛ يقال} قُلْ ِللُْمْؤِمنَِني َيُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم{: قوله تعاىل: األوىل

  :غض بصره يغضه غضا؛ قال الشاعر
  فال كعبا بلغت وال كالبا... فغض الطرف إنك من منري 

  :ل عنترةوقا
  حىت يواري جاريت مأواها... وأغض طريف ما بدت يل جاريت 

. ومل يذكر اهللا تعاىل ما يغض البصر عنه وحيفظ الفرج، غري أن ذلك معلوم بالعادة، وأن املراد منه احملرم دون احمللل
صرف ا: وقال سعيد بن أيب احلسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن؟ قال: ويف البخاري

َوقُلْ {عما ال حيل هلم؛ : وقال قتادة} قُلْ ِللُْمْؤِمنَِني يَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم وََيْحفَظُوا فُرُوَجُهْم{: بصرك؛ يقول اهللا تعاىل
  .ي عنهخائنة األعني من النظر إىل ما هن] ٣١: النور[} ِللُْمْؤِمَناِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ وََيْحفَظَْن فُُروَجهُنَّ

: وقيل]. ٤٧: احلاقة[} فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنُه َحاجِزِيَن{: زائدة؛ كقوله} ِمْن} {ِمْن أَْبَصارِِهْم{: قوله تعاىل: الثانية
غض فالن من فالن أي وضع منه؛ فالبصر : الغض النقصان؛ يقال: وقيل. للتبعيض؛ ألن من النظر ما يباح} ِمْن{

  .صلة للغض، وليست للتبعيض وال للزيادة} مِْن{فـ . فهو موضوع منه ومنقوص إذا مل ميكن من عمله

. البصر هو الباب األكرب إىل القلب، وأعمر طرق احلواس إليه، وحبسب ذلك كثر السقوط من جهته: الثالثة
عليه ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن مجيع احملرمات، وكل ما خيشى الفتنة من أجله؛ وقد قال صلى اهللا 



فإذا أبيتم : "فقال. يا رسول اهللا، ما لنا من جمالسنا بد نتحدث فيها: فقالوا" إياكم واجللوَس على الطرقات: "وسلم
غض البصر وكف األذى ورد السالم : "وما حق الطريق يا رسول اهللا؟ قال: قالوا" إال اجمللس فأعطوا الطريق حقه

وقال صلى اهللا عليه وسلم . و سعيد اخلدري، خرجه البخاري ومسلمرواه أب". واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
حدثين هارون بن رئاب أن : وروى األوزاعي قال". ال تتبع النظرة النظرة فإمنا لك األوىل وليست لك الثانية: "لعلي

نه حىت غزوان وأبا موسى األشعري كانا يف بعض مغازيهم، فكشفت جارية فنظر إليها غزوان، فرفع يده فلطم عي
ظلمت عينك، فاستغفر اهللا وتب، : إنك للحاظة إىل ما يضرك وال ينفعك؛ فلقي أبا موسى فسأله فقال: نفرت، فقال

وكان غزوان ملك نفسه فلم يضحك حىت مات رضي : قال األوزاعي. فإن هلا أول نظرة وعليها ما كان بعد ذلك
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نظرة الفجاءة؛  سألت: ويف صحيح مسلم عن جرير بن عبد اهللا قال. اهللا عنه

للتبعيض؛ ألن النظرة األوىل ال متلك فال تدخل حتت " من"إن : وهذا يقوي قول من يقول. فأمرين أن أصرف بصري
خطاب تكليف، إذ وقوعها ال يتأتى أن يكون مقصودا، فال تكون مكتسبة فال يكون مكلفا هبا؛ فوجب التبعيض 

ولقد كره الشعيب أن يدمي الرجل النظر إىل ابنته أو أمه أو أخته؛ وزمانه . ذلك يف الفرج؛ ألهنا متلك لذلك، ومل يقل
  .خري من زماننا هذا وحرام على الرجل أن ينظر إىل ذات حمرمة نظر شهوة يرددها

أي } وََيْحفَظُوا فُرُوَجُهْم{ :وقيل. أي يستروها عن أن يراها من ال حيل} وََيْحفَظُوا فُرُوَجُهْم{: قوله تعاىل: الرابعة
وروى هبز بن . والصحيح أن اجلميع مراد واللفظ عام. جلاز" من فروجهم: "عن الزىن؛ وعلى هذا القول لو قال

  احفظ: "قلت يا رسول اهللا، عوراتنا ما نأيت منها وما نذر؟ قال: حكيم بن معاوية القشريي عن أبيه عن جده قال

". إن استطعت أال يراها فافعل: "الرجل يكون مع الرجل؟ قال: قال". ملكت ميينكعورتك إال من زوجتك أو ما 
وقد ذكرت عائشة رضي اهللا عنها رسول ". اهللا أحق أن يستحيا منه من الناس: "فالرجل يكون خاليا؟ فقال: قلت

  .ما رأيت ذلك منه، وال رأى ذلك مين: اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحاهلا معه فقالت
أطيب ما أنفق : وقد روي عن ابن عمر أنه قال. هبذه اآلية حرم العلماء نصا دخول احلمام بغري مئزر :اخلامسة

فدخوله جائز . وصح عن ابن عباس أنه دخل احلمام وهو حمرم باجلحفة. الرجل درهم يعطيه للحمام يف خلوة
يلحقهن؛ واألوىل هبن واألفضل للرجال باملآزر، وكذلك النساء للضرورة كغسلهن من احليض أو النفاس أو مرض 

هلن غسلهن إن أمكن ذلك يف بيوهتن، فقد روى أمحد بن منيع حدثنا احلسن بن موسى حدثنا ابن هليعة حدثنا زبان 
لقيين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد خرجت من : عن سهل بن معاذ عن أبيه عن أم الدرداء أنه مسعها تقول

والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثياهبا يف غري : "؟ فقالت من احلمام؛ فقال" الدرداءمن أين يا أم : "احلمام فقال
وخرج أبو بكر البزار عن طاوس عن ". بيت أحد من أمهاهتا إال وهي هاتكة كل ستر بينها وبني الرمحن عز وجل

يا رسول : قالوا". ال له احلماماحذروا بيتا يق: "ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هذا أصح إسناد حديث يف هذا الباب؛ على أن الناس : قال أبو حممد عبد احلق". فاستتروا: "اهللا، ينقي الوسخ؟ قال

يرسلونه عن طاوس، وأما ما خرجه أبو داود يف هذا من احلظر واإلباحة فال يصح منه شيء لضعف األسانيد، 
  .وكذلك ما خرجه الترمذي

أما دخول احلمام يف هذه األزمان فحرام على أهل الفضل والدين؛ لغلبة اجلهل على الناس واستسهاهلم إذا  :قلت
توسطوا احلمام رمي مآزرهم، حىت يرى الرجل البهي ذو الشيبة قائما منتصبا وسط احلمام وخارجه باديا عن عورته 

من النساء ال سيما بالديار املصرية إذ محاماهتم  هذا أمر بني الرجال فكيف. ضاما بني فخذيه وال أحد يغري عليه
  .خالية عن املظاهر اليت هي من أعني الناس سواتر، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم



  :فإن استتر فليدخل بعشرة شروط: قال العلماء:السادسة 
  .أال يدخل إال بنية التداوي أو بنية التطهري عن الرحضاء: األول
  .يعتمد أوقات اخللوة أو قلة الناسأن : الثاين
  .أن يستر عورته بإزار صفيق: الثالث
  .أن يكون نظره إىل األرض أو يستقبل احلائط لئال يقع بصره على حمظور: الرابع
  استتر سترك اهللا: أن يغري ما يرى من منكر برفق، يقول: اخلامس
وقد اختلف يف الفخذين هل . إال امرأته أو جاريتهإن دلكه أحد ال ميكنه من عورته، من سرته إىل ركبته : السادس

  .مها عورة أم ال
  .أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس: السابع
  .أن يصب املاء على قدر احلاجة: الثامن
  .إن مل يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم حيفظون أدياهنم على كرائه: التاسع
ذكر الترمذي أبو عبد اهللا يف . كنه ذلك كله فليستتر وليجتهد يف غض البصرفإن مل مي. أن يتذكر به جهنم: العاشر

اتقوا بيتا يقال : "نوادر األصول من حديث طاوس عن عبد اهللا بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
". علني فادخلوه مستترينإن كنتم ال بد فا: "يا رسول اهللا، إنه يذهب به الوسخ ويذكّر النار فقال: قيل". له احلمام

نعم البيت يدخله الرجل املسلم بيت احلمام : "وخرج من حديث أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وذلك ألنه ". وبئس البيت يدخله الرجل بيت العروس -وذلك ألنه إذا دخله سأل اهللا اجلنة واستعاذ به من النار  -

فهذا ألهل الغفلة، صري اهللا هذه الدنيا مبا فيها سببا للذكر ألهل : قال أبو عبد اهللا. رةيرغبه يف الدنيا وينسيه اآلخ
  الغفلة ليذكروا هبا آخرهتم؛ فأما أهل اليقني فقد صارت اآلخرة نصب أعينهم فال بيت محام يزعجه وال بيت عروس

 إن مجيع نعيم الدنيا يف أعينهم كنثارة يستفزه، لقد دقت الدنيا مبا فيها من الصنفني والضربني يف جنب اآلخرة، حىت
الطعام من مائدة عظيمة، ومجيع شدائد الدنيا يف أعينهم كتفلة عوقب هبا جمرم أو مسيء قد كان استوجب القتل أو 

  .الصلب من مجيع عقوبات أهل الدنيا
إِنَّ {. وأبعد من دنس األنام أي غض البصر وحفظ الفرج أطهر يف الدين} ذَِلَك أَزْكَى لَُهْم{: قوله تعاىل: السابعة
  .هتديد ووعيد} بَِما َيْصَنُعونَ{. أي عامل} اللََّه َخبٌِري

ِمْنَها َولَْيْضرِْبنَ  َوقُلْ ِللُْمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ وََيْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوال ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا َما ظََهَر{ ٣١: اآلية
أَْبنَاِئهِنَّ أَْو أَْبَناِء ُبُعولَِتهِنَّ أَوْ  ِهنَّ َعلَى ُجيُوبِهِنَّ َوال يُْبِديَن زِينََتُهنَّ إِلَّا ِلُبُعولَِتهِنَّ أَْو آَباِئهِنَّ أَْو آَباِء ُبعُولَِتهِنَّ أَْوبُِخُمرِ

نَّ أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ أَوِ التَّابِِعَني غَْيرِ أُوِلي الِْأْرَبِة ِمَن الرِّجَالِ إِخَْوانِهِنَّ أَْو َبنِي إِْخوَانِهِنَّ أَْو َبنِي أََخوَاِتهِنَّ أَْو نِسَاِئهِ
ى اللَّهِ ِمْن زِيَنِتهِنَّ َوتُوُبوا إِلَأَوِ الطِّفْلِ الَِّذيَن لَْم َيظَْهُروا َعلَى َعْورَاِت النَِّساِء َوال َيْضرِْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ ِلُيعْلََم َما ُيخِْفَني 

  }َجِميعاً أَيَُّها الُْمْؤِمُنونَ لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ
ِمْن {: إىل قوله تعاىل} وَقُلْ ِللُْمْؤِمَناتِ َيْغُضْضَن ِمْن أَْبصَارِِهنَّ َوَيْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َوال يُْبِديَن زِيَنَتهُنَّ{: قوله تعاىل
  }زِينَِتهِنَّ

  -:فيه ثالث وعشرون مسألة
خص اهللا سبحانه وتعاىل اإلناث هنا باخلطاب على طريق التأكيد؛ فإن قوله } وَقُلْ ِللُْمْؤِمَناِت{: قوله تعاىل: األوىل



وظهر . يكفي؛ ألنه قول عام يتناول الذكر واألنثى من املؤمنني، حسب كل خطاب عام يف القرآن} قُلْ ِللُْمْؤِمنَِني{:
  ألن الم الفعل من الثاين ساكنة ومن األول متحركة، ومها يف موضع} ضُّوايَُغ{ومل يظهر يف } يَْغُضضَْن{التضعيف يف 

وأخذ هذا املعىن بعض . وبدأ بالغض قبل الفرج ألن البصر رائد للقلب؛ كما أن احلُمى رائد املوت. جزم جوابا
  :الشعراء فقال

  فما تألف العينان فالقلب آلف... أمل تر أن العني للقلب رائد 
إذا أقبلت : وقال جماهد". ظر سهم من سهام إبليس مسموم فمن غض بصره أورثه اهللا احلالوة يف قلبهالن"ويف اخلرب 

وعن خالد بن أيب . املرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها ملن ينظر؛ فإذا أدبرت جلس على عجزها فزينها ملن ينظر
فأمر اهللا . ا قلبه كما ينغل األدمي فال ينتفع بهال تتبعن النظرة النظرة فرمبا نظر العبد نظرة نغل منه: عمران قال

سبحانه وتعاىل املؤمنني واملؤمنات بغض األبصار عما ال حيل؛ فال حيل للرجل أن ينظر إىل املرأة وال املرأة إىل الرجل؛ 
 مسعت رسول اهللا: ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال. فإن عالقتها به كعالقته هبا؛ وقصدها منه كقصده منها

إن اهللا كتب على ابن آدم حظه من الزىن أدرك ذلك ال حمالة فالعينان تزنيان وزنامها : "صلى اهللا عليه وسلم يقول
ال يصلح النظر إىل شيء منهن ممن يشتهى : وقال الزهري يف النظر إىل اليت مل حتض من النساء. احلديث..." النظر

ويف . اجلواري الاليت يبعن مبكة إال أن يريد أن يشتري وكره عطاء النظر إىل. النظر إليهن وإن كانت صغرية
وقال عليه . الصحيحني عنه عليه السالم أنه صرف وجه الفضل عن اخلثعمية حني سألته، وطفق الفضل ينظر إليها

ي واملذاء هو أن جيمع الرجل بني النساء والرجال مث خيليهم مياذ". الغرية من اإلميان واملذاء من النفاق: "السالم
. مذيت الفرس إذا أرسلتها ترعى: هو إرسال الرجال إىل النساء؛ من قوهلم: وقيل. بعضهم بعضا؛ مأخوذ من املذي

وكل ذكر ميذي، وكل أنثى تقذي؛ فال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تبدي زينتها إال ملن حتل له؛ أو ملن 
  .ه إليها لوقوع اليأس له منهاهي حمرمة عليه على التأبيد؛ فهو آمن أن يتحرك طبع

روى الترمذي عن نبهان موىل أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا ومليمونة وقد دخل عليها ابن أم : الثانية
هذا احلديث ال يصح عند : فإن قيل". أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه: "إنه أعمى، قال: فقالتا" احتجبا: "مكتوم

وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه . راويه عن أم سلمة نبهان موالها وهو ممن ال حيتج حبديثهأهل النقل ألن 
. السالم تغليظ على أزواجه حلرمتهن كما غلظ عليهن أمر احلجاب؛ كما أشار إليه أبو داود وغريه من األئمة

مة بنت قيس أن تعتد يف بيت أم ويبقى معىن احلديث الصحيح الثابت وهو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر فاط
". تلك امرأة يغشاها أصحايب اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعني ثيابك وال يراك: "شريك؛ مث قال

قد استدل بعض العلماء هبذا احلديث على أن املرأة جيوز هلا أن تطلع من الرجل على ما ال جيوز للرجل أن : قلنا
وَقُلْ ِللُْمْؤِمَناتِ {: فعلى هذا يكون خمصصا لعموم قوله تعاىل. لق القرط؛ وأما العورة فاليطلع من املرأة كالرأس ومع

وإمنا أمرها باالنتقال من : قال ابن العريب. للتبعيض كما هي يف اآلية قبلها} مِْن{، وتكون } َيْغُضْضَن ِمْن أَْبصَارِِهنَّ
ا من بقائها يف بيت أمر شريك؛ إذ كانت أم شريك مؤثرة بيت أم شريك إىل ببت ابن أم مكتوم ألن ذلك أوىل هب

بكثرة الداخل إليها، فيكثر الرائي هلا، ويف بيت ابن أم مكتوم ال يراها أحد؛ فكان إمساك بصرها عنه أقرب من 
  .ذلك وأوىل، فرخص هلا يف ذلك، واهللا أعلم

ين، إال ما استثناه من الناظرين يف باقي اآلية حذارا من أمر اهللا سبحانه وتعاىل النساء بأال يبدين زينتهن للناظر: الثالثة
. ظاهر الزينة هو الثياب: االفتتان، مث استثىن، ما يظهر من الزينة؛ واختلف الناس يف قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود



وقال ابن عباس . الوجه والكفان والثياب: وقال سعيد بن جبري أيضا وعطاء واألوزاعي. وزاد ابن جبري الوجه
ظاهر الزينة هو الكحل والسوار واخلضاب إىل نصف الذراع والقرطة والفتخ؛ وحنو هذا : وقتادة واملسور بن خمرمة

  وذكر الطربي عن. فمباح أن تبديه املرأة لكل من دخل عليها من الناس

ا عن النيب قتادة يف معىن نصف الذراع حديثا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذكر آخر عن عائشة رضي اهللا عنه
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر إذا عركت أن تظهر إال وجهها ويديها إىل ها : "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ويظهر يل حبكم ألفاظ اآلية أن املرأة مأمورة بأال تبدي وأن جتتهد يف : قال ابن عطية. وقبض على نصف الذراع" هنا
ستثناء فيما يظهر حبكم ضرورة حركة فيما ال بد منه، أو إصالح شأن وحنو اإلخفاء لكل ما هو زينة، ووقع اال

  .على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة يف النساء فهو املعفو عنه} َما ظََهَر{فـ . ذلك
هذا قول حسن، إال أنه ملا كان الغالب من الوجه والكفني ظهورمها عادة وعبادة وذلك يف الصالة واحلج، : قلت

يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي اهللا عنها أن أمساء بنت . أن يكون االستثناء راجعا إليهما فيصلح
أيب بكر رضي اهللا عنهما دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول اهللا 

وأشار إىل وجهه " احمليض مل يصلح أن يرى منها إال هذايا أمساء إن املرأة إذا بلغت : "صلى اهللا عليه وسلم وقال هلا
فهذا أقوى من جانب االحتياط؛ وملراعاة فساد الناس فال تبدي املرأة من زينتها إال ما ظهر من وجهها . وكفيه

إن املرأة إذا كانت مجيلة وخيف من : وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا. وكفيها، واهللا املوفق ال رب سواه
  .ها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك؛ وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيهاوجه
خلقية ومكتسبة؛ فاخللقية وجهها فإنه أصل الزينة ومجال اخللقة ومعىن احليوانية؛ ملا فيه : الزينة على قسمني: الرابعة

رأة يف حتسني خلقتها؛ كالثياب واحللي والكحل وأما الزينة املكتسبة فهي ما حتاوله امل. من املنافع وطرق العلوم
  :وقال الشاعر]. ٣١: األعراف[} ُخذُوا زِيَنَتكُْم{: واخلضاب؛ ومنه قوله تعاىل

  وإذا عطلن فهن خري عواطل... يأخذن زينتهن أحسن ما ترى 
. ذكرنا ما للعلماء فيهمن الزينة ظاهر وباطن؛ فما ظهر فمباح أبدا لكل الناس من احملارم واألجانب؛ وقد : اخلامسة

  وأما ما بطن فال حيل إبداؤه إال ملن مساهم اهللا تعاىل يف هذه

هي : وقال جماهد. هي من الزينة الظاهرة ألهنا يف اليدين: واختلف يف السوار؛ فقالت عائشة. اآلية، أو حل حملهم
وأما اخلضاب فهو من الزينة : لعريبقال ابن ا. من الزينة الباطنة، ألهنا خارج عن الكفني وإمنا تكون يف الذراع

  .الباطنة إذا كان يف القدمني
وقرأ أبو عمرو . قرأ اجلمهور بسكون الالم اليت هي لألمر} َولَْيضْرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ َعلَى ُجيُوبِهِنَّ{: قوله تعاىل: السادسة

الكسرة لثقلها، وإمنا تسكينها  يف رواية ابن عباس بكسرها على األصل؛ ألن األصل يف الم األمر الكسر، وحذفت
. يف موضع جزم باألمر، إال أنه بين على حالة واحدة إتباعا للماضي عند سيبويه" يضربن"و. لتسكني عضد وفخذ

. وسبب هذه اآلية أن النساء كن يف ذلك الزمان إذا غطني رؤوسهن باألمخرة وهي املقانع سدلنها من وراء الظهر
؛ فيبقى النحر والعنق واألذنان ال ستر على ذلك؛ فأمر اهللا تعاىل بلّي اخلمار على كما يصنع النبط: قال النقاش

رحم : روى البخاري عن عائشة أهنا قالت. اجليوب، وهيئة ذلك أن تضرب املرأة خبمارها على جيبها لتستر صدرها
ودخلت على . شققن أزرهن فاختمرن هبا} هِنَّوَلَْيضْرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ َعلَى ُجُيوبِ{: اهللا نساء املهاجرات األول؛ ملا نزل

عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرمحن رضي اهللا عنهم وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك؛ فشقته 



  .إمنا يضرب بالكثيف الذي يستر: عليها وقالت
: واجليوب. حسنة اِخلمرة مجع اخلمار، وهو ما تغطي به رأسها؛ ومنه اختمرت املرأة وختمرت، وهي: اخلمر: السابعة

ومشهور القراءة ضم اجليم من . مجع اجليب، وهو موضع القطع من الدرع والقميص؛ وهو من اجلوب وهو القطع
والنحويون القدماء ال . بيوت وشيوخ: وقرأ بعض الكوفيني بكسرها بسبب الياء؛ كقراءهتم ذلك يف". جيوهبن"

جيوز على أن تبدل من الضمة كسرة؛ : وقال الزجاج. لس وفلوسبيت وبيوت كف: جييزون هذه القراءة ويقولون
. فأما ما روي عن محزة من اجلمع بني الضم والكسر فمحال، ال يقدر أحد أن ينطق به إال على اإلمياء إىل ما ال جيوز

  .أي على صدورهن؛ يعين على مواضع جيوهبن} َعلَى ُجُيوبِهِنَّ{: وقال مقاتل

وكذلك كانت اجليوب يف ثياب . ليل على أن اجليب إمنا يكون يف الثوب موضع الصدريف هذه اآلية د: الثامنة
السلف رضوان اهللا عليهم؛ على ما يصنعه النساء عندنا باألندلس وأهل الديار املصرية من الرجال والصبيان 

اق حديث أيب وس" باب جيب القميص من عند الصدر وغريه"وقد ترجم البخاري رمحة اهللا تعاىل عليه . وغريهم
ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل البخيل واملتصدق كمثل رجلني عليهما جبتان من حديد قد : هريرة قال

فأنا رأيت رسول اهللا : قال أبو هريرة: احلديث، وقد تقدم بكماله، وفيه... " اضطرت أيديهما إىل ثُدّيهما وتراقيهما
فهذا يبني لك أن جيبه عليه . يف جيبه؛ فلو رأيته يوسعها وال تتوسعصلى اهللا عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا 

  .وهذا استدالل حسن. السالم كان يف صدره؛ ألنه لو كان يف منكبه مل تكن يداه مضطرة إىل ثدييه وتراقيه
يب صلى اهللا عليه وسلم والبعل هو الزوج والسيد يف كالم العرب؛ ومنه قول الن} إِلَّا ِلُبُعولَِتهِنَّ{: قوله تعاىل: التاسعة

يعين سيدها؛ إشارة إىل كثرة السراري بكثرة الفتوحات، فيأيت األوالد من اإلماء " إذا ولدت األمة بعلها: "يف جربيل
  .فتعتق كل أم بولدها وكأنه سيدها الذي من عليها بالعتق إذ كان العتق حاصال هلا من سببه؛ قاله ابن العريب

. وهذا من أحسن تأويالت هذا احلديث. فنسب العتق إليه" أعتقها ولدها: "م يف ماريةومنه قوله عليه السال: قلت
  .واهللا أعلم
وهلذا املعىن . فالزوج والسيد يرى الزينة من املرأة وأكثر من الزينة إذ كل حمل من بدهنا حالل له لذة ونظرا: مسألة

وَالَِّذيَن ُهْم ِلفُرُوجِهِمْ َحاِفظُونَ، إِلَّا َعلَى {: اىلبدأ بالبعولة؛ ألن اطالعهم يقع على أعظم من هذا، قال اهللا تع
  ].٦ - ٥: املؤمنون[} أَزَْواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني

تلذذ به جيوز؛ ألنه إذا جاز له ال: أحدمها: اختلف الناس يف جواز نظر الرجل إىل فرج املرأة؛ على قولني: العاشرة
  ال جيوز؛ لقول عائشة: وقيل. فالنظر أوىل

واألول " ما رأيت ذلك منه وال رأى ذلك مين: "رضي اهللا عنها يف ذكر حاهلا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وقال ابن . جيوز له أن يلحسه بلسانه: وقد قال أصبغ من علمائنا. أصح، وهذا حممول على األدب؛ قال ابن العريب

وكذلك املرأة جيوز أن . أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إىل سائر اجلسد وظاهر الفرج دون باطنه: ندادخويز م
  .تنظر إىل عورة زوجها، واألمة إىل عورة سيدها

: وقيل. أي العمى، أي يف الناظر" النظر إىل الفرج يورث الطمس: "وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قلت
  .واهللا أعلم. نهما يولد أعمىإن الولد بي

ملا ذكر اهللا تعاىل األزواج وبدأ هبم ثىن بذوي احملارم وسوى بينهم يف إبداء الزينة، ولكن ختتلف : احلادية عشرة
. فال مرية أن كشف األب واألخ على املرأة أحوط من كشف ولد زوجها. مراتبهم حبسب ما يف نفوس البشر



وقد ذكر القاضي إمساعيل عن احلسن . ى لألب ما ال جيوز إبداؤه لولد الزوجوختتلف مراتب ما يبدى هلم؛ فيبد
: قال إمساعيل. إن رؤيتهما هلن حتل: وقال ابن عباس. واحلسني رضي اهللا عنهما أهنما كانا ال يريان أمهات املؤمنني

 أزواج النيب صلى اهللا عليه أحسب أن احلسن واحلسني ذهبا يف ذلك إىل أن أبناء البعولة مل يذكروا يف اآلية اليت يف
َوال يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ {: وقال يف سورة النور]. ٥٥: األحزاب[} ال ُجنَاَح َعلَْيهِنَّ ِفي آَباِئهِنَّ{: وسلم، وهي قوله تعاىل

  .فذهب ابن عباس إىل هذه اآلية، وذهب احلسن واحلسني إىل اآلية أخرى. اآلية} إِلَّا ِلُبُعولَِتهِنَّ
يريد ذكور أوالد األزواج، ويدخل فيه أوالد األوالد وإن سفلوا، من } أَوْ أَبَْناِء ُبُعولَِتهِنَّ{: قوله تعاىل: ية عشرةالثان

وكذلك آباء البعولة واألجداد وإن علوا من جهة الذكران آلباء . ذكران كانوا أو إناث؛ كبين البنني وبين البنات
وكذلك أبناء البنات وإن سفلن؛ فيستوي فيه أوالد البنني . وإن سفلوااآلباء وآباء األمهات، وكذلك أبناؤهن 

  وكذلك بنو األخوة. وكذلك أخواهتن، وهم من ولد اآلباء واألمهات أو أحد الصنفني. وأوالد البنات

وهذا كله يف معىن ما . وبنو األخوات وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث كبين بين األخوات وبين بنات األخوات
واجلمهور على أن العم ". النساء"حرم من املناكح فإن ذلك على املعاين يف الوالدات وهؤالء حمارم، وقد تقدم يف 

. وليس يف اآلية ذكر الرضاع، وهو كالنسب على ما تقدم. واخلال كسائر احملارم يف جواز النظر هلما إىل ما جيوز هلم
  .مل يذكرمها يف اآلية ألهنما تبعان ألبنائهما: وقال عكرمة. وعند الشعيب وعكرمة ليس العم واخلال من احملارم

يعين املسلمات، ويدخل يف هذا اإلماء املؤمنات، وخيرج منه نساء املشركني } أَوْ نِسَاِئهِنَّ{: قوله تعاىل: الثالثة عشرة
إال أن تكون أمة هلا؛  من أهل الذمة وغريهم؛ فال حيل المرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدهنا بني يدي امرأة مشركة

وكان ابن جريج وعبادة بن نسي وهشام القارئ يكرهون أن تقبل . }أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنهُنَّ{: فذلك قوله تعاىل
وكتب عمر رضي اهللا عنه إىل أيب : وقال عبادة بن نسي". أو نسائهن"النصرانية املسلمة أو ترى عورهتا؛ ويتأولون 

بلغين أن نساء أهل الذمة يدخلن احلمامات مع نساء املسلمني؛ فامنع من ذلك، وحل دونه؛ أنه : عبيدة بن اجلراح
أميا امرأة تدخل احلمام من : فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال: قال. فإنه ال جيوز أن ترى الذمية عرية املسلمة

ال حيل : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما. غري عذر ال تريد إال أن تبيض وجهها فسود اهللا وجهها يوم تبيض الوجوه
فإن كانت الكافرة أمة . ويف هذه املسألة خالف للفقهاء. للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية؛ لئال تصفها لزوجها

واهللا . ملسلمة جاز أن تنظر إىل سيدهتا؛ وأما غريها فال، النقطاع الوالية بني أهل اإلسالم وأهل الكفر، وملا ذكرناه
  .مأعل

وهو . ظاهر اآلية يشمل العبيد واإلماء املسلمات والكتابيات} أَْو َما َملَكَْت أَْيمَاُنُهنَّ{: قوله تعاىل: الرابعة عشرة
ال بأس أن : وقال ابن عباس. قول مجاعة من أهل العلم، وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي اهللا عنهما

  سئل مالك أتلقي املرأة مخارها بني يدي اخلصي؟ فقال: بوقال أشه. ينظر اململوك إىل شعر موالته

وإن كان فحال كبريا َوغْداً متلكه، ال هيئة له وال منظر فلينظر إىل . نعم، إذا كان مملوكا هلا أو لغريها؛ وأما احلر فال
: اهللا تعاىلليس بواسع أن تدخل جارية الولد أو الزوجة على الرجل املرحاض؛ قال : قال أشهب قال مالك. شعرها

وقال . ينظر الغالم الوغد إىل شعر سيدته، وال أحبه لغالم الزوج: وقال أشهب عن مالك. }أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم{
وكان الشعيب . إمنا عين هبا اإلماء ومل يعن هبا العبيد} أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ{ال تغرنكم هذه اآلية : سعيد بن املسيب

وروى أبو داود عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا . وهو قول جماهد وعطاء. ينظر اململوك إىل شعر موالته يكره أن
وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها مل يبلغ إىل رجليها، وإذا غطت : عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه هلا، قال



إنه ال بأس عليك إمنا هو : "وسلم ما تلقى من ذلك قالبه رجليها مل يبلغ إىل رأسها؛ فلما رأى النيب صلى اهللا عليه 
  ".أبوك وغالمك
: أي غري أويل احلاجة واإلربة احلاجة، يقال} أَوِ التَّابِِعَني غَْيرِ أُوِلي الِْأْرَبِة ِمَن الرِّجَالِ{: قوله تعاىل: اخلامسة عشرة

وَِلَي {: ومنه قوله تعاىل. مع مأرب؛ أي حوائجاحلاجة؛ واجل: واإلرب واإلربة واملأربة واألرب. أربت كذا آرب أربا
  :وقد تقدم وقال طرفة] ١٨: طه[} ِفيَها َمآرُِب أُْخَرى

  تقدم يوما مث ضاعت مآربه... إذا املرء قال اجلهل واحلوب واخلنا 
وقيل .  حاجة به إىل النساءهو األمحق الذي ال: فقيل} أَوِ التَّابِِعَني غَْيرِ أُوِلي الِْأْربَِة{:واختلف الناس يف معىن قوله 

وقيل . الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق هبم؛ وهو ضعيف ال يكترث للنساء وال يشتهيهن: وقيل. األبله
وهذا االختالف كله متقارب . وقيل الشيخ الكبري، والصيب الذي مل يدرك. وقيل املخنث. وقيل اخلصي. العنني

وهبذه الصفة كان هيت املخنث عند رسول اهللا صلى . مهة ينتبه هبا إىل أمر النساءاملعىن، وجيتمع فيمن ال فهم له وال 
أخرج حديثه . بادية ابنة غيالن، أمر باالحتجاب منه: اهللا عليه وسلم، فلما مسع منه ما مسع من وصف حماسن املرأة

  مسلم وأبو داود ومالك يف املوطأ وغريهم عن

ذكر عبد امللك بن حبيب عن حبيب كاتب مالك قال قلت : أبو عمرقال . هشام بن عروة عن عروة عن عائشة
صدق، : وليس يف كتابك هيت؟ فقال مالك" أن خمنثا يقال له هيت: "إن سفيان زاد يف حديث ابنة غيالن: ملالك

قال . هو كذلك وغربه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل احلمى وهو موضع من ذي احلليفة ذات الشمال من مسجدها
. صدق، هو كذلك: قال مالك. إذا قعدت تبنت، وإذا تكلمت تغنت: وقال سفيان يف احلديث: ب وقلت ملالكحبي

أن خمنثا "ما ذكره حبيب كاتب مالك عن سفيان أنه قال يف احلديث يعين حديث هشام بن عروة : قال أبو عمر
إن خمنثا "ه، ومل يقل يف نسق احلديث فغري معروف عند أحد من رواته عن هشام، ال ابن عيينة وال غري" يدعى هيتا
إذا قعدت : وإمنا ذكره عن ابن جريج بعد متام احلديث، وكذلك قوله عن سفيان أنه يقول يف احلديث" يدعى هيتا

تبنت وإذا تكلمت تغنت، هذا ما مل يقله سفيان وال غريه يف حديث هشام بن عروة، وهذا اللفظ ال يوجد إال من 
أنه حيكيه عن سفيان وحيكي عن مالك أنه كذلك، فصارت رواية عن مالك، ومل يروه عن  رواية الواقدي، والعجب

وحبيب كاتب مالك متروك احلديث ضعيف عند . مالك غري حبيب وال ذكره عن سفيان غريه أيضا، واهللا أعلم
لعبد بن أمية  ذكر الواقدي والكليب أن هيتا املخنث قال. مجيعهم، ال يكتب حديثه وال يلتفت إىل ما جييء به

املخزومي وهو أخو أم سلمة ألبيها وأمه عاتكة عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال له وهو يف بيت أخته أم 
إن فتح اهللا عليكم الطائف فعليك ببادية بنت غيالن بن سلمة : سلمة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمع
غر كاألقحوان، إن جلست تبنت وإن تكلمت تغنت، بني رجليها كاإلناء الثقفي، فإهنا تقبل بأربع وتدبر بثمان، مع ث
  :املكفوء، وهي كما قال قيس بن اخلطيم

  كأمنا شف وجهها نزف... تغترق الطرف وهي الهية 

  قصد فال جبلة وال قضف... بني شكول النساء خلقتها 
  قامت رويدا تكاد تنقصف... تنام عن كرب شأهنا فإذا 

فلما : قال. مث أجاله عن املدينة إىل احلمى". لقد غلغلت النظر إليها يا عدو اهللا: "ى اهللا عليه وسلمفقال له النيب صل
ومل يزل هيت بذلك املكان . افتتحت الطائف تزوجها عبد الرمحن بن عوف فولدت له منه بريهة؛ يف قول الكليب



 أن يرده، فلما ويل عمر كلم فيه فأىب، مث كلم حىت قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما ويل أبو بكر كلم فيه فأىب
: قال. إنه قد كرب وضعف واحتاج، فأذن له أن يدخل كل مجعة فيسأل ويرجع إىل مكانه: وقيل. فيه عثمان بعد

يقال بادية : قال أبو عمر. وكان هيت موىل لعبد بن أيب أمية املخزومي، وكان له طُوَيس أيضا، فمن مث قبل اخلنث
  .دنة بالنون، والصواب فيه عندهم بالياء، وهو قول أكثرهم، وكذلك ذكره الزبريي بالياءبالياء وبا

ال } غَيْرِ{و . ألن التابعني غري مقصودين بأعياهنم، فصار اللفظ كالنكرة} غَْيرِ{وصف التابعني بـ : السادسة عشرة
غري املغضوب "ل فيها كالقول يف والقو. وإن شئت قلت هو بدل. يتمحض نكرة فجاز أن جيري وصفا على املعرفة

بالنصب فيكون استثناء؛ أي يبدين زينتهن للتابعني إال ذا } غَْيرِ{وقرأ عاصم وابن عامر ]. ٧: الفاحتة[} عليهم
} التَّابِِعَني{وذو احلال ما يف . وجيوز أن يكون حاال؛ أي والذين يتبعوهنن عاجزين عنهن؛ قاله أبو حامت. اإلربة منهم
  .من الذكر

ويف مصحف . }الَِّذيَن{اسم جنس مبعىن اجلمع، والدليل على ذلك نعته بـ } أَوِ الطِّفْلِ{: قوله تعاىل: السابعة عشرة
معناه يطلعوا بالوطء؛ أي مل يكشفوا } َيظَْهرُوا{و . طفل ما مل يراهق احللم: ويقال. على اجلمع} أو األطفال{حفصة 

  ظهرت على كذا أي علمته، وظهرت: غوا أن يطيقوا النساء؛ يقالمل يبل: وقيل. عن عوراهتن للجماع لصغرهن

وروي عن ابن عباس . الستثقال احلركة على الواو} َعْورَاِت{واجلمهور على سكون الواو من . على كذا أي قهرته
س؛ ألنه وهذا هو القيا: النحاس. بفتح الواو} عََورَاِت{وحكى الفراء أهنا لغة قيس . فتح الواو؛ مثل جفنة وجفنات

وأشباهه، ألن الواو إذا حتركت وحترك } عورات{جفنة وجفنات؛ إال أن التسكني أجود يف : ليس بنعت، كما تقول
  .ما قبلها قلبت ألفا؛ فلو قيل هذا لذهب املعىن

ال يلزم؛ ألنه ال : أحدمها: اختلف العلماء يف وجوب ستر ما سوى الوجه والكفني منه على قولني: الثامنة عشرة
واآلخر يلزمه؛ ألنه قد يشتهي وقد تشتهي أيضا هي فإن راهق فحكمه حكم البالغ يف . يف عليه، وهو الصحيحتكل

ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته اختلف فيه أيضا على قولني كما يف الصيب، والصحيح بقاء . وجوب الستر
  .احلرمة؛ قاله ابن العريب

عورة من الرجل واملرأة، وأن املرأة كلها عورة، إال وجهها ويديها  أمجع املسلمون على أن السوأتني: التاسعة عشرة
وقد مضى يف . من سرته إىل ركبته عورة؛ ال جيوز أن ترى: وقال أكثر العلماء يف الرجل. فإهنم اختلفوا فيهما

  .القول يف هذا مستوىف" األعراف"
وكأهنم ظنوها رجال : ابن العريب. إىل الركبة عورة املرأة مع عبد ها من السرة: قال أصحاب الرأي: املوفية عشرين

أو ظنوه امرأة، واهللا تعاىل قد حرم املرأة على اإلطالق لنظر أو لذة، مث استثىن اللذة لألزواج وملك اليمني، مث 
وقد تأول . استثىن الزينة الثين عشر شخصا العبد منهم، فما لنا ولذلك هذا نظر فاسد واجتهاد عن السداد متباعد

على اإلماء دون العبيد؛ منهم سعيد بن املسيب، فكيف حيملون على } أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ{: الناس قولهبعض 
إن التقدير أو ما ملكت أمياهنن من غري أويل اإلربة أو التابعني غري : العبيد مث يلحقون بالنساء هذا بعيد جدا وقد قيل

  .أويل اإلربة من الرجال؛ حكاه املهدوي
أي ال تضرب املرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت } َوال َيْضرِْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ{: قوله تعاىل: احلادية والعشرون

  خلخاهلا؛ فإمساع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد،



زعم حضرمي أن امرأة اختذت برتني من فضة واختذت : أسند الطربي عن املعتمر عن أبيه أنه قال. والغرض التستر
عا فجعلت يف ساقها فمرت على القوم فضربت برجلها األرض فوقع اخللخال على اجلزع فصوت؛ فنزلت هذه جز
  .ومساع هذه الزينة أشد حتريكا للشهوة من إبدائها؛ قاله الزجاج. اآلية

ومن فعل ذلك منهن تربجا وتعرضا للرجال فهو . من فعل ذلك منهن فرحا حبليهن فهو مكروه: الثانية والعشرون
وإن فعل ذلك . وكذلك من ضرب بنعله من الرجال، إن فعل ذلك تعجبا حرم فإن العجب كبرية. حرام مذموم
  .تربجا مل جيز

ليس يف كتاب اهللا تعاىل آية أكثر ضمائر من هذه مجعت مخسة وعشرين : قال مكي رمحه اهللا تعاىل: الثالثة والعشرون
  .ضمريا للمؤمنات من خمفوض ومرفوع

  -:فيه مسألتان} َوُتوبُوا إِلَى اللَِّه َجِميعاً أَيَُّها الُْمْؤِمُنونَ{: قوله تعاىل
وال خالف بني األمة يف وجوب التوبة، وأهنا فرض متعني وقد مضى الكالم فيها . أمر} َوُتوبُوا{: قوله تعاىل: األوىل

لون من سهو وتقصري يف أداء حقوق وتوبوا إىل اهللا فإنكم ال خت: واملعىن. وغريها فال معىن إلعادة ذلك" النساء"يف 
  .اهللا تعاىل، فال تتركوا التوبة يف كل حال

وقرأ ابن عامر بضمها؛ ووجهه أن جتعل اهلاء من نفس الكلمة، فيكون إعراب املنادى . بفتح اهلاء} أَيَُّه{قرأ اجلمهور 
م ينبغي أن يكون آخر االسم، آخر االسم هو الياء الثانية من أي، فاملضمو: وضعف أبو علي ذلك جدا وقال. فيها

والصحيح أنه . القتراهنا بالكلمة يف كالم طويل" اللهم"ولو جاز ضم اهلاء ها هنا القتراهنا بالكلمة جلاز ضم امليم يف 
وأنشد . إذا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قراءة فليس إال اعتقاد الصحة يف اللغة، فإن القرآن هو احلجة

  :الفراء
  أفق عن البيض احلسان اللعس... قلب اللجوج النفس يا أيه ال

. شفة لعساء، وفتية ونسوة لعس: لون الشفة إذا كانت تضرب إىل السواد قليال، وذلك يستملح؛ يقال: اللعس
باأللف؛ ألن علة حذفها يف الوصل إمنا هي سكوهنا وسكون الالم، فإذا } أَيَُّها{وبعضهم يقف . }أيَُّه{وبعضهم يقف 

غَْيَر ُمِحلِّي {: من قوله تعاىل} ُمِحلِّي{وقف ذهبت العلة فرجعت األلف كما ترجع الياء إذا وقفت على كان ال
  .}أيَُّه الثَّقَالِن{و. }َيا أَيَُّها السَّاحُِر{وهذا االختالف الذي ذكرناه كذلك هو يف ]. ١: املائدة[} الصَّْيِد
الصَّاِلِحَني ِمْن ِعَبادِكُْم َوإَِماِئكُمْ إِنْ َيكُوُنوا فُقََراَء ُيْغنِهُِم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َواللَُّه وَأَْنِكحُوا الْأََياَمى ِمْنكُْم َو{ ٣٢: اآلية

  }َواِسٌع َعِليٌم
  -:فيه سبع مسائل

هذه املخاطبة تدخل يف باب الستر والصالح؛ أي زوجوا من ال زوج له منكم فإنه طريق التعفف؛ واخلطاب : األوىل
. بغري مهز، وكانت األلف للوصل} وانكحوا{والصحيح األول؛ إذ لو أراد األزواج لقال . وقيل لألزواج. لألولياء

إذا زوجت : وقال أبو حنيفة. ويف هذا دليل على أن املرأة ليس هلا أن تنكح نفسها بغري ويل؛ وهو قول أكثر العلماء
  .مستوىف" البقرة" وقد مضى هذا يف. الثيب أو البكر نفسها بغري ويل كفء هلا جاز

خيتلف احلكم يف ذلك باختالف حال املؤمن : اختلف العلماء يف هذا األمر على ثالثة أقوال؛ فقال علماؤنا: الثانية
وإذا خاف اهلالك يف الدين أو . من خوف العنت، ومن عدم صربه، ومن قوته على الصرب وزوال خشية العنت عنه

وقال مالك وأبو . النكاح مباح: خيش شيئا وكانت احلال مطلقة فقال الشافعي وإن مل. الدنيا أو فيهما فالنكاح حتم
  .تعلق الشافعي بأنه قضاء لذة فكان مباحا كاألكل والشرب. هو مستحب: حنيفة



  ".من رغب عن سنيت فليس مين: "وتعلق علماؤنا باحلديث الصحيح
أيامى : قال أبو عمرو. اج هلم من الرجال والنساء؛ واحدهم أميأي الذين ال أزو} الْأََياَمى ِمْنكُْم{: قوله تعاىل: الثالثة

  واتفق أهل اللغة على أن األمي يف األصل. مقلوب أيامي

تأميت املرأة : تقول العرب. هي املرأة اليت ال زوج هلا، بكرا كانت أو ثيبا؛ حكى ذلك أبو عمرو والكسائي وغريمها
أنا وامرأة سفعاء اخلدين تأميت على ولدها الصغار : " عليه وسلمويف حديث النيب صلى اهللا. إذا أقامت ال تتزوج

  :وقال الشاعر". حىت يبلغوا أو يغنيهم اهللا من فضله كهاتني يف اجلنة
  وإن كنت أفىت منكم أتأمي... فإن تنكحي أنكح وإن تتأميي 

  :قال الشاعر. وقد آمت هي، وإمت أنا. أمي بني األمية: ويقال
  رجاء بسلمي أن تئيم كما إمت... كل صاحب لقد إمت حىت المين 

وقال أمية بن . يقال رجل أمي وامرأة أمي؛ وأكثر ما يكون ذلك يف النساء، وهو كاملستعار يف الرجال: قال أبو عبيد
  :أيب الصلت

  ـي أمي منهم وناكح... هللا در بين علـ 
} ْنِكُحَها إِلَّا َزاٍن أَْو ُمْشرٌِك َوُحرَِّم ذَِلَك َعلَى الُْمْؤِمنَِنيَوالزَّانَِيةُ ال َي{: هذه اآلية ناسخة حلكم قوله تعاىل: وقال قوم

  .وقد بيناه يف أول السورة واحلمد هللا]. ٣: النور[
: احلرائر واألحرار؛ مث بني حكم املماليك فقال} وَأَْنِكحُوا الْأََياَمى ِمْنكُْم{: املقصود من قوله تعاىل: الرابعة

: قال الفراء. ، وعبيد اسم للجمع} وَالصَّاِلِحَني ِمْن َعبِيِدكُْم{وقرأ احلسن . }ْن ِعَباِدكُْم َوإِمَاِئكُْموَالصَّاِلِحَني ِم{
املعىن ينبغي أن : وقيل. يعين الذكور واإلناث؛ والصالح اإلميان} الصَّاِلِحَني{بالنصب، يرده على } َوإَِماَءكُْم{وجيوز 

يد إذا كانوا صاحلني فيجوز تزوجيهم، ولكن ال ترغيب فيه وال استحباب؛ كما تكون الرغبة يف تزويج اإلماء والعب
مث قد جتوز الكتابة وإن مل يعلم أن يف العبد خريا، ولكن ]. ٣٣: النور[} فَكَاِتُبوُهْم إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِْم خَْيراً{قال 

  .اخلطاب ورد يف الترغيب واستحباب، وإمنا يستحب كتابة من فيه خري
قال . أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبد ه وأمته على النكاح؛ وهو قول مالك وأيب حنيفة وغريمها: مسةاخلا
  وروي حنوه عن. وال جيوز ذلك إذا كان ضررا: مالك

كانوا يكرهون املماليك على النكاح : وقال النخعي. ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح: الشافعي، مث قال
العبد مكلف فال جيرب على النكاح؛ ألن التكليف يدل : متسك أصحاب الشافعي فقالوا. هم األبوابويغلقون علي

على أن العبد كامل من جهة اآلدمية، وإمنا تتعلق به اململوكية فيما كان حظا للسيد من ملك الرقبة واملنفعة، خبالف 
. فال حق له فيه، وألجل ذلك ال تباح السيدة لعبدهااألمة فإنه له حق اململوكية يف بضعها ليستوفيه؛ فأما بضع العبد 

ولعلمائنا النكتة العظمى . هذه عمدة أهل خراسان والعراق، وعمدهتم أيضا الطالق، فإنه ميلكه العبد بتملك عقده
احل، والنكاح وبابه إمنا هو من املص. يف أن مالكية العبد استغرقتها مالكية السيد؛ ولذلك ال يتزوج إال بإذنه بإمجاع

  .ومصلحة العبد موكولة إىل السيد، هو يراها ويقيمها للعبد
رجع الكالم إىل األحرار؛ أي ال متتنعوا عن التزويج } إِنْ َيكُونُوا فُقََراَء ُيغْنِهُِم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه{: قوله تعاىل: السادسة

وهذا وعد بالغىن للمتزوجني طلب رضا اهللا . }ُه ِمْن فَْضِلِهإِنْ َيكُوُنوا فُقََراَء يُْغنِهِمُ اللَّ{بسبب فقر الرجل واملرأة؛ 
: وقال عمر رضي اهللا عنه. التمسوا الغىن يف النكاح؛ وتال هذه اآلية: وقال ابن مسعود. واعتصاما من معاصيه



وروي هذا املعىن . }ِمْن فَْضِلِه إِنْ َيكُونُوا فُقََراَء ُيغْنِهُِم اللَُّه{: عجيب ممن ال يطلب الغين يف النكاح، وقد قال اهللا تعاىل
: ومن حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أيضا

أخرجه ابن ماجه ". ثالثة كلهم حق على اهللا عونه اجملاهد يف سبيل اهللا والناكح يريد العفاف واملكاتب يريد األداء"
ال يلزم أن يكون هذا على الدوام، بل لو كان يف حلظة واحدة : فقد جند الناكح ال يستغين؛ قلنا: قيلفإن . يف سننه

". ليس الغىن عن كثرة العرض إمنا الغىن غىن النفس" ويف الصحيح . يغنيه؛ أي يغين النفس: وقد قيل. لصدق الوعد
املعىن يغنهم اهللا من فضله : وقيل. ح، فارجوا الغىنليس وعد ال يقع فيه خلف، بل املعىن أن املال غاد ورائ: وقد قيل

  :إن شاء؛ كقوله تعاىل

]. ١٢: الشورى[} يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء{: ، وقال تعاىل]٤١: األنعام[} فََيكِْشُف َما َتْدُعونَ إِلَْيِه إِنْ َشاَء{
  .عففوا عن الزىناملعىن إن يكونوا فقراء إىل النكاح يغنهم اهللا باحلالل ليت: وقيل

وقد زوج . هذه اآلية دليل على تزويج الفقري، وال يقول كيف أتزوج وليس يل مال؛ فإن رزقه على اهللا: السابعة
النيب صلى اهللا عليه وسلم املرأة اليت أتته هتب له نفسها ملن ليس له إال إزار واحد، وليس هلا بعد ذلك فسخ النكاح 

ا يكون ذلك إذا دخلت على اليسار فخرج معسرا، أو طرأ اإلعسار بعد ذلك ألن باإلعسار ألهنا دخلت عليه؛ وإمن
إن القاضي يفرق بني الزوجني إذا : هذه اآلية حجة على من قال: وقال النقاش. اجلوع ال صرب عليه؛ قال علماؤنا

وهذا انتزاع ضعيف، وليس . يفرق ومل يقل} ُيْغنِهُِم اللَُّه{: كان الزوج فقريا ال يقدر على النفقة؛ ألن اهللا تعاىل قال
فأما من تزوج موسرا وأعسر بالنفقة . هذه اآلية حكما فيمن عجز عن النفقة، وإمنا هي وعد باإلغناء ملن تزوج فقريا

عاىل مأمولة ونفحات اهللا ت]. ١٣٠: النساء[} َوإِنْ َيَتفَرَّقَا ُيْغنِ اللَُّه كُلّاً ِمْن َسَعِتِه{: فإنه يفرق بينهما؛ قال اهللا تعاىل
  .يف كل حال موعود هبا

ِممَّا  َولَْيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َيجُِدونَ نِكَاحاً حَتَّى ُيغْنَِيُهمُ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغونَ الِْكَتاَب{ ٣٤ - ٣٣: اآليتان
آُتوُهْم ِمْن َمالِ اللَِّه الَِّذي آَتاكُْم َوال ُتكْرِهُوا فََتَياِتكُْم َعلَى الْبَِغاِء إِنْ َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم فَكَاِتُبوُهْم إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِمْ َخيْراً َو

َنا إِلَْيكُمْ غَفُوٌر َرحِيٌم، َولَقَْد أَْنَزلْ أََرْدنَ َتَحصُّناً ِلَتْبَتغُوا َعَرَض الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَمْن ُيكْرِْهُهنَّ فَإِنَّ اللََّه ِمْن َبْعِد إِكَْراِههِنَّ
  }آَياٍت ُمبَيَِّناٍت َومَثَالً ِمَن الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَني

  :فيه أربع مسائل

اخلطاب ملن ميلك أمر نفسه، ال ملن زمامه بيد غريه فإنه يقوده إىل ما يراه؛ } َولَْيْسَتْعِفِف الَِّذيَن{: قوله تعاىل: األوىل
  .واألمة والعبد؛ على أحد قويل العلماء -قوال واحدا  -جور كاحمل
وزنه استفعل؛ ومعناه طلب أن يكون عفيفا؛ فأمر اهللا تعاىل هبذه اآلية كل من تعذر عليه } واستعفف{: الثانية

ن مث ملا كان أغلب املوانع على النكاح عدم املال وعد باإلغناء م. النكاح وال جيده بأي وجه تعذر أن يستعفف
وروى النسائي . فضله؛ فريزقه ما يتزوج به، أو جيد امرأة ترضى باليسري من الصداق، أو تزول عنه شهوة النساء

ثالثة كلهم حق على اهللا عز وجل عوهنم اجملاهد يف سبيل اهللا : "عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".ءوالناكح الذي يريد العفاف واملكاتب الذي يريد األدا

النكاح ها هنا ما تنكح به املرأة : وقيل. أي طول نكاح؛ فحذف املضاف} ال َيجُِدونَ نِكَاحاً{: قوله تعاىل: الثالثة
واللباس اسم ملا يلبس فعلى هذا ال حذف يف اآلية، قاله مجاعة من . من املهر والنفقة؛ كاللحاف اسم ملا يلتحف به

فظنوا أن املأمور باالستعفاف إمنا هو من عدم } َحتَّى ُيْغنِيَُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه{: املفسرين؛ ومحلهم على هذا قوله تعاىل



ويف هذا القول ختصيص املأمورين باالستعفاف؛ وذلك ضعيف، بل األمر باالستعفاف متوجه . املال الذي يتزوج به
  .لكل من تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذر، كما قدمناه، واهللا تعاىل أعلم

من تاقت نفسه إىل النكاح فإن وجد الطول فاملستحب له أن يتزوج، وإن مل جيد الطول فعليه باالستعفاف : رابعةال
ومن مل تتق نفسه إىل النكاح فاألوىل له . ما أمكن ولو بالصوم فإن الصوم له وجاء؛ كما جاء يف اخلرب الصحيح

وقد تقدم جواز نكاح اإلماء ". ذ الذي ال أهل له وال ولدخريكم اخلفيف احلا"ويف اخلرب . التخلي لعبادة اهللا تعاىل
  وملا مل جيعل اهللا له من العفة والنكاح درجة دل على أن ما عدامها. واحلمد هللا" النساء"عند عدم الطول للحرة يف 

فجاءت فيه زيادة  }أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم{: حمرم وال يدخل فيه ملك اليمني ألنه بنص آخر مباح وهو قوله تعاىل
  ].املؤمنون]وكذلك خيرج عنه نكاح املتعة بنسخه وقد تقدم هذا يف . ويبقى على التحرمي االستمناء ردا على أمحد

  }َوالَِّذيَن يَْبَتُغونَ الِْكتَاَب ِممَّا َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم فَكَاِتُبوُهمْ إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِْم َخيْراً{: قوله تعاىل
  :ة مسألةفيه ست عشر

وعند اخلليل وسيبويه يف موضع نصب على . يف موضع رفع} اَلَّذيَِن} {َوالَِّذيَن يَْبَتُغونَ الِْكتَاَب{: قوله تعاىل: األوىل
وملا جرى ذكر العبيد واإلماء فيما سبق وصل به أن العبد إن طلب الكتاب فاملستحب . إضمار فعل؛ ألن بعده أمرا
نزلت يف غالم حلويطب : قيل. ة أن يستقل ويكتسب ويتزوج إذا أراد، فيكون أعف لهكتابته؛ فرمبا يقصد بالكتاب

طلب من مواله أن يكاتبه فأىب؛ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، فكاتبه  -وقيل صبيح  -بن عبد العزى يقال له صبح 
ه القشريي وحكاه حويطب على مائة دينار ووهب له منها عشرين دينارا فأداها، وقتل حبنني يف احلرب؛ ذكر

وعلى اجلملة فإن اهللا تعاىل أمر املؤمنني كافة أن . هو صبيح القبطي غالم حاطب بن أيب بلتعة: وقال مكي. النقاش
  .يكاتب منهم كل من له مملوك وطلب اململوك الكتابة وعلم سيده منه خريا

كاتب : هنا معاقدة بني السيد وعبده؛ يقالالكتاب واملكاتبة سواء؛ مفاعلة مما ال تكون إال بني اثنني، أل: الثانية
: وقيل. فالكتاب يف اآلية مصدر كالقتال واجلالد والدفاع. قاتل قتاال ومقاتلة: يكاتب كتابا ومكاتبة، كما يقال

الكتاب ها هنا هو الكتاب املعروف الذي يكتب فيه الشيء وذلك أهنم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليه وعلى 
  .فاملعىن يطلبون العتق الذي يكتب به الكتاب فيدفع إليهم. كتاباأنفسهم بذلك 

وهلا . هو أن يكاتب الرجل عبد ه على مال يؤديه منجما عليه؛ فإذا أداه فهو حر: معىن املكاتبة يف الشرع: الثالثة
  أن يطلبها العبد وجييبه السيد؛ فهذا: األوىل: حالتان

لعكرمة وعطاء ومسروق وعمرو : األول: العبد ويأباها السيد؛ وفيها قوالن أن يطلبها: الثانية. مطلق اآلية وظاهرها
ال جيب : وقال علماء األمصار. بن دينار والضحاك بن مزاحم ومجاعة أهل الظاهر أن ذلك واجب على السيد

مر بن وروي ذلك عن ع. وتعلق من أوجبها مبطلق األمر، وأفعل مبطلقه على الوجوب حىت يأيت الدليل بغريه. ذلك
واحتج داود أيضا بأن سريين أبا حممد بن سريين سأل أنس بن مالك الكتابة . اخلطاب وابن عباس، واختاره الطربي

وما : قال داود. ، فكاتبه أنس} فَكَاِتُبوُهْم إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِْم َخْيراً{: وهو مواله فأىب أنس؛ فرفع عمر عليه الدرة، وتال
ومتسك اجلمهور بأن اإلمجاع منعقد على أنه لو سأله أن . أنس فيما له مباح أال يفعلهكان عمر لريفع الدرة على 

وكذلك لو قال له أعتقين أو دبرين أو زوجين . يبيعه من غريه مل يلزمه ذلك، ومل جيرب عليه وإن ضوعف له يف الثمن
مطلق األمر يقتضي الوجوب : وهلموق. مل يلزمه ذلك بإمجاع، فكذلك الكتابة؛ ألهنا معاوضة فال تصح إال عن تراض

صحيح، لكن إذا عري عن قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب، وتعليقه هنا بشرط علم اخلري فيه؛ فعلق الوجوب 



مل أعلم فيك خريا؛ وهو أمر باطن، : كاتبين؛ وقال السيد: وإذا قال العبد. على أمر باطن وهو علم السيد باخلريية
  .هذا قوي يف بابهو. فريجع فيه إليه ويعول عليه

واحلسن . املال واألداء: جماهد. املال: فقال ابن عباس وعطاء} َخْيراً{: واختلف العلماء يف قوله تعاىل: الرابعة
وعن . مسعت بعض أهل العلم يقولون هو القوة على االكتساب واألداء: وقال مالك. الدين واألمانة: والنخعي

وقول من قال إنه املال : قال الطحاوي. إقامة الصالة واخلري: يدة السلماينوقال عب. الليث حنوه، وهو قول الشافعي
إن علمتم فيهم الدين والصدق، وعلمتم : واملعىن عندنا. ال يصح عندنا ألن العبد مال ملواله، فكيف يكون له مال

: وقال أبو عمر. فكاتبوهم أهنم يعاملونكم على أهنم متعبدون بالوفاء لكم مبا عليهم من الكتابة والصدق يف املعاملة
علمت فيه اخلري والصالح واألمانة؛ وال : من مل يقل إن اخلري هنا املال أنكر أن يقال إن علمتم فيهم ماال، وإمنا يقال

  .علمت فيه املال، وإمنا يقال علمت عنده املال: يقال

  .إن اخلري املال؛ على ما يأيت: وحديث بريرة يرد قول من قال: قلت
اختلف العلماء يف كتابة من ال حرفة له؛ فكان ابن عمر يكره أن يكاتب عبد ه إذا مل تكن له حرفة،  :اخلامسة
كتب عمر بن : وروى حكيم بن حزام فقال. أتأمرين أن آكل أوساخ الناس؛ وحنوه عن سلمان الفارسي: ويقول

وكرهه . أرقاءهم على مسألة الناس أما بعد فإنه َمن ِقَبلك من املسلمني أن يكاتبوا: اخلطاب إىل عمري بن سعد
وروي عن علي رضي اهللا عنه أن ابن . ورخص يف ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي. األوزاعي وأمحد وإسحاق

أكاتب وليس يل مال؟ قال نعم؛ مث حض الناس على الصدقة علّي؛ فأعطوين ما فضل عن : التياح مؤذنه قال له
وقد روي عن مالك كراهة ذلك، وأن األمة اليت ال حرفة هلا يكره . الرقاب اجعلها يف: مكاتبيت، فأتيت عليا فقال

: روى األئمة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت. واحلجة يف السنة ال فيما خالفها. مكاتبتها ملا يؤدي إليه من فسادها
. احلديث..." يينإن أهلي كاتبوين على تسع أواق يف تسع سنني كل سنة أوقية، فأعين: دخلت علي بريرة فقالت

فهذا دليل على أن للسيد أن يكاتب عبد ه وهو ال شيء معه؛ أال ترى أن بريرة جاءت عائشة ختربها بأهنا كاتبت 
أهلها وسألتها أن تعينها، وذلك كان يف أول كتابتها قبل أن تؤدي منها شيئا؛ كذلك ذكره ابن شهاب عن عروة أن 

.  كتابتها ومل تكن قضت من كتابتها شيئا؛ أخرجه البخاري وأبو داودعائشة أخربته أن بريرة جاءت تستعينها يف
ويف هذا دليل على جواز كتابة األمة، وهي غري ذات صنعة وال حرفة وال مال، ومل يسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

معلما صلى  هل هلا كسب أو عمل واصب أو مال، ولو كان هذا واجبا لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ ألنه بعث مبينا
أن املال اخلري، } إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِْم َخيْراً{: ويف هذا احلديث ما يدل على أن من تأول يف قوله تعاىل. اهللا عليه وسلم

  .واهللا أعلم. ليس بالتأويل اجليد، وأن اخلري املذكور هو القوة على االكتساب مع األمانة
وهذا ما ال خالف فيه بني العلماء . تكون على أجنم؛ حلديث بريرةالكتابة تكون بقليل املال وكثريه، و: السادسة
  فلو كاتبه على ألف درهم ومل يذكر أجال جنمت. واحلمد هللا

واختلفوا إذا وقعت على . ال بد فيها من أجل؛ وأقلها ثالثة أجنم: قال الشافعي. عليه بقدر سعايته وإن كره السيد
ال جتوز على جنم واحد، وال جتوز حالة البتة، : وقال الشافعي. جنم واحد جنم واحد فأكثر أهل العلم جييزوهنا على

  :قال ابن العريب. إذا أديت كذا وكذا فأنت حر وليست كتابة: وإمنا ذلك عتق على صفة؛ كأنه قال
والصحيح يف . اختلف العلماء والسلف يف الكتابة إذا كانت حالة على قولني، واختلف قول علمائنا كاختالفهم

نظر أن الكتابة مؤجلة؛ كما ورد هبا األثر يف حديث بريرة حني كاتبت أهلها على تسع أواق يف كل عام أوقية، ال



وكما فعلت الصحابة؛ ولذلك مسيت كتابة ألهنا تكتب ويشهد عليها، فقد استوسق االسم واألثر، وعضده املعىن؛ 
: وقال ابن خويز منداد. وعقد مقاطعة ال عقد كتابةفإن املال إن جعله حاال وكان عند العبد شيء فهو مال مقاطعة 
وأجاز غريه من أصحابنا الكتابة احلالة ومساها قطاعة، . إذا كاتبه على مال معجل كان عتقا على مال، ومل تكن كتابة
 أال ترى أنه لو جاء باملنجم عليه قبل حمله لوجب. وهو القياس؛ ألن األجل فيها إمنا هو فسحة للعبد يف التكسب

  .وجتوز الكتابة احلالة؛ قاله الكوفيون. على السيد أن يأخذه ويتعجل للمكاتب عتقه
وأما قول الشافعي . إهنا جائزة، ويسموهنا قطاعة: مل يرد عن مالك نص يف الكتابة احلالة؛ واألصحاب يقولون: قلت

ال جيوز على أقل من : ه أن يقولإهنا ال جتوز على أقل من ثالثة أجنم فليس بصحيح؛ ألنه لو كان صحيحا جلاز لغري
مخسة جنوم؛ ألهنا أقل النجوم اليت كانت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بريرة، وعلم هبا النيب صلى 

روى البخاري عن عائشة أن بريرة دخلت عليها تستعينها . اهللا عليه وسلم وقضى فيها، فكان بصواب احلجة أوىل
كذا قال الليث عن يونس عن ابن شهاب . احلديث..." أواق جنمت عليها يف مخس سننييف كتابتها وعليها مخسة 
وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه . وعليها مخسة أواق جنمت عليها يف مخس سنني: عن عروة عن عائشة

وظاهر . ثاحلدي..." إين كاتبت أهلي على تسع أواق: جاءت بريرة فقالت: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  الروايتني

وقال الليث حدثين يونس؛ : تعارض، غري أن حديث هشام أوىل التصاله وانقطاع حديث يونس؛ لقول البخاري
  .وألن هشاما أثبت يف حديث أبيه وجده من غريه، واهللا أعلم

قي عليه من مكاتبته املكاتب عبد ما ب: "املكاتب عبد ما بقي عليه من مال الكتابة شيء؛ لقوله عليه السالم: السابعة
وروي عنه أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم . أخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". درهم
وهذا قول مالك والشافعي وأيب حنيفة ". أميا عبد كاتب على مائة دينار فأداها إال عشرة دنانري فهو عبد : "قال

وروي ذلك عن ابن عمر من وجوه، وعن زيد بن . وداود والطربيوأصحاهبم والثوري وأمحد وإسحاق وأيب ثور 
وروي ذلك عن عمر بن اخلطاب، وبه قال ابن . ثابت وعائشة وأم سلمة، مل خيتلف عنهم يف ذلك رضي اهللا عنهم

وفيها قول آخر روي عن علي أنه . وكل من أدركنا ببلدنا يقول ذلك: قال مالك. املسيب والقاسم وسامل وعطاء
وروي ذلك عن عمر رضي اهللا عنه، واإلسناد عنه بأن املكاتب عبد ما . ى الشطر فهو غرمي؛ وبه قال النخعيإذا أد

وعن علي أيضا يعتق . بقي عليه درهم، خري من اإلسناد عنه بأن املكاتب إذا أدى الشطر فال رق عليه؛ فال أبو عمر
إذا أدى ثلث الكتابة فهو : وقال ابن مسعود. يؤديهوعنه أيضا أن العتاقة جتري فيه بأول جنم . منه بقدر ما أدى

لو كانت الكتابة مائيت دينار وقيمة العبد مائة دينار فأدى العبد : وعن ابن مسعود. عتيق غرمي؛ وهذا قول شريح
إذا أدى الثالثة األرباع وبقي الربع فهو غرمي وال : وقول سابع. املائة اليت هي قيمته عتق؛ وهو قول النخعي أيضا

وحكي عن بعض السلف أنه بنفس عقد الكتابة حر، وهو . يعود عبد ا قاله عطاء بن أيب رباح، رواه ابن جريج عنه
وفيه . وهذا القول يرده حديث بريرة لصحته عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. غرمي بالكتابة وال يرجع إىل الرق أبدا

رة، ولو كان فيها شيء من العتق ما أجاز بيع ذلك؛ إذ دليل واضح على أن املكاتب عبد، ولوال ذلك ما بيعت بري
وكذلك كتابة سلمان وجويرية؛ فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم حكم جلميعهم . من سنته اجملمع عليها أال يباع احلر

  وهي حجة للجمهور يف أن املكاتب عبد ما بقي. بالرق حىت أدوا الكتابة



أكنت رامجه لو زىن، أو جميزا شهادته : د بن ثابت يف املكاتب؛ فقال لعليوقد ناظر علي بن أيب طالب زي. عليه شيء
وقد روى النسائي عن علي وابن عباس رضي اهللا . هو عبد ما بقي عليه شيء: فقال زيد. لو شهد؟ فقال علي ال

بقدر ما أدى املكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه احلد : "عنهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسم أنه قال
وهو حجة ملا روي عن علي، ويعتضد مبا رواه أبو داود عن نبهان . وإسناده صحيح". ويرث بقدر ما عتق منه

إذا كان إلحداكن مكاتب : "قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مكاتب أم سلمة قال مسعت أم سلمة تقول
إال أنه حيتمل أن يكون . حديث حسن صحيح: وأخرجه الترمذي وقال". وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه

مع أنه قد حكم بأخوهتا له، " احتجيب منه: "خطابا مع زوجاته، أخذا باالحتياط والورع يف حقهن؛ كما قال لسودة
: يعين ابن أم مكتوم، مع أنه قال لفاطمة بنت قيس" أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه: "وبقوله لعائشة وحفصة

  .وقد تقدم هذا املعىن" أم مكتوماعتدي عند ابن "
أمجع العلماء على أن املكاتب إذا حل عليه جنم من جنومه أو جنمان أو جنومه كلها فوقف السيد عن مطالبته : الثامنة

  .وتركه حبال أن الكتابة ال تنفسخ ما داما على ذلك ثابتني
وقال . وإن مل يظهر له مال فذلك إليهليس للعبد أن يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر، : قال مالك: التاسعة
له أن يعجز نفسه، علم له مال أو قوة : وقال الشافعي. ال ميكن من تعجيز نفسه إذا كان قويا على األداء: األوزاعي

إذا عجز املكاتب فكل ما : وقال مالك. قد عجزت وأبطلت الكتابة فذلك إليه: على الكتابة أو مل يعلم؛ فإذا قال
وأما ما أعني به على فكاك رقبته فلم يف . قبل العجز حل له، كان من كسبه أو من صدقة عليه قبضه منه سيده

ولو أعانوه صدقة ال على فكاك رقبته . ذلك بكتابته كان لكل من أعانه الرجوع مبا أعطى أو حتلل منه املكاتب
اك ردها إليهم باحلصص أو فإن كان مبعىن الفك. فذلك إن عجز حل لسيده ولو مت به فكاكه وبقيت منه فضلة

إن ما قبضه السيد منه من كتابته، : وقال أكثر أهل العلم. هذا كله مذهب مالك فيما ذكر ابن القاسم. حيللونه منها
  وما فضل بيده بعد عجزه

هذا قول الشافعي وأيب حنيفة وأصحاهبما وأمحد بن . من صدقة أو غريها فهو لسيده، يطيب له أخذ ذلك كله
جيعل السيد ما أعطاه يف الرقاب؛ وهو قول مسروق والنخعي، ورواية عن : وقال الثوري. اية عن شريححنبل، ورو

ما قبض منه السيد فهو له، وما فضل بيده بعد العجز فهو له دون سيده؛ وهذا قول بعض من : وقالت طائفة. شريح
  .ابهما أعطي حبال الكتابة رد على أرب: وقال إسحاق. ذهب إىل أن العبد ميلك

واختلف . حديث بريرة على اختالف طرقه وألفاظه يتضمن أن بريرة وقع فيها بيع بعد كتابة تقدمت: العاشرة
وإىل جواز بيعه للعتق إذا ". باب بيع املكاتب إذا رضي"وقد ترجم البخاري . الناس يف بيع املكاتب بسبب ذلك

داودي، وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد الرب، وبه رضي املكاتب بالبيع ولو مل يكن عاجزا، ذهب ابن املنذر وال
ال : وقال مالك وأبو حنيفة وأصحاهبما. ألن رضاه بالبيع عجز منه: قال ابن شهاب وأبو الزناد وربيعة غري أهنم قالوا

ق جيوز بيع املكاتب ما دام مكاتبا حىت يعجز، وال جيوز بيع كتابته حبال؛ وهو قول الشافعي مبصر، وكان بالعرا
وأجاز مالك بيع الكتابة؛ فإن أداها عتق وإال كان رقيقا ملشتري . بيعه جائز وأما بيع كتابته فغري جائزة: يقول
: وقالت طائفة. واختلف قول الشافعي يف ذلك باملنع واإلجازة. ومنع من ذلك أبو حنيفة؛ ألنه بيع غرر. الكتابة

وبه قال . عتق وكان والؤه للذي ابتاعه، ولو عجز فهو عبد لهجيوز بيع املكاتب على أن ميضي يف كتابته؛ فإن أدى 
ال يباع املكاتب إال للعتق، ويكره أن يباع قبل عجزه؛ : وقال األوزاعي. النخعي وعطاء والليث وأمحد وأبو ثور

أداء يف حديث بريرة إجازة بيع املكاتب إذا رضي بالبيع ومل يكن عاجزا عن : قال أبو عمر. وهو قول أمحد وإسحاق



جنم قد حل عليه؛ خبالف قول من زعم أن بيع املكاتب غري جائز إال بالعجز؛ ألن بريرة مل تذكر أهنا عجزت عن 
أداء جنم، وال أخربت بأن النجم قد حل عليها، وال قال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم أعاجزة أنت أم هل حل 

جز عن أداء ما قد حل لكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد سأهلا ولو مل جيز بيع املكاتب واملكاتبة إال بالع. عليك جنم
  أعاجزة هي أم ال، وما كان ليأذن

ويف حديث الزهري . يف شرائها إال بعد علمه صلى اهللا عليه وسلم أهنا عاجزة ولو عن أداء جنم واحد قد حل عليها
من حديث بريرة هذا، ومل يرو عن النيب وال أعلم يف هذا الباب حجة أصح . أهنا مل تكن قضت من كتابتها شيئا

استدل من منع من بيع املكاتب . صلى اهللا عليه وسلم شيء يعارضه، وال يف شيء من األخبار دليل على عجزها
منها أن قالوا إن الكتابة املذكورة مل تكن انعقدت، وأن قوهلا كاتبت أهلي معناه أهنا راودهتم عليها، وقدروا : بأمور

إن بريرة عجزت عن األداء : وقيل. وظاهر األحاديث خالف هذا إذا تؤمل مساقها. ومل يعقدوها مبلغها وأجلها
إن تعجيز : فاتفقت هي وأهلها على فسخ الكتابة، وحينئذ صح البيع؛ إال أن هذا إمنا يتمشى على قول من يقول

وقال . عدومها، وهو املذهب املعروفاملكاتب غري مفتقر إىل حكم حاكم إذا اتفق العبد والسيد عليه؛ ألن احلق ال ي
ويدل على صحة أهنا عجزت ما . ال بد من السلطان؛ وهذا إمنا خاف أن يتواطأ على ترك حق اهللا تعاىل: سحنون

ارجعي إىل : روي أن بريرة جاءت عائشة تستعينها يف كتابتها ومل تكن قضت من كتابتها شيئا؛ فقالت هلا عائشة
فظاهر هذا أن مجيع كتابتها أو بعضها استحق عليها؛ ألنه ال يقضى . ك كتابتك فعلتأهلك فإن أحبوا أن أقضي عن

وقال ابن . هذه التأويالت أشبه ما هلم وفيها من الدخل ما بيناه. من احلقوق إال ما وجبت املطالبة به، واهللا أعلم
وأظهر معانيه أن : قال الشافعي. توال أعلم حجة ملن قال ليس له بيع املكاتب إال أن يقول لعل بريرة عجز: املنذر

  .ملالك املكاتب بيعه
كذلك ولده الذين ولدوا يف كتابته . املكاتب إذا أدى كتابته عتق وال حيتاج إىل ابتداء عتق من السيد: احلادية عشرة

تبة، فإن كان من أمته، يعتقون بعتقه ويرقون برقه؛ ألن ولد اإلنسان من أمته مبثابته اعتبارا باحلر وكذلك ولد املكا
  .هلما ولد قبل الكتابة مل يدخل يف الكتابة إال بشرط

هذا أمر للسادة بإعانتهم يف مال الكتابة إما بأن } َوآُتوُهْم ِمْن َمالِ اللَِّه الَِّذي آَتاكُْم{: قوله تعاىل: الثانية عشرة
  أو حيطوا عنهم شيئا -أعين أيدي السادة  -يعطوهم شيئا مما يف أيديهم 

وقد وضع ابن عمر مخسة آالف من مخسة وثالثني . يوضع عن املكاتب من آخر كتابته: قال مالك. ل الكتابةمن ما
روي ذلك عن النيب صلى اهللا عليه : قال الزهراوي. واستحسن علي رضي اهللا عنه أن يكون ذلك ربع الكتابة. ألفا

يسقط عنه شيئا، ومل : ابن جبري. عشرها: وقال قتادة. واستحسن ابن مسعود واحلسن بن أيب احلسن ثلثها. وسلم
والشيء أقل شيء يقع عليه اسم شيء، وجيرب عليه : قال الشافعي. حيده؛ وهو قول الشافعي، واستحسنه الثوري

ورأى مالك رمحه اهللا تعاىل هذا األمر على الندب، ومل ير لقدر . السيد وحيكم به احلاكم على الورثة إن مات السيد
، ورأى أن عطف الواجب على الندب معلوم يف } َوآُتوُهْم{: تج الشافعي مبطلق األمر يف قولهاح. الوضعية حدا

وما كان ] ٩٠: النحل[} إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ وَالِْأْحَساِن وَإِيَتاِء ِذي الْقُْرَبى{: القرآن ولسان العرب كما قال تعاىل
ل بن إسحاق القاضي، جعل الشافعي اإليتاء واجبا، والكتابة غري واجبة؛ وذكره قبله إمساعي: قال ابن العريب. مثله

يكون ذلك كالنكاح ال : فإن قيل. فجعل األصل غري واجب والفرع واجبا، وهذا ال نظري له، فصارت دعوى حمضة
قد كاتب و. عندنا ال جتب املتعة فال معىن ألصحاب الشافعي: قلنا. جيب فإذا انعقد وجبت أحكامه، منها املتعة



  .، يف حديث طويل...عثمان بن عفان عبد ه وحلف أال حيطه
للناس أمجعني يف أن يتصدقوا على املكاتبني، " وآتوهم"وقد قال احلسن والنخعي وبريدة إمنا اخلطاب بقوله : قلت

لصدقة حظهم؛ إمنا اخلطاب للوالة بأن يعطوا املكاتبني من مال ا: وقال زيد بن أسلم. وأن يعينوهم يف فكاك رقاهبم
. وعلى هذين القولني فليس لسيد املكاتب أن يضع شيئا عن مكاتبه". ويف الرقاب"وهو الذي تضمنه قوله تعاىل 

  .ودليل هذا أنه لو أراد حط شيء من جنوم الكتابة لقال وضعوا عنهم كذا
من أول جنومه، مبادرة إىل  إن املراد باخلطاب السادة فرأى عمر بن اخلطاب أن يكون ذلك: إذا قلنا: الثالثة عشرة

وعلة ذلك أنه إذا . ورأى مالك رمحه اهللا تعاىل وغريه أن يكون الوضع من آخر جنم. اخلري خوفا أال يدرك آخرها
  وضع من أول جنم رمبا عجز العبد

: هدوقال جما. وهذا قول عبد اهللا بن عمر وعلي. فرجع هو وماله إىل السيد، فعادت إليه وضيعته وهي شبه الصدقة
واألقوى عندي أن يكون يف آخرها؛ ألن اإلسقاط أبدا إمنا يكون يف أخريات : قال ابن العريب. يترك له من كل جنم

  .الديون
املكاتب إذا بيع للعتق رضا منه بعد الكتابة وقبض بائعه مثنه مل جيب عليه أن يعطيه من مثنه شيئا، : الرابعة عشرة

لك كالسيد يؤدي إليه مكاتب كتابته فيؤتيه منها أو يضع عنه من آخرها جنما سواء باعه لعتق أو لغري عتق، وليس ذ
أو ما شاء؛ على ما أمر اهللا به يف كتابه ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يأمر موايل بريرة بإعطائها مما قبضوا شيئا، 

  .وإن كانوا قد باعوها للعتق
صفتها أن يقول السيد لعبده كاتبتك على : ابن خويز منداد اختلفوا يف صفة عقد الكتابة؛ فقال: اخلامسة عشرة

فيقول . أو يقول له أد إيل ألفا يف عشرة أجنم وأنت حر. كذا وكذا من املال، يف كذا وكذا جنما، إذا أديته فأنت حر
ت، أو قد وكذلك لو قال العبد كاتبين، فقال السيد قد فعل. العبد قد قبلت وحنو ذلك من األلفاظ؛ فمىت أداها عتق

وهذا ال يلزم ألن لفظ القرآن ال يقتضيه واحلال يشهد له؛ فإن ذكره فحسن، وإن تركه : قال ابن العريب. كاتبتك
ومسائل هذا الباب وفروعه كثرية، وقد ذكرنا من أصوله مجلة، فيها ملن اقتصر عليها . فهو معلوم ال حيتاج إليه

  .كفاية، واهللا املوفق للهداية
  يف مرياث املكاتب؛ واختلف العلماء يف ذلك على ثالثة أقوال: السادسة عشرة

أن املكاتب إذا هلك وترك ماال أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا يف كتابته أو كاتب ] فمذهب مالك[
مل عليهم، ورثوا ما بقي من املال بعد قضاء كتابته؛ ألن حكمهم كحكمه، وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو 

خيلف ماال، وال يعتقون إال بعتقه، ولو أدى عنهم ما رجع بذلك عليهم؛ ألهنم يعتقون عليه؛ فهم أوىل مبرياثه ألهنم 
  .مساوون له يف مجيع حاله

أنه يؤدى عنه من مال مجيع كتابته، وجعل كأنه قد مات حرا، ويرثه مجيع ولده وسواء يف ذلك من : والقول الثاين
  ولده ومن كاتب عليهم أو ولدواكان حرا قبل موته من 

روي هذا القول عن علي وابن مسعود ومن . يف كتابته ألهنم قد استووا يف احلرية كلهم حني تأدت عنهم كتابتهم
التابعني عن عطاء واحلسن وطاوس وإبراهيم، وبه قال فقهاء الكوفة سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه واحلسن 

  .حاقبن صاحل بن حي، وإليه ذهب إس
أن املكاتب إذا مات قبل أن يؤدي مجيع كتابته فقد مات عبد ا، وكل ما خيلفه من املال فهو لسيده، : والقول الثالث



وال يرثه أحد من أوالده، ال األحرار وال الذين معه يف كتابته؛ ألنه ملا مات قبل أن يؤدي مجيع كتابته فقد مات عبد 
؛ ألنه حمال أن يعتق عبد بعد موته، وعلى ولده الذين كاتب عليهم أو ا وماله لسيده، فال يصح عتقه بعد موته

ولدوا يف كتابته أن يسعوا يف باقي الكتابة، ويسقط عنهم منها قدر حصته، فإن أدوا عتقوا ألهنم كانوا فيها تبعا 
طاب وزيد بن هذا قول الشافعي، وبه قال أمحد بن حنبل، وهو قول عمر بن اخل. ألبيهم، وإن مل يؤدوا ذلك رقوا

  .ثابت وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة
روي عن جابر بن عبد اهللا وابن عباس رضي اهللا } َوال ُتكْرُِهوا فََتيَاِتكُْم َعلَى الْبَِغاِء إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّناً{: قوله تعاىل

معاذة واألخرى مسيكة، وكان عنهم أن هذه اآلية نزلت يف عبد اهللا بن أّيب، وكانت له جاريتان إحدامها تسمى 
يكرههما على الزىن ويضرهبما عليه ابتغاء األجر وكسب الولد فشكتا ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فنزلت 

ويف . ومعاذة هذه أم خولة اليت جادلت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف زوجها. اآلية فيه وفيمن فعل فعله من املنافقني
جارية لعبد بن أّيب يقال هلا مسيكة وأخرى يقال هلا أميمة فكان يكرههما على الزىن، صحيح مسلم عن جابر أن 

غَفُوٌر  -إىل قوله  -َوال ُتكْرِهُوا فََتَياِتكُْم َعلَى الْبَِغاءِ {فشكتا ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا عز وجل 
ات، وذلك أن الفتاة إذا أرادت التحصن فحينئذ ميكن ويتصور أن يكون راجع إىل الفتي} إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّناً{. }َرحِيٌم

وإذا كانت الفتاة ال تريد التحصن فال يتصور أن يقال للسيد ال . السيد مكرها، وميكن أن ينهى عن اإلكراه
املعىن أشار وإىل هذا . فهذا أمر يف سادة وفتيات حاهلم هذه. تكرهها؛ ألن اإلكراه ال يتصور فيها وهي مريدة للزين

  ابن العريب

إمنا ذكر اهللا تعاىل إرادة التحصن من املرأة ألن ذلك هو الذي يصور اإلكراه؛ فأما إذا كانت هي راغبة يف : فقال
} إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّناً{: وذهب هذا النظر عن كثري من املفسرين؛ فقال بعضهم قوله. الزىن مل يتصور إكراه، فحصلوه

يف الكالم تقدمي وتأخري؛ أي وأنكحوا األيامى والصاحلني من : قال الزجاج واحلسني بن الفضلراجع إىل األيامى، 
  .ملغى، وحنو ذلك مما يضعف واهللا املوفق" إن أردن: "هذا الشرط يف قوله: وقال بعضهم. عبادكم إن أردن حتصنا

كان : وقيل. تكسبه األمة بفرجها والولد يسترق فيباعأي الشيء الذي } ِلَتْبَتغُوا َعَرضَ الَْحيَاِة الدُّْنَيا{: قوله تعاىل
فَإِنَّ اللََّه ِمْن َبْعدِ {. أي يقهرهن} َوَمْن ُيكْرِْهُهنَّ{. الزاين يفتدي ولده من املزين هبا مبائة من اإلبل يدفعها إىل سيدها

. بزيادة هلن} هلن غفور{اهللا وابن جبري وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد . هبن} َرِحيٌم{هلن } إِكَْراِههِنَّ غَفُوٌر َرحِيٌم
مث عدد تعاىل على املؤمنني نعمه فيما أنزل إليهم من اآليات . واحلمد هللا" النحل"وقد مضى الكالم يف اإلكراه يف 

  .املنريات وفيها ضرب هلم من أمثال املاضني من األمم ليقع التحفظ مما وقع أولئك فيه
اَواِت َوالْأَْرضِ َمثَلُ نُورِِه كَِمْشكَاٍة ِفيَها ِمْصَباحٌ الِْمْصَباُح ِفي ُزجَاَجٍة الزُّجَاَجةُ كَأَنََّها اللَُّه ُنوُر السََّم{ ٣٥: اآلية

هُ َنارٌ ُنوٌر َعلَى نُورٍ ْو لَمْ َتْمَسْسكَْوكٌَب ُدرِّيٌّ ُيوقَُد ِمْن َشَجَرٍة مَُباَركٍَة َزْيتُوَنٍة ال َشْرِقيٍَّة َوال غَْربِيٍَّة َيكَاُد َزْيتَُها ُيِضيُء َولَ
  }َيْهِدي اللَُّه ِلنُورِِه َمْن َيَشاُء وََيضْرُِب اللَُّه الْأَمْثَالَ ِللنَّاسِ وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم

  }اللَُّه ُنورُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ{ : قوله تعاىل
. كالم له نور: فيما صح من املعاين والح فيقال منهواستعمل جمازا . األضواء املدركة بالبصر: النور يف كالم العرب

  :الكتاب املنري، ومنه قول الشاعر: ومنه
  نورا ومن فلق الصباح عمودا... نسب كأن عليه من مشس الضحا 

  :وقال. فالن نور البلد، ومشس العصر وقمره: والناس يقولون



  فإنك مشس وامللوك كواكب
  :وقال آخر

  قمر القبائل خالد بن يزيد.. .هال خصصت من البالد مبقصد 
  :وقال آخر

  فقد سار منها نورها ومجاهلا... إذا سار عبد اهللا من مرو ليلة 
هللا تعاىل نور من جهة املدح ألنه أوجد األشياء ونور مجيع األشياء منه ابتداؤها وعنه صدورها وهو : فيجوز أن يقال

وقد قال هشام اجلوالقي وطائفة من . ظاملون علوا كبرياسبحانه ليس من األضواء املدركة جل وتعاىل عما يقول ال
وهذا كله حمال على اهللا تعاىل عقال ونقال على ما يعرف يف . هو نور ال كاألنوار، وجسم ال كاألجسام: اجملسمة

مث إن قوهلم متناقض؛ فإن قوهلم جسم أو نور حكم عليه حبقيقة ذلك، وقوهلم ال كاألنوار . موضعه من علم الكالم
والذي أوقعهم يف ذلك . ال كاألجسام نفي ملا أثبتوه من اجلسمية والنور؛ وذلك متناقض، وحتقيقه يف علم الكالمو

اللهم لك احلمد أنت نور السموات "ظواهر اتبعوها منها هذه اآلية، وقول عليه السالم إذا قام من الليل يتهجد 
  .إىل غري ذلك من األحاديث". رأيت نورا: "هل رأيت ربك؟ فقال: وقال عليه السالم وقد سئل". واألرض

املعىن أي به وبقدرته أنارت أضواؤها، واستقامت أمورها، وقامت : واختلف العلماء يف تأويل هذه اآلية؛ فقيل
امللك نور أهل البلد؛ أي به قوام أمرها وصالح مجلتها؛ : فالكالم على التقريب للذهن؛ كما يقال. مصنوعاهتا

  فهو يف امللك. سنن السداد جلريان أموره على

جماز، وهو يف صفة اهللا حقيقة حمضة، إذ هو الذي أبدع املوجودات وخلق العقل نورا هاديا؛ ألن ظهور املوجود به 
قال ابن . قال معناه جماهد والزهري وغريمها. حصل كما حصل بالضوء ظهور املبصرات، تبارك وتعاىل ال رب غريه

وفالن . فالن غياثنا؛ أي مغيثنا: كما يقولون. وكذا قال الضحاك والقرظي. ضأي منور السموات واألر: عرفة
  :قال جرير. زادي؛ أي مزودي

  ونبت ملن يرجو نداك وريق... وأنت لنا نور وغيث وعصمة 
مزين السموات : أّيب بن كعب واحلسن وأبو العالية. مدبر األمور يف السموات واألرض: وقال جماهد. أي ذو ورق
املعىن اهللا هادي أهل : وقال ابن عباس وأنس. القمر والنجوم، ومزين األرض باألنبياء والعلماء واملؤمننيبالشمس و

  .واألول أعم للمعاين وأصح مع التأويل. السموات واألرض
ىل كتابه وقد مسى اهللا تعا. أي صفة دالئله اليت يقذفها يف قلب املؤمن؛ والدالئل تسمى نورا} َمثَلُ نُورِِه{: قوله تعاىل
قَدْ َجاَءكُْم ِمَن اللَِّه نُوٌر َوِكَتابٌ {: ومسى نبيه نورا فقال] ١٧٤: النساء[} َوأَْنَزلَْنا إِلَْيكُمْ ُنوراً ُمبِيناً{: نورا فقال

ووجه اإلضافة إىل اهللا تعاىل أنه مثبت . وهذا ألن الكتاب يهدي ويبني، وكذلك الرسول]. ١٥: املائدة[} ُمبٌِني
وحتتمل اآلية معىن آخر ليس فيه مقابلة جزء من املثال جبزء من املمثل به، بل وقع التشبيه . بينها وواضعهاالداللة وم

فيه مجلة جبملة، وذلك أن يريد مثل نور اهللا الذي هو هداه وإتقانه صنعة كل خملوق وبراهينه الساطعة على اجلملة، 
فة، اليت هي أبلغ صفات النور الذي بني أيدي الناس؛ كهذه اجلملة من النور الذي تتخذونه أنتم على هذه الص

الكوة يف احلائط غري النافذة؛ قال ابن : واملشكاة. فمثل نور اهللا يف الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيها البشر
. يءجبري ومجهور املفسرين، وهي أمجع للضوء، واملصباح فيها أكثر إنارة منه يف غريها، وأصلها الوعاء جيعل فيه الش

  :قال الشاعر. واملشكاة وعاء من أدم كالدلو يربد فيها املاء؛ وهو على وزن مفعلة كاملقراة واملصفاة



  قيضا اقتياضا بأطراف املناقري... كأن عينيه مشكاتان يف حجر 
شفاف، ألنه جسم } ِفي ُزجَاَجٍة{: وقال. هي القنديل: وقال جماهد. املشكاة عمود القنديل الذي فيه الفتيلة: وقيل

وذلك . أي يف اإلنارة والضوء} كَأَنََّها كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ{الفتيل بناره : واملصباح. واملصباح فيه أنور منه يف غري الزجاج
وهذا . إما أن يريد أهنا باملصباح كذلك، وإما أن يريد أهنا يف نفسها لصفائها وجودة جوهرها كذلك: حيتمل معنيني

  .الكوكب الدري هو الزهرة: قال الضحاك. النور التأويل أبلغ يف التعاون على
واملبارة املنماة؛ والزيتون من أعظم . أي من زيت شجرة، فحذف املضاف} ُيوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَركٍَة{: قوله تعاىل

  :سوقول أيب طالب يرثي مسافر بن أيب عمرو بن أمية بن عبد مش. واملعىن يقتضي ذلك. الثمار مناء، والرمان كذلك
  رو وليت يقوهلا احملزون... ليت شعري مسافر بن أيب عمـ 

  رك نبع الرمان والزيتون... بورك امليت الغريب كما بو 
يف الزيتونة منافع، يسرج بالزيت، : وقال ابن عباس. من بركتهما أن أغصاهنما تورق من أسفلها إىل أعالها: وقيل

. وليس فيه شيء إال وفيه منفعة، حىت الرماد يغسل به اإلبريسم وهو إدام ودهان ودباغ، ووقود يوقد حبطبه وتفله،
وهي أول شجرة نبتت يف الدنيا، وأول شجرة نبتت بعد الطوفان، وتنبت يف منازل األنبياء واألرض املقدسة، ودعا 

". زيت والزيتوناللهم بارك يف ال: "هلا سبعون نبيا بالربكة؛ منهم إبراهيم، ومنهم حممد صلى اهللا عليه وسلم فإنه قال
  .قاله مرتني
فقال ابن عباس وعكرمة } ال َشْرِقيٍَّة َوال غَرْبِيٍَّة{: اختلف العلماء يف قوله تعاىل} ال َشْرِقيٍَّة َوال غَْربِيٍَّة{: قوله تعاىل

  الشرقية اليت تصيبها الشمس إذا شرقت: وقتادة وغريهم

أي أهنا شجرة يف صحراء ومنكشف من األرض ال يواريها  والغربية عكسها؛. وال تصيبها إذا غربت ألن هلا سترا
عن الشمس شيء وهو أجود لزيتها، فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية وال للغرب فتسمى غربية، بل هي 

إهنا شجرة يف دوحة قد أحاطت هبا؛ فهي غري منكشفة من جهة الشرق : وقال الطربي عن ابن عباس. شرقية غربية
وهذا قول ال يصح عن ابن عباس ألن الثمرة اليت هبذه الصفة يفسد جناها : ال ابن عطيةق. وال من جهة الغرب

ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا، وإمنا هو مثل ضربه اهللا تعاىل لنوره، : وقال احلسن. وذلك مشاهد يف الوجود
ا من شجر الدنيا؛ ألهنا بدل من وقد أفصح القرآن بأهن: الثعليب. ولو كانت يف الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية

إهنا من شجر الشأم؛ فإن شجر الشأم ال شرقي وال غريب، وشجر الشأم : وقال ابن زيد. }َزْيُتونٍَة{الشجرة، فقال 
ليست حتول بني النعت واملنعوت، } ال{و } َزْيتُوَنٍة{نعت لـ } َشْرِقيٍَّة{هو أفضل الشجر، وهي األرض املباركة، و 

  .عطف عليه} ٍةَوال غَرْبِيَّ{
أي اجتمع } ُنوٌر َعلَى نُورٍ{. مبالغة يف حسنه وصفائه وجودته} َيكَاُد زَْيُتَها ُيِضيُء َولَوْ لَْم تَْمَسْسُه نَاٌر{: قوله تعاىل

واعتقلت هذه األنوار يف . يف املشكاة ضوء املصباح إىل ضوء الزجاجة وإىل ضوء الزيت فصار لذلك نور على نور
ت كأنور ما يكون فكذلك براهني اهللا تعاىل واضحة وهي برهان بعد برهان، وتنبيه بعد تنبيه؛ كإرساله املشكاة فصار

مث ذكر تعاىل هداه لنوره من شاء وأسعد من عباده، . الرسل وإنزاله الكتب، ومواعظ تتكرر فيها ملن له عقل معترب
وقرأ عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة . دي إىل اإلميانوذكر تفضله لعباد يف ضرب األمثال لتقع هلم العربة والنظر املؤ

على } نُورِِه{واختلف املتأولون يف عود الضمري يف . بفتح النون والواو املشددة} اللَُّه ُنوُر{وأبو عبد الرمحن السلمي 
لى اهللا هو عائد على حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ أي مثل نور حممد ص: من يعود؛ فقال كعب األحبار وابن جبري

َمثَلُ نُورِِه كَِمْشكَاٍة ِفيَها {وقف حسن، مث تبتدئ } اللَُّه ُنورُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ{: قال ابن األنباري. عليه وسلم



ويف . هو عائد على املؤمنني: وقال أيب بن كعب وابن جبري أيضا والضحاك. على معىن نور حممد صلى} ِمْصَباٌح
  .} مننيمثل نور املؤ{قراءة أّيب 

هو عائد على القرآن : وقال احلسن. }مثل نور من آمن به{وروي أن فيها . }مثل نور املؤمن{وروي أن يف قراءته 
وهذه األقوال فيها عود : قال ابن عطية. } َواَألْرضِ{: وعلى هذه األقوال يوقف على قوله: قال مكي. واإلميان

املمثل به حممد صلى اهللا : من املثال جبزء من املمثل فعلى من قال الضمري على من مل جير له ذكر، وفيها مقابلة جزء
عليه وسلم، وهو قول كعب احلرب؛ فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو املشكاة أو صدره واملصباح هو النبوة وما 

سببه املتصل به، يتصل هبا من عمله وهداه، والزجاجة قلبه، والشجرة املباركة هي الوحي، واملالئكة رسل اهللا إليه و
املمثل به املؤمن، وهو قول أّيب؛ فاملشكاة : ومن قال. والزيت هو احلجج والرباهني واآليات اليت تضمنها الوحي

فهو على : قال أّيب. صدره، واملصباح اإلميان والعلم، والزجاجة قلبه، وزيتها هو احلجج واحلكمة اليت تضمنها
إن املمثل به هو القرآن واإلميان؛ : ومن قال. ميشي يف قبور األموات أحسن احلال ميشي يف الناس كالرجل احلي

وهذا القول ليس يف . مثل نوره الذي هو اإلميان يف صدر املؤمن يف قلبه كمشكاة؛ أي كهذه اجلملة: فتقدير الكالم
. عائد على اهللا تعاىل} نُورِِه{الضمري يف : وقالت طائفة. مقابلة التشبيه كاألولني؛ ألن املشكاة ليست تقابل اإلميان

وال يوقف على هذا القول على . وهذا قول ابن عباس فيما ذكر الثعليب واملاوردي واملهدوي، وقد تقدم معناه
اهللا هادي أهل السموات واألرض، مثل هداه يف قلوب : اهلاء هللا عز وجل؛ والتقدير: قال املهدوي. }األرض{

وكان . إن اهلاء هللا عز وجل: وكذلك قال زيد بن أسلم، واحلسن. املؤمنني كمشكاة؛ وروي ذلك عن ابن عباس
فأما غريمها فلم يقرأها : قال حممد بن علي الترمذي. }مثلُ نُوره يف قلب املؤمن كمشكاة{أّيب وابن مسعود يقرآهنا 

أَفََمْن َشَرحَ {: يف التنزيل هكذا، وقد وافقهما يف التأويل أن ذلك نوره قلب املؤمن، وتصديقه يف آية أخرى يقول
ال جيوز أن يكون اهلاء هللا عز : واعتل األولون بأن قالوا].٢٢: الزمر[} اللَُّه َصْدَرهُ ِللْإِْسالمِ فَُهَو َعلَى ُنورٍ ِمْن َربِِّه

  وجل؛ ألن اهللا عز وجل ال حّد

وقرأ نصر . قبلهاوكسر الكاف اليت } مشكاة{وأمال الكسائي فيما روى عنه أبو عمر الدوري األلف من . لنوره
بضم } ُدرِّّي{وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم . كذلك، وهي لغة} الزَّجاجة{بفتح الزاي و } َزجاجة{بن عاصم 

إما أن ينسب الكوكب إىل الدر لبياضه وصفائه، وإما أن يكون أصله : الدال وشد الياء، وهلذه القراءة وجهان
الدراري، : ويقال للنجوم العظام اليت ال تعرف أمساؤها. اهلمزةدريء مهموز، فعيل من الدرء وهو الدفع، وخففت 

باهلمز } دريء{وقرأ محزة وأبو بكر عن عاصم . بغري مهز فلعلهم خففوا اهلمزة، واألصل من الدرء الذي هو الدفع
ل واهلمز بكسر الدا} ِدّريء{وقرأ الكسائي وأبو عمرو . واملد، وهو فعيل من الدرء؛ مبعىن أهنا يدفع بعضها بعضا

وضعف : قال النحاس. أي يدفع بعض ضوئه بعضا من ملعانه: قال سيبويه. من الدرء والدفع؛ مثل السكري والفسيق
أبو عبيد قراءة أيب عمرو والكسائي تضعيفا شديدا، ألنه تأوهلا من درأت أي دفعت؛ أي كوكب جيري من األفق إىل 

الكالم فائدة، وال كان هلذا الكوكب مزية على أكثر الكواكب؛  وإذا كان التأويل على ما تأوله مل يكن يف. األفق
وال ينبغي أن يتأول ملثل أيب عمرو والكسائي مع علمهما وجاللتهما . أال ترى أنه ال يقال جاءين إنسان من بين آدم

فع بالنور؛ كوكب مند: هذا التأويل البعيد، ولكن التأويل هلما على ما روي عن حممد بن يزيد أن معنامها يف ذلك
درأ : وحكى سعيد بن مسعدة أنه يقال. وهذا تأويل صحيح هلذه القراءة. اندرأ احلريق أن اندفع: كما يقال

. ودرأ علينا فالن يدرأ دروءا أي طلع مفاجأة: وقال اجلوهري يف الصحاح. الكوكب بضوئه إذا امتد ضوءه وعال



قال أبو عمرو . وقد درأ الكوكب دروءا. ده وتأللئهومنه كوكب دريء، على فعيل؛ مثل سكري ومخري؛ لشدة توق
: هذا الكوكب الضخم ما تسمونه؟ قال: سألت رجال من سعد بن بكر من أهل ذات عرق فقلت: بن العالء

هي حلن ال جتوز، ألنه ليس : فأما قراءة محزة فأهل اللغة مجيعا قالوا: قال النحاس. الدريء، وكان من أفصح الناس
ليس هو فعيل وإمنا هو فعول، : وقد اعترض أبو عبيد يف هذا فاحتج حلمزة فقال. سم على فعيليف كالم العرب ا

  .عيت: مثل سبوح، أبدل من الواو ياء؛ كما قالوا
  وهذا االعتراض واالحتجاج من أعظم الغلط: قال أبو جعفر النحاس

ال يقوله أحد، وليس عيت من هذا،  وأشده؛ ألن هذا ال جيوز البتة، ولو جاز ما قال لقيل يف سبوح سبيح، وهذا
إما أن يكون مجع عات فيكون البدل فيه الزما، : والفرق بينهما واضح بني؛ ألنه ليس خيلو عيت من إحدى جهتني

ألن اجلمع باب تغيري، والواو ال تكون طرفا يف األمساء وقبلها ضمة، فلما كان قبل هذه ساكن وقبل الساكن ضمة 
وإن كان عيت واحدا كان بالواو أوىل، وجاز . أبدل من الضمة كسرة فقلبت الواو ياء والساكن ليس حباجز حصني

قال أبو عبيد إن ضممت الدال قلت : قال اجلوهري. قلبها ألهنا طرف، والواو يف فعول ليست طرفا فال جيوز قلبها
ن مهزه من القراء فإمنا أراد وم. دري، يكون منسوبا إىل الدر، على فعلي ومل هتمزه ألنه ليس يف كالم العرب فعيل

من درأته، ومهزها وجعلها } َدرِّيء{وحكى األخفش عن بعضهم . فعوال مثل سبوح فاستثقل فرد بعضه إىل الكسر
بفتح } َدّريء{وقرأ سعيد بن املسيب وأبو رجاء : قال الثعليب. وذلك من تأللئه: قال. على فعيل مفتوحة األول

قرأ شيبة " يوقد. "ذا خطأ ألنه ليس يف الكالم فعيل؛ فإن صح عنهما فهما حجةه: قال أبو حامت. الدال مهموزا
وقرأ . بياء مضمومة وختفيف القاف وضم الدال} ُيوقَُد{ونافع وأيوب وسالم وابن عامر وأهل الشام وحفص 

قاف، واختارها مفتوحة احلروف كلها مشددة ال} َتوَقََّد{احلسن والسلمي وأبو جعفر وأبو عمرو بن العالء البصري 
وهاتان القراءتان متقاربتان؛ ألهنما مجيعا للمصباح، وهو أشبه هبذا الوصف؛ ألنه : قال النحاس. أبو حامت وأبو عبيد

فعل ماض من توقد يتوقد، ويوقد فعل مستقبل من أوقد } َتَوقََّد{و . الذي ينري ويضيء، وإمنا الزجاجة وعاء له
وقرأ . واألصل على قراءته تتوقد حذف إحدى التاءين ألن األخرى تدل عليها} َتَوقَُّد{وقرأ نصر بن عاصم . يوقد

  .فهاتان القراءتان على تأنيث الزجاجة. بالتاء يعنون الزجاجة} ُتوقَد{الكوفيون 
َزْيتَُها ُيِضيُء َولَْو لَمْ َتْمَسْسهُ َنارٌ َيكَاُد {. تقدم القول فيه} ِمْن َشجََرٍة ُمَباَركٍَة َزْيتُوَنٍة ال َشْرِقيٍَّة َوال غَْربِيٍَّة{: قوله تعاىل

وحكى أبو حامت أن السدي روى عن . وزعم أبو عبيد أنه ال يعرف إال هذه القراءة. على تأنيث النار} ُنوٌر َعلَى ُنورٍ
حقيقي، التذكري على أنه تأنيث غري : قال حممد بن يزيد. بالياء} ولو مل ميسسه نار{أيب مالك عن ابن عباس أنه قرأ 

  .وكذا سبيل املؤنث عنده

املشكاة جوف حممد صلى اهللا عليه وسلم، والزجاجة قلبه، واملصباح النور الذي جعله اهللا تعاىل يف : وقال ابن عمر
قلبه يوقد شجرة مباركة؛ أي أن أصله من إبراهيم وهو شجرته؛ فأوقد اهللا تعاىل يف قلب حممد صلى اهللا عليه وسلم 

املشكاة إبراهيم، والزجاجة إمساعيل، واملصباح : وقال حممد بن كعب. قلب إبراهيم عليه السالم النور كما جعله يف
َوَداِعياً إِلَى اللَِّه بِإِذْنِِه َوِسرَاجاً {: حممد صلوات اهللا عليهم أمجعني؛ مساه اهللا تعاىل مصباحا كما مساه سراجا فقال

. ي آدم عليه السالم، بورك يف نسله وكثر منه األنبياء واألولياءيوقد من شجرة مباركة وه] ٤٦: األحزاب[} ُمنِرياً
أي } ال َشْرِقيٍَّة َوال غَْربِيٍَّة{. هي إبراهيم عليه السالم، مساه اهللا تعاىل مباركا ألن أكثر األنبياء كانوا من صلبه: وقيل

د تصلي قبل املغرب والنصارى تصلي وإمنا قال ذلك ألن اليهو. مل يكن يهوديا وال نصرانيا وإمنا كان حنيفا مسلما



أي يكاد حماسن حممد صلى اهللا عليه وسلم تظهر للناس قبل أن أوحى اهللا تعاىل } َيكَاُد َزْيتَُها ُيِضيُء{. فبل املشرق
شبه عبد املطلب باملشكاة وعبد اهللا بالزجاجة والنيب صلى : وقال الضحاك. نيب من نسل نيب} نُوٌر َعلَى ُنورٍ{. إليه
أي شجرة التقى والرضوان } ِمْن َشَجرٍَة{.  عليه وسلم باملصباح كان يف قلبهما، فورث النبوة من إبراهيماهللا

وعشرية اهلدى واإلميان، شجرة أصلها نبوة، وفرعها مروءة، وأغصاهنا تنزيل، وورقها تأويل، وخدمها جربيل 
ض الفقهاء قال إن هذا مثل ضربه اهللا تعاىل ومن غريب األمر أن بع: قال القاضي أبو بكر بن العريب. وميكائيل

إلبراهيم وحممد ولعبداملطلب وابنه عبد اهللا؛ فاملشكاة هي الكوة بلغة احلبشة، فشبه عبد املطلب باملشكاة فيها 
القنديل وهو الزجاجة، وشبه عبد اهللا بالقنديل وهو الزجاجة؛ وحممد كاملصباح يعين من أصالهبما، وكأنه كوكب 

يعين إرث النبوة من إبراهيم عليه السالم هو الشجرة املباركة، يعين } ُيوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَركٍَة{شتري دري وهو امل
يكاد إبراهيم : يقول} َيكَاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َولَوْ لَْم تَْمَسْسُه َناٌر{. حنيفية ال شرقية وال غربية، ال يهودية وال نصرانية

وهذا : قال القاضي. إبراهيم مث حممد صلى اهللا عليه وسلم} ُنوٌر َعلَى نُورٍ{.وحي إليه يتكلم بالوحي من قبل أن ي
  .كله عدول عن الظاهر، وليس ميتنع يف التمثيل أن يتوسع املرء فيه

وكذلك يف مجيع األقوال لعدم ارتباطه باآلية ما عدا القول األول، وأن هذا مثل ضربه اهللا تعاىل لنوره، وال : قلت
أن يضرب لنوره املعظم مثال تنبيها خللقه إال ببعض خلقه ألن اخللق لقصورهم ال يفهمون إال بأنفسهم ومن ميكن 

هذا مثل نور اهللا وهداه يف قلب : قال ابن عباس. أنفسهم، ولوال ذلك ما عرف اهللا إال اهللا وحده، قاله ابن العريب
فإن مسته النار زاد ضوءه، كذلك قلب املؤمن يكاد يعمل املؤمن كما يكاد الزيت الصايف يضيء قبل أن متسه النار، 

باهلدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم زاده هدى على هدى ونورا على نور؛ كقول إبراهيم من قبل أن جتيئه 
أَْسلَْمُت {: ، من قبل أن خيربه أحد أن له ربا؛ فلما أخربه اهللا أنه ربه زاد هدى، فقال له ربه} َهذَا َربِّي{: املعرفة

كما أن هذا املصباح يستضاء : ومن قال إن هذا مثل للقرآن يف قلب املؤمن قال]. ١٣١: البقرة[} ِلَربِّ الْعَالَِمَني
به وال ينقص فكذلك القرآن يهتدى به وال ينقص فاملصباح القرآن والزجاجة قلب املؤمن واملشكاة لسانه وفهمه 

. تكاد حجج القرآن تتضح ولو مل يقرأ} اُد َزْيُتَها ُيِضيُء َولَْو لَمْ َتْمَسْسُه َناٌرَيكَ{. والشجرة املباركة شجرة الوحي
يعين أن القرآن نور من اهللا تعاىل خللقه، مع ما أقام هلم من الدالئل واإلعالم قبل نزول القرآن، } نُوٌر َعلَى ُنورٍ{

يَْهِدي {: عزيز وأنه ال يناله إال من أراد اهللا هداه فقالمث أخرب أن هذا النور املذكور . فازدادوا بذلك نورا على نور
أي } َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم{. أي يبني األشباه تقريبا إىل األفهام} اللَُّه ِلنُورِِه َمْن َيَشاُء وََيضْرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ ِللنَّاسِ

حممد، كيف خيلص نور اهللا تعاىل من دون السماء  يا: وروي عن ابن عباس أن اليهود قالوا. باملهدي والضال
  .فضرب اهللا تعاىل ذلك مثال لنوره

 ِفي ُبُيوٍت أَِذنَ اللَُّه أَنْ ُتْرفََع َوُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ وَالْآصَالِ، رَِجالٌ ال{ ٣٨ - ٣٦: اآليات
َيجْزِيَُهُم ْن ِذكْرِ اللَِّه َوإِقَامِ الصَّالِة َوإِيَتاِء الزَّكَاِة َيَخافُونَ َيْوماً َتَتقَلَُّب ِفيِه الْقُلُوُب وَالْأَْبصَاُر، ِلُتلْهِيهِمْ ِتَجاَرةٌ َوال َبْيٌع َع

  }اللَُّه أَْحَسَن َما َعِملُوا َوَيزِيَدُهْم ِمْن فَْضِلِه َواللَُّه يَْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغْيرِ ِحسَابٍ

ُتلْهِيهِْم ِتجَاَرةٌ ِفي ُبيُوٍت أَِذنَ اللَُّه أَنْ ُتْرفََع وَُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبِّحُ لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ وَالْآصَالِ،رِجَالٌ ال {: قوله تعاىل
  }َوال َبْيٌع َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوإِقَامِ الصَّالِة وَإِيَتاِء الزَّكَاِة

  -:فيه عشرة مسألة
واختلف يف الفاء من . تضم وتكسر؛ وقد تقدم} ُبيُوٍت{الباء يف } ِفي ُبُيوتٍ أَِذنَ اللَُّه أَنْ ُتْرفََع{: تعاىلقوله : األوىل



قال . }َعِليٌم{؛ فعلى هذا التأويل يوقف على } ُيسَبُِّح لَُه{بـ : وقيل. }مصباح{علقة بـ هي مت: فقيل} ِفي{قول 
وقال . مسعت أبا العباس يقول هو حال للمصباح والزجاجة والكوكب؛ كأنه قال وهي يف بيوت: ابن األنباري

ن اهللا أن ترفع؛ وبذلك جاءت اهللا يف بيوت أذ: منفصل، كأنه يقول} ِفي ُبيُوٍت{: الترمذي احلكيم حممد بن علي
أن املؤمن إذا "وكذا ما جاء يف اخلرب فيما حيكى عن التوراة ". من جلس يف املسجد فإنه جيالس ربه"األخبار أنه 

إن : قال ابن األنباري". مشى إىل املسجد قال اهللا تبارك امسه عبد ي زارين وعلي قراه ولن أرضى له قرى دون اجلنة
: البقرة[} وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم{: أو رافعة للرجال حسن الوقف على قوله} ُيسَبُِّح{ متعلقة بـ} يف{جعلت 
فما الوجه إذا كان البيوت : فإن قيل. }َعِليٌم{وعليه فال يوقف على } ُيوقَُد{هي متعلقة بـ : وقال الرماين]. ٢٨٢

: قيل. ت، وال يكون مشكاة واحدة إال يف بيت واحديف توحيد املصباح واملشكاة ومجع البيو} ُيوقَُد{متعلقة بـ 
} َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء{: التوحيد وخيتم باجلمع؛ كقوله تعاىل: هذا من اخلطاب املتلون الذي يفتح

} قََمَر ِفيهِنَّ ُنوراًَوَجَعلَ الْ{: هو كقوله تعاىل: وقيل. رجع إىل كل واحد من البيوت: وقيل. وحنوه] ١: الطالق[
أهنا املساجد  -األول : واختلف الناس يف البيوت هنا على مخسة أقوال. وإمنا هو يف واحدة منها] ١٦:نوح[

املخصوصة هللا تعاىل بالعبادة، وأهنا تضيء ألهل السماء كما تضيء النجوم ألهل األرض؛ قاله ابن عباس وجماهد 
بيوت النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ عن جماهد : الثالث. ؛ عن احلسن أيضاهي بيوت بيت املقدس: الثاين. واحلسن
وقول . يقوي أهنا املساجد} ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ َوالْآَصالِ{: وقوله. هي البيوت كلها؛ قاله عكرمة: الرابع. أيضا
  أهنا املساجد األربعة اليت: خامس

  ].التوبة"وقد تقدم ذلك يف . مسجد املدينة ومسجد قباء؛ قال ابن بريدةالكعبة وبيت أرحيا و: مل يبنها إال نيب
من أحب اهللا عز : "األظهر القول األول؛ ملا رواه أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قلت

 وجل فليحبين ومن أحبين فليحب أصحايب ومن أحب أصحايب فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب املساجد
فإهنا أفنية اهللا أبنيته أذن اهللا يف رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون أهلها حمفوظة حمفوظ أهلها هم يف صالهتم واهللا عز 

  ".وجل يف حوائجهم هم يف مساجدهم واهللا من ورائهم
والتمكني دون حظر؛ فإن  وحقيقة اإلذن العلم. معناه أمر وقضي} أَذِنَ} {أَِذنَ اللَُّه أَنْ ُتْرفََع{: قوله تعاىل: الثانية

وَإِذْ {: ومنه قوله تعاىل. معناه تبىن وتعلى؛ قال جماهد وعكرمة: قيل} ُتْرفََع{و . اقترن بذلك أمر وإنقاذ كان أقوى
 من بىن مسجدا من ماله بين اهللا له: "وقال صلى اهللا عليه وسلم] ١٢٧:البقرة[} َيْرفَُع إِْبَراهِيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت

} ُتْرفََع{معىن : وقال احلسن البصري وغريه. ويف هذا املعىن أحاديث كثرية حتض على بنيان املساجد". بيتا يف اجلنة
إن املسجد لينزوي من النجاسة كما ينزوي اجللد "تعظم، ويرفع شأهنا، وتطهر من األجناس واألقذار؛ ففي احلديث 

من أخرج أذى من املسجد بىن : "اخلدري قال قال رسول اهللا وروى ابن ماجه يف سننه عن أيب سعيد". من النار 
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نتخذ املساجد يف الدور وأن : وروي عن عائشة قالت". اهللا له بيتا يف اجلنة

  .تطهر وتطيب
فروى محاد بن . ه آخرونإن املراد بنياهنا فهل تزين وتنقش؟ اختلف يف ذلك؛ فكرهه قوم وأباح: إذا قلنا: الثالثة

ال تقوم الساعة : "سلمة عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس وقتادة عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
يتباهون هبا مث ال يعمروهنا إال : "وقال أنس -ويف البخاري . أخرجه أبو داود". حىت يتباهى الناس يف املساجد

  وقال". قليال



وروى الترمذي احلكيم أبو عبد اهللا يف نوادر األصول من . فُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارىلَتَُزْخرِ: ابن عباس
إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار : "حديث أيب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ِفي ُبيُوٍت أَِذنَ اللَُّه أَنْ {: ا يف قولهاحتج من أباح ذلك بأن فيه تعظيم املساجد واهللا تعاىل أمر بتعظيمه". عليكم
ال : قال أبو حنيفة. وروي عن عثمان أنه بىن مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم بالساج وحسنه. يعين تعظم} ُتْرفََع

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه نقش مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم وبالغ . بأس بنقش املساجد مباء الذهب
وذكر أن الوليد بن عبد امللك أنفق . ه وتزيينه، وذلك يف زمن واليته قبل خالفته، ومل ينكر عليه أحد ذلكيف عمارت

وروي أن سليمان بن داود عليهما السالم بىن . يف عمارة مسجد دمشق ويف تزيينه مثل خراج الشام ثالث مرات
  .مسجد بيت املقدس وبالغ يف تزيينه

جد وتنزه عنه الروائح الكريهة واألقوال السيئة وغري ذلك على ما نبينه؛ وذلك من ومما تصان عنه املسا: الرابعة
: وقد صح من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف غزوة تبوك. تعظيمها

عن النيب صلى اهللا ويف حديث جابر بن عبد اهللا ". فال يأتني املساجد -يعين الثوم  -من أكل من هذه الشجرة "
من أكل البصل والثوم والكراث فال يقربن مسجدنا فإن : "وقال مرة" من أكل من هذه البقلة الثوم: "عليه سلم قال

مث إنكم أيها الناس تأكلون : "وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف خطبته". املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
ني، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا وجد رحيهما من شجرتني وال أرامها إال خبيثت

: قال العلماء. خرجه مسلم يف صحيحه". رجل يف املسجد أمر به فأخرج إىل البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا
انه يف املسجد بأن يكون وإذا كانت العلة يف إخراجه من املسجد أنه يتأذى به ففي القياس أن كل من تأذى به جري

  ذرب اللسان سفيها عليهم، أو كان ذا رائحة قبيحة ال ترميه لسوء صناعته، أو عاهة مؤذية كاجلذام

وكذلك جيتنب جمتمع الناس . وكل ما يتأذى به الناس كان هلم إخراجه ما كانت العلة موجودة حىت تزول. وشبهه
م وما أشبهها، من أكل الثوم وما يف معناه، مما له رائحة كريهة حيث كان لصالة أو غريها كمجالس العلم والوالئ

وقد : قال أبو عمر بن عبد الرب. ولذلك مجع بني البصل والثوم والكراث، وأخرب أن ذلك مما يتأذى به. تؤذي الناس
أنه يؤذيهم يف  شاهدت شيخنا أبا عمر أمحد بن عبد امللك بن هشام رمحه اهللا أفىت يف رجل شكاه جريانه واتفقوا عليه

املسجد بلسانه ويده فشوور فيه؛ فأفىت بإخراجه من املسجد وإبعاده عنه، وأال يشاهد معهم الصالة إذ ال سبيل مع 
جنونه واستطالته إىل السالمة منه، فذاكرته يوما أمره وطالبته بالدليل فيما أفىت به من ذلك وراجعته فيه القول؛ 

  .دي أكثر أذى من أكل الثوم، وصاحبه مينع من شهود اجلماعة يف املسجدهو عن: فاستدل حبديث الثوم، وقال
فعلى هذا خيرج من عرف منه ". إن الرجل ليكذب الكذبة فيتباعد عنه امللك من ننت رحيه"ويف اآلثار املرسلة : قلت

  .الكذب والتقول بالباطل فإن ذلك يؤذي
إمنا خرج النهي على مسجد : وقال بعضهم. يث ابن عمرأكثر العلماء على أن املساجد كلها سواء؛ حلد: اخلامسة

فال يقربن : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أجل جربيل عليه السالم ونزوله فيه؛ ولقوله يف حديث جابر
وقد روى . واألول أصح، ألنه ذكر الصفة يف احلكم وهي املسجدية، وذكر الصفة يف احلكم تعليل". مسجدنا

يأيت اهللا يوم القيامة مبساجد : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس رضي اهللا عنه قالالثعليب بإسناده 
الدنيا كأهنا جنائب بيض قوائها من العنرب وأعناقها من الزعفران ورؤوسها من املسك وأزمتها من الزبرجد األخضر 

ن هبا فتجوز عرصات القيامة كالربق اخلاطف وقوامها واملؤذنون فيها يقودوهنا وأئمتها يسوقوهنا وعمارها متعلقو
فيقول أهل املوقف هؤالء مالئكة مقربون وأنبياء مرسلون فينادي ما هؤالء مبالئكة وال أنبياء ولكنهم أهل املساجد 



} آَمَن بِاللَِّهإِنََّما َيْعُمُر َمسَاجَِد اللَِّه َمْن {: ويف التنزيل" واحملافظون على الصلوات من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم
  وهذا عام]. ١٨: التوبة[

إن اهللا تعاىل " إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا له باإلميان: "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. يف كل مسجد
  .وقد تقدم]. ١٨: التوبة[} إِنََّما َيْعُمُر َمسَاجَِد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ{: يقول

وتصان املساجد أيضا عن البيع والشراء ومجيع االشتغال؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم للرجل الذي دعا : السادسة
أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه ". ال وجدت إمنا بنيت املساجد ملا بنيت له: "إىل اجلمل األمحر 

: من دعا إىل اجلمل األمحر؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا صلى قام رجل فقال
وهذا يدل على أن األصل أال يعمل يف املسجد غري الصلوات واألذكار ". ال وجدت إمنا بنيت املساجد ملا بنيت له"

م إذ بينما حنن يف املسجد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: وكذا جاء مفسرا من حديث أنس قال. وقراءة القرآن
مه مه؛ فقال النيب صلى اهللا عليه : جاء أعرايب فقام يبول يف املسجد، فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إن هذه املساجد : "فتركوه حىت بال، مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعاه فقال له". ال تزرموه دعوه: "وسلم
أو كما قال رسول اهللا صلى ". هي لذكر اهللا والصالة وقراءة القرآنال تصلح لشيء من هذا البول وال القذر إمنا 

ومما يدل على هذا من . خرجه مسلم. فأمر رجال من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه: قال. اهللا عليه وسلم
إن هذه املساجد " :وقوله صلى اهللا عليه وسلم ملعاوية بن احلكم السلمي. }َوُيذْكََر ِفيَها اْسمُُه{: الكتاب قول احلق

أو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ". ال يصلح فيها شيء من كالم الناس إمنا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن
احلديث بطوله خرجه مسلم يف صحيحه، وحسبك ومسع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه صوت رجل يف . وسلم

ان خلف بن أيوب جالسا يف مسجده فأتاه غالمه يسأله عن وك! ما هذا الصوت؟ أتدري أين أنت: املسجد فقال
ما تكلمت يف املسجد بكالم الدنيا منذ كذا وكذا، : شيء فقام وخرج من املسجد وأجابه؛ فقيل له يف ذلك فقال

  .فكرهت أن أتكلم اليوم

وسلم أنه هنى روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : السابعة
ويف الباب : قال. عن تناشد األشعار يف املسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم اجلمعة قبل الصالة

رأيت حممدا وإسحاق : قال حممد بن إمساعيل. عن بريدة وجابر وأنس حديث عبد اهللا بن عمر وحديث حسن
قوم من أهل العلم البيع والشراء يف املسجد؛ وبه يقول وقد كره . وذكر غريمها حيتجون حبديث عمرو بن شعيب

وروي أن عيسى ابن مرمي عليهما السالم أتى على قوم يتبايعون يف املسجد فجعل رداءه خمراقا، مث . أمحد وإسحاق
  .يا أبناء األفاعي، اختذمت مساجد اهللا أسواقا هذا سوق اآلخرة: جعل يسعى عليهم ضربا ويقول

وهذا إذا كان بأجرة، فلو كان . أصحابنا تعليم الصبيان يف املساجد، ورأى أنه من باب البيعوقد كره بعض : قلت
بغري أجرة ملنع أيضا من وجه آخر، وهو أن الصبيان ال يتحرزون عن األقذار والوسخ؛ فيؤدي ذلك إىل عدم تنظيف 

جدكم صبيانكم وجمانينكم وسل جنبوا مسا: "املساجد، وقد أمر صلى اهللا عليه وسلم بتنظيفها وتطييبها فقال
يف إسناده ". سيوفكم وإقامة حدودكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم وأمجروها يف اجلمع واجعلوا على أبواهبا املطاهر
وذكر أبو . العالء بن كثري الدمشقي موىل بين أمية، وهو ضعيف عندهم؛ ذكره أبو أمحد بن عدي اجلرجاين احلافظ

صليت العصر مع عثمان أمري املؤمنني فرأى خياطا يف : يب طالب رضي اهللا عنه قالأمحد أيضا من حديث علي بن أ
فقال . يا أمري املؤمنني، إنه يكنس املسجد ويغلق األبواب ويرش أحيانا: ناحية املسجد فأمر بإخراجه؛ فقيل له



ا حديث غري هذ". جنبوا صناعكم من مساجدكم: "إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عثمان
  .حمفوظ، يف إسناده حممد بن جميب الثقفي، وهو ذاهب احلديث

: قال الترمذي. ما ورد يف هذا املعىن وإن كان طريقه لينا فهو صحيح معىن؛ يدل على صحته ما ذكرناه قبل: قلت
  وقد روي عن بعض أهل العامل من التابعني رخصة يف البيع

  .لى اهللا عليه وسلم يف غري حديث رخصة يف إنشاد الشعر يف املسجدوقد روي عن النيب ص. والشراء يف املسجد
واألوىل التفصيل، وهو أن ينظر إىل . أما تناشد األشعار فاختلف يف ذلك، فمن مانع مطلقا، ومن جميز مطلقا: قلت

كما كان  الشعر فإن كان مما يقتضي الثناء على اهللا عز وجل أو على رسوله صلى اهللا عليه وسلم أو الذب عنهما
شعر حسان، أو يتضمن احلض على اخلري والوعظ والزهد يف الدنيا والتقلل منها، فهو حسن يف املساجد وغريها؛ 

  :كقول القائل
  وذريين لست أبغي غري ريب أحدا... طويف يا نفس كي أقصد فردا صمدا 

  فما إن جتدي من دونه ملتحدا... فهو أنسي وجليسي ودعي الناس 
ك مل جيز؛ ألن الشعر يف الغالب ال خيلو عن الفواحش والكذب والتزين بالباطل، ولو سلم من ذلك وما مل يكن كذل

وقد جيوز إنشاده . }ِفي ُبُيوتٍ أَِذنَ اللَُّه أَنْ ُتْرفََع{: فأقل ما فيه اللغو واهلذر، واملساجد منزهة عن ذلك؛ لقوله تعاىل
  :يف املسجد؛ كقول القائل

  تعلى الندى يف متنه وحتدرا... ه الندى كفحل العداب القرد يضرب
  :وقول اآلخر

  رعيناه وإن كانوا غضابا... إذا سقط السماء بأرض قوم 
وسيأيت ذكر األشعار اجلائزة . فهذا النوع وإن مل يكن فيه محد وال ثناء جيوز؛ ألنه خال عن الفواحش والكذب

د روي الدارقطين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن وق. إن شاء اهللا تعاىل" الشعراء"وغريها مبا فيه كفاية يف 
هو كالم حسنه حسن : "ذكر الشعراء عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: عائشة رضي اهللا عنها قالت

. ويف الباب عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص وأيب هريرة وابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم". وقبيحه قبيح
  .سننذكره يف ال

وأصحاب الشافعي يأثرون هذا الكالم عن الشافعي وأنه مل يتكلم به غريه؛ وكأهنم مل يقفوا على األحاديث يف : قلت
  .واهللا أعلم. ذلك

وأما رفع الصوت فإن كان مما يقتضي مصلحة للرافع صوته دعي عليه بنقيض قصده؛ حلديث بريرة املتقدم، : الثامنة
من مسع رجال ينشد ضالة يف املسجد فليقل ال ردها : "ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسو: وحديث أيب هريرة قال

وإىل هذا ذهب مالك ومجاعة، حىت كرهوا رفع الصوت يف املسجد يف العلم ". اهللا عليك فإن املساجد مل تنب هلذا
ألهنم ال : علم؛ قالواوأجاز أبو حنيفة وأصحابه وحممد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت يف اخلصومة وال. وغريه

: ال بد هلم من ذلك، ممنوع، بل هلم بد من ذلك لوجهني: وهذا خمالف لظاهر احلديث، وقوهلم. بد هلم من ذلك
أنه إذا مل يتمكن من ذلك : والثاين. مبالزمة الوقار واحلرمة، وبإحضار ذلك بالبال والتحرز من نقيضه: أحدمها

من أراد أن يلغط أو ينشد : حيث بىن رحبة تسمي البطيحاء، وقال فليتخذ لذلك موضعا خيصه، كما فعل عمر
وهذا يدل على أن عمر كان . فليخرج إىل هذه الرحبة -يعين يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -شعرا 



  .يكره إنشاد الشعر يف املسجد، ولذلك بىن البطيحاء خارجه
لك من رجل أو امرأة من الغرباء ومن ال بيت له فجائز؛ ألن يف وأما النوم يف املسجد ملن احتاج إىل ذ: التاسعة

قدم رهط من عكل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فكانوا يف الصفة، وقال : وقال أبو قالبة عن أنس -البخاري 
ويف الصحيحني عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب ال . كان أصحاب الصفة فقراء: عبد الرمحن بن أيب بكر

وأدخل حديث ] باب نوم املرأة يف املسجد[وترجم : لفظ البخاري. أهل له يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم
. احلديث..." وكان هلا خباء يف املسجد أو حفش: عائشة يف قصة السوداء اليت اهتمها أهلها بالوشاح، قالت عائشة

  .كان مبيت عطاء بن أيب رباح يف املسجد أربعني سنة: ويقال

إذا دخل أحدكم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى مسلم عن أمحد أو عن أيب أسيد قال: العاشرة
خرجه أبو داود كذلك؛ ". املسجد فليقل اللهم افتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج فليقل اللهم إين أسألك من فضلك

النيب صلى اهللا عليه وسلم مث ليقل اللهم افتح  فليسلم وليصل على: إذا دخل أحدكم املسجد: "إال أنه زاد بعد قوله
كان رسول اهللا صلى اهللا : وروى ابن ماجه عن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت. احلديث..." يل

باسم اهللا والسالم على رسول اهللا اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك : "عليه وسلم إذا دخل املسجد قال
وروى " . ج قال باسم اهللا والصالة على رسول اهللا اللهم اغفر يل ذنويب وأفتح يل أبواب رمحتك وفضلكوإذا خر

إذا دخل أحدكم املسجد فليصل على النيب صلى اهللا عليه : "عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 صلى اهللا عليه وسلم وليقل اللهم اعصمين وسلم وليقل اللهم افتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج فليسلم على النيب

لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغين أنك حدثت : وخرج أبو داود عن حيوة بن شريح قال". من الشيطان الرجيم
أعوذ باهللا العظيم : "عن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا دخل املسجد قال

فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مين سائر : قال. قال نعم" سلطانه القدمي من الشيطان الرجيموبوجهه الكرمي و
  .اليوم

إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع : "روى مسلم عن أيب قتادة أن رسول اهللا صلى عليه وسلم قال: احلادية عشرة
وسلم جالس بني ظهراين الناس، قال دخلت املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه : وعنه قال" ركعتني قبل أن جيلس

يا رسول اهللا، : ؟ فقلت" ما منعك أن تركع ركعتني قبل أن جتلس: "فجلست فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فجعل : قال العلماء". فإذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يركع ركعتني: "قال. رأيتك جالسا والناس جلوس

وعامة العلماء على أن . مزية يتميز هبا عن سائر البيوت، وهو أال جيلس حىت يركعصلى اهللا عليه وسلم للمسجد 
  .األمر بالركوع على الندب والترغيب

وقد ذهب داود وأصحابه إىل أن ذلك على الوجوب؛ وهذا باطل، ولو كان األمر على ما قالوه حلرم دخول 
فقد روى إبراهيم بن : فإن قيل. يما أعلم، واهللا أعلماملسجد على احملدث احلدث األصغر حىت يتوضأ، وال قائل به ف

يزيد عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يركع ركعتني وإذا دخل أحدكم بيته فال جيلس حىت يركع : "عليه وسلم

هذه الزيادة يف : قيل. ، وهذا يقتضي التسوية بني املسجد والبيت" فإن اهللا جاعل من ركعتيه يف بيته خرياركعتني 
وإمنا يصح يف هذا حديث أيب قتادة الذي تقدم ملسلم، . الركوع عند دخول البيت ال أصل هلا؛ قال ذلك البخاري

لم له إال هذا احلديث الواحد؛ قاله أبو حممد عبد وإبراهيم هذا ال أعلم روى عنه إال سعد بن عبد احلميد، وال أع



  .احلق
 -يعين الداري  -محل متيم : روى سعيد بن زبان حدثين أيب عن أبيه عن جده عن أيب هند رضي اهللا عنه قال: الثانية

ال له أبو البزاد من الشام إىل املدينة قناديل وزيتا ومقطا، فلما انتهى إىل املدينة وافق ذلك ليلة اجلمعة فأمر غالما يق
فقام فنشط املقط وعلق القناديل وصب فيها املاء والزيت وجحل فيها الفتيل؛ فلما غربت الشمس أمر أبا البزاد 

متيم : ؟ قالوا" من فعل هذا: "فأسرجها، وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املسجد فإذا هو هبا تزهر؛ فقال
". اإلسالم نور اهللا عليك يف الدنيا واآلخرة أما إنه لو كانت يل ابنة لزوجتكهانورت : "الداري يا رسول اهللا؛ فقال

بفتح "زبان . يل ابنة يا رسول اهللا تسمى املغرية بنت نوفل فافعل هبا ما أردت؛ فأنكحه إياها: قال نوفل بن احلارث
أبو عثمان سعيد بن زبان بن  ينفرد بالتسمي به سعيد وحده، فهو" الزاي والباء وتشديدا بنقطة واحدة من حتتها

مجع املقاط، وهو : واملقط. قائد بن زبان بن أيب هند، وأبو هند هذا موىل ابن بياضة حجام النيب صلى اهللا عليه وسلم
أول من أسرج يف املساجد : وروى ابن ماجه عن أيب سعيد اخلدري قال. واهللا أعلم. احلبل، فكأنه مقلوب القماط

  أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلموروي عن . متيم الداري

من أسرج يف مسجد سراجا مل تزل املالئكة ومحلة العرش يصلون عليه ويستغفرون له ما دام ذلك الضوء فيه : "قال
ويستحب أن ينور البيت الذي يقرأ فيه القرآن بتعليق : قال العلماء". وإن كنس غبار املسجد نقد احلور العني

  .ه، ويزاد يف شهر رمضان يف أنوار املساجدالقناديل ونصب الشموع في
اختلف العلماء يف وصف اهللا تعاىل املسبحني؛ } ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ َوالْآَصالِ، رَِجالٌ{: قوله تعاىل: الثالثة عشرة

وقال . ور الدنياهم املراقبون أمر اهللا، الطالبون رضاءه، الذين ال يشغلهم عن الصالة وذكر اهللا شيء من أم: فقيل
ورأى . نزلت هذه اآلية يف أهل األسواق الذين إذا مسعوا النداء بالصالة تركوا كل شغل وبادروا: كثري من الصحابة

ال ُتلْهِيهِْم ِتَجاَرةٌ َوال َبيْعٌ {: هؤالء الذين أراد اهللا بقول: سامل بن عبد اهللا أهل األسواق وهم مقبلون إىل الصالة فقال
ُيسَبُِّح {وقرأ عبد اهللا بن عامر وعاصم يف رواية أيب بكر عنه واحلسن . وروي ذلك عن ابن مسعود. }اللَِّهَعْن ِذكْرِ 
بكسر الباء؛ } يسبِّح{وكان نافع وابن عمر وأبو عمرو ومحزة يقرؤون . بفتح الباء على ما مل يسم فاعله} لَُه ِفيَها

بفعل } رِجَالٌ{أحدمها أن يرتفع : الباء كان على معنينيبفتح } يسبح{فمن قرأ . وكذلك روى أبو عمرو عن عاصم
  :وأنشد. وقد ذكر سيبويه مثل هذا. }الْآَصالِ{مضمر دل عليه الظاهر؛ مبعىن يسبحه رجال؛ فيوقف على هذا على 

  وخمتبط مما تطيح الطوائح... ليبك يزيد ضارع خلصومة 
أن يرتفع : والوجه اآلخر. معىن ضربه عمرو ضرب زيد عمرو؛ على: وعلى هذا تقول. يبكيه ضارع: املعىن

حال من الضمري } ُيسَبُِّح لَُه ِفيهَا{و . ؛ أي يف بيوت أذن اهللا أن ترفع رجال} ِفي ُبيُوٍت{باالبتداء، واخلرب } رَِجالٌ{
  أن ترفع؛: ؛ كأنه قال} ُتْرفََع{يف 

} الْآصَالِ{بكسر الباء مل يقف على } ُيسَبُِّح{أ ومن قر. على هذا التقدير} الْآصَالِ{مسبحا له فيها، وال يوقف على 
يف } الُْغُدوِّ وَالْآصَالِ{وقد تقدم القول يف . فعل للرجال، والفعل مضطر إىل فاعله وال إضمار فيه} ُيسَبُِّح{؛ ألن 
  .واحلمد هللا وحده" األعراف"آخر 

كل تسبيح يف القرآن صالة؛ ويدل عليه : ال ابن عباسوق. معناه يصلي: قيل} ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها {: قوله: الرابعة عشرة
أراد الصالة املفروضة؛ فالغدو صالة الصبح، : وقال أكثر املفسرين. ، أي بالغداة والعشي} بِالُْغُدوِّ َوالْآَصالِ{: قوله

  .واآلصال صالة الظهر والعصر والعشائني؛ ألن اسم اآلصال جيمعها



من خرج من بيته متطهرا إىل : "أمامة أن رسول اهللا صلى عليه وسلم قال روى أبو داود عن أيب: اخلامسة عشرة
صالة مكتوبة فأجره كأجر احلاج احملرم ومن خرج إىل تسبيح الضحا ال ينصبه إال إياه فأجره املعتمر وصالة على إثر 

شر املشائني يف الظلم ب: "وخرج عن بريدة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال". صالة ال لغو بينهما كتاب يف عليني
من غدا : "ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال". إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة

كما أن أحدكم لو زار "يف غري الصحيح من الزيادة ". إىل املسجد أو راح أعد اهللا له نزال يف اجلنة كلما غدا أو راح
وخرج مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال . ؛ ذكره الثعليب"يف كرامته من حيب زيارته الجتهد

من تطهر يف بيته مث مشى إىل بيت من بيوت اهللا ليقضي فريضة من فرائض اهللا : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
صالة : "ليه وسلموعنه قال رسول اهللا صلى اهللا ع". كانت خطوتاه إحدامها حتط خطيئة واألخرى ترفع درجة

الرجل يف مجاعة تزيد على صالته يف بيته وصالته يف سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن 
الوضوء مث أتى املسجد ال ينهزه إال الصالة ال يريد إال الصالة فلم خيط خطوة إال رفع له هبا درجة وحط عنه هبا 

  د كان يف الصالة ما كانت الصالة هي حتبسه واملالئكة يصلون علىخطيئة حىت يدخل املسجد فإذا دخل املسج

أحدكم ما دام يف جملسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارمحه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما مل يؤذ فيه ما مل حيدث 
ر اجلنازة قيل لسعيد بن املسيب أحضو: وقال حكيم بن زريق". يفسو أو يضرط: "ما حيدث؟ قال: يف رواية". فيه

من صلى على جنازة فله قرياط، ومن شهد دفنها فله قرياطان؛ واجللوس : أحب إليك أم اجللوس يف املسجد؟ فقال
وروي عن احلكم بن عمري . اللهم اغفر له اللهم أرمحه اللهم تب عليه: يف املسجد أحب إيل ألن املالئكة تقول

كونوا يف الدنيا أضيافا واختذوا : "اهللا صلى اهللا عليه وسلمصاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال قال رسول 
تبنون ما ال تسكنون . املساجد بيوتا وعودوا قلوبكم الرقة وأكثروا التفكر والبكاء وال ختتلف بكم األهواء

اهللا ليكن املسجد بيتك فإين مسعت رسول : وقال أبو الدرداء البنه". وجتمعون ما ال تأكلون وتؤملون ما ال تدركون
إن املساجد بيوت املتقني ومن كانت املساجد بيته ضمن اهللا تعاىل له الروح والراحة : "صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".واجلواز على الصراط
أن عليك باملساجد فالزمها؛ فإنه بلغين أهنا كانت جمالس : وكتب أبو صادق األزدي إىل شعيب بن احلبحاب

بلغين أن اهللا تبارك : وقال مالك بن دينار. املساجد جمالس الكرام من الناس: ينوقال أبو إدريس اخلوال. األنبياء
". إين أهم بعذاب عبادي فأنظر إىل عمار املساجد وجلساء القرآن وولدان اإلسالم فيسكن غضيب: "وتعاىل يقول

حلقا حلقا ذكرهم  سيكون يف آخر الزمان رجال يأتون املساجد فيقعدون فيها: "وروي عنه عليه السالم أنه قال
من جلس يف مسجد فإمنا جيالس ربه، فما حقه : وقال ابن املسيب". الدنيا وحبها فال جتالسوهم فليس هللا هبم حاجة

وقد مجع بعض العلماء يف ذلك مخس عشرة . وقد مضى من تعظيم املساجد وحرمتها ما فيه كفاية. أن يقول إال خريا
: وقت الدخول إن كان القوم جلوسا، وإن مل يكن يف املسجد أحد قالمن حرمة املسجد أن يسلم : خصلة، فقال

السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، وأن يركع ركعتني قبل أن جيلس، وأال يشتري فيه وال يبيع، وال يسل فيه 
  سهما وال سيفا، وال يطلب فيه ضالة، وال يرفع فيه صوتا

ديث الدنيا، وال يتخطى رقاب الناس، وال ينازع يف املكان، وال يضيق على بغري ذكر اهللا تعاىل، وال يتكلم فيه بأحا
أحد يف الصف، وال مير بني يدي مصل، وال يبصق، وال يتنخم، وال يتمخط فيه، وال يفرقع أصابعه، وال يعبث 

ىل وال يغفل بشيء من جسده، وأن ينزه عن النجاسات والصبيان واجملانني، وإقامة احلدود، وأن يكثر ذكر اهللا تعا



ويف اخلرب . فإذا فعل هذه اخلصال فقد أدى حق املسجد، وكان املسجد حرزا له وحصنا من الشيطان الرجيم. عنه
وروي الدارقطين عن ". أن مسجدا ارتفع بأهله إىل السماء يشكوهم إىل اهللا ملا يتحدثون فيه من أحاديث الدنيا"

من اقتراب الساعة أن يرى اهلالل قبال فيقال لليلتني وأن : "وسلم عامر الشعيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
هذا يرويه عبد الكبري بن املعايف عن شريك عن العباس بن ذريح عن ". تتخذ املساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة

ة كان يعد من عبد الكبري بن معايف ثق: وقال أبو حامت. وغريه يرويه عن الشعيب مرسال، واهللا أعلم. الشعيب عن أنس
من مر يف شيء من مساجدنا أو أسواقنا : "ويف البخاري عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. األبدال

: وخرج مسلم عن أنس قال قال وسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم". بنبل فليأخذ على نصاهلا ال يعقر بكفه مسلما
عرضت علي أعمال : "عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالو". البزاق يف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها"

أميت حسنها وسيئها فوجدت يف حماسن أعماهلا األذى مياط عن الطريق ووجدت يف مساوي أعماهلا النخاعة تكون 
 رأيت واثلة بن األسقع يف: وخرج أبو داود عن الفرج بن فضالة عن أيب سعد احلمريي قال". يف املسجد ال تدفن

ألين رأيت رسول اهللا صلى عليه : مل فعلت هذا؟ قال: مسجد دمشق بصق على احلصري مث مسحه برجله؛ فقيل له
والصحيح . فرج بن فضالة ضعيف، وأيضا فلم يكن يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حصر. وسلم يفعله

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ليسرى، ولعل واثلة إمنا أراد هذا فحمل احلصري عليهإمنا بصق على األرض ودلكه بنعله ا
وخصهم بالذكر دل على أن النساء ال حظ هلن يف املساجد؛ إذ ال مجعة } رِجَالٌ{: ملا قال تعاىل: السادسة عشرة

 روى أبو داود عن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه. عليهن وال مجاعة، وأن صالهتن يف بيوهتن أفضل
  ".صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف حجرهتا وصالهتا يف خمدعها أفضل من صالهتا يف بيتها: "وسلم قال

خص التجارة بالذكر ألهنا } ِتجَاَرةٌ َوال َبْيٌع َعْن ِذكْرِ اللَِّه{. أي ال تشغلهم} ال ُتلْهِيهِْم{: قوله تعاىل: السابعة عشرة
أراد بالتجارة : قيل له. فلم كرر ذكر البيع والتجارة تشمله: فإن قيل. الصالةأعظم ما يشتغل هبا اإلنسان عن 

. قال الواقدي] ١١: اجلمعة[} َوإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً انْفَضُّوا إِلَْيَها{: نظريه قوله تعاىل. }َوال بَْيٌع{: الشراء لقول
: اختلف يف تأويله؛ فقال عطاء} َعْن ِذكْرِ اللَِّه{. هم املقيمونالتجار هم اجلالب املسافرون، والباعة : وقال الكليب

عن ذكره : وقيل. وقيل عن األذان؛ ذكره حيىي بن سالم. املكتوبة: يعين حضور الصالة؛ وقال ابن عباس، وقال
اهللا بن  جاز عبد: قال سامل. واآلية نزلت يف أهل األسواق؛ قال ابن عمر. بأمسائه احلسىن؛ أي يوحدونه وميجدونه

} رِجَالٌ ال ُتلْهِيهِْم ِتجَاَرةٌ َوال َبْيٌع{: فيهم نزلت: عمر بالسوق وقد أغلقوا حوانيتهم وقاموا ليصلوا يف مجاعة فقال
إن : وقيل. هم الذين يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا: وقال أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. اآلية

صلى اهللا عليه وسلم، أحدمها بياعا فإذا مسع النداء بالصالة فإن كان امليزان بيده طرحه رجلني كانا يف عهد النيب 
وكان اآلخر قينا يعمل السيوف للتجارة، فكان إذا كانت مطرقته على . وال يضعه وضعا، وإن كان باألرض مل يرفعه

ذان؛ فأنزل اهللا تعاىل هذا ثناء عليهما السندان أبقاها موضوعة، وإن كان قد رفعها ألقاها من وراء ظهره إذا مسع األ
  .وعلى كل من اقتدى هبما

غري الصالة؛ ألنه يكون " عن ذكر اهللا"هذا يدل على أن املراد بقوله } َوإِقَامِ الصَّالِة{: قوله تعاىل: الثامنة عشرة
لواو ألفا وبعدها ألف أقام الصالة إقامة، واألصل إقواما فقلبت حركة الواو على القاف فانقلبت ا: يقال. تكرارا

ساكنة فحذفت إحدامها، وأثبتت اهلاء لئال حتذفها فتجحف، فلما أضيفت قام املضاف مقام اهلاء فجاز حذفها، وإن 



وعد عدة، ووزن زنة، فال جيوز حذف اهلاء، ألنك قد حذفت واوا؛ ألن : مل تضف مل جيز حذفها؛ أال ترى أنك تقول
  :ضفت حذفت اهلاء، وأنشد الفراءاألصل وعد وعدة، ووزن وزنة، فإن أ

  وأخلفوك عد األمر الذي وعدوا... إن اخلليط أجدوا البني فاجنردوا 
يأيت اهللا يوم : "وروي من حديث أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يريد عدة، فحذف اهلاء ملا أضاف

من الزعفران ورؤوسها من املسك وأزمتها من  القيامة مبساجد الدنيا كأهنا جنب بيض قوائمها من العنرب وأعناقها
الزبرجد األخضر وقوامها واملؤذنون فيها يقودوهنا وأئمتها يسوقوهنا وعمارها متعلقون هبا فتجوز عرصات القيامة 

كالربق اخلاطف فيقول أهل املوقف هؤالء مالئكة مقربون أو أنبياء مرسلون فينادى ما هؤالء مبالئكة وال أنبياء 
وعن علي رضي اهللا عنه أنه ". هل املساجد واحملافظون على الصلوات من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلمولكنهم أ

يأيت على الناس زمان ال يبقى من اإلسالم إال امسه، وال من القرآن إال رمسه، يعمرون مساجدهم وهي من : "قال
يعين أهنم يعلمون وال يعملون " م تعودذكر اهللا خراب، شر أهل ذلك الزمن علماؤهم، منهم خترج الفتنة وإليه

  .بواجبات ما علموا
الزكاة هنا طاعة : وقال ابن عباس. الزكاة املفروضة؛ قاله احلسن: قيل} وَإِيَتاِء الزَّكَاِة{: قوله تعاىل: التاسعة عشرة

} لَُّب ِفيِه الْقُلُوُب وَالْأَْبَصاُرَتَتقَ{. يعين يوم القيامة} َيَخافُونَ َيْوماً{. اهللا تعاىل واإلخالص؛ إذ ليس لكل مؤمن مال
فتقلب القلوب انتزاعها من . والتقلب التحول، واملراد قلوب الكفار وأبصارهم. يعين من هوله وحذر اهلالك

وأما تقلب األبصار فالزرق بعد الكحل والعمى بعد . أماكنها إىل احلناجر، فال هي ترجع إىل أماكنها وال هي خترج
  قلب القلوب بني الطمع يف النجاة واخلوف منتت: وقيل. البصر

إن قلوب الشاكني تتحول عما : وقيل. اهلالك، واألبصار تنظر من أي ناحية يعطون كتبهم، وإىل أي ناحية يؤخذ هبم
فَكََشفَْنا عَْنَك ِغطَاَءَك فََبَصُركَ {: كانت عليه من الشك، وكذلك أبصارهم لرؤيتهم اليقني؛ وذلك مثل قوله تعاىل

تقلب على : وقيل. فما كان يراه يف الدنيا غيا يراه رشدا؛ إال أن ذلك ال ينفعهم يف اآلخرة] ٢٢:ق[} لَْيْوَم َحدِيٌدا
: األنعام[} َوُنقَلُِّب أَفِْئدََتُهْم وَأَْبَصارَُهْم{، ]٦٦: األحزاب[} َيْوَم ُتقَلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّارِ{: مجر جهنم كقوله تعاىل

وقيل إن . تقلب بأن تلفحها النار مرة وتنضجها مرة: وقيل. ول من جعل املعىن تقلبها على هلب الناريف ق]. ١١٠
فذكر اجلزاء } ِلَيْجزِيَُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما َعِملُوا{. تقلب القلوب وجيبها، وتقلب األبصار النظر هبا إىل نواحي األهوال

أنه ترغيب، فاقتصر على : أحدمها: إن كان جيازي عليها ألمرينعلى احلسنات، ومل يذكر اجلزاء على السيئات و
حيتمل } َويَزِيدَُهْم ِمْن فَْضِلِه{. أنه يف صفة قوم ال تكون منهم الكبائر؛ فكانت صغائرهم مغفورة: الثاين. ذكر الرغبة

اللَُّه يَْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغيْرِ َو{. ما يتفضل به من غري جزاء: الثاين. ما يضاعفه من احلسنة بعشر أمثاهلا: أحدمها: وجهني
وروي أنه ملا نزلت هذه اآلية أمر رسول اهللا صلى . أي من غري أن حياسبه على ما أعطاه؛ إذ ال هناية لعطائه} ِحسَابٍ

: يا رسول اهللا، قد أفلح من بىن املساجد؟ قال: اهللا عليه وسلم ببناء مسجد قباء، فحضر عبد اهللا بن رواحة فقال
: ومل يبت هللا إال ساجدا؟ قال: قال" نعم يا ابن رواحة: "وصلى فيها قائما وقاعدا؟ قال: قال" م يا ابن رواحةنع"
  .؛ ذكره املاوردي" نعم يا ابن رواحة كف عن السجع فما أعطي عبد شرا من طالقة يف لسانه"

ُبُه الظَّْمآنُ َماًء حَتَّى إِذَا َجاَءُه لَْم َيجِْدهُ َشْيئاً َوَوَجَد اللََّه وَالَِّذيَن كَفَُروا أَْعمَالُُهْم كََسرَابٍ بِِقيَعٍة َيْحَس{ ٣٩: اآلية
  }ِعْنَدُه فََوفَّاُه ِحسَاَبُه وَاللَُّه َسرِيعُ الِْحَسابِ



نزلت يف : قال مقاتل. ملا ضرب مثل املؤمن ضرب مثل الكافر} َوالَِّذيَن كَفَرُوا أَْعَمالُُهْم كَسََرابٍ بِِقيَعٍة{: قوله تعاىل
يف أهل : أبو سهل. شيبة بن ربيعة بن عبد مشس، كان يترهب متلمسا للدين، فلما خرج صلى اهللا عليه وسلم كفر

ما يرى نصف النهار يف اشتداد : والسراب. يف أعمال اخلري للكافر؛ كصلة الرحم ونفع اجلريان: الضحاك. الكتاب
ذي يكون ضحا كاملاء إال أنه يرتفع عن األرض حىت يصري كأنه بني واآلل ال. احلر، كاملاء يف املفاوز يلتصق باألرض

سرب الفحل أي مضى وسار يف : ويقال. ومسي السراب سرابا ألنه يسرب أي جيري كاملاء. األرض والسماء
  :قال الشاعر. ويسمي اآلل أيضا، وال يكون إال يف الربية واحلر فيغتر به العطشان. األرض

  لرقراق آل فوق رابية صلد... ائه فكنت كمهريق الذي يف سق
  :وقال آخر

  ملع سراب بالفال متألق... فلما كففنا احلرب كانت عهودهم 
  :وقال امرؤ القيس

  أمق الطول ملاع السراب... أمل أنض املطي بكل خرق 
قاع ما وال. قيعة وقاع واحد؛ حكاه النحاس: والقيعة مجع القاع؛ مثل جرية وجار؛ قاله اهلروي وقال أبو عبيدة
وأصل القاع املوضع املنخفض الذي يستقر فيه . انبسط من األرض واتسع ومل يكن فيه نبت، وفيه يكون السراب

والقاع املستوي من األرض؛ واجلمع أقوع وأقواع وقيعان، صارت الواو ياء : قال اجلوهري. املاء، ومجعه قيعان
. أي العطشان} َيْحَسُبُه الظَّْمآنُ{. هو مجع: وبعضهم يقول .لكسر ما قبلها؛ والقيعة مثل القاع، وهو أيضا من الواو

وهذا مثل ضربه . مما قدره ووجد أرضا ال ماء فيها} َحتَّى إِذَا َجاَءُه لَْم َيجِْدُه شَْيئاً{. أي حيسب السراب ماء} َماًء{
  اهللا تعاىل للكفار، يعولون على ثواب أعماهلم فإذا

أعماهلم حمبطة بالكفر؛ أي مل جيدوا شيئا كما مل جيد صاحب السراب إال أرضا ال  قدموا على اهللا تعاىل وجدوا ثواب
قال . أي جزاء عمله} فََوفَّاُه ِحسَاَبُه{. أي وجد اهللا باملرصاد} وََوَجدَ اللََّه ِعْندَُه{. ماء فيها؛ فهو يهلك أو مبوت

  :امرؤ القيس
  وأيقن أنه القى احلسابا... فوىل مدبرا يهوي حثيثا 

. } بِِقيعاٍت{وقرئ . وجد أمر اهللا عند حشره؛ واملعىن متقارب: وقيل. وجد وعد اهللا باجلزاء على عمله: قيلو
وجيوز أن تكون مثل رجل عزه وعزهاة، للذي ال يقرب . وجيوز أن تكون األلف مشبعة من فتحه العني: املهدوي
وروي عن نافع وأيب جعفر وشيبة . صل والوقفوجيوز أن يكون مجع قيعة، ويكون على هذا بالتاء يف الو. النساء

. ظمئ يظمأ ظمأ فهو ظمآن، وإن خففت اهلمزة قلت الظمان: بغري مهز، واملشهور عنهما اهلمز؛ يقال" الظمآن"
. }الَِّذيَن{اخلرب، واجلملة خرب عن } كََسرَابٍ{والكاف من . ابتداء ثان} أَْعمَالُُهْم{ابتداء } وَالَِّذيَن كَفَُروا{: وقوله

  .؛ أي وأعمال الذين كفروا كسراب، فحذف املضاف} الَِّذيَن كَفَُروا{بدال من } أَْعمَالُُهْم{وجيوز أن تكون 
ْعضٍ إِذَا أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُجِّيٍّ يَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فَْوِقِه َسَحاٌب ظُلَُماٌت َبْعُضَها فَْوَق َب{ ٤٠: اآلية
  }خَْرَج َيَدُه لَمْ َيكَْد يََراَها َوَمْن لَْم َيجَْعلِ اللَُّه لَُه نُوراً فََما لَُه ِمْن ُنورٍأَ

. ضرب تعاىل مثال آخر للكفار أي أعماهلم كسراب بقيعة أو كظلمات} أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُجِّيٍّ{: قوله تعاىل
أَْو {لإلباحة حسبما تقدم من القول يف } أَْو{لظلمات فـ إن شئت مثل بالسراب وإن شئت مثل با: قال الزجاج

اآلية األوىل يف ذكر أعمال الكفار والثانية يف ذكر كفرهم ونسق الكفر : وقال اجلرجاين]. ١٩: البقرة[} كََصيِّبٍ



أي ] ٢٥٧: البقرة[} ورُِيْخرِجُُهْم ِمَن الظُّلَُماتِ إِلَى النُّ{: على أعماهلم ألن الكفر أيضا من أعماهلم وقد قال تعاىل
  من الكفر

} إِذَا أَخَْرَج َيَدُه{: أو كذي ظلمات ودل على هذا املضاف قوله تعاىل} أَْو كَظُلَُماٍت{: إىل اإلميان وقال أبو علي
فعند الزجاج التمثيل وقع ألعمال الكفار، وعند اجلرجاين لكفر : قال القشريي. فالكناية تعود إىل املضاف احملذوف

هو منسوب : قيل} ِفي َبْحرٍ لُجِّيٍّ{. هذا مثل قلب الكافر: وقال ابن عباس يف رواية. وعند أيب علي للكافر الكافر،
والتج البحر إذا تالطمت أمواجه؛ ومنه ما روي . واللجة معظم املاء، واجلمع جلج. اللجة، وهو الذي ال يدرك قعره

: وقوله تعاىل. والتج األمر إذا عظم واختلط". منه الذمةمن ركب البحر إذا التج فقد برئت : "عن النيب أنه قال
بفتح "فأما اللجة ". بضم الالم"وجلجت السفينة أي خاضت اللجة . أي ما له عمق] ٤٤: النمل[} َحِسَبْتُه لُجَّةً{

  :قال أبو النجم. مسعت جلة الناس أي أصواهتم وصخبهم: فأصوات الناس يقول" الالم
  يف جلة أمسك فالنا عن فل

أي } ِمْن فَْوِقِه َمْوٌج{. أي يعلو ذلك البحر اللجي موج} َيْغَشاُه َمْوٌج{. وانتجت األصوات أي اختلطت وعظمت
. من فوق املوج موج، ومن فوق هذا املوج الثاين سحاب؛ فيجتمع خوف املوج وخوف الريح وخوف السحاب

ع بعضه بعضا حىت كأن بعضه فوق بعض، وهو املوج يتب: املعىن يغشاه موج من بعده موج؛ فيكون املعىن: وقيل
أنه : أحدمها: وهو أعظم للخوف من وجهني. أخوف ما يكون إذا تواىل موجه وتقارب ومن فوق هذا املوج سحاب

ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوقَ {. الريح اليت تنشأ مع السحاب واملطر الذي ينزل منه: الثاين. قد غطى النجوم اليت يهتدي هبا
} طُلَُماٍت{منونا } َسَحاٌب{قنبل . باإلضافة واخلفض} َسحَاُب ظُلَُماٍت{قرأ ابن حميصن والبزي عن ابن كثري } َبْعضٍ

باإلضافة فألن السحاب } ِمْن فَْوِقِه َسحَاُب ظُلَُماٍت{من قرأ : قال املهدوي. الباقون بالرفع والتنوين. باجلر والتنوين
َسحَابٌ {ومن قرأ . سحاب رمحة إذا ارتفع يف وقت املطر: ا يقاليرتفع وقت هذه الظلمات فأضيف إليها؛ كم

ـ } ظُلَُمات{جر } ظُلَُماٍت   }ظلمات{على التأكيد ل

فظلمات خرب ابتداء حمذوف } َسحَاٌب ظلماٌت{ومن قرأ . اخلرب" من فوقه"ابتداء و" سحاب"و. األوىل أو البدل منها
} من فوقه سحاب{غري تام؛ ألن قول } ِمْن فوقه موج{: اريقال ابن األنب. هي ظلمات أو هذه ظلمات: التقدير

على معىن هي } ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق َبْعضٍ{حسن مث تبتدئ } ِمْن فَْوِقِه َسَحاٌب{صلة للموج، والوقف على قول 
على معىن أو كظلمات ظلمات بعضها فوق } ظلماٍت{وروي عن أهل مكة أهنم قرؤوا . ظلمات بعضها فوق بعض

املراد هبذه الظلمات ظلمة السحاب وظلمة املوج : مث قيل. بعض فعلى هذا املذهب ال حيسن الوقف على السحاب
املراد بالظلمات الشدائد؛ : وقيل. وظلمة الليل وظلمة البحر؛ فال يبصر من كان يف هذه الظلمات شيئا وال كوكبا

ر، وبالبحر اللجي قلبه، وباملوج فوق املوج ما أراد بالظلمات أعمال الكاف: وقيل. أي شدائد بعضها فوق بعض
روي معناه عن ابن عباس . يغشى قلبه من اجلهل والشك واحلرية، وبالسحاب الرين واخلتم والطبع على قلبه

وقال أيبّ ابن . وغريه؛ أي ال يبصر بقلبه نور اإلميان، كما أن صاحب الظلمات يف البحر إذا أخرج يده مل يكد يراها
كالمه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، وخمرجه ظلمة، ومصريه : ر يتقلب يف مخس من الظلماتالكاف: كعب

  .يوم القيامة إىل الظلمات يف النار وبئس املصري
املعىن مل : قال الزجاج وأبو عبيدة. أي من شدة الظلمات} لَْم َيكَدْ َيَراهَا{. يعين الناظر} إِذَا أَْخَرَج َيدَُه{: قوله تعاىل

كاد صلة، أي مل يرها؛ كما : وقال الفراء. مل يطمع أن يراها} مل َيكَد{ومعىن . ها ومل يكد؛ وهو معىن قول احلسنير



ما كدت أراك من الظلمة، وقد رآه : يعين مل يرها إال من بعد اجلهد؛ كما تقول: وقال املربد. ما كدت أعرفه: تقول
كاد العروس يكون أمريا وكاد النعام يطري وكاد : كما يقال معناه قرب من الرؤية ومل ير: وقيل. بعد يأس وشدة

وأصح األقوال يف هذا أن املعىن مل يقارب رؤيتها، فإذا مل يقارب رؤيتها فلم يرها رؤية : النحاس. املنتعل يكون راكبا
أي من مل جيعل : وقال ابن عباس .يهتدي به حني أظلمت عليه األمور} َوَمْن لَْم َيجَْعلِ اللَُّه لَُه ُنوراً{. بعيدة وال قريبة

  اهللا له دينا فما له من دين، ومن مل جيعل اهللا له نورا ميشي به يوم القيامة مل يهتد

من مل : ذلك يف الدنيا واملعىن: وقال الزجاج]. ٢٨: احلديد[} وََيْجَعلْ لَكُْم ُنوراً َتْمُشونَ بِِه{: إىل اجلنة؛ كقوله تعاىل
نزلت يف عتبة بن ربيعة، كان يلتمس الدين يف اجلاهلية، ولبس املسوح، : مقاتل بن سليمان وقال. يهده اهللا مل يهتد

يف شيبة بن ربيعة، وكان يترهب يف اجلاهلية ويلبس الصوف ويطلب الدين، فكفر يف : املاوردي. مث كفر يف اإلسالم
  .اإلسالم
نزلت يف عبد اهللا بن جحش، : وقد قيل. غريمهاوكالمها مات كافرا، فال يبعد أن يكونا مها املراد باآلية و: قلت

وقال أنس قال النيب صلى اهللا عليه : وذكر الثعليب. وكان أسلم وهاجر إىل أرض احلبشة مث تنصر بعد إسالمه
إن اهللا تعاىل خلقين من نور وخلق أبا بكر من نوري وخلق عمر وعائشة من نور أيب بكر وخلق املؤمنني من : "وسلم

مر وخلق املؤمنات من أميت من نور عائشة فمن مل حيبين وحيب أبا بكر وعمر وعائشة فما له من أميت من نور ع
  .}َوَمْن لَْم َيجَْعلِ اللَُّه لَُه نُوراً فََما لَُه ِمْن ُنورٍ{فنزلت ". نور

وَالطَّْيرُ َصافَّاٍت كُلٌّ قَْد َعِلَم َصالَتهُ  أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيسَبُِّح لَُه َمْن ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ{ ٤٢ - ٤١: اآليتان
  }َوَتْسبِيَحُه وَاللَُّه َعِليٌم بَِما َيفَْعلُونَ، َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ وَإِلَى اللَِّه الَْمصُِري

ملا ذكر وضوح اآليات زاد يف } ْرضِ َوالطَّْيُر َصافَّاٍتأَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيسَبُِّح لَُه َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَ{: قوله تعاىل
احلجة والبينات، وبني أن مصنوعاته تدل بتغيريها على أن هلا صانعا قادرا على الكمال؛ فله بعثة الرسل، وقد بعثهم 

أمل تعلم؛ : معناهللنيب صلى اهللا عليه وسلم، و} أَلَْم تََر{واخلطاب يف . وأيدهم باملعجزات، وأخربوا باجلنة والنار
} وَالطَّْيرُ َصافَّاٍت{. من اجلن واإلنس} وَالْأَْرضِ{. من املالئكة} أَنَّ اللََّه ُيَسبِّحُ لَُه َمْن ِفي السََّماَواِت{. واملراد الكل

للطري صالة ليس فيها ركوع وال : وقال سفيان. الصالة لإلنسان والتسبيح ملا سواه من اخللق: قال جماهد وغريه
  إن ضرهبا بأجنحتها صالة، وإن أصواهتا: وقيل. دسجو

مصطفات } َصافّّّاٍت{ومعىن . التسبيح ها هنا ما يرى يف املخلوق من أثر الصنعة: وقيل. تسبيح؛ حكاه النقاش
مبعىن مع } والطَري{وجيوز : وقال الزجاج. }َمْن{بالرفع عطفا على } والطَّيُْر{وقرأ اجلماعة . األجنحة يف اهلواء

فإن قلت قمت : قال. وهو أجود من الرفع: قال. مبعىن مع زيد -قمُت وزيدا  -ومسعته خيرب : قال النحاس. الطري
كل قد علم اهللا : جيوز أن يكون املعىن} كُلٌّ قَْد َعِلَم َصالَتُه وََتْسبِيحَُه{. أنا وزيد، كان األجود الرفع، وجيوز النصب

أي ال خيفي عليه } وَاللَُّه َعِليٌم بَِما َيفَْعلُونَ{: وهلذا قال. ح املسبحصالته وتسبيحه؛ أي علم صالة املصلي وتسبي
. عند البصريني والكوفيني بإضمار فعل يفسره ما بعده} كل{ومن هذه اجلهة جيوز نصب . طاعتهم وال تسبيحهم

قد ُعِلَم صالتُه  كلٌّ{وقرأ بعض الناس . املعىن قد علم كل مصل ومسبح صالة نفسه وتسبيحه الذي كلفه: وقد قيل
؛ فيجوز أن } كل قد َعلََّم صالَته وتسبيحه{وذكر بعض النحويني أن بعضهم قرأ . غري مسمى الفاعل} وتسبيحُه

كل قد علم غريه صالته وتسبيحه أي : وجيوز أن يكون املعىن. كل قد علمه اهللا صالته وتسبيحه: يكون تقديره
وجيوز أن يكون املعىن . م واملراد اخلصوص؛ ألن من الناس من مل يعلمصالة نفسه؛ فيكون التعليم الذي هو اإلفها



والصالة هنا مبعىن التسبيح، وكرر تأكيدا؛ . كل قد استدل منه املستدل، فعرب عن االستدالل بالتعليم قاله املهدوي
  .والصالة قد تسمى تسبيحا؛ قاله القشريي. }َيعْلَُم السِّرَّ وَالنَّْجَوى{كقول 
ِخالِلهِ  أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيْزجِي َسَحاباً ثُمَّ ُيَؤلُِّف َبْيَنُه ثُمَّ َيْجَعلُُه رُكَاماً فََتَرى الْوَْدَق َيْخُرُج ِمْن{ ٤٤ - ٤٣: اآليتان

َشاُء َيكَاُد َسَنا َبْرِقِه َيذَْهُب بِالْأَْبصَارِ، َوُينَزِّلُ ِمَن السََّماِء ِمْن جِبَالٍ ِفيَها ِمْن َبَرٍد فَُيصِيُب بِِه َمْن َيَشاُء وََيْصرِفُُه َعْن َمْن َي
  }ُيقَلُِّب اللَُّه اللَّْيلَ وَالنََّهاَر إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِعْبَرةً ِلأُوِلي الْأَْبَصارِ

أي } َسَحاباً يُْزجِي{. ذكر من حججه شيئا آخر؛ أي أمل تر بعيين قلبك} أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه يُْزجِي َسَحاباً{: قوله تعاىل
 -ومنه زجا اخلراج يزجو زجاء . والريح تزجي السحاب، والبقرة تزجي ولدها أي تسوقه. يسوق إىل حيث يشاء

  :وقال النابغة. إذا تيسرت جبايته -ممدودا 
  أزجي حشاشة نفس ما هبا رمق... إين أتيتك من أهلي ومن وطين 

  :وقال أيضا
  لشمال عليه جامد الربدتزجي ا... أسرت عليه من اجلوزاء سارية 

وقرئ . تألف: واألصل يف التأليف اهلمز، تقول. أي جيمعه عند انتشائه؛ ليقوى ويتصل ويكثف} ثُمَّ ُيَؤلِّفُ َبْينَُه{
: الرعد[} َوُيْنِشئُ السََّحاَب{: والسحاب واحد يف اللفظ، ولكن معناه مجع؛ وهلذا قال. بالواو ختفيفا} يَُولُِّف{

: هنا جلماعة السحاب؛ كما تقول} بينه{ال يقع إال الثنني فصاعدا، فكيف جاز بينه؟ فاجلواب أن  }َبيَْن{و ]. ١٢
وهو أن يكون : وجواب آخر. الشجر قد جلست بينه ألنه مجع، وذكر الكناية على اللفظ؛ قال معناه الفراء
  :السحاب واحدا فجاز أن يقال بينه ألنه مشتمل على قطع كثرية، كما قال

  الدخول فحومل بني... 
ما زلت أدور بني الكوفة ألن الكوفة : وكما تقول. على الدخول، وهو واحد الشتماله على مواضع} بني{فأوقع 

  :وزعم األصمعي أن هذا ال جيوز وكان يروى. أماكن كثرية؛ قال الزجاج وغريه
  بني الدخول وحومل... 

َوإِنْ َيَرْوا ِكْسفاً ِمَن السََّماِء َساِقطاً َيقُولُوا َسَحابٌ {: ؛ كقوله تعاىلأي جمتمعا، يركب بعضه بعضا} ثُمَّ َيْجَعلُُه ُركَاماً{
. ركم الشيء يركمه ركما إذا مجعه وألقى بعضه على بعض: والركم مجع الشيء؛ يقال منه]. ٤٤: الطور[} َمْركُوٌم

وكذلك السحاب وما . تراكمالرمل امل: والركام. والركمة الطني اجملموع. وارتكم الشيء وتراكم إذا اجتمع
: أحدمها: قوالن} الْوَْدَق{يف } فََتَرى الْوَْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخاللِِه{. جادته -بفتح الكاف  -ومرتكم الطريق . أشبهه

  :ومنه قول الشاعر. أنه الربق؛ قاله أبو األشهب العقيلي
  خروج الودق من خلل السحاب... أثرنا عجاجة وخرجن منها 

  :ومنه قول الشاعر. املطر؛ قاله اجلمهور أنه: الثاين
  وال أرض أبقل إبقاهلا... فال مزنة ودقت ودقها 

  :وقال امرؤ القيس
  وسكب وتوكاف وتنهمالن... فدمعهما ودق وسح ودمية 

ودق العري : ويف املثل. وودقت إليه دنوت منه. وودق املطر يدق ودقا؛ أي قطر. ودقت السحابة فهي وادقة: يقال
ويقال . وودقت به ودقا استأنست به. واملوضع مودق. يضرب ملن خضع للشيء حلرصه عليه. اء؛ أي دنا منهإىل امل



وأتان ودوق وفرس ودوق، ووديق أيضا، . ودقت تدق ودقا، وأودقت واستودقت: لذات احلافر إذا أرادت الفحل
وقد تقدم . فرجه وخمارج القطر منه وخالل مجع خلل؛ مثل اجلبل واجلبال، وهي. شدة احلر: والوديقة. وهبا وداق

إن السحاب غربال املطر؛ لو ال السحاب حني ينزل املاء من السماء ألفسد ما يقع عليه : أن كعبا قال" البقرة"يف 
كنت يف خالل القوم؛أي : وتقول. على التوحيد} من خلله{وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو العالية . من األرض
خلق اهللا يف السماء جباال من برد، فهو ينزل منها بردا؛ : قيل} السََّماِء ِمْن جَِبالٍ ِفيَها ِمْن َبَرٍد وَُيَنزِّلُ ِمَن{. وسطهم

من جبال : وحنو هذا قول الفراء؛ ألن التقدير عنده. وفيه إضمار، أي ينزل من جبال الربد بردا، فاملفعول حمذوف
من جبال برد فيها، : ض؛ وجيب أن يكون على قوله املعىنيف موضع خف} َبرٍَد{و . برد؛ فاجلبال عنده هي الربد

وينزل من السماء من جبال فيها : إن اهللا تعاىل خلق يف السماء جباال فيها برد؛ فيكون التقدير: وقيل. بتنوين جبال
وىل األ} من{املعىن وينزل من السماء قدر جبال، أو مثل جبال من برد إىل األرض؛ فـ : وقيل. صلة} مِن{و . برد

للغاية ألن ابتداء اإلنزال من السماء، والثانية للتبعيض ألن الربد بعض اجلبال، والثالثة لتبيني اجلنس ألن جنس تلك 
زائدة يف املوضعني، واجلبال والربد يف موضع نصب؛ } َبرَد{يف اجلبال و } ِمن{إن : وقال األخفش. اجلبال من الربد

  }فَُيِصيُب بِِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء{. واهللا أعلم .أي ينزل من السماء بردا يكون كاجلبال

سبحان من : أن من قال حني يسمع الرعد] الرعد[و". البقرة"وقد مضى يف . فتكون إصابته نقمة وصرفه نعمة
أي ضوء ذلك الربق الذي } َيكَادُ َسَنا َبْرِقِه{. يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته عويف مما يكون يف ذلك الرعد

  :قال الشماخ. من شدة بريقه وضوئه} َيذَْهُب بِالْأَْبصَارِ{يف السحاب 
  ليبصر ضوءها إال البصري... وما كادت إذا رفعت سناها 

  :وقال امرؤ القيس
  أهان السليط يف الذبال املفتل... يضيء سناه أو مصابيح راهب 

وكذلك قرأ طلحة بن . والسناء من الرفعة ممدود. ا نبت يتداوى بهوالسنا أيض. ضوء الربق -مقصور  -فالسنا 
مقصور  -السنا : قال املربد. باملد على املبالغة من شدة الضوء والصفاء؛ فأطلق عليه اسم الشرف" سناء"مصرف 

وقرأ طلحة بن مصرف . وهو اللمع؛ فإذا كان من الشرف واحلسب فهو ممدود وأصلهما واحد وهو االلتماع -
وقرأ . الربقة املقدار من الربق، والربقة املرة الواحدة: قال النحاس. وهو مجع برقة: قال أمحد بن حيىي} َناُء ُبَرِقهَس{

صلة } باألبصار{بضم الياء وكسر اهلاء؛ من اإلذهاب، وتكون الباء يف } ُيذِهب باألبصار{اجلحدري وابن القعقاع 
والربق دليل على تكاثف السحاب، وبشري . بفتح الياء واهلاء، والباء لإللصاق }َيذَْهُب بِالْأَْبصَارِ{الباقون . زائدة

  .بقوة املطر، وحمذر من نزول الصواعق
. تقليبهما نقصهما وزيادهتما: وقيل. تقليبهما أن يأيت بأحدمها بعد اآلخر: قيل} ُيقَلُِّب اللَُّه اللَّْيلَ َوالنََّهاَر{: قوله تعاىل

ر بظلمة السحاب مرة وبضوء الشمس أخرى؛ وكذا الليل مرة بظلمة السحاب ومرة بضوء هو تغيري النها: وقيل
أي يف الذي } إِنَّ ِفي ذَِلَك{. تقليبهما باختالف ما تقدر فيهما من خري وشر ونفع وضر: وقيل. القمر؛ قاله النقاش

أي ألهل } ِلأُوِلي الْأَْبصَارِ{اعتبارا  أي} لَِعْبرَةً{ذكرناه من تقلب الليل والنهار، وأحوال املطر والصيف والشتاء 
  .البصائر من خلقي

ِمْنُهمْ َواللَُّه َخلََق كُلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه َوِمنُْهْم َمْن َيْمِشي َعلَى رِْجلَْينِ َو{ ٤٦ - ٤٥: اآليتان
ا َيَشاُء إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر، لَقَْد أَنَْزلَْنا آيَاٍت ُمَبيِّنَاٍت وَاللَُّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء َمْن َيْمِشي َعلَى أَْرَبعٍ َيْخلُُق اللَُّه َم



  }إِلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ
} خَاِلُق كُلِّ وَاللَُّه{قرأ حيىي بن وثاب واألعمش ومحزة والكسائي } َواللَُّه َخلََق كُلَّ دَابٍَّة ِمْن َماٍء{: قوله تعاىل
أخرب اهللا عز وجل خبربين، وال ينبغي . إن املعنيني يف القراءتني صحيحان: قيل. على الفعل} خلق{الباقون . باإلضافة

لشيء خمصوص، وإمنا يقال خالق على } خلق{إن : وقد قيل. إحدى القراءتني أصح من األخرى: أن يقال يف هذا
الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت {ويف اخلصوص ]. ٢٤: احلشر[} اِلُق الْبَارُِئالَْخ{: العموم؛ كما قال اهللا عز وجل

فكذا جيب أن يكون ]. ١٨٩: األعراف[} ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحدٍَة{: وكذا] ١: األنعام[} َوالْأَْرَض
دب يدب فهو داب؛ : كل ما دب على وجه األرض من احليوان؛ يقالوالدابة . } اللَُّه َخلََق كُلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء{

مل يدخل يف هذا اجلن واملالئكة؛ ألنا مل نشاهدهم، ومل يثبت أهنم } ِمْن َماٍء{". البقرة"وقد تقدم يف . واهلاء للمبالغة
} من ماء{: فسرونوقال امل. وقد تقدم". إن املالئكة خلقوا من نور واجلن من نار"خلقوا من ماء، بل يف الصحيح 

أراد أن خلقة كل حيوان فيها ماء كما خلق آدم : وقال مجهور النظرة. أراد أمنية الذكور: قال النقاش. أي من نطفة
ممن أنتما؟ فقال : من املاء والطني؛ وعلى هذا يتخرج قول النيب صلى اهللا عليه وسلم للشيخ الذي سأله يف غزاة بدر

ال يستثين اجلن واملالئكة، بل كل حيوان خلق : وقال قوم. احلديث" . حنن من ماء: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .من املاء؛ وخلق النار من املاء، وخلق الريح من املاء؛ إذ أول ما خلق اهللا تعاىل من العامل املاء، مث خلق منه كل شيء

املشي على البطن للحيات واحلوت، وحنوه } طْنِِهفَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َب{: ويدل على صحة هذا قوله تعاىل: قلت
ومنهم من {ويف مصحف أيب . واألربع لسائر احليوان. وعلى الرجلني لإلنسان والطري إذا مشى. من الدود وغريه
؛ فعم هبذه الزيادة مجيع احليوان كالسرطان واخلشاش؛ ولكنه قرآن مل يثبته إمجاع؛ لكن قال } ميشي على أكثر

ا اكتفى يف القول بذكر ما ميشي على أربع عن ذكر ما ميشي على أكثر؛ ألن مجيع احليوان إمنا اعتماده إمن: النقاش
. على أربع، وهي قوام مشيه، وكثرة األرجل يف بعضه زيادة يف خلقته، ال حيتاج ذلك احليوان يف مشيه إىل مجيعها

ي حمتاج إليها يف تنقل احليوان، وهي كلها والظاهر أن تلك األرجل الكثرية ليست باطال بل ه: قال ابن عطية
ليس يف الكتاب ما مينع من املشي على أكثر من أربع؛ إذ مل يقل ليس منها ما : وقال بعضهم. تتحرك يف تصرفه

واهللا . ومنهم من ميشي على أكثر من أربع؛ كما وقع يف مصحف أيب: وقيل فيه إضمار. ميشي على أكثر من أربع
مل من يعقل وما ال يعقل؛ فغلب من يعقل ملا اجتمع مع من ال يعقل؛ ألنه املخاطب واملتعبد؛ تش} َدابّة{و . أعلم

فأشار باالختالف إىل ثبوت الصانع؛ أي لو ال أن للجميع صانعا خمتارا } َمْن َيْمِشي{: وقال. }فَِمْنُهْم{ولذلك قال 
وَاِحٍد َوُنفَضِّلُ َبْعَضَها َعلَى َبْعضٍ ِفي الْأُكُلِ إِنَّ ِفي  ُيْسقَى بَِماٍء{: ملا اختلفوا، بل كانوا من جنس واحد؛ وهو كقوله

  .}قَِديٌر{مما يريد خلقه } إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء{]. ٤: الرعد. [}ذَِلَك لَآياٍت
  }ُهْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوَما أُولَِئَك بِالُْمْؤِمنَِنيَوَيقُولُونَ آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَّسُولِ َوأَطَعَْنا ثُمَّ َيَتوَلَّى فَرِيٌق ِمْن{ ٤٧: اآلية

يعين املنافقني، يقولون بألسنتهم آمنا باهللا وبالرسول من غري يقني وال } َوَيقُولُونَ آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَُّسولِ{: قوله تعاىل
  .}ى فَرِيٌق ِمنُْهْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوَما أُولَِئَك بِالُْمْؤِمنَِنيثُمَّ َيتََولَّ{. وكذبوا} وَأَطَْعنَا{أي ويقولون } َوأَطَعَْنا{. إخالص
قُّ َيأْتُوا َوإِذَا ُدُعوا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلهِ لَِيْحكَُم َبْينَُهْم إِذَا فَرِيٌق ِمنُْهْم ُمْعرُِضونَ، َوإِنْ َيكُْن لَُهمُ الَْح{ ٥٠ - ٤٨: اآليات

  }ونَقُلُوبِهِْم َمَرضٌ أَمِ اْرَتابُوا أَْم َيَخافُونَ أَنْ َيِحيَف اللَُّه َعلَْيهِْم َوَرسُولُُه َبلْ أُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمإِلَْيِه ُمذِْعنَِني، أَِفي 
  -:فيه أربع مسائل

 من املنافقني امسه بشر إن رجال: قال الطربي وغريه} َوإِذَا ُدُعوا إِلَى اللَِّه َوَرسُوِلِه لَِيْحكَُم بَْيَنُهْم{:قوله تعاىل : األوىل



كانت بينه وبني رجل من اليهود خصومة يف أرض فدعاه اليهودي إىل التحاكم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه 
. إن حممدا حييف علينا فلنحكم كعب بن األشرف فنزلت اآلية فيه: وسلم، وكان املنافق مبطال، فأىب من ذلك وقال

ين أمية كان بينه وبني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه خصومة يف ماء وأرض نزلت يف املغرية بن وائل من ب: وقيل
. إنه يبغضين؛ فنزلت اآلية، ذكره املاوردي: فامتنع املغرية أن حياكم عليا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال

ا بدأ بذكر اهللا إعظاما هللا ومل يقل ليحكما ألن املعين به الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وإمن} لَِيْحكَُم{: وقال
  .واستفتاح كالم

أي طائعني منقادين؛ لعلمهم أنه عليه السالم حيكم } َوإِنْ َيكُْن لَُهمُ الَْحقُّ َيأُْتوا إِلَْيِه ُمذِْعنَِني{: قوله تعاىل: الثانية
األخفش . مسرعني: هدخاضعني، وجما} ُمذِْعنني{: وقال النقاش. أذعن فالن حلكم فالن يذعن إذعانا: يقال. باحلق

  أم حدث هلم شك يف نبوته} أَمِ ارَْتابُوا{. شك وريب} أَِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض{. مقرين: وابن األعرايب

وأيت بلفظ االستفهام ألنه أشد يف . أي جيور يف احلكم والظلم} أَْم َيَخافُونَ أَنْ َيِحيَف اللَُّه َعلَْيهِْم َوَرسُولُُه{. وعدله
  :غ يف الذم؛ كقوله جرير يف املدحالتوبيخ وأبل

  وأندى العاملني بطون راح... ألستم خري من ركب املطايا 
  .أي املعاندون الكافرون؛ إلعراضهم عن حكم اهللا تعاىل} َبلْ أُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ{

وإذا كان بني ذميني . هالقضاء يكون للمسلمني إذا كان احلكم بني املعاهد واملسلم وال حق ألهل الذمة في: الثالثة
  ]املائدة"فإن جاءا قاضي اإلسالم فإن شاء حكم وإن شاء أعرض؛ كما تقدم يف . فذلك إليهما

هذه اآلية دليل على وجوب إجابة الداعي إىل احلاكم ألن اهللا سبحانه ذم من دعي إىل رسوله ليحكم بينه : الرابعة
واجب على كل من دعي إىل جملس : قال ابن خويز منداد. اآلية} َرٌضأَِفي قُلُوبِهِْم َم{: وبني خصمه بأقبح الذم فقال

وأسند الزهراوي عن احلسن بن . احلاكم أن جييب، ما مل يعلم أن احلاكم فاسق أو عداوة بني املدعي واملدعى عليه
جيب فهو من دعاه خصمه إىل حاكم من حكام املسلمني فلم : "أيب احلسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فكالم صحيح " فهو ظامل"فأما قوله : وهذا حديث باطل: قال ابن العريب. ذكره املاوردي أيضا". ظامل وال حق له
  .فال يصح، وحيتمل أن يريد أنه على غري احلق" فال حق له: "وأما قوله

ِلِه لَِيْحكَُم َبيَْنُهْم أَنْ َيقُولُوا َسِمْعَنا وَأَطَْعَنا َوأُولَِئَك ُهُم إِنََّما كَانَ قَْولَ الُْمْؤِمنِنيَ إِذَا ُدعُوا إِلَى اللَِّه َوَرسُو{ ٥١: اآلية
  }الُْمفِْلُحونَ
أَنْ َيقُولُوا {. أي إىل كتاب اهللا وحكم ورسوله} إِنََّما كَانَ قَْولَ الُْمْؤِمنَِني إِذَا ُدُعوا إِلَى اللَِّه َوَرُسولِِه{: قوله تعاىل

أخرب بطاعة املهاجرين واألنصار، وإن كان ذلك فيما يكرهون؛ أي هذا قوهلم، : قال ابن عباس} َسِمْعَنا َوأَطَعَْنا
  وهؤالء لو كانوا مؤمنني لكانوا

َوَما كَانَ قَْولَُهْم إِلَّا أَنْ قَالُوا {حنو } أَنْ َيقُولُوا{: فالقول نصب على خرب كان، وامسها يف قوله. يقولون مسعنا وأطعنا
كَْيفَ {: إمنا قول املؤمنني، وكان صلة يف الكالم؛ كقوله تعاىل: وقيل]. ١٤٧: آل عمران[} لََنا ذُُنوَبَنا َربََّنا اغِْفْر

علي بن أيب . غري مسمي الفاعل} ِلَيْحكُمَ َبْينَُهْم{وقرأ ابن القعقاع ]. ٢٩: مرمي. [}ُنكَلُِّم َمْن كَانَ ِفي الْمَْهِد َصبِيّاً
  .بالرفع} إِنََّما كَانَ قَْولَ{طالب 
  }َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه وََيْخشَ اللََّه َوَيتَّقِْه فَأُولَِئَك ُهمُ الْفَاِئُزونَ{ ٥٢: اآلية

بإسكان القاف } َوَيتَّقِْه{قرأ حفص } َوَيْخَش اللََّه َوَيتَّقِْه{. فيما أمر به حكم} َوَمْن يُِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه{: قوله تعاىل



  :جلزم؛ قال الشاعرعلى نية ا
  ورزق اهللا مؤتاب وغادي... ومن يتق فإن اهللا معه 

واختلس الكسرة يعقوب وقالون عن . وأسكن اهلاء أبو عمرو وأبو بكر. وكسرها الباقون، ألن جزمه حبذف آخر
سلم أن عمر بينما ذكر أ} فَأُولَِئَك ُهمُ الْفَاِئُزونَ{. وأشبع كسرة اهلاء الباقون. نافع والبسيت عن أيب عمرو وحفص

أنا أشهد أن : هو قائم يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم وإذا رجل من دهاقني الروم قائم على رأسه وهو يقول
: هل هلذا سبب ؟ قال: قال. أسلمت هللا: ما شأنك؟ قال: فقال له عمر. ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا

جنيل وكثريا من كتب األنبياء، فسمعت أسريا يقرأ آية من القرآن مجع فيها كل ما نعم إين قرأت التوراة والزبور واإل
يف } َوَمْن ُيِطعِ اللََّه{: ما هذه اآلية؟ قال قوله تعاىل: قال. يف الكتب املتقدمة، فعلمت أنه من عند اهللا فأسلمت

فَأُولَِئَك ُهمُ {: فيما بقي من عمره} َيتَّقِْهَو{فيما مضى من عمره } وََيْخَش اللََّه{يف السنن } َوَرسُولَُه{الفرائض 
أوتيت جوامع : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال عمر. والفائز من جنا من النار وأدخل اجلنة} الْفَاِئُزونَ
  ".الكلم

ُتقِْسُموا طَاَعةٌ َمْعُروفَةٌ إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما  َوأَقَْسُموا بِاللَِّه َجْهدَ أَْيمَانِهِمْ لَِئْن أَمَْرَتُهمْ لََيْخُرُجنَّ قُلْ ال{ ٥٣: اآلية
  }َتْعَملُونَ

عاد إىل ذكر املنافقني، فإنه ملا بني كراهتهم حلكم النيب صلى اهللا عليه } َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيَمانِهِْم{: قوله تعاىل
ئنا وأموالنا فخرجنا، ولو أمرتنا باجلهاد جلاهدنا؛ فنزلت واهللا لو أمرتنا أن خنرج من ديارنا ونسا: وسلم أتوه فقالوا

أي طاقة ما قدروا أن } َجْهدَ أَْيَمانِهِْم{. أي وأقسموا باهللا أهنم خيرجون معك يف املستأنف ويطيعون. هذه اآلية
منصوب على } َجْهَد{و . بيان هذا" األنعام"وقد مضى يف . من حلف باهللا فقد أجهد يف اليمني: وقال مقاتل. حيلفوا

أوىل بكم من أميانكم؛ أو ليكن } طَاَعةٌ َمْعُروفَةٌ{. ومت الكالم} قُلْ ال ُتقِْسمُوا{. إقساما بليغا: مذهب املصدر تقديره
املعىن قد عرفت طاعتكم : وقال جماهد. منكم طاعة معروفة، وقول معروف بإخالص القلب، وال حاجة إىل اليمني

من طاعتكم } إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ{. وف منكم الكذب دون اإلخالصوهي الكذب والتكذيب؛ أي املعر
  .بالقول وخمالفتكم بالفعل

َتهَْتُدوا  َوإِنْ ُتِطيعُوُهقُلْ أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحمِّلَ َوَعلَْيكُْم َما ُحمِّلُْتْم { ٥٤: اآلية
  }َوَما َعلَى الرَّسُولِ إِلَّا الَْبالغُ الُْمبُِني

أي فإن تتولوا، فحذف } فَإِنْ َتَولَّوْا{. بإخالص الطاعة وترك النفاق} قُلْ أَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ{: قوله تعاىل
. أي من تبليغ الرسالة} فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحمِّلَ{ .ومل يقل وعليهم} َوَعلَْيكُْم{ودل على هذا أن بعده . إحدى التاءين

. جعل االهتداء مقرونا بطاعته} َوإِنْ ُتِطيعُوُه َتهَْتُدوا{. أي من الطاعة له؛ عن ابن عباس وغريه} َوَعلَْيكُْم َما ُحمِّلُْتْم{
  .}الُْمبُِني{أي التبليغ } َوَما َعلَى الرَّسُولِ إِلَّا الَْبالغُ الُْمبُِني{

ِذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم ِفي الْأَْرضِ كََما اْسَتْخلََف الَّ{ ٥٥: اآلية
فِهِْم أَْمناً َيْعُبدُونَنِي ال ُيْشرِكُونَ بِي َشْيئاً َوَمْن كَفََر بَْعَد َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم دِيَنُهمُ الَِّذي ارَْتَضى لَُهْم وَلَُيَبدِّلَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْو

  }ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الْفَاِسقُونَ
إن سبب هذه اآلية أن بعض أصحاب النيب صلى اهللا : وقيل. نزلت يف أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما؛ قاله مالك

وا فيه من اخلوف على أنفسهم، وأهنم ال يضعون أسلحتهم؛ فنزلت عليه وسلم شكا جهد مكافحة العدو، وما كان



مكث رسول صلى اهللا عليه وسلم مبكة عشر سنني بعدما أوحي إليه خائفا هو وأصحابه، : وقال أبو العالية. اآلية
فقال  .يدعون إىل اهللا سرا وجهرا، مث أمر باهلجرة إىل املدينة، وكانوا فيها خائفني يصبحون وميسون يف السالح

ال تلبثون إال يسريا حىت جيلس : "يا رسول اهللا، أما يأيت علينا يوم نأمن فيه ونضع السالح؟ فقال عليه السالم: رجل
ونزلت هذه اآلية، وأظهر اهللا نبيه على جزيرة العرب فوضعوا ". الرجل منكم يف املأل العظيم حمتبيا ليس عليه حديدة

هذه اآلية داللة على نبوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن اهللا جل وعز فكان يف : قال النحاس. السالح وأمنوا
هذه تتضمن خالفة أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ألهنم أهل : قال الضحاك يف كتاب النقاش. أجنز ذلك الوعد

هذا القول ذهب وإىل ". اخلالفة بعدي ثالثون: "وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اإلميان وعملوا الصاحلات
قال علماؤنا هذه اآلية دليل على خالفة اخللفاء األربعة رضي اهللا عنهم، وأن : ابن العريب يف أحكامه، واختاره وقال

اهللا استخلفهم ورضي أمانتهم، وكانوا على الدين الذي ارتضى هلم، ألهنم مل يتقدمهم أحد يف الفضيلة إىل يومنا 
سياسة املسلمني، وذبوا عن حوزة الدين؛ فنفذ الوعد فيهم، وإذا مل يكن هذا الوعد هذا، فاستقر األمر هلم، وقاموا ب

رضي . هلم جنز، وفيهم نفذ، وعليهم ورد، ففيمن يكون إذا، وليس بعدهم مثلهم إىل يومنا هذا، وال يكون فيما بعده
  وحكى هذا القول القشريي عن. اهللا عنهم

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالواحتجوا مبا رواه سفينة موىل ر. ابن عباس
أمسك عليك خالفة أيب بكر سنتني، وخالفة : قال سفينة". اخلالفة بعدي ثالثون سنة مث تكون ملكا: "وسلم يقول

رض هذا وعد جلميع األمة يف ملك األ: وقال قوم. عمر عشرا، وخالفة عثمان اثنيت عشرة سنة، وخالفة علي ستا
زويت يل األرض فرأيت مشارقها ومغارهبا وسيبلغ ملك : "كلها حتت كلمة اإلسالم؛ كما قال عليه الصالة والسالم

والصحيح يف اآلية أهنا يف استخالف : واختار هذا القول ابن عطية يف تفسريه حيث قال" . أميت ما زوي يل منها
. لها؛ كالذي جرى يف الشام والعراق وخراسان واملغرباجلمهور، واستخالفهم هو أن ميلكهم البالد وجيعلهم أه

قلنا هلم هذا وعد عام يف النبوة واخلالفة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة، فنفذ الوعد يف كل أحد : قال ابن العريب
م من بقدره وعلى حاله؛ حىت يف املفتني والقضاة واألئمة، وليس للخالفة حمل تنفذ فيه املوعدة الكرمية إال من تقد

فإن قيل هذا األمر ال يصح إال يف أيب بكر وحده، فأما عمر وعثمان فقتال : مث ذكر اعتراضا وانفصاال معناه. اخللفاء
ليس يف ضمن األمن السالمة من املوت بأي وجه كان، وأما علي فلم يكن : قلنا. غيلة، وعلي قد نوزع يف اخلالفة

من رفع احلرب إمنا شرطه ملك اإلنسان لنفسه باختياره، ال كما نزاله يف احلرب مذهبا لألمن، وليس من شرط األ
وحقيقة احلال أهنم كانوا مقهورين فصاروا : مث قال يف آخر كالمه. كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة

  .قاهرين، وكانوا مطلوبني فصاروا طالبني؛ فهذا هناية األمن والعز
ربعة رضي اهللا عنهم حىت خيصوا هبا من عموم اآلية، بل شاركهم يف ذلك مجيع هذه احلال مل ختتص باخللفاء األ: قلت

أال ترى إىل إغزاء قريش املسلمني يف أحد وغريها وخاصة اخلندق، حىت أخرب اهللا تعاىل عن . املهاجرين بل وغريهم
غَِت الْأَْبصَاُر َوَبلََغِت الْقُلُوُب الْحََناجَِر َوَتظُنُّونَ بِاللَِّه إِذْ َجاُءوكُْم ِمْن فَْوِقكُْم َوِمْن أَسْفَلَ ِمْنكُْم َوإِذْ َزا{: مجيعهم فقال

مث إن اهللا رد الكافرين مل ينالوا ]. ١١ - ١٠: األحزاب[} ُهنَاِلكَ اْبتُِلَي الُْمْؤِمُنونَ َوُزلْزِلُوا زِلَْزاالً َشِديداً. الظُّنُوَنا
  خريا، وأّمن

كََما اسَْتْخلََف {: وقوله. }لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم ِفي الْأَْرضِ{: مواهلم، وهو املراد بقولهاملؤمنني وأورثهم أرضهم وديارهم وأ
َوأَْوَرثَْنا الْقَْوَم {: يعين بين إسرائيل، إذ أهلك اهللا اجلبابرة مبصر، وأورثهم أرضهم وديارهم فقال} الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم



وهكذا كان الصحابة مستضعفني خائفني، ]. ١٣٧: األعراف[} رَِق الْأَْرضِ َوَمَغارَِبهَاالَِّذيَن كَانُوا ُيْسَتْضَعفُونَ َمَشا
مث إن اهللا تعاىل أمنهم ومكنهم وملكهم، فصح أن اآلية عامة ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم غري خمصوصة؛ إذ 

وجاء يف معىن تبديل . مومالتخصيص ال يكون إال خبرب ممن جيب له التسليم، ومن األصل املعلوم التمسك بالع
أما يأيت علينا يوم نأمن فيه ونضع السالح؟ فقال : خوفهم باألمن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قال أصحابه

وقال صلى اهللا ". ال تلبثون إال قليال حىت جيلس الرجل منكم يف املأل العظيم حمتبيا ليس عليه حديدة: "عليه السالم
ليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال اهللا والذئب على  واهللا: "عليه وسلم

فاآلية معجزة النبوة؛ . خرجه مسلم يف صحيحه؛ فكان كما أخرب صلى اهللا عليه وسلم". غنمه ولكنكم تستعجلون
  .ألهنا إخبار عما سيكون فكان

يعين أرض مكة؛ ألن املهاجرين سألوا اهللا تعاىل ذلك : أحدمها: فيه قوالن} ْرضِلََيْسَتْخِلفَنَُّهْم ِفي الْأَ{: قوله تعاىل
وهو الصحيح؛ : قال ابن العريب. بالد العرب والعجم: الثاين. فوعدوا كما وعدت بنو إسرائيل؛ قال معناه النقاش

يرثي له رسول ". ن خولةلكن البائس سعد ب: "ألن أرض مكة حمرمة على املهاجرين، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
والالم ". ميكث املهاجر مبكة بعد قضاء نسكه ثالثا: "وقال يف الصحيح أيضا. اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن مات مبكة

قال اهللا للذين آمنوا وعملوا الصاحلات واهللا : جواب قسم مضمر؛ ألن الوعد قول، جمازها} لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم{يف 
يعين بين إسرائيل، أهلك } كََما اسَْتْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم{. فيجعلهم ملوكها وسكاهناليستخلفنهم يف األرض 

. }َوَعَد{: بفتح التاء والالم؛ لقوله} كََما اْسَتْخلََف{وقراءة العامة . اجلبابرة مبصر والشام وأورثهم أرضهم وديارهم
  بضم} اسُتخِلف{وأبو بكر واملفضل عن عاصم وقرأ عيسى بن عمر . }لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم{: وقوله

: وهو اإلسالم؛ كما قال تعاىل} َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم دِيَنُهمُ الَِّذي ارَْتَضى لَُهْم{. التاء وكسر الالم على الفعل اجملهول
مسعت : األسود قال وروي سليم بن عامر عن املقداد بن. وقد تقدم] ٣: املائدة[} َوَرِضيتُ لَكُُم الِْأْسالَم ِديناً{

ما على ظهر األرض بيت حجر وال مدر إال أدخله اهللا كلمة اإلسالم بعز : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
إن املراد : ذكره املاوردي حجة ملن قال". عزيز أو ذل ذليل أما بعزهم فيجعلهم من أهلها وأما بذهلم فيدينون هبا

قرأ ابن حميصن وابن كثري } َولَُيَبدِّلَنَُّهْم{. على ما تقدم آنفا: قول الثاينباألرض بالد العرب والعجم؛ وهو ال
الباقون بالتشديد؛ من بدل، وهي . ويعقوب وأبو بكر بالتخفيف؛ من أبدل، وهي قراءة احلسن، واختيار أيب حامت

َوإِذَا َبدَّلَْنا {: وقال]. ٦٤: يونس[} ذَِلَكِلكَِلَماِت اللَِّه {: اختيار أيب عبيد؛ ألهنا أكثر ما يف القرآن، قال اهللا تعاىل
قرأ عاصم : وحكى حممد بن اجلهم عن الفراء قال: قال النحاس. وحنوه، ومها لغتان] ١٠١: النحل[} آَيةً

مشددة، وهذا غلط على عاصم؛ وقد ذكر بعده غلطا أشد منه، وهو أنه حكى عن سائر } وليبّدلّنهم{واألعمش 
بدلته أي غريته، : وزعم أمحد بن حيىي أن بني التثقيل والتخفيف فرقا، وأنه يقال: نحاسقال ال. الناس التخفيف

أبدل يل هذا الدرهم، أي أزله وأعطين : وهذا القول صحيح؛ كما تقول: قال النحاس. وأبدلته أزلته وجعلت غريه
وقد . الذي ذكره أكثرقد بدلت بعدنا، أي غريت؛ غري أنه قد يستعمل أحدمها موضع اآلخر؛ و: وتقول. غريه

الدليل من السنة على أن بدل معناه إزالة العني؛ " إبراهيم"واحلمد هللا، وذكرنا يف سورة " النساء"مضى هذا يف 
هو يف موضع احلال؛ أي يف } َيعُْبُدوَننِي{. خمففا ومثقال] ٣٢: القلم[} عَسَى رَبَُّنا أَنْ يُْبدِلَنَا{وقرئ . فتأمله هناك

فيه أربعة } الَ ُيْشرِكُونَ بِي َشْيئاً{. وجيوز أن يكون استئنافا على طريق الثناء عليهم.  باإلخالصحال عبادهتم اهللا
الثالث، ال خيافون غريي؛ قاله . الثاين، ال يراؤون بعباديت أحدا. أحدها، ال يعبدون إهلا غريي؛ حكاه النقاش: أقوال



واملراد كفران النعمة؛ ألنه . أي هبذه النعم} ْن كَفََر بَْعَد ذَِلَكَوَم{. الرابع، ال حيبون غريي؛ قال جماهد. ابن عباس
  .والكافر باهللا فاسق بعد هذا اإلنعام وقبله} فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ{: قال تعاىل

  }َوأَِقيمُوا الصَّالةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ لَعَلَّكُْم ُتْرَحُمونَ{ ٥٦: اآلية
  .دم؛ فأعاد األمر بالعبادة تأكيداتق

  }ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا ُمْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َوَمأَْواُهُم النَّاُر َولَبِئَْس الَْمصُِري{ ٥٧: اآلية
عامة وقراءة ال. هذا تسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم ووعد بالنصرة} ال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُروا{: قوله تعاىل

بالياء، مبعىن ال حيسنب الذين كفروا أنفسهم } َيْحَسبَنَّ{وقرأ ابن عامر ومحزة وأبو حيوة . بالتاء خطابا} َتْحَسَبنَّ{
جيوز أن : وقال الفراء وأبو علي. وهذا قول الزجاج. معجزين اهللا يف األرض، ألن احلسبان يتعدى إىل مفعولني

مفعول } الَِّذيَن{فـ . أي ال حيسنب حممد الذين كفروا معجزين األرضيكون الفعل للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ 
مفعول أول، وهو حمذوف } أنفسهم{فاعل } الَِّذيَن كَفَُروا{وعلى القول األول . مفعول ثان} مُْعجِزِيَن{أول، و 

إال وهو خيطئ قراءة وما علمت أحدا من أهل العربية بصريا وال كوفيا : قال النحاس. مفعول ثان} مُْعجِزِيَن{مراد 
هو : وقال الفراء. وممن قال هذا أبو حامت. هي حلن؛ ألنه مل يأت إال مبفعول واحد ليحسنب: محزة؛ فمنهم من يقول

ومسعت علي بن سليمان يقول : قال النحاس. ضعيف؛ وأجازه على ضعفه، على أنه حيذف املفعول األول، وقد بيناه
ويكون املعىن وال حيسنب الكافر الذين كفروا : قال. يف موضع نصب} فَُرواالَِّذيَن كَ{يكون : يف هذه القراءة

  .معجزين يف األرض
و . ويف هذا القول الكافر. وهذا موافق ملا قاله الفراء وأبو علي؛ ألن الفاعل هناك النيب صلى اهللا عليه وسلم: قلت

  .أي املرجع} لَبِئَْس الَْمصُِريَوَمأَْواُهُم النَّاُر َو{. وقد تقدم. معناه فائتني} ُمْعجِزِيَن{

كُْم ثَالثَ مَرَّاٍت ِمنْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِلَيْسَتأِْذْنكُُم الَِّذيَن َملَكَْت أَْيَماُنكُْم َوالَِّذيَن لَْم َيْبلُُغوا الُْحلَُم ِمْن{ ٥٨: اآلية
ظَّهَِريِة َوِمْن َبْعِد َصالةِ الِْعَشاِء ثَالثُ َعْوَراٍت لَكُْم لَْيَس َعلَْيكُْم َوال قَْبلِ َصالِة الْفَْجرِ َوِحَني َتَضُعونَ ِثيَاَبكُْم ِمَن ال

  }لَُّه َعِليٌم َحكِيٌمَعلَْيهِْم ُجنَاٌح َبْعَدُهنَّ طَوَّافُونَ َعلَْيكُْم بَْعُضكُْم َعلَى َبْعضٍ كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآياِت َوال
  -:فيه مثان مسائل

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخلُوا ُبيُوتاً غَْيَر ُبُيوِتكُمْ {: قال العلماء، هذه اآلية خاصة واليت قبلها عامة؛ ألنه قال: ألوىلا
فخص } أَْيمَاُنكُْم ِلَيْسَتأِْذْنكُُم الَِّذيَن َملَكَْت{: مث خص هنا فقال] ٢٧: النور[} َحتَّى َتْستَأْنِسُوا وَُتَسلُِّموا َعلَى أَْهِلَها

وخص يف هذه اآلية . يف هذه اآلية بعض املستأذنني، وكذلك أيضا يتأول القول يف األوىل يف مجيع األوقات عموما
نزلت يف أمساء : قال مقاتل. بعض األوقات، فال يدخل فيها عبد وال أمة؛ وغْداً كان أو ذا منظر إال بعد االستئذان

: وقيل. كبري، فاشتكت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فنزلت عليه اآلية بنت مرثد، دخل عليها غالم هلا
  .سبب نزوهلا دخول مدجل على عمر؛ وسيأيت

  على ستة أقوال} ِلَيْسَتأِْذْنكُُم{اختلف العلماء يف املراد بقوله تعاىل : الثانية
  .أهنا منسوخة، قاله ابن املسيب وابن جبري: األول
  .إمنا أمروا هبذا نظرا هلم:  واجبة؛ قاله أبو قالبة، قالأهنا ندب غري: الثاين
  .عىن هبا النساء؛ قاله أبو عبد الرمحن السلمي: الثالث
  .هي يف الرجال دون النساء: وقال ابن عمر: الرابع



كان ذلك واجبا، إذ كانوا ال غلق هلم وال أبواب، ولو عاد احلال لعاد الوجوب حكاه املهدوي عن ابن : اخلامس
  .باسع

أهنا حمكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء؛ وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم القاسم وجابر بن زيد : السادس
الاليت واللوايت  -ال يكون للنساء يف كالم العرب، إمنا يكون للنساء } الَِّذيَن{وأضعفها قول السلمي ألن . والشعيب

للرجال يف كالم العرب، وإن كان جيوز أن يدخل معهم } ِذيَنالَّ{وقول ابن عمر يستحسنه أهل النظر، ألن  -
وأما قول ابن عباس فروى . النساء فإمنا يقع ذلك بدليل، والكالم على ظاهره، غري أن يف إسناده ليث بن أيب سليم

 آلمر جارييت آية مل يؤمر هبا أكثر الناس آية االستئذان وإين: أبو داود عن عبيداهللا بن أيب يزيد مسع ابن عباس يقول
وروى عكرمة أن نفرا من أهل ". يأمر به"وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس : قال أبو داود. هذه تستأذن علي

يا ابن عباس، كيف ترى يف هذه اآلية اليت أمرنا فيها مبا أمرنا وال يعمل هبا أحد، قول اهللا عز وجل : العراق قالوا
 أْذِْنكُمُ الَِّذيَن َملَكَْت أَْيَماُنكُْم َوالَِّذيَن لَْم َيْبلُُغوا الُْحلَُم ِمْنكُْم ثَالثَ مَرَّاٍت ِمْن قَْبلِ َصالِةَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيسَْت{

ْم َوال َعلَْيهِمْ ُجنَاٌح ْيكُالْفَْجرِ َوِحَني َتَضُعونَ ثَِياَبكُْم ِمَن الظَّهَِريِة َوِمْن َبْعدِ َصالِة الِْعَشاِء ثَالثُ َعْوَراٍت لَكُمْ لَْيَس َعلَ
إن اهللا حليم رحيم باملؤمنني : قال ابن عباس} َعِليٌم َحكِيٌم{قرأ القعنيب إىل : قال أبو داود. }َبْعَدُهنَّ طَوَّافُونَ َعلَْيكُْم

حيب الستر، وكان الناس ليس لبيوهتم ستور وال حجال، فرمبا دخل اخلادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على 
  .هله، فأمرهم اهللا باالستئذان يف تلك العورات، فجاءهم اهللا بالستور واخلري، فلم أر أحدا يعمل بذلك بعدأ

هذا منت حسن، وهو يرد قول سعيد وابن جبري؛ فإنه ليس فيه دليل على نسخ اآلية، ولكن على أهنا كانت : قلت
بل حكمها لليوم ثابت يف كثري من مساكن  على حال مث زالت، فإن كان مثل ذلك احلال فحكمها قائم كما كان،

  وروى. املسلمني يف البوادي والصحارى وحنوها

: قال} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتأِْذْنكُُم الَِّذيَن َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم{وكيع عن سفيان عن موسى بن أيب عائشة عن الشعيب 
  .اهللا عز وجل املستعان: ؛ قالإن الناس ال يعملون هبا: قلت. ليست مبنسوخة

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتأِْذْنكُُم الَِّذيَن {: إن االستئذان ثالثا مأخوذ من قوله تعاىل: قال بعض أهل العلم: الثالثة
فورد القرآن يف : قال. الث دفعاتث: قال يزيد} َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم َوالَِّذيَن لَْم َيْبلُغُوا الُْحلَُم مِْنكُْم ثَالثَ َمرَّاٍت

ما قاله من هذا وإن كان له : قال ابن عبد الرب. املماليك والصبيان، وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اجلميع
أي } ثَالثَ مَرَّاٍت{: وجه فإنه غري معروف عن العلماء يف تفسري اآلية اليت نزع هبا، والذي عليه مجهورهم يف قوله

ِمْن قَْبلِ َصالِة الْفَْجرِ َوِحَني َتضَُعونَ ِثيَاَبكُْم ِمَن الظَّهَِريةِ {ويدل على صحة هذا القول ذكره فيها . وقاتيف ثالث أ
  .}َوِمْن َبْعِد َصالِة الِْعَشاِء

إال  أدب اهللا عز وجل عباده يف هذه اآلية بأن يكون العبيد إذ ال بال هلم، واألطفال الذين مل يبلغوا احللم: الرابعة
أهنم عقلوا معاين الكشفة وحنوها، يستأذنون على أهليهم يف هذه األوقات الثالثة، وهي األوقات اليت تقتضي عادة 

فما قبل الفجر وقت انتهاء النوم ووقت اخلروج من ثياب النوم ولبس . الناس االنكشاف فيها ومالزمة التعري
. هرية، ألن النهار يظهر فيها إذا عال شعاعه واشتد حرهووقت القائلة وقت التجرد أيضا وهي الظ. ثياب النهار

يروي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه . وبعد صالة العشاء وقت التعري للنوم؛ فالتكشف غالب يف هذه األوقات
وسلم بعث غالما من األنصار يقال له مدجل إىل عمر بن اخلطاب ظهرية ليدعوه، فوجده نائما قد أغلق عليه الباب، 

وددت أن اهللا هنى : ليه الغالم الباب فناداه، ودخل، فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه شيء، فقال عمرفدق ع



أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا يف هذه الساعات إال بإذن؛ مث انطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .وهي مكية. فوجد هذه اآلية قد أنزلت، فخر ساجدا شكرا هللا

وذكر إمساعيل . أي الذين مل حيتلموا من أحراركم؛ قال جماهد} َوالَِّذيَن لَْم َيْبلُغُوا الُْحلَُم مِْنكُْم{: قوله تعاىل: مسةاخلا
ليستأذنكم الذين مل يبلغوا احللم مما ملكت أميانكم، على التقدمي والتأخري، وأن اآلية يف : بن إسحاق كان يقول

و . ، وسكنها احلسن بن أيب احلسن لثقل الضمة، وكان أبو عمرو يستحسنهاوقرأ اجلمهور بضم الالم. اإلماء
نصب على الظرف؛ ألهنم مل يؤمروا باالستئذان ثالثا، إمنا أمروا باالستئذان يف ثالثة مواطن، } ثَالثَ مَرَّاٍت{

وقد . }ِمَن الظَّهَِريِة َوِمْن َبْعدِ َصالِة الِْعَشاِء ِمْن قَْبلِ َصالةِ الْفَْجرِ َوِحَني َتَضُعونَ ثَِياَبكُْم{: بينة} ثَالثَ{والظرفية يف 
ثَالثُ {قرأ مجهور السبعة } ثَالثُ َعْورَاٍت لَكُْم{. وال جيب أن يستأذن ثالث مرات يف كل وقت. مضى معناه
 بالنصب على البدل من الظرف يف} ثالثَ{وقرأ محزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم . } ثالث{برفع } َعْوَراٍت

وإمنا اخترت الرفع : قال. الرفع أحب إيل: وقال الفراء. النصب ضعيف مردود: قال أبو حامت. }ثالثَ مرات{قوله 
والرفع عند الكسائي باالبتداء، واخلرب عنده ما بعده، ومل يقل بالعائد، وقال . هذه اخلصال ثالث عورات: ألن املعىن

: أحدمها: ن فيها العورة؛ إال أنه قرأ بالنصب، والنصب فيه قوالنوالعورات الساعات اليت تكو: قال. نصا باالبتداء
املعىن ليستأذنكم أوقات ثالث : وقال الزجاج. ؛ وهلذا استبعده الفراء} ثالثَ مرّات{: أنه مردود على قوله

الت مجع عورة، وبابه يف الصحيح أن جييء على فع} عَْورات{و . عورات؛ فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه
كجفنة وجفنات، وحنو ذلك، وسكنوا العني يف املعتل كبيضة وبيضات؛ ألن فتحه داع إىل اعتالله فلم " بفتح العني"

  :يفتح لذلك؛ فأما قول الشاعر
  رفيق مبسح املنكبني سبوح... أبو بيضات رائح متأوب 

  .فشاذ

أي يف الدخول من غري أن يستأذنوا وإن كنتم } ْعَدُهنَّلَْيَس َعلَْيكُْم َوال َعلَْيهِْم ُجنَاٌح َب{: قوله تعاىل: السادسة
وأجاز . كقولك يف الكالم إمنا هم خدمكم وطوافون عليكم: قال الفراء. مبعىن هم طوافون} طَوَّافُونَ{. متبذلني

رين وال جييز البصريون أن يكون حاال من املضم. معرفة} َعلَْيكُْم{ألنه نكرة، واملضمر يف } طوافني{الفراء نصب 
وال جيوز مررت يزيد ونزلت على عمرو العاقلني، على . الختالف العاملني} بَْعُضكُْم{ويف } َعلَْيكُْم{اللذين يف 
إمنا هي من "أي يطوفون عليكم وتطوفون عليهم؛ ومنه احلديث يف اهلرة } طَوَّافُونَ َعلَْيكُْم{فمعىن . النعت هلما

ثالث العورات من دخوهلم علينا؛ ألن حقيقة العورة كل شيء ال مانع فمنع يف ال". الطوافني عليكم أو الطوافات
أي سهلة للمدخل، فبني العلة املوجبة لإلذن، وهي اخللوة يف ] ١٣: األحزاب[} إِنَّ بُُيوَتَنا َعْوَرةٌ{: دونه، ومنه قوله

ال َعلَيْهِْم ُجنَاٌح َبْعَدُهنَّ طَوَّافُونَ لَْيَس َعلَْيكُْم َو{: مث رفع اجلناح بقوله. حال العورة؛ فتعني امتثاله وتعذر نسخه
الكاف يف موضع } كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآياِت{. أي يطوف بعضكم على بعض} َعلَْيكُْم َبْعُضكُْم َعلَى بَْعضٍ

  .تقدم} ُه َعِليٌم َحِكيٌموَاللَّ{. نصب؛ أي يبني اهللا لكم آياته الدالة على متعبداته بيانا مثل ما يبني لكم هذه األشياء
ويف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما . يريد العتمة} َوِمْن بَْعِد َصالةِ الِْعَشاِء{: قوله تعاىل: السابعة

". ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم أال إهنا العشاء وهم يعتمون باإلبل: "قال مسعت رسول اهللا صلى يقول
كان النيب صلى اهللا عليه : ويف البخاري عن أيب برزة". ا يف كتاب اهللا العشاء وإهنا تعتم حبالب اإلبلفإهن"ويف رواية 

ويف . وهذا يدل على العشاء األوىل. أخر النيب صلى اهللا عليه وسلم العشاء: وقال أنس. وسلم يؤخر العشاء



ولو يعلمون ما يف العتمة : "وطأ وغريهويف امل. فصالها، يعين العصر بني العشاءين املغرب والعشاء: الصحيح
  ويف مسلم عن جابر". والصبح ألتومها ولو حبوا

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي الصلوات حنوا من صالتكم، وكان يؤخر العتمة بعد : ابن مسرة قال
، ال يعلم منها األول من وهذه أخبار متعارضة: وقال القاضي أبو بكر بن العريب. صالتكم شيئا، وكان خيف الصالة

اآلخر بالتاريخ، وهنيه عليه السالم عن تسمية املغرب عشاء وعن تسمية العشاء عتمة ثابت، فال مرد له من أقوال 
: وقال ابن القاسم قال مالك. من قال صالة العتمة فقد أمث: وقد كان ابن عمر يقول. الصحابة فضال عمن عداهم

فاهللا مساها صالة العشاء فأحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تسمي مبا مساها اهللا تعاىل به } اِءَوِمْن َبْعدِ َصالِة الِْعَش{
  :ويعلمها اإلنسان أهله وولده، وال يقال عتمة إال عند خطاب من ال يفهم وقد قال حسان

  خالل مروجها نعم وشاء... وكانت ال يزال هبا أنيس 
  هب العشاءيؤرقين إذا ذ... فدع هذا ولكن من لطيف 

إن هذا النهي عن اتباع األعراب يف تسميتهم العشاء عتمة، إمنا كان لئال يعدل هبا عما مساها اهللا تعاىل يف : وقد قيل
؛ فكأنه هنُي إرشاد إىل ما هو األوىل، وليس على جهة التحرمي، وال على أن } َوِمْن بَْعِد َصالِة الِْعَشاِء{: كتابه إذ قال

أال ترى أنه قد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أطلق عليها ذلك، وقد أباح تسميتها . جيوزتسميتها العتمة ال 
إمنا هنى عن ذلك تنزيها هلذه العبادة الشريفة الدينية عن أن يطلق : وقيل. بذلك أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما

: ذلك الوقت ويسموهنا العتمة؛ ويشهد هلذا قولهعليها ما هو اسم لفعلة دنيوية، وهي احللبة اليت كانوا حيلبوهنا يف 
  " .فإهنا تعتم حبالب اإلبل"

روى ابن ماجه يف سننه حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا إمساعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أنس بن : الثامنة
ربعني ليلة ال تفوته من صلى يف مجاعة أ: "مالك عن عمر بن اخلطاب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول

ويف صحيح مسلم عن عثمان بن عفان قال قال رسول ". الركعة األوىل من صالة العشاء كتب اهللا هبا عتقا من النار
  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وروي ". من صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل ومن صلى الفجر يف مجاعة فكأمنا قام الليل كله"
من توضأ فأحسن الوضوء وصلى العشاء اآلخرة وصلى بعدها : سننه عن سبيع أو تبيع عن كعب قالالدارقطين يف 

  .أربع ركعات فأمت ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ فيهن كن له مبنزلة ليلة القدر
لَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه َواللَّهُ وَإِذَا َبلَغَ الْأَطْفَالُ مِْنكُُم الُْحلَُم فَلَْيْسَتأِْذُنوا كََما اْسَتأْذَنَ ا{ ٥٩: اآلية

  }َعِليٌم َحكِيٌم
أن األطفال أمروا باالستئذان يف األوقات الثالثة املذكورة؛ : واملعىن. فحذف الضمة لثقلها} احلُلْم{قرأ احلسن 

ه اآلية أن يكونوا إذا بلغوا احللم على حكم الرجال يف مث أمر تعاىل يف هذ. وأبيح هلم األمر يف غري ذلك كما ذكرنا
ومل يقل } فَلَْيْستَأِْذنُوا{وهذا بيان من اهللا عز وجل ألحكامه وإيضاح حالله وحرامه، وقال . االستئذان يف كل وقت

قلت لعطاء : جريجوقال ابن . ألن األطفال غري خماطبني وال متعبدين} ِلَيسَْتأْذِْنكُُم{وقال يف األوىل . فليستأذنوكم
واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا، أحرارا كانوا أو : قال} َوإِذَا َبلَغَ الْأَطْفَالُ ِمْنكُُم الْحُلَُم فَلَْيْسَتأِْذُنوا{

أربع سنني، قال ال يدخل على : قلت لألوزاعي ما حد الطفل الذي يستأذن؟ قال: وقال أبو إسحاق الفزاري. عبيدا
  .أي يستأذن الرجل على أمه ويف هذا املعىن نزلت هذه اآلية: وقال الزهري. يستأذنامرأة حىت 



ُمَتَبرِّجَاٍت بِزِيَنةٍ  وَالْقََواِعُد ِمَن النَِّساِء اللَّاِتي ال َيْرُجونَ نِكَاحاً فَلَْيَس َعلَْيهِنَّ ُجنَاٌح أَنْ َيَضْعَن ِثَياَبُهنَّ غَْيَر{ ٦٠: اآلية
  }َن َخْيٌر لَُهنَّ وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌمَوأَنْ َيْسَتْعِففْ

  -:فيه مخس مسائل
القواعد واحدهتا قاعد، بال هاء؛ ليدل حذفها على أنه قعود الكرب، كما } َوالْقََواِعُد ِمَن النَِّساِء{: قوله تعاىل: األوىل
  :قال الشاعر. امرأة حامل؛ ليدل حبذف اهلاء أنه محل حبل: قالوا

  حبلن وإن كن القواعد عقرا... نه بني نسوة فلو أن ما يف بط
  .إساس البيت واحدة قاعدة، باهلاء: والقواعد أيضا. قاعدة يف بيتها، وحاملة على ظهرها، باهلاء: وقالوا يف غري ذلك

. العجز اللوايت قعدن عن التصرف من السن، وقعدن عن الولد واحمليض؛ هذا قول أكثر العلماء: القواعد: الثانية
الاليت قعدن عن الولد؛ وليس ذلك مبستقيم، : وقال أبو عبيدة. هي اليت إذا رأيتها تستقذرها من كربها: بيعةقال ر

  .ألن املرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع، قاله املهدوي
صراف األنفس عنهن؛ إذ ال إمنا خص القواعد بذلك الن} فَلَْيَس َعلَْيهِنَّ ُجَناٌح أَنْ َيَضْعَن ثَِياَبهُنَّ{: قوله تعاىل: الثالثة

  .يذهب للرجال فيهن، فأبيح هلن ما مل يبح لغريهن، وأزيل عنهم كلفة التحفظ املتعب هلن
وروي . وهو اجللباب: قال ابن عباس} ِمْن{بزيادة } أَنْ َيَضْعَن ِمْن ِثَيابِهِّن{قرأ ابن مسعود وأيب وابن عباس : الرابعة

الكبرية : وقال قوم. امرأة واضع، لليت كربت فوضعت مخارها: والعرب تقول} نَِّمْن َجالبِيبِهِ{عن ابن مسعود أيضا 
والصحيح أهنا كالشابة يف التستر؛ . اليت أيست من النكاح، لو بدا شعرها فال بأس؛ فعلى هذا جيوز هلا وضع اخلمار

  .ري وغريمهاإال أن الكبرية تضع اجللباب الذي يكون فوق الدرع واخلمار، قاله ابن مسعود وابن جب
أي غري مظهرات وال متعرضات بالزينة لينظر إليهن؛ فإن ذلك من أقبح } غَْيَر ُمَتبَرَِّجاتٍ بِزِيَنٍة{: قوله تعاىل: اخلامسة

وبروج السماء واألسوار؛ أي . بروج مشيدة: التكشف والظهور للعيون؛ ومنه: والتربج. األشياء وأبعده عن احلق
  .ال حائل دوهنا يسترها

يا أم املؤمنني، ما تقولني يف اخلضاب والصباغ والتمائم والقرطني واخللخال وخامت : لعائشة رضي اهللا عنها وقيل
يا معشر النساء، قصتكن قصة امرأة واحدة، أحل اهللا لكّن الزينة غري متربجات ملن : الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت
وعلى هذا . هتن، فإذا خرجت فال حيل هلا وضع اجللبابهذا يف بيو: وقال عطاء. ال حيل لكّن أن يروا منكن حمرما

إذا كانت يف بيتها فال بدهلا من جلبان فوق : وعلى هذا يلزم أن يقال. غري خارجات من بيوهتن} غَْيَر ُمَتبَرِّجَاٍت{
ثياب مث ذكر تعاىل أن حتفظ اجلميع منهن، واستعفافهن عن وضع ال. الدرع، وهذا بعيد، إال إذا دخل عليها أجنيب
من التربج أن تلبس : مث قيل. بغري سني} وأن يتعففن{وقرأ ابن مسعود . والتزامهن ما يلزم الشباب أفضل هلن وخري

صنفان من أهل : "روى الصحيح عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. املرأة ثوبني رقيقني يصفاهنا
يضربون هبا الناس ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن النار مل أرمها قوم معهم سياط كأذناب البقر 

: قال ابن العريب" . كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا
اسنهن؛ وإمنا جعلهن كاسيات ألن الثياب عليهن وإمنا وصفهن بأهنن عاريات ألن الثواب إذا رق يصفهن، ويبدي حم

  .وذلك حرام
أهنن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى الذي : والثاين. هذا أحد التأويلني للعلماء يف هذا املعىن: قلت

  :وأنشدوا. }َوِلبَاُس التَّقَْوى ذَِلَك خَْيٌر{: قال اهللا تعاىل فيه



  تقلب عريانا وإن كان كاسيا... إذا املرء مل يلبس ثياب من التقى 
  وال خري فيمن كان هللا عاصيا... لباس املرء طاعة ربه وخري 

بينا أنا نائم رأيت الناس : "ويف صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
" يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك ومر عمر بن اخلطاب وعليه قميص جيره

فتأويله صلى اهللا عليه وسلم القميص بالدين مأخوذ من قوله ". الدين: "ت ذلك يا رسول اهللا؟ قالماذا أول: قالوا
  :والعرب تكين عن الفضل والعفاف بالثياب؛ كما قال شاعرهم. }َوِلبَاُس التَّقَْوى ذَِلَك َخيٌْر{: تعاىل

  ثياب بين عوف طهارى نقية
فعرب عن اخلالفة ". سيلبسك قميصا فإن أرادوك أن ختلعه فال ختلعهإن اهللا : "وقد قال صلى اهللا عليه وسلم لعثمان
  .بالقميص وهي استعارة حسنة معروفة

هذا التأويل أصح التأويلني، وهو الالئق هبن يف هذه األزمان، وخاصة الشباب، فإهنن يتزين وخيرجن : قلت
حيث تبدي زينتها، وال تبايل مبن ينظر متربجات؛ فهن كاسيات بالثياب عاريات من التقوى حقيقة، ظاهرا وباطنا، 

إليها، بل ذلك مقصودهن، وذلك مشاهد يف الوجود منهن، فلو كان عندهن شيء من التقوى ملا فعلن ذلك، ومل 
رؤوسهن كأسنمة : "ومما يقوي هذا التأويل ما ذكر من وصفهن يف بقية احلديث يف قوله. يعلم أحد ما هنالك

عظام األجسام، عظام األسنمة؛ شبه رؤوسهن هبا ملا رفعن من ضفائر شعورهن والبخت ضرب من اإلبل ". البخت
ما تركت بعدي فتنة : "قال صلى اهللا عليه وسلم. وهذا مشاهد معلوم، والناظر إليهن ملوم. على أوساط رؤوسهن

  .خرجه البخاري". أضر على الرجال من النساء
لَى الْأَْعَرجِ َحَرٌج َوال َعلَى الَْمرِيضِ حََرٌج َوال َعلَى أَنْفُِسكُْم أَنْ َتأْكُلُوا لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى حََرٌج َوال َع{ ٦١: اآلية

ْو ُبُيوِت أَْعَماِمكُْم أَوْ ُبُيوتِ ِمْن ُبُيوِتكُْم أَْو ُبيُوِت آبَاِئكُْم أَْو ُبيُوِت أُمََّهاِتكُْم أَوْ ُبُيوتِ إِخَْوانِكُْم أَْو ُبُيوِت أََخوَاِتكُْم أَ
ْيكُْم جَُناٌح أَنْ َتأْكُلُوا َجِميعاً َعمَّاِتكُْم أَوْ ُبُيوتِ أَخَْواِلكُْم أَوْ ُبُيوتِ َخاالِتكُْم أَْو َما َملَكُْتْم َمفَاِتَحُه أَْو َصِديِقكُمْ لَْيَس َعلَ

ْنِد اللَِّه ُمبَاَركَةً طَيَِّبةً كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمُ الْآياِت لََعلَّكُْم أَْو أَشَْتاتاً فَإِذَا َدَخلُْتْم ُبيُوتاً فََسلُِّموا َعلَى أَنْفُِسكُْم َتِحيَّةً ِمْن ِع
  }َتْعِقلُونَ

  -:فيه إحدى عشرة مسألة
هل  -أقرهبا . اختلف العلماء يف تأويل هذه اآلية على أقوال مثانية} لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى َحَرٌج{: قوله تعاىل: األوىل

  :اسخة أو حمكمة؛ فهذه ثالثة أقوالهي منسوخة أو ن
هذا شيء : إىل آخر اآلية؛ قاله عبد الرمحن بن زيد، قال} َوال َعلَى أَْنفُِسكُْم{: أهنا منسوخة من قوله تعاىل: األول

انقطع، كانوا يف أول اإلسالم ليس على أبواهبم أغالق، وكانت الستور مرخاة، فرمبا جاء الرجل فدخل البيت وهو 
فيه أحد؛ فسوغ اهللا عز وجل أن يأكل منه، مث صارت األغالق على البيوت فال حيل ألحد أن يفتحها،  جائع وليس

  .خرجه األئمة. احلديث.." ال حيتلنب أحد ماشية أحد إال بإذنه: "قال صلى اهللا عليه وسلم. فذهب هذا وانقطع
َيا أَيَُّها الَِّذيَن {ملا أنزل اهللا عز وجل : قالروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس . أهنا ناسخة؛ قاله مجاعة: الثانية

إن اهللا عز وجل قد هنانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، وأن : قال املسلمون} آَمُنوا ال َتأْكُلُوا أَْموَالَكُْم َبيَْنكُمْ بِالَْباِطلِ
لَْيسَ {: لك؛ فأنزل اهللا عز وجلالطعام من أفضل األموال، فال حيل ألحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذ

  .هو الرجل يوكل الرجل بضيعته: قال. }أَْو َما َملَكُْتْم َمفَاِتحَُه -إىل  -َعلَى الْأَْعَمى حََرجٌ 



علي بن أيب طلحة هذا هو موىل بين هاشم سكن الشام، يكىن أبا احلسن ويقال أبا حممد، اسم أبيه أيب طلحة : قلت
  .إنه مل ير ابن عباس، واهللا أعلم: يلسامل، تكلم يف تفسريه؛ فق

أهنا حمكمة؛ قاله مجاعة من أهل العلم ممن يقتدي بقوهلم؛ منهم سعيد بن املسيب وعبيداهللا بن عبد اهللا بن : الثالث
كان املسلمون يوعبون يف النفري مع : وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت. عتبة بن مسعود

إذا احتجتم فكلوا؛ فكانوا :  عليه وسلم، فكانوا يدفعون مفاتيحهم إىل ضمناهم ويقولونرسول اهللا صلى اهللا
َوال َعلَى أَْنفُِسكُْم أَنْ َتأْكُلُوا ِمْن ُبُيوِتكُمْ أَْو ُبيُوِت {: يقولون إمنا أحلوه لنا عن غري طيب نفس؛ فأنزل اهللا عز وجل

  أي خيرجون بأمجعهم يف املغازي؛" نيوِعبو: "قال النحاس. إىل آخر اآلية} آَباِئكُْم

يقال أوعب بنو فالن جالء؛ فلم يبق : وقال ابن السكيت. أوعب بنو فالن لبين فالن إذا جاؤوهم بأمجعهم: يقال
يف األنف إذا استوعب جدعه : "ويف احلديث. وجاء الفرس بركض وعيب؛ أي بأقصى ما عنده. ببلدهم منهم أحد

بيت وعيب إذا كان واسعا يستوعب كل ما جعل : ويقال. واستيعاب الشيء استئصاله. إذا مل يترك منه شيء" الدية
وهذا القول من أجل ما روي يف اآلية؛ ملا فيه عن : قال النحاس. والضمىن هم الزمىن، واحدهم ضمن زمن. فيه

ظم ألجل ختلفهم عنهم وهذا كالم منت: قال ابن العريب. الصحابة والتابعني من التوفيق أن اآلية نزلت يف شيء بعينه
لكن . قد اقتضاه؛ فكان هذا القول بعيدا جدا} أَْو َما َملَكُْتْم َمفَاِتَحُه{: يف اجلهاد وبقاء أمواهلم بأيديهم، لكن قوله

إن اهللا رفع احلرج عن األعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر، وعن األعرج فيما : املختار أن يقال
ف به من املشي؛ وما يتعذر من األفعال مع وجود العرج، وعن املريض فيما يؤثر املرض يف يشترط يف التكلي

وليس عليكم حرج يف أن : مث قال بعد ذلك مبينا. إسقاطه؛ كالصوم وشروط الصالة وأركاهنا، واجلهاد وحنو ذلك
حيتاج يف تفسري اآلية إىل فهذا معىن صحيح، وتفسري بني مفيد، ويعضده الشرع والعقل، وال . تأكلوا من بيوتكم

  .نقل
فظاهر اآلية وأمر الشريعة يدل على أن احلرج عنهم مرفوع يف كل ما : وإىل هذا أشار ابن عطية فقال: قلت

يضطرهم إليه العذر، وتقتضي نيتهم فيه اإلتيان باألكمل، ويقتضي العذر أن يقع منهم األنقص، فاحلرج مرفوع 
  :يف احلرج هنا وهيعنهم يف هذا، فأما ما قال الناس 

اآلية، } َوال َعلَى أَنْفُِسكُْم{: وقوله تعاىل. هو احلرج يف الغزو؛ أي ال حرج عليهم يف تأخرهم: قال ابن زيد: الثانية
وكانت العرب ومن باملدينة قبل املبعث : قالت. اآلية كلها يف معىن املطاعم: وقالت فرقة. معىن مقطوع من األول

عذار؛ فبعضهم كان يفعل ذلك تقذرا جلوالن اليد من األعمى، والنبساط اجللسة من تتجنب األكل مع أهل األ
  .األعرج، ولرائحة املريض وعالته؛ وهي أخالق جاهلية وكرب، فنزلت اآلية مؤذنة

وبعضهم كان يفعل ذلك حترجا من غري أهل األعذار، إذ هم مقصرون عن درجة األصحاء يف األكل، لعدم الرؤية 
وقال ابن عباس . وللعجز عن املزامحة يف األعرج، ولضعف املريض؛ فنزلت اآلية يف إباحة األكل معهميف األعمى، 

: وقيل. إن أهل األعذار حترجوا يف األكل مع الناس من أجل عذرهم؛ فنزلت اآلية مبيحة هلم: يف كتاب الزهراوي
بيوت قرابته؛ فتحرج أهل األعذار من ذلك؛  كان الرجل إذا ساق أهل العذر إىل بيته فلم جيد فيه شيئا ذهب به إىل

  .فنزلت اآلية
ولكن ملا اجتمع املخاطب وغري . هذا ابتداء كالم أي وال عليكم أيها الناس} َوال َعلَى أَنْفُِسكُْم{: قوله تعاىل: الثالثة

ذلك ألهنا : رونوذكر بيوت القربات وسقط منها بيوت األبناء؛ فقال املسف. املخاطب غلب املخاطب لينتظم الكالم



ألنه ذكر األقرباء بعد ومل ". أنت ومالك ألبيك"ألن بيت ابن الرجل بيته ويف اخلرب } ِفي ُبُيوِتكُْم{: داخلة يف قوله
هذا حتكم على كتاب اهللا تعاىل؛ بل األوىل يف : وعارض بعضهم هذا القول فقال: قال النحاس. يذكر األوالد

" أنت ومالك ألبيك"ء، وليس االحتجاج مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم الظاهر أال يكون االبن خمالفا هلؤال
بقوي لوهي هذا احلديث، وأنه لو صح مل تكن فيه حجة؛ إذ قد يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم علم أن مال ذلك 

التوارث بني األب والقاطع هلذا . أنت ألبيك، ومالك مبتدأ؛ أي ومالك لك: وقد قيل إن املعىن. املخاطب ألبيه
كأنه يقول مساكنكم } َوال َعلَى أَْنفُِسكُْم أَنْ َتأْكُلُوا ِمْن ُبُيوِتكُْم{: ووجه قوله تعاىل: وقال الترمذي احلكيم. واالبن

اليت فيها أهاليكم وأوالدكم؛ فيكون لألهل والولد هناك شيء قد أفادهم هذا الرجل الذي له املسكن، فليس عليه 
  .هم من ذلك القوت، أو يكون للزوجة والولد هناك شيء من ملكهم فليس عليه يف ذلك حرجحرج أن يأكل مع

اِمكُمْ أَْو ُبيُوِت آبَاِئكُْم أَْو ُبيُوِت أُمََّهاِتكُْم أَوْ ُبُيوتِ إِخَْوانِكُْم أَوْ ُبُيوتِ أَخََواِتكُْم أَْو ُبُيوِت أَْعَم{: قوله تعاىل: الرابعة
وقال . هذا إذا أذنوا له يف ذلك: قال بعض العلماء} مْ أَْو ُبيُوِت أَخَْواِلكُمْ أَْو ُبيُوِت خَاالِتكُْمأَْو ُبُيوِت َعمَّاِتكُ

وذلك ألن يف تلك القرابة عطفا . أذنوا له أو مل يأذنوا فله أن يأكل؛ ألن القرابة اليت بينهم هي إذن منهم: آخرون
أباح لنا األكل : ابن العريب. ئهم ويسروا بذلك إذا علمواتسمح النفوس منهم بذلك العطف أن يأكل هذا من شي

من جهة النسب من غري استئذان إذا كان الطعام مبذوال، فإذا كان حمرزا دوهنم مل يكن هلم أخذه، وال جيوز أن 
  .جياوزوا إىل االدخار، وال إىل ما ليس مبأكول وإن غري حمرز عنهم إال بإذن منهم

وعظم ذلك ما ملكه الرجل يف بيته . يعين مما اختزنتم وصار يف قبضتكم} َما َملَكُْتْم َمفَاِتَحُه أَْو{: قوله تعاىل: اخلامسة
وعند مجهور املفسرين يدخل يف اآلية الوكالء والعبيد . وحتت غلقه؛ وذلك هو تأويل الضحاك وقتادة وجماهد

وذكر . ؛ فيجوز له أن يأكل مما قيم عليهعين وكيل الرجل على ضيعته، وخازنه على ماله: قال ابن عباس. واألجراء
: ابن العريب. إذا ملك الرجل املفتاح فهو خازن، فال بأس أن يطعم الشيء اليسري: معمر عن قتادة عن عكرمة قال

. وللخازن أن يأكل مما خيزن إمجاعا؛ وهذا إذا مل تكن له أجرة، فأما إذا كانت له أجرة على اخلزن حرم عليه األكل
بياء بني التاء واحلاء، مجع } مفاتيحه{وقرأ أيضا . بضم امليم وكسر الالم وشدها} مُلِّكْتم{بن جبري وقرأ سعيد 

نزلت هذه اآلية يف احلارث بن : وقال ابن عباس. على اإلفراد} مفتاحه{وقرأ قتادة ". األنعام"مفتاح؛ وقد مضى يف 
ك بن زيد على أهله، فلما رجع وجده جمهودا عمرو، خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غازيا وخلف مال

  .حترجت أن آكل من طعامك بغري إذنك؛ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: فسأله عن حاله فقال
َصِديِقكُْم{: قوله تعاىل: السادسة } فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي{: الصديق مبعىن اجلمع، وكذلك العدو؛ قال اهللا تعاىل} أَوْ 

  :جريروقال ]. ٧٧: الشعراء[
  بأسهم أعداء وهن صديق... دعون اهلوى مث ارمتني قلوبنا 

ال َتْدُخلُوا ُبُيوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ {: إن هذا منسوخ بقوله: مث قيل. والصديق من يصدقك يف مودته وتصدقه يف مودتك
اآلية، وقوله ] ٢٨: النور[} فَال َتْدُخلُوهَا فَإِنْ لَْم َتجُِدوا ِفيَها أََحداً{: ، وقوله تعاىل]٥٣: األحزاب[} ُيْؤذَنَ لَكُْم
ذكر حممد بن ثور عن . هي حمكمة؛ وهو أصح: وقيل" . ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيبة نفس منه: "عليه السالم
أبصرت رطبا يف بيتك : ما هذا؟ فقلت: دخلت بيت قتادة فأبصرت فيه رطبا فجعلت آكله؛ فقال: معمر قال

َصِديِقكُْم{: قال اهللا تعاىل أحسنت؛: فأكلت؛ قال أَوْ {: وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة يف قوله. }أَوْ 
أال أشرب : وقال معمر قلت لقتادة. إذا دخلت بيت صديقك من غري مؤامرته مل يكن بذلك بأس: قال} َصِديِقكُْم



لم يدخل حائط أيب طلحة املسمى وكان صلى اهللا عليه وس. فما هذا االستئذان! أنت يل صديق: من هذا احلب؟ قال
وإذا جاز الشرب من . واملاء متملك ألهله: ببريحا ويشرب من ماء فيها طّيب بغري إذنه، على ما قاله علماؤنا؛ قالوا

ماء الصديق بغري إذنه جاز األكل من مثاره وطعامه إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاهته ويسري مؤنته، أو ملا 
ومن هذا املعىن إطعام أم حرام له صلى اهللا عليه وسلم إذا نام عندها؛ ألن األغلب أن ما يف البيت . بينهما من املودة

وهذا كله ما مل يتخذ األكل ُخبنة، ومل يقصد بذلك وقاية ماله، . من الطعام هو للرجل، وأن يد زوجته يف ذلك عارية
  .وكان تافها يسريا

قال ابن عباس يف . الصديق بالقرابة احملضة الوكيدة، ألن قرب املودة لصيققرن اهللا عز وجل يف هذه اآلية : السابعة
} َوال َصِديقٍ َحمِيمٍ. فََما لََنا ِمْن َشاِفِعَني{الصديق أو كد من القرابة؛ أال ترى استغاثة اجلهنميني : كتاب النقاش

  ].١٠١ - ١٠٠: الشعراء[
وقد مضى بيان هذا والعلة . ال جتوز شهادة القريب لقريبه وهلذا ال جتوز عندنا شهادة الصديق لصديقه، كما: قلت

  .أخي إذا صديقي: قال -أيهم أحب إليك أخوك أم صديقك  -ويف املثل ". النساء"فيه يف 

وهم حي  إهنا نزلت يف بين ليث بن بكر،: قيل} لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتأْكُلُوا َجِميعاً أَوْ أَْشتَاتاً{: قوله تعاىل: الثامنة
  :ومنه قول بعض الشعراء. من بين كنانة، وكان الرجل منهم ال يأكل وحده وميكث أياما جائعا حىت جيد من يؤاكله

  أكيال فإين لست آكله وحدي... إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له 
. أكل وحدهوكانت هذه السرية موروثه عندهم عن إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم؛ فإنه كان ال ي: قال ابن عطية

وكان بعض العرب إذا كان له ضيف ال يأكل إال أن يأكل مع ضيفه؛ فنزلت اآلية مبينة سنة األكل، ومذهبة كل ما 
خالفها من سرية العرب، ومبيحة من أكل املنفرد ما كان عند العرب حمرما، حنت به حنو كرم اخللق، فأفرطت يف 

  .االنفراد إلزامه، وإن إحضار األكيل حلسن، ولكن بأال حيرم
مجع شت والشت املصدر مبعىن } أَْشَتاتاً{ و . نصب على احلال} َجِميعاً}{َجِميعاً أَْو أَْشتَاتاً{: قوله تعاىل: التاسعة

لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى حََرٌج َوال َعلَى {وقد ترجم البخاري يف صحيحه باب . شت القوم أي تفرقوا: التفرق يقال
: ومقصوده فيما قاله علماؤنا يف هذا الباب. -النهد واالجتماع  -و . اآلية} َعلَى الْمَرِيضِ َحَرٌجالْأَعَْرجِ حََرٌج َوال 

وقد سوغ النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك، فصارت تلك سنة . إباحة األكل مجيعا وإن اختلفت أحواهلم يف األكل
وما ملكت مفاحته بأمانة أو قرابة أو . يف السفر يف اجلماعات اليت تدعى إىل الطعام يف النهد والوالئم ويف اإلمالق

ما جيمعه الرفقاء من مال أو طعام على قدر يف النفقة : والنهد. صداقة فلك أن تأكل مع القريب أو الصديق ووحدك
: اهلروي. تناهد القوم الشيء بينهم: يقال من ذلك: وقال ابن دريد. ينفقونه بينهم؛ وقد تناهدوا؛ عن صاحب العني

ما خترجه الرفقة عند املناهدة؛ : النهد". أخرجوا هندكم فإنه أعظم للربكة وأحسن ألخالقكم"حديث احلسن  ويف
وطعام النهد : قال املهلب. هات هندك؛ بكسر النون: والعرب تقول. وهو استقسام النفقة بالسوية يف السفر وغريه

. حد على قدر هنمته، وقد يأكل الرجل أكثر من غريهمل يوضع لآلكلني على أهنم يأكلون بالسواء، وإمنا يأكل كل وا
  إن: وقد قيل

وإن كانت الرفقة جتتمع كل يوم على طعام أحدهم فهو أحسن من النهد ألهنم ال يتناهدون إال . تركها أشبه بالورع
وا يوما ليصيب كل واحد منهم من ماله، مث ال يدري لعل أحدهم يقصر عن ماله ويأكل غريه أكثر من ماله وإذا كان

وقال أيوب . عند هذا ويوما عند هذا بال شرط فإمنا يكونون أضيافا والضيف يأكل بطيب نفس مما يقدم إليه



إمنا كان النهد أن القوم كانوا يكونون يف السفر فيسبق بعضهم إىل املنزل فيذبح ويهيئ الطعام مث يأتيهم، : السختياين
إن هذا الذي تصنع كلنا حنب أن نصنع مثله فتعالوا جنعل بيننا : لوامث يسبق أيضا إىل املنزل فيفعل مثل ذلك؛ فقا

وكان الصلحاء إذا تناهدوا حترى أفضلهم أن يزيد على ما . شيئا ال يتفضل بعضنا على بعض، فوضعوا النهد بينهم
  .خيرجه أصحابه، وإن مل يرضوا بذلك منه إذا علموه فعله سرا دوهنم

ُه لَكُُم َدَخلُْتْم بُُيوتاً فََسلُِّموا َعلَى أَْنفُِسكُْم َتِحيَّةً ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَباَركَةً طَيَِّبةً كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَّفَإِذَا {: قوله تعاىل: العاشرة
 :أراد املساجد؛ واملعىن: اختلف املتأولون يف أي البيوت أراد؛ فقال إبراهيم النخعي واحلسن} الْآياِت لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ

. السالم على رسول اهللا: فإن مل يكن يف املساجد أحد فالسالم أن يقول املرء. سلموا على من فيها من ضيفكم
وذكر عبد الرزاق . السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني: يقول السالم عليكم؛ يريد املالئكة، مث يقول: وقيل

فَإِذَا َدَخلُْتْم ُبُيوتاً فََسلُِّموا َعلَى {: ما يف قوله تعاىلأخربنا معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي اهللا عنه
املراد بالبيوت البيوت : وقيل. إذا دخلت املسجد فقل السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني: اآلية، قال} أَْنفُِسكُْم

يدخل يف : وقالوا.  رباحقال جابر بن عبد اهللا وابن عباس أيضا وعطاء بن أيب. املسكونة؛ أي فسلموا على أنفسكم
قال ابن . السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني: ذلك البيوت غري املسكونة، ويسلم املرء فيها على نفسه بأن يقول

القول بالعموم يف البيوت هو الصحيح، وال دليل على التخصيص؛ وأطلق القول ليدخل حتت هذا العموم : العريب
فإذا دخل بيتا لغريه أستأذن كما تقدم، فإذا دخل بيتا لنفسه سلم كما ورد يف اخلرب، كل بيت كان للغري أو لنفسه، 

  وهذا إذا كان فارغا، فإن كان فيه أهله وخدمه. السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني؛ قال ابن عمر: يقول

وعليه محل ابن عمر البيت . السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني: وإن كان مسجدا فليقل. السالم عليكم: فليقل
والذي أختاره إذا كان البيت فارغا أال يلزم السالم، فإنه إن كان املقصود املالئكة فاملالئكة : قال ابن العريب. الفارغ

وقد تقدم . ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا: ال تفارق العبد حبال، أما إنه إذا دخلت بيتك يستحب لك ذكر اهللا بأن تقول
واألوجه أن يقال إن هذا عام يف دخول كل : } إِذَا َدَخلُْتْم ُبيُوتاً {: وقال القشريي يف قوله]. الكهف[ة يف سور

بيت، فإن كان فيه ساكن مسلم يقول السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وإن مل يكن فيه ساكن يقول السالم علينا 
سلم قال السالم على من اتبع اهلدى، أو السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، وإن كان يف البيت من ليس مب

كتب إىل أبو العباس األصم قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن : وذكر ابن خويز منداد قال. وعلى عباد اهللا الصاحلني
عبد احلكم قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جعفر بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها واذكروا اسم اهللا فإن أحدكم إذا سلم حني يدخل بيته وذكر اسم اهللا : "لقا
تعاىل على طعامه يقول الشيطان ألصحابه ال مبيت لكم ها هنا وال عشاء وإذا مل يسلم أحدكم إذا دخل ومل يذكر 

  ".لعشاءاسم اهللا على طعامه قال الشيطان ألصحابه أدركتم املبيت وا
ويف كتاب أيب داود عن أيب مالك األشجعي . هذا احلديث ثبت معناه مرفوع من حديث جابر، خرجه مسلم: قلت

إذا وجل الرجل بيته فليقل اللهم إين أسألك خري الولوج وخري اخلروج : "قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".كلنا ليسلم على أهلهباسم اهللا وجلنا وباسم اهللا خرجنا وعلى اهللا ربنا تو

وصفها بالربكة ألن فيها الدعاء . معناه فحيوا} فََسلُِّموا{: مصدر؛ ألن قوله} َتِحيَّةً{: قوله تعاىل: احلادية عشرة
كاف } كَذَِلَك{: والكاف من قوله. ووصفها أيضا بالطيب ألن سامعها يستطيبها. واستجالب مودة املسلم عليه

ىل هذه السنن؛ أي كما بني لكم سنة دينكم يف هذه األشياء يبني لكم سائر ما بكم حاجة إشارة إ} ذَِلَك{و . تشبيه
  .إليه يف دينكم



 تَّى َيْسَتأِْذُنوُه إِنَّإِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه وَإِذَا كَاُنوا َمَعُه َعلَى أَْمرٍ َجاِمعٍ لَمْ َيذَْهبُوا َح{ ٦٢: اآلية
فَأْذَنْ ِلَمْن شِئَْت ِمْنُهْم َواْسَتغِْفْر الَِّذيَن َيْسَتأِْذُنوَنَك أُولَِئَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه فَإِذَا اسَْتأْذَنُوَك ِلبَْعضِ َشأْنِهِْم 

  }لَُهُم اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم
  }الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوإِذَا كَانُوا َمَعُه َعلَى أَْمرٍ َجاِمعٍ لَْم َيذَْهُبوا َحتَّى َيْستَأِْذُنوُه إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ{: قوله تعاىل
  -:فيه مسألتان

 ال يتم وال يكمل إميان من آمن باهللا: يف هذه اآلية للحصر؛ املعىن} إِنَّمَا} {إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ{: قوله تعاىل: األوىل
ورسول إال بأن يكون من الرسول سامعا غري معنت يف أن يكون الرسول يريد إكمال أمر فرييد هو إفساده بزواله 

وبني تعاىل يف أول السورة أنه أنزل آيات بينات، وإمنا النزول على حممد صلى اهللا عليه . يف وقت اجلمع، وحنو ذلك
  .السالم؛ ليعلم أن أوامره كأوامر القرآنوسلم؛ فختم السورة بتأكيد األمر يف متابعته عليه 

املراد به ما لإلمام من حاجة إىل جتمع الناس فيه إلذاعة مصلحة، من : واختلف يف األمر اجلامع ما هو؛ فقيل: الثانية
: آل عمران[} َوَشاوِرُْهْم ِفي الْأَمْرِ{: إقامة سنة يف الدين، أو لترهيب عدو باجتماعهم وللحروب؛ قال اهللا تعاىل

واإلمام الذي يترقب إذنه هو إمام اإلمرة، فال . فإذا كان أمر يشملهم نفعه وضره مجعهم للتشاور يف ذلك]. ١٥٩
اجلمعة من األمر : وقال مكحول والزهري. يذهب أحد لعذر إال بإذنه، فإذا ذهب بإذنه ارتفع عنه الظن السيئ

كانوا : قال ابن سريين. مرة، إذا كان يرى املستأذنوإمام الصالة ينبغي أن يستأذن إذا قدمه إمام اإل. اجلامع
من جعل يده على فيه فليخرج دون إذن، وقد كان هذا : يستأذنون اإلمام على املنرب؛ فلما كثر ذلك قال زياد

وظاهر اآلية يقتضي أن يستأذن أمري اإلمرة . باملدينة حىت أن سهل بن أيب صاحل رعف يوم اجلمعة فاستأذن اإلمام
  فأما إمام الصالة فقط. يف مقعد النبوة، فإنه رمبا كان له رأي يف حبس ذلك الرجل ألمر من أمور الدين الذي هو

وروي أن هذه اآلية نزلت يف حفر . فليس ذلك إليه؛ ألنه وكيل على جزء من أجزاء الدين للذي هو يف مقعد النبوة
نة بن حصن؛ فضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم اخلندق حني جاءت قريش وقائدها أبو سفيان، وغطفان وقائدها عيي

اخلندق على املدينة، وذلك يف شوال سنة مخس من اهلجرة، فكان املنافقون يتسللون لواذا من العمل ويعتذرون 
نزلت : وقال مقاتل. وحنوه روى أشهب وابن عبد احلكم عن مالك، وكذلك قال حممد بن إسحاق. بأعذار كاذبة

انطلق فو اهللا ما : "استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك يف الرجعة فأذن له وقاليف عمر رضي اهللا عنه، 
إمنا استأذن عمر رضي اهللا عنه يف : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما. يريد بذلك أن يسمع املنافقني" أنت مبنافق

  ".عائكيا أبا حفص ال تنسنا يف صاحل د: "العمرة فقال عليه السالم ملا أذن له
واختار ابن العريب ما ذكره يف نزول اآلية عن مالك وابن إسحاق، . والصحيح األول لتناوله مجيع األقوال: قلت

  :والذي يبني ذلك أمران: قال. وأن ذلك خمصوص يف احلرب
وذلك أن املنافقني كانوا ]. ٦٣: النور[} قَْد َيْعلَمُ اللَُّه الَِّذيَن َيَتَسلَّلُونَ ِمْنكُْم ِلوَاذاً{: قوله يف اآلية األخرى: أحدمها

يتلوذون وخيرجون عن اجلماعة ويتركون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمر اهللا مجيعهم بأال خيرج أحد منهم 
  .حىت يأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وبذلك يتبني إميانه

أي إذن يف احلدث واإلمام خيطب، وليس لإلمام خيار يف منعه وال إبقائه، و} لَْم َيذَْهبُوا حَتَّى َيْسَتأِْذُنوُه{: قوله: الثاين
  .؛ فبني بذلك أنه خمصوص يف احلرب} فَأْذَنْ ِلَمْن شِئَْت ِمْنُهْم{: وقد قال
 فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم باخليار} فَأْذَنْ ِلَمْن ِشئَْت ِمنُْهْم{. القول بالعموم أوىل وأرفع وأحسن وأعلى: قلت

َعفَا اللَُّه َعْنَك ِلمَ {: منسوخة بقوله} فَأْذَنْ ِلَمْن شِئَْت ِمْنُهْم{: قوله: وقال قتادة. إن شاء أن يأذن وإن شاء منع



إِنَّ اللََّه غَفُورٌ {. أي خلروجهم عن اجلماعة إن علمت هلم عذرا} َواْسَتْغِفْر لَُهُم اللََّه{]. ٤٣: التوبة[} أَذِْنَت لَُهْم
  .}َرحِيٌم

ْم لَِواذاً فَلَْيْحذَرِ ال َتْجَعلُوا ُدَعاَء الرَُّسولِ َبْيَنكُْم كَُدَعاِء بَْعِضكُْم َبْعضاً قَْد َيْعلَُم اللَُّه الَِّذيَن يََتَسلَّلُونَ ِمْنكُ{ ٦٣: اآلية
  }ٌمالَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمرِهِ أَنْ ُتِصيبَُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيبَُهْم َعذَاٌب أَِلي

بل عظموه ! يا أبا القاسم: يصيح من بعيد: يريد} ال َتْجَعلُوا ُدَعاَء الرَّسُولِ َبيَْنكُْم كَُدَعاِء َبْعِضكُْم بَْعضاً{: قوله تعاىل
 وقال سعيد بن جبري. اآلية] ٣:احلجرات[} إِنَّ الَِّذيَن َيُغضُّونَ أَصَْواتَُهْم ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه{: كما قال يف احلجرات

أمرهم أن يشرفوه : وقال قتادة. املعىن قولوا يا رسول اهللا، يف رفق ولني، وال تقولوا يا حممد بتجهم: وجماهد
قَدْ َيْعلَُم اللَُّه الَِّذيَن يََتَسلَّلُونَ {. ال تتعرضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه فإن دعوته موجبة: ابن عباس. ويفخموه
اخلروج واللواذ من املالوذة، وهي أن تستتر بشيء خمافة من يراك؛ فكان املنافقون : نساللالتسلل واال} ِمْنكُْم لَِواذاً

مصدر يف موضع احلال؛ أي متالوذين، أي يلوذ بعضهم ببعض، ينضم إليه } لَِواذاً{. يتسللون عن صالة اجلمعة
يوم اجلمعة وحضور اخلطبة؛ حكاه استتارا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه مل يكن على املنافقني أثقل من 

لواذا : وقال احلسن. كانوا يتسللون يف اجلهاد رجوعا عنه يلوذ بعضهم ببعض: وقيل. النقاش، وقد مضى القول فيه
  :فرارا من اجلهاد؛ ومنه قول حسان

  مل حتافظ وخف منها احللوم... وقريش جتول منا لواذا 
والذ يلوذ لوذا ولياذا؛ انقلبت الواو ياء . وذ مالوذة ولواذاالوذ يال: يقال. وصحت واوها لتحركها يف الوذ

  .النكسار ما قبلها اتباعا لالذ يف االعتالل؛ فإذا كان مصدر فاعل مل يعل؛ ألن فاعل ال جيوز أن يعل
ووجهها أن . الوجوب هبذه اآلية احتج الفقهاء على أن األمر على} فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن ُيخَاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه{: قوله تعاىل

  اهللا تبارك وتعاىل قد حذر من خمالفة أمره، وتوعد

والفتنة هنا . فتحرم خمالفته، فيجب امتثال أمره} أَنْ ُتِصيبَُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيبَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم{: بالعقاب عليها بقوله
الطبع على : وقيل. ان جائر يسلط عليهمسلط: جعفر بن حممد. الزالزل واألهوال: عطاء. القتل؛ قاله ابن عباس

إىل أمر : وقيل. قيل هو عائد إىل أمر اهللا تعاىل؛ قاله حيىي بن سالم} أَْمرِِه{والضمري يف . القلوب بشؤم خمالفة الرسول
: وقال أبو عبيدة واألخفش. أي يعرضون عن أمره} ُيخَاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه{ومعىن . رسوله عليه السالم؛ قال قتادة

  :خيالفون بعد أمره؛ كما قال: ليست بزائدة؛ واملعىن: وقال اخلليل وسيبويه. يف هذا املوضع زائدة} َعْن{
  مل تنتطق عن تفضل... 

ـ } أن{و . أي بعد أمر ربه] ٥٠: الكهف[} فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه{: ومنه قوله وال جيوز . }َيْحذر{يف موضع نصب ب
  .جائز؛ ألن حروف اخلفض حتذف معها} أن{دا، وهو يف عند أكثر النحويني حذر زي

بِّئُُهمْ بَِما َعِملُوا َواللَُّه أَال إِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ قَْد َيعْلَُم َما أَنُْتْم َعلَْيِه َوَيْوَم ُيْرَجُعونَ إِلَْيِه فَُيَن{ ٦٤: اآلية
  }بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم

} َيْعلَُم{و . فهو جيازيكم به} قَدْ َيْعلَُم َما أَْنُتْم َعلَْيِه{. خلقا وملكا} أَال إِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ{: قوله تعاىل
فَيَُنبِّئُُهْم {. خطاب التلوين: بعد ما كان يف خطاب رجع يف خرب وهذا يقال له} َوَيْوَم ُيْرَجُعونَ إِلَيِْه{. هنا مبعىن علم

  .من أعماهلم وأحواهلم} وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم{. أي خيربهم بأعماهلم وجيازيهم هبا} َما َعِملُوابِ
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َوالَِّذيَن ال َيْدُعونَ {: ت باملدينة، وهيإال ثالث آيات منها نزل: وقال ابن عباس وقتادة. مكية كلها يف قول اجلمهور
هي : وقال الضحاك]. ٧٠: الفرقان[} َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً َرِحيماً{: إىل قوله] ٦٨: الفرقان[} َمَع اللَِّه إِلَهاً آخََر

قصود هذه السورة ذكر موضع وم. اآليات} وَالَِّذيَن ال َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلَهاً آخََر{: مدنية، وفيها آيات مكية؛ قوله
إن القرآن افتراه : عظم القرآن، وذكر مطاعن الكفار يف النبوة والرد على مقاالهتم وج هاالهتم؛ فمن مجلتها قوهلم

  .حممد، وإنه ليس من عند اهللا
  }اًَتَباَرَك الَِّذي َنزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه ِلَيكُونَ ِللْعَالَِمَني َنِذير{] ١: [اآلية
 َشْيءٍ الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَالْأَْرضِ وَلَْم يَتَِّخذْ َولَداً وَلَْم َيكُْن لَهُ َشرِيٌك ِفي الُْملِْك َوَخلََق كُلَّ{] ٢: [اآلية

  }فَقَدََّرُه تَقِْديراً
قُونَ َوال َيْمِلكُونَ ِلأَنْفُِسهِمْ ضَّراً َوال َنفْعاً َوال َيْمِلكُونَ وَاتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً ال َيْخلُقُونَ شَْيئاً َوُهْم ُيْخلَ{] ٣: [اآلية

  }َمْوتاً َوال حََياةً َوال ُنُشوراً
واحد، ومها " تقدس"هو يف العربية و: اختلف يف معناه؛ فقال الفراء} تبارك} {َتبَاَرَك الَِّذي َنزَّلَ الْفُْرقَانَ{: قوله تعاىل
} تبارك{: وقيل. ومعىن الربكة الكثرة من كل ذي خري: قال. تفاعل من الربكة} تبارك{: وقال الزجاج. للعظمة
وهذا أوالها يف اللغة : قال النحاس. املعىن دام وثبت إنعامه: وقيل. تعاىل عطاؤه، أي زاد وكثر: وقيل. تعاىل

  واالشتقاق؛ من برك الشيء إذا ثبت؛ ومنه برك اجلمل والطري على املاء، أي دام

ويقال : قال الثعليب. فأما القول األول فمخلط؛ ألن التقديس إمنا هو من الطهارة وليس من ذا يف شيء. وثبت
  :وقال الطرماح. تبارك اهللا، وال يقال متبارك وال مبارك؛ ألنه ينتهي يف أمسائه وصفاته إىل حيث ورد التوقيف

  وليس ملا أعطيت يا رب مانع... تباركت ال معط لشيء منعته 
  :آخر وقال

  تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر
فإن كان وقع اتفاق على أنه ال . وذكرناه أيضا يف كتابنا" املبارك"قد ذكر بعض العلماء يف أمسائه احلسىن : قلت

وقد نبهنا على . وإن كان وقع فيه اختالف فكثري من األمساء اختلف يف عده؛ كالدهر وغريه. يقال فيسلم لإلمجاع
  .مد هللاذلك هنالك، واحل

]. ٤٨: األنبياء[} َولَقَْد آَتْيَنا مُوَسى َوهَاُرونَ الْفُْرقَانَ{: إنه اسم لكل منزل؛ كما قال: وقيل. القرآن} الفرقان{و 
ألن فيه بيان ما شرع من : الثاين. ألنه فرق بني احلق والباطل، واملؤمن والكافر: أحدمها: ويف تسميته فرقانا وجهان
" يكون"اسم } لَِيكُونَ ِللَْعالَِمَني َنِذيراً{. يريد حممدا صلى اهللا عليه وسلم} َعلَى عَْبدِِه{. قاشحالل وحرام؛ حكاه الن

وقرأ عبد اهللا بن . } الفرقان{وجيوز أن يكون يعود على . وهو أوىل ألنه أقرب إليه} عبده{مضمر يعود على 
: اجلوهري. احملذر من اهلالك: والنذير". البقرة" أول أنذر إذا خوف؛ وقد تقدم يف: ويقال. }َعلَى َعبَادِِه{: الزبري



هنا اإلنس واجلن، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد كان } الْعَالَِمَني{واملراد بـ . والنذير املنذر، والنذير اإلنذار
الته مجيع اإلنس بعد رسوال إليهما، ونذيرا هلما، وأنه خامت األنبياء، ومل يكن غريه عام الرسالة إال نوح فإنه عم برس

  .الطوفان، ألنه بدأ به اخللق
نزه سبحانه وتعاىل نفسه عما } وَلَْم يَتَِّخذْ َولَداً{. عظم تعاىل نفسه} الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ{: قوله تعاىل

عزير ابن اهللا؛ جل اهللا : لت اليهودوعما قا. قاله املشركون من أن املالئكة أوالد اهللا؛ يعين بنات اهللا سبحانه وتعاىل
كما قال عبدة } وَلَْم َيكُْن لَُه َشرِيٌك ِفي الُْملِْك{. املسيح ابن اهللا؛ تعاىل اهللا عن ذلك: وعما قالت النصارى. تعاىل

  .األوثان

: كما يقول من قالوال . إن الشيطان أو الظلمة خيلق بعض األشياء: ال كما قال اجملوس والثنوية} َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء{
أي قدر كل شيء مما خلق حبكمته على ما أراد، ال } فَقَدََّرُه تَقِْديراً{. فاآلية رد على هؤالء. للمخلوق قدرة اإلجياد

عن سهوة وغفلة، بل جرت املقادير على ما خلق اهللا إىل يوم القيامة، وبعد القيامة، فهو اخلالق املقدر؛ فإياه 
  .فاعبدوه
ذكر ما صنع املشركون على جهة التعجيب يف اختاذهم اآلهلة، مع ما أظهر } اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلهَةًَو{: قوله تعاىل

ملا اعتقد املشركون فيها أهنا تضر } وَُهْم ُيْخلَقُونَ{. يعين اآلهلة} ال َيْخلُقُونَ{. من الداللة على وحدانيته وقدرته
أي ال دفع ضر وجلب نفع، فحذف } َيْمِلكُونَ لِأَْنفُسِهِْم َضّراً َوال َنفْعا َوال{. وتنفع، عرب عنها كما يعرب عما يعقل

ال َيْمِلكُونَ مَْوتاً {. ال يقدرون أن يضروا أنفسهم أو ينفعوها بشيء، وال ملن يعبدهم، ألهنا مجادات: وقيل. املضاف
إلحياء بعد املوت؛ أنشر اهللا املوتى فنشروا وقد ا: والنشور. أي ال مييتون أحدا، وال حييونه} َوال َحَياةً َوال ُنشُوراً

  :وقال األعشى. تقدم
  حىت يقول الناس مما رأوا

  يا عجبا للميت الناشر... 
  .}ُزوراًَوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا إِفٌْك افْتََراُه َوأَعَاَنُه َعلَْيِه قَْوٌم آَخُرونَ فَقَْد َجاُءوا ظُلْماً َو{] ٤: [اآلية
  .}َوقَالُوا أََساِطُري الْأَوَِّلَني اكْتََتَبَها فَهَِي ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً وَأَصِيالً{] ٥: [اآلية
  .}قُلْ أَنَْزلَُه الَِّذي َيعْلَُم السِّرَّ ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ إِنَُّه كَانَ غَفُوراً َرِحيماً{] ٦: [اآلية

القائل منهم ذلك النضر بن احلرث؛ وكذا : وقال ابن عباس. يعين مشركي قريش} َن كَفَرُواَوقَالَ الَِّذي{: قوله تعاىل
يعين } إِنْ َهذَا{.كان مؤذيا للنيب صلى اهللا عليه وسلم : قال حممد بن إسحاق. كل ما يف القرآن فيه ذكر األساطري

  :وقال ابن عباس. يعين اليهود؛ قاله جماهد} ْيِه قَْوٌم آَخُرونََوأَعَاَنُه َعلَ{. أي كذب اختلقه} إِلَّا إِفْكٌ افَْترَاُه{. القرآن

. أبو فكيهة موىل بين احلضرمي وعداس وجرب، وكان هؤالء الثالثة من أهل الكتاب} قَْوٌم آَخُرونَ{: املراد بقوله
َوقَالُوا أََساِطريُ . َوُزوراً{. املعىن فقد أتوا ظلما: وقيل. أي بظلم} فَقَْد َجاءُوا{. ذكرهم" النحل"وقد مضى يف 

أساطري مجع أسطار؛ مثل أقوال : وقال غريه. واحد األساطري أسطورة؛ مثل أحدوثة وأحاديث: قال الزجاج} الْأَوَِّلَني
أصله } متلى{و . حىت حتفظ} كَْرةً وَأَِصيالً{أي تلقى عليه وتقرأ } فَهَِي ُتْملَى َعلَْيِه{. يعين حممدا} اكَْتتََبهَا{. وأقاويل

  .تقضى البازي؛ وشبهه: كقوهلم: متلل؛ فأبدلت الالم األخرية ياء من التضعيف
أي قل يا حممد أنزل هذا القرآن الذي يعلم السر، } قُلْ أَْنَزلَُه الَِّذي َيْعلَُم السِّرَّ ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ{: قوله تعاىل

ولو كان . هر؛ ألنه من علم السر فهو يف اجلهر أعلمدون اجل" السر"وذكر . فهو عامل الغيب، فال حيتاج إىل معلم



وأيضا ولو . القرآن مأخوذا من أهل الكتاب وغريهم ملا زاد عليها، وقد جاء بفنون خترج عنها، فليس مأخوذا منها
كان مأخوذا من هؤالء لتمكن املشركون منه أيضا كما متكن حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ فهال عارضوه فبطل 

  .يريد غفورا ألوليائه رحيما هبم} إِنَُّه كَانَ غَفُوراً َرِحيماً{. من كل وجهاعتراضهم 
  }ُه َنِذيراًَوقَالُوا َمالِ َهذَا الرَُّسولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي الْأَسَْواقِ لَْوال أُنْزِلَ إِلَْيِه َملٌَك فََيكُونَ َمَع{] ٧: [اآلية
  .}ْيِه كَْنٌز أَْو َتكُونُ لَُه َجنَّةٌ َيأْكُلُ ِمْنَها َوقَالَ الظَّاِلُمونَ إِنْ َتتَّبُِعونَ إِلَّا َرُجالً َمْسُحوراًأَوْ ُيلْقَى إِلَ{] ٨: [اآلية

  }َوقَالُوا مَالِ َهذَا الرَُّسولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم َويَْمِشي ِفي الْأَْسوَاقِ{: قوله تعاىل
  :فيه مسألتان

لقريش؛ وذلك أهنم كان هلم مع " قالوا"والضمري يف . ذكر شيئا آخر من مطاعنهم} اوقالو{: قوله تعاىل -األوىل
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جملس مشهور، وقد تقدم

: أن سادهتم عتبة بن ربيعة وغريه اجتمعوا معه فقالوا -مضمنه . ذكره ابن إسحاق يف السرية وغريه. }سُْبَحانَ{يف 
سة وليناك علينا، وإن كنت حتب املال مجعنا لك من أموالنا؛ فلما أىب رسول اهللا صلى إن كنت حتب الريا! يا حممد

ما بالك وأنت رسول اهللا تأكل الطعام، وتقف : اهللا عليه وسلم عن ذلك رجعوا يف باب االحتجاج معه فقالوا
األسواق حني رأوا  فعريوه بأكل الطعام؛ ألهنم أرادوا أن يكون الرسول ملكا، وعريوه باملشي يف! باألسواق

األكاسرة والقياصرة وامللوك اجلبابرة يترفعون عن األسواق، وكان عليه السالم خيالطهم يف أسواقهم، ويأمرهم 
َوَما {: هذا يطلب أن يتملك علينا، فماله خيالف سرية امللوك؛ فأجاهبم اهللا بقوله، وأنزل على نبيه: وينهاهم؛ فقالوا

فال تغتم وال حتزن، فإهنا ] ٢٠: الفرقان[} لُْمْرَسِلَني إِلَّا إِنَُّهمْ لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَيْمُشونَ ِفي الْأَسْوَاقِأَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن ا
  .شكاة ظاهر عنك عارها

وكان عليه السالم يدخلها حلاجته، ولتذكرة اخللق بأمر اهللا . دخول األسواق مباح للتجارة وطلب املعاش: الثانية
: " ويف البخاري يف صفته عليه السالم. ، ويعرض نفسه فيها على القبائل، لعل اهللا أن يرجع هبم إىل احلقودعوته

وذكر السوق مذكور يف غري ما حديث، . وقد تقدم يف األعراف". ليس بفظ وال غليظ وال سخاب يف األسواق 
وإن إخواننا من : قال أبو هريرة وجتارة الصحابة فيها معروفة، وخاصة املهاجرين؛ كما. ذكره أهل الصحيح

وسيأيت هلذه املسألة زيادة بيان يف هذه السورة إن شاء . املهاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواق؛ خرجه البخاري
  .اهللا

  }أَْو ُيلْقَى{. جواب االستفهام} فََيكُونَ َمَعُه َنذِيراً{. أي هال} لَْوال أُنْزِلَ إِلَْيِه َملٌَك ف{: قوله تعاىل
بالياء قرأ املدنيون } َيأْكُلُ} {َتكُونُ لَُه َجنَّةٌ َيأْكُلُ مِْنَها{هال } أَْو} {لَْيِه كَْنٌز{أو هال يلقى :  موضع رفع؛ واملعىنيف

وقرأ سائر الكوفيني بالنون، والقراءتان حسنتان تؤديان عن معىن، وإن كانت القراءة بالياء . وأبو عمرو وعاصم
  أبني؛ ألنه

َوقَالَ الظَّاِلُمونَ إِنْ {. النيب صلى اهللا عليه وسلم وحده فأن يعود الضمري عليه أبني؛ ذكره النحاسقد تقدم ذكر 
  .والقائل عبداهللا بن الزبعرى فيما ذكره املاوردي" سبحان"تقدم يف } َتتَّبُِعونَ إِلَّا َرُجالً َمْسحُوراً

  .} َضلُّوا فَال َيْسَتِطيُعونَ َسبِيالًاْنظُْر كَْيفَ َضَربُوا لََك الْأَْمثَالَ فَ{] ٩: [اآلية
  .} وراًَتَباَرَك الَِّذي إِنْ َشاَء َجَعلَ لََك َخْيراً ِمْن ذَِلَك َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر وََيْجَعلْ لََك قُُص{] ١٠: [اآلية

عن } فََضلُّوا{. هذه األمثال ليتوصلوا إىل تكذيبكأي ضربوا لك } انْظُْر كَْيَف ضََرُبوا لََك الْأَْمثَالَ{: قوله تعاىل



  .إىل تصحيح ما قالوه فيك} فَال َيْستَِطيُعونَ َسبِيالً{. سبيل احلق وعن بلوغ ما أرادوا
ألن  }وََيْجَعلْ لََك{شرط وجمازاة، ومل يدغم } َتبَاَرَك الَِّذي إِنْ َشاَء جََعلَ لَكَ َخيْراً ِمْن ذَِلَك جَنَّاٍت{: قوله تعاىل

". جعل"يف موضوع جزم عطفا على موضع } وجيعل لك{. الكلمتني منفصلتان، وجيوز اإلدغام الجتماع املثلني
وََيْجَعلْ {: ويروى عن عاصم أيضا. وكذلك قرأ أهل الشام. وجيوز أن يكون يف موضع رفع مقطوعا من األول

قريش ترى البيت من حجارة قصرا كائنا ما كانت : قال جماهد. بالرفع؛ أي وسيجعل لك يف اآلخرة قصورا} لََك
العرب تسمى : وقيل. والقصر يف اللغة احلبس، ومسي القصر قصرا ألن من فيه مقصور عن أن يوصل إليه. كان

وروى سفيان عن حبيب بن أيب ثابت . حكاه القشريي. وما يتخذ من الصوف والشعر البيت. بيوت الطني القصر
إن شئت أن نعطيك خزائن الدنيا ومفاتيحها ومل يعط ذلك من : اهللا عليه وسلمقيل للنيب صلى : عن خيثمة قال

: قبلك وال يعطاه أحد بعدك، وليس ذلك بناقصك يف اآلخرة شيئا؛ وإن شئت مجعنا لك ذلك يف اآلخرة؛ فقال
  تبَاَرَك الَِّذي إِنْ َشاَء جََعلَ لََك َخيْراً{: فأنزل اهللا عز وجل" جيمع ذلك يل يف اآلخرة"

ويروى أن هذه اآلية أنزهلا رضوان خازن اجلنان إىل . } ِمْن ذَِلَك َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر وََيْجَعلْ لََك قُصُوراً
! يا حممد: إن رضوان ملا نزل سلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ مث قال: النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ويف اخلرب

هذه مفاتيح خزائن الدنيا، مع : يقول لك ربك -فإذا سفط من نور يتألأل  -سالم، وهذا َسفَط رب العزة يقرئك ال
أنه ال ينقص مالك يف اآلخرة مثل جناح بعوضة؛ فنظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل جربيل كاملستشري له؛ فضرب 

أحب إيل وأن أكون عبدا صابرا  يا رضوان ال حاجة يل فيها الفقر: "جربيل بيده األرض يشري أن تواضع؛ فقال
  .وذكر احلديث. اهللا لك! أصبت: فقال رضوان". شكورا
  }َبلْ كَذَُّبوا بِالسَّاَعِة َوأَْعَتْدَنا ِلَمْن كَذََّب بِالسَّاَعِة َسعِرياً سعريا{] ١١: [اآلية
  .} ِفرياًإِذَا َرأَْتُهْم ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد َسِمعُوا لََها تََغيُّظاً َوَز{] ١٢: [اآلية
  .} وَإِذَا أُلْقُوا مِْنَها َمكَاناً َضيِّقاً ُمقَرَّنَِني َدعَْوا ُهَناِلَك ثُبُوراً{] ١٣: [اآلية
  .} ال َتْدُعوا الَْيْوَم ثُُبوراً َواِحداً َواْدُعوا ثُُبوراً كَِثرياً{] ١٤: [اآلية

. يريد جهنم تتلظى عليهم} أَعَْتدَْنا ِلَمْن كَذََّب بِالسَّاَعِة َسِعرياًَو{. يريد يوم القيامة} َبلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَِة{: قوله تعاىل
املعىن إذا رأهتم جهنم : قيل} َسِمُعوا لََها َتَغيُّظاً َوَزِفرياً{. أي من مسرية مخسمائة عام} إِذَا َرأَتُْهْم ِمْن َمكَاٍن َبعِيٍد{

واألول . خزاهنا مسعوا هلم تغيظا وزفريا حرصا على عذاهبماملعىن إذا رأهتم : وقيل. مسعوا هلا صوت التغيظ عليهم
من كذب علي متعمدا فليتبوأ بني عيين جهنم : "أصح؛ ملا روي مرفوعا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

َبِعيدٍ َسِمُعوا لََها  إِذَا رَأَْتُهْم ِمْن َمكَاٍن{: أما مسعتم اهللا عز وجل يقول : " وهلا عينان؟ قال! يا رسول اهللا: قيل" مقعدا
خيرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق فيقول وكلت بكل من جعل مع اهللا إهلا آخر فلهو } َتَغيُّظاً َوَزفِرياً

  فيخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب: "يف رواية" أبصر هبم من الطري حبب السمسم فيلتقطه

أي تفصلهم عن اخللق يف املعرفة كما يفصل : ابه، وصححه ابن العريب يف قبسه، وقالذكره َرزين يف كت" السمسم
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وخرجه الترمذي من حديث أيب هريرة قال. الطائر حب السمسم من التربة

وكلت بثالث بكل جبار خيرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق بقول إين "
هذا حديث حسن : ويف الباب عن أيب سعيد قال أبو عيسى". عنيد وبكل من دعا مع اهللا إهلا آخر وباملصورين

فيه تقدمي وتأخري، : وقيل. مسعوا هلا تغيظا كتغيظ بين آدم وصوتا كصوت احلمار: وقال الكليب. غريب صحيح



رأوا هلا تغيظا ومسعوا هلا : التغيظ ال يسمع، ولكن يرى، واملعىن: وقال قطرب. مسعوا هلا زفريا وعلموا هلا تغيظا
  :زفريا؛ كقول الشاعر

  متقلدا سيفا ورحما... ورأيت زوجك يف الوغى 
لَُهْم ِفيَها {: كما قال تعاىل. أي فيها؛ أي مسعوا فيها تغيظا وزفريا للمعذبني} َسِمُعوا لََها{: وقيل. أي وحامال رحما
َوإِذَا أُلْقُوا ِمنَْها َمكَاناً َضيِّقاً {. أفعل هذا يف اهللا وهللا: يتقاربان؛ تقول" يف والالم"و] ١٠٦: هود[} َزِفٌري َوَشهِيٌق

إن جهنم لتضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح؛ ذكره : ذكر لنا أن عبداهللا كان يقول: قال قتادة} ُمقَرَّنَِني
. س، ذكره الثعليب والقشريي عنه، وحكاه املاوردي عن عبداهللا بن عمرووكذا قال ابن عبا. ابن املبارك يف رقائقه

قرنوا مع : وقيل. مصفدين قد قرنت أيديهم إىل أعناقهم يف األغالل: وقيل. مكتفني؛ قاله أبو صاحل} ُمقَرَّنَِني{ومعىن 
وقال عمرو بن " اهيمإبر"وقد مضى هذا يف . الشياطني؛ أي قرن كل واحد منهم إىل شيطانه؛ قاله حيىي بن سالم

  :كلثوم
  فأبوا بالنهاب وبالسبايا

  وأبنا بامللوك مقرنينا... 
: وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. ويال: ابن عباس. أي هالكا؛ قاله الضحاك} َدَعْوا ُهنَاِلكَ ثُُبوراً{
  أول من يقول إبليس وذلك أنه أول من يكسى حلة من النار"

وانتصب على املصدر، أي ثربنا " . ويسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول واثبوراهفتوضع على حاجبيه 
  .هو مفعول به: وقال غريه. ثبورا؛ قاله الزجاج

: وقال. فإن هالككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة} ال َتْدعُوا الَْيْوَم ثُُبوراً وَاِحداً َواْدُعوا ثُُبوراً كَثِرياً{: قوله تعاىل
ونزلت . ضربته ضربا كثريا، وقعد قعودا طويال: ألنه مصدر يقع للقليل والكثري فلذلك مل جيمع؛ وهو كقولك ثبورا

  .اآليات يف ابن خطل وأصحابه
  }قُلْ أَذَِلَك خَْيٌر أَْم َجنَّةُ الْخُلِْد الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ كَاَنتْ لَُهمْ َجَزاًء َوَمِصرياً{] ١٥: [اآلية
  .} لَُهْم ِفيَها َما َيَشاُءونَ خَاِلِديَن كَانَ َعلَى َربَِّك َوْعداً َمْسؤُوالً{] ١٦: [اآلية

وال خري يف } قُلْ أَذَِلَك خَْيٌر{كيف قال : إن قيل} قُلْ أَذَِلَك َخْيٌر أَْم َجنَّةُ الُْخلِْد الَِّتي ُوِعدَ الُْمتَّقُونَ{: قوله تعاىل
. الشقاء أحب إليك أم السعادة، وقد علم أن السعادة أحب إليه: عربالنار؛ فاجلواب أن سيبويه حكى عن ال

  :وهذا قول حسن؛ كما قال: قال النحاس. عنده خري: ليس هو من باب أفعل منك، وإمنا هو كقولك: وقيل
  كما الفداء... فشركما خلري 

هو مردود : وقيل. ما بني املنزلتنيإمنا قال ذلك ألن اجلنة والنار قد دخلتا يف باب املنازل؛ فقال ذلك لتفاوت : قيل
ْو ُيلْقَى إِلَْيِه كَْنٌز أَوْ {: هو مردود على قوله: وقيل. اآلية} تََباَرَك الَِّذي إِنْ َشاَء جََعلَ لََك َخيْراً ِمْن ذَِلَك{: على قوله

م واعتقادكم أيها الكفار؛ وذلك إمنا قال ذلك على معىن علمك: وقيل]. ٨: الفرقان[} َتكُونُ لَُه َجنَّةٌ َيأْكُلُ ِمْنهَا
  .أهنم ملا كانوا يعملون عمل أهل النار صاروا كأهنم يقولون إن يف النار خريا

  }َخاِلِديَن كَانَ َعلَى رَبَِّك َوْعداً َمْسُؤوالً{. أي من النعيم} لَُهْم ِفيَها َما َيَشاُءونَ{: قوله تعاىل
َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعْدتََنا َعلَى {: أعماهلم، فسألوه ذلك الوعد فقالوا وعد اهللا املؤمنني اجلنة جزاء على: قال الكليب

  إن املالئكة تسأل هلم: وقيل. وهو معىن قول ابن عباس]. ١٩٤: آل عمران[} ُرُسِلَك



وهذا قول حممد بن كعب . اآلية] ٨: غافر[} بََّنا َوأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعْدتَُهْم{: اجلنة؛ دليله قوله تعاىل
. ألعطينك ألفا: أي واجبا وإن مل يكن يسأل كالدين؛ حكي عن العرب} َوْعداً َمْسُؤوالً{معىن : وقيل. القرظي
سألوا اهللا اجلنة يف الدنيا ورغبوا إليه : وقال زيد بن أسلم. يعين أنه واجب لك فتسأله} وَْعداً َمْسؤُوالً{: وقيل

  .وهذا يرجع إىل القول األول. ة إىل ما سألوا وأعطاهم ما طلبوابالدعاء، فأجاهبم يف اآلخر
  }وا السَّبِيلََوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َوَما َيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََيقُولُ أَأَْنُتمْ أَْضلَلُْتْم ِعَباِدي َهُؤالِء أَْم ُهمْ َضلُّ{] ١٧: [اآلية
َيْنَبِغي لََنا أَنْ َنتَِّخذَ ِمْن ُدونَِك ِمْن أَْوِلَياَء َولَِكْن َمتَّعَْتُهْم َوآَباءَُهْم حَتَّى َنسُوا  قَالُوا سُْبحَاَنَك َما كَانَ{] ١٨: [اآلية

  }الذِّكَْر َوكَانُوا قَْوماً ُبوراً
  .}مِْنكُمْ ُنِذقُْه َعذَاباً كَبِرياًفَقَْد كَذَُّبوكُمْ بَِما َتقُولُونَ فََما َتْسَتِطيُعونَ َصْرفاً َوال َنْصراً َوَمْن َيظِْلْم {] ١٩: [اآلية

: قرأ ابن حميصن ومحيد وابن كثري وحفص ويعقوب وأبو عمرو يف رواية الدوري} َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم{: قوله تعاىل
مْ أَْضلَلُْتْم أَأَْنُت{ويف آخره } كََانَ َعلَى َربَِّك{: واختاره أبو عبيد وأبو حامت؛ لقوله يف أول الكالم. بالياء} َيْحُشُرُهْم{

من املالئكة واإلنس واجلن واملسيح } َما َيعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه{. الباقون بالنون على التعظيم. } ِعَباِدي َهُؤالِء أَْم ُهْم
قراءة العامة بالياء وهو اختيار أيب عبيد وأيب } فََيقُولُ{. األصنام: الضحاك وعكرمة. وعزير؛ قاله جماهد وابن جريج

وهذا } أَأَْنُتمْ أَْضلَلُْتْم ِعَباِدي َهُؤالِء أَْم ُهمْ َضلُّوا السَّبِيلَ{. وقرأ ابن عامر وأبو حيوة بالنون على التعظيم. امتح
َما كَانَ َيْنبَِغي لَنَا {أي قال املعبودون من دون اهللا سبحانك؛ أي تنزيها لك } قَالُوا سُْبحَاَنَك{. استفهام توبيخ للكفار

ينطقها : فإن كانت األصنام اليت تعبد حتشر فكيف تنطق وهي مجاد؟ قيل له: فإن قيل} ِخذَ ِمْن ُدونَِك ِمْن أَْوِلَياَءأَنْ نَتَّ
بضم النون وفتح اخلاء على } أَنْ َنتَِّخذَ{: وقرأ احلسن وأبو جعفر. اهللا تعاىل يوم القيامة كما ينطق األيدي واألرجل

  :القراءة النحويون؛ فقال أبو عمرو بن العالء وعيسى بن عمر وقد تكلم يف هذه. الفعل اجملهول

. أن نتخذ من دونك أولياء: الثانية فقلت} ِمن{حلذفت } نُتََّخذَ{لو كانت : وقال أبو عمرو. } نُتََّخذَ{ال جيوز 
أن نتخذ من دونك  :مرتني، ولو كان كما قرأ لقال" من"ألن اهللا تعاىل ذكر } نُتََّخذَ{كذلك قال أبو عبيدة، ال جيوز 

ومثل أيب عمرو على جاللته وحمله يستحسن ما قال؛ ألنه جاء : الثانية صلة قال النحاس} ِمن{إن : وقيل. أولياء
ما اختذت من رجل : ما اختذت رجال وليا؛ فيجوز أن يقع هذا للواحد بعينه؛ مث يقال: وشرج ما قال أنه يقال. ببينة

أَْوِلَياَء وَلَِكْن {. ألنه ال فائدة يف ذلك" من"تابع ملا قبله فال جيوز أن تدخل فيه } اًولي{وليا فيكون نفيا عاما، وقولك 
حَتَّى َنُسوا {. أي يف الدنيا بالصحة والغىن وطول العمر بعد موت الرسل صلوات اهللا عليهم} َمتَّْعَتُهْم َوآَباَءُهْم

ويف الذكر . وا بك بطرا وجهال فعبدونا من غري أن أمرناهم بذلكأي تركوا ذكرك فأشرك} الذِّكَْر َوكَانُوا قَْوماً ُبوراً
الشكر على اإلحسان إليهم : الثاين. القرآن املنزل على الرسل؛ تركوا العمل به؛ قاله ابن زيد: أحدمها: قوالن

وقال أبو الدرداء . مأخوذ من البوار وهو اهلالك. أي هلكى؛ قال ابن عباس} كَاُنوا قَْوماً بُوراً{إهنم . واإلنعام عليهم
ما لكم : هلم إىل أخ لكم ناصح، فلما اجتمعوا حوله قال! يا أهل محص: رضي اهللا عنه وقد أشرف على أهل محص

تبنون ما ال تسكنون، وجتمعون ما ال تأكلون، وتأملون ما ال تدركون، إن من كان قبلكم بنوا مشيدا ! ال تستحون
ويف . أي هلكى} بُوراً{: فقوله. هم بورا، وآماهلم غرورا، ومساكنهم قبوراومجعوا عبيدا، وأملوا بعيدا، فأصبح مجع

مأخوذ من بوار . ال خري فيهم} بُوراً{: وقال احلسن. فأصبحت منازهلم بورا؛ أي خالية ال شيء فيها: خرب آخر
؛ مأخوذ من الفساد والكساد. البوار: وقال شهر بن حوشب. األرض، وهو تعطيلها من الزرع فال يكون فيها خري

وهو اسم مصدر كالزور " . نعوذ باهللا من بوار األم: "بارت السلعة إذا كسدت كساد الفاسد؛ ومنه احلديث: قوهلم
  :قال ابن الزبعرى. يستوي فيه الواحد واالثنان واجلمع واملذكر واملؤنث



  راتق ما فتقت إذ أنابور... يا رسول املليك إن لساين 
  ي ومن مال ميله مثبور... لغ إذ أباري الشيطان يف سنن ا

  .عميا عن احلق" بورا: "وقيل. عائذ وعوذ، وهائد وهود: كما يقال. الواحد بائر واجلمع بور: وقال بعضهم
يف أي } فَقَْد كَذَُّبوكُْم بَِما َتقُولُونَ{: أي يقول اهللا تعاىل عند تربي املعبودين} فَقَْد كَذَُّبوكُْم بَِما َتقُولُونَ{: قوله تعاىل

فما يستطيع هؤالء الكفار : وقيل. يعين اآلهلة صرف العذاب عنكم وألنصركم} فََما َتْسَتِطيُعونَ{. قولكم إهنم آهلة
املعىن فقد كذبكم أيها املؤمنون هؤالء : قال ابن زيد. من اهللا} َوال َنصْراً{للعذاب } َصْرفاً{ملا كذهبم املعبودون 

املعىن؛ فما تقولون : وقال أبو عبيد. مبا تقولون من احلق} بَِما َتقُولُونَ{معىن الكفار مبا جاء به حممد؛ وعلى هذا ف
فيما يستطيعون لكم صرفا عن احلق الذي هداكم اهللا إليه، وال نصرا ألنفسهم مما ينزل هبم من العذاب بتكذيبهم 

} فَقَْد كَذَُّبوكُْم{حكى الفراء أنه يقرأ و. وقد بينا معناه. بالتاء على اخلطاب} بَِما َتقُولُونَ{وقراءة العامة . إياكم
بَِما {: وقرأ أبو حيوة. بقوهلم} َيقُولُونَ{وكذا قرأ جماهد والبزي بالياء، ويكون معىن . } بَِما َيقُولُونَ{خمففا، 
. تطيع الشركاءفما يس: ومن قرأ بالياء فاملعىن. بتاء على اخلطاب ملتخذي الشركاء} فََما َتْسَتِطيُعونَ{بياء } َيقُولُونَ

أي } َعذَاباً كَبِرياً{. أي يف اآلخرة} ُنِذقُْه{. من يشرك منكم مث مات عليه: قال ابن عباس} َوَمْن َيظِْلْم ِمْنكُْم{
  .أي شديدا] ٤: اإلسراء[} َولََتْعلُنَّ ُعلُّواً كَبِرياً{: شديدا؛ كقوله تعاىل

ْرَسِلَني إِلَّا إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَيْمُشونَ ِفي الْأَسَْواقِ َوَجَعلَْنا بَْعَضكُْم ِلبَْعضٍ َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن الُْم{] ٢٠: [اآلية
  }ِفْتَنةً أََتْصبُِرونَ َوكَانَ َربَُّك َبصِرياً

  :فيه مسائل
مَالِ َهذَا الرَُّسولِ َيأْكُلُ {: شركني حيث قالوانزلت جوابا للم} َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن الُْمْرَسلَِني{: قوله تعاىل: األوىل

ملا عري املشركون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن عباس]. ٧: الفرقان[} الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي الْأَسْوَاقِ
  }مَالِ َهذَا الرَّسُولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم{بالفاقة وقالوا 

! السالم عليك يا رسول اهللا: لم لذلك فنزلت تعزية له؛ فقال جربيل عليه السالماآلية حزن النيب صلى اهللا عليه وس
} َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن الْمُْرَسِلَني إِلَّا إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَيْمُشونَ ِفي الْأَْسوَاقِ{اهللا ربك يقرئك السالم ويقول لك 

  .أي يبتغون املعايش يف الدنيا
إال الكسر، ولو مل تكن الالم ما جاز أيضا } إنّ{إذا دخلت الالم مل يكن يف } إِلَّا إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم{: له تعاىلقو

إال أن علي بن سليمان حكى لنا عن حممد بن : قال النحاس. هذا قول مجيع النحويني. إال الكسر؛ ألهنا مستأنفة
ويف الكالم : قال أبو إسحاق الزجاج. فتح وإن كان بعدها الالم؛ وأحسبه ومها منههذه ال} إنّ{جيوز يف : يزيد قال

ما } من املرسلني{: حذف؛ واملعىن وما أرسلنا قبلك رسال إال إهنم ليأكلون الطعام، مث حذف رسال، ألن يف قوله
قال . قال الفراء وال جيوز عنده حذف املوصول وتبقية الصلة كما. فاملوصوف حمذوف عند الزجاج. يدل عليه
: الصافات[} وََما ِمنَّا إِالَّ لَُه َمقَاٌم َمْعلُوٌم{: وشبهه بقوله. واملعىن إال من إهنم ليأكلون الطعام} َمن{واحملذوف : الفراء
. وهذا قول الكسائي أيضا. أي ما منكم إال من هو واردها] ٧١: مرمي[} َوإِنْ مِْنكُْم إِلَّا وَارُِدهَا{، وقوله ]١٦٤

هذا خطأ؛ : قال الزجاج. إنه ليطيعك صلة من: فقولك. ما بعثت إليك من الناس إال من إنه ليطيعك: تقول العربو
املعىن؛ وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال قيل إهنم ليأكلون؛ : وقال أهل املعاين. ألن من موصولة فال جيوز حذفها

كسرت : وقال ابن األنباري]. ٤٣: فصلت[} قِيلَ ِللرُُّسلِ ِمْن قَْبِلَك َما ُيقَالُ لََك إِلَّا َما قَْد{: دليله قوله تعاىل



كناية عن } لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم{: وذهبت فرقة إىل أن قوله. أي إال وإهنم. لالستئناف بإضمار واو} إال{بعد } إِنَُّهْم{
إِلَّا َرُسولٌ قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ َوأُمُُّه ِصدِّيقَةٌ  َما الَْمسِيُح اْبُن َمْرَيَم{وهذا بليغ يف معناه، ومثله : قلت. احلدث

بفتح الياء وسكون امليم } يَْمُشونَ{قرأ اجلمهور } َوَيْمُشونَ ِفي الْأَْسوَاقِ{]. ٧٥: املائدة[} كَاَنا َيأْكُالِن الطََّعاَم
يم وشد الشني املفتوحة، مبعىن يدعون إىل وقرأ علي وابن عوف وابن مسعود بضم الياء وفتح امل. وختفيف الشني

وقرأ أبو عبدالرمحن السلمي بضم الياء وفتح امليم وضم الشني املشددة، وهي مبعىن ميشون؛ . املشي وحيملون عليه
  :قال الشاعر

  ومشى بأعطان املباءة وابتغى
  قالئص منها صعبة وركوب... 

  :وقال كعب بن زهري
   متشي بواديه األراجيلوال... منه تظل سباع اجلو ضامزة 

  .مبعىن متشي
وقد مضى هذا املعىن يف غري . هذه اآلية أصل يف تناول األسباب وطلب املعاش بالتجارة والصناعة وغري ذلك

إن األنبياء عليهم : قال يل بعض مشايخ هذا الزمان يف كالم جرى: موضع، لكنا نذكر هنا من ذلك ما يكفي فنقول
هذا قول ال يصدر إال من اجلهال واألغبياء، والرعاع : ا األسباب للضعفاء؛ فقلت جميبا لهالسالم إمنا بعثوا ليسنو

السفهاء، أو من طاعن يف الكتاب والسنة العلياء؛ وقد أخرب اهللا تعاىل يف كتابه عن أصفيائه ورسله وأنبيائه باألسباب 
َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن الُْمْرَسلِنيَ {: وقال]. ٨٠: األنبياء[} ْمَوَعلَّْمَناُه َصْنَعةَ لَُبوسٍ لَكُ{: واالحتراف فقال وقوله احلق

: وقال عليه الصالة والسالم. أي يتجرون وحيترفون: قال العلماء} إِلَّا إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَيْمُشونَ ِفي الْأَْسوَاقِ
وكان الصحابة رضي اهللا ] ٦٩: األنفال[} ا غَنِْمُتْم َحالالً طَيِّباًفَكُلُوا ِممَّ{: وقال تعاىل" جعل رزقي حتت ظل رحمي"

بل هم كانوا واهللا ! عنهم يتجرون وحيترفون ويف أمواهلم يعملون، ومن خالفهم من الكفار يقاتلون؛ أتراهم ضعفاء
م أئمة االقتداء، إمنا تناولوها ألهن: قال. األقوياء، وهبم اخللف الصاحل اقتدى، وطريقهم فيه اهلدى واالهتداء

  .فتناولوها مباشرة يف حق الضعفاء، فأما يف حق أنفسهم فال؛ وبيان ذلك أصحاب الصفة
َوأَْنَزلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْر ِلتَُبيَِّن ِللنَّاسِ {لوكان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم البيان؛ كما ثبت يف القرآن : قلت

. اآلية] ١٥٩: البقرة[} إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَنَْزلَْنا ِمَن الَْبيِّنَاِت َوالُْهَدى{ : وقال ]٤٤: النحل[} َما ُنزِّلَ إِلَيْهِْم
  وأما أصحاب الصفة فإهنم كانوا ضيف اإلسالم. وهذا من البيان واهلدى

وا مع هذا حيتطبون عند ضيق احلال، فكان عليه السالم إذا أتته صدقة خصهم هبا، وإذا أتته هدية أكلها معهم، وكان
مث ملا افتتح اهللا عليهم البالد . كذا وصفهم البخاري وغريه. ويسوقون املاء إىل أبيات رسول صلى اهللا عليه وسلم

مث إن هذا القول يدل على ضعف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه؛ . وباألسباب أمروا. ومهد هلم املهاد تأمروا
م، فلو كانوا أقوياء ما احتاجوا إىل تأييد املالئكة وتأييدهم إذ ذلك سبب من أسباب ألهنم أيدوا باملالئكة وثبتوا هب

النصر؛ نعوذ باهللا من قول وإطالق يؤول إىل هذا، بل القول باألسباب والوسائط سنة اهللا وسنة رسوله، وهو احلق 
َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَعُْتْم ِمْن {: له احلقاملبني، والطريق املستقيم الذي انعقد عليه إمجاع املسلمني؛ وإال كان يكون قو

ويف التنزيل . مقصورا على الضعفاء، ومجيع اخلطابات كذلك -اآلية  -] ٦٠: األنفال[} قُوٍَّة َوِمْن رَِباِط الْخَْيلِ
دون ضرب وقد كان قادرا على فلق البحر ] ٦٣: الشعراء[} اضْرِْب بَِعَصاَك الَْبحَْر{حيث خاطب موسى الكليم 



وقد كان قادرا على سقوط الرطب ] ٢٥: مرمي[} ُهزِّي إِلَْيِك بِجِذْعِ النَّْخلَِة{وكذلك مرمي عليها السالم . عصا
دون هز وال تعب؛ ومع هذا كله فال ننكر أن يكون رجل يلطف به ويعان، أو جتاب دعوته، أو يكرم بكرامة يف 

ال يقال فقد قال اهللا ! هيهات هيهات. د الكلية واألمور اجلميلةخاصة نفسه أو ألجل غريه، وال هتد لذلك القواع
صدق اهللا العظيم، وصدق رسوله الكرمي، : فإنا نقول] ٢٢: الذاريات[} وَِفي السََّماِء رِزْقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ{: تعاىل

َونَزَّلَْنا {: وقال] ١٣: غافر[} سََّماِء رِْزقاًَويَُنزِّلُ لَكُْم ِمَن ال{: وأن الرزق هنا املطر بإمجاع أهل التأويل؛ بدليل؛ قوله
ومل يشاهد ينزل من السماء على اخللق أطباق ] ٩: ق[} ِمَن السََّماِء َماًء ُمَباَركاً فَأَْنَبْتَنا بِهِ َجنَّاٍت َوَحبَّ الَْحصِيِد

بوا الرزق يف خبايا اطل: "اخلبز وال جفان اللحم، بل األسباب أصل يف وجود ذلك؛ ومعىن قوله عليه السالم
وقد يسمى الشيء مبا يؤول إليه، ومسي املطر رزقا ألنه عنه يكون الرزق، . أي باحلرث واحلفر والغرس" األرض

ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خري له من أن : "وقال عليه السالم. وذلك مشهور يف كالم العرب
ولو قدر رجل باجلبال منقطعا عن .  تعب من احلشيش واحلطبوهذا فيما خرج من غري" يسأل أحدا أعطاه أو منعه

  الناس ملا كان له بد من اخلروج إىل ما خترجه اآلكام وظهور األعالم حىت يتناول من ذلك ما يعيش به؛

لو أنكم كنتم توكلون على اهللا حق توكله لرزقتم كما ترزق الطري تغدو مخاصا : "وهو معىن قوله عليه السالم
فغدوها ورواحها سبب؛ فالعجب العجب ممن يدعي التجريد والتوكل على التحقيق، ويقعد على " ناوتروج بطا

كان أهل : ثبت يف البخاري عن ابن عباس قال. ثنيات الطريق، ويدع الطريق املستقيم، واملنهج الواضح القومي
: البقرة[} َوَتَزوَّدُوا{أنزل اهللا تعاىل اليمن حيجون وال يتزودون ويقولون حنن املتوكلون، فإذا قدموا سألوا الناس؛ ف

ومل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضوان اهللا عليهم أهنم خرجوا إىل أسفارهم بغري زاد، ]. ١٩٧
والتوكل اعتماد القلب على الرب يف أن يلم شعثه وجيمع عليه أربه؛ مث يتناول األسباب . وكانوا املتوكلني حقا

اخرج : فقال. إىن أريد احلج على قدم التوكل: سأل رجل اإلمام أمحد بن حنبل فقال. وهذا هو احلق .مبجرد األمر
قمع احلرص "وقد أتينا على هذا يف كتاب . أنت إذن متكل على أجربتهم: فقال له. ال، إال مع الناس: وحدك؛ فقال

  ".بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة
أحب البالد إىل اهللا مساجدها وأبغض : "م عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالخرج مسل -الرابعة

ال تكونن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وخرج البزار عن سلمان الفارسي قال" . البالد إىل اهللا أسواقها
أخرجه أبو ". يطان وهبا ينصب رايتهإن استطعت أول من يدخل السوق وال آخر من خيرج منها فإهنا معركة الش

عن أيب عثمان النهدي عن سلمان  -من رواية عاصم  -بكر الربقاين مسندا عن أىب حممد عبدالغين بن سعيد احلافظ 
ال تكن أول من يدخل السوق وال آخر من خيرج منها فبها باض : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

حاديث ما يدل على كراهة دخول األسواق، ال سيما يف هذه األزمان اليت خيالط ففي هذه األ" . الشيطان وفرخ
كره دخوهلا ألرباب : وهكذا قال علماؤنا ملا كثر الباطل يف األسواق وظهرت فيها املناكر. فيها الرجال النسوان

ابتاله اهللا بالسوق أن خيطر فحق على من . الفضل واملقتدى هبم يف الدين تنزيها هلم عن البقاع اليت يعصى اهللا فيها
بباله أنه قد دخل حمل الشيطان وحمل جنوده، وإنه إن أقام هناك هلك، ومن كانت هذه حاله اقتصر منه على قدر 

  .ضرورته، وحترز من سوء عاقبته وبليته

، مسي تشبيه النيب صلى اهللا عليه وسلم السوق باملعركة تشبيه حسن؛ وذلك أن املعركة موضع القتال -اخلامسة
فشبه السوق وفعل الشيطان هبا ونيله منهم مما حيملهم من املكر . بذلك لتعارك األبطال فيه، ومصارعة بعضهم بعضا



واخلديعة، والتساهل يف البيوع الفاسدة والكذب واألميان الكاذبة، واختالط األصوات وغري ذلك مبعركة احلرب 
  .ومن يصرع فيها
فضرورة اخللق ال عار وال درك فيه، وأما األسواق فسمعت مشيخة أهل العلم أما أكل الطعام : قال ابن العريب

ال يدخل إال سوق الكتب والسالح، وعندي أنه يدخل كل سوق للحاجة إليه وال يأكل فيها؛ ألن ذلك : يقولون
  ".األكل يف السوق دناءة: "إسقاط للمروءة وهدم للحشمة؛ ومن األحاديث املوضوعة

ة أهل العلم فنعما هو؛ فإن ذلك خال عن النظر إىل النسوان وخمالطتهن؛ إذ ليس بذلك من ما ذكرته مشيخ: قلت
وأما غريمها من األسواق، فمشحونة منهن، وقلة احلياء قد غلبت عليهن، حىت ترى املرأة يف القيساريات . حاجتهن

  .هللا من سخطهنعوذ با. وغريهن قاعدة متربجة بزينتها، وهذا من املنكر الفاشي يف زماننا هذا
خرج أبو داود الطيالسي يف مسنده حدثنا محاد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري عن  -السابعة

من دخل سوقا من هذه األسواق فقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له : "سامل عن أبيه عن عمر بن اخلطاب قال
ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير كتب اهللا له ألف ألف حسنة امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال 

ورفع ": "وحما عنه ألف ألف سيئة: "خرجه الترمذي أيضا وزاد بعد" وحما عنه ألف ألف سيئة وبىن له قصرا يف اجلنة
صد يف تلك وهذا إذا مل يق: ابن العريب: قال. هذا حديث غريب: وقال". له ألف ألف درجة وبىن ل بيتا يف اجلنة

  .البقعة سواه ليعمرها بالطاعة إذ عمرت باملعصية، وليحليها بالذكر إذ عطلت بالغفلة، وليعلم اجلهلة ويذكر الناسني

أي إن الدنيا دار بالء وامتحان، فأراد سبحانه أن جيعل بعض } َوَجَعلَْنا بَْعَضكُْم ِلبَْعضٍ ِفْتَنةً أََتْصبُِرونَ{: قوله تعاىل
بعض على العموم يف مجيع الناس مؤمن وكافر، فالصحيح فتنة للمريض، والغين فتنة للفقري، والفقري العبيد فتنة ل

. ومعىن هذا أن كل واحد خمترب بصاحبه؛ فالغين ممتحن بالفقري، عليه أن يواسيه وال يسخر منه. الصابر فتنة للغين
ه، وأن يصرب كل واحد منهما على احلق؛ كما قال والفقري ممتحن بالغين، عليه أال حيسده وال يأخذ منه إال ما أعطا

مل مل أجعل : مل مل نعاف؟ واألعمى يقول: وأصحاب الباليا يقولون. أي على احلق: } أََتْصبُِرونَ{الضحاك يف معىن 
. والرسول املخصوص بكرامة النبوة فتنة ألشراف الناس من الكفار يف عصره. كالبصري؟ وهكذا صاحب كل آفة

} لَْوال نُزِّلَ َهذَا الْقُْرآنُ َعلَى َرُجلٍ ِمَن الْقَْريََتْينِ َعِظيمٍ{أال ترى إىل قوهلم . اء وحكام العدلوكذلك العلم
أن حيبس كالمها نفسه، هذا عن : والصرب. فالفتنة أن حيسد املبتلى املعاىف، وحيقر املعاىف املبتلى]. ٣١: الزخرف[

فيقتضي جوابا كما قال املزين، وقد . ذوف اجلواب، يعين أم ال تصربونحم} أََتصْبُِرونَ{. البطر، وذاك عن الضجر
بلى : فقال} أََتصْبُِرونَ{: أخرجته الفاقة فرأى خصيا يف مراكب ومناكب، فخطر بباله شيء فسمع من يقرأ اآلية

كته عابرا وقد تال ابن القاسم صاحب مالك هذه اآلية حني رأى أشهب بن عبدالعزيز يف ممل. نصرب وحنتسب! ربنا
ويل للعامل من : " وعن أيب الدرداء أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول. سنصرب: عليه، مث أجاب نفسه بقوله

اجلاهل وويل للجاهل من العامل وويل للمالك من اململوك وويل للمملوك من املالك وويل للشديد من الضعيف 
: وهو قوله" وويل للرعية من السلطان وبعضهم لبعض فتنةوويل للضعيف من الشديد وويل للسلطان من الرعية 

نزلت يف أيب جهل بن هشام : وقال مقاتل. أسنده الثعليب تغمده اهللا برمحته} َوَجَعلَْنا َبْعَضكُْم ِلَبْعضٍ ِفْتَنةً أََتصْبُِرونَ{
حلرث حني رأوا أبا ذر وعبداهللا والوليد بن املغرية والعاص بن وائل، وعقبة بن أيب معيط وعتبة بن ربيعة والنضر بن ا

بن مسعود، وعمارا وبالال وصهيبا وعامر بن فهرية، وساملا موىل أيب حذيفة ومهجعا موىل عمر بن اخلطاب وجربا 
  أنسلم فنكون مثل هؤالء؟ فأنزل اهللا تعاىل خياطب هؤالء: موىل احلضرمي، وذويهم؛ فقالوا على سبيل االستهزاء
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

خاص للمؤمنني } ـأََتصْبُِرونَ{على ما ترون من هذه احلال الشديدة والفقر؛ فالتوقيف بـ } أََتْصبُِرونَ{: املؤمنني
. كأنه جعل إمهال الكفار والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنني، أي اختبارا هلم. يه وسلماحملقني من أمة حممد صلى اهللا عل

  ].١١١: املؤمنون[} إِنِّي جََزْيُتُهمُ الَْيْوَم بَِما َصَبرُوا{:وملا صرب املسلمون أنزل اهللا فيهم 
ن ال يؤمن، ومبن أدى ما عليه أي بكل امرئ ومبن يصرب أو جيزع، ومن يؤمن وم} وَكَانَ رَبَُّك َبِصرياً{: قوله تعاىل

أي انتهوا؛ فهو ] ٩١: املائدة[} فََهلْ أَْنُتْم ُمنَْتُهونَ{مثل . أي اصربوا} أََتْصبُِرونَ{: وقيل. من احلق ومن ال يؤدي
  .أمر للنيب صلى اهللا عليه وسلم بالصرب

ْيَنا الَْمالِئكَةُ أَْو َنَرى َربََّنا لَقَِد اسَْتكَْبرُوا ِفي أَنْفُِسهِْم َوَعتَْوا َوقَالَ الَِّذيَن ال َيْرُجونَ لِقَاَءَنا لَْوال أُْنزِلَ َعلَ{] ٢١: [اآلية
  .} ُعُتّواً كَبِرياً

  }َيْوَم َيَرْونَ الَْمالِئكَةَ ال ُبْشَرى َيْوَمِئذٍ ِللُْمْجرِِمَني َوَيقُولُونَ ِحجْراً َمْحُجوراً{] ٢٢: [اآلية
  :قال. يريد ال خيافون البعث ولقاء اهللا، أي ال يؤمنون بذلك}  َيْرُجونَ ِلقَاَءنَاَوقَالَ الَِّذيَن ال{: قوله تعاىل

  وخالفها يف بيت نوب عوامل... إذا لسعته النحل مل يرج لسعتها 
  :قال. ال يبالون} ال يَْرُجونَ{: وقيل

  على أي جنب كان يف اهللا مصرعي... لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلما 
  :ن؛ قالال يأملو: ابن شجرة

  شفاعة جده يوم احلساب... أترجو أمة قتلت حسينا 
نظريه . عيانا فيخربنا برسالته} أَْو َنَرى َربََّنا{. فيخربوا أن حممدا صادق} َعلَْيَنا الَْمالِئكَةُ{. أي هال أنزل} ْوال أُنْزِلَ{

  ضِقَالُوا لَْن ُنْؤِمَن لََك حَتَّى تَفُْجَر لََنا ِمَن اَألْر{: قوله تعاىل

لَقَِد اْسَتكَْبُروا {: قال اهللا تعاىل]. ٩٢: اإلسراء[} أَْو تَأِْتيَ بِاللَِّه وَالَْمالِئكَِة قَبِيالً{: إىل قوله]٩٠: اإلسراء[} َيْنُبوعاً
العذاب، حيث سألوا اهللا الشطط؛ ألن املالئكة ال ترى إال عند املوت أو عند نزول } ِفي أَْنفُِسهِْم َوَعَتْوا ُعتُّواً كَبِرياً

أشد : والعتو. علوا يف األرض} عََتوْا{: وقال مقاتل. واهللا تعاىل ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار، فال عني تراه
وإذا مل يكتفوا باملعجزات وهذا القرآن فكيف يكتفون باملالئكة؟ وهم ال مييزون بينهم وبني . الكفر وأفحش الظلم

ها من يدعى أنه ملك، وليس للقوم طلب معجزة بعد أن شاهدوا معجزة، وأن الشياطني، وال بد هلم من معجزة يقيم
فتبشر املؤمنني : يريد أن املالئكة ال يراها أحد إال عند املوت} َيْوَم َيَرْونَ الَْمالِئكَةَ ال ُبْشَرى َيوَْمِئٍذ ِللُْمْجرِِمَني{

يريد تقول } َوَيقُولُونَ ِحجْراً َمْحجُوراً{. باجلنة، وتضرب املشركني والكفار مبقامع احلديد حىت خترج أنفسهم
إن ذلك : وقيل. املالئكة حراما حمرما أن يدخل اجلنة إال من قال ال إله إال اهللا، وأقام شرائعها؛ عن ابن عباس وغريه

الكافر  فإذا رأى ذلك: إذا كان يوم القيامة تلقى املؤمن بالبشرى: قال عطية. يوم القيامة؛ قال جماهد وعطية العويف
ـ } يومئذ{. بتقدير ال بشرى للمجرمني يوم يرون املالئكة" يوم يرون"وانتصب . متناه فلم يره من املالئكة تأكيد ل

ألن ما يف حيز النفي ال يعمل فيما } ُبْشَرى{منصوبا بـ } َيْوَم َيَروْنَ{ال جيوز أن يكون : قال النحاس. }َيْوَم َيَروْنَ{



كون املعىن مينعون البشارة يوم يرون املالئكة؛ ودل على هذا احلذف ما بعده، وجيوز أن قبله، ولكن فيه تقدير أن ي
اذكر يوم يرون : وجيوز أن يكون املعىن. مؤكد} َيْوَمِئٍذ{ال بشرى تكون يوم يرون املالئكة، و : يكون التقدير

أي وتقول املالئكة حراما حمرما أن } ونَ ِحجْراً َمْحُجوراًال ُبْشَرى َيْوَمِئذٍ ِللُْمْجرِِمَني َوَيقُولُ{: مث ابتدأ فقال: املالئكة
  :قال الشاعر. تكون هلم البشرى إال للمؤمنني
  وأصبحت من أدىن محوهتا محا... أال أصبحت أمساء حجرا حمرما 
  أرادأال أصبحت أمساء حمرما

  :وقال آخر
  حجر حرام أال تلك الدهاريس... حنت إىل النخلة القصوى فقلت هلا 

عليهم أن } َمْحُجوراً{: عز وجل. وقف من قول اجملرمني؛ فقال اهللا} َويَقُولُونَ ِحجْراً{: وي عن احلسن أنه قالور
. وبه قال الفراء؛ قاله ابن األنباري. واألول قول ابن عباس. يعاذوا أو جياروا؛ فحجر اهللا ذلك عليهم يوم القيامة

إن ذلك من قول الكفار قالوه ألنفسهم؛ : وقيل. الناس على كسرهابضم احلاء و} ِحْجراً{: وقرأ احلسن وأبو رجاء
وهي كلمة استعاذة وكانت معروفة يف اجلاهلية؛ . هو قول الكفار للمالئكة: وقيل. قاله قتادة فيما ذكر املاوردي

 حجرت: وانتصابه على معىن. حجرا حمجورا؛ أي حراما عليك التعرض يل: فكان إذا لقي الرجل من خيافه قال
نعوذ : أي إن احملرمني إذا رأوا املالئكة يلقوهنم يف النار قالوا. سقيا ورعيا: عليك، أو حجر اهللا عليك؛ كما تقول

من } َمْحجُوراً{. من قول اجملرمني} ِحْجراً{: وقيل. باهللا منكم؛ ذكره القشريي، وحكى معناه املهدوي عن جماهد
أن تعاذوا من شر } َمْحُجوراً{: فتقول املالئكة. منكم أن تتعرضوا لناقول املالئكة؛ أي قالوا للمالئكة نعوذ باهللا 

  .هذا اليوم؛ قاله احلسن
  .} َوقَِدمَْنا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناُه َهَباًء َمْنثُوراً{] ٢٣: [اآلية
  }َمقِيالً أَْصحَاُب الَْجنَّةِ َيْوَمِئذٍ َخْيٌر ُمْستَقَّراً وَأَْحَسُن{] ٢٤: [اآلية

هذا تنبيه على عظم قدر يوم القيامة؛ أي قصدنا يف ذلك إىل ما كان } وَقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَملٍ{: قوله تعاىل
. أي عمدنا} قَدِْمَنا{: وقال جماهد. قدم فالن إىل أمر كذا أي قصده: يقال. يعمله اجملرمون من عمل بر عند أنفسهم

  :وقال الراجز
  إىل عباد رهبم فقالوا... خلوارج الضالل وقدم ا

  ...إن دماءكم لنا حالل 

. أي ال ينتفع به؛ أي أبطلناه بالكفر} فََجَعلَْناُه َهَباًء َمْنثُوراً{. هو قدوم املالئكة، أخرب به نفسه تعاىل فاعله: وقيل
موضع الرفع، ومن النحويني من والتصغري هيب يف . من ذوات اهلمز وإمنا مهزت اللتقاء الساكنني} َهَباًء{وليس 
  :قال احلارث بن حلزة يصف ناقة. وواحده هباة واجلمع أهباء. هيب يف موضع الرفع؛ حكاه النحاس: يقول

  ـع منينا كأنه أهباء... فترى خلفها من الرجع والوقـ 
هلباء ما خيرج من ا: وقال األزهري. اهلباء املنثور شعاع الشمس الذي يدخل من الكوة: وروى احلرث عن علي قال

فأما اهلباء . إن اهللا تعاىل أحبط أعماهلم حىت صارت مبنزلة اهلباء املنثور: تأويله. الكوة يف ضوء الشمس شبيه بالغبار
اهلبوة واهلباء : وقال ابن عرفة. واملنبث املتفرق. فأما اهلباء املنبث فهو ما تثريه اخليل بسنابكها من الغبار. املنبث

  .قال رؤبة. واهلبوة الغربة. ويقال له إذا ارتفع هبوا وأهبيته أنا: اجلوهري .التراب الدقيق



  يف قطع اآلل وهبوات الدقق... تبدو لنا أعالمه بعد الغرق 
إنه ما ذرته الرياح من يابس أوراق الشجر؛ قاله : وقيل. وموضع هايب التراب أي كأن ترابه مثل اهلباء يف الرقة

  .إنه الرماد؛ قاله عبيد بن يعلى: وقيل. إنه املاء املهراق: عباس أيضا وقال ابن. قتادة وابن عباس
قُلْ أَذَِلكَ َخْيٌر أَمْ {: تقدم القول فيه عند قوله تعاىل} أَْصَحاُب الَْجنَِّة َيْومَِئٍذ َخْيٌر ُمْسَتقَّراً َوأَْحَسُن َمِقيالً{: قوله تعاىل

وهذا " العسل أحلى من اخلل"والكوفيون جييزون : قال النحاس]. ١٥: الفرقان[} نََجنَّةُ الُْخلْدِ الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُو
النصراين خري : وال جيوز أن يقال. قول مردود؛ ألن معىن فالن خري من فالن أنه أكثر خريا منه وال حالوة يف اخلل

  راليهودي ش: لكن يقال. من اليهودي؛ ألنه ال خري فيهما فيكون أحدمها أزيد يف اخلري

واملعىن " أفعل منك"نصب على الظرف إذا قدر على غري باب } ُمْستَقَرّاً{و . من النصراين؛ فعلى هذا كالم العرب
: قال قتادة. فانتصابه على البيان؛ قال النحاس واملهدوي" أفعل منك"وإذا كان من باب . هلم خري يف مستقر

إن : "ومنه احلديث املرفوع. عرفه العرب من مقيل نصف النهارهو على ما ت: وقيل. منزال ومأوى} وَأَْحَسُن َمقِيالً{
ذكره " اهللا تبارك وتعاىل يفرغ من حساب اخللق يف مقدار نصف يوم فيقيل أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار

الء يف النار، ال ينتصف النهار يوم القيامة من هنار الدنيا حىت يقيل هؤالء يف اجلنة وهؤ: وقال ابن مسعود. املهدوي
احلساب من ذلك اليوم يف : وقال ابن عباس. كذا هي يف قراءة ابن مسعود} مث إن مقيلهم إلىل اجلحيم{: مث قرأ

قيلوا فإن : "ومنه ما روي. أوله، فال ينتصف النهار من يوم القيامة حىت يقيل أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أصبغ من حديث أيب سعيد اخلدري قال وذكر قاسم بن". الشياطني ال تقيل

والذي نفسي : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ما أطول هذا اليوم: فقلت" يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة"
  " .بيده إنه ليخفف عن املؤمن حىت يكون أخف عليه من صالة املكتوبة يصليها يف الدنيا

  .} َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِالَْغَمامِ َوُنزِّلَ الَْمالِئكَةُ َتنْزِيالً{] ٢٥: [اآلية
  }الُْملُْك َيْومَِئٍذ الَْحقُّ ِللرَّْحَمنِ َوكَانَ َيْوماً َعلَى الْكَاِفرِيَن َعسِرياً{] ٢٦: [اآلية

وقرأه عاصم واألعمش وحيىي . يوم تشقق السماء بالغمام أي واذكر} َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِالَْغَمامِ{: قوله تعاىل
بتخفيف الشني وأصله تتشقق بتاءين فحذفوا األوىل ختفيفا، واختاره أبو } َتَشقَُّق{: ومحزة والكسائي وأبو عمرو

عن  أي} بِالَْغَمام{. } ق{وكذلك يف . بتشديد الشني على اإلدغام، واختاره أبو حامت} َتَشقَُّق{الباقون . عبيد
  روي أن السماء تتشقق عن سحاب. رميت بالقوس وعن القوس: والباء وعن يتعاقبان؛ كما تقول. الغمام

َهلْ {: أبيض رقيق مثل الضبابة، ومل يكن إال لبين إسرائيل يف تيههم فتنشق السماء عنه؛ وهو الذي قال تعاىل
من السماوات، ويأيت الرب جل } َونُزِّلَ الَْمالِئكَةُ{]. ٢١٠: البقرة[} الَْغَمامَِيْنظُُرونَ إِلَّا أَنْ َيأْتَِيُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ِمَن 

وعز يف الثمانية الذين حيملون العرش لفصل القضاء، على ما جيوز أن حيمل عليه إتيانه؛ ال على ما حتمل عليه 
أهلها وهم أكثر ممن يف األرض تتشقق مساء الدنيا فينزل : وقال ابن عباس. صفات املخلوقني من احلركة واالنتقال

من اجلن واإلنس، مث تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر ممن يف مساء الدنيا، مث كذلك حىت تنشق السماء 
أي من السماء إىل األرض } َوُنزِّلَ الَْمالِئكَةُ َتنْزِيالً{: السابعة، مث ينزل الكروبيون ومحلة العرش؛ وهو معىن قوله

إن السماء تنشق بالغمام الذي بينها وبني الناس؛ فبتشقق الغمام تتشقق السماء؛ فإذا : وقيل. قلنيحلساب الث
} وُننْزِلُ اْملَالَِئكَةَ{: وقرأ ابن كثري. انشقت السماء انتقض تركيبها وطويت ونزلت املالئكة إىل مكان سواها

. ولو كان على األول لقال إنزاال} َتْنزِيالً{دليله . بالرفع} يالً وَُنزِّلَ الَْمالِئكَةُ َتنْزِ{. الباقون. بالنصب من اإلنزال



وُنزِلَ املالئكة {: وقد قرأ عبدالوهاب عن أيب عمرو} نَزَّلَ{على } تنزيال{إن نزل وأنزل مبعىن؛ فجاء : وقد قيل
  .} وتنزلت املالئكة{وعنه . } ونُزِّلَِت املالئكة{: أيب بن كعب. } وأَْنَزلَ املالئكة{: وقرأ ابن مسعود. } َتْنزِيالً

اخلرب؛ ألن امللك الذي } للرمحن{صفة له و } احلق{مبتدأ و } امللك} {الُْملُْك َيوَْمِئٍذ الَْحقُّ ِللرَّْحَمنِ{: قوله تعاىل
وبقي امللك . يزول وينقطع ليس مبلك؛ فبطلت يومئذ أمالك املالكني وانقطعت دعاويهم، وزال كل ملك وملكه

أي ملا يناهلم من األهوال ويلحقهم من اخلزي واهلوان، وهو } وَكَانَ َيْوماً َعلَى الْكَافِرِيَن َعِسرياً{. دهاحلق هللا وح
وهذه اآلية دال عليه؛ ألنه إذا كان على الكافرين . على املؤمنني أخف من صالة مكتوبة؛ على ما تقدم يف احلديث

  .وعُسر يعسُرعِسر يعَسر، : يقال. عسريا فهو على املؤمنني يسري

  }َوَيْوَم يََعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَدْيِه َيقُولُ َيا لَْيَتنِي اتََّخذُْت َمَع الرَّسُولِ َسبِيالً{] ٢٧: [اآلية
  }َيا َوْيلََتى لَْيتَنِي لَمْ أَتَِّخذْ فُالناً َخِليالً{] ٢٨: [اآلية
  }َجاَءنِي َوكَانَ الشَّْيطَانُ ِللْإِْنَسانِ َخذُوالًلَقَْد أََضلَّنِي َعنِ الذِّكْرِ بَْعَد إِذْ {] ٢٩: [اآلية

وجاء . وحكى الكسائي عضضت بفتح الضاد األوىل. املاضي عضضت} َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَديِْه{: قوله تعاىل
عيط، وأن خليله التوقيف عن أهل التفسري، منهم ابن عباس وسعيد بن املسيب أن الظامل ههنا يراد به عقبة بن أيب م

أمية بن خلف؛ فعقبة قتله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه؛ وذلك أنه كان يف األسارى يوم بدر فأمر النيب صلى اهللا 
فقام علي رضي . النار: من للصبية؟ فقال: فقال. نعم، بكفرك وعتوك. أأقتل دوهنم؟ فقال: عليه وسلم بقتله؛ فقال

صلى اهللا عليه وسلم، فكان هذا من دالئل نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه خرب  وأمية قتله النيب. اهللا عنه فقتله
ومل يسميا يف اآلية ألنه أبلغ يف الفائدة، ليعلم أن هذا سبيل كل ظامل قبل من غريه يف . عنهما هبذا فقتال على الكفر

سالم فمنعه منه أيب بن خلف وكانا وكان عقبة قد هم باإل: قال ابن عباس وقتادة وغريمها: معصية اهللا عز وجل
قتل عقبة يوم بدر صربا، وأيب بن خلف يف املبارزة يوم أحد؛ : خدنني، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قتلهما مجيعا
هو عقبة بن أيب } َوَيْوَم يََعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَديِْه{: وقال السهيلي. ذكره القشريي والثعليب، واألول ذكره النحاس

معيط، وكان صديقا ألمية بن خلف اجلمحي ويروى أليب بن خلف أخ أمية، وكان قد صنع وليمة فدعا إليها 
وكره عقبة أن يتأخر عن طعامه من أشراف . قريشا، ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأىب أن يأتيه إال أن يسلم

ليه وسلم وأكل من طعامه، فعاتبه خليله أمية بن قريش أحد فأسلم ونطق بالشهادتني، فأتاه رسول اهللا صلى اهللا ع
فقال له . رأيت عظيما أال حيضر طعامي رجل من أشراف قريش: فقال عقبة. خلف، أو أيب بن خلف وكان غائبا

  ففعل. ال أرضى حىت ترجع وتبصق يف وجهه وتطأ عنقه وتقول كيت وكيت: خليله

ملا بصق عقبة يف وجه : قال الضحاك} َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَديِْه{: عدو اهللا ما أمره به خليله؛ فأنزل اهللا عز وجل
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجع بصاقه يف وجهه وشوى وجهه وشفتيه، حىت أثر يف وجهه وأحرق خديه، فلم 

َيا لَْيتَنِي اتََّخذُْت َمعَ  َيقُولُ{. وعضه يديه فعل النادم احلزين ألجل طاعته خليله. يزل أثر ذلك يف وجهه حىت قتل
َيا {. دعاء بالويل والثبور على حمالفة الكافر ومتابعته} َيا لَْيتَنِي{.يف الدنيا، يعين طريقا إىل اجلنة } الرَُّسولِ َسبِيالً

الوعد خمصوصا به وال يعين أمية، وكين عنه ومل يصرح بامسه لئال يكون هذا } َوْيلََتى لَْيَتنِي لَْم أَتَِّخذْ فُالناً َخلِيالً
. الشيطان: الظامل عام يف كل ظامل، وفالن: وقال جماهد وأبو رجاء. مقصورا، بل يتناول مجيع من فعل مثل فعلهما

: واخلليل. }يا َوْيلَِتي{: وقرأ احلسن} كَانَ الشَّْيطَانُ ِللْإِْنَساِن َخذُوالً{واحتج لصاحب هذا القول بأن بعده 
لقد أضلين من اختذته يف الدنيا : أي يقول هذا النادم} أََضلَّنِي َعنِ الذِّكْرِ بَْعَد إِذْ َجاَءنِي لَقَْد{الصاحب والصديق 



هذا من : قيل} وََكَانَ الشَّْيطَانُ ِللْإِْنَساِن َخذُوالً{. أي عن الرسول} ِن الذِّكْرِ{: وقيل. خليال عن القرآن واإلميان به
واخلذل الترك من اإلعانة؛ ومنه . } بَْعَد إِذْ َجاءَنِي{: الكالم على هذا عند قولهومتام . قول اهللا ال من قول الظامل

وكل من صد عن . خذالن إبليس للمشركني ملا ظهر هلم يف صورة سراقة بن مالك، فلما رأى املالئكة تربأ منهم
  :ولقد أحسن من قال. سبيل اهللا وأطيع يف معصية اهللا فهو شيطان لإلنسان، خذوال عند نزول العذاب والبالء

  فإن مل جتد عنه حميصا فداره... جتنب قرين السوء وأصرم حباله 
  تنل منه صفو الود ما مل متاره... وأحبب حبيب الصدق وأحذر مراءه 
  إذا اشتعلت نريانه يف عذاره... ويف الشيب ما ينهى احلليم عن الصبا 

  :آخر
  يكون عفيفا خري الصحابة من... اصحب خيار الناس حيث لقيتهم 

  فوجدت منها فضة وزيوفا... والناس مثل دراهم ميزهتا 

إمنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء : "ويف الصحيح من حديث أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
الكري إما كحامل املسك ونافخ الكري فحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد رحيا طيبة ونافخ 

وذكر أبو بكر البزار عن . وأخرجه أبو داود من حديث أنس. لفظ مسلم" أن حيرق ثيابك وإما أن جتد رحيا خبيثة
من ذكركم باهللا رؤيته وزاد يف علمكم منطقه وذكركم : "قيل يا رسول اهللا؛ أي جلسائنا خري؟ قال: ابن عباس قال
. نقل األحجار مع األبرار خري لك من أن تأكل اخلبيص مع الفجارإنك إن ت: وقال مالك بن دينار" . باآلخرة عمله

  :وأنشد
  وصاحب شرار الناس يوما فتندما... وصاحب خيار الناس تنج مسلما 

  }َوقَالَ الرَُّسولُ َيا َربِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخذُوا َهذَا الْقُْرآنَ مَْهُجوراً{] ٣٠: [اآلية
  }ِلكُلِّ َنبِيٍّ َعدُّواً ِمَن الُْمْجرِِمَني َوكَفَى بَِربَِّك َهاِدياً وََنصِرياًَوكَذَِلَك َجَعلَْنا {] ٣١: [اآلية

إِنَّ قَْوِمي اتََّخذُوا {. يريد حممدا صلى اهللا عليه وسلم، يشكوهم إىل اهللا تعاىل} َوقَالَ الرَّسُولُ َيا َربِّ{: قوله تعاىل
أي } َمْهجُوراً{معىن : وقيل. ق من أنه سحر وشعر؛ عن جماهد والنخعيأي قالوا فيه غري احل} َهذَا الْقُْرآنَ مَْهُجوراً

أي كما جعلنا لك يا } َوكَذَِلكَ َجَعلَْنا ِلكُلِّ نَبِيٍّ َعُدّواً ِمَن الُْمْجرِمَِني{: متروكا؛ فعزاه اهللا تبارك وتعاىل وساله بقوله
ك جعلنا لكل نيب عدوا من مشركي فكذل -وهو أبو جهل يف قول ابن عباس  -حممد عدوا من مشركي قومك 

} َيا َربِّ{إن قول الرسول : وقد قيل. قومه، فاصرب، ألمري كما صربوا، فإين هاديك وناصرك على كل من ناوأك
من تعلم : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أنس. إمنا يقوله يوم القيامة؛ أي هجروا القرآن وهجروين وكذبوين

  يتعاهده ومل ينظر فيه جاء القرآن وعلق مصحفه مل

َوكَفَى {. ذكره الثعليب". يوم القيامة متعلقا به يقول يا رب العاملني إن عبدك هذا اختذين مهجورا فاقض بيين وبينه
عدو : وقال ابن عباس. نصب على احلال أو التمييز، أي يهديك وينصرك فال تبال مبن عاداك} بِرَبَِّك َهادِياً َوَنِصرياً

  .اهللا عليه وسلم أبو جهل لعنه اهللا النيب صلى
  .} َناُه تَْرتِيالًَوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَْوال ُنزِّلَ َعلَْيِه الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحَدةً كَذَِلَك ِلنُثَبَِّت بِِه فَُؤاَدَك َوَرتَّلْ{] ٣٢: [اآلية
  .} قِّ َوأَْحَسَن َتفِْسرياًَوال َيأْتُوَنكَ بَِمثَلٍ إِلَّا جِئَْناكَ بِالَْح{] ٣٣: [اآلية

: أحدمها: اختلف يف قائل ذلك على قولني} َوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا لَْوال ُنزِّلَ َعلَْيِه الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحدَةً{: قوله تعاىل



عليه مجلة  هال أنزل: اهنم اليهود حني رأوا نزول القرآن مفرقا قالوا: والثاين. أهنم كفار قريش؛ قاله ابن عباس
أي فعلنا } كَذَِلَك{: فقال اهللا تعاىل. واحدة كما أنزلت التوراة على موسى واإلجنيل على عيسى والزبور على داود

نقوي به قلبك فتعيه وحتمله؛ ألن الكتب املتقدمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون، والقرآن } لُِنثَبَِّت بِِه فُؤَاَدَك{
من القرآن الناسخ واملنسوخ، ومنه ما هو جواب ملن سأل عن أمور، ففرقناه ليكون أوعى أنزل على نيب أمي؛ وألن 

  .للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وأيسر على العامل به؛ فكان كلما نزل وحي جديد زاده قوة قلب
مه الكتاب يف قدرة اهللا أن يعل: قيل. فإن قيل هال أنزل القرآن دفعة واحدة وحفظه إذا كان ذلك يف قدرته؟: قلت

إن : وقد قيل. والقرآن يف حلظة واحدة، ولكنه مل يفعل وال معترض عليه يف حكمه، وقد بينا وجه احلكمة يف ذلك
من كالم املشركني، أي لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة كذلك، أي كالتوراة واإلجنيل، فيتم } كَذَِلكَ {قوله 

مث يبتدئ } ُجْملَةً َواِحَدةً{: وجيوز أن يكون الوقف على قوله. } بِِه فَُؤاَدَك لُِنثَبَِّت{مث يبتدئ } كَذَِلَك{الوقف على 
  قال. على معىن أنزلناه عليك كذلك متفرقا لنثبت به فؤادك} ذَِلَك لُِنثَبَِّت بِِه فُؤَاَدَك{

ثمان الشييب قال والوجه األول أجود وأحسن، والقول الثاين قد جاء به التفسري، حدثنا حممد بن ع: ابن األنباري
إِنَّا أَنَْزلْنَاُه ِفي لَْيلَِة {: حدثنا منجاب قال حدثنا بشر بن عمارة عن أيب روق عن الضحاك عن ابن عباس يف قوله تعاىل

أنزل القرآن مجلة واحدة من عند اهللا عز وجل يف اللوح احملفوظ إىل السفرة الكرام : قال] ١: القدر[} الْقَْدرِ
، فنجمه السفرة الكرام على جربيل عشرين ليلة، وجنمه جربيل عليه السالم على حممد عشرين الكاتبني يف السماء

. وَإِنَُّه لَقََسٌم لَْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم{يعين جنوم القرآن ] ٧٥: الواقعة[} فَال أُقِْسُم بَِمَواِقعِ النُُّجومِ{فهو قوله : قال. سنة
فلما مل ينزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم مجلة واحدة، قال : قال].  ٧٧ - ٧٦: الواقعة[} إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي

. يا حممد} كَذَِلكَ ِلُنثَبَِّت بِِه فَُؤاَدَك{: الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة؛ فقال اهللا تبارك وتعاىل
  .ءشيئا بعد شي: ورسلناه ترسيال؛ يقول: يقول} َوَرتَّلَْناُه َتْرتِيالً{

لو أنزلنا عليك القرآن مجلة واحدة مث : يقول} َوال يَأُْتوَنَك بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاَك بِالَْحقِّ وَأَْحَسَن تَفِْسرياً{: قوله تعاىل
وكان ذلك من عالمات : قال النحاس. سألوك مل يكن عندك ما جتيب به، ولكن منسك عليك فإذا سألوك أجبت

يء إال أجيبوا عنه، وهذا ال يكون إال من نيب، فكان ذلك تثبيتا لفؤاده وأفئدهتم، النبوة، ألهنم ال يسألون عن ش
ولو نزل مجلة مبا فيه من الفرائض لثقل عليهم، } َوال يَأُْتوَنَك بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاَك بِالَْحقِّ وَأَْحَسَن تَفِْسرياً{ويدل على هذا 

ألهنم ينبهون به مرة بعد مرة، ولو نزل مجلة واحدة لزال معىن  وعلم اهللا عز وجل أن الصالح يف إنزاله متفرقا،
التنبيه وفيه ناسخ ومنسوخ، فكانوا يتعبدون بالشيء إىل وقت بعينه قد علم اهللا عز وجل فيه الصالح، مث ينزل 

مجلة {ام واألوىل أن يكون التم: قال النحاس. افعلوا كذا وال تفعلوا: النسخ بعد ذلك؛ فمحال أن ينزل مجلة واحدة
: قال الضحاك. صار املعىن كالتوراة واإلجنيل والزبور ومل يتقدم هلا ذكر} كَذَِلَك{ألنه إذا وقف على } واحدة

كان املشركون : وقيل. أحسن من مثلهم تفصيال؛ فحذف لعلم السامع: واملعىن. أي تفصيال} وَأَْحَسَن تَفِْسرياً{
  الكتاب التحريف يستمدون من أهل الكتاب وكان قد غلب على أهل

والتبديل، فكان ما يأيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم أحسن تفسريا مما عندهم؛ ألهنم كانوا خيلطون احلق بالباطل، 
ال {: وقيل]. ٤٢: البقرة[} َوال َتلْبِسُوا الَْحقَّ بِالْبَاِطلِ{: واحلق احملض أحسن من حق خمتلط بباطل، وهلذا قال تعاىل

كقوهلم يف صفة عيسى إنه خلق من غري أب إال جئناك باحلق أي مبا فيه نقض حجتهم كآدم إذ خلق } ثَلٍَيأْتُوَنَك بَِم
  .من غري أب وأم



  }الَِّذيَن ُيْحَشُرونَ َعلَى ُوُجوِههِْم إِلَى َجهَنََّم أُولَِئَك َشرٌّ َمكَاناً وَأََضلُّ َسبِيالً{] ٣٤: [اآلية
ألهنم يف } َجَهنَّمَ أُولَِئَك َشرٌّ َمكَاناً{. }سبحان{تقدم يف } َعلَى ُوُجوِههِمْ إِلَى َجهَنََّمالَِّذيَن ُيْحَشُرونَ {: قوله تعاىل

أي دينا } وأضل سبيال{. صلى اهللا عليه وسلم هو شر اخللق. قال الكفار ألصحاب حممد: وقال مقاتل. جهنم
عليهم باحلجج الواضحة، وهم حمشورون  وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق، وأنت منصور: ونظم اآلية. وطريقا

  .على وجوههم
  }َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َوَجَعلَْنا َمَعُه أََخاُه َهاُرونَ َوزِيراً{] ٣٥: [اآلية
  }فَقُلَْنا اذَْهَبا إِلَى الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآياتَِنا فََدمَّْرَناُهْم َتْدِمرياً{] ٣٦: [اآلية
فَقُلَْنا {. }طه{تقدم يف }َوَجَعلَْنا َمَعُه أََخاُه هَاُرونَ َوزِيراً{. يريد التوراة} َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب{: عاىلقوله ت
َنِسَيا {: وهذا مبنزلة قوله. إمنا أمر موسى صلى اهللا عليه وسلم بالذهاب وحده يف املعىن: وقيل. اخلطاب هلما} اذَْهبَا

قال . وإمنا خيرج من أحدمها] ٢٢: الرمحن[} َيْخُرُج مِْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َوالْمَْرَجانُ{: وقوله]. ٦١: لكهفا[} ُحوَتُهمَا
فَقُوال لَُه قَْوالً لَيِّناً لََعلَُّه َيَتذَكَُّر أَوْ {: وهذا مما ال ينبغي أن جيترأ به على كتاب اهللا تعاىل، وقد قال جل وعز: النحاس
  فَأِْتيَاُه فَقُوال. قَالَ ال َتَخافَا إِنَّنِي َمَعكَُما أَْسَمُع َوأََرى. َنا إِنََّنا َنَخافُ أَنْ َيفُْرطَ َعلَْيَنا أَوْ أَنْ َيطَْغىقَاال رَبَّ. َيْخَشى

مَّ ثُ{: وقد قال جل ثناؤه]. ٦٢: الرمحن[} َوِمْن ُدونِهَِما َجنََّتاِن{: ونظري هذا]. ٤٧ - ٤٤: طه[} إِنَّا َرُسوال رَبَِّك
اذَْهْب إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَّهُ {: وقوله يف موضع آخر: قال القشريي] ٤٥: املومنون[} أَْرَسلَْنا ُموَسى َوأَخَاُه َهاُرونَ بِآياِتنَا

أمر موسى أوال، مث ملا : وجيوز أن يقال. ال ينايف هذا؛ ألهنما إذا كان مأمورين فكل واحد مأمور] ٢٤: طه[} طََغى
إِلَى الْقَْومِ الَِّذينَ {]. ٤٣: طه[} اذَْهَبا إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى{: قال] ٢٩: طه[} ِلي َوزِيراً ِمْن أَْهِلي َواجَْعلْ{: قال

فََدمَّْرَناُهمْ {يف الكالم إضمار؛ أي فكذبومها } فدمرناهم تدمريا{. يريد فرعون وهامان والقبط} كَذَّبُوا بِآياِتنَا
  .هم إهالكاأي أهلكنا} َتْدمِرياً
  }اً أَِليماًَوقَْوَم ُنوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُُّسلَ أَغَْرقَْناُهْم َوَجَعلَْناُهْم ِللنَّاسِ آَيةً َوأَعَْتْدَنا ِللظَّاِلِمَني َعذَاب{] ٣٧: [اآلية

. مبعىن اذكر: ثاينال. }دمرناهم{العطف على اهلاء وامليم يف : أربعة أقوال" قوم"يف نصب } َوقَْوَم نُوحٍ{: قوله تعاىل
ـ : الرابع. وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم: بإضمار فعل يفسره ما بعده؛ والتقدير: الثالث } أَغَْرقَْناُهْم{إنه منصوب ب

لَمَّا {. } قَْومِ ُنوحٍ{ليس مما يتعدى إىل مفعولني فيعمل يف املضمر ويف } أَغَْرقْنَا{ألن : ورده النحاس قال. قاله الفراء
ذكر اجلنس واملراد نوح وحده؛ ألنه مل يكن يف ذلك الوقت رسول إليهم إال نوح وحده؛ فنوح إمنا } الرُُّسلَكَذَّبُوا 

. بعث بال إله إال اهللا، وباإلميان مبا ينزل اهللا، فلما كذبوه كان يف ذلك تكذيب لكل من بعث بعده هبذه الكلمة
رق بينهم يف اإلميان، وألنه ما من نيب إال يصدق إن من كذب رسوال فقد كذب مجيع الرسل؛ ألهنم ال يف: وقيل

أي بالطوفان على ما تقدم } أَغَْرقْنَاُهْم{. سائر أنبياء اهللا، فمن كذب منهم نبيا فقد كذب كل من صدقه من النبيني
أي للمشركني من قوم نوح } َوأَْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمَني{أي عالمة ظاهرة على قدرتنا } َوَجَعلَْناُهْم ِللنَّاسِ آَيةً{. } ُهوُد{يف 
  .أي هذه سبيلي يف كل ظامل: وقيل. أي يف اآلخرة} َعذَاباً أَِليماً{

  }َوَعاداً َوثَُموَدا َوأَْصحَاَب الرَّسِّ َوقُُروناً َبْيَن ذَِلَك كَثِرياً{] ٣٨: [اآلية

قَْومَ {إذا كان } قَْوَم ُنوحٍ{كله معطوف على } َك كَِثرياًَوعَاداً َوثَُموَدا وَأَْصَحاَب الرَّسِّ َوقُُروناً َبْيَن ذَِل{: قوله تعاىل
وجيوز أن يكون كله منصوبا على أنه معطوف على املضمر يف . منصوبا على العطف، أو مبعىن اذكر} ُنوحٍ

صوبا بإضمار وجيوز أن يكون من. وهو اختيار النحاس؛ ألنه أقرب إليه} َما َجَعلَْناُهْم{أو على املضمر يف } َدمَّْرَناُهْم{



و . فعل؛ أي اذكر عادا الذين كذبوا هودا فأهلكهم اهللا بالريح العقيم، ومثودا كذبوا صاحلا فأهلكوا بالرجفة
  :قال. والرس يف كالم العرب البئر اليت تكون غري مطوية، واجلمع رساس} أَْصَحابَ الرَّسِّ{

  تنابلة حيفرون الرساسا
َيا قَْومِ اتَّبِعُوا {: الذي قال} يس{صاحب : لت كعبا عن أصحاب الرس قالسأ: قال ابن عباس. يعين آبار املعادن

هم : السدي. قتله قومه ورسوه يف بئر هلم يقال هلا الرس طرحوه فيها، وكذا قال مقاتل] ٢٠: يس[} الْمُْرَسِلَني
. فنسبوا إليها} يس{أهل أنطاكية، والرس بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيبا النجار مؤمن آل } يس{أصحاب قصة 

هم قوم كانوا يعبدون شجرة صنوبر فدعا عليهم نبيهم؛ وكان من ولد يهوذا، فيبست : وقال علي رضي اهللا عنه
هم قوم بأذربيجان قتلوا أنبياء : وقال ابن عباس. الشجرة فقتلوه ورسوه يف بئر، فأظلتهم سحابة سوداء فأحرقتهم

كانوا أهل بئر يقعدون عليها وأصحاب : وقال وهب بن منبه. فجفت أشجارهم وزروعهم فماتوا جوعا وعطشا
مواشي، وكانوا يعبدون األصنام، فأرسل اهللا إليهم شعيبا فكذبوه وآذوه، ومتادوا على كفرهم وطغياهنم، فبينما هم 

 أصحاب الرس وأصحاب: وقال قتادة. حول البئر يف منازهلم اهنارت هبم وبديارهم؛ فخسف اهللا هبم فهلكوا مجيعا
وقال . والرس قرية بفلج اليمامة: قال قتادة. األيكة أمتان أرسل اهللا إليهما شعيبا فكذبوه فعذهبما اهللا بعذابني

دليله ما روى حممد ابن كعب القرظي عمن حدثه أن النيب صلى اهللا عليه . هم قوم رسوا نبيهم يف بئر حيا: عكرمة
أسود وذلك أن اهللا تعاىل بعث نبيا إىل قومه فلم يؤمن به إال  أول الناس يدخل اجلنة يوم القيامة عبد: "وسلم قال

  ذلك األسود فحفر أهل القرية بئرا وألقوا فيها نبيهم حيا وأطبقوا عليه حجرا ضخما

وكان العبد األسود حيتطب على ظهره ويبيعه ويأتيه بطعامه وشرابه فيعينه اهللا على رفع تلك الصخرة حىت يدليه إليه 
طب إذ نام فضرب اهللا على أذنه سبع سنني نائما مث هب من نومه فتمطى واتكأ على شقه اآلخر فبينما هو حيت

فضرب اهللا على أذنه سبع سنني مث هب فاحتمل حزمة احلطب فباعها وأتى بطعامه وشرابه إىل البئر فلم جيده وكان 
: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم". قومه قد أراهم اهللا تعاىل آية فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه ومات ذلك النيب

هؤالء : وذكر هذا اخلرب املهدوي والثعليب، واللفظ للثعليب، وقال" إن ذلك العبد األسود ألول من يدخل اجلنة"
آمنوا بنبيهم فال جيوز أن يكونوا أصحاب الرس؛ ألن اهللا تعاىل أخرب عن أصحاب الرس أنه دمرهم، إال أن يدمروا 

وهم أول من عمل . أصحاب الرس قوم أرسل اهللا إليهم نبيا فأكلوه: وقال الكليب. نبيهم بأحداث أحدثوها بعد
هم أصحاب األخدود الذين حفروا األخاديد وحرقوا فيها املؤمنني، : وقيل. نساؤهم السحق؛ ذكره املاوردي

] ٤٥: احلج[} َوبِئْرٍ ُمَعطَّلٍَة{: يف قوله} الَْحجَّ{هم بقايا من قوم مثود، وأن الرس البئر املذكورة يف : وقيل. وسيأيت
أصحاب الرس : وقال جعفر بن حممد عن أبيه. والرس اسم بئر كانت لبقية من مثود: ويف الصحاح. على ما تقدم

وروي من حديث أنس أن رسول اهللا . قوم كانوا يستحسنون لنسائهم السحق، وكان نساؤهم كلهم سحاقات
" . اط الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء وذلك السحقإن من أشر: "صلى اهللا عليه وسلم قال

وما ذكرناه أوال هو املعروف، . الثلج املتراكم يف اجلبال؛ ذكره القشريي: وقيل. الرس ماء وخنل لبين أسد: وقيل
  :قال الشاعر .الرس كل ركية مل تطو؛ ومجعها رساس: قال أبو عبيدة. وهو كل حفر احتفر كالقرب واملعدن والبئر

  فيا ليتهم حيفرون الرساسا... وهم سائرون إىل أرضهم 
  :والرس اسم واد يف قول زهري

  فهن لوادي الرس كاليد للفم... بكرن بكورا واستحرن بسحرة 



اإلصالح بني الناس، واإلفساد أيضا وقد رسست بينهم؛ : والرس. ورس امليت أي قرب. حفرت بئرا: ورسست رسا
  وقد قيل يف أصحاب الرس غري ما ذكرنا، ذكره .فهو من األضداد

وعن . ومثود وأصحاب الرس. أي أمما ال يعلمهم إال اهللا بني قوم نوح وعاد} َوقُرُوناً َبْيَن ذَِلَك كَثِرياً{. الثعليب وغريه
مت بذلك لقد مه: أال تتداوى فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أمر به؟ قال: الربيع بن خيثم اشتكى فقيل له

مث فكرت فيما بيين وبني نفسي فإذا عاد ومثود وأصحاب الرس وقرونا بني ذلك كثريا كانوا أكثر وأشد حرصا 
على مجع املال، فكان فيهم أطباء، فال الناعت منهم بقي وال املنعوت؛ فأىب أن يتداوى فما مكث إال مخسة أيام حىت 

  .مات، رمحه اهللا
  }ا لَُه األَْمثَالَ وَكُالً َتبَّْرَنا َتْتبِرياًوَكُالً ضََرْبَن{] ٣٩: [اآلية

أي وأنذرنا كال ضربنا له األمثال وبينا هلم احلجة، ومل نضرب . قال الزجاج} وَكُالً َضرَْبَنا لَُه اَألْمثَالَ{: قوله تعاىل
ضرب األمثال تذكري  انتصب على تقدير ذكرنا كال وحنوه؛ ألن: وقيل. هلم األمثال الباطلة كما يفعله هؤالء الكفرة

وقال . وتربت الشيء كسرته. أي أهلكنا بالعذاب} َوكُالً َتبَّْرَنا َتتْبِرياً{. واملعىن واحد. ووعظ؛ ذكره املهدوي
  .تبدل التاء والباء من الدال وامليم. دمرناهم تدمريا: املؤرج واألخفش

  }َرْت َمطََر السَّْوِء أَفَلَْم َيكُونُوا َيرَْوَنَها َبلْ كَانُوا ال َيْرُجونَ ُنُشوراًَولَقَْد أََتْوا َعلَى الْقَْرَيةِ الَِّتي أُْمِط{] ٤٠: [اآلية
َمطَرَ {. واحلجارة اليت أمطروا هبا. والقرية قرية قوم لوط. يعين مشركي مكة} َولَقَدْ أَتَْوا َعلَى الْقَْرَيِة{: قوله تعاىل
كانت قريش يف : قال ابن عباس. أي يف أسفارهم ليعتربوا} َيكُوُنوا َيَروَْنَها أَفَلَْم{. احلجارة اليت أمطروا هبا} السَّْوِء

] ١٣٧: الصافات[} وَإِنَّكُْم لََتُمرُّونَ َعلَْيهِْم ُمصْبِِحَني{: جتارهتا إىل الشام متر مبدائن قوم لوط كما قال اهللا تعاىل
وجيوز أن يكون . أي ال يصدقون بالبعث} كَاُنوا ال يَْرُجونَ ُنشُوراً َبلْ{]. ٧٩: احلجر[} َوإِنَُّهَما لَبِإَِمامٍ ُمبِنيٍ{: وقال
  .بل كانوا ال يرجون ثواب اآلخرة: وجيوز أن يكون على بابه ويكون معناه. خيافون} يَْرُجونَ{معىن 

  }ُسوالًوَإِذَا َرأَْوَك إِنْ يَتَِّخذُوَنَك إِالَّ ُهُزواً أََهذَا الَِّذي بََعثَ اللَُّه َر{] ٤١: [اآلية
  }َضلُّ َسبِيالًإِنْ كَاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آِلَهِتَنا لَْوال أَنْ َصَبرَْنا َعلَْيَها َوَسْوَف َيْعلَُمونَ ِحَني َيَرْونَ الَْعذَاَب َمْن أَ{] ٤٢: [اآلية

: وقيل. ألن معناه يتخذونك} وَنَكإِنْ يَتَِّخذُ} {إذا{جواب } َوإِذَا َرأَْوَك إِنْ يَتَِّخذُوَنَك إِالَّ ُهزُواً{: قوله تعاىل
. كالم معترض} َوإِذَا َرأَْوكَ إِنْ يَتَِّخذُوَنَك إِالَّ ُهُزواً{: وقوله} أََهذَا الَِّذي{: اجلواب حمذوف وهو قالوا أو يقولون

والعائد حمذوف، } أََهذَا الَِّذي َبَعثَ اللَُّه َرسُوالً{: ونزلت يف أيب جهل كان يقول للنيب صلى اهللا عليه وسلم مستهزئا
} الَِّذي{رفع باالبتداء و } أََهذَا{. أهذا الذي بعثه اهللا مرسال: نصب على احلال والتقدير} َرُسوالً{. أي بعثه اهللا

ـ } الَِّذي{يف صلة } َبَعثَ{و . نصب على احلال} َرُسوالً{. خربه وجيوز أن . }َبَعثَ{واسم اهللا عز وجل رفع ب
واأللف لالستفهام على معىن . رسالة على هذا} َرسُوالً{أرسل ويكون معىن } َعثََب{يكون مصدرا؛ ألن معىن 

أي حبسنا } َعْن آِلَهِتَنا لَْوال أَنْ َصبَْرَنا َعلَْيَها{. أي قالوا قد كاد أن يصرفنا} إِنْ كَاَد لَُيِضلَُّنا{.التقرير واالحتقار 
يريد من أضل دينا أهم أم حممد، وقد } َرْونَ الَْعذَاَب َمْن أََضلُّ َسبِيالًَوَسْوفَ َيْعلَُمونَ ِحَني َي{. أنفسنا على عبادهتا
  .رأوه يف يوم بدر

  }أَرَأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه هََواُه أَفَأَْنَت َتكُونُ َعلَْيِه َوِكيالً{ ٤٣: اآلية
عليه وسلم من إضمارهم على الشرك وإصرارهم  عجب نبيه صلى اهللا} أََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهَواُه{: قوله تعاىل

كانت العرب إذا : قال الكليب وغريه. عليه مع إقرارهم بأنه خالقهم ورازقهم، مث يعمد إىل حجر يعبده من غري حجة



أرأيت : هوي الرجل منهم شيئا عبده من دون اهللا، فإذا رأى أحسن منه ترك األول وعبد األحسن؛ فعلى هذا يعين
  .اهلوى إله يعبد من دون اهللا، مث تال هذه اآلية: وقال ابن عباس. ه هبواه؛ فحذف اجلارمن اختذ إهل

  :قال الشاعر
  قد اعتزل الدنيا بإحدى املناسك... لعمر أبيها لو تبدت لناسك 
  والرتد يف الدنيا بأعمال فاتك... لصلى هلا قبل الصالة لربه 

أَفَأَْنَت َتكُونُ َعلَْيهِ {. وعن احلسن ال يهوى شيئا إال أتبعه، واملعىن واحد. هأي أطاع هوا} اتََّخذَ إِلََهُه هََواُه{: وقيل
أي ليست اهلداية والضاللة موكولتني إىل . أي حفيظا وكفيال حىت ترده إىل اإلميان وخترجه من هذا الفساد} َوِكيالً

مل تنسخ؛ ألن اآلية : وقيل. آية القتالإهنا منسوخة ب: مث قيل. وهذا رد على القدرية. مشيئك، وإمنا عليك التبليغ
  .تسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  }أَْم َتْحَسُب أَنَّ أَكْثََرُهْم َيْسَمُعونَ أَْو َيْعِقلُونَ إِنْ ُهمْ إِالَّ كَاَألْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ َسبِيالً{ ٤٤: اآلية
وذمهم جل . ومل يقل أهنم ألن منهم من قد علم أنه يؤمن} نَ أَوْ َيْعِقلُونَأَْم َتْحَسُب أَنَّ أَكْثَرَُهْم َيْسَمُعو{: قوله تعاىل
مساع قبول أو يفكرون فيما تقول فيعقلونه؛ أي هم مبنزلة من ال يعقل } أَْم َتْحَسبُ أَنَّ أَكْثَرَُهْم َيْسَمُعونَ{. وعز هبذا
مبعىن بل يف } أَْم{: وقيل. يسمعوا؛ واملراد أهل مكة املعىن أهنم ملا مل ينتفعوا مبا يسمعون فكأهنم مل: وقيل. وال يسمع

إذ ال } َبلْ ُهْم أََضلُّ{. أي يف األكل والشرب ال يفكرون يف اآلخرة} إِنْ ُهْم إِالَّ كَاَألْنَعامِ{. مثل هذا املوضع
ا اليت تعقلها، البهائم تعرف رهبا وهتتدي إىل مراعيها وتنقاد ألرباهب: وقال مقاتل. حساب وال عقاب على األنعام

ألن البهائم إن مل تعقل صحة التوحيد والنبوة مل : وقيل. وهؤالء ال ينقادون وال يعرفون رهبم الذي خلقهم ورزقهم
  .تعتقد بطالن ذلك أيضا

  }ْمَس َعلَْيِه دَِليالً،أَلَمْ َتَر إِلَى َربَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ َولَْو َشاَء لََجَعلَُه َساِكناً ثُمَّ َجَعلَْنا الشَّ{] ٤٥: [اآلية
  }ثُمَّ قََبضَْناُه إِلَْيَنا قَْبضاً َيسِرياً{] ٤٦: [اآلية

. جيوز أن تكون هذه الرؤية من رؤية العني، وجموز أن تكون من العلم} أَلَْم َتَر إِلَى رَبَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ{: قوله تعاىل
هو من غيوبة الشمس إىل : وقيل. جر إىل طلوع الشمسمد الظل من طلوع الف: وقال احلسن وقتادة وغريمها

واألول أصح؛ والدليل على ذلك أنه ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة؛ فإن فيها جيد املريض راحة . طلوعها
وهذه . وفيها ترد نفوس األموات واألرواح منهم إىل األجساد، وتطيب نفوس األحياء فيها: واملسافر وكل ذي علة

: أبو عبيدة. هنار اجلنة هكذا؛ وأشار إىل ساعة املصلني صالة الفجر: وقال أبو العالية. ة بعد املغربالصفة مفقود
قال . الظل بالغداة والفيء بالعشي؛ ألنه يرجع بعد زوال الشمس؛ مسي فيئا ألنه فاء من املشرق إىل جانب املغرب

  :الشاعر، وهو محيد بن ثور يصف سرحة وكين هبا عن امرأة
  وال الفيء من برد العشي تذوق... ظل من برد الضحا تستطيعه فال ال

كل ما : وحكى أبو عبيدة عن رؤية قال. الظل ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس: وقال ابن السكيت
أي } َولَْو َشاَء لََجَعلَُه َساِكناً{. كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو يفء وظل، وما مل تكن عليه الشمس فهو ظل

ثُمَّ {. املعىن لو شاء ملنع الشمس الطلوع: يريد إىل يوم القيامة، وقيل: ابن عباس. ائما مستقرا ال تنسخه الشمسد
أي جعلنا الشمس بنسخها الظل عند جميئها دالة على أن الظل شيء ومعىن؛ ألن األشياء } َجَعلَْنا الشَّْمَس َعلَْيِه َدلِيالً

: وقيل. فالدليل فعيل مبعىن الفاعل. الظل، ولوال النور ما عرفت الظلمةتعرف بأضدادها ولوال الشمس ما عرف 



فالشمس . أي دللنا الشمس على الظل حىت ذهبت به؛ أي أتبعناها إياه. مبعىن املفعول كالقتيل والدهني واخلضيب
عىن ومل يؤنث الدليل وهو صفة الشمس ألنه يف م. دليل أي حجة وبرهان، وهو الذي يكشف املشكل ويوضحه

أي } إِلَيَْنا قَْبضاً َيِسرياً{. يريد ذلك الظل املمدود} ثُمَّ قََبْضَناُه{. الشمس برهان والشمس حق: االسم؛ كما يقال
  فالظل مكثه يف هذا اجلو مبقدار طلوع. وكل أمر ربنا عليه يسري. يسريا قبضه علينا

يف هذا اجلو شعاع الشمس فأشرق على  الفجر إىل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا، وخلفه
قبضه : وقال قوم. األرض وعلى األشياء إىل وقت غروهبا، فإذا غربت فليس هناك ظل، إمنا ذلك بقية نور النهار

إن هذا : وقيل. بغروب الشمس؛ ألهنا ما مل تغرب فالظل فيه بقية، وإمنا يتم زواله مبجيء الليل ودخول الظلمة عليه
ثُمَّ {: وقيل. ؛ ألهنا إذا طلعت أخذ الظل يف الذهاب شيئا فشيئا؛ قاله أبو مالك وإبراهيم التيميالقبض وقع بالشمس

خفيا؛ : قتادة. أي سريعا، قاله الضحاك} َيِسرياً{: وقيل. }قَْبضاً َيسِرياً{أي قبضنا ضياء الشمس بالفيء } قََبْضَناُه
منه جعل مكانه جزء من الظلمة، وليس يزول دفعة أي إذا غابت الشمس قبض الظل قبضا خفيا؛ كلما قبض جزء 

  .فهذا معىن قول قتادة؛ وهو قول جماهد. واحدة
  }َوُهَو الَِّذي َجَعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلبَاساً وَالنَّْوَم سَُباتاً َوجََعلَ النَّهَاَر ُنُشوراً{] ٤٧: [اآلية

  :فيه أربع مسائل
قال . يعين سترا للخلق يقوم مقام اللباس يف ستر البدن} لَكُُم اللَّْيلَ ِلبَاساً َوُهَو الَِّذي َجَعلَ{: قوله تعاىل -األوىل
  .وصف الليل باللباس تشبيها من حيث يستر األشياء ويغشاها: الطربي
وهذا يوجب أن . ظن بعض الغفلة أن من صلى عريانا يف الظالم أنه جيزئه؛ ألن الليل لباس: قال ابن العريب -الثانية

وال حاجة إىل . والستر يف الصالة عبادة ختتص هبا ليست ألجل نظر الناس. بيته عريانا إذا أغلق عليه بابهيصلي يف 
  .اإلطناب يف هذا

: يقال. وأصل السبات من التمدد. أي راحة ألبدانكم بانقطاعكم عن األشغال} َوالنَّْوَم ُسَباتاً{: قوله تعاىل -الثالثة
للنوم سبات ألنه بالتمدد يكون، : وقيل. ورجل مسبوت أي ممدود اخللقة. سلتهسبتت املرأة شعرها أي نقضته وأر

  :وقيل. ويف التمدد معىن الراحة

السبت اإلقامة : وقيل. السبت القطع؛ فالنوم انقطاع عن االشتغال؛ ومنه سبت اليهود النقطاعهم عن األعمال فيه
. على معىن أنه سكون عن االضطراب واحلركة يف املكان؛ فكأن السبات سكون ما وثبوت عليه؛ فالنوم سبات

  .السبات نوم ثقيل؛ أي جعلنا نومكم ثقيال ليكمل اإلمجام والراحة: وقال اخلليل
شبه اليقظة فيه . من االنتشار للمعاش؛ أي النهار سبب اإلحياء لالنتشار} َوَجَعلَ النََّهاَر ُنُشوراً{: قوله تعاىل -الرابعة

  " .احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور: "وكان عليه السالم إذا أصبح قال. تةبتطابق اإلحياء مع اإلما
  }َوُهَو الَِّذي أَْرَسلَ الرَِّياحَ ُبشْراً َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه وَأَْنزَلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء طَهُوراً{] ٤٨: [اآلية

  .مستويف} األعراف{تقدم يف } يَاَح ُبْشراً َبْيَن َيَديْ َرْحَمتِِهَوُهوَ الَِّذي أَْرَسلَ الرِّ{: قوله تعاىل
  }َوأَْنَزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء طَُهوراً{: قوله تعاىل

  :فيه مخس عشرة مسألة
وكل طهور طاهر وليس كل . وضوء للماء الذي يتوضأ به: يتطهر به؛ كما يقال} َماًء طَهُوراً{: قوله تعاىل -األوىل
وبالضم املصدر، وهذا هو املعروف يف . وكذلك الوضوء والوقود. االسم" بفتح الطاء: "فالطهور. طهوراطاهر 



فبني أو املاء املنزل من السماء طاهر يف نفسه مطهر لغريه؛ فإن الطهور بناء مبالغة يف طاهر . اللغة؛ قاله ابن األنباري
مبعىن طاهر؛ وهو قول } طَُهوراً{إن : وقيل. ذهب اجلمهوروإىل هذا م. وهذه املبالغة اقتضت أن يكون طاهرا مطهرا

  .يعين طاهرا] ٢١: اإلنسان[} َوسَقَاُهْم َربُُّهْم شََراباً طَهُوراً{: أيب حنيفة؛ وتعلق بقوله تعاىل

  :ويقول الشاعر
  أداوي هبا قليب علي فجور... خليلي هل يف نظرة بعد توبة 

  الثنايا ريقهن طهور عذاب... إىل رجح األكفال غيد من الظبا 
منيم لغريه، وإمنا يرجع . رجل نؤوم وليس ذلك مبعىن أنه: وتقول العرب. فوصف الريق بأنه طهور وليس مبطهر

وصف شراب اجلنة بأنه طهور يفيد التطهري عن أوضار : ولقد أجاب علماؤنا عن هذا فقالوا. ذلك إىل فعل نفسه
ذا شربوا هذا الشراب يطهرهم اهللا من رحض الذنوب وأوضار الذنوب وعن خسائس الصفات كالغل واحلسد، فإ

َسالٌم َعلَْيكُْم ِطبُْتمْ {: االعتقادات الذميمة، فجاؤوا اهللا بقلب سليم، ودخلوا اجلنة بصفات التسليم، وقيل هلم حينئذ
اء على األعضاء كانت وملا كان حكمه يف الدنيا بزوال حكم احلدث جبريان امل]. ٧٣: الزمر[} فَاْدُخلُوَها خَاِلِديَن

  :وأما قول الشاعر. تلك حكمته يف اآلخرة
  ريقهن طهور

فإنه قصد بذلك املبالغة يف وصف الريق بالطهورية لعذوبته وتعلقه بالقلوب، وطيبه يف النفوس، وسكون غليل احملب 
ة؛ فإن الشعراء يتجاوزون يف برشفه حىت كأنه املاء الطهور، وباجلملة فإن األحكام الشرعية ال تثبت باجملازاة الشعري

االستغراق حد الصدق إىل الكذب، ويسترسلون يف القول حىت خيرجهم ذلك إىل البدعة واملعصية، ورمبا وقعوا يف 
  :أال ترى إىل قول بعضهم. الكفر من حيث ال يشعرون

  ولو مل تالمس صفحة األرض رجلها
  ملا كنت أدري علة للتيمم

هذا منتهى لباب كالم العلماء، وهو بالغ يف فنه؛ : قال القاضي أبو بكر بن العريب. هوهذا كفر صراح، نعوذ باهللا من
  إال أين تأملت من طريق العربية فوجدت فيه

  :املتعدي كما قال الشاعر. مطلعا مشرقا، وهو أن بناء فعول للمبالغة، إال أن املبالغة قد تكون يف الفعل
  ضروب بنصل السيف سوق مساهنا

  :الفعل القاصر كما قال الشاعروقد تكون يف 
  نؤوم الضحى مل تنتطق عن تفضل

ال يقبل اهللا صالة بغري : "وإمنا تؤخذ طهورية املاء لغريه من احلسن نظافة ومن الشرع طهارة؛ كقوله عليه السالم
رة؛ وأمجعت األمة لغة وشريعة على أن وصف طهور خيتص باملاء فال يتعدى إىل سائر املائعات وهي طاه". طهور

فكان اقتصارهم بذلك على املاء أدل دليل على أن الطهور هو املطهر، وقد يأيت فعول لوجه آخر ليس من هذا كله 
وقود وسحور بفتح الفاء، فإهنا عبارة عن احلطب الطعم املتسحر : وهو العبارة به اآللة للفعل ال عن الفعل كقولنا

فإذا ضمت الفاء يف الوقود . ون خربا عن اآللة اليت يتطهر هباأيضا يك" بفتح الطاء: "به؛ فوصف املاء بأنه طهور
يكون بناء للمبالغة " بفتح الفاء: "فثبت هبذا أن اسم الفعول. والسحور والطهور عاد إىل الفعل وكان خربا عنه

ن ويكون خربا عن اآللة، وهو الذي خطر ببال احلنفية، ولكن قصرت أشداقها عن لوكه، وبعد هذا يقف البيان ع



جعلت يل : "وقوله عليه السالم. } وَأَْنزَلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء طَهُوراً{: املبالغة وعن اآللة على الدليل بقوله تعاىل
حيتمل املبالغة وحيتمل العبارة به عن اآللة؛ فال حجة فيه لعلمائنا، لكن يبقى قول " األرض مسجدا وطهورا

  .نص يف أن فعله يتعدى إىل غريه ]١١: األنفال[} ِليُطَهَِّركُمْ بِِه{
املياه املنزلة من السماء املودعة يف األرض طاهرة مطهرة على اختالف ألواهنا وطعومها وأرياحها حىت خيالطها : الثانية

  ضرب يوافقه: غريها، واملخالط للماء على ثالثة اضرب

والضرب الثاين يوافقه يف إحدى . ا وهو الترابيف صفتيه مجيعا، فإذا خالطه فغريه مل يسلبه وصفا منهما ملوافقته هلم
والضرب . صفتيه وهي الطهارة، فاذا خالطه فغريه سلبه ما خالفه فيه وهو التطهري؛ كماء الورد وسائر الطاهرات
  .الثالث خيالفه يف الصفتني مجيعا، فإذا خالطه فغريه سلبه الصفتني مجيعا ملخالفته له فيهما وهو النجس

صريون من أصحاب مالك إىل أن قليل املاء يفسده قليل النجاسة، وأن الكثري ال يفسده إال ما غري ذهب امل -الثالثة
ومل حيدوا بني القليل والكثري حدا يوقف عنده، إال أن ابن القاسم روى عن . لونه أو طعمه أو رحيه من احملرمات

 يكن غسل ما به من األذى أنه قد أفسد مالك يف، اجلنب يغتسل يف حوض من احلياض اليت تسقى فيها الدواب، ومل
إال ابن وهب فإنه يقول يف املاء . املاء؛ وهو مذهب ابن القاسم وأشهب وابن عبداحلكم ومن اتبعهم من املصريني

أن املاء ال تفسده النجاسة احلالة فيه : وقوهلم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعنه. بقول املدنيني من أصحاب مالك
وذكر أمحد بن املعدل أن هذا . ا إال أن تظهر فيه النجاسة احلالة فيه وتغري منه طعما أو رحيا أو لوناقليال كان أو كثري

وإىل هذا ذهب إمساعيل بن إسحاق وحممد بن بكري وأبو الفرج األهبري وسائر املنتحلني . قول مالك بن أنس يف املاء
وهو مذهب . سعد واحلسن بن صاحل وداود بن عليملذهب مالك، من البغداديني؛ وهو قول األوزاعي والليث بن 

إذا وقعت جناسة يف املاء أفسدته كثريا كان أو : وقال أبو حنيفة. أهل البصرة، وهو الصحيح يف النظر وجيد األثر
ووجه حتققها عنده أن تقع مثال نقطة بول يف بركة، فإن كانت الربكة يتحرك . قليال إذا حتققت عموم النجاسة فيه

ويف اجملموعة حنو . بتحرك أحدمها فالكل جنس، وإن كانت حركة أحد الطرفني ال حترك اآلخر مل ينجسطرفاها 
وقال الشافعي حبديث القلتني، وهو حديث مطعون فيه؛ اختلف يف إسناده ومتنه؛ أخرجه أبو . مذهب أيب حنيفة

وقد رام الدارقطين على إمامته : لعريبقال ابن ا. داود والترمذي وخاصة الدارقطين، فإنه صدر به كتابه ومجع طرقه
وأما ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتني : وقال أبو عمر بن عبدالرب. أن يصحح حديث القلتني فلم يقدر

  فمذهب ضعيف من جهة النظر، غري ثابت

هما يف أثر ثابت وال يف األثر؛ ألنه قد تكلم فيه مجاعة من أهل العلم بالنقل، وألن القلتني ال يوقف على حقيقة مبلغ
إمجاع، فلو كان ذلك حدا الزما لوجب على العلماء البحث عنه ليقفوا على حد ما حده النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم؛ ألنه من أصل دينهم وفرضهم، ولو كان ذلك كذلك ما ضيعوه، فلقد حبثوا عما هو أدون من ذلك وألطف
ويف سنن الدارقطين عن . الف يدل على عدم التوقيف فيهما والتحديدوفيما ذكر ابن املنذر يف القلتني من اخل: قلت

ويظهر من . وعاصم هذا هو أحد رواة حديث القلتني. القالل اخلوايب العظام: محاد بن زيد عن عاصم بن املنذر قال
: سلم قالقول الدارقطين أهنا مثل قالل هجر؛ لسياقه حديث اإلسراء عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و

قال . وذكر احلديث" . ملا رفعت إىل سدرة املنتهى يف السماء السابعة نبقها مثل قالل هجر وورقها مثل آذان الفيلة"
. وتعلق علماؤنا حبديث أيب سعيد اخلدري يف بئر بضاعة، رواه النسائي والترمذي وأبو داود وغريهم: ابن العريب

: وقد فاوضت الطوسي األكرب يف هذه املسألة فقال. فال تعويل عليهوهو أيضا حديث ضعيف ال قدم له يف الصحة 



إن أخلص املذاهب يف هذه املسألة مذهب مالك، فإن املاء طهور ما مل يتغري أحد أوصافه؛ إذ ال حديث يف الباب 
وهو ما دام بصفاته، } ُهوراًوَأَنَْزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء طَ{: يعول عليه، وإمنا املعول على ظاهر القرآن وهو قوله تعاىل

فإذا تغري عن شيء منها خرج عن االسم خلروجه عن الصفة، ولذلك ملا مل جيد البخاري إمام احلديث والفقه يف 
ما من أحد يكلم يف سبيل اهللا : "وأدخل احلديث الصحيح" باب إذا تغري وصف املاء: "الباب خربا يعول عليه قال

فأخرب " . إال جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح املسك واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله
: ولذلك قال علماؤنا. صلى اهللا عليه وسلم أن الدم حباله وعليه رائحة املسك، ومل خترجه الرائحة عن صفة الدموية

هبا وقد وضعت فيه لكان ذلك ولو تغري . إذا تغري املاء بريح جيفة على طرفه وساحله مل مينع ذلك الوضوء منه
  .تنجيسا له للمخالطة واألول جماورة ال تعويل عليها

ووجه هذا االستدالل أن الدم . وقد استدل به أيضا على نقيض ذلك، وهو أن تغري الرائحة خيرجه عن أصله: قلت
سك بعض دم ملا استحالت رائحته إىل رائحة املسك خرج عن كونه مستخبثا جنسا، وأنه صار مسكا؛ وإن امل

  .الغزال
: قال أبو عمر. وإىل األول ذهب عبدامللك. وإىل هذا التأويل ذهب اجلمهور يف املاء. فكذلك املاء إذا تغريت رائحته

وهذا ال يفهم منه معىن . جعلوا احلكم للرائحة دون اللون، فكان احلكم هلا فاستدلوا عليها يف زعمهم هبذا احلديث
لدم معىن املاء فيقاس عليه، وال يشتغل مبثل هذا الفقهاء، وليس من شأن أهل العلم اللغز تسكن إليه النفس، وال يف ا

للناس وال يكتمونه، واملاء ال خيلو تغريه . به وإشكاله؛ وإمنا شأهنم إيضاحه وبيانه، ولذلك أخذ امليثاق عليهم ليبيننه
لى أنه غري طاهر وال مطهر، وكذلك أمجعوا أنه بنجاسة أو بغري جناسة، فإن كان بنجاسة وتغري فقد أمجع العلماء ع

وما أمجعوا . إنه غري مطهر إال أن يكون تغريه من تربة ومأة. وقال اجلمهور. إذا تغري بغري جناسة أنه طاهر على أصله
  .عليه فهو احلق الذي ال إشكال فيه، وال التباس معه

أو تغري بطحلب أو ورق شجر ينبت عليه ال ميكن االحتراز املاء املتغري بقراره كزرنيخ أو جري جيري عليه،  -الرابعة
عنه فاتفق العلماء أن ذلك ال مينع من الوضوء به، لعدم االحتراز منه واالنفكاك عنه؛ وقد روى ابن وهب عن مالك 

  .أن غريه أوىل منه
ر، وما أكل اجليف؛ ويكره سؤر النصراين وسائر الكفار واملدمن اخلم: قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم -اخلامسة

وتوضأ عمر رضي اهللا : قال البخاري. ومن توضأ بسؤرهم فال شيء عليه حىت يستيقن النجاسة. كالكالب وغريها
ملا كنا بالشام أتيت عمر : حدثونا عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ذكر سفيان بن عيينة قال. عنه من بيت نصرانية

: قال قلت. جئت هبذا املاء؟ ما رأيت ماء عذبا وال ماء مساء أطيب منهمن أين : بن اخلطاب مباء فتوضأ منه فقال
أيتها العجوز أسلمي تسلمي، بعث اهللا حممدا : "جئت به من بيت هذه العجوز النصرانية؛ فلما توضأ أتاها فقال

  فكشفت عن رأسها؛ فإذا: قال. صلى اهللا عليه وسلم باحلق

خرجه الدارقطين، ". اللهم اشهد: فقال عمر رضى اهللا عنه! موت اآلنعجوز كبرية، وإمنا أ: مثل الثغامة، فقالت
ورواه أيضا عن . فذكره.. حدثنا احلسني بن إمساعيل قال حدثنا أمحد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا سفيان

اهللا  احلسني بن إمساعيل قال حدثنا خالد بن أسلم حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن اخلطاب رضي
  .؛ وذكر احلديث مبثل ما تقدم.. أيتها العجوز أسلمي: عنه توضأ من بيت نصرانية أتاها فقال

: وقال الثوري. يغسل اإلناء سبعا وال يتوضأ منه وهو طاهر: فأما الكلب إذا ولغ يف املاء فقال مالك -السادسة



الكلب جنس : وقال أبو حنيفة. بن مسلمة وهو قول عبدامللك بن عبدالعزيز وحممد. يتوضأ بذلك املاء ويتمم معه
وقد كان مالك يفرق بني ما جيوز اختاذه من الكالب . وبه قال الشافعي وأمحد وإسحاق. ويغسل اإلناء منه ألنه جنس

وحتصيل مذهبه أنه طاهر عنده ال ينجس ولوغه شيئا ولغ فيه . وبني ما ال جيوز اختاذه منها يف غسل اإلناء من ولوغه
ويغسل . وكلب البادية واحلاضرة سواء. غريه؛ إال أنه استحب هراقة ما ولغ فيه من املاء ليسارة مؤنته طعاما وال

: ذكر ابن وهب وقال. هذا ما استقر عليه مذهبه عند املناظرين من أصحابه. اإلناء منه على كل حال سبعا تعبدا
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : قالحدثنا عبدالرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أيب هريرة 

ال ما أخذت يف بطوهنا : "فقال. إن الكالب والسباع ترد عليها: احلياض اليت تكون فيما بني مكة واملدينة، فقيل له
ويف البخاري عن . وهذا نص يف طهارة الكالب وطهارة ما تلغ فيه. أخرجه الدارقطين" ولنا ما بقي شراب وطهور

وقال . الكالب كانت تقبل وتدبر يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال يرشون شيئا من ذلك ابن عمر أن
يا : فقال عمر. هل ترد حوضك السباع: عمر حبضرة الصحابة لصاحب احلوض الذي سأله عمرو بن العاص

 يفرق بني السباع، ومل. أخرجه مالك والدارقطين. صاحب احلوض، ال ختربنا فإنا نرد على السباع وترد علينا
  والكلب من مجلتها، وال حجة للمخالف

يف األمر بإراقة ما ولغ فيه وأن ذلك للنجاسة، وإمنا أمر بإراقته ألن النفس تعافه ال لنجاسته؛ ألن التنزه من األقذار 
ن ذلك غلظ عليهم مندوب إليه، أو تغليظا عليهم ألهنم هنوا عن اقتنائها كما قال ابن عمر واحلسن؛ فلما مل ينتهوا ع

وأما األمر بغسل اإلناء فعبادة ال لنجاسته . يف املاء لقلته عندهم يف البادية، حىت يشتد عليهم فيمتنعوا من اقتنائها
: أنه جعل للتراب فيه مدخل لقول عليه السالم: الثاين. أن الغسل قد دخله العدد: أحدمها: كما ذكرناه بدليلني

وقد جعل صلى اهللا . ولو كان للنجاسة ملا كان للعدد وال للتراب يف مدخل كالبول" . وعفروه الثامنة بالتراب"
عليه وسلم اهلر وما ولغ فيه طاهرا، واهلر سبع ال خالف يف ذلك؛ ألنه يفترس ويأكل امليتة؛ فكذلك الكلب وما 

هذا لو . أنواع القياسوهذا من أقوى . كان مثله من السباع؛ ألنه إذا جاء نص ذلك يف أحدمها كان نصا يف اآلخر
  .واحلمد هللا. مل يكن هناك دليل؛ وقد ذكرنا النص على طهارته فسقط قول املخالف

وكذلك ما كان ل دم . ما مات يف املاء مما ال دم له فال يضر املاء إن مل يغري رحيه؛ فإن أننت مل يتوضأ به -السابعة
موته فيه؛ إال أن تتغري رائحته، فإن تغريت رائحته وأننت سائل من دواب املاء كاحلوت والضفدع مل يفسد ذلك املاء 
وأما ما له نفس سائلة فمات يف املاء ونزح مكانه ومل . مل جيز التطهر به وال الوضوء منه، وليس بنجس عند مالك

أن  .واستحب بعضهم. يغري لونه وال طعمه وال رحيه فهو طاهر مطهر سواء كان املاء قليال أو كثريا عند املدنيني
ويكرهون استعمال ذلك املاء قبل . ينزح من ذلك املاء دالء لتطيب النفس به، وال حيدون يف ذلك حدا ال يتعدى

وقد كان بعض أصحاب مالك . نزح الدالء، فإن استعمله أحد يف غسل أو وضوء جاز إذا كانت حاله ما وصفنا
. لطهارتني احتياطا، فإن مل يفعل وصلى بذلك املاء أجزأهيرى ملن توضأ هبذا املاء وإن مل يتغري أن يتيمم، فيجمع بني ا

فأمر به ابن عباس رضي اهللا عنه  -يعين فمات  -وروى الدارقطين عن حممد بن سريين أن زجنيا وقع يف زمزم 
  فغلبتهم عني جاءهتم من: قال. فأخرج فأمر هبا أن تنزح

وأخرجه عن أيب الطفيل أن . نزحوها انفجرت عليهم الركن فأمر هبا فدمست بالقباطي واملطارف حىت نزحوها، فلما
شعبة عن مغرية عن إبراهيم . وروى. وهذا حيتمل أن يكون املاء تغري، واهللا أعلم. غالما وقع يف بئر زمزم فنزحت

كل نفس سائلة ال يتوضأ منها، ولكن رخص يف اخلنفساء والعقرب واجلراد واجلدجد إذا وقعن يف : أنه كان يقول



أخرجه الدارقطين، حدثنا احلسني بن إمساعيل قال حدثنا . وأظنه قد ذكر الوزغة: قال شعبة. ال بأس بهالركاء ف
  .؛ فذكره...حممد بن الوليد قال حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة

املاء  ذهب اجلمهور من الصحابة وفقهاء األمصار وسائر التابعني باحلجاز والعراق أن ما ولغ فيه اهلر من -الثامنة
. وقد روي عن أيب هريرة فيه خالف. طاهر، وأنه ال بأس بالوضوء بسؤره؛ حلديث أيب قتادة، أخرجه مالك وغريه

وروي عن عطاء بن أيب رباج وسعيد بن املسيب وحممد بن سريين أهنم أمروا بإراقة ماء ولغ فيه اهلر وغسل اإلناء 
قال . ن رأى يف فمه جناسة ليصح خمرج الروايتني عنهوحيتمل أن كون احلس. واختلف يف ذلك عن احلسن. منه

ويف الباب عن عائشة وأيب هريرة، هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل : "الترمذي ملا ذكر حديث مالك
العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم والتابعني ومن بعدهم؛ مثل الشافعي وأمحد وإسحاق، مل يروا بسؤر 

وهذا أحسن شيء يف الباب، وقد جود مالك هذا احلديث عن إسحاق بن عبداهللا بن أيب طلحة، ومل ". اهلرة بأسا
احلجة عند التنازع واالختالف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال احلافظ أبو عمر. يأت به أحد أمت من مالك

ليه اعتماد الفقهاء يف كل مصر وع. احلديث. وسلم، وقد صح من حديث أيب قتادة أنه أصغى هلا اإلناء حىت شربت
إن توضأ به أحد أجزأه، وال أعلم حجة ملن كره الوضوء : وقال. إال أبا حنيفة ومن قال بقول؛ فإنه كان يكره سؤره

بسؤر اهلرة أحسن من أنه مل يبلغه حديث أيب قتادة، وبلغه حديث أيب هريرة يف الكلب فقاس اهلر عليه، وقد فرقت 
  السنة بينهما يف باب

ومن حجتهم أيضا ما رواه . وباهللا التوفيق. التعبد يف غسل اإلناء، ومن حجته السنة خاصمته، وما خالفها مطرح
طهور اإلناء إذا ولغ فيه اهلر : "قرة بن خالد عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .إال قرة بن خالد، وقرة ثقة ثبت وهذا احلديث مل يرفعه. شك قرة" أن يغسل مرة أو مرتني
طهور اإلناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات األوىل بالتراب : "هذا احلديث أخرجه الدارقطين، ومتنه: قلت

" ولوغ الكلب: "كذا رواه أبو عاصم مرفوعا، ورواه غريه عن قرة: قال أبو بكر. قرة شك". واهلر مرة أو مرتني
يغسل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى أبو صاحل عن أيب هريرة قال. قوفامو" ولوغ اهلر"مرفعا و

ال يثبت هذا مرفوعا واحملفوظ من قول أيب هريرة واختلف : قال الدارقطين" اإلناء من اهلر كما يغسل من الكلب
ن جماهد أنه قال يف اإلناء وع. وذكر معمر وابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان جيعل اهلر مثل الكلب. عنه

  .قال الدارقطين. اغسله سبع مرات: يلغ فيه السنور قال
املاء املستعمل طاهر إذا كانت أعضاء املتوضئ به طاهرة؛ إال أن مالكا ومجاعة من الفقهاء اجللة كانوا  -التاسعة

وصلى مل أر عليه إعادة  ال خري فيه، وال أحب ألحد أن يتوضأ به، فإن فعل: وقال مالك. يكرهون الوضوء به
ال جيوز استعماله يف رفع احلدث، ومن توضأ به : وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحاهبما. الصالة ويتوضأ ملا يستقبل

وقال بقوهلم يف ذلك اصبغ بن الفرج، وهو قول . أعاد؛ ألنه ليس مباء مطلق؛ ويتيمم واجده ألنه ليس بواجد ماء
. احبي خرجه مالك وحديث عمرو بن عنبسة أخرجه مسلم، وغري ذلك من اآلثارواحتجوا حبديث الصن. األوزاعي
وهذا عندي ال : قال أبو عمر. املاء إذا توضئ به خرجت اخلطايا معه؛ فوجب التنزه عنه ألنه ماء الذنوب: وقالوا

خرجت : "ا معىن قولهوجه له؛ ألن الذنوب ال تنجس املاء ألهنا ال أشخاص هلا وال أجسام متازج املاء فتفسده، وإمن
  إعالم منه بأن الوضوء للصالة عمل يكفر اهللا به السيئات عن عباده" اخلطايا مع املاء



وقال أبو ثور وداود مثل قول مالك، وأن الوضوء باملاء املستعمل جائز؛ ألنه . املؤمنني رمحة منه هبم وتفضال عليهم
إمجاع األمة على طهارته إذا مل يكن يف أعضاء املتوضئ واحتجوا ب. ماء طاهر ال ينضاف إليه شيء وهو ماء مطلق

وروي عن علي بن أىب طالب وابن عمر وأيب أمامة . وإىل هذا ذهب أبو عبداهللا املروزي حممد بن نصر. جناسة
وعطاء بن أيب رباح واحلسن البصري والنخعي ومكحول والزهري أهنم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد يف حليته 

روي عبدالسالم بن صاحل . جيزئه أن ميسح بذلك البلل رأسه؛ فهؤالء كلهم أجازوا الوضوء باملاء املستعملإنه : بلال
أن رسول : "حدثنا إسحاق بن سويد عن العالء بن زياد عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم مرضي

يا : من جسده مل يصبها املاء، فقلنااهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم وقد اغتسل وقد بقيت ملعة 
أخرجه الدارقطين، " . رسول اهللا، هذه ملعة مل يصبها املاء؛ فكان له شعر وارد، فقال بشعره هكذا على املكان فبله

عبدالسالم بن صاحل هذا بصري وليس بقوي وغريه من الثقات يرويه عن إسحاق عن العالء مرسال، وهو : وقال
  .الصواب

لثقة عن إسحاق بن سويد العدوي عن العالء بن زياد العدوي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الراوي ا: قلت
مسألة املاء املستعمل إمنا تنبين على أصل آخر، وهو أن : "قال ابن العريب. ؛ احلديث فيما ذكره هشيم...اغتسل

اسا على الرقبة إذا أدى هبا فرض عتق اآللة إذا أدي هبا فرض هل يؤدى هبا فرض آخر أم ال؛ فمنع ذلك املخالف قي
مل يصلح أن يتكرر يف أداء فرض آخر؛ وهذا باطل من القول، فإن العتق إذا أتى على الرق أتلفه فال يبقى حمل ألداء 

ونظريه من املاء ما تلف على األعضاء فإنه ال يصح أن يؤدى به فرض آخر لتلف عينه حسا كما . الفرض بعتق آخر
  ".قبة بالعتق حكما، وهذا نفيس فتأملوهتلف الرق يف الر

مل يفرق مالك وأصحابه بني املاء تقع فيه النجاسة وبني النجاسة يرد عليه املاء، راكدا كان املاء أو غري  -العاشرة
" . املاء ال ينجسه شيء إال ما غلب عليه فغري طعمه أو لونه أو رحيه: "راكد؛ لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من أصول الشريعة يف : وقال. على املاء تنجس؛ واختاره ابن العريب: إذا وردت النجاسة: الشافعية فقالوا وفرقت
إذا : "أحكام املاء أن ورود النجاسة على املاء ليس كورود املاء على النجاسة؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

فمنع من ". الثا فإن أحدكم ال يدري أين باتت يدهاستيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ث
قليال كان أو  -ورود اليد على املاء وأمر بإيراد املاء عليها، وهذا أصل بديع يف الباب، ولوال وروده على النجاسة 

نوبا صبوا عليه ذ: " وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف بول األعرايب يف املسجد. ملا طهرت -كثريا 
إذا كان املاء دون القلتني فحلته جناسة : واستدلوا أيضا حبديث القلتني، فقالوا: قال شيخنا أبو العباس". من ماء

. تنجس وإن مل تغريه، وإن ورد ذلك القدر فأقل على النجاسة فأذهب عينها بقي املاء على طهارته وأزال النجاسة
، وتفريقهم بورود املاء على النجاسة وورودها عليه فرق وهذه مناقضة، إذ املخالطة قد حصلت يف الصورتني

صوري ليس فيه من الفقه شيء، فليس الباب باب التعبدات بل من باب عقلية املعاين، فإنه من باب إزالة النجاسة 
طعمه املاء طهور ال ينجسه شيء إال ما غري لونه أو : "مث هذا كله منهم يرده قوله عليه الصالة والسالم. وأحكامها
  " .أو رحيه
هذا احلديث أخرجه الدارقطين عن رشدين بن سعد أيب احلجاج عن معاوية بن صاحل عن راشد بن سعد عن : قلت

مل يرفعه غري رشدين بن : وقال. أيب أمامة الباهلي وعن ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وليس فيه ذكر اللون
منه يف االستدالل ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثري عن حممد  سعد عن معاوية بن صاحل وليس بالقوي، وأحسن

  يا رسول اهللا،: بن كعب عن عبيداهللا بن عبداهللا بن رافع بن خديج عن أيب سعيد اخلدري قال قيل



: أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر تلقى فيها احليض وحلوم الكالب والننت؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هذا : وقال أبو عيسى. أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطين كلهم هبذا اإلسناد" ملاء طهور ال ينجسه شيءإن ا"

هذا احلديث ومل يرو أحد حديث أىب سعيد يف بئر بضاعة أحسن مما روى أبو . حديث حسن، وقد جود أبو أسامة
قال أبو . هللا عليه وسلم بطهارته وطهورهفهذا احلديث نصي يف ورود النجاسة على املاء، وقد حكم صلى ا. أسامة
. إىل العانة: أكثر ما يكون املاء فيها؟ قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؛ قلت: مسعت قتيبة بن سعيد قال: داود
وقدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها مث ذرعته فإذا عرضها : قال أبو داود. دون العورة: فإذا نقص؟ قال: قلت

ورأيت فيها . هل غري بناؤها عما كانت عليه؟ فقال ال: سألت الذي فتح يل باب البستان فأدخلين إليهستة أذرع، و
إهنا يف وسط السبخة، فماؤها متغريا : فكان هذا دليال لنا على ما ذكرناه، غري أن ابن العريب قال. ماء متغري اللون

  .من قرارها؛ واهللا أعلم
الذي جيوز به الوضوء وغسل النجاسات هو املاء القراح الصايف من ماء السماء  املاء الطاهر املطهر -احلادية عشرة

واألهنار والبحار والعيون واآلبار، وما عرفه الناس ماء مطلقا غري مضاف إىل شيء خالطه كما خلقه اهللا عز وجل 
عمرو وعبداهللا بن عمر أبو حنيفة وعبداهللا بن . وخالف يف هذه اجلملة. صافيا وال يضره لون أرضه على ما بيناه

فأما بالدهن واملرق فعنه رواية . فأما أبو حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ يف السفر، وجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر
وكذلك عنده النار والشمس؛ حىت أن . إذا زالت النجاسة به جاز: إال أن أصحابه يقولون. أنه ال جيوز إزالتها به

وكذلك النجاسة على األرض إذا جفت بالشمس فإنه يطهر . لشمس طهر من غري دباغجلد امليتة إذا جف يف ا
ملا وصف اهللا سبحانه : قال ابن العريب. ذلك املوضع، حبيث جتوز الصالة عليه، ولكن ال جيوز التيمم بذلك التراب

  عليه الصالة املاء بأنه طهور وامنت بإنزاله من السماء ليطهرنا به دل على اختصاصه بذلك؛ وكذلك قال

فلذلك " . حتيه مث اقرصيه مث اغسليه باملاء: "والسالم ألمساء بنت الصديق حني سألته عن دم احليض يصيب الثوب
مل يلحق غري املاء باملاء ملا يف ذلك من إبطال االمتنان، وليست النجاسة معىن حمسوسا حىت يقال كل ما أزاهلا فقد قام 

عي عني له صاحب الشرع املاء فال يلحق به غريه؛ إذ ليس يف معناه، وألنه لو به الغرض، وإمنا النجاسة حكم شر
وقد كان تاج السنة ذو العز بن املرتضى . حلق به ألسقطه، والفرع إذا عاد إحلاقه باألصل يف إسقاطه سقط يف نفسه

  .الدبوسي يسميه فرخ زىن
ساق؛ ذكرها . اف ال يقوم شيء منها علىوأما ما استدل به على استعمال النبيذ فأحاديث واهية، ضع: قلت

يف ". النبيذ وضوء ملن مل جيد املاء: "وكذلك ضعف ما روي عن ابن عباس موقوفا. الدارقطين وضعفها ونص عليها
احلجاج وأبو ليلى . ال بأس بالوضوء بالنبيذ: وكذلك ما روي عن علي أنه قال. طريقه ابن حمرز متروك احلديث

وذكر عن علقمة بن قيس . تفرد به ابن هليعة وهو ضعيف احلديث: مسعود وقال وضعف حديث ابن. ضعيفان
  .أشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد منكم ليلة أتاه داعي اجلن؟ فقال ال: قلت لعبداهللا بن مسعود: قال
لنيب صلى اهللا سألين ا: وأخرج الترمذي حديث ابن مسعود قال. هذا إسناد صحيح ال خيتلف يف عدالة رواته: قلت

وإمنا : قال أبو عيسى. فتوضأ منه: قال" مثرة طيبة وماء طهور: "فقال. نبيذ: فقلت" ما يف إداوتك: "عليه وسلم
روي هذا احلديث، عن أيب زيد عن عبداهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأبو زيد رجل جمهول عند أهل احلديث 

أى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ، منهم سفيان وغريه، وقال بعض غري هذا احلديث، وقد ر. ال نعرف له رواية
إن ابتلي رجل هبذا فتوضأ بالنبيذ : ال يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي وأمحد وإسحاق، وقال إسحاق: أهل العلم



اهللا تعاىل وقول من يقول ال يتوضأ بالنبيذ أقرب إىل الكتاب والسنة وأشبه؛ ألن : قال أبو عيسى. وتيمم أحب إيل
  فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا{: قال

وهذه املسألة مطولة يف كتب اخلالف؛ وعمدهتم التمسك بلفظ املاء حسبما تقدم يف ]. ٦: املائدة[} َصعِيداً طَيِّباً
  .بيانه واهللا أعلم" املائدة"

توقف ] ١١: األنفال[} ِلُيطَهَِّركُْم بِِه{: وقال} ًء طَُهوراًَوأَْنَزلَْنا ِمَن السََّماِء َما{: ملا قال اهللا تعاىل -الثانية عشرة
مجاعة يف ماء البحر؛ ألنه ليس مبنزل من السماء؛ حىت رووا عن عبداهللا بن عمر وابن عمرو معا أنه ال يتوضأ به؛ 

ماؤه اجلل  هو الطهور: "ولكن النيب صلى اهللا عليه وسلم بني حكمه حني قال لن سأله. ألنه نار وألنه طبق جهنم
وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النيب . هذا حديث حسن صحيح: وقال فيه أبو عيسى. أخرجه مالك" ميتته

صلى اهللا عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عباس، مل يروا بأسا مباء البحر، وقد كره بعض أصحاب النيب صلى 
قال أبو . هو نار: داهللا بن عمرو، وقال عبداهللا بن عمرواهللا عليه وسلم الوضوء مباء البحر؛ منهم ابن عمر وعب

. هو عندي حديث صحيح: عمر؛ وقد سئل أبو عيسى الترمذي عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم فقال
قال أبو . وهم فيه، إمنا هو املغرية بن أيب بردة: فقال. هشيم يقول فيه أيب ابن برزة: قال أبو عيسى فقلت للبخاري

أدري ما هذا من البخاري رمحه اهللا، ولو كان صحيحا ألخرجه يف مصنفه الصحيح عنده، ومل يفعل ألنه ال  ال: عمر
وهذا احلديث ال حيتج أهل احلديث مبثل إسناده، وهو عندي صحيح ألن . يعول يف الصحيح إال على اإلسناد

وقد . اء، وإمنا اخلالف بينهم يف بعض معانيهالعلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، وال خيالف يف مجلته أحد من الفقه
أن البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء به جائز؛ إال : أمجع مجهور من العلماء ومجاعة أئمة الفتوى باألمصار من الفقهاء

ما روي عن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب وعبداهللا بن عمرو بن العاص أهنما كرها الوضوء مباء البحر، ومل يتابعهما 
وهذا يدلك على اشتهار . من فقهاء األمصار على ذلك وال عرج عليه، وال التفت إليه حلديث هذا البابأحد 

وباهللا . احلديث عندهم، وعملهم به وقبوهلم له، وهو أوىل عندهم من اإلسناد الظاهر الصحة ملعىن ترده األصول
  .التوفيق

عوف الزهري، من عباد أهل املدينة وأتقاهم هللا، وصفوان بن سليم موىل محيد بن عبدالرمحن بن : قال أبو عمر
ناسكا، كثري الصدقة مبا وجد من قليل وكثري، كثري العمل، خائفا هللا، يكىن أبا عبداهللا، سكن املدينة مل ينتقل عنها، 

: المسعت أيب يسأل عن صفوان بن سليم فق: ذكر عبداهللا بن أمحد بن حنبل قال. ومات هبا سنة اثنتني وثالثني ومائة
 -واهللا أعلم  -فلم يرو عنه فيما علمت إال صفوان . وأما سعيد بن سلمة. ثقة من خيار عباد اهللا وفضالء املسلمني

وأما املغرية بن أيب بردة فقيل عنه إنه غري معروف يف . ومن كانت هذه حاله فهو جمهول ال تقوم به حجة عند مجيعهم
املغرية بن أيب بردة وجدت ذكره يف مغازي موسى : قال أبو عمر. لليس مبجهو: وقيل. محلة العلم كسعيد بن سلمة

وروى . بن نصري باملغرب، وكان موسى يستعمله على اخليل، وفتح اهللا له يف بالد الرببر فتوحات يف الرب والبحر
البجر فال من مل يطهره ماء : "الدارقطين من غري طريق مالك عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .قال إسناده حسن" . طهره اهللا
توهم قوم أن املاء إذا فضلت للجنب منه فضله ال يتوضأ به، وهو مذهب باطل، فقد : قال ابن العريب -الثالثةعشرة

أجنبت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واغتسلت من جفنة وفضلت فضلة، فجاء : ثبت عن ميمونة أهنا قالت
 -أو  -إن املاء ليس عليه جناسة : "فقال. إين قد اغتسلت منه:  عليه وسلم ليغتسل منه فقلترسول اهللا صلى اهللا



. وردت آثار يف هذا الباب مرفوعة يف النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل املرأة: قال أبو عمر" . إن املاء ال جينب
غترف الرجل مع املرأة يف إناء واحد؛ ألن ال جيوز أن ي: فقالت طائفة. ولكن ليغترفا مجيعا: وزاد بعضهم يف بعضها

إمنا كره من ذلك أن تنفرد املرأة باإلناء مث يتوضأ الرجل : وقال آخرون. كل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه
والذي ذهب إليه اجلمهور من العلماء ومجاعة فقهاء . وكل واحد منهم روى مبا ذهب إليه أثرا. بعدها بفضلها

ويف . ن يتوضأ الرجل بفضل املرأة وتتوضأ املرأة من فضله، انفردت املرأة باإلناء أو مل تنفرداألمصار أنه ال بأس أ
  والذي نذهب إليه أن. مثل هذا آثار كثرية صحاح

املاء ال ينجسه شيء إال ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها؛ فال وجه لالشتغال مبا ال يصح من اآلثار 
  .انواهللا املستع. واألقوال

كنت اغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من إناء : حدثتين ميمونة قالت: روى الترمذي عن ابن عباس قال
كنت اغتسل أنا والنيب صلى : وروى البخاري عن عائشة قالت. قال هذا حديث حسن صحيح. واحد من اجلنابة

ن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف صحيح مسلم ع. اهللا عليه وسلم من إناء واحد يقال له الفرق
اغتسل بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف : وروى الترمذي عن ابن عباس قال. كان يغتسل بفضل ميمونة

إن املاء ال : "قال. يا رسول اهللا، إين كنت جنبا: جفنة فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت
وروى الدارقطين عن عمرة . هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي: الق" . جينب

كنت أتوضأ أنا والنيب صلى اهللا عليه وسلم من إناء واحد وقد أصابت اهلرة منه : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
رسول اهللا صلى اهللا عليه  هنى: "وروي أيضا عن رجل من بين غفار قال. هذا حديث حسن صحيح: قال. قبل ذلك

ويف الباب عن عبداهللا بن سرجس، وكره بعض الفقهاء فضل طهور املرأة، وهو قول " . وسلم عن فضل طهور املرأة
  .أمحد وإسحاق
روى الدارقطين عن زيد بن أسلم موىل عمر بن اخلطاب أن عمر بن اخلطاب كان يسخن له املاء يف  -الرابعة عشرة

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروي عن عائشة قالت. وهذا إسناد صحيح: لقا. قمقمة ويغتسل به
رواه خالد بن إمساعيل املخزومي، عن " . ال تفعلي يا محرياء فإنه يورث الربص: "فقال. وقد سخنت ماء يف الشمس

ن الزهري عن عروة ورواه عمرو بن حممد األعشم عن فليح ع. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهو متروك
  .وهو منكر احلديث، ومل يروه غريه عن فليح، وال يصح عن الزهري؛ قاله الدارقطين. عن عائشة

كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إال إناء الذهب والفضة؛ لنهي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -اخلامسة عشرة
ومن توضأ فيهما أجزاه وضوءه . بابرة ال لنجاسة فيهماللتشبه باألعاجم واجل -واهللا أعلم  -وذلك . عن اختاذمها

وكل جلد ذكي . واألول أكثر؛ قال أبو عمر. ال جيزئ الوضوء يف أحدمها: وقد قيل. وكان عاصيا باستعماهلما
وكان مالك يكره الوضوء يف إناء جلد امليتة بعد الدباغ؛ على اختالف من . فجائز استعماله للوضوء وغري ذلك

  .}النحل{تقدم يف وقد . قوله
  }لُِنحْيَِي بِِه َبلَْدةً َمْيتاً وَُنْسِقَيُه ِممَّا َخلَقَْنا أَْنَعاماً وَأََناِسيَّ كَثِرياً{  ٤٩: اآلية

املطر روح األرض حيييها : قال كعب. باجلدوبة واحملل وعدم النبات} بَلَْدةً َمْيتاً{. أي باملطر} لُِنحْيَِي بِِه{: قوله تعاىل
" ونسقيه. "أراد بالبلد املكان: وقيل. ومل يقل ميتة ألن معىن البلدة والبلد واحد؛ قاله الزجاج} َمْيتاً{: وقال. اهللا به

" بفتح: "} وَُنْسِقيَه{وقرأ عمر بن اخلطاب وعاصم واألعمش فيما روى املفضل عنهما . قراءة العامة بضم النون



أي بشرا كثريا وأناسي واحده إنسي حنو مجع القرقور قراقري وقراقر يف } كَثِرياً ِممَّا َخلَقَْنا أَْنَعاماً َوأَنَاِسيَّ{. النون
: قول األخفش واملربد وأحد قويل الفراء؛ وله قول آخر وهو أن يكون واحده إنسانا مث تبدل من النون ياء؛ فتقول

النون، وعلى هذا جيوز  أناسي، واألصل أناسني، مثل سرحان وسراحني، وبستان وبساتني؛ فجعلوا الياء عوضا من
بتخفيف الياء اليت فيما بني الم الفعل وعينه؛ مثل } أََناِسيَّ{وجيوز : قال الفراء. سراحي وبسايت، ال فرق بينهما

: النساء[} َوَحُسَن أُولَِئكَ َرِفيقاً{ومل يقل كثريين؛ ألن فعيال قد يراد به الكثرة؛ حنو } كَِثرياً{وقال . قراقري وقراقر
٦٩.[  

  }َولَقَْد َصرَّفَْناُه َبْينَُهْم لَِيذَّكَُّروا فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ إِالَّ كُفُوراً{] ٥٠: [يةاآل
َتبَاَرَك الَِّذي نَزَّلَ {: قوله تعاىل: يعين القرآن، وقد جرى ذكره يف أول السورة} َولَقَدْ َصرَّفَْناهُ َبْينَُهْم{: قوله تعاىل
اتََّخذُوا َهذَا {: وقوله] ٢٩: الفرقان[} لَقَْد أََضلَّنِي َعنِ الذِّكْرِ بَْعَد إِذْ َجاَءنِي{: وقوله ].١: الفرقان[} الْفُْرقَانَ

َولَقَْد {: وقيل. أي جحودا له وتكذيبا به} ِلَيذَّكَُّروا فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ إِالَّ كُفُوراً{]. ٣٠: الفرقان[} الْقُْرآنَ مَْهُجوراً
وأنه ليس عام بأكثر مطرا من عام ولكن اهللا يصرفه : روي عن ابن عباس وابن مسعود. هو املطر} نَُهْمَصرَّفَْناهُ َبْي

وابال وطشا وطال " صرفناه بينهم: "وقيل. فهذا معىن التصريف. حيث يشاء، فما زيد لبعض نقص من غريهم
االنتفاع به يف الشرب والسقي تصريفه تنويع : وقيل. ورذاذا -الرهام األمطار اللينة : اجلوهري -ورهاما 

هو : قال عكرمة} لَِيذَّكَّرُوا فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ إِالَّ كُفُوراً{. والزراعات به والطهارات وسقي البساتني والغسل وشبهه
نا وال نعلم بني أهل التفسري اختالفا أن الكفر ها هنا قوهلم مطر: قال النحاس. مطرنا بنوء كذا: قوهلم يف األنواء

: وروى الربيع بن صبيح قال. بنوء كذا وكذا؛ وأن نظريه فعل النجم كذا، وأن كل من نسب إليه فعال فهو كافر
أصبح : "مطر الناس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة، فلما أصبح قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

تعاىل على سقياه وغياثه وأما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا الناس فيها رجلني شاكر وكافر فأما الشاكر فيحمد اهللا 
وهذا متفق على صحته مبعناه وسيأيت يف الواقعة إن شاء اهللا وروي من حديث ابن مسعود عن النيب صلى ". وكذا

ا ما من سنة بأمطر من أخرى ولكن إذا عمل قوم باملعاصي صرف اهللا ذلك إىل غريهم فإذ: "اهللا عليه وسلم أنه قال
. بيانه} البقرة{التصريف راجع إىل الريح، وقد ممضى يف : وقيل". عصوا مجيعا صرف اهللا ذلك إىل الفيايف والبحار

الباقون مثقال من التذكر؟ أي ليذكروا نعم اهللا ويعلموا . خمففة الذال من الذكر} لَِيذَّكَُّروا{: وقرأ محزة والكسائي
تذكر قريب من الذكر غري أن التذكر يطلق فيما بعد عن القلب فيحتاج إىل أن من أنعم هبا ال جيوز اإلشراك به؛ فال

  .تكلف يف التذكر

  ،}َولَوْ ِشئَْنا لََبَعثَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيٍة َنِذيراً{] ٥١: [اآلية
  }فَال ُتِطعِ الْكَافِرِيَن َوَجاِهْدُهْم بِهِ جَِهاداً كَبِرياً{] ٥٢: [اآلية

املطر ليخف عليك أعباء النبوة، . أي رسوال ينذرهم كما قسمنا} ا لََبعَثَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيةٍ َنِذيراًَولَْو ِشئَْن{: قوله تعاىل
أي فيما } فَال تُِطعِ الْكَافِرِيَن{. ولكنا مل نفعل بل جعلناك نذيرا للكل لترتفع درجتك فاشكر نعمة اهللا عليك

بالسيف؛ وهذا : وقيل. باإلسالم: ابن زيد. قال ابن عباس بالقرآن} َوَجاِهْدُهمْ بِِه{. يدعونك إليه من اتباع آهلتهم
  .ال خيالطه فتور} جِهَاداً كَبِرياً {. فيه بعد؛ ألن السورة مكية نزلت قبل األمر بالقتال

  }َما َبْرَزخاً َوِحجْراً َمْحُجوراًَوُهَو الَِّذي مََرَج الَْبْحَرْينِ َهذَا َعذٌْب فَُراٌت َوَهذَا ِملٌْح أَُجاٌج َوَجَعلَ َبْيَنُه{] ٥٣: [اآلية
: قال جماهد. خلى وخلط وأرسل} َمَرَج{و. عاد الكالم إىل ذكر النعم} َوُهوَ الَِّذي َمَرَج الَْبحَْرْينِ{: قوله تعاىل



 مرجته إذا: أي خلطهما فهما يلتقيان؛ يقال} َمَرَج الَْبحَْرْينِ{: قال ابن عرفة. أرسلهما وأفاض أحدمها يف اآلخر
ومنه قوله عليه الصالة ]. ٥: ق[} ِفي أَْمرٍ َمرِيجٍ{: ومرج الدين واألمر اختلط واضطرب؛ ومنه قوله تعاىل. خلطته

" إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناهتم وكانوا هكذا وهكذا: "والسالم لعبداهللا بن عمرو بن العاصي
الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ : "قال!  فداككيف أصنع عند ذلك، جعلين اهللا: وشبك بني أصابعه فقلت له

وقال . خرجه النسائي وأبو داود وغريمها" مبا تعرف ودع ما تنكر وعليك خباصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة
: املرج اإلجراء؛ فقوله: وقال ثعلب. خلى بينهما؛ يقال مرجت الدابة إذا خليتها ترعى} َمَرجَ الَْبحَْرْينِ{: األزهري

} َهذَا َعذٌْب فَُراٌت{. يقول قوم أمرج البحرين مثل مرج فعل وأفعل: وقال األخفش. أي أجرامها} َمَرجَ الَْبحَْرْينِ{
  .أي حلو شديد العذوبة

. بفتح امليم وكسر الالم} وََهذَا َملٌْح{: وروي عن طلحة أنه قرئ. أي فيه ملوحة ومرارة} َوَهذَا ِملٌْح أَُجاٌج{
مََرَج {أي حاجزا من قدرته ال يغلب أحدمها على صاحبه؛ كما قال يف سورة الرمحن } ُهَما بَْرَزخاًَوجََعلَ َبيَْن{

أي سترا مستورا مينع } َوِحْجراً َمْحجُوراً{]. ٢٠ - ١٩: الرمحن[} بينهما َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ ال َيْبغَِياِن. الَْبحَْرْينِ َيلَْتِقَياِن
وقال ابن . يعين حبر فارس وحبر الروم: وقال احلسن. الربزخ احلاجز، واحلجر املانعف. أحدمها من االختالط باآلخر

يلتقيان يف كل عام وبينهما برزخ قضاء من : قال ابن عباس. يعين حبر السماء وحبر األرض: عباس وابن جبري
  .عذب بامللححراما حمرما أن يعذب هذا امللح بالعذب، أو يصلح هذا ال} َوِحجْراً َمْحُجوراً{. قضائه
  }َوُهَو الَِّذي َخلََق ِمَن الَْماِء َبَشراً فََجَعلَُه َنَسباً َوِصهْراً َوكَانَ رَبَُّك قَدِيراً{ ] ٥٤: [اآلية

َنسَباً {أي جعل اإلنسان } فََجَعلَُه{. أي خلق من النطفة إنسانا} َوُهوَ الَِّذي َخلََق ِمَن الَْماِء َبشَراً{: قوله تعاىل
ويف هذه اآلية تعديد النعمة . إشارة إىل أصل اخللقة يف أن كل حي خملوق من املاء} ِمَن الَْماِء{: وقيل. } َوِصهْراً

  .على الناس يف، إجيادهم بعد العدم، والتنبيه على العربة يف ذلك
: ال ابن العريبق. النسب والصهر معنيان يعمان كل قرىب تكون بني آدميني} فََجَعلَُه َنسَباً َوصِْهراً{: قوله تعاىل

النسب عبارة عن خلط املاء بني الذكر واألنثى على وجه الشرع؛ فإن كان مبعصية كان خلقا مطلقا ومل يكن نسبا 
بنته من الزىن؛ ألهنا ليست ] ٢٣: النساء[} ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم َوَبنَاُتكُْم{: حمققا، ولذلك مل يدخل حتت قوله

ولني لعلمائنا وأصح القولني يف الدين؛ وإذا مل يكن نسب شرعا فال صهر شرعا فال حيرم الزىن ببنت له يف أصح الق
بنت أم وال أم بنت، وما حيرم من احلالل ال حيرم من احلرام؛ ألن اهللا امنت بالنسب والصهر على عباده ورفع 

  .ساويهماقدرمها، وعلق األحكام يف احلل واحلرمة عليهما فال يلحق الباطل هبما وال ي

اختلف الفقهاء يف نكاح الرجل ابنته من زىن أو أخته أو بنت ابنه من زىن؛ فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم، : قلت
وهو قول أىب حنيفة وأصحابه، وأجاز ذلك آخرون منهم عبدامللك بن املاجشون، وهو قول الشافعي، وقد مضى 

وهو : وقاله الزجاج. ي ال حيل نكاحه، والصهر الذي حيل نكاحهالنسب الذ: قال الفراء. جمودا} النَِّساَء{هذا يف 
واشتقاق الصهر من صهرت الشيء إذا خلطته؛ فكل واحد من الصهرين قد . قول علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

الصهر قرابة النكاح؛ فقرابة الزوجة هم األختان، : وقيل. خالط صاحبه، فسميت املناكح صهرا الختالط الناس هبا
األختان أبو املرأة : وقال ابن األعرايب. واألصهار يقع عاما لذلك كله؛ قاله األصمعي. قرابة الزوج هم األمحاءو

وقال حممد بن احلسن يف . والصهر زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه -كما قال األصمعي  -وأخومها وعمها 
اته وعماته وخاالته، وكل ذات حمرم منه، وأصهاره أختان الرجل أزواج بناته وأخو: رواية أيب سليمان اجلوزجاين



األوىل يف هذا أن يكون القول يف األصهار ما قال األصمعي، وأن : قال النحاس. كل ذي رحم حمرم من زوجته
واألوىل يف األختان ما . صهرت الشيء أي خلطته؛ فكل واحد منهما قد خلط صاحبه: يقال. يكون من قبلهما مجيعا

إحدامها احلديث املرفوع، روى حممد بن إسحاق عن يزيد بن عبداهللا بن قسيط عن : سن جلهتنيقال حممد بن احل
أما أنت يا علي فختين وأبو ولدي وأنت : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حممد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال

اخلنت من ختنه إذا قطعه؛ وكان الزوج واجلهة األخرى أن اشتقاق . فهذا على أن زوج البنت خنت" . مين وأنا منك
وذلك عندي : قال ابن عطية. الصهر قرابة الرضاع: وقال الضحاك. قد انقطع عن أهله، وقطع زوجته عن أهلها

ويف رواية أخرى من الصهر سبع؛ يريد . حرم من النسب سبع، ومن الصهر مخس: وهم أوجبه أن ابن عباس قال
} ْم أُمََّهاُتكُْم وََبَناُتكُْم وَأَخََواُتكُْم َوَعمَّاُتكُْم َوخَاالُتكُْم َوَبنَاُت اَألخِ َوبََناُت الْأُْخِتُحرَِّمْت َعلَْيكُ{: قوله عز وجل

َوأَنْ َتْجَمُعوا {: إىل قوله} َوأُمَّهَاُتكُُم الالَِّتي أَْرَضْعَنكُْم{: مث يريد بالصهر قوله تعاىل. فهذا هو النسب] ٢٣: النساء[
  وحممل هذا أن ابن عباس أراد حرم من الصهر ما ذكر معه، فقد أشار. مث ذكر احملصنات. }َتيْنَِبْيَن اُألْخ

مبا ذكر إىل عظمه وهو الصهر، ال أن الرضاع صهر، وإمنا الرضاع عديل النسب حيرم منه ما حيرم من النسب حبكم 
بني األختني واحملصنات؛ وهن ذوات  ومن روى وحرم من الصهر مخس أسقط من اآليتني اجلمع. احلديث املأثور فيه

  .األزواج
النسب الذي ليس بصهر من : قال أبو إسحاق. فابن عطية جعل الرضاع مع ما تقدم نسبا، وهو قول الزجاج: قلت

والصهر ] ٢٣ :النساء[} َتْجَمُعوا َبْيَن الْأُخَْتْينِ{إىل قوله ] ٢٣: النساء[} ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم{: قوله جل ثناؤه
  .وحكى الزهراوي قوال أن النسب من جهة البنني والصهر من جهة البنات: قال ابن عطية. من له التزويج

نزلت هذه اآلية يف النيب : وقال ابن سريين. ألن املصاهرة من جهتني تكون: وذكر هذا القول النحاس، وقال: قلت
فاجتماعهما وكادة حرمة إىل : قال ابن عطية. عه نسب وصهرصلى اهللا عليه وسلم وعلي رضي اهللا عنه؛ ألنه مجعه م

  .على خلق ما يريده} َوكَانَ َربَُّك قَِديراً{. يوم القيامة
  }َويَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْنفَُعُهْم َوال َيُضرُُّهْم َوكَانَ الْكَاِفُر َعلَى َربِِّه ظَهِرياً{] ٥٥: [اآلية

ملا عدد النعم وبني كمال قدرته عجب من املشركني } ُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َيْنفَعُُهْم َوال َيُضرُُّهْمَوَيْع{: قوله تعاىل
يف إشراكهم به من ال يقدر على نفع وال ضر؛ أي إن اهللا هو الذي خلق ما ذكره، مث هؤالء جلهلهم يعبدون من 

هنا أبو جهل } الْكَاِفُر{روي عن ابن عباس } لْكَاِفُر َعلَى َربِِّه ظَهِرياًَوكَانَ ا{. دونه أمواتا مجادات ال تنفع وال تضر
. إبليس، ظهر على عداوة ربه} الْكَافُِر{: وقال عكرمة. لعنه اهللا؛ وشرحه أنه يستظهر بعبادة األوثان على أوليائه

املعىن؛ وكان : وقيل. ان على املعاصيأي معينا للشيط} ظَهِرياً{: وقال احلسن. هنا الشيطان} الْكَافُِر{: وقال مطرف
ظهرت به أي جعلته خلف ظهرك ومل تلتفت : الكافر على ربه هينا ذليال ال قدر له وال وزن عنده؛ من قول العرب

  .أي هينا] ٩٢: هود[} َواتََّخذُْتُموُه َوَراَءكُْم ظِْهرِيّاً{: ومنه قوله تعاىل. إليه

  :ومنه قول الفرزدق
  بظهر فال يعيا علي جواهبا... نن حاجيت متيم بن قيس ال تكو

أي كفر الكافرين هني على اهللا تعاىل، واهللا مستهني به ألن كفره ال . وظهري مبعىن مظهور. هذا معىن قول أيب عبيدة
وكان الكافر على ربه الذي يعبده وهو الصنم قويا غالبا يعمل به ما يشاء؛ ألن اجلماد ال قدرة له : وقيل. يضره

  .ضر ونفععلى دفع 



  }َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ ُمَبشِّراً َوَنِذيراً{] ٥٦: [اآلية
  }قُلْ َما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِالَّ َمْن َشاَء أَنْ َيتَِّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيالً{] ٥٧: [اآلية

. نة مبشرا ونذيرا من النار؛ وما أرسلناك وكيال وال مسيطرايريد باجل} َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ ُمَبشِّراً وََنذِيراً{: قوله تعاىل
لكن } إِالَّ َمْن َشاَء{. للتأكيد} مَْن{و . يريد على ما جئتكم به من القرآن والوحي} قُلْ َما أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَجْرٍ{

. بإنفاقه من ماله يف سبيل اهللا فلينفق} ِه َسبِيالًأَنْ يَتَِّخذَ إِلَى َربِّ{لكن من شاء : من شاء؛ فهو استثناء منقطع، واملعىن
باتباع ديين حىت } َمْن َشاَء أَنْ يَتَِّخذَ إِلَى َربِّهِ َسبِيالً{إال أجر : وجيوز أن يكون متصال ويقدر حذف املضاف؛ التقدير

  .ينال كرامة الدنيا واآلخرة
  }ُت َوسَبِّْح بَِحْمِدِه َوكَفَى بِِه بِذُنُوبِ ِعَباِدهِ َخبِرياًَوتََوكَّلْ َعلَى الَْحيِّ الَِّذي ال َيُمو{] ٥٨: [اآلية

وهذه السورة وأنه اعتماد } آل عمران{تقدم معىن التوكل يف } َوَتَوكَّلْ َعلَى الَْحيِّ الَِّذي ال َيُموُت{: قوله تعاىل
أي نزه } َوسَبِّْح بِحَْمدِِه{. عليها القلب على اهللا تعاىل يف كل األمور، وأن األسباب وسائط أمر هبا من غري اعتماد

أي وصل له؛ } َوسَبِّْح{: وقيل. والتسبيح التنزيه، وقد تقدم. اهللا تعاىل عما يصفه هؤالء الكفار به من الشركاء
  .أي عليما فيجازيهم هبا} َوكَفَى بِِه بِذُُنوبِ ِعبَاِدِه َخبِرياً{ . وتسمى الصالة تسبيحا

َق السََّماوَاِت َواَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ الرَّْحَمُن فَاسْأَلْ بِهِ الَِّذي َخلَ{] ٥٩: [اآلية
  }َخبِرياً

و } األعراف{تقدم يف } شِالَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَاَألْرَض َوَما بَْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اسَْتَوى َعلَى الْعَْر{: قوله تعاىل
ومل يقل بينهن؛ ألنه أراد الصنفني والنوعني والشيئني؛ كقول } َبْيَنُهمَا{: وقال. يف موضع خفض نعتا للحي} ا الَِّذي{

  :القطامي
  وتغلب قد تباينتا انقطاعا... أمل حيزنك أن حبال قيس 

املعىن : قال الزجاج} الرَّْحَمُن فَاسْأَلْ بِِه خَبِرياً{. أراد وحبال تغلب فثىن، واحلبال مجع؛ ألنه أراد الشيئني والنوعني
َسأَلَ َساِئلٌ بَِعذَابٍ {: وقد حكى هذا مجاعة من أهل اللغة أن الباء تكون مبعىن عن؛ كما قال تعاىل. فاسأل عنه

  :وقال الشاعر] ١: املعارج[} َواِقعٍ
  ميإن كنت جاهلة مبا مل تعل... هال سألت اخليل يا بنة مالك 

  :وقال علقمة بن عبدة
  خبري بأدواء النساء طبيب... فإن تسألوين بالنساء فإنين 

أهل النظر ينكرون أن تكون الباء مبعىن عن؛ ألن يف : وأنكره علي بن سليمان وقال. أي عن النساء وعما مل تعلمي
املعىن فاسأل بسؤالك . ياه األسدلو لقيت فالنا للقيك به األسد؛ أي للقيك بلقائك إ: هذا إفسادا ملعاين قول العرب

ـ . اخلبري هو اهللا تعاىل: وكذلك قال ابن جبري. إياه خبريا   .نصب على املفعول به بالسؤال} خَبِرياً{ف
قول الزجاج خيرج على وجه حسن، وهو أن يكون اخلبري غري اهللا، أي فاسأل عنه خبريا، أي عاملا به، أي : قلت

  اسأل له خبريا، فهو نصباملعىن ف: وقيل. بصفاته وأمسائه

وال حيسن حاال إذ ال خيلو أن تكون احلال من السائل أو املسؤول، وال : قال املهدوي. على احلال من اهلاء املضمرة
وال يكون من املفعول؛ ألن املسؤول عنه وهو . يصح كوهنا حاال من الفاعل؛ ألن اخلبري ال حيتاج أن يسأل غريه

َوُهَو الَْحقُّ {:  أغلب األمر يتغري وينتقل؛ إال أن حيمل على أهنا حال مؤكدة؛ مثلالرمحن خبري أبدا، واحلال يف



. }اْسَتَوى{يكون بدال من املضمر الذي يف : ففي رفعه ثالثة أوجه} الرَّْحَمنِ{وأما . فيجوز] ٩١: البقرة[} ُمَصدِّقاً
وجيوز . } فَاسْأَلْ بِِه َخبِرياً{بتداء وخربه وجيوز أن يكون مرفوعا باال. وجيوز أن يكون مرفوعا مبعىن هو الرمحن

  .وجيوز النصب على املدح. اخلفض مبعىن وتوكل على احلي الذي ال ميوت الرمحن؛ يكون نعتا
  }وراًوَإِذَا قِيلَ لَُهمُ اْسُجدُوا ِللرَّْحَمنِ قَالُوا َوَما الرَّْحَمُن أََنْسُجُد ِلَما َتأْمُُرَنا َوَزاَدُهْم نُفُ{] ٦٠: [اآلية

على جهة اإلنكار والتعجب، أي } قَالُوا َوَما الرَّْحمَُن{. أي هللا تعاىل} َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحَمنِ{: قوله تعاىل
وزعم القاضي أبو بكر بن العريب أهنم إمنا جهلوا الصفة . ما نعرف الرمحن إال رمحن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب

وكأنه رمحه اهللا مل : قال ابن احلصار. ومل يقولوا ومن الرمحن} َوَما الرَّْحَمُن{: دل على ذلك، بقولهال املوصوف، واست
هذه قراءة املدنيني والبصريني؛ } أََنْسُجُد ِلَما َتأْمُُرنَا{]. ٣٠: الرعد[} َوُهْم َيكْفُُرونَ بِالرَّْحَمنِ{يقرأ اآلية األخرى 

يعنون . بالياء} يأمرنا {: وقرأ األعمش ومحزة والكسائي. ره أبو عبيد وأبو حامتواختا. أي ملا تأمرنا أنت يا حممد
وليس جيب أن يتأول : فقال النحاس. ولو أقروا بأن الرمحن أمرهم ما كانوا كفارا: الرمحن؛ كذا تأوله أبو عبيد، قال

النيب صلى اهللا } أََنْسُجُد ِلَما َتأْمُُرنَا{ عن الكوفيني يف قراءهتم هذا التأويل البعيد، ولكن األوىل أن يكون التأويل هلم
أي زادهم قول القائل } َوزَاَدُهْم ُنفُوراً{. عليه وسلم؛ فتصح القراءة على هذا، وإن كانت األوىل أبني وأقرب تناوال

إهلي زادين لك خضوعا ما زاد : وكان سفيان الثوري يقول يف هذه اآلية. هلم اسجدوا للرمحن نفورا عن الدين
  .أعداك نفورا

  }َتَباَرَك الَِّذي جََعلَ ِفي السََّماِء ُبرُوجاً َوجََعلَ ِفيَها ِسرَاجاً َوقََمراً ُمنِرياً{] ٦١: [اآلية
قال ابن } َوجََعلَ ِفيَها سَِراجاً{. وقد تقدم ذكرها. أي منازل} َتبَاَرَك الَِّذي َجَعلَ ِفي السََّماِء ُبُروجاً{: قوله تعاىل
وقرأ محزة . بالتوحيد} ِسرَاجا{: وقراءة العامة]. ١٦: نوح[} َوجََعلَ ِفيَها سَِراجاً{لشمس؛ نظريه؛ يعين ا: عباس

والقراءة األوىل عند أيب عبيد أوىل؛ ألنه تأول أن السرج . يريدون النجوم العظام الوقادة} سَِراجاً { : والكسائي
السرج : ولكن التأويل هلم أن أبان بن تغلب قال: النحاس .النجوم، وأن الربوج النجوم؛ فيجيء املعىن جنوما وجنوما

. ينري األرض إذا طلع} َوقََمراً ُمنِرياً{ . كالزهرة واملشترى وزحل والسماكني وحنوها: الثعليب. النجوم الدراري
أن أمحد وهذه قراءة شاذة، ولو مل يكن فيها إال . بضم القاف لع وإسكان امليم} َوقََمراً{وروى عصمة عن األعمش 

ال تكتبوا ما حيكيه عصمة الذي يروي القراءات، وقد أولع أبو حامت : بن حنبل وهو إمام املسلمني يف وقته قال
  .السجستاين بذكر ما يرويه عصمة هذا

  }كُوراًَوُهَو الَِّذي َجَعلَ اللَّْيلَ َوالنََّهارَ ِخلْفَةً ِلَمْن أَرَاَد أَنْ َيذَّكََّر أَْو أََرادَ ُش{] ٦٢: [اآلية
  :فيه أربع مسائل

ومقال . وكل واحد من الليل والنهار خيلف صاحبه. اخللفة كل شيء بعد شيء: قال أبو عبيدة} ِخلْفَةً{: قوله تعاىل
ومنه خلفه النبات، وهو ورق خيرج بعد الورق األول يف . أصابته خلفة؛ أي قيام وقعود خيلف هذا ذاك: للمبطون
  :هري بن أيب سلمىومن هذا املعىن قول ز. الصيف

  وأطالؤها ينهضن من كل جمثم... هبا العني واآلرام ميشني خلفة 

ومنه قول اآلخر يصف امرأة تنتقل من منزل يف . إذا ذهب فوج جاء فوج: الرئم ولد الظيب ومجعه آرام؛ يقول
  .الشتاء إىل منزل يف الصيف دأبا

  أكل النمل الذي مجعا... وهلا باملاطرون إذا 



  سكنت من حلق بيعا... إذا ارتبعت خلفة حىت 
  حوهلا الزيتون قد ينعا... يف بيوت وسط دسكرة 

يتعاقبان يف الضياء والظالم : وقيل. من اخلالف؛ هذا أبيض وهذا أسود؛ واألول أقوى} ِخلْفَةً{: قال جماهد -األويل
ِلَمْن أَرَاَد {. لفة، أي اختالفهو من باب حذف املضاف؛ أي جعل الليل والنهار ذوي خ: وقيل. والزيادة والنقصان

أي يتذكر، فيعلم أن اهللا مل جيعله كذلك عبثا فيعترب يف مصنوعات اهللا، ويشكر اهللا تعاىل على نعمه عليه } أَنْ َيذَّكََّر
معناه من فاته شيء من اخلري بالليل أدركه : وقال عمر بن اخلطاب وابن عباس واحلسن. يف العقل والفكر والفهم

ما من امرئ تكون له صالة بالليل فغلبه عليها نوم فيصلي : "ويف الصحيح. ومن فاته بالنهار أدركه بالليل بالنهار،
وروى مسلم عن عمر ". ما بني طلوع الشمس إىل صالة الظهر إال كتب اهللا له أجر صالته وكان نومه عليه صدقة

حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بني صالة من نام عن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن اخلطاب قال
  " .الفجر وصالة الظهر كتب له كأمنا قرأه من الليل

إن اهللا تعاىل خلق العبد حيا عاملا، وبذلك كماله، وسلط : مسعت ذا الشهيد األكرب يقول: قال ابن العريب -الثانية
لق، فما أمكن الرجل من دفع النوم بقلة عليه آفة النوم وضرورة احلدث ونقصان اخللقة؛ إذ الكمال لألول اخلا

ومن الغنب العظيم أن يعيش الرجل ستني سنة ينام ليلها فيذهب النصف من . األكل والسهر يف طاعة اهللا فليفعل
عمره لغوا، وينام سدس النهار راحة فيذهب ثلثاه ويبقى له من العمر عشرون سنة، ومن اجلهالة والسفاهة أن يتلف 

  .يف لذة فانية، وال يتلف عمره بسهر يف لذة باقية عند الغين الويف الذي ليس بعدمي وال ظلومالرجل ثلثي عمره 

يعين يف ] ١٧٩: األعراف[} أُولَِئَك كَالْأَْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ{: اسم العبودية، ومن كان بعكس هذا مشله قوله تعاىل
وعباد الرمحن هم الذين ميشون على األرض، فحذف هم؛ : وكأنه قال. }الْأَعَْراِف{عدم االعتبار؛ كما تقدم يف 

اخلرب قوله يف آخر : وقيل. خرب مبتدأ حمذوف؛ قاله األخفش} الَِّذيَن{فـ . زيد األمري، أي زيد هو األمري: كقولك
م وما تعلق هبا؛ قاله وما بني املبتدأ واخلرب أوصاف هل] ٧٥: الفرقان[} أُولَِئَك ُيْجَزْونَ الُْغْرفَةَ بَِما صََبُروا{: السورة
عبارة عن عيشهم ومدة حياهتم } َيْمُشونَ {و . }الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى الْأَْرضِ { وجيوز أن يكون اخلرب : قال. الزجاج

  .وتصرفاهتم، فذكر من ذلك العظم، ال سيما ويف ذلك االنتقال يف األرض؛ وهو معاشرة الناس وخلطتهم
ميشون على األرض حلماء : ويف التفسري. مصدر اهلني وهو من السكينة والوقار اهلون} هَْوناً{: قوله تعاىل

أيها : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. والقصد والتؤدة وحسن السمت من أخالق النبوة. متواضعني، ميشون يف اقتصاد
ن إذا زال زال تقلعا، وروي يف صفته صلى اهللا عليه وسلم أنه كا" الناس عليكم بالسكينة فإن الرب ليس يف اإليضاع

امليل : التقلع، رفع الرجل بقوة والتكفؤ. وخيطو تكفؤا، وميشي هونا، ذريع املشية إذا مشى كأمنا ينحط من صبب
والذريع الواسع اخلطا؛ أي أن مشيه كان يرفع فيه رجله بسرعة . واهلون الرفق والوقار. إىل سنن املشي وقصده

كأمنا ينحط مكن : كما قال. صد مسته؛ وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلةوميد خطوه؛ خالف مشية املختال، ويق
سرعة املشي : قال الزهري. وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يسرع جبلة ال تكلفا. صبب، قاله القاضي عياض

: بن أسلموقال زيد . يريد اإلسراع احلثيث ألنه خيل بالوقار؛ واخلري يف التوسط: قال ابن عطية. تذهب هباء الوجه
فما وجدت من ذلك شفاء، فرأيت يف املنام } الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى الْأَْرضِ َهوْناً{: كنت أسأل عن تفسري قوله تعاىل

قال القشريي؛ وقيل ال ميشون إلفساد ومعصية، بل . هم الذين ال يريدون أن يفسدوا يف األرض: من جاءين فقال ىل
َوال ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاسِ َوال تَْمشِ ِفي اَألْرضِ َمَرحاً {: وقد قال اهللا تعاىل. غري هوك يف طاعة اهللا واألمور املباحة من

  إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ



حلماء إن جهل عليهم : احلسن. بالطاعة واملعروف والتواضع: وقال ابن عباس]. ١٨: لقمان[} كُلَّ ُمخَْتالٍ فَخُورٍ
  .على الناسال يتكربون : وقيل. مل جيهلوا
وهذه كلها معان متقاربة، وجيمعها العلم باهللا واخلوف منه، واملعرفة بأحكامه واخلشية من عذابه وعقابه؛ : قلت

. ، أن املشي هو هون} ْمُشونَ َعلَى الْأَْرضِ{: مرتبط بقوله} َهْوناً{وذهبت فرقة إىل أن . جعلنا اهللا منهم بفضله ومنه
هذا على أن تكون أخالق ذلك املاشي هونا مناسبة ملشيه، فريجع القول إىل حنو ما  ويشبه أن يتأول: قال ابن عطية

وقد كان رسول . وأما أن يكون املراد صفة املشي وحده فباطل؛ ألنه رب ماش هونا رويدا وهو ذئب أطلس. بيناه
. الصدر يف هذه األمةوهو عليه الصالة والسالم . اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتكفأ يف مشيه كأمنا ينحط يف صبب

. إمنا أراد يف عقد نفسه، ومل يرد املشي وحده" من مشى منكم يف طمع فليمش رويدا: "وقوله عليه الصالة والسالم
  :أال ترى أن املبطلني املتحلني بالدين متسكوا بصورة املشي فقط؛ حىت قال فيهم الشاعر ذما هلم

  كلهم يطلب صيد... كلهم ميشي رويد 
  .سه أنشد ابن العريب لنفسهويف عك: قلت

  وحزت قصاب السبق باهلون يف األمر... تواضعت يف العلياء واألصل كابر 
  وجل سكون الناس من عظم الكرب... سكون فال خبث السريرة أصله 

هو من التسلم؛ من التسليم إمنا } َسالماً{ليس : قال النحاس} َوإِذَا َخاطََبُهُم الَْجاِهلُونَ قَالُوا َسالماً{: قوله تعاىل
ـ : منصوب على أحد أمرين. سالما، أي تسلما منك، أي براءة منك: تقول العرب جيوز أن يكون منصوبا ب

هو العامل يف } قَالُوا{إن : والذي أقوله: قال ابن عطية. ، وجيوز أن يكون مصدرا؛ وهذا قول سيبويه} قَالُوا{
  أي يقول للجاهل كالما. سدادا} َسالماً{معىن : وقال جماهد. ألن املعىن قالوا هذا اللفظ} َسالماً{

ـ . يدفعه به برفق ولني على طريقة النحويني؛ وذلك أنه مبعىن } َسالماً{: على هذا التأويل عامل يف قوله} قَالُوا{ف
أي سلمنا سالما أو تسليما، وحنو هذا؛ . ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل سالما؛ هبذا اللفظ: وقالت فرقة. قوال
  .يكون العامل فيه فعال من لفظه على طريقة النحوينيف

وذكر . هذه اآلية كانت قبل آية السيف، نسخ منها ما خيص الكفرة وبقي أدهبا يف املسلمني إىل يوم القيامة: مسألة
ن سيبويه النسخ يف هذه اآلية يف كتابه، وما تكلم فيه على نسخ سواه؛ رجح به أن املراد السالمة ال التسليم؛ أل

وال نعلم لسيبويه : قال النحاس. واآلية مكية فنسختها آية السيف. املؤمنني مل يؤمروا قط بالسالم على الكفرة
مل يؤمر املسلمون يومئذ أن يسلموا على املشركني : قال سيبويه. كالما يف معىن الناسخ واملنسوخ إال يف هذه اآلية

مل يؤمر املسلمون : كان ينبغي أن يقال: املربد. بيننا وبينكم تسلما منكم، وال خري وال شر: لكنه على معىن قوله
مل يؤمر املسلمون : ابن العريب. أخطأ سيبويه يف هذا وأساء العبارة. حممد بن يزيد. يومئذ حبرهبم مث أمروا حبرهبم

الصالة يومئذ أن يسلموا على املشركني وال هنوا عن ذلك، بل أمروا بالصفح واهلجر اجلميل، وقد كان عليه 
وقد أتفق الناس على أن السفيه من املؤمنني إذا جفاك . والسالم يقف على أنديتهم وحيييهم ويدانيهم وال يداهنهم

  .جيوز أن تقول له سالم عليك
اختالف العلماء يف جواز التسليم على الكفار، فال } َمرَْيَم{وقد بينا يف سورة . هذا القول أشبه بدالئل السنة: قلت

أتيت أبا ربيعة األعرايب : وقد ذكر النضر بن مشيل قال حدثين اخلليل قال. دعوى النسخ؛ واهللا أعلمحاجة إىل 
وبقينا متحريين ومل . استووا: وكان من أعلم من رأيت، فإذا هو على سطح، فلما سلمنا رد علينا السالم وقال لنا

ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى {: هو من قول اهللا عز وجل: خلليلقال ا. أمركم أن ترتفعوا: فقال لنا أعرايب إىل جنبه. ندر ما قال



: هل لكم يف خبز فطري، ولنب هجري، وماء منري؟ فقلنا: فصعدنا إليه فقال] ١١: فصلت[} السََّماِء َوِهَي ُدَخانٌ
  إنه: األعرايب: قال. قال. فلم ندر ما قال. سالما: فقال. الساعة فارقنا

} َوإِذَا َخاطَبَُهُم الَْجاِهلُونَ قَالُوا َسالماً{: هو من قول اهللا عز وجل: فقال اخلليل. سألكم متاركة ال خري فيها وال شر
وكان من املائلني على علي بن أيب طالب رضي  -ورأيت يف بعض التواريخ أن إبراهيم بن املهدي : قال ابن عطية

طالب يف النوم فكنت أقول له من أنت؟ كنت أرى علي بن أيب : قال يوما حبضرة املأمون وعنده مجاعة -اهللا عنه 
إمنا تدعي : فكنت أقول. فكنت أجيء معه إىل قنطرة فيذهب فيتقدمين يف عبورها. علي بن أيب طالب: فكان يقول

ومباذا جاوبك؟ : قال املأمون. فما رأيت له يف اجلواب بالغة كما يذكر عنه. هذا األمر بامرأة وحنن أحق به منك
فنبه . فكأن إبراهيم بن املهدي ال حيفظ اآلية أو ذهبت عنه يف ذلك الوقت: قال الراوي. المافكان يقول يل س: قال

هو واهللا يا عم علي بن أيب طالب، وقد جاوبك بأبلغ جواب، فخزي إبراهيم : املأمون على اآلية من حضره وقال
  .وكانت رؤيا ال حمالة صحيحة. واستحيا
  }لَِربِّهِمْ ُسجَّداً َوِقَياماً وَالَِّذيَن َيبِيُتونَ{] ٦٤: [اآلية

. بات الرجل يبيت إذا أدركه الليل، نام أو مل ينم: قال الزجاج} وَالَِّذيَن َيبِيُتونَ لَِربِّهِمْ ُسجَّداً َوِقَياماً { : قوله تعاىل
  :قال زهري

  يزاولنا عن نفسه ونزاوله... فبتنا قياما عند رأس جوادنا 
  :وأنشدوا يف صفة األولياء

  واذر الدموع على اخلدود سجاما... نع جفونك أن تذوق مناما ام
  يا من على سخط اجلليل أقاما... واعلم بأنك ميت وحماسب 

  فرضي هبم واختصهم خداما... هللا قوم أخلصوا يف حبه 
  باتوا هنالك سجدا وقياما... قوم إذا جن الظالم عليهم 

  الل طعاماال يعرفون سوى احل... مخص البطون من التعفف ضمرا 

من أقام ركعتني : وقال الكليب. من صلى ركعتني أو أكثر بعد العشاء فقد بات هللا ساجدا وقائما: وقال ابن عباس
  .بعد املغرب وأربعا بعد العشاء فقد بات ساجدا وقائما

  }ا كَانَ غََراماًوَالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا اْصرِْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم إِنَّ َعذَاَبَه{] ٦٥: [اآلية
  }إِنََّها َساَءْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً{] ٦٦: [اآلية

أي هم مع طاعتهم مشفقون خائفون وجلون من عذاب } َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا اْصرِْف َعنَّا َعذَابَ َجهَنََّم{: قوله تعاىل
ومنه مسي . أي الزما دائما غري مفارق} َها كَانَ غََراماًإِنَّ َعذَاَب{. يقولون ذلك يف سجودهم وقيامهم: ابن عباس. اهللا

وهذا معناه يف كالم العرب فيما ذكر ابن األعرايب . فالن مغرم بكذا أي الزم له مولع به: ويقال. الغرمي ملالزمته
  :وقال األعشى. وابن عرفة وغريمها

  ــط جزيال فإنه ال يبايل... إن يعاقب يكن غراما وإن يعـ 
وقال ابن . الغرام أشد العذاب: وقال الزجاج. قد علموا أن كل غرمي يفارق غرميه إال غرمي جهنم: سنوقال احل

طالبهم اهللا تعاىل بثمن النعيم يف : وقال حممد بن كعب. واملعىن واحد. اهلالك: وقال أبو عبيدة. الغرام الشر: زيد
أي . أي بئس املستقر وبئس املقام} َها َساَءْت ُمْستَقَّراً َوُمقَاماًإِنَّ{.الدنيا فلم يأتوا به، فأغرمهم مثنها بإدخاهلم النار 



  .إهنم يقولون ذلك عن علم، وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون، فيكون ذلك أقرب إىل النجح
  }ذَِلَك قََواماً وَالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَمْ ُيْسرِفُوا َولَمْ َيقُْترُوا َوكَانَ َبْيَن{ ٦٧: اآلية

ومن أحسن ما قيل : فقال النحاس. اختلف املفسرون يف تأويل هذه اآلية} َوالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَْم ُيْسرِفُوا{: قوله تعاىل
يف معناه أن من أنفق يف غري طاعة اهللا فهو اإلسراف، ومن أمسك عن طاعة اهللا عز وجل فهو اإلقتار، ومن أنفق، 

  .تعاىل فهو القواميف طاعة اهللا 

من أنفق مائة ألف يف حق فليس بسرف، ومن أنفق درمها يف غري حقه فهو سرف، ومن منع من : وقال ابن عاس
قال ابن . اإلسراف أن تنفق مال غريك: وقال عون بن عبداهللا. وقاله جماهد وابن زيد وغريمها. حق عليه فقد قتر

إن النفقة يف معصية أمر قد حظرت الشريعة قليله وكثريه . أن يقالوهذا وحنوه غري مرتبط باآلية، والوجه : عطية
وكذلك التعدي على مال الغري، وهؤالء املوصوفون منزهون عن ذلك، وإمنا التأديب يف هذه اآلية هو يف نفقة 
يق الطاعات يف املباحات، فأدب الشرع فيها أال يفرط اإلنسان حىت يضيع حقا آخر أو عياال وحنو هذا، وأال يض

أيضا ويقتر حىت جييع العيال ويفرط يف الشح، واحلسن يف ذلك هو القوام، أي العدل، والقوام يف كل واحد حبسب 
عياله وحاله، وخفة ظهره وصربه وجلده على الكسب، أو ضد هذه اخلصال، وخري األمور أوساطها؛ وهلذا ترك 

ع ماله؛ ألن ذلك وسط بنسبة جلده وصربه يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يتصدق جبمي
هو الذي ال جييع وال يعرى وال ينفق نفقة يقول الناس قد : ونعم ما قال إبراهيم النخعي. الدين، ومنع غريه من ذلك

وقال يزيد أيضا يف . هم الذين ال يلبسون الثياب جلمال، وال يأكلون طعاما للذة: وقال يزيد بن أيب حبيب. أسرف
أولئك أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم كانوا ال يأكلون طعاما للتنعيم واللذة، وال يلبسون ثيابا : يةهذه اآل

للجمال، ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسد عنهم اجلوع ويقويهم على عبادة رهبم، ومن اللباس ما يستر 
ما نفقتك؟ : العزيز حني زوجه ابنته فاطمةوقال عبدامللك بن مروان لعمر بن عبد. عوراهتم ويكنهم من احلر والرب

كفى باملرء سرفا أال يشتهي شيئا إال : وقال عمر بن اخلطاب. احلسنة بني سيئتني، مث تال هذه اآلية: فقال له عمر
إن من السرف أن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف سنن ابن ماجة عن أنس بن مالك قال. اشتراه فأكله
َوال َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً {: كقوله تعاىل. مل يزيدوا على املعروف ومل يبخلوا: وقال أبو عبيدة" اشتهيتتأكل كل ما 

  :وقال الشاعر] ٢٩: اإلسراء[} إِلَى ُعُنِقَك َوال تَْبُسطَْها كُلَّ الَْبسِْط
  كال طريف قصد األمور ذميم... وال تغل يف شيء من األمر واقتصد 

  :وقال آخر
  ومل ينهها تاقت إىل كل باطل... ملرء أعطى نفسه كل ما اشتهت إذا ا

  دعته إليه من حالوة عاجل... وساقت إليه اإلمث والعار بالذي 
يا بين، كل يف نصف بطنك؛ وال تطرح ثوبا حىت تستخلقه، وال تكن من قوم جيعلون ما : وقال عمر البنه عاصم

  :وحلامت طي. رزقهم اهللا يف بطوهنم وعلى ظهورهم
  وفرجك ناال منتهى الذم أمجعا... إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤله 

بفتح الياء } َيقُْترُوا{قرأ محزة والكسائي واألعمش وعاصم وحيىي بن وثاب على اختالف عنهما } وَلَْم َيقُْترُوا{
رو بن العالء وابن وقرأ أبو عم. وهذا القياس يف الالزم، مثل قعد يقعد. وضم التاء، وهي قراءة حسنة؛ من قتر يقتر

وقرأ أهل املدينة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم الياء . كثري بفتح الياء وكسر التاء، وهي لغة معروفة حسنة



وتعجب أبو حامت من قراءة أهل املدينة هذه؛ ألن أهل : النحاس. كلها لغات صحيحة: قال الثعليب. التاء -وكسر 
: البقرة[} َوَعلَى الُْمقِْترِ قََدرُُه{: اقتر إذا افتقر، كما قال عز وجل: اذ، وإمنا يقالاملدينة عنده ال يقع يف قراءهتم الش

وهذا تأويل بعيد، ولكن التأويل هلم أن أبا عمر اجلرمي حكى . وتأول أبو حامت هلم أن املسرف يفتقر سريعا] ٢٣٦
فعلى هذا تصح القراءة، وإن كان فتح الياء . قتر يقتر ويقتر، وأقتر يقتر: عن األصمعي أنه يقال لإلنسان إذا ضيق
وقرأ حسان بن . بفتح القاف؛ يعين عدال} قََواماً{وقرأ أبو عمرو والناس . أصح وأقرب متناوال، وأشهر وأعرف

والقوام بكسر القاف، ما يدوم عليه األمر . بكسر القاف؛ أي مبلغا وسدادا ومالك حال} قواما{: عبدالرمحن
خرب كان، وامسها مقدر فيها، أي كان اإلنفاق بني اإلسراف والقتر } قََواماً{و . غتان مبعىنمها ل: وقيل. ويستقر

اسم كان وينصبها؛ ألن هذه األلفاظ كثري استعماهلا فتركت على } َبيَْن{وله قول آخر جيعل . قواما؛ قال الفراء
: كانت يف موضع رفع رفعت؛ كما يقال إذا" بينا"ما أدري ما وجه هذا؛ ألن : قال النحاس. حاهلا يف موضع الرفع

  .بني عينيه أمحر

يَْزُنونَ َوَمْن َيفَْعلْ  وَالَِّذيَن ال َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلَهاً آَخَر َوال َيقُْتلُونَ النَّفْسَ الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ َوال{] ٦٨: [اآلية
  }ذَِلَك َيلَْق أَثَاماً

  }اَعْف لَُه الَْعذَابُ َيْوَم الْقَِياَمِة وََيْخلُْد ِفيِه ُمَهاناًُيَض{] ٦٩: [اآلية
إخراج لعباده املؤمنني من صفات الكفرة يف عبادهتم األوثان، } َوالَِّذيَن ال َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلَهاً آَخَر{: قوله تعاىل

وقال . ومن الزىن الذي كان عندهم مباحا وقتلهم النفس بوأد البنات؛ وغري ذلك من الظلم واالغتيال، والغارات،
ال يليق مبن أضافهم الرمحن إليه إضافة االختصاص، وذكرهم : من صرف هذه اآلية عن ظاهرها من أهل املعاين

ووصفهم من صفات املعرفة والتشريف وقوع هذه األمور القبيحة منهم حىت ميدحوا بنفيها عنهم ألهنم أعلى 
أي } إِالَّ بِالَْحقِّ{ومعىن . ون اهلوى إهلا، وال يذلون أنفسهم باملعاصي فيكون قتال هلامعناها ال يدع: وأشرف، فقال

إال بسكني الصرب وسيف اجملاهدة فال ينظرون إىل نساء ليست هلم مبحرم بشهوة فيكون سفاحا؛ بل بالضرورة 
وهي نبعة باطنية ونزعة باطلية . وهذا كالم رائق غري أنه عند السرب مائق: قال شيخنا أبو العباس. فيكون كالنكاح

وإمنا صح تشريف عباد اهللا باختصاص اإلضافة بعد أن حتلوا بتلك الصفات احلميدة وختلوا عن نقائض ذلك من 
األوصاف الذميمة، فبدأ يف صدر هذه اآليات بصفات التحلي تشريفا هلم، مث أعقبها بصفات التخلي تبعيدا هلا؛ واهللا 

  .أعلم
ى بطالن ما ادعاه هذا القائل من أن تلك األمور ليست على ظاهرها ما روى مسلم من حديث ومما يدل عل: قلت

مث : قال" أن تدعو هللا ندا وهو خلقك: "يا رسول اهللا، أي الذنب أكرب عند اهللا؟ قال: عبداهللا بن مسعود قال قلت
: فأنزل اهللا تعاىل تصديقها" جاركأن تزاين حليلة : "مث أي؟ قال: قال" أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم: "أي؟ قال

َيْزُنونَ َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق  وَالَِّذيَن ال َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلَهاً آَخَر َوال َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِالَّ بِالَْحقِّ َوال{
  .وقتادة هذه اآلية واألثام يف كالم العرب العقاب، وبه قرأ ابن زيد. } أَثَاماً

  :ومنه قول الشاعر
  عقوقا والعقوق له أثام... جزى اهللا ابن عروة حيث أمسى 

قال . واد يف جهنم جعله اهللا عقابا للكفرة} أثاما{إن : وقال عبداهللا بن عمرو وعكرمة وجماهد. أي جزاء وعقوبة
  :الشاعر



  وبعد املهالك تلقى أثاما... لقيت املهالك يف حربنا 
  :قال. جبل فيها: لسديوقال ا

  بأبطح ذي اجملاز له أثام... وكان مقامنا ندعو عليهم 
أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا؛ فأتوا حممدا صلى : أيضا عن ابن عباس" صحيح مسلم"ويف 

َوالَِّذيَن ال {: فنزلت إن الذي تقول وتدعو إليه حلسن، وهو خيربنا بأن ملا عملنا كفارة،: اهللا عليه وسلم فقالوا
: ونزل. } ْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاماًَيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلَهاً آَخَر َوال َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ َوال َيْزُنونَ َوَم

} َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا{إن هذه اآلية، : وقد قيل. اآلية] ٥٣ :الزمر[} َيا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسهِْم{
} إِالَّ بِالَْحقِّ َوال{: قوله تعاىل. بيانه} الزمر{وسيأيت يف . نزلت يف وحشي قاتل محزة؛ قاله سعيد بن جبري وابن عباس

} َوال َيْزنُونَ{. }الْأَْنَعامِ{ا تقدم بيانه يفأي مبا حيق أن تقتل به النفوس من كفر بعد إميان أو زىن بعد إحصان؛ على م
ودلت هذه اآلية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغري . فيستحلون الفروج بغري نكاح وال ملك ميني

  .احلق مث الزىن؛ وهلذا ثبت يف حد الزنا القتل ملن كان حمصنا أو أقصى اجللد ملن كان غري حمصن
. ُيَضَعْف{قرأ نافع وابن عامر ومحزة والكسائي } َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاماً ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَاُب َوَمْن{: قوله تعاىل
وقرأ طلحة بن } وََيْخلُْد. ُيَضاَعْف{بشد العني وطرح األلف وباجلزم يف } ُيَضَعْف{: وقرأ ابن كثري. جزما} َوَيْخلُْد
جزم، وهي قراءة أيب جعفر } وََيْخلُْد{نصب } الَْعذَابِ{. املشددة بضم النون وكسر العني} ُنَضَعْف{: سليمان
  .وشيبة

: وقرأ طلحة بن سليمان. بالرفع فيهما على العطف واالستئناف} وََيْخلُْد. ُيَضاَعْف{: وقرأ عاصم يف رواية أيب بكر
قال أبو . م الياء من حتت وفتح الالمبض} َوَيْخلُْد{وروي عن أيب عمرو . بالتاء على معىن خماطبة الكافر} وََيْخلُْد{

: قال سيبويه. الذي هو جزاء الشرط} َيلَْق{باجلزم بدل من } ُيَضاَعْف{و . وهي غلط من جهة الرواية: علي
  :قال الشاعر. مضاعفة العذاب لقي األثام
  جتد حطبا جزال ونارا تأججا... مىت تأتنا تلمم بنا يف ديارنا 

  :وقال آخر
  تؤخذ كرها أو جتيء طائعا... بايعا إن علي اهللا أن ت

ما لقي : واآلخر أن يكون حمموال على املعىن؛ كأن قائال قال. أحدمها أن تقطعه مما قبله: وأما الرفع ففيه قوالن
  .معناه ذليال خاسئا مبعدا مطرودا} ُمهَاناً{. يضاعف له العذاب: األثام؟ فقيل له

  }َعِملَ َعَمالً َصاِلحاً فَأُولَِئَك يَُبدِّلُ اللَُّه َسيِّئَاتِهِْم َحَسنَاٍت َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً َرِحيماًإِلَّا َمْن تَاَب َوآَمَن َو{] ٧٠: [اآلية
. ال خالف بني العلماء أن االستثناء عامل يف الكافر والزاين} إِالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَمالً َصاِلحاً{: قوله تعاىل

القول يف جواز التراخي يف } املائدة{ومضى يف } النساء{من املسلمني على ما تقدم بيانه يف  واختلفوا يف القاتل
  .االستثناء يف اليمني، وهو مذهب ابن عباس مستدال هبذه اآلية

ع كافر من أحسن ما قيل فيه أنه يكتب موض: قال النحاس} فَأُولَِئكَ ُيَبدِّلُ اللَُّه َسيِّئَاِتهِمْ َحسََناٍت{: قوله تعاىل
  أن يبدهلم: وقال جماهد والضحاك. مؤمن، وموضع عاص مطيع

قوم يقولون التبديل يف اآلخرة، وليس كذلك، إمنا : قال احلسن. اهللا من الشرك اإلميان وروي حنوه عن احلسن
يس جبعل ل: وقال الزجاج. التبديل يف الدنيا؛ يبدهلم اهللا إميانا من الشرك، وإخالصا من الشك، وإحصانا من الفجور



وروى أبو ذر عن النيب صلى اهللا عليه . مكان السيئة احلسنة، ولكن جبعل مكان السيئة التوبة، واحلسنة مع التوبة
: وقال أبو هريرة. وروي معناه عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبري وغريمها" . أن السيئات تبدل حبسنات: "وسلم

ليتمنني أقوام أهنم : "ويف اخلرب. يبدل اهللا السيئات حسناتذلك يف اآلخرة فيمن غلبت حسناته على سيئاته، ف
رواه أبو هريرة عن النيب صلى اهللا " . الذين يبدل اهللا سيئاهتم حسنات: "ومن هم؟ قال: فقيل" أكثروا من السيئات

ال أن يبدهلا التبديل عبارة عن الغفران؛ أي يغفر اهللا هلم تلك السيئات : وقيل. عليه وسلم؛ ذكره الثعليب والقشريي
  .حسنات
فال يبعد يف كرم اهللا تعاىل إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة؛ وقد قال صلى اهللا عليه : قلت

قال رسول : ويف صحيح مسلم عن أيب ذر قال" . اتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن: "وسلم ملعاذ
خر أهل اجلنة دخوال اجلنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم إين ألعلم آ: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا 
أن تعرض  كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم ال يستطيع أن ينكر وهو مشفق يف كبار ذنوبه

فلقد رأيت رسول اهللا " عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب قد عملت أشياء ال أراها ها هنا
يا رسول اهللا، أرأيت رجال عمل الذنوب كلها : وقال أبو طويل. صلى اهللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه

: ؟ قال" هل أسلمت: "جة إال اقتطعها فهل له من توبة؟ قالومل يترك منها شيئا، وهو يف ذلك مل يترك حاجة وال دا
  .نعم : "قال. أنا أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنك عبد اهللا ورسوله

: قال" . نعم: "وغدرايت وفجرايت يا نيب اهللا؟ قال: قال" . تفعل اخلريات وتترك السيئات جيعلهن اهللا كلهن خريات
احلاجة اليت : قال مبشر بن عبيد، وكان عاملا بالنحو والعربية. ذكره الثعليب. ا زال يكررها حىت توارىفم! اهللا أكرب

  .} َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً َرِحيماً{. والداجة اليت تقطع عليهم إذا قفلوا. تقطع على احلاج إذا توجهوا
  }إِلَى اللَِّه َمَتاباًَوَمْن تَاَب َوَعِملَ صَاِلحاً فَإِنَُّه َيتُوُب { ٧١: اآلية

من قام فإنه يقوم؛ فكيف قال من تاب فإنه : ال يقال} َوَمْن تَاَب َوَعِملَ َصاِلحاً فَإِنَُّه َيُتوُب إِلَى اللَِّه َمَتاباً{: قوله تعاىل
ه املعىن من آمن من أهل مكة وهاجر ومل يكن قتل وزىن بل عمل صاحلا وأدى الفرائض فإن: يتوب؟ فقال ابن عباس

وقال . يتوب إىل اهللا متابا؛ أي فإين قدمتهم وفضلتهم على من قاتل النيب صلى اهللا عليه وسلم واستحل احملارم
مث ] ٦٠: مرمي[} إِالَّ َمْن َتاَب َوآَمَن{: حيتمل أن تكون اآلية األوىل فيمن تاب من املشركني، وهلذا قال: القفال

أي من تاب بلسانه ومل : وقيل. ال صاحلا فله حكم التائبني أيضاعطف عليه من تاب من املسلمني واتبع توبته عم
حيقق ذلك بفعله، فليست تلك التوبة نافعة؛ بل من تاب وعمل صاحلا فحقق توبته باألعمال الصاحلة فهو الذي تاب 

: كقوله مصدر معناه التأكيد،} َمتَاباً{فـ . إىل اهللا متابا، أي تاب حق التوبة وهي النصوح ولذا أكد باملصدر
  .أي فإنه يتوب إىل اهللا حقا فيقبل اهللا توبته حقا] ١٦٤: النساء[} َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً{

  }وَالَِّذيَن ال َيْشَهُدونَ الزُّوَر َوإِذَا َمرُّوا بِاللَّْغوِ َمرُّوا كَِراماً{] ٧٢: [اآلية
  فيه مسألتان

والزور كل باطل . أي ال حيضرون الكذب والباطل وال يشاهدونه} ُدونَ الزُّوَرَوالَِّذيَن ال َيْشَه{: قوله تعاىل -األويل
وبه فسر الضحاك وابن زيد وابن عباس ويف رواية عن ابن عباس . زور وزخرف، وأعظمه الشرك وتعظيم األنداد

  لعب: عكرمة. أنه أعياد املشركني



. الكذب؛ وروي عن جماهد: ابن جريج. بن احلنفية أيضاالغناء؛ وقاله حممد ا: جماهد. كان يف اجلاهلية يسمى بالزور
أما : قال ابن العريب. املعىن ال يشهدون بالزور، من الشهادة ال من املشاهدة: وقال علي بن أيب طلحة وحممد بن علي

 القول بأنه الكذب فصحيح، ألن كل ذلك إىل الكذب يرجع، وأما من قال إنه لعب كان يف اجلاهلية فإنه حيرم ذلك
  .إذا كان فيه قمار أو جهالة، أو أمر يعود إىل الكفر، وأما القول بأنه الغناء فليس ينتهي إىل هذا احلد

من الغناء ما ينتهي مساعه إىل التحرمي، وذلك كاألشعار اليت توصف فيها الصور املستحسنات واخلمر وغري : قلت
  :ن حب اللهو؛ مثل قول بعضهمذلك مما حيرك الطباع وخمرجها عن االعتدال، أو يثري كامنا م

  وجنتيه النار تقتدح... ذهيب اللون حتسب من 
  ليته وايف وافتضح... خوفوين من فضيحته 

. ال سيما إذا اقترن بذلك شبابات وطارات مثل ما يفعل اليوم يف هذه األزمان، على ما بيناه يف غري هذا املوضع
  :وأما من قال إنه شهادة الزور، وهي

ن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه جيلد شاهد الزور أربعني جلدة، ويسخم وجهه، وحيلق رأسه، ويطوف فكا -الثانية
إنه : وقد قيل. وال تقبل له شهادة أبدا وإن تاب وحسنت حاله فأمره إىل اهللا: وقال أكثر أهل العلم. به يف السوق

  .فتأمله هناك} الَْحجَّ{ إذا كان غري مربز فحسنت حال قبلت شهادته حسبما تقدم بيانه يف سورة
اللغو، وهو كل سقط من قول أو فعل؛ فيدخل فيه الغناء واللهو وغري } َوإِذَا َمرُّوا بِاللَّْغوِ َمرُّوا كَِراماً{: قوله تعاىل

إذا : وقال جماهد. ذلك مما قاربه، وتدخل فيه سفه املشركني وأذاهم املؤمنني وذكر النساء وغري ذلك من املنكر
} كَِراماً{و . وهذا جامع. اللغو املعاصي كلها: وقال احلسن. إذا ذكر النكاح كنوا عنه: وروي عنه. حواأوذوا صف

  .معناه معرضني منكرين ال يرضونه، وال ميالئون عليه، وال جيالسون أهله

وروي أن . يقال تكرم فالن عما يشينه، أي تنزه وأكرم نفسه عنه. أي مروا مر الكرام الذين ال يدخلون يف الباطل
لقد أصبح ابن أم عبد : "عبداهللا بن مسعود مسع غناء فأسرع وذهب، فبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .من املرور باللغو كرميا أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر: وقيل" . كرميا
  }لَْيَها ُصّماً َوُعْمَياناًوَالَِّذيَن إِذَا ذُكُِّروا بِآياتِ َربِّهِْم لَْم َيِخرُّوا َع{] ٧٣: [اآلية

  :فيه مسألتان
أي إذا قرئ عليهم القرآن ذكروا آخرهتم ومعادهم ومل } َوالَِّذيَن إِذَا ذُكِّرُوا بِآياتِ َربِّهِْم{: قوله تعاىل -األويل

ن كان غري قعد يبكي لسان وإ: وليس مث خرور؛ كما يقال} لَْم َيِخرُّوا{. يتغافلوا حىت يكونوا مبنزلة من ال يسمع
وهو أن خيروا صما وعميانا هي صفة الكفار، وهي عبارة عن : قاعد؛ قاله الطربي واختاره؛ قال ابن عطية

قعد فالن يشتمين وقام فالن يبكي وأنت مل تقصد اإلخبار بقعود وال قيام، وإمنا هي : إعراضهم؛ وقرن ذلك بقولك
تمع للذكر قائم القناة قومي األمر، فإذا أعرض وضل كان فكأن املس: قال ابن عطية. توطئات يف الكالم والعبارة

ذلك خرورا، وهو السقوط على غري نظام وترتيب؛ وإن كان قد شبه به الذي خير ساجدا لكن أصله على غري 
. أي إذا تليت عليهم آيات اهللا وجلت قلوهبم فخروا سجدا وبكيا، ومل خيروا عليها صما وعميانا: وقيل. ترتيب

  .أي مل يقعدوا على حاهلم األول كأن مل يسمعوا: وقال الفراء
: قال ابن العريب. إن من مسع رجال يقرأ سجدة يسجد معه؛ ألنه قد مسع آيات اهللا تتلى عليه: قال بعضهم -الثانية

 وهذا ال يلزم إال القارئ وحده، وأما غريه فال يلزمه ذلك إال يف مسألة واحدة؛ وهو أن الرجل إذا تال القرآن وقرأ



وقد . السجدة فإن كان الذي جلس معه جلس ليسمعه فليسجد معه، وإن مل يلتزم السماع معه فال سجود عليه
  .}اَألْعَراِف{مضى هذا يف 

  }إَِماماً وَالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَزَْواجَِنا َوذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعُينٍ وَاْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني{] ٧٤: [اآلية
  }أُولَِئَك ُيْجَزْونَ الُْغْرفَةَ بَِما َصَبُروا َوُيلَقَّْونَ ِفيَها َتِحيَّةً َوَسالماً{] ٧٥: [اآلية
  }َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً{] ٧٦: [اآلية
  }ُتْم فََسْوَف َيكُونُ لَِزاماًقُلْ َما يَْعَبأُ بِكُْم َربِّي لَْوال ُدَعاؤُكُْم فَقَْد كَذَّْب{] ٧٧: [اآلية

وفيه جواز . أي مطيعني لك: قال الضحاك} َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزوَاجَِنا وَذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعُينٍ{: قوله تعاىل
فََهْب ِلي } {ْن لَُدْنَك ذُرِّيَّةً طَيَِّبةًَربِّ َهْب ِلي ِم{: فكوهنا للواحد قوله. والذرية تكون واحدا ومجعا. الدعاء بالولد
. اشتقاقها مستوىف} البقرة{وقد مضى يف ] ٩: النساء[} ذُرِّيَّةً ِضَعافاً{وكوهنا للجمع ] ٥: مرمي[} ِمْن لَُدْنَك َوِليّاً

} َوذُرِّيَّاِتَنا{: وعيسىوقرأ أبو عمر ومحزة والكسائي وطلحة } وَذُرِّيَّاِتنَا{: وقرأ نافع وابن كثري وابن عامر واحلسن
اللهم : "وهذا حنو قوله عليه الصالة والسالم ألنس. نصب على املفعول، أي قرة أعني لنا} قُرَّةَ أَْعُينٍ{. باإلفراد

وذلك أن اإلنسان إذا بورك له يف مال وولده قرت عينه } َمرَْيَم{و }َوآلَ ِعْمَرانَ{" . أكثر ماله وولده وبارك له فيه
ياله، حىت إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه من مجال وعفة ونظر وحوطة أو كانت عنده ذرية بأهله وع

حمافظون على الطاعة، معاونون له على وظائف الدين والدنيا، مل يلتفت إىل زوج أحد وال إىل ولده، فتسكن عينه 
: ألنه مصدر؛ تقول} قُرَّةَ{ووحد . كون النفسعن املالحظة، وال متتد عينه إىل ما ترى؛ فذلك حني قرة العني، وس

والقر الربد؛ ألن . وقرة العني حيتمل أن تكون من القرار، وحيتمل أن تكون من القر وهو األشهر. قرت عينك قرة
أقر اهللا : وأيضا فإن دمع السرور بارد، ودمع احلزن سخن، فمن هذا يقال. العرب تتأذى باحلر وتستريح إىل الربد

  :وقال الشاعر. سخن اهللا عني العدوعينك، وأ
  وقرت عيون دمعها اليوم ساكب... فكم سخنت باألمس عني قريرة 

أي قدوة يقتدى بنا يف اخلري، وهذا ال يكون إال أن يكون الداعي متقيا قدوة؛ } َواْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إَِماماً{: قوله تعاىل
اللهم : فكان ابن عمر يقول يف دعائه" الرهط أئمة يقتدى بكمإنكم أيها : "ويف املوطأ. وهذا هو قصد الداعي
أم القوم فالن إماما؛ مثل : يقال. ومل يقل أئمة على اجلمع؛ ألن اإلمام مصدر} إَِماماً{: وقال. اجعلنا من أئمة املتقني

  :الشاعر وقال. أراد أئمة، كما يقول القائل أمرينا هؤالء، يعين أمراءنا: وقال بعضهم. الصيام والقيام
  إن العواذل لسن يل بأمري... يا عاذاليت ال تزدن مالميت 

اإلمامة بالدعاء ال بالدعوى، يعين بتوفيق اهللا وتيسريه : وكان القشريي أبو القاسم شيخ الصوفية يقول. أي أمراء
وقال ابن . وة يف الدينمل يطلبوا الرياسة بل بأن يكونوا قد: وقال إبراهيم النخعي. ومنته ال مبا يدعيه كل أحد لنفسه

: وقال مكحول] ٢٤: السجدة[} َوَجَعلَْنا ِمنُْهْم أَِئمَّةً يَْهُدونَ بِأَْمرِنَا{: اجعلنا أئمة هدى، كما قال تعاىل: عباس
. واجعل املتقني لنا إماما؛ وقال جماهد: هذا من املقلوب؛ جمازه: وقيل. اجعلنا أئمة يف التقوى يقتدي بنا املتقون

. على أن طلب الرياسة يف الدين ندب. ول أظهر وإليه يرجع قول ابن عباس ومكحول، ويكون فيه دليلوالقول األ
اإلمام مجع آم من أم يؤم مجع على فعال، حنو : قال األخفش. وإمام واحد يدل على مجع؛ ألنه مصدر كالقيام

  .صاحب وصحاب، وقائم وقيام
يف قول الزجاج على ما تقدم، وهو } َوِعَباُد الرَّْحَمنِ{خرب } أُولَِئَك} {بَِما َصَبرُوا أُولَِئَك ُيْجَزْونَ الُْغْرفَةَ{: قوله تعاىل



التواضع، : وما ختلل بني املبتدأ وخربه أوصافهم من التحلي والتخلي؛ وهي إحدى عشرة. أحسن ما قيل فيه
 والقتل، والتوبة وجتنب الكذب، واحللم، والتهجد، واخلوف، وترك اإلسراف واإلقتار، والنزاهة عن الشرك، والزىن

الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل اجلنة وأفضلها } الُْغْرفَةَ{و . والعفو عن املسيء، وقبول املواعظ، واالبتهال إىل اهللا
أي بصربهم على } بَِما َصَبرُوا{. الغرفة اجلنة: وقال الضحاك. حكاه ابن شجره. كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا

على الفقر } بَِما َصَبرُوا{: وقال حممد بن علي بن احلسني. وطاعة نبيهم عليه أفضل الصالة والسالم: مأمر رهب
قرأ أبو بكر واملفضل } َوُيلَقَّْونَ ِفيَها َتِحيَّةً َوَسالماً{. عن الشهوات} بَِما صََبُروا {: وقال الضحاك. والفاقة يف الدنيا
  واألعمش وحيىي

فالن يتلقى بالسالم وبالتحية : خمففة، واختاره الفراء؛ قال ألن العرب تقول} َوُيلَقَّْونَ{ :ومحزة والكسائي وخلف
: واختاره أبو عبيد وأبو حامت؛ لقوله تعاىل} َوُيلَقَّوْنَ{: وقرأ الباقون. وباخلري بالتاء، وقلما يقولون فالن يلقى السالمة

وما ذهب إليه الفراء واختاره غلط؛ ألنه يزعم : قال أبو جعفر النحاس ].١١: اإلنسان[} َولَقَّاُهْم َنْضَرةً َوُسُروراً{
فالن يتلقى بالسالم وباخلري؛ فمن عجيب : كانت يف العربية بتحية وسالم، وقال كما يقال} َوُيلَقَّْونَ{أهنا لو كانت 

فالن يتلقى باخلري وال جيوز حذف  ألنه يقال: والفرق بينهما بني} َوُيلَقَّْونَ{ما يف هذا الباب أنه قال يتلقى واآلية 
وهذا . وال جيوز أن يقرأ بغريه} َولَقَّاُهْم َنْضَرةً َوُسرُوراً{وأعجب من هذا أن يف القرآن ! الباء، فكيف يشبه هذا ذاك

م؛ التحية البقاء الدائم وامللك العظي: وقيل. والتحية من اهللا والسالم من املالئكة. يبني أن األوىل على خالف ما قال
] ٤٤: األحزاب[} َتِحيَُّتُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسالٌم{: واألظهر أهنما مبعىن واحد، وأهنما من قبل اهللا تعاىل؛ دليله قوله تعاىل

  .}ِفيَها َحُسَنْت ُمْسَتقَّراً َوُمقَاماً{نصب على احلال } خَاِلِديَن{. وسيأيت
ما عبأت بفالن أي ما : يقال. هذه آية مشكلة تعلقت هبا امللحدة} ال ُدَعاؤُكُْمقُلْ َما َيْعَبأُ بِكُمْ رَبِّي لَْو{: قوله تعاىل

  :وقول الشاعر. وأصل يعبأ من العبء وهو الثقل. باليت به؛ أي ما كان له عندي وزن وال قدر
  عبريا بات يعبؤه عروس... كأن بصدره وجبانبيه 

وما استفهامية؛ ظهر يف أثناء . والعبء املصدر. باءفالعبء احلمل الثقيل، واجلمع أع. أي جيعل بعضه على بعض
وليس يبعد أن تكون نافية؛ ألنك إذا حكمت بأهنا استفهام فهو نفي خرج خمرج . كالم الزجاج، وصرح به الفراء

لقول وحقيقة ا: قال ابن الشجري] ٦٠: الرمحن[} َهلْ جََزاُء اِألْحَسانِ إِالَّ اِألْحَسانُ{: االستفهام؛ كما قال تعاىل
أي عبء يعبأ بكم؛ أي أي مباالة يبايل ريب بكم لوال دعاؤكم؛ أي لوال : نصب؛ والتقدير} ما{عندي أن موضع 

  دعاؤه إياكم لتعبدوه، فاملصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إىل مفعوله؛ وهو اختيار

] ٣١: الرعد[} قُْرآناً ُسيَِّرتْ بِِه الْجَِبالُ َولَْو أَنَّ{: وفاعله حمذوف وجوابه لوال حمذوف كما حذف يف قوله. الفراء
] ٥٦: الذاريات[} َوَما َخلَقْتُ الْجِنَّ َواألِْنَس إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن{: ودليل هذا القول قوله تعاىل. مل يعبأ بكم: تقديره

لو كانت؛ وذلك الذي  أي ما يبال اهللا بكم لوال عبادتكم إياه أن: فاخلطاب جلميع الناس؛ فكأنه قال لقريش منهم
فاخلطاب مبا يعبأ جلميع الناس، مث } فَقَْد كَذََّب الْكَاِفُرونَ{. ويؤيد هذا قراءة ابن الزبري وغريه. يعبأ بالبشر من أجله

: وقال النقاش وغريه. فأنتم قد كذبتم ومل تعبدوه فسوف يكون التكذيب هو سبب العذاب لزاما: يقول لقريش
: العنكبوت[} فَإِذَا رَِكُبوا ِفي الْفُلِْك َدَعُوا اللََّه ُمْخِلصَِني{: بيانه. م إليه يف الشدائد وحنو ذلكاملعىن؛ لوال استغاثتك

. معه اآلهلة والشركاء} لَْوال ُدَعاُؤكُْم{أي مبغفرة ذنوبكم وال هو عنده عظيم } َما َيعَْبأُ بِكُْم{: وقيل. وحنو هذا] ٦٥
بلغين : وقال الوليد بن أيب الوليد. قال الضحاك]. ١٤٧: النساء[} َعذَابِكُْم إِنْ َشكَْرُتْم َوآَمنُْتْمَما َيفَْعلُ اللَُّه بِ{: بيانه



: وروى وهب بن منبه أنه كان يف التوراة. فيها أي ما خلقتكم ويل حاجة إليكم إال تسألوين فأغفر لكم وأعطيكم
علي فاختذين بدال من كل شيء فأنا خري لك من كل  يا ابن آدم وعزيت ما خلقتك ألربح عليك إمنا خلقتك لتربح"

وهي قراءة ابن : قال الزهراوي والنحاس. } فَقَْد كَذََّب الْكَاِفُرونَ{قرأ ابن الزبري وابن عباس : قال ابن جين". شيء
 الفاعل وذهب القتيب والفارسي إىل أن الدعاء مضاف إىل. } كَذَّبُْتْم{مسعود وهي على التفسري؛ للتاء وامليم يف 

. مل يعذبكم: حمذوف تقديره يف هذا الوجه} لَْوال{األصل لوال دعاؤكم آهلة من دونه؛ وجواب . واملفعول حمذوف
فَقَدْ {]. ١٩٤: األعراف[} إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد أَمْثَالُكُْم{: لوال دعاؤكم آهلة قوله: ونظري قوله

} فََسْوَف َيكُونُ لَِزاماً{. بتم مبا دعيتم إليه؛ هذا على القول األول؛ وكذبتم بتوحيد اهللا على الثاينأي كذ} كَذَّبُْتْم
} وََوَجدُوا َما َعِملُوا َحاِضراً{: فسوف يكون جزاء التكذيب كما قال: واملعىن. أي يكون تكذيبكم مالزما لكم

أي جزاء ما كنتم ] ٣٠: األنعام[} ذَاَب بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونَفَذُوقُوا الَْع{: أي جزاء ما عملوا وقوله] ٤٩: الكهف[
: وحسن إضمار التكذيب لتقدم ذكر فعله؛ ألنك إذا ذكرت الفعل دل بلفظه على مصدره، كما قال. تكفرون

} نْ َتْشكُرُوا يَْرَضُه لَكُْمَوإِ{: وقوله. أي لكان اإلميان] ١١٠: آل عمران[} َولَْو آَمَن أَْهلُ الِْكتَابِ لَكَانَ َخيْراً لَُهْم{
  ومجهور املفسرين. ومثله كثري. أي يرضى الشكر] ٧: الزمر[

على أن املراد باللزام هنا ما نزل هبم يوم بدر، وهو قول عبداهللا ابن مسعود وأيب بن كعب وأيب مالك وجماهد 
وسيأيت مبينا يف سورة . اموقد مضت البطشة والدخان واللز: ويف صحيح مسلم عن عبداهللا. ومقاتل وغريهم

اللزام التكذيب نفسه؛ : وعن ابن مسعود أيضا. هو توعد بعذاب اآلخرة: وقالت فرقة. إن شاء اهللا تعاىل} الدخان{
وقال أبو . أي ال يعطون التوبة منه؛ ذكره الزهراوي؛ فدخل يف هذا يوم بدر وغريه من العذاب الذي يلزمونه

واجلمهور من القراء على كسر الالم؛ وأنشد أبو . ن فيصال بينكم وبني املؤمننيلزاما فيصال أي فسوف يكو: عبيدة
  :عبيدة لصخر

  فقد لقيا حتوفهما لزاما... فإما ينجوا من خسف أرض 
يعين عذابا دائما الزما، وهالكا مفنيا يلحق بعضكم ببعض؛ كقول } ِلَزاماً{: وقال الطربي. ولزاما ومالزمة واحد

  :أيب ذؤيب
  كما يتفجر احلوض اللقيف... عادية لزام ففاجأه ب

وحكى أبو حامت عن أيب زيد قال : النحاس. يعين باللزام الذي يتبع بعضه بعضا، وباللقيف املتساقط احلجارة املتهدم
يكون مصدر لزم والكسر أوىل، يكون مثل قتال : قال أبو جعفر. بفتح الالم} لَزاما{: مسعت قعنبا أبا السمال يقرأ

: طه[} َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَكَانَ لَِزاماً وَأََجلٌ ُمَسّمًى{: كما أمجعوا على الكسر يف قوله عز وجل ومقاتلة،
اللزام بالكسر مصدر الزم لزاما مثل خاصم خصاما، واللزام بالفتح مصدر لزم مثل سلم سالما : قال غريه]. ١٢٩

فاللزام وقع موقع . لزام املالزمة، واملصدر يف القراءتني وقع موقع اسم الفاعلأي سالمة؛ فاللزام بالفتح اللزوم، وال
قال . أي غائرا] ٣٠: امللك[} قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ أَْصَبَح َماؤُكُْم غَْوراً{: كما قال تعاىل. مالزم، واللزام وقع موقع الزم

ألن اجملهول ال يكون خربه إال مجلة، كما قال  يكون جمهوال وهذا غلط؛: وللفراء قول يف اسم يكون؛ قال: النحاس
وكما حكى النحويون كان زيد منطلق يكون يف كان جمهول ويكون ] ٩٠: يوسف[} إِنَُّه َمْن َيتَّقِ وََيْصبِْر{: تعاىل

 كان احلديث؛ فأما أن يقال كان منطلقا، ويكون يف كان جمهول فال جيوز عند: املبتدأ وخربه خرب اجملهول، التقدير
  .وباهللا التوفيق وهو املستعان واحلمد هللا رب العاملني. أحد علمناه



  تفسري سورة الشعراء

  سورة الشعراء
  مقدمة السورة - ٣

أَوَلَْم َيكُْن لَُهْم آَيةً أَنْ {: منها مدين؛ اآلية اليت يذكر فيها الشعراء، وقوله: وقال مقاتل. هي مكية يف قول اجلمهور
مكية إال أربع آيات منها نزلت باملدينة من : وقال ابن عباس وقتادة]. ١٩٧: الشعراء[} نِي إِْسرائيلََيْعلََمُه ُعلََماُء َب

: ويف رواية. وهي مائتان وسبع وعشرون آية. إىل آخرها] ٢٢٤: الشعراء[} وَالشَُّعَراُء يَتَّبُِعُهمُ الَْغاُوونَ{: قوله
أعطيت السورة اليت تذكر فيها البقرة من الذكر : "وسلم وعن ابن عباس قال النيب صلى اهللا عليه. ست وعشرون

األول وأعطيت طه وطسم من ألواح موسى وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم سورة البقرة من حتت العرش 
إن اهللا أعطاين السبع الطوال : "وعن الرباء بن عازب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" . وأعطيت املفصل نافلة

وأعطاين املبني مكان اإلجنيل وأعطاين الطواسني مكان الزبور وفضلين باحلواميم واملفصل ما قرأهن نيب  مكان التوراة
  " .قبلي
  }طسم{] ١: [اآلية
  }تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ{] ٢: [اآلية
  }لَعَلََّك بَاِخٌع نَفَْسَك أَالَّ َيكُونُوا ُمْؤِمنَِني{] ٣: [اآلية
  }َنَشأْ ُننَزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن السََّماِء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها َخاِضعَِنيإِنْ {] ٤: [اآلية
  }َوَما َيأْتِيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمَن الرَّْحَمنِ ُمْحَدٍث إِالَّ كَاُنوا َعْنُه ُمعْرِِضَني{] ٥: [اآلية
  }اُنوا بِِه َيْستَْهزِئُونَفَقَْد كَذَُّبوا فََسَيأِْتيهِمْ أَْنَباُء َما كَ{] ٦: [اآلية
  }أََولَمْ َيَرْوا إِلَى اَألْرضِ كَْم أَْنَبتَْنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َزْوجٍ كَرِميٍ{] ٧: [اآلية
  }إِنَّ ِفي ذَِلكَ آلَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني{] ٨: [اآلية
  }َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم{] ٩: [اآلية

بإمالة الطاء مشبعا يف هذه : قرأ األعمش وحيىي وأبو بكر واملفضل ومحزة والكسائي وخلف} طسم{: وله تعاىلق
وقرأ الباقون . بني اللفظني؛ واختاره أبو عبيد وأبو حامت: وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة والزهري. السورة ويف أختيها

وقرأ : قال النحاس. قول النحاس يف هذا} طه{د مضى يف وق. وهي كلها لغات فصيحة: قال الثعليب. بالفتح مشبعا
: وقرأ األعمش. بإدغام النون يف امليم، والفراء يقول بإخفاء النون} طسم{: املدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسائي

يبينان عند : للنون الساكنة والتنوين أربعة أقسام عند سيبويه: قال النحاس. بإظهار النون} طسني ميم{: ومحزة
حروف احللق، ويدغمان عند الراء والالم وامليم والواو والياء، ويقلبان ميما عند الباء ويكونان من اخلياشيم؛ أي ال 
يبينان؛ فعلى هذه األربعة األقسام اليت نصها سيبويه ال جتوز هذه القراءة؛ ألنه ليس ها هنا حرف من حروف احللق 

حروف املعجم حكمها أن يوقف عليها، فإذا وقف عليها تبينت  وهو أن: فتبني النون عنده، ولكن يف ذلك وجيه
اإلدغام اختيار أيب عبيد وأيب حامت قياسا على كل القرآن، وإمنا أظهرها أولئك للتبيني والتمكني، : قال الثعليب. النون

أنه "  جيرىفيما جيرى وفيما ال"وحكى أبو إسحاق يف كتابه : قال النحاس. وأدغمها هؤالء جملاورهتا حروف الفم
طسني {: قرأ خالد: وقال أبو حامت. بفتح النون وضم امليم، كما يقال هذا معدي كرب} طسني ميم{: جيوز أن يقال

إِنْ َنَشأْ ُننَزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن السََّماِء {: قسم وهو اسم من أمساء اهللا تعاىل، واملقسم عليه} طسم{: ابن عباس. } ميم



: الربيع. هو اسم السورة؛ وحيسن افتتاح السورة: جماهد. م من أمساء القرآن أقسم اهللا بهاس: وقال قتادة. } آَيةً
  :قال. واحد} طس{و } طسم{. قارعة حتل بقوم: وقيل. حساب مدة قوم

  بأن تسعدا والدمع أشقاهُ سامجُه... وفاؤكما كالربع أشجاةُ طامسُه 

الطاء طور سيناء والسني إسكندرية : داهللا بن حممد بن عقيلوقال عب. أقسم اهللا بطول وسنائه وملكه: وقال القرظي
الطاء شجرة طوىب، والسني سدرة املنتهى، وامليم حممد صلى اهللا عليه : وقال جعفر بن حممد بن علي. وامليم مكة

. وامليم من اجمليد -من السالم : من السميع وقيل: وقيل -الطاء من الطاهر والسني من القدوس : وقيل. وسلم
والطواسيم والطواسني سور يف } البقرة{وقد مضى هذا املعىن يف أول سورة . من امللك: وقيل. من الرحيم: وقيل

  :وأنشد أبو عبيدة. القرآن مجعت على غري قياس
  وباحلواميم اليت قد سبعت... وبالطواسيم اليت قد ثلثت 

  .ت طسم وذوات حمذوا: والصواب أن جتمع بذوات وتضاف إىل واحد، فيقال: قال اجلوهري
اليت كنتم } ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ{رفع على إضمار مبتدأ أي هذه } ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ{: قوله تعاىل

أي  }لَعَلََّك َباِخٌع َنفَْسَك{. مبعىن هذه} ِتلَْك{: وقيل. وعدمت هبا؛ ألهنم قد وعدوا يف التوراة واإلجنيل بإنزال القرآن
يف " أن: "قال الفراء. أي لتركهم اإلميان} أَالَّ َيكُونُوا ُمْؤِمنَِني{. بيانه} الكهف{وقد مضى يف . قاتل نفسك ومهلكها

والقول يف هذا ما قاله . بإن مكسورة ألهنا جزاء؛ كذا املتعارف: وإمنا يقال: قال النحاس. موضع نصب؛ ألهنا جزاء
يف موضع نصب مفعول من أجله؛ واملعىن لعلك قاتل نفسك لتركهم } أَنَّ{: الأبو إسحاق يف كتابه يف القرآن ؛ ق

أي معجزة ظاهرة وقدرة باهرة فتصري معارفهم ضرورية، ولكن سبق } إِنْ َنَشأْ ُننَزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن السََّماِء آَيةً{. اإلميان
بلغين أن هلذه اآلية صوتا يسمع من السماء : يةوقال أبو محزة الثمايل يف هذه اآل. القضاء بأن تكون املعارف نظرية

وهذا فيه بعد؛ ألن املراد قريش ال . يف النصف من شهر رمضان؛ خترج به العواتق من البيوت وتضج له األرض
ال أعناقهم كرباؤهم؛ وق: قال جماهد} لََها َخاِضعَِني{أي فتظل أعناقهم } فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها خَاِضِعَني{. غريهم
  مجاعاهتم؛} أَْعَناقُُهْم{: أبو زيد واألخفش. جاءين عنق من الناس أي رؤساء منهم: ومعروف يف اللغة؛ يقال: النحاس

. إمنا أراد أصحاب األعناق، فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه: وقيل. جاءين عنق من الناس أي مجاعة: يقال
نزلت فينا ويف بين أمية : ابن عباس. ال يلوي أحد منهم عنقه إىل معصيةاملعىن لو شاء ألنزل آية يذلون هبا ف: قتادة

وخاضعني وخاضعة هنا . ستكون لنا عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد معاوية؛ ذكره الثعليب والغزنوي فاهللا أعلم
الرقاب إخبار عن  إهنم إذا ذلت رقاهبم ذلوا؛ فاإلخبار عن: واملعىن. سواء؛ قاله عيسى بن عمر واختاره املربد

  :ويسوغ يف كالم العرب أن تترك اخلرب عن األول وخترب عن الثاين؛ قال الراجز. أصحاهبا
  طوين طويل وطوين عرضي... طول الليايل أسرعت يف نقضي 
  :وقال جرير. فأخرب عن الليايل وترك الطول

  كما أخذ السرار من اهلالل... أرى مر السنني أخذن مين 
فَظَلَّْت {: نه لو أسقط مر وطول من الكالم مل يفسد معناه؛ فكذلك رد الفعل إىل، الكناية يف قولهوإمنا جاز ذلك أل

. فظلوا هلا خاضعني: ألنه لو أسقط األعناق ملا فسد الكالم، وألدى ما بقي من الكالم عنه حىت يقول} أَْعَناقُُهْم
املعىن خاضعيها هم، وهذا خطأ عند البصريني والكسائي يذهب إىل، أن . وعلى هذا اعتمد الفراء وأبو عبيدة

  .ومثل هذا احلذف ال يقع يف شيء من الكالم؛ قاله النحاس. والفراء



أي أعرضوا ومن } فَقَْد كَذَُّبوا{. تقدم} َوَما َيأِْتيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمَن الرَّْحَمنِ ُمْحَدٍث إِالَّ كَانُوا َعْنُه ُمْعرِضَِني{: قوله تعاىل
وعيد هلم؛ أي فسوف يأتيهم } فََسَيأِْتيهِمْ أَْنَباُء َما كَاُنوا بِِه َيْستَْهزِئُونَ{. ء ومل يقبله فهو تكذيب لهأعرض عن شي

  .عاقبة ما كذبوا والذي استهزؤوا به
وقدرته وأهنم لو رأوا بقلوهبم نبه على عظمته } أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى اَألْرضِ كَْم أَْنبَْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َزْوجٍ كَرِميٍ{: قوله تعاىل

و . والزوج هو اللون؛ قال الفراء. ونظروا ببصائرهم لعلموا أنه الذي يستحق أن يعبد؛ إذ هو القادر على كل شيء
  حسن شريف، وأصل} كَرِميٍ{

ونبتت . الكرم يف اللغة الشرف والفضل، فنخلة كرمية أي فاضلة كثرية الثمر، ورجل كرمي شريف، فاضل صفوح
: وروي عن الشعيب أنه قال. واهللا سبحانه هو املخرج واملنبت له} البقرة{وقد تقدم يف سورة . رض وأنبتت مبعىناأل

أي } إِنَّ ِفي ذَِلَك آليَةً{. الناس من نبات األرض فمن صار منهم إىل اجلنة فهو كرمي، ومن صار إىل النار فهو لئيم
أي مصدقني } َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني{. اهللا قادر، ال يعجزه شيءفيما ذكر من اإلنبات يف األرض لداللته على أن 

َوإِنَّ َربَّكَ لَُهَو الَْعزِيُز {. وما أكثرهم مؤمنني: هنا صلة يف قول سيبويه؛ تقديره} كَانَ{و . ملا سبق من علمي فيهم
  .يريد املنيع املنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه} الرَّحِيُم
  }وَإِذْ َناَدى رَبَُّك ُموَسى أَِن ائِْت الْقَْوَم الظَّاِلِمَني{] ١٠: [اآلية
  }قَْوَم ِفْرَعْونَ أَال َيتَّقُونَ{] ١١: [اآلية
  }قَالَ َربِّ إِنِّي أَخَاُف أَنْ ُيكَذُِّبوِن{] ١٢: [اآلية
  }ُرونَوََيِضيُق َصْدرِي َوال َيْنطَِلُق ِلَسانِي فَأَْرِسلْ إِلَى هَا{] ١٣: [اآلية
  }وَلَُهْم َعلَيَّ ذَْنٌب فَأََخافُ أَنْ َيقُْتلُوِن{] ١٤: [اآلية
  }قَالَ كَال فَاذَْهَبا بِآياتَِنا إِنَّا َمَعكُْم ُمْسَتِمُعونَ{] ١٥: [اآلية

ويدل } وَسىوَإِذْ َناَدى رَبَُّك ُم{واتل عليهم : يف موضع نصب؛ املعىن} إِذْ} {َوإِذْ نَاَدى َربَُّك ُموَسى{: قوله تعاىل
املعىن؛ واذكر إذا نادى كما : وقيل. ذكره النحاس] ٦٩: الشعراء[} وَاْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ إِْبَراِهيَم{. على هذا أن بعده
: وقوله] ٤٥: ص[} َواذْكُْر ِعَبادََنا إِْبَراهِيَم{: وقوله] ٢١: األحقاف[} وَاذْكُْر أََخا َعاٍد{: صرح به يف قوله

والنداء الدعاء بيا . كان كذا وكذا} وَإِذْ َناَدى رَبَُّك ُموَسى{املعىن؛ : وقيل]. ١٦: مرمي[} ب مرميواذكر يف الكتا"
ـ "} قَْوَم ِفْرَعْونَ أَال َيتَّقُونَ{مث أخرب من هم فقال، } أَِن ائِْت الْقَْوَم الظَّاِلِمَني{: فالن، أي قال ربك يا موسى ف

هذا من اإلمياء إىل الشيء ألنه أمره أن يأيت القوم : أال خيافون عقاب اهللا؟ وقيل} أَال َيتَّقُونَ{بدل؛ ومعىن } قَْوَم{
وجاء } أَال َيتَّقُونَ{املعىن؛ قل هلم : وقيل. على أهنم ال يتقون، وعلى أنه أمرهم بالتقوى} َيتَّقُونَ{: الظاملني، ودل قوله

  بالياء ألهنم غيب وقت اخلطاب، ولو جاء بالتاء

أَال {وقد قرأ عبيد بن عمري وأبو حازم . بالتاء والياء] ١٢: آل عمران[} قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا َسُتْغلَُبونَ{ومثله . جلاز
أي يف الرسالة } نِّي أََخاُف أَنْ ُيكَذُِّبوِن{: أي قال موسى} قَالَ َربِّ{. } أَال َيتَّقُونَ{بتاءين أي قل هلم } َيتَّقُونَ
وقرأ . بالرفع على االستئناف} َوال َيْنطَِلُق} {وََيِضيُق{وقراءة العامة . لتكذيبهم إياي} يَوَيِضيُق َصْدرِ{. والنبوة

قال } أَنْ ُيكَذُِّبوِن{: بالنصب فيهما ردا على قوله} َوال َيْنطَِلُق -َوَيِضيُق {: يعقوب وعيسى بن عمرو أبو حيوة
أحدمها االبتداء واآلخر مبعىن : من وجهني}  َيْنطَِلُق ِلسَانِيَوَيِضيُق َصْدرِي َوال{القراءة بالرفع؛ يعين يف : الكسائي

حكي ذلك عن . ويقرأ بالنصب: قال الفراء} إِنِّي أََخاُف{وإين يضيق صدري وال ينطلق لساين يعين نسقا على 



" يكذبون"الوجه لرفع؛ ألن النصب عطف على : قال النحاس. األعرج وطلحة وعيسى بن عمر وكالمها له وجه
فهذا يدل ] ٢٨ - ٢٧: طه[} َواْحلُلْ ُعقَْدةً ِمْن ِلَسانِي َيفْقَهُوا قَْوِلي{: ذا بعيد يدل على ذلك قوله عز وجلوه

. }طه{يف احملاجة على ما أحب؛ وكان يف لسانه عقدة على ما تقدم يف } َوال َيْنطَِلُق ِلسَانِي{. على أن هذه كذا
ومل يذكر هنا . يل بالوحي، واجعله رسوال معي ليؤازرين ويظاهرين ويعاونينأرسل إليه جرب} فَأَْرِسلْ إِلَى هَاُرونَ{

: ويف القصص] ٢٩: طه[} َواجَْعلْ ِلي َوزِيراً{: }طه{ليعينين؛ ألن املعىن كان معلوما، وقد صرح به يف سورة 
ومل يكن ذلك استعفاء من  وكأن موسى أذن له يف هذا السؤال،] ٣٤: القصص[} أَْرِسلُْه َمِعَي رِْدءاً ُيَصدِّقُنِي{

ففي هذا دليل على أن من ال يستقل بأمر، وخياف من نفسه تقصريا، أن يأخذ من . الرسالة بل طلب من يعينه
  .يستعني به عليه، وال يلحقه يف ذلك لوم

} القصص{على ما يأيت يف الذنب هنا قتل القبطي وامسه فاثور } َولَُهْم َعلَيَّ ذَْنٌب فَأَخَاُف أَنْ َيقُْتلُوِن{: قوله تعاىل
وخاف موسى أن يقتلوه به، ودل على أن اخلوف قد يصحب األنبياء والفضالء . ذكره} طه{بيانه، وقد مضى يف 

. أي كال لن يقتلوك} قَالَ كَالَّ{واألولياء مع معرفتهم باهللا وأن ال فاعل إال هو؛ إذ قد يسلط من شاء على من شاء 
مر بالثقة باهللا تعاىل؛ أي ثق باهللا وانزجر عن خوفك منهم؛ فإهنم ال يقدرون على فهو ردع وزجر عن هذا الظن، وأ

  قتلك،

أي : وقيل. أي برباهيننا وباملعجزات} بِآيَاِتنَا{. أي أنت وأخوك فقد جعلته رسوال معك} فَاذَْهبَا{. وال يقوون عليه
وإمنا أراد . أي سامعون ما يقولون وما جياوبون} ُعونَُمْسَتِم{. يريد نفسه سبحانه وتعاىل} إِنَّا مََعكُْم{. مع آياتنا

وقد . واالستماع إمنا يكون باإلصغاء، وال يوصف الباري سبحانه بذلك. بذلك تقوية قلبيهما وأنه يعينهما وحيفظهما
مها فأجرا} َمَعكُْم{: وقال] ٤٦: طه[} أَْسَمُع وَأََرى{: }طه{وقال يف . وصف سبحانه نفسه بأنه السميع البصري

  .وجيوز أن يكون جلميع بين إسرائيل. وجيوز أن يكون هلما وملن أرسال إليه. جمرى اجلمع؛ ألن االثنني مجاعة
  }فَأِْتَيا ِفْرَعْونَ فَقُوال إِنَّا َرسُولُ َربِّ الْعَالَِمَني{] ١٦: [اآلية
  }أَنْ أَْرِسلْ َمَعَنا َبنِي إِسْرائيلَ{] ١٧: [اآلية
  }لَْم نَُربَِّك ِفيَنا وَِليداً َولَبِثَْت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسنَِنيقَالَ أَ{] ١٨: [اآلية
  }َوفََعلَْت فَْعلََتَك الَِّتي فََعلَْت َوأَْنَت ِمَن الْكَافِرِيَن{] ١٩: [اآلية
  }قَالَ فََعلُْتَها إِذاً وَأََنا ِمَن الضَّالَِّني{] ٢٠: [اآلية
  }خِفُْتكُْم فََوَهَب ِلي َربِّي ُحكْماً َوَجَعلَنِي ِمَن الُْمْرَسلَِني فَفََرْرُت ِمْنكُْم لَمَّا{] ٢١: [اآلية
  }َوتِلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها َعلَيَّ أَنْ َعبَّْدَت بَنِي إِْسرائيلَ{] ٢٢: [اآلية

عىن رسالة والتقدير على هذا؛ إنا رسول مب: قال أبو عبيدة} فَأِْتَيا ِفْرَعْونَ فَقُوال إِنَّا َرسُولُ َربِّ الْعَالَِمَني{: قوله تعاىل
  :قال اهلذيل. ذوو رسالة رب العاملني

  أعلمهم بنواحي اخلرب... ألكين إليها وخري الرسول 
  :وقال آخر. ألكين إليها معناه أرسلين

  بسر وال أرسلتهم برسول... لقد كذب الواشون ما حبت عندهم 

  :آخر
  ...أال أبلغ بين عمرو رسوال 



  ينبأين عن فتاحتكم غ
  :وقال العباس بن مرداس
  رسوال بيت أهلك منتهاها... أال من مبلغ عىن خفافا 
هذا : وجيوز أن يكون الرسول يف معىن االثنني واجلمع؛ فتقول العرب: قال أبو عبيد. يعين رسالة فلذلك أنثها

: الشعراء[} ْم َعُدوٌّ ِليفَإِنَُّه{: ومنه قوله تعاىل. رسويل ووكيلي، وهذان رسويل ووكيلي، وهؤالء رسويل ووكيلي
أي أطلقهم وخل سبيلهم } أَنْ أَْرِسلْ َمَعَنا بَنِي إِْسرائيلَ{. معناه إن كل واحد منا رسول رب العاملني: وقيل]. ٧٧

حىت يسريوا معنا إىل فلسطني وال تستعبدهم؛ وكان فرعون استعبدهم أربعمائة سنة، وكانوا يف ذلك الوقت ستمائة 
ها هنا : فانطلقا إىل فرعون فلم يؤذن هلما سنة يف الدخول عليه، فدخل البواب على فرعون فقال. ألف وثالثني ألفا

وروى . ايذن له لعلنا نضحك منه؛ فدخال عليه وأديا الرسالة: فقال فرعون. إنسان يزعم أنه رسول رب العاملني
ور وفهود يتفرج عليها، فخاف أهنما ملا دخال على فرعون وجداه وقد أخرج سباعا من أسد ومن: وهب وغريه

سواسها أن تبطش مبوسى وهارون، فأسرعوا إليها، وأسرعت السباع إىل موسى وهارون، فأقبلت تلحس أقدامهما، 
إِنَّا َرسُولُ َربِّ {: ما أنتما؟ قاال: وتبصبص إليهما بأذناهبا، وتلصق خدودها بفخذيهما، فعجب فرعون من ذلك فقال

أي ربيناك . على جهة املن عليه واالحتقار} قَالَ أَلَْم نَُربَِّك ِفيَنا َوِليداً{ى ألنه نشأ يف بيته؛ فـ فعرف موس} الْعَالَِمَني
مث قرره بقتل القبطي . فمىت كان هذا الذي تدعيه} َولَبِثَْت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسنَِني{صغريا ومل نقتلك يف مجلة من قتلنا 

بكسر الفاء والفتح " فعلتك: "وقرأ الشعيب. والفعلة بفتح الفاء املرة من الفعل} ِتي فََعلَْتَوفََعلَْت فَْعلََتَك الَّ{: بقوله
أوىل؛ ألهنا املرة الواحدة، والكسر مبعىن اهليئة واحلال، أي فعلتك اليت تعرف فكيف تدعي مع علمنا أحوالك بأن اهللا 

  :وقال الشاعر. أرسلك
  ة ال ريث وال عجلهامر السحاب... كأن مشيتها من بيت جارت 

أي يف قتلك القبطي إذ هو نفس ال حيل : قال الضحاك} وَأَْنَت ِمَن الْكَاِفرِيَن{. كان ذلك أيام الردة والردة: ويقال
يف } ِمَن الْكَاِفرِيَن{: احلسن. أي بنعميت اليت كانت لنا عليك من التربية واإلحسان إليك؛ قاله ابن زيد: وقيل. قتله

وكان بني خروج موسى عليه . باهللا ألنك كنت معنا على ديننا هذا الذي تعيبه} ِمَن الْكَافِرِيَن{ :السدي. أين إهلك
أي فعلت تلك الفعلة } قَالَ فََعلُْتَها إِذاً{فـ . السالم حني قتل القبطي وبني رجوعه نبيا أحد عشر عاما غري أشهر

من اجلاهلني؛ فنفى عن نفسه الكفر، وأخرب أنه فعل ذلك على  أي} ِمَن الضَّالَِّني{إذ ذاك } وَأَنَا{يريد قتل القبطي 
ويف مصحف . من اجلاهلني بأن الوكزة تبلغ القتل: ابن زيد. من اجلاهلني} ِمَن الضَّالَِّني{وكذا قال جماهد؛ . اجلهل

: وقيل. ني؛ قاله أبو عبيدةمن الناس} وَأََنا ِمَن الضَّالَِّني{: وقيل. ويقال ملن جهل شيئا ضل عنه" من اجلاهلني"عبداهللا 
وبني هبذا أن . عن النبوة ومل يأتين عن اهللا فيه شيء، فليس علي فيما فعلته يف تلك احلالة توبيخ} وَأََنا ِمَن الضَّالَِّني{

  .التربية فيهم ال تنايف النبوة واحللم على الناس، وأن القتل خطأ أو يف وقت مل يكن فيه شرع ال ينايف النبوة
فََخَرَج مِْنَها {": القصص"أي خرجت من بينكم إىل مدين كما يف سورة } فَفََرْرُت مِْنكُْم لَمَّا ِخفُْتكُْم{: ىلقوله تعا

يعين النبوة؛ عن } فََوَهَب ِلي رَبِّي ُحكْماً َوَجَعلَنِي ِمَن الُْمْرَسِلَني{. وذلك حني القتل] ٢١: القصص[} َخاِئفاً َيَتَرقَُّب
  .}َوَجَعلَنِي ِمَن الْمُْرَسِلَني{. علما وفهما: وقيل. تعليم التوراة اليت فيها حكم اهللا: الزجاج. السدي وغريه

اختلف الناس يف معىن هذا الكالم؛ فقال السدي } َوِتلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها َعلَيَّ أَنْ َعبَّْدَت َبنِي إِسْرائيلَ{: قوله تعاىل
نعم؟ وتربيتك نعمة : السالم على جهة اإلقرار بالنعمة؛ كأنه يقولهذا الكالم من موسى عليه : والطربي والفراء

هو من موسى عليه السالم على جهة : وقيل. علي من حيث عبدت غريي وتركتين، ولكن ال يدفع ذلك رساليت



أي ليست بنعمة؟ ألن الواجب ! اإلنكار؛ أي أمتن علي بأن ربيتين وليدا وأنت قد استعبدت بين إسرائيل وقتلتهم؟
  ان أال تقتلهم وال تستعبدهم فإهنم قومي؛ فكيف تذكر إحسانك إيل علىك

فيه تقدير استفهام؛ أي أو تلك نعمة؟ قاله األخفش والفراء أيضا وأنكره : وقيل. قال معناه قتادة وغريه! اخلصوص؟
يكون يف الكالم وهذا ال جيوز ألن ألف االستفهام حتدث معىن، وحذفها حمال إال أن : قال النحاس. النحاس وغريه

  :أم؛ كما قال الشاعر
  تروح من احلي أم تبتكر

جيوز ألف االستفهام يف أفعال الشك، وحكي ترى : قال. وال أعلم بني النحويني اختالفا يف هذا إال شيئا قاله الفراء
قال الفراء : ليبقال الثع. إمنا أخذه من ألفاظ العامة: وكان علي بن سليمان يقول يف هذا. زيدا منطلقا؟ مبعىن أترى

فَُهمُ {] ٧٦: األنعام[} َهذَا َربِّي{: ومن قال إهنا إنكار قال معناه أو تلك نعمة؟ على طريق االستفهام؛ كقوله
  :قال الشاعر]. ٣٤: األنبياء[} الَْخاِلُدونَ

  فقلت وأنكرت الوجوه هم هم... رفوين وقالوا يا خويلد ال ترع 
  :قوهلم وأنشد الغزنوي شاهدا على ترك األلف

  وجفنها من دموعها شرق... مل أنس يوم الرحيل وقفتها 
  تركتين هكذا وتنطلق... وقوهلا والركاب واقفة 

إن الكالم خرج خمرج : وقال الضحاك. ففي هذا حذف ألف االستفهام مع عدم أم خالف قول النحاس: قلت
قتل بين إسرائيل لرباين أبواي؛ فأي نعمة لك مل ت. لو: التبكيت والتبكيت يكون، باستفهام وبغري استفهام؛ واملعىن

و . معناه كيف متن بالتربية وقد أهنت قومي؟ ومن أهني قومه ذل: وقيل. فأنت متن علي مبا ال جيب أن متن به! علي
ألن عبدت بين : وجيوز أن تكون يف موضع نصب مبعىن} نِْعَمةَ{يف موضع رفع على البدل من } أَنْ َعبَّْدَت{

  :عبدته وأعبدته مبعىن؛ قال الفراء وأنشد: يقال. اختذهتم عبيدا إسرائيل؛ أي
  فيهم أباعر ما شاؤوا وِعبدان... عالم ُيْعبُِدين قومي وقد كثرت 

  }قَالَ ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ الْعَالَِمَني{] ٢٣: [اآلية
  }ْنُتْم ُموِقنَِنيقَالَ َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما إِنْ كُ{] ٢٤: [اآلية
  }قَالَ ِلَمْن َحْولَُه أَال َتْسَتِمُعونَ{] ٢٥: [اآلية
  }قَالَ رَبُّكُْم َوَربُّ آبَاِئكُُم الْأَوَّلَِني{] ٢٦: [اآلية
  }قَالَ إِنَّ َرسُولَكُُم الَِّذي أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََمْجُنونٌ{] ٢٧: [اآلية
  }َمْغرِبِ َوَما َبْيَنُهَما إِنْ كُْنُتْم َتْعِقلُونَقَالَ َربُّ الَْمشْرِقِ وَالْ{] ٢٨: [اآلية
  }قَالَ لَِئنِ اتََّخذَْت إِلَهاً غَْيرِي لَأَْجَعلَنََّك ِمَن الَْمْسجُونَِني{] ٢٩: [اآلية
  }قَالَ أََولَْو جِئُْتكَ بَِشْيٍء ُمبِنيٍ{] ٣٠: [اآلية
  }قَِنيقَالَ فَأِْت بِِه إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِد{] ٣١: [اآلية
  }فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني{] ٣٢: [اآلية
  }وََنَزعَ َيَدُه فَإِذَا ِهَي َبْيَضاُء ِللنَّاِظرِيَن{] ٣٣: [اآلية
  }قَالَ ِللَْمِأل حَْولَُه إِنَّ َهذَا لَسَاِحٌر َعِليٌم{] ٣٤: [اآلية



  }َماذَا َتأُْمُرونَُيرِيُد أَنْ ُيخْرَِجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم بِِسحْرِِه فَ{] ٣٥: [اآلية
  }قَالُوا أَْرجِْه وَأََخاُه َواْبَعثْ ِفي الَْمَداِئنِ حَاشِرِيَن{] ٣٦: [اآلية
  }َيأُْتوكَ بِكُلِّ َسحَّارٍ َعِليمٍ{] ٣٧: [اآلية
  }فَجُِمَع السََّحَرةُ ِلِميقَاِت َيْومٍ َمْعلُومٍ{] ٣٨: [اآلية
  }ُمْجَتِمُعونَ َوقِيلَ ِللنَّاسِ َهلْ أَْنُتْم{] ٣٩: [اآلية
  }السََّحَرةَ إِنْ كَاُنوا ُهمُ الْغَاِلبَِنيلََعلََّنا َنتَّبُِع {] ٤٠: [اآلية
  }فَلَمَّا َجاَء السََّحَرةُ قَالُوا ِلِفْرَعْونَ أَإِنَّ لََنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا َنْحُن الَْغاِلبَِني{] ٤١: [اآلية
  }قَالَ َنَعْم وَإِنَّكُْم إِذاً لَِمَن الُْمقَرَّبَِني{] ٤٢: [اآلية
  }مُوَسى أَلْقُوا َما أَنُْتْم ُملْقُونَ قَالَ لَُهْم{] ٤٣: [اآلية
  }فَأَلْقَْوا حَِبالَُهْم َوِعِصيَُّهْم َوقَالُوا بِِعزَِّة ِفْرَعْونَ إِنَّا لََنْحُن الَْغاِلُبونَ{] ٤٤: [اآلية
  }فَأَلْقَى ُموَسى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ{] ٤٥: [اآلية
  }السََّحَرةُ َساجِِديَنفَأُلِْقَي {] ٤٦: [اآلية
  }قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ الَْعالَمَِني{] ٤٧: [اآلية
  }َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ{] ٤٨: [اآلية

َعنَّ أَْيدَِيكُمْ قَطِّقَالَ آَمنُْتْم لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَُّه لَكَبُِريكُُم الَِّذي َعلََّمكُُم السِّْحَر فَلََسْوَف َتْعلَُمونَ لَأُ{] ٤٩: [اآلية
  }َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخالٍف َولَأَُصلِّبَنَّكُمْ أَْجَمعَِني

  }قَالُوا ال َضْيَر إِنَّا إِلَى َربَِّنا ُمْنقَِلُبونَ{] ٥٠: [اآلية
  }إِنَّا َنطَْمعُ أَنْ َيْغِفَر لََنا رَبَُّنا َخطَايَاَنا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الُْمْؤِمنَِني{] ٥١: [اآلية
ملا غلب موسى فرعون باحلجة ومل جيد اللعني من تقريره على التربية } قَالَ ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ الَْعالَمَِني{: وله تعاىلق

. رسول رب العاملني؛ فاستفهمه استفهاما عن جمهول من األشياء: وغري ذلك حجة رجع إىل معارضة موسى يف قوله
ـ كما يستفهم عن األجناس ف: قال مكي وغريه ـ : قال مكي. } مَا{لذلك استفهم ب } ِمْن{وقد ورد له استفهام ب

يف موضع آخر ويشبه أهنا مواطن؛ فأتى موسى بالصفات الدالة على اهللا من خملوقاته اليت ال يشاركه فيها خملوق، 
أعلمه وقد سأل فرعون عن اجلنس وال جنس هللا تعاىل؛ ألن األجناس حمدثة، فعلم موسى جهله فأضرب عن سؤاله و

على معىن اإلغراء } أَال َتْسَتِمُعونَ{: فقال فرعون. بعظيم قدرة اهللا اليت تبني للسامع أنه ال مشاركة لفرعون فيها
فزاد موسى يف . والتعجب من سفه املقالة إذ كانت عقيدة القوم أن فرعون رهبم ومعبودهم والفراعنة قبله كذلك

فجاء بدليل يفهمونه عنه؛ ألهنم يعلمون أنه قد كان هلم آباء وأهنم } بَاِئكُُم اَألوَّلَِنيقَالَ رَبُّكُْم َوَربُّ آ{: البيان بقوله
فقال فرعون حينئذ . قد فنوا وأنه ال بد هلم من مغري، وأهنم قد كانوا بعد أن مل يكونوا، وأهنم ال بد هلم من مكون

أي ليس جييبين عما أسأل؛ فأجابه موسى } لَْيكُْم لََمْجُنونٌقَالَ إِنَّ َرسُولَكُُم الَِّذي أُْرِسلَ إِ{: على جهة االستخفاف
أي ليس ملكه كملكك؛ ألنك إمنا متلك بلدا واحدا ال } َربُّ الَْمشْرِقِ َوالَْمغْرِبِ{: عليه السالم عن هذا بأن قال

ْيَنُهَما إِنْ كُْنُتمْ َوَما َب{جيوز أمرك يف غريه، وميوت من ال حتب أن ميوت، والذي أرسلين ميلك املشرق واملغرب؛ 
وقيل علم موسى عليه السالم أن قصده يف السؤال معرفة من سأل عنه، فأجاب مبا هو الطريق إىل معرفة } َتْعِقلُونَ

مث ملا انقطع فرعون لعنه اهللا يف باب احلجة رجع إىل االستعالء والتغلب فتوعد موسى بالسجن، ومل يقل . الرب اليوم



وكان فيما . ويف توعده بالسجن ضعف. اإلله أرسلك؛ ألن فيه االعتراف بأن مث إهلا غريهما دليلك على أن هذا 
  يروى

وكان إذا سجن . وروي أن سجنه كان أشد من القتل. أنه يفزع منه فزعا شديدا حىت كان اللعني ال ميسك بوله
م من أمر اهللا تعاىل ما ال يرعه مث ملا كان عند موسى عليه السال. أحدا مل خيرجه من سجنه حىت ميوت، فكان خموفا

فيتضح لك به صدقي، } أََولَْو جِئُْتكَ بَِشْيٍء ُمبِنيٍ{: له على جهة اللطف به والطمع يف إميانه} قَالَ{توعد فرعون 
مل و. } فَأِْت بِهِ إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني{له } فَقَالَ{فلما مسع فرعون ذلك طمع يف أن جيد أثناءه موضع معارضة 
. من يده فكان ما أخرب اهللا من قصته} فألقى عصاه {. حيتج الشرط إىل جواب عند سيبويه؛ ألن ما تقدم يكفي منه

وقال السحرة ملا توعدهم فرعون بقطع األيدي . إىل آخر القصة} األعراف{وقد تقدم بيان ذلك وشرحه يف 
دنيا؛ أي إمنا عذابك ساعة فنصرب هلا وقد لقينا اهللا أي ال ضرر علينا فيما يلحقنا من عذاب ال} ال َضيَْر{واألرجل 
دعا موسى عليه السالم فرعون أربعني سنة إىل : قال مالك. وهذا يدل على شدة استبصارهم وقوة إمياهنم. مؤمنني

ال ضري وال ضَور وال ضر وال ضرر وال ضارورة مبعىن واحد؛ : يقال. اإلسالم، وأن السحرة آمنوا به يف يوم واحد
  :وأنشد أبو عبيده. اهلروي قال

  أظيب كان أمك أم محار... فإنك ال يضورك بعد حول 
مسعت بعضهم يقول ال ينفعين ذلك : قال الكسائي. ضاره يضوره ويضريه ضريا وضورا أي ضره: وقال اجلوهري
إِنَّا {. الشأنوالضورة بالضم الرجل احلقري الصغري . والتضور الصياح والتلوي عند الضرب أو اجلوع. وال يضورين

. } إِنَّا َنطَْمُع أَنْ َيْغِفَر لََنا رَبَُّنا َخطَاَياَنا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الُْمْؤِمنَِني{يريد نتقلب إىل رب كرمي رحيم } إِلَى َربَِّنا ُمْنقَِلُبونَ
أي عند } لُْمْؤِمنَِنيأَوَّلَ ا{ومعىن . وأجاز الفراء كسرها على أن تكون جمازاة. يف موضع نصب، أي ألن كنا} أَنْ{

قد روي أنه آمن معه : وأنكره الزجاج وقال. أول مؤمين زماننا: الفراء. ظهور اآلية ممن كان يف جانب فرعون
روي ذلك } إِنَّ َهُؤالِء لَِشْرِذَمةٌ قَِليلُونَ{: ستمائة ألف وسبعون ألفا، وهم الشرذمة القليلون الذين قال فيهم فرعون

  .عن ابن مسعود وغريه

  }َوأَْوَحيَْنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ بِِعبَاِدي إِنَّكُْم ُمتََّبُعونَ{] ٥٢: [اآلية
  }فَأَْرَسلَ ِفْرَعْونُ ِفي الَْمَداِئنِ حَاِشرِيَن{] ٥٣: [اآلية
  }إِنَّ هَُؤالِء لَشِْرِذَمةٌ قَِليلُونَ{] ٥٤: [اآلية
  }وَإِنَُّهْم لََنا لََغاِئظُونَ{] ٥٥: [اآلية
  }وَإِنَّا لََجِميعٌ َحاِذُرونَ{] ٥٦[ :اآلية
  }فأخرجناهم من جنات وعيون{] ٥٧: [اآلية
  }وكنوز ومقام كرمي{] ٥٨: [اآلية
  }كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها َبنِي إِسْرائيلَ{] ٥٩: [اآلية
  }فَأَْتَبُعوُهْم ُمْشرِِقَني{] ٦٠: [اآلية
  }أَْصَحاُب مُوَسى إِنَّا لَُمْدَركُونَفَلَمَّا َتَراَءى الَْجْمَعاِن قَالَ {] ٦١: [اآلية
  }قَالَ كَلَّا إِنَّ َمِعيَ رَبِّي َسيَْهِدينِ{] ٦٢: [اآلية
  }فَأَْوَحْيَنا إِلَى مُوَسى أَِن اْضرِْب بَِعَصاَك الَْبْحَر فَاْنفَلََق فَكَانَ كُلُّ فِْرقٍ كَالطَّْوِد الَْعظِيمِ{] ٦٣: [اآلية



  }مَّ الْآَخرِيَنوَأَْزلَفَْنا ثَ{] ٦٤: [اآلية
  }وَأَْنَجْيَنا مُوَسى َوَمْن َمَعُه أَْجَمِعَني{] ٦٥: [اآلية
  }ثُمَّ أَغَْرقَْنا الْآَخرِيَن{ ]  ٦٦: [اآلية
  }إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني{] ٦٧: [اآلية
  }ُمَوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحي{] ٦٨: [اآلية

ملا كان من سنته تعاىل يف عباده إجناء املؤمنني } َوأَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ بِِعَباِدي إِنَّكُْم ُمتََّبُعونَ{: قوله تعاىل
املصدقني من أوليائه، املعترفني برسالة رسله وأنبيائه، وإهالك الكافرين املكذبني هلم من أعدائه، أمر موسى أن خيرج 

. أي يتبعكم فرعون وقومه لريدوكم} إِنَّكُْم ُمتََّبُعونَ{ومعىن . ئيل ليال ومساهم عباده؛ ألهنم آمنوا مبوسىببين إسرا
ويف ضمن هذا الكالم تعريفهم أن اهللا ينجيهم منهم؛ فخرج موسى عليه السالم ببين إسرائيل سحرا، فترك الطريق 

. هكذا أمرت: بين إسرائيل يقول له يف ترك الطريق فيقولإىل الشام على يساره وتوجه حنو البحر، فكان الرجل من 
فلما أصبح فرعون وعلم بسرى موسى ببين إسرائيل، خرج يف أثرهم، وبعث إىل مدائن مصر لتلحقه العساكر، 

وروي أن بين إسرائيل كانوا ستمائة ألف . فروي أنه حلقه ومعه مائة ألف أدهم من اخليل سوى سائر األلوان
  وإمنا الالزم من اآلية الذي يقطع به أن موسى عليه السالم خرج جبمع عظيم من. واهللا أعلم بصحته. وسبعني ألفا

كان مع فرعون ألف جبار كلهم عليه تاج وكلهم : قال ابن عباس. بين إسرائيل وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك
شرذمة الطائفة من الناس والقطعة من ال: قال اجلوهري. والشرذمة اجلمع القليل احملتقر واجلمع الشراذم. أمري خيل
  :وأنشد الثعليب قول الراجز. وثوب شراذم أي قطع. الشيء

  شراذم يضحك منها النواق... جاء الشتاء وثيايب أخالق 
الم توكيد وكثريا ما } لَِشْرِذمَةٌ{والالم يف قوله . النواق من الرجال الذي يروض األمور ويصلحها؛ قاله يف الصحاح

فَلَسَْوَف {: والدليل على أنه جائز قوله تعاىل.  إن، إال أن الكوفيني ال جييزون إن زيدا لسوف يقومتدخل يف خرب
أي أعداء لنا } َوإِنَُّهْم لََنا لَغَاِئظُونَ{. وهذه الم التوكيد بعينها وقد دخلت على سوف؛ قاله النحاس} َتْعلَُمونَ

وقد مضى هذا يف . وماتت أبكارهم تلك الليلة. ا على ما تقدمملخالفتهم ديننا وذهاهبم بأموالنا اليت استعاروه
أي غاظونا . والغيظ الغضب ومنه التغيظ واالغتياظ. غاظين كذا وأغاظين: يقال. مستوىف} طه{و} األعراف{

ومعناه } حَاِذُرونَ{: وقرئ. أي جمتمع مستعد أخذنا حذرنا وأسلحتنا} وَإِنَّا لََجِميٌع َحِذُرونَ{. خبروجهم من غري إذن
بضم } َحذُرون{و } َحِذُرونَ{و } َوإِنَّا لََجمِيٌع َحاِذُرونَ{وقرئ : قال اجلوهري. أي فرقون خائفون} َحِذُرونَ{معىن 

قراءة } َحِذُرونَ{: قال النحاس. خائفون} َحِذُرونَ{: متأهبون، ومعىن} َحاِذُرونَ{: الذال حكاه األخفش؛ ومعىن
وهي معروفة عن عبداهللا بن مسعود وابن عباس؛ و } َحاِذُرونَ{: هل الكوفةاملدنيني وأيب عمرو، وقراءة أ

بالدال غري املعجمة قراءة أيب عباد وحكاها املهدوي عن ابن أيب عمار، واملاوردي والثعليب عن مسيط بن } حَاِدُرونَ{
هو : قول سيبويه وأجازوهو . واحد} َحاِذُرونَ} {َحذُرون{أبو عبيدة يذهب إىل أن معىن : قال النحاس. عجالن

  :حاذر زيدا، وأنشد: حذر زيدا؛ كما يقال
  ما ليس منجيه من األقدار... حذر أمورا ال تضري وآمن 

فأما أكثر النحويني فيفرقون بني حذر وحاذر؛ منهم . وزعم أبو عمر اجلرمي أنه جيوز هو حذر زيدا على حذف من
معىن حذر يف خلقته احلذر، أي متيقظ متنبه، فإذا كان هكذا مل الكسائي والفراء وحممد بن يزيد؛ فيذهبون إىل أن 



وَإِنَّا {: قال عبداهللا بن مسعود يف قول اهللا عز وجل. يتعد، ومعىن حاذر مستعد وهبذا جاء التفسري عن املتقدمني
: وقد قيل. أداةمؤدون معهم : وقوله. مؤدون يف السالح والكراع مقوون، فهذا ذاك بعينه: قال} لََجمِيٌع َحاِذُرونَ

بالدال املهملة فمشتق من قوهلم عني } حَاِدُرونَ{معنا سالح وليس معهم سالح حيرضهم على القتال؛ فأما : إن املعىن
  :حدرة أي ممتلئة؛ أي حنن ممتلئون غيظا عليهم؛ ومنه قول الشاعر

  شقت مآقيهما من أخر... وعني هلا حدرة بدرة 
: املهدوي. ر إذا كان ممتلئ اللحم؛ فيجوز أن يكون املعىن االمتالء من السالحرجل حاد: وحكى أهل اللغة أنه يقال

  .احلادر القوي الشديد
كانت اجلنات حبافيت : وعن عبداهللا بن عمرو قال. يعين من أرض مصر} فَأَخَْرْجَناُهْم ِمْن جَنَّاٍت َوُعُيوٍن{: قوله تعاىل

خليج اإلسكندرية، وخليج : والنيل سبعة خلجان.  اجلنات زروعالنيل يف الشقتني مجيعا من أسوان إىل رشيد، وبني
سخا، وخليج دمياط، وخليج سردوس، وخليج منف، وخليج الفيوم، وخليج املنهى متصلة ال ينقطع منها شيء عن 

وكانت أرض مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعا مبا دبروا وقدروا من . شيء، والزروع ما بني اخللجان كلها
وجسورها وخلجاهنا؛ ولذلك مسي النيل إذا غلق ستة عشر ذراعا نيل السلطان، وخيلع على ابن أيب الرداد؛ قناطرها 

وكانت أرض مصر . وإمنا قيل نيل السلطان ألنه حينئذ جيب اخلراج على الناس. وهذه احلال مستمرة إىل اآلن
  مجيعها تروى

سبعة عشر ذراعا ونودي عليه إصبع واحد من مثانية  من إصبع واحدة من سبعة عشر ذراعا، وكانت إذا غلق النيل
عن ذلك ونودي عليه إصبعا واحدا من تسعة عشر . فإذا خرج. عشر ذراعا، ازداد يف خراجها ألف ألف دينار

وسبب هذا ما كان ينصرف يف املصاحل واخللجان واجلسور واالهتمام . ذراعا نقص خراجها ألف ألف دينار
وأما أعمال الصعيد . أكثرها ال يروى حىت ينادى إصبع من تسعة عشر ذراعا مبقياس مصر فأما اآلن فإن. بعمارهتا

  .األعلى، فإن هبا ما ال يتكامل ريه إال بعد دخول املاء يف الذراع الثاين والعشرين بالصعيد األعلى
هتمام بعمارة أما أرض مصر فال تروى مجيعها اآلن إال من عشرين ذراعا وأصابع؛ لعلو األرض وعدم اال: قلت

جسورها، وهو من عجائب الدنيا؛ وذلك أنه يزيد إذا انصبت املياه يف مجيع األرض حىت يسيح على مجيع أرض 
وروي عن عبداهللا بن عمرو بن العاص أنه . مصر، وتبقى البالد كاألعالم ال يوصل إليها إال باملراكب والقياسات

بني املشرق واملغرب، وذلل اهللا له األهنار؛ فإذا أراد اهللا أن جيري  نيل مصر سيد األهنار، سخر اهللا له كل هنر: قال
نيل مصر أمر كل هنر أن ميده، فأمدته األهنار مبائها، وفجر اهللا له عيونا، فإذا انتهى إىل ما أراد اهللا عز وجل، أوحى 

مصر أتى أهلها إىل عمرو بن  ملا افتتحت: وقال قيس بن احلجاج. اهللا تبارك وتعاىل إىل كل ماء أن يرجع إىل عنصره
وما ذاك؟ : أيها األمري إن لنيلنا هذا سنة ال جيري إال هبا، فقال هلم: العاص حني دخل بؤنة من أشهر القبط فقالوا له

إذا كان الثنيت عشرة ليلة ختلو من هذا الشهر عمدنا إىل جارية بكر بني أبويها؛ أرضينا أبويها، ومحلنا عليها : فقالوا
هذا ال يكون يف اإلسالم؛ وإن اإلسالم : والثياب أفضل ما يكون، مث ألقيناها يف هذا النيل؛ فقال هلم عمرو من احللي

فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب . فأقاموا أبيب ومسرى ال جيري قليل وال كثري، ومهوا باجلالء. ليهدم ما قبله
إنك قد أصبت بالذي فعلت، : إليه عمر بن اخلطاب إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما، فأعلمه بالقصة، فكتب

إين قد بعثت إليك : وكتب إىل عمرو. وبعث إليه ببطاقة يف داخل كتابه. وأن اإلسالم يهدم ما قبله وال يكون هذا
  ببطاقة داخل كتايب، فألقها يف النيل



من عبد اهللا أمري املؤمنني : ذا فيهافلما قدم كتاب عمر إىل عمرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها فإ. إذا أتاك كتايب
فإن كنت إمنا جتري من قبلك فال جتر وإن كان اهللا الواحد القهار هو الذي جيريك  -أما بعد  -عمر إىل نيل مصر 

فألقى البطاقة يف النيل قبل الصليب بيوم وقد هتيأ أهل مصر للجالء : قال. فنسأل اهللا الواحد القهار أن جيريك
فلما ألقى البطاقة يف النيل، أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه . نه ال تقوم مصلحتهم فيها إال بالنيلواخلروج منها؛ أل

أربعة : قال كعب األحبار. اهللا يف ليلة واحدة ستة عشر ذراعا، وقطع اهللا تلك السرية عن أهل مصر من تلك السنة
رات، فسيحان هنر املاء يف اجلنة، وجيحان هنر اللنب أهنار من اجلنة وضعها اهللا يف الدنيا سيحان وجيحان والنيل والف
  .الدجلة هنر اللنب يف اجلنة: وقال ابن هليعة. يف اجلنة، والنيل هنر العسل يف اجلنة، والفرات هنر اخلمر يف اجلنة

سيحان وجيجان : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الذي يف الصحيح من هذا حديث أيب هريرة قال: قلت
لفظ مسلم ويف حديث اإلسراء من حديث أنس بن مالك عن مالك بن " يل والفرات كل من أهنار اجلنةوالن

وحدث نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه رأى أربعة أهنار خيرج من أصلها هنران : "صعصعة رجل من قومه قال
ان فنهران يف اجلنة وأما الظاهران فالنيل ظاهران وهنران باطنان فقلت يا جربيل ما هذه األهنار قال أما النهران الباطن

فإذا هو يف السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال ما : "وقال البخاري من طريق شريك عن أنس. لفظ مسلم" والفرات
هذان النهران يا جربيل قال هذا النيل والفرات عنصرمها مث مضى يف السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من 

." ضرب بيده فإذا هو مسك أذفر فقال ما هذا يا جربيل فقال هذا هو الكوثر الذي خبأ لك ربكاللؤلؤ والزبرجد ف
ويف الدخان . املراد عيون الذهب: وقال سعيد بن جبري. واجلمهور على أن املراد بالعيون عيون املاء. وذكر احلديث

إهنم كانوا يزرعون ما بني اجلبلني من أول : قيل]. ٢٧ - ٢٦: الدخان[} َوُزُروعٍ. كَْم َتَركُوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن{
  مجع كنز؛ وقد مضى هذا} وَكُُنوزٍ{. } َوكُُنوزٍ{وليس يف الدخان . مصر إىل آخرها

األهنار؛ وفيه نظر؛ ألن العيون : وقال الضحاك. الدفائن: وقيل. واملراد هبا ها هنا اخلزائن. }براءة{يف سورة 
املقام الكرمي املنابر؛ وكانت ألف منرب أللف جبار يعظمون : قال ابن عمر ابن عباس وجماهد} َوَمقَامٍ كَرِميٍ{. تشملها

وقال سعيد بن . جمالس الرؤساء واألمراء؛ حكاه ابن عيسى وهو قريب من األول: وقيل. عليها فرعون وملكه
يوسف عليه السالم قد كتب  كان: وقيل. مسعت أن املقام الكرمي الفيوم: وقال ابن هليعة. املساكن احلسان: جبري

مرابط اخليل لتفرد الزعماء : وقيل. فسماها اهللا كرمية هبذا" ال إله إال اهللا إبراهيم خليل اهللا: "على جملس من جمالسه
واألظهر أهنا املساكن احلسان كانت تكرم . بارتباطها عدة وزينة؛ فصار مقامها أكرم منزل هبذا؛ ذكره املاوردي

املقام يف اللغة املوضع؛ من قولك قام يقوم، : قال النحاس. اللغة يكون املوضع ويكون مصدرا واملقام يف. عليهم
  :وكذا املقامات واحدها مقامة؛ كما قال

  وأندية ينتاهبا القول والفعل... وفيهم مقامات حسان وجوههم 
  .ضا من أقام يقيمواملصدر أي. املوضع من أقام" بالضم: "واملقام. واملقام أيضا املصدر من قام يقوم

يريد أن مجيع ما ذكره اهللا تعاىل من اجلنات والعيون والكنوز واملقام } كَذَِلَك َوأَْوَرثْنَاَها بَنِي إِْسرائيلَ{: قوله تعاىل
أراد : وقيل. رجع بنو إسرائيل إىل مصر بعد هالك فرعون وقومه: قال احلسن وغريه. الكرمي أورثه اهللا بين إسرائيل

  .ا ما استعاروه من حلي آل فرعون بأمر اهللا تعاىلبالوراثة هن
. أي فتبع فرعون وقومه بين إسرائيل} فَأَْتَبُعوُهْم ُمْشرِِقَني{: قوله تعاىل.واحلمد هللا. وكال األمرين حصل هلم: قلت

يقال شرقت : قال الزجاج. حني أشرقت األرض بالضياء: وقال قتادة. حني أشرقت الشمس بالشعاع: قال السدي



: واختلف يف تأخر فرعون وقومه عن موسى وبين إسرائيل على قولني. لشمس إذا طلعت، وأشرقت إذا أضاءتا
  -أحدمها

. حال لقوم فرعون} ُمْشرِِقَني{: الشتغاهلم بدفن أبكارهم يف تلك الليلة؛ ألن الوباء يف تلك الليلة وقع فيهم؛ فقوله
معىن : وقال أبو عبيدة. يف الليل فما تقشعت عنهم حىت أصبحواحنن بعد : إن سحابة أظلتهم وظلمة فقالوا: الثاين

بالتشديد وألف الوصل؛ } فاتبعوهم مشرقني{: وقرأ احلسن وعمرو بن ميمون. ناحية املشرق} فَأَْتَبُعوُهْم ُمْشرِقَِني{
يرثها بنو  ومعىن الكالم قدرنا أن. شرق وغرب إذا سار حنو املشرق واملغرب: أي حنو املشرق؛ مأخوذ من قوهلم

  .إسرائيل فاتبع قوم فرعون بين إسرائيل مشرقني فهلكوا، وورث بنو إسرائيل بالدهم
قَالَ {. أي تقابال اجلمعان حبيث يرى كل فريق صاحبه؛ وهو تفاعل من الرؤية} فَلَمَّا تََراَءى الَْجْمَعاِن{: قوله تعاىل

بالتخفيف من } لَُمْدَركُونَ{: وقراءة اجلماعة. و وال طاقة لنا بهأي قرب منا العد} أَْصحَاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَركُونَ
} لَُمدََّركُونَ{: وقرأ عبيد بن عمري واألعرج والزهري]. ٩٠: يونس[} حَتَّى إِذَا أَْدَركَُه الْغََرُق{: ومنه. أدرك

. مبعىن واحد} لَُمْدَركُونَ{و } لَُمْدَركُونَ{حفر واحتقر مبعىن واحد، وكذلك : قال الفراء. بتشديد الدال من أدرك
مدركون ملحقون، ومدركون جمتهد يف حلاقهم، كما : وليس كذلك يقول النحويون احلذاق؛ إمنا يقولون: النحاس
  .كسبت مبعىن أصبت وظفرت، واكتسبت مبعىن اجتهدت وطلبت وهذا معىن قول سيبويه: يقال

ملا حلق فرعون جبمعه مجع موسى وقرب منهم، ورأت بنو إسرائيل } ينِقَالَ كَالَّ إِنَّ مَِعَي رَبِّي سََيْهِد{: قوله تعاىل
فرد عليهم } إِنَّا لَُمْدَركُونَ{: العدو القوي والبحر أمامهم ساءت ظنوهنم، وقالوا ملوسى، على جهة التوبيخ واجلفاء

أي بالنصر } نَّ مَِعَي رَبِّيإِ{أي مل يدركوكم } كُالًَّ{قوهلم وزجرهم وذكرهم وعد اهللا سبحانه له باهلداية والظفر 
أي سيدلين على طريق النجاة؛ فلما عظم البالء على بين إسرائيل؛ ورأوا من اجليوش ما ال } َسَيْهِدينِ{. على العدو

  طاقة هلم هبا، أمر اهللا تعاىل موسى أن يضرب البحر بعصاه؛ وذلك أنه

؛ وإال فضرب العصا ليس بفارق للبحر، وال معني عز وجل أراد أن تكون اآلية متصلة مبوسى ومتعلقة بفعل يفعله
وملا انفلق صار . قصة هذا البحر" البقرة"وقد مضى يف . على ذلك بذاته إال مبا اقترن به من قدرة اهللا تعاىل واختراعه

والطود . فيه اثنا عشر طريقا على عدد أسباط بين إسرائيل، ووقف املاء بينها كالطود العظيم، أي اجلبل العظيم
  :اجلبل؛ ومنه قول امرئ القيس

  رماه الناس عن كثب فماال... فبينا املرء يف األحياء طود 
  :وقال األسود بن يعفر

  ماء الفرات جييء من أطواد... حلوا بأنقرة يسيل عليهم 
فصار ملوسى وأصحابه طريقا يف البحر يبسا؛ فلما خرج أصحاب موسى وتكامل آخر أصحاب . مجع طود أي جبل

ما غرق فرعون؛ فنبذ : انصب عليهم وغرق فرعون، فقال بعض أصحاب موسى} يونس{لى ما تقدم يف فرعون ع
خرج مع موسى عليه السالم رجالن من : وروى ابن القاسم عن مالك قال. على ساحل البحر حىت نظروا إليه

عصاي هذه فينفلق؛ فقاال له افعل أمرت أن أضرب البحر ب: التجار إىل البحر فلما أتوا إليه قاال له مب أمرك اهللا؟ قال
ما أمرك اهللا فلن خيلفك؛ مث ألقيا أنفسهما يف البحر تصديقا له؛ فما زال كذلك البحر حىت دخل فرعون ومن معه، 

  .}البقرة{وقد مضى هذا املعىن يف سورة . مث ارتد كما كان
قاله ابن عباس وغريه؛ . ربناهم إىل البحر؛ يعين فرعون وقومهأي ق} َوأَْزلَفَْنا ثَمَّ الْآَخرِيَن ثَمَّ الْآَخرِيَن{: قوله تعاىل



  :قال الشاعر
  فيها النفوس إىل اآلجال تزدلف... وكل يوم مضى أو ليلة سلفت 

وقرأ أبو عبداهللا بن احلرث وأيب بن كعب . مجعنا ومنه قيل لليلة املزدلفة ليلة مجع} َوأَْزلَفَْنا ثَمَّ اآلخَرِيَن{: أبو عبيدة
أزلقت الناقة وأزلقت الفرس فهي مزلق إذا أزلقت : بالقاف على معىن أهلكناهم؛ من قوله} َوأَْزلَفْنَا{: اسوابن عب
أي عالمة } إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً{. يعين فرعون وقومه} وَأَْنَجْيَنا مُوَسى َوَمْن َمَعُه أَْجَمِعَني ثُمَّ أَغَْرقَْنا اآلخَرِيَن{. ولدها

  .ىل على قدرة اهللا تعا

ألنه مل يؤمن من قوم فرعون إال مؤمن آل فرعون وامسه حزقيل وابنته آسية امرأة } َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني{
وذلك أن موسى عليه . فرعون، ومرمي بنت ذا موسى العجوز اليت دلت على قرب يوسف الصديق عليه السالم

إن يوسف عليه : ما هذا؟ فقال علماؤهم: القمر فقال لقومهالسالم ملا خرج ببين إسرائيل من مصر أظلم عليهم 
فأيكم يدري : قال موسى. السالم ملا حضره املوت أخذ علينا موثقا من اهللا أال خنرج من مصر حىت ننقل عظامه معنا

أفعل  ال واهللا ال: دليين على قرب يوسف، قالت: ما يعلمه إال عجوز لبين إسرائيل؛ فأرسل إليها؛ فقال: قربه؟ قال
أعطها : حكمي أن أكون معك يف اجلنة؛ فثقل عليه، فقيل له: وما حكمك؟ قالت: حىت تعطيين حكمي، قال

فأوحى : حكمها؛ فدلتهم عليه، فاحتفروه واستخرجوا عظامه، فلما أقلوها، فإذا الطريق مثل ضوء النهار يف رواية
نضبوا هذا املاء فأنضبوه واستخرجوا عظام يوسف عليه أ: اهللا إليه أن أعطها ففعل، فأتت هبم إىل حبرية، فقالت هلم

وروى أبو بردة عن أيب موسى أن رسول اهللا . }يوسف{وقد مضى يف . السالم؛ فتبينت هلم الطريق مثل ضوء النهار
ناقة أرحلها : قال" حاجتك: "صلى اهللا عليه وسلم نزل بأعرايب فأكرمه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فقال " فلم عجزت أن تكون مثل عجوز بين إسرائيل: "حبلها؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموأعنزا أ
  .وما عجوز بين إسرائيل؟ فذكر هلم حال هذه العجوز اليت احتكمت على موسى أن تكون معه اجلنة: أصحابه
  }وَاْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ إِبَْراهِيَم{] ٦٩: [اآلية
  }لِأَبِيِه َوقَْوِمِه َما َتْعُبُدونَ إِذْ قَالَ{] ٧٠: [اآلية
  }قَالُوا َنعُْبُد أَْصَناماً فَنَظَلُّ لََها َعاِكفَِني{] ٧١: [اآلية
  }قَالَ َهلْ َيْسَمعُوَنكُْم إِذْ َتْدُعونَ{] ٧٢: [اآلية
  }أَوْ َيْنفَُعوَنكُمْ أَْو َيُضرُّونَ{] ٧٣: [اآلية
  }َءَنا كَذَِلَك َيفَْعلُونَقَالُوا َبلْ َوَجْدَنا آَبا{] ٧٤: [اآلية
  }قَالَ أَفَرَأَْيُتْم َما كُنُْتْم َتعُْبُدونَ{] ٧٥: [اآلية
  }أَنُْتْم َوآَباؤُكُُم الْأَقَْدُمونَ{] ٧٦: [اآلية
  }فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي إِلَّا َربَّ الْعَالَِمَني{] ٧٧: [اآلية

نبه املشركني على فرط جهلهم إذ رغبوا عن اعتقاد إبراهيم ودينه وهو  }َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ إِْبَراهِيَم{: قوله تعاىل
وإمنا قال ذلك ملزما هلم . والنبأ اخلرب؛ أي أقصص عليهم يا حممد خربه وحديثه وعيبه على قومه ما يعبدون. أبوهم
ى ختفيف الثانية من واجلمهور من القراء على ختفيف اهلمزة الثانية وهو أحسن الوجوه؛ ألهنم قد أمجعوا عل. احلجة

وإن . }َنَبا إِبَْراِهيَم{: وإن شئت خففتهما فقلت. } نََبأَ إِْبَراهِيَم{: وإن شئت حققتهما فقلت. كلمة واحدة حنم آدم
ومث وجه خامس إال أنه بعيد يف العربية وهو أن يدغم اهلمزة يف اهلمزة كما يقال رأَّاس للذي . شئت خففت األوىل



إِذْ {. بعد ألنك جتمع بني مهزتني كأهنما يف كلمة واحدة، وحسن يف فعال ألنه ال يأيت إال مدغماوإمنا . يبيع الرؤوس
وكانت أصنامهم من ذهب وفضة وحناس } قَالُوا َنْعُبدُ أَْصَناماً{أي أي شيء تعبدون } قَالَ ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه َما َتْعُبُدونَ

. وليس املراد وقتا معينا بل هو إخبار عما هم فيه. عبادهتاأي فنقيم على } فنظل هلا عاكفني{. وحديد وخشب
ظل يفعل كذا إذا فعله هنارا : فيقال. كانوا يعبدوهنا بالنهار دون الليل، وكانوا يف الليل يعبدون الكواكب: وقيل

عون منكم؟ أو هل يسم: فيه حذف؛ واملعىن: قال األخفش} قَالَ َهلْ َيْسَمُعوَنكُْم{. وبات يفعل كذا إذا فعله ليال
  :هل يسمعون دعاءكم؛ قال الشاعر

  قد أحكمت حكمات القد واألبقا... القائد اخليل منكوبا دوابرها 
وروي عن . واألبق بالتحريك القنب: ويف الصحاح. واملعىن؛ وأحكمت حكمات األبق. واألبق الكتان فحذف: قال

أَْو َيْنفَعُوَنكُْم أَوْ . إِذْ َتْدُعونَ{. ي أهل يسمعونكم أصواهتمبضم الياء؛ أ} قَالَ َهلْ َيْسَمُعوَنكُْم{: قتادة أنه قرأ
وهذا استفهام لتقرير ! أي هل تنفعكم هذه األصنام وترزقكم، أو متلك لكم خريا أو ضرا إن عصيتم؟} َيُضرُّونَ

  فنزعوا إىل التقليد} كَذَِلَك َيفَْعلُونَ قَالُوا َبلْ َوَجْدَنا آَباَءَنا{. احلجة؛ فإذا مل ينفعوكم ومل يضروا فما معىن عبادتكم هلا

أَْنُتمْ {من هذه األصنام } أَفَرَأَْيُتْم َما كُنُْتْم َتعُْبُدونَ{إبراهيم } قَالَ{. وقد مضى القول فيه. من غري حجة وال دليل
ل للمرأة هي عدو اهللا وعدوة واحد يؤدي عن مجاعة، وكذلك يقا} فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي{األولون } َوآَباُؤكُُم اَألقَْدُمونَ
من قال عدوة اهللا وأثبت اهلاء قال هي مبعىن معادية، ومن قال عدو : قال علي بن سليمان. اهللا؟ حكامها الفراء

: ووصف اجلماد بالعداوة مبعىن أهنم عدو يل إن عبدهتم يوم القيامة؛ كما قال. للمؤنث واجلمع جعله مبعىن النسب
هو من املقلوب؛ جمازه فإىن عدو هلم : وقال الفراء]. ٨٢: مرمي[} ِعبَاَدتِهِْم وََيكُوُنونَ َعلَْيهِمْ ِضّداًكَالَّ َسَيكْفُُرونَ بِ{

أي إال من عبد رب العاملني؛ إال عابد رب العاملني؛ فحذف : قال الكليب} إِالَّ َربَّ الَْعالَمَِني{. ألن من عاديته عاداك
لنحويون هو استئناء ليس من األول؛ وأجاز أبو إسحاق أن يكون من قال ا: قال أبو إسحاق الزجاج. املضاف

وتأوله . األول على أهنم كانوا يعبدون اهللا عز وجل ويعبدون معه األصنام، فأعلمهم أنه تربأ مما يعبدون إال اهللا
: قال اجلرجاينو. فإهنم لو عبدهتم عدو يل يوم القيامة؛ على ما ذكرنا: الفراء على األصنام وحدها واملعىن عنده

وإال مبعىن دون وسوى؛ . أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون إال رب العاملني فإهنم عدو يل: تقديره
الَِّذي {] ٧٨: [اآلية. أي دون املوتة األوىل] ٥٦: الدخان[} ال َيذُوقُونَ ِفيَها الَْمْوتَ إِلَّا الَْمْوَتةَ الْأُولَى{: كقوله

  }َو يَْهِدينَِخلَقَنِي فَُه
  }وَالَِّذي ُهَو ُيطِْعُمنِي وََيْسقِنيِ{] ٧٩: [اآلية
  }وَإِذَا مَرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ{] ٨٠: [اآلية
  }وَالَِّذي ُيِميتُنِي ثُمَّ ُيْحيِنيِ{] ٨١: [اآلية
  }وَالَِّذي أَطَْمُع أَنْ َيْغِفَر ِلي َخِطيئَِتي َيْوَم الدِّينِ{] ٨٢: [اآلية

ودخول . أي يرزقين} وَالَِّذي ُهَو ُيطِْعمُنِي وََيْسِقنيِ{. أي يرشدين إىل الدين} الَِّذي َخلَقَنِي فَُهَو َيْهِدينِ{ :قوله تعاىل
َوإِذَا مَرِْضتُ {. زيد هو الذي فعل كذا؛ أي مل يفعله غريه: تنبيه على أن غريه ال يطعم وال يسقي؛ كما تقول} ُهَو{

  ونظريه قول. رعاية لألدب وإال فاملرض والشفاء من اهللا عز وجل مجيعا} ُتمَرِْض{: قال} فَُهَو َيْشِفنيِ

يريد البعث وكانوا ينسبون } وَالَِّذي ُيِميتُنِي ثُمَّ ُيْحيِنيِ{]. ٦٣: الكهف[} َوَما أَْنَسانِيهُ إِالَّ الشَّْيطَانُ{: فىت موسى
ألن احلذف يف رؤوس } َيْشفِنيِ} {يَْهِدينِ{: غري ياءوكله ب. املوت إىل األسباب؛ فبني أن اهللا هو الذي مييت وحييي



وقرأ ابن أيب إسحاق على جاللته وحمله من العربية هذه كلها بالياء؛ ألن الياء اسم وإمنا . اآلي حسن لتتفق كلها
: قيل هذه صفة جلميع اخللق فكيف جعلها إبراهيم دليال على هدايته ومل يهتد هبا غريه؟: فإن قيل. دخلت النون لعلة

إمنا ذكرها احتجاجا على وجوب الطاعة؛ ألن من أنعم وجب أن يطاع وال يعصى ليلتزم غريه من الطاعة ما قد 
  .التزمها؛ وهذا إلزام صحيح

وجتوز بعض أهل اإلشارات يف غوامض املعاين فعدل عن ظاهر ما ذكرناه إىل ما تدفعه بدائه العقول من أنه : قلت
وهلم . أي يطعمين لذة اإلميان ويسقني حالوة القبول} وَالَِّذي ُهَو ُيطِْعُمنِي وََيْسقِنيِ{: لفقا. ليس املراد من إبراهيم

إذا مرضت مبقاساة : الثاين. إذا مرضت مبخالفته شفاين برمحته: أحدمها: وجهان} َوإِذَا َمرِْضُت فَُهَو َيْشفِنيِ{: يف قوله
: وتأولوا قوله. إذا مرضت بالذنوب شفاين بالتوبة: صادقوقال جعفر بن حممد ال. اخللق، شفاين مبشاهدة احلق

مييتين باخلوف وحيييين : الثاين. فالذي مييتين باملعاصي حيييين بالطاعات: على ثالثة أوجه} وَالَِّذي ُيِميتُنِي ثُمَّ ُيْحيِنيِ{
مييتين : وقول خامس. ين بالفضلمييتين بالعدل وحييي: وقول رابع. مييتين، بالطمع وحيييين بالقناعة: الثالث. بالرجاء

مييتين باجلهل وحيييين بالعقل؛ إىل غري ذلك مما ليس بشيء منه مراد من : وقول سادس. بالفراق وحيييين بالتالق
اآلية؛ فإن هذه التأويالت الغامضة، واألمور الباطنة، إمنا تكون ملن حذق وعرف احلق، وأما من كان يف عمى عن 

  .واهللا أعلم. ف ترمز له األمور الباطنة، وتترك األمور الظاهرة؟ هذا حمالاحلق وال يعرف احلق فكي
هو مبعىن اليقني يف حقه، : وقيل. أي أرجو} أَطَْمُع} {َوالَِّذي أَطَْمُع أَنْ َيْغِفَر ِلي َخطِيئَِتي َيْوَم الدِّينِ{: قوله تعاىل

قال . ليست خطيئة واحدة: وقال} َخطَاَياَي{: اقوقرأ احلسن وابن أيب إسح. ومبعىن الرجاء يف حق املؤمنني سواه
  خطيئة مبعىن: النحاس

ومعناه ] ١١: امللك[} فَاْعَتَرفُوا بِذَْنبِهِْم{خطايا معروف يف كالم العرب، وقد أمجعوا على التوحيد يف قوله عز وجل 
. واهللا أعلم. إن كانت خطايا} ِتيَخِطيئَ{وكذا . معناه الصلوات] ٤٣: البقرة[} َوأَِقيُموا الصَّالةَ{وكذا . بذنوهبم

] ٨٩: الصافات[} إِنِّي سَِقيٌم{: وقوله] ٦٣: األنبياء[} َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا{: يعين خبطيئته قوله: قال جماهد
وقال . وقد مضى بيان هذا مستوىف] ٧٦: األنعام[} َهذَا َربِّي{: زاد احلسن وقوله للكوكب. إن سارة أخته: وقوله
} َيْومِ الدِّينِ{. األنبياء بشر فيجوز أن تقع منهم اخلطية؛ نعم ال جتوز عليهم الكبائر ألهنم معصومون عنها: زجاجال

ويف صحيح . وهذا من إبراهيم إظهار للعبودية وإن كان يعلم أنه مغفور له. يوم اجلزاء حيث جيازي العباد بأعماهلم
كان يف اجلاهلية يصل الرحم، ويطعم املسكني، فهل ذلك نافعه؟  ابن جدعان: مسلم عن عائشة؛ قلت يا رسول اهللا

  " .} َربِّ اَغِْفَر ِلي َخِطيئَِتي َيْوَم الدِّينِ{ال ينفعه إنه مل يقل يوما : "قال
  }َربِّ َهْب ِلي ُحكْماً َوأَلِْحقْنِي بِالصَّاِلِحَني{] ٨٣: [اآلية
  }خِرِيَنوَاجَْعلْ ِلي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي اآل{] ٨٤: [اآلية
  }وَاْجَعلْنِي ِمْن َوَرثَِة َجنَِّة النَّعِيمِ{] ٨٥: [اآلية
  }َواغِْفْر ألَبِي إِنَُّه كَانَ ِمَن الضَّالَِّني{] ٨٦: [اآلية
  }َوال ُتْخزِنِي َيْوَم ُيْبَعثُونَ{] ٨٧: [اآلية
  }َيْوَم ال َيْنفَُع مَالٌ َوال َبُنونَ{] ٨٨: [اآلية
  }أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسلِيمٍ إِالَّ َمْن{] ٨٩: [اآلية

. معرفة بك وحبدودك وأحكامك؛ قال ابن عباس} ُحكْماً} {َربِّ َهْب ِلي ُحكْماً َوأَلِْحقْنِي بِالصَّاِلِحَني{: قوله تعاىل
أي } حَِنيوَأَلِْحقْنِي بِالصَّاِل{. نبوة ورسالة إىل اخللق: وقال الكليب. فهما وعلما؛ وهو راجع إىل األول: وقال مقاتل



  .} َهْب ِلي ُحكْماً{: بأهل اجلنة؛ وهو تأكيد قوله: وقال ابن عباس. بالنبيني من قبلي يف الدرجة
هو الثناء : وقال جماهد. هو اجتماع األمم عليه: قال ابن عباس} َواجَْعلْ ِلي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي اآلِخرِيَن{: قوله تعاىل
كانة بإمجاع املفسرين؛ وكذلك أجاب اهللا دعوته، وكل أمة تتمسك به هو الثناء وخلد امل: قال ابن عطية. احلسن

وقيل معناه سؤاله أن يكون من : وقال مكي. وتعظمه، وهو على احلنيفية اليت جاء هبا حممد صلى اهللا عليه وسلم
  ذريته يف آخر الزمان

هذا معىن حسن إال أن لفظ اآلية ال و: من يقوم باحلق؛ فأجيبت الدعوة يف حممد صلى اهللا عليه وسلم، قال ابن عطية
أراد الدعاء احلسن إىل قيام الساعة؛ فإن زيادة الثواب مطلوبة يف حق : وقال القشريي. يعطيه إال بتحكم على اللفظ

  .كل أحد
وقد فعل اهللا ذلك إذ ليس أحد يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم إال وهو يصلي على إبراهيم وخاصة يف : قلت

واملراد باللسان القول، : والصالة دعاء بالرمحة. وعلى املنابر اليت هي أفضل احلاالت وأفضل الدرجات الصلوات،
. وموضع اللسان موضع القول على االستعارة، وقد تكين العرب هبا عن الكلمة: قال القتيب. وأصله جارحة الكالم

  :قال األعشى
  وال سخر من علو ال عجب منها... إين أتتين لسان ال أسر هبا 

وكان قد أتاه . أي أتاين خرب من أعلى، والتأنيث للكلمة. يروى من علو بضم الواو وفتحها وكسرها: قال اجلوهري
ال } وَاجَْعلْ ِلي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي اآلخِرِيَن{: روى أشهب عن مالك قال قال اهللا عز وجل. خرب مقتل أخيه املنتشر

: ويرى يف عمل الصاحلني، إذا قصد به وجه اهللا تعاىل؛ وقد قال اهللا تعاىل بأس أن حيب الرجل أن يثىن عليه صاحلا
} إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت سََيجَْعلُ لَُهُم الرَّْحَمُن ُودّاً{: وقال] ٣٩: طه[} وَأَلْقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً ِمنِّي{
على } َواجَْعلْ ِلي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي اآلِخرِيَن{: ، فنبه تعاىل بقولهأي حبا يف قلوب عباده وثناء حسنا] ٩٦: مرمي[

  :قيل. إذ هي احلياة الثانية: الليث بن سليمان. استحباب اكتساب ما يورث الذكر اجلميل
  قد مات قوم وهم يف الناس أحياء

ل الصاحل الذي يكسب الثناء الزهد يف هذا دليل على الترغيب يف العم. قال احملققون من شيوخ: قال ابن العريب
احلديث ويف رواية إنه كذلك " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: "احلسن، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

} آل عمران{وقد بيناه يف آخر . يف الغرس والزرع وكذلك فيمن مات مرابطا يكتب له عمله إىل يوم القيامة
  .واحلمد هللا

. ال أسأل جنة وال نارا: دعاء باجلنة ومبن يرثها، وهو يرد قول بعضهم} َعلْنِي ِمْن َوَرثَِة َجنَّةِ النَِّعيمَِواْج{: قوله تعاىل
كان أبوه وعده يف الظاهر أن يؤمن به فاستغفر له هلذا، فلما بان أنه ال يفي مبا } َواغِْفْر ِلأَبِي إِنَُّه كَانَ ِمَن الضَّالَِّني{

} َوال ُتخْزِنِي َيْوَم ُيْبَعثُونَ{. زائدة} وكان{. أي املشركني} إِنَُّه كَانَ ِمَن الضَّالَِّني{. م هذا املعىنوقد تقد. قال تربأ منه
ويف البخاري عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه . أي ال تفضحين على رؤوس األشهاد، أو ال تعذبين يوم القيامة

وعنه عن النيب صلى اهللا عليه . والغربة هي القترة" مة عليه الغربة والقترةإن إبراهيم يرى أباه يوم القيا: "وسلم قال
يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتين إال ختزيين يوم يبعثون فيقول اهللا تعاىل إين حرمت اجلنة : " وسلم قال

  .انفرد هبما البخاري رمحه اهللا" على الكافرين
واملراد . أي يوم ال ينفع مال وال بنون أحدا. األول} َيْومِ{بدل من } َيوْمِ} {الٌ َوال َبُنونََيْوَم ال َيْنفَُع َم{: قوله تعاىل



ذكر البنني ألنه جرى ذكر والد إبراهيم، : األعوان؛ ألن االبن إذا مل ينفع فغريه مىت ينفع؟ وقيل} َوال َبُنونَ{: بقوله
هو : وقيل. هو استثناء من الكافرين؛ أي ال ينفعه ماله وال بنوه} لْبٍ َسلِيمٍإِلَّا َمْن أََتى اللََّه بِقَ{. أي مل ينفعه إبراهيم

وخص القلب بالذكر؛ ألنه الذي . ينفعه لسالمة قلبه} إِلَّا َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ{استثناء من غري اجلنس، أي لكن 
واختلف يف القلب السليم . }البقرة{ أول وقد تقدم يف. إذا سلم سلمت اجلوارح، وإذا فسد فسدت سائر اجلوارح

وقال سعيد بن . من الشك والشرك، فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد؛ قال قتادة وابن زيد وأكثر املفسرين: فقيل
ِفي قُلُوبِهِمْ {: القلب السليم الصحيح هو قلب املؤمن؛ ألن قلب الكافر واملنافق مريض؛ قال اهللا تعاىل: املسيب
: وقال احلسن. هو القلب اخلايل عن البدعة املطمئن إىل السنة: وقال أبو عثمان السياري] ١٠: البقرة[} َمَرٌض

وقال . السليم يف اللغة اللديغ؛ فمعناه أنه قلب كاللديغ من خوف اهللا: وقال اجلنيد. سليم من آفة املال والبنني
  .السليم اخلالص: الضحاك

عمومه وهو حسن، أي اخلالص من األوصاف الذميمة، واملتصف وهذا القول جيمع شتات األقوال ب: قلت
يا بين ال تكونوا لعانني فإن إبراهيم مل يلعن شيئا قط، : وقد روي عن عروة أنه قال. باألوصاف اجلميلة؛ واهللا أعلم

السليم أن يعلم أن اهللا القلب : وقال حممد بن سريين]. ٨٤: الصافات[} إِذْ َجاَء َربَُّه بِقَلْبٍ َسلِيمٍ{: قال اهللا تعاىل
ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا . حق، وأن الساعة قائمة، وأن اهللا يبعث من يف القبور

أهنا مثلها يف أهنا خالية من ذنب،  -واهللا أعلم  -يريد " يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري: "عليه وسلم قال
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ة هلم بأمور الدنيا؛ كما روى أنس بن مالك قالسليمة من كل عيب، ال خرب

األبله هنا هو الذي طبع على : قال األزهري. أي البله عن معاصي اهللا. وهو حديث صحيح" أكثر أهل اجلنة البله"
  .مة الصدور وحسن الظن بالناسالبله هم الذين غلبت عليهم سال: وقال القتيب. اخلري وهو غافل عن الشر ال يعرفه

  }وَأُْزلِفَِت الَْجنَّةُ ِللُْمتَِّقَني{] ٩٠: [اآلية
  }وَُبرَِّزِت الَْجحِيُم ِللَْغاوِيَن{] ٩١: [اآلية
  }َوقِيلَ لَُهْم أَْيَن َما كُنُْتْم َتعُْبُدونَ{] ٩٢: [اآلية
  }ِصُرونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َهلْ َيْنُصُروَنكُْم أَوْ َينَْت{] ٩٣: [اآلية
  }فَكُْبِكبُوا ِفيَها ُهْم وَالَْغاُوونَ{] ٩٤: [اآلية
  }َوُجُنوُد إِْبِليَس أَْجَمُعونَ{] ٩٥: [اآلية
  }قَالُوا َوُهْم ِفيَها َيْخَتِصُمونَ{] ٩٦: [اآلية
  }َتاللَِّه إِنْ كُنَّا لَِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{] ٩٧: [اآلية
  }الَْعالَمَِنيإِذْ ُنسَوِّيكُْم بَِربِّ {] ٩٨: [اآلية
  }َوَما أََضلََّنا إِلَّا الُْمْجرُِمونَ{] ٩٩: [اآلية
  }فََما لََنا ِمْن َشاِفعَِني{] ١٠٠: [اآلية
  }َوال َصِديقٍ َحِميمٍ{] ١٠١: [اآلية
  }فَلَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني{] ١٠٢: [اآلية
  }َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً{] ١٠٣: [اآلية
  }َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم{] ١٠٤: [اآلية



} َوبُرَِّزِت{. قرب دخوهلم إياها: وقال الزجاج. أي قربت وأدنيت ليدخلوها} َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ ِللُْمتَِّقَني{: قوله تعاىل
  }ِللَْغاوِيَن{ .يعين جهنم} الَْجحِيُم {أي أظهرت 

أي تظهر جهنم ألهلها قبل أن يدخوهلا حىت يستشعروا الروع واحلزن، كما . أي الكافرين الذين ضلوا عن اهلدى
من األصنام } َوِقيلَ لَُهمْ أَْيَن َما كُْنُتمْ َتْعُبُدونَ، ِمْن ُدوِن اللَِّه{. يستشعر أهل اجلنة الفرح لعلمهم أهنم يدخلون اجلنة

أي قلبوا على } فَكُْبِكبُوا ِفيهَا{. وهذا كله توبيخ. ألنفسهم} َيْنَتِصُرونَ{من عذاب اهللا } لْ يَْنُصرُوَنكُْمَه{واألنداد 
. مأخوذ من الكبكبة وهي اجلماعة؛ قاله اهلروي. مجعوا: وقيل. دهوروا وألقي بعضهم على بعض: وقيل. رؤوسهم

: وقال ابن عباس. ماعة من اخليل كوكب وكبكبةواجل. هو مشتق من كوكب الشيء أي معظمه: وقال النحاس
دهورت الشيء إذا مجعته : تقول. واملعىن واحد. قذفوا: وقال مقاتل. دهوروا: وقال جماهد. مجعوا فطرحوا يف النار

. يف الدعاء كب اهللا عدو املسلمني وال يقال أكبه: ويقال. هو يدهور اللقم إذا كربها: يقال. مث قذفته يف مهواة
واألصل كببوا فأبدل من الباء الوسطى كاف استثقاال } كُْبِكبُوا ِفيهَا{: ومنه قوله تعاىل. ، أي كبه وقلبهوكبكبه

من } َوُجُنوُد إِْبِليَس{. اآلهلة} ُهْم َوالَْغاُوونَ{ملشركي العرب } كُْبِكبُوا{الضمري يف : قال السدي. الجتماع الباءات
هم } وَالَْغاُوونَ{: وقال قتادة والكليب ومقاتل. ادة األصنام فاتبعهكل من دعاه إىل عب: وقيل. كان من ذريته

  .إمنا تلقي األصنام يف النار وهي حديد وحناس ليعذب هبا غريهم: وقيل. الشياطني
إِنْ { حلفوا باهللا} َتاللَِّه{. يعين اإلنس والشياطني والغاوين واملعبودين اختصموا حينئذ} قَالُوا َوُهْم ِفيَها َيخَْتِصُمونَ{

أي يف خسارة وتبار وحرية عن احلق بينة إذا اختذنا مع اهللا آهلة فعبدناها كما يعبد؛ وهذا معىن } كُنَّا لَِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ
 َوَما أََضلََّنا إِالَّ{.أي يف العبادة وأنتم ال تستطيعون اآلن نصرنا وال نصر أنفسكم } إِذْ ُنسَوِّيكُْم بَِربِّ الَْعالَمَِني{: قوله

: قال أبو العالية وعكرمة. أسالفنا الذين قلدناهم: وقيل. يعين الشياطني الذين زينوا لنا عبادة األصنام} الُْمْجرُِمونَ
أي } فََما لََنا ِمْن َشاِفِعَني{. إبليس وابن آدم القاتل مها أول من سن الكفر والقتل وأنواع املعاصي} الُْمْجرُِمونَ{

أي صديق مشفق؛ وكان علي رضي اهللا عنه } َوال َصِديقٍ َحمِيمٍ{. الئكة والنبيني واملؤمننيشفعاء يشفعون لنا من امل
  عليكم باإلخوان فإهنم عدة الدنيا وعدة اآلخرة؛: يقول

ومجع الشافع لكثرة الشافعني : الزخمشري} فََما لََنا ِمْن َشاِفِعَني َوال َصِديقٍ َحِميمٍ{: أال تسمع إىل قول أهل النار
الصديق لقتله؛ أال ترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظامل مضت مجاعة وافرة من أهل بلده لشفاعته؛ رمحة له  ووحد

وحسبة وإن ملم تسبق له بأكثرهم معرفة؛ وأما الصديق فهو الصادق يف ودادك الذي يهمه ما يهمك فأعز من بيض 
وجيوز أن يريد بالصديق اجلمع واحلميم .  لهاسم ال معىن: األنوق؛ وعن بعض احلكماء أنه سئل عن الصديق فقال

وأصل هذا من احلميم وهو املاء احلار؛ ومنه احلمام واحلمى؛ فحامة . القريب واخلاص؛ ومنه حامة الرجل أي أقرباؤه
حم الشيء وأحم إذا قرب، ومنه : ويقال. وهم حزانته أي حيزهنم ما حيزنه: الرجل الذين حيرقهم ما أحرقه؛ يقال

إمنا مسي القريب محيما؛ ألنه حيمي لغضب صاحبه، فجعله : وقال علي بن عيسى. هنا تقرب من األجلاحلمى؛ أل
وال صديق : "وجيوز. يذهب اهللا عز وجل يوم القيامة مودة الصديق ورقة احلميم: وقال قتادة. مأخوذا من احلمية

ومجع صديق أصدقاء وصدقاء . يف موضع رفع} اِفعَِنيِمْن َش{؛ ألن } فََما لََنا ِمْن َشاِفعَِني{بالرفع على موضع " محيم
وهذا : النحاس. أنه يقال يف مجعه صدقان: وحكى الكوفيون. وال يقال صدق للفرق بني النعت وغريه. وصداق

وأفاعل إمنا هو مجع أفعل إذا . وحكموا أيضا صديق وأصادق. بعيد؛ ألن هذا مجع ما ليس بنعت حنو رغيف ورغفان
  :صديق للواحد واجلماعة وللمرأة؛ قال الشاعر: ويقال. و أشجع وأشاجعمل يكن نعتا حن



  بأعني أعداء وهن صديق... نصنب اهلوى مث ارمتني قلوبنا 
أنا جذيلها : "فالن صديقي أي أخص أصدقائي، وإمنا يصغر على جهة املدح؛ كقول حباب بن املنذر: ويقال

فَلَْو أَنَّ لََنا {. مجع محيم أمحاء وأمحة وكرهوا أفعالء للتضعيفو: النحاس. ذكر اجلوهري" احملكك، وعذيقها املرجب
متنوا حني ال ينفعهم . يف موضع رفع، املعىن ولو وقع لنا رجوع إىل الدنيا آلمنا حىت يكون لنا شفعاء} أَنَّ} {كَرَّةً
  .التمين

إن الرجل : "صلى اهللا عليه وسلم قال جابر بن عبداهللا قال النيب. وإمنا قالوا ذلك حني شفع املالئكة واملؤمنون
َما {: ليقول يف اجلنة ما فعل فالن وصديقه يف اجلحيم فال يزال يشفع له حىت يشفعه اهللا فيه فإذا جنا قال املشركون

هللا ما اجتمع مأل على ذكر اهللا، فيهم عبد من أهل اجلنة إال شفعه ا: وقال احلسن. } لََنا ِمْن َشاِفِعَني َوال َصِديقٍ َحمِيمٍ
إن الرجلني كانا : وقال كعب. فيهم، وإن أهل اإلميان ليشفع بعضهم يف بعض وهم عند اهللا شافعون مشفعون

واهللا ما بقي يل إال حسنة واحدة أجنو : صديقني يف الدنيا، فيمر أحدمها بصاحبه وهو جير إىل النار، فيقول له أخوه
فيأمر اهللا هبما مجيعا فيدخالن : قال. وإياك من أصحاب األعرافهبا، خذها أنت يا أخي فتنجو هبا مما أرى، وأبقى أنا 

  .تقدم واحلمد اهللا} إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني، َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم{. اجلنة
  }كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ الُْمْرَسلَِني{] ١٠٥: [اآلية
  }إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أَال َتتَّقُونَ{] ١٠٦: [اآلية
  }إِنِّي لَكُْم َرسُولٌ أَمٌِني{] ١٠٧: [اآلية
  }فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن{] ١٠٨: [اآلية
  }َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني{] ١٠٩: [اآلية
  }فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن{] ١١٠[ :اآلية
  }قَالُوا أَُنْؤِمُن لََك وَاتَّبََعَك الْأَرْذَلُونَ{] ١١١: [اآلية
  }قَالَ َوَما ِعلِْمي بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ{] ١١٢: [اآلية
  }إِنْ ِحسَابُُهْم إِلَّا َعلَى َربِّي لَْو َتشُْعُرونَ{] ١١٣: [اآلية
  }ا أََنا بِطَارِِد الُْمْؤِمنَِنيَوَم{] ١١٤: [اآلية
  }إِنْ أََنا إِلَّا َنذِيٌر ُمبٌِني{] ١١٥: [اآلية
  }قَالُوا لَِئْن لَْم تَْنَتِه َيا نُوُح لََتكُوَننَّ ِمَن الْمَْرُجوِمَني{] ١١٦: [اآلية
  }قَالَ َربِّ إِنَّ قَْوِمي كَذَُّبوِن{] ١١٧: [اآلية
  }بَْيَنُهْم فَْتحاً وََنجِّنِي َوَمْن َمِعَي ِمَن الُْمْؤِمنَِنيفَافَْتْح َبيْنِي َو{] ١١٨: [اآلية
  }فَأَْنجَْيَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن{] ١١٩: [اآلية
  }ثُمَّ أَغَْرقَْنا َبْعُد الَْباقَِني{] ١٢٠: [اآلية
  }ْؤِمنَِنيإِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُم{] ١٢١: [اآلية
  }َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم{] ١٢٢: [اآلية

: والقوم مذكر؛ ألن املعىن كذبت مجاعة قوم نوح، وقال} كَذََّبْت{قال } كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ الْمُْرَسِلَني{: قوله تعاىل
كذبوا : وقيل. تصديق مجيع الرسلألن من كذب رسوال فقد كذب الرسل؛ ألن كل رسول يأمر ب} الُْمْرَسلَِني{



وقد مضى . ذكر اجلنس واملراد نوح عليه السالم: وقيل. نوحا يف النبوة وفيما أخربهم به من جميء املرسلني بعده
هي أخوة : وقيل. أي ابن أبيهم وهي أخوة نسب ال أخوة دين} إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم نُوٌح{. } الفرقان{هذا يف 
. }األعراف{وقد مضى هذا يف ] ٤: إبراهيم[} َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرسُولٍ إِلَّا بِِلَساِن قَْومِِه{: هللا تعاىلقال ا. اجملانسة
  :ومنه بيت احلماسة: الزخمشري. يريدون يا واحدا منهم. هو من قول العرب يا أخا بين متيم: وقيل

  نايف النائبات على ما قال برها... ال يسألون أخاهم حني يندهبم 
: أي صادق فيما أبلغكم عن وقيل} إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَمٌِني{ . أي أال تتقون اهللا يف عبادة األصنام} أَال َتتَّقُونَ{
} فَاتَّقُوا اللََّه{. فيما بينكم؛ فإهنم كانوا عرفوا أمانته وصدقه من قبل كمحمد صلى اهللا عليه وسلم يف قريش} أَمٌِني{

أي ال } وََما أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَجْرٍ{. فيما آمركم به من اإلميان} وَأَِطيُعوِن{. تعاىل من عقابه أي فاستتروا بطاعة اهللا
  .كرر تأكيدا. } فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن{أي ما جزائي } إِنْ أَْجرَِي إِالَّ َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني{. طمع يل يف مالكم

  :فيه مسألتان} ْؤِمُن لََك َواتَّبََعَك اَألرْذَلُونَقَالُوا أَُن{: قوله تعاىل
الواو للحال وفيه إضمار قد، أي } َواتََّبَعَك اَألْرذَلُونَ{. أي نصدق قولك} قَالُوا أَُنْؤِمُن لََك{: قوله تعاىل -األويل

وال جيوز حذف : قال النحاس. مجع األرذل، املكسر األراذل واألنثى الرذيل واجلمع الرذل} اَألرْذَلُونَ{. وقد اتبعك
وقرأ ابن مسعود والضحاك ويعقوب احلضرمي . األلف والالم يف شيء من هذا عند أحد من النحويني علمناه

  وغريهم،

وأتباع مجع تبع . وهي قراءة حسنة؛ وهذه الواو أكثرها تتبعها األمساء واألفعال بقد: النحاس. } وَاتََّبَعكَ اَألْرذَلُونَ{
  :قال الشاعر. واحد واجلمعوتبيع يكون لل

  على من يداين صيف وربيع... له تبع قد يعلم الناس أنه 
وجيوز أن . اخلرب؛ التقدير أنؤمن لك وإمنا أتباعك األرذلون} اَألْرذَلُونَ{جيوز أن يكون باالبتداء و } اْتباُعَك{ارتفاع 

من لك حنن وأتباعك األرذلون فنعد منهم؛ وحسن أنؤ: والتقدير} أَُنْؤِمُن لََك{: يكون معطوفا على الضمري يف قوله
  :ونزيده هنا بيانا وهي املسألة. مستوىف} هود{وقد مضى القول يف األراذل يف سورة } لََك{: ذلك الفصل بقوله

وعلى أن . واختلف هل كان معهم غريهم أم ال. إن الذين آمنوا به بنوه ونساؤه وكناته وبنو بنيه: فقيل -الثانية
والذين معه هم الذين أتبعوه، وال } وََنجِّنِي َوَمْن َمِعَي ِمَن الُْمْؤِمنَِني{: ان فالكل صاحلون؛ وقد قال نوحالوجهني ك

وقد أغري كثري من العوام مبقالة : قال السهيلي. يلحقهم من قول الكفرة شني وال ذم بل األرذلون هم املكذبون هلم
ولو كانوا حاكة كما زعموا لكان إمياهنم بنيب اهللا واتباعهم له . ونهم احلاكة واحلجام: رويت يف تفسري هذه اآلية

مشرفا كما تشرف بالل وسلمان بسبقهما لإلسالم؛ فهما من وجوه أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن 
رذلون أكابرهم، فال ذرية نوح كانوا حاكة وال حجامني، وال قول الكفرة يف احلاكة واحلجامني إن كانوا آمنوا هبم أ

ما يلحق اليوم حباكتنا ذما وال نقصا؛ ألن هذه حكاية عن قول الكفرة إال أن جيعل الكفرة حجة ومقالتهم أصال؛ 
  .وهذا جهل عظيم وقد أعلم اهللا تعاىل أن الصناعات ليست بضائرة يف الدين

وما علمي مبا يعملون؛ أي مل أكلف العلم : ىنزائدة؛ واملع} كَانَ} {قَالَ َوَما ِعلِْمي بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ{: قوله تعاىل
إمنا اتبعك هؤالء : بأعماهلم إمنا كلفت أن أدعوهم إىل اإلميان، واالعتبار باإلميان ال باحلرف والصنائع؛ وكأهنم قالوا

  املعىن إين: وقيل. إين مل أقف على باطن أمرهم وإمنا إيل ظاهرهم: فقال. الضعفاء طمعا يف العزة واملال



إِالَّ {أي يف أعماهلم وإمياهنم } إِنْ ِحسَاُبُهْم{. لم أن اهللا يهديهم ويضلكم ويرشدهم ويغويكم ويوفقهم وخيذلكممل أع
وقراءة . حمذوف؛ أي لو شعرمت أن حساهبم على رهبم ملا عبتموهم بصنائعهم} لَْو{وجواب } َعلَى َربِّي لَوْ َتْشُعُرونَ

} لَْو َتشُْعُرونَ{: اطبة للكفار وهو الظاهر وقرأ ابن أيب عبلة وحممد بن السميقعبالتاء على املخ} َتْشُعُرونَ{: العامة
]. ٢٢: يونس[} َحتَّى إِذَا كُنُْتْم ِفي الْفُلِْك َوجََرْيَن بِهِْم{: بالياء كأنه خرب عن الكفار وترك اخلطاب هلم؛ حنو قوله

إِنْ ِحَسابُُهْم {: هل يقطع هلا بالنار ؟ فقال وروي أن رجال سأل سفيان عن امرأة زنت وقتلت ولدها وهي مسلمة
وكأهنم طلبوا منه طرد . أي خلساسة أحواهلم وأشغاهلم} َوَما أََنا بِطَارِدِ الُْمْؤِمنَِني{. } إِالَّ َعلَى رَبِّي لَْو َتْشُعُرونَ
 أخص ذوي الغين دون الفقراء، إمنا أنا إن اهللا ما أرسلين: يعين} إِنْ أََنا إِالَّ َنِذيٌر ُمبٌِني{. الضعفاء كما طلبته قريش

  .رسول أبلغكم ما أرسلت به، فمن أطاعين فذلك السعيد عند اهللا وإن كان فقريا
أي باحلجارة؛ قال } لََتكُوَننَّ ِمَن الَْمْرُجومَِني{أي عن سب آهلتنا وعيب ديننا } قَالُوا لَِئْن لَْم َتْنَتِه َيا نُوُح{: قوله تعاىل

لئن مل {: كل مرجومني يف القرآن فهو القتل إال يف مرمي: قال الثمايل. من املقتولني: بن عباس ومقاتلوقال ا. قتادة
. ومنه قول أيب دؤاد. من املشتومني؛ قاله السدي} من املرجومني{: وقيل. أي ألسبنك] ٤٦: مرمي[} تنته ألرمجنك

. قال ذلك ملا يئس من إمياهنم} َبيَْنُهْم فَْتحاً وََنجِّنِي َوَمْن َمِعَي ِمَن الُْمْؤِمنَِنيقَالَ َربِّ إِنَّ قَْوِمي كَذَُّبوِن، فَافَْتحْ َبيْنِي َو{
واملشحون . يريد السفينة وقد مضى ذكرها} فَأَْنَجْيَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي الْفُلْكِ الَْمْشُحوِن{. والفتح احلكم وقد تقدم

ومل يؤنث الفلك ها هنا؛ ألن الفلك ها هنا واحد ال مجع . غريهماململوء، والشحن ملء السفينة بالناس والدواب و
َوإِنَّ رَبََّك لَُهوَ . َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني. إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً{. أي بعد إجنائنا نوحا ومن آمن} ثُمَّ أَغَْرقَْنا بَْعُد الَْباِقَني{

  }الْعَزِيُز الرَِّحيُم

  }َبْت َعاٌد الُْمْرَسلَِنيكَذَّ{] ١٢٣: [اآلية
  }إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أَال َتتَّقُونَ{] ١٢٤: [اآلية
  }إِنِّي لَكُْم َرسُولٌ أَمٌِني{] ١٢٥: [اآلية
  }فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن{] ١٢٦: [اآلية
  } َعلَى َربِّ الَْعالَمَِنيَوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِالَّ{] ١٢٧: [اآلية
  }أََتْبُنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيةً َتعَْبثُونَ{] ١٢٨: [اآلية
  }وََتتَِّخذُونَ َمصَانَِع لَعَلَّكُْم َتْخلُُدونَ{] ١٢٩: [اآلية
  }وَإِذَا بَطَشُْتْم َبطَْشُتْم َجبَّارِيَن{] ١٣٠: [اآلية
  }فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن{] ١٣١: [اآلية
  }وَاتَّقُوا الَِّذي أََمدَّكُْم بَِما َتْعلَُمونَ{] ١٣٢: [اآلية
  }أََمدَّكُمْ بِأَنَْعامٍ َوَبنَِني{] ١٣٣: [اآلية
  }َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن{] ١٣٤: [اآلية
  }إِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ{] ١٣٥: [اآلية
  }َوَعظَْت أَْم لَْم َتكُْن ِمَن الَْواِعظَِنيقَالُوا سََواٌء َعلَْيَنا أَ{] ١٣٦: [اآلية
  }إِنْ َهذَا إِلَّا ُخلُُق الْأَوَّلَِني{] ١٣٧: [اآلية
  }َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبَِني{] ١٣٨: [اآلية
  }فَكَذَُّبوُه فَأَْهلَكَْناُهمْ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني{] ١٣٩: [اآلية



  }َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم{] ١٤٠: [ةاآلي
إِذْ قَالَ لَُهمْ {. وتكذيبهم املرسلني كما تقدم. التأنيث مبعىن القبيلة واجلماعة} كَذََّبْت َعاٌد الْمُْرَسِلَني{: قوله تعاىل

للََّه َوأَِطيُعوِن، َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِالَّ َعلَى أَُخوُهْم ُهوٌد أَال َتتَّقُونَ، إِنِّي لَكُمْ َرسُولٌ أَِمٌني، فَاتَّقُوا ا
  .تقدم} َربِّ الَْعالَمَِني
وكم ريع . الريع ما ارتفع من األرض يف قول ابن عباس وغريه، مجع ريعة} أََتْبُنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيةً تَْعَبثُونَ{: قوله تعاىل

وقال ابن عباس . وهو قول الضحاك والكليب ومقاتل والسدي. الريع الطريق: وقال قتادة. اأرضك أي كم ارتفاعه
  :ومنه قول السيب بن علس. أيضا

  ريع يلوح كأنه سحل... يف اآلل خيفضها ويرفعها 

  :قال الشاعر. ومعروف يف اللغة أن يقال ملا ارتفع من األرض ريع وللطريق ريع: النحاس. شبه الطريق بثوب أبيض
  ندى ليله يف ريشه يترقرق... طراق اخلوايف مشرق فوق ريعة 

. الثنية الصغرية: وعنه. هو الفج بني اجلبلني: وقال جماهد. الريع اجلبل الواحد ريعة واجلمع رياع: وقال عمارة
: ليهتدوا هبا كانوا يهتدون بالنجوم إذا سافروا، فبنوا على الطريق أمثاال طواال: وقال عكرمة ومقاتل. املنظرة: وعنه

أي تلعبون؛ أي تبنون بكل } تَْعَبثُونَ{الريع بنيان احلمام دليله : وعن جماهد. أي عالمة} آيَةً{: يدل عليه قوله تعاىل
أي تبنون بكل . تعبثون مبن مير يف الطريق: وقيل. علما تلعبون هبا على معىن أبنية احلمام وبروجها. مكان مرتفع آية

إنه عبث العشارين بأموال من مير هبم؛ ذكره : وقال الكليب. ى السابلة فتسخروا منهمموضع مرتفع لتشرفوا عل
ويف . والريع التل العايل. الربع الصومعة، والريع الربج من احلمام يكون يف الصحراء: وقال ابن األعرايب. املاوردي

  .كسر الراء وفتحها ومجعها أرياع، ذكره الثعليب: الريع لغتان
ومنه قول . حصونا مشيدة؛ قال ابن عباس وجماهد: وقيل. أي منازل؛ قاله الكليب} وتتخذون مصانع{: قوله تعاىل
  :الشاعر

  وهدمنا املصانع والربوجا... تركنا ديارهم منهم قفارا 
وفيه بعد عن جماهد؛ ألنه تقدم : قلت. بروج احلمام؛ وقاله السدي: وعنه. قصورا مشيدة؛ وقاله جماهد أيضا: وقيل
: وكذا قال الزجاج. مآجل للماء حتت األرض: وقال قتادة.  الريع أنه بنيان احلمام فيكون تكرارا يف الكالمعنه يف

  :ومنه قول لبيد. إهنا مصانع املاء، واحدهتا مصنعة ومصنع
  وتبقى اجلبال بعدنا واملصانع... بلينا وما تبلي النجوم الطوالع 

: وقال أبو عبيدة. واملصانع احلصون. ملطر، وكذلك املصنعة بضم النوناملصنعة كاحلوض جيتمع فيها ماء ا: اجلوهري
لََعلَّكُْم {. املصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية: وقال عبدالرزاق. حكاه املهدوي. يقال لكل بناء مصنعة

لعلك تشتمين أي هل : كقولك} َتْخلُُدونَ{لعل استفهام مبعىن التوبيخ أي فهل : وقيل. أي كي ختلدوا} َتْخلُُدونَ
كأنكم : وقال ابن عباس وقتادة. كيما ختلدون ال تتفكرون يف املوت: وقال الفراء. روي معناه عن ابن زيد. تشتمين

أهنا كانت يف بعض : وحكى قتادة. ذكره النحاس} كأنكم َتْخلُُدونَ{ويف بعض القراءات . خالدون باقون فيها
  .} كأنكم خْالُُدونَ{القراءات 

. البطش السطوة واألخذ بالعنف وقد بطش به يبطش ويبطش بطشا} َوإِذَا َبطَشُْتْم بَطَْشُتمْ َجبَّارِيَن{: عاىلقوله ت
ومعىن ذلك فعلتم ذلك . البطش العسف قتال بالسيف وضربا بالسوط: وقال ابن عباس وجماهد. وباطشه مباطشة



. س عن نافع عن ابن عمر فيما ذكر ابن العريبهو ضرب بالسياط ؛ ورواه مالك بن أن: وقال جماهد أيضا. ظلما
هو القتل على الغصب من غري : وقال الكليب واحلسن. حكاه حيىي بن سالم. هو القتل بالسيف يف غري حق: وقيل
قال ابن . إنه املؤاخذة على العمد واخلطأ من غري عفو وال إبقاء: وقيل. وكله يرجع إىل قول ابن عباس. تثبت
فَلَمَّا أَنْ أََراَد أَنْ َيبِْطَش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَُهَما قَالَ َيا مُوَسى {: قال مالك قول اهللا تعاىل عن موسى ويؤيد ما: العريب

 وذلك أن] ١٩: القصص[} أَتُرِيُد أَنْ َتقُْتلَنِي كََما قََتلَْت َنفْساً بِاَألْمسِ إِنْ ُترِيُد إِالَّ أَنْ َتكُونَ َجبَّاراً ِفي اَألْرضِ
والبطش يكون باليد . موسى عليه السالم مل يسل عليه سيفا وال طعنه برمح، وإمنا وكزه وكانت منيته يف وكزته

واآلية نزلت خربا عمن تقدم من . وأقله الوكز والدفع، ويليه السوط والعصا، ويليه احلديد، والكل مذموم إال حبق
  .الذي ذمهم به وأنكره عليهم األمم، ووعظا من اهللا عز وجل لنا يف جمانبة ذلك الفعل

وهذه األوصاف املذمومة قد صارت يف كثري من هذه األمة، ال سيما بالديار املصرية منذ وليتها البحرية؛ : قلت
  وقد أخرب صلى اهللا عليه وسلم. فيبطشون بالناس بالسوط والعصا يف غري حق

صنفان من أهل : " صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: كما يف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال. أن ذلك يكون
النار مل أرمها قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون هبا الناس ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن 

وخرج أبو دواد " . كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا
إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر : "ال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمن حديث ابن عمر ق

واجلبار . قتالني} َجبَّارِيَن{" . ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذال ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم
. قاله اهلروي] ١٩: القصص[} كُونَ َجبَّاراً ِفي الْأَْرضِإِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ َت{: وكذلك قوله تعاىل. القتال يف غري حق

  :وقال الشاعر. أي مبسلط] ٤٥: ق[} وََما أَْنَت َعلَْيهِْم بَِجبَّارٍ{: اجلبار املتسلط العايت؛ ومنه قوله تعاىل: وقيل
  عشيا وأطراف الرماح شوارع... سلبنا من اجلبار بالسيف ملكه 

: أي من اخلريات؛ مث فسرها بقوله} وَاتَّقُوا الَِّذي أََمدَّكُْم بَِما َتْعلَُمونَ{. تقدم} َه َوأَِطيُعوِنفَاتَّقُوا اللَّ{: قوله تعاىل 
أي سخر ذلك لكم وتفضل هبا عليكم، فهو الذي جيب أن يعبد ويشكر وال } َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن. أََمدَّكُْم بِأَْنَعامٍ َوَبنَِني{

قَالُوا َسَواٌء َعلَْيَنا أََوَعظَْت أَْم لَْم {. إن كفرمت به وأصررمت على ذلك} كُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍإِنِّي أَخَاُف َعلَْي{. يكفر
وروى العباس عن أيب عمرو . كل ذلك عندنا سواء ال نسمع منك وال نلوي على ما تقوله} َتكُْن ِمَن الَْواِعظَِني
التاء وهو بعيد؛ ألن الظاء حرف إطباق إمنا يدغم فيما قرب منه  مدغمة الظاء يف" أََوَعظَْت : " وبشر عن الكسائي

. عادة األولني: وقال الفراء. أي دينهم؛ عن ابن عباس وغريه} إِنْ َهذَا إِالَّ ُخلُُق األَوَِّلَني{. جدا وكان مثله وخمرجه
إِنْ َهذَا {: وقول عز وجل: ال اهلرويق. } ُخلُُق{الباقون . } ُخلُُق اَألوَّلَِني{: وقرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي

حدثنا فالن : فمعناه عادهتم، والعرب تقول} ُخلُُق األَوَِّلَني{: أي اختالفهم وكذهبم، ومن قرأ} إِالَّ ُخلُُق األَوَّلَِني
  :وقال ابن األعرايب. بأحاديث اخللق أي باخلرافات واألحاديث املفتعلة

وحكى لنا . عند الفراء يعين عادة األولني} َخلُُق اَألوَّلَِني{: قال النحاس. وءةاخللق الدين واخللق الطبع واخللق املر
والقوالن : مذهبهم وما جرى عليه أمرهم؛ قال أبو جعفر} ُخلُُق اَألوَّلَِني{: حممد بن الوليد عن حممد بن يزيد قال

أي أحسنهم مذهبا وعادة وما " سنهم خلقاأكمل املؤمنني إميانا أح: "متقاربان، ومنه احلديث عن النيب صلى اهللا عليه
جيري عليه األمر يف طاعة اهللا عز وجل، وال جيوز أن يكون من كان حسن اخللق فاجرا فاضال، وال أن يكون أكمل 

} َخلُُق اَألوَّلَِني{حكي لنا عن حممد بن يزيد أن معىن : قال أبو جعفر. إميانا من السيئ احللق الذي ليس بفاجر



صهم غري أنه كان مييل إىل القراءة األوىل؛ ألن فيها مدح آبائهم، وأكثر ما جاء القرآن يف صفتهم تكذيبهم وختر
بضم اخلاء } ُخلُْق{: أنه قرأ: وعن أيب قالبة]. ٢٣: الزخرف[} إِنَّا َوَجدَْنا آَباَءَنا َعلَى أُمٍَّة{: مدحهم آلبائهم، وقوهلم
} خلق األولني{إن معىن : وقد قيل. بري عن أصحاب نافع عن نافعورواها ابن ج. } ُخلُُق{وإسكان الالم ختفيف 

: عادة األولني} ُخلُُق األَوَِّلَني{و . أي دين اهللا] ١١٩: النساء[} فَلَُيَغيُِّرنَّ َخلَْق اللَِّه{: ومنه قوله تعاىل. دين األولني
. إال عادة من قبلنا فنحن نقتدي هبمما هذا الذي أنكرت علينا من البنيان والبطش : وقيل. حياة مث موت وال بعث

املعىن خلق أجسام األولني؛ أي ما خلقنا إال كخلق األولني الذين خلقوا : وقيل. على ما نفعل} َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبَِني{
ة على ما يأيت أي بريح صرصر عاتي} فَكَذَّبُوُه فَأَْهلَكَْناُهْم{. قبلنا وماتوا، ومل ينزل هبم شيء مما حتذرنا به من العذاب

أسلم معه ثالمثائة ألف ومئون وهلك : قال بعضهم} إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني{. } الَْحاقَّةُ{يف 
  .} َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم{. باقيهم
  }كَذََّبْت ثَُمودُ الْمُْرَسِلَني{] ١٤١: [اآلية
  }إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهمْ َصاِلٌح أَال َتتَّقُونَ{] ١٤٢: [اآلية
  }إِنِّي لَكُْم َرسُولٌ أَمٌِني{] ١٤٣: [اآلية
  }فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن{] ١٤٤: [اآلية
  }َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني{] ١٤٥: [اآلية
  }أَُتْتَركُونَ ِفي َما َهاُهَنا آِمنَِني{] ١٤٦: [اآلية
  }ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن{] ١٤٧: [اآلية

  }َوُزرُوعٍ وََنْخلٍ طَلُْعَها َهِضيٌم{] ١٤٨: [اآلية
  }وََتْنِحُتونَ ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوتاً فَارِهَِني{] ١٤٩: [اآلية
  }فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن{] ١٥٠: [اآلية
  }َوال ُتِطيُعوا أَْمَر الُْمْسرِفَِني{] ١٥١: [ةاآلي
  }الَِّذيَن ُيفِْسُدونَ ِفي اَألْرضِ َوال ُيْصِلُحونَ{] ١٥٢: [اآلية
  }قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن{] ١٥٣: [اآلية
  }الصَّاِدِقَنيَما أَْنَت إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا فَأِْت بِآَيةٍ إِنْ كُْنَت ِمَن {] ١٥٤: [اآلية
  }قَالَ َهِذِه َناقَةٌ لََها شِْرٌب َولَكُْم شِْرُب َيْومٍ َمْعلُومٍ{] ١٥٥: [اآلية
  }َوال َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَاُب َيْومٍ َعِظيمٍ{] ١٥٦: [اآلية
  }فََعقَُروَها فَأَصَْبُحوا َناِدِمَني{] ١٥٧: [اآلية
  }ذَاُب إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِنيأََخذَُهُم الَْع{] ١٥٨: [اآلية
  }َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم{] ١٥٩: [اآلية

ذكر قصة صاحل وقومه وهم مثود؛ وكانوا يسكنون احلجر كما تقدم يف } كَذََّبْت ثَُموُد الُْمْرَسِلَني{: قوله تعاىل
. يعين يف الدنيا آمنني من املوت والعذاب} أَُتْتَركُونَ ِفي َما َهاهَُنا آِمنَِني{. ل وزروع ومياهوهي ذوات خن} احلجر{

] ٦١: هود[} َواْسَتعَْمَركُْم ِفيهَا{: ودل على هذا قوله. كانوا معمرين ال يبقى البنيان مع أعمارهم: قال ابن عباس
ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن، َوُزُروعٍ َوَنْخلٍ طَلُْعَها {نيا بال موت أتظنون أنكم باقون يف الد: فقرعهم صاحل ووخبهم وقال

واجلنات تتناول النخل أول شيء كما } َجنَّاٍت{و : بعد قوله} وََنْخلٍ{: فإن قلت مل قال: الزخمشري. }َهِضيٌم



يذكرون النعم وال يتناول النعم اإلبل كذلك من بني األزواج حىت إهنم ليذكرون اجلنة وال يقصدون إال النخل كما 
  :يريدون إال اإلبل قال زهري

  من النواضح تسقي جنة سحقا... كأن عيين يف غريب مقتلة 
  .يعين النخل؛ والنخلة السحوق البعيدة الطول

أن خيص النخل بإفراده بعد دخوله يف مجلة سائر الشجر تنبيها على انفراده عنها بفضله : فيه وجهان؛ أحدمها: قلت
  أن يريد باجلنات غريها من الشجر؛ ألن اللفظ :والقاين. عنها

والطلعة هي اليت تطلع من النخلة كنصل السيف؛ يف جوفه مشاريخ القنو، . يصلح لذلك مث يعطف عليها النخل
. لطيف ما دام يف كفراه: قال ابن عباس} َهِضيٌم{و . والقنو اسم للخارج من اجلذع كما هو بعرجونه ومشارخيه

  :دقيق؛ ومنه قول امرئ القيسواهلضيم اللطيف ال
  علي هضيم الكشح ريا املخلخل

واهلضيم من النساء اللطيفة . ويقال للطلع هضيم ما مل خيرج من كفراه؛ لدخول بعضه يف بعض: اجلوهري
هو املنضم يف وعائه قبل أن يظهر؛ ومنه رجل هضيم اجلنبني أي منضمهما؛ : وحنوه حكى اهلروي؛ قال. الكشحني

: الثاين. أنه الرطب اللني؛ قال عكرمة: أحدها: وحكى املاوردي وغريه يف ذلك اثين عشر قوال. اللغةهذا قول أهل 
هو ابن أيب زياد كويف  -وروى أبو إسحاق عن يزيد : قال النحاس. هو املذنب من الرطب؛ قاله سعيد بن جبري

أنه الذي ليس فيه : الثالث. د أرطب ومن ه مذنبمنه ما ق: قال} َوَنْخلٍ طَلُْعَها َهِضيٌم{ –ويزيد بن أيب مرمي شامي 
. يتهشم يف الفم: وقال أبو العالية. أنه املتهشم املتفتت إذا مس تفتت؛ قال جماهد: الرابع. نوى؛ قاله احلسن

أنه املتالصق بعضه ببعض؛ قال : السادس. هو الذي قد ضمر بركوب بعضه بعضا؛ قاله الضحاك ومقاتل: اخلامس
  .أنه اليانع النضيج؛ قاله ابن عباس: الثامن. أنه الطلع حني يتفرق وخيضر؛ قاله الضحاك أيضا: عالساب. أبو صخر
  :أنه املكتنز قبل أن ينشق عنه القشر؛ حكاه ابن شجرة؛ قال: التاسع

  هضيم ما حيس له شقوق... كأن محولة جتلى عليه 
. أول ما خيرج وهو الطلع النضيد؛ قاله اهلرويأنه الرخص اللطيف : احلادي عشر. أنه الرخو؛ قال احلسن: العاشر

والطلع اسم مشتق . أنه الربين؛ قاله ابن األعرايب؛ فعيل مبعىن فاعل أي هينء مريء من اهنضام الطعام: الثاين عشر
  .من الطلوع وهو الظهور؛ ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات

حنتا إذا براه والنحاتة " بالكسر"النحت النجر والربي؛ حنته ينحته } ارِهَِنيَوتَْنِحُتونَ ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوتاً فَ{: قوله تعاىل
وكانوا ينحتوهنا ]. ٩٥: الصافات[} أََتعُْبُدونَ َما تَْنِحُتونَ{: قال} َوالصَّافَّاِت{ويف . واملنحت ما ينحت به. الرباية

: الباقون. بغري ألف} فَرِهَِني{: وأبو عمرو ونافعوقرأ ابن كثري . من اجلبال ملا طالت أعمارهم وهتدم بناؤهم من املدر
. }َناِخَرةً{و ] ١١: النازعات[} ِعظَاماً َنِخرَةً{: بألف ومها مبعىن واحد يف قول أيب عبيدة وغريه؛ مثل} فَارِهَِني{

رق وف. وهو نصب على احلال. وحكى فره يفره فهو فاره وفره يفره فهو فره وفاره إذا كان نشيطا. وحكاه قطرب
وقال . حاذقني بنحتها؛ قاله أبو عبيدة ؛ وروي عن ابن عباس وأيب صاحل وغريمها} فَارِهَِني{: بينهما قوم فقالوا
بغري ألف أشرين بطرين؛ وقاله } فَرِهَِني{: وروي عن ابن عباس أيضا أن معىن. متجربين} فَارِهَِني{: عبداهللا بن شداد

وعنه أيضا آمنني؛ وهو . ناعمني: معجبني؛ قاله الكليب؛ وعنه: قتادة. كيسني: الضحاك. وروى عنه شرهني. جماهد
  :ومنه قال الشاعر. متخريين؛ قاله الكليب والسدي: وقيل. قول احلسن



  قصدت له ألخترب الطباعا... إىل فره مياجد كل أمر 
عرب تعاقب بني اهلاء وال. فرهني فرحني؛ قاله األخفش: وقيل. أقوياء: وقال ابن زيد. متعجبني؛ قال خصيف: وقيل

َوال تَْمشِ ِفي {: مدهته ومدحته؛ فالفره األشر الفرح مث الفرح مبعىن املرح مذموم؛ قال اهللا تعاىل: واحلاء؛ تقول
 فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن، َوال{]. ٧٦: القصص[} إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الْفَرِحَِني{: وقال] ٣٧: اإلسراء[} اَألْرضِ مََرحاً

التسعة الرهط الذين يفسدون يف األرض وال : وقيل. املراد الذين عقروا الناقة: قيل} ُتِطيُعوا أَْمَر الُْمْسرِِفَني
ما كنا : إن قومك سيعقرون ناقتك؛ فقال هلم ذلك، فقالوا: أوحى اهللا تعاىل إىل صاحل: قال السدي وغريه. يصلحون
ال يولد يف هذا : هذا غالم يعقرها ويكون هالككم على يديه؛ فقالواإنه سيولد يف شهركم : فقال هلم صاحل. لنفعل

فولد لتسعة منهم يف ذلك الشهر فذحبوا أبناءهم، مث ولد للعاشر فأىب أن يذبح ابنه وكان مل . الشهر ذكر إال قتلناه
لو كان أبناؤنا : قالواوكان ابن العاشر أزرق أمحر فنبت نباتا سريعا؛ وكان إذا مر بالتسعة فرأوه . يولد له قبل ذلك

  .أحياء لكانوا مثل هذا

خنرج إىل سفر : قالوا. وغضب التسعة على صاحل؛ ألنه كان سبب قتلهم أبناءهم فتعصبوا وتقامسوا باهللا لنبيتنه وأهله
فترى الناس سفرنا فنكون يف غار، حىت إذا كان الليل وخرج صاحل إىل مسجده أتيناه فقتلناه، مث قلنا ما شهدنا 

وكان صاحل ال ينام معهم يف القرية وكان . ك أهله وإنا لصادقون؛ فيصدقوننا ويعلمون أنا قد خرجنا إىل سفرمهل
يأوي إىل مسجده، فإذا أصبح أتاهم فوعظهم، فلما دخلوا الغار أرادوا أن خيرجوا فسقط عليهم الغار فقتلهم، فرأى 

أما رضي صاحل أن أمر بقتل أوالدهم حىت ! عباد اهللا يا: ذلك ناس ممن كان قد أطلع على ذلك، فصاحوا يف القرية
إمنا اجتمع التسعة على سب صاحل بعد عقرهم الناقة : وقال ابن إسحاق. قتلهم؛ فأمجع أهل القرية على قتل الناقة

هو من } َسحَّرِيَنقَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن الُْم{. إن شاء اهللا تعاىل} النمل{وإنذارهم بالعذاب على ما يأيت بيانه يف سورة 
أي أصبت بالسحر فبطل عقلك ؛ ألنك بشر مثلنا فلم تدع . السحر يف قول جماهد وقتادة على ما قال املهدوي

. من املعللني بالطعام والشراب؛ قاله ابن عباس والكليب وقتادة وجماهد أيضا فيما ذكر الثعليب: وقيل. الرسالة دوننا
  :لرئة أي بشر لك سحر أي رئة تأكل وتشرب مثلنا كما قال لبيدوهو على هذا القول من السحر وهو ا

  عصافري من هذا األنام املسحر... فإن تسألينا فيم حنن فإننا 
  :وقال امرؤ القيس

  ونسحر بالطعام وبالشراب
: قال ابن عباس} شِْرُب َيْومٍ َمْعلُومٍقَالَ َهِذِه َناقَةٌ لََها شِْرٌب َولَكُْم {. يف قولك} فَأِْت بِآَيةٍ إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني{

قالوا إن كنت صادقا فادع اهللا خيرج لنا من هذا اجلبل ناقة محراء عشراء فتضع وحنن ننظر، وترد هذا املاء فتشرب 
  فدعا اهللا. وتغدو علينا مبثله لبنا

ـ  ب يوم وهلا شرب يوم؛ فكانت إذا أي حظ من املاء؛ أي لكم شر} قَالَ َهِذِه َناقَةٌ لََها ِشْرٌب{وفعل اهللا ذلك ف
كان يوم شرهبا شربت ماءهم كله أول النهار وتسقيهم اللنب آخر النهار، وإذا كان يوم شرهبم كان ألنفسهم 

ومواشيهم وأرضهم، ليس هلم يف يوم ورودها أن يشربوا من شرهبا شيئا، وال هلا أن تشرب يف يومهم من مائهم 
فأما املصدر فيقال فيه شرب شربا وشربا وشربا وأكثرها : قال النحاس. املاء الشرب احلظ من: قال الفراء. شيئا

املضمومة؛ ألن املكسورة واملفتوحة يشتركان مع شيء آخر فيكون الشرب احلظ من املاء، ويكون الشرب مجع 
  :شارب كما قال



  فقلت للشَّرب يف ُدرْنا وقد مثلوا
الشَّرب بالفتح يف الصدر، وحيتجان برواية بعض العلماء أن النيب صلى إال أن أبا عمرو بن العالء والكسائي خيتاران 

ال جيوز إظهار التضعيف ها هنا؛ ألهنما حرفان } َوال َتَمسُّوَها بُِسوٍء{" . إهنا أيام أكل وشَرب: "اهللا عليه وسلم قال
زم كما جاء يف األمر إال شيئا جواب النهي، وال جيوز حذف الفاء منه، واجل} فَيَأُْخذَكُْم{. متحركان من جنس واحد
وذلك أنه أنظرهم . أي على عقرها ملا أيقنوا بالعذاب} فعقروها فأصبحوا نادمني{. روي عن الكسائي أنه جييزه

مل ينفعهم الندم ألهنم مل : وقيل. ثالثا فظهرت عليهم العالمة يف كل يوم، وندموا ومل ينفعهم الندم عند معاينة العذاب
كانت ندامتهم على ترك الولد إذ مل يقتلوه : وقيل. ا صاحلا عليه السالم ليقتلوه ملا أيقنوا بالعذابيتوبوا، بل طلبو

إنه ما آمن به من تلك األمم إال ألفان ومثامنائة رجل : ويقال. إىل آخره تقدم} إِنَّ ِفي ذَِلكَ آليَةً{. وهو بعيد. معها
وم صاحل اثين عشر ألف قبيل كل قبيل حنو اثين عشر ألفا من كان ق: وقال كعب. كانوا أربعة آالف: وقيل. وامرأة

  .سوى النساء والذرية، ولقد كان قوم عاد مثلهم ست مرات

  }كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط الُْمْرَسلَِني{] ١٦٠: [اآلية
  }إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم لُوطٌ أَال َتتَّقُونَ{] ١٦١: [اآلية
  }ولٌ أَمٌِنيإِنِّي لَكُْم َرُس{] ١٦٢: [اآلية
  }فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن{] ١٦٣: [اآلية
  }َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني{] ١٦٤: [اآلية
  }أَتَأُْتونَ الذُّكَْرانَ ِمَن الْعَالَِمَني{] ١٦٥: [اآلية
  }َق لَكُمْ رَبُّكُْم ِمْن أَزَْواجِكُْم َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم َعاُدونَوََتذَُرونَ َما َخلَ{] ١٦٦: [اآلية
  }قَالُوا لَِئْن لَْم تَْنَتِه َيا لُوطُ لََتكُوَننَّ ِمَن الُْمْخَرجَِني{] ١٦٧: [اآلية
  }قَالَ إِنِّي ِلَعَمِلكُْم ِمَن الْقَالَِني{] ١٦٨: [اآلية
  }مَّا َيْعَملُونََربِّ َنجِّنِي َوأَْهِلي ِم{] ١٦٩: [اآلية
  }فََنجَّْينَاُه َوأَْهلَُه أَْجَمعَِني{ ]١٧٠: [اآلية
  }إِالَّ َعجُوزاً ِفي الْغَابِرِيَن {] ١٧١: [اآلية
  }ثُمَّ َدمَّْرَنا اآلخَرِيَن{] ١٧٢: [اآلية
  }َوأَمْطَْرَنا َعلَيْهِْم َمطَراً فََساَء َمطَُر الُْمْنذَرِيَن{] ١٧٣: [اآلية
  }إِنَّ ِفي ذَِلكَ آلَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني{] ١٧٤: [اآلية
  }َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم{] ١٧٥: [اآلية

  .مضى معناه وقصته يف األعراف وهود مستوىف واحلمد هللا} كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط الْمُْرَسِلَني{: قوله تعاىل
كانوا ينكحوهنم يف أدبارهم وكانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدم } َرانَ ِمَن الْعَالَِمَنيأَتَأُْتونَ الذُّكْ{: قوله تعاىل

قال إبراهيم . يعين فروج النساء فإن اهللا خلقها للنكاح} َوَتذَُرونَ َما َخلََق لَكُْم رَبُّكُْم ِمْن أَْزوَاجِكُْم{. }يف الْأَعَْراِف{
َوَتذَُرونَ َما {: قلت} َوَتذَُرونَ َما َخلََق لَكُْم رَبُّكُْم ِمْن أَزَْواجِكُْم{: عبد اهللاقال يل جماهد كيف يقرأ : بن مهاجر

َبلْ {]. ٢٢٢: البقرة[} فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمرَكُُم اللَُّه{: الفرج؛ كما قال: قال} أصلح لَكُْم َربُّكُْم ِمْن أَْزوَاجِكُْم
  لََتكُونَنَّ{. عن قولك هذا} قَالُوا لَِئْن لَمْ َتْنَتِه َيا لُوطُ{. وزون حلدود اهللاأي متجا} أَنُْتْم قَْوٌم َعاُدونَ



أي املبغضني والقلى البغض؛ } ِمَن الْقَالَِني{يعين اللواط } قَالَ إِنِّي ِلَعَمِلكُْم{. أي من بلدنا وقريتنا} ِمَن الُْمخَْرجَِني
  :قال. قليته أقليه قلى وقالء
  ل وال قايلفلست مبقلي اخلال

  :وقال آخر
  ومالك عندي إن نأيت قالء... عليك السالم ال مللت قريبة 

  .دعا اهللا ملا أيس من إمياهنم أال يصيبه من عذاهبم. من عذاب عملهم} َربِّ َنجِّنِي َوأَْهِلي ِممَّا َيْعَملُونَ{
روى } إِلَّا َعجُوزاً ِفي الْغَابِرِيَن{. }هود{لى ما تقدم يف ومل يكن إال ابنتاه ع} فََنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني{: قال تعاىل

وأبو عبيدة يذهب إىل أن املعىن من الباقني يف اهلرم . غربت يف عذاب اهللا عز وجل أي بقيت: سعيد عن قتادة قال
  :يقال للذاهب غابر والباقي غابر كما قال: قال النحاس. أي بقيت حىت هرمت

  إنك ال تدري من الناتج... ا ال تكسع الشَّول بأغباره
  :وكما قال

  له اإلله ما مضى وما غرب... فما وىن حممد مذ أن غفر 
خسف اهللا : أي أهلكناهم باخلسف واحلصب؛ قال مقاتل} ثُمَّ َدمَّْرَنا الْآخَرِيَن{. واألغبار بقيات األلبان. أي ما بقي

فََساَء َمطَرُ {يعين احلجارة } أَمْطَْرَنا َعلَْيهِْم َمطَراًَو{. بقوم لوط وأرسل احلجارة على من كان خارجا من القرية
إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً َوَما {. إن جربيل خسف بقريتهم وجعل عاليها سافلها، مث أتبعها اهللا باحلجارة: وقيل} الْمُْنذَرِيَن

  .مل يكن فيها مؤمن إال بيت لوط وابنتاه} كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني

  }كَذََّب أَْصَحابُ ألَْيكَِة الْمُْرَسِلَني{] ١٧٦: [اآلية
  }إِذْ قَالَ لَُهْم ُشعَْيٌب أَال َتتَّقُونَ{] ١٧٧: [اآلية
  }إين لكم رسول أمني{] ١٧٨: [اآلية
  }فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن{] ١٧٩: [اآلية
  }َي إِلَّا َعلَى َربِّ الْعَالَِمَنيَوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرِ{] ١٨٠: [اآلية
  }أَْوفُوا الْكَْيلَ َوال َتكُونُوا ِمَن الُْمْخسِرِيَن{] ١٨١: [اآلية
  }َوزِنُوا بِالِْقْسطَاسِ الُْمْسَتقِيمِ{] ١٨٢: [اآلية
  }َوال تَْبَخسُوا النَّاَس أَْشَياَءُهْم َوال تَْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ مُفِْسِديَن{] ١٨٣: [اآلية
  }وَاتَّقُوا الَِّذي َخلَقَكُْم وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَِّلَني{] ١٨٤: [آليةا

  }قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن{] ١٨٥: [اآلية
  }َوَما أَْنَت إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا َوإِنْ َنظُنَُّك لَِمَن الْكَاِذبَِني{] ١٨٦: [اآلية
  }ا ِكسَفاً ِمَن السََّماِء إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَنيفَأَْسِقطْ َعلَْيَن{] ١٨٧: [اآلية
  }قَالَ رَبِّي أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ{] ١٨٨: [اآلية
  }فَكَذَُّبوُه فَأََخذَُهْم َعذَاُب َيْومِ الظُّلَِّة إِنَُّه كَانَ َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ{] ١٨٩: [اآلية
  }َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِنيإِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً {] ١٩٠: [اآلية
  }َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم{] ١٩١: [اآلية

أَْصَحابُ {: ومن قرأ. األيك الشجر املتلف الكثري الواحدة أيكة} كَذَّبَ أَْصحَاُب ألَْيكَِة الُْمْرَسلَِني{: قوله تعاىل



: وقال النحاس. مها مثل بكة ومكة؛ قاله اجلوهري: ويقال. فهو اسم القرية} لَْيكَِة{: ومن قرأ. فهي الغيضة} ألَْيكَِة
وأمجع القراء على اخلفض يف اليت يف . }ص{يف : وكذا قرأ} كَذََّب أَْصَحاُب لَْيكَِة الُْمْرَسلَِني{: وقرأ أبو جعفر ونافع

وأما ما . وا عليه إذ كان املعىن واحدافيجب أن يرد ما اختلفوا فيه إىل ما أمجع} ق{واليت يف سورة } احلجر{سورة 
اسم البلد فشيء ال يثبت وال يعرف } األَْيكَِة{هي اسم القرية اليت كانوا فيها وأن } لَْيكَِة{حكاه أبو عبيد من أن 

من قاله فيثبت علمه، ولو عرف من قاله لكان فيه نظر؛ ألن أهل العلم مجيعا من أهل التفسري والعلم بكالم العرب 
  .الفهعلى خ

إىل قومه من أهل : أرسل شعيب عليه السالم إىل أمتني: وروى عبد اهللا بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة قال
كان أصحاب : وروى سعيد عن قتادة قال. واأليكة غيضة من شجر متلف: مدين، وإىل أصحاب األيكة؛ قال

خرج : روى ابن جبري عن الضحاك قالو. األيكة أهل غيضة وشجر وكانت عامة شجرهم الدوم وهو شجر املقل
فانضموا إىل الغيضة والشجر، فأرسل اهللا عليهم سحابة فاستظلوا  -يعين حني أصاهبم احلر  -أصحاب األيكة 

وال نعلم بني . الشجر} الْأَْيكَِة{و : ولو مل يكن هذا إال ما روي عن ابن عباس قال. حتتها، فلما تكاملوا حتتها أحرقوا
فا أن األيكة الشجر امللتف، فأما احتجاج بعض من احتج بقراءة من قرأ يف هذين املوضعني بالفتح أهل اللغة اختال
إن أصله األيكة مث خففت اهلمزة فألقيت حركتها على الالم : فال حجة له؛ والقول فيه} لَْيكَِة{أنه يف السواد 

إال اخلفض؛ كما تقول باألمحر حتقق فسقطت واستغنت عن ألف الوصل؛ ألن الالم قد حتركت فال جيوز عل هذا 
اهلمزة مث ختفضها بلحمر؛ فإن شئت كتبته يف اخلط على ما كتبته أوال، وإن شئت كتبته باحلذف؛ ومل جيز إال 

وأعلم أن ما ال ينصرف إذا دخلت عليه األلف والالم أو أضيف أنصرف؛ وال نعلم أحدا : اخلفض؛ قال سيبويه
إِذْ قَالَ لَُهمْ {. غيضة تنبت السدر واألراك وحنومها من ناعم الشجر} اَألْيكَِة{: ليلوقال اخل. خالف سيبويه يف هذا

} أََخاُهْم ُشَعيْباً{: ومل يقل أخوهم شعيب؛ ألنه مل يكن أخا ألصحاب األيكة يف النسب، فلما ذكر مدين قال} ُشَعْيٌب
أرسل اهللا شعيبا رسوال : قال ابن زيد. نسبهالقول يف } األعراف{وقد مضى يف . ؛ ألنه كان منهم] ٨٥: األعراف[

إِنِّي {ختافون اهللا } أَال َتتَّقُونَ{. وقد ذكرناه. إىل قومه أهل مدين، وإىل أهل البادية وهم أصحاب األيكة؛ وقال قتادة
ى صيغة واحدة؛ ألهنم وإمنا كان جواب هؤالء الرسل واحدا عل. اآلية} فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن. لَكُْم َرسُولٌ أَِمٌني

أَْوفُوا {. متفقون على األمر بالتقوى، والطاعة واإلخالص يف العبادة، واالمتناع من أخذ األجر على تبليغ الرسالة
  الناقصني للكيل} الْكَْيلَ َوال َتكُوُنوا ِمَن الُْمْخِسرِيَن

َوال تَْبَخسُوا النَّاسَ {. وغريها} سُْبَحانَ{مضى يف وقد . أي أعطوا احلق} َوزِنُوا بِالِْقْسطَاسِ الُْمْستَِقيمِ{. والوزن
  .وغريها} ُسْبَحانَ{تقدم يف } أَْشَياءَُهْم َوال َتْعثَْوا ِفي اَألْرضِ ُمفِْسِديَن

أي خلق؛ وجبل فالن على كذا . اجلبلة هي اخلليقة: قال جماهد} َواتَّقُوا الَِّذي َخلَقَكُْم وَالْجِبِلَّةَ األَوَّلَِني{: قوله تعاىل
. عطف على الكاف وامليم} وَالْجِبِلَّةَ{". معاين القرآن"فاخلُلُق جِبِلَّة وُجُبلَّة وجِْبلة وُجْبلة وَجْبلة ذكره النحاس يف 

: اِجلبِلَّة واجلُْبلَة واجلِبِلّ واجلُُبلّ واجلَْبلُ لغات؛ وهو اجلمع ذو العدد الكثري من الناس؛ ومنه قوله تعاىل: قال اهلروي
ويقال ُجُبلَّة واجلمع فيهما َجبَّال، وحتذف : له" إعراب القرآن"قال النحاس يف كتاب ]. ٦٢: يس[} بِالً كَثِرياًجِ{

جِْبلة وجِبال؛ وحتذف اهلاء من : ُجْبلة وجَُبل، ويقال: الضمة والكسرة من الباء، وكذلك التشديد من الالم؛ فيقال
الباقون . بضم اجليم والباء؛ وروي عن شيبة واألعرج} ة األولنيواجلُُبلَّ{: وقرأ احلسن باختالف عنه. هذا كله
  :قال. بالكسر



  فيما مير على اِجلبِلّه... واملوت أعظم حادث 
أي ما } َوإِنْ َنظُنَُّك لَِمَن الْكَاِذبَِني{. الذين يأكلون الطعام والشراب على ما تقدم} قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن{

أي جانبا من السماء وقطعة منه، } فَأَْسِقطْ َعلَْيَنا ِكَسفاً ِمَن السََّماِء{. إال من الكاذبني يف أنك رسول اهللا تعاىل نظنك
أرادوا : وقيل]. ٤٤: الطور[} َوإِنْ َيرَْوا ِكْسفاً ِمَن السََّماِء َساِقطاً َيقُولُوا َسحَاٌب َمْركُوٌم{: فننظر إليه؛ كما قال

وقرأ السلمي . الكسف مجع كسفة مثل سدر وسدرة: قال أبو عبيدة. وهو مبالغة يف التكذيب. عذابأنزل علينا ال
الكسفة القطعة من : قال اجلوهري. مجع كْسفة أيضا وهي القطعة واجلانب تقديره ِكْسرة وكَسر} ِكْسفاً{: وحفص

: وقال األخفش. ة واحدالكسف والكسف: ويقال. الشيء، يقال أعطين كسفة من ثوبك واجلمع كَسف وكْسف
: وقال اهلروي} سُْبَحانَ{وقد مضى هذا يف سورة . جعله مجعا} ِكسْفاً{: جعله واحدا ومن قرأ} ِكْسفاً{: من قرأ
  على التوحيد فجمعه أكساف وكسوف، كأنه قال أو تسقطه علينا طبقا واحدا،} كسفا{: ومن قرأ

هتديد؛ أي إمنا علي } َن الصَّاِدِقَني، قَالَ رَبِّي أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَإِنْ كُْنَت ِم{. وهو من كسفت الشيء كسفا إذا غطيته
أصاهبم حر : قال ابن عباس} فَكَذَُّبوُه فَأََخذَُهْم َعذَاُب َيْومِ الظُّلَِّة{. التبليغ وليس العذاب الذي سألتم وهو جيازيكم

أقامها اهللا : وقيل. ، فلما صاروا حتتها صيح هبم فهلكواشديد، فأرسل اهللا سبحانه سحابة فهربوا إليها ليستظلوا هبا
بعث اهللا عليهم مسوما : وقيل. وكان من أعظم يوم يف الدنيا عذابا. فوق رؤوسهم، وأهلبها حرا حىت ماتوا من الرمد

عاىل فتح إن اهللا ت: وعن ابن عباس أيضا وغريه. فخرجوا إىل األيكة يستظلون هبا فأضرمها اهللا عليهم نارا فاحترقوا
عليهم بابا من أبواب جهنم، وأرسل عليهم هدة وحرا شديدا فأخذ بأنفاسهم، فدخلوا بيوهتم فلم ينفعهم ظل وال 

ماء فأنضجهم احلر، فخرجوا هربا إىل الربية، فبعث اهللا عز وجل سحابة فأظلتهم فوجدوا هلا بردا وروحا ورحيا 
بة أهلبها اهللا تعاىل عليهم نارا، ورجفت هبم األرض، فاحترقوا طيبة، فنادى بعضهم بعضا، فلما اجتمعوا حتت السحا
: هود[} كَأَنْ لَْم َيْغنَْوا ِفيَها. فَأَصَْبُحوا ِفي ِديَارِِهْم َجاِثِمَني{: كما حيترق اجلراد يف املقلى، فصاروا رمادا؛ فذلك قوله

إن اهللا تعاىل حبس عنهم الريح سبعة : وقيل. } فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم {: وقوله] ٦٨
أيام، وسلط عليهم احلر حىت أخذ بأنفاسهم، ومل ينفعهم ظل وال ماء فكانوا يدخلون األسراب، ليتربدوا فيها 

فهربوا إىل الربية، فأظلتهم سحابة وهي الظلة، فوجدوا هلا بردا ونسيما، فأمطرت . فيجدوها أشد حرا من الظاهر
فأتاه " سلط اهللا عليهم احلر سبعة أيام ولياليهن مث رفع هلم جبل من بعيد: وقال يزيد اجلريري. عليهم نارا فاحترقوا

: وقال قتادة. رجل فإذا حتته أهنار وعيون وشجر وماء بارد، فاجتمعوا كلهم حتته، فوقع عليهم اجلبل وهو الظلة
ب األيكة بالظلة، وأما أصحاب مدين أصحاب مدين وأصحاب األيكة فأهلك اهللا أصحا: بعث اهللا شعيبا إىل أمتني

آمن بشعيب من الفئتني : قيل} إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني{.فصاح هبم جربيل صيحة فهلكوا أمجعني 
  .تسعمائة نفر

  }وَإِنَُّه لََتْنزِيلُ َربِّ الَْعالَمَِني{] ١٩٢: [اآلية
  }رُّوُح اَألِمُنيَنَزلَ بِهِ ال{] ١٩٣: [اآلية
  }َعلَى قَلْبَِك لَِتكُونَ ِمَن الْمُْنِذرِيَن{] ١٩٤: [اآلية
  }بِِلَساٍن َعرَبِيٍّ ُمبِنيٍ{] ١٩٥: [اآلية
  }وَإِنَُّه لَِفي زُُبرِ األَوَّلَِني{] ١٩٦: [اآلية

. السورة من إعراض املشركني عن القرآن عاد إىل ما تقدم بيانه يف أول} َوإِنَّهُ لََتنْزِيلُ َربِّ الَْعالَمَِني{: قوله تعاىل



َنَزلَ بِِه الرُّوحُ {مشددا } نََزلَ{: الباقون. خمففا قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو} نََزلَ بِِه الرُّوُح اَألِمُني َعلَى قَلْبَِك{
، واحلجة ملن قرأ بالتخفيف أن وهو مصدر نزل} َوإِنَُّه لََتنْزِيلُ{: نصبا وهو اختيار أيب حامت وأيب عبيد لقوله} اَألمُِني

قُلْ َمْن كَانَ {: يقول ليس هذا مبقدر، ألن املعىن وإن القرآن لتنزيل رب العاملني نزل به جربيل إليك؛ كما قال تعاىل
أي يتلوه . "ليثبت قلبك: وقيل. أي يتلوه عليك فيعيه قلبك] ٩٧: البقرة[} َعُدّواً ِلجِبْرِيلَ فَإِنَُّه َنزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك

أي لئال يقولوا لسنا نفهم ما } لَِتكُونَ ِمَن الُْمْنِذرِيَن، بِِلَساٍن َعرَبِيٍّ ُمبِنيٍ{. ليثبت قلبك: وقيل. عليك فيعيه قلبك
أي إن ذكر حممد عليه : وقيل. أي وإن ذكر نزوله لفي كتب األولني يعين األنبياء} وَإِنَُّه لَِفي ُزُبرِ األَوَِّلَني{. تقول
والزبر ] ١٥٧: األعراف[} َيجُِدوَنُه َمكُْتوباً عِْنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواِألْنجِيلِ{: م يف كتب األولني؛ كما قال تعاىلالسال

  .الكتب الواحد زبور كرسول ورسل؛ وقد تقدم
  }أََولَمْ َيكُْن لَُهْم آَيةً أَنْ َيْعلََمُه ُعلََماُء َبنِي إِْسرائيلَ{] ١٩٧: [اآلية
  }َولَوْ َنزَّلَْناُه َعلَى بَْعضِ الْأَْعَجِمَني{] ١٩٨[: اآلية
  }فَقَرَأَُه َعلَْيهِْم َما كَانُوا بِِه ُمْؤِمنَِني{] ١٩٩: [اآلية
  }كَذَِلكَ َسلَكْنَاُه ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني{] ٢٠٠: [اآلية
  }ال ُيْؤِمُنونَ بِِه َحتَّى َيَرُوا الَْعذَابَ الْأَِليَم{] ٢٠١: [اآلية
  }فَيَأِْتيَُهْم َبْغَتةً َوُهمْ ال َيْشُعرُونَ{] ٢٠٢: [اآلية
  }فََيقُولُوا َهلْ َنْحُن ُمْنظَُرونَ{] ٢٠٣: [اآلية

يعين عبداهللا بن سالم وسلمان وغريمها : قال جماهد} أَوَلَْم َيكُْن لَُهْم آَيةً أَنْ َيْعلََمُه ُعلََماُء َبنِي إِسْرائيلَ{: قوله تعاىل
  بعث أهل مكة إىل اليهود وهم باملدينة: وقال ابن عباس. ممن أسلم

فريجع لفظ العلماء إىل . إن هذا لزمانه، وإنا لنجد يف التوراة نعته وصفته: يسألوهنم عن حممد عليه السالم، فقالوا
وإمنا صارت شهادة أهل الكتاب حجة على . كل من كان له علم بكتبهم أسلم أو مل يسلم على هذ القول

: وقرأ ابن عامر. ؛ ألهنم كانوا يرجعون يف أشياء من أمور الدين إىل أهل الكتاب؛ ألهنم مظنون هبم علماملشركني
والتقدير أو مل يكن } أَنْ َيْعلََمُه{بالنصب على اخلرب واسم يكن } أََولَْم َيكُْن لَُهْم آَيةً{الباقون . } أََولَْم تكُْن لَُهْم آَيةً{

أَنْ َيْعلََمُه {واخلرب } آيَةً{وعلى القراءة األوىل اسم كان . الذين أسلموا آية واضحة هلم علم علماء بين إسرائيل
} َولَْو نَزَّلْنَاُه َعلَى َبْعضِ اَألْعَجمَِني{. } أَنْ َيْعلََمُه ُعلََماُء َبنِي إِْسرائيلَ{: وقرأ عاصم اجلحدري. } ُعلََماُء َبنِي إِسْرائيلَ

َولَْو َجَعلَْناُه قُْرآناً {: نظريه. بغري لغة العرب ملا أمنوا ولقالوا ال نفقه} فَقَرَأَُه َعلَْيهِْم{ن أي على رجل ليس بعريب اللسا
: يقال. معناه ولو نزلناه على رجل ليس من العرب ملا آمنوا به أنفة وكربا: وقيل. اآلية] ٤٤: فصلت[} أَْعَجِميّاً

ا، ورجل عجمي وإن كان فصيحا ينسب إىل أصله؛ إال أن رجل أعجم وأعجمي إذا كان غري فصيح وإن كان عربي
. مشددة بياءين جعله نسبة} َعلَى َبْعضِ اَألْعَجِميََّني{وقرأ احلسن . الفراء أجاز أن يقال رجل عجمي مبعىن أعجمي

مع بالواو وفيه بعد؛ ألن ما كان من الصفات الذي مؤنثه فعالء ال جي. إنه مجع أعجم: فقيل} اَألْعَجمَِني{: ومن قرأ
إن أصله األعجمني كقراءة اجلحدوي مث حذفت : وقيل. والنون، وال باأللف والتاء؛ ال يقال أمحرون وال محراوات

  .وهو مذهب سيبويه. قاله أبو الفتح عثمان بن جين. ياء النسب، وجعل مجعه بالياء والنون دليال عليها
سلكنا : وقيل} ال ُيؤِْمُنونَ بِِه. ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني{لكفر به يعين القرآن أي ا} كَذَِلَك َسلَكَْناُه{: قوله تعاىل

واملعىن متقارب وقد . القسوة: التكذيب يف قلوهبم؛ فذلك الذي منعهم من اإلميان، قاله حيىي بن سالم وقال عكرمة



وزعم أن من شأن العرب . اة؛ ألن فيه معىن الشرط واجملاز} ال ُيؤِْمُنونَ{وأجاز الفراء اجلزم يف } احلجر{مضى يف 
  ربطت: إذا وضعت ال موضع كي ال يف مثل هذا رمبا جزمت ما بعدها ورمبا رفعت؛ فتقول

  :وأنشد لبعض بين عقيل. الفرس ال ينفلت بالرفع واجلزم، ألن معناه إن مل أربطه ينفلت، والرفع مبعىن كيال ينفلت
  شر قارفمساكنه ال يقرف ال... وحىت رأينا أحسن الفعل بيننا 

  :ومن اجلزم قول اآلخر. بالرفع ملا حذف كي
  فخلياها والسجال تبترد... لطاملا حألمتاها ال ترد 

خطأ عند البصريني، وال جيوز اجلزم بال جازم، وال يكون شيء يعمل عمال } ُيْؤِمُنونَ{وهذا كله يف : قال النحاس
أي } حَتَّى َيرَُوا الَْعذَاَب األَِليَم فََيأِْتَيُهمْ َبْغتَةً{بيِّن فإذا حذف عمل عمال أقوي، من عمله وهو موجود، فهذا احتجاج 

فتأتيهم الساعة بغتة فأضمرت لداللة العذاب الواقع فيها، ولكثرة : بالتاء، واملعين} فَتَأِْتيَُهْم{: وقرأ احلسن. العذاب
فانتهره . با سعيد إمنا يأتيهم العذاب بغتةيا أ: } فَتَأِْتيَُهْم{: وقال رجل للحسن وقد قرأ. ما يف القرآن من ذكرها

أي مؤخرون } فََيقُولُوا َهلْ َنْحُن ُمْنظَُرونَ{. بإتياهنا} وَُهْم ال َيْشُعُرونَ{. إمنا هي الساعة تأتيهم بغتة أي فجأة: وقال
َحتَّى {: ا على قولهليس عطف} فََيأْتَِيُهْم{: وقوله: قال القشريي. يطلبون الرجعة هنالك فال جيابون إليها. وممهلون
  .}فََيقُولُوا{: فلما كان جوابا للنفي انتصب، وكذلك قوله} ال ُيْؤِمُنونَ{: بل هو جواب قوله} َيَروُا
  }أَفَبَِعذَابَِنا َيْستَْعجِلُونَ{] ٢٠٤: [اآلية
  }أَفََرأَْيَت إِنْ َمتَّْعَناُهْم ِسنَِني{] ٢٠٥: [اآلية
  }كَاُنوا ُيوَعُدونَثُمَّ َجاءَُهْم َما {] ٢٠٦: [اآلية
  }َما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَاُنوا ُيَمتَُّعونَ{] ٢٠٧: [اآلية
  }َوَما أَهْلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِلَّا لََها مُْنِذُرونَ{] ٢٠٨: [اآلية
  }ِذكَْرى َوَما كُنَّا ظَاِلمَِني{] ٢٠٩: [اآلية

قال املشركون للنيب صلى اهللا عليه وسلم يا حممد إىل مىت تعدنا : قال مقاتل} أَفَبَِعذَابَِنا َيْسَتْعجِلُونَ{: قوله تعاىل
  أَفََرأَْيَت{. } أَفَبَِعذَابَِنا َيْستَْعجِلُونَ{: فنزلت! بالعذاب وال تأيت به

من } ُدونَثُمَّ َجاَءُهْم َما كَاُنوا ُيوَع{. يعين يف الدنيا واملراد أهل مكة يف قول الضحاك وغريه} إِنْ َمتَّْعَناُهمْ ِسنَِني
ـ } مَا} {َما أَغَْنى َعنُْهْم َما كَانُوا ُيَمتَُّعونَ{العذاب واهلالك  األوىل استفهام معناه التقرير، وهو يف موضع نصب ب

األوىل حرف نفي، و } مَا{: وقيل. الثانية يف موضع رفع، وجيوز أن تكون الثانية نفيا ال موضع هلا} َما{و } أَغَْنى{
. ما أغىن عنهم الزمان الذي كانوا ميتعونه: والتقدير. واهلاء العائدة حمذوفة} أَغَْنى{ضع رفع بـ الثانية يف مو} مَا{

ثُمَّ َجاَءُهْم َما . أَفََرأَْيَت إِنْ َمتَّْعَناُهْم ِسنَِني{: إن عمر بن عبدالعزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته مث قرأ: وعن الزهري
  :مث يبكي ويقول} ُهْم َما كَانُوا ُيَمتَُّعونَكَاُنوا ُيوَعُدونَ َما أَغَْنى َعْن

  وليلك نوم والردى لك الزم... هنارك يا مغرور سهو وغفلة 
  وال أنت يف النوام ناج فسامل... فال أنت يف األيقاظ يقظان حازم 

  كما سر باللذات يف النوم حامل... تسر مبا يفىن وتفرح باملىن 
  يف الدنيا تعيش البهائمكذلك ... وتسعى إىل ما سوف تكره غبه 

قال } ِذكَْرى{. أي رسل} إِالَّ لََها مُْنِذُرونَ{. وما أهلكنا قرية: صلة؛ املعىن} ِمْن} {َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْريٍَة{: قوله تعاىل



 وهذا ال حيصل، والقول فيه قول الفراء وأيب إسحاق أهنا: النحاس. يف موضع نصب على احلال} ِذكَْرى{: الكسائي
إال } الَّ لََها مُْنِذُرونَ{أي يذكرون ذكرى؛ وهذا قول صحيح؛ ألن معىن : يف موضع نصب على املصدر؛ قال الفراء

بالتنوين، وجيوز أن يكون } ِذكَْرى{وجيوز . ال يتبني فيه اإلعراب؛ ألن فيها ألفا مقصورة} ِذكَْرى{و . هلا مذكرون
أي ذلك ذكرى، : وقال الفراء. أي إنذارنا ذكرى: أبو إسحاق قال. يف موضع رفع على إضمار مبتدأ} ِذكَْرى{

} إِالَّ لََها ُمْنِذُرونَ{وقف تام إال قوله } الشعراء{ليس يف : وقال ابن األنباري قال بعض املفسرين. وتلك ذكرى
} ِذكَْرى{على معىن هي ذكرى أي يذكرهم ذكرى، والوقف على } ِذكَْرى{وهذا عندنا وقف حسن؛ مث يبتدئ 

  :يف تعذيبهم حيث قدمنا احلجة عليهم وأعذرنا إليهم} ِذكَْرى َوَما كُنَّا ظَاِلمَِني{. أجود

  }َوَما َتَنزَّلَْت بِِه الشَّيَاِطُني{] ٢١٠: [اآلية
  }َوَما َيْنَبِغي لَُهْم َوَما َيْسَتِطيُعونَ{] ٢١١: [اآلية
  }إِنَُّهْم َعنِ السَّْمعِ لََمْعزُولُونَ{] ٢١٢: [اآلية
  }فَال َتْدُع َمَع اللَِّه إِلَهاً آَخَر فََتكُونَ ِمَن الْمَُعذَّبَِني{] ٢١٣: [يةاآل

َوَما يَْنَبِغي لَُهْم َوَما َيْسَتِطيُعونَ إِنَُّهْم {. يعين القرآن بل ينزل به الروح األمني} َوَما َتنَزَّلَْت بِِه الشََّياطُِني{: قوله تعاىل
: وقرأ احلسن وحممد بن السميقع. بيانه} احلجر{أي برمي الشهب كما مضى يف سورة  }َعنِ السَّْمعِ لََمْعزُولُونَ

وهذا غلط عند : وقال النحاس. وهو غري جائز يف العربية وخمالف للخط: قال املهدوي} َوَما تََنزَّلَتْ بِِه الشََّياِطونُ{
ا غلط عند العلماء، إمنا يكون بدخول هذ: مجيع النحويني؛ ومسعت علي بن سليمان يقول مسعت حممد بن يزيد يقول

: شبهة؛ ملا رأى احلسن يف آخره ياء ونونا وهو يف موضع رفع اشتبه عليه باجلمع املسلم فغلط، ويف احلديث
ولو كان هذا بالواو يف ] ١٤: البقرة[} وَإِذَا َخلَْوا إِلَى َشيَاِطينِهِْم{: وقد قرأ هو مع الناس" احذروا زلة العامل"

فقيل ذلك  -يعين احلسن  -غلط الشيخ : قال الفراء: وقال الثعليب. لوجب حذف النون لإلضافةموضع رفع 
مع أنا . إن جاز أن حيتج بقول رؤبة والعجاج وذويهما، جاز أن حيتج بقول احلسن وصاحبه: للنضر بن مشيل فقال

شيطان من شاط يشيط كان لقراءهتما إن كان ال: نعلم أهنما مل يقرأ بذلك إال وقد مسعا يف ذلك شيئا؛ وقال املؤرج
ما أشبه هذا بقراءة : مسعت أعرابيا يقول دخلنا بساتني من ورائها بساتون؛ فقلت: وقال يونس بن حبيب. وجه

  .احلسن
و خماطبة له عليه ه: وقيل. املعىن قل ملن كفر هذا: قيل} فَال َتْدُع َمَع اللَِّه إِلَهاً آَخَر فََتكُونَ ِمَن الُْمَعذَّبَِني{: قوله تعاىل

َوأَْنِذرْ {: ودل على هذا قوله. السالم وإن كان ال يفعل هذا؛ ألنه معصوم خمتار ولكنه خوطب هبذا واملقصود غريه
  .أي ال يتكلون على نسبهم وقرابتهم فيدعون ما جيب عليهم} َعِشَريَتكَ اَألقَْربَِني

  }وَأَْنِذْر َعشَِريَتَك الْأَقَْربَِني{] ٢١٤: [اآلية
  }وَاخِْفْض َجنَاَحَك ِلَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني{] ٢١٥: [اآلية
  }فَإِنْ َعَصْوَك فَقُلْ إِنِّي َبرِيٌء ِممَّا َتْعَملُونَ{] ٢١٦: [اآلية
  }َوتََوكَّلْ َعلَى الَْعزِيزِ الرَّحِيمِ{] ٢١٧: [اآلية
  }الَِّذي يََراَك ِحَني َتقُوُم{] ٢١٨: [اآلية
  }َوَتقَلَُّبَك ِفي السَّاجِِديَن{] ٢١٩: [اآلية
  }إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم{] ٢٢: [اآلية



  :فيه مسألتان} َوأَْنِذْر َعشَِريَتكَ اَألقَْربَِني{: قوله تعاىل
شريته خص عشريته األقربني باإلنذار؛ لتنحسم أطماع سائر ع} َوأَْنِذْر َعشَِريَتَك اَألقَْربَِني{: قوله تعاىل -األوىل

ووقع يف صحيح . بنو عبد مناف: وقيل. وعشريته األقربون قريش. وأطماع األجانب يف مفارقته إياهم على الشرك
وظاهر هذا أنه كان قرآنا يتلى وأنه نسخ؛ إذ مل يثبت ". وَأَْنِذْر َعِشريََتَك اَألقَْربَِني ورهطك منهم املخلصني: " مسلم

ى ثبوته إشكال؛ وهو أنه كان يلزم عليه أال ينذر إال من آمن من عشريته؛ فإن ويلزم عل. نقله يف املصحف وال تواتر
املؤمنني هم الذين يوصفون باإلخالص يف دين اإلسالم ويف حب النيب صلى اهللا عليه وسلم ال املشركون؛ ألهنم 

ر مجيعهم ومن ليسوا على شيء من ذلك، والنيب صلى اهللا عليه وسلم دعا عشريته كلهم مؤمنهم وكافرهم، وأنذ
وروى مسلم من حديث أيب هريرة . معهم ومن يأيت بعدهم صلي اهللا عليه وسلم؛ فلم يثبت ذلك نقال وال معىن

دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم } وَأَْنِذْر َعِشريََتَك األَقَْربَِني{ملا نزلت هذه اآلية : قال
ذوا أنفسكم من النار يا بين مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بين يا بين كعب بن لؤي أنق: "وخص فقال

عبد مشس أنقذوا أنفسكم من النار يا بين عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بين هاشم أنقذوا أنفسكم من النار 
لكم من اهللا شيئا غري أن يا بين عبداملطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإين ال أملك 

  ".لكم رمحا سأبلها ببالهلا

يف هذا احلديث واآلية دليل على أن القرب يف األنساب ال ينفع مع البعد يف األسباب، ودليل على جواز  -الثانية
لَُّه َعنِ ال َيْنَهاكُُم ال{: وقوله عز وجل" إن لكم رمحا سأبلها ببالهلا: "صلة املؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته؛ لقوله

  .اآلية، على ما يأيت بيانه هناك إن شاء اهللا] ٨: املمتحنة[} الَِّذيَن لَمْ ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ
خفض جناحه : يقال} سبحان{و} احلجر{تقدم يف سورة } َواخِْفْض َجنَاَحَك ِلَمنِ اتَّبََعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل
أي بريء من معصيتكم إياي؛ ألن } فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌء ِممَّا َتْعَملُونَ{. أي خالفوا أمرك }فَإِنْ َعَصْوَك{. إذا الن

  .عصياهنم إياه عصيان هللا عز وجل، ألنه عليه السالم ال يأمر إال مبا يرضاه، ومن تربأ منه فقد تربأ اهللا منه
وقرأ . العزيز الذي ال يغالب، الرحيم الذي ال خيذل أولياءهأي فوض أمرك إليه فإنه } َوَتوَكَّلْ َعلَى الْعَزِيزِ الرَِّحيمِ{

  .بالواو وكذلك هو يف مصاحفهم} َوَتوَكَّلْ{: العامة
أي } الَِّذي يََراَك ِحَني َتقُوُم{. بالفاء وكذلك هو يف مصاحف املدينة والشام} فََتوَكَّلْ كل{: وقرأ نافع وابن عامر

َوَتقَلَُّبكَ {. يعين حني تقوم حيثما كنت: وقال جماهد. ابن عباس وغريه: سرينحني تقوم إىل الصالة يف قول أكثر املف
أي يف أصالب اآلباء، آدم ونوح وإبراهيم حىت : وقال ابن عباس. يف املصلني: قال جماهد وقتادة} ِفي السَّاجِِديَن
املعين؛ إنك ترى بقلبك يف  :وقيل. يراك قائما وراكعا وساجدا؛ وقاله ابن عباس أيضا: وقال عكرمة. أخرجه نبيا

وكان عليه السالم . وروي عن جماهد، ذكره املاوردي والثعليب. صالتك من خلفك كما ترى بعينك من قدامك
  .تقدم} إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم{يرى من خلفه كما يرى من بني يديه، وذلك ثابت يف الصحيح ويف تأويل اآلية بعيد 

  }أَُنبِّئُكُْم َعلَى َمْن َتَنزَّلُ الشََّياطُِنيَهلْ {] ٢٢١: [اآلية
  }َتَنزَّلُ َعلَى كُلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ{] ٢٢٢: [اآلية
  }ُيلْقُونَ السَّْمَع َوأَكْثَرُُهْم كَاِذُبونَ{] ٢٢٣: [اآلية

  }فَّاٍك أَِثيمٍَهلْ أَُنبِّئُكُْم َعلَى َمْن َتَنزَّلُ الشََّياِطنيُ َتنَزَّلُ َعلَى كُلِّ أَ{: قوله تعاىل
تقدم يف } ُيلْقُونَ السَّْمَع َوأَكْثَُرُهْم كَاِذُبونَ{. ألهنا أكثر ما تكون يف اهلواء، وأهنا متر يف الريح} َتَنزَّلُ{: إمنا قال



ـ .}احلجر{   .إىل الشياطني: وقيل. يرجع إىل الكهنة} وأكثرهم{صفة الشياطني } ـُيلْقُونَ السَّمَْع{ف
  }شَُّعَراُء يَتَّبُِعُهمُ الَْغاُوونَوَال{] ٢٢٤: [اآلية
  }أَلَمْ َتَر أَنَُّهْم ِفي كُلِّ َواٍد َيهِيُمونَ{] ٢٢٥: [اآلية
  }وَأَنَُّهْم َيقُولُونَ َما ال َيفَْعلُونَ{] ٢٢٦: [اآلية
َتَصرُوا ِمْن َبْعِد َما ظُِلُموا َوَسَيْعلَمُ الَِّذينَ إِالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوذَكَُروا اللََّه كَِثرياً َواْن{] ٢٢٧: [اآلية

  }ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلَبٍ َيْنقَِلُبونَ
  :فيه ست مسائل} َوالشُّعََراُء َيتَّبِعُُهُم الَْغاُوونَ{: قوله تعاىل
ضالل اجلن } تَّبِعُُهُمَي{هم الكفار : مجع شاعر مثل جاهل وجهالء؛ قال ابن عباس} َوالشَُّعَراُء{: قوله تعاىل -األويل
الزائلون عن احلق، ودل هبذا أن الشعراء أيضا غاوون؛ ألهنم لو مل يكونوا غاوين ما كان } الَْغاُوونَ{وقيل . واإلنس

روي مسلم من حديث . أن من الشعر ما جيوز إنشاده، ويكره، وحيرم} النور{وقد قدمنا يف سورة . أتباعهم كذلك
هل معك من شعر أمية بن أيب : "ردفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما فقال: العمرو بن الشريد عن أبيه ق

حىت أنشدته مائة " هيه: "فقال. مث أنشدته بيتا" هيه: "فقال. فأنشدته بيتا" هيه: "قال. نعم: قلت" الصلت شيء
الشريد عن  عن عمرو بن: وقد وقع لبعض رواة كتاب مسلم. هكذا صواب هذا السند وصحيح روايته. بيت

ويف . واسم أيب الشريد سويد. الشريد أبيه؛ وهو وهم؛ ألن الشريد هو الذي أردفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هذا دليل على حفظ األشعار واالعتناء هبا إذا تضمنت احلكم واملعاين املستحسنة شرعا وطبعا، وإمنا استكثر النيب 

  صلى اهللا عليه وسلم من شعر أمية؛ ألنه

فأما ما تضمن ذكر اهللا ومحده والثناء " وكاد أمية بن أيب الصلت أن يسلم: "كان حكيما؛ أال ترى قوله عليه السالم
  :عليه فذلك مندوب إليه، كقول القائل

  صار الثريد يف رؤوس العيدان... احلمد هللا العلي املنان 
  :أو ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو مدحه كقول العباس

  مستودع حيث خيصف الورق... بلها طبت يف الظالل ويف من ق
  أنت وال مضغة وال علق... مث هبطت البالد ال بشر 

  نسرا وأهله الغرق... بل نطفة تركب السفني وقد أجلم 
  إذا مضى عامل بدا طبق... تنقل من صالب إىل رحم 

  :ه كقول حسانأو الذب عن". ال يفضض اهللا فاك: "فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
  وعند اهللا يف ذاك اجلزاء... هجوت حممدا فأجبت عنه 

أو الصالة عليه؛ كما روى زيد بن أسلم؛ خرج عمر ليلة . وهي أبيات ذكرها مسلم يف صحيحه وهي يف السري أمت
  :حيرس فرأى مصباحا يف بيت، وإذا عجوز تنفش صوفا وتقول

  ألخيارصلى عليه الطيبون ا... على حممد صالة األبرار 
  يا ليت شعري واملنايا أطوار... قد كنت قواما بكا باألسحار 

  هل جيمعين وحبييب الدار
وكذلك ذكر أصحابه ومدحهم رضي اهللا عنهم؛ ولقد أحسن . يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فجلس عمر يبكي

  :حممد بن سابق حيث قال



  غاركما رضيت عتيقا صاحب ال... إين رضيت عليا للهادي علما 
  وما رضيت بقتل الشيخ يف الدار... وقد رضيت أبا حفص وشيعته 
  فهل علي هبذا القول من عار... كل الصحابة عندي قدوة علم 

  إال من أجلك فاعتقين من النار... إن كنت تعلم إين ال أحبهم 

  :وقال آخر فأحسن
  وحب أصحابه نور بربهان... حب النيب رسول اهللا مفترض 

  ال يرمني أبا بكر ببهتان... اهللا خالقه من كان يعلم أن 
  وال اخلليفة عثمان بن عفان... وال أبا حفص الفاروق صاحبه 

  والبيت ال يستوي إال بأركان... أما علي فمشهور فضائله 
أما االستعارات يف التشبيهات فمأذون فيها وإن استغرقت احلد وجتاوزت املعتاد؛ فبذلك يضرب : قال ابن العريب

  :ملوكل بالرؤيا املثل، وقد أنشد كعب بن زهري النيب صلى اهللا عليه وسلمامللك ا
  متيم إثرها مل يفد مكبول... بانت سعاد فقليب اليوم متبول 
  إال أغن غضيض الطرف مكحول... وما سعاد غداة البني إذ رحلوا 

  كأنه منهل بالراح معلول... جتلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت 
ة من االستعارات والتشبيهات بكل بديع، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يسمع وال ينكر يف فجاء يف هذه القصيد
  :وأنشد أبو بكر رضي اهللا عنه. تشبيهه ريقها بالراح

  وودعنا من اهللا الكالم... فقدنا الوحى إذ وليت عنا 
  توارثه القراطيس الكرام... سوى ما قد تركت لنا رهينا 

  عليك به التحية والسالم ...فقد أورثتنا مرياث صدق 
قال . فإذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمعه وأبو بكر ينشده، فهل للتقليد واالقتداء موضع أرفع من هذا

وال ينكر احلسن من الشعر أحد من أهل العلم وال من أويل النهي، وليس أحد من كبار الصحابة وأهل : أبو عمر
ل الشعر، أو متثل به أو مسعه فرضيه ما كان حكمة أو مباحا، ومل يكن فيه فحش العلم وموضع القدوة إال وقد قا

  وال خنا وال ملسلم أذى، فإذا كان كذلك فهو واملنثور من القول سواء ال حيل مساعه وال قوله؛ وروي أبو هريرة قال

  :قالتها العرب قول لبيد -أو أشعر كلمة  -أصدق كلمة : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب يقول
  أال كل شيء ما خال اهللا باطل

وروي عن ابن سريين أنه أنشد شعرا فقال له بعض " وكاد أمية بن أيب الصلت أن يسلم: "أخرجه مسلم وزاد
وهل الشعر إال كالم ال خيالف سائر الكالم إال يف ! ويلك يا لكع: فقال. مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر: جلسائه
  :ومسعت ابن عمر ينشد: قال. وقد كانوا يتذاكرون الشعر: قال! فحسنه حسن وقبيحه قبيح القوايف،

  ويكره أن يفارقه الغلوس... حيب اخلمر من مال الندامى 
. وكان عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء املدينة العشرة مث املشيخة السبعة شاعرا جميدا مقدما فيه

القاضي يف أشعاره كتاب، وكانت له زوجة حسنة تسمى عثمة فعتب عليها يف بعض األمر فطلقها، وللزبري بن بكار 
  :وله فيها أشعار كثرية؛ منها قوله



  فباديه مع اخلايف يسري... تغلغل حب عثمة يف فؤادي 
  وال حزن ومل يبلغ سرور... تغلغل حيث مل يبلغ شراب 
  سانا يطريأطري لوان إن... أكاد إذا ذكرت العهد منها 

  .إن املصدور إذا نفث برأ: فقال! قلت له تقول الشعر يف نسكك وفضلك: وقال ابن شهاب
وأما الشعر املذموم الذي ال حيل مساعه وصاحبه ملوم، فهو املتكلم بالباطل حىت يفضلوا أجنب الناس على  -الثانية

رطوا يف القول مبا مل يفعله املرء؛ رغبة يف عنترة، وأشحهم على حامت، وإن يبهتوا الربيء ويفسقوا التقي، وأن يف
  :تسلية النفس وحتسني القول؛ كما روي عن الفرزدق أن سليمان بن عبدامللك مسع قوله

  وبت أفض أغالق اخلتام... فبنت جبانيب مصرعات 

. } لُونَ َما ال َيفَْعلُونَوَأَنَُّهْم َيقُو{: يا أمري املؤمنني قد درأ اهللا عين احلد بقوله: فقال. قد وجب عليك احلد: فقال
  :وروي أن النعمان بن عدي بن نضلة كان عامال لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال

  مبيسان يسقي يف زجاج وحنتم... من مبلغ احلسناء أن حليلها 
  ورقاصة جتذو على كل منسم... إذا شئت غنتين دهاقني قرية 

  باألصغر املتثلم وال تسقين... فإن كنت ندماين فباألكرب أسقين 
  تنادمنا باجلوسق املتهدم... لعل أمري املؤمنني يسوءه 

يا أمري املؤمنني ما فعلت شيئا مما : فقال. إي واهللا إين ليسوءين ذلك: وقال. فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه بالقدوم عليه
. ُم الَْغاُوونَ أَلَْم َترَ أَنَُّهْم ِفي كُلِّ وَاٍد َيهِيُمونََوالشُّعََراُء َيتَّبِعُُه{: قلت؛ وإمنا كانت فضلة من القول، وقد قال اهللا تعاىل

أما عذرك فقد درأ عنك احلد؛ ولكن ال تعمل يل عمال أبدا وقد قلت ما : فقال له عمر} َوأَنَُّهْم َيقُولُونَ َما ال َيفَْعلُونَ
ملا ويل اخلالفة مل يكن له هم إال حدثين مصعب بن عثمان أن عمر بن عبدالعزيز : وذكر الزبري بن بكار قال. قلت

إين قد عرفت عمر واألحوص بالشر واخلبث فإذا أتاك : عمر بن أيب ربيعة واألحوص فكتب إىل عامله على املدينة
  !هيه: فلما أتاه الكتاب محلهما إليه، فأقبل على عمر، فقال. كتايب هذا فاشدد عليهما وأمحلهما إيل

  وال كليايل احلج أفلنت ذا هوى... فلم أر كالتجمري منظر ناظر 
  إذا راح حنو اجلمرة البيض كالدمى... وكم مالئ عينيه من شيء غريه 

مث أمر ! أما واهللا لو اهتممت حبجك مل تنظر إىل شيء غريك؛ فإذا مل يفلت الناس منك يف هذه األيام فمىت يفلتون
أعاهد اهللا أين ال أعود إىل مثل هذا الشعر، وال : قال ما هو ؟: أو خري من ذلك ؟ فقال! يا أمري املؤمنني: فقال. بنفيه

نعم، فعاهد اهللا على توبته وخاله؛ مث دعا باألحوص، : أو تفعل ؟ قال: أذكر النساء يف شعر أبدا، وأجدد توبة، فقال
  !فقال هيه

  يفر مين هبا وأتَّبع... اهللا بيين وبني قيمها 

واهللا ال أرده ما كان يل سلطان، : مه فيه رجال من األنصار فأىب، وقالمث أمر بنفيه؛ فكل! بل اهللا بني قيمها وبينك
فهذا حكم الشعر املذموم وحكم صاحبه، فال حيل مساعه وال إنشاده يف مسجد وال غريه، كمنثور . فإنه فاسق جماهر

قال : ة قالوروي إمساعيل بن عياش عن عبداهللا بن عون عن حممد بن سريين عن أيب هرير. الكالم القبيح وحنوه
رواه إمساعيل عن عبداهللا " حسن الشعر كحسن الكالم وقبيحه كقبيح الكالم: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قال : وروى عبداهللا بن عمرو بن العاص قال. الشامي وحديثه عن أهل الشام صحيح فيما قال حيىي بن معني وغريه



  " .الم حسنه كحسن الكالم وقبيحه كقبيح الكالمالشعر مبنزلة الك: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ألن ميتلئ جوف : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روي مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال -الثالثة

بينا حنن نسري مع : ويف الصحيح أيضا عن أيب سعيد اخلدري قال" أحدكم قيحا حىت يريه خري من أن ميتلئ شعرا
أو  -خذوا الشيطان : "هللا عليه وسلم إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صلى ا
وإمنا فعل النيب صلى اهللا : قال علماؤنا" الن ميتلئ جوف رجل قيحا خري له من أن ميتلئ شعرا -أمسكوا الشطان 

قد عرف من حاله أنه قد اختذ الشعر عليه وسلم هذا مع هذا الشاعر ملا علم من حاله، فلعل هذا الشاعر كان ممن 
وال . طريقا للتكسب، فيفرط يف املدح إذا أعطي، ويف اهلجو والذم إذا منع، فيؤذي الناس يف أمواهلم وأعراضهم

وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه، وال . خالف يف أن من كان على مثل هذه احلالة فكل ما يكتسبه بالشعر حرام
ب اإلنكار عليه؛ فإن مل يكن ذلك ملن خاف من لسانه قطعا تعني عليه أن يداريه مبا استطاع، حيل اإلصغاء إليه، بل جي

ويدافعه مبا أمكن، وال حيل له أن يعطي شيئا ابتداء، ألن ذلك عون على املعصية؛ فإن مل جيد من ذلك بدا أعطاه بنية 
" ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا حىت يريه: "قوله: قلت. وقاية العرض؛ فما وقى به املرء عرضه كتب له به صدقة

  هو من الوري على: قال األصمعي" يريه"و. قاح اجلرح يقيح وتقيح وقيح: يقال منه. القيح املدة خيالطها دم

وروي القيح جوفه يريه : ويف الصحاح. رجل موري مشدد غري مهموز: مثال الرمي وهو أن يدوي جوفه، يقال منه
  :ديوأنشد اليزي. وريا إذا أكله

  قالت له وريا إذا تنحنحا
إنه الذي قد غلب عليه الشعر، وامتأل صدره منه دون علم سواه وال شيء : وهذا احلديث أحسن ما قيل يف تأويله

. من الذكر ممن خيوض به يف الباطل، ويسلك به مسالك ال حتمد له، كاملكثر من اللغط واهلذر والغيبة وقبيح القول
وهذا املعىن هو الذي أشار . ر لزمته هذه األوصاف املذمومة الدنية، حلكم العادة األدبيةومن كان الغالب عليه الشع

وقد قيل ". باب ما يكره أن يكون الغالب على اإلنسان الشعر"إليه البخاري يف صحيحه ملا بوب على هذا احلديث 
وهذا ليس بشيء؛ ألن القليل . غريهإن املراد بذلك الشعر الذي هجي به النيب صلى اهللا عليه وسلم أو : يف تأويله

من هجو النيب صلى اهللا عليه وسلم وكثريه سواء يف أنه كفر ومذموم، وكذلك هجو غري النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .من املسلمني حمرم قليله وكثريه، وحينئذ ال يكون لتخصيص الذم بالكثري معين

ن الكالم وقبيح كقبيح الكالم، يعين أن الشعر ليس الشعر نوع من الكالم حسنه كحس: قال الشافعي -الرابعة
  :قال األول منهم. يكره لذاته وإمنا يكره ملضمناته، وقد كان عند العرب عظيم املوقع

  وجرح اللسان كجرح اليد
" إنه ألسرع فيهم من رشق النبل: "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الشعر الذي يرد به حسان على املشركني

وروى الترمذي وصححه عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة يف عمرة القضاء . لمأخرجه مس
  :وعبداهللا بن رواحة ميشي بني يديه ويقول

  اليوم نضربكم على تنزيله... خلوا بين الكفار عن سبيله 
  ويذهل اخلليل عن خليله... ضربا يزيل اهلام عن مقيله 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ! حرم اهللا وبني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميف ! يا ابن رواحة: فقال عمر
  " .خل عنه يا عمر فلهو أسرع فيهم من نضح النبل: "وسلم



وجيوز النصب . فيما علمت} وَالشُّعََراُء{مل خيتلف القراء يف رفع } َوالشَُّعَراُء َيتَّبِعُُهُم الَْغاُوونَ{: قوله تعاىل -اخلامسة
كان الغالب عليه حب النصب؛ قرأ : وبه قرأ عيسى بن عمر؛ قال أبو عبيد} َيتَّبِعُُهُم{على إضمار فعل يفسره 

وقرأ نافع ]. ١: النور[} ُسوَرةٌ أَنَْزلَْناهَا{و ] ٤: املسد[} َحمَّالَةَ الَْحطَبِ{و ] ٣٨: املائدة[} وَالسَّارُِق َوالسَّارِقَةُ{
هتاجى رجالن أحدمها أنصاري : وقال الضحاك. } َيتَّبِعُُهُم{الباقون . خمففا} بِعُُهُمَيتَّ{: وشيبة واحلسن والسلمي

واآلخر مهاجري على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع كل واحد غواة قومه وهم السفهاء فنزلت؛ وقاله 
عهم ضالل اجلن واإلنس؛ وقد وروى عنه علي بن أيب طلحة أهنم هم الكفار يتب. وعنه هم الرواة للشعر. ابن عباس
وعن ابن " من أحدث هجاء يف اإلسالم فاقطعوا لسانه: "وروى غضيف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. ذكرناه

عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا افتتح مكة رن إبليس رنة ومجع إليه ذريته؛ فقال ايئسوا أن تريدوا أمة حممد 
  .الشعر -يعين مكة واملدينة  -ن أفشوا فيهما على الشرك بعد يومكم هذا ولك

يف كل لغو خيوضون، وال يتبعون سنن احلق؛ ألن : يقول} أَلَْم َترَ أَنَُّهْم ِفي كُلِّ وَاٍد َيهِيُمونَ{: قوله تعاىل -السادسة
نزلت يف . من اتبع احلق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت، ومل يكن هائما يذهب على وجهه ال يبايل ما قال

أكثرهم : يقول} َوأَنَُّهْم َيقُولُونَ َما ال َيفَْعلُونَ{. عبداهللا بن الزبعرى ومسافع بن عبد مناف وأمية بن أيب الصلت
  :إهنا نزلت يف أيب عزة اجلمحي حيث قال: وقيل. يكذبون؛ أي يدلون بكالمهم على الكرم واخلري وال يفعلونه

  حق واملليك محيدبأنك ... أال أبلغا عين النيب حممدا 
  تأوه مين أعظم وجلود... ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله 

حسان بن ثابت وعبداهللا بن رواحة وكعب بن مالك وكعب بن زهري ومن كان على : مث استثىن شعر املؤمنني
وَاْنَتَصُروا ِمْن {يف كالمهم } كَِثرياًإِالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوذَكَرُوا اللََّه {: طريقهم من القول احلق؛ فقال

  وإمنا يكون االنتصار باحلق،} َبْعِد َما ظُِلُموا

جاء } والشعراء{: ملا نزلت. وقال أبو احلسن املربد. ومبا حده اهللا عز وجل، فإن جتاوز ذلك فقد انتصر بالباطل
أنزل اهللا تعاىل هذه ! يا نيب اهللا: فقالواحسان وكعب بن مالك وابن رواحة يبكون إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ 

{ أنتم  -اآلية  -} إِالِّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت{اقرؤوا ما بعدها : "اآلية، وهو تعاىل يعلم أنا شعراء ؟ فقال
انتصروا وال تقولوا : "عليه وسلمقال النيب صلى اهللا . أي بالرد على املشركني" أنتم} َوانَْتَصرُوا ِمْن َبْعِد َما ظُِلُموا 

  :فقال حسان أليب سفيان" إال حقا وال تذكروا اآلباء واألمهات
  وعند اهللا يف ذاك اجلزاء... هجوت حممدا فأجبت عنه 
  عرض حممد منكم وقاء... وإن أيب ووالديت وعرضي 
  فشركما خلريكما الفداء... أتشتمه ولست له بكفء 
  حبري ال تكدره الدالءو... لساين صارم ال عيب فيه 
إن اهللا قد أنزل يف الشعر ما قد علمت فكيف ترى فيه ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه ! وقال كعب يا رسول اهللا

  :وقال كعب". إن املؤمن جياهد بنفسه وسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترموهنم به نضح النبل: "وسلم
  مغالب الغالبوليغلنب ... جاءت سخينة كي تغالب رهبا 
وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال " . لقد مدحك اهللا يا كعب يف قولك هذا: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

: قال املهدوي. } إِالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت{: منسوخ بقوله} وَالشُّعََراُء َيتَّبُِعُهُم الَْغاُوونَ{: يف قوله تعاىل
يف هذا هتديد ملن انتصر بظلم } َوَسَيْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلَبٍ َيْنقَِلُبونَ{. لصحيح عن ابن عباس أنه استثناءويف ا



. قال شريح سيعلم الظاملون كيف خيلصون من بني يدي اهللا عز وجل؛ فالظامل ينتظر العقاب، واملظلوم ينتظر النصرة
أي } أَيَّ ُمْنقَلَبٍ َيْنقَِلُبونَ{: ومعىن. بالفاء والتاء ومعنامها واحد ذكره الثعليب} لَبٍ َيْنقَِلُبونَأَيَّ ُمْنقَ{: وقرأ ابن عباس

  مصري يصريون وأي مرجع يرجعون؛ ألن مصريهم إىل

والفرق بني املنقلب واملرجع أن املنقلب االنتقال إىل . النار، وهو أقبح مصري، ومرجعهم إىل العقاب وهو شر مرجع
ما هو فيه، واملرجع العود من حال هو فيها إىل حال كان عليها فصار كل مرجع منقلبا، وليس كل منقلب  ضد

وهو مبعىن املصدر، وال جيوز أن يكون منصوبا } َيْنقَِلُبونَ{منصوب بـ } أَيُّ{و . مرجعا؛ واهللا أعلم؛ ذكره املاوردي
وحقيقة القول : ها ما قبلها فيما ذكر النحويون؛ قال النحاسألن أيا وسائر أمساء االستفهام ال يعمل في} سيعلم{بـ 

  .يف ذلك أن االستفهام معىن وما قبله معىن آخر فلو عمل فيه ما قبله لدخل بعض املعاين يف بعض

  تفسري سورة النمل

  سورة النمل
  :مكية كلها يف قول اجلميع، وهي ثالث وتسعون آية وقيل أربع وتسعون آية

  لرحيمبسم اهللا الرمحن ا
  }طس ِتلَْك آَياُت الْقُْرآِن َوِكتَابٍ ُمبِنيٍ{] ١: [اآلية
  }ُهدًى َوُبْشَرى ِللُْمْؤِمنَِني{] ٢: [اآلية
  }الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّالةَ َويُْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ{] ٣: [اآلية
  }بِالْآِخَرِة َزيَّنَّا لَُهْم أَْعمَالَُهْم فَُهْم َيْعَمُهونَإِنَّ الَِّذيَن ال ُيؤِْمُنونَ {] ٤: [اآلية
  }أُولَِئَك الَِّذيَن لَُهْم ُسوُء الَْعذَابِ وَُهْم ِفي الْآِخَرِة ُهُم الْأَْخَسُرونَ{] ٥: [اآلية
  }وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم{] ٦: [اآلية

و . وغريها} البقرة{مضى الكالم يف احلروف املقطعة يف } تَابٍ ُمبِنيٍطس تِلَْك آَياتُ الْقُْرآِن َوِك{: قوله تعاىل
وَِكَتابٍ {: وذكر القرآن بلفظ املعرفة، وقال. مبعىن هذه؛ أي هذه السورة آيات القرآن وآيات كتاب مبني} ِتلَْك{

والكتاب هو القرآن، . لفالن رجل عاقل وفالن الرجل العاق: بلفظ النكرة ومها يف معىن املعرفة؛ كما تقول} ُمبِنيٍ
  وقد مضى. بأنه قرآن وأنه كتاب؛ ألنه ما يظهر بالكتابة، ويظهر بالقراءة: فجمع له بني الصفتني

فأخرج الكتاب ] ١: احلجر[} الر ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ َوقُْرآٍن ُمبِنيٍ{: وقال يف سورة احلجر. }البقرة{اشتقاقهما يف 
كرة؛ وذلك ألن القرآن والكتاب امسان يصلح لكل واحد منهما أن جيعل معرفة، وأن بلفظ املعرفة والقرآن بلفظ الن

  .ووصفه باملبني ألنه بني فيه أمره وهنيه وحالله وحرامه ووعده ووعيده؛ وقد تقدم. جيعل صفة
ات الكتاب يف موضع نصب على احلال من الكتاب؛ أي تلك آي} ُهدًى} {ُهدًى وَُبْشَرى ِللُْمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل

. وإن شئت على حذف حرف الصفة؛ أي فيه هدى. وجيوز فيه الرفع على االبتداء؛ أي هو هدى. هادية ومبشرة
الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّالةَ َويُْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم {: مث وصفهم فقال} ِللُْمْؤِمنَِني{وجيوز أن يكون اخلرب 

  .بيانهوقد مضى } ُيوِقُنونَ
أعماهلم السيئة حىت : قيل} َزيَّنَّا لَُهْم أَْعمَالَُهْم{. أي ال يصدقون بالبعث} إِنَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخرَِة{: قوله تعاىل

جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا هلم ما : وقال الزجاج. زينا هلم أعماهلم احلسنة فلم يعملوها: وقيل. رأوها حسنة



: قتادة. يتمادون: أبو العالية. عن ابن عباس. أي يترددون يف أعماهلم اخلبيثة، ويف ضاللتهم} فَُهمْ َيْعَمُهونَ{ .هم فيه
  :يتحريون؛ قال الراجز: احلسن. يلعبون

  أعمى اهلدى باحلائرين العمه... ومهمه أطرافه يف مهمه 
تبيني } ِفي اآلِخرَِة} {َوُهْم ِفي اآلِخَرِة ُهمُ اَألْخَسُرونَ{. و جهنموه} أُولَِئَك الَِّذيَن لَُهمْ ُسوُء الَْعذَابِ{: قوله تعاىل

وليس مبتعلق باألخسرين فإن من الناس من خسر الدنيا وربح اآلخرة، وهؤالء خسروا اآلخرة بكفرهم فهم أخسر 
  .كل خاسر
مبعىن عند } لَُدنْ} {ِمْن لَُدنْ َحكِيمٍ َعِليمٍ{. ذهأي يلقى عليك فتلقاه وتعلمه وتأخ} َوإِنََّك لَُتلَقَّى الْقُْرآنَ{: قوله تعاىل

وهذه اآلية بساط ومتهيد ملا يريد أن . }الكهف{إال أهنا مبنية غري معربة، ألهنا ال تتمكن، وفيها لغات ذكرت يف 
  .يسوق من األقاصيص، وما يف ذلك من لطائف حكمته، ودقائق علمه

  }إِنِّي آَنْسُت نَاراً سَآِتيكُْم ِمْنَها بِخََبرٍ أَْو آتِيكُْم بِِشهَابٍ قََبسٍ لَعَلَّكُْم َتْصطَلُونَ إِذْ قَالَ ُموَسى ِلأَْهِلِه{] ٧: [اآلية
  }فَلَمَّا َجاَءَها ُنوِدَي أَنْ ُبورَِك َمْن ِفي النَّارِ َوَمْن َحْولََها َوسُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني{] ٨: [اآلية
  }إِنَُّه أََنا اللَُّه الْعَزِيُز الَْحكِيُم َيا ُموَسى{] ٩: [اآلية
َيخَاُف لََديَّ  وَأَلْقِ َعَصاَك فَلَمَّا َرآَها َتهَْتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ وَلَّى ُمدْبِراً وَلَْم ُيَعقِّبْ َيا ُموَسى ال َتَخْف إِنِّي ال{] ١٠: [اآلية

  }الْمُْرَسلُونَ
  }دَّلَ ُحسْناً َبْعدَ ُسوٍء فَإِنِّي غَفُوٌر َرحِيٌمإِالَّ َمْن ظَلََم ثُمَّ َب{] ١١: [اآلية
اُنوا قَْوماً وَأَْدِخلْ َيَدَك ِفي َجيْبَِك َتخُْرْج بَْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء ِفي ِتْسعِ آيَاٍت إِلَى ِفْرَعْونَ َوقَْوِمِه إِنَُّهْم كَ{] ١٢: [اآلية

  }فَاِسِقَني
  }اُتَنا مُْبِصَرةً قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِنيفَلَمَّا َجاَءتُْهْم آَي{] ١٣: [اآلية
  }َوَجَحُدوا بَِها وَاْسَتْيقََنْتَها أَْنفُسُُهْم ظُلْماً َوُعلُّواً فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمفِْسِديَن{] ١٤: [اآلية

وَإِنََّك لَُتلَقَّى الْقُْرآنَ {. ل على أثر قولهمنصوب مبضمر وهو أذكر؛ كأنه قا} إِذْ} {إِذْ قَالَ ُموَسى َألْهلِِه{: قوله تعاىل
أي } إِنِّي آَنْسُت نَاراً{. خذ يا حممد من آثار حكمته وعلمه قصة موسى إذ قال ألهله: } ِمْن لَُدنْ َحكِيمٍ َعِليمٍ

  :قال احلرث بن حلزة. أبصرهتا من بعد
  عصرا وقد دنا اإلمساء... آنست نبأة وأفزعها القناص 

بتنوين } بِِشهَابٍ قََبسٍ{: قرأ عاصم ومحزة والكسائي} مِْنَها بَِخَبرٍ أَْو آِتيكُْم بِِشهَابٍ قََبسٍ لََعلَّكُْم َتْصطَلُونَ َسآتِيكُْم{
وزعم الفراء يف ترك . والباقون بغري تنوين على اإلضافة؛ أي بشعلة نار؛ واختاره أبو عبيد وأبو حامت. } بِِشهَابٍ{

ولدار اآلخرة، ومسجد اجلامع، وصالة األوىل؛ يضاف الشيء إىل نفسه إذا اختلفت : مالتنوين أنه مبنزلة قوهل
  إضافة الشيء إىل نفسه حمال عند البصريني، ألن معىن اإلضافة يف اللغة ضم شيء إىل شيء: قال النحاس. أمساؤه

و النوع، فمحال أن يتبني أنه فمحال أن يضم الشيء إىل نفسه، وإمنا يضاف الشيء إىل الشيء ليتبني به معىن امللك أ
هذا ثوب خز، وخامت حديد : إضافة النوع واجلنس، كما تقول} بِِشَهابٍ قََبسٍ{و . مالك نفسه أو من نوعها

والقبس اسم ملا يقتبس من مجر وما أشبهه؛ فاملعىن . والشهاب كل ذي نور؛ حنو الكوكب والعود املوقد. وشبهه
: ومن قرأ. واالسم القبض. قبضت قبضا: كما تقول. واالسم قبسأقبست قبسا؛ . يقال. بشهاب من قبس

أو صفة له؛ ألن القبس جيوز أن يكون امسا غري صفة، وجيوز أن يكون : املهدوي. جعله بدال منه} بِِشهَابٍ قََبسٍ{



. ون نعتاصفة؛ فأما كونه غري صفة فألهنم قالوا قبسته أقبسه قبسا والقبس املقبوس؛ وإذا كان صفة فاألحسن أن يك
ولو قرئ بنصب قبس . وهي إضافة النوع إىل جنسه كخامت فضة وشبهه. واإلضافة فيه إذا كان غري صفة أحسن

لََعلَّكُمْ {. وجيوز يف غري القرآن بشهاب قبسا على أنه مصدر أو بيان أو حال. على البيان أو احلال كان أحسن
الطاء مطبقة والصاد مطبقة فكان اجلمع بينهما حسنا، ومعناه  أصل الطاء تاء فأبدل منها هنا طاء؛ ألن} َتْصطَلُونَ

  :قال الشاعر. اصطلى يصطلي إذا استدفأ: يقال. يستدفئون من الربد
  أكل الفواكه شاتيا فليصطل... النار فاكهة الشتاء فمن يرد 

  :قال أبو النجم. الشهاب النار: أبو عبيدة. كل أبيض ذي نور فهو شهاب: الزجاج
  أضاء ضوءا مث صار خامدا... شهابا واقدا  كأمنا كان

أصل الشهاب عود يف أحد طرفيه مجرة واآلخر ال نار فيه؛ وقول النحاس فيه حسن، والشهاب : أمحد بن حيىي
  :وقال الشاعر. الشعاع املضيء ومنه الكوكب الذي ميد ضوءه يف السماء

  فيها سنان كشعلة القبس... يف كفه صعدة مثقفة 
فلما رأى موسى . أي فلما جاء موسى الذي ظن أنه نار وهي نور؛ قال وهب بن منبه} فَلَمَّا َجاَءهَا{: قوله تعاىل

النار وقف قريبا منها، فرآها خترج من فرع شجرة خضراء شديدة اخلضرة يقال هلا العليق، ال تزداد النار إال عظما 
  وتضرما، وال تزداد الشجرة

يها بضغث يف يده ليقتبس منها؛ فمالت إليه؛ فخافها فتأخر عنها؛ مث مل إال خضرة وحسنا؛ فعجب منها وأهوى إل
ُنوِدَي أَنْ بُورَِك َمْن ِفي {تزل تطمعه ويطمع فيها إىل أن وضح أمرها على أهنا مأمورة ال يدري من أمرها، إىل أن 

: أي ناداه اهللا؛ كما قال} نُوِدَي{. }طه{املعىن يف  وقد مضى هذا. } النَّارِ َوَمْن َحْولََها َوسُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني
: قال. يف موضع نصب؛ أي بأنه} أَنْ{: قال الزجاج} أَنْ ُبورَِك{]. ٥٢: مرمي[} َونَاَديَْناُه ِمْن َجانِبِ الطُّورِ الْأَْيَمنِ{

 وابن عباس وجماهد وحكى أبو حامت أن يف قراءة أيب. وجيوز أن تكون يف موضع رفع جعلها اسم ما مل يسم فاعله
ومثل هذا ال يوجد بإسناد صحيح، ولو صح لكان على : قال النحاس. } أَنْ بُورِكَت َمْن ِفي النَّارِ َوَمْن َحوْلَهَا{

باركك اهللا، : وحكى الكسائي عن العرب. التفسري، فتكون الربكة راجعة إىل النار ومن حوهلا املالئكة وموسى
  :قال الشاعر. قول باركك اهللا، وبارك فيك، وبارك عليك، وبارك لك، أربع لغاتالعرب ت: الثعليب. وبارك فيك

  وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب... فبوركت مولودا وبوركت ناشئا 
ويقال باركه . ومل يقل بورك يف من يف النار على لغة من يقول باركك اهللا} أَنْ ُبورَِك َمْن ِفي النَّارِ{ قال : الطربي
ك له، وبارك عليه، وبارك فيه مبعىن؛ أي بورك على من يف النار وهو موسى، أو على من يف قرب النار؛ ال اهللا، وبار

كان يف النار مالئكة فالتربيك عائد إىل موسى واملالئكة؛ أي بورك فيك يا موسى : وقال السدي. أنه كان يف وسطها
سى وتكرمة له، كما حيا إبراهيم على ألسنة املالئكة حني وهذا حتية من اهللا تعاىل ملو. ويف املالئكة الذين هم حوهلا

وقول ثالث قاله ابن عباس واحلسن ]. ٧٣: هود[} َرْحَمتُ اللَِّه َوَبرَكَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْيِت{: دخلوا عليه؛ قال
ابن عباس وحممد بن  قال. قدس من يف النار وهو اهللا سبحانه وتعاىل، عىن به نفسه تقدس وتعاىل: وسعيد بن جبري

النار نور اهللا عز وجل؛ نادى اهللا موسى وهو يف النور؛ وتأويل هذا أن موسى عليه السالم رأى نورا عظيما : كعب
َوُهوَ الَِّذي ِفي السََّماِء إِلٌَه {فظنه نارا؛ وهذا ألن اهللا تعاىل ظهر ملوسى بآياته وكالمه من النار ال أنه يتحيز يف جهة 

  ]٨٤: الزخرف[} ضِ إِلٌَهَوِفي اَألْر



أي بورك من يف النار سلطانه : وقيل على هذا. ال أنه يتحيز فيهما، ولكن يظهر يف كل فعل فيعلم به وجود الفاعل
  .أي بورك ما يف النار من أمر اهللا تعاىل الذي جعله عالمة: وقيل. وقدرته
بن ماجة يف سننه واللفظ له عن أيب ومما يدل على صحة قول ابن عباس ما خرجه مسلم يف صحيحه، وا: قلت

إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام خيفض القسط ويرفعه حجابه : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: موسى قال
أَنْ بُورَِك َمْن ِفي النَّارِ َوَمْن {: مث قرأ أبو عبيدة" النور لو كشفها ألحرقت سحبات وجهه كل شيء أدركه بصره

قام فينا رسول اهللا صلى : ولفظ مسلم عن أيب موسى قال. أخرجه البيهقي أيضا} ا َوسُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الَْعالَمَِنيَحْولََه
إن اهللا عز وجل ال ينام وال ينبغي له أن ينام خيفض القسط ويرفعه يرفع إليه : اهللا عليه وسلم خبمس كلمات؛ فقال

لو كشفه  -ويف رواية أيب بكر النار  -بل عمل الليل حجابه النور عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار ق
: يقال السبحات إهنا جالل وجهه، ومنها قيل: قال أبو عبيد" ألحرقت سبحات وجهه ما أنتهى إليه بصره من خلقه

رؤيته يعين لو رفع احلجاب عن أعينهم ومل يثبتهم ل" لو كشفها: "وقوله. سبحان اهللا إمنا هو تعظيم له وتنزيه
النار حجاب من احلجب وهي سبعة حجب؛ حجاب العزة، وحجاب : قال ابن جريج. الحترقوا وما استطاعوا هلا

وباحلقيقة فاملخلوق . امللك، وحجاب السلطان، وحجاب النار، وحجاب النور، وحجاب الغمام، وحجاب املاء
نار؛ ألن موسى حسبه نارا، والعرب تضع احملجوب واهللا ال حيجبه شيء؛ فكانت النار نورا وإمنا ذكره بلفظ ال

كانت النار بعينها فأمسعه تعاىل كالمه من ناحيتها، وأظهر له ربوبيته من : وقال سعيد بن جبري. أحدمها موضع اآلخر
". جاء اهللا من سيناء وأشرف من ساعري واستعلى من جبال فاران: "وهو كما روي أنه مكتوب يف التوراة. جهتها

ء بعثه موسى منها، وإشرافه من ساعري بعثه املسيح منها، واستعالؤه من فاران بعثه حممدا صلي اهللا فمجيئه من سينا
  .بإمساعه سبحانه كالمه من الشجرة زيادة بيان إن شاء اهللا تعاىل} القصص{وسيأيت يف . عليه وسلم، وفاران مكة

أي : وقد تقدم يف غري موضع، واملعىن. تقديسا هللا رب العاملنيتنزيها و} َوسُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني{: قوله تعاىل
إن موسى عليه السالم قاله حني فرغ من مساع النداء؛ استعانة باهللا : وقيل. فحذف} َوُسْبحَانَ اللَِّه{: يقول من حوهلا

عاىل رب العاملني؛ حكاه وبورك فيمن سبح اهللا ت: ومعناه. هو من قول اهللا تعاىل: وقيل. تعاىل وتنزيها له؛ قال السدي
  .ابن شجرة
والصحيح أهنا كناية . اهلاء عماد وليست بكناية يف قول الكوفيني} َيا ُموَسى إِنَّهُ أََنا اللَُّه الَْعزِيزُ الَْحِكيُم{: قوله تعاىل

قال : وقيل. يف أمره وفعله} الَْحكِيُم{الغالب الذي ليس كمثله شيء } أََنا اللَُّه الْعَزِيُز الَْحكِيُم{. عن األمر والشأن
  .} أََنا اللَُّه{أي إين أنا املنادي لك } إِنَُّه{: موسى يا رب من الذي نادى؟ فقال له

إمنا قال له ذلك : ظن موسى أن اهللا أمره أن يرفضها فرفضها وقيل: قال وهب بن منبه} َوأَلْقِ َعصَاَك{: قوله تعاىل
ويف اآلية . سى رسوله؛ وكل نيب البد له من آية يف نفسه يعلم هبا نبوتهليعلم موسى أن املكلم له هو اهللا، وأن مو

وقال . أي وألق عصاك فألقاها من يده فصارت حية هتتز كأهنا جان، وهي احلية اخلفيفة الصغرية اجلسم: حذف
انقلبت : وقيل. إهنا قلبت له أوال حية صغرية فلما أنس منها قلبت حية كبرية: وقيل. ال صغرية وال كبرية: الكليب

املعىن انقلبت : وقيل. مرة حية صغرية، ومرة حية تسعى وهي األنثى، ومرة ثعبانا وهو الذكر الكبري من احليات
هني : "ومجع اجلان جنان؛ ومنه احلديث. ثعبانا هتتز كأهنا جان هلا عظم الثعبان وخفة اجلان واهتزازه وهي حية تسعى

وقال . أي مل يرجع؛ قاله جماهد} َولَمْ ُيَعقِّْب{خائفا على عادة البشر } ى ُمْدبِراًَولَّ{". عن قتل اجلنان اليت يف البيوت
ومت الكالم مث استثىن } إِنِّي ال َيَخافُ لََديَّ الْمُْرَسلُونَ{. أي من احلية وضررها} َيا ُموَسى ال َتَخْف{. مل يلتفت: قتادة



إين ال خياف لدي املرسلون وإمنا خياف : إنه استثناء من حمذوف؛ واملعىن: وقيل} إِالَّ َمْن ظُِلَم{: استثناء منقطعا فقال
  .فإنه ال خياف؛ قاله الفراء} إِالَّ َمْن ظَلََم ثُمَّ َبدَّلَ ُحسْناً َبْعدَ ُسوٍء{غريهم ممن ظلم 

قوم إال زيدا استثناء من حمذوف حمال؛ ألنه استثناء من شيء مل يذكر ولو جاز هذا جلاز إين ألضرب ال: قال النحاس
وزعم الفراء . مبعىن إين ال أضرب القوم وإمنا أضرب غريهم إال زيدا؛ وهذا ضد البيان، واجمليء مبا ال يعرف معناه

  :أيضا أن بعض النحويني جيعل إال مبعىن الواو أي وال من ظلم؛ قال
  لعمر أبيك إال الفرقدان... وكل أخ مفارقه أخوه 

خالف الواو؛ ألنك إذا } إِالَّ{ىن الواو ال وجه له وال جيوز يف شيء من الكالم، ومعىن مبع} إِالَّ{وكون : قال النحاس
: ويف اآلية قول آخر. جاءين إخوتك إال زيدا أخرجت زيدا مما دخل فيه اإلخوة فال نسبة بينهما وال تقارب: قلت

ر اليت ال يسلم منها أحد، سوى ما وهو أ يكون االستثناء متصال؛ واملعىن إال من ظلم من املرسلني بإتيان الصغائ
ِلَيغِْفَر لَكَ اللَُّه َما َتقَدََّم ِمْن {: روي عن حيىي بن زكريا عليه السالم، وما ذكره اهللا تعاىل يف نبينا عليه السالم يف قوله

اخليفة فاستثناه  علم اهللا من عصى منهم يسر: ذكره املهدوي واختاره النحاس؛ وقال] ٢: الفتح[} ذَنْبَِك َوَما َتأَخََّر
يعين آدم وداود عليهما : الضحاك. فإنه خياف وإن كنت قد غفرت له} إِالَّ َمْن ظَلََم ثُمَّ َبدَّلَ ُحْسناً َبْعدَ ُسوٍء{: فقال

كالذي فرط من آدم ويونس وداود وسليمان وإخوة يوسف، ومن موسى عليه السالم بوكزه . السالم الزخمشري
هذه سبيل العلماء باهللا عز وجل أن يكونوا : ا معىن اخلوف بعد التوبة واملغفرة؟ قيل لهفم: فإن قال قائل. القبطي

خائفني من معاصيهم وجلني، وهم أيضا ال يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة شيء مل يأتوا به، فهم خيافون 
وكانت األنبياء : قال احلسن. نفسقال اهللا ملوسى إين أخفتك لقتلك ال: وقال احلسن وابن جريج. من املطالبة به
فاالستثناء على هذا صحيح؛ أي إال من ظلم نفسه من : قال الثعليب والقشريي واملاوردي وغريهم. تذنب فتعاقب

إهنم بعد : وقد قيل. وكان موسى خاف من قتل القبطي وتاب منه. النبيني واملرسلني فيما فعل من صغرية قبل النبوة
  .}البقرة{وقد مضى هذا يف . ائر والكبائرالنبوة معصومون من الصغ

واألول أصح لتنصلهم من ذلك يف القيامة كما يف حديث الشفاعة، وإذا أحدث املقرب حدثا فهو وإن غفر : قلت
له ذلك احلدث فأثر ذلك احلدث باق، وما دام األثر والتهمة قائمة فاخلوف كائن ال خوف العقوبة ولكن خوف 

وموسى عليه السالم قد كان . لطان جيد للتهمة حزازة تؤديه إىل أن يكدر عليه صفاء الثقةالعظمة، واملتهم عند الس
قَالَ َربِّ بَِما {: منه احلدث يف ذلك الفرعوين، مث استغفر وأقر بالظلم على نفسه، مث غفر له، مث قال بعد املغفرة

مث ابتلى من الغد بالفرعوين اآلخر وأراد أن يبطش به، ] ١٧: صالقص[} أَْنَعْمَت َعلَيَّ فَلَْن أَكُونَ ظَهِرياً ِللُْمْجرِمَِني
وتلك كلمة اقتدار من قوله } فَلَْن أَكُونَ ظَهِرياً ِللُْمْجرِِمَني{: وإمنا ابتلي من الغد لقوله. فصار حدثا آخر هبذه اإلرادة

أفشى سره؛ ألن اإلسرائيلي ملا لن أفعل، فعوقب باإلرادة حني أراد أن يبطش ومل يفعل، فسلط عليه اإلسرائيلي حىت 
} قَالَ َيا ُموَسى أَتُرِيُد أَنْ َتقُْتلَنِي كََما قََتلَْت َنفْساً بِاَألْمسِ{رآه تشمر للبطش ظن أنه يريده، فأفشى عليه فـ 

فهرب الفرعوين وأخرب فرعون بذلك أفشى اإلسرائيلي على موسى، وكان القتيل باألمس مكتوما ] ١٩: القصص[
دري من قتله، فلما علم فرعون بذلك، وجه يف طلب موسى ليقتله، واشتد الطلب وأخذوا جمامع الطرق؛ أمره ال ي

. فخرج كما أخرب اهللا. اآلية] ٢٠: القصص[} قَالَ َيا ُموَسى إِنَّ الَْمألَ َيأَْتِمُرونَ بَِك ِلَيقُْتلُوَك{جاء رجل يسعى فـ 
قربه وبه وأكرمه واصطفاه بالكالم فالتهمة الباقية ولت به  فخوف موسى إمنا كان من أجل هذا احلدث؛ فهو وإن

  .ومل يعقب



قال النحاس } ِفي ِتْسعِ آيَاٍت{. }طه{تقدم يف } َوأَْدِخلْ َيَدَك ِفي َجْيبِكَ َتْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء{: قوله تعاىل
َوأَْدِخلْ َيَدَك ِفي } {أَلْقِ َعَصاَك{: املعىن: املهدوي. هذه اآلية داخلة يف تسع آيات: أحسن ما قيل فيه أن املعىن

أي . كما تقول خرجت يف عشرة نفر وأنت أحدهم: وقال القشريي معناه. فهما آيتان من تسع آيات} َجْيبَِك
. لقرهبا منها كما تقول خذ يل عشرا من اإلبل فيها فحالن أي منها} مِْن{مبعىن } ـِفي{فـ . خرجت عاشر عشرة

  :ي يف قول امرئ القيسوقال األصمع
  ثالثني شهرا يف ثالثة أحوال... وهل ينعمن من كان آخر عهده 

الفلق والعصا واجلراد والقمل والطوفان والدم : يف مبعىن مع؛ فاآليات عشرة منها اليد، والتسع: وقيل. يف مبعىن من
يف الكالم إضمار لداللة : قال الفراء} ِهإِلَى ِفْرَعْونَ َوقَْوِم{. وقد تقدم بيان مجيعه. والضفادع والسنني والطمس

أي خارجني عن طاعة اهللا؛ } إِنَُّهْم كَانُوا قَْوماً فَاِسِقَني{. الكالم عليه، أي إنك مبعوث أو مرسل إىل فرعون وقومه
  .وقد تقدم
: رة وهو مصدر كما يقالوجيوز مبص: قال األخفش. أي واضحة بينة} فَلَمَّا َجاءَْتُهْم آيَاُتَنا مُْبِصرَةً{: قوله تعاىل
بَِها َواْسَتْيقََنتَْها أَنْفُسُُهْم ظُلْماً {: جروا على عادهتم يف التكذيب فلهذا قال} قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني{. الولد جمبنة

ل على وهذا يد. أي تيقنوا أهنا من عند اهللا وأهنا ليست سحرا، ولكنهم كفروا هبا وتكربوا أن يؤمنوا مبوسى} َوُعلُّواً
منصوبان على نعت مصدر حمذوف، أي وجحدوا هبا جحودا ظلما } ُعلُوّاً{و } ظُلْماً{و . أهنم كانوا معاندين

أي آخر أمر } كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمفِْسِديَن{يا حممد } فَاْنظُْر{. والباء زائدة أي وجحدوها؛ قال أبو عبيدة. وعلوا
  .اخلطاب له واملراد غريه. بك وتدبر فيهالكافرين الطاغني، انظر ذلك بعني قل

  }ُمْؤِمنَِنيَولَقَْد آتَْيَنا َداُوَد َوُسلَْيَمانَ ِعلْماً َوقَاال الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي فَضَّلََنا َعلَى كَِثريٍ ِمْن ِعَباِدِه الْ{] ١٥: [اآلية
اُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّْيرِ َوأُوِتيَنا ِمْن كُلِّ َشْيٍء إِنَّ َهذَا لَُهَو الْفَْضلُ وََورِثَ ُسلَْيَمانُ َداُوَد َوقَالَ َيا أَيَُّها النَّ{] ١٦: [اآلية
  }الُْمبُِني

: علما بالدين واحلكم وغريمها كما قال: وقيل. أي فهما؛ قاله قتادة} َولَقَْد آَتْيَنا َداُوَد َوُسلَْيَمانَ ِعلْماً{: قوله تعاىل
وإمنا الذي آتامها اهللا النبوة . وهو شاذ. صنعة الكيمياء: وقيل]. ٨٠: األنبياء[} لَبُوسٍ لَكُْم َو َعلَّْمَناُه َصْنَعةَ{

  َوقَاال الَْحْمدُ ِللَِّه{. واخلالفة يف األرض والزبور

م محلته وأهله، وأن ويف اآلية دليل على شرف العلم وإنافة حمله وتقد} الَِّذي فَضَّلََنا َعلَى كَِثريٍ ِمْن ِعَباِدِه الُْمْؤِمنَِني
َيْرفَعِ اللَُّه {. نعمة العلم من أجل النعم وأجزل القسم، وأن من أوتيه فقد أويت فضال على كثري من عباد اهللا املؤمنني

  .وقد تقدم هذا يف غري موضع]. ١١: اجملادلة[} الَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم وَالَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت
كان : قال الكليب} وََورِثَ ُسلَْيَمانُ َداُوَد َوقَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّْيرِ َوأُوِتيَنا ِمْن كُلِّ َشْيٍء{: قوله تعاىل

لداود صلى اهللا عليه وسلم تسعة عشر ولدا فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه، ولو كان وراثة مال لكان مجيع 
فلو كانت وراثة مال النقسمت على العدد؛ فخص اهللا سليمان مبا كان : ال ابن العريب؛ قالأوالده فيه سواء؛ وق

داود من بين إسرائيل : قال ابن عطية. لداود من احلكمة والنبوة، وزاده من فضله ملكا ال ينبغي ألحد من بعده
أبيه فسمي مرياثا جتوزا؛ وهذا وكان ملكا وورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة، مبعىن صار إليه ذلك بعد موت 

أن يريد أن ذلك من فعل " إنا معشر األنبياء ال نورث: "وحيتمل قوله عليه السالم" العلماء ورثة األنبياء: "حنو قوله
إنا معشر : على أشهر األقوال فيه؛ وهذا كما تقول" زكريا"األنبياء وسريهتم، وإن كان فيهم من ورث ماله كـ 



إنا معشر العرب أقرى الناس : ومنه ما حكى سيبويه. نا العبادة، واملراد أن ذلك فعل األكثراملسلمني إمنا شغلت
  .للضيف
" إنا معشر األنبياء ال نورث: "وأن الصحيح القول األول لقوله عليه السالم} مَْرَيَم{قد تقدم هذا املعىن يف : قلت

ن أعظم ملكا من داود وأقضى منه، وكان داود أشد كان سليما: قال مقاتل. فهو عام وال خيرج منه شيء إال بدليل
ومل يبلغ أحد من األنبياء ما بلغ ملكه؛ فإن اهللا سبحانه وتعاىل سخر له اإلنس واجلن : قال غريه. تعبدا من سليمان

جاء والطري والوحش، وآتاه ما مل يؤت أحدا من العاملني، وورث أباه يف امللك والنبوة، وقام بعده بشريعته، وكل نيب 
وبينه وبني . بعه موسى ممن بعث أو مل يبعث فإمنا كان بشريعة موسى، إىل أن بعث املسيح عليه السالم فنسخها

  واليهود تقول ألف. اهلجرة حنو من ألف ومثامنائة سنة

 .إن بني موته وبني مولد النيب صلى اهللا عليه سلم حنوا من ألف وسبعمائة: وقيل. وثالمثائة واثنتان وستون سنة
  .واليهود تنقص منها ثالمثائة سنة، وعاش نيفا ومخسني سنة

أي } علمنا منطق الطري{أي قال سليمان لبين إسرائيل على جهة الشكر لنعم اهللا } َوقَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس{: قوله تعاىل
من أصوات الطري املعاين تفضل اهللا علينا على ما ورثنا من داود من العلم والنبوة واخلالفة يف األرض يف أن فهمنا 

أتدرون ما : كان سليمان جالسا ذات يوم إذ مر به طائر يطوف، فقال جللسائه: قال مقاتل يف اآلية. اليت يف نفوسها
أعطاك اهللا الكرامة، وأظهرك ! السالم عليك أيها امللك املسلط والنيب لبين إسرائيل: يقول هذا الطائر؟ إهنا قالت يل

السالم : إىل أفراخي مث أمر بك الثانية؛ وإنه سريجع إلينا الثانية مث رجع؛ فقال إنه يقول على عدوك، إين منطلق
. عليك أيها امللك املسلط، إن شئت أن تأذن يل كيما أكتسب على أفراخي حىت يشبوا مث آتيك فافعل يب ما شئت

بلبل فوق شجرة حيرك رأسه  مر سليمان على: وقال فرقد السبخي. فأخربهم سليمان مبا قال؛ وأذن له فانطلق
أكلت نصف مثرة فعلى : قال إنه يقول. أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا ال يا نيب اهللا: ومييل ذنبه، فقال ألصحابه

! يا نيب اهللا: فقال! احذر يا هدهد: ومر هبدهد فوق شجرة وقد نصب له صيب فخا فقال له سليمان. الدنيا العفاء
هدهد ما : مث رجع سليمان فوجده قد وقع يف حبالة الصيب وهو يف يده، فقال. ا أسخر بههذا صيب ال عقل له فأن

يا نيب : قال! فأنت ترى املاء حتت األرض أما ترى الفخ! وحيك: قال. ما رأيتها حىت وقعت فيها يا نيب اهللا: هذا؟ قال
  أتدرون ما يقول؟: د فقالصاح ورشان عند سليمان بن داو. وقال كعب. اهللا إذا نزل القضاء عمي البصر

: قال. ال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: وصاحت فاختة، فقال. لدوا للموت وابنوا للخراب: إنه يقول: قال. ال: قالوا
أتدرون ما : وصاح عنده طاوس، فقال. ليت هذا اخللق مل خيلقوا وليتهم إذ خلقوا علموا ملاذا خلقوا: إهنا تقول

فإنه : قال. ال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: وصاح عنده هدهد فقال. كما تدين تدان: قولإنه ي: قال. ال: يقول؟ قالوا
استغفروا اهللا : إنه يقول: قال. ال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: وصاح صرد عنده، فقال. من ال يرحم ال يرحم: يقول

هو الذي دل آدم على مكان إن الصرد : وقيل. يا مذنبني؛ فمن مث هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتله
: وصاحت عنده طيطوى فقال. وهو أول من صام؛ ولذلك يقال للصرد الصوام؛ روي عن أيب هريرة. البيت

أتدرون : وصاحت خطافة عنده، فقال. كل حي ميت وكل جديد بال: إهنا تقول: قال. ال: أتدرون ما تقول؟ قالوا
. ا جتدوه؛ فمن مث هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتلهاقدموا خري: إهنا تقول: قال. ال: ما تقول؟ قالوا

إن آدم خرج من اجلنة فاشتكى إىل اهللا الوحشة، فآنسه اهللا تعاىل باخلطاف وألزمها البيوت، فهي ال تفارق بين : وقيل
: احلشر[} َعلَى جََبلٍ لََرأَْيَتُه لَْو أَْنَزلَْنا َهذَا الْقُْرآنَ{: ومعها أربع آيات من كتاب اهللا عز وجل: قال. آدم أنسا هلم



أتدرون : وهدرت محامة عند سليمان فقال]. ١٢٩: البقرة[} الَْعزِيزُ الَْحِكيُم{إىل آخرها ومتد صوهتا بقوله ] ٢١
وصاح قمري عند سليمان، . سبحان ريب األعلى عدد ما يف مساواته وأرضه: إهنا تقول: قال. ال: ما تقول؟ قالوا

: وحدثهم سليمان، فقال: وقال كعب. سبحان ريب العظيم املهيمن: قال إنه يقول. ال: ما يقول؟ قالواأتدرون : فقال
: والقطاة تقول]. ٨٨: القصص[} كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِلَّا َوْجهَُه{: اللهم العن العشار؛ واحلدأة تقول: الغراب يقول

سبحان : والبازي يقول. سبحان ريب القدوس: ع يقولوالضفد. ويل ملن الدنيا مهه: والببغاء تقول. من سكت سلم
  .سبحان املذكور بكل لسان يف كل مكان: والسرطان يقول. ريب وحبمده

الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ {: إنه يقول: قال. ال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: صاح دراج عند سليمان، فقال: وقال مكحول
" . الديك إذا صاح قال اذكروا اهللا يا غافلني: " صلى اهللا عليه وسلموقال احلسن قال النيب]. ٥: طه[} اْستََوى

النسر إذا صاح قال يا ابن آدم عش ما شئت : "وقال احلسن بن علي بن أيب طالب قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ضي آل حممد فآخرك املوت وإذا صاح العقاب قال يف البعد من الناس الراحة وإذا صاح القنرب قال إهلي العن مبغ

وميد ] ٧: الفاحتة[} الضَّالَِّني{: إىل آخرها فيقول] ٢: الفاحتة[} الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني{: وإذا صاح اخلطاف قرأ
  ُعلِّْمنَا{: إمنا هذا األمر يف الطري خاصة، لقوله: قال قتادة والشعيب. هبا صوته كما ميد القارئ

وقالت . وكذلك كانت هذه النملة ذات جناحني: قال الشعيب. طائر إذ قد يوجد له أجنحة والنملة} َمْنِطَق الطَّْيرِ 
بل كان يف مجيع احليوان، وإمنا ذكر الطري ألنه كان جندا من جند سليمان حيتاجه يف التظليل عن الشمس ويف : فرقة

وقال أبو .  متردد ترداد أمر الطريالبعث يف األمور فخص بالذكر لكثرة مداخلته؛ وألن أمر سائر احليوان نادر وغري
من قال إنه ال يعلم : قال ابن العريب. واملنطق قد يقع ملا يفهم بغري كالم، واهللا جل وعز أعلم مبا أراد: جعفر النحاس

إال منطق الطري فنقصان عظيم، وقد آتفق الناس على أنه كان يفهم كالم من ال يتكلم وخيلق له فيه القول من 
  .أنا شجر كذا، أنفع من كذا وأضر من كذا؛ فما ظنك باحليوان: كل نبت يقول له النبات، فكان

  }َوُحِشَر ِلُسلَْيَمانَ ُجنُوُدُه ِمَن الْجِنِّ َوالِْأْنسِ َوالطَّْيرِ فَُهْم يُوَزُعونَ{] ١٧: [اآلية
  :فيه مسألتان

َوَحشَْرَناُهْم فَلَْم ُنَغاِدرْ {: اجلمع ومنه قوله عز وجلمجع واحلشر } َوُحشَِر} {َوُحِشَر ِلُسلَْيَمانَ{: قوله تعاىل -األوىل
كان معسكره مائة فرسخ : واختلف الناس يف مقدار جند سليمان عليه السالم؛ فيقال] ٤٧: الكهف[} ِمْنُهْم أََحداً
مخسة وعشرون للجن، ومخسة وعشرون لإلنس، ومخسة وعشرون للطري، ومخسة وعشرون للوحش، : يف مائة
واختلف يف معسكره : ابن عطية. ألف بيت من قوارير على اخلشب فيها ثالمثائة منكوحة وسبعمائة سرية وكان له

فَُهمْ {. ومقدار جنده اختالفا شديدا غري أن الصحيح أن ملكه كان عظيما مأل األرض، وانقادت له املعمورة كلها
لكل صنف وزعة يف رتبتهم ومواضعهم من كان : قال قتادة. معناه يرد أوهلم إىل آخرهم ويكفون} ُيوَزُعونَ

والوازع يف احلرب املوكل بالصفوف . وزعته أوزعه وزعا أي كففته: يقال. الكرسي ومن األرض إذا مشوا فيها
ملا وقف وسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى حممد بن إسحاق عن أمساء بنت أيب بكر قالت. يزع من تقدم منهم

  تعين -بذي طوى 

: فأشرفت به عليه فقال: قالت. اظهري يب على أيب قبيس: قال أبو قحافة وقد كف بصره يومئذ البنته - يوم الفتح
ذلك : قال. وأرى رجال من السواد مقبال ومدبرا: قالت. تلك اخليل: قال. أرى سوادا جمتمعا: ما ترين؟ قالت

ما رئي الشيطان يوما هو فيه أصغر وال : "ومن هذا قوله عليه السالم. وذكر متام اخلرب. الوازع مينعها أن تنتشر



أدحر وال أحقر وال أغيظ منه يف يوم عرفة وما ذاك إال ملا رأى من تنزيل الرمحة وجتاوز اهللا عنه الذنوب العظام إال 
 ومن هذا املعىن. خرجه املوطأ" أما أنه رأى جربيل يزع املالئكة: "وما رأى يا رسول اهللا؟ قال: قيل" ما رأى يوم بدر

  :قول النابغة
  وقلت أملا أصح والشيب وازع... على حني عاتبت املشيب على الصبا 

  :آخر
  دموع وزعنا غرهبا باألصابع... وملا تالقينا جرت من جفوننا 

  :آخر
  من الناس إال وافر العقل كامله... وال يزع النفس اللجوج عن اهلوى 

إن الشياطني نسجت له بساطا فرسخا : ويف القصة. طوائف والقوم أوزاع أي. هو من التوزيع مبعىن التفريق: وقيل
يف فرسخ ذهبا يف إبريسم، وكان يوضع له كرسي من ذهب وحوله ثالثة آالف كرسي من ذهب وفضة فيقعد 

  .األنبياء على كراسي الذهب، والعلماء على كراسي الفضة
ومينعوهنم من تطاول بعضهم على بعض؛ إذ ال  يف اآلية دليل على اختاذ اإلمام واحلكام وزعة يكفون الناس -الثانية

: مسعت احلسن يقول وهو يف جملس قضائه ملا رأى ما يصنع الناس قال: وقال ابن عون. ميكن احلكام ذلك بأنفسهم
وذكر ابن . البد للناس من وازع؛ أي من سلطان يكفهم: وقال احلسن أيضا. واهللا ما يصلح هؤالء الناس إال وزعة

قال ابن . ما يزع اإلمام أكثر مما يزع القرآن؛ أي من الناس: نا مالك أن عثمان بن عفان كان يقولالقاسم قال حدث
وقد جهل قوم املراد هبذا الكالم، فظنوا : قال القاضي أبو بكر بن العريب. يكف: قلت ملالك ما يزع؟ قال: القاسم

  أن املعىن فيه أن قدرة السلطان تردع

فإن اهللا ما وضع احلدود إال مصلحة عامة : قال. القرآن وهذا جهل باهللا وحكمته الناس أكثر مما تردعهم حدود
كافة قائمة لقوام اخللق، ال زيادة عليها، وال نقصان معها، وال يصلح سواها، ولكن الظلمة خاسوا هبا، وقصروا 

هبا، ولو حكموا بالعدل،  عنها، وأتوا ما أتوا بغري نية، ومل يقصدوا وجه اهللا يف القضاء هبا، فلم يرتدع اخللق
  .وأخلصوا النية، الستقامت األمور، وصلح اجلمهور

ُسلَْيَمانُ  َحتَّى إِذَا أََتْوا َعلَى وَاِد النَّْملِ قَالَتْ َنْملَةٌ َيا أَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُوا َمَساِكَنكُْم ال َيْحِطَمنَّكُْم{] ١٨: [اآلية
  }َوُجُنوُدُه وَُهْم ال َيشُْعُرونَ

ِلَديَّ َوأَنْ فَتََبسَّمَ َضاِحكاً ِمْن قَْوِلَها َوقَالَ َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوا{] ١٩: [اآلية
  }أَْعَملَ صَاِلحاً تَْرَضاُه َوأَْدِخلْنِي بَِرْحَمِتَك ِفي ِعبَاِدَك الصَّاِلحَِني

  :فيه ست مسائل
هو : وقال كعب. ذكر لنا أنه واد بأرض الشام: قال قتادة} َحتَّى إِذَا أََتْوا َعلَى وَاِد النَّْملِ{: قوله تعاىل -األوىل

كان للنملة جناحان فصارت من الطري، فلذلك علم منطقها ولوال : قال الشعيب} قَالَْت َنْملَةٌ َيا أَيَُّها النَّْملُ{بالطائف 
وعنه . بفتح النون وضم امليم} النَّْملِ{و} َنْملَةٌ{: وقرأ سليمان التيمي مبكة. ويأيت وقد مضى هذا. ذلك ملا علمه

مر سليمان عليه السالم : قال كعب. ومسيت النملة منلة لتنملها وهو كثرة حركتها وقلة قرارها. أيضا ضمهما مجيعا
هي عرجاء تتكاوس مثل الذئب يف بوادي السدير من أودية الطائف، فأتى على وادي النمل، فقامت منلة متشي و

مسع سليمان كالمها من ثالثة أميال، وكانت متشي وهي عرجاء : الزخمشري. اآلية} َيا أَيَُّها النَّْملُ{: العظم؛ فنادت



ذكروا اسم النملة املكلمة لسليمان عليه السالم، وقالوا امسها : وقال السهيلي. كان امسها طاخية: تتكاوس؛ وقيل
  دري كيف يتصور للنملة اسم علم والنمل ال يسمي بعضهم بعضا، وال اآلدميون ميكنهم تسميةحرميا، وال أ

واحدة منهم باسم علم، ألنه ال يتميز لآلدميني بعضهم من بعض، وال هم أيضا واقعون حتت ملكة بين آدم كاخليل 
لعلمية موجودة يف األجناس إن ا: فإن قلت. والكالب وحنوها، فإن العلمية فيما كان كذلك موجودة عند العرب

كثعالة وأسامة وجعار وقثام يف الضبع وحنو هذا كثري؛ فليس اسم النملة من هذا؛ ألهنم زعموا أنه اسم علم لنملة 
واحدة معينة من بني سائر النمل، وثعالة وحنوه ال خيتص بواحد من اجلنس، بل كل واحد رأيته من ذلك اجلنس فهو 

فإن صح ما قالوه فله وجه، وهو أن تكون هذه النملة . وى وابن عرس وما أشبه ذلكثعالة، وكذلك أسامة وابن آ
الناطقة قد مسيت هبذا االسم يف التوراة أو يف الزبور أو يف بعض الصحف مساها اهللا تعاىل هبذا االسم، وعرفها به 

: قولنا بإمياهنا أهنا قالت للنملومعىن . وخصت بالتسمية لنطقها وإمياهنا فهذا وجه. األنبياء قبل سليمان أو بعضهم
أي من عدل سليمان . التفاتة مؤمن} َوُهمْ ال َيشُْعُرونَ{: فقوهلا} ال َيْحِطمَنَّكُْم ُسلَْيَمانُ َوُجُنوُدُه وَُهْم ال َيشُْعُرونَ{

لكلمة إن تبسم سليمان سرور هبذه ا: وقد قيل. وفضله وفضل جنوده ال حيطمون منلة فما فوقها إال بأال يشعروا
إذ قد يكون التبسم من غري ضحك وال رضا، أال تراهم يقولون تبسم } َضاِحكاً{: منها؛ ولذلك أكد التبسم بقوله

وتبسم الضحك إمنا هو عن سرور، وال يسر نيب بأمر دنيا؛ وإمنا سر مبا . تبسم الغضبان وتبسم تبسم املستهزئني
ونظري قول النملة يف جند . إشارة إىل الدين والعدل والرأفة} ُعُرونَوَُهْم ال َيْش{: وقوهلا. كان من أمر اآلخرة والدين

} فَُتِصيَبكُْم ِمنُْهْم َمَعرَّةٌ بِغَْيرِ ِعلْمٍ{: قول اهللا تعاىل يف جند حممد صلى اهللا عليه وسلم} وَُهْم ال َيشُْعُرونَ{: سليمان
ثين على جند سليمان هي النملة بإذن اهللا تعاىل، إال أن امل. التفاتا إىل أهنم ال يقصدون هدر مؤمن]. ٢٥: الفتح[

واملثين على جند حممد صلى اهللا عليه وسلم هو اهللا عز وجل بنفسه؛ ملا جلنود حممد صلى اهللا عليه وسلم من الفضل 
. على جند غريه من األنبياء؛ كما حملمد صلى اهللا عليه وسلم فضل على مجيع النبيني صلى اهللا عليهم وسلم أمجعني

. } َمَسِكَنكُنَّ ال َيْحِطمَنَّكُْم{ويف مصحف أيب . بسكون السني على اإلفراد} َمَسكَِنكُْم{: قرأ شهر بن حوشبو
ذكره النحاس؛ أي ال يكسرنكم بوطئهم عليكم وهم ال يعلمون } َمَساِكَنكُْم ال َيْحِطَمنَّكُنَّ{: وقرأ سليمان التيمي

  بكم

أمر اهللا تعاىل الريح أال يتكلم أحد : وقال وهب. ة هذا لتكون معجزة لسليمانوأفهم اهللا تعاىل النمل: قال املهدوي
إن هذا الوادي كان ببالد اليمن : وقد قيل. بشيء إال طرحته يف مسع سليمان؛ بسبب أن الشياطني أرادت كيده

ن منل ذلك الوادي كا: وقال نوف الشامي وشقيق بن سلمة. وأهنا كانت منلة صغرية مثل النمل املعتاد قاله الكليب
فإن كان على هذه : قال حممد بن على الترمذي. كهيئة النعاج: وقال بريدة األسلمي. كهيئة الذئاب يف العظم

اخللقة فلها صوت، وإمنا افتقد صوت النمل لصغر خلقها، وإال فاألصوات يف الطيور والبهائم كائنة، وذلك 
َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِالَّ ُيسَبُِّح بِحَْمِدِه وَلَِكْن ال {: ك، وهو قوله تعاىلمنطقهم، ويف تلك املناطق معاين التسبيح وغري ذل

  ].٤٤: اإلسراء[} َتفْقَُهونَ َتْسبِيَحُهْم
يدل على صحة قول الكليب؛ إذ لو كانت كهيئة الذئاب والنعاج ملا حطمت بالوطء؛ } ال َيْحِطمَنَّكُْم{: وقوله: قلت

فجاء على خطاب اآلدميني ألن النمل ههنا أجري جمرى اآلدميني حني نطق } َمَساِكَنكُْماْدُخلُوا {: وقال. واهللا أعلم
ورأيت يف بعض الكتب أن سليمان قال هلا مل حذرت النمل؟ أخفت : قال أبو إسحاق الثعليب. كما ينطق اآلدميون

وَُهْم ال {: أما مسعت قويل: فقالت النملة }ْحِطَمنَّكُْم ُسلَْيَمانُ َوُجُنودُُه{: ظلمي ؟ أما علمت أين نيب عدل؟ فلم قلت



مع أين مل أرد حطم النفوس، وإمنا أردت حطم القلوب خشية أن يتمنني مثل ما أعطيت، أو يفتنت بالدنيا، } َيْشُعُرونَ
أما علمت مل مسي أبوك : فقالت النملة. عظيين: فقال هلا سليمان. ويشغلن بالنظر إىل ملكك عن التسبيح والذكر

ألنك سليم الناحية : قالت. ال: ألنه داوى جراحة فؤاده؛ هل علمت مل مسيت سليمان؟ قال: قالت. ال: قالداود؟ 
: قالت. ال: أتدري مل سخر اهللا لك الريح؟ قال: مث قالت. على ما أوتيته بسالمة صدرك، وإن لك أن تلحق بأبيك

هل عندكم من : متعجبا مث مضت مسرعة إىل قومها، فقالت} افََتَبسََّم َضاِحكاً ِمْن قَْوِلَه{. أخربك أن الدنيا كلها ريح
  شيء هنديه إىل

فأتوها هبا فحملتها . حسنة؛ ايتوين هبا: قالت. واهللا ما عندنا إال نبقة واحدة! وما قدر ما هندي له: نيب اهللا؟ قالوا
واألنبياء على البساط، حىت  بفيها فانطلقت جترها، فأمر اهللا الريح فحملتها، وأقبلت تشق اإلنس واجلن والعلماء

  :وقعت بني يديه، مث وضعت تلك النبقة من فيها يف كفه، وأنشأت تقول
  وإن كان عنه ذا غين فهو قابله... أمل ترنا هندي إىل اهللا ماله 

  لقصر عنه البحر يوما وساحله... ولو كان يهدي للجليل بقدره 
  اعلهفريضى به عنا ويشكر ف... ولكننا هندي إىل من حنبه 

  وإال فما يف ملكنا ما يشاكله... وما ذاك إال من كرمي فعاله 
هنى النيب صلى اهللا : وقال ابن عباس. بارك اهللا فيكم؛ فهم بتلك الدعوة أشكر خلق اهللا وأكثر خلق اهللا: فقال هلا

حممد  اهلدهد والصرد والنملة والنحلة؛ خرجه أبو داود وصححه أبو: عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب
فالنملة أثنت على سليمان وأخربت بأحسن ما . }األعراف{وقد مضى يف . عبداحلق وروي من حديث أيب هريرة

تقدر عليه بأهنم ال يشعرون إن حطموكم، وال يفعلون ذلك عن عمد منهم، فنفت عنهم اجلور؛ ولذلك هنى عن 
إمنا صرف اهللا شر : وقال عكرمة. إىل بلقيسقتلها، وعن قتل اهلدهد؛ ألنه كان دليل سليمان على املاء ورسوله 

أول من صام الصرد : وروي عن أيب هريرة قال. والصرد يقال له الصوام. سليمان عن اهلدهد ألنه كان بارا بوالديه
وملا خرج إبراهيم عليه السالم من الشام إىل احلرم يف بناء البيت كانت السكينة معه والصرد، فكان الصرد دليله 

ابن يا : ع والسكينة مقداره، فلما صار إىل البقعة وقعت السكينة على موضع البيت ونادت وقالتعلى املوض
النهي عن قتل } النحل{سبب النهي عن قتل الضفدع ويف } األعراف{وقد تقدم يف . إبراهيم على مقدار ظلي

  .واحلمد هللا. النحل
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

} ال ُيَحطَِّمنَّكم{: وعنه أيضا وعن أيب رجاء} ال َيِحطَِّمنَّكم{وعنه أيضا } ال َيْحِطَمنَّكُْم{: قرأ احلسن -الثانية
جيوز أن يكون حاال من } َوُهْم ال َيْشُعُرونَ{أي كسرته وحتطَّم؛ والتحطيم التكسري،  حطمته حطما. واحلطْم الكسر

أي قالت ذلك يف حال : } قَالَْت{أو حاال من النملة والعامل . }َيْحِطمَنَّكُْم{سليمان، وجنوده، والعامل يف احلال 
والنمل ال : على أن املعىن} قَالَْت{امل أو حاال من النمل أيضا والع. قمت والناس غافلون: غفلة اجلنود؛ كقولك

  .وفيه بعد وسيأيت. يشعرون أن سليمان يفهم مقالتها
أن منلة قرصت نبيا من األنبياء : "روى مسلم من حديث أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -الثالثة

: ويف طريق آخر" أمة من األمم تسبح فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى اهللا تعاىل إليه أيف أن قرصتك منلة أهلكت
يا رب تعذب أهل قرية : يقال إن هذا النيب هو موسى عليه السالم، وإنه قال: قال علماؤنا" . فهال منلة واحدة"

فكأنه أحب أن يريه ذلك من عنده، فسلط عليه احلر حىت التجأ إىل شجرة مستروحا إىل . مبعاصيهم وفيهم الطائع
نمل، فغلبه النوم، فلما وجد لذة النوم لدغته النملة فأضجرته، فدلكهن بقدمه فأهلكهن، ظلها، وعندها قرية ال

ملا لدغتك منلة فكيف أصبت الباقني : وأحرق تلك الشجرة اليت عندها مساكنهم، فأراه اهللا العربة يف ذلك آية
وطهارة وبركة، وشرا ونقمة على يريد أن ينبهه أن العقوبة من اهللا تعاىل تعم فتصري رمحة على املطيع ! بعقوبتها
وعلى هذا فليس يف احلديث ما يدل على كراهة وال حظر يف قتل النمل؛ فإن من آذاك حل لك دفعه عن . العاصي

نفسك، وال أحد من خلقه أعظم حرمة من املؤمن، وقد أبيح لك دفعه عنك بقتل وضرب على املقدار، فكيف 
ما آذاك من : وروي عن إبراهيم. عليها، فإذا آذاك أبيح لك قتلهباهلوام والدواب اليت قد سخرت لك وسلطت 

دليل على أن الذي يؤذي يؤذى ويقتل، وكلما كان القتل لنفع أو دفع ضرر " إال منلة واحدة: "وقوله. النمل فاقتله
القصاص؛ ألنه وأطلق له منلة ومل خيص تلك النملة اليت لدغت من غريها؛ ألنه ليس املراد . فال بأس به عند العلماء

  أال منلة مكان منلة؛ فعم الربيء: لو أراده لقال أال منلتك اليت لدغتك، ولكن قال

إن هذا : وقد قيل. واجلاين بذلك، ليعلم أنه أراد أن ينبهه ملسألته ربه يف عذاب أهل قرية وفيهم املطيع والعاصي
عاتبه اهللا تعاىل يف إحراق الكثري من النمل ال يف  النيب كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة يف شرعه؛ فلذلك إمنا

وهذا خبالف شرعنا، فإن النيب صلى . أي هال حرقت منلة واحدة" فهال منلة واحدة: "أال ترى قوله. أصل اإلحراق
يف وكذلك أيضا كان قتل النمل مباحا " . ال يعذب بالنار إال اهللا: "وقال. اهللا عليه وسلم قد هنى عن التعذيب بالنار

وأما شرعنا فقد جاء من حديث ابن عباس وأيب هريرة . شريعة ذلك النيب؛ فإن اهللا مل يعتبه على أصل قتل النمل
إن هذا النيب إمنا : وقد قيل. وقد كره مالك قتل النمل إال أن يضر وال يقدر على دفعه إال بالقتل. النهي عن ذلك

، وكان األوىل الصرب والصفح؛ لكن وقع للنيب أن هذا النوع عاتبه اهللا حيث انتقم لنفسه بإهالك مجع آذاه واحد
مؤذ لبين آدم، وحرمة بين آدم أعظم من حرمة غريه من احليوان غري الناطق، فلو انفرد له هذا النظر ومل ينضم إليه 

  .هلكن ملا انضاف إليه التشفي الذي دل عليه سياق احلديث عوتب علي. واهللا أعلم. التشفي الطبعي مل يعاتب
مقتضى هذا أنه تسبيح مبقال ونطق، كما أخرب اهللا " أيف أن قرصتك منلة أهلكت أمة من األمم تسبح: "قوله -الرابعة



وهذا يدل داللة واضحة . وتبسم من قوهلا -وهذا معجزة له  -عن النمل أن هلا منطقا وفهمه سليمان عليه السالم 
وال ننكر . ن شاء اهللا تعاىل ممن خرق له العادة من نيب أو ويلأن للنمل نطقا وقوال، لكن ال يسمعه كل أحد، بل م

مث إن اإلنسان جيد يف نفسه . هذا من حيث أنا ال نسمع ذلك؛ فإنه ال يلزم من عدم اإلدراك عدم املدرك يف نفسه
فأمسعه كالم  وقد خرق اهللا العادة لنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم. قوال وكالما وال يسمع منه إال إذا نطق بلسانه

النفس من قوم حتدثوا مع أنفسهم وأخربهم مبا يف نفوسهم، كما قد نقل منه الكثري من أئمتنا يف كتب معجزات 
وإياه . النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وكذلك وقع لكثري ممن أكرمه اهللا تعاىل من األولياء مثل ذلك يف غري ما قضية

  وقد مضى هذا املعىن" . يف أميت حمدثني وإن عمر منهم إن: "عىن النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله

  .واحلمد هللا. وإنه تسبيح لسان ومقال ال تسبيح داللة حال} اإلسراء{يف تسبيح اجلماد يف 
بغري ألف، وهو منصوب على } َضاِحكاً{: وقرأ ابن السميقع} فَتََبسَّمَ ضَاِحكاً ِمْن قَْوِلهَا{: قوله تعاىل -اخلامسة

وهو عند غري سيبويه منصوب . ل حمذوف يدل عليه تبسم، كأنه قال ضحك ضحكا، هذا مذهب سيبويهاملصدر بفع
واملعىن . } َتَبسََّم{فهو منصوب على احلال من الضمري يف } ضَاِحكاً{: ألنه يف معىن ضحك؛ ومن قرأ} تََبسََّم{بنفس 

يبسم " بالفتح: "بسم: يقال. هو أولهتبسم مقدار الضحك؛ ألن الضحك يستغرق التبسم، والتبسم دون الضحك و
بسما فهو باسم وابتسم وتبسم، واملبسم الثغر مثل اجمللس من جلس جيلس ورجل مبسام وبسام كثري التبسم، 

والضحك عبارة عن االبتداء واالنتهاء، إال أن الضحك يقتضي مزيدا على التبسم، فإذا . فالتبسم ابتداء الضحك
ويف الصحيح عن . والتبسم ضحك األنبياء عليهم السالم يف غالب أمرهم. يل قهقهزاد ومل يضبط اإلنسان نفسه ق

نعم كثريا؛ كان ال يقوم من مصاله الذي : أكنت جتالس النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قال: جابر بن مسرة وقيل له
 أمر اجلاهلية حىت تطلع الشمس فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون ويأخذون يف -أو الغداة  -يصلي فيه الصبح 
كان رجل من املشركني قد أحرق املسلمني، فقال له النيب صلى اهللا عليه : وفيه عن سعد قال. فيضحكون ويبتسم

قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك " ارم فداك أيب وأمي: "وسلم
وكان أيضا . فكان عليه السالم يف أكثر أحواله يتبسم. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نظرت إىل نواجذه

وكان يف النادر عند . يضحك يف أحوال أخر ضحكا أعلى من التبسم وأقل من االستغراق الذي تبدو فيه اللهوات
يا بين إياك وكثرة : ود كره العلماء منه الكثرة؛ كما قال لقمان البنه. إفراط تعجبه رمبا ضحك حىت بدت نواجذه

  وقد روي مرفوعا من. فإنه مييت القلبالضحك 

وضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه حني رمى سعد الرجل فأصابه، إمنا . حديث أيب ذر وغريه
  .كان سرورا بإصابته ال بانكشاف عورته؛ فإنه املنزه عن ذلك صلى اهللا عليه وسلم

قال . احلمام أعقل الطري: وقد قال الشافعي. ا أفهام وعقولال اختالف عند العلماء أن احليوانات كلها هل -السادسة
والنمل حيوان فطن قوي مشام جدا يدخر ويتخذ القرى ويشق احلب بقطعتني لئال ينبت، ويشق الكزبرة : ابن عطية

: قال ابن العريب. بأربع قطع؛ ألهنا تنبت إذا قسمت شقتني، ويأكل يف عامه نصف ما مجع ويستبقي سائره عدة
وال : خواص العلوم عندنا، وقد أدركتها النمل خبلق اهللا ذلك هلا؛ قال األستاذ أبو املظفر شاهنود اإلسفرايين وهذه

يبعد أن تدرك البهائم حدوث العامل وحدوث املخلوقات؛ ووحدانية اإلله، ولكننا ال نفهم عنها وال تفهم عنا، أما أنا 
  .نطلبها وهي تفر منا فبحكم اجلنسية

} أَْوزِْعنِي{و . مصدرية} أن{فـ } َوقَالَ َربِّ أَْوزِعْنِي أَنْ أَْشكُرَ نِْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى وَاِلَديَّ{ :قوله تعاىل



يزعم أهل الكتاب أن أم : وقال حممد بن إسحاق. كفين عما يسخط: وأصله من وزع فكأنه قال. أي أهلمين ذلك
متحن اهللا هبا داود، أو أنه بعد موت زوجها تزوجها داود فولدت له سليمان عليه سليمان هي امرأة أوريا اليت ا

  .إن شاء اهللا تعاىل} ص{وسيأيت هلذا مزيد بيان يف سورة . السالم
املعىن يف مجلة عبادك : وقيل. أي مع عبادك، عن ابن زيد} َوأَْدِخلْنِي بَِرْحمَِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحَني{: قوله تعاىل
  .الصاحلني

  }َوَتفَقََّد الطَّْيَر فَقَالَ َما ِلَي ال أََرى الُْهْدُهَد أَْم كَانَ ِمَن الْغَاِئبَِني{] ٢٠: [اآلية
  }لَأَُعذَِّبنَُّه َعذَاباً َشدِيداً أَوْ لَأَذَْبَحنَّهُ أَْو لَيَأِْتيَنِّي بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ{] ٢١: [اآلية
  }يٍد فَقَالَ أََحطْتُ بَِما لَْم ُتِحطْ بِِه َوجِئُْتَك ِمْن َسَبٍأ بِنََبٍأ َيِقنيٍفََمكَثَ غَْيَر بَِع{] ٢٢: [اآلية

  }إِنِّي َوَجْدُت امَْرأَةً َتْمِلكُُهْم َوأُوِتَيْت ِمْن كُلِّ َشْيٍء َولََها عَْرٌش َعِظيٌم{] ٢٣: [اآلية
ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن لَُهُم الشَّيْطَانُ أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعنِ السَّبِيلِ  َوَجدُْتَها َوقَْوَمَها َيْسُجُدونَ ِللشَّْمسِ ِمْن{] ٢٤: [اآلية

  }فَُهْم ال َيهَْتُدونَ
  }أَالَّ َيْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي ُيخْرُِج الَْخْبَء ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَيعْلَُم َما ُتْخفُونَ َوَما ُتْعِلُنونَ{] ٢٥: [اآلية
  }اللَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو َربُّ الْعَْرشِ الَْعظِيمِ{] ٢٦[: اآلية
  }قَالَ َسَنْنظُرُ أََصَدقَْت أَْم كُْنَت ِمَن الْكَاِذبَِني{] ٢٧: [اآلية
  }اذَْهْب بِِكتَابِي َهذَا فَأَلِْقْه إِلَيْهِْم ثُمَّ َتَولَّ َعنُْهْم فَاْنظُْر َماذَا يَْرجُِعونَ{] ٢٨: [اآلية
  :ان عشرة مسألةفيه مث
والتفقد . ذكر شيئا آخر مما جرى له يف مسريه الذي كان فيه من النمل ما تقدم} َوَتفَقََّد الطَّيَْر{: قوله تعاىل -األوىل

وكانت . والطري اسم جامع والواحد طائر، واملراد بالطري هنا جنس الطري ومجاعتها. تطلب ما غاب عنك من شيء
ذلك حبسب ما تقتضيه العناية : واختلف الناس يف معىن تفقده للطري؛ فقالت فرقة. هاتصحبه يف سفره وتظله بأجنحت

بل تفقد الطري ألن الشمس دخلت من : وقالت فرقة. بأمور امللك، والتهمم بكل جزء منها؛ وهذا ظاهر اآلية
إمنا :  بن سالموقال عبداهللا. موضع اهلدهد حني غاب؛ فكان ذلك سبب تفقد الطري؛ ليتبني من أين دخلت الشمس

طلب اهلدهد ألنه احتاج إىل معرفة املاء على كم هو من وجه األرض؛ ألنه كان نزل يف مفازة عدم فيها املاء، وأن 
اهلدهد كان يرى باطن األرض وظاهرها؛ فكان خيرب سليمان مبوضع املاء، مث كانت اجلن خترجه يف ساعة يسرية؛ 

قال أبو جملز قال ابن عباس . له ابن عباس فيما روي عن ابن سالمتسلخ عنه وجه األرض كما تسلخ الشاة؛ قا
: قال. نعم ثالث مرات: أتسألين وأنت تقرأ القرآن؟ قال: قال. أريد أن أسألك عن ثالث مسائل: لعبداهللا بن سالم

  مل تفقد سليمان اهلدهد دون

ان اهلدهد يعرف ذلك دون سائر الطري وك -أو قال مسافته  -احتاج إىل املاء ومل يعرف عمقه : سائر الطري؟ قال
وروي أن نافع بن األزرق مسع ابن عباس يذكر شأن اهلدهد . كان اهلدهد مهندسا: وقال يف كتاب النقاش. فتفقده
إذا : فقال له ابن عباس! قف يا وقاف كيف يرى اهلدهد باطن األرض وهو ال يرى الفخ حني يقع فيه؟: فقال له

نزل منزال ومل يدر ما بعد : قيل البن عباس كيف تفقد اهلدهد من الطري؟ فقال: ل جماهدوقا. جاء القدر عمي البصر
فقلت كيف يهتدي والصيب يضع له احلبالة فيصيده؟ : قال جماهد. املاء، وكان اهلدهد مهتديا إليه، فأراد أن يسأله

  . عامل القرآنوال يقدر على هذا اجلواب إال: قال ابن العريب. إذا جاء القدر عمي البصر: قال



  :وأنشدوا. هذا اجلواب قد قاله اهلدهد لسليمان كما تقدم: قلت
  وكان ذا عقل ورأي ونظر... إذا أراد اهللا أمرا بامرئ 
  يأيت به مكروه أسباب القدر... وحيلة يعملها يف دفع ما 

  وسله من ذهنه سل الشعر... غطى عليه مسعه وعقله 
  عقله ليعترب رد عليه... حىت إذا أنفذ فيه حكمه 

  .واهللا أعلم. مل يكن له يف مسريه إال هدهد واحد: قال الكليب
فانظر إىل اهلدهد مع صغره كيف مل . يف هذه اآلية دليل على تفقد اإلمام أحوال رعيته؛ واحملافظة عليهم -الثانية

و أن سخلة على شاطئ ل: ويرحم اهللا عمر فإنه كان على سريته؛ قال. خيف على سليمان حاله، فكيف بعظام امللك
. فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان، وتضيع الرعية ويضيع الرعيان. الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر

: ويف الصحيح عن عبداهللا بن عباس أن عمر بن اخلطاب خرج إىل الشام، حىت إذا كان بسرغ لقيه أمراء األجناد
كان هذا اخلروج من عمر بعد ما : احلديث؛ قال علماؤنا. وقع بالشامأبو عبيدة وأصحابه فأخربوه أن الوباء قد 

  .فتح بيت املقدس سنة سبع عشرة على ما ذكره خليفة بن خياط

كان يتفقد أحوال رعيته وأحوال أمرائه بنفسه، فقد دل القرآن والسنة وبينا ما جيب على اإلمام من تفقد أحوال 
  :ورحم اهللا ابن املبارك حيث يقول. ذلك وإن طالرعيته، ومباشرة ذلك بنفسه، والسفر إىل 

  وأحبار سوء ورهباهنا... وهل أفسد الدين إال امللوك 
وهو . أي ما للهدهد ال أراه؛ فهو من القلب الذي ال يعرف معناه} َما ِلَي ال أََرى الُْهْدُهَد{: قوله تعاىل -الثالثة

إمنا مقصد الكالم : قال ابن عطية. وف وهدهدته صوتهواهلدهد طري معر. أي مالك. ما يل أراك كئيبا: كقولك
اهلدهد غاب لكنه أخذ الالزم عن مغيبه وهو أن ال يراه، فاستفهم على جهة التوقف على الالزم وهذا ضرب من 

ى َما ِلَي ال أََر{: إمنا قال: وقيل. ناب مناب األلف اليت حتتاجها أم} َما ِلَي{: واالستفهام الذي يف قوله. اإلجياز
؛ ألنه اعترب حال نفسه، إذ علم أنه أويت امللك العظيم، وسخر له اخللق، فقد لزمه حق الشكر بإقامة } الُْهْدُهَد

الطاعة وإدامة العدل، فلما فقد نعمة اهلدهد توقع أن يكون قصر يف حق الشكر، فألجله سلبها فجعل يتفقد نفسه؛ 
شيوخ الصوفية إذا فقدوا ماهلم، تفقدوا أعماهلم؛ هذا يف اآلداب، وهدا يفعله : قال ابن العريب. } َما ِلَي{: فقال

} َما ِلَي{: وقرأ ابن كثري وابن حميصن وعاصم والكسائي وهشام وأيوب!. فكيف بنا اليوم وحنن نقصر يف الفرائض
وقرأ الباقون . عقوبوأسكنها محزة وي]. ٢٢: يس[} َوَما ِليَ ال أَْعُبدُ الَِّذي فَطَرَنِي} {يس{بفتح الياء وكذلك يف 
استفهام، } النمل{ألن هذه اليت يف : قال أبو عمرو. وإسكان هذه} يس{بفتح اليت يف : املدنيون وأبو عمرو
زعم قوم أهنم أرادوا : وقال أبو جعفر النحاس. } فقال مايل{واختار أبو حامت وأبو عبيد اإلسكان . واألخرى انتفاء

ا كان معطوفا على ما قبله، وهذا ليس بشيء؛ وإمنا هي ياء النفس، من العرب أن يفرقوا بني ما كان مبتدأ، وبني م
من يفتحها ومنهم من يسكنها، فقرؤوا باللغتني؛ واللغة الفصيحة يف ياء النفس أن تكون مفتوحة؛ ألهنا اسم وهي 

  .عىن بلمب} أَْم كَانَ ِمَن الْغَاِئبَِني{. على حرف واحد، وكان االختيار أال تسكن فيجحف االسم

دليل على أن احلد على قدر الذنب ال على قدر اجلسد، } ُألَعذَِّبنَُّه َعذَاباً َشدِيداً أَوْ َألذَْبَحنَُّه{: قوله تعاىل -الرابعة
روي عن ابن عباس وجماهد وابن جريج أن تعذيبه للطري كان بأن ينتف . أما أنه يرفق باحملدود يف الزمان والصفة

فعل سليمان هذا باهلدهد إغالظا على العاصني، . جناحاه: وقال يزيد بن رومان. ريشه أمجع: قال ابن جريج. ريشه



. وعقابا على إخالله بنوبته ورتبته؛ وكأن اهللا أباح له ذلك، كما أباح ذبح البهائم والطري لألكل وغريه من املنافع
ع اإليادي، قال حدثنا عون بن عمارة، عن حدثنا سليمان بن محيد أبو الربي: قال" نوادر األصول"ويف . واهللا أعلم

إمنا صرف اهللا شر سليمان عن اهلدهد ألنه كان بارا : احلسني اجلعفي، عن الزبري بن اخلريت، عن عكرمة، قال
أللزمنه : أضيق السجون معاشرة األضداد وقيل: وعن بعضهم. تعذيبه أن جيعل مع أضداده: وقيل. وسيأيت. بوالديه

بتبعيده عن خدميت، وامللوك يؤدبون : وقيل. بأن جيعله للشمس بعد نتفه: وقيل. إيداعه القفص :وقيل. خدمة أقرانه
" ولو قرئت : قال أبو حامت. وهو مؤكد بالنون الثقيلة، وهي الزمة هي أو اخلفيفة. باهلجران اجلسد بتفريق إلفه

الم } لَيَأِْتيَنِّي{وليست الالم يف . أي حبجة بينة} اٍن ُمبِنيٍأَْو لَيَأِْتيَنِّي بُِسلْطَ{. جاز" ألعذبنه عذابا شديدا أو ألذحبنه 
وهو مما جاز به القسم أجراه } ُألَعذَِّبنَُّه{: القسم ألنه ال يقسم سليمان على فعل اهلدهد؛ ولكن ملا جاء يف أثر قوله

  .بنونني} لَيَأِْتيَنِّي{: وقرأ ابن كثري وحده. جمراه
واجلمهور من القراء على ضم الكاف، وقرأ عاصم وحده . أي اهلدهد} ثَ غَْيرَ َبِعيٍدفََمكَ{: قوله تعاىل -اخلامسة
ومكث مثل : قال. مكث ميكث مكوثا كما قالوا قعد يقعد قعودا: قال سيبويه. ومعناه يف القراءتني أقام. بفتحها
مكث ميكث فهو : يقال إذ هو من مكث؛] ٣: الكهف[} َماِكثَِني{: والفتح أحسن لقوله تعاىل: قال غريه. ظرف

ومكث ميكث فهو ماكث؛ مثل محض حيمض فهو . ماكث؛ ومكث ميكث مثل عظم يعظم فهو مكيث؛ مثل عظيم
بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غري طويل أي : حيتمل أن يكون لسليمان؛ واملعىن} َمكَثَ{والضمري يف . حامض

  :وهي} فَقَالَ أَحَطُْت بَِما لَْم ُتِحطْ بِِه{: اءفج. وحمتمل أن يكون للهدهد وهو األكثر. غري وقت طويل

وحكى الفراء . إن األنبياء تعلم الغيب: أي علمت ما مل تعلمه من األمر فكان يف هذا رد على من قال -السادسة
  .بقلب الطاء تاء وتدغم" أحت"وحكى . يدغم التاء يف الطاء" أحط"

أعلم سليمان ما مل يكن يعلمه، ودفع عن نفسه ما توعده من } بِنََبٍأ َيقِنيٍ َوجِئُْتَك ِمْن َسَبٍأ{: قوله تعاىل -السابعة
بفتح اهلمزة وترك الصرف؛ } َسبَأ{: وابن كثري وأبو عمرو. بالصرف} َسَبٍأ{: وقرأ اجلمهور. العذاب والذبح

  :فاألول على أنه اسم رجل نسب إليه قوم، وعليه قول الشاعر
  قد عض أعناقهم جلد اجلواميس... الواردون وتيم يف ذرى سبأ 

اسم مدينة تعرف مبأرب باليمن بينها وبني صنعاء مسرية ثالثة } َسبٍَأ{وأنكر الزجاج أن يكون اسم رجل، وقال 
  .أيام
  :وأنشد للنابغة اجلعدي. قتادة والسدي بعث إليه اثنا عشر نبيا. وقع يف عيون املعاين للغزنوي ثالثة أميال: قلت

  يبنون من دون سيله العرما... أرب إذ من سبأ احلاضرين م
. فمن مل يصرف قال إنه اسم مدينة، ومن صرف وهو األكثر فألنه اسم البلد فيكون مذكرا مسي به مذكر: قال
والصحيح أنه اسم رجل، كذلك يف كتاب الترمذي من حديث فروة بن مسيك . اسم امرأة مسيت هبا املدينة: وقيل

وخفي هذا احلديث على الزجاج : قال ابن عطية. وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل: ليه وسلماملرادي عن النيب صلى اهللا ع
: قال النحاس. ما أدري ما هو: وزعم الفراء أن الرؤاسي سأل أبا عمرو بن العالء عن سبأ فقال. فخبط عشواء

: وقال النحاس. ينصرف وتأول الفراء على أيب عمرو أنه منعه من الصرف ألنه جمهول، وأنه إذا مل يعرف الشيء مل
وأبو عمر وأجل من أن يقول مثل هذا، وليس يف حكاية الرؤاسي عنه دليل أنه إمنا منعه من الصرف ألنه مل يعرفه، 

وإمنا قال ال أعرفه، ولو سئل حنوي عن اسم فقال ال أعرفه مل يكن يف هذا دليل على أنه مينعه من الصرف، بل احلق 



يعرفه أن يصرفه؛ ألن أصل األمساء الصرف؛ وإمنا مينع الشيء من الصرف لعلة  على غري هذا؛ والواجب إذا مل
  وذكر كالما كثريا. داخلة عليه؛ فاألصل ثابت بيقني فال يزول مبا ال يعرف

ما جاء التوقيف فيه أنه يف األصل اسم رجل، فإن صرفته فألنه قد } َسبَأ{والقول يف : عن النحاة وقال يف آخره
وإن مل تصرفه جعلته امسا للقبيلة مثل مثود إال أن االختيار عند سيبويه الصرف وحجته يف ذلك  صار امسا للحي،

  .قاطعة؛ ألن هذا االسم ملا كان يقع له التذكري والتأنيث كان التذكري أوىل؛ ألنه األصل واألخف
هذا . عندك إذا حتقق ذلك وتيقنهويف اآلية دليل على أن الصغري يقول للكبري واملتعلم للعامل عندي ما ليس  -الثامنة

وكان علم التيمم عند عمار وغريه، . عمر بن اخلطاب مع جاللته رضي اهللا عنه وعلمه مل يكن عنده علم باالستئذان
وكان حكم اإلذن يف أن تنفر احلائض عند ابن عباس ومل . ال يتيمم اجلنب: وغاب عن عمر وابن مسعود حىت قاال

ومثله . وكان غسل رأس احملرم معلوما عند ابن عباس وخفي عن املسور بن خمرمة. تيعلمه عمر وال زيد بن ثاب
  .كثري فال يطول به

وما : قال سليمان} َوجِئُْتَك ِمْن َسَبٍأ بَِنَبٍأ َيقِنيٍ{: ملا قال اهلدهد} إِنِّي َوَجْدُت امَْرأَةً َتْمِلكُُهْم{: قوله تعاىل -التاسعة
كيف وخفي على : ويقال. يعين بلقيس بنت شراحيل متلك أهل سبأ} ْدُت امَْرأَةً َتْمِلكُُهْمإِنِّي َوَج{: ذلك اخلرب؟ قال

سليمان مكاهنا وكانت املسافة بني حمطه وبني بلدها قريبة، وهي من مسرية ثالث بني صنعاء ومأرب ؟ واجلواب أن 
قال . ن أحد أبويها كان من اجلنويروى أ. اهللا تعاىل أخفى ذلك عنه ملصلحة، كما أخفى على يعقوب مكان يوسف

اجلن ال يأكلون وال يلدون؛ كذبوا لعنهم اهللا أمجعني؛ ذلك صحيح : وهذا أمر تنكره امللحدة، ويقولون: ابن العريب
  .ونكاحهم جائز عقال فإن صح نقال فبها ونعمت

 صلى اهللا عليه قدم وفد من اجلن على رسول اهللا: خرج أبو داود من حديث عبداهللا بن مسعود أنه قال: قلت
ويف صحيح . يا حممد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو مججمة فإن اهللا جاعل لنا فيها رزقا: وسلم، فقالوا

" لكم كل عظم ذكر اسم اهللا عليه يقع يف أيديكم أوفر ما يكون حلما وكل بعرة علف لدوابكم: "فقال: مسلم
  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ما بال العظم : ويف البخاري من حديث أيب هريرة قال فقلت" ستنجوا هبما فإهنما طعام إخوانكم اجلنفال ت"
مها من طعام اجلن وإنه أتاين وفد جن نصيبني ونعم اجلن فسألوين الزاد فدعوت اهللا تعاىل أال ميروا : "والروثة؟ فقال

وأما نكاحهم فقد تقدمت اإلشارة إليه يف . يطعمون وهذا كله نص يف أهنم" بعظم وال روثة إال وجدوا عليها طعاما
وروى وهيب بن جرير بن ]. ٦٤: اإلسراء[} َوَشارِكُْهْم ِفي اَألْموَالِ وَاَألْوالِد{: عند قوله" اإلسراء"} سُْبَحانَ{

أيت وسي. كانت أم بلقيس من اجلن يقال هلا بلعمة بنت شيصان: حازم عن اخلليل بن أمحد عن عثمان بن حاضر قال
  .هلذا مزيد بيان إن شاء اهللا تعاىل

روى البخاري من حديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت  -العاشرة
هذا نص يف أن املرأة ال تكون خليفة : قال القاضي أبو بكر بن العريب" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "كسرى قال

ونقل عن حممد بن جرير الطربي أنه جيوز أن تكون املرأة قاضية، ومل يصح ذلك عنه، ولعله نقل عنه  وال خالف فيه؛
كما نقل عن أيب حنيفة أهنا إمنا تقضي فيما تشهد فيه وليس بأن تكون قاضية على اإلطالق؛ وال بأن يكتب هلا 

ة يف القضية الواحدة، وهذا هو الظن بأيب مسطور بأن فالنة مقدمة على احلكم، وإمنا سبيل ذلك التحكيم واالستناب
ومل يصح فال تلتفتوا إليه، فإمنا هو من . وقد روي عن عمر أنه قدم امرأة على حسبة السوق. حنيفة وابن جرير



وقد تناظر يف هذه املسألة القاضي أبو بكر بن الطيب املالكي األشعري مع أيب الفرج . دسائس املبتدعة يف األحاديث
الدليل على أن املرأة جيوز أن حتكم أن الغرض من األحكام تنفيذ القاضي : الشافعية، فقال أبو الفرج بن طرار شيخ

فاعترض عليه . هلا، ومساع البينة عليها، والفصل بني اخلصوم فيها، وذلك ممكن من املرأة كإمكانه من الرجل
ثغور، وتدبري األمور ومحاية البيضة، وقبض القاضي أبو بكر ونقض كالمه باإلمامة الكربى؛ فإن الغرض منه حفظ ال
  وليس: قال ابن العريب. اخلراج ورده على مستحقه، وذلك ال يتأتى من املرأة كتأتيه من الرجل

كالم الشيخني يف هذه املسألة بشيء؛ فإن املرأة ال يتأتى منها أن تربز إىل اجمللس، وال ختالط الرجال، وال تفاوضهم 
ألهنا إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكالمها، ألن كانت بَْرَزة مل جيمعها والرجال جملس  مفاوضة النظري للنظري؛

  .واحد تزدحم فيه معهم، وتكون مناظرة هلم؛ ولن يفلح قط من تصور هذا وال من اعتقده
املعىن أوتيت من كل : وقيل. مبالغة؛ أي مما حتتاجه اململكة} َوأُوِتَيْت ِمْن كُلِّ َشْيٍء{: قوله تعاىل -احلادية عشرة

أي سرير؛ ووصفه بالعظم يف اهليئة } وَلََها َعْرٌش َعظِيٌم{. شيء يف زماهنا شيئا فحذف املفعول؛ ألن الكالم دل عليه
أَيُّكُمْ َيأْتِينِي {: العرش هنا امللك؛ واألول أصح؛ لقوله تعاىل: وقيل. كان من ذهب جتلس عليه: قيل. ورتبة السلطان

فإن قلت كيف سوى اهلدهد بني عرش بلقيس وعرش اهللا يف الوصف : الزخمشري]. ٣٨: النمل[} بَِعْرِشَها
  بالعظيم؟
بني الوصفني بون عظيم؛ ألن وصف عرشها بالعظيم تعظيم له باإلضافة إىل عروش أبناء جنسها من امللوك، : قلت

كان طول عرشها : قال ابن عباس .ووصف عرش اهللا بالعظيم تعظيم له بالنسبة إىل ما خلق من السماوات واألرض
مثانني ذراعا، وعرضه أربعني ذراعا، وارتفاعه يف السماء ثالثني ذراعا، مكلل بالدر والياقوت األمحر، والزبرجد 

كان مثانني ذراعا : مقاتل. وقوائمه لؤلؤ وجوهر، وكان مسترا بالديباج واحلرير، عليه سبعة مغاليق: قتادة. األخضر
وكان خيدمها النساء، وكان : ابن إسحاق. وارتفاعه من األرض مثانون ذراعا، وهو مكلل باجلواهريف مثانني ذراعا، 

والالزم من اآلية أهنا امرأة ملكت على مدائن اليمن، ذات ملك عظيم، : قال ابن عطية. معها خلدمتها ستمائة امرأة
  .وسرير عظيم، وكانت كافرة من قوم كفار

كانت هذه األمة ممن يعبد : قيل} َوَجْدتَُها َوقَْوَمَها َيْسُجُدونَ ِللشَّْمسِ ِمْن ُدوِن اللَِّه{: قوله تعاىل -الثانية عشرة
وروي عن نافع أن الوقف على . كانوا جموسا يعبدون األنوار: وقيل. الشمس؛ ألهنم كانوا زنادقة فيما يروى

  :قال اهلدوي. } عرش{

وقال . ى هذا أن يكون عظيم أن وجدهتا؛ أي وجودي إياها كافرةفعظيم على هذا متعلق مبا بعده، وكان ينبغي عل
إال على } عظيم وجدهتا{ويبتدئ } عَْرش{وقف حسن، وال جيوز أن يقف على } وَلََها َعْرٌش َعِظيٌم{: ابن األنباري

وقد . لقلت عظيمة وجدهتا؛ وهذا حمال من كل وجه} وجدهتا{من فتح؛ ألن عظيما نعت لعرش فلو كان متعلقا بـ 
حدثنا أبو عبداهللا احلسني بن األسود العجلي، عن بعض أهل : حدثين أبو بكر حممد بن احلسني بن شهريار، قال

وقد مسعت : قال. على معىن عظيم عبادهتم الشمس والقمر} عظيم{واالبتداء } عرش{الوقف على : العلم أنه قال
واالختيار : قال ابن األنباري. ن يصفه اهللا بالعظيممن يؤيد هذا املذهب، وحيتج بأن عرشها أحقر وأدق شأنا من أ

وغري منكر أن يصف اهلدهد عرشها . عندي ما ذكرته أوال؛ ألنه ليس على إضمار عبادة الشمس والقمر دليل
َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ {. دليل على أنه نعته} عرش{بالعظيم إذا رآه متناهي الطول والعرض؛ وجريه على إعراب 

وبني يهذا أن ما ليس بسبيل . أي عن طريق التوحيد} فََصدَُّهْم َعنِ السَّبِيلِ{. أي ما هم فيه من الكفر} َمالَُهْمأَْع



  .إىل اهللا وتوحيده} فَُهْم ال َيْهَتُدونَ {. التوحيد فليس بسبيل ينتفع به على التحقيق
} أَالَّ{بتشديد } أَالَّ َيْسُجدُوا ِللَِّه{: عمرو ونافع وعاصم ومحزةقرأ أبو } أَالَّ َيْسُجُدوا ِللَِّه{: قوله تعاىل -الثالثة عشرة

قال . وزين هلم الشيطان أال يسجدوا: ألن املعىن} أَالَّ{غري تام ملن شدد } فَُهمْ ال َيهَْتُدونَ{: قال ابن األنباري
ـ : يف موضع نصب؛ قال األخفش} أَنَّ{و } ال{دخلت عليها } أَنَّ{هي : النحاس أي وزين هلم لئال } يََّنَز{َب

  .وهو يف الوجهني مفعول له. أي فصدهم أال يسجدوا} فََصدَُّهْم{بـ : وقال الكسائي. يسجدوا هللا
يف موضع } أَنَّ{و : وقال أبو عمرو. يف موضع نصب} أَْعَمالَُهْم{بدل من } أَنَّ{: وقال اليزيدي وعلي بن سليمان

أي فهم ال يهتدون أن يسجدوا هللا؛ أي ال يعلمون } ال َيهَْتُدونَ{فيها  العامل: حفض على البدل من السبيل وقيل
أي ما ] ١٢: األعراف[} َما َمنََعَك أَالَّ َتْسُجَد{: زائدة؛ كقوله} ال{وعلى هذا القول . أن ذلك واجب عليهم

  وعلى هذه القراءة. منعك أن تسجد

وقرأ الزهري . لتزيني، أو بالصد، أو مبنع االهتداءفليس مبوضع سجدة؛ ألن ذلك خرب عنهم بترك السجود، إما با
وأنشد . ينادي هبا األمساء دون األفعال} يا{مبعىن يا هؤالء اسجدوا؛ ألن } أال يسجدوا هللا{: والكسائي وغريمها

  :سيبويه
  والصاحلني على مسعان من جار... يا لعنة اهللا واألقوام كلهم 

كان للعنة لنصبها، ألنه كان يصري منادى مضافا، ولكن تقديره يا هؤالء لعنة لغري اللعنة، ألنه لو } يا{: قال سيبويه
يريدون أال يا قوم ارمحوا . أال يا ارمحوا أال يا اصدقوا: وحكى بعضهم مساعا عن العرب. اهللا واألقوام على مسعان

. } اْسُجدُوا{: تبتدئ فتقولمث } أال يا{يف موضع جزم باألمر والوقف على } اْسُجُدوا{اصدقوا، فعلى هذه القراءة 
أَال َهلْ َتْسُجُدون {: ويف قراءة عبداهللا. ما كنت أمسع األشياخ يقرؤوهنا إال بالتخفيف على نية األمر: قال الكسائي

وقراءة التخفيف : الزجاج. فهاتان القراءتان حجة ملن خفف} أَال َتْسُجُدون ِللَِّه{ويف قراءة أيب . بالتاء والنون} ِللَِّه
التخفيف وجه حسن إال : وقال. واختار أبو حامت وأبو عبيدة قراءة التشديد. قتضي وجوب السجود دون التشديدت

أن فيه انقطاع اخلرب من أمر سبأ، مث رجع بعد إىل ذكرهم، والقراءة بالتشديد خرب يتبع بعضه بعضا ال انقطاع يف 
الكالم يكون معترضا، وقراءة التشديد يكون الكالم قراءة التخفيف بعيدة؛ ألن : قال. وحنوه قال النحاس. وسطه

هبا متسقا، وأيضا فإن السواد على غري هذه القراءة، ألنه قد حذف منه ألفان، وإمنا خيتصر مثل هذا حبذف ألف 
كما تسقط مع هؤالء إذا ظهر، وملا سقطت } اْسُجُدوا{وسقطت ألف : ابن األنباري. واحدة حنو يا عيسى بن مرمي

. سقطت، فعد سقوطها داللة على االختصار وإيثارا ملا خيف وتقل ألفاظه} اْسُجدُوا{واتصلت هبا ألف  }يا{ألف 
أال اسجدوا هللا، فلما : يف هذا املوضع إمنا هو للتنبيه كأنه قال} يا{إن : قال بعضهم: وقال اجلوهري يف آخر كتابه

  هناأل} اْسُجدُوا{للتنبيه سقطت األلف اليت يف } يا{أدخل عليه 

  :قال ذو الرمة. الجتماع الساكنني؛ ألهنا والسني ساكنتان} يا{ألف وصل، وذهبت األلف اليت يف 
  وال زال منهال جبرعائك القطر... أال يا اسلمي يا دارمي على البلى 

ِذيَن قُلْ ِللَّ{: أي أال ليسجدوا؛ كقوله تعاىل. هو كالم معترض من اهلدهد أو سليمان أو من اهللا: وقال اجلرجاين
وتنتظم على هذا كتابة املصحف؛ . إنه أمر أي ليغفروا: قيل] ١٤: اجلاثية[} آَمُنوا َيْغِفرُوا ِللَِّذيَن ال َيْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه

وهو قول ابن زيد وابن إسحاق؛ } الْعَِظيمِ{قيل هو من كالم اهلدهد إىل قوله : قال ابن عطية. أي ليس ها هنا نداء
وحيتمل أن يكون من قول سليمان ملا أخربه اهلدهد عن .  خماطب فكيف يتكلم يف معىن شرعويعترض بأنه غري



وحيتمل أن يكون من قول اهللا تعاىل فهو اعتراض بني الكالمني وهو الثابت مع التأمل، وقراءة التشديد يف . القوم
بالسجود هللا عز وجل لألمر على  تعطي أن الكالم للهدهد، وقراءة التخفيف متنعه، والتخفيف يقتضي األمر} أال{

فإن قلت أسجدة التالوة واجبة يف القراءتني مجيعا أم يف إحدامها؟ قلت هي واجبة فيهما : وقال الزخمشري. ما بيناه
مجيعا؛ ألن مواضع السجدة إما أمر هبا، أو مدح ملن أتى هبا، أو ذم ملن تركها، وإحدى القراءتني أمر بالسجود 

  .واألخرى ذم للتارك
وسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها، كما } االنشقاق{وقد أخرب اهللا عن الكفار بأهنم يسجدون كما يف : قلت

وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع : الزخمشري. واهللا أعلم. }النمل{ثبت يف البخاري وغريه فكذلك 
خبء السماء قطرها، وخبء األرض كنوزها } الَِّذي ُيْخرِجُ الَْخْبَء{.التخفيف دون التشديد فغري مرجوع إليه

َما ُيْخفُونَ {أي ما غاب يف السماوات واألرض، ويدل عليه . وهذا أوىل: النحاس. اخلبء السر: وقال قتادة. ونباهتا
وهو التخفيف : قال املهدوي. بفتح الباء من غري مهز} الَْخَب{: وقرأ عكرمة ومالك بن دينار. } َوَما ُيْعِلُنونَ

  :وقال النحاس. سي؛ وذكر من يترك اهلمز يف الوقفالقيا

بألف غري مهموزة، وزعم أن هذا ال جيوز يف العربية، واعتل } الَِّذي ُيْخرِجُ الَْخباَ{: وحكى أبو حامت أن عكرمة قرأ
: اهلمزة قالوأنه إن حول } الَْخَب ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ{: بأنه إن خفف اهلمزة ألقى حركتها على الباء فقال

كان أبو : ومسعت علي بن سليمان يقول مسعت حممد بن يزيد يقول: قال النحاس. اخليب بإسكان الباء وبعدها ياء
وحكى سيبويه عن العرب أهنا . حامت دون أصحابه يف النحو ومل يلحق هبم إال أنه إذا خرج من بلده مل يلق أعلم منه

وكانت مفتوحة، وتبدل منها واوا إذا كان قبلها ساكن وكانت مضمومة، تبدل من اهلمزة ألفا إذا كان قبلها ساكن 
هذا الوثو وعجبت من الوثي ورأيت الوثا؛ وهذا : وتبدل منها ياء إذا كان قبلها ساكن وكانت مكسورة؛ فتقول

منها من وثئت يده؛ وكذلك هذا اخلبو وعجبت من اخليب، ورأيت اخلبا؛ وإمنا فعل هذا ألن اهلمزة خفيفة فأبدل 
هذا اخلبؤ؛ يضمون الساكن إذا كانت : وحكى سيبويه عن قوم من بين متيم وبين أسد أهنم يقولون. هذه احلروف

اهلمزة مضمومة، ويثبتون اهلمزة ويكسرون الساكن إذا كانت اهلمزة مكسورة، ويفتحون الساكن إذا كانت اهلمزة 
: مضمومة، إال أن هذا عن بين متيم؛ فيقولونوحكى سيبويه أيضا أهنم يكسرون وإن كانت اهلمزة . مفتوحة

وهذه كلها لغات . الرديء؛ وزعم أهنم مل يضموا الدال ألهنم كرهوا ضمة قبلها كسرة؛ ألنه ليس يف الكالم فعل
و } من{و } الَِّذي ُيْخرُِج الَْخباَ ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ{داخلة على اللغة اليت قرأ هبا اجلماعة؛ ويف قراءة عبداهللا 

قراءة } َوَيْعلَُم َما ُتْخفُونَ َوَما ُتْعِلُنونَ{. ألستخرجن العلم فيكم يريد منكم؛ قاله الفراء: يتعاقبان؛ تقول العرب} يف{
العامة فيهما بياء الغائب، وهذه القراءة تعطي أن اآلية من كالم اهلدهد، وأن اهللا تعاىل خصه من املعرفة بتوحيده 

كار سجودهم للشمس، وإضافته للشيطان، وتزيينه هلم، ما خص به غريه من الطيور ووجوب السجود له، وإن
وقرأ اجلحدري وعيسى بن عمر . وسائر احليوان؛ من املعارف اللطيفة اليت ال تكاد العقول الراجحة هتتدي هلا

  يةبالتاء على اخلطاب؛ وهذه القراءة تعطي أن اآل} ُتْعِلُنونَ{و} ُتْخفُونَ{: وحفص والكسائي

قرأ ابن حميصن } اللَُّه ال إِلََه إِلَّا ُهَو َربُّ الْعَْرشِ الَْعِظيمِ{من خطاب اهللا عز وجل ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
وخص بالذكر ألنه أعظم املخلوقات وما عداه يف ضمنه . الباقون باخلفض نعتا للعرش. رفعا نعتا هللا: }الَْعِظيمِ{

  .وقبضته
يف } أََصَدقَْت أَْم كُْنَت ِمَن الْكَاِذبَِني{. من النظر الذي هو التأمل والتصفح} سََنْنظُُر{: تعاىلقوله  -الرابعة عشرة



ومل يقل سننظر يف أمرك؛ ألن اهلدهد ملا صرح بفخر العلم } َسَنْنظُرُ أََصَدقَْت{: وقال. مبعىن أنت} كُْنَت{و . مقالتك
  .سننظر أصدقت أم كذبت، فكان ذلك كفاء ملا قاله: صرح له سليمان بقوله} أَحَطُْت بَِما لَْم ُتِحطْ بِِه{: يف قوله

دليل على أن اإلمام جيب عليه أن يقبل عذر رعيته، ويدرأ } أََصَدقَْت أَْم كُْنَت ِمَن الْكَاِذبَِني{: اخلامسة عشرة قوله
وإمنا صار صدق . اعتذر إليه العقوبة عنهم يف ظاهر أحواهلم بباطن أعذارهم؛ ألن سليمان مل يعاقب اهلدهد حني

ليس أحد : "ويف الصحيح. اهلدهد عذرا ألنه أخرب مبا يقتضي اجلهاد، وكان سليمان عليه السالم حبب إليه اجلهاد
وقد قبل عمر عذر النعمان بن عدي ومل ". أحب إليه العذر من اهللا من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل

: كما فعل سليمان؛ فإنه ملا قال اهلدهد. إذا تعلق به حكم من أحكام الشريعة ولكن لإلمام أن ميتحن ذلك. يعاقبه
مل يستفزه الطمع، وال استجره حب الزيادة } إِنِّي َوَجْدتُ اْمرَأَةً َتْمِلكُُهْم َوأُوِتَيْت ِمْن كُلِّ َشْيٍء وَلََها َعْرٌش َعِظيٌم{

فغاظه حينئذ ما مسع، } َمَها َيْسُجُدونَ ِللشَّْمسِ ِمْن ُدوِن اللَِّهَوَجدُْتَها َوقَْو{: يف امللك إىل أن يعرض له حىت قال
} َسَنْنظُرُ أََصَدقَْت أَْم كُْنَت ِمَن الْكَاِذبَِني{: وطلب االنتهاء إىل ما أخرب، وحتصيل علم ما غاب عنه من ذلك، فقال

إمالص املرأة وهي اليت يضرب بطنها وحنو منه ما رواه الصحيح عن املسور بن خمرمة، حني استشار عمر الناس يف 
: قال فقال عمر. شهدت النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة: فتلقي جنينها؛ فقال املغرية ابن شعبة

  ال تربح حىت تأيت باملخرج: فشهد له حممد بن مسلمة ويف رواية فقال: ايتين مبن يشهد معك؛ قال

  .وحنوه حديث أيب موسى يف االستئذان وغريه. لمة فجئت به فشهدمن ذلك؛ فخرجت فوجدت حممد بن س
بإثبات } فَأَلِْقْه إِلَيْهِْم{فيها مخسة أوجه : قال الزجاج} اذَْهْب بِِكتَابِي َهذَا فَأَلِْقْه إِلَيْهِْم{: قوله تعاىل -السادسة عشرة
وبضم اهلاء وإثبات الواو على األصل . } إِلَيْهِْمفَأَلِْقْه {وحبذف الياء وإثبات الكسرة دالة عليها . الياء يف اللفظ

فَأَلِْقهْ {واللغة اخلامسة قرأ هبا محزة بإسكان اهلاء . } فَأَلِْقْه إِلَْيهِْم{وحبذف الواو وإثبات الضمة . } فَأَلِْقْه إِلَيْهِْم{
قدر الوقف؛ ومسعت علي بن ي: وهذا عند النحويني ال جيوز إال على حيلة بعيدة تكون: قال النحاس. } إِلَيْهِْم

. ال تلتفت إىل هذه العلة، ولو جاز أن يصل وهو ينوي الوقف جلاز أن حيذف اإلعراب من األمساء: سليمان يقول
فألقه إىل : فكأنه قال} َوَجْدُتَها َوقَْوَمَها َيْسُجُدونَ لِلشَّْمسِ{: على لفظ اجلمع ومل يقل إليها؛ ألنه قال} إِلَْيهِْم{: وقال
. ن هذا دينهم؛ اهتماما منه بأمر الدين، واشتغاال به عن غريه، وبىن اخلطاب يف الكتاب على لفظ اجلمع لذلكالذي

وروي يف قصص هذه اآلية أن اهلدهد وصل فألفى دون هذه امللكة حجب جدران؛ فعمد إىل كوة كانت بلقيس 
فيما  -ا ورمى الكتاب على بلقيس وهي صنعتها لتدخل منها الشمس عند طلوعها ملعىن عبادهتا إياها، فدخل منه

نائمة؛ فلما انتبهت وجدته فراعها، وظنت أنه قد دخل عليها أحد، مث قامت فوجدت حاهلا كما عهدت،  -يروى 
كانت هلا كوة مستقبلة مطلع : وقال وهب وابن زيد. فنظرت إىل الكوة هتمما بأمر الشمس، فرأت اهلدهد فعلمت

ها اهلدهد جبناحه، فارتفعت الشمس ومل تعلم، فلما استبطأت الشمس قامت الشمس، فإذا طلعت سجدت، فسد
تنظر فرمى الصحيفة إليها، فلما رأت اخلامت ارتعدت وخضعت، ألن ملك سليمان عليه السالم كان يف خامته؛ 

حىت وقف  محل اهلدهد الكتاب مبنقاره، وطار: وقال مقاتل. فقرأته فجمعت املأل من قومها فخاطبتهم مبا يأيت بعد
على رأس املرأة وحوهلا اجلنود والعساكر، فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه، فرفعت املرأة رأسها فألقى الكتاب يف 

  .حجرها

وقد . يف هذه اآلية دليل على إرسال الكتب إىل املشركني وتبليغهم الدعوة، ودعائهم إىل اإلسالم -السابعة عشرة
  :}آل عمران{كسرى وقيصر وإىل كل جبار؛ كما تقدم يف  كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل



: مبعىن. أمره بالتويل حسن أدب ليتنحى حسب ما يتأدب به مع امللوك} ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم{: قوله تعاىل -الثامنة عشرة
ألقه  أمره بالتويل مبعىن الرجوع إليه؛ أي: وقال ابن زيد. وكن قريبا حىت ترى مراجعتهم؛ قال وهب بن منبه

واتساق رتبة الكالم أظهر؛ أي ألقه مث تول، } ثُمَّ َتَولَّ{: يف معىن التقدمي على قوله} فَاْنظُْر َماذَا يَْرجُِعونَ{. وارجع
أي اعلم ] ٤٠: النبأ[} َيْوَم َيْنظُُر الَْمْرُء َما قَدََّمْت َيَداُه{: فاعلم؛ كقوله: وقيل. ويف خالل ذلك فانظر أي انتظر

  .يتراجعون بينهم من الكالم} فَانْظُْر َماذَا َيْرجُِعونَ{: وقيل. ن أي جييبون وماذا يردون من القولماذا يرجعو
  }قَالَْت َيا أَيَُّها الَْمألُ إِنِّي أُلِْقَي إِلَيَّ ِكتَاٌب كَرٌِمي{] ٢٩: [اآلية
  }الرَِّحيمِإِنَُّه ِمْن ُسلَْيَمانَ َوإِنَُّه بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ {] ٣٠: [اآلية
  }أَالَّ َتْعلُوا َعلَيَّ وَأُْتونِي ُمْسِلِمَني{] ٣١: [اآلية

  :فيه ست مسائل
َيا {: فذهب فألقاه إليهم فسمعها وهي تقول: يف الكالم حذف؛ واملعىن} قَالَْت َيا أَيَُّها الَْمُأل{: قوله تعاىل -األوىل

عند عظيم يف نفسها ونفوسهم فعظمته إجالال لسليمان عليه  مث وصفت الكتاب بالكرمي إما ألنه من} أَيَُّها الَْمُأل
وإما أهنا أشارت إىل أنه مطبوع عليه باخلامت، فكرامة الكتاب ختمه؛ وروي ذلك عن . السالم؛ وهذا قول ابن زيد

: لى اهللا عليه وسلموقد قال ص} بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{ألنه بدأ فيه بـ : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقيل
  ألنه بدأ: وقيل" . كل كالم ال يبدأ فيه ببسم اهللا الرمحن الرحيم فهو أجذم"

من عبداهللا . ويف حديث ابن عمر أنه كتب إىل عبدامللك بن مروان يبايعه. فيه بنفسه، وال يفعل ذلك إال اجللة
: وقيل. ستطعت، وإن بين قد أقروا لك بذلكلعبدامللك بن مروان أمري املؤمنني؛ إين أقر لك بالسمع والطاعة ما ا

: الشعراء[} َومَقَامٍ كَرِميٍ{: حسن؛ كقول} كَرٌِمي{: وقيل. تومهت أنه كتاب جاء من السماء إذ كان املوصل طريا
وصفته بذلك؛ ملا تضمن من لني القول واملوعظة يف الدعاء إىل عبادة اهللا عز وجل، : وقيل. أي جملس حسن] ٥٨

اف واالستلطاف من غري أن يتضمن سبا وال لعنا، وال ما يغري النفس، ومن غري كالم نازل وال وحسن االستعط
: مستغلق؛ على عادة الرسل يف الدعاء إىل اهللا عز وجل؛ أال ترى إىل قول اهللا عز وجل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم

فَقُوال لَُه قَْوالً لَيِّناً لََعلَُّه {: وقوله ملوسى وهرون] ١٢٥: النحل[} ِةاْدُع إِلَى َسبِيلِ رَبَِّك بِالِْحكَْمِة وَالَْمْوِعظَِة الَْحَسَن{
وقد روي أنه مل يكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم . وكلها وجوه حسان وهذا أحسنها]. ٤٤: طه[} َيَتذَكَُّر أَْو َيْخَشى
  .اوبزيادة و} وإِنَُّه ِمْن ُسلَْيَمانَ{ويف قراءة عبداهللا . أحد قبل سليمان

وأهل ] ٧٧: الواقعة[} إِنَّهُ لَقُْرآنٌ كَرٌِمي{: الوصف بالكرمي يف الكتاب غاية الوصف؛ أال ترى قوله تعاىل -الثانية
العزيز وأسقطوا الكرمي غفلة، وهو أفضلها : الزمان يصفون الكتاب باخلطري وباألثري وباملربور؛ فإن كان مللك قالوا

َوإِنَّهُ لَِكتَاٌب َعزِيزٌ ال يَأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن َبْينِ َيَدْيِه {: به القرآن يف قوله تعاىلفأما الوصف بالعزيز فقد وصف . خصلة
فهذه عزته وليست ألحد إال له، فاجتنبوها يف كتبكم، واجعلوا بدهلا العايل؛ ] ٤٢ - ٤١:فصلت[} َوال ِمْن َخلِْفِه

  .كر بن العريبتوفية حلق الوالية، وحياطة للديانة؛ قال القاضي أبو ب
وروى الربيع . كان رسم املتقدمني إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم من فالن إىل فالن، وبذلك جاءت اآلثار -الثالثة

. وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهم: ما كان أحد أعظم حرمة من النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس قال
إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظمائهم فال يبدأ الرجل إال : "وسلموقال ابن سريين قال النيب صلى اهللا عليه 

  "بنفسه



ولو بدأ باملكتوب إليه جلاز؛ ألن األمة قد اجتمعت عليه وفعلوه ملصلحة رأوا : له" البستان"قال أبو الليث يف كتاب 
ينفسه؛ ألن البداية بنفسه تعد يف ذلك، أو نسخ ما كان من قبل؛ فاألحسن يف زماننا هذا أن يبدأ باملكتوب إليه، مث 

  .منه استخفافا باملكتوب إليه وتكربا عليه؛ إال أن يكتب إىل عبد من عبيده، أو غالم من غلمانه
وإذا ورد على إنسان كتاب بالتحية أو حنوها ينبغي أن يرد اجلواب؛ ألن الكتاب من الغائب كالسالم من  -الرابعة
  .واهللا أعلم. ى رد الكتاب واجبا كما يرى رد السالموروي عن ابن عباس أنه كان ير. احلاضر
يف أول الكتب والرسائل، وعلى ختمها؛ ألنه أبعد من } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{اتفقوا على كتب  -اخلامسة

. أغلف أميا كتاب مل يكن خمتوما فهو: الريبة، وعلى هذا جرى الرسم، وبه جاء األثر عن عمر بن اخلطاب أنه قال
من كتب إىل أخيه كتابا ومل خيتمه فقد : وقال بعض األدباء؛ هو ابن املقفع". كرم الكتاب ختمه: "ويف احلديث

إهنم ال : ملا أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يكتب إىل العجم فقيل له: وقال أنس. استخف به؛ ألن اخلتم ختم
وكأين أنظر إىل وبيصه " ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا: "على فصهيقبلون إال كتابا عليه ختم؛ فاصطنع خامتا ونقش 

  .وبياضه يف كفه
بالكسر فيهما أي وإن الكالم، أو إن } إِنَُّه} {إِنَُّه ِمْن ُسلَْيَمانَ وَإِنَُّه بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{: السادسة قوله تعاىل

بفتحهما مجيعا على أن يكونا } إِنَُّه ِمْن ُسلَْيَمانَ َوإِنَُّه{وأجاز الفراء . } الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِوَإِنَُّه بِْسمِ اللَِّه {مبتدأ الكالم 
وأجاز أن يكونا يف موضع نصب على حذف . يف موضع رفع بدل من الكتاب؛ مبعىن ألقي إيل أنه من سليمان

وقرأ األشهب العقيلي . مان وتصديره بسم اهللاخلافض؛ أي ألنه من سليمان وألنه؛ كأهنا عللت كرمه بكونه من سلي
وهي . بالغني املعجمة، وروي عن وهب بن منبه؛ من غال يغلو إذا جتاوز وتكرب} أَال َتْغلُوا{: وحممد بن السميقع

  .أي منقادين طائعني مؤمنني} َوأْتُونِي ُمْسِلمَِني{. راجعة إىل معىن قراءة اجلماعة

  }َها الَْمألُ أَفُْتونِي ِفي أَْمرِي َما كُْنُت قَاِطَعةً أَْمراً َحتَّى َتشَْهُدوِنقَالَْت َيا أَيُّ{] ٣٢: [اآلية
  }قَالُوا َنْحُن أُولُو قُوٍَّة َوأُولُو بَأْسٍ َشدِيٍد َوالْأَْمُر إِلَْيِك فَاْنظُرِي َماذَا َتأْمُرِيَن{] ٣٣: [اآلية
  }ا قَْرَيةً أَفَْسُدوَها َوَجَعلُوا أَِعزَّةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً َوكَذَِلَك َيفَْعلُونَقَالَْت إِنَّ الُْملُوَك إِذَا َدَخلُو{] ٣٤: [اآلية

  :فيه ست مسائل
القول } البقرة{املأل أشراف القوم وقد مضى يف سورة } قَالَْت َيا أَيَُّها الَْمُأل أَفُْتونِي ِفي أَْمرِي{: قوله تعاىل -األوىل
والقيل امللك دون امللك . اثنا عشر ألف قيل مع كل قيل مائة ألف: وقيل. لف قيلكان معها أ: قال ابن عباس. فيه

ألخذت يف حسن األدب مع قومها، ومشاورهتم يف أمرها، وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها يف كل أمر . األعظم
عها املال مبا يقر عينها، من فراج. فكيف يف هذه النازلة الكربى} َما كُْنُت قَاِطَعةً أَْمراً َحتَّى َتشَْهُدوِن{يعرض، 

ذكر لنا أنه : قال قتادة. إعالمهم إياها بالقوة والبأس، مث سلموا األمر إىل نظرها؛ وهذه حماورة حسنة من اجلميع
  .كان هلا ثالمثائة وثالثة عشر رجال هم أهل مشورهتا، كل رجل منهم على عشرة آالف

َوَشاوِْرُهْم ِفي {: قد قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلمو. يف هذه اآلية دليل على صحة املشاورة -الثانية
: وقد مدح اهللا تعاىل الفضالء بقوله. يف إما استعانة باآلراء، وإما مداراة لألولياء] ١٥٩: آل عمران[} اَألمْرِ

؛ فهذه بلقيس امرأة واملشاورة من األمر القدمي وخاصة يف احلرب]. ٣٨: الشورى[} َوأَْمرُُهْم شُوَرى بَْيَنُهْم{
لتخترب } قَالَْت َيا أَيَُّها الَْمُأل أَفْتُونِي ِفي أَْمرِي َما كُْنُت قَاِطَعةً أَمْراً حَتَّى َتْشَهُدوِن{: جاهلية كانت تعبد الشمس

عزمهم على مقاومة عدوهم، وحزمهم فيما يقيم أمرهم، وإمضائهم على الطاعة هلا، بعلمها بأهنم إن مل يبذلوا 



هم وأمواهلم ودماءهم دوهنا مل يكن هلا طاقة مبقاومة عدوها، وإن مل جيتمع أمرهم وحزمهم وجدهم كان ذلك أنفس
  عونا لعدوهم عليهم، وإن مل ختترب ما عندهم، وتعلم قدر عزمهم مل تكن على بصرية

 مشاورهتم وأخذ من أمرهم، ورمبا كان يف استبدادها برأيها وهن يف طاعتها، ودخيلة يف تقدير أمرهم، وكان يف
قَالُوا َنْحُن أُولُو قُوٍَّة {: رأيهم عون على ما تريده من قوة شوكتهم، وشدة مدافعتهم؛ أال ترى إىل قوهلم يف جواهبم

  .كان من قوة أحدهم أنه يركض فرسه حىت إذا احتد ضم فخذيه فحبسه بقوته: قال ابن عباس} َوأُولُو بَأْسٍ َشدِيٍد
سلموا األمر إىل نظرها مع ما أظهروا هلا من القوة والبأس } َواَألْمرُ إِلَْيِك فَاْنظُرِي َماذَا َتأُْمرِيَن{: قوله تعاىل -الثالثة

ويف هذا الكالم خوف على . والشدة؛ فلما فعلوا ذلك أخربت عند ذلك بفعل امللوك بالقرى اليت يتغلبون عليها
هو من قول بلقيس تأكيدا للمعىن : قيل} ذَِلَك َيفَْعلُونَوَكَ{. قومها، وحيطة واستعظام ألمر سليمان عليه السالم

. هو من قول اهللا عز وجل معرفا حملمد صلى اهللا عليه وسلم وأمته بذلك وخمربا به: وقال ابن عباس. الذي أرادته
عفريتا ما نظن هذا إال : فقال بعض القوم! ما هذا؟: ملا قرأت عليهم الكتاب مل تعرف اسم اهللا، فقالت: وقال وهب

أراهم ثالثة من العفاريت؛ فسكتوه؛ فقال : وقال اآلخر. عظيما من اجلن يقتدر به هذا امللك على ما يريده؛ فسكتوه
إن سليمان ملك قد أعطاه ملك السماء ملكا عظيما فهو ال يتكلم بكلمة إال بدأ ! يا سيدة امللوك: شاب قد علم

َنْحنُ {: فقالوا} أَفْتُونِي ِفي أَْمرِي{: رمحن الرحيم نعوته؛ فعندها قالتفيها بتسمية إهله، واهللا اسم مليك السماء، وال
ردوا أمرهم إليها ملا جربوا على } َواألَْمُر إِلَْيِك{قوة يف احلرب واللقاء } َوأُولُو بَأْسٍ َشدِيٍد{يف القتال } أُولُو قُوٍَّة

} ْت إِنَّ الُْملُوَك إِذَا َدَخلُوا قَْرَيةً أَفَْسُدوَها َوَجَعلُوا أَعِزَّةَ أَْهِلَها أَِذلَّةًقَالَ{فـ } فَاْنظُرِي َماذَا َتأُْمرِيَن{رأيها من الربكة 
َوَجَعلُوا أَِعزَّةَ أَْهِلَها {: قال ابن األنباري} َوكَذَِلَك َيفَْعلُونَ{. أهانوا شرفاءها لتستقيم هلم األمور، فصدق اهللا قوهلا

قَالَ الَْمُأل } {ألعراف{وشبيه به يف سورة } َوكَذَِلَك َيفَْعلُونَ{: هللا عز وجل حتقيقا لقوهلاهذا وقف تام؛ فقال ا} أَِذلَّةً
مت الكالم، فقال ] ١١٠ - ١٠٩: األعراف[} ُيرِيُد أَنْ ُيخْرَِجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم. ِمْن قَْومِ ِفْرَعْونَ إِنَّ َهذَا لَسَاِحٌر َعِليٌم

أي } َوكَذَِلَك َيفَْعلُونَ{هو قول بلقيس، فالوقف . وقال ابن شجرة]. ١١٠: األعراف[ }فََماذَا َتأُْمُرونَ{: فرعون
  .وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بالدنا

  }وَإِنِّي مُْرِسلَةٌ إِلَْيهِمْ بَِهِديٍَّة فََناِظَرةٌ بَِم َيْرجِعُ الْمُْرَسلُونَ{] ٣٥: [اآلية
  :فيه ست مسائل

هذا من حسن نظرها وتدبريها؛ أي إين أجرب هذا الرجل هبدية، } ُمْرِسلَةٌ إِلَْيهِمْ بَِهِديٍَّة َوإِنِّي{: قوله تعاىل -األوىل
فإن كان ملكا دنياويا أرضاه املال وعملنا معه حبسب : وأعطيه فيها نفائس من األموال، وأغرب عليه بأمور اململكة
ي لنا أن نؤمن به ونتبعه على دينه، فبعثت إليه هبدية ذلك، وإن كان نبيا مل يرضه املال والزمنا يف أمر الدين، فينبغ

أرسلت إليه بلبنة من ذهب، فرأت الرسل : عظيمة أكثر الناس يف تفصيلها، فقال سعيد بن جبري عن ابن عباس
وروي عن ابن . أرسلت إليه مبائيت غالم ومائيت جارية: وقال جماهد. احليطان من ذهب فصغر عندهم ما جاؤوا به

نيت عشرة وصيفة مذكرين قد ألبستهم زي الغلمان، واثين عشر غالما مؤنثني قد ألبستهم زي النساء، باث: عباس
وعلى يد الوصائف أطباق مسك وعنرب، وباثنيت عشرة جنيبة حتمل لنب الذهب، وخبرزتني إحدامها غري مثقوبة، 

محري، وأنفذت اهلدية مع مجاعة من واألخرى مثقوبة ثقبا معوجا، وبقدح ال شيء فيه، وبعصا كان يتوارثها ملوك 
أرسلت رجال من أشراف قومها يقال : وقيل. كان الرسول واحدا ولكن كان يف صحبته أتباع وخدم: وقيل. قومها

له املنذرين عمرو، وضمت إليه رجاال ذوي رأي وعقل، واهلدية مائة وصيف ومائة وصيفة، وقد خولف بينهم يف 



كلمنه : كم سليمان فكلموه بكالم فيه تأنيث يشبه كالم النساء، وقالت للجواريإذا كلم: اللباس، وقالت للغلمان
إن اهللا أخرب سليمان : وقيل. إن اهلدهد جاء وأخرب سليمان بذلك كله: بكالم فيه غلظ يشبه كالم الرجال؛ فيقال

أي : مث قالبذلك، فأمر سليمان عليه السالم أن يبسط من موضعه إىل تسع فراسخ بلبنات الذهب والفضة، 
يا نيب اهللا رأينا يف حبر كذا دواب منقطة خمتلفة ألواهنا، هلا أجنحة : الدواب رأيتم أحسن يف الرب والبحر؟ قالوا

وأعراف ونواصي؛ فأمر هبا فجاءت فشدت على ميني امليدان وعلى يساره، وعلى لبنات الذهب والفضة، وألقوا هلا 
  عن ميني -أحسن ما يكون من الشباب  -أقامهم للجن علي بأوالدكم؛ ف: علوفاهتا؛ مث قال

مث قعد سليمان عليه السالم على كرسيه يف جملسه، ووضع له أربعة آالف كرسي من ذهب عن . امليدان ويساره
ميينه ومثلها عن يساره، وأجلس عليها األنبياء والعلماء، وأمر الشياطني واجلن واإلنس أن يصطفوا صفوفا فراسخ، 

لوحوش واهلوام والطري فاصطفوا فراسخ عن ميينه ومشاله، فلما دنا القوم من امليدان ونظروا إىل ملك وأمر السباع وا
سليمان، ورأوا الدواب اليت مل تر أعينهم أحسن منها تروث على لبنات الذهب والفضة، تقاصرت إليهم أنفسهم، 

بفرش اهليدان بلبنات الذهب والفضة أمرهم إن سليمان ملا أمرهم : ويف بعض الروايات. ورموا ما معهم من اهلدايا
أن يتركوا على طريقهم موضعا على قدر موضع بساط من األرض غري مفروش، فلما مروا به خافوا أن يتهموا 
بذلك فطرحوا ما معهم يف ذلك املكان، فلما رأوا الشياطني رأوا منظرا هائال فظيعا ففزعوا وخافوا، فقالت هلم 

س عليكم؛ فكانوا ميرون على كردوس كردوس من اجلن واإلنس والبهائم والطري والسباع جوزوا ال بأ: الشياطني
إن نظر : والوحوش حىت وقفوا بني يدي سليمان، فنظر إليهم سليمان نظرا حسنا بوجه طلق، وكانت قالت لرسوهلا

يفا فاعلم أنه نيب مرسل إليك نظر مغضب فاعلم أنه ملك فال يهولنك منظره فأنا أعز منه، وإن رأيت الرجل بشا لط
  .فتفهم قول ورد اجلواب، فأخرب اهلدهد سليمان بذلك على ما تقدم

وكانت عمدت إىل حقه من ذهب فجعلت فيها درة يتيمة غري مثقوبة، وخرزة معوجة الثقب، وكتبت كتابا مع 
ين رأس العصا من أسفلها، إن كنت نبيا فميز بني الوصفاء والوصائف، وأخرب مبا يف احلقة، وعرف: رسوهلا تقول فيه

واثقب الدرة ثقبا مستويا، وأدخل خيط اخلرزة، وامأل القدح ماء من ندى ليس من األرض وال من السماء؛ فلما 
أين احلقة؟ فأتى هبا فحركها؛ فأخربه : وصل الرسول ووقف بني يدي سليمان أعطاه كتاب امللكة فنظر فيه، وقال

صدقت؛ فاثقب الدرة، وأدخل اخليط يف اخلرزة؛ فسأل : فقال له الرسول .جربيل مبا فيها، مث أخربهم سليمان
ترسل إىل األرضة، فجاءت األرضة : ما الرأي فيها؟ فقالوا: سليمان اجلن واإلنس عن ثقبها فعجزوا؛ فقال للشياطني

يف تصري رزقي : ما حاجتك؟ قالت: فأخذت شعرة يف فيها حىت خرجت من اجلانب اآلخر؛ فقال هلا سليمان
  الشجرة؛

أنا هلا يا نيب اهللا؛ فأخذت : من هلذه اخلرزة يسلكها اخليط؟ فقالت دودة بيضاء: مث قال سليمان. لك ذلك: فقال هلا
ما حاجتك؟ قالت جتعل : الدودة اخليط يف فيها ودخلت الثقب حىت خرجت من اجلانب اآلخر؛ فقال هلا سليمان

أمرهم بالوضوء، فجعل الرجل حيدر : قال السدي. لغلمان واجلواريمث ميز بني ا. ذلك لك: رزقي يف الفواكه؛ قال
املاء على اليد والرجل حدرا، وجعل اجلواري يصبنب من اليد اليسرى على اليد اليمىن، ومن اليمىن على اليسرى، 

ضرب به على كانت اجلارية تأخذ املاء من اآلنية بإحدى يديها، مث حتمله على األخرى، مث ت: وقيل. فميز بينهم هبذا
الوجه؛ والغالم كان يأخذ املاء من اآلنية يضرب به يف الوجه، واجلارية تصب على بطن ساعدها، والغالم على ظهر 

وروى يعلى بن مسلم عن سعيد بن . الساعد، واجلارية تصب املاء صبا، والغالم حيدر على يديه؛ فميز بينهم هبذا



إن كان نبيا فسيعلم الذكور من اإلناث، فأمرهم : وقالت أرسلت بلقيس مبائيت وصيفة ووصيف،: جبري قال
فتوضؤوا؛ فمن توضأ منهم فبدأ مبرفقه قبل كفه قال هو من اإلناث، ومن بدأ بكفه قبل مرفقه قال هو من الذكور؛ 

أي الرأسني سبق إىل األرض فهو أصلها، وأمر باخليل فأجريت حىت عرقت ومأل : مث أرسل العصا إىل اهلواء فقال
: قدح من عرقها، مث رد سليمان اهلدية؛ فروي أنه ملا صرف اهلدية إليها وأخربها رسوهلا مبا شاهد؛ قالت لقومهاال

  .هذا أمر من السماء
الثانية كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقبل اهلدية ويثبت عليها وال يقبل الصدقة، وكذلك كان سليمان عليه 

وإمنا جعلت بلقيس قبول اهلدية أو ردها عالمة على ما يف نفسها؛ . ليهم أمجعنيالسالم وسائر األنبياء صلوات اهللا ع
: النمل[} أَالَّ َتْعلُوا َعلَيَّ َوأْتُونِي ُمْسِلِمَني{: على ما ذكرناه من كون سليمان ملكا أو نبيا؛ ألنه قال هلا يف كتابه

اب الذي تقرر يف الشريعة عن قبول اهلدية وهذا ال تقبل فيه فدية، وال يؤخذ عنه هدية، وليس هذا من الب] ٣١
وأما اهلدية املطلقة للتحبب والتواصل فإهنا . بسبيل، وإمنا هي رشوة وبيع احلق بالباطل، وهي الرشوة اليت ال حتل

  .جائزة من كل أحد وعلى كل حال، وهذا ما مل يكن من مشرك

وروي عنه عليه . يعين رفدهم وعطاياهم" هنيت عن زبد املشركني: "فإن كانت من مشرك ففي احلديث -الثالثة
السالم أنه قبلها كما يف حديث مالك عن ثور بن زيد الدبلي وغريه، فقال مجاعة من العلماء بالنسخ فيهما، وقال 

أنه كان ال يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده : ليس فيها ناسخ وال منسوخ، واملعىن فيها: آخرون
، وهبذه الصفة كانت حالة سليمان عليه السالم، فعن مثل هذا هنى أن تقبل هديته محال على ودخوله يف اإلسالم

  .وقيل غري هذا. الكف عنه؛ وهذا أحسن تأويل للعلماء يف هذا؛ فإنه مجع بني األحاديث
راساين اهلدية مندوب إليها، وهي مما تورث املودة وتذهب العداوة؛ روى مالك عن عطاء بن عبداهللا اخل -الرابعة
وروى معاوية " . تصافحوا يذهب الغل وهتادوا حتابوا وتذهب الشحناء: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

" . هتادوا فإنه يضعف الود ويذهب بغوائل الصدر: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن احلكم قال
وعن . ك، ومل يكن بالرضي، وال يصح عن مالك وال عن الزهريتفرد به ابن جبري عن أبيه عن مال: وقال الدارقطين
قال ابن " هتادوا بينكم فإن اهلدية تذهب السخيمة: "بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ابن شهاب قال

وهذا احلديث وصله الوقاصي عثمان عن الزهري وهو . الغل: سألت يونس عن السخيمة ما هي فقال: وهب
ومن فضل . فقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقبل اهلدية، وفيه األسوة احلسنة: ى اجلملةوعل. ضعيف

ولقد . اهلدية مع اتباع السنة أهنا تزيل حزازات النفوس، وتكسب املهدي واملهدى إليه رنة يف اللقاء واجللوس
  :أحسن من قال

  تولد يف قلوهبم الوصاال... هدايا الناس بعضهم لبعض 
  وتكسبهم إذا حضروا مجاال... تزرع يف الضمري هوى وودا و

  :آخر
  أحظى من االبن عند الوالد احلدب... إن اهلدايا هلا حظ إذا وردت 

: واختلف يف معناه؛ فقيل" جلساؤكم شركاؤكم يف اهلدية: "روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال -اخلامسة
  ى وجهيشاركهم عل: وقيل. هو حممول على ظاهره



هم شركاؤه : وقال بعضهم. ذلك يف الفواكه وحنوها: وقال أبو يوسف. الكرم واملروءة، فإن مل يفعل فال جيرب عليه
واخلرب حممول يف أمثال أصحاب الصفة واخلوانق والرباطات؛ أما إذا كان فقيها من الفقهاء . يف السرور ال يف اهلدية

  .هم فذلك كرم وجود منهاختص هبا فال شركة فيها ألصحابه، فإن أشرك
يرمحها اهللا أن كانت لعاقلة يف : قال قتادة} بَِم يَْرجُِع الُْمْرَسلُونَ{أي منتظرة } فََناِظرَةٌ{: قوله تعاىل -السادسة

وقد . اخلربية} ما{للفرق بني } بَِم{وسقطت األلف يف . إسالمها وشركها؛ قد علمت أن اهلدية تقع موقعا من الناس
  :قال جيوز إثباهتا؛

  كخنزير مترغ يف رماد... على ما قام يشتمين لئيم 
  }ِتكُْم تَفَْرُحونَفَلَمَّا َجاَء ُسلَْيَمانَ قَالَ أَُتِمدُّوَننِ بِمَالٍ فََما آَتانَِي اللَُّه خَْيٌر ِممَّا آَتاكُْم َبلْ أَْنُتمْ بَِهِديَّ{] ٣٦: [اآلية
  }نَُّهمْ بُِجُنوٍد ال ِقَبلَ لَُهمْ بَِها وَلَُنْخرِجَنَُّهْم ِمْنَها أَِذلَّةً وَُهْم َصاِغُرونَاْرجِعْ إِلَْيهِْم فَلََنأْتَِي{]  ٣٧: [اآلية
  }قالَ َيا أَيَُّها الَْملَأُ أَيُّكُْم َيأِْتينِي بِعَْرِشَها قَْبلَ أَنْ يَأُْتونِي ُمْسِلِمَني{] ٣٨: [اآلية
  }آِتيكَ بِِه قَْبلَ أَنْ َتقُوَم ِمْن َمقَاِمَك وَإِنِّي َعلَْيِه لَقَوِيٌّ أَمٌِني قَالَ ِعفْرِيٌت ِمَن الْجِنِّ أََنا{] ٣٩: [اآلية
قِّراً ِعْنَدُه قَالَ قَالَ الَِّذي ِعْنَدُه ِعلٌْم ِمَن الِْكَتابِ أََنا آِتيَك بِِه قَْبلَ أَنْ يَْرَتدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك فَلَمَّا َرآُه ُمْسَت{ ] ٤٠: [اآلية

  }ي غَنِيٌّ كَرٌِميفَْضلِ َربِّي ِلَيْبلُوَنِي أَأَْشكُُر أَْم أَكْفُُر َوَمْن َشكََر فَإِنََّما َيْشكُُر ِلَنفِْسِه َوَمْن كَفََر فَإِنَّ َربِّ َهذَا ِمْن
قرأ . } دُّونَنِي بِمَالٍأَتُِم{: أي جاء الرسول سليمان باهلدية قال} فَلَمَّا َجاَء ُسلَْيَمانَ قَالَ أَُتِمدُّوَنينِ بَِمالٍ{: قوله تعاىل

  .بنون واحدة مشددة وياء ثابتة بعدها: محزة ويعقوب واألعمش

: وقد روى إسحاق عن نافع أنه كان يقرأ. الباقون بنونني وهو اختيار أيب عبيد؛ ألهنا يف كل املصاحف بنونني
القراءة جيب فيها إثبات الياء عند  فهذه: قال ابن األنباري. بنون واحدة خمففة بعدها ياء يف اللفظ} أَُتِمدُّوِن{

واألصل يف النون التشديد، فخفف التشديد من ذا املوضع كما خفف . الوقف، ليصح هلا موافقة هجاء املصحف
، ]٢٧: النحل[} ُتَشاقُّونَ ِفيهِْم{: وعلى هذا املعىن بىن الذي قرأ. أنك عامل: أشهد أنك عامل؛ وأصله: من
: الرجال يضربون ويقصدون، وأصله يضربوين ويقصدوين: وقد قالت العرب]. ٨٠: األنعام[} ِهأَُتَحاجُّونِّي ِفي اللَّ{

  :ألنه إدغام يضربونين ويقصدونين قال الشاعر
  واحلشا والبغام والعينان... ترهبني واجليد منك لليلى 
  .موايلأتزيدونين ماال إىل ما تشاهدونه من أ} أَُتِمدُّوَننِي{ومعىن . واألصل ترهبيين فخفف

أي فما أعطاين من اإلسالم وامللك والنبوة خري مما أعطاكم، فال أفرح } فََما آتَانِيَ اللَُّه َخْيٌر ِممَّا آَتاكُْم{: قوله تعاىل
بياء مفتوحة؛ فإذا } آتَانَِي اللَُّه{: وقرأ أبو عمرو ونافع وحفص. وقعت يف كل املصاحف بغري ياء} آتاِن{و . باملال

. الباقون بغري ياء يف احلالني. أما يعقوب فإنه يثبتها يف الوقف وحيذف يف الوصل اللتقاء الساكننيو. وقفوا حذفوا
  .ألنكم أهل مفاخرة ومكاثرة يف الدنيا} َبلْ أَْنُتْم بَِهِديَِّتكُْم َتفَْرُحونَ{

إِلَيْهِْم فَلََنأِْتَينَُّهمْ {. م هبديتهمأي قال سليمان للمنذر بن عمرو أمري الوفد؛ ارجع إليه} اْرجِْع إِلَيْهِْم{: قوله تعاىل
هي الم : ومسعت أبا احلسن بن كيسان يقول: قال النحاس. الم قسم والنون هلا الزمة} بِجُُنوٍد ال ِقَبلَ لَُهْم بِهَا

توكيد وكذا كان عنده أن الالمات كلها ثالث ال غري؛ الم توكيد؛ والم أمر، والم خفض؛ وهذا قول احلذاق من 
أي ال طاقة } ال ِقَبلَ لَُهْم بَِها{ومعىن . وهذا ال يتهيأ إال ملن درب يف العربية: ويني؛ ألهنم يردون الشيء إىل أصلهالنح

إِنَّ {: وقد سبق ذكر القرية يف قوله. أي من قرية سبأ} ِمْنهَا{: أي من أرضهم وقيل} َولَُنْخرَِجنَُّهْم مِْنهَا{. هلم عليها
  واالُْملُوَك إِذَا َدَخلُ



قاله } َولََها عَْرٌش َعِظيٌم{: أراد أن خيترب صدق اهلدهد يف قوله: وقيل. يف عقلها خلل؛ فأراد أن ميتحنها بعرشها
قَْبلَ أَنْ َيأْتُونِي {: والقول األول عليه أكثر العلماء؛ لقوله تعاىل. أحب أن يراه ملا وصفه اهلدهد: وعن قتادة. الطربي
روي أنه كان من فضة وذهب مرصعا بالياقوت . سلمت حلظر عليه ماهلا فال يؤيت به إال بإذهناوألهنا لو أ. } ُمْسِلِمَني

  .األمحر واجلوهر، وأنه كان يف جوف سبعة أبيات عليه سبعة أغالق
 بكر ورويت عن أيب} ِعفْرِيَةٌ{: كذا قرأ اجلمهور وقرأ أبو رجاء وعيسى الثقفي} قَالَ ِعفْرِيٌت ِمَن الْجِنِّ{: قوله تعاىل

هي الداهية : قال قتادة. النفرية إتباع لعفرية". إن اهللا يبغض العفرية النفرية: "ويف احلديث. الصديق رضي اهللا عنه
. أي رئيس} عفريت{: وقيل. يقال للشديد إذا كان معه خبث ودهاء عفر وعفرية وعفريت وعفارية: قال النحاس
: من قال عفرية مجعه على عفار، ومن قال: عطية؛ قال النحاس بكسر العني؛ حكاه ابن} قال ِعفٌْر{: وقرأت فرقة

طواغ : عفريت كان له يف اجلمع ثالثة أوجه؛ إن شاء قال عفاريت، وإن شاء قال َعفار؛ ألن التاء زائدة؛ كما يقال
وقد . دةوالتاء زائ. والعفريت من الشياطني القوي املارد. يف مجع طاغوت، وإن شاء عوض من التاء ياء فقال عفاري

: وقيل. اسم هذا العفريت كودن؛ ذكره النحاس: وقال وهب بن منبه. تعفرت الرجل إذا ختلق خبلق اإلذاية: قالوا
ومن هذا االسم . وروي عن ابن عباس أنه صخر اجلين. امسه دعوان: وقال شعيب اجلبائي. ذكوان؛ ذكره السهيلي

  :قول ذي الرمة
  سواد الليل منقضبمصوب يف ... كأنه كوكب يف إثر عفرية 

  :وأنشد الكسائي
  ليس لكم ملك وال تثبيت... إذ قال شيطاهنم العفريت 

إن عفريتا من اجلن جعل يفتك علي البارحة : "ويف الصحيح عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: مكان" تفلت على البار حة": ويف البخاري. وذكر احلديث..." ليقطع علي الصالة وإن اهللا أمكنين منه فدعته

أسري برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرأى عفريتا من : ويف املوطأ عن حيىي بن سعيد أنه قال" . جعل يفتك"
أفال أعلمك كلمات : اجلن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رآه؛ فقال جربيل

أعوذ باهللا الكرمي : "فقال" بلى: "لفيه؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تقوهلن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر
وبكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ يف 

  " .يطرق خبري يا رمحن األرض، وشر ما خيرج منها ومن فنت الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إال طارقا
أي قوي } َوإِنِّي َعلَْيِه لَقَوِيٌّ أَمٌِني{. يعين يف جملسه الذي حيكم فيه} أََنا آِتيكَ بِِه قَْبلَ أَنْ َتقُوَم ِمْن َمقَاِمَك{: قوله تعاىل
أسرع من  فقال سليمان أريد. أمني على فرج املرأة؛ ذكره املهدوي: ابن عباس. على ما فيه} أَِمٌني{. على محله

أكثر املفسرين على أن الذي } قَالَ الَِّذي ِعْنَدُه ِعلٌْم ِمَن الِْكتَابِ أََنا آِتيكَ بِِه قَْبلَ أَنْ َيرَْتدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك{ذلك؛ فـ 
عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا وهو من بين إسرائيل، وكان صديقا حيفظ اسم اهللا األعظم الذي إذا سئل به 

إن اسم اهللا األعظم الذي : "وقالت عائشة رضي اهللا عنه قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. إذا دعي به أجابأعطى، و
دعاء الذي عنده اسم اهللا : وهو بلساهنم، أهيا شراهيا؛ وقال الزهري: قيل" دعا به آصف بن برخيا يا حي يا قيوم

يا : دعا فقال: وقال جماهد. يتين بعرشها؛ فمثل بني يديهاألعظم؛ يا إهلنا وإله كل شيء إهلا واحدا ال إله إال أنت ا
الذي عنده علم من الكتاب هو آصف بن برخيا ابن خالة : قال السهيلي. إهلنا وإله كل شيء يا ذا اجلالل واإلكرام

  .سليمان، وكان عنده اسم اهللا األعظم من أمساء اهللا تعاىل



قال ابن عطية وقالت فرقة هو سليمان عليه . مثل هذا التأويلهو سليمان نفسه؛ وال يصح يف سياق الكالم : وقيل
كأن سليمان استبطأ } أََنا آتِيَك بِِه قَْبلَ أَنْ َتقُوَم ِمْن َمقَاِمَك{: السالم، واملخاطبة يف هذا التأويل للعفريت ملا قال

: واستدل قائلو هذه املقالة بقول سليمان} طَرْفَُك أََنا آتِيَك بِِه قَْبلَ أَنْ َيرَْتدَّ إِلَْيَك{: ذلك فقال له على جهة حتقريه
  .} َهذَا ِمْن فَْضلِ رَبِّي{

هو ملك : قال حبر. ما ذكره ابن عطية قال النحاس يف معاين القرآن له، وهو قول حسن إن شاء اهللا تعاىل: قلت
ن املقرئ أنه ضبة بن أد؛ وذكر حممد بن احلس: قال السهيلي. بيده كتاب املقادير، أرسله اهللا عند قول العفريت

ومعد كان يف : وهذا ال يصح البتة ألن ضبة هو ابن أد بن طاخبة، وامسه عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد
مدة خبتنصر، وذلك بعد عهد سليمان بدهر طويل؛ فإذا مل يكن معد يف عهد سليمان، فكيف ضبة بن أد وهو بعده 

الذي عنده علم من الكتاب : وقال ابن زيد. هو اخلضر عليه السالم: ابن هليعة. وهذا بني ملن تأمله! خبمسة آباء؟
رجل صاحل كان يف جزيرة من جزائز البحر، خرج ذلك اليوم ينظر من ساكن األرض؛ وهل يعبد اهللا أم ال؟ فوجد 

ه ميليخا كان يعلم إنه رجل من بين إسرائيل امس: وقول سابع. سليمان، فدعا باسم من أمساء اهللا تعاىل فجيء بالعرش
الرجل الذي كان عنده علم من الكتاب امسه أسطوم وكان : وقال ابن أيب بزة. اسم اهللا األعظم؛ ذكره القشريي

إمنا هو سليمان عليه السالم؛ أما إن الناس يرون أنه : وقال حممد بن املنكدر. عابدا يف بين إسرائيل؛ ذكره الغزنوي
أنا أََنا آِتيَك بِهِ {: ا كان رجل من بين إسرائيل عامل آتاه اهللا علما وفقها قالكان معه اسم وليس ذلك كذلك؛ إمن

أنت نيب اهللا ابن نيب اهللا فإن دعوت اهللا جاءك به، فدعا اهللا سليمان : قال. هات: قال} قَْبلَ أَنْ يَْرَتدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك
وعلم الكتاب على . له النخعي، وروي عن ابن عباسإنه جربيل عليه السالم؛ قا: وقول ثامن. فجاءه اهللا بالعرش

  والذي: قال ابن عطية. علم كتاب سليمان إىل بلقيس: وقيل. هذا علمه بكتب اهللا املنزلة، أو مبا يف اللوح احملفوظ

عليه اجلمهور من الناس أنه رجل صاحل من بين إسرائيل امسه آصف بن برخيا؛ روي أنه صلى ركعتني، مث قال 
قال . يا نيب اهللا آمدد بصرك فمد بصره حنو اليمن فإذا بالعرش، فما رد سليمان بصره إال وهو عنده: لسليمان
: أراد مقدار ما يفتح عينه مث يطرف، وهو كما تقول: وقيل. هو إدامة النظر حىت يرتد طرفه خاسئا حسريا: جماهد

و معجزة، وإن كان من آصف أو من غريه افعل كذا يف حلظة عني؛ وهذا أشبه؛ ألنه إن كان الفعل من سليمان فه
وقد أنكر كرامات األولياء من قال إن الذي : قال القشريي. من أولياء اهللا فهي كرامة، وكرامة الويل معجزة النيب
ما فعل وعند هؤالء . } أََنا آتِيَك بِِه قَْبلَ أَنْ يَْرَتدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك{: عنده علم من الكتاب هو سليمان، قال للعفريت

وال يقطع جوهر يف حال واحدة . العفريت فليس من املعجزات وال من الكرامات، فإن اجلن يقدرون على مثل هذا
مكانني، بل يتصور ذلك بأن يعدم اهللا اجلوهر يف أقصى الشرق مث يعيده يف احلالة الثانية، وهي احلالة اليت بعد العدم 

بل جيء : وقد قيل. ورواه وهب عن مالك: قال القشريي.  يعيدهاأو يعدم األماكن املتوسطة مث. يف أقصى الغرب
كانت باليمن وسليمان : وقال مالك. وكان بني سليمان والعرش كما بني الكوفة واحلرية. به يف اهلواء؛ قاله جماهد
عبداهللا بن  ويف التفاسري اخنرق بعرش بلقيس مكانه الذي هو فيه مث نبع بني يدي سليمان؛ قال. عليه السالم بالشام

  .وظهر العرش من نفق حتت األرض؛ فاهللا أعلم أي ذلك كان: شداد
. أي هذا النصر والتمكني من فضل ريب} َهذَا ِمْن فَْضلِ رَبِّي{. أي ثابتا عنده} فَلَمَّا َرآُه ُمْستَِقّراً ِعْنَدُه{: قوله تعاىل

واألصل . ليتعبدين؛ وهو جماز} ِلَيْبلُوَنِي{معىن : وقال غريه} كْفُُرأَأَْشكُُر أَْم أَ{املعىن لينظر : قال األخفش} لَِيْبلَُونِي{
أي ال يرجع نفع ذلك إال } َوَمْن َشكََر فَإِنََّما َيْشكُُر ِلنَفِْسِه{يف االبتالء االختبار أي ليختربين أأشكر نعمته أم أكفرها 



لشكر قيد النعمة املوجودة، وبه تنال النعمة وا. إىل نفسه، حيث استوجب بشكره متام النعمة ودوامها واملزيد منها
  .يف التفضل} كَرٌِمي{أي عن الشكر } َوَمْن كَفََر فَإِنَّ َربِّي غَنِيٌّ كَرٌِمي{. املفقودة

  }قَالَ َنكِّرُوا لََها َعْرَشَها َنْنظُْر أََتهَْتِدي أَْم َتكُونُ ِمَن الَِّذيَن ال َيهَْتُدونَ{] ٤١: [اآلية
  }لَمَّا َجاَءْت ِقيلَ أََهكَذَا َعْرُشِك قَالَْت كَأَنَُّه ُهَو َوأُوتِيَنا الِْعلَْم ِمْن قَْبِلَها َوكُنَّا ُمْسِلِمَنيفَ{] ٤٢: [اآلية
  }َوَصدََّها َما كَاَنْت َتعُْبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنََّها كَاَنْت ِمْن قَْومٍ كَاِفرِيَن{] ٤٣: [اآلية

غّير بزيادة أو : وقيل. جعل أعاله أسفله، وأسفله أعاله: قيل. أي غريوه} ا لََها َعْرَشهَاقَالَ َنكِّرُو{ : قوله تعاىل
خافت : وقيل. إن يف عقلها شيئا فأراد أن ميتحنها: إمنا أمر بتنكريه ألن الشياطني قالوا له: قال الفراء وغريه. نقصان

إهنا ضعيفة : ل سليمان أبدا، فقالوا لسليماناجلن أن يتزوج هبا سليمان فيولد له منها ولد فيبقون مسخرين آل
وكان لسليمان ناصح من اجلن، فقال . لنعرف عقلها} َنكُِّروا لََها َعْرشََها{: العقل، ورجلها كرجل احلمار؛ فقال

أنا أجعل يف هذا القصر ماء، وأجعل فوق املاء زجاجا، : كيف يل أن أرى قدميها من غري أن أسأهلا كشفها؟ فقال
  .ماء فترفع ثوهبا فترى قدميها؛ فهذا هو الصرح الذي أخرب اهللا تعاىل عنه تظن أنه
شبهته به ألهنا خلفته حتت } أََهكَذَا َعْرُشِك قَالَْت كَأَنَُّه ُهَو {هلا } ِقيلَ{يريد بلقيس، } فَلَمَّا َجاَءْت{: قوله تعاىل

. }كَأَنَُّه ُهَو {: كانت حكيمة فقالت: كرمةقال ع. األغالق، فلم تقر بذلك ومل تنكر، فعلم سليمان كمال عقلها
أهذا عرشك لقالت نعم هو؛ وقاله احلسن : عرفته ولكن شبهت عليهم كما شبهوا عليها؛ ولو قيل هلا: وقال مقاتل

أراد سليمان أن يظهر هلا أن اجلن مسخرون له، وكذلك الشياطني لتعرف أهنا نبوة وتؤمن : وقيل. بن الفضل أيضا
هو من قول : قيل} َوأُوتِيَنا الْعِلَْم ِمْن قَْبِلَها{. هذا يف مقابلة تعميتها األمر يف باب الغلمان واجلواريوقد قيل . به

هو :وقيل. منقادين ألمره} وَكُنَّا ُمْسِلِمَني{بلقيس؛ أي أوتينا العلم بصحة نبوة سليمان من قبل هذه اآلية يف العرش 
  من قول سليمان أي أوتينا العلم

هو : وقيل. بإسالمها وجميئها طائعة من قبل جميئها} َوأُوِتيَنا الِْعلَْم{: وقيل. هللا على ما يشاء من قبل هذه املرةبقدرة ا
  .واهللا أعلم. من كالم قوم سليمان

ها من أن تعبد منع: حسن؛ واملعىن} ِمْن ُدوِن اللَِّه{الوقف على } َوَصدََّها َما كَاَنتْ َتْعُبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه{: قوله تعاىل
املعىن؛ أي صدها عبادهتا من دون اهللا : النحاس. يف موضع رفع} مَا{اهللا ما كانت تعبد من الشمس والقمر فـ 

وصدها : يف موضع نصب، ويكون التقدير} َما{وجيوز أن يكون . وعبادهتا إياها عن أن تعلم ما علمناه عن أن تسلم
وصدها اهللا؛ أي منعها اهللا عن : وجيوز أن يكون املعىن. بينها وبينه سليمان عما كانت تعبد من دون اهللا؛ أي حال

وأنشد . أي من قومه] ١٥٥: األعراف[} وَاْخَتاَر مُوَسى قَْوَمُه{: نظريه. وتعدى الفعل} عن{عبادهتا غريه فحذفت 
  :سيبويه

  كراما مواليها لئيما صميمها... ونبئت عبداهللا باجلو أصبحت 
بفتح اهلمزة، وهي } إِنَّهَا{: قرأ سعيد بن جبري} إِنََّها كَاَنْت ِمْن قَْومٍ كَاِفرِيَن{. نبئت عن عبداهللاوزعم أن املعىن عنده 

. فاعلة الصد} مَا{فيكون يف موضع رفع إن كانت } مَا{وجيوز أن يكون بدال من . يف موضع نصب مبعىن، ألهنا
  .والكسر على االستئناف

ي الصَّْرَح فَلَمَّا رَأَْتُه َحِسَبْتُه لُجَّةً َوكََشفَْت َعْن َساقَْيَها قَالَ إِنَّهُ صَْرٌح ُمَمرٌَّد ِمْن قََوارِيرَ قِيلَ لََها اْدُخِل{] ٤٤: [اآلية
  }قَالَْت َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَمانَ ِللَّه



وأبو . ادخلي إىل الصرح فحذف إىل وعدي الفعل: سيبويه التقدير عند} قِيلَ لََها اْدُخِلي الصَّْرَح{: قوله تعاىل
وكان الصرح صحنا من زجاج حتته ماء وفيه احليتان، . ألن دخل يدل على مدخول: العباس يغلطه يف هذا؛ قال

  .عمله لرييها ملكا أعظم من ملكها؛ قاله جماهد

  :كما قال. الصرح القصر؛ عن أيب عبيدة: قيلو. أي ماء} َحِسَبْتُه لُجَّةً{كان من قوارير خلفه ماء : وقال قتادة
  حتسب أعالمهن الصروحا

وحكى أبو عبيدة يف الغريب املصنف أن . هذه صرحة الدار وقاعتها؛ مبعىن: الصرح الصحن؛ كما يقال: وقيل
أصل هذا أنه يقال لكل بناء عمل عمال : النحاس. الصرح كل بناء عال مرتفع من األرض، وأن املمرد الطويل

عمله : وقيل. عريب صريح: صرح باألمر، ومنه: لنب صريح إذا مل يشبه ماء؛ ومن قوهلم: دا صرح؛ من قوهلمواح
فلما رأت اللجة فزعت وظنت أنه . ليخترب قول اجلن فيها إن أمها من اجلن، ورجلها رجل محار؛ قاله وهب بن منبه

َوكَشَفَْت {. ، ومل يكن هلا بد من امتثال األمروتعجبت من كون كرسيه على املاء، ورأت ما هاهلا: قصد هبا الغرق
فإذا هي أحسن الناس ساقا؛ سليمة مما قالت اجلن، غري أهنا كانت كثرية الشعر، فلما بلغت هذا احلد، } َعْن َساقَْيَها

. ملس، ومنه األمردواملمرد احملكوك امل} إِنَُّه صَْرٌح ُمَمرٌَّد ِمْن قََوارِيَر {: قال هلا سليمان بعد أن صرف بصره عنها
ورملة مرداء . ومنه الشجرة املرداء اليت ال ورق عليها. ومترد الرجل إذ أبطأ خروج حليته بعد إدراكه؛ قاله الفراء

: ابن شجرة. طويل على هيئة النخلة: أبو صاحل. واملمرد أيضا املطول، ومنه قيل للحصن مارد. إذا كانت ال تنبت
  :قال. واسع يف طوله وعرضه

  قبيل الضحا يف السابري املمرد... صباحا باكرا فوجدهتم  غدوت
. وعند ذلك استسلمت بلقيس وأذعنت وأسلمت وأقرت على نفسها بالظلم؛ على ما يأيت. أي الدروع الواسعة

كيف يل أن أقلع هذا الشعر من غري مضرة : وملا رأى سليمان عليه السالم قدميها قال لناصحه من الشياطني
فريوى أن سليمان تزوجها عند ذلك . على عمل النورة، فكانت النورة واحلمامات من يومئذباجلسد؟ فدله 

  .وأسكنها الشام؛ قاله الضحاك

باليمن، وكان يأتيها على الريح كل شهر : تزوجها وردها إىل ملكها: وقال سعيد بن عبدالعزيز يف كتاب النقاش
كانت : "بعض األخبار أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالويف . مرة؛ فولدت له غالما مساه داود مات يف زمانه

هي أحسن : فقالت عائشة" بلقيس من أحسن نساء العاملني ساقني وهي من أزواج سليمان عليه السالم يف اجلنة
وذكر الثعليب عن أيب موسى أن . ذكره القشريي" أنت أحسن ساقني منها يف اجلنة: "ساقني مين؟ فقال عليه السالم

أول من اختذ احلمامات سليمان بن داود فلما ألصق ظهره إىل اجلدار فمسه :" هللا صلى اهللا عليه وسلم قالرسول ا
مث أحبها حبا شديدا وأقرها على ملكها باليمن، وأمر اجلن فبنوا هلا ثالثة حصون مل " . حرها قال أواه من عذاب اهللا

. سليمان يزورها يف كل شهر مرة، ويقيم عندها ثالثة أيامسلحون وبينون وعمدان، مث كان : ير الناس مثلها ارتفاعا
وحكى الشعيب أن ناسا من محري حفروا مقربة امللوك، فوجدوا فيها قربا معقودا فيه امرأة حلل منسوجة بالذهب، 

  :وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب
  وأربعوا يف مقربي العيسا... يا أيها األقوام عوجوا معا 

  قد كنت أدعى الدهر بلقيسا... ليت لتعلموا أين تلك ا
  قومي وقدما كان مأنوسا... شيدت قصر امللك يف محري 



  أرغم يف اهللا املعاطيسا... وكنت يف ملكي وتدبريه 
  قد كان للتوراة دريسا... بعلي سليمان النيب الذي 

  هتب أحيانا رواميسا... وسخر الريح له مركبا 
  محن تقديساقدسه الر... مع ابن داود النيب الذي 

مثلي ال ينكح : اختاري زوجا؛ فقالت: مل يتزوجها سليمان، وإمنا قال هلا: وقال حممد بن إسحاق ووهب بن منبه
فاختارت ذا تبع ملك مهدان، فزوجه إياها وردها . ال بد يف اإلسالم من ذلك: فقال. وقد كان يل من امللك ما كان

مل يرد : وقال قوم. عه، فبىن له املصانع، ومل يزل أمريا حىت مات سليمانإىل اليمن، وأمر زوبعة أمري جن اليمن أن يطي
  فيه خرب صحيح

وهي بلقيس بنت السرح بن اهلداهد بن شراحيل بن أدد بن حدر بن السرح . ال يف أنه تزوجها وال يف أنه زوجها
رفخشذ بن سام بن بن احلرس بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن شاخل بن أ

وكان جدها اهلداهد ملكا عظيم الشأن قد ولد له أربعون ولدا كلهم ملوك، وكان ملك أرض اليمن كلها، . نوح
ليس أحد منكم كفؤا يل، وأىب أن يتزوج منهم، فزوجوه امرأة من اجلن : وكان أبوها السرح يقول مللوك األطراف

وقال أبو هريرة قال النيب صلى . هي بلقيس، ومل يكن له ولد غريهايقال هلا رحيانة بنت السكن، فولدت له بلقمة و
فمات أبوها، واختلف عليها قومها فرقتني، وملكوا أمرهم رجال " كان أحد أبوي بلقيس جنيا: "اهللا عليه وسلم

 فساءت سريته، حىت فجر بنساء رعيته، فأدركت بلقيس الغرية، فعرضت عليه نفسها فتزوجها، فسقته اخلمر حىت
ذكرت بلقيس عند النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال أبو بكرة. حزت رأسه، ونصبته على باب دارها فملكوها

  " .ال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "فقال
إن سبب تزوج أبيها من اجلن أنه كان وزيرا مللك عات يغتصب نساء الرعية، وكان الوزير غيورا فلم : ويقال

ال أتزوج أبدا، فإن ملك بلدنا : ق رجال ال يعرفه، فقال هل لك من زوجة؟ فقاليتزوج، فصحب مرة يف الطري
إنا قوم من اجلن ال : قال. بل يغتصبها: قال. يغتصب النساء من أزواجهن، فقال لئن تزوجت ابنيت ال يغتصبها أبدا

ء، فتحدث أبوها حبديثها يقدر علينا؛ فتزوج ابنته فولدت له بلقيس؛ مث ماتت األم وابتنت بلقيس قصرا يف الصحرا
يا فالن تكون عندك هذه البنت اجلميلة وأنت ال تأتيين هبا، وأنت تعلم حيب : غلطا، فنمى للملك خربها فقال له

للنساء مث أمر حببسه، فأرسلت بلقيس إليه إين بني يديك؛ فتجهز للمسري إىل قصرها، فلما هم بالدخول مبن معه 
ن مثل صورة الشمس، وقلن له أال تستحي ؟ تقول لك سيدتنا أتدخل هبؤالء أخرجت إليه اجلواري من بنات اجل

الرجال معك على أهلك فأذن هلم باالنصراف ودخل وحده، وأغلقت عليه الباب وقتلته بالنعال، وقطعت رأسه 
  ورمت به إىل عسكره، فأمروها عليهم، فلم تزل كذلك إىل أن

إن سليمان قد : أن سليمان ملا نزل يف بعض منازله قال اهلدهد وذلك. بلغ اهلدهد خربها سليمان عليه السالم
اشتغل بالنزول، فارتفع حنو السماء فأبصر طول الدنيا وعرضها، فأبصر الدنيا ميينا ومشاال، فرأى بستانا لبلقيس فيه 

أقبلت : قالمن أين أقبلت ؟ وأين تريد ؟ : هدهد، وكان اسم ذلك اهلدهد عفري، فقال عفري اليمن ليعفور سليمان
ملك اجلن واإلنس والشياطني والطري والوحش : ومن سليمان ؟ قال: قال. من الشام مع صاحيب سليمان بن داود
من هذه البالد؛ ملكها امرأة يقال هلا بلقيس، حتت يدها : فمن أين أنت؟ قال. والريح وكل ما بني السماء واألرض

ل من سوى النساء والذراري؛ فانطلق معه ونظر إىل بلقيس اثنا عشر ألف قيل، حتت يد كل قيل مائة ألف مقات



  .وملكها، ورجع إىل سليمان وقت العصر، وكان سليمان قد فقده وقت الصالة فلم جيده، وكانوا على غري ماء
يا نيب اهللا هذا : هذا موضع من؟ قال: فقال لوزير الطري. وقعت عليه نفحة من الشمس: قال ابن عباس يف رواية

} ألَُعذَِّبنَُّه َعذَاباً َشِديداً{: فغضب سليمان وقال. ال أدوي أصلح اهللا امللك: وأين ذهب؟ قال: دهد قالموضع اهل
علي باهلدهد : ما تريد يا نيب اهللا؟ فقال: مث دعا بالعقاب سيد الطري وأصرمها وأشدها بأسا فقال. اآلية] ٢١:النمل[

باهلواء، فنظر إىل الدنيا كالقصعة بني يدي أحدكم، فإذا هو فرفع العقاب نفسه دون، السماء حىت لزق . الساعة
أسألك باهللا الذي أقدرك وقواك علي : فقال له اهلدهد. باهلدهد مقبال من حنن اليمن، فانقض حنوه وأنشب فيه خملبه

فاستقبلته مث أتى به . إن نيب اهللا سليمان حلف أن يعذبك أو يذحبك! الويل لك؛ وثكلتك أمك: فقال له. إال رمحتين
: أما استثىن؟ قالوا! وما قدري وما أنا: فقال. وقالوا الويل لك؛ لقد توعدك نيب اهللا. النسور وسائر عساكر الطري

مث دخل على سليمان فرفع رأسه، وأرخى ذنبه وجناحيه ] ٢١: النمل[} أَْو لَيَأِْتيَنِّي بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ{: بلى إنه قال
أين كنت عن خدمتك ومكانك؟ ألعذبنك عذابا شديدا أو : فقال له سليمان. متواضعا لسليمان عليه السال

فاقشعر جلد سليمان . يا نيب اهللا اذكر وقوفك بني يدي اهللا مبنزلة وقويف بني يديك: فقال له اهلدهد. ألذحبنك
  إمنا صرف اهللا سليمان عن ذبح اهلدهد أنه: وقال عكرمة. وارتعد وعفا عنه

ما الذي أبطأ بك؟ فقال اهلدهد ما أخرب اهللا عن : مث قال له سليمان. نقل الطعام إليهما فيزقهماكان بارا بوالديه؛ ي
والقول بأن أم بلقيس جنية مستنكر من العقول لتباين : قال املاوردي. بلقيس وعرشها وقومها حسبما تقدم بيانه

روحاين، وخلق اهللا اآلدمي من صلصال اجلنسني، واختالف الطبعني، وتفارق احلسني؛ ألن اآلدمي جسماين واجلن 
  .كالفخار، وخلق اجلان من مارج من نار، ومينع االمتزاج مع هذا التباين، ويستحيل التناسل مع هذا االختالف

قد مضى القول يف هذا، والعقل ال حييله مع ما جاء من اخلرب يف ذلك، وإذا نظر يف أصل اخللق فأصله املاء : قلت
] ٦٤: اإلسراء[} َوَشارِكُْهْم ِفي الْأَمَْوالِ وَاَألْوالِد{ويف التنزيل . وال بعد يف ذلك؛ واهللا أعلمعلى ما تقدم بيانه، 

  .}الرَّْحَمنِ{على ما يأيت يف ]. ٥٦: الرمحن[} لَْم َيطْمِثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َوال َجانٌّ{: وقال تعاىل. وقد تقدم
أي بالظن : وقال سفيان. أي بالشرك الذي كانت عليه؛ قاله ابن شجرة} ُت َنفِْسيقَالَْت َربِّ إِنِّي ظَلَْم{: قوله تعاىل

فلما بان هلا أنه . الذي تومهته يف سليمان؛ ألهنا ملا أمرت بدخول الصرح حسبته جلة، وأن سليمان يريد تغريقها فيه
ومن العرب . دأة بعد القولألهنا مبت} إِنَّ{وكسرت . صرح ممرد من قوارير علمت أهنا ظلمت نفسها بذلك الظن

فهي حرف جاء ملعىن بال } مع{إذا سكنت } َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَمانَ ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِني{. من يفتحها فيعمل فيها القول
أنه حرف خافض مبين : واآلخر. أنه مبعىن الظرف اسم: أحدمها: وإذا فتحتها ففيها قوالن. اختالف بني النحويني

  :فتح؛ قال النحاسعلى ال
  }َولَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلحاً أَِن اْعُبدُوا اللََّه فَإِذَا ُهْم فَرِيقَانِ َيْخَتِصُمونَ{] ٤٥: [اآلية
  }لََّه لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَقَالَ َيا قَْومِ ِلَم َتْسَتْعجِلُونَ بِالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنِة لَْوال َتْسَتْغِفُرونَ ال{] ٤٦: [اآلية
  }قَالُوا اطَّيَّرَْنا بَِك َوبَِمْن َمَعَك قَالَ طَاِئرُكُْم ِعْنَد اللَِّه َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم ُتفَْتُنونَ{] ٤٧: [اآلية

قال } ُهْم فَرِيقَاِن َيْخَتِصُمونَ فَإِذَا{. تقدم معناه} َولَقَدْ أَْرَسلَْنا إِلَى ثَُموَد أََخاُهْم صَاِلحاً أَِن اعُْبُدوا{: قوله تعاىل
} أََتْعلَُمونَ أَنَّ َصاِلحاً مُْرَسلٌ ِمْن َربِِّه{: واخلصومة ما قصه اهللا تعاىل يف قوله: أي مؤمن وكافر؛ قال: جماهد

  .حنن على احلق دونكم: ختاصمهم أن كل فرقة قالت: وقيل. }كَاِفُرونَ{: إىل قوله] ٧٥: األعراف[
مل تؤخرون : بالعذاب قبل الرمحة؛ املعىن: قال جماهد} الَ َيا قَْومِ ِلَم َتْستَْعجِلُونَ بِالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنِةقَ{: قوله تعاىل



ايتنا : اإلميان الذي جيلب إليكم الثواب، وتقدمون الكفر الذي يوجب العقاب؛ فكان الكفار يقولون لفرط اإلنكار
أي } لَْوال َتْسَتْغِفُرونَ اللََّه{. تحقون به العقاب؛ ال أهنم التمسوا تعجيل العذابأي مل تفعلون ما تس: وقيل. بالعذاب

  .لكي ترمحوا؛ وقد تقدم} لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ{. هال تتوبون إىل اهللا من الشرك
الرأي وال أفسد للتدبري وال شيء أضر ب. والشؤم النحس. أي تشاءمنا} قَالُوا اطَّيَّْرَنا بَِك َوبَِمْن َمَعَك{: قوله تعاىل

  :وقال الشاعر. ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء، أو يدفع مقدورا فقد جهل. من اعتقاد الطرية
  فاعذر الدهر ال تشبه بلوم... طرية الدهر ال ترد قضاء 

  واملنايا ينزلن يف كل يوم... أي يوم خيصه بسعود 
  لقوم فقوم وحنوس جتري... ليس يوم إال وفيه سعود 

وقد كانت العرب أكثر الناس طرية، وكانت إذا أرادت سفرا نفرت طائرا، فإذا طار مينة سارت وتيمنت، وإن طار 
على ما تقدم " أِقروا الطري على وكناهتا: "مشاال رجعت وتشاءمت، فنهى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك وقال

تعذبون : وقيل. أي متتحنون} َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم ُتفَْتُنونَ{. أي مصائبكم} دَ اللَِّهقَالَ طَاِئُركُْم ِعْن{. }املائدة{بيانه يف 
  .بذنوبكم

  }َوكَانَ ِفي الَْمِديَنِة ِتْسَعةُ َرْهٍط يُفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ َوال ُيصِْلُحونَ{] ٤٨: [اآلية
  }لَُه ثُمَّ لََنقُولَنَّ ِلَوِليِِّه َما َشهِْدَنا َمْهِلَك أَْهِلِه وَإِنَّا لََصاِدقُونَقَالُوا َتقَاَسُموا بِاللَِّه لَنَُبيَِّتنَُّه َوأَْه{] ٤٩: [اآلية

} ِتْسَعةُ َرْهٍط ُيفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ َوال ُيصِْلُحونَ{أي يف مدينة صاحل وهي احلجر } وَكَانَ ِفي الَْمِدينَِة{: قوله تعاىل
كان هؤالء التسعة عظماء أهل املدينة، وكانوا يفسدون يف . ضحاكقال ال. أي تسعة رجال من أبناء أشرافهم

بلغين أهنم كانوا : وقال عطاء بن أيب رباح. األرض ويأمرون بالفساد، فجلسوا عند صخرة عظيمة فقلبها اهللا عليهم
بعون فسادهم أهنم يت: وقيل. يقرضون الدنانري والدراهم، وذلك من الفساد يف األرض؛ وقاله سعيد بن املسيب

والالزم من اآلية ما قاله الضحاك وغريه أهنم كانوا من أوجه . غري هذا: وقيل. عورات الناس وال يسترون عليهم
والرهط اسم . القوم وأقناهم وأغناهم، وكانوا أهل كفر ومعاص مجة؛ ومجلة أمرهم أهنم يفسدون وال يصلحون

  :قال. جلمع أرهط وأراهطوا. للجماعة؛ فكأهنم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم رهط
  وضعت أراهط فاستراحوا... يا بؤس للحرب اليت 

  .وهؤالء املذكورون كانوا أصحاب قُدَار عاقر الناقة؛ ذكره ابن عطية
وأمساؤهم قدار بن سالف ومصدع وأسلم ودمسا وذهيم وذعما وذعيم : واختلف يف أمسائهم؛ فقال الغزنوي: قلت

قدار بن سالف ومصدع بن مهرع، فاتبعهم سبعة؛ هم بلع بن ميلع ودعري بن رأسهم : ابن إسحاق. وقتال وصداق
اهلذيل بن عبد رب، : وذكر الزخمشري أمساءهم عن وهب بن منبه. غنم وذؤاب بن مهرج وأربعة مل تعرف أمساؤهم

 غنم بن غنم، رياب بن مهرج، مصدع بن مهرج، عمري بن كردبة، عاصم بن خمرمة، سبيط بن صدقة، مسعان بن
. صفي، قدار بن سالف؛ وهم الذين سعوا يف عقر الناقة، وكانوا عتاة قوم صاحل، وكانوا من أبناء أشرافهم

ذكر النقاش التسعة الذين كانوا يفسدون يف األرض وال يصلحون، ومساهم بأمسائهم، وذلك ال ينضبط : السهيلي
  برواية؛ غري أين أذكره على وجه االجتهاد

ويقال دهم، وقدار بن . مصدع بن دهر: لى ما وجدناه يف كتاب حممد بن حبيب، وهموالتخمني، ولكن نذكره ع
  .سالف، وهرمي وصواب ورياب وداب ودعما وهرما ودعني بن عمري



هم دعما ودعيم وهرما وهرمي وداب وصواب ورياب : وقد ذكر املاوردي أمساءهم عن ابن عباس فقال: قلت
  .رض الشامومسطح وقدار، وكانوا بأرض احلجر وهي أ

فعال مستقبال وهو أمر؛ أي قال بعضهم } َتقَاَسُموا{جيوز أن يكون } قَالُوا تَقَاَسُموا بِاللَِّه لَُنَبيَِّتنَُّه َوأَْهلَُه{: قوله تعاىل
قالوا متقامسني باهللا؛ ودليل هذا التأويل قراءة : وجيوز أن يكون ماضيا يف معىن احلال كأنه قال. لبعض احلفوا

قراءة العامة بالنون فيهما . } قَالُوا{وليس فيها } َتقَاَسمُوا بِاللَِّه. ُيفِْسُدونَ ِفي اَألْرضِ َوال ُيْصِلُحونَ{: عبداهللا
بالتاء فيهما، وضم التاء والالم على اخلطاب أي أهنم ختاطبوا بذلك؛ : وقرأ محزة والكسائي. واختاره أبو حامت
ومعىن . والبيات مباغتة العدو ليال. اء فيهما، وضم الياء والالم على اخلربوقرأ جماهد ومحيد بالي. واختاره أبو عبيد

أي ما حضرنا، وال ندري من قتله وقتل أهله } َما شَهِْدَنا َمْهِلكَ أَْهِلِه{. أي لرهط صاحل الذي له والية الدم} لَِوِليِِّه{
بفتح : "وقرأ عاصم والسلمي. وجيوز أن يكون املوضع يف إنكارنا لقتله واملهلك مبعىن اإلهالك؛} وَإِنَّا لََصاِدقُونَ{.

" بفتح امليم وجر الالم: "وقرأ املفضل وأبو بكر. ضرب يضرب مضربا أي ضربا: أي اهلالك؛ يقال" امليم والالم
] ٤: يونس[} إِلَْيِه مَْرجُِعكُْم{: فيكون اسم املكان كاجمللس ملوضع اجللوس؛ وجيوز أن يكون مصدرا؛ كقوله تعاىل

  .ي رجوعكمأ
  }َوَمكَُروا َمكْراً َوَمكَْرَنا َمكْراً وَُهْم ال َيْشُعُرونَ{] ٥٠: [اآلية
  }فَانْظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ َمكْرِِهْم أَنَّا َدمَّْرَناُهْم َوقَْوَمُهْم أَْجَمِعَني{] ٥١: [اآلية
  }ي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَفَِتلَْك ُبُيوتُُهْم َخاوَِيةً بَِما ظَلَُموا إِنَّ ِف{] ٥٢: [اآلية
  }وَأَْنَجْيَنا الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ{] ٥٣: [اآلية

مكرهم ما روي أن هؤالء التسعة ملا كان يف صدر } وََمكَرُوا َمكْراً َوَمكَْرَنا َمكْراً َوُهْم ال َيْشُعُرونَ{: قوله تعاىل
وقد أخربهم صاحل مبجيء العذاب، اتفقوا وحتالفوا على أن يأتوا دار صاحل ليال ويقتلوه  الثالثة األيام بعد عقر الناقة،
فإذا كان كاذبا يف وعيده أوقعنا به ما يستحق، وإن كان صادقا كنا عجلناه قبلنا، وشفينا : وأهله املختصني به؛ قالوا
لك الليلة، فامتألت هبم دار صاحل، فأتى التسعة أرسل اهللا تعاىل املالئكة ت: قال ابن عباس. نفوسنا؛ قال جماهد وغريه

: وقال قتادة. دار صاحل شاهرين سيوفهم، فقتلهم املالئكة رضخا باحلجارة فريون احلجارة وال يرون من يرميها
نزلوا على جرف من األرض، : وقال السدي. خرجوا مسرعني إىل صاحل، فسلط عليهم ملك بيده صخرة فقتلهم

اختفوا يف غار قريب من دار صاحل، فاحندرت عليهم صخرة شدختهم مجيعا، : وقيل. اهللا حتتهفاهنار هبم فأهلكهم 
فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ َمكْرِِهْم أَنَّا َدمَّرَْناُهْم َوقَْوَمُهمْ {. ومكر اهللا جمازاهتم على ذلك. فهذا ما كان من مكرهم

واألظهر أن التسعة هلكوا . إن هالك الكل كان بصيحة جربيل: لوقد قي. أي بالصيحة اليت أهلكتهم} أَْجَمِعَني
وكان األعمش واحلسن وابن أيب إسحاق وعاصم ومحزة . بعذاب مفرد؛ مث هلك الباقون بالصيحة والدمدمة

ألن } َعاِقَبةُ َمكْرِِهْم{فعلى هذا املذهب ال حيسن الوقف على : بالفتح؛ وقال ابن األنباري} أَنَّا{: والكسائي يقرؤون
وجيوز أن جتعلها يف موضع نصب من . وجيوز أن جتعلها يف موضع رفع على اإلتباع للعاقبة. خرب كان} أَنَّا َدمَّْرَناُهْم{

وجيوز أن جتعلها يف موضع نصب . بأنا دمرناهم وألنا دمرناهم: قول الفراء، وخفض من قول الكسائي على معىن
: وقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو} َمكْرِِهْم{اهب ال حيسن الوقف على فمن هذه املذ} كَْيَف{على اإلتباع ملوضع 

: قال النحاس. } َمكْرِِهْم{بكسر األلف على االستئناف؛ فعلى هذا املذهب حيسن الوقف على } إِنَّا َدمَّْرَناُهْم{
وجيوز أن تكون يف . } كان{يف موضع رفع على أهنا اسم } إِنَّا{ويكون } كَانَ{على خرب } َعاِقبَةُ{وجيوز أن تنصب 



} إِنَّ دَمَّْرَناُهْم{ويف حرف أَُبي : هي إنا دمرناهم؛ قال أبو حامت: موضع رفع على إضمار مبتدأ تبيينا للعاقبة؛ والتقدير
  .تصديقا لفتحها

اء والنحاس؛ أي خالية عن قراءة العامة بالنصب على احلال عند الفر} فَِتلْكَ ُبُيوُتُهْم َخاوَِيةً بَِما ظَلَُموا{: قوله تعاىل
فتلك بيوهتم اخلاوية، : نصب على القطع؛ جمازه} َخاوِيَةً{: وقال الكسائي وأبو عبيدة. أهلها خرابا ليس هبا ساكن

وقرأ عيسى بن عمر ]. ٥٢: النحل[} َولَُه الدِّيُن وَاِصباً{: فلما قطع منها األلف والالم نصب على احلال؛ كقوله
وجيوز أن تكون . } ِتلَْك{بدل من } ُبيُوُتُهْم{و } تِلَْك{بالرفع على أهنا خرب عن : يونصر بن عاصم واجلحدر

على أهنا خرب ابتداء حمذوف؛ } َخاوَِيةً{وجيوز أن يكون رفع . } ِتلَْك{خرب عن } َخاوَِيةً{عطف بيان و } ُبيُوتُُهْم{
} وَأَْنَجْيَنا الَِّذيَن آَمُنوا. ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ{. فةألن النكرة تبدل من املعر} ُبيُوُتُهْم{أي هي خاوية، أو بدل من 

يف  -والباقون خرج بأبداهنم . آمن بصاحل قدر أربعة آالف رجل: قيل. اهللا وخيافون عذابه} َوكَاُنوا َيتَّقُونَ{بصاحل 
الغد أصفر، مث صار يف الثالث خراج مثل احلمص؛ وكان يف اليوم األول أمحر، مث صار من  -قول مقاتل وغريه 

فقعت تلك اخلراجات، وصاح جربيل هبم : قال مقاتل. وكان عقر الناقة يوم األربعاء، وهالكهم يوم األحد. أسود
وخرج صاحل مبن آمن معه إىل حضرموت؛ فلما دخلها مات . خالل ذلك صيحة فخمدوا، وكان ذلك ضحوة

ربعة اآلالف مدينة يقال هلا حاضورا؛ على ما تقدم بيانه يف مث بىن األ: قال الضحاك. صاحل؛ فسميت حضرموت
  .قصة أصحاب الرس

  }َولُوطاً إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أََتأُْتونَ الْفَاِحَشةَ وَأَنُْتْم تُْبِصُرونَ{] ٥٤: [اآلية
  }قَْوٌم َتْجَهلُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأُْتونَ الرِّجَالَ َشهَْوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبلْ أَنُْتْم{] ٥٥: [اآلية
  }فََما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه إِالَّ أَنْ قَالُوا أَْخرِجُوا آلَ لُوٍط ِمْن قَْرَيِتكُْم إِنَُّهْم أُنَاٌس َيَتطَهَُّرونَ{] ٥٦: [اآلية
  }فَأَْنجَْيَناُه َوأَْهلَُه إِالَّ امَْرأََتُه قَدَّْرَناَها ِمَن الَْغابِرِيَن{] ٥٧: [اآلية
  }َوأَمْطَْرَنا َعلَيْهِْم َمطَراً فََساَء َمطَُر الُْمْنذَرِيَن{] ٥٨[ :اآلية

: وقال لقومه. وهم أهل سدوم} إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه{أي وأرسلنا لوطا، أو اذكر لوطا } َولُوطاً إِذْ قَالَ ِلقَْومِِه{: قوله تعاىل
يأيت : وقيل. أهنا فاحشة، وذلك أعظم لذنوبكم} ْم ُتْبِصُرونَوَأَْنُت{. الفعلة القبيحة الشنيعة} أََتأُْتونَ الْفَاِحشَةَ{

أَإِنَّكُْم لََتأُْتونَ الرِّجَالَ َشْهَوةً ِمْن ُدوِن {. وكانوا ال يستترون عتوا منهم ومتردا. بعضكم بعضا وأنتم تنظرون إليه
واختيار اخلليل . إما أمر التحرمي أو العقوبة} لْ أَنُْتْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ{. أعاد ذكرها لفرط قبحها وشنعتها} النَِّساِء

فأما اخلط فالسبيل فيه أن يكتب بألفني على الوجوه كلها؛ ألهنا مهزة } إِنَّكُْم{َوسيبويه ختفيف اهلمزة الثانية من 
  .مبتدأة دخلت عليها ألف االستفهام

أي عن أدبار } وا آلَ لُوٍط ِمْن قَْرَيِتكُْم إِنَُّهْم أُنَاٌس َيتَطَهَُّرونَفََما كَانَ جََواَب قَْوِمِه إِالَّ أَنْ قَالُوا أَخْرُِج{: قوله تعاىل
عابوهم واهللا بغري عيب بأهنم يتطهرون من أعمال : وقال قتادة. يقولون ذلك استهزاء منهم؛ قاله جماهد. الرجال
يقال قد قدرت . خمففا واملعىن واحد} قَدَّْرَنا{: وقرأ عاصم} ابِرِيَنفَأَْنجَْيَناُه َوأَْهلَُه إِالَّ امَْرأََتُه قَدَّْرَناَها ِمَن الَْغ{. السوء

وقد مضى . أي من أنذر فلم يقبل اإلنذار} َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم َمطَراً فََساَء َمطَُر الْمُْنذَرِيَن{. الشيء قدرا وقدرا وقدرته
  .بيانه
  }اِدِه الَِّذيَن اْصطَفَى آللَُّه َخْيرٌ أَمَّا ُيْشرِكُونَقُلِ الَْحْمُد ِللَِّه َوَسالٌم َعلَى ِعَب{] ٥٩: [اآلية
ا كَانَ لَكُمْ أَمَّْن َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض وَأَنَْزلَ لَكُْم ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْنبَْتَنا بِِه َحدَاِئَق ذَاَت بَْهَجٍة َم{] ٦٠: [اآلية



  }للَِّه َبلْ ُهْم قَْوٌم َيْعِدلُونَأَنْ ُتْنبِتُوا َشَجَرَها أَإِلٌَه َمَع ا
 أَإِلٌَه َمَع أَمَّْن جََعلَ اَألْرَض قَرَاراً َوَجَعلَ ِخاللََها أَْنهَاراً َوجََعلَ لََها َروَاِسَي َوَجَعلَ َبْيَن الَْبحَْرْينِ حَاجِزاً{] ٦١: [اآلية

  }اللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم ال َيْعلَُمونَ

قُلِ الْحَْمُد {قيل للوط : قال أهل املعاين: قال الفراء} ْمدُ ِللَِّه َوَسالٌم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطَفَىقُلِ الَْح{: قوله تعاىل
هو خماطبة لنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ أي : وخالف مجاعة من العلماء الفراء يف هذا وقالوا. على هالكهم} ِللَِّه

وهذا أوىل، ألن القرآن منزل على النيب صلى اهللا عليه : قال النحاس. اخلاليةقل احلمد هللا على هالك كفار األمم 
يا حممد } قُلِ{املعىن؛ أي : وقيل. وسلم، وكل ما فيه فهو خماطب به عليه السالم إال ما مل يصح معناه إال لغريه

. اصطفاهم اهللا مبعرفته وطاعته: قال الكليب. السالميعين أمته عليه } الْحَْمُد ِللَِّه َوَسالٌم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطَفَى{
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن : وقيل. هم أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم: وقال ابن عباس وسفيان

يتلو هذه اآليات الناطقة بالرباهني على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته، وأن يستفتح بتحميده والسالم 
وفيه تعليم حسن، وتوقيف على أدب مجيل، وبعث على التيمن بالذكرين والتربك . ئه واملصطفني من عبادهعلى أنبيا

هبما، واالستظهار مبكاهنما على قبول ما يلقى إىل السامعني، وإصغائهم إليه، وإنزاله من قلوهبم املنزلة اليت يبغيها 
كابر هذا األدب، فحمدوا اهللا وصلوا على رسول اهللا  ولقد توارث العلماء واخلطباء والوعاظ كابرا عن. املستمع

صلى اهللا عليه وسلم أمام كل علم مفاد، وقبل كل عظة ويف مفتتح كل خطبة، وتبعهم املترسلون فأجروا عليه 
  .أوائل كتبهم يف الفتوح والتهاين، وغري ذلك من احلوادث اليت هلا شأن

َوَسالٌم َعلَى {: رسالته وهم األنبياء عليهم السالم؛ دليله قوله تعاىلاختار؛ أي ل} الَِّذيَن اْصطَفَى{: قوله تعاىل
وال نعلم أحدا تابعه : النحاس. هبمزتني} أأللَِّه َخْيٌر{وأجاز أبو حامت } آللَِّه َخيٌْر{]. ١٨١: الصافات[} الْمُْرَسِلَني

ههنا ليس مبعىن } خَْيٌر{لف التوقيف، و على ذلك؛ ألن هذه املدة إمنا جيء هبا فرقا بني االستفهام واخلرب، وهذه أ
  :أفضل منك، وإمنا هو مثل قول الشاعر

  فشركما خلريكما الفداء... أهتجوه ولست له بكفء 
فالن شر من : وال جيوز أن يكون مبعىن من ألنك إذا قلت. فاملعىن فالذي فيه الشر منكما للذي فيه اخلري الفداء

  ملعىن؛ اخلري يف هذاا: وقيل. فالن ففي كل واحد منهما شر

السعادة أحب إليك أم الشقاء؛ وهو يعلم أن السعادة أحب : وحكى سيبويه! أم يف هذا الذي تشركونه يف العبادة
. آهللا خري أم ما تشركون؛ أي أثوابه خري أم عقاب ما تشركون: هو على بابه من التفضيل، واملعىن: وقيل. إليه
: وقيل. دون أن يف عبادة األصنام خري فخاطبهم اهللا عز وجل على اعتقادهمقال هلم ذلك؛ ألهنم كانوا يعتق: وقيل

الباقون بالتاء . بياء على اخلرب} ريشركون{:وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب . اللفظ لفظ االستفهام ومعناه اخلرب
بل اهللا : "اآلية يقولعلى اخلطاب، وهو اختيار أيب عبيد وأيب حامت؛ فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قرأ هذه 

  " .خري وأبقى وأجل وأكرم
تقديره؛ آهلتكم خري أم من خلق السماوات واألرض؛ : قال أبو حامت} أَمَّْن َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض{: قوله تعاىل
سماوات املعىن؛ أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خري أم عبادة من خلق ال: وقيل. قدر على خلقهن: ومعناه. وقد تقدم

. واألرض؟ فهو مردود على ما قبله من املعىن؛ وفيه معىن التوبيخ هلم، والتنبيه على قدرة اهللا عز وجل وعجز آهلتهم
احلديقة : قال الفراء. والبهجة املنظر احلسن. احلديقة البستان الذي عليه حائط} فَأَنَْبْتَنا بِِه َحدَاِئَق ذَاَت بَْهجٍَة{



احلدائق النخل : وقال قتادة وعكرمة. ئط، وإن مل يكن عليه حائط فهو البستان وليس حبديقةالبستان احملظر عليه حا
ومعناه احلظر . للنفي} مَا} {َما كَانَ لَكُْم أَنْ تُْنبُِتوا َشَجَرهَا{. ذات هبجة، والبهجة الزينة واحلسن؛ يبهج به من رآه

 يقع حتت قدرهتم، أن ينبتوا شجرها؛ إذ هم عجزة عن واملنع من فعل هذا؛ أي ما كان للبشر، وال يتهيأ هلم، وال
  .مثلها، ألن ذلك إخراج الشيء من العدم إىل الوجود

ويعضده قوله . وقد يستدل من هذا على منع تصوير شيء سواء كان له روح أم مل يكن؛ وهو قول جماهد: قلت
خلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو قال اهللا عز وجل ومن أظلم ممن ذهب خيلق خلقا ك: "صلى اهللا عليه وسلم

: " رواه مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة؛ قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول" ليخلقوا شعرية
فذكره؛ فعم بالذم والتهديد والتقبيح كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه اهللا وضاهاه يف التشبيه " قال اهللا عز وجل

  يف خلقه

وذهب اجلمهور إىل أن تصوير ما ليس فيه روح جيوز هو . فرد به سبحانه من اخللق واالختراع هذا واضحفيما ان
إن كنت ال بد فاعال فاصنع الشجر وما ال نفس : وقد قال ابن عباس للذي سأل أن يصنع الصور. واالكتساب به

إن شاء اهللا تعاىل مث قال } َسبَأ{يد بيان يف وسيأيت هلذا مز. واملنع أوىل واهللا أعلم ملا ذكرنا. له خرجه مسلم أيضا
: وقيل. باهللا غريه} َبلْ ُهْم قَْوٌم َيْعِدلُونَ{. أي هل معبود مع اهللا يعينه على ذلك} أَإِلٌَه َمَع اللَِّه{: على جهة التوبيخ

والوقف .  ويلكم إلهأمع اهللا: تقديره} مََع{مرفوع بـ } إِلٌَه{: وقيل. عن احلق والقصد؛ أي يكفرون} يَْعِدلُونَ{
  .حسن} َمَع اللَِّه{على 

َوفَجَّْرَنا ِخاللَُهَما {: أي وسطها مثل} َوجََعلَ ِخاللََها أَْنَهاراً{. أي مستقرا} أَمَّْن َجَعلَ اَألْرَض قََراراً{: قوله تعاىل
َوجََعلَ َبْيَن الَْبْحَرْينِ {. ن احلركةيعين جباال ثوابت متسكها ومتنعها م} َوَجَعلَ لََها رََواِسَي{]. ٣٣: الكهف[} َنهَراً

سلطانا من قدرته فال هذا يغري ذاك وال ذاك : وقال ابن عباس. مانعا من قدرته لئال خيتلط األجاج بالعذب} َحاجِزاً
َبلْ {. نفعأي إذا ثبت أنه ال يقدر على هذا غريه فلم يعبدون ما ال يضر وال ي} إِلٌَه َمَع اللَِّه{. واحلجز املنع. يغري هذا

  .يعين كأهنم جيهلون اهللا فال يعلمون ما جيب له من الوحدانية} أَكْثَرُُهْم ال َيْعلَُمونَ
الً َما أَمَّْن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه وََيكِْشفُ السُّوَء َوَيْجَعلُكُْم ُخلَفَاَء الْأَْرضِ أَإِلٌَه َمَع اللَِّه قَِلي{] ٦٢: [اآلية

  }َتذَكَُّرونَ
َع اللَِّه تََعالَى اللَّهُ أَمَّْن َيْهِديكُْم ِفي ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َوَمْن ُيْرِسلُ الرَِّياَح ُبشْراً َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه أَإِلٌَه َم{] ٦٣: [اآلية

  }َعمَّا ُيْشرِكُونَ
قُكُْم ِمَن السََّماِء وَالْأَْرضِ أَإِلٌَه َمعَ اللَِّه قُلْ َهاتُوا ُبرَْهاَنكُْم إِنْ كُنُْتمْ أَمَّْن َيْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه َوَمْن يَْرُز{] ٦٤: [اآلية

  }َصاِدقَِني

  :فيه ثالث مسائل
الذي : وقال السدي. هو ذو الضرورة اجملهود: قال ابن عباس} أَمَّْن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه{: قوله تعاىل: األوىل

: وقال أبو جعفر وأبو عثمان النيسابوري. هو الذي قطع العالئق عما دون اهللا: وقال ذو النون. وال قوةال حول له 
وجاء . هو الذي إذا رفع يديه إىل اهللا داعيا مل يكن له وسيلة من طاعة قدمها: وقال سهل بن عبداهللا. هو املفلس

. إذا فاسأله فإنه جييب املضطر إذا دعاه: نا مضطر؛ قالأنا أسألك باهللا أن تدعو يل فأ: رجل إىل مالك بن دينار فقال
  :قال الشاعر



  علي فما ينفك أن يتفرجا... وإين ألدعو اهللا واألمر ضيق 
  أصاب هلا ملا دعا اهللا خمرجا... ورب أخ سدت عليه وجوهه 

: م يف دعاء املضطرقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: ويف مسند أيب داود الطيالسي عن أيب بكرة قال -الثانية
  " .اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة عني وأصلح يل شأين كله ال إله إال أنت"

ضمن اهللا تعاىل إجابة املضطر إذا دعاه، وأخرب بذلك عن نفسه؛ والسبب يف ذلك أن الضرورة إليه باللجاء  -الثالثة
سبحانه موقع وذمة، وجد من مؤمن أو كافر، طائع  ينشأ عن اإلخالص، وقطع القلب عما سواه؛ ولإلخالص عنده

ُهَو الَِّذي ُيسَيُِّركُْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َحتَّى إِذَا كُنُْتْم ِفي الْفُلِْك َوجََرْيَن بِهِْم بِرِيحٍ طَيَِّبٍة {: أو فاجر؛ كما قال تعاىل
ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوظَنُّوا أَنَُّهْم أُِحيطَ بِهِْم َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَهُ الدِّينَ  َوفَرُِحوا بَِها َجاءَْتَها رِيٌح عَاِصٌف َوَجاَءُهمُ الْمَْوُج

} فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبرِّ إِذَا ُهْم ُيْشرِكُونَ{: وقوله] ٢٢: يونس[} لَِئْن أَْنَجيَْتَنا ِمْن َهِذِه لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاكِرِيَن
وقال . فأجاهبم عند ضرورهتم ووقوع إخالصهم، مع علمه أهنم يعودون إىل شركهم وكفرهم ]٦٥: العنكبوت[

ويف . فيجيب املضطر ملوضع اضطراره وإخالصه} فَإِذَا َرِكبُوا ِفي الْفُلِْك َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَهُ الدِّيَن{: تعاىل
ذكره " عوة املسافر ودعوة الوالد على ولدهثالث دعوات مستجابات ال شك فيهن دعوة املظلوم ود: "احلديث

ويف صحيح مسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ملعاذ ملا وجهه إىل . صاحب الشهاب؛ وهو حديث صحيح
  "واتق دعوة املظلوم فليس بينها وبني اهللا حجاب: "أرض اليمن

قول اهللا تبارك وتعاىل وعزيت وجاليل ألنصرنك اتقوا دعوة املظلوم فإهنا حتمل على الغمام في: " ويف كتاب الشهاب
فإين ال أردها : "وخرج اآلجري من حديث أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. وهو صحيح أيضا" ولو بعد حني

فيجيب املظلوم ملوضع إخالصه بضرورته مبقتضى كرمه، وإجابة إلخالصه وإن كان كافرا، " ولو كانت من فم كافر
جرا يف دينه؛ ففجور الفاجر وكفر الكافر ال يعود منه نقص وال وهن على مملكة سيده، فال مينعه وكذلك إن كان فا

وفسر إجابة دعوة املظلوم بالنصرة على ظامله مبا شاء سبحانه من قهر له، أو اقتصاص . ما قضى للمضطر من إجابته
] ١٢٩: األنعام[} لِّي بَْعَض الظَّاِلِمَني َبْعضاًوَكَذَِلَك ُنَو{: منه، أو تسليط ظامل آخر عليه يقهره كما قال عز وجل

ومعناه واهللا أعلم أن اهللا عز وجل يوكل مالئكته بتلقي دعوة املظلوم " حتمل على الغمام: "وأكد سرعة إجابتها بقول
اونة املظلوم، وحبملها على الغمام، فيعرجوا هبا إىل السماء، والسماء قبلة الدعاء لرياها املالئكة كلهم، فيظهر منه مع

ويف هذا حتذير من الظلم مجلة، ملا فيه من سخط اهللا ومعصيته وخمالفة . وشفاعة منهم له يف إجابة دعوته، رمحة له
يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم : "أمره؛ حيث قال على لسان نبيه يف صحيح مسلم وغريه

ر، ويقرب منه املسافر؛ ألنه منقطع عن األهل والوطن منفرد عن فاملظلوم مضط. احلديث..." حمرما فال تظاملوا
فتصدق ضرورته إىل املوىل، فيخلص إليه يف اللجاء، . الصديق واحلميم، ال يسكن قلبه إىل مسعد وال معني لغربته

ته، وهو اجمليب للمضطر إذا دعاه، وكذلك دعوة الوالد على ولده، ال تصدر منه مع ما يعلم من حنته عليه وشفق
  .إال عند تكامل عجزه عنه، وصدق ضرورته؛ وإياسه عن بر ولده، مع وجود أذيته، فيسرع احلق إىل إجابته

أي سكاهنا يهلك قوما } وََيْجَعلُكُمْ ُخلَفَاَء اَألْرضِ{. اجلور: وقال الكليب. أي الضر} َوَيكِْشُف السُّوَء{: قوله تعاىل
خلفا من الكفار ينزلون أرضهم، : وقال الكليب. أوالدكم خلفا منكمأي وجيعل : ويف كتاب النقاش. وينشئ آخرين

ـ } أَإِلٌَه َمَع اللَِّه{. وطاعة اهللا بعد كفرهم { مرفوع بـ } إله{على جهة التوبيخ؛ كأنه قال أمع اهللا ويلكم إله؛ ف
  .} َمَع



قَِليالً َما {. حسن} َمَع اللَِّه أَنَّ{ والوقف على . وجيوز أن يكون مرفوعا بإضمار أإله مع اهللا يفعل ذلك فتعبدوه
} َبلْ أَكْثَرُُهْم ال َيْعلَُمونَ{: بالياء على اخلرب، كقول} يذَّكَّرْو{: قرأ أبو عمرو وهشام ويعقوب} َتَتذَكَُّرونَ

: قولهالباقون بالتاء خطابا ل. فأخرب فيما قبلها وبعدها؛ واختاره أبو حامت} تعاىل اهللا عما يشركون{و ] ٢٤:األنبياء[
  .} وََيْجَعلُكُمْ ُخلَفَاَء اَألْرضِ{ 

إذا سافرمت إىل البالد اليت تتوجهون إليها } ِفي ظُلَُماِت الَْبرِّ َوالَْبحْرِ{أي يرشدكم الطريق } أَمَّْن َيْهدِيكُْم{: قوله تعاىل
. ألنه ليس هلا علم يهتدى بهوجعل مفاوز الرب اليت ال أعالم هلا، وجلج البحار كأهنا ظلمات؛ : وقيل. بالليل والنهار

يفعل ذلك ويعينه } أَإِلٌَه َمَع اللَِّه{. أي قدام املطر باتفاق أهل التأويل} َوَمْن ُيْرِسلُ الرَِّياَح ُبشْراً َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه{
  .من دونه} َتعَالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ{. عليه

كانوا يقرون أنه اخلالق الرازق فألزمهم اإلعادة؛ أي إذا قدر على االبتداء } مَّ ُيعِيُدُهأَمَّْن َيْبدأُ الَْخلَْق ثُ{: قوله تعاىل
} قُلْ َهاُتوا ُبْرهَاَنكُْم{خيلق ويرزق ويبدئ ويعيد } أَإِلٌَه َمَع اللَِّه{. فمن ضرورته القدرة على اإلعادة، وهو أهون عليه

  .} إِنْ كُْنُتمْ َصاِدقَِني{ئا من هذه األشياء غري اهللا أي حجتكم أن يل شريكا، أوحجتكم يف أنه صنع أحد شي
  }قُلْ ال َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ الَْغْيَب إِالَّ اللَُّه َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ{] ٦٥: [اآلية
  }ِمْنَها َبلْ ُهْم مِْنَها َعُمونَ َبلِ ادَّاَرَك ِعلُْمُهْم ِفي اآلِخَرِة َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ{] ٦٦: [اآلية

أخفى غيبه على اخللق، ومل : وعن بعضهم. } قُلْ ال َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ الَْغْيَب إِالَّ اللَُّه{: قوله تعاىل
عليه وسلم عن نزلت يف املشركني حني سألوا النيب صلى اهللا : وقيل. يطلع عليه أحد لئال يأمن أحد من عبيده مكره

  .قال الزجاج} َمْن{قل ال يعلم أحد الغيب إال اهللا؛ فإنه بدل من : يف موضع رفع؛ واملعىن} مَْن{و . قيام الساعة

  تفسري سورة القصص

  سورة القصص
  مقدمة السورة

: سالممكية كلها يف قول احلسن وعكرمة وعطاء وقال ابن عباس وقتادة إال آية نزلت بني مكة واملدينة وقال ابن 
إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيكَ {: باجلحفة يف وقت، هجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وهي قوله عز وجل

] ١٢١: البقرة[} الَِّذيَن آَتْيَناُهمُ الِْكتَاَب{فيها من املدين : وقال مقاتل] ٨٥: القصص[} الْقُْرآنَ لََرادَُّك إِلَى َمَعاٍد
  .وهي مثان ومثانون آية] ٥٥: القصص[} َنْبتَِغي الَْجاِهلَِنيال {: إىل قوله

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  }طسم{] ١: [اآلية
  }تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ{] ٢: [اآلية
  }َنْتلُو َعلَْيَك ِمْن َنَبِأ ُموَسى َوِفْرَعْونَ بِالَْحقِّ ِلقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ{] ٣: [اآلية
حْيِي نَِساَءُهمْ نَّ ِفْرَعْونَ َعال ِفي الْأَْرضِ َوَجَعلَ أَْهلََها ِشَيعاً َيسَْتْضِعُف طَاِئفَةً مِْنُهْم ُيذَبُِّح أَْبَناَءُهْم َوَيسَْتإِ{] ٤: [اآلية

  }إِنَُّه كَانَ ِمَن الُْمفِْسِديَن
  }رثنيونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوا{] ٥: [اآلية
  }َونَُمكَِّن لَُهْم ِفي اَألْرضِ َوُنرَِي ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجنُوَدُهَما ِمْنُهْم َما كَاُنوا َيْحذَُرونَ{] ٦: [اآلية

يف موضع رفع مبعىن هذه تلك و } ِتلَْك} {ِتلَْك آَياُت الِْكَتابِ الُْمبِنيِ{. تقدم الكالم فيه} طسم{: قوله تعاىل



ـ . ابدل منه} آيَاٍت{ : بدل منها أيضا؛ وتنصبها كما تقول} آَياُت{و } َنْتلُو{وجيوز أن يكون يف موضع نصب ب
  }الُْمبِنيِ{زيدا ضربت و 

أي املبني بركته وخريه، واملبني احلق من الباطل، واحلالل من احلرام، وقصص األنبياء، ونبوة حممد صلى اهللا عليه 
ذكر قصة موسى } لُو َعلَْيَك ِمْن َنَبِأ ُموَسى َوِفْرَعْونَ بِالَْحقِّ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونََنْت{. بان الشيء وأبان اتضح: وسلم؛ يقال

عليه السالم وفرعون وقارون، واحتج على مشركي قريش، وبني أن قرابة قارون من موسى مل تنفعه مع كفره، 
كفره، فليجتنب العلو يف األرض، وكذلك قرابة قريش حملمد، وبني أن فرعون عال يف األرض وجترب، فكان ذلك من 

ِمْن َنَبأِ {أي يقرأ عليك جربيل بأمرنا } َنْتلُو َعلَْيَك{وكذلك التعزز بكثرة املال، ومها من سرية فرعون وقارون 
أي نتلو عليك بعض خربمها؛ كقوله } َنْتلُو{مفعول } ِمْن نََبِأ{للتبعيض و } ِمْن{أي من خربمها و } ُموَسى َوِفْرَعْونَ

} ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ{أي بالصدق الذي ال ريب فيه وال كذب } بِالَْحقِّ{: ومعىن] ٢٠: املؤمنون[} َتنُْبُت بِالدُّْهنِ{: اىلتع
  أي يصدقون بالقرآن ويعلمون أنه من عند اهللا؛ فأما من مل يؤمن فال يعتقد أنه حق

عال يف نقسه عن : جترب؛ قاله ابن عباس والسدي وقال قتادةأي استكرب و} إِنَّ ِفْرَعْونَ َعال ِفي اَألْرضِ{: قوله تعاىل
أي أرض مصر } ِفي اَألْرضِ{مبلكه وسلطانه فصار عاليا على من حتت يده : عبادة ربه بكفره وادعى الربوبية وقيل

  :أي فرقا وأصنافا يف اخلدمة قال األعشى} َوجََعلَ أَْهلََها ِشَيعاً{
  تراه عليها يبتغى الشيعا حىت... وبلدة يرهب اجلواب دجلتها 

} البقرة{تقدم القول يف هذا يف } ُيذَبُِّح أَْبَناَءُهْم َوَيسَْتحْيِي نَِساَءُهْم{أي من بين إسرائيل } َيْسَتْضِعُف طَاِئفَةً ِمنُْهْم{
إن مولودا : ن الكهنة قالوا لهاآلية؛ وذلك أل] ٤٩: البقرة[} َيُسومُوَنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ ُيذَبُِّحونَ أَْبَناَءكُْم{: عند قوله

  يولد يف بين إسرائيل يذهب ملكك على يديه، أو قال املنجمون له ذلك، أو رأى رؤيا فعربت كذلك قال

جعلهم : العجب من محقه مل يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل ال ينفع، وإن كذب فال معىن للقتل وقيل: الزجاج
أي يف األرض بالعمل واملعاصي } إِنَُّه كَانَ ِمَن الُْمفِْسِديَن{شغل مفرد شيعا فاستسخر كل قوم من بين إسرائيل يف 

  .والتجرب
أي نتفضل عليهم وننعموهذه حكاية مضت } َونُرِيُد أَنْ َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا ِفي اَألْرضِ{: قوله تعاىل

: والة وملوكا؛ دليله قوله تعاىل: قتادة. دعاة إىل اخلري: دقادة يف اخلري جماه: قال ابن عباس} وََنْجَعلَُهمْ أَِئمَّةً{
  ]٢٠: املائدة[} َوَجَعلَكُْم ُملُوكاً{

مللك فرعون؛ يرثون ملكه، ويسكنون } َوَنْجَعلَُهُم الْوَارِثَِني{.وهذا أعم فإن امللك إمام يؤمت به ومقتدى به : قلت
: األعراف[} ُت َربَِّك الُْحسَْنى َعلَى َبنِي إِسْرائيلَ بَِما َصَبرُواَوَتمَّْت كَِلَم{: مساكن القبط وهذا معىن قوله تعاىل

١٣٧[  
أي جنعلهم مقتدرين على األرض وأهلها حىت ُيستوىل عليها؛ يعين أرض الشام } َوُنَمكَِّن لَُهْم ِفي الْأَْرضِ{: قوله تعاىل

ن نري فرعون وقرأ األعمش وحيىي ومحزة والكسائي أي ونريد أ} َوُنرَِي ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجنُوَدُهَما{ومصر 
} نُرَِي{رفعا ألنه الفاعل الباقون } ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجنُوَدُهَما{بالياء على أنه فعل ثالثي من رأى } وََيرَِي{: وخلف

بعده و} ونريد{بضم النون وكسر الراء على أنه فعل وباعي من أري يري، وهي علي نسق الكالم؛ ألن قبله 
بضم الياء وكسر الراء } وَُيرَِي فرَعْونُ{نصبا بوقوع الفعل وأجاز الفراء } ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهمَا} {َوُنَمكَِّن{

وذلك أهنم أخربوا أن هالكهم على يدي رجل من بين } مِْنُهْم َما كَاُنوا َيْحذَُرونَ{وفتح الياء ويري اهللا فرعون 



كان حازيا لفرعون ـ واحلازي : قال قتاد} َما كَاُنوا َيْحذَُرونَ{فأراهم اهللا } مِْنُهْم{وجل إسرائيل فكانوا على 
  املنجم ـ قال إنه سيولد يف هذه السنة مولود يذهب مبلكك؛ فأمر فرعون بقتل الولدان يف تلك السنة وقد تقدم

ذَا ِخفِْت َعلَْيِه فَأَلِْقيِه ِفي الَْيمِّ َوال َتَخاِفي َوال َتْحزَنِي إِنَّا رَادُّوُه إِلَْيكِ َوأَْوَحيَْنا إِلَى أُمِّ ُموَسى أَنْ أَْرضِِعيِه فَإِ{] ٧: [اآلية
  }َوَجاِعلُوُه ِمَن الُْمْرَسلَِني

  }اُنوا َخاِطئَِنيفَالَْتقَطَُه آلُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً إِنَّ ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجنُوَدُهَما كَ{] ٨: [اآلية
  } ال َيْشُعُرونََوقَالَِت امَْرأَُت ِفْرَعْونَ قُرَُّت َعْينٍ ِلي وَلََك ال تَقُْتلُوُه َعَسى أَنْ َيْنفََعَنا أَْو َنتَِّخذَُه وَلَداً وَُهْم{] ٩: [اآلية

وحمامله واختلف يف هذا الوحي إىل أم موسى؛ قد تقدم معىن الوحي } َوأَْوَحْيَنا إِلَى أُمِّ ُموَسى أَنْ أَْرِضِعيِه{: قوله تعاىل
ـ أتاها جربيل : كان إهلاما وقالت فرقة: كان قوال يف منامها وقال قتادة: فقالت فرقة كان مبلك ميثل هلا، قال مقاتل 

 بذلك فعلي هذا هو وحي إعالم ال إهلام وأمجع الكل على أهنا مل تكن نبية، وإمنا إرسال امللك إليها على حنو تكليم
وغري } براءة{امللك لألقرع واألبرص واألعمى يف احلديث املشهور؛ خرجه البخاري ومسلم، وقد ذكرناه يف سورة 

ذلك مما روي من تكليم املالئكة للناس من غري نبوة، وقد سلمت على عمران بن حصني فلم يكن بذلك نبيا وامسها 
أَنْ {أم موسي لوحا بنت هاند بن الوى بن يعقوب  واسم: أيارخا وقيل أيارخت فيما ذكر السهيلي وقال الثعليب

بكسر النون وألف وصل؛ حذف مهزة أرضع ختفيفا مث كسر النون } أَِن أَْرِضِعيِه{: وقرأ عمر بن عبدالعزير} أَْرِضِعيِه
ملا ولدت أم : قال السدي. وقال غريه بعدها. وكان الوحي بالرضاع قبل الوالدة: اللتقاء الساكنني قال جماهد

: موسى أمرت أن ترضعه عقيب الوالدة وتصنع به مبا يف اآلية؛ ألن اخلوف كان عقيب الوالدة وقال ابن جريج
أمرت بإرضاعه أربعة أشهر يف بستان، فإذا خافت أن يصيح ـ ألن لبنها ال يكفيه ـ صنعت به هذا واألول أظهر 

  ملا يستقبل من الزمان؛ فريوي أهنا} إِذا{و } فَإِذَا ِخفِْت َعلَْيِه{: إال أن اآلخر يعضده قوله

أختذت له تابوتا من بردي وقريته بالقار من داخله، ووضعت فيه موسى وألقته يف نيل مصر وقد مضى خربه يف 
إن بين إسرائيل ملا كثروا مبصر استطالوا على الناس، وعملوا باملعاصي، فسلط اهللا عليهم : قال ابن عباس} طه{

بلغين أن فرعون ذبح يف طلب موسى : ب، إىل أن جناهم اهللا على يد موسى قال وهبالقبط، وساموهم سوء العذا
تسعون ألفا ويروي أهنا حني اقتربت وضرهبا الطلق، وكانت بعض القوابل املوكالت حبباىل : سبعني ألف وليد ويقال

هلا نور بني عينيه، وأرتعش كل لينفعين حبك اليوم، فعاجلتها فلما وقع إىل األرض ها: بين إسرائيل مصافية هلا، فقالت
ما جئتك إال ألقتل مولودك وأخرب فرعون، ولكين وجدت البنك حبا ما : مفصل منها، ودخل حبه قلبها، مث قالت

وجدت مثله قط، فاحفظيه؛ فلما خرجت جاء عيون فرعون فلفته يف خرقة ووضعته يف تنور مسجور نارا مل تعلم ما 
يلفوا شيئا، فخرجوا وهي ال تدري مكانه، فسمعت بكاءه من التنور، وقد جعل  تصنع ملا طاش عقلها، فطلبوا فلم

  .اهللا عليه النار بردا وسالما
ال ختايف عليه الضيعة؛ قاله : ال ختايف عليه الغرق؛ قاله ابن زيد الثاين: أحدمها: فيه وجهان} َوال َتَخاِفي{: قوله تعاىل

ال حتزين أن يقتل؛ قاله : ال حتزين لفراقه؛ قاله ابن زيد الثاين: أحدمها: هانفيه أيضا وج} َوال َتْحزَنِي{حيىي بن سالم 
إهنا جعلته يف تابوت طوله مخسة أشبار وعرضه مخسة أشبار، وجعلت املفتاح مع التابوت : حيىي بن سالم فقيل

ر؛ يف حكاية ثالثة أشهر وقال آخرون مثانية أشه: وطرحته يف اليم بعد أن أرضعته أربعة أشهر وقال آخرون
الكلبيوحكي أنه ملا فرغ النجار من صنعة التابوت من إىل فرعون خبربه، فبعث معه من يأخذه، فطمس اهللا عينيه وقلبه 
فلم يعرف الطريق، فأيقن أنه املولود الذي خياف منه فرعون، فآمن من ذلك الوقت؛ وهو مؤمن آل فرعون؛ ذكره 



لو ذبح عندي فكفنته وواريته لكان : ها ندمها الشيطان وقالت يف نفسهافلما توارى عن: وقال ابن عباس. املاوردي
  أحب إيل من إلقائه يف البحر

مسعت جارية : حكى األصمعي قال. أي إىل أهل مصر} إِنَّا َرادُّوُه إِلَْيِك َوَجاِعلُوُه ِمَن الْمُْرَسِلَني{ : فقال اهللا تعاىل 
  :أعرابية تنشد وتقول
  قبلت إنسانا بغري حله... ه أستغفر اهللا لذنيب كل

  فأنتصف الليل ومل أصله... مثل الغزال ناعما يف دله 
} َوأَْوَحيَْنا إِلَى أُمِّ ُموَسى أَنْ أَْرِضِعيِه{: أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعاىل: فقالت! قاتلك اهللا ما أفصحك : فقلت

  .اآلية فجمع يف آية واحدة بني أمرين وهنيني وخربين وبشارتني
ملا كان التقاطهم } فَالَْتقَطَُه آلُ ِفْرَعْونَ فَالَْتقَطَُه آلُ ِفْرَعْونَ لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحَزناً لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً{: له تعاىلقو

هلم الم العاقبة والم الصريورة؛ ألهنم إمنا أخذوه ليكون } لَِيكُونَ{إياه يؤدي إىل كونه هلم عدوا وحزنا؛ فالالم يف 
  :قرة عني، فكان عاقبة ذلك أن كان هلم عدوا وحزنا، فذكر احلال باملآل؛ كما قال الشاعر

  ودورنا خلراب الدهر نبنيها... وللمنايا تريب كل مرضعة 
  :وقال آخر

  كما خلراب الدهر تبىن املساكن... فللموت تغذو الوالدات سخاهلا 
ا به وااللتقاط وجود الشيء من غري طلب وال إرادة، والعرب أي فعاقبة البناء اخلراب وإن كان يف احلال مفروح

  :التقطه التقاطا ولقيت فالنا التقاطا قال الراجز: تقول ملا وجدته من غري طلب وال إرادة
  ومنهل وردته التقاطا

ومحزة مبا فيه كفاية وقرأ األعمش وحيىي واملفضل } يُوُسُف{ومن اللقطة وقد مضى بيان ذلك من األحكام يف سورة 
بضم احلاء وسكون الزاي والباقون بفتحهما واختاره أبو عبيد وأبو حامت قال التفخيم } َوَحَزناً{: والكسائي وخلف

  فيه

وكان وزيره من القبط } إِنَّ ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ{ومها لغتان مثل العدم والعدم، والسقم والسقم، والرشد والرشد 
  .أي عاصني مشركني آمثني} َوُجنُوَدُهَما كَانُوا َخاِطِئَني{

يروى أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت يعوم } َوقَالَِت امَْرأَُت ِفْرَعْونَ قُرَُّت َعْينٍ ِلي َولََك ال َتقُْتلُوُه{: قوله تعاىل
} َولََك قُرَُّت َعْينٍ ِلي{: يف البحر، فأمرت بسوقه إليها وفتحه فرأت فيه صبيا صغريا فرمحته وأحبته؛ فقالت لفرعون

وفيه وجه آخر بعيد ذكره أبو : خرب ابتداء مضمر؛ قاله الكسائي وقال النحاس} قُرَّةُ{أي هو قرة عني يل ولك فـ 
وإمنا بعد ألنه يصري املعىن أنه معروف بأنه قرة عني وجوازه } ال َتقُْتلُوُه{يكون رفعا باالبتداء واخلرب : إسحاق؛ قال
والدليل على : النحاس} وَلََك{: مت الكالم عند قوله: وقيل.  يل ولك فال تقتلوهإذا كان قرة عني: أن يكون املعىن

وجيوز النصب مبعىن ال تقتلوا قرة } َوقَالَِت اْمرَأَُت ِفْرَعْونَ قُرَُّت َعْينٍ ِلي َولََك{: هذا أن يف قراءة عبداهللا بن مسعود
ختاطب فرعون كما خياطب اجلبارون؛ وكما خيربون عن  ومل تقل ال تقتله فهي} ال َتقُْتلُوُه{: عني يل ولك وقالت

فنصيب } َعَسى أَنْ َيْنفََعنَا{فإن اهللا أتى به من أرض أخرى وليس من بين إسرائيل } ال َتقُْتلُوُه{: قالت: أنفسهم وقيل
ن ملا رأى الرؤيا وكانت ال تلد، فاستوهبت موسى من فرعون فوهبه هلا، وكان فرعو} أَْو نَتَِّخذَُه وَلَداً{منه خريا 

قالوا له إن غالما من بين إسرائيل يفسد ملكك؛ فأخذ بين إسرائيل  -وقصها على كهنته وعلمائه ـ على ما تقدم 



بذبح األطفال، فرأى أنه يقطع نسلهم فعاد يذبح عاما ويستحيي عاما، فولد هارون يف عام االستحياء، وولد موسى 
  .يف عام الذبح
هو من : هذا ابتداء كالم من اهللا تعاىل؛ أي وهم ال يشعرون أن هالكهم بسببه وقيل} َيْشُعُرونَ وَُهْم ال{: قوله تعاىل

كالم املرأة؛ أي وبنو إسرائيل ال يدرون أنا التقطناه، وال يشعرون إال أنه ولدنا واختلف املتأولون يف الوقت الذي 
  كان ذلك عند التقاطه التابوت ملا أشعرت فرعون به: ةفقالت فرق} قُرَُّت َعْينٍ ِلي وَلََك{قالت فيه امرأة فرعون 

علي بالذباحني؛ فقالت : وملا أعلمته سبق إىل فهمه أنه من بين إسرائيل، وأن ذلك قصد به ليتخلص من الذبح فقال
لو قال فرعون نعم آلمن مبوسى ولكان : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. أما يل فال: امرأته ما ذكر فقال فرعون

بل ربته حىت درج فرأى فرعون فيه شهامة وظنه من بين إسرائيل وأخذه يف يده، فمد : وقال السدي" قرة عني له
موسى يده ونتف حلية فرعون فهم حينئذ يذحبه، وحينئذ خاطبته هبذا، وجربته له يف الياقوتة واجلمرة، فاحترق لسانه 

مد بن مروان الذي يقال له السدي يذكر عن الكليب عن مسعت حم: قال الفراء} طه{وعلق العقدة على ما تقدم يف 
وهو حلن؛ قال : قال الفراء} َتقُْتلُوُه{: مث قالت} قُرَُّت َعْينٍ ِلي َولََك ال{إمنا قالت : أىب صاحل عن ابن عباس أنه قال

تقبل مرفوع حىت وإمنا حكم عليه باللحن ألنه لو كان كذلك لكان تقتلونه بالنون؛ ألن الفعل املس: ابن األنباري
ويقويك على رده قراءة عبداهللا بن مسعود : يدخل عليه الناصب أو اجلازم، فالنون فيه عالمة الرفع قال الفراء

  }ال َتقُْتلُوُه{بتقدمي } َوقَالَتِ اْمرَأَُت ِفْرَعْونَ قُرَُّت ال َتقُْتلُوُه قُرَُّت َعْينٍ ِلي َولََك{
  }مِّ ُموَسى فَارِغاً إِنْ كَاَدْت لَُتْبِدي بِِه لَْوال أَنْ َرَبطَْنا َعلَى قَلْبَِها ِلَتكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِنيوَأَصَْبَح فَُؤادُ أُ{] ١٠: [اآلية
  }َوقَالَْت ُألْخِتِه قُصِّيِه فََبصَُرْت بِِه َعْن ُجُنبٍ َوُهْم ال َيْشُعُرونَ{] ١١: [اآلية
  }ِمْن قَْبلُ فَقَالَْت َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى أَْهلِ بَْيٍت َيكْفُلُوَنُه لَكُْم َوُهْم لَُه َناِصُحونَ َوَحرَّمَنا َعلَْيِه الْمَرَاِضَع{] ١٢: [اآلية
  }ونَمْ ال َيْعلَُمفََردَْدَناهُ إِلَى أُمِِّه كَْي تَقَرَّ َعْيُنَها َوال َتْحَزنَ َوِلَتْعلََم أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َولَِكنَّ أَكْثََرُه{] ١٣: [اآلية
  }َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه وَاْسَتَوى آَتْيَناهُ ُحكْماً َوِعلْماً َوكَذَِلكَ َنْجزِي الُْمْحِسنَِني{] ١٤: [اآلية

قال ابن مسعود وابن عباس واحلسن وجماهد وعكرمة وقتادة والضحاك } وَأَصَْبَح فَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارِغاً{: قوله تعاىل
أي خاليا من ذكر كل شيء يف الدنيا إال من ذكر موسى وقال احلسن } فَارِغاً{: و عبيدةوأبو عمران اجلوين وأب

َوال َتَخاِفي َوال {من الوحي إذ أوحى إليها حني أمرت أن تلقيه يف البحر } فَارِغاً{: أيضا وابن إسحاق وابن زيد
يا أم موسى كرهت أن يقتل : ا الشيطانوالعهد الذي عهده إليها أن يرده وجيعله من املرسلني؛ فقال هل} َتْحزَنِي

مث بلغها أن ولدها وقع يف يد فرعون فأنساها عظم البالء ما كان من عهد اهللا إليها ! فرعون موسى فغرقتيه أنت 
} فَارِغاً{: من الغم واحلزن لعلمها أنه مل يغرق؛ وقاله األخفش أيضا وقال العالء بن زياد} فَارِغاً{: وقال أبو عبيدة

هو ذهاب العقل؛ واملعىن أهنا : واهلا؛ رواه سعيد بن جبري ابن القاسم عن مالك: ناسيا ذاهال وقيل: الكسائينافرا 
أي } َوأَفِْئَدتُُهْم َهَواءٌ {: حني مسعت بوقوعه يف يد فرعون طار عقلها من فرط اجلزع والدهش، وحنوه قوله تعاىل

: أن القلوب مراكز العقول؛ أال ترى إىل قوله تعاىلوذلك } إبراهيم{جوف ال عقول هلا كما تقدم يف سورة 
أصح هذه األقوال األول، والذين : النحاس} فزعا{: ويدل عليه قراءة من قرأ} فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بِهَا{

أيب قالوه أعلم بكتاب اهللا عز وجل؛ فإذا كان فارغا من كل شيء إال من ذكر موسى فهو فارغ من الوحي وقول 
وروى سعيد بن جبري } إِنْ كَاَدْت لَتُْبِدي بِِه لَْوال أَنْ َرَبطَْنا َعلَى قَلْبِهَا{عبيدة فارغا من الغم غلط قبيح؛ ألن بعده 

وقرأ فضالة بن عبيد األنصاري رضي اهللا عنه وحممد بن السميقع وأبو ! كادت تقول وا إبناه : عن ابن عباس قال



بالقاف } قرعا{: بالفاء والعني املهملة من الفزع، أي خائفة عليه أن يقتل ابن عباس }فزعا{: العالية وابن حميصن
أقرع؛ : ولذلك قيل للرأس الذي ال شعر عليه} فارغا{والراء والعني املهملتني، وهى راجعة إىل قراءة اجلماعة 

الفاء والراء والغني : } فرغا{: لفراغه من الشعر وحكي قطرب أن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ
  :هدرا وباطال؛ يقال: املعجمة من غري ألف، وهو كقولك

: دماؤهم بينهم فرغ أي هدر؛ واملعىن بطل قلبها وذهب وبقيت ال قلب هلا من شدة ما ورد عليها ويف قوله تعاىل
أي } وأصبح{: قته هنارا ومعىنأل: أهنا ألقته ليال فأصبح فؤادها يف النهار فارغا الثاين: أحدمها: وجهان} وَأَصَْبَح{

  :صار؛ كما قال الشاعر
  وأصبحت املدينة للوليد... مضى اخللفاء باألمر الرشيد 

املخففة ولذلك دخلت الالم } إِنْ{أي إهنا كادت؛ فلما حذفت الكناية سكنت النون فهي } إِنْ كَاَدْت{: قوله تعاىل
كادت : وا إبناه السدي: أي تصيح عند إلقائه: ا ظهر قال ابن عباسأي لتظهر أمره؛ من بدا يبدو إذ} لَتُْبِدي بِِه{يف 

إنه ملا شب مسعت الناس يقولون موسى بن فرعون؛ فشق عليها : تقول ملا محلت إلرضاعه وحضانته هو ابين وقيل
الذي  إن كانت لتبدي بالوحي: عائدة إىل الوحي تقديره} بِِه{اهلاء يف : وضاق صدرها، وكادت تقول هو ابين وقيل

إن كانت لتبدي بامسه : كادت تقول أنا أمه وقال الفراء: أوحيناه إليها أن نرده عليها واألول أظهر قال ابن مسعود
: بالصرب والربط على القلب: بالعصمة وقيل: باإلميان السدي: قال قتادة} لَْوال أَنْ َربَطَْنا َعلَى قَلْبَِها{. لضيق صدرها
} لَتُْبِدي بِِه{: وقال} إِنَّا َرادُّوُه إِلَْيِك{: أي من املصدقني بوعد اهللا حني قال هلا} َن الُْمْؤِمنَِنيلَِتكُونَ ِم{. إهلام الصرب
  .أي لتبدي القول به: أخذت احلبل وباحلبل وقيل: لتبديه؛ ألن حروف الصفات قد تزاد يف الكالم؛ تقول: ومل يقل

اتبعي أثره حىت تعلمي خربه وامسها مرمي بنت : قالت أم موسى ألخت موسىأي } َوقَالَْت ُألْخِتِه قُصِّيِه{: قوله تعاىل
أن : عمران؛ وافق امسها اسم مرمي أم عيسى عليه السالم؛ ذكره السهيلي والثعليب وذكر املاوردي عن الضحاك

ليه وسلم كلثوم؛ جاء ذلك يف حديث رواه الزبري بن بكار أن رسول اهللا صلى اهللا ع: امسها كلثمة وقال السهيلي
" أشعرت أن اهللا زوجين معك يف اجلنة مرمي بنت عمران وكلثوم أخت موسى وآسية امرأة فرعون: "قال خلدجية

أي بعد؛ قال جماهد ومنه } فََبُصَرتْ بِِه َعْن ُجُنبٍ{. بالرفاء والبنني: فقالت" نعم: "اهللا أخربك هبذا ؟ فقال: فقالت
  األجنيب

  :قال الشاعر
  فإين امرؤ وسط القباب غريب... عن جنابة فال حترمين نائال 

أي عن } َعْن جانِبٍ{: أي عن جانب وقرأ النعمان بن سامل} َعْن جُُنبٍ{: وأصله عن مكان جنب وقال ابن عباس
َعنْ {: جنبت إليك أي أشتقت وقيل: عن شوق؛ وحكى أبو عمرو بن العالء أهنا لغة جلذام؛ يقولون: ناحية وقيل

جعلت تنظر إليه بناحية كأهنا ال تريده، وكان : بة هلا منه فلم يعرفوا أهنا أمه بسبيل وقال قتادةأي عن جمان} ُجُنبٍ
أهنا أخته ألهنا كانت متشي على ساحل البحر } َوُهمْ ال َيشُْعُرونَ{. بفتح اجليم وإسكان النون} عن جنب{: يقرأ

  .حىت رأهتم قد أخذوه
أي منعناه من االرتضاع من قبل؛ أي من قبل جميء أمه وأخته و } رَاِضَع ِمْن قَْبلَُوَحرَّْمَنا َعلَْيِه الَْم{: قوله تعاىل

مجع مرضع ومن قال مراضيع فهو مجع مرضاع، ومفعال يكون للتكثري، وال تدخل اهلاء فيه فرقا بني } الَْمرَاضَِع{
الغة؛ كما يقال مطرابة قال ابن املؤنث واملذكر ألنه ليس جبار على الفعل، ولكن من قال مرضاعة جاء باهلاء للمب



  :ال يؤتى مبرضع فيقبلها وهذا حترمي منع ال حترمي شرع؛ قال امرؤ القيس: عباس
  إين امرؤ صرعي عليك حرام... جالت لتصرعين فقلت هلا اقصري 

وَُهْم لَهُ {: لوا هلا عند قوهلافقا. اآلية} أَدُلُّكُْم َعلَى أَْهلِ َبْيٍت َيكْفُلُوَنُه لَكُْم{أي ممتنع فلما رأت أخته ذلك قالت 
ال، ولكنهم حيرصون على مسرة امللك، ويرغبون يف ظئره : وما يدريك ؟ لعلك تعرفني أهله ؟ فقالت} َناِصُحونَ

: قد عرفت أهل هذا الصيب فدلينا عليهم، فقالت} وَُهْم لَُه نَاِصُحونَ{: قيل هلا ملا قالت: وقال السدي وابن جريج
اصحون فدلتهم على أم موسى، فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت هبا، والصيب علي يد فرعون أردت وهم للملك ن

  يعلله شفقة عليه، وهو يبكي يطلب الرضاع، فدفعه إليها؛ فلما وجد الصيب

: إهنا ملا قالت: وهم للملك ناصحون وقيل: ريح أمة قبل ثديها وقال ابن زيد استرابوها حني قالت ذلك فقالت
أمي، : من هي ؟ فقالت: وكانوا يبالغون يف طلب مرضعة يقبل ثديها فقالوا} َعلَى أَْهلِ َبْيٍت َيكْفُلُوَنُه لَكُْم أَُدلُّكُْم{

َوُهْم لَهُ {. لنب هارون ـ وكان ولد يف سنة ال يقتل فيها الصبيان ـ فقالوا صدقت واهللا! نعم : هلا لنب؟ قالت: فقيل
كيف ارتضع منك ومل يرتضع من : أنه قيل ألم موسى حني ارتضع منهاأي فيهم شفقة ونصح، فروي } َناِصُحونَ

وكان : إين امرأة طيبة الريح طيبة اللنب، ال أكاد أوتى بصيب إال ارتضع مين قال أبو عمران اجلوين: غريك ؟ فقالت
ولدها ؟ فإن قلت كيف حل هلا أن تأخذ األجر علي إرضاع : فرعون يعطي أم موسي كل يوم دينارا قال الزخمشري

  .ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع، ولكنه مال حريب تأخذه علي وجه االستباحة: قلت
أي } كَْي تَقَرَّ َعْيُنهَا{أي رددناه وقد عطف اهللا قلب العدو عليه، ووفينا هلا بالوعد } فََرَدْدنَاُه إِلَى أُمِِّه{: قوله تعاىل

أي لتعلم وقوعه فإهنا كانت عاملة بأن رده إليها } َوِلَتْعلََم أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ{أي بفراق ولدها } َوال َتْحزَنَ{بولدها 
يعين أكثر آل فرعون ال يعلمون؛ أي كانوا يف غفلة عن التقرير وسر القضاء } وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم ال َيْعلَُمونَ{. سيكون
  .عد حقأي أكثر الناس ال يعلمون أن وعد اهللا يف كل ما و: وقيل

وقول ربيعة } األنعام{قد مضى الكالم يف األشد يف } َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه َواْستََوى آَتْينَاُه ُحكْماً َوِعلْماً{: قوله تعاىل
فإن ذلك أول األشد، وأقصاه أربع وثالثون } حَتَّى إِذَا َبلَُغوا النِّكَاَح{: ومالك أنه احلُلُم أوىل ما قيل فيه، لقوله تعايل

الفقة : احلكمة قبل النبوة وقيل: بلغ أربعني سنة واحلكم: قال ابن عباس} وَاْسَتَوى{سنة، وهو قول سفيان الثوري، 
الفقه حممد بن : النبوة وقال جماهد: وغريها والعلم الفهم يف قول السدي وقيل} البقرة{يف الدين وقد مضى بياهنا يف 

كان له تسعة من بين إسرائيل يسمعون منه، ويقتدون به، وجيتمعون أي العلم مبا يف دينه ودين آبائه، و: إسحاق
  .إليه، وكان هذا قبل النبوة

أي كما جزينا أم موسى ملا استسلمت ألمر اهللا، وألقت ولدها يف البحر، وصدقت } َوكَذَِلَك َنجْزِي الُْمْحِسنَِني{
ا له العقل واحلكمة والنبوة، وكذلك جنزي كل بوعد اهللا، فرددنا ولدها إليها بالتحف والطرف وهي آمنة، مث وهبن

  .حمسن
ا ِمْن َعُدوِّهِ وََدَخلَ الَْمِديَنةَ َعلَى ِحنيِ غَفْلٍَة ِمْن أَْهِلَها فََوَجَد ِفيَها َرُجلَْينِ يَقَْتِتالِن َهذَا ِمْن ِشيَعِتِه وََهذَ{] ١٥: [اآلية

ْن َعُدوِِّه فََوكََزُه ُموَسى فَقََضى َعلَْيِه قَالَ َهذَا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَانِ إِنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ فَاْسَتَغاثَهُ الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعلَى الَِّذي ِم
  }ُمبٌِني
  }قَالَ َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت نَفِْسي فَاغِْفْر ِلي فََغفََر لَُه إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم{] ١٦: [اآلية
  }بَِما أَْنَعْمَت َعلَيَّ فَلَْن أَكُونَ ظَهِرياً ِللُْمْجرِمَِني قَالَ َربِّ{] ١٧: [اآلية



نَّكَ لََغوِيٌّ فَأَصَْبَح ِفي الَْمِديَنةِ َخاِئفاً َيَتَرقَُّب فَإِذَا الَِّذي اْستَْنَصَرهُ بِاألَْمسِ َيْسَتْصرُِخُه قَالَ لَُه مُوَسى إِ{] ١٨: [اآلية
  }ُمبٌِني
أَْمسِ أََراَد أَنْ َيْبِطشَ بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَُهَما قَالَ َيا ُموَسى أَتُرِيدُ أَنْ َتقُْتلَنِي كََما قََتلَْت َنفْساً بِالْ فَلَمَّا أَنْ{] ١٩: [اآلية

  }إِنْ ُترِيُد إِالَّ أَنْ َتكُونَ َجبَّاراً ِفي اَألْرضِ َوَما ُترِيُد أَنْ َتكُونَ ِمَن الُْمصِْلِحَني
ملا عرف موسى عليه السالم ما هو عليه من احلق يف : قيل} لَ الَْمِديَنةَ َعلَى ِحنيِ غَفْلٍَة ِمْن أَْهِلَهاَوَدَخ{: قوله تعاىل

دينه، عاب ما عليه قوم فرعون؛ وفشا ذلك، منه فأخافوه فخافهم، فكان ال يدخل مدينة فرعون إال خائفا مستخفيا 
علق بفرعون، وكان يركب مراكبه، حىت كان يدعى كان موسى يف وقت هذه القصة على رسم الت: وقال السدي

موسى بن فرعون؛ فركب فرعون يوما وسار إىل مدينة من مدائن مصر يقال هلا منف ـ قال مقاتل على رأس 
  فرسخني من مصر ـ مث علم موسى بركوب فرعون، فركب بعده وحلق بتلك القرية يف وقت

بل املدينة مصر : هو بني العشاء والعتمة وقال ابن إسحاق: االقائلة، وهو وقت الغفلة؛ قال ابن عباس وقال أيض
نفسها، وكان موسى يف هذا الوقت قد أظهر خالف فرعون، وعاب عليهم عبادة فرعون واألصنام، فدخل مدينة 

كان : وقت الظهرية والناس نيام وقال ابن زيد: فرعون يوما على حني غفلة من أهلها قال سعيد بن جبري وقتادة
قد نابذ موسى وأخرجه من املدينة، وغاب عنها سنني وجاء والناس على غفلة بنسياهنم ألمره، وبعد عهدهم فرعون 

طلب أن يدخل املدينة وقت غفلة أهلها، فدخلها حني علم ذلك منهم، : به، وكان ذلك يوم عيد وقال الضحاك
دخلت املدينة حني غفل : قال يف الكالمفكان منه من قتل الرجل من قبل أن يؤمر بقتله، فاستغفر ربه فغفر له وي

يف هذه اآلية ألن الغفلة هي املقصودة؛ فصار هذا كما } َعلَى{على حني غفل أهلها؛ فدخلت : أهلها، وال يقال
فََوَجَد ِفيَها َرُجلَْينِ َيقْتَِتالِن َهذَا ِمْن {. جئت على حني غفلة، وكذا اآلية: جئت على غفلة، وإن شئت قلت: تقول
أي من قوم } وََهذَا ِمْن َعُدوِِّه{. إذا نظر إليهما الناظر قال هذا من شيعته؛أي من بين إسرائيل: واملعىن} تِِهِشيَع

فَإِذَا الَِّذي اْستَْنَصَرهُ {: أي طلب نصره وغوثه، وكذا قال يف اآلية بعدها} فَاْسَتغَاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعتِِه{. فرعون
أي يستغيث به على قبطي آخر وإمنا أغاثه ألن نصر املظلوم دين يف امللل كلها على األمم،  }بِاألَْمسِ َيْسَتْصرِخُُه

أراد القبطي أن يسخر اإلسرائيلي ليحمل حطبا ملطبخ فرعون فأىب عليه، : وفرض يف مجيع الشرائع قال قتادة
بكفه؛ : بعصاه وقال جماهد: قتادةقال } فََوكََزُه مُوَسى{. وكان خبازا لفرعون: فاستغاث مبوسي قال سعيد بن جبري

أي دفعه والوكز واللكز واللهز واللهد مبعىن واحد، وهو الضرب جبمع الكف جمموعا كعقد ثالثة وسبعني وقرأ ابن 
اللكز يف اللحى والوكز على القلب وحكى الثعليب أن يف مصحف عبداهللا بن مسعود : وقيل} فَلَكََزُه{: مسعود

يف : اللكز الضرب باجلمع على الصدر وقال أبو زيد: ىن واحد وقال اجلوهري عن أيب عبيدةبالنون واملع} فَنكََزُه{
هو باجلمع يف : الضرب جبمع اليد يف الصدر مثل اللكز؛ عن أيب عبيدة أيضا وقال أبو زيد: مجيع اجلسد، واللهز

  اللهازم والرقبة؛ والرجل ملهز بكسر امليم

هنزه مثل نكزه ووكزه، أي ضربه ودفعه وهلده هلدا أي دفعه : الكسائينكزه؛ أي ضربه ودفعه : وقال األصمعي
  :لذله فهو ملهود؛ وكذلك هلده؛ قال طرفة يذم رجال

  ذلول بإمجاع الرجال ملهد... بطيء عن الداعي سريع إىل اخلنا 
لم ـ هلدة فلهدين ـ تعين النيب صلى اهللا عليه وس: أي مدفع وإمنا شدد للكثرة وقالت عائشة رضي اهللا عنها

أوجعين؛ خرجه مسلم ففعل موسى عليه السالم ذلك وهو ال يريد قتله، إمنا قصد دفعه فكانت فيه نفسه، وهو 



  :وكل شيء أتيت عليه وفرغت منه فقد قضيت عليه قال} فَقََضى َعلَْيِه{: معىن
  قد عضه فقضي عليه األشجع

مل يكن حيل قتل الكافر يومئذ يف تلك احلال؛ : من إغوائه قال احلسنأي } قَالَ َهذَا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن{: قوله تعاىل
قَالَ َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت نَفِْسي فَاغِْفْر ِلي فََغفََر {. خرب بعد خرب} إِنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبٌِني{. ألهنا كانت حال كف عن القتال

ب النفس، فحمله ندمه على اخلضوع لربه ندم موسى عليه السالم على ذلك الوكز الذي كان فيه ذها} لَُه
عرف واهللا املخرج فاستغفر؛ مث مل يزل صلى اهللا عليه وسلم يعدد ذلك على نفسه، : واالستغفار من ذنبه قال قتادة

: إين قتلت نفسا مل أومر بقتلها وإمنا عدده على نفسه ذنبا وقال: مع علمه بأنه قد غفر له، حىت أنه يف القيامة يقول
من أجل أنه ال ينبغي لنيب أن يقتل حىت يؤمر، وأيضا فإن األنبياء يشفقون مما ال يشفق } ُت َنفِْسي فَاغِْفْر ِليظَلَْم{

إن هذا : مل يقتله عن عمد مريدا للقتل، وإمنا وكزه وكزة يريد هبا دفع ظلمه قال وقد قيل: منه غريهم قال النقاش
 عشرة سنة، وكان قتله مع ذلك خطأ؛ فإن الوكزة واللكزة يف كان إذ ذاك ابن اثنيت: كان قبل النبوة وقال كعب

يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغرية وأركبكم للكبرية : الغالب ال تقتل وروى مسلم عن سامل بن عبداهللا أنه قال
  مسعت أيب عبداهللا بن عمر يقول مسعت

من حيث يطلع قرنا  -أومأ بيده حنو املشرق إن الفتنة جتيء من ها هنا و: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
: الشيطان وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض وإمنا قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال اهللا عز وجل

  }َوقََتلَْت َنفْساً فََنجَّيَْناَك ِمَن الَْغمِّ َوفََتنَّاَك فُُتوناً{
  :فيه مسألتان} لَْن أَكُونَ ظَهِرياً ِللُْمْجرِِمَنيقَالَ َربِّ بَِما أَْنَعْمَت َعلَيَّ فَ{: قوله تعاىل
أي عونا للكافرين قال } فَلَْن أَكُونَ ظَهِرياً ِللُْمْجرِمَِني{أي من املعرفة واحلكم والتوحيد : قوله تعاىل -األوىل

ذلك القتل وقال ومل يقل مبا أنعمت علي من املغفرة؛ ألن هذا قبل الوحي، وما كان عاملا بأن اهللا غفر له :القشريي
بَِما {:قال املهدوي . من املغفرة؛ وكذلك ذكر املهدوي والثعليب:أحدمها: فيه وجهان} بَِما أَْنَعْمَت َعلَيَّ{: املاوردي

  من اهلداية: الوجه الثاين. من املغفرة فلم تعاقبين} أَْنَعْمَت َعلَيَّ
جيوز أن يكون } بَِما أَْنَعْمَت َعلَيَّ{: ل الزخمشري قوله تعاىليدل على املغفرة؛ واهللا أعلم قا} فََغفََر لَُه{: قوله: قلت

وأن يكون استعطافا } فَلَْن أَكُونَ ظَهِرياً ِللُْمْجرِمَِني{قسما جوابه حمذوف تقديره؛ أقسم بإنعامك علي باملغفرة ألتوبن 
مجرمني وأراد مبظاهرة رب أعصمين حبق ما أنعمت علي من املغفرة فلن أكون إن عصمتين ظهريا لل: كانه قال

اجملرمني إما صحبة فرعون وانتظامه يف مجلته، وتكثري سواده، حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد، وكان 
يسمى ابن فرعون؛ وإما مبظاهرة من أدت مظاهرته إىل اجلرم واإلمث، كمظاهرة اإلسرائيلي املؤدية إيل القتل الذي مل 

إن أسأت يف هذا القتل الذي مل أومر به فال أترك نصرة املسلمني على اجملرمني، فعلى أراد إين و: حيل له قتله وقيل
إن ذلك اإلسرائيلي كان : هذا كان اإلسرائيلي مؤمنا ونصرة املؤمن واجبه يف مجيع الشرائع وقيل يف بعض الروايات

دين، فعلى هذا ندم ألنه أعان كافر علي كافرا وإمنا قيل له إنه من شيعته ألنه كان إسرائيليا ومل يرد املوافقة يف ال
ليس هذا خربا بل هو دعاء؛ أي فال أكون بعد هذا ظهريا أي : ال أكون بعدها ظهريا للكافرين وقيل: كافر، فقال

  :فال جتعلين يا رب ظهريا للمجرمني وقال الفراء

  }َوال َتَعاَوُنوا َعلَى الْأِثْمِ وَالُْعدَْواِن{: إال إذا مشي معه ليعينه، وألنه ارتكب هني اهللا تعاىل يف قول سبحانه وتعاىل
وغريها أن األنبياء صلوات اهللا عليهم خيافون؛ ردا على } طه{قد تقدم يف } فَأَصَْبَح ِفي الَْمدِيَنِة خَاِئفاً{: قوله تعاىل



ل النفس أن يؤخذ هبا أصبح خائفا من قت: من قال غري ذلك، وأن اخلوف ال ينايف املعرفة باهللا وال التوكل عليه فقيل
: يتلفت من اخلوف وقيل: قال سعيد بن جبري} َيَتَرقَُّب{. خائفا من اهللا تعاىل: وقيل خائفا من قومه أن يسلموه وقيل

خرج يستخرب اخلرب ومل : أي يترقب الطلب وقيل} يََتَرقَُّب{: ينتظر الطلب، وينتظر ما يتحدث به الناس وقال قتادة
حيتمل أم يكون مبعىن صار أي ملا قتل صار خائفا وحمتمل } أَْصَبَح{و . طي غري اإلسرائيلييكن أحد علم بقتل القب

، وإن شئت } أَصَْبَح{منصوب على أنه خرب } خَاِئفاً{أن يكون دخل يف الصباح، أي يف صباح اليوم الذي يلي يومه 
أي فإذا صاحبه اإلسرائيلي } بِاألَْمسِ َيْسَتْصرِخُُهفَإِذَا الَِّذي اْستَْنَصَرهُ {على احلال، ويكون الظرف يف موضع اخلرب 

الذي خلصه باألمس يقاتل قبطيا آخر أرد أن يسخره واالستصراخ االستغاثة وهو من الصراخ، وذلك ألن 
  :املستغيث يصرخ ويصوت يف طلب الغوث قال

  كان الصراخ له قرع الظنابيب... كنا إذا ما أتانا صارخ فزع 
ائيلي املستنصر السامري استسخره طباخ فرعون يف محل احلطب إيل املطبخ؛ ذكره القشريي و كان هذا اإلسر: قيل

يف موضع اخلرب وجيوز أن يكون يف موضع نصب على احلال وأمس لليوم الذي } َيسَْتصْرُِخُه{رفع باالبتداء } الَِّذي{
الالم أو اإلضافة متكن فأعرب بالرفع قبل يومك، وهو مبين علي على الكسر اللتقاء الساكنني فإذا دخله األلف و

  والفتح عند أكثر النحويني ومنهم من يبنيه وفيه األلف والالم وحكى سيبويه وغريه أن

من العرب من جيري أمس جمري ما ال ينصرف يف موضع الرفع خاصة، ورمبا اضطر الشاعر ففعل هذا يف اخلفض 
  :والنصب وقال الشاعر

  لقد رأيت عجبا مذ أمسا
قَالَ لَُه ُموَسى إِنَّكَ {. ذ ما مضى واللغة اجليدة الرفع، فأجري أمس يف اخلفض جمراه يف الرفع على اللغةفخفض مب
مضل بني الضاللة؛ قتلت بسببك أمس رجال، : والغوي اخلائب، وأي ألنك تشاد من ال تطيقه وقيل} لََغوِيٌّ ُمبٌِني

مبعىن مغو؛ وهو كالوجيع واألليم مبعىن املوجع واملؤمل وتدعوين اليوم آلخر والغوي فعيل من أغوي يغوي، وهو 
: إمنا قال للقبطي: الغوي مبعىن الغاوي أي إنك لغوي يف قتال من ال تطيق دفع شره عنك، وقال احلسن: وقيل

بطش يبطش ويبطش والضم أقيس ألنه فعل : يف استسخار هذا اإلسرائيلي وهم أن يبطش به، ويقال} َيْسَتْصرِخُُه{
أراد موسى أن يبطش بالقبطي فتوهم اإلسرائيلي أنه : قال ابن جبري} قَالَ َيا ُموَسى أَُترِيُد أَنْ تَقُْتلَنِي{. عدىال يت

فسمع القبطي الكالم فأفشاه } أَُترِيُد أَنْ َتقُْتلَنِي كََما قََتلَْت َنفْساً بِاَألْمسِ{: يريده، ألنه أغلظ له يف القول فقال
أَتُرِيُد أَنْ َتقُْتلَنِي كََما قََتلَْت َنفْساً {: إلسرائيلي بالقبطي فنهاه موسى فخاف منه؛ فقالأراد أن يبطش ا: وقيل
ال يكون اإلنسان : أي قتاال وقال عكرمة والشعيب} إ أَنْ َتكُونَ َجبَّاراً ِفي اَألْرضِ{.أي ما تريد } إِنْ ُترِيُد} {بِالْأَْمسِ

  .أي من الذين يصلحون بني الناس} تُرِيُد أَنْ َتكُونَ ِمَن الُْمْصِلحَِني َوَما{جبارا حىت يقتل نفسني بغري حق 
إِنِّي لَكَ َوَجاَء َرُجلٌ ِمْن أَقَْصى الَْمدِيَنِة َيسَْعى قَالَ َيا مُوَسى إِنَّ الَْملَأَ يَأَْتِمُرونَ بِكَ ِلَيقُْتلُوَك فَاْخُرْج { ] ٢٠: [اآلية

  }ِمَن النَّاِصحَِني
  }فََخَرَج ِمنَْها خَاِئفاً َيَتَرقَُّب قَالَ َربِّ َنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلمَِني{] ٢١: [اآلية
  }َولَمَّا َتَوجََّه ِتلْقَاَء َمْدَيَن قَالَ َعَسى َربِّي أَنْ يَْهِديَنِي سََواَء السَّبِيلِ{] ٢٠: [اآلية

ل هو حزقيل بن صبورا مؤمن آل فرعون، وكان ابن هذا الرج: قال أكثر أهل التفسري} َوَجاَء َرُجلٌ{: قوله تعاىل
: مشعون مؤمن آل فرعون وقيل: طالوت؛ ذكره السهيلي وقال املهدوي عن قتادة: عم فرعون؛ ذكره الثعليب وقيل



ال يعرف مشعان بالشني املعجمة إال مؤمن آل فرعون وروي أن فرعون أمر بقتل موسى : مشعان؛ قال الدارقطين
أي يتشاورون يف قتلك بالقبطي الذي قتلته } قَالَ َيا مُوَسى إِنَّ الَْملَأَ يَأَْتِمُرونَ بَِك{خلرب؛ فـ فسبق ذلك الرجل با

وَأَْتِمُروا {: ائتمر القوم وتآمروا أي أم بعضهم بعضا؛ نظريه قوله: يأمر بعضهم بعضا قال األزهري: باألمس وقيل
  :وقال النمر بن تولب} َبْيَنكُْم بَِمْعُروٍف

  ويف كل حادثة يؤمتر... الناس قد أحدثوا شيمة أرى 
اجلبار الذي يفعل ما : قيل} قَالَ َربِّ َنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني{. أي ينتظر الطلب} فَخََرَج ِمْنَها َخاِئفاً َيَتَرقَُّب{

تعظم الذي ال يتواضع امل: يريده من الضرب والقتل بظلم، ال ينظر يف العواقب، وال يدفع باليت هي أحسن وقيل
  ألمر اهللا تعاىل
ملا خرج موسى عليه السالم فارا } َولَمَّا تََوجََّه ِتلْقَاَء َمْدَيَن قَالَ َعَسى رَبِّي أَنْ يَْهدَِينِي سََواَء السَّبِيلِ{: قوله تعاىل

وبينهم؛ ألن مدين من  بنفسه منفردا خائفا، ال شيء معه من زاد وال راحلة وال حذاء حنو مدين، للنسب الذي بينه
ولد إبراهيم، وموسى من ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ ورأى حاله وعدم معرفته بالطريق، وخلوه من زاد 

  .وهذه حالة املضطر} َعَسى َربِّي أَنْ يَْهِديَنِي سََواَء السَّبِيلِ{: وغريه، أسند أمره إىل اهللا تعاىل بقوله
وكان فرعون وجه يف : جر، وما وصل حىت سقط خف قدميه قال أبو مالكروي أنه كان يتقوت ورق الش: قلت

اطلبوه يف ثنيات الطريق، فإن موسى ال يعرف الطريق فجاءه ملك راكبا فرسا ومعه عنزة، فقال : طلبه وقال هلم
ها لرعيي إنه أعطاه العنزة فكانت عصاه ويروى أن عصاه إمنا أخذ: ملوسى اتبعين فاتبعه فهداه إىل الطريق، فيقال

وبني مدين ومصر مثانية . إن اهللا بعث إليه جربيل؛ فاهللا أعلم: الغنم من مدين وهو أكثر وأصح قال مقاتل والسدي
  .أيام؛ قال ابن جبري والناس وكان ملك مدين لغري فرعون

وََوَجَد ِمْن ُدونِهُِم امَْرأََتْينِ َتذُوَداِن قَالَ َما  َولَمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً ِمَن النَّاسِ َيْسقُونَ{] ٢٣: [اآلية
  }َخطُْبكَُما قَالََتا ال َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرَِّعاُء َوأَبُوَنا َشْيٌخ كَبٌِري

  }َخْيرٍ فَِقٌريفَسَقَى لَُهَما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ َربِّ إِنِّي ِلَما أَْنزَلَْت إِلَيَّ ِمْن {] ٢٤: [اآلية
مَّا َجاَءُه فََجاَءْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشي َعلَى اسِْتْحَياٍء قَالَْت إِنَّ أَبِي َيْدُعوَك لَِيجْزَِيكَ أَْجَر َما سَقَْيَت لََنا فَلَ{] ٢٥: [اآلية

  }َوقَصَّ َعلَْيِه الْقََصَص قَالَ ال َتَخْف َنَجْوَت ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني
  }قَالَْت إِْحَداُهَما َيا أََبِت اْسَتأْجِْرُه إِنَّ َخْيَر َمنِ اْستَأْجَْرَت الْقَوِيُّ الْأَِمُني{] ٢٦[: اآلية
ْن شْراً فَِمقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُْنِكَحَك إِْحَدى اْبَنَتيَّ هَاَتْينِ َعلَى أَنْ َتأُْجرَنِي ثََمانَِي ِحَججٍ فَإِنْ أَْتَمْمَت َع{] ٢٧: [اآلية

  }ِعْنِدَك َوَما أُرِيدُ أَنْ أَُشقَّ َعلَْيَك سََتجِدُنِي إِنْ َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّاِلِحَني
  }قَالَ ذَِلكَ َبيْنِي َوَبيَْنَك أَيََّما الْأََجلَْينِ قََضْيُت فَال ُعدَْوانَ َعلَيَّ َواللَُّه َعلَى َما َنقُولُ َوكِيلٌ{] ٢٨: [اآلية

  :فيه أربع مسألة
مشى موسى عليه السالم حىت ورد ماء مدين أي بلغها ووروده املاء } َولَمَّا َوَرَد َماَء َمْديََن{: قوله تعاىل -ىلاألو

معناه بلغه ال أنه دخل فيه ولفظة الورود قد تكون مبعىن الدخول يف املورود، وقد تكون مبعىن االطالع عليه والبلوغ 
  :ن بالوصول إليه؛ ومنه قول زهريإليه إن مل يدخل فورود موسى هذا املاء كا

  وضعن عصي احلاضر املتخيم... فلما وردن املاء زرقا مجامه 



  :ومدين ال تنصرف إذ هي بلدة معروفةقال الشاعر} وإن منكم إال واردها{: وقد تقدمت هذه املعاين يف قوله
  والعصم من شعف اجلبال الفادر... رهبان مدين لو رأوك تنزلوا 

معناه } َيْسقُونَ{اجلمع الكثري و : واألمة} األعراف{ولد مدين بن إبراهيم؛ وقد مضى القول فيه يف قبيلة من : وقيل
معناه ناحية إىل اجلهة اليت جاء منها، فوصل إىل املرأتني قبل وصول إىل األمة، ووجدمها } ِمْن ُدونِهِمُ {و . ماشيتهم

: ويف بعض املصاحف" فليذاَدنَّ رجال عن حوضي" :تذودان ومعناه متنعان وحتبسان، ومنه قول عليه السالم
  :ذاد يذود إذا حبس وذدت الشيء حبسته؛ قال الشاعر: يقال} امَْرأََتْينِ حابستني َتذُوَداِن{

  أذود هبا سربا من الوحش نزعا... أبيت على باب القوايف كأمنا 
  :تطردان؛ قال} َتذُوَداِن{: أي أحبس وأمنع وقيل
  فما تدري بأي عصا تذود... يم لقد سلبت عصاك بنو مت

إما إيهاما على املخاطب، : متنعان غنمهما لئال ختتلط بغنم الناس؛ فحذف املفعول: أي تطرد وتكف ومتنع ابن سالم
تذودان الناس عن : تذودان غنمهما عن املاء خوفا من السقاة األقوياء قتادة: وإما استغناء بعلمه قال ابن عباس

ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناس مل } قَالََتا ال َنسِْقي حَتَّى ُيْصِدَر{واألول أوىل؛ ألن بعده  :غنمهما؛ قال النحاس
أي } َما َخطُْبكَُما{ختربا عن سبب تأخري سقيهما حىت يصدر الرعاء فلما رأى موسى عليه السالم ذلك منهما 

  :شأنكما؛ قال رؤبة
  يا عجبا ما خطبه وخطيب

ال السؤال باخلطب إمنا هو يف مصاب، أو مضطهد، أومن يشفق عليه، أو يأيت مبنكر من وكان استعم: ابن عطية
ال يستطيع لضعفه أن يباشر أمر غنمه، : األمر، فكأنه باجلملة يف شر؛ فأخربتاه خبربمها، وأن أبامها شيخ كبري؛ فاملعىن
ما التأين حىت يصدر الناس عن املاء وخيلى؛ وأهنما لضعفهما وقلة طاقتهما ال تقدران على مزامحة األقوياء، وأن عادهت

} ُيْصِدَر {من صدر، وهو ضد ورد أي يرجع الرعاء والباقون } َيْصِدرَ {: وحينئذ تردان وقرأ ابن عامر وأبو عمرو
بضم الياء من أصدر؛ أي حىت يصدروا مواشيهم من وردهم والرعاء مجع راع؛ مثل تاجر وجتار، وصاحب 

اآلبار مكشوفة، وكان زحم الناس مينعهما، فلما أراد موسى أن يسقى هلما زحم الناس  كانت: وصحاب قالت فرقة
إهنما كانتا تتبعان : وغلبهم على املاء حىت سقى، فعن هذا الغلب الذي كان منه وصفته إحدامها بالقوة وقالت فرقة

يه بقيه عطشت غنمهما، فرق فضالتهم يف الصهاريج، فإن وجدتا يف احلوض بقية كان ذلك سقيهما، وإن مل يكن ف
هلما موسى، فعمد إىل بئر كانت مغطاة والناس يسقون من غريها، وكان حجرها ال يرفعه إال سبعة، قال ابن زيد 

أربعون؛ فرفعه وسقى للمرأتني؛ فعن رفع الصخرة وصفته بالقوة : ثالثون الزجاج: عشرة ابن عباس: ابن جريج
. ع عنها احلجر بعد انفصال السقاة، إذ كانت عادة املرأتني شرب الفضالتإن بئرهم كانت واحدة، وإنه رف: وقيل

ملا استقى الرعاة غطوا على البئر صخرة ال يقلعها إال عشرة : روى عمرو بن ميمون عن عمر بن اخلطاب أنه قال
  رجال، فجاء موسى فاقتلعها واستقى ذنوبا واحدا مل حتتج إىل غريه فسقى هلما

: ف ساغ لنيب اهللا الذي هو شعيب صلى اهللا عليه وسلم أن يرضى ال بنتيه بسقي املاشية ؟ قيل لهإن قيل كي -الثانية
ليس ذلك مبحظور والدين ال يأباه؛ وأما املروءة فالناس خمتلفون يف ذلك، والعادة متباينة فيه، وأحوال العرب فيه 

  نت احلالة حالة ضرورةخالف أحوال العجم، ومذهب أهل البدو غري مذهب احلضر، خصوصا إذا كا
إِنِّي {: توىل إىل ظل مسرة؛ قاله ابن مسعود وتعرض لسؤال ما يطعمه بقوله} ثُمَّ تََولَّى إِلَى الظِّلِّ{: قوله تعاىل -الثالثة

  وكان مل يذق طعاما} ِلَما أَنَْزلَْت إِلَيَّ ِمْن خَْيرٍ فَِقٌري



صرح بسؤال؛ هكذا روى مجيع املفسرين أنه طلب يف هذا سبعة أيام، وقد لصق بطنه بظهره؛ فعرض بالدعاء ومل ي
: وقول} إِنْ َتَرَك َخْيراً{: الكالم ما يأكله؛ فاخلري يكون مبعىن الطعام كما يف هذه اآلية، ويكون مبعىن املال كما قال

: ويكون مبعىن العبادة كقول} ُم ُتبَّعٍأَُهْم خَْيٌر أَْم قَْو{: ويكون مبعىن القوة كما قال } وَإِنَُّه ِلُحبِّ الَْخْيرِ لََشِديٌد{
وكان قد بلغ به اجلوع، وأخضر لونه من أكل البقل يف بطنه، إلنه : قال ابن عباس} َوأَْوَحْيَنا إِلَْيهِْم ِفْعلَ الَْخيَْراِت{

يا على ألكرم اخللق على اهللا ويروي أنه مل يصل إىل مدين حىت سقط باطن قدميه ويف هذا معترب وإشعار هبوان الدن
أي إين ملا أنزلت من فضلك وغناك فقري إىل } إِنِّي ِلَما أَنَْزلَْت إِلَيَّ ِمْن َخْيرٍ فَقٌِري{: اهللا وقال أبو بكر بن طاهر يف قوله

  .أن تغنيين بك عمن سواك
  ما ذكره أهل التفسري أوىل؛ فإن اهللا تعاىل إمنا أغناه بواسطة شعيب: قلت
يف هذا الكالم اختصار يدل عليه هذا الظاهر؛ قدره } ْتُه إِْحَداُهَما َتْمِشي َعلَى اْسِتْحَياٍء فََجاَء{: قوله تعاىل -الرابعة

فذهبتا إىل أبيهما سريعتني، وكانت عادهتما اإلبطاء يف السقي، فحدثتاه مبا كان من الرجل الذي سقى : ابن إسحاق
ـ أن تدعوه له،  -هلما، فأمر الكربى من بنتيه  على ما يف هذه اآلية قال عمر وابن } فََجاَءْت{وقيل الصغرى 

جاءته ساترة وجهها بكم درعها؛ قال عمر بن اخلطاب : ومل تكن سلفعا من النساء، خراجة والّجة وقيل: ميمون
ابن أيب شعيب، : وروي أن اسم إحدامها ليا واألخرى صفوريا ابنتا يثرون، ويثرون وهو شعيب عليه السالم وقيل

وَإِلَى {: قد مات وأكثر الناس على أهنما ابنتا شعيب عليه السالم وهو ظاهر القرآن، قال اهللا تعايلوأن شعيبا كان 
كَذََّب أَْصحَاُب َألْيكَِة الُْمْرَسِلَني إِذْ قَالَ لَُهْم {: ويف سورة الشعراء} األعراف{كذا يف سورة } َمْدَيَن أََخاُهْم شَُعْيباً

اخلالف يف } األعراف{تعاىل شعيبا إىل أصحاب األيكة وأصحاب مدين وقد مضى يف بعث اهللا : قال قتادة} ُشَعْيٌب
اسم أبيه فروي أن موسى عليه السالم ملا جاءته بالرسالة قام يتبعها، وكان بني موسى وبني أبيها ثالثة أميال، فهبت 

  ريح فضمت قميصها فوصفت عجيزهتا، فتحرج موسى من النظر

كوين ورائي فإين رجل عرباين : أن موسى قال ابتداء: رشديين إىل الطريق بصوتك وقيلأرجعي خلفي وأ: إليها فقال
ال أنظر يف أدبار النساء، ودليين على الطريق ميينا أو يسارا؛ فذلك سبب وصفها له باألمانة؛ قال ابن عباس فوصل 

وكانت } ْوَت ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلمَِنيال َتَخْف َنَج{: موسى إىل داعيه فقص عليه أمره من أوله إىل آخره فآنسه بقوله
ال أكل؛ إنا أهل بيت ال نبيع ديننا مبلء األرض ذهبا؛ : مدين خارجة عن مملكة فرعون وقرب إليه طعاما فقال موسى

  .ليس هذا عوض السقي، ولكن عاديت وعادة أبائي قرى الضيف، وإطعام الطعام؛ فحينئذ أكل موسى: فقال شعيب
دليل على أن اإلجارة كانت عندهم مشروعة معلومة، } قَالَْت إِْحَداُهَما َيا أََبِت اْستَأْجِرُْه{: عاىلقوله ت -اخلامسة

وكذلك كانت يف كل ملة وهي من ضرورة اخلليقة، ومصلحة اخللطة بني الناس؛ خالف األصم حيث كان عن 
  .مساعها أصم
فيه عرض الويل بنته على الرجل؛ وهذه سنة قائمة؛ . اآلية} اْبَنَتيَّأُرِيدُ أَنْ أُْنِكَحَك إِْحَدى {: قوله تعاىل -السادسة

عرض صاحل مدين ابنته على صاحل بين إسرائيل، وعرض عمر بن اخلطاب ابنته حفصة على أيب بكر وعثمان، 
وعرضت املوهوبة نفسها على النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فمن احلسن عرض الرجل وليته، واملرأة نفسها على 

إن شئت أنكحك حفصة : ملا تأميت حفصة قال عمر لعثمان: جل الصاحل، اقتداء بالسلف الصاحل قال ابن عمرالر
  .بنت عمر؛ احلديث انفرد بإخراجه البخاري

ويف هذه اآلية دليل على أن النكاح إىل الويل ال حظ للمرأة فيه، ألن صاحل مدين تواله، وبه قال فقهاء  -السابعة
  .لك أبو حنيفة وقد مضىاألمصار وخالف يف ذ



هذه اآلية تدل على أن لألب أن يزوج ابنته البكر البالغ من غري استئمار، وبه قال مالك واحتج هبذه  -االثامنة
اآلية، وهو ظاهر قوي يف الباب، واحتجاجه هبا يدل على أنه كان يعول على اإلسرائيليات؛ كما تقدم وبقول مالك 

إذا بلغت الصغرية فال يزوجها أحد إال برضاها؛ : ثري من العلماء وقال أبو حنيفةيف هذه املسألة قال الشافعي وك
  ألهنا بلغت

  حد التكليف، فأما إذا كانت صغرية فإنه يزوجها بغري رضاها ألنه ال إذن هلا وال رضا، بغري خالف
على لفظ التزويج واإلنكاح وبه علي أن النكاح موقوف } إِنِّي أُرِيُد أَنْ أُْنِكَحَك{: استدل أصحاب الشافعي بقوله

ينعقد النكاح بكل لفظ : قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود ومالك على اختالف عنه وقال علماؤنا يف املشهور
ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد؛ أما الشافعية فالحجة هلم يف اآلية ألنه شرع من قبلنا : وقال أبو حنيفة

ينعقد : يف شيء يف املشهور عندهم وأما أبو حنيفة وأصحابه والثوري واحلسن بن حي فقالواوهم ال يرونه حجة 
: فكذلك النكاح قالوا: النكاح بلفظ اهلبة وغريه إذا كان قد أشهد عليه؛ ألن الطالق يقع بالصريح والكناية، قالوا

: لفظ اهلبة، وتابعهم ابن القاسم فقالوالذي خص به النيب صلى اهللا عليه وسلم تعرى البضع من العوض ال النكاح ب
الصحيح أنه : إن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فال أحفظ عن مالك فيه شيئا، وهو عندي جائز كالبيع قال أبو عمر

ال ينعقد نكاح بلفظ اهلبة، كما ال ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من األموال وأيضا فإن النكاح مفتقر إىل التصريح 
أحبت لك وأحللت : عليه، وهو ضد الطالق فكيف يقاس عليه، وقد أمجعوا أن النكاح ال ينعقد بقوللتقع الشهادة 

يعين القرآن، وليس يف القرآن عقد " استحللتم فروجهن بكلمة اهللا: "اهللا عليه وسلملك فكذلك اهلبة وقال صلي 
النكاح بلفظ اهلبة، وإمنا فيه التزويج والنكاح، ويف إجازة النكاح بلفظ اهلبة إبطال بعض خصوصية النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم
عرض ال عقد، ألنه لو كان عقدا لعني املعقود عليها له؛  دل على أنه} إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتيْنِ{: قوله تعاىل -العاشرة

بعتك أحد عبدي هذين بثمن كذا؛ فإهنم اتفقوا على أن : ألن العلماء إن كانوا قد اختلفوا يف جواز البيع إذا قال
  ذلك ال جيوز يف النكاح؛ ألنه خيار وشيء من اخليار ال يلصق بالنكاح

خصائص يف النكاح منها أنه مل يعني الزوجة وال حد أول األمد، وجعل  يف هذه اآلية: قال مكي -احلادية عشرة
  املهر إجارة، ودخل ومل ينقد شيئا

  فهذه أربع مسائل تضمنتها هذه املسألة: قلت
أما التعيني فيشبه أنه كان يف ثاين حال املراوضة، وإمنا عرض األمر جممال، وعني بعد : التعيني، قال علماؤنا: األوىل

: قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إنه زوجه صفوريا وهي الصغرى يروى عن أيب ذر قال: يلذلك وقد ق
إن سئلت أي األجلني قضي موسى فقل خريمها وأوفامها وإن سئلت أي املرأتني تزوج فقل الصغرى وهي اليت "

إن : قيل. } َتأَْجْرَت الْقَوِيُّ اَألِمُني القوي األمنيَيا أََبِت اْستَأْجِْرهُ إِنَّ َخْيَر َمنِ اْس{: جاءت خلفه وهي اليت قالت 
احلكمة يف تزوجيه الصغرى منه قبل الكربى وإن كانت الكربى أحوج إىل الرجال أنه توقع أن مييل إليها؛ ألنه رأها 

غريه وقيل  يف رسالته، وماشاها يف إقباله إىل أبيها معها، فلو عرض عليه الكربى رمبا أظهر له االختيار وهو يضمر
  .غري هذا؛ واهللا أعلم ويف بعض األخبار أنه تزوج بالكربى؛ حكاه القشريي

وأما ذكر أول املدة فليس يف اآلية ما يقتضي إسقاطه بل هو مسكوت عنه؛ فإما رمساه، وإال فهو من أول : الثانية
  .وقت العقد



رعنا، وجري يف حديث الذي مل يكن عنده إال وأما النكاح باإلجارة فظاهر من اآلية، وهو أمر قد قرره ش: الثالثة
" ما حتفظ من القرآن: "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: شيء من القرآن؛ رواه األئمة؛ ويف بعض طرقه

واختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة " فعلمها عشرين آية وهي امرأتك: "سورة البقرة واليت تليها؛ قال: فقال
جيوز أن تكون : هه مالك، ومنعه ابن القاسم، وأجازه ابن حبيب؛ وهو قول الشافعي وأصحابه؛ قالوافكر: أقوال

ال يصح، وجوز أن يتزوجها بأن خيدمها عبده : منفعة احلر صداقا كاخلياطة والبناء وتعليم القرآن وقال أبو حنيفة
إن عقد : ه ماال وقال أبو احلسن الكرخيسنة، أو يسكنها داره سنة؛ ألن العبد والدار مال، وليس خدمتها بنفس

ال يصح ألن اإلجارة عقد : وقال أبو بكر الرازي} فَآُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ{: النكاح بلفظ اإلجارة جائز؛ لقوله تعاىل
  .ينفسخ قبل البناء ويثبت بعده: مؤقت، وعقد النكاح مؤبد، فهما متنافيان وقال ابن القاسم

ا ففيه اختالف، وإن مل ينقد فهو أشد، فإن ترك مضى على كل حال بدليل قصة إن نقد معه شيئ: وقال أصبغ
شعيب؛ قال مالك وابن املواز وأشهب وعول على هذه اآلية مجاعة من املتأخرين واملتقدمني يف هذه النازلة؛ قال ابن 

مهرا، وينبغي أن خويز منداد تضمنت هذه اآلية النكاح على اإلجارة والعقد صحيح، ويكره أن جتعل اإلجارة 
  .هذا قول أصحابنا مجيعا} أَنْ َتْبَتغُوا بِأَمَْواِلكُْم ُمْحِصنَِني{: يكون املهر ماال كما قال عز وجل

ودخل ومل ينقد فقد اختلف الناس يف هذا؛ هل دخل حني عقد أم حني سافر، فإن كان حني عقد : وأما قوله: الرابعة
حىت ينقد ولو ربع دينار؛ قال ابن القاسم فإن دخل قبل أن ينقد مضى،  فماذا نقد ؟ وقد منع علماؤنا من الدخول

تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب على أنه إن كان الصداق رعية الغنم فقد : ألن املتأخرين من أصحابنا قالوا
 شرط نقد الشروع يف اخلدمة؛ وإن كان دخل حني سافر فطول االنتظار يف النكاح جائز إن كان مدى العمر بغري

وأما إن كان بشرط فال جيوز إال أن يكون الغرض صحيحا مثل التأهب للبناء أو انتظار صالحية الزوجة للدخول 
  إن كانت صغرية؛ نص عليه علماؤنا

: قال يف مثانية أيب زيد: األول: يف هذه اآلية اجتماع إجارة ونكاح، وقد اختلف علماؤنا يف ذلك على ثالثة أقوال
ال جيوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ : قال مالك وابن القاسم يف املشهور: الثاين. وقع مضى يكره ابتداء فإن

وهذا هو الصحيح وعليه : أجازه أشهب وأصبغ قال ابن العريب: الثالث. الختالف مقاصدمها كسائر العقود املتباينة
وإن : ع أو بني بيع ونكاح فرعتدل اآلية؛ وقد قال مالك النكاح أشبه شيء بالبيوع، فأي فرق بني إجارة وبي

  :وذلك مثل قول الشاعر: أصدقها تعليم شعر مباح صح؛ قال املزين
  وتقوى اهللا أفضل ما استفادا... يقول العبد فائديت ومايل 

  وإن أصدقها تعليم شعر فيه هجو أو فحش كان كما لو أصدقها مخرا أو خنزيرا

إنه جائز وحيمل على : جرى ذكر اخلدمة مطلقا وقال مالك} َمانَِي ِحَججٍأَنْ َتأْجَُرنِي ثَ{: قوله تعاىل -الثالثة عشرة
: العرف، فال حيتاج يف التسمية إىل اخلدمة وهو ظاهر قصة موسى، فإنه ذكر إجارة مطلقة وقال أبو حنيفة والشافعي

لقوله " يبني له العمل باب من استأجر أجريا فبني له األجل ومل: "ال جيوز حىت يسمى ألنه جمهول وقد ترجم البخاري
ليس كما ترجم؛ ألن العمل عندهم كان معلوما من سقي : قال املهلب. } َعلَى أَنْ َتأُْجرَنِي ثََمانَِي ِحَججٍ{: تعاىل

وحرث ورعي وما شاكل أعمال البادية يف مهنة أهلها، فهذا متعارف وإن مل يبني له أشخاص األعمال وال مقاديرها؛ 
حترث كذا من السنة، وترعى كذا من السنة، فهذا إمنا هو على املعهود من خدمة البادية، إنك : مثل أن يقول له

: وإمنا الذي ال جيوز عند اجلميع أن تكون املدة جمهولة، والعمل جمهول غري معهود ال جيوز حىت يعلم قال ابن العريب



إن صاحل مدين مل يكن له : لكن قالواوقد ذكر أهل التفسري أنه عني له رعية الغنم، ومل يرو من طريق صحيحة، و
  .عمل إال رعية الغنم، فكان ما علم من حاله قائما مقام التعيني للخدمة فيه

أمجع العلماء على أنه جائز أن يستأجر الراعي شهورا معلومة، بأجرة معلومة، لرعاية غنم معدودة؛  -الرابعة عشرة
ال جيوز حىت يشترط اخللف إن ماتت، وهي رواية : ل ابن القاسمفإن كانت معدودة معينة، ففيها تفصيل لعلمائنا؛ قا

ضعيفة جدا؛ وقد استأجر صاحل مدين موسى على غنمه، وقد رآها ومل يشترط خلفا؛ وإن كانت مطلقة غري مسماة 
ال جتوز جلهالتها؛ وعول علماؤنا على العرف حسبما : وال معينة جازت عند علمائنا وقال أبو حنيفة والشافعي

ناه آنفا؛ وأنه يعطى بقدر ما حتتمل قوته وزاد بعض علمائنا أنه ال جيوز حىت يعلم املستأجر قدر قوته، وهو ذكر
  .صحيح فإن صاحل مدين علم قدر قوة موسى برفع احلجر

وليس على الراعي ضمان وهو مصدق فيما هلك أو سرق، ألنه أمني كالوكيل وقد : قال مالك -اخلامسة عشرة
وساق حديث " باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة متوت أو شيئا يفسد فأصلح ما خياف الفساد: "ترجم البخاري

  كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت

ال تأكلوا حىت : هلم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذحبتها به، فقال هلم
ليه وسلم من يسأله ـ وأنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم أو أرسل أسأل النيب ـ أو أرسل إىل النيب صلى اهللا ع

فيه من الفقه تصديق الراعي والوكيل : فيعجبين أهنا أمة وأهنا ذحبت قال املهلب: إليه ـ فأمره بأكلها؛ قال عبداهللا
إذا خاف : قاسمفيما اؤمتنا عليه حىت يظهر عليهما دليل اخليانة والكذب؛ وهذا قول مالك ومجاعة وقال ابن ال

  .يضمن حىت يبني ما قال: املوت على شاة فذحبها مل يضمن ويصدق إذا جاء هبا مذبوحة وقال غريه
واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث املاشية بغري إذن أرباهبا فهلكت؛ فقال  -السادسة عشرة

عليه الضمان؛ وقول ابن القاسم أشبه : ائه وقال أشهبال ضمان عليه؛ ألن اإلنزاء من إصالح املال ومن: ابن القاسم
بدليل حديث كعب، وأنه ال ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده، إن كان من أهل الصالح، وممن يعلم إشفاقه 
على املال؛ وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب املال أن يضمنه فعل؛ ألنه ال يصدق أنه رأى 

  .ملا عرف من فسقهبالشاة موتا 
مل ينقل ما كانت أجرة موسى عليه السالم؛ ولكن روى حيىي بن سالم أن صاحل مدين جعل ملوسى  -السابعة عشرة

كل سخلة توضع خالف لون أمها، فأوحى اهللا إىل موسى أن ألق عصاك بينهن يلدن خالف شبههن كلهن وقال غري 
أدخل : هن بلقا وذكر القشريي أن شعيبا ملا استأجر موسى قال لهبل جعل له كل بلقاء تولد له، فولدن له كل: حيىي

بيت كذا وخذ عصا من العصي اليت يف البيت، فأخرج موسى عصا، وكان أخرجها آدم من اجلنة، وتوارثها األنبياء 
حىت صارت إىل شعيب، فأمره شعيب أن يلقيها يف البيت ويأخذ عصا أخرى، فدخل وأخرج تلك العصا؛ وكذلك 

سق األغنام إيل مفرق : مرات كل ذلك ال تقع بيده غري تلك، فعلم شعيب أن له شأنا؛ فلما أصبح قال لهسبع 
  الطريق، فخذ عن ميينك

وليس هبا عشب كثري، وال تأخذ عن يسارك فإن هبا عشبا كثريا وتنينا كبريا ال يقبل املواشي، فساق املواشي إىل 
على ضبطها، فنام موسى وخرج التنني، فقامت العصا وصارت شعبتاها مفرق الطريق، فأخذت حنو اليسار ومل يقدر 

حديدا وحاربت التنني حىت قتلته، وعادت إىل موسى عليه السالم، فلما انتبه موسى رأى العصا خمضوبة بالدم، 
عن والتنني مقتوال؛ فعاد إىل شعيب عشاء، وكان شعيب ضريرا فمس األغنام، فإذا أثر اخلصب باد عليها، فسأله 



كل ما تلد هذه املواشي هذه السنة قالب لون ـ أي ذات لونني ـ فهو : القصة فأخربه هبا، ففرح شعيب وقال
وروى عيينة بن حصن . لك؛ فجاءت مجيع السخال تلك السنة ذات لونني، فعلم شعيب أن ملوسى عند اهللا مكانة

ـ " ه وعفة فرجهأجر موسى نفسه بشبع بطن: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فقال له شعيب لك منها 
يعين من نتاج غنمها ما جاءت به قالب لون ليس فيها عزوز وال فشوش وال كموش وال ضبوب وال ثعول قال 

العزوز البكيئة؛ مأخوذ من العزاز وهي األرض الصلبة، وقد تعززت الشاة والفشوش اليت ينفش لبنها من : اهلروي
ُألفشّّنك فَّش الوطب أي ألخرجن غضبك : ومثله الفتوح والثرور ومن أمثاهلم غري حلب وذلك لسعة اإلحليل،

إن الشيطان يفش بني ألييت أحدكم حىت : "فش السقاء إذا أخرج منه الريح ومنه احلديث: وكربك من رأسك ويقال
بذلك الصغرية الضرع، وهي الكميشة أيضا؛ مسيت : أي ينفخ نفخا ضعيفا والكموش" خييل إليه أنه أحدث

رجل كميش اإلزار والكشود مثل الكموش والضبوب الضيقة ثقب : النكماش ضرعها وهو تقلصه؛ ومنه يقال
اإلحليل والضب احللب بشدة العصر والثعول الشاة اليت هلا زيادة حلمة وهي الثعل والثعل زيادة السن، وتلك 

وتفسري قالب لون يف احلديث أهنا جاءت  :الزيادة هي الراؤول ورجل أثعل والثعل ضيق خمرج اللنب قال اهلروي
  على غري ألوان أمهاهتا

اإلجارة بالعوض اجملهول ال جتوز؛ فإن والدة الغنم غري معلومة، وإن من البالد اخلصبة ما يعلم والد  -الثامنة عشرة
لنيب صلى اهللا الغنم فيها قطعا وعدهتا وسالمة سخاهلا كديار مصر وغريها، بيد أن ذلك ال جيوز يف شرعنا؛ ألن ا

عليه وسلم هنى عن الغرر، وهنى عن املضامني واملالقيح واملضامني ما يف بطون اإلناث، واملالقيح ما يف أصالب 
  :الفحول وعلى خالف ذلك قال الشاعر

  ملقوحة يف بطن ناب حامل
بع وقال ابن سريين بيانه على أن راشد بن معمر أجاز اإلجارة على الغنم بالثلث والر} احلجر{وقد مضى يف سورة 

  ينسج الثوب بنصيب منه؛ وبه قال أمحد: وعطاء
الكفاءة يف النكاح معتربة؛ واختلف العلماء هل يف الدين واملال واحلسب، أو يف بعض ذلك  -التاسعة عشرة

وقد جاء موسى } اكُْمإِنَّ أَكْرََمكُْم عِْنَد اللَِّه أَْتقَ{:والصحيح جواز نكاح املوايل للعربيات والفرشيات؛ لقوله تعاىل 
إىل صاحل مدين غريبا طريدا خائفا وحيدا جائعا عريانا فأنكحه ابنته ملا حتقق من دينه ورأى من حاله، وأعرض عما 

  سوى ذلك وقد تقدمت هذه املسألة مستوعبة واحلمد هللا
اشتراطا لنفسه على  هذا الذي جرى من شعيب مل يكن ذكرا لصداق املرأة، وأمنا كان: قال بعضهم -املوفية عشرين

ما يفعله األعراب؛ فإهنا تشترط صداق بناهتا، وتقول يل كذا يف خاصة نفسي، وترك املهر مفوضا؛ ونكاح التفويض 
هذا الذي تفعله األعراب هو حلوان وزيادة على املهر، وهو حرام ال يليق باألنبياء؛ فأما إذا : جائز قال ابن العريب

: أحدمها: اختلف العلماء فيما خيرجه الزوج من يده وال يدخل يف يد املرأة على قولني اشترط الويل شيئا لنفسه، فقد
ال جيوز والذي يصح عندي التقسيم؛ فإن املرأة ال ختلو أن تكون بكرا أو ثيبا؛ فإن كانت ثيبا : أنه جائز واآلخر
  جاز؛ ألن نكاحها

ض عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع، وإن كانت بيدها، وإمنا يكون للويل مباشرة العقد، وال ميتنع أخذ العو
بكرا كان العقد بيده، وكأنه عوض يف النكاح لغري الزوج وذلك باطل؛ فإن وقع فُِسخ قبل البناء، وثبت بعده على 

  .مشهور الرواية واحلمد اهللا



كمه، ومل يلحق اآلخر ملا ذكر الشرط وأعقبه بالطوع يف العشر خرج كل واحد منهما على ح -احلادية والعشرون
باألول، وال أشترك الفرض والطوع؛ ولذلك يكتب يف العقود الشروط املتفق عليها،مث يقال وتطوع بكذا، فيجري 

ومن لفظ شعيب حسن يف لفظ : الشرط على سبيله، والطوع على حكمه، وانفصل الواجب من التطوع وقيل
وجعل شعيب الثمانية األعوام } األحزاب{على ما يأيت بيانه يف العقود يف النكاح أنكحه إياها أوىل من أنكحها إياه 

  شرطا، ووكل العاشرة إيل املروءة
ملا فرغ كالم شعيب } قَالَ ذَِلَك َبْينِي وََبْيَنكَ أَيََّما اَألَجلَْينِ قَضَْيُت فَال ُعْدَوانَ َعلَيَّ{: قوله تعاىل -الثانية والعشرون

استفهام } أَيََّما{ه على جهة التوثق يف أن الشرط إمنا وقع يف مثان حجج و قرره موسى عليه السالم وكرر معنا
صلة للتأكيد وفيه معىن الشرط وجوابه } مَا{إليهما و } أَيُّ{خمفوض بإضافة } اَألَجلَيْنِ{و } قََضْيُت{منصوب بـ 

إليها وهي } أَيُّ{خفض بإضافة يف موضع } َما{: وقال ابن كيسان} ال{منصوب بـ } ُعدَْوانَ{وأن } فَال ُعدَْوانَ{
: أي رمحة بدل من ما؛ قال مكي} فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنتَ لَُهْم{: بدل منها وكذلك يف قوله} اَألَجلَْينِ{نكرة و 

ء بسكون اليا} أَْيمَا{: وكان يتلطف يف أال جيعل شيئا زائدا يف القرآن وخيرج له وجها خيرجه من الزيادة وقرأ احلسن
ال تبعة : بضم العني وأبو حيوة بكسرها؛ واملعىن} ُعْدَوانَ{: وقرأ اجلمهور} أَيُّ اَألَجلَْينِ قََضْيُت{: وقرأ ابن مسعود

  :علي وال طلب يف الزيادة عليه والعدوان التجاوز يف غري الواجب، واحلجج السنون قال الشعر
  أقوين من حجج ومن دهر... ملن الديار بقنة احلجر 

هو من قول والد املرأة : هو من قول موسى وقيل: قيل} وَاللَُّه َعلَى َما َنقُولُ َوِكيلٌ{دة حجة بكسر احلاء الواح
فاكتفى الصاحلان صلوات اهللا عليهما يف اإلشهاد عليهما باهللا ومل يشهدا أحدا من اخللق، وقد اختلف العلماء يف 

  :وجوب اإلشهاد يف النكاح؛وهي
إنه ": وقال مالك"أحدمها أنه ال ينعقد إال بشاهدين وبه قال أبو حنيفة والشافعي : ى قولنيعل -الثالثة والعشرون

ينعقد دون شهود؛ ألنه عقد معاوضة فال يشترط فيه اإلشهاد، وإمنا يشترط فيه اإلعالن والتصريح، وفرق ما بقن 
أن رجال من : عن أيب هريرة" ريالبخا"مستوفاة ويف } البقرة{النكاح والسفاح الدف وقد مضت هذه املسألة يف 

بين إسرائيل سأل بعض بين إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ايتين بالشهداء أشهدهم، فقال كفى باهللا شهيدا؛ 
  .فقال أيتين بكفيل؛ فقال كفى باهللا كفيال قال صدقت فدفعها إليه؛ وذكر احلديث

بِأَْهِلِه آَنَس ِمْن جَانِبِ الطُّورِ َناراً قَالَ ِلأَْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْستُ َناراً فَلَمَّا قََضى ُموَسى اَألَجلَ َوَسارَ {] ٢٩: [اآلية
  }لََعلِّي آتِيكُْم ِمْنَها بَِخَبرٍ أَْو َجذَْوٍة ِمَن النَّارِ لَعَلَّكُْم َتْصطَلُونَ

  :فيه ثالث مسائل
سألين رجل من النصارى أي األجلني قضى موسى : بريقال سعيد بن ج} فَلَمَّا قََضى ُموَسى{: قوله تعاىل: األويل
قضى أكملهما : فقدمت عليه فسألته؛ فقال -يعين ابن عباس  -ال أدري حىت أقدم على حرب العرب فأسأله : فقلت

صدق واهللا هذا العامل وروي عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأل يف : وأوفامها فأعلمت النصراين فقال
يل فأخربه أنه قضى عشر سنني وحكى الطربي عن جماهد أنه قضى عشرا وعشرا بعدها؛ وواه احلكم بن ذلك جرب

  .وهذا ضعيف: أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال ابن عطية

فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء، ملا له عليها من فضل القوامية وزيادة : قيل} َوسَاَر بِأَْهلِِه{ -الثانية
  جة إال أن يلتزم هلا أمرا فاملؤمنون عند شروطهم، وأحق الشروط أن يوىف به ما استحللتم به الفروجالدر



واجلذوة بكسر اجليم قراءة } طه{تقدم القول يف ذلك يف. اآلية} آَنَس ِمْن َجانِبِ الطُّورِ نَاراً{ -قوله تعاىل -الثالثة
اجلذوة واجلذوة واجلذوة : ر بن حبيش قال اجلوهريالعامة، وضمها محزة وحيىي، وفتحها عاصم والسلمي وزو

: أي قطعة من اجلمر؛ قال} أَوْ َجذَْوٍة ِمَن النَّارِ{: اجلمرة امللتهبة واجلمع جذا وجذا وجذا قال جماهد يف قوله تعاىل
نار أو  واجلذوة مثل اجلذمة وهي القطعة الغليظة من اخلشب كان يف طرفها: وهي بلغة مجيع العرب وقال أبو عبيدة

  :مل يكن قال ابن مقبل
  جزل اجلذا غري خوار وال دعر... باتت حواطب ليلى يلتمسن هلا 

  :وقال
  شديدا عليها محيها وهليبها... وألقى على قيس من النار جذوة 

َن الشََّجَرةِ أَنْ َيا ُموَسى إِنِّي أََنا اللَُّه فَلَمَّا أََتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاِطِئ الَْوادِ اَألْيَمنِ ِفي الُْبقَْعِة الُْمَباَركَِة ِم{] ٣٠: [اآلية
  }َربُّ الَْعالَمَِني
األوىل والثانية } من} {أََتاَها نُوِدَي ِمْن َشاِطئِ الَْواِد{يعين الشجرة قدم ضمريها عليها } فَلَمَّا أََتاَها{: قوله تعاىل

} ِمْن َشاِطِئ الَْواِد{: بدل من قوله} ِمَن الشََّجرَِة{و البتداء الغاية، أي أتاه النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة 
بدل االشتمال، ألن الشجرة كانت نابتة على الشاطئ، وشاطئ الوادي وشطه جانبه، واجلمع شطان وشواطئ، 

  ويقال شاطئ األودية وال جيمع وشاطأت الرجل إذا مشيت علي شاطئ: وذكره القشريي، وقال اجلوهري

} ِفي الُْبقَْعةِ الُْمبَاَركَِة ِمَن الشَّجََرِة{عن ميني اجلبل : أي عن ميني موسى وقيل} اَألْيَمنِ{آخر ومشى هو على شاطئ 
بفتح الباء وقوهلم بقاع يدل علي بقعة، كما يقال جفنة وجفان ومن قال بقعة } ِفي الُْبقْعَِة{: وقرأ األشهب العقيلي

: مسرة وقيل: كانت شجرة العليق وقيل: من ناحية الشجرة قيلأي } ِمَن الشَّجََرِة{قال بقع مثل غرفة وغرف 
إنه من : "عناب، والعوسج إذا عظم يقال له الغرقد ويف احلديث: عوسج ومنها كانت عصاه، ذكره الزخمشري وقيل

شجر اليهود فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع الدجال فال خيتفي أحد منهم خلف شجرة إال نطقت وقالت يا 
وكلم : خرجه مسلم قال املهدوي" م هذا يهودي ورائي تعال فأقتله إال الغرقد فإنه من شجر اليهود فال ينطقمسل

اهللا تعاىل موسى عليه السالم من فوق عرشه وأمسعه كالمه من الشجرة على ما شاء وال جيوز أن يوصف احلق تعاىل 
وأهل املعاين وأهل احلق يقولون من كلمه اهللا : عايلباالنتقال والزوال وشبه ذلك من صفات املخلوقني قال أبو امل

تعاىل وخصه بالرتبة العليا والغاية القصوى، فيدرك كالمه القدمي املتقدس عن مشاهبة احلروف واألصوات والعبارات 
والنغمات وضروب اللغات، كما أن من خصه اهللا مبنازل الكرامات وأكمل عليه نعمته، ورزقه رؤيته يرى اهللا 

ه منزها عن مماثلة األجسام وأحكام احلوادث، وال مثل له سبحانه يف ذاته وصفاته، وأمجعت األمة على أن سبحان
اتفق أهل : الرب تعاىل خصص موسى عليه السالم وغريه من املصطفني من املالئكة بكالمه قال األستاذ أبو إسحاق

اين أدرك به كالمه كان اختصاصه يف مساعه، وأنه احلق على أن اهللا تعاىل خلق يف موسى عليه السالم معىن من املع
قادر على مثله يف مجيع خلقه واختلفوا يف نبينا عليه السالم هل مسع ليلة اإلسراء كالم اهللا، وهل مسع جربيل كالمه 
على قولني؛ وطريق أحدمها النقل املقطوع به وذلك مفقود، واتفقوا على أن مساع اخللق له عند قراءة القرآن على 

إن موسى عليه : معىن أهنم مسعوا العبارة اليت عرفوا هبا معناه دون مساعه له يف عينه وقال عبداهللا بن سعد بن كالب
وهذا مردود؛ بل : السالم فهم كالم اهللا القدمي من أصوات خملوقة أثبتها اهللا تعاىل يف بعض األجسام قال أبو املعايل

  جيب اختصاص موسى



اهللا تعاىل خرقا للعادة، ولو مل يقل ذلك مل يكن ملوسى عليه السالم اختصاص بتكليم اهللا  عليه السالم بإدراك كالم
إياه والرب تعاىل أمسعه كالمه العزيز، وخلق له علما ضروريا، حىت علم أن ما مسعه كالم اهللا، وأن الذي كلمه 

مسعت كالم ريب جبميع جوارحي، : لوناداه هو اهللا رب العاملني، وقد ورد يف األقاصيص أن موسى عليه السالم قا
يف موضع } أَنْ} {أَنْ َيا ُموَسى{. مستوىف" البقرة"ومل أمسعه من جهة واحدة من جهايت وقد مضى هذا املعىن يف 

نفي لربوبية غريه سبحانه وصار هبذا } إِنِّي أََنا اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني} {أَنْ َيا ُموَسى{نصب حبذف حرف اجلر أي ـب
الم من أصفياء اهللا عز وجل ال من رسله؛ ألنه ال يصري رسوال إال بعد أمره بالرسالة، واألمر هبا إمنا كان بعد هذا الك

  .الكالم
َخْف إِنََّك ِمَن َتَوأَنْ أَلْقِ َعَصاَك فَلَمَّا َرآَها تَْهَتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ وَلَّى ُمْدبِراً َولَْم ُيعَقِّْب َيا ُموَسى أَقْبِلْ َوال {] ٣١: [اآلية

  }الْآِمنَِني
نصب } ُمْدبِراً{و } طه{و }النمل{الكالم يف .تقدمت} أَنْ َيا ُموَسى{عطف على } َوأَنْ أَلْقِ َعَصاَك{: قوله تعاىل

أي من احلية } َيا مُوَسى أَقْبِلْ َوال َتَخْف{أيضا .نصب على احلال} وَلَْم ُيَعقِّْب{: على احلال وكذلك موضع قوله
أرأيت إن أراد اهللا : قيل له أرجع إىل حيث كنت فرجع فلف دراعته على يده، فقال له امللك: قال وهب. هاوضرر

ال ولكين ضعيف خلقت من ضعف وكشف يده فأدخلها يف فم احلية : أن يصيبك مبا حتاذر أينفعك لفك يدك ؟ قال
  أي مما حتاذر} َخْف إِنََّك ِمَن اآلِمنَِني{فعادت عصا 

اسلك يدك يف جيبك خترج بيضاء اْسلُْك َيَدَك ِفي َجْيبِكَ َتْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء َواضُْمْم إِلَْيكَ {] ٣٢: [اآلية
إىل فرعون برهانان من ربك  َجَناَحَك ِمَن الرَّْهبِ فَذَانَِك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِأِه إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوماً فَاِسِقَني

  }وملئه إهنم كانوا قوما فا َولَْم ُيَعقِّْب َيا ُموَسى أَقْبِلْ َوال َتَخفْ سقني
  }قَالَ َربِّ إِنِّي قََتلُْت ِمنُْهْم َنفْساً فَأََخاُف أَنْ َيقُْتلُوِن{] ٣٣: [اآلية

  }رِْدءاً ُيَصدِّقُنِي إِنِّي أََخافُ أَنْ ُيكَذُِّبوِنوَأَِخي َهاُرونُ ُهَو أَفَْصُح ِمنِّي ِلسَاناً فَأَْرِسلُْه َمِعَي {] ٣٤: [اآلية
َعكَُما قَالَ َسَنُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخيَك َوَنجَْعلُ لَكَُما ُسلْطَاناً فَال َيِصلُونَ إِلَْيكَُما بِآياِتَنا أَْنُتَما َوَمنِ اتََّب{] ٣٤: [اآلية

  }الْغَاِلُبونَ
متعلقة بـ } َوَمنِ} {وَاْضُمْم إِلَْيكَ َجنَاَحَك ِمَن الرَّْهبِ{. تقدمت. اآلية} اسْلُْك َيَدَك ِفي َجيْبَِك{: قوله تعاىل

بفتح } ِمَن الرَّْهبِ{: أي وىل مدبرا من الرهب وقرأ حفص والسلمي وعيسى بن عمرو وابن أيب إسحاق} وَلَّى{
باقون بفتح الراء واهلاء واختاره أبو الراء وإسكان اهلاء وقرأ ابن عامر والكوفيون إال حفص بضم الراء وجزم اهلاء ال

وكلها لغات وهو مبعىن اخلوف واملعىن إذا هالك أمر يدك } وََيْدُعونََنا َرغَباً َورََهباً{: عبيد وأبو حامت، لقوله تعايل
أمره اهللا أن يضم يده إيل صدره فيذهب عنه خوف : وشعاعها فأدخلها يف جيبك وارددها إليه تعد كما كانت وقيل

ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى : ة عن جماهد وغريه ورواه الضحاك عن ابن عباس؛ قال فقال ابن عباساحلي
أن : عليه السالم، مث يدخل يده فيضعها على صدره إال ذهب عنه الرعب وحيكي عن عمر بن عبدالعزيز رمحه اهللا

خذ : رب بقلمه األرض فقال له عمركاتبا كان يكتب بني يديه فانفلتت منه فلتة ريح فخجل وانكسر، فقام وض
املعىن أضمم : قلمك وأضمم إليك جناحك، وليفرخ روعك فإين ما مسعتها من أحد أكثر مما مسعتها من نفسي، وقيل

يدك إيل صدرك ليذهب اهللا ما يف صدرك من اخلوف وكان موسى يرتعد خوفا إما من آل فرعون وإما من الثعبان 
: يريد الرفق وكذلك قوله} َواخِْفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحمَِة{: تعاىلوضم اجلناح هو السكون؛ كقوله 



: أراد باجلناح عصاه وقال بعض أهل املعاين: أي أرفق هبم وقال الفراء} وَاْخِفْض َجَناَحَك ِلَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني{
  ين أعرابية شيئا وأنا آكل فمألت الكف وأومأت إليهاسألت: الرهب الكم بلغة محري وبين حنيفة قال مقاتل

مسعت أعرابيا يقول ألخر أعطين رهبك فسألته عن الرهب : ها هنا يف رهيب تريد يف كمي وقال األصمعي: فقالت
: الكم؛ فعلى هذا يكون معناه اضمم إليك يدك وأخرجها من الكم؛ ألنه تناول العصا ويده يف كمه وقوله: فقال

  .ذكره القشريي. يدل على أهنا اليد اليمين، ألن اجليب على اليسار} َدَك ِفي جَْيبَِكاْسلُْك َي{
بيانه } النور{وما فسروه من ضم اليد إىل الصدر يدل على أن اجليب موضعه الصدر وقد مضى يف سورة : قلت

بك، وليت شعري كيف ومن بدع التفاسري أن الرهب الكم بلغة محري وأهنم يقولون أعطين مما يف ره: الزخمشري
وهل مسع من األثبات الثقات الذين ترتضي عربيتهم، مث ليت شعري كيف موقعه يف اآلية، وكيف ! صحته يف اللغة 

تطبيقه املفصل كسائر كلمات التنزيل، على أن موسى صلوات عليه ما كان عليه ليلة املناجاة إال زرمانقة من 
يريد اليدين إن قلنا أراد األمن من فزع الثعبان } اْضُمْم إِلَْيَك َجنَاَحَكَو{: وقوله: صوف ال كمني هلا قال القشريي

  .أي مشر واستعد لتحمل أعباء الرسالة} وَاْضُمْم إِلَْيَك َجَناَحَك{: وقيل
قال ابن } ونَإِنِّي ال َيَخاُف لََديَّ الُْمْرَسلُ{أي من املرسلني؛ لقوله تعاىل } إِنََّك ِمَن اآلِمنَِني{: فعلى هذا قيل: قلت
} فَذَانَِك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك إِلَى ِفْرَعوْنَ{: إمنا صار رسوال بقوله: فصار على هذا التأويل رسوال هبذا القول وقيل: حبر

بتشديد النون وخففها الباقون وروى أبو عمارة عن أيب الفضل عن أيب بكر : والربهانان اليد والعصا وقرأ ابن كثري
بالتخفيف والياء ولغة } فَذَانِيَك{: بالتشديد والياء وعن أيب عمرو أيضا قال لغة هذيل} فَذَانِيَك{، عن ابن كثري

قيل شدد النون عوضا من األلف الساقطة يف : كما قرأ أبو عمرو وابن كثري ويف تعليله مخسة أقوال} فذانك{قريش 
حمذوفة لدخول ألف التثنية عليها، ومل يلتفت إىل  ذانك الذي هو تثنية ذا املرفوع، وهو رفع باالبتداء، وألف ذا

  :التقاء الساكنني؛ ألن أصله فذانك فحذف األلف األوىل عوضا من النون الشديدة وقيل

وقيل إن من شدد إمنا بناه على لغة من قال يف الواحد ذلك؛ فلما : التشديد للتأكيد كما أدخلوا الالم يف ذلك مكي
ثنية، مث أدغم الالم يف النون على حكم إدغام الثاين يف األول، واألصل أن يدغم األول بىن أثبت الالم بعد نون الت

أبدا يف الثاين، إال أن مينع من ذلك علة فيدغم الثاين يف األول، والعلة اليت منعت يف هذا أن يدغم األول يف الثاين أنه 
فيتغري لفظ التثنية فأدغم الثاين يف األول لذلك؛ لو فعل ذلك لصار يف موضع النون اليت تدل على التثنية الم مشددة 

إنه ملا تنايف ذلك أثبت الالم قبل النون مث أدغم األول يف الثاين على أصول اإلدغام : فصار نونا مشددة وقد قيل
للفرق : شددت فرقا بينها وبني الظاهر اليت تسقط اإلضافة نونه، ألن ذان ال يضاف وقيل: فصار نونا مشددة وقيل

إمنا اختص أبو : قال أبو عمرو} هذان{و} اللذان{ االسم املتمكن وبينها وكذلك العلة يف تشديد النون يف بني
بياء مع ختفيف } فَذَانِيَك{: عمرو هذا احلرف بالتشديد دون كل تثنية من جنسه لقلة حروفه فقرأ بالتثقيل ومن قرأ

ال أماله يف ال أمله : ن الثانية ياء كراهية التضعيف، كما قالوابالتشديد فأبدل من النو} فَذَانِّك{النون فاألصل عنده 
  .ومن قرأ بياء بعد النون الشديدة فوجهه أنه أشبع كسرة النون فتولدت عنها الياء. فأبدلوا الالم الثانية ألفا

  :ال الشاعريعين معينا مشتق من أردأته أي أعنته والردء العون ق} فَأَْرِسلُْه َمِعَي رِْدءاً{: قوله تعاىل
  وخري الناس يف قل ومال... أمل تر أن أصرم كان ردئي 

وجيوز أن : وهو مبعىن املهموز قال املهدوي: وقد أردأه ورداه أي أعانه؛ وترك مهزه ختفيفا وبه قرأ نافع: النحاس
ي قاله مسلم بن يكون ترك اهلمز من قوهلم أردى على املائة أي زاد عليها، وكأن املعىن أرسله معي زيادة يف تصديق



  :جندب وأنشد قول الشاعر
  نوى القسب قد أردى ذراعا على العشر... وأمسر خطيا كأن كعوبه 

والقسب : قد أردى وأنشده الغزنوي واجلوهري يف الصحاح قد أرمى؛ قال: كذا أنشد املاوردي هذا البيت
  الصلب، والقسب متر يابس يتفتت يف الفم صلب النواة قال

ردؤ الشيء يردؤ وداءة فهو رديء أي فاسد، وأردأته أفسدته، وأردأته : البيت قال اجلوهري وأمسر: يصف رحما
. } فَأَْرِسلُْه َمِعَي رِْدءاً ُيَصدِّقُنِي{: أردأته بنفسي أي كنت له ردءا وهو العون قال اهللا تعاىل: أيضا يعين أعنته؛ تقول

بالرفع وجزم الباقون؛ وهو } ُيَصدِّقُنِي{: عاصم ومحزة ردءا ومجع ردء أرداة وقرأ: وقد حكى ردأته: قال النحاس
أي أرسله ردءا مصدقا } أَْرِسلُْه{اختيار أيب حامت على جواب الدعاء واختار الرفع أبو عبيد على احلال من اهلاء يف 

كائنة؛ حال صرف إىل االستقبال أي ] ١١٤: املائدة[} أَْنزِلْ َعلَْيَنا مَاِئَدةً ِمَن السََّماِء َتكُونُ{: حالة التصديق؛ كقوله
إذا مل يكن يل وزير وال معني؛ ألهنم ال يكادون } إِنِّي أََخاُف أَنْ ُيكَذُِّبوِن} {رِْدءاً{: وجيوز أن يكون صفة لقوله

د أي نقويك به؛ وهذا متثيل؛ ألن قوة اليد بالعض} َسَنُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخيَك{اهللا جل وعز له } قَالَ{يفقهون عين، فـ 
  :قال طرفة

  إال يدا ليست هلا عضد... بين لبيين لستم بيد 
فَال {أي حجه وبرهانا } وََنجَْعلُ لَكَُما ُسلْطَاناً{فت اهللا يف عضدك : شد اهللا عضدك ويف ضده: ويقال يف دعاء اخلري

ويكون يف الكالم } إِلَْيكُمَا{لى فيجوز أن يوقف ع} بِآياِتَنا{أي متتنعان منهم } بِآياِتَنا {باألذى } َيِصلُونَ إِلَْيكُمَا
ويف هذا : بآياتنا قال األخفش والطربي قال املهدوي} أَْنُتَما َوَمنِ اتََّبَعكَُما الْغَاِلُبونَ{التقدير : تقدمي وتأخري وقيل

  .ر معجزاتهتقدمي الصلة على املوصول، إال أن يقدر أنتما غالبان بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون وعىن باآليات سائ
  }ا الْأَوَّلَِنيفَلَمَّا َجاَءُهْم ُموَسى بِآياِتَنا َبيِّنَاٍت قَالُوا َما َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمفَْترًى َوَما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي آَباِئَن{] ٣٦: [اآلية
  }َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّارِ إِنَّهُ ال ُيفِْلُح الظَّاِلُمونََوقَالَ مُوَسى َربِّي أَْعلَُم بَِمْن َجاَء بِالُْهَدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن {] ٣٧: [اآلية

اجَْعلْ ِلي َوقَالَ ِفْرَعْونُ َيا أَيَُّها الَْمُأل َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَيْرِي فَأَْوِقْد ِلي َيا َهاَمانُ َعلَى الطِّنيِ فَ{] ٣٨: [اآلية
  }ُموَسى وَإِنِّي لَأَظُنُُّه ِمَن الْكَاِذبَِني صَْرحاً لََعلِّي أَطَِّلُع إِلَى إِلَِه

  }وَاسَْتكَْبَر ُهَو َوُجنُوُدُه ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوظَنُّوا أَنَُّهْم إِلَيَْنا ال يُْرَجُعونَ{] ٣٩: [اآلية
  }كَانَ َعاِقَبةُ الظَّاِلمَِني فَأََخذَْناُه َوُجنُوَدُه فََنَبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ فَاْنظُْر كَْيَف{] ٤٠: [اآلية
  }َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ َوَيْوَم الِْقَياَمِة ال ُيْنَصُرونَ{] ٤١: [اآلية
  }وَأَْتَبعَْناُهْم ِفي َهِذِه الدُّْنَيا لَْعَنةً َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُهْم ِمَن الَْمقُْبوحَِني{] ٤٢: [اآلية

مكذوب } قَالُوا َما َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمفَْترًى{أي ظاهرات واضحات } فَلَمَّا َجاَءُهْم مُوَسى بِآياتَِنا َبيِّنَاٍت{ :قوله تعاىل
إن هذه اآليات وما احتج به موسى يف إثبات التوحيد من احلجج : وقيل} َوَما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي آبَاِئَنا اَألوَّلَِني{خمتلق 

  .معجزاته هي: العقلية وقيل
بال واو؛ وكذلك هو يف } قال{: قراءة العامة بالواو وقرأ جماهد وابن كثري وابن حميصن} َوقَالَ ُموَسى{: قوله تعاىل

: قرأ الكوفيون إال عاصما} ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتكُونُ لَُه{. أي بالرشاد} َربِّي أَْعلَمُ بَِمْن َجاَء بِالُْهَدى{مصحف أهل مكة 
ال ُيفِْلُح {اهلاء ضمري األمر والشأن } إنه{أي دار اجلزاء } َعاِقَبةُ الدَّارِ{ياء والباقون بالتاء وقد تقدم هذا بال} يكون{

  }الظَّاِلُمونَ



َنا {: كان بينها وبني قوله: قال ابن عباس} َوقَالَ ِفْرَعْونُ َيا أَيَُّها الَْمُأل َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيرِي{: قوله تعاىل
وَلَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلَقَُهمْ {أربعون سنة، وكذب عدو اهللا بل علم أن له مث ربا هو خالقه وخالق قومه } رَبُّكُُم اَألْعلَى
 هو: أي أطبخ يل اآلجر؛ عن ابن عباس رضي اهللا عنه وقال قتادة} فَأَْوِقْد ِلي َيا َهاَمانُ َعلَى الطِّنيِ{. }لََيقُولُنَّ اللَُّه

قيل مخسني ألف بناء  -أول من صنع اآلجر وبىن به وملا أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح مجع هامان العمال 
  وأمر بطبخ اآلجر واجلص، -سوى األتباع واألجراء 

ونشر اخلشب وضرب املسامري، فبنوا ورفعوا البناء وشيدوه حبيث مل يبلغه بنيان منذ خلق اهللا السموات واألرض، 
أن فرعون صعد السطح ورمى : الباين ال يقدر أن يقوم على رأسه، حىت أراد اهللا أن يفتنهم فيه فحكى السديفكان 

بنشابة حنو السماء، فرجعت متلطخة بدماء، فقال قد قتلت إله موسى فروي أن جربيل عليه السالم بعثه اهللا تعاىل 
سكر فرعون قتلت منهم ألف ألف، وقطعة يف عند مقالته، فضرب الصرح جبناحه فقطعه ثالث قطع؛ قطعة على ع

الظن } وَإِنِّي لَأَظُنُُّه ِمَن الْكَاِذبَِني{. البحر، وقطعة يف الغرب، وهلك كل من عمل فيه شيئا واهللا أعلم بصحة ذلك
  .هنا شك، فكفر على الشك؛ ألنه قد رأى من الرباهني ما ال خييل على ذي فطرة

أي بالعدوان، أي مل } بِغَْيرِ الْحَقِّ{أي تعظموا عن اإلميان مبوسى } ُهَو َوُجنُوُدُه{عظم أي ت} َواْسَتكَْبَر{: قوله تعاىل
وقرأ نافع وابن . أي تومهوا أنه ال معاد وال بعث} وَظَنُّوا أَنَُّهْم إِلَْيَنا ال ُيْرَجُعونَ{تكن له حجة تدفع ما جاء به موسى 

بفتح الياء وكسر اجليم على أنه مسمى الفاعل }  ُيْرَجُعونَال{: حميصن وشيبة ومحيد ويعقوب ومحزة والكسائي
} فَأََخذَْناُه َوُجُنودَُه{. على الفعل اجملهول وهو اختيار أيب عبيد، واألول اختيار أيب حامت} ال َيْرجُِعونَ{: الباقون

حبر من وراء مصر : قال قتادة. احلأي طرحناهم يف البحر امل} فَنََبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ{وكانوا ألفي ألف وستمائة ألف 
املكان الذي أغرقهم اهللا فيه بناحية القلزم يقال له بطن مريرة، : يقال له إساف أغرقهم اهللا فيه وقال وهب والسدي

كَْيَف كَانَ {يا حممد } فَاْنظُْر {. وهو إىل اليوم غضبان وقال مقاتل، يعين هنر النيل وهذا ضعف واملشهور األول
أي جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر، فيكون عليهم وزرهم } َوَجَعلَْناُهمْ أَِئمَّةً{.أي آخر أمرهم } الظَّاِلمَِنيَعاِقَبةُ 

جعل اهللا املأل من قومه رؤساء السفلة منهم، فهم يدعون إىل جهنم : ووزر من اتبعهم حىت يكون عقاهبم أكثر وقيل
  أي إىل عمل أهل} َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ{البصائر  أئمة يأمت هبم ذوو العرب ويتعظ هبم أهل: وقيل

: أي أمرنا العباد بلعنهم فمن ذكرهم لعنهم وقيل} َوأَْتبَْعَناُهْم ِفي َهِذِه الدُّْنَيا لَْعنَةً{. } َوَيْوَم الِْقَياَمِة ال يُْنَصُرونَ{النار 
أي من املهلكني املمقوتني قاله ابن كيسان } ِمَن الَْمقُْبوحَِني َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُهْم{أي ألزمناهم اللعن أي البعد عن اخلري 

قبحه اهللا أي : من املبعدين يقال: املشوهني اخللقة بسواد الوجوه وزرقة العيون وقيل: وأبو عبيدة وقال ابن عباس
  :بحت قال الشاعرقبحت وجهه بالتخفيف معناه ق: حناه من كل خري، وقَبَحه وقّبحه إذا جعله قبيحا وقال أبو عمرو

  وقبح يربوعا وقبح دارما... أال قبح اهللا الرباجم كلها 
} ِمَن الَْمقُْبوحَِني{: واستغىن عن حرف العطف يف قوله} ِفي َهِذِه الدُّْنَيا ل{وانتصب يوما على احلمل على موضع 

: مضمرا يدل عليه قوله} يوم{أن يكون العامل يف وجيوز } َسَيقُولُونَ ثَالثَةٌ رَابُِعُهْم كَلْبُُهْم{: كما استغىن عنه يف قوله
وجيوز أن يكون العامل يف } َيْوَم َيَرْونَ الَْمالِئكَةَ ال ُبْشَرى َيوَْمِئٍذ ِللُْمْجرِِمَني{: فيكون كقوله} ُهْم ِمَن الَْمقْبُوحَِني{
وأتبعناهم : عوال على السعة، كأنه قالوإن كان الظرف متقدما وجيوز أن يكون مف} ُهْم ِمَن الَْمقُْبوحَِني{قوله } يوم{

َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب ِمْن َبْعِد َما أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ األُولَى {] ٤٣: [يف هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم القيامة اآلية
  }َبصَاِئَر ِللنَّاسِ َوُهدًى َوَرْحَمةً لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ



يعين التوراة  -هو أول كتاب : يعين التوراة؛ قاله قتادة قال حيىي بن سالم} ْد آَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَبَولَقَ{: قوله تعاىل
الكتاب هنا ست من املثاين السبع اليت أنزهلا اهللا على رسوله حممد : نزلت فيه الفرائض واحلدود واألحكام وقيل -

قال أبو سعيد اخلدري } ْن َبْعِد َما أَهْلَكَْنا الْقُُرونَ اُألولَىِم{. صلى اهللا عليه وسلم؛ قال ابن عباس، ورواه مرفوعا
ما أهلك اهللا قوما وال قرنا وال أمة وال أهل قرية بعذاب من السماء وال من : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

َولَقَْد آَتْيَنا مُوَسى {: األرض منذ أنزل اهللا التوراة على موسى غري القرية اليت مسخت قردة أمل تر إىل قوله تعاىل
  }الِْكَتاَب ِمْن بَْعِد َما أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ األُولَى

أي } َبَصاِئَر ِللنَّاسِ{. أي من بعد ما أغرقنا فرعون وقومه وخسفنا بقارون: أي من بعد قوم نوح وعاد ومثود وقيل
} لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ{. ملن آمن هبا} َوَرْحمَةً{هبا  أي من الضاللة ملن عمل} وَُهدًى{آتيناه الكتاب بصائر أي ليتبصروا 

  .أي ليذكروا هذه النعمة فيقموا على إمياهنم يف الدنيا، ويثقوا بثواهبم يف اآلخرة
  }َوَما كُْنتَ بَِجانِبِ الْغَْربِيِّ إِذْ قََضْيَنا إِلَى ُموَسى اَألْمَر َوَما كُْنَت ِمَن الشَّاِهِديَن{] ٤٤: [اآلية
آيَاِتَنا َولَكِنَّا كُنَّا  وَلَِكنَّا أَْنَشأَْنا قُُروناً فََتطَاَولَ َعلَيْهُِم الُْعُمُر َوَما كُْنتَ ثَاوِياً ِفي أَْهلِ َمْدَيَن َتْتلُو َعلَْيهِْم{] ٤٥: [اآلية

  }ُمْرِسِلَني
  :انب اجلبل الغريب قال الشاعرأي جب} بَِجانِبِ الَْغرْبِيِّ{أي ما كنت يا حممد } َوَما كُْنَت{: قوله تعاىل

  نورا يزين املنرب الغربيا... أعطاك من أعطى اهلدى النبيا 
أي إذ قضينا إىل موسى أمرك وذكرناك : إذ كلفناه أمرنا وهنينا، وألزمناه عهدنا وقيل} إِذْ قََضْيَنا إِلَى مُوَسى اَألمَْر{

أي من } وََما كُْنَت ِمَن الشَّاِهِديَن{أمة حممد خري األمم  أي أخربنا أن} إِذْ قَضَْيَنا{: خبري ذكر وقال ابن عباس
  .احلاضرين
حىت نسوا ذكر اهللا أي عهده وأمره } فََتطَاَولَ َعلَيْهُِم الُْعمُُر{أي من بعد موسى } َولَِكنَّا أَْنشَأَْنا قُُروناً{: قوله تعاىل

وظاهر هذا يوجب أن يكون جرى لنبينا عليه السالم ذكر يف ذلك } فَطَالَ َعلَْيهُِم اَألَمُد فَقََسْت قُلُوُبُهْم{: نظريه
آتينا موسى الكتاب وأخذنا : الوقت، وأن اهللا سيبعثه، ولكن طالت املدة، وغلبت القسوة، فنسي القوم ذلك وقيل

َوَما كُْنتَ {: وقوله تعاىل. على قومه العهود، مث تطاول العهد فكفروا، فأرسلنا حممدا جمددا للدين وداعيا اخللق إليه
  :أي مقيما كمقام موسى وشعيب بينهم قال العجاج} ثَاوِياً ِفي أَْهلِ َمْدَيَن

  فبات حيث يدخل الثوي
أي أرسلناك يف } َولَِكنَّا كُنَّا ُمْرِسلَِني{. أي تذكرهم بالوعد والوعيد} َتْتلُو َعلَْيهِْم آَياتَِنا{: وقوله. أي الضيف املقيم

  .ولوال ذلك ملا علمتها: ا فيه هذه األخبارأهل مكة، وأتيناك كتاب

ِمْن قَْبِلَك لََعلَُّهمْ َوَما كُْنتَ بَِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نَاَديَْنا َولَِكْن َرْحَمةً ِمْن َربِّكَ ِلُتْنِذَر قَْوماً َما أََتاُهْم ِمْن َنِذيرٍ {] ٤٦: [اآلية
  }َيَتذَكَُّرونَ
أي كما مل حتضر جانب املكان الغريب إذ أرسل اهللا موسى إىل } الطُّورِ إِذْ َناَدْينَا َوَما كُْنَت بَِجانِبِ{: قوله تعاىل

: فرعون، فكذلك مل حتضر جانب الطور إذ نادينا موسى ملا أتى امليقات مع السبعني وروى عمرو بن دينار يرفعه قال
َوَما كُْنتَ بَِجانِبِ الطُّورِ إِذْ {: قولهفذلك " نودي يا أمة حممد أجبتكم قبل أن تدعوين وأعطيتكم قبل أن تسألوين"

يا أمة حممد قد أجبتكم قبل أن تدعوين : "إن اهللا قال -ويف رواية عن ابن عباس  -وقال أبو هريرة } َنادَْينَا
وذلك أن : قال وهب" وأعطيتكم قبل أن تسألوين وغفرت لكم قبل أن تستغفروين ورمحتكم قبل أن تسترمحوين



إنك لن تدركهم إلن شئت ناديتهم فأمسعتك : "يا رب أرنيهم فقال اهللا:  له فضل حممد وأمته قالموسى ملا ذكر اهللا
قد أجبتكم قبل أن : "فأجابوا من أصالب أبائهم فقال" يا أمة حممد: "بلى يا رب فقال اهللا تعاىل: قال" صوهتم
نا أمتك وأخربناه مبا كتبناه لك وألمتك ومعىن اآلية على هذا ما كنت جبانب الطور إذ كلمنا موسى فنادي" تدعوين

نصب على املصدر أي } َرْحَمةً{: منا بكم قال األخفش} َرْحمَةً{فعلنا ذلك } َولَِكْن{. من الرمحة إىل آخر الدنيا
أي مل تشهد قصص : هو مفعول من أجله أي فعل ذلك بك ألجل الرمحة النحاس: ولكن رمحناك رمحة وقال الزجاج

ولكن كان : على خرب كان؛ التقدير: ليت عليك، ولكنا بعثناك وأوحيناها إليك للرمحة وقال الكسائياألنبياء، وال ت
ِلُتْنِذَر قَْوماً َما أََتاُهْم ِمْن َنذِيرٍ ِمْن {الرفع مبعىن ولكن فعل ذلك رمحة : وجيوز الرفع مبعىن هي رمحة الزجاج: قال. رمحة
لََعلَُّهمْ {خبار، ولكن أوحيناها إليك رمحة مبن أرسلت إليهم لتنذرهم هبا يعين العرب أي مل تشاهد تلك األ} قَْبِلَك

  }َيَتذَكَُّرونَ

تَّبَِع آَياِتَك وََنكُونَ َولَْوال أَنْ ُتِصيَبُهْم ُمِصيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم فََيقُولُوا َربََّنا لَْوال أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرُسوالً فََن{] ٤٧: [اآلية
  }َن الُْمْؤِمنَِنيِم

ُموَسى ِمْن  فَلَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدَنا قَالُوا لَْوال أُوِتَي مِثْلَ َما أُوِتَي ُموَسى أَوَلَْم َيكْفُُروا بَِما أُوِتَي{] ٤٨: [اآلية
  }قَْبلُ قَالُوا ِسْحَراِن َتظَاَهَرا َوقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَاِفُرونَ

من } بَِما قَدََّمتْ أَْيِديهِْم{أي عقوبة ونقمة } ُمِصيبَةٌ{اليهود : وقيل. يريد قريشا} َولَْوال أَنْ ُتِصيبَُهْم{: قوله تعاىل
حمذوف أي لوال أن } لَْوال{الكفر واملعاصي وخص األيدي بالذكر؛ ألن الغالب من الكسب إمنا يقع هبا وجواب 

: ملا بعثنا الرسل وقيل} أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرُسوالً{أي هال } ا َربََّنا لَْوالفََيقُولُو{يصيبهم عذاب بسبب معاصيهم املتقدمة 
نصب } فََنتَّبَِع آيَاِتَك{. }طه{وآخر } سبحان{لعاجلناهم بالعقوبة وبعث الرسل إزاحة لعذر الكفار كما تقدم يف 

إن العقل :  وقد احتج هبذه اآلية من قالمن املصدقني} ِمَن الُْمْؤِمنَِني{عطف عليه } وََنكُونَ{على جواب التخصيص 
وذلك موجب للعقاب إذا تقرر الوجوب قبل بعثه الرسل، } بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم{: يوجب اإلميان والشكر؛ ألنه قال

والصحيح أن احملذوف لو ال كذا ملا احتيج إىل جتديد الرسل أي هؤالء : وإمنا يكون ذلك بالعقل قال القشريي
ري معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إىل التوحيد، ولكن تطاول العهد، فلو عذبناهم فقد يقول الكفار غ

قائل منهم طال العهد بالرسل، ويظن أن ذلك عذر وال عذر هلم بعد أن بلغهم خرب الرسل، ولكن أكملنا إزاحة 
ال يعاقب عبدا إال بعد إكمال البيان واحلجة وبعثة  العذر، وأكملنا البيان فبعثناك يا حممد إليهم وقد حكم اهللا بأنه

  الرسل
أي } لَْوال{يعين كفار مكة } َوقَالُوا{يعين حممدا صلي اهللا عليه وسلم } فَلَمَّا َجاَءُهمُ الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدنَا{: قوله تعاىل

  من العصا واليد البيضاء،} أُوِتَي ِمثْلَ َما أُوِتَي مُوَسى{هال 

أََولَمْ َيكْفُرُوا بَِما أُوِتَي ُموَسى {لقرآن مجلة واحد كالتوراة، وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل حممد؛ وأنزل عليه ا
بعثت قريش إىل اليهود وسألوهم : أي موسى وحممد تعاونا على السحر وقال الكليب} ِمْن قَْبلُ قَالُوا ِسْحَرانِ َتظَاهََرا
وقال } قَالُوا ِسْحَراِن تَظَاَهرَا{ التوراة بنعته وصفته فلما رجع اجلواب إليهم إنا جنده يف: عن بعث حممد وشأنه فقالوا

إن اليهود علموا املشركني، وقالوا قولوا حملمد لوال أوتيت مثل ما أويت موسى، فإنه أويت التوراة دفعة واحدة : قوم
وسى حني قالوا يف موسى وهارون مها فهذا االحتجاج وارد على اليهود، أي أو مل يكفر هؤالء اليهود مبا أويت م

: التوراة والفرقان؛ قاله الفراء وقيل: بغري ألف، أي اإلجنيل والقرآن وقيل} ِسْحَراِن{: وقرأ الكوفيون. ساحران



موسى وحممد عليهما السالم، : أحدها: بألف وفيه ثالثة أقاويل} سَاِحَراِن{التوراة واإلجنيل، قاله أبو رزين الباقون 
موسى وهارون وهذا قول اليهود هلما يف ابتداء : الثاين. ل مشركي العرب وبه قال ابن عباس واحلسنوهذا قو
وبه قال سعيد بن جبري وجماهد وابن زيد فيكون الكالم احتجاجا عليهم وهذا يدل على أن احملذوف يف . الرسالة
ألن اليهود اعترفوا بالنبوات ولكنهم حرفوا وغريوا ملا جددنا بعثة الرسل، } َولَْوال أَنْ ُتِصيَبُهْم ُمِصيَبةٌ{: قوله

عيسى وحممد صلى اهللا : قد أكملنا إزاحة عذرهم ببعثه حممد صلى اهللا عليه وسلم الثالث: واستحقوا العقاب، فقال
 أو مل يكفر مجيع اليهود مبا أويت موسى يف التوراة من: وقيل. عليهما وسلم وهذا قول اليهود اليوم وبه قال قتادة

  .ذكر املسيح، وذكر اإلجنيل والقرآن، فرأوا موسى وحممدا ساحرين والكتابني سحرين
  }قُلْ فَأْتُوا بِِكتَابٍ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُهَو أَْهَدى مِْنُهَما أَتَّبِْعُه إِنْ كُْنُتمْ َصاِدقَِني{] ٤٩: [اآلية
ا َيتَّبُِعونَ أَهَْواَءُهْم َوَمْن أََضلُّ ِممَّنِ اتََّبَع َهَواُه بِغَْيرِ ُهدًى ِمَن اللَِّه إِنَّ فَإِنْ لَْم َيْسَتجِيُبوا لََك فَاْعلَْم أَنََّم{] ٥٠: [اآلية

  }اللََّه ال يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني
  }َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهُم الْقَْولَ لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ{] ٥١: [اآلية

أي قل يا حممد إذا كفرمت معاشر املشركني هبذين } تَابٍ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُهَو أَْهَدى ِمْنُهَما أَتَّبِعُْهقُلْ فَأُْتوا بِِك{: قوله تعاىل
يف } إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني{ليكون ذلك عذرا لكم يف الكفر } فَأْتُوا بِِكَتابٍ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُهَو أَْهَدى ِمْنُهَما أَتَّبِعُْه{الكتابني 

سحران أو فأتوا بكتاب هو أهدى من كتايب موسى وحممد عليهما السالم وهذا يغوي قراءة الكوفيني أهنما 
فعلى  -هو الوجه  -وبذا جزمت : بالرفع؛ ألنه صفة للكتاب وكتاب نكرة قال: قال الفراء} أَتَّبِعُْه{. } ِسحَْراِن{

  .الشرط
أي آراء } فَاْعلَْم أَنََّما َيتَّبُِعونَ أَهَْواَءُهْم{بأن يأتوا بكتاب من عند اهللا يا حممد } فَإِنْ لَْم َيسَْتجِيبُوا لََك{: قوله تعاىل

أي ال } َوَمْن أََضلُّ ِممَّنِ اتََّبَع َهَواهُ بَِغْيرِ ُهدًى ِمَن اللَِّه{قلوهبم وما يستحسنونه وحيببه هلم الشيطان، وإنه ال حجة هلم 
  .} لْقَْوَم الظَّاِلِمَنيإِنَّ اللََّه ال يَْهِدي ا{أحد أضل منه 

خمففا } َوصَّلَْنا{أي أتبعنا بعضه بعضا، وبعثنا رسوال بعد رسول وقرأ احلسن } َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهُم الْقَْولَ{: قوله تعاىل
بيّنا وقاله ابن عباس : أمتمنا كصلتك الشيء وقال ابن عيينه والسدي} وصَّلْنَا{معىن : وقال أبو عبيدة واألخفش

وصلنا هلم خرب الدنيا خبرب اآلخرة حىت كأهنم يف اآلخرة يف : وقال ابن زيد. فصلنا وكذلك كان يقرؤها: ال جماهدوق
وعدا ووعيدا وقصصا وعربا ونصائح ومواعظ : وَاَلينا وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضا: الدنيا وقال أهل املعاين

  :بال بعضها ببعض قال الشاعرإرادة أن يتذكروا فيفلحوا وأصلها من وصل احل
  وحبل ضعيف ما يزال يوصل... فقل لبين مروان ما بال ذمة 

  :وقال امرؤ القيس
  تقلب كفيه خبيط موصل... درير كخذروف الوليد أمره 

واآلية رد على من قال هال أويت حممد . هو هلم مجيعا: هو لليهود وقيل: لقريش؛ عن جماهد وقيل} هلم{والضمري يف 
يتذكرون فيخافوا أن : وقيل. يتذكرون حممدا فيؤمنوا به: قال ابن عباس} لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ{مجلة واحدة القرآن 

  .حكاه النقاش. لعلهم يتعظون بالقرآن عن عبادة األصنام: ينزل هبم ما نزل مبن قبلهم؛ قاله علي بن عيسى وقيل
  }ْن قَْبِلِه ُهْم بِِه ُيْؤِمُنونَالَِّذيَن آَتْينَاُهُم الْكَِتاَب ِم{] ٥٢: [اآلية
  }وَإِذَا ُيْتلَى َعلَْيهِْم قَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّنا إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبِلِه ُمْسِلِمَني{] ٥٣: [اآلية



أن قوما ممن أوتوا الكتاب من بين إسرائيل من قبل  أخرب} الَِّذيَن آتَْيَناُهمُ الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلِه ُهْم بِِه ُيْؤِمُنونَ{: قوله تعاىل
القرآن يؤمنون بالقرآن، كعبداهللا بن سالم وسلمان ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى، وهم أربعون رجال، 

قدموا مع جعفر بن أيب طالب املدينة، اثنان وثالثون رجال من احلبشة، ومثانية نفرا أقبلوا من الشام وكانوا أئمة 
منهم حبريا الراهب وأبرهه واألشرف وعامر وأمين وإدريس ونافع كذا مساهم املاوردي، وأنزل اهللا تعاىل : نصاريال

قاله قتادة وعنه أيضا نزلت يف عبداهللا بن } أُولَِئَك يُْؤَتْونَ أَْجَرُهْم مَرََّتْينِ بَِما َصَبرُوا{فيهم هذه اآلية واليت بعدها 
نزلت : العبدي وسلمان الفارسي، أسلموا فنزلت فيهم هذه اآلية وعن رفاعة القرظي سالم ومتيم الداري واجلارود

نزلت يف النجاشي وأصحابه ووجه باثين عشر رجال فجلسوا مع النيب : يف عشرة أنا أحدهم وقال عروة بن الزبري
سلم فلما قاموا من عنده صلى اهللا عليه وسلم، وكان أبو جهل وأصحابه قريبا منهم، فآمنوا بالنيب صلى اهللا عليه و

خيبكم اهللا من ركب، وقبحكم من وفد، ومل تلبثوا أن صدقتموه، وما رأينا : تبعهم أبو جهل ومن معه، فقال هلم
وقد تقدم هذا } لََنا أَْعَمالَُنا وَلَكُمْ أَْعَمالُكُْم{مل نأل أنفسنا رشدا } َسالٌم َعلَْيكُْم{: ركبا أمحق منكم وال أجهل، فقالوا

  }املائدة{يف 

هؤالء قوم آمنوا مبحمد صلى اهللا عليه : مستوىف وقال أبو العالية} وَإِذَا َسِمعُوا َما أُنْزِلَ إِلَى الرَُّسولِ{عند قوله 
} ُهْم بِِه{من قبل حممد عليه السالم : أي من قبل القرآن وقيل} ِمْن قَْبِلِه{. وسلم قبل أن يبعث وقد أدركه بعضهم

أي إذا قرئ عليهم } َوإِذَا ُيتْلَى َعلَْيهِْم قَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَّهُ الَْحقُّ ِمْن َربِّنَا} {ُيؤِْمُنونَ{عليه السالم  أي بالقرآن أو مبحمد
أي } ُمْسِلمَِني{أي من قبل نزوله، أو من قبل بعثه حممد عليه السالم } إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبِلِه ُمْسِلِمَني{القرآن قالوا مبا فيه 

  .حدين، أو مؤمنني بأنه سيبعث حممد وينزل عليه القرآنمو
  }ْنِفقُونَأُولَِئَك ُيْؤَتْونَ أَْجرَُهْم َمرََّتْينِ بَِما صََبُروا وََيْدَرأُونَ بِالَْحَسَنِة السَّيِّئَةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُي{] ٥٤: [اآلية
  }َوقَالُوا لََنا أَْعَمالَُنا وَلَكُْم أَْعمَالُكُْم َسالٌم َعلَْيكُْم ال نَْبَتِغي الَْجاِهِلَني َوإِذَا َسِمُعوا اللَّْغَو أَْعَرضُوا َعْنُه{] ٥٥:[اآلية

  :فيه أربع مسائل
ثبت يف صحيح مسلم عن أيب موسى أن رسول اهللا } أُولَِئَك يُْؤَتْونَ أَْجَرُهْم َمرََّتْينِ بَِما صََبُروا{: قوله تعاىل -األويل

ثالثة يؤتون أجرهم مرتني رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النيب صلى اهللا عليه : "قال صلى اهللا عليه وسلم
وسلم ـ فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدي حق اهللا عز وجل وحق سيده فله أجران ورجل كانت 

خذا هذا احلديث بغري :  للخراساينقال الشعيب" له أمة فغذاها فأحسن غذاءها مث أدهبا مث أعتقها وتزوجها فله أجران
ملا كان كل واحد من : شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إىل املدينة وخرجه البخاري أيضا قال علماؤنا

هؤالء خماطبا بأمرين من جهتني استحق كل واحد منهم أجرين؛ فالكتايب كان خماطبا من جهة نبيه، مث إنه خوطب من 
عه فله أجر امللتني، وكذلك العبد هو مأمور من جهة اهللا تعاىل ومن جهة سيده، ورب األمة ملا جهة نبينا فأجابه واتب

قام مبا خوطب به من تربيته أمته وأدهبا فقد أحياها إحياء التربية، مث إنه ملا أعتقها وتزوجها أحياها إحياء احلرية اليت 
  أحلقها فيه مبنصبه، فقد قام

منهم أجرين مث إن كل واحد من األجرين مضاعف يف نفسه، احلسنة بعشر أمثاهلا مبا أمر فيها، فأجر كل واحد 
إن العبد الذي يقوم حبق سيده وحق اهللا تعاىل أفضل من احلر، وهو الذي ارتضاه أبو : فتتضاعف األجور ولذلك قيل

للعبد اململوك : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمر بن عبدالرب وغريه ويف الصحيح عن أيب هريرة قال
والذي نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهللا وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك قال " املصلح أجران



: ويف الصحيح أيضا عن أيب هريرة قال. وبلغنا أن أبا هريرة مل يكن حيج حىت ماتت أمه لصحبتها: سعيد بن املسيب
  " .نعما للمملوك أن يتوىف حيسن عبادة اهللا وصحابة سيده نعما له": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عام يف صربهم على ملتهم، مث على هذه وعلى األذى الذي يلقونه من الكفار } بَِما صََبُروا{: قوله تعايل -الثانية
  .وغري ذلك

ادرؤوا : "إذا دفعت، والدرء الدفع ويف احلديث أي يدفعون درأت} َوَيْدَرأُونَ بِالَْحَسَنِة السَّيِّئَةَ{: قوله تعايل -الثالثة
يدفعون بالتوبة واالستغفار الذنوب؛ : يدفعون باالحتمال والكالم احلسن األذى وقيل: قيل" احلدود بالشبهات

وعلى األول فهو وصف ملكارم األخالق؛ أي من قال هلم سوءا الينوه وقابلوه من القول احلسن مبا يدفعه فهذه آية 
ي من صدر اإلسالم، وهي مما نسختها آية السيف وبقي حكمها فيما دون الكفر يتعاطاه أمة حممد صلى مهادنة، وه

" وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن: "اهللا عليه وسلم إىل يوم القيامة ومنه قوله عليه السالم ملعاذ
  عراض عنه ولني احلديثومن اخللق احلسن دفع املكروه واألذى، والصرب على اجلفا باإل

أثين عليهم بأهنم ينفقون من أمواهلم يف الطاعات ويف رسم الشرع، } َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ{: قوله تعاىل -الرابعة
ويف ذلك حض على الصدقات وقد يكون اإلنفاق من األبدان بالصوم والصالة؛ مث مدحهم أيضا على إعراضهم عن 

  أي إذا مسعوا ما قال هلم املشركون من األذى والشتم أعرضوا} َوإِذَا َمرُّوا بِاللَّْغوِ َمرُّوا كَِراماً{ :اللغو كما قال تعاىل

َوإِذَا َخاطََبُهمُ {: أي متاركة؛ مثل قوله} َوقَالُوا لََنا أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُْم َسالٌم َعلَْيكُْم{عنه؛ أي مل يشتغلوا به 
أي أمنا لكم منا فإنا ال حناربكم، وال نسابكم، } َسالٌم َعلَْيكُْم{أي لنا ديننا ولكم دينكم } الُوا َسالماًالَْجاِهلُونَ قَ

أي ال نطلبهم للجدال } ال َنْبَتِغي الَْجاِهِلَني{وهذا قبل األمر بالقتال : وليس من التحية يف شيء مال الزجاج
  واملراجعة واملشامتة

  }ْهِدي َمْن أَحَْبْبَت وَلَِكنَّ اللََّه يَْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَنإِنَّكَ ال َت{] ٥٦: [اآلية
  .أمجع املسلمون على أهنا نزلت يف أيب طالب: قال الزجاج} إِنََّك ال تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت{: قوله تعاىل

أيب طالب عم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو والصواب أن يقال أمجع جل املفسرين على أهنا نزلت يف شأن : قلت
وَلَِكنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن {: قال أبو روق قوله. }براءة{نص حديث البخاري ومسلم، وقد تقدم الكالم يف ذلك يف 

َمْن {معىن : وقيل .ملن قدر له أن يهتدي: قال جماهد} َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن{. وقاله قتادة. إشارة إىل العباس} َيَشاُء
مل يسمع أحد الوحى يلقى على النيب صلى اهللا عليه وسلم : أي من أحببت أن يهتدي وقال جبري بن مطعم} أَْحبَْبَت

إِنََّك ال َتْهِدي َمْن أَْحَبْبَت َولَِكنَّ اللََّه َيْهِدي َمنْ {: يا حممد اقرأ: إال أبا بكر الصديق فإنه مسع جربيل وهو يقول
  }َيَشاُء
ثََمرَاُت كُلِّ  َوقَالُوا إِنْ َنتَّبِعِ الُْهَدى َمَعَك نَُتَخطَّْف ِمْن أَْرضَِنا أَوَلَْم ُنَمكِّْن لَُهْم َحَرماً آِمناً ُيجَْبى إِلَْيِه{] ٥٧: [اآلية

  }َشْيٍء رِْزقاً ِمْن لَُدنَّا َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم ال َيْعلَُمونَ
ْن قَْرَيٍة بَِطَرْت َمِعيَشَتَها فَِتلَْك َمَساِكُنُهمْ لَْم ُتْسكَْن ِمْن َبْعدِِهْم إِلَّا قَِليالً َوكُنَّا َنْحُن َوكَمْ أَْهلَكَْنا ِم{] ٥٨: [اآلية

  }الَْوارِِثَني

ك من قائل ذل: هذا قول مشركي مكة قال ابن عباس} َوقَالُوا إِنْ َنتَّبِعِ الُْهَدى َمَعكَ نَُتَخطَّْف ِمْن أَْرِضنَا{: قوله تعاىل
إنا لنعلم أن قولك حق، : قريش احلارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم

الجتماعهم على  -يعين مكة  -ولكن مينعنا أن نتبع اهلدى معك، ونؤمن بك، خمافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا 



} أََولَْم نَُمكِّْن لَُهْم َحَرماً آِمناً{: اهللا تعاىل عما اعتل به فقال خالفنا، وال طاقة لنا هبم وكان هذا من تعلالهتم فأجاب
أي ذا أمن وذلك أن العرب كانت يف اجلاهلية يغري بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم بعضا، وأهل مكة آمنون 

حل العرب حرمة حيث كانوا حبرمة احلرم، فأخرب أنه قد أمنهم حبرمة البيت، ومنع عنهم عدوهم، فال خيافون أن تست
كنتم آمنني يف حرمي، تأكلون رزقي، : قال حيىي بن سالم يقول. والتخطف االنتزاع بسرعة؛ وقد تقدم. يف قتاهلم

أي جيمع إليه مثرات كل أرض } ُيجَْبى إِلَْيِه ثَمََراُت كُلِّ َشيٍْء{. وتعبدون غريي، أفتخافون إذا عبدمتوين وآمنتم يب
بالتاء؛ } ُتْجَبى{: واجلابية احلوض العظيم وقرأ نافع. جىب املاء يف احلوض أي مجعه: الوبلد؛ عن ابن عباس وغريه يق

ألنه حال بني االسم املؤنث وبني فعله : واختاره أبو عبيد قال} كُلِّ َشْيٍء{: ألجل الثمرات والياقوت بالياء، لقوله
} َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم ال َيْعلَُمونَ{أي من عندنا } ُدنَّارِْزقاً ِمْن لَ{. حائل وأيضا فإن الثمرات مجع، وليس بتأنيث حقيقي

أي ال يعقلون؛ أي هم غافلون عن االستدالل وأن من رزقهم وأمنهم فيما مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلموا، 
ن معىن وجيوز نصبه على املصدر باملعىن؛ أل. نصب على املفعول من أجله} رِْزقاً{و . ومينع الكفار عنهم يف إسالمهم

  .بالنون من اجلنا، وتعديته بإىل كقولك جيىن إىل فيه وجيىن إىل اخلافة} ُيجَْىن{وقرئ . ترزق} ُتجَْبى{
بني ملن توهم أنه لو آمن لقاتلته العرب أن اخلوف يف ترك } وَكَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة َبِطَرْت َمعِيَشَتهَا{: قوله تعاىل

  روا مث حل هبم البوار، والبطراإلميان أكثر، فكم من قوم كف

تعدى الفعل؛ قاله املازين الزجاج } يف{أي يف معيشتها فلما حذف } مَِعيشََتَها{والطغيان بالنعمة؛ قاله الزجاج 
أبطرت مالك : قال كما تقول. هو منصوب على التفسري: الفراء} َواخَْتاَر ُموَسى قَْوَمُه َسْبِعَني َرُجالً{: كقوله

ونصب املعارف على } فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنفْساً{. وكذا عنده} إِالَّ َمْن َسِفَه َنفْسَُه{: عنده وبطرته ونظريه
ـ : التفسري حمال عند البصريني؛ ألمنعىن التفسري والتمييز أن يكون واحدا نكرة يدل على اجلنس وقيل أنتصب ب

فَتِلَْك َمَساِكنُُهْم لَْم ُتْسكَْن ِمْن َبْعِدِهمْ إِالَّ {. جهلت شكر معيشتها: جهلت؛ فاملعىن} بَِطَرْت{: ومعىن} َبطَِرْت{
أي مل تسكن بعد إهالك أهلها إال قليال من املساكن وأكثرها خراب واالستثناء يرجع إىل املساكن أي بعضها } قَِليالً

القوم مل : ساكن لقال إال قليل؛ ألنك تقوللو كان االستثناء يرجع إىل امل: يسكن؛ قاله الزجاج واعترض عليه؛ فقيل
تضرب إال قليل، ترفع إذا كان املضروب قليال، وإذا نصبت كان القليل صفة للضرب؛ أي مل تضرب إال ضربا 

فتلك مساكنهم مل يسكنها إال املسافرون ومن مر بالطريق يوما أو بعض يوم أي مل تسكن من : قليال، فاملعىن إذا
َوكُنَّا َنْحُن {مل يسكنها إال املسافر أو مار الطريق يوما أو ساعة : وكذا قال ابن عباس. البعدهم إال سكونا قلي

  .أي ملا خلفوا بعد هالكهم} الَْوارِِثَني
ِلِكي الْقَُرى إِلَّا َوأَْهلَُها َوَما كَانَ رَبَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى َحتَّى َيْبَعثَ ِفي أُمَِّها َرسُوالً َيْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتَنا َوَما كُنَّا ُمْه{] ٥٩[

  }ظَاِلُمونَ
  }لُونََوَما أُوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء فََمَتاُع الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوزِيَنُتَها َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر َوأَبْقَى أَفَال َتْعِق{] ٦٠: [اآلية
كََمْن َمتَّْعَناُه َمتَاَع الَْحَياِة الدُّْنَيا ثُمَّ ُهَو َيْوَم الِْقَياَمِة ِمَن  أَفََمْن َوَعْدنَاُه َوْعداً َحَسناً فَُهَو الِقيِه{] ٦١: [اآلية

  }الُْمْحضَرِيَن
قرئ بضم اهلمزة } َحتَّى َيْبَعثَ ِفي أُمِّهَا{. أي القرى الكافر أهلها} َوَما كَانَ رَبَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى{: قوله تعاىل

  .يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم} َرسُوالً{و . وكسرها إلتباع اجلر يعين مكة



  .يف أوائلها: وقال احلسن. ينذرهم} َرسُوالً{يعين يف أعظمها } ِفي أُمِّهَا{: وقيل
وخصت باألعظم لبعثة الرسول } إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ{: ومكة أعظم القرى حلرمتها وأوهلا، لقوله تعاىل: قلت

وقد مضى هذا املعىن يف آخر سورة . إىل األشراف وهم يسكنون املدائن وهي أم ما حوهلا فيها؛ ألن الرسل تبعث
يف موضع الصفة أي تاليا أي خيربهم أن العذاب ينزل هبم إن مل يؤمنوا } َيْتلُو} {َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتَنا{. }يوسف{
ظَاِلِمي {سقطت النون لإلضافة مثل } َوَما كُنَّا ُمْهِلِكي الْقَُرى} {ظَاِلُمونَآيَاِتَنا َوَما كُنَّا ُمْهِلِكي الْقَُرى إِالَّ َوأَْهلَُها {

أي مل أهلكهم إال وقد استحقوا اإلهالك إلصرارهم على الكفر بعد اإلعذار إليهم } إِالَّ وَأَْهلَُها ظَاِلُمونَ} {أَْنفُِسهِْم
هم إال إذا استحقوا اإلهالك بظلمهم، وال يهلكهم مع ويف هذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلم أخرب تعاىل أنه ال يهلك

كوهنم ظاملني إال بعد تأكيد احلجة واإللزام ببعثة الرسل، وال جيعل علمه بأحواهلم حجة عليهم ونزه ذاته أن يهلكهم 
فنص يف قوله } صِْلُحونََوَما كَانَ َربَُّك ِلُيْهِلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها ُم{: وهم غري ظاملني، كما قال عز من قائل

على أنه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك ظلما هلم منه، وإن حاله يف غناه وحكمته منافية للظلم، دل } بِظُلْمٍ{
  }َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيضِيَع إَِمياَنكُْم{: على ذلك حبرف النفي مع المه كما قال تعاىل

أي تتمتعون هبا مدة حياتكم، أو مدةً } فََمَتاعُ الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوزِيَنُتهَا{يا أهل مكة } َوَما أُوتِيُتْم ِمْن َشيٍْء{: قوله تعاىل
أي أفضل وأدوم، يريد الدار اآلخرة } وََما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر وَأَْبقَى{. يف حياتكم، فإما أن تزولوا عنها أو تزول عنكم

بالياء الباقون بالتاء على اخلطاب } يعقلون{: فضل من الفاين قرأ أبو عمروأن الباقي أ} أَفَال َتْعِقلُونَ{. وهي اجلنة
يعين اجلنة وما فيها من } أَفََمْن َوَعْدَناُه َوْعداً َحَسناً فَُهَو الِقيِه{: قوله تعاىل. } َوَما أُوتِيُتْم{: وهو االختيار لقوله تعاىل

أي يف } ثُمَّ ُهَو َيْوَم الِْقَياَمِة ِمَن الُْمْحضَرِيَن{. فأعطي منها بعض ما أراد} دُّْنيَاكََمْن َمتَّْعَناُه َمتَاَع الَْحَياِة ال{. الثواب
  َولَْوال نِْعَمةُ َربِّي لَكُْنُت{: النار ونظريه قوله

نزلت يف النيب : نزلت يف محزة بن عبداملطلب، ويف أيب جهل بن هشام وقال جماهد: قال ابن عباس} ِمَن الُْمْحَضرِيَن
: نزلت يف محزة وعلي، ويف أيب جهل وعمارة بن الوليد وقيل. لى اهللا عليه وسلم وأيب جهل وقال حممد بن كعبص

: والصحيح أهنا نزلت يف املؤمن والكافر على التعميم الثعليب: يف عمار والوليد بن املغرية؛ قاله السدي قال القشريي
عافية والغىن وله يف اآلخرة النار، ويف كل مؤمن صرب على بالء وباجلملة فإهنا نزلت يف كل كافر متع يف الدنيا بال

  .الدنيا ثقة بوعد اهللا وله يف اآلخرة اجلنة
  }َوَيْوَم ُيَناِديهِْم فََيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُنُْتْم َتْزُعُمونَ{] ٦٢: [اآلية
َنا هَُؤالِء الَِّذيَن أَغْوَْيَنا أَغْوَْيَناُهْم كََما غََوْيَنا َتبَرَّأَْنا إِلَْيَك َما كَانُوا إِيَّاَنا قَالَ الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ َربَّ{] ٦٣: [اآلية

  }َيْعُبُدونَ
  }ْهَتُدونََوقِيلَ اْدُعوا ُشَركَاَءكُْم فََدَعوُْهْم فَلَْم َيسَْتجِيبُوا لَُهْم َوَرأَُوا الَْعذَابَ لَْو أَنَُّهْم كَانُوا َي{] ٦٤: [اآلية
  }َوَيْوَم ُيَناِديهِْم فََيقُولُ َماذَا أََجبُْتُم الُْمْرَسلَِني{] ٦٥: [اآلية
  }فََعِمَيْت َعلَْيهُِم الْأَْنَباُء َيْومَِئٍذ فَُهْم ال َيَتَساَءلُونَ{] ٦٦: [اآلية
  }َن الُْمفِْلِحَنيفَأَمَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ صَاِلحاً فََعَسى أَنْ َيكُونَ ِم{] ٦٧: [اآلية

} فََيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتْم َتْزُعُمونَ{أي ينادي اهللا يوم القيامة هؤالء املشركني } َوَيْوَم ُيَناِديهِْم{: قوله تعاىل
لعذاب وهم أي حقت عليهم كلمة ا} قَالَ الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ{بزعمكم أهنم ينصرونكم ويشفعون لكم 

: أي دعوناهم إىل الغي فقيل هلم} َربََّنا َهُؤالِء الَِّذيَن أَغَْوْينَا{. هم الشياطني: الرؤساء؛ قاله الكلىب وقال قتادة
أي تربأ بعضنا من } َتبَرَّأَْنا إِلَْيَك{. يعنون أضللناهم كما كنا ضالني} أَغَْوْيَناُهْم كََما غََوْينَا{: أغويتموهم ؟ قالوا



اَألِخلَّاُء َيْوَمِئذٍ َبْعضُُهمْ {: والشياطني يتربؤون ممن أطاعهم، والرؤساء يتربؤون ممن قبل منهم؛ كما قال تعاىل بعض،
  }ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِالَّ الُْمتَِّقَني

ركم وتدفع أي استغيثوا بآهلتكم اليت عبدمتوها يف الدنيا لتنص} اْدعُوا ُشَركَاءَكُْم{أي للكفار } َوقِيلَ{: قوله تعاىل
َوَرأَُوا الَْعذَاَب لَْو أَنَُّهْم {أي فلم جييبوهم ومل ينتفعوا هبم } فَلَْم َيْسَتجِيُبوا لَُهْم{أي استغاثوا هبم } فََدَعْوُهْم{عنكم 

لو أهنم كانوا يهتدون ألجناهم اهلدى، وملا صاروا إىل : حمذوف؛ واملعىن} لَْو{جواب : قال الزجاج} كَاُنوا َيْهَتُدونَ
ودوا حني رأوا العذاب لو أهنم كانوا يهتدون يف : أي لو أهنم كانوا يهتدون ما دعوهم وقيل املعىن: العذاب وقيل

أي يقول اهللا هلم ما كان جوابكم ملن أرسل إليكم من } َماذَا أَجَْبُتُم الُْمْرَسلَِني{. الدنيا إذا رأوا العذاب يوم القيامة
أي خفيت عليهم احلجج؛ قاله جماهد؛ ألن اهللا قد أعذر } ِمَيْت َعلَْيهُِم األَْنَباُء َيْوَمِئٍذفََع{. النبيني ملا بلغوكم رسااليت

األخبار؛ مسى حججهم أنباء ألهنا أخبار خيربوهنا } األَْنَباُء{إليهم يف الدنيا فال يكون هلم عذر وال حجة يوم القيامة و 
عن احلجج؛ ألن اهللا تعاىل أدحض حججهم؛ قاله الضحاك وقال ابن  أي ال يسأل بعضهم بعضا} فَُهْم ال َيَتَساَءلُونَ{

يف تلك الساعة، وال يدرون ما جييبون به من } ال َيَتَساَءلُونَ{: أي ال ينطقون حبجة وقيل} ال َيَتَساَءلُونَ{: عباس
ال يتساءلون : وقال جماهد} ْشرِكَِنيوَاللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُم{: هول تلك الساعة، مث جييبون بعد ذلك كما أخرب عن قوهلم

  ال يسأل بعضهم بعضا أن حيمل من ذنوبه شيئا؛ حكاه ابن عيسى: باألنساب وقيل
أدى الفرائض وأكثر من النوافل } َوعَِملَ صَاِلحاً{أي صدق } َوآمََن{أي من الشرك } فَأَمَّا َمْن تَاَب{: قوله تعاىل

  وعسى من اهللا واجبة. أي من الفائزين بالسعادة} َنيفََعَسى أَنْ َيكُونَ ِمَن الُْمفِْلِح{
  }َورَبَُّك َيْخلُُق َما َيَشاُء وََيْختَاُر َما كَانَ لَُهمُ الِْخيََرةُ سُْبَحانَ اللَِّه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ{] ٦٨: [اآليةى
  }نََورَبَُّك َيْعلَُم َما ُتِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما ُيْعِلُنو{] ٦٩: [اآليةى
  }َوُهَو اللَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو لَُه الَْحْمُد ِفي اُألولَى َواآلِخَرِة َولَُه الُْحكُْم وَإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ {] ٧٠: [اآليةى

هذا متصل بذكر الشركاء الذين عبدوهم واختاروهم للشفاعة؛ أي } َورَبَُّك َيْخلُُق َما َيَشاُء وََيْختَاُر{: قوله تعاىل
ْوال ُنزِّلَ َهذَا الْقُْرآنُ {: هو جواب الوليد بن املغرية حني قال: يار إىل اهللا تعاىل يف الشفعاء ال إىل املشركني وقيلاالخت

هو جواب اليهود إذ : يعين نفسه زعم، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف وقيل} َعلَى َرُجلٍ ِمَن الْقَْريََتْينِ َعِظيمٍ
واملعىن؛ وربك خيلق ما يشاء من خلقه وخيتار : قال ابن عباس. حممد غري جربيل آلمنا بهقالوا لو كان الرسول إىل 

واملعىن؛ وربك خيلق ما يشاء من خلقه وخيتار من يشاء لنبوته وحكى : منهم من يشاء لطاعته وقال حيىي بن سالم
  .وخيتار األنصار لدينه إن املعىن وربك خيلق ما يشاء من خلقه يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم،: النقاش
إن اهللا تعاىل اختار أصحايب على العاملني سوى النبيني واملرسلني : "ويف كتاب البزار مرفوعا صحيحا عن جابر: قلت

فجعلهم أصحايب ويف أصحايب كلهم خري  -يعين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا  -واختار يل من أصحايب أربعة 
وذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن " تار يل من أميت أربعة قرونعلى سائر األمم واخ -واختار أميت 

من النعم الضأن، ومن الطري احلمام : قال} َورَبَُّك َيْخلُُق َما َيَشاُء وََيْختَاُر{: وهب بن منبه عن أبيه يف قوله عز وجل
يف موضع نصب بـ } مَا{أن تكون  هذا وقف التمام وال جيوز: وقال علي بن سليمان} َوَيْخَتاُر{والوقف التام 

التمام : ألهنا لو كانت يف موضع نصب مل يعد عليها شيء قال ويف هذا رد على القدرية قال النحاس} َيْختَاُر{
  .أي وخيتار الرسل} وََيْختَاُر{

هذا الوقف التام } ُروََيخَْتا{: أي ليس يرسل من اختاروه هم قال أبو إسحاق} َما كَانَ لَُهمُ الِْخيََرةُ{: قوله تعاىل



ـ } َما{املختار وجيوز أن تكون  ويكون املعىن وخيتار الذي كان هلم فيه اخلرية قال } َيْختَاُر{يف موضع نصب ب
وهو أشبه مبذهب أهل السنة : قال املهدوي} َوَيْخَتار{الصحيح األول إلطباقهم على الوقف على قوله : القشريي

نفي عام جلميع األشياء أن يكون للعبد فيها شيء سوى اكتسابه بقدرة اهللا } الْخَِيَرةُ َما كَانَ لَُهُم{: من قوله} مَا{و
ألن معناه خيتار ما يشاء، وهلذا مل يدخل } وََيْختَاُر{: بيان لقوله} َما كَانَ لَُهُم الِْخيََرةُ{: الزخمشري. عز وجل

  وجوده احلكمة فيها أي ليس ألحدالعاطف، واملعين، وإن اخلرية اهللا تعاىل يف أفعاله وهو أعلم ب

ـ } ما{من خلقه أن خيتار عليه وأجاز الزجاج وغريه أن تكون  وأنكر الطربي أن تكون } َيْختَار{منضى منصوبة ب
نافيه، لئال يكون املعىن إهنم مل تكن هلم اخلرية فيما مضى وهي هلم فيما يستقبل، وألنه مل يتقدم كالم بنفي قال } ما{

تنفي احلال واالستقبال كليس ولذلك عملت عملها، وألن اآلي كانت تنزل على } ما{م ذلك؛ ألن وال يلز:املهدي
النيب صلى اهللا عليه وسلم على ما يسأل عنه، وعلى ما هم مصرون عليه من األعمال وإن مل يكن ذلك يف النص 

أمواهلم فيجعلوهنا آلهلتهم، فقال اهللا وخيتار من خلقه، ألن املشركني كانوا خيتارون خيار : وتقدير اآلية عند الطربي
للهداية ومن خلقه من سبقت له السعادة يف علمه، كما اختار } َوَربَُّك َيْخلُُق َما َيَشاُء وََيخَْتاُر{: تبارك وتعاىل

اخلرب } ْمَولَُه{رفع باالبتداء } الِْخيََرةُ{على هذا ملن يعقل وهي مبعىن الذي } ما{املشركون خيار أمواهلم آلهلتهم فـ 
كان زيد أبوه منطلق وفيه ضعف، إذا ليس يف الكالم عائد يعود على اسم كان : وشبهه بقولك} كَانَ{واجلملة خرب 

نفي أي } ما{: إال أن يقدر فيه حذف فيجوز على بعد وقد روي معىن ما قاله الطربي عن ابن عباس قال الثعليب
وََما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َوال ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اللَُّه َوَرسُولُُه أَمْراً أَنْ {: يلليس هلم االختيار على اهللا وهذا أصوب كقوله تعا

  :قال حممود الوراق} َيكُونَ لَُهُم الِْخَيَرةُ ِمْن أَْمرِِهْم
  أردت فإن اهللا يقضي ويقِدر... توكل على الرمحن يف كل حاجٍة 
  بد ما يتخرييصبه وما للع... إذا ما يرد ذو العرش أمرا بعبده 

  وينجو حبمد اهللا من حيث حيذر... وقد يهلك اإلنسان ومن وجه حذره 
  :وقال آخر

  والدهر ذو دول والرزق مقسوم... العبد ذو ضجر والرب ذو قدر 
  ويف اختيار سواه اللوم والشوم... واخلري أمجع فيما اختار خالقنا 

ور الدنيا حىت يسأل اهللا اخلرية يف ذلك بأن يصلي ركعتني ال ينبغي ألحد أن يقدر على أمر من أم: قال بعض العلماء
  قُلْ َيا أَيُّهَا{: صالة االستخارة يقرأ يف الركعة أألويل بعد الفاحتة

َوَربَُّك َيْخلُُق َما {واختار بعض املشايخ أن يقرأ يف الركعة األوىل } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{يف الركعة الثانية } الْكَاِفُرونَ
َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َوال ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمراً {: اآلية، ويف الركعة الثانية} ُء وََيْختَاُر َما كَانَ لَُهُم الْخَِيَرةَُيَشا

خاري من صحيحه وكل حسن مث يدعو هبذا الدعاء بعد السالم، وهو ما رواه الب} أَنْ َيكُونَ لَُهُم الِْخَيَرةُ ِمْن أَْمرِِهْم
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة يف األمور كلها، كما يعلمنا السورة يف : عن جابر بن عبداهللا قال

إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني غري الفريضة مث ليقل اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك : "القرآن؛ يقول
تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم  بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك

فاقدره يل ويسره يل مث  -أو قال يف عاجل أمري وآجله  -أن هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري 
ل يف عاجل أو قا -بارك يل فيه اللهم وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري 



وروت . ويسمي حاجته: قال" . فاصرفه عين واصرفين عنه واقدر يل اخلري حيث كان مث رضين به -أمري وآجله 
" اللهم خر يل واختر يل: "عائشة عن أيب بكر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أمرا قال

مهمت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات مث انظر إىل ما يسبق يا أنس إذا : "وروى أنس أن النيب صلى اهللا عليه قال
وينبغي له أن يفرغ قلبه من مجيع اخلواطر حىت ال يكون مائال إىل أمر من األمور، : قال العلماء" قلبك فإن اخلري فيه

وم اخلميس أو فعند ذلك ما يسبق إىل قلبه يعمل عليه، فإن اخلري فيه إن شاء اهللا وإن عزم على سفر فيتوخى بسفره ي
} َوَتَعالَى{. أي تنزيها} سُْبَحانَ اللَِّه{: مث نزه نفسه سبحانه فقال. يوم االثنني اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: يديظهرون وقرأ ابن حميصن ومح} َورَبَُّك َيْعلَُم َما ُتِكنُّ ُصدُوُرُهْم َوَما ُيْعِلُنونَ{. }َعمَّا ُيْشرِكُونَ{أي تقدس ومتجد 
متدح سبحانه بأنه عامل الغيب والشهادة ال خيفى عليه } النمل{بفتح التاء وضم الكاف وقد تقدم هذا يف } َتكُنُّ{

فرد تقدم معناه، وأنه املن} َوُهوَ اللَُّه ال إِلََه إِلَّا ُهَو لَُه الَْحْمُد ِفي الْأُولَى وَالْآخَِرِة َولَُه الُْحكُْم وَإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ{. شيء
  .بالوحدانية، إلن مجيع احملامد إمنا جتب له وأن ال حكم إال له وإليه املصري

تِيكُمْ بِضَِياٍء أَفَال قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ جََعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم اللَّْيلَ َسرَْمداً إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه َيأْ{] ٧١: [اآلية
  }َتْسَمُعونَ

أْتِيكُْم بِلَْيلٍ َتْسكُُنونَ قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ جََعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم النَّهَاَر َسرَْمداً إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه َي{] ٧٢: [يةاآل
  }ِفيِه أَفَال تُْبِصُرون

  }اَر لَِتْسكُنُوا ِفيِه َوِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونََوِمْن َرْحَمِتهِ َجَعلَ لَكُُم اللَّْيلَ َوالنََّه{] ٧٣: [اآلية
  :أي دائما؛ ومنه قول طرفة} قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ َجَعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم اللَّْيلَ َسْرَمداً{: قوله تعاىل

  هناري وال ليلي علي بسرمد... لعمرك ما أمري علي بغمة 
أي بنور تطلبون فيه } َمْن إِلٌَه غَْيرُ اللَِّه يَأِْتيكُْم بِِضَياٍء{. د أسباب املعيشة ليقوموا بشكر نعمهبني سبحانه أنه مه

قُلْ {. مساع فهم وقبول} أَفَال َتْسَمُعونَ{. بنهار تبصرون فيه معايشكم وتصلح فيه الثمار والنبات: املعيشة وقيل
أي تستقرون } النَّهَاَر َسرَْمداً إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه يَأْتِيكُْم بِلَْيلٍ َتْسكُُنونَ ِفيِه أََرأَيُْتْم إِنْ جََعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم

ما أنتم فيه من اخلطأ يف عبادة غريه؛ فإذا أقررمت بأنه ال يقدر على إيتاء الليل } أَفَال تُْبِصُرون{. فيه من النصب
الضمري للزمان : أي فيهما وقيل} َوِمْن َرْحَمِتِه جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ َوالنََّهاَر ِلَتْسكُُنوا ِفيِه{. ركون بهوالنهار غريه فلم تش
َولََعلَّكُمْ {.أي لتطلبوا من رزقه فيه أي يف النهار فحذف } َولَِتْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ{وهو الليل والنهار 

  اهللا علي ذلك} َتْشكُُرونَ
  }َوَيْوَم ُيَناِديهِْم فََيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُنُْتْم َتْزُعُمونَ{] ٧٤: [اآلية
  }وا َيفَْتُرونَ كَاُن وََنَزْعَنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة شَهِيداً فَقُلَْنا َهاُتوا ُبْرَهاَنكُْم فََعِلُموا أَنَّ الَْحقَّ ِللَِّه َوَضلَّ َعنُْهْم ما{] ٧٥: [اآلية

أعاد هذا الضمري الختالف احلالني، ينادون } َوَيْوَم ُيَناِديهِْم فََيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتْم َتْزُعُمونَ{: قوله تعاىل
ريهتم، مث ينادون مرة فيدعون األصنام فال يستجيبون، فتظهر ح} أَْيَن ُشَركَاِئيَ الَِّذيَن كُنُْتْم َتْزُعُمونَ{: مرة فيقال هلم

أخرى فيسكتون وهو توبيخ وزيادة خزي واملناداة هنا ليست من اهللا ؟ ألن اهللا تعاىل ال يكلم الكفار لقوله تعاىل 
: لكنه تعاىل يأمر من يوخبهم ويبكتهم، ويقيم احلجه عليهم يف مقام احلساب وقيل} َوال ُيكَلُِّمُهُم اللَُّه َيْوَم الْقَِياَمِة{

} ُشَركَاِئَي{: وقال} اْخَسأُوا ِفيَها َوال ُتكَلُِّموِن{: حني يقال هلم} َوال ُيكَلُِّمُهمُ اللَُّه{: ن يكون من اهللا، وقولهحيتمل أ
  ألهنم جعلوا هلم نصيبا من أمواهلم،



على العباد بأعماهلم  هم عدول اآلخرة يشهدون: أي نبيا؛ عن جماهد وقيل} َوَنَزْعَنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة َشهِيداً{: قوله تعاىل
وشهيد كل } فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشهِيداً{: يف الدنيا واألول أظهر؛ لقوله تعايل

} َهاَنكُْم فََعِلُموافَقُلَْنا هَاُتوا ُبْر{. أمة رسوهلا الذي يشهد عليها والشهيد احلاضر أي أحضرنا رسوهلم املبعوث إليهم
. أي ذهب عنهم وبطل" وضل عنهم. "أي علموا صدق ما جاءت به األنبياء} فََعِلُموا أَنَّ الَْحقَّ ِللَِّه{. أي حجتكم

  .أي خيتلقونه من الكذب على اهللا تعاىل من أن معه آهلة تعبد} ما كَانُوا َيفَْترُونَ{
مِ ُموَسى فََبَغى َعلَْيهِْم َوآَتْيَناُه ِمَن الْكُنُوزِ َما إِنَّ َمفَاِتَحُه لََتُنوُء بِالُْعْصَبِة أُوِلي الْقُوَّةِ إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمْن قَْو{] ٧٦: [اآلية

  }إِذْ قَالَ لَُه قَْوُمُه ال َتفَْرْح إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الْفَرِِحنيَ 
ِخَرةَ َوال َتْنسَ َنصِيَبَك ِمَن الدُّنَْيا َوأَْحِسْن كََما أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك َوال َتْبغِ وَاْبَتغِ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّارَ اآل{] ٧٧: [اآلية

  }الْفََساَد ِفي اَألْرضِ إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن

بني } َشْيٍء فََمَتاُع الَْحَياِة الدُّْنَيا َوزِيَنُتهَا َوَما أُوِتيُتْم ِمْن{: ملا قال تعاىل} إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمْن قَْومِ ُموَسى{: قوله تعاىل
أن قارون أوتيها واغتر هبا ومل تعصمه من عذاب اهللا كما مل تعصم فرعون، ولستم أيها املشركون بأكثر عددا وماال 

خعي وقتادة من قارون وفرعون، فلم ينفع فرعون جنوده وأمواله ومل ينفع قارون قرابته من موسى وال كنوزه قال الن
كان ابن عم موسى حلا؛ وهو قارون بن يصهر بن قاهث بن الوى بن يعقوب؛ وموسى بن عمران بن : وغريمها

كان ابن خالته ومل ينصرف للعجمة والتعريف وما كان : كان عم موسى ألب وأم وقيل: قاهث وقال ابن إسحاق
املعرفة وانصرف يف النكرة، فإن حسنت فيه على وزن فاعول أعجميا ال حيسن فيه األلف والالم مل ينصرف يف 

ولو كان قارون من قرنت الشيء : األلف والالم انصرف إن كان امسا ملذكر حنو طاوس وراقود قال الزجاج
  .النصرف
ال ينظر اهللا إىل من : "بغيه أنه زاد يف طول ثوبه شربا؛ قاله شهر بن حوشب ويف احلديث} فَبََغى َعلَْيهِْم{: قوله تعاىل

بغيه استخفافه هبم بكثرة مال وولده؛ قاله : بغيه كفره باهللا عز وجل؛ قاله الضحاك وقيل: وقيل" إزاره بطرا جر
بغيه قوله إذا كانت النبوة : بغيه نسبته ما آتاه اهللا من الكنوز إىل نفسه بعلمه وحيلته؛ قاله ابن حبر وقيل: قتادة وقيل

روى أنه ملا جاوز هبم موسى البحر وصارت الرسالة ملوسى واحلبورة ف! ملوسى واملذبح والقربان يف هارون فمايل 
هلارون؛ يقرب القربان ويكون رأسا فيهم، وكان القربان ملوسى فجعله موسى إىل أخيه، وجد قاوون يف نفسه 

 واهللا ال أصدقنك: األمر لكما وليس يل شيء إىل مىت أصرب قال موسى؛ هذا صنع اهللا قال: وحسدمها فقال ملوسى
حىت تأيت بآية؛ فأمر رؤساء بين إسرائيل أن جييء كل واحد منهم بعصاه، فحزمها وألقاها يف القبة اليت كان الوحي 

وكانت من  -ينزل عليه فيها، وكانوا حيرسون عصيهم بالليل فأصبحوا وإذا بعصا هارون هتتز وهلا ورق أخضر 
من البغي وهو الظلم وقال حيىي بن } فَبََغى َعلَْيهِْم{ ما هو بأعجب مما تصنع من السحر: فقال قارون -شجر اللوز 

كان قارون غنيا عامال لفرعون على بين إسرائيل فتعدى عليهم وظلمهم وكان منهم وقول : سالم وابن املسيب
  ملا أمر اهللا: روي عن ابن عباس قال: سابع

أن ادعت على موسى أنه زىن هبا وأنه  تعاىل برجم الزاين عمد قارون إىل امرأة بغي وأعطاها ماال، ومحلها على
أحبلها؛ فعظم على موسى ذلك وأحلفها باهللا الذي فلق البحر لبين إسرائيل، وأنزل التوراة على موسى إال صدقت 

أشهد أنك بريء، وأن قارون أعطاين ماال، ومحلين على أن قلت ما قلت، وأنت الصادق : فتداركها اهللا فقالت
يا أرض خذيه؛ : أمر قارون إىل موسى وأمر األرض أن تطيعه فجاءه وهو يقول لألرض وقارون الكاذب فجعل اهللا



يا أرض خذيه وهي تأخذه شيئا فشيئا وهو يستغيث يا موسى إىل أن ساخ يف األرض هو وداره وجلساؤه الذين 
لو دعوين لو  استغاث بك عبادي فلم ترمحهم، أما أهنم: كانوا على مذهبه وروي أن اهللا تعاىل أوحى إىل موسى

بلغنا أنه خيسف هبم كل يوم قامة، فال يبلغون إىل أسفل األرض إىل يوم القيامة، وذكر : جدوين قريبا جميبا ابن جريج
حدثين إبراهيم بن راشد قال حدثين داود بن مهران عن الوليد بن مسلم عن مروان : ابن أيب الدنيا يف كتاب الفرج

يا : لقي قارون يونس يف ظلمات البحر، فنادى قارون يونس، فقال: قال بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس
إن توبيت جعلت إىل : ما منعك من التوبة فقال: يونس تب إىل اهللا فإنك جتده عند أول قدم ترجع هبا إليه فقال يونس

 الصور واهللا أعلم إذا وصل قارون إىل قرار األرض السابعة نفخ إسرافيل يف: ابن عمي فأىب أن يقبل مين ويف اخلرب
وكان قطع البحر مع موسى وكان يسمى : وكان اسم البغي سربتا، وبذل هلا قارون ألفي درهم قتادة: قال السدي

  .املنور من حسن صورته يف التوراة، ولكن عدو اهللا نافق كما نافق السامري
إنه : ز يوسف عليه السالموقال الوليد بن مروانأصاب كثريا من كنو: قال عطاء} وَآَتْينَاُه ِمَن الْكُُنوزِ{: قوله تعاىل

: قال النحاس} آَتْيَناُه{مفعولة } ما{و}ما{وامسها وخربها يف صلة } إن} {َما إِنَّ َمفَاِتَحهُ {كان يعمل الكيمياء 
ومسعت علي بن سليمان يقول ما أقبح ما يقول الكوفيون يف الصالت؛ إنه ال جيوز أن تكون صلة الذي وأخواته 

  وهو مجع مفتح بالكسر وهو ما يفتح} َما إِنَّ َمفَاِتحَُه{وما عملت فيه، ويف القرآن } إن{

أحسن ما قيل فيه أن } لََتُنوُء بِالُْعْصبَِة{به ومن قال مفتاح قال مفاتيح ومن قال هي اخلزائن فواحدها مفتح بالفتح 
الباء كما قالوا هو يذهب بالبؤس ومذهب البؤس املعىن لتينء العصبة أي متيلهم بثقلها، فلما انفتحت التاء دخلت 

ناء ينوء نوءا إذا : فجعل العصبة تنوء أي تنهض متثاقلة؛ كقولك قم بنا أي أجعلنا نقوم يقال} لََتُنوُء بِالُْعْصَبِة{فصار 
  :هنض بثقل قال الشاعر

  ومتشي اهلويىن عن قريب فتبهر... تنوء بأخراها فاليا قيامها 
  :وقال آخر
  كأين من طول الزمان مقيد... م أملك ونوت فلم أقم أخذت فل

مقلوب، واملعىن لتنوء هبا العصبة أي تنهض } لََتُنوُء بِالُْعْصبَِة{: قوله: وأناءين إذا أثقلين؛ عن أيب زيد وقال أبو عبيدة
  :نؤت باحلمل إذا هنضت قال الشاعر: هبا أبو زيد

  باحلمل وقف عبدا إذا ما ناء... إنا وجدنا خلفا بئس اخللف 
ذهبت به وأذهبته : واألول معىن قول ابن عباس وأيب صاحل والسدي وهو قول الفراء واختاره النحاس كما يقال

له عندي ما ساءه وناءه فهو إتباع كان جيب أن يقال وأناءه ومثله : وجئت به وأجأته ونؤت به وأنأته؛ فأما قوهلم
  :هو مأخوذ من النأي وهو البعد ومنه قول الشاعر: وقيلهنأين الطعام ومرأين، وأخذه ما قدم وما حدث 

  فالقلب فيهم رهني حيثما كانوا... ينأون عنا وما تنأى مودهتم 
قلت : بالياء؛ أي لينوء الواحد منها أو املذكور فحمل على املعىن وقال أبو عبيدة" لينوء: "وقرأ بديل بن ميسرة

  :لرؤبة بن العجاج يف قوله
  كأنه يف اجللد توليع البهق... وبلق  فيها خطوط من سواد

أردت كل ذلك واختلف يف : إن كنت أردت اخلطوط فقل كأهنا، وإن كنت أردت السواد والبلق فقل كأهنما فقال
ثالثة رجال؛ قاله ابن عباس وعنه : األول: العصبة وهي اجلماعة اليت يتعصب بعضهم لبعض على أحد عشر قوال

  أيضا من الثالثة إىل العشرة



من : ما بني العشرة إىل اخلمسة عشر وعنه أيضا: العصبة هنا ما بني العشرين إىل مخسة عشر وعنه أيضا: وقال جماهد
عشرة إىل مخسة ذكر األول الثعليب، والثاين القشريي واملاوردي، والثالث املهدوي وقال أبو صاحل واحلكم بن عتيبة 

منهم من يقول : شرة إىل األربعني وقاله قتادة أيضا وقال عكرمةالسدي ما بني الع. أربعون رجال: وقتادة والضحاك
أربعون، ومنهم من يقول سبعون وهو قول أيب صاحل إن العصبة سبعون رجال؛ ذكره املاوردي واألول ذكره عنه 

هو ما بني الثالثة والتسعة و: ست أو سبع وقال عبدالرمحن بن زيد: ستون رجال وقال سعيد بن جبري: الثعليب وقيل
وجدت يف اإلجنيل أن : وقاله مقاتل وقال خيثمة} َوَنْحُن ُعْصبَةٌ{عشرة لقول إخوة يوسف : النفر وقال الكليب

مفاتيح خزائن قارون وقر ستني بغال غراء حمجلة، وأهنا لتنوء هبا ثقلها، وما يزيد مفتح منها على إصبع، لكل مفتح 
من : كانت املفاتيح من جلود اإلبل وقيل: لكفاهم قال جماهد منها كنز مال، لو قسم ذلك الكنز على أهل البصرة

على أربعني بغال : جلود البقر لتخف عليه، وكانت حتمل معه إذا ركب على سبعني بغال فيما ذكره القشريي وقيل
إِذْ قَالَ { إن املراد باملفاتح اخلزائن؛ فاهللا أعلم: إن مفاحته أوعيته وكذا قال أبو صاحل: وهو قول الضحاك وعنه أيضا

القوم هنا موسى وقال الفراء وهو مجع : أي املؤمنون من بين إسرائيل، قاله السدي وقال حيىي بن سالم} لَُه قَْوُمُه
أي ال } ال َتفَْرْح{. وإمنا هو نعيم ابن مسعود على ما تقدم} الَِّذيَن قَالَ لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس{: أريد به واحد كقوله

  :أي البطرين؛ قاله جماهد والسدي قال الشاعر} إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الْفَرِِحَني{تبطر تأشر وال 
  وال ضارع يف صرفه املتقلب... ولست مبفراح إذا الدهر سرين 

ال تفرح ال تفسد قال : املعىن ال تفرح باملال فإن الفرح باملال ال يؤدي حقه وقال مبشر بن عبداهللا: وقال الزجاج
  :الشاعر

  وحتمل أخرى أفرحتك الودائع... إذا أنت مل تربح تؤدي أمانة 

البيت وأفرحه سره فهو مشترك قال ..... إذا أنت: أفرحه الدين أثقله وأنشده: أي أفسدتك وقال أبو عمرو
معىن الفرحني الذين هم يف حال فرح، والفارحني : والفرحني والفارحني سواء وفرق بينهما الفراء فقال: الزجاج

: ذين يفرحون يف املستقبل وزعم أن مثله طمع وطامع وميت ومائت ويدل على خالف ما قال قول اهللا عز وجلال
} إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الْفَرِحَِني{. ال تبغ} ال َتفَْرْح{ معىن : ومل يقل مائت وقال جماهد أيضا} إِنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهْم َميُِّتونَ{

  ال تبخل إن اهللا ال حيب الباخلني: رأي الباغني وقال ابن حب
أي أطلب فيما أعطاك اهللا من الدنيا الدار اآلخرة وهي اجلنة؛ فإن } َواْبَتغِ ِفيَما آَتاَك اللَُّه الدَّاَر اآلِخرَةَ{: قوله تعاىل

  من حق املؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه يف اآلخرة ال يف التجرب والبغي
ال تضيع عمرك يف أال تعمل عمال : اختلف فيه؛ فقال ابن عباس واجلمهور} َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنيَاَوال تَْنَس {: قوله تعايل

صاحلا يف دنياك؛ إذ اآلخرة إمنا يعمل هلا، فنصيب اإلنسان عمره وعمله الصاحل فيها فالكالم على هذا التأويل شدة 
 متتعك باحلالل وطلبك إياه، ونظرك لعاقبة دنياك معناه ال تضيع حظك من دنياك يف: يف املوعظة وقال احلسن وقتادة

فالكالم على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصالح األمر الذي يشتهيه وهذا مما جيب استعماله مع املوعوظ خشية 
  النبوة من الشدة؛ قاله ابن عطية

، واعمل آلخرتك كأنك متوت احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا: وهذان التأويالن قد مجعهما ابن عمر يف قوله: قلت
أراد بنصيبه : هو األكل والشرب بال سرف وقيل: قدم الفضل، وأمسك ما يبلغ وقال مالك: وعن احلسن. غدا

ال تنس أنك تترك مجيع مالك إال نصيبك هذا الذي هو الكفن وحنو هذا : الكفن فهذا وعظ متصل؛ كأهنم قالوا
  :قول الشاعر



  رداءان تلوى فيهما وحنوط ...نصيبك مما جتمع الدهر كله 
  :وقال آخر

  فيها النعيم وفيها راحة البدن... وهي القناعة ال تبغي هبا بدال 
  هل راح منها بغري القطن والكفن... انظر ملن ملك الدنيا بأمجعها 

. ن هذاوال تنس نصيبك احلالل، فهو نصيبك من الدنيا ويا ما أحس: وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: قال ابن العريب
  أي أطع اهللا وأعبده كما أنعم عليك" وأحسن كما أحسن اهللا إليك"

فيه أقوال : هو أمر بصلة املساكني قال ابن العريب: وقيل" أن تعبد اهللا كأنك تراه: "ما اإلحسان ؟ قال: ومنه احلديث
أرى مالكا : ل ابن العريباألكل والشرب من غري سرف قا: كثرية مجاعها استعمال نعم اهللا يف طاعة اهللا وقال مالك

أراد الرد على الغالني يف العبادة والتقشف؛ فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حيب احللواء، ويشرب العسل، 
أي ال } َوال تَْبغِ الْفََساَد ِفي اَألْرضِ{. ويستعمل الشواء، ويشرب املاء البارد وقد مضى هذا املعىن يف غري موضع

  .} اللََّه ال ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن إِنَّ{تعمل باملعاصي 
ْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّةً قَالَ إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ ِعْنِدي أََولَمْ َيْعلَْم أَنَّ اللََّه قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمَن الْقُُروِن َم{] ٧٨: [اآلية

  }الُْمْجرُِمونَ َوأَكْثَُر َجْمعاً َوال ُيسْأَلُ َعْن ذُُنوبِهُِم
يعين علم التوراة وكان فيما روي من أقرأ الناس هلا، ومن أعلمهم هبا } قَالَ إِنََّما أُوتِيُتُه َعلَى ِعلْمٍ ِعْنِدي{: قوله تعاىل

أي إمنا أوتيته لعلمه بفضلي ورضاه عين : وكان أحد العلماء السبعني الذي اختارهم موسى للميقات وقال ابن زيد
: معناه إن عندي أن اهللا تعاىل آتاين هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها لفضل يف وقيل} ِديِعْن{: فقوله

أوتيته على علم من عندي بوجوه التجارة واملكاسب؛ قاله علي بن عيسى ومل يعلم أن اهللا لو مل يسهل له اكتساهبا ملا 
أن موسى : ار إىل علم الكيمياء وحكى النقاشعلى علم عندي بصنعة الذهب وأش: اجتمعت عنده وقال ابن عباس

وكان على إميانه  -عليه السالم علمه الثلث من صنعة الكيمياء، ويوشع الثلث، وهارون الثلث، فخدعهما قارون 
إن موسى علم الكيمياء ثالثة؛ يوشع بن نون، وكالب : حىت علم ما عندمها وعمل الكيمياء، فكثرت أمواله وقيل -

ألن الكيمياء باطل ال : ون، واختار الزجاج القول األول، وأنكر قول من قال إنه يعمل الكيمياء قالبن يوفنا، وقار
  .إن موسى علم أخته علم الكيمياء، وكانت زوجة قارون وعلمت أخت موسى قارون؛ واهللا أعلم: حقيقة له وقيل

َمْن ُهَو {أي األمم اخلالية الكافرة } ِمَن الْقُُروِن{أي بالعذاب } قَْبِلِه أومل أَوَلَْم َيْعلَْم أَنَّ اللََّه قَْد أَْهلََك ِمْن{: قوله تعاىل
القوة اآلالت، واجلمع : أي للمال، ولو كان املال يدل على فضل ملا أهلكهم وقيل} أََشدُّ ِمْنُه قُوَّةً َوأَكْثَُر َجْمعاً

أَنَّ اللََّه قَْد أَْهلََك {قارون } أَوَلَْم َيْعلَْم{؛ أي األعوان واألنصار، والكالم خرج خمرج التقريع من اهللا تعال لقارون
وال هم : أي ال يسألون سؤال استعتاب كما قال} وال يسأل عن ذنوهبم اجملرمون{. } ِمْن قَْبِلِه ِمَن الْقُُروِن

قاله احلسن } َك لََنسْأَلَنَُّهْم أَْجَمعَِنيفََورَبِّ{: وإمنا يسألون سؤال تقريع وتوبيخ لقوله} فََما ُهْم ِمَن الُْمْعَتبَِني} {يستعتبون
ال تسأل املالئكة غدا عن اجملرمني، فإهنم يعرفون بسيماهم، فإهنم حيشرون سود الوجوه زرق العيون : وقال جماهد
ال يسأل جمرمو : ال يسأل اجملرمون عن ذنوهبم لظهورها وكثرهتا، بل يدخلون النار بال حساب وقيل: وقال قتادة
أهلك من أهلك من القرون عن علم منه بذنوهبم : مة عن ذنوب األمم اخلالية الذين عذبوا يف الدنيا وقيلهذه األ

  .فلم حيتج إىل مسألتهم عن ذنوهبم
وِتَي قَاُرونُ إِنَّهُ لَذُو فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِفي زِيَنِتِه قَالَ الَِّذيَن ُيرِيُدونَ الْحََياةَ الدُّْنَيا َيا لَْيَت لََنا ِمثْلَ َما أُ{] ٧٩: [اآلية



  }َحظٍّ َعِظيمٍ
  }الصَّابُِرونََوقَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َويْلَكُْم ثََواُب اللَِّه َخْيرٌ ِلَمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً َوال ُيلَقَّاَها إِلَّا {] ٨٠: [اآلية

يما رآه زينة من متاع احلياة الدنيا؛ من الثياب والدواب أي على بين إسرائيل ف} فَخََرَج َعلَى قَْوِمِه{: قوله تعاىل
  :أي مع زينته قال الشاعر} ِفي زِيَنتِِه{يف يوم السبت : والتجمل يف يوم عيد قال الغزنوي

  من املوت أرسوا بالنفوس املواجد... إذا ما قلوب القوم طارت خمافة 
عصفرات، وكان أول من صبغ له الثياب املعصفرة قال أي مع النفوس كان خرج يف سبعني ألفا من تبعه، عليهم امل

  مع ألف جوار بيض على بغال بيض بسروج من: السدي

على براذين بيض عليها سروج : خرج على البغال الشهب جماهد: ذهب على قطف األرجوان قال ابن عباس
على أربعة آالف دابة  خرج: األرجوان، وعليهم املعصفرات، وكان ذلك أول يوم رئي فيه املعصفر قال قتادة

خرج على بغلة شهباء عليها األرجوان، : عليهم ثياب محر، منها ألف بغل أبيض عليها قطف محر قال ابن جريج
خرج يف سبعني ألفا عليهم املعصفرات : ومعه ثالمثائة جارية على البغال الشهب عليهن الثياب احلمر وقال ابن زيد

نزله على موسى من اجلنة فسرقه منه قارون وقال جابر بن عبداهللا رضي اهللا خرج يف ثوب أخضر كان اهللا أ: الكليب
  كانت زينته القرمز: عنه
قَالَ الَِّذيَن ُيرِيُدونَ الَْحيَاةَ {. القرمز صبغ أمحر مثل األرجوان، واألرجوان يف اللغة صبغ أمحر؛ ذكره القشريي: قلت

هذا من قول مؤمين : أي نصيب وافر من الدنيا مث قيل} قَاُرونُ إِنَُّه لَذُو َحظٍّ َعِظيمٍالدُّْنَيا َيا لَْيَت لََنا مِثْلَ َما أُوِتَي 
  .هو من قول أقوام مل يؤمنوا باآلخرة وال رغبوا فيها، وهم الكفار: ذلك الوقت، متنوا مثل ماله رغبة يف الدنيا وقيل

يعين } َوْيلَكُْم ثََواُب اللَِّه َخيٌْر{ين إسرائيل قالوا للذين متنوا مكانه وهم أحبار ب} َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم{: قوله تعايل
أي ال يؤتى األعمال الصاحلة أو ال يؤتى اجلنة يف اآلخرة } ِلَمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً َوال ُيلَقَّاَها إِالَّ الصَّابُِرونَ{. اجلنة

  .} ثََواُب اللَِّه{: عنية بقولهإال الصابرون على طاعة اهللا وجاز ضمريها ألهنا امل
  }ِصرِيَنفََخَسفَْنا بِِه َوبَِدارِِه اَألْرَض فََما كَانَ لَُه ِمْن ِفئٍَة َيْنُصُروَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ ِمَن الُْمنَْت{] ٨١: [اآلية
َوْيكَأَنَّ اللََّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَْوال  وَأَصَْبَح الَِّذيَن َتَمنَّْوا َمكَاَنهُ بِاألَْمسِ َيقُولُونَ{] ٨٢: [اآلية

  }أَنْ َمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا لََخَسَف بَِنا َوْيكَأَنَُّه ال ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ
إمنا أهلكه : ابتلعته قالت بنو إسرائيلملا أمر موسى األرض ف: قال مقاتل} فََخسَفَْنا بِِه وَبِدَارِِه اَألْرَض{: قوله تعاىل

  لريث ماله؛ ألنه كان ابن عمه؛ أخي أبيه، فخسف

اهللا تعاىل به وبداره األرض وجبميع أموال بعد ثالثة أيام، فأوحى اهللا إىل موسى إين ال أعيد طاعة األرض إىل أحد 
ض خسفا أي غاب به فيها ومنه خسف املكان خيسف خسوفا ذهب يف األرض وخسف اهللا به األر: بعدك أبدا يقال

: وخسف هو يف األرض وخسف به وخسوف القمر كسوفه قال ثعلب} فََخسَفَْنا بِِه وَبِدَارِِه اَألْرَض{: قوله تعاىل
. رضي فالن باخلسف أي بالنقيصة: كسفت الشمس وخسف القمر؛ هذا أجود الكالم واخلسف النقصان؛ يقال

لنفسه أي املمتنعني فيما } َوَما كَانَ ِمَن الْمُْنَتصِرِيَن{أي مجاعة وعصابة } ُصُروَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّهفََما كَانَ لَُه ِمْن ِفئٍَة َيْن{
نزل به من اخلسففريوى أن قارون يسفل كل يوم بقدر قامة، حىت إذا بلغ قعر األرض السفلى نفخ إسرافيل يف 

  الصور؛ وقد تقدم؛ واهللا أعلم
وي } َيقُولُونَ َوْيكَأَنَّ اللََّه{أي صاروا يتندمون على ذلك التمين و } لَِّذيَن َتَمنَّْوا َمكَاَنُه بِاَألْمسِوَأَصَْبَح ا{: قوله تعاىل



أحسن ما قيل يف هذا قول اخلليل وسيبويه ويونس والكسائي إن القوم تنبهوا أو نبهوا؛ : حرف تندم قال النحاس
ويك ووي : وي كلمة تعجب، ويقال: دمه وي قال اجلوهريفقالوا وي، واملتندم من العرب يقول يف خالل تن

مث } وي{: هي مفصولة؛ تقول: ويكأن اهللا قال اخلليل: لعبداهللا وقد تدخل وي على كأن املخففة واملشددة تقول
أما ترى إىل صنع اهللا وإحسانه؛ وذكر : وقال الفراء هي كلمة تقرير؛ كقولك: قال الثعليب} كَأَنَّ{: تبتدئ فتقول

: وي كأنه وراء البيت؛ أي أما ترينه وقال ابن عباس واحلسن: أين ابنك ويك ؟ فقال: أعرابية قالت لزوجها أن
هو تنبيه مبنزلة أال يف قولك أال تفعل وأما يف قولك أما : إن اهللا يبسط الرزق وقيل: ويك كلمة ابتداء وحتقيق تقديره

  :بعد قال الشاعر
  مايل قد جئتماين بنكرقل ... سألتاين الطالق إذ رأتاين 

  ـب ومن يفتقر يعش ضر... وي كأن من يكن له نشب حيبـ 

  :إمنا هو ويلك وأسقطت المه وضمت الكاف اليت هي للخطاب إىل وي قال عنترة: وقال قطرب
  قول الفوارس ويك عنتر أقدم... ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها 
ه؛ ألن القوم مل خياطبوا أحدا فيقولوا له ويك، ولو كان كذلك إن املعىن ال يصح علي: وأنكوه النحاس وغريه، وقالوا

التقدير ويلك اعلم أنه؛ فأضمر اعلم ابن : لكان إنه بالكسر وأيضا فإن حذف الالم من ويلك ال جيوز وقال بعضهم
: غة محري وقال الكسائيمعناه رمحة لك بل: معناه أمل تر أن اهللا وقال القتيب: أي اعلم وقيل} َوْيكَأَنَّ اللََّه{: األعرايب

ويك فوقف على الكاف : وي فيه معىن التعجب ويروى عنه أيضا الوقف على وي وقال كلمة تفجع ومن قال
فمعناه أعجب ألن اهللا يبسط الرزق وأعجب ألنه ال يفلح الكافرون وينبغي أن تكون الكاف حرف خطاب ال امسا؛ 

لَْوال أَنْ َمنَّ {ملا كثر استعماهلا جعلت مع ما بعدها كشيء واحد ألن وي ليست مما يضاف وإمنا كتبت متصلة؛ ألهنا 
: وقرأ األعمش} َعلَْيَنا لََخَسَف{باإلميان والرمحة وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من البغي والبطر } اللَُّه َعلَْيَنا

على ما مل يسم فاعله وهو اختيار أيب : عل الباقونمسمى الفا} لََخَسَف بِنَا{: وقرأ حفص} لَْوال أَنْ َمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا{
كما تقول انطلق بنا وكذلك قرأ األعمش وطلحة بن مصرف واختار قراءه } الَخَسفَ بِنَا{عبيد ويف حرف عبداهللا 
فهو } اللَُّه َعلَْيَنا لَْوال أَنْ َمنَّ{: والثاين قوله} فََخسَفَْنا بِِه وَبِدَارِِه اَألْرَض{: أحدمها قوله: اجلماعة أبو حامت لوجهني

  .عند اهللا} وَْيكَأَنَُّه ال ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ{بأن يضاف إىل اهللا تعاىل لقرب امسه منه أوىل 
  }ِقَنيتِلَْك الدَّاُر اآلخَِرةُ َنْجَعلَُها ِللَِّذيَن ال يُرِيُدونَ ُعلُّواً ِفي اَألْرضِ َوال فََساداً وَالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَّ{] ٨٣: [اآلية
ا َما كَانُوا َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر ِمنَْها َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَال ُيجَْزى الَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاِت إِلَّ{] ٨٤: [اآلية

  }َيْعَملُونَ

لتفخيم لشأهنا يعين تلك اليت مسعت يعين اجلنة وقال ذلك على جهة التعظيم هلا وا} ِتلَْك الدَّاُر اآلِخرَةُ{: قوله تعاىل
َوال {أي رفعة وتكربا على اإلميان واملؤمنني } َنْجَعلَُها ِللَِّذيَن ال يُرِيُدونَ ُعلُّواً ِفي اَألْرضِ{بذكرها، وبلغك وصفها 

الكليب  الفساد أخذ املال بغري حق وقال: عمال باملعاصي قاله ابن جريج ومقاتل وقال عكرمة ومسلم البطني} فََساداً
. اجلنة: قال الضحاك} وَالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَّقَِني{. هو قتل األنبياء واملؤمنني: الدعاء إيل غري عبادة اهللا وقال حيىي بن سالم

الذي ال يريد علوا هو من مل جيزع من ذهلا، ومل ينافس يف عزها، وأرفعهم عند اهللا أشدهم تواضعا، : وقال أبو معاوية
مر علي بن احلسني وهو : لذل اليوم وروى سفيان بن عيينة عن إمساعيل بن أيب خالد قال وأعزهم غدا ألزمهم

ِتلْكَ الدَّاُر الْآِخَرةُ {: راكب على مساكني يأكلون كسرا هلم، فسلم عليهم فدعوه إىل طعامهم، فتال هذه اآلية



قد أجبتكم فأجيبوين فحملهم إيل : مث نزل وأكل معهم مث قال} اًَنْجَعلَُها ِللَِّذيَن ال ُيرِيُدونَ ُعلُّواً ِفي اَألْرضِ َوال فََساد
حدثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل : منزلة فأطعمهم وكساهم وصرفهم خرجه أبو القاسم الطرباين سليمان بن أمحد قال

اد إمنا لفظ الدار اآلخرة يشمل الثواب والعقاب واملر: قال حدثين أيب، قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره وقيل
  .ينتفع بتلك الدار من اتقى، ومن مل يتق فتلك الدار عليه ال له، ألهنا تضره وال تنفعه

ليس شيء خريا من ال إله إال اهللا : وقال عكرمة} النمل{تقدم يف } َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر ِمنَْها { : قوله تعاىل
فَال ُيْجَزى الَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاتِ {أي بالشرك } َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة{. ها خريوإمنا املعىن من جاء بال إله إال اهللا فله من

  .أي يعاقب مبا يليق بعلمه} إِالَّ َما كَانُوا َيْعَملُونَ
َجاَء بِالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِفي َضاللٍ  إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيكَ الْقُْرآنَ لََرادَُّك إِلَى َمَعاٍد قُلْ َربِّي أَْعلَُم َمْن{] ٨٥: [اآلية
  }ُمبِنيٍ
  }َوَما كُْنتَ َتْرُجو أَنْ ُيلْقَى إِلَْيكَ الِْكتَاُب إِالَّ َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك فَال َتكُوَننَّ ظَهِرياً ِللْكَافِرِيَن{] ٨٦: [اآلية

  } تكونن من املشركنيوال يصدنك عن آيات اهللا بعد إذ أنزلت إليك وادع إىل ربك وال{] ٨٧: [اآلية
  }ْرَجُعونََوال َتْدُع َمَع اللَِّه إِلَهاً آَخَر ال إِلََه إِالَّ ُهَو كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِالَّ َوْجَهُه لَهُ الُْحكُْم وَإِلَْيِه ُت{] ٨٨: [اآلية

لسورة ببشارة نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ختم ا} إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك الْقُْرآنَ لََرادَُّك إِلَى َمَعاٍد{: قوله تعاىل
هو بشارة له باجلنة واألول أكثر وهو قول جابر بن عبداهللا وابن عباس وجماهد : برده إىل مكة قاهرا ألعدائه وقيل

خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم من الغار : معاد الرجل بلده ألنه ينصرف مث يعود وقال مقاتل: وغريهم قال القتيب
مهاجرا إىل املدينة يف غري طريق خمافة الطلب، فلما رجع إىل الطريق ونزل اجلحفة عرف الطريق إىل مكة فاشتاق ليال 

أي إىل مكة ظاهرا عليها قال } إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك الْقُْرآنَ لَرَادَُّك إِلَى َمَعاٍد{: إليها فقال له جربيل إن اهللا يقول
: قال} إِلَى َمَعاٍد{باجلحفة ليست مكية وال مدنية وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس نزلت هذه اآلية : ابن عباس

: إن املعىن لرداك إيل يوم القيامة، وهو اختيار الزجاج يقال: إيل املوت وعن جماهد أيضا وعكرمة والزهري واحلسن
عناه أنزل وعن جماهد أيضا وأيب مالك م} فََرَض{بيين وبينك املعاد؛ أي يوم القيامة؛ ألن الناس يعودون فيه أحياء 

ألن : إيل اجلنة وهو قول أيب سعيد اخلدري وابن عباس أيضا؛ ألنه دخلها ليلة اإلسراء وقيل} إِلَى َمَعاٍد{: وأيب صاحل
اَء بِالُْهَدى رَبِّي أَْعلَُم َمْن َج{أي قل لكفار مكة إذا قالوا إنك لفي ضالل مبني } قُلْ رَبِّي أَْعلَُم{. أباه آدم خرج منها

  .أنا أم أنتم} َوَمْن ُهَو ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ
. أي ما علمت أننا نرسلك إيل اخللق وننزل عليك القرآن} َوَما كُْنَت تَْرُجو أَنْ ُيلْقَى إِلَْيَك الِْكتَاُب{: قوله تعاىل

أي عونا هلم } َتكُوَننَّ ظَهِرياً ِللْكَافِرِيَن فَال{. هو استثناء منقطع مبعىن لكن: قال الكسائي} إِالَّ َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك{
  .وقد تقدم يف هذه السورة. ومساعدا

يعين أقواهلم وكذهبم وأذاهم، وال تلتفت حنوهم } َوال َيُصدُّنََّك َعْن آَياِت اللَِّه َبْعَد إِذْ أُْنزِلَتْ إِلَْيَك{: قوله تعاىل
من أصده مبعىن صدره وهى لغة يف } ُيصُِدُّنََّك{: زوم النون وقرئجم} َيُصدُّنََّك{: وامض ألمرك وشأنك وقرأ يعقوب

  :كلب قال الشاعر
  صدود السواقي عن أنوف احلوائم... أناس أصدرا الناس بالسيف عنهم 

أي إىل التوحيد وهذا يتضمن املهادنة واملوادعة وهذا كله منسوخ بآية السيف وسبب هذه اآلية } َواْدُع إِلَى رَبَِّك{
ت قريش تدعو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل تعظيم أوثاهنم، وعند ذلك ألقى الشيطان يف أمنيته أم ما كان



أي ال تعبد معه غريه فإنه ال إله إال هو نفي لكل } َوال َتْدُع َمَع اللَِّه إِلَهاً آخََر{. الغرانيق على ما تقدم واهللا أعلم
دينه وقال أبو العالية : معناه إال هو وقال الصادق: قال جماهد} ٌك إِالَّ َوْجهَُهكُلُّ َشْيٍء َهاِل{. معبود وإثبات لعبادته

  :أي إال ما أريد به وجهه؛ أي ما يقصد إليه بالقربة قال: وسفيان
  رب العباد إليه الوجه والعمل... أستغفر اهللا ذنبا لست حمصيه 

إال : فقال} كُلُّ َشْيٍء هَاِلٌك إِالَّ َوْجهَُه{: له تعاىلحدثين الثوري قال سألت أبا عبيدة عن قو: وقال حممد بن يزيد
: قال الزجاج. }وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ{يف األوىل واآلخرة } لَُه الُْحكُْم{. جاهه، كما تقول لفالن وجه يف الناس أي جاه

ل شيء غري وجهه هالك منصوب على االستثناء، ولو كان يف غري القرآن كان إال وجهه بالرفع، مبعىن ك} َوْجهَُه{
  :كما قال

  لعمر أبيك إال الفرقدان... وكل أخ مفارقة أخوه 
  .مبعىن ترجعون إليه} َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ{. واملعىن كل أخ غري الفرقدين مفارقه أخوه

  متت سورة القصص واحلمد هللا

  تفسري سورة العنكبوت

سلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بني دخلت على النيب صلى اهللا عليه و: أيب سعيد اخلدري قال
" إنا كذلك يضعف لنا البالء ويضعف لنا األجر: "يا رسول اهللا ما أشدها عليك قال: يدي فوق اللحاف فقلت

مث الصاحلون إن كان أحدهم ليبتلى : "مث من قال: وقلت" األنبياء: "يا رسول اهللا أي الناس أشد بالء؟ قال: قلت
وروى سعد بن أيب " د إال العباءة حيوهبا وأن كان أحدهم ليفرح بالبالء كما يفرح أحدكم بالرخاءبالفقر حىت ما جي

األنبياء مث األمثل فاألمثل يبتلى الرجل على حسب دينه : "قلت يا رسول اهللا أي الناس أشد بالء ؟ قال: وقاص قال
حسب دينه فما يربح البالء بالعبد حىت يتركه  فإن كان يف دينه صلبا أشتد بالؤه وإن كان يف دينه رقة أبتلي على

وروى عبدالرمحن بن زيد أن عيسى عليه السالم كان له وزير فركب يوما " ميشي على األرض وما عليه من خطيئة
يا رب وزيري يف دينك وعوين على بين إسرائيل وخليفيت فيهم سلطت عليه كلبا : فأخذه السبع فأكله فقال عيسى

: وقال وهب" كانت له عندي منزلة رفيعة مل أجد عمله يبلغها فابتليته بذلك ألبلغه تلك املنزلةنعم : "فأكله قال
إذ سلك بك سبيل البالء فقر عينا فإنه سلك بك سبيل األنبياء والصاحلني وإذا : قرأت يف كتاب رجل من احلواريني

  سلك بك سبيل الرخاء فابك على نفسك فقد خولف بك عن سبيلهم
وغريها } البقرة{أي فلريين اهللا الذين صدقوا يف إمياهنم وقد مضى هذا املعىن يف } فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن{: قوله تعاىل

ليعلم صدق الصادق بوقوع صدقه منه وقد علم الصادق من الكاذب قبل أن خيلقهما ولكن القصد : قال الزجاج
فيه : صادق واقعا كائنا وقوعه وقد علم أنه سيقع وقال النحاسقصد وقوع العلم مبا جيازى عليه وإمنا يعلم صدق ال

مشتقا من الكذب الذي هو ضد الصدق } الْكَاِذبَِني{مشتقا من الصدق و } َصَدقُوا{أن يكون  -أحدمها  -قوالن 
  اويكون املعىن؛ فليبينن اهللا والذين صدقوا فقالوا حنن مؤمنون واعتقدوا مثل ذلك والذين كذبوا حني اعتقدو

  اجمللد الرابع عشر
  تفسري سورة الروم



  من الطبعة ١٤اجلزء 
  تفسري سورة الروم

  سورة الروم مكية كلها من غري خالف وهي ستون آية
  }امل{] ١: [اآلية
  }غُِلَبِت الرُّوُم{] ٢: [اآلية
  }ِفي أَدَْنى اَألْرضِ َوُهْم ِمْن َبْعِد غَلَبِهِْم َسَيْغِلُبونَ{] ٣: [اآلية
  }ِفي بِْضعِ ِسنَِني ِللَِّه األَْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئذٍ َيفَْرحُ الُْمْؤِمُنونَ{] ٤: [اآلية
  }بَِنْصرِ اللَِّه يَْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو الَْعزِيُز الرَّحِيُم{] ٥: [اآلية

ملا كان يوم بدر ظهرت : أيب سعيد اخلدري قالروى الترمذي عن } ِفي أَدَْنى اَألْرضِ. غُِلَبِت الرُّوُم. امل{: قوله تعاىل
. َيفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ -إىل قول  -ِفي أَْدَنى اَألْرضِ . غُِلَبِت الرُّوُم. امل{: الروم على فارس فأعجب ذلك املؤمنني فنزلت

هكذا قرأ . جههذا حديث غريب من هذا الو: قال. ففرح املؤمنون بظهور الروم على فارس: قال. } بَِنْصرِ اللَِّه
قال ابن عباس يف قول اهللا عز . ورواه أيضا من حديث ابن عباس بأمت منه. } غََلََبِت الرُّوُم{نصر بن علي اجلهضمي 

كان املشركون حيبون أن يظهر أهل فارس : غَلبت وغُلبت، قال: قال} ِفي أَْدَنى اَألْرضِ. غُِلَبِت الرُّوُم. امل{: وجل
أهل أوثان، وكان املسلمون حيبون أن تظهر الروم على فارس ألهنم أهل كتاب؛ فذكروه على الروم ألهنم وإياهم 

: فذكره أبو بكر هلم فقالوا" أما إهنم سيغلبون: "أليب بكر فذكره أبو بكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
عل أجل مخس سنني، فلم اجعل بيننا وبينك أجال، فإن ظهرنا كان لنا كذا، وإن ظهرمت كان لكم كذا وكذا فج

  أال جعلته: "يظهروا؛ فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

فذلك : مث ظهرت الروم بعد، قال: قال. والبضع ما دون العشرة: قال قال أبو سعيد -أراه قال العشر  -" إىل دون
مسعت أهنم ظهروا عليهم : قال سفيان. } بَِنْصرِ اللَِّه. ُنونََوَيْوَمِئٍذ َيفَْرُح الُْمؤِْم -إىل قوله  -غُِلَبِت الرُّومُ . امل{ قوله 

ملا نزلت : ورواه أيضا عن نيار بن مكرم األسلمي قال. هذا حديث حسن صحيح غريب: قال أبو عيسى. يوم بدر
وكانت فارس يوم نزلت هذه } ِسنَِني ِفي بِْضعِ. ِفي أَْدَنى اَألْرضِ َوُهْم ِمْن بَْعِد غَلَبِهِْم َسَيْغِلُبونَ. غُِلَبِت الرُّوُم. امل{

اآلية قاهرين للروم، وكان املسلمون حيبون ظهور الروم عليهم ألهنم وإياهم أهل كتاب، ويف ذلك نزل قول اهللا 
قريش حتب ظهور فارس  وكانت} بَِنْصرِ اللَِّه َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم. َوَيْومَِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ{: تعاىل

ألهنم وإياهم ليسوا بأهل كتاب وال إميان ببعث، فلما أنزل اهللا هذه اآلية خرج أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه 
ل قا. } ِفي بِْضعِ ِسنَِني. ِفي أَدَْنى اَألْرضِ َوُهْم ِمْن َبْعِد غَلَبِهِْم َسَيْغِلُبونَ. غُِلَبِت الرُّوُم. امل{: يصيح يف نواحي مكة

فذلك بيننا وبينكم، زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس يف بضع سنني، أفال نراهنك : ناس من قريش أليب بكر
كم : وقالوا أليب بكر. وذلك قبل حترمي الرهان، فارهتن أبو بكر واملشركون وتواضعوا الرهان. بلى: على ذلك؟ قال

: ا تنتهي إليه؛ قال فسموا بينهم ست سنني؛ قالجتعل البضع؟ ثالث سنني أو تسع سنني؟ فسم بيننا وبينك وسط
فمضت الست سنني قبل أن يظهروا، فأخذ املشركون رهن أيب بكر، فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على 

وأسلم عند : قال} ِفي بِْضعِ ِسنَِني{ألن اهللا تعاىل قال : فارس، فعاب املسلمون على أيب بكر تسمية ست سنني، قال
أنه ملا : وروى القشريي وابن عطية وغريمها. هذا حديث حسن صحيح غريب: قال أبو عيسى. ثريذلك ناس ك

أسركم أن غَلبت الروم؟ فإن نبينا أخربنا عن اهللا تعاىل أهنم : نزلت اآليات خرج أبو بكر هبا إىل املشركني فقال



يعرضون  -يا أبا فصيل : -بن حرب وقيل أبو سفيان  -فقال له أيب بن خلف وأمية أخوه . سيغلبون يف بضع سنني
  أي نتراهن -فلنتناحب  -بكنيته يا أبا بكر 

. وذلك قبل أن حيرم القمار، وجعلوا الرهان مخس قالئص واألجل ثالث سنني: قال قتادة. يف ذلك فراهنهم أبو بكر
احتطت، فإن البضع ما فهال : "مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه فقال. جعلوا الرهان ثالث قالئص: وقيل

ففعل أبو بكر، فجعلوا القالئص " بني الثالث والتسع والعشر ولكن ارجع فزدهم يف الرهان واستزدهم يف األجل
املشهور يف : القشريي. فظهروا يف تسع سنني: وقال الشعيب. مائة واألجل تسعة أعوام؛ فغلبت الروم يف أثناء األجل

سابعة من غلبة فارس للروم، ولعل رواية الشعيب تصحيف من السبع إىل التسع الروايات أن ظهور الروم كان يف ال
إنه آخر فتوح كسرى أبرويز : ويقال. أنه جعل القالئص سبعا إىل تسع سنني: ويف بعض الروايات. من بعض النقلة

ك، فأنزل اهللا تعاىل فتح فيه القسطنطينية حىت بىن فيها بيت النار؛ فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فساءه ذل
أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه ملا أراد اهلجرة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : وحكى النقاش وغريه. هاتني اآليتني

أعطين كفيال باخلطر إن غلبت؛ فكفل به ابنه عبد الرمحن، فلما أراد أيب اخلروج إىل : تعلق به أيب بن خلف وقال له
الكفيل فأعطاه كفيال، مث مات أيب مبكة من جرح جرحه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وظهرت أحد طلبه عبد الرمحن ب

مل متض تلك املدة حىت غلبت : وقال الشعيب. الروم على فارس يوم احلديبية على رأس تسع سنني من مناحبتهم
طر من ورثته، فقال له النيب الروم فارس؛ وربطوا خيلهم باملدائن، وبنوا رومية؛ فقمر أبو بكر أبيا وأخذ مال اخل

إن سبب غلبة الروم فارس امرأة كانت يف فارس ال : وقال املفسرون. فتصدق به" تصدق به: "صلى اهللا عليه وسلم
هذا : أريد أن أستعمل أحد بنيك على جيش أجهزه إىل الروم؛ فقالت: تلد إال امللوك واألبطال، فقال هلا كسرى
ر، وهذا فرخان أحد من سنان وأنفذ من نبل، وهذا شهر بزان أحلم من كذا، هرمز أروع من ثعلب وأحذر من صق

  فاختر؛ قال فاختار احلليم وواله، فسار إىل الروم بأهل فارس فظهر على

لقد : إن شهر بزان ملا غلب الروم خرب ديارها حىت بلغ اخلليج، فقال أخوه فرخان: قال عكرمة وغريه. لروم
؛ فكتب كسرى إىل شهر بزان أرسل إيل برأس فرخان فلم يفعل؛ فكتب كسرى رأيتين جالسا على سرير كسرى

إين قد استعملت عليكم فرخان وعزلت شهر بزان، وكتب إىل فرخان إذا ويل أن يقتل شهر بزان؛ فأراد : إىل فارس
: فرخانفرَّخان قتل شهر بزان فأخرج له شهر بزان ثالث صحائف من كسرى يأمره بقتل فرخان، فقال شهر بزان ل

إن كسرى كتب إيل أن أقتلك ثالث صحائف وراجعته أبدا يف أمرك، أفتقتلين أنت بكتاب واحد؟ فرد امللك إىل 
وجاء اخلرب . أخيه، وكتب شهر بزان إىل قيصر ملك الروم فتعاونا على كسرى، فغلبت الروم فارس ومات كسرى

ِفي . غُِلَبِت الرُّوُم. امل{: املسلمني؛ فذلك قوله تعاىل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية ففرح من معه من
إن قيصر كان بعث : وقيل. بأذرعات، وهي ما بني بالد العرب والشام: عكرمة. يعين أرض الشام} أَدَْنى اَألْرضِ

رجال يدعى حينس وبعث كسرى شهر بزان فالتقيا بأذرعات وبصرى وهي أدىن بالد الشام إىل أرض العرب 
قال . معناه أقرب} أدىن{و . باألردن وفلسطني: مقاتل. باجلزيرة، وهو موضع بني العراق والشام: جماهد .والعجم
فإن كانت الواقعة بأذرعات فهي من أدىن األرض بالقياس إىل مكة، وهي اليت ذكرها امرؤ القيس يف : ابن عطية

  :قوله
  بيثرب أدىن دارها نظر عال... تنورهتا من أذرعات وأهلها 

فلما . ن كانت الواقعة باجلزيرة فهي أدىن بالقياس إىل أرض كسرى، وإن كانت باألردن فهي أدىن إىل أرض الروموإ



  .طرأ ذلك وغُلبت الروم سر الكفار فبشر اهللا عباده بأن الروم سيغلبون وتكون الدولة هلم يف احلرب
} غَلَبت الرُّوُم{طالب ومعاوية بن قرة  وقرأ أبو سعيد اخلدري وعلي بن أيب. وقد مضى الكالم يف فواتح السور

وتأويل ذلك أن الذي طرأ يوم بدر إمنا كانت الروم غلبت فعز ذلك على كفار قريش وسر . بفتح الغني والالم
قال أبو جعفر . بذلك املسلمون، فبشر اهللا تعاىل عباده أهنم سيغلبون أيضا يف بضع سنني؛ ذكر هذا التأويل أبو حامت

  :النحاس

غَلَبت {وروي عن ابن عمر وأيب سعيد اخلدري أهنما قرأ . بضم العني وكسر الالم} غُِلَبتِ الرُّوُم{أكثر الناس  قراءة
أن هذه قراءة أهل الشام؛ وأمحد بن حنبل : وحكى أبو حامت أن عصمة روى عن هارون. } سُيغلبون{وقرأ } الرُّوُم
بضم الغني، } غُلبت{ه، واحلديث يدل على أن القراءة إن عصمة هذا ضعيف، وأبو حامت كثري احلكاية عن: يقول

وكان يف هذا اإلخبار دليل على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، ألن الروم غلبتها فارس، فأخرب اهللا عز وجل نبيه 
حممدا صلى اهللا عليه وسلم أن الروم ستغلب فارس يف بضع سنني، وأن املؤمنني يفرحون بذلك، ألن الروم أهل 

، فكان هذا من علم الغيب الذي أخرب اهللا عز وجل به مما مل يكن علموه، وأمر أبا بكر أن يراهنهم على ذلك كتاب
والقراءة بضم الغني أصح، وأمجع : قال ابن عطية. وأن يبالغ يف الرهان، مث حرم الرهان بعد ونسخ بتحرمي القمار

، } سيغلبون{وى عن ابن عمر أنه قرأ أيضا بضم الياء يف وير. أنه بفتح الياء، يراد به الروم} سيغلبون{الناس على 
فاملعىن } سُيغلبون {ومن قر : قال أبو جعفر النحاس. ويف هذه القراءة قلب للمعىن الذي تظاهرت الروايات به

وروي أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر؛ كما . وفارس من بعد غلبهم، أي من بعد أن غلبوا، سيغلبون: عنده
يث أيب سعيد اخلدري حديث الترمذي، وروي أن ذلك كان يوم احلديبية، وأن اخلرب وصل يوم بيعة يف حد

وقد ذكر الناس أن . ويف كال اليومني كان نصر من اهللا للمؤمنني: قال ابن عطية. الرضوان؛ قاله عكرمة وقتادة
كاملسلمني، وفارس من أهل األوثان؛  سبب سرور املسلمني بغلبة الروم ومههم أن تغلب إمنا هو أن الروم أهل كتاب

أن فرحهم إمنا كان إلجناز وعد اهللا تعاىل؛ إذ كان  -وقول آخر وهو أوىل : قال النحاس. كما تقدم بيانه يف احلديث
ويشبه أن يعلل ذلك : قال ابن عطية. فيه دليل على النبوة ألنه أخرب تبارك وتعاىل مبا يكون يف بضع سنني فكان فيه

النظر من حمبة أن يغلب العدو األصغر ألنه أيسر مؤونة، ومىت غلب األكرب كثر اخلوف منه؛ فتأمل هذا  مبا يقتضيه
  املعىن، مع ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رجاه من ظهور دينه وشرع اهللا الذي بعثه به وغلبته على األمم، وإرادة كفار مكة أن يرميه اهللا مبلك يستأصله 
سرورهم إمنا كان بنصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املشركني؛ ألن جربيل أخرب بذلك : وقيل. ويرحيهم منه

  .النيب عليه السالم يوم بدر؛ حكاه القشريي
وحيتمل أن يكون سرورهم باجملموع من ذلك، فسروا بظهورهم على عدوهم وبظهور الروم أيضا وبإجناز : قلت

بسكون الالم، ومها لغتان؛ مثل الظعن } من بعد غَلْبهم{وحممد بن السميقع وقرأ أبو حيوة الشامي . وعد اهللا
} َوإِقَاَم الصَّالِة{فحذفت التاء كما حذفت يف قوله عز وجل } من بعد غلبتهم{وزعم الفراء أن األصل . والظعن

مصدر قد } لصالةإقام ا{وهذا غلط ال خييل على كثري من أهل النحو؛ ألن : قال النحاس. وأصله وإقامة الصالة
وقد حكى . ليس مبعتل وال حذف منه شيء} غلب{حذف منه العتالل فعله، فجعلت التاء عوضا من احملذوف، و 

طرد طردا، وجلب جلبا، وحلب حلبا، وغلب غلبا؛ فأي حذف يف هذا، وهل جيوز أن يقال يف أكل : األصمعي
فرقا بني املذكر واملؤنث، وقد مضى } بِضع{اهلاء من  حذفت} ِفي بِْضعِ ِسنَِني{. ؟" حذف منه: -أكال وما أشبهه 



كما } يف بضع سنني{ومن العرب من يقول . ألنه مجع مسلم} ِسنَِني{وفتحت النون من . }يوسف{الكالم فيه يف 
وجاز أن جيمع سنة مجع من يعقل بالواو والنون والياء والنون، ألنه قد حذف منها شيء فجعل . } ِغِسلني{يقول يف 

سنهة أو سنوة، وكسرت السني منه داللة على أن } سنة{اجلمع عوضا من النقص الذي يف واحده؛ ألن أصل هذا 
الضمة دليل على الواو وقد : ويلزم الفراء أن يضمها ألنه يقول. خارج عن قياسه ومنطه؛ هذا قول البصريني. مجعه

  .حذف من سنة واو يف أحد القولني، وال يضمها أحد علمناه
أخرب تعاىل بانفراده بالقدرة وأن ما يف العامل من غلبة وغريها إمنا هي منه } ِللَِّه اَألْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن َبْعُد{: ىلقوله تعا

  .أي إنفاذ األحكام} ِللَِّه اَألمُْر{وبإرادته وقدرته فقال 

ِمْن قَْبلُ {و . ومن بعد كل شيء من قبل كل شيء: وقيل. أي من قبل هذه الغلبة ومن بعدها} من قَْبلُ َوِمْن َبْعُد{
ظرفان بنيا على الضم؛ ألهنما تعرفا حبذف ما أضيفا إليهما وصارا متضمنني ما حذف فخالفا تعريف } َوِمْن َبْعُد

األمساء وأشبها احلروف يف التضمني فبنِيا، وخصا بالضم لشبههما باملنادى املفرد يف أنه إذا نكر وأضيف زال بناؤه، 
} ِللَِّه اَألْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن َبْعُد{وحكى الكسائي عن بعض بين أسد . } ِمْن قبلِ َوِمن بعِد{: ويقال. ماوكذلك مها فض

وأنكره . خمفوضني بغري تنوين" من قبل ومن بعد"وحكى الفراء . األول خمفوض منون، والثاين مضموم بال تنوين
ِمْن قبلِ َوِمن {اء كثرية، الغلط فيها بني، منها أنه زعم أنه جيوز يف القرآن أشي: وقال الفراء يف كتابه. النحاس ورده

َوَيْوَمِئذٍ َيفَْرحُ {. املعىن من متقدم ومن متأخر: قال الزجاج. على أهنما نكرتان} ِمْن قبلِ َوِمن بعِد{وإمنا جيوز } بعِد
ين من أوليائه؛ ألن نصره خمتص بغلبة أوليائه ألعدائه، فأما يع} َيْنُصُر َمْن َيَشاُء{. تقدم ذكره} بَِنْصرِ اللَِّه. الُْمْؤِمُنونَ

  .ألهل طاعته} الرَّحِيُم{يف نقمته } َوُهَو الَْعزِيُز{. غلبة أعدائه ألوليائه فليس بنصره، وإمنا هو ابتالء وقد يسمى ظفرا
  }سِ ال َيْعلَُمونََوْعَد اللَِّه ال ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّا{] ٦: [اآلية
  }َيْعلَُمونَ ظَاهِراً ِمَن الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوُهْم َعنِ الْآِخَرِة ُهْم غَاِفلُونَ{] ٧: [اآلية

وهم الكفار وهم } َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ{. ألن كالمه صدق} وَْعَد اللَِّه ال ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه{: قوله تعاىل
مث بني تعاىل مقدار ما . على املصدر؛ أي وعد ذلك وعدا} َوْعَد اللَِّه{وانتصب . املراد مشركو مكة: وقيل. أكثر

مىت يزرعون ومىت حيصدون، وكيف : يعين أمر معايشهم ودنياهم} َيْعلَُمونَ ظَاِهراً ِمَن الَْحَياِة الدُّْنيَا{: يعلمون فقال 
هو بنيان قصورها، وتشقيق أهنارها وغرس : وقال الضحاك. رمة وقتادةيغرسون وكيف يبنون؛ قاله ابن عباس وعك

  هو ما تلقيه الشياطني إليهم من أمور الدنيا: وقيل. أشجارها؛ واملعىن واحد

أَْم {الظاهر والباطن؛ كما قال يف موضع آخر : وقيل. عند استراقهم السمع من مساء الدنيا؛ قاله سعيد بن جبري
  }لِبِظَاِهرٍ ِمَن الْقَْو

بلغ واهللا من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد : وقول ابن عباس أشبه بظاهر احلياة الدنيا، حىت لقد قال احلسن: قلت
يصلح يوم الريح : قسم كسرى أيامه فقال: وقال أبو العباس املربد. الدرهم فيخربك بوزنه وال حيسن أن يصلي

ما كان أعرفهم : قال ابن خالويه. ويوم الشمس للحوائج للنوم، ويوم الغيم للصيد، ويوم املطر للشرب واللهو،
قال } ُهْم غَاِفلُونَ{أي عن العلم هبا والعمل هلا } وَُهْم َعنِ اآلِخَرِة{. بسياسة دنياهم، يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا

  :بعضهم
  يف صورة الرجل السميع املبصر... ومن البلية أن ترى لك صاحبا 

  وإذا يصاب بدينه مل يشعر... له فطنٍ بكل مصيبة يف ما



لٍ ُمَسّمًى َوإِنَّ أََولَمْ َيَتفَكَُّروا ِفي أَْنفُِسهِْم َما َخلََق اللَُّه السََّماَواِت َواَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِالَّ بِالَْحقِّ َوأََج{] ٨: [اآلية
  }كَِثرياً ِمَن النَّاسِ بِِلقَاِء َربِّهِْم لَكَافُِرونَ

حبرف جر؛ ألهنم مل يؤمروا أن } َيتَفَكَّرُوا{ظرف للتفكري وليس مبفعول، تعدى إليه } ِفي أَنْفُِسهِْم{: قوله تعاىل
يتفكروا يف خلق أنفسهم، إمنا أمروا أن يستعملوا التفكر يف خلق السموات واألرض وأنفسهم، حىت يعلموا أن اهللا 

إِالَّ {. م حذف، أي فيعلموا؛ ألن يف الكالم دليال عليهيف الكال: قال الزجاج. مل خيلق السموات وغريها إال باحلق
: وقيل. بالعدل} بِالْحَقِّ{: وقيل. إال إلقامة احلق: وقيل. معناه إال للحق؛ يعين الثواب والعقاب: قال الفراء} بِالَْحقِّ

. لى توحيده وقدرتهأي أنه هو احلق وللحق خلقها، وهو الداللة ع} بِالْحَقِّ{: وقيل. باحلكمة؛ واملعىن متقارب
  أي للسموات واألرض أجل} وَأََجلٍ ُمسَّمًى{

ويف هذا تنبيه على الفناء، وعلى أن لكل خملوق أجال، وعلى ثواب احملسن وعقاب . ينتهيان إليه وهو يوم القيامة
كَِثرياً ِمَن النَّاسِ َوإِنَّ {. أي خلق ما خلق يف وقت مساه ألن خيلق ذلك الشيء فيه} َوأََجلٍ ُمَسّمًى{: وقيل. املسيء

لكافرون بلقاء رهبم، على التقدمي والتأخري؛ أي لكافرون بالبعث : الالم للتوكيد، والتقدير} بِِلقَاِء َربِّهِْم لَكَاِفُرونَ
إن زيدا جالس : فإن قلت. إن زيدا لفي الدار جلالس جاز: ولو قلت. إن زيدا يف الدار جلالس: وتقول. بعد املوت
: وكذا إن قلت. جيز؛ ألن الالم إمنا يؤتى هبا توكيدا السم إن وخربها، وإذا جئت هبما مل جيز أن تأيت هبا لفي الدار مل

  .إن زيدا جلالس لفي الدار مل جيز
نُْهْم قُوَّةً َوأَثَارُوا اَألْرَض أََولَمْ َيِسريُوا ِفي اَألْرضِ فََيْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا أََشدَّ ِم{] ٩: [اآلية

  }كَانُوا أَْنفُسَُهْم َيظِْلُمونََوَعَمُروَها أَكْثََر ِممَّا َعَمُروَها َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيَِّناِت فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلمَُهْم َولَِكْن 
كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا أََشدَّ {. صائرهم وقلوهبمبب} أَوَلَْم َيِسُريوا ِفي اَألْرضِ فََيْنظُرُوا{: قوله تعاىل

} ُتِثُري الْأَْرَض{: أي قلبوها للزراعة؛ ألن أهل مكة مل يكونوا أهل حرث؛ قال اهللا تعاىل} ِمْنُهْم قُوَّةً َوأَثَارُوا اَألْرَض
. وها أولئك أكثر مما عمروها هؤالء فلم تنفعهم عمارهتم وال طول مدهتمأي وعمر} َوَعَمُروَها أَكْثََر ِممَّا َعَمُروَها{
بأن } فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم{. باألحكام فكفروا ومل يؤمنوا: وقيل. أي باملعجزات} َوَجاَءْتُهمْ ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّنَاِت{

  .بالشرك والعصيان} ُهْم َيظِْلُمونَوَلَِكْن كَانُوا أَنْفَُس{. أهلكهم بغري ذنب وال رسل وال حجة
  }ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ الَِّذيَن أََساُءوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآياِت اللَِّه َوكَانُوا بَِها َيْسَتهْزِئُونَ{] ١٠: [اآلية

ث األسوأ وهو األقبح، كما أن السوأى فعلى من السوء تأني} ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ الَِّذيَن أََساءُوا السُّوأَى{: قوله تعاىل
أَنْ كَذَُّبوا {أشركوا؛ دل عليه } أََساُءوا{ومعىن . يعين هبا ها هنا النار؛ قاله ابن عباس: احلسىن تأنيث األحسن، وقيل

اِقَبةَ ثُمَّ كَانَ َع{وقرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو . اسم جهنم؛ كما أن احلسىن اسم اجلنة: } السُّوأَى{. } بِآياِت اللَِّه
والباقون بالنصب على خرب . خرب كان} السُّوءى{و . بالرفع اسم كان، وذكرت ألن تأنيثها غري حقيقي} الَِّذيَن
مث كان التكذيب عاقبة الذين : وجيوز أن يكون امسها التكذيب؛ فيكون التقدير. بالرفع اسم كان} السُّوَءى{. كان

ثُمَّ كَانَ {وروي عن األعمش أنه قرأ . حملذوف؛ أي اخللة السوأىأساؤوا ويكون السوأى مصدرا ألساؤوا، أو صفة 
أَنْ كَذَُّبوا بِآياتِ {. السوء أشد الشر؛ والسوأى الفعلى منه: قال النحاس. برفع السوء} َعاِقَبةَ الَِّذيَن أََساءُوا السُّوُء

بالعذاب أن : مقاتل. ن؛ قاله الكليبوقيل مبحمد والقرآ. بأن كذبوا: وقيل. أي ألن كذبوا؛ قاله الكسائي} اللَِّه
  .} َوكَانُوا بَِها َيسَْتْهزِئُونَ{مبعجزات حممد صلى اهللا عليه وسلم : الضحاك. ينزل هبم

  }اللَُّه يَْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعونَ{] ١١: [اآلية



  }ُمْجرُِمونََوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُيْبِلُس الْ{] ١٢: [اآلية
  }وَلَْم َيكُْن لَُهْم ِمْن ُشرَكَائِهِْم ُشفََعاُء َوكَانُوا بُِشَركَاِئهِْم كَافِرِيَن{] ١٣: [اآلية

وقرأ أبو عبدالرمحن } َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُيْبِلُس الُْمْجرُِمونَ{. الباقون بالتاء. بالياء} يرجعون{قرأ أبو عمرو وأبو بكر 
أبلس الرجل إذا سكت وانقطعت حجته، ومل يؤمل أن يكون له : بفتح الالم؛ واملعروف يف اللغة} ُسُيْبِل{السلمي 
  :حتري؛ كما قال العجاج: وقريب منه. حجة

  قال نعم أعرفه وأبلسا... يا صاح هل تعرف رمسا مكرسا 

ولو كان كما قال : النحاس. وقد زعم بعض النحويني أن إبليس مشتق من هذا، وأنه أبلس ألنه انقطعت حجته
املبلس الساكت املنقطع يف حجته، اليائس من أن : الزجاج. لوجب أن ينصرف، وهو يف القرآن غري منصرف

قالوا } ُشفََعاُء َوكَاُنوا بُِشَركَائِهِْم كَاِفرِيَن{أي ما عبدوه من دون اهللا } وَلَْم َيكُْن لَُهْم ِمْن ُشَركَائِهِْم{. يهتدي إليها
  .ربؤوا منها وتربأت منهم؛ حسبما تقدم يف غري موضعليسوا بآهلة فت

  }َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيْوَمِئذٍ َيَتفَرَّقُونَ{] ١٤: [اآلية
  }فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت فَُهْم ِفي رَْوَضٍة ُيْحَبرُونَ{] ١٥: [اآلية

فَأَمَّا الَِّذيَن {: يعين املؤمنني من الكافرين؛ مث بني كيف تفريقهم فقال} ْومَِئٍذ َيَتفَرَّقُونََوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َي{: قوله تعاىل
إن معناها : وكذا قال سيبويه. دع ما كنا فيه وخذ يف غريه} أمّا{معىن : مسعت الزجاج يقول: قال النحاس} آَمُنوا

الروضة اجلنة، والرياض : قال الضحاك} ْوَضٍة ُيْحَبُرونَفَُهْم ِفي َر{. مهما كنا يف شيء فخذ يف غري ما كنا فيه
أحسن ما تكون : وقال غريه. الروضة ما كان يف تسفل، فإذا كانت مرتفعة فهي ترعة: وقال أبو عبيد. اجلنان

  :الروضة إذا كانت يف موضع مرتفع غليظ؛ كما قال األعشى
  هطلخضراء جاد عليها مسبل ... ما روضة من رياض احلزن معشبة 

  مؤزر بعميم النبت مكتهل... يضاحك الشمس منها كوكب شرق 
  وال بأحسن منها إذ دنا األصل... يوما بأطيب منها نشر رائحة 

وقد قيل يف الترعة . إال أنه ال يقال هلا روضة إال إذا كان فيها نبت، فإن مل يكن فيها نبت وكانت مرتفعة فهي ترعة
  د العرب ما ينبت حولوالروضة عن: وقال القشريي. غري هذا

واجلمع روض ورياض، صارت الواو ياء : اجلوهري. الغدير من البقول؛ ومل يكن عند العرب شيء أحسن منه
  :وأنشد أبو عمرو. ويف احلوض روضة من ماء إذا غطى أسفله. حنو من نصف القربة ماء: والروض. لكسر ما قبلها

  وروضة سقيت منها نِضويت
: السدي. وقيل يسرون. وقيل ينعمون؛ وقاله جماهد وقتادة. يكرمون: اك وابن عباسقال الضح} ُيْحَبُرونَ{

احلبور وهو السرور؛ : احلرب: وقال اجلوهري. السرور والفرح؛ ذكره املاوردي: واحلربة عند العرب. يفرحون
. ينعمون ويكرمون ويسرون أي} فَُهْم ِفي رَْوَضٍة ُيْحَبُرونَ{: حربا وحربة؛ قال تعاىل" بالضم"حربه حيربه : ويقال

ومسعت علي بن سليمان . وحكى الكسائي حربته أي أكرمته ونعمته: النحاس. ورجل حيبور يفعول من احلبور
. واحلرب مشتق من هذا. يتبني عليهم أثر النعيم} حيربون{على أسنانه حربة أي أثر؛ فـ : هو مشتق من قوهلم: يقول

  :قال الشاعر
  أما ترى حبار من يسقيها...  ال متأل الدلو وعرق فيها



ـ : وقيل فالن حسن احلرب والسرب إذا كان مجيال : يقال. حيسنون} ُيْحَبُرونَ{أصله من التحبري وهو التحسني؛ ف
. حربته حربا إذا حسنته: ؛ وهذا كأنه مصدر قولك"بالفتح"فالن حسن احلرب والسرب : ويقال أيضا. حسن اهليئة

} ِفي َرْوَضةٍ ُيْحَبُرونَ{وقال حيىي بن أيب كثري " رج رجل من النار ذهب حربه وسربهخي: "واألول اسم؛ ومنه احلديث
إذا أخذ أهل اجلنة يف السماع مل تبق شجرة يف اجلنة إال رددت الغناء : السماع يف اجلنة؛ وقاله األوزاعي، قال: قال

إسرافيل، فإذا أخذ يف السماع قطع  ليس أحد من خلق اهللا أحسن صوتا من: وقال األوزاعي. بالتسبيح والتقديس
ومل تبق شجرة يف اجلنة إال رددت، ومل يبق ستر وال : زاد غري األوزاعي. على أهل سبع مسوات صالهتم وتسبيحهم

  باب إال ارتج وانفتح، ومل تبق حلقة

لك املقاصب إال طنت بألوان طنينها، ومل تبق أمجة من أجام الذهب إال وقع أهبوب الصوت يف مقاصبها فزمرت ت
بفنون الزمر، ومل تبق جارية من جوار احلور العني إال غنت بأغانيها، والطري بأحلاهنا، ويوحي اهللا تبارك وتعاىل إىل 

املالئكة أن جاوبوهم وأمسعوا عبادي الذين نزهوا أمساعهم عن مزامري الشيطان فيجاوبون بأحلان وأصوات روحانيني 
يا داود قم عند ساق عرشي فمجدين؛ فيندفع : حدة، مث يقول اهللا جل ذكرهفتختلط هذه األصوات فتصري رجة وا

. }فَُهْم ِفي َرْوَضةٍ ُيْحَبُرونَ{: داود بتمجيد ربه بصوت يغمر األصوات وجيليها وتتضاعف اللذة؛ فذلك قوله تعاىل
اهللا عليه وسلم كان وذكر الثعليب من حديث أيب الدرداء أن رسول اهللا صلى . ذكره الترمذي احلكيم رمحه اهللا

يا رسول اهللا، هل يف اجلنة : يذكر الناس؛ فذكر اجلنة وما فيها من األزواج والنعيم؛ ويف أخريات القوم أعرايب فقال
نعم يا أعرايب، إن يف اجلنة لنهرا حافتاه األبكار من كل بيضاء مخصانية يتغنني بأصوات مل تسمع : "من مساع؟ فقال

: واخلمصانية. بالتسبيح: مباذا يتغنني؟ فقال: فسأل رجل أبا الدرداء" أفضل نعيم اجلنةاخلالئق مبثلها قط فذلك 
  .املرهفة األعلى، اخلمصانة البطن، الضخمة األسفل

فَال َتْعلَمُ {: وأين هذا من قوله احلق. وهذا كله من النعيم والسرور واإلكرام؛ فال تعارض بني تلك األقوال: قلت
فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر : "وقوله عليه السالم. على ما يأيت} ُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُينٍَنفٌْس َما أُْخِفَي لَ
إن يف اجلنة ألشجارا عليها أجراس من فضة، فإذا أراد أهل اجلنة السماع بعث اهللا : "وقد روي". على قلب بشر

ذكره ". س بأصوات لو مسعها أهل الدنيا ملاتوا طربارحيا من حتت العرش فتقع يف تلك األشجار فتحرك تلك األجرا
  .الزخمشري

  }َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَرُوا َوكَذَّبُوا بِآياِتَنا َولِقَاِء اآلِخَرِة فَأُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ{] ١٦: [اآلية
فَأُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ {. أي بالبعث} َوِلقَاِء اآلِخرَِة{. م فيهتقدم الكال} َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآياتَِنا{: قوله تعاىل
إِذَا َحَضَر أََحَدكُمُ {: نازلون؛ ومنه قوله تعاىل: وقيل. معذبون: وقيل. جمموعون: وقيل. أي مقيمون} ُمْحَضُرونَ
  .أي نزل به؛ قاله ابن شجرة، واملعىن متقارب} الَْمْوُت
  }اللَِّه ِحَني تُْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَفَسُْبَحانَ {] ١٧: [اآلية
  }َولَهُ الَْحْمُد ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ َوَعِشّياً َوِحَني تُظْهُِرونَ{] ١٨: [اآلية

  :فيه ثالث مسائل
ة واحلض على أنه خطاب للمؤمنني باألمر بالعباد: األول: اآلية فيه ثالثة أقوال} فَسُْبَحانَ اللَِّه{: قوله تعاىل -األويل

: قال اهللا تعاىل: أين؟ فقال: الصلوات اخلمس يف القرآن؛ قيل له: قال ابن عباس. الصالة يف هذه األوقات
َوِحنيَ {العصر } َوَعِشّياً{صالة الفجر } َوِحَني ُتصْبُِحونَ{صالة املغرب والعشاء } فَسُْبَحانَ اللَِّه ِحَني ُتْمُسونَ{



: أن اآلية تنبيه على أربع صلوات: وعن ابن عباس أيضا وقتادة. ضحاك وسعيد بن جبريالظهر؛ وقاله ال} ُتظْهُِرونَ
ويف ذكر أوقات } َوُزلَفاً ِمَن اللَّْيلِ{والعشاء اآلخرة هي يف آية أخرى يف : املغرب والصبح والعصر والظهر؛ قالوا

. يف الصلوات} ِحَني ُتْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَ فَسُْبَحانَ اللَِّه{أهل التفسري على أن هذه اآلية : وقال النحاس. العورة
فسبحوا اهللا يف الصلوات، ألن التسبيح يف الصالة؛ وهو القول : حقيقته عندي: ومسعت على بن سليمان يقول

  وذكر القول. فسبحوا اهللا حني متسون وحني تصبحون؛ ذكره املاوردي: والقول الثالث. الثاين

ملا تضمنها : أحدمها: ويف تسمية الصالة بالتسبيح وجهان.  حني متسون وحني تصبحونفصلوا هللا: األول، ولفظه فيه
مأخوذ من السبحة والسبحة الصالة؛ ومنه قول النيب صلى اهللا عليه : الثاين. من ذكر التسبيح يف الركوع والسجود

  .أي صالة" تكون هلم سبحة يوم القيامة: "وسلم
. اعتراض بني الكالم بدؤوب احلمد على نعمه وأالئه} َحْمُد ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضَِولَُه الْ{: قوله تعاىل -الثانية
واألول أظهر؛ فإن احلمد هللا من نوع تعظيم اهللا . أي الصالة له الختصاصها بقراءة احلمد} َولَهُ الَْحْمُد{معىن : وقيل

وبدأ بصالة املغرب ألن الليل . ة، واهللا أعلمتعاىل واحلض على عبادته ودوام نعمته؛ فيكون نوعا آخر خالف الصال
. بدأ بصالة الظهر إذ هي أول صالة صالها جربيل بالنيب صلى اهللا عليه وسلم} سبحان{ويف سورة . يتقدم النهار
وخص صالة الليل باسم التسبيح وصالة النهار باسم احلمد ألن لإلنسان يف النهار متقلبا يف أحوال : املاوردي

 تعاىل عليها، ويف الليل على خلوة توجب تنزيه اهللا من األسواء فيها؛ فلذلك صار احلمد بالنهار توجب محد اهللا
  .أخص فسميت به صالة النهار، والتسبيح بالليل أخص فسميت به صالة الليل

يه؛ فحذف فيه حينا متسون فيه وحينا تصبحون ف: واملعىن} ِحيَنا تُْمُسونَ َوِحيَنا ُتْصبُِحونَ{قرأ عكرمة  -الثالثة
العشي : قال اجلوهري} َوَعِشيّاً} {َواتَّقُوا َيْوماً ال َتْجزِي نَفٌْس َعْن َنفْسٍ شَْيئاً{ختفيفا، والقول فيه كالقول يف 

عشيان، على غري : وتصغري العشي. أتيته عشية أمس وعشي أمس: والعشية من صالة املغرب إىل العتمة؛ تقول
. عشيشيان، واجلمع عشيشيات: وقيل أيضا يف تصغريه. نا، واجلمع عشياناتقياس مكربه؛ كأهنم صغروا عشيا

. والعشاء إن املغرب والعتمة. مثل العشي" بالكسر واملد"والعشاء . وتصغري العشية عشيشية، واجلمع عشيشيات
  :وزعم قوم أن العشاء من زوال الشمس إىل طلوع الفجر، وأنشدوا

  ما انتصف النهارعشاء بعد... غدونا غدوة سحرا بليل 

أن املساء بدو الظالم بعد املغيب، والعشاء آخر النهار عند ميل الشمس : والفرق بني املساء والعشاء: املاوردي
  .للمغيب، وهو مأخوذ من عشا العني وهو نقص النور من الناظر كنقص نور الشمس

  }َت ِمَن الَْحيِّ وَُيْحيِي الْأَْرضَ َبْعَد َموِْتَها َوكَذَِلَك ُتخَْرُجونَُيخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُيْخرُِج الَْميِّ{] ١٩: [اآلية
ويف هذا دليل على . بني كمال قدرته؛ أي كما أحيا األرض بإخراج النبات بعد مهودها، كذلك حيييكم بالبعث

  }وَُيْخرِجُ الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت{بيان } آل عمران{صحة القياس؛ وقد مضى يف 
  }َوِمْن آيَاِتِه أَنْ َخلَقَكُْم ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنُْتْم َبَشٌر َتنَْتِشُرونَ{] ٢٠: [ةاآلي
ةً إِنَّ ِفي ذَِلكَ َوِمْن آيَاِتِه أَنْ َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُمْ أَزَْواجاً ِلَتْسكُُنوا إِلَْيَها َوجََعلَ َبيَْنكُْم َموَدَّةً َوَرْحَم{] ٢١: [اآلية
  }آياٍت ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَلَ

  }ِمَنيَوِمْن آيَاِتِه َخلُْق السََّماَواِت َواَألْرضِ َواخِْتالفُ أَلِْسنَِتكُْم وَأَلْوَانِكُْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياٍت ِللْعَاِل{] ٢٢: [اآلية
  }ْم ِمْن فَْضِلِه إِنَّ ِفي ذَِلَك آلياتٍ ِلقَْومٍ َيْسَمُعونََوِمْن آيَاِتِه َمَناُمكُْم بِاللَّْيلِ وَالنََّهارِ وَاْبِتَغاؤُكُ{] ٢٣: [اآلية



َها إِنَّ ِفي ذَِلكَ َوِمْن آيَاِتِه يُرِيكُُم الَْبْرقَ َخْوفاً َوطََمعاً َوُينَزِّلُ ِمَن السََّماِء َماًء فَُيْحيِي بِِه الْأَْرضَ َبْعَد َموِْت{] ٢٤: [اآلية
  }لَآياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ

  }ْخُرُجونََوِمْن آيَاِتِه أَنْ َتقُوَم السََّماُء َواَألْرُض بِأَمْرِِه ثُمَّ إِذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً ِمَن الْأَْرضِ إِذَا أَنُْتْم َت{] ٢٥: [يةاآل
  }َولَُه َمْن ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ{] ٢٦: [اآلية

أي من عالمات ربوبيته ووحدانيته أن خلقكم من تراب؛ أي خلق } َخلَقَكُْم ِمْن ُترَابٍ َوِمْن آيَاِتِه أَنْ{: قوله تعاىل
أَنْ َخلََق {يف موضع رفع باالبتداء وكذا } أنْ{و . }األنعام{أباكم منه والفرع كاألصل، وقد مضى بيان هذا يف 

  .} لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزوَاجاً
مث أنتم عقالء ناطقون تتصرفون فيما هو قوام معايشكم، فلم يكن ليخلقكم } ْم َبَشٌر َتنَْتِشُرونَثُمَّ إِذَا أَنُْت{: قوله تعاىل

لتسكنوا أي نساء } َخلََق لَكُْم ِمْن أَنْفُِسكُْم أَزَْواجاً{: ومعىن. عبثا؛ ومن قدر على هذا فهو أهل للعبادة والتسبيح
املراد حواء، خلقها من ضلع آدم؛ قاله : وقيل. جال ومن جنسكمأي من نطف الر} ِمْن أَنْفُِسكُْم{. تسكنون إليها

: وقيل. املودة اجلماع، والرمحة الولد؛ وقاله احلسن: قال ابن عباس وجماهد} َوَجَعلَ َبيَْنكُْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً{. قتادة
لشفقة؛ وروي معناه عن ابن ا: احملبة، والرمحة: املودة: وقال السدي. املودة والرمحة عطف قلوهبم بعضهم على بعض

إن الرجل أصله من األرض، : ويقال. املودة حب الرجل امرأته، والرمحة رمحته إياها أن يصيبها بسوء: عباس قال
: وفيه قوة األرض، وفيه الفرج الذي منه بدئ خلقه فيحتاج إىل سكن، وخلقت املرأة سكنا للرجل؛ قال اهللا تعاىل

فأول } َوِمْن آيَاِتِه أَنْ َخلََق لَكُْم ِمْن أَنْفُِسكُْم أَزَْواجاً ِلَتْسكُنُوا إِلَْيهَا{: وقال. اآلية} كُْم ِمْن تَُرابٍَوِمْن آَياِتِه أَنْ َخلَقَ{
ارتفاق الرجل باملرأة سكونه إليها مما فيه من غليان القوة، وذلك أن الفرج إذا حتمل فيه هيج ماء الصلب إليه، 

وََتذَُرونَ َما َخلََق لَكُْم َربُّكُْم ِمْن {: اهلياج، وللرجال خلق البضع منهن، قال اهللا تعاىلفإليها يسكن وهبا يتخلص من 
فأعلم اهللا عز وجل الرجال أن ذلك املوضع خلق منهن للرجال، فعليها بذله يف كل وقت يدعوها } أَزَْواجِكُْم

يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة قال الزوج؛ فإن منعته فهي ظاملة ويف حرج عظيم؛ ويكفيك من ذلك ما ثبت 
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إىل فراشها فتأىب عليه إال كان : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إذا باتت املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها : " ويف لفظ آخر". الذي يف السماء ساخطا عليها حىت يرضى عنها
  تقدم} َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السََّماوَاِت وَاَألْرضِ{ " .املالئكة حىت تصبح

اللسان يف الفم؛ وفيه اختالف } وَاخِْتالُف أَلِْسنَِتكُْم َوأَلَْوانِكُْم{. وكانوا يعترفون بأن اهللا هو اخلالق. }البقرة{يف 
ياض والسواد واحلمرة؛ فال من الب: واختالف األلوان يف الصور. من العربية والعجمية والتركية والرومية: اللغات

وليس هذه األشياء من فعل النطفة وال من فعل األبوين؛ فال بد من . تكاد ترى أحدا إال وأنت تفرق بينه وبني اآلخر
أي للرب } إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآياتٍ ِللَْعاِلِمَني{. فاعل، فعلم أن الفاعل هو اهللا تعاىل؛ فهذا من أدل دليل على املدبر البارئ

يف هذه اآلية : قيل} َوِمْن آَياِتِه مََناُمكُْم بِاللَّْيلِ وَالنَّهَارِ{. بكسر الالم مجع عامل} للعاِلمني{: وقرأ حفص. فاجروال
ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار؛ فحذف حرف اجلر التصاله بالليل : تقدمي وتأخري، واملعىن

ف اجلر إذا اتصلت باملعطوف عليه يف االسم الظاهر خاصة؛ فجعل النوم بالليل وعطفه عليه، والواو تقوم مقام حر
. يريد مساع تفهم وتدبر} إِنَّ ِفي ذَِلَك آلياٍت ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ{. دليال على املوت، والتصرف بالنهار دليال على البعث

عون القرآن فيصدقونه؛ واملعىن يسم: وقيل. يسمعون الوعظ فيخافونه: وقيل. يسمعون احلق فيتبعونه: وقيل
كان منهم من إذا تلي القرآن وهو حاضر سد أذنيه حىت ال يسمع؛ فبني اهللا عز وجل هذه الدالئل : وقيل. متقارب



  :لداللة الكالم عليه؛ قال طرفة} أن{املعىن أن يريكم، فحذف : قيل} َوِمْن آَياِتِه يُرِيكُُم الْبَْرَق َخْوفاً َوطََمعاً{. عليه
  وأن أشهَد اللذات هل أنت خملدي...  أيهذا الالئمي أحُضُر الوغى أال

أي ومن آياته آية يريكم هبا الربق؛ كما قال : وقيل. هو على التقدمي والتأخري؛ أي ويريكم الربق من آياته: وقيل
  :الشاعر

  أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح... وما الدهر إال تارتان فمنهما 
أي } َخْوفاً{. ه يريكم الربق خوفا وطمعا من آياته؛ قاله الزجاج، فيكون عطف مجلة على مجلةأي من آياته أن: وقيل

  :الضحاك. للمقيم؛ قاله قتادة} َوطََمعاً{. للمسافر

يف املطر } َوطََمعاً{من الربد أن يهلك الزرع، } َخْوفاً{: حيىي بن سالم. يف الغيث} َوطََمعاً{من الصواعق، } َخْوفاً{
أن يكون ممطرا؛ وأنشد قول } وطمعا{أن يكون الربق برقا ُخلَّبا ال ميطر، } َخْوفاً{: ابن حبر. الزرعأن حييي 
  :الشاعر

  إن خري الربق ما الغيث معه... ال يكن برقك برقا خلّبا 
  :وقال آخر

  سوى عدي هلا برق الغمام... فقد أرد املياه بغري زاد 
: واخللب أيضا. إمنا أنت كربق خلب: ع؛ ومنه قيل ملن يعد وال ينجزالذي ال غيث فيه كأنه خاد: والربق اخللّب

  .برق خلب، باإلضافة: ويقال. السحاب الذي ال مطر فيه
ْن آَياِتهِ َوِم{. تقدم} َوُينَزِّلُ ِمَن السََّماِء َماًء فَُيْحيِي بِِه اَألْرَض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ ِفي ذَِلَك آلياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ{: قوله تعاىل

: وقيل. يف حمل رفع كما تقدم؛ أي قيامها واستمساكها بقدرته بال عمد} أَنْ} {أَنْ َتقُوَم السََّماُء َواَألْرضُ بِأَْمرِِه
 ثُمَّ إِذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً ِمَن{. بإذنه؛ واملعىن واحد} بِأَْمرِِه{: وقيل. بتدبريه وحكمته؛ أي ميسكها بغري عمد ملنافع اخللق

أي الذي فعل هذه األشياء قادر على أن يبعثكم من قبوركم؛ واملراد سرعة وجود ذلك } اَألْرضِ إِذَا أَنُْتْم َتْخُرُجونَ
  :من غري توقف وال تلبث؛ كما جييب الداعي املطاع مدعوه؛ كما قال القائل

  دعوت برأس الطود أو هو أسرع... دعوت كليبا بامسه فكأمنا 
لعظم ما } مث{وإمنا عطف هذا على قيام السموات واألرض بـ . صدى أو احلجر إذا تدهدهال: يريد برأس الطود

يأهل القبور قوموا؛ فال تبقى نسمة من األولني واآلخرين : يكون من ذلك األمر واقتداره على مثله، وهو أن يقول
  :األوىل يف قوله تعاىل} إذا{و} اٌم َينْظُُرونَثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُخَْرى فَإِذَا ُهْم ِقَي{: إال قامت تنظر؛ كما قال تعاىل

. للمفاجأة، وهي تنوب مناب الفاء يف جواب الشرط} إِذَا أَْنُتْم{: للشرط، والثانية يف قوله تعاىل} إِذَا َدَعاكُْم{
ِمْنَها َو{: فقرأ أهل املدينة} األعراف{واختلفوا يف اليت يف . }َتْخُرُجونَ{وأمجع القراء على فتح التاء هنا يف 

واملعنيان متقاربان، إال أن أهل املدينة فرقوا . بالفتح، وإليه مييل أبو عبيد: بضم التاء، وقرأ أهل العراق} ُتْخَرُجونَ
بالضم أشبه؛ إذ كان املوت ليس من فعلهم، وكذا } األعراف{بينهما لنسق الكالم، فنسق الكالم يف اليت يف 

وهذا . بنسق الكالم؛ أي إذا دعاكم خرجتم أي أطعتم؛ فالفعل هبم أشبهوالفتح يف سورة الروم أشبه . اإلخراج
بضم التاء وفتحها، ذكره } خترجون{وقرئ . اخلروج إمنا هو عند نفخة إسرافيل النفخة اآلخرة؛ على ما تقدم ويأيت

} السََّماوَاِت َواَألْرضَِولَُه َمْن ِفي {. الزخمشري ومل يزد على هذا شيئا، ومل يذكر ما ذكرناه من الفرق، واهللا أعلم
كل قنوت : "روي عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال} كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ{. خلقا وملكا وعبدا



مقرون بالعبودية، إما قالة وإما داللة؛ } قَانُِتونَ{: وقيل. مطيعون طاعة انقياد: قال النحاس". يف القرآن فهو طاعة
أي قائم } كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ{: الربيع بن أنس. مصلون} قَانُِتونَ{: وقال ابن عباس. بو مالك والسديقاله عكرمة وأ

. كل له قائم بالشهادة أنه عبد له: احلسن. أي للحساب} َيْوَم َيقُوُم النَّاُس ِلَربِّ الْعَالَِمَني{: يوم القيامة؛ كما قال
  .نخملصو} قَانُِتونَ قانتون{سعيد بن جبري 

أَْرضِ َوُهَو َوُهَو الَِّذي َيْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه َولَُه الْمَثَلُ الْأَْعلَى ِفي السََّماوَاِت َوالْ{] ٢٧: [اآلية
  }الْعَزِيُز الَْحكِيُم

علوقه يف الرحم قبل والدته، وأما إعادته فإحياؤه بعد أما بدء خلقه فب} َوُهوَ الَِّذي يَْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيدُُه{: قوله تعاىل
املوت بالنفخة الثانية للبعث؛ فجعل ما علم من ابتداء خلقه دليال على ما خيفى من إعادته؛ استدالال بالشاهد على 

  الغائب، مث أكد ذلك بقوله

إِنَُّه ُهَو يُْبِدُئ {: أبدأ يبدئ؛ دليله قوله تعاىل من} يَْبدُئ الَْخلَْق{: وقرأ ابن مسعود وابن عمر} َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه{
مبعىن هني؛ أي اإلعادة هني عليه؛ قاله } أْهَونُ{و} كََما َبَدأَكُْم َتُعوُدونَ{: ودليل قراءة العامة قوله سبحانه} َوُيِعيُد

ومن جعل : عبيدة قال أبو. فأهون مبعىن هني؛ ألنه ليس شيء أهون على اهللا من شيء. الربيع بن خثيم واحلسن
َوال َيُؤودُهُ {: وبقوله} َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسرياً{: أهون يعرب عن تفضيل شيء على شيء فقوله مردود بقوله تعاىل

  }ِحفْظُُهَما
  :والعرب حتمل أفعل على فاعل، ومنه قول الفرزدق

  بيتا دعائمه أعز وأطول... إن الذي مسك السماء بىن لنا 
  :وقال آخر. عزيزة طويلة أي دعائمه

  على أينا تعدو املنية أول... لعمرك ما أدري وإين ألوجل 
  :وأنشد أبو عبيدة أيضا. إين لوجل: أراد

  قسما إليك مع الصدود ألميل... إين ألمنحك الصدود وإنين 
  :وأنشد أمحد بن حيىي. أراد ملائل

  فتلك سبيل لست فيها بأوحد... متىن رجال أن أموت وإن أمت 
  :وقال آخر. أراد بواحد

  ملعروفه عند السنني وأفضل... لعمرك إن الزبرقان لباذل 
يف قراءة عبداهللا بن مسعود : وروى معمر عن قتادة قال. اهللا أكرب؛ إمنا معناه اهللا الكبري: ومنه قوهلم. أي وفاضل

من البداية؛  -أي على اهللا  -ه إن املعىن أن اإلعادة أهون علي: وقال جماهد وعكرمة والضحاك. } وهو عليه هني{
: ووجهه أن هذا مثل ضربه اهللا تعاىل لعباده؛ يقول. أي أيسر، وإن كان مجيعه على اهللا تعاىل هينا؛ وقاله ابن عباس

  إعادة الشيء على اخلالئق أهون من ابتدائه؛ فينبغي أن يكون البعث ملن قدر على البداية عندكم وفيما بينكم

للمخلوقني؛ أي وهو أهون عليه، أي على اخللق، يصاح هبم } َعلَيِه{الضمري يف : وقيل. ءأهون عليه من اإلنشا
كونوا فيكونون؛ فذلك أهون عليهم من أن يكونوا نطفا مث علقا مث مضغا مث : صيحة واحدة فيقومون ويقال هلم

  :ل أهون أسهل؛ قالوقي. وقاله ابن عباس وقطرب. أجنة مث أطفاال مث غلمانا مث شبانا مث رجاال أو نساء
  حين إليها واله ويتوق... وهان على أمساء أن شطت النوى 



: عكرمة. ما شيء على اهللا بعزيز: قال} َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه{: أي سهل عليها، وقال الربيع بن خثيم يف قوله تعاىل
: وقال اخلليل. أي ما أراده جل وعز كان} لَىَولَهُ الْمَثَلُ اَألْع{. تعجب الكفار من إحياء اهللا املوتى فنزلت هذه اآلية

أي } َمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعدَ الُْمتَّقُونَ{: كما قال} ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ{املثل الصفة؛ أي وله الوصف األعلى 
أي الذي له الوصف : هقول ال إله إال اهللا؛ ومعنا} الَْمثَلُ اَألْعلَى{: وعن جماهد. وقد مضى الكالم يف ذلك. صفتها

إن املثل األعلى شهادة أن ال إله إال اهللا؛ : وكذا قال قتادة. األعلى، أي األرفع الذي هو الوصف بالوحدانية
َولَُه الَْمثَلُ {: وقال الزجاج. على ما نبينه آنفا إن شاء اهللا تعاىل} َضَربَ لَكُْم َمثَالً ِمْن أَنْفُِسكُْم{: ويعضده قوله تعاىل

قد ضربه لكم مثال فيما يصعب ويسهل؛ يريد } َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه{: أي قوله} لَى ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِاَألْع
  .تقدم} َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم{أي ليس كمثله شيء : وقال ابن عباس. التفسري األول

ْم ِمْن َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِمْن ُشرَكَاَء ِفي َما َرَزقَْناكُْم فَأَْنُتْم ِفيهِ ضََرَب لَكُْم َمثَالً ِمْن أَْنفُِسكُْم َهلْ لَكُ{] ٣٨: [اآلية
  }َسَواٌء َتَخافُونَُهْم كَِخيفَِتكُْم أَْنفَُسكُْم كَذَِلكَ ُنفَصِّلُ اآلياِت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ

  :فيه مسألتان
األوىل } من{فـ } َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم{: ؛ مث قال} رَكَاَءِمْن ُش{: مث قال} ِمْن أَنْفُِسكُْم{: قوله تعاىل -األويل

والثانية للتبعيض، والثالثة زائدة لتأكيد . أخذ مثال وانتزعه من أقرب شيء منكم وهي أنفسكم: لالبتداء؛ كأنه قال
ا هو لك، متلكه وما لبيك ال شريك لك إال شريك: واآلية نزلت يف كفار قريش، كانوا يقولون يف التلبية. االستفهام

هل يرضى أحدكم أن يكون مملوكه : هذا مثل ضربه اهللا للمشركني؛ واملعىن: وقال قتادة. ملك؛ قال سعيد بن جبري
  .يف ماله ونفسه مثله، فإذا مل ترضوا هبذا ألنفسكم فكيف جعلتم هللا شركاء

تقار بعضهم إىل بعض ونفيها عن اهللا هذه اآلية أصل يف الشركة بني املخلوقني الف: قال بعض العلماء -الثانية
اآلية، فيجب أن } ضََرَب لَكُْم مَثَالً ِمْن أَْنفُِسكُْم َهلْ لَكُْم ِممَّا َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم{: سبحانه، وذلك أنه ملا قال جل وعز

بيدكم فكيف يتصور أن تنزهوا نفوسكم عن مشاركة ع: ليس عبيدنا شركاءنا فيما رزقتنا، فيقال هلم: يقولوا
وجتعلوا عبيدي شركائي يف خلقي؛ فهذا حكم فاسد وقلة نظر وعمى قلب، فإذا بطلت الشركة بني العبيد وسادهتم 

فيما ميلكه السادة واخللق كلهم عبيد هللا تعاىل فيبطل أن يكون شيء من العامل شريكا هللا تعاىل يف شيء من أفعاله؛ 
إذ الشركة تقتضي املعاونة، وحنن مفتقرون إىل معاونة بعضنا  فلم يبق إال أنه واحد يستحيل أن يكون له شريك،

  .بعضا باملال والعمل؛ والقدمي األزيل منزه عن ذلك جل وعز
وهذه املسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل يف الفقه؛ ألن مجيع العبادات البدنية ال تصح إال بتصحيح هذه 

  .املسألة يف القلب، فافهم ذلك
  }لِ اتََّبَع الَِّذيَن ظَلَُموا أَْهَواءَُهْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ فََمْن َيْهِدي َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَما لَُهْم ِمْن َناِصرِيَنَب{] ٢٩: [اآلية

 ملا قامت عليهم احلجة ذكر أهنم يعبدون األصنام باتباع} َبلِ اتََّبَع الَِّذيَن ظَلَُموا أَهَْواَءُهْم بِغَْيرِ ِعلْمٍ{: قوله تعاىل
ويف هذا . أي ال هادي ملن أضله اهللا تعاىل} فََمْن َيْهِدي َمْن أََضلَّ اللَُّه{. أهوائهم يف عبادهتا وتقليد األسالف يف ذلك

  .} َوَما لَُهْم ِمْن نَاصِرِيَن{. رد على القدرية

َس َعلَْيَها ال َتْبِديلَ ِلَخلْقِ اللَِّه ذَِلكَ الدِّيُن الْقَيِّمُ فَأَِقْم َوْجَهَك ِللدِّينِ َحنِيفاً ِفطَْرَت اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّا{] ٣٠: [آية
  }َولَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ

  :فيه ثالث مسائل} فَأَِقْم َوْجَهكَ ِللدِّينِ َحنِيفاً ِفطَْرَت اللَِّه{: قوله تعاىل



اتبع الدين } فَأَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ{ألن معىن : قال .منصوب مبعىن اتبع فطرة اهللا} ِفطَْرَت{: قال الزجاج -األويل
فطر اهللا : ألن معىن ذلك} فَأَِقْم َوْجَهَك{: مصدر من معىن} ِفطَْرَت اللَِّه{: وقال الطربي. احلنيف واتبع فطرة اهللا

لوقف على معىن ذلك اتبعوا دين اهللا الذي خلق الناس له؛ وعلى هذا القول يكون ا: وقيل. الناس ذلك فطرة
ومسيت الفطرة دينا ألن الناس خيلقون . } َحنِيفاً{وعلى القولني األولني يكون متصال، فال يوقف على . تاما} حَنِيفاً{

َوإِنْ أََسأُْتْم {: مبعىن هلا؛ كقوله تعاىل} َعلَْيَها{: ويقال} َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ َواألِْنَس إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن{: له، قال جل وعز
ـ . } فَلََها : للنيب صلى اهللا عليه وسلم، أمره بإقامة وجهه للدين املستقيم؛ كما قال} َوأَنْ أَِقْم َوجَْهَك{واخلطاب ب

وإقامة الوجه هو تقومي املقصد والقوة على اجلد يف أعمال الدين؛ . وهو دين اإلسالم} فَأَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ الْقَيِّمِ{
و . ودخل يف هذا اخلطاب أمته باتفاق من أهل التأويل. جامع حواس اإلنسان وأشرفهوخص الوجه بالذكر ألنه 

  .معناه معتدال مائال عن مجيع األديان احملرفة املنسوخة} حَنِيفاً{
 -ما من مولود إال يولد على الفطرة : "يف الصحيح عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -الثانية

أبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من  -هذه امللة  يف رواية على
: ، يف رواية} ِفطَْرَت اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها ال َتْبِديلَ ِلَخلْقِ اللَِّه{واقرؤوا إن شئتم؛ : مث يقول أبو هريرة" جدعاء

  حىت"

  .لفظ مسلم" . اهللا أعلم مبا كانوا عاملني: "يا رسول اهللا؛ أفرأيت من ميوت صغريا؟ قال:قالوا" تكونوا أنتم جتدعوهنا
واختلف العلماء يف معىن الفطرة املذكورة يف الكتاب والسنة على أقوال متعددة؛ منها اإلسالم؛ قاله أبو  -الثالثة

أهل التأويل؛ واحتجوا باآلية وحديث أيب وهو املعروف عند عامة السلف من : هريرة وابن شهاب وغريمها؛ قالوا
أال : "هريرة، وعضدوا ذلك حبديث عياض بن محار اجملاشعي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للناس يوما

أحدثكم مبا حدثين اهللا يف كتابه، أن اهللا خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمني، وأعطاهم املال حالال ال حرام فيه فجعلوا مما 
فذكر منها قص الشارب، " مخس من الفطرة: "وبقوله صلى اهللا عليه وسلم. احلديث.." هللا حالال وحراماأعطاهم ا

أن الطفل خلق سليما من الكفر على امليثاق الذي : وهو من سنن اإلسالم، وعلى هذا التأويل فيكون معىن احلديث
أن يدركوا يف اجلنة؛ أوالد مسلمني كانوا أو أخذه اهللا على ذرية آدم حني أخرجهم من صلبه، وأهنم إذا ماتوا قبل 

الفطرة هي البداءة اليت ابتدأهم اهللا عليها؛ أي على ما فطر اهللا عليه خلقه من أنه : وقال آخرون. أوالد كفار
والفطرة يف كالم العرب : قالوا. ابتدأهم للحياة واملوت والسعادة والشقاء، وإىل ما يصريون إليه عند البلوغ

مل أكن أدري ما فاطر السموات واألرض حىت : املبتدئ؛ واحتجوا مبا روي عن ابن عباس أنه قال: الفاطرو. البداءة
كان أمحد بن حنبل يذهب إىل : قال املروزي. أنا فطرهتا؛ أي ابتدأهتا: أتى أعرابيان خيتصمان يف بئر، فقال أحدمها

ه مالك يف موطئه وذكر يف باب القدر فيه من اآلثار ما رمس: قال أبو عمر يف كتاب التمهيد له. هذا القول مث تركه
: ومما احتجوا به ما روي عن كعب القرظي يف قول اهللا تعاىل. يدل على أن مذهبه يف ذلك حنو هذا، واهللا أعلم -
وإن عمل بأعمال من ابتدأ اهللا خلقه للضاللة صريه إىل الضاللة : قال} فَرِيقاً َهَدى َوفَرِيقاً َحقَّ َعلَْيهُِم الضَّاللَةُ{

اهلدى، ومن ابتدأ اهللا خلقه على اهلدى صريه إىل اهلدى وإن عمل بأعمال الضاللة، ابتدأ اهللا خلق إبليس على 
  .وكان من الكافرين: الضاللة وعمل بأعمال السعادة مع املالئكة، مث رده اهللا إىل ما ابتدأ عليه خلقه، قال

دعي : ء معناه مرفوعا من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالتوجا} األعراف{قد مضى قول كعب هذا يف : قلت
يا رسول اهللا، طوىب هلذا عصفور من عصافري : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جنازة غالم من األنصار فقلت



ب أو غري ذلك يا عائشة، إن اهللا خلق للجنة أهال خلقهم هلا وهم يف أصال: "اجلنة، مل يعمل السوء ومل يدركه، قال
وخرج أبو عيسى الترمذي . خرجه ابن ماجة يف السنن" أبائهم، وخلق للنار أهال خلقهم هلا وهم يف أصالب أبائهم

أتدرون ما هذان : "خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف يده كتابان فقال: عن عبداهللا بن عمرو قال
هذا كتاب من رب العاملني فيه أمساء : "ال للذي يف يده اليمىنال يا رسول اهللا، إال أن ختربنا؛ فق: ؟ فقلنا"الكتابان

 -مث قال للذي يف مشاله  -أهل اجلنة وأمساء أبائهم وقبائلهم مث أمجل على أخرهم فال يزاد فيهم وال ينقص منهم أبدا 
يزاد فيهم وال ينقص هذا كتاب من رب العاملني فيه أمساء أهل النار وأمساء أبائهم وقبائلهم مث أمجل على أخرهم فال 

وال } فَطَرَ النَّاَس َعلَْيهَا{: ليس املراد بقوله تعاىل: وقالت فرقة. حديث حسن: وذكر احلديث، وقال فيه." منهم أبدا
العموم، وإمنا املراد بالناس املؤمنون؛ إذا لو فطر اجلميع على " كل مولود يولد على الفطرة: "قوله عليه السالم

وأخرج الذرية من صلب } َولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجَهنََّم{: ، وقد ثبت أنه خلق أقواما للنار؛ كما قال تعاىلاإلسالم ملا كفر أحد
صلى بنا : وروى أبو سعيد اخلدري قال. طبع يوم طبع كافرا: وقال يف الغالم الذي قتله اخلضر. آدم سوداء وبيضاء

أال إن بين آدم خلقوا طبقات شىت : "فيما حفظنا أن قالوكان : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العصر بنهار؛ وفيه
فمنهم من يولد مؤمنا وحييا مؤمنا وميوت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا وحييا كافرا وميوت كافرا، ومنهم من يولد 

مؤمنا وحييا مؤمنا وميوت كافرا، ومنهم من يولد كافرا وحييا كافرا وميوت مؤمنا، ومنهم حسن القضاء حسن 
. حدثنا علي بن زيد عن أيب نضرة عن أيب سعيد: ذكره محاد بن زيد بن سلمة يف مسند الطيالسي قال" . بالطل
  والعموم مبعىن اخلصوص كثري يف لسان العرب؛ أال ترى إىل قوله: قالوا
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

ومل تفتح عليهم } فََتحَْنا َعلَْيهِْم أَْبوَاَب كُلِّ َشْيٍء{: وقوله. ومل تدمر السموات واألرض} ُتدَمُِّر كُلَّ َشْيٍء{: عز وجل
ِفطَْرتَ {: مث قال} فَأَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ َحنِيفاً{: مت الكالم عند قوله: قال إسحاق بن راهويه احلنظليو.أبواب الرمحة

كل مولود يولد على : "أي فطر اهللا اخللق فطرة إما جبنة أو نار، وإليه أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله} اللَِّه
من قال هي سابقة السعادة والشقاوة فهذا إمنا : قال شيخنا أبو العباس} لْقِ اللَِّهال تَْبدِيلَ ِلَخ{: وهلذا قال" الفطرة

وأما يف احلديث فال؛ ألنه قد أخرب يف } ال َتْبِديلَ ِلَخلْقِ اللَِّه{: يليق بالفطرة املذكورة يف القرآن؛ ألن اهللا تعاىل قال
الفطرة هي اخللقة اليت خلق عليها املولود يف : النظروقالت طائفة من أهل الفقه و. بقية احلديث بأهنا تبدل وتغري

كل مولود يولد على خلقة يعرف هبا ربه إذا بلغ مبلغ املعرفة؛ يريد خلقة خمالفة خللقة : املعرفة بربه؛ فكأنه قال
: جلواحتجوا على أن الفطرة اخللقة، والفاطر اخلالق؛ لقول اهللا عز و. البهائم اليت ال تصل خبلقتها إىل معرفته

: يعين خلقين، وبقوله} وََما ِليَ ال أَْعُبُد الَِّذي فَطََرنِي{: يعين خالقهن، وبقوله} الْحَْمُد ِللَِّه فَاِطرِ السََّماوَاِت وَاَألْرضِ{
فالفطرة اخللقة، والفاطر اخلالق؛ وأنكروا أن يكون املولود يفطر على كفر أو : قالوا. يعين خلقهن} الَِّذي فَطََرهُنَّ{
وإمنا املولود على السالمة يف األغلب خلقة وطبعا وبنية ليس معها إميان وال كفر وال : ان أو معرفة أو إنكار قالواإمي

كما تنتج البهيمة : "واحتجوا بقوله يف احلديث. إنكار وال معرفة؛ مث يعتقدون الكفر واإلميان بعد البلوغ إذا ميزوا
فمثل قلوب بين آدم بالبهائم ألهنا . يعين مقطوعة األذن" ا من جدعاءهل حتسون فيه -يعين ساملة  -هبيمة مجعاء 

فكذلك : يقول. هذه حبائر وهذه سوائب: تولد كاملة اخللق ليس فيها نقصان، مث تقطع آذاهنا بعد وأنوفها؛ فيقال
لما بلغوا استهوهتم قلوب األطفال يف حني والدهتم ليس هلم كفر وال إميان، وال معرفة وال إنكار كالبهائم السائمة، ف

ولو كان األطفال قد فطروا على شيء من الكفر واإلميان يف : قالوا. الشياطني فكفر أكثرهم، وعصم اهللا أقلهم
  :قالوا. أولية أمورهم ما انتقلوا عنه أبدا، وقد جندهم يؤمنون مث يكفرون

ألن اهللا أخرجهم يف حال ال يفقهون معها ويستحيل يف املعقول أن يكون الطفل يف حني والدته يعقل كفرا أو إميانا، 
فمن ال يعلم شيئا استحال منه كفر أو } وَاللَُّه أَخَْرَجكُْم ِمْن ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم ال َتْعلَُمونَ َشْيئاً{: شيئا، قال اهللا تعاىل

ومن . يولد الناس عليهاهذا أصح ما قيل يف معىن الفطرة اليت : قال أبو عمر بن عبدالرب. إميان، أو معرفة أو إنكار
ومن مل يبلغ وقت } كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبتْ َرِهينَةٌ{و } إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ{: احلجة أيضا يف هذا قوله تعاىل

ع القود والقصاص واحلدود وملا أمجعوا على دف} َوَما كُنَّا ُمَعذِّبَِني حَتَّى َنبَْعثَ َرسُوالً{ : وقال. العمل مل يرهتن بشيء
ويستحيل أن تكون الفطرة املذكورة اإلسالم، كما . واهللا أعلم. واآلثام عنهم يف دار الدنيا كانت اآلخرة أوىل بذلك

قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل باجلوارح، وهذا معدوم من الطفل، ال : قال ابن شهاب؛ ألن اإلسالم واإلميان
سألت الزهري عن رجل عليه رقبة أجيزي عنه الصيب أن يعتقه وهو : ول األوزاعيوأما ق. جيهل ذلك ذو عقل

. رضيع؟ قال نعم؛ ألنه ولد على الفطرة يعين اإلسالم؛ فإمنا أجزى عتقه عند من أجازه؛ ألن حكمه حكم أبويه
كََما َبَدأَكُمْ {: ال جيزي يف الرقاب الواجبة إال من صام وصلى، وليس يف قوله تعاىل: وخالفهم آخرون فقالوا

دليل على أن الطفل يولد حني يولد مؤمنا أو كافرا؛ ": أن خيتم اهللا للعبد مبا قضاه له وقدره عليه"وال يف } َتُعوُدونَ



أن الناس خلقوا : "ملا شهدت له العقول أنه يف ذلك الوقت ليس ممن يعقل إميانا وال كفرا، واحلديث الذي جاء فيه
ديث اليت ال مطعن فيها؛ ألنه انفرد به علي بن زيد بن جدعان، وقد كان شعبة يتكلم ليس من األحا" على طبقات

أي يولد ليكون مؤمنا، ويولد ليكون كافرا على سابق علم اهللا فيه، وليس " يولد مؤمنا: "على أنه حيتمل قوله. فيه
تم به هلم؛ ال أهنم يف حني أكثر من مراعاة ما خي" خلقت هؤالء للجنة وخلقت هؤالء للنار"يف قوله يف احلديث 

  .طفولتهم ممن يستحق جنة أو نارا، أو يعقل كفرا أو إميانا

وإىل ما اختاره أبو عمر واحتج له، ذهب غري واحد من احملققني منهم ابن عطية يف تفسريه يف معىن الفطرة، : قلت
هنا اخللقة واهليئة اليت يف نفس الطفل والذي يعتمد عليه يف تفسري هذه اللفظة أ: قال ابن عطية. وشيخنا أبو العباس

اليت هي معدة ومهيأة ألن مييز هبا مصنوعات اهللا تعاىل، ويستدل هبا على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن به؛ فكأنه تعاىل 
أقم وجهك للدين الذي هو احلنيف، وهو فطرة اهللا الذي على اإلعداد له فطر البشر، لكن تعرضهم : قال

فذكر " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه: "نيب صلى اهللا عليه وسلمالعوارض؛ ومنه قول ال
إن اهللا تعاىل خلق قلوب بين آدم مؤهلة : وقال شيخنا يف عبارته. األبوين إمنا هو مثال للعوارض اليت هي كثرية

باقية على ذلك القبول وعلى  لقبول احلق، كما خلق أعينهم وأمساعهم قابلة للمرئيات واملسموعات، فما دامت
كما تنتج البهيمة : " وقد دل على صحة هذا املعىن قوله. تلك األهلية أدركت احلق ودين اإلسالم وهو الدين احلق

يعين أن البهيمة تلد ولدها كامل اخللقة سليما من اآلفات، فلو ترك على " هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء
ال بريئا من العيوب، لكن يتصرف فيه فيجدع أذنه ويوسم وجهه فتطرأ عليه اآلفات أصل تلك اخللقة لبقي كام

  .والنقائص فيخرج عن األصل؛ وكذلك اإلنسان، وهو تشبيه واقع ووجهه واضح
وهذا القول مع القول األول موافق له يف املعىن، وأن ذلك بعد اإلدراك حني عقلوا أمر الدنيا، وتأكدت حجة : قلت

من خلق السموات واألرض، والشمس والقمر، والرب والبحر، واختالف : مبا نصب من اآليات الظاهرةاهللا عليهم 
الليل والنهار؛ فلما عملت أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطني فدعتهم إىل اليهودية والنصرانية فذهبت بأهوائهم ميينا 

ن اهللا تعاىل ملا أخرج ذرية آدم من صلبه يف ومشاال، وأهنم إن ماتوا صغارا فهم يف اجلنة، أعين مجيع األطفال، أل
َوإِذْ أََخذَ رَبَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّيََّتُهْم َوأَشَْهَدُهْم َعلَى {: صورة الذر أقروا له بالربوبية وهو قوله تعاىل

ب آدم بعد أن أقروا له بالربوبية، وأنه اهللا ال إله غريه، مث أعادهم يف صل. } أَْنفُِسهِْم أَلَْسُت بَِربِّكُْم قَالُوا َبلَى شَهِْدنَا
  مث يكتب العبد يف بطن أمه شقيا أو سعيدا على

الكتاب األول؛ فمن كان يف الكتاب األول شقيا عمر حىت جيري عليه القلم فينقض امليثاق الذي أخذ عليه يف 
عليه القلم فيصري سعيدا، ومن مات صغريا صلب آدم بالشرك، ومن كان يف الكتاب األول سعيدا عمر حىت جيري 

من أوالد املسلمني قبل أن جيري عليه القلم فهم مع آبائهم يف اجلنة، ومن كان من أوالد املشركني فمات قبل أن 
جيري عليه القلم فليس يكونون مع آبائهم؛ ألهنم ماتوا على امليثاق األول الذي أخذ عليهم يف صلب آدم ومل ينقض 

ب إىل هذا مجاعة من أهل التأويل، وهو جيمع بني األحاديث، ويكون معىن قوله عليه السالم ملا سئل عن امليثاق، ذه
ودل على هذا التأويل أيضا حديث البخاري عن . يعين لو بلغوا" اهللا أعلم مبا كانوا عاملني: "أوالد املشركني فقال

وأما : "حديث الرؤيا، وفيه قول عليه السالم احلديث الطويل -مسرة بن جندب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قال ". الرجل الطويل الذي يف الروضة فإبراهيم عليه السالم، وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة

وهذا نص يرفع ". وأوالد املشركني: "يا رسول اهللا، وأوالد املشركني؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقيل



و أصح شيء روي يف هذا الباب، وغريه من األحاديث فيها علل وليست من أحاديث األئمة الفقهاء؛ اخلالف، وه
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أوالد املشركني : وقد روي من حديث أنس قال. قاله أبو عمر بن عبدالرب

م سيئات فيعاقبوا عليها فيكونوا من أهل مل تكن هلم حسنات فيجزوا هبا فيكونوا من ملوك اجلنة، ومل تكن هل: "فقال
وقد زدنا هذه املسألة بيانا يف كتاب التذكرة، . ذكره حيىي بن سالم يف التفسري له" النار، فهم خدم ألهل اجلنة

وذكر إسحاق بن . وذكرنا يف كتاب املقتبس يف شرح موطأ مالك بن أنس ما ذكره أبو عمر من ذلك، واحلمد هللا
ال : مسعت ابن عباس يقول: أخربنا جرير بن حازم عن أيب رجاء العطاردي قال: حيىي بن آدم قال حدثنا: راهويه قال

قال . حىت يتكلموا أو ينظروا يف األطفال والقدر -أو كلمة تشبه هاتني  -يزال أمر هذه األمة مواتيا أو متقاربا 
وقال أبو . فتأمر بالكالم؟ قال فسكت: لتأيسكت اإلنسان على اجلهل؟ ق: حيىي بن آدم فذكرته البن املبارك فقال

هي الفقر والفاقة؛ وهذا حسن؛ فإنه منذ ولد إىل حني ميوت فقري } ِفطَْرَت اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيهَا{: بكر الوراق
  .حمتاج، نعم، ويف اآلخرة

وال جييء األمر على خالف هذا . من جهة اخلالق أي هذه الفطرة ال تبديل هلا} ال تَْبدِيلَ ِلَخلْقِ اللَِّه{: قوله تعاىل
املعىن ال تبديل لدين اهللا؛ وقال قتادة : وقال جماهد. بوجه؛ أي ال يشقى من خلقه سعيدا، وال يسعد من خلقه شقيا

وروي عن ابن عباس وعمر : وقال عكرمة. هذا معناه يف املعتقدات: وابن جبري والضحاك وابن زيد والنخعي، قالوا
ال تغيري خللق اهللا من البهائم أن ختصى فحوهلا؛ فيكون معناه النهي عن خصاء الفحول من : طاب أن املعىنبن اخل
: وقال مقاتل. أي ذلك القضاء املستقيم؛ قاله ابن عباس} ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم{. }النساء{وقد مضى هذا يف . احليوان

وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال {. أي دين اإلسالم هو الدين القيم املستقيم} يُِّمذَِلَك الدِّيُن الْقَ{: وقيل. ذلك احلساب البني
  .أي ال يتفكرون فيعلمون أن هلم خالقا معبودا، وإهلا قدميا سبق قضاؤه ونفذ حكمه} َيْعلَُمونَ
  }الُْمْشرِكَِنيُمنِيبَِني إِلَْيِه َواتَّقُوُه َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوال َتكُوُنوا ِمَن {] ٣١: [اآلية
  }ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِدينَُهْم َوكَانُوا ِشَيعاً كُلُّ حِْزبٍ بَِما لََديْهِْم فَرُِحونَ{] ٣٢: [اآلية

: وقال حيىي بن سالم والفراء. راجعني إليه بالتوبة واإلخالص: اختلف يف معناه، فقيل} ُمنِيبَِني إِلَيِْه{: قوله تعاىل
  :وقيل تائبني إليه من الذنوب؛ ومنه قول أيب قيس بن األسلت. مطيعني له: دالرمحن بن زيدوقال عب. مقبلني إليه

  وقومهم هوازن قد أنابوا... فإن تابوا فإن بين سليم 
أن : أحدمها: ويف أصل اإلنابة قوالن: قال املاوردي. معناه الرجوع" ناب وتاب وثاب وآب"واملعىن واحد؛ فإن 

أصله : الثاين. م الناب ألنه قاطع؛ فكأن اإلنابة هي االنقطاع إىل اهللا عز وجل بالطاعةأصله القطع؛ ومنه أخذ اس
  :اجلوهري. الرجوع؛ مأخوذ من ناب ينوب إذا رجع مرة بعد أخرى؛ ومنه النوبة ألهنا الرجوع إىل عادة

بون النوبة فيما بينهم يف جاءت نوبتك ونيابتك، وهم يتناو: والنوبة واحدة النوب، تقول. وأناب إىل اهللا أقبل وتاب
وقال . فأقيموا وجوهكم منيبني} أَِقْم َوجَْهَك{: ألن معىن: قال حممد بن يزيد. وانتصب على احلال. املاء وغريه

انتصب على القطع؛ أي فأقم وجهك أنت وأمتك املنيبني إليه؛ : وقيل. املعىن فأقم وجهك ومن معك منيبني: الفراء
. }َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء{: فحسن أن يقول منيبني إليه، وقد قال اهللا تعاىل ألن األمر له، أمر ألمته؛

بني أن العبادة ال تنفع إال } َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوال َتكُوُنوا ِمَن الُْمْشرِِكَني{. أي خافوه وامتثلوا ما أمركم به} وَاتَّقُوُه{
ِمَن {. وغريمها} يف النساء والكهف{وقد مضى هذا مبينا } َوال َتكُوُنوا ِمَن الُْمْشرِكَِني{ :مع اإلخالص؛ فلذلك قال

يف {وقد مضى . أنه ألهل القبلة من أهل األهواء والبدع: تأوله أبو هريرة وعائشة وأبو أمامة} الَِّذيَن فَرَّقُوا ِديَنُهْم



. ينهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ وقاله قتادة ومعمرالذين فرقوا د: وقال الربيع بن أنس. بيانه} األنعام
، وقد قرأ ذلك علي بن أيب طالب؛ أي فارقوا دينهم الذي جيب اتباعه، وهو } فَارقُوا دِيَنُهمْ {: وقرأ محزة والكسائي

أي } َما لََدْيهِْم فَرُِحونَكُلُّ ِحْزبٍ بِ{. وقيل أديانا؛ قاله مقاتل. أي فرقا؛ قاله الكليب} َوكَاُنوا ِشَيعاً{. التوحيد
: وقول ثالث. كان هذا قبل أن تنزل الفرائض: وقيل. مسرورون معجبون، ألهنم مل يتبينوا احلق وعليهم أن يتبينوه

وزعم . أن العاصي هللا عز وجل قد يكون فرحا مبعصيته، فكذلك الشيطان وقطاع الطريق وغريهم، واهللا أعلم
} َوكَانُوا ِشَيعاً{من الذين فارقوا دينهم : ويكون املعىن} َوال َتكُونُوا ِمَن الُْمْشرِكَِني{ام الفراء أنه جيوز أن يكون التم

وإذا كان متصال مبا قبله فهو عند البصريني البدل : النحاس. على االستئناف، وأنه جيوز أن يكون متصال مبا قبله
ولو كان } اسَْتكَْبرُوا ِمْن قَْوِمِه ِللَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن{: بإعادة احلرف؛ كما قال جل وعز

  .بال حرف جلاز

  }ْشرِكُونَُهمْ بِرَبِّهِْم ُيوَإِذَا َمسَّ النَّاسَ ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمنِيبَِني إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا أَذَاقَُهْم ِمْنهُ َرْحَمةً إِذَا فَرِيٌق ِمْن{] ٣٣: [اآلية
: قال ابن عباس} ُمنِيبَِني إِلَيِْه{أن يرفع ذلك عنهم } َدعَْوا رَبَُّهْم{أي قحط وشدة } َوإِذَا َمسَّ النَّاَس ضُرٌّ{: قوله تعاىل

ومعىن هذا الكالم التعجب، عجب نبيه من املشركني يف ترك اإلنابة إىل اهللا . مقبلني عليه بكل قلوهبم ال يشركون
ع احلجج عليهم؛ أي إذا مس هؤالء الكفار ضر من مرض وشدة دعوا رهبم؛ أي استغاثوا به يف كشف تعاىل مع تتاب

أي عافية } ثُمَّ إِذَا أَذَاقَُهْم ِمْنُه َرْحَمةً{. ما نزل هبم، مقبلني عليه وحده دون األصنام، لعلمهم بأنه ال فرج عندها
  .أي يشركون به يف العبادة} ونَإِذَا فَرِيٌق ِمنُْهْم بَِربِّهِْم ُيْشرِكُ{. ونعمة
  }ِلَيكْفُرُوا بَِما آتَْيَناُهْم فََتَمتَّعُوا فََسْوَف َتْعلَُمونَ{] ٣٤: [اآلية

: هي الم أمر فيه معىن التهديد؛ كما قال جل وعز: وقيل. هي الم كي: قيل} لَِيكْفُُروا بَِما آَتْيَناُهْم{: قوله تعاىل
؛ } َوِلَيَتَمتَّعُوا{ويف مصحف عبداهللا . هتديد ووعيد} فََتَمتَّعُوا فََسْوَف َتْعلَُمونَ} {َشاَء فَلَْيكْفُْر فََمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن َوَمْن{

وهو على خط املصحف خطاب بعد . } لَِيكْفُُروا{: أي مكناهم من ذلك لكي يتمتعوا، فهو إخبار عن غائب؛ مثل
  .اإلخبار عن غائب؛ أي متتعوا أيها الفاعلون هلذا

  }أَْم أَنَْزلَْنا َعلَْيهِْم ُسلْطَاناً فَُهَو يََتكَلَُّم بَِما كَاُنوا بِهِ ُيْشرِكُونَ{] ٣٥: [اآلية
أي كتابا؛ وقاله قتادة } ُسلْطَاناً{: قال الضحاك. استفهام فيه معىن التوقيف} أَْم أَنَْزلَْنا َعلَيْهِْم ُسلْطَاناً{: قوله تعاىل

قضت به : وزعم الفراء أن العرب تؤنث السلطان؛ تقول. م إىل الكتاب توسعاوأضاف الكال. والربيع بن أنس
فأما البصريون فالتذكري عندهم أفصح، وبه جاء القرآن، والتأنيث عندهم جائز ألنه مبعىن احلجة؛ . عليك السلطان

  أي حجة

سلطان : بن يزيد قال وقال علي بن سليمان عن أيب العباس حممد. تنطق بشرككم؛ قاله ابن عباس والضحاك أيضا
. }آل عمران{وقد مضى يف . مجع سليط؛ مثل رغيف ورغفان، فتذكريه على معىن اجلمع وتأنيثه على معىن اجلماعة

أَْو لَأَذَْبَحنَُّه أَْو لََيأِْتَينِّي بُِسلْطَانٍ {: ما يدفع به اإلنسان عن نفسه أمرا يستوجب به عقوبة؛ كما قال تعاىل: والسلطان
  }ُمبِنيٍ
  }ونَوَإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً فَرُِحوا بَِها َوإِنْ ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم إِذَا ُهمْ َيقَْنطُ{] ٣٦: [اآلية

النعمة : النقاش .يعين اخلصب والسعة والعافية؛ قاله حيىي ابن سالم} َوإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً فَرُِحوا بِهَا{: قوله تعاىل
أي بالء وعقوبة؛ قاله } َوإِنْ ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ{. أي بالرمحة} فَرِحُوا بَِها{. األمن والدعة؛ واملعىن متقارب: وقيل. واملطر



ن أي ييأسون م} إِذَا ُهْم يَقَْنطُونَ{. أي مبا عملوا من املعاصي} بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم{. قحط املطر: السدي. جماهد
قنط يقنط، وهي . إن القنوط ترك فرائض اهللا سبحانه وتعاىل يف السر: وقال احلسن. الرمحة والفرج؛ قاله اجلمهور

قنِط يقَنط بالكسر فيهما؛ مثل : وقرأ األعمش. وقنط يقنط، وهي قراءة أيب عمرو والكسائي ومعقوب. قراءة العامة
  :طر عند النعمة؛ كما قيلواآلية صفة للكافر، يقنط عند الشدة، ويب. حسب حيسب

  رَمح الناس وإن جاع هنق... كحمار السوء إن أعلفته 
فأما املؤمن فيشكر ربه عند النعمة، ويرجوه . وكثري ممن مل يرسخ اإلميان يف قلبه هبذه املثابة؛ وقد مضى يف غري موضع

  .عند الشدة
  }ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ أََولَمْ َيَرْوا أَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزَق{] ٣٧: [اآلية

أي يوسع اخلري يف الدنيا ملن يشاء أو يضيق؛ فال } أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدُر{: قوله تعاىل
  .} َك لَآياٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَإِنَّ ِفي ذَِل{. جيب أن يدعوهم الفقر إىل القنوط

ُهمُ  فَآِت ذَا الْقُْرَبى َحقَُّه َوالِْمْسِكَني وَاْبَن السَّبِيلِ ذَِلَك َخْيرٌ ِللَِّذيَن يُرِيدُونَ َوْجَه اللَِّه َوأُولَِئَك{] ٣٨: [اآلية
  }الُْمفِْلُحونَ
  :فيه ثالث مسائل} فَآِت ذَا الْقُرَْبى َحقَُّه{: قوله تعايل

ملا تقدم أنه سبحانه يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر أمر من وسع عليه الرزق أن يوصل إىل الفقري كفايته  -ألويلا
} ذَِلَك َخْيرٌ ِللَِّذيَن يُرِيُدونَ َوْجَه اللَِّه{: واخلطاب للنيب عليه السالم واملراد هو وأمته؛ ألنه قال. ليمتحن شكر الغين

وقد فضل رسول اهللا . محه؛ وخري الصدقة ما كان على القريب، وفيها صلة الرحموأمر بإيتاء ذي القرىب لقرب ر. 
أما إنك لو أعطيتها : "صلى اهللا عليه وسلم الصدقة على األقارب على عتق الرقاب، فقال مليمونة وقد أعتقت وليدة

  " .أخوالك كان أعظم ألجرك
ال نسخ، بل للقريب حق الزم يف الرب على : وقيل. واريثإهنا منسوخة بآية امل: واختلف يف هذه اآلية؛ فقيل -الثانية

ال تقبل صدقة : صلة الرحم فرض من اهللا عز وجل، حىت قال جماهد: قال جماهد وقتادة. كل حال؛ وهو الصحيح
واألول أصح؛ فإن حقهم مبني يف . املراد بالقرىب أقرباء النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. من أحد ورمحه حمتاجة

إن األمر باإليتاء لذي القرىب على : وقيل} فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ وَِلِذي الْقُْرَبى{: اهللا عز وجل يف قولهكتاب 
أي : قال ابن عباس} وَالِْمْسكَِني{. املواساة يف اليسر، وقول ميسور يف العسر} َحقَُّه{: قال احلسن. جهة الندب

الضيف؛ فجعل الضيافة فرضا، وقد مضى مجيع هذا مبسوطا مبينا يف " السَّبِيلِ َواْبَن " أطعم السائل الطواف؛ 
  .مواضعه واحلمد هللا

أي إعطاء احلق أفضل من اإلمساك إذا أريد بذلك وجه } ذَِلكَ َخْيٌر لِلَِّذيَن يُرِيُدونَ َوْجَه اللَِّه{: قوله تعاىل -الثالثة
} البقرة{وقد تقدم يف . أي الفائزون مبطلوهبم من الثواب يف اآلخرة} ِلُحونََوأُولَِئَك ُهُم الُْمفْ{. اهللا والتقرب إليه

  .القول فيه
ونَ َوْجَه اللَّهِ َوَما آَتْيُتْم ِمْن رِباً ِليَْرُبَو ِفي أَمَْوالِ النَّاسِ فَال َيْرُبو ِعْندَ اللَِّه َوَما آَتيُْتْم ِمْن َزكَاٍة تُرِيُد{] ٣٩: [اآلية

  }الُْمْضِعفُونَ فَأُولَِئَك ُهُم
  }َوَما آَتْيُتْم ِمْن رِباً ِليَْرُبَو ِفي أَمَْوالِ النَّاسِ فَال َيْرُبو ِعْندَ اللَِّه{{: وقوله تعايل

  :فيه أربع مسائل



: وقرأ اجلمهور. ملا ذكر ما يراد به وجهه ويثبت عليه ذكر غري ذلك من الصفة وما يراد به أيضا وجهه -األويل
أتيت : وقرأ ابن كثري وجماهد ومحيد بغري مد؛ مبعىن ما فعلتم من ربا لريبو؛ كما تقول. د مبعىن أعطيتمبامل} آتَْيُتْم{

معناه، وهو } البقرة{والربا الزيادة وقد مضى يف . } آتَْيُتْم ِمْن َزكَاٍة{: وأمجعوا على املد يف قوله. صوابا وأتيت خطأ
َوَما آَتيُْتْم ِمْن {: قال عكرمة يف قوله تعاىل. منه حالل ومنه حرام :وثبت هبذا أنه قسمان. هناك حمرم وها هنا حالل
الربا ربوان، ربا حالل وربا حرام؛ فأما الربا احلالل فهو الذي يهدى، يلتمس ما : قال} رِباً ِلَيْرُبَو ِفي أَْموَالِ النَّاسِ

اب ما هو أفضل منه، ال له وال عليه، هو الربا احلالل الذي يهدى ليث: وعن الضحاك يف هذه اآلية. هو أفضل منه
يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن } َوَما آَتْيُتْم ِمْن رِباً{: وكذلك قال ابن عباس. ليس له فيه أجر وليس عليه فيه إمث

قال . يثاب أفضل منه؛ فذلك الذي ال يربو عند اهللا وال يؤجر صاحبه ولكن ال إمث عليه، ويف هذا املعىن نزلت اآلية
وما جرى جمراها مما يصنعه : قال ابن عطية. هذه آية نزلت يف هبة الثواب: ن عباس وابن جبري وطاوس وجماهداب

وقاله القاضي . اإلنسان ليجازى عليه كالسالم وغريه؛ فهو وإن كان ال إمث فيه فال أجر فيه وال زيادة عند اهللا تعاىل
  ويف كتاب النسائي. أبو بكر بن العريب

أهدية أم : "قدم وفد ثقيف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعهم هدية فقال: بن علقمة قالعن عبدالرمحن 
صدقة فإن كانت هدية فإمنا يبتغى هبا وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقضاء احلاجة، وإن كانت صدقة فإمنا 

وقال ابن عباس أيضا . يسائلهم ويسألونه ال بل هدية؛ فقبلها منهم وقعد معهم: قالوا" يبتغى هبا وجه اهللا عز وجل
نزلت يف قوم يعطون قراباهتم وإخواهنم على معىن نفعهم ومتويلهم والتفضل عليهم، وليزيدوا يف : وإبراهيم النخعي

معىن اآلية أن ما خدم اإلنسان به أحدا وخف له لينتفع به يف دنياه فإن : وقال الشعيب. أمواهلم على وجه النفع هلم
كان هذا حراما على النيب صلى اهللا عليه وسلم على : وقيل. فع الذي جيزي به اخلدمة ال يربو عند اهللاذلك الن

إنه الربا احملرم؛ : وقيل. فنهى أن يعطي شيئا فيأخذ أكثر منه عوضا} َوال َتْمُنْن َتْسَتكْثُِر{: اخلصوص؛ قال اهللا تعاىل
نزلت هذه اآلية يف : قال السدي. ول ال حيكم به آلخذه بل هو للمأخوذ منهعلى هذا الق} ال يَْرُبو ِعْنَد اللَِّه{: فمعىن

  .ربا ثقيف؛ ألهنم كانوا يعملون بالربا وتعمله فيهم قريش
قال . صريح اآلية فيمن يهب يطلب الزيادة من أموال الناس يف املكافأة: قال القاضي أبو بكر بن العريب -الثانية
ينظر فيه؛ فإن كان مثله : إمنا أردت الثواب؛ فقال مالك: هبة يطلب ثواهبا وقال اختلف العلماء فيمن وهب: املهلب

ممن يطلب الثواب من املوهوب له فله ذلك؛ مثل هبة الفقري للغين، وهبة اخلادم لصاحبه، وهبة الرجل ألمريه ومن 
: قال. قول الشافعي اآلخرال يكون له ثواب إذا مل يشترط؛ وهو : وقال أبو حنيفة. فوقه؛ وهو أحد قويل الشافعي

واحتج الكويف بأن موضوع اهلبة التربع، فلو أوجبنا فيها . واهلبة للثواب باطلة ال تنفعه؛ ألهنا بيع بثمن جمهول
العوض لبطل معىن التربع وصارت يف معىن املعاوضات، والعرب قد فرقت بني لفظ البيع ولفظ اهلبة، فجعلت لفظ 

ودليلنا ما رواه مالك يف موطئه عن عمر ابن اخلطاب رضي . ، واهلبة خبالف ذلكالبيع على ما يستحق فيه العوض
  أميا رجل وهب هبة يرى أهنا للثواب فهو على هبته حىت يرضى: اهللا عنه أنه قال

موهبة يراد هبا وجه اهللا، وموهبة يراد هبا وجوه الناس، : املواهب ثالثة: وحنوه عن علّي رضي اهللا عنه قال. منها
باب "وترجم البخاري رمحه اهللا . ة يراد هبا الثواب؛ فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا مل يثب منهاوموهب

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل اهلدية ويثيب عليها، وأثاب : وساق حديث عائشة قالت" املكافأة يف اهلبة
خرجه . سخطه للثواب وكان زائدا على القيمة على لقحة ومل ينكر على صاحبها حني طلب الثواب، وإمنا أنكر



  .الترمذي
: ما ذكره علّي رضي اهللا عنه وفّصله من اهلبة صحيح؛ وذلك أن الواهب ال خيلو يف هبته من ثالثة أحوال -الثالثة
ه عليها أن يريد هبا وجوه الناس رياء ليحمدو: والثاين. أن يريد هبا وجه اهللا تعاىل ويبتغي عليها الثواب منه: أحدها

وقال صلى اهللا عليه . أن يريد هبا الثواب من املوهوب له؛ وقد مضى الكالم فيه: والثالث. ويثنوا عليه من أجلها
فأما إذا أراد هببته وجه اهللا تعاىل وابتغى عليه الثواب من عنده " . األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى: "وسلم

  }َوَما آَتْيُتْم ِمْن َزكَاةٍ ُترِيُدونَ َوْجَه اللَِّه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمْضِعفُونَ{: اهللا عز وجل فله ذلك عند اهللا بفضله ورمحته؛ قال
وكذلك من يصل قرابته ليكون غنيا حىت ال يكون كال فالنية يف ذلك متبوعة؛ فإن كان ليتظاهر بذلك دنيا فليس 

  .من وشيجة الرحم فإنه لوجه اهللالوجه اهللا، وإن كان ملا له عليه من حق القرابة وبينهما 
وأما من أراد هببته وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها فال منفعة له يف هبته؛ ال ثواب يف الدنيا 

ى كَالَِّذي ُيْنِفُق َمالَهُ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتْبِطلُوا َصَدقَاِتكُْم بِالَْمنِّ َوالْأَذَ{: وال أجر يف اآلخرة؛ قال اهللا عز وجل
  .اآلية} رِئَاَء النَّاسِ

وأما من أراذ هببته الثواب من املوهوب له فله ما أراد هببته، وله أن يرجع فيها ما مل يثب بقيمتها، على مذهب ابن 
  القاسم، أو ما مل يرض منها بأزيد من قيمتها، على ظاهر قول عمر

ن اهلبة ما كانت قائمة العني، وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوع فيها أ: وعلّي، وهو قول مطرف يف الواضحة
تلزمه : وقيل. إهنا إذا كانت قائمة العني مل تتغري فإنه يأخذ ما شاء: وقد قيل. وإن أثابه املوهوب فيها أكثر منها

  .بن العريبالقيمة كنكاح التفويض، وأما إذا كان بعد فوت اهلبة فليس له إال القيمة اتفاقا؛ قاله ا
وقرأ نافع . بالياء وإسناد الفعل إىل الربا} ِليَْرُبَو{: قرأ مجهور الفراء القراء؟؟ السبعة} ِليَْرُبَو{: قوله تعاىل -الرابعة
بضم التاء والواو ساكنة على املخاطبة؛ مبعىن تكونوا ذوي زيادات، وهذه قراءة ابن عباس واحلسن وقتاده : وحده

أي ال يزكو وال } فال يربو عند اهللا{. بضمري مؤنث} لتربوها{: وقرأ أبو مالك. هي قراءتنا: قال أبو حامت. والشعيب
قال } َوَما آَتْيُتْم ِمْن َزكَاٍة{. }النساء{يثيب عليه؛ ألنه ال يقبل إال ما أريد به وجهه وكان خالصا له؛ وقد تقدم يف 

أي ذلك الذي يقبله ويضاعفه له عشرة } لَِئَك ُهُم الُْمْضِعفُونَُترِيُدونَ َوْجَه اللَِّه فَأُو{. أي من صدقة: ابن عباس
وََمثَلُ الَِّذيَن {: وقال} َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحَسناً فَُيَضاِعفَُه لَهُ أَضَْعافاً كَِثريَةً{: أضعافه أو أكثر؛ كما قال

ومل } فَأُولَِئَك ُهُم الُْمْضِعفُونَ{ ٠: وقال} ِه َوَتثْبِيتاً ِمْن أَْنفُِسهِْم كَمَثَلِ َجنٍَّة بَِرْبوٍَةُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَّ
ويف معىن } َحتَّى إِذَا كُنُْتْم ِفي الْفُلِْك َوجََرْيَن بِهِْم{: يقل فأنتم املضعفون ألنه رجع من املخاطبة إىل الغيبة؛ مثل قوله

أهنم قد أضعف هلم اخلري والنعيم؛ أي هم : واآلخر. أنه تضاعف هلم احلسنات ذكرنا: مهاأحد: املضعفني قوالن
. ومسمن إذا كانت إبله مسانا. فالن مقو إذا كانت إبله قوية، أو له أصحاب أقوياء: أصحاب أضعاف، كما يقال

اللهم إين : "عليه وسلمومضعف إذا كان إبله ضعيفة؛ ومنه قول النيب صلى اهللا . ومعطش إذا كانت إبله عطاشا
فالن رديء أي هو رديء؛ : الذي أصابه خبث، يقال: فاملخبث" . أعوذ بك من اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم

  .أصحابه أردئاء: ومردئ. يف نفسه

كَاِئكُْم َمْن َيفَْعلُ ِمْن ذَِلكُْم ِمْن َشْيٍء اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ثُمَّ َرَزقَكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُمْ ثُمَّ ُيحْيِيكُْم َهلْ ِمْن ُشَر{] ٤٠: [اآلية
  }سُْبَحاَنُه َوتََعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ

وعاد الكالم إىل االحتجاج على املشركني وأنه اخلالق الرازق املميت . ابتداء وخرب} اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم{: قوله تعاىل



سُْبَحاَنُه َوتََعالَى {. ال يفعل} ُشَركَاِئكُْم َمْن َيفَْعلُ ِمْن ذَِلكُْم ِمْن َشْيٍءَهلْ ِمْن {: مث قال على جهة االستفهام. احمليي
مث نزه نفسه عن األنداد واألضداد والصاحبة واألوالد وأضاف الشركاء إليهم ألهنم كانوا يسموهنم } َعمَّا ُيْشرِكُونَ

  .باآلهلة والشركاء، وجيعلون هلم من أمواهلم
  }جُِعونََر الْفََساُد ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ بَِما كََسَبتْ أَْيِدي النَّاسِ لُِيِذيقَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهمْ َيْرظََه{] ٤١: [اآلية

: اختلف العلماء يف معىن الفساد والرب والبحر؛ فقال قتادة والسدي} ظََهَر الْفَسَاُد ِفي الَْبرِّ وَالَْبْحرِ{: قوله تعاىل
فساد الرب قتل ابن آدم أخاه؛ قابيل قتل : وقال ابن عباس وعكرمة وجماهد. فساد الشرك، وهو أعظم الفسادال

. الفساد القحط وقلة النبات وذهاب الربكة: وقيل. ويف البحر بامللك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. هابيل
. وهو أحسن ما قيل يف اآلية: قال النحاس. اهو نقصان الربكة بأعمال العباد كي يتوبو: وحنوه قال ابن عباس قال

فإذا قل املطر قل الغوص عنده، وأخفق : وقال عطية. أن الفساد يف البحر انقطاع صيده بذنوب بين آدم: وعنه أيضا
إذا مطرت السماء تفتحت األصداف يف البحر، فما وقع فيها : وقال ابن عباس. الصيادون، وعميت دواب البحر

الفساد املعاصي وقطع السبيل والظلم؛ أي : وقيل. الفساد كساد األسعار وقلة املعاش: وقيل. لؤمن السماء فهو لؤ
والرب والبحر مها املعروفان املشهوران . صار هذا العمل مانعا من الزرع والعمارات والتجارات؛ واملعىن كله متقارب

  لبحر القلب؛ لظهورأن الرب اللسان، وا: يف اللغة وعند الناس؛ ال ما قاله بعض العباد

والعرب تسمي األمصار . القرى؛ قاله عكرمة: الفيايف، والبحر: الرب: وقيل. ما على اللسان وخفاء ما يف القلب
إن الرب ما كان من املدن : وقال ابن عباس. الرب أهل العمود، والبحر أهل القرى والريف: وقال قتادة. البحار

أما واهللا ما هو حبركم هذا، ولكن كل قرية : ى شط هنر؛ وقاله جماهد، قالوالقرى على غري هنر، والبحر ما كان عل
ظهر اجلذب يف الرب؛ أي يف البوادي : أحدمها: يف معناه قوالن: وقال معناه النحاس، قال. على ماء جار فهي حبر

بَِما كََسَبتْ أَْيِدي {. السعر أي ظهر قلة الغيث وغالء} وَاسْأَلِ الْقَْريَةَ{: وقراها، ويف البحر أي يف مدن البحر؛ مثل
أنه ظهرت املعاصي من قطع : والقول اآلخر. مث حذف} الَِّذي َعِملُوا{أي عقاب بعض } النَّاسِ ِلُيِذيقَُهمْ َبْعَض

السبيل والظلم، فهذا هو الفساد على احلقيقة، واألول جماز إال أنه على اجلواب الثاين، فيكون يف الكالم حذف 
ظهرت املعاصي يف الرب والبحر فحبس اهللا عنهما الغيث وأغلى سعرهم : ه ما بعده، ويكون املعىنواختصار دل علي

ألن معظم اجلزاء } َبْعضَ الَِّذي َعِملُوا{: وقال. لعلهم يتوبون} لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ{. ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا
عباس بالنون، وهي قراءة السلمي وابن حميصن وقنبل ويعقوب  وقرأ ابن. بالياء} لُِيِذيقَُهْم{والقراءة . يف اآلخرة

  .على التعظيم؛ أي نذيقهم عقوبة بعض ما عملوا
  }قُلْ ِسُريوا ِفي اَألْرضِ فَانْظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبلُ كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمشْرِِكَني{] ٤٢: [اآلية

أي قل هلم يا حممد سريوا يف األرض ليعتربوا مبن قبلهم، وينظروا كيف كان } اَألْرضِقُلْ ِسُريوا ِفي {: قوله تعاىل
  .أي كافرين فأهلكوا} كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمشْرِِكَني{عاقبة من كذب الرسل 

  }اللَِّه َيوَْمِئٍذ َيصَّدَُّعونَفَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّينِ الْقَيِّمِ ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي َيْوٌم ال َمَردَّ لَُه ِمَن {] ٤٣: [اآلية

أي أقم قصدك، واجعل جهتك اتباع الدين القيم؛ يعين : قال الزجاج} فَأَِقْم َوْجَهكَ ِللدِّينِ الْقَيِّمِ{: قوله تعاىل
َي َيْوٌم ال ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْت{. املعىن أوضح احلق وبالغ يف اإلعذار، واشتغل مبا أنت فيه وال حتزن عليهم: وقيل. اإلسالم
وذلك عند } ال مََردَّ لَُه{وجيوز عند غري سيبويه . أي ال يرده اهللا عنهم، فإذا مل يرده مل يتهيأ ألحد دفعه} َمَردَّ لَُه

  .واملراد يوم القيامة. سيبويه بعيد، إال أن يكون يف الكالم عطف



  :وقال الشاعر. نمعناه يتفرقو: قال ابن عباس} َيْومَِئٍذ َيصَّدَُّعونَ{: قوله تعاىل
  من الدهر حىت قيل لن يتصدعا... وكنا كَنْدماَني َجذمية حقبة 

: واألصل يتصدعون؛ ويقال. }فَرِيٌق ِفي الَْجنَِّة َوفَرِيٌق ِفي السَِّعريِ} {ْومَِئٍذ َيتَفَرَّقُونَ{: أي لن يتفرقا؛ نظريه قوله تعاىل
  .ق شعب الرأستصدع القوم إذا تفرقوا؛ ومنه اشتق الصداع، ألنه يفر

  }َمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه َوَمْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلأَْنفُسِهِْم َيمَْهُدونَ{] ٤٤: [اآلية
أي يوطئون ألنفسهم } َوَمْن َعِملَ َصاِلحاً فََألْنفُِسهِْم َيمَْهُدونَ {. أي جزاء كفره} َمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه{: قوله تعاىل

: واملهاد الفراش، وقد مهدت الفراش مهدا. مهد الصيب: شا ومسكنا وقرارا بالعمل الصاحل؛ ومنهيف اآلخرة فرا
وروى ابن أيب . التمكن: والتمهد. بسطه وقبوله: ومتهيد العذر. تسويتها وإصالحها: ومتهيد األمور. بسطته ووطأته

  .يف القرب: قال} فََألْنفُِسهِْم َيمَْهُدونَ{جنيح عن جماهد 
  }ِلَيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه ال ُيِحبُّ الْكَافِرِيَن{] ٤٥[ :اآلية

وقيل يصدعون ليجزيهم اهللا؛ أي . أي ميهدون ألنفسهم ليجزيهم اهللا من فضله} لَِيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل
  .}  ُيِحبُّ الْكَافِرِيَنإِنَّهُ ال{. ليتميز الكافر من املسلم

ْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َوِمْن آيَاِتِه أَنْ يُْرِسلَ الرِّيَاَح ُمَبشَِّراٍت وَِلُيِذيقَكُْم ِمْن َرْحَمِتِه َولَِتجْرَِي الْفُلُْك بِأَْمرِِه َوِلَت{] ٤٦: [اآلية
  }َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ

أي ومن أعالم كمال قدرته إرسال الرياح مبشرات أي باملطر } لَ الرِّيَاَح ُمَبشِّرَاٍتَوِمْن آيَاِتِه أَنْ ُيْرِس{: قوله تعاىل
أي يف } َولَِتْجرَِي الْفُلُْك{. يعين الغيث واخلصب} َولُِيِذيقَكُْم ِمْن َرْحَمتِِه{. بيانه} احلجر{وقد مضى يف . ألهنا تتقدمه

قد هتب وال تكون مواتية، فال بد من إرساء السفن واالحتيال ألن الرياح } أَْمرِِه{وإمنا زاد . البحر عند هبوهبا
هذه النعم } َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ{يعين الرزق بالتجارة } َوِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه{. حببسها، ورمبا عصفت فأغرقتها بأمره

  .وقد مضى هذا كله مبينا. بالتوحيد والطاعة
ْن قَْبِلَك ُرُسالً إِلَى قَْومِهِْم فََجاُءوُهمْ بِالَْبيِّنَاِت فَاْنَتقَْمَنا ِمَن الَِّذيَن أَْجَرمُوا َوكَانَ َحقّاً َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِم{] ٤٧: [اآلية

  }َعلَْيَنا َنْصُر الُْمْؤِمنَِني
} فَاْنَتقَْمنَا{أي املعجزات واحلجج النريات } َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ُرُسالً إِلَى قَْوِمهِْم فََجاُءوُهْم بِالَْبيِّنَاِت{: قوله تعاىل

وكان . امسها} َنصُْر{نصب على خرب كان، } حَقّاً} {َوكَانَ َحقّاً َعلَْيَنا َنْصُر الُْمْؤِمنَِني{. أي فكفروا فانتقمنا ممن كفر
ابتداء وخرب؛ أي أخرب بأنه ال خيلف } َعلَْيَنا َنْصُر الُْمْؤِمنَِني{: أي وكان عقابنا حقا، مث قال} َحقّاً{أبو بكر يقف على 

ما من : "وروي من حديث أيب الدرداء قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول. امليعاد، وال خلف يف خربنا
وكان حقا "  –مث تال  -مسلم يذب عن عرض أخيه إال كان حقا على اهللا تعاىل أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة 

  .ذكره النحاس والثعليب والزخمشري وغريهم" . علينا نصر املؤمنني 

ى الْوَْدَق اللَُّه الَِّذي ُيْرِسلُ الرِّيَاَح فَُتِثُري َسحَاباً فََيْبُسطُُه ِفي السََّماِء كَْيَف َيَشاُء وََيْجَعلُُه ِكَسفاً فََتَر{] ٤٨: [اآلية
  }َباِدِه إِذَا ُهمْ َيسَْتْبِشُرونََيْخُرُج ِمْن ِخالِلِه فَإِذَا أََصاَب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِع

  }َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلِ أَنْ ُينَزَّلَ َعلَْيهِْم ِمْن قَْبِلِه لَُمْبِلِسَني{] ٤٩: [اآلية
والباقون . بالتوحيد} الرَِّيَح{: قرأ ابن حميصن وابن كثري ومحزة والكسائي} اللَُّه الَِّذي ُيْرِسلُ الرَِّياَح{: قوله تعاىل

وقد مضى يف . وكل ما كان مبعىن الرمحة فهو مجع، وما كان مبعىن العذاب فهو موحد: قال أبو عمرو. معباجل



ويف قراءة احلسن وأيب جعفر وعبدالرمحن . مجع كسفة وهي القطعة} ِكَسفاً{. معىن هذه اآلية ويف غريها} البقرة{
سدرة وسدر؛ وعلى هذه القراءة : كما يقالبإسكان السني، وهي أيضا مجع كسفة؛ } ِكَسفا{األعرج وابن عامر 

يكون املضمر الذي بعده عائدا عليه؛ أي فترى الودق أي املطر خيرج من خالل الكسف؛ ألن كل مجع بينه وبني 
ويف قراءة الضحاك . فاملضمر عنده عائد على السحاب} ِكَسفاً{: ومن قرأ. واحده اهلاء ال غري فالتذكري فيه حسن

أي } فَإِذَا أَصَاَب بِِه{. وجيوز أن يكون خلل مجع خالل} فََتَرى الْوَْدَق َيخُْرُج ِمْن َخلَِلِه{: عباس وأيب العالية وابن
َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلِ أَنْ يَُنزَّلَ َعلَْيهِمْ {. يفرحون بنزول املطر عليهم} َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه إِذَا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ{. باملطر
تكرير عند } ِمْن قَْبِلِه{و . أي يائسني مكتئبني قد ظهر احلزن عليهم الحتباس املطر عنهم} ْبِلِه لَُمْبِلِسَنيِمْن قَ

األوىل لإلنزال } قبل{إن : وقال قطرب. األخفش معناه التأكيد؛ وأكثر النحويني على هذا القول؛ قاله النحاس
املعىن من قبل تنزيل الغيث عليهم من قبل : وقيل. ل املطروالثانية للمطر؛ أي وإن كانوا من قبل التنزيل من قب

املعىن من قبل : وقيل. على ما يأيت} فََرأَْوُه ُمْصفَرّاً{ودل عليه أيضا . الزرع، ودل على الزرع املطر إذ بسببه يكون
وقد تقدم . ائسنيأي لي} لَُمْبِلسَِني{السحاب من قبل رؤيته؛ واختار هذا القول النحاس، أي من قبل رؤية السحاب 

  .ذكر السحاب

ى كُلِّ فَانْظُْر إِلَى آثَارِ َرْحَمتِ اللَِّه كَْيَف ُيحْيِي اَألْرَض َبْعَد مَْوِتَها إِنَّ ذَِلَك لَُمحْيِي الْمَْوَتى َوُهَو َعلَ{] ٥٠: [اآلية
  }َشْيٍء قَدِيٌر
أي انظروا نظر استبصار واستدالل؛ أي استدلوا بذلك على  يعين املطر؛} فَاْنظُْر إِلَى آثَارِ َرْحَمِت اللَِّه{: قوله تعاىل

الباقون . باجلمع} آثَارِ{: وقرأ ابن عامر وحفص ومحزه والكسائي. أن من قدر عليه قادر على إحياء املوتى
 }آثَارِ{: ومن قرأ. وجيوز أن يكون الفاعل اسم اهللا عز وجل" حييي"واألثر فاعل . بالتوحيد؛ ألنه مضاف إىل مفرد"

وقرأ اجلحدري } َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه ال ُتْحُصوهَا{: باجلمع فألن رمحة اهللا جيوز أن يراد هبا الكثرة؛ كما قال تعاىل
بتاء؛ ذهب بالتأنيث إىل لفظ الرمحة؛ ألن أثر الرمحة يقوم مقامها فكأنه } كَْيَف ُتحْيِي اَألْرَض{: وأبو حيوة وغريمها
. أي حييي اهللا عز وجل أو املطر أو األثر فيمن قرأ بالياء" وحييي. "حتيي الرمحة األرض أو اآلثار هو الرمحة؛ أي كيف

يف موضع نصب على احلال على احلمل على املعىن ألن اللفظ لفظ االستفهام واحلال خرب؛ } كَْيَف ُتْحيِي اَألْرَض{و 
} إِنَّ ذَِلكَ لَُمحْيِي الَْمْوَتى َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر{ .فانظر إىل أثر رمحة اهللا حميية لألرض بعد موهتا: والتقدير

  .استدالل بالشاهد على الغائب
  }َولَِئْن أَْرَسلَْنا رِحياً فََرأَْوُه ُمْصفَّراً لَظَلُّوا ِمْن َبْعِدِه َيكْفُُرونَ { ] ٥١: [اآلية

ال ميتنع : قال حممد بن يزيد. يعين الريح، والريح جيوز تذكريه}ُمْصفَّراً َولَِئْن أَْرَسلَْنا رِحياً فََرأَْوُه { و{: قوله تعاىل
الزرع، وهو : وقال ابن عباس. فرأوا السحاب: وقيل. تذكري كل مؤنث غري حقيقي، حنو أعجبين الدار وشبهه

على أنه ال  فرأوا األثر مصفرا؛ واصفرار الزرع بعد اخضراره يدل على يبسه، وكذا السحاب يدل: األثر؛ واملعىن
أي ليظلن؛ وحسن وقوع املاضي يف موضع املستقبل ملا } لَظَلُّوا ِمْن بَْعِدِه َيكْفُُرونَ{ميطر، والريح على أهنا ال تلقح 

  .يف الكالم من معىن اجملازاة، واجملازاة ال تكون إال باملستقبل؛ قاله اخلليل وغريه

  }ال ُتْسِمعُ الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمدْبِرِيَنفَإِنََّك ال ُتْسِمُع الَْمْوَتى َو{] ٥٢: [اآلية
  }َوَما أَْنَت بَِهاِد الُْعْميِ َعْن َضاللَِتهِْم إِنْ ُتْسِمُع إِالَّ َمْن ُيْؤِمُن بِآياِتَنا فَُهْم ُمْسِلُمونَ{] ٥٣: [اآلية

؛ لكنهم إللفهم تقليد األسالف يف الكفر ماتت أي وضحت احلجج يا حممد} فَإِنََّك ال ُتْسِمُع الَْموَْتى{: قوله تعاىل



} إِنْ ُتْسِمُع إِالَّ َمْن ُيْؤِمُن بِآياِتنَا{. وهذا رد على القدرية. عقوهلم وعميت بصائرهم، فال يتهيأ لك إمساعهم وهدايتهم
} النمل{هذا يف وقد مضى . أي ال تسمع مواعظ اهللا إال املؤمنني الذين يصغون إىل أدلة التوحيد وخلقت هلم اهلداية

  .هنا بغري ياء} بِهَاِد الْعُْميِ{ووقع قوله 
َبةً َيْخلُُق َما اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد َضْعٍف قُوَّةً ثُمَّ َجَعلَ ِمْن بَْعِد قُوٍَّة َضْعفاً َوَشْي{] ٥٤: [اآلية

  }َيَشاُء َوُهَو الَْعلِيُم الْقَِديُر
ِمنْ {: ومعىن. ذكر استدالال آخر على قدرته يف نفس اإلنسان ليعترب} اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َضْعٍف{: له تعاىلقو

أي يف حال ضعف؛ وهو ما كانوا عليه يف االبتداء من الطفولة } ِمْن َضْعٍف{: وقيل. من نطفة ضعيفة} َضْعٍف
وقرأ عاصم . يعين اهلرم} ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد قُوٍَّة َضْعفاً َوَشْيبَةً{. يعين الشبيبة} وَّةًثُمَّ َجَعلَ ِمْن َبْعدِ َضْعٍف قُ{. والصغر
ِمنْ {: وقرأ اجلحدري. بفتح الضاد فيهن، الباقون بالضم، لغتان، والضم لغة النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومحزة

الضم : قال الفراء. أراد أن جيمع بني اللغتني. بالضم خاصة} ْعفَاُض{بالفتح فيهما؛ } َضْعٍف ثُمَّ َجَعلَ ِمْن َبْعدِ َضْعٍف
الضعف بالفتح يف الرأي، وبالضم : وقيل. خالف القوة: الضعف والضعف: اجلوهري. لغة قريش، والفتح لغة متيم

  يف اجلسد؛ ومنه احلديث يف الرجل

مصدر كالشيب، واملصدر يصلح للجملة، } َوَشْيبَةً{". أنه يبتاع ويف عقدته ضعف: "الذي كان خيدع يف البيوع
على } الَقَِديُر{. بتدبريه} َوُهَو الَْعِليُم{. عين من قوة وضعف} َيْخلُُق َما َيَشاُء{. وكذلك القول يف الضعف والقوة

بفتح العني، وكذا كل ما كان فيه حرف من حروف احللق ثانيا أو } من َضَعف{وأجاز النحويون الكوفيون . إرادته
  .ثالثا
  }َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُيقِْسُم الُْمْجرُِمونَ َما لَبِثُوا غَْيَر َساَعٍة كَذَِلَك كَانُوا ُيْؤفَكُونَ{] ٥٥: [اآلية

ليس يف هذا رد } َما لَبِثُوا غَْيَر َساعٍَة{. أي حيلف املشركون} َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُيقِْسُم الُْمْجرُِمونَ{: قوله تعاىل
ب القرب؛ إذ كان قد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من غري طريق أنه تعوذ منه، وأمر أن يتعوذ منه؛ فمن لعذا

اللهم أمتعين بزوجي : مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم أم حبيبة وهي تقول: ذلك ما رواه عبداهللا بن مسعود قال
لقد سألت اهللا آلجال مضروبة : "صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا، وبأيب أيب سفيان، وبأخي معاوية؛ فقال هلا النيب

يف أحاديث مشهورة خرجها مسلم " وأرزاق مقسومة ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جهنم وعذاب القرب
أنه : أحدمها: قوالن} َما لَبِثُوا غَْيرَ َساَعٍة{: ويف معىن". التذكرة"وقد ذكرنا منها مجلة يف كتاب . والبخاري وغريمها

أهنم يعنون يف الدنيا لزواهلا : والقول اآلخر. ما لبثنا غري ساعة: د من مخدة قبل يوم القيامة؛ فعلى هذا قالواال ب
كأن مل يلبثوا إال ساعة من هنار، } كَأَنَُّهْم َيْوَم َيرَْوَنَها لَْم َيلْبَثُوا إِلَّا َعِشيَّةً أَوْ ُضَحاهَا{: وانقطاعها، كما قال اهللا تعاىل

أي كانوا يكذبون يف } كَذَِلَك كَاُنوا ُيؤْفَكُونَ{: قال تعاىل. ا قد أقسموا على غيب وعلى غري ما يدرونوإن كانو
وقد زعم مجاعة من أهل . ممنوعة من املطر: وأرض مأفوكة. أفك الرجل إذا صرف عن الصدق واخلري: الدنيا؛ يقال

كَذَِلكَ {: لقرآن يدل على غري ذلك، قال اهللا عز وجل النظر أن القيامة ال جيوز أن يكون فيها كذب ملا هم فيه، وا
  كَاُنوا

أي كما صرفوا عن احلق يف قسمهم أهنم ما لبثوا غري ساعة كذلك كانوا يصرفون عن احلق يف الدنيا؛ } ُيْؤفَكُونَ
وََيْحَسُبونَ أَنَُّهْم َعلَى َشْيٍء أَال إِنَُّهْم ُهمُ  َيْوَم َيبَْعثُُهمُ اللَُّه َجِميعاً فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم{: وقال جل وعز

  }انْظُْر كَْيَف كَذَبُوا. مث مل تكن فتنتهم إال أن قَالُوا َواللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمشْرِِكَني{: وقال} الْكَاِذبُونَ



ْم ِفي ِكَتابِ اللَِّه إِلَى َيْومِ الَْبْعِث فََهذَا َيْوُم الَْبْعِث وَلَكِنَّكُْم كُنُْتْم َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم وَالِْأَميانَ لَقَْد لَبِثُْت{ ٥٦: اآلية
  }ال َتْعلَُمونَ
العلم؛ اختلف يف الذين أوتوا } َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َوالِْأَميانَ لَقَْد لَبِثُْتْم ِفي ِكتَابِ اللَِّه إِلَى َيْومِ الْبَْعِث{: قوله تعاىل

وقيل مجيع املؤمنني؛ أي يقول املؤمنون . وقيل مؤمنو هذه األمة. وقيل علماء األمم. وقيل األنبياء. فقيل املالئكة
} فََهذَا َيْوُم الَْبْعِث َولَكِنَّكُْم كُْنُتْم ال َتْعلَُمونَ{: والفاء يف قوله. للكفار ردا عليهم لقد لبثتم يف قبوركم إىل يوم البعث

وحكى يعقوب عن بعض . إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعث: حمذوف دل عليه الكالم؛ جمازه جواب لشرط
ِفي {معىن : وقيل. بالتحريك؛ وهذا مما فيه حرف من حروف احللق} إِلَى َيْومِ الْبَْعِث{: القراء وهي قراءة احلسن

وقال الذين أوتوا العلم يف كتاب اهللا واإلميان لقد يف الكالم تقدمي وتأخري؛ أي : وقيل. يف حكم اهللا} ِكَتابِ اللَِّه 
الذين : وقيل. مبعىن كتاب اهللا} أُوُتوا الِْعلَْم{وعلى هذا : القشريي. لبثتم إىل يوم البعث؛ قاله مقاتل وقتادة والسدي

  .أي اليوم الذي كنتم تنكرونه} فََهذَا َيْوُم الَْبْعِث{حكم هلم يف الكتاب بالعلم 
  }فََيْومَِئٍذ ال َينْفَُع الَِّذيَن ظَلَُموا َمْعِذرَُتُهْم َوال ُهمْ ُيْستَْعَتُبونَ{] ٥٧: [اآلية

ملا رد : وقيل. أي ال ينفعهم العلم بالقيامة وال االعتذار يومئذ} فََيوَْمِئٍذ ال َيْنفَُع الَِّذيَن ظَلَُموا َمْعِذَرُتُهْم{: قوله تعاىل
أي وال حاهلم حال من } َوال ُهْم ُيْسَتعَْتُبونَ{. يا واعتذروا فلم يعذرواعليهم املؤمنون سألوا الرجوع إىل الدن

: وحقيقة أعتبته. استعتبته فأعتبين، أي استرضيته فأرضاين، وذلك إذا كنت جانيا عليه: يستعتب ويرجع؛ يقال
  .بالياء، والباقون بالتاء} فََيْومَِئٍذ ال َينْفَُع{: وقرأ عاصم ومحزة والكسائي. بيانه" فصلت"وسيأيت يف . أزلت عتبه

وا إِنْ أَنُْتْم إِالَّ َولَقَْد َضَربَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ مَثَلٍ َولَِئْن جِئَْتُهمْ بِآَيٍة لََيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُر{] ٥٨: [اآلية
  }ُمْبِطلُونَ
  }الَِّذيَن ال َيْعلَُمونَكَذَِلكَ َيطَْبُع اللَُّه َعلَى قُلُوبِ {] ٥٩: [اآلية
  }فَاْصبِْر إِنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ َوال َيسَْتِخفَّنَّكَ الَِّذيَن ال ُيوِقُنونَ{] ٦٠: [اآلية

أي من كل مثل يدهلم على ما حيتاجون إليه، وينبههم } َولَقَدْ ضََرْبَنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َمثَلٍ{: قوله تعاىل
لََيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا {أي معجزة؛ كفلق البحر والعصا وغريمها } َولَِئْن جِئْتَُهْم بِآَيٍة {. التوحيد وصدق الرسل على

أي كما طبع } كَذَِلَك{أي تتبعون الباطل والسحر } إِالَّ ُمْبِطلُونَ{. يقول الكفار إن أنتم يا معشر املؤمنني} إِنْ أَنُْتْم
{ أدلة التوحيد } يَطَْبُع اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ{حىت ال يفهموا اآليات عن اهللا فكذلك  اهللا على قلوهبم

أي ال يستفزنك عن دينك } َوال َيسَْتِخفَّنََّك{أي اصرب على أذاهم فإن اهللا ينصرك } فَاْصبِْر إِنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ 
استخف : واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد أمته؛ يقال. هو النضر بن احلارث: قيل} الَِّذيَن ال ُيوِقُنونَ{

وهو يف موضع جزم بالنهي، أكد بالنون الثقيلة فبين على . فالن فالنا أي استجهله حىت محله على اتباعه يف الّغي
: يف موضع رفع، ومن العرب من يقول} الَِّذيَن ال ُيوِقُنونَ{. الفتح كما يبىن الشيئان إذا ضم أحدمها إىل اآلخر

  ".الفاحتة"وقد مضى يف . الذون يف موضع الرفع
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: وقال ابن عباس. إىل آخر اآليتني} َولَوْ أَنََّما ِفي الْأَْرضِ ِمْن َشَجَرٍة أَقْالٌم{أوهلما : وهي مكية، غري آيتني قال قتادة
  .وهي أربع وثالثون آية} َولَْو أَنََّما ِفي الْأَْرضِ{وهلن ثالث آيات، أ

  }امل{] ١: [اآلية
  }تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الَْحِكيمِ{] ٢: [اآلية
  }ُهدًى َوَرْحَمةً ِللُْمْحِسنَِني{] ٣: [اآلية
  }ُهْم ُيوِقُنونَالَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّالةَ َويُْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَُهْم بِاآلخَِرِة {] ٤: [اآلية
  }أُولَِئَك َعلَى ُهدًى ِمْن َربِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ{] ٥: [اآلية

يف موضع رفع على إضمار } ِتلَْك{و . مضى الكالم يف فواتح السور} امل، ِتلَْك آَياُت الْكَِتابِ الَْحكِيمِ{: قوله تعاىل
احملكم؛ أي : واحلكيم. القرآن: والكتاب. بدال من تلك} كَِتابِ الَْحكِيمِِتيَك آيَاُت الْ{: ويقال. مبتدأ، أي هذه تلك

َهِذِه َناقَةُ اللَِّه {: بالنصب على احلال؛ مثل} ُهدًى َوَرْحَمةً{وقيل ذو احلكمة وقيل احلاكم . ال خلل فيه وال تناقض
: بالرفع، وهو من وجهني} ُهدًى َوَرْحَمةً{ :وقرأ محزة. وهذه قراءة املدنيني وأيب عمرو وعاصم والكسائي} لَكُْم آَيةً
الذي يعبد اهللا كأنه يراه، فإن : واحملسن. } ِتلَْك{أن يكون خرب : واآلخر. على إضمار مبتدأ؛ ألنه أول آية: أحدمها

مَّْن أَْسلََم َوْجهَهُ َوَمْن أَْحَسُن دِيناً ِم{: هم احملسنون يف الدين وهو اإلسالم؛ قال اهللا تعاىل: وقيل. مل يكن يراه فإنه يراه
هم الذين، والنصب بإضمار : يف موضع الصفة، وجيوز الرفع على القطع مبعىن} الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّالةَ{. اآلية} ِللَِّه
  .وغريها} البقرة{وقد مضى الكالم يف هذه اآلية واليت بعدها يف . أعين

َو الَْحِديثِ ِلُيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه بِغَْيرِ ِعلْمٍ َويَتَِّخذََها ُهزُواً أُولَِئَك لَُهمْ َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشَترِي لَْه{] ٦: [اآلية -
  }َعذَاٌب ُمهٌِني
الغناء؛ يف : } لَْهوَ الَْحِديِث{و . يف موضع رفع باالبتداء} من} {َوِمَن النَّاسِ َمْن َيشَْترِي لَْهوَ الَْحِديِث{: قوله تعاىل

: من يشتري ذا هلو أو ذات هلو؛ مثل: وهو ممنوع بالكتاب والسنة؛ والتقدير. د وابن عباس وغريمهاقول ابن مسعو
  .ملا كان إمنا اشتراها يشتريها ويبالغ يف مثنها كأنه اشتراها للهو: أو يكون التقدير} وَاْسأَلِ الْقَْريَةَ{

: واآلية الثانية قوله تعاىل. الغناء واملنع منههذه إحدى اآليات الثالث اليت استدل هبا العلماء على كراهة : قلت
وَاْسَتفْزِزْ {: واآلية الثالثة قوله تعاىل. هو الغناء باحلمريية؛ امسدي لنا؛ أي غين لنا: قال ابن عباس} وَأَْنُتمْ َساِمُدونَ{

وروى الترمذي عن . الكالم فيه} سبحان{وقد مضى يف . الغناء واملزامري: قال جماهد} َمنِ اْسَتطَْعَت ِمنُْهْم بِصَْوِتَك
ال تبيعوا القينات وال تشتروهن وال تعلموهن وال خري يف جتارة : "أيب أمامة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
إىل } لَِّهَوِمَن النَّاسِ َمْن َيشَْترِي لَْهَو الَْحِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِ ال{: فيهن ومثنهن حرام، يف مثل هذا أنزلت هذه اآلية

هذا حديث غريب، إمنا يروى من حديث القاسم عن أيب أمامة، والقاسم ثقة وعلّي ابن : قال أبو عيسى. آخر اآلية
وهبذا فسر ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبداهللا : قال ابن عطية. يزيد يضّعف يف احلديث؛ قاله حممد بن إمساعيل
  .وسعيد بن جبري وقتادة والنخّعي وجماهد، وذكره أبو الفرج اجلوزي عن احلسن

. هذا أعلى ما قيل يف هذه اآلية، وحلف على ذلك ابن مسعود باهللا الذي ال إله إال هو ثالث مرات إنه الغناء: قلت
َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشتَرِي {: سئل عبداهللا بن مسعود عن قوله تعاىل: روى سعيد بن جبري عن أيب الصهباء البكري قال

وعن ابن عمر أنه الغناء؛ وكذلك قال . الغناء واهللا الذي ال إله إال هو؛ يرددها ثالث مرات: فقال} الَْحدِيِث لَْهَو 
وروى شعبة وسفيان عن احلكم ومحاد عن إبراهيم قال قال عبداهللا بن . عكرمة وميمون بن مهران ومكحول



و احلديث يف اآلية االستماع إىل الغناء وإىل مثله من إن هل: الغناء ينبت النفاق يف القلب؛ وقاله جماهد، وزاد: مسعود
وقال ابن . الغناء باطل والباطل يف النار: وقال القاسم بن حممد. هلو احلديث املعازف والغناء: وقال احلسن. الباطل

باب "وترجم البخاري  !أفحق هو؟} فََماذَا بَْعَد الَْحقِّ إِالَّ الضَّاللُ{: قال اهللا تعاىل: القاسم سألت مالكا عنه فقال
َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشتَرِي لَْهوَ {: ، وقوله تعاىل"كل هلو باطل إذا شغل عن طاعة اهللا، ومن قال لصاحبه تعاىل أقامرك

: قوله تعاىل مأخوذ من" إذا شغل عن طاعة اهللا: "فقوله} الَْحِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َويَتَِّخذََها ُهُزواً
وتأوله قوم على األحاديث اليت يتلهى هبا أهل . هو الكفر والشرك: وعن احلسن أيضا. } لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه{

رستم، واسفنديار؛ فكان جيلس : نزلت يف النضر بن احلارث؛ ألنه اشترى كتب األعاجم: وقيل. الباطل واللعب
حديثي هذا أحسن : ذا ضحك منه، وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقولمبكة، فإذا قالت قريش إن حممدا قال ك

كان يشتري املغنيات فال يظفر بأحد يريد اإلسالم إال : وقيل. من حديث حممد؛ حكاه الفراء والكليب وغريمها
ام وأن هذا خري مما يدعوك إليه حممد من الصالة والصي: أطعميه واسقيه وغنيه؛ ويقول: انطلق به إىل قينته فيقول

الشراء يف هذه اآلية مستعار، وإمنا نزلت اآلية : وقالت طائفة. وهذا القول واألول ظاهر يف الشراء. تقاتل بني يديه
فكان ترك ما جيب فعله وامتثال هذه : قال ابن عطية. يف أحاديث قريش وتلهيهم بأمر اإلسالم وخوضهم يف الباطل

  املنكرات

قراء : "ومن الروحانيون يا رسول اهللا؟ قال: فقيل" . له أن يسمع الروحانينيمن استمع إىل صوت غناء مل يؤذن "
فمن : "خرجه الترمذي احلكيم أبو عبداهللا يف نوادر األصول، وقد ذكرنا يف كتاب التذكرة مع نظائره" أهل اجلنة

وكل ذلك . إىل غري ذلك". ةشرب اخلمر يف الدنيا مل يشرهبا يف اآلخرة، ومن لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخر
من : "ومن رواية مكحول عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. صحيح املعىن على ما بيناه هناك

  .وهلذه اآلثار وغريها قال العلماء بتحرمي الغناء". مات وعنده جارية مغنية فال تصلوا عليه
الذي حيرك النفوس ويبعثها على اهلوى والغزل، واجملون الذي حيرك وهو الغناء املعتاد عند املشتهرين به،  -الثانية

الساكن ويبعث الكامن؛ فهذا النوع إذا كان يف شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف حماسنهن وذكر اخلمور 
يف أوقات  فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه. واحملرمات ال خيتلف يف حترميه؛ ألنه اللهو والغناء املذموم باالتفاق

الفرح؛ كالعرس والعيد وعند التنشيط على األعمال الشاقة، كما كان يف حفر اخلندق وحدو أجنشة وسلمة بن 
فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من اإلدمان على مساع املغاين باآلالت املطربة من الشبابات والطار واملعازف . األكوع

ويف الرياعة . ل احلرب فال حرج فيه؛ ألنه يقيم النفوس ويرهب العدوفأما طب: قال ابن العرّبي. واألوتار فحرام
ضرب بني : قال القشريّي. ورمبا ّسموا قصبة الراعي اليت يزمر هبا هريعة ويراعة: اجلوهرّي. والدف مباح. تردد

: يه وسلميدي النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم دخل املدينة، فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول اهللا صلى اهللا عل
وقد . حنن بنات النجار، حبذا حممد من جار: فكن يضربن ويقلن" دعهن يا أبا بكر حىت تعلم اليهود أن ديننا فسيح"

إن الطبل يف النكاح كالدف، وكذلك اآلالت املشهرة للنكاح جيوز استعماهلا فيه مبا حيسن من الكالم ومل يكن : قيل
  فيه رفث

: وذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال. الدوام سفه ترد به الشهادة، فإن مل يدم مل ترداالشتغال بالغناء على  -الثالثة
وذكر أبو الطيب طاهر . إمنا يفعله عندنا الفساق: سألت مالك بن أنس عما يرخص فيه أهل املدينة من الغناء فقال

إذا اشترى جارية ووجدها مغنية : أما مالك بن أنس فإنه هنى عن الغناء وعن استماعه، وقال: بن عبداهللا الطربّي قال



كان له ردها بالعيب؛ وهو مذهب سائر أهل املدينة؛ إال إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان ال 
وروي عنه . إنه كان عاملا بالصناعة وكان مذهبه حترميها: فأما مالك فيقال عنه: وقال ابن خويز منداد. يرى به بأسا

إن هذه الصناعة يصلح هلا من كان صبيح ! أي بّني: هذه الصناعة وأنا غالم شاب، فقالت يل أميتعلمت : أنه قال
وأما : قال أبو الطيب الطربي. الوجه ولست كذلك، فطلب العلوم الدينية؛ فصحبت ربيعة فجعل اهللا يف ذلك خريا

وكذلك مذهب سائر . ء من الذنوبمذهب أيب حنيفة فإنه يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ، وجيمل مساع الغنا
وكذلك ال يعرف بني أهل . إبراهيم والشعيب ومحاد والثوري وغريهم، ال اختالف بينهم يف ذلك: أهل الكوفة

. البصرة خالف يف كراهية ذلك واملنع منه؛ إال ما روي عن عبيداهللا بن احلسن العنربي أنه كان ال يرى به بأسا
وذكر أبو . الغناء مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته :وأما مذهب الشافّعي فقال: قال

وقد ذكر أصحابنا عن أيب بكر اخلالل وصاحبه : الفرج اجلوزي عن إمامه أمحد بن حنبل ثالث روايات قال
ذا حيمل ما مل وعلى ه: عبدالعزيز إباحة الغناء، وإمنا أشاروا إىل ما كان يف زماهنما من القصائد الزهديات؛ قال

تباع : يكرهه أمحد؛ ويدل عليه أنه سئل عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية فاحتاج الصيب إىل بيعها فقال
إهنا تساوي ثالثني ألفا؛ ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفا؟ : فقيل له. على أهنا ساذجة ال على أهنا مغنية

وإمنا قال أمحد هذا ألن هذه اجلارية املغنية ال تغين بقصائد : أبو الفرجقال . ال تباع إال على أهنا ساذجة: فقال
  .الزهد، بل باألشعار املطربة املثرية إىل العشق

وصار هذا كقول أيب طلحة . وهذا دليل على أن الغناء حمظور؛ إذ لو مل يكن حمظورا ما جاز تفويت املال على اليتيم
قال . فلو جاز استصالحها ملا أمر بتضييع مال اليتامى". أرِقْها: "يتام؟ فقالعندي مخر أل: للنيب صلى اهللا عليه وسلم

وإمنا فارق اجلماعة إبراهيم بن سعد وعبيداهللا . فقد أمجع علماء األمصار على كراهة الغناء واملنع منه: الطربي
" اجلماعة مات ميتة جاهلية ومن فارق. عليكم بالسواد األعظم: "العنربي؛ وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ال تقبل شهادة املغين والرقاص: وقال القفال من أصحابنا: قال أبو الفرج. 
وقد ادعى أبو عمر بن عبدالرب اإلمجاع على . وإذ قد ثبت أن هذا األمر ال جيوز فأخذ األجرة عليه ال جتوز: قلت

  وحسبك} ْنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبَِوِع{: وقد مضى يف األنعام عند قوله. حترمي األجرة على ذلك
وأما مساع القينات فيجوز للرجل أن يسمع غناء جاريته؛ إذ ليس شيء : قال القاضي أبو بكر بن العريب -الرابعة

أما أنه ال جيوز انكشاف النساء . منها عليه حراما ال من ظاهرها وال من باطنها، فكيف مينع من التلذذ بصوهتا
. تار وال مساع الرفث، فإذا خرج ذلك إىل ما ال حيل وال جيوز منع من أوله واجتث من أصلهللرجال وال هتك األس
أما مساع الغناء من املرأة اليت ليست مبحرم فإن أصحاب الشافعي قالوا ال جيوز، سواء : وقال أبو الطيب الطربي
اعها فهو سفيه ترد شهادته؛ مث وصاحب اجلارية إذا مجع الناس لسم: وقال الشافعي: قال. كانت حرة أو مملوكة
وإمنا جعل صاحبها سفيها ألنه دعا الناس إىل الباطل، ومن دعا الناس إىل الباطل . فهي دياثة: غلظ القول فيه فقال

  .كان سفيها
أضل  قراءة العامة بضم الياء؛ أي ليضل غريه عن طريق اهلدى، وإذا} ِلُيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه{: قوله تعاىل -اخلامسة

على الالزم؛ " بفتح الياء"وقرأ ابن كثري وابن حميصن ومحيد وأبو عمرو ورويس وابن أيب إسحاق . غريه فقد ضل
  .أي ليضل هو نفسه



وقرأ . وجيوز أن يكون مستأنفا} َمْن َيْشَترِي{قراءة املدنيني وأيب عمرو وعاصم بالرفع عطفا على } َويَتَِّخذََها ُهُزواً{
ومن الوجهني مجيعا ال حيسن الوقف على . }لُِيِضلَّ{بالنصب عطفا على } وََيتَِّخذَهَا{: سائياألعمش ومحزة والك

وجيوز أن يكون كناية عن . كناية عن اآليات} َويَتَِّخذَهَا{، واهلاء يف } ُهزُواً{: والوقف على قوله} بَِغْيرِ ِعلْمٍ{: قوله
  :أي شديد يهينهم قال الشاعر} َعذَاٌب ُمهٌِني أُولَِئَك لَُهْم{. السبيل؛ ألن السبيل يؤنث ويذكر
  لقي الصليب من العذاب مهينا... ولقد جزعت إىل النصارى بعدما 

  }َعذَابٍ أَلِيمٍوَإِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياتَُنا َولَّى ُمْسَتكْبِراً كَأَنْ لَْم َيْسَمْعَها كَأَنَّ ِفي أُذَُنْيِه َوقْراً فََبشِّْرُه بِ{] ٧: [اآلية
كَأَنْ لَمْ {. نصب على احلال} ُمْسَتكْبِراً{. أي أعرض} َولَّى{. يعين القرآن} َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياُتنَا{: قوله تعاىل

  أيضا.تقدم} فََبشِّْرُه بَِعذَابٍ أَلِيمٍ{. وقد تقدم. ثقال وصمما} َيْسَمْعَها كَأَنَّ ِفي أُذَُنْيِه َوقْراً
  }ِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُهْم َجنَّاتُ النَّعِيمِإِنَّ الَّ{] ٨: [اآلية
  }َخاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اللَِّه َحقّاً َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم{] ٩: [اآلية

ار ذكر نعيم املؤمنني ملا ذكر عذاب الكف} إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهمْ َجنَّاُت النَِّعيمِ{: قوله تعاىل
} َوُهوَ الْعَزِيُز الَْحكِيُم{. أي وعدهم اهللا هذا وعدا حقا ال خلف فيه} َوْعَد اللَِّه حَقّاً{. أي دائمني} َخاِلِديَن ِفيهَا{.

  .تقدم

يَد بِكُْم وََبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ دَابٍَّة َخلََق السََّماَواِت بَِغْيرِ َعَمٍد َترَْوَنَها وَأَلْقَى ِفي اَألْرضِ رََواِسَي أَنْ َتِم{] ١٠: [اآلية
  }َوأَنَْزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ زَْوجٍ كَرِميٍ

  }َهذَا َخلُْق اللَِّه فَأَرُونِي َماذَا َخلََق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َبلِ الظَّاِلُمونَ ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{] ١١: [اآلية
فيمكن } َعَمٍد{يف موضع خفض على النعت لـ } َتَروَْنَها{تكون } َخلََق السََّماَواتِ بَِغْيرِ َعَمٍد َترَْوَنهَا{: تعاىل قوله

. وال عمد مث البتة} السََّماوَاِت{وجيوز أن تكون يف موضع نصب على احلال من . أن يكون مث عمد ولكن ال ترى
} غَْيرِ َعَمٍد{ويكون . وىل أن يكون مستأنفا، وال عمد مث؛ قاله مكياأل: ومسعت علي بن سليمان يقول: النحاس
يف } أَنْ َتِميَد{. أي جباال ثوابت} َوأَلْقَى ِفي اَألْرضِ رََواِسَي{. الكالم يف هذه اآلية} الرعد{وقد مضى يف . التمام

يَها ِمْن كُلِّ دَابٍَّة َوأَْنَزلَْنا ِمَن السََّماءِ وََبثَّ ِف{. والكوفيون يقدرونه مبعىن لئال متيد. موضع نصب؛ أي كراهية أن متيد
وتأوله الشعيب على الناس؛ ألهنم خملوقون . من كل لون حسن: عن ابن عباس} َماًء فَأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ زَْوجٍ كَرِميٍ

وقد تأول . ار فهو اللئيممن كان منهم يصري إىل اجلنة فهو الكرمي، ومن كان منهم يصري إىل الن: من األرض؛ قال
  .غريه أن النطفة خملوقة من تراب، وظاهر القرآن يدل على ذلك

أي } َخلُْق اللَِّه{واخللق مبعىن املخلوق؛ أي هذا الذي ذكرته مما تعاينون . مبتدأ وخرب} َهذَا َخلُْق اللَِّه{: قوله تعاىل
َبلِ {. يعين األصنام} َماذَا َخلََق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه{شركني معاشر امل} فَأَُرونِي{. خملوق اهللا، أي خلقها من غري شريك

استفهام يف موضع رفع باالبتداء وخربه } وما{. أي خسران ظاهر} ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{أي املشركون } الظَّاِلُمونَ
نه؛ واجلملة يف واقع على هاء حمذوفة؛ تقديره فأروين أي شيء خلق الذين من دو} خلق{و . وذا مبعىن الذي} ذا{

  }خلق{وتضمر اهلاء مع } أروين{موضع نصب بـ 

ماذا تعلمت، أحنو أم : وعلى هذا القول تقول. تعود على الذين؛ أي فأروين األشياء اليت خلقها الذين من دونه
ـ } ما{وجيوز أن تكون . شعر ماذا تعلمت، أحنوا : زائد؛ وعلى هذا القول يقول} ذا{و } أروين{يف موضع نصب ب

  .أم شعرا



نَّ اللََّه غَنِيٌّ َولَقَْد آتَْيَنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ أَِن اْشكُرْ ِللَِّه َوَمْن َيْشكُْر فَإِنََّما َيْشكُُر ِلنَفِْسِه َوَمْن كَفََر فَإِ{] ١٢: [اآلية
  }َحِميٌد

ألن يف آخره ألفا ونونا زائدتني؛ فأشبه } انَلُقَْم{ومل ينصرف . مفعوالن} َولَقَْد آَتْيَنا لُقَْمانَ الِْحكْمَةَ{: قوله تعاىل
فعالن الذي أنثاه فعلى فلم ينصرف يف املعرفة ألن ذلك ثقل ثان، وانصرف يف النكرة ألن أحد الثقلني قد زال؛ قاله 

هو : وقيل. وهو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح، وهو آزر أبو إبراهيم؛ كذا نسبه حممد بن إسحاق. النحاس
: وقال مقاتل. كان ابن أخت أيوب: قال وهب. بن عنقاء بن سرون وكان نوبيا من أهل أيلة؛ ذكره السهيلي لقمان

وهو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته، وقيل كان من : الزخمشري. ذكر أنه كان ابن خالة أيوب
العلم، وكان يفيت قبل مبعث داود، فلما أوالد آزر، عاش ألف سنة وأدركه داود عليه الصالة والسالم وأخذ عنه 

وقال سعيد ابن . كان قاضيا يف بين إسرائيل: وقال الواقدي. أال أكتفي إذ كفيت: بعث قطع الفتوى فقيل له، فقال
كان لقمان أسود من سودان مصر ذا مشافر، أعطاه اهللا تعاىل احلكمة ومنعه النبوة؛ وعلى هذا مجهور أهل : املسيب

والصواب أنه كان . وقال بنبوته عكرمة والشعيب؛ وعلى هذا تكون احلكمة النبوة. ان وليا ومل يكن نبياالتأويل إنه ك
قاضيا يف بين إسرائيل، أسود  -وهي الصواب يف املعتقدات والفقه يف الدين والعقل  -رجال حكيما حبكمة اهللا تعاىل 

مسعت رسول : وروي من حديث ابن عمر قال. ريهمشقق الرجلني ذا مشافر، أي عظيم الشفتني؛ قاله ابن عباس وغ
  مل يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا كثري التفكر: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

رب، إن : حسن اليقني، أحب اهللا تعاىل فأحبه، فّمن عليه باحلكمة، وخريه يف أن جيعله خليفة حيكم باحلق؛ فقال
وزاد . عزمت علّي فسمعا وطاعة فإنك ستعصمين؛ ذكره ابن عطيةخريتين قبلت العافية وتركت البالء، وإن 

ألن احلاكم بأشد املنازل وأكدرها، يغشاه املظلوم من : مل يا لقمان؟ قال: فقالت له املالئكة بصوت ال يراهم: الثعليب
 من أن ومن يكن يف الدنيا ذليال فذلك خري. كل مكان، إن يعن فباحلرى أن ينجو، وإن أخطأ أخطأ طريق اجلنة

فعجبت املالئكة من حسن منطقه؛ . ومن خيتر الدنيا على اآلخرة نفته الدنيا وال يصيب اآلخرة. يكون فيها شريفا
ومل يشترط ما اشترطه  -يعين اخلالفة  -مث نودي داود بعده فقبلها . فنام نومة فأعطي احلكمة فانتبه يتكلم هبا

طوىب لك يا : وكان لقمان يوازره حبكمته؛ فقال له داود. اهللا عنه لقمان، فهوى يف اخلطيئة غري مرة، كل ذلك يعفو
خري اهللا تعاىل : وقال قتادة. أعطيت احلكمة وصرف عنك البالء، وأعطى داود اخلالفة وابتلي بالبالء والفتنة! لقمان

ر عليه احلكمة فأصبح لقمان بني النبوة واحلكمة؛ فاختار احلكمة على النبوة؛ فأتاه جربيل عليه السالم وهو نائم فذ
إنه لو أرسل إيل بالنبوة عزمة : وهو ينطق هبا؛ فقيل كيف اخترت احلكمة على النبوة وقد خريك ربك؟ فقال

  .لرجوت فيها العون منه، ولكنه خريين فخفت أن أضعف عن النبوة، فكانت احلكمة أحب إيل
ال حتزن من أنك أسود، فإنه كان : لرجل أسودكان خياطا؛ قاله سعيد بن املسيب، وقال : واختلف يف صنعته؛ فقيل

. كان حيتطب كل يوم ملواله حزمة حطب: وقيل. بالل ومهجع موىل عمر ولقمان: من خري الناس ثالثة من السودان
إن كنت تراين غليظ الشفتني فإنه خيرج من بينهما كالم رقيق، وإن كنت تراين أسود فقليب : وقال لرجل ينظر إليه

فما بلغ : قال. ألست عبد بين فالن؟ قال بلى: ان راعيا، فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال لهك: وقيل. أبيض
  قدر اهللا، وأدائي األمانة، وصدق احلديث،: بك ما أرى؟ قال

اذبح يل شاة : كان جنارا؛ فقال له سيده: وقال خالد الربعي. وترك ما ال يعنيين؛ قاله عبد الرمحن بن زيد بن جابر
ما كان فيها شيء أطيب من هذين؟ فسكت، مث أمره بذبح : طيبها مضغتني؛ فأتاه باللسان والقلب؛ فقال لهوأتين بأ



أمرتك أن تأتيين بأطيب مضغتني فأتيتين : ألق أخبثها مضغتني؛ فألقى اللسان والقلب؛ فقال له: شاة أخرى مث قال له
إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طابا، : فقال له! لب؟باللسان والقلب، وأمرتك أن تلقي أخبثها فألقيت اللسان والق

  .وال أخبث منهما إذا خبثا
أال وإن يف اجلسد مضغة إذا : "هذا معناه مرفوع يف غري ما حديث؛ من ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم: قلت

يحة وجاء يف اللسان آثار كثرية صح" . صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب
وحكم لقمان . احلديث..." ما بني حلييه ورجليه: من وقاه اهللا شر اثنتني وجل اجلنة: "وشهرية؛ منها قوله عليه السالم

  .الذي ال يبايل أن رآه الناس مسيئا: أي الناس شر؟ قال: وقيل له. كثرية مأثورة هذا منها
معاىف إال اجملاهرون وإن من اجملاهرة أن يعمل  كل أميت: "وهذا أيضا مرفوع معىن، قال صلى اهللا عليه وسلم: قلت

الرجل بالليل عمال مث يصبح وقد ستره اهللا فيقول يا فالن عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح 
قرأت من حكمة لقمان أرجح من : وقال وهب بن منبه. رواه أبو هريرة خرجه البخاري" . يكشف ستر اهللا عنه
روي أنه دخل على داود عليه السالم وهو يسرد الدروع، وقد لني اهللا له احلديد كالطني فأراد و. عشرة آالف باب

الصمت حكمة، وقليل : فقال. نعم لبوس احلرب أنت: أن يسأل، فأدركته احلكمة فسكت؛ فلما أمتها لبسها وقال
  .حبق ما مسيت حكيما: فقال له داود. فاعله

والقول اآلخر . مبعىن أي مفسرة؛ أي قلنا له اشكر} أن{أحدمها أن تكون : فيه تقديران} أَِن اْشكُْر ِللَِّه{: قوله تعاىل
. كتبت إليه أن قم؛ إال أن هذا الوجه عنده بعيد: أهنا يف موضع نصب والفعل داخل يف صلتها؛ كما حكى سيبويه

  املعىن ولقد آتينا لقمان: وقال الزجاج

طاعته : والشكر هللا. أن اشكر هللا تعاىل فشكر؛ فكان حكيما بشكره لناأي ب: وقيل. احلكمة ألن يشكر اهللا تعاىل
أي من } َوَمْن َيْشكُْر فَإِنََّما َيْشكُرُ ِلَنفْسِِه{. وغريها} البقرة{وقد مضى القول يف حقيقته لغة ومعىن يف . فيما أمر به

فَإِنَّ اللَّهَ {أي كفر النعم فلم يوحد اهللا } َرَوَمْن كَفَ{. يطع اهللا تعاىل فإمنا يعمل لنفسه؛ ألن نفع الثواب عائد إليه
  .يف فعله} َحِميٌد{عن خلقه } غَنِيٌّ{: وقال حيىي بن سالم. عند اخللق؛ أي حممود} َحِميٌد{عن عبادة خلقه } غَنِيٌّ
  }نَّ الشِّْركَ لَظُلٌْم َعِظيٌموَإِذْ قَالَ لُقَْمانُ ِالْبنِِه َوُهَو َيِعظُُه َيا ُبَنيَّ ال ُتْشرِْك بِاللَِّه إِ{] ١٣: [اآلية

: وقال الكليب. اسم ابنه ثاران؛ يف قول الطربي والقتيب: قال السهيلي} َوإِذْ قَالَ لُقَْمانُ ِالْبنِِه َوُهَو َيِعظُُه{: قوله تعاىل
  .وذكر القشريي أن ابنه وامرأته كانا كافرين فما زال يعظهما حىت أسلما. وقيل أنعم؛ حكاه النقاش. مشكم
ملا : ويف صحيح مسلم وغريه عن عبد اهللا قال} ال ُتْشرِْك بِاللَِّه إِنَّ الشِّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم{: ودل على هذا قوله: قلت

أينا : شق ذلك على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا} الَِّذيَن آَمُنوا وَلَْم َيلْبِسُوا إَِمياَنُهْم بِظُلْمٍ{نزلت 
يا بين ال : ليس هو كما تظنون إمنا هو كما قال لقمان البنه: "فسه؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمال يظلم ن

: وقيل. إنه من كالم لقمان: فقيل" إن الشرك لظلم عظيم{: واختلف يف قوله" . تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم
: د املعىن؛ ويؤيد هذا احلديث املأثور أنه ملا نزلتهو خرب من اهللا تعاىل منقطعا من كالم لقمان متصال به يف تأكي

أينا مل يظلم؛ فأنزل : أشفق أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا} الَِّذيَن آَمُنوا وَلَْم َيلْبِسُوا إَِميانَُهْم بِظُلْمٍ{
بأن يكون خربا من اهللا تعاىل؛ وقد  فسكن إشفاقهم، وإمنا يسكن إشفاقهم} إِنَّ الشِّْركَ لَظُلٌْم َعِظيٌم{: اهللا تعاىل

. يف موضع نصب مبعىن اذكر} إذ{و . يسكن اإلشفاق بأن يذكر اهللا ذلك عن عبد قد وصفه باحلكمة والسداد
  وقال الزجاج



: النحاس. ولقد آتينا لقمان احلكمة إذ قال: واملعىن} آتينا{يف موضع نصب بـ } إذ{إن : يف كتابه يف القرآن
بكسر الياء؛ ألهنا دالة على الياء احملذوفة، ومن } يا ُبينِّ{: وقال. يف الكالم واوا متنع من ذلك وأحسبه غلطا؛ ألن

ليس هو على حقيقة التصغري وإن } يا بين{: وقوله. القول يف هذا} هود{فتحها فلخفة الفتحة عنده؛ وقد مضى يف 
  .ي، وللصيب هو كويسيا أخ: كان على لفظه، وإمنا هو على وجه الترقيق؛ كما يقال للرجل

َواِلدَْيَك إِلَيَّ وََوصَّْيَنا اِألْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه َحَملَْتُه أُمُُّه َوْهناً َعلَى َوْهنٍ َوِفَصالُُه ِفي َعاَمْينِ أَِن اْشكُْر ِلي َوِل{] ١٤: [اآلية
  }الَْمصُِري
لََك بِِه ِعلٌْم فَال ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروفاً وَاتَّبِعْ َوإِنْ َجاَهَداَك َعلَى أَنْ ُتْشرِكَ بِي َما لَْيَس {] ١٥: [اآلية

  }َسبِيلَ َمْن أََنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأُنَبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ
  :فيه مثاين مسائل
إن هذا مما أوصى : وقيل. هاتان اآليتان اعتراض بني أثناء وصية لقمان} ْيِهوََوصَّْيَنا اِألْنَسانَ بِوَاِلَد{: األوىل قوله تعاىل

ال تشرك باهللا وال تطع يف الشرك والديك، فإن اهللا وصى هبما : به لقمان ابنه؛ أخرب اهللا به عنه؛ أي قال لقمان البنه
؛ فقلنا للقمان فيما آتيناه من أي وإذ قال لقمان البنه: وقيل. يف طاعتهما مما ال يكون شركا ومعصية هللا تعاىل

وإذ قال لقمان البنه، ال : وقيل. احلكمة ووصينا اإلنسان بوالديه؛ أي قلنا له اشكر هللا، وقلنا له ووصينا اإلنسان
. تشرك، وحنن وصينا اإلنسان بوالديه حسنا، وأمرنا الناس هبذا، وأمر لقمان به ابنه؛ ذكر هذه األقوال القشريي

  .وعليه مجاعة املفسرين} العنكبوت{اآليتني نزلتا يف شأن سعد بن أيب وقاص؛ كما تقدم يف  والصحيح أن هاتني

ومجلة هذا الباب أن طاعة األبوين ال تراعى يف ركوب كبرية وال يف ترك فريضة على األعيان، وتلزم طاعتهما يف 
ابة لألم يف الصالة مع إمكان املباحات، ويستحسن يف ترك الطاعات الندب؛ ومنه أمر اجلهاد الكفاية، واإلج

اإلعادة؛ على أن هذا أقوى من الندب؛ لكن يعلل خبوف هلكة عليها، وحنوه مما يبيح قطع الصالة فال يكون أقوى 
  .إن منعته أمه من شهود العشاء شفقة فال يطعها: وخالف احلسن يف هذا التفصيل فقال. من الندب

درجة ذكر احلمل وبدرجة ذكر الرضاع حصل هلا بذلك ثالث مراتب، ملا خص تعاىل األم ب: قوله تعايل -الثانية
: قال مث من؟ قال" أمك: "ولألب واحدة؛ وأشبه ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم حني قال له رجل من أّبر؟ قال

ى هذا فجعل له الّربع من املربة كما يف هذه اآلية؛ وقد مض" أبوك: "قال مث من؟ قال" أمك: "قال مث من؟ قال" أمك"
  .}سبحان{كله يف 

املرأة ضعيفة : وقيل. أي محلته يف بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعف} َوهْناً َعلَى َوْهنٍ{: الثالثة قوله تعاىل
بفتح اهلاء فيهما؛ ورويت عن أيب عمرو، ومها مبعىن } َوْهناً َعلَى َوْهنٍ{: وقرأ عيسى الثقفّي. اخللقة مث يضعفها احلمل

  :قعنب بن أم صاحب قال. واحد
  إن العواذل فيها األين والوهن... هل للعواذل من ناه فيزجرها 

. على املصدر؛ ذكره القشريي} وَْهناً{وانتصب . وه ن يهن، ووهن يوهن ووهن، يهن؛ مثل ورم يرم: يقال
وقرأ } َصالُُهوَِف{: وقرأ اجلمهور. على املفعول الثاين بإسقاط حرف اجلر؛ أي محلته بضعف على ضعف: النحاس

ومها لغتان، أي وفصاله يف انقضاء عامني؛ واملقصود من الفصال الفطام، فعّبر بغايته } َوِفَصلُُه{: احلسن ويعقوب
  .انفصل عن كذا أي متيّز؛ وبه مسي الفصيل: ويقال. وهنايته



حترمي اللنب فّحددت فرقة الناس جممعون على العامني يف مدة الرضاع يف باب األحكام والنفقات، وأما يف  -الرابعة
وقالت . العامان وما اتصل هبما من الشهر وحنوه إذا كان متصل الرضاع: وقالت فرقة. بالعام ال زيادة وال نقص

} البقرة{إن فطم الصّبي قبل العامني وترك اللنب فإن ما شرب بعد ذلك يف احلولني ال ّحيرم؛ وقد مضى هذا يف : فرقة
  .مستوىف
ووصينا اإلنسان بوالديه : يف موضع نصب يف قول الزجاج، وأن املعىن} أن} {أَِن اْشكُْر ِلي{: اىلقوله تع -اخلامسة

الشكر هللا : قيل. قلنا له أن اشكر يل ولوالديك: مفسرة، واملعىن} أن{وأجود منه أن تكون : النحاس. أن اشكر يل
من صلى الصلوات اخلمس فقد شكر اهللا : ينةوقال سفيان بن عي. على نعمة اإلميان، وللوالدين على نعمة التربية

  .تعاىل، ومن دعا لوالديه يف أدبار الصلوات فقد شكرمها
اً وَاتَّبِعْ َوإِنْ َجاَهدَاَك َعلَى أَنْ ُتشْرَِك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم فَال ُتطِْعُهَما َوصَاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروف{: قوله تعاىل
قد بينا أن هذه اآلية واليت قبلها نزلتا يف شأن سعد } أََنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأُنَبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونََسبِيلَ َمْن 

  .بن أيب وقاص ملا أسلم، وأن أمه وهي محنة بنت أيب سفيان بن أمية حلفت أال تأكل؛ كما تقدم يف اآلية قبلها
نعت ملصدر حمذوف؛ أي مصاحبا معروفا؛ يقال صاحبته } َوصَاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروفاً{: قوله تعاىل -السابعة

  .أي ما حيسن} َمْعُروفاً{و . مصاحبة ومصاحبا
. واآلية دليل على صلة األبوين الكافرين مبا أمكن من املال إن كانا فقري، وإالنة القول والدعاء إىل اإلسالم برفق

اء بنت أيب بكر الصديق للنّبي عليه الصالة والسالم وقد قدمت عليه خالتها وقيل أمها من الرضاعة وقد قالت أمس
قال . عن اإلسالم: وراغبة قيل معناه". نعم: "يا رسول اهللا، إن أمي قدمت علّي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: فقالت

ووالدة أمساء هي قتيلة . أمساء لوال حاجتها والظاهر عندي أهنا راغبة يف الصلة، وما كانت لتقدم على: ابن عطية
  .وأم عائشة وعبدالرمحن هي أم رومان قدمية اإلسالم. بنت عبد الّعزى بن عبد أسد

معناه مال } أََناَب{و . وصية جلميع العامل؛ كأن املأمور اإلنسان} وَاتَّبِْع َسبِيلَ َمْن أََنابَ إِلَيَّ{: قوله تعاىل -الثامنة
إن : وحكى النقاش أن املأمور سعد، والذي أناب أبو بكر؛ وقال. ؛ وهذه سبيل األنبياء والصاحلنيورجع إىل الشيء

قال نعم؛ فنزلت ! آمنت: أبا بكر ملا أسلم أتاه سعد وعبدالرمحن بن عوف وعثمان وطلحة وسعيد والزبري فقالوا
فلما مسعها الستة آمنوا؛ فأنزل اهللا } ذَرُ الْآخَِرةَ َويَْرُجو َرْحَمةَ َربِِّهأَمَّْن ُهَو قَانٌِت آَناَء اللَّْيلِ َساجِداً َوقَاِئماً َيْح{: فيه

أُولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهمُ {إىل قوله } وَالَِّذيَن اجَْتَنُبوا الطَّاغُوَت أَنْ َيعُْبُدوَها وَأَنَاُبوا إِلَى اللَِّه لَُهُم الُْبشَْرى{: تعاىل فيهم
وملا أسلم سعد أسلم معه أخواه عامر وعومير؛ : وقال ابن عباس. ب النيب صلى اهللا عليه وسلمالذي أنا: قيل. } اللَُّه

مث توعد عز وجل ببعث من يف القبور والرجوع إليه للجزاء والتوقيف على صغري . فلم يبق منهم مشرك إال عتبة
  .األعمال وكبريها

بٍَّة ِمْن َخرَْدلٍ فََتكُْن ِفي َصْخَرٍة أَْو ِفي السََّماوَاِت أَْو ِفي الْأَْرضِ يَأِْت بَِها َيا بَُنيَّ إِنََّها إِنْ َتُك ِمثْقَالَ َح{] ١٦: [اآلية
  }اللَُّه إِنَّ اللََّه لَِطيٌف َخبٌِري

وهذه الغاية اليت . وهذا القول من لقمان إمنا قصد به إعالم ابنه بقدر قدرة اهللا تعاىل. وقال لقمان البنه يا بّني: املعىن
أي لو كان لإلنسان رزق مثقال . إن احلّس ال يدرك هلا ثقال، إذ ال ترجح ميزانا: نه أن يفهمه، ألن اخلردلة يقالأمك

ّحبة خردل يف هذه املواضع جاء اهللا هبا حىت يسوقها إىل من هي رزقه؛ أي ال هتتم للرزق حىت تشتغل به عن أداء 
  .الفرائض، وعن اتباع سبيل من أناب إلّي

ال تكثر مهك ما يقدر يكون وما ترزق : "ذا املعىن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعبداهللا بن مسعودومن ه: قلت



وقد نطقت هذه اآلية بأن اهللا تعاىل قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا؛ سبحانه ال شريك " . يأتيك
  وروي أن ابن لقمان سأل أباه. له

املعىن أنه أراد األعمال، املعاصي : وقيل. علمها اهللا؟ فراجعه لقمان هبذه اآليةعن احلبة اليت تقع يف سفل البحر أي
وهبذا . والطاعات؛ أي إن تك احلسنة أو اخلطيئة مثقال حبة يأت هبا اهللا؛ أي ال تفوت اإلنسان املقدر وقوعها منه

 القول األول ليس فيه ترجية وال ويف. املعىن يتحصل يف املوعظة ترجية وختويف مضاف ذلك إىل تبيني قدرة اهللا تعاىل
  .ختويف

عبارة تصلح للجواهر، أي قدر حبة، وتصلح لألعمال؛ أي ما يزنه على جهة املماثلة قدر } ِمثْقَالَ َحبٍَّة{: قوله تعاىل
بكسر الكاف وشد النون، من } فََتكُْن{قراءة عبدالكرمي اجلزري : ومما يؤيد قول من قال هي من اجلواهر. حبة

بالنصب على خرب كان، } ِمثْقَالَ{بالتاء من فوق } إِنْ َتُك{: وقرأ مجهور القّراء. الذي هو الشيء املغطىالكّن 
مسألتك، على ما روي، أو املعصية والطاعة على القول الثاين؛ ويدل على صحته قول ابن : وامسها مضمر تقديره

َيا بَُنيَّ إِنََّها إِنْ َتكُ {: يعلمها اهللا؟ فقال لقمان لهيا أبت إن عملت اخلطيئة حيث ال يراين أحد كيف : لقمان ألبيه
} إِنََّها{والضمري يف . فما زال ابنه يضطرب حىت مات؛ قاله مقاتل. اآلية} ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن خَْرَدلٍ فََتكُْن ِفي َصْخَرٍة

إهنا زيد ضربته؛ مبعىن : يون جييزونوالبصر. إهنا هند قائمة؛ أي القصة إهنا إن تك مثقال حبة: ضمري القصة؛ كقولك
} َتُك{بالرفع، وعلى هذا } ِمثْقَالَ{: وقرأ نافع. والكوفيون ال جييزون هذا إال يف املؤنث كما ذكرنا. إن القصة

أسند إىل املثقال فعال فيه عالمة التأنيث من حيث انضاف : وقيل. يرجع إىل معىن خردلة؛ أي إن تك حبة من خردل
فأنث وإن كان } فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلهَا{: ه؛ ألن مثقال احلبة من اخلردل إما سيئة أو حسنة؛ كما قالإىل مؤنث هو من

  :ومن هذا قول الشاعر. املثل مذكرا؛ ألنه أراد احلسنات
  أعاليها مر الرياح النواسم... مشني كما اهتزت رماح تسفهت 

  .ها هنا مبعىن تقع فال تقتضي خربا} َتُك{و 

معىن الكالم املبالغة واالنتهاء يف التفهيم؛ أي أن قدرته تعاىل تنال ما يكون يف : قيل} فََتكُْن ِفي َصْخرٍَة{: ىلقوله تعا
. الصخرة حتت األرضني السبع وعليها األرض: وقال ابن عباس. تضاعيف صخرة وما يكون يف السماء واألرض

يست يف السموات واألرض، بل هي وراء سبع هي صخرة ل: وقال الّسدي. هي الصخرة على ظهر احلوت: وقيل
؛ } فََتكُْن ِفي َصْخرٍَة{: وفيهما غنية عن قوله} أَْو ِفي السََّماوَاِت أَْو ِفي اَألْرضِ{: أرضني عليها ملك قائم؛ ألنه قال

. َربِّكَ الَِّذي َخلََق اقَْرأْ بِاْسمِ{: تأكيد؛ كقوله} فََتكُْن ِفي َصْخَرٍة{: قوله: وهذا الذي قاله ممكن، وميكن أن يقال
  ].١: اإلسراء[} سبحان الذي أسرى بعبده ليال{: وقول} َخلََق الْأِْنَسانَ ِمْن َعلَقٍ

  }ُمورَِعْزمِ اُأل َيا بَُنيَّ أَِقمِ الصَّالةَ َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف وَاْنَه َعنِ الُْمْنكَرِ َواْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إِنَّ ذَِلَك ِمْن{] ١٧: [اآلية
  :فيه ثالث مسائل

وّصى ابنه بعظم الطاعات وهي الصالة واألمر باملعروف والنهي عن } َيا بَُنيَّ أَِقمِ الصَّالةَ{: قوله تعاىل -األويل
. وهذا إمنا يريد به بعد أن ميتثل ذلك هو يف نفسه ويزدجر عن املنكر، وهنا هي الطاعات والفضائل أمجع. املنكر

  :ولقد أحسن من قال
  فإذا انتهت عنه فأنت حكيم... وابدأ بنفسك فاهنها عن غَيها 

  .ذكرها} البقرة{يف أبيات تقدم يف 



يقتضي حضا على تغيري املنكر وإن نالك ضرر؛ فهو إشعار بأن املغري } َواْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك{: قوله تعايل -الثانية
؛ وأما على اللزوم فال، وقد مضى الكالم يف هذا مستوىف يف أحيانا؛ وهذا القدر على جهة الندب والقوة يف ذات اهللا

أمره بالصرب على شدائد الدنيا كاألمراض وغريها، وأال خيرج من اجلزع إىل معصية : وقيل. }آل عمران واملائدة{
  .اهللا عز وجل؛ وهذا قول حسن ألنه يّعم

إن : وقيل. من حقيقة اإلميان الصرب على املكاره: ابن عباسقال } إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ اُألُمورِ{: قوله تعايل -الثالثة
وحيتمل . إقامة الصالة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر من عزم األمور؛ أي مما عزمه اهللا وأمر به؛ قاله ابن جريج

  .وقول ابن جريج صوب. أن يريد أن ذلك من مكارم األخالق وعزائم أهل احلزم السالكني طريق النجاة
  }َوال ُتَصعِّرْ َخدَّكَ ِللنَّاسِ َوال َتْمشِ ِفي اَألْرضِ مََرحاً إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ كُلَّ ُمْختَالٍ فَخُورٍ{] ١٨: [يةاآل

  :فيه ثالث مسائل
وقرأ ابن كثري وعاصم . باأللف بعد الصاد} تصاعر{: قرأ نافع وأبو عمرو ومحزة والكسائي وابن حميصن -األويل

امليل؛ : والصعر. بسكون الصاد؛ واملعىن متقارب} ُتْصعر{: وقرأ اجلحدري} ُتَصعِّْر{: سن وجماهدوابن عامر واحل
  :ومنه قول عمرو بن حّني التغليب. وقد أقام الدهر صعري، بعد أن أقمت صعره: ومنه قول األعرايب

  أقمنا له من ميله فتقومِ... وكنا إذا اجلبار صعر خده 
  :ويف بيت آخر. وهو خطأ؛ ألن قافية الشعر خمفوضة: قال ابن عطية.  }فتقومَا{: وأنشده الطربي

  أقمنا له من ّخده املتصعر
أصاب البعري صعر وصيد إذ أصابه داء يلوي منه : أي ال تعرض عنهم تكربا عليهم؛ يقال} ال تصاعر{: قال اهلروي

يأيت على : "ويف احلديث. دك الصعرأي ال تلزم ّخ} ال تصعر{: فيه صعر وصيد؛ فمعىن: مث يقال للمتكرب. عنقه
  "الناس زمان ليس فيهم إال أصعر أو أبتر

أي كل ذي " كل صعار ملعون: "ويف احلديث. املعرض بوجهه كربا؛ وأراد رذالة الناس الذين ال دين هلم: واألصعر
  .أهبة وكرب
: وقيل. هذا تأويل ابن عباس ومجاعةو. وال متل ّخدك للناس كربا عليهم وإعجابا واحتقارا هلم: معىن اآلية -الثانية

أقبل عليهم متواضعا مؤنسا مستأنسا، وإذا : هو أن تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك حتتقره؛ فاملعىن
  .وكذلك كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعل. حدثك أصغرهم فاصغ إليه حىت يكمل حديثه

ال : "أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالومن هذا املعىن ما رواه مالك عن ابن شهاب عن : قلت
فالتدابر " . تباغضوا وال تدابروا وال حتاسدوا وكونوا عباد اهللا إخوانا، وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث

وإمنا قيل لإلعراض تدابر ألن من أبغضته أعرضت عنه ووليته دبرك؛ . اإلعراض وترك الكالم والسالم وحنوه
ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسره ويسرك؛ فمعىن التدابر موجود فيمن صعر . ذلك يصنع هو بكوك

كأنه هنى أن يذل اإلنسان } َوال ُتَصاِعْر َخدََّك ِللنَّاسِ{: قوله: وقال ابن خويز منداد. خده، وبه فسر جماهد اآلية
  ".ليس لإلنسان أن يذل نفسه: "ليه وسلم أنه قالنفسه من غري حاجة؛ وحنو ذلك روي عن النيب صلى اهللا ع

أي متبخترا متكربا، مصدر يف موضع احلال، وقد مضى يف } َوال َتْمشِ ِفي اَألْرضِ مََرحاً{: قوله تعاىل -الثالثة
وأهل هذا اخللق مالزمون للفخر واخليالء؛ . وهو النشاط واملشي فرحا يف غري شغل ويف غري حاجة. }سبحان{

أتيت بيت : روى حيىي بن جابر الطائي عن ابن عائذ األزدي عن غضيف بن احلارث قال. تال يف مشيتهفاملرح خم



إن القرب يكلم : فجلسنا إىل عبداهللا بن عمرو بن العاصي فسمعته يقول: املقدس أنا وعبداهللا بن عبيد بن عمري قال
أمل تعلم أين ! أمل تعلم أين بيت الظلمة! ت الوحدةأمل تعلم أين بي! يا ابن آدم ما غرك يب: العبد إذا وضع فيه فيقول

  لقد كنت متشي حويل! يا ابن آدم ما غّرك يب! بيت احلق

: قال أبو عبيد. كبعض مشيتك يا ابن أخي أحيانا: ما الفدّاد يا أبا أمساء؟ قال: قال ابن عائذ قلت لُغضيف. فّدادا
" . من ّجر ثوبه خيالء ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة: "وسلموقال صلى اهللا عليه . واملعىن ذا مال كثري وذا خيالء

  .ويف اللفظة الفخر بالنسب وغري ذلك. هو الذي يعدد ما أعطي وال يشكر اهللا تعاىل؛ قاله جماهد: والفخور
  }مِريَِواقِْصْد ِفي َمْشيَِك َواغُْضْض ِمْن صَْوِتَك إِنَّ أَْنكََر اَألصَْواتِ لَصَْوُت الَْح{] ١٩: [اآلية

  :فيه ست مسائلك
ملا هناه عن اخللق الذميم رسم له اخللق الكرمي الذي ينبغي أن يستعمله } َواقِْصْد ِفي َمْشيَِك{: قوله تعاىل -األويل
ما بني اإلسراع والبطء؛ أي ال تدب دبيب املتماوتني وال تثب : والقصد. أي توّسط فيه} َواقِْصْد ِفي َمْشيَِك{: فقال

فأما ما روي عنه عليه " . سرعة املشي تذهب هباء املؤمن: "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموثب الشطار؛ 
فإمنا أرادت  -كان إذا مشى أسرع : السالم أنه كان إذا مشى أسرع، وقول عائشة يف عمر رضي اهللا عنهما

فته حسبما تقّدم بيانه يف وقد مدح اهللا سبحانه من هذه ص. السرعة املرتفعة عن دبيب املتماوت؛ واهللا أعلم
  .}الفرقان{

أي انقص منه؛ أي ال تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما حتتاج إليه؛ فإن } َواغُْضْض ِمْن صَْوِتَك{: قوله تعاىل -الثانية
واملراد بذلك كله التواضع؛ وقد قال عمر ملؤذن تكلف رفع األذان بأكثر من . اجلهر بأكثر من احلاجة تكلف يؤذي

  .ما بني السرة إىل العانة: واملريطاء. واملؤذن هو أبو حمذورة مسرة بن معري! د خشيت أن ينشق ُمْرَيطاؤكلق: طاقته
واحلمار مثل . أي أقبحها وأوحشها؛ ومنه أتانا بوجه منكر} إِنَّ أَْنكََر الْأَْصوَاِت لََصْوُت الَْحِمريِ{: قوله تعايل -الثالثة

  اقه؛ ومن استفحاشهميف الذم البليغ والشتيمة، وكذلك هن

. الطويل األذنني؛ كما يكىن عن األشياء املستقذرة: لذكره جمردا أهنم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون
ومن العرب من ال يركب احلمار . وقد عد يف مساوئ اآلداب أن جيري ذكر احلمار يف جملس قوم من أويل املروءة

  .ليه الصالة والسالم يركبه تواضعا وتذلال هللا تبارك وتعاىلوكان ع. استنكافا وإن بلغت منه الرجلة
ويف . يف اآلية دليل على تعريف قبح رفع الصوت يف املخاطبة واملالحاة بقبح أصوات احلمري؛ ألهنا عالية -الرابعة

فإهنا رأت وإذا مسعتم هنيق احلمري فتعوذوا باهللا من الشيطان : "الصحيح عن النّبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
صياح كل شيء : وقال سفيان الثوري. أنه ما صاح محار وال نبح كلب إال أن يرى شيطانا: وقد روي". شيطانا

  .هنيق احلمري دعاء على الظلمة: وقال عطاء. شيء تسبيح إال هنيق احلمري
الصياح مجلة؛ وكانت  وهذه اآلية أدب من اهللا تعاىل بترك الصياح يف وجوه الناس هتاونا هبم، أو بترك -اخلامسة

العرب تفخر جبهارة الصوت اجلهري وغري ذلك، فمن كان منهم أشد صوتا كان أعز، ومن كان أخفض كان أذل، 
  :حىت قال شاعرهم

  جهري الرواء جهري النعم... جهري الكالم جهري العطاس 
  ويعلو الرجال خبلق عمم... ويعد على األين عدوى الظليم 

أي لو أن شيئا يهاب } نَّ أَْنكََر اَألصَْواِت لََصْوتُ الَْحِمريِ{:  عن هذه اخللق اجلاهلية بقولهفنهى اهللا سبحانه وتعاىل



  .لصوته لكان احلمار؛ فجعلهم يف املثل سواء
الالم للتأكيد، ووحد الصوت وإن كان مضافا إىل اجلماعة ألنه مصدر واملصدر يدل } لَصَْوُت الَْحمِريِ{: قوله تعاىل
ورجل صات أي . صوت تصويتا فهو مصوت: ويقال. ، وهو مصدر صات يصوت صوتا فهو صائتعلى الكثرة

  .رجال مال ونال؛ أي كثري املال والنوال: شديد الصوت مبعىن صائت؛ كقوهلم

ْيكُْم نَِعَمُه ظَاِهَرةً َوَباِطَنةً َوِمَن أَلَمْ َتَرْوا أَنَّ اللََّه َسخَّرَ لَكُْم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوأَسَْبغَ َعلَ{] ٢٠: [اآلية
  }النَّاسِ َمْن ُيَجاِدلُ ِفي اللَِّه بِغَْيرِ ِعلْمٍ َوال ُهدًى َوال ِكتَابٍ ُمنِريٍ

لَْو كَانَ الشَّْيطَانُ َيْدُعوُهْم إِلَى وَإِذَا قِيلَ لَُهمُ اتَّبِعُوا َما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا َبلْ َنتَّبُِع َما َوَجْدَنا َعلَْيِه آَباءََنا أََو{] ٢١: [اآلية
  }َعذَابِ السَِّعريِ

ذكر نعمه على بين آدم، وأنه سخر هلم } أَلَْم َترَْوا أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُْم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ{: قوله تعاىل
عام يف اجلبال } وََما ِفي اَألْرضِ{. ر إليهم منافعهممن مشس وقمر وجنوم ومالئكة حتوطهم وجت} َما ِفي السََّماَواِت{

: وقرأ ابن عباس وحيىي بن عمارة. أي أكملها وأمتها} وَأَْسَبغَ َعلَْيكُْم نَِعمَُه{. واألشجار والثمار وما ال حيصى
. ردها صادابالصاد على بدهلا من السني؛ ألن حروف االستعالء جتتذب السني من سفلها إىل علوها فت} وَأَْصبَغَ{

على اإلفراد؛ } نَِعمَُه{: الباقون. وهي قراءة نافع وأيب عمرو وحفص" بفتح الدال"مجع نعمة كسدرة وسدر : والنعم
وهي قراءة ابن عباس من وجوه } َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه ال ُتْحُصوهَا{: واإلفراد يدل على الكثرة؛ كقوله تعاىل

الظاهرة : "سالم؛ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم البن عباس وقد سأله عن هذه اآليةإن معناها اإل: وقيل. صحاح
وشرح هذا أن سعيد بن : قال النحاس". اإلسالم وما حسن من خلقك، والباطنة ما ستر عليك من سيئ عملك

ومتام نعمة اهللا عز . يدخلكم اجلنة: قال} لَْيكُْموَلَِكْن ُيرِيُد ِليُطَهَِّركُْم َوِليُِتمَّ نِْعَمَتُه َع{: جبري قال يف قول اهللا عز وجل
الظاهرة الصحة : وقيل. وجل على العبد أن يدخله اجلنة، فكذا ملا كان اإلسالم يؤول أمره إىل اجلنة مسي نعمة

ة ما الظاهر: وقيل. الظاهرة نعم الدنيا، والباطنة نعم العقىب: وقال احملاسيب. وكمال اخللق، والباطنة املعرفة والعقل
  يرى باألبصار من املال واجلاه واجلمال يف الناس وتوفيق الطاعات، والباطنة ما جيده املرء يف نفسه من العلم باهللا

وقد سرد املاوردي يف هذا أقواال تسعة، كلها ترجع إىل . وحسن اليقني وما يدفع اهللا تعاىل عن العبد من اآلفات
  .هذا

تقدم مهناها يف احلج وغريها نزلت يف يهودي جاء إىل النيب } َجاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍَوِمَن النَّاسِ َمْن ُي{: قوله تعاىل
وقد . يا حممد، أخربين عن ربك، من أي شيء هو؟ فجاءت صاعقة فأخذته؛ قاله جماهد: صلى اهللا عليه وسلم فقال

. إن املالئكة بنات اهللا؛ قاله ابن عباس: إهنا نزلت يف النضر بن احلارث، كان يقول: وقيل. }الرعد{مضى هذا يف 
. أي نري بني؛ إال الشيطان فيما يلقي إليهم} َوال ُهدًى َوال ِكَتابٍ مُنِريٍ{أي بغري حجة } بَِغْيرِ ِعلْمٍ{خياصم } ُيَجاِدلُ{
أولو كان الشيطان . "كما يف اآلية بعدوإال تقليد األسالف } َوإِنَّ الشََّياِطَني لَُيوُحونَ إِلَى أَْوِليَائِهِْم لُِيَجاِدلُوكُْم{

  .فيتبعونه" يدعوهم إىل عذاب السعري
  }اُألمُورَِوَمْن ُيسِْلْم َوْجَهُه إِلَى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَقَِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثْقَى وَإِلَى اللَِّه َعاِقَبةُ {] ٢٢: [اآلية

ألن العبادة من غري } َوُهَو ُمْحِسٌن{. أي خيلص عبادته وقصده إىل اهللا تعاىل} إِلَى اللَِّه َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه{: قوله تعاىل
فأخربين : ويف حديث جربيل قال} َوَمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن{: إحسان وال معرفة القلب ال تنفع؛ نظريه

قال ابن } فَقَِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوِة الُْوثْقَى{" . تكن تراه فإنه يراك أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل: "عن اإلحسان؟ قال



وقد قرأ علّي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه والسلمي وعبداهللا بن . }البقرة{ال إله إال اهللا؛ وقد مضى يف : عباس
} فَقُلْ أَْسلَْمُت َوجْهَِي ِللَِّه {: ل عز وجليف هذا أعرف؛ كما قا} يسلَّم{و : النحاس. }َوَمْن ُيَسلَّم{: مسلم بن يسار

  على التكثري؛ إال أن املستعمل} يسلّم{قصدت بعباديت إىل اهللا عز وجل؛ ويكون } أَْسلَْمُت َوْجهِيَ ِللَِّه{: ومعىن

 قرأ علّي بن أيب طالب رضي اهللا: الزخمشري. يف سلمت أنه مبعىن دفعت؛ يقال سلمت يف احلنطة، وقد يقال أسلمت
ماله عدي بإىل، وقد : أسلم أمرك وسلم أمرك إىل اهللا تعاىل؛ فإن قلت: بالتشديد؛ يقال} َوَمْن ُيسَلّم{: تعاىل عنه

معناه مع الالم أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه : ؟ قلت} َبلَى َمْن أَسْلََم َوْجَهُه ِللَِّه{: عدي بالالم يف قول عز وجل
واملراد . مع إىل راجع إىل أنه سلم إليه نفسه كما يسلم املتاع إىل الرجل إذا دفع إليه ومعناه. ساملا هللا؛ أي خالصا له

  .أي مصريها} وَإِلَى اللَِّه َعاِقَبةُ اُألمُورِ{. التوكل عليه والتفويض إليه
  }َعِملُوا إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورَِوَمْن كَفََر فَال َيحُْزْنَك كُفُْرهُ إِلَْيَنا َمْرجِعُُهْم فَُنَنبِّئُُهْم بَِما {] ٢٣: [اآلية
  }ُنَمتُِّعُهْم قَِليالً ثُمَّ َنْضطَرُُّهْم إِلَى َعذَابٍ غَِليٍظ{] ٢٤: [اآلية

إِنَّ اللََّه َعِليٌم {. اأي جنازيهم مبا عملو} َوَمْن كَفََر فَال َيحُْزْنَك كُفُْرُه إِلَْيَنا مَْرجُِعُهْم فَُننَبِّئُُهمْ بَِما َعِملُوا{: قوله تعاىل
أي نلجئهم } ثُمَّ َنْضطَرُُّهْم{. أي نبقيهم يف الدنيا مدة قليلة يتمتعون هبا} ُنَمتِّعُُهْم قَِليالً{. } بِذَاِت الصُُّدورِ

مث } كُفُْرُه{: يصلح للواحد واجلمع، فلهذا قال} َمن{ولفظ . وهو عذاب جهنم} إِلَى َعذَابٍ غَِليٍظ{. ونسوقهم
  .وما بعده على املعىن} مَْرجِعُُهم{ :قال
  }ْعلَُمونَوَلَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت َواَألْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلِ الْحَْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم ال َي{] ٢٥: [اآلية
  }َو الَْغنِيُّ الَْحِميُدِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ إِنَّ اللََّه ُه{] ٢٦: [اآلية

أي هم يعترفون بأن اهللا خالقهن فلم يعبدون } َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه{: قوله تعاىل
أي ال ينظرون } ال َيْعلَُمونَ َبلْ أَكْثَرُُهْم{. أي على ما هدانا له من دينه، وليس احلمد لغريه} قُلِ الَْحْمُد ِللَِّه{. غريه

  ِللَِّه{.وال يتدبرون 

أي الغين عن خلقه وعن عبادهتم، وإمنا } إِنَّ اللََّه ُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد{. أي ملكا وخلقا} َما ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ
  .أي احملمود على صنعه} الَْحمِيُد{. أمرهم لينفعهم

 اللَّهَ ِفي اَألْرضِ ِمْن َشَجَرٍة أَقْالٌم َوالَْبْحرُ َيُمدُُّه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعةُ أَْبُحرٍ َما َنِفَدْت كَِلَماُت اللَِّه إِنَّلَوْ أَنََّما {] ٢٧: [اآلية
  }َعزِيٌز َحِكيٌم

كر أنه ملا ذ: وقال القفال. ملا احتج على املشركني مبا احتج بني أن معاين كالمه سبحانه ال تنفد، وأهنا ال هناية هلا
سخر هلم ما يف السموات وما يف األرض وأنه أسبغ النعم نبه على أن األشجار لو كانت أقالما، والبحار مدادا 

فرد معىن تلك : قال القشريي. فكتب هبا عجائب صنع اهللا الدالة على قدرته ووحدانيته مل تنفد تلك العجائب
أوىل؛ واملخلوق ال بد له من هناية، فإذا نفيت النهاية عن  الكلمات إىل املقدورات، ومحل اآلية على الكالم القدمي

مقدوراته فهو نفي النهاية عما يقدر يف املستقبل على إجياده، فأما ما حصره الوجود وعده فال بد من تناهيه، والقدمي 
املراد : و علّيوقال أب. }الكهف{يف آخر } كَِلَماُت اللَِّه{وقد مضى الكالم يف معىن . ال هناية له على التحقيق

وهذا حنو مما قاله القفال، وإمنا الغرض اإلعالم . بالكلمات واهللا أعلم ما يف املقدور دون ما خرج منه إىل الوجود
بكثرة معاين كلمات اهللا وهي يف نفسها غري متناهية، وإمنا قرب األمر على أفهام البشر مبا يتناهى ألنه غاية ما يعهده 

يدل على أن املراد بالكلمات : ومعىن نزول اآلية. ا تنفد بأكثر من هذه األقالم والبحورالبشر من الكثرة؛ ال أهن



َوَما أُوِتيُتْم ِمَن {يا حممد، كيف عنينا هبذا القول : إن سبب هذه اآلية أن اليهود قالت: قال ابن عباس. الكالم القدمي
اهللا وأحكامه، وعندك أهنا تبيان كل شيء؟ فقال هلم رسول اهللا  وحنن قد أوتينا التوراة فيها كالم} الِْعلْمِ إِالَّ قَِليالً

فقد تبني أن : قال أبو جعفر النحاس. ونزلت هذه اآلية، واآلية مدنية" التوراة قليل من كثري: "صلى اهللا عليه وسلم
  الكلمات ها هنا يراد هبا العلم وحقائق األشياء؛ ألنه عز وجل علم قبل أن

يف السموات واألرض من كل شيء، وعلم ما فيه من مثاقيل الذّر، وعلم األجناس كلها وما  خيلق اخللق ما هو خالق
فيها من شعرة وعضو، وما يف الشجرة من ورقة، وما فيها من ضروب اخللق، وما يتصرف فيه من ضروب الطعم 

ت عليه من األحوال، واللون؛ فلو مسى كل دابة وحدها، ومسى أجزاءها على ما علم من قليلها وكثريها وما حتول
وما زاد فيها يف كل زمان، وبني كل شجرة وحدها وما تفرعت إليه، وقدر ما ييبس من ذلك يف كل زمان، مث كتب 

البيان على كل واحد منها ما أحاط اهللا جل ثناؤه به منها، مث كان البحر مدادا لذلك البيان الذي بني اهللا تبارك 
  .ده سبعة أحبر لكان البيان عن تلك األشياء أكثروتعاىل عن تلك األشياء ميده من بع

إن قريشا قالت سيتم هذا الكالم حملمد : وقال قوم. هذا معىن قول القفال، وهو قول حسن إن شاء اهللا تعاىل: قلت
  .فنزلت! قالت قريش ما أكثر كالم حممد: وينحسر؛ فنزلت وقال الّسدي

مهور بالرفع على االبتداء، وخربه يف اجلملة اليت بعدها، واجلملة يف موضع قراءة اجل} َوالَْبْحُر َيُمدُُّه{: قوله تعاىل
ألهنا يف موضع } أنّ{هو عطف على : وقال بعض النحويني. والبحر هذه حاله؛ كذا قدرها سيبويه: احلال؛ كأنه قال
. } أنّ{وهي اسم } ما{بالنصب على العطف على } َوالَْبْحُر{: وقرأ أبو عمرو وابن أيب إسحاق. رفع باالبتداء

مها مبعىن : قالت فرقة. ؛ من أّمد} َيُمدُُّه{: وقرأ ابن هرمز واحلسن. أي ولو أن البحر ميده أي يزيد فيه: وقيل
. وأّمد الشيء ما ليس منه. ّمد النيل اخلليج؛ أي زاد فيه: ّمد الشيء بعضه بعضا؛ كما تقول: وقالت فرقة. واحد

. تقدم} َما نَِفَدْت كَِلَماتُ اللَِّه{. } والبحر مداده{: وقرأ جعفر بن حممد. }مرانوآل ع. البقرة{وقد مضى هذا يف 
البحر ها هنا املاء العذب الذي ينبت األقالم، وأما املاء امللح فال ينبت : وقال أبو عبيدة. } إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم{

  .األقالم

  }الَّ كَنَفْسٍ وَاِحَدٍة إِنَّ اللََّه َسمِيٌع َبصٌِريَما َخلْقُكُْم َوال َبْعثُكُْم إِ{] ٢٨: [اآلية
املعىن ما ابتداء خلقكم مجيعا إال كخلق نفس : قال الضحاك} َما َخلْقُكُْم َوال َبعْثُكُْم إِالَّ كََنفْسٍ َواِحَدٍة{: قوله تعاىل

نحويون مبعىن إال كخلق نفس وهكذا قّدره ال: قال النحاس. واحدة، وما بعثكم يوم القيامة إال كبعث نفس واحدة
ونزلت اآلية يف أيب بن خلف . ألنه يقول للقليل والكثري كن فيكون: وقال جماهد} َواسْأَلِ الْقَْريَةَ{: واحدة؛ مثل

إن اهللا تعاىل قد خلقنا أطوارا، : وأيب األسدين ومنبِّه ونبيه ابين احلجاج بن السباق، قالوا للنّبي صلى اهللا عليه وسلم
َما َخلْقُكُمْ {: فأنزل اهللا تعاىل! علقة مث مضغة مث عظاما، مث تقول إنا نبعث خلقا جديدا مجيعا يف ساعة واحدة نطفة مث

، ألن اهللا تعاىل ال يصعب عليه ما يصعب على العباد، وخلقه للعامل كخلقه لنفس } َوال َبْعثُكُْم إِالَّ كََنفْسٍ وَاِحَدٍة
  .مبا يفعلون} َبصٌِري{ا يقولون مل} إِنَّ اللََّه َسِميٌع{. واحدة
كُلٌّ َيْجرِي إِلَى  أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النََّهارِ َويُوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر{] ٢٩: [اآلية

  }أََجلٍ ُمَسّمًى َوأَنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري
  }ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه الَْباِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعِليُّ الْكَبُِري{] ٣٠[ :اآلية

أي } رَ الشَّْمَس وَالْقََمَرَوَسخَّ{. تقدم} أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه يُوِلجُ اللَّْيلَ ِفي النََّهارِ َوُيوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ{: قوله تعاىل



إىل يوم : قال احلسن} كُلٌّ َيْجرِي إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى{. ذللهما بالطلوع واألفول تقديرا لآلجال وإمتاما للمنافع
  :قتادة. القيامة

ر على هذه األشياء فال أي من قد} َوأَنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري{. إىل وقته يف طلوعه وأفوله ال يعدوه وال يقصر عنه
وقرأ السلّمي . بالتاء على اخلطاب} َتْعَملُونَ{وقراءة العامة . بد من أن يكون عاملا هبا، والعامل هبا عامل بأعمالكم

بِأَنَّ {أي فعل اهللا تعاىل ذلك لتعلموا وتقروا } ذَِلكَ {. ونصر بن عاصم والدوري عن أيب عمرو بالياء على اخلرب
ما أشركوا به اهللا تعاىل من األصنام : وقيل. أي الشيطان؛ قاله جماهد} َحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه الْبَاِطلُاللََّه ُهَو الْ
  .العلّي يف مكانته، الكبري يف سلطانه} َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعِليُّ الْكَبُِري{. واألوثان

ي ِفي الَْبْحرِ بِنِْعَمِت اللَِّه ِليُرَِيكُْم ِمْن آَياِتِه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ أَلَمْ َتَر أَنَّ الْفُلَْك َتجْرِ{] ٣١: [اآلية
  }َشكُورٍ

أي بلطفه بكم } ِفي الَْبْحرِ بِنِْعَمِت اللَِّه{. يف موضع اخلرب} َتجْرِي{أي السفن } أَلَْم َتَر أَنَّ الْفُلَْك{: قوله تعاىل
مجع نعمة وهو مجع السالمة، وكان األصل حتريك } بِنِْعَمِت اللَِّه{: وقرأ ابن هرُمز. صكم منهوبرمحته لكم يف خال

: وقال ابن شجرة. للتبعيض، أي لرييكم جري السفن؛ قال حيىي بن سالم} ِمْن} {ِلُيرَِيكُْم ِمْن آيَاِتِه{. العني فأسكنت
مفتاح البحار السفن، : وقال احلسن. ما يرزقهم اهللا منه: قاشالن. ما تشاهدون من قدرة اهللا تعاىل فيه} ِمْن آَياتِِه{

أي صبار لقضائه شكور } إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياتٍ ِلكُلِّ صَبَّارٍ َشكُورٍ{. ومفتاح األرض الطرق، ومفتاح السماء الدعاء
: واآلية. اإلميان أراد لكل مؤمن هبذه الصفة؛ ألن الصرب والشكر من أفضل خصال: وقال أهل املعاين. على نعمائه

: قال الشعّبي. العالمة، والعالمة ال تستبني يف صدر كل مؤمن إمنا تستبني ملن صرب على البالء وشكر على الرخاء
إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياٍت ِلكُلِّ {: الصرب نصف اإلميان، والشكر نصف اإلميان، واليقني اإلميان كله؛ أمل تر إىل قوله تعاىل

  "اإلميان نصفان نصف صرب ونصف شكر: "وقال عليه السالم} وَِفي الْأَْرضِ آيَاٌت ِللُْموِقنَِني{: وقوله }َصبَّارٍ َشكُورٍ

ُمقَْتِصٌد َوَما  وَإِذَا غَشَِيُهْم َمْوٌج كَالظُّلَلِ َدَعُوا اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبرِّ فَِمنُْهْم{] ٣٢: [اآلية
  }ْجَحُد بِآياِتَنا إِالَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍَي

مجع ظلة؛ : كالسحاب؛ وقاله قتادة: وقال الكليب. كاجلبال: قال مقاتل} َوإِذَا غَِشيَُهْم َمْوٌج كَالظُّلَلِ{: قوله تعاىل
  :قال النابغة يف وصف حبر. شبه املوج هبا لكربها وارتفاعها

  ه فلق الدنانعلى حافات... مياشيهن أخضر ذو ظالل 
هو : وقيل. وإمنا شبه املوج وهو واحد بالظل وهو مجع؛ ألن املوج يأيت شيئا بعد شيء ويركب بعضه بعضا كالظلل

قال . ماج البحر، والناس ميوجون: وأصله من احلركة واالزدحام؛ ومنه. مبعىن اجلمع، وإمنا مل جيمع ألنه مصدر
  :كعب

  يش منهم حاسر ومقنعأحاب... فجئنا إىل موج من البحر وسطه 
موحدين له ال يدعون خلالصهم } َدعَُوا اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن{. مجع ظل} مَْوٌج كَالظُّلَلِ{: وقرأ حممد ابن احلنفية

عاهد عليه اهللا موف مبا : قال ابن عباس} إِلَى الَْبرِّ فَِمْنُهْم ُمقَْتِصٌد{. يعين من البحر} فَلَمَّا َنجَّاُهْم{. سواه؛ وقد تقدم
مؤمن } ُمقَْتِصٌد{: وقال احلسن. يعين عدل يف العهد، ويف يف الرب مبا عاهد عليه اهللا يف البحر: النقاش. يف البحر

: يف الكالم حذف؛ واملعىن: وقيل. يف القول مضمر للكفر} مُقَْتِصٌد{: وقال جماهد. متمسك بالتوحيد والطاعة
. الغدار: اخلتار} َوَما َيْجَحدُ بِآياِتَنا إِالَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ{: حملذوف قوله تعاىلودل على ا. فمنهم مقتصد ومنهم كافر



  :قال عمرو بن معد يكرب. أسوأ الغدر: واخلتر
  مألت يديك من غدر وختر... فإنك لو رأيت أبا عمري 

  :وقال األعشى
  حصن حصني وجار غري ختار... باألبلق الفرد من تيماء منزله 

: ويقال. إنه اجلاحد: وقال عطية. وهو قول اجلمهور: املاوردي. ختره فهو ختار: اخلتر الغدر؛ يقال: اجلوهريقال 
واجلحد باآليات إنكار . خترا؛ ذكره القشريي، وجحد اآليات إنكار أعياهنا" بالضم والكسر"ختر خيِتر وخيُتر 

  .دالئلها
كُْم َواْخَشْوا َيْوماً ال َيجْزِي َواِلٌد َعْن َولَِدِه َوال َمْولُوٌد ُهَو َجازٍ َعْن َواِلِدِه َشْيئاً َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّ{] ٣٣: [اآلية

  }إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فَال تَُغرَّنَّكُُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا َوال َيغُرَّنَّكُْم بِاللَِّه الَْغرُوُر
وَاْخشَْوا َيْوماً ال َيْجزِي وَاِلٌد َعْن {. يعين الكافر واملؤمن؛ أي خافوه ووحدوه} قُوا رَبَّكُْمَيا أَيَُّها النَّاُس اتَّ{: قوله تعاىل

فقد قال النيب صلى اهللا : فإن قيل. يف البقرة وغريها} َيْجزِي{تقدم معىن } َولَِدِه َوال مَْولُوٌد ُهَو جَازٍ َعْن َواِلِدهِ َشْيئاً
من ابتلي بشيء من : "وقال" . من الولد مل يبلغوا احلنث مل متسه النار إال حتله القسم من مات له ثالثة: "عليه وسلم

املعّني هبذه اآلية أنه ال حيمل والد ذنب ولده، وال : قيل له" . هذه البنات فأحسن إليّهن كّن له حجابا من النار
اب الصرب على املوت واإلحسان إىل واملعّني باألخبار أن ثو. مولود ذنب والده، وال يؤاخذ أحدمها عن اآلخر

أي } فَال َتغُرَّنَّكُُم{أي البعث } إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ{. البنات حيجب العبد عن النار، ويكون الولد سابقا له إىل اجلنة
َوال يَُغرَّنَّكُمْ {رة بزينتها وما تدعوا إليه فتتكلوا عليها وتركنوا إليها وتتركوا العمل لآلخ} الَْحَياةُ الدُّْنيَا{ختدعنكم 
قراءة العامة هنا ويف سورة املالئكة واحلديد بفتح الغني، وهو الشيطان يف قول جماهد وغريه، وهو } بِاللَِّه الَْغُروُر

وقرأ مساك بن حرب } يَِعُدُهْم َوُيمَنِّيهِمْ {: }النساء{الذي يّغر اخللق ومينيهم الدنيا ويلهيهم عن اآلخرة؛ ويف سورة 
هو أن يعمل : قال سعيد بن جبري. كأنه مصدر غّر يغر غرورا. حيوة وابن السميقع بضم الغني؛ أي ال تغتروا وأبو

  .باملعصية ويتمىن املغفرة

ا َتكِْسُب غَداً َوَما إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة وَُيَنزِّلُ الْغَْيثَ َوَيْعلَُم َما ِفي اَألْرَحامِ َوَما َتْدرِي نَفٌْس َماذَ{] ٣٤: [اآلية
  }َتْدرِي نَفٌْس بِأَيِّ أَْرضٍ َتُموُت إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخبٌِري

وإمنا صار فيه معىن النفي : قال أبو جعفر النحاس. زعم الفراء أن هذا معىن النفي؛ أي ما يعلمه أحد إال اهللا تعاىل
: صلى اهللا عليه وسلم قال يف قوله اهللا عز وجلواإلجياب بتوقيف الرسول صلى اهللا عليه وسلم على ذلك؛ ألنه 

  " :إهنا هذه: "} َوِعْنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ ال َيْعلَُمَها إِالَّ ُهَو{
: ويف حديث جربيل عليه السالم قال. حديث ابن عمر يف هذا، خرجه البخاري} األنعام{قد ذكرنا يف سورة : قلت

ما املسؤول عنها بأعلم من السائل، هن مخس ال : "اهللا عليه وسلمأخربين عن الساعة؟ فقال رسول اهللا صلى "
" إن اهللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا: يعلمهن إال اهللا تعاىل

ه وسلم غري كل شيء أويت نبيكم صلى اهللا علي: وقال عبداهللا بن مسعود. لفظ أيب داود الطيالّسي" . صدقت: "قال
هذه اخلمسة ال يعلمها إال اهللا تعاىل، وال : وقال ابن عباس. ، اآلية إىل آخرها} إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة{: مخس

مث إن األنبياء . يعلمها ملك مقرب وال نّبي مرسل؛ فمن ادعى أنه يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقرآن؛ ألنه خالفه
واملراد إبطال كون الكهنة واملنجمني ومن يستسقي باألنواء وقد . لغيب بتعريف اهللا تعاىل إياهميعلمون كثريا من ا



وقد ختتلف . يعرف بطول التجارب أشياء من ذكورة احلمل وأنوثته إىل غري ذلك؛ حسبما تقدم ذكره يف األنعام
حيسب حساب النجوم، فقال البن وروي أن يهوديا كان . التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم هللا تعاىل وحده

  إن شئت نبأتك جنم ابنك، وأنه ميوت بعد عشرة أيام،: عباس

فقال . ال أدري: فأين موتك يا يهوّدي؟ فقال: قال. وأنت ال متوت حىت تعمى، وأنا ال حيول علّي احلول حىت أموت
ابن عباس فوجد ابنه حمموما، ومات بعد عشرة فرجع } َوَما َتْدرِي َنفْسٌ بِأَيِّ أَْرضٍ َتُموُت{. صدق اهللا: ابن عباس

هذا أعجب : قال علّي بن احلسني راوي هذا احلديث. ومات اليهوّدي قبل احلول، ومات ابن عباس أعمى. أيام
إن هذه اآلية نزلت يف رجل من أهل البادية امسه الوارث بن عمرو بن حارثة، أتى النّبي : وقال مقاتل. األحاديث

إن امرأيت حبلى فأخربين ماذا تلد، وبالدنا جدبة فأخربين مىت ينزل الغيث، وقد علمت : لم فقالصلى اهللا عليه وس
مىت ولدت فأخربين مىت أموت، وقد علمت ما عملت اليوم فأخربين ماذا أعمل غدا، وأخربين مىت تقوم الساعة؟ 

ن أيب ّعزة اهلذيل قال قال رسول صلى اهللا وروى أبو املليح ع. فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية؛ ذكره القشريي واملاورّدي
مث قرأ رسول اهللا  -إذا أراد اهللا تعاىل قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينته حىت يقدمها : "عليه وسلم

اورّدي، وخرجه ابن ذكره امل" } بِأَيِّ أَْرضٍ َتمُوُت -إىل قوله  -إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة { –صلى اهللا عليه وسلم 
. مشددا} َويَُنزِّلُ{: وقراءة العامة. مستوىف" التذكرة"وقد ذكرناه يف كتاب . ماجة من حديث ابن مسعود مبعناه

قال . } بِأَيِّ أَْرضٍ{الباقون } بِأَيِِّة أَْرضٍ{: وقرأ أيب بن كعب. وقرأ ابن كثري وأبو عمرو ومحزه والكسائي خمففا
  :قال الشاعر. أراد باألرض املكان فذكر: وقيل. األرض من تأنيث أياكتفى بتأنيث : الفراء

  وال أرض أبقل إبقاهلا... فال مزنة ودقت ودقها 
. كلتهن: بتأنيث كل يف قوهلم} أَيِّ{وشبه سيبويه تأنيث . جيوز مررت جبارية أي جارية، وأية جارية: وقال األخفش

  .واهللا تعاىل أعلم. أو خرب بعد خرب} َعِليٌم{ت لـ نع} َخبٌِري} {إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخبٌِري{

  تفسري سورة السجدة

  سورة السجدة
  مقدمة السورة

متام ثالث آيات؛ } أَفََمْن كَانَ ُمْؤِمناً كََمْن كَانَ فَاِسقاً{: وهي مكية، غري ثالث آيات نزلت باملدينة؛ وهي قوله تعاىل
الَِّذي كُْنُتْم بِهِ {إىل قوله } َتَتَجافَى ُجنُوبُُهْم{: ات، من قوله تعاىلإال مخس آي: وقال غريمها. قاله الكلّبي ومقاتل

ويف الصحيح عن ابن عباس أن النّبي صلى اهللا عليه وسلم كان . وقيل تسع وعشرون. وهي ثالثون آية} ُتكَذُِّبونَ
وخرج . احلديث} ْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهرَِهلْ أََتى َعلَى اِأل{السجدة، و } َتنْزِيلُ. امل{يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة 

. امل{: كان النّبي صلى اهللا عليه وسلم ال ينام حىت يقرأ: الدارمي أبو حممد يف مسنده عن جابر بن عبداهللا قال
: ن معدان قالوأخربنا أبو املغرية قال حدثنا عبدة عن خالد ب: قال الدارمي} تََباَركَ الَِّذي بَِيدِِه{و . السجدة} َتْنزِيلُ

فإنه بلغين أن رجال كان يقرؤها، ما يقرأ شيئا غريها، وكان كثري اخلطايا فنشرت } َتنْزِيلُ. امل{اقرؤوا املنجية، وهي 
اكتبوا له بكل خطيئة حسنة "رب اغفر له فإنه كان يكثر من قراءيت؛ فّشفعها الرب فيه وقال : جناحها عليه وقالت
  ".وارفعوا له درجة

  لرمحن الرحيمبسم اهللا ا



  }امل{] ١: [اآلية
  }َتْنزِيلُ الِْكَتابِ ال َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني{] ٢: [اآلية

ولو كان منصوبا على املصدر جلاز؛ كما قرأ } َتنْزِيلُ الِْكتَابِ{اإلمجاع على رفع } َتنْزِيلُ الِْكتَابِ. امل{: قوله تعاىل
ال {رفع باالبتداء واخلرب } تَْنزِيلُ{و } َتْنزِيلَ الَْعزِيزِ الرَّحِيمِ. َعلَى صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ. َسِلَنيإِنََّك لَِمَن الْمُْر{: الكوفيون
  }امل{: ودلت. أو خرب على إضمار مبتدأ؛ أي هذا تنزيل، أو املتلو تنزيل، أو هذه احلروف تنزيل. } َرْيَب ِفيِه

. اخلرب} ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني{و . } الْكَِتابِ{يف موضع احلال من } يِهال َرْيَب ِف{وجيوز أن يكون . على ذكر احلروف
ال شك فيه أنه من عند اهللا؛ فليس بسحر وال شعر وال } ال َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ الَْعالَمَِني{. وهو أحسنها: قال مكّي

  .كهانة وال أساطري األولني
  }ُهَو الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك ِلتُْنِذَر قَْوماً َما أََتاُهْم ِمْن َنِذيرٍ ِمْن قَْبِلَك لََعلَُّهْم َيْهَتُدونَ أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه َبلْ{] ٣: [اآلية

وهي تدل على . املنقطعة اليت تقّدر ببل وألف االستفهام؛ أي بل أيقولون} أَْم{هذه } أَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه{: قوله تعاىل
إنه عز وجل أثبت أنه تنزيل من رب العاملني، وأن ذلك مما ال ريب فيه، مث أضرب خروج من حديث إىل حديث؛ ف

كذهبم يف دعوى االفتراء } َبلْ ُهَو الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك{. أي افتعله واختلقه} أَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه{: عن ذلك إىل قوله
يعين قريشا، كانوا أمة أمية مل يأهتم نذير من قبل : قال قتادة} لََعلَُّهْم َيهَْتُدونَ لُِتْنِذَر قَْوماً َما أََتاُهْم ِمْن َنذِيرٍ ِمْن قَْبِلَك{

وجيوز أن يتعلق مبحذوف؛ . } ِمْن َربَِّك{متعلق مبا قبلها فال يوقف على } ِلُتْنِذَر{و . حممد صلى اهللا عليه وسلم
يف } َنِذيرٍ{و . صلة} ِمْن َنِذيرٍ{. نفي} َما أََتاُهْم} {مَا{و. } ِمْن َربَِّك{أنزله لتنذر قوما، فيجوز الوقف على : التقدير

املراد بالقوم أهل الفترة بني عيسى وحممد عليهما السالم؛ قاله ابن عباس : وقيل. حمل الرفع، وهو املعلم املخوف
وقد تقّدم هذا  كانت احلجة ثابتة هللا جل وعز عليهم بإنذار من تقدم من الرسل وإن مل يروا رسوال؛: وقيل. ومقاتل
  .املعىن
ْم ِمْن ُدونِهِ اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض َوَما بَْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْعْرشِ َما لَكُ{] ٤: [اآلية

  }ِمْن َوِليٍّ َوال َشِفيعٍ أَفَال َتَتذَكَُّرونَ

عرفهم كمال قدرته ليسمعوا القرآن } لََق السََّماَواِت َواَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍاللَُّه الَِّذي َخ{: قوله تعاىل
من يوم } ِفي ِستَّةِ أَيَّامٍ} {ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ{. أبدع وأوجد بعد العدم وبعد أن مل تكن شيئا} َخلََق{: ومعىن. ويتأملوه

إن اليوم من األيام الستة اليت خلق اهللا : وقال ابن عباس. من أيام الدنيا: سنقال احل. األحد إىل آخر يوم اجلمعة
يف ستة آالف سنة؛ أي يف مدة ستة أيام : وقال الضحاك. فيها السموات واألرض مقداره ألف سنة من سين الدنيا

الكتاب األسىن يف "مستوىف يف  وذكرنا أقوال العلماء يف ذلك. تقدم} ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْعْرشِ{. من أيام اآلخرة
أي ما } َما لَكُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ َوال َشفِيعٍ{. للترتيب وإمنا هي مبعىن الواو} ثُمَّ{وليست ". شرح أمساء اهللا احلسىن

  .لوقاتهيف قدرته وخم} أَفَال َتَتذَكَُّرونَ{. وجيوز الرفع على املوضع. للكافرين من ويل مينع من عذاهبم وال شفيع
  }ُعدُّونَُيدَبُِّر األَْمَر ِمَن السََّماِء إِلَى اَألْرضِ ثُمَّ َيعُْرُج إِلَْيِه ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقْدَاُرُه أَلَْف َسَنٍة ِممَّا َت{] ٥: [اآلية

ينزل الوحي مع : يلوق. ينزل القضاء والقدر: قال ابن عباس} ُيَدبُِّر اَألْمَر ِمَن السََّماِء إِلَى اَألْرضِ{: قوله تعاىل
جربيل، وميكائيل، وملك املوت، : يدبر أمر الدنيا أربعة: وروى عمرو بن مرة عن عبدالرمحن بن سابط قال. جربيل

وأما . وأما ميكائيل فموكل بالقطر واملاء. فأما جربيل فموكل بالرياح واجلنود. وإسرافيل؛ صلوات اهللا عليهم أمجعني
إن العرش موضع التدبري؛ كما : وقد قيل. وأما إسرافيل فهو ينزل باألمر عليهم. ملك املوت فموكل بقبض األرواح



ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ َوَسخَّرَ الشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ َيجْرِي {: أن ما دون العرش موضع التفصيل؛ قال اهللا تعاىل
َولَقَْد َصرَّفَْناُه َبيَْنُهمْ {: وما دون السموات موضع التصريف؛ قال اهللا تعاىل} ِلأََجلٍ ُمَسّمىً ُيَدبُِّر الْأَْمَر يُفَصِّلُ الْآياِت

  }ِلَيذَّكَُّروا

هو : وقال النقاش. هو جربيل يصعد إىل السماء بعد نزوله بالوحي: قال حيىي بن سالم} ثُمَّ يَْعُرُج إِلَيِْه{: قوله تعاىل
إهنا أخبار أهل األرض تصعد إليه مع محلتها من املالئكة؛ قاله : يلوق. امللك الذي يدبر األمر من السماء إىل األرض

ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه أَلْفَ {أي يرجع ذلك األمر والتدبري إليه بعد انقضاء الدنيا } ثُمَّ َيْعُرجُ إِلَيِْه{: وقيل. ابن شجرة
} َيْعُرُج{وعلى األقوال املتقدمة فالكناية يف . وهو يوم القيامة} نٍَةِفي َيْومٍ كَانَ ِمقْدَاُرُه أَلَْف َس} {َسَنٍة ِممَّا َتُعدُّونَ

َتعُْرُج الَْمالِئكَةُ {: قوله} سَأَلَ سَاِئلٌ{كناية عن امللك، ومل جير له ذكر ألنه مفهوم من املعىن، وقد جاء صرحيا يف 
يذكرها، أو على مكان امللك الذي يرجع إليه، أو يعود على السماء على لغة من } إِلَْيِه{والضمري يف } َوالرُّوُح إِلَْيِه

على اسم اهللا تعاىل؛ واملراد إىل املوضع الذي أقره فيه، وإذا رجعت إىل اهللا فقد رجعت إىل السماء، أي إىل سدرة 
. املنتهى؛ فإنه إليها يرتفع ما يصعد به من األرض ومنها ينزل ما يهبط به إليها؛ ثبت معىن ذلك يف صحيح مسلم

كان مقدار ذلك التدبري ألف سنة من سين الدنيا؛ أي يقضي أمر كل : راجعة إىل التدبري؛ واملعىن} ِمقَْدارُُه{اء يف واهل
. شيء أللف سنة يف يوم واحد، مث يلقيه إىل مالئكته، فإذا مضت قضى أللف سنة أخرى، مث كذلك أبدا؛ قاله جماهد

الدنيا إىل أن تقوم الساعة، مث يعرج إليه ذلك األمر فيحكم فيه يف  املعىن أنه يدبر أمر: وقيل. اهلاء للعروج: وقيل
املعىن يدبر أمر الشمس يف طلوعها وغروهبا ورجوعها إىل موضعها من الطلوع، : وقيل. يوم كان مقداره ألف سنة

سنة؛ ألن  املعىن كان مقداره لو ساره غري امللك ألف: وقال ابن عباس. يف يوم كان مقداره يف املسافة ألف سنة
وهو . وروي ذلك عن مجاعة من املفسرين، وهو اختيار الطربي؛ ذكره املهدّوي. النزول مخسمائة والصعود مخسمائة

وذكر . أي أن جربيل لسرعة سريه يقطع مسرية ألف سنة يف يوم من أيامكم؛ ذكره الزخمشري. معىن القول األول
وعن قتادة أن امللك ينزل ويصعد يف . يوم مسرية ألف سنة املاورّدي على ابن عباس والضحاك أن امللك يصعد يف

  يوم مقداره ألف سنة؛ فيكون مقدار

النزول : وعلى قول ابن عباس والضحاك. نزوله مخسمائة سنة، ومقدار صعوده مخسمائة على قول قتادة والّسدي
وهذا اليوم عبارة عن زمان يتقدر بألف . أي مما حتسبون من أيام الدنيا} ِممَّا تَُعدُّونَ{. ألف سنة، والصعود ألف سنة

والعرب قد تّعرب عن مدة العصر . سنة من سين العامل، وليس بيوم يستوعب هنارا بني ليلتني؛ ألن ذلك ليس عند اهللا
  :باليوم؛ كما قال الشاعر

  ويوم سري إىل األعداء تأويب... يومان يوم مقامات وأندية 
وقرأ ابن . د أن زماهنم ينقسم شطرين، فّعرب عن كل واحد من الشطرين بيوموليس يريد يومني خمصوصني، وإمنا أرا

ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسنيَ { : فأما قوله تعاىل. بالياء} َيُعدُّونَ{: وقرئ. على البناء للمفعول} َيعُْرُج{: أيب عبلة
{ : ديلّمي عبداهللا بن عباس عن هذه اآلية وعن قولهوقد سأل عبداهللا بن فريوز ال. فمشكل مع هذه اآلية} أَلَْف َسنٍَة

أيام ّمساها سبحانه، وما أدري ما هي؟ فأكره أن أقول فيها ما ال : فقال} ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسنٍَة
هذا ابن : للسائلفأخربته بقول ابن عباس فقال ابن املسيب . ال أدري: مث سئل عنها سعيد بن املسّيب فقال. أعلم

هو إشارة إىل يوم } سَأَلَ سَاِئلٌ{إن آية : مث تكلم العلماء يف ذلك فقيل. عباس اتقى أن يقول فيها وهو أعلم مين
. أن اهللا تعاىل جعله يف صعوبته على الكفار كخمسني ألف سنة؛ قاله ابن عباس: واملعىن. القيامة، خبالف هذه اآلية



  :قال. طول وأيام السرور بالقصروالعرب تصف أيام املكروه بال
  دم الزق عنا واصطفاق املزاهر... ويوم كظل الرمح قصر طوله 

أوقات القيامة : وقيل. إن يوم القيامة فيه أيام؛ فمنه ما مقداره ألف سنة ومنه ما مقداره مخسون ألف سنة: وقيل
مواقف : وقيل. ّمدته مخسون ألف سنة خمتلفة، فيّعذب الكافر جبنس من العذاب ألف سنة، مث ينتقل إىل جنس آخر

  أي مقدار} َيعُْرُج إِلَْيِه ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقْدَاُرُه أَلَْف َسنٍَة{: فمعىن. القيامة مخسون موقفا؛ كل موقف ألف سنة

يف تعرج املالئكة والروح إليه : اليوم يف اللغة مبعىن الوقت؛ فاملعىن: وقال النحاس. وقت، أو موقف من يوم القيامة
ِفي َيْومٍ كَانَ {: وعن وهب بن مّنبه. وقت كان مقداره ألف سنة، ويف وقت آخر كان مقداره مخسني ألف سنة

: وذكر الثعلّبي عن جماهد وقتادة والضحاك يف قوله تعاىل. ما بني أسفل األرض إىل العرش: قال} ِمقْدَاُرُه أَلْفَ َسنٍَة
أراد من األرض إىل سدرة املنتهى اليت فيها } ِه ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقْدَاُرُه َخْمِسنيَ أَلَْف َسَنٍةَتعُْرُج الَْمالِئكَةُ وَالرُّوُح إِلَْي{

يسري جربيل واملالئكة الذين معه من أهل مقامه مسرية مخسني ألف سنة يف يوم واحد من أيام : يقول تعاىل. جربيل
وهذا كقول إبراهيم عليه الصالة .  تعاىل أن يعرجوا إليهيعين إىل املكان الذي أمرهم اهللا} إِلَْيِه{: وقوله. الدنيا

َوَمْن َيخُْرْج ِمْن َبْيِتِه ُمَهاجِراً إِلَى {: وقال تعاىل. أراد أرض الشام} َوقَالَ إِنِّي ذَاِهٌب إِلَى رَبِّي َسيَْهِدينِ{: والسالم
أتاين من ريب عز وجل برسالة مث رفع رجله : "سلموقال أبو هريرة قال النّبي صلى اهللا عليه و. أي إىل املدينة} اللَِّه

  " .فوضعها فوق السماء واألخرى على األرض مل يرفعها بعد
  }ذَِلَك َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة الْعَزِيُز الرَِّحيُم{] ٦: [اآلية

حسبما . مبعىن أنا} ذَِلَك{و . رهمأي علم ما غاب عن اخللق وما حض} ذَِلَك َعاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة{: قوله تعاىل
  .ويف الكالم معىن التهديد والوعيد؛ أي أخلصوا أفعالكم وأقوالكم فإين أجازي عليها. تقدم بيانه يف أول البقرة

  }الَِّذي أَْحَسَن كُلَّ َشْيٍء َخلَقَُه َوَبَدأَ َخلَْق اإلْنَساِن ِمْن ِطنيٍ{] ٧: [اآلية
  }لَُه ِمْن ُساللٍَة ِمْن َماٍء َمهِنيٍثُمَّ جََعلَ َنْس{] ٨: [اآلية
  }ثُمَّ سَوَّاُه َونَفََخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوجََعلَ لَكُُم السَّْمَع وَاألَْبصَاَر َواَألفِْئَدةَ قَِليالً َما َتْشكُُرونَ{] ٩: [اآلية

وفتحها . بإسكان الالم} َخلَقَُه{: عامرقرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن } الَِّذي أَْحَسَن كُلَّ َشْيٍء َخلَقَُه{: قوله تعاىل
واملعىن . } َشيٍْء{وهو فعل ماض يف موضع خفض نعت لـ . واختاره أبو عبيد وأبو حامت طلبا لسهولتها. الباقون

أن  -وقول آخر . أحكم كل شيء حلقه، أي جاء به على ما أراد، مل يتغري عن إرادته: على ما روي عن ابن عباس
ومن أسكن الالم فهو مصدر عند . نه ال يقدر أحد أن يأيت مبثله؛ وهو دال على خالقهكل شيء خلقه حسن؛ أل

ِكَتابَ اللَّهِ {و } ُصْنعَ اللَِّه{: خلق كل شيء خلقا؛ فهو مثل: يدل على} أَْحَسَن كُلَّ َشْيٍء َخلَقَُه{: سيبويه؛ ألن قوله
وهو مفعول ثان عند بعض . ذي أحسن خلق كل شيءأي ال} كُلَّ{وعند غريه منصوب على البدل من . } َعلَْيكُْم

هو : وقيل. أفهم وأعلم؛ فيتّعدى إىل مفعولني، أي أفهم كل شيء خلقه} أَْحسََن{: النحويني، على أن يكون معىن
أحسن كل : هو منصوب بإسقاط حرف اجلر، واملعىن: وقيل. أحسن كل شيء خلقا: منصوب على التفسري؛ واملعىن

أي أتقن وأحكم؛ فهو أحسن من جهة ما هو ملقاصده اليت } أَْحسََن{معناه عن ابن عباس و  وروي. شيء يف خلقه
وروى ابن أيب . ليست است القرد حبسنة، ولكنها متقنة حمكمة: ومن هذا املعىن قال ابن عباس وعكرمة. أريد هلا

} الَِّذي أَْعطَى كُلَّ َشْيٍء َخلْقَُه{: بارك وتعاىلوهو مثل قوله ت. أتقنه: قال} أَْحَسَن كُلَّ َشْيٍء َخلَقَُه{جنيح عن جماهد 
بالرفع؛ على تقدير } َخلَقَُه{: وجيوز. أي مل خيلق اإلنسان على خلق البهيمة، وال خلق البهيمة على خلق اإلنسان



هو عموم : وقيل. حسن خلق كل شيء حسن: هو عموم يف اللفظ خصوص يف املعىن؛ واملعىن: وقيل. ذلك خلقه
: وقال قتادة. فظ واملعىن، أي جعل كل شيء خلقه حسنا، حىت جعل الكلب يف خلقه حسنا؛ قاله ابن عباسيف الل

  .يف است القرد حسنة
} املؤمنون{تقّدم يف } ثُمَّ جََعلَ َنْسلَُه ِمْن ُساللٍَة ِمْن َماٍء َمهِنيٍ{. يعين آدم} َوَبَدأَ َخلَْق اإلْنَساِن ِمْن ِطنيٍ{: قوله تعاىل
  .ضعيف} ِمْن َماٍء َمهِنيٍ{: وقال الزجاج. وغريها

مث } َونَفََخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه{. رجع إىل آدم، أي سوى خلقه} ثُمَّ َسوَّاُه{. ال خطر له عند الناس} َمهِنيٍ{: وقال غريه
ملاء املهني خلقا معتدال، وركب مث جعل ذلك ا: وقيل} َوجََعلَ لَكُُم السَّْمَع وَالْأَْبصَاَر َواَألفِْئدَةَ{: رجع إىل ذريته فقال

وعرب عنه . } عَْبدي{: وأيضا فإنه من فعله وخلقه كما أضاف العبد إليه بقوله. فيه الروح وأضافه إىل نفسه تشريفا
أي مث أنتم ال } قَلِيالً َما َتْشكُُرونَ{. وغريها} النساء{وقد مضى هذا مبينا يف . بالنفخ ألن الروح يف جنس الريح

  .تكفرونتشكرون بل 
  }َوقَالُوا أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي اَألْرضِ أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجِديٍد َبلْ ُهْم بِِلقَاِء َربِّهِْم كَاِفُرونَ{] ١٠: [اآلية

وأصله من قول . هذا قول منكري البعث؛ أي هلكنا وبطلنا وصرنا ترابا} َوقَالُوا أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي اَألْرضِ{: قوله تعاىل
  :قال األخطل. قد ّضل: والعرب تقول للشيء غلب عليه حىت فيه أثره. ضل املاء يف اللنب إذا ذهب: بالعر

  قذف األيتّ به فضلَّ ضالال... كنت القذى يف موج أكدر مزبد 
  :وقال قطرب

  .معىن ضللنا غبنا يف األرض
  :وأنشد قول النابغة الذبياين

  ونائلوغودر باجلوالن حزم ... فآب مضلوه بعني جلية 
: وقد ضللت أضل قال اهللا تعاىل: قال اجلوهري. بكسر الالم، وهي لغة} َضلَلْنَا{: وقرأ ابن حميصن وحيىي بن يعمر

بكسر  -} َضلَلُْت{: وأهل العالية يقولون. فهذه لغة جند وهي الفصيحة} قُلْ إِنْ َضلَلُْت فَإِنََّما أَِضلُّ َعلَى َنفِْسي{
  :قال. أضل املّيت إذا دفن: يقال. وأّضله أي أضاعه وأهلكه. وهي الضاللة والتاللةوهو ضال تال، . أضل -الالم 

  البيت...... فآب مضلوه

وكذلك كل شيء . إذا مل تعرف موضعهما: وضللت املسجد والدار. أضللت بعريي إذا ذهب منك. ابن السكيت
إِذَا َضلَلَْنا ِفي {: ى عليه، من قوله تعاىليريد أضل عنه، أي أخف" لعلي أضل اهللا"ويف احلديث . مقيم ال يهتدى له

: وقرأ األعمش واحلسن. إنك هتدي الضال وال هتدي املتضال: وأضله اهللا فضل؛ تقول. أي خفينا} اَألْرضِ
وال يعرف يف اللغة صللنا ولكن : النحاس. وهي قراءة علّي بن أيب طالب رضي اهللا عنه. بالصاد؛ أي أنتنا} َصلَلْنَا{

صلوال، أي أننت، مطبوخا  -بالكسر  -ّصل اللحم يصل : اجلوهري. اللحم وأصل، وّخم وأّخم إذا أننتصل : يقال
  :قال احلطيئة. كان أو نيئا

  ال يفسد اللحم لديه الصلول... ذاك فىت يبذل ذا قدره 
: خنلق بعد ذلك خلقا جديدا؟ ويقرأ أي} أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجِديٍد{. وأصل مثله} أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجِديٍد{: قوله تعاىل

ال يعمل ما بعدها فيما } إن{؟ و } إذا{ما العامل يف : ويف هذا سؤال صعب من العربية؛ يقال: النحاس. } أئنا{
. كيف وقد اجتمعا} إن{والسؤال يف االستفهام أّشد؛ ألن ما بعد االستفهام أجدر؛ أال يعمل فيما قبله من . قبلها



أن العامل مضمر، والتقدير } أإنا{: ، وعلى قراءة من قرأ} ضللنا{أن العامل } إنا{: من قرأ فاجلواب على قراءة
على القراءة األوىل ألن فيها معىن الشرط؟ فالقول } إذا{أين جواب : وفيه أيضا سؤال آخر، يقال. أنبعث إذا متنا

أي ليس هلم جحود قدرة اهللا تعاىل } بِّهِْم كَاِفُرونََبلْ ُهْم بِِلقَاِء َر{. يف ذلك أن بعدها فعال ماضيا؛ فلذلك جاز هذا
  .عن اإلعادة؛ ألهنم يعترفون بقدرته ولكنهم اعتقدوا أن ال حساب عليهم، وأهنم ال يلقون اهللا تعاىل

  }قُلْ َيَتَوفَّاكُْم َملَُك الَْمْوِت الَِّذي ُوكِّلَ بِكُْم ثُمَّ إِلَى َربِّكُْم تُْرَجُعونَ{] ١١: [اآلية
  :مسألتان فيه

} َيَتَوفَّاكُْم{. ملا ذكر استبعادهم للبعث ذكر توفيهم وأنه يعيدهم} قُلْ َيَتَوفَّاكُْم َملَُك الَْمْوِت{: قوله تعاىل -األويل
وتوفيت مايل من فالن . توفاه اهللا أي استوىف روحه مث قبضه: يقال. من توىف العدد والشيء إذا استوفاه وقبضه مجيعا

وتصرفه كله بأمر اهللا تعاىل ". البقرة"وامسه عزرائيل ومعناه عبداهللا؛ كما تقدم يف } لَُك الْمَْوِتَم{. أي استوفيته
كأنه يعدم حياهتا؛ ذكره " البهائم كلها يتوىف اهللا أرواحها دون ملك املوت"وروي يف احلديث أن . وخبلقه واختراعه

  .ابن عطية
روى جعفر بن حممد . ح مجيع اخلالئق حىت الربغوث والبعوضةوقد روي خالفه، وأن ملك املوت يتوىف أروا: قلت

نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ملك املوت عند رأس رجل من األنصار، فقال له النيب صلى : عن أبيه قال
بكل يا حممد، طب نفسا وقر عينا فإين : "فقال ملك املوت عليه السالم" ارفق بصاحيب فإنه مؤمن: "اهللا عليه وسلم
واعلم أن ما من أهل بيت مدر وال شعر يف بر وال حبر إال وأنا أتصفحهم يف كل يوم مخس مرات حىت . مؤمن رفيق

واهللا يا حممد لو أين أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على . ألنا أعرف بصغريهم وكبريهم منهم بأنفسهم
لغين أنه يتصفحهم عند مواقيت الصلوات؛ ذكره ب: قال جعفر بن علّي" . ذلك حىت يكون اهللا هو اآلمر بقبضها

حدثين أبو حممد احلسن بن حممد اخلالل : وذكر اخلطيب أبو بكر أمحد بن علّي بن ثابت البغدادي قال. املاوردي
حدثنا أبو حممد عبداهللا بن عثمان الصفار قال ّحدثنا أبو بكر حامد املصري قال ّحدثنا حيىي ابن أيوب العالف : قال

أبا عبداهللا، : حضرت مالك بن أنس رضي اهللا عنه فأتاه رجل فسأله: ثنا سليمان بن مهري الكالّبي قالقال حد
ملك املوت : قال. أهلا أنفس؟ قال نعم: فأطرق مالك طويال مث قال: الرباغيث أملك املوت يقبض أرواحها؟ قال

ال ابن عطية بعد ذكره احلديث وكذلك األمر يف بين آدم، إال ق} اللَُّه َيَتَوفَّى الْأَْنفُسَ ِحَني َمْوِتهَا{يقبض أرواحها؛ 
  فخلق اهللا تعاىل ملك. أنه نوع شرف بتصرف ملك ومالئكة معه يف قبض أرواحهم

  تفسري سورة األحزاب

َوطَراً فَلَمَّا قََضى زَْيٌد ِمْنَها {: ملا وكلت أمرها إىل اهللا وصح تفويضها إليه توىل اهللا إنكاحها، ولذلك قال -الرابعة
وملا أعلمه . } طَراً زَوَّْجَناكََها{وروى اإلمام جعفر بن حممد عن آبائه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . } َزوَّْجَناكَهَا

اهللا بذلك دخل عليها بغري إذن، وال جتديد عقد وال تقرير صداق، وال شيء مما يكون شرطا يف حقوقنا ومشروعا لنا 
وهلذا كانت زينب تفاخر . عليه وسلم اليت ال يشاركه فيها أحد بإمجاع من املسلمنيوهذا من خصوصياته صلى اهللا 

أخرجه النسائي عن أنس بن مالك . زوجكن آباؤكن وزوجين اهللا تعاىل: نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم وتقول
وفيها . من السماءإن اهللا عز وجل أنكحين . كانت زينب تفخر على نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم تقول: قال

  .نزلت آية احلجاب، وسيأيت



وروي أن عمه . املنَعم عليه يف هذه اآلية هو زيد بن حارثة، كما بيناه، وقد تقدم خربه يف أول السورة -اخلامسة
قال . ابن حارثة: ابن من؟ قال: زيد، قال: ما أمسك يا غالم؟ قال: ورد مكة يف شغل له، فقال. لقيه يوما وكان قد

. سعدى، وكنت يف أخوايل طي، فضمه إىل صدوه: فما اسم أمك؟ قال: قال. ابن شراحيل الكليب: ؟ قالابن من
: حملمد بن عبداهللا، فأتوه وقالوا: ملن أنت؟ قال: وأرسل إىل أخيه وقومه فحضروا، وأرادوا منه أن يقيم معهم، فقالوا

؟ قال "هل تعرف هؤالء: "فبعث إىل زيد وقال" يدهأعرض عليه فإن اختاركم فخذوا ب: "فقال. هذا ابننا فرده علينا
: ؟ فبكى وقال"فأي صاحب كنت لك: "فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. نعما هذا أيب، وهذا أخي، وهذا عمي

ما : فقال" أخريك فإن أحببت أن تلحق هبم فأحلق وإن أردت أن تقيم فأنا من قد عرفت: "مل سألتين عن ذلك؟ قال
أي واهللا العبودية عند حممد : فقال! زيد، اخترت العبودية على أبيك وعمك: فجذبه عمه وقال. حداأختار عليك أ

فلم يزل ". اشهدوا أين وارث وموروث: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أحب إيلّ من أن أكون عندكم
  }َما كَانَ ُمَحمَّدٌ أََبا أََحٍد ِمْن رَِجاِلكُْم{ ونزل} اْدُعوُهْم ِلآبَائِهِْم{: زيد بن حممد إىل أن نزل قوله تعاىل: يقال

  تفسري سورة سبأ

  سورة سبأ
  مقدمة السورة

: فقالت فرقة. اآلية} َويََرى الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم{: مكية يف قول اجلميع، إال آية واحدة اختلف فيها، وهي قوله تعاىل
  هي مكية، واملراد املؤمنون أصحاب النيب صلى

هي مدنية، واملراد باملؤمنني من أسلم باملدينة؛ كعبداهللا بن سالم : وقالت فرقة. عليه وسلم؛ قاله ابن عباساهللا 
  هم أمة حممد: وقال قتادة. وغريه؛ قال مقاتل

  .وهي أربع ومخسون أية. صلى اهللا عليه وسلم املؤمنون به كائنا من كان

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  }لَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َولَهُ الَْحْمُد ِفي اآلِخَرِة َوُهَو الَْحِكيمُ الَْخبِريُ الْحَْمُد ِل{ ] ١: [اآلية

يف موضع خفض على النعت أو } الَِّذي } { الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ { : قوله تعاىل
وحكى سيبويه . جيوز أن يكون يف موضع رفع على إضمار مبتدأ، وأن يكون يف موضع نصب مبعىن أعينو. البدل

وقد . واحلمد الكامل والثناء الشامل كله هللا؛ إذ النعم كلها منه. بالرفع والنصب واخلفض" احلمد هللا أهل احلمد"
َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدقََنا { : هو قوله تعاىل: قيل} َولَهُ الَْحْمُد ِفي اآلِخَرِة { . مضى الكالم فيه يف أول الفاحتة

فهو احملمود يف اآلخرة كما أنه احملمود يف } وَآِخُر َدْعَواُهْم أَِن الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني { هو قوله : وقيل. } َوْعَدُه 
  .بأمرخلقه} الَْخبِريُ { يف فعله } َوُهَو الَْحِكيمُ { . الدنيا، وهو املالك لآلخرة كما أنه املالك لألوىل

  } الَْغفُوُر َيْعلَُم َما يَِلُج ِفي اَألْرضِ َوَما َيخُْرُج ِمْنَها َوَما يَْنزِلُ ِمَن السََّماِء َوَما َيْعُرُج ِفيَها َوُهَو الرَِّحيُم{ ] ٢: [اآلية
} فََسلَكَُه َينَابِيَع ِفي اَألْرضِ { : ي ما يدخل فيها من قطر وغريه، كما قالأ} َيعْلَُم َما َيِلُج ِفي اَألْرضِ { : قوله تعاىل

} َوَما َينْزِلُ ِمَن السََّماِء { من نبات وغريه } َوَما َيخُْرُج ِمْنَها { . من الكنوز والدفائن واألموات وما هي له كفات
بالنون } َوَما َيْنزِلُ { وقرأ علي بن أيب طالب . كاتمن األمطار والثلوج والربد والصواعق واألرزاق واملقادير والرب

  .} الرَّحِيُم الَْغفُوُر { من املالئكة وأعمال العباد؛ قاله احلسن وغريه } َوَما َيعُْرُج ِفيَها { . والتشديد



كُْم عَاِلمِ الَْغْيبِ ال َيْعُزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِفي َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ال َتأْتِيَنا السَّاَعةُ قُلْ بَلَى َورَبِّي لَتَأِْتيَنَّ{ ] ٣: [اآلية
  }السََّماَواِت َوال ِفي اَألْرضِ َوال أَْصَغُر ِمْن ذَِلَك َوال أَكَْبُر إِالَّ ِفي ِكتَابٍ ُمبِنيٍ 

  }َرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي لَِيجْزَِي الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ أُولَِئَك لَُهْم َمْغِف{ ] ٤: [اآلية
: قال أبو سفيان لكفار مكة: قال مقاتل. املراد أهل مكة: قيل} َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ال تَأِْتيَنا السَّاَعةُ { : قوله تعاىل

} َبلَى َوَربِّي لَتَأِْتيَنَّكُْم  {يا حممد } قُلْ } { قُلْ َبلَى َوَربِّي لَتَأِْتيَنَّكُْم { . والالت والعزى ال تأتينا الساعة أبدا وال نبعث
بياء، محلوه على املعىن، كأنه } قُلْ بَلَى َورَبِّي لََتأْتَِينَّكُْم { مسعت أشياخنا يقرؤون : وروى هارون عن طلق املعلم قال

فهؤالء الكفار } َيأِْتَي أَْمرُ رَبَِّك  َهلْ َيْنظُُرونَ إِالَّ أَنْ َتأْتَِيُهُم الَْمالِئكَةُ أَْو{ : كما قال. ليأتينكم البعث أو أمره: قال
فهذا حتكم . وإن قدر ال يفعل: مقرون باالبتداء منكرون اإلعادة، وهو نقض ملا اعترفوا بالقدرة على البعث، وقالوا

بعد أن أخرب على ألسنة الرسل أن يبعث خللق، وإذا ورد اخلرب بشيء وهو ممكن يف الفعل مقدور، فتكذيب من 
{ بالرفع قراءة نافع وابن كثري على االبتداء، وخربه وقرأ عاصم وأبو عمرو } َعاِلمِ الَْغْيبِ { . الوجب صدقه حم

وقرأ محزة . } لَتَأِْتَينَّكُْم { : باخلفض، أي احلمد هللا عامل، فعلى هذه القراءة ال حيسن الوقف على قوله} َعاِلمِ الَْغْيبِ 
: قال الفراء. أيضا} َيعُْزُب { أي ال يغيب عنه، } َيعُْزُب َعْنُه { . بالغة والنعتعلى امل} َعالَّم الَْغْيبِ { : والكسائي

. يقال عَزب يعزِب ويعُزب إذا بعد وغاب. النحاس وهي قراءة حيىي بن وثاب، وهي لغة معروفة. والكسر أحب إىل
ويف قراءة } ْرضِ َوال أَصَْغُر ِمْن ذَِلَك َوال أَكَْبُر ِفي السََّماوَاِت َوال ِفي اَأل{ . أي قدر منلة صغرية} ِمثْقَالُ ذَرٍَّة { 

  وقراءة العامة. } ذرة{بالفتح فيهما عطفا على } وال أصغَر من ذلك وال أكَرب{األعمش 

} لَِيْجزِيَ { .فهو العامل مبا خلق وال خيفى عليه شيء } إِالَّ ِفي ِكتَابٍ ُمبِنيٍ { . } ِمثْقَالُ { بالرفع عطفا على 
. بالثواب، والكافرين بالعقاب} الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت { . لتأتينكم ليجزي: وب بالم كي، والتقديرمنص

  .وهو اجلنة} َورِْزٌق كَرٌِمي { . لذنوهبم} لَُهْم َمْغفَِرةٌ { . يعين املؤمنني} أُولَِئَك { 
  }اجِزِيَن أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَلِيٌم وَالَِّذيَن َسَعْوا ِفي آيَاِتَنا ُمَع{ ] ٥: [اآلية

مسابقني حيسبون أهنم } ُمَعاجِزِيَن { . أي يف إبطال أدلتنا والتكذيب بآياتنا} وَالَِّذيَن َسَعْوا ِفي آَياِتَنا { : قوله تعاىل
عاجزه وأعجزه إذا : يقال} ُهْم َعذَاٌب لَ{ يفتوننا، وأن اهللا ال يقدر على بعثهم يف اآلخرة، وظنوا أنا هنملهم؛ فهؤالء 

قراءة نافع بالكسر نعتا للرجز، فإن اهللا هو العذاب، قال } أَلِيٌم } { أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَلِيٌم { غالبه وسبقه 
َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَلِيمٌ {  وحفص عن عاصم وقرأ ابن كثري} فَأَْنَزلَْنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَُموا رِْجزاً ِمَن السََّماِء { : اهللا تعاىل

{ وقرأ ابن كثري وابن حميصن ومحيد بن قيس وجماهد وأبو عمرو . نعتا للعذاب} اجلاثية{يرفع امليم هنا ويف } 
  .مثبطني؛ أي ثبطوا الناس عن اإلميان باملعجزات وآيات القرآن} ُمْعجِزِيَن 

  }الِْعلْمَ الَِّذي أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو الَْحقَّ َوَيْهِدي إِلَى ِصَراطِ الْعَزِيزِ الَْحِميِد  َويََرى الَِّذيَن أُوُتوا{ ] ٦: [اآلية
الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلْمَ { : قال مقاتل. ملا ذكر الذين سعوا يف إبطال النبوة بني أن الذين أوتوا العلم يرون أن القرآن حق

هم أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم وقيل مجيع املسلمني، وهو : قال ابن عباسو. هم مؤمنو أهل الكتاب} 
أي ليجزي ولريى، قال الزجاج } لَِيجْزَِي { والرؤية مبعىن العلم، وهو يف موضع نصب عطفا على . أصح لعمومه

  وفيه نظر،. والفراء

لتأتينكم الساعة لريى الذين أوتوا العلم أن : ، وال يقال}  لََتأْتَِينَّكُْم السَّاَعةُ{ : متعلق بقول} ِلَيْجزَِي { : ألن قوله
  .والصحيح أنه رفع على االستئناف، ذكره القشريي. القرآن حق، فإهنم يرون القرآن حقا وإن مل تأهتم الساعة



بت عليه، أي وأث} َوَيَرى { متعلقا مبعىن أثبت ذلك يف كتاب مبني، فيحسن عطف } ِلَيْجزَِي { وإذا كان : قلت
يف موضع نصب على أنه مفعول } الَّذِِي { . وجيوز أن يكون مستأنفا. أيضا لريى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق

وجيوز الرفع على أنه . عماد} هو{والكوفيون يقولون . فاصلة} هو{مفعول ثان، و } وهو احلق} {يرى{أول لـ 
املفعول الثاين، والنصب أكثر فيما كانت فيه األلف والالم خربه، واجلملة يف موضع نصب على } الَْحقُّ { و . مبتدأ

: فإن كان اخلرب امسا معروفا حنو قوله. عند مجيع النحويني، وكذا ما كان نكرة ال يدخله األلف والالم فيشبه املعرفة
الرفع أنه مل وعلته يف اختياره . وكذا كان حممد هو عمرو. كان أخوك هو زيد، فزعم الفراء أن االختيار فيه الرفع

وََيْهِدي إِلَى { . كان زيد هو جالس، ألن هذا ال جيوز فيه إال الرفع: تكن فيه األلف والالم أشبه النكرة يف قولك
على أنه ال } الْعَزِيزِ { : ودل بقوله. أي يهدي القرآن إىل طريق اإلسالم الذي هو دين اهللا} صَِراِط الَْعزِيزِ الَْحِميدِ 

  .على أنه ال يليق به صفة العجز} الَْحِميِد  {: وبقوله. يغالب
قٍ َجدِيٍد ُينَبِّئُكُْم َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا َهلْ َنُدلُّكُْم َعلَى َرُجلٍ ُينَبِّئُكُْم إِذَا ُمزِّقُْتْم كُلَّ ُممَزَّقٍ إِنَّكُْم لَِفي َخلْ{ ] ٧: [اآلية

  }َخلْقٍ َجِديدٍ  إِذَا ُمزِّقُْتْم كُلَّ ُممَزَّقٍ إِنَّكُْم لَِفي
ُينَبِّئُكُْم إِذَا { وإن شئت أدغمت الالم يف النون لقرهبا منها } َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا َهلْ َنُدلُّكُْم َعلَى َرُجلٍ { : قوله تعاىل

: كم، أي يقول لكمأي هل نرشدكم إىل رجل ينب} ال َتأْتِيَنا السَّاَعةُ { : هذا إخبار عمن قال} ُمزِّقُْتْم كُلَّ ُممَزَّقٍ 
كان رسول اهللا صلى اهللا : فإن قلت: "الزخمشري. وهذا صادر عن فرط إنكارهم. البلي يف القبور. إنكم تبعثون بعد

  َهلْ َنُدلُّكُْم{ : عليه وسلم مشهورا علما يف قريش، وكان إنباؤه بالبعث شائعا عندهم، فما معىن قوهلم

كانوا : قلت. جمهول يف أمر جمهول. م عرضوا عليهم الداللة عليه، كما يدل علىفنكروه هل} َعلَى َرُجلٍ ُيَنبِّئُكُمْ 
يقصدون بذلك الطنز واهلزؤ والسخرية، فأخرجوه خمرج التحكي ببعض األحاجي اليت يتحاجى هبا للضحك 

جيوز أن يكون  وال. قاله النحاس} ُمزِّقُْتْم { يف موضع نصب والعامل فيها } إذا{و . والتلهي، متجاهلني به وبأمره
، ألنه ال يعمل } إن{وال جيوز أن يكون العامل فيها ما بعد . ، ألنه ليس خيربهم ذلك الوقت} ُيَنبِّئُكُمْ { العامل فيها 

إذا مزقتم كل : وأجاز الزجاج أن يكون العامل فيها حمذوفا؛ التقدير. فيما قبله، وأال يتقدم عليها ما بعدها ومعموهلا
؛ ألنه مضاف إليه، واملضاف إليه } ُمزِّقُْتْم { وال يعمل فيه : املهدوي. بكم بأنكم تبعثون إذا مزقتمممزق بعثتم، أو ين

للمجازاة، فيعمل فيها حينئذ ما بعدها ألهنا غري مضافة } إذا{وأجازه بعضهم على أن جيعل . ال يعمل يف املضاف
واملزق خرق األشياء؛ . فرقتم كل تفريق} قُْتْم كُلَّ ُمَمزَّقٍ ُمزِّ{ ومعىن . للمجازاة يف الشعر} إذا{وأكثر ما تقع . إليه
  .ثوب مزيق وممزوق ومتمزق وممزق: يقال
  }يِد أَفْتََرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْم بِِه جِنَّةٌ َبلِ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاآلِخَرِة ِفي الَْعذَابِ َوالضَّاللِ الَْبِع{ ] ٨: [اآلية

ملا دخلت ألف االستفهام استغين عن ألف الوصل فحذفتها، وكان فتح ألف } أَفَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً { : قوله تعاىل
. مستوىف} أَطَّلََع الَْغْيَب { : عند قوله تعاىل} مرمي{وقد مضى هذا يف سورة . االستفهام فرقا بينها وبني ألف الوصل

} أَفَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً { قال املشركون : قدم من قول املشركني، واملعىنوقيل هذا مردود على ما ت} أَْم بِِه جِنَّةٌ { 
َبلِ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِاآلخَِرِة ِفي الَْعذَابِ { . أي جنون، فهو يتكلم مبا ال يدري} أَْم بِِه جِنَّةٌ { . واالفتراء االختالق. 

قالوا، بل هو أصدق الصادقني، ومن ينكر البعث فهو غدا يف العذاب، واليوم أي ليس األمر كما } َوالضَّاللِ الَْبِعيدِ 
  .يف الضالل عن الصواب؛ إذ صاروا إىل تعجيز اإلله ونسبة االفتراء إىل من أيده اهللا باملعجزات



ْرضِ إِنْ َنَشأْ َنْخِسفْ بِهِمُ اَألْرضَ أَْو ُنْسِقطْ أَفَلَْم َيَرْوا إِلَى َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم ِمَن السََّماِء وَاَأل{ ] ٩: [اآلية
  }َعلَْيهِْم ِكَسفاً ِمَن السََّماِء إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلكُلِّ َعْبٍد ُمنِيبٍ 

أعلم اهللا تعاىل أن الذي قدر علي خلق السموات واألرض وما فيهن قادر على البعث وعلى تعجيل العقوبة هلم، 
يهم، وأن السموات واألرض ملكه، وأهنما حميطتان هبم من كل جانب، فكيف يأمنون اخلسف فاستدل بقدرته عل

} إِنْ يَشأْ َيْخِسْف بِهُِم اَألْرَض أَْو ُيْسِقطْ { وقرأ محزة والكسائي . كما فعل بقارون وأصحاب األيكة. والكسف
الباقون بالنون على . تسقط عليهم كسفابالياء يف الثالث؛ أي إن يشأ اهللا أمر األرض فتنخسف هبم، أو السماء ف

{ . وغريها} اإلسراء{وقد تقدم بيانه يف . الباقون باإلسكان. بفتح السني} ِكَسفاً { وقرأ السلمي وحفص . التعظيم
أي تائب }  ِلكُلِّ َعْبٍد ُمنِيبٍ{ . أي داللة ظاهرة} آلية{أي يف هذا الذي ذكرناه من قدرتنا } إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلكُلِّ 
  .وخص املنيب بالذكر ألنه املنتفع بالفكرة يف حجج اهللا وآياته. رجاع إىل اهللا بقلبه

  }َولَقَْد آَتْيَنا َداُوَد ِمنَّا فَْضالً َيا جِبَالُ أَوِّبِي َمَعُه َوالطَّْيَر وَأَلَنَّا لَُه الَْحِديَد { ] ١٠: [اآلية
بني ملنكري نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم أن إرسال الرسل ليس أمرا بدعا، بل }  َولَقَْد آَتْيَنا َداُوَد ِمنَّا فَْضالً{ 

أي أمرا فضلناه به } فَْضالً { . أعطينا} آَتيَْنا { . أرسلنا الرسل وأيدناهم باملعجزات، وأحللنا مبن خالفهم العقاب
{ : العلم، قال اهللا تعاىل: الثالث. الزبور :الثاين. النبوة: األول: واختلف يف هذا الفضل على تسعة أقوال. على غريه

  تسخري::اخلامس} َواذْكُْر َعْبَدَنا َداُوَد ذَا الْأَْيدِ { : القوة، قال اهللا تعاىل -الرابع . } َولَقَْد آتَْيَنا َداُوَد َوُسلَْيَمانَ ِعلْماً 

: السابع} فََغفَْرَنا لَُه ذَِلَك { : التوبة، قال اهللا تعاىل: سالساد. } َيا جَِبالُ أَوِّبِي َمَعُه { : اجلبال والناس، قال اهللا تعاىل
{ : إالنة احلديد، قال تعاىل: الثامن. اآلية} َيا َداُوُد إِنَّا َجَعلَْناكَ َخِليفَةً ِفي اَألْرضِ { : احلكم بالعدل، قال اهللا تعاىل

وحسن . يه السالم ذا صوت حسن ووجه حسنحسن الصوت، وكان، داود عل: التاسع. } َوأَلَنَّا لَُه الَْحدِيَد 
على ما يأيت إن } زِيُد ِفي الَْخلْقِ َما َيَشاءُ {َ : الصوت هبة من اهللا تعاىل وتفضل منه، وهو املراد بقوله تبارك وتعاىل

 :قال العلماء" . لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود: "وقال صلى اهللا عليه وسلم أليب موسى. شاء اهللا تعاىل
وقد استحسن كثري من فقهاء األمصار القراءة بالتزيني . املزمار واملزمور الصوت احلسن، وبه مسيت آلة الزمر مزمارا

  .وقد مضى هذا يف مقدمة الكتاب واحلمد هللا. والترجيع
َيا جِبَالُ { : وتعاىل أي وقلنا يا جبال أويب معه، أي سبحي معه، ألنه قال تبارك} َيا جِبَالُ أَوِّبِي َمَعُه { : قوله تعاىل

هو أن اهللا : هو التسبيح بلسان احلبشة، ومعىن تسبيح اجلبال: قال أبو ميسرة} أَوِّبِي َمَعُه ُيسَبِّْحَن بِالَْعِشيِّ َواِألشَْراقِ 
تعاىل خلق، فيها تسبيحا كما خلق الكالم يف الشجرة، فيسمع منها ما يسمع من املسبح معجزة لداود عليه الصالة 

  :قال ابن مقبل. املعىن سريي معه حيث شاء؛ من التأويب الذي هو سري النهار أمجع وينزل الليل: وقيل. سالموال
  دفعنا شعاع الشمس والطرف جينح... حلقنا حبي أوبوا السري بعدما 
املعىن : وقيل. اأي رجعي معه؛ من آب يؤوب إذا رجع، أوبا وأوبة وإياب} أَوِّبِي َمَعُه { : وقرأ احلسن وقتادة وغريمها

تصريف معه على ما يتصرف عليه داود بالنهار، فكان إذا قرأ الزبور صوتت اجلبال معه، وأصغت إليه الطري، فكأهنا 
املعىن نوحي معه والطري تساعده على ذلك، فكان إذا نادى بالنياحة أجابته : وقال وهب بن منبه. فعلت ما فعل

  اجلبال بصداها،

فصدى اجلبال الذي يسمعه الناس إمنا كان من ذلك اليوم إىل هذه الساعة؛ فأيد . وقهوعكفت الطري عليه من ف
. مبساعدة اجلبال والطري لئال جيد فترة، فإذا دخلت الفترة اهتاج، أي ثار وحترك، وقوي مبساعدة اجلبال والطري



اري ينقطع عن اجلري وكان قد أعطي من الصوت ما يتزاحم الوحوش من اجلبال على حسن صوته، وكان املاء اجل
بالرفع قراءة ابن أيب إسحاق ونصر عن عاصم وابن هرمز ومسلمة بن عبد امللك، عطفا } َوالطَّْيَر { . وقوفا لصوته

} َيا جِبَالُ { الباقون بالنصب عطفا على موضع . وحسنه الفصل مبع} أَوِّبِي { على لفظ اجلبال، أو على املضمر يف 
وقال . وعند أيب عمرو بن العالء بإضمار فعل على معىن وسخرنا له الطري. ، قاله سيبويهأي نادينا اجلبال والطري

وجيوز أن يكون : النحاس. } َولَقَْد آَتْيَنا َداُوَد ِمنَّا فَْضالً { هو معطوف، أي وآتيناه الطري، محال على : الكسائي
{ قمت وزيدا، فاملعىن أويب معه ومع الطري : ومسعت الزجاج جييز. استوى املاء واخلشبة: مفعوال معه، كما تقول

وقال . كالعجني، فكان يعمله من غري نار: وقال احلسن. صار عنده كالشمع: قال ابن عباس} َوأَلَنَّا لَُه الَْحدِيَد 
كان احلديد يف يده كالطني املبلول والعجيني والشمع، يصرفه كيف شاء، من غري إدخال نار وال ضرب : السدي
أعطي قوة يثين : وقيل. وكان يفرغ من الدرع يف بعض اليوم أو بعض الليل، مثنها ألف درهم. وقاله مقاتل. مبطرقة

هبا احلديد، وسبب ذلك أن داود عليه السالم، ملا ملك بين إسرائيل لقي ملكا وداود يظنه إنسانا، وداود متنكر 
ما قولك يف هذا :"ذلك الشخص الذي متثل لهخرج يسأل عن نفسه وسريته يف بين إسرائيل يف خفاء، فقال داود ل

يرتزق من بيت املال ولو أكل من :"؟ قال"وما هي: "قال داود" نعم العبد لوال خلة فيه"؟ فقال له امللك "امللك داود
فرجع فدعا اهللا يف أن يعلمه صنعة ويسهلها عليه، فعلمه صنعة لبوس كما قال جل وعز ". عمل يده لتمت فضائله

نبياء، فأالن له احلديد فصنع الدروع، فكان يصنع الدرع فيما بني يومه وليلته يساوي ألف درهم، حىت يف سورة األ
  ادخر منها كثريا وتوسعت

معيشة منزله، وتصدق على الفقراء واملساكني، وكان ينفق ثلث املال يف مصاحل املسلمني، وهو أول من اختذ 
والدرع مؤنثة إذا . نه كان يبيع كل درع منها بأربعة آالفإ: ويقال. الدروع وصنعها وكانت قبل ذلك صفائح

  .ودرع املرأة مذكر. كانت للحرب
يف هذه اآلية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع، وأن التحرف هبا ال ينقص من مناصبهم، بل ذلك زيادة  -مسألة

. كسب احلالل اخللي عن االمتنانيف فضلهم وفضائلهم؛ إذ حيصل هلم التواضع يف أنفسهم واالستغناء عن غريهم، و
إن خري ما أكل املرء من عمل يده وإن نيب اهللا داود كان يأكل : "ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .جمودا واحلمد هللا} األنبياء{وقد مضى هذا يف " . من عمل يده
  }ْعَملُوا َصاِلحاً إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َبِصريٌ أَِن اعَْملْ َسابَِغاٍت َوقَدِّْر ِفي السَّْرِد َوا{ ] ١١: [اآلية

سبغ الدرع والثوب : أي دروعا سابغات، أي كوامل تامات واسعات؛ يقال} أَنِ اْعَملْ سَابَِغاتٍ { : قوله تعاىل
ح فكانت كانت الدروع قبله صفائ: قال قتادة} َوقَدِّْر ِفي السَّْرِد { . وغريمها إذا غطى كل ما هو عليه وفضل منه

أي ال . أي قدر ما تأخذ من هذين املعنيني بقسطه. ثقاال؛ فلذلك أمر هو بالتقدير فيما جيمع من اخلفة واحلصانة
التقدير الذي أمر به هو يف قدر احللقة، أي ال تعملها : وقال ابن زيد. تقصد احلصانة فتثقل، وال اخلفة فتزيل املنعة
التقدير الذي أمر : وقال ابن عباس. اع، وال تعملها كبرية فينال البسهاصغرية فتضعف فال تقوى الدروع على الدف

بالقاف، والفاء } يقصم{روي . به هو يف املسار، أي ال جتعل مسمار الدرع رقيقا فيقلق، وال غليظا فيفصم احللق
الزراد، تبدل من السراد و: السرد نسج حلق الدروع، ومنه قيل لصانع حلق الدروع} ِفي السَّْردِ { . أيضا رواية

اإلشفى، ويقال : واملسرد. سرد يسرد إذا خرز: اخلرز، يقال: والسرد. سراط وزراط: السني الزاي، كما قيل
  :سراد؛ قال الشماخ



  كما تابعت سرد العنان اخلوارز... فظلت تباعا خيلنا يف بيوتكم 
  :السري الذي خيرز به؛ قال لبيد: والسراد

  كما خرج السراد من النقال ...يشك صفائحها بالروق شزرا 
ويف حديث . قد سرد احلديث والصوم؛ فالسرد فيهما أن جييء هبما والء يف نسق واحد، ومنه سرد الكالم: ويقال
مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم يسرد احلديث كسردكم، وكان حيدث احلديث لو أراد العاد أن يعده : عائشة
وأصل ذلك يف سرد الدرع، وهو أن . ألنه ميضى قوما: أي جريء، قال ومنه رجل سردي: قال سيبويه. ألحصاه

  :قال لبيد. حيكمها وجيعل نظام حلقها والء غري خمتلف
  لينال طول العيش غري مروم... صنع احلديد مضاعفا أسراده 

  :وقال أبو ذؤيب
  داوُد أو َصَنُع السوابغ تبَّع... وعليهما مسرودتان قضامها 

} اْعَملُوا آلَ َداُوَد ُشكْراً { : وهذا خطاب لداود وأهله، كما قال. أي عمال صاحلا} َملُوا َصاِلحاً َواْع{ : قوله تعاىل
  .وصف اهللا عز وجل نفسه بأنه بصري على معىن أنه عامل خبفيات األمور: وقال العلماء} إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري { 
وَُّها شَْهٌر َوَروَاُحَها َشْهٌر وَأََسلَْنا لَُه َعْيَن الْقِطْرِ َوِمَن الْجِنِّ َمْن َيْعَملُ َبْيَن َيَدْيِه بِإِذْنِ وَِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح غُُد{  ١٢: اآلية

  }َربِِّه َوَمْن يَزِغْ ِمْنُهْم َعْن أَمْرَِنا ُنِذقُْه ِمْن َعذَابِ السَِّعريِ 
: وقرأ عاصم يف رواية أيب بكر عنه. التقدير وسخرنا لسليمان الريح قال الزجاج،} وَِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح { : قوله تعاىل

  بالرفع على االبتداء، واملعىن له تسخري} الريُح{

إذا قلت أعطيت زيدا : فإن قال قائل. الريح، أو باالستقرار، أي ولسليمان الريح ثابتة، وفيه ذلك املعىن األول
األمر كذا ولكن اآلية : وقيل. األول، وجاز أن يكون مل تعطه الدينار درمها ولعمرو دينار؛ فرفعته فلم يكن فيه معىن

} غُُدوَُّها َشْهٌر َوَروَاُحَها شَْهٌر { . على خالف هذا من جهة املعىن، ألنه قد علم أنه مل يسخرها أحد إال اهللا عز وجل 
للمسرع، مث يروح من  كان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخر، وبينهما مسرية شهر: قال احلسن. أي مسرية شهر

وروى سعيد . كانت تسري به يف اليوم مسرية شهرين: قال السدي. إصطخر ويبيت بكابل، وبينهما شهر للمسرع
كان سليمان إذا جلس نصبت حواليه أربعمائة ألف كرسي، مث جلس رؤساء اإلنس مما : بن جبري عن ابن عباس قال

اإلنس مما يلي سفلة اإلنس، وجلس سفلة اجلن مما يليهم،  يليه، وجلس سفلة اإلنس مما يليهم، وجلس رؤساء
وموكل بكل كرسي طائر لعمل قد عرفه، مث تقلهم الريح، والطري تظلهم من الشمس، فيغدو من بيت املقدس إىل 

كر يل ذ: وقال وهب بن منبه. } غُُدوَُّها َشْهٌر َورََواُحَها َشْهرٌ { : إصطخر، فيبيت ببيت املقدس، مث قرأ ابن عباس
حنن نزلنا وما بنيناه، : -أن منزال بناحية دجلة مكتوبا فيه كتبه بعض صحابة سليمان؛ إما من اجلن وإما من اإلنس 

: وقال احلسن. ومبنيا وجدناه، غدونا من اصطخر فقلناه، وحنن رائحون منه إن شاء اهللا تعاىل فبائتون يف الشام
قر اخليل فأبدله اهللا خريا منها وأسرع، أبدل الريح جتري بأمره شغلت سليمان اخليل حىت فاتته صالة العصر، فع

كان مستقر سليمان مبدينة تؤمر، وكان أمر الشياطني قبل : وقال ابن زيد. حيث شاء، غدوها شهر ورواحها شهر
  :وفيه يقول النابغة. شخوصه من الشام إىل العراق، فبنوها له بالصفاح والعمد والرخام األبيض واألصفر

  قم يف الربية فأحددها عن الفند... سليمان إذ قال اإلله له  إال
  يبنون تدمر بالصفاح والعمد... وخيس اجلن إين قد أذنت هلم 



  كما أطاعك وأدهللا على الرشد... فمن أطاعك فانفعه بطاعته 
  تنهى الظلوم وال تقعد على ضمد... ومن عصاك فعاقبه معاقبة 

  :ة بأرض يشكر، أنشأهن بعض أصحاب سليمان عليه الصالة والسالمووجدت هذه األبيات منقورة يف صخر
  نروح إىل األوطان من أرض تدمر... وحنن وال حول سوى حول ربنا 
  مسرية شهر والغدو آلخر... إذا حنن رحنا كان ريث رواحنا 

  بنصر ابن داود النيب املطهر... أناس شروا هللا طوعا نفوسهم 
  وإن نسوا يوما فمن خري معشر... هلم يف معايل الدين فضل رفعة 

  مبادرة عن شهرها مل تقصر... مىت يركبوا الريح املطيعة أسرعت 
  مىت رفرفت من فوقهم مل تنفر... تظلهم طري صفوف عليهم 

يسيل أسيلت له مسرية ثالثة أيام كما . النحاس؛ عن ابن عباس وغريه: القطر} وَأََسلَْنا لَُه َعْيَن الِْقطْرِ { : قوله تعاىل
املاء، وكانت بأرض اليمن، ومل يذب النحاس فيما روي ألحد قبله، وكان ال يذوب، ومن وقته ذاب؛ وإمنا ينتفع 

إىل أين : وقيل لعكرمة. أسأل اهللا عينا يستعملها فيما يريد: قال قتادة. الناس اليوم مبا أخرج اهللا تعاىل لسليمان
: قال القشريي. أجريت له عني الصفر ثالثة أيام بلياليهن: السديوقال ابن عباس وجماهد و! ال أدري: سالت؟ فقال

أهنا سألت من صنعاء : وختصيص اإلسالة بثالثة أيام ال يدرى ما حده، ولعله وهم من الناقل؛ إذ يف رواية عن جماهد
ليمان يف معدته عينا والظاهر أنه جعل النحاس لس. ثالث ليال مما يليها؛ وهذا يشري إىل بيان املوضع ال إىل بيان املدة

  .النحاس املذاب: القطر: تسيل كعيون املياه، داللة على نبوته أو قال اخلليل
َوَمْن يَزِغْ ِمْنُهمْ { أي بأمره } َوِمَن الْجِنِّ َمْن َيْعَملُ َبْيَن َيَدْيهِ بِإِذِْن َربِِّه { . }من قطرٍ آن{: دليله قراءة من قرأ: قلت

  ُنِذقُْه ِمْن{ . رناه به من طاعة سليمانالذي أم} َعْن أَْمرَِنا 

وقيل ذلك يف الدنيا، وذلك أن اهللا تعاىل وكل هبم فيما روى . أي يف اآلخرة، قال أكثر املفسرين} َعذَابِ السَِّعريِ 
. غ عن أم سليمان ضربه بذلك السوط ضربة من حيث ال يراه فأحرقتهملكا بيده سوط من نار، فمن زا -السدي 

  .وجيوز أن يكون يف موضع رفع، كما تقدم يف الريح. يف موضع نصب مبعىن وسخرنا له من اجلن من يعمل} َمن{و 
قُدُورٍ رَاِسيَاٍت اْعَملُوا آلَ َداُوَد ُشكْراً َيْعَملُونَ لَُه َما َيَشاُء ِمْن َمَحارِيَب َوَتمَاِثيلَ َوجِفَاٍن كَالَْجوَابِ َو{ ] ١٣: [اآلية

  }َوقَِليلٌ ِمْن ِعَباِدَي الشَّكُورُ 
  :فيه مثاين مسائل

حمراب؛ : وقيل للذي يصلي فيه. كل موضع مرتفع: احملراب يف اللغة} ِمْن َمحَارِيَب َوَتَماثِيلَ { : قوله تعاىل -األوىل
: وقال جماهد. وكذا قال قتادة. أي من مساجد} ِمْن َمَحارِيَب { : وقال الضحاك. ألنه جيب أن يرفع ومعظم
  :قال. احملراب أشرف بيوت الدار: وقال أبو عبيدة. احملاريب دون القصور

  كغزالن رمل يف حماريب أقيال... وماذا عليه أن ذكرت أوانسا 
  :وقال عدي بن زيد

  نريـبيض يف الروض زهره مست... كدمى العاج يف احملاريب أوكالـ 
فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِمَن { : وقوله} إِذْ َتَسوَّرُوا الِْمحَْرابَ { : هو ما يرقى إليه بالدرج كالغرفة احلسنة؛ كما قال: وقيل

أنه أمر أن يعمل حول كرسيه ألف حمراب فيها ألف رجل عليهم املسوح "ويف اخلرب . أي أشرف عليهم} الِْمْحرَابِ 
سبحوا اهللا إىل ذلك : وهو على الكرسي يف موكبه واحملاريب حوله، ويقول جلنوده إذا ركبخيرجون إىل اهللا دائبا، 



كربوه إىل ذلك العلم اآلخر، فتلج اجلنود بالتسبيح : هللوه إىل ذلك العلم فإذا بلغوه قال: العلم، فإذا بلغوه قال
  .والتهليل جلة واحدة"

: وقيل. وهو كل ما صور على مثل صورة من حيوان أو غري حيوان. مجع متثال} َوَتمَاثِيلَ { : قوله تعاىل -الثانية
وذكر أهنا صور األنبياء والعلماء، وكانت تصور يف . ليست حبيوان. كانت من زجاج وحناس ورخام متاثيل أشياه

رجل إن أولئك كان إذا مات فيهم ال: "املساجد لرياها الناس فيزدادوا عبادة واجتهادا، قال صلى اهللا عليه وسلم
وهذا يدل . أي ليتذكروا عبادهتم فيجتهدوا يف العبادة" . الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور

وسيأيت هلذا مزيد بيان . على أن التصوير كان مباحا يف ذلك الزمان، ونسخ ذلك بشرع حممد صلى اهللا عليه وسلم
ان يعملها، وحيرم على كل مصور أن يتجاوزها فال التماثيل طلسمات ك: وقيل. عليه السالم} نوح{يف سورة 

يتجاوزها، فيعمل متثاال للذباب أو للبعوض أو للتماسيح يف مكان، ويأمرهم أال يتجاوزه فال يتجاوزه واحد أبدا ما 
  :قال. وواحد التماثيل متثال بكسر التاء. دام ذلك التماثل قائما

  متثالبآنسة كأهنا خط ... ويا رب يوم قد هلوت وليلة 
إن هذه التماثيل رجال اختذهم من حناس وسأل ربه أن ينفخ فيها الروح ليقاتلوا يف سبيل اهللا وال حييك فيهم : وقيل

وروي أهنم عملوا له أسدين يف أسفل كرسيه ونسرين فوقه، . إن اسفنديار كان منهم؛ واهللا أعلم: ويقال. السالح
  .وإذا قعد أطلق النسران أجنحتهمافإذا أراد أن يصعد بسط األسدان له ذراعيهما، 

وذلك خطأ، وما أحفظ : قال ابن عطية. أن فرقة جتوز التصوير، وحتتج هبذه اآلية: حكى مكي يف اهلداية له -الثالثة
  .عن أحد من أئمة العلم من جيوزه

خرب اهللا عز وجل قال قوم عمل الصور جائز هلذه اآلية، وملا أ: ما حكاه مكي ذكره النحاس قبله، قال النحاس: قلت
قد صح النهي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عنها والتوعد ملن عملها أو أختذها، فنسخ اهللا : وقال قوم. عن املسيح

عز وجل هبذا ما كان مباحا قبله، وكانت احلكمة يف ذلك ألنه بعث عليه السالم والصور تعبد، فكان األصلح 
  .إزالتها

مجاد ونام؛ وقد كانت اجلن تصنع لسليمان : واملوات على قسمني. يوان ومواتح: التمثال على قسمني -الرابعة
: فإن قيل. أن التماثيل من الطري كانت على كرسي سليمان: ويف اإلسرائيليات. } َوَتَماِثيلَ { : مجيعه؛ لعموم قوله
: قلنا. له، إمنا العموم يف النفي النكرةفإنه إثبات يف نكره، واإلثبات يف النكرة ال عموم } َوَتمَاِثيلَ { : ال عموم لقوله

فاقتران } َما َيَشاُء { : كذلك هو، بيد أنه قد اقتر هبذا اإلثبات يف النكرة ما يقتضي محله على العموم، وهو قوله
كان ذلك جائزا يف شرعه ونسخ : املنهي عنها؟ قلنا. كيف استجاز الصور: فإن قيل. املشية به يقتضي العموم له

  .مل يكن اختاذ الصور إذ ذاك حمرما: وعن أيب العالية. ا كما بينا، واهللا أعلمذلك بشرعن
فخص من مجلة الصور، مث " إال ما كان رقما يف ثوب"مقتضى األحاديث يدل أن الصور ممنوعة، مث جاء  -اخلامسة

مث هبتكه " . ت الدنياأخريه عين فإين كلما رأيته ذكر: "ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه السالم لعائشة يف الثوب
الثوب املصور على عائشة منع منه، مث بقطعها له وسادتني تغريت الصورة وخرجت عن هيئتها، فإن جواز ذلك إذا 

اشتريتها لك لتقعد عليها : مل تكن الصورة فيه متصلة اهليئة، ولو كانت متصلة اهلية مل جيز، لقوهلا يف النمرقة املصورة
وتبني حبديث الصالة إىل الصور أن ذلك جائز يف الرقم يف الثوب مث نسخه املنع . عليه وتوسدها، فمنع منه وتوعد

  .فهكذا استقر األمر فيه واهللا أعلم؛ قال ابن العريب. منه



كان لنا ستر فيه متثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول : روى مسلم عن عائشة قالت -السادسة
وكانت لنا : قالت" . حويل هذا فإين كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا: "م اهللا عليه وسلماهللا صلى اهللا عليه وسل

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا مستترة : وعنها قالت. قطيفة كنا نقول علمها حرير، فكنا نلبسها
  بقرام فيه صورة، فتلون وجهه،

أنه : وعنها" . عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خبلق اهللا عز وجل إن من أشد الناس: "مث تناول الستر فهتكه، مث قال
: قالت" أخريه عين: "كان هلا ثوب فيه تصاوير ممدود إىل سهوة، فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي إليه فقال

ه ورعا؛ ألن وميكن أن يكون هتتيكه عليه السالم الثوب وأمره بتأخري: قال بعض العلماء. فأخرته فجعلته وسادتني
  .فتأمله. حمل النبوة والرسالة الكمال

إن دعي رجل إىل عرس فرأى صورة ذات روح أو صورا ذات أرواح، مل يدخل : قال املزين عن الشافعي -السابعة
ومل خيتلفوا أن التصاوير يف الستور املعلقة . وإن كانت توطأ فال بأس، وإن كانت صور الشجر. إن كانت منصوبة

، "ما كان رقما يف ثوب"واستثىن بعضهم . وكذلك عندهم ما كان خرطا أو نقشا يف البناء. حمرمة مكروهة غري
  .حلديث سهل بن حنيف

إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم : " وقوله. لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املصورين ومل يستثن: قلت
مذي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف التر. ومل يستثن" القيامة ويقال هلم أحيوا ما خلقتم

إين وكلت : خيرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: "اهللا عليه وسلم
هذا حديث حسن غريب : قال أبو عيسى" بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع اهللا إهلا آخر وباملصورين: بثالث
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم . ويف البخاري ومسلم عن عبداهللا بن مسعود. صحيح

{ : وقد قال جل وعز. يدل على املنع من تصوير شيء، أي شيء كان" . أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون:"
  .فأعلمهعلى ما تقدم بيانه } َما كَانَ لَكُمْ أَنْ ُتْنبِتُوا َشَجَرَها 

وقد استثين من هذا الباب لعب البنات، ملا ثبت، عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب تزوجها وهي بنت  -الثامنة
  سبع سنني، وزفت إليه وهي بنت تسع

كنت ألعب بالبنات عند النيب صلى اهللا : وعنها أيضا قالت. ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت مثان عشرة سنة
 صواحب يلعنب معي، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسرهبن إيل عليه وسلم وكان يل

وذلك للضرورة إىل ذلك وحاجة البنات حىت يتدربن على تربية : قال العلماء. فيلعنب معي خرجهما مسلم
  .فرخص يف ذاك، واهللا أعلممث إنه ال بقاء لذلك، وكذلك ما يصنع من احلالوة أو من العجني ال بقاء له، . أوالدهن
. كحياض اإلبل: وقال. اجلوايب مجع اجلابية، وهي حفرية كاحلوض: قال ابن عرفة} َوجِفَاٍن كَالَْجوَابِ { : قوله تعاىل

. وكان يقعد على اجلفنة الواحدة ألف رجل. كاجلوبة من األرض، واملعىن متقارب: وقال ابن القاسم عن مالك
األوىل أن تكون بالياء، ومن حذف الياء قال سبيل األلف والالم أن تدخل على } لْجََوابِ َوجِفَاٍن كَا{ : النحاس

وواحد . النكرة فال يغريها عن حاهلا، فلما كان يقال جواب ودخلت األلف والالم أقر على حال فحذف الياء
جيمع؛ ومنه جبيت اخلراج،  اجلوايب جابية، وهي القدر العظيمة، واحلوض العظيم الكبري الذي جيىب فيه الشيء أي

اجلوايب مجع جوبة، واجلوبة احلفرة : إال أن ليثا روى عن جماهد قال. وجبيت اجلراد؛ أي جعلت الكساء فجمعته فيه
احلوض : جبوت املاء يف احلوض وجبيته أي مجعته، واجلابية: وقال الكسائي. الكبرية تكون يف اجلبل فيها ماء املطر



  :بل، قالالذي جيىب فيه املاء لإل
  كجابية الشيخ العراقي تفهق... تروج على آل امللحق جفنة 

  :ويروى أيضا
  ... ... ...كجابية السيح... نفي الذم عن آل احمللق جفنة 

  .ذكره النحاس

هي قدور تعمل من : وقال الضحاك. هي قدور النحاس تكون بفارس: قال سعيد بن جبري} َوقُُدورٍ َراِسَياتٍ { 
{ ومعىن . قد حنتت من اجلبال الصم مما عملت له الشياطني، أثافيها منها منحوتة هكذا من اجلبال :غريه. اجلبال

وكذلك كانت قدور عبداهللا بن اهللا بن جدعان، : قال ابن العريب. ثوابت، ال حتمل وال حترك لعظمها} رَاِسَياتٍ 
  :وعنها عرب طرفة بن العبد بقول. يصعد إليها يف اجلاهلية بسلم

  لقرى األضياف أو للمحتضر... وايب ال تين مترعة كاجل
ورأيت برباط أيب سعيد قدور الصوفية على حنو ذلك، فإهنم يطبخون مجيعا ويأكلون مجيعا من غري : قال ابن العريب

  .استئثار واحد منهم على أحد
. وغريها} البقرة{قد مضى معىن الشكر يف } اْعَملُوا آلَ َداُوَد ُشكْراً َوقَِليلٌ ِمْن ِعَباِدَي الشَّكُوُر { : قوله تعاىل

ثالث من أوتيهن فقد أويت مثل ما أويت آل : "وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صعد املنرب فتال هذه اآلية مث قال
وخشية اهللا يف السر . والقصد يف الفقر والغىن. العدل يف الرضا والغضب: "فقال. ما هن: قال فقلنا" داود

: وروي أن داود عليه السالم قال. خرجه الترمذي احلكيم أبو عبداهللا عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة " .والعالنية
وقد ". يا داود اآلن عرفتين: "فقال" وإهلامي وقدريت على شكرك نعمة لك. يا رب كيف أطيق شكرك على نعمك"

ة للمنعم واستعماهلا يف طاعته، والكفران وأن الشكر حقيقته االعتراف بالنعم. }إبراهيم{مضى هذا املعىن يف سورة 
وقليل من يفعل ذلك؛ ألن اخلري أقل من الشر، والطاعة أقل من املعصية، حبسب سابق . استعماهلا يف املعصية

أن اهللا عز وجل قد ذكر : قال داود لسليمان} أعملوا آل داود شكرا{: ملا قال اهللا تعاىل: وقال جماهد. التقدير
قال الفاريايب، أراه قال إىل صالة  -فاكفين : ال أقدر، قال: ة النهار أكفك صالة الليل، قالالشكر فاكفين صال

  أعملوا{: وقال الزهري. قال نعم، فكفاه -الظهر 

وكأن . نصب على جهة املفعول؛ أي اعملوا عمال هو الشكر} شكرا{و . أي قولوا احلمد هللا} آل داود شكرا
إِالَّ الَِّذيَن آَمُنوا { : هي يف نفسها الشكر إذ سدت مسدة، ويبني هذا قوله تعاىلالصالة والصيام والعبادات كلها 
وقد قال سفيان بن عينة يف . } َوقَلِيلٌ ِمْن ِعَباِدَي الشَّكُوُر { وهو املراد بقوله } َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوقَِليلٌ َما ُهمْ 

ويف صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا . اد بالشكر الصلوات اخلمسأن املر} أَِن اْشكُْر ِلي { : تأويل قوله تعاىل
تعاىل عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقوم من الليل حىت تفطر قدماه؛ فقالت له عائشة رضي اهللا 

راجه انفرد بإخ" . أفال أكون عبدا شكورا: "أتصنع هذا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: عنها
فظاهر القرآن والسنة أن الشكر بعمل األبدان دون االقتصار على عمل اللسان؛ فالشكر باألفعال عمل . مسلم

  .واهللا أعلم. األركان، والشكر باألقوال عمل اللسان
حملمد صلى  حيتمل أن يكون، خماطبة آلل داود، وحيتمل أن يكون خماطبة} َوقَِليلٌ ِمْن ِعَباِدَي الشَّكُورُ { : قوله تعاىل

ومسع عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه . وعلى كل وجه ففيه تنبيه وحتريض: اهللا اهللا عليه وسلم قال ابن عطية



َوقَِليلٌ ِمْن { : أردت قوله تعاىل: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: اللهم اجعلين من القليل؛ فقال عمر: رجال يقول
وروي أن سليمان عليه السالم كان ! كل الناس أعلم منك يا عمر: ي اهللا عنهفقال عمر رض. } ِعَباِدَي الشَّكُوُر 

إنه كان يأكل الرماد ويتوسده، واألول : وقد قيل. يأكل الشعري ويطعم أهله اخلشكار ويطعم املساكني الدرمك
. جلياعأخاف إن شبعت أن أنسى ا: وروي أنه ما شبع قط، فقيل له يف ذلك فقال. أصح، إذ الرماد ليس بقوت

  .وهذا من الشكر ومن القليل، فتأمله، واهللا أعلم
رَّ َتبَيََّنِت الْجِنُّ أَنْ فَلَمَّا قََضْيَنا َعلَْيِه الَْمْوَت َما َدلَُّهْم َعلَى َمْوِتِه إِالَّ دَابَّةُ الْأَْرضِ َتأْكُلُ مِْنَسأََتُه فَلَمَّا َخ{ ] ١٤: [اآلية

  }َما لَبِثُوا ِفي الَْعذَابِ الُْمهِنيِ  لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ الَْغْيَب

أي فلما حكمنا على سليمان باملوت حىت صار كاألمر املفروغ منه ووقع } فَلَمَّا قََضْيَنا َعلَْيِه الَْمْوتَ { : قوله تعاىل
وهي العصا بلسان "نه كان متكئا على املنسأة وذلك أ} َما َدلَُّهْم َعلَى َمْوِتهِ إِالَّ َدابَّةُ اَألْرضِ َتأْكُلُ مِْنَسأََتهُ { به املوت 

فمات كذلك وبقي خايف احلال إىل أن سقط ميتا " هي بلغة اليمن، ذكره القشريي: وقيل. احلبشة، يف قول السدي
النكسار العصا ألكل األرض إياها، فعلم موته بذلك، فكانت األرضة دالة على موته، أي سببا لظهور موته، وكان 

أحدمها ما قاله : واختلفوا يف سبب سؤاله لذلك على قولني. أال يعلموا مبوته حىت متضى عليه سنة سأل اهللا تعاىل
َتَبيََّنتِ الْجِنُّ { كانت اجلن تدعي علم الغيب، فلما مات سليمان عليه السالم وخفي موته عليهم : قتادة وغريه، قال

. ام حوال واجلن تعمل بني يديه حىت أكلت األرضة منسأته فسقطأق: ابن مسعود} أَنْ لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ الْغَْيَب 
ويروى أنه ملا سقط مل يعلم منذ مات؛ فوضعت األرضة على العصا فأكلت منها يوما وليلة مث حسبوا على ذلك 

كان رؤساء اجلن سبعة، وكانوا منقادين لسليمان عليه السالم، وكان داود عليه : وقيل. فوجدوه قد مات منذ سنة
لسالم أسس بيت املقدس فلما مات أوصى إىل سليمان يف إمتام مسجد بيت املقدس، فأمر سليمان اجلن به؛ فلما ا

ويف اخلرب أن ملك املوت كان . ال ختربوهم مبويت حىت يتموا بناء املسجد، وكان بقي إلمتامه سنة: دنا وفاته قال ألهله
دك شجرة يقال هلا اخلرنوبة، فلم يكن يوم يصبح فيه إال أن خترج من موضع سجو: صديقه فسأل عن آية موته فقال

: وألي شيء أنت؟ فتقول: امسي كذا وكذا؛ فيقول: ما امسك؟ فتقول الشجرة: تنبت يف بيت املقدس شجرة فيسأهلا
لكذا ولكذا؛ فيأمر هبا فتقطع، ويغرسها يف بستان له، ويأمر بكتب منافعها ومضارها وامسها وما تصلح له يف الطب؛ 

وألي شيء : اخلرنوبة؛ قال: ما امسك؟ قالت: فبينما هو يصلي ذات يوم إذا رأى شجرة نبتت بني يديه فقال هلا
ما كان اهللا ليخربه وأنا حي، أنت اليت على وجهك هالكي وهالك : خلراب هذا املسجد، فقال سليمان: أنت؟ قال

  مويت حىت تعلم اللهم عم عن اجلن. بيت املقدس فنزعها وغرسها يف حائطه مث قال

وكانت اجلن خترب أهنم يعلمون من الغيب أشياء، وأهنم يعلمون ما يف غد؛ مث لبس . اإلنس أن اجلن ال يعلمون الغيب
كفنه وحتنط ودخل احملراب وقام يصلي واتكأ على عصاه على كرسيه، فمات ومل تعلم اجلن إىل أن مضت سنة ومت 

أحسن ما قيل يف اآلية، ويدل على صحته احلديث املرفوع، روى  وهذا: قال أبو جعفر النحاس. بناء املسجد
: إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

كان نيب اهللا سليمان بن دواد عليهما السالم إذا صلى رأى شجرة نابتة بني يديه فيسأهلا ما امسك؟ فإن كانت "
: رس غرست وإن كانت لدواء كتبت؛ فبينما هو يصلي ذات يوم إذا شجرة نابتة بني يديه قال ما امسك؟ قالتلغ

اللهم عم اجلن مويت حىت تعلم اإلنس أن اجلن : خلراب هذا البيت؛ فقال: ألي شيء أنت؟ فقالت: اخلرنوبة؛ فقال
، فعلم اإلنس أن اجلن ال يعلمون الغيب ال يعلمون الغيب؛ فنحتها عصا فتوكأ عليها حوال ال يعلمون فسقطت



  .فنظروا مقدار ذلك فوجدوه سنة
وقرأ يعقوب يف رواية . } َتَبيََّنِت اإلنس أَنْ لَْو الْجِنُّ كَاُنوا َيْعلَُمونَ الَْغْيَب { ويف قراءة ابن مسعود وابن عباس 

بألف بني السني والتاء من غري } َتأْكُلُ مِْنسَأََتُه { ونافع وأبو عمرو . غري مسمى الفاعل} بَُتُُيََّنِت الْجِنُّ { رويس 
والباقون هبمزة مفتوحة موضع األلف، لغتان، إال أن ابن ذكوان أسكن اهلمزة ختفيفا، قال الشاعر يف ترك . مهز

  :اهلمزة
  فقدتباعد عنك اللهو والغزل... إذا دببت على املنساة من كرب 

  :وقال آخر فهمز وفتح
  فصار بذاك مهينا ذليال... ه ضربنا مبنسأة وجه

  :وقال آخر
  مبنسأة قد جر حبلك أحبال... أمن أجل حبل ال أباك ضربته 

  :وقال آخر فسكن مهزها
  كقومة الشيخ إىل منسأته... وقائم قد قام من تكأته 

  :وقال طرفة. نسأت الغنم أي زجرهتا وسقتها، فسميت العصا بذلك ألنه يزجر هبا الشيء وساق: وأصلها من
  على الحب كأنه ظهر برجد... أمون كألواح اإلران نسئتها 

واشتقاقها يدل على أهنا مهموزة؛ ألهنا مشتقة من نسأته أي أخرته ودفعته فقيل هلا : قال النحاس. فسكن مهزها
ألفا، فإن أبدل من اهلمزة } ِمْنَسأََتُه { هي العصا، مث قرأ : وقال جماهد وعكرمة. منسأة ألهنا يدفع هبا الشيء ويؤخر

البدل من اهلمزة قبيح جدا وإمنا جيوز يف الشعر على بعد وشذوذ، وأبو عمرو بن العالء ال يغيب عنه مثل هذا : قيل
فاجلواب على هذا أن العرب استعملت يف هذه الكلمة البدل ونطقوا هبا . ال سيما وأهل املدينة على هذه القراءة

ولست أدري ممن هو إال أهنا غري مهموزة ألهنا : عليه حىت قال أبو عمورهكذا كما يقع البدل يف غري هذا وال يقاس 
ومن قرأ هبمزة ساكنة فهو شاذ : املهدوي. ألن ما كان مهموزا فقد يترك مهزه وما مل يكن مهموزا مل جيز مهزه بوجه

ن املفتوح استخفافا، بعيد؛ ألن هاء التأنيث ال يكون ما قبلها إال متحركا أو ألفا، لكنه جيوز أن يكون ما سكن م
وجيوز أن يكون ملا أبدل اهلمزة ألفا على غري قياس قلب األلف مهزة كما قلبوها يف قوهلم العأمل واخلأمت، وروي عن 

إنه من سئة القوس يف لغة من مهزها، وقد : مهموزة مكسورة التاء؛ فقيل} سأته{مفصولة } مِن{صعيد بن جبري 
سية القوس ما عطف من طرفيها، واجلمع سيات، واهلاء عوض عن : اجلوهريقال . روي مهز سية القوس عن رؤية
ويف دابة . وسائر العرب ال يهمزوهنا" سية القوس"كان رؤبة يهمز : قال أبو عبيدة. الواو، والنسبة إليها سيوي

لراء، وهو مجع بفتح ا} دابة اَألرَض{وقد قرئ . أهنا أرضة؛ قال ابن عباس وجماهد وغريمها: أحدمها: األرض قوالن
دويبة تأكل اخلشب؛ ": بالتحريك"واألرضة : قال اجلوهري. أهنا دابة تأكل العيدان: الثاين. األرضة؛ ذكره املاوردي

  .فهي مأروضة إذا أكلتها" بالتسكني"أرضت اخلشبة تؤرض أرضا : يقال

املعىن تبني أمر : وقال غريه. أي تبينت اجلن موته :قال الزجاج} َتَبيََّنتِ الْجِنُّ { أي سقط } فَلَمَّا َخرَّ { : قوله تعاىل
أقام سليمان بن داود : باألسانيد الصحاح عن ابن عباس قال -ويف التفسري . } َواْسأَلِ الْقَْرَيةَ { : اجلن؛ مثل

د عليهما الصالة والسالم حوال ال يعلم مبوته وهو متكئ على عصاه، واجلن منصرفة فيما كان أمرها به، مث سقط بع
وهذه القراءة من ابن . حول؛ فلما خر تبينت، اإلنس أن لو كان اجلن يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني



: قال السدي. أن اجلن شكرت ذلك لألرضة فأينما كانت، يأتوهنا باملاء: ويف اخلرب. عباس على جهة التفسري
لو كنت تأكلني : يأتيها به الشياطني شكرا؛ وقالت والطني، أمل تر إىل الطني الذي يكون يف جوف اخلشب فإنه مما

تبني أمر اجلن، فحذف : يف موضع رفع على البدل من اجلن، والتقدير} أن{و. الطعام والشراب ألتيناك هبما
وجيوز أن . وهذا بدل االشتمال. املضاف، أي تبني وظهر لإلنس وانكشف هلم أمر اجلن أهنم ال يعلمون الغيب

السخرة واحلمل } ِفي الَْعذَابِ الُْمهِنيِ { . أقاموا} َما لَبِثُوا { . على، تقدير حذف الالم تكون يف موضع نصب
وعمر سليمان ثالثا ومخسني سنة، ومدة ملكه أربعون سنة؛ فملك وهو ابن ثالث عشرة سنة، . والبنيان وغري ذلك

كان عمر سليمان سبعا وستني ستة، : وقال السدي وغريه. وابتدأ يف بنيان بيت املقدس وهو ابن سبع عشره سنة
. وابتدأ يف بنيان بيت املقدس وهو ابن عشرين سنة، وكان ملكه مخسني سنة. وملك وهو ابن سبع عشرة سنة

وحكي أن سليمان عليه السالم ابتدأ بنيان بيت املقدس يف السنة الرابعة من ملكه، وقرب بعد فراغه منه اثين عشر 
شاة، واختذ اليوم الذي فرغ فيه من بنائه عيدا، وقام على الصخرة رافعا يديه إىل اهللا ألف ثور ومائة وعشرين ألف 

اللهم أنت وهبت يل هذا السلطان وقويتين، على بناء هذا املسجد، اللهم فأوزعين شكرك على : تعاىل بالدعاء فقال
ملن دخل هذا املسجد مخس  ما أنعمت علي وتوفين على ملتك وال تزغ قليب بعد إذ هديتين، اللهم إين أسألك

  وال سقيم. وال خائف إال أمنته. ال يدخله مذنب دخل، للتوبة إال غفرت له وتبت عليه: خصال

أال تصرف نظرك عمن دخله حىت خيرج منه؛ إال من أراد إحلادا أو ظلما، : واخلامسة. وال فقري إال أغنيته. إال شفيته
  .يا رب العاملني؛ ذكره املاوردي

أصح مما تقدم أنه مل يفرغ بناؤه إال بعد موته بسنة، والدليل على صحة هذا ما خرج النسائي وغريه وهذا : قلت
أن سليمان بن داود ملا بىن بيت املقدس "بإسناد صحيح من حديث عبداهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عاىل ملكا ال ينبغي ألحد من بعده فأوتيه، حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل اهللا ت: سأل اهللا تعاىل خالال ثالثة
وسأل اهللا تعاىل حني فرغ من بنائه املسجد أال يأتيه أحد ال ينهزه إال الصالة فيه أن خيرج من خطيئته كيوم ولدته 

  .}سبحان{وذكرنا بناءه يف } آل عمران{وقد ذكرنا هذا احلديث يف " أمه
كَنِهِْم آَيةٌ َجنََّتاِن َعْن َيِمنيٍ َوِشَمالٍ كُلُوا ِمْن رِْزقِ َربِّكُْم وَاْشكُرُوا لَُه بَلَْدةٌ طَيَِّبةٌ لَقَْد كَانَ ِلَسَبٍأ ِفي َمْس{ ] ١٥: [اآلية

  }َوَربٌّ غَفُوٌر 
قرأ نافع وغريه بالصرف والتنوين على أنه اسم حي، وهو يف األصل } لَقَْد كَانَ ِلَسَبٍأ ِفي َمْسكَنِهِْم آَيةٌ { : قوله تعاىل

حدثنا أبو كريب وعبد بن محيد : رجل؛ جاء بذلك التوقيف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم روى الترمذي قال اسم
: قاال حدثنا أبو أسامة عن احلسن بن احلكم النخعي قال حدثنا أبو سربة النخعي عن فروة بن مسيك املرادي قال

من أدبر من قومي مبن أقبل منهم؛ فأذن يل يف قتاهلم  يا رسول اهللا، أال أقاتل: أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت
فأرسل يف أثري فردين فأتيته : ؟ فأخرب أين قد سرت، قال"ما فعل الغطيفي: "وأمر؛ فلما خرجت من عنده سأل عين

ادع القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه ومن مل يسلم فال تعجل حىت أحدث إليك؛ : "وهو يف نفر من أصحابه فقال
  ليس بأرض وال بامرأة: يا رسول اهللا، وما سبأ؟ أرض أو امرأة؟ قال: نزل يف سبأ ما أنزل؛ فقال رجلوأ: قال

فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان . ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة
يا رسول اهللا وما أمنار؟ : فقال رجل. مناروأما الذين تيامنوا فاألزد واألشعريون ومحري وكندة ومذحج وأ. وعاملة
هذا : قال أبو عيسى. وروي هذا عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم" . الذين منهم خثعم وجبيلة: "قال



بغري صرف، جعله امسا للقبيلة، وهو اختيار أيب عبيد، } لسبأَ{وقرأ ابن كثري وأبو عمرو . حديث حسن غريب
وقد مضى . ولو كان كما قال لكان يف مساكنها: النحاس. } ِفي َمَساِكنِهِْم { قبيلة بأن بعده واستدل على أنه اسم 

  :وقال الشاعر يف الصرف. زيادة بيان هلذا املعىن} النمل{يف 
  قد عض أعناقهم جلد اجلواميس... الواردون ومت يف ذرى سبأ 
  :وقال آخر يف غري الصرف

  من دون سيلها العرما يبنون... من سبأ احلاضرين مأرب إذ 
قراءة العامة على اجلمع، وهي اختيار أيب } يف مساكنهم{. بإسكان اهلمزة} لسبأْ{وقرأ قنبل وأبو حيوة واجلحدري 

موحدا، إال } مسكنِهم{وقرأ إبراهيم ومحزة وحفص . عبيد وأيب حامت؛ ألن هلم مساكن كثرية وليس مبسكن واحد
والساكن : قال النحاس. مش والكسائي موحدا كذلك، إال أهنم كسروا الكافوقرأ حيىي واألع. أهنم فتحوا الكاف

أن يكون واحدا يؤدي عن : أحدمها: كان فيه تقديران" مسكنهم"يف هذا أبني؛ ألنه جيمع اللفظ واملعىن، فإذا قلت 
ى قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمِعهِمْ خََتَم اللَُّه َعلَ{ : أن يكون مصدرا ال يثين وال جيمع؛ كما قال اهللا تعاىل: واألخر. اجلمع

مثل مسجد، خارج عن القياس، وال } َمْسكِن{و } َمقَْعدِ ِصْدقٍ { وكذا . فجاء بالسمع موحدا} َوَعلَى أَْبصَارِِهمْ 
اسم كان، أي عالمة دالة على قدرة اهللا تعاىل على أن هلم خالقا خلقهم، وأن كل } آية{. يوجد مثله إال مساعا

اجتمعوا على أن خيرجوا من اخلشبة مثرة مل ميكنهم ذلك، ومل يهتدوا إىل اختالف أجناس الثمار وألواهنا اخلالئق لو 
  جيوز} َجنََّتانِ { . وطعومها وروائحها وأزهارها، ويف ذلك ما يدل على أهنا ال تكون إال من عامل قادر

. وليس بتمام} آَيةٌ { على هذا الوجه على ، وجيوز أن يكون خرب ابتداء حمذوف،فوقف }آَيةٌ { أن يكون بدال من 
رفع تفسريا لآلية، وجيوز أن : وقال الفراء. أي اآلية جنتان، فجنتان رفع ألنه خرب ابتداء حمذوف: قال الزجاج

: وقال عبدالرمحن بن زيد. على أهنا خرب كان، وجيوز أن تنصب اجلنتني على اخلرب أيضا يف غري القرآن" آية"تنصب 
ليت كانت ألهل سبأ يف مساكنهم أهنم مل يروا فيها بعوضة قط وال ذبابا وال برغوثا وال قملة وال عقربا وال إن اآلية ا

. حية وال غريها من اهلوام، وإذا جاءهم الركب يف ثياهبم القمل والدواب فإذا نظروا إىل بيوهتم ماتت الدواب
رأسها مكتل فيمتلئ من أنواع الفواكه من غري أن متسها إن اآلية هي اجلنتان، كانت املرأة متشي فيهما وعلى : وقيل

: وجد فيهما قصران مكتوب على أحدمها: قال سفيان. وروى أن اجلنتني كانتا بني جبلني باليمن. بيدها؛ قال قتادة
حنن بنينا صروح، مقيل ومراح؛ فكانت إحدى : حنن بنينا سلحني يف سبعني خريفا دائبني، وعلى اآلخر مكتوب

ومل يرد جنتني اثنني بل أراد من اجلنتني مينة ويسرة؛ أي :  عن ميني الوادي واألخرى عن مشاله قال القشريياجلنتني
أي قيل هلم كلوا، ومل } كُلُوا ِمْن رِْزقِ رَبِّكُمْ { .كانت بالدهم ذات بساتني وأشجار ومثار؛ تستتر الناس بظالهلا 

أي قالت الرسل هلم قد أباح اهللا تعاىل هلم ذلك؛ أي أباح لكم : لوقي. يكن مث أمر، ولكنهم متكنوا من تلك النعم
{ . يعين على ما رزقكم} وَاْشكُُروا لَهُ { . أي من مثار اجلنتني} ِمْن رِْزقِ َربِّكُْم { . هذه النعم فاشكروه بالطاعة

طيبة ليس فيها هوام : وقيل.  سبخةغري: وقيل. هذا كالم مستأنف؛ أي هذه بلدة طيبة أي كثرية الثمار} َبلَْدةٌ طَيَِّبةٌ 
أي واملنعم هبا عليكم رب غفور يستر ذنوبكم، فجمع هلم } َوَربٌّ غَفُورٌ { . هي صنعاء: قال جماهد. لطيب هوائها

يكون . إمنا ذكر املغفرة مشريا إىل أن الرزق قد: وقيل. بني مغفرة ذنوهبم وطيب بلدهم ومل جيمع ذلك جلميع خلقه
إمنا امنت عليهم بعفوه عن عذاب االستئصال بتكذيب : وقيل. }البقرة{مضى القول يف هذا يف أول  .وقد. فيه حرام

  .من كذبوه من سالف األنبياء إىل أن استداموا اإلصرار فاستؤصلوا



َتْينِ ذَوَاَتيْ أُكُلٍ َخْمٍط وَأَثْلٍ َوَشْيٍء ِمْن فَأَْعَرضُوا فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم سَْيلَ الَْعرِمِ َوَبدَّلَْناُهْم بَِجنََّتْيهِْم َجنَّ{ ] ١٦: [اآلية
  }ِسْدرٍ قَِليلٍ 
بعث إىل أهل سبأ : يعين عن أمره واتباع رسله بعد أن كانوا مسلمني قال السدي ووهب} فَأَعَْرُضوا { : قوله تعاىل

الفترة بني عيسى وحممد وكان هلم رئيس يلقب باحلمار، وكانوا يف زمن : قال القشريي. ثالثة عشر نبيا فكذبوهم
. أكفر من محار: كان له ولد فمات فرفع رأسه إىل، السماء فبزق وكفر؛ وهلذا يقال: صلى اهللا عليه وسلم وقيل

هو رجل، من عاد مات له أوالد فكفر كفرا عظيما، فال مير بأرضه أحد إال " أكفر من محار"وقوهلم : وقال اجلوهري
وهلذا قيل يف . مث ملا سال السيل جبنتيهم تفرقوا يف البالد؛ على ما يأيت بيانه. قتلهدعاه إىل الكفر، فإن أجابه وإال 

والعرم فيما روي عن ابن } فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم سَْيلَ الَْعرِمِ { . األوس واخلزرج منهم: وقيل". تفرقوا أيادي سبا: "املثل
العرم وادي سبأ؛ كانت جتتمع إليه : قتادة. اسم الوادي العرم: وقال عطاء. سيل السد العرم: السد فالتقدير: عباس

مسايل من األودية، قيل من البحر وأودية اليمن؛ فردموا ردما بني جبلني وجعلوا يف ذلك الردم ثالثة أبواب بعضها 
لما فوق بعض، فكانوا يسقون من األعلى مث من الثاين مث من الثالث على قدر حاجاهتم؛ فأخصبوا وكثرت أمواهلم، ف

كانوا يزعمون أهنم جيدون يف علمهم وكهانتهم أنه : قال وهب. كذبوا الرسل سلط اهللا عليهم الفأر فنقب الردم
خيرب سدهم فأرة فلم يتركوا فرجة بني صخرتني إال ربطوا إىل جانبها هرة؛ فلما جاء ما أراد اهللا تعاىل هبم أقبلت 

خرت عن الصخرة ودخلت يف الفرجة اليت كانت عندها ونقبت فأرة محراء إىل بعض تلك اهلرر فساورهتا حىت استأ
السد حىت أوهنته للسيل وهم ال يدرون؛ فلما جاء السيل دخل تلك اخللل حىت بلغ السد وفاض املاء على أمواهلم 

وقال  -العرم اسم اجلرذ الذي نقب السكر عليهم، وهو الذي يقال له اخللد : وقال الزجاج. فغرقها ودفن بيوهتم
  وقد قال ابن األعرايب. فنسب السيل إليه ألنه بسببه -ادة أيضا قت

وعن ابن . العرم ماء أمحر أرسله اهللا تعاىل يف العد فشقه وهدمه: وقال جماهد وابن أيب. العرم من أمساء الفأر: أيضا
عيسى وحممد  وعن الضحاك كانوا يف الفترة بني. وقيل العرم بسكون الراء. عباس أيضا أن العرم املطر الشديد

وال واحد هلا من لفظها، ويقال : العرم املسناة؛ وقاله اجلوهري، قال: وقال عمرو بن شرحبيل. عليهما السالم
. العرم كل شيء حاجز بني شيئني، وهو الذي يسمى السكر، وهو مجع عرمة: وقال حممد بن يزيد. واحدها عرمة

ة فهو العرم، واملسناة هي اليت يسميها أهل مصر اجلسر؛ وما جيتمع من مطر بني جبلني ويف وجهه مسنا: النحاس
املسناة الضفرية تبين للسيل ترده، مسيت مسناة : قال اهلروي. فكانوا يفتحوهنا إذا شاؤوا فإذا رويت جنتاهم سدوها

غة محري، وروي أن العرم سد بنته بلقيس صاحبة سليمان عليه الصالة والسالم، وهو املسناة بل. ألن فيها مفاتح املاء
رجل : بنته بالصخر والقار، وجعلت له أبوابا ثالثة ببعضها فوق بعض، وهو مشتق من العرامة وهي الشدة، ومنه

. عارم، أي شديد، وعرمت العظم أعرمه وأعرمه عرما إذا عرقته، وكذلك عرمت اإلبل الشجر أي نالت منه
وقد . أي شرس" بالضم"وصيب عارم بني العرام . تهوتعرمت العظم تعرق. العراق من العظم والشجر: والعرام بالضم

  .والعرم العارم؛ عن اجلوهري". بالفتح"عرم يعرم ويعرم عرامة 
قال . بغري تنوين مضافا} أُكُلٍ َخْمٍط { وقرأ أبو عمرو } وََبدَّلَْناُهمْ بَِجنََّتيْهِْم جَنََّتْينِ ذَوَاَتْي أُكُلٍ َخْمٍط { : قوله تعاىل

هو كل : وقال أبو عبيدة. اخلمط ضرب من األراك له محل يؤكل: اجلوهري. اخلمط األراك: خلليلأهل التفسري وا
واللنب . اخلمط كل ما تغري إىل ما ال يشتهي: املربد. كل نبت فيه مرارة ال ميكن أكله: الزجاج. ذي شوك فيه مرارة

أو بدل منه؛ } ـأكُل{بالتنوين على أنه نعت لـ } ذَوَاَتيْ أُكُلٍ َخْمطٍ { واألوىل عنده يف القراءة . مخط إذا محض
  ألن األكل هو اخلمط بعينه عنده، فأما اإلضافة فباب جوازها أن يكون



ثوب خز : واإلضافة أحسن يف كالم العرب؛ حنو قوهلم: وقال األخفش. تقديرها ذوايت أكل محوضة أو أكل مرارة
ب عنه حالوة احللب ومل يتغري طعمه فهو سامط؛ وإن أخذ اللنب احلامض وذكر أبو عبيد أن اللنب إذا ذه: واخلمط

وختمط . شيئا من الريح فهو خامط ومخيط، فإن أخذ شيئا من طعم فهو ممحل، فإذا كان فيه طعم احلالوة فهو فوهة
إذا نزعت : ومخطت الشاة أمخطها مخطا. وختمط البحر أي التطم. وختمط فالن أي غضب وتكرب. هدر: الفحل

اخلمر اليت قد أخذت ريح اإلدراك : واخلمطة. ها فهي مخيط، فإن نزعت شعرها وشويتها فهي مسيطجلدها وشويت
يقال للحامضة . وقال القتيب يف أدب الكاتب. ويقال هي احلامضة؛ قاله اجلوهري. كريح التفاح ومل تدرك بعد

  :اخلمطة اليت قد أخذت شيئا من الريح؛ وأنشد: مخطة، ويقال
  وال خلة يكوي الشروب شهاهبا... يست خبمطة عقار كماء الينء ل

منه اختذ منرب النيب صلى اهللا عليه "هو شبيه بالطرفاء إال أنه أعظم منه طوال؛ : قال الفراء} وَأَثْلٍ { : قوله تعاىل
: وقال احلسن. وسلم، ولألثل أصول غليظة يتخذ منه األبواب، وورقه كورق الطرفاء، الواحدة أثلة واجلمع أثالث

هو شجر : وقال أبو عبيدة. وقيل هو السمر. هو ضرب من اخلشب يشبه الطرفاء رأيته بفيد: قتادة. ثل اخلشباأل
قال } َوَشْيٍء ِمْن ِسْدرٍ قَِليلٍ { . قدح نضار: خشب يعمل منه قصاع، ومنه: والنضار. الذهب: النضار. النضار
بري ال ينتفع به وال يصلح ورقه : لشجر سدرانالسدر من ا: وقال األزهري. هو السمر؛ ذكره النحاس: الفراء

سدر ينبت على املاء ومثره النبق وورقه غسول : والثاين. للغسول وله مثر عفص ال يؤكل، وهو الذي يسمى الضال
بينما شجر القوم من خري شجر إذ صريه اهللا تعاىل من شر الشجر بأعماهلم، فأهلك : قال قتادة. يشبه شجر العناب

  مرةأشجارهم املث

وأشجار البوادي ال تسمى جنة وبستانا ولكن ملا وقعت الثانية يف : القشري. وأنبت بدهلا األراك والطرفاء والسدر
إىل } قَِليلٍ { وحيتمل أن يرجع قوله } َوجََزاُء َسيِّئَةٍ َسيِّئَةٌ ِمثْلَُها { : مقابلة األوىل أطلق لفظ اجلنة، وهو كقوله تعاىل

  .واألثل والسدرمجلة ما ذكر من اخلمط 
  }ذَِلَك جََزْيَناُهْم بَِما كَفَرُوا َوَهلْ ُنجَازِي إِالَّ الْكَفُورَ { ] ١٧: [اآلية

نصب؛ أي جزيناهم } ذَِلَك { وموضع . أي هذا التبديل جزاء كفرهم} ذَِلَك َجَزيَْناُهْم بَِما كَفَرُوا { : قوله تعاىل
رفعا } الْكَفُوَر { بياء مضمومة وزاي مفتوحة، } ُيجَاَزى{قراءة العامة } وَر وََهلْ ُنَجازِي إِالَّ الْكَفُ{ . ذلك بكفرهم

بالنصب، } الكفوَر{بالنون وكسر الزاي، } ُنجازِي{: وقرأ يعقوب وحفص ومحزة والكسائي. على ما مل يسم فاعله
واألمر يف هذا واسع، واملعىن : اسالنح. ومل يقل جوزوا} َجَزيَْناُهْم { ألن قبله : واختاره أبو عبيد وأبو حامت، قاال

خلق آدم من طني، لكان : خلق اهللا تعاىل آدم صلى اهللا عليه وسلم من طني، وقال آخر: فيه بني، ولو قال قائل
  .املعىن واحدا

مل خص اهللا تعاىل اجملازاة بالكفور ومل يذكر : يف هذه اآلية سؤال ليس يف هذه السورة أشد منه، وهو أن يقال: مسألة
ليس جيازى هبذا اجلزاء الذي هو اإلصطالم واإلهالك إال من : حاب املعاصي؟ فتكلم العلماء يف هذا؛ فقال قومأص
جيازى مبعىن يعاقب؛ وذلك أن املؤمن يكفر اهللا تعاىل عنه سيئاته، والكافر جيازى بكل سوء عمله؛ : وقال جماهد. كفر

وقال . ملناقشة يف احلساب، وأما املؤمن فال يناقش احلسابهو ا: وقال طاوس. فاملؤمن جيزى وال جيازى ألنه يئاب
. املعىن على من كفر بالنعم وعمل بالكبائر: قطرب خالف هذا، فجهلها يف أهل املعاصي غري الكفار، وقال

وعن عائشة رضي اهللا عنها . أن احلسن قال مثال مبثل: وأوىل ما قيل يف هذه اآلية وأجل ما روي فيها: النحاس
  عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممس: قالت



إمنا :"قال } فََسْوَف ُيحَاَسُب ِحَساباً َيسِرياً { : يا نيب اهللا، فأين قوله جل وعز: فقلت" من حوسب هلك: "يقول
أن الكافر يكافأ على أعماله وحياسب : وهذا إسناد صحيح، وشرحه" . ذلك العرض ومن نوقش احلساب هلك

َوَهلْ { : ويف الثاين} ذَِلَك جََزْيَناُهْم بَِما كَفَُروا { : ري؛ ويبني هذا قوله تعاىل يف األولعليها وحيبط ما عمل من خ
وفيناهم؛ فهذا حقيقة اللغة، . }جزيناهم{يكافأ بكل عمل عمله، ومعىن : } ُيَجازى{ومعىن } ُنجَازِي إِلَّا الْكَفُوَر 

  .جمازا. }جزى{يقع مبعىن } جازى{وإن كان 
ا لَيَاِلَي َوأَيَّاماً َوَجَعلَْنا َبْينَُهْم َوَبْيَن الْقَُرى الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها قُرًى ظَاِهَرةً َوقَدَّْرَنا ِفيَها السَّْيَر ِسريُوا ِفيَه{ ] ١٨: [اآلية

  }آِمنَِني 
والقرى . يعين بني اليمن والشأم: قال احلسن} َرةً َوَجَعلَْنا َبيَْنُهْم وََبْيَن الْقَُرى الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها قُرًى ظَاِه{ : قوله تعاىل

قيل إهنا كانت أربعة آالف وسبعمائة قرية بورك فيها بالشجر : والربكة. الشام واألردن وفلسطني: اليت بورك فيها
بني املدينة  يريد: قال ابن عباس} قُرًى ظَاِهَرةً { . بكثرة العدد} َباَركَْنا ِفيَها { وحيتمل أن يكون . والثمر واملاء

. متصلة على طريق، يغدون فيقيلون يف قرية ويروحون فيبيتون يف قرية: }ظَاِهَرةً { معىن : وقال قتادة. والشام
كانت املرأة خترج معها مغزهلا وعلى : قال احلسن. كان على كل ميل قرية بسوق، وهو سبب أمن الطريق: وقيل

. ا حىت ميتلئ مكتلها من كل الثمار، فكان ما بني الشام واليمن كذلكرأسها مكتلها مث تلتهي مبغزهلا فال تأيت بيته
لظهورها، أي إذا خرجت عن هذه ظهرت } ظَاِهَرةً { إمنا قيل هلا : وقيل. أي مرتفعة، قال املربد} ظَاهَِرةً { وقيل 

أي جعلنا } يَها السَّْيرَ َوقَدَّْرَنا ِف{ . هذا أمر ظاهر أي معروف: لك األخرى، فكانت قرى ظاهرة أي معروفة، يقال
السري بني قراهم وبني القرى اليت باركنا فيها سريا مقدرا من منزل إىل منزل، ومن قرية إىل قرية، أي جعلنا بني كل 

  وإمنا يبالغ اإلنسان يف السري لعدم الزاد واملاء. قريتني نصف يوم حىت يكون املقيل يف قرية واملبيت يف قرية أخرى

أي وقلنا هلم } ِسُريوا ِفيَها { . فإذا وجد الزاد واألمن مل حيمل على نفسه املشقة ونزل أينما أرادوخلوف الطريق، 
سريوا فيها، أي يف هذه املسافة فهو أمر متكني، أي كانوا يسريون فيها إىل مقاصدهم إذا أرادوا آمنني، فهو أمر 

بلفظ } لَيَاِلَي َوأَيَّاماً { : وقال. نصب على احلال} آِمنَِني { ظرفان } لََياِلَي َوأَيَّاماً { . مبعىن اخلرب، وفيه إضمار القول
كانوا : قال قتادة. النكرة تنبيها على قصر أسفارهم؛ أي كانوا ال حيتاجون إىل طول السفر لوجود ما حيتاجون إليه

حيرك بعضهم بعضا، ولو يسريون غري خائفني وال جياع وال ظلماء، وكانوا يسريون مسرية أربعة أشهر يف أمان ال 
  .لقي الرجل قاتل أبيه ال حيركه

زَّقٍ إِنَّ ِفي ذَِلكَ فَقَالُوا رَبََّنا َباِعدْ َبْيَن أَسْفَارَِنا َوظَلَُموا أَنْفُسَُهْم فََجَعلَْناُهْم أَحَادِيثَ َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُمَم{ ] ١٩: [اآلية
  }لَآياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ َشكُورٍ 

ملا بطروا وطغوا وسئموا الراحة ومل يصربوا على العافية متنوا طول } فَقَالُوا َربََّنا َباِعْد َبْيَن أَْسفَارَِنا { : ىلقوله تعا
. اآلية} فَاْدُع لََنا رَبََّك ُيْخرِْج لََنا ِممَّا ُتنْبُِت الْأَْرُض ِمْن َبقِْلَها { : األسفار والكدح يف املعيشة؛ كقول بين إسرائيل،

فأجابه } اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحجَاَرةً ِمَن السََّماءِ { : لنضر بن احلارث حني قالوكا
اهللا تبارك وتعاىل، وقتل يوم بدر بالسيف صربا؛ فكذلك هؤالء تبددوا يف الدنيا ومزقوا كل ممزق، وجعل بينهم وبني 

بالنصب على أنه نداء } َربََّنا { وقراءة العامة . ومفاوز يركبون فيها الرواحل ويتزودون األزوادالشام فلوات 
وقرأ ابن . سألوا املباعدة يف أسفارهم} َباِعدْ { . ناديت ودعوت: مضاف، وهو منصوب ألنه مفعول به، ألن معناه
: النحاس. من التبعيد} َبَعد{ك على الدعاء كذل} َربََّنا { : كثري وأبو عمرو وابن حميصن وهشام عن ابن عامر



وقرأ أبو صاحل وحممد ابن احلنفية وأبو العالية ونصر بن . قارب وقرب: وباعد وبعد واحد يف املعىن، كما تقول
  عاصم

لقد باعد ربنا بني : بفتح العني والدال على اخلرب، تقديره} باَعَد{رفعا } َربَُّنا { : ويعقوب، ويروى عن ابن عباس
واختار هذه القراءة . لقد بوعدت علينا أسفارنا: قربنا هلم أسفارهم فقالوا أشرا وبطرا: أسفارنا، كأن اهللا تعاىل يقول

وقراءة حيىي بن يعمر . ألهنم ما طلبوا التبعيد إمنا طلبوا أقرب من ذلك القرب بطرا وعجبا مع كفرهم: أبو حامت قال
: بشد العني من غري ألف، وفسرها ابن عباس قال} َنا بَُعَد َبْيَن أَْسفَارَِنا َربَّ{ وعيسى بن عمر وتروى عن ابن عباس 

} َربََّنا }{ َبُعَد َبْيَن أَْسفَارَِنا { وقراءة سعيد بن أيب احلسن أخى احلسن البصري . شكوا أن رهبم باعد بني أسفارهم
. بالفعل، أي، بعدما يتصل بأسفارنا} بني{ورفع } ا بَُعَد َبْيَن أَْسفَارَِن{ : نداء مضاف، مث أخربوا بعد ذلك فقالوا

على ظرف، وتقديره يف } بني{وروى الفراء وأبو إسحاق قراءة سادسة مثل اليت قبلها يف ضم العني إال أنك تنصب 
وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها مل جيز أن يقال إحداها أجود من : النحاس. بعد سرينا بني أسفارنا: العربية
رى، كما ال يقال ذلك يف أخبار اآلحاد إذا اختلفت معانيها، ولكن خرب عنهم أهنم دعوا رهبم أن يبعد بني األخ

َوظَلَُموا أَنْفُسَُهْم { . أسفارهم بطرا وأشرا، وخرب عنهم أهنم ملا فعل ذلك هبم خربوا به وشكوا، كما قال ابن عباس
َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ { . ذوي أحاديث: حدث بأخبارهم، وتقديره يف العربيةأي يت} فََجَعلَْناُهْم أََحاِديثَ { أي بكفرهم } 

فلحقت األنصار بيثرب، وغسان بالشام، واألسد : قال الشعيب. ومتزقوا. أي ملا حلقهم ما حلقهم تفرقوا} ُمَمزَّقٍ 
بأ، أي مذاهب سبأ تفرقوا أيدي سبأ وأيادي س: بعمان، وخزاعة بتهامة، وكانت العرب تضرب هبم املثل فتقول

الصبار الذي يصرب عن املعاصي، وهو تكثري صابر ميدح هبذا } إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياتٍ ِلكُلِّ صَبَّارٍ َشكُورٍ { . وطرقها
لنعمه؛ وقد مضى هذا املعىن } َشكُورٍ { . فإن أردت أنه صرب عن املعصية مل يستعمل فيه إال صبار عن كذا. االسم

  .}البقرة{يف 
  }َولَقَْد َصدََّق َعلَيْهِْم إِْبلِيُس ظَنَُّه فَاتََّبعُوُه إِلَّا فَرِيقاً ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ { ] ٢٠[ :اآلية

قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو وابن كثري : فيه أربع قراءات} َولَقَْد َصدََّق َعلَْيهِْم إِْبِليُس ظَنَّهُ { : قوله تعاىل
. بالنصب؛ أي يف ظنه} ظَنَّهُ { بالرفع } إِْبِليسُ { بالتخفيف } َولَقَدْ َصدََّق َعلَْيهِْم { وابن عامر ويروى عن جماهد، 

. صدق عليهم ظنا ظنه إذ صدق يف ظنه؛ فنصب على املصدر أو على الظرف"وهو على املصدر أي : قال الزجاج
لَأَقُْعَدنَّ لَُهْم صَِراطََك الُْمْسَتقِيَم { : النصب ألنه مفعول به؛ أي صدق الظن الذي ظنه إذ ق} ظَنَّه { : وقال أبو علي

وقرأ . صدق احلديث، أي يف احلديث: ؛ وجيوز تعدية الصدق إىل املفعول به، ويقال} لَأُغْوِيَنَُّهْم أَْجَمِعَني { : وقال} 
وع الفعل بالنصب بوق} ظَنَّه { بالتشديد } صدق{: ابن عباس حيىي بن وثاب واألعمش وعاصم ومحزة والكسائي

} صَدق عليهم{وقرأ جعفر بن حممد وأبو اهلجهاج . ظن ظنا فكان كما ظن فصدق ظنه: قال جماهد. عليه
وقد أجاز . ال وجه هلذه القراءة عندي، واهللا تعاىل أعلم: قال أبو حامت. بالرفع} ظَنَّه { بالنصب } إبليَس{بالتخفيف 

أن إبليس سول له : مفعول به؛ واملعىن} إبليَس} {صدق{ل هذه القراءة الفراء وذكرها الزجاج وجعل الظن فاع
: ، كما تقول}صدق{متعلقة بـ } على{و. ولقد صدق عليهم ظن إبليس: ظنه فيهم شيئا فصدق ظنه، فكأنه قال

{ : والقراءة الرابعة. من الصلة على املوصول. صدقت عليك فيما ظننته بك، وال تتعلق بالظن الستحالة تقدم شيء
على أن يكون ظنه بدال من إبليس } صدق{برفع إبليس والظن، مع التخفيف يف } َصدََّق َعلَْيهِْم إِْبِليُس ظَنَّهُ  َولَقَْد

هذا يف أهل سبأ، أي كفروا وغريوا وبدلوا بعد أن كانوا مسلمني إال قوما منهم آمنوا : مث قيل. وهو بدل االشتمال



: وقال احلسن. ى الناس كلهم إال من أطاع اهللا تعاىل؛ قال جماهدهذا عامل، أي صدق إبليس ظنه عل: وقيل. برسلهم
أما إذ أصبت من األبوين ما أصبت فالذرية : ملا أهبط آدم عليه السالم من اجلنة ومعه حواء وهبط إبليس قال إبليس

وقال ابن . } ظَنَُّه  َولَقَْد َصدََّق َعلَيْهِْم إِْبلِيُس{ : فكان ذلك ظنا من إبليس، فأنزل اهللا تعاىل! أضعف وأضعف
  خلقت من نار وخلق آدم من طني: إن إبليس قال: عباس

إن إبليس قال يا رب : وقال زيد بن أسلم. فصدق ظنه عليهم} لَأَْحتَنِكَنَّ ذُرِّيََّتُه إِلَّا قَِليالً { والنار حترق كل شيء 
. ن، ظنا منه فصدق عليهم إبليس ظنهأرأيت هؤالء الذين كرمتهم وشرفتهم وفضلتهم علي ال جتد أكثرهم شاكري

ما ضرهبم : قال احلسن} فَاتََّبُعوُه { . إنه ظن أنه إن أغواهم أجابوه وإن أضلهم أطاعوه، فصدق ظنه: وقال الكليب
نصب على االستثناء، وفيه } إِالَّ فَرِيقاً ِمَن الُْمْؤِمنَِني { . بسوء وال بعصا وإمنا ظن ظنا فكان كما ظن بوسوسته

أحدمها أنه يراد به بعض املؤمنني، ألن كثريا من املؤمنني من يذنب وينقاد إلبليس يف بعض املعاصي، أي ما : نقوال
فأما ابن عباس فعنه } إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَيْهِْم ُسلْطَانٌ { : سلم من املؤمنني أيضا إال فريق وهو املعىن بقوله تعاىل

كيف علم إبليس صدق ظنه وهو ال : على هذا للتبيني ال للتبعيض، فإن قيل" من" هم املؤمنون كلهم، فـ: أنه قال
ملا نفذ له يف آدم ما نفذ غلب على ظنه أنه ينفذ له مثل ذلك يف ذريته، وقد وقع له حتقيق ما : يعلم الغيب؟ قيل ل

ُهمْ بِصَْوِتَك وَأَْجِلْب َعلَْيهِْم بَِخْيِلكَ وَاْسَتفْزِْز َمنِ اْسَتطَْعَت ِمْن{ : وجواب آخر وهو ما أجيب من قوله تعاىل. ظن
فأعطي القوة واالستطاعة، فظن أنه ميلكهم كلهم بذلك، فلما رأى أنه تأب على آدم وأنه سيكون له } َوَرجِِلكَ 

علم أن له تبعا } الَْغاوِيَن  إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ إِلَّا َمنِ اتَّبََعَك ِمَن{ : يتبعونه إىل اجلنة وقال. نسل
وآلدم تبعا؛ فظن أن تبعه أكثر من تبع آدم، ملا وضع يف يديه من سلطان الشهوات، ووضعت الشهوات يف أجواف 

اآلدميني، فخرج على ما ظن حيث نفخ فيهم وزين يف أعينهم تلك الشهوات، ومدهم إليها باألماين واخلدائع، 
  .مفصدق عليهم الذي ظنه، واهللا أعل

َك َعلَى كُلِّ َوَما كَانَ لَُه َعلَْيهِْم ِمْن ُسلْطَاٍن إِالَّ ِلَنْعلََم َمْن ُيْؤِمُن بِالْآِخَرِة ِممَّْن ُهَو ِمْنَها ِفي َشكٍّ َوَربُّ{ ] ٢١: [اآلية
  }َشْيٍء َحِفيظٌ 
. الكفر، وإمنا كان منه الدعاء والتزيني أي مل يقهرهم إبليس على} َوَما كَانَ لَُه َعلَيْهِْم ِمْن ُسلْطَاٍن { : قوله تعاىل
  وقيل احلجة، أي مل تكن له حجة يستتبعهم. القوة: والسلطان

إِالَّ ِلَنْعلََم َمْن ُيْؤِمُن بِالْآِخَرِة ِممَّْن ُهَو ِمْنَها ِفي { . هبا، وإمنا اتبعوه بشهوة وتقليد وهوى نفس؛ ال عن حجة ودليل
ومذهب الفراء أن . ع به الثواب والعقاب، فأما الغيب فقد علمه تبارك وتعاىليريد علم الشهادة الذي يق} َشكٍّ 

} إِالَّ ِلَنْعلَمَ { : على قولكم وعندكم، وليس قوله} أَْيَن ُشَركَاِئيَ { : إال لنعلم ذلك عندكم؛ كما قال: يكون املعىن
حممول على املعىن؛ أي وما جعلنا له سلطانا إال لنعلم،  يف ظاهره إمنا هو} َوَما كَانَ لَُه َعلَْيهِْم ِمْن ُسلْطَاٍن { جواب 

وقيل هو . مبعىن لكن} إِالَّ { فاالستثناء منقطع، أي ال سلطان له عليهم ولكنا ابتليناهم بوسوسته لنعلم، فـ 
له زائدة؛ أي وما} كَانَ { : وقيل. متصل، أي ما كان له عليهم من سلطان، غري أنا سلطناه عليهم ليتم االبتالء

وما كان : ملا اتصل طرف منه بقصة سبأ قال: وقيل. أي أنتم خري أمة} كُنُْتْم خَْيَر أُمٍَّة { : عليهم من سلطان، كقوله
} إِالَّ ِلَنْعلَمَ { : وقيل. وما كان له يف قضائنا السابق سلطان عليهم: وقيل. إلبليس على أولئك الكفار من سلطان

حترق احلطب، فيقول آخر ال بل احلطب حيرق النار؛ فيقول األول تعال حىت النار : إال لنظهر، وهو كما تقول
. إال لتعلموا أنتم: وقيل. جنرب النار واحلطب لنعلم أيهما حيرق صاحبه، أي لنظهر ذلك وإن كان معلوما هلم ذلك



أي حياربون أولياء اهللا } لََّه َوَرُسولَهُ إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ ال{ : أي ليعلم أولياؤنا واملالئكة؛ كقوله: وقيل
. وغريها} البقرة{وقد مضى هذا املعىن يف } ِلَيِميزَ اللَُّه الْخَبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ { : أي ليميز؛ كقوله: وقيل. ورسوله

: وقيل. أي أنه عامل بكل شيء} َوَربَُّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ { . على ما مل يسم فاعله} إِالَّ ِلَنْعلََم { وقرأ الزهري 
  .حيفظ كل شيء على العبد حىت جيازيه عليه

ا لَُهْم قُلِ اْدعُوا الَِّذيَن َزَعمُْتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ال َيْمِلكُونَ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة ِفي السََّماوَاِت َوال ِفي اَألْرضِ َوَم{ ] ٢٢: [اآلية
  }ِمْن ظَهِريٍ  ِفيهَِما ِمْن ِشْرٍك َوَما لَُه ِمْنُهْم

أي هذا الذي مضى ذكره من أمر داود وسليمان وقصة سبأ } قُلِ اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه { : قوله تعاىل
وهذا خطاب توبيخ، . شركائكم قدرة على شيء من ذلك. من آثار قدريت، فقل يا حممد هلؤالء املشركني هل عند

ذين زعمتم أهنم آهلة لكم من دون اهللا لتنفعكم أو لتدفع عنكم ما قضاه اهللا تبارك وتعاىل أي ادعوا ال: وفيه إضمار
ال َيْمِلكُونَ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوال ِفي اَألْرضِ َوَما لَُهْم ِفيهَِما ِمْن شِْرٍك َوَما { عليكم، فإهنم ال ميلكون ذلك، 

ا هللا من هؤالء من معني على خلق شيء، بل اهللا املنفرد باإلجياد؛ فهو الذي يعبد، وعبادة أي م} لَُه ِمْنُهْم ِمْن ظَهِريٍ 
  .غريه حمال

 كُْم قَالُوا الَْحقََّوال َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدُه إِالَّ ِلَمْن أَِذنَ لَُه حَتَّى إِذَا فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم قَالُوا مَاذَا قَالَ َربُّ{ ] ٢٣: [اآلية
  }َوُهَو الَْعِليُّ الْكَبُِري 

قراءة } إِالَّ ِلَمْن أَِذنَ لَُه { . أي عند اهللا} ِعْنَدهُ { . أي شفاعة املالئكة وغريهم} َوال َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ { : قوله تعاىل
بضم اهلمزة على ما مل } أَِذنَ { وقرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي . بفتح اهلمزة؛ لذكر اهللا تعاىل أوال} أَِذنَ { العامة 

َحتَّى إِذَا { . جيوز أن ترجع إىل الشافعني، وجيوز أن ترجع إىل املشفوع هلم} َمن{و. واآلذن هو اهللا تعاىل. يسم فاعله
كشف عن : جماهد. أخرج ما فيها من اخلوف: قطرب. خلي عن قلوهبم الفزع: قال ابن عباس} فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم 
القيامة؛ أي إن الشفاعة ال تكون من أحد هؤالء املعبودين من دون اهللا من املالئكة واألنبياء  قلوهبم الغطاء يوم

وَُهْم ِمْن { : واألصنام؛ إال أن اهللا تعاىل يأذن لألنبياء واملالئكة يف الشفاعة وهم على غاية الفزع من اهللا؛ كما قال
الشفاعة وورد عليهم كالم اهللا فزعوا؛ ملا يقترن بتلك احلال من األمر أنه إذا أذن هلم يف : واملعىن} َخْشَيِتِه ُمْشِفقُونَ 

اهلائل واخلوف أن يقع يف تنفيذ ما أذن هلم فيه تقصري، فإذا سري عنهم قالوا للمالئكة فوقهم وهم الذين يوردون 
وهو أنه أذن لكم يف } لُوا الَْحقَّ قَا{ : أي ماذا أمر اهللا به، فيقولون هلم} َماذَا قَالَ َربُّكُْم { : عليهم الوحي باإلذن
  فله أن حيكم يف عباده مبا} َوُهَو الْعَِليُّ الْكَبِريُ { . الشفاعة للمؤمنني

ويف الكالم إضمار؛ أي . مث جيوز أن يكون هذا إذنا هلم يف الدنيا يف شفاعة أقوام، وجيوز أن يكون يف اآلخرة. يريد
فزع ملا ورد عليه من اإلذن هتيبا لكالم اهللا تعاىل، حىت إذا ذهب الفزع عن وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له ف

هذا الفزع يكون اليوم للمالئكة يف كل أمر يأمر به الرب تعاىل؛ أي ال تنفع الشفاعة : وقيل. قلوهبم أجاب باالنقياد
ويف صحيح الترمذي عن أيب . إال من املالئكة الذين هم اليوم فزعون، مطيعون هللا تعاىل دون اجلمادات والشياطني

إذا قضى اهللا يف السماء أمرا ضربت املالئكة بأجنحتها خضعانا لقول كأهنا : "هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
والشياطني  -قال  -سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وهو العلي الكبري 

إن اهللا إذا : "وقال النواس بن مسعان قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. حسن صحيح حديث: قال" بعضهم فوق بعض
أراد أن يوحي باألمر تكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة أو رعدة شديدة خوفا من اهللا تعاىل فإذا مسع أهل 



عاىل ويقول له من السموات ذلك صعقوا وخروا هللا تعاىل سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جربيل فيكلمه اهللا ت
وحيه ما أراد مث مير جربيل باملالئكة كلما مر بسماء سأله مالئكتها ماذا قال ربنا يا جربيل فيقول جربيل قال احلق 

وذكر البيهقي ". قال فيقول كلهم كما قال جربيل فينتهي جربيل بالوحي حيث، أمره اهللا تعاىل -وهو العلى الكبري 
كان لكل قبيل من اجلن مقعه من السماء : قال} َحتَّى إِذَا فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم { : عن ابن عباس يف قوله تعاىل

يستمعون منه الوحي، وكان إذا نزل الوحي مسع له صوت كإمرار السلسلة على الصفوان، فال ينزل على أهل مساء 
ري، مث يقول يكون العام كذا ويكون إال صعقوا فإذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وهو العلي الكب

كذا فتسمعه اجلن فيخربون به الكهنة والكهنة الناس يقولون يكون العام كذا وكذا فيجدونه كذلك؛ فلما بعث اهللا 
هلك من يف السماء، فجعل : حممدا صلى اهللا عليه وسلم دحروا بالشهب فقالت العرب حني مل ختربهم اجلن بذلك

  بعريا، وصاحب البقر ينحر كل يوم بقرة، صاحب اإلبل ينحر كل يوم

أمسكوا ! أيها الناس: وصاحب الغنم ينحر كل يوم شاة؛ حىت أسرعوا يف أمواهلم فقالت ثقيف وكانت أعقل العرب
على أموالكم، فإنه مل ميت من حيث السماء، وإن هذا ليس بانتثار، ألستم ترون معاملكم من النجوم كما هي 

لقد حدث يف األرض اليوم حدث، فأتوين من تربة كل أرض : قال فقال إبليس! النهاروالشمس والقمر والليل و
فأتوه هبا، فجعل يشمها فلما شم تربة مكة قال من ها هنا جاء احلدث؛ فنصتوا فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

رميهم بالشهب وإحراقهم  ، ومعىن القول أيضا يف}احلجر{وقد مضى هذا املعىن مرفوعا خمتصرا يف صورة . قد بعث
: وقال الكليب وكعب. إمنا يفزعون من قيام الساعة: وقيل. بيان ذلك إن شاء اهللا تعاىل} اجلن{هبا، ويأيت يف سورة 

كان بني عيسى وحممد عليهما السالم فترة مخسمائة ومخسون سنة ال جييء فيها الرسل، فلما بعث اهللا تعاىل حممدا 
هللا تعاىل جربيل بالرسالة، فلما مسعت املالئكة الكالم ظنوا أهنا الساعة قد قامت، فصعقوا صلى اهللا عليه وسلم كلم ا

مما مسعوا، فلما احندر جربيل عليه السالم جعل مير بكل مساء فيكشف عنهم فريفعون رؤوسهم ويقول بعضهم لبعض 
وذلك أن حممدا عليه السالم عند أهل ماذا قال ربكم فلم يدروا ما قال ولكنهم قالوا قال احلق وهو العلي الكبري، 

إن املالئكة املعقبات الذين خيتلفون إىل أهل األرض يكتبون أعماهلم، : وقال الضحاك. السموات من أشراط الساعة
يرسلهم الرب تبارك وتعاىل، فإذا احندروا مسع هلم صوت شديد فيحسب الذين هم أسفل من املالئكة أنه من أمر 

وهذا تنبيه من اهللا تعاىل وإخبار أن املالئكة . ويصعقون حىت يعلموا أنه ليس من أمر الساعةالساعة، فيخرون سجدا 
مع اصطفائهم ورفعتهم ال ميكن أن يشفعوا ألحد حىت يؤذن هلم، فإذا أذن هلم ومسعوا صعقوا، وكان هذه حاهلم، 

حىت إذا : ل احلسن وابن زيد وجماهدوقا. فكيف تشفع األصنام أو كيف تؤملون أنتم الشفاعة وال تعترفون بالقيامة
يف اآلخرة عند نزول املوت، إقامة للحجة عليهم : قال احلسن وجماهد وابن زيد. كشف الفزع عن قلوب املشركني

  ماذا قال ربكم يف الدنيا قالوا احلق وهو العلي الكبري، فأقروا: قالت املالئكة هلم

فُزَِّع َعْن قُلُوبِهم { وقرأ ابن عباس . } فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم { ءة العامة وقرا.حني ال ينفعهم اإلقرار، أي قالوا قال احلق
ومن بناه للمفعول فاجلار واجملرور يف موضع رفع، والفعل . مسمى الفاعل وفاعله ضمري يرجع إىل اسم اهللا تعاىل} 

أشكاه، إذا أزال : ومثله. حسبما تقدم بيانهأزيل الفزع عن قلوهبم، : يف املعىن هللا تبارك وتعاىل، واملعىن يف القراءتني
مثل قراءة العامة، إال أنه خفف الزاي، واجلار واجملرور يف موضع رفع أيضا؛ } فُزغَ{: وقرأ احلسن. عنه ما يشكوه
بالراء والغني املعجمة والتخفيف، غري مسمى الفاعل، } فُزغَ{وكذا معىن . انصرف عن كذا إىل كذا: وهو كقولك
فرغ اهللا تعاىل : بالراء والغني املعجمة مسمى الفاعل، واملعىن" فرغ"وعنهما أيضا . سن أيضا وقتادةرويت عن احل



قلوهبم أي كشف عنها، أي فرغها من الفزع واخلوف، وإىل ذلك يرجع البناء للمفعول، على هذه القراءة وعن 
  .بالتشديد} فُرَّغِ{احلسن أيضا 

  }ِمَن السََّماوَاِت وَاَألْرضِ قُلِ اللَُّه َوإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم لََعلَى ُهدًى أَْو ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ  قُلْ َمْن َيْرزُقُكُْم{ ] ٢٤: [اآلية
ملا ذكر أن آهلتهم ال ميلكون مثقال ذرة مما يقدر عليه الرب } قُلْ َمْن يَْرُزقُكُْم ِمَن السََّماَواِت وَاَألْرضِ { : قوله تعاىل

أي من خيلق لكم هذه األرزاق } َمْن َيْرزُقُكُْم ِمَن السََّماوَاِت وَاَألْرضِ { حممد للمشركني قل يا : قرر ذلك فقال
أي اخلارجة من } َواَألْرضِ { . الكائنة من السموات؛ أي عن املطر والشمس والقمر والنجوم وما فيها من املنافع

فيقولون ال ندري، فقل إن اهللا يفعل ذلك الذي  -ا األرض عن املاء والنبات أي ال ميكنهم أن يقولوا هذا فعل آهلتن
وَإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم لََعلَى { . إن اهللا يرزقنا فقد تقررت احلجة بأنه الذي ينبغي أن يعبد: يعلم ما يف نفوسكم وإن قالوا

، وهو يعلم أنه أحدنا كاذب: هذا على وجه اإلنصاف يف احلجة؛ كما يقول القائل} ُهدًى أَْو ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ 
ما حنن وأنتم على أمر واحد، بل على أمرين متضادين، وأحد الفريقني مهتد : واملعىن. صادق وأن صاحبه كاذب
  وهو حنن واآلخر ضال

أنتم الضالون حني أشركتم بالذي يرزقكم من السموات : وهو أنتم؛ فكذهبم بأحسن من تاريخ التكذيب، واملعىن
} لََعلَى ُهدًى { ويكون } أو أنتم{ولو عطف على املوضع لكان } إنّ{معطوف على اسم } أَْو إِيَّاكُْم { . واألرض

كان للثاين أوىل، وحذفت من األول أن يكون لألول، وهو اختيار املربد، } أَْو إِيَّاكُمْ { : لألول ال غري وإذا قلت
أحدنا كاذب، قد عرف : جة الواضحةومعناه معىن قول املستبصر لصاحبه على صحة الوعيد واالستظهار باحل: قال

َوإِنَّا أَْو إِيَّاكُمْ { أنا أفعل كذا وتفعل أنت كذا وأحدنا خمطئ، وقد عرف أنه هو املخطئ، فهكذا : املعىن، كما تقول
رب عند البصريني على باهبا وليست للشك، ولكنها على ما تستعمل الع} أَْو { و. } لََعلَى ُهدًى أَْو ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ 

وإنا على : هي مبعىن الواو، وتقديره: وقال أبو عبيدة والفراء. يف مثل هذا إذا مل يرد املخرب أن يبني وهو عامل باملعىن
  :وقال جرير. هدى وإياكم لفي ضالل مبني

  عدلت هبم طهية والربابا... أثعلبة الفوارس أو رياحا 
  :يعين أثعلبة ورياحا وقال آخر
  تأملنا رياحا أو رزاما... ا فلما اشتد أمر احلرب فين

  }قُلْ ال ُتسْأَلونَ َعمَّا أَْجَرمَْنا َوال ُنْسأَلُ َعمَّا َتْعَملُونَ { ] ٢٥: [اآلية
أي إمنا أقصد مبا } َعمَّا َتْعَملُونَ { حنن أيضا } َوال ُنسْأَلُ { أي اكتسبنا، } قُلْ ال ُتسْأَلونَ َعمَّا أَْجرَْمَنا { : قوله تعاىل
. واهللا جمازي اجلميع} لَكُْم ِديُنكُْم وَِلَي ِدينِ { : ليه اخلري لكم، ال أنه ينالين ضرر كفركم، وهذا كما قالأدعوكم إ

  .نزل هذا قبل آية السيف: فهذه آية مهادنة ومتاركة، وهي منسوخة بالسيف وقيل
  }َحقِّ َوُهَو الْفَتَّاُح الَْعِليمُ قُلْ َيْجَمُع بَْيَنَنا َربَُّنا ثُمَّ َيفَْتُح َبْيَنَنا بِالْ{ ] ٢٦: [اآلية

أي يقضي فيثيب املهتدي ويعاقب } ثُمَّ َيفَْتُح َبيَْنَنا بِالَْحقِّ { يريد يوم القيامة } قُلْ َيْجَمعُ َبْيَنَنا َربَُّنا { : قوله تعاىل
  .منسوخ بآية السيف وهذا كله. بأحوال اخللق} الَْعلِيُم { أي القاضي باحلق } َوُهَو الْفَتَّاُح { الضال 
  }قُلْ أَُرونَِي الَِّذيَن أَلَْحقُْتمْ بِِه ُشَركَاَء كَالَّ َبلْ ُهَو اللَُّه الْعَزِيُز الَْحكِيُم { ] ٢٧: [اآلية

} اَء ُشرَكَ{ هنا من رؤية القلب، فيكون } أَُرونَِي { يكون } قُلْ أَرُونَِي الَِّذيَن أَلَْحقُْتْم بِِه ُشرَكَاَء { : قوله تعاىل
املفعول الثالث، أي عرفوين األصنام واألوثان اليت، جعلتموها شركاء هللا عز وجل، وهل شاركت يف خلق شيء، 



أي ليس } كَالَّ { . حاال} ُشَركَاَء { وجوز أن تكون من رؤية البصر، فيكون . فبينوا ما هو؟ وإال فلم تعبدوهنا
هي : قالوا. أروين الذين أحلقتم به شركاء: احملذوف، كأنه قال رد جلواهبم} كَالَّ { إن : وقيل. األمر كما زعمتم

  .}َبلْ ُهَو اللَُّه الَْعزِيُز الَْحكِيُم { فقال كال، أي ليس له شركاء . األصنام
  }ُمونَ َوَما أَْرَسلْنَاَك إِالَّ كَافَّةً ِللنَّاسِ َبِشرياً َوَنِذيراً َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَ{ ] ٢٨: [اآلية
  }َوَيقُولُونَ َمَتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني { ] ٢٩: [اآلية
  }قُلْ لَكُْم ِميعَاُد َيْومٍ ال َتْسَتأِْخُرونَ َعْنُه َساَعةً َوال َتْسَتقِْدُمونَ { ] ٣٠: [اآلية

. ناك إال للناس كافة أي عامة؛ يف الكالم تقدمي وتأخريأي وما أرسل} َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ كَافَّةً ِللنَّاسِ { : قوله تعاىل
معناه كافا للناس، : وقيل. والكافة مبعىن اجلامع. أي وما أرسلنا إال جامعا للناس باإلنذار واإلبالغ: وقال الزجاج

ف، أي ذا أي إال ذا كافة، فحذف املضا: وقيل. واهلاء للمبالغة. تكفهم عما هم فيه من الكفر وتدعوهم إىل اإلسالم
  :منع للناس من أن يشذوا عن تبليغك، أو ذا منع هلم من الكفر، ومنه

َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال { . من النار ملن كفر} وََنذِيراً { . أي باجلنة ملن أطاع} َبشِرياً { . كف الثوب، ألنه ضم طرفيه
َوَيقُولُونَ مََتى { . ذلك الوقت أكثر من املؤمنني عدداال يعلمون ما عند اهللا وهم املشركون؛ وكانوا يف } َيْعلَُمونَ 

لَكُمْ { أي قل هلم يا حممد } قُلْ { : فقال تعاىل} إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني { . يعين موعدكم لنا بقيام الساعة} َهذَا الَْوْعُد 
ويعين هبذا امليعاد وقت . وامليعاد امليقات. يغرنكم تأخريهفال } ِميَعاُد َيْومٍ ال َتْستَأِْخُرونَ َعْنُه َساَعةً َوال َتْسَتقِْدُمونَ 

أراد : وقيل. البعث وقيل وقت حضور املوت؛ أي لكم قبل يوم القيامة وقت معني متوتون فيه فتعلمون حقيقة قويل
} يعَاُد َيْوٌم ِم{ وأجاز النحويون . هبذا اليوم يوم بدر؛ ألن ذلك اليوم كان ميعاد عذاهبم يف الدنيا يف حكم اهللا تعاىل

يكون ظرفا، وتكون اهلاء يف } ميعاد يوماً{وأجازوا . } لكم{بدل منه، واخلرب } يوٌم{ابتداء و } ميعاٌد{على أن 
إىل ما بعده إذا قدرت اهلاء } يوم{بغري تنوين، وإضافة } ميعاُد يوَم ال تستأخرون{وال يصح } يوم{ترجع إىل } عنه{

وجيوز ذلك على أن . من إضافة الشيء إىل نفسه من أجل اهلاء اليت يف اجلملة عائدة على اليوم، ألن ذلك يكون
  .تكون اهلاء للميعاد ال لليوم

 ْوقُوفُونَ ِعْنَدَوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن ُنْؤِمَن بَِهذَا الْقُْرآِن َوال بِالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُمونَ َم{ ] ٣١: [اآلية
  }لَكُنَّا ُمْؤِمنِنيَ  َربِّهِْم يَْرجُِع بَْعُضُهمْ إِلَى َبْعضٍ الْقَْولَ َيقُولُ الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُروا لَْوال أَْنُتْم

َبْعَد إِذْ َجاَءكُْم َبلْ كُنُْتْم ُمْجرِِمنيَ قَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِللَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا أََنْحُن َصدَْدَناكُْم َعنِ الُْهَدى { ] ٣٢: [اآلية
{  

بِاللَِّه وََنجَْعلَ لَهُ  َوقَالَ الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِللَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا َبلْ َمكُْر اللَّْيلِ َوالنََّهارِ إِذْ َتأُْمرُوَنَنا أَنْ َنكْفَُر{ ] ٣٣: [اآلية
  }ا َرأَُوا الَْعذَاَب َوَجَعلَْنا اَألغْاللَ ِفي أَْعنَاقِ الَِّذيَن كَفَُروا َهلْ ُيْجَزْونَ إِالَّ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ أَْنَداداً َوأََسرُّوا النََّداَمةَ لَمَّ

ل سعيد عن قا} لَْن ُنْؤِمَن بَِهذَا الْقُْرآِن َوال بِالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه { . يريد كفار قريش} َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا { : قوله تعاىل
: وقال ابن جريج. وقيل من اآلخرة. من الكتب واألنبياء عليهم الصالة والسالم} َوال بِالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه { : قتادة

إن أهل الكتاب قالوا للمشركني صفة حممد يف كتابنا فسلوه، فلما سألوه : وقيل. قائل ذلك أبو جهل بن هشام
لن نؤمن هبذا القرآن وال بالذي أنزل قبله من التوراة واإلجنيل بل نكفر : ونفوافق ما قال أهل الكتاب قال املشرك

مث أخرب اهللا . باجلميع؛ وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب وحيتجون بقوهلم، فظهر هبذا تناقضهم وقلة علمهم
ْوقُوفُونَ ِعْنَد َربِّهِمْ َيْرجُِع َبْعُضُهْم إِلَى ِذ الظَّاِلُمونَ َم{ ِيا حممد } َولَوْ َتَرى { تبارك وتعاىل عن حاهلم فيما هلم فقال 



أي حمبوسون يف موقف احلساب، يتراجعون الكالم فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا يف الدنيا } َبْعضٍ الْقَْولَ 
: ينهم قالمث ذكر أي شيء يرجع من القول ب. حمذوف؛ أي لرأيت أمرا هائال فظيعا" لو"وجواب . أخالء متناصرين

} لَْوال أَنُْتْم لَكُنَّا ُمْؤِمنَِني{وهم القادة والرؤساء } لِلَِّذيَن اْسَتكَْبُروا{يف الدنيا من الكافرين } َيقُولُ الَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا{
 حكاها سيبويه؛} لوالكم{ومن العرب من يقول } لَْوال أَْنُتمْ {واللغة الفصيحة . أي أنتم أغويتمونا وأضللتمونا

" لوالكم"ال جيوز : وحممد بن يزيد يقول. ختفض املضمر ويرتفع املظهر بعدها باالبتداء وحيذف خربه} لَْوال { تكون 
قَالَ الَِّذينَ { .ألن املضمر عقيب املظهر، فلما كان املظهر مرفوعا باإلمجاع وجب أن يكون املضمر أيضا مرفوعا 

هو استفهام مبعىن اإلنكار، أي ما رددناكم } ْحُن َصَددَْناكُْم َعنِ الُْهَدى بَْعَد إِذْ َجاَءكُْم اسَْتكَْبرُوا ِللَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا أََن
َوقَالَ الَِّذينَ { .أي مشركني مصرين على الكفر } َبلْ كُْنُتْم ُمْجرِمَِني{. حنن عن اهلدى بعد إذ جاءكم، وال أكرهناكم

املكر أصله يف كالم العرب االحتيال واخلديعة، وقد مكر به } َمكُْر اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ  اسُْتْضِعفُوا لِلَِّذيَن اْسَتكَْبُروا َبلْ
 -واهللا أعلم  -واملعىن : قال النحاس. هذا مكر الليل والنهار: هو على تقدير: قال األخفش. ميكر فهو ماكر ومكار

بل : وقال سفيان الثوري. لكفر محلنا على هذابل مكركم يف الليل والنهار، أي مساواتكم إيانا ودعاؤكم لنا إىل ا
  بل مكركم بالليل والنهار صدنا؛ فأضيف املكر إليهما لوقوعه فيهما،: قتادة. عملكم يف الليل والنهار

ْم ال فَإِذَا َجاَء أََجلُُه{ : فأضاف األجل إىل نفسه، مث قال} إِنَّ أََجلَ اللَِّه إِذَا َجاَء ال ُيَؤخَُّر { : وهو كقوله تعاىل
أي بل مكركم : قال املربد. ليله قائم وهناره صائم: وهذا من قبيل قولك. إذ كان األجل هلم} َيْستَأِْخُرونَ َساَعةً 

  :وأنشد جلرير. هناره صائم وليله قائم: الليل والنهار، كما تقول العرب
  ومنت وما ليل املطي بنائم... لقد ملتنا يا أم غيالن يف السرى 

  :وأنشد سيبويه
  فنام ليلي وجتلى مهي

الليلَ { ونصب } مكر{بتنوين } بل مكُر الليلَ والنهاَر{: وقرأ قتادة} َوالنََّهاَر مُْبصِراً { : ونظريه. أي منت فيه
بفتح الكاف وشد } بل مكَرُّ{وقرأ سعيد بن جبري . بل مكر كائن يف الليل والنهار، فحذف: ، والتقدير} والنهارَ 

} أََنْحُن َصَددَْناكُْم { وجيوز أن يرتفع بفعل مضمر دل عليه . ، وارتفاعه باالبتداء واخلرب حمذوفالراء مبعىن الكرور
بل مكرُ { وروي عن سعيد بن جبري . كأهنم ملا قالوا هلم أحنن صددناكم عن اهلدى قالوا بل صدنا مكر الليل والنهار

وقرأ } فَطَالَ َعلَْيهِمُ الْأََمُد { طول السالمة فيهما كقوله : قيلو. مر الليل والنهار عليهم فغفلوا: قال} الليلَ والنهارَ 
رأيته : رأيته مقدم احلاج، وإمنا جيوز هذا فيما يعرف، لو قلت: بالنصب، كما تقول} بل مكَرَّ الليل والنهار{راشد 

قال . أي أشباها وأمثاال ونظراء} َعلَ لَُه أَْندَاداً إِذْ َتأُْمرُوَنَنا أَنْ َنكْفُرَ بِاللَِّه وََنْج{ : مقدم زيد، مل جيز؛ ذكره النحاس
  :ويقال نديد؛ وأنشد. فالن ند فالن، أي مثله: حممد بن يزيد

  وما أنتم لذي حسب نديد... أينما جتعلون إيل ندا 
قال . واإلبداء أي أظهروها، وهو من األضداد يكون مبعىن اإلخفاء} َوأََسرُّوا النََّداَمةَ { . }البقرة{وقد مضى هذا يف 

  :امرؤ القيس
  علي حراصا لو يسرون مقتلي... جتاوزت أحراسا وأهوال معشر 

الندامة ال تظهر، وإمنا : قيل. أي تبينت الندامة يف أسرار وجوههم} َوأََسرُّوا النََّداَمةَ { : وقيل. } َيْشُرونَ { وروي 
إظهارهم : وقيل. }يونس، وآل عمران{ه يف سورة تكون يف القلب، وإمنا يظهر ما يتولد عنها، حسبما تقدم بيان



أسروا الندامة فيما بينهم ومل جيهروا القول هبا؛ كما : وقيل} فَلَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني { : الندامة قوهلم
  .} وَأََسرُّوا النَّجَْوى { : قال

ومنه قيل . يف رقبته غل من حديد: األغالل مجع غل، يقال} نَاقِ الَِّذيَن كَفَرُوا َوَجَعلَْنا الْأَغْاللَ ِفي أَْع{ : قوله تعاىل
غل قمل، وأصله أن الغل كان يكون من قد وعليه شعر فيقمل وغللت يده إىل عنقه؛ وقد غل : للمرأة السيئة اخللق
غل الرجل يغل : يقال منه حرارة العطش، وكذلك الغليل؛: والغل أيضا والغلة. ما له ؟؟ وغل: فهو مغلول، يقال

قيل من غري . أي جعلت اجلوامع يف أعناق التابعني واملتبوعني. غلال فهو مغلول، على ما مل يسم فاعله؛ عن اجلوهري
مث ابتدأ } لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب { : مت الكالم عند قوله: وقيل. إليهم} الَِّذيَن كَفَُروا { وقيل يرجع . هؤالء الفريقني

  .يف الدنيا} َهلْ ُيْجَزْونَ إِالَّ َما كَانُوا َيْعَملُونَ { . بعد ذلك يف أعناق سائر الكفار} َوَجَعلَْنا األَغْاللَ {  :فقال
  }َوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنِذيرٍ إِالَّ قَالَ ُمْتَرفُوَها إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ { ] ٣٤: [اآلية
  }َوقَالُوا َنْحُن أَكْثَُر أَمَْواالً َوأَْوالداً َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبِنيَ { ] ٣٥: [اآلية
  }قُلْ إِنَّ َربِّي َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدُر وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ { ] ٣٦: [اآلية
ْم بِالَِّتي ُتقَرُِّبكُْم عِْنَدَنا ُزلْفَى إِالَّ َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً فَأُولَِئَك لَُهْم َجَزاُء َوَما أَمَْوالُكُْم َوال أَْوالدُكُ{ ] ٣٧: [اآلية

  }الضِّْعِف بَِما َعِملُوا َوُهْم ِفي الُْغُرفَاِت آِمُنونَ 
  }ُمْحَضُرونَ  وَالَِّذيَن َيْسَعْونَ ِفي آيَاِتَنا ُمعَاجِزِيَن أُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ{ ] ٣٨: [اآلية

أي أغنياؤها ورؤساؤها وجبابرهتا وقادة : قال قتادة} َوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنذِيرٍ إِالَّ قَالَ ُمْتَرفُوَها { : قوله تعاىل
أي فضلنا عليكم باألموال واألوالد،  }َوقَالُوا َنْحُن أَكْثَُر أَمَْواالً َوأَْوالداً . إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتمْ بِِه كَاِفُرونَ{ : الشر للرسل

ألن من أحسن إليه } َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبَِني { . ولو مل يكن ربكم راضيا مبا حنن عليه من الدين والفضل مل خيولنا ذلك
َيْبُسطُ قُلْ إِنَّ رَبِّي { : فال يعذبه، فرد اهللا عليهم قوهلم وما احتجوا به من الغىن فقال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم

أي إن اهللا هو الذي يفاضل بني عباده يف األرزاق امتحانا هلم، } َوَيقِْدُر { أي يوسعه ملن يشاء } الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء 
فال يدل شيء من ذلك على ما يف العواقب، فسعة الرزق يف الدنيا ال تدل على سعادة اآلخرة فال تظنوا أموالكم 

: مث قال تأكيدا. ال يعلمون هذا ألهنم ال يتأملون} َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ { . وأوالدكم تغىن عنكم غدا شيئا
أي : وقال األخفش. والزلفة القربة. أي قرىب: قال جماهد} َوَما أَْموَالُكُْم َوال أَْوالدُكُْم بِالَِّتي تُقَرُِّبكُْم ِعْنَدَنا ُزلْفَى { 

وزعم الفراء أن اليت . نصبا كأنه قال باليت تقربكم عندنا تقريبا} قُرَْبى{فيكون موضع إزالفا، وهو اسم املصدر، 
وما أموالكم باليت : وله قول آخر وهو مذهب أيب إسحاق الزجاج، يكون املعىن. تكون لألموال واألوالد مجيعا

  :وأنشد الفراء. الثاين عليهتقربكم عندنا، وال أوالدكم باليت تقربكم عندنا زلفى، مث حذف خرب األول لداللة 
  عندك راض والرأي خمتلف... حنن مبا عندنا وأنت مبا 
باللتني وبالاليت وباللوايت وباللذين وبالذين؛ لألوالد خاصة أي ال تزيدكم األموال عندنا رفعة : وجيوز يف غري القرآن

املعىن إال من أمن وعمل صاحلا فلن : سعيد بن جبري قال} إِالَّ َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً { . ودرجة، وال تقربكم تقريبا
اللهم ارزقين اإلميان والعمل، وجنبين املال : وروى ليث عن طاوس أنه كان يقول. يضره ماله وولده يف الدنيا

} ى إِلَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلحاً َوَما أَمَْوالُكُْم َوال أَْوالدُكُْم بِالَِّتي ُتقَرُِّبكُْم عِْنَدَنا ُزلْفَ{ والولد، فإين مسعت فيما أوحيت 
.  

جنبين املال والولد املطغيني أو اللذين ال خري فيهما؛ فأما املال الصاحل : قول طاوس فيه نظر، واملعىن واهللا أعلم: قلت
  آل عمران{يف ! والولد الصاحل للرجل الصاحل فنعم هذا وقد مضى هذ



االستثناء املنقطع، أي لكن من آمن وعمل صاحلا فإميانه وعمله  يف موضع نصب على} َمن{و. }ومرمي والفرقان
. } ُتقَرُِّبكُْم { وزعم الزجاج أنه يف موضع نصب باالستثناء على البدل من الكاف وامليم اليت يف . يقربانه مين
وقول . دارأيتك زي: وهذا القول غلط؛ ألن الكاف وامليم للمخاطب فال جيوز البدل، ولو جاز هذا جلاز: النحاس

إال أن الفراء ال يقول بدل ألنه ليس من لفظ الكوفيني، ولكن قول يؤول إل ذلك، . أيب إسحاق هذا هو قول الفراء
ـ } إِالَّ َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسلِيمٍ { وزعم أن مثله  يف } َمن{وأجاز الفراء أن يكون . } ينفع{يكون منصوبا عنده ب
} فَأُولَِئَك لَُهْم جََزاُء الضِّْعِف بَِما َعِملُوا { . من أمن، كذا قال، ولست أحصل معناه ما هو إال: موضع رفع مبعىن

فالضعف الزيادة، أي هلم جزاء التضعيف، وهو من باب إضافة } َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها { : يعين قوله
فالضعف يف معىن اجلمع، وإضافة الضعف إىل اجلزاء كإضافة الشيء هلم جزاء األضعاف، : وقيل. املصدر إىل املفعول

  .أي هلم اجلزاء املضعف، للواحد عشرة إىل ما يريد اهللا من الزيادة. حق اليقني، وصالة األوىل: إىل نفسه، حنو
هللا أجره مرتني إن املؤمن إذا كان غنيا تقيا أتاه ا: وقال حممد بن كعب. وهبذه اآلية استدل من فضل الغىن على الفقر

وقرأ الزهري ويعقوب ونصر بن . باإلضافة} جََزاُء الضِّْعِف { قراءة العامة } وَُهْم ِفي الُْغُرفَاِت آِمُنونَ { هبذه اآلية 
جََزاُء { . رفعا؛ أي فأولئك هلم الضعف جزاء، على التقدمي والتأخري} الُضعف{منونا منصوبا } جزاَء{عاصم 

ِفي { وقرأ اجلمهور . مرفوعان، الضعف بدل من جزاء} َجَزاٌء الضِّْعفِ { و . زوا الضعفعلى أن جيا} الضِّْعِف 
ِفي { وقرئ : الزخمشري. } لَُنَبوِّئَنَُّهْم ِمَن الَْجنَِّة غَُرفاً { : على اجلمع، وهو اختيار أىب عبيد؛ لقوله} الُْغُرفَاِت 
على التوحيد؛ } يف الغرفة{مش وحيىي بن وثاب ومحزة وخلف وقرأ األع. بضم الراء وفتحها وسكوهنا} الُْغُرفَاِت 
  هي غرف: قال ابن عباس. والغرفة قد يراد هبا اسم اجلمع واسم اجلنس} أُولَِئكَ ُيْجَزْونَ الُْغْرفَةَ { : لقوله تعاىل

َوالَِّذينَ { . أي من العذاب واملوت واألسقام واألحزان} آِمُنونَ { . من ياقوت وزبرجد ودر وقد مضى بيان ذلك
{ . معاندين، حيسبون أهنم يفوتوننا بأنفسهم} ُمعَاجِزِيَن { . يف إبطال أدلتنا وحجتنا وكتابنا} َيْسَعْونَ ِفي آيَاِتَنا 

  .أي يف جهنم حتضرهم الزبانية فيها} أُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ 
َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويَقِْدُر لَُه َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو ُيْخِلفُُه َوُهَو َخْيرُ قُلْ إِنَّ َربِّي َيْبُسطُ الرِّْزَق ِل{ ] ٣٩: [اآلية

  }الرَّازِِقَني 
ْن َشْيٍء فَُهَو َوَما أَْنفَقُْتْم ِم{ . كرر تأكيدا} قُلْ إِنَّ رَبِّي يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدرُ لَُه { : قوله تعاىل

أي قل يا حممد هلؤالء املغترين باألموال واألوالد إن اهللا يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، فال } ُيْخِلفُُه 
وفيه إضمار، أي فهو خيلفه . تغتروا باألموال واألوالد بل أنفقوها يف طاعة اهللا، فإن ما أنفقتم يف طاعة اهللا فهو خيلفه

ويف . ف له وأخلف عليه، أي يعطيكم خلفه وبدله، وذلك البدل إما يف الدنيا وإما يف اآلخرةأخل: عليكم؛ يقال
ما من يوم يصبح العباد فيه : "صحيح مسلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم

وفيه أيضا عن أيب هريرة عن رسول اهللا . إال وملكان ينزالن فيقول أحدمها اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا
وهذه إشارة إىل اخللف يف الدنيا مبثل املنفق . احلديث..." إن اهللا قال يل أنفق أنفق عليك: "صلى اهللا عليه وسلم قال

وقد ال يكون اخللف يف الدنيا فيكون كالدعاء كما تقدم سواء يف اإلجابة أو . فيها إذا كانت النفقة يف طاعة اهللا
  .ري أو االدخار؛ واالدخار ها هنا مثله يف األجرالتكف
روى الدارقُطين وأبو أمحد بن عدي عن عبداحلميد اهلاليل عن حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا : مسألة

كل معروف صدقة وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة وما : "صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم
  رجل عرضه فهو صدقة وما أنفق الرجلوقى به ال



  :قلت البن املنكدر: قال عبداحلميد" . من نفقة فعلى اهللا خلفها إال ما كان من نفقة يف بنيان أو معصية
  .عبداحلميد وثقه ابن معني. يعطي الشاعر وذا اللسان: ؟ قال"ما وقى الرجل عرضه"

وأما البنيان فما كان منه ضروريا يكن . ه وال خملوف لهأما ما أنفق يف معصية فال خالف أنه غري مثاب علي: قلت
: وكذلك كحفظ بنيته وستر عورته، قال صلى اهللا عليه وسلم. اإلنسان وحيفظه فذلك، خملوف عليه ومأجور ببنيانه

وقد مضى هذا " . ليس البن آدم حق يف سوى هذه اخلصال، بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف اخلبز واملاء"
  .مستوىف} األعراف{يف املعىن 

َوُهَو َخْيرُ { : إنه يرزق عياله واألمري جنده؛ قال: ملا كان يقال يف اإلنسان} َوُهَو خَْيُر الرَّازِِقَني { : قوله تعاىل
والرازق من اخللق يرزق، لكن ذلك من مال ميلك عليهم مث ينقطع، واهللا تعاىل يرزق من خزائن ال تفىن } الرَّازِِقَني 
إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ذُو الْقُوَّةِ { :ومن أخرج من عدم إىل الوجود فهو الرازق على احلقيقة، كما قال . اهىوال تتن
  .} الَْمِتُني 
  }َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميعاً ثُمَّ َيقُولُ ِللَْمالِئكَةِ أََهُؤالِء إِيَّاكُْم كَاُنوا َيْعُبُدون { ] ٤٠: [اآلية
  }قَالُوا سُْبحَاَنَك أَْنَت َولِيَُّنا ِمْن ُدونِهِْم َبلْ كَاُنوا َيْعُبُدونَ الْجِنَّ أَكْثَرُُهْم بِهِْم ُمْؤِمُنونَ {  ]٤٢: [اآلية

أي لو تراهم يف . } َولَْو َتَرى إِِذ الظَّاِلُمونَ َمْوقُوفُونَ { : هذا متصل بقوله} وََيْوَم َيْحُشُرُهمْ َجِميعاً { : قوله تعاىل
َوَيْوَم { واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد هو وأمته مث قال ولو تراهم أيضا . احلالة لرأيت أمرا فظيعا هذه

قال } ثُمَّ َيقُولُ ِللَْمالِئكَِة أََهُؤالِء إِيَّاكُْم كَاُنوا َيْعُبُدونَ{ العابدين واملعبودين، أي جنمعهم للحساب} َيْحُشرُُهْم َجِميعاً 
  هذا: قتادةسعيد عن 

فاملعىن أن : قال النحاس} أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمِّيَ إِلََهْينِ ِمْن ُدوِن اللَِّه { : استفهام؛ كقول عز وجل لعيسى
} قَالُوا سُْبحَاَنكَ { .املالئكة صلوات اهللا عليهم إذا كذبتهم كان يف ذلك تبكيت هلم؛ فهو استفهام توبيخ للعابدين 

َبلْ كَانُوا {. أي أنت ربنا الذي نتواله ونطيعه ونعبده وخنلص يف العبادة له} أَْنَت َوِليَُّنا ِمْن ُدونِهِمْ { . أي تنزيها لك
أن حيا يقال هلم بنو مليح من : ويف التفاسري. أي يطيعون إبليس وأعوانه} َيْعُبُدونَ الْجِنَّ أَكْثَرُُهْم بِهِْم ُمْؤِمُنونَ 

َوَجَعلُوا َبْينَهُ { : ا يعبدون اجلن، ويزعمون أن اجلن تتراءى هلم، وأهنم مالئكة، وأهنم بنات اهللا؛ وهو قولهخزاعة كانو
  }َوَبْيَن الْجِنَِّة َنَسباً 

اَب النَّارِ الَِّتي كُنُْتْم بَِها فَالَْيْوَم ال َيْمِلُك َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َنفْعاً َوال َضّراً َوَنقُولُ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ذُوقُوا َعذَ{ ] ٤٢: [اآلية
  }ُتكَذُِّبونَ 
أي ال : وقيل. أي عذابا وهالكا} َوال َضّراً { . أي شفاعة وجناة} فَالَْيْوَم ال َيْمِلُك بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َنفْعاً { : قوله تعاىل

ذُوقُوا َعذَاَب النَّارِ الَِّتي كُْنُتمْ بَِها  َوَنقُولُ ِللَِّذيَن ظَلَُموا{ متلك املالئكة دفع ضر عن عابديهم؛ فحذف املضاف 
  .ذوقوا: جيوز أن يقول اهللا هلم أو املالئكة} ُتكَذُِّبونَ 

َوقَالُوا   آَباُؤكُْمَوإِذَا ُتتْلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا بَيَِّناٍت قَالُوا َما َهذَا إِالَّ َرُجلٌ يُرِيُد أَنْ َيُصدَّكُْم َعمَّا كَانَ َيعُْبُد{ ] ٤٣: [اآلية
  }َما َهذَا إِالَّ إِفٌْك ُمفْتَرًى َوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا ِللَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم إِنْ َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبٌِني 

مدا صلى اهللا عليه يعنون حم} قَالُوا َما َهذَا إِالَّ َرُجلٌ { . يعين القرآن} وَإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت { : قوله تعاىل
  أي أسالفكم من} ُيرِيُد أَنْ َيُصدَّكُْم َعمَّا كَانَ َيْعُبُد آَباؤُكُْم { . وسلم



َوقَالَ { . يعنون القرآن؛ أي ما هو إال كذب خمتلق} َوقَالُوا َما َهذَا إِالَّ إِفٌْك ُمفْتَرًى { . اآلهلة اليت كانوا يعبدوهنا
وحيتمل أن يكون منهم . فتارة قالوا سحر، وتارة قالوا إفك} ا َجاءَُهْم إِنْ َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبِنيٌ الَِّذيَن كَفَُروا لِلَْحقِّ لَمَّ

  .من قال سحر ومنهم من قال إفك
  }َوَما آَتيَْناُهْم ِمْن كُُتبٍ َيْدُرُسونََها َوَما أَْرَسلَْنا إِلَيْهِْم قَْبلََك ِمْن َنِذيرٍ { ] ٤٤: [اآلية
  }َوكَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوَما َبلَُغوا ِمْعَشاَر َما آتَْيَناُهْم فَكَذَّبُوا ُرسُِلي فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ {  ]٤٥: [اآلية

أي مل يقرؤوا يف كتاب أوتوه بطالن ما جئت به، وال مسعوه من } َوَما آَتْيَناُهْم ِمْن كُُتبٍ َيْدُرُسوَنَها { : قوله تعاىل
فليس لتكذيبهم وجه يتشبث به } أَْم آَتْيَناُهْم ِكَتاباً ِمْن قَْبِلِه فَُهْم بِِه ُمْسَتْمِسكُونَ { : يهم، كما قالرسول بعث إل

حنن أهل كتاب وشرائع ومستندون إىل رسل من رسل : وال شبهة متعلق كما يقول أهل الكتاب وإن كانوا مبطلني
أي كذب قبلهم أقوام كانوا أشد من هؤالء } ذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوكَ{ :اهللا، مث توعدهم على تكذيبهم بقوله احلق 

مِْعَشاَر َما { أي ما بلغ أهل مكة } َوَما َبلَُغوا { . بطشا وأكثر أمواال وأوالدا وأوسع عيشا، فأهلكتهم كثمود وعاد
ومعشار الشيء : اجلوهري. ر العشراملعشار عش: وقيل. واملعشار والعشر سواء، لغتان. تلك األمم} آَتْيَناُهْم 

ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم؛ حكاه : وقال. عشره، وال يقولون هذا يف شيء سوى العشر
: قال ابن عباس. ما أعطى اهللا تعاىل من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان واحلجة والربهان: وقيل. النقاش

املعشار هو عشر العشري، والعشري هو عشر العشر فيكون : وقيل.  كتاب أبني من كتابهفليس أمة أعلم من أمة، وال
} فَكَذَّبُوا ُرُسِلي فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ { . وهو األظهر، ألن املراد به املبالغة يف التقليل: املاوردي. جزءا من ألف جزء

  .نكريي فأهلكناهم فكيف كان: أي عقايب يف األمم، وفيه حمذوف وتقديره

ٍة إِنْ ُهَو إِلَّا قُلْ إِنََّما أَِعظُكُْم بِوَاِحَدٍة أَنْ َتقُومُوا ِللَِّه َمثَْنى َوفُرَاَدى ثُمَّ َتتَفَكَُّروا َما بِصَاحِبِكُْم ِمْن جِنَّ{ ] ٤٦: [اآلية
  }َنِذيٌر لَكُْم َبْيَن َيَدْي َعذَابٍ َشدِيٍد 

أي } قُلْ إِنََّما أَعِظُكُمْ { : متم احلجة على املشركني؛ أي قل هلم يا حممد} َواِحَدٍة قُلْ إِنََّما أَعِظُكُْم بِ{ : قوله تعاىل
أي بكلمة واحدة مشتملة على مجيع الكالم، تقتضي نفي } بَِواِحَدٍة { . أذكركم وأحذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه

. بطاعة اهللا: وعن جماهد أيضا. س والسديهي ال إله إال اهللا وهذا قول ابن عبا: الشرك إلثبات اإلله قال جماهد
يف } أَنْ} {أَنْ َتقُومُوا ِللَِّه َمثَْنى َوفَُراَدى { تقديره خبصلة واحدة، : وقيل. بالقرآن؛ ألنه جيمع كل املواعظ: وقيل

ومذهب . ، أو يف موضع رفع على إضمار مبتدأ، أي هي أن تقوموا} وَاِحَدة { موضع خفض على البدل من 
وهذا القيام معناه القيام إىل طلب احلق ال القيام الذي هو ضد . أهنا يف موضع نصب مبعىن ألن تقومواالزجاج 

َوأَنْ َتقُوُموا ِللَْيَتاَمى { : وكما قال تعاىل. قام فالن بأمر كذا؛ أي لوجه اهللا والتقرب إليه: القعود، وهو كما يقال
منفردا برأيه ومشاورا لغريه، وهذا قول : وقيل. وجمتمعني قاله السدي أي وحدانا} مَثَْنى َوفُرَاَدى } { بِالِْقْسِط 
وحيتمل رابعا أن املثىن عمل النهار والفرادى . مناظرا مع غريه ومفكرا يف نفسه، وكله متقارب: وقال القتيب. مأثور

ألن الذهن حجة } ى َوفُرَاَدى مَثَْن{ : إمنا قال: وقيل. عمل الليل، ألنه يف النهار معان ويف الليل وحيد، قال املاوردي
اهللا على العباد وهو العقل، فأوفرهم عقال أوفرهم حظا من اهللا، فإذا كانوا فرادى كانت فكرة واحدة، وإذا كانوا 

نَّةٍ ثُمَّ َتتَفَكَُّروا َما بِصَاحِبِكُْم ِمْن جِ{ . مثىن تقابل الذهنان فتراءى من العلم هلما ما أضعف على االنفراد؛ واهللا أعلم
مث تتفكروا هل : ليس هو بوقف ألن املعىن: وقيل. } ثُمَّ َتتَفَكَُّروا { الوقف عند أيب حامت وابن األنباري على } 

  جربتم على صاحبكم كذبا، أو رأيتم فيه جنة، أو يف أحواله من



ه بالطمع يف فساد، أو اختلف إىل أحد ممن يدعي العلم بالسحر، أو تعلم األقاصيص وقرأ الكتب، أو عرفتمو
إِنْ ُهوَ { . أموالكم، أو تقدرون على معارضته يف سورة واحدة؛ فإذا عرفتم هبذا الفكر صدقه فما بال هذه املعاندة

َوأَْنِذْر َعِشريََتَك { ملا نزلت هذه اآلية : ويف صحيح مسلم عن ابن عباس قال} إِالَّ َنِذيرٌ لَكُْم َبْيَن َيَدْي َعذَابٍ َشدِيٍد 
يا صباحاه؟ : ، خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت صعد الصفا فهتف} بَِني وَرْهطَُك مِْنُهُم الُْمْخلَِصنيَ اَألقَْر
يا بين فالن يا بين فالن يا بين عبد مناف يا بين : "؟ قالوا حممد؛ فاجتمعوا إليه فقال!من هذا الذي يهتف: فقالوا

ما : ؟ قالوا"ربتكم أن خيال خترج من سفح هذا اجلبل أكنتم مصدقيعبداملطلب فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم لو أخ
أما مجعتنا إال هلذا؟ مث ! تبا لك: قال فقال أبو هلب". فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد: "قال. جربنا عليك كذبا

  .ةكذا قرأ األعمش إىل آخر السور} َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ وََتبَّ { : قال فنزلت هذه السورة
  }قُلْ َما سَأَلُْتكُْم ِمْن أَْجرٍ فَُهَو لَكُمْ إِنْ أَْجرَِي إِالَّ َعلَى اللَِّه َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء شَهِيدٌ { ] ٤٧: [اآلية

أي ذلك اجلعل لكم إن كنت } فَُهَو لَكُمْ { أي جعل على تبليغ الرسالة } قُلْ َما َسأَلُْتكُْم ِمْن أَْجرٍ { : قوله تعاىل
أي رقيب وعامل وحاضر ألعمايل وأعمالكم، ال } إِنْ أَْجرَِي إِالَّ َعلَى اللَِّه َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء شَهِيٌد { تكموه سأل

  .خيفى عليه شيء فهو جيازي اجلميع
  }قُلْ إِنَّ َربِّي َيقِْذفُ بِالَْحقِّ َعالَُّم الُْغُيوبِ { ] ٤٨: [اآلية

. احلق القرآن: وعنه. باحلق بالوحي: قال قتادة. أي يبني احلجة ويظهرها} ي يَقِْذُف بِالَْحقِّ قُلْ إِنَّ رَبِّ{ : قوله تعاىل
  .أي يقذف الباطل باحلق عالم الغيوب: وقال ابن عباس

. قال الزجاج. على أنه بدل، أي قل إن ريب عالم الغيوب يقذف باحلق} َعالَُّم الُْغيُوبِ { وقرأ عيسى بن عمر 
ويف الرفع وجهان : النحاس. ني على املوضع، ألن املوضع موضع رفع، أو على البدل مما يف يقذفوالرفع من وجه

وزعم الفراء أن الرفع يف مثل هذا أكثر يف كالم العرب . يكون خربا بعد خرب، ويكون على إضمار مبتدأ: آخران
باحلركات الثالث، فالغيوب } الُْغُيوبِ { : وقرئ} ارِ إِنَّ ذَِلَك لََحقٌّ َتخَاُصمُ أَْهلِ النَّ{ ومثله } إن{إذا أتى بعد خرب 

  .كالبيوت، والغيوب كالصبور، وهو األمر الذي غاب وخفي جدا
  }قُلْ َجاَء الَْحقُّ َوَما ُيْبِدُئ الَْباِطلُ َوَما ُيِعيدُ { ] ٤٩: [اآلية

والتقدير جاء صاحب احلق أي الكتاب : حاسالن. يريد القرآن: قال سعيد عن قتادة} قُلْ َجاَء الَْحقُّ { : قوله تعاىل
} َوَما ُيِعيدُ { الشيطان؛ أي ما خيلق الشيطان أحدا : قال قتادة} َوَما ُيْبِدُئ الْبَاِطلُ { . الذي فيه الرباهني واحلجج

ئه وجيوز أن يكون استفهاما مبعىن أي شيء؛ أي جاء احلق فأي شيء بقي للباطل حىت يعيده ويبد. نفي} َوَما { فـ 
  .أي ال ترى} فََهلْ َتَرى لَُهْم ِمْن َباِقَيٍة { : أي فلم يبق منه شيء، كقوله

  }قُلْ إِنْ َضلَلُْت فَإِنََّما أَِضلُّ َعلَى نَفِْسي َوإِِن اْهَتَدْيُت فَبَِما ُيوِحي إِلَيَّ َربِّي إِنَُّه َسمِيٌع قَرِيٌب { ] ٥٠: [اآلية
: فقال له. وذلك أن الكفار قالوا تركت دين آبائك فضللت} إِنََّما أَِضلُّ َعلَى نَفِْسي قُلْ إِنْ َضلَلُْت فَ{ : قوله تعاىل

وقرأ حيىي بن وثاب . بفتح الالم} َضللت{وقراءه العامة . قل يا حممد إن ضللت كما تزعمون فإمنا أضل على نفسي
وقد ضللت . ل والضاللة ضد الرشاد، والضال} أَضلُّ{بكسر الالم وفتح الضاد من } قُلْ إِنْ َضِللت { : وغريه

  أضل" بفتح الالم"

وأهل العالية . فهذه لغة جند وهي الفصيحة} قُلْ إِنْ َضلَلُْت فَإِنََّما أَِضلُّ َعلَى نَفِْسي { : ، قال اهللا تعاىل"بكسر الضاد"
من احلكمة } ا يُوِحي إِلَيَّ رَبِّي َوإِِن اهَْتَدْيُت فَبَِم{ . ، أي إمث ضالليت على نفسي} أِضل{بالكسر } َضِللت{يقولون 



قل إن ريب يقذف باحلق ويبني : وقيل وجه النظم. أي مسيع ممن دعاه قريب اإلجابة} إِنَُّه َسِميٌع قَرِيٌب { والبيان 
احلجة، وضالل من ضل ال يبطل احلجة، ولو ضللت ألضررت بنفسي، ال أنه يبطل حجة اهللا، وإذا اهتديت فذلك 

  .بتين على احلجة إنه مسيع قريبفضل اهللا إذ ث
  }َولَْو َتَرى إِذْ فَزُِعوا فَال فَْوَت َوأُِخذُوا ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ { ] ٥١: [اآلية

: واملعىن. ذكر أحوال الكفار يف وقت ما يضطرون فيه إىل معرفة احلق} وَلَْو َتَرى إِذْ فَزُِعوا فَال فَْوَت { : قوله تعاىل
هو : احلسن. لدنيا عند نزول املوت أو غريه من بأس اهللا تعاىل هبم، روي معناه عن ابن عباسلو ترى إذا فزعوا يف ا

: وقال ابن مغفل. وعنه أن ذلك الفزع إمنا هو إذا خرجوا من قبورهم؛ وقاله قتادة. فزعهم يف القبور من الصيحة
ناقهم بسيوف املالئكة فلم يستطيعوا هو فزعهم يوم بدر حني ضربت أع: السدي. إذا عاينوا عقاب اهللا يوم القيامة

هو اجليش الذي خيسف هبم يف البيداء فيبقى منهم رجل فيخرب الناس : سعيد ابن جبري. فرارا وال رجوعا إىل التوبة
وَأُِخذُوا { . فال مهرب: جماهد. فال جناة؛ قاله ابن عباس} فَال فَْوتَ { . مبا لقي أصحابه فيفزعون، فهذا هو فزعهم

وقال ابن . من حيث كانوا، فهم من اهللا قريب ال يعزبون عنه وال يفوتونه: وقيل. أي من القبور} اٍن قَرِيبٍ ِمْن َمكَ
نزلت يف، مثانني ألفا يغزون يف آخر الزمان الكعبة ليخربوها، وكما يدخلون البيداء خيسف هبم؛ فهو األخذ : عباس

  .من مكان قريب
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فة وقد ذكرناه يف كتاب التذكرة، قالويف هذا املعىن خرب مرفوع عن حذي: قلت
  فبينا هم: "وذكر فتنة تكون بني أهل املشرق واملغرب: وسلم

كذلك إذ خرج عليهم السفياين من الوادي اليابس يف فورة ذلك حىت ينزل دمشق فيبعث جيشني، جيشا إىل 
شرق حىت ينزلوا بأرض بابل يف املدينة امللعونة والبقعة احلبيبة يعين املشرق؛ وجيشا إىل املدينة، فيسري اجليش حنو امل

فيقتلون أكثر من ثالثة آالف ويفتضون أكثر من مائة امرأة ويقتلون هبا ثالمثائة كبش من ولد  -مدينة بغداد، قال 
ى ليلتني فيقتلوهنم العباس، مث خيرجون متوجهني إىل الشام فتخرج راية هدى من الكوفة فتلحق ذلك اجليش منها عل

ال يفلت منهم خمرب ويستنقذون ما يف أيديهم من السيب والغنائم وحمل جيشه الثاين باملدينة فينتهبوهنا ثالثة أيام 
ولياليها مث خيرجون متوجهني إىل مكة حىت إذا كانوا بالبيداء بعث اهللا جربيل عليه السالم فيقول يا جربيل أذهب 

َولَْو تََرى إِذْ فَزُِعوا فَال فَْوَت َوأُِخذُوا ِمْن َمكَانٍ { : خيسف اهللا هبم، وذلك قوله تعاىل فأبدهم فيضرهبا برجله ضربة
فال يبقى منهم إال رجالن أحدمها بشري واآلخر نذير ومها من جهينة، ولذلك جاء القول وعند جهينة اخلرب } قَرِيبٍ 

قبضت أرواحهم يف أماكنها فلم ميكنهم الفرار من املوت، وهذا على أي } وَأُِخذُوا ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ { : اليقني وقيل
فزع الرجل : وحيتمل أن يكون هذا من الفزع الذي هو مبعىن اإلجابة؛ يقال. هذا الفزع عند النزع: قول من يقول

ع إنكم لتقلون عند الطم: "ومنه اخلرب إذ قال لألنصار. أي أجاب الصارخ الذي يستغيث به إذا نزل به خوف
أخذوا يف الدنيا قبل أن يؤخذوا يف : أراد اخلسف أو القتل يف الدنيا كيوم بدر قال: ومن قال". وتكثرون عند الفزع

} أُِخذُوا ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ { : وقيل. أخذوا من بطن األرض إىل ظهرها: هو فزع يوم القيامة قال: ومن قال. اآلخرة
  .من جهنم فألقوا فيها

  }قَالُوا آَمنَّا بِِه وَأَنَّى لَُهُم التََّناُوُش ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد َو{ ] ٥٢: [اآلية
بالرسول صلى اهللا : قتادة. بالبعث: احلسن. باهللا عز وجل: وقال جماهد. أي القرآن} َوقَالُوا آَمنَّا بِهِ { : قوله تعاىل

  قال} َوأَنَّى لَُهُم التََّناُوُش ِمْن َمكَاٍن َبعِيٍد { عليه وسلم 



  :ومنه قول الشاعر! التناوش الرجعة؛ أي يطلبون الرجعة إىل الدنيا ليؤمنوا، وهيهات من ذلك: ابن عباس والضحاك
  إىل تناوشها سبيل... متىن أن تؤوب إيل وليس 

التناوش التناول؛ قال ابن : وقيل. هي التوبة؛ أي طلبوها وقد بعدت، ألنه إمنا تقبل التوبة يف الدنيا: وقال السدي
  :وأنشد. ناشه ينوشه نوشا: يقال للرجل إذا تناول رجال ليأخذ برأسه وحليته: كيتالس

  نوشا به تقطع أجواز الفال... فهي تنوش احلوض نوشا من عال 
: قال. أي تتناول ماء احلوض من فوق وتشرب شربا كثريا، وتقطع بذلك الشرب فلوات فال حتتاج إىل ماء آخر

. واالنتياش مثله: التناول. والتناوش. ورجل نووش أي ذو بطش. إذا تداىن الفريقان ومنه املناوشة يف القتال؛ وذلك
  :قال الراجز

  كانت تنوش العنق انتياشا
وقرأ . أىن هلم تناول اإلميان يف اآلخرة وقد كفروا يف الدنيا: يقول} وَأَنَّى لَُهمُ التََّناُوُش ِمْن َمكَاٍن َبِعيدٍ { : قوله تعاىل

وأبو عبيدة يستبعد هذه القراءة؛ : النحاس. باهلمز} وَأَنَّى لَُهمُ التََّناُوُش { : سائي واألعمش ومحزةأبو عمرو والك
والقراءة جائزة حسنة، : قال أبو جعفر. وأىن هلم البعد من مكان بعيد: باهلمز البعد، فكيف يكون} التََّناُوُش { ألن 

فأحد الوجهني أن يكون األصل غري مهموز، مث . تأول البعيدوهلا وجهان يف كالم العرب، وال يتأول هبا هذا امل
{ ويف املصحف الذي نقلته اجلماعة عن اجلماعة . مهزت الواو ألن احلركة فيها خفية، وذلك كثري يف كالم العرب

خر ذكره أبو والوجه اآل. أدؤر: ويقال يف مجع دار. ألنه مشتق من الوقت} ُوقّتت{واألصل } َوإِذَا الرُُّسلُ أُقَِّتْت 
نأشت : يكون مشتقا من النئيش وهو احلركة يف إبطاء؛ أي من أين هلم احلركة فيما قد بعد، يقال: إسحاق قال
  الشيء أخذته

وقد نأشت األمر أنأشه نأشا . التأخر والتباعد" باهلم"التناؤش : قال اجلوهري. الشيء البطيء: من بعد والنئيش
  :قال الشاعر. أي أخريا فعله نئيشا: ويقال. أخرته؛ فانتأش

  وقد حدثت بعد األمور أمور... متىن نئيشا أن يكون أطاعين 
  :وقال آخر

  وجئت نئيشا بعدما فاتك اخلُرب... قعدت زمانا عن طالبك للعال 
ن أي م} ِمْن َمكَانٍ َبِعيدٍ { . ذمت الرجل وذأمته أي عبته: اهلمز وترك اهلمز يف التناؤش متقارب؛ مثل: وقال الفراء

  .الرد، سألوه وليس حبني رد: قال} َوأَنَّى لَُهُم { : وروى أبو إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال. اآلخرة
  }َوقَْد كَفَُروا بِِه ِمْن قَْبلُ َوَيقِْذفُونَ بِالَْغْيبِ ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد { ] ٥٣: [اآلية

َويَقِْذفُونَ بِالَْغْيبِ ِمْن { . يعين يف الدنيا} ِمْن قَْبلُ { مبحمد : لأي باهللا عز وجل وقي} َوقَْد كَفَرُوا بِِه { : قوله تعاىل
على جهة } ِمْن َمكَاٍن َبعِيٍد { . هو يقذف ويرجم بالغيب: العرب تقول لكل من تكلم مبا ال حيقه} َمكَاٍن َبعِيٍد 

ة وال نار، رمجا منهم بالظن؛ قال ال بعث وال نشور وال جن: التمثيل ملن يرجم وال يصيب، أي يرمون بالظن فيقولون
يف حممد؛ فيقولون : وقيل. سحر وشعر وأساطري األولني: أي يرمون يف القرآن فيقولون} َويَقِْذفُونَ { : وقيل. قتادة

أراد البعد عن : وقيل. أي إن اهللا بعد هلم أن يعلموا صدق حممد} ِمْن َمكَاٍن َبعِيٍد { . ساحر شاعر كاهن جمنون
: وقيل. غري مسمى الفاعل، أي يرمون به} َوَيقِْذفُونَ بِالَْغْيبِ { وقرأ جماهد . من مكان بعيد عن قلوهبمالقلب، أي 

  .يقذف به إليهم من يغويهم ويضلهم



  }كٍّ مُرِيبٍ َوحِيلَ بَْيَنُهْم َوَبْيَن َما َيشَْتُهونَ كََما فُِعلَ بِأَْشَياِعهِْم ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَانُوا ِفي َش{ ] ٥٤: [اآلية
حيل بينهم وبني ما : وقيل. حيل بينهم وبني النجاة من العذاب: قيل} َوِحيلَ َبْينَُهْم َوَبْيَن َما َيْشَتُهونَ { : قوله تعاىل

ومذهب قتادة أن املعىن أهنم كانوا يشتهون ملا رأوا العذاب أن يقبل منهم أن . يشتهون يف الدنيا من أمواهلم وأهليهم
جل وعز وينتهوا إىل ما يأمرهم به اهللا فحيل بينهم وبني ذلك؛ ألن ذلك إمنا كان يف الدنيا أو قد زالت يف  يطيعوا اهللا
كََما فُِعلَ { . فقلبت حركة الواو على احلاء فانقلبت ياء مث حذفت حركتها لثقلها} حُوِل{واألصل . ذلك الوقت

إِنَُّهمْ { . أي مبن مضى من القرون السالفة الكافرة} ْن قَْبلُ ِم{ . األشياع مجع شيع، وشيع مجع شيعة} بِأَشَْياِعهِمْ 
أي } مُرِيبٍ { . يف الدين والتوحيد، واملعىن واحد: قيل. أي من أمر الرسل والبعث واجلنة والنار} كَاُنوا ِفي َشكٍّ 

الشك والتهمة ومن قال هو من الريب الذي هو . أراب الرجل أي صار ذا ريبة، فهو مريب: يستراب به، يقال
  .ختمت السور، واحلمد هللا رب العاملني. عجب عجيب وشعر شاعر؛ يف التأكيد: يقال شك مريب؛ كما يقال: قال

  تفسري سورة فاطر

  سورة فاطر
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ِلي أَجْنَِحٍة َمثَْنى َوثُالثَ َوُرَباعَ َيزِيُد ِفي الَْحْمُد ِللَِّه فَاِطرِ السََّماَواِت وَاَألْرضِ َجاِعلِ الَْمالِئكَِة ُرُسالً أُو} { ١{: اآلية
  }الَْخلْقِ َما َيَشاُء إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

اخلفض على النعت، والرفع على : ثالثة أوجه} فاطر{جيوز يف } الَْحْمُد ِللَِّه فَاِطرِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ { : قوله تعاىل
. } َجاِعلِ الَْمالِئكَِة { احلمد هللا أهل احلمد مثله وكذا : وحكى سيبويه. النصب على املدحإضمار مبتدأ، و

فطر ناب : ومنه. فطرته فانفطر: الشق عن الشيء؛ يقال. والفطر. وغريها} يوسف{وقد مضى يف . اخلالق: والفاطر
  :قال عنترة .وسيف فطار، أي فيه تشقق. وتفطر الشيء تشقق. البعري طلع، فهو بعري فاطر

  سالحي ال أفل وال فطارا... وسيفي كالعقيقة فهو كمعي 
حىت أتاين أعرابيان } فَاِطرِ السََّماوَاِت وَاَألْرضِ { كنت ال أدري ما : قال ابن عباس. االبتداء واالختراع: والفطر

واملراد بذكر . بابة واإلهبامحلب الناقة بالس. والفطر. أنا فطرهتا، أي أنا ابتدأهتا: خيتصمان يف بر، فقال أحدمها
ال } َجاِعلِ الَْمالِئكَِة { . السموات واألرض العامل كله، ونبه هبذا على أن من قدر على االبتداء قادر على اإلعادة

إذا كان ملا مضى مل } فاعال{مفعول ثان، ويقال على إضمار فعل؛ ألن } ُرُسالً { . جيوز فيه التنوين، ألنه ملا مضى
الَْحْمُد ِللَِّه فَاِطرِ السََّماَواتِ { وقرأ الضحاك . يئا، وإعمال على أنه مستقبل حذف التوين منه ختفيفايعمل فيه ش

الرسل منهم جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك املوت، } َجاِعلِ الَْمالِئكَةِ ُرُسالً { . على الفصل املاضي} َواَألْرضِ 
. وكله ظاهر} جعل املالئكة{وقرأ خليد بن نشيط . بالرفع} لُ املالئكةَجاع{: وقرأ احلسن. صلى اهللا عليهم أمجعني

. أي اثنني اثنني، وثالثة ثالثة، وأربعة أربعة} َمثَْنى وَثُالثَ َوُربَاَع { . نعت، أي أصحاب أجنحة} أُوِلي أَجْنَِحٍة { 
سماء إىل األرض، ويعرجون من بعضهم له جناحان، وبعضهم ثالثة، وبعضهم أربعة؛ ينزلون هبما من ال: قال قتادة

وقال . إىل األنبياء: قال حيىي بن سالم. األرض إىل السماء، وهي مسرية كذا يف وقت واحد، أي جعلهم رسال
  ويف صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى جربيل عليه. إىل العباد برمحة أو نقمة: السدي



يا حممد، لو رأيت إسرافيل إن له الثين عشر : "زهري أن جربيل عليه السالم قال لهوعن ال. السالم له ستمائة جناح
ألف جناح منها جناح باملشرق وجناح باملغرب وإن العرش لعلى كاهله وإنه يف األحايني ليتضاءل لعظمة اهللا حىت 

م مجع لذو، كما أن اس} أُولُو{و ". يعود مثل الوصع والوصع عصفور صغري حىت ما حيمل عرش ربك إال عظمته
يف } َمثَْنى َوثُالثَ َوُربَاَع { وقد مضى الكالم يف . املخاض واخللفة: هؤالء اسم مجع لذا، ونظريمها يف املتمكنة

أي يف خلق املالئكة، يف قول أكثر املفسرين؛ ذكره } يَزِيُد ِفي الَْخلْقِ َما َيَشاُء { وأنه غري منصرف } النساء{
يعين حسن : وقال الزهري وابن جريج. أي يف أجنحة املالئكة ما يشاء} يَزِيُد ِفي الَْخلْقِ {  :وقال احلسن. املهدوي
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف منامي، : وقال اهليثم الفارسي. وقد مضى القول فيه يف مقدمة الكتاب. الصوت
املالحة } يَزِيُد ِفي الَْخلْقِ َما َيَشاُء { : قتادةوقال " . أنت اهليثم الذي تزين القرآن بصوتك جزاك اهللا خريا: "فقال

وقال مهاجر الكالعي قال النيب صلى اهللا عليه . اخلط احلسن: وقيل. يف العينني واحلسن يف األنف واحلالوة يف الفم
سن هو الوجه احل: وقيل يف اخلرب يف هذه اآلية. الوجه احلسن: وقيل" . اخلط احلسن يزيد الكالم وضوحا: "وسلم

العلوم : وقيل. العقل والتمييز: وقيل. النقاش هو الشعر اجلعد. والصوت احلسن والشعر احلسن؛ ذكره القشريي
واآلية مطلقة تتناول كل زيادة يف : الزخمشري. من النقصان والزيادة} إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ { . والصنائع

متام يف األعضاء، وقوة يف البطش، وحصافة يف العقل، وجزالة يف الرأي، اخللق؛ من طول قامة، واعتدال صورة، و
وجرأة يف القلب، ومساحة يف النفس، وذالقة يف اللسان، ولباقة يف التكلم، وحسن تأت يف مزاولة األمور؛ وما أشبه 

  .ذلك مما ال حييط به وصف

 ُمْمِسَك لََها َوَما ُيْمِسْك فَال ُمْرِسلَ لَُه ِمْن َبْعِدِه َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيمُ َما َيفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمْن َرْحَمٍة فَال{ ] ٢: [اآلية
{  

على } فَال ُمْمِسكَ { وأجاز النحويون يف غري القرآن } َما يَفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمْن َرْحَمٍة فَال ُمْمِسَك لََها { : قوله تعاىل
} َما َيفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمْن َرْحَمٍة { وأجازوا } َوَما ُيْمِسْك فَال ُمْرِسلَ لَها { وأجازوا . على املعىن} هلا{و} ما{لفظ 

ما يأتيهم به : وقيل. أي إن الرسل بعثوا رمحة للناس فال يقدر على إرساهلم غري اهللا. مبعىن الذي} ما{تكون " بالرفع"
: هو الدعاء: وقيل. ما ميسك من ذلك فال يقدر أحد على أن يرسلهاهللا من مطر أو رزق فال يقدر أحد أن ميسكه، و

  .من توفيق وهداية: وقيل. من توبة: ابن عباس. قاله الضحاك
ولفظ الرمحة جيمع ذلك إذ هي منكرة لإلشاعة واإلهبام، فهي متناولة لكل رمحة على البدل، فهو عام يف مجيع : قلت

مطرنا بنوء الفتح، مث يتلو : هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس أنه بلغه أن أبا: ويف موطأ مالك. ما ذكر
  .تقدم} َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم { . } َما يَفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمْن َرْحَمٍة فَال ُمْمِسَك لََها { هذه اآلية 

ْم َهلْ ِمْن َخاِلقٍ غَْيُر اللَِّه يَْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء َواَألْرضِ ال إِلََه إِالَّ َيا أَيَُّها النَّاسُ اذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُ{ ] ٣: [اآلية
  }ُهَو فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ 

جيوز } َهلْ ِمْن خَاِلقٍ غَْيُر اللَِّه { . معىن هذا الذكر الشكر} َيا أَيَُّها النَّاُس اذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم { : قوله تعاىل
. مبعىن هل من خالق إال اهللا؛ مبعىن ما خالق إال اهللا: أحدمها: الرفع والنصب واخلفض، فالرفع من وجهني} غَْيُر { يف 

  .والنصب على االستثناء. زائدة} من{هل خاق غري اهللا، و: أن يكون نعتا على املوضع؛ ألن املعىن: والوجه الثاين

هل من خالق غري اهللا ! من خلق الشر؟ فقال سبحان اهللا: قلت للحسن: قال محيد الطويل. واخلفض، على اللفظ
يَْرُزقُكُْم { . الباقون بالرفع. باخلفض} َهلْ ِمْن َخاِلقٍ غَْيُر اللَِّه { : وقرأ محزة والكسائي. جل وعز، خلق اخلري والشر



وهو الصرف؛ " بالفتح"من اإلفك } فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ  إِلَهَ إِالَّ ُهَو{ . أي النبات} َواَألْرضِ { . أي املطر} ِمَن السََّماِء 
وهو الكذب، ويرجع هذا أيضا إىل ما " بالكسر"من اإلفك : وقيل. ما أفكك عن كذا، أي ما صرفك عنه: يقال

واآلية حجة على . تقدم؛ ألنه قول مصروف عن الصدق والصواب، أي من أين يقع لكم التكذيب بتوحيد اهللا
  .ى خالقا غري اهللا وهم يثبتون معه خالقني، على ما تقدم يف غري موضعالقدرية ألنه نف

  }َوإِنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك وَإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع اُألمُوُر { ] ٤: [اآلية
يعزي نبيه ويسليه صلى اهللا عليه } قَْبِلَك فَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ ِمْن { . يعين كفار قريش} وَإِنْ ُيكَذِّبُوَك { : قوله تعاىل

قرأ احلسن واألعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوة } َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجعُ اُألمُوُر { . وسلم وليتأسى مبن قبله يف الصرب
بيد واختاره أبو ع. على أنه مسمى الفاعل" بفتح التاء"وابن حميصن ومحيد واألعمش ومحزة وحيىي والكسائي وخلف 

  .على الفعل اجملهول} تُْرجَع{الباقون ] ٥٣: الشورى[} أَالَ اللَِّه ُتْرَجُع اُألمُوُر {: لقوله تعاىل
  }رُوُر َيا أَيَُّها النَّاسُ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فَال تَُغرَّنَّكُُم الَْحَياةُ الدُّنَْيا َوال َيغُرَّنَّكُْم بِاللَِّه الَْغ{ ] ٥: [اآلية
إن : هذا وعظ للمكذبني للرسول بعد إيضاح الدليل على صحة قوله} َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ { : عاىلقوله ت

غرور احلياة الدنيا أن يشتغل : قال سعيد بن جبري} فَال َتغُرَّنَّكُُم الْحََياةُ الدُّْنَيا { . البعث والثواب والعقاب حق
  ا عن عمل اآلخرة،اإلنسان بنعيمها ولذاهت

. الشيطان} الَْغرور { : قال ابن السكيت وأبو حامت} َوال َيغُرَّنَّكُْم بِاللَِّه الَْغرُوُر { . يا ليتين قدمت حليايت: حىت يقول
متعد، " غررته"مصدرا وهو بعيد عند غري أيب إسحاق؛ ألن } الَغرور{ويكون . وغرور مجع غر، وغر مصدر

لزمته لزوما، وهنكه : ضربته ضربا، إال يف أشياء يسرية ال يقاس عليها؛ قالوا: هو على فعل؛ حنوواملصدر املتعدي إمنا 
الغرور باهللا أن يكون اإلنسان يعمل : فأما معىن احلرف فأحسن ما قيل فيه ما قاله سعيد بن جبري، قال. املرض هنوكا

وهو الشيطان؛ أي ال يغرنكم بوساوسه يف " بفتح الغني" }الَغرور{ وقراءة العامة . باملعاصي مث يتمىن على اهللا املغفرة
وهو الباطل؛ " برفع الغني"} الُغرور{وقرأ أبو حيوة وأبو املال العدوي وحممد بن املقع . أنه يتجاوز عنكم لفضلكم

أن وجيوز : قال الزجاج. ما اغتر به من متاع الدنيا" بالضم"والغرور : وقال ابن السكيت. أي ال يغرنكم الباطل
. هنكه املرض هنوكا ولزمه لزوما: أو مجع غر، أو يشبه بقوهلم: النحاس. يكون الغرور مجع غار؛ مثل قاعد وقعود

  .كاللزوم والنهوك" غره"أو مصدر : الزخمشري
  }ْن أَْصَحابِ السَِّعريِ إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوُه َعُدّواً إِنََّما َيْدُعو ِحْزَبهُ ِلَيكُوُنوا ِم{ ] ٦: [اآلية
  }الَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر كَبٌِري { ] ٧: [اآلية

ويدلكم على عداوته إخراجه أباكم . أي فعادوه وال تطيعوه} إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوُه َعدُّواً { : قوله تعاىل
ألقعدن لَأَقُْعَدنَّ لَُهْم ِصَراطَكَ {: وقوله. اآلية} َوُألِضلَّنَُّهْم َوُألَمنِّيَنَُّهْم { : من اجلنة، وضمانه إضاللكم يف قوله

ن لنا عدو مبني؛ واقتص علينا قصته، وما فأخربنا جل وعز أن الشيطا. اآلية} ثُمَّ لَآِتَينَُّهْم ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم . الُْمْستَِقيَم
فعل بأبينا آدم صلى اهللا عليه وسلم، وكيف أنتدب لعداوتنا وغرورنا من قبل وجودنا وبعده، وحنن على ذلك 

  يا كذاب: وكان الفضيل بن عياض يقول. نتواله ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هالكنا

يا عجبا ملن عصى احملسن : وقال ابن السماك. ية وأنت صديقه يف السريا مفتر، أتق اهللا وال تسب الشيطان يف العالن
يف } عدُّو{و . جمودا} البقرة{وقد مضى هذا املعىن يف ! وأطاع اللعني بعد معرفته بعداوته! بعد معرفته بإحسانه

يكون مبعىن النسب فيكون و. جيوز أن يكون مبعىن معاد، فيثىن وجيمع ويؤنث} إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ { : قوله



فأما قول بعض : النحاس. ويف املؤنث على هذا أيضا عدو} فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي { : موحدا بكل حال؛ كما قال جل وعز
عن } إن} {ما{كفت } إِنََّما َيْدُعو حِْزَبُه { . النحويني إن الواو خفية فجاؤوا باهلاء فخطأ، بل الواو حرف جلد

الَِّذيَن كَفَُروا لَُهمْ { . فهذه عداوته} لَِيكُونُوا ِمْن أَْصحَابِ السَِّعريِ { . أي أشياعه} حزبه{. الفعل العمل فوقع بعدها
} حِْزَبُه { فيكون يف موضع خفض، أو يكون بدال من } ِمْن أَْصحَابِ { بدال } الَِّذيَن { يكون } َعذَابٌ َشِديٌد 

او فكون يف موضع رفع وقول رابع وهو أحسنها يكون يف موضع فيكون يف موضع نصب، أو يكون بدال من الو
سبحانه بني حال موافقته وخمالفته، ويكون الكالم قد مت . ؛ وكأنه} لَُهْم َعذَاٌب َشِديدٌ { رفع باالبتداء ويكون خربه 

َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا { . } َشدِيٌد الَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم َعذَاٌب { مث ابتدأ فقال } ِمْن أَْصَحابِ السَِّعريِ { : يف قوله
  .وهو اجلنة} وَأَْجٌر كَبٌِري { . أي لذنوهبم} لَُهْم َمْغِفَرةٌ { يف موضع رفع باالبتداء أيضا، وخربه } الصَّاِلحَاِت 

َيَشاُء َويَْهِدي َمْن َيَشاُء فَال َتذَْهْب نَفُْسكَ أَفََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه فََرآُه َحَسناً فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن { ] ٨: [اآلية
  }َعلَْيهِْم َحسََراتٍ إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما َيْصَنُعونَ 

موضع رفع يف } َمْن} {أَفََمْن ُزيَِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه فََرآُه َحَسناً فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن َيَشاُء { : قوله تعاىل
} فَال َتذَْهْب َنفُْسَك َعلَْيهِْم َحسََراٍت { : والذي يدل عليه قوله تعاىل: قال الكسائي. باالبتداء، وخربه حمذوف

  وهذا كالم: قال. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك عليهم حسرات: فاملعىن

والذي قال الكسائي أحسن ما قيل : ل النحاسقا. وذكره الزخمشري عن الزجاج. عريب طريف ال يعرفه إال قليل
يف اآلية، ملا ذكره من الداللة على احملذوف، واملعىن أن اهللا جل وعز هنى نبيه عن شدة االغتمام هبم واحلزن عليهم، 

ل سألت األصمعي عن قو: قال نصر ابن علي. قاتل: قال أهل التفسري} فَلََعلََّك بَاِخٌع نَفَْسَك { : كما قال جل وعز
إن : فقلت له. أنصح: ما معىن أخبع؟ فقال" هم أرق قلوبا وأخبع طاعة: "النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أهل اليمن

هو : فقال. معناه قاتل نفسك: } فَلََعلََّك َباِخٌع نَفَْسكَ { : أهل التفسري جماهدا وغريه يقولون يف قول اهللا عز وجل
أفمن زين له : فيه تقدمي وتأخري، جمازه: وقال احلسني بن الفضل. تل نفسهمن ذاك بعينه، كأنه من شدة النصح هلم قا

اجلواب : وقيل. سوء عمله فرآه حسنا، فال تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن اهللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء
َمْن َيَشاءُ  فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ{حمذوف؛ املعىن أفمن زين له سوء عمله كمن هدي، ويكون يدل على هذا احملذوف 

أربعة أقوال، } أَفََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه { ويف } فَال َتذَْهْب نَفُْسكَ { : وقرأ يزيد بن القعقاع. } َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء 
معاندة الرسول عليه الصالة } ُسوُء َعَمِلِه { ويكون، . أهنم اليهود والنصارى واجملوس؛ قال أبو قالبة: أحدها

الشيطان؛ قال : الثالث. حتريف التأويل" سوء عمله"يكون . أهنم اخلوارج؛ رواه عمر بن القاسم: الثاين. لسالموا
: وقال. الشرك} ُسوُء َعَمِلِه { ويكون . كفار قريش؛ قاله الكليب: الرابع. اإلغواء} ُسوُء َعَمِلِه { ويكون . احلسن

فََرآُه َحَسناً { . نزلت يف أيب جهل بن هشام: وقال غريه. املطلب إهنا نزلت يف العاص بن وائل السهمي واألسود بن
  .مجيال: وقال. أي صوابا؛ قال الكليب} 
َوال َيْحزُْنكَ { : وقوله} لَْيَس َعلَْيَك ُهَداُهمْ { : والقول بأن املراد كفار قريش أظهر األقوال؛ لقوله تعاىل: قلت

: وقوله} فَلََعلََّك َباِخٌع نَفَْسَك َعلَى آثَارِِهمْ إِنْ لَْم ُيْؤِمُنوا بَِهذَا الَْحِديثِ أََسفاً { : الوق} الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ 
  ،} لََعلََّك بَاِخٌع نَفَْسكَ أَالَّ َيكُونُوا ُمْؤِمنَِني { 

ال ينفع تأسفك على مقامهم على  وهذا ظاهر بني، أي} فَال َتذَْهْب نَفُْسَك َعلَيْهِْم َحَسرَاٍت { : وقوله يف هذه اآلية
وهذه اآلية ترد على القدرية قوهلم على ما تقدم؛ أي أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا . كفرهم، فإن اهللا أضلهم



فَال { : وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن حميصن. تريد أن هتديه، وإمنا ذلك إىل اهللا ال إليك، والذي إليك هو التبليغ
منصوب مفعول } َحَسرَاٍت { . نصبا على املفعول، واملعنيان متقاربان} نَفَْسكَ { اء وكسر اهلاء بضم الت} َتذَْهبْ 

هلك عليه حبا ومات عليه : ، كما تقول} تذهب{صلة } َعلَْيهِمْ { و . من أجله؛ أي فال تذهب نفسك للحسرات
وجيوز أن يكون . ال يتقدم عليه صلته وال جيوز أن يتعلق باحلسرات؛ ألن املصدر. وهو بيان للمتحسر عليه. حزنا

  :حاال كأن كلها صارت حسرات لفرط التحسر؛ كما قال جرير
  حىت ذهنب كالكال وصدورا... َمَشَق اهلواجر حلَمهن مع السُّرى 

  :ومنه قول اآلخر. رجعن كالكال وصدورا؛ أي مل يبق إال كالكلها وصدورها: يريد
  هم يل سقامحسرات وذكر... فعلى إثرهم تساقط نفسي 

  }إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما َيْصَنُعونَ{ . أو مصدرا
مَْوِتَها كَذَِلكَ  وَاللَُّه الَِّذي أَْرَسلَ الرِّيَاَح فَُتِثُري َسحَاباً فَُسقَْناهُ إِلَى َبلٍَد َميٍِّت فَأَْحَيْيَنا بِِه الْأَْرَض َبْعَد{ ] ٩: [اآلية

  }النُُّشورُ 
مّيت ومْيت واحد، وكذا ميتة وميتة؛ } ُه الَِّذي أَْرَسلَ الرَِّياَح فَُتِثُري َسحَاباً فَُسقْنَاُه إِلَى َبلٍَد مَيٍِّت وَاللَّ{ : قوله تعاىل

هذا قول البصريني، ومل يستثن أحدا، واستدل على ذلك : وقال حممد بن يزيه. هذا قول احلذاق من النحويني
  :وأنشد. بدالئل قاطعة

  إمنا املْيت مّيت األحياء... يت ليس من مات فاستراح مب
  كاسفا باله قليل الرجاء... إمنا املت من يعيش كئيبا 

  :فهل ترى بني ميت وميت فرقا، وأنشد: قال
  سواس مكرمة أبناء أيسار... هينون لينون أيسار بنو َيَسر 

{ : بعد أن قال} ُسقْنَاُه فَ{ : قال. فقد أمجعوا على أن هينون ولينون واحد، وكذا مّيت ومْيت، وسيد وسيد: قال
فَُتِثُري { : ، ألنه قال} فََتُسوقُه{سبيله : وقال ابن عبيدة. وهو من باب تلوين اخلطاب} َواللَُّه الَِّذي أَْرَسلَ الرَِّياحَ 

اليت لتحكي احلال : على املضارعة دون ما قبله وما بعده؟ قلت} فَُتِثُري { مل جاء : فإن قلت: الزخمشري. } َسحَاباً 
تقع فيها إثارة الرياح السحاب، وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدوة الربانية؛ وهكذا يفعلون بفعل 

  :فيه نوع متييز وخصوصية حبال تستغرب، أو هتم املخاطب أو غري ذلك؛ كما قال تأبط شرا
  بسهب كالصحيفة صحصحان... بأين قد لقيت الغول هتوي 
  صريعا لليدين وللجران... ت فأضرهبا بال دهش فخر

ألنه قصد أن يصور لقومه احلالة اليت تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول، كأنه يبصرهم إياها، ويطلعهم على 
من جرأته على كل هول، وثباته عند كل شدة وكذلك سوق السحاب إىل البلد امليت، ملا . كنهها مشاهدة للتعجب

معدوال هبما عن لفظة الغيبة إىل ما هو أدخل يف } أحيينا{و} فسقنا{: قيل كانا من الدالئل على القدرة الباهرة
وقرأ ابن حميصن وابن كثري واألعمش وحيىي ومحزة والكسائي . }الرياح{وقراءة العامة . االختصاص وأدل عليه

لك حتيون بعدما متم؛ أي كذ} كَذَِلَك النُّشُوُر { .وقد مضى بيان هذه اآلية والكالم فيها مستوىف . توحيدا} الريح{
: وعن أيب رزين العقيلي قال. فالكاف يف حمل الرفع؛ أي مثل إحياء األموات نشر األموات. من نشر اإلنسان نشورا

أما مررت بوادي أهلك ممحال مث مررت به : "قلت يا رسول اهللا، كيف حييي اهللا املوتى، وما آية ذلك يف خلقه؟ قال



وقد ذكرنا هذا اخلرب يف " فكذلك حييي اهللا املوتى وتلك آيته يف خلقه"قال . هللانعم يا رسول ا: قلت" يهتز خضرا
  .وغريها" األعراف"

فَُعُه َوالَِّذينَ َمْن كَانَ ُيرِيُد الِْعزَّةَ فَِللَِّه الِْعزَّةُ َجِميعاً إِلَْيهِ َيصَْعُد الْكَِلُم الطَّيُِّب َوالَْعَملُ الصَّاِلُح َيْر{ ] ١٠: [اآلية
  }كُُرونَ السَّيِّئَاتِ لَُهْم َعذَابٌ َشِديٌد َوَمكُْر أُولَِئَك ُهَو َيبُوُر َيْم

وكذا قال غريه . من كان يريد علم العزة: التقدير عند الفراء} َمْن كَانَ يُرِيُد الِْعزَّةَ فَِللَِّه الِْعزَّةُ َجِميعاً { : قوله تعاىل
ال ذلة معها؛ ألن العزة إذا كانت تودى إىل ذلة فإمنا هي تعرض أي من كان يريد علم العزة اليت . من أهل العلم

من كان يريد : وقدر الزجاج معناه. منصوب على احلال} َجِميعاً { . للذلة، والعزة اليت ال ذل معها هللا عز وجل
  .بعبادته اهللا عز وجل العزة والعزة له سبحانه فإن اهللا عز وجل يعزه يف اآلخرة والدنيا

ظاهر هذا إيئاس السامعني من عزته، } فَِللَِّه الِْعزَّةُ َجِميعاً { . حسن، وروي مرفوعا على ما يأيتوهذا أ: قلت
وتعريفهم أن ما وجب له من ذلك ال مطمع فيه لغريه؛ فتكون األلف والالم للعهد عند العاملني به سبحانه ومبا 

وحيتمل أن } ال َيْحزُْنَك قَْولُُهمْ إِنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َو{ : وجب له من ذلك، وهو املفهوم من قوله احلق يف سورة يونس
يريد سبحانه أن ينبه ذوي األقدار واهلمم من أين تنال العزة ومن أين تستحق؛ فتكون األلف والالم لالستغراق، 

ع، فمن طلب العزة من اهللا وصدقه يف طلبها بافتقار وذل، وسكون وخضو. وهو املفهوم من آيات هذه السورة
ومن " . من تواضع هللا رفعه اهللا: "وجدها عنده إن شاء اهللا غري ممنوعة وال حمجوبة عنه؛ قال صلى اهللا عليه وسلم

الَِّذيَن يَتَِّخذُونَ { : وقد ذكر قوما طلبوا العزة عند من سواه فقال. طلبها من غريه وكله إىل من طلبها عنده
فأنبأك صرحيا ال إشكال فيه أن . } ْؤِمنَِني أََيْبَتُغونَ ِعْنَدُهُم الِْعزَّةَ فَإِنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َجِميعاً الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْم

  َمْن كَانَ يُرِيُد{ وقال صلى اهللا عليه وسلم مفسرا لقوله . العزة له يعز هبا من يشاء ويذل من يشاء

  :ولقد أحسن من قال. وهذا معىن قول الزجاج. من أراد عز الدارين فليطع العزيز ": } الِْعزَّةَ فَِللَِّه الْعِزَّةُ َجِميعاً 
  منا إليك فعزها يف ذهلا... وإذا تذللت الرقاب تواضعا 

فمن كان يريد العزة لينال الفوز األكرب، ويدخل دار العزة وهللا العزة فليقصد بالعزة اهللا سبحانه واالعتزاز به؛ فإنه 
  .اهللا، ومن اعتز باهللا أعزه اهللا من اعتز بالعبد أذل

يرفعه اهللا، أو : على معىن} َوالْعََملُ الصَّاِلحُ َيْرفَُعُه { مث تبتدئ . ومت الكالم} إِلَْيِه َيْصَعدُ الْكَِلُم الطَّيُِّب { : قوله تعاىل
. على ما يأيت بيانه والعمل الصاحل يرفع الكلم الطيب؛ فيكون الكالم متصال: وجيوز أن يكون املعىن. يرفع صاحبه

وال يتصور ذلك يف الكالم ألنه عرض، لكن ضرب صعوده مثال . والصعود هو احلركة إىل فوق، وهو العروج أيضا
يقال ارتفع األمر إىل القاضي أي علمه؛ : وقال الزجاج. لقبوله؛ ألن موضع الثواب فوق، وموضع العذاب أسفل

يصعد : وقيل. أي إىل اهللا يصعد} إِلَْيهِ { وقوله . لبيان الثواب عليهوخص الكالم والطب بالذكر . فهو مبعىن العلم
أي حيمل الكتاب الذي كتب فيه طاعات العبد إىل : وقيل. إىل مسائه واحملل الذي ال جيري فيه ألحد غريه حكم

. جيد، وذكر اهللا وحنوههو التحميد والتم: وقيل. هو التوحيد الصادر عن عقيدة طيبة} الْكَِلُم الطَّيِّبُ { و . السماء
  :وأنشدوا

  حىت يزين ما يقول فعال... ال ترض من رجل حالوة قوله 
  فتوازنا فإخاء ذاك مجال... فإذا وزنت فعاله مبقاله 

  :وفيه قيل. قول بال عمل، كثريد بال دسم، وسحاب بال مطر، وقوس بال وتر: وقال ابن املقفع



  عالٍ هباءكل قول بال ف... ال يكون املقال إال بفعل 
  ونكاحا بال ويل سواء... إن قوال بال فعال مجيل 

  .} الكالم{وقرأ أبو عبدالرمحن . مجع كلمة} اِلكلم{مجهور الناس . وقرأ. بضم الياء} ُيصعد{وقرأ الضحاك 
أقسام الكالم ثالثة؛ فوضع : فالكالم على هذا قد يطلق مبعىن الكلم وبالعكس؛ وعليه خيرج قول أيب القاسم: قلت

املعىن والعمل الصاحل : قال ابن عباس وجماهد وغريمها" والعمل الصاحل يرفعه. "الكالم موضع الكلم، واهللا أعلم
ال يقبل اهللا قوال إال بعمل، وال يقبل قوال وعمال إال بنية، وال يقبل قوال وعمال "ويف احلديث . يرفع الكلم الطيب

ر العبد اهللا وقال كالما طيبا وأدى فرائضه، ارتفع قوله مع عمله فإذا ذك: قال ابن عباس". ونية إال بإصابة السنة
واحلق أن . وهذا قول يرده معتقد أهل السنة وال يصح عن ابن عباس: قال ابن عطية. وإذا قال ابن قوله على عمله

سيئاته، واهللا العاصي التارك للفرائض إذا ذكر اهللا وقال كالما طيبا فإنه مكتوب له متقبل منه، وله حسناته وعليه 
إن العمل : وأيضا فإن الكالم الطيب عمل صاحل، وإمنا يستقيم قول من يقول. تعاىل يتقبل من كل من أتقى الشرك

كما أن صاحب األعمال من صالة . هو الرافع للكلم، بأن يتأول أنه يزيده يف رفعه وحسن موقعه إذا تعاضد معه
وَالَْعَملُ { : كر اهللا تعاىل كانت األعمال أشرف؛ فيكون قولهوصيام وغري ذلك، إذا ختلل أعماله كلم طيب وذ

وأما األقوال اليت هي أعمال يف نفوسها؛ كالتوحيد والتسبيح . موعظة وتذكرة وحضا على األعمال} الصَّاِلُح َيْرفَُعهُ 
من خالف قوله فعله فهو  إن كالم املرء بذكر اهللا إن مل يقترن به عمل صاحل مل ينفع؛ ألن: "قال ابن العريب. فمقبولة

أن العمل إذا وقع شرطا يف قبول القول أو مرتبطا، فإنه ال قبول له إال به وإن مل يكن : وحتقيق هذا. وبال عليه
شرطا فيه فإن كلمه الطيب يكتب له، وعمله السيء يكتب عليه، وتقع املوازنة بينهما، مث حيكم اهللا بالفوز والربح 

  ".واخلسران
أن "وقد جاء يف اآلثار . والظاهر أن العمل الصاحل شرط يف قبول القول الطيب. بن العريب حتقيقما قال ا: قلت

  ال إله إال اهللا بنية صادقة نظرت املالئكة: العبد إذا قال

فعلى ". خمالفا وقف قوله حىت يتوب من عمله. إىل عمله، فإن كان العمل موافقا لقوله صعدا مجيعا، وإن كان عمله
وهذا قول ابن عباس . ترجع إىل الكلم الطيب} َيْرفَُعُه { والكناية يف . الصاحل يرفع الكلم الطيب إىل اهللا هذا العمل

هو التوحيد، } الْكَِلمُ الطَّيُِّب { وعلى أن . وشهر بن حوشب وسعيد بن جبري وجماهد وقتادة وأيب العالية والضحاك
أي والعمل الصاحل يرفعه الكلم . صاحل إال مع اإلميان والتوحيدفهو الرافع للعمل الصاحل؛ ألنه ال يقبل العمل ال

القرآن } الْكَِلُم الطَّيِّبُ { : وروي هذا القول عن شهر بن حوشب قال. الطيب؛ فالكناية تعود على العمل الصاحل
 يرفعه اهللا على الكلم تعود على اهللا جل وعز؛ أي أن العمل الصاحل: وقيل. القرآن} َوالْعََملُ الصَّاِلحُ َيْرفَُعُه { 

. الطيب؛ ألن العمل حتقيق الكلم، والعامل أكثر تعبا من القائل، وهذا هو حقيقة الكالم؛ ألن اهللا هو الرافع اخلافض
القول األول أوالها وأصحها لعلو من قال به، وأنه يف العربية : قال النحاس. والثاين واألول جماز، ولكنه سائغ جائز

والعمل الصاحل يرفعه اهللا، أو العمل الصاحل يرفعه الكلم الطيب، : ولو كان املعىن. على رفع العملأوىل؛ ألن القراء 
{ قرأه أناس : وال نعلم أحدا قرأه منصوبا إال شيئا روي عن عيسى، بن عمر أنه قال. لكان االختيار نصف العمل
يرفع صاحبه، وهو الذي أراد العزة وعلم أهنا تطلب من اهللا والعمل الصاحل : وقيل. } َوالَْعَملُ الصَّاِلُح َيْرفَُعُه اهللا 

  .تعاىل؛ ذكره القشريي
إِلَْيِه َيْصَعدُ الْكَِلُم الطَّيُِّب وَالَْعَملُ الصَّاِلُح { : ذكروا عند ابن عباس أن الكلب يقطع الصالة، فقرأ هذه اآلية -الثانية



وقد دخل يف الصالة بشروطها، فال " القول بالعموم، وهذا استدالل بعموم على مذهب السلف يف. } َيْرفَُعُه 
وقد تعلق من رأى، . يقطعها عليه شيء إال بثبوت ما يوجب ذلك؛ من مثل ما انعقدت به من قرآن أو سنة أو إمجاع

ما بال الكلب األسود من الكلب : فقلت" يقطع الصالة املرأة واحلمار والكلب األسود: "ذلك بقوله عليه السالم
  وقد. خرجه مسلم" إن األسود شيطان: "ض من الكلب األمحر؟ فقالاألبي

جاء ما يعارض هذا، وهو ما خرجه البخاري عن ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصالة يقطعها شيء؟ 
لقد كان رسول اهللا : ال يقطعها شيء، أخربين عروة بن الزبري أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت: فقال
  .لى اهللا عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإين ملعترضة بينه وبني القبلة على فراش أهلهص

حدثين يونس بن عبداألعلى قال ": كتاب آداب النفوس"ذكر الطربي يف } وَالَِّذيَن َيْمكُُرونَ السَّيِّئَاِت { : قوله تعاىل
َوالَِّذيَن يَْمكُُرونَ السَّيِّئَاتِ { : قوله عز وجل حدثنا سفيان عن ليث بن أيب سليم عن شهر بن حوشب األشعري يف

وقال أبو . هم أصحاب الرياء؛ وهو قول ابن عباس وجماهد وقتادة: قال} لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد َوَمكْرُ أُولَِئَك ُهَو َيبُوُر 
يعين الذين يعملون : الكليبوقال . هم الذين مكروا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ملا اجتمعوا يف دار الندوة: العالية

. بار يبور إذا هلك وبطل: ويقال. مفعولة} ا السَّيِّئَاِت {يعين الشرك، فتكون : السيئات يف السيئات يف الدنيا مقاتل
ما : واملكر. أي هلكى} َوكُْنُتْم قَْوماً بُوراً { : وقوله. نعوذ باهللا من بوار األمي: وبارت السوق أي كسدت، ومنه

  .}سبأ{وقد مضى يف . بيل احتيال وخديعةعمل على س
 بِِعلِْمِه َوَما وَاللَُّه َخلَقَكُْم ِمْن تَُرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ َجَعلَكُْم أَزَْواجاً َوَما َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى َوال َتَضُع إِالَّ{ ] ١١: [اآلية

  }ِفي ِكَتابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري  ُيَعمَُّر ِمْن ُمَعمَّرٍ َوال ُيْنقَُص ِمْن ُعُمرِِه إِالَّ
يعين آدم عليه السالم، والتقدير على : قال سعيد عن قتادة قال} وَاللَُّه َخلَقَكُْم ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة { : قوله تعاىل

} ثُمَّ َجَعلَكُْم أَزَْواجاً { . ائكمأي اليت أخرجها من ظهور آب: قال} ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة { . خلق أصلكم من تراب: هذا
َوَما َتحِْملُ ِمْن أُنْثَى َوال { . أي زوج بعضكم بعضا، فالذكر زوج األنثى ليتم البقاء يف الدنيا إىل انقضاء مدهتا: قال
  َتضَُع

وضع إال واهللا عامل به،  أي جعلكم أزواجا فيتزوج الذكر باألنثى فيتناسالن بعلم اهللا، فال يكون محل وال} إِالَّ بِِعلِْمِه 
. مساه معمرا مبا هو صائر إليه} َوَما ُيَعمَُّر ِمْن ُمَعمَّرٍ َوال ُيْنقَُص ِمْن ُعُمرِِه إِالَّ ِفي ِكتَابٍ { . فال خيرج شيء عن تدبريه

را كم هو يوما إال كتب عمره، كم هو سنة كم هو شه} َوَما ُيَعمَُّر ِمْن ُمَعمَّرٍ { : قال سعيد بن جبري عن ابن عباس
وقال سعيد . نقص من عمره يوم، نقص شهر، نقص سنة، حىت يستويف أجله: كم هو ساعة مث يكتب يف كتاب آخر

وعن . فما مضى من أجله فهو النقصان، وما يستقبل فهو الذي يعمره؛ فاهلاء على هذا للمعمر: بن جبري أيضا، قال
. ذهب يوم، ذهب يومان، حىت يأيت على آخره: أسفل ذلكيكتب عمره كذا وكذا سنة، مث يكتب يف : سعيد أيضا
َوَما { ويذهب الفراء يف معىن . املعمر من بلغ ستني سنة، واملنقوص من عمره من ميوت قبل ستني سنة: وعن قتادة

خر من عمره إال يف مبعىن آخر، أي وال ينقص اآل} َوال ُينْقَُص ِمْن ُعُمرِِه { أي ما يكون من عمره } ُيَعمَُّر ِمْن ُمَعمَّرٍ 
عندي درهم : وكىن عنه باهلاء كأنه األول، ومثله قولك. ترجع إىل آخر غري األول} ُعُمرِِه { فالكناية يف . كتاب

إن اهللا كتب عمر اإلنسان مائة سنة إن أطاع، وتسعني إن عصى، فأيهما بلغ فهو يف : وقيل. ونصفه، أي نصف أخر
أي أنه " من أحب أن يبسط له يف زرقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه: "السالموهذا مثل قوله عليه الصالة و. كتاب

فبني ذلك يف موضع آخر من . عمر فالن كذا سنة، فإن وصل رمحه زيد يف عمره كذا سنة: يكتب يف اللوح احملفوظ



ضى هذا املعىن عند اللوح احملفوظ، إنه سيصل رمحه فمن أطلع على األول دون الثاين ظن أنه زيادة أو نقصان وقد م
املعىن وما يعمر من معمر أي : وقيل. والكناية على هذا ترجع إىل العمر} يَْمحُوا اللَُّه َما َيَشاُء َوُيثْبِتُ { : قوله تعاىل

روي معناه عن الضحاك واختاره . هرم، وال ينقص آخر من عمر اهلرم إال يف كتاب؛ أي بقضاء من اهللا جل وعز
فاهلاء على هذا جيوز أن تكون للمعمر، . وروي حنوه عن ابن عباس. بهها بظاهر التنزيلوهو أش: النحاس، قال

  وجيوز أن تكون لغري

بضم الياء } ُينْقَُص { وقراءة العامة . أي كتابة األعمال واآلجال غري متعذر عليه} إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري { املعمر 
يقال، . بفتح الياء وضم القاف، أي ال ينقص من عمره شيء} َينْقَُص  {وفتح القاف وقرأت فرقة منهم يعقوب 

} ِمن ُعْمره{وقرأ األعرج والزهري . نقص الشيء بنفسه ونقصه غريه، وزاد بنفسه وزاده غريه، متعد والزم
قصريها أي إحصاء طويل األعمار و} َيِسٌري { و . ومها لغتان مثل السْحق والسُحق. بتخفيف امليم وضمها الباقون

  .يسر ولو مسيت به إنسانا انصرف؛ ألنه فعيل: والفضل منه. ال يتعذر عليه شيء منها وال يعزب
رِّياً َوَما َيْسَتوِي الَْبحَْراِن َهذَا َعذٌْب فَُراتٌ َساِئغٌ شََراُبُه َوَهذَا ِملٌْح أَُجاٌج َوِمْن كُلٍّ َتأْكُلُونَ لَْحماً طَ{ ] ١٢: [اآلية

  }ِحلَْيةً َتلَْبُسونََها َوَتَرى الْفُلَْك ِفيِه َموَاِخَر لَِتْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ  َوَتسَْتخْرُِجونَ
  :فيه أربع مسائل} َوَما َيْسَتوِي الَْبحَْراِن َهذَا َعذٌْب فُرَاٌت { : قوله تعاىل
بفتح امليم وكسر } َوَهذَا ِملْحٌ أُجَاٌج { : رأ طلحةوق. مر} أُجَاٌج { حلو، و } فُرَاٌت { : قال ابن عباس -األوىل

. مثل سيد وميت} سَيغ شََراُبهُ { وقرأ عيسى وابن أيب إسحاق . وأما املاحل فهو الذي جيعل فيه امللح. الالم بغري ألف
  .الكالم فيه} النحل{وقد مضى يف . ال اختالف يف أنه منهما مجيعا} َوِمْن كُلٍّ َتأْكُلُونَ لَْحماً طَرِّياً { 

مذهب أيب إسحاق أن احللية إمنا تستخرج من امللح، فقيل } وََتسَْتخْرُِجونَ ِحلَْيةً َتلَْبسُوَنَها { : قوله تعاىل -الثانية
إمنا تستخرج األصداف اليت فيها احللية من الدر وغريه من املواضع اليت فيها : وقال غريه. منهما ألهنما خمتلطان
  :وقيل. لعيون، فهو مأخوذ منهما؛ ألن يف البحر عيونا عذبة، وبينهما خيرج اللؤلؤ عند التمازجالعذب وامللح حنو ا

وهذا أحسنها : النحاس. إمنا تستخرج احللية من امللح خاصة: وقال حممد بن يزيد قوال رابعا، قال. من مطر السماء
َوِمْن َرْحَمِتهِ َجَعلَ لَكُمُ اللَّْيلَ { : ال جل وعزوليس هذا عنده، ألهنما خمتلطان، ولكن مجعا مث أخرب عن أحدمها كما ق

: وكما تقول. لو رأيت احلسن واحلجاج لرأيت خريا وشرا: وكما تقول} َوالنََّهاَر ِلَتْسكُُنوا ِفيِه وَِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه 
َوِمْن كُلٍّ { : ثري، فكذافقد عرف معىن هذا، وهو كالم فصيح ك. لو رأيت األعمش وسيبويه ملألت يدك لغة وحنوا
  .فاجتمعا يف األول وانفرد امللح بالثاين} َتأْكُلُونَ لَْحماً طَرِّياً َوَتسَْتخْرُِجونَ ِحلَْيةً َتلَْبُسونََها 

، دليل على أن لباس كل شيء حبسبه؛ فاخلامت جيعل يف اإلصبع، والسوار يف } َتلَْبُسوَنَها { : ويف قوله -الثالث
افتراش : ويف البخاري والنسائي عن ابن سريين قال قلت لعبيدة. دة يف العنق، واخللخال يف الرجلالذراع، والقال

  .احلديث". فقمت على حصري لنا قد اسود من طول ما لبس"ويف، الصحاح عن أنس . احلرير كلبسه؟ فال نعم
وقد خمرت . ح خاصة، ولوال ذلك لقال فيهماأي ماء املل: قال النحاس} وََتَرى الْفُلَْك ِفيِه َمَواِخَر { : قوله تعاىل

التجارة يف الفلك إىل : فال جماهد} لَِتْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه { . }النحل{وقد مضى هذا يف . السفينة متخر إذا شقت املاء
لَّكُْم َولََع{ . ما يستخرج من حليته ويصاد من حيتانه: وقيل. }البقرة{يف مدة قريبة؛ كما تقدم يف : البلدان البعيدة

  .على ما أجناكم من هوله: وقيل. على ما آتاكم من فضله} َتْشكُُرونَ 
ّمًى ذَِلكُمُ يُوِلجُ اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َوُيوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ َوَسخَّرَ الشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ َيجْرِي َألَجلٍ ُمَس{ ] ١٣: [اآلية



  }لُْك َوالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدونِِه َما َيْمِلكُونَ ِمْن ِقطِْمريٍ اللَُّه رَبُّكُمْ لَُه الُْم
َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي َألَجلٍ { . تقدم} يُوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َويُوِلجُ النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ { : قوله تعاىل

  .بيانه} لقمان{تقدم يف } ُمَسّمًى 

. أي هذا الذي من صنعه ما تقرر هو اخلالق املدبر، والقادر املقتدر؛ فهو الذي يعبد} ِلكُُم اللَُّه رَبُّكُْم لَهُ الُْملْكُ ذَ{ 
. أي ال يقدرون عليه وال على خلقه} َما َيْمِلكُونَ ِمْن ِقطِْمريٍ { . يعين األصنام} َوالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدونِِه { 

هو شق النواة؛ وهو : وقال ابن عباس. الرقيقة البيضاء اليت بني التمرة والنواة؛ قاله أكثر املفسرين والقطمري القشرة
هي النكتة : ويقال: اجلوهري. القطمري القمع الذي على رأس النواة: وعن قتادة أيضا. اختيار املربد، وقال قتادة

  .البيضاء اليت يف ظهر النواة، تنبت منها النخلة
كُْم َوال إِنْ َتْدُعوُهْم ال َيْسَمُعوا ُدَعاءَكُْم َولَْو َسِمُعوا َما اسَْتجَاُبوا لَكُْم َوَيْوَم الْقَِياَمِة َيكْفُُرونَ بِِشرِْك{  ]١٤: [اآلية

  }ُيَنبِّئَُك ِمثْلُ َخبِريٍ 
ال يسمعوا دعاءكم؛ ألهنا مجادات أي إن تستغيثوا هبم يف النوائب } إِنْ َتْدُعوُهْم ال َيْسَمعُوا ُدَعاَءكُْم { : قوله تعاىل

. املعىن لو مسعوا مل ينفعوكم: وقال قتادة. إذ ليس كل سامع ناطقا} َولَْو َسِمُعوا َما اسَْتَجابُوا { . ال تبصر وال تسمع
{ . أي لو جعلنا هلم عقوال وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع هللا منكم، وملا استجابوا لكم على الكفر: وقيل
مث جيوز أن يرجع هذا إىل املعبودين . أي جيحدون أنكم عبدمتوهم، ويتربؤون منكم} الِْقَياَمةِ َيكْفُُرونَ بِِشرِْككُمْ  َوَيْوَم

مما يعقل؛ كاملالئكة واجلن واألنبياء والشياطني أي جيحدون أن يكون ما فعلتموه حقا، وأهنم أمروكم بعبادهتم؛ كما 
وجيوز أن يندرج فيه األصنام أيضا، أي حيييها اهللا } ِلي أَنْ أَقُولَ َما لَْيسَ ِلي بَِحقٍّ  َما َيكُونُ{ : أخرب عن عيسى بقوله

هو اهللا جل وعز؛ أي ال أحد خيرب خبلق اهللا من اهللا، فال } َوال يَُنبِّئَُك مِثْلُ َخبِريٍ {. حىت خترب أهنا ليست أهال للعبادة
  .ينبئك مثله يف عمله

  }َها النَّاسُ أَنُْتُم الْفُقََراُء إِلَى اللَِّه َواللَُّه ُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميدُ َيا أَيُّ{ ] ١٥: [اآلية

فإن : "الزخمشري. أي احملتاجون إليه يف بقائكم وكل أحوالكم} َيا أَيَُّها النَّاُس أَْنُتُم الْفُقََراُء إِلَى اللَِّه { : قوله تعاىل
ريهم أهنم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء، وإن كانت اخلالئق قصد بذلك أن ي: قلت مل عرف الفقراء؟ قلت

كلهم مفتقرين إليه من الناس وغريهم ألن الفقر مما يتبع الضعف، وكلما كان الفقري أضعف كان أفقر كلهم وقد 
الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن  اللَُّه{ : ، وقال} َوُخِلَق اإلِْنَسانُ ضَِعيفاً { : شهد اهللا سبحانه على اإلنسان بالضعف يف قوله

ـ } الفقراء{قد قوبل : فإن قلت. أنتم بعض الفقراء: ولو نكر لكان املعىن} َضْعٍف  ؟ } احلميد{فما فائدة } الغّين{ب
ملا أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم، وليس كل غىن نافعا بغناه إال إذا كان الغين جوادا منعما، وإذا جاد وأنعم : قلت

ليدل به على أنه الغين النافع بغناه خلقه، اجلواد املنعم } احلميد{هم واستحق عليهم احلج ذكر محده املنعم علي
وختفيف اهلمزة الثانية أجود الوجوه عند اخلليل، وجيوز ختفيف األوىل ". عليهم، املستحق بإنعامه عليهم أن حيمدوه

زائدة، فيكون هلا موضع من اإلعراب، } هو{تكون } الَْحمِيُد َواللَُّه ُهَو الْغَنِيُّ { . وحدها وختفيفهما وحتقيقهما مجيعا
  .وتكون مبتدأة فيكون موضعها رفعا

  }إِنْ َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم َويَأِْت بَِخلْقٍ َجِديٍد { ] ١٦: [اآلية
  }َوَما ذَِلَك َعلَى اللَِّه بِعَزِيزٍ { ] ١٧: [اآلية

} َويَأِْت بَِخلْقٍ َجدِيٍد { . ف؛ املعىن إن يشأ أن يذهبكم يذهبكم؛ أي يفنيكمفيه حذ} إِنْ َيَشأْ ُيذْهِْبكُمْ { : قوله تعاىل



وقد .أممتنع عسري تعذر .وقد مضى. أي ممتنع عسري متعذر} َوَما ذَِلَك َعلَى اللَِّه بِعَزِيزٍ { . أي أطوع منكم وأزكى
  }إبراهيم{مضى هذا يف 

َرى َوإِنْ َتْدُع ُمثْقَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها ال ُيْحَملْ ِمْنُه َشْيٌء َولَْو كَانَ ذَا قُرَْبى إِنََّما َوال َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أُْخ{ ] ١٨: [اآلية
  }إِلَى اللَِّه الَْمِصُري ُتْنِذُر الَِّذيَن َيْخَشْونَ رَبَُّهْم بِالْغَْيبِ َوأَقَاُموا الصَّالةَ َوَمْن َتَزكَّى فَإِنََّما َيَتَزكَّى ِلَنفِْسِه َو

نعت حملذوف، أي نفس } وازِرةٌ{. حذفت الواو اتباعا ليزر} َتوَزر{واألصل . تقدم الكالم فيه، وهو مقطوع مما قبله
. وهذا يقع للمذكر واملؤنث: قال. أي نفس مثقلة أو دابة: قال الفراء} َوإِنْ َتْدُع ُمثْقَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها { وكذا . وازرة

واحلمل ما كان على الظهر، واحلمل محل املرأة ومحل . إنسانا إىل محلها وهو ذنوهبا أي وإن تدع مثقلة: قال األخفش
ال ُيْحَملْ ِمْنهُ َشْيءٌ { . وحكى ابن السكيت أن محل النخلة يفتح ويكسر. النخلة؛ حكامها الكسائي بالفتح ال غري

. وأجاز الفراء ولو كان ذو قرىب. دعو ذا قرىبولو كان اإلنسان امل: التقدير على قول األخفش} َولَْو كَانَ ذَا قُرَْبى 
مبعىن وقع، أو يكون اخلرب حمذوفا؛ أي وإن } كان { فتكون } َوإِنْ كَانَ ذُو ُعْسَرةٍ { وهذا جائز عند سيبويه، ومثله 
وخريا فخري؛ على . الناس جمزيون بأعماهلم إن خري فخري؛ على هذا: وحكى سيبويه. كان فيمن تطالبون ذو عسرة

أمل أكن : بلغين أن اليهودي والنصراين يرى الرجل املسلم يوم القيامة فيقول له: وروي عن عكرمة أنه قال. ولاأل
أنفعين؛ فال يزال املسلم يسأل اهللا تعاىل حىت : فيقول. قد أسديت إليك يدا، أمل أكن قد أحسنت إليك؟ فيقول بلى

أمل أكن بك بارا، وعليك مشفقا، وإليك حمسنا، : مة فيقولوأن الرجل ليأيت إىل أبيه يوم القيا. ينقص، من عذابه
إن الذي سألتين يسري؛ ولكين أخاف : وأنت ترى ما أنا فيه، فهب يل حسنة من حسناتك، أو امحل عين سيئة؛ فيقول

أمل أكن أحسن : وأن الرجل ليقول لزوجته. وأن األب ليقول البنه مثل ذلك فريد عليه حنوا من هذا. مثل ما ختاف
َوإِنْ { : مث تال عكرمة. إن ذلك ليسري ولكين أخاف مما ختاف منه: العشرة لك، فامحلي عين خطيئة لعلي أجنو؛ فتقول

هي املرأة تلقى ولدها : وقال الفضيل بن عياض. } َتْدُع ُمثْقَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها ال ُيْحَملْ ِمْنُه َشْيٌء َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى 
بلى يا أماه؛ :  يكن بطين لك وعاء، أمل يكن ثديي لك سقاء، أمل يكن حجري لك وطاء؛ يقوليا ولدي، أمل: فتقول
  .إليك عين يا أماه، فإين بذنيب عنك مشغول: يا بين، قد أثقلتين ذنويب فامحل عين منها ذنبا واحدا؛ فيقول: فتقول

أي إمنا يقبل إنذارك من خيشى عقاب اهللا تعاىل، وهو كقوله } َغْيبِ إِنََّما تُْنِذرُ الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم بِالْ{ : قوله تعاىل
  .} إِنََّما تُْنِذُر َمنِ اتََّبَع الذِّكَْر َوَخِشَي الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ { : تعاىل

ومن فَإِنََّما يََتَزكَّى ِلَنفِْسهِ {: وقرئ. أي من اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه} َوَمْن َتزَكَّى فَإِنََّما يََتَزكَّى ِلَنفِْسِه { : قوله تعاىل
  .أي إليه مرجع مجيع اخللق} وَإِلَى اللَِّه الَْمِصُري } { 
  }َوَما َيْسَتوِي اَألْعَمى وَالَْبِصريُ { ] ١٩: [اآلية
  }َوال الظُّلَُماُت َوال النُّوُر { ] ٢٠: [اآلية
  }َوال الظِّلُّ َوال الَْحرُوُر { ] ٢١: [اآلية
  }َوَما َيْسَتوِي اَألْحَياُء َوال اَألمَْواتُ إِنَّ اللََّه ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما أَْنَت بُِمْسِمعٍ َمْن ِفي الْقُُبورِ { ] ٢٢: [اآلية

قُلْ ال َيْسَتوِي الَْخبِيثُ { : مثل. أي الكافر واملؤمن واجلاهل والعامل} َوَما َيْسَتوِي اَألْعَمى وَالَْبِصُري { : قوله تعاىل
زائدة؛ واملعىن وال الظلمات والنور، وال الظل } َوال { : قال األخفش سعيد} َوال الظُّلَُماُت َوال النُّوُر } { الطَّيُِّب َو

وقال رؤبة . واحلرور ال يكون إال مع مشس النهار، والسموم يكون بالليل، أو قيل بالعكس: قال األخفش. واحلرور
السموم ال : وقال الفراء. ة، والسموم يكون بالليل خاصة، حكاه املهدوياحلرور تكون بالنهار خاص: بن العجاج



وهذا أصح؛ ألن احلرور فعول من احلر، وفيه معىن التكثري، أي : النحاس. يكون إال بالنهار، واحلرور يكون فيهما
  .احلر املؤذي

النار رب أكل بعضي بعضا  قالت: "ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قلت
فأذن يل أتنفس فأذن هلا بنفسني نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف فما وجدمت من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم 

فما جتدون : "وروي من حديث الزهري عن سعيد عن أيب هريرة" . وما وجدمت من حر أو حرور فمن نفس جهنم
  من احلر فمن

وهذا جيمع تلك األقوال، وأن السموم واحلرور يكون بالليل " فمن زمهريرها مسومها وشدة ما جتدون من الربد
أُكُلَُها َداِئٌم { : املراد بالظل واحلرور اجلنة والنار؛ فاجلنة ذات ظل دائم، كما قال تعاىل: وقيل. والنهار؛ فتأمله

: قطرب. وحر السموم بالنهار أي ظل الليل،: وقال ابن عباس. والنار ذات حرور، وقال معناه الذي} َوِظلَُّها 
. األحياء العقالء، واألموات اجلهال: قال ابن قتيبة} َوَما َيْسَتوِي اَألْحَياُء َوال اَألْموَاُت { .احلرور احلر، والظل الربد 

ِمُع َمْن إِنَّ اللََّه ُيْس{ . هذه كلها أمثال؛ أي كما ال تستوي هذه األشياء كذلك ال يستوي الكافر واملؤمن: قال قتادة
أي الكفار الذين أمات الكفر } َوَما أَْنتَ بُِمْسِمعٍ َمْن ِفي الْقُبُورِ { . أي يسمع أولياءه الذين خلقهم جلنته} َيَشاُء 

: وقرأ احلسن وعيسى الثقفي وعمرو بن ميمون. قلوهبم؛ أي كما ال تسمع من مات، كذلك ال تسمع من مات قلبه
حبذف التنوين ختفيفا؛ أي هم مبنزلة أهل القبور يف أهنم ال ينتفعون مبا يسمعونه وال } رِ ُمْسِمعٍ َمْن ِفي الْقُُبو{ ِ

  .يقبلونه
  }إِنْ أَْنَت إِالَّ َنِذيرٌ { ] ٢٣: [اآلية

  .أي رسول منذر؛ فليس عليك إال التبليغ، ليس لك من اهلدي شيء إمنا اهلدى بيد اهللا تبارك وتعاىل
  }َناكَ بِالَْحقِّ َبِشرياً وََنذِيراً َوإِنْ ِمْن أُمٍَّة إِالَّ َخال ِفيَها َنِذيرٌ إِنَّا أَْرَسلْ{ ] ٢٤: [اآلية

َوإِنْ ِمْن { . أي بشريا باجلنة أهل طاعته، ونذيرا بالنار أهل معصيته} إِنَّا أَْرَسلَْناَك بِالَْحقِّ َبشِرياً َوَنِذيراً { : قوله تعاىل
  .إال العرب: قال ابن جريج. أي سلف فيها نيب}  أُمٍَّة إِالَّ َخال ِفيَها َنِذيٌر

  }ابِ الُْمنِريِ َوإِنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َجاَءْتُهمْ ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّنَاِت َوبِالزُُّبرِ َوبِالِْكَت{ ] ٢٥: [اآلية
  }كَانَ َنِكريِ  ثُمَّ أََخذْتُ الَِّذيَن كَفَُروا فَكَْيَف{ ] ٢٦: [اآلية

أنبياءهم، يسلي رسوله صلى اهللا } فَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم { . يعين كفار قريش} وَإِنْ ُيكَذِّبُوَك { : قوله تعاىل
أي الكتب } َوبِالزُُّبرِ { . أي باملعجزات الظاهرات والشرائع الواضحات} َجاءَْتُهْم ُرُسلُُهمْ بِالَْبيِّنَاِت { . عليه وسلم
يرجع : وقيل. وكرر الزبر والكتاب ومها واحد الختالف اللفظني. أي الواضح} وَبِالِْكتَابِ الُْمنِريِ { . املكتوبة

ثُمَّ أََخذُْت الَِّذيَن كَفَرُوا فَكَْيفَ { . البينات والزبر والكتاب إىل، معىن واحد، وهو ما أنزل على األنبياء من الكتب
حيث وقعت يف الوصل } نكريي{وأثبت ورش عن نافع وشيبة الياء يف . كيف كانت عقوبيت هلم أي} كَانَ َنِكريِ 
  .وقد مضى هذا كله، واحلمد هللا. وأثبتها يعقوب يف احلالني، وحذفها الباقون يف احلالني. دون الوقف

ا بِهِ ثََمرَاٍت ُمْخَتِلفاً أَلْوَاُنَها َوِمَن الْجَِبالِ ُجَدٌد بِيضٌ أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَخَْرْجَن{ ] ٢٧: [اآلية
  }َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف أَلْوَاُنَها َوغَرَابِيبُ ُسوٌد 

الُْعلََماُء إِنَّ اللََّه َعزِيزٌ  َوِمَن النَّاسِ َوالدَّوَابِّ َواَألْنَعامِ ُمْخَتِلٌف أَلْوَاُنُه كَذَِلَك إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه{ ] ٢٨: [اآلية
  }غَفُوٌر 



هذه الرؤية رؤية القلب } أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجَنا بِِه ثََمرَاٍت ُمْخَتِلفاً أَلَْوانَُها { : قوله تعاىل
{ . وامسها وخربها سدت مسد مفعويل الرؤية}  أَنَّ{ والعلم؛ أي أمل ينته علمك ورأيت بقلبك أن اهللا أنزل؛ فـ 

ـ } ُمْخَتِلفاً { نصبت } ُمْخَتِلفاً أَلْوَاُنَها { . هو من باب تلوين اخلطاب} فَأَْخَرجَْنا بِِه ثَمََراٍت  { . }ثََمرَاٍت { نعتا ل
  وجيوز يف غري القرآن .ملا دعا عليه من ذكره} ثََمرَاٍت { . رفع مبختلف، وصلح أن يكون نعتا ل} أَلَْواُنَها 

َوِمَن الْجِبَالِ ُجَدٌد بِيٌض { . أي باملاء وهو واحد، والثمرات خمتلفة} بِِه { . رفعه؛ ومثله رأيت رجال خارجا أبوه
قال . اجلدد مجع جدة، وهي الطرائق املختلفة األلوان، وإن كان اجلميع حجرا أو ترابا} َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف أَلْوَاُنَها 

  :وقال زهري. حنو سرير وسرر" بقسم اجليم والدال"جدد : ولو كان مجع جديد لقال: األخفش
  طاو ويرتفع بعد الصيف عريانا... كأنه أسفع اخلدين ذو جدد 

واجلدة اخلطة اليت يف : إن اجلدد القطع، مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته؛ حكاه ابن حبر قال اجلوهري: وقيل
َوِمَن الْجَِبالِ ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف أَلَْواُنَها { : دة الطريقة، واجلمع جدد؛ قال تعاىلواجل. ظهر احلمار ختالف لونه

فيه خطوط : وكساء جمدد. ركب فالن جدة من األمر؛ إذا رأى فيه رأيا: ومنه قوهلم. أي طرائق ختالف لون اجلبل} 
جديدة وجدد وجدائد كسفينة : يدة، هي اجلدة؛ يقالبالضم مجع جد} ُجَدٌد { وقرأ الزهري : الزخمشري. خمتلفة

  :وقد فسرهبا قول أيب ذؤيب. وسفن وسفائن
  جون السراة له جدائد أربع

بفتحتني، وهو الطريق الواضح املسفر، وضعه موضع الطرائق واخلطوط الواضحة املنفصل } َجَدد {وروي عنه 
َوال { : ونظري هذا التخفيف قراءة من قرأ. خمففا} وَالدََّوابِّ { : وقرئ} َوِمَن النَّاسِ َوالدَّوَابِّ { . بعضها من بعض

. ألن كل واحد منهما فر من التقاء الساكنني، فحرك ذلك أوهلما، وحذف هذا آخرمها؛ قاله الزخمشري} الضَّألِّنيَ 
. ذلك دليل على صانع خمتار أي فيهم األمحر واألبيض واألسود وغري ذلك، وكل} َواَألْنَعامِ ُمْخَتِلٌف أَلْوَاُنُه { 

ـ } ُمْخَتِلٌف أَلَْواُنهُ { : وقال إمنا ذكر الكناية : وقال أبو بكر بن عياش. ؛ قاله املؤرج} من{فذكر الضمري مراعاة ل
ومن الناس ومن الدواب ومن األنعام ما هو خمتلف ألوانه، أي أبيض : مضمرة؛ جمازه} ما{ألجل أهنا مردودة إىل 

: الغربيب الشديد السواد؛ ففي الكالم تقدمي وتأخري، واملعىن: قال أبو عبيدة} َوغََرابِيُب ُسوٌد { . وأمحر وأسود
  ومن اجلبال

وتقول هذا : قال اجلوهري. أسود غربيب: والعرب تقول للشديد السواد الذي لونه كلون الغراب. سود غرابيب
لسود بدال من غرابيب ألن توكيد األلوان ال غرابيب سود، جتعل ا: وإذا قلت. أسود غربيب؛ أي شديد السواد

قال . يعين الذي خيضب بالسواد" إن اهللا يبغض الشيخ الغربيب: "ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. يتقدم
  :امرؤ القيس

  والرجل الفحة والوجه غربيب... العني طاحمة واليد ساحبة 
  :وقال آخر يصف كرما

  يعصر منها مالحي وغربيب... ومن تعاجيب خلق اهللا غاطية 
إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه { هنا متام الكالم؛ أي كذلك ختتلف أحوال العباد يف اخلشية، } كَذَِلَك { : قوله تعاىل

علي  يعين بالعلماء الذين خيافون قدرته؛ فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن مبعاقبته على املعصية، كما روى} الُْعلََماُء 
. الذين علموا أن اهللا على كل شيء قدير: قال} إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء { بن أيب طلحة عن ابن عباس 



وعن ابن . إمنا العامل من خشي اهللا عز وجل: وقال جماهد. وقال الربيع بن أنس من مل خيش اهللا تعاىل فليس بعامل
من أفقه أهل املدينة؟ قال أتقاهم لربه : وقيل لسعد بن إبراهيم. اىل علما وباالغترار جهالكفى خبشية اهللا تع: مسعود
إن الفقيه حق الفقيه : وعن علي رضي اهللا عنه قال. إمنا الفقيه من خياف اهللا عز وجل: وعن جماهد قال. عز وجل
  من مل يقنط

يؤمنهم من عذاب اهللا، ومل يدع القرآن رغبة عنه إىل الناس من رمحة اهللا، ومل يرخص هلم يف معاصي اهللا تعاىل، ومل 
وأسند الدارمي أبو حممد عن . غريه؛ إنه ال خري يف عبادة ال علم فيها، وال علم ال فقه فيه، وال قراءة ال تدبر فيها

ذه مث تال ه -إن فضل العامل على العابد كفضلي على أدناكم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مكحول قال
إن اهللا ومالئكته وأهل مسواته وأهل أرضيه والنون يف البحر يصلون } إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُء {  –اآلية 

وحدثين أبو النعمان حدثنا محاد بن زيد عن يزيد بن : قال الدارمي. على الذين يعلمون الناس اخلري اخلرب مرسل
إين ألجد نعت قوم يتعلمون لغري العمل، : بن زيد أنه مسع تبيعا حيدث عن كعب قالحازم قال حدثين عمي جرير 

ويتفقهون لغري العبادة، ويطلبون الدنيا بعمل اآلخرة، ويلبسون جلود الضأن، قلوهبم أمر من الصرب؛ فيب يغترون، 
رفوعا من حديث أيب خرجه الترمذي م. وإياي خيادعون، فيب حلفت ألتيحن هلم فتنة تذر احلليم فيهم حريان

{ بالرفع } إِنََّما َيْخَشى اللَُّه { فما وجه قراءة من قرأ : فإن قلت: الزخمشري. الدرداء وقد كتبناه يف مقدمة الكتاب
اخلشية يف هذه القراءة : قلت. وحتكى عن أيب حنيفة. بالنصب، وهو عمر بن عبدالعزيز} ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماَء 
إِنَّ اللََّه { . إمنا جيلهم ويعظمهم كما جيل املهيب املخشي من الرجال بني الناس من بني مجيع عباده :استعارة، واملعىن

واملعاقب . تعليل لوجوب اخلشية، لدالله على عقوبة العصاة وقهرهم، وإثابة أهل الطاعة والعفو عنهم} َعزِيٌز غَفُوٌر 
  .واملثيب حقه أن خيشى

 َتبُورَ َيْتلُونَ ِكَتابَ اللَِّه َوأَقَامُوا الصَّالةَ وَأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهْم ِسّراً َوَعالنَِيةً َيْرُجونَ ِتجَاَرةً لَْن إِنَّ الَِّذيَن{ ] ٢٩: [اآلية
{  

  }ِلُيَوفَِّيُهْم أُُجورَُهْم َويَزِيدَُهْم ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه غَفُوٌر َشكُوٌر { ] ٣٠: [اآلية

هذه آية القراء } لَِّذيَن َيْتلُونَ ِكتَاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصَّالةَ وَأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهمْ ِسّراً وََعالنَِيةً إِنَّ ا{ : قوله تعاىل
وقد مضى يف مقدمة الكتاب ما ينبغي أن . العاملني العاملني الذين يقيمون الصالة الفرض والنفل، وكذا يف اإلنفاق

َوَيزِيَدُهْم ِمنْ { . } يَْرُجونَ } { إِنَّ { خرب : قال أمحد بن حيىي} َيْرُجونَ ِتجَاَرةً لَْن َتبُوَر  {. يتخلق به قارئ القرآن
رِجَالٌ ال ُتلْهِيهِمْ ِتجَاَرةٌ َوال َبْيٌع َعْن ِذكْرِ اللَّهِ { : وهذا مثل اآلية األخرى. الزيادة الشفاعة يف اآلخرة: قيل} فَْضِلِه 

فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَُيَوفِّيهِْم أُُجورَُهْم {: وقوله يف آخر النساء} يَدُهْم ِمْن فَْضِلِه وََيزِ{ إىل قوله } 
يقبل القليل من العمل اخلالص، ويثيب عليه } َشكُورٍ { . للذنوب} إِنَُّه غَفُوٌر { . وهناك بيناه} َوَيزِيُدُهْم ِمْن فَْضِلِه 

  .من الثواباجلزيل 
  }ٌري َبِصٌري وَالَِّذي أَْوحَْيَنا إِلَْيَك ِمَن الِْكتَابِ ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَدْيِه إِنَّ اللََّه بِِعبَاِدِه لََخبِ{ ] ٣١: [اآلية

{ أي من الكتب } ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَدْيِه  ُهَو الَْحقُّ{ . يعين القرآن} وَالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِمَن الِْكَتابِ { : قوله تعاىل
  .} إِنَّ اللََّه بِعَِباِدِه لََخبِريٌ َبِصريٌ 

ُهْم سَابٌِق ثُمَّ أَْوَرثَْنا الِْكَتابَ الَِّذيَن اْصطَفَيَْنا ِمْن ِعَباِدَنا فَِمْنُهْم ظَاِلمٌ ِلَنفِْسِه َوِمنُْهْم ُمقَْتِصٌد َوِمْن{ ] ٣٢: [اآلية
  }َخيَْراتِ بِإِذِْن اللَِّه ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري بِالْ



  }جَنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َولُْؤلُؤاً َوِلبَاسُُهْم ِفيَها حَرِيٌر { ] ٣٣: [اآلية
  }نَّا الَْحَزنَ إِنَّ َربََّنا لََغفُوٌر َشكُوٌر َوقَالُوا الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي أَذَْهَب َع{ ] ٣٤: [اآلية
  }الَِّذي أََحلََّنا َداَر الُْمقَاَمِة ِمْن فَْضِلِه ال َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوال َيَمسَُّنا ِفيَها لُُغوبٌ { ] ٣٥: [اآلية

أي اصطفينا دينهم فبقى اصطفيناهم؛ } َيةَ َواسْأَلِ الْقَْر{ مضافا حذف كما حذف املضاف يف } اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا 
أي تزدريهم، فاالصطفاء إذا } َوال أَقُولُ لِلَِّذيَن تَْزَدرِي أَْعُيُنكُْم { : فحذف العائد إىل املوصول كما حذف يف قوله

يكون الظامل صاحب : وقوله ثالث: قال النحاس} إِنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُُم الدِّيَن { : موجه إىل دينهم، كما قال تعاىل
للذين } َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها { : الكبائر، واملقتصد الذي مل يستحق اجلنة بزيادة حسناته على سيئاته؛ فيكون

  .وهذا قول مجاعة من أهل النظر؛ ألن الضمري يف حقيقة النظر مبا يليه أوىل. سبقوا باخلريات ال غري
. شاء اهللا؛ ألن الكافر واملنافق مل يصطفوا حبمد اهللا، وال اصطفى دينهمالقول الوسط أوالها وأصحها إن : قلت

  .وسنزيده بيانا وإيضاحا يف باقي اآلية. وهذا قول ستة من الصحابة، وحسبك
سان واملرياث، عطاء حقيقة أو جمازا؛ فإنه يقال فيما صار لإلن. أي أعطينا} ثُمَّ أَْوَرثَْنا الِْكتَاَب { : قوله تعاىل -الثانية

ها هنا يريد به معاين الكتاب وعلمه وأحكامه وعقائده، وكأن اهللا تعاىل ملا أعطى أمة } الْكَِتاَب { و . بعد موت آخر
حممد صلى القرآن، وهو قد تضمن معاين الكتب املنزلة، فكأنه ورث أمة حممد عليه السالم الكتاب الذي كان يف 

وأصله اصتفونا، . اشتقاقه من الصفو، وهو اخللوص من شوائب الكدرو. أي اخترنا} اْصطَفَيَْنا { . األمم قبلنا
وكان . قيل املراد أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم، قال ابن عباس وغريه} ِمْن ِعَباِدَنا { . فأبدلت التاء طاء والواو ياء

د صلى اهللا عليه وسلم، اللفظ حيتمل مجيع املؤمنني من كل أمة، إال أن عباره توريث الكتاب مل تكن إال ألمة حمم
: املصطفون األنبياء، توارثوا الكتاب مبعىن أنه انتقل عن بعضهم إىل آخر، قال اهللا تعاىل: وقيل. وورث سليمان يرثوه

فإذا جاز أن تكون النبوة موروثة فكذلك } َيرِثُنِي وََيرِثُ ِمْن آلِ َيْعقُوبَ { : وقال} َوَورِثَ ُسلَْيَمانُ َداُودَ { 
  وهذا: قال ابن عطية. من وقع يف صغرية} فَِمْنُهْم ظَاِلمٌ ِلَنفِْسهِ {  .الكتاب

. أي من ذريتهم ظامل لنفسه وهو املشرك} فَِمْنُهْم ظَاِلٌم ِلَنفِْسهِ { معىن : قال الضحاك. قول مردود من غري ما وجه
صلى اهللا عليه وسلم وقد اختلفت  واآلية يف أمة حممد. من أممهم، على ما تقدم ذكره من اخلالف يف الظامل: احلسن

السابق العامل، واملقتصد املعلم، والظامل : عبارات أرباب القلوب يف الظامل واملقتصد والسابق، فقال سهل بن عبداهللا
. الظامل الذاكر اهللا بلسانه فقط، واملقتصد الذاكر بقلبه، والسابق الذي ال ينساه: وقال ذو النون املصري. اجلاهل

: وقال ابن عطاء. الظامل صاحب األقوال، واملقتصد صاحب األفعال، والسابق صاحب األحوال: طاكيوقال األن
. الظامل الذي حيب اهللا من أجل الدنيا، واملقتصد الذي حيبه من أجل العقىب، والسابق الذي أسقط مراده مبراد احلق

هللا طمعا يف اجلنة، والسابق الذي يعبد اهللا لوجهه ال الظامل الذي يعبد اهللا خوفا من النار، واملقتصد الذي يعبد ا: وقيل
الظامل الزاهد يف الدنيا، ألنه ظلم نفسه فترك هلا حظا وهي املعرفة واحملبة، واملقتصد العارف، والسابق : وقيل. لسبب
الظامل الذي : وقيل. الظامل الذي جيزع عند البالء، واملقتصد الصابر على البالء، والسابق املتلذذ بالبالء: وقيل. احملب

: وقيل. يعبد اهللا على الغفلة والعادة، واملقتصد الذي يعبده على الرغبة والرهبة، والسابق الذي يعبده على اهليبة
: الظامل الذي أعطي فمنع، واملقتصد الذي أعطي فبذل، والسابق الذي مينع فشكر وآثر يروى أن عابدين التقيا فقال

هذه حالة الكالب عندنا : فقال. خبري، إن أعطوا شكروا وإن منعوا صربوا: لكيف حال إخوانكم بالبصرة؟ قا
الظامل من استغىن مباله، واملقتصد من استغىن بدينه، والسابق : وقيل. عبادنا إن منعوا شكروا وإن أعطوا آثروا! ببلخ



ويعمل به، والسابق القارئ للقرآن  الظامل التايل للقرآن وال يعمل به، واملقتصد التايل للقرآن: وقيل. من استغىن بربه
السابق الذي يدخل املسجد قبل تأذين املؤذن، واملقتصد الذي يدخل املسجد وقد أذن، : وقيل. العامل به والعامل به

وقال بعض . والظامل الذي يدخل املسجد وقد أقيمت الصالة؛ ألنه ظلم نفسه األجر فلم حيصل هلا ما حصله غريه
بل السابق الذي يدرك الوقت واجلماعة فيدرك الفضيلتني، واملقتصد الذي إن فاتته اجلماعة مل : أهل املسجد يف هذا

  يفرط

الظامل الذي حيب نفسه، : وقيل. يف الوقت، والظامل الغافل عن الصالة حىت يفوت الوقت واجلماعة، فهو أوىل بالظلم
لذي ينتصف وال ينصف، واملقتصد الذي ينتصف الظامل ا: وقيل. واملقتصد الذي حيب دينه، والسابق الذي حيب ربه

السابق الذي أسلم قبل اهلجرة، : وقالت عائشة رضي اهللا عنها. وينصف، والسابق الذي ينصف وال ينصف
  .واملقتصد من أسلم بعد اهلجرة، والظامل من مل يسلم إال بالسيف؛ وهم كلهم مغفور هلم

وباجلملة فهم طرفان وواسطة، وهو املقتصد املالزم للقصد . تفسريهذكر هذه األقوال وزيادة عليها الثعليب يف : قلت
  :وهو ترك امليل؛ ومنه قول جابر بن حَُني التغليب

  وليس علينا قتلهم مبحرم... نعاطي امللوك السلم ما قصدوا لنا 
ذلك كان املقتصد أي نعاطيهم الصلح ما ركبوا بنا القصد، أي ما مل جيوروا، وليس قتلهم مبحرم علينا إن جاروا؛ فل

يعين إتياننا الكتاب } ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري { . منزلة بني املنزلتني، فهو فوق الظامل لنفسه ودون السابق باخلريات
  .وعد اجلنة هلؤالء الثالث فضل كبري: وقيل. ذلك االصطفاء مع علمنا بعيوهبم هو الفضل الكبري: وقيل. هلم

: التقدير يف الذكر ال يقتضي تشريفا؛ كقوله تعاىل: يف تقدمي الظامل على املقتصد والسابق فقيلوتكلم الناس  -الثالثة
قدم الظامل لكثرة الفاسقني منهم وغلبتهم وأن املقتصدين قليل : وقيل} ال َيْستَوِي أَْصَحاُب النَّارِ وَأَْصَحاُب الَْجنَِّة 

قدم الظامل لتأكيد الرجاء يف : الزخمشري ومل يذكره غريه وقيلباإلضافة إليهم، والسابقني أقل من القليل؛ ذكره 
قدم : وقيل. واتكل املقتصد على حسن ظنه، والسابق على طاعته. حقه، إذ ليس له شيء يتكل عليه إال رمحة ربه

:  عنهوقال جعفر بن حممد بن علي الصادق رضي اهللا. الظامل لئال ييأس من رمحة اهللا، وأخر السابق لئال يعجب بعمله
قدم الظامل ليدبر أنه ال يتقرب إليه إال بصرف رمحته وكرمه، وأن الظلم ال يؤثر يف االصطفائية إذا كانت مث عناية، مث 

  ثىن باملقتصدين ألهنم بني اخلوف والرجاء، مث ختم بالسابقني لئال يأمن أحد مكر اهللا، وكلهم يف اجلنة
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

مجعهم يف االصطفاء إزالة : وقال حممد بن علي الترمذي". ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا: "حبرمة كلمة اإلخالص
صحح : إلرث، ال اإلرث يوجب االصطفاء، ولذلك قيل يف احلكمةللعلل عن العطاء؛ ألن االصطفاء يوجب ا

أخر السابق ليكون أقرب إىل اجلنات والثواب، كما قدم الصوامع والبيع يف : وقيل. النسبة مث النسبة ادع يف املرياث
: وقيل. على املساجد، لتكون الصوامع أقرب إىل اهلدم واخلراب، وتكون املساجد أقرب إىل ذكر اهللا} سورة احلج{

} لََسرِيُع الْعِقَابِ وَإِنَُّه لََغفُورٌ َرحِيٌم { : إن امللوك إذا أرادوا اجلمع بني األشياء بالذكر قدموا األدىن؛ كقوله تعاىل
  }ال َيْسَتوِي أَْصحَاُب النَّارِ وَأَْصحَاُب الَْجنَِّة { : وقوله} َيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّكُوَر { َ: وقوله
  :حسن من قالولقد أ: قلت

  يوايف إىل الغايات يف آخر األمر... وغاية هذا اجلود أنت وإمنا 
مجعهم يف الدخول ألنه مرياث، والعاق والبار يف املرياث سواء إذا كانوا } َجنَّاُت َعْدنٍ َيْدُخلُوَنَها { : قوله تعاىل

على األفراد، كأهنا جنة خمتصة بالسابقني }  َجنَّةُ َعْدٍن{ : وقرئ. معترفني بالنسب؛ فالعاصي واملطيع مقّرون بالرب
بالنصب على، إضمار فعل يفسره الظاهر؛ أي يدخلون جنات عدن } َجنَّاُت َعْدٍن { و . لقلتهم؛ على ما تقدم

: قال. بضم الياء وفتح اخلاء} ُيدَخلوهنا{وقرأ أبو عمرو . وهذا للجميع، وهو الصحيح إن شاء اهللا تعاىل. يدخلوهنا
ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َولُْؤلُؤاً { : الكالم يف قوله تعاىل} احلج {وقد مضى يف . } َحلَّْونَ ُي{ لقوله 

  }َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر 
حم غربيت وأنس فقال اللهم ار. دخل رجل املسجد: قال أبو ثابت} َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ { 

لئن كنت صادقا فألنا أسعد بذلك منك، مسعت النيب صلى اهللا : فقال أبو الدرداء. وحديت يسر يل جليسا صاحلا
  ثُمَّ أَْورَثَْنا الْكَِتاَب{ : عليه وسلم يقول

قال فيجيء هذا السابق -} ُهمْ َسابٌِق بِالَْخيَْراتِ الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا فَِمْنُهْم ظَاِلٌم ِلَنفِْسِه َوِمنُْهْم ُمقَْتِصٌد َوِمْن
فيدخل اجلنة بغري حساب، وأما املقتصد فيحاسب حسابا يسريا، وأما الظامل لنفسه فيحبس يف املقام ويوبخ ويقرع مث 

ويف لفظ آخر } َربََّنا لََغفُوٌر َشكُوٌر َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ إِنَّ { : يدخل اجلنة فهم الذين قالوا
{ وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك حيبسون يف طول احملشر مث هم الذين يتلقاهم اهللا برمحته فهم الذين يقولون 

هو الذي : وقيل. } سَُّنا ِفيَها لُُغوٌب َوقَالُوا الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي أَذَْهَب َعنَّا الْحََزنَ إِنَّ رَبََّنا لََغفُوٌر َشكُوٌر إىل قوله َوال يََم
يعين يف } َمْن َيْعَملْ ُسوءاً ُيْجزَ بِِه { : يؤخذ منه يف مقامه؛ يعين يكفر عنه مبا يصيبه من اهلم واحلزن، ومنه قوله تعاىل

الَِّذيَن اْصطَفَيَْنا { : ولقوله ،} َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها { : وهذا التأويل أشبه بالظاهر؛ ألنه قال: قال الثعليب. الدنيا
  .والكافر واملنافق مل يصطفوا} ِمْن ِعَباِدَنا 

ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرحيانة، رحيها : "وهذا هو الصحيح، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم: قلت
ق يف الدرك األسفل من النار، فأخرب أن املنافق يقرؤه، وأخرب احلق سبحانه وتعاىل أن املناف" . وطيب وطعمها مر

: والنصب. قد يقر القرآن من ال خري فيه: وقال مالك. وكثري من الكفار واليهود والنصارى يقرؤونه يف زماننا هذا



  اإلعياء: واللغوب. التعب
فَُّف َعنُْهْم ِمْن َعذَابَِها كَذَِلَك َنْجزِي وَالَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم نَاُر جََهنََّم ال يُقَْضى َعلَيْهِْم فََيُموُتوا َوال ُيَخ{ ] ٣٦: [اآلية

  }كُلَّ كَفُورٍ 
يََتذَكَُّر ِفيِه َمْن َوُهْم َيْصطَرُِخونَ ِفيَها َربََّنا أَخْرِْجَنا َنعَْملْ صَاِلحاً غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنعَْملُ أََولَْم ُنَعمِّرْكُْم َما { ] ٣٧: [اآلية

  }يُر فَذُوقُوا فََما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصريٍ َتذَكََّر َوَجاَءكُُم النَِّذ

ملا ذكر أهل اجلنة وأحواهلم ومقالتهم، ذكر أهل النار وأحواهلم } وَالَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم َناُر َجَهنَّمَ { : قوله تعاىل
: مثل} َوال ُيَخفَُّف َعْنُهْم ِمْن َعذَابَِها } { ال َيمُوُت ِفيَها َوال َيحَْيى { : مثل} ال ُيقَْضى َعلَْيهِْم فََيُموُتوا { . ومقالتهم

أي كافر باهللا } كَذَِلَك َنْجزِي كُلَّ كَفُورٍ } { كُلََّما َنِضَجْت ُجلُودُُهْم َبدَّلَْناُهْم ُجلُوداً غَْيرََها ِلَيذُوقُوا الَْعذَاَب { 
عطفا على } فََيُموُتون { واب، ويكون بالنون، وال يكون للنفي حينئذ ج} فََيُموُتون { وقرأ احلسن . ورسوله

َوال { : قال الكسائي} َوال ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيعَْتِذُرونَ { : تقديره ال يقضى عليهم وال ميوتون؛ كقوله تعاىل} يُقَْضى{
للجوز يف . نه ليس رأس آيةأل} ال يُقَْضى َعلَْيهِْم فََيُموتُوا { بالنون يف املصحف ألنه رأس آية } ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ 

والصراخ . أي يستغيثون يف النار بالصوت العايل} وَُهْم َيصْطَرُِخونَ ِفيَها { . كل واحد منهما ما جاز يف صاحبه
  :قال. الصوت العايل، والصارخ املستغيث، واملصرخ املغيث

  كان الصراخ له قرع الظنابيب... كنا إذا ما أتانا صارخ فزع 
ال إله : أي نقل: قال ابن عباس} َنْعَملْ صَاِلحاً{. أي يقولون ربنا أخرجنا من جهنم وردنا إىل الدنيا} رِْجَنا َربََّنا أَْخ{

{ . أي من الشرك، أي نؤمن بدل الكفر، ونطيع بدل املعصية، ومنتثل أمر الرسل} غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنعَْملُ { . إال اهللا
باب : "وترجم البخاري. هذا جواب دعائهم؛ أي فيقال هلم، فالقول مضمر} كَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر أَوَلَْم ُنَعمِّْركُْم َما َيَتذَ

أَوَلَْم ُنَعمِّرْكُْم َما َيَتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر َوَجاَءكُمُ { من بلغ ستني سنة فقد أعذر اهللا إليه يف العمر لقوله عز وجل 
عبدالسالم بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا معن بن حممد الغفاري عن حدثنا " يعين الشيب} النَِّذيرُ 

أعذر اهللا إىل امرئ أخر أجله حىت : "سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  قد: أي بلغ به أقصى العذر، ومنه قوهلم" أعذر إليه: "قال اخلطايب" . بلغه ستني سنة

أن من عمره اهللا ستني سنة مل يبق له عذر؛ ألن الستني : واملعىن. عذر من أنذر؛ أي أقام عذر نفسه يف تقدمي نذارتهأ
قريب من معترك املنايا، وهو سن اإلنابة واخلشوع وترقب املنية ولقاء اهللا تعاىل؛ ففيه إعذار بعد إعذار، األول بالنيب 

أَوَلَْم { : قال علي وابن عباس وأبو هريرة يف تأويل قوله تعاىل. عني والستنيصلى اهللا عليه وسلم، واملوتان يف األرب
: وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف موعظته. إنه ستون سنة: } ُنَعمِّْركُْم َما يََتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكَّرَ 

أََولَْم ُنعَمِّْركُْم َما يََتذَكَّرُ {" من قبل اهللا تعاىل أبناء الستني ولقد أبلغ يف اإلعذار من تقدم يف اإلنذار وإنه لينادي مناد "
قال : وذكر الترمذي احلكيم من حديث عطاء ابن أيب رباح عن ابن عباس قال} ِفيِه َمْن َتذَكََّر َوَجاَءكُُم النَِّذيرُ 
أَوَلَْم ُنَعمِّرْكُْم { وهو العمر الذي قال اهللا إذا كان يوم القيامة نودي أبناء الستني : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وعن احلسن البصري ومسروق . وعن ابن عباس أيضا أنه أربعون سنة. }َما َيَتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر َوَجاَءكُُم النَِّذيرُ 
. اآلية} دَُّه َوَبلَغَ أَْرَبِعَني َسَنةً حَتَّى إِذَا َبلَغَ أَُش{ : وهلذا القول أيضا وجه، وهو صحيح؛ واحلجة له قوله تعاىل. مثله

أدركت أهل العلم ببلدنا : وقال مالك. ففي األربعني تناهي العقل، وما قبل ذلك وما بعده منتقص عنه، واهللا أعلم
وهم يطلبون الدنيا والعلم وخيالطون الناس، حىت يأيت ألحدهم أربعون سنة، فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا 



وخرج ابن ماجة عن أيب هريرة أن رسول اهللا } األعراف{وقد مضى هذا املعىن يف سورة . لقيامة حىت يأتيهم املوتبا
  " .أعمار أميت ما بني الستني إىل السبعني وأقلهم من جتاوز ذلك: "صلى اهللا عليه وسلم قال

وقيل الرسول؛ قال زيد بن . واختلف فيه؛ فقيل القرآن }َوَجاءَكُُم النَِّذُر { وقرئ } َوَجاَءكُُم النَِّذيرُ { : قوله تعاىل
: وقيل. هو الشيب: وقال ابن عباس وعكرمة وسفيان ووكيع واحلسني بن الفضل والفراء والطربي. علي وابن زيد
  .والنذير مبعىن اإلنذار. كمال العقل: وقيل. موت األهل واألقارب: وقيل. النذير احلمى

قال " . احلمى رائد املوت: "هل كله إنذار باملوت؛ قال صلى اهللا عليه وسلمفالشيب واحلمى وموت األ: قلت
والشيب نذير أيضا؛ ألنه يأيت يف سن . معناه أن احلمى رسول املوت، أي كأهنا تشعر بقدومه وتنذر مبجيئه: األزهري

  :قال. االكتهال، وهو عالمة ملفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب
  لصاحبه وحسبك من نذير... نذر املنايا رأيت الشيب من 

  :وقال آخر
  ولست مسودا وجه النذير... فقلت هلا املشيب نذير عمري 

  :قال. وأما موت األهل واألقارب واألصحاب واإلخوان فإنذار بالرحيل يف كل وقت وأوان، وحني وزمان
  فكأنين بك قد محلت فلم ترد... وأراك حتملهم ولست تردهم 

  :وقال آخر
  وحنن يف غفلة عما يراد بنا... وت يف كل حني ينشر الكفنا امل

وأما كمال العقل فبه تعرف حقائق األمور ومفصل بني احلسنات والسيئات؛ فالعاقل يعمل آلخرته ويرغب فيما عند 
{ : تعاىل وأما حممد صلى اهللا عليه وسلم فبعثه اهللا بشريا ونذيرا إىل عباده قطعا حلججهم؛ قال اهللا. ربه؛ فهو نذير

يريد } فَذُوقُوا } { ُ َوَما كُنَّا ُمَعذِّبَِني حَتَّى َنبَْعثَ َرسُوالً { : وقال} ِلئَالّض َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ بَْعَد الرُُّسلِ 
  .أي مانع من عذاب اهللا} َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصريٍ { َ. عذاب جهنم؛ ألنكم ما اعتربمت وال اتعظتم

  }إِنَّ اللََّه َعاِلُم غَْيبِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ { ] ٣٨: [اآلية

َولَْو ُردُّوا لََعادُوا ِلَما { علم أنه لو ردكم إىل الدنيا مل تعملوا صاحلا، كما قال : واملعىن. تقدم معناه يف غري موضع
كان بغري تنوين صلح أن يكون للماضي واملستقبل، وإذا كان منونا مل جيز أن يكون إذا } عامل{و } ُنُهوا َعْنُه 
  .للماضي
َربِّهِْم إِالَّ ُهَو الَِّذي َجعَلَكُْم َخالِئَف ِفي اَألْرضِ فََمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه َوال َيزِيُد الْكَافِرِيَن كُفُْرُهْم ِعْنَد { ] ٣٩: [اآلية

  }يُد الْكَاِفرِيَن كُفُْرُهمْ إِالَّ َخَساراً َمقْتاً َوال يَزِ
واخللف هو التايل . خلفا بعد خلف، قرنا بعد قرن: قال قتادة} ُهَو الَِّذي َجَعلَكُمْ َخالِئَف ِفي اَألْرضِ { : قوله تعاىل

ى اهللا عليه لست خبليفة اهللا، ولكين خليفة رسول اهللا صل: يا خليفة اهللا؛ فقال: للمتقدم، ولذلك قيل أليب بكر
َوال َيزِيُد الْكَافِرِيَن { . أي جزاء كفره وهو العقاب والعذاب} فََمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه { . وسلم، وأنا راض بذلك

  .كا وضالالأي هال} َوال َيزِيُد الْكَافِرِيَن كُفُْرُهْم إِالَّ َخَساراً { . أي بغضا وغضبا} كُفُْرُهْم ِعْنَد َربِّهِمْ إِالَّ َمقْتاً 
ٌك ِفي قُلْ أَرَأَْيُتمْ ُشَركَاَءكُمُ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَرُونِي َماذَا َخلَقُوا ِمَن اَألْرضِ أَْم لَُهْم ِشْر{ ] ٤٠: [اآلية

  }ونَ َبْعضُُهْم بَْعضاً إِالَّ غُرُوراً السََّماَواتِ أَْم آَتْيَناُهْم ِكَتاباً فَُهْم َعلَى َبيَِّنٍت ِمْنهُ َبلْ إِنْ َيِعُد الظَّاِلُم
منصوب بالرؤية، وال جيوز رفعه، وقد جيوز } ُشَركَاَءكُمُ } { قُلْ أََرأَيُْتْم ُشَركَاءَكُُم الَِّذيَن َتْدُعونَ { : قوله تعاىل



أرأيت زيدا أبو : ولو قلت. قد علمت زيدا أبو من هو؟ ألن زيدا يف املعىن مستفهم عنه: الرفع عند سيبويه يف قوهلم
والفرق بينهما أن معىن هذا أخربين عنه، وكذا معىن هذا أخربوين عن شركائكم الذي تدعون . من هو؟ مل جيز الرفع

  من

أي أم } أَْم آَتيَْناُهْم ِكتَاباً { دون اهللا، أعبدمتوهم ألن هلم شركة يف خلق السموات، أم خلقوا من األرض شيئا 
وكان يف هذا رد على من عبد غري اهللا عز وجل؛ ألهنم ال جيدون يف كتاب من . بالشركة عندهم كتاب أنزلناه إليهم

قرأ ابن كثري وأبو عمرو ومحزة وحفص عن } فَُهْم َعلَى َبيَِّنٍت ِمْنُه { . الكتب أن اهللا عز وجل أمر أن يعبد غريه
{ إال أن قراءة اجلمع أوىل؛ ألنه ال خيلو من قرأه  واملعنيان متقاربان. بالتوحيد، ومجع الباقون} َعلَى َبيَِّنٍة { عاصم 

جاءين طلحت، فوقف بالتاء، : من أن يكون خالف السواد األعظم، أو يكون جاء به على لغة من قال} َعلَى َبيَِّنٍة 
ن اجلمع أوىل ملوافقته اخلط، ألهنا يف مصحف عثما: وقال أبو حامت وأبو عبيد. وهذه لغة شاذة قليلة؛ قال النحاس

أي أباطيل تغر، وهو قول السادة } َبلْ إِنْ يَِعُد الظَّاِلُمونَ بَْعُضُهمْ َبْعضاً إِالَّ غُُروراً { . باأللف والتاء} بينات{
وعدهم بأهنم ينصرون : وقيل. إن الشيطان يعد املشركني ذلك: وقبل. إن هذه اآلهلة تنفعكم وتقربكم: للسفلة
  .عليهم
ُيْمِسُك السََّماوَاِت وَاَألْرَض أَنْ َتزُوال َولَِئْن َزالََتا إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن َبْعِدِه إِنَُّه كَانَ  إِنَّ اللََّه{ ] ٤١: [اآلية

  }َحِليماً غَفُوراً 
شيء من  ملا بني أن أهلتهم ال تقدر على خلق} إِنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماَواِت وَاَألْرَض أَنْ َتُزوال { : قوله تعاىل

يف } إِنَّ { و . السموات واألرض بني أن القهما وممسكهما هو اهللا، فال يوجد حادث إال بإجياده، وال يبقى إال ببقائه
موضع نصب مبعىن كراهة أن تزوال، أو لئال تزوال، أو حيمل على املعىن؛ ألن املعىن أن اهللا مينع السموات واألرض 

قال } َولَِئْن َزالََتا إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن َبْعِدهِ { . مار، وهذا قول الزجاجأن تزوال، فال حاجة على هذا إىل إض
َولَِئْن أَْرَسلَْنا رِحياً فَرَأَْوُه ُمْصفَّراً { : وهو مثل قوله: قال. مبعىن ما} إن{و . أي ولو زالتا ما أمسكهما من أحد: الفراء

  املراد زواهلما: وقيل. }  لَظَلُّوا ِمْن َبْعِدِه َيكْفُُرونَ

دخل رجل من أصحاب ابن مسعود إىل كعب األحبار يتعلم منه العلم، فلما رجع : وعن إبراهيم قال. يوم القيامة
إن السماء تدور على قطب مثل قطب : ما الذي أصبت من كعب؟ قال مسعت كعبا يقول: قال له ابن مسعود

وددت أنك انقلبت براحلتك ورحلها، كذب كعب، ما ترك : هللالرحى، يف عمود على منكب ملك؛ فقال له عبدا
إن السموات ال تدور، ولو كانت } إِنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماوَاِت َوالْأَْرَض أَنْ َتُزوال { : إن اهللا تعاىل يقول! يهوديته

وما : قال. ؟ قال كعبامن، لقيت به: وعن ابن عباس حنوه، وأنه قال لرجل مقبل من الشام. تدور لكانت قد زالت
إن اهللا ! كذب كعب، أما ترك يهوديته بعد: فال. إن السموات على منكب ملك: مسعته يقول: مسعته يقول؟ قال

والسموات سبع واألرضون سبع، ولكن ملا ذكرمها } إِنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماوَاِت وَالْأَْرَض أَنْ َتُزوال { : تعاىل يقول
مث } أَنَّ السََّماَواِت وَاَألْرَض كَاَنَتا َرْتقاً فَفََتقَْناُهَما { : ، فعادت الكناية إليهما، وهو كقوله تعاىلأجرامها جمرى شيئني

أن اهللا ميسك السموات : ألن املعىن فيما ذكره بعض أهل التأويل} إِنَُّه كَانَ َحِليماً غَفُوراً { : ختم اآلية بقوله
ملا قالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت : قال الكليب. ن، وقوهلم اختذ اهللا ولداواألرض أن تزوال من كفر الكافري

النصارى املسيح ابن اهللا، كادت السموات واألرض أن تزوال عن أمكنتهما، فمنعهما اهللا، وأنزل هذه اآلية فيه؛ 
  .اآلية} ْرنَ ِمْنُه لَقَْد جِئُْتْم َشْيئاً إِّداً َتكَاُد السََّماَواتُ َيَتفَطَّ{ : وهو كقوله تعاىل



ُهْم َنِذيٌر َما َوأَقَْسمُوا بِاللَِّه َجْهدَ أَْيَمانِهِْم لَِئْن َجاَءُهْم َنذِيٌر لََيكُوُننَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى األَُممِ فَلَمَّا َجاَء{ ] ٤٢: [اآلية
  }َزادَُهْم إِالَّ ُنفُوراً 

السَّيِِّئ َوال َيِحيُق الَْمكُْر السَّيِّئُ إِالَّ بِأَْهِلِه فََهلْ َينْظُُرونَ إِالَّ ُسنََّت اَألوَِّلنيَ  اْسِتكَْباراً ِفي اَألْرضِ َوَمكَْر{ ] ٤٣: [اآلية
  }فَلَْن َتجَِد ِلُسنَِّت اللَِّه َتْبِديالً َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّت اللَِّه َتْحوِيالً 

هم قريش أقسموا قبل أن يبعث اهللا رسول حممدا } لَِئْن َجاَءُهمْ َنِذيٌر  َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم{ : قوله تعاىل
صلى اهللا عليه وسلم، حني بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم، فلعنوا من كذب نبيه منهم، وأقسموا باهللا جل 

يعين ممن } فَلَمَّا َجاَءُهْم َنِذيٌر َما َزاَدُهمْ إِالَّ ُنفُوراً لََيكُوُننَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى األَُممِ { أي نيب } لَِئْن َجاَءُهمْ َنِذيٌر { امسه 
وكانت العرب تتمىن أن يكون منهم رسول كما كانت الرسل من بين إسرائيل، . كذب الرسل من أهل الكتاب

وََمكَْر { اإلميان أي عتوا عن } اسِْتكْبَاراً { . فلما جاءهم ما متنوه وهو النذير من أنفسهم، نفروا عنه ومل يؤمنوا به
ِمْن { وأنث . أي مكر العمل السيئ وهو الكفر وخدع الضعفاء، وصدهم عن اإلميان ليكثر أتباعهم} السَّيِّئِ 

فحذف } وََمكَْر السَّيِِّئ َوال َيِحيُق الَْمكُْر السَّيِّئُ { وقرأ محزة واألخفش . لتأنيث أمة؛ قاله األخفش} إِْحَدى اُألَممِ 
وزعم املربد . وهو حلن؛ وإمنا صار حلنا ألنه حذف اإلعراب منه: قال الزجاج. ألول وأثبته يف الثايناإلعراب من ا

وقد أعظم . أنه ال جيوز يف كالم وال يف شعر؛ ألن حركات اإلعراب ال جيوز حذفها، ألهنا دخلت للفرق بني املعاين
: إمنا كان يقف عليه، فغلط من أدى عنه، قال: بعض النحويني أن يكون األعمش على جاللته وحمله يقرأ هبذا، قال

والدليل على هذا أنه متام الكالم، وأن الثاين ملا مل يكن متام الكالم أعرب باتفاق، واحلركة يف الثاين أثقل منها يف 
  :وقد احتج بعض النحويني حلمزة يف هذا بقول سيبويه، وأنه أنشد هو وغريه. األول ألهنا ضمة بني كسرتني

  وججن قلت صاِحْب قَوِّمإذا اع
  :وقال اآلخر

  إمثا من اهللا وال واغل... فاليوم أشرْب غري مستحقب 

وهذا الحجة فيه؛ ألن سيبويه مل جيزه، وإمنا حكاه عن بعض النحويني، واحلديث إذا قيل فيه عن بعض العلماء مل 
وزعم الزجاج أن أبا . فيهيكن فيه حجة، فكيف وإمنا جاء به على وجه الشذوذ ولضرورة الشعر وقد خولف 

  :العباس أنشده
  إذا اعوججن قلت صاح قوم

  :وأنه أنشد
  فاليوم اشرب غري مستحقب

بسكون اهلمزة، وذلك } الَْمكُْر السَّيِّئُ { وقرأ محزة : الزخمشري. بوصل األلف على األمر؛ ذكر مجيعه النحاس
{ وقرأ ابن مسعود . } َوال َيِحيُق{فة مث ابتدأ الستثقاله احلركات، ولعله اختلس فظن سكونا، أو وقف وقفة خفي

فهو على تقدير الوقف عليه، مث أجرى } ومكر السيئ{: ومن سكن اهلمزة من قوله: وقال املهدوي} َوَمكَْراً سيئاً 
  :الوصل جمرى الوقف، أو على أنه أسكن اهلمزة لتوايل الكسرات والياءات، كما قال

  فاليوم اشرب غري مستحقب
لعله وقف عليه ألنه متام : وقال قوم. بسكون اهلمزة، وخطأه أقوام} ومكر السيئْ {وقرأ محزة : رييقال القش

ما ثبت باالستفاضة أو : الكالم، فغلط الراوي وروى ذلك عنه يف اإلدراج، وقد سبق الكالم يف أمثال هذا، وقلنا



إنه حلن، ولعل مراد من صار إىل : وز أن يقالالتواتر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأه فال بد من جوازه، وال جي
أي ال ينزل عاقبه الشرك إال } َوال َيِحيُق الَْمكُْر السَّيِّئُ إِلَّا بِأَْهِلِه { . اخلطة أن غريه أفصح منه، وإن كان هو فصيحا

  :وقال الشاعر. هذا إشارة إىل قتلهم ببدر: وقيل. مبن أشرك
  ا بعد ما كانت حتيقذراع... وقد دفعوا املنية فاستقلت 
حاق به كذا أي أحاط : واحلوق اإلحاطة، يقال. مبعىن حييط} َيِحيُق { : وقال الكلىب. أي تنزل، وهذا قول قطرب

فاين : ؟ فقال ابن عباس"من حفر ألخيه حفرة وقع فيها"إين أجد يف التوراة : وعن ابن عباس أن كعبا قال له. به
  ومن أمثال} َوال َيِحيُق الَْمكْرُ السَّيِّئُ إِالّبِأَْهِلِه { فاقرأ : الوأين؟ ق: قال. أوجدك يف القرآن ذلك

ال متكر وال تعن : "وروى الزهري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" من حفر ألخيه جبا وقع فيه منكبا"العرب 
{ : ، وال تبغ وال تعن باغيا فإن اهللا تعاىل يقول} َوال َيِحيُق الَْمكُْر السَّيِّئُ إِالَّ بِأَْهِلِه { : ماكرا فإن اهللا تعاىل يقول

  :وقال بعض احلكماء} إِنََّما بَْغُيكُْم َعلَى أَنْفُِسكُْم { : وقال تعاىل} فََمْن َنكَثَ فَإِنََّما َيْنكُثُ َعلَى َنفِْسِه 
  والظلم مردود على من ظلم... يا أيها الظامل يف فعله 

  صائب وتنسى النعمحتصي امل... إىل مىت أنت وحىت مىت 
يعين يف اآلخرة تدخل أصحاهبا يف النار؛ ألهنا من أخالق " يف النار: "فقوله". املكر واخلديعة يف النار"ويف احلديث 

وليس من أخالق : "الكفار ال من أخالق املؤمنني األخيار؛ وهلذا قال عليه الصالة والسالم يف سياق هذا احلديث
ويف هذا أبلغ حتذير عن التخلق هبذه األخالق الذميمة، واخلروج عن أخالق اإلميان ". انةاملؤمن املكر واخلديعة واخلي

  .الكرمية
فَلَْن َتجَِد { . أي إمنا ينتظرون العذاب الذي نزل بالكفار األولني} فََهلْ َيْنظُُرونَ إِالّض سُنََّت األَوَِّلَني { : قوله تعاىل

أي أجرى اهللا العذاب على الكفار، وجعل ذلك سنة فيهم، فهو } جَِد ِلسُنَِّت اللَِّه َتحْوِيالً ِلُسنَّتِ اللَِّه تَْبدِيالً َولَْن َت
والسنة الطريقة، . يعذب مبثله من استحقه، ال يقدر أحد أن يبدل ذلك، وال أن حيول العذاب عن نفسه إىل غريه

سنة ُسنَّةَ َمْن قَْد {: يف موضع آخروقال . وأضافها إىل اهللا عز وجل} آل عمران{وقد مضى يف . واجلمع سنن
فأضاف إىل القوم لتعلق األمر باجلانبني؛ وهو كاألجل، تارة يضاف إىل اهللا، تارة إىل القوم؛ } أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمْن ُرُسِلَنا 

  }فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم { : وقال} فَإِنَّ أََجلَ اللَِّه لَآٍت { : قال اهللا تعاىل
ةً َوَما كَانَ أََولَْم َيِسريُوا ِفي اَألْرضِ فََينْظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوكَانُوا أََشدَّ ِمنُْهْم قُوَّ{  ]٤٤: [اآلية

  }اللَُّه ِليُْعجَِزُه ِمْن َشْيٍء ِفي السََّماوَاِت َوال ِفي اَألْرضِ إِنَُّه كَانَ َعِليماً قَِديراً 

اليت ذكرها؛ أي أو مل يروا ما أنزلنا بعاد ومثود، ومدين وأمثاهلم ملا كذبوا الرسل، فتدبروا ذلك بنظرهم  بني السنة
إىل مساكنهم ودورهم، ومبا مسعوا على التواتر مبا حل هبم، أفليس فيه عربة وبيان هلم؛ ليسوا خريا من أولئك وال 

َشدَّ ِمْنُهْم قُوَّةً َوَما كَانَ اللَُّه ِليُْعجَِزُه ِمْن َشْيٍء ِفي السََّماَواِت َوال َوكَاُنوا أَ{ : أقوى، بل كان أولئك أقوى؛ دليله قوله
  .} إِنَُّه كَانَ َعِليماً قَِديراً { . أي إذا أراد إنزال عذاب بقوم مل يعجزه ذلك} ِفي اَألْرضِ 

َك َعلَى ظَْهرَِها ِمْن دَابٍَّة وَلَِكْن ُيَؤخِّرُُهْم إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى فَإِذَا َولَْو يَُؤاِخذُ اللَُّه النَّاَس بَِما كََسُبوا َما َتَر{ ] ٤٥: [اآلية
  }َجاَء أََجلُُهْم فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِِعبَاِدِه َبِصرياً 

قال ابن } ا ِمْن َدابٍَّة َما َتَرَك َعلَى ظَْهرَِه{ . يعين من الذنوب} وَلَْو ُيؤَاِخذُ اللَُّه النَّاَس بَِما كََسبُوا { : قوله تعاىل
ِمْن { : وقال الكليب. وقد فعل ذلك ومن نوح عليه السالم: قال قتادة. يريد مجيع احليوان مما دب ودرج: مسعود



أراد : وقال ابن جرير واألخفش واحلسني بن الفضل. يريد اجلن واإلنس دون غريمها؛ ألهنما مكلفان بالعقل} َدابَّةٍ 
  .ا وحدهم دون غريهمبالدابة هنا الناس هن

وقال . كاد اجلعل أن يعذب يف حجره بذنب ابن آدم: قال ابن مسعود. واألول أظهر؛ ألنه عن صحايب كبري: قلت
. عليك بنفسك فإن الظامل ال يضر إال نفسه: أمر رجل باملعروف وهنى عن املنكر، فقال له رجل: حيىي بن أيب كثري
إله إال هو مث قال والذي نفسي بيده إن احلبارى لتموت هزال يف وكرها كذبت؟ واهللا الذي ال : فقال أبو هريرة

} البقرة{وقد مضى يف . حيبس اهللا املطر فيهلك كل شيء: وقال الثمايل وحيىي بن سالم يف هذه اآلية. بظلم الظامل
صيبهم اجلدب بذنوب علماء هم احلشرات والبهائم ي} َوَيلَْعنُُهُم الالَِّعُنونَ { حنو هذا عن عكرمة وجماهد يف تفسري 

  وذكرنا هناك حديث الرباء. السوء الكامتني فيلعنوهنم

َولَِكنْ { ". دواب األرض: "قال} َوَيلَْعنُُهُم الالَِّعُنونَ { : بن عازب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله
. هو يوم القيامة: وقال حيىي. ما وعدهم يف اللوح احملفوظاألجل املسمى هو : قال مقاتل} ُيَؤخِّرُُهْم إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى 

} َبصِرياً } { إذا{وال جيوز أن يكون العامل يف } َبصِرياً { أي مبن يستحق العقاب منهم } فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِِعبَاِدِه { 
ة، واألمساء اليت جيازى هبا لشبهها حبروف اجملازا} َجاَء { ولكن العامل فيها . اليوم إن زيدا خارج: كما ال جيوز

ـ . يعمل فيها ما بعدها   :إال يف الشعر، كما قال} إذا{وسيبويه ال يرى اجملازاة ب
  خطانا إىل أعدائنا فنضارب... إذا قصرت أسيافنا كان وصلها 

  .واحلمد هللا} فاطر{ختمت سورة 

  اجمللد اخلامس عشر
  تفسري سورة يس

  من الطبعة ١٥اجلزء 
  سورة يس

: يس[} َنكُْتُب َما قَدَّمُوا َوآثَاَرُهمْ {: إن قوله تعاىل: وهي ثالث ومثانون آية؛ إال أن فرقة قالت. بإمجاعوهي مكية 
نزلت يف بين سلمة من األنصار حني أرادوا أن يتركوا ديارهم، وينتقلوا إىل جوار مسجد الرسول صلى اهللا ] ١٢

اقرؤوا يس : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: بن يسار قال ويف كتاب أيب داود عن معقل. عليه وسلم، على ما يأيت
ما من ميت يقرأ عليه : "وذكر اآلجري من حديث أم الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال". على موتاكم

 من قرأ: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف مسند الدارمي عن أيب هريرة قال. سورة يس إال هون اهللا عليه
وروى الترمذي عن أنس . خرجه أبو نعيم احلافظ أيضا" سورة يس يف ليلة ابتغاء وجه اهللا غفر له يف تلك الليلة

إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب اهللا له بقراءهتا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
ده هارون أبو حممد شيخ جمهول؛ ويف الباب عن أيب هذا حديث غريب، ويف إسنا: قال" قراءة القرآن عشر مرات

وعن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه . بكر الصديق، وال يصح حديث أيب بكر من قبل إسناده، وإسناده ضعيف
يا : قيل" إن يف القرآن لسورة تشفع لقرائها ويغفر ملستمعها أال وهي سورة يس تدعى يف التوراة املعمة: "وسلم قال

يا : قيل" تعم صاحبها خبري الدنيا وتدفع عنه أهاويل اآلخرة وتدعى الدافعة والقاضية: "اهللا وما املعمة؟ قالرسول 
تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة ومن قرأها عدلت له عشرين : "رسول اهللا وكيف ذلك؟ قال



وشرهبا أدخلت جوفه ألف دواء وألف حجة ومن مسعها كانت له كألف دينار تصدق هبا يف سبيل اهللا ومن كتبها 
  نور وألف يقني وألف رمحة وألف رأفة وألف هدى ونزع

ذكره الثعليب من حديث عائشة، والترمذي احلكيم يف نوادر األصول من حديث أيب بكر ". عنه كل داء وغل
حني " يس"أ من قر: قال ابن عباس: ويف مسند الدارمي عن شهر بن حوشب قال. الصديق رضي اهللا عنه مسندا

وذكر النحاس عن عبد . يصبح أعطي يسر يومه حىت ميسي ومن قرأها يف صدر ليلته أعطي يسر ليلته حىت يصبح
وقال . لكل شيء قلب وقلب القرآن يس من قرأها هنارا كفي مهه ومن قرأها ليال غفر ذنبه: الرمحن بن أيب ليلى قال

  .فقط" يس"و" طه"يقرأ أهل اجلنة : شهر بن حوشب
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى الضحاك عن ابن عباس قال: ع هذه األخبار الثالثة املاوردي فقالرف
إن لكل شيء قلبا وإن قلب القرآن يس ومن قرأها يف ليلة أعطي يسر تلك الليلة ومن قرأها يف يوم أعطي يسر "

بلغين أن من : وقال حيىي بن أيب كثري". ال طه ويسذلك اليوم وإن أهل اجلنة يرفع عنهم القرآن فال يقرؤون شيئا إ
ليال مل يزل يف فرح حىت يصبح، ومن قرأها حني يصبح مل يزل يف فرح حىت ميسي؛ وقد حدثين من " يس"قرأ سورة 

وذكر الترمذي احلكيم يف نوادر األصول . ويصدق ذلك التجربة: جرهبا؛ ذكره الثعليب وابن عطية، قال ابن عطية
من وجد : حدثنا حممد بن الصلت عن عمر بن ثابت عن حممد بن مروان عن أيب جعفر قال: على قالعن عبد األ

حدثنا أصرم بن حوشب، عن : يف جام بزعفران مث يشربه؛ حدثين أيب رمحه اهللا قال" يس"يف قلبه قساوة فليكتب 
القرآن أفضل : "ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل: بقية بن الوليد، عن املعتمر بن أشرف، عن حممد بن علي قال

من كل شيء دون اهللا وفضل القرآن على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه فمن وقر القرآن فقد وقر اهللا ومن مل 
القرآن شافع مشفع وما حل مصدق فمن . يوقر القرآن مل يوقر اهللا وحرمة القرآن عند اهللا كحرمة الوالد على ولده

. حمل به القرآن ُصدق ومن جعله أمامه قاده إىل اجلنة ومن جعله خلفه ساقه إىل النار شفع له القرآن شفع ومن
ومحلة القرآن هم احملفوفون حبرمة اهللا امللبسون نور اهللا املعلمون كالم اهللا من واالهم فقد واىل اهللا ومن عاداهم فقد 

  يا محلة القرآن: عادى اهللا، يقول اهللا تعاىل

 كتابه يزدكم حبا وحيببكم إىل عباده يدفع عن مستمع القرآن بلوى الدنيا ويدفع عن تايل استجيبوا لربكم بتوقري
القرآن بلوى اآلخرة ومن استمع آية من كتاب اهللا كان له أفضل مما حتت العرش إىل التخوم وإن يف كتاب اهللا 

ن ربيعة ومضر وهي سورة لسورة تدعى العزيزة ويدعى صاحبها الشريف يوم القيامة تشفع لصاحبها يف أكثر م
من قرأ سورة يس ليلة اجلمعة أصبح : "وذكر الثعليب عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال". يس

من دخل املقابر فقرأ سورة يس خفف اهللا عنهم يومئذ وكان له : "وعن أنس أن رسول اهللا صلى قال". مغفورا له
  ".بعدد من فيها حسنات

  }يس، وَالْقُْرآِن الَْحكِيمِ إِنََّك لَِمَن الْمُْرَسِلَني َعلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ، َتْنزِيلَ الَْعزِيزِ الرَّحِيمِ{ ٥ - ١: اآلية - ٣
بإدغام النون يف } يس والقرآن احلكيم{قرأ أهل املدينة والكسائي : أوجه من القراءات" يس"يف } يس{: قوله تعاىل

وقرأ ابن . بنصب النون} َيِسَن{وقرأ عيسى بن عمر . بإظهار النون} َيِسْن{ومحزة وقرأ أبو عمرو واألعمش . الواو
بضم } َيسُِن{وقرأ هارون األعور وحممد بن السميقع . بالكسر} يسِنِ{عباس وابن أيب إسحاق ونصر بن عاصم 

ومن بني . غم يف الواوالقراءة األوىل باإلدغام على ما جيب يف العربية؛ ألن النون تد. النون؛ فهذه مخس قراءات
وذكر سيبويه النصب وجعله من . سبيل حروف اهلجاء أن يوقف عليها، وإمنا يكون اإلدغام يف اإلدراج: قال



وجعله . أن يكون مفعوال وال يصرفه؛ ألنه عنده اسم أعجمي مبنزلة هابيل، والتقدير أذكر يسني: إحدامها: جهتني
وأما الكسر فزعم الفراء أنه مشبه . ن مبنيا على الفتح مثل كيف وأينوقوله اآلخر أن يكو. سيبويه امسا للسورة

مشبه بأمس وحذام وهؤالء : وقيل. وقاله ابن عباس. قسما} يسِنِ{بقول العرب جري ال أفعل، فعلى هذا يكون 
سميقع قال ابن ال. وأما الضم فمشبه مبنذ وحيث وقط، وباملنادى املفرد إذا قلت يا رجل، ملن يقف عليه. ورقاش
  وقد جاء يف تفسريها: وهارون

} يس{معىن : ومن قال. وقف حسن ملن قال هو افتتاح للسورة} يس{" قال ابن األنباري. يا رجل فاألوىل هبا الضم
َسالٌم {: وروي عن ابن عباس وابن مسعود وغريمها أن معناه يا إنسان، وقالوا يف قوله تعاىل. يا رجل مل يقف عليه

هو اسم من أمساء حممد صلى اهللا : وقال سعيد بن جبري. أي على آل حممد] ١٣٠: الصافات[}  َعلَى إِلْ يَاِسَني
  :قال السيد احلمريي. }إِنََّك لَِمَن الْمُْرَسِلَني {عليه وسلم؛ ودليله 

  على املودة إال آل ياسني... يا نفس ال متحضي بالنصح جاهدة 
سألته : روى عنه أشهب قال. إنه اسم من أمساء اهللا؛ قاله مالك: يلوق. معناه يا سيد البشر: وقال أبو بكر الوراق

. يقول هذا امسي يس} يس، وَالْقُْرآِن الَْحكِيمِ{: ما أراه ينبغي لقول اهللا: هل ينبغي ألحد أن يتسمى بياسني؟ قال
عامل : ىن منه؛ كقولهقال ابن العريب هذا كالم بديع، وذلك أن العبد جيوز له أن يتسمى باسم الرب إذا كان فيه مع

ـ . وقادر ومريد ومتكلم ؛ ألنه اسم من أمساء اهللا ال يدرى معناه؛ فرمبا كان } يسني{وإمنا منع مالك من التسمية ب
: الصافات[} َسالٌم َعلَى إِلْ يَاِسَني {: فإن قيل فقد قال اهللا تعاىل. معناه ينفرد به الرب فال جيوز أن يقدم عليه العبد

ك مكتوب هبجاء فتجوز التسمية به، وهذا الذي ليس مبتهجى هو الذي تكلم مالك عليه؛ ملا فيه ذل: قلنا] ١٣٠
ودل املفتتح : افتتح اهللا هذه السورة بالياء والسني وفيهما جممع اخلري: وقال بعض العلماء. من اإلشكال؛ واهللا أعلم

مث . لسور، مشتمل على مجيع القرآنأمري على سائر ا} يس{على أنه قلب، والقلب أمري على اجلسد؛ وكذلك 
. بلغة كلب: احلسن. هو بلغة طي: وقال الشعيب. هو بلغة احلبشة: اختلفوا فيه أيضا؛ فقال سعيد بن جبري وعكرمة

ويف مقدمة الكتاب } طه{وقد مضى هذا املعىن يف . هو بالسريانية فتكلمت به العرب فصار من لغتهم: الكليب
فحكى أبو حممد مكي أنه روي عن النيب صلى } يس{اض أقوال املفسرين يف معىن وقد سرد القاضي عي. مستوىف

  .ذكر أن منها طه ويس امسان له" يل عند ريب عشرة أمساء: "اهللا عليه وسلم قال

إن اهللا تعاىل : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وذكر املاوردي عن علي رضي اهللا عنه قال: قلت
وحكى أبو عبد الرمحن . قاله القاضي" آن سبعة أمساء حممد وأمحد وطه ويس واملزمل واملدثر وعبداهللاأمساين يف القر

يا إنسان أراد } يس{: السلمي عن جعفر الصادق أنه أراد يا سيد، خماطبة لنبيه صلى اهللا عليه وسلم وعن ابن عباس
قيل معناه يا حممد وقيل يا : وقال الزجاج. انههو قسم وهو من أمساء اهللا سبح: وقال. حممدا صلى اهللا عليه وسلم

قسم أقسم اهللا به قبل أن خيلق السماء } يس{: وعن كعب. يا حممد} يس{: وعن ابن احلنفية. رجل وقيل يا إنسان
أمسائه صلى فإن قدر أنه من . }َوالْقُْرآِن الَْحِكيمِ{: مث قال} إِنََّك لَِمَن الْمُْرَسِلَني{: واألرض بألفي عام قال يا حممد

وإن . اهللا عليه وسلم، وصح فيه أنه قسم كان فيه من التعظيم ما تقدم، ويؤكد فيه القسم عطف القسم اآلخر عليه
أقسم اهللا تعاىل بامسه وكتابه أنه ملن . كان مبعىن النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة هبدايته

قال . مستقيم من إميانه؛ أي طريق ال اعوجاج فيه وال عدول عن احلقاملرسلني بوحيه إىل عباده، وعلى صراط 
مل يقسم اهللا تعاىل ألحد من أنبيائه بالرسالة يف كتابه إال له، وفيه من تعظيمه ومتجيده على تأويل من قال إنه : النقاش



قالت كفار : ال ابن عباسوحكى القشريي ق. انتهى كالمه" أنا سيد ولد آدم: "يا سيد ما فيه، وقد قال عليه السالم
احملكم حىت " واحلكيم. "قريش لست مرسال وما أرسلك اهللا إلينا؛ فأقسم اهللا بالقرآن احملكم أن حممدا من املرسلني

وكذلك أحكم يف نظمه ومعانيه فال يلحقه ]. ١: هود[} أُْحِكَمْت آَياتُُه{: ال يتعرض لبطالن وتناقض؛ كما قال
أي } َعلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ{. يف حق اهللا مبعىن احملكم بكسر الكاف كاألليم مبعىن املؤمل} الَْحِكيُم{وقد يكون . خلل

خرب إن، } إِنََّك لَِمَن الْمُْرَسِلَني{: على طريق األنبياء الذين تقدموك؛ وقال: وقال الزجاج. دين مستقيم وهو اإلسالم
املعىن ملن املرسلني على : وقيل. ملرسلني، وإنك على صراط مستقيمخرب ثان، أي إنك ملن ا} َعلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ{و 

  من صلة املرسلني؛ أي إنك ملن املرسلني} َعلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ{: استقامة؛ فيكون قوله

أي الصراط الذي } وَإِنََّك لََتْهِدي إِلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ صَِراِط اللَِّه{: الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة؛ كقوله تعاىل
  .أمر اهللا به
} تَْنزِيلَ{: قرأ ابن عامر وحفص واألعمش وحيىي ومحزة والكسائي وخلف} َتنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَِّحيمِ{: قوله تعاىل

: حممد[} فََضْرَب الرِّقَابِ{: وأضاف املصدر فصار معرفة كقوله. بنصب الالم على املصدر؛ أي نزل اهللا ذلك تنزيال
بالرفع على خرب ابتداء حمذوف أي هو تنزيل، أو الذي أنزل إليك تنزيل } تَْنزِيلُ{الباقون . ا للرقابأي فضرب] ٤

إىل النيب : وقيل. والتنزيل يرجع إىل القرآن} القرآن{باجلر على البدل من } تنزيل{: هذا وقرئ. العزيز الرحيم
فالتنزيل على هذا مبعىن اإلرسال؛ قال . }لْعَزِيزِ الرَِّحيمَِتنْزِيلَ ا{صلى اهللا عليه وسلم؛ أي إنك ملن املرسلني، وإنك 

وحممد صلى . أرسل اهللا املطر وأنزله مبعىن: ويقال] ١١:الطالق[} قَْد أَنَْزلَ اللَُّه إِلَْيكُْم ذِكْراً َرُسوالً َيْتلُو{: اهللا تعاىل
} العزِيزِ{و . رسلني إرساال من العزيز الرحيمإنك ملن امل: ومن نصب قال. اهللا عليه وسلم رمحة اهللا أنزهلا من السماء

  .بأهل طاعته} الرحِيم{املنتقم ممن خالفه 
، إِنَّا ِلُتْنِذَر قَْوماً َما أُْنِذَر آَباؤُُهْم فَُهْم غَاِفلُونَ، لَقَْد َحقَّ الْقَْولُ َعلَى أَكْثَرِِهْم فَُهمْ ال ُيْؤِمُنونَ{ ٨ - ٦: اآلية - ٣

  }اقِهِْم أَغْالالً فَهَِي إِلَى اَألذْقَاِن فَُهْم ُمقَْمُحونَ َجَعلَْنا ِفي أَْعَن
ال موضع هلا من اإلعراب عند أكثر أهل التفسري، منهم قتادة؛ ألهنا } َما}{ِلتُْنِذَر قَْوماً َما أُْنِذَر آَباُؤُهمْ {: قوله تعاىل
لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤهم؛ قاله : لذي فاملعىنهي مبعىن ا: وقيل. لتنذر قوما ما أتى آباءهم قبلك نذير: نفي واملعىن

مث جيوز أن تكون . والفعل مصدر؛ أي لتنذر قوما إنذار آبائهم} مَا{إن : وقيل. ابن عباس وعكرمة وقتادة أيضا
وجيوز أن يكون بلغهم اخلرب ولكن . العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبار األنبياء؛ فاملعىن مل ينذروا برسول من أنفسهم

َوَما آتَْيَناُهْم ِمْن كُُتبٍ {: وجيوز أن يكون هذا خطابا لقوم مل يبلغهم خرب نيب، وقد قال اهللا. لوا وأعرضوا ونسواغف
  }َيْدُرسُوَنَها َوَما أَْرَسلَْنا إِلَيْهِْم قَْبلََك ِمْن َنِذيرٍ

وعلى قول من قال . أي مل يأهتم نيب] ٣: السجدة[} َيهَْتُدونَ  ُتْنِذَر قَْوماً َما أََتاُهْم ِمْن َنِذيرٍ ِمْن قَْبِلَك لََعلَُّهْم{: وقال
: وقيل. بلغهم خرب األنبياء، فاملعىن فهم معرضون اآلن متغافلون عن ذلك، ويقال للمعرض عن الشيء إنه غافل عنه

  .عن عقاب اهللا} فَُهْم غَاِفلُونَ{
وهذا فيمن . بإنذارك} فَُهْم ال ُيؤِْمُنونَ{وجب العذاب على أكثرهم أي } لَقَْد َحقَّ الْقَْولُ َعلَى أَكْثَرِِهْم{: قوله تعاىل

نزلت : قيل. }إِنَّا َجَعلَْنا ِفي أَْعَناقِهِْم أَغْالالً{: مث بني سبب تركهم اإلميان فقال. سبق يف علم اهللا أنه ميوت على كفره
حممدا يصلي لريضخن رأسه حبجر؛ يف أيب جهل بن هشام وصاحبيه املخزوميني؛ وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى 

فلما رآه ذهب فرفع حجرا لريميه، فلما أومأ إليه رجعت يده إىل عنقه، والتصق احلجر بيده؛ قاله ابن عباس 



وعكرمة وغريمها؛ فهو على هذا متثيل أي هو مبنزلة من علت يده إىل عنقه، فلما عاد إىل أصحابه أخربهم مبا رأى، 
فأتاه وهو يصلي على حالته لريميه باحلجر فأعمى اهللا . أنا أرضخ رأسه: ليد بن املغريةفقال الرجل الثاين وهو الو

. واهللا ما رأيته ولقد مسعت صوته: بصره فجعل يسمع صوته وال يراه، فرجع إىل أصحابه فلم يرهم حىت نادوه فقال
على عقبيه حىت خر على قفاه  مث أخذ احلجر وانطلق فرجع القهقرى ينكص. واهللا ألشدخن أنا رأسه: فقال الثالث
ما شأنك؟ قال شأين عظيم رأيت الرجل فلما دنوت منه، وإذا فحل خيطر بذنبه ما رأيت : فقيل له. مغشيا عليه

إِنَّا َجَعلَْنا ِفي أَعَْناِقهِمْ {: فأنزل اهللا تعاىل. فحال قط أعظم منه حال بيين وبينه، فوالالت والعزى لو دنوت منه ألكلين
إنا جعلنا يف {وقرئ : وقال الزجاج} إنا جعلنا يف أمياهنم{: وقرأ ابن عباس. }فَهَِي إِلَى اَألذْقَاِن فَُهْم ُمقَْمُحونَ  أَغْالالً
ويف الكالم حذف على قراءة اجلماعة؛ . وهذه القراءة تفسري وال يقرأ مبا خالف املصحف: قال النحاس. } أيديهم
يهم أغالال فهي إىل األذقان، فهي كناية عن األيدي ال عن األعناق، والعرب إنا جعلنا يف أعناقهم ويف أيد: التقدير

وتقديره وسرابيل تقيكم الربد فحذف؛ ألن ما وقى ] ٨١: النحل[} سََرابِيلَ تَِقيكُُم الْحَرَّ{: ونظريه. حتذف مثل هذا
  من احلر وقى من الربد؛ ألن الغل إذا كان يف العنق فال بد أن

} فَُهْم ُمقَْمُحونَ{. فقد علم أنه يراد به األيدي} فَهَِي إِلَى اَألذْقَاِن{: سيما وقد قال اهللا عز وجل يكون يف اليد، وال
أن علي : روى عبداهللا بن حيىي. أي رافعو رؤوسهم ال يستطيعون اإلطراق؛ ألن من علت يده إىل ذقنه ارتفع رأسه

قال النحاس، وهذا أجل ما . حليته وألصقهما ورفع رأسه بن أيب طالب عليه السالم أراهم اإلقماح، فجعل يديه حتت
: قال النحاس. يقال أقمحت الدابة إذا جذبت جلامها لترفع رأسها: قال. روي فيه وهو مأخوذ مما حكاه األصمعي

يقال أكمحت الدابة إذا جذبت : قال األصمعي. قهرته وكهرته: كما يقال. والقاف مبدلة من الكاف لقرهبا منها
  :ومنه قول الشاعر. حىت ينتصب رأسها عناهنا
  والرأس مكمح... 
إذا رفع رأسه عند : وقمح البعري قموحا. أكمحتها وأكفحتها وكبحتها؛ هذه وحدها بال ألف عن األصمعي: ويقال

شرب فتقمح وانقمح مبعىن إذا رفع رأسه وترك الشرب : احلوض وامتنع من الشرب، فهو بعري قامح وقمح؛ يقال
وهي إبل مقاحمة، وبعري . إذا وردت ومل تشرب، ورفعت رأسها من داء يكون هبا أو برد: احمت إبلكوقد ق. ريا

  :مقامح، وناقة مقامح أيضا، واجلمع قماح على غري قياس؛ قال بشر يصف سفينة
  نغض الطرف كاإلبل القماح... وحنن على جوانبها قعود 

أشد ما : وشهرا قماح. إذا ترك رأسه مرفوعا من ضيقهأقمحه الغل : رفع الرأس وغض البصر؛ يقال: واإلقماح
يكون من الربد، ومها الكانونان مسيا بذلك؛ ألن اإلبل إذا وردت آذاها برد املاء فقاحمت رؤوسها؛ ومنه قمحت 

 .هو مثل ضربه اهللا تعاىل هلم يف امتناعكم من اهلدى كامتناع املغلول؛ قال حيىي بن سالم وأبو عبيدة: وقيل. السويق
  :وكما قال. فالن محار؛ أي ال يبصر اهلدى: وكما يقال

  هلم عن الرشد أغالل وأقياد

  :أن أبا ذؤيب كان يهوى امرأة يف اجلاهلية، فلما أسلم راودته فأىب وأنشأ يقول: ويف اخلرب
  ولكن أحاطت بالرقاب السالسل... فليس كعهد الدار يا أم مالك 

  العدل شيئا فاستراح العواذلسوى ... وعاد الفىت كالكهل ليس بقائل 
هذا ضرب مثل؛ أي حبسناهم عن اإلنفاق : وقال الفراء أيضا. أراد منعنا مبوانع اإلسالم عن تعاطي الزىن والفسق



إن : وقيل. وقال الضحاك] ٢٩: اإلسراء[} َوال َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُِقَك{: يف سبيل اهللا؛ وهو كقوله تعاىل
ا يف االستكبار عن احلق كمن جعل يف يده غل فجمعت إىل عنقه، فبقي رافعا رأسه ال خيفضه، وغاضا هؤالء صارو

إن أيديهم ملا علت عند أعناقهم رفعت األغالل : وقال األزهري. واملتكرب يوصف بانتصاب العنق. بصره ال يفتحه
قلوب الكفار، وعند قوم بسلبهم التوفيق وهذا املنع خبلق الكفر يف . أذقاهنم ورؤوسهم صعدا كاإلبل ترفع رؤوسها

اآلية إشارة إىل ما يفعل بأقوام غدا يف النار من وضع األغالل يف أعناقهم : وقيل. عقوبة هلم على كفرهم
فَُهمْ {. وأخرب عنه بلفظ املاضي] ٧١: غافر[} إِِذ اَألغْاللُ ِفي أَْعَناقِهِْم وَالسَّالِسلُ {: والسالسل؛ كما قال تعاىل

  .مغلون عن كل خري} ُمقَْمُحونَ{: قال جماهد. تقدم تفسريه} َمُحونَُمقْ
ْم أَأَْنذَْرتَُهْم أَْم َوَجَعلَْنا ِمْن َبْينِ أَْيدِيهِْم َسّداً َوِمْن َخلِْفهِمْ َسّداً فَأَغَْشْيَناُهْم فَُهْم ال ُيْبِصُرونََ َسَواٌء َعلَْيهِ{ ٩: اآلية - ٣

  }ونَ إِنََّما ُتْنِذُر َمنِ اتََّبعَ الذِّكَْر َوَخِشَي الرَّْحَمَن بِالْغَْيبِ فََبشِّْرُه بَِمْغفَِرٍة َوأَْجرٍ كَرِميٍ لَْم تُْنِذرُْهْم ال ُيؤِْمُن
 ملا عاد أبو جهل إىل أصحابه، ومل يصل إىل: قال مقاتل} َوَجَعلَْنا ِمْن َبْينِ أَْيدِيهِْم َسّداً َوِمْن َخلِْفهِمْ َسّداً{: قوله تعاىل

  النيب صلى اهللا عليه وسلم، وسقط احلجر من يده، أخذ

فلما دنا من النيب صلى اهللا عليه وسلم طمس اهللا على . أقتله هبذا احلجر: احلجر رجل آخر من بين خمزوم وقال
وقال حممد . بصره فلم ير النيب صلى اهللا عليه وسلم، فرجع إىل أصحابه فلم يبصرهم حىت نادوه، فهذا معىن اآلية

جلس عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو جهل وأمية بن خلف، يرصدون النيب صلى اهللا عليه وسلم : إسحاق يف روايته بن
َوَجَعلَْنا ِمْن َبْينِ {: ويف يده تراب فرماهم به وقرأ} يس{ليبلغوا من أذاه؛ فخرج عليهم عليه السالم وهو يقرأ 

ومضى يف } سبحان{وقد مضى هذا يف سورة . رقوا حىت مر عليهم عليه السالمفأط} أَْيِديهِْم َسّداً َوِمْن َخلِْفهِْم َسدّاً
أي غطينا أبصارهم؛ وقد مضى يف أول } فَأَغَْشْيَناُهْم{بضم السني وفتحها ومها لغتان، } َسدّاً{الكالم يف } الكهف{
ة من العشاء يف العني وهو ضعف بالعني غري معجم} فَأَغَْشْيَناُهْم{وقرأ ابن عباس وعكرمة وحيىي بن يعمر ". البقرة"

  :بصرها حىت ال تبصر بالليل قال
  مىت تأته تعشو إىل ضوء ناره

  :واملعىن متقارب، واملعىن أعميناهم؛ كما قال. اآلية] ٣٦: الزخرف[} َوَمْن َيْعُش َعْن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ{: وقال تعاىل
  ضربت علي األرض باألسداد... ومن احلوادث ال أبا لك أنين 

  بني العذب وبني أرض مراد... ال أهتدي فيها ملوضع تلعة 
: وقال الضحاك. حممدا حني ائتمروا على قتله؛ قاله السدي: وقيل. أي اهلدى؛ قاله قتادة} فَُهْم ال ُيْبِصُرونَ{
ا عن البعث وعموا عن قبول أي اآلخرة؛ أي عمو} َوِمْن َخلِْفهِْم َسدّاً{أي الدنيا }َوَجَعلَْنا ِمْن َبْينِ أَْيِديهِمْ َسّداً{

أي ] ٢٥: فصلت[} قَيَّْضَنا لَُهْم قَُرَناَء فَزَيَُّنوا لَُهْم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهمْ {: الشرائع يف الدنيا؛ قال اهللا تعاىل
َوِمنْ {أي غرورا بالدنيا } ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َسّداً{على هذا : وقيل. زينوا هلم الدنيا ودعوهم إىل التكذيب باآلخرة

َوسََواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَرَْتُهمْ {. الدنيا} َوِمْن َخلِْفهِْم{اآلخرة } ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم{: وقيل. أي تكذيبا باآلخرة} َخلِْفهِْم َسدّاً
  .واآلية رد على القدرية وغريهم" البقرة"تقدم يف } أَْم لَْم تُْنِذرُْهْم ال ُيؤِْمُنونَ

: يا غيالن بلغين أنك تتكلم بالقدر؛ فقال: أن عمر بن عبدالعزيز أحضر غيالن القدري فقال: عن ابن شهابو
إِنَّا َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة أَْمشَاجٍ {: يا أمري املؤمنني أرأيت قول اهللا تعاىل: مث قال. يكذبون على يا أمري املؤمنني

أقرأ يا غيالن فقرأ حىت : قال] ٢: اإلنسان[} يعاً َبِصرياً إِنَّا َهَدْينَاُه السَّبِيلَ إِمَّا َشاِكراً َوإِمَّا كَفُوراًَنْبَتِليِه فََجَعلَْناهُ َسِم



} ُه َوَما َتَشاُءونَ إِالَّ أَنْ َيَشاَء اللَّ{: فقال اقرأ فقال] ٢٩: اإلنسان[}فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيالً {: انتهى إىل قوله
يا غيالن أقرأ أول سورة : فقال له. واهللا يا أمري املؤمنني إن شعرت أن هذا يف كتاب اهللا قط: فقال] ٣٠: اإلنسان[
واهللا يا أمري املؤمنني لكأين مل : فقال غيالن} َوَسَواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَْرتَُهْم أَْم لَمْ ُتْنِذْرُهمْ ال ُيْؤِمُنونَ{فقرأ حىت بلغ ] يس[
اللهم إن كان صادقا فتب عليه وثبته، وإن كان : قال عمر. أها قط قبل اليوم؛ اشهد يا أمري املؤمنني أين تائبأقر

فأنا : وقال ابن عون. كاذبا فسلط عليه من ال يرمحه واجعله آية للمومنني؛ فأخذه هشام فقطع يديه ورجليه وصلبه
  .أصابتين دعوة الرجل الصاحل عمر بن عبدالعزيز: فقال ما شأنك يا غيالن؟: فقلنا. رأيته مصلوبا على باب دمشق

أي ما غاب من عذابه } َوَخِشَي الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ{. يعين القرآن وعمل به} إِنََّما ُتْنِذُر َمنِ اتََّبعَ الذِّكَْر{: قوله تعاىل
وَأَْجرٍ {أي لذنبه } فََبشِّْرهُ بَِمْغِفَرٍة{. أي خيشاه يف مغيبه عن أبصار الناس وانفراده بنفسه: وقيل. وناره؛ قاله قتادة

  .أي اجلنة} كَرِميٍ
  }إِنَّا َنْحُن ُنْحيِ الْمَْوَتى وََنكُْتُب َما قَدَُّموا َوآثَاَرُهْم وَكُلَّ َشْيٍء أَْحَصْيَناُه ِفي إَِمامٍ ُمبِنيٍ { ١٢

  :فيه أربع مسائل
: وقال الضحاك واحلسن. أخربنا تعاىل بإحيائه املوتى ردا على الكفرة} ىإِنَّا َنْحُن ُنْحيِ الْمَْوَت{: قوله تعاىل: األوىل

  :مث توعدهم بذكره كَْتب اآلثار وهي. واألول أظهر؛ أي حنييهم بالبعث للجزاء. أي حنييهم باإلميان بعد اجلهل
: ونظريه قوله. زيد وقاله جماهد وابن. معناه من عمل: قال قتادة. وإحصاء كل شيء وكل ما يصنعه اإلنسان: الثانية

  يَُنبَّأُ{: وقوله]  ٥: االنفطار[} َعِلَمْت َنفٌْس َما قَدََّمْت وَأَخََّرْت{

] ١٨: احلشر[} اتَّقُوا اللََّه َولَْتنْظُْر َنفٌْس َما قَدََّمتْ ِلَغدٍ {: ، وقال]١٣: القيامة[} اِألْنَسانُ َيوَْمِئٍذ بَِما قَدََّم وَأَخََّر 
من أثر حسن؛ كعلم علموه، أو كتاب : تبقى وتذكر بعد اإلنسان من خري أو شر جيازى عليهافآثار املرء اليت 

أو سيئ كوظيفة وظفها بعض . صنفوه، أو حبيس احتبسوه، أو بناء بنوه من مسجد أو رباط أو قنطرة أو حنو ذلك
 من أحلان وماله، وكذلك الظالم على املسلمني، وسكة أحدثها فيها ختسريهم، أو شيء أحدثه فيه صد عن ذكر اهللا

وعلى هذا املعىن تأول اآلية عمر وابن . هي آثار املشائني إىل املساجد: وقيل. كل سنة حسنة، أو سيئة يسنت هبا
وهذا أوىل ما : قال النحاس. خطاهم إىل املساجد} وَآثَارَُهْم{: وعن ابن عباس أيضا أن معىن. عباس وسعيد بن جبري

ويف احلديث مرفوعا إىل . آلية نزلت يف ذلك؛ ألن األنصار كانت منازهلم بعيدة عن املسجدإن ا: قيل فيه؛ ألنه قال
  ".يكتب له برجل حسنة وحتط عنه برجل سيئه ذاهبا وراجعا إذا خرج إىل املسجد: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

فأردوا النقلة إىل قرب املسجد كانت بنو سلمة يف ناحية املدينة : ويف الترمذي عن أيب سعيد اخلدري قال: قلت
إن : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} إِنَّا َنْحُن ُنْحيِ الْمَْوَتى وََنكُْتُب َما قَدَّمُوا َوآثَاَرُهْم{: فنزلت هذه اآلية
ويف صحيح مسلم عن جابر بن . هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري: قال. فلم ينتقلوا" آثاركم تكتب

فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه : والبقاع خالية؛ قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إىل قرب املسجد؛ قال: العبداهللا ق
وقال . ما كان يسرنا أنا كنا حتولنا: فقالوا" يا بين سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم: "وسلم فقال
مشيت مع النيب : فحبسين فلما انقضت الصالة قال مشيت مع أنس بن مالك إىل الصالة فأسرعت،: ثابت البناين

. فهذا احتجاج باآلية" أما علم أن اآلثار تكتب: "صلى اهللا عليه وسلم وأسرعت، فحبسين فلما انقضت الصالة قال
اآلثار هي اخلطا إىل : وحكى الثعليب عن أنس أنه قال. اآلثار يف هذه اآلية اخلطا: وقال قتادة وجماهد أيضا واحلسن

  .وواحد اآلثار أثر ويقال أثر. معةاجل



يف هذه األحاديث املفسرة ملعىن اآلية دليل على أن البعد من املسجد أفضل، فلو كان جبوار مسجد، فهل له : الثالثة
األبعد فاألبعد : وروي عن غريه. أن جياوزه إىل األبعد؟ اختلف فيه، فروي عن أنس أنه كان جياوز احملدث إىل القدمي

ويف . وهذا مذهب مالك. ال يدع مسجدا قربه ويأيت غريه: وكره احلسن وغريه هذا؛ وقال. أعظم أجرا من املسجد
قال رسول اهللا صلى اهللا : وخرج ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال. ختطي مسجده إىل املسجد األعظم قوالن

شرين صالة وصالته يف املسجد صالة الرجل يف بيته بصالة وصالته يف مسجد القبائل خبمس وع.: "عليه وسلم
  ".الذي جيمع فيه خبمسمائة صالة

نصب بفعل مضمر } َوكُلَّ{.: جزم على جواب ذلك األمر" تكتب"منصوب على اإلغراء أي ألزموا، و " دياركم"
ما  وجيوز رفعه باالبتداء إال أن نصبه أوىل؛ ليعطف. وأحصينا كل شيء أحصيناه: كأنه قال} أَْحَصْينَاُه{يدل عليه 

. الكتاب املقتدى به الذي هو حجة: واإلمام. وهو قول اخلليل وسيبويه. عمل فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل
  .أراد صحائف األعمال: وقالت فرقة. أراد اللوح احملفوظ: وقال جماهد وقتادة وابن زيد

  }ا الْمُْرَسلُونَوَاْضرِْب لَُهْم مَثَالً أَْصَحاَب الْقَْرَيِة إِذْ َجاَءَه{] ١٣: [اآلية
  }إِذْ أَْرَسلَْنا إِلَْيهِمُ اثَْنْينِ فَكَذَُّبوُهَما فَعَزَّْزَنا بِثَاِلٍث فَقَالُوا إِنَّا إِلَْيكُْم مُْرَسلُونَ{ ] ١٤: [اآلية
  }ُتْم إِلَّا َتكِْذُبونَقَالُوا َما أَنُْتْم إِالَّ َبَشٌر ِمثْلَُنا َوَما أَْنَزلَ الرَّْحَمُن ِمْن َشْيٍء إِنْ أَْن{ ] ١٥: [اآلية
  }قَالُوا رَبَُّنا َيْعلَُم إِنَّا إِلَْيكُْم لَمُْرَسلُونَ{ ] ١٦: [اآلية
  }َوَما َعلَْيَنا إِالَّ الَْبالغُ الُْمبُِني{] ١٧: [اآلية
  }نَّكُْم ِمنَّا َعذَاٌب أَِليمقَالُوا إِنَّا َتطَيَّْرَنا بِكُْم لَِئْن لَْم َتْنَتهُوا لَنَْرُجَمنَّكُْم َولََيَمسَّ{ ] ١٨: [اآلية
  }قَالُوا طَاِئُركُْم َمَعكُْم أَإِنْ ذُكِّرُْتْم َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم ُمْسرِفُونَ{ ] ١٩: [اآلية

 خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، أمر أن} وَاْضرِبْ لَُهْم مَثَالً أَْصَحابَ الْقَْرَيِة إِذْ َجاَءَها الْمُْرَسلُونَ{: قوله تعاىل
نسبت إىل . يضرب لقومه مثال بأصحاب القرية هذه القرية هي أنطاكية يف قول مجيع املفسرين فيما ذكر املاوردي

وكان هبا . أنتاكية بالتاء بدل الطاء: ويقال فيها. أهل أنطبيس وهو اسم الذي بناها مث غري ملا عرب؛ ذكره السهيلي
. ره املهدوي، وحكاه أبو جعفر النحاس عن كعب ووهبفرعون يقال له أنطيخس بن أنطيخس يعبد األصنام؛ ذك

. مشعون ويوحنا: وقال غريه. هذا قول الطربي. وهم صادق، وصدوق، وشلوم هو الثالث: فأرسل اهللا إليه ثالثة
مفعولني } أَْصحَاَب الْقَْريَِة{و } مَثَالً{وجيوز أن يكون . مسعان وحيىي، ومل يذكرا صادقا وال صدوقا: وحكى النقاش
أمر النيب . أي اضرب هلم مثل أصحاب القرية فحذف املضاف} مَثَالً{بدال من } أَْصحَاَب الْقَْريَِة{ألضرب، أو 

: قيل. صلى اهللا عليه وسلم بإنذار هؤالء املشركني أن ما حيل هبم ما حل بكفار أهل القرية املبعوث إليهم ثالثة رسل
إِذْ أَْرَسلَْنا إِلَْيهِمُ {: وهو قوله تعاىل. م إىل أنطاكية للدعاء إىل اهللاإن عيسى بعثه: وقيل. رسل من اهللا على االبتداء

. أضاف الرب ذلك إىل نفسه؛ ألن عيسى أرسلهما بأمر الرب، وكان ذلك حني رفع عيسى إىل السماء} اثَْنيْنِ
وقرأ أبو بكر عن . }بِثَاِلٍث{لرسالة أي فقوينا وشددنا ا} فََعزَّْزَنا بِثَاِلٍث{. قيل ضربومها وسجنومها} فَكَذَُّبوُهمَا{

خيفف ويشدد؛ أي قوينا } فََعزَّْزَنا بِثَاِلٍث{: وقوله تعاىل: قال اجلوهري. بالتخفيف وشدد الباقون} بِثَاِلٍث{: عاصم
  :أنشدين فيه أبو عمرو بن العالء للمتلمس: قال األصمعي. وشددنا

  ال تنبس وإذا تشد بنسعها... أُُجدٌّ إذا رحلت تعزز حلمها 
} َوعَزَّنِي ِفي الِْخطَابِ {: التخفيف مبعىن غلبنا وقهرنا؛ ومنه: وقيل. أي ال ترغو؛ فعلى هذا تكون القراءتان مبعًىن

  أن عيسى أرسل: ويف القصة. والتشديد مبعىن قوينا وكثرنا]. ٢٣: ص[



حنن رسوال : ىل اهللا وقاالفدعوه إ} يس{إليهم رسولني فلقيا شيخا يرعى غنيمات له وهو حبيب النجار صاحب 
مريض على : وقيل. حنن نشفي املرضى وكان له ابن جمنون: فطالبهما باملعجزة فقاال. عيسى ندعوك إىل عبادة اهللا

هو الذي جاء من أقصى املدينة يسعى، ففشا : وقيل. الفراش فمسحاه، فقام بإذن اهللا صحيحا؛ فآمن الرجل باهللا
. حنن رسوال عيسى: يستخربمها فقاال -وكان يعبد األصنام  -، فأرسل امللك إليهما أمرمها، وشفيا كثريا من املرضى

فهم امللك . نربئ األكمه واألبرص ونربئ املريض بإذن اهللا، وندعوك إىل عبادة اهللا وحده: وما آيتكما؟ قاال: فقال
مشعون الصفا : قيل. أرسل ثالثاحبسهما امللك وجلدمها مائة جلدة؛ فانتهى اخلرب إىل عيسى ف: وقال وهب. بضرهبما

رأس احلواريني لنصرمها، فعاشر حاشية امللك حىت متكن منهم، واستأنسوا به، ورفعوا حديثه إىل امللك فأنس به، 
بلغين أنك حبست رجلني دعواك إىل اهللا، فلو : وأظهر موافقته يف دينه، فرضي امللك طريقته، مث قال يوما للملك

فأمر بذلك؛ فقال هلما . فلو أحضرهتما: قال. إن الغضب حال بيين وبني سؤاهلما: فقال. سألت عنهما ما وراءمها
فجيء بغالم ممسوح العينني؛ موضع عينيه . نربئ األكمه واألبرص: ما برهانكما على ما تدعيان؟ فقاال: مشعون

رتا مقلتني يبصر هبما؛ كاجلبهة، فدعوا رهبما فأنشق موضع البصر، فأخذا بندقتني طينا فوضعامها يف خديه، فصا
إن ها هنا غالما مات منذ سبعة أيام ومل أدفنه حىت جييء أبوه فهل حيييه ربكما؟ فدعوا اهللا : فعجب امللك وقال

إين مت منذ سبعة أيام، فوجدت مشركا، فأدخلت يف : عالنية، ودعاه مشعون سرا، فقام امليت حيا، فقال للناس
نتم فيه فآمنوا باهللا، مث فتحت أبواب السماء، فرأي شابا حسن الوجه يشفع سبعة أودية من النار، فأحذركم ما أ

هلؤالء الثالثة مشعون وصاحبيه، حىت أحياين اهللا، وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن عيسى روج 
فأعلمهم مشعون . أفضلهمنعم وهو : فقالوا له وهذا مشعون أيضا معهم؟ قال. اهللا وكلمته، وأن هؤالء هم رسل اهللا

  .أنه رسول املسيح إليهم، فأثر قوله يف امللك، فدعاه إىل اهللا، فآمن امللك يف قوم كثري وكفر آخرون
  .وحكى القشريي أن امللك آمن ومل يؤمن قومه، وصاح جربيل صيحة مات كل من بقي منهم من الكفار

فدعا . يا نيب اهللا إنا ال نعرف أن نتكلم بألسنتهم ولغاهتم: وروي أن عيسى ملا أمرهم أن يذهبوا إىل تلك القرية قالوا
اهللا هلم فناموا مبكاهنم، فهبوا من نومتهم قد محلتهم املالئكة فألقتهم بأرضى أنطاكية، فكلم كل واحد صاحبه بلغة 

ْيكُْم ُمْرَسلُونَ، قَالُوا َما أَْنُتْم إِالَّ َبَشرٌ إِنَّا إِلَ{: فقالوا مجيعا] ٨٧: البقرة[} وَأَيَّْدَناُه بُِروحِ الْقُُدسِ{: القوم؛ فذلك قوله
إِنْ أَْنُتمْ {يأمر به وال من شيء ينهى عنه } َوَما أَنَْزلَ الرَّْحَمُن ِمْن َشْيٍء{تأكلون الطعام ومتشون يف األسواق } ِمثْلَُنا

َوَما َعلَْيَنا إِالَّ {وإن كذبتمونا } ا إِلَْيكُْم لَمُْرَسلُونََربَُّنا َيْعلَُم إِنَّ{يف دعواكم الرسالة؛ فقالت الرسل } إِلَّا َتكِْذُبونَ
حبس عنهم املطر ثالث : قال مقاتل. أي تشاءمنا بكم} إِنَّا َتطَيَّْرَنا بِكُْم{هلم } قَالُوا{يف أن اهللا واحد } الَْبالغُ الُْمبُِني

قال } لََنْرُجمَنَّكُْم{عن إنذارنا } لَِئْن لَْم َتْنَتهُوا{ .إهنم أقاموا ينذروهنم عشر سنني: ويقال. سنني فقالوا هذا بشؤمكم
. هو على بابه من الرجم باحلجارة: وقال قتادة. وعامة ما يف القرآن من الرجم معناه القتل: قال. لنقتلنكم: الفراء
: وقيل. هو التعذيب املؤمل: وقيل. لهو القت: قيل} َولََيَمسَّنَّكُْم ِمنَّا َعذَاٌب أَِليٌم{. لنشتمنكم؛ وقد تقدم مجيعه: وقيل

أي شؤمكم معكم أي } طَاِئُركُْم مََعكُْم{: فقالت الرسل. هو التعذيب املؤمل قبل القتل كالسلخ والقطع والصلب
أعمالكم : وقال قتادة. حظكم من اخلري والشر معكم والزم يف أعناقكم، وليس هو من شؤمنا؛ قال معناه الضحاك

وقرأ . رزقكم وعملكم؛ واملعىن واحد} طَاِئُركُْم مََعكُْم{: الفراء. ه األرزاق واألقدار تتبعكممعنا: ابن عباس. معكم
قرأ أهل : وفيه تسعة أوجه من القراءات. إن ذكرمت تطريمت: قال قتادة" أئن ذكرمت. "أي تطريكم" أطريكم: "احلسن
: والوجه الثالث. بتحقيق اهلمزتني} أاَإِنْ ذُكِّْرُتْم{: لكوفةوقرأ أهل ا. بتخفيف اهلمزة الثانية} أيْن ذُكِّْرُتْم {: املدينة

هبمزة بعدها } أاَإِنْ{: والوجه الرابع. هبمزتني بينهما ألف أدخلت األلف كراهة للجمع بني اهلمزتني} أاَإِنْ ذُكِّْرُتْم{



} أأن{: والوجه السادس. لفهبمزتني مفتوحتني بينهما أ} أاَإِنْ{والقراءة اخلامسة . ألف وبعد األلف مهزة خمففة
  .أن هذه القراءة قراءة أيب رزين: وحكى الفراء. هبمزتني حمققتني مفتوحتني

قَالُوا طَاِئُركُمْ {: وقرأ عيسى بن عمر واحلسن البصري. وحكاه الثعليب عن زر بن حبيش وابن السميقع: قلت
. بالتخفيف؛ ذكر مجيعه النحاس} ذُكِّرُْتْم{احلسن وطلحة وقرأ يزيد بن القعقاع و. مبعىن حيث} َمَعكُْم أَيْن ذُكِّرُْتْم

باملد، على أن مهزة االستفهام دخلت على } آنْ ذُكِّرُْتْم{: وذكر املهدوي عن طلحة بن مصرف وعيسى اهلمذاين
. }كطريكم مع{وقرأ ابن هرمز . فهذه تسع قراءات. هبمزة واحدة مفتوحة} آنْ ذُكِّرُْتْم{: املاجشون. مهزة مفتوحة

إمنا تطريوا ملا بلغهم أن كل نيب : وقيل. أي إلن وعظتم؛ وهو كالم مستأنف، أي إن وعظتم تطريمت} أئْن ذُكِّرُْتْم{
: حيىي بن سالم. مسرفون يف تطريكم: قال قتادة} َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم ُمْسرِفُونَ{. دعا قومه فلم جييب كان عاقبتهم اهلالك

مسرفون : وقيل. السرف ها هنا الفساد، ومعناه بل أنتم قوم مفسدون: روقال ابن حب. مسرفون يف كفركم
  .مشركون، واإلسراف جماوزة احلد، واملشرك جياوز احلد

  }َوَجاَء ِمْن أَقَْصى الَْمدِيَنِة َرُجلٌ َيْسَعى قَالَ َيا قَْومِ اتَّبُِعوا الْمُْرَسِلَني{] ٢٠: [اآلية
  }أَلُكُْم أَجْراً َوُهْم ُمهَْتُدونَاتَّبُِعوا َمْن ال َيْس{ ] ٢١: [اآلية
  }َوَما ِلَي ال أَعُْبُد الَِّذي فَطَرَنِي َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ{ ] ٢٢: [اآلية
  }أَأَتَِّخذُ ِمْن ُدونِِه آِلَهةً إِنْ يُرِْدِن الرَّْحَمُن بُِضرٍّ ال ُتْغنِ َعنِّي َشفَاعَُتُهْم َشْيئاً َوال ُيْنِقذُوِن{ ] ٢٣: [اآلية
  }إِنِّي إِذاً لَِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{ ] ٢٤: [آليةا

  }إِنِّي آَمْنُت بِرَبِّكُْم فَاْسَمُعوِن{ ] ٢٥: [اآلية
  }ِقيلَ اْدُخلِ الَْجنَّةَ قَالَ َيا لَْيَت قَْوِمي َيْعلَُمونَ{ ] ٢٦: [اآلية
  }بَِما غَفََر ِلي رَبِّي َوَجَعلَنِي ِمَن الُْمكَْرمَِني{ ] ٢٧: [اآلية
  }َوَما أَْنزَلَْنا َعلَى قَْوِمِه ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء َوَما كُنَّا ُمنْزِِلْني { ] ٢٨: [اآلية
  }كَاَنْت إِالَّ صَْيَحةً وَاِحَدةً فَإِذَا ُهْم َخاِمُدونَ {] ٢٩: [اآلية

. قصارا: وقيل. إسكافا: وقيل. ن مري وكان جناراهو حبيب ب} َوَجاَء ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنِة َرُجلٌ َيْسَعى{: قوله تعاىل
  هو حبيب: وقال ابن عباس وجماهد ومقاتل

بن إسرائيل النجار وكان ينحت األصنام، وهو ممن آمن بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وبينهما ستمائة سنة، كما آمن 
وكان حبيب جمذوما، ومنزله : ال وهبق. ومل يؤمن بنيب أحد إال بعد ظهوره. به تبع األكرب وورقة بن نوفل وغريمها

عند أقصى باب من أبواب املدينة، وكان يعكف على عبادة األصنام سبعني سنة يدعوهم، لعلهم يرمحونه ويكشفون 
نعم، ندعو ربنا القادر فيفرج : هل من آية؟ قالوا: ضره فما استجابوا له، فلما أبصر الرسل دعوه إىل عبادة اهللا فقال

أدعو هذه اآلهلة سبعني سنة تفرج عين فلم تستطع، فكيف يفرجه ربكم يف ! إن هذا لعجب: فقال. عنك ما بك
فآمن ودعوا رهبم فكشف اهللا ما به، . نعم، ربنا على ما يشاء قدير، وهذه ال تنفع شيئا وال تضر: غداة واحدة؟ قالوا

م عياله نصفا وتصدق بنصف، كأن مل يكن به بأس، فحينئذ أقبل على التكسب، فإذا أمسى تصدق بكسبه، فأطع
ـ . فلما هم قومه بقتل الرسل جاءهم كان يعبد اهللا يف غار، فلما : وقال قتادة. اآلية} قَالَ َيا قَْومِ اتَّبُِعوا الُْمْرَسلَِني{ف

ال ق. ال ما أجرنا إال على اهللا: أتطلبون على ما جئتم به أجرا؟ قالوا: مسع خبرب املرسلني جاء يسعى، فقال للمرسلني
اتَّبِعُوا َمْن ال َيسْأَلُكُمْ {. } قَالَ َيا قَْومِ اتَّبُِعوا الُْمْرَسلَِني{فاعتقد صدقهم وآمن هبم وأقبل على قومه فـ : أبو العالية



قال } يوََما ِليَ ال أَْعُبُد الَِّذي فَطََرنِ{. فاهتدوا هبم} َوُهْم ُمهَْتُدونَ{أي لو كانوا متهمني لطلبوا منكم املال } أَجْراً
وهذا } َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ{. أي خلقين} َوَما ِلَي ال أَعُْبُد الَِّذي فَطَرَنِي{: فقال! قال له قومه أنت على دينهم؟: قتادة

وأضاف الفطرة إىل نفسه؛ ألن ذلك نعمة عليه توجب الشكر، والبعث إليهم؛ ألن ذلك وعيد . احتجاج منه عليهم
  .عمة إىل نفسه اظهر شكرا، وإضافة البعث إىل الكافر أبلغ أثرايقتضي الزجر؛ فكان إضافة الن

ال ُتْغنِ َعنِّي {. يعين ما أصابه من السقم} إِنْ يُرِْدِن الرَّْحَمُن بُِضرٍّ {. يعين أصناما} أَأَتَِّخذُ ِمْن ُدونِِه آِلهَةً{: قوله تعاىل
أي } لَِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{يعين إن فعلت ذلك } إِنِّي إِذاً{ه من البالء خيلصوين مما أنا في} َشفَاَعُتُهمْ َشْيئاً َوال ُينِْقذُوِن

  خاطب الرسل بأنه: قال ابن مسعود} إِنِّي آَمْنُت بَِربِّكُْم فَاْسَمُعوِن{، .خسران ظاهر

لك إمنا قال ذ: وقال كعب ووهب. أي فأشهدوا، أي كونوا شهودي باإلميان} فَاْسَمُعوِن{ومعىن . مؤمن باهللا رهبم
} اتَّبُِعوا الُْمْرَسِلَني، اتَّبِعُوا َمْن ال َيسْأَلُكُْم أَْجراً{إنه ملا قال لقومه : وقيل. لقومه إىن آمنت بربكم الذي كفرمت به

إِنِّي {: قد تبعت عدونا؛ فطول معهم الكالم ليشغلهم بذلك عن قتل الرسل، إىل أن قال: رفعوه إىل امللك وقالوا
وطئوه بأرجلهم حىت خرج قُْصُبه من دبره، وألقي يف بئر وهي : قال ابن مسعود. فوثبوا عليه فقتلوه} آَمْنُت بِرَبِّكُْم

اللهم اهد : رموه باحلجارة وهو يقول: وقال السدي. ويف رواية أهنم قتلوا الرسل الثالثة. الرس وهم أصحاب الرس
حرقوه : وقال احلسن. قه التراب فمات ردماحفروا حفرة وجعلوه فيها، وردموا فو: وقال الكليب. قومي حىت قتلوه

وقال احلسن ملا أراد القوم أن : وقال القشريي. حرقا، وعلقوه من سور املدينة وقربه يف سور أنطاكية؛ حكاه الثعليب
: قيلو. يقتلوه رفعه اهللا إىل السماء، فهو يف اجلنة ال ميوت إال بفناء السماء وهالك اجلنة، فإذا أعاد اهللا اجلنة أدخلها

قِيلَ اْدُخلِ {: نشروه باملنشار حىت خرج من بني رجليه، فواهللا ما خرجت روحه إال إىل اجلنة فدخلها؛ فذلك قوله
مع الفعل مبنزلة " ما"أي بغفران ريب يل؛ فـ } قَالَ َيا لَْيَت قَْوِمي َيْعلَُمونَ بَِما غَفََر ِلي رَبِّي{فلما شاهدها . }الَْجنَّةَ
وجيوز أن تكون استفهاما فيه معىن التعجب، كأنه قال ليت . عىن الذي والعائد من الصلة حمذوفمب: وقيل. املصدر

وقال . لو صح هذا لقال مب من غري ألف: واعترضه الكسائي فقال. قومي يعلمون بأي شيء غفر يل ريب؛ قال الفراء
بطرح األلف أجود، } بَِم غَفََر ِلي َربِّي{: يالزخمشر. جيوز أن يقال مبا باأللف وهو استفهام وأنشد فيه أبياتا: الفراء

. وإثبات األلف يف االستفهام قليل: املهدوي. قد علمت مبا صنعت هذا ومب صنعت: وإن كان إثباهتا جائزا؛ يقال
تحق وجبت لك اجلنة؛ فهو خرب بأنه قد اس} قِيلَ اْدُخلِ الَْجنَّةَ{معىن : وقال مجاعة. }َيْعلَُمونَ{فيوقف على هذا على 

  .دخول اجلنة؛ ألن دخوهلا يستحق بعد البعث

أدخله اهللا اجلنة وهو فيها حي يرزق؛ أراد قوله : قال قتادة. والظاهر من اآلية أنه ملا قتل قيل له ادخل اجلنة: قلت
على ما ] ١٦٩: آل عمران[} ْم ُيْرَزقُونََوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْموَاتاً َبلْ أَْحَياٌء ِعْنَد رَبِّهِ{: تعاىل

  .واهللا أعلم. بيانه" آل عمران"تقدم يف 
وهو مرتب على تقدير سؤال سائل عما وجد من قول عند ذلك الفوز } قَالَ َيا لَْيَت قَْوِمي َيْعلَُمونَ{: قوله تعاىل

أحدمها أنه : ويف معىن متنيه قوالن} من املكرمني{وقرئ } َما غَفََر ِلي َربِّي َوَجَعلَنِي ِمَن الُْمكَْرِمَني{العظيم الذي هو 
قال . الثاين متىن ذلك ليؤمنوا مثل إميانه فيصريوا إىل مثل حاله. متىن أن يعلموا حباله ليعلموا حسن مآله ومحيد عاقبته

إنه نصح هلم : "يةويف اخلرب أنه عليه السالم قال يف هذه اآل: رفعه القشريي فقال. نصح قومه حيا وميتا: ابن عباس
علي بن أيب طالب وهو : ُسّباق األمم ثالثة مل يكفروا باهللا طرفة عني: وقال ابن أيب ليلى". يف حياته وبعد موته

أفضلهم، ومؤمن آل فرعون، وصاحب يس، فهم الصديقون؛ ذكره الزخمشري مرفوعا عن رسول اهللا صلى اهللا 



والترؤف على من . على وجوب كظم الغيظ، واحللم عن أهل اجلهل ويف هذه اآلية تنبيه عظيم، وداللة. عليه وسلم
أدخل نفسه يف غمار األشرار وأهل البغي، والتشمر يف ختليصه، والتلطف يف افتدائه، واالشتغال بذلك عن الشماتة 

ل حبيب فلما قت. أال ترى كيف متىن اخلري لقتلته، والباغني له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام. به والدعاء عليه
َوَما أَنَْزلَْنا {: غضب اهللا له وعجل النقمة على قومه، فأمر جربيل فصاح هبم صيحة فماتوا عن آخرهم؛ فذلك قوله

أي ما أنزلنا عليهم من رسالة وال نيب بعد قتله؛ قال قتادة } َعلَى قَْوِمِه ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء َوَما كُنَّا ُمْنزِلَِني
اجلند العساكر؛ أي مل أحتج يف : وقيل. اجلند املالئكة النازلون بالوحي على األنبياء: قال احلسن. هد واحلسنوجما

: فقوله. قال معناه ابن مسعود وغريه. هالكهم إىل إرسال جنود وال جيوش وال عساكر؛ بل أهلكهم بصيحة واحدة
. يحة واحدة من بعد ذلك الرجل، أو من بعد رفعه إىل السماءتصغري ألمرهم؛ أي أهلكناهم بص} َوَما كُنَّا ُمنْزِِلَني{

  .على من كان قبلهم} َوَما كُنَّا ُمْنزِلَِني{: وقيل

َوأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِحياً َوُجُنوداً لَْم َتَرْوَها {: فان قلت فلم أنزل اجلنود من السماء يوم بدر واخلندق؟ فقال: الزخمشري
بَِخْمَسِة آالٍف ِمَن الَْمالِئكَةُ {]. ١٢٤: آل عمران[} ثَالثَِة آالٍف ِمَن الَْمالِئكَِة مُْنَزلَِنيبِ{: ، وقال]٩: األحزاب[} 

  ].١٢٥: آل عمران[} ُمَسوِِّمَني 
إمنا كان يكفي ملك واحد، فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جربيل، وبالد مثود وقوم صاحل : قلت

صلى اهللا عليه وسلم بكل شيء على سائر األنبياء وأويل العزم من الرسل فضال عن بصيحة، ولكن اهللا فضل حممدا 
حبيب النجار، وأواله من أسباب الكرامة واإلعزاز ما مل يوله أحدا؛ فمن ذلك أنه أنزل له جنودا من السماء، وكأنه 

نود من عظائم األمور اليت ال يؤهل هلا إال مثلك، وما إىل أن إنزال اجل} وََما كُنَّا ُمْنزِلَِني{. }َوَما أَنَْزلْنَا{: أشار بقوله
بالنصب على تقدير ما كانت عقوبتهم إال } َواِحَدةً {قراءة العامة } إِنْ كَاَنْت إِالَّ صَْيَحةً وَاِحدَةً{. كنا نفعل لغريك
  .صيحة واحدة

إِنْ كَاَنْت إِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهمْ {: بالرفع هنا، ويف قوله} صَْيَحةً{: وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة واألعرج
وأنكر هذه القراءة . ما وقعت عليهم إال صيحة واحدة: جعلوا الكون مبعىن الوقوع واحلدوث؛ فكأنه قال} َجِميٌع

أبو حامت وكثري من النحويني بسبب التأنيث فهو ضعيف؛ كما تكون ما قامت إال هند ضعيفا؛ من حيث كان املعىن 
ال ميتنع : قال النحاس. إن كان إال صيحة: فلو كان كما قرأ أبو جعفر لقال: قال أبو حامت. ا قام أحد إال هندم

والتقدير يف القراءة بالرفع . ما جاءتين إال جاريتك، مبعىن ما جاءتين امرأة أو جارية إال جاريتك: شيء من هذا، يقال
ما وقع عليهم إال صيحة : صيحة إال صيحة واحدة، وقدره غريه املعىن إن كانت عليهم: ما قاله أبو إسحاق، قال

 –ويقال إنه يف حرف عبداهللا كذلك  -وقرأ عبدالرمحن بن األسود . وكان مبعىن وقع كثري يف كالم العرب. واحدة
أثقل  :وأيضا فإن اللغة املعروفة زقا يزقو إذا صاح، ومنه املثل. وهذا خمالف للمصحف. }إن كانت إال زقية واحدة{

  .ذكره النحاس. من الزواقي؛ فكان جيب على هذا أن يكون زقوة

أي صاح، وكل صائح زاق، والزقية : الزقو والزقي مصدر، وقد زقا الصدى يزقو زقاء: وقال اجلوهري: قلت
  .الصيحة
أي } ْم َخاِمُدونَفَإِذَا ُه{. واهللا أعلم. زقوة وزقية لغتان؛ فالقراءة صحيحة ال اعتراض عليها: وعلى هذا يقال: قلت

  .واملعىن واحد. هلكى: وقال قتادة. ميتون هامدون؛ تشبيها بالرماد اخلامد
ا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن أَنَُّهمْ َيا َحْسَرةً َعلَى الِْعَباِد َما َيأْتِيهِْم ِمْن َرسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ، أَلَمْ َيَرْوا كَْم أَْهلَكَْن{ ٣٠



  }إِلَيْهِْم ال َيْرجُِعونَ، َوإِنْ كُلٌّ لَمَّا َجمِيٌع لََدْيَنا ُمْحَضُرونَ 
ويف حرف . منصوب؛ ألنه نداء نكرة وال جيوز فيه غري النصب عند البصريني} َيا َحْسَرةً َعلَى الِْعَباِد{: قوله تعاىل

وزعم . إلنسان من الندم ما يصري به حسرياوحقيقة احلسرة يف اللغة أن يلحق ا. على اإلضافة} يا حسرة العباد{أيب 
واستشهد بأشياء منها أنه مسع من . الفراء أن االختيار النصب، وأنه لو رفعت النكرة املوصولة بالصلة كان صوابا

  :وأنشد. يا مهتم بأمرنا ال هتتم: العرب
  يا دار غريها البلى تغيريا

نه يرفع النكرة احملضة، ويرفع ما هو مبنزلة املضاف يف طول، ويف هذا إبطال باب النداء أو أكثره؛ أل: قال النحاس
فأما ما حكاه عن العرب فال يشبه ما . وحيذف التنوين متوسطا، ويرفع ما هو يف املعىن مفعول بغري علة أوجبت ذلك

يا : وتقدير البيت. أمرنايا أيها املهتم ال هتتم ب: أجازه؛ ألن تقدير يا مهتم بأمرنا ال هتتم على التقدمي والتأخري، واملعىن
َحتَّى إِذَا كُنُْتْم ِفي الْفُلِْك {: أيتها الدار، مث حول املخاطبة؛ أي يا هؤالء غري هذه الدار البلى؛ كما قال اهللا جل وعز

  منصوب على النداء؛ كما تقول يا رجال أقبل، ومعىن النداء} َحْسَرةً{فـ ]. ٢٢: يونس[} َوَجَرْيَن بِهِْم 

املعىن يا حسرة من العباد على أنفسهم وتندما وتلهفا يف استهزائهم برسل اهللا : الطربي. ور احلسرةهذا موضع حض
حل هؤالء حمل من يتحسر : وعنه أيضا. أي يا ويال على العباد} َيا َحْسَرةً َعلَى الِْعَباِد{: ابن عباس. عليهم السالم

َيا {: ا هنا الرسل؛ وذلك أن الكفار ملا رأوا العذاب قالواوروى الربيع عن أنس عن أيب العالية أن العباد ه. عليهم
وقال . فتحسروا على قتلهم، وترك اإلميان هبم؛ فتمنوا اإلميان حني مل ينفعهم اإلميان؛ وقال جماهد} َحْسَرةً َعلَى الِْعبَاِد

من قول الرجل الذي } الِْعبَاِدَيا َحسَْرةً َعلَى {: وقيل. إهنا حسرة املالئكة على الكفار حني كذبوا الرسل: الضحاك
إن الرسل الثالثة هم الذين قالوا ملا قتل القوم ذلك الرجل : وقيل. جاء من أقصى املدينة يسعى، ملا وثب القوم لقتله

. يا حسرة على هؤالء، كأهنم متنوا أن يكونوا قد أمنوا: الذي جاء من أقصى املدينة يسعى، وحل بالقوم العذاب
القوم قالوا ملا قتلوا الرجل وفارقتهم الرسل، أو قتلوا الرجل مع الرسل الثالثة، على اختالف  هذا من قول: وقيل

ومت الكالم . يا حسرة على هؤالء الرسل، وعلى هذا الرجل، ليتنا آمنا هبم يف الوقت الذي ينفع اإلميان: الروايات
َيا َحسَْرةً َعلَى {: بن هرمز ومسلم بن جندب وعكرمةوقرأ ا. }َما َيأِْتيهِْم ِمْن َرُسولٍ{: على هذا، مث ابتدأ فقال

بسكون اهلاء للحرص على البيان وتقرير املعىن يف النفس؛ إذ كان موضع وعظ وتنبيه والعرب تفعل ذلك يف } الِْعبَاِد
ومن ذلك ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقطع قراءته حرفا . مثله، وإن مل يكن موضعا للوقف

وجيوز أن يكون متعلقا مبحذوف . متعلقا باحلسرة} َعلَى الِْعَباِد{وجيوز أن يكون . رفا؛ حرصا على البيان واإلفهامح
وعن ابن . أي أحتسر على العباد} َعلَى الِْعبَاِد{: ال باحلسرة؛ فكأنه قدر الوقف على احلسرة فأسكن اهلاء، مث قال

وجاز أن يكون من باب . وهو خالف املصحف". على"ضاف حبذف م} يا حسرة العباد{: عباس والضحاك وغريمها
وجيوز أن . اإلضافة إىل الفاعل فيكون العباد فاعلني؛ كأهنم إذا شاهدوا العذاب حتسروا فهو كقولك يا قيام زيد
ن وقراءة م. تكون من باب اإلضافة إىل املفعول، فيكون العباد مفعولني؛ فكأن العباد يتحسر عليهم من يشفق هلم

  .مقوية هلذا املعىن} َيا َحْسَرةً َعلَى الِْعَباِد{: قرأ

، ومعىن "كم"بدل من " أن: "قال سيبويه} أَلَْم َيرَْوا كَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُرونِ أَنَُّهْم إِلَيْهِْم ال يَْرجُِعونَ{: قوله تعاىل
أمل يروا أن القرون الذين أهلكناهم أهنم إليهم : واملعىن. امكم ها هنا اخلرب؛ فلذلك جاز أن يبدل منها ما ليس باستفه

ـ : يف موضع نصب من وجهني} كَْم{: وقال الفراء. ال يرجعون واستشهد على هذا بأنه يف قراءة } َيرَوْا{أحدمها ب



ـ } كَْم{والوجه اآلخر أن يكون . }أمل يروا من أهلكنا{ابن مسعود  : نحاسقال ال} أَْهلَكَْنا{يف موضع نصب ب
. ال يعمل فيها ما قبلها؛ ألهنا استفهام، وحمال أن يدخل االستفهام يف خرب ما قبله" كم"القول األول حمال؛ ألن 

وقد رد ذلك . بدال من كم" أهنم"وكذا حكمها إذا كانت خربا، وإن كان سيبويه قد أومأ إىل بعض هذا فجعل 
ـ " كم: "حممد بن يزيد أشد رد، وقال قي موضع نصب، واملعىن عنده بأهنم } أَنَُّهْم{و } هْلَكْنَاأَ{يف موضع نصب ب

من أهلكنا {والدليل على هذا أهنا يف قراءة عبداهللا : قال. باالستئصال} أَلَْم َيرَْوا كَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن{أي 
. بكسر اهلمزة على االستئناف} هِْم ال َيْرجُِعونَأَنَُّهمْ إِلَْي{: وقرأ احلسن. }قبلهم من القرون أهنم إليهم ال يرجعون

} َوإِنْ كُلٌّ لَمَّا َجِميٌع لََديَْنا ُمْحَضُرونَ{. وهذه اآلية رد على من زعم أن من اخللق من يرجع قبل القيامة بعد املوت
" إن"فـ . وخفف الباقون. }الَمَّ{بتشديد } َوإِنْ كُلٌّ لَمَّا{ : وفرأ ابن عامر وعاصم ومحزة. يريد يوم القيامة للجزاء

ولزمت الالم يف اخلرب . وبطل عملها حني تغري لفظها. خمففة من الثقيلة وما بعدها مرفوع باالبتداء، وما بعده اخلرب
ومن شدد : قال الفراء. وإن كل جلميع: والتقدير عنده. عند أيب عبيدة زائدة" وما. "فرقا بينها وبني إن اليت مبعىن ما

]. ٢٥: املؤمنون[} إِنْ ُهَو إِلَّا َرُجلٌ بِهِ جِنَّةٌ {: مبعىن ما، أي ما كل إال جلميع؛ كقوله" إن"عىن إال ومب" ملا"جعل 
. }هود{وقد مضى هذا املعىن يف . وزعم الكسائي أنه ال يعرف هذا. سألتك باهللا ملا فعلت: وحكى سيبويه يف قوله

  .}وإن منهم إال مجيع لدينا حمضرون{ويف حرف أيب 

نبههم اهللا تعاىل هبذا على إحياء املوتى، وذكرهم توحيده وكمال } آَيةٌ لَُهُم اَألْرُض الْمَْيَتةُ أَْحَيْيَناهَا{: وله تعاىلق
وبه } َيأْكُلُونَ{أي من احلب } فَِمنُْه}{فَِمْنُه َيأْكُلُونَ{. قدرته، وهي األرض امليتة أحياها بالنبات وإخراج احلب منها

أي } َجنَّاٍت{. أي يف األرض} َوَجَعلَْنا ِفيَها َجنَّاٍت{. وخفف الباقون، وقد تقدم} الَْمْيتَةُ{ل املدينة وشدد أه. يتغذون
. أي يف البساتني} وَفَجَّْرَنا ِفيَها ِمَن الُْعُيوِن{. وخصصهما بالذكر؛ ألهنما أعلى الثمار} ِمْن َنخِيلٍ َوأَْعنَابٍ{. بساتني

. تعود على ماء العيون؛ ألن الثمر منه أندرج؛ قاله اجلرجاين واملهدوي وغريمها} ثََمرِِه{اهلاء يف } لَِيأْكُلُوا ِمْن ثََمرِِه{
]. ٦٦: النحل[} َوإِنَّ لَكُْم ِفي الْأَْنَعامِ لَِعبَْرةً ُنسِْقيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونِِه{: أي ليأكلوا من مثر ما ذكرنا؛ كما قال: وقيل

وقد . وعن األعمش ضم الثاء وإسكان امليم. وفتحهما الباقون. بضم الثاء وامليم} رهمن مث{: وقرأ محزة والكسائي
أي } ِمْن ثََمرِِه{من "يف موضع خفض على العطف على " ما"} َوَما َعِملَْتُه أَْيدِيهِْم {". األنعام"مضى الكالم فيه يف 
وحذف . على األصل من غري حذف} َعِملَْتُه{الباقون . بغري هاء} وما عملت{: وقرأ الكوفيون. ومما عملته أيديهم

أي . نافية ال موضع هلا فال حتتاج إىل صلة وال راجع" ما"وجيوز أن تكون . الصلة أيضا يف الكالم كثري لطول االسم
املعىن ومن : وقال غريهم. وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقاتل. ومل تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته اهللا هلم

  ملته أيديهم أي من الثمار، ومن أصناف احلالوات واألطعمة، ومماالذي ع

. يرجع ذلك إىل ما يغرسه الناس: وقيل. اختذوا من احلبوب بعالج كاخلبز والدهن املستخرج من السمسم والزيتون
  .نعمه} أَفَال َيْشكُُرونَ{. روي معناه عن ابن عباس أيضا

نزه نفسه سبحانه عن قول الكفار؛ إذ عبدوا غريه مع ما رأوه من } زَْواَج كُلَّهَاسُْبَحانَ الَِّذي َخلََق اَأل{: قوله تعاىل
فيه معىن التعجب؛ أي عجبا هلؤالء : وقيل. وفيه تقدير األمر؛ أي سبحوه ونزهوه عما ال يليق به. نعمه وآثار قدرته

واألزواج األنواع واألصناف؛  !سبحان اهللا: يف كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه اآليات؛ ومن تعجب من شيء قال
: وقال قتادة. فكل زوج صنف؛ ألنه خمتلف يف األلوان والطعوم واألشكال والصغر والكرب، فاختالفها هو ازدواجها

يعين وخلق منهم أوالدا } َوِمْن أَنْفُسِهِْم{. يعين من النبات؛ ألنه أصناف} ِممَّا ُتْنبِتُ اَألْرُض{. يعين الذكر واألنثى



مث جيوز أن يكون . أي من أصناف خلقه يف الرب والبحر والسماء واألرض} َوِممَّا ال َيْعلَُمونَ{. ذكورا وإناثاأزواجا 
ووجه االستدالل يف هذه اآلية أنه إذا انفرد باخللق . وجيوز أال يعلمه خملوق. ما خيلقه ال يعلمه البشر وتعلمه املالئكة

  .فال ينبغي أن يشَرك به
  }زِيزِ الَْعِليمِ اللَّْيلُ َنْسلَُخ ِمْنهُ النََّهاَر فَإِذَا ُهْم ُمظِْلُمونَ، َوالشَّْمُس َتْجرِي ِلُمْسَتقَرٍّ لََها ذَِلَك تَقِْديرُ الَْعَوآَيةٌ لَُهُم {

: والسلخ. هيتهأي وعالمة دالة على توحيد اهللا وقدرته ووجوب إال} وَآَيةٌ لَُهُم اللَّْيلُ َنْسلَُخ ِمْنُه النَّهَاَر{: قوله تعاىل
وقد جعل ذهاب الضوء وجميء الظلمة . سلخه اهللا من دينه، مث تستعمل مبعىن اإلخراج: الكشط والنزع؛ يقال

أظلمنا أي دخلنا يف : داخلون يف الظالم؛ يقال} ُمظِْلُمونَ{و . كالسلخ من الشيء وظهور املسلوخ فهي استعارة
مبعىن عنه، واملعىن } ِمنُْه{: وقيل. ك أصبحنا وأضحينا وأمسيناظالم الليل، وأظهرنا دخلنا يف وقت الظهر، وكذل

أي يف ظلمة؛ ألن ضوء النهار يتداخل يف اهلواء فيضيء فاذا خرج منه } فَإِذَا ُهْم ُمظِْلُمونَ{. نسلخ عنه ضياء النهار
  .أظلم

} وَالشَّْمُس{وجيوز أن يكون . هلم الشمس جيوز أن يكون تقديره وآية} َوالشَّْمُس َتجْرِي ِلُمْستَقَرٍّ لَهَا{: قوله تعاىل
ويف . يف موضع اخلرب أي جارية} َتْجرِي{وجيوز أن يكون مرفوعا باالبتداء . مرفوعا بإضمار فعل يفسره الثاين
وَالشَّْمسُ َتْجرِي {: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوله عز وجل: صحيح مسلم عن أيب ذر قال

أتدرون أين : "وفيه عن أيب ذر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوما". مستقرها حتت العرش: "قال} ِلُمْسَتقَرٍّ لَهَا
إن هذه جتري حىت تنتهي إىل مستقرها حتت العرش فتخر : "؟ قالوا اهللا ورسوله أعلم، قال" تذهب هذه الشمس

بح طالعة من مطلعها مث جتري حىت ساجدة فال تزال كذلك حىت يقال هلا ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتص
تنتهي إىل مستقرها حتت العرش فتخر ساجدة وال تزال كذلك حىت يقال هلا ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع 

فتصبح طالعة من مطلعها مث جتري ال يستنكر الناس منها شيئا حىت تنتهي إىل مستقرها ذاك حتت العرش فيقال هلا 
أتدرون مىت : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" فتصبح طالعة من مغرهبا ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك

ولفظ ]". ١٥٨:األنعام[} ال َيْنفَعُ َنفْساً إِميَاُنَها لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمْن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي إَِميانَِها خَْيراً {ذلكم ذاك حني 
قلت اهللا " تدري أين تذهب: "وسلم أليب ذر حني غربت الشمس قال النيب صلى اهللا عليه: البخاري عن أيب ذر قال

فإهنا تذهب حىت تسجد حتت العرش فتستأذن فيؤذن هلا ويوشك أن تسجد فال يقبل منها : "ورسوله أعلم، قال
وَالشَّْمسُ َتْجرِي {: وتستأذن فال يؤذن هلا يقال هلا ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغرهبا فذلك قوله تعاىل

دخلت املسجد حني غابت الشمس والنيب : ولفظ الترمذي عن أيب ذر قال. }َتقَرٍّ لََها ذَِلَك تَقِْديرُ الْعَزِيزِ الَْعِليمِِلُمْس
اهللا : قال قلت" يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. صلى اهللا عليه وسلم جالس

يف السجود فيؤذن هلا وكأهنا قد قيل هلا اطلعي من حيث جئت فتطلع من  فإهنا تذهب فتستأذن: "ورسوله أعلم؛ قال
  .هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى. قال وذلك قراءة عبداهللا} ذلك مستقر هلا{مث قرأ : قال" مغرهبا

إن الشمس إذا غربت دخلت حمرابا حتت العرش تسبح اهللا حىت تصبح، فإذا أصبحت استعفت رهبا : وقال عكرمة
أخرجي : فيقول الرب تبارك وتعاىل. إين إذا خرجت عبدت من دونك: ومل ذاك؟ قالت: اخلروج فيقول هلا الربمن 

  .فليس عليك من ذاك شيء، سأبعث إليهم جهنم مع سبعني ألف ملك يقودوهنا حىت يدخلوهم فيها
نازهلا؛ فمستقرها بلوغها املوضع املعىن جتري إىل أبعد منازهلا يف الغروب، مث ترجع إىل أدىن م: وقال الكليب وغريه

الذي ال تتجاوزه بل ترجع منه؛ كاإلنسان يقطع مسافة حىت يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وطره، مث يرجع إىل منزل 



وعلى تبليغ الشمس أقصى منازهلا، وهو مستقرها إذا طلعت اهلنعة، وذلك اليوم أطول . األول الذي ابتدأ منه سفره
لليلة أقصر الليايل، فالنهار مخس عشرة ساعة والليل تسع ساعات، مث يأخذ يف النقصان األيام يف السنة، وتلك ا

وترجع الشمس، فإذا طلعت الثريا استوى الليل والنهار، وكل واحد ثنتا عشرة ساعة، مث تبلغ أدىن منازهلا وتطلع 
لو املؤخر استوى الليل والنهار، النعائم، وذلك اليوم أقصر األيام، والليل مخس عشرة ساعة، حىت إذا طلع فرس الد

فيأخذ الليل من النهار كل يوم عشر ثلث ساعة، وكل عشرة أيام ثلث ساعة، وكل شهر ساعة تامة، حىت يستويا 
إن للشمس يف السنة : وقال احلسن. ويأخذ الليل حىت يبلغ مخس عشرة ساعة، ويأخذ النهار من الليل كذلك

وهو . وم مطلعا، مث ال تنزله إىل احلول؛ فهي جتري يف تلك املنازل وهي مستقرهاثالمثائة وستني مطلعا، تنزل يف كل ي
إهنا إذا غربت وانتهت إىل املوضع الذي ال تتجاوزه استقرت حتت العرش : وقال ابن عباس. معىن الذي قبله سواء

  .إىل أن تطلع
د انقضاء الدنيا وقرأ ابن مسعود وابن عباس إىل انتهاء أمدها عن: وقيل. ما قاله ابن عباس جيمع األقوال فتأمله: قلت

أي إهنا جتري يف الليل والنهار ال وقوف هلا وال قرار، إىل أن يكورها اهللا يوم } والشمس جتري ال مستقر هلا{
وهذا : قال أبو بكر األنباري. أنا أقرأ بقراءة ابن مسعود وابن عباس: وقد احتج من خالف املصحف فقال. القيامة

  على من نقله؛ ألن أبا عمر وروى عن جماهد عن ابن عباس وابن كثري روى باطل مردود

فهذان السندان عن ابن عباس اللذان يشهد بصحتهما } َوالشَّْمسُ َتْجرِي ِلُمْستَقَرٍّ لَهَا{عن جماهد عن ابن عباس 
  .ةيبطالن ما روي بالسند الضعيف مما خيالف مذهب اجلماعة، وما اتفقت عليه األم -اإلمجاع 
أي إىل } ِلُمْستَقَرٍّ لَهَا{: وقوله. واألحاديث الثابتة اليت ذكرناها ترد قوله، فما أجرأه على كتاب اهللا، قاتله اهللا: قلت

الَْعزِيزِ {أي الذي ذكر من أمر الليل والنهار والشمس تقدير } ذَِلَك تَقِْديرُ {. مستقرها، واملستقر موضع القرار
  .}الَْعِليمِ

  }قَدَّْرَناُه َمنَازِلَ َحتَّى َعاَد كَالُْعْرُجونِ الْقَِدميِ  وَالْقََمَر{
وقرأ الكوفيون . مرفوعا باالبتداء} والقمر{وجيوز أن يكون . يكون تقديره وآية هلم القمر} َوالْقَمََر{: قوله تعاىل

وبعده } َنسْلَُخ{عال؛ قبله ألن قبله فعال وبعده ف: قال. بالنصب على إضمار فعل وهو اختيار أيب عبيد} وَالْقََمَر{
الرفع أعجب إيل، وإمنا : منهم الفراء قال: وأهل العربية مجيعا فيما علمت على خالف ما قال: النحاس. }قَدَّْرَناُه{

فقبله ما هو }َنسْلَُخ{إن قبله : وقوله. كان الرفع عندهم أوىل؛ ألنه معطوف على ما قبله ومعناه وآية هلم القمر
قال أبو . قد عمل يف اهلاء} قَدَّْرَناُه{والذي ذكره بعده وهو . بالرفع} َوالشَّْمُس{وقبله } ْجرِيَت{أقرب منه وهو 

: القمر ليس هو املنازل فكيف قال: ويقال. الرفع أوىل؛ ألنك شغلت الفعل عنه بالضمري فرفعته باالبتداء: حامت
والتقدير ]. ٨٢: يوسف[} وَاْسأَلِ الْقَْرَيةَ {: منازل؛ مثل أحدمها قدرناه إذا: ففي هذا جوابان} قَدَّْرَناُه َمنَازِلَ{

َواخَْتاَر ُموَسى قَْوَمُه {اآلخر قدرنا له منازل مث حذفت الالم، وكان حذفها حسنا لتعدي الفعل إىل مفعولني مثل 
: مبنزل؛ وهيواملنازل مثانية وعشرون منزال، ينزل القمر كل ليلة منها ]. ١٥٥: األعراف[} َسْبِعَني َرُجالً
. العواء. الصرفة. اخلراتان. اجلبهة. الطرف. النثرة. الذراع. اهلنعة. اهلقعة. الدبران. الثريا. البطني. الشرطان
  .الغفر. السماك

الفرغ . سعد األخبية. سعد السعود. سعد بلع. سعد الذابح. البلدة. النعائم. الشولة. القلب. اإلكليل. الزبانيان
مث . فإذا صار القمر يف آخرها عاد إىل أوهلا، فيقطع الفلك يف مثان وعشرين ليلة. بطن احلوت. جرالفرغ املؤ. املقدم



. يستسر مث يطلع هالال، فيعود يف قطع الفلك على املنازل، وهي منقسمة على الربوج لكل برج منزالن وثلث
وقد مضى يف . اهلقعة، مث كذلك إىل سائرهافللحمل السرطان والبطني وثلث الثريا، وللثور ثلثا الثريا والدبران وثلثا 

إن اهللا تعاىل خلق الشمس والقمر من نار مث كسيا النور عند الطلوع، : وقيل. تسمية الربوج واحلمد هللا" احلجر"
فأما . فأما نور الشمس فمن نور العرش، وأما نور القمر فمن نور الكرسي، فذلك أصل اخللقة وهذه الكسوة

على حاهلا لتشعشع وتشرق، وأما القمر فأمّر الروح األمني جناح على وجهه فمحا ضوءه الشمس فتركت كسوهتا 
فبقي ذلك احملو على ما يراه اخللق، مث جعل . بسلطان اجلناح، وذلك أنه روح والروح سلطانه غالب على األشياء

ما يقمر هلم حىت ينتهي  يف غالف من ماء، مث جعل له جمرى، فكل ليلة يبدو للخلق من ذلك الغالف قمرا مبقدار
مث ال يزال يعود إىل الغالف كل ليلة شيء منه فينقص من الرؤية واإلقمار . بدؤه، ويراه اخللق بكماله واستدارته

ويبتدئ يف النقصان من الناحية اليت ال تراه الشمس وهي ناحية الغروب حىت يعود . مبقدار ما زاد يف البدء
وإمنا قيل القمر؛ ألنه يقمر أي يبيض اجلو ببياضه إىل أن . قوس ليبسه ودقتهكالعرجون القدمي، وهو العذق املت

  .يستسر
هو عود العذق الذي عليه الشماريخ، وهو فعلون من : قال الزجاج} حَتَّى َعاَد كَالْعُْرُجوِن الْقَِدميِ {: قوله تعاىل

وعلى . وس وضاق حىت صار كالعرجوناالنعراج وهو االنعطاف، أي سار يف منازل، فإذا كان يف آخرها دق واستق
} العرجون{: قال} كَالْعُْرُجوِن الْقَِدميِ {: ثعلب. هو العذق اليابس املنحين من النخلة: وقال قتادة. هذا فالنون زائدة

أصل العذق } العرجون{يف باب الرباعي : اخلليل. البايل} القدمي{الذي يبقى من الكباسة يف النخلة إذا قطعت، و 
  :اجلوهري. ر عريض يشبه به اهلالل إذا احنىنوهو أصف

. ضربه بالعرجون: أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسا؛ وعرجنه} العرجون{
  :فالنون على قول هؤالء أصلية؛ ومنه شعر أعشى بين قيس

  فهي صفراء كعرجون القمر... شرق املسك والعبري هبا 
ويقال له أيضا اإلهان والكباسة والقنو، وأهل . بس وتقوس شبه القمر يف دقته وصفرته بهفالعرجون إذا عتق وي
: بوزن الفرجون ومها لغتان كالبُزيون والبِزيون؛ ذكره الزخمشري وقال} العرجون{: وقرئ. مصر يسمونه اإلسباطة

ى أربعة فصول، لكل فصل سبعة واعلم أن السنة منقسمة عل. هو عود العذق ما بني مشارخيه إىل منبته من النخلة
فأوهلا الربيع، وأوله مخسة عشر يوما من آذار، وعدد أيامه اثنان وتسعون يوما؛ تقطع فيه الشمس ثالثة : منازل
مث . الشرطان والبطني والثريا والدبران واهلقعة واهلنعة والذراع: احلمل، والثور، واجلوزاء، وسبعة منازل: بروج

عشر يوما من حزيران، وعدد أيامه اثنان وتسعون يوما؛ تقطع الشمس فيه ثالثة  يدخل فصل الصيف يف مخسة
وهي النثرة والطرف واجلبهة واخلراتان والصرفة والعواء : السرطان، واألسد، والسنبلة، وسبعة منازل: بروج

ع فيه الشمس مث يدخل فصل اخلريف يف مخسة عشر يوما من أيلول، وعدد أيامه أحد وتسعون يوما، تقط. والسماك
ثالثة بروج؛ وهي امليزان، والعقرب، والقوس، وسبعة منازل الغفر والزبانان واإلكليل والقلب والشولة والنعائم 

مث يدخل فصل الشتاء يف مخسة عشر يوما من كانون األول، وعدد أيامه تسعون يوما ورمبا كان أحدا . والبلدة
اجلدي والدلو واحلوت، وسبعة منازل سعد الذابح وسعد بلع  وهي: وتسعني يوما، تقطع فيه الشمس ثالثة بروج

: وهذه قسمة السريانيني لشهورها. وسعد السعود وسعد األخبية والفرغ املقدم، والفرغ املؤخر وبطن احلوت
تشرين األول، تشرين الثاين، كانون األول، كانون الثاين، أشباط، آذار، نيسان، أيار، حزيران، متوز، آب، أيلول، 



كلها أحد وثالثون إال تشرين الثاين ونيسان وحزيران وأيلول، فهي ثالثون، وأشباط مثانية وعشرون يوما وربع و
  .يوم

فإذا كانت الشمس يف منزل } الْقََمَر قَدَّْرنَاُه َمَنازِلَ{: فذلك قوله تعاىل: وإمنا أردنا هبذا أن تنظر يف قدرة اهللا تعاىل
فإذا كانت الشمس بالثريا يف مخسة وعشرين يوما من . وكان الفجر مبنزلتني من قبلهأهل اهلالل باملنزل الذي بعده، 

نيسان، كان الفجر بالشرطني، وأهل اهلالل بالدبران، مث يكون له يف كل ليلة منزلة حىت يقطع يف مثان وعشرين ليلة 
ـ وقد قطعت الشمس منزلتني فيقطعهما، مث يطلع يف املنزلة ا. مثانيا وعشرين منزلة ذَِلكَ {ليت بعد منزلة الشمس ف
  .}َتقِْديُر الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ

. القدمي احملول وإذا قدم دق واحنىن واصفر فشبه القمر به من ثالثة أوجه: قال الزخمشري} القدمي{: قوله تعاىل
ك يف وصيته كل مملوك يل قدمي فهو حر، أو كتب ذل: أقل عدة املوصوف بالقدمي احلول، فلو أن رجال قال: وقيل

  .عتق من مضى له حول أو أكثر
  .ما يترتب على األهلة من األحكام واحلمد هللا" البقرة"قد مضى يف : قلت
  }ال الشَّْمُس يَْنَبِغي لََها أَنْ ُتْدرِكَ الْقََمَر َوال اللَّْيلُ سَابُِق النََّهارِ وَكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ { ٤٠: اآلية

. يف معرفة} ال{باالبتداء، وال جيوز أن تعمل } الشَّْمُس {رفعت } ْمسُ َيْنبَِغي لََها أَنْ ُتْدرَِك الْقََمَرال الشَّ{: قوله تعاىل
أي لكل واحد . معناها إن الشمس ال تدرك القمر فتبطل معناه: وقد تكلم العلماء يف معىن هذه اآلية، فقال بعضهم
خر فيذهب سلطانه، إىل أن يبطل اهللا ما دبر من ذلك، فتطلع منهما سلطان على حياله، فال يدخل أحدمها على اآل

إذا طلعت الشمس مل يكن للقمر ضوء، وإذا : وقيل. بيانه}األنعام{الشمس من مغرهبا على ما تقدم يف آخر سورة 
أي ال يشبه ضوء أحدمها : وقال جماهد. روي معناه عن ابن عباس والضحاك. طلع القمر مل يكن للشمس ضوء

  لكل حد وعلم ال يعدوه: وقال قتادة. خرضوء اآل

إهنما ال جيتمعان يف السماء ليلة اهلالل : وقال احلسن. وال يقصر دونه إذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان هذا
ال تدرك : حيىي بن سالم. أي ال تبقى الشمس حىت يطلع القمر، ولكن إذا غربت الشمس طلع القمر. خاصة

معناه إذا اجتمعا يف السماء كان أحدمها بني : وقيل. نه يبادر باملغيب قبل طلوعهاالشمس القمر ليلة البدر خاصة أل
القمر يف السماء الدنيا والشمس يف السماء : وقيل. يدي اآلخر يف منازل ال يشتركان فيها؛ قاله ابن عباس أيضا

أن سري : ها وأبينه مما ال يدفعوأحسن ما قيل يف معنا: قال النحاس. الرابعة فهي ال تدركه؛ ذكره النحاس واملهدوي
} َوُجِمعَ الشَّْمُس وَالْقََمُر{: فأما قوله سبحانه. القمر سري سريع والشمس ال تدركه يف السري ذكره املهدوي أيضا

] القيامة[ويأيت يف سورة " األنعام"فذلك حني حبس الشمس عن الطلوع على ما تقدم بيانه يف آخر ] ٩: القيامة[
ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ {يعين من الشمس والقمر والنجوم } وَكُلٌّ{. المة النقضاء الدنيا وقيام الساعةومجعهما ع. أيضا

الشمس والقمر والنجوم : وقال احلسن. ومل يقل تسبح؛ ألنه وصفها بفعل من يعقل. يدورون: وقيل. أي جيرون} 
واستدل بعضهم . ه الثعليب واملاوردييف فلك بني السماء واألرض غري ملصقة؛ ولو كانت ملصقة ما جرت ذكر

كل واحد : وقيل. على أن النهار خملوق قبل الليل، وأن الليل مل يسبقه خبلق} َوال اللَّْيلُ سَابُِق النََّهارِ{: بقوله تعاىل
َوُجِمَع الشَّْمسُ {: منهما جييء وقته وال يسبق صاحبه إىل أن جيمع بني الشمس والقمر يوم القيامة؛ كما قال

ويكون الليل ] ٥:يونس[} َوِلَتْعلَُموا َعَدَد السِّنَِني َوالِْحَسابَ {. وإمنا هذا التعاقب اآلن لتتم مصاحل العباد} الْقَمَُرَو
ْبَتُغوا َوِمْن َرْحَمِتِه جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ وَالنََّهاَر ِلَتْسكُُنوا ِفيِه َولَِت{: لإلمجام واالستراحة، والنهار للتصرف؛ كما قال تعاىل



َوال اللَّْيلُ {: فقوله. أي راحة ألبدانكم من عمل النهار} َوَجَعلَْنا َنْوَمكُْم ُسبَاتاً{: وقال] ٧٣: القصص[} ِمْن فَْضِلِه
َوال اللَّْيلُ {: مسعت عمارة يقرأ: وذكر املربد قال. سبق فالن فالنا أي غلبه: أي غالب النهار؛ يقال} َسابُِق النَّهَارِ

جيوز أن يكون : قال النحاس. أردت سابق النهار فحذفت التنوين؛ ألنه أخف: فقلت ما هذا؟ قال} لنَّهَارَِسابُِق ا
  .منصوبا بغري تنوين ويكون التنوين حذف اللتقاء الساكنني} النَّهَارِ{

  }َوآَيةٌ لَُهمْ أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيََّتُهْم ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن{] ٤١: [اآلية
  }َوَخلَقَْنا لَُهْم ِمْن ِمثِْلِه َما َيْركَُبونَ{ ] ٤٢: [اآلية
  }َوإِنْ َنَشأْ نُْغرِقُْهْم فَال صَرِيَخ لَُهْم َوال ُهْم ُينْقَذُونَ{ ] ٤٣: [اآلية
  }إِالَّ َرْحَمةً ِمنَّا َوَمَتاعاً إِلَى ِحنيٍ { ] ٤٤: [اآلية

الثاين نعمة عليهم؛ ألن يف . ا عربة هلم؛ ألن يف اآليات اعتباراأحده: حيتمل ثالثة معان} وَآَيةٌ لَُهْم{: قوله تعاىل
من أشكل ما يف } أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيَّتَُهْم ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن{. الثالث إنذار هلم؛ ألن يف اآليات إنذارا. اآليات إنعاما

} ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن{ذرية القرون املاضية املعىن وآية ألهل مكة أنا محلنا : فقيل. السورة؛ ألهنم هم احملمولون
الضمريان مجيعا : وقيل. وحكاه النحاس عن علي بن سليمان أنه مسعه يقوله. فالضمريان خمتلفان؛ ذكره املهدوي

وعلى الثاين يكون . ألهل مكة على أن يكون ذرياهتم أوالدهم وضعفاءهم؛ فالفلك على القول األول سفينة نوح
س؛ خّبر جل وعز بلطفه وامتنانه أنه خلق السفن حيمل فيها من يصعب عليه املشي والركوب من الذمة امسا للجن

الذرية اآلباء واألجداد، محلهم اهللا تعاىل يف سفينة نوح عليه : وقيل. والضعفاء، فيكون الضمريان على هذا متفقني
وقول . ومسي اآلباء ذرية؛ ألن منهم ذرأ األبناء. و عثمانالسالم؛ فاآلباء ذرية واألبناء ذرية؛ بدليل هذه اآلية؛ قاله أب

أن الذرية النطف محلها اهللا تعاىل يف بطون النساء تشبيها بالفلك املشحون؛ قاله علي بن أىب طالب رضي اهللا : رابع
لوء املوقر، و املم} الَْمْشُحوِن{و . اشتقاق الذرية والكالم فيها مستوىف}البقرة{وقد مضى يف . عنه؛ ذكره املاوردي

  .القول فيه}يونس{وقد تقدم يف . يكون واحدا ومجعا} الْفُلِْك{
ويف معناه . واألصل يركبونه فحذفت اهلاء لطول االسم وأنه رأس آية} َوَخلَقَْنا لَُهْم ِمْن ِمثِْلِه َما َيْركَُبونَ{: قوله تعاىل
  مذهب جماهد وقتادة ومجاعة من أهل التفسري،: ثالثة أقوال

لإلبل، خلقها هلم للركوب يف الرب مثل السفن املركوبة يف البحر؛ والعرب " من مثله"عن ابن عباس أن معىن  وروي
  :قال طرفة. تشبه اإلبل بالسفن

  خاليا سفني بالنواصف من دَِد... كأن حدوج املالكية غدوة 
والقول الثالث أنه للسفن؛ . والقول الثاين أنه لإلبل والدواب وكل ما يركب. مجع خلية وهي السفينة العظيمة

خلق هلم سفنا : قال} َوَخلَقَْنا لَُهْم ِمْن ِمثِْلِه َما َيْركَُبونَ{. وهو أصحها ألنه متصل اإلسناد عن ابن عباس: النحاس
. إهنا السفن الصغار خلقها مثل السفن الكبار؛ وروي عن ابن عباس واحلسن: وقال أبو مالك. أمثاهلا يركبون فيها

وجييء على مقتضى تأويل علي رضي اهللا : قال املاوردي. هي السفن املتخذة بعد سفينة نوح: حاك وغريهوقال الض
َوَخلَقَْنا لَُهْم ِمْن ِمثِْلِه َما {: عنه يف أن الذرية يف الفلك املشحون هي النطف يف بطون النساء قول خامس يف قوله

  .واج لكن مل أره حمكياأن يكون تأويله النساء خلقن لركوب األز} َيْركَُبونَ
أي يف البحر فترجع الكناية إىل أصحاب الذرية، أو إىل اجلميع، وهذا يدل على } َوإِنْ َنَشأْ ُنْغرِقُْهْم{: قوله تعاىل

أي ال مغيث هلم رواه } فَال َصرِيَخ لَُهْم{. السفن ال اإلبل} ِمْن ِمثِْلِه {إن املراد : صحة قول ابن عباس ومن قال



. مبعىن مصرخ فعيل مبعىن فاعل} َصرِيَخ{و . فال منعة هلم ومعنامها متقاربان: وروى شيبان عنه. ادةسعيد عن قت
والنحويون خيتارون } َوال ُهْم ُينْقَذُونَ{؛ ألن بعده ما ال جيوز فيه إال الرفع؛ ألنه معرفة وهو } فال صريخ هلم{وجيوز 

قال } إِالَّ َرْحَمةً ِمنَّا{. من العذاب: وقيل. لصون من الغرقخي} ُينْقَذُونَ{: ومعىن. ال رجل يف الدار وال زيد
إِلَى ِحنيٍ معطوف } َوَمَتاعاً{نصب مفعول من أجله؛ أي للرمحة : وقال الزجاج. هو نصب على االستثناء: الكسائي

هم إىل آجاهلم، وأن اهللا إىل القيامة أي إال أن نرمحهم ومنتع: حيىي بن سالم. إىل املوت؛ قاله قتادة} إِلَى حِنيٍ{. عليه
  .عجل عذاب األمم السالفة، وأخر عذاب أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وإن كذبوه إىل املوت والقيامة

  }وَإِذَا قِيلَ لَُهمُ اتَّقُوا َما َبْيَن أَْيِديكُْم َوَما َخلْفَكُمْ لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ{] ٤٥: [اآلية
  }ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت رَبِّهِْم إِالَّ كَانُوا َعْنَها ُمعْرِِضَنيَوَما تَأِْتيهِْم { ] ٤٦: [اآلية
َشاُء اللَُّه أَطَْعَمُه َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم أَْنِفقُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا أَُنطِْعُم َمْن لَْو َي{ ] ٤٧: [اآلية

  }ي َضاللٍ ُمبِنيٍ إِنْ أَنُْتْم إِلَّا ِف
  }َوَيقُولُونَ َمَتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني{] ٤٨: [اآلية
  }َما َينْظُُرونَ إِالَّ صَْيَحةً وَاِحَدةً َتأُْخذُُهْم َوُهمْ َيِخصُِّمونَ{ ] ٤٩: [اآلية
  }ُعونَ فَال َيْسَتِطيُعونَ َتْوِصَيةً َوال إِلَى أَْهلِهِْم يَْرجِ{ ] ٥٠: [اآلية

أي من الوقائع } اتَّقُوا َما َبْيَن أَْيدِيكُْم{يعين : قال قتادة} َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتَّقُوا َما َبْيَن أَْيِديكُْم َوَما َخلْفَكُْم{: قوله تعاىل
مضى من  ما" ما بني أيديكم: "ابن عباس وابن جبري وجماهد. من اآلخرة} َوَما َخلْفَكُْم{فيمن كان قبلكم من األمم، 

ما بقي } َوَما َخلْفَكُْم{ما مضى من أجلكم } َما َبْيَن أَْيدِيكُْم{: احلسن. ما يأيت من الذنوب} َوَما َخلْفَكُْم{الذنوب، 
وحكى عكس هذا القول . من عذاب اآلخرة؛ قاله سفيان} وََما َخلْفَكُْم{من الدنيا، } َما َبْيَن أَْيدِيكُْم{: وقيل. منه

من أمر الدنيا } َوَما َخلْفَكُْم{من أمر اآلخرة وما عملوا هلا، } َما َبْيَن أَْيدِيكُْم{: قال. عباسالثعليب عن ابن 
واجلواب حمذوف، . ما خفي عنكم} َوَما َخلْفَكُْم{ما ظهر لكم } َما َبْيَن أَْيدِيكُْم{: وقيل. فاحذروها وال تغتروا هبا

} َوَما َتأْتِيهِْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت َربِّهِمْ إِالَّ كَانُوا َعْنَها ُمعْرِِضَني {: بعدإذا قيل هلم ذلك أعرضوا؛ دليله قول : والتقدير
  .فاكتفى هبذا عن ذلك

يعين اليهود أمروا بإطعام : قال احلسن. أي تصدقوا على الفقراء} َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم أَْنِفقُوا ِممَّا َرزَقَكُُم اللَُّه {: قوله تعاىل
أعطونا ما زعمتم من أموالكم أهنا : هم املشركون قال هلم فقراء أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم: قيلو. الفقراء

  َوَجَعلُوا ِللَِّه ِممَّا{: هللا؛ وذلك قوله

فال  -استهزاء  -لو شاء اهللا أطعمكم : فحرموهم وقالوا] ١٣٦: األنعام[} ذََرأَ ِمَن الْحَْرِث وَاَألْنَعامِ َنِصيباً 
أن : كان بلغهم من قول املسلمني} َمْن لَْو َيَشاُء اللَُّه{أي أنرزق أَن } أَُنطِْعُم{قالوا . م حىت ترجعوا إىل ديننانطعمك

كان مبكة زنادقة، فإذا أمروا بالصدقة : وعن ابن عباس. أنرزق من لو يشاء اهللا أغناه: فقالوا هزءا. الرازق هو اهللا
وكانوا يسمعون املؤمنني يعلقون أفعال اهللا تعاىل مبشيئته . ره اهللا ونطعمه حننأيفق! ال واهللا: على املساكني قالوا

فأخرجوا هذا اجلواب خمرج . لو شاء اهللا ألغىن فالنا؛ ولو شاء اهللا ألعز، ولو شاء اهللا لكان كذا: فيقولون
: قالوا هذا تعلقا بقول املؤمنني هلم: وقيل. االستهزاء باملؤمنني، ومبا كانوا يقولونه من تعليق األمور مبشيئة اهللا تعاىل

وكان هذا . أي فإذا كان اهللا رزقنا فهو قادر على أن يرزقكم فلم تلتمسون الرزق منا؟} أَْنِفقُوا ِممَّا َرَزقَكُمُ اللَُّه{
ىن االحتجاج باطال؛ ألن اهللا تعاىل إذا ملك عبدا ماال مث أوجب عليه فيه حقا فكأنه انتزع ذلك القدر منه، فال مع



َسَيقُولُ الَِّذينَ {: ومثله قوله. لو شاء اهللا أطعمهم ولكن كذبوا يف االحتجاج: وقد صدقوا يف قوهلم. لالعتراض
ولُهُ قَالُوا َنشَْهُد إِنََّك لََرسُولُ اللَِّه وَاللَُّه َيْعلَُم إِنََّك لََرُس{: ، وقوله]١٤٨: األنعام[} أَْشَركُوا لَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشرَكَْنا 

قيل هو من قول الكفار } إِنْ أَنُْتْم إِالَّ ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{]. ١: املنافقون[ } َواللَُّه َيْشَهُد إِنَّ الُْمَناِفِقَني لَكَاِذُبونَ
هو من قول أصحاب النيب صلى : وقيل. قال معناه مقاتل وغريه. للمؤمنني؛ أي يف سؤال املال ويف اتباعكم حممدا

إن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه : وقيل. وقيل من قول اهللا تعاىل للكفار حني ردوا هبذا اجلواب. م هلماهللا عليه وسل
: قال. نعم: يا أبا بكر أتزعم أن اهللا قادر على إطعام هؤالء؟ قال: كان يطعم مساكني املسلمني فلقيه أبو جهل فقال

واهللا : فقال. غىن، وأمر الفقراء بالصرب، وأمر األغنياء باإلعطاءابتلى قوما بالفقر، وقوما بال: فما باله مل يطعمهم؟ قال
يا أبا بكر ما أنت إال يف ضالل أتزعم أن اهللا قادر على إطعام هؤالء وهو ال يطعمهم مث تطعمهم أنت؟ فنزلت هذه 

نزلت اآلية يف : وقيل. اآليات] ٦ - ٥: الليل[} فَأَمَّا َمْن أَْعطَى وَاتَّقَى َوَصدََّق بِالُْحسَْنى{: اآلية، ونزل قوله تعاىل
قوم من الزنادقة، وقد كان فيهم أقوام يتزندقون فال يؤمنون بالصانع واستهزؤوا باملسلمني هبذا القول؛ ذكره 

  .القشريي واملاوردي
  اتَّقُوا َما َبْيَن أَْيِديكُْم َوَما{: ملا قيل هلم} َيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْوْعُد{: قوله تعاىل

َما {: وكان هذا استهزاء منهم أيضا أي ال حتقيق هلذا الوعيد، قال اهللا تعاىل} مََتى َهذَا الْوَْعُد{: قالوا} فَكُْمَخلْ
أي خيتصمون يف أمور } َتأُْخذُُهْم وَُهْم َيِخصُِّمونَ{وهي نفخة إسرافيل }إِالَّ صَْيَحةً وَاِحَدةً{أي ما ينتظرون }َيْنظُُرونَ

وهم {: قرأ أبو عمرو وابن كثري: مخس قراءات} َيِخصُِّمونَ{ويف . كاهنم؛ وهذه نفخة الصعقدنياهم فيموتون يف م
فأما أصحاب القراءات وأصحاب نافع . وكذا روى ورش عن نافع. بفتح الياء واخلاء وتشديد الصاد} خيصمون

أ حيىي بن وثاب وقر. بإسكان اخلاء وتشديد الصاد على اجلمع بنب ساكنني} خيصمون{سوى ورش فرووا عنه 
وهم {وقرأ عاصم والكسائي . بإسكان اخلاء وختفيف الصاد من خصمه} وهم خيصمون{: واألعمش ومحزة

تأخذهم وهم عند أنفسهم خيتصمون يف : وقيل. بكسر اخلاء وتشديد الصاد، ومعناه خيصم بعضهم بعضا} خيصمون
. ومحاد عن عاصم كسر الياء واخلاء والتشديد وقد روى ابن جبري عن أيب بكر عن عاصم،. احلجة أهنم ال يبعثون

ويف . القراءة األوىل أبينها، واألصل فيها خيتصمون فأدغمت التاء يف الصاد فنقلت حركتها إىل اخلاء: قال النحاس
: وقيل. وإسكان اخلاء ال جيوز، ألنه مجع بني ساكنني وليس أحدمها حرف مد ولني -} وهم خيتصمون{حرف أيب 

على أصلها، واملعىن خيصم بعضهم بعضا فحذف املضاف، وجاز أن يكون املعىن خيصمون جمادهلم عند  أسكنوا اخلاء
فاألصل فيه أيضا } خيصمون{فأما : قال النحاس. وهي قراءة أيب بن كعب: قال الثعليب. أنفسهم فحذف املفعول

فراء أن هذه القراءة أجود وأكثر؛ وزعم ال. خيتصمون، فأدغمت التاء يف الصاد مث كسرت اخلاء اللتقاء الساكنني
فترك ما هو أوىل من إلقاء حركة التاء على اخلاء واجتلب هلا حركة أخرى ومجع بني ياء وكسرة، وزعم أنه أجود 

وما روي عن عاصم من ! وكيف يكون أكثر وبالفتح قراءة اخللق من أهل مكة وأهل البصرة وأهل املدينة. وأكثر
  َيْخطَُف{يف " البقرة"وقد مضى هذا يف . كسر الياء واخلاء فلإلتباع

إِالَّ صَْيَحةً {: وقال عكرمة يف قوله جل وعز]. ٣٥: يونس[} يَْهدِِّي {" يونس"ويف ] ٢٠: البقرة[} أَْبَصارَُهْم
فمن حالب : ينفخ يف الصور والناس يف أسواقهم: وقال أبو هريرة. هي النفخة األوىل يف الصور: قال} َواِحَدةً

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى نعيم عن أيب هريرة قال. ن ذارع ثوبا، ومن مار يف حاجةلقحة، وم
تقوم الساعة والرجالن قد نشرا ثوهبما يتبايعانه فال يطويانه حىت تقوم الساعة، والرجل يليط حوضه ليسقي ماشيته "



ىت تقوم الساعة، والرجل يرفع أكلته إىل فيه فما فما يسقيها حىت تقوم الساعة، والرجل خيفض ميزانه فما يرفعه ح
 -قال  -وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله : "ويف حديث عبداهللا بن عمرو". يبتلعها حىت تقوم الساعة
. أي ال يستطيع بعضهم أن يوصي بعضا ملا يف يده من حق} فَال َيْستَِطيُعونَ تَْوِصيَةً{. احلديث" فيصعق ويصعق الناس

َوال إِلَى أَْهِلهِمْ {.  يستطيع أن يوصي بعضهم بعضا بالتوبة واإلقالع؛ بل ميوتون يف أسواقهم ومواضعهمال: وقيل
َوال إِلَى أَْهلِهِْم {: وقال قتادة. ال يرجعون إليهم قوال} َوال إِلَى أَْهِلهِمْ َيْرجُِعونَ{إن معىن : وقيل. إذا ماتوا} َيْرجُِعونَ
  .م؛ ألهنم قد أعجلوا عن ذلكأي إىل منازهل} َيْرجُِعونَ

ْرقَِدَنا َهذَا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َونُِفَخ ِفي الصُّورِ فَإِذَا ُهْم ِمَن الْأَْجدَاِث إِلَى َربِّهِمْ َيْنِسلُونَ، قَالُوا َيا َوْيلََنا َمْن َبَعثََنا ِمْن َم{
فَإِذَا ُهمْ َجِميٌع لََديَْنا ُمْحَضُرونَ، فَالَْيْوَم ال ُتظْلَُم نَفٌْس َشيْئاً َوال  َوَصَدَق الُْمْرَسلُونَ، إِنْ كَاَنْت إِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً

  }ُتْجَزْونَ إِالَّ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ
وهذه . أهنما نفختان ال ثالث" النمل: "وقد بينا يف سورة. هذه النفخة الثانية للنشأة} َونُِفَخ ِفي الصُّورِ{: قوله تعاىل

  وروى املبارك بن. دالة على ذلكاآلية 

األوىل مييت اهللا هبا كل : بني النفختني أربعون سنة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فضالة عن احلسن قال
وصورة . الصور مجع صورة؛ أي نفخ يف الصور واألرواح: وقال قتادة". حي، واألخرى حييي اهللا هبا كل ميت

  :قال العجاجوصور مثل سورة البناء وسور؛ 
  سرتُ إليه يف أعايل السور... ورب ذي سرادق حمجور 

القرن؛ جاء : بإسكان الواو} الصور{والصحيح أن : النحاس. }ونفخ يف الصور{: وقد روي عن أيب هريرة أنه قرأ
  :أنشد أهل اللغة. بذلك التوقيف عن رسول اهللا، وذلك معروف يف كالم العرب

  بالضاحبات يف غبار النقعني ...حنن نطحناهم غداة الغورين 
  نطحا شديدا ال كنطح الصورين

ذكره " من األجداف"وقرئ بالفاء . أي القبور} فَإِذَا ُهْم ِمَن اَألْجدَاِث{. مستوىف" األنعام"وقد مضى هذا يف 
  :واجلمع أجدث وأجداث؛ قال املتنخل اهلذيل" بالثاء: "واللغة الفصيحة اجلدث. جدث وجدف: يقال. الزخمشري

  عالمات كتحبري النماط... عرفت بأجدث فنعاف عرق 
  :أي خيرجون؛ قال ابن عباس وقتادة ومنه قول امرئ القيس} إِلَى َربِّهِْم يَْنِسلُونَ{. أي اختذ جدثا: واجتدث

  فسلي ثيايب من ثيابك تنسلي
راع يف السري، ومنه اإلس: والنسالن والعسالن. يسرعون: وقيل. ومنه قيل للولد نسل؛ ألنه خيرج من بطن أمه

  :مشية الذئب؛ قال
  برد الليل عليه فنسل... عسالن الذئب أمسى قاربا 

وهو اإلسراع يف . ينسل بالضم أيضا: ويقال. عسل الذئب ونسل، يعسل وينسل، من باب ضرب يضرب: يقال
  َما َخلْقُكُْم َوال َبعْثُكُْم{: ويف التنزيل. املشي؛ فاملعىن خيرجون مسرعني

سأل {، ويف ]٧:القمر[} َيخُْرُجونَ ِمَن الْأَْجَداِث كَأَنَُّهمْ َجرَاٌد ُمْنَتِشرٌ {: ، وقال]٢٨: لقمان[} نَفْسٍ َواِحَدٍة إِالَّ كَ
أي ] ٤٣: املعارج[} َيْوَم َيْخُرُجونَ ِمَن الْأَْجدَاِث سَِراعاً كَأَنَُّهْم إِلَى ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ {] ١: املعارج[} سائل

أي باإلسراع يف املشي " عليكم بالنسل: "شكونا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم الضعف فقال: اخلربويف . يسرعون



  .فإنه ينشط
وروي عن بعض القراء } من بعثنا{وقف حسن مث تبتدئ } يا ويلنا{: قال ابن األنباري} قَالُوا َيا َوْيلَنَا{: قوله تعاىل

روي ذلك عن علي رضي اهللا عنه؛ فعلى هذا املذهب ال حيسن . بكسر من والثاء من البعث} يا ويلنا من بعثنا{
} من مرقدنا{بالوصل } من هّبنا{ويف قراءة أيب بن كعب . }من مرقدنا{: حىت يقول} يا ويلنا{: الوقف على قوله

 بزيادة تاء وهو تأنيث} قالوا يا ويلتنا{: قرأ ابن أيب ليلى: قال املهدوي. فهذا دليل على صحة مذهب العامة
} من{فـ } يا ويلتا من بعثنا{وقرأ علي رضي اهللا عنه ]. ٧٢: هود[} يا ويلتا أألد وأنا عجوز{: الوصل، ومثله

يا ويلتا كائنا من بعثنا؛ وكما جيوز أن يكون خربا : فتتعلق مبحذوف؛ كأنه قال} ويلتا{متعلقة بالويل أو حال من 
كيف قالوا هذا : مث قيل. متعلقة بنفس البعث} من مرقدنا{: من قوله} من{و . عنه كذلك جيوز أن يكون حاال منه

يا ويلتا من أهبنا من : ويف رواية فيقولون. ينامون نومة: وهم من املعذبني يف قبورهم؟ فاجلواب أن أيب بن كعب قال
لقرآن، من لفظ القرآن كما قال من طعن يف ا} أهبنا{ال حيمل هذا احلديث على أن : قال أبو بكر األنباري. مرقدنا

بغري ألف يف أهبنا مع تسكني } من هبنا{وكذا حفظته : قال أبو بكر. أو معرب عن بعض معانيه} بعثنا{ولكنه تفسري 
} من{بفتح النون على أن فتحة مهزة أهب ألقيت على نون } من أهبنا{والصواب فيه على طريق اللغة . نون من

أهببت النائم فهب : ويقال. ؟ وهم يريدون من أخربكمن أخربك من أعلمك: وأسقطت اهلمزة؛ كما قالت العرب
  :أنشدنا أمحد بن حيىي النحوي. النائم

  ومل يعتمرين قبل ذاك عذول... وعاذلة هبت بليل تلومين 
إذا نفخ النفخة األوىل رفع العذاب عن أهل القبور وهجعوا هجعة إىل النفخة الثانية وبينهما أربعون : وقال أبو صاحل
  }َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَِدَنا {: مسنة؛ فذلك قوهل

إن الكفار إذا عاينوا جهنم وما فيها من أنواع العذاب صار ما عذبوا به : وقال أهل املعاين. وقاله ابن عباس وقتادة
قال هلم ف: قال قتادة. } َهذَا َما َوَعَد الرَّْحَمُن {: فقال هلم املؤمنون: قال جماهد. يف قبورهم إىل جنب عذاهبا كالنوم

وهذه : النحاس". هذا ما وعد الرمحن: "فقالت هلم املالئكة: وقال الفراء. }هذا ما وعد الرمحن{: من هدى اهللا
إِنَّ الَِّذيَن {: وعلى هذا يتأول قول اهللا عز وجل. األقوال متفقة؛ ألن املالئكة من املؤمنني وممن هدى اهللا عز وجل

" املؤمن عند اهللا خري من كل ما خلق: "وكذا احلديث] ٧: البينة[} لَِئَك ُهْم َخْيُر الْبَرِيَِّةآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت أُو
إن الكفار ملا قال بعضهم : وقيل. }هذا ما وعد الرمحن{: وجيوز أن تكون املالئكة وغريهم من املؤمنني قالوا هلم. 

هذا ما وعد الرمحن وصدق {: وهم به، مث قالواصدقوا الرسل ملا عاينوا ما أخرب} من بعثنا من مرقدنا{: لبعض
. }هذا{: مث يبتدئ فيقول} من مرقدنا{وكان حفص يقف على . فكذبنا به؛ أقروا حني مل ينفعهم اإلقرار} املرسلون

وجيوز أن تقف } هذا ما وعد الرمحن{: وقف حسن؛ مث تبتدئ} من بعثنا من مرقدنا{: قال أبو بكر بن األنباري
على معىن بعثكم ما وعد الرمحن؛ } ما وعد الرمحن{: فتخفض هذا على اإلتباع للمرقد، وتبتدئ" على مرقدنا هذا

ما وعد {يف موضع رفع باالبتداء وخربه } هذا{و } من مرقدنا{التمام على : النحاس. أي بعثكم وعد الرمحن
ما وعد {. }مرقدنا هذامن {فيكون التمام } مرقدنا{وجيوز أن يكون يف موضع خفض على النعت لـ . }الرمحن
واجلهة الثانية أن . يكون بإضمار هذا: ذكر أبو إسحاق منها اثنتني قال. يف موضع رفع من ثالث جهات} الرمحن

إِنْ كَاَنْت إِلَّا صَْيَحةً وَاِحَدةً {. واجلهة الثالثة أن يكون مبعىن ما وعد الرمحن. يكون مبعىن حق ما وعد الرمحن بعثكم
أيتها العظام البالية، واألوصال املتقطعة : وإحياءهم كان بصيحة واحدة وهي قول إسرافيليعين إن بعثهم } 

َيْوَم َيْسَمُعونَ الصَّْيَحةَ بِالَْحقِّ {: وهذا معىن قول احلق. إن اهللا يأمركن أن جتتمعن لفصل القضاء! والشعور املتمزقة



ويف قراءة ابن مسعود إن . على ما يأيت] ٨: القمر[} لَى الدَّاعِ ُمْهِطِعَني إِ{: وقال]. ٤٢:ق[} .ذَِلَك َيْوُم الُْخُروجِ
  إن كانت إال زقية{صح عنه 

نكرة، } مجيع{مبتدأ وخربه } فإذا هم} {فَإِذَا ُهْم َجِميٌع لََديَْنا ُمْحَضُرونَ {. والزقية الصيحة؛ وقد تقدم هذا} واحدة
َوَما أَْمُر السَّاَعِة إِلَّا {: موقف احلساب؛ وهو كقولهجمموعون أحضروا } حمضرون{ومعىن . من صفته} حمضرون{و 

َوال {. أي ال تنقص من ثواب عمل} فَالَْيْوَم ال ُتظْلَُم نَفٌْس شَْيئاً {: قوله تعاىل]. ٧٧: النحل[} كَلَْمحِ الَْبَصرِ 
بنزع : والثاين. مفعول ثان ملا مل يسم فاعلهأنه : األول: يف حمل نصب من وجهني} ما} {ُتْجَزْونَ إِلَّا َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

  .إال مبا كنتم تعملون؛ أي تعملونه فحذف: حرف الصفة تقديره
لَُهْم ِفيَها إِنَّ أَْصحَاَب الَْجنَّةِ الَْيْوَم ِفي شُُغلٍ فَاِكُهونَ، ُهْم َوأَزَْواجُُهْم ِفي ِظاللٍ َعلَى الْأََراِئِك ُمتَِّكئُونَ، { ٥٥: اآلية
  }َولَُهْم َما َيدَُّعونَ، َسالٌم قَْوالً ِمْن َربٍّ َرِحيمٍ، َواْمتَاُزوا الَْيْوَم أَيَُّها الُْمْجرُِمونَ  فَاِكَهةٌ

شغلهم : قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة وجماهد} إِنَّ أَْصَحاَب الَْجنَِّة الَْيْوَم ِفي ُشُغلٍ فَاِكُهونَ {: قوله تعاىل
حدثنا حممد بن محيد الرازي، حدثنا يعقوب : ذي احلكيم يف كتاب مشكل القرآن لهوذكر الترم. افتضاض العذارى

إِنَّ أَْصَحابَ {: القمي، عن حفص بن محيد، عن مشر بن عطية، عن شقيق بن سلمة، عن عبداهللا بن مسعود يف قوله
د بن محيد، حدثنا هارون بن املغرية، عن حدثنا حمم. شغلهم افتضاض العذارى: قال} الَْجنَِّة الَْيْوَم ِفي ُشُغلٍ فَاِكُهونَ 

بينما الرجل من أهل اجلنة مع أهله إذ قيل له حتول إىل : وقال أبو قالبة. هنشل، عن الضحاك، عن ابن عباس مبثله
أصحاب اجلنة يف شغل مبا هم فيه من : وقيل. أهلك فيقول أنا مع أهلي مشغول؛ فيقال حتول أيضا إىل أهلك

الهتمام بأهل املعاصي ومصريهم إىل النار، وما هم فيه من أليم العذاب، وإن كان فيهم اللذات والنعيم عن ا
أي } ِفي شُُغلٍ {: وقال ابن كيسان. يعين يف السماع: وقال وكيع. أقرباؤهم وأهلوهم؛ قال سعيد بن املسيب وغريه

  أين عبادي الذين: يامة نادى منادوروي أنه إذا كان يوم الق. يف ضيافة اهللا تعاىل: وقيل. يف زيارة بعضهم بعضا

أطاعوين وحفظوا عهدي بالغيب؟ فيقومون كأمنا وجوههم البدر والكوكب الدري، ركبانا على جنب من نور أزمتها 
السالم على : "من الياقوت، تطري هبم على رؤوس اخلالئق، حىت يقوموا بني يدي العرش، فيقول اهللا جل وعز هلم

ا عهدي بالغيب، أنا اصطفيتكم وأنا أجتبيتكم وأنا اخترتكم، اذهبوا فادخلوا اجلنة عبادي الذين أطاعوين وحفظو
فيمرون على الصراط كالربق ]" ٦٨: الزخرف[} ال َخْوٌف َعلَْيكُُم الَْيْوَم َوال أَْنُتْم َتحَْزُنونَ {بغري حساب فـ 

؟ وذلك !يا قوم أين فالن وفالن: لبعض مث إن اخللق يف احملشر موقوفون فيقول بعضهم. اخلاطف فتفتح هلم أبواهبا
لغتان } شُْغل{و } شُُغل{و . }إِنَّ أَْصحَاَب الَْجنَّةِ الَْيْوَم ِفي شُُغلٍ فَاِكُهونَ {حني يسأل بعضهم بعضا فينادي مناد 

وقال ابن . مسرورون: قال احلسن} فاكهون{. قرئ هبما؛ مثل الرعب والرعب؛ والسحت والسحت؛ وقد تقدم
. والفكاهة املزاح والكالم الطيب. واملعىن متقارب. ناعمون: السدي. معجبون: جماهد والضحاك. حونفر: عباس

وقال . بغري ألف ومها لغتان كالفاره والفره، واحلاذر واحلذر؛ قاله الفراء} فكهون{: وقرأ أبو جعفر وشيبة واألعرج
} فكهون{و . املتفكه واملتنعم: والبن، والفكه الفاكه ذو الفاكهة؛ مثل شاحم والحم وتامر: الكسائي وأبو عبيدة

وقرأ طلحة بن . يقال رجل فكه إذا كان طيب النفس ضحوكا: وقال أبو زيد. معجبون: بغري ألف يف قول قتادة
أن  وجيوز. مبتدأ وخربه} ُهْم وَأَْزوَاجُُهْم ِفي ِظاللٍ َعلَى الْأََراِئِك ُمتَِّكئُونَ {. نصبه على احلال} فاكهني{: مصرف
يف {: وقراءة العامة. } فاكهون{نعت لقوله } متكئون{عطف على املضمر، و } وأزواجهم{توكيدا } هم{يكون 
يف {: وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمري واألعمش وحيىي ومحزة والكسائي وخلف. بكسر الظاء واأللف} ظالل



يعين السرر يف احلجال واحدها } رائكعلى األ{. بضم الظاء من غري ألف؛ فالظالل مجع ظل، وظلل مجع ظلة} ظلل
  :أريكة؛ مثل سفينة وسفائن؛ قال الشاعر

  بوقت الضحى يف روضه املتضاحك... كأن امحرار الورد فوق غصونه 
  هتادين بالرحيان فوق األرائك... خدود عذارى قد خجلن من احليا 

". ل اجلنة كلما جامعوا نساءهم عدن أبكاراإن أه: "ويف اخلرب عن أيب سعيد اخلدري قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن الرجل من أهل اجلنة ليعانق احلوراء سبعني سنة، ال ميلها وال متله، كلما أتاها وجدها بكرا، : وقال ابن عباس

وكلما رجع إليها عادت إليه شهوته؛ فيجامعها بقوة سبعني رجال، ال يكون بينهما مين؛ يأيت من غري مين منه وال 
الدال الثانية مبدلة من تاء، ألنه يفتعلون من دعا أي من } وهلم ما يدعون{. ابتداء وخرب} م فيها فاكهةهل{. منها

املعىن أن من أدعى منهم شيئا فهو له؛ : وقيل. يتمنون من الدعاء} يدعون{قاله أبو عبيدة؛ فمعىن . دعا بشيء أعطيه
} يدعون{: وقال حيىي بن سالم. جيمل وحيسن أن يدعيه ألن اهللا تعاىل قد طبعهم على أال يدعي منهم أحد إال ما

: وقف حسن، مث تبتدئ} وهلم ما يدعون{: قال ابن األنباري. واملعىن متقارب. يسألون: ابن عباس. يشتهون
فعلى هذا . وجيوز أن يرفع السالم على معىن وهلم ما يدعون مسلّم خالص. على معىن ذلك هلم سالم} سالم{

أي وهلم أن يسلم } ما{مرفوع على البدل من } سالم{: وقال الزجاج. }ما يدعون{وقف على املذهب ال حيسن ال
وروي من حديث جرير بن عبداهللا البجلي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . اهللا عليهم، وهذا مَُنى أهل اجلنة

 قد اطلع عليهم من فوقهم فقال بينا أهل اجلنة يف نعيمهم إذ سطع هلم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعاىل: "قال
فينظر إليهم وينظرون إليه فال يلتفتون إىل . }سالم قوال من رب رحيم{: السالم عليكم يا أهل اجلنة فذلك قوله 

ذكره الثعليب " شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حىت حيتجب عنهم فيبقى نوره وبركاته عليهم يف ديارهم
} ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا الُْحْسَنى َوزَِياَدةٌ {: عند قوله تعاىل" يونس"صحيح مسلم، وقد بيناه يف  ومعناه ثابت يف. والقشريي

} ما{وجيوز أن تكون . نعتا هلا؛ أي وهلم ما يدعون مسلّم} سالم{نكرة؛ و } ما{وجيوز أن تكون ]. ٢٦: يونس[ 
ويف قراءة ابن مسعود . } وهلم ما يدعون{ى وعلى هذه الوجوه ال يوقف عل. خرب عنها} سالم{رفع باالبتداء، و 

  يكون مصدرا، وإن شئت يف موضع احلال؛ أي وهلم} سالما{

وقرأ حممد بن كعب } يدعون{ما يدعون ذا سالم أو سالمة أو مسلما؛ فعى هذا املذهب ال حيسن الوقف على 
وجيوز أن . تاما} وهلم ما يدعون{ن ويكو. ذلك سلم هلم ال يتنازعون فيه: على االستئناف كأنه قال} ِسلم{القرظي 
خربا آخر، } سالم{وجيوز أن يكون . } هلم} {ما يدعون{، وخرب } وهلم ما يدعون{: بدال من قوله} سالم{يكون 

أو بقوله قوال، . مصدر على معىن قال اهللا ذلك قوال} قوال{. ويكون معىن الكالم أنه هلم خالص من غري منازع فيه
فعلى هذا . وجيوز أن يكون املعىن وهلم ما يدعون قوال؛ أي عدة من اهللا. ف لفظ مصدرهودل على الفعل احملذو

تام؛ وهذا خطأ ألن } سالم{: الوقف على قوله: وقال السجستاين. } يدعون{املذهب الثاين ال حيسن الوقف على 
  .القول خارج مما قبله

. ويقال متيزوا وأمازوا وامتازوا مبعًىن؛ ومزته فامناز وامتاز، وميزته فتميز} نََواْمتَاُزوا الَْيْوَم أَيَُّها الُْمْجرُِمو{: قوله تعاىل
عزلوا : قال قتادة. أي يقال هلم هذا عند الوقوف للسؤال حني يؤمر بأهل اجلنة إىل اجلنة؛ أي اخرجوا من مجلتهم

نصارى فرقة، واجملوس فرقة، ميتاز اجملرمون بعضهم من بعض؛ فيمتاز اليهود فرقة، وال: وقال الضحاك. عن كل خري
إن لكل فرقة يف النار بيتا تدخل فيه ويرد بابه؛ فتكون فيه أبدا ال : وعنه أيضا. والصابئون فرقة، وعبدة األوثان فرقة



  .فيمتاز املسلمون من اجملرمني، إال أصحاب األهواء فيكونون مع اجملرمني: وقال داود بن اجلراح. َترى وال ُترى
  }لَمْ أَْعَهْد إِلَْيكُْم َيا بَنِي آَدَم أَنْ ال َتعُْبُدوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِنيأَ{] ٦٠: [اآلية
  }َوأَِن اعُْبُدونِي َهذَا صَِراطٌ ُمْسَتِقيٌم{ ] ٦١: [اآلية
  }َولَقَْد أََضلَّ مِْنكُْم جِبِلّاً كَِثرياً أَفَلَمْ َتكُوُنوا َتْعِقلُونَ{ ] ٦٢: [اآلية
  }َهِذهِ َجهَنَُّم الَِّتي كُنُْتْم ُتوَعُدونَ{ ] ٦٣: [آليةا

  }اْصلَْوَها الَْيْوَم بَِما كُْنُتمْ َتكْفُُرونَ{ ] ٦٤: [اآلية

أن {. العهد هنا مبعىن الوصية؛ أي أمل أوصكم وأبلغكم على ألسنة الرسل} أَلَْم أَعَْهْد إِلَْيكُمْ َيا بَنِي آَدَم {: قوله تعاىل
بكسر النون على األصل، } وأن اعبدوين{. ال للنهي: قال الكسائي. أي ال تطيعوه يف معصييت} الشيطانال تعبدوا 

  .أي عباديت دبن قومي} هذا صراط مستقيم{. ومن ضم كره كسرة بعدها ضمة
: الكليب. مجوعا كثرية: ادةقت. أي خلقا كثريا؛ قاله جماهد} جِبِلّاً كَثِرياً {أي أغوى } َولَقَدْ أََضلَّ ِمْنكُْم {: قوله تعاىل

} جبال{وأبو عمرو وابن عامر . بكسر اجليم والباء} جبال{: وقرأ أهل املدينة وعاصم. أمما كثرية؛ واملعىن واحد
ضم اجليم والباء وختفيف الالم، وشددها احلسن وابن أيب إسحاق } جبال{الباقون . بضم اجليم وإسكان الباء

بكسر اجليم وإسكان } جبال{وقرأ أبو حيىي واألشهب العقيلي . والنضر بن أنسوعيسى بن عمر وعبداهللا بن عبيد 
أبينها القراءة : النحاس. وكلها لغات مبعىن اخللق: قال املهدوي والثعليب. فهذه مخس قراءات. الباء وختفيف الالم

مجع } جبال{فيكون ] ١٨٤: الشعراء[}  َوالْجِبِلَّةَ الْأَوَِّلَني{األوىل؛ والدليل على ذلك أهنم قد أمجعوا على أن قرؤوا 
: وقد ذكرت قراءة سادسة وهي. وإمنا هو من جبل اهللا عز وجل اخللق أي خلقهم. جبلة واالشتقاق فيه كله واحد

وحكي عن الضحاك أن اجليل الواحد عشرة آالف، والكثري ما ال حيصيه إال . بالياء} ولقد أضل منكم جيال كثريا{
أي } هذه جهنم{. عداوته وتعلموا أن الواجب طاعة اهللا} أفلم تكونوا تعقلون{. اوردياهللا عز وجل؛ ذكره امل

وروي عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . تقول هلم خزنة جهنم هذه جهنم اليت وعدمت فكذبتم هبا
د مث أشرف عنق من النار على إذا كان يوم القيامة مجع اهللا اإلنس واجلن واألولني واآلخرين يف صعيد واح: "قال

فحينئذ جتثو } َهِذِه َجهَنَُّم الَِّتي كُْنُتْم ُتوَعُدونَ، اْصلَْوَها الَْيْوَم بَِما كُْنُتمْ َتكْفُُرونَ {اخلالئق فأحاط هبم مث ينادي مناد 
 األمم على ركبها وتضع كل ذات محل محلها؛ وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم

  ".بسكارى ولكن عذاب اهللا شديد

  }الَْيْوَم َنخِْتُم َعلَى أَفَْواهِهِْم َوُتكَلُِّمَنا أَْيِديهِْم َوَتْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَ{] ٦٥: [اآلية
  }ْبِصُرونََولَْو َنَشاُء لَطََمْسَنا َعلَى أَْعُينِهِْم فَاْسَتَبقُوا الصَِّراطَ فَأَنَّى ُي{ ] ٦٦: [اآلية
  }َولَْو َنَشاُء لََمَسْخنَاُهْم َعلَى َمكَاَنتِهِْم فََما اْسَتطَاُعوا ُمِضّياً َوال َيْرجُِعونَ{ ] ٦٧: [اآلية
  }َوَمْن ُنَعمِّْرُه نَُنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ أَفَال َيْعِقلُونَ { ] ٦٨: [اآلية

يف صحيح مسلم عن } ُتكَلُِّمَنا أَْيدِيهِْم وََتشَْهُد أَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ الَْيْوَم َنخِْتُم َعلَى أَفَْواهِهِْم َو{: قوله تعاىل
اهللا : قلنا -هل تدرون مم أضحك؟ : "كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضحك فقال: أنس بن مالك قال
يقول بلى فيقول فإين ال أجيز على : ظلم قالمن خماطبة العبد ربه، يقول يا رب أمل جترين من ال -: ورسوله أعلم قال

فيختم على فيه : فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبني شهودا قال: نفسي إال شاهدا مين قال
مث خيلى بينه وبني الكالم فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت : فيقال ألركانه انطقي قال فتنطق بأعماله قال



مث يقال له اآلن نبعث شاهدنا عليك ومتفكر يف نفسه من ذا : "وفيه. من حديث أيب هريرة خرجه أيضا" أناضل
الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه وحلمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بعمله وذلك 

يدة عن النيب صلى وخرج الترمذي عن معاوية بن ح". ليعذر من نفسه وذلك املنافق وذلك الذي يسخط اهللا عليه
من ها هنا إىل ها هنا حتشرون ركبانا ومشاة : "وأشاره بيده إىل الشام فقال: اهللا عليه وسلم يف حديث ذكره قال

وجترون على وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الِفدام توفون سبعني أمة أنتم خريهم وأكرمهم على اهللا وإن أول 
قال أبو . الفدام مصفاة الكوز واإلبريق؛ قال الليث" فخذه وكفه: "رىيف رواية أخ" ما يعرب عن أحدكم فخذه

مث قيل يف سبب اخلتم . يعين أهنم منعوا الكالم حىت تكلم أفخاذهم فشبه ذلك بالفدام الذي جيعل على اإلبريق: عبيد
  ألهنم قالوا: أحدها: أربعة أوجه

فختم اهللا على أفواههم حىت نطقت جوارحهم؛ قاله أبو موسى ] ٢٣: األنعام[} وَاللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني {
ألن إقرار غري الناطق أبلغ يف احلجة : الثالث. ليعرفهم أهل املوقف فيتميزون منهم؛ قاله ابن زياد: الثاين . األشعري

ضاءه اليت كانت ليعلم أن أع: الرابع. من إقرار الناطق خلروجه خمرج اإلعجاز، إن كان يوما ال حيتاج إىل إعجاز
فجعل ما } وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم{مل قال : فإن قيل. أعوانا يف حق نفسه صارت عليه شهودا يف حق ربه
إن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة، وقول احلاضر على : كان من اليد كالما، وما كان من الرجل شهادة؟ قيل

قال أو فعل؛ فلذلك عرب عما صدر من األيدي بالقول، وعما صدر غريه شهادة، وقول الفاعل على نفسه إقرار مبا 
أول عظم : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وقد روي عن عقبة بن عامر قال. من األرجل بالشهادة

وقال أبو موسى . ذكره املاوردي واملهدوي" من اإلنسان يتكلم يوم خيتم على األفواه فخذه من الرجل اليسرى
فاحتمل أن يكون : قال املاوردي. إىن ألحسب أن أول ما ينطق منه فخذه اليمىن؛ ذكره املهدوي أيضا: شعرياأل

تقدم الفخذ بالكالم على سائر األعضاء؛ ألن لذة معاصيه يدركها حبواسه اليت هي يف الشطر األسفل منها الفخذ، 
سرى؛ ألن الشهوة يف ميامن األعضاء أقوى منها يف وتقدمت الي: قال. فجاز لقربه منها أن يتقدم يف الشهادة عليها

  .مياسرها؛ فلذلك تقدمت اليسرى على اليمىن لقلة شهوهتا
  .واهللا أعلم. أو بالعكس لغلبة الشهوة، أو كالمها معا والكف؛ فإن مبجموع ذلك يكون متام الشهوة واللذة: قلت

طَمس يطِمس : حكى الكسائي} ِتهِْم فََما اْسَتطَاُعوا ُمِضّياً َوال يَْرجُِعونَ َولَْو َنَشاُء لََمَسْخَناُهْم َعلَى َمكَاَن{: قوله تعاىل
املعىن ألعميناهم : قال ابن عباس. واملطموس والطميس عند أهل اللغة األعمى الذي ليس يف عينيه شق. ويطُمس

فاملعىن . يا يترددوناملعىن لتركناهم عم: وقال احلسن والسدي. عن اهلدى، فال يهتدون أبدا إىل طريق احلق
} فاستبقوا الصراط{وقوله . وهذا اختيار الطربي. ألعميناهم فال يبصرون طريقا إىل تصرفهم يف منازهلم وال غريها

وقال عطاء ومقاتل وقتادة وروي عن ابن . أي فمن أين يبصرون} فأىن يبصرون{أي استبقوا الطريق ليجوزوا 
  ولو نشاء لفقأنا: عباس

أعميناهم عن غيهم، وحولنا أبصارهم من الضاللة إىل اهلدى؛ فاهتدوا وأبصروا رشدهم، وتبادروا أعني ضاللتهم، و
ومل نفعل ذلك هبم؛ أي فكيف يهتدون وعني اهلدى مطموسة، على } فأىن يبصرون{: مث قال. إىل طريق اآلخرة
. تأوهلا على أهنا يف يوم القيامةوقد روي عن عبداهللا بن سالم يف تأويل هذه اآلية غري ما تقدم، و. الضالل باقية

، نادى مناد ليقم حممد صلى اهللا عليه وسلم وأمته؛ فيقومون برهم .إذا كان يوم القيامة ومد الصراط: وقال
وفاجرهم يتبعونه ليجوزوا الصراط، فإذا صاروا عليه طمس اهللا أعني فجارهم، فاستبقوا الصراط فمن أين يبصرونه 



اد ليقم عيسى وأمته؛ فيقوم فيتبعونه برهم وفاجرهم فيكون سبيلهم تلك السبيل، وكذا مث ينادي من. حىت جياوزوه
. ذكره النحاس وقد كتبناه يف التذكرة مبعناه حسب ما ذكره ابن املبارك يف رقائقه. سائر األنبياء عليهم السالم

مجاعة من بين خمزوم ليطرحه أخذ األسود بن األسود حجرا ومعه : وقال ابن عباس رضي اهللا عنه. وذكره القشريي
على النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فطمس اهللا على بصره، وألصق احلجر بيده، فما أبصره وال اهتدى، ونزلت اآلية 

  .واملطموس هو الذي ال يكون بني جفنيه شق، مأخوذ من طمس الريح األثر؛ قاله األخفش والقتيب. فيه
تبديل اخللقة وقلبها : املسخ} اُهْم َعلَى َمكَانَِتهِْم فََما اْسَتطَاُعوا ُمِضّياً َوال يَْرجُِعونَ َولَْو َنَشاُء لََمَسْخَن{: قوله تعاىل

وكذلك . أي ألقعدناهم فال يستطيعون أن ميضوا أمامهم وال يرجعوا وراءهم: قال احلسن. حجرا أو مجادا أو هبيمة
إلنسان هبيمة، مث تلك البهيمة ال تعقل موضعا تقصده وقد يكون املسخ تبديل صورة ا. اجلماد ال يتقدم وال يتأخر
املعىن لو نشاء : وقيل. املعىن لو نشاء ألهلكناهم يف مساكنهم: ابن عباس رضي اهللا عنه. فتتحري، فال تقبل وال تدبر

هم على هذا كله يوم القيامة يطمس اهللا تعاىل أعين: ابن سالم. ملسخناهم يف املكان الذي اجترؤوا فيه على املعصية
على اجلمع، الباقون } مكاناهتم{: وقرأ احلسن والسلمي وزر بن حبيش وعاصم يف رواية أيب بكر. الصراط
  .واملضى بضم امليم مصدر ميضى مضيا إذا ذهب. بفتح امليم} فما استطاعوا مضيا{: وقرأ أبو حيوة. بالتوحيد

بضم النون األوىل وتشديد الكاف من } ننكسه{قرأ عاصم ومحزة  }َوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ{: قوله تعاىل
بفتح النون األوىل وضم الكاف من نكست الشيء أنكسه نكسا قلبته على رأسه } نَْنكُسه{الباقون . التنكيس
ُنَعمِّْرُه  َوَمْن{: وقال سفيان يف قوله تعاىل. املعىن أنه يصري إىل حال اهلرم الذي يشبه حال الصبا: قال قتادة. فانتكس

  :قال الشاعر. إذا بلغ مثانني سنة تغري جسمه وضعفت قوته} ُنَنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ
  وخانه ثقتاه السمع والبصر... من عاش أخلقت األيام جدته 

وقد تعوذ صلى اهللا عليه وسلم . فطول العمر يصري الشباب هرما، والقوة ضعفا، والزيادة نقصا، وهذا هو الغالب
. أن من فعل هذا بكم قادر على بعثكم} أفال يعقلون{. بيانه" النحل"وقد مضى يف . د إىل أرذل العمرمن أن ير

  ".الباقون بالياء. بالتاء} تعقلون{: وقرأ نافع وابن ذكوان
ْنِذَر َمْن كَانَ َحّياً وََيِحقَّ الْقَْولُ َعلَى َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما يَْنَبِغي لَهُ إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكٌْر َوقُْرآنٌ ُمبٌِني، ِلُي{ ٦٩: اآلية

  }الْكَاِفرِيَن 
أخرب تعاىل عن حال نبيه صلى اهللا عليه وسلم، ورد قول من قال من } َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنبَِغي لَُه {: قوله تعاىل

وكذلك كان رسول اهللا صلى عليه } ْعَر َوَما يَْنَبِغي لَهُ َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ{: الكفار إنه شاعر، وإن القرآن شعر، بقوله
وسلم ال يقول الشعر وال يزنه، وكان إذا حاول إنشاد ببت قدمي متمثال كسر وزنه، وإمنا كان حيرز املعاين فقط 

  :من ذلك أنه أنشد يوما قول طرفة. صلى اهللا عليه وسلم
   تزوده باألخبارويأتيك من مل... ستبدي لك األيام ما كنت جاهال 

  :وأنشد يوما وقد قيل له من أشعر الناس فقال الذي يقول
  وجدت هبا وإن مل تطب طيبا... أمل ترياين كلما جئت طارقا 

  :وأنشد يوما
  ـيد بني األقرع وعيينة... أجتعل هنيب وهنب العبـ 

  :عبداهللا بن رواحة روي أنه أنشد بيت. وقد كان عليه السالم رمبا أنشد البيت املستقيم يف النادر



  إذا استثقلت باملشركني املضاجع... ببيت جيايف جنبة عن فراشه 
  :أنشد النيب عليه السالم: وقال احلسن بن أيب احلسن

  كفى باإلسالم والشيب للمرء ناهيا
  :يا رسول اهللا إمنا قال الشاعر: فقال أبو بكر رضي اهللا عنه

  اإلسالم للمرء ناهياكفى الشيب و... هريرة ودع إن جتهزت غاديا 
وعن اخلليل . } َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنبَِغي لَُه {:أشهد أنك رسول اهللا، يقول اهللا عز وجل : فقال أبو بكر أو عمر

  .كان الشعر أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كثري من الكالم، ولكن ال يتأتى له: بن أمحد
ا ال يوجب أنه يعلم الشعر، وكذلك ما يأيت أحيانا من نثر كالمه ما يدخل يف ورن، كقول يوم إصابته الوزن أحيان

  :حنني وغريه
  ويف سبيل اهللا ما لقيت... هل أنت إال إصبع دميت 

  :وقوله
  أنا ابن عبداملطلب... أنا النيب ال كذب 

لَْن َتنَالُوا الْبِرَّ {: معناه؛ كقوله تعاىل فقد يأيت مثل ذلك يف آيات القرآن، ويف كل كالم؛ وليس ذلك شعرا وال يف
: ، وقوله]١٣: الصف[} َنْصٌر ِمَن اللَِّه َوفَْتٌح قَرِيٌب {: ، وقوله]٩٢: آل عمران[} َحتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ 

العريب منها آيات وتكلم وقد ذكر ابن . إىل غري ذلك من اآليات] ١٣: سبأ[} جِفَاٍن كَالَْجوَابِ َوقُُدورٍ َراِسَياتٍ {
وقال اخلليل . ليس بشعر" أنا النيب ال كذب: "عليها وأخرجها عن الوزن، على أن أبا احلسن األخفش قال يف قوله

  وروي عنه أنه من منهوك. إن ما جاء من السجع على جزأين ال يكون شعرا: يف كتاب العني

". عبداملطلب: "، ومن قوله" ال كذب: "لى الباء من قولهال يكون من منهوك الرجز إال بالوقف ع: وقد قيل. الرجز
الباء مرفوعة، " ال كذب: "واألظهر من حال أنه قال: قال ابن العريب. ومل يعلم كيف قاله النيب صلى اهللا عليه وسلم
إلعراب إمنا الرواية باإلعراب، وإذا كانت با: وقال النحاس قال بعضهم. وخيفض الباء من عبد املطلب على اإلضافة

مل يكن شعرا؛ ألنه إذا فتح الباء من البيت األول أو ضمها أو نوهنا، وكسر الباء من البيت الثاين خرج عن وزن 
وهذا مكابرة العيان؛ ألن أشعار العرب على هذا قد رواها . ليس هذا الوزن من الشعر: وقال بعضهم. الشعر

يل إنه من حبر السريع، وذلك ال بكون إال إذا كسرت التاء فق" هل أنت إال إصبع دميت: "وأما قوله. اخلليل وغريه
من دميت، فإن سكن ال يكون شعرا حبال؛ ألن هاتني الكلمتني على هذه الصفة تكون فعول، وال مدخل لفعول يف 

 واملعول عليه يف. ولعل النيب صلى اهللا عليه وسلم قاهلا ساكنة التاء أو متحركة التاء من غري إشباع. حبر السريع
االنفصال على تسليم أن هذا شعر، ويسقط االعتراض، وال يلزم منه أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم عاملا 

أن التمثل بالبيت النزر وإصابة القافيتني من الرجز وغريه، ال يوجب أن يكون قائلها عاملا  -بالشعر وال شاعر 
: معىن: قال أبو إسحاق الزجاج. خيطا ال يكون خياطا بالشعر، وال يسمى شاعرا باتفاق العلماء، كما أن من خاط

قال . وما علمناه أن يشعر أي ما جعلناه شاعرا، وهذا ال مينع أن ينشد شيئا من الشعر} وما علمناه الشعر{
 إمنا خرب اهللا عز وجل أنه ما علمه اهللا الشعر ومل خيرب أنه ال ينشد: وقد قيل. وهذا من أحسن ما قيل يف هذا: النحاس

كل من قال : وقيل فيه قول بني؛ زعم صاحبه أنه إمجاع من أهل اللغة، وذلك أهنم قالوا. شعرا، وهذا ظاهر الكالم
وإمنا الذي نفاه اهللا عن نبيه : قالوا. وهذا قول بني. قوال موزونا ال يقصد به إىل شعر فليس بشعر وإمنا وافق الشعر

أال . يضه وقوافيه واالتصاف بقوله، ومل يكن موصوفا بذلك باالتفاقعليه السالم فهو العلم بالشعر وأصنافه، وأعار



فقال أهل . نقول إنه شاعر: ترى أن قريشا تراوضت فيما يقولون للعرب فيه إذا قدموا عليهم املوسم، فقال بعضهم
  واهللا لتكذبنكم: الفطنة منهم

لقد : وقال أنيس أخو أيب ذر. وله بشعرالعرب، فإهنم يعرفون أصناف الشعر، فواهللا ما يشبه شيئا منها، وما ق
وكذلك عتبة بن . أخرجه مسلم، وكان أنيس من أشعر العرب. وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم أنه شعر

إن شاء ] فصلت[واهللا ما هو بشعر وال كهانة وال سحر؛ على ما يأيت بيانه من خربه يف سورة : أيب ربيعة ملا كلمه
مث إن ما جيري على اللسان من موزون . ل غريمها من فصحاء العرب العرباء، واللسن البلغاءوكذلك قا. اهللا تعاىل

حدثنا شيخ لنا : الكالم ال يعد شعرا، وإمنا يعد منه ما جيري على وزن الشعر مع القصد إليه؛ فقد يقول القائل
: من عرض العامة العقالء وقد كان رجل ينادي يف مرضه وهو. وينادي يا صاحب الكسائي، وال يعد هذا شعرا

  .اذهبوا يب إىل الطبيب وقولوا قد اكتوى
َوَما {: ال تكثرن منه؛ فمن عيبه أن اهللا يقول: روى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن إنشاد الشعر فقال: الثالثة

أن : نه كتب إىل أيب موسى األشعريولقد بلغين أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا ع: قال} َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنَبِغي لَُه 
فجمعهم فسأهلم فقالوا : أمجع الشعراء ِقبلك؛ وسلهم عن الشعر، وهل بقي معهم معرفة؛ وأحضر لبيدا ذلك؛ قال

} ذَِلكَ الِْكتَاُب ال َرْيَب ِفيِه . امل{:ما قلت شعرا منذ مسعت اهللا عز وجل يقول : وسأل لبيدا فقال. إنا لنعرفه ونقوله
َوَما كُْنتَ َتْتلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن {: هذه اآلية ليست من عيب الشعر؛ كما مل يكن قوله: قال ابن العريب] ١ :البقرة[

من عيب الكتابة، فلما مل تكن األمية من عيب اخلط، كذلك ال ] ٤٨: العنكبوت[} ِكَتابٍ َوال َتُخطُُّه بَِيِمينِكَ 
بلغين أنك : روي أن املأمون قال أليب علي املنقري. م من عيب الشعريكون نفي النظم عن النيب صلى اهللا عليه وسل

يا أمري املؤمنني، أما اللحن فرمبا سبق لساين منه بشيء، وأما األمية : فقال. أمي، وأنك ال تقيم الشعر، وأنك تلحن
ك عن ثالثة عيوب سألت: فقال له. وكسر الشعر فقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يكتب وال يقيم الشعر

إن ذلك كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم فضيلة، وهو فيك ويف أمثالك ! فيك فزدتين رابعا وهو اجلهل، يا جاهل
  .نقيصة، وإمنا منع النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك لنفي الظنة عنه، ال لعيب يف الشعر والكتابة

وجعل اهللا جل وعز ذلك علما من أعالم نبيه عليه . ينبغي له أن يقولأي وما } َوَما َيْنبَِغي لَُه {: قوله تعاىل -الرابعة
وال . السالم لئال تدخل الشبهة على من أرسل إليه؛ فيظن أنه قوي على القرآن مبا يف طبعه من القوة على الشعر

ومل يقصد به  اعتراض مللحد على هذا مبا يتفق الوزن فيه من القرآن وكالم الرسول؛ ألن ما وافق وزنه وزن الشعر،
إىل الشعر ليس بشعر؛ ولو كان شعرا لكان كل من نطق مبوزون من العامة الذين ال يعرفون الوزن شاعرا؛ على ما 

أي هذا الذي } إن هو{. أي ما يتسهل له قول الشعر إال اإلنشاء} وما ينبغي له{معىن : وقال الزجاج. تقدم بيانه
  }إال ذكر وقرآن مبني{يتلوه عليكم 

املعىن لتنذر من كان مؤمنا يف : عاقال وقيل: الضحاك. أي حي القلب؛ قال قتادة} ِليُْنِذَر َمْن كَانَ َحّياً {: عاىلقوله ت
وقرأ الباقون بالياء على معىن . هذا على قراءة التاء خطابا للنيب عليه السالم، وهي قراءة نافع وابن عامر. علم اهللا

بفتح } لينذر{وروي عن ابن السميقع . ى اهللا عليه وسلم، أو لينذر القرآنلينذر اهللا عز وجل؛ أو لينذر حممد صل
  .أي وجتب احلجة بالقرآن على الكفرة} وحيق القول على الكافرين{. الياء والذال

ونَ، وَذَلَّلَْناَها لَُهْم فَِمْنَها َركُوُبُهمْ أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َخلَقَْنا لَُهْم ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا أَْنَعاماً فَُهمْ لََها َماِلكُ{ ٧٣ - ٧١: اآلية
  }َوِمْنَها َيأْكُلُونَ، وَلَُهْم ِفيَها َمَناِفُع وََمَشارُِب أَفَال َيْشكُُرونَ 



} أَْيِديَنا  ِممَّا َعِملَْت{. هذه رؤية القلب؛ أي أو مل ينظروا ويعتربوا ويتفكروا} أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َخلَقَْنا لَُهْم {: قوله تعاىل
وإن . مبعىن الذي وحذفت اهلاء لطول االسم} ما{و . أي مما أبدعناه وعملناه من غري واسطة وال وكالة وال شركة

ضابطون } فَُهْم لََها َماِلكُونَ {. مجع نعم والنعم مذكر} أنعاما{. مصدرية مل حتتج إىل إضمار اهلاء} ما{جعلت 
أي سخرناها هلم حىت يقود الصيب اجلمل العظيم ويضربه ويصرفه كيف شاء ال خيرج من } وَذَلَّلَْناَها لَُهْم {. قاهرون
  ناقة: قراءة العامة بفتح الراء؛ أي مركوهبم، كما يقال} فمنها ركوهبم{. طاعته

وروى عن . بضم الراء على املصدر} فَِمْنَها َركُوبُُهْم {: وقرأ األعمش واحلسن وابن السميقع. حلوب أي حملوب
والركوب والركوبة واحد، مثل احللوب واحللوبة، . وكذا يف مصحفها} فمنها ركوبتهم{: شة أهنا قرأتعائ

شاة : ويقولون. امرأة صبور وشكور بغري هاء: أن العرب تقول: وحكى النحويون الكوفيون. واحلمول واحلمولة
كان الفعل واقعا عليه، فحذفوا اهلاء مما  حلوبة وناقة ركوبة؛ ألهنم أرادوا أن يفرقوا بني ما كان له الفعل وبني ما

  :كان فاعال وأثبتوها فيما كان مفعوال؛ كما قال
  سودا كخافية الغراب األسحم... فيها اثنتان وأربعون حلوبة 

واحلجة للقول األول ما . حذفت اهلاء على النسب: فأما البصريون فيقولون. فيجب أن يكون على هذا ركوبتهم
فعلى هذا . الركوبة تكون للواحد واجلماعة، والركوب ال يكون إال للجماعة: عبيدة قال رواه اجلرمي عن أيب
. بضم الراء ألنه مصدر؛ والركوب ما يركب} فمنها ركوهبم{أنه ال جيوز : وزعم أبو حامت. يكون لتذكري اجلمع

وهلم {من حلماهنا } ها يأكلونومن{. بضم الراء، كما تقول فمنها أكلهم ومنها شرهبم} فمنها ركوهبم{وأجاز الفراء 
يعين ألباهنا؛ ومل ينصرفا } ومشارب{. من أصوافها وأوبارها وأشعارها وشحومها وحلومها وغري ذلك} فيها منافع

  .اهللا على نعمه} أَفَال َيْشكُُرونَ {. ألهنما من اجلموع اليت ال نظري هلا يف الواحد
َهةً لََعلَُّهْم ُيْنَصُرونَ، ال َيْسَتِطيُعونَ َنْصرَُهْم َوُهْم لَُهْم ُجْنٌد ُمْحَضُرونَ، فَال وَاتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِل{ ٧٤: اآلية

  }َيْحزُْنَك قَْولُُهْم إِنَّا َنعْلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ 
نا، مث اختذوا من دوننا آهلة ال قدرة هلا أي قد رأوا هذه اآليات من قدوت} َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِلَهةً {: قوله تعاىل
  أي ملا يرجون من نصرهتا} لََعلَُّهْم يُْنَصُرونَ {. على فعل

ومجعوا بالواو . يعين اآلهلة} ال َيْسَتِطيُعونَ َنْصرَُهْم {. لعله أن يفعل: ومن العرب من يقول. هلم إن نزل هبم عذاب
مينعون : قال احلسن} جُْنٌد ُمْحَضُرونَ {أي لآلهلة } هلم{يعين الكفار } وهم{. والنون؛ ألنه أخرب عنهم خبرب اآلدميني

املعىن أهنم يعبدون اآلهلة ويقومون هبا؛ فهم هلا : وقيل. أي يغضبون هلم يف الدنيا: وقال قتادة. منهم ويدفعون عنهم
إن اآلهلة جند للعابدين : وقيل. وهذه األقوال الثالثة متقاربة املعىن. مبنزلة اجلند وهي ال تستطيع أن تنصرهم

معناه وهذه األصنام هلؤالء الكفار جند اهللا عليهم يف : وقيل. فال يدفع بعضهم عن بعض. حمضرون معهم يف النار
ويف . اآلهلة جند هلم حمضرون يوم القيامة إلعانتهم يف ظنوهنم: وقيل. جهنم؛ ألهنم يلعنوهنم ويتربؤون من عبادهتم

  "م ما كانوا يعبدونه يف الدنيا من دون اهللا فيتبعونه إىل النار؛ فهم هلم جند حمضرونإنه ميثل لكل قو: "اخلرب
ومعىن هذا اخلرب ما ثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة، ويف الترمذي عنه أن النيب صلى اهللا عليه : قلت

 فيقول أال ليتبع كل إنسان ما جيمع اهللا الناس يوم القيامة يف صعيد واحد مث يطلع عليهم رب العاملني: "وسلم قال
كان يعبد فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا 

  .وذكر احلديث بطوله..." يعبدون ويبقى املسلمون



نبيه عليه السالم؛ واملراد تسلية . ومن العرب من يقول حيزنك. هذه اللغة الفصيحة} فال حيزنك قوهلم{: قوله تعاىل
من القول والعمل } إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون{: مث استأنف فقال. ومت الكالم. أي ال حيزنك قوهلم شاعر ساحر
  .وما يظهرون فنجازيهم بذلك

  }أََولَمْ َيَر الْأِْنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم ُمبٌِني { ٧٧: اآلية
هو العاص بن : وقال سعيد بن جبري. اإلنسان هو عبداهللا بن أيب: قال ابن عباس} أَوَلَْم َيَر الِْأْنَسانُ {: عاىلقوله ت

  .هو أيب بن خلف اجلمحي: وقال احلسن. وائل السهمي

فَإِذَا {. إذا قطروهو اليسري من املاء؛ نطف } أَنَّا َخلَقْنَاُه ِمْن ُنطْفٍَة {. وقاله ابن إسحاق، ورواه ابن وهب عن مالك
يريد بذلك أنه صار به بعد أن مل يكن شيئا مذكورا خصيما . أي جمادل يف اخلصومة مبني للحجة} ُهَو َخصِيٌم ُمبٌِني 

فقال ! يا حممد أترى أن اهللا حييي هذا بعد ما رم: وذلك أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بعظم حائل فقال. مبينا
  .فنزلت هذه اآلية" نعم ويبعثك اهللا ويدخلك النار: "مالنيب صلى اهللا عليه وسل

وَّلَ َمرٍَّة َوُهوَ َوَضَربَ لََنا مَثَالً َوَنِسَي َخلْقَُه قَالَ َمْن ُيْحيِي الِْعظَاَم َوِهَي رَِميٌم، قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذي أَْنَشأََها أَ{ ٧٨: اآلية
  }بِكُلِّ َخلْقٍ َعِليٌم 

  }لََنا مَثَالً وََنِسَي َخلْقَُه قَالَ َمْن ُيْحيِي الِْعظَاَم َوِهَي رَِميمٌ َوضََرَب {: قوله تعاىل 
  -:فيه مسألتان

أي جوابه . أي ونسي أنا أنشأناه من نطفة ميتة فركبنا فيه احلياة} َوضََرَب لََنا مَثَالً وََنِسيَ َخلْقَُه {: قوله تعاىل: األوىل
ففي هذا دليل على صحة القياس؛ ألن " نعم ويبعثك اهللا ويدخلك النار: "من نفسه حاضر؛ وهلذا قال عليه السالم

رم العظم فهو . أي بالية} قال من حيي العظام وهي رميم{. اهللا جل وعز احتج على منكري البعث بالنشأة األوىل
ه كان مصروفا وإمنا قال رميم ومل يقل رميمة؛ ألهنا معدولة عن فاعلة، وما كان معدوال عن وجهه ووزن. رميم ورمام

قُلْ ُيحْيِيَها الَِّذي {. أسقط اهلاء؛ ألهنا مصروفة عن باغية] ٢٨: مرمي[} َوَما كَاَنْت أُمُّكِ َبِغّياً {: عن إعرابه؛ كقول
أرأيت إن سحقتها وأذريتها يف الريح : إن هذا الكافر قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم: قيل} أَْنَشأََها أَوَّلَ َمرٍَّة 

أي من غري شيء فهو قادر على إعادهتا يف النشأة الثانية } قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذي أَْنَشأََها أَوَّلَ َمرٍَّة {: فنزلت! اهللاأيعيدها 
  عليم كيف يبدئ ويعيد} َوُهَو بِكُلِّ َخلْقٍ َعِليٌم {. ويقال عجب الذنب بالباء. من شيء وهو عجم الذنب

وهو قول أيب حنيفة وبعض أصحاب . العظام حياة وأهنا تنجس باملوت يف هذه اآلية دليل على أن يف -الثانية
من حيي {أراد بقوله : فإن قيل". النحل"وقد تقدم هذا يف . ال حياة فيها: وقال الشافعي رضي اهللا عنه. الشافعي
منا يكون إذ إ: قلنا. أصحاب العظام وإقامة املضاف مقام املضاف إليه كثري يف اللغة، موجود يف الشريعة} العظام

احتيج لضرورة وليس ها هنا ضرورة تدعو إىل هذا اإلضمار، وال يفتقر إىل هذا التقدير، إذا الباري سبحانه قد 
  .أخرب به وهو قادر عليه واحلقيقة تشهد له؛ فإن اإلحساس الذي هو عالمة احلياة موجود فيه؛ قاله ابن العريب

َجرِ الْأَْخَضرِ َناراً فَإِذَا أَنُْتْم ِمْنُه ُتوِقُدونَ، أََولَْيَس الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض الَِّذي َجَعلَ لَكُْم ِمَن الشَّ{ ٨٠: اآلية
َيكُونُ، فَسُْبَحانَ الَِّذي قُولَ لَُه كُْن فَبِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم بَلَى َوُهَو الَْخلَّاقُ الَْعلِيُم، إِنََّما أَْمُرُه إِذَا أَرَاَد َشيْئاً أَنْ َي

  }بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ 
نبه تعاىل على وحدانيته، ودل على كمال قدرته يف إحياء } الَِّذي جََعلَ لَكُْم ِمَن الشََّجرِ الْأَْخَضرِ نَاراً {: قوله تعاىل

النطفة حارة رطبة : وذلك أن الكافر قال. لعود الندي الرطباملوتى مبا يشاهدونه من إخراج احملرق اليابس من ا



الَِّذي جََعلَ {: فأنزل اهللا تعاىل! بطبع حياة فخرج منها احلياة، والعظم بارد يابس بطبع املوت فكيف خترج منه احلياة
النار ومها ال جيتمعان، فأخرج  أي إن الشجر األخضر من املاء واملاء بارد رطب ضد} لَكُْم ِمَن الشََّجرِ الْأَْخَضرِ َناراً 

  معين باآلية. اهللا منه النار؛ فهو القادر على إخراج الضد من الضد، وهو على كل شيء قدير

يف كل شجر نار واستمجد املرخ والعفار؛ فالعفار الزند وهو : ما يف املرخ والعفار، وهي زنادة العرب؛ ومنه قوهلم
ذ منهما غصنان مثل املسواكني يقطران ماء فيحك بعضهما إىل بعض األعلى، واملرخ الزندة وهي األسفل؛ يؤخ

ومن العرب من . ومل يقل اخلضراء وهو مجع، ألن رده إىل اللفظ} من الشجر األخضر{: وقال. فتخرج منهما النار
مث قال ]. ٥٢: الواقعة[ }ِمْن َشَجرٍ ِمْن َزقُّومٍ فََماِلئُونَ ِمْنَها الُْبطُونَ {: الشجر اخلضراء؛ كما قال عز وجل: يقول

أي أمثال املنكرين } أََولَمْ َيَرْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض قَاِدٌر َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم {: تعاىل حمتجا
أي إن خلق  }بلى{. على أنه فعل} يقدر على أن خيلق مثلهم{ : وقرأ سالم أبو املنذر ويعقوب احلضرمي. للبعث

} وهو اخلالق العليم{. السموات واألرض أعظم من خلقهم؛ فالذي خلق السموات واألرض يقدر على أن يبعثهم
  .}اخلالق{وقرأ احلسن باختالف عنه 

} يقول{فا على بالنصب عط} فيكون{قرأ الكسائي } إِنََّما أَْمُرُه إِذَا أََرادَ َشْيئاً أَنْ َيقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ {: قوله تعاىل
فسبحان الذي بيده ملكوت كل {. وقد مضى هذا يف غري موضع. أي إذا أراد خلق شيء ال حيتاج إىل تعب ومعاجلة

جربويت : والعرب تقول. وملكوت وملكويت يف كالم العرب مبعىن ملك. نزه نفسه تعاىل عن العجز والشرك} شيء
وقرأ طلحة بن مصرف وإبراهيم . مفاتح كل شيء} ءملكوت كل شي{: وقال سعيد عن قتادة. خري من رمحويت

أي تردون وتصريون } وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ {. ، وهو مبعىن ملكوت إال أنه خالف املصحف} ملكة{التيمي واألعمش 
بالياء } يرجعون{وقرأ السلمي وزر بن حبيش وأصحاب عبداهللا . وقراءة العامة بالتاء على اخلطاب. بعد مماتكم
  .على اخلرب

  تفسري سورة الصافات

  مكية يف قول اجلميع
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أَْرضِ َوَما وَالصَّافَّاتِ َصفّاً، فَالزَّاجِرَاِت َزْجراً، فَالتَّاِلَياِت ذِكْراً، إِنَّ إِلََهكُْم لَوَاِحٌد، َربُّ السََّماَواِت َوالْ{ ١: اآلية
  }َبْيَنُهَما َوَربُّ الَْمشَارِقِ 

وقرأ محزة باإلدغام . هذه قراءة أكثر القراء} َوالصَّافَّاتِ َصفّاً، فَالزَّاجَِراِت َزجْراً، فَالتَّاِليَاِت ِذكْراً {: ىلقوله تعا
: وهي بعيدة يف العربية من ثالث جهات: النحاس. وهذه القراءة اليت نفر منها أمحد بن حنبل ملا مسعها. فيهن

، وال من خمرج الزاي، وال من خمرج الذال، وال من أخواهتن، وإمنا أختاها أن التاء ليست من خمرج الصاد: إحداهن
أن التاء يف كلمة وما بعدها : واجلهة الثانية. الطاء والدال، وأخت الزاي الصاد والسني، وأخت الذال الظاء والثاء

ز اجلمع بني ساكنني يف أنك إذا أدغمت مجعت بني ساكنني من كلمتني، وإمنا جيو: واجلهة الثالثة. يف كلمة أخرى
. وجماز قراءة محزة أن التاء قريبة املخرج من هذه احلروف. مثل هذا إذا كانا يف كلمة واحدة؛ حنو دابة وشابة

} إن إهلكم لواحد{. عطف عليه} الزاجرات{واملعىن برب الصافات و . قسم؛ الواو بدل من الباء} والصافات{
} فَالتَّاِليَاِت ِذكْراً{: وما بعدها إىل قوله} الصافات{واملراد بـ . القسموأجاز الكسائي فتح إن يف . جواب القسم



تصف يف السماء كصفوف اخللق . املالئكة يف قول ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبري وجماهد وقتادة
ذا كما تقوم العبيد بني وه. تصف أجنحتها يف اهلواء واقفة فيه حىت يأمرها اهللا مبا يريد: وقيل. يف الدنيا للصالة

  هي الطري؛ دليله قوله: وقيل. لصفوفهم عند رهبم يف صالهتم} َصفّاً {: وقال احلسن. أيدي ملوكهم صفوفا

. والصف ترتيب اجلمع على خط كالصف يف الصالة]. ١٩: امللك[} أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى الطَّْيرِ فَْوقَُهمْ َصافَّاتٍ {: تعاىل
الصافات مجاعة الناس املؤمنني إذا قاموا صفا : وقيل. مجاعة صافة مث جيمع صافات: مجع اجلمع؛ يقال} وَالصَّافَّاِت {

املالئكة يف قول ابن عباس وابن مسعود ومسروق وغريهم } فَالزَّاجَِراتِ {. يف الصالة أو يف اجلهاد؛ ذكره القشريي
. وإما ألهنا تزجر عن املعاصي باملواعظ والنصائح. على ما ذكرناه إما ألهنا تزجر السحاب وتسوقه يف قول السدي

املالئكة تقرأ كتاب اهللا تعاىل؛ قال ابن مسعود وابن عباس } فَالتَّاِليَاِت ِذكْراً {. هي زواجر القرآن: وقال قتادة
و من املراد جربيل وحده فذكر بلفظ اجلمع؛ ألنه كبري املالئكة فال خيل: وقيل. واحلسن وجماهد وابن جبري والسدي

هي آيات القرآن وصفها بالتالوة كما : وقيل. املراد كل من تال ذكر اهللا تعاىل وكتبه: وقال قتادة. جنود وأتباع
وجيوز أن يقال آليات القرآن تاليات؛ ألن ]. ٧٦: النمل[} إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َيقُصُّ َعلَى بَنِي إِْسرائيلَ {: قال تعاىل

فإن . أن املراد بالتاليات األنبياء يتلون الذكر على أممهم: وذكر املاوردي. القشرييبعض احلروف يتبع بعضا؛ ذكره 
  :إما أن تدل على ترتب معانيها يف الوجود؛ كقوله: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة يف الصفات؟ قيل له: قيل

  ـابح فالغامن فاآليب... يا هلف زيابة للحارث الصـ 
خذ األفضل فاألكمل، : وإما على ترتبها يف التفاوت من بعض الوجوه كقولك. الذي صبح فغنم فآب: كأنه قال

فعلى هذه القوانني . رحم اهللا احمللقني فاملقصرين:وإما على ترتب موصوفاهتا يف ذلك كقوله. واعمل األحسن فاألمجل
: قال مقاتل. جواب القسم} ٌد إِنَّ إِلََهكُْم لَوَاِح{. الثالثة ينساق أمر الفاء العاطفة يف الصفات؛ قاله الزخمشري

  .فأقسم اهللا هبؤالء تشريفا! وذلك أن الكفار مبكة قالوا أجعل اآلهلة إهلا واحدا، وكيف يسع هذا اخللق فرد إله

على معىن هو رب } رب السماوات واألرض{وهو وقف حسن، مث تبتدئ : قال ابن األنباري. ونزلت اآلية
} واحد{خربا بعد خرب، وجيوز أن يكون بدال من } السموات واألرضرب {وجيوز أن يكون : النحاس. السموات

.  
} ورب املشارق -رب السموات {: وحكى األخفش. } لََواِحٌد{وعلى هذين الوجهني ال يوقف على : قلت

} رب السموات واألرض{بني سبحانه معىن وحدانيته وألوهيته وكمال قدرته بأنه . بالنصب على النعت السم إن
للشمس كل يوم مشرق : ابن عباس. أي مالك مطالع الشمس} وما بينهما ورب املشارق{ا ومالكهما أي خالقهم

ومغرب؛ وذلك أن اهللا تعاىل خلق للشمس ثالمثائة ومخسة وستني كوة يف مطلعها، ومثلها يف مغرهبا على عدد أيام 
لك الكوة إال يف ذلك اليوم من العام السنة الشمسية، تطلع يف كل يوم يف كوة منها، وتغيب يف كوة، ال تطلع يف ت

ذكره أبو عمر يف كتاب . رب ال تطلعين على عبادك فإين أراهم يعصونك: وال تطلع إال وهي كارهة فتقول. املقبل
قلت البن عباس أرأيت ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه : التمهيد، وابن األنباري يف كتاب الرد عن عكرمة؛ قال

  :أنكرنا قوله: هو حق فما أنكرمت من ذلك؟ قلت: قال" آمن شعره وكفر قلبه: "الصلت وسلم يف أمية بن أيب
  محراء يصبح لوهنا يتورد... والشمس تطلع كل آخر ليلة 

  إال معذبة وإال جتلد... ليست بطالعة هلم يف رسلها 
ك، فيقولون هلا والذي نفسي بيده ما طلعت مشس قط حىت ينخسها سبعون ألف مل: ما بال الشمس جتلد؟ فقال



اطلعي اطلعي، فتقول ال أطلع على قوم يعبدونين من دون اهللا، فيأتيها ملك فيستقل لضياء بين آدم، فيأتيها شيطان 
: يريد أن يصدها عن الطلوع فتطلع بني قرنيه فيحرقه اهللا تعاىل حتتها، فذلك قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

غربت إال بني قرين شيطان وما غربت قط إال خرت هللا ساجدة فيأتيها شيطان ما طلعت إال بني قرين شيطان وال "
  وذكر. لفظ ابن األنباري" يريد أن يصدها عن السجود فتغرب بني قرنيه فيحرقه اهللا تعاىل حتتها

  :صّدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمية بن أيب الصلت يف هذا الشعر: عن عكرمة عن ابن عباس قال
  والنسر لألخرى وليث مرصد... حتت رجل ميينه  زحل وثور

  محراء يصبح لوهنا يتورد... والشمس تطلع كل آخر ليلة 
  إال معذبة وإال جتلد... ليست بطالعة هلم يف رسلها 

. إمنا اضطره الروي إىل اجللد لكنها ختاف العقاب: يا موالي أجتلد الشمس؟ فقال: فقلت البن عباس: قال عكرمة
]. ٨١: النحل[} سََرابِيلَ َتِقيكُُم الَْحرَّ {: طالع على املغارب؛ فلهذا مل يذكر املغارب، وهو كقولهودل بذكر امل

} َربُّ الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ الَْمْغرَِبْينِ {] الرمحن[وقال يف سورة . وخص املشارق بالذكر؛ ألن الشروق قبل الغروب
نه الشمس يف األيام الطوال، وأقصر يوم يف األيام القصار على ما أراد باملشرقني أقصى مطلع تطلع م] ١٧: الرمحن[

  .واهللا أعلم" يس"تقدم يف 
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، ال يسمعون إىل املأل األعلى ويقذفون { ٦: اآلية

  }ثاقب من كل جانب، دحورا وهلم عذاب واصب، إال من خطف اخلطفة فأتبعه شهاب
خلقت النجوم ثالثا؛ رجوما للشياطني، ونورا : قال قتادة} إنا إِنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّنَْيا بِزِيَنٍة الْكََواِكبِ {: قوله تعاىل

خمفوض منون } بِزِينٍَة{: وقرأ مسروق واألعمش والنخعي وعاصم ومحزة. يهتدى هبا، وزينة لسماء الدنيا
باملصدر } الكواكب{وقرأ أبو بكر كذلك إال أنه نصب . ألهنا هي} زينة{ى البدل من خفض عل} الْكََواِكبِ {

وإنا زيناها : وجيوز أن يكون منصوبا بإضمار أعىن؛ كأنه قال. واملعىن بأن زينا الكواكب فيها. الذي هو زينة
  هي بدل من زينة على املوضع: وقيل. } الكواكب{أعين } بزينة{

على } بزينة الكواكب{الباقون . أو مبعىن هي الكواكب. مبعىن أن زينتها الكواكب} بزينة الكواكب{وجيوز 
وجيوز أن يكون كقراءة من نون إال أنه . واملعىن زينا السماء الدنيا بتزيني الكواكب؛ أي حبسن الكواكب. اإلضافة

رب أن املالئكة تنزل ملا أخ} من كل شيطان مارد{. مصدر أي حفظناها حفظا} وحفظا{. حذف التنوين استخفافا
العايت من اجلن : واملارد. بالوحي من السماء،بني أنه حرس السماء عن استراق السمع بعد أن زينها بالكواكب

  .واإلنس، والعرب تسميه شيطانا
: املأل األعلى. رفع الفعلف" أن"أي لئال يسمعوا مث حذف : قال أبو حامت} ال َيسَّمَُّعونَ إِلَى الَْملَِأ الْأَْعلَى{: قوله تعاىل

. للشياطني} يسمعون{الضمري يف . أهل السماء الدنيا فما فوقها، ومسي الكل منهم أعلى باإلضافة إىل مأل األرض
} ال يسمعون{وقرأ محزة وعاصم يف رواية حفص . بسكون السني وختفيف امليم} يسمعون{وقرأ مجهور الناس 

في على القراءة األوىل مساعهم وإن كانوا يستمعون، وهو املعىن الصحيح، فينت. بتشديد السني وامليم من التسميع
وينتفي على القراءة األخرية أن يقع منهم ]. ٢١٢: الشعراء[} إِنَُّهْم َعنِ السَّْمعِ لََمْعزُولُونَ {: ويعضده قوله تعاىل
ال َيسَّمَُّعونَ إِلَى الَْملَِأ {س وروي عن ابن عبا. كانوا يتسمعون ولكن ال يسمعون: قال جماهد. استماع أو مساع

. يتسمعون فأدغمت التاء يف السني لقرهبا منها} يسمعون{وأصل . هم ال يسمعون وال يتسمعون: قال} الْأَْعلَى 



أي } ويقذفون من كل جانب{. مسعت إليه وتقول تسمعت إليه: واختارها أبو عبيد؛ ألن العرب ال تكاد تقول
دحرته دحرا ودحورا أي . يدحرون} يقذفون{مصدر ألن معىن } دحورا{. شهبيرمون من كل جانب؛ أي بال

وأما الفراء فإنه قدره . بفتح الدال يكون مصدرا على فعول} دحورا{وقرأ السلمي ويعقوب احلضرمي . طردته
ما أي ويقذفون مبا يدحرهم أي بدحور مث حذف الباء؛ والكوفيون يستعملون هذا كثريا ك. على أنه اسم الفاعل

  :أنشدوا
  مترون الديار ومل تعرجوا

وجاءت األحاديث بذلك على ما يأيت . واختلف هل كان هذا القذف قبل املبعث، أو بعده ألجل املبعث؛ على قولني
إن الذين قالوا مل تكن الشياطني ترمى : وقد ميكن اجلمع بينهما أن يقال. عن ابن عباس] اجلن[من ذكرها يف سورة 
النيب صلى اهللا عليه وسلم مث رميت؛ أي مل تكن ترمى رميا يقطعها عن السمع، ولكنها كانت بالنجوم قبل مبعث 

َوُيقْذَفُونَ ِمْن كُلِّ {: ولعل اإلشارة بقوله تعاىل. ترمى وقتا وال ترمى وقتا، وترمى من جانب وال ترمى من جانب
أهنم كانوا ال يقذفون إال من بعض اجلوانب فصاروا إىل هذا املعىن، وهو } ُدحُوراً وَلَُهْم َعذَاٌب وَاِصٌب. َجانِبٍ

وإمنا كانوا من قبل كاملتجسسة من اإلنس، يبلغ الواحد منهم حاجته وال يبلغها غريه، وَيسلَم واحد . يرمون واصبا
فلما بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم زيد يف حفظ السماء، . وال َيسلَم غريه، بل يقبض عليه ويعاقب وينكل

م شهب مل تكن من قبل؛ ليدحروا عن مجيع جوانب السماء، وال يقروا يف مقعد من املقاعد اليت كانت هلم وأعدت هل
منها؛ فصاروا ال يقدرون على مساع شيء مما جيري فيها، إال أن خيتطف أحد منهم خبفة حركته خطفة، فيتبعه شهاب 

فإن . من ذلك الكهانة وحصلت الرسالة والنبوة ثاقب قبل أن ينزل إىل األرض فيلقيها إىل إخوانه فيحرقه؛ فبطلت
أنه دام بدوام النبوة، : إن هذا القذف إن كان ألجل النبوة فلم دام بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فاجلواب: قيل

فلو مل حترس بعد موته لعادت اجلن " ليس منا من تكهن: "فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب ببطالن الكهانة فقال
وال جيوز ذلك بعد أن بطل، وألن قطع احلراسة عن السماء إذا وقع ألجل النبوة .  تسمعها؛ وعادت الكهانةإىل

فعادت الكهانة دخلت الشبهة على ضعفاء املسلمني، ومل يؤمن أن يظنوا أن الكهانة إمنا عادت لتناهي النبوة، فصح 
وبعد أن توفاه اهللا إىل كرامته صلى اهللا عليه وعلى آله أن احلكمة تقضي دوام احلراسة يف حياة النيب عليه السالم، 

موجع؛ : الكليب والسدي وأبو صاحل. شديد: وقال ابن عباس. أي دائم، عن جماهد وقتادة} وَلَُهْم َعذَاٌب وَاِصبٌ {.
  .أي الذي يصل وجعه إىل القلب؛ مأخوذ من الوصب وهو املرض

  االستثناء يرجع إىل غري: وقيل} َوُيقْذَفُونَ ِمْن كُلِّ جَانِبٍ {: استثناء من قوله}  إِلَّا َمْن َخِطَف الَْخطْفَةَ{: قوله تعاىل

فيسترق الواحد منهم شيئا مما يتفاوض فيه ] ٢١٢: الشعراء[} إِنَُّهْم َعنِ السَّْمعِ لََمْعزُولُونَ {: الوحي؛ لقوله تعاىل
. وهذا خلفة أجسام الشياطني فريمجون بالشهب حينئذ املالئكة، مما سيكون يف العامل قبل أن يعلمه أهل األرض؛

أن الشياطني كانت تصعد إىل السماء، فتقعد للسمع واحدا فوق : وروي يف هذا الباب أحادث صحاح، مضمنها
واحد، فيتقدم األجسر حنو السماء مث الذي يليه مث الذي يليه، فيقضي اهللا تعاىل األمر من أمر األرض، فيتحدث به 

ء فيسمعه منهم الشيطان األدىن، فيلقيه إىل الذي حتته فرمبا أحرقه شهاب، وقد ألقى الكالم، ورمبا مل أهل السما
فتنزل تلك الكلمة إىل الكهان، فيكذبون معها مائة كذبة، وتصدق تلك الكلمة فيصدق . حيرقه على ما بيناه

. ست السماء بشدة، فال يفلت شيطان مسع َبتّةًفلما جاء اهللا باإلسالم حر". األنعام"اجلاهلون اجلميع كما بيناه يف 
وليست بالكواكب اجلارية يف السماء؛ ألن : قال النقاش ومكي. والكواكب الرامجة هي اليت يراها الناس تنقض



من ] احلجر[وقد مضى يف هذا الباب يف سورة . تلك ال ترى حركتها، وهذه الرامجة ترى حركتها؛ ألهنا قريبة منا
وقال فيه الترمذي " والشياطني بعضهم فوق بعض: "وفيه. حديث أيب هريرة" سبأ"وذكرنا يف . كفايةالبيان ما فيه 

وخيتطف الشياطني السمع فريمون فيقذفونه إىل أوليائهم فما جاؤوا به : "وفيه عن ابن عباس. حديث حسن صحيح
أخذ الشيء بسرعة؛ : فواخلط. قال هذا حديث حسن صحيح" . على وجهه فهو حق ولكنهم حيرفونه ويزيدون

واألصل يف املشددات اختطف فأدغم التاء يف الطاء ألهنا أختها، . َخطََف وَخِطف وَخطّف وِخطّف وِخطّف: يقال
  .ومن كسر الطاء أتبع الكسر الكسر. ومن كسرها فاللتقاء الساكنني. وفتحت اخلاء؛ ألن حركة التاء ألقيت عليها

املراد كواكب النار تتبعهم : وقيل. أي مضيء؛ قاله الضحاك واحلسن وغريمها} ثَاِقٌب  فَأَْتَبَعُه شَِهاٌب{: قوله تعاىل
  وليست الشهب اليت يرجم الناس هبا. حترقهم من غري موت: وقال ابن عباس يف الشهب. حىت تسقطهم يف البحر

. وقد مضى هذا. هايدل على ذلك رؤية حركاهتا، والثابتة جتري وال ترى حركاهتا لبعد. من الكواكب الثوابت
معناه مضيء؛ قاله احلسن وجماهد } ثاقب{ومجع شهاب شهب، والقياس يف القليل أشهبة وإن مل ُيسمع من العرب و 

  :ومته قوله. وأبو جملز
  وزندك أثقب أزنادها

قوبا ثقبت النار تثقب ثقابةً وث: وحكى الكسائي. ُشُهٌب ثُقٌُب وثواقب وثقاب: وحكى األخفش يف اجلمع. أي أضوأ
أثقب زندك أي استوقد نارك؛ قال : إنه املستوقد؛ من قوهلم: وقال زيد بن أسلم يف الثاقب. إذا اتقدت، وأثقبتها أنا

  :وأنشد قول الشاعر. األخفش
  ضرب الدهر سناه فخمد... بينما املرء شهاب ثاقب 

نَّا َخلَقَْناُهْم ِمْن ِطنيٍ الزِبٍ، َبلْ َعجِْبَت َوَيْسَخُرونَ، َوإِذَا َرأَْوا آيَةً فَاْسَتفْتِهِْم أَُهْم أََشدُّ َخلْقاً أَْم َمْن َخلَقَْنا إِ{ ١١: اآلية
  }ونَ، أَوَآَباُؤَنا الْأَوَّلُونَ َيسَْتْسِخُرونَ، َوقَالُوا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني، أَإِذَا مِْتَنا َوكُنَّا تَُراباً َوِعظَاماً أَإِنَّا لََمْبعُوثُ

قال } أهم أشد خلقا أم من خلقنا{. أي سلهم يعين أهل مكة؛ مأخوذ من استفتاء املفيت} فَاْسَتفْتِهِْم {: عاىلقوله ت
يدخل فيه املالئكة ومن سلف من األمم : وقيل. أي من خلقنا من السموات واألرض واجلبال والبحار: جماهد
األمم املاضية وقد } من{: وقال غريه. املالئكة :قال سعيد بن جبري} مبن{يدل على ذلك أنه أخرب عنهم . املاضية

" البلد"وسيأيت يف . نزلت يف أيب األشد بن كلدة، ومسى بأىب األشد لشدة بطشه وقوته. هلكوا وهم أشد خلقا منهم
ُتْم أََشدُّ َخلْقاً أَمِ أَأَْن{: وقوله] ٥٧: غافر} لََخلُْق السََّماَواِت َوالْأَْرضِ أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ {: ونظري هذه. ذكره

ومنه قول علي رضي اهللا . أي الصق؛ قال ابن عباس} إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِمْن ِطنيٍ الزِبٍ {]. ٢٧: النازعات[} السََّماءُ 
  :عنه

  وأخالق خري كلها لك الزب... تعلم فإن اهللا زادك بسطة 

هو الذي قد لصق : بني الالصق والالزق أن الالصقوالفرق : املاوردي. الزق} الزب{معىن : وقال قتادة وابن زيد
أي جيد حر يلصق : سعيد بن جبري. لزج} الزب{: وقال عكرمة. هو الذي يلتزق مبا أصابه: بعضه ببعض، والالزق

. ال تب والزم: ومثله قوهلم. طني الزب والزم، تبدل الباء من امليم: والعرب تقول. الزم} الزب{: جماهد. باليد
  :قال النابغة. صار الشيء ضربة الزب، وهو أفصح من الزم: والالزب الثابت؛ تقول. الباء بامليمعلى إبدال 

  وال حتسبون الشر ضربة الزب... وال حتسبون اخلري ال شر بعده 
لتب يلتب لتبا ولتوبا، مثل لزب يزب : والالتب الثابت؛ تقول منه. طني التب مبعىن الزم: وحكى الفراء عن العرب



  :زوبا؛ وأنشد أبو اجلراح يف الالتببالضم ل
  فإين من شرب النبيذ لتائب... فإن يك هذا من نبيذ شربته 

  وغم مع اإلشراق يف اجلوف التب... صداع وتوصيم العظام وفترة 
إنه : وقال السدي والكليب يف الالزب. الالصق مثل الالزب، عن األصمعي حكاه اجلوهري: والالتب أيضا

  .إنه املننت: حاكجماهد والض. اخلالص
قراءة أهل املدينة وأيب عمرو وعاصم بفتح التاء خطابا للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أي بل } َبلْ َعجِْبَت {: قوله تعاىل

إن اهللا ال يعجب : وهي قراءة شريح وأنكر قراءة الضم وقال. عجبت مما نزل عليك من القرآن وهم يسخرون به
وقرأ الكوفيون إال عاصما بضم . املعىن بل عجبت من إنكارهم للبعث: وقيل .من شيء، وإمنا يعجب من ال يعلم

واختارها أبو عبيد والفراء، وهي مروية عن علي وابن مسعود؛ رواه شعبة عن األعمش عن أيب وائل عن . التاء
َبلْ {: هقال الفراء يف قوله سبحان. ويروى عن ابن عباس. بضم التاء} بل عجبت{: عبداهللا بن مسعود أنه قرأ

  قرأها الناس بنصب} َعجِْبَت وََيْسَخُرونَ 

العجب إن أسند إىل اهللا : وقال أبو زكريا القراء. التاء ورفعها، والرفع أحب إيل؛ ألهنا عن علي وعبداهللا وابن عباس
ليس ذلك من ] ١٥: البقرة[} اللَُّه َيسَْتْهزُِئ بِهِْم {: عز وجل فليس معناه من اهللا كمعناه من العباد؛ وكذلك قوله

روى جرير واألعمش عن أيب وائل . ويف هذا بيان الكسر لقول شريح حيث أنكر القراءة هبا. اهللا كمعناه من العباد
إن اهللا ال يعجب من : قال شريح} َبلْ َعجِْبُت وََيْسَخُرونَ {قرأها عبداهللا يعين ابن مسعود : شقيق بن سلمة قال

إن شرحيا كان يعجبه رأيه، إن عبداهللا كان أعلم : ألعمش فذكرته إلبراهيم فقالقال ا. شيء إمنا يعجب من ال يعلم
بل } َبلْ َعجِْبُت {: معىن قوله: وقال بعض األئمة: قال اهلروي. } بل عجبُت{من شريح وكان يقرؤها عبداهللا 

جبوا أن جاءهم منذر وع{: جازيتهم على عجبهم؛ ألن اهللا تعاىل أخرب عنهم يف غري موضع بالتعجب من احلق؛ فقال
] ٢:يونس[} أَكَانَ ِللنَّاسِ َعجَباً أَنْ أَْوَحْيَنا إِلَى َرُجلٍ ِمْنُهمْ {، } إِنَّ َهذَا لََشْيٌء ُعَجابٌ {: وقال] ٤: ص[} منهم

  .بل جازيتهم على التعجب} َبلْ َعجِْبتُ {: فقال تعاىل
قيل يا : معىن القراءتني واحد، التقدير: ي بن سليمانوقال عل. وهذا متام معىن قول الفراء واختاره البيهقي: قلت

. وهذا قول حسن وإضمار القول كثري: النحاس. حممد بل عجبت؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم خماطب بالقرآن
وجيوز أن يكون إخبار اهللا عن نفسه بالعجب حمموال على أنه أظهر من أمره : املهدوي. واألول أصح: البيهقي

من كفر به ما يقوم مقام العجب من املخلوقني؛ كما حيمل إخباره تعاىل عن نفسه بالضحك ملن يرضى وسخطه على 
على أنه أظهر له من رضاه عنه ما يقوم له مقام  -على ما جاء يف اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -عنه 

أي رضي وأثاب؛ فسماه عجبا " عجب ربكم: "ويقال معىن: قال اهلروي. الضحك من املخلوقني جمازا واتساعا
معناه وجيازيهم اهللا على مكرهم، ومثله يف ] ٣٠: األنفال[} َوَيْمكُُر اللَُّه {: وليس بعجب يف احلقيقة؛ كما فال تعاىل

فيكون . وقد يكون العجب مبعىن وقوع ذلك العمل عند اهللا عظيما" . عجب ربكم من إلّكُم وقنوطكم: "احلديث
ويشبه أن يكون هذا معىن حديث عقبة بن عامر : قال البيهقي. أي بل عظم فعلهم عندي} بل عجبت{: معىن قوله

  :قال

وكذلك ما خرجه البخاري " عجب ربك من شاب ليست له صبوة: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
: قال البيهقي" سالسلعجب اهللا من قوم يدخلون اجلنة يف ال: "عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



وقد يكون هذا احلديث وما ورد من أمثاله أنه يعجب مالئكته من كرمه ورأفته بعباده، حني محلهم على اإلميان به 
. حكاه النقاش. بل أنكرت} َبلْ َعجِْبُت {معىن : وقيل. بالقتال واألسر يف السالسل، حىت إذا آمنوا أدخلهم اجلنة

عجب ربكم : "وقد جاء يف اخلرب. ب من اهللا إنكار الشيء وتعظيمه، وهو لغة العربالتعج: وقال احلسني بن الفضل
  ".من إلّكُم وقنوطكم

: مت الكالم عند فوله: وقيل. الواو واو احلال؛ أي عجبت منهم يف حال سخريتهم: قيل} َوَيْسَخُرونَ {: قوله تعاىل
. يسخرون منك إذا دعوهتم: وقيل. جئت به إذا تلوته عليهم أي مما} َوَيْسَخُرونَ {: مث استأنف فقال} َبلْ َعجِْبتُ {
أي إذا ذكر : وقال سعيد بن جبري. ال ينتفعون به} ال َيذْكُُرونَ {: أي وعظوا بالقرآن يف قول قتادة} َوإِذَا ذُكِّرُوا {

أي يسخرون } َيسَْتْسِخُرونَ {أي معجزة } َوإِذَا َرأَْوا آَيةً {.هلم ما حل باملكذبني من قبلهم أعرضوا عنه ومل يتدبروا 
: وقيل. واستسخر وسخر مبعًىن مثل استقر وقر، واستعجب، وعجب. ويقولون إهنا سحر. يف قوله قتادة

أي يظنون أن تلك اآلية : وقيل. يستهزئون: وقال جماهد. أي يستدعون السخري من غريهم} َيْسَتْسِخُرونَ {
أي إذا عجزوا عن مقابلة املعجزات بشيء قالوا هذا سحر وختييل } ُمبٌِني  َوقَالُوا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر{. سخرية
أي أو تبعث } أَوَآَباؤَُنا الْأَوَّلُونَ {. فهو استفهام إنكار منهم وسخرية. أي انبعث إذا متنا؟} أئذا متنا{. وخداع

وقد مضى هذا يف سورة . بسكون الواو} أو آباؤنا{: قرأ نافع. آباؤنا دخلت ألف االستفهام على حرف العطف
  ].٩٨: األعراف[} أََوأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى {: يف قوله تعاىل". األعراف"

َيْوُم الدِّينِ، َهذَا  قُلْ نََعْم وَأَْنُتْم َداِخُرونَ، فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ فَإِذَا ُهْم َيْنظُُرونَ، َوقَالُوا َيا َوْيلََنا َهذَا{ ١٨: اآلية
  }ُم الْفَْصلِ الَِّذي كُْنُتْم بِهِ ُتكَذُِّبونَ َيْو

أي صاغرون أذالء؛ ألهنم إذا رأوا وقوع ما أنكروه فال } َوأَنُْتْم دَاِخُرونَ {. أي نعم تبعثون} قُلْ َنَعمْ {: قوله تعاىل
. وم بزعمكمأي ستقوم القيامة وإن كرهتم، فهذا أمر واقع على رغمكم وإن أنكرمتوه الي: وقيل. حمالة يذلون

ومسيت الصيحة زجرة؛ ألن . أي صيحة واحدة، قاله احلسن وهي النفخة الثانية} فَإِنََّما ِهيَ َزجَْرةٌ َواِحَدةٌ {
  قيام} فإذا هم{. مقصودها الزجر أي يزجر هبا كزجر اإلبل واخليل عند السوق

فَإِذَا {: هي مثل قوله: وقيل. يفعل هبماملعىن ينتظرون ما : وقيل. أي ينظر بعضهم إىل بعض} ينظرون{: قوله تعاىل
  .أي ينظرون إىل البعث الذي أنكروه: وقيل]. ٩٧: األنبياء[} ِهَي َشاِخَصةٌ أَْبصَاُر الَِّذيَن كَفَُروا 

هو و. نادوا على أنفسهم بالويل؛ ألهنم يومئذ يعلمون ما حل هبم} َوقَالُوا َيا َوْيلََنا َهذَا َيْوُم الدِّينِ {: قوله تعاىل
ولو كان : النحاس. ياوي لنا، ووي مبعىن حزن: وزعم الفراء أن تقديره. منصوب على أنه مصدر عند البصريني

. يوم احلساب} يوم الدين{و . كما قال لكان منفصال وهو يف املصحف متصل، وال نعلم أحدا يكتبه إال متصال
هو من قول بعضهم لبعض؛ أي هذا اليوم الذي : قيل} هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون{. يوم اجلزاء: وقيل

. من قول املالئكة؛ أي هذا يوم احلكم بني الناس فيبني احملق من املبطل: وقيل. هو قول اهللا تعاىل هلم: وقيل. كذبنا به
  ].٧: الشورى[} فَرِيٌق ِفي الَْجنَِّة َوفَرِيٌق ِفي السَِّعريِ { فـ 
وا َوأَزَْواَجُهْم َوَما كَانُوا َيعُْبُدونَ، ِمْن ُدوِن اللَِّه فَاْهُدوُهْم إِلَى ِصَراطِ الَْجِحيمِ، اْحُشُروا الَِّذيَن ظَلَُم{ ٢٢: اآلية

  َوِقفُوُهْم إِنَُّهْم َمْسُؤولُونَ، َما لَكُْم ال َتنَاَصُرونَ، َبلْ ُهُم الَْيْوَم ُمسَْتْسِلُمونَ،

قَالُوا إِنَّكُْم كُنُْتْم تَأُْتونََنا َعنِ الَْيِمنيِ، قَالُوا َبلْ لَْم َتكُونُوا ُمْؤِمنَِني، َوَما كَانَ لََنا  َوأَقَْبلَ بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ يََتَساَءلُونَ،
نَّا غَاوِيَن، فَإِنَُّهْم َيْومَِئٍذ اكُمْ إِنَّا كَُعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن َبلْ كُنُْتْم قَْوماً طَاِغَني، فََحقَّ َعلَْيَنا قَْولُ َربَِّنا إِنَّا لَذَاِئقُونَ، فَأَغَْوْيَن



  }ا اللَُّه َيسَْتكْبُِرونَ ِفي الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ، إِنَّا كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِِمَني، إِنَُّهْم كَانُوا إِذَا ِقيلَ لَُهْم ال إِلََه إِلَّ
املشركني } اْحُشرُوا ا{: ن قول اهللا تعاىل للمالئكةهو م} اْحُشرُوا الَِّذيَن ظَلَُموا وَأَْزوَاَجُهمْ {: قوله تعاىل

] ١٣: لقمان[} إِنَّ الشِّْرَك لَظُلٌْم َعِظيمٌ {: أي أشياعهم يف الشرك، والشرك الظلم؛ قال اهللا تعاىل} وَأَْزوَاَجُهمْ {
اْحُشُروا الَِّذيَن {: وقال عمر بن اخلطاب يف قول اهللا عز وجل. فيحشر الكافر مع الكافر؛ قاله قتادة وأبو العالية

. الزاين مع الزاين، وشارب اخلمر مع شارب اخلمر، وصاحب السرقة مع صاحب السرقة: قال} ظَلَُموا َوأَزَْواجَُهْم 
نساؤهم املوافقات } وَأَْزوَاجَُهْم{: وقيل. وهذا يرجع إىل قول عمر. أي أشباههم} َوأَزَْواَجُهْم {: وقال ابن عباس

} وأزواجهم{: وقال الضحاك. هد واحلسن، ورواه النعمان بن بشري عن عمر بن اخلطابعلى الكفر؛ قاله جما
َوَما كَاُنوا يَْعُبُدونَ، ِمْن ُدونِ {. حيشر كل كافر مع شيطانه يف سلسلة: وهذا قول مقاتل أيضا. قرناءهم من الشياطني

} فأهدوهم{: وقيل. أي سوقوهم إىل النار} الَْجحِيمِ فَاْهُدوُهْم إِلَى ِصرَاِط {. من األصنام والشياطني وإبليس} اللَِّه 
وأهديت اهلدية وهديت العروس، ويقال . هديته إىل الطريق، وهديته الطريق؛ أي دللته عليه: يقال. أي دلوهم

  .أهديتها؛ أي جعلتها مبنزلة اهلدية
وقفت : أي ألهنم وبأهنم، يقال: يقال الكسائ. بفتح اهلمزة} أهنم{وحكى عيسى بن عمر } َوِقفُوُهْم {: قوله تعاىل

وهذا يكون قبل السوق إىل اجلحيم؛ وفيه . الدابة أقفها وقفا فوقفت هي وقوفا، يتعدى وال يتعدى؛ أي احسبوهم
  تقدمي وتأخري،

. يساقون إىل النار أوال مث حيشرون للسؤال إذا قربوا من النار: وقيل. أي قفوهم للحساب مث سوقوهم إىل النار
عن ال : ابن عباس. عن خطاياهم: الضحاك. عن أعماهلم وأقواهلم وأفعاهلم؛ قال القرظي والكليب} َمْسُؤولُونَ  إِنَُّهْم{

الكالم " احلجر"وقد مضى يف . ويف هذا كله دليل على أن الكافر حياسب. عن ظلم اخللق: وعنه أيضا. إله إال اهللا
َما لَكُْم ال {: ويقال هلم. إقامة للحجة] ١٣٠: األنعام[} ُرُسلٌ مِْنكُمْ أَلَْم يَأِْتكُْم {: سؤاهلم أن يقال هلم: وقيل. فيه

هو إشارة إىل قول أيب : وقيل. على جهة التقريع والتوبيخ؛ أي ينصر بعضكم بعضا فيمنعه من عذاب اهللا}َتنَاَصُرونَ 
وشدد . حدى التاءين ختفيفاوأصله تتناصرون فطرحت إ]. ٤٤: القمر[} َنْحُن َجمِيٌع ُمْنَتِصٌر {: جهل يوم بدر

  .البزي التاء يف الوصل
خاضعون : ابن عباس. مستسلمون يف عذاب اهللا عز وجل: قال قتادة} َبلْ ُهُم الَْيْوَم ُمْسَتْسِلُمونَ {: قوله تعاىل
يعين الرؤساء  }َوأَقَْبلَ َبْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ {. واملعىن متقارب. ملقون بأيديهم: األخفش. منقادون: احلسن. ذليلون

وإمنا غلط اجلاهل باللغة فتوهم أن : النحاس. ويقال ال يتساءلون فسقطت ال. يتخاصمون} َيَتَساَءلُونَ {واألتباع 
إمنا هو ال يتساءلون باألرحام، فيقول ] ١٠١: املؤمنون[} فَال أَْنَسابَ َبْينَُهْم َيْومَِئٍذ َوال َيَتَساَءلُونَ {: هذا من قوله

وهذا بني؛ . ك بالرحم الذي بيين وبينك ملا نفعتين، أو أسقطت يل حقا لك علي، أو وهبت يل حسنةأسأل: أحدهم
: أي ليس ينتفعون باألنساب اليت بينهم؛ كما جاء يف احلديث]. ١٠١: املؤمنون[} فَال أَْنسَاَب َبيَْنُهْم {ألن قبله 

: ، ويف حديث آخر" منه ألهنا احلسنات والسيئاتإن الرجل ليسر بأن يصبح له على أبيه أو على ابنه حق فيأخذه "
رحم اهللا امرأ كان ألخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فأتاه فاستحله قبل أن يطالبه به فيأخذ من حسناته فإن مل " 

ها هنا إمنا هو أن يسأل بعضهم بعضا ويوخبه يف أنه } يتساءلون{و ". تكن له حسنات زيد عليه من سيئات املطالب
هو قول الكفار : قال جماهد} إِنَّكُْم كُنُْتْم تَأُْتونََنا َعنِ الَْيِمنيِ {أو فتح بابا من املعصية؛ يبني ذلك أن بعده أضله 

  هو من قول: وقيل. هو قول اإلنس للجن: قتادة. للشياطني



[ }َد رَبِّهِْم َيْرجِعُ َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ الْقَْولَ َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُمونَ َمْوقُوفُونَ ِعْن{: األتباع للمتبوعني؛ دليله قوله تعاىل
: وقيل. وعن ابن عباس حنو منه. أي تأتوننا عن طريق اخلري وتصدوننا عنها: قال سعيد عن قتادة. اآلية] ٣١: سبأ

ليمني وتسميه والعرب تتفاءل مبا جاء عن ا. تأتوننا عن اليمني اليت حنبها ونتفاءل هبا لتغرونا بذلك من جهة النصح
تأتوننا من قبل الدين فتهونون : وقيل. تأتوننا جميء من إذا حلف لنا صدقناه} َتأْتُوَنَنا َعنِ الَْيِمنيِ {: وقيل. السانح

  .علينا أمر الشريعة وتنفروننا عنها
نون لنا وهذا القول حسن جدا؛ ألن من جهة الدين يكون اخلري والشر، واليمني مبعىن الدين؛ أي كنتم تزي: قلت

} فَرَاغَ َعلَْيهِمْ ضَْرباً بِالَْيِمنيِ {: اليمني مبعىن القوة؛ أي متنعوننا بقوة وغلبة وقهر؛ قال اهللا تعاىل: وقيل. الضاللة
  :أي بالقوة وقوة الرجل يف ميينه؛ وقال الشاعر] ٩٣: الصافات[

  تلقاها عرابة باليمني... إذا ما راية رفعت جملد 
أي من قبل احلق أنه معكم؛ وكله } َتأْتُوَنَنا َعنِ الَْيِمنيِ {: وقال جماهد. هذا قول ابن عباسو. أي بالقوة والقدرة

من قول الرؤساء؛ أي مل : وقيل. هذا قول الشياطني هلم: قال قتادة} قَالُوا َبلْ لَْم َتكُوُنوا ُمْؤِمنِنيَ {. متقارب املعىن
َوَما كَانَ لََنا {. كنتم على الكفر فأقمتم عليه لأللف والعادة تكونوا مؤمنني قط حىت ننقلكم منه إىل الكفر، بل

فََحقَّ َعلَْيَنا {. أي ضالني متجاوزين احلد} َبلْ كُنُْتْم قَْوماً طَاِغَني {أي من حجة يف ترك احلق } َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن 
ربنا، فكلنا ذائقون العذاب، كما كتب اهللا  هو أيضا من قول املتبوعني؛ أي وجب علينا وعليكم قول} قَْولُ َربَِّنا 

إن : "وهذا موافق للحديث]. ١٣: السجدة[} لَأَْملَأَنَّ َجهَنََّم ِمَن الْجِنَِّة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني {وأخرب على ألسنة الرسل 
ي زينا لكم ما كنتم عليه أ} فَأَغَْوْيَناكُْم {". اهللا جل وعز كتب للنار أهال وللجنة أهال ال يزاد فيهم وال ينقص منهم

} فَإِنَُّهمْ َيْوَمِئٍذ ِفي الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ {: مث قال خمربا عنهم. بالوسوسة واالستدعاء} إِنَّا كُنَّا غَاوِيَن {من الكفر 
اُنوا إِذَا ِقيلَ لَُهمْ ال إِلَهَ إِنَُّهْم كَ{. أي املشركني} فَْعلُ بِالُْمْجرِِمنيَ {أي مثل هذا الفعل } إِنَّا كَذَِلكَ {. الضال واملضل

  .أي إذا قيل هلم قولوا فأضمر القول} إِلَّا اللَُّه َيْسَتكْبُِرونَ 

وملا . وجيوز أن يكون يف موضع رفع على أنه خرب إن، وكان ملغاة. يف موضع نصب على خرب كان} َيْسَتكْبُِرونَ {و 
قولوا ال إله إال اهللا متلكوا هبا العرب وتدين : "واجتماع قريشقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب طالب عند موته 

أنزل اهللا تعاىل يف كتابه : "وقال أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. أبوا وأنفوا من ذلك" لكم هبا العجم
إِذْ جََعلَ الَِّذيَن {: وقال تعاىل} َيْسَتكْبُِرونَ  إِنَُّهْم كَاُنوا إِذَا قِيلَ لَُهْم ال إِلََه إِلَّا اللَُّه{: فذكر قوما استكربوا فقال 

ِمنَِني َوأَلَْزَمُهْم كَِلَمةَ التَّقَْوى كَفَُروا ِفي قُلُوبِهُِم الَْحِميَّةَ َحِميَّةَ الَْجاِهِليَِّة فَأَْنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى الُْمْؤ
استكرب عنها املشركون يوم احلديبية " ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا: "وهي] ٢٦: الفتح[} َها َوكَاُنوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلَ

  .يوم كاتبهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قضية املدة؛ ذكر هذا اخلرب البيهقي، والذي قبله القشريي
رٍ َمْجُنوٍن، َبلْ َجاَء بِالَْحقِّ َوَصدََّق الُْمْرَسِلَني، إِنَّكُْم لَذَاِئقُو َوَيقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آِلهَِتَنا ِلَشاِع{ ٤٠ - ٣٦: اآلية

  }الَْعذَابِ الْأَلِيمِ، َوَما ُتْجَزْونَ إِلَّا َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ، إِلَّا ِعبَاَد اللَِّه الُْمْخلَِصنيَ 
: أي لقول شاعر جمنون؛ فرد اهللا جل وعز عليهم فقال} اِعرٍ َمْجُنوٍن َوَيقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلَِهِتَنا ِلَش{: قوله تعاىل

إِنَّكُْم لَذَاِئقُو الَْعذَابِ الْأَلِيمِ {. فيما جاؤوا به من التوحيد} وصدق املرسلني{يعين القرآن والتوحيد } بل جاء باحلق{
  :أنشد سيبويه وجيوز النصب كما. األصل لذائقون فحذفت النون استخفافا وخفضت لإلضافة} 

  وال ذاكر اهللا إال قليال... فألفيته غري مستعتب 
إِلَّا {أي إال مبا عملتم من الشرك } َوَما ُتْجَزْونَ إِلَّا َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ {. على هذا} الُْمِقيِمي الصَّالِة {وأجاز سيبويه 



بفتح الالم؛ يعين الذين } املخلصني{ءة أهل املدينة والكوفة وقرا. استثناء ممن يذوق العذاب} ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصنيَ 
هو استثناء منقطع، : وقيل. الباقون بكسر الالم؛ أي الذين أخلصوا هللا العبادة. أخلصهم اهللا لطاعته ودينه وواليته

  .أي إنكم أيها اجملرمون ذائقو العذاب لكن عباد اهللا املخلصني ال يذوقون العذاب

يْهِْم ِئَك لَُهْم رِْزٌق َمْعلُوٌم، فََواِكُه َوُهْم ُمكَْرُمونَ، ِفي َجنَّاِت النَِّعيمِ، َعلَى ُسُررٍ ُمَتقَابِِلَني، ُيطَاُف َعلَأُولَ{ ٤١: اآلية
َراُت الطَّْرِف ِعٌني، كَأَنَُّهنَّ بِكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ، َبْيَضاَء لَذٍَّة لِلشَّارِبَِني، ال ِفيَها غَْولٌ َوال ُهْم َعْنَها ُيْنَزفُونَ، َوِعْندَُهْم قَاِص

  }َبْيٌض َمكُْنونٌ 
وقال . يعين اجلنة: قال قتادة. يعين املخلصني؛ أي هلم عطية معلومة ال تنقطع} أُولَِئَك لَُهْم رِْزٌق َمْعلُوٌم {: قوله تعاىل

إنه مبقدار الغداة : السائب وقال ابن. حني يشتهونه: هي الفواكه اليت ذكر قال مقاتل: وقيل. يعين رزق اجلنة: غريه
: مجع فاكهة؛ قال اهللا تعاىل} فواكه{]. ٦٢: مرمي[} َولَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَعشِّياً {: والعشي؛ قال اهللا تعاىل

هلم أي و} وهم مكرمون{. وهي الثمار كلها رطبها ويابسها؛ قاله ابن عباس] ٢٢: الطور[} َوأَْمَددَْناُهْم بِفَاِكَهٍة {
وقد . أي يف بساتني يتنعمون فيها} ِفي َجنَّاتِ النَّعِيمِ {. إكرام من اهللا جل وعز برفع الدرجات ومساع كالمه ولقائه

  .منها النعيم" يونس"تقدم أن اجلنان سبع يف سورة 
األسرة : وقيل. وحتابباال ينظر بعضهم يف قفا بعض تواصال : قال عكرمة وجماهد} َعلَى ُسُررٍ ُمَتقَابِِلَني {: قوله تعاىل

على سرر مكللة بالدر والياقوت والزبرجد؛ السرير ما : وقال ابن عباس. تدور كيف شاؤوا فال يرى أحد قفا أحد
ُيطَاُف َعلَْيهِْم بِكَأْسٍ ِمْن {. واهللا أعلم. تدور بأهل املنزل الواحد: وقيل. بني صنعاء إىل اجلابية، وما بني عدن إىل أيلة

والكأس عند أهل اللغة اسم شامل لكل إناء مع شرابه؛ فإن كان فارغا . ا ذكر مطاعمهم ذكر شراهبممل} َمِعنيٍ 
كل كأس يف القرآن فهي اخلمر، والعرب تقول لإلناء إذا كان فيه مخر كأس، : قال الضحاك والسدي. فليس بكأس

  للغةوحكى من يوثق به من أهل ا: النحاس. فإذا مل يكن فيه مخر قالوا إناء وقدح

كأس؛ فإذا مل يكن فيه مخر فهو قدح؛ كما يقال للخوان إذا كان عليه : أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه مخر
ومنه ظعينة للهودج إذا كان فيه : قال أبو احلسن بن كيسان. مائدة؛ فإذا مل يكن عليه طعام مل تقل له مائدة: طعام
املاء : واملعني. أي من مخر جتري كما جتري العيون على وجه األرض }بِكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ {:وقال الزجاج . املرأة

بَْيَضاَء {: وقيل. مخر اجلنة أشد بياضا من اللنب: قال احلسن. للخمر: وقيل. صفة للكأس} بَْيَضاَء {.اجلاري الظاهر 
: وقيل. ذات لذة فحذف املضاف أي: قال الزجاج} لَذٍَّة }{لَذٍَّة ِللشَّارِبِنيَ { . أي مل يعتصرها الرجال بأقدامهم} 

  :فأما قول القائل. هو مصدر جعل امسا أي بيضاء لذيذة؛ يقال شراب لذ ولذيذ، مثل نبات غض وغضيض
  بأرض العدا من خشية احلدثان... ولذ كطعم الصرخدي تركته 

َوال ُهْم َعنَْها ُيْنَزفُونَ {. عأي ال تغتال عقوهلم، وال يصيبهم منها مرض وال صدا} ال ِفيَها غَْولٌ { . فانه يريد النوم
نزف : وقال. اخلمر غول للحلم، واحلرب غول للنفوس؛ أي تذهب هبا: أي ال تذهب عقوهلم بشرهبا؛ يقال} 

  :قال امرؤ القيس. الرجل ينزف فهو منزوف ونزيف إذا سكر
  ـف يصرعه بالكثيب البهر... وإذا هي متشي كمشي النزيـ 

  :وقال أيضا
  تراشي الفؤاد الرخص أال خترا... وجه متايلت نزيف إذا قام ل



  :وقال آخر
  شرب النزيف بربد ماء احلشرج... فلثمت فاها آخذا بقروهنا 

أحصد الزرع إذا حان : يقال. وقرأ محزة والكسائي بكسر الزاي؛ من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر
املعىن ال ينفدون شراهبم؛ ألنه دأهبم؛ : وقيل. ا حان ركوبهحصاده، وأقطف الكرم إذا حان قطافه، وأركب املهر إذ

  :قال احلطيئة. أنزف الرجل فهو منزوف إذا فنيت مخره: يقال
  لبئس الندامى كنتم آل أجبرا... لعمري لئن أنزفتم أو صحومت 

منهم جماهد ال تذهب  عند جلة أهل التفسري} ُيْنَزفُونَ {والقراءة األوىل أبني وأصح يف املعىن؛ ألن معىن : النحاس
ومعىن . عقوهلم؛ فنفى اهللا عز وجل عن مخر اجلنة اآلفات اليت تلحق يف الدنيا من مخرها من الصداع والسكر

أنزف الرجل إذا نفد شرابه، وهو يبعد أن يوصف به شراب اجلنة؛ ولكن جمازه : الصحيح فيه أنه يقال} يُْنَزفُونَ {
بكسر الزاي ال يسكرون؛ ذكره الزجاج وأبو علي على ما ذكره } الَ يُْنَزفُونَ { :وقيل. أن يكون مبعىن ال ينفد أبدا

أي ال تغتال عقوهلم فيكون تكرارا؛ . }ال ِفيَها غَْولٌ {وال يكون معناه يسكرون؛ ألن قبله : املهدوي. القشريي
} َوال ُهْم َعْنَها ُيْنَزفُونَ{ون معىن ال ميرضون؛ فيك} ال ِفيَها غَْولٌ {وجيوز أن يكون معىن ". الواقعة"ويسوغ ذلك يف 

} ال ِفيَها غَْولٌ {وكذا روى ابن أيب جنيح عن جماهد . قال قتادة الغول وجع البطن. ال يسكرون أو ال ينفد شراهبم
وحكى الضحاك عنه . ال فيها صداع} ال ِفيَها غَْولٌ {: وهو قول ابن عباس. صداع: احلسن. قال ال فيها وجع بطن

. السكر والصداع والقيء والبول؛ فذكر اهللا مخر اجلنة فنزهها عن هذه اخلصال: يف اخلمر أربع خصال: أنه قال
أي إمث؛ " ال فيها غول" }ال ِفيَها غَْولٌ { : وقال الكليب. وهذه األقوال متقاربة. مغص: ابن كيسان. داء: جماهد
. ال تغتال عقوهلم فتذهب هبا: وقال الشعيب والسدي وأبو عبيدة ].٢٣: الطور[} ال ال لَْغٌو ِفيَها َوال تَأِْثيمٌ {: نظريه

  :ومنه قول الشاعر
  وتذهب باألول األول... وما زالت الكأس تغتالنا 

وقال أهل . وإمنا صرف اهللا تعاىل السكر عن أهل اجلنة لئال ينقطع االلتذاذ عنهم بنعيمهم. أي تصرع واحدا واحدا
وهو : ومنه الغول والغيلة. اغتاله اغتياال إذا أفسد عليه أمره يف خفية: يقال. اءالغول فساد يلحق يف خف: املعاين

  .القتل خفية
أي نساء قد قصرن طرفهن على أزواجهن فال ينظرن إىل غريهم؛ قاله ابن } َوعِْنَدُهْم قَاصَِراُت الطَّْرفِ {: قوله تعاىل

والتفسري األول . أي حمبوسات على أزواجهن }قاصرات الطرف{: عكرمة. عباس وجماهد وحممد بن كعب وغريهم
: مأخوذ من قوهلم} قاصرات{و . يأيت بيانه" مقصورات"أبني؛ ألنه ليس يف اآلية مقصورات ولكن يف موضع آخر 

  :قد اقتصر على كذا إذا اقتنع به وعدل عن غريه؛ قال امرؤ القيس
  من القاصرات الطرف لو دب حمول من الذر فوق اإلتب منها ألثرا

. معناه ال يغرن: وقال جماهد أيضا. واإلتب القميص، واحملول الصغري من الذر. واألول أبلغ. فوق اخلد: ويروى
الشديدات بياض العني، : احلسن. حسان العيون" عني: "جماهد. عظام العيون الواحدة عيناء؛ وقال السدي" عني"

وأصله فعل . سع العني بّين العني، واجلمع عنيرجل أعني وا: يقال. واألول أشهر يف اللغة. الشديدات سوادها
كَأَنَُّهنَّ بَْيٌض {. ومنه قيل لبقر الوحش عني، والثور أعني، والبقرة عيناء. بالضم فكسرت العني؛ لئال تنقلب الواو ياء

فلوهنا شبهن ببيض النعام، تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار، : قال احلسن وابن زيد. أي مصون} َمكُْنونٌ 



شبهن ببطن البيض قبل أن يقشر : وقال ابن عباس وابن جبري والسدي. أبيض يف صفرة وهو حسن ألوان النساء
قشره : وسحاة كل شيء. شبهن بالسحاء الذي يكون بني القشرة العليا ولباب البيض: وقال عطاء. ومتسه األيدي

وروي حنوه . ر الرقيق، الذي على البيضة بني ذلكهو القش: وحنوه قول الطربي، قال. واجلمع سحا؛ قاله اجلوهري
  :والعرب تشبه املرأة بالبيضة لصفائها وبياضها؛ قال امرؤ القيس. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  متتعت من هلو هبا غري معجل... وبيضة خدر ال يرام خباؤها 

املكنون املصون عن : وقيل. بالريشكأنه بيض النعام املغطى : وتقول العرب إذا وصفت الشيء باحلسن والنظافة
[ } َوُحوٌر ِعٌني، كَأَْمثَالِ الْلُْؤلُؤِ الَْمكُْنوِن { : املراد بالبيض اللؤلؤ؛ كقوله تعاىل: وقيل. الكسر؛ أي إهنن عذارى

  :ومنه قول الشاعر. أي يف أصدافه؛ قاله ابن عباس أيضا] ٢٣:الواقعة
  ن جوهر مكنونـواص ميزت م... وهي بيضاء مثل لؤلؤة الغـ 

  .وإمنا ذكر املكنون والبيض مجع؛ ألنه رد النعت إىل اللفظ
فَأَقَْبلَ بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ يََتَساَءلُونَ، قَالَ قَاِئلٌ ِمنُْهْم إِنِّي كَانَ ِلي قَرِيٌن، َيقُولُ أَإِنََّك لَِمَن { ٦١ - ٥٠: اآلية

هِ باً َوِعظَاماً أَإِنَّا لََمِديُنونَ، قَالَ َهلْ أَْنُتْم ُمطَِّلُعونَ، فَاطَّلََع فََرآُه ِفي َسَواِء الَْجِحيمِ قَالَ َتاللَّالُْمَصدِِّقَني، أَإِذَا ِمتَْنا َوكُنَّا تَُرا
ا الْأُولَى َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبَِني، إِنَّ إِنْ ِكْدَت لَُترِْدينِ، َولَْوال نِْعَمةُ رَبِّي لَكُْنُت ِمَن الُْمْحضَرِيَن، أَفََما َنْحُن بَِميِِّتَني، إِلَّا َموَْتَتَن

  }َهذَا لَُهوَ الْفَْوُز الْعَِظيُم، ِلِمثْلِ َهذَا فَلَْيْعَملِ الَْعاِملُونَ 
وهو من متام األنس . أي يتفاوضون فيما بينهم أحاديثهم يف الدنيا} فَأَقَْبلَ بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ يََتَساَءلُونَ {: قوله تعاىل

قال . املعىن يشربون فيتحادثون على الشراب كعادة الشراب} يُطَاُف َعلَْيهِْم {وهو معطوف على معىن . جلنةيف ا
  :بعضهم

  أحاديث الكرام على املدام... وما بقيت من اللذات إال 
ىل يف فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى هلم وعليهم يف الدنيا؛ إال أنه جيء به ماضيا على عادة اهللا تعا

  .إخباره

َيقُولُ أَإِنََّك لَِمَن الُْمَصدِّقِنيَ {أي صديق مالزم } إِنِّي كَانَ ِلي قَرِيٌن {أي من أهل اجلنة } قَالَ قَاِئلٌ ِمْنُهمْ {: قوله تعاىل
ذكرمها وقصتهما واالختالف " الكهف"وقد مضى يف . قرينه شريكه: وقال سعيد بن جبري. أي باملبعث واجلزاء} 

قَالَ {: وفيهما أنزل اهللا جل وعز] ٣٢: الكهف[} وَاضْرِْب لَُهْم َمثَالً َرُجلَْينِ {: يهما مستوىف عند قوله تعاىليف امس
أراد بالقرين قرينه من الشيطان كان يوسوس إليه : وقيل} ِمَن الُْمْحضَرِيَن {إىل } قَاِئلٌ ِمنُْهْم إِنِّي كَانَ ِلي قَرِيٌن 

: قال النحاس. رواه علي بن كيسة عن سليم عن محزة. بتشديد الصاد} نك ملن املصدقنيأئ{: وقرئ. بإنكار البعث
أَإِنََّك لَِمَن {ويف قراءة عن محزة : وقال القشريي. ألنه ال معىن للصدقة ها هنا} أئنك ملن املَصدقني{وال جيوز 

واالعتراض باطل؛ ألن القراءة . تصدقواعترض عليه بأن هذا من التصديق ال من ال. بتشديد الصاد} الُْمَصدِِّقَني 
باملال طلبا يف ثواب } أَإِنََّك لَِمَن الُْمَصدِِّقنيَ {فاملعىن . إذا ثبتت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فال جمال للطعن فيها

: اهللا تعاىل ألهل اجلنة" قال"املوت فـ أي جمزيون حماسبون بعد } أَإِذَا مِْتَنا َوكُنَّا تَُراباً َوِعظَاماً أَإِنَّا لََمِديُنونَ {. اآلخرة
هو من قول املؤمن إلخوانه يف اجلنة هل أنتم مطلعون إىل النار لننظر كيف حال : وقيل. } قَالَ َهلْ أَنُْتْم ُمطَِّلُعونَ {

قاله  باستفهام، إمنا هو مبعىن األمر، أي اطلعوا؛} هل أنتم مطلعون{وليس . هو من قول املالئكة: وقيل. ذلك القرين
ومنه ملا نزلت آية اخلمر، قام عمر قائما بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث رفع رأسه إىل . ابن األعرايب وغريه



فنادى عمر : قال] ٩١:املائدة[} فََهلْ أَنُْتْم ُمْنَتُهونَ {: فنزلت. يا رب بيانا أشفى من هذا يف اخلمر: السماء، مث قال
بقطع األلف خمففة على معىن } فأُطْلَِع{بإسكان الطاء خفيفة } َهلْ أَنُْتْم ُمطَِّلُعونَ {: عباس وقرأ ابن. انتهينا يا ربنا

أن يكون فعال مستقبال معناه فأطلع أنا، : أحدمها: فيه قوالن} فأطلع فرآه{قال النحاس . هل أنتم مقبلون، فأقبل
قال . ن فعال ماضيا ويكون اطلع وأطلع واحداأن يكو: والقول الثاين. ويكون منصوبا على أنه جواب االستفهام

  وقد حكى. يقال طلع وأطلع واطلع مبعىن واحد: الزجاج

وهو حلن ال جيوز؛ ألنه مجع بني النون : النحاس. بكسر النون وأنكره أبو حامت وغريه} َهلْ أَنُْتْم ُمطَِّلُعونَ {
  :والفراء قد حكيا مثله، وأنشدا واإلضافة، ولو كان مضافا لكان هل أنتم مطلعي، وإن كان سيبويه

  إذا ما خشوا من حدث األمر معظما... هم القائلون اخلري واآلمرونه 
  :وأنشد سيبويه وحده. والفاعلونه: وأنشد الفراء

  ومل يرتفق والناس حمتضرونه
. فصيحوهذا شاذ خارج عن كالم العرب، وما كان مثل هذا مل حيتج به يف كتاب اهللا عز وجل، وال يدخل يف ال

ذكره أبو . جمرى يطلعون} مطلعون{إنه أجرى اسم الفاعل جمرى املضارع لقربه منه، فجرى : وقد قيل يف توجيهه
  :الفتح عثمان بن جين وأنشد
  مرجال ويلبس الربودا... أرأيت إن جئت به أملودا 
  أقائلن أحضروا الشهودا

إن يف اجلنة كوى } َهلْ أَْنُتْم ُمطَِّلُعونَ، فاطلع فرآه {: وقال ابن عباس يف قوله تعاىل. فأجرى أقائلن جمرى أتقولن
إن بني اجلنة والنار كوى، فإذا : وكذلك قال كعب فيما ذكر ابن املبارك، قال. ينظر أهلها منها إىل النار وأهلها

َرآُه ِفي سََواِء الَْجِحيمِ فَاطَّلََع فَ{: أراد املؤمن أن ينظر إىل عدو كان له يف الدنيا اطلع من بعض الكوى، قال اهللا تعاىل
وعن أيب . أي وسطي: تعبت حىت انقطع سوائي: ويقال. أي يف وسط النار واحلسك حواليه؛ قاله ابن مسعود} 

: قال بعض العلماء: وعن قتادة قال. كنت أكتب يا أبا عبيدة حىت ينقطع سوائي: قال يل عيسى بن عمر: عبيدة
} إن} {تَاللَِّه إِنْ ِكْدَت لَتُْرِدينِ {: فعند ذلك يقول. عرفه، لقد تغري حربه وسربهلوال أن اهللا جل وعز عرفه إياه ملا 

  خمففة من الثقيلة دخلت على كاد كما

َولَْوال نِْعَمةُ َربِّي {. والالم هي الفارقة بينها وبني النافية] ٤٢: الفرقان[} إِنْ كَاَد لَُيِضلَُّنا {وحنوه . تدخل على كان
: لو قيل: وقال املربد. أي لتهلكين، والردى اهلالك} لتردين{: وقال الكسائي. يف النار} الُْمْحَضرِينَ  لَكُْنُت ِمَن

أي عصمته وتوفيقه باالستمساك بعروة اإلسالم والرباءة } ولوال نعمة ريب{لتوقعين يف النار لكان جائزا } لتردين{
أي : قال الفراء} لكنت من احملضرين{. بويه واخلرب حمذوفوما بعد لوال مرفوع باالبتداء عند سي. من القرين السوء

  .وأحضر ال يستعمل مطلقا إال يف الشر؛ قاله املاوردي. لكنت معك يف النار حمضرا
لالستفهام دخلت على فاء العطف، واملعطوف } أفما{واهلمزة يف " مبائتني"وقرئ } أَفََما َنْحُن بِمَيِِّتَني {: قوله تعاىل

يكون استثناء ليس من األول } إِلَّا َمْوَتتََنا الْأُولَى {. حنن خملدون منعمون فما حنن مبيتني وال معذبنيحمذوف معناه أ
يا أهل اجلنة خلود وال : وهو من قول أهل اجلنة للمالئكة حني يذبح املوت، ويقال. ويكون مصدرا؛ ألنه منعوت

من على جهة احلديث بنعمة اهللا يف أهنم ال ميوتون وال هو من قول املؤ: وقيل. موت، ويا أهل النار خلود وال موت
هو من قول املؤمن توبيخا للكافر ملا كان ينكره من البعث، وأنه ليس إال : وقيل. يعذبون؛ أي هذه حالنا وصفتنا



مبتدأ وما بعده خرب " وه"يكون } إِنَّ َهذَا لَُهَو الْفَْوُز الَْعظِيُم {مث قال املؤمن مشريا إىل ما هو فيه؛ . املوت يف الدنيا
حيتمل أن يكون من كالم املؤمن } ِلمِثْلِ َهذَا فَلَْيْعَملِ الَْعاِملُونَ {. فاصال} هو{وجيوز أن يكون . عنه واجلملة خرب إن

نظري ما قال له } فليعمل العاملون{العطاء والفضل } ملثل هذا{: ملا رأى ما أعد اهللا له يف اجلنة وما أعطاه قال
هو من قول : وقيل. وحيتمل أن يكون من قول املالئكة]. ٣٤: الكهف[} أََنا أَكْثَُر مِْنَك َماالً َوأََعزُّ َنفَراً {: الكافر

فَلَْيْعَملِ الَْعاِملُونَ {اجلزاء } ِلِمثْلِ َهذَا {اهللا عز وجل ألهل الدنيا؛ أي قد مسعتم ما يف اجلنة من اخلريات واجلزاء، و 
الفاء يف العربية تدل على أن : فإن قال قائل. فليعمل العاملون ملثل هذا -واهللا أعلم  -م وتقدير الكال: النحاس. }

الثاين بعد األول، فكيف صار ما بعدها ينوى به التقدمي؟ فاجلواب أن التقدمي كمثل التأخري؛ ألن حق حروف 
  .اخلفض وما بعدها أن تكون متأخرة

َشجََرةُ الزَّقُّومِ، إِنَّا َجَعلَْناَها ِفْتَنةً ِللظَّاِلِمَني، إِنََّها َشَجَرةٌ َتخُْرُج ِفي أَْصلِ الَْجِحيمِ، أَذَِلَك َخْيرٌ ُنُزالً أَْم { ٦٢: اآلية
ْوباً ِمْن َحِميمٍ، ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَها لََش طَلُْعَها كَأَنَُّه ُرؤُوُس الشَّيَاِطنيِ، فَإِنَُّهْم لَآِكلُونَ ِمْنَها فََماِلئُونَ ِمْنَها الُْبطُونَ، ثُمَّ إِنَّ لَُهْم

  }َمْرجِعَُهْم لَإِلَى الَْجحِيمِ 
على البيان؛ واملعىن أنعيم اجلنة خري } ُنُزالً {. مبتدأ وخرب، وهو من قول اهللا جل وعز} أَذَِلَك خَْيٌر {: قوله تعاىل

وكذا النزل إال أنه جيوز أن يكون  -اس النح -والنزل يف اللغة الرزق الذي له سعة } أَْم َشجََرةُ الزَّقُّومِ {. نزال
النزل بإسكان الزاي لغة، وجيوز أن يكون أصله النزل؛ ومنه أقيم للقوم نزهلم، واشتقاقه أنه الغذاء الذي يصلح أن 

وشجرة الزقوم مشتقة من التزقم وهو البلع على " آل عمران"وقد مضى هذا يف آخر سورة . ينزلوا معه ويقيموا فيه
وهي يف الباب السادس، وأهنا حتيا بلهب النار كما حتيا الشجرة بربد املاء؛ فال : قال املفسرون. ا ونتنهاجهد لكراهته

واختلف فيها . بد ألهل النار من أن ينحدر إليها من كان فوقها فيأكلون منها، وكذلك يصعد إليها من كان أسفل
ومن قال هبذا . أهنا معروفة من شجر الدنيا: حدمهاأ: هل هي من شجر الدنيا اليت تعرفها العرب أم ال على قولني

. بل هو كل نبات قاتل: وقال غريه. إهنا شجرة مرة تكون بتهامة من أخبث الشجر: اختلفوا فيها؛ فقال قطرب
ما نعرف هذه : فلما نزلت هذه اآلية يف شجرة الزقوم قالت كفار قريش. إهنا ال تعرف يف شجر الدنيا: القول الثاين
أكثر اهللا يف بيوتنا : فقال ابن الزبعري. هو عندنا الزُبد والتمر: فقدم عليهم رجل من إفريقية فسألوه فقال .الشجرة

تزقموا؛ هذا الذي خيوفنا به حممد؛ يزعم أن : مث قال ألصحابه. زقمينا؛ فأتته بزبد ومتر: الزقوم فقال أبو جهل جلاريته
  .النار تنبت الشجر، والنار حترق الشجر

كيف تكون يف النار شجرة وهي حترق : أي املشركني، وذلك أهنم قالوا} إِنَّا َجَعلَْناَها ِفْتَنةً ِللظَّاِلِمَني {: عاىلقوله ت
} َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعَشَر {: واستخفافهم يف هذا كقوهلم يف قوله تعاىل" سبحان"الشجر؟ وقد مضى هذا املعىن يف 

فقال اهللا . أنا أكفيكم منهم كذا فاكفوين الباقني: د؟ حىت قال بعضهمما الذي خيصص هذا العد]. ٣٠: املدثر[
والفتنة االختبار، وكان هذا القول منهم جهال، إذ ] ٣١: املدثر[} وََما َجَعلَْنا ِعدََّتُهْم إِلَّا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَُروا {: تعاىل

تأكله النار، كما خيلق اهللا فيها األغالل والقيود  ال يستحيل يف العقل أن خيلق اهللا يف النار شجرا من جنسها ال
هذا االستبعاد الذي وقع للكفار هو الذي وقع اآلن للملحدة، حىت محلوا : وقيل. واحليات والعقارب وخزنة النار

اجلنة والنار على نعيم أو عقاب تتخلله األرواح، ومحلوا وزن األعمال والصراط واللوح والقلم على معاين زوروها 
 أنفسهم، دون ما فهمه املسلمون من موارد الشرع، وإذا ورد خرب الصادق بشيء موهوم يف العقل، فالواجب يف

تصديقه وإن جاز أن يكون له تأويل، مث التأويل يف موضع إمجاع املسلمني على أنه تأويل باطل ال جيوز، واملسلمون 



ذُوقُوا {: وقيل إهنا فتنة أي عقوبة للظاملني؛ كما قال. نجممعون على األخذ هبذه األشياء من غري مصري إىل علم الباط
  ].١٤: الذاريات[} ِفْتَنَتكُْم َهذَا الَِّذي كُْنُتمْ بِِه َتْستَْعجِلُونَ 

} طَلُْعَها {. أي قعر النار ومنها منشؤها مث هي متفرعة يف جهنم} إِنََّها َشَجَرةٌ َتخُْرُج ِفي أَْصلِ الَْجِحيمِ {: قوله تعاىل
يعين الشياطني بأعياهنم شبهها برؤوسهم لقبحهم، : قيل} كَأَنَُّه رُُؤوُس الشََّياِطنيِ { . ي مثرها؛ مسي طلعا لطلوعهأ

ومن ذلك قوهلم لكل قبيح هو كصورة الشيطان، ولكل . ورؤوس الشياطني متصور يف النفوس وإن كان غري مرئي
: يوسف[} إِنْ َهذَا إِلَّا َملٌَك كَرٌِمي {: صواحب يوسفومنه قوله تعاىل خمربا عن . صورة حسنة هي كصورة ملك

  :ومنه قول امرئ القيس. وهذا تشبيه ختييلي؛ روي معناه عن ابن عباس والقرظي] ٣١
  ومسنونة زرق كأنياب أغوال

} الْجِنِّ َشَياِطَني الِْأْنسِ َو{: وقد قال اهللا تعاىل. وإن كانت الغول ال تعرف؛ ولكن ملا تصور من قبحها يف النفوس
وقد أدعى " ولكأن خنلها رؤوس الشياطني: "ويف احلديث الصحيح. فمردة اإلنس شياطني مرئية] ١١٢: األنعام[

الشياطني حيات هلا رؤوس وأعراف، وهي من : وقال الزجاج والفراء. كثري من العرب رؤية الشياطني والغيالن
  :ه املرأة حبية هلا عرفقال الراجز وقد شب. أقبح احليات وأخبثها وأخفها جسما

  كمثل شيطان احلماط أعرف... عنجرد حتلف حني أحلف 
  :وقال الشاعر يصف ناقته. واألعرف الذي له عف. الواحدة محاطة

  تعمج شيطان بذي خروع قفر... تالعب مثىن حضرمي كأنه 
وقال يصف .  سريهاإذا تلوت يف: وتعمجت احلية. يتلوى يف ذهابه: وسهم عموج. االعوجاج يف السري: التعمج

  :زمام الناقة
  تعمج شيطان بذي خروع قفر... تالعب مثىن حضرمي كأنه 

. وليس ذلك معروفا عند العرب: قال النحاس. إمنا شبه ذلك بنبت قبيح يف اليمن يقال له األسنت والشيطان: وقيل
الشياطني ضرب : وقيل :النحاس. هو شجر خشن مننت مر منكر الصورة يسمى مثره رؤوس الشياطني: الزخمشري

وقال . فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل اجلنة} فَإِنَُّهْم لَآِكلُونَ ِمْنَها فََماِلئُونَ ِمنَْها الُْبطُونَ {. من احليات قباح
أي بعد األكل من }  ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها{. وسيأيت] ٦: الغاشية[} لَْيَس لَُهْم طََعاٌم إِلَّا ِمْن َضرِيعٍ {]: الغاشية"يف 

: قال الفراء. الشوب اخللط، والشب والشوب لغتان كالفَقر والفُقر والفتح أشهر} لَشَْوباً ِمْن َحِميمٍ {الشجرة 
املاء احلار ليكون : واحلميم. فأخرب أنه يشاب هلم. شاب طعامه وشرابه إذا خلطهما بشيء يشوهبما شوبا وشيابة

يشاب هلم احلميم بغساق أعينهم : السدي]. ١٥: حممد[} ا َماًء َحِميماً فَقَطََّع أَْمَعاَءُهمْ َوُسقُو{: أشنع؛ قال اهللا تعاىل
ميزج هلم الزقوم باحلميم ليجمع هلم بني مرارة الزقوم وحراوة احلميم؛ تغليظا : وقيل. وصديد من قيحهم ودمائهم

  لعذاهبم وجتديدا

إن هذا يدل على أهنم كانوا حني أكلوا الزقوم يف عذاب غري النار مث : قيل} َجِحيمِ ثُمَّ إِنَّ َمْرجِعَُهْم لَإِلَى الْ{. لبالئهم
: احلميم خارج اجلحيم فهم يوردون احلميم لشربه مث يردون إىل اجلحيم؛ لقوله تعاىل: وقال مقاتل. يردون إليها

مث إن {: وقرأ ابن مسعود]. ٤٤:الرمحن[} َها َوَبْيَن َحِميمٍ آٍن َيطُوفُونَ َبْيَن. َهِذهِ َجهَنَُّم الَِّتي ُيكَذُِّب بَِها الُْمْجرُِمونَ{
ولعل احلميم يف موضع من جهنم : القشريي. مبعىن الواو} مث{جيوز أن تكون : قال أبو عبيدة} منقلبهم إلىل اجلحيم

  .على طرف منها



رِِهمْ ُيْهَرُعونَ، َولَقَْد َضلَّ قَْبلَُهْم أَكْثَُر الْأَوَّلَِني، َولَقَدْ إِنَُّهْم أَلْفَْوا آَباَءُهْم ضَالَِّني، فَُهْم َعلَى آثَا{ ٧٤ - ٦٩: اآلية
  }أَْرَسلَْنا ِفيهِْم مُْنِذرِيَن، فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الْمُْنذَرِيَن، إِلَّا ِعَباَد اللَِّه الُْمخْلَِصَني 

أي } فَُهْم َعلَى آثَارِِهمْ ُيْهَرُعونَ {. أي صادفوهم كذلك فاقتدوا هبم }إِنَُّهْم أَلْفَْوا آَباَءُهْم َضالَِّني {: قوله تعاىل
: وقال أبو عبيدة. اإلهراع اإلسراع برعدة: قال الفراء. كهيئة اهلرولة: وقال جماهد. يسرعون؛ عن قتادة

 النار إذا جاء فالن يهرع إىل: املهرع املستحث؛ يقال: قال. وحنوه قول املربد. يستحثون من خلفهم} يهرعون{
يقال هرع وأهرع إذا استحث : الزجاج. يزعجون من شدة اإلسراع؛ قال الفضل: وقيل. استحثه الربد إليها

  .وأزعج
أي رسال أنذروهم } َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِفيهِْم مُْنِذرِيَن {. أي من األمم املاضية} َولَقَدْ َضلَّ قَْبلَُهْم أَكْثَُر الْأَوَِّلَني{: قوله تعاىل

أي الذين } إِلَّا ِعَبادَ اللَِّه الُْمْخلَِصنيَ {. أي آخر أمرهم} فَانْظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمْنذَرِينَ {.العذاب فكفروا 
َولَقَدْ َضلَّ {: وقيل هو من قوله تعاىل. }املنذَرين{هو استثناء من : مث قيل. وقد تقدم. استخلصهم اهللا من الكفر

  .}الْأَوَِّلَني  قَْبلَُهْم أَكْثَُر

ُه ُهُم الَْباِقَني، وََتَركَْنا َولَقَْد َنادَاَنا ُنوٌح فَلَنِْعمَ الُْمجِيُبونَ، َوَنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الْعَِظيمِ، َوَجَعلَْنا ذُرِّيََّت{ ٧٥: اآلية
ا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني، إِنَُّه ِمْن ِعَبادَِنا الُْمْؤِمنَِني، ثُمَّ أَغَْرقَْنا َعلَْيِه ِفي الْآِخرِيَن، َسالٌم َعلَى ُنوحٍ ِفي الْعَالَِمَني، إِنَّ

  }الْآخَرِيَن 
َربِّ ال َتذَْر َعلَى {: من النداء الذي هو االستغاثة؛ ودعا قيل مبسألة هالك قومه فقال} َولَقَدْ َنادَاَنا {: قوله تعاىل

. له كنا} فَلَنِْعَم الُْمجِيُبونَ {أي : قال الكسائي} فَلَنِْعَم الُْمجِيُبونَ {]. ٢٦: نوح[} َديَّاراً الْأَْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن 
. وهو الغرق} ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ {. يعين أهل دينه، وهم من آمن معه وكانوا مثانني على ما تقدم} وََنجَّيَْناُه َوأَْهلَُه {
ملا خرج نوح من السفينة مات من معه من الرجال والنساء إال ولده : قال ابن عباس} ُم الَْباِقَني َوَجَعلَْنا ذُرِّيََّتُه ُه{

كان ولد نوح ثالثة والناس كلهم من : وقال سعيد بن املسيب. }َوَجَعلَْنا ذُرِّيََّتُه ُهُم الَْباِقَني {: ونساءه؛ فذلك قوله
السند : وحام أبو السودان من املشرق إىل املغرب. والنصارى فسام أبو العرب وفارس والروم واليهود: ولد نوح

ويافث أبو الصقالبة والترك والالن واخلزر ويأجوج . واهلند والنوب والزنج واحلبشة والقبط والرببر وغريهم
: اإلسراء[} ذرية من محلنا مع نوح{: كان لغري ولد نوح أيضا نسل؛ بدليل قوله: وقال قوم. ومأجوج وما هنالك

سُُّهْم ِمنَّا قِيلَ َيا نُوُح اْهبِطْ بَِسالمٍ ِمنَّا َوَبَركَاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُممٍ ِممَّْن َمَعَك َوأَُمٌم َسُنَمتُِّعُهمْ ثُمَّ يََم{: وقوله]. ٣
  ن كفر أنا أغرقنا أولئكدون ذرية م} َوَجَعلَْنا ذُرِّيََّتُه ُهُم الَْباِقَني {: فعلى هذا معىن اآلية] ٤٨: هود[} َعذَاٌب أَلِيٌم 

أي تركنا عليه ثناء حسنا يف كل أمة، فإنه حمبب إىل اجلميع؛ حىت إن يف } َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي الْآِخرِيَن {: قوله تعاىل
وتركنا عليه {: أحدمها: وزعم الكسائي أن فيه تقديرين. روى معناه عن جماهد وغريه. اجملوس من يقول إنه أفريدون

أي تركنا . وهذا مذهب أيب العباس املربد. أي تركنا عليه هذا الثناء احلسن} َسالٌم َعلَى ُنوحٍ {: يقال} يف اآلخرين
سُوَرةٌ أَنَْزلَْناَها {: عليه هذه الكلمة باقية؛ يعين يسلمون له تسليما ويدعون له؛ وهو من الكالم احملكي؛ كقوله تعاىل

أي سالمة } َسالٌم َعلَى ُنوحٍ {: ومت الكالم مث ابتدأ فقال. وأبقينا عليه والقول اآلخر أن يكون املعىن]. ١:النور. [}
أي } تركنا{منصوب بـ } سالما{ويف قراءة ابن مسعود : قال الكسائي. }يف اآلخرين{له من أن يذكر بسوء 

يف األنبياء إذ مل : يلوق. أي يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم} ِفي الْآِخرِيَن {: وقيل. تركنا عليه ثناء حسنا سالما
]. ١٣: الشورى[} شََرَع لَكُْم ِمَن الدِّينِ َما َوصَّى بِهِ ُنوحاً {: يبعث بعده نيب إال أمر باالقتداء به؛ قال اهللا تعاىل



ذكره أبو . مل تلدغه عقرب} َسالٌم َعلَى ُنوحٍ ِفي الَْعالَِمَني {وبلغين أنه من قال حني يسمي : وقال سعيد بن املسيب
من نزل منزال فليقل : "ويف املوطأ عن خولة بنت حكيم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. ر يف التمهيدعم

وفيه عن أيب هريرة أن رجال من أسلم ". أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شيء حىت يرحتل
لدغتين عقرب؛ فقال رسول : فقال" من أي شيء: "مما منت هذه الليلة؛ فقال وسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: قال

  ".أما إنك لو قلت حني أمسيت أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل تضرك: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
والكاف يف موضع نصب؛ أي جزاء . أي نبقي عليهم الثناء احلسن}إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنِنيَ {: قوله تعاىل
. ومجعه أُخر. أي من كفر} ثُمَّ أَغَْرقَْنا الْآخَرِيَن {: قوله تعاىل. هذا بيان إحسانه} إنه من عبادنا املؤمنني{. كذلك

. إال أهنا حذفت؛ ألن املعىن معروف، وال يكون آخرا إال وقبله شيء من جنسه} من{واألصل فيه أن يكون معه 
: البلد[} ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا . أَْو ِمْسِكيناً ذَا َمْتَربٍَة{: ولهليس للتراخي ها هنا بل هو لتعديد النعم؛ كق} مث{

  .أي مث أخربكم أين قد أغرقت اآلخرين، وهم الذين تأخروا عن اإلميان] ١٦

ِه َوقَْوِمِه َماذَا َتْعُبُدونَ، أَإِفْكاً آِلَهةً ُدونَ اللَِّه َوإِنَّ ِمْن ِشيَعِتهَِ ِإلبَْراهِيَم، إِذْ َجاَء َربَّهُ بِقَلْبٍ َسِليمٍ، إِذْ قَالَ لِأَبِي{ ٨٣: اآلية
  }ُه ُمْدبِرِيَن ُترِيُدونَ، فََما ظَنُّكُْم بَِربِّ الَْعالَِمَني، فََنظََر نَظَْرةً ِفي النُُّجومِ، فَقَالَ إِنِّي َسقِيٌم، فََتَولَّْوا َعْن

قال . أي على منهاجه وسنته: وقال جماهد. أي من أهل دينه: قال ابن عباس} يمَ َوإِنَّ ِمْن ِشيَعِتهَِ ِإلْبَراِه{: قوله تعاىل
وقال . الشيعة األعوان، وهو مأخوذ من الشياع، وهو احلطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حىت يستوقد: األصمعي

وعلى األول . ليه السالمعلى هذا حملمد ع} شيعته{فاهلاء يف . املعىن وإن من شيعة حممد إلبراهيم: الكليب والفراء
لنوح وهو أظهر، ألنه هو املذكور أوال، وما كان بني نوح وإبراهيم إال نبيان هود وصاحل، وكان بني نوح وإبراهيم 

  .ألفان وستمائة وأربعون سنة؛ حكاه الزخمشري
سألت حممد بن سريين : عرايبوقال عوف األ. أي خملص من الشرك والشك} إِذْ َجاَء َربَُّه بِقَلْبٍ َسلِيمٍ {: قوله تعاىل

وذكر الطربي عن غالب القطان وعوف وغريمها عن حممد . الناصح هللا عز وجل يف خلقه: ما القلب السليم؟ فقال
إن عذبه اهللا فبذنبه، وإن غفر له فهنيئا له، وإن كان قلبه ! مسكني أبو حممد: بن سريين أنه كان يقول للحجاج

أن يعلم أن اهللا حق، : فقلت حملمد ما القلب السليم؟ قال: قال عوف. ري منهسليما فقد أصاب الذنوب من هو خ
يا بين ال تكونوا لعانني، : كان أيب يقول لنا: وقال هشام بن عروة. وأن الساعة قائمة، وأن اهللا يبعث من يف القبور
أحدمها : وحيتمل جميئه إىل ربه وجهني. }َسِليمٍ  إِذْ َجاَء َربَُّه بِقَلْبٍ{: أمل تروا إىل إبراهيم مل يلعن شيئا قط، فقال تعاىل

  .عند دعائه إىل توحيده وطاعته؛ الثاين عند إلقائه يف النار
يف موضع رفع } ما{تكون } َوقَْوِمِه َماذَا تَْعُبُدونَ {. وهو آزر، وقد مضى الكالم فيه} ألبيه} {إِذْ قَالَ ِلأَبِيه {

  وجيوز أن تكون. خربه} ذا{باالبتداء و 

: قال املربد. نصب على املفعول به؛ مبعىن أتريدون إفكا} أئفكا{. } تعبدون{يف موضع نصب بـ } ذا{و } ما{
دون اهللا {بدل من إفك } آهلة{. واإلفك أسوأ الكذب، وهو الذي ال يثبت ويضطرب، ومنه ائتفكت هبم األرض

أي } فََما ظَنُّكُْم بَِربِّ الَْعالَِمَني {. اهللا آفكني وجيوز أن يكون حاال مبعىن أتريدون أهلة من دون. أي تعبدون} تريدون
: وقيل]. ٦:االنفطار[ } َما غَرَّكَ بِرَبَِّك الْكَرِميِ {: ما ظنكم به إذا لقيتموه وقد عبدمت غريه؟ فهو حتذير، مثل قوله

  .أي شيء أومهتموه حىت أشركتم به غريه
أرسل إليه ملكهم إن غدا عيدنا فاخرج معنا، فنظر إىل : قال ابن زيد عن أبيه} فَنَظََر َنظَْرةً ِفي النُُّجومِ {: قوله تعاىل



وكان علم النجوم مستعمال عندهم منظورا فيه، فأومههم هو من تلك . إن هذا يطلع مع سقمي: جنم طالع فقال
حيتاج فيهما إىل  اجلهة، وأراهم من معتقدهم عذرا لنفسه؛ وذلك أهنم كانوا أهل رعاية وفالحة، وهاتان املعيشتان

كان علم النجوم من النبوة، فلما حبس اهللا تعاىل الشمس على يوشع بن نون : وقال ابن عباس. نظر يف النجوم
كان علم النجوم باقيا إىل زمن عيسى . وحكى جويرب عن الضحاك. أبطل ذلك، فكان نظر إبراهيم فيها علما نبويا
من : من أين علمتم مبوضعه؟ قالوا: لع عليه منه، فقالت هلم مرميعليه السالم، حىت دخلوا عليه يف موضع ال يط

اللهم ال تفهمهم يف علمها، فال يعلم علم النجوم أحد؛ فصار حكمها يف الشرع : فدعا ربه عند ذلك فقال. النجوم
د، وكانوا وكانوا يف قرية بني البصرة والكوفة يقال هلم هرمز جر: قال الكليب. حمظورا، وعلمها يف الناس جمهوال

فاملعىن على هذا . املعىن أهنم ملا كلفوه اخلروج معهم تفكر فيما يعمل: وقال احلسن. فهذا قول. ينظرون يف النجوم
: اخلليل واملربد} إِنِّي َسقِيٌم {. أنه نظر فيما جنم له من الرأي؛ أي فيما طلع له منه، فعلم أن كل حي يسقم فقال

كانت الساعة اليت دعوه إىل اخلروج معهم فيها ساعة : وقيل. نظر يف النجوم: رهيقال للرجل إذا فكر يف الشيء يدب
  املعىن فنظر فيما جنم من األشياء فعلم أن هلا خالقا: وقيل. تغشاه فيها احلمى

سأسقم سقم املوت؛ ألن من كتب } سقيم{معىن : وقال الضحاك. }إِنِّي سَِقيٌم {: فقال. ومدبرا، وأنه يتغري كتغريها
ه املوت يسقم يف الغالب مث ميوت، وهذا تورية وتعريض؛ كما قال للملك ملا سأل عن سارة هي أخيت؛ يعين علي

وقال ابن عباس وابن جبري والضحاك أيضا أشار هلم إىل مرض وسقم يعدي كالطاعون، وكانوا . أخوة الدين
وروى الترمذي احلكيم . ين منه خوفا من العدوىأي فار} َتَولَّْوا َعْنُه ُمدْبِرِيَن {لذلك } فـ{يهربون من الطاعون، 

حدثنا أيب قال حدثنا عمرو بن محاد عن أسباط عن السدي عن أيب مالك وأيب صاحل عن ابن عباس، وعن مسرة : قال
فلما كان يوم العيد . إن لنا عيدا لو خرجت معنا ألعجبك ديننا: قالوا إلبراهيم: عن اهلمداين عن ابن مسعود قال

ه وخرج معهم، فلما كان ببعض الطريق ألقى بنفسه، وقال إين سقيم أشتكي رجلي، فوطئوا رجله وهو خرجوا إلي
وهذا ليس : قال أبو عبداهللا]. ٥٧: األنبياء[ } َوتَاللَِّه لَأَكِيَدنَّ أَْصَناَمكُْم {صريع، فلما مضوا نادى يف آخرهم 

  .قد اجتمع له أمران مبعارض ملا قال ابن عباس وابن جبري؛ ألنه حيتمل أن يكون
..." مل يكذب إبراهيم النيب عليه السالم إال ثالث كذبات: "ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قلت

إِنَّكَ {: وقد قال جل وعز. وهو يدل على أنه مل يكن سقيما وإمنا عرض هلم" األنبياء"وقد مضى يف سورة . احلديث
وهذا من معاريض . فاملعىن إين سقيم فيما استقبل فتومهوا هم أنه سقيم الساعة]. ٣٠: الزمر[} َميٌِّت َوإِنَُّهْم َميُِّتونَ 

  :وقول لبيد] كفى بالسالمة داء[الكالم على ما ذكرنا، ومنه املثل السائر 
  ليصحين فإذا السالمة داء... فدعوت ريب بالسالمة جاهدا 

! أصحيح من املوت يف عنقه: فقال أعرايب! صحيح مات وهو: وقد مات رجل فجأة فالتف عليه الناس فقالوا
وَالَِّذي أَطَْمُع أَنْ َيغِْفَر ِلي {: فإبراهيم صادق، لكن ملا كان األنبياء لقرب حملهم واصطفائهم عد هذا ذنبا؛ وهلذا قال

. النفس لكفرهمأراد سقيم : وقيل. وقد مضى هذا كله مبينا واحلمد هللا] ٨٢: الشعراء[} َخِطيئَِتي َيْوَم الدِّينِ 
  .والنجوم يكون مجع جنم ويكون واحدا مصدرا

َبلُوا إِلَْيهِ فََراغَ إِلَى آِلهَِتهِْم فَقَالَ أَال َتأْكُلُونَ، َما لَكُمْ ال َتْنِطقُونَ، فََراغَ َعلَيْهِْم ضَْرباً بِالَْيِمنيِ، فَأَقْ{ ٩٦ - ٩١: اآلية
  }ونَ، وَاللَُّه َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ َيزِفُّونَ، قَالَ أََتْعُبُدونَ َما تَْنِحُت

. مال إليهم: وقال قتادة. جاء إليهم: وقال أبو مالك. ذهب إليهم: قال السدي} فَرَاغَ إِلَى آِلهَِتهِْم {: قوله تعاىل



. مائلوطريق رائغ أي . فراغ يروغ روغا وروغانا إذا مال. واملعىن متقارب. عدل: وقيل. أقبل عليهم: وقال الكليب
  :وقال الشاعر

  ويروغ عنك كما يروغ الثعلب... ويريك من طرف اللسان حالوة 
كان بني يدي األصنام : وكذا قيل. فخاطبها كما خياطب من يعقل؛ ألهنم أنزلوها بتلك املنزلة} أَال تَأْكُلُونَ {: فقال

: وقيل. تركوه للسدنة: وقيل. بزعمهم طعام تركوه ليأكلوه إذا رجعوا من العيد، وإمنا تركوه لتصيبه بركة أصنامهم
} فَرَاغَ َعلَْيهِمْ َضرْباً بِالَْيِمنيِ }{أَال َتأْكُلُونَ، َما لَكُْم ال َتْنِطقُونَ {: قرب هو إليها طعاما على جهة االستهزاء؛ فقال

مني اليمني اليت املراد بالي: وقيل. خص الضرب باليمني ألهنا أقوى والضرب هبا أشد؛ قال الضحاك والربيع بن أنس
. ضربا بالقوة واليمني القوة: وقال الفراء وثعلب]. ٥٧: األنبياء[} َوتَاللَِّه لَأَكِيَدنَّ أَْصَناَمكُمْ {: حلفها حني قال

} بِالَْيِمنيِ لَأََخذَْنا ِمْنُه . َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعضَ الْأَقَاوِيلِ{: ومنه قوله تعاىل. بالعدل واليمني ها هنا العدل: وقيل
أال ترى أن العدو عن الشمال واملعاصي عن الشمال . أي بالعدل، فالعدل لليمني واجلور للشمال] ٤٤: احلاقة[

فاليمني . أي من قبل الطاعة] ٢٨: الصافات[} إِنَّكُْم كُْنُتمْ َتأْتُوَنَنا َعنِ الَْيِمنيِ {: والطاعة عن اليمني؛ ولذلك قال
أال ترى أنه بايع اهللا بيمينه يوم امليثاق، فالبيعة باليمني؛ فلذلك . لم، والشمال موضع اجلورهو موضع العدل من املس

. يعطى كتابه غدا بيمينه؛ ألنه ويف بالبيعة، ويعطى الناكث للبيعة اهلارب برقبته من اهللا بشماله؛ ألن اجلور هناك
فجعل . عدل الذي كان بايع اهللا عليه يوم امليثاق مث وىف له ها هناأي بذلك ال} فَرَاغَ َعلَْيهِمْ ضَْرباً بِالَْيِمنيِ {: فقوله

  تلك األوثان جذاذا، أي فتاتا كاجلذيذة

. بضم الياء} يزفون{قرأ محزة } فَأَقَْبلُوا إِلَْيِه َيزِفُّونَ {. وهي السويق وليس من قبيل القوة؛ قاله الترمذي احلكيم
املعىن ميشون جبمعهم على مهل آمنني : وقيل. ميشون: قتادة والسدي .أي يسرعون؛ قاله ابن زيد. الباقون بفتحها

: وقال الضحاك. املعىن يتسللون تسلال بني املشي والعدو؛ ومنه زفيف النعامة: وقيل. أن يصيب أحد آهلتهم بسوء
زفاف ومنه أُِخذ . خيتالون وهو مشي اخليالء؛ قاله جماهد: وقيل. يرعدون غضبا: يسعون وحكى حيىي بن سالم

  :وقال الفرزدق. العروس إىل زوجها
  يزف وجاءت خلفه وهي ُزفَّف... وجاء قريع الشول قبل إفاهلا 

: قال األصمعي. وعلى هذا فاملفعول حمذوف. فمعناه يزفون غريهم أي حيملوهنم على التزفيف} يزفون{: ومن قرأ
م وأزفوا، وزففت العروس وأزففتها زف القو: مها لغتان يقال: وقيل. أزففت اإلبل أي محلتها على أن تزف

زعم . بضم الياء" ويزفون: "النحاس. احملفة اليت تزف فيها العروس؛ حكي ذلك عن اخلليل: وازدففتها مبعىن، واملزفة
أطردت الرجل أي : أبو حامت أنه ال يعرف هذه اللغة، وقد عرفها مجاعة من العلماء منهم الفراء وشبهها بقوهلم

  :ردته حنيته؛ وأنشد هو وغريهوط. صريته إىل ذلك
  فأمسى حصني قد أذل وأ قهرا... متىن حصني أن يسود جذاعة 
: وقال أبو إسحاق. الزفيف اإلسراع: قال حممد بن يزيد. يصريون إىل الزفيف} يزفون{أي صري إىل ذلك؛ فكذلك 
خفيفة؛ من وزف } وا إِلَْيِه َيزِفُونَ فَأَقَْبلُ{وزعم الكسائي أن قوما قرؤوا : وقال أبو حامت. الزفيف أول عدو النعام
وروى الفراء وهو . فهذه حكاية أيب حامت وأبو حامت مل يسمع من الكسائي شيئا: قال النحاس. يزف، مثل وزن يزن

  قال. وأنا ال أعرفها: قال الفراء. خمففة} يزفون{صاحب الكسائي عن الكسائي أنه ال يعرف 



  .}يزفون{وال نعلم أحدا قرأ : قال النحاس. قال وزف يزف إذا أسرعوقد عرفها غريمها أنه ي: أبو إسحاق
من } يزفون{. على البناء للمفعول} يزفون{و : الزخمشري. هي قراءة عبداهللا بن يزيد فيما ذكر املهدوي: قلت

} ونيزف{: وذكر الثعليب عن احلسن وجماهد وابن السميقع. زفاه إذا حداه؛ كأن بعضهم يزف بعضا لتسارعهم إليه
  .بالراء من رفيف النعام، وهو ركض بني املشي والطريان

} أتعبدون ما تنحون{: فيه حذف؛ أي قالوا من فعل هذا بآهلتنا، فقال حمتجا} قَالَ أَتَْعُبُدونَ َما َتْنِحُتونَ {: قوله تعاىل
. بالكسر حنتا أي براهوالنحت النجر والربي حنته ينحته . أي أتعبدون أصناما أنتم تنحتوهنا بأيديكم تنجروهنا

يف موضع نصب أي وخلق ما تعملونه } ما} {وَاللَُّه َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ {. والنحاتة الرباية واملنحت ما ينحت به
} َبلْ رَبُّكُْم َربُّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ الَِّذي فَطََرُهنَّ {: من األصنام، يعين اخلشب واحلجارة وغريمها؛ كقوله

هي نفي، واملعىن وما تعملون ذلك لكن اهللا : وقيل. استفهام ومعناه التحقري لعملهم} ما{إن : وقيل] ٥٦: ألنبياءا[
أن : مع الفعل مصدرا، والتقدير واهللا خلقكم وعملكم وهذا مذهب أهل السنة} ما{واألحسن أن تكون . خالقه

وروى أبو هريرة عن النيب . هب القدرية واجلربيةويف هذا إبطال مذا. األفعال خلق هللا عز وجل واكتساب للعباد
: وخرجه البيهقي من حديث حذيفة قال. ذكره الثعليب" إن اهللا خالق كل صانع وصنعته: "صلى اهللا عليه وسلم قال

" إن اهللا عز وجل صنع كل صانع وصنعته فهو اخلالق وهو الصانع سبحانه: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .يف الكتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن وقد بينامها

  }قَالُوا اْبُنوا لَهُ ُبْنيَاناً فَأَلْقُوُه ِفي الَْجِحيمِ، فَأَرَاُدوا بِِه كَْيداً فََجَعلَْناُهُم الْأَْسفَِلَني { ٩٧: اآلية

ـ " األنبياء"حسب ما تقدم يف أي تشاوروا يف أمره ملا غلبهم باحلجة } قَالُوا اْبنُوا لَُه بُْنَياناً {: قوله تعاىل قَالُوا {بيانه ف
بنوا حائطا من حجارة طوله يف : قال ابن عباس. متلؤونه حطبا فتضرمونه، مث ألقوه فيه وهو اجلحيم} اْبنُوا لَُه بُْنَياناً 

سيب اهللا ح: فلما صار يف البنيان قال: وقال ابن عمرو بن العاص. السماء ثالثون ذراعا، ومألوه نارا وطرحوه فيها
وذكر . تدل على الكناية؛ أي يف جحيمه؛ أي يف جحيم ذلك البنيان} اجلحيم{واأللف والالم يف . ونعم الوكيل

بينما رجل : "أن قائل ذلك امسه اهليزن رجل من أعراب فارس وهم الترك، وهو الذي جاء فيه احلديث: الطربي
أي } فَأََرادُوا بِِه كَْيداً {. واهللا أعلم" رض إىل يوم القيامةميشى يف حلة له يتبختر فيها فخسف به فهو يتجلجل يف األ

املقهورين املغلوبني إذ نفذت حجته من حيث } فََجَعلَْناُهمُ الْأَْسفَِلَني {. والكيد املكر؛ أي احتالوا إلهالكه. بإبراهيم
  .مل ميكنهم دفعها، ومل ينفذ فيه مكرهم وال كيدهم

  }ي ذَاِهٌب إِلَى َربِّي َسَيْهِدينِ، َربِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلحَِني، فََبشَّْرَناُه بُِغالمٍ َحِليمٍ َوقَالَ إِنِّ{ ١٠١ - ٩٩: اآلية
َوقَالَ {وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السالم، وذلك حني خلصه اهللا من النار . هذه اآلية أصل يف اهلجرة والعزلة

فيما نويت } َسَيْهِدينِ {بلد قومي ومولدي إىل حيث أمتكن من عبادة ريب فإنه أي مهاجر من } إِنِّي ذَاِهٌب إِلَى رَبِّي 
: وقيل. هو أول من هاجر من اخللق مع لوط وسارة، إىل األرض املقدسة وهي أرض الشام: قال مقاتل. إىل الصواب

. مستوىف" الكهف"يف وقد مضى بيان هذا . فعلى هذا ذهابه بالعمل ال بالبدن. ذاهب بعملي وعباديت، وقليب ونييت
  .وعلى األول باملهاجرة إىل الشام وبيت القدس

قاله ملن : وقيل. قال ذلك ملن فارقه من قومه؛ فيكون ذلك توبيخا هلم: مث قيل. خرج إىل حران فأقام هبا مدة: وقيل
: القول تأويالنوفيه على هذا . قال هذا قبل إلقائه يف النار: وقيل. هاجر معه من أهله؛ فيكون ذلك منه ترغيبا

قد ذهب إىل اهللا تعاىل؛ ألنه عليه : إين ميت؛ كما يقال ملن مات: الثاين. إين ذاهب إىل ما قضاه علي ريب: أحدمها



كُونِي بَْرداً {: السالم تصور أنه ميوت بإلقائه يف النار، على املعهود من حاهلا يف تلف ما يلقى فيها، إىل أن قيل هلا
إىل } سيهدين{: أحدمها: على هذا القول تأويالن} سيهدين{: ويف قوله. إبراهيم منها فحينئذ سلم} َوَسالماً 

ملا أرادوا إلقاء : وقال سليمان ابن صرد وهو ممن أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم. إىل اجلنة: الثاين. اخلالص منها
اذهب به إىل هذا الذي : هرها وتقولإبراهيم يف النار جعلوا جيمعون له احلطب؛ فجعلت املرأة العجوز حتمل على ظ

حسيب اهللا ونعم : "فلما طرح يف النار قال. } قَالَ إِنِّي ذَاِهبٌ إِلَى رَبِّي{ يذكر آهلتنا؛ فلما ذهب به ليطرح يف النار 
إن النار مل : فقال أبو لوط وكان ابن عمه] ٦٩: األنبياء[} َيا نَاُر كُونِي َبرْداً َوَسالماً {: فقال اهللا تعاىل" الوكيل

  .فأرسل اهللا عنقا من النار فأحرقه. حترقه من أجل قرابته مين
وقد مضى . ملا عرفه اهللا أنه خملصه دعا اهللا ليعضده بولد يأنس به يف غربته} رب هب يل من الصاحلني{: قوله تعاىل

. ف مثل هذا كثريويف الكالم حذف؛ أي هب يل ولدا صاحلا من الصاحلني، وحذ. القول يف هذا" آل عمران"يف 
أي أنه يكون حليما يف كربه فكأنه بشر ببقاء ذلك الولد؛ ألن الصغري ال } فََبشَّْرَناُه بُِغالمٍ َحِليمٍ {: قال اهللا تعاىل

  ".الذاريات"ويأيت أيضا يف ". هود"يوصف بذلك، فكانت البشرى على ألسنة املالئكة كما تقدم يف 
َمَعُه السَّْعَي قَالَ َيا بَُنيَّ إِنِّي أََرى ِفي الَْمَنامِ أَنِّي أَذَْبُحَك فَاْنظُْر مَاذَا َتَرى قَالَ َيا أََبتِ فَلَمَّا َبلَغَ { ١١٣ - ١٠٢: اآلية

  }افَْعلْ َما ُتْؤَمُر َسَتجِدُنِي إِنْ َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّابِرِيَن

  }فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ{] ١٠٣: [اآليه
  }َونَاَديَْناُه أَنْ َيا إِبَْراهِيُم، قَْد َصدَّقَْت الرُّؤْيا إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني{ ] ١٠٤[: اآليه
  }إِنَّ َهذَا لَُهوَ الَْبالُء الُْمبُِني{ ] ١٠٥: [اآليه
  }َوفَدَْيَناُه بِذِْبحٍ َعِظيمٍ{  ١٠٦: [اآليه
  }آخِرِيَنَوَترَكَْنا َعلَْيِه ِفي الْ{ ] ١٠٧: [اآليه
  }َسالٌم َعلَى إِبَْراهِيَم{ ] ١٠٨: [اآليه
  }كَذَِلَك َنجْزِي الُْمْحِسنَِني{ ] ١٠٩: [اآليه
  }إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني{ ] ١١٠: [اآليه
  }وََبشَّرَْناُه بِإِْسَحاقَ َنبِّياً ِمَن الصَّاِلِحَني{ ] ١١١: [اآليه
  }لَْيِه َوَعلَى إِْسحَاَق َوِمْن ذُرِّيَِّتهَِما ُمْحِسٌن َوظَاِلٌم ِلنَفِْسِه ُمبٌِني َوبَاَركَْنا َع{ ] ١١٢: [اآليه

  :فيه سبع عشرة مسألة
أي فوهبنا له الغالم؛ فلما بلغ مع املبلغ الذي يسعى مع أبيه يف أمور } فَلَمَّا َبلَغَ َمَعُه السَّْعيَ {: قوله تعاىل: األوىل

أي } فَلَمَّا َبلَغَ َمَعُه السَّْعيَ {: وقال جماهد. }قَالَ َيا ُبَنيَّ إِنِّي أََرى ِفي الَْمَنامِ أَنِّي أَذَْبُحَك{ دنياه معينا له على أعماله 
. هو احتالم: وقال ابن عباس. كان يومئذ ابن ثالث عشرة سنة: وقال الفراء. شب وأدرك سعيه سعي إبراهيم

ابن . هو السعي يف العبادة: ابن زيد. لعقل الذي تقوم به احلجةهو سعي ا: احلسن ومقاتل. مشى مع أبيه: قتادة
  ].١٩: اإلسراء[} َوَسَعى لََها َسعَْيَها {: صام وصلى، أمل تسمع اهللا عز وجل يقول: عباس

وممن قال بذلك العباس بن عبداملطلب وابنه . الذبيح إسحاق: فقال أكثرهم. واختلف العلماء يف املأمور بذحبه
وهو الصحيح عن . الذبيح إسحاق: روى الثوري وابن جريج يرفعانه إىل ابن عباس قال. الصحيح عنهعبداهللا وهو 

ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح : فقال عبداهللا. يا ابن األشياخ الكرام: عبداهللا بن مسعود أن رجال قال له
يرفعه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد روى محاد بن زيد . اهللا ابن إبراهيم خليل اهللا صلى اهللا عليه وسلم



إن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلى اهللا عليهم : "قال
  ".وسلم

وعن . وذلك مروي أيضا عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه. الذبيح إسحاق: وروى أبو الزبري عن جابر قال
وقال به من التابعني . فهؤالء سبعة من الصحابة. وهو قول عمر رضي اهللا عنه. ن الذبيح إسحاقأ: عبداهللا بن عمر

وغريهم علقمة والشعيب وجماهد وسعيد بن جبري وكعب األحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أيب بزة 
: بن أنس، كلهم قالوا وعطاء ومقاتل وعبدالرمحن بن سابط والزهري والسدي وعبداهللا بن أيب اهلذيل ومالك

قال . وعليه أهل الكتابني اليهود والنصارى، واختاره غري واحد منهم النحاس والطربي وغريمها. الذبيح إسحاق
أرى إبراهيم ذبح إسحاق يف املنام، فسار به مسرية شهر يف غداة واحدة، حىت أتى به املنحر من : سعيد بن جبري

أن يذبح الكبش فذحبه، وسار به مسرية شهر يف روحة واحدة طويت له  مىن؛ فلما صرف اهللا عنه الذبح وأمره
: وقال آخرون. وهذا القول أقوى يف النقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن الصحابة والتابعني. األودية واجلبال

اس أيضا، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عب. وممن قال ذلك أبو هريرة وأبو الطفيل عامر بن واثلة. هو إمساعيل
ومن التابعني سعيد بن املسيب والشعيب ويوسف بن مهران وجماهد والربيع بن أنس وحممد بن كعب القرظي 

  :وسئل أبو سعيد الضرير عن الذبيح فأنشد. والكليب وعلقمة
  نطق الكتاب بذاك والتنزيل... إن الذبيح هديت إمساعيل 
  يلوأتى به التفسري والتأو... شرف به خص اإلله نبينا 
  شرفا به قد خصه التفضيل... إن كنت أمته فال تنكر له 

ومىت كان ! يا أصمعي أين عزب عنك عقلك: سألت أبا عمرو بن العالء عن الذبيح، فقال: وعن األصمعي قال
وروي عن النيب صلى اهللا عليه . إسحاق مبكة؟ وإمنا كان إمساعيل مبكة، وهو الذي بىن البيت مع أبيه واملنحر مبكة

  أن الذبيح: "موسل

واحتجوا بأن اهللا عز وجل قد . واألول أكثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعني" إمساعيل
إِنِّي ذَاِهٌب إِلَى َربِّي {: أخرب عن إبراهيم حني فارق قومه، فهاجر إىل الشام مع امرأته سارة وابن أخيه لوط فقال

فَلَمَّا اْعَتزَلَُهْم َوَما َيعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَهْبَنا {: فقال تعاىل} بِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحنيَ َر{: أنه دعا فقال} َسيَْهِدينِ 
فذكر أن الفداء يف الغالم احلليم الذي } َوفَدَْيَناُه بِذِْبحٍ َعِظيمٍ {: ؛ وألن اهللا قال]٤٩:مرمي[} لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب 

وذلك قبل أن } بُِغالمٍ َحلِيمٍ {: ، وقال هنا} َوَبشَّْرَناهُ بِإِْسحَاَق {: هيم وإمنا بشر بإسحاق؛ ألنه قالبشره به إبرا
بأن : احتج من قال إنه إمساعيل. يتزوج هاجر وقبل أن يولد له إمساعيل، وليس يف القرآن أنه بشر بولد إال إسحاق

: األنبياء[} وَإِْسَماِعيلَ وَإِْدرِيَس وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ ِمَن الصَّابِرِيَن {: اهللا تعاىل وصفه بالصرب دون إسحاق يف قوله تعاىل
؛ ألنه وعد أباه ]٥٤: مرمي[} إِنَُّه كَانَ َصاِدَق الَْوْعدِ {: وهو صربه على الذبح، ووصفه بصدق الوعد يف قوله] ٨٥

فكيف يأمره بذحبه وقد وعده } رَْناُه بِإِْسحَاَق َنبِّياً وََبشَّ{ : من نفسه الصرب على الذبح فوىف به؛ وألن اهللا تعاىل قال
فكيف يؤمر ] ٧١: هود[} فََبشَّْرَناَها بِإِْسحَاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاقَ َيْعقُوَب {: أن يكون نبيا، وأيضا فإن اهللا تعاىل قال
بش يف الكعبة، فدل على أن الذبيح وأيضا ورد يف األخبار تعليق قرن الك. بذبح إسحاق قبل إجناز الوعد يف يعقوب

كيف يأمره : وهذا االستدالل كله ليس بقاطع؛ أما قوهلم. إمساعيل، ولو كان إسحاق لكان الذبح يقع ببيت املقدس
وبشرناه بنبوته بعد أن كان من أمره ما كان؛ قال ابن : بذحبه وقد وعده بأنه يكون نبيا، فإنه حيتمل أن يكون املعىن



مل يرد يف القرآن أن يعقوب يولد من : قال. لعله أمر بذبح إسحاق بعد أن ولد إلسحاق يعقوبو. عباس وسيأيت
ولو كان الذبيح إسحاق لكان الذبح يقع ببيت املقدس، فاجلواب عنه ما قاله سعيد بن جبري : وأما قوهلم. إسحاق

  .وهذا مذهب ثالث. اهللا أعلم أيهما الذبيح: وقال الزجاج. على ما تقدم
رأى ذلك إبراهيم : قال مقاتل} قَالَ َيا ُبَنيَّ إِنِّي أََرى ِفي الَْمَنامِ أَنِّي أَذَْبُحَك فَاْنظُْر َماذَا َتَرى {: قوله تعاىل: يةالثان

  :وقال حممد بن كعب. عليه السالم ثالث ليال متتابعات

وهذا ثابت يف اخلرب املرفوع، . قلوهبم كانت الرسل يأتيهم الوحي من اهللا تعاىل أيقاظا ورقودا؛ فإن األنبياء ال تنام
رؤيا األنبياء وحي؛ : وقال ابن عباس". إنا معاشر األنبياء تنام أعيننا وال تنام قلوبنا: "قال صلى اهللا عليه وسلم

: فقيل له يف منامه. ملا بشر إبراهيم بإسحاق قبل أن يولد له قال هو إذا هللا ذبيح: وقال السدي. واستدل هبذه اآلية
إن اهللا يأمرك بذبح ابنك؛ فلما : إن إبراهيم رأى يف ليلة التروية كأن قائال يقول: ويقال. نذرت فف بنذركقد 

فلما كانت الليلة الثانية رأى . أصبح روى يف نفسه أي فكر أهذا احللم من اهللا أم من الشيطان؟ فسمي يوم التروية
مث رأى مثله يف الليلة الثالثة فهم . فسمي يوم عرفة ذلك أيضا وقيل له الوعد، فلما أصبح عرف أن ذلك من اهللا

. ال إله إال اهللا واهللا أكرب: فقال الذبيح. اهللا أكرب اهللا أكرب: وروي أنه ملا ذحبه قال جربيل. بنحره فسمي يوم النحر
  .وقد اختلف الناس يف وقوع هذا األمر. اهللا أكرب واحلمد هللا؛ فبقي سنة: فقال إبراهيم

إن نفس الذبح مل يقع، وإمنا وقع األمر بالذبح قبل أن يقع الذبح، ولو وقع مل يتصور رفعه، : ل أهل السنةفقا: الثالثة
: وقوله تعاىل. فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل؛ ألنه لو حصل الفراغ من امتثال األمر بالذبح ما حتقق الفداء

هذا أصح ما قيل به يف . وفعلت ما أمكنك مث امتنعت ملا منعناكأي حققت ما نبهناك عليه، : } قَْد َصدَّقَْت الرُّؤْيا {
: واستدل على هذا بقول جماهد. ليس هذا مما ينسخ بوجه؛ ألن معىن ذحبت الشيء قطعته: وقالت طائفة. هذا الباب

حلقة قال إسحاق إلبراهيم ال تنظر آيل فترمحين، ولكن اجعل وجهي إىل األرض؛ فأخذ إبراهيم السكني فأمرها على 
. كان كلما قطع جزءا التأم: وقال بعضهم. قال اطعين هبا طعنا. انقلبت السكني: فقال له ما لك؟ قال. فانقلبت

وهذا كله جائز يف القدرة . وجد حلقه حناسا أو مغشى بنحاس، وكان كلما أراد قطعا وجد منعا: وقالت طائفة
ولو كان قد جرى ذلك لبينه اهللا . لنظر وإمنا طريقه اخلربلكنه يفتقر إىل نقل صحيح، فإنه أمر ال يدرك با. اإلهلية

  تعاىل تعظيما لرتبة إمساعيل

إن إبراهيم ما أمر بالذبح احلقيقي الذي : وقال بعضهم. وإبراهيم صلوات اهللا عليهما، وكان أوىل بالبيان من الفداء
بالذبح احلقيقي، فلما أتى مبا أمر به من هو فري األوداج وإهنار الدم، وإمنا رأى أنه أضجعه للذبح فتوهم أنه أمر 

وال يظن باخلليل والذبيح أن يفهما من هذا . وهذا كله خارج عن املفهوم} قَْد َصدَّقَْت الرُّؤْيا {: اإلضجاع قيل له
  .وأيضا لو صحت هذه األشياء ملا احتيج إىل الفداء. األمر ما ليس له حقيقة حىت يكون منهما التوهم

بضم التاء وكسر الراء من أرِى } ماذا ترى{قرأ أهل الكوفة غري عاصم } اْنظُْر َماذَا َتَرى {: عاىلقوله ت: الرابعة
مل يقل هذا أحد غريه، وإمنا قال العلماء : قال الزجاج. أي فانظر ماذا ترى من صربك وجزعك: قال الفراء. ُيري

. إمنا يكون هذا من رؤية العني خاصة: قالو} تُرى{وأنكر أبو عبيد . ماذا تشري؛ أي ما تريك نفسك من الرأي
أريت فالنا : وهذا غلط، وهذا يكون من رؤية العني وغريها وهو مشهور، يقال: النحاس. وكذلك قال أبو حامت

وقد روي عن الضحاك . مضارع رأيت} ترى{الباقون . الصواب، وأريته رشده، وهذا ليس من رؤية العني
ومل يقل له ذلك على وجه املؤامرة يف أمر اهللا، وإمنا شاوره ليعلم صربه ألمر . غري مسمى الفاعل} ترى{واألعمش 



أي ما تؤمر به فحذف اجلار } قَالَ َيا أََبِت افَْعلْ َما ُتؤَْمُر {اهللا؛ أو لتقر عينه إذا رأى من ابنه طاعة يف أمر اهللا فـ 
  :كما حذف من قوله

  أمرتك اخلري فافعل ما أمرت به
] ٥٩: النمل[} َوَسالٌم َعلَى ِعَباِدهِ الَِّذيَن اْصطَفَى {: لضمري فصار تؤمره مث حذفت اهلاء؛ كقولهفوصل الفعل إىل ا

ملا : قال بعض أهل اإلشارة} سََتجُِدنِي إِنْ َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّابِرِيَن {. مبعىن الذي} ما{و . أي اصطفاهم على ما تقدم
يف ] ٥: يوسف[ }َيا بَُنيَّ {وكذلك يف ] ٤: يوسف[} َيا أََبِت {م يف وقد مضى الكال. استثىن وفقه اهللا للصرب

  وغريها" يوسف"

وقرأ ابن مسعود وابن عباس وعلي وضوان اهللا عليهم . أي انقادا ألمر اهللا} فَلَمَّا أَْسلََما {: قوله تعاىل -اخلامسة
أسلم أحدمها نفسه هللا عز وجل : وقال قتادة. سلمااست: وقال ابن عباس. أي فوضا أمرمها إىل اهللا} فَلَمَّا أَْسلََما {

حمذوف عند البصريني " ملا"وجواب . كبه وحول وجهه إىل القبلة: قال قتادة} َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ {. وأسلم اآلخر ابنه
: واو زائدة مقحمة؛ كقولهوال} ناديناه{اجلواب : وقال الكوفيون. فديناه بكبش} فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ {تقديره 

َوُهْم ِمْن كُلِّ {: وقول. أي أوحينا] ١٥: يوسف[} فَلَمَّا ذََهُبوا بِِه وَأَْجَمُعوا أَنْ َيْجَعلُوُه ِفي غَيَاَبِت الُْجبِّ َوأَْوَحْيَنا {
: الزمر[} َحْت أَبَْواُبَها َوقَالَ حَتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِت{: وقوله. أي اقترب} واقترب{]. ٩٦:األنبياء[} َحَدبٍ َيْنِسلُونَ 

  :وقال امرؤ القيس. أي قال هلم] ٧٣
  فلما أجزنا ساحة احلي وانتحى

  :وقال أيضا. أي انتحى، والواو زائدة
  ورأيتم أبناءكم شبوا... حىت إذا محلت بطونكم 

  إن اللئيم الفاجر اخلب... وقلبتم ظهر اجملن لنا 
إن الذبيح قال إلبراهيم عليه السالم : ويف اخلرب. ف املعاين ال جيوز أن تزادوالواو من حرو: النحاس. أراد قلبتم

يا أبت أشدد رباطي حىت ال أضطرب؛ واكفف ثيابك لئال ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي : حني أراد ذحبه
فترمحين،  فتحزن، وأسرع مر السكني على حلقى ليكون املوت أهون علي وأقذفين للوجه؛ لئال تنظر إىل وجهي

فلما جر إبراهيم عليه السالم السكني ضرب . ولئال أنظر إىل الشفرة فأجزع، وإذا أتيت إىل أمي فأقرئها مين السالم
اهللا عليه صفيحة من حناس، فلم تعمل السكني شيئا، مث ضرب به على جبينه وحز يف قفاه فلم تعمل السكني شيئا؛ 

َيا إِبَْراهِيُم، قَْد َصدَّقَْت {معناه كبه على وجهه فنودي : كذلك فال ابن عباس}  َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ{: فذلك قوله تعاىل
وقد تقدمت اإلشارة إىل عدم صحته، وأن املعىن ملا اعتقد الوجوب . فالتفت فإذا بكبش؛ ذكره املهدوي} الرُّْؤيا 

  وهتيأ للعمل؛ هذا هبيئة

وعلى هذا يتصور النسخ قبل الفعل . ومل يكن هناك مر سكني الذبح، وهذا بصورة املذبوح، أعطيا حمال للذبح فداء
والتل الدفع : اهلروي. كبه لوجهه: أي صرعه؛ كما تقول} وتله للجبني{: قال اجلوهري. واهللا أعلم. على ما تقدم

فجاء بناقة : "ويف حديث آخر. أي ملصرعك" وتركوك ملتلك: "والصرع؛ ومنه حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه
: قال ابن األنباري" بينا أنا نائم أتيت مبفاتيح خزائن األرض فتلت يف يدي: "ويف احلديث. أي أناخها" ء فتلهاكوما

تل يتل : فصبت يف يدي؛ والتل الصب؛ يقال: قال ابن األعرايب. تللت الرجل إذا ألقيته: أي فألقيت يف يدي؛ يقال
  .إذا صب، وتل يتل بالكسر إذا سقط



عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت بشراب فشرب منه،  ويف صحيح مسلم: قلت
ال واهللا، ال أوثر بنصييب : فقال الغالم" أتأذن يل أن أعطي هؤالء: "وعن ميينه غالم وعن يساره أشياخ؛ فقال للغالم

إن : وقال بعض أهل اإلشارة. قال؛ فتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يده؛ يريد جعله يف يده. منك أحدا
يا إبراهيم اذبح ولدك يف : إبراهيم ادعى حمبة اهللا، مث نظر إىل الولد باحملبة، فلم يرض حبيبه حمبة مشتركة؛ فقيل له

يا إبراهيم مل : فأوحى اهللا إليه. اللهم تقبله مين يف مرضاتك: مرضايت، فشمر وأخذ السكني وأضجع ولده، مث قال
وقال كعب . لولد، وإمنا املراد أن ترد قلبك إلينا، فلما رددت قلبك بكليته إلينا رددنا ولدك إليكيكن املراد ذبح ا

واهللا لئن مل أفنت عند هذا آل إبراهيم ال أفنت منهم أحدا : ملا أرى إبراهيم ذبح ولده يف منامه، قال الشيطان: وغريه
. ال: أتدرين أين يذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: م وقالفتمثل الشيطان هلم يف صورة الرجل، مث أتى أم الغال. أبدا
فإن كان : قالت. إنه يزعم أن ربه أمره بذلك: فقال. كال هو أرأف به من ذلك: قالت. إنه يذهب به ليذحبه: قال

فإنه : قال. ال: أتدري أين يذهب بك أبوك؟ قال: مث أتى الغالم فقال. ربه قد أمره بذلك فقد أحسن أن يطيع ربه
مث . فليفعل ما أمره اهللا به، مسعا وطاعة ألمر اهللا: قال. زعم أن ربه أمره بذلك: ومل؟ قال: قال. بك ليذحبك يذهب

  أين تريد؟ واهللا إين ألظن أن الشيطان قد جاءك يف منامك فأمرك: جاء إبراهيم فقال

. فلم يصب، امللعون منهم شيئا .إليك عين يا عدو اهللا، فواهللا ألمضني ألمر ريب: فعرفه إبراهيم فقال. بذبح ابنك
ملا أمر إبراهيم بذبح ابنه عرض له الشيطان عند مجرة العقبة فرماه بسبع حصيات حىت ذهب، مث : وقال ابن عباس

عرض له عند اجلمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حىت ذهب، مث عرض له عند اجلمرة األخرى فرماه بسبع 
  . تعاىلحصيات حىت ذهب مث مضى إبراهيم ألمر اهللا
يف املنحر مبىن عند اجلمار اليت رمى هبا إبليس : وقيل. مبكة يف املقام: واختلف يف املوضع الذي أراد ذحبه فيه فقيل

أنه ذحبه على : وحكي عن سعيد بن جبري. لعنه اهللا؛ قاله ابن عباس وابن عمر وحممد بن كعب وسعيد بن املسيب
واألول أكثر؛ فإنه . ذحبه بالشام وهو من بيت املقدس على ميلني: ريجوقال ابن ج. الصخرة اليت بأصل ثبري مبىن

فوالذي نفسي بيده لقد : وقال ابن عباس. ورد يف األخبار تعليق قرن الكبش يف الكعبة، فدل على أنه ذحبه مبكة
وقع أجاب من قال بأن الذبح . كان أول اإلسالم، وإن رأس الكبش ملعلق بقرنيه من ميزاب الكعبة وقد يبس

  .واهللا أعلم. لعل الرأس محل من الشام إىل مكة: بالشام
إِنَّ َهذَا لَُهَو الَْبالءُ {. أي جنزيهم باخلالص من الشدائد يف الدنيا واآلخرة} إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنِنيَ {: قوله تعاىل

  :قال زهري. وقد يقال باله. م عليهأباله اهللا إبالء وبالء إذا أنع: أي النعمة الظاهرة؛ يقال} الُْمبُِني 
  فأبالمها خري البالء الذي يبلو
بل الثاين من باله يبلوه إذا اختربه، وال يقال من االختبار إال باله يبلوه، : وقال آخرون. فزعم قوم أنه جاء باللغتني
ونبلوكم {:  عز وجلوأصل هذا كله من االختبار أن يكون باخلري والشر؛ قال اهللا. وال يقال من االبتالء يبلوه

وهذا من : هذا من البالء الذي نزل به يف أن يذبح ابنه؛ قال: وقال أبو زيد]. ٣٥: األنبياء[} بالشر واخلري فتنة
  .البالء املكروه

والذبح . الذبح اسم املذبوح ومجعه ذبوح؛ كالطحن اسم املطحون} َوفََدْينَاُه بِذِْبحٍ َعِظيمٍ {: قوله تعاىل -السابعة
. وإمنا عظم قدره ألنه فدى به الذبيح؛ أو ألنه متقبل. أي عظيم القدر ومل يرد عظيم اجلثة} عظيم{. فتح املصدربال

وقال ابن . وأهل التفسري على أنه ههنا للشريف، أو املتقبل. عظيم يف اللغة يكون للكبري وللشريف: قال النحاس



أنه كبش : وعنه أيضا. عى حىت فدى اهللا به إمساعيلهو الكبش الذي تقرب به هابيل، وكان يف اجلنة ير: عباس
ما فدي إمساعيل إال بتيس من األروى هبط : وقال احلسن. أرسله اهللا من اجلنة كان قد رعى يف اجلنة أربعني خريفا

. نهفلما رآه إبراهيم أخذه فذحبه وأعتق اب. عليه من ثبري، فذحبه إبراهيم فداء عن ابنه، وهذا قول علي رضي اهللا عنه
وأهل . التيس اجلبلي: قد قيل أنه فدي بوعل، والوعل: وقال أبو إسحاق الزجاج. يا بين اليوم وهبت يل: وقال

  .التفسري على أنه فدي بكبش
أفضل : قالوا. وهذا مذهب مالك وأصحابه. يف هذه اآلية دليل على أن األضحية بالغنم أفضل من اإلبل والبقر

ث الضأن أفضل من فحل املعز، وفحول املعز خري من إناثها، وإناث املعز خري من الضحايا الفحول من الضأن، وإنا
أي ضخم اجلثة مسني، وذلك كبش ال مجل وال } وَفََديَْناُه بِذِْبحٍ َعِظيمٍ {: وحجتهم قوله سبحانه وتعاىل. اإلبل والبقر

: جيزيك كبش مسني، مث قرأ: ؟ فقالإين نذرت أن أحنر ابين: وروى جماهد وغريه عن ابن عباس أنه سأل رجل. بقرة
وضحى رسول اهللا . لو علم اهللا حيوانا أفضل من الكبش لفدى به إسحاق: وقال بعضهم. } وفديناه بذبح عظيم{

وذكر ابن أيب شيبة عن ابن علية عن الليث عن . وأكثر ما ضحي به الكباش. صلى اهللا عليه وسلم بكبشني أملحني
  .اةالذبح العظيم الش: جماهد قال

الضحية أفضل إال مبىن؛ ألنه ليس موضع : فقال مالك وأصحابه. األضحية أو الصدقة بثمنها: واختلفوا أيهما أفضل
ما أبايل أال أضحي إال بديك وألن أضعه يف يتيم : روينا عن بالل أنه قال: وقال ابن املنذر. األضحية؛ حكاه أبو عمر

  -قد ترب فيه 

. وبه قال مالك وأبو ثور. وهذا قول الشعيب إن الصدقة أفضل. أن أضحي بهأحب إيل من  -هكذا قال احملدث 
زاد أبو عمر وأمحد بن . وبه قال أصحاب الرأي. إن الضحية أفضل؛ هذا قول ربيعة وأيب الزناد: وفيه قول ثان
أفضل من ومعلوم أن صالة العيد . الضحية أفضل من الصدقة؛ ألن الضحية سنة مؤكدة كصالة العيد: حنبل قالوا
وقد روي يف فضل الضحايا آثار : فال أبو عمر. وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله. سائر النوافل

قال : حسان؛ فمنها ما رواه سعيد بن داود بن أيب زنرب عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال
وهو : قال أبو عمر" ضل عند اهللا من إهراق الدمما من نفقة بعد صلة الرحم أف: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا أيها الناس ضحوا وطيبوا أنفسا؛ فإين مسعت رسول اهللا صلى : وعن عائشة قالت. حديث غريب من حديث مالك

ما من عبد توجه بأضحيته إىل القبلة إال كان دمها وقرهنا وصوفها حسنات حمضرات يف : "اهللا عليه وسلم يقول
ذكره أبو عمر يف " مة فإن الدم إن وقع يف التراب فإمنا يقع يف حرز اهللا حىت يوفيه صاحبه يوم القيامةميزانه يوم القيا
ما عمل آدمي من عمل يوم : "وخرج الترمذي أيضا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. كتات التمهيد

ا وأشعارها وأظالفها، وإن الدم ليقع من اهللا مبكان النحر أحب إىل اهللا من إهراق الدم إهنا لتأيت يوم القيامة بقروهن
  .وهذا حديث حسن. ويف الباب عن عمران بن حصني وزيد بن أرقم: قال" قبل أن يقع إىل األرض فطيبوا هبا نفسا

كان ابن عباس يبعثين يوم األضحى بدرمهني اشتري له : وقال عكرمة. الضحية ليست بواجبة ولكنها سنة ومعروف
وجممل هذا وما روي عن أيب بكر وعمر أهنما ال : قال أبو عمر. من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس: لحلما، ويقو

يضحيان عند أهل العلم؛ لئال يعتقد يف املواظبة عليها أهنا واجبة فرض، وكانوا أئمة يقتدي هبم من بعدهم ممن ينظر 
وبني أمته، فساغ هلم من االجتهاد يف ذلك ما ال يسوغ يف دينه إليهم؛ ألهنم الواسطة بني النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وقد حكى الطحاوي. اليوم لغريهم



: قال. األضحية واجبة على املقيمني الواجدين من أهل األمصار، وال جتب على املسافر: وقال أبو حنيفة: يف خمتصره
: الفه أبو يوسف وحممد فقاالوخ. وجيب على الرجل من األضحية على ولده الصغري مثل الذي جيب عليه من نفسه

وهذا قول : قال أبو عمر. وبه نأخذ: قال. ليست بواجبة ولكنها سنة غري مرخص ملن وجد السبيل إليها يف تركها
ال ينبغي ألحد تركها مسافرا كان أو مقيما، فإن تركها فبئس ما صنع إال أن يكون له عذر إال احلاج : مالك؛ قال

وقد احتج من أوجبها بأن . هي سنة على مجيع الناس وعلى احلاج مبىن وليست بواجبة :وقال اإلمام الشافعي. مبىن
. النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أبا بردة بن نيار أن يعيد ضحية أخرى؛ ألن ما مل يكن فرضا ال يؤمر فيه باإلعادة

" شر وأراد أحدكم أن يضحىإذا دخل الع: "احتج آخرون حبديث أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .وهو قول أيب بكر وعمر وأيب مسعود البدري وبالل. فلو كان ذلك واجبا مل جيعل ذلك إىل إرادة املضي: قالوا

وقد حكي : قال ابن املنذر. وهي الضأن واملعز واإلبل والبقر: والذي يضحى به بإمجاع املسلمني األزواج الثمانية
لو نزا ثور : وقال اإلمام الشافعي. حى ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظيب عن رجليض: عن احلسن بن صاحل أنه قال

: وقال أصحاب الرأي. وحشي على بقرة إنسية، أو ثور إنسي على بقرة وحشية ال جيوز شيء من هذا أضحية
  .جيوز إذا كان منسوبا إىل األنعام: وقال أبو ثور. جائز؛ ألن ولدها مبنزلة أمه

: ويف صحيح مسلم عن أنس قال. الكالم يف وقت الذبح واألكل من األضحية مستوىف" احلج"وقد مضى يف سورة 
يف " ضحى النيب صلى اهللا عليه وسلم بكبشني أملحني أقرنني ذحبهما بيده ومسى وكرب ووضع رجله على صفاحهما"

" املائدة"صني، ومضى يف حديث عمران بن ح" األنعام"وقد مضى يف آخر " ويقول بسم اهللا واهللا أكرب: "رواية قال
  ويف صحيح مسلم. القول يف التذكية وبياهنا وما يذكى به، وأن ذكاة اجلنني ذكاة أمه مستوىف

أمر بكبش أقرن يطأ يف سواد ويربك يف سواد وينظر يف سواد فأيت : "عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اشحذيها حبجر ففعلت، مث أخذها وأخذ الكبش فأضجعه : "مث قال" يا عائشة هلمي املدية: "فقال هلا" به ليضحي به
وقد اختلف العلماء يف هذا . مث ضحى به" بسم اهللا اللهم تقبل من حممد وآل حممد ومن أمة حممد: "مث ذحبه، مث قال

فعل إن : وقال مالك. بسم اهللا واهللا أكرب هذا منك ولك تقبل من فالن: فكان احلسن البصري يقول يف األضحية
والتسمية على الذبيحة بسم اهللا، فإن زاد بعد ذلك شيئا : وقال الشافعي. ذلك فحسن، وإن مل يفعل ومسى اهللا أجزأه

. من ذكر اهللا، أو صلى على حممد عليه السالم مل أكرهه، أو قال اللهم تقبل مين، أو قال تقبل من فالن فال بأس
ال بأس إذا : وقال. اللهم تقبل من فالن عند الذبح: يكره أن يقول يكره أن يذكر مع اسم اهللا غريه؛: وقال النعمان

وقد تقدم أن إبراهيم عليه السالم قال ملا . وحديث عائشة يرد هذا القول. كان قبل التسمية وقبل أن يضجع للذبح
  .فبقي سنة. اهللا أكرب واحلمد هللا: أراد ذبح ابنه

 -أربعا : "ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: ه وسلم سئلروى الرباء بن عازب أن رسول اهللا صلى اهللا علي
العرجاء البني ظلعها والعوراء  -وكان الرباء يشري بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

. ري من ذلكواختلف يف اليس. لفظ مالك وال خالف فيه" البني عورها واملريضة البني مرضها والعجفاء اليت ال تنقي
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نستشرف العني واألذن وأال : ويف الترمذي عن علي رضي اهللا عنه قال

واملقابلة ما قطع طرف أذهنا، واملدابرة ما قطع من جانب : قال. نضحي مبقابلة وال مدابرة وال شرقاء وال خرقاء
أن عبداهللا بن : ويف املوطأ عن نافع. ة؛ قال هذا حديث حسن صحيحاألذن، والشرقاء املشقوقة، واخلرقاء املثقوب

  قال. وهذا أحب ما مسعت إيل: قال مالك. عمر كان يتقي من الضحايا والبدن اليت مل تسنن واليت نقص من خلقها



نا، ومل يسمن أي مل فالن مل يلنب أي مل يعط لب: وهذا كما يقال. مل تسنن أي مل تنبت أسناهنا كأهنا مل تعط أسنانا: القتيب
وال بأس أن يضحى : قال أبو عمر. وهذا مثل النهي يف األضاحي عن اهلتماء. يعط مسنا، ومل يعسل أي مل يعط عسال

عند مالك بالشاة اهلتماء إذا كان سقوط أسناهنا من الكرب واهلرم وكانت مسينة؛ فإن كانت ساقطة األسنان وهي فتية 
ويف اخلرب عن . والنقصان كله مكروه، وشرحه وتفصيله يف كتب الفقه. غري خفيفمل جيز أن يضحى هبا؛ ألنه عيب 

  .ذكره الزخمشري" استشرقوا ضحاياكم فإهنا على الصراط مطاياكم: "النيب صلى اهللا عليه وسلم
رواية  وعنه. ودلت اآلية على أن من نذر حنر ابنه أو ذحبه أنه يفديه بكبش كما فدى به إبراهيم ابنه؛ قال ابن عباس

: وروى عنه القاسم بن حممد. ينحر مائة من اإلبل كما فدى هبا عبداملطلب ابنه؛ روى الروايتني عنه الشعيب: أخرى
هي : وقال أبو حنيفة. هو معصية يستغفر اهللا منها: وقال الشافعي. ال شيء عليه: وقال مسروق. جيزيه كفارة ميني

عليه يف احللف بنحر عبده مثل الذي : قال حممد.  غري ولده شيءكلمة يلزمه هبا يف ولده ذبح شاة وال يلزمه يف
أنا أحنر ولدي عند مقام إبراهيم يف : وذكر ابن عبداحلكم عن مالك فيمن قال. عليه يف احللف بنحر ولده إذا حنث

ومن : قال. هومن نذر أن ينحر ابنه ومل يقل عند مقام إبراهيم وال أراد فال شيء علي: قال. ميني مث حنث فعليه هدي
يلزمه شاة كما قال أبو حنيفة؛ ألن اهللا تعاىل جعل ذبح الولد : جعل ابنه هديا أهدى عنه؛ قال القاضي ابن العريب

وكذلك إذا نذر العبد ذبح ولده . عبارة عن ذبح الشاة شرعا، فألزم اهللا إبراهيم ذبح الولد، وأخرجه عنه بذبح شاة
  :قاليلزمه أن يذبح شاة؛ ألن اهللا تعاىل 

فإن . واإلميان التزام أصلي، والنذر التزام فرعي؛ فيجب أن يكون حمموال عليه] ٧٨: احلج[} ِملَّةَ أَبِيكُمْ إِبَْراهِيَم {
هذا اعتراض على كتاب اهللا، وال : قلنا. كيف يؤمر إبراهيم بذبح الولد وهو معصية واألمر باملعصية ال جيوز: قيل

والذي جيلو } افَْعلْ َما ُتؤَْمُر {: يف مبن يفيت يف احلالل واحلرام، وقد قال اهللا تعاىليكون ذلك ممن يعتقد اإلسالم، فك
أن املعاصي والطاعات ليست بأوصاف ذاتية لألعيان، وإمنا الطاعات عبارة عما : اإللباس عن قلوب الناس يف ذلك

، فلما تعلق األمر بذبح الولد إمساعيل من تعلق به األمر من األفعال، واملعصية عبارة عما تعلق به النهي من األفعال
يف الصرب على ذبح الولد والنفس، وملا } إِنَّ َهذَا لَُهَو الَْبالُء الُْمبِنيُ {: إبراهيم صار طاعة وابتالء، وهلذا قال اهللا تعاىل

ن معصية لو كان إمنا يكو: قلنا. كيف يصري نذرا وهو معصية: فإن قيل. تعلق النهي بنا يف ذبح أبنائنا صار معصية
لو قصد ذلك : فلو وقع ذلك وقصد املعصية ومل ينو الفداء؟ قلنا: يقصد ذبح الولد بنذره وال ينوي الفداء؟ فإن قيل

  .مل يضره يف قصده وال أثر يف نذره؛ ألن نذر الولد صار عبارة عن ذبح الشاة شرعا
براهيم ثناء مجيال يف األمم بعده؛ فما من أمة إال تصلي عليه أي على إ} َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي الْآِخرِيَن {: قوله تعاىل

وقال ]. ٨٤. الشعراء[} َواجَْعلْ ِلي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي الْآخِرِيَن {هو دعاء إبراهيم عليه السالم : وقيل. وحتبه
} وحٍ ِفي الْعَالَِمَني َسالٌم َعلَى ُن{: سالمة له من اآلفات مثل: وقيل. هو السالم على إبراهيم أي سالما منا: عكرمة

أي من الذين أعطوا } إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني . إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني{. حسب ما تقدم] ٧٩: الصافات[
  .العبودية حقها حىت استحقوا اإلضافة إىل اهللا تعاىل

بشر بنبوته وذهب إىل أن البشارة كانت مرتني؛ : قال ابن عباس} لصَّاِلِحَني َوَبشَّْرَناهُ بِإِْسحَاَق َنبِّياً ِمَن ا{: قوله تعاىل
وََباَركَْنا َعلَْيِه َوَعلَى {. فعلى هذا الذبيح هو إسحاق بشر بنبوته جزاء على صربه ورضاه بأمر ربه واستسالمه له

م وعلى أوالده، وعلى إسحاق حني أي ثنينا عليهما النعمة وقيل كثرنا ولدمها؛ أي باركنا على إبراهي} إِْسحَاَق 
  أخرج أنبياء بين



الصحيح الذي : قال املفضل. تعود على إمساعيل وأنه هو الذبيح} عليه{إن الكناية يف : وقد قيل. إسرائيل من صلبه
: مث قال} وفديناه بذبح عظيم{: يدل عليه القرآن أنه إمساعيل، وذلك أنه قص قصة الذبيح، فلما قال يف آخر القصة

أي } َوبَاَركَْنا َعلَْيِه . وََبشَّرَْناُه بِإِْسَحاقَ َنبِّياً ِمَن الصَّاِلِحَني{: قال} كَذَِلَك َنجْزِي الُْمْحِسنَِني . الٌم َعلَى إِبَْراهِيَمَس{
ل فدل على أهنا ذرية إمساعي} ومن ذريتهما{: مث قال. كىن عنه؛ ألنه قد تقدم ذكره} َوَعلَى إِْسحَاَق {على إمساعيل 

  .وإسحاق، وليس ختتلف الرواة يف أن إمساعيل كان أكرب من إسحاق بثالث عشرة سنة
قد ذكرنا أوال ما يدل على أن إسحاق أكرب من إمساعيل، وأن املبشر به هو إسحاق بنص التنزيل؛ فإذا كانت : قلت

ته والثانية بنبوته؛ كما قال البشارة بإسحاق نصا فالذبيح ال شك هو إسحاق، وبشر به إبراهيم مرتني؛ األوىل بوالد
عائدة إىل إبراهيم وليس } عليه{نصب على احلال واهلاء يف } نبيا{وال تكون النبوة إال يف حال الكرب و . ابن عباس

مسعت رجال يقول للنيب صلى : وأما ما روي من طريق معاوية قال. إلمساعيل يف اآلية ذكر حىت ترجع الكناية إليه
إن عبداملطلب ملا حفر بئر : مث قال معاوية. بن الذبيحني؛ فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلميا ا: اهللا عليه وسلم

زمزم، نذر هللا إن سهل عليه أمرها ليذحبن أحد ولده هللا، فسهل اهللا عليه أمرها، فوقع السهم على عبداهللا، فمنعه 
، وإمساعيل هو الذبيح الثاين فال حجة فيه؛ أفد ابنك؛ ففداه مبائة من اإلبل وهو الذبيح: أخواله بنو خمزوم؛ وقالوا

ألن سنده ال يثبت على ما ذكرناه يف كتاب األعالم يف معرفة مولد املصطفى عليه الصالة والسالم؛ وألن العرب 
وقال ] ١٣٣: البقرة[}  قَالُوا نَْعُبُد إِلََهَك َوإِلََه آَباِئَك إِْبَراهِيَم وَإِْسَماِعيلَ وَإِْسحَاَق{: جتعل العم أبا؛ قال اهللا تعاىل

وكذلك ما روي عن الشاعر الفرزدق عن . ومها أبوه وخالته] ١٠٠: يوسف[} َوَرفََع أََبَوْيِه َعلَى الَْعْرشِ {: تعاىل
  .أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم لو صح إسناده فكيف ويف الفرزدق نفسه مقال

منهم حمسن ومنهم مسيء، وإن : ملا ذكر الربكة يف الذرية والكثرة قال} ا ُمْحِسٌن َوظَاِلمٌ ِمْن ذُرِّيَِّتهَِم{: قوله تعاىل
  املسيء ال تنفعه بنوة النبوة؛ فاليهود والنصارى

وإن كانوا من ولد إسحاق، والعرب وإن كانوا من ولد إمساعيل، فال بد من الفرق بني احملسن واملسيء واملؤمن 
اآلية؛ أي أبناء رسل اهللا ] ١٨: املائدة[} َوقَالَتِ الَْيُهوُد وَالنَّصَاَرى َنْحُن أَْبَناُء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه {: والكافر، ويف التنزيل
  .وقد تقدم. فرأوا ألنفسهم فضال

لْعَِظيمِ، وََنصَْرَناُهْم فَكَانُوا َولَقَْد َمنَنَّا َعلَى ُموَسى َوَهاُرونَ، وََنجَّْيَناُهَما َوقَْوَمُهَما ِمَن الْكَْربِ ا{ ١٢٢ - ١١٤: اآلية
َما ِفي الْآخِرِيَن، َسالٌم َعلَى ُهُم الْغَاِلبَِني، وَآَتْيَناُهَما الِْكَتابَ الُْمْسَتبَِني، َوَهَدْيَناُهَما الصَِّراطَ الُْمْسَتِقيَم، َوَتَركَْنا َعلَيهِ

  }ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني ُموَسى َوَهاُرونَ، إنا كذلك جنزي احملسنني، إِنَُّهَما ِمْن 
ملا ذكر إجناء إسحاق من الذبح، وما من به عليه بعد النبوة، ذكر ما } َولَقَْد َمنَنَّا َعلَى ُموَسى َوهَاُرونَ {: قوله تعاىل

. من الرق الذي حلق بين إسرائيل: قيل} ِمَن الْكَْربِ الَْعِظيمِ {: وقوله. من به أيضا على موسى وهرون من ذلك
الضمري ملوسى وهرون وحدمها؛ وهذا على أن : قال الفراء} وََنَصرَْناُهْم { . يل من الغرق الذي حلق فرعونوق

الضمري ملوسى وهرون وقومهما وهذا هو الصواب؛ ألن : وقيل. }وهدينامها} {وآتيتامها{: االثنني مجع؛ دليله قوله
يقال استبان كذا أي صار بينا؛ واستبانه فالن مثل تبني  التوراة؛} الكتاب املستبني{و . }وجنينامها وقومهما{قبله 

وتركنا {. الدين القومي الذي ال اعوجاج فيه وهو دين اإلسالم" الصراط املستقيم"و. الشيء بنفسه وتبينه فالن
َما ِمْن ِعَباِدَنا َسالٌم َعلَى ُموَسى َوهَاُرونَ، إنا كذلك جنزي احملسنني، إِنَُّه{. يريد الثناء اجلميل} عليهما يف اآلخرين

  .تقدم} الُْمْؤِمنَِني 



اِلِقَني، اللََّه رَبَّكُمْ َوإِنَّ إِلْيَاَس لَِمَن الُْمْرَسِلَني، إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أَال َتتَّقُونَ، أََتْدُعونَ َبْعالً َوَتذَُرونَ أَْحَسَن الَْخ{ ١٢٣: اآلية
فَإِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ، إِلَّا ِعبَاَد اللَِّه الُْمْخلَصَِني، َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي الْآخِرِيَن، َسالٌم َعلَى إِلْ  َوَربَّ آبَاِئكُُم الْأَوَّلَِني، فَكَذَُّبوُه

  }َياِسَني، إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني، إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني 
: وروي عن ابن مسعود قال. إلياس نيب من بين إسرائيل: قال املفسرون} ْرَسِلَني َوإِنَّ إِلْيَاَس لَِمَن الُْم{: قوله تعاىل

وإن {: هو يف مصحف عبداهللا: وقال. وقاله عكرمة} وإن إدريس{: وقرأ. إسرائيل هو يعقوب وإلياس هو إدريس
كان القيم بأمر : ريهوقال ابن إسحاق وغ. هو عم اليسع: وقال ابن عباس. وانفرد هبذا القول} إدريس ملن املرسلني

بين إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوقنا مث حزقيل، مث ملا قبض اهللا حزقيل النيب عظمت األحداث يف بين إسرائيل، 
ونسوا عهد اهللا وعبدوا األوثان من دونه، فبعث اهللا إليهم إلياس نبيا وتبعه اليسع وآمن به، فلما عتا عليه بنو 

اخرج يوم كذا وكذا إىل موضع كذا وكذا فما استقبلك من شيء فاركبه : فقيل له إسرائيل دعا ربه أن يرحيه منهم
فقذف إليه بكسائه من اجلو األعلى، فكان ذلك عالمة . يا إلياس ما تأمرين: فخرج ومعه اليسع فقال. وال هتبه

واملشرب، وكساه  وقطع اهللا على إلياس لذة املطعم. استخالفه إياه على بين إسرائيل، وكان ذلك آخر العهد به
وذلك أن اهللا تعاىل قال : قال ابن قتيبة. الريش وألبسه النور، فطار مع املالئكة، فكان إنسيا ملكيا مساويا أرضيا

كان : وقال بعضهم. فصار يطري مع املالئكة. ترفعين إليك وتؤخر عين مذاقة املوت: قال". سلين أعطك: "إللياس
مل تبك؟ حرصا على الدنيا، أو جزعا من املوت، أو خوفا من النار؟ :  إليهقد مرض وأحس املوت فبكى، فأوحى اهللا

  ويذكرك! ال، وال شيء من هذا وعزتك، إمنا جزعي كيف حيمدك احلامدون بعدي وال أمحدك: قال

يا إلياس : "فقيل له!! ويصلي املصلون وال أصلي! ويصوم الصائمون بعدي وال أصوم! الذاكرون بعدي وال أذكرك
إن إلياس واخلضر : وقال عبدالعزيز بن أيب رواد. يعين يوم القيامة". ألؤخرنك إىل وقت ال يذكرين فيه ذاكر وعزيت

وذكر ابن أيب الدنيا؛ . عليهما السالم يصومان شهر رمضان يف كل عام ببيت املقدس يوافيان املوسم يف كل عام
اهللا، ال يسوق اخلري إال اهللا، ما شاء اهللا ما شاء اهللا، ال  ما شاء اهللا ما شاء: إهنما يقوالن عند افتراقهما عن املوسم

يصرف السوء إال اهللا؛ ما شاء اهللا ما شاء اهللا، ما يكون من نعمة فمن اهللا؛ ما شاء اهللا ما شاء اهللا؛ توكلت على اهللا 
سول اهللا غزونا مع ر: وذكر من طريق مكحول عن أنس قال". الكهف"وقد مضى يف . حسبنا اهللا ونعم الوكيل

اللهم اجعلين من أمة حممد : صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كنا بفج الناقة عند احلجر، إذا حنن بصوت يقول
يا أنس، انظر ما هذا : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. املرحومة، املغفور هلا، املتوب عليها، املستجاب هلا

حية والرأس، عليه ثياب بيض، طوله أكثر من ثالمثائة ذراع، فلما فدخلت اجلبل، فإذا أنا برجل أبيض الل". الصوت
هذا أخوك إلياس يريد : ارجع إليه فأقرئه مين السالم وقل له: نعم؛ قال: أنت رسول النيب؟ قلت: نظر إيل قال

سلم وتأخرت، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا معه، حىت إذا كنا قريبا منه، تقدم النيب صلى اهللا عليه و. لقاءك
فتحدثا طويال، فنزل عليهما شيء من السماء شبه السفرة فدعواين فأكلت معهما، فإذا فيها كمأة ورمان وكرفس، 
فلما أكلت قمت فتنحيت، وجاءت سحابة فاحتملته فإذا أنا أنظر إىل بياض ثيابه فيها هتوي؛ فقلت للنيب صلى اهللا 

سألته : "أكلنا أمن السماء نزل عليه؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا الطعام الذي! بأيب أنت وأمي: عليه وسلم
عنه فقال يأتيين به جربيل يف كل أربعني يوما أكلة، ويف كل حول شربة من ماء زمزم، ورمبا رأيته على اجلب ميأل 

  ".بالدلو فيشرب ورمبا سقاين
اسم } أََتْدُعونَ بَْعالً {يعين اهللا عزوجل وختافون عقابه } َتتَّقُونَ  ال{يعين لبين إسرائيل } إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه { : قوله تعاىل

  صنم هلم كانوا يعبدونه وبذلك مسيت مدينتهم بعلبك



البعل ها : وقال طائفة. البعل ها هنا الصنم: فقالت طائفة} بعال{اختلف الناس يف قوله عز وجل ها هنا : قال ثعلب
: وروى احلكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. واألول أكثر. نوا يعبدوهناامرأة كا: وقال ابن إسحاق. هنا ملك

. ربا: قال} أََتْدُعونَ َبْعالً {: وروى عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس. صنما: قال} أََتْدُعونَ بَْعالً {
فاملعىن أتدعون ربا . اهذا بعل الدار أي رهب: يقال. والقوالن صحيحان؛ أي أتدعون صنما عملتموه ربا: النحاس

البعل الرب : وقال جماهد وعكرمة وقتادة والسدي. حكى ذلك سيبويه. مبعىن أتسمون} أتدعون{اختلقتموه، و 
أي من رهبا؛ ومنه مسي الزوج . من بعل هذه؟: ومسع ابن عباس رجال من أهل اليمن يسوم ناقة مبىن فقال. بلغة اليمن

  :قال أبو دواد. بعال
  متقلدا سيفا ورحما... الوغى  ورأيت بعلك يف

كان من ذهب وكان طوله عشرين ذراعا، وله أربعة أوجه، فتنوا به : وقيل. صنم كسره إلياس وهرب منهم: مقاتل
وعظموه حىت أخدموه أربعمائة سادن وجعلوهم أنبياءه، فكان الشيطان يدخل يف جوف بعل ويتكلم بشريعة 

وبه مسيت مدينتهم بعلبك كما . لناس، وهم أهل بعلبك من بالد الشامالضاللة، والسدنة حيفظوهنا ويعلموهنا ا
املعىن أحسن الصانعني؛ ألن الناس : وقيل. أي أحسن من يقال له خالق} وََتذَُرونَ أَْحَسَن الْخَاِلِقَني {. ذكرنا

مساء الثالثة قرأ الربيع بن خيثم واحلسن بالنصب يف األ} اللََّه رَبَّكُْم َوَربَّ آبَاِئكُُم الْأَوَِّلَني {. يصنعون وال خيلقون
وحكى أبو عبيد أهنا . وإليها يذهب أبو عبيد وأبو حامت. وابن أيب إسحاق وابن وثاب واألعمش ومحزة والكسائي

وقرأ ابن كثري وأبو . وهو غلط وإمنا هو على البدل وال جيوز النعت ها هنا؛ ألنه ليس بتخلية: النحاس. على النعت
أنه  -وأوىل مما قال : قال النحاس. مبعىن هو اهللا ربكم: قال أبو حامت. أبو جعفر وشيبة ونافع بالرفععمرو وعاصم و

  ورأيت علي بن سليمان يذهب إىل أن الرفع. مبتدأ وخرب بغري إضمار وال حذف

} َن الْخَاِلِقَني أَْحَس{من نصب أو رفع مل يقف على : ابن األنباري. أوىل وأحسن؛ ألن قبله رأس آية فاالستئناف أوىل
  .من الوجهني مجيعا} أَْحَسَن الَْخاِلِقنيَ {على جهة التمام؛ ألن اهللا عز وجل مترجم عن 

إِلَّا ِعَباَد اللَِّه {. أي يف العذاب} فَإِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ {. أخرب عن قوم إلياس أهنم كذبوه} فَكَذَُّبوُه {: قوله تعاىل
وتركنا عليه يف {. بكسر الالم وقد تقدم} املخلصني{وقرئ . فإهنم جنوا من العذاب أي من قومه} الُْمْخلَِصَني 
وقرأ عكرمة وأبو عمرو وابن كثري ومحزة . قراءة األعرج وشيبة ونافع} َسالٌم َعلَى إِلْ َياِسَني {. تقدم} اآلخرين

بوصل األلف كأهنا ياسني دخلت عليها } سالم على الياسني{: وقرأ احلسن. }َسالٌم َعلَى إِلْ َياِسنيَ {: والكسائي
والعرب تضطرب . واملراد إلياس عليه السالم، وعليه وقع التسليم ولكنه اسم أعجمي. األلف والالم اليت للتعريف

العرب تتالعب باألمساء األعجمية تالعبا؛ فياسني وإلياس : قال ابن جين. يف هذه األمساء األعجمية ويكثر تغيريهم هلا
إدريسني "و} على إلياسني{: وقرئ. وكان محزة إذا وصل نصب وإذا وقف رفع: الزخمشري. ء واحدوالياسني شي

ومن : النحاس. ولعل لزيادة الياء والنون يف السريانية معىن. على أهنا لغات يف إلياس وإدريس" وإدرسني وإدراسني
وياسني مث سلم على آله؛ أي أهل دينه ومن كان فكأنه واهللا أعلم جعل امسه إلياس } َسالٌم َعلَى إِلْ َياِسنيَ {: قرأ

اللهم : "على مذهبه، وعلم أنه إذا سلم على آله من أجله فهو داخل يف السالم؛ كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
} ياسنيإل{ومن قرأ ]. ٤٦: غافر[} أَْدِخلُوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ {: وقال اهللا تعاىل" صل على آل أيب أوىف
وأبو . إلياسني مثل إبراهيم يذهب إىل أنه اسم له: فروى هرون عن ابن أيب إسحاق قال. فللعلماء فيه غري قول

  :عبيدة يذهب إىل أنه مجع مجع التسليم على أنه وأهل بيته سلم عليهم؛ وأنشد
  قدين من نصر اخلبيبني قدي



عبداهللا بن الزبري فجمعه على أن من كان على مذهبه وإمنا يريد أبا خبيب . قدين وقدي لغتان مبعىن حسب: يقال
ورأيت علي بن سليمان يشرحه بأكثر . اخلبيبني على التثنية، يريد عبداهللا ومصعبا: وغري أيب عبيدة يرويه. داخل معه

املهالبة على أهنم مسوا كل رجل : فإن العرب تسمي قوم الرجل باسم الرجل اجلليل منهم، فيقولون: من هذا؛ قال
وقد ذكر سيبويه عي كتابه شيئا . مسي كل رجل منهم بإلياس} َسالٌم َعلَى إِلْ َياسَِني{فعلى هذا : قال. منهم باملهلب

ومن : املهدوي. األشعرون يريدون به النسب: من هذا، إال أنه ذكر أن العرب تفعل هذا على جهة النسبة؛ فيقولون
إلياسي فحذفت ياء النسبة؛ كما حذفت ياء النسبة يف مجيع املكسر فهو مجع يدل فيه إلياس فهو مجع } إلياسني{قرأ 

األشعرون والنمريون : وقد حكى سيبويه. يف حنو املهالبة يف مجع مهليب، كذلك حذفت يف املسلم فقيل املهلبون
لف والالم وهذا ال يصح بل هي لغة يف إلياس، ولو أراد ما قالوه ألدخل األ: السهيلي. يريدون األشعريني والنمرييني

ألن العلم إذا مجع ينكر حىت يعرف باأللف } سالم على اإللياسني{: كما تدخل يف املهالبة واألشعريني؛ فكان يقول
: النحاس. فإلياس عليه السالم فيه ثالث لغات. سالم على زيدين، بل على الزيدين باأللف والالم: والالم؛ ال تقول

} آل{وأنه امسه كما أن امسه إلياس ألنه ليس يف السورة سالم على } لياسنيسالم على إ{واحتج أبو عبيد يف قراءته 
وهذا االحتجاج أصله أليب عمرو وهو . لغريه من األنبياء صلى اهللا عليهم وسلم، فكما مسي األنبياء كذا مسي هو

حيتاج } إلياسني{أن امسه والقول ب. غري الزم؛ ألنا بينا قول أهل اللغة أنه إذا سلم على آله من أجله فهو سالم عليه
بإسقاط األلف والالم } سالم على ياسني{وقرأ احلسن : قال املاوردي. إىل دليل ورواية؛ فقد وقع يف األمر إشكال

والثاين أهنم آل ياسني؛ فعلى هذا يف . أحدمها أهنم آل حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ قال ابن عباس: وفيه وجهان
: املؤمنون[} طُورِ َسْيَناَء {: أهنا زيدت لتساوي اآلي، كما قال يف موضع: أحدمها: دخول الزيادة يف ياسني وجهان 

  فعلى هذا يكون] ٢: التني[ }َوطُورِ سِينَِني {ويف موضع آخر ] ٢٠

أهنا دخلت للجمع فيكون داخال يف مجلتهم فيكون : الثاين. السالم على أهله دونه، وتكون اإلضافة إليه تشريفا له
آل ياسني آل حممد عليه السالم، ونزع : قال بعض املتكلمني يف معاين القرآن: قال السهيلي. ه وعليهمالسالم علي

أن سياقة الكالم يف قصة : أحدها: وهذا القول يبطل من وجوه كثرية. يا حممد} يس{إىل قول من قال يف تفسري 
التسليم راجع عليهم، وال معىن  إلياسني يلزم أن تكون كما هي يف قصة إبراهيم ونوج وموسى وهارون وأن

و } حم{و } يس{للخروج عن مقصود الكالم لقول قيل يف تلك اآلية األخرى مع ضعف ذلك القول أيضا؛ فإن 
وحنو ذلك القول فيها واحد، إمنا هي حروف مقطعة، إما مأخوذة من أمساء اهللا تعاىل كما قال ابن عباس، وإما } امل{

وأيضا فإن رسول . هللا يف كل كتاب سر، وسره يف القرآن فواتح القرآن: ل الشعيبمن صفات القرآن، وإما كما قا
جاءت التالوة فيها } يس{وأيضا فإن . } يس{ومل يذكر فيها " يل مخسة أمساء: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

يُوُسُف {: تعاىل بالضم؛ كما قال} يسن{: بالسكون والوقف، ولو كان امسا للنيب صلى صلى اهللا عليه وسلم لقال
ـ ] ٤٦: يوسف[} أَيَُّها الصِّدِّيُق  هو إلياس املذكور وعليه وقع } إلياسني{وإذا بطل هذا القول ملا ذكرناه؛ ف

وإن إدريس {. هو مثل إدريس وإدراسني، كذلك هو يف مصحف ابن مسعود: وقال أبو عمرو بن العالء. التسليم
  .تقدم} إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني، إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني {. }سالم على إدراسني{: مث قال} ملن املرسلني

ْرَنا َوإِنَّ لُوطاً لَِمَن الُْمْرَسِلَني، إِذْ َنجَّْينَاُه َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني، إِلَّا َعُجوزاً ِفي الْغَابِرِيَن، ثُمَّ دَمَّ{ ١٣٨ - ١٣٣: اآلية
  }إِنَّكُْم لََتُمرُّونَ َعلَْيهِْم ُمْصبِحَِني، َوبِاللَّْيلِ أَفَال َتْعِقلُونَ الْآخَرِيَن، َو
ثُمَّ { . تقدم قصة لوط} وَإِنَّ لُوطاً لَِمَن الُْمْرَسِلَني، إِذْ َنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني، إِلَّا َعجُوزاً ِفي الْغَابِرِينَ { : قوله تعاىل

  }َوإِنَّكُمْ لََتُمرُّونَ َعلَْيهِْم ُمصْبِِحنيَ {. أي بالعقوبة}  َدمَّْرَنا الْآخَرِيَن



مترون عليهم أيضا بالليل ومت } وبالليل{وقت الصباح } مصبحني{أي مترون عل منازهلم وآثارهم : خاطب العرب
  .أي تعتربون وتتدبرون} أَفَال َتْعِقلُونَ {. الكالم
الُْمْرَسِلَني، إِذْ أََبَق إِلَى الْفُلِْك الَْمْشُحوِن، فََساَهَم فَكَانَ ِمَن الُْمْدَحضَِني،  َوإِنَّ ُيوُنَس لَِمَن{ ١٤٤ - ١٣٩: اآلية

  }ثُونَ فَالَْتقََمُه الُْحوُت َوُهَو ُمِليٌم، فَلَْوال أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمَسبِّحَِني، لَلَبِثَ ِفي َبطْنِهِ إِلَى َيْومِ ُيْبَع
  -:فيه مثان مسائل

يونس هو ذو النون، وهو ابن مىت، وهو ابن العجوز اليت نزل } َوإِنَّ يُوُنَس لَِمَن الُْمْرَسِلَني {: قوله تعاىل: األوىل
عليها إلياس، فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر ويونس صيب يرضع، وكانت أم يونس ختدمه بنفسها وتؤانسه، 

لبيوت فلحق باجلبال، ومات ابن املرأة يونس، فخرجت مث إن إلياس سئم ضيق ا. وال تدخر عنه كرامة تقدر عليها
يف أثر إلياس تطوف وراءه يف اجلبال حىت وجدته، فسألته أن يدعو اهللا هلا لعله حيىي هلا ولدها؛ فجاء إلياس إىل الصيب 

وأرسل . بعد أربعة عشر يوما من موته، فتوضأ وصلى ودعا اهللا فأحيا اهللا يونس بن مىت بدعوة إلياس عليه السالم
" يونس"اهللا يونس إىل أهل نينوى من أرض املوصل وكانوا يعبدون األصنام مث تابوا، حسبما تقدم بيانه يف سورة 

. واختلف يف رسالته هل كانت قبل التقام احلوت إياه أو بعده. قصة يونس يف خروجه مغاضبا" األنبياء"ومضى يف 
انطلق إىل أهل نينوى فأنذرهم أن : أيت يونس فقال إن جربيل عليه السالم: قال الطربي عن شهر بن حوشب

األمر أعجل من : قال. ألتمس حذاء: قال. األمر أعجل من ذلك: قال. ألتمس دابة: قال. العذاب قد حضرهم
: قال. فغضب فانطلق إىل السفينة فركب، فلما ركب السفينة احتبست السفينة ال تتقدم وال تتأخر: قال. ذلك

  فتسامهوا،

إنا مل جنعل لك يونس رزقا؛ إمنا جعلناك له ! أيا حوت: م، فجاء احلوت يبصبص بذنبه؛ فنودي احلوتفسه: قال
فالتقمه احلوت من ذلك املكان حىت مر به إىل األبلة، مث انطلق به حىت مر به على دجلة، مث : قال. حرزا ومسجدا

ا أبو هالل قال حدثنا شهر بن حوشب عن حدثنا احلارث قال حدثنا احلسن قال حدثن. انطلق حىت ألقاه يف نينوى
إمنا كانت رسالة يونس بعد ما نبذه احلوت؛ واستدل هؤالء بأن الرسول ال خيرج مغاضبا لربه، : ابن عباس قال

كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل إليهم إىل ما أمره اهللا بدعائهم إليه، : وقال آخرون. فكان ما جرى منه قبل النبوة
رسالة ربه، ولكنه وعدهم نزول ما كان حذرهم من بأس اهللا يف وقت وقته هلم ففارقهم إذ مل يتوبوا ومل وتبليغه إياهم 

تابوا إىل اهللا، فرفع اهللا  -كما قال اهللا تعاىل يف تنزيله  -يراجعوا طاعة اهللا، فلما أظل القوم العذاب وغشيهم 
وعدهتم وعدا : وعدمهوه فغضب من ذلك وقالالعذاب عنهم، وبلغ يونس سالمتهم وارتفاع العذاب الذي كان 

فذهب مغاضبا ربه وكره الرجوع إليهم، وقد جربوا عليه الكذب؛ رواه سعيد بن جبري عن ابن . فكذب وعدي
َوأَْرَسلَْناُه إِلَى مِائَِة أَلْفٍ أَْو يَزِيُدونَ {: وهو الصحيح على ما يأيت عند قوله تعاىل" األنبياء"وقد مضى هذا يف . عباس

ومل ينصرف يونس؛ ألنه اسم أعجمي ولو كان عربيا النصرف وإن كانت يف أول الياء؛ ألنه ]. ١٤٧: الصافات[} 
  .ليس يف األفعال يفعل كما أنك إذا مسيت بُيعفر صرفته؛ وإن مسيت بَيعفر مل تصرفه

إمنا قيل ليونس أبق؛ ألنه : ل غريهوقا. أصل أبق تباعد؛ ومنه غالم آبق: قال املربد} إِذْ أََبَق {: قوله تعاىل: الثانية
يذكر ويؤنث } والفلك{أي اململوءة } إِلَى الْفُلْكِ الَْمْشُحونِ {. خرج بغري أمر اهللا عز وجل مستترا من الناس

مساه آبقا ألنه أبق عن العبودية، وإمنا العبودية ترك اهلوى : قال الترمذي احلكيم. ويكون واحدا ومجعا وقد تقدم
ند أمور اهللا؛ فلما مل يبذل النفس عندما اشتدت عليه العزمة من امللك حسبما تقدم بيانه يف وبذل النفس ع

  ، وآثر هواه لزمه اسم اآلبق، وكانت عزمة امللك يف أمر اهللا"األنبياء"



  .ال يف أمر نفسه، وحبظ حق اهللا ال حبظ نفسه؛ فتحرى يونس فلم يصب الصواب الذي عند اهللا فسماه آبقا ومليما
  .وأصله من السهام اليت جتال: فقارع، قال: قال املربد} فََساَهمَ {: قوله تعاىل: ثالثةال
وأصله من الزلق؛ قال . دحضت حجته وأدحضها اهللا: قال الفراء. من املغلوبني: قال} فَكَانَ ِمَن الُْمْدَحِضَني {

  :الشاعر
  فقد قرت بقتلهم العيون... قتلنا املدحضني بكل فج 

فأما امللوم فهو الذي يالم، استحق ذلك أو مل . أي أتى مبا يالم عليه} فَالَْتقََمُه الُْحوُت َوُهَو ُمِليٌم {. أي املغلوبني
فلوال أنه كان من {. الم الرجل إذا عمل شيئا فصار معيبا بذلك العمل: يقال. املليم املعيب: وقيل. يستحق
واألمر كما قال؛ إمنا الالم يف : النحاس. ألن الالم ليست هلالدخول الالم؛ " أن"مل تكسر : قال الكسائي} املسبحني

أي عقوبة له؛ أي } لَلَبِثَ ِفي َبطْنِِه إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ {أي من املصلني } فَلَْوال أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمسَبِِّحَني {. جواب لوال
فقال السدي والكليب ومقاتل بن . ن احلوتواختلف كم أقام يف بط. يكون بطن احلوت قربا له إىل يوم القيامة

. ساعة واحدة: وقيل. ثالثة أيام: مقاتل بن حيان. سبعة أيام: عطاء. عشرين يوما: الضحال. أربعني يوما: سليمان
  .واهللا أعلم

حبس  -ملا أراد اهللا تعاىل ذكره : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى الطربي من حديث أيب هريرة قال
س يف بطن احلوت أوحى اهللا إىل احلوت أن خذه وال ختدش حلما وال تكسر عظما فأخذه مث هوى به إىل مسكنه يون

من البحر؛ فلما أنتهى به إىل أسفل البحر مسع يونس حسا فقال يف نفسه ما هذا؟ فأوحى اهللا تبارك وتعاىل إليه وهو 
فسمعت املالئكة تسبيحه : "قال" يف بطن احلوت فسبح وهو: "قال" إن هذا تسبيح دواب البحر: "يف بطن احلوت

ذلك عبدي يونس عصاين فحبسته يف بطن احلوت يف : "قال" يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة: فقالوا
  العبد الصاحل الذي كان: قالوا" البحر

ذفه يف الساحل كما فشفعوا له عند ذلك فأمر احلوت بق. يصعد إليك منه يف كل يوم وليلة عمل صاحل؟ قال نعم
أنه ألقاه احلوت على الساحل  -تعاىل ذكره  -وكان سقمه الذي وصفه به اهللا " . } َوُهَو سَِقيمٌ {: قال تعاىل 

أن احلوت سار مع السفينة رافعا رأسه يتنفس فيه يونس : وقد روي. كالصىب املنفوس قد نشر اللحم والعظم
وقال . فلفظه ساملا مل يغري منه شيء فأسلموا؛ ذكره الزخمشري يف تفسريه ويسبح، ومل يفارقهم حىت انتهوا إىل الرب،

أنه : أخربين غري واحد من أصحابنا عن إمام احلرمني أيب املعايل عبدامللك بن عبداهللا بن يوسف اجلويين: ابن العريب
لدليل عليه قول النيب صلى ا: ما الدليل عليه؟ قال: قيل له. ال، هو يتعاىل عن ذلك: سئل عن الباري يف جهة؟ فقال

ال أقوله حىت يأخذ : ما وجه الدليل يف هذا اخلرب؟ فقال: فقيل له" ال تفضلوين على يونس بن مىت: "اهللا عليه وسلم
فقال . فقال ال يتبع هبا اثنني؛ ألنه يشق عليه. هي علينا: فقام رجالن فقاال. ضيفي هذا ألف دينار يقضي هبا دينا

إن يونس بن مىت رمى بنفسه يف البحر فالتقمه احلوت، فصار يف قعر البحر يف ظلمات  :فقال. هي علي: واحد
كما أخرب اهللا عنه، ومل يكن حممد ] ٨٧: األنبياء[} ال إِلََه إِلَّا أَْنتَ سُْبَحاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني {ثالث، ونادى 

تقى به صعدا، حىت انتهى به إىل موضع يسمع فيه صلى اهللا عليه وسلم حني جلس على الرفرف األخضر وار
صريف األقالم، ومناجاه ربه مبا ناجاه به، وأوحى إليه ما أوحى بأقرب إىل اهللا تعاىل من يونس يف بطن احلوت يف 

  .ظلمة البحر
 هذه خبطيئة: أن يونس عليه السالم ملا ركب يف السفينة أصاب أهلها عاصفة من الريح، فقالوا: ذكر الطربي

هذه خطيئيت فألقوين يف البحر، وأهنم أبوا عليه حىت أفاضوا : فقال يونس وعرف أنه هو صاحب الذنب. أحدكم



وأهنم أبوا عليه حىت أفاضوا . قد أخربتكم أن هذا األمر بذنيب: فقال هلم} فََساَهَم فَكَانَ ِمَن الُْمْدَحِضنيَ {. بسهامهم
. أبوا أن يلقوه يف البحر حىت أعادوا سهامهم الثالثة فكان من املدحضنيبسهامهم الثانية فكان من املدحضني، وأهنم 

وروي أنه ملا ركب يف السفينة تقنع ورقد . فلما رأى ذلك ألقى نفسه يف البحر، وذلك حتت الليل فابتلعه احلوت
  فساروا غري بعيد إذ جاءهتم

ظوا الرجل النائم يدعوا معنا؛ فدعا اهللا معهم أيق: ريح كادت السفينة أن تغرق، فاجتمع أهل السفينة فدعوا فقالوا
مث انطلق يونس إىل مكانه فرقد، فجاءت ريح كادت السفينة أن تغرق، فأيقظوه ودعوا . فرفع اهللا عنهم تلك الريح

يا : فبينما هم كذلك إذ رفع حوت عظيم رأسه إليهم أراد أن يبتلع السفينة، فقال هلم يونس: قال. فارتفعت الريح
ال نطرحك حىت نتساهم، : قالوا. من أجلي فلو طرحتموين يف البحر لسرمت ولذهب الريح عنكم والروع قوم هذا

يا قوم اطرحوين فمن أجلي أوتيتم؛ : فتسامهوا فوقع على يونس؛ فقال هلم: قال. فمن وقعت عليه رميناه يف البحر
يا قوم اطرحوين فمن أجلي أوتيتم؛ : هلمفقال . ففعلوا فوقع على يونس. ال نفعل حىت نتساهم مرة أخرى: فقالوا

أي وقع السهم عليه؛ فانطلقوا به إىل صدر السفينة ليلقوه } فساهم فكان من املدحضني{: فذلك قول اهللا عز وجل
يف البحر، فإذا احلوت فاتح فاه، مث جاؤوا به إىل جانب السفينة، فإذا باحلوت، مث رجعوا به إىل اجلانب اآلخر، فإذا 

إين مل أجعله لك رزقا : تح فاه؛ فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه احلوت؛ فأوحى اهللا تعاىل إىل احلوتباحلوت فا
أَنْ ال إِلََه إِلَّا أَْنَت ُسْبَحاَنَك {: فمكث يف بطن احلوت أربعني ليلة فنادى يف الظلمات. ولكن جعلت بطنك له وعاء

  .وقد تقدم ويأيت] ٨٧: األنبياء[} ا لَُه وََنجَّْينَاُه ِمَن الَْغمِّ َوكَذَِلكَ نُْنجِي الُْمْؤِمنَِني فَاسَْتَجْبَن. إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني
" آل عمران"ففي هذا من الفقه أن القرعة كانت معموال هبا يف شرع من قبلنا، وجاءت يف شرعنا على ما تقدم يف 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد : األول. واطنوقد وردت القرعة يف الشرع يف ثالثة م: قال ابن العريب
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رفع إليه أن رجال : الثاين. سفرا أقرع بني نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه

واريث أن رجلني اختصما إليه يف م: الثالث. أعتق ستة أعبد ال مال له غريهم، فأقرع بينهم؛ فأعتق اثنني وأرق أربعة
فهذه ثالثة مواطن، وهي القسم ". اذهبا وتوخيا احلق واستهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه: "قد درست فقال

  يف النكاح، والعتق، والقسمة، وجريان القرعة فيها لرفع اإلشكال

اع؛ وبه واختلف علماؤنا يف القرعة بني الزوجات يف الغزو على قولني؛ الصحيح منهما اإلقر. وحسم داء التشهي
وكذلك يف . وذلك أن السفر جبميعهن ال ميكن، واختيار واحدة منهن إيثار فلم يبق إال القرعة. قال فقهاء األمصار

مسألة األعبد الستة؛ فإن كل اثنني منهما ثلث، وهو القدر الذي جيوز له فيه العتق يف مرض املوت، وتعيينهما 
كذلك التشاجر إذا وقع يف أعيان املواريث مل مييز احلق إال القرعة، و. بالتشهي ال جيوز شرعان فلم يبق إال القرعة
واحلق عندي أن جتري يف كل مشكل، فذلك بني هلا، وأقوى : قال. فصارت أصال يف تعيني املستحق إذا أشكل

إن القرعة بني الزوجات يف الطالق كالقرعة بني : لفصل احلكم فيها، وأجلى لرفع اإلشكال عنها؛ ولذلك قلنا
  .اإلماء يف العتق

وإمنا كان ذلك يف يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه، وزيادة يف . االقتراع على إلقاء اآلدمي يف البحر ال جيوز
إميانه؛ فإنه ال جيوز ملن كان عاصيا أن يقتل وال يرمى به يف النار أو البحر، وإمنا جترى عليه احلدود والتعزير على 

الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إىل ختفيف السفينة أن القرعة تضرب وقد ظن بعض . مقدار جنايته
عليهم، فيطرح بعضهم ختفيفا؛ وهذا فاسد؛ فإهنا ال ختف برمي بعض الرجال وإمنا ذلك يف األموال، ولكنهم 



  .يصربون على قضاء اهللا عز وجل
إن العمل الصاحل يرفع : سبب جناته؛ ولذلك قيلأخرب اهللا عز وجل أن يونس كان من املسبحني، وأن تسبيحه كان 

كان يصلي قبل ذلك حلفظ اهللا عز وجل : قال قتادة. من املصلني} من املسبحني{: قال ابن عباس. صاحبه إذا عثر
: قال} لَلَبِثَ ِفي َبطْنِهِ إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ {لوال أنه كان له قبل ذلك عمل صاحل : وقال الربيع بن أنس. له فنجاه

من املصلني املطيعني قبل } من املسبحني{: وقال مقاتل. إن العمل الصاحل يرفع ربه إذا عثر -ومكتوب يف احلكمة 
ما كان له صالة يف بطن احلوت؛ ولكنه قدم عمال صاحلا يف حال : وقال احلسن. من العابدين: وقال وهب. املعصية

  .لصاحل لريفع صاحبه، وإذا عثر وجد متكأالرخاء فذكره اهللا به يف حال البالء، وإن العمل ا

" من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صاحل فليفعل: "ومن هذا املعىن قوله صلى اهللا عليه وسلم: قلت
فيجتهد العبد، وحيرص على خصلة من صاحل عمله، خيلص فيها بينه وبني ربه، ويدخرها ليوم فاقته وفقره، وخيبؤها 

وقد خرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر . خلقه، يصل إليه نفعها أحوج ما كان إليهجبهده، ويسترها عن 
يتماشون أخذهم املطر  -يف رواية ممن كان قبلكم  -بينما ثالثة نفر : "عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

بعضهم لبعض انظروا أعماال فأووا إىل غار يف جبل فاحنطت على فم الغار صخرة من اجلبل فانطبقت عليهم فقال 
. احلديث بكماله وهو مشهور، شهرته أغنت عن متامه..." عملتموها صاحلة هللا فادعوا اهللا هبا لعله يفرجها عنكم

] ٨٧: األنبياء[} ال إِلََه إِلَّا أَْنَت سُْبحَاَنكَ إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني {: ملا قال يف بطن احلوت: وقال سعيد بن جبري
  .من املصلني يف بطن احلوت} ِمَن الُْمسَبِِّحَني {: وقيل. ذفه احلوتق

. واألظهر أنه تسبيح اللسان املوافق للجنان، وعليه يدل حديث أيب هريرة املذكور قبل الذي ذكره الطربي: قلت
. أرض غريبةيا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا ب: فسمعت املالئكة تسبيحه؛ فقالوا: قال. فسبح يف بطن احلوت: قال

ويف كتاب أيب داود عن سعد بن أيب وقاص عن . على هذا القول زائدة؛ أي فلوال أنه من املسبحني} كان{وتكون 
} ال إِلََه إِلَّا أَْنَت سُْبحَاَنكَ إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني {دعاء ذي النون يف بطن احلوت : "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

فيونس عليه " األنبياء[وقد مضى هذا يف سورة "  يدع به رجل مسلم يف شيء قط إال استجيب لهمل] ٨٧: األنبياء[
إنا مل جنعل يونس لك رزقا؛ إمنا : فنودي احلوت: ويف اخلرب. السالم كان قبل مصليا مسبحا، ويف بطن احلوت كذلك

  .وقد تقدم. جعلناك له حرزا ومسجدا
الَْعَراِء َوُهَو َسقِيٌم، وَأَْنَبتَْنا َعلَْيِه َشَجَرةً ِمْن َيقِْطنيٍ، َوأَْرَسلَْناُه إِلَى مِائَِة أَلْفٍ أَْو فََنَبذْنَاُه بِ{  ١٤٨ - ١٤٥: اآلية

  }َيزِيُدونَ، فَآَمنُوا فََمتَّْعَناُهْم إِلَى ِحنيٍ 

روي أن احلوت قذفه بساحل قرية من } ِمْن َيقِْطنيٍ  فَنََبذَْناُه بِالْعََراِء َوُهَو َسِقيٌم، َوأَْنبَْتَنا َعلَْيِه َشَجَرةً{: قوله تعاىل
يا أبا هريرة وما : طرح يونس بالعراء وأنبت اهللا عليه يقطينة؛ فقلنا: وقال ابن قسيط عن أيب هريرة. املوصل

فتفشج  -أو هشاش األرض  -شجرة الدباء؛ هيأ اهللا له أروية وحشية تأكل من خشاش األرض : اليقطينة؟ قال
يعين احلوت  -خرج به : وقال سعيد بن جبري عن ابن عباس قال. يه من لبنها كل عشية وبكرة حىت نبتعليه فترو

إن يونس ملا ألقاه احلوت : وقيل. حىت لفظه يف ساحل البحر، فطرحه مثل الصيب املنفوس مل ينقص من خلقه شيء -
قرع تتقطر عليه من اللنب حىت رجعت على ساحل البحر أنبت اهللا عليه شجرة من يقطني، وهي فيما ذكر شجرة ال

أحزنت على شجرة : مث رجع ذات يوم إىل الشجرة فوجدها يبست، فحزن وبكى عليها فعوتب؛ فقيل له. إليه قوته
وبكيت عليها، ومل حتزن على مائة ألف وزيادة من بين إسرائيل، من أوالد إبراهيم خليلي، أسرى يف أيدي العدو، 



شجرة املوز تغطى بورقها، واستظل بأغصاهنا، وأفطر على : وقيل. هي شجرة التني: لوقي. وأردت إهالكهم مجيعا
مث أمره أن . مث إن اهللا تبارك وتعاىل اجتباه فجعله من الصاحلني. واألكثر على أهنا شجرة اليقطني على ما يأيت. مثارها

ا فسأله عن قوم يونس وعن حاهلم وكيف يأيت قومه وخيربهم أن اهللا تعاىل قد تاب عليهم، فعمد إليهم حىت لقي راعي
وماذا؟ : قال. فأخربهم أين قد لقيت يونس: فقال له. هم، فأخربه أهنم خبري، وأهنم على رجاء أن يرجع إليهم رسوهلم

وماذا؟ قال وهذه الشجرة تشهد لك أنك لقيت : وهذه البقعة اليت أنت فيها تشهد لك أنك لقيت يونس، قال: قال
ال تعجلوا علي حىت أصبح، : لراعي إىل قومه فأخربهم أنه لقى يونس فكذبوه ومهوا به شرا فقالوأنه رجع ا. يونس

فلما أصبح غدا هبم إىل البقعة اليت لقي فيها يونس، فاستنطقها فأخربهتم أنه لقي يونس؛ واستنطق الشاة والشجرة 
  .فأخربتاهم أنه لقي يونس، مث إن يونس أتاهم بعد ذلك

بالصحراء؛ قال ابن } بِالْعََراِء {. تركناه: وقيل. طرحناه} فََنَبذَْناهُ {. ا قبله الطربي رمحه اهللاذكر هذا اخلرب وم
: وقال أبو عبيدة: قال. العراء املكان اخلايل: الفراء. الواسع من األرض: أبو عبيدة. بالفضاء: األخفش. األعرايب

  :العراء وجه األرض؛ وأنشد لرجل من خزاعة
  ونبذت بالبلد العراء ثيايب... أخاف عثارها  ورفعت رجال ال

} فََنَبذَْناُه بِالْعََراِء {: وقال يف هذه السورة. مجع سقيم سقمى وسقامى وسقام} وهو سقيم{: وحكى األخفش يف قوله
 ]٤٩: القلم[ } لوال أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم{]: ١: القلم[} نون وَالْقَلَمِ {وقال يف 
أن اهللا عز وجل خرب ها هنا أنه نبذه بالعراء وهو غري مذموم ولوال رمحة اهللا عز وجل لنبذ بالعراء وهو : واجلواب

َولَُهْم َعلَيَّ {: أي عنده؛ كقوله تعاىل} عليه{يعين } َوأَنَْبْتَنا َعلَْيِه َشَجَرةً ِمْن َيقِْطنيٍ {: وقوله. مذموم؛ قاله النحاس
وقيل : شجر الدباء: اليقطني} َشَجَرةً ِمْن َيقِْطنيٍ {. مبعىن له} عليه{: وقيل. أي عندي] ١٤: الشعراء[} ذَْنٌب 

يقال : وقال املربد. وقد ذكرناه يف كتاب التذكرة" الدباء والبطيخ من اجلنة: "ويف اخلرب. غريها؛ ذكره ابن األعرايب
ء والبطيخ واحلنظل، فإن كان هلا ساق يقلها لكل شجرة ليس هلا ساق يفترش ورقها على األرض يقطينة حنو الدبا

َوالنَّْجُم َوالشََّجرُ {: قال اهللا تعاىل. فهي شجرة فقط، وإن كانت قائمة أي بعروق تفترش فهي جنمة ومجعها جنم
كل نبت ميتد ويبسط على األرض وال : قالوا. وروي حنوه عن ابن عباس واحلسن ومقاتل] ٦: الرمحن[} َيْسُجَداِن 
هو كل : وقال سعيد بن جبري. ى استواء وليس له ساق حنو القثاء والبطيخ والقرع واحلنظل فهو يقطنييبقى عل

  .شيء ينبت مث ميوت من عامه فيدخل يف هذا املوز
اشتقاق اليقطني من قطن : الزجاج. واليقطني ما ال ساق له كشجر القرع وحنوه: اجلوهري. وهو مما له ساق: قلت

. إمنا خص اليقطني بالذكر، ألنه ال ينزل عليه ذباب: وقيل. هو اسم اعجمي: وقيل. فهو يفعيلباملكان إذا أقام به 
  ما كان مث يقطني: وقيل

كانت تظله فرأى : الثعليب. ويف اآلية ما يدل على أنه كان مفروشا ليكون له ظل: القشريي. فأنبته اهللا يف احلال
يا يونس أنت الذي مل ختلق ومل تسق ومل تنبت حتزن على : لهخضرهتا فأعجبته، فيبست فجعل يتحزن عليها؛ فقيل 

شجرية، فأنا الذي خلقت مائة ألف من الناس أو يزيدون تريد مين أن أستأصلهم يف ساعة واحدة، وقد تابوا وتبت 
لحم وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يأكل الثريد بال. عليهم فأين رمحيت يا يونس أنا أرحم الرامحني

قدم للنيب صلى اهللا عليه وسلم مرق فيه : وقال أنس" إهنا شجرة أخي يونس: "والقرع وكان حيب القرع ويقول
  .أخرجه األئمة. فلم أزل أحب الدباء من يومئذ: قال أنس. دباء وقديد فجعل يتبع الدباء حوايل القصعة



وقد تقدم عن ابن عباس أن رسالة يونس عليه السالم إمنا كانت } ونََوأَْرَسلَْناُه إِلَى مِائَِة أَلٍْف أَْو يَزِيُد{: قوله تعاىل
وأجود منه إسنادا وأصح ما حدثناه عن : النحاس. وليس له طريق إال عن شهر بن حوشب. بعد ما نبذه احلوت
 حدثنا احلسن بن حممد قال حدثنا عمرو بن العنقزي قال حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن: علي بن احلسني قال

إن يونس : عمرو بن ميمون قال حدثنا عبداهللا بن مسعود يف بيت املال عن يونس النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وعد قومه العذاب وأخربهم أن يأتيهم إىل ثالثة أيام، ففرقوا بني كل والدة وولدها، وخرجوا فجأروا إىل اهللا عز 

وكان  -نس عليه السالم ينتظر العذاب فلم ير شيئا وجل واستغفروا، فكف اهللا عز وجل عنهم العذاب، وغدا يو
فخرج يونس مغاضبا، فأتى قوما يف سفينة فحملوه وعرفوه، فلما دخل السفينة  -من كذب ومل تكن له بينة قتل 

إن : فقال يونس عليه السالم. ال ندري: ما لسفينتكم؟ فقالوا: ركدت السفينة والسفن تسري ميينا ومشاال؛ فقالوا
فأقرعوا فمن : قال. قالوا أما أنت يا نيب اهللا فإنا ال نلقيك. ا آبقا من ربه جل وعز وإهنا لن تسري حىت تلقوهفيها عبد

فاقترعوا فقرعهم يونس . فاقترعوا ثالثا فمن قرع فليقع: قرع فليقع، فاقترعوا فقرعهم يونس فأبوا أن يدعوه، فال
وعز حوتا فابتلعه وهو يهوي به إىل قرار األرض، فسمع وقد وكل اهللا به جل . ثالث مرات أو قال ثالثا فوقع

  يونس عليه السالم

: قال] ٨٧: األنبياء[} فََناَدى ِفي الظُّلَُماتِ أَنْ ال إِلََه إِلَّا أَْنتَ سُْبَحاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني {تسبيح احلصى 
كهيئة الفرخ املمعوط الذي : قال} َناُه بِالْعََراِء َوُهَو َسِقيمٌ فََنَبذْ{: قال. ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن احلوت

وأنبت اهللا عليه شجرة من يقطني فنبتت، فكان يستظل هبا ويصيب منها، فيبست فبكى : قال. ليس عليه ريش
هم أتبكي على شجرة يبست، وال تبكي على مائة ألف أو يزيدون أردت أن هتلك: عليها؛ فأوحى اهللا جل وعز إليه

فإذا جئت : قال. من قوم يونس: يا غالم من أنت؟ قال: وخرج رسول اهللا يونس فإذا هو بغالم يرعى؛ قال: قال
إن كنت يونس فقد علمت أنه من كذب قتل إذا مل تكن له بينة فمن : قال. إليهم فأخربهم أنك قد لقيت يونس

قالتا . إذا جاءكما هذا الغالم فأشهدا له: ونسفمرمها؛ فقال هلما ي: قال. هذه الشجرة وهذه البقعة: يشهد؟ قال
إين قد لقيت يونس وهو يقرأ : فرجع الغالم إىل قومه وكان يف منعة وكان له إخوة، فأتى امللك فقال: قال. نعم

نشدتكما : فأتى الشجرة والبقعة فقال هلما. إن له بينة فأرسلوا معه: فأمر به أن يقتل؛ فقالوا: قال. عليك السالم
شهدت له الشجرة : فرجع القوم مذعورين يقولون له: نعم قال: جل وعز أتشهدان أين لقيت يونس؟ قالتا باهللا

أنت أحق هبذا : فتناول امللك يد الغالم فأجلسه يف جملسه، وقال: قال عبداهللا. واألرض فأتوا امللك فأخربوه مبا رأوا
فقد تبني يف هذا احلديث : قال أبو جعفر النحاس. عني سنةفأقام هلم ذلك الغالم أمرهم أرب: قال عبداهللا. املكان مين

وفيه أيضا من الفائدة أن قوم . أن يونس كان قد أرسل قبل أن يلقمه احلوت هبذا اإلسناد الذي ال يؤخذ بالقياس
كل  يونس آمنوا وندموا قبل أن يروا العذاب؛ ألن فيه أنه أخربهم أنه يأتيهم العذاب إىل ثالثة أيام، ففرقوا بنب

  .والدة وولدها، وضجوا ضجة واحدة إىل اهللا عز وجل
فَلَْم َيُك {: وهذا هو الصحيح يف الباب، وأنه مل يكن حكم اهللا عز وجل فيهم كحكمه يف غريهم يف قول عز وجل

يِّئَاِت حَتَّى إِذَا َحَضَر أََحَدُهمُ وَلَْيَستِ التَّْوَبةُ ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّ{: وقول عز وجل] ٨٥: غافر[} َيْنفَُعُهمْ إِميَانُُهْم 
  .اآلية] ١٨: النساء[} الَْمْوتُ 

" يونس"وهذا ال مينع، وقد تقدم ما للعلماء يف هذا يف سورة . إهنم رأوا خمائل العذاب فتابوا: وقال بعض العلماء
  .فلينظر هناك



وقال ]. ٧٤: البقرة[} أَْو أََشدُّ قَْسَوةً {: له تعاىليف قو" أو"حمامل " البقرة"قد مضى يف } أَْو يَزِيُدونَ {: قوله تعاىل
  :إهنا مبعىن الواو، ومنه قول الشاعر: وقال غريه. مبعىن بل} أو{: القراء

  تأملنا رياحا أو رزاما... فلما اشتد أمر احلرب فينا 
وقرأ جعفر بن ]. ٧٧: النحل[} ْو ُهَو أَقَْرُب وََما أَْمُر السَّاَعِة إِلَّا كَلَْمحِ الَْبَصرِ أَ{: وهذا كقوله تعاىل. أي ورزاما

. يف موضع رفع بأنه خرب مبتدأ حمذوف أي وهم يزيدون} يزيدون{بغري مهز؛ فـ } إِلَى ِمائَةِ أَلْفٍَ َو َيزِيُدونَ {حممد 
عن  مبعىن بل ومبعىن الواو؛ ألن بل لإلضراب} أو{وال يصح هذان القوالن عند البصريني، وأنكروا كون : النحاس

األول واإلجياب ملا بعده، وتعاىل اهللا عز وجل عن ذلك، أو خروج من شيء إىل شيء وليس هذا موضع ذلك؛ 
فلو كان أحدمها مبعىن اآلخر لبطلت املعاين؛ ولو جاز ذلك لكان وأرسلناه إىل أكثر } أو{والواو معناه خالف معىن 

اعة لو رأيتموهم لقلتم هم مائة ألف أو أكثر، وإمنا خوطب املعىن وأرسلناه إىل مج: وقال املربد. من مائيت ألف أخصر
جاءين زيد أو عمرو وأنت تعرف من جاءك منهما إال أنك أهبمت : هو كما تقول: وقيل. العباد على ما يعرفون

زادوا على مائة ألف عشرين : قال ابن عباس. أي أو يزيدون يف تقديركم: وقال األخفش والزجاج. على املخاطب
وقال مقاتل . بضعا وثالثني ألفا: احلسن والربيع. ثالثني ألفا: وعن ابن عباس أيضا. ورواه أيب بن كعب مرفوعا. ألفا

  .أي إىل منتهى آجاهلم} فآمنوا فمتعناهم إىل حني{. سبعني ألفا: بن حيان

أَْم َخلَقَْنا الَْمالِئكَةَ إِنَاثاً َوُهمْ َشاِهُدونَ، أَال فاستفتهم فَاْسَتفْتِهِْم أَِلرَبَِّك الَْبَناُت َولَُهمُ الَْبُنونَ، {١٥٧ - ١٤٩: اآلية
كُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ، أَفَال إِنَُّهْم ِمْن إِفِْكهِمْ لََيقُولُونَ َولََد اللَُّه َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ، أَْصطَفَى الَْبَناِت َعلَى الَْبنَِني، َما لَ

  }بٌِني، فَأْتُوا بِِكَتابِكُمْ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني َتذَكَُّرونَ، أَْم لَكُْم ُسلْطَانٌ ُم
ملا ذكر أخبار املاضني تسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم احتج } فَاْسَتفْتِهِْم أَِلرَبَِّك الَْبنَاُت َولَُهُم الَْبُنونَ {: قوله تعاىل

وهو معطوف على مثله يف أول السورة وإن . }ْم فَاْسَتفْتِهِ{: إن املالئكة بنات اهللا؛ فقال: على كفار قريش يف قوهلم
وذلك أن جهينة وخزاعة وبين مليح وبىن سلمة } ألربك البنات{تباعدت بينهم املسافة؛ أي فسل يا حممد أهل مكة 

  .وهذا سؤال توبيخ. وعبد الدار زعموا أن املالئكة بنات اهللا
َوَجَعلُوا {: أي حاضرون خللقنا إياهم إناثا؛ وهذا كما قال اهللا عز وجل} نَ أَْم َخلَقَْنا الَْمالِئكَةَ إِنَاثاً َوُهمْ َشاِهُدو{

وهو أسوأ } أال إهنم من إفكهم{: مث قال]. ١٩: الزخرف[} الَْمالِئكَةَ الَِّذيَن ُهْم ِعَبادُ الرَّْحَمنِ إِنَاثاً أََشهُِدوا َخلْقَُهْم 
} أال{بعد } إن{و . ن هللا ولدا وهو الذي ال يلد وال يولديف قوهلم إ} ليقولون، ولد اهللا وإهنم لكاذبون{الكذب 

وحكى سيبويه أهنا تكون بعد أما مفتوح أو مكسورة؛ فالفتح على أن تكون أما مبعىن حقا، . مكسورة؛ ألهنا مبتدأة
وأما ومسعت علي بن سليمان يقول جيوز فتحها بعد أال تشبيها بأما، : النحاس. والكسر على أن تكون أما مبعىن أال

  }أصطفى{مث يبتدئ . }كاذبون{ومتام الكالم . يف اآلية فال جيوز إال كسرها؛ ألن بعدها الرفع
وقراءة العامة . أي اختار البنات وترك البنني} أَْصطَفَى الَْبنَاِت {وحيكم : على معىن التقريع والتوبيخ كأنه قال

، فحذفت ألف الوصل وبقيت ألف االستفهام بقطع األلف؛ ألهنا ألف استفهام دخلت على ألف الوصل} أصطفى{
  مفتوح مقطوعة على

بوصل األلف على اخلرب } اصطفى{وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع ومحزة . على ما تقدم} أَطَّلََع الَْغْيبَ {: حاهلا مثل
فالكالم } ونما لكم كيف حتكم{وزعم أبو حامت أنه ال وجه هلا؛ ألن بعدها . وإذا ابتدأ كسر اهلمزة. بغري استفهام

َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ {إحدامها أن يكون تبيينا وتفسري ملا قالوه من الكذب ويكون : جار على التوبيخ من جهتني



أن التوبيخ يكون باستفهام وبغري استفهام  -منهم الفراء  -واجلهة الثانية أنه قد حكى النحويون . منقطعا مما قبله} 
هو على إضمار القول؛ أي : وقيل]. ٢٠: األحقاف[} ْبُتْم طَيَِّباِتكُْم ِفي َحَياِتكُمُ الدُّْنَيا أَذَْه{: كما قال جل وعز

ألن والدة البنات واختاذهن اصطفاه هلن، فأبدل } ولد اهللا{: أو يكون بدال من قوله. }أصطفى البنات{ويقولون 
الكالم جار على التوبيخ من } أَفَال َتذَكَُّرونَ {. }  لَكَاِذُبونَ{مثال املاضي من مثال املاضي فال يوقف على هذا على 

. منقطعا مما قبله} ما لكم كيف حتكمون{أن يكون تبيينا وتفسري ملا قالوه من الكذب ويكون : إحدامها: جهتني
 أن التوبيخ يكون باستفهام وبغري استفهام كما قال جل -منهم الفراء  -أنه قد حكى النحويون : واجلهة الثانية

هو على إضمار القول؛ أي ويقولون : وقيل]. ٢٠: األحقاف[} أَذَْهْبُتْم طَيِّبَاِتكُْم ِفي َحيَاِتكُُم الدُّْنَيا {: وعز
ألن والدة البنات واختاذهن اصطفاه هلن، فأبدل مثال } ولد اهللا{: أو يكون بدال من قوله. } أَْصطَفَى الَْبَناتِ {

أم {. يف أنه ال جيوز أن يكون له ولد} أفال تذكرون{. }لَكَاِذُبونَ {هذا على املاضي مثال املاضي فال يوقف على 
  .يف قولكم} إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني {أي حبججكم } فَأْتُوا بِكَِتابِكُمْ {. حجة وبرهان} لكم سلطان مبني

ِت الْجِنَّةُ إِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ، سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا َوَجَعلُوا بَْيَنُه َوَبْيَن الْجِنَِّة َنسَباً َولَقَْد َعِلَم{ ١٦٠ - ١٥٨: اآلية
  }َيِصفُونَ، إِلَّا ِعَبادَ اللَِّه الُْمْخلَِصنيَ 

روى ابن أيب جنيح عن . أكثر أهل التفسري أن اجلنة ها هنا املالئكة} َوَجَعلُوا بَْيَنُه َوَبْيَن الْجِنَِّة َنَسباً {: قوله تعاىل
فمن : فقال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه. املالئكة بنات اهللا؛ جل وتعاىل -يعين كفار قريش  -وا قال: جماهد قال
إهنم بطن من بطون : وقال جماهد. قيل هلم جنة ألهنم ال يرون: وقال أهل االشتقاق. خمدرات اجلن: قالوا. أمهاهتن

إمنا قيل هلم جنة ألهنم : سدي عن أيب مالك قالوروى إسرائيل عن ال. وروي عن ابن عباس. املالئكة يقال هلم اجلنة
قالت اليهود لعنهم اهللا إن اهللا : فال قتادة والكليب ومقاتل. مصاهرة} نسبا{. خزان على اجلنان واملالئكة كلهم جنة

  صاهر اجلن فكانت

 خطب إىل سادات إن اهللا: القائل ذلك كنانة وخزاعة؛ قالوا. وقال جماهد والسدي ومقاتل أيضا. املالئكة من بينهم
أشركوا الشيطان يف : وقال احلسن. اجلن فزوجوه من سروات بناهتم، فاملالئكة بنات اهللا من سروات بنات اجلن

  .عبادة اهللا فهو النسب الذي جعلوه
. العبادة أي يف] ٩٨: الشعراء[} إِذْ ُنَسوِّيكُْم بَِربِّ الْعَالَِمَني {: قول احلسن يف هذا أحسن؛ دليله قوله تعاىل: قلت

  .هو قوهلم إن اهللا تعاىل وإبليس أخوان؛ تعاىل اهللا عن قوهلم علوا كبريا: وقال ابن عباس والضحاك واحلسن أيضا
. يف النار؛ قال قتادة} لَُمْحَضُرونَ {يعين قائل هذا القول } إِنَُّهْم {أي املالئكة } َولَقَْد َعِلَمِت الْجِنَّةُ {: قوله تعاىل
. األول أوىل؛ ألن اإلحضار تكرر يف هذه السورة ومل يرد اهللا به غري العذاب: الثعليب. سابللح: وقال جماهد

  .فإهنم ناجون من النار} إِلَّا ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني {. أي تنزيها هللا عما يصفون} سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا َيِصفُونَ {
  }نَ، َما أَْنُتْم َعلَْيِه بِفَاِتنَِني، إِلَّا َمْن ُهَو َصالِ الَْجِحيمِ فَإِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدو{ ١٦٣ - ١٦١: اآلية

  :فيه ثالث مسائل
مبعىن املصدر، أي فإنكم وعبادتكم هلذه : وقيل. مبعىن الذي} ما} {فَإِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ {: قوله تعاىل: األوىل
ما أنتم {. وجاء فالن مع فالن. جاء فالن وفالن: قالأي فإنكم مع ما تعبدون من دون اهللا؛ ي: وقيل. األصنام
ما أنتم مبضلني أحدا إال من : أهل التفسري جممعون فيما علمت على أن املعىن. النحاس. أي على اهللا مبضلني} عليه

  :قّدر اهللا عز وجل عليه أن يضل



  عليه وكان لنا فاتنا... فرد بنعمته كيده 
  .أي مضال

قدمنا على عمر بن عبدالعزيز فذكر عنده القدر، فقال : قال عمرو بن ذر. د على القدريةيف هذه اآلية ر -الثانية
لو أراد اهللا أال يعصى ما خلق إبليس وهو رأس اخلطيئة، وإن يف ذلك لعلما يف كتاب اهللا عز وجل، عرفه من : عمر

إال من كتب اهللا عز وجل عليه أن } َعلَْيِه بِفَاِتنَِني  َما أَنُْتْم. فَإِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ{: عرفه، وجهله من جهله؛ مث قرأ
فصلت هذه اآلية بني الناس، وفيها من املعاين أن الشياطني ال يصلون إىل إضالل أحد إال من : وقال. يصلى اجلحيم

َوأَْجِلبْ { :كتب اهللا عليه أنه ال يهتدي، ولو علم اهللا جل وعز أنه يهتدي حلال بينه وبينهم؛ وعلى هذا قوله تعاىل
وقال لبيد بن ربيعة . أي لست تصل منهم إىل شيء إال إىل ما يف علمي] ٦٤: اإلسراء[} َعلَْيهِْم بَِخْيِلَك َوَرجِِلَك 
  :يف تثبيت القدر فأحسن
  وبإذن اهللا ريثي وعجل... إن تقوى ربنا خري نفل 

  بيديه اخلري ما شاء فعل... أمحد اهللا فال ند له 
  ناعم البال ومن شاء أضل...  اهتدى من هداه سبل اخلري

  .أهل احلجاز يقولون فتنت الرجل، وأهل جند يقولون أفتنته: قال الفراء
ومجاعة أهل التفسري يقولون إنه حلن؛ : النحاس. بضم الالم} إِلَّا َمْن ُهَو صَالِ الَْجحِيمِ {: روي عن احلسن أنه قرأ

هو حممول عل املعىن؛ : قيل فيه ما مسعت علي بن سليمان يقول؛ قالومن أحسن ما . ألنه ال جيوز هذا قاض املدينة
أصله : وقيل. مجاعة؛ فالتقدير صالون، فحذفت النون لإلضافة، وحذفت الواو اللتقاء الساكنني} من{. ألن معىن

: التوبة[} َشفَا جُُرٍف َهارٍ {فاعل إال أنه قلب من صال إىل صايل وحذفت الياء وبقيت الالم مضمومة فهو مثل 
ما باليت به : ختفيفا وجتري اإلعراب على عينه، كما حذف من قوهلم} صال{ووجه ثالث أن حتذف الم ]. ١٠٩
َولَهُ {، ]٥٤: الرمحن[} َوجََنى الَْجنََّتْينِ َداٍن{وأصلها بالية من بايل كعافية من عايف؛ ونظريه قراءة من قرأ، . بالة

واألصل ين قراءة اجلماعة صايل بالياء فحذفها . أجرى اإلعراب على العني] ٢٤: الرمحن[} الَْجوَارِ الْمُْنَشآُت 
  الكاتب من اخلط لسقوطها يف اللفظ

  }َوَما ِمنَّا إِلَّا لَُه َمقَاٌم َمْعلُوٌم{] ١٦٤: [اآلية
  }وَإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ{ ] ١٦٥: [اآلية
  }وَإِنَّا لََنْحُن الُْمسَبُِّحونَ { ] ١٦٦: [اآلية

َوإِنَّا لََنْحنُ . وَإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ { . هذا من قول املالئكة تعظيما هللا عز وجل، وإنكارا منهم عبادة من عبدهم
هذه الثالث اآليات نزلت ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند سدرة املنتهى، فتأخر : قال مقاتل} الُْمسَبُِّحونَ

وأنزل اهللا تعاىل . فقال ما استطيع أن أتقدم عن مكاين" أهنا تفارقين: "ليه وسلمجربيل، فقال النيب صلى اهللا ع
وما منا إال من له مقام : والتقدير عند الكوفيني. اآليات} َوَما مِنَّا إِلَّا لَُه َمقَاٌم َمْعلُوٌم{: حكاية عن قول املالئكة

له مقام معلوم؛ أي مكان معلوم يف العبادة؛ قال  وما منا ملك إال: وتقديره عند البصريني. فحذف املوصول. معلوم
وقالت عائشة . ما يف السموات موضع شرب إال وعليه ملك يصلي سبح: وقال ابن عباس. ابن مسعود وابن جبري

وعن أيب ". ما يف السماء موضع قدم إال عليه ملك ساجد أو قائم: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنها
إين أرى ما ال ترون وأمسع ما ال تسمعون أطت السماء وحق هلا أن : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ذر قال



تئط ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجدا هللا واهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم 
خرجه " إىل اهللا لوددت أين كنت شجرة تعضد كثريا وما تلذذمت بالنساء على الفرش وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون

لوددت أين كنت : ويروى من غري هذا الوجه أن أبا ذر قال. أبو عيسى الترمذي وقال فيه حديث حسن غريب
: كان يصلي الرجال والنساء مجيعا حىت نزلت هذه اآلية: وقال قتادة. ويروى عن أيب ذر موقوفا. شجرة تعضد

صفوفهم : قال الكليب} َوإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ {. فتقدم الرجال وتأخر النساء: قال. }َمقَاٌم َمْعلُوٌم َوَما ِمنَّا إِلَّا لَُه {
خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه : ويف صحيح مسلم عن جابر بن مسرة قال. كصفوف أهل الدنيا يف األرض
فقلنا يا رسول اهللا كيف تصف املالئكة " عند رهبا أال تصفون كما تصف املالئكة: "وسلم وحنن يف املسجد؛ فقال

  :عند رهبا؟ قال؟

أقيموا صفوفكم واستووا إمنا يريد : وكان عمر يقول إذا قام للصالة" يتمون الصفوف األول ويتراصون يف الصف"
وقد . فالن؛ مث يتقدم فيكربتأخر يا فالن تقدم يا } وَإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ {: اهللا بكم هدي املالئكة عند رهبا ويقرأ

وَإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ {: كان الناس يصلون متبددين فأنزل اهللا تعاىل: وقال أبو مالك. بيانه] احلجر[مضى يف سورة 
جاء جربيل أو ملك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم . وقال الشعيب. فأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يصطفوا} 

أي لنحن : وقيل. أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه؛ إن املالئكة لتصلي وتسبح ما يف السماء ملك فارغ تقوم: فقال
} َوإِنَّا لََنْحُن الُْمسَبُِّحونَ {. أي حنن الصافون حول العرش: وقيل. الصافون أجنحتنا يف اهلواء وقوفا ننتظر ما نؤمر به

واملراد أهنم خيربون أهنم يعبدون اهللا .  عما أضافه إليه املشركونأي املنزهون اهللا: وقيل. أي املصلون؛ قال قتادة
من قول الرسول صلى اهللا } َوَما ِمنَّا إِلَّا لَُه َمقَاٌم َمْعلُوٌم {: وقيل. بالتسبيح والصالة وليسوا معبودين وال بنات اهللا

أي : وقيل. لوم وهو مقام احلسابعليه وسلم واملؤمنني للمشركني؛ أي لكل واحد منا ومنكم يف اآلخرة مقام مع
إىل غريها من . منا من له مقام اخلوف، ومنا من له مقام الرجاء، ومنا من له مقام اإلخالص، ومنا من له مقام الشكر

  .املقامات
  .واهللا أعلم}َوَما ِمنَّا إِلَّا لَُه َمقَاٌم َمْعلُوٌم {: واألظهر أن ذلك راجع إىل قول املالئكة: قلت
رُوا بِِه فََسْوفَ َوإِنْ كَاُنوا لََيقُولُونَ، لَْو أَنَّ ِعْنَدَنا ِذكْراً ِمَن الْأَوَّلَِني، لَكُنَّا ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني، فَكَفَ{ ١٦٧: اآلية

  }َيْعلَُمونَ 
لَوْ أَنَّ {: واعاد إىل اإلخبار عن قول املشركني، أي كانوا قبل بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم إذا عريوا باجلهل قال

دخلت على الفعل ولزمتها } إن{وملا خففت . أي لو بعث إلينا نيب ببيان الشرائع التبعناه} ِعْنَدَنا ِذكْراً ِمَن الْأَوَِّلَني 
  والكوفيون. الالم فرقا بني النفي واإلجياب

لَكُنَّا ِعبَاَد {. أي كتابا من كتب األنبياء} اً لَْو أَنَّ ِعْندََنا ِذكْر{معىن : وقيل. مبعىن ما والالم مبعىن إال} إن{: يقولون
والفراء يقدره . أي بالذكر} فكفروا به{. أي لو جاءنا ذكر كما جاء األولني ألخلصنا العبادة هللا} اللَِّه الُْمْخلَِصنيَ 

يب وهذا تعجيب منهم، أي فقد جاءهم ن. على حذف، أي فجاءهم حممد صلى اهللا عليه وسلم بالذكر فكفروا به
يعلمون : قال الزجاج} فََسْوفَ َيْعلَُمونَ {. وأنزل عليهم كتاب فيه بيان ما حيتاجون إليه فكفروا وما وفوا مبا قالوا

  .مغبة كفرهم
لَُهُم الَْغاِلُبونَ، َولَقَْد َسَبقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعبَاِدَنا الْمُْرَسِلَني، إِنَُّهْم لَُهُم الَْمْنصُوُرونَ، َوإِنَّ ُجْنَدَنا { ١٧٩ - ١٧١: اآلية

تِهِْم فََساَء صََباُح الُْمْنذَرِيَن، فََتَولَّ َعْنُهْم حَتَّى ِحنيٍ، َوأَْبِصْرُهْم فَسَْوَف يُْبِصُرونَ، أَفَبَِعذَابَِنا َيْستَْعجِلُونَ، فَإِذَا َنَزلَ بِسَاَح



  }َوَتَولَّ َعنُْهْم َحتَّى ِحنيٍ، وَأَْبِصْر فَسَْوَف يُْبِصُرونَ 
: أراد بالكلمة قوله عز وجل: وقيل. أي بالسعادة: قال الفراء} َولَقَدْ َسَبقَْت كَِلَمُتَنا ِلعَِباِدَنا الْمُْرَسِلَني {: له تعاىلقو
إِنَُّهْم لَُهمُ {مل يقتل من أصحاب الشرائع قط أحد : قال احلسن] ٢١: اجملادلة[} كََتَب اللَُّه لَأَغِْلَبنَّ أََنا َوُرُسِلي {
على املعىن ولو كان على اللفظ } َوإِنَّ جُْنَدَنا لَُهمُ الْغَاِلُبونَ {. أي سبق الوعد بنصرهم باحلجة والغلبة} ْنُصوُرونَ الَْم

جاء ها هنا على اجلمع : وقال الشيباين]. ١١: ص[} جُْنٌد َما ُهَناِلَك َمْهُزوٌم ِمَن الْأَْحزَابِ {لكان هو الغالب مثل 
  .من أجل أنه رأس آية

إىل الوقت الذي : وقال الزجاج. إىل املوت: قال قتادة} َحتَّى ِحنيٍ {. أي أعرض عنهم} فَتََولَّ َعْنُهمْ {: قوله تعاىل
وَأَْبِصْرُهمْ {. اآلية منسوخة بآية السيف: وقيل. يعين فتح مكة: وقيل. يعين القتل ببدر: وقال ابن عباس. أمهلوا إليه

وعسى من اهللا للوجوب وعرب باإلبصار عن . سوف يبصرون حني ال ينفعهم اإلبصار: ادةقال قت} فََسْوَف ُيْبِصُرونَ 
  املعىن فسوف يبصرون: وقيل. تقريب األمر؛ أي عن قريب يبصرون

كانوا يقولون من فرط تكذيبهم مىت هذا العذاب؛ أي ال تستعجلوه } أَفَبَِعذَابَِنا َيْسَتْعجِلُونَ {. العذاب يوم القيامة
  .ع بكمفإنه واق

أي } بساحتهم{ومعىن . وكان عذاب هؤالء بالقتل: قال الزجاج. أي العذاب} فَإِذَا نََزلَ بَِساَحِتهِمْ {: قوله تعاىل
ونزل هبم } نزل بساحته{: الفراء. والساحة والسحسة يف اللغة فناء الدار الواسع. بدارهم؛ عن السدي وغريه

. وفيه إضمار أي فساء الصباح صباحهم. ي بئس صباح الذين أنذروا بالعذابأ} فََساَء َصبَاُح الُْمْنذَرِيَن {. سواء
ملا أتى : ومنه احلديث الذي رواه أنس رضي اهللا عنه قال. وخص الصباح بالذكر؛ ألن العذاب كان يأتيهم فيه

خلميس، حممد وا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب، وكانوا خارجني إىل مزارعهم ومعهم املساحي، فقالوا
اهللا أكرب خربت خيرب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح : "ورجعوا إىل حصنهم؛ فقال صلى اهللا عليه وسلم

. كرر تأكيدا} َوتََولَّ َعْنُهمْ {. النيب صلى اهللا عليه وسلم: يريد} فَإِذَا َنَزلَ بِسَاَحتِهِْم {: وهو يبني معىن" املنذرين
  .تأكيدا أيضا} ونَ وَأَْبِصْر فَسَْوَف يُْبِصُر{

  }ُسْبَحانَ رَبَِّك َربِّ الْعِزَِّة َعمَّا َيِصفُونَ، َوَسالٌم َعلَى الْمُْرَسِلَني، وَالْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني { ١٨٠: اآلية
  :فيه أربع مسائل

وجيوز . على البدل} َربِّ الِْعزَّةِ {. نزه سبحانه نفسه عما أضاف إليه املشركون} سُْبَحانَ َربِّكَ {: قوله تعاىل: األوىل
وسئل رسول اهللا صلى . أي من الصاحبة والولد} َعمَّا َيِصفُونَ {. النصب على املدح، والرفع مبعىن هو رب العزة

  .مستوىف" البقرة"وقد مضى يف " هو تنزيه اهللا عن كل سوء: "فقال" سبحان اهللا"اهللا عليه وسلم عن معىن 
مل جاز ذلك والعزة من صفات الذات، وال يقال رب القدرة } َربِّ الِْعزَِّة {سحنون عن معىن  سئل حممد بن: الثانية

  العزة تكون: وحنوها من صفات ذاته جل وعز؟ فقال

واملعىن } َربِّ الْعِزَِّة {: وصفه الفعل حنو قوله} فَِللَِّه الِْعزَّةُ َجِميعاً {: صفة ذات وصفة فعل، فصفة الذات حنو قوله
وقد جاء يف التفسري إن العزة ها هنا يراد : قال. العزة اليت يتعاز هبا اخللق فيما بينهم فهي من خلق اهللا عز وجلرب 

من حلف بعزة اهللا فإن أراد عزته اليت هي صفته فحنث فعليه الكفارة، وإن : وقال بعض علمائنا: قال. هبا املالئكة
مالك العزة، : أحدمها: حيتمل وجهني} َربِّ الِْعزَِّة {: املاوردي. هأراد اليت جعلها اهللا بني عباده فال كفارة علي

  .رب كل شيء متعزز من ملك أو متجرب: والثاين



  .وعلى الوجهني فال كفارة إذا نواها احلالف: قلت
سُْبَحانَ {: روي من حديث أىب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول قبل أن يسلم: الثالثة

  .إىل آخر السورة؛ ذكره الثعليب} رَبَِّك َربِّ الِْعزَّةِ 
قرأت على الشيخ اإلمام احملدث احلافظ أيب علي احلسن بن حممد بن حممد بن حممد بن عمروك البكري : قلت

ي باجلزيرة قبالة املنصورة من الديار املصرية، قال أخربتنا احلرة أم املؤيد زينب بنت عبدالرمحن بن احلسن الشعر
بنيسابور يف املرة األوىل، أخربنا أبو حممد إمساعيل بن أيب بكر القارئ، قال حدثنا أبو احلسن عبدالقادر بن حممد 

الفارسي، قال حدثنا أبو سهل بشر بن أمحد اإلسفرايين، قال حدثنا أبو سليمان داود بن احلسني البيهقي، قال حدثنا 
يمي النيسابوري، قال حدثنا هشيم عن أيب هارون العبدي عن أيب سعيد أبو زكرياء حيىي بن حيىي بن عبدالرمحن التم

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري مرة وال مرتني يقول يف آخر صالته أو حني ينصرف : اخلدري قال
روى : قال املاوردي. } لَِّه َربِّ الَْعالَِمنيَ َوالَْحْمدُ ِل. َوَسالٌم َعلَى الْمُْرَسِلَني. سُْبَحانَ رَبَِّك َربِّ الْعِزَِّة َعمَّا َيِصفُونَ{

من سره أن يكتال باملكيال األوىف من األجر يوم القيامة فليقل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الشعيب قال
واحلمد هللا رب . وسالم على املرسلني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون{: آخر جملسه حني يريد أن يقوم 

  .ذكره الثعليب من حديت علي رضي اهللا عنه مرفوعا. }العاملني
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

وقال أنس قال . أ ي الذين بلغوا عن اهللا تعاىل التوحيد والرسالة} َوَسالٌم َعلَى الُْمْرَسِلَني {: قوله تعاىل -الرابعة
َوَسالٌم {معىن : وقيل" إذا سلمتم علي فسلموا على املرسلني فإمنا أنا رسول من املرسلني" :النيب صلى اهللا عليه وسلم

أي على إرسال املرسلني } واحلمد هللا رب العاملني{. أي أمن هلم من اهللا جل وعز يوم الفزع األكرب} َعلَى الُْمْرَسِلَني 
: أي على هالك املشركني؛ دليله: وقيل. لق أمجعنيأي على مجيع ما أنعم اهللا به على اخل: وقيل. مبشرين ومنذرين

  .}فَقُِطَع دَابُِر الْقَْومِ الَِّذيَن ظَلَُموا وَالْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني {
  .يكذبون، والتقدير عما يصفون من الكذب} َيِصفُونَ {ومعىن . والكل مراد واحلمد يعم: قلت

  تفسري سورة ص

  سورة ص
  .وقيل مثان ومثانون آية. يع، وهي ست ومثانون آيةمكية يف قول اجلم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  }ص َوالْقُْرآِن ِذي الذِّكْرِ { ] ١: [اآلية
  }َبلِ الَِّذيَن كَفَرُوا ِفي ِعزٍَّة َوِشقَاقٍ { ] ٢: [اآلية
  }مََناصٍ  كَْم أَهْلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن فََناَدْوا َوالَت ِحَني{ ] ٣: [اآلية

. } املر{و } امل{: جبزم الدال على الوقف؛ ألنه حرف من حروف اهلجاء مثل} ص{قراءة العامة } ص{: قوله تعاىل
: ولقراءته مذهبان. بكسر الدال بغري تنوين} صاد{وقرأ أيب بن عب واحلسن وابن أيب إسحاق ونصر بن عاصم 

واملصاداة املعارضة، ومنه الصدى . أي تعرض} تَ لَُه َتَصدَّى فَأَْن{ أنه من صادى يصادي إذا عارض، ومنه : أحدمها
فاملعىن صاد القرآن بعملك؛ أي عارضه بعملك وقابله به، فاعمل . وهو ما يعارض الصوت يف األماكن اخلالية

وعنه أن . وهذا املذهب يروى عن احلسن أنه فسر به قراءته رواية صحيحة: النحاس. بأوامره، وانته عن نواهيه
  املعىن اتله وتعرض

: بفتح الدال مثله} صاد{وقرأ عيسى بن عمر . واملذهب اآلخر أن تكون الدال مكسورة اللتقاء الساكنني. لقراءته
أن يكون فتح : والثاين. أن يكون مبعىن أتل: أحدهن: وله يف ذلك ثالثة مذاهب. بفتح آخرها} نون{و } قاف{

أن يكون منصوبا على القسم بغري حرف؛ : والثالث. وألنه أخف احلركاتاللتقاء الساكنني واختار الفتح لإلتباع؛ 
وقرأ . معناه صاد حممد قلوب اخللق واستماهلا حىت آمنوا به: وقيل. نصب على اإلغراء: اهللا ألفعلن، وقيل: كقولك

بعيد بكسر الدال والتنوين على أن يكون خمفوضا على حذف حرف القسم، وهذا } صاِد{ابن أيب إسحاق أيضا 
وقرأ هارون األعور . وجيوز أن يكون مشبها مبا ال يتمكن من األصوات وغريها. وإن كان سيبويه قد أجاز مثله

ألنه املعروف بالبناء يف غالب احلال، حنو منذ وقط : بضم آخرهن} نونُ{و } قاُف{و } صاُد{: وحممد بن السميقع
ما أنك إدا مسيت مؤنثا مبذكر ال ينصرف وإن قلت إذا جعلته امسا للسورة مل ينصرف؛ ك} ص{و . وقبل وبعد



سأل نافع بن : وقال عكرمة. ال ندري ما هي: فقاال} ص{وقال ابن عباس وجابر بن عبداهللا وقد سئال عن . حروفه
وقال سعيد . كان حبرا مبكة وكان عليه عرش الرمحن إذ ال ليل وال هنار} ص{: فقال} ص{األزرق ابن عباس عن 

قسم أقسم } ص{وعنه أن . معناه صدق اهللا: وقال الضحاك. حبر حييي اهللا به املوتى بني النفختني} ص{: بن جبري
هو مفتاح أمساء اهللا تعاىل : وقال حممد بن كعب. وقال السدي، وروي عن ابن عباس. اهللا به وهو من أمسائه تعاىل

. وعنه أنه اسم من أمساء القرآن. نهو اسم من أمساء الرمح: وقال قتادة. صمد وصانع املصنوعات وصادق الوعد
وقد تقدم مجيع هذا يف . هو مما استأثر اهللا تعاىل بعلمه وهو معىن القول األول: وقيل. هو فاحتة السورة: وقال جماهد

  ".البقرة"
فإن فيه ؤ خفض بواو القسم والواو بدل من الباء؛ أقسم بالقرآن تنبيها على جاللة قدره؛ } وَالْقُْرآنِ { : قوله تعاىل

خفض على النعت } ِذي الذِّكْرِ { . بيان كل شيء، وشفاء ملا يف الصدور، ومعجزة للنيب صلى اهللا عليه وسلم
ذي } ِذي الذِّكْرِ{ومقاتل معىن : قال ابن عباس. وعالمة خفضه الياء، وهو اسم معتل واألصل فيه ذوى على فعل

  :الضحاك. البيان

أي } لَقَْد أَنَْزلَْنا إِلَْيكُْم ِكتَاباً ِفيِه ِذكُْركُمْ { : ه يف الدارين؛ كما قال تعاىلذي الشرف أي من آمن به كان شرفا ل
أي } ِذي الذِّكْرِ { : وقيل. وأيضا القرآن شريف يف نفسه إلعجازه واشتماله على ما ال يشتمل عليه غريه. شرفكم

أي ذي املوعظة : وقيل. أي فيه ذكر أمساء اهللا ومتجيده} ِذي الذِّكْرِ { : وقيل. فيه ذكر ما حيتاج إليه من أمر الدين
؛ ألن معناه حق فهي جواب } ص{فقيل جواب القسم : واختلف فيه على أوجه. وجواب القسم حمذوف. والذكر
{ : حقا واهللا، نزل واهللا، وجب واهللا؛ فيكون الوقف من هذا الوجه على قوله: كما تقول} َوالْقُْرآِن { : لقوله
. وحكى معناه الثعليب عن الفراء. قال ابن األنباري. متاما} ِفي ِعزٍَّة َوِشقَاقٍ { حسنا، وعلى } آِن ِذي الذِّكْرِ َوالْقُْر
نفي ألمر سبق وإثبات لغريه؛ قاله القتيب؛ فكأنه } بل{ألن } َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي ِعزٍَّة َوشِقَاقٍ { اجلواب : وقيل
أو . عن قبول احلق وعداوة حملمد صلى اهللا عليه وسلم} الذين كفروا يف عزة وشقاقوالقرآن ذي الذكر بل {: قال
ما األمر كما يقولون من أنك ساحر كذاب؛ ألهنم يعرفونك بالصدق واألمانة بل هم يف } َوالْقُْرآِن ِذي الذِّكْرِ { 

: كأنه قال} َوكَمْ أَْهلَكَْنا { اجلواب : وقيل. } َبلْ َعجِبُوا . ق وَالْقُْرآِن الَْمجِيِد{ : وهو كقوله. تكرب عن قبول احلق
قَْد { : مث قال} َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها { : حذفت الالم منها؛ كقوله تعاىل} كم{والقرآن لكم أهلكنا؛ فلما تأخرت 

{ : ى قولهفمن هذا الوجه ال يتم الوقف عل: ابن األنباري. وهذا مذهب الفراء: قال املهدوي. أي لقد أفلح} أَفْلََح 
{ : وحنو منه قوله تعاىل} إِنْ كُلٌّ إِالَّ كَذََّب الرُُّسلَ فََحقَّ ِعقَابِ { جواب القسم : وقال األخفش. }ِفي ِعزٍَّة َوِشقَاقٍ 

وهذا : األنباريابن . }إِنْ كُلُّ نَفْسٍ { إىل قوله } َوالسََّماِء َوالطَّارِقِ { : وقوله} َتاللَِّه إِنْ كُنَّا لَِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ 
إِنَّ ذَِلكَ { : جواب القسم قوله: وقال الكسائي. قبيح؛ ألن الكالم قد طال فيما بينهما وكثرت اآليات والقصص

وقيل . وهذا أقبح من األول؛ ألن الكالم أشد طوال فيما بني القسم وجوابه: ابن األنباري} لََحقٌّ َتخَاُصمُ أَْهلِ النَّارِ 
لتبعثن } وَالْقُْرآِن ِذي الذِّكْرِ { اجلواب حمذوف تقديره : وقال قتادة} َهذَا لَرِْزقَُنا َما لَُه ِمْن َنفَادٍ  إِنَّ{ : اجلواب قوله

  .وحنوه

وإذا َوإِذَا قِيلَ لَهُ {: أي تكرب وامتناع من قبول احلق؛ كما قال جل وعز} َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي ِعزٍَّة { : قوله تعاىل
من عز بز؛ يعين من غلب : يقال. الغلبة والقهر: أخذته العزة باإلمث والعزة عند العرب} أََخذَْتُه الِْعزَّةُ بِاِألثْمِ  اتَّقِ اللََّه
  :وقال جرير. أراد غلبين} َوعَزَّنِي ِفي الْخِطَابِ { : ومنه. سلب



  كما ابترك اخلليع على القداح... يعز على الطريق مبنكبيه 
وقد مضى يف . وهو من الشق كأن هذا يف شق وذلك يف شق. أي يف إظهار خالف ومباينة} قٍ َوِشقَا{ . أراد يغلب

  .مستوىف" البقرة"
أي } فََنادَْوا { لفظة التكثري } كَْم{ و . أي قوم كانوا أمنع من هؤالء} كَمْ أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن { : قوله تعاىل

َوالتَ { . أي أرفع" ألقه على بالل فإنه أندى منك صوتا: "فع الصوت؛ ومنه اخلربوالنداء ر. باالستغاثة والتوبة
وهذا تفسري منه لقوله عز : النحاس. نادوا بالتوبة وليس حني التوبة وال حني ينفع العمل: قال احلسن} ِحَني َمَناصٍ 

} َوالَت ِحَني َمَناصٍ { : اسفأما إسرائيل فروى عن أيب إسحاق عن التميمي عن ابن عب} والت حني مناص{: وجل
كانوا إذا قاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض : ضبط القوم مجيعا قال الكليب: ليس حبني نزو وال فرار؛ قال: قال

قال } َوالَت ِحَني مََناصٍ { : مناص؛ أي عليكم بالفرار واهلزمية، فلما أتاهم العذاب قالوا مناص؛ فقال اهللا عز وجل
. فنادوا مناص فحذف لداللة بقية الكالم عليه؛ أي ليس الوقت وقت ما تنادون به: ا فالتقديروعلى هذ: القشريي

{ املعىن : وقيل. كل من هلك من القرون كانوا يقولون مناص عند االضطرار: ويف هذا نوع حتكم؛ إذ يبعد أن يقال
وفيه نظر ألنه ال معىن على هذا للواو  :قال القشريي. أي ال خالص وهو نصب بوقوع ال عليه} َوالَت ِحَني َمَناصٍ 

  َوالَت حَِني{ يف 

} حني{وأخر } ال{فلما قدم . أي فنادوا حني ال مناص؛ أي ساعة ال منجى وال فوت: وقال اجلرجاين} َمَناصٍ 
جاء زيد راكبا؛ فإذا جعلته مبتدأ وخرب : اقتضى ذلك الواو، كما يقتضي احلال إذا جعل ابتداء وخربا؛ مثل قولك

واملناص مبعىن التأخر والفرار واخلالص؛ . }فََناَدْوا { : قتضى الواو مثل جاءين زيد وهو راكب، فحني ظرف لقولها
  :قال الفراء. أي نادوا لطلب اخلالص يف وقت ال يكون هلم فيه خالص

  أمن ذكر ليلى إذ نأتك تنوص
  .اص ينوص إذا تقدمن: ويقال: النحاس. ناص عن قرنه ينوص نوصا ومناصا أي فر وزاغ: يقال
وتكلم . واستناص أي تأخر؛ قاله اجلوهري. فعلى هذا يكون من األضداد، والنوص احلمار الوحشي: قلت

ويف الوقف عليه، وكثر فيه أبو عبيدة القاسم بن سالم يف كتاب القراءات وكل ما } َوالَت ِحنيَ { النحويون يف 
. بهة بليس واالسم فيها مضمر؛ أي ليست أحياننا حني مناصمش} الت{: فقال سيبويه. جاء به إال يسريا مردود

وحكي أن الرفع قليل ويكون اخلرب حمذوفا كما كان . والت حني مناص: وحكي أن من العرب من يرفع هبا فيقول
{ بالتاء مث تبتدئ } والت{والوقف عليها عند سيبويه والفراء . االسم حمذوفا يف النصب؛ أي والت حني مناص لنا

والقول كما قال سيبويه؛ ألن شبهها بليس : قال أبو احلسن بن كيسان. هو قول ابن كيسان والزجاج} َمَناصٍ  ِحَني
وحكى عنه . وهو قول املربد حممد بن يزيد. والوقوف عليها عتد الكسائي باهلاء واله. فكما يقال ليست يقال الت

وقد : وقال القشريي. أنيث الكلمة، كما يقال ثُمه وُربهعلي بن سليمان أن احلجة يف ذلك أهنا دخلت عليها اهلاء لت
. يقال ثُمت بعين ثُم، وربت مبعىن رب؛ فكأهنم زادوا يف ال هاء فقالوا اله، كما قالوا يف مثه عند الوصل صارت تاء

  مفتوحتان كأهنما} َوالَت ِحَني { و : وقال أهل اللغة: وقال الثعليب

  :قال أبو زبيد الطائي. يها التاء حنو رب وربت، ومث ومثتزيدت ف} ال{كلمة واحدة، وإمنا هي 
  فأجبنا أن ليس حني بقاء... طلبوا صلحنا والت أوان 

  :وقال آخر



  وأمسى الشيب قد قطع القرينا... تذكر حب ليلى الت حينا 
  :ومن العرب من خيفض هبا؛ وأنشد الفراء

  ولتندمن والت ساعة مندم... فلتعرفن خالئقا مشمولة 
التاء منقطعة من حني، ويقولون } والت حني{الكسائي والفراء واخلليل وسيبويه واألخفش يذهبون إىل أن  وكان

وإىل هذا كان يذهب أبو عبيدة معمر . وكذلك هو يف املصاحف اجلدد والعتق بقطع التاء من حني. معناها وليست
فتكون } َتِحَني َمَناصٍ { واالبتداء } وال{رف الوقف عندي على هذا احل: وقال أبو عبيد القاسم بن سالم. بن املثىن

وذكر أبو عبيد أن التاء يف : قال املهدوي. } ِحَني َمَناصٍ { : مث يبتدئ فيقول} الت{: وقال بعضهم. التاء مع حني
إنا مل جند : ومن حجة أيب عبيد أن قال. املصحف متصلة حبني وهو غلط عند النحويني، وهو خالف قول املفسرين

  :ب تزيد هذه التاء إال يف حني وأوان واآلن؛ وأنشد أليب وجزة السعديالعر
  واملطعمون زمان ابن املطعم... العاطفون حتني ما من عاطف 

  :وأنشد أليب زبيد الطائي
  فأجبنا أن ليس حني بقاء... طلبوا صلحنا وال تأوان 

ديث ابن عمر وسأله رجل عن عثمان بن عفان ومن إدخاهلم التاء يف اآلن، ح: قال أبو عبيد. فأدخل التاء يف أوان
  :وكذلك قول الشاعر. اذهب هبا تالن معك: رضي اهللا عنه، فذكر مناقبه مث قال

  وصلينا كما زعمت تالنا... نويل قبل نأي داري مجانا 

صلة فوجدت التاء مت -مصحف عثمان  -مث مع هذا كله إين تعمدت النظر يف الذي يقال له اإلمام : فال أبو عبيد
أما البيت األول الذي أنشده أليب وجزة فرواه العلماء باللغة على : قال أبو جعفر النحاس. مع حني قد كتبت حتني

  :أربعة أوجه، كلها على خالف ما أنشده؛ ويف أحدها تقديران؛ رواه أبو العباس حممد بن يزيد
  العاطفون والت ما من عاطف

  :والرواية الثانية
  اطفالعاطفون والت حني تع

  :والرواية الثالثة رواها ابن كيسان
  العاطفونةَ حني ما من عاطف

  :الرواية الرابعة. جعلها هاء يف الوقف وتاء يف اإلدراج، وزعم أهنا لبيان احلركة شبهت هباء التأنيث
  العاطفونُه حني ما من عاطف

الضاربون : وضع نصب؛ كما تقولويف هذه الرواية تقديران؛ أحدمها وهو مذهب إمساعيل بن إسحاق أن اهلاء يف م
وأجاز سيبويه يف الشعر الضاربونه، فجاء إمساعيل بالتأنيث على مذهب سيبويه يف . زيدا فإذا كنيت قلت الضاربوه

مر بنا املسلمونه يف الوقف، مث : والتقدير اآلخر العاطفون على أن اهلاء لبيان احلركة، كما تقول. إجازته مثله
وأما البيت } َما أَغَْنى عَنِّي َماِلَيْه َهلََك َعنِّي ُسلْطَانَِيهْ { : يف الوقف؛ كما قرأ أهل املدينة أجريت يف الوصل جمراها

والت أوان باخلفض، : والت أوان، غري أن فيه شيئا مشكال؛ ألنه يروى: الثاين فال حجة له فيه؛ ألنه يوقف عليه
} َوالتَ ِحَني َمَناصٍ { روي عن عيسى بن عمر أنه قرأ وإن كان قد . وإمنا يقع ما بعد الت مرفوعا أو منصوبا

على الكسر } َوالَت { فبىن } َوالتَ ِحَني َمَناصٍ { بكسر التاء من الت والنون من حني فإن الثبت عنه أنه قرأ 
  .فيه مضمر أي والت حني أوان: والت أوان ففيه تقديران؛ قال األخفش: فأما. }ِحَني { ونصب 



تقديره والت أواننا فحذف، املضاف إليه : والتقدير اآلخر عن أيب إسحاق قال. ذا القول بني اخلطأوه: قال النحاس
وأما البيت الثالث فبيت . وأنشده حممد بن يزيد والت أوان بالرفع. فوجب أال يعرب، وكسره اللتقاء الساكنني

املعىن كما : وقال غريه. عمت اآلنكما ز: على أن حممد بن يزيد رواه. مولد ال يعرف قائله وال تصح به حجة
وأما احتجاجه حبديث ابن عمر، ملا ذكر للرجل مناقب عثمان . فأسقط اهلمزة من أنت والنون. زعمت أنت اآلن

والدليل على هذا أن . اذهب هبا تالن إىل أصحابك فال حجة، فيه؛ ألن احملدث إمنا يروي هذا على املعىن: فقال له
وأما . اذهب هبا اآلن معك: ورواه آخر. اذهب فاجهد جهدك: هذا احلديث وقال فيهجماهدا يروي عن ابن عمر 

فال حجة فيه؛ ألن معىن اإلمام أنه إمام املصاحف فإن كان خمالفا هلا . }َتِحَني { احتجاجه بأنه وجدها يف اإلمام 
ومجع مناص . اج لكان مقنعافلو مل يكن يف هذا إال هذا االحتج} َوالَت { فليس بإمام هلا، ويف املصاحف كلها 

  .مناوص
  }َوَعجِبُوا أَنْ َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمنُْهْم َوقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا سَاِحٌر كَذَّابٌ { ] ٤: [اآلية
  }أََجَعلَ اآلِلَهةَ إِلَهاً وَاِحداً إِنَّ َهذَا لََشْيٌء ُعجَاٌب { ] ٥: [اآلية

: هو متصل بقوله: قيل. يف موضع نصب واملعىن من أن جاءهم} أن} {مُْنِذٌر ِمنُْهْم وََعجُِبوا أَنْ َجاَءُهْم { : قوله تعاىل
ال بل هذا ابتداء كالم؛ : وقيل. معترض} كَمْ أَْهلَكَْنا { : أي يف عزة وشقاق وعجبوا، وقوله} ِفي ِعزٍَّة َوِشقَاقٍ { 

أي جييء بالكالم } الْكَاِفُرونَ َهذَا َساِحٌر  َوقَالَ{ . أي ومن جهلهم أهنم أظهروا التعجب من أن جاءهم منذر منهم
أي يف دعوى } كَذَّاٌب { يفرق بسحره بني الوالد وولده والرجل وزوجته : املموه الذي خيدع به الناس؛ وقيل

  .النبوة
. أي عجيب} َشْيٌء ُعَجابٌ إِنَّ َهذَا لَ{ . مفعوالن أي صري اآلهلة إهلا واحدا} أَجََعلَ اآلِلَهةَ إِلَهاً وَاِحداً { : قوله تعاىل

  والعجاب والعّجاب. بالتشديد} ُعَجابٌ { : وقرأ السلمي

العجيب العجب، والعجاب الذي قد جتاوز حد : وقد فرق اخلليل بني عجيب وعجاب فقال. والعجب سواء
لذي العجيب األمر ا: وقال اجلوهري. العجب، والطويل الذي فيه طول، والطوال، الذي قد جتاوز حد الطول

} ُعجَاٌب { : وقال مقاتل. يتعجب منه، وكذلك العجاب بالضم، والعجاب بالتشديد أكثر منه، وكذلك األعجوبة
مرض أبو طالب فجاءت قريش إليه، وجاء النيب صلى اهللا : وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال. لغة أزد شنوءة

يا ابن : وشكوه إىل أيب طالب، فقال: مينعه، قال عليه وسلم، وعند رأس أيب طالب جملس رجل، فقام أبو جهل كي
" يا عم إمنا أريد منهم كلمة تذل هلم هبا العرب وتؤدي إليهم هبا اجلزية العجم : " أخي ما تريد من قومك؟ فقال

ص { : قرآنفنزل فيهم ال: قال} أَجََعلَ اآلِلَهةَ إِلَهاً َواِحداً { فقالوا : قال" ال إله إال اهللا: "وما هي؟ قال: فقال
خرجه الترمذي أيضا } إِنْ َهذَا إِالَّ اخِْتالقٌ { حىت بلغ } َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي ِعزٍَّة َوِشقَاقٍ . َوالْقُْرآِن ِذي الذِّكْرِ

ملا أسلم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه شق على قريش إسالمه : وقيل. هذا حديث حسن صحيح: وقال. مبعناه
: فأرسل أبو طالب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. اقض بيننا وبني ابن أخيك: الب وقالوافاجتمعوا إىل أيب ط

ارفضنا : قالوا" وماذا يسألونين : "قال. بابن أخي هؤالء قومك يسألونك السواء، فال متل كل امليل على قومك
 كلمة واحدة ومتلكون هبا العرب أتعطونين: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. وارفض ذكر آهلتنا وندعك وإهلك

قولوا ال : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. هللا أبوك لنعطينكها وعشر أمثاهلا: فقال أبو جهل" وتدين لكم هبا العجم
نزل فأ. فكيف يسع اخللق كلهم إله واحد} أَجََعلَ اآلِلَهةَ إِلَهاً َواِحداً { : فنفروا من ذلك وقاموا؛ فقالوا" إله إال اهللا

  }كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ{ : اهللا فيهم هذه اآليات إىل قوله



  }وَاْنطَلََق الَْمُأل مِْنُهْم أَنِ اْمشُوا وَاْصبِرُوا َعلَى آِلَهِتكُْم إِنَّ َهذَا لََشْيٌء يَُراُد { ] ٦: [اآلية
  }ذَا إِلَّا اخِْتالٌق َما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي الِْملَِّة اآلخَِرِة إِنْ َه{ ] ٧: [اآلية
  }أَأُنْزِلَ َعلَْيِه الذِّكُْر ِمْن َبْينَِنا َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِذكْرِي َبلْ لَمَّا َيذُوقُوا َعذَابِ { ] ٨: [اآلية
  }أم عندهم خزائن رمحة ربك العزيز الوهاب { ] ٩: [اآلية
  }َوَما َبْيَنُهَما فَلَْيْرَتقُوا ِفي الْأَسَْبابِ  أَْم لَُهْم ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ{ ] ١٠: [اآلية
  }جُْنٌد َما ُهَناِلَك َمْهُزوٌم ِمَن اَألْحزَابِ { ] ١١: [اآلية

األشراف، واالنطالق الذهاب بسرعة؛ أي انطلق هؤالء } املأل} {وَاْنطَلََق الَْمُأل ِمْنُهمْ أَِن اْمشُوا { : قوله تعاىل
أي امضوا على ما كنتم عليه وال } أَِن اْمشُوا { : عليه السالم يقول بعضهم لبعضالكافرون من عند الرسول 

ويف . هو إشارة إىل مشيهم إىل أيب طالب يف مرضه كما سبق: وقيل} َواْصبُِروا َعلَى آِلَهِتكُْم { . تدخلوا يف دينه
د مشس، وأمية بن خلف، والعاص بن رواية حممد بن إسحاق أهنم أبو جهل بن هشام، وشيبة وعتبة أبناء ربيعة بن عب

أنت سيدنا وأنصفنا يف أنفسنا، فاكفنا أمر ابن أخيك وسفهاء معه، : وائل، وأبو معيط؛ وجاؤوا إىل أيب طالب فقالوا
إن قومك يدعونك إىل : فقد تركوا أهلتنا وطعنوا يف ديننا؛ فأرسل أبو طالب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له

: قال. فقال أبو جهل وعشرا" إمنا أدعوهم إىل كلمة واحدة: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ةالسواء والنصف
يف موضع نصب } أن}{أَنِ اْمشُوا { . اآليات} أَجََعلَ اآلِلَهةَ إِلَهاً َواِحداً { : فقاموا وقالوا" تقولون ال إله إال اهللا"

أي أمشوا؛ وهذا تفسري انطالقهم ال أهنم } اْنطَلََق الَْمُأل مِْنُهْم َو{ مبعىن أي؛ أي } أن{: وقيل. واملعىن بأن امشوا
أي على } اْمشُوا وَاْصبِرُوا َعلَى آِلهَِتكُْم { : املعىن انطلق األشراف منهم فقالوا للعوام: وقيل. تكلموا هبذا اللفظ

أي يراد بأهل األرض من زوال } ُيرَاُد  لََشْيٌء{ أي هذا الذي جاء به حممد عليه السالم } إنَّ َهذاَ{. عبادة آهلتكم
  نعم قوم

كلمة حتذير؛ أي إمنا يريد حممد مبا يقول االنقياد له ليعلو علينا، } إِنَّ َهذَا لََشْيٌء يَُراُد { : وقيل. وِغَير تنزل هبم
به اإلسالم شق إن عمر ملا أسلم وقوي : وقال مقاتل. ونكون له أتباعا فيتحكم فينا مبا يريد، فاحذروا أن تطيعوه

  .إن إسالم عمر يف قوة اإلسالم لشيء يراد: ذلك على قريش فقالوا
يعنون : قال ابن عباس والقرظي وقتادة ومقاتل والكليب والسدي} َما َسِمعَْنا بَِهذَا ِفي الِْملَِّة الْآِخَرةِ { : قوله تعاىل

. يعنون ملة قريش: وقال جماهد وقتادة أيضا. اوالنصارى جيعلون مع اهللا إهل. ملة عيسى النصرانية وهي آخر امللل
{ . أي ما مسعنا من أهل الكتاب أن حممدا رسول حق: وقيل. ما مسعنا أن هذا يكون يف آخر الزمان: وقال احلسن

وخلق اهللا عز وجل . خلق واختلق أي ابتدع: يقال. أي كذب وخترص؛ عن ابن عباس وغريه} ْ إِنْ َهذَا إِالَّ اخِْتالٌق
  .من هذا؛ أي ابتدعهم على غري مثال اخللق

أنكروا اختصاصه بالوحي من . هو استفهام إنكار، والذكر ها هنا القرآن} أَأُْنزِلَ َعلَْيِه الذِّكُْر ِمْن َبيْنَِنا { : قوله تعاىل
فيما بينهم، أي قد علموا أنك مل تزل صدوقا . أي من وحيي وهو القرآن} َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِذكْرِي { . بينهم

أي إمنا اغتروا بطول اإلمهال، ولو } َبلْ لَمَّا َيذُوقُوا َعذَابِ { . وإمنا شكوا فيما أنزلته عليك هل هو من عندي أم ال
مبعىن مل وما } لَمَّا { و . ذاقوا عذايب على الشرك لزال عنهم الشك، وملا قالوا ذلك؛ ولكن ال ينفع اإلميان حينئذ

  .}فَبَِما نَقِْضهِْم مِيثَاقَُهمْ } { ا قَِليلٍ َعمَّ{ : زائدة كقوله
أم هلم هذا فيمنعوا حممدا عليه السالم مما أنعم اهللا : قيل} أَْم ِعْندَُهْم خََزاِئُن َرْحَمِة رَبَِّك الَْعزِيزِ الْوَهَّابِ { : قوله تعاىل

امل {: الم متصال بكالم قبله؛ كقوله تعاىلقد ترد مبعىن التقريع إذا كان الك} أَْم { و . عز وجل به عليه من النبوة



} أَْم ِعْندَُهْم خََزاِئُن َرْحَمِة رَبَِّك { : وقد قيل إن قوله} َتْنزِيلُ الِْكَتابِ ال َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني أَْم َيقُولُونَ افَْتَراهُ 
ملعىن أن اهللا عز وجل يرسل من يشاء؛ ألن خزائن السموات فا} َوَعجِبُوا أَنْ َجاءَُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهمْ { : متصل بقول
  }أَْم لَُهْم ُملُْك السََّماَواِت وَاَألْرضِ َوَما َبْيَنُهَما { : واألرض له

أي فليصعدوا إىل السموات، وليمنعوا املالئكة من إنزال الوحي } فَلَْيْرَتقُوا ِفي اَألْسبَابِ { : أي فإن ادعوا ذلك
: قال الربيع بن أنس. ورقى يرقي رقيا مثل رمى يرمي رميا من الرقية. رقي يرقى وارتقى إذا صعد :يقال. على حممد

والسبب يف اللغة كل ما يوصل به إىل املطلوب من حبل . األسباب أرق من الشعر وأشد من احلديد ولكن ال ترى
  :قال زهري. اهد وقتادةاألسباب أبواب السموات اليت تنزل املالئكة منها؛ قاله جم: وقيل. أو غريه

  ولو رام أسباب السماء بسلم
. يف الفضل والدين} ِفي اَألْسبَابِ { : وقال السدي. األسباب السموات نفسها؛ أي فليصعدوا مساء مساء: وقيل
األسباب احلبال؛ يعين إن : وقيل. وهو معىن قول أيب عبيدة. أي فليعلوا يف أسباب القوة إن ظنوا أهنا مانعة: وقيل
مث وعد نبيه صلى النصر عليهم . جدوا حبال أو سببا يصعدون فيه إىل السماء فلريتقوا؛ وهذا أمر توبيخ وتعجيزو

ـ } َما } { ُجْنٌد َما ُهنَاِلَك { : فقال أي } َمْهُزوٌم { . خرب ابتداء حمذوف} ـجُْنٌد {صلة وتقديره هم جند، ف
هتزمت القربة إذا انكسرت، : ويقال. أن يقولوا هذا لنامقموع ذليل قد انقطعت حجتهم؛ ألهنم ال يصلون إىل 

وهم جند من األحزاب } َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي ِعزٍَّة َوِشقَاقٍ { : والكالم مرتبط مبا قبل؛ أي. وهزمت اجليش كسرته
ه وسلم؛ وهذا تأنيس للنيب صلى اهللا علي. مهزومون، فال تغمك عزهتم وشقاقهم، فإين أهزم مجعهم وأسلب عزهم

} ُهنَاِلكَ { و . وعد اهللا أنه سيهزمهم وهم مبكة فجاء تأويلها يوم بدر: قال قتادة. وقد فعل هبم هذا يف يوم بدر
املراد باألحزاب الذين أتوا املدينة وحتزبوا : وقيل. إشارة لبدر وهو موضع حتزهبم لقتال حممد صلى اهللا عليه وسلم

. جند من قبائل شىت: واألحزاب اجلند، كما يقال. }األحزاب{مضى ذلك يف وقد . على النيب صلى اهللا عليه وسلم
  أي هؤالء جند على طريقة أولئك كقوله. أراد باألحزاب القرون املاضية من الكفار: وقيل

املعىن هم جند : قال الفراءو. أي على ديين ومذهيب} فََمْن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس مِنِّي َوَمْن لَْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمنِّي { : تعاىل
يعين أهنم جند هلذه اآلهلة مهزوم، فهم ال يقدرون على : وقال القتيب. مغلوب؛ أي ممنوع عن أن يصعد إىل السماء

  .أن يدعوا لشيء من آهلتهم، وال ألنفسهم شيئا من خزائن رمحة اهللا، وال من ملك السموات واألرض
  }ُم ُنوحٍ َوَعاٌد َوِفْرَعْونُ ذُو األَْوَتادِ كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْو{ ] ١٢: [اآلية
  }َوثَُموُد َوقَْوُم لُوٍط وَأَْصَحابُ ألَْيكَِة أُولَِئَك الْأَْحزَاُب { ] ١٣: [اآلية
  }إِنْ كُلٌّ إِالَّ كَذََّب الرُُّسلَ فََحقَّ ِعقَابِ { ] ١٤: [اآلية

ها تعزية للنيب صلى اهللا عليه وسلم وتسلية له؛ أي هؤالء من قومك يا ذكر} كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ { : قوله تعاىل
وذكر اهللا تعاىل . حممد جند من األحزاب املتقدمني الذين حتزبوا على أنبيائهم، وقد كانوا أقوى من هؤالء فأهلكوا

أنه : الثاين. كري والتأنيثأنه قد جيوز فيه التذ: أحدمها: القوم بلفظ التأنيث، واختلف أهل العربية يف ذلك على قولني
مذكر اللفظ ال جيوز تأنيثه، إال أن يقع املعىن على العشرية والقبيلة، فيغلب يف اللفظ حكم املعىن املضمر تنبيها عليه؛ 

وإن كان ومل يقل ذكرها؛ ألنه ملا كان املضمر فيه مذكرا ذكره؛ } كَالَّ إِنََّها َتذِْكَرةٌ فََمْن َشاَء ذَكََرُه { : كقوله تعاىل
املعىن ذو : وقد اختلف يف تأويل ذلك؛ فقال ابن عباس. ووصف فرعون بأنه ذو األوتاد. اللفظ مقتضيا للتأنيث

أنه : وعن ابن عباس أيضا وقتادة وعطاء. كان كثري البنيان، والبنيان يسمى أوتادا: وقال الضحاك. البناء احملكم



: وقال الكليب ومقاتل. ذو القوة والبطش: ن الضحاك أيضاوع. كانت له أوتاد وأرسان ومالعب يلعب له عليها
كان يعذب الناس باألوتاد، وكان إذا غضب على أحد مده مستلقيا بني أربعة أوتاد يف األرض، ويرسل عليه 

كان يشبح املعذب بني أربع سوار؛ كل طرف من أطرافه إىل سارية مضروب : وقيل. العقارب واحليات حىت ميوت
  ذو األوتاد أي ذو اجلنود الكثرية فسميت: وقيل. يد ويتركه حىت ميوتفيه وتد من حد

العرب تقول هم يف عز ثابت األوتاد، : وقال ابن قتيبة. اجلنود أوتادا؛ ألهنم يقوون أمره كما يقوي الوتد البيت
  :د بن يعفروقال األسو. وأصل هذا أن البيت من بيوت الشعر إمنا يثبت ويقوم باألوتاد. يريدون دائما شديدا

  يف ظل ملك ثابت األوتاد... ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة 
  :وأنشد. شغل شاغل: يقال وتد واتد كما يقال: وقال األصمعي. وواحد األوتاد وتد بالكسر، وبالفتح لغة

  ومل يكن خيلفها املواعدا... القت على املاء جذيال واتدا 
. }الشعراء{وقد مضى ذكرها يف . أي الغيضة} لُوٍط َوأَْصحَاُب لْأَْيكَةِ  َوثَمُوُد َوقَْوُم{ . شبه الرجل باجلذل: قال

وقد تقدم . ومهز الباقون وكسروا التاء. بفتح الالم والتاء من غري مهز} لْيكَةِ { : وقرأ نافع وابن كثري وابن عامر
. مبعىن ما كل} إِنْ كُلٌّ { . الرجل أي هم املوصوفون بالقوة والكسرة؛ كقولك فالن هو} أُولَِئَك اَألْحزَاُب { . هذا
و } عذايب{وأثبت يعقوب الياء يف . أي فنزل هبم العذاب لذلك التكذيب} إِالَّ كَذََّب الرُُّسلَ فََحقَّ ِعقَابِ { 
نِّي أََخافُ َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ إِ{ : ونظري هذه اآلية قوله عز وجل. يف احلالني وحذفها الباقون يف احلالني} عقايب{

  .فسمى هذه األمم أحزابا} َعلَْيكُْم ِمثْلَ َيْومِ الْأَْحزَابِ ِمثْلَ َدأْبِ قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد 
  }َوَما َينْظُُر َهُؤالِء إِالَّ صَْيَحةً وَاِحَدةً َما لََها ِمْن فََواقٍ { ] ١٥: [اآلية
  }ا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ الِْحَسابِ َوقَالُوا رَبََّنا َعجِّلْ لََن{ ] ١٦: [اآلية

انْظُُروَنا َنقْتَبِْس ِمْن { : مبعىن ينتظر؛ ومنه قوله تعاىل} َيْنظُُر } { َوَما َيْنظُُر َهُؤالِء إِالَّ صَْيَحةً وَاِحَدةً { : قوله تعاىل
  إِالَّ صَْيحَةً{ . يعين كفار مكة} َهُؤالءِ { . } ُنورِكُْم 

ما ينتظر أحياؤهم اآلن إال : وقيل. أي ما ينتظرون بعد ما أصيبوا ببدر إال صيحة القيامة. القيامة أي نفخة} َواِحَدةً 
َما َيْنظُُرونَ إِلَّا صَْيَحةً َواِحَدةً تَأُْخذُُهْم َوُهْم َيِخصُِّمونَ فال فَال { : الصيحة اليت هي النفخة يف الصور، كما قال تعاىل

أي ما ينتظر كفار آخر هذه األمة املتدينني بدين : وقيل. ذا إخبار عن قرب القيامة واملوتوه} َيْسَتِطيُعونَ َتْوِصَيةً 
مل تكن صيحة يف السماء إال بغضب من اهللا عز وجل : وقال عبداهللا بن عمرو. أولئك إال صيحة واحدة وهي النفخة

. ما هلا من مثنوية: قتادة. ما هلا رجوع: هدجما. أي من ترداد؛ عن ابن عباس} َما لََها ِمْن فََواقٍ { . على أهل األرض
والفَواق : اجلوهري. الباقون بالفتح. بضم الفاء} َما لََها ِمْن فََواقٍ { : وقرأ محزة والكسائي. ماهلا من إفاقة: السدي

ام عنده ما أق: يقال. والفُواق ما بني احللبتني من الوقت؛ ألهنا حتلب مث تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر مث حتلب
يقرأ بالفتح والضم أي ما هلا } َما لََها ِمْن فَوَاقٍ { : وقوله تعاىل". العيادة قدر فواق الناقة: "إال فواقا؛ ويف احلديث
صارت الواو ياء لكسر ما قبلها؛ قال : والفيقة بالكسر اسم اللنب الذي جيتمع بني احللبتني. من نظرة وراحة وإفاقة
  :األعشى يصف بقرة

  جاءت لترضع شق النفس لو رضعا... فيقة يف ضرعها اجتمعت  حىت إذا
  :قال ابن مهام السلويل. واجلمع فيق مث أفواق مثل شرب وأشبار مث أفاويق

  أفاويق حىت ما يدر هلا ثعل... وذموا لنا الدنيا وهم يرضعوهنا 



لناقة إفاقة أي اجتمعت الفيقة وأفاقت ا. واألفاويق أيضا ما اجتمع يف السحاب من ماء، فهو ميطر ساعة بعد ساعة
} ِمْن فََواقٍ { : وقال الفراء وأبو عبيدة وغريمها. واجلمع مفاويق -عن أيب عمرو  -يف ضرعها؛ فهي مفيق ومفيقة 

وقد . بضم الفاء من انتظار} ِمْن فََواقٍ { و . بفتح الفاء أي راحة ال يفيقون فيها، كما يفيق املريض واملغشي عليه
  عىن وهو ما بني احللبتنيتقدم أهنما مب

حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن يف : وروى أبو هريرة قال. واملعىن املراد أهنا ممتدة ال تقطيع فيها: قلت
يأمر اهللا عز وجل إسرافيل بالنفخة األوىل فيقول انفخ نفخة الفزع أهل : "وفيه. احلديث... طائفة من أصحابه

َوَما َيْنظُُر َهُؤالِء إِالَّ { : من شاء اهللا ويأمره فيمدها ويدميها ويطوهلا يقول اهللا عز وجل  السموات وأهل األرض إال
  .وذكر احلديث، خرجه علي بن معبد وغريه كما ذكرناه يف كتاب التذكرة} صَْيَحةً َواِحَدةً َما لََها ِمْن فََواقٍ 

نصيبنا من : وكذا قال قتادة. عذابنا: قال جماهد} ا قَْبلَ َيْومِ الِْحَسابِ َوقَالُوا َربََّنا َعجِّلْ لََنا ِقطََّن{ : قوله تعاىل
ومعروف يف اللغة أن يقال للنصيب قط . وقال سعيد بن جبري. نصيبنا من اجلنة لنتنعم به يف الدنيا: احلسن. العذاب

وقال أبو . نه قيل للصك قطوم. القط يف كالم العرب احلظ والنصيب: قال الفراء. وللكتاب املكتوب باجلائزة قط
  :القط الكتاب باجلوائز واجلمع القطوط؛ قال األعشى: عبيدة والكسائي

  بغبطته يعطي القطوط ويأفق... وال امللك النعمان يوم لقيته 
يف مجع قط أيضا : ويقال. بأمته بدل بغبطته، أي بنعمته وحال اجلليلة، ويأفق يصلح: ويروى. يعين كتب اجلوائز

سألوا أن ميثل هلم منازهلم من اجلنة ليعلموا حقيقة ما : وقال السدي. ذكره النحاس. القليل أقط وأقطاطقططة ويف 
قطين؛ : معناه عجل لنا ما يكفينا؛ من قوهلم: وقيل. املعىن عجل لنا أرزاقنا: وقال إمساعيل بن أيب خالد. يوعدون به
. يعطوهنا بأمياهنم ومشائلهم حني تلى عليهم بذلك القرآنإهنم قالوا ذلك استعجاال لكتهم اليت : وقيل. أي يكفيين

وأصل القط القط وهو القطع، } َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه َوَراَء ظَهْرِِه } { فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه { : وهو قوله تعاىل
على النصيب والكتاب والرزق لقطعه عن ومنه قط القلم؛ فالقط اسم للقطعة من الشيء كالقسم والقس فأطلق 

  :قال أمية بن أىب الصلت. غريه، إال أنه يف الكتاب أكثر استعماال وأقوى حقيقة
  جيىب إليه والقط والقلم... قوم هلم ساحة العراق وما 

  .تهزاء منهموكل هذا اس. أي قبل يوم القيامة يف الدنيا إن كان األمر كما يقول حممد} قَْبلَ َيْومِ الِْحسَابِ { 
  }اْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َواذْكُْر َعْبَدَنا َداُوَد ذَا اَألْيدِ إِنَُّه أَوَّابٌ { ] ١٧: [اآلية

وهذه منسوخة بآية . أمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم بالصرب ملا استهزؤوا به} اصْبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ { : قوله تعاىل
  .السيف

ملا ذكر من أخبار الكفار وشقاقهم وتقريعهم بإهالك القرون من قبلهم، أمر نبيه } ْر َعْبَدَنا َداُوَد وَاذْكُ{ : قوله تعاىل
مث أخذ يف ذكر داود وقصص األنبياء؛ . عليه الصالة والسالم بالصرب على أذاهم، وساله بكل ما تقدم ذكره

املعىن اصرب : وقيل. داود وغريه من األنبياء ليتسلى بصرب من صرب منهم؛ وليعلم أن له يف اآلخرة أضعاف ما أعطيه
إظهارا لشرفه هبذه } َعْبَدَنا { : وقول. على قوهلم، واذكر هلم أقاصيص األنبياء؛ لتكون برهانا على صحة نبوتك

وكان يصوم يوما ويفطر يوما وذلك أشد الصوم وأفضله؛ وكان يصلي . ذا القوة يف العبادة} ذَا اَألْيدِ { اإلضافة 
األيد واآلد كما تقول العيب : ويقال. الليل، وكان ال يفر إذا القى العدو، وكان قويا يف الدعاء إىل اهللا تعاىلنصف 
  :قال. والعاب



  مل يك يناد فأمسى أنادا
  :وتأيد الشيء تقوى، قال الشاعر. ومنه رجل أيد أي قوي

  رمى فأصاب الكلى والذوا... إذا القوس وترها أيد 
. يعين من النبات الذي يكون من املطر. ر القوس اليت يف السحاب رمى كلى اإلبل وأمسنها بالشحمإذا اهللا وت: يقول

  أنه كلما ذكر: وعن غريه. أي تواب: قال الضحاك} إِنَّهُ أَوَّاٌب { 

ائة إين ألستغفر اهللا يف اليوم والليلة م: "ذنبه أو خطر على باله استغفر منه؛ كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :ويقال آب يؤوب إذا رجع؛ كما قال". مرة

  وغائب املوت ال يؤوب... وكل ذي غيبة يؤوب 
  .فكان داود رجاعا إىل طاعة اهللا ورضاه يف كل أمر فهو أهل ألن يقتدى به

  }إِنَّا َسخَّْرَنا الْجَِبالَ َمَعُه ُيسَبِّْحَن بِالَْعِشيِّ وَالِْأْشرَاقِ { ] ١٨: [اآلية
  :لفيه أربع مسائ

ذكر تعاىل ما آتاه . يف موضع نصب على احلال} ُيسَبِّْحَن } { إِنَّا َسخَّْرَنا الْجَِبالَ َمَعُه ُيسَبِّْحَن { : قوله تعاىل -األوىل
كان داود إذا ذكر اهللا جل وعز ذكرت اجلبال معه، : قال مقاتل. من الربهان واملعجزة وهو تسبيح اجلبال معه

. وإمنا يكون هذا معجزة إذا رآه الناس وعرفوه. يصلني} ُيَسبِّْحَن { : قال ابن عباسو. وكان يفقه تسبيح اجلبال
أويت داود من حسن الصوت ما يكون له يف اجلبال دوي حسن، وما تصغي حلسنه الطري : وقال حممد بن إسحاق

ا؛ ألهنا دالة على سخرها اهللا عز وجل لتسري معه فذلك تسبيحه: وقيل. وتصوت معه، فهذا تسبيح اجلبال والطري
َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِالَّ { : عند قوله تعاىل} سبحان{ويف } سبأ{وقد مضى القول يف هذا يف . تنزيه اهللا عن شبه املخلوقني

{ . واهللا أعلم. وأن ذلك تسبيح مقال على الصحيح من األقوال} ُيسَبُِّح بَِحْمِدِه َولَِكْن ال َتفْقَُهونَ َتْسبِيَحُهمْ 
شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت إذا : يقال. اإلشراق أيضا أبيضاض الشمس بعد طلوعها} ِشيِّ وَاِألْشرَاقِ بِالَْع

  .فكان داود يسبح إثر صالته عند طلوع الشمس وعند غروهبا. أضاءت
هي، حىت حدثتين أم  وال أدري ما} بِالَْعِشيِّ وَالِْأْشرَاقِ { : كنت أمر هبذه اآلية: روي عن ابن عباس أنه قال -الثانية

  هانئ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها،

وقال عكرمة قال ابن ". يا أم هانئ هذه صالة اإلشراق: "فدعا بوضوء فتوضأ، مث صلى صالة الضحى، وقال
: قال عكرمة. } قِ ُيَسبِّْحَن بِالَْعِشيِّ وَالِْأْشرَا{ كان يف نفسي شيء من صالة الضحى حىت وجدهتا يف القرآن : عباس

إين أجد يف كتب : وروي أن كعب األحبار قال البن عباس. وكان ابن عباس ال يصلي صالة الضحى مث صالها بعد
{ : وأنا أوجدك يف القرآن؛ ذلك يف قصة داود: فقال ابن عباس. اهللا صالة بعد طلوع الشمس هي صالة األوابني

  .}ُيسَبِّْحَن بِالَْعِشيِّ َوالِْأشْرَاقِ 
صالة الضحى نافلة مستحبة، وهي يف الغداة بإزاء العصر يف العشي، ال ينبغي أن تصلى حىت تبيض الشمس  -الثالثة

ويف صحيح مسلم عن زيد بن . طالعة؛ ويرتفع كدرها؛ وتشرق بنورها؛ كما ال تصلى العصر إذا اصفرت الشمس
الفصال والفصالن مجع فصيل، "  ترمض الفصالصالة األوابني حني: "أرقم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وخص الفصال هنا بالذكر؛ ألهنا هي اليت . والرمضاء شدة احلر يف األرض. وهو الذي يفطم من الرضاعة من اإلبل
ترمض قبل انتهاء شدة احلر اليت ترمض هبا أمهاهتا لقلة جلدها، وذلك يكون يف الضحى أوبعده بقليل وهو الوقت 



ومن الناس من يبادر هبا قبل ذلك استعجاال، . وع الشمس وزواهلا؛ قاله القاضي أبو بكر بن العريباملتوسط بني طل
  .ألجل شغله فيخسر عمله؛ ألنه يصليها يف الوقت املنهي عنه ويأيت بعمل هو عليه ال له

ى الضحى من صل: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال -الرابعة
ويف صحيح مسلم عن أيب ذر عن النيب . قال حديث غريب" ثنيت عشرة ركعة بىن اهللا له قصرا من ذهب يف اجلنة

يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل هتليلة صدقة : "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
". زي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحىوكل تكبرية صدقة وأمر باملعروف صدقة وهني عن املنكر صدقة وجي

من حافظ على شفعة الضحى غفرت له : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف الترمذي عن أيب هريرة قال
  وروى البخاري ومسلم عن أيب هريرة". ذنوبه وإن كانت مئل زبد البحر

" كل شهر وصالة الضحى ونوم على وترأوصاين خليلي بثالث ال أدعهن حىت أموت صوم ثالثة أيام من : "قال
وخرجه من حديث أيب الدرداء كما خرجه البخاري من حديث أيب " وركعيت الضحى: "وقال مسلم. لفظ البخاري

" بضم السني: "وأصل السالمى. واهللا أعلم. وهذا كله يدل على أن أقل الضحى ركعتان وأكثره ثنتا عشرة. هريرة
وروي من حديث عائشة رضي اهللا . مث استعمل يف سائر عظام اجلسد ومفاصلهعظام األصابع واألكف واألرجل، 

إنه خلق كل إنسان من بين آدم على ستني وثالمثائة مفصل فمن كرب : "عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ا عن طريق الناس اهللا ومحد اهللا وهلل اهللا وسبح اهللا واستغفر اهللا وعزل حجرا عن طريق الناس، أو شوكة أو عظم

" وأمر مبعروف أو هنى عن منكر عدد تلك الستني والثالمثائة سالمى فإنه ميشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار
أي يكفي من هذه الصدقات " وجيزي من ذلك ركعتان: "وقوله. كذا خرجه مسلم" ميسي: "ورمبا قال: قال أبو توبة

جبميع أعضاء اجلسد؛ فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته اليت  وذلك أن الصالة عمل. عن هذه األعضاء ركعتان
  .واهللا أعلم. عليه يف األصل

  }وَالطَّْيَر َمْحشُوَرةً كُلٌّ لَهُ أَوَّاٌب { ] ١٩: [اآلية
  }َوَشَددَْنا ُملْكَُه َوآَتْينَاُه الِْحكَْمةَ َوفَْصلَ الْخِطَابِ { ] ٢٠: [اآلية

جلاز؛ ألنه مل } وَالطَّْيَر َمْحشُوَرةً { ولو قرئ : قال الفراء. معطوف على اجلبال} شُوَرةً وَالطَّْيَر َمْح{ : قوله تعاىل
. كان داود عليه السالم إذا سبح جاوبته اجلبال واجتمعت إليه الطري فسبحت معه: قال ابن عباس. يظهر الفعل

أي وسخرنا الريح لتحشر الطيور : وقيل. عهفاملعىن وسخرنا الطري جمموعة إليه لتسبح اهللا م. فاجتماعها إليه حشرها
. أي مطيع؛ أي تأتيه وتسبح معه} أَوَّابٌ { أي لداود } كُلٌّ لَهُ { . أو أمرنا املالئكة حتشر الطيور. إليه لتسبح معه

  .اهلاء هللا عز وجل: وقيل
. بكثرة اجلنود: وقيل. ب منه يف القلوبباهليبة وإلقاء الرع: قيل. أي قويناه حىت ثبت} َوَشدَْدَنا ُملْكَُه { : قوله تعاىل

  .وهذا اختيار ابن العريب. بالتأييد والنصر: وقيل

كان داود أشد ملوك : وقال ابن عباس رضي اهللا عنه. فال ينفع اجليش الكثري التفافه على غري منصور وغري معان
ارجعوا فقد رضي عنكم نيب : كان حيرس حمرابه كل ليلة نيف وثالثون ألف رجل فإذا أصبح قيل. األرض سلطانا

وامللك عبارة عن كثرة امللك، فقد يكون للرجل ملك ولكن ال يكون ملكا حىت يكثر ذلك؛ فلو ملك الرجل . اهللا
وقد . دارا وامرأة مل يكن ملكا حىت يكون له خادم يكفيه مؤنة التصرف يف املنافع اليت يفتقر إليها لضرورته اآلدمية

  .مستوىف}النمل{وحقيقة امللك يف } ةبراء{مضى هذا املعىن يف 



  :فيه مسألتان} َوآَتْيَناهُ الِْحكَْمةَ َوفَْصلَ الِْخطَابِ { : قوله تعاىل
. العلم بكتاب اهللا تعاىل: أبو العالية. العدل: جماهد. أي النبوة؛ قال السدي} َوآتَْيَناُه الِْحكَْمةَ { : قوله تعاىل -األوىل
. يعين الفصل يف القضاء: قال أبو عبدالرمحن السلمي وقتادة} وفصل اخلطاب{. والفقهالعلم : شريح. السنة: قتادة

هو البينة على : علي بن أيب طالب. بيان الكالم: وقال ابن عباس. وهو قول ابن مسعود واحلسن والكليب ومقاتل
هو : ري والشعيب أيضاوقال أبو موسى األشع. وقاله شريح والشعيب وقتادة أيضا. املدعي واليمني على من أنكر

هو : وقيل. البيان الفاصل بني احلق والباطل} َوفَْصلَ الِْخطَابِ { : وقيل. قوله أما بعد، وهو أول من تكلم هبا
وقول علي رضي اهللا عنه جيمعه؛ ألن . واملعىن يف هذه األقوال متقارب. اإلجياز جبعل املعىن الكثري يف اللفظ القليل

  .ضاء ما عدا قول أيب موسىمدار احلكم عليه يف الق
فأما علم القضاء فلعمر إهلك إنه لنوع من العلم جمرد، وفصل منه مؤكد، : قال القاضي أبو بكر بن العريب -الثانية

أقضاكم علي وأعلمكم باحلالل واحلرام معاذ بن : "غري معرفة األحكام والبصر باحلالل واحلرام؛ ففي احلديث
يروى أن علي بن . أحكام األفعال، عارفا باحلالل واحلرام، وال يقوم بفصل القضاءوقد يكون الرجل بصريا ب". جبل

  ملا بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن حفر قوم زبية لألسد؛: أيب طالب رضي اهللا عنه قال

حىت صاروا أربعة، فوقع فيها األسد؛ وازدحم الناس على الزبية فوقع فيها رجل وتعلق بآخر، وتعلق اآلخر بآخر، 
أتقتلون مائيت رجل : فجرحهم األسد فيها فهلكوا، ومحل القوم السالح وكاد يكون بينهم قتال؛ قال فأتيتهم فقلت

تعالوا أقض بينكم بقضاء؛ فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم، وإن أبيتم رفعتم ذلك إىل رسول ! من أجل أربعة إناس
فجعل لألول ربع الدية، وجحل للثاين ثلث الدية، وجعل للثالث نصف . اءاهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو أحق بالقض

الدية، وجعل للرابع الدية، وجعل الديات على حفر الزبية على قبائل األربعة؛ فسخط بعضهم ورضي بعضهم، مث 
عليا قد  إن: فقال قائل" أنا أقضي بينكم: "قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقصوا عليه القصة؛ فقال

: يف رواية" القضاء كما قضى علي: "فأخربوه مبا قضى علي؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قضى بيننا
فأمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضاء علي وكذلك يروى يف املعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجل 

امرأة جمنونة قالت لرجل يا ابن الزانيني حدين يف املسجد جلد  -وكان قاضيا بالكوفة  -إن ابن أيب ليلى : فقال
وهذا الذي قال أبو حنيفة بالبديهة ال يدركه أحد بالرؤية : قال ابن العريب. أخطأ من ستة أوجه: فقال. وهي قائمة
وحتقيقها . ىفأما قضية علي فال يدركها الشادي، وال يلحقها بعد التمرن يف األحكام إال العاكف املتماد. إال العلماء

أن هؤالء األربعة املقتولني خطأ بالتدافع على احلفرة من احلاضرين عليها، فلهم الديات على من حضر على وجه 
اخلطأ، بيد أن األول مقتول باملدافعة قاتل ثالثة باجملاذبة، فله الدية مبا قتل، وعليه ثالثة أرباع الدية بالثالثة الذين 

وأما الثالث فله نصف الدية وعليه . الدية وعليه الثلثان باإلثنني اللذين قتلهما باجملاذبةوأما الثاين فله ثلث . قتلهم
وهذا من . النصف؛ ألنه قتل واحدا باجملاذبة فوقعت احملاصة وغرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص اجلاري فيه

األول أن اجملنون ال حد عليه؛ ألن اجلنون : ستةوأما أبو حنيفة فإنه نظر إىل املعاين املتعلقة فرأها . بديع االستنباط
وهذا إذا كان القذف يف حالة اجلنون، وأما إذا كان جين مرة ويفيق أخرى فإنه حيد بالقذف يف . يسقط التكليف

  والثاين قوهلا يا ابن الزانيني فجلدها حدين لكل أب حد، فإمنا خطأه أبو حنيفة على مذهبه يف أن حد. حالة إفاقته

يتداخل، ألنه عنده حق هللا تعاىل كحد اخلمر والزىن، وأما الشافعي ومالك فإهنما يريان أن احلد بالقذف حق  القذف
الثالث أنه جلد بغري مطالبة املقذوف، وال جتوز إقامة حد القذف بإمجاع من األمة . لآلدمي، فيتعدد بتعدد املقذوف



وهبذا املعىن وقع االحتجاج ملن يرى . ، ومن يقول إنه حق اآلدميإال بعد املطالبة بإقامته ممن يقول إنه حق هللا تعاىل
الرابع أنه واىل بني احلدين، ومن وجب عليه . أنه حق لآلدمي؛ إذ لو كان حقا هللا ملا توقف على املطالبة كحد الزىن

. ه احلد اآلخرحدان مل يوال بينهما، بل حيد ألحدمها مث يترك حىت يندمل الضرب، أو يستبل املضروب مث يقام علي
السادس أنه أقام احلد يف . يف زنبيل: اخلامس أنه حدها قائمة، وال حتد املرأة إال جالسة مستورة، قال بعض الناس

فهذا هو فصل : قال القاضي. ويف القضاء يف املسجد والتعزير فيه خالف. املسجد وال تقام احلدود فيه إمجاعا
وأما من " . أقضاكم علي: "إليه على أحد التأويالت يف احلديث املروياخلطاب وعلم القضاء، الذي وقعت اإلشارة 

وأوتيت : "إنه اإلجياز فذلك للعرب دون العجم، وحملمد صلى اهللا عليه وسلم دون العرب؛ وقد بني هذا بقوله: قال
". أما بعد: "إنه قوله أما بعد؛ فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف خطبته: وأما من قال" . جوامع الكلم

ويروى أن أول من قاهلا يف اجلاهلية سحبان بن وائل، وهو أول من آمن بالبعث، وأول من توكأ على عصا، وعمر 
. ولو صح أن داود عليه السالم قاهلا، مل يكن ذلك منه بالعربية على هذا النظم، وإمنا كان بلسانه. مائة ومثانني سنة

  .واهللا أعلم
  }َتاكَ َنَبأُ الَْخْصمِ إِذْ َتَسوَّرُوا الِْمحَْرابَ َوَهلْ أَ{ ] ٢١: [اآلية
الَْحقِّ إِذْ َدَخلُوا َعلَى َداُوَد فَفَزَِع ِمنُْهْم قَالُوا ال َتَخْف َخْصَمانِ َبَغى بَْعُضَنا َعلَى بَْعضٍ فَاْحكُْم َبيَْنَنا بِ{ ] ٢٢: [اآلية

  }َوال ُتْشِططْ َواْهدَِنا إِلَى سََواِء الصِّرَاِط 
  } إِنَّ َهذَا أَِخي لَهُ ِتْسٌع َوِتْسُعونَ نَْعَجةً وَِلَي نَْعَجةٌ َواِحَدةٌ فَقَالَ أَكِْفلْنِيَها َوَعزَّنِي ِفي الْخِطَابِ{ ] ٢٣: [آليةا

ي بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ إِلَّا الَِّذينَ قَالَ لَقَْد ظَلََمَك بُِسؤَالِ َنْعَجِتَك إِلَى نَِعاجِِه َوإِنَّ كَِثرياً ِمَن الُْخلَطَاِء لََيبِْغ{ ] ٢٤: [اآلية
  } وَأََنابَ آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوقَِليلٌ َما ُهْم َوظَنَّ َداُوُد أَنََّما فََتنَّاُه فَاْسَتْغفََر َربَُّه َوَخرَّ َراِكعاً

  }ُحْسَن مَآبٍ فََغفَْرَنا لَُه ذَِلَك َوإِنَّ لَُه ِعْنَدَنا لَُزلْفَى َو{ ] ٢٥: [اآلية
  :فيه أربع وعشرون مسألة

يقع على الواحد واالثنني } الَْخْصمِ } { وََهلْ أََتاَك َنَبأُ الَْخْصمِ إِذْ َتسَوَُّروا الِْمْحرَاَب { : قوله تعاىل: األوىل
  :قال الشاعر. واجلماعة؛ ألن أصله املصدر

  اكنفض الرباذين العراب املخالي... وخصم غضاب ينفضون حلاهم 
وإن كان اثنني محال على } َتسَوَُّروا { : وقيل. وال خالف بني أهل التفسري أنه يراد به ها هنا ملكان: النحاس

وتقديره لالثنني ذوا خصم وللجماعة ذوو . اخلصم، إذ كان بلفظ اجلمع ومضارعا له، مثل الركب والصحب
تسور احلائط تسلقه، والسور حائط املدينة وهو : يقال. أتوه من أعلى سوره} َتَسوَّرُوا الِْمحَْرابَ { : ومعىن. خصم

ومنه سورة القرآن؛ ألهنا منزلة بعد . بغري مهز، وكذلك السور مجع سورة مثل بسرة وبسر وهي كل منزلة من البناء
  :وقول النابغة. وقد مضى يف مقدمة الكتاب بيان هذا. منزلة مقطوعة عن األخرى
  ترى كل ملك دوهنا يتذبذب... أمل تر أن اهللا أعطاك سورة 

: ويف احلديث. والسؤر الوليمة بالفارسي: ابن العريب. فأما السؤر باهلمز فهو بقية الطعام يف اإلناء. يريد شرفا ومنزلة
واحملراب هنا الغرفة؛ ". إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحيهال بكم: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوم األحزاب

وقد مضى . إنه صدر اجمللس، ومنه حمراب املسجد: وقال أبو عبيدة. يه فيها؛ قاله حيىي بن سالمألهنم تسوروا عل
  وزعم. مرتني؛ ألهنما فعالن} إِذْ { جاءت } إِذْ َدَخلُوا َعلَى َداُودَ { . القول فيه يف غري موضع



إهنما كانا إنسيني؛ قاله : قيل. ملا قبلهاوقول آخر أن تكون الثانية مع ما بعدها تبيينا . أن إحدامها مبعىن ملا: الفراء
ملكني يف صورة إنسيني : وقيل. إهنما جربيل وميكائيل: وعينهما مجاعة فقالوا. ملكني؛ قاله مجاعة: وقيل. النقاش

فمنعهما احلرس الدخول، فتسوروا احملراب عليه، فما شعر وهو يف الصالة إال ومها . بعثهما اهللا إليه يف يوم عبادته
أي علوا ونزلوا عليه من فوق } َوَهلْ أَتَاَك َنَبأُ الَْخْصمِ إِذْ َتَسوَّرُوا الِْمحَْرابَ { : ديه جالسني؛ وهو قوله تعاىلبني ي

وسبب ذلك ما حكاه ابن عباس أن داود عليه السالم حدث نفسه إن ابتلي أن . احملراب؛ قال سفيان الثوري وغريه
فأخذ الزبور ودخل احملراب ومنع من . يوم الذي تبتلى فيه فخذ حذركانك ستبتلى وتعلم ال: فقيل له. يعتصم

فهم أن يتناوله . الدخول عليه، فبينا هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر كأحسن ما يكون من الطري، فجعل يدرج بني يديه
تغتسل، فلما بيده، فاستدرج حىت وقع يف كوة احملراب، فدنا منه ليأخذه فطار، فاطلع ليبصره فأشرف على امرأة 

وكان زوجها غازيا يف سبيل اهللا وهو : قال ابن عباس. فوقعت يف قلبه: قال السدي. رأته غطت جسدها بشعرها
أوريا بن حنان، فكتب داود إىل أمري الغزاة أن جيعل زوجها يف محلة التابوت، وكان محلة التابوت إما أن يفتح اهللا 

نقضت عدهتا خطبها داود، واشترطت عليه إن ولدت غالما أن يكون عليهم أو يقتلوا، فقدمه فيهم فقتل، فلما ا
اخلليفة بعده، وكتبت عليه بذلك كتابا، وأشهدت عليه مخسني رجال من بين إسرائيل، فلم تستقر نفسه حىت ولدت 

ن قال اب. وال يصح. ذكره املاوردي وغريه. سليمان وشب، وتسور امللكان وكان من شأهنما ما قص اهللا يف كتابه
  .وهو أمثل ما روي يف ذلك: لعريب

مسعت : ورواه مرفوعا مبعناه الترمذي احلكيم يف نوادر األصول عن يزيد الرقاشي، مسع أنس بن مالك يقول: قلت
إن داود النيب عليه السالم حني نظر إىل املرأة فهم هبا قطع على بين إسرائيل : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

وكان  -قال  -إذا حضر العدو قرب فالنا ومساه، قال فقربه بني يدي التابوت : ب البعث فقالبعثا وأوصى صاح
ذلك التابوت يف ذلك الزمان يستنصر به فمن قدم بني يدي التابوت مل يرجع حىت يقتل أو ينهزم عنه اجليش الذي 

كتب إىل زوجها : ل سعيد عن قتادةوقا". يقاتله فقدم فقتل زوج املرأة ونزل امللكان على داود فقصا عليه القصة
وقال الثعليب قال قوم . وذلك يف حصار عمان مدينة بلقاء أن يأخذوا حبلقة الباب، وفيه املوت األمحر، فتقدم فقتل

إمنا امتحن اهللا داود باخلطيئة؛ ألنه متىن يوما على ربه منزلة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وسأله أن ميتحنه : من العلماء
وكان داود قد قسم الدهر ثالثة أيام، يوم يقضي فيه بني الناس، ويوم خيلو . تحنهم، ويعطيه حنو ما أعطاهمحنو ما ام

. وكان جيد فيما يقرأ من الكتب فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فيه بعبادة ربه، ويوم خيلو فيه بنسائه وأشغاله
إهنم ابتلوا بباليا مل يبتل هبا غريهم فصربوا :  إليهيا رب إن اخلري كله قد ذهب به آبائي، فأوحى اهللا تعاىل: فقال

عليها؛ ابتلي إبراهيم بنمروذ وبالنار وبذبح ابنه، وابتلي إسحاق بالذبح، وابتلي يعقوب باحلزن على يوسف وذهاب 
هم، فابتلين مبثل ما ابتليتهم، وأعطين مثل ما أعطيت: فقال داود عليه السالم. بصره، ومل تبتل أنت بشيء من ذلك

فلما كان ذلك اليوم دخل حمرابه وأغلق بابه، وجعل . إنك مبتلى يف شهر كذا يف يوم اجلمعة: فأوحى اهللا تعاىل إليه
فبينا هو كذلك إذ مثل له الشيطان يف صورة محامة من ذهب، فيها من كل لون حسن، فوقف . يصلي ويقرأ الزبور

فطارت غري بعيد ومل تؤيسه من نفسها، فامتد إليها ليأخذها  بني رجليه، فمد يده ليأخذها فيدفعها البن له صغري،
فتنحت، فتبعها فطارت حىت وقعت يف كوة، فذهب ليأخذها فطارت ونظر داود يرتفع يف إثرها ليبعث إليها من 

  يأخذها، فنظر امرأة يف بستان على شط بركة



مجل النساء خلقا، فأبصرت ظله فنفضت تغتسل عريانة على سطح هلا؛ فرأى أ: وقال السدي. تغتسل؛ قاله الكليب
وكان زوجها أوريا بن حنان، يف غزوة مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود، . شعرها فغطى بدهنا، فزاده إعجابا هبا

فكتب داود إىل أيوب أن ابعث بأوريا إىل مكان كذا وكذا، وقدمه قبل التابوت، وكان من قدم قبل التابوت ال حيل 
وكان : قال الكليب. فقدمه ففتح له فكتب إىل داود خيربه بذلك. ىت يفتح اهللا عليه أو يستشهدله أن يرجع وراءه ح

أوريا سيف اهللا يف أرضه يف زمان داود، وكان إذا ضرب ضربة وكرب كرب جربيل عن ميينه وميكائيل عن مشاله، 
سيوف اهللا . وكان: قال. بتكبريهوكربت مالئكة السماء بتكبريه حىت ينتهي ذلك إىل العرش، فتكرب مالئكة العرش 

ثالثة؛ كالب بن يوفنا يف زمن موسى، وأوريا يف زمن داود، ومحزة بن عبداملطلب يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أن ابعثه يف بعث كذا وقدمه قبل : فلما كتب أيوب إىل داود خيربه أن اهللا قد فتح على أوريا كتب داود إليه. وسلم

فهي أم سليمان بن . فتزوج داود تلك املرأة حني انقضت عدهتا.  عليه، فقتل يف الثالث شهيداالتابوت؛ ففتح اهللا
إن : قال احلسن. سبب امتحان داود عليه السالم أن نفسه حدثته أنه يطيق قطع يوم بغري مقارفة شيء: وقيل. داود

رائيل يذاكرونه ويذاكرهم ويبكونه داود جزأ الدهر أربعة أجزاء؛ جزء لنسائه، وجزءا للعبادة، وجزءا لبين إس
فتذاكروا هل مير على اإلنسان يوم ال يصيب فيه ذنبا؟ فأضمر داود أنه يطيق ذلك؛ فأغلق . ويبكيهم، ويوما للقضاء

الباب على نفسه يوم عبادته، وأمر أال يدخل عليه أحد، وأكب على قراءة الزبور، فوقعت محامة من ذهب بني 
  :ويف هذا دليل وهي: قال علماؤناوذكر حنو ما تقدم . يديه
على أنه ليس على احلاكم أن ينتصب للناس كل يوم، وأنه ليس لإلنسان أن يترك وطء نسائه وإن كان  -الثانية

. وحكم كعب بذلك يف زمن عمر مبحضره رضي اهللا عنهما". النساء"وقد مضى هذا املعىن يف . مشغوال بالعبادة
  وقد قال عليه السالم

إن داود عليه السالم قال لبين : وقال احلسن أيضا وجماهد. احلديث..." إن لزوجك عليك حقا: "ن عمرلعبداهللا ب
كان داود كثري العبادة : وقال أبو بكر الوراق. واهللا ألعدلن بينكم، ومل يستثن فابتلي هبذا: إسرائيل حني استخلف
: إن اهللا تعاىل يقول لك: يه جربيل؛ فقالفأرسل اهللا إل. هل يف األرض أحد يعمل كعملي: فأعجب بعمله وقال

يا : قال. أعجبت بعبادتك، والعجب يأكل العبادة كما تأكل النار احلطب، فإن أعجبت ثانية وكلتك إىل نفسك
إن ذلك : قال. فيوما: قال. إن ذلك لكثري: قال. فشهرا: قال. إن ذلك لكثري: قال. رب كلين إىل نفسي سنة

فوكل األحراس، ولبس الصوف، ودخل احملراب، . فشأنك هبا: قال. إىل نفسي ساعةيا رب فكلين : قال. لكثري
وقال سفيان . ووضع الزبور بني يديه؛ فبينما هو يف عبادته إذ وقع الطائر بني يديه، فكان من أمر املرأة ما كان

ة إال ومن آل داود لك يا رب ما من يوم إال ومن آل داود لك فيه صائم، وما من ليل: قال داود ذات يوم: الثوري
: قال. يا رب اعف عين: قال. يا داود منك ذلك أو مين؟ وعزيت ألكلنك إىل نفسك: فأوحى اهللا إليه. فيها قائم

. فيوما: قال. ال بعزتك: قال. فأسبوعا: قال. ال بعزتك: قال. فشهرا: قال. ال بعزتك: قال. أكلك إىل نفسك سنة
كلين إىل نفسي : قال. وما قدر حلظة: فقال له الشيطان. فلحظة: قال.  بعزتكال: قال. فساعة: قال. ال بعزتك: قال
فلما جاء ذلك اليوم جعله للعبادة، ووكل . هي يف يوم كذا يف وقت كذا: وقيل له. فوكله اهللا إىل نفسه حلظة. حلظة

 بعبادة ربه، ونشر الزبور بني وخال. ثالثني ألفا أو ثالثة وثالثني ألفا: وقيل. أربعة آالف: قيل. األحراس حول مكانه
وأرسل اهللا عز وجل إليه امللكني بعد . يديه، فجاءت احلمامة فوقعت له، فكان من أمره يف حلظته مع املرأة ما كان

  .والدة سليمان، وضربا له املثل بالنعاج؛ فلما مسع املثل ذكر خطيئته فخر ساجدا أربعني ليلة على ما يأيت



. لدخوهلم عليه بغري إذنه: وقيل. ألهنما أتياه ليال يف غري وقت دخول اخلصوم} فَفَزَِع ِمْنُهمْ  {: قوله تعاىل -الثالثة
  .ألهنم تسوروا عليه احملراب ومل يأتوه من الباب: وقيل

وكان حمراب داود عليه السالم من االمتناع باالرتفاع، حبيث ال يرتقي إليه آدمي حبيلة إال أن يقيم : قال ابن العريب
إنه يوصل إليه من : ولو قلنا. يه أياما أو أشهرا حبسب طاقته، مع أعوان يكثر عددهم، وآالت مجة خمتلفة األنواعإل

إذ ال يقال تسور احملراب والغرفة ملن طلع إليها } َتسَوَُّروا الِْمْحرَاَب { : باب احملراب ملا قال اهللا تعاىل خمربا عن ذلك
ن يكون ذلك جمازا؛ وإذا شاهدت الكوة اليت يقال إنه دخل منها اخلصمان من درجها، وجاءها من أسفلها إال أ

كان املتسوران أخوين من : وقد قيل: قال الثعليب. علمت قطعا أهنما ملكان؛ ألهنا من العلو حبيث ال يناهلا إال علوي
بذلك على نفسك يا فهال قضيت : فلما قضى داود بينهما بقضية قال له ملك من املالئكة. بين إسرائيل ألب وأم

  .واألول أحسن أهنما كانا ملكني نبها داود على ما فعل: قال الثعليب. داود
} َخْصَمانِ َبَغى بَْعُضَنا َعلَى بَْعضٍ { كيف جيوز أن يقول امللكان : فإن قيل. وعلى هذا أكثر أهل التأويل: قلت

قدرنا كأننا : الكالم من تقدير؛ فكأهنما قاالفاجلواب عنه أنه ال بد يف . وذلك كذب واملالئكة عن مثله منزهون
إِنَّ َهذَا أَِخي لَُه ِتْسٌع َوِتْسُعونَ نَْعَجةً { : خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا باحلق، وعلى ذلك حيمل قوهلما

  .ألن ذلك وإن كان بصورة اخلرب فاملراد إيراده على طريق التقدير لينبه داود على ما فعل؛ واهللا أعلم} 
مل فزع داود وهو نيب، وقد قويت نفسه بالنبوة، واطمأنت بالوحي، ووثقت مبا آتاه اهللا من املنزلة، : إن قيل -الرابعة

ذلك سبيل األنبياء قبله، مل يأمنوا القتل : وأظهر على يديه من اآليات، وكان من الشجاعة يف غاية املكانة؟ قيل له
إِنََّنا َنَخاُف أَنْ يَفُْرطَ َعلَْيَنا أَوْ { : وسى وهارون عليهما السالم كيف قاالأال ترى إىل م. واألذية ومنهما كان خياف

} إِنَّا ُرُسلُ رَبَِّك لَْن َيِصلُوا إِلَْيَك { ال ختف : وقالت الرسل للوط. }ال َتَخافَا { : فقال اهللا عز وجل} أَنْ َيطَْغى 
 -بعث اهللا إليه ملكني خيتصمان إليه وهو يف حمرابه : إسحاق قال حممد بن. } ال َتَخْف { : وكذا قال امللكان هنا

ال َتَخفْ َخْصَماِن بََغى َبْعُضَنا { : ما أدخلكما علي؟ قاال: مثال ضربه اهللا وألوريا فرآمها واقفني على رأسه؛ فقال
  .فجئناك لتقضي بيننا} َعلَى َبْعضٍ 

هما إذ قد علم مطلبهما، وهال أدهبما وقد دخال عليه بغري فإن قيل كيف مل يأمر بإخراج: قال ابن العريب -اخلامسة
أنا مل نعلم كيفية شرعه يف احلجاب واإلذن، فيكون اجلواب حبسب : األول: إذن؟ فاجلواب عليه من أربعة أوجه

ا لو أن: الثاين. تلك األحكام وقد كان ذلك يف ابتداء شرعنا مهمال يف هذه األحكام، حىت أوضحها اهللا تعاىل بالبيان
: الثالث. نزلنا اجلواب على أحكام احلجاب، الحتمل أن يكون الفزع الطارئ عليه أذهله عما كان جيب يف ذلك له

أنه أراد أن يستويف كالمهما الذي دخال له حىت يعلم آخر األمر منه، ويرى هل حيتمل التقحم فيه بغري إذن أم ال؟ 
يه؟ فكان من آخر احلال ما انكشف أنه بالء وحمنة، ومثل ضربه وهل يقترن بذلك عذر هلما أم ال يكون هلما عذر ف

أنه حيتمل أن يكون يف مسجد وال إذن يف املسجد ألحد إذ : الرابع. اهللا يف القصة، وأدب وقع على دعوى العصمة
  .ال حجر فيه على أحد

توصلنا إىل الدخول بالتسور،  ملا مل يأذن لنا املوكلون باحلجاب،: وقول خامس ذكره القشريي؛ وهو أهنما قاال: قلت
  .فقبل داود عذرهم، وأصغى إىل قوهلم. وخفنا أن يتفاقم األمر بيننا

: فقيل} إِذْ َتَسوَّرُوا الِْمحَْرابَ { : وقبل هذا} َخْصَماِن { : كيف قال: إن قيل} َخْصَمانِ { : قوله تعاىل -السادسة
مجع ملا كان خربا، فلما انقضى : وقال الكسائي. ذا كنتما اثننيكما تقول حنن فعلنا إ: ألن االثنني مجع؛ قال اخلليل



: وقال غريه. املعىن حنن خصمان: وقال الزجاج. اخلرب وجاءت املخاطبة، خرب اإلثنان عن أنفسهما فقاال خصمان
على بعض،  ولو كان بغى بعضهما: قال الكسائي} َخْصَماِن بََغى َبْعُضَنا َعلَى َبْعضٍ { َ: القول حمذوف؛ أي يقول

إن : وكانا ملكني، ومل يكونا خصمني وال باغيني، وال يتأتى منهما كذب؛ وتقدير كالمهما ما تقول: املاوردي. جلاز
وعلى هذا . أي حنن فريقان من اخلصوم بغى بعضنا على بعض: وقيل. أتاك خصمان قاال بغى بعضنا على بعض

  وحيتمل أن يكون لكل واحد من هذا الفريق خصومة .حيتمل أن تكون اخلصومة بني اثنني ومع كل واحد مجع

. مع كل واحد من الفريق اآلخر، فحضروا اخلصومات ولكن ابتدأ منهم اثنان، فعرف داود بذكر النكاح القصة
بغى اجلرح إذا أفرط : يقال. والبغي التعدي واخلروج عن الواجب. وأغىن ذلك عن التعرض للخصومات األخر

  .فحش، ومنه بغت املرأة إذا أتت الفاحشةوجعه وترامى، إىل ما ي
شططت عليه : وحكى أبو عبيد. أي ال جتُر؛ قال السدي} فَاْحكُمْ َبْيَنَنا بِالَْحقِّ َوال ُتْشِططْ { : قوله تعاىل -السابعة

. ال متل: وقال قتادة. أي جائر علي يف احلكم" إنك لشاطي: "ويف حديث متيم الداري. وأشططت أي جرت
واألصل فيه البعد من شطت الدار أي بعدت؛ شطت الدار . واملعىن متقارب. ال تفرط: وقيل.  تسرفال: األخفش

وأشط يف القضية أي جار، وأشط يف السوم واشتط أي أبعد، وأشطوا يف طليب . تشط وتشط شطا وشطوطا بعدت
أي " مثلها ال وكس وال شطط هلا مهر: "ويف احلديث. الشطط جماوزة القدر يف كل شيء: قال أبو عمرو. أي امعنوا

َواْهِدَنا إِلَى سََواِء { . أي جورا من القول وبعدا عن احلق} لَقَْد قُلَْنا إِذاً َشطَطاً { : ويف التنزيل. ال نقصان وال زيادة
  .أي أرشدنا إىل قصد السبيل} الصِّرَاِط 
} إِنَّ َهذَا أَِخي { أي قال امللك الذي تكلم عن أوريا } ْعَجةً إِنَّ َهذَا أَِخي لَُه ِتْسٌع وَِتْسُعونَ َن{ : قوله تعاىل -الثامنة

ِتْسٌع { : وقرأ احلسن} لَُه ِتْسٌع َوِتْسُعونَ نَْعَجةً { . أخي أي صاحيب: وقيل. أي على ديين، وأشار إىل املدعى عليه
والعرب تكين . سن؛ قال النحاسبفتح التاء فيهما وهي لغة شاذة، وهي الصحيحة من قراءة احل} َوِتْسُعونَ نَْعَجةً 

وقد يكىن عنها بالبقرة واحلجرة . عن املرأة بالنعجة والشاة؛ ملا هي عليه من السكون واملعجزة وضعف اجلانب
  :قال ابن عون. والناقة، ألن الكل مركوب

  رابعة يف البيت صغراهنه... أنا أبوهن ثالث هنَّه 
  هأال فىت مسح يغذيهن... ونعجيت مخسا توفيهنه 

  ويل الرغيف ويله منهنه... طي النقا يف اجلوع يطويهنه 

  :وقال عنترة
  حرمت علي وليتها مل حترم... يا شاة ما قنص ملن حلت له 

  فتجسسي أخبارها يل واعلمي... فبعثت جارييت فقلت هلا اذهيب 
  والشاة ممكنة ملن هو مرمت... قالت رأيت من األعادي غرة 

  رشأ من الغزالن حر أرمث.. .فكأمنا التفتت جبيد جداية 
  :وقال آخر

  فأصبت حبة قلبها وطحاهلا... فرميت غفلة عينه عن شاته 
هذا من امللكني تعريض وتنبيه : قال احلسني بن الفضل. وهذا من أحسن التعريض حيث كىن بالنعاج عن النساء

قال أبو . مان هذه حالناحنن خص: كقوهلم ضرب زيد عمرا، وما كان ضرب وال نعاج على التحقيق، كأنه قال



خصمان بغى بعضنا على بعض على جهة املسألة؛ كما : يقول: وأحسن ما قيل يف هذا أن املعىن: جعفر النحاس
  رجل يقول المرأته كذا، ما جيب عليه؟: تقول
وقد تأول املزين صاحب الشافعي هذه اآلية، وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ابن شهاب الذي خرجه : قلت

أن  -واهللا أعلم  -حيتمل هذا احلديث عندي : على حنو هذا؛ قال املزين" هو لك يا عبد بن زمعة: "املوطأ وغريه
يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم أجاب عن املسألة فأعلمهم باحلكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش 

ابنه إنه ولد زىن، ألن كل، واحد منهما وصاحب زىن، ال أنه قبل على عتبة قول أخيه سعد، وال على زمعة قول 
وقد ذكر اهللا سبحانه يف كتابه مثل ذلك يف، . وقد أمجع املسلمون أنه ال يقبل إقرار أحد على غريه. أخرب عن غريه

ال ختف خصمان ومل يكونوا خصمني، والكان لواحد منهم : قصة داود واملالئكة؛ إذ دخلوا عليه ففزع منهم، قالوا
فيحتمل أن يكون النيب صلى اهللا عليه . جة، ولكنهم كلموه على املسألة ليعرف هبا ما أرادوا تعريفهتسع وتسعون نع

  وسلم

واهللا . حكم يف هذه القصة على املسألة، وإن مل يكن أحد يؤنسين على هذا التأويل يف احلديث؛ فإنه عندي صحيح
  .أعلم

هنا مثل قول } كان{و } ا أَِخي لَهُ ِتْسٌع َوِتْسُعونَ نَْعَجةً أنثىإِنَّ َهذَ{ ويف قراءة ابن مسعود : قال النحاس -التاسعة
: وقيل. هو رجل ذكر وهو تأكيد: فهو تأكيد، كما يقال} أنثى{: فأما قوله} َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً َرِحيماً { : عز وجل

ويف . نثى ليعلم أنه ال ذكر فيهاأ: ملا كان يقال هذه مائة نعجة، وإن كان فيها من الذكور شيء يسري، جاز أن يقال
. إن كان مجيعهن أحرارا فذلك شرعه، وإن كن إماء فذلك شرعنا: قال ابن العريب. له تسع وتسعون امرأة: التفسري

والظاهر أن شرع من تقدم قبلنا مل يكن حمصورا بعدد، وإمنا احلصر يف شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم، لضعف 
مل يكن له هذا العدد بعينه، ولكن املقصود ضرب مثل، كما : وجيوز أن يقال: قال القشرييو. األبدان وقلة األعمار

مل يكن لداود مائة : قال بعض املفسرين: قال ابن العريب. لو جئتين مائة مرة مل أقض حاجتك، أي مرارا كثرية: تقول
: وهذا فاسد من، وجهني. مفتقر إليها هذا غين عن الزوجة وأنا: امرأة، وإمنا ذكر التسعة والتسعني مثال؛ املعىن

أن العدول عن الظاهر بغري دليل، ال معىن له، وال دليل يدل على أن شرع من قبلنا كان مقصورا من : أحدمها
ألطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل : "أنه روى البخاري وغريه أن سليمان قال: الثاين. النساء على ما يف شرعنا

  وهذا نص" يف سبيل اهللا ونسي أن يقول إن شاء اهللا امرأة غالما يقاتل
وقال ابن . أي أنزل يل عنها حىت أكفلها} فَقَالَ أَكِْفلْنِيَها { : أي امرأة واحدة} وَِلَي نَْعَجةٌ وَاِحَدةٌ { : قوله تعاىل
وقال ابن . هاضمها إيل حىت أكفل: وقال أبو العالية. وقال ابن مسعود. حتول يل عنها: وعنه. أعطنيها: عباس
إن تكلم كان أفصح مين، وإن : قال الضحاك. أي غلبين} َوَعزَّنِي ِفي الِْخطَابِ { . اجعلها كفلي ونصييب: كيسان

. من عزيز؛ أي من غلب سلب: ويف املثل. عزه يعزه بضم العني يف املستقبل عزا غلبه: يقال. حارب كان أبطش مين
  :لشاعرقال ا. واالسم العزة وهي القوة والغلبة

  جتاذبه وقد علق اجلناح... قطاة عزها شرك فباتت 

أي غالبين؛ من املعازة وهي املغالبة؛ عازه أي } َوَعازَّنِي ِفي الْخِطَابِ { : وقرأ عبداهللا بن مسعود وعبيد بن عمري
ألنه ملا سأله مل  غلبين بسلطانه؛: وقيل. معناه غلبين ببيانه: واختلف يف سبب الغلبة؛ فقيل: قال ابن العريب. غالبه

أما علمت : سري بن أيب بكر فكلمته يف أن يسأل يل رجال حاجة، فقال يل: كان ببالدنا أمري يقال له. يستطع خالفه



فعجبت من عجمته وحفظه ملا متثل به وفطنته، . أما إذا كان عدال فال: فقلت. أن طلب السلطان للحاجة غصب هلا
  .كما عجب من جوايب له واستغربه

فيقال إن هذه كانت : قال النحاس} قَالَ لَقَْد ظَلََمَك بِسَُؤالِ َنْعَجِتَك إِلَى نَِعاجِهِ { : قوله تعاىل -دية عشرةاحلا
لقد ظلمك من غري تثبت ببينة، وال إقرار من اخلصم؛ هل كان هذا كذا أومل : خطيئة داود عليه السالم؛ ألنه قال

  .فهذا قول. يكن
فأما قول العلماء الذين ال : وقال أبو جعفر النحاس. بعد هذا، وهو حسن إن شاء اهللا تعاىلوسيأيت بيانه يف املسألة 

ما زاد داود صلى اهللا على نبينا وعليه على أن قال : يدفع قوهلم؛ منهم عبداهللا بن مسعود وابن عباس، فإهنم قالوا
ونبهه عليه، وليس هذا بكبري من فعاتبه اهللا عز وجل على ذلك : قال أبو جعفر. للرجل انزل يل عن امرأتك

يف كتاب إعراب : كذا قال. املعاصي، ومن ختطى إىل غري هذا فإمنا يأيت مبا ال يصح عن عامل، ويلحقه فيه إمث عظيم
قد جاءت أخبار وقصص يف أمر داود عليه : قال رضي اهللا عنه. يف كتاب معاين القرآن له مبثله: وقال. القرآن

وأصح . ال يصح وال يتصل إسناده، وال ينبغي أن جيترأ على مثلها إال بعد املعرفة بصحتها السالم وأوريا، وأكثرها
} أَكِْفلْنِيَها { : ما زاد داود عليه السالم على أن قال: ما روي يف ذلك ما رواه مسروق عن عبداهللا بن مسعود قال

أَكِْفلْنِيَها { : ى اهللا عليه وسلم على أن قالما زاد داود صل: وروى املنهال عن سعيد بن جبري قال. أي انزل يل عنها
فهذا أجل ما روي يف هذا، واملعىن عليه أن داود عليه السالم سأل : قال أبو جعفر. أي حتول يل عنها وضمها إيل} 

  أوريا أن يطلق امرأته، كما يسأل الرجل الرجل أن يبيعه جاريته، فنبهه اهللا

وكان له تسع وتسعون أنكر عليه أن يتشاغل بالدنيا بالتزيد منها، فأما غري  عز وجل على ذلك، وعاتبه ملا كان نبيا
وأما قوهلم إهنا ملا أعجبته أمر بتقدمي زوجها للقتل يف سبيل اهللا فهذا : قال ابن العريب. هذا فال ينبغي االجتراء عليه

ا كان من األمر أن داود قال باطل قطعا؛ فإن داود صلى اهللا عليه وسلم مل يكن لرييق دمه يف غرض نفسه، وإمن
انزل يل عن أهلك وعزم عليه يف ذلك، كما يطلب الرجل من الرجل احلاجة برغبة صادقة؛ كانت : لبعض أصحابه

وقد قال سعيد بن الربيع لعبدالرمحن بن عوف حني آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . يف األهل أو يف املال
وما جيوز فعله ابتداء جيوز طلبه، . بارك اهللا لك يف أهلك: أحسنهما؛ فقال لهإن يل زوجتني أنزل لك عن : بينهما

وليس يف القرآن أن ذلك كان، وال أنه تزوجها بعد زوال عصمة الرجل عنها، وال والدهتا لسليمان، فعمن يروى 
نكتة } األحزاب{أما أن يف سورة . وعلى من يف نقله يعتمد، وليس يأثره عن الثقات األثبات أحد! هذا ويسند؟

َما كَانَ َعلَى النَّبِيِّ ِمْن َحَرجٍ ِفيَما فََرضَ اللَُّه لَُه ُسنَّةَ { : تدل على أن داود قد صارت له املرأة زوجة، وذلك قوله
لى اهللا تزويج داود املرأة اليت نظر إليها، كما تزوج النيب ص: يعين يف أحد األقوال} اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ 

عليه وسلم زينب بنت جحش؛ إال أن تزويج زينب كان من غري سؤال الزوج يف فراق، بل أمره بالتمسك بزوجته، 
فكانت، هذه املنقبة حملمد صلى اهللا عليه وسلم على داود مضافة . وكان تزويج داود للمرأة بسؤال زوجها فراقها

تزويج األنبياء } ُسنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ { إن معىن : ولكن قد قيل. إىل مناقبه العلية صلى اهللا عليه وسلم
} ُسنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ { : أراد بقوله: وقيل. بغري صداق من وهبت نفسها هلم من النساء بغري صداق

وقد روى املفسرون أن . وهذا أصح األقوال. اح وغريهأن األنبياء صلوات اهللا عليهم فرض هلم ما ميتثلونه يف النك
وروي أن سليمان كانت له ثالمثائة امرأة وسبعمائة جارية؛ . داود عليه السالم نكح مائة امرأة؛ وهذا نص القرآن

} وا الِْمحَْراَب َوَهلْ أََتاَك َنَبأُ الَْخْصمِ إِذْ َتَسوَُّر{ : وذكر الكيا الطربي يف أحكامه يف قول اهللا عز وجل.وربك أعلم
  ذكر احملققون الذين يرون تنزيه األنبياء عليهم السالم عن الكبائر، أن داود عليه: اآلية



هو أوريا؛ فمال القوم إىل تزوجيها من داود راغبني : السالم كان قد أقدم على خطبة امرأة قد خطبها غريه، يقال
رفا، وقد كان ميكنه أن يعرف ذلك فيعدل عن هذه فيه، وزاهدين يف اخلاطب األول، ومل يكن بذلك داود عا

الرغبة، وعن اخلطبة هبا فلم يفعل ذلك، من حيث أعجب هبا إما وصفا أومشاهدة على غري تعمد؛ وقد كان لداود 
عليه السالم من النساء العدد الكثري، وذلك اخلاطب ال امرأة له، فنبه اهللا تعاىل على ما فعل مبا كان من تسور 

وما أورداه من التمثيل على وجه التعريض؛ لكى يفهم من ذلك موقع العتب فيعدل عن هذه الطريقة، امللكني، 
  .ويستغفر ربه من هذه الصغرية

فيه الفتوى يف النازلة بعد السماع من } قَالَ لَقَْد ظَلََمكَ بِسَُؤالِ نَْعجَِتَك إِلَى نِعَاجِِه { : قوله تعاىل -الثانية عشرة
وهذا مما ال جيوز عند أحد، وال يف ملة : قال ابن العريب. بل أن يسمع من اآلخر بظاهر هذا القولأحد اخلصمني، وق

وإمنا تقدير الكالم أن أحد اخلصمني أدعى واآلخر سلم يف الدعوى، فوقعت بعد . من امللل، وال ميكن ذلك للبشر
ان فال تقضى ألحدمها حىت تسمع من إذا جلس إليك اخلصم: "وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ذلك الفتوى

واهللا . تقديره لقد ظلمك إن كان كذلك: وقيل. إن داود مل يقض لآلخر حىت اعترف صاحبه بذلك: وقيل" اآلخر
  .أعلم بتعيني ما ميكن من هذه الوجوه

} بُِسؤَالِ نَْعجَِتَك  قَالَ لَقَْد ظَلََمَك{ : وقوله: قال القشريي. ذكر هذين الوجهني القشريي واملاوردي وغريمها: قلت
وقد . إمنا قال هذا بعد مراجعة اخلصم اآلخر وبعد اعترافه: من غري أن يسمع كالم اخلصم مشكل؛ فيمكن أن يقال

روي هذا وإن مل تثبت روايته، فهذا معلوم من قرائن احلال، أو أراد لقد ظلمك إن كان األمر على ما تقول، فسكته 
كان من شرعهم التعويل على قول املدعي عند سكوت : قال وحيتمل أن يقال. هبذا وصربه إىل أن يسأل خصمه

ومما جاء يف شكر : وقال احلليمي أبو عبداهللا يف كتاب منهاج الدين له. املدعى عليه، إذا مل يظهر منه إنكار بالقول
{ : ك قول عز وجلقال واألصل يف ذل. السجود هللا عز وجل: النعمة املنتظرة إذا حضرت، أوكانت خافية فظهرت

  َوَهلْ أََتاَك َنبَأُ

أنه مسع قول املتظلم من : أخرب اهللا عز وجل عن داود عليه السالم. } َوُحْسُن َمآبٍ { : إىل قوله} الَْخْصمِ 
اخلصمني، ومل خيرب عنه أنه سأل اآلخر، إمنا حكى أنه ظلمه، فكان ظاهر ذلك أنه رأى يف املتكلم خمائل الضعف 

لَقَْد { : ل أمره على أنه مظلوم كما يقول، ودعاه ذلك إىل أال يسأل اخلصم؛ فقال له مستعجالواهلضيمة، فحم
كانت يل مائة نعجة وال شيء هلذا، فسرق مين هذه النعجة، فلما : مع إمكان أنه لو سأله لكان يقول} ظَلََمَك 

، فجرين قبل أن أجره، وجاءك متظلما وجدهتا عنده قلت له ارددها، وما قلت له أكفلنيها، وعلم أين مرافعه إليك
وملا تكلم داود مبا محلته العجلة عليه، علم أن اهللا عز وجل . من قبل أن أحضره، لتظن أنه هو احملق وأين أنا الظامل

خاله ونفسه يف ذلك الوقت، وهو الفتنة اليت ذكرناها، وأن ذلك مل يكن إال عن تقصري منه، فاستغفر ربه وخر 
 شكرا على أن عصمه، بأن اقتصر على تظليم املشكو، ومل يزده على ذلك شيئا من انتهار أو ضرب راكعا هللا تعاىل

َيا َداُوُد إِنَّا َجَعلَْناكَ َخِليفَةً { : أو غريمها، مما يليق مبن تصور يف القلب أنه ظامل، فغفر اهللا له مث أقبل عليه يعاتبه؛ فقال
فبان مبا قصه اهللا تعاىل من هذه } بِالَْحقِّ َوال َتتَّبِعِ الَْهَوى فَُيِضلََّك َعْن َسبِيلِ اللَِّه  ِفي اَألْرضِ فَاْحكُمْ َبْيَن النَّاسِ

املوعظة، اليت توخاه هبا بعد املغفرة، أن خطيئته إمنا كانت التقصري يف احلكم، واملبادرة إىل تظليم من مل يثبت عنده 
د شكرا، وسجدها النيب صلى اهللا عليه وسلم اتباعا، فثبت أن سجدها داو: مث جاء عن ابن عباس أنه قال. ظلمه

أي بسؤاله نعجتك؛ فأضاف } بِسَُؤالِ نَْعجَِتَك { . السجود للشكر سنة متواترة عن األنبياء صلوات اهللا عليهم
  .أي من دعائه اخلري} ِء ال َيْسأَُم الِْأْنَسانُ ِمْن ُدَعا{ : املصدر إىل املفعول، وألقى اهلاء من السؤال؛ وهو كقوله تعاىل



خليط وخلطاء، وال يقال طويل وطوالء؛ لثقل احلركة : يقال} َوإِنَّ كَِثرياً ِمَن الُْخلَطَاِء { : قوله تعاىل -الثالثة عشرة
  .أهنما الشركاء: الثاين. أهنما األصحاب: أحدمها: وفيه وجهان. يف الواو

هو أن يأيت : ختلف العلماء يف صفة اخللطاء فقال أكثر العلماءفيه بعد، وقد ا. إطالق اخللطاء على الشركاء: قلت
وهذا . ال يكون اخللطاء إال الشركاء: وقال طاوس وعطاء. كل واحد بغنمه فيجمعهما راع واحد والدلو واملراح

من ال جيمع بني مفترق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة وما كان : "خالف اخلرب؛ وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم
وال موضع لتراد الفضل بني الشركاء؛ " فإهنما يترادان الفضل: "وروي" خليطني فإهنما يتراجحان بينهما بالسوية

ومالك وأصحابه ومجع من العلماء ال يرون الصدقة على من ليس . وأحكام اخللطة مذكورة يف كتب الفقه. فاعلمه
إذا كان يف مجيعها ما جتب فيه : ن العلماء منهم الشافعيوقال الربيع والليث ومجع م. يف حصته ما جتب فيه الزكاة
وإن أخذ املصدق هبذا ترادوا بينهم لالختالف يف ذلك، وتكون كحكم : قال مالك. الزكاة أخذت منهم الزكاة

  .حاكم اختلف فيه
ِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ إِالَّ الَّ{ . أي يتعدى ويظلم} لََيبِْغي بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ { : قوله تعاىل -الرابعة عشرة

ـ } َوقَِليلٌ َما ُهمْ { . فإهنم ال يظلمون أحدا}  مبعىن الذين : وقيل. زائدة} ما{يعين الصاحلني، أي وقليل هم ف
فقال له . اللهم اجعلين من عبادك القليل: ومسع عمر رضي اهللا عنه رجال يقول يف دعائه. وتقديره وقليل الذين هم

فقال } إِالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوقَِليلٌ َما ُهمْ { : فقال أردت قول اهللا عز وجل. ما هذا الدعاء :عمر
  !كل الناس أفقه منك يا عمر: عمر

: ال أبو عمرو والفراءق. معناه أيقن} َوظَنَّ { . أي ابتليناه} َوظَنَّ َداُوُد أَنََّما فََتنَّاُه { : قوله تعاىل -اخلامسة عشرة
} فََتنَّاُه { والقراءة . ظن مبعىن أيقن، إال أن الفراء شرحه بأنه ال جيوز يف املعاين أن يكون الظن إال مبعىن اليقني

وقرأ . بتشديد التاء والنون على املبالغة} فََتنَّاهُ { وقرأ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه . بتشديد النون دون التاء
ورواه علي بن نصر عن أيب عمرو، واملراد به امللكان . بتخفيفهما} فََتنَّاُه { بن عمري وابن السميقع قتادة وعبيد 

  .اللذان دخال على داود عليه السالم

ملا قضى داود بينهما يف املسجد، نظر أحدمها إىل صاحبه فضحك فلم يفطن داود؛ فأحبا أن : قيل -السادسة عشرة
  .حيال وجهه، فعلم داود عليه السالم أن اهللا تعاىل ابتاله بذلك، ونبهه على ما ابتالهيعرفهما، فصعدا إىل السماء 

وليس يف القران ما يدل على، القضاء يف املسجد إال هذه اآلية، وهبا استدل من قال جبواز القضاء يف املسجد، : قلت
وكان النيب . صرفا إىل موضع القضاءان: ويقول. ولو كان ذلك ال جيوز كما قال الشافعي ملا أقرهم داود على ذلك
يعين يف أكثر . القضاء يف املسجد من األمر القدمي: صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء يقضون يف املسجد، وقد قال مالك

وال بأس أن جيلس يف رحبته؛ ليصل إليه الضعيف واملشرك واحلائض، وال يقيم فيه احلدود؛ وال بأس خبفيف . األمور
  .يقضي يف منزله وأين أحب: أشهب وقد قال. األدب

وينبغي : قال مالك. وكان اخللفاء يقضون بأنفسهم، وأول من استقضى معاوية: قال مالك رمحه اهللا -السابعة عشرة
ال يستقضي حىت يكون عاملا بآثار من مضى، مستشريا لذوي : وقال عمر بن عبدالعزيز. للقضاة مشاورة العلماء

وينبغي أن يكون متيقظا كثري التحذر من احليل، وأن يكون عاملا : قال مالك. يكون ورعاو: قال. الرأي، حليما نزها
بالشروط، عارفا مبا ال بد له منه من العربية؛ فإن األحكام ختتلف باختالف العبارات والدعاوى واإلقرارات 

أبقيت لك : كم للمطلوبوينبغي له أن يقول قبل إجناز احل. والشهادات والشروط اليت تتضمن حقوق احملكوم له



وأحكام القضاء . حجة؟ فإن قال ال حكم عليه، وال يقبل منه حجة بعد إنفاذ حكمه إال أن يأيت مبا له وجه أوبينة
  .والقضاة فيما هلم وعليهم مذكورة يف غري هذا املوضع

: األول: ستغفر منه على أقوال ستةاختلف املفسرون يف الذنب الذي ا} فَاْسَتْغفََر َربَّهُ { : قوله تعاىل -الثامنة عشرة
ومل يتعمد داود النظر : قال أبو إسحاق. إمنا كانت فتنته النظرة: قال سعيد بن جبري. أنه نظر إىل املرأة حىت شبع منها

  :الثالث. أنه أغزى زوجها يف محلة التابوت: الثاين. إىل املرأة لكنه عاود النظر إليها، فصارت األوىل له والثانية عليه

أن أوريا كان خطب تلك املرأة، فلما غاب خطبها داود فزوجت منه : الرابع. أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها
. وقد كان عنده تسع وتسعون امرأة. فعتب اهللا على داود إذ مل يتركها خلاطبها. جلاللته، فاغتم لذلك أوريا

ك من اجلند، مث تزوج امرأته، فعاتبه اهللا تعاىل على أنه مل جيزع على قتل أوريا، كما كان جيزع على من هل: اخلامس
أنه حكم ألحد اخلصمني قبل أن يسمع من : السادس. ذلك؛ ألن ذنوب األنبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند اهللا

إنه حكم ألحد اخلصمني قبل أن يسمع من اآلخر فال جيوز على : أما قول من قال: قال القاضي ابن العريب. اآلخر
إنه نظر إليها حىت شبع فال جيوز ذلك عندي حبال؛ ألن : وأما من قال. وكذلك تعريض زوجها للقتل األنبياء،

وحكى ! طموح النظر ال يليق باألولياء املتجردين للعبادة، فكيف باألنبياء الذين هم وسائط اهللا املكاشفون بالغيب
أن داود عليه السالم قارف من تلك املرأة لو مسعت رجال يذكر : السدي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال

ذكره املاوردي والثعليب . حمرما جللدته ستني ومائة؛ ألن حد قاذف الناس مثانون وحد قاذف األنبياء ستون ومائة
من حدث حبديث داود على ما ترويه القصاص معتقدا جلدته : وقال احلارث األعور عن علي: قال الثعليب. أيضا

قال ابن . كب برمي من قد رفع اهللا حمله، وارتضاه من خلقه رمحة للعاملني، وحجة للمجتهدينحدين؛ لعظم ما ارت
أما من قال إن نبيا زىن فإنه يقتل، وأما من : فما حكمه عندكم؟ قلنا: فإن قيل. وهذا مما مل يصح عن علي: العريب

فإن صمم أحد على ذلك فيه ونسبه  نسب إليه ما دون ذلك من النظر واملالمسة، فقد اختلف نقل الناس يف ذلك؛
إنه وقع بصره على امرأة تغتسل عريانة، فلما رأته أسبلت : إليه قتلته، فإنه يناقض التعزير املأمور به، فأما قوهلم

شعرها فسترت جسدها، فهذا ال حرج عليه فيه بإمجاع من األمة؛ ألن النظرة األوىل تكشف املنظور إليه وال يأمث 
نوى إن مات زوجها تزوجها فال شيء فيه إذ مل يعرضه . إنه: وأما قوهلم. ا النظرة الثانية فال أصل هلاالناظر هبا، فأم

  .إنه خطب على خطبة أوريا فباطل يرده القرآن واآلثار التفسريية كلها: للموت، وأما قوهلم

لسالم وهي من ذهب، بلغين أن تلك احلمامة أتت فوقعت قريبا من داود عليه ا: وقد روى أشهب عن مالك قال
فلما رآها أعجبته فقام ليأخذها فكانت قرب يده، مث صنع مثل ذلك مرتني، مث طارت واتبعها ببصره فوقعت عينه 
. على تلك املرأة وهي، تغتسل وهلا شعر طويل؛ فبلغين أنه أقام أربعني ليلة ساجدا حىت نبت العشب من دموع عينه

ن الطائر درج عنده فهم بأخذه واتبعه فهذا ال يناقض العبادة؛ ألنه مباح فعله، وأما قول املفسرين إ: قال ابن العريب
ال سيما وهو حالل وطلب احلالل فريضة، وإمنا أتبع الطري لذاته ال جلماله فإنه ال منفعة له فيه، وإمنا ذكرهم حلسن 

ه من فضل اهللا سبحانه وتعاىل كما أما أنه روي أنه كان طائرا من ذهب فاتبعه ليأخذه؛ ألن. الطائر خرق يف اجلهالة
إن أيوب عليه السالم كان يغتسل عريانا فخر عليه رجل من جراد من ذهب فجعل حيثي منه : "روي يف الصحيح

وقال ". بلى يا رب ولكن ال غىن يل عن بركتك: "قال" يا أيوب أمل أكن أغنيتك: "وجيعل يف ثوبه، فقال اهللا تعاىل له
  .يأخذه ليدفعه إىل ابن له صغري فطار ووقع على كوة البيت؛ وقاله الثعليب أيضا وقد تقدمفهم داود بأن : القشريي

  :قال الشاعر. أي خر ساجدا، وقد يعرب عن السجود بالركوع} َوَخرَّ َراِكعاً وَأََنابَ { : قوله تعاىل -التاسعة عشرة



  وتاب إىل اهللا من كل ذنب... فخر على وجهه راكعا 
ال خالف بني العلماء أن املراد بالركوع ها هنا السجود؛ فإن السجود هو امليل، والركوع هو : قال ابن العريب

االحنناء، وأحدمها يدخل على اآلخر، ولكنه قد خيتص كل واحد هبيئه، مث جاء هذا على تسمية أحدمها باآلخر، 
: وقال مقاتل. ركوعابل كان سجودهم : وقيل. وكان ركوعهم سجودا: وقال املهدوي. فسمي السجود ركوعا

أي ملا أحس باألمر قام إىل الصالة، مث وقع من الركوع إىل السجود؛ . فوقع من ركوعه ساجدا هللا عز وجل
  .أي تاب من خطيئته ورجع إىل اهللا} وَأََنابَ { . الشتماهلما مجيعا على االحنناء

فهل يقال } َوَخرَّ َراكِعاً { : عز وجل سألين عبداهللا بن طاهر وهو الوايل عن قول اهللا: وقال احلسن بن الفضل
  .معناها فخر بعد أن كان راكعا أي سجد: فما معىن اآلية؟ قلت: قال. ال: قلت. للراكع خر؟
واختلف يف سجدة داود هل هي من عزائم السجود املأمور به يف القرآن أم ال؟ فروى أبو سعيد  -املوفيه عشرين

فلما بلغ السجدة نزل فسجد } ص وَالْقُْرآِن ِذي الذِّكْرِ { : قرأ على املنرباخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إهنا : "وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأ هبا فتشزن الناس للسجود، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

غريه عن ابن عباس أنه ويف البخاري و. وهذا لفظ أيب داود. ونزل وسجد" توبة نيب ولكين رأيتكم تشزنتم للسجود
وقد روي من طريق عن . ليست من عزائم القرآن، وقد رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يسجد فيها} ص{: قال

. توبة نيب وال يسجد فيها؛ وعن ابن عباس أهنا توبة نيب ونبيكم ممن أمر أن يقتدى به} ص { : ابن مسعود أنه قال
موضع سجود، ولكن النيب صلى اهللا عليه وسلم سجد فيها فسجدنا  والذي عندي أهنا ليست: قال ابن العريب
تائبا من خطيئته؛ فإذا سجد أحد فيها . ومعىن السجود أن داود سجد خاضعا لربه، معترفا بذنبه. باالقتداء به

أم ال؟ فإن فليسجد هبذه النية، فلعل اهللا أن يغفر له حبرمة داود الذي اتبعه، وسواء قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا 
  .واهللا أعلم. هذا أمر مشروع يف كل أمة لكل أحد

فيه داللة على، أن السجود للشكر مفردا } َوَخرَّ َراِكعاً َوأَنَاَب { : قوله: قال ابن ُخوَيزَِمنداد -احلادية والعشرون
؛ وذلك أن البشارات ال جيوز؛ ألنه ذكر معه الركوع؛ وإمنا الذي جيوز أن يأيت بركعتني شكرا فأما سجدة مفردة فال

كانت تأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واألئمة بعده، فلم ينقل عن أحد منهم أنه سجد شكرا، ولو كان ذلك 
  .مفعوال هلم لنقل نقال متظاهرا حلاجة العامة إىل جوازه وكونه قربة

وسلم صلى يوم بشر برأس أيب جهل ويف سنن ابن ماجة عن عبداهللا بن أيب أوىف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت
خر  -أو يسر به  -وخرج من حديث أيب بكرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره . ركعتني

  .وهذا قول الشافعي وغريه. ساجدا شكرا هللا
ى اهللا عليه أن رجال من األنصار على عهد رسول اهللا صل: روى الترمذي وغريه واللفظ للغري -الثانية والعشرون

فلما بلغ السجدة سجد وسجدت } ص والقرآن ذي الذكر{: وسلم كان يصلي من الليل يستتر بشجرة وهو يقرأ
  .اللهم أعظم يل هبذه السجدة أجرا، وارزقين هبا شكرا: معه الشجرة، فسمعها وهي تقول

إين رأيت : لم،فأتاه رجل فقالكنت عند النيب صلى اهللا عليه وس: خرج ابن ماجة يف سننه عن ابن عباس قال: قلت
البارحة فيما يرى النائم، كأين أصلي إىل أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، 

قال ابن عباس فرأيت . اللهم أحطط هبا عين وزرا، واكتب يل هبا أجرا، وأجعلها يل عندك ذخرا: فسمعتها تقول
فسجد، فسمعته يقول يف سجوده مثل الذي أخربه الرجل عن قول } السجدة{رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ 



قلت يا رسول اهللا رأيتين يف النوم كأين حتت شجرة والشجرة : ذكره الثعليب عن أيب سعيد اخلدري؛ قال. الشجرة
اللهم أكتب يل هبا أجرا، وحط عين هبا : فلما بلغت السجدة سجدت فيها، فسمعتها تقول يف سجودها} ص{تقرأ 
: فقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم. زرا، وارزقين هبا شكرا، وتقبلها مين كما تقبلت من عبدك داود سجدتهو
مث قرأ " لقد كنت أحق بالسجود من الشجرة: "فقال. ال واهللا يا رسول اهللا: فقلت" أفسجدت أنت يا أبا سعيد"

  .ثل ما قالت الشجرةحىت بلغ السجدة فسجد، مث قال م} ص{النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تام، } فََغفَرَْنا لَُه ذَِلَك { : قال ابن األنباري. أي فغفرنا له ذنبه} فََغفَْرَنا لَُه ذَِلكَ { : قوله تعاىل -الثالثة والعشرون

َهذَا { : كقوله }ذَِلَك َوإِنَّ لَهُ { مث تبتدئ } فََغفَْرَنا لَُه { وجيوز الوقف على : وقال القشريي} َوإِنَّ لَهُ { مث تبتدئ 
  .أي األمر ذلك} َوإِنَّ ِللطَّاِغَني 

أجائع : إن داود سجد أربعني يوما حىت نبت املرعى من حر جوفه وغمر رأسه، فنودي: وقال عطاء اخلراساين وغريه
يا رب هذا ذنيب فيما بيين : فقال. فتطعم وأعار فتكسى؛ فنحب حنبة هاج املرعى من حر جوفه، فغفر له وستر هبا

: بينك قد غفرته، وكيف بفالن وكذا وكذا رجال من بين إسرائيل، تركت أوالدهم أيتاما، ونساءهم أرامل؟ قالو
يا رب هكذا تكون املغفرة : قال. يا داود ال جياوزين يوم القيامة ظلم أمكنه منك مث أستوهبك منه بثواب اجلنة

به قد نشب يف األرض، فأتاه جربيل فاقتلعه عن وجه فذهب لريفع رأسه فإذا . يا داود ارفع رأسك: مث قيل. اهلينة
وأخربين منري بن : قال الوليد. رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن عطاء. األرض كما يقتلع من الشجرة صمغها

فكان يقول : قال الوليد قال ابن هليعة. فلزق مواضع مساجده على األرض من فروة وجهه ما شاء اهللا: الزبري، قال
إنه سجد أربعني يوما ال يرفع : يف رواية. جوده سبحانك هذا شرايب دموعي وهذا طعامي يف رماد بني يدييف س

وروي مرفوعا من حديث أيب هريرة عن النيب صلى . رأسه إال للصالة املكتوبة، فبكى حىت نبت العشب من دموعه
دموعه على رأسه وأكلت األرض من إن داود مكث أربعني ليلة ساجدا حىت نبت العشب من : "اهللا عليه وسلم

يا رب داود زل زلة بعد هبا ما بني املشرق واملغرب رب إن مل ترحم ضعف داود : جبينه وهو يقول يف سجوده
وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حديثا يف اخللق من بعده فقال له جربيل بعد أربعني سنة يا داود إن اهللا قد غفر لك اهلم 

فلم يرفع رأسه حىت جاءه جربيل . داود عليه السالم نودي أين قد غفرت لك إن: وقال وهب" الذي مهمت به
اذهب إىل : فقال اهللا جلربيل. مل ال ترفع رأسك وربك قد غفر لك؟ قال يا رب كيف وأنت ال تظلم أحدا: فقال

أوريا ونادى يا  فلبس داود املسوح وجلس عند قرب. داود فقل له يذهب إىل قرب أوريا فيتحلل منه، فأنا أمسعه نداءه
أنا أخوك داود أسألك أن جتعلين يف حل فإين : من هذا الذي قطع علي لذيت وأيقظين؟ فقال! لبيك : أوريا فقال

كان داود عليه السالم بعد اخلطيئة ال : وقال احلسن وغريه. عرضتين للجنة فأنت يف حل: عرضتك للقتل قال
وكان جيعل خبز . خلطاء، وال يشرب شرابا إال مزجه بدموع عينيهتعالوا إىل داود ا: جيالس إال اخلاطئني، ويقول

  الشعري اليابس يف قصعة فال يزال

وكان قبل اخلطيئة يقوم . هذا أكل اخلاطئني: يبكي حىت يبتل بدموعه، وكان يذر عليه الرماد وامللح فيأكل ويقول
يا رب اجعل خطيئيت يف كفي : وقال. مث صام بعده الدهر كله وقام الليل كله. نصف اليل ويصوم نصف الدهر
فكان ال يبسطها لطعام وال شراب وال شيء إال رأها فأبكته، وإن كان ليؤتى . فصارت خطيئته منقوشة يف كفه

: وروى الوليد بن مسلم. بالقدح ثلثاه ماء، فإذا تناوله أبصر خطيئته فما يضعه عن شفته حىت يفيض من دموعه
إمنا مثل عيين داود مثل القربتني تنطفان ولقد : "ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالحدثين أبو عمرو األوزاعي أن رس



وحدثنا عثمان بن ابن العاتكة أنه كان يف قول : قال الوليد". خدد الدموع يف وجه داود خديد املاء يف األرض
: مث صار إىل أن يقول. ائنياللهم ال تغفر للخط: إذ هو خلو من اخلطيئة شدة قوله يف اخلطائني أن كان يقول. داود

إهلي خرجت أسأل أطباء عبادك أن يداووا . اللهم رب اغفر للخاطئني لكي تغفر لداود معهم؛ سبحان خالق النور
إهلي أخطأت خطيئة قد خفت أن جتعل حصادها عذابك يوم القيامة إن مل تغفرها؛ . خطيئيت فكلهم عليك يدلين

ويف . ئيت ضاقت األرض برحبها علي، وإذا ذكرت رمحتك أرتد إىل روحيإهلي إذا ذكرت خطي. سبحان خالق النور
إهلي : أن داود عليه السالم كان إذا عال املنرب رفع ميينه فاستقبل هبا الناس لرييهم نقش خطيئته؛ فكان ينادي: اخلرب

ني كي تغفر إذا ذكرت خطيئيت ضاقت علي األرض برحبها، وإذا ذكرت رمحتك أرتد إيل روحي؛ رب اغفر للخاطئ
وكان يقعد على سبعة أفرشة من الليف حمشوة بالرماد، فكانت تستنقع دموعه حتت رجليه حىت تنفذ . لداود معهم

وكان إذا كان يوم نوحه نادى مناديه يف الطرق واألسواق واألودية والشعاب وعلى رؤوس . من األفرشة كلها
ن أراد أن يبكي على ذنبه فليأت داود فيسعده؛ فيهبط السياح أال إن هذا يوم نوح داود، فم: اجلبال وأفواه الغريان

من الغريان واألودية، وترتج األصوات حول منربه والوحوش والسباع والطري عكف؛ وبنو إسرائيل حول منربه؛ 
فإذا أخذ يف العويل والنوح، وأثارت احلرقات منابع دموعه، صارت اجلماعة ضجة واحدة نوحا وبكاء، حىت ميوت 

ومات داود عليه السالم فيما قيل يوم السبت فجأة؛ أتاه ملك املوت وهو . منربه بشر كثري يف مثل ذلك اليومحول 
  يصعد يف حمرابه وينزل؛

مايل إىل ذلك سبيل؛ نفدت األيام والشهور : فقال. دعين حىت أنزل أو أرتقي: فقال. جئت ألقبض روحك: فقال
فسجد داود على مرقاة من الدرج فقبض نفسه على : قال. ر بعدها أثراوالسنون واآلثار واألرزاق، فما أنت مبؤث

تسع وسبعون، وعاش مائة : وقيل. وكان بينه وبني موسى عليهما السالم مخسمائة وتسع وتسعون سنة. تلك احلال
  .سنة، وأوصى إىل ابنه سليمان باخلالفة

َوإِنَّ { : قال حممد بن كعب وحممد بن قيس} لْفَى َوُحْسَن مَآبٍ َوإِنَّ لَُه ِعْنَدَنا لَُز{ : قوله تعاىل -الرابعة والعشرون
وقال . واهللا إن أول من يشرب الكأس يوم القيامة داود: قاال} َوُحْسَن َمآبٍ { . قربة بعد املغفرة} لَُه ِعْنَدَنا لَُزلْفَى 

يبعث داود يوم القيامة وخطيئته : هدوعن جما. الزلفى الدنو من اهللا عز وجل يوم القيامة: جماهد عن عبداهللا بن عمر
مث يرى خطيئته : قال. فإذا رأى أهاويل يوم القيامة مل جيد منها حمرزا إال أن يلجأ إىل رمحة اهللا تعاىل: منقوشة يف يده

فيقلق فيقال له ها هنا؛ مث يرى فيقلق فيقال له هاهنا، مث يرى فيقلق فيقال له هاهنا؛ حىت يقرب فيسكن فذلك قوله 
حدثنا الفضل بن حممد، قال حدثنا : قال. ذكره الترمذي احلكيم} َوإِنَّ لَُه ِعْنَدَنا لَُزلْفَى َوُحْسَن مَآبٍ { : وجلعز 

حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا إبراهيم بن حممد الفزاري عن عبدامللك بن أيب : عبدامللك بن األصبغ قال
ت أمر زمانا طويال هبذه اآليات فال ينكشف يل املراد واملعىن من ولقد كن: قال الترمذي. سليمان عن جماهد فذكره

{ : والقط الصحيفة يف اللغة؛ وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تال عليهم} َربََّنا َعجِّلْ لََنا ِقطََّنا { : قوله
رَبََّنا { : قالوا"  صحائفكم تعطوهنا بشمائلكمإنكم ستجدون هذا كله يف: "وقال هلم: }فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيِمينِهِ 

اْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ وَاذْكُْر َعْبَدَنا َداُوَد ذَا { : قال اهللا تعاىل} قَْبلَ َيْومِ الِْحسَابِ { أي صحيفتنا } َعجِّلْ لََنا ِقطََّنا 
ما قالوا، وأمره بذكر داود فأي شيء أريد أمره بالصرب على : فقص قصة خطيئته إىل منتهاها، فكنت أقول} اَألْيِد 

  من هذا الذكر؟ وكيف اتصل هذا بذاك؟ فال أقف على شيء يسكن قليب عليه، حىت هداين اهللا له



{ : يوما فأهلمته أن هؤالء أنكروا قول أهنم يعطون كتبهم بشمائلهم، فيها ذنوهبم وخطاياهم استهزاء بأمر اهللا؛ وقالوا
فأوجعه ذلك من استهزائهم، فأمره بالصرب على مقالتهم، وأن يذكر عبده } ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ الِْحسَابِ َربََّنا َعجِّلْ لََنا 

داود؛ سأل تعجيل خطيئته أن يراها منقوشة يف كفه، فنزل به ما نزل من أنه كان إذا رآها اضطرب وامتأل القدح 
يف حمشوة بالرماد، فإمنا سأهلا بعد املغفرة وبعد ضمان من دموعه، وكان إذا رآها بكى حىت تنفذ سبعة أفرشة من الل

تبعة اخلصم، وأن اهللا تبارك وتعاىل آمسه يستوهبه منه، وهو حبيبه ووليه وصفيه؛ فرؤية نقش اخلطيئة بصورهتا مع 
هذه املرتبة صنعت به هكذا، فكيف كان حيل بأعداء اهللا وبعصاته من خلقه وأهل خزيه، لو عجلت هلم صحائفهم 

ظروا إىل صورة تلك اخلطايا اليت عملوها على الكفر واجلحود، وماذا حيل هبم إذا نظروا إليها يف تلك الصحائف، فن
فَتََرى الُْمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفيِه َوَيقُولُونَ َيا َوْيلََتَنا مَالِ َهذَا الِْكتَابِ ال ُيغَاِدرُ َصِغَريةً { : وقد أخرب اهللا عنهم فقال

وقد روينا يف . فداود صلوات اهللا عليه مع املغفرة والبشرى والعطف مل يقم لرؤية صورهتا}  كَبَِريةً إِالَّ أَْحَصاَها َوال
إذا رآها يوم القيامة منقوشة يف كفه قلق حىت يقال له ها هنا، مث يرى فيقلق مث يقال ها هنا، مث يرى فيقلق : احلديث

  .حىت يقرب فيسكن
ْن َسبِيلِ َداُوُد إِنَّا َجَعلْنَاَك َخِليفَةً ِفي الْأَْرضِ فَاْحكُْم َبْيَن النَّاسِ بِالَْحقِّ َوال تَتَّبِعِ الَْهَوى فَُيِضلََّك َع َيا{ ] ٢٦: [اآلية

  }اللَِّه إِنَّ الَِّذيَن َيِضلُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب َشِديدٌ بَِما َنسُوا َيْوَم الِْحسَابِ 
  :س مسائلفيه مخ
أي ملكناك لتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، فتخلف من } إِنَّا َجَعلْنَاَك َخِليفَةً ِفي اَألْرضِ { : قوله تعاىل -األوىل

  .القول يف اخلليفة وأحكامه مستوىف واحلمد هللا} البقرة{كان قبلك من األنبياء واألئمة الصاحلني وقد مضى يف 

أي بالعدل وهو أمر على الوجوب وقد ارتبط هذا مبا قبله، وذلك } كُمْ َبْيَن النَّاسِ بِالَْحقِّ فَاْح{ : قوله تعاىل -الثانية
{ فقيل له بعد هذا؛ فاحكم بني الناس بالعدل . أن الذي عوتب عليه داود طلبه املرأة من زوجها وليس ذلك بعدل

إِنَّ الَِّذيَن { . أي عن طريق اجلنة} فَُيِضلََّك َعْن َسبِيلِ اللَِّه  {. أي ال تقتد هبواك املخالف ألمر اهللا} َوال َتتَّبِعِ الْهََوى 
أي } بَِما َنُسوا َيْوَم الِْحَسابِ { يف النار } لَُهْم َعذَابٌ َشِديدٌ { أي حييدون عنها ويتركوهنا } َيِضلُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه 

: مث قيل. ركوا اإلميان به، أو تركوا العمل به فصاروا كالناسنيأي ت} َنسُوا { : مبا تركوا من سلوك طريق اهللا؛ فقوله
  .بعد أن تاب عليه وغفر خطيئته: وقيل. هذا لداود ملا أكرمه اهللا بالنبوة

{ : وقوله} قِّ َيا َداُوُد إِنَّا َجَعلْنَاَك َخِليفَةً ِفي الْأَْرضِ فَاْحكُْم َبْيَن النَّاسِ بِالَْح{ : األصل يف األقضية قوله تعاىل -الثالثة
َيا أَيَُّها الَِّذينَ { : وقوله تعاىل} َتْحكُمَ َبْيَن النَّاسِ بَِما أََراَك اللَُّه {ِ : وقوله تعاىل} َوأَِن اْحكُْم َبْينَُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه 

  .وقد تقدم الكالم فيه. اآلية} آَمُنوا كُوُنوا قَوَّاِمنيَ ِللَِّه ُشَهَداَء بِالِْقْسِط 
َيا َداُوُد إِنَّا َجَعلْنَاَك َخِليفَةً ِفي الْأَْرضِ فَاْحكُْم َبْيَن النَّاسِ بِالَْحقِّ َوال تَتَّبِعِ { : قال ابن عباس يف قوله تعاىل -الرابعة

احلق  إن ارتفع لك اخلصمان فكان لك يف أحدمها هوى، فال تشته يف نفسك: قال} الْهََوى فَُيِضلََّك َعْن َسبِيلِ اللَِّه 
فدل هذا على بيان . له ليفلح على صاحبه، فإن فعلت حموت امسك من نبويت، مث ال تكون خليفيت وال أهل كراميت

وجوب احلكم باحلق، وأال مييل إىل أحد اخلصمني لقرابة أو رجاء نفع، أو سبب يقتضي امليل من صحبة أوصداقة، 
عليه السالم، ألنه تقدم إليه خصمان فهوي أن يكون احلق  إمنا ابتلي سليمان بن داود: وقال ابن عباس. أوغريمها
  بلغين أن قاضيا كان يف زمن بين إسرائيل، بلغ من اجتهاده أن طلب إىل ربه: وقال عبدالعزيز بن أيب رواد. ألحدمها



د ادخل منزلك، مث م: أن جيعل بينه وبينه علما، إذا هو قضى باحلق عرف ذلك؛ وإذا هو قصر عرف ذلك، فقيل له
يدك يف جدارك، مث انظر حيث تبلغ أصابعك من اجلدار فاخطط عندها خطا؛ فإذا أنت قمت من جملس القضاء، 

فارجع إىل ذلك اخلط فامدد يدك إليه، فإنك مىت ما كنت على احلق فإنك ستبلغه، وإن قصرت عن احلق قصر بك، 
من جملسه وفرغ مل يذق طعاما وال شرابا، ومل فكان يغدو إىل القضاء وهو جمتهد فكان ال يقضي إال حبق، وإذا قام 

يفض إىل أهله بشيء من األمور حىت يأيت ذلك اخلط، فإذا بلغه محد اهللا وأفضى إىل كل ما أحل اهللا له من أهل أو 
فوقع يف نفسه أهنما يريدان : فلما كان ذات يوم وهو يف جملس القضاء، أقبل إليه رجالن يريدانه. مطعم أو مشرب

ا إليه، وكان أحدمها له صديقا وخدنا، فتحرك قلبه عليه حمبة أن يكون احلق له فيقضي له، فلما أن تكلما أن خيتصم
دار احلق على صاحبه فقضى عليه، فلما قام من جملسه ذهب إىل خطه كما كان يذهب كل يوم، فمد يده إىل اخلط 

يا رب شيئا مل أتعمده ومل أرده : وهو يقولفإذا اخلط قد ذهب وتشمر إىل السقف، وإذا هو ال يبلغه فخر ساجدا 
أحتسنب أن اهللا تعاىل مل يطلع على خيانة قلبك، حيث أحببت أن يكون احلق لصديقك لتقضي له : فقيل له. فبينه يل

تقدم إىل عمر بن اخلطاب خصمان : وعن ليث قال.به، قد أردته وأحببته ولكن اهللا قد رد احلق إىل أهله وأنت كاره
تقدما إيل فوجدت ألحدمها ما مل أجد : مث عادا فأقامهما، مث عادا ففصل بينهما، فقيل له يف ذلك، فقالفأقامهما، 

لصاحبه، فكرهت أن أفصل بينهما على ذلك، مث،عادا فوجدت بعض ذلك له، مث عادا وقد ذهب ذلك ففصلت 
فلما دخال عليه أشار لعمر إىل  كان بني عمر وأُّيب خصومة، فتقاضيا إىل زيد بن ثابت،: وقال الشعيب. بينهما

  .هذا أول جورك؛ أجلسين وإياه جملسا واحدا؛ فجلسا بني يديه: وسادته، فقال عمر
هذه اآلية متنع من حكم احلاكم بعلمه؛ ألن احلكام لو مكنوا أن حيكموا بعلمهم مل يشأ أحدهم إذا أراد  -اخلامسة

وحنو ذلك روي عن مجاعة من الصحابة منهم أبو بكر؛ . هأن حيفظ وليه ويهلك عدوه إال ادعى علمه فيما حكم ب
  لو رأيت رجال على حد من حدود: قال

احكم يل على فالن بكذا : وروي أن امرأة جاءت إىل عمر فقالت له. اهللا، ما أخذته حىت يشهد على ذلك غريي
: صحيح مسلم عن ابن عباسويف . إن أردت أن أشهد لك فنعم وأما احلكم فال: فقال هلا. فإنك تعلم ما يل عنده

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بيمني وشاهد؛ وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه اشترى فرسا 
خرج احلديث أبو داود وغريه . فقام خزمية فشهد فحكم" من يشهد يل: "فجحده البائع، فلم حيكم عليه بعلمه وقال

  .}البقرة{وقد مضى يف 
  }ِمَن النَّارِ  َوَما َخلَقَْنا السََّماَء وَاَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما بَاِطالً ذَِلَك ظَنُّ الَِّذيَن كَفَُروا فَوَْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا{ ] ٢٧: [اآلية
  }الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّارِ  أَْم َنْجَعلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت كَالُْمفِْسِديَن ِفي اَألْرضِ أَْم َنْجَعلُ{ ] ٢٨: [اآلية
  }ِكتَاٌب أَْنَزلَْناُه إِلَْيَك ُمبَاَرٌك ِلَيدَّبَُّروا آَياِتِه وَِلَيَتذَكََّر أُولُو اَأللْبَابِ { ] ٢٩: [اآلية

ا إال ألمر صحيح وهو أي ما خلقنامه. أي هزال ولعبا} َوَما َخلَقَْنا السََّماَء َواَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطالً { : قوله تعاىل
فَوَْيلٌ ِللَِّذيَن { . أي حسبان الذين كفروا أن اهللا خلقهما باطال} ذَِلَك ظَنُّ الَِّذيَن كَفَُروا { . الداللة على قدرتنا

أجنعل الذين : يرهوامليم صلة تقد} أَْم َنجَْعلُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ { : مث وخبهم فقال} كَفَُروا ِمَن النَّارِ 
جيوز أن يكون : فكان يف هذا رد على املرجئة؛ ألهنم يقولون} كَالُْمفِْسِديَن ِفي اَألْرضِ { آمنوا وعملوا الصاحلات 

أي أجنعل أصحاب حممد عليه } أَْم َنْجَعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّارِ { : وبعده أيضا. املفسد كالصاحل أو أرفع درجة منه
وقيل هو عام يف املسلمني املتقني والفجار الكافرين وهو أحسن، وهو رد على . ار؛ قاله ابن عباسالسالم كالكف

  .منكري البعث الذين جعلوا مصري املطيع والعاصي إىل شيء واحد



أي } لَِيدَّبَّرُوا { يا حممد }  أَنَْزلَْناهُ إِلَْيَك ُمَباَرٌك{ أي } أَنَْزلْنَاُه إِلَْيَك ُمبَاَرٌك { أي هذا كتاب } ِكتَاٌب { : قوله تعاىل
ويف هذا دليل على، وجوب معرفة معاين القرآن، ودليل على أن الترتيل أفضل . ليتدبروا فأدغمت التاء يف الدال

وقراءة . تدبر آيات اهللا اتباعها: وقال احلسن. من اهلذ؛ إذ ال يصح التدبر مع اهلذ على ما بيناه يف كتاب التذكار
بتاء وختفيف الدال، وهي قراءة علي رضي اهللا عنه، } ِلَيدَّبَّرُوا { : وقرأ أبو حنيفة وشيبة. }بَّرُوا ِلَيدَّ{ العامة 

أي أصحاب العقول واحدها لب، وقد } َولَِيَتذَكَّرَ أُولُو األَلَْبابِ { واألصل لتتدبروا فحذف إحدى التاءين ختفيفا 
  :أنعم؛ قال أبو طالبمجع على ألب، كما مجع بؤس على أبؤس، ونعم على 

  قليب إليه مشرف األلب
  :ورمبا أظهروا التضعيف يف ضرورة الشعر؛ قال الكميت

  إليكم ذوي آل النيب تطلعت
  نوازع من قليب ظماء وألبب

  }َوَوَهْبَنا ِلَداُوَد ُسلَْيَمانَ نِْعَم الَْعْبُد إِنَُّه أَوَّاٌب { ] ٣٠: [اآلية
  }ِه بِالَْعِشيِّ الصَّاِفَناتُ الْجِيَاُد إِذْ عُرَِض َعلَْي{ ] ٣١: [اآلية
  }فَقَالَ إِنِّي أَحَْبْبُت ُحبَّ الَْخْيرِ َعْن ِذكْرِ رَبِّي حَتَّى تََواَرْت بِالِْحجَابِ { ] ٣٢: [اآلية
  }ُردُّوَها َعلَيَّ فَطَِفَق َمْسحاً بِالسُّوقِ وَالْأَْعنَاقِ { ] ٣٣: [اآلية

{ . معناه مطيع} أَوَّاٌب { ملا ذكر داود ذكر سليمان و } اُوَد ُسلَْيَمانَ نِْعَم الَْعْبدُ إِنَُّه أَوَّابٌ َوَوَهبَْنا ِلَد{ : قوله تعاىل
يعين اخليل مجع جواد للفرس إذا كان شديد احلضر؛ كما يقال لإلنسان } إِذْ ُعرَِض َعلَْيِه بِالَْعِشيِّ الصَّاِفنَاُت الْجَِياُد 

قوم أجواد وخيل جياد، جاد الرجل مباله جيود جودا فهو جواد، وقوم : غزيرها؛ يقال جواد إذا كان كثري العطية
  جود مثال

قذال وقذل، وإمنا سكنت الواو ألهنا حرف علة، وأجواد وأجاود وجوداء، وكذك امرأة جواد ونسوة جود مثل 
  :نوار ونور، قال الشاعر

  زاخرجواد بقوت البطن والعرق ... صناع بإشفاها حصان بشكرها 
وجاد الفرس أي صار رائعا جيود جودة بالضم فهو جواد . سرنا عقبة جوادا، وعقبتني جوادين، وعقبا جيادا: وتقول

إهنا الطوال األعناق مأخوذ من اجليد وهو العنق؛ ألن طول : وقيل. للذكر واألنثى، من خيل جياد وأجياد وأجاويد
: قال القتيب والفراء. أن صفوهنا قيامها: أحدمها: أيضا وجهان ويف الصافنات. األعناق يف اخليل من صفات فراهتها

من سره : "ومنه ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. الصافن يف كالم العرب الواقف من اخليل أوغريها
  :النابغةأي يدميون له القيام؛ حكاه قطرب أيضا وأنشد قول " أن يقوم له الرجال صفونا فليتبوأ مقعده من النار

  عتاق املهارى واجلياد الصوافن... لنا قبة مضروبة بفنائها 
  :الثاين أن صفوهنا رفع إحدى اليدين على طرف احلافر حىت يقوم على ثالث كما قال الشاعر. وهذا قول قتادة

  مما يقوم على الثالث كسريا... ألف الصفون فما يزال كأنه 
  :وقال عمرو بن كلثوم

  مقلدة أعنتها صفونا... عليه تركنا اخليل عاكفة 
ورث : وقال مقاتل. غزا سليمان أهل دمشق ونصيبني فأصاب منهم ألف فرس: قال الكليب. وهذا قول جماهد

بلغين أهنا كانت خيال خرجت من : وقال احلسن. سليمان من أبيه داود ألف فرس، وكان أبوه أصاهبا من العمالقة



: ابن زيد. كانت خيال أخرجت لسليمان من البحر منقوشة ذات أجنحة وأهنا. وقاله الضحاك. البحر هلا أجنحة
  أخرج

كانت : وكذلك قال علي رضي اهللا عنه. الشيطان لسليمان اخليل من البحر من مروج البحر، وكانت هلا أجنحة
فاهللا  أهنا كانت عشرين ألفا،: ويف اخلرب عن إبراهيم التيمي. كانت مائة فرس: وقيل. عشرين فرسا ذوات أجنحة

يعين باخلري اخليل، والعرب تسميها كذلك، وتعاقب بني } إِنِّي أَْحَبْبُت ُحبَّ الْخَْيرِ َعْن ِذكْرِ َربِّي { : فقال. أعلم
اخلري يف كالم العرب : قال الفراء. اهنملت العني واهنمرت، وختلت وخترت إذا خدعت: الراء والالم؛ فتقول

ويف . فكأهنا مسيت خريا هلذا" اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة: "يف احلديث: النحاس. واخليل واحد
. وهو زيد بن مهلهل الشاعر" أنت زيد اخلري: "ملا وفد زيد اخليل على النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال له: احلديث
اختر منها : مجيع الدواب، وقيل له إن اهللا تعاىل عرض على آدم: ويف اخلرب. إمنا مسيت خريا ملا فيها من املنافع: وقيل

. ومسي خيال؛ ألهنا موسومة بالعز. اخترت عزك؛ فصار امسه اخلري من هذا الوجه: واحدا فاختار الفرس؛ فقيل له
. ومسي فرسا ألنه يفترس مسافات اجلو افتراس األسد وثبانا، ويقطعها كااللتهام بيديه على كل شيء خبطا وتناوال

به من بعد آدم إلمساعيل جزاء عن رفع قواعد البيت، وإمساعيل عريب فصارت له حنلة من اهللا؛  ومسي عربيا ألنه جيء
وغريه يقدره مصدرا أضيف إىل . واملعىن إين آثرت حب اخلري. مفعول يف قول الفراء} ُحبَّ { و . فسمى عربيا

أحب : قعدت وتأخرت من قوهلم} تُ أَْحَبْب{ إن معىن : وقيل. املفعول؛ أي أحببت اخلري حبا فأهلاين عن ذكر ريب
بعري حمب، وقد أحب إحبابا وهو أن يصيبه : يقال: قال أبو زيد. وأحب فالن أي طأطأ رأسه. البعري إذا برك وتأخر

يقال أيضا للبعري احلسري حمب؛ فاملعىن قعدت عن : وقال ثعلب. مرض أو كسر فال يربح مكانه حىت يربأ أو ميوت
أحببت مبعىن لزمت؛ من : وذكر أبو الفتح اهلمداين يف كتاب التبيان. على هذا مفعول له} ُحبَّ { و . ذكر ريب

  :قوله
  مثل بعري السوء إذ أحبا

َما َتَرَك َعلَى ظَْهرَِها { : يعين الشمس كناية عن غري مذكور؛ مثل قوله تعاىل} َحتَّى تََواَرْت بِالِْحَجابِ { : قوله تعاىل
فَلَْوال إِذَا { : وقال اهللا تعاىل. هاجت باردة أي هاجت الريح باردة: ر األرض؛ وتقول العربأي على ظه} ِمْن َدابٍَّة 

وقال . ومل يتقدم للنار ذكر} إِنََّها َتْرِمي بِشََررٍ كَالْقَْصرِ { : وقال تعاىل. أي بلغت النفس احللقوم} َبلََغِت الُْحلْقُوَم 
. }بِالَْعِشيِّ { : يء أو دليل الذكر، وقد جرى ها هنا الدليل وهو قولهإمنا جيوز اإلضمار إذا جرى ذكر الش: الزجاج

. والعشي ما بعد الزوال، والتواري االستتار عن األبصار، واحلجاب جبل أخضر حميط باخلالئق؛ قاله قتادة وكعب
} حَتَّى تََواَرْت { : وقيل. واحلجاب الليل مسي حجابا ألنه يستر ما فيه. جبل دون قاف: وقيل. هو جبل قاف: وقيل

وذلك أن سليمان كان له ميدان مستدير يسابق فيه بني اخليل، حىت توارت عنه وتغيب عن . أي اخليل يف املسابقة
وذكر النحاس أن سليمان عليه السالم كان يف صالة فجيء إليه خبيل . عينه يف املسابقة؛ ألن الشمس مل جير هلا ذكر

نه كان يصلي حىت توارت اخليل وسترهتا جدر اإلصطبالت فلما فرغ من لتعرض عليه قد غنمت فأشار بيده أل
أنه أقبل ميسح : أحدمها: ويف معناه قوالن. أي فأقبل ميسحها مسحا} ُردُّوَها َعلَيَّ فَطَِفَق َمْسحاً { : صالته قال

كيف : وقال قائل هذا القول .سوقها وأعناقها بيده إكراما منه هلا، ولريى أن اجلليل ال يقبح أن يفعل مثل هذا خبيله
قال احلسن . املسح ها هنا هو القطع أذن له يف قتلها: وقيل. يقتلها؟ ويف ذلك إفساد املال ومعاقبة من ال ذنب له

صلى سليمان الصالة األوىل وقعد على كرسيه وهي تعرض عليه، وكانت ألف فرس؛ فعرض عليه : والكليب ومقاتل



{ : ر، فإذا الشمس قد غربت وفاتت الصالة، ومل يعلم بذلك هيبة له فاغتم؛ فقالمنها تسعمائة فتنبه لصالة العص
فردت فعقرها بالسيف؛ قربة هللا وبقي منها مائة، فما يف أيدي الناس من اخليل العتاق اليوم فهي من } ُردُّوَها َعلَيَّ 

ة العصر، بل كانت تلك ما كان يف ذلك الوقت صالة الظهر وال صال: وقيل: قال القشريي. نسل تلك اخليل
وكان سليمان عليه السالم رجال مهيبا، فلم يذكره أحد ما نسي من الفرض أو النفل . الصالة نافلة فشغل عنها

  وظنوا التأخر مباحا، فتذكر سليمان تلك

أي عن الصالة، وأمر برد } ي فَقَالَ إِنِّي أَحَْبْبُت ُحبَّ الَْخْيرِ َعْن ِذكْرِ َربِّ{ : الصالة الفائتة، وقال على سبيل التلهف
األفراس إليه، وأمر بضرب عراقيبها وأعناقها، ومل يكن ذلك معاقبة لألفراس؛ إذ ذبح البهائم جائز إذا كانت 

ولعله عرقبها ليذحبها فحبسها بالعرقبة عن . مأكولة، بل عاقب نفسه حىت ال تشغله اخليل بعد ذلك عن الصالة
تصدق بلحمها؛ أو ألن ذلك كان مباحا يف شرعه فأتلفها ملا شغلته عن ذكر اهللا، حىت النفار، مث ذحبها يف احلال، لي

يقطع عن نفسه ما يشغله عن اهللا، فأثىن اهللا عليه هبذا، وبني أنه أثابه بأن سخر له الريح، فكان يقطع عليها من 
} ُردُّوَها َعلَيَّ { : اء يف قولهإن اهل: وقد قيل. املسافة يف يوم ما يقطع مثله على اخليل يف شهرين غدوا ورواحا

  .للشمس ال للخيل
إن سليمان ملا اشتغل : ما بلغك فيها؟ فقلت مسعت كعبا يقول: سألت عليا عن هذه اآلية فقال: قال ابن عباس

} كْرِ رَبِّي فَقَالَ إِنِّي أَْحَبْبتُ ُحبَّ الَْخْيرِ َعْن ِذ{ : بعرض األفراس حىت توارت الشمس باحلجاب وفاتته الصالة، قال
يعين األفراس وكانت أربع عشرة؛ فضرب سوقها } ُردُّوَها َعلَيَّ { اآلية } ُحبَّ الَْخْيرِ َعْن ِذكْرِ َربِّي { أي آثرت 

كذب كعب لكن : فقال علي بن أيب طالب. وأعناقها بالسيف، وأن اهللا سلبه ملكه أربعة عشر يوما؛ ألنه ظلم اخليل
اس للجهاد حىت توارت أي غربت الشمس باحلجاب فقال بأمر اهللا للمالئكة املوكلني سليمان اشتغل بعرض األفر

  .يعين الشمس فردوها حىت صلى العصر يف وقتها، وأن أنبياء اهللا ال يظلمون ألهنم معصومون} ُردُّوَها { : بالشمس
عليها مبا ذكر مما يرتبط هبا األكثر يف التفسري أن اليت توارت باحلجاب هي الشمس، وتركها لداللة السامع : قلت

  :وكثريا ما يضمرون الشمس؛ قال لبيد. ومتعلق بذكرها، حسب ما تقدم بيانه
  وأجن عورات الثغور ظالمها... حىت إذا ألقت يدا يف كافر 

كان ميسح سوقها وأعناقها، ويكشف الغبار عنها : للخيل، ومسحها قال الزهري وابن كيسان} ُردُّوَها { واهلاء يف 
. ويف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رئي وهو ميسح فرسه بردائه. وقال احلسن وقتادة وابن عباس. ا هلاحب

  "إين عوتبت الليلة يف اخليل: "وقال

وقد . وهويف غري املوطأ مسند متصل عن مالك عن حيىي بن سعيد عن أنس. خرجه املوطأ عن حيىي بن سعيد مرسال
وروى ابن وهب عن مالك أنه مسح أعناقها " وامسحوا بنواصيها وأكفاهلا: "ليه السالمقوله ع} األنفال{مضى يف 

  .وسوقها بالسيوف
وهو استدالل فاسد؛ . وقد استدل الشبلي وغريه من الصوفية يف تقطيع ثياهبم وختريقها بفعل سليمان، هذا: قلت

مسح : تلفوا يف معىن اآلية؛ فمنهم من قالواملفسرون اخ. ألنه ال جيوز أن ينسب إىل نيب معصوم أنه فعل الفساد
عرقبها مث ذحبها، وذبح : ومنهم من قال. أنت يف سبيل اهللا؛ فهذا إصالح: على أعناقها وسوقها إكراما هلا وقال

فأما إفساد ثوب . وعلى هذا فما فعل شيئا عليه فيه جناح. بيانه} النحل{وقد مضى يف . اخليل وأكل حلمها جائز
. ومن اجلائز أن يكون يف شريعة سليمان جواز ما فعل، وال يكون يف شرعنا. حيح فإنه ال جيوزصحيح ال لغرض ص



إن مسحه إياها ومسها بالكي وجعلها يف : وقد قيل. إمنا فعل باخليل ما فعل بإباحة اهللا جل وعز له ذلك: وقد قيل
الكي على : وقد يقال. للوسم حبالوقد ضعف هذا القول من حيث أن السوق ليست مبحل . سبيل اهللا؛ فاهللا أعلم

. علط البعري علطا كواه يف عنقه بسمة العالط: والذي يف الصحاح للجوهري. الساق عالط، وعلى العنق وثاق
  .والعالطان جانبا العنق

وقد اتفق مثل ذلك لنبينا صلى اهللا عليه . ترجع للشمس فذلك من معجزاته} ُردُّوَها { ومن قال إن اهلاء يف : قلت
خرج الطحاوي يف مشكل احلديث عن أمساء بنت عميس من طريقني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان . سلمو

: يوحى إليه ورأسه يف حجر علي، فلم يصل العصر حىت غربت الشمس؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ان يف طاعتك وطاعة رسولك فأردد اللهم إنه ك: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ال: قال" أصليت يا علي"

فرأيتها غربت مث رأيتها بعدما غربت طلعت على اجلبال واألرض، وذلك بالصهباء يف : قالت أمساء" عليه الشمس
  .وهذان احلديثان ثابتان، ورواهتما ثقات: قال الطحاوي. خيرب

عليه السالم محلهم على أن  وغلو الرافضة يف حب علي: وضعف أبو الفرج ابن اجلوزي هذا احلديث فقال: قلت
وضعوا أحاديث كثرية يف فضائله؛ منها أن الشمس غابت ففاتت عليا عليه السالم العصر فردت له الشمس، وهذا 

أن : ومن قال. من حيث النقل حمال، ومن حيث املعىن فإن الوقت قد فات وعودها طلوع متجدد ال يرد الوقت
عن عني سليمان يف السباق، ففيه دليل على املسابقة باخليل وهو أمر  اهلاء ترجع إىل اخليل، وأهنا كانت تبعد

  .}يوسف{وقد مضى القول فيه يف . مشروع
  }َولَقَْد فََتنَّا ُسلَْيَمانَ وَأَلْقَْيَنا َعلَى كُْرِسيِِّه َجَسداً ثُمَّ أَنَاَب { ] ٣٤: [اآلية
  }ال يَْنَبِغي لِأََحٍد ِمْن بَْعِدي إِنََّك أَْنَت الَْوهَّاُب  قَالَ َربِّ اغِْفْر ِلي َوَهْب ِلي ُملْكاً{ ] ٣٥: [اآلية
  }فََسخَّرَْنا لَُه الرِّيَح َتجْرِي بِأَْمرِهِ ُرَخاًء َحْيثُ أَصَاَب { ] ٣٦: [اآلية
  }وَالشََّياِطَني كُلَّ َبنَّاٍء َوغَوَّاصٍ { ] ٣٧: [اآلية
  }فَادِ َوآخَرِيَن ُمقَرَّنَِني ِفي الْأَْص{ ] ٣٨: [اآلية
  }َهذَا َعطَاُؤَنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك بَِغْيرِ ِحَسابٍ { ] ٣٩: [اآلية
  }َوإِنَّ لَُه عِْنَدَنا لَُزلْفَى َوُحْسَن َمآبٍ { ] ٤٠: [اآلية

؛ ذكره فنت سليمان بعد ما ملك عشرين سنة، وملك بعد الفتنة عشرين سنة: قيل} َولَقَْد فََتنَّا ُسلَْيَمانَ { : قوله تعاىل
اختصم إىل : وسبب ذلك ما رواه سعيد بن جبري عن ابن عباس قال. أي ابتلينا وعاقبنا} فََتنَّا { و . الزخمشري

سليمان عليه السالم فريقان أحدمها من أهل جرادة امرأة سليمان؛ وكان حيبها فهوى أن يقع القضاء هلم، مث قضى 
إن سليمان عليه السالم احتجب عن : وقال سعيد بن املسيب. وىبينهما باحلق، فأصابه الذي أصابه عقوبة لذلك اهل

إىن مل أستخلفك لتحتجب : "الناس ثالثة أيام ال يقضي بني أحد، وال ينصف مظلوما من ظامل، فأوحى اهللا تعاىل إليه
  ".عن عبادي ولكن لتقضي بينهم وتنصف مظلومهم

سىب بنت ملك غزاه يف البحر، يف جزيرة من جزائر  إن سليمان عليه السالم: وقال شهر بن حوشب ووهب بن منبه
فألقيت عليه حمبتها وهي تعرض عنه، ال تنظر إليه إال شزرا، وال تكلمه إال نزرا، وكان ال . البحر يقال هلا صيدون

 تنظر يرقأ هلا دمع حزنا على أبيها، وكانت يف غاية من اجلمال، مث إهنا سألته أن يصنع هلا متثاال على صورة أبيها حىت
إليه، فأمر فصنع هلا فعظمته وسجدت له، وسجدت معها جواريها، وصار صنما معبودا يف داره وهو ال يعلم، حىت 



إن : وقيل. مضت أربعون ليلة، وفشا خربه يف بين إسرائيل وعلم به سليمان فكسره، وحرقه مث ذراه يف البحر
أعجب هبا، فعرض عليها اإلسالم  -ر الزخمشري فيما ذك -سليمان ملا أصاب ابنة ملك صيدون وامسها جرادة 

اقتلين وال أسلم فتزوجها وهي مشركة فكانت تعبد صنما هلا من ياقوت أربعني يوما يف خفية : فأبت، فخوفها فقالت
إنه ملا ظلم اخليل بالقتل : وقال كعب األحبار. من سليمان إىل أن أسلمت فعوقب سليمان بزوال ملكه أربعني يوما

إنه أمر أال يتزوج امرأة إال من : وقيل. إنه قارب بعض نسائه يف شيء من حيض أوغريه: وقال احلسن. سلب ملكه
  .بين إسرائيل، فتزوج امرأة من غريهم، فعوقب على ذلك؛ واهللا أعلم

شبه سليمان عليه شيطان يف قول أكثر أهل التفسري؛ ألقى اهللا : قيل} وَأَلْقَيَْنا َعلَى كُْرِسيِِّه َجَسداً { : قوله تعاىل
السالم عليه، وامسه صخر بن عمري صاحب البحر، وهو الذي دل سليمان على املاس حني أمر سليمان ببناء بيت 

املقدس، فصوتت احلجارة ملا صنعت باحلديد، فأخذوا املاس فجعلوا يقطعون به احلجارة والفصوص وغريها وال 
ع الشياطني، ومل يزل حيتال حىت ظفر خبامت سليمان بن داود، كان ماردا ال يقوى عليه مجي: قال ابن عباس. تصوت

وكان سليمان ال يدخل الكنيف خبامته، فجاء صخر يف صورة سليمان حىت أخذ اخلامت من امرأة من نساء سليمان أم 
لك فقام أربعني يوما على م. امسها جرادة: وقال ابن عباس وابن جبري. ولد له يقال هلا األمينة؛ قال شهر ووهب

كان سليمان قد وضع خامته حتت : وقال سعيد بن املسيب. سليمان وسليمان هارب، حىت رد اهللا عليه اخلامت وامللك
  .فراشه، فأخذه الشيطان من حتته

كيف تضلون الناس؟ : أخذه الشيطان من يد سليمان؛ ألن سليمان سأل الشيطان وكان امسه آصف: وقال جماهد
فأعطاه خامته، فلما أخذ الشيطان اخلامت جلس على كرسي سليمان، . ك حىت أخربكأعطين خامت: فقال له الشيطان

  .متشبها بصورته، داخال على نسائه، يقضي بغري احلق، ويأمر بغري الصواب
: وقال جماهد. أنه كان يأتيهن يف حيضهن: واختلف يف إصابته لنساء سليمان، فحكي عن ابن عباس ووهب بن منبه

ل عن سليمان ملكه فخرج هاربا إىل ساحل البحر يتضيف الناس؛ وحيمل مسوك الصيادين منع من إتياهنن وزا
مث إن سليمان بعد أن استنكر بنو إسرائيل حكم الشيطان : قال قتادة. باألجر، وإذا أخرب الناس أنه سليمان أكذبوه

إن سليمان صادها : وقيل. أخذها أجرة يف محل حوت: وقال ابن عباس. إنه استطعمها: قيل. أخذ حوته من صياد
فلما شق بطنها وجد خامته فيها، وذلك بعد أربعني يوما من زوال ملكه، وهي عدد األيام اليت عبد فيها الصنم يف 

وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا . داره، وإمنا وجد اخلامت يف بطن احلوت؛ ألن الشيطان الذي أخذه ألقاه يف البحر
وقال جابر بن . البحر وهو يعبث خبامته، إذ سقط منه يف البحر وكان ملكه يف خامته بينما سليمان على شاطئ: عنه

وحكى ". كان نقش خامت سليمان بن داود ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عبداهللا
قال ابن . املقدس تواضعا هللا تعاىلحيىي بن أيب عمرو الشيباين أن سليمان وجد خامته بعسقالن، فمشى منها إىل بيت 

  مث إن: عباس وغريه

سليمان ملا رد اهللا عليه ملكه، أخذ صخرا الذي أخذ خامته، ونقر له صخرة وأدخله فيها، وسد عليه بأخرى 
وقال علي .هذا حمبسك إىل يوم القيامة: وأوثقها باحلديد والرصاص، وختم عليها خبامته وألقاها يف البحر، وقال

ملا أخذ سليمان اخلامت، أقبلت إليه الشياطني واجلن واإلنس والطري والوحش والريح، وهرب :  عنهرضي اهللا
ال نقدر عليه، ولكنه يرد عينا يف : الشيطان الذي خلف يف أهله، فأتى جزيرة يف البحر، فبعث إليه الشياطني فقالوا

نزح سليمان ماءها وجعل فيها مخرا، فجاء يوم ف: قال! اجلزيرة يف كل سبعة أيام يوما، وال نقدر عليه حىت يسكر



مث عطش . واهللا إنك لشراب طيب إال أنك تطيشني احلليم، وتزيدين اجلاهل جهال: وروده فإذا هو باخلمر، فقال
فأتوا به سليمان . مسعا وطاعة: عطشا شديدا مث أتاه فقال مثل مقالته، مث شرهبا فغلبت على عقله؛ فأروه اخلامت فقال

إن الدخان الذي ترون من نفسه، واملاء الذي خيرج من : وبعث به إىل جبل، فذكروا أنه جبل الدخان فقالوافأوثقه 
وقد ضعف هذا . وقال السدي امسه حبقيق؛ فاهللا أعلم. اسم ذلك الشيطان آصف: وقال جماهد. اجلبل من بوله

يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطان القول من حيث إن الشيطان ال يتصور بصورة األنبياء، مث من احملال أن 
إن اجلسد َولٌد ُوِلَد لسليمان، وأنه ملا : وقيل. بسليمان حىت يظنوا أهنم مع نبيهم يف حق، وهم مع الشيطان يف باطل

إن عاش له ابن مل ننفك مما حنن فيه من البالء والسخرة، فتعالوا نقتل : ولد اجتمعت الشياطني؛ وقال بعضهم لبعض
فعلم سليمان بذلك فأمر الريح حىت محلته إىل السحاب، وغدا ابنه يف السحاب خوفا من مضرة . خنبلهولده أو 

فهو اجلسد . قال معناه الشعيب. الشياطني، فعاقبه اهللا خبوفه من الشياطني، فلم يشعر إال وقد وقع على كرسيه ميتا
  .}اً وَأَلْقَْيَنا َعلَى كُْرِسيِِّه َجَسد{ : الذي قال اهللا تعاىل

إن أكثر ما وطئ سليمان جواريه طلبا للولد، فولد له نصف إنسان، فهو كان اجلسد امللقى : وحكى النقاش وغريه
قال رسول اهللا صلى : ويف صحيح البخاري ومسلم عن أيب هريرة قال. على كرسيه جاءت به القابلة فألقته هناك

  قال سليمان ألطوفن الليلة على: "اهللا عليه وسلم

امرأة كلهن تأيت بفارس جياهد يف سبيل اهللا فقال له صاحبه قل إن شاء اهللا، فلم يقل إن شاء اهللا فطاف تسعني 
عليهن مجيعا فلم حتمل منهن إال امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وأمي الذي نفس حممد بيده لو قال إن شاء اهللا 

برخيا الصديق كاتب سليمان، وذلك أن إن اجلسد هو آصف بن : وقيل" جلاهدوا يف سبيل اهللا فرسانا أمجعون
إنك : سليمان ملا فنت سقط اخلامت من يده وكان فيه ملكه، فأعاده إىل يده فسقط فأيقن بالفتنة؛ فقال له آصف

مفتون ولذلك ال يتماسك يف يدك، ففر إىل اهللا تعاىل تائبا من ذلك، وأنا أقوم مقامك يف عاملك إىل أن يتوب اهللا 
ففر سليمان هاربا إىل ربه، وأخذ آصف اخلامت فوضعه يف يده فثبت، . فتنت أربعة عشر يوماعليك، ولك من حني 

وقام آصف يف ملك سليمان وعياله، يسري بسريه ويعمل بعمله، إىل أن رجع سليمان . وكان عنده علم من الكتاب
إن : وقيل. على كرسيه وأخذ اخلامت إىل منزله تائبا إىل اهللا تعاىل، ورد اهللا عليه ملكه؛ فأقام آصف يف جملسه، وجلس

: وقد يوصف به املريض املضىن فيقال. اجلسد كان سليمان نفسه؛ وذلك أنه مرض مرضا شديدا حىت صار جسدا
  .كاجلسد امللقى

  صفة كرسي سليمان وملكه
 يأيت كان سليمان يوضع له ستمائة كرسي، مث جييء أشراف الناس فيجلسون مما يليه، مث: روي عن ابن عباس قال

أشراف اجلن فيجلسون مما يلي اإلنس، مث يدعو الطري فتظلهم، مث يدعو الريح فتقلهم، وتسري بالغداة الواحدة 
إن سليمان عليه السالم ملا ملك بعد أبيه، أمر باختاذ كرسي ليجلس عليه : وقال وهب وكعب وغريمها. مسرية شهر

طل أو شاهد زور ارتدع وهتيب؛ فأمر أن يعمل من أنياب الفيلة للقضاء، وأمر أن يعمل بديعا مهوال حبيث إذا رأه مب
مفصصة بالدر والياقوت والزبرجد، وأن حيف بنخيل الذهب؛ فحف بأربع خنالت من ذهب، مشارخيها الياقوت 

األمحر والزمرد األخضر، على رأس خنلتني منهما طاووسان من ذهب، وعلى رأس خنلتني نسران من ذهب بعضها 
  .وجعلوا من جنيب الكرسي أسدين من ذهب، على رأس كل واحد منهما عمود من الزمرد األخضر مقابل لبعض،



وقد عقدوا على النخالت أشجار كروم من الذهب األمحر، واختذوا عناقيدها من الياقوت األمحر، حبيث أظل عريش 
الدرجة السفلى، فيستدير  وكان سليمان عليه السالم إذا أراد صعوده وضع قدميه على. الكروم النخل والكرسي

الكرسي كله مبا فيه دوران الرحى املسرعة، وتنشر تلك النسور والطواويس أجنحتها، ويبسط األسدان أيديهما، 
وكذلك يفعل يف كل درجة يصعدها سليمان، فإذا استوى بأعاله أخذ النسران اللذان . ويضربان األرض بأذناهبما

رأسه، مث يستدير الكرسي مبا فيه، ويدور معه النسران والطاووسان  على النخلتني تاج سليمان فوضعاه على
واألسدان مائالن برؤوسهما إىل سليمان، وينضحن عليه من أجوافهن املسك والعنرب، مث تناول محامة من ذهب 
قائمة على عمود من أعمدة اجلواهر فوق الكرسي التوراة، فيفتحها سليمان عليه السالم ويقرؤها على الناس 

وجيلس عظماء بين إسرائيل على كراسي الذهب املفصصة باجلواهر، وهي ألف : قالوا. ويدعوهم إىل فصل القضاء
كرسي عن ميينه، وجيلس عظماء اجلن على كراسي الفضة عن يساره وهي ألف كرسي، مث حتف هبم الطري تظلهم، 

مبا فيه وعليه دوران الرحى املسرعة،  فإذا تقدمت الشهود للشهادات، دار الكرسي. ويتقدم الناس لفصل القضاء
ويبسط األسدان أيديهما ويضربان األرض بأذناهبما، وينشر النسران والطاووسان أجنحتهما، فتفزع الشهود فال 

إن الذي كان يدور بذلك الكرسي تنني من ذهب ذلك الكرسي عليه، وهو عظم مما : وقيل.يشهدون إال باحلق
بدورانه تلك النسور واألسد والطواويس اليت يف أسفل الكرسي إىل أعاله درن  عمله له صخر اجلين؛ فإذا أحست

معه، فإذا وقفن وقفن كلهن عل رأس سليمان وهو جالس، مث ينضحن مجيعا على رأسه ما يف أجوافهن من املسك 
 يكن له علم فلما تويف سليمان بعث خبتنصر فأخذ الكرسي فحمله إىل أنطاكية، فأراد أن يصعد إليه ومل. والعنرب

ومات . كيف يصعد إليه؛ فلما وضع رجله ضرب األسد رجله فكسرها، وكان سليمان إذا صعد وضع قدميه مجيعا
خبتنصر ومحل الكرسي إىل بيت املقدس، فلم يستطع قط ملك أن جيلس عليه، ولكن مل يدر أحد عاقبة أمره ولعله 

  .رفع

  .وقد تقدم. وتاب أي رجع إىل اهللا} ثُمَّ أََنابَ { : قوله تعاىل
} َوَهْب ِلي ُملْكاً ال َيْنبَِغي لِأََحٍد ِمْن بَْعِدي إِنََّك أَْنَت الَْوهَّابُ { أي اغفر يل ذنيب } قَالَ َربِّ اغِْفرْ ِلي { : قوله تعاىل

ذلك  فاجلواب أن. كيف أقدم سليمان على طلب الدنيا، مع ذمها من اهللا تعاىل، وبغضه هلا، وحقارهتا لديه؟: يقال
حممول عند العلماء على أداء حقوق اهللا تعاىل وسياسة ملكه، وترتيب منازل خلقه، وإقامة حدوده، واحملافظة على 

رسومه، وتعظيم شعائره، وظهور عبادته، ولزوم طاعته، ونظم قانون احلكم النافذ عليهم منه، وحتقيق الوعود يف أنه 
وحوشي سليمان } إِنِّي أَْعلَُم َما ال َتْعلَُمونَ { : ملالئكته فقال يعلم ما ال يعلم أحد من خلقه حسب ما صرح بذلك

عليه السالم أن يكون سؤاله طلبا لنفس الدنيا؛ ألنه هو واألنبياء أزهد خلق اهللا فيها، وإمنا سأل مملكتها هللا، كما 
يها، وأعطى سليمان سأل نوح دمارها وهالكها هللا؛ فكانا حممودين جمابني إىل ذلك، فأجيب نوح فأهلك من عل

أن ذلك كان بأمر من اهللا جل وعز على الصفة اليت علم اهللا أنه ال يضبطه إال هو وحده دون : وقد قيل. اململكة
مث قال . واألول أصح. وهذا فيه نظر} ال َيْنبَِغي لِأََحٍد ِمْن َبْعِدي { : سائر عباده، أو أراد أن يقول ملكا عظيما فقال

ما من أحد إال وهللا عليه تبعة يف نعمه غري سليمان : قال احلسن} َنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسكْ بَِغْيرِ ِحَسابٍ َهذَا َعطَاُؤ{ : له
  .اآلية} َهذَا َعطَاُؤَنا { : بن داود عليه السالم فإنه قال

. ملكه يف الدنياإن آخر األنبياء دخوال اجلنة سليمان بن داود عليه السالم ملكان : وهذا يرد ما روي يف اخلرب: قلت
يدخل اجلنة بعد األنبياء بأربعني خريفا؛ ذكره صاحب القوت وهو حديث ال أصل له؛ ألنه : ويف بعض األخبار

: سبحانه إذا كان عطاؤه ال تبعة فيه ألنه من طريق املنة، فكيف يكون آخر األنبياء دخوال اجلنة، وهو سبحانه يقول



. احلديث..." لكل نيب دعوة مستجابة فتعجل كل نيب دعوته: "ويف الصحيح. }ُحْسَن مَآبٍ َوإِنَّ لَُه ِعْنَدَنا لَُزلْفَى َو{ 
ال َيْنبَِغي لِأََحٍد ِمْن { : ومعىن قوله. وقد تقدم فجعل له من قبل السؤال حاجة مقضية، فلذلك مل تكن عليه تبعة

إن : وقيل. مل أحد، ومل يسأل منع اإلجابةفكأنه سأل منع السؤال بعده، حىت ال يتعلق به أ. أي أن يسأله} َبْعِدي 
  سؤاله ملكا ال ينبغي

ألحد من بعده؛ ليكون حمله وكرامته من اهللا ظاهرا يف خلق السموات واألرض؛ فإن األنبياء عليهم السالم هلم 
هللا تنافس يف احملل عنده، فكل حيب أن تكون له خصوصية يستدل هبا على حمله عنده، وهلذا ملا أخذ النيب صلى ا
َربِّ { : عليه وسلم العفريت الذي أراد أن يقطع عليه صالته وأمكنه اهللا منه، أراد ربطه مث تذكر قوله أخيه سليمان

فلو أعطي أحد بعده مثله ذهبت اخلصوصية، . فرده خاسئا} اغِْفْر ِلي َوَهْب ِلي ُملْكاً ال َيْنَبِغي َألَحٍد ِمْن َبْعِدي 
م أن يزامحه يف تلك اخلصوصية، بعد أن علم أنه شيء هو الذي خص به من سخرة فكأنه كره صلى اهللا عليه وسل

  .واهللا أعلم. الشياطني، وأنه أجيب إىل أال يكون ألحد بعده
أي لينة مع قوهتا وشدهتا حىت ال تضر بأحد، وحتمله بعسكره } فََسخَّْرَنا لَُه الرِّيحَ َتْجرِي بِأَمْرِِه ُرَخاًء { : قوله تعاىل
وكان موكبه فيما روي فرسخا يف فرسخ، مائة درجة بعضها فوق بعض، كل درجة صنف من . ه وموكبهوجنود

: وذكر أبو نعيم احلافظ قال. الناس، وهو يف أعلى درجة مع جواريه وحشمه وخدمه؛ صلوات اهللا وسالمه عليه
مد بن أيوب، قال حدثنا أبو بكر حدثنا أمحد بن جعفر، قال حدثنا عبداهللا بن أمحد بن حنبل، قال حدثنا أمحد بن حم

كان لسليمان بن داود عليه السالم ألف بيت أعاله : بن عياش عن إدريس بن وهب بن منبه، قال حدثين أيب قال
لقد أويت آل داود ملكا عظيما : قوارير وأسفله حديد، فركب الريح يوما فمر حبراث فنظر إليه احلراث فقال

إين مسعت قولك، وإمنا مشيت إليك : ن سليمان، قال فنزل حىت أتى احلراث فقالفحملت الريح كالمه فألقته يف أذ
أذهب اهللا مهك : فقال احلراث. لئال تتمىن ما ال تقدر عليه؛ لتسبيحة واحدة يقبلها اهللا منك خلري مما أويت آل داود

  .كما أذهبت مهي
أي أراد . أصاب الصواب وأخطأ اجلواب: لوالعرب تقو. أي أراد؛ قاله جماهد} َحْيثُ أَصَاَب { : قوله تعاىل

  :وقال الشاعر. الصواب وأخطأ اجلواب؛ قال ابن األعرايب
  فأخطأ اجلواب لدى املفصل... أصاب الكالم فلم يستطع 

حينما قصد، وهو مأخوذ من } حَْيثُ أََصابَ { : وقيل. هو بلسان هجر: وقال قتادة. أصاب أراد بلغة محري: وقيل
. أي وسخرنا له الشياطني وما سخرت ألحد قبله} وَالشََّياِطَني كُلَّ َبنَّاٍء َوغَوَّاصٍ { . رض املقصودإصابة السهم الغ

  :قال. بدل من الشياطني أي كل بناء منهم، فهم يبنون له ما يشاء} كُلَّ بَنَّاٍء { 
  قم يف الربية فاحددها عن الفند... إال سليمان إذ قال اإلله له 

  يبنون تدمر بالصفاح والعمد... أذنت هلم  وخيس اجلن إين قد
َوآخَرِيَن { . فسليمان أول من استخرج له اللؤلؤ من البحر. يعين يف البحر يستخرجون له الدر} َوغَوَّاصٍ { 

. أي وسخرنا له مردة الشياطني حىت قرهنم يف سالسل احلديد وقيود احلديد؛ قال قتادة} ُمقَرَّنَِني ِفي اَألْصفَاِد 
  :ومنه قول الشاعر. يف وثاق: ابن عباس. األغالل: السدي

  وأبنا بامللوك مصفدينا... فآبوا بالنهاب وبالسبايا 
  .ومل يكن يفعل ذلك إال بكفارهم، فإذا آمنوا أطلقهم ومل يسخرهم: قال حيىي بن سالم



من شئت أو امنع من شئت ال  اإلشارة هبذا إىل امللك، أي هذا امللك عطاؤنا فأعط} َهذَا َعطَاُؤَنا { : قوله تعاىل
ما أنعم اهللا على أحد نعمة إال عليه فيها تبعة إال : قال احلسن. حساب عليك؛ عن احلسن والضحاك وغريمها

اإلشارة يف : وقال قتادة. }َهذَا َعطَاُؤَنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسكْ بَِغْيرِ ِحَسابٍ { : سليمان عليه السالم؛ فإن اهللا تعاىل يقول
إىل ما أعطيه من القوة على اجلماع، وكانت له ثالمثائة امرأة وسبعمائة سرية، وكان يف } َهذَا َعطَاُؤَنا { : عاىلقوله ت

{ وعلى هذا " فامنن أو أمسك بغري حساب. "ومعناه يف البخاري. ظهره ماء مائة رجل، رواه عكرمة عن ابن عباس
من مىن ميين يف األمر : غتان، فإذا أمرت من أمىن قلت أمن؛ ويقالأمىن ميين ومىن ميين ل: من املين؛ يقال} فَاْمُنْن 

  ومن. آمن، فإذا جئت بنون الفعل نون اخلفيفة قلت امنن

فريوى يف اخلرب . من عليه؛ فإذا أخرجه خمرج األمر أبرز النونني؛ ألنه كان مضاعفا فقال امنن: ذهب به إىل املنة قال
وعلى ما روى . ه بالعتق والتخلية، ومن شاء أمسكه؛ قال قتادة والسديأنه سخر له الشياطني، فمن شاء من علي

َوإِنَّ لَُه { . أي جامع من شئت من نسائك، واترك مجاع من شئت منهن ال حساب عليك: عكرمة عن ابن عباس
  .رجعأي إن أنعمنا عليه يف الدنيا فله عندنا يف اآلخرة قربة وحسن م} ِعْنَدَنا لَُزلْفَى َوُحْسَن مَآبٍ 

  }َواذْكُْر َعْبدََنا أَيُّوَب إِذْ َناَدى َربَُّه أَنِّي َمسَّنَِي الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ { ] ٤١: [اآلية
  }اْركُْض بِرِْجِلَك َهذَا ُمغَْتَسلٌ َبارٌِد َوَشرَاٌب { ] ٤٢: [اآلية
  }ةً ِمنَّا َوِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ َوَوَهْبَنا لَُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمَعُهمْ َرْحَم{ ] ٤٣: [اآلية

} أيوب{.أمر للنيب صلى اهللا عليه وسلم باالقتداء هبم يف الصرب على املكاره } وَاذْكُْر َعْبَدَنا أَيُّوبَ { : قوله تعاىل
قال . بكسر اهلمزة أي قال} إين{ وقرأ عيسى بن عمر} إِذْ َناَدى َربَُّه أَنِّي َمسَّنِيَ الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ { . بدل
وهذا غلط وبعده مناقضة : النحاس. بضم النون والتخفيف} بُِنْصبٍ { وأمجعت القراء على أن قرؤوا : الفراء

} بُِنْصبٍ { : أمجعت القراء على هذا، وحكى بعده أهنم ذكروا عن يزيد بن القعقاع أنه قرأ: وغلط أيضا؛ ألنه قال
بضم النون والصاد؛ كذا حكاه أبو عبيد } بُِنْصبٍ { : على أيب جعفر، وإمنا قرأ أبو جعفر بفتح النون والصاد فغلط

وقد رويت هذه . فقراءة عاصم اجلحدري ويعقوب احلضرمي} بُِنْصبٍ { فأما . وغريه وهو مروي عن احلسن
له عند أكثر النحويني وهذا ك. بفتح النون وسكون الصاد عن أيب جعفر} بُِنْصبٍ { القراءة عن احلسن وقد حكي 

وجيوز أن يكون . وقد جيوز أن يكون نصب مجع نصب كُوثن وَوثن. مبعىن النصب فنصب ونصب كحزن وحزن
وقال أبو عبيدة . إنه مجع نصاب: فقيل} َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ { نصب مبعىن نصب حذفت منه الضمة، فأما 

} أَنِّي َمسَّنِيَ الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ { : وقد قيل يف معىن. عياءوالنصب التعب واإل. النصب الشر والبالء: وغريه
  .واهللا أعلم. أي ما يلحقه من وسوسته ال غري

إن : وقال املفسرون. إن النصب ما أصابه يف بدنه، والعذاب ما أصابه يف ماله؛ وفيه بعد: وقيل. ذكره النحاس
عبداهللا يف قول الواقدي؛ اصطفاه اهللا بالنبوة، وأتاه مجلة عظيمة من الثروة يف أيوب كان روميا من البثنية وكنيته أبو 

وكان . ومل يؤمن به إال ثالثة نفر. وكان شاكرا ألنعم اهللا؛ مواسيا لعباد اهللا، برا رحيما. أنواع األموال واألوالد
أقدرت : فقال اهللا له أوقيل له عنه إلبليس موقف من السماء السابعة يف يوم من األيام، فوقف به إبليس على عادته؛

يا رب وكيف أقدر منه على شيء، وقد ابتليته باملال والعافية، فلو ابتليته بالبالء : من عبدي أيوب على شيء؟ فقال
فاحنط . قد سلطتك على أهله وماله: والفقر ونزعت منه ما أعطيته حلال عن حاله، وخلرج عن طاعتك، قال اهللا

أكون إعصارا فيه نار أهلك ماله فكان؛ فجاء أيوب يف : يت اجلن فأعلمهم، وقال قائل منهمعدو اهللا فجمع عفار



مث جاء قصره بأهله وولده، فاحتمل القصر . احلمد هللا هو أعطاه وهو منعه: صورة قيم ماله فأعلمه مبا جرى؛ فقال
رأسه، وصعد إبليس إىل السماء  من نواحيه حىت ألقاه على أهله وولده، مث جاء إليه وأعلمه فألقى التراب على

قد سلطتك على بدنه إال على لسانه وقلبه وبصره، فنفخ : قال. يا رب سلطين على بدنه: قال. فسبقته توبة أيوب
وقال . يف جسده نفخة اشتعل منها فصار يف جسده ثآليل فحكها بأظفاره حىت دميت، مث بالفخار حىت تساقط حلمه

ومل خيلص إىل شيء من حشوة البطن؛ ألنه ال بقاء للنفس إال هبا فهو يأكل . }طَانُ َمسَّنَِي الشَّْي{ : عند ذلك
فلما غلبه أيوب اعترض المرأته يف هيئة أعظم من هيئة بين آدم يف القدر . ويشرب، فمكث كذلك ثالث سنني

حدة لرددت أنا إله األرض، وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت، ولو سجدت يل سجدة وا: واجلمال، وقال هلا
وعرض هلا يف بطن الوادي ذلك كله يف صورته؛ أي أظهره هلا، فأخربت أيوب فأقسم . عليه أهله وماله وهم عندي

  وذكروا كالما طويال يف سبب بالئه ومراجعته لربه وتربمه من البالء الذي.أن يضرهبا إن عافاه اهللا

استعان به مظلوم فلم ينصره فابتلي : عترضوا عليه، وقيلنزل به، وأن النفر الثالثة الذين آمنوا به هنوه عن ذلك وا
كان أيوب يغزو ملكا وكان له : وقيل. استضاف يوما الناس فمنع فقريا الدخول فابتلي بذلك: وقيل. بسبب ذلك

كان الناس يتعدون امرأته ويقولون خنشى العدوى وكانوا : وقيل،. غنم يف واليته، فداهنه ألجلها بترك غزوه فابتلي
وكان أيوب يف زمن يعقوب وكانت أمه ابنة . وامرأته ليا بنت يعقوب. }َمسَّنَِي الشَّْيطَانُ { . ستقذروهنا؛ فلهذا قالي

ذكر القولني الطربي رمحه . كانت زوجة أيوب رمحة بنت إفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليهم السالم: وقيل. لوط
ليس كان له مكان يف السماء السابعة يوما من العام فقول باطل؛ ما ذكره املفسرون من أن إب: قال ابن العريب. اهللا

ألنه أهبط منها بلعنة وسخط إىل األرض، فكيف يرقى إىل حمل الرضا، وجيول يف مقامات األنبياء، وخيترق السموات 
وأما . عظيمإن هذا خلطب من اجلهالة ! العلى، ويعلو إىل السماء السابعة إىل منازل األنبياء، فيقف موقف اخلليل؟

إن اهللا تعاىل قال له هل قدرت من عبدي أيوب على شيء فباطل قطعا؛ ألن اهللا عز وجل ال يكلم الكفار : قوهلم
إن اهللا قال قد سلطتك على ماله : وأما قوهلم! الذين هم من جند إبليس امللعون؛ فكيف يكلم من توىل إضالهلم؟

إنه نفخ يف جسده حني سلطه عليه فهو : وكذلك قوهلم. القصة وولده فذلك ممكن يف القدرة، ولكنه بعيد يف هذه
لعنة اهللا  -أبعد، والباري سبحانه قادر على أن خيلق ذلك كله من غري أن يكون للشيطان فيه كسب حىت تقر له 

ولو إنه قال لزوجته أنا إله األرض، : وأما قوهلم. عني بالتمكن من األنبياء يف أمواهلم وأهليهم وأنفسهم -عليه 
تركت ذكر اهللا وسجدت أنت يل لعافيته، فاعلموا وإنكم لتعلمون أنه لو عرض ألحدكم وبه أمل وقال هذا الكالم 

ولو ! ما جاز عنده أن يكون إهلا يف األرض، وأنه يسجد له، وأنه يعايف من البالء، فكيف أن تستريب زوجة نيب؟
تصويره األموال واألهل يف واد للمرأة فذلك ما ال  وأما. كانت زوجة سوادي أو فدم بربري ما ساغ ذلك عندها

  .يقدر عليه إبليس حبال، وال هو يف طريق السحر فيقال إنه من جنسه

ولو تصور لعلمت املرأة أنه سحر كما نعلمه حنن وهي فوقنا يف املعرفة بذلك؛ فإنه مل خيل زمان قط من السحر 
{ : ذي جرأهم على ذلك وتذرعوا به إىل ذكر هذا قوله تعاىلوال: قال القاضي.وحديثه وجريه بني الناس وتصويره

فلما رأوه قد شكا مس الشيطان أضافوا إليه من رأيهم ما } أَيُّوَب إِذْ نَاَدى َربَُّه أَنِّي َمسَّنَِي الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ 
يف إمياهنا وكفرها، طاعتها . ا وشرهاوليس األمر كما زعموا واألفعال كلها خريه. سبق من التفسري يف هذه األقوال

وعصياهنا، خالقها هو اهللا ال شريك له يف خلقه، وال يف خلق شيء غريها، ولكن الشر ال ينسب إليه ذكرا، وإن 
وكان من ذكر حممد صلى اهللا عليه وسلم لربه به قول من . كان موجودا منه خلقا؛ أدبا أدبنا به، وحتميدا علمناه



وقال } َوإِذَا مَرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ { : ومنه قول إبراهيم. على هذا املعىن" يديك والشر ليس إليكواخلري يف : "مجلته
انه استعان به مظلوم فلم ينصره، فمن لنا بصحة هذا : وأما قوهلم} َوَما أَْنَسانِيُه إِالَّ الشَّْيطَانُ { : الفىت للكليم

ال حيل ألحد تركه فيالم على أنه عصى وهو منزه عن ذلك، أو كان وال خيلو أن يكون قادرا على نصره، ف. القول
إنه منع فقريا من الدخول؛ إن كان علم به فهو باطل عليه وإن مل : عاجزا فال شيء عليه يف ذلك، وكذلك قوهلم

دفع و. إنه داهن على غنمه امللك الكافر فال تقل داهن ولكن قل دارى: وأما قوهلم. يعلم به فال شيء عليه فيه
: قال ابن العريب القاضي أبو بكر رضى اهللا عنه. الكافر والظامل عن النفس أو املال باملال جائز؛ نعم وحبسن الكالم

َوأَيُّوَب إِذْ َناَدى َربَُّه أَنِّي { : ومل يصح عن أيوب يف أمره إال ما أخربنا اهللا عنه يف كتابه يف آيتني؛ األوىل قوله تعاىل
وأما النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم . } أَنِّي َمسَّنَِي الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ } { ص{: والثانية يف} َمسَّنَِي الضُّرُّ 

. احلديث..." بينا أيوب يغتسل إذ خر عليه رِجل من جراد من ذهب: "يصح عنه أنه ذكره حبرف واحد إال قوله
الذي يوصل السامع إىل أيوب خربه، أم على أي لسان وإذ مل يصح عنه فيه قرآن وال سنة إال ما ذكرناه، فمن 

مسعه؟ واإلسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات؛ فأعرض عن سطورها بصرك، وأصمم عن مساعها أذنيك، 
  فإهنا ال تعطي فكرك إال خياال، وال تزيد فؤادك إال خباال

 تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على يا معشر املسلمني: ويف الصحيح واللفظ للبخاري أن ابن عباس قال
نبيكم أحدث األخبار باهللا، تقرؤونه حمضا مل يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب اهللا وغريوا 

من العلم عن وال ينهاكم ما جاءكم } َهذَا ِمْن ِعْنِد اللَِّه لَِيْشَترُوا بِِه ثََمناً قَِليالً { : وكتبوا بأيديهم الكتب؛ فقالوا
مسألتهم، فال واهللا ما رأينا رجال منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم، وقد أنكر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 

  .حديث املوطأ على عمر قراءته التوراة
: وقال املربد. ركض الدابة وركض ثوبه برجله: يقال. الركض الدفع بالرجل} ارْكُْض بِرِْجِلَك { : قوله تعاىل

يقال ركضت الدابة وال يقال ركضت هي؛ ألن الركض إمنا هو حتريك : ض التحريك؛ وهلذا قال األصمعيالرك
ركضت الدابة فركضت مثل جربت العظم فجرب وحزنته : وحكى سيبويه. راكبها رجليه وال فعل هلا يف ذلك

} َهذَا ُمغَْتَسلٌ َبارٌِد َوَشرَاٌب { . هللاوهذا ملا عافاه ا. قال الكسائي} ارْكُْض { : فحزن؛ ويف الكالم إضمار أي قلنا له
: وقال قتادة. أي فركض فنبعت عني ماء فاغتسل به، فذهب الداء من ظاهره، مث شرب منه فذهب الداء من باطنه

مها عينان بأرض الشام يف أرض يقال هلا اجلابية، فاغتسل من إحدامها فأذهب اهللا تعاىل ظاهر دائه، وشرب من 
نبعت عني حارة واغتسل فيها فخرج : وحنوه عن احلسن ومقاتل؛ قال مقاتل. هللا تعاىل باطن دائهاألخرى فأذهب ا

. أمر بالركض بالرجل ليتناثر عنه كل داء يف جسده: وقيل. صحيحا، مث نبعت عني أخرى فشرب منها ماء عذبا
واغتسلت : اجلوهري. قال مقاتل إنه املوضع الذي يغتسل فيه؛: وقيل. واملغتسل املاء الذي يغتسل به؛ قال القتيب

واملغتسل } َهذَا ُمغَْتَسلٌ َبارٌِد َوشََراٌب { : باملاء، والغسول املاء الذي يغتسل به، وكذلك املغتسل، قال اهللا تعاىل
واختلف كم بقي . أيضا الذي يغتسل فيه، واملغسل واملغسل بكسر السني وفتحها مغسل املوتى واجلمع املغاسل

أصاب : وقال وهب بن منبه. سبع سنني وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات: ؛ فقال ابن عباسأيوب يف البالء
  أيوب البالء سبع سنني، وترك يوسف، يف السجن سبع سنني،

رواه أنس . مثان عشرة سنة: وقيل. عشر سنني: وقيل. ذكره أبو نعيم. وعذب خبتنصر وحول يف السباع سبع سنني
  :يمرفوعا فيما ذكر املاورد



وذكره ابن املبارك؛ أخربنا يونس بن يزيد، عن عقيل عن ابن شهاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر : قلت
. وذكر احلديث القشريي. يوما أيوب، وما أصابه من البالء، وذكر أن البالء الذي أصابه كان به مثان عشرة سنة

  .أربعني سنة: وقيل
أي } َوذِكَْرى ِلأُوِلي األَلَْبابِ { . أي نعمة منا} َرْحَمةً ِمنَّا { . تقدم} ْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمعَُهْم َوَوَهبَْنا لَُه أَ{ : قوله تعاىل

  .عربة لذوي العقول
  }َوُخذْ بَِيِدَك ضِْغثاً فَاضْرِْب بِِه َوال َتْحَنثْ إِنَّا َوَجْدنَاُه صَابِراً نِْعَم الْعَْبُد إِنَُّه أَوَّاٌب { ] ٤٤: [اآلية

  :فيه سبع مسائل
  كان أيوب حلف يف مرضه أن يضرب امرأته مائة جلدة؛ ويف سبب ذلك -األوىل

ما حكاه ابن عباس أن إبليس لقيها يف صورة طبيب فدعته ملداواة أيوب، فقال أداويه عل أنه : أحدها: أربعة أقوال
: وقال. بذلك فحلف ليضربنهانعم فأشارت على أيوب : قالت. إذا برئ قال أنت شفيتين، ال أريد جزاء سواه

ما حكاه سعيد بن املسيب، أهنا جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من اخلبز، فخاف : الثاين. وحيك ذلك الشيطان
أن الشيطان أغواها أن حتمل أيوب على أن يذبح : ما حكاه حيىي بن سالم وغريه: الثالث. خيانتها فحلف ليضربنها

باعت ذوائبها برغيفني إذ : قيل: الرابع. فذكرت ذلك له فحلف ليضربنها إن عويف مائةسخلة تقربا إليه وأنه يربأ، 
مل جتد شيئا حتمله إىل أيوب، وكان أيوب يتعلق هبا إذا أراد القيام، فلهذا حلف ليضربنها، فلما شفاه اهللا أمره أن 

  يأخذ ضغثا فيضرب به،

وقال ابن . ث قبضة حشيش خمتلطة الرطب باليابسالضغ: وقيل. فأخذ مشاريخ قدر مائة فضرهبا ضربة واحدة
  .إنه إثكال النخل اجلامع بشمارخيه: عباس
وذلك أن امرأة أيوب أخطأت فحلف ليضربنها مائة، . تضمنت هذه اآلية جواز ضرب الرجل امرأته تأديبا -الثانية

إمنا أمره اهللا بذلك لئال يضرب  .فأمره اهللا تعاىل أن يضرهبا بعثكول من عثاكيل النخل، وهذا ال جيوز يف احلدود
: وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب امرأته فوق حد األدب؛ وهلذا قال عليه السالم. امرأته فوق حد األدب

  .بيانه} النساء{على ما تقدم يف " واضربوهن ضربا غري مربح"
ذكره . د أنه عام للناسواختلف العلماء يف هذا احلكم هل هو عام أوخاص بأيوب وحده، فروى عن جماه -الثالثة

وحكى املهدوي عن عطاء بن أيب رباح أنه ذهب إىل أن . وحكي عن القشريي أن ذلك خاص بأيوب. ابن العريب
وروى حنوه عن النيب . وروي حنوه الشافعي. ذلك حكم باق، وأنه إذا ضرب مبائة قضيب وحنوه ضربة واحدة بر

. لوليدة، وأمر أن يضرب بعثكول فيه مائة مشراخ ضربة واحدةصلى اهللا عليه وسلم يف املقعد الذي محلت منه ا
وروي عن : ابن العريب. ما أنزل القرآن إال ليعمل به ويتبع: وقيل لعطاء هل يعمل هبذا اليوم؟ فقال: وقال القشريي

من حلف ليضربن عبده مائة فجمعها : وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك. عطاء أهنا أليوب خاصة
أي } ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمنَْهاجاً { : يريد مالك قوله تعاىل: قال بعض علمائنا. ضربه هبا ضربة واحدة مل يربف

وقد روينا عن علي أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعني : قال ابن املنذر. إن ذلك منسوخ بشريعتنا
وهذا مذهب أصحاب } فَاْجِلُدوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائَةَ َجلَْدٍة { :  عز وجلوأنكر مالك هذا وتال قول اهللا. جلدة
  .وقد احتج الشافعي لقوله حبديث، وقد تكلم يف إسناده؛ واهللا أعلم. الرأي
حدثنا أمحد بن سعيد اهلمداين، قال حدثنا ابن : احلديث الذي احتج به الشافعي خرجه أبو داود يف سننه قال: قلت
  أخربين: أخربين يونس عن ابن شهاب، قال: هب، قالو



أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخربه بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم من األنصار، أنه اشتكى رجل 
منهم حىت أضىن، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش هلا فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال 

استفتوا يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فإين قد وقعت على جارية دخلت : هم بذلك وقالقومه يعودونه أخرب
ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به؛ لو : فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقالوا. علي

اهللا عليه وسلم أن يأخذوا له مائة محلناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إال جلد على عظم؛ فأمر رسول اهللا صلى 
إذا حلف ليضربن فالنا مائة جلدة، أو ضربا ومل يقل ضربا شديدا : قال الشافعي. مشراخ فيضربوه هبا ضربة واحدة

وإذا حلف الرجل ليضربن : قال ابن املنذر. ومل ينو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب املذكور يف اآلية وال حينث
ليس الضرب إال : وقال مالك. با خفيفا فهو بار عند الشافعي وأيب ثور وأصحاب الرأيعبده مائة فضربه ضر
  .الضرب الذي يؤمل

وقد مضى . دليل على أن االستثناء يف اليمني ال يرفع حكما إذا كان متراخيا} َوال َتْحَنثْ { : قوله تعاىل -الرابعة
  .وعند الكوفيني الواو مقحمة أي فاضرب ال حتنث. يرب هبا حنث يف ميينه حينث إذا مل: يقال} املائدة{القول فيه يف 

إما أن يكون أنه مل يكن يف : يدل على أحد وجهني} فَاْضرِْب بِِه َوال َتْحَنثْ { : قوله تعاىل: قال ابن العريب -اخلامسة
معينا فال كفارة فيه والثاين أن يكون صدر منه نذر ال ميني وإذا كان النذر . شرعهم كفارة، وإمنا كان الرب واحلنث

  .يف كل نذر كفارة: وقال الشافعي. عند مالك وأيب حنيفة
قول إنه مل يكن يف شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوب عليه السالم ملا بقي يف البالء مثان عشرة سنة، : قلت

: اهللا عليه وسلمفقال أيوب صلى . لقد أذنبت ذنبا ما أظن أحدا بلغه: كما يف حديث ابن شهاب، قال له صاحباه
  ما أدري ما تقوالن، غري أن ريب

عز وجل يعلم أين كنت أمر على الرجلني يتزاعمان فكل حيلف باهللا، أو على النفر يتزاعمون فأنقلب إىل أهلى، 
َحُم الرَّاِحِمَني أَنِّي َمسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَْنَت أَْر{ فأكفر عن أمياهنم إرادة أال يأمث أحد يذكره وال يذكره إال حبق فنادى ربه 

فقد أفادك هذا احلديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب، وأن من كفر عن غريه بغري إذنه فقد . وذكر احلديث} 
  .قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة

على جواز } اْركُضْ بِرِجِْلَك { : استدل بعض جهال املتزهدة؛ وطغام املتصوفة بقوله تعاىل أليوب -السادسة
وهذا احتجاج بارد؛ ألنه لوكان أمر بضرب الرجل فرحا كان هلم فيه شبهة، وإمنا : قص قال أبو الفرج اجلوزيالر

أين الداللة يف مبتلى أمر عند كشف البالء بأن يضرب برجله األرض : قال ابن عقيل. أمر بضرب الرجل لينبع املاء
داللة على ضرب احملاد } اضْرِْب بَِعَصاَك الَْحَجَر {  :لينبع املاء إعجازا من الرقص ولئن جاز قوله سبحانه ملوسى

: وقد احتج بعض قاصريهم بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي. بالقضبان نعوذ باهللا من التالعب بالشرع
" أنت أخونا وموالنا: "وقال لزيد. فحجل" أشبهت خلقي وخلقي: "فحجل، وقال جلعفر" أنت مين وأنا منك"

أما احلجل فهو نوع : واجلواب. ومنهم من احتج بأن احلبشة زفنت والنيب صلى اهللا عليه وسلم ينظر إليهم. فحجل
  .من املشي يفعل عند الفرج فأين هو والرقص، وكذلك زفن احلبشة نوع من املشي يفعل عند اللقاء للحرب

وسئل . أي تواب رجاع مطيع} نِْعَم الَْعْبدُ إِنَُّه أَوَّابٌ { . أي على البالء} إِنَّا َوَجدَْناُه صَابِراً { : قوله تعاىل -السابعة
كالمها سواء؛ ألن اهللا تعاىل أثىن على : سفيان عن عبدين ابتلى أحدمها فصرب، وأنعم على اآلخر فشكر؛ فقال
وقال يف وصف }  نِْعَم الَْعْبدُ إِنَُّه أَوَّاٌب{ : عبدين؛ أحدمها صابر واآلخر شاكر ثناء واحدا؛ فقال يف وصف أيوب

  }نِْعَم الَْعْبُد إِنَُّه أَوَّاٌب { : سليمان



واستدل بقصة أيوب يف تفضيل الفقري على الغين وذكر كالما كثريا " القوت: "وقد رد هذا الكالم صاحب: قلت
أن  وخفي عليه" منهج العباد وحمجة السالكني والزهاد"شيد به كالمه، وقد ذكرناه يف غري هذا املوضع من كتاب 

أيوب عليه السالم كان أحد األغنياء من األنبياء قبل البالء وبعده، وإمنا ابتلي بذهاب ماله وولده وعظيم الداء يف 
فأيوب عليه السالم دخل يف . وكذلك األنبياء صلوات اهللا عليهم وسالمه صربوا على ما به امتحنوا وفتنوا. جسده

تغري منه حال وال مقال، فقد اجتمع مع أيوب يف املعىن املقصود، البالء على صفة، فخرج منه كما دخل فيه، وما 
وهو . وهبذا االعتبار يكون الغين الشاكر والفقري الصابر سواء. وهو عدم التغري الذي يفضل فيه بعض الناس بعضا

ن خيرج إن أيوب خرج ملا كا: "ويف حديث ابن شهاب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. واهللا أعلم. كما قال سفيان
فاغتسل فأعاد اهللا حلمه وشعره } ارْكُْض بِرِْجِلَك َهذَا ُمْغَتَسلٌ بَارٌِد َوَشرَاٌب { : إليه من حاجته فأوحى اهللا إليه 

وبشره على أحسن ما كان مث شرب فأذهب اهللا كل ما كان يف جوفه من أمل أو ضعف وأنزل اهللا عليه ثوبني من 
دى باآلخر مث أقبل ميشي إىل منزله وراث على امرأته فأقبلت حىت لقيته وهي ال السماء أبيضني فائتزر بأحدمها وارت

تعرفه فسلمت عليه وقالت أي يرمحك اهللا هل رأيت هذا الرجل املبتلى؟ قال من هو؟ قالت نيب اهللا أيوب، أما واهللا 
زعم ابن شهاب أن ذلك ف" قال فإين أيوب وأخذ ضغثا فضرهبا به. ما رأيت أحدا قط أشبه به منك إذ كان صحيحا

ورد اهللا إليه أهله ومثلهم معهم، فأقبلت سحابة حىت سجلت يف أندر قمحه ذهبا حىت امتأل، . الضغث كان مثاما
  .وأقبلت سحابة أخرى إىل أندر شعريه وقطانيه فسجلت فيه ورقا حىت امتأل

  }َب أُوِلي الْأَْيِدي َوالْأَْبَصارِ َواذْكُْر ِعَبادََنا إِْبَراهِيَم وَإِْسحَاَق َوَيْعقُو{ ] ٤٥: [اآلية
  }إِنَّا أَْخلَْصَناُهْم بَِخاِلَصٍة ِذكَْرى الدَّارِ { ] ٤٦: [اآلية
  }وَإِنَُّهْم عِْنَدَنا لَِمَن الُْمْصطَفَْيَن الْأَْخَيارِ { ] ٤٧: [اآلية

بإسناد صحيح؛ رواه ابن عيينة } َعْبدََنا { : أ ابن عباسقر} وَاذْكُْر ِعَباَدَنا إِْبَراِهيَم وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوبَ { : قوله تعاىل
بدال } إبراهيم{عن عمرو عن عطاء عنه، وهي قراءة جماهد ومحيد وابن حميصن وابن كثري؛ فعلى هذه القراءة يكون 

والقراءة باجلمع أبني، وهي اختيار أيب عبيد وأيب حامت، ويكون . عطف} إسحاق ويعقوب{و } َعْبَدَنا { من 
رأيت أصحابنا زيدا وعمرا : وشرح هذا من العربية أنك إذا قلت: النحاس. وما بعده على البدل} براهيمإ{

وخالدا، فزيد وعمرو وخالد بدل وهم األصحاب، وإذا قلت رأيت صاحبنا زيدا وعمرا وخالدا فزيد وحده بدل 
بدليل غري هذا، غري أنه قد علم أن وهو صاحبنا، وزيد وعمرو عطف على صاحبنا وليسا بداخلني يف املصاحبة إال 

إن الذبيح إسحاق ال إمساعيل، وهو : وقد استدل هبذه اآلية من قال. داخل يف العبودية} وإسحاق ويعقوب{: قوله
أما : قال النحاس} أُوِلي األَْيِدي وَاألَْبصَارِ { ". اإلعالم مبولد النيب عليه السالم: "الصحيح على ما ذكرناه يف كتاب

فمختلف يف تأويلها؛ فأهل التفسري } األَْيِدي { وأما . فمتفق على تأويلها أهنا البصائر يف الدين والعلم} ْبَصارِ َواَأل{ 
مجع يد وهي النعمة؛ أي هم أصحاب النعم؛ أي الذين أنعم " األيدي: "وقوم يقولون. إهنا القوة يف الدين: يقولون

{ . وهذا اختيار الطربي. إلحسان؛ ألهنم قد أحسنوا وقدموا خرياهم أصحاب النعم وا: وقيل. اهللا عز وجل عليهم
أي الذين اصطفاهم من األدناس واختارهم لرسالته ومصطفني مجع مصطفى } َوإِنَُّهْم ِعْندََنا لَِمَن الُْمْصطَفَْيَن اَألْخيَارِ 

وقرأ . مجع خري} واألخيار} {الدِّيَن إِنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُمُ { : عند قوله} البقرة{واألصل مصتفى وقد مضى يف 
  األعمش وعبدالوارث واحلسن



وجيوز أن يكون . بغري ياء يف الوصل والوقف على معىن أويل القوة يف طاعة اهللا} أُوِلي األَْيِدي { وعيسى الثقفي 
  .كمعىن قراءة اجلماعة وحذف الياء ختفيفا

منونة وهي اختيار أيب عبيد وأيب } بَِخاِلَصٍة { قراءة العامة } ذِكَْرى الدَّارِ إِنَّا أَْخلَصَْناُهْم بِخَاِلَصٍة { : قوله تعاىل
ـ } بَِخاِلَصٍة ِذكَْرى الدَّارِ { وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر . حامت { باإلضافة فمن نون خالصة ف

ر اآلخرة ويتأهبوا هلا ويرغبوا فيها ويرغبوا بدل منها؛ التقدير إنا أخلصناهم بأن يذكروا الدا} ـِذكَْرى الدَّارِ 
يف موضع رفع بأهنا فاعلة، واملعىن أخلصناهم بأن } ذكرى{مصدرا خللص و } خالصة{وجيوز أن يكون . الناس فيها

مصدرا ألخلصت فحذفت الزيادة، } خالصة{وجيوز أن يكون . خلصت هلم ذكرى الدار؛ أي تذكري الدار اآلخرة
والدار جيوز أن يراد هبا الدنيا؛ أي . بأن أخلصوا ذكرى الدار: ا يف موضع نصب، التقديرعلى هذ} ذكرى{فيكون 

َوَجَعلَْنا لَُهْم ِلَسانَ ِصْدقٍ َعِلّياً { : ليتذكروا الدنيا ويزهدوا فيها، ولتخلص هلم بالثناء احلسن عليهم، كما قال تعاىل
من أضاف خالصة إىل الدار فهي مصدر مبعىن اإلخالص، و. وجيوز أن يراد هبا الدار اآلخرة وتذكري اخللق هبا} 

وجيوز أن يكون املصدر مضافا إىل الفاعل . والذكرى مفعول به أضيف إليه املصدر؛ أي بإخالصهم ذكرى الدار
وقال . واخلالصة مصدر مبعىن اخللوص؛ أي بأن خلصت هلم ذكرى الدار، وهي الدار اآلخرة أو الدنيا على ما تقدم

: وقال جماهد. عىن أخلصناهم أي بذكر اآلخرة؛ أي يذكرون اآلخرة ويرغبون فيها ويزهدون يف الدنيام: ابن زيد
  .املعىن إنا أخلصناهم بأن ذكرنا اجلنة هلم

  }َواذْكُْر إِْسَماعِيلَ وَالَْيَسَع َوذَا الْكِفْلِ َوكُلٌّ ِمَن الْأَخَْيارِ { ] ٤٨: [اآلية
  }ِللُْمتَِّقَني لَُحْسَن َمآبٍ  َهذَا ِذكٌْر َوإِنَّ{ ] ٤٩: [اآلية
  }جَنَّاِت َعْدٍن ُمفَتََّحةً لَُهُم الْأَبَْوابُ { ] ٥٠: [اآلية
  }ُمتَِّكِئَني ِفيَها َيْدُعونَ ِفيَها بِفَاِكَهٍة كَِثَريٍة َوَشرَابٍ { ] ٥١: [اآلية
  }َوِعْندَُهْم قَاصَِراتُ الطَّْرِف أَْترَاٌب { ] ٥٢: [اآلية
  }َهذَا َما ُتوَعُدونَ ِلَيْومِ الِْحسَابِ { ] ٥٣: [اآلية
  }إِنَّ َهذَا لَرِْزقَُنا َما لَُه ِمْن َنفَادٍ { ] ٥٤: [اآلية

أي ممن اختري } َوكُلٌّ ِمَن اَألْخيَارِ { . وقد مضى ذكرهم} وَاذْكُْر إِْسَماِعيلَ َوالَْيَسَع َوذَا الِْكفْلِ { : قوله تعاىل
َهذَا ِذكٌْر َوإِنَّ ِللُْمتَِّقنيَ { . مبعىن هذا ذكر مجيل يف الدنيا وشرف يذكرون به يف الدنيا أبدا} َهذَا ِذكْرٌ { . للنبوة

والعدن يف اللغة } َجنَّاِت َعْدٍن { . أي هلم مع هذا الذكر اجلميل يف الدنيا حسن املرجع يف القيامة} لَُحْسَن َمآبٍ 
إن يف اجلنة قصرا يقال له عدن حوله الربوج واملروج : اهللا بن عمروقال عبد. عدن باملكان إذا أقام: اإلقامة؛ يقال

لَُهمُ { حال } ُمفَتََّحةً { . فيه مخسة آالف باب على كل باب مخسة آالف حربة ال يدخله إال نيب أو صديق أو شهيد
: وقال الفراء. نهاأي مفتحة هلم األبواب م: قال الزجاج. رفعت األبواب ألنه اسم ما مل يسم فاعله} اَألْبوَاُب 

أي مفتحة األبواب مث جئت : قال الفراء. بالنصب} ُمفَتََّحةً لَُهُم اَألبَْوابُ { : وأجاز الفراء. مفتحة هلم أبواهبا
  :وأنشد هو وسيبويه. بالتنوين فنصبت

  أجب الظهر ليس له سنام... ونأخذ بعده بذناب عيش 
انفتحي فتنفتح انغلقي : ُتكلم: قال احلسن. هنا تفتح هلم باألمر ال باملسومل يقل مفتوحة؛ أل} ُمفَتََّحةً { : وإمنا قال
  .ح هلم املالئكة األبوابتفت: وقيل. فتنغلق

أي يدعون يف اجلنات } َيْدُعونَ ِفيَها { : هو حال قدمت على العامل فيها وهو قوله} مُتَِّكِئَني ِفيَها { : قوله تعاىل



  .أي وشراب كثري فحذف لداللة الكالم عليه} َوشََرابٍ { أي بألوان الفواكه } بِفَاِكَهٍة كَثَِريٍة { . متكئني فيها
أي على } أَْترَاٌب { . أي على أزواجهن ال ينظرن إىل غريهم وقد مضى} َوعِْنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف { : ىلقوله تعا

  وميالد امرأة واحدة، وقد. سن واحد

مجع ترب } أَْترَاٌب { و . يريد اآلدميات: قال ابن عباس. تساوين يف احلسن والشباب، بنات ثالث وثالثني سنة
والدليل على ذلك أن األلف والالم . نكرة وإن كان مضافا إىل املعرفة} قَاصِرَاُت { ألن  وهو نعت لقاصرات؛

  :يدخالنه كما قال
  من الذر فوق اإلتب منها ألثرا... من القاصرات الطرف لو دب حمول 

العامة بالتاء أي ما توعدون وقراءة . أي هذا اجلزاء الذي وعدمت به} َهذَا َما ُتوَعُدونَ ِلَيْومِ الِْحَسابِ { : قوله تعاىل
وقرأ ابن كثري وابن حميصن وأبو عمرو ويعقوب بالياء على اخلرب، وهي قراءة السلمي واختيار أيب . أيها املؤمنون

 أي يف يوم احلساب، قال} ِلَيْومِ الِْحَسابِ { . فهو خرب} َوإِنَّ ِللُْمتَِّقَني لَُحْسَن َمآبٍ { : عبيد وأيب حامت؛ لقوله تعاىل
  :األعشى

  ـوء حىت إذا أفاق أفاقوا... املهينني ما هلم لزمان السـ 
  .أي يف زمان السوء

َعطَاًء غَْيَر َمْجذُوذٍ { : دليل على أن نعيم اجلنة دائم ال ينقطع؛ كما قال} إِنَّ َهذَا لَرِْزقَُنا َما لَُه ِمْن َنفَاٍد { : قوله تعاىل
  .}ٍن لَُهمْ أَْجٌر غَْيُر َمْمُنو{ : وقال} 
  }َهذَا َوإِنَّ ِللطَّاِغَني لََشرَّ مَآبٍ { ] ٥٥: [اآلية
  }جََهنََّم َيْصلَْونََها فَبِئَْس الِْمَهادُ { ] ٥٦: [اآلية
  }َهذَا فَلَْيذُوقُوُه َحِميٌم َوغَسَّاقٌ { ] ٥٧: [اآلية
  }َوآَخُر ِمْن َشكِْلِه أَْزوَاٌج { ] ٥٨: [اآلية
  }قَْتِحٌم َمَعكُْم ال َمْرَحباً بِهِْم إِنَُّهمْ َصالُو النَّارِ َهذَا فَْوٌج ُم{ ] ٥٩: [اآلية
  }قَالُوا َبلْ أَنُْتْم ال مَْرَحباً بِكُْم أَنُْتْم قَدَّْمُتُموُه لََنا فَبِئَْس الْقََراُر { ] ٦٠: [اآلية
  }ِفي النَّارِ قَالُوا رَبََّنا َمْن قَدََّم لََنا َهذَا فَزِْدُه َعذَاباً ِضْعفاً { ] ٦١: [اآلية

خرب " هذا: "ملا ذكر ما للمتقني ذكر ما للطاغني قال الزجاج} َهذَا } { َهذَا َوإِنَّ ِللطَّاِغَني لََشرَّ مَآبٍ { : قوله تعاىل
} َوإِنَّ ِللطَّاِغَني { مث بتتدئ . وقف حسن" هذا: "قال ابن األنباري" هذا"ابتداء حمذوف أي األمر هذا فيوقف على 

  .كذبوا الرسل وهم الذين

أي بئس ما مهدوا ألنفسهم، أو بئس } َجهَنََّم َيْصلَْوَنَها فَبِئَْس الْمَِهاُد { . أي منقلب يصريون إليه} لََشرَّ َمآبٍ { 
أي هذا الذي وصفت هلؤالء املتقني، : وقيل. فيه حذف أي بئس موضع املهاد: وقيل. ومنه مهد الصيب. الفراش هلم

  .أيضا} هذا{شر مرجع فيوقف على وإن للطاغني ل: مث قال
على التقدمي } َحمِيٌم { يف موضع رفع باالبتداء وخربه } َهذَا } { َهذَا فَلَْيذُوقُوُه َحمِيٌم َوغَسَّاٌق { : قوله تعاىل

يف موضع رفع } هذا{وجيوز أن يكون } فَلَْيذُوقُوُه { وال يوقف على . والتأخري؛ أي هذا محيم وغساق فليذوقوه
ويرتفع } فَلَْيذُوقُوُه { فيوقف على } هذا{يف موضع اخلرب، ودخلت الفاء للتنبيه الذي يف } فَلَْيذُوقُوُه { داء و باالبت

وجيوز أن يكون املعىن األمر هذا، ومحيم وغساق إذا مل جتمعهما خربا : قال النحاس. على تقدير هذا محيم} َحِميمٌ { 



  :ء يرفعهما مبعىن منه محيم ومنه غساق وأنشدوالفرا. فرفعهما على معىن هو محيم وغساق
  وغودر البقل ملوى وحمصود... حىت إذا ما أضاء الصبح يف غلس 

  :وقال آخر
  قتب وغرب إذا ما أفرغ أنسحقا... هلا متاع وأعوان غدون به 

لنصب يف هذا وا. كما تقول زيدا اضربه} فَلَْيذُوقُوُه { يف موضع نصب بإضمار فعل يفسره } هذا{وجيوز أن يكون 
وقراءة أهل املدينة . على تقدير األمر محيم وغساق} َحمِيٌم َوغَسَّاٌق { وتبتدئ } فَلَْيذُوقُوُه { أوىل فيوقف على 

{ وقرأ حيىي بن وثاب واألعمش ومحزة والكسائي . } َوغَسَّاقٌ { وأهل البصرة وبعض الكوفيني بتخفيف السني يف 
معنامها خمتلف؛ فمن خفف فهو اسم مثل : وقيل. ان مبعىن واحد يف قول األخفشبالتشديد، ومها لغت} َوغَسَّاقٌ 

هو اسم فاعل نقل إىل فعال للمبالغة، حنو ضراب وقتال وهو فعال من : عذاب وجواب وصواب، ومن شدد قال
  هو الزمهرير خيوفهم: قال ابن عباس. غسق يغسق فهو غساق وغاسق

إنه حيرق بربده كما حيرق احلميم . وقال غريمها. البارد الذي قد انتهى بردههو الثلج : وقال جماهد ومقاتل. بربده
هو قيح غليظ لو وقع منه شيء باملشرق ألننت من يف املغرب، ولو وقع منه شيء يف : وقال عبداهللا بن عمرو. حبره

وجلودهم من الصديد  هوما يسيل من فروج الزناة ومن ننت حلوم الكفرة: وقال قتادة. املغرب ألننت من يف املشرق
غسق اجلرح يغسق : وهذا القول أشبه باللغة؛ يقال. هو عصارة أهل النار: وقال حممد بن كعب. والقيح والننت

  :غسقا إذا خرج منه ماء أصفر؛ قال الشاعر
  إيل جرى دمع من الليل غاسق... إذا ما تذكرت احلياة وطيبها 

الغساق الذي يسيل من أعينهم ودموعهم يسقونه : وقال السدي. ارليل غاسق؛ ألنه أبرد من النه: ويقال. أي بارد
احلميم دموع أعينهم، جيمع يف حياض النار فيسقونه، والصديد الذي خيرج من : وقال ابن زيد. مع احلميم
الغساق عني يف جهنم يسيل إليها : وقال كعب. حىت يكون مثل سيال} َوغَسَّاق { واالختيار على هذا . جلودهم
والغسق أول ظلمة اليل، وقد غسق . هو مأخوذ من الظلمة والسواد: وقيل. ذي محة من عقرب وحية سم كل

لوأن دلوا : "قال: ويف الترمذي من حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. الليل يغسق إذا أظلم
  ".من غساق يهراق يف الدنيا ألننت أهل الدنيا

اق األول كما بينا، إال أنه حيتمل أن يكون الغساق مع سيالنه أسود مظلما فيصح وهذا أشبه على االشتق: قلت
  .واهللا أعلم. االشتقاقان
{ : الباقون. مجع أخرى مثل الكربى والكرب} َوآَخُر { : قرأ أبو عمرو} َوآَخُر ِمْن َشكِْلِه أَزَْواجٌ { : قوله تعاىل

وأنكر . أي ال خيرب بواحد عن مجاعة} أَزَْواجٌ { : لقوله تعاىل}  َوآَخُر{ وأنكر أبو عمرو . مفرد مذكر} َوآَخُر 
وكال الردين ال يلزم والقراءتان . لكان من شكلها} َوأَخرُ { ولو كانت : قال} َوآَخرُ { عاصم اجلحدري 

ابن قال . من حنوه: قال قتادة} ِمْن َشكِْلِه { . أي وعذاب آخر سوى احلميم والغساق} َوآَخُر { . صحيحتان
  هو: مسعود

. }َوآَخرُ { خربه واجلملة خرب } ِمْن َشكِْلِه { مبتدأ ثان و } أَْزوَاٌج { باالبتداء و } َوآَخُر { وارتفع . الزمهرير
ألن فيه دليال على أنه } َهذَا فَلَْيذُوقُوهُ َحِميٌم َوغَسَّاٌق { مبتدأ واخلرب مضمر دل عليه } َوآَخرُ { وجيوز أن يكون 

مرفوع } أَزَْواجٌ { صفة آلخر فاملبتدأ متخصص بالصفة و } ِمْن َشكِْلِه أَْزوَاٌج { وهلم آخر ويكون : ه قالهلم، فكأن



أراد وأنواع من العذاب أَُخر، ومن مجع وهو يريد الزمهرير فعلى أنه جعل الزمهرير } َوأ َخُر { ومن قرأ . بالظرف
أو على . شابت مفارقه: جزء منه زمهريرا مث مجع كما قالوا أو على أنه جعل لكل. أجناسا فجمع الختالف األجناس

{ : أنه مجع ملا يف الكالم من الداللة على جواز اجلمع؛ ألنه جعل الزمهرير الذي هو هناية الربد بإزاء اجلمع يف قوله
َوأ { أو على معىن . و الغساقجيوز أن يعود على احلميم أ} َشكِْلِه { والضمري يف } َهذَا فَلَْيذُوقُوُه َحمِيٌم َوغَسَّاٌق 

صفة له وفيه ذكر يعود } ِمْن َشكِْلِه { على قراءة اجلمع باالبتداء و } َوأ َخرُ { ما ذكرنا، ورفع } َخُر ِمْن َشكِْلِه 
{ صفة ألخر و } ِمْن َشكِْلِه { وال جيوز أن حيمل على تقدير وهلم آخر و . خرب املبتدأ} أَزَْواجٌ { على املبتدأ و 

مفرد،؛ قاله أبو } أَزَْواٌج { مرتفعة بالظرف كما جاز يف اإلفراد؛ ألن الصفة ال ضمري فيها من حيث ارتفع } زَْواٌج أَ
  .الشكل بالفتح املثل وبالكسر الدل: وقال يعقوب. أي أصناف وألوان من العذاب} أَزَْواٌج { و . علي

هو أن القادة إذا دخلوا النار مث دخل بعدهم األتباع، قالت اخلزنة  :قال ابن عباس} َهذَا فَْوٌج ُمقَْتِحمٌ { : قوله تعاىل
ال { : أي داخل النار معكم؛ فقالت السادة} ُمقَْتِحٌم َمَعكُْم { يعين األتباع والفوج اجلماعة } َهذَا فَْوجٌ { : للقادة

  }َمْرَحباً بِهِمْ 
وهو يف . والرحب السعة، ومنه رحبة املسجد وغريه.  النارأي ال اتسعت منازهلم يف} ال مَْرَحباً بِهِمْ { : قوله تعاىل

  :مذهب الدعاء فلذلك نصب؛ قال النابغة
  إن كان تفريق األحبة يف غد... ال مرحبا بغد وال أهال به 

هو : قيل} إِنَُّهْم َصالُو النَّارِ { . ال مرحبا بك؛ أي ال رحبت عليك األرض وال اتسعت: قال أبو عبيدة العرب تقول
َهذَا فَْوٌج ُمقَْتِحمٌ { : هو من قول املالئكة متصل بقوهلم: وقيل. ن قول القادة، أي إهنم صالو النار كما صليناهام

إن الفوج األول قادة املشركني : هو من قول األتباع وحكى النقاش} قَالُوا َبلْ أَْنُتمْ ال َمْرحَباً بِكُْم { و } َمَعكُْم 
أَْنُتْم قَدَّْمُتُموهُ { . ثاين أتباعهم ببدر والظاهر من اآلية أهنا عامة يف كل تابع ومتبوعومطعموهم يوم بدر، والفوج ال

قال } َربََّنا َمْن قَدََّم لََنا َهذَا { يعين األتباع } قَالُوا { لنا ولكم } فَبِئْسَ الْقََرارُ { أي دعومتونا إىل العصيان } لََنا 
فَزِْدُه َعذَاباً ِضعْفاً ِفي { ريه من قدم لنا هذا العذاب بدعائه إيانا إىل املعاصي من سوغ لنا هذا وسنه وقال غ: الفراء
ونظري . معىن عذابا ضعفا يف النار احليات واألفاعي: وقال ابن مسعود. وعذابا بدعائه إيانا فصار ذلك ضعفا} النَّارِ 

  }َعذَاباً ِضعْفاً ِمَن النَّارِ  َربََّنا َهُؤالِء أََضلُّوَنا فَآتِهِْم{ : هذه اآلية قوله تعاىل
  }َوقَالُوا َما لََنا ال َنَرى رِجَاالً كُنَّا َنُعدُُّهْم ِمَن اَألْشرَارِ { ] ٦٢: [اآلية
  }أَتََّخذَْناُهْم ِسخْرِّياً أَْم َزاغَْت َعْنُهُم األَْبصَاُر { ] ٦٣: [اآلية
  }نَّارِ إِنَّ ذَِلَك لََحقٌّ َتخَاُصمُ أَْهلِ ال{ ] ٦٤: [اآلية

: قال ابن عباس} َما لََنا ال َنَرى رِجَاالً كُنَّا نَُعدُُّهْم ِمَن الْأَشَْرارِ { يعين أكابر املشركني } َوقَالُوا { : قوله تعاىل
أين بالل أين صهيب أين عمار أولئك يف الفردوس : يريدون أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ يقول أبو جهل

  :أسلم ابنه عكرمة، وابنته جويرية، وأسلمت أمه، وأسلم أخوه، وكفر هو؛ قال واعجبا أليب جهل مسكني؛
  وموضع رجلي منه أسود مظلم... ونورا أضاء األرض شرقا ومغربا 

. مفلم نعلم مكاهن} أَْم َزاغَْت َعنُْهُم األَْبَصارُ { أختذناهم سخريا يف الدنيا فأخطأنا : قال جماهد} أَتََّخذَْناُهْم ِسخْرِّياً { 
أَْم { معىن : وقيل. كل ذلك قد فعلوا؛ اختذوهم سخريا، وزاغت عنهم أبصارهم يف الدنيا حمقرة هلم: قال احلسن

  أي أهم معنا يف النار فال} َزاغَْت َعنُْهُم اَألْبصَاُر 



حبذف األلف يف }  ِمَن الْأَْشرَارِ أَتََّخذَْناُهْم{ وكان ابن كثري واألعمش وأبو عمر ومحزة والكسائي يقرؤون . نراهم
بقطع األلف على االستفهام } أَتََّخذَْناُهمْ { وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وابن عامر يقرؤون . الوصل

} أَتََّخذَْناُهمْ { ألن } اَألشَْرارِ { وسقطت ألف الوصل؛ ألنه قد استغىن عنها؛ فمن قرأ حبذف األلف مل يقف على 
وهذا خطأ؛ ألن النعت ال يكون ماضيا وال : قال ابن األنباري. هو نعت لرجال: وقال النحاس والسجستاين. حال

واالستفهام هنا مبعىن التوبيخ : قال الفراء} األشرار{بقطع األلف وقف على } أختذناهم{: ومن قرأ. مستقبال
وإذا قرأت بغري االستفهام فهي إذا قرأت باالستفهام كانت أم للتسوية، } أَْم َزاغَْت َعْنُهُم الْأَْبصَاُر { . والتعجب
. بضم السني} ِسْخرِّياً { : وقرأ بو جعفر ونافع وشيبة واملفضل وهبرية وحيىي واألعمش ومحزة والكسائي،. مبعىن بل

إِنَّ ذَِلَك لََحقٌّ { . وقد تقدم. من كسر جعله من اهلزء ومن ضم جعله من التسخري: قال أبو عبيدة. الباقون بالكسر
وجيوز أن يكون بدال من . خرب مبتدأ حمذوف مبعىن هو ختاصم} َتخَاُصُم { خرب إن و } لََحقٌّ } { ْهلِ النَّارِ َتخَاُصُم أَ

أي إن ختاصم أهل النار يف النار . وجيوز أن يكون بدال من ذلك على املوضع. وجيوز أن يكون خربا بعد خرب. حق
  .بهه من قول أهل الناراآلية وش} ال مَْرَحباً بِكُمْ { : يعين قوهلم. حلق
  }قُلْ إِنََّما أََنا ُمْنِذٌر َوَما ِمْن إِلٍَه إِالَّ اللَُّه الْوَاِحُد الْقَهَّاُر { ] ٦٥: [اآلية
  }َربُّ السََّماوَاِت وَاَألْرضِ َوَما َبيَْنُهَما الَْعزِيزُ الَْغفَّاُر { ] ٦٦: [اآلية
  }قُلْ ُهَو َنَبأٌ َعظِيٌم { ] ٦٧: [اآلية
  }أَْنُتْم َعْنُه ُمعْرُِضونَ { ] ٦٨: [ةاآلي
  }َما كَانَ ِلَي ِمْن ِعلْمٍ بِالَْمِأل اَألْعلَى إِذْ َيخَْتِصُمونَ { ] ٦٩: [اآلية
  }إِنْ يُوَحى إِلَيَّ إِالَّ أَنََّما أََنا َنِذيٌر ُمبِنيٌ { ] ٧٠: [اآلية

إِلٍَه إِالَّ اللَُّه { أي معبود } َوَما ِمْن إِلَهٍ { . هللا ملن عصاه وقد تقدمأي خموف عقاب ا} قُلْ إِنََّما أََنا ُمْنِذٌر { : قوله تعاىل
  َربُّ السََّماَواِت{ الذي ال شريك له } الَْواِحُد الْقَهَّارُ 

ا بعده وجيوز رفع األول ونصب م. بالرفع على النعت وإن نصبت األول نصبته} َواَألْرضِ َوَما َبْيَنُهَما الْعَزِيُز الَْغفَّارُ 
  .الستار لذنوب خلقه} الْغَفَّارُ { . معناه املنيع الذي ال مثل له} الَْعزِيزُ { . على املدح
أي ما أنذركم به من احلساب والثواب والعقاب خرب } قُلْ ُهَو نََبأٌ َعِظيٌم { أي وقل هلم يا حممد } قُلْ { : قوله تعاىل

وقال } َعمَّ يََتَساَءلُونَ َعنِ النََّبِأ الْعَِظيمِ { : نظريه قوله تعاىل. قتادةقال معناه . عظيم القدر فال ينبغي أن يستخف به
  }أَنُْتْم َعْنُه ُمْعرُِضونَ { عظيم املنفعة : وقيل. يعين القرآن الذي أنبأكم به خرب جليل: ابن عباس وجماهد وقتادة

املأل األعلى هم املالئكة يف قول ابن عباس } ذْ َيْخَتِصُمونَ َما كَانَ ِلَي ِمْن ِعلْمٍ بِالَْمألِ اَألْعلَى إِ{ : قوله تعاىل
ويف } أََنا خَْيٌر ِمْنُه { : وقال إبليس} أََتجَْعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها و { والسدي اختصموا يف أمر آدم حني خلق فـ 

إال بتأييد إهلي؛ فقد قامت هذا بيان أن حممدا صلى اهللا عله وسلم أخرب عن قصة آدم وغريه، وذلك ال يتصور 
قُلْ ُهَو نََبأٌ َعِظيمٌ { : املعجزة على صدقه، فما باهلم أعرضوا عن تدبر القرآن ليعرفوا صدقه؛ وهلذا وصل قوله بقوله

سألين : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقول ثان رواه أبو األشهب عن احلسن قال. }أَنُْتْم َعْنُه ُمْعرُِضونَ 
ال يا حممد فيم اختصم املأل األعلى قلت يف الكفارات والدرجات قال وما الكفارات قلت املشي على ريب فق

األقدام إىل اجلماعات وإسباغ الوضوء يف السربات والتعقيب يف املساجد بانتظار الصالة بعد الصالة قال وما 
خرجه الترمذي مبعناه عن ابن عباس،  "الدرجات قلت إفشاء السالم وإطعام الطعام والصالة بالليل والناس نيام

وقد كتبناه بكماله يف كتاب األسىن . وعن معاذ بن جبل أيضا وقال حديث حسن صحيح. وقال فيه حديث غريب



القول يف املشي إىل املساجد، وأن } يس{وقد مضى يف . يف شرح أمساء اهللا احلسىن، وأوضحنا إشكاله واحلمد هللا
يعين قول . لفرقتني} َيْخَتِصُمونَ { املأل األعلى املالئكة والضمري يف : وقيل. لدرجاتاخلطا تكفر السيئات، وترفع ا
  من قال منهم املالئكة بنات اهللا،

{ . املأل األعلى ها هنا قريش؛ يعين اختصامهم فيما بينهم سرا، فأطلع اهللا نبيه على ذلك: وقيل. ومن قال آهلة تعبد
بكسر } إِالَّ أَنََّما { وقرأ أبو جعفر بن القعقاع . أي إن يوحى إيل إال اإلنذار} ا أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني إِنْ ُيوَحى إِلَيَّ إِالَّ أَنََّم

يقال يل إمنا أنت نذير مبني، ومن فتحها جعلها يف موضع رفع؛ ألهنا اسم ما مل : اهلمزة؛ ألن الوحي قول، كأنه قال
وجيوز أن تكون يف موضع نصب مبعىن إال : ال اإلنذار، النحاسكأنك قلت ما يوحى إيل إ: قال الفراء. يسم فاعله

  .واهللا أعلم. ألمنا
  }إِذْ قَالَ رَبَُّك ِللَْمالِئكَِة إِنِّي َخاِلٌق َبشَراً ِمْن ِطنيٍ { ] ٧١: [اآلية
  }فَإِذَا َسوَّْيُتُه َوَنفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَُه َساجِِديَن { ] ٧٢: [اآلية
  }فََسَجَد الَْمالِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ { ] ٧٣[: اآلية
  }إِالَّ إِْبلِيَس اْسَتكَْبَر َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِيَن { ] ٧٤: [اآلية

املعىن؛ ما كان يل من علم باملأل األعلى حني } َيخَْتِصُمونَ { من صلة } إِذْ } { إِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْمالِئكَِة { : قوله تعاىل
} إِذْ َيخَْتِصُمونَ { بدل من } إِذْ قَالَ { : وقيل. }إِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْمالِئكَةِ إِنِّي خَاِلٌق َبشَراً ِمْن ِطنيٍ { صمون حني خيت
فَإِذَا سَوَّْيُتهُ { . يتعلق مبحذوف؛ ألن املعىن ما كان يل من علم بكالم املأل األعلى وقت اختصامهم} َيْخَتِصُمونَ { و 

سَوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيهِ { . ترد املاضي إىل املستقبل؛ ألهنا تشبه حروف الشرط وجواهبا كجوابه؛ أي خلقته} ذْا إِ} { 
فهذا معىن اإلضافة، وقد مضى هذا املعىن جمودا يف . أي من الروح الذي أملكه وال ميلكه غريي} ِمْن ُروِحي 

وهذا سجود حتية ال سجود . نصب على احلال} فَقَُعوا لَهُ َساجِِدينَ { . } َورُوٌح ِمْنُه { يف قوله يف عيسى } النساء{
أي امتثلوا األمر وسجدوا له خضوعا له } فََسَجَد الَْمالِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ { . }البقرة{وقد مضى يف . عبادة

طاعة هللا؛ واألنفة من طاعة اهللا  أنف من السجود له جهال بأن السجود له} إِالَّ إِْبلِيَس { وتعظيما هللا بتعظيمه 
} البقرة{وقد مضى الكالم يف، هذا يف . استكبارا كفر، ولذلك كان من الكافرين باستكباره عن أمر اهللا تعاىل

  .مستوىف

  }الْعَاِلَني  قَالَ َيا إِْبِليُس َما َمنََعَك أَنْ َتْسُجَد ِلَما َخلَقُْت بَِيَديَّ أَسَْتكْبَْرَت أَْم كُْنَت ِمَن{ ] ٧٥: [آلية
  }قَالَ أََنا خَْيٌر ِمْنُه َخلَقْتَنِي ِمْن َنارٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ { ] ٧٦: [اآلية
  }قَالَ فَاْخُرْج ِمْنَها فَإِنََّك َرجِيٌم { ] ٧٧: [اآلية
  }َوإِنَّ َعلَْيَك لَْعَنِتي إِلَى َيْومِ الدِّينِ { ] ٧٨: [اآلية
  }ْنظِْرنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ قَالَ َربِّ فَأَ{ ] ٧٩: [اآلية
  }قَالَ فَإِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن { ] ٨٠: [اآلية
  }إِلَى َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ { ] ٨١: [اآلية
  }قَالَ فَبِعِزَِّتَك لَأُغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعنيَ { ] ٨٢: [اآلية
  }ِصنيَ إِالَّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم الُْمْخلَ{ ] ٨٣: [اآلية

} ِلَما َخلَقُْت بَِيَديَّ { أي عن أن تسجد } أَنْ َتْسُجَد { أي صرفك وصدك } قَالَ َيا إِْبِليُس َما َمَنَعكَ { : قوله تعاىل



أضاف خلقه إىل نفسه تكرميا له، وإن كان خالق كل شيء وهذا كما أضاف إىل نفسه الروح والبيت والناقة 
ونه يف تعاملهم، فإن الرئيس من املخلوقني ال يباشر شيئا بيده إال على سبيل فخاطب الناس مبا يعرف. واملساجد

: اليد ها هنا مبعىن التأكد والصلة؛ جمازه ملا خلقت أنا كقوله: قال جماهد. اإلعظام والتكرم، فذكر اليد هنا مبعىن هذا
هللا تعاىل دليل على أنه ليس مبعىن النعمة والقوة التشبيه يف اليد يف خلق ا: وقيل. أي يبقى ربك} َوَيبْقَى َوْجُه َربَِّك { 

وما يل باحلمل . مايل هبذا األمر يد: أراد باليد القدرة؛ يقال: وقيل. والقدرة؛ وإمنا مها صفتان من صفات ذاته تعاىل
  :وقال الشاعر. ويدل عليه أن اخللق ال يقع إال بالقدرة باإلمجاع. الثقيل يدان

  وال للجبال الراسيات يدان... به حتملت من عفراء ما ليس يل 
أي } أَْم كُْنَت ِمَن الْعَاِلَني { أي عن السجود } أَْسَتكَْبْرَت { . ملا خلقت بغري واسطة} ِلَما َخلَقُْت بَِيَديَّ { : وقيل

األلف  موصولة} بَِيَديَّ أَسَْتكْبَْرَت { وقرأ حممد بن صاحل عن شبل عن ابن كثري وأهل مكة . املتكربين على ربك
  أَْم َيقُولُونَ{ : على اخلرب وتكون أم منقطعة مبعىن بل مثل

أي استكربت بنفسك حني . معادلة هلمزة االستفهام وهو تقرير وتوبيخ} أَْم { ومن استفهم فـ . وشبهه} افَْتَراهُ 
  .أبيت السجود آلدم، أم كنت من القوم الذين يتكربون فتكربت هلذا

من العرب من يقول أنا أخري منه وأشر منه؛ وهذا هو األصل إال أنه : قال الفراء} َخْيٌر ِمْنُه  قَالَ أََنا{ : قوله تعاىل
فضل النار على الطني وهذا جهل منه؛ ألن اجلواهر } َخلَقَْتنِي ِمْن نَارٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ { . حذف لكثرة االستعمال

فَإِنََّك َرجِيمٌ { يعين من اجلنة } قَالَ فَاخُْرْج ِمْنَها { . بيانه }األعراف{وقد مضى يف . متجانسة فقاس فأخطأ القياس
تعريف } إِلَى َيْومِ الدِّينِ { أي طردي وإبعادي من رمحيت } َوإِنَّ َعلَْيَك لَعَْنِتي { أي مرجوم بالكواكب والشهب } 

قَالَ َربِّ فَأَْنِظرْنِي إِلَى َيْومِ ُيبَْعثُونَ { عن بإصراره على الكفر ألن اللعن منقطع حينئذ، مث بدخوله النار يظهر حتقيق الل
قَالَ { . أراد امللعون أال ميوت فلم جيب إىل ذلك، وأخر إىل وقت معلوم، وهو يوم ميوت اخللق فيه، فأخر هتاونا به} 

دم بتزيني الشهوات وإدخال الشبهة ملا طرده بسبب آدم حلف بعزة اهللا أنه يضل بين آ} فَبِِعزَِّتَك لَأُغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني 
ألستدعينهم إىل املعاصي وقد علم أنه ال يصل إال إىل الوسوسة، وال يفسد إال من } ُألغْوِيَنَُّهْم { : عليهم، فمعىن

 أي الذي أخلصتهم لعبادتك، وعصمتهم} إِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهمُ الُْمْخلَِصَني { : كان ال يصلح لو مل يوسوسه؛ وهلذا قال
  .بيانه} احلجر{وقد مضى يف . مين
  }قَالَ فَالَْحقُّ وَالَْحقَّ أَقُولُ { ] ٨٤: [اآلية
  }ألَْمَألنَّ جََهنََّم مِْنَك َوِممَّْن َتبَِعَك ِمْنُهمْ أَْجَمِعَني { ] ٨٥: [اآلية
  }َني قُلْ َما أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَما أََنا ِمَن الْمَُتكَلِِّف{ ] ٨٦: [اآلية
  }إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكٌْر ِللَْعالَِمنيَ { ] ٨٧: [اآلية
  }َولََتْعلَُمنَّ َنبَأَُه َبْعَد ِحنيٍ { ] ٨٨: [اآلية

وقرأ ابن عباس وجماهد . هذه قراءة أهل احلرمني وأهل البصرة والكسائي} قَالَ فَالَْحقُّ وَالَْحقَّ أَقُولُ { : قوله تعاىل
  وأجاز الفراء فيه. ع األولوعاصم واألعمش ومحزة برف

ونصب األول على اإلغراء أي فاتبعوا احلق واستمعوا } أَقُولُ { وال اختالف يف الثاين يف أنه منصوب بـ . اخلفض
احلق األول منصوب بفعل : قال أبو علي. هو مبعىن أحق احلق أي أفعله: وقيل. احلق، والثاين بإيقاع القول عليه

قال فباحلق وهو اهللا : اهللا ألفعلن؛ وجمازه: و على القسم وحذف حرف اجلر؛ كما تقولمضمر أي حيق اهللا احلق، أ



مجلة اعترضت بني القسم واملقسم عليه، وهو توكيد القصة، وإذا جعل احلق } وَالَْحقَّ أَقُولُ { . تعاىل أقسم بنفسه
وأبو عبيدة أن يكون احلق منصوبا مبعىن  وقد أجاز الفراء. على إرادة القسم} َألْمَألنَّ { منصوبا بإضمار فعل كان 

وذلك عند مجاعة من النحويني خطأ؛ ال جيوز زيدا ألضربن؛ ألن ما بعد الالم مقطوع مما } ألَْمَألنَّ َجَهنَّمَ { حقا 
و رفعه باالبتداء؛ أي فأنا احلق أ} الَْحقُّ { ومن رفع . والتقدير على قوهلما ألمألن جهنم حقا. قبلها فال يعمل فيه

وقول ثالث على مذهب سيبويه والفراء أن . وجيوز أن يكون التقدير هذا احلق. رويا مجيعا عن جماهد. احلق مين
ويف اخلفض قوالن وهي قراءة ابن السميقع وطلحة بن . معىن فاحلق ألمألن جهنم مبعىن فاحلق أن أمأل جهنم

وقد أجاز مثل . اهللا عز وجل ألفعلن: يقول هذا قول الفراء قال كما. أحدمها أنه على حذف حرف القسم: مصرف
هذا سيبويه وغلطه فيه أبو العباس ومل جيز اخلفض؛ ألن حروف اخلفض ال تضمر، والقول اآلخر أن تكون الفاء بدال 

  :من واو القسم؛ كما أنشدوا
  فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع

أَْجَمِعَني { من بين آدم } َوِممَّْن َتبَِعَك ِمْنُهمْ أَْجَمِعَني {  أي من نفسك وذريتك} ألَْمَألنَّ َجَهنََّم مِْنَك { : قوله تعاىل
وقيل هو . أي من جعل على تبليغ الوحي وكىن به عن غري مذكور} قل ما أسألكم عليه من أجر{: قوله تعاىل. }

. أي ال أتكلف وال أخترص ما مل أومر به} َتكَلِِّفَني َوَما أََنا ِمَن الُْم} { أَأُنْزِلَ َعلَْيِه الذِّكُْر ِمْن بَْينَِنا { : راجع إىل قوله
  :وروى مسروق عن عبداهللا بن مسعود قال

من سئل عما مل يعلم فليقل ال أعلم وال يتكلف؛ فإن قوله ال أعلم علم، وقد قال اهللا عز وجل لنبيه صلى اهللا عليه 
للمتكلف : "وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. }ِمَن الُْمَتكَلِِّفَني  قُلْ َما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَما أََنا{ : وسلم

وروى الدارقطين من حديث نافع عن ابن ". ثالث عالمات ينازع من فوقه ويتعاطى ما ال ينال ويقول ما ال يعلم
ند مقراة له، خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره، فسار ليال فمروا على رجل جالس ع: عمر قال

يا صاحب : "يا صاحب املقراة أولغت السباع الليلة يف مقراتك؟ فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال له عمر
ويف املوطأ عن حيىي بن عبدالرمحن بن ". املقراة ال ختربه هذا متكلف هلا ما محلت يف بطوهنا ولنا ما بقي شراب وطهور

يا : كب فيهم عمرو بن العاص حىت وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاصأن عمر بن اخلطاب خرج يف ر: حاطب
. يا صاحب احلوض ال ختربنا فإنا نرد على السباع وترد علينا: صاحب احلوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر

{ . من اجلن واإلنس}  ِللَْعالَِمَني{ يعين القرآن } إِنْ ُهَو إِالَّ ذِكٌْر { . }الفرقان{وقد مضى القول يف املياه يف سورة 
. وقال الزجاج. بعد املوت: قال قتادة} َبْعَد ِحنيٍ { أي نبأ الذكر وهو القرآن أنه حق } َولََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه بَْعَد ِحنيٍ 

أي لتظهر لكم حقيقة ما . بعد املوت وقبله: وقال الفراء. يعين يوم القيامة: وقال ابن عباس وعكرمة وابن زيد
وكان احلسن . وذلك يوم بدر: قال السدي. أي يف املستأنف أي إذا أخذتكم سيوف املسلمني} ْعَد ِحنيٍ َب{ : أقول
إن من احلني : قال. وسئل عكرمة عمن حلف ليصنعن كذا إىل حني. يا ابن آدم عند املوت يأتيك اخلرب اليقني: يقول

تُْؤِتي أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ بِإِذِْن رَبَِّها { : ه؛ كقوله تعاىلومنه ما تدرك} ولتعلمن نبأه بعد حني{: ما ال تدركه كقوله تعاىل
  .واحلمد هللا} إبراهيم{و} البقرة{وقد مضى القول يف هذا يف . من صرام النخل إىل طلوعه ستة أشهر} 

  تفسري سورة الزمر



  سورة الزمر
  مقدمة السورة

.  عز وجل يف خلقه فليقرأ سورة الغرفمن أحب أن يعرف قضاء اهللا: قال وهب بن منبه. ويقال سورة الغرف
اللَّهُ { إال آيتني نزلتا باملدينة إحدامها : وقال ابن عباس. وهي مكية يف قول احلسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد

إال سبع آيات : آخرون وقال. اآلية} قُلْ َيا ِعَباِديَ الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنْفُسِهِْم { واألخرى } َنزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث 
إىل آخر سبع آيات نزلت يف وحشي وأصحابه على ما } قُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُسِهِْم { : من قوله تعاىل

. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ينام حىت يقرأ الزمر وبين إسرائيل: روى الترمذي عن عائشة قالت. يأيت
  .اثنتان وسبعون آية: وقيل. سبعون آيةوهي مخس و

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  }تَْنزِيلُ الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ { ] ١: [اآلية
  }إِنَّا أَْنزَلَْنا إِلَْيَك الِْكَتابَ بِالَْحقِّ فَاْعُبِد اللََّه ُمْخِلصاً لَهُ الدِّيَن { ] ٢: [اآلية
ِه ُزلْفَى إِنَّ اللََّه لَِّه الدِّيُن الَْخاِلُص َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَوِْلَياَء َما َنْعُبدُُهْم إِلَّا ِليُقَرِّبُوَنا إِلَى اللَّأَال ِل{ ] ٣: [اآلية

  }َيْحكُُم َبْينَُهْم ِفي َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ إِنَّ اللََّه ال َيْهِدي َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّاٌر 
  }ارُ لَْو أَرَاَد اللَُّه أَنْ َيتَِّخذَ وَلَداً الْصطَفَى ِممَّا َيْخلُُق َما َيَشاُء سُْبَحاَنُه ُهَو اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّ{ ] ٤: [اآلية

ون مرفوعا مبعىن هذا وجيوز أن يك. } ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحِكيمِ { رفع باالبتداء وخربه } َتْنزِيلُ الِْكَتابِ { : قوله تعاىل
أي اتبعوا : قال الكسائي. بالنصب على أنه مفعول به} َتنْزِيلُ { وأجاز الكسائي والفراء أيضا . تنزيل؛ قال الفراء

والكتاب . أي الزموا} ِكتَاَب اللَِّه َعلَْيكُْم { : هو على اإلغراء مثل قوله: وقال الفراء. }َتنْزِيلُ الِْكَتابِ { واقرؤوا 
  .مسي بذلك ألنه مكتوب. القرآن

أي هذا تنزيل الكتاب من اهللا وقد أنزلناه باحلق؛ أي بالصدق وليس } إِنَّا أَنَْزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ { : قوله تعاىل
  :يف مسألتان} فَاْعُبِد اللََّه ُمْخِلصاً { . بباطل وهزل

العبادة وهو : وقيل. أي الطاعة} لَُه الدِّيَن { شرك به شيئا نصب على احلال أي موحدا ال ت} ُمْخِلصاً {  -األوىل
يا : ويف حديث احلسن عن أيب هريرة أن رجال قال. أي الذي ال يشوبه شيء} أَال ِللَِّه الدِّيُن الْخَاِلُص { . مفعول به

: صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا . رسول اهللا إين أتصدق بالشيء وأصنع الشيء أريد به وجه اهللا وثناء الناس
أَال ِللَِّه الدِّيُن الْخَاِلصُ { مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " والذي نفس حممد بيده ال يقبل اهللا شيئا شورك فيه"

  .مستوىف} الكهف{و} النساء{و} البقرة{وقد مضى هذا املعىن يف } 
وأعظمه الوضوء الذي هو شطر اإلميان، خالفا أليب  هذه اآلية دليل على وجوب النية يف كل عمل،: قال ابن العريب

حنيفة والوليد بن مسلم عن مالك اللذين يقوالن أن الوضوء يكفي من غري نية، وما كان ليكون من اإلميان شطرا 
  .وال ليخرج اخلطايا من بني األظافر والشعر بغري نية

َما َنعُْبُدُهْم إِالَّ { : أي قالوا. يعين األصنام واخلرب حمذوف} أَْوِلَياَء  وَالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه{ : قوله تعاىل -الثانية
كانوا إذا قيل هلم من ربكم وخالقكم؟ ومن خلق السماوات واألرض وأنزل : قال قتادة} ِلُيقَرُِّبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى 

قال . قالوا ليقربونا إىل اهللا زلفى، ويشفعوا لنا عندهمن السماء ماء؟ قالوا اهللا، فيقال هلم ما معىن عبادتكم األصنام؟ 
والزلفى القربة؛ } فَلَْوال َنَصرَُهُم الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه قُْربَاناً آِلَهةً { جواب هذا الكالم يف األحقاف : الكليب



وَالَِّذيَن { ن مسعود وابن عباس وجماهد ويف قراءة اب. يف موضع املصدر} ُزلْفَى { أي ليقربونا إليه تقريبا، فوضع 
  اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَوِْلَياَء قالوا َما نَْعُبدُُهْم إِلَّا ِلُيقَرُِّبوَنا إِلَى اللَِّه

. ذكره النحاس} اللَِّه ُزلْفَى إِنَّ وَالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء َما َنعُْبُدُهْم إِلَّا ِليُقَرِّبُوَنا إِلَى { : ويف حرف أُّيب} ُزلْفَى 
أي بني أهل األديان يوم القيامة } إِنَّ اللََّه َيْحكُُم َبْينَُهْم ِفي َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ { . واحلكاية يف هذا بينة: قال

القضاء بالكفر مل يهتد؛ أي  أي من سبق له} إِنَّ اللََّه ال َيْهِدي َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّاٌر { . فيجازي كال مبا يستحق
ويف هذا رد على القدرية } َوَرِضيُت لَكُُم اِألْسالَم دِيناً { : للدين الذي ارتضاه وهو دين اإلسالم؛ كما قال اهللا تعاىل

  .وغريهم على ما تقدم
أي لو أراد أن يسمي أحدا من خلقه هبذا ما } اُء لَوْ أََراَد اللَُّه أَنْ يَتَِّخذَ َولَداً الْصطَفَى ِممَّا َيْخلُُق َما َيَش{ : قوله تعاىل

  .}ُهَو اللَُّه الْوَاِحدُ الْقَهَّاُر { أي تنزيها له عن الولد } ُسْبحَاَنُه { . جعله عز وجل إليهم
اَر َعلَى اللَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمسَ َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض بِالَْحقِّ ُيكَوُِّر اللَّْيلَ َعلَى النَّهَارِ َوُيكَوُِّر النََّه{ ] ٥: [اآلية

  }َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي لِأََجلٍ ُمَسّمًى أَال ُهَو الْعَزِيُز الَْغفَّارُ 
ْخلُقُكُْم ِفي ُبطُونِ َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ وَاِحَدٍة ثُمَّ َجَعلَ ِمنَْها َزْوَجَها َوأَْنَزلَ لَكُْم ِمَن الْأَنَْعامِ ثََمانَِيةَ أَْزوَاجٍ َي{ ] ٦: [اآلية

  } فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ أُمََّهاِتكُمْ َخلْقاً ِمْن َبْعِد َخلْقٍ ِفي ظُلَُماٍت ثَالٍث ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم لَُه الُْملُْك ال إِلَهَ إِلَّا ُهَو
املستغين عن الصاحبة والولد، ومن  أي هو القادر على الكمال} َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض بِالَْحقِّ { : قوله تعاىل

ُيكَوُِّر اللَّْيلَ { . ونبه هبذا على أن يتعبد العباد مبا شاء وقد فعل. كان هكذا فحقه أن يفرد بالعبادة ال أنه يشرك به
ا على معىن وهذ. أي يلقي هذا على هذا وهذا على هذا: قال الضحاك} َعلَى النَّهَارِ وَُيكَوُِّر النََّهاَر َعلَى اللَّْيلِ 

  التكوير يف اللغة وهو طرح الشيء بعضه على بعض؛ يقال كور املتاع أي ألقى بعضه على بعض؛

ما نقص من الليل دخل يف النهار وما نقص من : قال. وقد روي عن ابن عباس هذا يف معىن اآلية. ومنه كور العمامة
تكوير الليل : وقيل} لَ ِفي النََّهارِ َوُيوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ ُيوِلُج اللَّْي{ : وهو معىن قوله تعاىل. النهار دخل يف الليل

وهو معىن . على النهار تغشيته إياه حىت يذهب ضوءه، ويغشى النهار على الليل فيذهب ظلمته، وهذا قول قتادة
{ . أي بالطلوع والغروب ملنافع العباد} َس َوالْقََمرَ َوَسخََّر الشَّْم} { يُْغِشي اللَّْيلَ النَّهَاَر َيطْلُُبُه َحثِيثاً { : قوله تعاىل

. أي يف فلكه إىل أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة حني تنفطر السماء وتنتثر الكواكب} كُلٌّ َيْجرِي َألَجلٍ ُمَسّمًى 
قال . لوعهااألجل املسمى هو الوقت الذي ينتهي فيه سري الشمس والقمر إىل املنازل املرتبة لغروهبا وط: وقيل
. } يس{وقد تقدم بيان هذا يف سورة . يسريان إىل أقصى منازهلما، مث يرجعان إىل أدىن منازهلما ال جياوزانه: الكليب

  .الساتر لذنوب خلقه برمحته} الَْغفَّارُ { الغالب } الَْعزِيزُ { تنبيه أي تنبهوا فإين أنا } أَال } { أَال ُهَو الْعَزِيُز الَْغفَّارُ { 
يعين ليحصل التناسل وقد } ثُمَّ َجَعلَ ِمنَْها َزْوَجَها { يعين آدم عليه السالم } َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة { : له تعاىلقو

أخرب عن األزواج بالنزول، ألهنا } َوأَنَْزلَ لَكُْم ِمَن اَألْنَعامِ ثَمَانَِيةَ أَزَْواجٍ { . وغريها} األعراف{مضى هذا يف 
. اآلية} قَْد أَْنزَلَْنا َعلَْيكُْم ِلَباساً { : وهذا يسمى التدريج؛ ومثله قوله تعاىل. نبات والنبات باملاء املنزلتكونت بال

إن اهللا تعاىل خلق هذه األنعام يف اجلنة مث أنزهلا إىل : وقيل. خلق: وقال سعيد بن جبري. أنزل أنشأ وجعل: وقيل
. فإن آدم ملا هبط إىل األرض أنزل معه احلديد} زَلَْنا الَْحدِيَد ِفيِه بَأٌْس َشِديدٌ وَأَْن{ : األرض؛ كما قيل يف قوله تعاىل

جعل اخللق إنزاال؛ ألن اخللق إمنا يكون بأمر ينزل من : وقيل. أي أعطاكم} وَأَنَْزلَ لَكُْم ِمَن اَألْنَعامِ { : وقيل



إلبل اثنني ومن البقر اثنني ومن الضأن اثنني ومن املعز من ا: قال قتادة. خلق لكم كذا بأمره النازل: فاملعىن. السماء
  اثنني كل واحد

نطفة مث علقة مث : قال قتادة والسدي} َيْخلُقُكُْم ِفي ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم َخلْقاً ِمْن َبْعدِ َخلْقٍ { . وقد تقدم هذا. زوج
. ا يف بطون أمهاتكم من بعد خلقكم يف ظهر آدمخلق} َخلْقاً ِمْن َبْعِد َخلْقٍ { : ابن زيد. مضغة مث عظما مث حلما

ظلمة البطن } ِفي ظُلَُماتٍ ثَالٍث { . يف ظهر األب مث خلقا يف بطن األم مث خلقا بعد الوضع ذكره املاوردي: وقيل
ظلمة املشيمة : وقال ابن جبري. قاله ابن عباس وعكرمة وجماهد وقتادة والضحاك. وظلمة الرحم وظلمة املشيمة

وهذا . ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن املرأة وظلمة الرحم: وقيل. والقول األول أصح. لرحم وظلمة الليلوظلمة ا
رَبُّكُمْ لَُه { أي الذي خلق هذه األشياء } ذَِلكُُم اللَُّه { . أي ال متنعه الظلمة كما متنع املخلوقني. مذهب أيب عبيدة

{ : وقرأ محزة. أي كيف تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إىل عبادة غريه} َرفُونَ فَأَنَّى ُتْص{ . }الُْملُْك ال إِلََه إِال ُهَو 
  .الباقون بضم اهلمزة وفتح امليم. والكسائي بكسر اهلمزة وفتح امليم. بكسر اهلمزة وامليم} أُمََّهاِتكُمْ 

اِدِه الْكُفَْر َوإِنْ َتْشكُرُوا يَْرَضُه لَكُْم َوال َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ إِنْ َتكْفُرُوا فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعْنكُْم َوال يَْرَضى ِلِعَب{ ] ٧: [اآلية
  }أُخَْرى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُْم مَْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ 

أي أن يكفروا أي ال } َوال َيْرَضى ِلعَِباِدِه الْكُفَْر { . شرط وجوابه} عَْنكُْم إِنْ َتكْفُرُوا فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ { : قوله تعاىل
إِنَّ { : معناه ال يرضى لعباده املؤمنني الكفر، وهم الذين قال اهللا فيهم: وقال ابن عباس والسدي. حيب ذلك منهم

وهذا على قول من ال يفرق . أي املؤمنون} بَِها ِعَبادُ اللَِّه  َعْيناً َيشَْرُب{ : وكقوله} ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَيْهِْم ُسلْطَانٌ 
ال يرضى الكفر وإن أراده؛ فاهللا تعاىل يريد الكفر من الكافر وبإرادته كفر ال يرضاه وال : وقيل. بني الرضا واإلرادة

وهذا . دة غري الرضاحيبه، فهو يريد كون ما ال يرضاه، وقد أراد اهللا عز وجل خلق إبليس وهو ال يرضاه، فاإلرا
  .مذهب أهل السنة

وقد مضى القول يف . يدل عليه} َتْشكُرُوا { أي يرضى الشكر لكم؛ ألن } وَإِنْ َتْشكُُروا يَْرَضُه لَكُْم { : قوله تعاىل
مْ لَِئْن َشكَرُْت{ ويرضى مبعىن يثيب ويثين، فالرضا على هذا إما ثوابه فيكون صفة فعل . وغريها} البقرة{الشكر يف 
باإلسكان يف اهلاء قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وشيبة وهبرية عن } يرضه{و . وإما ثناؤه فهو صفة ذات} لَأَزِيَدنَّكُْم 
َوال تَزُِر { . واختلس الباقون. وأشبع الضمة ابن ذكوان وابن كثري وابن حميصن والكسائي وورش عن نافع. عاصم

  .قد تقدم} كُْم مَْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُمْ بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ َوازَِرةٌ وِْزَر أُخَْرى ثُمَّ إِلَى رَبِّ
ِمْن قَْبلُ َوجََعلَ  و إِلَْيِهَوإِذَا َمسَّ الِْأْنَسانَ ُضرٌّ َدَعا َربَُّه ُمنِيباً إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا خَوَّلَُه نِْعَمةً ِمْنُه َنِسَي َما كَانَ َيْدُع{ ] ٨: [اآلية

  }ِللَِّه أَْنَداداً لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَّعْ بِكُفْرَِك قَِليالً إِنََّك ِمْن أَْصحَابِ النَّارِ 
َهلْ َيْسَتوِي الَِّذيَن َيْعلَُمونَ  أَمَّْن ُهَو قَانٌِت آَناَء اللَّْيلِ َساجِداً َوقَاِئماً َيْحذَرُ اآلِخَرةَ وََيْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه قُلْ{ ] ٩: [اآلية

  }َوالَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ إِنََّما َيَتذَكَُّر أُولُو اَأللْبَابِ 
أي راجعا } َدَعا َربَُّه مُنِيباً إِلَْيِه { أي شدة من الفقر والبالء } ُضرٌّ { يعين الكافر } وَإِذَا َمسَّ الِْأْنَسانَ { : قوله تعاىل

خولك : يقال. أي أعطاه وملكه} ثُمَّ إِذَا َخوَّلَُه نِْعَمةً ِمْنهُ { . ا له مستغيثا به يف إزالة تلك الشدة عنهإليه خمبتا مطيع
  :اهللا الشيء أي ملكك إياه، وكان أبو عمرو بن العالء ينشد

  وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا... هنالك إن يستخولوا املال خيولوا 



  :قال أبو النجم. خائل حشمه الواحد: وخول الرجل
  كوم الذرى من خول املخول... أعطى فلم يبخل ومل يبخل 

على هذا } ما{أي نسي ربه الذي كان يدعوه من قبل يف كشف الضر عنه فـ } َنِسَي َما كَانَ َيْدُعو إِلَْيِه ِمْن قَْبلُ { 
: وقيل. واملعىن واحد} ْم َعابُِدونَ َما أَعُْبُد َوال أَنُْت{ : مبعىن من كقوله: وقيل. الوجه هللا عز وجل وهي مبعىن الذي

أي ترك كون الدعاء منه إىل اهللا، فما والفعل على هذا القول . نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إىل اهللا عز وجل
يف مجيع  يعين أندادا من الرجال يعتمدون عليهم: وقال السدي. أي أوثانا وأصناما} َوجََعلَ ِللَِّه أَْنَداداً { . مصدر
} َتَمتَّْع { أي قل هلذا اإلنسان } قُلْ َتَمتَّْع بِكُفْرَِك قَلِيالً { . أي ليقتدي به اجلهال} ِلُيِضلَّ َعْن َسبِيِلِه { . أمورهم

  .أي مصريك إىل النار} إِنََّك ِمْن أَْصَحابِ النَّارِ { . وهو أمر هتديد فمتاع الدنيا قليل
وقرأ احلسن وأبو . بني تعاىل أن املؤمن ليس كالكافر الذي مضى ذكره} انٌِت آَناَء اللَّْيلِ أَمَّْن ُهَو قَ{ : قوله تعاىل

} أَمَّْن ُهَو { : وقرأ نافع وابن كثري وحيىي ابن وثاب واألعمش ومحزة. بالتشديد} أَمَّْن { عمرو وعاصم والكسائي 
. األلف مبنزلة يا، تقول يا زيد أقبل وأزيد أقبل: اءقال الفر. بالتخفيف على معىن النداء؛ كأنه قال يا من هو قانت

  :وحكي ذلك عن سيبويه ومجيع النحويني؛ كما قال أوس بن حجر
  إال يدا ليست هلا عضد... أبين لبيىن لستم بيد 

  :وقال آخر هو ذو الرمة
  فماء اهلوى يرفض أو يترقرق... أدارا حبزوي هجت للعني عربة 

يا من هو قانت إنك من أصحاب اجلنة؛ كما } تَّْع بِكُفْرَِك قَِليالً إِنََّك ِمْن أَْصَحابِ النَّارِ قُلْ َتَم{ فالتقدير عل هذا 
إن : وقيل. فالن ال يصلي وال يصوم، فيا من يصلي ويصوم أبشر؛ فحذف لداللة الكالم عليه: يقال يف الكالم

أفضل؟ أم من جعل هللا أندادا؟ والتقدير الذي هو } اَء اللَّْيلِ أَمَّْن ُهَو قَانٌِت آَن{ ألف استفهام أي } أَمَّْن { األلف يف 
  ومن شدد. قانت خري

فاجلملة اليت عادلت أم حمذوفة، واألصل أم من } أَمَّْن ُهَو قَانٌِت { فاملعىن العاصون املتقدم ذكرهم خري } أَمَّْن { 
ويف قانت . أم الذي هو قانت أفضل ممن ذكر: روأم مبعىن بل، ومن مبعىن الذي؛ والتقدي: النحاس. فأدغمت يف امليم

أنه القائم يف : الثالث. أنه اخلاشع يف صالته؛ قاله ابن شهاب: الثاين. أنه املطيع؛ قاله ابن مسعود: أحدها: أربعة أوجه
 وقد روي عن النيب صلى اهللا. وقول ابن مسعود جيمع ذلك. أنه الداعي لربه: الرابع. صالته؛ قاله حيىي بن سالم

وروي عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم " كل قنوت يف القرآن فهو طاعة هللا عز وجل: "عليه وسلم أنه قال
وروى عبداهللا . وتأوله مجاعة من أهل العلم على أنه طول القيام" طول القنوت: "أنه سئل أي الصالة أفضل؟ فقال

من : وقال جماهد. إال طول القيام، وقراءة القرآن ما أعرف القنوت: عن نافع عن ابن عمر سئل عن القنوت فقال
وكان العلماء إذا وقفوا يف الصالة غضوا أبصارهم، وخضعوا ومل يلتفتوا يف . القنوت طول الركوع وغض البصر

أصل هذا أن القنوت الطاعة، فكل ما : قال النحاس. صالهتم، ومل يعبثوا ومل يذكروا شيئا من أمر الدنيا إال ناسني
قال يل ابن : ه فهو طاعة هللا عز وجل، فهذه األشياء كلها داخلة يف الطاعة وما هو أكثر منها كما قال نافعقيل في

أرأيت لو وجهتك يف حاجة أكنت متضى : عمر قم فصل فقمت أصلي وكان علي ثوب خلق، فدعاين فقال يل
انت ها هنا، فذكر حيىي بن سالم أنه واختلف يف تعيني الق. فاهللا أحق أن تتزين له: كنت أتزين قال: هكذا؟ فقلت

وقال . هو أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما: وقال ابن عباس يف رواية الضحاك عنه. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وعن . صهيب وأبو ذر وابن مسعود: الكلىب. إنه عمار بن ياسر: وقال مقاتل. هو عثمان رضي اهللا عنه: ابن عمر



وعن . ساعاته؛ أوله وأوسطه وآخره: قال احلسن} آَناَء اللَّْيلِ { . فيمن كان على هذه احلالالكليب أيضا أنه مرسل 
من أحب أن يهون اهللا عليه الوقوف يوم القيامة، فلريه اهللا : قال ابن عباس. جوف الليل} آَناَء اللَّْيلِ { : ابن عباس

{ . وقول احلسن عام. ما بني املغرب والعشاء: قيلو. يف ظلمة الليل ساجدا وقائما حيذر اآلخرة، ويرجو رمحة ربه
  أي} وََيْرُجو َرْحَمةَ َربِّهِ { . أي عذاب اآلخرة: قال سعيد بن جبري} َيْحذَُر اآلِخَرةَ 

: وال يقف على قوله. هذا متمن: وروي عن احلسن أنه سئل عن رجل يتمادى يف املعاصي ويرجو فقال. نعيم اجلنة
قُلْ َهلْ َيْستَوِي الَِّذيَن َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن ال { : على معىن النداء؛ ألن قوله} أَمَّْن ُهَو قَانِتٌ { ن خفف م} َرْحَمةَ َربِِّه { 

أي كما ال يستوي : قال الزجاج. متصل إال أن يقدر يف الكالم حذف وهو أيسر، على ما تقدم بيانه} َيْعلَُمونَ 
الذين يعلمون هم الذين ينتفعون : وقال غريه. يستوي املطيع والعاصي الذين يعلمون والذين ال يعلمون كذلك ال

أي } إِنََّما َيَتذَكَّرُ أُولُو اَأللَْبابِ { . بعلمهم ويعملون به، فأما من مل ينتفع بعلمه ومل يعمل به فهو مبنزلة من مل يعلم
  .أصحاب العقول من املؤمنني

َمُنوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ِللَِّذيَن أَْحسَُنوا ِفي َهِذهِ الدُّنَْيا َحَسَنةٌ َوأَْرُض اللَِّه َواِسَعةٌ إِنََّما قُلْ َيا ِعبَاِد الَِّذيَن آ{ ] ١٠: [اآلية
  }ُيَوفَّى الصَّابُِرونَ أَْجرَُهْم بَِغْيرِ ِحسَابٍ 

أي أتقوا معاصيه والتاء } وا رَبَّكُمْ اتَّقُ{ أي قل يا حممد لعبادي املؤمنني } قُلْ َيا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا { : قوله تعاىل
{ : مث قال. يريد جعفر بن أيب طالب والذين خرجوا معه إىل احلبشة: وقال ابن عباس. مبدلة من واو وقد تقدم

عىن للذين امل: وقيل. يعين باحلسنة األوىل الطاعة وبالثانية الثواب يف اجلنة} ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا ِفي َهِذهِ الدُّنَْيا َحَسَنةٌ 
أحسنوا يف الدنيا حسنة يف الدنيا، يكون ذلك زيادة على ثواب اآلخرة، واحلسنة الزائدة يف الدنيا الصحة والعافية 

  .واألول أصح؛ ألن الكافر قد نال نعم الدنيا: قال القشريي. والظفر والغنيمة
نة يف الدنيا الثناء احلسن، ويف اآلخرة وقد تكون احلس. ويناهلا معه املؤمن ويزاد اجلنة إذا شكر تلك النعم: قلت
وقد مضى القول يف هذا مستوىف يف . فهاجروا فيها وال تقيموا مع من يعمل باملعاصي} َوأَْرُض اللَِّه َواِسَعةٌ { . اجلزاء

} ُض َعْرضَُها السََّماوَاُت َواَألْر{ : املراد أرض اجلنة؛ رغبهم يف سعتها وسعة نعيمها؛ كما قال: وقيل} النساء{
  واجلنة قد تسمى أرضا؛

واألول أظهر } َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدقََنا َوْعَدُه َوأَْوَرثََنا اَألْرضَ َنَتبَوَّأُ ِمَن الَْجنَِّة َحْيثُ َنَشاُء { : قال اهللا تعاىل
عة األرض سعة الرزق؛ ألنه حيتمل أن يريد بس: املاوردي. أي ارحلوا من مكة إىل حيث تأمنوا. فهو أمر باهلجرة

  .يرزقهم من األرض فيكون معناه ورزق اهللا واسع وهو أشبه؛ ألنه أخرج سعتها خمرج االمتنان
كن يف : فتكون اآلية دليال على االنتقال من األرض الغالية، إىل األرض الراخية، كما قال سفيان الثوري: قلت

يزاد على : وقيل. أي بغري تقدير} فَّى الصَّابُِرونَ أَْجَرُهْم بَِغْيرِ ِحَسابٍ إِنََّما ُيَو{ .موضع متأل فيه جرابك خبزا بدرهم 
أي بغري متابعة وال مطالبة كما تقع } بِغَْيرِ ِحَسابٍ { : وقيل. الثواب؛ ألنه لو أعطي بقدر ما عمل لكان حبساب

: يه الصالة والسالم خمربا عن اهللا عز وجلهنا الصائمون؛ دليله قوله عل} الصَّابُِرونَ { و . املطالبة بنعيم الدنيا
كل أجر يكال كيال ويوزن وزنا إال الصوم فإنه حيثى حثوا ويغرف غرفا؛ : قال أهل العلم" الصوم يل وأنا أجزي به"

: قال}  إِنََّما ُيَوفَّى الصَّابُِرونَ أَْجَرُهْم بَِغْيرِ ِحَسابٍ{ : وقال مالك بن أنس يف قوله. وحكي عن علي رضي اهللا عنه
. وال شك أن كل من سلم فيما أصابه، وترك ما هني عنه، فال مقدار ألجرهم. هو الصرب على فجائع الدنيا وأحزاهنا

تنصب : "ال واهللا ما هناك مكيال وال ميزان، حدثين أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وقال قتادة



وازين وكذلك الصالة واحلج ويؤتى بأهل البالء فال ينصب هلم املوازين فيؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بامل
  مث تال النيب صلى اهللا عليه وسلم" ميزان وال ينشر هلم ديوان ويصب عليهم األجر صبا

أنه  ولفظ صابر ميدح به وإمنا هو ملن صرب عن املعاصي، وإذا أردت. }إِنََّما ُيَوفَّى الصَّابُِرونَ أَْجرَُهْم بَِغْيرِ ِحسَابٍ { 
  .مستوىف} البقرة{وقد مضى يف . صرب على املصيبة قلت صابر على كذا؛ قال النحاس

  }قُلْ إِنِّي أُِمْرُت أَنْ أَْعُبَد اللََّه ُمْخِلصاً لَُه الدِّيَن { ] ١١: [اآلية
  }َوأُمِْرُت ِلأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْسِلِمَني { ] ١٢: [اآلية
  }افُ إِنْ َعَصْيُت َربِّي َعذَابَ َيْومٍ َعِظيمٍ قُلْ إِنِّي أََخ{ ] ١٣: [اآلية
  }قُلِ اللََّه أَْعُبُد ُمْخِلصاً لَُه ِدينِي { ] ١٤: [اآلية
ال ذَِلَك ُهوَ ِة أَفَاْعُبدُوا َما ِشئُْتْم ِمْن ُدونِِه قُلْ إِنَّ الَْخاسِرِيَن الَِّذيَن َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم َوأَْهِليهِمْ َيْوَم الْقَِياَم{ ] ١٥: [اآلية

  }الُْخسَْرانُ الُْمبُِني 
  }قُونِ لَُهْم ِمْن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ ِمَن النَّارِ َوِمْن َتحِْتهِْم ظُلَلٌ ذَِلكَ ُيخَوُِّف اللَُّه بِِه ِعَباَدُه َيا ِعَباِد فَاتَّ{ ] ١٦: [اآلية

من هذه } َوأُمِْرُت َألنْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْسِلِمَني { . تقدم} لَُه الدِّيَن  قُلْ إِنِّي أُمِْرُت أَنْ أَْعُبدَ اللََّه ُمخِْلصاً{ : قوله تعاىل
األمة، وكذلك كان؛ فإنه كان أول من خالف دين آبائه؛ وخلع األصنام وحطمها، وأسلم هللا وآمن به، ودعا إليه 

ويف الكالم . الم أجل: وقيل. ين وغريهصلة زائدة قال اجلرجا} َألنْ أَكُونَ { : والالم يف قوله. صلى اهللا عليه وسلم
  .}َألنْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْسِلِمَني { حذف أي أمرت بالعبادة 

يريد عذاب يوم القيامة وقال حني دعاه قومه إىل } قُلْ إِنِّي أَخَاُف إِنْ َعَصْيتُ رَبِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ { : قوله تعاىل
ِلَيْغِفَر لََك { : هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل: وقال أبو محزة الثمايل وابن املسيب .دين آبائه؛ قال أكثر أهل التفسري
  .فكانت هذه اآلية من قبل أن يغفر ذنب النيب صلى اهللا عليه وسلم} اللَُّه َما َتقَدََّم ِمْن ذَنْبَِك َوَما تَأَخََّر 

فَاْعُبدُوا َما ِشئُْتْم { . طاعيت وعباديت} ُمْخِلصاً لَُه ِدينِي { ، } ُبُد أَْع{ نصب بـ } اهللا} {قُلِ اللََّه أَْعُبدُ { : قوله تعاىل
  .منسوخة بآية السيف: وقيل. } اْعَملُوا َما ِشئُْتْم { : أمر هتديد ووعيد وتوبيخ؛ كقوله تعاىل} ِمْن ُدونِِه 
قال } أَْهلِيهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة أَال ذَِلَك ُهَو الُْخْسَرانُ الُْمبُِني قُلْ إِنَّ الْخَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َو{ : قوله تعاىل

ليس من أحد إال وقد خلق اهللا له زوجة يف اجلنة، فإذا دخل النار خسر نفسه : ميمون بن مهران عن ابن عباس
ا كان له قبل ذلك، وهو قوله فمن عمل بطاعة اهللا كان له ذلك املنزل واألهل إال م: يف رواية عن ابن عباس. وأهله
مسى ما حتتهم ظلال؛ ألهنا تظل } لَُهْم ِمْن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ ِمَن النَّارِ َوِمْن َتْحِتهِْم ظُلَلٌ { . }أُولَِئَك ُهُم الْوَارِثُونَ { : تعاىل

َيْوَم يَْغَشاُهمُ الَْعذَاُب { : وقوله} غََواشٍ  لَُهْم ِمْن َجَهنََّم مَِهاٌد َوِمْن فَْوِقهِْم{ : من حتتهم، وهذه اآلية نظري قوله تعاىل
َيا ِعَباِد فَاتَّقُونِ { . أولياءه: قال ابن عباس} ذَِلَك ُيَخوِّفُ اللَُّه بِِه ِعَباَدهُ َيا ِعَباِد { . }ِمْن فَْوِقهِْم َوِمْن َتْحِت أَْرُجِلهِمْ 

  .خاص بالكفار: وقيل. هو عام يف املؤمن والكافر: وقيل. أي يا أوليائي فخافون} 
  }وَالَِّذيَن اجَْتَنُبوا الطَّاغُوَت أَنْ َيعُْبُدوَها وَأََنابُوا إِلَى اللَِّه لَُهُم الُْبْشَرى فََبشِّْر ِعَباِد { ] ١٧: [اآلية
  }اللَُّه َوأُولَِئَك ُهمْ أُولُو الْأَلَْبابِ  الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فَيَتَّبُِعونَ أَْحَسَنُه أُولَِئكَ الَِّذيَن َهَداُهُم{ ] ١٨: [اآلية

. الطاغوت مجع وجيوز أن تكون واحدة مؤنثة: قال األخفش} وَالَِّذيَن اْجَتَنبُوا الطَّاغُوَت أَنْ يَْعُبُدوَها { : قوله تعاىل
. و الشيطانه: قال جماهد وابن زيد. أي تباعدوا من الطاغوت وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. وقد تقدم



وقيل إنه اسم أعجمي مثل طالوت وجالوت وهاروت . إنه الكاهن: وقيل. هو األوثان: وقال الضحاك والسدي
  والذين: يف موضع نصب بدال من الطاغوت، تقديره} أن{إنه اسم عريب مشتق من الطغيان، و : وقيل. وماروت

يف احلياة الدنيا باجلنة } لَُهُم الُْبشَْرى { . جعوا إىل عبادته وطاعتهأي ر} َوأَنَاُبوا إِلَى اللَِّه { . أجتنبوا عبادة الطاغوت
روي أهنا نزلت يف عثمان وعبدالرمحن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبري رضي اهللا عنهم؛ سألوا أبا . يف العقىب

غريمها ممن وحد اهللا نزلت يف زيد بن عمرو بن نفيل وأيب ذر و: وقيل. بكر رضي اهللا عنه فأخربهم بإميانه فآمنوا
قال ابن } فََبشِّْر ِعَباِد الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنُه { : وقوله. تعاىل قبل مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم

يستمعون : وقيل. هو الرجل يسمع احلسن والقبيح فيتحدث باحلسن وينكف عن القبيح فال يتحدث به: عباس
. يستمعون القرآن وأقوال الرسول فيتبعون أحسنه أي حمكمه فيعملون به: وقيل. وغريه فيتبعون القرآن القرآن
يستمعون العقوبة الواجبة هلم والعفو : وقيل. يستمعون عزما وترخيصا فيأخذون بالعزم دون الترخيص: وقيل

وقال ". ال إله إال اهللا"قبل اإلسالم إن أحسن القول على من جعل اآلية فيمن وحد اهللا : وقيل. فيأخذون بالعفو
نزلت يف زيد بن عمرو بن نفيل وأيب ذر الغفاري وسلمان الفارسي، اجتنبوا الطاغوت أن : عبدالرمحن بن زيد

 َوأُولَِئَك{ . ملا يرضاه} أُولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه { . يعبدوها يف جاهليتهم، واتبعوا أحسن ما صار من القول إليهم
  .أي أصحاب العقول من املؤمنني الذين انتفعوا بعقوهلم} ُهْم أُولُو األَلَْبابِ 

  }أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه كَِلَمةُ الَْعذَابِ أَفَأَْنَت ُتْنِقذُ َمْن ِفي النَّارِ { ] ١٩: [اآلية
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيرص على } ْن ِفي النَّارِ أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه كَِلَمةُ الَْعذَابِ أَفَأَْنَت ُتْنِقذُ َم{ : قوله تعاىل

يريد أبا هلب وولده ومن ختلف من : قال ابن عباس. إميان قوم وقد سبقت هلم من اهللا الشقاوة فنزلت هذه اآلية
م، وكذا قال تأكيدا لطول الكال} أَفَأَْنَت { : وكرر االستفهام يف قوله. عشرية النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلميان

أَفََمْن { : واملعىن. على ما تقدم} أََيِعدُكُْم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّْم َوكُْنُتمْ ُترَاباً َوِعظَاماً أَنَّكُْم ُمخَْرُجونَ { : سيبويه يف قوله تعاىل
. التوقيف والتقرير وجيء باالستفهام؛ ليدل على. والكالم شرط وجوابه. أفأنت تنقذه} َحقَّ َعلَْيِه كَِلَمةُ الَْعذَابِ 

  املعىن أفأنت تنقذ من حقت عليه: وقال الفراء

أفمن حق عليه كلمة العذاب ينجو منه، وما بعده : إن يف الكالم حذفا والتقدير: وقيل. واملعىن واحد. كلمة العذاب
ألن الفعل إذا تقدم ووقع بينه }  حَقَّْت كَِلَمةُ الَْعذَابِ{ : وقال يف موضع آخر} أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه { : وقال. مستأنف

وبني املوصوف به حائل جاز التذكري والتأنيث، على أن التأنيث هنا ليس حبقيقي بل الكلمة يف معىن الكالم والقول؛ 
  .أي أفمن حق عليه قول العذاب

نِيَّةٌ َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر َوْعَد اللَِّه ال ُيْخِلُف لَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم غَُرٌف ِمْن فَْوِقَها غَُرٌف َمْب{ ] ٢٠: [اآلية
  }اللَُّه الِْميَعاَد 
ملا بني أن للكفار ظال من النار من فوقهم ومن حتتهم بني أن للمتقني غرفا } لَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم { : قوله تعاىل

ما رأيت : ليس لالستدرار؛ ألنه مل يأت نفي كقوله} لَِكنِ { عضا و فوقها غرف؛ ألن اجلنة درجات يعلو بعضها ب
قال ابن } َمْبنِيَّةٌ { . جاءين زيد لكن عمرو مل يأت: زيدا لكن عمرا؛ بل هو لترك قصة إىل قصة خمالفة لألوىل كقولك

نصب على } َوْعَد اللَِّه { . نزهةأي هي جامعة ألسباب ال} َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر { من زبرجد وياقوت : عباس
ال ُيْخِلُف اللَّهُ { . وجيوز الرفع مبعىن ذلك وعد اهللا. وعدهم اهللا ذلك وعدا} لَُهْم غَُرفٌ { املصدر؛ ألن معىن 

  .أي ما وعد الفريقني} الِْميَعادَ 



ُه يََنابِيَع ِفي اَألْرضِ ثُمَّ ُيخْرُِج بِِه َزْرعاً ُمْخَتِلفاً أَلَْواُنُه ثُمَّ أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فََسلَكَ{ ] ٢١: [اآلية
  }َيهِيُج فََتَراُه ُمْصفَّراً ثُمَّ َيْجَعلُُه ُحطَاماً إِنَّ ِفي ذَِلَك لَذِكَْرى ِلأُوِلي األَلَْبابِ 

أي إنه ال خيلف امليعاد يف إحياء اخللق، والتمييز بني املؤمن } اًء أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َم{ : قوله تعاىل
{ أي من السحاب } أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء { . والكافر، وهو قادر على ذلك كما أنه قادر على إنزال املاء من السماء

  أي فأدخله يف األرض} فَسَلَكَُه { أي املطر } َماًء 

مجع ينبوع وهو يفعول من نبع ينبع وينبع وينبع بالرفع } َينَابِيعَ } { كَنَّاُه ِفي اَألْرضِ فَأَْس{ : وأسكنه فيها؛ كما قال
  :وحكى لنا ابن كيسان يف قول الشاعر: النحاس. والنصب واخلفض

  ينباع من ذفرى غضوب جسرة
وقد مضى يف . والينبوع عني املاء واجلمع الينابيع. أن معناه ينبع فأشبع الفتحة فصارت ألفا، نبوعا خرج

هو للجنس أي زروعا شىت هلا ألوان } َزْرعاً { أي بذلك املاء اخلارج من ينابيع األرض } ثُمَّ ُيْخرِجُ بِِه { .}سبحان{
كل ماء يف األرض فمن السماء نزل، إمنا ينزل : قال الشعيب والضحاك. خمتلفة، محرة وصفرة وزرقة وخضرة ونورا

{ أي بعد خضرته } فَتََراُه { . أي ييبس} ثُمَّ َيهِيُج { . منها العيون والركايامن السماء إىل الصخرة، مث تقسم 
: قال. كذلك هاج النبت: قال. يقال هاجت األرض هتيج إذا أدبر نبتها ووىل: قال املربد قال األصمعي} ُمْصفَّراً 

بس بقلها أو اصفر، وأرض هائجة ي. هاج النبت هياجا أي يبس: وقال اجلوهري. وكذلك قال غري األصمعي
وأهاجت الريح النبت أيبسته، وأهيجنا األرض أي وجدناها هائجة النبات، وهاج هائجه أي ثار غضبه، وهدأ 

واملعىن أن من . أي فتاتا مكسرا من حتطم العود إذا تفتت من اليبس} ثُمَّ َيْجَعلُُه ُحطَاماً { . هائجه أي سكنت فورته
هو مثل ضربه اهللا للقرآن ولصدور من يف األرض، أي أنزل من السماء : قيلو. قدر على هذا قدر على اإلعادة
أي دينا خمتلفا بعضه أفضل من بعض، فأما } ثُمَّ ُيخْرُِج بِِه َزْرعاً ُمْخَتِلفاً أَلَْواُنهُ { قرآنا فسلكه يف قلوب املؤمنني 

هو مثل ضربه اهللا للدنيا؛ أي : وقيل. هيج الزرعاملؤمن فيزداد إميانا ويقينا، وأما الذي يف قلبه مرض فإنه يهيج كما ي
  .} إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِذكَْرى ُألوِلي اَأللَْبابِ { . كما يتغري النبت األخضر فيصفر كذلك الدنيا بعد هبجتها

قَاِسَيِة قُلُوبُُهْم ِمْن ِذكْرِ اللَِّه أُولَِئَك ِفي أَفََمْن َشَرحَ اللَُّه َصْدَرُه ِللْإِْسالمِ فَُهَو َعلَى ُنورٍ ِمْن َربِِّه فَوَْيلٌ ِللْ{ ] ٢٢: [اآلية
  }َضاللٍ ُمبِنيٍ 

وسع صدره لإلسالم حىت ثبت : قال ابن عباس. شرح فتح ووسع} أَفََمْن شََرَح اللَّهُ َصْدَرُه ِلِإلْسالمِ { : قوله تعاىل
ال جيوز أن يكون هذا الشرح إال بعد  وسع صدره باإلسالم للفرح به والطمأنينة إليه؛ فعلى هذا: وقال السدي. فيه

. أي على هدى من ربه} فَُهَو َعلَى ُنورٍ ِمْن َربِِّه { . اإلسالم؛ وعلى الوجه األول جيوز أن يكون الشرح قبل اإلسالم
اس أي وقلب ق. يقال قسا القلب إذا صلب، وكذلك عتا وعسا مقاربة هلا: قال املربد} فََوْيلٌ ِللْقَاِسَيِة قُلُوبُُهْم { 

وحكى . واملراد مبن شرح اهللا صدره ها هنا فيما ذكر املفسرون علي ومحزة رضي اهللا عنهما. صلب ال يرق وال يلني
وعنه أيضا والكليب رسول اهللا صلى اهللا . عمار بن ياسر: وقال مقاتل. النقاش أنه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

قلنا يا رسول اهللا : وروى مرة عن ابن مسعود قال. لق اإلميان فيهواآلية عامة فيمن شرح اهللا صدوره خب. عليه وسلم
إذا دخل النور : "كيف انشرح صدره؟ قال} أَفََمْن شََرَح اللَّهُ َصْدَرُه ِللْإِْسالمِ فَُهَو َعلَى ُنورٍ ِمْن َربِّهِ { : قوله تعاىل

ابة إىل دار اخللود والتجايف عن دار الغرور اإلن: "قال. يا رسول اهللا وما عالمة ذلك؟: قلنا" القلب انشرح وانفتح
أن رجال قال يا : وخرجه الترمذي احلكيم يف نوادر األصول من حديث ابن عمر" واالستعداد للموت قبل نزوله



أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا وإذا دخل النور يف القلب انفسح : "رسول اهللا أي املؤمنني أكيس؟ قال
اإلنابة إىل دار اخللود والتجايف عن دار الغرور واالستعداد للموت : "فما آية ذلك يا نيب اهللا؟ قال :قالوا" واستوسع

فذكر صلى اهللا عليه وسلم خصاال ثالثة، وال شك أن من كانت فيه هذه اخلصال فهو الكامل " قبل نزول املوت
ت جزاء ألعمال الرب، أال ترى كيف ذكره اهللا يف اإلميان، فإن اإلنابة إمنا هي أعمال الرب؛ ألن دار اخللود إمنا وضع

فاجلنة جزاء األعمال؛ فإذا انكمش العبد يف } جََزاًء بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ { : مواضع يف تنزيله مث قال بعقب ذلك
  أعمال الرب فهو إنابته إىل دار اخللود، وإذا مخد حرصه عن الدنيا، وهلا عن طلبها، وأقبل على

وإذا أحكم أموره بالتقوى فكان ناظرا يف كل أمر، واقفا . ها فاكتفى به وقنع، فقد جتاىف عن دار الغرورما يغنيه من
وإمنا صار هكذا . فهذه عالمتهم يف الظاهر. متأدبا متثبتا حذرا يتورع عما يريبه إىل ما ال يريبه، فقد استعد للموت

ا أهنا دار الغرور، وإمنا صارت له هذه الرؤية بالنور الذي لرؤية املوت، ورؤية صرف اآلخرة عن الدنيا، ورؤية الدني
} ِمْن ِذكْرِ اللَِّه { : املراد أبو هلب وولده؛ ومعىن: قيل} فََوْيلٌ ِللْقَاِسَيِة قُلُوبُُهْم ِمْن ِذكْرِ اللَِّه { : وقوله. وجل القلب

وهذا اختيار . ملعىن قست عن قبول ذكر اهللامبعىن عن، وا} ِمْن { إن : وقيل. أن قلوهبم تزداد قسوة من مساع ذكره
قال اهللا تعاىل اطلبوا احلوائج من : "وعن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. الطربي

: وقال مالك بن دينار". السمحاء فإين جعلت فيهم رمحيت وال تطلبوها من القاسية قلوهبم فإين جعلت فيهم سخطي
  .ة أعظم من قسوة قلب، وما غضب اهللا على قوم إال نزع الرمحة من قلوهبمما ضرب عبد بعقوب

ثُمَّ َتِلُني  اللَُّه َنزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث ِكتَاباً ُمَتَشابِهاً مَثَانَِي َتقْشَِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَِّذيَن َيْخَشْونَ رَبَُّهْم{ ] ٢٣: [اآلية
  }رِ اللَِّه ذَِلَك ُهَدى اللَِّه َيْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد ُجلُوُدُهْم َوقُلُوُبُهمْ إِلَى ِذكْ

  :فيه ثالث مسائل
بني أن أحسن ما يسمع } فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنُه { : يعين القرآن ملا قال} اللَُّه َنزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث { : قوله تعاىل -األوىل
لو حدثتنا فأنزل اهللا : قال سعد بن أيب وقاص قال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أنزله اهللا وهو القرآن ما

} َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ { : لو قصصت علينا فنزل: فقالوا} اللَُّه نَزَّلَ أَْحَسَن الَْحدِيِث { : عز وجل
وعن ابن مسعود رضي اهللا . اآلية} لَْم َيأِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلذِكْرِ اللَِّه أَ{ : لو ذكرتنا فنزل: فقالوا

. واحلديث ما حيدث به احملدث. حدثنا فنزلت: عنه أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملوا ملة فقالوا له
  سلم كان حيدث بهومسي القرآن حديثا؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

إِنْ { : وقوله} أَفَِمْن َهذَا الَْحِديِث تَْعَجُبونَ { : وقوله} فَبِأَيِّ َحدِيٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ { : أصحابه وقومه، وهو كقوله
نِي َوَمْن ُيكَذُِّب بَِهذَا الَْحِديثِ فَذَْر{ : وقوله} َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثاً { : وقوله} لَْم ُيْؤِمنُوا بَِهذَا الَْحِديِث أََسفاً 

وتوهم قوم أن احلديث من احلدوث فيدل على أن كالمه حمدث وهو وهم؛ ألنه ال يريد لفظ : قال القشريي} 
 إن احلدوث يرجع إىل التالوة ال إىل: وقد قالوا} َما َيأْتِيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمْن َربِّهِْم ُمْحَدثٍ { : احلديث على ما يف قوله

} أَْحَسَن الَْحِديِث { نصب على البدل من } ِكَتاباً { . املتلو، وهو كالذكر مع املذكور إذا ذكرنا أمساء الرب تعاىل
يشبه بعضه بعضا يف احلسن واحلكمة ويصدق بعضه بعضا، ليس فيه } ُمَتَشابِهاً { . وحيتمل أن يكون حاال منه

يشبه كتب اهللا املنزلة على أنبيائه؛ ملا : وقيل. ا يف اآلي واحلروفيشبه بعضه بعض: وقال قتادة. تناقض وال اختالف
تثىن فيه القصص واملواعظ واألحكام وثىن } مَثَانَِي { . يتضمنه من أمر وهني وترغيب وترهيب وإن كان أعم وأعجز

ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم إِلَى ِذكْرِ ثُمَّ َتِلُني { . تضطرب وتتحرك باخلوف مما فيه من الوعيد} تَقَْشِعرُّ { . للتالوة فال ميل



  .يعين اإلسالم} إِلَى ذِكْرِ اللَِّه { : وقيل. إىل العمل بكتاب اهللا والتصديق به: وقيل. أي عند آية الرمحة} اللَِّه 
كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذا قرئ : وعن أمساء بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما قالت -الثانية

فإن أناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر : قيل هلا. عليهم القرآن كما نعتهم اهللا تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم
مر ابن عمر برجل : وقال سعيد بن عبدالرمحن اجلمحي. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: فقالت. أحدهم مغشيا عليه

إنا : فقال ابن عمر. ا قرئ عليه القرآن ومسع ذكر اهللا سقطإنه إذ: ما بال هذا؟ قالوا: من أهل القرآن ساقط فقال
إن الشيطان يدخل يف جوف أحدهم؛ ما كان هذا صنيع أصحاب حممد صلى اهللا : مث قال. لنخشى اهللا وما نسقط

بيننا : ذكر عند ابن سريين الذين يصرعون إذا قرئ عليهم القرآن، فقال: وقال عمر بن عبدالعزيز. عليه وسلم
أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه، مث يقرأ عليه القرآن من أوله إىل آخره فإن رمى بنفسه فهو وبينهم 
  وقال أبو عمران. صادق

قل لصاحب : وعظ موسى عليه السالم بين إسرائيل ذات يوم فشق رجل قميصه، فأوحى اهللا إىل موسى: اجلوين
  .يل عن قلبهالقميص ال يشق قميصه فإين ال أحب املبذرين؛ يشرح 

ذرأ أيب بن كعب عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه أصحابه فرقوا فقال النيب صلى اهللا عليه : وقال زيد بن أسلم
إذا اقشعر : "وعن العباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال". اغتنموا الدعاء عند الرقة فإهنا رمحة: "وسلم

وعن ابن عباس أن رسول اهللا ". خطاياه كما يتحات عن الشجرة البالية ورقهاجلد املؤمن من خمافة اهللا حتاتت عنه 
وعن شهر بن حوشب عن ". ما اقشعر جلد عبد من خشية اهللا إال حرمه اهللا على النار: "صلى اهللا عليه وسلم قال

فادع اهللا : قالت بلى؛: إمنا الوجل يف قلب الرجل كاحتراق السعفة، أما جتد إال قشعريرة؟ قلت: أم الدرداء قالت
ومن أين تعلم : قالوا. إين ألعلم مىت يستجاب يل: قال فالن: وعن ثابت البناين قال. فإن الدعاء عند ذلك مستجاب

اقشعر جلد الرجل : يقال. إذا اقشعر جلدي، ووجل قليب، وفاضت عيناي، فذلك حني يستجاب يل: ذلك؟ قال
  :قال امرؤ القيس. ، ألهنا زائدة؛ يقال أخذته قشعريرةأقشعرارا فهو مقشعر واجلمع قشاعر فتحذف امليم

  والقلب من خشية مقشعر... فبت أكابد ليل التمام 
إن القرآن ملا كان يف غاية اجلزالة والبالغة، فكانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته، اقشعرت اجللود منه : وقيل

لَْو أَنَْزلَْنا َهذَا الْقُْرآنَ َعلَى َجَبلٍ لَرَأَْيَتُه خَاِشعاً { : تعاىل إعظاما له، وتعجبا من حسن ترصيعه وهتيبا ملا فيه؛ وهو كقوله
مثَّ َتِلُني ُجلُودُُهْم َوقُلُوُبُهمْ { ُ:فالتصدع قريب من االقشعرار، واخلشوع قريب من قوله } ُمَتَصدِّعاً ِمْن َخْشَيِة اللَِّه 

أي : وقيل. أي القرآن هدى اهللا} ذَِلَك ُهَدى اللَِّه { . ينته وسكونهومعىن لني القلب رقته وطمأن} إِلَى ِذكْرِ اللَّهِ 
أي من خذله فال } َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد { . الذي وهبه اهللا هلؤالء من خشية عقابه ورجاء ثوابه هدى اهللا

ووقف ابن .  غري موضع واحلمد هللاوقد مضى معىن هذا كله مستوىف يف. وهو يرد على القدرية وغريهم. مرشد له
  .يف املوضعني بالياء، الباقون بغري ياء} َهادٍ { : كثري وابن حميصن على قوله

  }أَفََمْن َيتَِّقي بَِوْجهِهِ ُسوَء الَْعذَابِ َيْوَم الِْقَياَمِة َوِقيلَ ِللظَّاِلِمَني ذُوقُوا َما كُْنُتْم َتكِْسُبونَ { ] ٢٤: [اآلية
  }كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَأََتاُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ ال َيْشُعُرونَ { ] ٢٥: [اآلية
  }فَأَذَاقَُهُم اللَُّه الِْخْزَي ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َولََعذَاُب الْآخَِرِة أَكَْبُر لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ { ] ٢٦: [اآلية

يرمى به مكتوفا يف النار فأول شيء متس منه : قال عطاء وابن زيد} هِِه ُسوَء الَْعذَابِ أَفََمْن َيتَِّقي بَِوْج{ : قوله تعاىل
هو أن الكافر يرمى به يف النار مغلولة يداه إىل : وقال مقاتل. جير على وجهه يف النار: وقال جماهد. النار وجهه



 احلجر وهو معلق يف عنقه، فحرها عنقه، ويف عنقه صخرة عظيمة كاجلبل العظيم من الكربيت، فتشتعل النار يف
أَفََمْن َيتَِّقي { أي : قال األخفش. واخلرب حمذوف. ووهجها على وجهه؛ ال يطيق دفعها عن وجهه من أجل األغالل

َوِقيلَ } { الِْقَياَمةِ أَفََمْن ُيلْقَى ِفي النَّارِ خَْيٌر أَمَّْن يَأِْتي آِمناً َيْوَم { : أفضل أم من سعد، مثل} بَِوْجهِهِ ُسوَء الَْعذَابِ 
َهذَا َما { ومثله . أي جزاء كسبكم من املعاصي} ذُوقُوا َما كُْنُتمْ َتكِْسُبونَ { أي وتقول اخلزنة للكافرين } ِللظَّاِلِمَني 

  .}كََنزُْتْم النْفُِسكُْم فَذُوقُوا َما كُنُْتْم َتكْنُِزونَ 
أي كذب قبلهم أقوام كانوا أشد من هؤالء بطشا وأكثر أمواال وأوالدا }  كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم{ : قوله تعاىل

فَأَذَاقَُهُم اللَُّه . كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَأََتاُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ ال َيشُْعُرونَ{ . وأوسع عيشا، فأهلكتهم كثمود وعاد
يقال لكل ما نال اجلارحة من شيء قد ذاقته،أي وصل إليها كما : وقال املربد. اهتقدم معن} الِْخْزَي ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا 

} َولََعذَاُب الْآِخَرِة أَكَْبُر { واخلزي من املكروه واخلزاية من االستحياء : قال. تصل احلالوة واملرارة إىل الذائق هلما
  .}لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ { أي مما أصاهبم يف الدنيا 

  }َولَقَْد ضََرْبَنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َمثَلٍ لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ { ] ٢٧: [اآلية
  }قُْرآناً عََربِّياً غَْيَر ِذي ِعَوجٍ لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ { ] ٢٨: [اآلية

َما { : أي من كل مثل حيتاجون إليه؛ مثل قوله تعاىل} ثَلٍ َولَقَْد َضَربَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َم{ : قوله تعاىل
} لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ { . أي ما ذكرناه من إهالك األمم السالفة مثل هلؤالء: وقيل} فَرَّطَْنا ِفي الِْكتَابِ ِمْن َشْيٍء 

وقال . معرفة} ِفي َهذَا الْقُْرآِن {  :ألن قوله جل وعز: مال األخفش. نصب على احلال} قُرْآناً َعَربِّياً { . يتعظون
توطئة للحال كما تقول مررت بزيد رجال صاحلا فقولك } قُرْآناً { نصب على احلال و } َعَربِّياً { : علي بن سليمان

غَْيَر ِذي { . توكيد} قُْرآناً { منصوب على احلال و } َعَربِّياً { : وقال الزجاج. صاحلا هو املنصوب على احلال
وعن ابن . وهو قول ابن عباس، ذكره الثعليب. غري خمتلف: أحسن ما قيل فيه قول الضحاك، قال: النحاس} جٍ ِعَو

وقال . غري متضاد: وقال عثمان بن عفان. عباس أيضا غري خملوق، ذكره املهدوي وقاله السدي فيما ذكره الثعليب
قال السدي فيما ذكره . غري ذي شك: وقيل .غري ذي حلن: وقال بكر بن عبداهللا املزين. غري ذي لبس: جماهد

  :قال. املاوردي
  من اإلله وقول غري مكذوب... وقد أتاك يقني غري ذي عوج 

  .الكفر والكذب} لََعلَُّهمْ َيتَّقُونَ { 
ْستَوَِياِن مَثَالً الَْحْمدُ ِللَِّه َبلْ َضَرَب اللَُّه َمثَالً َرُجالً ِفيِه ُشَركَاُء ُمَتَشاِكُسونَ َوَرُجالً َسلَماً ِلَرُجلٍ َهلْ َي{ ] ٢٩: [اآلية

  }أَكْثَرُُهْم ال َيْعلَُمونَ 
ألنه ترمجة للمثل } َوَرُجالً { نصب : قال الكسائي} ضََرَب اللَُّه مَثَالً َرُجالً ِفيِه ُشَركَاُء مَُتَشاِكُسونَ { : قوله تعاىل

: قال الفراء} ِفيِه ُشَركَاُء ُمَتَشاِكُسونَ { ال برجل ضرب اهللا مث: وتفسري له، وإن شئت نصبته بنزع اخلافض، جمازه
أي متعاسرون من شكس يشكس شكسا بوزن قفل فهو شكس مثل عسر يعسر عسرا : وقال املربد. أي خمتلفون

  رجل ضبس وضبيس أي: ويقال. رجل شكس وشرس وضرس وضبس: فهو عسر، يقال

تشاكست أحواله : يقال. تشاخس االختالفوالتشاكس وال: الزخمشري. شرس عسر شكس؛ قاله اجلوهري
رجل شكس بالتسكني أي : قال اجلوهري. شاكسين فالن أي ماكسين وشاحين يف حقي: ويقال. وتشاخست أسنانه

  :قال الراجز. صعب اخللق



  شكس عبوس عنبس عذور
وهو . رجل شكس: وحكى الفراء. وقد شكس بالكسر شكاسة. وقوم شكس مثال رجل صدق وقوم صدق

أي خالصا لسيد واحد، وهو مثل من يعبد اهللا } َوَرُجالً َسلَماً لَِرُجلٍ { . س، وهذا مثل من عبد آهلة كثريةالقيا
هذا الذي خيدم مجاعة شركاء أخالقهم خمتلفة، ونياهتم متباينة، ال يلقاه رجل إال جره } َهلْ َيْستَوَِياِن مَثَالً { . وحده

ب والتعب العظيم، وهو مع ذلك كله ال يرضي واحدا منهم خبدمته لكثرة واستخدمه؛ فهو يلقى منهم العناء والنص
احلقوق يف رقبته، والذي خيدم واحدا ال ينازعه فيه أحد، إذا أطاعه وحده عرف ذلك له، وإن أخطأ صفح عن 

أ ابن عباس وقر} َوَرُجالً َسلَماً { : وقرأ أهل الكوفة وأهل املدينة. خطأه، فأيهما أقل تعبا أو على هدى مستقيم
واختاره أبو عبيد لصحة } َوَرُجالً َسلَماً { : وجماهد واحلسن وعاصم اجلحدري وأبو عمرو وابن كثري ويعقوب

وهذا : النحاس. ألن السامل اخلالص ضد املشترك، والسلم ضد احلرب وال موضع للحرب هنا: قال. التفسري فيه
حيمل إال على أوالمها، فهذا وإن كان السلم ضد احلرب فله  االحتجاج ال يلزم؛ ألن احلرف إذا كان له معنيان مل

ويلزمه أيضا يف سامل ما ألزم غريه؛ ألنه يقال . موضع آخر؛ كما يقال لك يف هذا املنزل شركاء فصار سلما لك
ال وهذا ق} سلما{واختار أبو حامت قراءة أهل املدينة . والقراءتان حسنتان قرأ هبما األئمة. شيء سامل أي ال عاهة به

وسلما . بكسر السني وسكون الالم} َسلَماً { وقرأ سعيد بن جبري وعكرمة وأبو العالية ونصر . الذي ال تنازع فيه
صفة على التمييز، واملعىن هل تستوي } مَثَالً { ورجال ذا سلم فحذف املضاف و : وسلما مصدران؛ والتقدير

أي ال } الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَُرُهْم ال َيْعلَُمونَ { . واحد لبيان اجلنسوإمنا اقتصر يف التمييز على ال. صفاهتما وحاالمها
  .يعلمون احلق فيتبعونه

  }إِنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهْم َميُِّتونَ { ] ٣٠: [اآلية
  }ثُمَّ إِنَّكُمْ َيْوَم الْقَِياَمِة ِعْنَد رَبِّكُمْ َتْخَتِصُمونَ { ] ٣١: [اآلية

إِنَّكَ { قرأ ابن حميصن وابن أيب عبلة وعيسى بن عمر وابن أيب إسحاق } َك مَيٌِّت َوإِنَُّهْم َميُِّتونَ إِنَّ{ : قوله تعاىل
ومثل هذه األلف حتذف يف الشواذ و : النحاس. وهي قراءة حسنة وهبا قرأ عبداهللا بن الزبري} َمائٌت وَإِنَُّهْم مَائُتونَ 

وقال احلسن والفراء . رب؛ ومثله ما كان مريضا وإنه ملارض من هذا الطعاميف املستقبل كثري يف كالم الع} َمائت { 
قال . امليت بالتشديد من مل ميت وسيموت، وامليت بالتخفيف من فارقته الروح؛ فلذلك مل ختفف هنا: والكسائي

رجل إىل صلة بن  نعى: وقال ثابت البناين. نعيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم نفسه، ونعيت إليكم أنفسكم: قتادة
قال . وكيف وأنا أول من أتاك باخلرب: ادن فكل فقد نعي إيل أخي منذ حني؛ قال: أشيم أخا له فوافقه يأكل، فقال

وهو خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم أخربه مبوته . }إِنََّك َميٌِّت وَإِنَُّهْم مَيُِّتونَ { : إن اهللا تعاىل نعاه إيل فقال
: الثالث. أن يذكره حثا على العمل: الثاين. أن يكون ذلك حتذيرا من اآلخرة: أحدها: ة أوجهوموهتم؛ فاحتمل مخس

لئال خيتلفوا يف موته كما اختلفت األمم يف غريه، حىت أن عمر رضي اهللا عنه ملا : الرابع. أن يذكره توطئة للموت
مه أن اهللا تعاىل قد سوى فيه بني خلقه مع ليعل: اخلامس. أنكر موته احتج أبو بكر رضي اهللا عنه هبذه اآلية فأمسك

يعين ختاصم } ثُمَّ إِنَّكُمْ َيْوَم الْقَِياَمِة ِعْنَد َربِّكُْم َتْخَتِصُمونَ { .تفاضلهم يف غريه؛ لتكثر فيه السلوة وتقل فيه احلسرة 
لغ يوم القيامة إىل أن حياج إن اخلصومة تب: ويف خرب فيه طول. الكافر واملؤمن والظامل واملظلوم؛ قال ابن عباس وغريه

يا رسول اهللا أيكرر علينا ما كان بيننا يف الدنيا مع خواص : ملا نزلت هذه اآلية قلنا: وقال الزبري. الروح اجلسد
وقال ابن . واهللا إن األمر لشديد: فقال الزبري" نعم ليكررن عليكم حىت يؤدى إىل كل ذي حق حقه: "الذنوب؟ قال



ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِعْنَد َربِّكُمْ { : ن دهرنا وحنن نرى هذه اآلية نزلت فينا ويف أهل الكتابنيلقد عشنا برهة م: عمر
  وكيف خنتصم ونبينا واحد وديننا واحد، حىت رأيت: فقلنا} َتخَْتِصُمونَ 

قول ربنا واحد وديننا كنا ن: "وقال أبو سعيد اخلدري. بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف؛ فعرفت أهنا فينا نزلت
وقال ". واحد ونبينا واحد فما هذه اخلصومة فلما كان يوم صفني وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هو هذا

ما خصومتنا بيننا؟ فلما : ملا نزلت هذه اآلية جعل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولون: إبراهيم النخعي
وقيل ختاصمهم هو حتاكمهم إىل اهللا تعاىل، فيستويف من . هذه خصومتنا بيننا: قتل عثمان رضي اهللا عنه قالوا

وهذا عام يف مجيع املظامل كما يف حديث أيب هريرة، . حسنات الظامل بقدر مظلمته، ويردها يف حسنات من وجبت له
إن : "قال. م له وال متاعاملفلس فينا من ال دره: قالوا" أتدرون من املفلس: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأيت قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم 
هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من 

ويف البخاري عن } آل عمران{وقد مضى املعىن جمودا يف . مسلمخرجه " خطاياهم فطرحت عليه مث طرح يف النار
من كانت له مظلمة ألحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه : "أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

اليوم قبل أال يكون دينار وال درهم إن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر مظلمته وإن مل تكن له حسنات أخذ من 
وقد ذكرنا هذا الباب كله يف " أول ما تقع اخلصومات يف الدنيا: "ويف احلديث املسند" ئات صاحبه فحمل عليهسي
  .مستوىف}التذكرة {

  } فََمْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََب َعلَى اللَِّه َوكَذَّبَ بِالصِّْدقِ إِذْ َجاَءُه أَلَْيَس ِفي َجهَنََّم َمثْوًى ِللْكَاِفرِيَن{ ] ٣٢: [اآلية
  }وَالَِّذي َجاَء بِالصِّْدقِ َوَصدََّق بِِه أُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ { ] ٣٣: [اآلية
  }لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِعْنَد رَبِّهِْم ذَِلَك َجَزاُء الُْمْحِسنَِني { ] ٣٤: [اآلية
  }ْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسنِ الَِّذي كَانُوا َيْعَملُونَ لُِيكَفَِّر اللَُّه َعْنُهْم أَْسَوأَ الَِّذي َعِملُوا َوَيجْزِيَُه{ ] ٣٥: [اآلية

وَكَذََّب بِالصِّْدقِ { فزعم أن له ولدا وشريكا } ِممَّْن كَذََب َعلَى اللَِّه { أي ال أحد أظلم } فََمْن أَظْلَُم { : قوله تعاىل
أي مقام للجاحدين، وهو مشتق من ثوى } رِيَن َمثْوًى لِلْكَاِف{ استفهام تقرير } أَلَْيَس ِفي َجهَنََّم { يعين القرآن } 

وهذا يدل على أن . باملكان إذا أقام به يثوي ثواء وثويا مثل مضى مضاء ومضيا، ولو كان من أثوى لكان مثوى
  :وحكى أبو عبيد أثوى، وأنشد قول األعشى. ثوى هي اللغة الفصيحة
  ومضى وأخلف من قتيلة موعدا... أثوى وقصر ليلة ليزودا 

  .وأثويت غريي يتعدى وال يتعدى. ألصمعي ال يعرف إال ثوى، ويروى البيت أثوى على االستفهاموا
واختلف يف الذي جاء } أُولَِئَك ُهمُ الُْمتَّقُونَ { يف موضع رفع باالبتداء وخربه } وَالَِّذي َجاَء بِالصِّْدقِ { : قوله تعاىل

} َوَصدََّق بِهِ { النيب صلى اهللا عليه وسلم } ِذي َجاَء بِالصِّْدقِ وَالَّ{ : بالصدق وصدق به؛ فقال علي رضي اهللا عنه
الذي جاء بالصدق جربيل : السدي. النيب عليه السالم وعلي رضي اهللا عنه: وقال جماهد. أبو بكر رضي اهللا عنه

النيب صلى اهللا } صِّْدقِ وَالَِّذي َجاَء بِال{ : وقال ابن زيد ومقاتل وقتادة. والذي صدق به حممد صلى اهللا عليه وسلم
ُهدًى { : كما قال} أُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ { : واستدلوا على ذلك بقوله. املؤمنون} َوَصدََّق بِِه { : عليه وسلم

القيامة  املؤمنون الذين جييؤون بالقرآن يوم} َوالَِّذي َجاَء بِالصِّْدقِ َوَصدََّق بِِه { : وقال النخعي وجماهد} ِللُْمتَِّقَني 
. على هذا مبعىن مجع كما تكون من مبعىن مجع} الَِّذي{هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا ما فيه؛ فيكون : فيقولون



حممد صلى } الَِّذي َجاَء بِالصِّْدقِ { : وقال. بل حذفت منه النون لطول االسم، وتأول الشعيب على أنه واحد: وقيل
إن ذلك : وقيل. اعة؛ كما يقال ملن يعظم هو فعلوا، وزيد فعلوا كذا وكذااهللا عليه وسلم فيكون على هذا خربه مج

{ ويف قراءة ابن مسعود . عام يف كل من دعا إىل توحيد اهللا عز وجل؛ قاله ابن عباس وغريه، واختاره الطربي
َوالَِّذي َجاَء بِالصِّْدقِ { لكويف ويف قراءة أيب صاحل ا. وهي قراءة على التفسري} َوالَِّذي َجاَءوا بِالصِّْدقِ َوَصدََّق بِِه 

  خمففا على معىن وصدق مبجيئه} َوَصدََّق بِهِ 

{ . وأنه يكون واحدا ويكون مجعا} الَِّذي { الكالم يف } البقرة{به، أي صدق يف طاعة اهللا عز وجل، وقد مضى يف 
ذَِلكَ { . لك إكرام عندي؛ أي ينالك مين ذلك: أي من النعيم يف اجلنة، كما يقال} لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِعْنَد َربِّهِْم 

  .الثناء يف الدنيا والثواب يف اآلخرة} َجَزاُء الُْمْحِسنَِني 
أي يكرمهم وال } أَْسَوأَ الَِّذي َعِملُوا { . }لُِيكَفَِّر اللَُّه َعْنُهْم { أي صّدقوا } ِلُيكَفِّرَ اللَُّه َعْنُهمْ { : قوله تعاىل

بِأَْحَسنِ الَِّذي كَاُنوا { أي يثيبهم على الطاعات يف الدنيا } وََيجْزِيَُهْم أَْجَرُهْم { . قبل اإلسالميؤاخذهم مبا عملوا 
  .وهي اجلنة} َيْعَملُونَ 
  }ْن َهاٍد أَلَْيسَ اللَُّه بِكَاٍف َعْبَدُه وَُيَخوِّفُوَنكَ بِالَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِم{ ] ٣٦: [اآلية
  }َوَمْن َيْهدِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمِضلٍّ أَلَْيَس اللَُّه بِعَزِيزٍ ِذي اْنِتقَامٍ { ] ٣٧: [اآلية

لسكوهنا وسكون التنوين بعدها؛ وكان األصل } بِكَاٍف { حذفت الياء من } أَلَْيَس اللَُّه بِكَاٍف عَْبَدُه { : قوله تعاىل
ومن العرب من يثبتها يف الوقف . لتنوين، إال أهنا حذفت ليعلم أهنا كذلك يف الوصلأال حتذف يف الوقف لزوال ا

بالتوحيد يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم يكفيه اهللا وعيد } َعْبَدهُ { وقراءة العامة . كايف: على األصل فيقول
واختار أبو عبيدة قراءة . واملؤمنون هبم وهم األنبياء أو األنبياء} ِعَباِدهِ { وقرأ محزة والكسائي . املشركني وكيدهم
{ : وحيتمل أن يكون العبد لفظ اجلنس؛ كقوله عز من قائل. } َوُيَخوِّفُوَنَك بِالَِّذيَن ِمْن ُدونِِه { : اجلماعة لقوله عقيبه

صنام، فإهنم كانوا والكفاية شر األ. وعلى هذا تكون القراءة األوىل راجعة إىل الثانية} إِنَّ الِْأْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ 
َوكَْيفَ أَخَاُف َما أَْشَركُْتْم َوال َتَخافُونَ أَنَّكُْم أَْشَركُْتمْ { . خيوفون املؤمنني باألصنام، حىت قال إبراهيم عليه السالم

  .إن اهللا كاف عبده املؤمن وعبده الكافر، هذا بالثواب وهذا بالعقاب: وقال اجلرجاين. }بِاللَِّه 

: وذلك أهنم خوفوا النيب صلى اهللا عليه وسلم مضرة األوثان، فقالوا} ُيَخوِّفُوَنَك بِالَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َو{ : قوله تعاىل
مشى خالد بن الوليد إىل العزى : وقال قتادة. أتسب آهلتنا؟ لئن مل تكف عن ذكرها لتخبلنك أوتصيبنك بسوء

ا شدة ال يقوم هلا شيء، فعمد خالد إىل العزى فهشم أحذركها يا خالد فإن هل: فقال له سادهنا. ليكسرها بالفأس
ويدخل يف . وختويفهم خلالد ختويف للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه الذي وجه خالدا. أنفها حىت كسرها بالفأس

َوَمْن } { ِصرٌ أَْم َيقُولُونَ َنْحُن َجمِيٌع ُمْنَت{ : اآلية ختويفهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بكثرة مجعهم وقوهتم؛ كما قال
أي ممن عاداه } َوَمْن يَْهِد اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمِضلٍّ أَلَْيَس اللَُّه بَِعزِيزٍ ِذي اْنِتقَامٍ { . تقدم} ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد 

  .أوعادى رسله
لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلْ أَفََرأَيُْتْم َما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ أَرَادَنَِي َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض { ] ٣٨: [اآلية

نَ ُه َعلَْيِه َيَتَوكَّلُ الُْمَتَوكِّلُواللَُّه بُِضرٍّ َهلْ ُهنَّ كَاِشفَاُت ضُرِِّه أَْو أََراَدنِي بَِرْحَمٍة َهلْ ُهنَّ ُمْمِسكَاُت َرْحَمِتِه قُلْ َحْسبِيَ اللَّ
{  

  }قُلْ َيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَانَِتكُمْ إِنِّي َعاِملٌ فََسْوَف َتْعلَُمونَ { ] ٣٩: [اآلية



  }َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيْخزِيِه وََيِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمقِيٌم { ] ٤٠: [اآلية
قِّ فََمنِ اْهَتَدى فَِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َوَما أَْنتَ إِنَّا أَْنزَلَْنا َعلَْيَك الِْكتَاَب ِللنَّاسِ بِالَْح{ ] ٤١: [اآلية

  }َعلَْيهِْم بَِوكِيلٍ 
بني أهنم مع } َمْن َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه { أي ولئن سألتهم يا حممد } وَلَِئْن َسأَلَْتُهمْ { : قوله تعاىل
ألوثان مقرون بأن اخلالق هو اهللا، وإذا كان اهللا هو اخلالق فكيف خيوفونك بآهلتهم اليت هي خملوقة هللا تعاىل، عبادهتم ا

أي قل هلم يا } قُلْ أَفََرأَيُْتْم َما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه { . وأنت رسول اهللا الذي خلقها وخلق السماوات واألرض
َهلْ ُهنَّ { بشدة وبالء } إِنْ أََرادَنَِي اللَُّه بُِضرٍّ } { ُتْم َما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَفَرَأَْي{ حممد بعد اعترافهم هبذا 

  أَْو أََراَدنِي{ يعين هذه األصنام } كَاِشفَاتُ ُضرِّهِ 

وقال . ه وسلم فسكتوافسأهلم النيب صلى اهللا علي: قال مقاتل} َهلْ ُهنَّ ُمْمِسكَاتُ َرْحَمِتهِ { نعمة ورخاء } بَِرْحَمٍة 
ترك اجلواب لداللة الكالم عليه؛ يعين } قُلْ َحسْبَِي اللَُّه { : فنزلت. قالوا ال تدفع شيئا قدره اهللا ولكنها تشفع: غريه

َعلَْيِه { أي عليه توكلت أي اعتمدت و } َحْسبَِي اللَُّه { أنت } قُلْ { فسيقولون ال أي ال تكشف وال متسك فـ 
وقرأ نافع وابن كثري والكوفيون ما عدا عاصما . وقد تقدم الكالم يف التوكل. يعتمد املعتمدون} لُْمَتَوكِّلُونَ َيَتَوكَّلُ ا

َهلْ ُهنَّ كَاِشفَاتُ { وقرأ أبو عمرو وشيبة وهي املعروفة من قراءة احلسن وعاصم . بغري تنوين} كَاِشفَاُت ُضرِِّه { 
بالتنوين على األصل وهو اختيار أيب عبيد وأيب حامت؛ ألنه اسم فاعل يف معىن } ُمْمِسكَاُت َرْحَمِتِه { . } ُضرِّهِ 

  :قال الشاعر. االستقبال، وإذا كان كذلك كان التنوين أجود
  بالليل يوم عمري ظامل عادي... الضاربون عمريا عن بيوهتم 

نوين مل يبق بني االمسني حاجز ولوكان ماضيا مل جيز فيه التنوين، وحذف التنوين على التحقيق، فإذا حذفت الت
} َهْدياً َباِلغَ الْكَْعبَِة{ : وحذف التنوين كثري يف كالم العرب موجود حسن؛ قال اهللا تعاىل. فخفضت الثاين باإلضافة

  :وأنشد سيبويه} غَْيَر ُمحِلِّي الصَّْيِد { ومثل ذلك : قال سيبويه} إِنَّا ُمْرِسلُو الْنَّاقَِة { : وقال
  أوعبد رب أخا عون بن خمراق... ث دينار حلاجتنا هل أنت باع
  :وقال النابغة

  إىل محام شراع وارد الثمد... احكم كحكم فتاة احلي إذ نظرت 
  }كَاِشفَاُت ضُرِِّه { معناه وارد الثمد فحذف التنوين؛ مثل 

{ لى مكانيت أي على جهيت اليت متكنت عندي أي ع} قُلْ َيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ { : قوله تعاىل
  .}األنعام{وقد مضى يف . }َمكَانَِتكُمْ { وقرأ أبو بكر باجلمع . } فََسْوَف َتْعلَُمونَ 

أي } وََيِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمقِيٌم { . أي يهينه ويذله أي يف الدنيا وذلك باجلوع والسيف} َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيخْزِيِه { 
ْيَها َوَما أَْنَت َعلَيْهِْم إِنَّا أَْنزَلَْنا َعلَْيَك الِْكتَاَب ِللنَّاسِ بِالَْحقِّ فََمنِ اْهَتَدى فَِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَ{ . اآلخرةيف 

  .تقدم} بَِوِكيلٍ 
َتُمْت ِفي َمَناِمَها فَُيْمِسُك الَِّتي قََضى َعلَْيَها الَْمْوَت وَُيْرِسلُ  اللَُّه َيَتَوفَّى اَألنْفَُس ِحَني َموِْتَها وَالَِّتي لَْم{ ] ٤٢: [اآلية

  }الْأُْخَرى إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآياتٍ ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ 
  :فيه أربع مسائل

} وَالَِّتي لَْم تَُمْت ِفي َمَناِمَها { ضها عند فناء آجاهلا أي يقب} اللَُّه َيَتَوفَّى اَألنْفَُس ِحَني َموِْتَها { : قوله تعاىل -األوىل



فَُيْمِسُك الَِّتي قََضى َعلَْيَها الَْمْوَت َوُيْرِسلُ { يقبضها عن التصرف مع بقاء أرواحها يف أجسادها : فقيل. اختلف فيه
املعىن ويقبض اليت مل متت يف : فراءوقال ال. وهي النائمة فيطلقها بالتصرف إىل أجل موهتا؛ قال ابن عيسى} اُألْخَرى 

وقال . وقد يكون توفيها نومها؛ فيكون التقدير على هذا واليت مل متت وفاهتا نومها: قال. منامها عند انقضاء أجلها
إن أرواح األحياء واألموات تلتقي يف املنام فتتعارف ما شاء اهللا منها، فإذا أراد : ابن عباس وغريه من املفسرين

وقال سعيد بن . رجوع إىل األجساد أمسك اهللا أرواح األموات عنده، وأرسل أرواح األحياء إىل أجسادهامجيعها ال
فَُيْمِسُك { إن اهللا يقبض أرواح األموات إذا ماتوا، وأرواح األحياء إذا ناموا، فتتعارف ما شاء اهللا أن تتعارف : جبري

فما رأته نفس النائم وهي يف : قال علي رضي اهللا عنه. أي يعيدها} َرى الَِّتي قََضى َعلَْيَها الَْمْوَت وَُيْرِسلُ اُألْخ
السماء قبل إرساهلا إىل جسدها فهي الرؤيا الصادقة، وما رأته بعد إرساهلا وقبل استقرارها يف جسدها تلقيها 

  .الشياطني، وختيل إليها األباطيل فهي الرؤيا الكاذبة

كما تنامون فكذلك متوتون وكما : "وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال .النوم وفاة واملوت وفاة: وقال ابن زيد
يا رسول : وروي مرفوعا من حديث جابر بن عبداهللا قيل. النوم أخو املوت: وقال عمر". توقظون فكذلك تبعثون
يف ابن : "عباسوقال ابن . خرجه الدارقطين" ال النوم أخو املوت واجلنة ال موت فيها: " اهللا أينام أهل اجلنة؟ قال

آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس اليت هبا العقل والتمييز، والروح اليت هبا النفس والتحريك، 
ويف هذا : قال القشريي أبو نصر. وهذا قول ابن األنباري والزجاج". فإذا نام العبد قبض اهللا نفسه ومل يقبض روحه

فَُيْمِسكُ الَِّتي قََضى َعلَْيَها الَْمْوتَ { : بوضة يف احلال شيء واحد؛ وهلذا قالبعد إذ املفهوم من اآلية أن النفس املق
فإذاً يقبض اهللا الروح يف حالني يف حالة النوم وحالة املوت، فما قبضه يف حال } َوُيْرِسلُ اُألخَْرى إِلَى أََجلٍ ُمسَّمًى 

بوض، وما قبضه يف حال املوت فهو ميسكه وال يرسله النوم فمعناه أنه يغمره مبا حيبسه عن التصرف فكأنه شيء مق
فتويف األنفس يف حال النوم . أي يزيل احلابس عنه فيعود كما كان} َوُيْرِسلُ اُألْخَرى { : وقوله. إىل يوم القيامة

{  .وتوفيها يف حالة املوت خبلق املوت وإزالة احلس بالكلية. بإزالة احلس وخلق الغفلة واآلفة يف حمل اإلدراك
بأن } َويُْرِسلُ اُألْخَرى { بأال خيلق فيها اإلدراك كيف وقد خلق فيها املوت؟ } فَُيْمِسُك الَِّتي قََضى َعلَْيَها الْمَْوَت 

  .يعيد إليها اإلحساس
واألظهر . وقد اختلف الناس من هذه اآلية يف النفس والروح؛ هل مها شيء واحد أو شيئان على ما ذكرنا -الثانية

من ذلك حديث أم سلمة . ء واحد، وهو الذي تدل عليه اآلثار الصحاح على ما نذكره يف هذا البابأهنما شي
إن الروح إذا قبض : "دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أيب سلمة وقد شق بصره فأغمضه، مث قال: قالت

تروا اإلنسان إذا مات شخص  أمل: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحديث أيب هريرة قال" تبعه البصر
  :وعنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. خرجهما مسلم" فذلك حني يتبع بصره نفسه: "قال" بصره

حتضر املالئكة فإذا كان الرجل صاحلا قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيب اخرجي محيدة "
وذكر ..." ال يقال هلا ذلك حىت خترج مث يعرج هبا إىل السماءوأبشري بروح ورحيان ورب راض غري غضبان فال يز

إذا : "ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال. احلديث وإسناده صحيح خرجه ابن ماجة؛ وقد ذكرناه يف التذكرة
أخذ بنفسي يا : وقال بالل يف حديث الوادي. وذكر احلديث..." . خرجت روح املؤمن تلقاها ملكان يصعدان هبا

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقابال له يف حديث زيد بن أسلم يف حديث . هللا الذي أخذ بنفسكرسول ا
  " .يا أيها الناس إن اهللا قبض أرواحنا ولوشاء ردها إلينا يف حني غري هذا: "الوادي



يدرج، وبه إىل والصحيح فيه أنه جسم لطيف مشابك لألجسام احملسوسة، جيذب وخيرج ويف أكفانه يلف و -الثالثة
السماء يعرج، ال ميوت وال يفىن، وهو مما له أول وليس له آخر، وهو بعينني ويدين، وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة؛ 

وهذه صفة األجسام ال صفة األعراض؛ وقد ذكرنا األخبار هبذا كله يف كتاب التذكرة . كما يف حديث أيب هريرة
يعين النفس إىل خروجها من اجلسد؛ وهذه } فَلَْوال إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم  {: وقال تعاىل. بأحوال املوتى وأمور اآلخرة

  .واهللا أعلم. صفة اجلسم
إذا أوى أحدكم إىل فراشه : "خرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

لم ما خلفه بعد على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليأخذ داخلة إزاره فلينفض هبا فراشه ولُيسم اهللا فإنه ال يع
وقال ". فليضطجع على شقه األمين وليقل سبحانك ريب وضعت جنيب وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر هلا

" وإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني": "فاغفر هلا: "بدل" فارمحها: "البخاري وابن ماجة والترمذي
وخرج " . ذا استيقظ فليقل احلمد هللا الذي عافاين يف جسدي ورد علي روحي وأذن يل بذكرهوإ: "زاد الترمذي

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده حتت خده؛ مث : البخاري عن حذيفة قال
  " .أماتنا وإليه النشور احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما: "وإذا استيقظ قال" اللهم بامسك أموت وأحيا: "يقول

نصبا؛ أي } الَْمْوَت { هذه قراءة العامة على أنه مسمى الفاعل } فَُيْمِسُك الَِّتي قََضى َعلَْيَها الْمَْوَت { : قوله تعاىل
وقرأ . يهافهو يقضي عل} اللَُّه َيَتوَفَّى اَألْنفُسَ { : قضى اهللا عليها وهو اختيار أيب حامت وأيب عبيد؛ لقوله يف أول اآلية

النحاس، واملعىن . على ما مل يسم فاعله} الَِّتي قََضى َعلَْيَها الَْمْوَت { األعمش وحيىي بن وثاب ومحزه والكسائي 
ويف . } وُيرَسلُ{ومل يقرؤوا } ويُرِسلُ{واحد غري أن القراءة األوىل أبني وأشبه بنسق الكالم؛ ألهنم قد أمجعوا على 

إِنَّ { . ه وانفراده باأللوهية، وأنه يفعل ما يشاء، وحييي ومييت، ال يقدر على ذلك سواهاآلية تنبيه على عظيم قدرت
} ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ { يعين يف قبض اهللا نفس امليت والنائم، وإرساله نفس النائم وحبسه نفس امليت } ِفي ذَِلَك لَآياتٍ 

لغزل، فترسل الروح، فيمضى مث متضى مث تطوى روح اإلنسان مثل كبة ا: وقال األصمعي مسعت معتمرا يقول
فتجيء فتدخل؛ فمعىن اآلية أنه يرسل من الروح شيء يف حال النوم ومعظمها يف البدن متصل مبا خيرج منها اتصاال 

َوَيسْأَلوَنَك َعنِ { : وقيل غري هذا؛ ويف التنزيل. خفيا، فإذا استيقظ املرء جذب معظم روحه ما انبسط منها فعاد
  .}سبحان{وقد تقدم يف . أي ال يعلم حقيقته إال اهللا} وحِ قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ َربِّي الرُّ
  }أَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشفََعاَء قُلْ أََولَْو كَاُنوا ال َيْمِلكُونَ َشيْئاً َوال َيْعِقلُونَ { ] ٤٣: [اآلية
  }عاً لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعونَ قُلْ ِللَِّه الشَّفَاَعةُ َجِمي{ ] ٤٤: [اآلية
ِه إِذَا ُهمْ َوإِذَا ذُِكَر اللَُّه َوْحَدُه اْشمَأَزَّْت قُلُوُب الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِالْآخَِرِة َوإِذَا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدونِ{ ] ٤٥: [اآلية

  }َيْستَْبِشُرونَ 
إِنَّ ِفي { أي بل اختذوا يعين األصنام ويف الكالم ما يتضمن مل؛ أي } أَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشفََعاَء  {: قوله تعاىل

أي قل } قُلْ أََولَْو كَاُنوا ال َيْمِلكُونَ َشيْئاً { . مل يتفكروا ولكنهم اختذوا آهلتهم شفعاء} ذَِلَك لَآياٍت ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ 
  مد أتتخذوهنم شفعاء وإن كانواهلم يا حم

نص يف } قُلْ ِللَِّه الشَّفَاَعةُ َجِميعاً { . وهذا استفهام إنكار. ألهنا مجادات} َوال َيْعِقلُونَ { ال ميلكون شيئا من الشفاعة 
َوال َيْشفَُعونَ إِلَّا { ن شفاعته فال شافع إال م} َمْن ذَا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِذْنِهِ { : أن الشفاعة هللا وحده كما قال

. إمنا يكون لالثنني فصاعدا والشفاعة واحدة} َجِميعاً { : فإن قيل. نصب على احلال} َجِميعاً { . }ِلَمنِ ارَْتَضى 



} تُْرَجُعونَ  لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ ثُمَّ إِلَْيِه{ : فاجلواب أن الشفاعة مصدر واملصدر يؤدي عن االثنني واجلميع
.  

اْشمَأَزَّتْ { . نصب على املصدر عند اخلليل وسيبويه، وعلى احلال عند يونس} وَإِذَا ذُِكرَ اللَُّه َوْحَدُه { : قوله تعاىل
وقال . نفرت واستكربت وكفرت وتعصت: وقال قتادة. وهو قول ابن عباس وجماهد. انقبضت: قال املربد} 

  :قال عمرو بن كلثوم. النفور واالزوراروأصل االمشئزاز . املؤرج أنكرت
  وولتهم عشوزنة زبونا... إذا عض الثقاف هبا امشأزت 

نفروا " ال إله إال اهللا"وكان املشركون إذا قيل هلم . امشأز الرجل ذعر من الفزع وهو املذعور: وقال أبو زيد
لقى الشيطان يف أمنية النيب صلى اهللا عليه وسلم عند يعين األوثان حني أ} َوإِذَا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه { . وكفروا

أي } إِذَا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ { . قاله مجاعة املفسرين. تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم ترجتى} النجم{قراءته سورة 
  .يظهر يف وجوههم البشر والسرور

َعاِلمَ الْغَْيبِ َوالشَّهَاَدِة أَْنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفي َما كَاُنوا ِفيهِ  قُلِ اللَُّهمَّ فَاِطرَ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ{ ] ٤٦: [اآلية
  }َيْخَتِلفُونَ 

وََبَدا لِْقَياَمِة َولَْو أَنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا َما ِفي الْأَْرضِ َجِميعاً َوِمثْلَُه َمَعُه الفَْتَدْوا بِِه ِمْن ُسوِء الَْعذَابِ َيْوَم ا{ ] ٤٧: [اآلية
  }لَُهْم ِمَن اللَِّه َما لَْم َيكُوُنوا َيْحَتِسُبونَ 

  }وََبَدا لَُهْم َسيِّئَاُت َما كََسُبوا َوحَاَق بِهِْم َما كَاُنوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ { ] ٤٨: [اآلية

وال جيوز عند } َعاِلمَ الْغَْيبِ  {نصب ألنه نداء مضاف وكذا } قُلِ اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماوَاِت وَاَألْرضِ { : قوله تعاىل
ويف صحيح مسلم عن أيب سلمة بن } أَْنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفي َما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ { . سيبويه أن يكون نعتا

ا سألت عائشة رضي اهللا عنها بأي شيء كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يستفتح صالته إذ: عبدالرمحن بن عوف قال
فاطر السماوات "اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل : "كان إذا قام من الليل افتتح صالته: قام من الليل؟ قالت

اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك " واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون
قُلِ { : يع بن خيثم قتل احلسني بن علي رضي اهللا عنهم قرأوملا بلغ الرب" إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم

وقال . } ا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َعاِلَم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة أَْنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفي َما كَاُنو
قُلِ اللَُّهمَّ فَاِطرَ { : سأل اهللا شيئا إال أعطاه إياه، قوله تعاىلإين ألعرف آية ما قرأها أحد قط ف: سعيد بن جبري

  .} نَ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َعاِلمَ الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة أَْنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفي َما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُو
َما ِفي اَألْرضِ َجِميعاً َوِمثْلَُه َمَعُه الفَْتَدْوا بِِه ِمْن ُسوءِ { ا وأشركوا أي كذبو} وَلَْو أَنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا { : قوله تعاىل
وََبَدا لَُهْم ِمَن اللَِّه َما } { الرعد{و} آل عمران{وقد مضى هذا يف سورة . أي من سوء عذاب ذلك اليوم} الَْعذَابِ 

عملوا أعماال تومهوا أهنا حسنات فإذا : صور عن جماهد قالمن أجل ما روي فيه ما رواه من} لَْم َيكُونُوا َيْحَتِسُبونَ 
عملوا أعماال تومهوا أهنم يتوبون منها قبل املوت فأدركهم املوت قبل أن يتوبوا، : وقيل. وقاله السدي. هي سيئات

ُهْم ِمَن اللَِّه َما لَمْ وََبَدا لَ{ وجيوز أن يكونوا تومهوا أنه يغفر هلم من غري توبة فـ . وقد كانوا ظنوا أهنم ينجون بالتوبة
ويل ألهل الرياء ويل ألهل الرياء هذه : وقال سفيان الثوري يف هذه اآلية. من دخول النار} َيكُوُنوا َيحَْتِسُبونَ 
ما هذا اجلزع؟ : جزع حممد بن املنكدر عند موته جزعا شديدا، فقيل له: وقال عكرمة بن عمار. آيتهم وقصتهم

  :قال



. فأنا أخشى أن يبدو يل ما مل أكن أحتسب} وََبَدا لَُهْم ِمَن اللَِّه َما لَْم َيكُوُنوا َيْحَتِسُبونَ { اهللا  أخاف آية من كتاب
أي } َوَحاَق بِهِمْ { . أي عقاب ما كسبوا من الكفر واملعاصي} سَيِّئَاُت َما كََسُبوا { أي ظهر هلم } َوَبَدا لَُهْم { 

  .} َيْستَْهزِئُونَ  َما كَانُوا بِِه{ أحاط هبم ونزل 
 ِهَي ِفْتَنةٌ َولَِكنَّ فَإِذَا َمسَّ الْأِْنَسانَ ُضرٌّ َدعَاَنا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَْناُه نِْعَمةً ِمنَّا قَالَ إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ َبلْ{ ] ٤٩: [اآلية

  }أَكْثَرَُهْم ال َيْعلَُمونَ 
  }ْن قَْبِلهِْم فََما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ قَْد قَالََها الَِّذيَن ِم{ ] ٥٠: [اآلية
ْعجِزِينَ فَأََصابَُهْم سَيِّئَاُت َما كََسُبوا وَالَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن َهُؤالِء َسُيِصيُبُهْم َسيِّئَاُت َما كََسُبوا َوَما ُهْم بُِم{ ] ٥١: [اآلية

{  
  }اللََّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر إِنَّ ِفي ذَِلَك آلياتٍ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ أََولَْم َيْعلَُموا أَنَّ { ] ٥٢: [اآلية

ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاُه نِْعَمةً ِمنَّا قَالَ إِنََّما { . إهنا نزلت يف حذيفة بن املغرية: قيل} فَإِذَا َمسَّ الْأِْنَسانَ ُضرٌّ َدَعاَنا { : قوله تعاىل
. على خري عندي} َعلَى ِعلْمٍ { عندي بوجوه املكاسب، وعنه أيضا } َعلَى ِعلْمٍ { : قال قتادة} يُتُه َعلَى ِعلْمٍ أُوِت
: وقيل. أي بعلم علمين اهللا إياه} َعلَى ِعلْمٍ { : وقال احلسن. أي على علم من اهللا بفضلي} َعلَى ِعلْمٍ { : وقيل

أي بل النعم } َبلْ ِهَي ِفْتَنةٌ { : هذا يف الدنيا أن يل عند اهللا منزلة؛ فقال اهللا املعىن أنه قال قد علمت أين إذا أوتيت
التقدير بل : النحاس. لتأنيث الفتنة، ولوكان بل هو فتنة جلاز} ِهَي { أنث : قال الفراء. اليت أوتيتها فتنة ختترب هبا

  .يعلمون أن إعطاءهم املال اختبارأي ال } وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم ال َيْعلَُمونَ { . أعطيته فتنة
يعين الكفار قبلهم كقارون وغريه حيث } الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم { . أنث على تأنيث الكلمة} قَْد قَالََها { : قوله تعاىل

للجحد أي مل تغن عنهم } ا َم} { فََما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَانُوا َيكِْسُبونَ { . } إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ ِعْنِدي { : قال
  :وقيل. أمواهلم وال أوالدهم من عذاب اهللا شيئا

وقد . أي جزاء سيئات أعماهلم} فَأََصاَبُهْم َسيِّئَاُت َما كََسُبوا { . استفهام} َما { أي فما الذي أغىن أمواهلم؟ فـ 
أي } سَُيِصيُبُهْم َسيِّئَاُت َما كََسُبوا { األمة } ِء ِمْن َهُؤال{ أي أشركوا } وَالَِّذيَن ظَلَُموا { . يسمى جزاء السيئة سيئة

  .وقد تقدم. أي فائتني اهللا وال سابقيه} َوَما ُهْم بُِمْعجِزِيَن { . باجلوع والسيف
خص املؤمن } قَْومٍ ُيؤِْمُنونَ أَوَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزقَ ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدُر إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياٍت ِل{ : قوله تعاىل

ويعلم أن سعة الرزق قد يكون مكرا واستدراجا، وتقتريه رفعة . بالذكر؛ ألنه هو الذي يتدبر اآليات وينتفع هبا
  .وإعظاما
اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميعاً إِنَّهُ  قُلْ َيا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسهِْم ال َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه إِنَّ{ ] ٥٣: [اآلية

  }ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيمُ 
  }وَأَنِيبُوا إِلَى َربِّكُْم َوأَْسِلُموا لَُه ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَيكُُم الَْعذَاُب ثُمَّ ال تُْنَصُرونَ { ] ٥٤: [اآلية
  }ْم ِمْن َربِّكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأْتَِيكُُم الَْعذَاُب بَْغَتةً َوأَْنُتْم ال َتْشُعُرونَ وَاتَّبُِعوا أَْحَسَن َما أُنْزِلَ إِلَْيكُ{ ] ٥٥: [اآلية
  }أَنْ َتقُولَ نَفٌْس َيا َحسَْرَتى َعلَى َما فَرَّطُْت ِفي جَْنبِ اللَِّه َوإِنْ كُْنتُ لَِمَن السَّاخِرِيَن { ] ٥٦: [اآلية
  }اللََّه َهدَانِي لَكُْنُت ِمَن الُْمتَِّقَني  أَْو َتقُولَ لَْو أَنَّ{ ] ٥٧: [اآلية
  }أَْو َتقُولَ ِحَني َتَرى الَْعذَاَب لَوْ أَنَّ ِلي كَرَّةً فَأَكُونَ ِمَن الُْمْحِسنَِني { ] ٥٨: [اآلية
  }يَن َبلَى قَدْ َجاءَْتَك آَياِتي فَكَذَّْبَت بَِها وَاْسَتكَْبْرَت َوكُْنَت ِمَن الْكَافِرِ{ ] ٥٩: [اآلية

وإن شئت حذفت الياء؛ ألن } قُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنْفُسِهِْم ال َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه { : قوله تعاىل



: ومن أجل ما روي فيه ما رواه حممد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: النحاس. النداء موضع حذف
  جرة، أتعدتملا اجتمعنا على اهل

من : املوعد أضاة بين غفار، وقلنا: أنا وهشام بن العاصي بن وائل السهمي، وعياش بن أيب ربيعة بن عتبة، فقلنا
فأصبحت أنا وعياش بن عتبة وحبس عنا هشام، وإذا به قد فنت فافتنت، فكنا . تأخر منا فقد حبس فليمض صاحبه

آمنوا برسوله صلى اهللا عليه وسلم، مث افتتنوا لبالء حلقهم ال نرى هلم هؤالء قد عرفوا اهللا عز وجل و: نقول باملدينة
قُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى { : توبة، وكانوا هم أيضا يقولون هذا يف أنفسهم، فأنزل اهللا عز وجل يف كتابه

فكتبتها بيدي مث : قال عمر} لَْيَس ِفي جََهنََّم َمثْوًى ِللْمَُتكَبِّرِيَن أَ{ : إىل قوله تعاىل} أَْنفُِسهِْم ال َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه 
اللهم فهمنيها فعرفت أهنا نزلت : فلما قدمت علي خرجت هبا إىل ذي طوى فقلت: قال هشام. بعثتها إىل هشام

ن ابن عباس وعن سعيد بن جبري ع. فينا، فرجعت فجلست على بعريي فلحقت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إن ما : كان قوم من املشركني قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، فقالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم أو بعثوا إليه: قال

} قُلْ َيا ِعَباِديَ الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُسِهِْم { : تدعو إليه حلسن أو ختربنا أن لنا توبة؟ فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلية
بزعم حممد أن : وعن ابن عباس أيضا نزلت يف أهل مكة قالوا.}الفرقان{وقد مضى يف آخر . بخاري مبعناهذكره ال

من عبد األوثان وقتل النفس اليت حرم اهللا مل يغفر له، وكيف هناجر ونسلم وقد عبدنا مع اهللا إهلا آخر وقتلنا النفس 
قوم من املسلمني أسرفوا على أنفسهم يف العبادة، وخافوا أال  إهنا نزلت يف: وقيل. اليت حرم اهللا فأنزل اهللا هذه اآلية

وقال ابن عباس أيضا وعطاء نزلت يف وحشي قاتل محزة؛ ألنه ظن أن . يتقبل منهم لذنوب سبقت هلم يف اجلاهلية
أتى وحشي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ : وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: اهللا ال يقبل إسالمه

قد كنت أحب : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يا حممد أتيتك مستجريا فأجرين حىت أمسع كالم اهللا: فقال
فإين أشركت باهللا : قال" أن أراك على غري جوار فأما إذ أتيتين مستجريا فأنت يف جواري حىت تسمع كالم اهللا

  ؟ فصمتوقتلت النفس اليت حرم اهللا وزنيت، هل يقبل اهللا مىن توبة

وَالَِّذيَن ال َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلَهاً آَخَر َوال َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه { : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزلت
وارك حىت أمسع إىل آخر اآلية فتالها عليه؛ فقال أرى شرطا فلعلي ال أعمل صاحلا، أنا يف ج} إِلَّا بِالَْحقِّ َوال يَْزُنونَ 

فلعلي : فدعا به فتال عليه؛ قال} إِنَّ اللََّه ال َيْغِفرُ أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمْن َيَشاُء { : فنزلت. كالم اهللا
هِمْ ال َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنْفُِس{ : فنزلت. ممن ال يشاء أنا يف جوارك حىت أمسع كالم اهللا

وروى محاد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أمساء أهنا . فأسلم. نعم اآلن ال أرى شرطا: فقال} اللَِّه 
ِة اللَِّه إِنَّ اللََّه قُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنْفُِسهِمْ ال َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَم{ : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ

إِنَّ اللََّه َيغِْفُر الذُّنُوَب َجِميعاً ِلَمنْ { ويف مصحف ابن مسعود . }َيْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعاً وال يبايل إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيمُ 
وقد عرف اهللا عز وجل . ءوهاتان القراءتان على التفسري، أي يغفر اهللا ملن يشا: قال أبو جعفر النحاس. } َيَشاُء 

وَأَنِيبُوا { من شاء أن يغفر له، وهو التائب أو من عمل صغرية ومل تكن له كبرية، ودل على أنه يريد التائب ما بعده 
 وقال علي. فهذا ال إشكال فيه} َوإِنِّي لََغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب { فالتائب مغفور له ذنوبه مجيعا يدل على ذلك } إِلَى رَبِّكُمْ 

قُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُسِهِْم ال تَقَْنطُوا ِمْن { : ما يف القرآن آية أوسع من هذه اآلية: بن أيب طالب
وهذه أرجى آية يف القرآن فرد عليهم ابن عباس : وقال عبداهللا بن عمر. } سبحان{وقد مضى هذا يف } َرْحَمِة اللَِّه 

وقرئ . }الرعد{وقد مضى يف } َوإِنَّ َربََّك لَذُو َمْغِفَرٍة ِللنَّاسِ َعلَى ظُلِْمهِْم { : لقرآن قوله تعاىلوقال أرجى آية يف ا



  .بيانه} احلجر{وقد مضى يف . بكسر النون وفتحها} وال تَقَْنطُوا{
ن الشرك يغفر له أمر بالتوبة ملا بني أن من تاب م. أي ارجعوا إليه بالطاعة} وَأَنِيبُوا إِلَى َربِّكُْم { : قوله تعاىل

ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأْتَِيكُمُ { أي اخضعوا له وأطيعوا } وَأَْسِلُموا لَُه { . والرجوع إليه، واإلنابة الرجوع إىل اهللا باإلخالص
  يف الدنيا} الَْعذَاُب 

من : "ى اهللا عليه وسلم قالوروى من حديث جابر أن رسول اهللا صل. أي ال متنعون من عذابه} ثُمَّ ال تُْنَصُرونَ { 
  ".السعادة أن يطيل اهللا عمر املرء يف الطاعة ويرزقه اإلنابة، وإن من الشقاوة أن يعمل املرء ويعجب بعمله

أَْحَسَن } { ُتمْ ال َتشُْعُرونَ وَاتَّبِعُوا أَْحَسَن َما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم ِمْن رَبِّكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأْتَِيكُمُ الَْعذَاُب َبْغَتةً وَأَْن{ : قوله تعاىل
األحسن : وقال السدي. التزموا طاعته، واجتنبوا معصيته: هو القرآن وكله حسن، واملعىن ما قال احلسن} َما أُنْزِلَ 

أنزل اهللا كتب التوراة : وقال. يعين احملكمات، وكلوا علم املتشابه إىل علمه: وقال ابن زيد. ما أمر اهللا به يف كتابه
هذا أحسن ألنه ناسخ قاض على : وقيل. جنيل والزبور، مث أنزل القرآن وأمر باتباعه فهو األحسن وهو املعجزواإل

. يعين العفو؛ ألن اهللا تعاىل خري نبيه عليه السالم بني العفو والقصاص: وقيل. مجيع الكتب ومجيع الكتب منسوخة
: وقيل. ن؛ وما أوحى إليه من القرآن فهو األحسنما علم اهللا النيب عليه السالم وليس بقرآن فهو حس: وقيل

  .أحسن ما أنزل إليكم من أخبار األمم املاضية
وعند الكوفيني لئال تقول وعند } أَنْ َتقُولَ { يف موضع نصب أي كراهة } أن} {أَنْ َتقُولَ نَفٌْس {  -قوله تعاىل

ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَيكُُم { : ألنه قال قيل هذا} نَفٌْس  أَنْ َتقُولَ{ أي من قبل : وقيل. }أَنْ َتقُولَ { البصريني حذر 
وجيوز أن يريد . ألن املراد هبا بعض األنفس وهى نفس الكافر: فإن قلت مل نكرت؟ قلت: الزخمشري} الَْعذَاُب 

  :ألعشىوجيوز أن يراد التكثري كما قال ا. نفسا متميزة من األنفس، إما بلجاج يف الكفر شديد، أو بعقاب عظيم
  أتاين كرمي ينفض الرأس معضبا... ورب بقيع لو هتفت جبوه 

رب بلد قطعت، ورب بطل قارعت، وال يقصد إال : وهو يريد أفواجا من الكرام ينصرونه ال كرميا واحدا، ونظريه
غاثة مبد الصوت، فأبدل من الياء ألف؛ ألهنا أخف وأمكن يف االست} َيا َحْسرََتى { واألصل } َيا َحسَْرَتا { . التكثري

  :ورمبا أحلقوا هبا اهلاء؛ أنشد الفراء
  إذا أتى قربته للسانيه... يا مرحباه حبمار ناجيه 

{ واحلسرة الندامة } َيا َحْسَرتَاى { : وكذلك قرأها أبو جعفر. ورمبا أحلقوا هبا الياء بعد األلف؛ لتدل على اإلضافة
يعين القرآن : قال. أي يف ذكر اهللا عز وجل: وقال الضحاك. طاعة اهللا يف: قال احلسن} فَرَّطُْت ِفي َجْنبِ اللَِّه 

اجلنب القرب واجلوار؛ يقال فالن : وقال الفراء. أي يف ثواب اهللا} ِفي جَْنبِ اللَّهِ { : وقال أبو عبيدة. والعمل به
. ب جواره وقربه وهو اجلنةأي ما فرطت يف طل} َوالصَّاِحبِ بِالَْجْنبِ { يعيش يف جنب فالن أي يف جواره؛ ومنه 

والعرب تسمي السبب والطريق . أي على ما فرطت يف الطريق الذي هو طريق اهللا الذي دعاين إليه: وقال الزجاج
} ِفي َجْنبِ اللَِّه { : وقيل. جترعت يف جنبك غصصا؛ أي ألجلك وسببك وألجل مرضاتك: إىل الشيء جنبا؛ تقول

  :هللا عز وجل وثوابه، والعرب تسمي اجلانب جنبا، قال الشاعرأي يف اجلانب الذي يؤدي إىل رضا ا
  الناس جنب واألمري جنب... قسم جمهودا لذاك القلب 

أي تركت من أمر اهللا؛ يقال ما فعلت ذلك يف جنب : وقال ابن عرفة. يعين الناس من جانب واألمري من جانب
  :حاجيت؛ قال كثري



  رى عليك تقطعله كبد ح... أال تتقني اهللا يف جنب عاشق 
ما جلس رجل جملسا وال مشى ممشى : "ويروى عن النيب صلى أنه قال. وكذا قال جماهد؛ أي ضيعت من أمر اهللا

. أي حسرة؛ خرجه أبو داود مبعناه" وال اضطجع مضطجعا مل يذكر اهللا عز وجل فيه إال كان عليه ترة يوم القيامة
ن يرى الرجل ماله الذي آتاه اهللا يف الدنيا يوم القيامة يف ميزان من احلسرات يوم القيامة أ: وقال إبراهيم التيمي

غريه، قد ورثه وعمل فيه باحلق، كان له أجره وعلى اآلخر وزره، ومن احلسرات أن يرى الرجل عبده الذي خوله 
. قيامة وعمي هواهللا إياه يف الدنيا أقرب منزلة من اهللا عز وجل، أو يرى رجال يعرفه أعمى يف الدنيا قد أبصر يوم ال

قال : أي وما كنت إال من املستهزئني بالقرآن وبالرسول يف الدنيا وبأولياء اهللا تعاىل} َوإِنْ كُْنُت لَِمَن السَّاخِرِيَن { 
  مل يكفه أن ضيع: قتادة

ت فرطت وأنا ساخر؛ أي فرط: النصب على احلال؛ كأنه قال} َوإِنْ كُْنتُ { طاعة اهللا حىت سخر من أهلها وحمل 
  .وما كنت إال يف سخرية ولعب وباطل؛ أي ما كان سعيي إال يف عبادة غري اهللا تعاىل: وقيل. يف حال سخرييت

وهذا القول لو أن اهللا هداين . أي أرشدين إىل دينه} لَْو أَنَّ اللََّه َهَدانِي { هذه النفس } أَوْ َتقُولَ { : قوله تعاىل
َسَيقُولُ الَِّذيَن { : ملشركني فيما أخرب الرب جل وعز عنهم يف قولهوهو قريب من احتجاج ا. الهتديت قول صدق

فهي كلمة حق أريد هبا باطل؛ كما قال علي رضى اهللا عنه ملا قال قائل من } أَْشَركُوا لَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشرَكَْنا 
ِحَني َتَرى { يعين أن هذه النفس } أَْو َتقُولَ{ . أي الشرك واملعاصي} لَكُْنُت ِمَن الُْمتَِّقَني { . اخلوارج الحكم إال هللا
} كَرَّةً { نصب على جواب التمين، وإن شئت كان معطوفا على } فَأَكُونَ { . أي رجعة} الَْعذَاَب لَْو أَنَّ ِلي كَرَّةً 

  :ألن معناه أن أكر؛ كما قال الشاعر
  أحب إيل من لبس الشفوف... للبس عباءة وتقر عيين 

  :وأنشد الفراء
  وتسأل عن ركباهنا أين ميموا... فما لك منها غري ذكرى وخشية 

ومنه للبس عباءة وتقر؛ أي ألن . فنصب وتسأل على موضع الذكرى؛ ألن معىن الكالم فما لك منها إال أن تذكر
بطاعة  إن العبد ليعمل الزمان الطويل: كان رجل عامل يف بين إسرائيل وجد رقعة: وقال أبو صاحل. ألبس عباءة وتقر

اهللا فيختم له عمله بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل مبعصية اهللا مث خيتم له عمله بعمل 
وألي شيء أتعب نفسي فترك عمله وأخذ يف الفسوق واملعصية، وقال له : رجل من أهل اجلنة فيدخل اجلنة؛ فقال

، فأخذ يف الفسوق وأنفق ماله يف الفجور، فأتاه ملك املوت يف ألذ لك عمر طويل فتمتع يف الدنيا مث تتوب: إبليس
يا حسرتا على ما فرطت يف جنب اهللا؛ ذهب عمري يف طاعة الشيطان، فندم حني ال ينفعه الندم؛ : ما كان، فقال

  وقال. فأنزل اهللا خربه يف القرآن

لَوْ أَنَّ { : وصنف منهم قال. }طُْت ِفي َجْنبِ اللَِّه َيا َحسَْرَتى َعلَى َما فَرَّ{ : هؤالء أصناف؛ صنف منهم قال: قتادة
فقال اهللا تعاىل ردا } لَْو أَنَّ ِلي كَرَّةً فَأَكُونَ ِمَن الُْمْحِسنَِني { : وقال آخر. } اللََّه َهدَانِي لَكُْنُت ِمَن الُْمتَِّقَني 

{ ب النفي وليس يف الكالم لفظ النفي، ولكن معىن جوا} بلى{: قال الزجاج} بَلَى قَْد َجاءَْتَك آيَاِتي { : لكالمهم
بل قد بني لك طريق اهلدى فكنت حبيث لو : ما هداين، وكأن هذا القائل قال ما هديت؛ فقيل} لَْو أَنَّ اللََّه َهَدانِي 

عىن باآليات املعجزات؛ أي وضح الدليل فأنكرته : وقيل. أي القرآن} آيايت{. أردت أن تؤمن أمكنك أن تؤمن
وهو } َواسَْتكْبَْرَت َوكُْنَت { : وقال. }َوكُْنَت ِمَن الْكَاِفرِيَن { أي تكربت عن اإلميان } وَاْسَتكَْبْرتَ { . كذبتهو



وقال املربد؛ تقول العرب نفس واحد أي . ثالثة أنفس: يقال. خطاب الذكر؛ ألن النفس تقع على الذكر واألنثى
َبلَى قَْد َجاءَْتَك آيَاِتي { : لمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأوروى الربيع بن أنس عن أم س. إنسان واحد

. وهذا يدل على التذكري} َبلَى قَْد َجاَءْتُه آَياِتي { : وقرأ األعمش. }فَكَذَّْبَت بَِها وَاسَْتكْبَْرَت َوكُْنَت ِمَن الْكَاِفرِيَن 
وقد أنكر هذه القراءة . ن النفس تقع للمذكر واملؤنثوالربيع بن أنس مل يلحق أم سلمة إال أن القراءة جائزة؛ أل

وهذا ال يلزم؛ أال : قال النحاس. جيب إذا كسر التاء أن تقول وكنت من الكوافر أو من الكافرات: بعضهم وقال
. ن الساخراتومل يقل من السواخر وال م} َوإِنْ كُْنُت لَِمَن السَّاِخرِينَ { : مث قال} أَنْ َتقُولَ نَفٌْس { ترى أن قبله 

من اجلمع الساخرين أو من الناس الساخرين أو من } وَاسَْتكْبَْرَت َوكُْنَت { والتقدير يف العربية على كسر التاء 
  .القوم الساخرين

  }َمثْوًى ِللْمَُتكَبِّرِيَن  َوَيْوَم الِْقَياَمِة َتَرى الَِّذيَن كَذَبُوا َعلَى اللَِّه ُوُجوهُُهْم ُمْسَودَّةٌ أَلَْيَس ِفي جََهنََّم{ ] ٦٠: [اآلية
  }َويَُنجِّي اللَُّه الَِّذيَن اتَّقَْوا بَِمفَاَزتِهِْم ال َيَمسُُّهُم السُّوُء َوال ُهْم َيْحَزُنونَ { ] ٦١: [اآلية
  }اللَُّه َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوكِيلٌ { ] ٦٢: [اآلية
  }السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوالَِّذيَن كَفَرُوا بِآياِت اللَِّه أُولَِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ  لَُه َمقَاِليُد{ ] ٦٣: [اآلية
  }قُلْ أَفََغْيرَ اللَِّه َتأُْمُرونِّي أَْعُبُد أَيَُّها الَْجاِهلُونَ { ] ٦٤: [اآلية

. أي مما حاط هبم من غضب اهللا ونقمته} ُوُجوهُُهْم ُمْسوَدَّةٌ وََيْوَم الِْقَياَمةِ َتَرى الَِّذيَن كَذَبُوا َعلَى اللَِّه { : قوله تعاىل
مجلة يف موضع : الزخمشري. إمنا هو ابتداء وخرب} ُوُجوهُُهْم ُمْسوَدَّةٌ { : غري عامل يف قوله} تََرى { : وقال األخفش
} نم مثوى للمتكربينأليس يف جه{. من رؤية البصر، ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب} َتَرى { احلال إن كان 

وقد . أي احتقارهم" سفه احلق وغمص الناس: "بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معىن الكرب فقال عليه السالم
حيشر املتكربون يوم : "ويف حديث عبداهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. وغريها} البقرة{مضى يف 

  ".م إىل سجن جهنمالقيامة كالذر يلحقهم الصغار حىت يؤتى هب
على التوحيد } بَِمفَاَزتِهِْم { . أي من الشرك واملعاصي} وَُيَنجِّي { : وقرئ} وَُيَنجِّي اللَُّه الَِّذيَن اتَّقَْوا { : قوله تعاىل

عليه وعن النيب صلى اهللا . وهو جائز كما تقول بسعاداهتم} بَِمفَاَزِتهِمْ { : وقرأ الكوفيون. قراءة العامة ألهنا مصدر
حيشر اهللا مع كل امرئ عمله فيكون عمل املؤمن معه يف : "وسلم تفسري هذه اآلية من حديث أيب هريرة، قال

أحسن صورة وأطيب ريح فكلما كان رعب أو خوف قال له ال ترع فما أنت باملراد به وال أنت باملعين به فإذا كثر 
ملك الصاحل محلتين على ثقلي فواهللا ألمحلنك وألدفعن ذلك عليه قال فما أحسنك فمن أنت فيقول أما تعرفين أنا ع

اللَُّه خَاِلُق كُلِّ { .}َويَُنجِّي اللَُّه الَِّذيَن اتَّقَْوا بَِمفَاَزتِهِْم ال َيَمسُُّهُم السُّوُء َوال ُهْم َيْحَزُنونَ { : عنك فهي اليت قال اهللا 
  .وقد تقدم. أي حافظ وقائم به} َشْيٍء 

واملقاليد . مقالد وأكثر ما يستعمل فيه إقليد: وقيل. واحدها مقليد} ُه َمقَالِيُد السََّماوَاِت وَاَألْرضِ لَ{ : قوله تعاىل
خزائن السماوات املطر، : وقال غريه. خزائن السماوات واألرض: وقال السدي. املفاتيح عن ابن عباس وغريه

واإلقليد املفتاح، واملقلد : قال اجلوهري. حدها إقليدوفيه لغة أخرى أقاليد وعليها يكون وا. وخزائن األرض النبات
وأقلد البحر على خلق . مفتاح كاملنجل رمبا يقلد به الكأل كما يقلد القت إذا جعل حباال؛ أي يفتل واجلمع املقاليد

  وخرج البيهقي عن ابن عمر أن عثمان بن. كثري أي غرقهم كأنه أغلق عليهم



} لَُه َمقَاِليُد السََّماَواِت َواَألْرضِ { : صلى اهللا عليه وسلم عن تفسري قوله تعاىل عفان رضي اهللا عنه سأل رسول اهللا
ما سألين عنها أحد ال إله إال اهللا واهللا أكرب وسبحان اهللا وحبمده استغفر اهللا : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ظاهر والباطن حييي ومييت بيده اخلري وهو على كل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم هو األول واآلخر وال
أوهلا : ذكره الثعليب يف تفسريه، وزاد من قاهلا إذا أصبح أو أمسى عشر مرات أعطاه اهللا ست خصال" شيء قدير

حيرس من إبليس، والثانية حيضره اثنا عشر ألف ملك، والثالثة يعطى قنطارا من األجر، والرابعة ترفع له درجة، 
يزوجه اهللا من احلور العني، والسادسة يكون له من األجر كمن قرأ القرآن والتوراة واإلجنيل والزبور، وله  واخلامسة

وروى احلارث عن علي . أيضا من األجر كمن حج واعتمر فقبلت حجته وعمرته، فإن مات من ليلته مات شهيدا
يا علي لقد سألت عن عظيم املقاليد هو أن " :سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن تفسري املقاليد فقال: قال

تقول عشرا إذا أصبحت وعشرا إذا أمسيت ال إله إال اهللا واهللا أكرب وسبحان اهللا واحلمد هللا واستغفر اهللا وال قوة 
من قاهلا عشرا إذا " إال باهللا األول واآلخر والظاهر والباطن له امللك وله احلمد بيده اخلري وهو على كل شيء قدير

أوهلا حيرسه من الشيطان وجنوده فال يكون هلم عليه سلطان، : أصبح، وعشرا إذا أمسى أعطاه اهللا خصاال ستا
والثانية يعطى قنطارا يف اجلنة هو أثقل يف ميزانه من جبل أحد، والثالثة ترفع له درجة ال يناهلا إال األبرار، والرابعة 

نا عشر ألف ملك يكتبوهنا له يف رق منشور ويشهدون له هبا يوم يزوجه اهللا من احلور العني، واخلامسة يشهده اث
القيامة، والسادسة يكون له من األجر كأمنا قرأ التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان، وكمن حج واعتمر فقبل اهللا 

قى إىل فالن املقاليد الطاعة يقال أل: وقيل. حجته وعمرته، وإن مات من يومه أو ليلته أوشهره طبع بطابع الشهداء
  .باملقاليد أي أطاعه فيما يأمره؛ فمعىن اآلية له طاعة من يف السماوات واألرض

  .تقدم} أولَِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ { ُ. أي بالقرآن واحلجج والدالالت} وَالَِّذيَن كَفَُروا بِآياِت اللَِّه { : قوله تعاىل

ذلك حني دعوا النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ما هم عليه من عبادة } ي أَعُْبُد قُلْ أَفََغْيَر اللَِّه َتأُْمُرونِّ{ : قوله تعاىل
ـ } غَْيرَ { و . األصنام وقالوا هو دين آبائك وجيوز أن . على تقدير أعبد غري اهللا فيما تأمرونين} أَْعُبدُ { نصب ب

ـ   أن أعبده، ألن أن مقدرة وأن والفعل أتأمروين بغري اهللا: على حذف حرف اجلر؛ التقدير} َتأُْمُرونِّي { ينتصب ب
بنون واحدة خمففة وفتح } َتأُْمرُونِّي { : وقرأ نافع. أتأمروين بعبادة غري اهللا: مصدر، وهي بدل من غري؛ التقدير

 الباقون بنون واحدة مشددة على اإلدغام، واختاره. بنونني خمففتني على األصل} َتأُْمرُونِّي { : وقرأ ابن عامر. الياء
وقرأ نافع على حذف النون الثانية وإمنا كانت . أبو عبيد وأبو حامت؛ ألهنا وقعت يف مصحف عثمان بنون واحدة

وقد مضى يف . احملذوفة الثانية؛ ألن التكرير والتثقيل يقع هبا، وأيضا حذف األوىل ال جيوز؛ ألهنا داللة الرفع
. رفع؛ قاله الكسائي} أَنَّ { أي أن أعبد فلما حذف } أَعُْبَد { .  }أَُتَحاجُّونِّي { : بيانه عند قوله تعاىل} األنعام{

  :ومنه قول الشاعر
  أال أيهذا الزاجري أحضر الوغى

  .بالنصب} أَعُْبَد { والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ 
  }كَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك َولََتكُوَننَّ ِمَن الَْخاِسرِيَن َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك لَِئْن أَْشَر{ ] ٦٥: [اآلية
  }َبلِ اللََّه فَاْعُبْد َوكُْن ِمَن الشَّاِكرِينَ { ] ٦٦: [اآلية

: التقديرإن يف الكالم تقدميا وتأخريا؛ و: قيل} َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك لَِئْن أَْشَركْتَ { : قوله تعاىل
أي أوحي إليك : هو على بابه؛ قال مقاتل: وقيل. لقد أوحي إليك لئن أشركت وأوحي إىل الذين من قبلك كذلك



وهو خطاب } لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك { : يا حممد} لَِئْن أَْشَركَْت { : مث قال. وإىل األنبياء قبلك بالتوحيد والتوحيد حمذوف
  للنيب صلى اهللا عليه وسلم

واإلحباط اإلبطال والفساد؛ . اخلطاب له واملراد أمته؛ إذ قد علم اهللا أنه ال يشرك وال يقع منه إشراك: وقيل. خاصة
: فمن ارتد مل تنفعه طاعاته السابقة ولكن إحباط الردة العمل مشروط بالوفاة على الكفر؛ وهلذا قال: قال القشريي

فاملطلق ها هنا حممول على املقيد؛ وهلذا } َوُهَو كَاِفٌر فَأُولَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم  َوَمْن َيرَْتِدْد ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََيُمْت{ 
  .من حج مث ارتد مث عاد إىل اإلسالم ال جيب عليه إعادة احلج: قلنا
  .بيان هذا مستوىف} البقرة{وعند مالك جتب عليه اإلعادة وقد مضى يف . هذا مذهب الشافعي: قلت

: قال} اعبد{يف كتايب عن أيب إسحاق لفظ اسم اهللا عز وجل منصوب بـ : النحاس} َبلِ اللََّه فَاْعُبْد  {: قوله تعاىل
وحكاه . وقال الفراء يكون منصوبا بإضمار فعل: قال النحاس. وال اختالف يف هذا بني البصريني والكوفيني

{ : وقال ابن عباس. هي زائدة: األخفش وقال. إهنا للمجازاة: فأما الفاء فقال الزجاج. املهدوي عن الكسائي
  .لنعمه خبالف املشركني} َوكُْن ِمَن الشَّاكِرِيَن { فأطع } َبلِ اللََّه { : وقال غريه. أي فوحد} فَاْعُبِد 
اُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِِه سُْبحَاَنُه َوَما قََدرُوا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه وَاَألْرُض َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم الِْقَياَمِة وَالسََّماَو{ ] ٦٧: [اآلية

  }َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 
ى فَإِذَا َونُِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َمْن َشاَء اللَُّه ثُمَّ ُنِفَخ ِفيِه أُْخَر{ ] ٦٨: [اآلية

  }ُهْم ِقَياٌم َيْنظُُرونَ 
قال . ما عظموه حق عظمته من قولك فالن عظيم القدر: قال املربد} َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِهِ { : تعاىلقوله 

مث أخرب عن . واملعىن على هذا وما عظموه حق عظمته إذا عبدوا معه غريه وهو خالق األشياء ومالكها: النحاس
مث نزه نفسه عن أن . } هُ َيْوَم الْقَِياَمِة َوالسََّماوَاُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِهِ َواَألْرُض َجِميعاً قَْبَضُت{ : قدرته وعظمته فقال
  يكون ذلك جبارحة

جاء يهودي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، : ويف الترمذي عن عبداهللا قال} ُسْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ { : فقال
فضحك النيب صلى اهللا . ت على إصبع واخلالئق على إصبع مث يقول أنا امللكيا حممد إن اهللا ميسك السماوا: فقال

ويف . هذا حديث حسن صحيح: قال. }َوَما قََدرُوا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه { : عليه وسلم حىت بدت نواجذه مث قال
وم القيامة ويطوي يقبض اهللا األرض ي: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: البخاري ومسلم عن أيب هريرة قال

ويف الترمذي عن عائشة أهنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه " . السماء بيمينه مث يقول أنا امللك أين ملوك األرض
ئذ قلت فأين الناس يوم: قالت} َواَألْرُض َجِميعاً قَْبَضُتهُ َيْوَم الْقَِياَمِة َوالسََّماوَاُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِهِ { : وسلم عن قوله

{ : وقوله. حديث حسن صحيح: قال" على الصراط يا عائشة: "يف رواية" على جسر جهنم: "يا رسول اهللا؟ قال
ما فالن إال يف : عبارة عن قدرته وإحاطته جبميع خملوقاته؛ يقال" ويقبض اهللا األرض: "} َواَألْرضُ َجِميعاً قَْبَضُتهُ 

وقد يكون معىن . ولون األشياء يف قبضته يريدون يف ملكه وقدرتهقبضيت، مبعىن ما فالن إال يف قدريت، والناس يق
حيتمل أن يكون املراد به واألرض } وَاَألْرُض َجِميعاً قَْبَضُتُه { : القبض والطي إفناء الشيء وإذهابه فقوله جل وعز

} َواَألْرضُ َجِميعاً { : قوله: مجيعا ذاهبة فانية يوم القيامة، واملراد باألرض األرضون السبع؛ يشهد لذلك شاهدان
ليس يريد به طيا بعالج } َوالسََّماوَاُت َمطْوِيَّاٌت بَِيمِينِِه { : وقوله. وألن املوضع موضع تفخيم وهو مقتضٍ للمبالغة
وانطوى عنا دهر مبعىن . قد انطوى عنا ما كنا فيه وجاءنا غريه: وانتصاب،وإمنا املراد بذلك الفناء والذهاب؛ يقال



ْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُمْ { َ: واليمني يف كالم العرب قد تكون مبعىن القدرة وامللك؛ ومنه قوله تعاىل. ذهاباملضى وال
: قال الفراء واملربد. أي بالقوة والقدرة أي ألخذنا قوته وقدرته} َألَخذَْنا ِمْنهُ بِالَْيِمنيِ { : يريد به امللك؛ وقال} 

  :وأنشدا. اليمني القوة والقدرة
  تلقاها عرابة باليمني... إذا ما راية رفعت جملد 

  :وقال آخر
  تناولت منها حاجيت بيمني... وملا رأيت الشمس أشرق نورها 

  وكان على اآليات غري أمني... قتلت شنيفا مث فاران بعده 
: ، كما قالوإمنا خص يوم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة لكل شيء أيضا؛ ألن الدعاوى تنقطع ذلك اليوم

مث يقول أنا : "ولذلك قال يف احلديث} الفاحتة{حسب ما تقدم يف } َماِلِك َيْومِ الدِّينِ { : وقال} َواألَْمُر َيْومَِئٍذ ِللَِّه { 
: وقد زدنا هذا الباب يف التذكرة بيانا، وتكلمنا على ذكر الشمال يف حديث ابن عمر قوله" امللك أين ملوك األرض

  ".بشماله مث يطوي األرض"
بني ما } ى َونُِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َمْن َشاَء اللَُّه ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُخَْر{ : قوله تعاىل

وحييون يكون بعد قبض األرض وطي السماء وهو النفخ يف الصور، وإمنا مها نفختان؛ ميوت اخللق يف األوىل منهما 
. والذي ينفخ يف الصور هو إسرافيل عليه السالم. أيضا} األنعام{و} النمل{يف الثانية وقد مضى الكالم يف هذا يف 

إن صاحيب : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إنه يكون معه جربيل حلديث أيب سعيد اخلدري قال: وقد قيل
ويف كتاب أيب . خرجه ابن ماجة يف السنن" ن النظر مىت يؤمرانقرنان يالحظا -أو يف أيديهما  -الصور بأيديهما 

". عن ميينه جربائيل وعن يساره ميكائيل: "ذكر رسول اهللا صاحب الصور، وقال: داود عن أيب سعيد اخلدري قال
روي مرفوعا من حديث أيب هريرة . هم الشهداء متقلدين أسيافهم حول العرش: واختلف يف املستثىن من هم؟ فقيل

جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك املوت : وقيل. يما ذكر القشريي، ومن حديث عبداهللا بن عمر فيما ذكر الثعليبف
  َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق َمْن{ : وروي من حديث أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تال. عليهم السالم

هم جربيل : "يا نيب اهللا من هم الذين استثىن اهللا تعاىل؟ قال: فقالوا} اللَُّه  ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اَألْرضِ إِالَّ َمْن َشاَء
وميكائيل وإسرافيل وملك املوت فيقول اهللا تعاىل مللك املوت يا ملك املوت من بقي من خلقي وهو أعلم فيقول يا 

فس إسرائيل وميكائيل رب بقي جربيل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الضعيف ملك املوت فيقول اهللا تعاىل خذ ن
فيخران ميتني كالطودين العظيمني فيقول مت يا ملك املوت فيموت فيقول اهللا تعاىل جلربيل يا جربيل من بقي 

فيقول تباركت وتعاليت ذا اجلالل واإلكرام وجهك الباقي الدائم وجربيل امليت الفاين فيقول اهللا تعاىل يا جربيل ال 
قال النيب صلى " ناحيه يقول سبحانك ريب تباركت وتعاليت يا ذا اجلالل واإلكرامبد من موتك فيقع ساجدا خيفق جب

وذكره . ذكره الثعليب" إن فضل خلقه على خلق ميكائيل كالطود العظيم على الظرب من الظراب: "اهللا عليه وسلم
هللا عليه وسلم يف النحاس أيضا من حديث حممد بن إسحاق، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، عن النيب صلى ا

جربيل : "قال} َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق َمْن ِفي السََّماوَاِت َوَمْن ِفي اَألْرضِ إِالَّ َمْن َشاَء اللَُّه { : قوله جل وعز
" إن آخرهم موتا جربيل عليه وعليهم السالم: "ويف هذا احلديث" وميكائيل ومحلة العرش وملك املوت وإسرافيل

هو رضوان واحلور ومالك : وقال الضحاك. }النمل{ريرة يف الشهداء أصح على ما تقدم يف وحديث أيب ه
هو اهللا الواحد القهار وما يدع أحدا من أهل السماء : وقال احلسن. عقارب أهل النار وحياهتا: وقيل. والزبانية



يرجع إىل من } إِالَّ َمْن َشاَء اللَُّه { : ولهاالستئناء يف ق: وقيل. اهللا أعلم بثنياه: وقال قتادة. واألرض إال أذاقه املوت
ويف .مات قبل النفخة األوىل؛ أي فيموت من يف السماوات واألرضى إال من سبق موته ألهنم كانوا قد ماتوا

قال رجل من اليهود بسوقي املدينة، والذي اصطفى موسى : الصحيحني وابن ماجة واللفظ له عن أيب هريرة قال
  .تقول هذا وفينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جل من األنصار يده فلطمه؛ قالعلى البشر فرفع ر

َونُِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق َمْن ِفي { : قال اهللا عز وجل : "فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
فأكون أول من رفع رأسه } يِه أُْخَرى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َيْنظُُرونَ السََّماَواِت َوَمْن ِفي اَألْرضِ إِالَّ َمْن َشاَء اللَُّه ثُمَّ ُنِفَخ ِف

فإذا أنا مبوسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فال أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثىن اهللا ومن قال أنا خري من 
من محل و: قال القشريي. حديث حسن صحيح: وخرجه الترمذي أيضا وقال فيه" يونس بن مىت فقد كذب

فيجوز أن تكون الصعقة بزوال العقل دون . االستثناء على موسى والشهداء فهؤالء قد ماتوا غري أهنم أحياء عند اهللا
زوال احلياة، وجيوز أن تكون باملوت، وال يبعد أن يكون املوت واحلياة فكل ذلك مما جيوزه العقل، واألمر يف وقوعه 

  .موقوف على خرب صدق
ال ختريوين على موسى فان الناس يصعقون فأكون أول : "رق أيب هريرة أنه عليه السالم قالجاء يف بعض ط: قلت

خرجه " من يفيق فإذا موسى باطش جبانب العرش فال أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثىن اهللا
  .واهللا أعلم. وت برد احلياةوحنوه عن أيب سعيد اخلدري؛ واإلفاقة إمنا تكون عن غشية وزوال عقل ال عن م. مسلم

أي فإذا األموات من أهل األرض والسماء أحياء بعثوا من قبورهم، وأعيدت } فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َيْنظُُرونَ { : قوله تعاىل
. قيام على أرجلهم ينظرون إىل البعث الذي وعدوا به: وقيل. إليهم أبداهنم وأرواحهم، فقاموا ينظرون ماذا يؤمرون

خرجت فإذا : وأجاز الكسائي قياما بالنصب؛ كما تقول. ا النظر مبعىن االنتظار؛ أي ينتظرون ما يفعل هبمهذ: وقيل
  .زيد جالسا

ال  قِّ َوُهْموَأَْشَرقَِت الْأَْرُض بُِنورِ َربَِّها وَُوِضَع الِْكَتاُب َوجِيَء بِالنَّبِيَِّني َوالشَُّهَداِء َوقُِضَي َبْينَُهْم بِالَْح{ ] ٦٩: [اآلية
  }ُيظْلَُمونَ 

  }َوُوفَِّيْت كُلُّ نَفْسٍ َما َعِملَْت َوُهَو أَْعلَُم بَِما َيفَْعلُونَ { ] ٧٠: [اآلية

أشرقت الشمس إذا أضاءت وشرقت إذا : إشراقها إضاءهتا؛ يقال} وَأَْشَرقَتِ اَألْرُض بُِنورِ َربَِّها { : قوله تعاىل
حبكم رهبا؛ واملعىن واحد؛ أي أنارت : وقال الضحاك. رهبا؛ قاله احلسن وغريهبعدل } بِنُورِ رَبَِّها { : ومعىن. طلعت

إن اهللا خيلق نورا يوم القيامة يلبسه : وقيل. والظلم ظلمات والعدل نور. وأضاءت بعدل اهللا وقضائه باحلق بني عباده
س والقمر، بل هو نور النور املذكور ها هنا ليس من نور الشم: وقال ابن عباس. وجه األرض فتشرق األرض به
واملعىن . وروي أن األرض يومئذ من فضة تشرق بنور اهللا تعاىل حني يأيت لفصل القضاء. خيلقه اهللا فيضيء به األرض

إنه اليوم الذي يقضي : وقيل. أهنا أشرقت بنور خلقه اهللا تعاىل، فأضاف النور إليه على حد إضافة امللك إىل املالك
على ما مل يسم فاعله } َوأَْشرَقَِت اَألْرُض { : وقرأ ابن عباس وعبيد بن عمري. ال ليل معهفيه بني خلقه؛ ألنه هنار 
وقد ضل قوم ها هنا فتومهوا أن اهللا عز وجل من جنس النور والضياء احملسوس، وهو . وهي قراءة على التفسري

وقال أبو جعفر . وإنشاء متعال عن مشاهبة احملسوسات، بل هو منور السماوات واألرض، فمنه كل نور خلقا
: يبني هذا احلديث املرفوع من طرق كثرية صحاح} َوأَْشَرقَتِ اَألْرضُ بُِنورِ َربَِّها { : وقوله عز وجل: النحاس

ال تضامون وال تضارون وال تضامون : وهو يروى على أربعة أوجه" تنظرون إىل اهللا عز وجل ال تضامون يف رؤيته"



ال " ال تضارُون"و. ال يلحقكم ضيم كما يلحقكم يف الدنيا يف النظر إىل امللوك" ضاُمونال ت: "وال تضارون؛ فمعىن
. ال خيالف بعضكم بعضا" ال تضارُّون"و. ال ينضم بعضكم إىل بعض ليسأله أن يريه" ال تضامُّون"و. يلحقكم ضري

  .ضاره مضارة وضرارا أي خالفه: يقال
يريد الكتاب والصحف اليت فيها : وقال قتادة. يريد اللوح احملفوظ: ابن عباسقال } وَُوِضَع الْكَِتابُ { : قوله تعاىل

{ . أي جيء هبم فسأهلم عما أجابتهم به أممهم} َوجِيَء بِالنَّبِيَِّني { . أعمال بين آدم، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله
  الذين شهدوا على األمم من أمة} َوالشَُّهَداِء 

: وقيل} َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً ِلَتكُوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ { : قال تعاىلحممد صلى اهللا عليه وسلم؛ كما 
قال ابن . املراد بالشهداء الذي استشهدوا يف سبيل اهللا، فيشهدون يوم القيامة ملن ذب عن دين اهللا؛ قاله السدي

} َوَجاَءْت كُلُّ نَفْسٍ َمَعَها سَاِئٌق َوَشهِيٌد { : هللا تعاىلقال ا. هم احلفظة الذين يشهدون على الناس بأعماهلم: زيد
} { قاف {فالسائق يسوقها إىل احلساب والشهيد يشهد عليها، وهو امللك املوكل باإلنسان على ما يأيت بيانه يف 

ال ينقص من حسناهتم وال : بريقال سعيد بن ج} َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ { . أي بالصدق والعدل} َوقُِضَي َبيَْنُهْم بِالَْحقِّ 
يف الدنيا وال حاجة } َوُهَو أَْعلَُم بَِما َيفَْعلُونَ { . من خري أو شر} َوُوفَِّيْت كُلُّ َنفْسٍ َما َعِملَْت { . يزاد على سيئاهتم

  .به عز وجل إىل كتاب وال إىل شاهد، ومع ذلك فتشهد الكتب، والشهود إلزاما للحجة
ِتكُْم الَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َجهَنََّم ُزمَراً َحتَّى إِذَا َجاُءوَها فُِتَحْت أَبَْواُبَها َوقَالَ لَُهْم خََزَنتَُها أَلَْم يَأْ َوِسيَق{ ] ٧١: [اآلية

قَّْت كَِلَمةُ الَْعذَابِ َعلَى ُرُسلٌ ِمْنكُْم َيْتلُونَ َعلَْيكُْم آيَاِت َربِّكُْم َويُْنِذرُوَنكُْم ِلقَاَء َيوِْمكُْم َهذَا قَالُوا َبلَى وَلَِكْن َح
  }الْكَاِفرِيَن 

  }ِقيلَ اْدُخلُوا أَبَْواَب َجَهنَّمَ َخاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الُْمَتكَبِّرِيَن { ] ٧٢: [اآلية
لكافر إىل النار واملؤمن هذا بيان توفية كل نفس عملها، فيساق ا} َوِسيَق الَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َجهَنََّم ُزمَراً { : قوله تعاىل
مجاعات متفرقة } زمرا{: وقال األخفش وأبو عبيدة. اجلماعات واحدهتا زمرة كظلمة وغرفة: والزمر. إىل اجلنة

  :قال الشاعر. بعضها إثر بعض
  زمرا تنتابه بعد زمر... وترى الناس إىل منزله 

  :وقال آخر
  زمر بعد زمر... حىت احزألت 

. جواب إذا، وهي سبعة أبواب} حَتَّى إِذَا َجاُءوَها فُِتَحْت أَْبوَاُبَها { . وت املزماردفعا وزجرا بصوت كص: وقيل
أَلَمْ { .واحدهم خازن حنو سدنة وسادن، يقولون هلم تقريعا وتوبيخا } َوقَالَ لَُهْم خََزَنُتَها { . }احلجر{وقد مضى يف 

أي } وَُيْنِذُروَنكُْم لِقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا { . أي الكتب املنزلة على األنبياء} َربِّكُْم  َيأِْتكُْم ُرُسلٌ ِمْنكُْم َيْتلُونَ َعلَْيكُْم آيَاِت
وَلَِكْن َحقَّْت كَِلَمةُ { أي قد جاءتنا، وهذا اعتراف منهم بقيام احلجة عليهم " خيوفونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى

ِقيلَ اْدُخلُوا أَبَْواَب َجَهنَّمَ } { َألْمَألنَّ َجهَنََّم ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ أَْجَمِعنيَ  {: وهي قوله تعاىل} الَْعذَابِ َعلَى الْكَاِفرِيَن 
تستقبلهم الزبانية مبقامع من نار فيدفعوهنم : قال وهب. وقد مضى الكالم يف أبواهبا. أي يقال هلم ادخلوا جهنم} 

  .تقدم بيانه} فَبِئَْس َمثَْوى الْمَُتكَبِّرِيَن { . عدد ربيعة ومضر مبقامعهم، فإنه ليقع يف الدفعة الواحدة إىل النار ب
خََزَنُتَها َسالمٌ َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهمْ إِلَى الَْجنَِّة زَُمراً َحتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحتْ أَبَْواُبَها َوقَالَ لَُهْم { ] ٧٣: [اآلية

  }َها خَاِلِديَن َعلَْيكُْم ِطبُْتْم فَاْدُخلُو



ْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني َوقَالُوا الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي َصَدقََنا َوْعَدُه َوأَْورَثََنا الْأَْرَض نََتَبوَّأُ ِمَن الَْجنَّةِ َحْيثُ َنَشاُء فَنِ{ ] ٧٤: [اآلية
{  

بُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم وَقُِضَي بَْيَنُهمْ بِالَْحقِّ َوِقيلَ الَْحْمُد ِللَّهِ َوتََرى الَْمالِئكَةَ َحافَِّني ِمْن َحْولِ الْعَْرشِ ُيَس{ ] ٧٥: [اآلية
  }َربِّ الَْعالَِمنيَ 
يعين من الشهداء والزهاد والعلماء والقراء وغريهم، ممن } َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم إِلَى الَْجنَِّة ُزمَراً { : قوله تعاىل

بلفظ واحد، فسوق أهل النار طردهم إليها باخلزي } َوِسيَق { : وقال يف حق الفريقني. وعمل بطاعتهاتقى اهللا تعاىل 
  واهلوان، كما يفعل باألسارى واخلارجني

على السلطان إذا سيقوا إىل حبس أو قتل، وسوق أهل اجلنان سوق مراكبهم إىل دار الكرامة والرضوان؛ ألنه ال 
حَتَّى { . مبن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض امللوك، فشتان ما بني السوقني يذهب هبم إال راكبني كما يفعل

أي سعدوا وفتحت، : قال املربد. الواو هنا للعطف عطف على مجلة واجلواب حمذوف: قيل} إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحتْ 
  :وأنشد. وحذف اجلواب بليغ يف كالم العرب

  فس تساقط أنفساولكنها ن... فلو أهنا نفس متوت مجيعة 
: وقيل. دخلوها وهو قريب من األول} َحتَّى إِذَا َجاُءوَها { : وقال الزجاج. فحذف جواب لو والتقدير لكان أروح

إن زيادة الواو دليل على أن األبواب فتحت هلم : وقد قيل. قال الكوفيون وهو خطأ عند البصريني. الواو زائدة
َجنَّاِت َعْدٍن ُمفَتََّحةً { : ، والتقدير حىت إذا جاؤوها وأبواهبا مفتحة، بدليل قولهقبل أن يأتوا لكرامتهم على اهللا تعاىل

. وحذف الواو يف قصة أهل النار؛ ألهنم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذالال وترويعا هلم} لَُهُم اَألبْوَاُب 
 إثبات الواو يف الثاين وحذفها من األول، فأما احلكمة يف: قال النحاس. ذكره املهدوي وحكى معناه النحاس قبله

َحتَّى { : فقد تكلم فيه بعض أهل العلم بقول ال أعلم أنه سبقه إليه أحد، وهو أنه ملا قال اهللا عز وجل يف أهل النار
َجاُءوَها فُِتَحْت أَبَْواُبَها  َحتَّى إِذَا{ : دل هبذا على أهنا كانت مغلقة وملا قال يف أهل اجلنة} إِذَا َجاُءوَها فُِتَحتْ أَبَْوابَُها 

وذلك من عادة قريش أهنم . إهنا واو الثمانية: وقيل. دل هبذا على أهنا كانت مفتحة قبل أن جييؤوها؛ واهللا أعلم} 
قال اهللا . قال أبو بكر بن عياش. يعدون من الواحد فيقولون مخسة ستة سبعة ومثانية، فإذا بلغوا السبعة قالوا ومثانية

َوالنَّاُهونَ َعنِ { : مث قال يف الثامن} التَّاِئُبونَ الْعَابُِدونَ { : وقال} َسخََّرَها َعلَْيهِْم سَْبَع لَيَالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ { : تعاىل
} براءة{ول يف هذا يف وقد مضى الق} ثَيَِّباٍت وَأَْبكَاراً { وقال } َوَيقُولُونَ َسْبَعةٌ وَثَاِمنُُهْم كَلُْبُهْم { : وقال} الْمُْنكَرِ 

  .أيضا} الكهف{مستوىف ويف 

قال رسول اهللا صلى : وقد استدل هبذا من قال إن أبواب اجلنة مثانية؛ وذكروا حديث عمر بن اخلطاب، قال: قلت
مث قال أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا  -أو فيسبغ الوضوء  -ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ : "اهللا عليه وسلم

وقد خرج الترمذي . خرجه مسلم وغريه" ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاءعبده 
بزيادة من وهو يدل على أن أبواب " فتح له من أبواب اجلنة مثانية أبواب يوم القيامة: "حديث عمر هذا وقال فيه

ها إىل ثالثة عشر بابا، وذكرنا هناك عظم وقد ذكرنا ذلك يف كتاب التذكرة وانتهى عدد. اجلنة أكثر من مثانية
  .أبواهبا وسعتها حسب ما ورد يف احلديث من ذلك، فمن أراده وقف عليه هناك

َوقَالَ لَُهمْ َخزََنُتَها { الواو ملغاة تقديره حىت إذا جاؤوها وفتحت أبواهبا : قيل} َوقَالَ لَُهمْ َخزََنُتَها { : قوله تعاىل
وقال . حكاه النقاش واملعىن واحد. بالعمل الصاحل: وقيل. بطاعة اهللا: قال جماهد. أي يف الدنيا} مْ َسالٌم َعلَْيكُْم ِطْبُت



إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بني اجلنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف : مقاتل
طِْبُتْم فَاْدُخلُوَها خَاِلِديَن { مبعىن التحية } لَْيكُمْ َسالٌم َع{ : الدنيا، حىت إذا هذبوا وطيبوا قال هلم رضوان وأصحابه

{.  
قال رسول اهللا صلى اهللا : خرج البخاري حديث القنطرة هذا يف جامعه من حديث أيب سعيد اخلدري قال: قلت

انت خيلص املؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بني اجلنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظامل ك: " عليه وسلم
بينهم يف الدنيا حىت إذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة فو الذي نفس حممد بيده ألحدهم أهدى مبنزله يف اجلنة 

إن على باب اجلنة شجرة ينبع من ساقها عينان يشرب املؤمنون من : وحكى النقاش" منه مبنزله كان يف الدنيا
مث يغتسلون من األخرى فتطيب } قَاُهْم رَبُُّهْم َشرَاباً طَُهوراً َوَس{ : إحدامها فتطهر أجوافهم وذلك قوله تعاىل 

وهذا يروى معناه عن علي رضي اهللا } َسالٌم َعلَْيكُْم ِطبُْتْم فَاْدُخلُوَها خَاِلِديَن { : أبشارهم فعندها يقول هلم خزنتها
  .عنه

  أي إذا دخلوا اجلنة} ُه َوقَالُوا الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدقََنا َوْعَد{ : قوله تعاىل

إهنم ورثوا األرض اليت كانت تكون ألهل النار لو كانوا : أي أرض اجلنة قيل} َوأَْوَرثََنا اَألْرَض { . قالوا هذا
{ . إهنا أرض الدنيا على التقدمي والتأخري: مؤمنني؛ قاله أبو العالية وأبو صاحل وقتادة والسدي وأكثر املفسرين وقيل

هو من قول اهللا تعاىل؛ أي نعم ثواب احملسنني : وقيل. هو من قوهلم أي نعم الثواب هذا: قيل} الَْعاِمِلَني  فَنِْعَم أَْجُر
  .هذا الذي أعطيتهم

ُيسَبُِّحونَ { يف ذلك اليوم } ِمْن َحْولِ الْعَْرشِ { أي حمدقني } َحافَِّني { يا حممد } وََتَرى الَْمالِئكَةَ { : قوله تعاىل
واحلافون أخذ من حافات . متلذذين بذلك ال متعبدين به؛ أي يصلون حول العرش شكرا لرهبم} بِّهِْم بِحَْمِد َر

ودخلت . ال واحد له إذ ال يقع هلم االسم إال جمتمعني: وقال الفراء. واحدهم حاف: قال األخفش. الشيء ونواحيه
زائدة أي } ِمْن { : وقال األخفش. رفألنه ظرف والفعل يتعدى إىل الظرف حبرف وبغري ح} حول{على } ِمْن { 

والعرب تدخل الباء أحيانا يف التسبيح : الثعليب. ما جاءين من أحد، فمن توكيد: وهو كقولك. حافني حول العرش
{ : وقال} سَبِّحِ اْسَم َربِّكَ اَألْعلَى { : سبح حبمد ربك، وسبح محدا هللا؛ قال اهللا تعاىل: وحتذفها أحيانا، فيقولون

قضى بني النبيني الذين جيء هبم : وقيل. بني أهل اجلنة والنار} َوقُِضَي َبْينَُهْم بِالَْحقِّ } { ْح بِاْسمِ رَبَِّك الَْعِظيمِ فََسبِّ
أي يقول املؤمنون احلمد هللا على ما أثابنا } َوِقيلَ الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني { . مع الشهداء وبني أممهم باحلق والعدل

{ : افتتح اهللا أول اخللق باحلمد هللا، فقال: وقال قتادة يف هذه اآلية. نعمه وإحسانه ونصرنا على من ظلمنامن 
َوقُِضَي بَْيَنُهمْ بِالَْحقِّ { : وختم باحلمد فقال} الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَجَعلَ الظُّلَُماِت وَالنُّوَر 

{ إن قول : وقيل. فلزم االقتداء به، واألخذ يف ابتداء كل أمر حبمده وخامتته حبمده} َحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمنيَ َوِقيلَ الْ
وروي من حديث . من قول املالئكة فعلى هذا يكون محدهم هللا تعاىل على عدله وقضائه} الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني 

  .فتحرك املنرب مرتني} الزمر{اهللا عليه وسلم قرأ على املنرب آخر سورة ابن عمر أن رسول اهللا صلى 

  تفسري سورة غافر

  ، وهي سورة املؤمن، وتسمي سورة الطول
: وعن احلسن إال قوله. وهي سورة املؤمن، وتسمى سورة الطول وهي مكية يف قول احلسن وعطاء وعكرمة وجابر



إِنَّ { إال آيتني منها نزلتا باملدينة ومها : وقال ابن عباس وقتادة. ت نزلت باملدينةألن الصلوا} َوسَبِّْح بَِحْمِد َربِّكَ { 
  .وقيل ثنتان ومثانون آية. واليت بعدها وهي مخس ومثانون آية} الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آيَاِت اللَِّه 

. احلواميم يسمني العرائس كن: حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال: ويف مسند الدارمي قال
وروي عن ابن مسعود " احلواميم ديباج القرآن: "وروي من حديث أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

: قال الفراء. آل حم ديباج القرآن: قال ابن مسعود. وآل حم سور يف القرآن: وقال اجلوهري وأبو عبيدة. مثله
  :نسب السورة كلها إىل حم؛ قال الكميت إمنا هو كقولك آل فالن وآل فالن كأنه

  تأوهلا منا تقي ومعزب... وجدنا لكم يف آل حاميم آية 
فأما قول العامة احلواميم فليس من . هكذا رواها األموي بالزاي، وكان أبو عمرو يرويها بالراء: قال أبو عبيدة
  :وأنشد قائالاحلواميم سور يف القرآن على غري قياس؛ : وقال أبو عبيدة. كالم العرب

  وباحلواميم اليت قد سبغت
لكل شيء مثرة وإن مثرة القرآن : "وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. واألوىل أن جتمع بذوات حم: قال

وقال ". ذوات حم هن روضات حسان خمصبات متجاورات فمن أحب أن يرتع يف رياض اجلنة فليقرأ احلواميم
: وقال أبو عبيد. ذكرمها الثعليب" ل احلواميم يف القرآن كمثل احلربات يف الثيابمث: "النيب صلى اهللا عليه وسلم

رأى رجل سبع جوار حسان مزينات يف النوم فقال : وحدثين حجاج بن حممد عن أيب معشر عن حممد بن قيس قال
  .ملن أننت بارك اهللا فيكن فقلن حنن ملن قرأنا حنن احلواميم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  }حم{] ١: [اآلية
  }تَْنزِيلُ الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ { ] ٢: [اآلية
  }غَاِفرِ الذَّْنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشدِيِد الْعِقَابِ ِذي الطَّْولِ ال إِلَهَ إِلَّا ُهَو إِلَْيِه الَْمِصُري { ] ٣: [اآلية
  }إِالَّ الَِّذيَن كَفَرُوا فَال َيغُْرْرَك َتقَلُُّبُهْم ِفي الْبِالِد َما ُيَجاِدلُ ِفي آيَاِت اللَِّه { ] ٤: [اآلية

اسم من أمساء اهللا تعاىل } حم{: " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: اختلف يف معناه؛ فقال عكرمة} حم{: قوله تعاىل
حروف الرمحن } ن{و } حم{و} الر{: وعنه. اسم اهللا األعظم} حم{: قال ابن عباس" وهي مفاتيح خزائن ربك

. فواتح السور: جماهد. إنه اسم من أمساء القرآن: وقال قتادة. اسم من أمساء اهللا تعاىل أقسم به: وعنه أيضا. مقطعة
احلاء افتتاح امسه محيد وحنان وحليم وحكيم، وامليم افتتاح امسه ملك وجميد ومنان ومتكرب : وقال عطاء اخلراساين

فإنا ال نعرفها يف لساننا؟ } حم{ما : أن أعرابيا سأل النيب صلى اهللا عليه وسلمومصور؛ يدل عليه ما روى أنس 
كأنه . معناه قضي ما هو كائن: وقال الضحاك والكسائي" بدء أمساء وفواتح سور: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :وقال كعب بن مالك. ؛ ألهنا تصري حم بضم احلاء وتشديد امليم؛ أي قضي ووقع} حم{أراد اإلشارة إىل هتجي 
  وليس ألمر محه اهللا مدفع... فلما تالقيناهم ودارت بنا الرحى 

  :إن املعىن حم أمر اهللا أي قرب؛ كما قال الشاعر: وعنه أيضا
  قوم هبم غفلة ونوم... قد حم يومي فسر قوم 

: وقيل. مه من أعدائه كيوم بدرواملعىن املراد قرب نصره ألوليائه، وانتقا. ومنه مسيت احلمى؛ ألهنا تقرب من املنية
  وهلذا تقرأ ساكنة احلروف: حروف هجاء؛ قال اجلرمي



  :فتنصب؛ ومنه} حم{قرأت : فخرجت خمرج التهجي وإذا مسيت سورة بشيء من هذه احلروف أعربت؛ فتقول
  تال حاميم قبل التقدم... يذكرين حاميم والرمح شاجر فهال 

ابن أيب إسحاق وأبو السمال . مليم على معىن اقرأ حم أو اللتقاء الساكننيبفتح ا} حم{: وقرأ عيسى بن عمر الثقفي
الباقون . وقرأ أبو جعفر بقطع احلاء من امليم. واإلمالة والكسر لاللتقاء الساكنني، أو على وجه القسم. بكسرها
اإلمالة يف وقرأ أبو عمرو وأبو بكر ومحزة والكسائي وخلف وابن ذكوان ب. } حم عسق{وكذلك يف . بالوصل
  .الباقون بالفتح مشبعا. وروي عن أيب عمرو بني اللفظني وهي قراءة نافع وأيب جعفر وشيبة. احلاء

خربا ملبتدأ } َتنْزِيلُ { وجيوز أن يكون . } ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ { ابتداء واخلرب } َتْنزِيلُ الِْكَتابِ { : قوله تعاىل
أن القرآن أنزله اهللا : خربه واملعىن} تَْنزِيلُ { مبتدأ و } حم { وجيوز أن يكون . }لُ الِْكَتابِ َتنْزِي{ حمذوف؛ أي هذا 

  .وليس منقوال وال مما جيوز أن يكذب به
وقال . جعلها كالنعت للمعرفة وهي نكرة: قال الفراء} غَاِفرِ الذَّْنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشدِيِد الِْعقَابِ { : قوله تعاىل

جيوز } غَاِفرِ الذَّْنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ { وحتقيق الكالم يف هذا وتلخيصه أن : النحاس. هي خفض على البدل: جاجالز
أن يكونا معرفتني على أهنما ملا مضى فيكونا نعتني، وجيوز أن يكونا للمستقبل واحلال فيكونا نكرتني وال جيوز أن 

فهو } َشدِيِد الِْعقَابِ { البدل، وجيوز النصب على احلال، فأما  يكونا نعتني على هذا ولكن يكون خفضهما على
ممن } َوقَابِلِ التَّْوبِ } { ال إِلََه إِالَّ اهللا{ : ملن قال} غَاِفرِ الذَّْنبِ { : قال ابن عباس. نكره ويكون خفضه على البدل

كنت إىل سرادق مصعب : وقال ثابت البناين} إِلَهَ إِالَّ اهللاال { : ملن مل يقل} َشِديدِ الِْعقَابِ} { ال إِلََه إِالّ اهللا{ : قال
فمر علي رجل } َتْنزِيلُ الِْكَتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْعِليمِ . حم{فاستفتحت : بن الزبري يف مكان ال متر فيه الدواب، قال

  :قال} قَابِلِ التَّْوبِ { : يب، فلما قلتقل يا غافر الذنب اغفر يل ذن: قال} غَاِفرِ الذَّْنبِ { على دابة فلما قلت 

{ : قل يا شديد العقاب اعف عين، فلما قلت: قال} َشدِيِد الِْعقَابِ { : قل يا قابل التوب تقبل توبيت، فلما قلت
وقال . قل يا ذا الطول طل علي خبري؛ فقمت إليه فأخذ ببصري، فالتفت ميينا ومشاال فلم أر شيئا: قال} ِذي الطَّْولِ 
ال إِلََه إِالَّ ُهَو إِلَْيِه الَْمِصريُ { عدال } َشِديِد الِْعقَابِ { وعدا } َوقَابِلِ التَّْوبِ { فضال } غَاِفرِ الذَّْنبِ { : أهل اإلشارة

تتابع يف : وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه افتقد رجال ذا بأس شديد من أهل الشام؛ فقيل له. فردا} 
{ : اكتب من عمر إىل فالن، سالم عليك، وأنا أمحد اهللا إليك الذي ال إله إال هو: قال عمر لكاتبههذا الشراب؛ ف

حم َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ غَاِفرِ الذَّْنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشِديدِ الِْعقَابِ ِذي . بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ
ال تدفعه إليه حىت جتده صاحيا، مث أمر من عنده : مث ختم الكتاب وقال لرسوله} لِ ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو إِلَْيِه الَْمِصُري الطَّْو

قد وعدين اهللا أن يغفر يل، وحذرين عقابه، فلم يربح : بالدعاء له بالتوبة، فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول
هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أحدكم : فلما بلغ عمر أمره قال. زع وحسنت توبتهيرددها حىت بكى مث نزع فأحسن الن

جيوز أن يكون } التوب{و . قد زل زلة فسددوه وادعوا اهللا له أن يتوب عليه، وال تكونوا أعوانا للشياطني عليه
  :مصدر تاب يتوب توبا، وحيتمل أن يكون مجع توبة حنو دومة ودوم وعزمة وعزم؛ ومنه قوله

  ساعة ويهب ساعا فيخبو
والذي يسبق إىل قليب أن يكون مصدرا؛ أي يقبل هذا الفعل، : قال أبو العباس. وجيوز أن يكون التوب مبعىن التوبة

. على البدل وعلى النعت؛ ألنه معرفة} ِذي الطَّْولِ { . كما تقول قاال قوال، وإذا كان مجعا فمعناه يقبل التوبات
ذي } ِذي الطَّْولِ { : قال ابن عباس. اللهم طل علينا أي انعم وتفضل: ل منهوأصل الطول اإلنعام والفضل يقا



وعن ابن . أي غىن وسعة} َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع مِْنكُْم طَْوالً { : ذي الغىن والسعة؛ ومنه قوله تعاىل: وقال جماهد. النعم
  :وقال عكرمة .ذي الغىن عمن ال يقول ال إله إال اهللا} ِذي الطَّْولِ { : عباس أيضا

وقال . والطول بالفتح املن؛ يقال منه طال عليه وتطول عليه إذا امنت عليه: قال اجلوهري. ذي املن} ِذي الطَّْولِ { 
. والفرق بني املن والتفضل أن املن عفو عن ذنب: ذي التفضل؛ قال املاوردي} ِذي الطَّْولِ { : حممد بن كعب

ألنه طالت مدة : وقيل. خوذ من الطول كأنه طال بإنعامه على غريهوالطول مأ. والتفضل إحسان غري مستحق
  .أي املرجع} إِلَْيِه الَْمِصُري { . إنعامه

سجل سبحانه على اجملادلني يف آيات اهللا بالكفر، واملراد } َما ُيجَاِدلُ ِفي آيَاِت اللَِّه إِلَّا الَِّذيَن كَفَُروا { : قوله تعاىل
: وقد دل على ذلك يف قوله تعاىل. فيها، والقصد إىل إدحاض احلق، وإطفاء نور اهللا تعاىل اجلدال بالباطل، من الطعن

فأما اجلدال فيها إليضاح ملتبسها، وحل مشكلها، ومقادحة أهل العلم . } َوَجاَدلُوا بِالَْباِطلِ لُِيْدِحُضوا بِِه الَْحقَّ { 
عند } البقرة{وقد مضى هذا املعىن يف . هاد يف سبيل اهللايف استنباط معانيها، ورد أهل الزيغ هبا وعنها، فأعظم ج

} فَال َيغُْرْرَك } { فَال َيغُْرْرَك َتقَلُّبُُهْم ِفي الْبِالِد { . مستوىف} أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذي حَاجَّ إِْبَراهِيَم ِفي َربِّهِ { : قوله تعاىل
قال ابن . فإين إن أمهلتهم ال أمهلهم بل أعاقبهم} ِفي الْبِالِد {  أي تصرفهم} َتقَلُّبُُهْم } { فَال يَْغُرْركَ { : وقرئ
ما هم فيه من اخلري والسعة يف الرزق فإنه } ال َيغُْرْرَك { : وقيل. يريد جتارهتم من مكة إىل الشام وإىل اليمن: عباس

آيتان : وقال أبو العالية. هم اهلالكسالمتهم بعد كفرهم فإن عاقبت} ال يَْغُرْركَ { : وقال الزجاج. متاع قليل يف الدنيا
َوإِنَّ الَِّذينَ { : ، وقوله} َما ُيجَاِدلُ ِفي آَياِت اللَِّه إِلَّا الَِّذيَن كَفَُروا { : قوله: ما أشدمها على الذين جيادلون يف القرآن

  .} اْخَتلَفُوا ِفي الِْكتَابِ لَِفي ِشقَاقٍ َبِعيدٍ 
ْم قَْوُم ُنوحٍ وَالْأَْحزَاُب ِمْن َبْعِدِهْم َوَهمَّْت كُلُّ أُمٍَّة بَِرُسوِلهِْم لَِيأُْخذُوُه َوجَاَدلُوا بِالَْباِطلِ كَذََّبْت قَْبلَُه{ ] ٥: [اآلية

  }ِلُيْدِحضُوا بِِه الَْحقَّ فَأََخذُْتُهْم فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ 

  }كَفَُروا أَنَُّهْم أَْصحَاُب النَّارِ َوكَذَِلَك حَقَّْت كَِلَمُت َربَِّك َعلَى الَِّذيَن { ] ٦: [اآلية
َن آَمُنوا َربََّنا الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش َوَمْن َحْولَُه ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوُيؤِْمُنونَ بِِه وََيْسَتْغِفُرونَ لِلَِّذي{ ] ٧: [اآلية

  }يَن تَاُبوا وَاتََّبعُوا َسبِيلََك َوقِهِْم َعذَاَب الَْجحِيمِ َوِسْعَت كُلَّ َشْيٍء َرْحَمةً َوِعلْماً فَاغِْفْر ِللَِّذ
إِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز َربََّنا وَأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعْدَتُهْم َوَمْن صَلََح ِمْن آَبائِهِْم وَأَْزوَاجِهِْم وَذُرِّيَّاتِهِْم { ] ٨: [اآلية

  }الَْحِكيُم 
  }ِقهُِم السَّيِّئَاِت َوَمْن َتقِ السَّيِّئَاتِ َيْوَمِئٍذ فَقَدْ َرِحْمَتُه َوذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيمُ َو{ ] ٩: [اآلية

أي } وَاَألحَْزاُب ِمْن بَْعِدِهمْ { . على تأنيث اجلماعة أي كذبت الرسل} كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ { : قوله تعاىل
أي } َوَهمَّْت كُلُّ أُمٍَّة بَِرُسوِلهِْم ِلَيأُْخذُوُه { . أنبيائهم بالتكذيب حنو عاد ومثود فمن بعدهم واألمم الذين حتزبوا عل

ثُمَّ أََخذْتُُهْم فَكَْيَف كَانَ { : واألخذ يرد مبعىن اإلهالك؛ كقوله. ليقتلوه: وقال قتادة والسدي. ليحبسوه ويعذبوه
  :نه مأسور للقتل؛ وأنشد قطرب قول الشاعروالعرب تسمي األسري األخيذ؛ أل} َنِكريِ 

  فكم من آخذ يهوى خلودي... فإما تأخذوين تقتلوين 
َوَجاَدلُوا بِالَْباِطلِ { . الثاين عند نزول العذاب هبم. عند دعائه هلم: أحدمها : ويف وقت أخذهم لرسوهلم قوالن

قال . ة، والباطل داحض؛ ألنه يزلق ويزل فال يستقرومنه مكان دحض أي مزلق. أي ليزيلوا} ِلُيْدِحضُوا بِِه الَْحقَّ 
أي } فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ { . أي بالعذاب} فَأََخذُْتُهمْ { . جادلوا األنبياء بالشرك ليبطلوا به اإلميان: حيىي بن سالم



  .أي أليس وجدوه حقا. عاقبة األمم املكذبة
هذه قراءة العامة } كَِلَمُت َربِّكَ { . أخوذ من احلق ألنه الالزمأي وجبت ولزمت؛ م} وَكَذَِلَك َحقَّْت { : قوله تعاىل

  .مجعا} كَِلَماُت { : وقرأ نافع وابن عامر. على التوحيد
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

أَْصحَاُب { .وجيوز إهنم بكسر اهلمزة : قال الزجاج. أي ألهنم وبأهنم: قال األخفش} َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّهْم { 
  .ا ومت الكالمأي املعذبون هب} النَّارِ 

أن محلة العرش : ويروى} الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش َوَمْن َحْولَُه ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوُيْؤِمُنونَ بِهِ { : قوله تعاىل
أرجلهم يف األرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش، وهم خشوع ال يرفعون طرفهم، وهم أشراف املالئكة 

أن اهللا تبارك وتعاىل أمر مجيع املالئكة أن يغدوا ويروحوا بالسالم على محلة العرش : "حلديثففي ا. وأفضلهم
خلق اهللا العرش من جوهرة خضراء، وبني القائمتني من قوامه خفقان الطري : ويقال". تفضيال هلم على سائر املالئكة

يطوفون به مهللني مكربين، ومن ورائهم حول العرش سبعون ألف صف من املالئكة : وقيل. املسرع مثانني ألف عام
سبعون ألف صف قيام، قد وضعوا أيديهم على عواتقهم، ورافعني أصواهتم بالتهليل والتكبري، ومن ورائهم مائة 

: وقرأ ابن عباس. ألف صف، وقد وضعوا اإلميان على الشمائل، ما منهم أحد إال وهو يسبح مبا ال يسبح به اآلخر
{  –اتصل هذا بذكر الكفار؛ ألن املعىن واهللا أعلم : وقيل. عني؛ ذكر مجيعه الزخمشري رمحه اهللابضم ال} الَْعْرشَ { 

أي } وََيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن آَمنُوا { ينزهون اهللا عز وجل عما يقوله الكفار } الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش َوَمْن َحْولَهُ 
ويل أهل التفسري على أن العرش هو السرير، وأنه جسم جمسم خلقه اهللا عز يسألون هلم املغفرة من اهللا تعاىل وأقا

وجل، وأمر مالئكة حبمله، وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق يف األرض بيتا وأمر بين آدم بالطواف به 
 وروى ابن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن حممد بن املنكدر، عن جابر بن عبداهللا. واستقباله يف الصالة

أذن يل أن أحدث عن ملك من مالئكة اهللا من محلة العرش : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األنصاري، قال
يف آية الكرسي عظم العرش } البقرة{ذكره البيهقي وقد مضى يف " ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسري سبعمائة عام

ملا خلق اهللا تعاىل : عدان، عن كعب األحبار أنه قالوروى ثور بن يزيد، عن خالد بن م. وأنه أعظم املخلوقات
  لن خيلق اهللا خلقا أعظم مين؛ فاهتز فطوقه اهللا حبية، للحية: العرش قال

سبعون ألف جناح، يف اجلناح سبعون ألف ريشة، يف كل ريشة سبعون ألف وجه، يف كل وجه سبعون ألف فم، يف 
يوم من التسبيح عدد قطر املطر، وعدد ورق الشجر، وعدد خيرج من أفواهها يف كل . كل فم سبعون ألف لسان

احلصى والثرى، وعدد أيام الدنيا وعدد املالئكة أمجعني، فالتوت احلية بالعرش، فالعرش إىل نصف احلية وهي ملتوية 
بني السماء السابعة وبني العرش سبعون ألف حجاب، حجاب نور وحجاب ظلمة، وحجاب نور : وقال جماهد. به

أي وسعت رمحتك وعلمك كل } َربََّنا َوِسْعَت كُلَّ َشْيٍء َرْحَمةً َوِعلْماً { أي يقولون } َربََّنا { . ظلمةوحجاب 
{ أي من الشرك واملعاصي } فَاغِْفْر ِللَِّذيَن تَاُبوا { . شيء، فلما نقل الفعل عن الرمحة والعلم نصب على التفسري

قال إبراهيم . أي اصرفه عنهم حىت ال يصل إليهم} َوِقهِْم َعذَاَب الَْجِحيمِ {  .أي دين اإلسالم} َواتََّبعُوا َسبِيلََك 
كان أصحاب عبداهللا يقولون املالئكة خري من ابن الكواء؛ هم يستغفرون ملن يف األرض وابن الكواء يشهد : النخعي

: وقال مطرف بن عبداهللا. لقبلةوكانوا يقولون ال حيجبون االستغفار عن أحد من أهل ا: عليهم بالكفر، قال إبراهيم
وقال حيىي بن . وجدنا أنصح عباد اهللا لعباد اهللا املالئكة، ووجدنا أغش عباد اهللا لعباد اهللا الشيطان، وتال هذه اآلية



افهموها فما يف العامل جنة أرجى منها؛ إن ملكا واحدا لو سأل اهللا أن يغفر : معاذ الرازي ألصحابه يف هذه اآلية
وقال خلف بن هشام البزار . منني لغفر هلم، كيف ومجيع املالئكة ومحلة العرش يستغفرون للمؤمننيجلميع املؤ
يا خلف ما أكرم : بكى مث قال} وََيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن آَمُنوا { : كنت أقرأ على سليم بن عيسى فلما بلغت: القارئ

  .املؤمن على اهللا نائما على فراشه واملالئكة يستغفرون له
: قال. ما جنات عدن: يروى أن عمر بن اخلطاب قال لكعب األحبار} َربََّنا َوأَْدِخلُْهْم جَنَّاِت َعْدٍن { : قوله تعاىل

يف حمل } الَِّتي } { الَِّتي َوَعْدَتُهمْ { . قصور من ذهب يف اجلنة يدخلها النبيون والصديقون والشهداء وأئمة العدل
َوَمْن { . }وَأَْدِخلُْهْم { : يف حمل نصب عطفا على اهلاء وامليم يف قوله} ِمْن } { َح َوَمْن صَلَ{ . نصب نعتا للجنات

  باإلميان} َصلَحَ 

يدخل الرجل : قال سعيد بن جبري. نظري هذه اآلية} الرعد{وقد مضى يف } ِمْن آَبائِهِْم َوأَزَْواجِهِْم وَذُرِّيَّاتِهِْم { 
أمي؟ وأين ولدي وولد ولدي؟ وأين زوجايت؟ فيقال إهنم مل يعملوا كعملك؛ يا رب أين أيب وجدي و: اجلنة، فيقول

: إىل قوله} الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش َوَمْن َحْولَهُ { : مث تال. يا رب كنت أعمل يل وهلم؛ فيقال ادخلوهم اجلنة: فيقول
وَالَِّذيَن آَمُنوا وَاتََّبَعتُْهْم ذُرِّيَّتُُهمْ { : ويقرب من هذه اآلية قوله.  }َوَمْن َصلََح ِمْن آَباِئهِْم وَأَْزوَاجِهِْم َوذُرِّيَّاِتهِْم { 

  }بِإَِميانٍ أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيََّتُهمْ 
التقدير وقهم عذاب السيئات وهو أمر من : أي وقهم ما يسوءهم، وقيل: قال قتادة} َوقِهُِم السَّيِّئَاِت { : قوله تعاىل

وَذَِلَك ُهوَ { أي بدخول اجلنة } َوَمْن َتقِ السَّيِّئَاتِ َيْوَمِئٍذ فَقَْد َرِحْمَتُه { . وقاية بالكسر؛ أي حفظهوقاه اهللا يقيه 
  .أي النجاة الكبرية} الْفَْوُز الَْعظِيُم 

  }كُْم إِذْ ُتْدَعْونَ إِلَى الِْأَمياِن فََتكْفُُرونَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيَناَدْونَ لََمقْتُ اللَِّه أَكَْبُر ِمْن َمقِْتكُْم أَْنفَُس{ ] ١٠: [اآلية
  }يلٍ قَالُوا رَبََّنا أََمتََّنا اثَْنَتْينِ وَأَْحَيْيتََنا اثَْنَتْينِ فَاْعَتَرفَْنا بِذُنُوبَِنا فََهلْ إِلَى ُخرُوجٍ ِمْن َسبِ{ ] ١١: [اآلية
  }ْحَدُه كَفَرُْتْم َوإِنْ ُيْشَركْ بِِه ُتْؤِمنُوا فَالُْحكْمُ ِللَِّه الَْعِليِّ الْكَبِريِ ذَِلكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُِعَي اللَُّه َو{ ] ١٢: [اآلية

هذه الم } لََمقُْت { : قال األخفش} إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيَناَدْونَ لََمقُْت اللَِّه أَكَْبُر ِمْن َمقِْتكُْم أَْنفَُسكُمْ { : قوله تعاىل
إياكم } لََمقُْت اللَِّه { : املعىن يقال هلم: وقال غريه. ألن معناه يقال هلم والنداء قول} ُيَناَدْونَ { االبتداء وقعت بعد 

من مقت بعضكم بعضا يوم القيامة؛ ألن بعضهم عادى } أَكَْبُر } { إِذْ ُتْدَعْونَ إِلَى الِْأَمياِن فََتكْفُُرونَ { يف الدنيا 
يقول كل إنسان من : وقال الكليب. د ذلك، وخضعوا وطلبوا اخلروج من الناربعضا ومقته يوم القيامة، فأذعنوا عن

  ملقت اهللا: أهل النار لنفسه مقتك يا نفس؛ فتقول املالئكة هلم وهم يف النار

يعطون : وقال احلسن. إياكم إذ أنتم يف الدنيا وقد بعث إليكم الرسل فلم تؤمنوا أشد من مقتكم أنفسكم اليوم
إذ تدعون إِذْ ُتْدَعْونَ إِلَى {إياكم يف الدنيا } لََمقْتُ اللَِّه { ا إىل سيئاهتم مقتوا أنفسهم فينادون كتاهبم فإذا نظرو
لكم } لََمقُْت اللَِّه { املعىن : وقال قتادة. وقال معناه جماهد. اليوم} أَكَْبُر ِمْن َمقِْتكُْم أَْنفَُسكُمْ } { الِْأَمياِن فََتكْفُُرونَ 

كيف يصح أن ميقتوا : فإن قيل. إذ عاينتم النار} أَكَْبُر ِمْن َمقِْتكُْم أَْنفَُسكُْم } { ْونَ إِلَى الِْأَمياِن فََتكْفُُرونَ إِذْ ُتْدَع{ 
أهنم ملا صاروا إىل حال زال عنهم : الثاين. أهنم أحلوها بالذنوب حمل املمقوت: أحدمها: أنفسهم؟ ففيه وجهان

إن أهل النار ملا يئسوا : وقال حممد بن كعب القرظي.  أبقتهم يف املعاصي مقتوهااهلوى، وعلموا أن نفوسهم هي اليت
يا هؤالء إنه قد نزل بكم من : قال بعضهم لبعض. على ما يأيت} إِنَّكُْم َماِكثُونَ { : مما عند اخلزنة وقال هلم مالك

الطاعة على طاعة اهللا فنفعهم الصرب إذ  العذاب والبالء ما قد ترون، فهلم فلنصرب فلعل الصرب ينفعنا، كما صرب أهل



َسَواٌء َعلَْيَنا أََجزِْعَنا أَْم َصَبرَْنا َما لََنا ِمْن { صربوا، فأمجعوا رأيهم على الصرب فصربوا فطال صربهم، مث جزعوا فنادوا 
دُْتكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم َوَما كَانَ ِليَ إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الَْحقِّ َوَوَع{ : أي من ملجأ؛ فقال إبليس عند ذلك} َمحِيصٍ 

إِنِّي كَفَْرُت بَِما { مبغن عنكم شيئا : يقول} َما أََنا بُِمصْرِِخكُْم َوَما أَنُْتْم بُِمْصرِِخيَّ { : إىل قوله} َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن 
لََمقْتُ اللَِّه أَكَْبُر ِمْن َمقِْتكُْم أَْنفَُسكُْم إِذْ { وا فنود: قال. فلما مسعوا مقالته مقتوا أنفسهم} أَْشرَكُْتُموِن ِمْن قَْبلُ 

ذَِلكُمْ بِأَنَُّه إِذَا ُدِعيَ اللَّهُ { : قال فرد عليهم} فََهلْ إِلَى ُخرُوجٍ ِمْن َسبِيلٍ { : إىل قوله} ُتْدَعْونَ إِلَى الِْأَمياِن فََتكْفُُرونَ 
  .ذكره ابن املبارك} ُتْؤِمنُوا فَالُْحكُْم ِللَِّه الْعَِليِّ الْكَبِريِ َوْحَدُه كَفَْرُتْم َوإِنْ ُيشَْرْك بِِه 

فقال ابن } أَمتََّنا اثَْنَتْينِ َوأَْحَيْيَتَنا اثَْنَتْينِ {َ : اختلف أهل التأويل يف معىن قوهلم} قَالُوا َربََّنا أََمتََّنا اثَْنَتْينِ { : قوله تعاىل
كانوا أمواتا يف أصالب آبائهم، مث أحياهم مث أماهتم املوتة اليت ال بد منها يف : مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك

كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُنُْتْم أَمَْواتاً { : الدنيا، مث أحياهم للبعث والقيامة، فهاتان حياتان موتتان، وهو قوله تعاىل
أميتوا يف الدنيا مث أحياهم يف القبور للمسألة، مث أميتوا مث أحيوا يف : قال السديو} فَأَْحَياكُمْ ثُمَّ ُيمِيُتكُْم ثُمَّ ُيحْيِيكُْم 

  وإمنا صار إىل هذا؛ ألن لفظ امليت ال ينطلق يف العرف على. اآلخرة

واستدل العلماء من هذا يف إثبات سؤال القرب، ولو كان الثواب والعقاب للروح دون اجلسد فما معىن . النطفة
ة؟ والروح عند من يقصر أحكام اآلخرة على األرواح ال متوت وال تتغري وال تفسد، وهو حي لنفسه اإلحياء واإلمات

خلقهم يف ظهر آدم : اآلية قال} رَبََّنا أََمتََّنا اثَْنَتْينِ { : وقال ابن زيد يف قوله. ال يتطرق إليه موت وال غشية وال فناء
{ . }البقرة{وقد مضى هذا يف . مث أحياهم يف الدنيا مث أماهتم وأخرجهم وأحياهم وأخذ عليهم امليثاق، مث أماهتم

} فََهلْ إِلَى ُخُروجٍ ِمْن َسبِيلٍ { . اعترفوا حيث ال ينفعهم االعتراف وندموا حيث ال ينفعهم الندم} فَاْعَتَرفَْنا بِذُُنوبَِنا 
: وقوله} فَاْرجِْعَنا َنْعَملْ صَاِلحاً { : وقوله} بِيلٍ َهلْ إِلَى َمَردٍّ ِمْن َس{ : أي هل نرد إىل الدنيا لنعمل بطاعتك؛ نظريه

  .اآلية} َيا لَْيَتَنا ُنَردُّ { 
} ذَِلكُْم { أو } ذَِلكُْم { يف موضع رفع أي األمر } ذَِلكُمْ } { ذَِلكُْم بِأَنَُّه إِذَا ُدِعَي اللَُّه َوْحَدُه كَفَْرُتمْ { : قوله تعاىل

إِذَا ُدِعيَ { وذلك ألنكم . ويف الكالم متروك تقديره فأجيبوا بأن ال سبيل إىل الرد. العذاب الذي أنتم فيه بكفركم
وأنكرمت أن تكون األلوهية له خاصة، وإن أشرك به مشرك صدقتموه وآمنتم } َوْحَدُه كَفَرُْتْم { أي وحد اهللا } اللَُّه 
} ُتْؤِمنُوا { بعد الرد إىل الدنيا لوكان به } بِِه َوإِنْ ُيشَْرْك { : ومسعت بعض العلماء يقول: قال الثعليب. بقوله

عن أن تكون له صاحبة } فَالُْحكْمُ ِللَِّه الَْعِليِّ الْكَبِريِ { . }َولَوْ ُردُّوا لََعادُوا ِلَما ُنهُوا َعْنُه { : تصدقوا املشرك؛ نظريه
  .أو ولد
  }كُْم ِمَن السََّماِء رِْزقاً َوَما َيَتذَكَُّر إِلَّا َمْن يُنِيُب ُهَو الَِّذي ُيرِيكُْم آيَاِتِه َويَُنزِّلُ لَ{ ] ١٣: [اآلية
  }فَاْدُعوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَهُ الدِّيَن َولَْو كَرِهَ الْكَاِفُرونَ { ] ١٤: [اآلية
  }ِمْن ِعَباِدِه ِليُْنِذرَ َيْوَم التَّالقِ  َرِفيعُ الدََّرَجاِت ذُو الْعَْرشِ ُيلِْقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمْن َيَشاُء{ ] ١٥: [اآلية
  }َيْوَم ُهْم َبارُِزونَ ال َيْخفَى َعلَى اللَِّه ِمْنُهْم َشْيٌء ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ { ] ١٦: [اآلية
  }َيْوَم إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحسَابِ الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت ال ظُلَْم الْ{ ] ١٧: [اآلية

مجع بني إظهار } َوُينَزِّلُ لَكُْم ِمَن السََّماِء رِْزقاً { أي دالئل توحيده وقدرته } ُهَو الَِّذي ُيرِيكُْم آَياِتهِ { : قوله تعاىل
هي السموات واألرضون وهذه اآليات . اآليات وإنزال الرزق؛ ألن باآليات قوام األديان، وبالرزق قوام األبدان

وما فيهما وما بينهما من الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبخار واألهنار والعيون واجلبال واألشجار 



{ . أي يرجع إىل طاعة اهللا} إِلَّا َمْن ُينِيبُ { أي ما يتعظ هبذه اآليات فيوحد اهللا } َوَما َيَتذَكَُّر { . وآثار قوم هلكوا
عبادة اهللا فال } َولَْو كَرِهَ الْكَاِفُرونَ { . الطاعة: وقيل. أي العبادة} ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن { أي اعبدوه } للََّه فَاْدُعوا ا

  .تعبدوا أنتم غريه
وجيوز نصبه على : قال األخفش. على إضمار مبتدأ} ذُو الْعَْرشِ } { َرفِيُع الدََّرجَاِت ذُو الَْعْرشِ { : قوله تعاىل

رفيع السموات : وقال ابن عباس والكليب وسعيد بن جبري. أي رفيع الصفات} َرِفيُع الدََّرجَاِت { ومعىن . دحامل
ـ : وقال حيىي بن سالم. السبع . على هذا مبعىن رافع فعيل مبعىن فاعل} َرِفيُع { هو رفعة درجة أوليائه يف اجلنة ف

 أرفع قدرا منه، وهو املستحق لدرجات املدح والثناء، وهو على القول األول من صفات الذات، ومعناه الذي ال
وقد ذكرناه يف الكتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن . وهي أصنافها وأبواهبا ال مستحق هلا غريه قال احلليمي

ال ملكه ثل عرش فالن أي ز: هو من قوهلم: وقيل. أي خالقه ومالكه ال أنه حمتاج إليه} ذُو الْعَْرشِ { . واحلمد هللا
{ . مبعىن ثبوت ملكه وسلطانه وقد بيناه يف األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن} ذُو الْعَْرشِ { وعزه، فهو سبحانه 

ومسي ذلك روحا ألن الناس حييون به؛ أي حييون من } َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه { أي الوحي والنبوة } ُيلِْقي الرُّوحَ 
َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك رُوحاً { : الروح القرآن؛ قال اهللا تعاىل: وقال ابن زيد. بدان باألرواحموت الكفر كما حتيا األ

قُلْ نَزَّلَُه ُروُح الْقُُدسِ { : وقال} َنَزلَ بِهِ الرُّوُح الْأَِمُني َعلَى قَلْبَِك { : الروح جربيل؛ قال اهللا تعاىل: وقيل} ِمْن أَْمرَِنا 
{ : وقيل. من قضائه: وقيل. أي من قوله} ِمْن أَْمرِهِ { . } َنزَّلَهُ ُروُح الْقُُدسِ ِمْن رَبَِّك بِالَْحقِّ{قُلْ } بِالَْحقِّ ِمْن َربَِّك 

وهم األنبياء يشاء هو أن يكونوا أنبياء وليس ألحد فيهم } َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه { . مبعىن الباء أي بأمره} ِمْن 
  .مشيئة

أي : وقيل. يرجع إىل الرسول} ِليُْنِذرَ { : فقوله. أي إمنا يبعث الرسول إلنذار يوم البعث} يُْنِذرَ َيْوَم التَّالقِ ِل{ 
بالتاء خطابا } ِليُْنِذرَ { وقرأ ابن عباس واحلسن وابن السميقع . }َيْوَم التَّالقِ { لينذر اهللا ببعثه الرسل إىل اخلالئق 

وقال قتادة أيضا . يوم تلتقي أهل السماء وأهل األرض: قال ابن عباس وقتاده} ْوَم التَّالقِ َي{ . للنيب عليه السالم
يلقى كل : وقيل. الظامل واملظلوم: وقيل. العابدون واملعبودون: وقيل. يلتقي فيه اخللق واخلالق: وأبو العالية ومقاتل
وكله صحيح . د؛ روي معناه عن ابن عباسيلتقي األولون واآلخرون على صعيد واح: وقيل. إنسان جزاء عمله

  .املعىن
} بَارُِزونَ { يف موضع رفع باالبتداء و } ُهمْ { : وقيل. يكون بدال من يوم األول} َيْوَم ُهمْ َبارُِزونَ { : قوله تعاىل

ا كان وإمنا يكون هذا عند سيبويه إذ} َيْوَم { خربه واجلملة يف موضع خفض باإلضافة؛ فلذلك حذف التنوين من 
َبارُِزونَ { : ومعىن. فإن كان مبعىن إذا مل جيز حنو أنا ألقاك يوم زيد أمري. الظرف مبعىن إذ؛ تقول لقيتك يوم زيد أمري

خارجون من قبورهم ال يسترهم شيء؛ ألن األرض يومئذ قاع صفصف ال عوج فيها وال أمتا على ما تقدم يف } 
أي ال خيفى عليه } يوم َيْوَم ُهْم بَارُِزونَ {إن هذا هو العامل يف : قيل} نُْهْم َشْيٌء ال َيخْفَى َعلَى اللَِّه ِم{ . بيانه} طه{

وقال . وذلك عند فناء اخللق} ملن امللك اليوم هللا الواحد القهار{. }َيْوَم ُهْم َبارُِزونَ { شيء منهم ومن أعماهلم 
ِللَِّه الَْواِحدِ {: د جييبه فيجيب نفسه سبحانه فيقولهو السائل تعاىل وهو اجمليب؛ ألنه يقول ذلك حني ال أح: احلسن
حيشر الناس على أرض بيضاء مثل : "وأصح ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن ابن مسعود قال: النحاس. }الْقَهَّارِ

ِللَِّه { وكافرهم فيقول العباد مؤمنهم } ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوَم { الفضة مل يعص اهللا جل وعز عليها، فيؤمر مناد ينادي 
فأما أن . سرورا وتلذذا، ويقوله الكافرون غما وانقيادا وخضوعا" فيقول املؤمنون هذا اجلواب} الَْواِحِد الْقَهَّارِ 



يكون هذا واخللق غري موجودين فبعيد؛ ألنه ال فائدة فيه، والقول صحيح عن ابن مسعود وليس هو مما يؤخذ 
  .بالقياس وال بالتأويل

ول األول ظاهر جدا؛ ألن املقصود إظهار انفراده تعاىل بامللك عند انقطاع دعاوي املدعني وانتساب والق: قلت
املنتسبني؛ إذ قد ذهب كل ملك وملكه ومتكرب وملكه وانقطعت نسبهم ودعاويهم، ودل على هذا قوله احلق عند 

 حديث أيب هريرة ويف حديث ابن كما تقدم يف" أنا امللك أين ملوك األرض: "قبض األرض واألرواح وطي السماء
وعنه قوله . أنا امللك أين اجلبارون أين املتكربون: عمر، مث يطوي األرض بشماله والسموات بيمينه، مث يقول

قال حممد بن كعب قوله . هو انقطاع زمن الدنيا وبعده يكون البعث والنشر} ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوَم { : سبحانه
يكون بني النفختني حني فين اخلالئق وبقي اخلالق فال يرى غري نفسه مالكا وال } ُملُْك الَْيْوَم ِلَمنِ الْ{ : سبحانه

} ِللَِّه الْوَاِحدِ الْقَهَّارِ { : فال جييبه أحد؛ ألن اخللق أموات فيجيب نفسه فيقول} ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوَم { : مملوكا فيقول
ِللَِّه الْوَاِحدِ { : فيجيبه أهل اجلنة} ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوَم{ : ينادي مناد فيقولإنه : وقيل. ألنه بقي وحده وقهر خلقه

  .ذكره الزخمشري. فاهللا أعلم} الْقَهَّارِ 
لُّ الَْيْوَم ُتجَْزى كُ{ أي يقال هلم إذا أقروا بامللك يومئذ هللا وحده } الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبتْ { : قوله تعاىل

} إِنَّ اللََّه َسرِيُع الِْحَسابِ { . أي ال ينقص أحد شيئا مما عمله} ال ظُلَْم الَْيْوَم { . من خري أوشر} َنفْسٍ بَِما كََسَبْت 
أي ال حيتاج إىل تفكر وعقد يد كما يفعله احلساب؛ ألنه العامل الذي ال يعزب عن علمه شيء فال يؤخر جزاء أحد 

. }البقرة{وقد مضى هذا املعىن يف . رزقهم يف ساعة واحدة حياسبهم كذلك يف ساعة واحدةلالشتغال بغريه؛ وكما ي
  .وال ينتصف النهار حىت يقيل أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار: ويف اخلرب

  }لظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َوال َشِفيعٍ يُطَاعُ وَأَْنِذْرُهْم َيْوَم الْآزِفَِة إِِذ الْقُلُوُب لََدى الَْحَناجِرِ كَاِظِمَني َما ِل{ ] ١٨: [اآلية
  }َيْعلَمُ َخاِئَنةَ الْأَْعُينِ َوَما ُتخِْفي الصُّدُور { ] ١٩: [اآلية

  }ريُ وَاللَُّه َيقِْضي بِالَْحقِّ وَالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ال يَقُْضونَ بَِشْيٍء إِنَّ اللََّه ُهَو السَّمِيُع الَْبِص{ ] ٢٠: [اآلية
ْنُهْم قُوَّةً أََولَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن كَاُنوا ِمْن قَْبِلهِْم كَانُوا ُهْم أََشدَّ ِم{ ] ٢١: [اآلية

  }َواقٍ  َوآثَاراً ِفي الْأَْرضِ فَأََخذَُهُم اللَُّه بِذُُنوبِهِْم َوَما كَانَ لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن
  }ِعقَابِ ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَاَنْت َتأْتِيهِْم ُرُسلُُهمْ بِالَْبيِّنَاِت فَكَفَُروا فَأََخذَُهُم اللَُّه إِنَُّه قَوِيٌّ َشِديُد الْ{ ] ٢٢: [اآلية

وأزف فالن . و آت قريبمسيت بذلك ألهنا قريبة؛ إذ كل ما ه. أي يوم القيامة} وَأَْنِذرُْهْم َيْوَم اآلزِفَِة { : قوله تعاىل
  :أي قرب يأزف أزفا؛ قال النابغة

  ملا تزل برحالنا وكأن قد... أزف الترحل غري أن ركابنا 
  :وكان بعضهم يتمثل ويقول. أي قربت الساعة} أَزِفَِت الْآزِفَةُ { : ونظري هذه اآلية. أي قرب

  الذنوب لشقويت ونكادي... أزف الرحيل وليس يل من زاد غري 
{ املعىن إذ قلوب الناس : قال الزجاج. على احلال وهو حممول على املعىن} الْقُلُوُب لََدى الَْحَناجِرِ كَاِظِمَني إِِذ { 

} كَاِظِمنيَ { وأجاز رفع . كاظمني} َوأَْنِذرُْهْم { وأجاز الفراء أن يكون التقدير . يف حال كظمهم} لََدى الَْحنَاجِرِ 
وقد . على االبتداء} كَاِظِمَني { جيوز رفع : وقال الكسائي. ىن إذ هم كاظموناملع: وقال. على أنه خرب للقلوب

عند } الْقُلُوُب لََدى الَْحنَاجِرِ كَاِظِمنيَ { وكذا . يوم حضور املنية؛ قاله قطرب} َيْوَم الْآزِفَِة { إن املراد بـ : قيل
فهي ال خترج وال تعود يف أمكنتها، وهذا ال  وقعت يف احلناجر املخافة: وقال قتادة. واألول أظهر. حضور املنية



َوَبلََغتِ { : هذا إخبار عن هناية اجلزع؛ كما قال: وقيل. } َوأَفِْئَدُتُهْم هََواءٌ  { : يكون إال يوم القيامة كما قال
. }الْآزِفَةُ { يوم اجملادلة أو } الْآزِفَةُ { على تقدير يوم القيامة } ا الْآزِفَةُ {وأضيف اليوم إىل } الْقُلُوُب الَْحنَاجَِر 

  وعند الكوفيني هو من باب إضافة الشيء إىل

فيشفع } َوال َشفِيعٍ ُيطَاُع { أي من قريب ينفع } َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ { . نفسه مثل مسجد اجلامع وصالة األوىل
  .فيهم

هو الرجل : تقدمي وتأخري أي يعلم األعني اخلائنة وقال ابن عباسفيه : قال املؤرج} َيعْلَُم خَاِئَنةَ الْأَْعُينِ { : قوله تعاىل
هو الرجل ينظر إىل املرأة فإذا نظر إليه أصحابه غض : وعنه. يكون جالسا مع القوم فتمر املرأة فيسارقهم النظر إليها

منه أنه يود لو  بصره، فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظر، فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره، وقد علم اهللا عز وجل
هي اهلمزة بعينه وإغماضه فيما : وقال قتادة. وقال جماهد هي مسارقة نظر األعني إىل ما هنى اهللا عنه. نظر إىل عورهتا
إهنا الرمز : وقال السدي. هي قول اإلنسان ما رأيت وقد رأى أو رأيت وما رأى: وقال الضحاك. ال حيب اهللا تعاىل

} َوَما ُتخِْفي الصُُّدورُ { النظرة الثانية } خَاِئَنةَ الْأَْعُينِ { : وقال الفراء. رة بعد النظرةهي النظ: وقال سفيان. بالعني
َوَما ُتخِْفي { : وقيل. أي هل يزين هبا لو خال هبا أو ال} َوَما ُتْخِفي الصُُّدورُ { : وقال ابن عباس. النظرة األوىل

بن أيب سرح إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بعد ما اطمأن أهل وملا جيء بعبداهللا . تكنه وتضمره} الصُّدُوُر 
فلما " نعم: "مكة وطلب له األمان عثمان رضي اهللا عنه، صمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طويال مث قال

رجل فقال " ما صمتُّ إال ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه: "انصرف قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن حوله
أي } َواللَُّه يَقِْضي بِالَْحقِّ { " إن النيب ال تكون له خائنة أعني: "من األنصار فهال أومأت إيل يا رسول اهللا، فقال

وَالَِّذيَن َيْدُعونَ { . جيازي من غض بصره عن احملارم، ومن نظر إليها، ومن عزم على مواقعة الفواحش إذا قدر عليها
وقراءة العامة بالياء على . ألهنا ال تعلم شيئا وال تقدر عليه وال متلك} ال يَقُْضونَ بَِشْيٍء {  يعين األوثان} ِمْن ُدونِِه 

إِنَّ اللََّه ُهَو { . بالتاء} َيْدُعونَ { : وقرأ نافع وشيبة وهشام. اخلرب عن الظاملني وهي اختيار أيب عبيد وأيب حامت
  .وجيوز أن تكون يف موضع رفع باالبتداء وما بعدها خرب واجلملة خرب إن. زائدة فاصلة} ُهَو } { السَّمِيُع الَْبِصريُ 

وجيوز أن يكون يف موضع } َيِسُريوا { يف موضع جزم عطف على } أَوَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا { : قوله تعاىل
كَْيَف { اسم كان واخلرب يف } اِقَبةُ كَْيَف كَانَ َع{ . نصب على أنه جواب، واجلزم والنصب يف التثنية واجلمع واحد

وجيوز أن يكون يف موضع رفع على املوضع فرفعه وخفضه . يف موضع خفض معطوف على اللفظ} وَاقٍ { و . } 
واحد؛ ألن الياء حتذف وتبقى الكسرة دالة عليها وقد مضى الكالم يف معىن هذه اآلية يف غري موضع فأغىن عن 

  .اإلعادة
  }لَقَْد أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ َو{ ] ٢٣: [اآلية
  }إِلَى ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوقَاُرونَ فَقَالُوا سَاِحٌر كَذَّابٌ { ] ٢٤: [اآلية
سَْتْحيُوا نَِساءَُهْم َوَما كَْيُد الْكَاِفرِيَن فَلَمَّا َجاَءُهْم بِالَْحقِّ ِمْن ِعْندَِنا قَالُوا اقُْتلُوا أَْبَناَء الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه وَا{ ] ٢٥: [اآلية

  }إِلَّا ِفي َضاللٍ 
الْأَْرضِ  َوقَالَ ِفْرَعْونُ ذَرُونِي أَقُْتلْ ُموَسى َولَْيْدعُ َربَُّه إِنِّي أَخَاُف أَنْ يَُبدِّلَ ِديَنكُْم أَْو أَنْ ُيظْهَِر ِفي{ ] ٢٦: [اآلية

  }الْفََساَد 
  }وَسى إِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َوَربِّكُْم ِمْن كُلِّ ُمَتكَبِّرٍ ال ُيْؤِمُن بَِيْومِ الِْحسَابِ َوقَالَ ُم{ ] ٢٧: [اآلية



َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى ِتْسَع { : وهي التسع اآليات املذكورة يف قوله تعاىل} َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآياِتَنا { : قوله تعاىل
أراد : وقيل. أي حبجة واضحة بينة، وهو يذكر ومؤنث} َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ { . تعيينهاوقد مضى } آَياٍت َبيِّنَاٍت 

خصهم بالذكر ألن مدار التدبري يف عداوة موسى كان عليهم؛ } إِلَى ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوقَاُرونَ { . بالسلطان التوراة
اهللا معهما؛ ألن عمله يف الكفر والتكذيب ففرعون امللك وهامان الوزير وقارون صاحب األموال والكنوز فجمعه 

  .ملا عجزوا عن معارضته محلوا املعجزات على السحر} فَقَالُوا َساِحٌر كَذَّاٌب { . كأعماهلما

َمَعُه وَاسَْتْحُيوا  قَالُوا اقُْتلُوا أَْبَناَء الَِّذيَن آَمُنوا{ وهي املعجزة الظاهرة } فَلَمَّا َجاَءُهْم بِالَْحقِّ ِمْن ِعْنِدَنا { : قوله تعاىل
هذا قتل غري القتل األول؛ ألن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان بعد والدة موسى، : قال قتادة} نَِساَءُهمْ 

فلما بعث اهللا موسى أعاد القتل على بين إسرائيل عقوبة هلم فيمتنع اإلنسان من اإلميان؛ ولئال يكثر مجعهم 
غلهم اهللا عن ذلك مبا أنزل عليهم من أنواع العذاب، كالضفادع والقمل والدم فيعتضدوا بالذكور من أوالدهم، فش

أي يف خسران وهالك، وإن } َوَما كَْيُد الْكَاِفرِيَن إِلَّا ِفي َضاللٍ { . والطوفان إىل أن خرجوا من مصر، فأغرقهم اهللا
  .الناس ال ميتنعون من اإلميان وإن فعل هبم مثل هذا فكيده يذهب باطال

جزم؛ } وَلَْيْدُع { جزم؛ ألنه جواب األمر } أَقُْتلْ } { َوقَالَ ِفْرَعْونُ ذَرُونِي أَقُْتلْ مُوَسى َولَْيْدُع َربَّهُ { : ه تعاىلقول
هذا يدل على أنه قيل : وقيل. ليس مبجزوم وإن كان أمرا ولكن لفظه لفظ اجملزوم وهو مبين} ذَرُونِي { ألنه أمر و 
أي ال يهولنكم ما يذكر من ربه فإنه ال حقيقة له } َولَْيْدعُ َربَّهُ { : يدعو عليك فيجاب؛ فقالإنا خناف أن : لفرعون

أَْو أَنْ ُيظْهَِر ِفي الْأَْرضِ الْفََسادَ { أي عبادتكم يل إىل عبادة ربه } إِنِّي أَخَاُف أَنْ يَُبدِّلَ ِديَنكُْم { . وأنا ربكم األعلى
وقراءة املدنيني وأيب عبدالرمحن . أي يقع بني الناس بسببه اخلالف. يف األرض الفساد إن مل يبدل دينكم فإنه يظهر} 

{ بفتح الياء } أَْو أَنْ ُيظْهَِر { وقراءة الكوفيني } أَوْ أَنْ ُيظْهَِر ِفي الْأَْرضِ الْفََسادَ { : السلمي وابن عامر وأيب عمرو
ألن فيه زيادة حرف : بألف وإليه يذهب أبو عبيد؛ قال} أو{: بالرفع وكذلك هي يف مصاحف الكوفيني} الْفََساُد 

وهذا عند حذاق النحويني ال جيوز أن تكون مبعىن الواو؛ ألن يف : النحاس. تكون مبعىن الواو} أو{وفيه فصل؛ وألن 
األمرين } َخافُ إِنِّي أَ{ ذلك بطالن املعاين؛ ولوجاز أن تكون مبعىن الواو ملا احتيج إىل هذا ها هنا؛ ألن معىن الواو 

  .فإن أعوزه ذلك أظهر يف األرض الفساد} إِنِّي أََخافُ أَنْ يَُبدِّلَ ِديَنكُْم { ألحد األمرين أي } أو{مجيعا ومعىن 
رٍ ال ِمْن كُلِّ ُمَتكَبِّ{ ملا هدده فرعون بالقتل استعاذ موسى باهللا } َوقَالَ مُوَسى إِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َورَبِّكُمْ { : قوله تعاىل

  .}ال ُيْؤِمُن بَِيْومِ الِْحَسابِ { أي متعظم عن اإلميان باهللا، وصفته أنه } ُيْؤِمُن بَِيْومِ الِْحَسابِ 

مْ بِالَْبيِّنَاِت َءكَُوقَالَ َرُجلٌ ُمْؤِمٌن ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيكُْتُم إِميَاَنُه أََتقُْتلُونَ َرُجالً أَنْ َيقُولَ َربَِّي اللَُّه َوقَْد َجا{ ] ٢٨: [اآلية
َه ال يَْهِدي َمْن ُهَو ُمْسرٌِف ِمْن َربِّكُْم َوإِنْ َيُك كَاِذباً فََعلَْيِه كَِذُبُه َوإِنْ َيكُ َصاِدقاً ُيصِْبكُْم بَْعُض الَِّذي َيِعدُكُْم إِنَّ اللَّ

  }كَذَّاٌب 
  :فيه أربع مسائل

: وقيل. أن اسم هذا الرجل حبيب: ذكر بعض املفسرين} لِ ِفْرَعْونَ َوقَالَ َرُجلٌ ُمْؤِمٌن ِمْن آ{ : قوله تعاىل -األوىل
: وقيل. امسه خربك: ويف تاريخ الطربي رمحه اهللا. وهو أصح ما قيل فيه: قال السهيلي. مشعان بالشني املعجمة

. حزبيلخربيل أو : وقيل. وامسه مسعان أو حبيب: الزخمشري. ذكره الثعليب عن ابن عباس وأكثر العلماء: حزقيل
. إنه كان ابن عم فرعون؛ قاله السدي: ويقال. كان قبطيا: واختلف هل كان إسرائيليا أو قبطيا فقال احلسن وغريه

{ : وهذا الرجل هو املراد بقوله تعاىل} ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ { : وهو الذي جنا مع موسى عليه السالم؛ وهلذا قال: قال



مل يكن من آل : وقال ابن عباس. وهذا قول مقاتل. اآلية} َنِة َيْسَعى قَالَ َيا ُموَسى َوَجاَء َرُجلٌ ِمْن أَقَْصى الَْمِدي
  }إِنَّ الَْمَأل يَأَْتِمُرونَ بَِك ِلَيقُْتلُوكَ { : فرعون مؤمن غريه وغري امرأة فرعون وغري املؤمن الذي أنذر موسى فقال

ب النجار مؤمن آل يس ومؤمن آل فرعون الذي الصديقون حبي: "وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
ويف هذا تسلية للنيب صلى اهللا عليه " قال أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا والثالث أبو بكر الصديق وهو أفضلهم

: وقيل. وكان هذا الرجل له وجاهة عند فرعون؛ فلهذا مل يتعرض له بسوء. وسلم أي ال تعجب من مشركي قومك
ففي الكالم على هذا تقدمي وتأخري، . بين إسرائيل يكتم إميانه من آل فرعون؛ عن السدي أيضاكان هذا الرجل من 

  فمن جعل الرجل قبطيا. وقال رجل مؤمن يكتم إميانه من آل فرعون: والتقدير

عنده متعلقة مبحذوف صفة الرجل؛ التقدير؛ وقال رجل مؤمن منسوب من آل فرعون؛ أي من أهله } ـِمْن { فـ 
ـ . هوأقارب : القشريي. }َيكُْتُم { يف موضع املفعول الثاين لـ } َيكُْتُم { متعلقة بـ } ِمْن { ومن جعله إسرائيليا ف

َوال َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثاً { : قال اهللا تعاىل. ومن جعله إسرائيليا ففيه بعد؛ ألنه يقال كتمه أمر كذا وال يقال كتم منه
  .ن بين إسرائيل مثل هذا القولوأيضا ما كان فرعون حيتمل م} 

أَنْ { فـ } أَنْ َيقُولَ َربَِّي اللَُّه { أي ألن يقول ومن أجل } أََتقُْتلُونَ َرُجالً أَنْ َيقُولَ َربِّيَ اللَُّه { : قوله تعاىل -الثانية
ِمْن َربِّكُْم َوإِنْ َيكُ { ات التسع يعين اآلي} َوقَْد َجاَءكُْم بِالَْبيِّنَاِت ِمْن َربِّكُْم { . يف موضع نصب بنزع اخلافض} 

. ومل يكن ذلك لشك منه يف رسالته، صدقه، ولكن تلطفا يف االستكفاف واستنزاال عن األذى} كَاِذباً فََعلَْيِه كَِذُبهُ 
بالنون جاز ولكن حذفت النون لكثرة االستعمال على قول سيبويه؛ وألهنا نون اإلعراب } إِنْ َيكُْن { ولوكان و 

أي إن مل يصبكم إال بعض الذي يعدكم به } َوإِنْ َيُك صَاِدقاً ُيِصْبكُْم َبْعُض الَِّذي َيِعدُكُْم { . قول أيب العباس على
  :كل الذي يعدكم وأنشد قول لبيد} بَْعُض الَِّذي يَِعُدكُمْ { ومذهب أيب عبيدة أن معىن . هلكتم

  امهاأو يرتبط بعض النفوس مح... تراك أمكنة إذا مل أرضها 
. فبعض مبعىن كل؛ ألن البعض إذا أصاهبم أصاهبم الكل ال حمالة لدخوله يف الوعيد، وهذا ترقيق الكالم يف الوعظ

  :أن البعض قد يستعمل يف موضع الكل تلطفا يف اخلطاب وتوسعا يف الكالم؛ كما قال الشاعر: وذكر املاوردي
  الزلل يكون مع املستعجل... قد يدرك املتأين بعض حاجته وقد 

قال ذلك ألنه حذرهم أنواعا من العذاب كل نوع منها مهلك؛ فكأنه حذرهم أن يصيبهم بعض تلك : وقيل أيضا
أي : وقيل. وعدهم موسى بعذاب الدنيا أو بعذاب اآلخرة إن كفروا؛ فاملعىن يصبكم أحد العذابني: وقيل. األنواع

  يصبكم هذا العذاب الذي يقوله يف الدنيا

وعدهم العذاب إن كفروا والثواب إن آمنوا، فإذا : وقيل. ، مث يترادف العذاب يف اآلخرة أيضاوهو بعض الوعيد
{ يف عناده } ُمْسرٌِف { : وقيل. على نفسه} إِنَّ اللََّه ال َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسرٌِف { . كفروا يصيبهم بعض ما وعدوا

يف ادعائه إشارة إىل فرعون } كَذَّاٌب { وقيل . منعلى ربه إشارة إىل موسى ويكون هذا من قول املؤ} كَذَّاٌب 
  .ويكون هذا من قول اهللا تعاىل

ظن بعضهم أن املكلف إذا كتم إميانه ومل يتلفظ : قال القاضي أبو بكر بن العريب} َيكُْتُم إَِمياَنُه { : قوله تعاىل -الثالثة
نوى بقلبه طالق زوجته أنه يلزمه، كما يكون  إن الرجل إذا: به بلسانه ال يكون مؤمنا باعتقاده، وقد قال مالك

فجعل مدار اإلميان على القلب وأنه كذلك، لكن ليس على اإلطالق وقد بيناه يف أصول . مؤمنا بقلبه وكافرا بقلبه
ن الفقه؛ مبا لبابه أن املكلف إذ نوى الكفر بقلبه كان كافرا وإن مل يتلفظ بلسانه، وأما إذا نوى اإلميان بقلبه فال يكو



مؤمنا حبال حىت يتلفظ بلسانه، وال متنعه التقية واخلوف من أن يتلفظ بلسانه فيما بينه وبني اهللا تعاىل، إمنا متنعه التقية 
من أن يسمعه غريه، وليس من شرط اإلميان أن يسمعه الغري يف صحته من التكليف، وإمنا يشترط مساع الغري له 

  .ليكف عن نفسه وماله
أخربين بأشد ما صنعه : قلت لعبداهللا بن عمرو بن العاص: ري ومسلم عن عروة بن الزبري قالروى البخا -الرابعة

بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بفناء الكعبة، إذا أقبل عقبة : املشركون برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ قال
 عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فأقبل أبو بن أيب معيط، فأخذ مبنكبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولوى ثوبه يف

َتقُْتلُونَ َرُجالً أَنْ َيقُولَ َربَِّي اللَُّه َوقَْد َجاَءكُمْ {َ : بكر فأخذ مبنكبه ودفع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال
جعفر بن حممد عن أبيه  خرجه الترمذي احلكيم يف نوادر األصول من حديث. لفظ البخاري} بِالَْبيِّنَاِت ِمْن َربِّكُْم 

اجتمعت قريش بعد وفاة أيب طالب بثالث فأرادوا قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن علي رضي اهللا عنه قال
وسلم، فأقبل هذا جيؤه وهذا يتلتله، فاستغاث النيب صلى اهللا عليه وسلم يومئذ فلم يغثه أحد إال أبو بكر وله 

  ضفريتان، فأقبل جيأ ذا ويتلتل ذا

واهللا إنه لرسول اهللا؛ فقطعت إحدى ضفرييت أيب } َتقُْتلُونَ َرُجالً أَنْ َيقُولَ َربِّيَ اللَُّه {َ : ويلكم: ول بأعلى صوتهويق
واهللا ليوم أيب بكر خري من مؤمن آل فرعون؛ إن ذلك رجل كتم إميانه، فأثىن اهللا عليه يف : فقال علي. بكر يومئذ

  .وبذل مال ودمه هللا عز وجلكتابه، وهذا أبو بكر أظهر إميانه 
قول علي رضي اهللا عنه إن ذلك رجل كتم إميانه يريد يف أول أمره خبالف الصديق فإنه أظهر إميانه ومل : قلت

. يكتمه؛ وإال فالقرآن مصرح بأن مؤمن آل فرعون أظهر إميانه ملا أرادوا قتل موسى عليه السالم على ما يأيت بيانه
ما أشد شيء رأيت املشركني بلغوا من : مساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها قالوا هلايف نوادر األصول أيضا عن أ

كان املشركون قعودا يف املسجد، ويتذاكرون رسول اهللا صلى اهللا عليه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقالت
وا إليه بأمجعهم وكانوا إذا وسلم ما يقول يف آهلتهم، فبينا هم كذلك إذ دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقام

فتشبثوا فيه بأمجعهم فأتى الصريخ إىل أيب " بلى: "ألست تقول كذا يف آهلتنا قال: سألوه عن شيء صدقهم، فقالوا
َتقُْتلُونَ َرُجالً {َ ويلكم : فخرج من عندنا وإن له غدائر، فدخل املسجد وهو يقول. أدرك صاحبك: بكر فقال له

فلهوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقبلوا على أيب بكر، } للَُّه َوقَْد َجاءَكُْم بِالَْبيِّنَاِت ِمْن رَبِّكُْم أَنْ َيقُولَ َربِّيَ ا
تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام؛ إكرام : فرجع إلينا أبو بكر فجعل ال ميس شيئا من غدائره إال جاء معه، وهو يقول

  .إكرام
ُم الُْملُْك الَْيْوَم ظَاِهرِيَن ِفي اَألْرضِ فََمْن َيْنصُُرَنا ِمْن َبأْسِ اللَِّه إِنْ َجاَءَنا قَالَ ِفْرَعْونُ َما َيا قَْومِ لَكُ{ ] ٢٩: [اآلية

  }أُرِيكُْم إِالَّ َما أََرى َوَما أَْهدِيكُمْ إِالَّ سَبِيلَ الرََّشادِ 
  }َعلَْيكُْم مِثْلَ َيْومِ الْأَْحزَابِ  َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ إِنِّي أََخاُف{ ] ٣٠: [اآلية

  }ِمثْلَ َدأْبِ قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعدِِهْم َوَما اللَُّه ُيرِيُد ظُلْماً ِللِْعَباِد { ] ٣١: [اآلية
  }َوَيا قَْومِ إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُمْ َيْوَم التََّناِد { ] ٣٢: [اآلية
  }َيْوَم تَُولُّونَ ُمدْبِرِيَن َما لَكُْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد {  ]٣٣: [اآلية

دليل على أنه قبطي، } َيا قَْومِ { هذا من قول مؤمن آل فرعون، ويف قوله } َيا قَْومِ لَكُُم الُْملُْك الَْيْوَم { : قوله تعاىل
فأشكروا اهللا على } لَكُُم الُْملْكُ { ليكونوا أقرب إىل قبول وعظه } َيا قَْومِ { :  نفسه فقالولذلك أضافهم إىل



واملراد باألرض أرض مصر . أي غالبني وهو نصب على احلال أي يف حال ظهوركم} ظَاهِرِيَن ِفي الْأَْرضِ { . ذلك
فََمْن َيْنصُُرَنا ِمْن َبأْسِ { . أي يف أرض مصر. }ِفي الْأَْرضِ َوكَذَِلَك َمكَّنَّا ِليُوُسَف { : يف قول السدي وغريه، كقوله

أي من عذاب اهللا حتذيرا هلم من نقمه إن كان موسى صادقا، فذكر وحذر فعلم فرعون ظهور } اللَِّه إِنْ َجاَءَنا 
َوَما { . ليكم إال ما أرى لنفسيما أشري ع: قال عبدالرمحن بن زيد بن أسلم. } َما أُرِيكُمْ إِلَّا َما أََرى { : حجته فقال

  .يف تكذيب موسى واإلميان يب} أَْهِديكُْم إِالَّ َسبِيلَ الرََّشادِ 
يعين أيام العذاب } إِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم مِثْلَ َيْومِ الْأَحَْزابِ { زادهم يف الوعظ } َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ { : قوله تعاىل

  .بون على األنبياء املذكورين فيما بعداليت عذب فيها املتحز
زاد يف الوعظ والتخويف وأفصح عن إميانه، إما مستسلما } وََيا قَْومِ إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َيْوَم التََّنادِ { : قوله تعاىل

اللَُّه َسيِّئَاِت َما  فََوقَاُه{ موطنا نفسه على القتل، أو واثقا بأهنم ال يقصدونه بسوء، وقد وقاه اهللا شرهم بقوله احلق 
  :بتخفيف الدال وهو يوم القيامة؛ قال أمية بن أيب الصلت} التَّنَاِد { وقراءة العامة . } َمكَُروا 

  فهم سكاهنا حىت التناد... وبث اخللق فيها إذ دحاها 
أصحاب اجلنة مسي بذلك ملناداة الناس بعضهم بعضا؛ فينادي أصحاب األعراف رجاال يعرفوهنم بسيماهم، وينادي 

أَنْ أَفِيُضوا َعلَْيَنا ِمَن { : وينادي أصحاب النار أصحاب اجلنة} أَنْ قَْد َوَجدَْنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحقّاً { : أصحاب النار
  وينادي املنادى أيضا بالشقوة} الَْماِء 

بن فالن قد سعد سعادة ال يشقى  أال إن فالن بن فالن قد شقي شقاوة ال يسعد بعدها أبدا، أال إن فالن: والسعادة
أَنْ تِلْكُُم الَْجنَّةُ أُورِثُْتُموَها بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ { : وتنادي املالئكة أصحاب اجلنة. وهذا عند وزن األعمال. بعدها أبدا

مامهم إىل وينادي كل قوم بإ. يا أهل اجلنة خلود ال موت ويا أهل النار خلود ال موت: وينادى حني يذبح املوت} 
بإثبات الياء يف الوصل } التَّنَاِد { : وقرأ احلسن وابن السميقع ويعقوب وابن كثري وجماهد. غري ذلك من النداء
: قال بعض أهل العربية. بتشديد الدال} َيْوَم التََّناِد { وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة . والوقف على األصل

  :هه هاربا؛ كما قال الشاعرهذا حلن؛ ألنه من ند يند إذا مر على وج
  نواديها أسعى بعضب جمرد... وبرك هجود قد أثارت خمافيت 

قال . وهذا غلط والقراءة هبا حسنة على معىن يوم التنافر: قال أبو جعفر النحاس. فال معىن هلذا يف القيامة: قال
إال وجدوا صفوفا من املالئكة،  ذلك إذا مسعوا زفري جهنم ندوا هربا، فال يأتون قطرا من أقطار األرض: الضحاك

َيا َمْعَشَر الْجِنِّ وَاألِْنسِ إِِن اْسَتطَعُْتْم أَنْ { : وقوله. } َيْوَم التََّناِد { : فريجعون إىل املكان الذي كانوا فيه؛ فذلك قوله
: قال. ذكره ابن املبارك مبعناه} جَاِئَها َوالَْملَُك َعلَى أَْر{ : وقوله. اآلية} َتْنفُذُوا ِمْن أَقْطَارِ السََّماَواِت وَاَألْرضِ 

إِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُمْ { : حدثنا عبداجلبار بن عبيداهللا بن سلمان يف قوله تعاىل: وأخربنا عبدالرمحن بن يزيد بن جابر قال
الدمع، مث تستجيب هلم أعينهم مث تستجيب هلم أعينهم بالدمع فيبكون حىت ينفد } َيْوَم تَُولُّونَ ُمْدبِرِيَن . َيْوَم التََّناِد

يرسل عليهم من اهللا أمر فيولون مدبرين، مث : قال. بالدم فيبكون حىت ينفد الدم، مث تستجيب هلم أعينهم بالقيح
إن هذا يكون عند : وقيل. تستجيب هلم أعينهم بالقيح، فيبكون حىت ينفد القيح فتغور أعينهم كاخلرق يف الطني

ذكره علي بن معبد والطربي وغريمها من حديث أيب هريرة، وفيه .  الصور نفخة الفزعنفخ إسرافيل عليه السالم يف
فتكون األرض كالسفينة يف البحر تضرهبا األمواج فيميد الناس على ظهرها وتذهل املراضع وتضع احلوامل ما يف 

  بطوهنا وتشيب الولدان وتتطاير الشياطني



َيْوَم { : الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا وهي اليت يقول اهللا تعاىلهاربة فتلقاها املالئكة تضرب وجوهها ويويل 
وقد ذكرناه يف كتاب . احلديث بكماله} ُتَولُّونَ ُمْدبِرِيَن َما لَكُْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد 

. يف الوصل خاصة} التََّنادِ { أيب عمرو إسكان الدال من وروي عن علي بن نصر عن . التذكرة وتكلمنا عليه هناك
واملشهور عن أيب عمرو حذفها يف . وروى أبو معمر عن عبدالوارث زيادة الياء يف الوصل خاصة وهو مذهب ورش

مسي يوم : وقيل. وكذلك قرأ سائر السبعة سوى ورش على ما ذكرنا عنه وسوى ابن كثري على ما تقدم. احلالني
فيه إضمار أي إين أخاف : وقيل. قاله ابن جريج. يوم التناد؛ ألن الكافر ينادي فيه بالويل والثبور واحلسرةالقيامة 

َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه } { َيْوَم التََّنادِ { على البدل من } َيْوَم ُتَولُّونَ ُمْدبِرِيَن { . عليكم عذاب يوم التناد؛ فاهللا أعلم
الثاين مؤمن آل فرعون . أحدمها موسى: ويف قائله قوالن. من خلق اهللا يف قلبه الضالل فال هادي له أي} ِمْن َهاٍد 

  .واهللا أعلم. وهو األظهر
ُتْم لَنْ َولَقَْد َجاَءكُمْ ُيوُسُف ِمْن قَْبلُ بِالَْبيَِّناِت فََما زِلُْتْم ِفي َشكٍّ ِممَّا َجاَءكُْم بِهِ َحتَّى إِذَا َهلََك قُلْ{ ] ٣٤: [اآلية

  }َيْبَعثَ اللَُّه ِمْن َبْعِدِه َرُسوالً كَذَِلكَ ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسرٌِف ُمرَْتابٌ 
يَطَْبعُ  وا كَذَِلَكالَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آَياِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَانٍ أََتاُهْم كَُبَر َمقْتاً ِعْندَ اللَِّه َوِعْنَد الَِّذيَن آَمُن{ ] ٣٥: [اآلية

  }اللَُّه َعلَى كُلِّ قَلْبِ ُمَتكَبِّرٍ َجبَّارٍ 
هو من متام وعظ مؤمن : وقيل. إن هذا من قول موسى: قيل} َولَقَْد َجاءَكُْم ُيوُسُف ِمْن قَْبلُ بِالَْبيِّنَاِت { : قوله تعاىل

أَأَْرَباٌب ُمتَفَرِّقُونَ َخْيٌر أَمِ { ت آل فرعون؛ ذكرهم قدمي عتوهم على األنبياء؛ وأراد يوسف بن يعقوب جاءهم بالبينا
هو يوسف بن يعقوب بعثه اهللا تعاىل رسوال إىل القبط بعد موت امللك من قبل : قال ابن جريج} اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر 

  هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيا: وقال ابن عباس. موسى بالبينات وهي الرؤيا

وقال وهب بن . أن اهللا تعاىل بعث إليهم رسوال من اجلن يقال له يوسف: وحكى النقاش عن الضحاك. ن سنةعشري
وليس يف اآلية ما يدل على أنه : النحاس. هو آخر: وغريه يقول. إن فرعون موسى هو فرعون يوسف ُعّمر: منبه

فََما زِلُْتْم ِفي َشكٍّ { . هبا وعليهم أن يصدقوه هباهو؛ ألنه إذا أتى بالبينات نيب ملن معه وملن بعده فقد جاءهم مجيعا 
أي من يدعي } حَتَّى إِذَا َهلََك قُلُْتْم لَْن َيْبَعثَ اللَُّه ِمْن َبْعِدِه َرُسوالً { . أي أسالفكم كانوا يف شك} ِممَّا َجاَءكُْم بِِه 

شاك يف وحدانية اهللا } مُْرتَاٌب { مشرك } ُمْسرٌِف  ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو{ أي مثل ذلك الضالل } كَذَِلَك { الرسالة 
  .تعاىل

{ أي بغري حجة وبرهان و } بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن { أي يف حججه الظاهرة } الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آَياتِ اللَِّه { : قوله تعاىل
الذين جيادلون يف آيات اهللا  أي كذلك يضل اهللا: وقال الزجاج} ِمْن { يف موضع نصب على البدل من } الَِّذيَن 

مث . } كَُبَر َمقْتاً { وجيوز أن يكون رفعا على معىن هم الذين أو على االبتداء واخلرب : قال. نصب} الَِّذيَن { فـ 
جداهلم } كَُبَر { على البيان أي } َمقْتاً { . ابتداء خطاب من اهللا تعاىل: وقيل. هذا من كالم مؤمن آل فرعون: قيل
أي } كَذَِلَك { . ومقت اهللا تعاىل ذمه هلم ولعنه إياهم وإحالل العذاب هبم} كَبَُرْت كَِلَمةً { : ؛ كقوله}  َمقْتاً{ 

حىت ال يعقل } كُلِّ قَلْبِ ُمَتكَبِّرٍ َجبَّارٍ { أي خيتم } َيطَْبُع اللَُّه { كما طبع اهللا على قلوب هؤالء اجملادلني فكذلك 
ويف . بإضافة قلب إىل املتكرب واختاره أبو حامت وأبو عبيد} كُلِّ قَلْبِ ُمَتكَبِّرٍٍ  { ة العامة وقراء. الرشاد وال يقبل احلق
الثانية لتقدم } كُلِّ { فحذف } مَُتكَبِّرٍ َجبَّارٍ { على كل } كَذَِلَك َيطَْبُع اللَُّه َعلَى كُلِّ قَلْبِ { : الكالم حذف واملعىن

مل يستقم املعىن؛ ألنه يصري معناه أنه يطبع على مجيع قلبه وليس املعىن } كُلِّ { وإذا مل يقدر حذف . ما يدل عليها



  :قول أيب دواد} كُلِّ { ومما يدل على حذف . وإمنا املعىن أنه يطبع على قلوب املتكربين اجلبارين قلبا قلبا. عليه
  ونار توقد باليل نارا... أكل امرئ حتسبني امرأ 

وقرأ أبو عمرو . فهذه قراءة على التفسري واإلضافة} َعلَى قَلْبِ كُلِّ ُمَتكَبِّرٍ { ابن مسعود ويف قراءة . يريد وكل نار
نعت للقلب فكين بالقلب عن اجلملة؛ } مَُتكَبِّرٍ { منون على أن } قَلْبِ { وابن حميصن وابن ذكوان عن أهل الشام 

إن يف اجلسد مضغة إذا : "لنيب صلى اهللا عليه وسلمألن القلب هو الذي يتكرب وسائر األعضاء تبع له؛ وهلذا قال ا
وجيوز أن يكون على حذف املضاف؛ أي " صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب

  .على كل ذي قلب متكرب؛ جتعل الصفة لصاحب القلب
  }أَْبلُغُ اَألسَْباَب َوقَالَ ِفْرَعْونُ َيا َهاَمانُ اْبنِ ِلي صَْرحاً لََعلِّي { ] ٣٦: [اآلية
َمِلِه َوُصدَّ أَْسبَاَب السََّماوَاِت فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَِه ُموَسى َوإِنِّي َألظُنُُّه كَاِذباً َوكَذَِلكَ ُزيَِّن ِلِفْرَعْونَ ُسوُء َع{ ] ٣٧: [اآلية

  }َعنِ السَّبِيلِ َوَما كَْيُد ِفْرَعْونَ إِالَّ ِفي َتبَابٍ 
ملا قال مؤمن آل فرعون ما قال، وخاف فرعون أن يتمكن } الَ ِفْرَعْونُ َيا َهاَمانُ اْبنِ ِلي صَْرحاً َوقَ{ : قوله تعاىل

كالم هذا املؤمن يف قلوب القوم، أوهم أنه ميتحن ما جاء به موسى من التوحيد، فإن بان له صوابه مل خيفه عنهم، 
لََعلِّي أَْبلُغُ { . ذكره" القصص"وقد مضى يف . رحوإن مل يصح ثبتهم على دينهم؛ فأمر وزيره هامان ببناء الص

وأسباب السماء أبواهبا يف قول قتادة . بدل من األول} أَْسبَاَب السََّماَواتِ } { أَْسَبابَ السََّماوَاِت . اَألْسَباَب
  :والزهري والسدي واألخفش؛ وأنشد

  ولو رام أسباب السماء بسلم... ومن هاب أسباب املنايا ينلنه 
وكرر أسباب تفخيما؛ ألن . األمور اليت تستمسك هبا السموات: وقيل. أسباب السموات طرقها: ال أبو صاحلوق

. فأنظر إليه نظر مشرف عليه} فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَِه ُموَسى { . واهللا أعلم. الشيء إذا أهبم مث أوضح كان تفخيما لشأنه
  وكان فرعون. توهم أنه جسم حتويه األماكن

} أَْبلُغُ { : بالرفع نسقا على قوله} فَأَطَِّلَع { وقراءة العامة . لوهية ويرى حتقيقها باجللوس يف مكان مشرفيدعي األ
: النحاس. بالفاء} لعل{على جواب : بالنصب؛ قال أبو عبيدة} فَأَطَِّلَع { وقرأ األعرج والسلمي وعيسى وحفص 

لََعلِّي أَْبلُغُ { ومعىن الرفع . بلغت األسباب اطلعتومعىن النصب خالف معىن الرفع؛ ألن معىن النصب مىت 
أي وإين ألظن موسى } وَإِنِّي َألظُنُُّه كَاذِباً { . مث لعلي أطلع بعد ذلك؛ إال أن مث أشد تراخيا من الفاء} اَألْسَبابَ 

إن الظن : وقيل. اهللاوهذا يوجب شك فرعون يف أمر . كاذبا يف ادعائه إهلا دوين، وإمنا أفعل ما أفعل إلزاحة العلة
  .مبعىن اليقني أي وأنا أتيقن أنه كاذب وإمنا أقول ما أقول إلزالة الشبهة عمن ال أتيقن ما أتيقنه

أي كما قال هذه املقالة وارتاب زين له الشيطان أو زين اهللا سوء } وَكَذَِلَك ُزيَِّن ِلِفْرَعْونَ ُسوُء َعَمِلِه { : قوله تعاىل
على ما مل يسم فاعله وهو اختيار أيب } َوُصدَّ { قراءة الكوفيني } َوُصدَّ َعنِ السَّبِيلِ { . ذيبعمله أي الشرك والتك

بكسر الصاد نقلت كسرة الدال عل الصاد؛ وهي قراءة ليحىي } َوُصدَّ { عبيد وأيب حامت؛ وجيوز على هذه القراءة 
{ الباقون . بالرفع والتنوين} ُصدَّ َعنِ السَّبِيلِ َو{ وقرأ ابن أيب إسحاق وعبدالرمحن بن بكرة . بن وثاب وعلقمة

أي يف خسران } َوَما كَْيُد ِفْرَعْونَ إِالَّ ِفي َتبَابٍ { . أي صد فرعون الناس عن السبيل. بفتح الصاد والدال} َوُصدَّ 
فهد اهللا } غَْيَر َتْخِسريٍ { ويف موضع  }َوَما زَاُدوُهْم غَْيَر تَْتبِيبٍ { : وقوله} تَبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ { : وضالل، ومنه

  .صرحه وغرقه هو وقومه على ما تقدم



  }َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ اتَّبُِعوِن أَْهدِكُْم سَبِيلَ الرََّشاِد { ] ٣٨: [اآلية
  }َداُر الْقََرارِ  َيا قَْومِ إِنََّما َهِذِه الْحََياةُ الدُّْنَيا َمتَاٌع َوإِنَّ اآلِخَرةَ ِهَي{ ] ٣٩: [اآلية

كَ َيْدُخلُونَ َمْن َعِملَ َسيِّئَةً فَال ُيجَْزى إِالَّ ِمثْلََها َوَمْن َعِملَ صَاِلحاً ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئ{ ] ٤٠: [اآلية
  }الَْجنَّةَ يُْرَزقُونَ ِفيَها بِغَْيرِ ِحسَابٍ 

  }ي أَْدُعوكُْم إِلَى النََّجاِة َوَتْدُعوَننِي إِلَى النَّارِ َوَيا قَْومِ َما ِل{ ] ٤١: [اآلية
  }َتْدُعونَنِي َألكْفَُر بِاللَِّه وَأُْشرَِك بِِه َما لَْيَس ِلي بِِه ِعلٌْم وَأََنا أَْدُعوكُمْ إِلَى الَْعزِيزِ الَْغفَّارِ { ] ٤٢: [اآلية
ِه لَْيَس لَُه َدْعَوةٌ ِفي الدُّْنَيا َوال ِفي اآلِخَرِة َوأَنَّ َمرَدََّنا إِلَى اللَِّه َوأَنَّ الُْمْسرِِفنيَ ال َجَرَم أَنََّما َتْدُعونَنِي إِلَْي{ ] ٤٣: [اآلية

  }ُهْم أَْصحَاُب النَّارِ 
  }ِد فَسََتذْكُُرونَ َما أَقُولُ لَكُْم َوأُفَوِّضُ أَْمرِي إِلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه َبِصٌري بِالِْعبَا{ ] ٤٤: [اآلية

{ . هذا من متام ما قاله مؤمن آل فرعون؛ أي اقتدوا يب يف الدين} َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ اتَّبُِعوِن { : قوله تعاىل
بتشديد } الرََّشادِ { وقرأ معاذ بن جبل . من قول موسى: وقيل. أي طريق اهلدى وهو اجلنة} أَْهدِكُْم َسبِيلَ الرَّشَاِد 
ند أكثر أهل العربية؛ ألنه إمنا يقال أرشد يرشد وال يكون فعال من أفعل إمنا يكون من الثالثي، الشني وهو حلن ع

جيوز أن يكون رشاد مبعىن يرشد ال على أنه مشتق منه، : قال النحاس. مفعال: فإن أردت التكثري من الرباعي قلت
يكون رشاد من رشد يرشد أي صاحب  وجيوز أن. ولكن كما يقال آلل من اللؤلؤ فهو مبعناه وليس جاريا عليه

  :رشاد؛ كما قال
  كليين هلم يا أميمة ناصب

من أرشد كجبار من : وقيل. فعال من رشد بالكسر كعالم أو من رشد بالفتح كعباد} الرَّشَاِد { وقرئ : الزخمشري
وال يصح القياس  .أجرب وليس بذاك؛ ألن فعاال من أفعل مل جيئ إال يف عدة أحرف؛ حنو دراك وسار وقصار وجبار

{ ووقع يف املصحف . وجيوز أن يكون نسبته إىل الرشد كعواج وبتات غري منظور فيه إىل فعل. على هذا القليل
  }اتَّبُِعونِ 

وحذفها أبو عمرو ونافع يف الوقف وأثبتوها يف . وقرأها يعقوب وابن كثري باإلثبات يف الوصل والوقف. بغري ياء
  .حلالني، وكذلك الباقون؛ ألهنا وقعت يف املصحف بغري ياء ومن أثبتها فعلى األصلالوصل، إال ورشا حذفها يف ا

َوإِنَّ الْآِخَرةَ ِهَي دَاُر { . أي يتمتع هبا قليال مث تنقطع وتزول} َيا قَْومِ إِنََّما َهِذِه الَْحَياةُ الدُّْنَيا َمتَاعٌ { : قوله تعاىل
َمْن َعِملَ { : بني ذلك بقوله. ه بالدار اآلخرة اجلنة والنار ألهنما ال يفنيانومراد. أي االستقرار واخللود} الْقََرارِ 
يعين ال إله إال : قال ابن عباس} َوَمْن َعِملَ صَاِلحاً { . وهو العذاب} فَال ُيْجَزى إِلَّا ِمثْلََها { يعين الشرك } َسيِّئَةً 
وهي . بضم الياء على ما مل يسم فاعله} فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ { . مصدق بقلبه هللا ولألنبياء} َوُهَو ُمْؤِمٌن { . اهللا

} يُْرَزقُونَ ِفيَها بَِغْيرِ ِحسَابٍ { قراءة ابن كثري وابن حميصن وأيب عمرو ويعقوب وأيب بكر عن عاصم؛ يدل عليه 
  .بفتح الياء} َيْدُخلُونَ { الباقون 
} وََتْدُعونَنِي إِلَى النَّارِ { أي إىل طريق اإلميان املوصل إىل اجلنان } ُعوكُمْ إِلَى النَّجَاِة وََيا قَْومِ َما ِلي أَْد{ : قوله تعاىل

سبيل الغي عاقبته النار وكانوا دعوه إىل اتباعه؛ } َوَما أَْهِديكُْم إِلَّا َسبِيلَ الرَّشَاِد { : بني أن ما قال فرعون من قوله
. }وَأََنا أَْدُعوكُْم إِلَى الَْعزِيزِ الْغَفَّارِ { وهو فرعون } فُرَ بِاللَِّه وَأُْشرِكَ بِِه َما لَْيسَ ِلي بِِه ِعلٌْم َتْدُعونَنِي ِلأَكْ{ : وهلذا قال

: قال الزجاج} لَْيَس لَُه َدْعَوةٌ { مبعىن الذي } ما} {أَنََّما َتْدعُوَننِي إِلَْيهِ { . تقدم الكالم فيه، ومعناه حقا} ال َجَرَم { 



وقال } ِفي الدُّنَْيا َوال ِفي الْآِخَرِة { ليس له دعوة توجب له األلوهية : يس له استجابة دعوة تنفع؛ وقال غريهل
وكان فرعون أوال يدعو الناس إىل عبادة األصنام، مث دعاهم إىل . ليس له شفاعة يف الدنيا وال يف اآلخرة: الكليب

هرمت أمر بذحبها، مث دعا بأخرى لتعبد، مث ملا طال عليه الزمان قال  عبادة البقر، فكانت تعبد ما كانت شابة، فإذا
وقال جماهد . قال قتادة وابن سريين يعين املشركني} َوأَنَّ الُْمْسرِِفَني ُهْم أَْصَحاُب النَّارِ { . أنا ربكم األعلى

  اجلبارون: وقال عكرمة. هم السفهاء والسفاكون للدماء بغري حقها: والشعيب

يف املواضع يف موضع نصب بإسقاط } أَنَّ { َو . وهذا جامع ملا ذكر. هم الذي تعدوا حدود اهللا: وقيل. ونواملتكرب
رفعا } أَنَّ { َرد لكالم جيوز أن يكون موضع } ال َجَرمَ { وعلى ما حكاه سيبويه عن اخلليل من أن . حرف اجلر

ا تدعونين إليه، واملرد إىل اهللا، وكون املسرفني هم وجب بطالن م: على تقدير وجب أن ما تدعونين إليه، كأنه قال
  .أصحاب النار
. جيوز أن تكون مبعىن الذي أي الذي أقوله لكم} َما { و . هتديد ووعيد} فَسََتذْكُُرونَ َما أَقُولُ لَكُْم { : قوله تعاىل

أي أتوكل } مْرِي إِلَى اللَِّه َوأُفَوُِّض أَ{ . وجيوز أن تكون مصدرية أي فستذكرون قويل لكم إذا حل بكم العذاب
هرب هذا املؤمن إىل اجلبل فلم يقدروا : وقال مقاتل. هذا يدل على أهنم أرادوا قتله: وقيل. عليه وأسلم أمري إليه

  .واألظهر أنه مؤمن آل فرعون؛ وهو قول ابن عباس. القائل موسى: وقد قيل. عليه
  }ا َمكَُروا َوحَاَق بِآلِ ِفْرَعْونَ ُسوُء الَْعذَابِ فََوقَاُه اللَُّه سَيِّئَاِت َم{ ] ٤٥: [اآلية
  }النَّاُر ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها غُُدّواً َوَعشِّياً َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ { ] ٤٦: [اآلية

من إحلاق أنواع العذاب به فطلبوه فما وجدوه؛ ألنه فوض أمره إىل أي } فََوقَاُه اللَُّه َسيِّئَاِت َما َمكَرُوا { : قوله تعاىل
إهنا ملوسى على ما : وقيل. فاهلاء على هذا ملؤمن آل فرعون. كان قبطيا فنجاه اهللا مع بين إسرائيل: قال قتادة. اهللا

. يق حيقا وحيوقا إذ نزل ولزميقال حاق حي: قال الكسائي} َوحَاَق بِآلِ ِفْرَعْونَ ُسوُء الَْعذَابِ { . تقدم من اخلالف
وجيوز أن . } ُسوُء { يكون رفعا على البدل من : وفيه ستة أوجه} النَّاُر ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها { : مث بني العذاب فقال
يكون مرفوعا بالعائد على معىن النار عليها : وقال الفراء. وجيوز أن يكون مرفوعا باالبتداء. يكون مبعىن هو النار

فهذه أربعة أوجه يف الرفع، وأجاز الفراء النصب؛ ألن بعدها عائدا وقبلها ما يتصل به، وأجاز األخفش  يعرضون،
  واحتج بعض أهل العلم يف تثبيت. واجلمهور على أن هذا العرض يف الربزخ. }الَْعذَابِ { اخلفض على البدل من 

كذلك قال جماهد وعكرمة ومقاتل . ما دامت الدنيا} َوَعِشّياً النَّاُر يُْعَرُضونَ َعلَْيَها غُدُّواً { : عذاب القرب بقوله
َوَيْومَ { : هذه اآلية تدل على عذاب القرب يف الدنيا، أال تراه يقول عن عذاب اآلخرة: وحممد بن كعب كلهم قال

أرواح آل فرعون ومن كان  أن: ويف احلديث عن ابن مسعود. }َتقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ 
إن أرواحهم يف أجواف طري : وعنه أيضا. مثلهم من الكفار تعرض على النار بالغداة والعشي فيقال هذه داركم

مسعت ميمون بن : وروى شعبة عن يعلى بن عطاء قال. سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتني فذلك عرضها
: فإذا أمسى نادى. أصبحنا واحلمد هللا وعرض آل فرعون على النار: كان أبو هريرة إذا أصبح ينادي: مهران يقول

ويف حديث صخر . أمسينا واحلمد هللا وعرض آل فرعون على النار؛ فال يسمع أبا هريرة أحد إال تعوذ باهللا من النار
على النار  إن الكافر إذا مات عرض: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال

وإن املؤمن إذا مات عرض روحه عل اجلنة بالغداة } النَّاُر يُْعَرُضونَ َعلَْيَها غُدُّواً َوَعِشّياً { : بالغداة والعشي مث تال
إن أحدكم إذا مات : "وخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال" والعشي



إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار  عرض عليه مقعده بالغداة والعشي
وهو قول . يف الغداة والعشي مبقادير دلك يف الدنيا: قال الفراء" . فيقال هذا مقعدك حىت يبعثك اهللا إليه يوم القيامة

قال رجل لألوزاعي رأينا طيورا : لفزاريوقال محاد بن حممد ا. من أيام الدنيا: قال} غُدُّواً َوَعِشّياً { قال . جماهد
خترج من البحر تأخذ ناحية الغرب، بيضا صغارا فوجا فوجا ال يعلم عددها إال اهللا، فإذا كان العشاء رجعت مثلها 

تلك الطيور يف حواصلها أرواح آل فرعون، يعرضون على النار غدوا وعشيا، فترجع إىل أوكارها وقد : قال. سودا
صارت سودا، فينبت عليها من الليل رياشها بيضا وتتناثر السود، مث تغدو فتعرض على النار أحترقت رياشها و

أَْدِخلُوا آلَ { : غدوا وعشيا، مث ترجع إىل وكرها فذلك دأهبا ما كانت يف الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قال اهللا تعاىل
  فبلغنا أهنم: قال األوزاعي. وهو اهلاوية} ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ 

مث تبتدئ . عطف عليه ومت الكالم} َوَعِشّياً { . مصدر جعل ظرفا على السعة} غُُدّواً { و . ألفا ألف وستمائة ألف
على } يُْعَرُضونَ { وجيوز أن يكون منصوبا بـ } أَْدِخلُوا { : على أن تنصب يوما بقوله} َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ { 

وقرأ نافع وأهل املدينة ومحزة . فال يوقف عليه} َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ { لى النار يف الدنيا ع} ُيعَْرُضونَ { معىن 
بقطع األلف وكسر اخلاء من أدخل وهي اختيار أيب عبيد؛ أي يأمر املالئكة أن يدخلوهم، } أَْدِخلُوا { : والكسائي

} أَْدِخلُوا { : بوصل األلف وضم اخلاء من دخل أي يقال هلم} ِخلُوا أَْد{ الباقون . }النَّاُر ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها { ودليله 
} أََشدَّ { مفعول أول و } آلَ { : يف القراءة األوىل: قال. وهو اختيار أيب حامت} آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ { يا 

من كان على دينه وعلى : نوآل فرعو. مفعول ثان حبذف اجلر، ويف القراءة الثانية منصوب؛ ألنه نداء مضاف
وروى ابن مسعود عن النيب . مذهبه، وإذا كان من كان على دينه ومذهبه يف أشد العذاب كان هو أقرب إىل ذلك

إن العبد يولد مؤمنا وحييا مؤمنا وميوت مؤمنا منهم حيىي بن زكريا ولد مؤمنا وحيي مؤمنا : "صلى اهللا عليه وسلم
" را وحييا كافرا وميوت كافرا منهم فرعون ولد كافرا وحيي كافرا ومات كافراومات مؤمنا وإن العبد يولد كاف

النَّاُر ُيعَْرُضونَ { . } أَْدِخلُوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ { : وجعل الفراء يف اآلية تقدميا وتأخريا جمازه. ذكره النحاس
هو خالف ما ذهب إليه اجلمهور من انتظام الكالم على سياقه فجعل العرض يف اآلخرة؛ و} َعلَْيَها غُُدّواً َوَعِشّياً 

  .واهللا أعلم. على ما تقدم
 ُمْغُنونَ َعنَّا َنِصيباً َوإِذْ يََتَحاجُّونَ ِفي النَّارِ فََيقُولُ الضُّعَفَاُء ِللَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُْم َتَبعاً فََهلْ أَْنُتْم{ ] ٤٧: [اآلية
  }ارِ ِمَن النَّ
  }قَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا إِنَّا كُلٌّ ِفيَها إِنَّ اللََّه قَْد َحكََم َبْيَن الْعَِباِد { ] ٤٨: [اآلية
  }َوقَالَ الَِّذيَن ِفي النَّارِ ِلخََزَنِة جََهنََّم اْدُعوا َربَّكُْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْوماً ِمَن الَْعذَابِ { ] ٤٩: [اآلية
  }ا ِفي َضاللٍ قَالُوا أَوَلَْم َتُك َتأِْتيكُْم ُرسُلُكُْم بِالَْبيِّنَاِت قَالُوا بَلَى قَالُوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء الْكَاِفرِيَن إِلَّ{ ] ٥٠: [اآلية

عن االنقياد لألنبياء } وا فََيقُولُ الضُّعَفَاُء ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُر{ أي خيتصمون فيها } وَإِذْ يََتحَاجُّونَ ِفي النَّارِ { : قوله تعاىل
َنِصيباً ِمَن { أي متحملون } فََهلْ أَْنُتْم ُمْغُنونَ َعنَّا { فيما دعومتونا إليه من الشرك يف الدنيا } إِنَّا كُنَّا لَكُْم َتبَعاً { 

: الكوفة وقال أهل. والتبع يكون واحدا ويكون مجعا يف قول البصريني واحده تابع. أي جزءا من العذاب} النَّارِ 
أي يف } قَالَ الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا كُلٌّ ِفيَها { . هو مجع ال واحد له كاملصدر فلذلك مل جيمع ولو مجع لقيل أتباع

بالنصب على النعت } إِنَّا كُلٌّ ِفيَها { وأجاز الكسائي والفراء . مرفوع باالبتداء} كُلٌّ { : قال األخفش. جهنم
ومنع ذلك . وكذلك قرأ ابن السميقع وعيسى بن عمر والكوفيون يسمون التأكيد نعتا} إِنَّا { والتأكيد للمضمر يف 



وال جيوز البدل فيه ألن املخرب عن نفسه ال يبدل منه غريه، وقال . ال تنعت وال ينعت هبا} كُالً { ألن : سيبويه؛ قال
ال يبدل من املخاطَب وال من املخاِطب؛ ألهنما ال ال جيوز أن يبدل من املضمر هنا؛ ألنه خماطب و: معناه املربد قال

أي ال يؤاخذ أحدا بذنب غريه؛ فكل منا } إِنَّ اللََّه قَْد َحكََم َبْيَن الِْعبَاِد { . يشكالن فيبدل منهما؛ هذا نص كالمه
  .كافر

لذون على أنه مجع مسلم معرب، ومن العرب من يقول ال. من األمم الكافرة} َوقَالَ الَِّذيَن ِفي النَّارِ { : قوله تعاىل
ضمت النون إىل الذي فأشبه مخسة : وقال األخفش. يف الرفع بناه كما كان يف الواحد مبنيا} الَِّذيَن { : ومن قال

نَ اْدُعوا رَبَّكُْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْوماً ِم{ . خزان وخزن: خزنة مجع خازن ويقال} ِلخََزَنِة جََهنََّم { . عشر فبين على الفتح
جواب جمزوم وإن كان بالفاء كان منصوبا، إال أن األكثر يف كالم العرب يف جواب األمر } ُيَخفِّفْ } { الَْعذَابِ 

  :وما أشبهه أن يكون بغري فاء وعلى هذا جاء القرآن بأفصح اللغات كما قال
  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

َوقَالَ الَِّذيَن ِفي النَّارِ { : نار استغاثوا باخلزنة؛ فقال اهللا تعاىلبلغين أو ذكر يل أن أهل ال: قال حممد بن كعب القرظي
  فسألوا يوما} ِلَخَزَنِة جََهنََّم اْدُعوا َربَّكُْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْوماً ِمَن الَْعذَابِ 

ِت قَالُوا َبلَى قَالُوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء أََولَمْ َتُك َتأْتِيكُْم ُرُسلُكُْم بِالَْبيَِّنا{ واحدا خيفف عنهم فيه العذاب فردت عليهم 
يلقى على أهل : ويف احلديث عن أيب الدرداء خرجه الترمذي وغريه قال. اخلرب بطوله} الْكَاِفرِيَن إِالَّ ِفي َضاللٍ 

النار اجلوع حىت يعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون منه فيغاثون بالضريع ال يسمن وال يغين من جوع، 
فيأكلونه ال يغين عنهم شيئا، فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة فيغصون به، فيذكرون أهنم كانوا يف الدنيا جييزون 
الغصص باملاء، فيستغيثوا بالشراب فريفع هلم احلميم بالكالليب، فإذا دنا من وجوههم شواها، فإذا وقع يف بطوهنم 

فيجيبوهم } اْدُعوا َربَّكُْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْوماً ِمَن الَْعذَابِ { : ة يقولونقطع أمعاءهم وما يف بطوهنم، فيستغيثون باملالئك
  .أي خسار وتبار} اللٍ أَوَلَْم َتُك تَأِْتيكُْم ُرسُلُكُْم بِالَْبيِّنَاِت قَالُوا بَلَى قَالُوا فَاْدعُوا َوَما ُدَعاُء الْكَاِفرِيَن إِالَّ ِفي َض{ 
  }ْنُصرُ ُرُسلََنا وَالَِّذيَن آَمُنوا ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا وََيْوَم َيقُوُم الْأَْشَهادُ إِنَّا لََن{ ] ٥١: [اآلية
  }َيْوَم ال َيْنفَُع الظَّاِلِمَني َمْعِذرَُتُهْم وَلَُهُم اللَّْعَنةُ َولَُهْم ُسوُء الدَّارِ { ] ٥٢: [اآلية
  }ْوَرثَْنا بَنِي إِْسرائيلَ الِْكتَاَب َولَقَْد آَتْيَنا مُوَسى الُْهَدى َوأَ{ ] ٥٣: [اآلية
  }ُهدًى َوذِكَْرى ألُوِلي الْأَلْبَابِ { ] ٥٤: [اآلية

{ . واملراد موسى عليه السالم} ُرُسلََنا { : وجيوز حذف الضمة لثقلها فيقال} إِنَّا لََنْنُصُر ُرُسلََنا { : قوله تعاىل
هو عام يف : وقيل. يف موضع نصب عطف على الرسل، واملراد املؤمن الذي وعظ} َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا 

: قال السدي. باالنتقام من أعدائهم: وقيل. الرسل واملؤمنني، ونصرهم بإعالء احلجج وإفالحها يف قول أيب العالية
هلم، فصاروا منصورين فيها ما قتل قوم قط نبيا أو قوما من دعاة احلق من املؤمنني إال بعث اهللا عز وجل من ينتقم 

  .وإن قتلوا
املالئكة والنبيون : أربعة} اَألْشَهاُد { : قال زيد بن أسلم. يعين يوم القيامة} وََيْوَم َيقُوُم الْأَْشَهادُ { : قوله تعاىل

. بالتكذيباملالئكة تشهد لألنبياء باإلبالغ وعلى األمم } اَألشَْهاُد { : وقال جماهد والسدي. واملؤمنون واألجساد
  :مث قيل. املالئكة واألنبياء: وقال قتادة



. مجع شاهد مثل صاحب وأصحاب} اَألْشهَاُد { : وقال الزجاج. مجع شهيد مثل شريف وأشراف} اَألْشهَاُد { 
ليس باب فاعل أن جيمع على أفعال وال يقاس عليه ولكن ما جاء منه مسموعا أدي كما مسع، وكان على : النحاس

ويف احلديث عن أيب . بالتاء على تأنيث اجلماعة} َوَيْوَم تقُوُم الْأَْشَهادُ { : وأجاز األخفش والفراء .حذف الزائد
من رد عن عرض أخيه املسلم كان حقا على اهللا : "الدرداء وبعض احملدثني يقول عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

من محى : "وعنه عليه السالم أنه قال. }ُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا إِنَّا لََنْنُص{ : مث تال" عز وجل أن يرد عنه نار جهنم
مؤمنا من منافق يغتابه بعث اهللا عز وجل يوم القيامة ملكا حيميه من النار ومن ذكر مسلما بشيء يشينه به وقفه اهللا 

} َيْنفَُع الظَّاِلِمَني َمْعِذَرُتُهمْ ال { . بدل من يوم األول} َوَيْوَم { ". عز وجل على جسر من جهنم حىت خيرج مما قال
البعد من رمحة اهللا و } اللعنة} {َولَُهُم اللَّْعَنةُ وَلَُهْم ُسوُء الدَّارِ { . الباقون بالتاء. بالياء} َيْنفَعُ { قرأ نافع والكوفيون 

  .جهنم} ُسوُء الدَّارِ { 
. ل يف نصرة الرسل يف الدنيا واآلخرة أي آتيناه التوراة والنبوةهذا دخ} َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الُْهَدى { : قوله تعاىل

َوأَْوَرثَْنا َبنِي } { إِنَّا أَنَْزلَْنا التَّْورَاةَ ِفيَها ُهدًى َونُوٌر { : ومسيت التوراة هدى مبا فيها من اهلدى والنور؛ ويف التنزيل
بدل من الكتاب وجيوز مبعىن هو هدى؛ يعين ذلك } ُهدىً { . يعين التوراة جعلناها هلم مرياثا} إِسْرائيلَ الِْكَتابَ 

  .أي موعظة ألصحاب العقول} َوِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ { . الكتاب
  }فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َواْسَتغِْفْر ِلذَنْبَِك َوسَبِّْح بَِحْمِد َربِّكَ بِالَْعِشيِّ وَاألِْبكَارِ { ] ٥٥: [اآلية
اِلِغيِه فَاْستَِعذْ إِنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آَياتِ اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهْم إِنْ ِفي ُصدُورِِهْم إِلَّا ِكْبٌر َما ُهْم بَِب{ ] ٥٦: [اآلية

  }بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْبِصريُ 

  }ُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ لََخلُْق السََّماوَاِت َواَألْرضِ أَكَْب{ ] ٥٧: [اآلية
  }نَ َوَما َيْسَتوِي اَألْعَمى وَالَْبِصُري َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوال الُْمِسيُء قَِليالً َما تََتذَكَُّرو{ ] ٥٨: [اآلية
  }َرْيَب ِفيَها وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال ُيْؤِمُنونَ  إِنَّ السَّاَعةَ لَآِتَيةٌ ال{ ] ٥٩: [اآلية

بنصرك } إِنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ { أي فاصرب يا حممد على أذى املشركني، كما صرب من قبلك } فَاْصبِرْ { : قوله تعاىل
لذنب : قيل} ْر ِلذَْنبِكَ َواْسَتغِْف{ . نسخ هذا بآية السيف: وقال الكليب. وإظهارك، كما نصرت موسى وبين إسرائيل
ومن قال . لذنب نفسك على من جيوز الصغائر على األنبياء: وقيل. أمتك حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه

والفائدة زيادة الدرجات } رَبََّنا َوآِتَنا َما َوَعْدَتَنا { : هذا تعبد للنيب عليه السالم بدعاء؛ كما قال تعاىل: ال جتوز قال
َوسَبِّْح بَِحْمِد رَبَِّك بِالَْعِشيِّ { . فاستغفر اهللا من ذنب صدر منك قبل النبوة: وقيل.  الدعاء سنة ملن بعدهوأن يصري
هي صالة كانت مبكة قبل أن تفرض : وقيل. يعين صالة الفجر وصالة العصر؛ قال احلسن وقتادة} َواِألْبكَارِ 

. فيكون هذا مما نسخ واهللا أعلم. سن أيضا ذكره املاورديعن احل. الصلوات اخلمس ركعتان غدوة وركعتان عشية
أي استدم التسبيح يف الصالة } َوسَبِّْح بَِحْمِد َربِّكَ { : وقيل. بالشكر له والثناء عليه} بَِحْمِد َربِّكَ { : وقوله

  .وخارجا منها لتشتغل بذلك عن استعجال النصر
أََتاُهْم إِنْ ِفي ُصُدورِِهْم إِلَّا { أي حجة } ِفي آيَاِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَانٍ { خياصمون } إِنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ { : قوله تعاىل

وقال . قدره على احلذف. املعىن ما يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغي إرادهتم فيه: قال الزجاج} ِكْبٌر َما ُهْم بِبَاِلِغيِه 
ذف؛ ألن هؤالء قوم رأوا أهنم أن اتبعوا النيب صلى اهللا عليه وسلم قل املعىن ما هم ببالغي الكرب على غري ح: غريه

ارتفاعهم، ونقصت أحواهلم، وأهنم يرتفعون إذا مل يكونوا تبعا، فأعلم اهللا عز وجل أهنم ال يبلغون االرتفاع الذي 
  .سوراليهود؛ فاآلية مدنية على هذا كما تقدم أول ال: وقيل. واملراد املشركون. أملوه بالتكذيب



إن تعظموا عن اتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم وقالوا إن الدجال سيخرج عن قريب فريد امللك إلينا، : واملعىن
وقد تقدم . قال أبو العالية وغريه. وتسري معه األهنار، وهو آية من آيات اهللا فذلك كرب ال يبلغونه فنزلت اآلية فيهم

وهو . وقد ذكرنا خربه مستوىف يف كتاب التذكرة. إال مكة واملدينةأنه خيرج ويطأ البالد كلها } آل عمران{يف 
. وهذا حسن؛ ألنه يعم. كل من كفر بالنيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. يهودي وامسه صاف ويكىن أبا يوسف

لبون املراد بالكرب األمر الكبري أي يط: وقيل. معناه يف صدورهم عظمة ما هم ببالغيها واملعىن واحد: وقال جماهد
أو يتمنون موتك قبل أن يتم دينك وال . النبوة أو أمرا كبريا يصلون به إليك من القتل وحنوه، وال يبلغون ذلك

  .يبلغونه
وعلى القول اآلخر . من فتنة الدجال على قول من قال إن اآلية نزلت يف اليهود: قيل} فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه { : قوله تعاىل

يكون فاصال } ُهَو } { إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْبِصُري { . ما ابتلوا به من الكفر والكرب من مثل: قيل. من شر الكفار
  .ويكون مبتدأ وما بعده خربه واجلملة خرب إن على ما تقدم

ي أعظم من خلق أ: قال أبو العالية. مبتدأ وخربه} لََخلُْق السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ { : قوله تعاىل
هو احتجاج على منكري البعث؛ أي مها أكرب من إعادة خلق : وقال حيىي بن سالم. الدجال حني عظمته اليهود

  .أي ال يعلمون ذلك} َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ { . الناس فلم اعتقدوا عجزي عنها؟
وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا { . أي املؤمن والكافر والضال واملهتدي}  َوَما َيْسَتوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري{ : قوله تعاىل

} قَِليالً َما َتَتذَكَُّرونَ { . الذي يعمل السيئات} َوال الُْمِسيُء { أي وال يستوي العامل للصاحلات } الصَّاِلحَاِت 
وقرأ الكوفيون بالتاء على . ه من اخلرب وما بعدهقراءة العامة بياء على اخلرب واختاره أبو عبيد وأبو حامت؛ ألجل ما قبل

  .اخلطاب

هذه الم التأكيد دخلت يف خرب إن وسبيلها أن تكون يف أول الكالم؛ ألهنا توكيد } إِنَّ السَّاَعةَ آلِتَيةٌ { : قوله تعاىل
ضعها لئال جيمع إن عمرا خلارج؛ وإمنا أخرت عن مو: تقول. اجلملة إال أهنا تزحلق عن موضعها؛ كذا قال سيبويه

وأجاز هشام إن أن زيدا . بينها وبني إن؛ ألهنما يؤديان عن معىن واحد، وكذا ال جيمع بني إن وأن عند البصريني
. ال شك وال مرية} ال َرْيَب ِفيَها { . منطلق حق؛ فإن حذفت حقا مل جيز عند أحد من النحويني علمته؛ قاله النحاس

  .أي ال يصدقون هبا وعندها يبني فرق ما بني الطائع والعاصي}  ُيْؤِمُنونَ َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال{ 
  }يَن َوقَالَ َربُّكُُم اْدعُونِي أَسَْتجِْب لَكُمْ إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخلُونَ َجهَنََّم دَاخِرِ{ ] ٦٠: [اآلية
كُُم اللَّْيلَ ِلَتْسكُُنوا ِفيِه وَالنَّهَاَر ُمْبِصراً إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثَرَ اللَُّه الَِّذي جََعلَ لَ{ ] ٦١: [اآلية

  }النَّاسِ ال َيْشكُُرونَ 
  }ذَِلكُمُ اللَُّه َربُّكُْم َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء ال إِلََه إِلَّا ُهَو فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ { ] ٦٢: [اآلية
  }كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات اهللا جيحدون{ ] ٦٣: [اآلية
لطَّيِّبَاتِ اللَُّه الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْرَض قَرَاراً َوالسََّماَء بَِناًء َوصَوََّركُْم فَأَْحَسَن صَُوَركُْم َوَرَزقَكُْم ِمَن ا{ ] ٦٤: [اآلية

  }لَْعالَِمنيَ ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم فََتبَاَرَك اللَُّه َربُّ ا
  }ُهَو الَْحيُّ ال إِلََه إِلَّا ُهَو فَاْدُعوُه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن الَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني { ] ٦٥: [اآلية

لم مسعت النيب صلى اهللا عليه وس: روى النعمان بن بشري قال} َوقَالَ رَبُّكُُم اْدُعونِي أَسَْتجِبْ لَكُْم { : قوله تعاىل
َوقَالَ رَبُّكُُم اْدُعونِي أَسَْتجِْب لَكُْم إِنَّ الَِّذيَن َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَبادَِتي سََيْدُخلُونَ { مث قرأ " الدعاء هو العبادة: "يقول



وكذا قال أكثر . فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة. هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى} َجهَنََّم َداِخرِيَن 
  يناملفسر

قال النيب : قال أنس. هو الذكر والدعاء والسؤال: وقيل. وحدوين واعبدوين أتقبل عبادتكم وأغفر لكم: وأن املعىن
هو ترك : ويقال الدعاء" ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حىت يسأله شسع نعله إذا انقطع: "صلى اهللا عليه وسلم

كان إذا أرسل : ألمة ثالثا مل تعطهن أمة قبلهم إال نيبأعطيت هذه ا: وحكى قتادة أن كعب األحبار قال. الذنوب
ليس : وكان يقال للنيب} ِلَتكُوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ { : نيب قيل له أنت شاهد على أمتك، وقال تعاىل هلذه األمة

وكان يقال للنيب ادعين }  َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ{ : عليك يف الدين من حرج، وقال هلذه األمة
  .}اْدُعونِي أَْسَتجِْب لَكُْم { : استجب لك، وقال هلذه األمة

وقد جاء مرفوعا؛ رواه ليث عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت، . مثل هذا ال يقال من جهة الرأي: قلت
نبياء كان اهللا تعاىل إذا بعث أعطيت أميت ثالثا مل تعط إال لأل: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

ما جعل : وكان اهللا إذا بعث النيب قال} اْدُعونِي أَسَْتجِْب لَكُْم { : النيب قال ادعين استجب لك وقال هلذه األمة 
وكان اهللا إذا بعث النيب جعله شهيدا } َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ { : عليك يف الدين من حرج وقال هلذه األمة

وكان خالد الربعي . ذكره الترمذي احلكيم يف نوادر األصول" لى قومه وجعل هذه األمة شهداء على الناسع
. أمرهم بالدعاء ووعدهم االستجابة وليس بينهما شرط} اْدُعونِي أَْسَتجِْب لَكُْم { : عجيب هلذه األمة قيل هلا: يقول

{ : فها هنا شرط، وقوله} رِ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َوَبشِّ{ : مثل قوله تعاىل: مثل ماذا؟ قال: قال له قائل
} فَاْدُعوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَهُ الدِّيَن { : ، فليس فيه شرط العمل؛ ومثل قوله} َوَبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا أَنَّ لَُهْم قََدَم ِصْدقٍ 

وكانت األمة تفزع إىل أنبيائها يف حوائجها . ليس فيه شرط} ْب لَكُْم اْدُعونِي أَْسَتجِ{ : فها هنا شرط، وقوله تعاىل
{ أي . بيانه} البقرة{إن هذا من باب املطلق واملقيد على ما تقدم يف : وقد قيل. حىت تسأل األنبياء هلم ذلك

تكون االستجابة يف غري عني املطلوب وقد . }فََيكِْشُف َما َتْدُعونَ إِلَْيِه إِنْ َشاَء { : إن شئت؛ كقوله} أَسَْتجِْب لَكُمْ 
  على حديث أيب سعيد اخلدري على ما تقدم

وقرأ ابن كثري وابن حميصن ورويس عن يعقوب وعياش عن أيب عمرو وأبو بكر . بيانه فتأمله هناك} البقرة{يف 
بفتح الياء } ْدُخلُونَ َي{ الباقون . بضم الياء وفتح اخلاء على ما مل يسم فاعله} سََيْدُخلُونَ { واملفضل عن عاصم 

  .صاغرين أذالء وقد تقدم} دَاخِرِيَن { ومعىن . وضم اخلاء
هنا مبعىن خلق؛ والعرب تفرق بني جعل إذا } جََعلَ } { اللَُّه الَِّذي جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَتْسكُنُوا ِفيِه { : قوله تعاىل

نت مبعىن خلق فال تعديها إال إىل مفعول واحد، وإذا مل كانت مبعىن خلق وبني جعل إذ مل تكن مبعىن خلق؛ فإذا كا
وَالنَّهَارَ { . وقد مضى هذا املعىن يف موضع} إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرآناً َعَربِّياً { :تكن مبعىن خلق عدهتا إىل مفعولني؛ حنو قوله 

للََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ وَلَِكنَّ إِنَّ ا{ . أي مضيئا لتبصروا فيه حوائجكم وتتصرفوا يف طلب معايشكم} ُمْبصِراً 
  .فضله وإنعامه عليهم} أَكْثََر النَّاسِ ال َيْشكُُرونَ 

} ال إِلََه إِالَّ ُهَو فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ { . بني الداللة على وحدانيته وقدرته} ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء { : قوله تعاىل
ون وتنصرفون عن اإلميان بعد أن تبينت لكم دالئله كذلك؛ أي كما صرفتم عن احلق مع قيام الدليل أي كيف تنقلب

  .} الَِّذيَن كَاُنوا بِآياتِ اللَِّه َيْجَحُدونَ { يصرف عن احلق } كَذَِلَك ُيْؤفَُك { عليه فـ 
أكيد التعريف والدليل؛ أي جعل لكم األرض مستقرا زاد يف ت} اللَُّه الَِّذي جََعلَ لَكُُم اَألْرَض قَرَاراً { : قوله تعاىل



أي خلقكم يف أحسن } َوصَوََّركُْم فَأَْحَسَن صَُوَركُمْ { . تقدم} وَالسََّماَء بَِناًء { . لكم يف حياتكم وبعد املوت
لغة يف  والصور بكسر الصاد: بكسر الصاد؛ قال اجلوهري} َوَصوَّرَكُْم { وقرأ أبو رزين واألشهب العقيلي . صورة

  :الصور مجع صورة، وينشد هذا البيت على هذه اللغة يصف اجلواري قائال
  وهن أحسن من صرياهنا صورا... أشبهن من بقر اخللصاء أعينها 

  :والصريان مجع صوار وهو القطيع من البقر والصوار أيضا وعاء املسك وقد مجعهما الشاعر
  الصواروأذكرها إذا نفخ ... إذا الح الصوار ذكرت ليلى 

أي } ُهَو الَْحيُّ { . وقد مضى} َوَرَزقَكُْم ِمَن الطَّيِّبَاِت ذَِلكُمُ اللَُّه رَبُّكُْم فَتََباَركَ اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني { . والصيار لغة فيه
الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ { . اعة والعبادةأي خملصني له الط} ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو فَاْدُعوُه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّينَ { الباقي الذي ال ميوت 

} البقرة{وقد مضى هدا كله مستوىف يف . هو خرب وفيه إضمار أمر أي ادعوه وامحدوه: قال الفراء} الْعَالَِمَني 
  .}الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني { فليقل } ال إِلََه إِالَّ اللَُّه { : من قال: وقال ابن عباس. وغريها
 أَنْ أُْسِلمَ قُلْ إِنِّي ُنهِيُت أَنْ أَْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَمَّا َجاَءنِيَ الَْبيَِّناُت ِمْن َربِّي َوأُِمْرُت{ ] ٦٦: [ةاآلي

  }ِلَربِّ الْعَالَِمَني 
َعلَقٍَة ثُمَّ ُيْخرُِجكُْم طِفْالً ثُمَّ ِلَتْبلُغُوا أَُشدَّكُْم ثُمَّ  ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن تَُرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن{ ] ٦٧: [اآلية

  }ِلَتكُوُنوا ُشُيوخاً َومِْنكُْم َمْن ُيَتوَفَّى ِمْن قَْبلُ َوِلَتْبلُُغوا أََجالً ُمَسّمًى َولَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ 
  }راً فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ ُهَو الَِّذي ُيحْيِي َوُيِميُت فَإِذَا قََضى أَْم{ ] ٦٨: [اآلية

لَمَّا { . غريه} أَنْ أَْعُبدَ { هناين اهللا الذي هو احلي القيوم وال إله غريه : أي قل يا حممد} قُلْ إِنِّي ُنهِيُت { : قوله تعاىل
} ِلَربِّ الْعَالَِمَني { أذل وأخضع } َربِّ الَْعالَِمَني َوأُمِْرُت أَنْ أُْسِلَم ِل{ أي دالئل توحيده } َجاَءنِيَ الَْبيِّنَاُت ِمْن َربِّي 

  وكانوا دعوه إىل دين آبائه، فأمر أن يقول هذا

ثُمَّ ِلَتْبلُُغوا { . أي أطفاال} ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن تَُرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ُيخْرُِجكُْم ِطفْالً { : قوله تعاىل
بضم الشني } ثُمَّ لَِتكُوُنوا شُُيوخاً { . بيانه} األنعام{وقد مضى يف . وهي حالة اجتماع القوة ومتام العقل} ُشدَّكُْم أَ

قلب وقلوب ورأس : قراءة نافع وابن حميصن وحفص وهشام ويعقوب وأبو عمرو على األصل؛ ألنه مجع فعل، حنو
وكالمها مجع كثرة، ويف العدد القليل أشياخ واألصل أشيخ؛ مثل  وقرأ الباقون بكسر الشني ملراعاة الياء. ورؤوس

واملعىن كل واحد } ِطفْالً { : على التوحيد؛ كقوله} شُُيخاً { وقرئ . فلس وأفلس إال أن احلركة يف الياء ثقيلة
 مجع الشيخ شيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان: ويف الصحاح. منكم؛ واقتصر على الواحد ألن الغرض بيان اجلنس

  :قال عبيد. ومشيخة ومشايخ ومشيوخاء، واملرأة شيخة
  كأهنا شيخة رقوب

وقد شاخ الرجل يشيخ شيخا بالتحريك على أصله وشيخوخة، وأصل الياء متحركة فسكنت؛ ألنه ليس يف الكالم 
وتصغري الشيخ شييخ وشييخ أيضا بكسر الشني . وشيخته دعوته شيخا للتبجيل. وشيخ تشييخا أي شاخ. فعلول
. وإن اضطر شاعر جاز أن يقول أشيخ مثل عني وأعني إال أنه حسن يف عني؛ ألهنا مؤنثة:  تقل شويخ النحاسوال

أي من قبل أن يكون شيخا، أومن قبل : قال جماهد} َومِْنكُْم َمْن ُيَتَوفَّى ِمْن قَْبلُ { . والشيخ من جاوز أربعني سنة
َولَعَلَّكُمْ { . والالم الم العاقبة. املوت للكل: قال جماهد} َجالً ُمَسّمًى َولَِتْبلُُغوا أَ{ . هذه األحوال إذا خرج سقطا

  .تعقلون ذلك فتعلموا أن ال إله غريه} َتْعِقلُونَ 



} فَإِذَا قََضى أَْمراً { . زاد يف التنبيه أي هو الذي يقدر على اإلحياء واإلماتة} ُهَو الَِّذي ُيْحيِي َوُيمِيُت { : قوله تعاىل
} البقرة{وقد مضى يف . ابن عامر على جواب األمر} فََيكُونُ { نصب } فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ { اد فعله أي أر

  .القول فيه
  }أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيجَاِدلُونَ ِفي آَياِت اللَِّه أَنَّى ُيْصَرفُونَ { ] ٦٩: [اآلية
  }الْكَِتابِ َوبَِما أَْرَسلَْنا بِِه ُرُسلََنا فََسْوَف َيْعلَُمونَ الَِّذيَن كَذَّبُوا بِ{ ] ٧٠: [اآلية
  }إِذِ الْأَغْاللُ ِفي أَْعَناِقهِْم وَالسَّالِسلُ ُيْسَحُبونَ { ] ٧١: [اآلية
  }ِفي الَْحمِيمِ ثُمَّ ِفي النَّارِ ُيْسَجُرونَ { ] ٧٢: [اآلية
  }ُتْم ُتْشرِكُونَ ثُمَّ ِقيلَ لَُهْم أَْيَن َما كُْن{ ] ٧٣: [اآلية
  } ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالُوا َضلُّوا َعنَّا َبلْ لَْم َنكُْن َنْدُعوا ِمْن قَْبلُ شَْيئاً كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه الْكَافِرِيَن{ ] ٧٤: [اآلية
  }ُتْم َتمَْرُحونَ ذَِلكُمْ بَِما كُْنُتمْ َتفَْرُحونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُْن{ ] ٧٥: [اآلية
  }اْدُخلُوا أَْبوَاَب جََهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الْمَُتكَبِّرِيَن { ] ٧٦: [اآلية
  }ُعونَ فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فَإِمَّا ُنرَِينََّك بَْعَض الَِّذي نَِعُدُهمْ أَْو َنَتَوفَّيَنََّك فَإِلَْيَنا يُْرَج{ ] ٧٧: [اآلية
 لَِرُسولٍ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسالً ِمْن قَْبِلَك ِمْنُهْم َمْن قََصْصَنا َعلَْيَك َوِمنُْهْم َمْن لَْم نَقُْصْص َعلَْيَك َوَما كَانَ{ ] ٧٨: [اآلية

  }ِسَر ُهَناِلَك الُْمْبِطلُونَ أَنْ َيأِْتَي بِآَيٍة إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه فَإِذَا َجاَء أَْمُر اللَِّه قُِضَي بِالَْحقِّ َوَخ
{ : هم املشركون بدليل قوله: قال ابن زيد} أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آَياتِ اللَِّه أَنَّى ُيْصَرفُونَ { : قوله تعاىل

  .نزلت يف القدرية :وقال أكثر املفسرين. }الَِّذيَن كَذَُّبوا بِالِْكَتابِ َوبَِما أَْرَسلَْنا بِِه ُرُسلََنا 

وقال عقبة بن . ال أحسب املكذبني بالقدر إال اللذين جيادلون الذين آمنوا : فال أدري فيمن نزلت قال أبو عقيل 
  .ذكره املهدوي " نزلت هذه اآلية يف القدرية : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عامر 

أي عن قريب يعملون بطالن ما هم فيه إذا دخلوا النار وغلت أيديهم إىل  }إِذِ الْأَغْاللُ ِفي أَْعَناِقهِمْ { : قوله تعاىل 
} وَالسَّالِسلُ { . لو أن غال من أغالل جهنم وضع على جبل لوهصه حيت يبلغ املاء األسود : قال التيمي . أعناقهم 

هو . وقال غريه . القراءة  مستأنف على هذه} ُيْسَحُبونَ { قال أبو حامت . بالرفع قراءة العامة عطفا على األغالل 
وقرأ ابن عباس وأبو . مسحوبني} إِِذ الْأَغْاللُ ِفي أَْعَناقِهِْم وَالسَّالِسلُ { يف موضع نصب على احلال ، والتقدير 

بفتح الياء والتقدير يف هذه القراءة ويسحبون } يسحبون{ بالنصب } وَالسَّالِسلُ { اجلوزاء وعكرمة وابن مسعود 
باجلر ووجهه } والسالسل {إذا كانوا جيروهنا فهو أشد عليهم سز وحكي عن بعضهم : ل ابن عباس السالسل ، قا

ومن قرأ : وقال الزجاج . أنه حممول على املعىن ، ألن ملعىن أعناقهم يف األغالل والسالسل ،قاله الفراء 
واخلفض على هذا : نباري قال ابن األ} السالسل يسحبون { باخلفض فاملعىن عنده ويف } والسالسل يسحبون {

فتقول زيد الدار ، ولكن اخلفض جائز على } يف{املعىن غري جائز ، ألنك إذا قلت زيد يف الدار مل حيسن أن تضمر 
  :خاصم صاحبه فقد خاصمه ، أنشد الفراء: معىن إذا أعناقهم يف األغالل يف تأويل اخلفض ، كما تقول 

  ن والشجاع الشجعمااألفعوا... قد سامل احليات منه القدما 
فمن نصب السالسل أو خفضها مل يقف . فنصب األفعوان على االتباع للحيات إذا ساملت القدم فقد ساملتها القدم 

  ثُمَّ ِفي النَّارِ{ . الصديد املغلي : وقيل . املتناهي يف احلر } الَْحِميمِ { و . عليها 



سجرت التنور أي أوقدته، وسجرته مألته؛ : يقال. ال جماهدأي يطرحون فيها فيكونون وقودا هلا؛ ق} ُيْسَجُرونَ 
  :فاملعىن على هذا متأل هبم النار وقال الشاعر يصف وعال. أي اململوء} َوالَْبْحرِ الَْمْسجُورِ { ومنه 

  ترى حوهلا النبع والسمسما... إذا شاء طالع مسجورة 
أي } قَالُوا َضلُّوا َعنَّا { . وهذا تقريع وتوبيخ} ُتْشرِكُونَ ، ِمْن ُدوِن اللَِّه  ثُمَّ ِقيلَ لَُهمْ أَْيَن َما كُْنُتْم{ . أي عينا مملوءة

َبلْ لَمْ { . أي صاروا حبيث ال جندهم: وقيل. هلكوا وذهبوا عنا وتركونا يف العذاب؛ من ضل املاء يف اللنب أي خفي
وليس هذا إنكارا لعبادة األصنام، بل . وال يضر وال ينفعأي شيئا ال يبصر وال يسمع } َنكُْن َنْدعُوا ِمْن قَْبلُ َشْيئاً 

أي كما فعل هبؤالء } كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه الْكَاِفرِينَ { : هو اعتراف بأن عبادهتم األصنام كانت باطلة؛ قال اهللا تعاىل
  .من اإلضالل يفعل بكل كافر

أي . باملعاصي يقال هلم ذلك توبيخا} فَْرحُونَ ِفي اَألْرضِ بَِغْيرِ بَِما كُنُْتْم َت{ أي ذلكم العذاب } ذَِلكُْم { : قوله تعاىل
وقيل إن فرحهم هبا . إمنا نالكم هذا مبا كنتم تظهرون يف الدنيا من السرور باملعصية وكثرة املال واألتباع والصحة

فَلَمَّا َجاَءتُْهْم { : وعزوكذا قال جماهد يف قوله جل . حنن نعلم أنا ال نبعث وال نعذب: عندهم أهنم قالوا للرسل
. أي تبطرون وتأشرون: قال جماهد وغريه} َوبَِما كُنُْتْم َتْمَرُحونَ { . }ُرُسلُُهمْ بِالَْبيِّنَاِت فَرِحُوا بَِما ِعْنَدُهْم ِمَن الِْعلْمِ 

: معاذ قال وروى خالد عن ثور عن. الفرح السرور، واملرح العدوان: وقال الضحاك. بيانه} سبحان{وقد مضى يف 
إن اهللا يبغض البذخني الفرحني وحيب كل قلب حزين ويبغض أهل بيت : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فاملتحرب : وأما احلرب السمني. فالذين يأكلون حلوم الناس بالغيبة: فأما أهل بيت حلمني" حلمني ويبغض كل حرب مسني
  وقد قيل يف. ذكره املاوردي. ن علمه وال ينتفع به الناسبعلمه وال خيرب بعلمه الناس؛ يعين املستكثر م

اتقوا هذه اجملازر فإن هلا ضراوة كضراوة اخلمر؛ ذكره : أهنم الذين يكثرون أكل اللحم؛ ومنه قول عمر: اللحمني
ك اليوم، وقد قال اهللا أي يقال هلم ذل} اْدُخلُوا أَْبوَاَب َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها { . واألول قول سفيان الثوري. املهدوي
  .تقدم مجيعه} فَبِئَْس َمثَْوى الْمَُتكَبِّرِيَن } { لََها َسْبَعةُ أَبَْوابٍ { : تعاىل

هذا تسلية للنيب عليه السالم، أي إنا لننتقم لك منهم إما يف حياتك أو يف } فَاْصبِْر إِنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ { : قوله تعاىل
. يف موضع جزم بالشرط وما زائدة للتوكيد وكذا النون وزال اجلزم وبين الفعل على الفتح} نَّكَ فَإِمَّا ُنرَِي{ . اآلخرة

  .اجلواب} فَإِلَيَْنا يُْرَجُعونَ { عطف عليه } أَْو َنَتَوفََّينََّك { 
أي } نُْهْم َمْن قََصْصَنا َعلَْيَك ِم{ . عزاه أيضا مبا لقيت الرسل من قبل} َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسالً ِمْن قَْبِلَك { : قوله تعاىل

أي من قبل } َوِمْنُهْم َمْن لَْم َنقُْصْص َعلَْيَك َوَما كَانَ لَِرُسولٍ أَنْ َيأِْتَي بِآَيٍة { . أنبأناك بأخبارهم وما لقوا من قومهم
لعذاهبم أهلكهم اهللا، وإمنا التأخري إلسالم من أي إذا جاء الوقت املسمى } إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه فَإِذَا َجاَء أَْمرُ اللَِّه { نفسه 

قُِضَي بِالَْحقِّ َوَخِسَر ُهَناِلَك { . أشار هبذا إىل القتل ببدر: وقيل. علم اهللا إسالمه منهم، وملن يف أصالهبم من املؤمنني
  .أي الذين يتبعون الباطل والشرك" باحلق وخسر هنالك املبطلون} الُْمْبِطلُونَ

  }للَُّه الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْنَعاَم ِلَتْركَبُوا ِمْنَها َوِمْنَها َتأْكُلُونَ ا{ ] ٧٩: [اآلية
  }وَلَكُْم ِفيَها َمَناِفُع َوِلَتْبلُُغوا َعلَْيَها َحاَجةً ِفي ُصدُورِكُْم َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلِْك ُتْحَملُونَ { ] ٨٠: [اآلية
  }أَيَّ آيَاِت اللَِّه تُْنِكُرونَ َويُرِيكُْم آيَاِتِه فَ{ ] ٨١: [اآلية

ِلَتْركَبُوا ِمْنَها َوِمْنَها { . األنعام ها هنا اإلبل: قال أبو إسحاق الزجاج} اللَُّه الَِّذي جََعلَ لَكُُم اَألنَْعاَم { : قوله تعاىل
  فاحتج من منع أكل اخليل وأباح أكل اجلمال بأن} َتأْكُلُونَ 



ومل يذكر } َوالْخَْيلَ َوالْبَِغالَ َوالَْحِمَري ِلتَْركَُبوَها { : وقال يف اخليل} َوِمنَْها َتأْكُلُونَ {  :اهللا عز وجل قال يف األنعام
  .مستوىف} النحل{وقد مضى هذا يف . إباحة أكلها
َوِلَتْبلُغُوا  {. يف الوبر والصوف والشعر واللنب والزبد والسمن واجلنب وغري ذلك} وَلَكُْم ِفيَها َمَناِفُع { : قوله تعاىل

مث . بيان هذا كله فال معىن إلعادته} النحل{وقد مضى يف . أي حتمل األثقال واألسفار} َعلَْيَها َحاَجةً ِفي ُصدُورِكُْم 
اته الدالة أي آي} ُتْحَملُونَ َويُرِيكُْم آيَاِتِه فَأَيَّ { يف البحر } { َوَعلَى الْفُلِْك { يعين األنعام يف الرب } َوَعلَْيَها { : قال

ـ } أيا{نصب } فَأَيَّ آَياتِ اللَِّه تُْنِكُرونَ { . على وحدانيته وقدرته فيما ذكر ، ألن االستفهام له } تُْنِكُرونَ { ب
الرفع، ولو كان االستفهام بألف } أّي{صدر الكالم فال يعمل فيه ما قبله، ولو كان مع الفعل هاء لكان االختيار يف 

بعده فعل معه هاء لكان االختيار النصب، أي إذا كنتم ال تنكرون أن هذه األشياء من اهللا  أو هل وكان بعدمها اسم
  .فلم تنكرون قدرته على البعث والنشر

أََشدَّ قُوَّةً أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا أَكْثََر ِمْنُهْم َو{ ] ٨٢: [اآلية
  }َوآثَاراً ِفي الْأَْرضِ فََما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ 

  }تَْهزِئُونَ فَلَمَّا َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيَِّناِت فَرِحُوا بَِما ِعْندَُهْم ِمَن الِْعلْمِ َوحَاَق بِهِْم َما كَاُنوا بِِه َيْس{ ] ٨٣: [اآلية
  }فَلَمَّا َرأَْوا َبأْسََنا قَالُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوْحَدُه َوكَفَرَْنا بَِما كُنَّا بِِه ُمْشرِِكَني { ] ٨٤: [اآلية
  }اِفُرونَ اِلَك الْكَفَلَْم َيكُ َيْنفَعُُهْم إِميَانُُهْم لَمَّا َرأَْوا َبأَْسَنا ُسنََّت اللَِّه الَِّتي قَْد َخلَْت ِفي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَن{ ] ٨٥: [اآلية

ِمنُْهْم َوأََشدَّ { عدد } كَاُنوا أَكْثََر ِمنُْهْم { حىت يشاهدوا آثار األمم السالفة } أَفَلَمْ َيِسريُوا ِفي اَألْرضِ { : قوله تعاىل
به من األوالد واألتباع؛  من األبنية واألموال وما أدالوا} قُوَّةً َوآثَاراً ِفي اَألْرضِ فََما أَغَْنى َعنُْهْم َما كَانُوا َيكِْسُبونَ 

  دلوت بفالن، إليك أي استشفعت: يقال

لالستفهام أي أي شيء أغىن عنهم } ما{: وقيل. للجحد أي فلم يغن عنهم ذلك شيئا} ما{وعلى هذا . به إليك
 وزعم الكوفيون أن كل ما ال ينصرف فإنه جيوز. ؛ ألنه على وزن أفعل} أَكْثَرَ { كسبهم حني هلكوا ومل ينصرف 

ولو : قال أبو العباس. أن ينصرف إال أفعل من كذا فإنه ال جيوز صرفه بوجه يف شعر وال غريه إذا كانت معه من
  .مررت خبري منك وشر منك ومن عمرو: كانت من املانعة من صرفه لوجب أال يقال

يف معناه } فَرُِحوا بَِما عِْنَدُهْم ِمَن الِْعلْمِ { . أي باآليات الواضحات} فَلَمَّا َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناتِ { : قوله تعاىل
. حنن أعلم منهم لن نعذب ولن نبعث: إن الكفار الذين فرحوا مبا عندهم من العلم قالوا: قال جماهد. ثالثة أقوال

الذين فرحوا الرسل ملا : وقيل }َيْعلَُمونَ ظَاِهراً ِمَن الْحََياِة الدُّْنَيا { فرح الكفار مبا عندهم من علم الدنيا حنو : وقيل
} فَرِحُوا بَِما ِعْندَُهْم ِمَن الِْعلْمِ { كذهبم قومهم أعلمهم اهللا عز وجل أنه مهلك الكافرين ومنجيهم واملؤمنني فـ 

لرسل أي عقاب استهزائهم مبا جاء به ا} َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ { أي بالكفار } َوحَاَق بِهِْم { بنجاة املؤمنني 
  .صلوات اهللا عليهم

أي آمنا } قَالُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوْحَدُه َوكَفَرَْنا بَِما كُنَّا بِِه ُمْشرِِكَني { . أي عاينوا العذاب} فَلَمَّا َرأَْوا بَأَْسَنا { : قوله تعاىل
فلم ينفعهم إمياهنم باهللا } ْم لَمَّا َرأَْوا بَأَْسَنا فَلَْم َيُك َيْنفَُعُهمْ إِميَانُُه{ باهللا وكفرنا باألوثان اليت أشركناهم يف العبادة 

مصدر؛ ألن العرب } ُسنََّت اللَِّه } { ُسنََّت اللَِّه الَِّتي قَْد َخلَْت ِفي ِعَباِدهِ { . عند معاينة العذاب وحني رأوا البأس
وقد مضى هذا . ا رأوا العذابسن يسن سنا وسنة؛ أي سن اهللا عز وجل يف الكفار أنه ال ينفعهم اإلميان إذ: تقول

أي احذروا يا : وقيل. وأن التوبة ال تقبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري} يونس{و} النساء{مبينا يف 
ـ  َوَخِسَر ُهنَاِلكَ الْكَاِفُرونَ { . منصوب على التحذير واإلغراء} ُسنََّت اللَِّه { أهل مكة سنة اهللا يف إهالك الكفرة ف



فيه تقدمي وتأخري؛ : وقيل. وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إال أنه بني لنا اخلسران ملا رأوا العذاب: جاجقال الز} 
نصب " سنةَ"كسنتنا يف مجيع الكافرين فـ } َوَخِسَر هَُناِلَك الْكَاِفُرونَ } { مل يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا بأسنا{أي 

  .هللا أعلموا. بنزع اخلافض أي كسنة اهللا يف األمم كلها

  تفسري سورة فصلت

  سورة فصلت مكية يف قول اجلميع
  .ثالث ومخسون آيه: وهي أربع ومخسون، وقيل
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  }حم{] ١: [اآلية
  }تَْنزِيلٌ ِمَن الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ { ] ٢: [اآلية
  }َيْعلَُمونَ ِكتَاٌب فُصِّلَْت آَياُتُه قُرْآناً َعَربِّياً ِلقَْومٍ { ] ٣: [اآلية
  }َبِشرياً وََنذِيراً فَأَعَْرَض أَكْثَرُُهْم فَُهْم ال َيْسَمُعونَ { ] ٤: [اآلية
  }نَ َملْ إِنََّنا َعاِملُوَوقَالُوا قُلُوُبَنا ِفي أَِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفي آذَانَِنا َوقٌْر َوِمْن َبْينَِنا َوَبيْنَِك ِحَجاٌب فَاْع{ ] ٥: [اآلية

ِكتَاٌب فُصِّلَْت آيَاُتُه { رفع باالبتداء وخربه } َتنْزِيلٌ { : قال الزجاج} حم، َتنْزِيلٌ ِمَن الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ {: قوله تعاىل
بدل من } ِكَتابٌ { : وجيوز أن يقال. جيوز أن يكون رفعه على إضمار هذا: وقال الفراء. وهذا قول البصريني} 
كما تقول باب كذا، أي هو باب } حم{أي هذه } حم { : وقيل. }َتنْزِيلٌ { : نعت لقوله: وقيل. }تَْنزِيلٌ { : قوله

{ . خربه} ِكتَاٌب { : مبتدأ آخر، وقوله} َتنْزِيلٌ { : ، وقوله}حم{خرب ابتداء مضمر أي هو} حم{ كذا فـ 
بالوعد : احلسن. وطاعته من معصيتهببيان حالله من حرامه، : قال قتادة. أي بينت وفسرت} فُصِّلَْت آَياُتُه 

أي فرقت بني احلق والباطل، أو فصل بعضها من بعض } فُصِّلَْت { وقرئ . بالثواب والعقاب: سفيان. والوعيد
هو نصب : يف نصبه وجوه؛ قال األخفش} قُْرآناً َعرَبِّياً { . باختالف معانيها؛ من قولك فصل أي تباعد من البلد

قُْرآناً َعرَبِّياً { على إعادة الفعل؛ أي فصلنا : وقيل. }قُْرآناً َعرَبِّياً { إضمار فعل؛ أي اذكر على : وقيل. على املدح
باآليات حىت } فُصِّلَْت { ملا شغل : وقيل. }قُْرآناً عََربِّياً { يف حال كونه } فُصِّلَْت آيَاُتُه { على احلال أي : وقيل. }

  أي إن: قال الضحاك} ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ{. على القطع: وقيل. وقوع البيان عليهل} قُْرآنا{صارت مبنزلة الفاعل انتصب 

يعلمون العربية : وقيل. أي يعلمون أنه إله واحد يف التوراة واإلجنيل: وقال جماهد. القرآن منزل من عند اهللا
  .فيعجزون عن مثله ولو كان غري عريب ملا علموه

حاالن من اآليات } بشريا ونذيرا{. وتوبيخا لقريش يف إعجاز القرآنهذا أصح، والسورة نزلت تقريعا : قلت
َبشِرياً وََنِذيراً { وقرئ . ألعدائه} وََنذِيراً { ألولياء اهللا } َبشِرياً { مها نعتان للقرآن : وقيل. }فصلت{والعامل فيه 

. مساعا ينتفعون به} فَُهْم ال َيْسَمُعونَ { يعين أهل مكة } فَأَعَْرَض أَكْثَرُُهْم { أو خرب مبتدأ حمذوف . صفة للكتاب} 
قال املأل من قريش وأبو جهل قد التبس علينا أمر حممد، فلو التمستم رجال عاملا : وروي أن الريان بن حرملة قال

واهللا لقد مسعت الكهانة والشعر : بالشعر والكهانة والسحر فكلمه مث آتانا ببيان من أمره؛ فقال عتبة بن ربيعة
فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم . إيته فحدثه: فقالوا. ر، وعلمت من ذلك علما ال خيفى علي إن كان كذلكوالسح
يا حممد أنت خري أم قصي بن كالب؟ أنت خري أم هاشم؟ أنت خري أم عبداملطلب؟ أنت خري أم عبداهللا؟ : فقال له



ن كنت إمنا تريد الرياسة عقدنا إليك ألويتنا فكنت فبم تشتم آهلتنا، وتضلل آباءنا، وتسفه أحالمنا، وتذم ديننا؟ فإ
رئيسنا ما بقيت، وإن كنت تريد الباءة زوجناك عشر نساء من أي بنات قريش شئت، وإن كنت تريد املال مجعنا 

لك ما تستغين به أنت وعقبك من بعدك، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من اجلن قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا 
" قد فرغت يا أبا الوليد: "والنيب صلى اهللا عليه وسلم ساكت، فلما فرغ قال. تتداوى به أو نغلب فيكيف طلب ما 

تَْنزِيلٌ ِمَن الرَّْحَمنِ . حم. بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{ : قال. أمسع: قال" يا ابن أخي امسع: "فقال. نعم: ؟ قال
فَإِنْ أَعَْرُضوا فَقُلْ أَْنذَرُْتكُْم َصاِعقَةً ِمثْلَ َصاِعقَةِ { : إىل قوله} قُْرآناً َعَربِّياً ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ ِكَتاٌب فُصِّلَْت آَياُتُه . الرَّحِيمِ

فوثب عتبة ووضع يده على فم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وناشده اهللا والرحم ليسكنت، ورجع إىل } َعاٍد َوثَُموَد 
  :أبو جهل؛ فقال أهله ومل خيرج إىل قريش فجاءه

واهللا لقد تعلمون أين من : أصبوت إىل حممد؟ أم أعجبك طعامه؟ فغضب عتبة وأقسم أال يكلم حممدا أبدا، مث قال
أكثر قريش ماال، ولكين ملا قصصت عليه القصة أجابين بشيء واهللا ما هو بشعر وال كهانة وال سحر؛ مث تال عليهم 

وأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف، وقد علمتم أن حممدا } ِة َعاٍد َوثَُموَد ِمثْلَ َصاِعقَ{ : ما مسع منه إىل قوله
وقد روى هذا اخلرب أبو بكر . إذا قال شيئا مل يكذب، فواهللا لقد خفت أن ينزل بكم العذاب؛ يعين الصاعقة

حىت } فُصِّلَْت . مح{األنباري يف كتاب الرد له عن حممد بن كعب القرظي، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ 
فلما قطع رسول اهللا صلى اهللا . انتهى إىل السجدة فسجد وعتبة مصغ يستمع، قد اعتمد على يديه من وراء ظهره

فانصرف عتبة إىل قريش يف " يا أبا الوليد قد مسعت الذي قرأت عليك فأنت وذاك: "علييه وسلم القراءة قال له
: ما وراءك أبا الوليد؟ قال: مث قالوا. ليد بغري الوجه الذي مضى به من عندكمواهللا لقد جاءكم أبو الو: ناديها فقالوا

واهللا لقد مسعت كالما من حممد ما مسعت مثله قط، واهللا ما هو بالشعر وال بالكهانة، فأطيعوين يف هذه وأنزلوها يب؛ 
العرب كفيتموه بأيدي غريكم، وإن خلوا حممدا وشأنه واعتزلوه، فواهللا ليكونن ملا مسعت من كالمه نبأ، فان أصابته 

هيهات سحرك حممد يا أبا : فقالوا. كان ملكا أو نبيا كنتم أسعد الناس به؛ ألن ملكه ملككم وشرفه شرفكم
  .هذا رأيي لكم فاصنعوا ما شئتم: وقال. الوليد

قال . }البقرة{وقد مضى يف . مجع كنان وهو الغطاءاألكنة } َوقَالُوا قُلُوُبَنا ِفي أَِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيهِ { : قوله تعاىل
أي صمم؛ فكالمك ال يدخل أمساعنا، وقلوبنا مستورة من } َوِفي آذَانَِنا َوقٌْر { . الكنان للقلب كاجلنة للنبل: جماهد
قال معناه . عز وجلأي خالف يف الدين، ألهنم يعبدون األصنام وهو يعبد اهللا } َوِمْن َبْينَِنا َوبَْينَِك ِحجَاٌب { . فهمه

يا حممد بيننا وبينك : إن أبا جهل استغشى على رأسه ثوبا وقال: وقيل. ستر مانع عن اإلجابة: وقيل. الفراء وغريه
  فاحلجاب هنا. حكاه النقاش وذكره القشريي. استهزاء منه. حجاب

اعمل : وقال مقاتل. الكك؛ قاله الكليبأي اعمل يف هالكنا فإنا عاملون يف ه} فَاْعَملْ إِنََّنا َعاِملُونَ { . الثوب
. أعمل مبا يقتضيه دينك، فإنا عاملون مبا يقتضيه ديننا: وقيل. إلهلك الذي أرسلك، فإنا نعمل آلهلتنا اليت نعبدها

  .فاعمل آلخرتك فإنا نعمل لدنيانا؛ ذكره املاوردي: وحيتمل خامسا
  }وَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُمْ إِلٌَه وَاِحٌد فَاْسَتِقيُموا إِلَْيِه وَاْسَتْغِفرُوُه َوَوْيلٌ ِللُْمْشرِِكَني قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم ُي{ ] ٦: [اآلية
  }الَِّذيَن ال ُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُهْم بِالْآخَِرِة ُهْم كَاِفُرونَ { ] ٧: [اآلية
  }ِلحَاِت لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّا{ ] ٨: [اآلية

{ . علمه اهللا تعاىل التواضع: قال احلسن. أي لست مبلك بل أنا من بين آدم} قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم { : قوله تعاىل



أي وجهوا } فَاْسَتِقيُموا إِلَْيهِ { ا به فآمنو} أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد { أي من السماء على أيدي املالئكة } ُيوَحى إِلَيَّ 
استقم إىل منزلك؛ أي ال تعرج على شيء غري القصد إىل : وجوهكم بالدعاء له واملسألة إليه، كما يقول الرجل

الذين ال : باسقال ابن ع} ِللُْمْشرِِكَني الَِّذيَن ال ُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ } َووَْيلٌ { . أي من شرككم} وَاْسَتْغِفرُوُه { . منزلك
: وقال الضحاك ومقاتل. ال يقرون بالزكاة أهنا واجبة: وقال قتادة. وهي زكاة األنفس" أن ال إله إال اهللا"يشهدون 

قرعهم بالشح الذي يأنف منه الفضالء، وفيه داللة على أن الكافر يعذب بكفر . ال يتصدقون وال ينفقون يف الطاعة
كان املشركون ينفقون النفقات، ويسقون احلجيج ويطعموهنم، : راء وغريهوقال الف. مع منع وجوب الزكاة عليه

} َوُهمْ بِالْآِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ { . فحرموا ذلك على من آمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، فنزلت فيهم هذه اآلية
  .فلهذا ال ينفقون يف الطاعة وال يستقيمون وال يستغفرون

ألن أحب شيء : ني أوصاف املشركني منع الزكاة مقرونا بالكفر باآلخرة؟ قلتفإن قلت مل خص من ب: الزخمشري
إىل اإلنسان ماله، وهو شقيق روحه، فإذا بذله يف سبيل اهللا فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته 

} ِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َوَتثْبِيتاً ِمْن أَنْفُِسهِمْ َومَثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهُم اْب{ : ونصوع طويته أال ترى إىل قوله عز وجل
أي يثبتون أنفسهم، ويدلون على ثباهتا بإنفاق األموال، وما خدع املؤلفة قلوهبم إال بلمظة من الدنيا، فقويت 

فنصبت عصبتهم والنت شكيمتهم؛ وأهل الردة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما تظاهروا إال مبنع الزكاة، 
وفيه بعث للمؤمنني على أداء الزكاة، وختويف شديد من منعها، حيث جعل املنع من . هلم احلروب وجوهدوا

  .أوصاف املشركني، وقرن بالكفر باآلخرة
؛ مأخوذ من غري مقطوع: قال ابن عباس} إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن { : قوله تعاىل

  :مننت احلبل إذا قطعته؛ ومنه قول ذي اإلصبع
  على الصديق وال خريي مبمنون... إين لعمرك ما بايب بذي غلق 

  :وقال آخر
  ـع منينا كأنه أهباء... فترى خلفها من الرجع والوقـ 
ألهنا تنقص منه اإلنسان  ومنه املنون؛. غري منقوص: وعن ابن عباس أيضا ومقاتل. يعين باملنني الغبار املنقطع الضعيف

  :أي قوته؛ وقال قطرب؛ وأنشد قول زهري
  يعطي بذلك ممنونا وال نزقا... فضل اجلياد على اخليل البطاء فال 

  :وقال لبيد. }لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن { : واملن القطع، ويقال النقص؛ ومنه قوله تعاىل: قال اجلوهري
  غبس كواسب ال مين طعامها

نزلت يف الزمين : قال السدي. عليهم به} غَْيُر َمْمُنوٍن { : وقيل. غري حمسوب} غَْيُر َمْمُنوٍن { : اهدوقال جم
  .واملرضى واهلرمى إذا ضعفوا عن الطاعة كتب هلم من األجر كأصح ما كانوا يعملون فيه

  }َمْينِ وََتْجَعلُونَ لَُه أَْنَداداً ذَِلكَ َربُّ الْعَالَِمَني قُلْ أَإِنَّكُْم لََتكْفُُرونَ بِالَِّذي َخلََق اَألْرَض ِفي َيْو{ ] ٩: [اآلية
  }اِئِلَني َوجََعلَ ِفيَها رََواِسَي ِمْن فَْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَها أَقْوَاَتَها ِفي أَْرَبَعةِ أَيَّامٍ سََواًء ِللسَّ{ ] ١٠: [اآلية
  }َماِء َوِهَي ُدَخانٌ فَقَالَ لََها وَِلَألْرضِ ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتا أَتَْيَنا طَاِئِعنيَ ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السَّ{ ] ١١: [اآلية
َوِحفْظاً بِيَح فَقََضاُهنَّ سَْبَع َسَماوَاٍت ِفي َيْوَمْينِ َوأَْوَحى ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمَرَها َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا بَِمصَا{ ] ١٢: [اآلية

  }ذَِلَك تَقْدِيُر الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ 



بألف بني } أَإِنَّكُْم { هبمزتني الثانية بني بني و } أَئنَّكُْم } { قُلْ أَإِنَّكُْم لََتكْفُُرونَ بِالَِّذي َخلََق اَألْرضَ { : قوله تعاىل
أي مل تكفرون باهللا وهو خالق السموات أمره بتوبيخهم والتعجب من فعلهم، . مهزتني وهو استفهام معناه التوبيخ

{ . }ذَِلَك َربُّ الَْعالَِمنيَ { أي أضدادا وشركاء } َوَتْجَعلُونَ لَهُ أَْنَداداً { األحد واالثنني } ِفي َيْوَمْينِ { ! واألرض؟ 
هللا األرض مادت على وجه ملا خلق ا: وقال وهب. يعين اجلبال} رََواِسَي ِمْن فَْوِقَها { أي يف األرض } َوَجَعلَ ِفيَها 

يا رب أنت أعلم لقد غلبت فيها فثبتها : فنزل فأمسكها فغلبته الرياح، قال. املاء؛ فقال جلربيل ثبتها يا جربيل
} َوقَدََّر ِفيَها أَقَْواتََها { . أنبت فيها شجرها: قال السدي. مبا خلق فيها من املنافع} َوبَاَرَك ِفيَها { باجلبال وأرساها 

خلق فيها أهنارها وأشجارها ودواهبا يف يوم : وقال قتادة وجماهد. أرزاق أهلها ومصاحلهم: لسدي واحلسنقال ا
  أي أرزاق أهلها وما يصلح ملعايشهم من} َوقَدََّر ِفيَها أَقَْواتََها { معىن : وقال عكرمة والضحاك. الثالثاء واألربعاء

عله يف األخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة واألسفار من بلد التجارات واألشجار واملنافع يف كل بلدة ما مل جي
السابري : وقال جماهد والضحاك. حىت إنه يف بعض البالد ليتبايعون الذهب بامللح مثال مبثل: قال عكرمة. إىل بلد

ومثاله قول . ة أربعة أياميعين يف تتم} ِفي أَْرَبَعِة أَيَّامٍ { . من سابور، والطيالسة من الري، واحلرب اليمانية من اليمن
. خرجت من البصرة إىل بغداد يف عشرة أيام، وإىل الكوفة يف مخسة عشر يوما؛ أي يف تتمة مخسة عشر يوما: القائل

يف الكالم : الفراء. املعىن يف أربعة أيام مستوية تامة: قال احلسن} سََواًء ِللسَّاِئِلَني { . قال معناه ابن األنباري وغريه
وقرأ احلسن، البصري ويعقوب . واختاره الطربي. وقدر فيها أقواهتا سواء للمحتاجني: أخري، واملعىنتقدمي وت

مبعىن } سََواًء { بالرفع؛ فالنصب على املصدر و } سََواًء { باجلر وعن ابن القعقاع } سََواًء ِللسَّاِئِلَني { احلضرمي 
} ِفي أَْرَبَعِة أَيَّامٍ { جلر على النعت أليام أو ألربعة أي على احلال والقطع؛ وا: وقيل. استواء أي استوت استواء

: وقال أهل املعاين. }سََواًء ِللسَّاِئِلنيَ { أو على تقدير هذه } ِللسَّاِئِلَني { والرفع على االبتداء واخلرب . مستوية تامة
سأل وملن مل يسأل، ويعطي من سأل ومن ال  ولغري السائلني؛ أي خلق األرض وما فيها ملن} َسَواًء ِللسَّاِئِلَني { معىن 
  .يسأل

واالستواء من صفة األفعال . أي عمد إىل خلقها وقصد لتسويتها} ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء َوِهَي ُدَخانٌ { : قوله تعاىل
وقد مضى القول } َع َسَماَواتٍ ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء فَسَوَّاُهنَّ َسْب{ : على أكثر األقوال؛ يدل عليه قوله تعاىل

يعين صعد أمره إىل السماء؛ وقال } ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء { : وروى أبو صاحل عن ابن عباس يف قوله. هناك
ترجع إىل نقل السماء من صفة } ثُمَّ { و . استوى يف األزل بصفاته: إنه صفة ذاتية زائدة قال: ومن قال. احلسن

عن ابن مسعود } البقرة{وكان ذلك الدخان من تنفس املاء حني تنفس؛ على ما مضى يف . الكثافة الدخان إىل حالة
. أي جيئا مبا خلقت فيكما من املنافع واملصاحل وأخرجاها خللقي} فَقَالَ لََها َوِللْأَْرضِ ائِْتَيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً { . وغريه

  مشسكأطلعي : قال اهللا تعاىل للسماء: قال ابن عباس

شقي أهنارك واخرجي شجرك ومثارك طائعتني أو : وقمرك وكواكبك، واجري رياحك وسحابك، وقال لألرض
معىن هذا األمر التسخري؛ أي : وقيل. }طَاِئِعَني { يف الكالم حذف أي أتينا أمرك } قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَني { كارهتني 

فعلى هذا قال ذلك قبل } َنا ِلَشْيٍء إِذَا أََرْدنَاُه أَنْ َنقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ إِنََّما قَوْلُ{ : كونا فكانتا كما قال تعاىل
أحدمها أنه : ويف قوله تعاىل هلما وجهان. وهو قول اجلمهور. وعلى القول األول قال ذلك بعد خلقهما. خلقهما

قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعنيَ { . املراد؛ ذكره املاورديالثاين أهنا قدرة منه ظهرت هلما فقام مقام الكالم يف بلوغ . قول تكلم به
  :أحدمها أنه ظهور الطاعة منهما حيث انقادا وأجابا فقام مقام قوهلما، ومنه قول الراجز: فيه أيضا وجهان} 



  مهال رويدا قد مألت بطين... امتأل احلوض وقال قطين 
قال أبو نصر : فيهما الكالم فتكلمتا كما أراد تعاىلبل خلق اهللا : وقال أكثر أهل العلم. يعين ظهر ذلك فيه

{ : وقال. فنطق من األرض موضع الكعبة، ونطق من السماء ما حبياهلا، فوضع اهللا تعاىل فيه حرمه: السكسكي
ومل يقل طائعتني على اللفظ وال طائعات على املعىن؛ ألهنما مسوات وأرضون، ألنه أخرب عنهما وعمن } طَاِئِعَني 
{ : ملا وصفهن بالقول واإلجابة وذلك من صفات من يعقل أجرامها يف الكناية جمرى من يعقل، ومثله: وقيل فيهما،

يا رب لو أن السموات : إن موسى عليه الصالة والسالم قال: ويف حديث. وقد تقدم} رَأَْيتُُهْم ِلي َساجِِديَن 
اك ما كنت صانعا هبما؟ قال كنت آمر دابة من دوايب عصي} ائْتَِيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً { واألرض حني قلت هلما 

يا رب وأين ذلك املرج؟ قال علم من : قال. يف مرج من مروجي: يا رب وأين تلك الدابة؟ قال: قال. فتبتلعهما
 آَتْيَنا{ : وكذلك قوله. باملد والفتح} آتَْيا { وقرأ ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري وعكرمة . ذكره الثعليب. علمي

وجيوز وهو . فحذف املفعولني مجيعا} طَاِئِعَني { أعطينا } قَالََتا { على معىن أعطيا الطاعة من أنفسكما } طَاِئِعَني 
فاملعىن جئنا مبا فينا؛ على ما تقدم بيانه يف } أََتْيَنا { ومن قرأ . فاعلنا فحذف مفعول واحد} آَتْيَنا { أحسن أن يكون 

  .غري ما موضع واحلمد هللا

  :أحكمهن كما قال. وقيل. أي أكملهن وفرغ منهن} فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيوَْمْينِ { : له تعاىلقو
  داود أو صنع السوابغ تبع... وعليهما مسرودتان قضامها 

ال سوى األربعة األيام اليت خلق فيها األرض، فوقع خلق السموات واألرض يف ستة أيام؛ كما ق} ِفي َيْوَمْينِ { 
ويوم من الستة : قال جماهد. بيانه} األعراف{على ما تقدم يف } َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ { : تعاىل

خلق اهللا األرض يف يومني، وقدر فيها أقواهتا يف يومني، : وعن عبداهللا بن سالم قال. األيام كألف سنة مما تعدون
األرض يف يوم األحد واالثنني، وقدر فيها أقواهتا يوم الثالثاء ويوم األربعاء، وخلق  وخلق السموات يف يومني؛ خلق

السموات يف يوم اخلميس ويوم اجلمعة، وأخر ساعة يف يوم اجلمعة خلق اهللا آدم يف عجل، وهي اليت تقوم فيها 
هذا أهل التفسري؛ إال ما رواه  على. الساعة، وما خلق اهللا من دابة إال وهي تفزع من يوم اجلمعة إال اإلنس واجلن

" خلق اهللا التربة يوم السبت : "أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي، فقال: مسلم من حديث أيب هريرة قال
: قال قتادة والسدي} َوأَْوَحى ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمرََها { . }األنعام{: احلديث، وقد تكلمنا على إسناده يف أول سورة

سها وقمرها وجنومها وأفالكها، وخلق يف كل مساء خلقها من املالئكة واخللق الذي فيها من البحار خلق فيها مش
وهللا يف كل مساء بيت حتج إليه وتطوف به املالئكة حبذاء الكعبة، : وهو قول ابن عباس؛ قال. وجبال الربد والثلوج

. كل مساء؛ أي أوحى فيها ما أراده وما أمر به فيهاأوحى اهللا يف : وقيل. والذي يف السماء الدنيا هو البيت املعمور
أي أمرهتم وهو أمر } َوإِذْ أَْوَحْيتُ إِلَى الْحََوارِيَِّني{ : وقوله} بِأَنَّ رَبََّك أَْوَحى لََها { : واإلحياء قد يكون أمرا؛ لقوله

بل : وقيل. إن يف كل مساء كواكب تضيء: لأي بكواكب تضيء وقي} َوزَيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا بَِمَصابِيَح { تكوين 
  وهذا. أي وحفظناها حفظا؛ أي من الشياطني الذين يسترقون السمع} َوِحفْظاً { . الكواكب خمتصة بالسماء الدنيا

وظاهر هذه اآلية يدل على أن األرض . بيانه} احلجر{احلفظ بالكواكب اليت ترجم هبا الشياطني على ما تقدم يف 
وهذا يدل على } وَالْأَْرضَ َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها { : مث قال} أَمِ السََّماُء َبَناَها { : وقال يف آية أخرى. ءخلقت قبل السما
فالدحو غري } َوالْأَْرَض بَْعَد ذَِلَك َدَحاَها { : خلقت األرض قبل السماء؛ فأما قوله: وقال قوم. خلق السماء أوال

وقد مضى هذا . ات، مث دحا األرض أي مدها وبسطها؛ قال ابن عباساخللق، فاهللا خلق األرض مث خلق السمو



  .} ذَِلَك تَقْدِيُر الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ { . واحلمد هللا} البقرة{املعىن جمودا يف 
َصاِعقَةً ِمثْلَ َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُموَد { ] ١٣: [اآلية   }فَإِنْ أَعَْرُضوا فَقُلْ أَْنذَرُْتكُمْ 
َخلِْفهِْم قَالُوا ذْ َجاَءتُْهُم الرُُّسلُ ِمْن َبْينِ أَْيدِيهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم إِذْ َجاءَْتُهُم الرُُّسلُ ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن إِ{ ] ١٤: [اآلية

  }لَْو َشاَء رَبَُّنا َألْنَزلَ َمالِئكَةً فَإِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ 
ي َخلَقَُهْم اٌد فَاسَْتكَْبرُوا ِفي اَألْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّةً أََولَْم َيرَْوا أَنَّ اللََّه الَِّذفَأَمَّا َع{ ] ١٥: [اآلية

  }ُهَو أََشدُّ ِمنُْهْم قُوَّةً َوكَانُوا بِآياِتَنا َيْجَحُدونَ 
راً ِفي أَيَّامٍ َنِحَساتٍ ِلُنِذيقَُهْم َعذَاَب الْخِْزيِ ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا َولََعذَاُب فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِحياً صَْرَص{ ] ١٦: [اآلية

  }اآلِخَرِة أَْخَزى وَُهْم ال يُْنَصُرونَ 
مِثْلَ  فَقُلْ أَْنذَْرُتكُْم َصاِعقَةً{ . يعين كفار قريش عما تدعوهم إليه يا حممد من اإلميان} فَإِنْ أَعَْرُضوا { : قوله تعاىل

} إِذْ َجاَءتُْهُم الرُُّسلُ ِمْن َبْينِ أَْيدِيهِْم َوِمْن َخلِْفهِمْ { . أي خوفتكم هالكا مثل هالك عاد ومثود} َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُموَد 
 أَالَّ{ نصب بإسقاط اخلافض أي بـ } أن{موضع } أَالَّ َتْعُبدُوا إِالَّ اللََّه { يعين من أرسل إليهم وإىل من قبلهم 

. من اإلنذار والتبشري} فَإِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ { بدل الرسل } قَالُوا لَوْ َشاَء َربَُّنا لَأَْنَزلَ َمالِئكَةً } { َتْعُبدُوا 
  .إقرار منهم بإرساهلم مث بعده جحود وعناد: وقيل. هذا استهزاء منهم: قيل

َوقَالُوا َمْن { استكربوا على عباد اهللا هود ومن آمن معه } َبرُوا ِفي اَألْرضِ بِغَْيرِ الَْحقِّ فَأَمَّا َعاٌد فَاسَْتكْ{ : قوله تعاىل
حنن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل : اغتروا بأجسامهم حني هتددهم بالعذاب، وقالوا} أََشدُّ ِمنَّا قُوَّةً 

أن أطوهلم كان : عن ابن عباس} األعراف{مضى يف  وقد. وذلك أهنم كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم. قوتنا
أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهمْ { :فقال اهللا تعاىل ردا عليهم . مائة ذراع وأقصرهم كان ستني ذراعا

  .أي مبعجزاتنا يكفرون} آياِتَنا َيْجَحُدونَ َوكَانُوا بِ{ . وقدرة، وإمنا يقدر العبد بإقدار اهللا؛ فاهللا أقدر إذا} قُوَّةً 
هذا تفسري الصاعقة اليت أرسلها عليهم، أي رحيا باردة شديدة الربد } فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِحياً صَْرصَراً { : قوله تعاىل

عل؛ كقوهلم أصلها صرر من الصر وهو الربد فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الف: ويقال. وشديدة الصوت واهلبوب
عكرمة وسعيد بن . شديدة عاصفة: معىن صرصر: أبو عبيدة. كبكبوا أصله كببوا، وجتفجف الثوب أصله جتفف

  :وأنشد قطرب قول احلطيئة. شديد الربد: جبري
  واحلاملون إذا استودوا على الناس... املطعمون إذا هبت بصرصرة 

{ وقاله عطاء؛ ألن . باردة: روى معمر عن قتادة قالو. الشديدة السموم: جماهد. إذا سئلوا الدية: استودوا
  :مأخوذ من صر والصر يف كالم العرب الربد كما قال} صَْرصَراً 

  ء ركنب يف يوم ريح وصر... هلا عذر كقرون النسا 
درهم صري وصري : ويقال. ومنه صر القلم والباب يصر صريرا أي صوت. الشديدة الصوت: وقال السدي

صرصر جيوز أن يكون من الصر وهو الربد، وجيوز أن يكون من صرير : قال ابن السكيت. نقدللذي له صوت إذا 
ِفي أَيَّامٍ َنِحسَاٍت { . وصرصر اسم هنر بالعراق} فَأَقَْبلَِت اْمرَأَُتُه ِفي َصرَّةٍ { ومنه . الباب، ومن الصرة وهي الصيحة

  أي مشؤومات؛} 

قال } َسْبعَ لَيَالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ ُحُسوماً { ربعاء إىل يوم األربعاء وذلك كن آخر شوال من يوم األ. قال جماهد وقتادة
متتابعات؛ عن ابن : وقيل. باردات؛ حكاه النقاش} َنِحَساتٍ { : وقيل. ما عذب قوم إال يف يوم األربعاء: ابن عباس



  :الراجزومنه قول . ذات غبار؛ حكاه ابن عيسى: وقيل. شداد: الضحاك. عباس وعطية
  للصيد يف يوم قليل النحس... قد اغتدى قبل طلوع الشمس 

أمسك اهللا عنهم املطر ثالث سنني، ودرت الرياح عليهم يف غري مطر، وخرج منهم قوم إىل : قال الضحاك وغريه
ج منه، مكة يستسقون هبا للعباد، وكان الناس يف ذلك الزمان إذا نزل هبم بالء أو جهد طلبوا إىل اهللا تعاىل الفر

وكانت طلبتهم ذلك من اهللا تعاىل عند بيته احلرام مكة مسلمهم وكافرهم، فيجتمع مبكة ناس كثري شيت، خمتلفة 
إذا أراد اهللا بقوم : وقال جابر بن عبداهللا والتيمي. أدياهنم، وكلهم معظم ملكة، عارف حرمتها ومكاهنا من اهللا تعاىل

رياح، وإذا أراد اهللا بقوم شرا حبس عنهم املطر وسلط عليهم كثرة خريا أرسل عليهم املطر وحبس عنهم كثرة ال
. بإسكان احلاء على أنه مجع حنس الذي هو مصدر وصف به} َنِحسَاٍت { وقرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو . الرياح
َنْحسٍ ُمْسَتِمرٍّ ِفي َيْومِ { : ومما يدل على أن النحس مصدر قوله. بكسر احلاء أي ذوات حنس} َنِحسَاٍت { : الباقون

واختار أبو عبيد . ولو كان صفة مل يضف اليوم إليه؛ وهبذا كان حيتج أبو عمرو على قراءته؛ واختاره أبو حامت} 
ال تصح حجة أيب عمرو؛ ألنه أضاف اليوم إىل النحس فأسكن، وإمنا كان يكون حجة لو نون : القراءة الثانية وقال

} َنْحسٍ { ومل يسمع يف : وقال املهدوي. وهذا مل يقرأ به أحد نعلمه} ْومِ َنْحسٍ ِفي َي{ : اليوم ونعت وأسكن؛ فقال
وقد حنس . على الصفة، واإلضافة أكثر وأجود} ِفي َيْومِ َنْحسٍ { وقرئ يف قوله : قال اجلوهري. إال اإلسكان

  :الشيء بالكسر فهو حنس أيضا؛ قال الشاعر
  راء قوم نصرهم حنسطيا وهب... أبلغ جذاما وخلما أن إخوهتم 

أي العذاب بالريح } َعذَاَب الْخِْزيِ ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا { أي لكي نذيقهم } لُِنِذيقَُهمْ { . أيام حنسات: ومنه قيل
  .} وَُهْم ال يُْنَصُرونَ { أي أعظم وأشد } َولََعذَاُب اآلِخَرِة أَْخَزى{ . العقيم

ْيَناُهْم فَاْسَتَحبُّوا الَْعَمى َعلَى الُْهَدى فَأََخذَتُْهْم َصاِعقَةُ الَْعذَابِ الُْهوِن بَِما كَاُنوا َوأَمَّا ثَُموُد فََهَد{ ] ١٧: [اآلية
  }َيكِْسُبونَ 

  }وََنجَّيَْنا الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ { ] ١٨: [اآلية
وقرأ احلسن وابن أيب . والضالل؛ عن ابن عباس وغريه أي بينا هلم اهلدى} َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم { : قوله تعاىل

} فَاسَْتَحبُّوا الْعََمى َعلَى الُْهَدى { . }األعراف{بالنصب وقد مضى الكالم فيه يف } َوأَمَّا ثَُمودُ { إسحاق وغريمها 
. املعصية على الطاعةاختاروا : السدي. اختاروا العمى على البيان: وقال أبو العالية. أي اختاروا الكفر على اإلميان

وهون بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر أخو . بالضم اهلوان} الُْهوِن } { فَأََخذَتُْهْم َصاِعقَةُ الَْعذَابِ الُْهونِ { 
وأضيف الصاعقة إىل العذاب، ألن الصاعقة اسم للمبيد . واالسم اهلوان واملهانة. استخف به: وأهانه. كنانة وأسد

واهلون وإن كان مصدرا فمعناه اإلهانة واإلهانة عذاب، . قال مهلك العذاب؛ أي العذاب املهلكاملهلك، فكأنه 
عندي علم اليقني، وعندي العلم : وهو كقولك. صاعقة اهلون: فجاز أن جيعل أحدمها وصفا لآلخر؛ فكأنه قال

َما لَبِثُوا ِفي الَْعذَابِ الُْمهِنيِ { : لعذاب هون أي مهني؛ كما قا: وجيوز أن يكون اهلون امسا مثل الدون؛ يقال. اليقني
. من تكذيبهم صاحلا وعقرهم الناقة، على ما تقدم} بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَ { . أي صاعقة العذاب ذي اهلون: وقيل} 
م حيل هبم ما حل يعين صاحلا ومن آمن به؛ أي ميزناهم عن الكفار، فل} وََنجَّْيَنا الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ { 

  .بالكفار، وهكذا يا حممد نفعل مبؤمين قومك وكفارهم
  }َوَيْوَم ُيْحَشُر أَْعَداُء اللَِّه إِلَى النَّارِ فَُهْم يُوَزُعونَ { ] ١٩: [اآلية
  }كَاُنوا َيْعَملُونَ حَتَّى إِذَا َما َجاُءوَها َشهَِد َعلَْيهِمْ َسْمُعُهْم وَأَْبَصارُُهْم َوُجلُوُدُهْم بَِما { ] ٢٠: [اآلية



أَوَّلَ َمرٍَّة وَإِلَْيهِ  َوقَالُوا ِلُجلُوِدِهْم ِلَم شَهِدُْتْم َعلَْيَنا قَالُوا أَْنطَقََنا اللَُّه الَِّذي أَْنطََق كُلَّ َشْيٍء َوُهَو َخلَقَكُْم{ ] ٢١: [اآلية
  }ُتْرَجُعونَ 

. بالنصب} أَْعَداُء { بالنون } َنْحَشُر { قرأ نافع } ى النَّارِ فَُهْم يُوَزُعونَ وََيْوَم ُيْحَشُر أَْعَداُء اللَِّه إِلَ{ : قوله تعاىل
{ . الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره: وأعداء اهللا. بالرفع ومعنامها بني} أَْعَداءُ { بياء مضمومة } ُيْحَشرُ { الباقون 

حيبس أوهلم عل آخرهم حىت جيتمعوا؛ قال أبو : ديقال قتادة والس. يساقون ويدفعون إىل جهنم} فَُهْم ُيوَزُعونَ 
  .مستوىف} يُوَزُعونَ { الكالم يف } النمل{وقد مضى يف . فإذا تكاملت العدة بدئ باألكابر فاألكابر جرما: األحوص
} ُجلُودُُهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ شَهَِد َعلَْيهِْم َسْمعُُهْم َوأَْبصَاُرُهْم َو{ زائدة } َما } { َحتَّى إِذَا َما َجاُءوَها { : قوله تعاىل

أراد باجللود : وقال السدي وعبيداهللا بن أيب جعفر والفراء. اجللود يعين هبا اجللود أعياهنا يف قول أكثر املفسرين
  :الفروج؛ وأنشد بعض األدباء لعامر بن جوية

  مة والسالمة حسبه... املرء يسعى للسال 
  ه وابيض رأسهـىن جلد... أوسامل من قد تثـ 

قَالُوا { وإمنا كنا جنادل عنكم } ِلُجلُودِِهْم ِلمَ َشهِْدُتْم َعلَْيَنا { يعين الكفار } وقالوا{. جلده كناية عن فرجه: وقال
أي } ٍة َوُهَو َخلَقَكُْم أَوَّلَ َمرَّ{ . ملا خاطبت وخوطبت أجريت جمرى من يعقل} أَْنطَقََنا اللَُّه الَِّذي أَْنطََق كُلَّ َشْيٍء 

َوُهَو { : وقيل. ركب احلياة فيكم بعد أن كنتم نطفا، فمن قدر عليه قدر على أن ينطق اجللود وغريها من األعضاء
كنا عند : ويف صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال} َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ { . ابتداء كالم من اهللا} َخلَقَكُْم أَوَّلَ َمرَّةٍ 

من خماطبة العبد ربه يقول يا رب : "اهللا ورسوله أعلم، قال: قلنا" تدرون مم أضحك هل: "رسول اهللا فضحك فقال
يقول بلى قال فيقول فإين ال أجيز على نفسي إال شاهدا مين قال يقول كفى بنفسك اليوم : أمل جتزين من الظلم قال

نطق بأعماله قال مث خيلي بينه عليك شهيدا وبالكرام الكاتبني شهودا قال فيختم على فيه فيقال ألركانه انطقي فت
  اآلن نبعث شاهدنا: "ويف حديث أيب هريرة مث يقال" وبني الكالم قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل

عليك ويتفكر يف نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه وحلمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه 
  .خرجه أيضا مسلم" ن نفسه وذلك املنافق وذلك الذي سخط اهللا عليهوحلمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر م

 اللََّه ال َوَما كُنُْتْم َتسَْتِتُرونَ أَنْ َيشَْهَد َعلَْيكُْم َسمُْعكُْم َوال أَْبَصارُكُْم َوال ُجلُودُكُْم َولَِكْن ظََنْنُتمْ أَنَّ{ ] ٢٢: [اآلية
  }َيْعلَُم كَِثرياً ِممَّا َتْعَملُونَ 

  }َوذَِلكُْم ظَنُّكُُم الَِّذي ظََنْنُتمْ بِرَبِّكُْم أَرَْداكُْم فَأَصَْبْحُتْم ِمَن الَْخاسِرِيَن { ] ٢٣: [ةاآلي
  }فَإِنْ َيْصبُِروا فَالنَّاُر َمثْوًى لَُهْم َوإِنْ َيْسَتْعِتبُوا فََما ُهْم ِمَن الُْمْعَتبَِني { ] ٢٤: [اآلية
 قَُرَناَء فَزَيَُّنوا لَُهْم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوَحقَّ َعلَْيهِمُ الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمْنَوقَيَّْضَنا لَُهْم {] ٢٥: [اآلية

  }قَْبِلهِْم ِمَن الْجِنِّ وَالِْأْنسِ إِنَُّهْم كَانُوا َخاِسرِيَن 
وجيوز أن : جيوز أن يكون هذا من قول اجلوارح هلم} كُمْ َسْمُعكُمْ َوَما كُنُْتْم َتْسَتِتُرونَ أَنْ َيشَْهَد َعلَْي{ : قوله تعاىل

اجتمع عند البيت ثالثة نفر؛ : ويف صحيح مسلم عن ابن مسعود قال. يكون من قول اهللا عز وجل أو املالئكة
نقول؟ أترون اهللا يسمع ما : فقال أحدهم: قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي؛ قليل فقه قلوهبم، كثري شحم بطوهنم

إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا؛ : يسمع إن جهرنا وال يسمع إن أخفينا؛ وقال اآلخر: فقال اآلخر
: اآلية؛ خرجه الترمذي فقال} َوَما كُنُْتْم َتْسَتِتُرونَ أَنْ َيْشَهَد َعلَْيكُمْ َسْمُعكُْم َوال أَْبصَاُركُمْ { : فأنزل اهللا عز وجل



حديث حسن صحيح؛ حدثنا هناد قال حدثنا أبو : مث ذكره بلفظه حرفا حرفا وقال. ثالثة نفراختصم عند البيت 
كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء : قال عبداهللا: معاوية عن األعمش عن عمارة بن عمري عن عبدالرمحن بن يزيد قال

  ثالثة

ختناه قرشيان، فتكلموا بكالم مل أفهمه؛ نفر كثري شحم بطوهنم قليل فقه قلوهبم، قرشي وختناه ثقفيان، أو ثقفي و
إنا إذا رفعنا أصواتنا مسعه، وإذا مل نرفع أصواتنا مل : أترون أن اهللا يسمع كالمنا هذا، فقال اآلخر: فقال أحدهم

فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا : إن مسع منه شيئا مسعه كله فقال عبداهللا: يسمعه، فقال اآلخر
فَأَصَْبْحُتْم ِمنَ { : إىل قوله} َوَما كُنُْتْم َتْسَتِتُرونَ أَنْ َيْشَهَد َعلَْيكُمْ َسْمُعكُْم َوال أَْبصَاُركُْم َوال ُجلُوُدكُْم { : تعاىل

. والثقفي عبد ياليل، وختناه ربيعة وصفوان بن أمية: قال الثعليب. هذا حديث حسن صحيح: قال} الَْخاِسرِيَن 
تستخفون يف قول أكثر العلماء؛ أي ما كنتم تستخفون من أنفسكم حذرا من شهادة اجلوارح } ونَ َتسَْتِتُر{ ومعىن 

االستتار مبعىن : وقيل. عليكم؛ ألن اإلنسان ال ميكنه أن خيفي من نفسه عمله، فيكون االستخفاء مبعىن ترك املعصية
. خرة فتتركوا املعاصي خوفا من هذه الشهادةاالتقاء؛ أي ما كنتم تتقون يف الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم يف اآل

بأن يقول مسعت } أَنْ َيشَْهَد َعلَْيكُْم َسمُْعكُمْ { أي تظنون } َوَما كُْنُتْم َتْسَتِترُونَ { : وقال قتادة. وقال معناه جماهد
اعتربت ونظرت فيما  فتقول رأيت آيات اهللا وما} َوال أَْبصَاُركُمْ { احلق وما وعيت ومسعت ما ال جيوز من املعاصي 

من أعمالكم فجادلتم على } َولَِكْن ظَنَْنُتْم أَنَّ اللََّه ال َيْعلَُم كَثِرياً ِممَّا َتْعَملُونَ { . تقدم} َوال ُجلُوُدكُْم { ال جيوز 
روى هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . ذلك حىت شهدت عليكم جوارحكم بأعمالكم

إنكم تدعون يوم القيامة مفدمة أفواهكم : "قال} أَنْ َيشَْهَد َعلَْيكُمْ َسْمُعكُْم َوال أَْبصَاُركُْم َوال ُجلُوُدكُْم { : لهيف قو
  :قال عبداهللا بن عبداألعلى الشامي فأحسن" بفدام فأول ما يبني عن اإلنسان فخذه وكفه

  وتقال عثرات الفىت فيعود... العمر ينقص والذنوب تزيد 
  رجل جوارحه عليه شهود... ل يستطيع جحود ذنب واحد ه

  تقليلها وعن املمات حييد... واملرء يسأل عن سنيه فيشتهي 

ليس من يوم يأيت على ابن آدم إال ينادي فيه يا ابن آدم أنا : "وعن معقل بن يسارعن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
خريا أشهد لك به غدا فإين لو قد مضيت مل ترين أبدا ويقول  خلق جديد وأنا فيما تعمل غدا عليك شهيد فاعمل يف

. ذكره أبو نعيم احلافظ وقد ذكرناه يف كتاب التذكرة يف باب شهادة األرض والليايل واأليام واملال" الليل مثل ذلك
  :وقال حممد بن بشري فأحسن

  ويومك هذا بالفعال شهيد... مضى أمسك األدىن شهيدا معدال 
  فثن بإحسان وأنت محيد... اقترفت إساءة  فإن تك باألمس

  لعل غدا يأيت وأنت فقيد... وال ترج فعل اخلري منك إىل غد 
الظن هنا مبعىن : قال قتادة. أي أهلككم فأوردكم النار} وَذَِلكُْم ظَنُّكُُم الَِّذي ظََننُْتْم بَِربِّكُْم أَْرَداكُْم { : قوله تعاىل

ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا فإن قوما أساؤوا الظن برهبم : "ه وسلموقال النيب صلى اهللا علي. العلم
إن قوما أهلتهم األماين : وقال احلسن البصري. }َوذَِلكُْم ظَنُّكُمُ الَِّذي ظَنَْنُتْم بِرَبِّكُْم أَرَْداكُْم { : فذلك قوله" فأهلكهم

أحسن الظن بريب وكذب، ولو أحسن الظن ألحسن  إين: حىت خرجوا من الدنيا وما هلم حسنة، ويقول أحدهم
من : وقال قتادة. }َوذَِلكُْم ظَنُّكُُم الَِّذي ظََننُْتْم بَِربِّكُْم أَْرَداكُْم فَأَْصَبْحُتْم ِمَن الْخَاِسرِينَ { : العمل، وتال قول اهللا تعاىل



وقال عمر بن . وظن يردي استطاع منكم أن ميوت وهو حسن الظن بربه فليفعل، فإن الظن اثنان ظن ينجي
هؤالء قوم كانوا يدمنون املعاصى وال يتوبون منها ويتكلمون على املغفرة، حىت خرجوا من : اخلطاب يف هذه اآلية
  .}وَذَِلكُْم ظَنُّكُُم الَِّذي ظََننُْتْم بَِربِّكُْم أَْرَداكُْم فَأَصَْبحُْتْم ِمَن الْخَاِسرِيَن { : الدنيا مفاليس، مث قرأ

. أي فإن يصربوا يف الدنيا على أعمال أهل النار فالنار مثوى هلم} فَإِنْ َيْصبِرُوا فَالنَّاُر َمثْوًى لَُهْم { : تعاىل قوله
 يف الدنيا وهم مقيمون على} َوإِنْ َيْستَْعِتُبوا فََما ُهْم ِمَن الُْمْعَتبِنيَ { . على ما تقدم} فََما أَْصَبرَُهْم َعلَى النَّارِ { : نظريه

  }فَإِنْ َيصْبُِروا { املعىن : وقيل. }فََما ُهْم ِمَن الُْمْعَتبِنيَ { كفرهم 

ألن } َوإِنْ َيْسَتْعِتبُوا { : أي ال حميص هلم عنها، ودل على اجلزع قوله} فَالنَّاُر َمثْوًى لَُهْم { يف النار أو جيزعوا 
  :املستعتب جزع واملعتب املقبول عتابه؛ قال النابغة

  وإن تك ذا عتىب فمثلك يعتب... لوما فعبد ظلمته فإن أك مظ
عاتبته : تقول. العتاب خماطبة اإلدالل ومذاكرة املوجدة: قال اخلليل. أي مثلك من قبل الصلح واملراجعة إذا سئل

 إذا عاد إىل مسريت: وأعتبين فالن. إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب: يقال. معاتبة، وبينهم أعتوبة يتعاتبون هبا
واستعتب وأعتب مبعىن، . راجعا عن اإلساءة، واالسم منه العتىب، وهو رجوع املعتوب عليه إىل ما يرضي العاتب

أي طلبوا } َوإِنْ َيْسَتْعِتبُوا { فمعىن . استعتبته فأعتبين أي استرضيته فأرضاين: واستعتب أيضا طلب أن يعتب؛ تقول
وقرأ عبيد بن . وإن يستقيلوا رهبم فما هم من املقالني: ويف التفاسري. الرضا مل ينفعهم ذلك بل ال بد هلم من النار

بكسر } فََما ُهْم ِمَن الُْمْعَتبَِني { بفتح التاء الثانية وضم الياء على الفعل اجملهول } َوإِنْ َيْسَتْعِتبُوا { عمري وأبو العالية 
َولَوْ { : ا سبق هلم يف علم اهللا من الشقاء، قال اهللا تعاىلالتاء أي إن أقاهلم اهللا وردهم إىل الدنيا مل يعملوا بطاعته مل

  .يقال أعتب إذا غضب وأعتب إذا رضي: وقال ثعلب. ذكره اهلروي} ُردُّوا لََعاُدوا ِلَما ُنهُوا َعْنُه 
ء يزينون عندهم سلطنا عليهم قرنا: وقيل. أي هيأنا هلم شياطني: قال النقاش} َوقَيَّْضَنا لَُهْم قَُرَناَء { : قوله تعاىل

قيض اهللا فالنا لفالن أي : املعاصي، وهؤالء القرناء من اجلن والشياطني ومن اإلنس أيضا؛ أي سببنا هلم قرناء؛ يقال
ويقال قيض اهللا يل رزقا أي أتاحه كما كنت : القشريي. }َوقَيَّْضَنا لَُهْم قَُرَناَء { : جاءه به وأتاحه له، ومنه قوله تعاىل

{ . يض اإلبدال ومنه املقايضة، قايضت الرجل مقايضة أي عاوضته مبتاع، ومها قيضان كما تقول بيعانأطلبه، والتقي
حسنوا هلم ما بعد } َوَما َخلْفَُهْم { من أمر الدنيا فحسنوه هلم حىت آثروه على اآلخرة } فََزيَُّنوا لَُهْم َما َبْيَن أَْيِديهِْم 

} فََزيَُّنوا لَُهمْ { يف النار } َوقَيَّضَْنا لَُهْم قَُرَناَء { املعىن : وقيل. ة؛ عن جماهدمماهتم ودعوهم إىل التكذيب بأمور اآلخر
املعىن أحوجناهم إىل األقران؛ أي : وقيل. أعماهلم يف الدنيا؛ واملعىن قدرنا عليهم أن ذلك سيكون وحكمنا به عليهم

  أحوجنا

} َوَما َخلْفَُهْم { : وليس قوله. عني به فزين بعضهم لبعض املعاصيالفقري إىل الغين لينال منه، والغين إىل الفقري ليست
} َما َبْيَن أَْيدِيهِمْ { : قال ابن عباس. بل املعىن وأنسوهم ما خلفهم ففيه هذا اإلضمار} َما َبْيَن أَْيِديهِْم { عطفا على 

َوَما { ما عملوه } َما َبْيَن أَْيِديهِْم { : الزجاج. التسويف والترغيب يف الدنيا} َوَما َخلْفَُهْم { تكذيبهم بأمور اآلخرة 
َوَما َخلْفَُهمْ { املعىن هلم مثل ما تقدم من املعاصي : وقيل. وقد تقدم قول جماهد. ما عزموا على أن يعملوه} َخلْفَُهْم 

أي وجب عليهم من } َن الْجِنِّ َواِألْنسِ َوَحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِم{ . ما يعمل بعدهم} 
مبعىن مع؛ فاملعىن هم داخلون } ِفي { : وقيل. العذاب ما وجب على األمم الذين من قبلهم الذين كفروا ككفرهم

  :يف مجلة أمم، ومثله قول الشاعر} ِفي أَُممٍ { : وقيل. مع األمم الكافرة قبلهم فيما دخلوا فيه



  فوكا ففي آخرين قد أفكوا... مأ إن تك عن أحسن الصنيعة 
أي } عليهم{النصب على احلال من الضمري يف } ِفي أَُممٍ { وحمل . يريد فأنت يف مجلة آخرين لست يف ذلك بأوحد

  .أعماهلم يف الدنيا وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة} إِنَُّهْم كَانُوا خَاسِرِيَن { . حق عليهم القول كائنني يف مجلة أمم
  }َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ال َتْسَمُعوا ِلَهذَا الْقُْرآِن َوالْغَْوا ِفيِه لََعلَّكُْم َتْغِلُبونَ { ] ٢٦: [اآلية
  }فَلَُنِذيقَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َعذَاباً َشدِيداً َولََنْجزَِينَُّهمْ أَسَْوأَ الَِّذي كَاُنوا َيْعَملُونَ { ] ٢٧: [اآلية
  }َزاُء أَْعَداِء اللَِّه النَّارُ لَُهْم ِفيَها دَاُر الُْخلِْد َجَزاًء بَِما كَاُنوا بِآياِتَنا َيْجَحُدونَ ذَِلَك َج{ ] ٢٨: [اآلية
كُوَنا ِمَن ا لَِيَوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا َربََّنا أَرَِنا الَّذَْينِ أََضلَّاَنا ِمَن الْجِنِّ َوالِْأْنسِ َنْجَعلُْهَما َتْحَت أَقَْداِمَن{ ] ٢٩: [اآلية

  }الْأَْسفَِلَني 

ملا أخرب تعاىل عن كفر قوم هود وصاحل } َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ال َتْسَمعُوا لَِهذَا الْقُْرآِن وَالَْغْوا ِفيِه { : قوله تعاىل
ال } ا لَِهذَا ال َتْسَمعُو{ معىن : وقيل. } ال َتْسَمعُوا { : وغريهم أخرب عن مشركي قريش وأهنم كذبوا القرآن فقالوا

قال أبو جهل إذا قرأ حممد فصيحوا يف وجهه : قال ابن عباس} َوالْغَْوا ِفيِه { . مسعت لك أي أطعتك: تطيعوا؛ يقال
باملكاء } َوالْغَْوا ِفيِه { املعىن : وقال جماهد. إهنم فعلوا ذلك ملا أعجزهم القرآن: وقيل. حىت ال يدري ما يقول

وقال أبو . أكثروا الكالم ليختلط عليه ما يقول: وقال الضحاك. طق حىت يصري لغواوالتصفيق والتخليط يف املن
. حممدا على قراءته فال يظهر وال يستميل القلوب} لََعلَّكُمْ َتْغِلُبونَ { . وعيبوه. قعوا فيه: العالية وابن عباس أيضا

بضم الغني وهي } َوالْغَْوا { سهمي وقرأ عيسى بن عمر واجلحدري وابن أيب إسحاق وأبو حيوة وبكر بن حبيب ال
. عارضوه بكالم ال يفهم: قيل} َوالْغَْوا ِفيِه { : وقوله: قال اهلروي. وقراءة اجلماعة من لغي يلغى. لغة من لغا يلغو

وهو ما ال يعلم له حقيقة وال } البقرة{وقد مضى معىن اللغو يف . لغوت ألغو وألغى، ولغي يلغى ثالث لغات: يقال
  .حتصيل

ما : قد تقدم أن الذوق يكون حمسوسا، ومعىن العذاب الشديد} فَلَُنِذيقَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َعذَاباً َشِديداً { : قوله تعاىل
أي ولنجزينهم يف } َولََنجْزَِينَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذي كَانُوا َيْعَملُونَ { . هو العذاب يف مجيع أجزائهم: وقيل. يتواىل فال ينقطع

أي ذلك } ذَِلَك َجَزاُء أَْعَداِء اللَِّه النَّار { . وأسوأ األعمال الشرك. جزاء قبح أعماهلم اليت عملوها يف الدنيا اآلخرة
فترجم } ذلك ذَِلَك جََزاُء أَْعَداِء اللَِّه النَّاُر َدارُ الُْخلِْد {وقرأ ابن عباس } النَّاُر { العذاب الشديد، مث بينه بقوله 

أوخرب مبتدأ } جََزاُء { بدل من } النَّارُ { اخلرب و } َجَزاُء { ابتداء و } ذَِلَك { و . وهو جماز اآلية بالدار عن النار
  .مضمر، واجلملة يف موضع بيان للجملة األوىل

الَّذَْينِ أََضلَّاَنا ِمنَ َربََّنا أَرَِنا { يعين يف النار فذكره بلفظ املاضي واملراد املستقبل } َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا { : قوله تعاىل
عن ابن عباس وابن مسعود وغريمها؛ ويشهد هلذا القول . يعين إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه} الْجِنِّ َوالْأِْنسِ 
" ما من مسلم يقتل ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل من ذنبه ألنه أول من سن القتل: "احلديث املرفوع

َنْجَعلُْهَما َتْحَت أَقَْدامَِنا لَِيكُوَنا ِمَن { . مبعىن اجلنس وبين على التثنية الختالف اجلنسنيهو : خرجه الترمذي، وقيل
يف النار وهو الدرك } لَِيكُوَنا ِمَن اَألْسفَِلَني { سألوا ذلك حىت يشتفوا منهم بأن جيعلوهم حتت أقدامهم } اَألْسفَِلَني 

وقرأ ابن حميصن والسوسي عن أيب . بب ضاللتهم من اجلن واإلنساألسفل سألوا أن يضعف اهللا عذاب من كان س
وأشبع الباقون . بإسكان الراء، وعن أيب عمرو أيضا باختالسها} أَرَِنا { عمرو وابن عامر وأبو بكر واملفضل 

  .}األعراف{كسرهتا وقد تقدم يف 



اُموا َتَتنَزَّلُ َعلَْيهُِم الَْمالِئكَةُ أَلَّا َتَخافُوا َوال َتْحَزنُوا وَأَْبِشرُوا بِالَْجنَّةِ إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَ{ ] ٣٠: [اآلية
  }الَِّتي كُْنُتمْ ُتوَعُدونَ 

  }لَكُْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ َنْحُن أَوِْلَياُؤكُْم ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوِفي الْآِخَرِة وَلَكُْم ِفيَها َما َتْشتَهِي أَْنفُُسكُْم َو{ ] ٣١: [اآلية
  }نُُزالً ِمْن غَفُورٍ َرحِيمٍ { ] ٣٢: [اآلية

نزلت هذه اآلية يف أيب بكر الصديق : قال عطاء عن ابن عباس} إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا رَبَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُوا { : قوله تعاىل
وقال أبو . املالئكة بناته وهؤالء شفعاؤنا عند اهللا؛ فلم يستقيموارضي اهللا عنه؛ وذلك أن املشركني قالوا ربنا اهللا و

ويف الترمذي عن أنس بن . ربنا اهللا وحده ال شريك له وحممد صلى اهللا عليه وسلم عبده ورسوله؛ فاستقام: بكر
قد قال الناس مث كفر : "قال} تَقَاُموا إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْس{ مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ 

ويروى يف هذه اآلية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . حديث غريب: قال" أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام
  ؛ ففي صحيح مسلم} اْستَقَاُموا { وأيب بكر وعمر وعثمان وعلي معىن 

ويف رواية  -يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا بعدك  قلت يا رسول اهللا قل يل: عن سفيان بن عبداهللا الثقفي قال
يا رسول اهللا ما أخوف ما ختاف علي؟ فأخذ بلسان : زاد الترمذي قلت" قل آمنت باهللا مث استقم: "قال. غريك -

. امل يشركوا باهللا شيئ} ثُمَّ اْسَتقَامُوا { : وروي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال". هذا: "نفسه وقال
} إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْستَقَاُموا { ما تقولون يف هاتني اآليتني : وروى عنه األسود بن هالل أنه قال ألصحابه

: ال أبو بكراستقاموا فلم يذنبوا ومل يلبسوا إمياهنم خبطيئة؛ فق: فقالوا} الَِّذيَن آَمُنوا وَلَْم َيلْبُِسوا إَِمياَنُهْم بِظُلْمٍ { و 
بشرك } وَلَْم َيلْبِسُوا إَِمياَنُهْم { فلم يلتفتوا إىل إله غريه } قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُموا { لقد محلتموها على غري احململ 

إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا { : وروي عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال على املنرب وهو خيطب. }أُولَِئَك لَُهُم الْأَْمُن َوُهْم ُمهَْتُدونَ { 
وقال عثمان رضي اهللا . استقاموا واهللا على الطريقة لطاعته مث مل يرغوا روغان الثعالب: فقال} َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُموا 

: وقتادةقال ابن زيد . وأقوال التابعني مبعناها. مث أدوا الفرائض: وقال علي رضي اهللا عنه. مث أخلصوا العمل هللا: عنه
: وقال جماهد وعكرمة. استقاموا على أمر اهللا فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته: احلسن. استقاموا على الطاعة هللا

: وقال الربيع. عملوا على وفاق ما قالوا: وقال سفيان الثوري. استقاموا على شهادة أن ال إله إال اهللا حىت ماتوا
استقاموا إسرارا كما : وقيل. زهدوا يف الفانية ورغبوا يف الباقية: اضوقال الفضيل بن عي. اعرضوا عما سوى اهللا

ملا نزلت هذه اآلية قال النيب صلى اهللا عليه : وقال أنس. استقاموا فعال كما استقاموا قوال: وقيل. استقاموا إقرارا
سألوا من اهللا أن السني سني الطلب مئل استسقى أي : وقال اإلمام ابن فورك" . هم أميت ورب الكعبة: "وسلم

  .اللهم أنت ربنا فارزقنا االستقامة: وكان احلسن إذا قرأ هذه اآلية قال. يثبتهم على الدين
{ . اعتدلوا على طاعة اهللا عقدا وقوال وفعال، وداموا على ذلك: وهذه األقوال وإن تداخلت فتلخيصها: قلت

وقال . إذا قاموا من قبورهم للبعث: وقال مقاتل وقتادة. عند املوت: دقال ابن زيد وجماه} َتَتنَزَّلُ َعلَْيهُِم الَْمالِئكَةُ 
  هي بشرى تكون هلم من: ابن عباس

أَالَّ َتَخافُوا { . البشرى يف ثالثة مواطن عند املوت ويف القرب وعند البعث: وقال وكيع وابن زيد. املالئكة يف اآلخرة
على أوالدكم فإن اهللا } َوال َتحَْزُنوا { . ال ختافوا املوت: اهدوقال جم. فحذف اجلار} أَالَّ َتَخافُوا { أي بـ } 

ال ختافوا رد ثوابكم فإنه مقبول، وال حتزنوا على ذنوبكم فإين أغفرها لكم : خليفتكم عليهم وقال عطاء بن أيب رباح
  .} ي كُْنُتمْ ُتوَعُدونََوأَْبِشُروا بِالَْجنَِّة الَِّت{ . وقال عكرمة وال ختافوا أمامكم، وال حتزنوا على ذنوبكم



{ أي تقول هلم املالئكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة } َنْحُن أَْوِلَياؤُكُْم ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوِفي اآلخَِرِة { : قوله تعاىل
الوا ال نفارقكم أي حنن قرناؤكم الذين كنا معكم يف الدنيا، فإذا كان يوم القيامة ق: قال جماهد} َنْحُن أَْوِلَياؤُكُْم 

وجيوز أن يكون هذا . أي حنن احلفظة ألعمالكم يف الدنيا وأولياؤكم يف اآلخرة: وقال السدي. حىت ندخلكم اجلنة
َولَكُْم ِفيَها َما { . أي من املالذ} َولَكُْم ِفيَها َما َتْشتَهِي أَنْفُُسكُْم { . من قول اهللا تعاىل؛ واهللا ويل املؤمنني وموالهم

وهو } آل عمران{وقد تقدم يف . أي رزقا وضيافة من اهللا الغفور الرحيم} نُُزالً { . تسألون وتتمنون} نَ َتدَُّعو
هو مجع نازل، أي لكم ما تدعون نازلني، فيكون : وقيل. على احلال: وقيل. منصوب على املصدر أي أنزلناه نزال

  .} لَكُْم{أو من اجملرور يف } َتْدُعونَ { حاال من الضمري املرفوع يف 
  }َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ِممَّْن َدَعا إِلَى اللَِّه َوَعِملَ َصاِلحاً َوقَالَ إِنَّنِي ِمَن الُْمْسِلِمَني { ] ٣٣: [اآلية
ُه َعَداَوةٌ كَأَنَُّه َوِليٌّ َحِميمٌ َوال َتْسَتوِي الَْحَسَنةُ َوال السَّيِّئَةُ اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي َبيَْنَك َوبَْيَن{ ] ٣٤: [اآلية

{  
  }َوَما ُيلَقَّاَها إِلَّا الَِّذيَن صََبُروا َوَما ُيلَقَّاَها إِلَّا ذُو َحظٍّ َعظِيمٍ { ] ٣٥: [اآلية
  }َعِليمُ َوإِمَّا َيْنَزغَنََّك ِمَن الشَّيْطَاِن نَْزغٌ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ الْ{ ] ٣٦: [اآلية

. هذا توبيخ للذين تواصوا باللغو يف القرآن} َوَمْن أَْحَسُن قَْوالً ِممَّْن َدَعا إِلَى اللَِّه َوَعِملَ صَاِلحاً { : قوله تعاىل
. أي كالم أحسن من القرآن، ومن أحسن قوال من الداعي إىل اهللا وطاعته وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم: واملعىن

وكان احلسن إذا تال هذه اآلية . هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سدي وابن زيد واحلسنقال ابن سريين وال
هذا رسول اهللا، هذا حبيب اهللا، هذا ويل اهللا، هذا صفوة اهللا، هذا خرية اهللا، هذا واهللا أحب أهل األرض إىل : يقول

ة رضي اهللا عنها وعكرمة وقيس بن أيب حازم وقالت عائش. اهللا؛ أجاب اهللا يف دعوته، ودعا الناس إىل ما أجاب إليه
كنت مؤذنا ألصحاب عبداهللا بن مسعود، فقال يل عاصم بن : قال فضيل بن رفيدة. نزلت يف املؤذنني: وجماهد
: اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا، فقل وأنا من املسلمني؛ مث قرأ هذه اآلية؛ قال ابن العريب: إذا أذنت فقلت: هبرية
أصح؛ ألن اآلية مكية واألذان مدين؛ وإمنا يدخل فيها باملعىن؛ ال أنه كان املقصود وقت القول، ويدخل فيها  األول

} أََتقُْتلُونَ َرُجالً أَنْ َيقُولَ َربِّيَ اللَُّه { : أبو بكر الصديق حني قال يف النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد خنقه امللعون
  .حيد واإلميانوتتضمن كل كالم حسن فيه ذكر التو

وكذا قال قيس بن أيب حازم . هذه اآلية عامة يف كل من دعا إىل اهللا: وقول ثالث وهو أحسنها؛ قال احلسن: قلت
صلي : وقاله أبو أمامة؛ قال. الصالة بني األذان واإلقامة} َوَعِملَ صَاِلحاً { ومعىن : قال. نزلت يف كل مؤمن: قال

  .أدى الفرائض: وقال الكليب. صلى وصام} َوَعِملَ َصاِلحاً { : عكرمة وقال. ركعتني بني األذان واإلقامة
  .واهللا أعلم. وهذا أحسنها مع اجتناب احملارم وكثرة املندوب: قلت

وما تقدم يدل على اإلسالم، لكن ملا كان الدعاء بالقول : قال ابن العريب} َوقَالَ إِنَّنِي ِمَن الُْمْسِلِمَني{: قوله تعاىل
ون لالعتقاد ويكون للحجة، وكان العمل يكون للرياء واإلخالص، دل على أنه ال بد من التصريح والسيف يك

  .باالعتقاد هللا يف ذلك كله، وأن العمل لوجهه
ومل يقل له اشترط إن شاء اهللا، كان يف ذلك رد على من } َوقَالَ إِنَّنِي ِمَن الُْمْسِلِمَني { : ملا قال اهللا تعاىل: مسألة

  .مسلم إن شاء اهللا يقول أنا



} َوال َتْستَوِي الَْحَسَنةُ َوال السَّيِّئَةُ { صلة أي } ال{: قال الفراء} َوال َتْستَوِي الَْحَسَنةُ َوال السَّيِّئَةُ { : قوله تعاىل
  :وأنشد

  والطيبان أبو بكر وال عمر... ما كان يرضى رسول اهللا فعلهم 
: قال ابن عباس. ليه من التوحيد، وما املشركون عليه من الشركأراد أبو بكر وعمر؛ أي ال يستوي ما أنت ع

احلسنة : وقيل. وهو األول بعينه. احلسنة الطاعة، والسيئة الشرك: وقيل. احلسنة ال إله إال اهللا، والسيئة الشرك
. لسيئة الفحشاحلسنة العلم، وا: وقال الضحاك. احلسنة العفو، والسيئة االنتصار: وقيل. املداراة، والسيئة الغلظة

  .احلسنة حب آل الرسول، والسيئة بغضهم: وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
حسن العشرة واالحتمال : نسخت بآية السيف، وبقي املستحب من ذلك} اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن { : قوله تعاىل
هو الرجل يسب الرجل فيقول : وعنه أيضا. أي ادفع حبلمك جهل من جيهل عليك: قال ابن عباس. واإلغضاء

أن أبا بكر الصديق : وكذلك يروى يف األثر. اآلخر إن كنت صادقا فغفر اهللا يل، وإن كنت كاذبا فغفر اهللا لك
يعين السالم إذا لقي من يعاديه؛ وقال } بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن { : وقال جماهد. رضي اهللا عنه قال ذلك لرجل نال منه

". تصافحوا يذهب الغل: "ويف األثر. ره القاضي أبو بكر بن العريب يف األحكام وهو املصافحةوقول ثالث ذك. عطاء
قد صافح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ومل ير مالك املصافحة، وقد اجتمع مع سفيان فتكلما فيها فقال سفيان

خص رسول اهللا صلى اهللا عليه  ما: فقال له سفيان. ذلك خاص: جعفرا حني قدم من أرض احلبشة؛ فقال له مالك
هل كانت : وقد روى قتادة قال قلت ألنس. وسلم خيصنا، وما عمه يعمنا، واملصافحة ثابتة فال وجه إلنكارها

من متام احملبة : "ويف األثر. وهو حديث صحيح. نعم: املصافحة يف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال
قدم زيد بن : إسحاق وهو إمام مقدم، عن الزهري عن عروة عن عائشة قالتومن حديث حممد بن ". األخذ باليد

حارثة املدينة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت، فقرع الباب فقام إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عريانا 
  .فاعتنقه وقبله -واهللا ما رأيته عريانا قبله وال بعده  -جير ثوبه 

وذكرنا هناك } يوسف{وقد مضى ذلك يف . لك جواز املصافحة وعليها مجاعة من العلماءقد روي عن ما: قلت
ما من مسلمني يلتقيان فيأخذ أحدمها بيد : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حديث الرباء بن عازب قال

  ".صاحبه مودة بينهما ونصيحة إال ألقيت ذنوهبما بينهما
نزلت يف أيب سفيان بن : قال مقاتل. أي قريب صديق} َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ كَأَنَُّه وَِليٌّ َحمِيٌم فَإِذَا الَِّذي { : قوله تعاىل

حرب، كان مؤذيا للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فصار له وليا بعد أن كان عدوا باملصاهرة اليت وقعت بينه وبني النيب 
هذه اآلية نزلت يف أيب جهل بن هشام، : وقيل. م محيما بالقرابةصلى اهللا عليه وسلم، مث أسلم فصار وليا يف اإلسال

واألول ذكره . كان يؤذي النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمره اهللا تعاىل بالصرب عليه والصفح عنه؛ ذكره املاوردي
كان هذا قبل : وقيل. } ُه وَِليٌّ َحمِيٌم فَإِذَا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ كَأَنَّ{ : الثعليب والقشريي وهو أظهر؛ لقوله تعاىل

أمره اهللا تعاىل يف هذه اآلية بالصرب عند الغضب، واحللم عند اجلهل، والعفو عند : قال ابن عباس. األمر بالقتال
وروي أن رجال شتم قنربا موىل علي . اإلساءة، فإذا فعل الناس ذلك عصمهم اهللا من الشيطان، وخضع هلم عدوهم

لب فناداه علي يا قنرب دع شامتك، وآله عنه ترضي الرمحن وتسخط الشيطان، وتعاقب شامتك، فما بن أيب طا
  :وأنشدوا. عوقب األمحق مبثل السكوت عنه

  أضر له من شتمه حني يشتم... وللكف عن شتم اللئيم تكرما 
  :وقال آخر



  إذا سب الكرمي من اجلواب... وما شيء أحب إىل سفيه 
  أشد على السفيه من السباب... واب متاركة السفيه بال ج
  :وقال حممود الوراق

  وإن كثرت منه لدي اجلرائم... سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب 
  شريف ومشرف ومثل مقاوم... فما الناس إال واحد من ثالثة 

  واتبع فيه احلق واحلق الزم... فأما الذي فوقي فأعرف قدره 
  بته عرضي وإن الم الئمإجا... وأما الذي دوين فإن قال صنت عن 

  تفضلت إن الفضل باحللم حاكم... وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا 
. بكظم الغيظ واحتمال األذى} إِالَّ الَِّذيَن َصَبرُوا { يعين هذه الفعلة الكرمية واخلصلة الشريفة } َوَما ُيلَقَّاَها { 

َوَما ُيلَقَّاَها إِالَّ ذُو َحظٍّ َعِظيمٍ { . إال الصابرون؛ واملعىن متقاربعن اجلنة؛ أي ما يلقاها } ُيلَقَّاَها { الكناية يف : وقيل
واهللا ما عظم حظ : قال احلسن. احلظ العظيم اجلنة: وقال قتادة وجماهد. أي نصيب وافر من اخلري؛ قال ابن عباس} 

  رون ؛ واملعىن متقاربعن اجلنة أي ما يلقاها إال الصاب} ُيلَقَّاَها { وقيل الكناية يف . قط دون اجلنة
إِنَُّه ُهَو السَّمِيُع { من كيده وشره } فَاْستَِعذْ بِاللَِّه { . }األعراف{تقدم يف آخر } َوإِمَّا َيْنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَانِ نَْزغٌ { 
  .بأفعالك وأقوالك} الَْعلِيُم { الستعاذتك } 
َوالشَّْمُس وَالْقََمُر ال َتْسُجُدوا ِللشَّْمسِ َوال ِللْقََمرِ َواْسُجدُوا ِللَِّه الَِّذي  َوِمْن آَياِتِه اللَّْيلُ َوالنََّهاُر{ ] ٣٧: [اآلية

  }َخلَقَُهنَّ إِنْ كُْنُتْم إِيَّاُه تَْعُبُدونَ 
  }ال َيْسأَُمونَ فَإِِن اْسَتكَْبُروا فَالَِّذيَن ِعْنَد َربِّكَ ُيسَبُِّحونَ لَهُ بِاللَّْيلِ وَالنَّهَارِ َوُهْم { ] ٣٨: [اآلية
ْحَياَها لَُمحْيِي َوِمْن آَياِتِه أَنَّكَ َتَرى الْأَْرضَ َخاِشَعةً فَإِذَا أَْنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماَء اهَْتزَّْت َوَرَبْت إِنَّ الَِّذي أَ{ ] ٣٩: [اآلية

  }الَْموَْتى إِنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 
وقد مضى يف } اللَّْيلُ َوالنََّهاُر َوالشَّْمُس وَالْقََمُر { الماته الدالة على وحدانيته وقدرته ع} َوِمْن آيَاِتِه { : قوله تعاىل
هنى عن السجود هلما؛ ألهنما وإن كانا خلقني فليس ذلك لفضيلة } ال َتْسُجدُوا ِللشَّْمسِ َوال ِللْقََمرِ { . غري موضع

  ن خالقهما هو اهللاهلما يف أنفسهما فيستحقان هبا العبادة مع اهللا؛ أل

وصورهن وسخرهن؛ فالكناية ترجع إىل } وَاْسُجدُوا ِللَِّه الَِّذي َخلَقَُهنَّ { . ولو شاء ألعدمهما أو طمس نورمها
الضمري عائد على معىن : وقيل. للشمس والقمر خاصة؛ ألن االثنني مجع: وقيل. الشمس والقمر والليل والنهار

وإمنا أنث على مجع التكثري ومل جير على طريق التغليب للمذكر واملؤنث ألنه فيما } َتعُْبُدونَ  إِنْ كُْنُتمْ إِيَّاُه{ اآليات 
ُيسَبُِّحونَ لَُه بِاللَّْيلِ { من املالئكة } فَالَِّذيَن ِعْنَد َربِّكَ { يعين الكفار عن السجود هللا } فَإِِن اْسَتكَْبُروا { . ال يعقل

  :قال زهري. أي ال ميلون عبادته} ُمونَ َوالنََّهارِ َوُهمْ ال َيْسأَ
  مثانني حوال ال أبا لك يسأم... سئمت تكاليف احلياة ومن يعش 

إِنْ كُنُْتْم إِيَّاهُ { موضعه : فقال مالك. هذه اآلية آية سجدة بال خالف؛ واختلفوا يف موضع السجود منها: مسألة
وقال ابن وهب . }تَْعُبُدونَ { : د وغريهم يسجدون عند قولهوكان علي وابن مسعو. ؛ ألنه متصل باألمر} َتْعُبُدونَ 
وكان ابن . وبه قال أبو حنيفة. ألنه متام الكالم وغاية العبادة واالمتثال} َوُهمْ ال َيْسأَُمونَ { موضعه : والشافعي

سروق وأيب وكذلك يروى عن م. اسجدوا باآلخرة منهما: وقال ابن عمر. }َيْسأَُمونَ { : عباس يسجد عند قوله



وكان . عبدالرمحن السلمي وإبراهيم النخعي وأيب صاحل وحيىي بن وثاب وطلحة وزبيد الياميني واحلسن وابن سريين
  .واألمر قريب: قال ابن العريب. } َيْسأَُمونَ { : أبو وائل وقتادة وبكر بن عبداهللا يسجدون عند قوله

ة كسوف القمر والشمس؛ وذلك أن العرب كانت أن هذه اآلية تضمنت صال: ذكر ابن خويز منداد: مسألة
  .إن الشمس والقمر ال يكسفان إال ملوت عظيم، فصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم صالة الكسوف: تقول
واختلفوا يف كيفيتها اختالفا كثريا، الختالف . صالة الكسوف ثابتة يف الصحاح البخاري ومسلم وغريمها: قلت

  .واهللا املوفق للصواب. سلم من ذلك، وهو العمدة يف الباباآلثار، وحسبك ما يف صحيح م

الدالة على أنه حييي } َوِمْن آَياِتهِ { اخلطاب لكل عاقل أي } َوِمْن آيَاِتِه أَنََّك تََرى اَألْرَض َخاِشَعةً { : قوله تعاىل
  :شوع؛ قال النابغةأي يابسة جدبة؛ هذا وصف األرض باخل} أَنََّك تََرى الْأَْرَض خَاِشَعةً { املوتى 

  ونؤي كجذم احلوض أثلم خاشع... رماد ككحل العني أليا أبينه 
فَإِذَا أَْنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماَء { . ومكان خاشع. أي مغربة ال منزل هبا: وبلدة خاشعة. واألرض اخلاشعة؛ الغرباء اليت تنبت

  :حترك؛ ومنهاهتز اإلنسان أي : يقال. أي بالنبات؛ قال جماهد} اْهتَزَّْت 
  إذا مل جتد عند امرئ السوء مطمعا... تراه كنصل السيف يهتز للندى 

وعلى هذا التقدير . أي تصعدت عن النبات بعد موهتا. أي انتفخت وعلت قبل أن تنبت؛ قال جماهد} َورََبْت { 
روج من األرض؛ وقد واالهتزاز والربو قد يكونان قبل اخل. ربت واهتزت: يكون يف الكالم تقدمي وتأخري وتقديره

ربوة ورابية؛ فالنبات يتحرك : ويقال للموضع املرتفع. يكونان بعد خروج النبات إىل وجه األرض؛ فربوها ارتفاعها
. ومعناه عظمت؛ من الربيئة} َوَربَأْت { وقرأ أبو جعفر وخالد . للربوز مث يزداد يف جسمه بالكرب طوال وعرضا

وصفت : واألرض إذا انشقت بالنبات. أي انتفخت بالنبات} َوَرَبتْ { باملطر  أي استبشرت} اْهَتزَّتْ { : وقيل
وقد . وجيوز أن يقال الربو واالهتزاز واحد؛ وهي حالة خروج النبات. بالضحك، فيجوز وصفها باالستبشار أيضا

  .تقدم يف غري موضع} كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  إِنَّ الَِّذي أَحَْياَها لَُمْحيِي الَْموَْتى إِنَُّه َعلَى} { احلج{مضى هذا املعىن يف 

َيْوَم الِْقَياَمةِ  إِنَّ الَِّذيَن ُيلِْحُدونَ ِفي آيَاِتَنا ال َيْخفَْونَ َعلَْيَنا أَفََمْن ُيلْقَى ِفي النَّارِ َخْيرٌ أَمَّْن َيأِْتي آِمناً{ ] ٤٠: [اآلية
  } اْعَملُوا َما ِشئُْتمْ إِنَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري

  }إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِالذِّكْرِ لَمَّا َجاءَُهْم َوإِنَّهُ لَكَِتاٌب َعزِيٌز { ] ٤١: [اآلية
  }ال َيأِْتيهِ الْبَاِطلُ ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخلِْفِه َتنْزِيلٌ ِمْن َحكِيمٍ َحِميدٍ { ] ٤٢: [اآلية
  }قَْد قِيلَ ِللرُُّسلِ ِمْن قَْبِلَك إِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغفَِرٍة َوذُو ِعقَابٍ أَِليمٍ َما ُيقَالُ لَكَ إِلَّا َما { ] ٤٣: [اآلية

ومنه اللحد يف . امليل والعدول: واإلحلاد. أي مييلون عن احلق يف أدلتنا} إِنَّ الَِّذيَن يُلِْحُدونَ ِفي آيَاِتَنا { : قوله تعاىل
وهذا يرجع إىل الذين . وحلد لغة فيه. حلد يف دين اهللا أي حاد عنه وعدلأ: يقال. القرب؛ ألنه أميل إىل ناحية منه

ليس القرآن من : وهم الذين أحلدوا يف آياته ومالوا عن احلق فقالوا} ال َتْسَمعُوا لَِهذَا الْقُْرآِن وَالَْغْوا ِفيِه { : قالوا
أي عند تالوة } الَِّذيَن ُيلِْحُدونَ ِفي آيَاِتَنا  إِنَّ{ : قال جماهد. عند اهللا، أو هو شعر أو سحر؛ فاآليات آيات القرآن

: وقال قتادة. هو تبديل الكالم ووضعه يف غري موضعه: وقال ابن عباس. القرآن باملكاء والتصدية واللغو والغناء
. يشركون ويكذبون: وقال ابن زيد. يعاندون ويشاقون: وقال السدي. يكذبون يف آياتنا} يلحدون يف آياتنا{
. اآليات املعجزات، وهو يرجع إىل األول فإن القرآن معجز: وقيل. نزلت يف أيب جهل: وقال مقاتل. عىن متقاربوامل
} َخْيٌر أَمَّْن يَأِْتي آِمناً َيْوَم الْقَِياَمِة { . على وجهه وهو أبو جهل يف قول ابن عباس وغريه} أَفََمْن ُيلْقَى ِفي النَّارِ { 



أبو : وقيل. عمر بن اخلطاب: وقيل. محزة: وقيل. عمار بن ياسر: وقيل. ه وسلم؛ قاله مقاتلالنيب صلى اهللا علي: قيل
إهنا على العموم؛ فالذي يلقى يف النار الكافر، والذي يأيت : وقيل. املؤمنون: وقيل. سلمة بن عبد األسد املخزومي

مر هتديد؛ أي بعد ما علمتم أهنما ال يستويان فال بد لكم أ} اْعَملُوا َما ِشئُْتْم { . آمنا يوم القيامة املؤمن؛ قاله ابن حبر
  .وعيد بتهديد وتوعد} إِنَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري { . من اجلزاء

الذكر ها هنا القرآن يف قول اجلميع؛ ألن فيه ذكر ما حيتاج إليه } الَِّذيَن كَفَُروا بِالذِّكْرِ لَمَّا َجاَءُهْم  إِنَّ{ : قوله تعاىل
واعترض } أُولَِئَك ُيَناَدْونَ ِمْن َمكَاٍن َبعِيٍد { اخلرب : وقيل. واخلرب حمذوف تقديره هالكون أومعذبون. من األحكام

واألول } أُولَِئكَ ُيَناَدْونَ { : مث قال} َولَْو َجَعلَْناُه قُْرآناً أَْعَجِمّياً { : رجع إىل الذكر فقال مث} َما ُيقَالُ لَكَ { : قوله
أي عزيز على اهللا؛ قاله ابن عباس؛ } َوإِنَُّه لَِكَتاٌب عَزِيٌز { . عند النحويني مجيعا فيما علمت: االختيار؛ قال النحاس

ينبغي أن : وقيل. أي أعزه اهللا فال يتطرق إليه باطل} َعزِيزٌ { : وقيل. مي على اهللاكر: وقيل. عزيز من عند اهللا: وعنه
. منع من الشيطان والباطل: مقاتل. من الشيطان أن يبدله؛ قاله السدي} َعزِيٌز { : وقيل. يعز وجيل وأال يلغى فيه

ال يَأِْتيهِ { . عن الناس أن يقولوا مثلهأي ممتنع } َعزِيٌز { : وقال ابن عباس أيضا. غري خملوق فال مثل له: السدي
أي ال يكذبه شيء مما أنزل اهللا من قبل وال ينزل من بعده يبطله وينسخه؛ قال } الْبَاِطلُ ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخلِْفِه 

ال يستطيع أن يغري } َوال ِمْن َخلِْفِه ِمْن َبْينِ َيَدْيِه { يعين الشيطان } ال يَأِْتيِه الَْباِطلُ { : وقال السدي وقتادة. الكليب
ال َيأِْتيِه { : ابن جريج. } ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخلِْفِه { ال يأتيه التكذيب : وقال سعيد بن جبري. وال يزيد وال ينقص

َوال ِمنْ { : من اهللا تعاىل}  ِمْن َبْينِ َيَدْيِه{ : وعن ابن عباس. فيما أخرب عما مضى وال فيما أخرب عما يكون} الْبَاِطلُ 
ابن } َتْنزِيلٌ ِمْن َحكِيمٍ َحمِيٍد { . يريد من جربيل صلى اهللا عليه وسلم، وال من حممد صلى اهللا عليه وسلم} َخلِْفِه 
  .إىل خلقه} َحمِيٍد { يف أمره } َحكِيمٍ { : قتادة. إليهم} محيد{يف خلقه } َحِكيمٍ { : عباس

إِنَّ { يعزي نبيه ويسليه } إِالَّ َما قَْد ِقيلَ ِللرُُّسلِ ِمْن قَْبِلَك { أي من األذى والتكذيب } الُ لََك َما يُقَ{ : قوله تعاىل
أي ما يقال لك من إخالص : وقيل. يريد ألعدائك وجيعا} َوذُو ِعقَابٍ أَِليمٍ { لك وألصحابك } رَبََّك لَذُو َمْغِفَرةٍ 

َولَقَْد أُوِحيَ { : قبلك، وال خالف بني الشرائع فيما يتعلق بالتوحيد، وهو كقوله العبادة هللا إال ما قد أوحي إىل من
  إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن

. أي مل تدعهم إال ما تدعو إليه مجيع األنبياء، فال معىن إلنكارهم عليك} ِمْن قَْبِلَك لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك 
كالم مبتدأ وما } إِنَّ رَبََّك { : وقيل. }إِالَّ َما قَْد ِقيلَ ِللرُُّسلِ ِمْن قَْبِلَك { ء يقال لك هو استفهام، أي أي شي: قيل

ـ : وقيل. قبله كالم تام إذا كان اخلرب مضمرا إِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغِفَرٍة َوذُو ِعقَابٍ أَلِيمٍ { .}َما ُيقَالُ لَكَ { هو متصل ب
  .تبشريأي إمنا أمرت باإلنذار وال} 
َمُنوا ُهدًى َوِشفَاٌء َولَْو َجَعلَْناُه قُْرآناً أَْعَجِمّياً لَقَالُوا لَْوال فُصِّلَْت آيَاُتُه أَأَْعجَِميٌّ َوَعَربِيٌّ قُلْ ُهَو ِللَِّذيَن آ{ ] ٤٤: [اآلية

  }اَدْونَ ِمْن َمكَاٍن َبعِيٍد َوالَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ ِفي آذَانِهِْم َوقٌْر َوُهَو َعلَْيهِْم َعمًى أُولَِئَك يَُن
  }وَلَْو َجَعلَْناُه قُْرآناً أَْعَجِمّياً لَقَالُوا لَْوال فُصِّلَْت آَياُتهُ أَأَْعَجِميٌّ َوَعرَبِيٌّ { : قوله تعاىل

  :فيه ثالث مسائل
أي بينت بلغتنا } لُوا لَْوال فُصِّلَْت آَياُتهُ لَقَا{ أي بلغة غري العرب } َولَْو َجَعلَْناُه قُْرآناً أَْعَجِمّياً { : قوله تعاىل -األوىل

فبني أنه أنزل بلساهنم ليتقرر به معىن اإلعجاز؛ إذ هم أعلم الناس بأنواع الكالم نظما . فإننا عرب ال نفهم األعجمية
علم لنا وإذا عجزوا عن معارضته كان من أدل الدليل على أنه من عند اهللا، ولو كان بلسان العجم لقالوا ال . ونثرا



  .هبذا اللسان
وإذا ثبت هذا ففيه دليل على أن القرآن عريب، وأنه نزل بلغة العرب، وأنه ليس أعجميا، وأنه إذا نقل عنها  -الثانية

  .إىل غريها مل يكن قرآنا
هبمزتني خمففتني، } يٌّ أَأَْعجَِميٌّ َوَعرَبِ{ وقرأ أبو بكر ومحزة والكسائي } أَأَْعجَِميٌّ َوَعَربِيٌّ { : قوله تعاىل -الثالثة

والعجمي الذي ليس من العرب كان فصيحا أوغري فصيح، واألعجمي الذي ال يفصح كان من العرب أو من 
صالة النهار : "ويقال للحيوان غري الناطق أعجم، ومنه. العجم، فاألعجم ضد الفصيح وهو الذي ال يبني كالمه

إىل األعجم آكد، ألن الرجل العجمي الذي ليس من العرب قد أي ال جيهر فيها بالقراءة فكانت النسبة " عجماء
  يكون

واملعىن أقرآن أعجمي، ونيب . فصيحا بالعربية، والعريب قد يكون غري فصيح؛ فالنسبة إىل األعجمي آكد يف البيان
} ْعَجِميٌّ أَأَ{ وقرأ احلسن وأبو العالية ونصر بن عاصم واملغرية وهشام عن ابن عامر . عريب؟ وهو استفهام إنكار
. فكان منها عريب يفهمه العرب، وأعجمي يفهمه العجم} لَْوال فُصِّلَْت آيَاُتُه { واملعىن . هبمزة واحدة على اخلرب

لوال أنزل القرآن أعجميا وعربيا فيكون بعض آياته عجميا وبعض آياته : قالت قريش: وروى سعيد بن جبري قال
وهي فارسية وأصلها سنك كيل؛ أي طني } السجَّيل{ن كل لغة فمنه وأنزل يف القرآن م. عربيا فنزلت اآلية

وقرأ أهل احلجاز وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص على } الِقسطاس{رومية وكذلك } الِْفْردَْوسِ { وحجر، ومنه 
  .واهللا أعلم. والقراءة الصحيحة قراءة االستفهام. االستفهام، إال أهنم لينوا اهلمزة على أصوهلم

أعلم اهللا أن القرآن هدى وشفاء لكل من آمن به من الشك } قُلْ ُهَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ُهدًى َوِشفَاٌء { : ىلقوله تعا
. وهلذا تواصوا باللغو فيه. أي صمم عن مساع القرآن} وَالَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ ِفي آذَانِهِْم َوقٌْر { . والريب واألوجاع
وقد مضى } َن الْقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني َوال يَزِيدُ الظَّاِلِمَني إِالَّ َخسَاراً َونَُنزِّلُ ِم{ : ونظري هذه اآلية

وقرأ ابن عباس وعبداهللا بن الزبري وعمرو بن العاص ومعاوية . على املصدر} َعمًى { وقراءة العامة . مستوىف
واختار أبو عبيد القراءة األوىل؛ إلمجاع الناس . سر امليم أي ال يتبني هلمبك} َوُهَو َعلَْيهِْم َعمًى { وسليمان بن قتة 
أجود؛ ليكون نعتا مثلهما؛ } َعمًى {ولوكان هاد وشاف لكان الكسر يف } ُهدًى َوشِفَاٌء { : فيها؛ ولقوله أوال

{ يعين القرآن } َوُهَو َعلَْيهِْم َعمًى { . } وقر{يف ترك قبوله مبنزلة من يف آذاهنم } َوالَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ { : تقديره
أُولَِئكَ ُيَناَدْونَ ِمْن َمكَانٍ { . وقيل املعىن والوقر عليهم عمى. ذو عمى، ألهنم ال يفقهون فحذف املضاف} َعلَْيهِْم 

ال ويق. أنت تسمع من قريب: وحكى أهل اللغة أنه يقال للذي يفهم. يقال ذلك ملن ال يفهم من التمثيل} َبِعيدٍ 
  أي كأنه ينادى من موضع بعيد منه فهو ال يسمع النداء. أنت تنادى من بعيد: للذي ال يفهم

فيكون ذلك أشد لتوبيخهم } ِمْن َمكَاٍن َبِعيدٍ { يوم القيامة بأقبح أمسائهم } ُيَناَدْونَ { : وقال الضحاك. وال يفهمه
فهو ينادى من مكان بعيد فينقطع صوت املنادي  أي من مل يتدبر القرآن صار كاألعمى األصم،: وقيل. وفضيحتهم

كأمنا ينادون من السماء فال : ويف التفسري. أي بعيد من قلوهبم: وقال علي رضي اهللا عنه وجماهد. عنه وهو مل يسمع
  .وحكى معناه النقاش. يسمعون

َمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَقُِضَي َبيَْنُهْم وَإِنَُّهْم لَِفي َشكٍّ َولَقَْد آَتْيَنا مُوَسى الِْكَتاَب فَاْخُتِلَف ِفيِه َولَْوال كَِل{ ] ٤٥: [اآلية
  }ِمْنُه ُمرِيبٍ 

  }َمْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها َوَما َربُّكَ بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيدِ { ] ٤٦: [اآلية



والكناية . أي آمن به قوم وكذب به قوم} فَاْخُتِلَف ِفيِه { عين التوراة ي} َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب { : قوله تعاىل
ترجع إىل الكتاب، وهو تسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أي ال حيزنك اختالف قومك يف كتابك، فقد اختلف من 

} لَقُِضَي َبْينَُهْم { . أي يف إمهاهلم}  َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك{ . الكناية ترجع إىل موسى: وقيل. قبلهم يف كتاهبم
وقال الكليب يف . وقد تقدم. أي شديد الريبة} ُمرِيبٍ { من القرآن } َوإِنَُّهْم لَِفي َشكٍّ ِمْنُه { . أي بتعجيل العذاب

: وقيل .لوال أن اهللا أخر عذاب هذه األمة إىل يوم القيامة آلتاهم العذاب كما فعل بغريهم من األمم: هذه اآلية
  .تأخري العذاب ملا خيرج من أصالهبم من املؤمنني

واهللا جل وعز . }َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها { شرط وجوابه } َمْن َعِملَ صَاِلحاً فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها { : قوله تعاىل
نفى الظلم } َما رَبَُّك بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيدِ َو{ . مستغن عن طاعة العباد، فمن أطاع فالثواب له، ومن أساء فالعقاب عليه

إن إِنَّ اللََّه ال َيظِْلُم النَّاَس َشيْئاً {: عن نفسه جل وعز قليله وكثريه، وإذا انتفت املبالغة انتفى غريها، دليله قوله احلق
  وروى العدول الثقات،} 

يا عبادي إين : "اء، عن الرب جل جاللهواألئمة األثبات، عن الزاهد العدل، عن أمني األرض، عن أمني السم
وأيضا فهو احلكيم املالك، وما يفعله املالك يف . احلديث." حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا
  .ملكه ال اعتراض عليه؛ إذ له التصرف يف ملكه مبا يريد

ِمْن ثََمرَاٍت ِمْن أَكَْماِمَها َوَما َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى َوال َتَضعُ إِالَّ بِِعلِْمِه  إِلَْيِه يَُردُّ ِعلُْم السَّاَعِة َوَما َتْخُرُج{ ] ٤٧: [اآلية
  }َوَيْوَم ُيَناِديهِمْ أَْيَن ُشرَكَاِئي قَالُوا آذَنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشهِيٍد 

  }لَُهْم ِمْن َمحِيصٍ َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَاُنوا َيْدُعونَ ِمْن قَْبلُ َوظَنُّوا َما { ] ٤٨: [اآلية
يا حممد إن كنت نبيا فخربنا مىت قيام الساعة : وذلك أهنم قالوا. أي حني وقتها} إِلَْيِه ُيَردُّ ِعلُْم السَّاَعِة { : قوله تعاىل
، فاألكمام أي من أوعيتها} ِمْن أَكَْماِمَها { . زائدة أي وما خترج مثرة} ِمْن } { َوَما َتْخُرُج ِمْن ثََمرَاٍت { : فنزلت

أوعية الثمرة، واحدها كمة وهي كل ظرف ملال أو غريه؛ ولذلك مسي قشر الطلع أعين كفراه الذي ينشق عن 
وسيأيت هلذا مزيد بيان يف . الكمة الكفرى قبل أن تنشق، فإذا انشقت فليست بكمة: الثمرة كمة؛ قال ابن عباس

على التوحيد } ِمْن ثََمَرة { الباقون . على اجلمع} َراتٍ ِمْن ثََم{ وقرأ نافع وابن عامر وحفص . }الرمحن{سورة 
كما يرد إليه علم } إِلَْيهِ ُيَردُّ ِعلُْم السَّاَعِة { : واملراد اجلمع، يقول} َوَما َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى { : واملراد اجلمع، لقوله

. الذين زعمتم يف الدنيا أهنا آهلة تشفع} ْيَن ُشرَكَاِئي أَ{ أي ينادي اهللا املشركني } َوَيْوَم ُيَناِديهِمْ { . الثمار والنتاج
. أمسعناك وأعلمناك} آذَنَّاَك { وحيتمل أن يريدهم مجيعا العابد واملعبود . املشركون: وقيل. يعين األصنام} قَالُوا { 

  :إذا أعلم، قال: آذن يؤذن: يقال
  رب ثاو ميل منه الثواء... آذنتنا ببينها أمساء 

ملا عاينوا القيامة تربؤوا من األصنام . أي نعلمك ما منا أحد يشهد بأن لك شريكا} َما ِمنَّا ِمْن َشهِيٍد { : قوله تعاىل
يف } َما كَاُنوا َيْدُعونَ ِمْن قَْبلُ { أي بطل عنهم } َوَضلَّ َعْنُهمْ { . وتربأت األصنام منهم كما تقدم يف غري موضع

هنا حرف وليس باسم؛ } َما { و . أي فرار عن النار} َما لَُهْم ِمْن َمِحيصٍ { موا أي أيقنوا وعل} َوظَنُّوا { الدنيا 
. حاص حييص: يقال. وظنوا أهنم ما هلم حميص وال مهرب: فلذلك مل يعمل فيه الظن وجعل الفعل ملغى؛ تقديره

ب النار ولكن إن الظن هنا الذي هو أغلب الرأي، ال يشكون يف أهنم أصحا: وقيل. حيصا وحميصا إذا هرب
  .وليس يبعد أن يكون هلم ظن ورجاء إىل أن يؤيسوا. يطمعون أن خيرجوا منها



  }ال َيْسأَُم الْإِْنَسانُ ِمْن ُدَعاِء الَْخْيرِ َوإِنْ َمسَّهُ الشَّرُّ فََيُؤوٌس قَُنوطٌ { ] ٤٩: [اآلية
اَء َمسَّْتُه لََيقُولَنَّ َهذَا ِلي َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ قَاِئَمةً َولَِئْن ُرجِْعُت إِلَى َولَِئْن أَذَقَْناُه َرْحَمةً ِمنَّا ِمْن َبْعِد َضرَّ{ ] ٥٠: [اآلية

  }يظ رَبِّي إِنَّ ِلي عِْنَدُه لَلُْحسَْنى فَلَُنَنبِّئَنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا بَِما َعِملُوا َولَُنِذيقَنَُّهْم ِمْن َعذَابٍ غَِل
  }َنا َعلَى الِْأْنَساِن أَعَْرَض َوَنأَى بِجَانِبِِه وَإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ فَذُو ُدَعاٍء َعرِيضٍ َوإِذَا أَْنَعْم{ ] ٥٢: [اآلية

واخلري هنا املال والصحة والسلطان . أي ال ميل من دعائه باخلري} ال َيْسأَُم الْإِْنَسانُ ِمْن ُدَعاِء الَْخْيرِ { : قوله تعاىل
عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن : وقيل. الوليد بن املغرية: وقيل. نا يراد به الكافرواإلنسان ها ه: قال السدي. والعز
} { فََيؤُوٌس قَُنوطٌ { الفقر واملرض } َمسَُّه الشَّرُّ { . }ال َيْسأَُم الْإِْنَسانُ ِمْن ُدَعاِء املال{ ويف قراءة عبداهللا . خلف

: وقيل. بسوء الظن بربه} قَُنوطٌ { من إجابة الدعاء } َيؤُوٌس { : وقيل. من رمحته} قَُنوطٌ { من روح اهللا } فََيُؤوٌس 
  .أي يظن أنه يدوم؛ واملعىن متقارب} قنوطْ{أي يئس من زوال ما به من املكروه } َيؤُوٌس { 

لََيقُولَنَّ { . قم وشدة وفقرضر وس} ْعِد ضَرَّاَء َمسَّْتُه { عاقبة ورخاء وغىن } وَلَِئْن أَذَقَْناهُ َرْحَمةً ِمنَّا { : قوله تعاىل
أي هذا شيء استحقه على اهللا لرضاه بعملي، فريى النعمة حتما واجبا على اهللا } َهذَا ِلي َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ قَاِئَمةً 

{ . أي هذا من عندي} َهذَا ِلي { : وقال ابن عباس. تعاىل، ومل يعلم أنه ابتاله بالنعمة واحملنة؛ ليتبني شكره وصربه
قال احلسن بن . يتمىن األماين بال عمل. أي اجلنة، والالم للتأكيد} َولَِئْن ُرجِْعُت إِلَى رَبِّي إِنَّ ِلي ِعْنَدهُ لَلُْحْسَنى 

 ،} َولَِئْن ُرجِْعُت إِلَى َربِّي إِنَّ ِلي ِعْنَدُه لَلُْحسَْنى { : للكافر أمنيتان أما يف الدنيا فيقول: حممد بن علي بن أيب طالب
} { َيا لَْيتَنِي كُْنُت ُترَاباً { و } لَيَْتَنا نَُردُّ َوال ُنكَذَِّب بِآَياتِ َربَِّنا َوَنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني { : وأما يف اآلخرة فيقول

  .أي شديد} َعذَابٍ غَِليٍظ  وَلَُنِذيقَنَُّهْم ِمْن{ . قسم أقسم اهللا عليه. أي لنجزينهم} فَلَُنَنبِّئَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَِما َعِملُوا 
يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن : يريد الكافر وقال ابن عباس} وَإِذَا أَْنَعْمَنا َعلَى األِْنَساِن { : قوله تعاىل

االنقياد إىل احلق  أي ترفع عن} َوَنأَى بَِجانِبِهِ } { أَعَْرَض َوَنأَى بِجَانِبِِه { . خلف أعرضوا عن اإلسالم وتباعدوا عنه
أبعدته : نأيته ونأيت عنه نأيا مبعىن تباعدت عنه، وأنأيته فانتأى: يقال. تباعد} نأى { : وقيل. وتكرب على أنبياء اهللا

  :فبعد، وتناؤوا تباعدوا، واملنتأى املوضع البعيد؛ قال النابغة
  وإن خلت أن املنتأى عنك واسع... فإنك كالليل الذي هو مدركي 

وجيوز أن يكون . إذا هنض} ناء{فيجوز أن يكون من . باأللف قبل اهلمزة} نَأَى بَِجانِبِِه { َيد بن القعقاع و وقرأ يز
أي كثري، والعرب } فَذُو ُدَعاٍء َعرِيضٍ { أي أصابه املكروه } وَإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ { . على قلب اهلمزة مبعىن األول

{ : وقال ابن عباس. أطال فالن يف الكالم وأعرض يف الدعاء إذا أكثر :يقال. تستعمل الطول والعرض يف الكثرة
  .والكافر يعرف ربه يف البالء وال يعرفه يف الرخاء. فذو تضرع واستغاثة} فَذُو ُدَعاٍء َعرِيضٍ 

  }ْن ُهَو ِفي ِشقَاقٍ َبعِيٍد قُلْ أَرَأَْيُتمْ إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ثُمَّ كَفَْرُتمْ بِِه َمْن أََضلُّ ِممَّ{ ] ٥٢: [اآلية
نَُّه َعلَى كُلِّ َشْيءٍ سَُنرِيهِْم آيَاِتَنا ِفي الْآفَاقِ َوِفي أَْنفُِسهِْم حَتَّى يََتَبيََّن لَُهْم أَنَّهُ الَْحقُّ أَوَلَْم َيكِْف بِرَبَِّك أَ{ ] ٥٣: [اآلية

  }َشهِيٌد 
  }قَاِء َربِّهِْم أَال إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطٌ أَال إِنَُّهْم ِفي مِْرَيٍة ِمْن ِل{ ] ٥٤: [اآلية

ِمْن ِعْنِد { هذا القرآن } إِنْ كَانَ { . يا معشر املشركني} أََرأَْيُتْم { أي قل هلم يا حممد } قُلْ أََرأَيُْتْم { : قوله تعاىل
: قوله: وقيل. ل منكم لفرط شقاقكم وعداوتكمأي فأي الناس أضل، أي ال أحد أض} اللَِّه ثُمَّ كَفَْرُتمْ بِِه َمْن أََضلُّ 

واألول أظهر وهو قول ابن } آَتيَْنا ُموَسى الِْكتَاَب { : يرجع إىل الكتاب املذكور يف قوله} إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه { 



  .عباس
َوِفي { ين خراب منازل األمم اخلالية يع} ِفي الْآفَاقِ { أي عالمات وحدانيتنا وقدرتنا } َسُنرِيهِْم آَياِتَنا { : قوله تعاىل
وقال . حوادث األرض} َوِفي أَنْفُِسهِمْ { آيات السماء } ِفي الْآفَاقِ { : وقال ابن زيد. بالباليا واألمراض} أَْنفُِسهِمْ 
ر دينه فتح القرى؛ فيسر اهللا عز وجل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم وللخلفاء من بعده وأنصا} ِفي الْآفَاقِ { : جماهد

يف آفاق الدنيا وبالد املشرق واملغرب عموما، ويف ناحية املغرب خصوصا من الفتوج اليت مل يتيسر أمثاهلا ألحد من 
خلفاء األرض قبلهم، ومن اإلظهار على اجلبابرة واألكاسرة وتغليب قليلهم على كثريهم، وتسليط ضعفائهم على 

وهذا اختيار . فتح مكة} َوِفي أَنْفُِسهِمْ { املعهود خارقة للعادات أقويائهم، وإجرائه على أيديهم أمورا خارجة عن 
َوِفي أَْنفُِسهِمْ { وقائع اهللا يف األمم } ِفي الْآفَاقِ { : وقال قتادة والضحاك. وقال املنهال بن عمرو والسدي. الطربي

ألرض من الشمس والقمر والنجوم يعين أقطار السموات وا} ِفي الْآفَاقِ { وقال عطاء وابن زيد أيضا . يوم بدر} 
  والليل والنهار والرياح واألمطار والرعد والربق والصواعق والنبات

اآلفاق النواحي، واحدها أفق وأفق مثل عسر وعسر، ورجل : ويف الصحاح. واألشجار واجلبال والبحار وغريها
. أفقي بضمها وهو القياس: يقول وبعضهم. حكاه أبو نصر. إذا كان من آفاق األرض: أفقي بفتح اهلمزة والفاء
  :وأنشد غري اجلوهري

  قمراها والنجوم الطوالع لنا... أخذنا بآفاق السماء عليكم 
من لطيف الصنعة وبديع احلكمة حىت سبيل الغائط والبول؛ فإن الرجل يشرب ويأكل من مكان } َوِفي أَنْفُسِهِْم { 

ته يف عينيه اللتني مها قطرة ماء ينظر هبما من السماء إىل واحد ويتميز ذلك من مكانني، وبديع صنعة اهللا وحكم
. وغري ذلك من بديع حكمة اهللا فيه. األرض مسرية مخسمائة عام، ويف أذنيه اللتني يفرق هبما بني األصوات املختلفة

: وقيل. بيانه} ِمُنونَ الُْمْؤ{ من كوهنم نطفا إىل غري ذلك من انتقال أحواهلم كما تقدم يف } َوِفي أَْنفُِسهِمْ { : وقيل
فيه } حَتَّى يََتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ { املعىن سريون ما أخربهم به النيب صلى اهللا عليه وسلم من الفنت وأخبار الغيب 

  :أربعة أوجه
ذلك هو  أن ما يريهم اهللا ويفعل من: الثالث. اإلسالم جاءهم به الرسول ودعاهم إليه: الثاين. أنه القرآن: أحدها
ـ } أََولَمْ َيكِْف بِرَبَِّك { . أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم هو الرسول احلق: الرابع. احلق يف موضع رفع بأنه فاعل ب

. قدرته بدال على اللفظ} إن{فهو رفع إن قدرته بدال على املوضع، وجر } َربَِّك{بدل من } أَنَّهُ { و } ـيكف{
َعلَى كُلِّ َشْيءٍ {الم، واملعىن أو مل يكفهم ربك مبا دهلم عليه من توحيده؛ ألنه وجيوز أن يكون نصبا بتقدير حذف ال

أَوَلَْم َيكِْف { املعىن : وقيل. يف معاقبته الكفار} أََولَمْ َيكِْف بِرَبَِّك { املعىن : وقيل. وإذا شهده جازى عليه} َشهِيٌد
. شاهدا على أن القرآن من عند اهللا} أََولَمْ َيكِْف بِرَبَِّك  {: وقيل. يا حممد أنه شاهد على أعمال الكفار} بِرَبَِّك 
والشهيد مبعىن العامل؛ أو هو من الشهادة } َشهِيٌد{ مما يفعله العبد } أََولَمْ َيكِْف بِرَبَِّك أَنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء { : وقيل

{ . أي من البعث: وقال السدي. يف اآلخرة} قَاِء َربِّهِْمِمْن ِل{ أي يف شك } أَال إِنَُّهْم ِفي ِمْرَيةٍ { اليت هي احلضور 
  .أي أحاط علمه بكل شيء} أَال إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطٌ 

هو الذي أحاطت قدرته جبميع خلقه، وهو : وقال اخلطايب. أحاطت قدرته بكل شيء: وقال الكليب. قاله السدي
ذا االسم أكثر ما جييء يف معرض الوعيد، وحقيقته وه. الذي أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا

أحاط حييط : يقال منه. اإلحاطة بكل شيء، واستئصال احملاط به، وأصله حميط نقلت حركة الياء إىل احلاء فسكنت



إذا أخذ مأخذا حاصرا من كل جهة، : وأحاطت اخليل بفالن. إحاطة وحيطة؛ ومن ذلك حائط الدار، حيوطها أهلها
  .واهللا أعلم بصواب ذلك} وَأُِحيطَ بِثََمرِِه { : عاىلومنه قوله ت

  اجمللد السادس عشر
  تفسري سورة الشورى

  سورة الشورى
  املقدمة

قُلْ ال {: إال أربع آيات منها أنزلت باملدينة: وقال ابن عباس وقتادة. مكية يف قول احلسن وعكرمة وعطاء وجابر
  .وهي ثالث ومخسون آية. إىل آخرها} دَّةَ ِفي الْقُْرَبىأَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِلَّا الَْمَو

َما ِفي حم، عسق، كَذَِلَك ُيوِحي إِلَْيَك وَإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك اللَُّه الْعَزِيُز الَْحكِيُم، لَُه َما ِفي السََّماَواِت َو{ ١: اآلية
  }الْأَْرضِ َوُهَو الَْعِليُّ الَْعظِيُم

ومل تقطع } عسق{من } حم{مل قطع : سألت احلسني بن الفضل: قال عبداملؤمن} عسق. حم{: قوله تعاىل
فجرت جمرى نظائرها قبلها } حم{بني سور أوهلا } عسق. حم{ألن : ؟ فقال} املص{و } املر{و } كهيعص{

. حدةوألهنا عدت آيتني، وعدت أخواهتا اللوايت كتبت مجلة آية وا. خربه} عسق{مبتدأ و } حم{وبعدها؛ فكأن 
وكتبت . إن احلروف املعجمة كلها يف معىن واحد، من حيث إهنا أس البيان وقاعدة الكالم؛ ذكره اجلرجاين: وقيل

حم؛ أي حم ما هو كائن، ففصلوا بني ما يقدر فيه فعل وبني : متصال ألنه قيل} كهيعص{منفصال و } عسق. حم{
قال } سق. حم{ويف قراءة سنب مسعود وابن عباس . مث لو فصل هذا ووصل ذا حلجاز؛ حكاه القشريي. ما ال يقدر
  :سنب عباس

: وقال أرطاة بن املنذر، قال رجل البن عباس وعنده حذيفة بن اليمان. وكان علي رضي اهللا عنه يعرف الفنت هبا
فقال حذيفة بن . ؟ فأعرض عنه حىت عاد عليه ثالثا فأعرض عنه} عسق. حم{: أخربين عن تفسري قوله تعاىل

أنا أنبئك هبا، قد عرفت مل تركها؛ نزلت يف رجل من أهل بيته يقال له عبد اإلله أو عبد اهللا؛ ينزل على هنر : اليمان
من أهنار املشرق، يبين عليه مدينتني يشق النهر بينهما شقا، فإذا أراد اهللا زوال ملكهم وانقطاع دولتهم، بعث على 

! ا كأهنا مل تكن مكاهنا؛ فتصبح صاحبتها متعجبة، كيف قلبتإحدامها نارا ليال فتصبح سوداء مظلمة، فتحرق كله
أي } عسق. حم{: فما هو إال بياض يومها حىت جيتمع فيها كل جبار عنيد، مث خيسف اهللا هبا وهبم مجيعا؛ فذلك قوله

  .واقع يف هاتني املدينتني: } ق{سيكون، : } س{عدال منه، : } ع{. حم: عزمة من عزمات اهللا، وفتنة وقضاء حم
تبىن مدينة : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ونظري هذا التفسري ما روى جرير بن عبداهللا البجلي قال

 -ويف رواية بأهلها  -بني دجلة ودجيل وقُطْرَُبلْ والصراة، جيتمع فيها جبابرة األرض جتىب إليها اخلزائن خيسف هبا 
وكذلك . بغري عني} سق. حم{: وقرأ ابن عباس". يف األرض الرخوة فلهي أسرع ذهابا يف األرض من الوتد اجليد

جمده، و } امليم{حلمه، و } احلاء{: وروى نافع عن ابن عباس. هو يف مصحف عبداهللا بن مسعود؛ حكاه الطربي
 أقسم اهللا حبلمه وجمده: وعن حممد بن كعب. قدرته؛ أقسم اهللا هبا} القاف{سناه، و } السني{علمه، و } العني{

: وقال جعفر بن حممد وسعيد بن جبري. وعلوه وسناه وقدرته أال يعذب من عاذ بال إله إال اهللا خملصا من قلبه
وقال . من القاهر} القاف{من القدوس، و } السني{من، و } العني{من اجمليد ، و } امليم{من الرمحن، و } احلاء{



أن : وذكر القشريي، واللفظ للثعليب. بل احمليط بالدنياإنه اسم اجل: وقال عبداهللا بن بريدة. فواتح السور: جماهد
  النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا نزلت هذه اآلية عرفت الكآبة يف وجهه؛

أخربت بباليا تنزل بأميت من خسف وقذف ونار حتشرهم وريح تقذفهم : "يا رسول اهللا، ما أحزنك؟ قال: فقيل له
هذا يف شأن النيب صلى اهللا : وقيل. واهللا أعلم". سى وخروج الدجاليف البحر وآيات متتابعات متصالت بنزول عي

سناه املشهود، " السني"عزه املوجود، و" العني"ملكه املمدود، و" امليم"حوضه املورود، و" احلاء"عليه وسلم فـ 
نيب صاحب كتاب ليس من : وقال ابن عباس. قيامه يف املقام احملمود، وقربه يف الكرامة من امللك املعبود" القاف"و

وقد جاء يف اخلرب : املهدوي} يُوِحي إِلَْيَك وَإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك {: ؛ فلذلك قال} عسق. حم{: إال وقد أوحي إليه
" بفتح احلاء} يوَحى {وقرأ ابن حميصن وابن كثري وجماهد ". معناه أوحيت إىل األنبياء املتقدمني} عسق. حم{أن 

فيكون اجلار واجملرور يف موضع رفع لقيامه مقام الفاعل، وجيوز أن . وروي عن ابن عمر على ما مل يسم فاعله؛
يكون اسم ما مل يسم فاعله مضمرا؛ أي يوحى إليك القرآن الذي تضمنه هذه السورة، ويكون اسم اهللا مرفوعا 

: النور[} رِجَالٌ. ِفيَها بِالُْغُدوِّ َوالْآَصالُِيسَبَُّح لَُه {يوحيه اهللا إليك؛ كقراءة ابن عامر وأيب بكر : بإضمار فعل، التقدير
  :وأنشد سيبوبه. أي يسبحه رجال] ٣٦

  وأشعث ممن طوحته الطوائح... ليبك يزيد ضارع خبصومة 
: وجيوز أن يكون مبتدأ واخلرب حمذوف؛ كأنه قال. لبيك يزيد، مث بني من ينبغي أن يبكيه، فاملعىن يبكيه ضارع: فقال

يوحي {وقرأ الباقون . }الَْعزِيُز الَْحِكيُم{أويكون مبتدأ واخلرب . ى تقدير إضمار مبتدأ أي املوحي اهللاأوعل. اهللا يوحيه
تقدم } لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوُهَو الْعَِليُّ الْعَِظيُم{ . بكسر احلاء، ورفع االسم على أنه الفاعل} إليك

  .يف غري موضع

الْأَْرضِ أَال إِنَّ  اُد السََّماَواتُ َيَتفَطَّْرنَ ِمْن فَْوِقهِنَّ َوالَْمالِئكَةُ ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوَيْسَتْغِفُرونَ ِلَمْن ِفيَتكَ{ ٥: اآلية
  }اللََّه ُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيُم

قرأ نافع } َيَتفَطَّْرنَ{. ثاب والكسائي بالياءوقرأ نافع وابن و. قراءة العامة بالتاء} َتكَاُد السََّماوَاُت{: قوله تعاىل
} ينفطرن{وقرأ أبو عمرو وأبو بكر واملفضل وأبو عبيد . وغريه بالياء والتاء والتشديد يف الطاء، وهي قراءة العامة

وقال ابن  .بيان هذا" مرمي"وقد مضى يف سورة ] ١: االنفطار[} إِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت{: من االنفطار؛ كقوله تعاىل
اتََّخذَ اللَُّه {: أي تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق اليت تليها؛ من قول املشركني} َتكَاُد السََّماَواُت َيَتفَطَّرْنَ{: عباس
: وقيل. أي يتشقق من عظمة اهللا وجالله فوقهن} َيَتفَطَّرْنَ{: وقال الضحاك والسدي]. ١١٦: البقرة[} َولَداً

  .ألرضني من خشية اهللا لوكن مما يعقلفوق ا: } فَْوِقهِنَّ{
وقيل . أي ينزهونه عما ال جيوز يف وصفه، وما ال يليق جبالل} َوالَْمالِئكَةُ ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم{: قوله تعاىل

أن تسبيحهم تعجب مما : وعن علي رضي اهللا عنه. يتعجبون من جرأة املشركني؛ فيذكر التسبيح يف موضع التعجب
: }بَِحْمدِ َربِّهِْم{ومعىن . تسبيحهم خضوع ملا يرون من عظمة اهللا: وقال ابن عباس. من تعرضهم لسخط اهللايرون 

. ملن يف األرض من املؤمنني؛ وقال السدي: قال الضحاك} وََيْسَتْغِفُرونَ ِلَمْن ِفي الْأَْرضِ{. بأمر رهبم؛ قال السدي
: وقيل. وعلى هذا تكون املالئكة هنا محلة العرش]. ٧: غافر[} ِذيَن آَمُنواَوَيْسَتغِْفُرونَ ِللَّ{: بيانه يف سورة غافر

َوَيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن {: هو منسوخ بقوله: وقال وهب بن منبه. مجيع مالئكة السماء؛ وهو الظاهر من قول الكليب



وقال أبو احلسن املاوردي عن . والصحيح أنه ليس مبنسوخ؛ ألنه خرب، وهو خاص للمؤمنني: قال املهدوي. } آَمُنوا
  إن املالئكة ملا رأت امللكني اللذين اختربا وبعثا إىل األرض ليحكما بينهم، فافتتنا بالزهرة: الكليب

وسأاله أن يدعو هلما، سبحت املالئكة حبمد رهبم  -وهو جد أيب نوح عليهما السالم  -وهربا إىل إدريس 
وقد ظن بعض من جهل أن هذه اآلية نزلت بسبب هاروت : حلصارقال أبو احلسن بن ا. واستغفرت لبين آدم

وماروت، وأهنا منسوخة باآلية اليت يف املومن، وما علموا أن محلة العرش خمصوصون باالستغفار للمؤمنني خاصة، 
؛ من الذنوب واخلطايا: أحدمها: ويف استغفارهم هلم قوالن: املاوردي. وهللا مالئكة أخر يستغفرون ملن يف األرض

  .أنه طلب الرزق هلم والسعه عليهم؛ قاله الكليب: الثاين. وهو ظاهر قول مقاتل
وقد روي يف هذا الباب . وهو أظهر، ألن األرض تعم الكافر وغريه، وعلى قول مقاتل ال يدخل فيه الكافر: قلت

اء فنزلت به الضراء إن العبد إذا كان يذكر اهللا يف السر: خرب رواه عاصم األحول عن أيب عثمان عن سلمان قال
. صوت معروف من آدمي ضعيف، كان يذكر اهللا تعاىل يف السراء فنزلت به الضراء؛ فيستغفرون له: قالت املالئكة

صوت منكر من آدمي كان ال يذكر اهللا يف : فإذا كان ال يذكر اهللا يف السراء فنزلت به الضراء قالت املالئكة
وهذا يدل على أن اآلية يف الذاكر هللا تعاىل يف السراء والضراء، . هللا لهالسراء فنزلت به الضراء فال يستغفرون ا

حيتمل أن يقصدوا باالستغفار طلب احللم والغفران يف . واهللا أعلم. فهي خاصة ببعض من يف األرض من املؤمنني
، } إِنَُّه كَانَ َحِليماً غَفُوراً{: إىل أن قال -] ٤١: فاطر[} إِنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماَواِت َوالْأَْرَض أَنْ َتزُوال{: قوله تعاىل
واملراد احللم عنهم وأال يعاجلهم باالنتقام؛ ]. ٦: الرعد[} َوإِنَّ َربََّك لَذُو َمْغِفَرٍة ِللنَّاسِ َعلَى ظُلِْمهِْم{: وقوله تعاىل

ة، ووجدنا أغشى عباد اهللا لعباد وجدنا أنصح عباد اهللا لعباد اهللا املالئك: وقال مطرف. فيكون عاما؛ قال الزخمشري
هيب وعظم جل وعز يف االبتداء، : قال بعض العلماء} أَال إِنَّ اللََّه ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم{. وقد تقدم. اهللا الشياطني

  .وألطف وبشر يف االنتهاء
  }ْم َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بِوَِكيلٍوَالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء اللَُّه َحِفيظٌ َعلَْيهِ{ ٦: اآلية

أي حيفظ أعماهلم } اللَُّه َحِفيظٌ َعلَْيهِْم{. يعين أصناما يعبدوهنا} َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء{: قوله تعاىل
أي " السماء وحق هلا أن تئط أطت: "ويف اخلرب. وهذه منسوخة بآية السيف} َوَما أَْنَت َعلَْيهِمْ بَِوِكيلٍ{. ليجازيهم هبا

  .صوتت من ثقل سكاهنا لكثرهتم، فهم مع كثرهتم ال يفترون عن عبادة اهللا؛ وهؤالء الكفار يشركون به
ْيَب ِفيِه فَرِيٌق ِفي َر َوكَذَِلكَ أَْوحَْيَنا إِلَْيَك قُْرآناً َعَربِّياً ِلُتْنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحوْلََها َوتُْنِذَر َيْوَم الَْجْمعِ ال{ ٧: اآلية

  }الَْجنَِّة َوفَرِيٌق ِفي السَّعِريِ
أي وكما أوحينا إليك وإىل من قبلك هذه املعاين فكذلك أوحينا } وَكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك قُْرآناً َعَربِّياً{: قوله تعاىل

ن قومك؛ كما أرسلنا كل رسول بلسان أي أنزلنا عليك قرآنا عربيا بلسا: قيل. إليك قرآنا عربيا بيناه بلغة العرب
َوَمْن {. قيل ملكة أم القرى ألن األرض دحيت من حتها. يعين مكة} َعرَبِّياً ِلتُْنِذرَ أُمَّ الْقَُرى{. واملعىن واحد. قومه
فَرِيقٌ {. ال شك فيه} ال َرْيَب ِفيِه{. أي بيوم اجلمع، وهو يوم القيامة} َوُتْنِذَر َيْوَم الَْجمْعِ{. من سائر اخللق} َحْولَهَا

لتنذر فريقا يف اجلنة وفريقا يف : وأجاز الكسائي النصب على تقدير. ابتداء وخرب} ِفي الَْجنَِّة َوفَرِيٌق ِفي السَّعِريِ
  .السعري
  }الظَّاِلُمونَ َما لَُهْم ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصريٍَولَوْ َشاَء اللَُّه لََجَعلَُهمْ أُمَّةً َواِحَدةً وَلَِكْن ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه َو{ ٨: اآلية

. أهل دين واحد؛ أو أهل ضاللة أو أهل هدى: قال الضحاك} َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَُهْم أُمَّةً وَاِحدَةً{: قوله تعاىل



} ُمونَ َما لَُهْم ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصريٍَوالظَّاِل{. يف اإلسالم: قال أنس بن مالك} وَلَِكْن ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمتِِه{
بالرفع } َوال َنصِريٍ{وجيوز . عطف على اللفظ} َما لَُهْم ِمْن َوِليٍّ َوال َنصِريٍ{رفع على االبتداء، واخلرب } وَالظَّاِلُمونَ{

  زائدة} من{على املوضع و 

  }َو الْوَِليُّ َوُهَو ُيْحيِي الَْموَْتى َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌرأَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء فَاللَُّه ُه{ ٩: اآلية
أي وليك يا حممد وويل } فَاللَُّه ُهَو الْوَِليُّ{. يعين أصناما} ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء{. أي بل اختذوا} أَمِ اتََّخذُوا{: قوله تعاىل

وغريه من األولياء ال } َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر{. يريد عند البعث} ىَوُهَو ُيحْيِي الْمَْوَت{. من اتبعك، ال ويل سواه
  .يقدر على شيء

  }َوَما اْخَتلَفُْتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء فَُحكُْمُه إِلَى اللَِّه ذَِلكُُم اللَُّه َربِّي َعلَْيِه َتَوكَّلُْت وَإِلَْيِه أُنِيُب{ ١٠: اآلية
حكاية قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمؤمنني؛ أي } فُْتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء فَُحكُْمُه إِلَى اللَِّهَوَما اْخَتلَ{: قوله تعاىل

وما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب واملشركني من أمر الدين، فقولوا هلم حكمه إىل اهللا ال إليكم، وقد حكم أن 
أي املوصوف هبذه الصفات هو ريب } ذَِلكُُم اللَُّه{. لقى من بيان اهللاوأمور الشرائع إمنا تت. الدين هو اإلسالم ال غريه

َربِّي َعلَْيِه {. أي قل هلم يا حممد ذلكم اهللا الذي حييي املوتى وحيكم بني املختلفني هو ريب: وحده؛ وفيه إضمار
  .أرجع} وَإِلَْيِه أُنِيُب{. اعتمدت} َتَوكَّلُْت
َوالْأَْرضِ جََعلَ لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُمْ أَزَْواجاً َوِمَن الْأَْنَعامِ أَْزوَاجاً َيذَْرأُكُْم ِفيِه لَْيَس كَِمثِْلِه فَاِطُر السََّماَواِت { ١١: اآلية

  }َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَْبِصُري
وجيوز النصب على . بالرفع على النعت السم اهللا، أو على تقدير هو فاطر} فَاِطُر السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ{: قوله تعاىل

جََعلَ لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُمْ {. وقد تقدم. املبدع واخلالق: والفاطر. } عليه{النداء، واجلر على البدل من اهلاء يف 
  وإمنا. قيل معناه إناثا} أَزَْواجاً

يعين } ْنَعامِ أَْزوَاجاًَوِمَن الْأَ{. نسال بعد نسل: وقال جماهد. ألنه خلق حواء من ضلع آدم} ِمْن أَْنفُِسكُْم{: قال
أي خيلقكم وينشئكم } َيذَْرأُكُْم ِفيِه{. ذكور اإلبل والبقر والضأن واملعز وإناثها" األنعام"الثمانية اليت ذكرها يف 

معىن : وكذلك قال الزجاج. مبعىن به} ِفيِه{: وقال الفراء وابن كيسان. يف البطن: وقيل. أي يف الرحم} ِفيِه{
} ِفيِه{إن اهلاء يف : وقيل. يكثركم به؛ أي يكثركم جيعلكم أزواجا، أي حالئل؛ ألهنن سبب النسل} يِهَيذَْرأُكُْم ِف{

أي يف الزوج؛ أي } َيذَْرأُكُْم ِفيِه{: ابن قتيبة. خيلقكم ويكثركم يف اجلعل: ؛ فكأنه قال} َجَعل{للجعل؛ ودل عليه 
لَْيسَ {. وفيه بعد؛ ألن الرحم مؤنثة ومل يتقدم هلا ذكر يف الرحم،} ِفيِه{ويكون : وقال. خيلقكم يف بطون اإلناث

  :قال. إن الكاف زائدة للتوكيد؛ أي ليس مثله شيء: قيل} كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميعُ الَْبصُِري
  وصاليات ككما يؤثفني

هو شيء؛ حنو قوله ليس ك: املثل زائدة للتوكيد؛ وهو قول ثعلب: وقيل. فأدخل على الكاف كافا تأكيدا للتشبيه
فان آمنوا مبا آمنتم به {ويف حرف ابن مسعود ]. ١٣٧: البقرة. [}فَإِنْ آَمنُوا بِِمثْلِ َما آَمنُْتْم بِِه فَقَِد اْهَتدَْوا{: تعاىل

  :قال أوس بن حجر} فقد اهتدوا
  ـيل يغشاهم مطر منهمر... وقتلى كمثل جذوع النخـ 

ن اهللا جل امسه يف عظمته وكربيائه وملكوته وحسىن أمسائه وعلّي صفاته، والذي يعتقد يف هذا الباب أ. أي كجذوع
ال يشبه شيئا من خملوقاته وال يشبه به، وإمنا جاء مما أطلقه الشرع على اخلالق واملخلوق، فال تشابه بينهما يف املعىن 



اض واألعراض، وهو احلقيقي؛ إذ صفات القدمي جل وعز خبالف صفات املخلوق؛ إذ صفاهتم ال تنفك عن األغر
  الكتاب األسىن(تعاىل منزه عن ذلك؛ بل مل يزل بأمسائه وبصفاته على ما بيناه يف 

: وقد قال بعض العلماء احملققني. } لَْيَس كَِمثِْلِه َشيٌْء{: ، وكفى يف هذا قوله احلق"يف شرح أمساء اهللا احلسىن
ليس كذاته : وزاد الواسطي رمحه اهللا بيانا فقال. التوحيد إثبات ذات غري مشبهة للذوات وال معطلة من الصفات

ذات، وال كامسه اسم، وال كفعله فعل، وال كصفته صفة إال من جهة موافقة اللفظ؛ وجلت الذات القدمية أن 
وهذا كله مذهب أهل احلق والسنة . يكون هلا صفة حديثة؛ كما استحال أن يكون للذات احملدثة صفة قدمية

  !عنهم رضي اهللا . واجلماعة
  }لَُه َمقَاِليدُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر إِنَّهُ بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم{ ١٢: اآلية

؛ والذي ميلك املفاتيح ميلك اخلزائن: النحاس. بيانه" الزمر"تقدم يف } لَُه َمقَالِيُد السََّماَواِت وَالْأَْرضِ{: قوله تعاىل
يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدرُ إِنَُّه بِكُلِّ {. إقليد، ومجعه على غري قياس؛ كمحاسن والواحد حسن: يقال للمفاتيح
  .تقدم} َشْيٍء َعِليٌم

ا بِِه إِبَْراِهيَم َومُوَسى َوِعيَسى أَنْ َشَرعَ لَكُْم ِمَن الدِّينِ َما َوصَّى بِِه ُنوحاً َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َوَما َوصَّْيَن{ ١٣: اآلية
ْن َيَشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن ُينِيُب، أَِقيُموا الدِّيَن َوال َتَتفَرَّقُوا ِفيِه كَُبَر َعلَى الُْمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه اللَُّه َيْجَتبِي إِلَْيِه َم

 اءَُهُم الْعِلُْم َبْغياً َبْينَُهْم َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى لَقُِضَي َبْينَُهْم َوإِنََّوَما َتفَرَّقُوا إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َج
  }الَِّذيَن أُورِثُوا الِْكتَاَب ِمْن َبْعِدِهمْ لَِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ

  :فيه مسألتان} ِه نُوحاًشََرَع لَكُْم ِمَن الدِّينِ َما َوصَّى بِ{: قوله تعاىل
أي الذي له مقاليد السماوات واألرض شرع لكم من الدين ما شرع } شََرَع لَكُْم ِمَن الدِّينِ{: قوله تعاىل: األوىل

وهو توحيد اهللا وطاعته، واإلميان } أَنْ أَِقيمُوا الدِّيَن{: لقوم نوج وإبراهيم وموسى وعيسى؛ مث بني ذلك بقوله تعاىل
ومل يرد الشرائع اليت هي مصاحل األمم على . وبيوم اجلزاء، وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلما برسله وكتبه

وقد تقدم ] ٤٨: املائدة[} ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمنَْهاجاً{: حسن أحواهلا، فإهنا خمتلفة متفاوتة؛ قال اهللا تعاىل
الطريق : والشارع. وقد شرع هلم يشرع شرعا أي سن. املسالك أي هنج وأوضح وبني" شرع"ومعىن . القول فيه
وشرعت األدمي إذا . وشرعت اإلبل إذا أمكنتها من الشريعة. وقد شرع املنزل إذا كان على طريق نافذ. األعظم
وشرعت يف هذا األمر . ومسعته من أم احلمارس البكرية: إذا شققت ما بني الرجلني، قال: وقال يعقوب. سلخته
يف حمل رفع، على تقدير والذي وصى به نوحا أن أقيموا } أن} {أَنْ أَِقيُموا الدِّيَن{. ا أي خضتشروع

هو جر بدال : وقيل. هو نصب، أي شرع لكم إقامة الدين: وقيل. } عيسى{الدين،ويوقف على هذا الوجه على 
وجيوز أن تكون . ذين الوجهنيعلى ه} عيسى{وال يوقف على . به أقيموا الدين: ؛ كأنه قال} به{من اهلاء يف 

  .أن امشوا، فال يكون هلا حمل من اإلعراب: مفسرة؛ مثل} أن{
ثبت يف احلديث الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف حديث الشفاعة : قال القاضي أبو بكر بن العريب

تون نوحا فيقولون له أنت أول ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه اهللا إىل أهل األرض فيأ: "الكبري املشهور
وهذا صحيح ال إشكال فيه، كما أن آدم أول نيب بغري إشكال؛ ألن آدم مل يكن ..." رسول بعثه اهللا إىل أهل األرض

  معه إال نبوة، ومل تفرض له الفرائض وال شرعت له احملارم، وإمنا كان تنبيها على بعض



ئف احلياة والبقاء؛ واستقر املدى إىل نوح فبعثه اهللا بتحرمي األمور واقتصارا على ضرورات املعاش، وأخذا بوظا
األمهات والبنات واألخوات، ووظف عليه الواجبات وأوضح له اآلداب يف الديانات، ومل يزل ذلك يتأكد بالرسل 

تنا على واحدا بعد واحد وشريعة إثر شريعة، حىت ختمها اهللا خبري امللل مل -صلوات اهللا عليهم  -يتناصر باألنبياء 
لسان أكرم الرسل نبينا حممد صلى صلى اهللا عليه وسلم؛ فكان املعىن أوصيناك يا حممد ونوحا دينا واحدا؛ يعين يف 

األصول اليت ال ختتلف فيها الشريعة، وهى التوحيد والصالة والزكاة والصيام واحلج، والتقرب إىل اهللا بصاحل 
ة إليه، والصدق والوفاء بالعهد، وأداء األمانة وصلة الرحم، وحترمي األعمال، والزلف إليه مبا يرد القلب واجلارح

الكفر والقتل والزىن واألذية للخلق كيفما تصرفت، واالعتداء على احليوان كيفما دار، واقتحام الدناءات وما يعود 
تلفت أعدادهم؛ خبرم املروآت؛ فهذا كله مشروع دينا واحدا وملة متحدة، مل ختتلف على ألسنة األنبياء وإن اخ

أي اجعلوه قائما؛ يريد دائما مستمرا حمفوظا مستقرا من غري } أَنْ أَِقيُموا الدِّيَن َوال َتتَفَرَّقُوا ِفيِه{: وذلك قوله تعاىل
: الفتح[} فََمْن َنكَثَ فَإِنََّما َيْنكُثُ َعلَى َنفْسِِه{خالف فيه وال أضطراب؛ فمن اخللق من وىف بذلك ومنهم من نكث؛ 

واختلفت الشرائع وراء هذا يف معان حسبما أراده اهللا مما اقتضت املصلحة وأوجبت احلكمة وضعه يف ]. ١٠
مل يبعث اهللا نبيا قط إال وصاه بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة واإلقرار هللا : قال جماهد. واهللا أعلم. األزمنة على األمم

يعين حتليل احلالل : وقال قتادة. بن عباس، وهو قول الكليببالطاعة، فذلك دينه الذي شرع هلم؛ وقال الواليب عن ا
. وما ذكره القاضي جيمع هذه األقوال ويزيد عليها. حترمي األمهات واألخوات والبنات: وقال احلكم. وحترمي احلرام

  .وخصى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بالذكر ألهنم أرباب الشرائع
كرب : قال قتادة. من التوحيد ورفض األوثان} َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه{. أي عظم عليهم} َنيكَُبَر َعلَى الُْمْشرِِك{: قوله تعاىل

على املشركني فاشتد عليهم شهادة أن ال إله إال اهللا، وضاق هبا إبليس وجنوده، فأىب اهللا عز وجل إال أن ينصرها 
  ويعليها ويظهرها على من

َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن {. واالجتباء االختبار؛ أي خيتار للتوحيد من يشاء. أي خيتار} َشاُءاللَُّه َيْجتَبِي إِلَْيِه َمْن َي{. ناوأها
} إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاءَُهُم الِْعلُْم{. يعين قريشا: قال ابن عباس} َوَما َتفَرَّقُوا{. أي يستخلص لدينه من رجع إليه} ُينِيُب

َوأَقَْسُموا بِاللَّهِ {: أن يبعث إليهم نيب؛ دليله قوله تعاىل يف سورة فاطر حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ وكانوا يتمنون
} فَلَمَّا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا كَفَُروا بِِه{: وقال يف سورة البقرة. يريد نبيا] ٤٢: فاطر[} َجْهَد أَْيَمانِهِْم لَِئْن َجاَءُهْم َنذِيٌر

أمم األنبياء املتقدمني؛ فإهنم فيما بينهم اختلفوا ملا طال هبم املدى، : وقيل. على ما تقدم بيانه هناك] ٨٩: البقرة[
َوَما تَفَرَّقَ الَِّذيَن أُوُتوا {: يعين أهل الكتاب؛ دليله يف سورة املنفكني: وقال ابن عباس أيضا. فأمن قوم وكفر قوم

واليهود حسدوه ملا بعث؛ ! مل ُخص بالنبوة: فاملشركون قالوا]. ٤: البينة[} الِْكَتابَ إِلَّا ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيِّنَةُ
أي بغيا من بعضهم على بعض طلبا للرياسة، فليس تفرقهم لقصوره يف البيان } َبْغياً بَْيَنُهْم{. وكذا النصارى

إِلَى {. لعقاب عن هؤالءيف تأخري ا} َولَْوال كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربَِّك{. واحلجج، ولكن للبغي والظلم واالشتغال بالدنيا
إىل األجل الذي قضي فيه : وقيل]. ٤٦: القمر[} َبلِ السَّاَعةُ َمْوِعُدُهْم{: القيامة؛ لقوله تعاىل: قيل} أََجلٍ ُمَسّمًى

اليهود  يريد} َوإِنَّ الَِّذيَن أُورِثُوا الِْكَتاَب{. أي بني من آمن وبني من كفر بنزول العذاب} لَقُِضَي َبْينَُهْم{. بعذاهبم
. من الذي أوصى به األنبياء} لَِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ{. أي من بعد املختلفني يف احلق} ِمْن بَْعِدِهْم{. والنصارى

. من بعد اليهود النصارى} ِمْن َبْعدِِهْم{. قريش} إِنَّ الَِّذيَن أُورِثُوا الِْكَتاَب{: وقيل. والكتاب هنا التوراة واإلجنيل
من قبلهم؛ يعين من قبل مشركي مكة، وهم } ِمْن َبْعدِِهْم{معىن : وقال جماهد. قرآن أو من حممدمن ال} لفي شك{

  .اليهود والنصارى



أَْعِدلَ َوأُِمْرُت ِل فَِلذَِلَك فَاْدُع َواْستَِقْم كََما أُمِْرَت َوال تَتَّبِْع أَهَْواَءُهْم َوقُلْ آَمْنُت بَِما أَنَْزلَ اللَُّه ِمْن ِكَتابٍ{ ١٥: اآلية
  }ْجَمُع بَْيَنَنا وَإِلَْيِه الَْمصُِريَبْيَنكُُم اللَُّه َربَُّنا َورَبُّكُْم لََنا أَْعَمالَُنا وَلَكُْم أَْعَمالُكُْم ال ُحجَّةَ َبيَْنَنا َوَبيَْنكُُم اللَُّه َي

: لليهود والنصارى، أو لقريش قيل له ملا أجاز أن يكون الشك} فَِلذَِلَك فَاْدُع وَاْسَتِقْم كََما أُِمْرَت{: قوله تعاىل
فالالم . أي فتبينت شكهم فادع إىل اهللا؛ أي إىل ذلك الدين الذي شرعه اهللا لألنبياء ووصاهم به} فَِلذَِلَك فَاْدُع{

ول وقد تقدم أ. مبعىن هذا} ذَِلَك{و . أي إليها] ٥: الزلزلة[} بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لَهَا{: مبعىن إىل؛ كقوله تعاىل
يف الكالم تقدمي وتأخري؛ واملعىن كرب على املشركني ما تدعوهم إليه : وقيل. واملعىن فلهذا القرآن فادع". البقرة"

: قال ابن عباس. فمن أجل ذلك الذي تقدم ذكره فادع واستقم: إن الالم على باهبا؛ واملعىن: وقيل. فلذلك فادع
: وقال سفيان. أي استقم على أمر اهللا: قال قتادة. له عليه السالمخطاب } وَاْستَِقْم{. أي إىل القرآن فادع اخللق
أي ال تنظر إىل خالف من } َوال تَتَّبِْع أَهَْواَءُهْم{. استقم على تبليغ الرسالة: وقال الضحاك. أي استقم على القرآن

أُمِْرُت أَنْ أُْسِلمَ {: أي أن أعدل؛ كقوله تعاىل} َبْيَنكُُموَقُلْ آَمْنُت بَِما أَْنَزلَ اللَُّه ِمْن ِكَتابٍ َوأُمِْرُت ِلأَْعِدلَ {. خالفك
ألسوي بينكم يف : قال ابن عباس وأبو العالية. هي الم كي، أي لكي أعدل: وقيل]. ٦٦: غافر[} ِلَربِّ الْعَالَِمَني

عدل يف هذا العدل هو ال: ألعدل يف مجيع األحوال وقيل: وقال غريمها. الدين فأومن بكل كتاب وبكل رسول
قال ابن عباس } اللَُّه رَبَُّنا َوَربُّكُْم لََنا أَْعمَالَُنا وَلَكُمْ أَْعَمالُكُْم ال ُحجَّةَ بَْيَنَنا وََبْيَنكُُم{. وقيل يف التبليغ. األحكام
اللَِّه َوال بِالَْيْومِ قَاِتلُوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِ{: نسخت بقوله: قال. اخلطاب لليهود؛ أي لنا ديننا ولكم دينكم: وجماهد
ليس : وقيل. ال خصومة بيننا وبينكم} ال ُحجَّةَ َبْيَنَنا وََبْيَنكُُم{ومعىن : قال جماهد. اآلية] ٢٩: التوبة[} الْآخِرِ

  مبنسوخ،

: قال النحاس. ألن الرباهني قد ظهرت، واحلجج قد قامت، فلم يبق إال العناد، وبعد العناد ال حجة وال جدال
كما . مل يؤمر أن حيتج عليكم يقاتلكم؛ مث نسخ هذا: على ذلك القول} ال ُحجَّةَ َبْيَنَنا وََبْيَنكُُم{يكون معىن  وجيوز أن

اللَُّه {. حول الناس بعد؛ جلاز أن يقال نسخ ذلك. ال تصل إىل الكعبة، مث: أن قائال لو قال من قبل أن حتول القبلة
: وقيل. أي فهو حيكم بيننا إذا صرنا إليه، وجيازي كال مبا كان عليه} َوإِلَْيهِ الَْمِصُري{. يريد يوم القيامة} َيْجَمُع َبْيَننَا

إن هذه اآلية نزلت يف الوليد بن املغرية وشيبة بن ربيعة، وقد سأال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرجع عن 
  .ة بابنتهدعوته ودينه إىل دين قريش، على أن يعطيه الوليد نصف ماله ويزوجه شيب

 َولَُهْم َعذَاٌب وَالَِّذيَن ُيَحاجُّونَ ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما اْسُتجِيَب لَُه ُحجَُّتُهْم َداِحَضةٌ ِعْنَد َربِّهِْم َوَعلَيْهِْم غََضٌب{ ١٦: اآلية
  }َشِديٌد

من بعد ما أسلم : قال جماهد} ا اْسُتجِيَب لَُهِمْن بَْعِد َم{. رجع إىل املشركني} َوالَِّذيَن ُيحَاجُّونَ ِفي اللَِّه{: قوله تعاىل
الذين حياجون يف اهللا اليهود والنصارى، وحماجتهم : وقال قتادة. وهؤالء قد تومهوا أن اجلاهلية تعود: قال. الناس

. ياءقوهلم نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم؛ وكانوا يرون ألنفسهم الفضيلة بأهنم أهل الكتاب وأهنم أوالد األنب
وَالَِّذيَن ُيَحاجُّونَ {: فقال اهللا تعاىل] ٧٣: مرمي[} أَيُّ الْفَرِيقَْينِ َخْيٌر َمقَاماً َوأَْحَسُن َنِدّياً{: وكان املشركون يقولون

واهلاء . موضعه أي ال ثبات هلا كالشيء الذي يزل عن} ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما اْسُتجِيَب لَُه ُحجَُّتُهْم َداِحَضةٌ ِعْنَد َربِّهِْم
وجيوز أن يكون للنيب صلى . جيوز أن يكون هللا عز وجل؛ أي من بعد ما وحدوا اهللا وشهدوا له بالوحدانية} له{يف 

: يقال. اهللا عليه وسلم؛ أي من بعد ما استجيب حممد صلى اهللا عليه وسلم يف دعوته من أهل بدر ونصر اهللا املؤمنني
  ومكان َدْحَض وَدَحض أيضا. اإلزالق: واإلدحاض. وأدحضها اهللا. دحضت حجته دحوضا بطلت



َوَعلَْيهِمْ {. ودحضت الشمس عن كبد السماء زالت. ودحضت رجله تدحض دحضا زلقت. أي زلق) بالتحريك(
  .يريد يف اآلخرة عذاب دائم} وَلَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد{. يريد يف الدنيا} غََضٌب
  }ِكتَاَب بِالَْحقِّ وَالِْميَزانَ َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ قَرِيٌباللَُّه الَِّذي أَْنَزلَ الْ{ ١٧: اآلية

} بِالْحَقِّ{. وما يريدك لعل الساعة قريب يعين القرآن وسائر الكتب املنزلة} اللَُّه الَِّذي أَنَْزلَ الْكَِتاَب{: قوله تعاىل
والعدل يسمى ميزانا؛ ألن امليزان آله . ملفسرينأي العدل؛ قال ابن عباس وأكثر ا} َوالِْميَزانَ{. أي بالصدق

امليزان العدل فيما : وقال قتاده. امليزان ما بني يف الكتب مما جيب على اإلنسان أن يعمل به: وقيل. اإلنصاف والعدل
: وقيل .هو اجلزاء على الطاعة بالثواب وعلى املعصية بالعقاب: وقيل. وهذه األقوال متقاربة املعىن. أمر به وهني عنه

إنه امليزان نفسه الذي يوزن به، أنزله من السماء وعلم العباد الوزن به؛ لئال يكون بينهم تظامل وتباخس؛ قال اهللا 
قال ]. ٢٥ :احلديد[} لَقَدْ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبيِّنَاِت وَأَْنزَلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس بِالِْقسِْط{: تعاىل
امليزان حممد صلى اهللا : وقيل. هو إهلامه للخلق أن يعملوه ويعملوا به. ومعىن أنزل امليزان. هو الذي يوزن به: جماهد

حيضه على العمل بالكتاب . فلم خيربه هبا} وََما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ قَرِيٌب{. عليه وسلم يقضي بينكم بكتاب اهللا
مل بالشرائع قبل أن يفاجئ اليوم الذي يكون فيه احملاسبة ووزن األعمال، فيوىف ملن أوىف والعدل والسوية، والع

ومل يقل قريبة؛ ألن تأنيثها } قريب{: وقال. أي منك وأنت ال تدري} لََعلَّ السَّاَعةَ قَرِيٌب{فـ . ويطفف ملن طفف
} قريب{: وقال الكسائي. يء الساعة قريبلعل البعث أو لعل جم: واملعىن. غري حقيقي ألهنا كالوقت؛ قاله الزجاج

} إِنَّ َرْحَمَت اللَِّه قَرِيٌب ِمَن الُْمْحِسنَِني{: نعت ينعت به املذكر واملؤنث واجلمع مبعىن ولفظ واحد؛ قال اهللا تعاىل
  :قال الشاعر] ٥٦: األعراف[

  فلما وصلنا نصب أعينهم غبنا... وكنا قريبا والديار بعيدة 

نَّ الَِّذيَن َتْعجِلُ بَِها الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بَِها َوالَِّذيَن آَمُنوا ُمْشِفقُونَ ِمْنَها َوَيْعلَُمونَ أَنََّها الَْحقُّ أَال إَِيْس{ ١٨: اآلية -
  }ُيَماُرونَ ِفي السَّاَعِة لَِفي َضاللٍ َبعِيٍد

على طريق االستهزاء، ظنا منهم أهنا غري آتية، أو إيهاما يعين } َيْستَْعجِلُ بَِها الَِّذيَن ال ُيؤِْمُنونَ بِهَا{: قوله تعاىل
أي خائفون وجلون الستقصارهم أنفسهم مع اجلهد يف } وَالَِّذيَن آَمُنوا ُمْشِفقُونَ ِمْنهَا{. للضعفة أهنا ال تكون
مِْنَها {]. ٦٠: املؤمنون[} هِمْ رَاجُِعونَوَالَِّذيَن ُيْؤُتونَ َما آتَْوا َوقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ أَنَُّهْم إِلَى َربِّ{: الطاعة؛ كما قال

أي يشكون وخياصمون يف قيام } أَال إِنَّ الَِّذيَن ُيَماُرونَ ِفي السَّاَعِة{. أي اليت ال شك فيها} َوَيْعلَُمونَ أَنََّها الَْحقُّ
ي أنشأهم من تراب مث من أي عن احلق وطريق االعتبار؛ إذ لو تذكروا لعلموا أن الذ} لَِفي َضاللٍ َبعِيٍد{. الساعة

  .نطفة إىل أن بلغوا ما بلغوا، قادر على أن يبعثهم
  }اللَُّه لَِطيٌف بِعَِباِدِه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء َوُهَو الْقَوِيُّ الَْعزِيُز{ ١٩: اآلية

وقال . رفيق هبم: ديوقال الس. بار هبم: وقال عكرمة. حفي هبم: قال ابن عباس} اللَُّه لَِطيفٌ بِِعَباِدِه{: قوله تعاىل
  :قال. لطيف، هبم يف العرض واحملاسبة: وقال القرظي. لطيف بالرب والفاجر؛ حيث مل يقتلهم جوعا مبعاصيهم: مقاتل

  يسائلهم فيه اجلليل ويلطف... غدا عند موىل اخللق للخلق موقف 
. ه جعل ورزقك من الطيباتأن: أحدمها: يلطف هبم يف الرزق من وجهني: وقال جعفر بن حممد بن علي بن احلسني

. لطيف هبم يف القرآن وتفصيله وتفسريه: وقال احلسني بن الفضل. أنه مل يدفعه إليك مرة واحدة فتبذوه: والثاين
  لطيف: وقال اجلنيد



اللطيف مبن جلأ إليه من عباده إذا : وقال حممد بن علي الكتاين. بأوليائه حىت عرفوه، ولو لطف بأعدائه ملا جحدوه
إن اهللا : "وجاء يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم. ن اخللق توكل ورجع إليه، فحينئذ يقبله ويقبل عليهيئس م

تعاىل يطلع على القبور الدوارس فيقول جل وعز احمت آثارهم واضمحلت صورهم وبقي عليهم العذاب وأنا 
  :ل أبو علي الثقفي رضي اهللا عنهقا" . اللطيف وأنا أرحم الرامحني خففوا عنهم العذاب فيخفف عنهم العذاب

  أخو فطنة والثواب فيه حنيف... أمر بأفناء القبور كأنين 
  وريب مبن يلجأ إليه لطيف... ومن شق فاه اهللا قدر رزقه 

يا : "اللطيف الذي ينشر من عباده املناقب ويستر عليهم املثالب؛ وعلى هذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل
هو الذي جيرب الكسري وييسر : وقيل. هو الذي يقبل القليل ويبذل اجلزيل: وقيل". وستر القبيح من أظهر اجلميل

هو الذي يبذل لعبده النعمة فوق اهلمة : وقيل. هو الذي ال خياف إال عدله وال يرجى إال فضله: وقيل. العسري
َوأَْسَبغَ َعلَْيكُْم نَِعَمهُ {] ١٨: النحل[} ِه ال ُتْحُصوَهاَوإِنْ تَُعدُّوا نِْعَمةَ اللَّ{: ويكفله الطاعة فوق الطاقة؛ قال تعاىل

ُيرِيُد اللَُّه أَنْ ُيَخفِّفَ {، ]٧٨:احلج[} َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ{: ، وقال]٢٠: لقمان[} ظَاِهَرةً َوبَاِطنَةً
هو الذي ال يعاجل من عصاه وال : وقيل. ر املدحةهو الذي يعني على اخلدمة ويكث: وقيل]. ٢٨: النساء[} َعْنكُْم

هو الذي يرحم : وقيل. هو الذي يعفو عمن يهفو: وقيل. هو الذي ال يرد سائله يوئس آمله: وقيل. خييب من رجاه
هو الذي أوقد يف أسرار العارفني من املشاهدة سراجا، وجعل الصراط املستقيم هلم . وقيل. من ال يرحم نفسه
وقد ذكرنا . قول أيب العالية واجلنيد أيضا" األنعام"وقد مضى يف . هلم من سحائب بره ماء ثجاجا منهاجا، وأجزل

وحيرم من } يَْرُزُق َمْن َيَشاُء{. عند امسه اللطيف، واحلمد هللا" الكتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن(مجيع هذا يف 
  ويف تفضيل قوم باملال حكمة؛ ليحتاج. يشاء

وأيضا . ، فكان هذا لطفا بالعباد]٣٢: الزخرف[} ِليَتَِّخذَ َبْعضُُهْم بَْعضاً ُسخْرِّياً{: لبعض؛ كما قالالبعض إىل ا
على ما ] ٢٠: الفرقان[} َوَجَعلَْنا بَْعَضكُْم ِلبَْعضٍ ِفْتَنةً أََتْصبِرُونَ{: ليمتحن الغين بالفقري والفقري بالغين؛ كما قال

  }الْعَزِيُز َوُهَو الْقَوِيُّ{. تقدم بيانه
ُه ِفي الْآخَِرِة َمْن كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ الْآِخَرِة َنزِْد لَُه ِفي َحْرِثِه َوَمْن كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ الدُّْنَيا نُْؤِتِه ِمْنَها َوَما لَ{ ٢٠: اآلية

  }ِمْن َنِصيبٍ
: ومنه قول عبداهللا بن عمر. احلرث العمل والكسب} َمْن كَانَ يُرِيدُ َحْرثَ الْآخَِرِة َنزِدْ لَُه ِفي حَْرِثِه{: قوله تعاىل

واملعىن أي من طلب . ومنه مسي الرجل حارثا. واحرث لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل آلخرتك كأنك متوت غدا
مبا رزقناه حرثا آلخرته، فأدى حقوق اهللا وأنفق يف إعزاز الدين؛ فإمنا نعطيه ثواب ذلك للواحد عشرا إىل سبعمائة 

أي طلب باملال الذي آتاه اهللا رياسة الدنيا والصل إىل احملظورات، فإنا ال } َوَمْن كَانَ يُرِيُد َحْرثَ الدُّْنيَا{. فأكثر
َمْن كَانَ يُرِيُد الْعَاجِلَةَ َعجَّلَْنا لَُه ِفيَها َما {: حنرمه الرزق أصال، ولكن ال حظ به يف اآلخرة من ماله؛ قال اهللا تعاىل

َوَمْن أَرَاَد الْآِخَرةَ َوسََعى لََها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئكَ . رِيُد ثُمَّ َجَعلَْنا لَهُ َجهَنََّم َيْصالَها َمذُْموماً َمْدحُوراًَنَشاُء ِلَمْن ُن
حرث : لوقي. نوفقه للعبادة ونسهلها عليه} َنزِْد لَُه ِفي حَْرثِِه{: وقيل]. ١٨: اإلسراء[} كَانَ َسْعُيُهْم َمْشكُوراً

اآلية يف : وقيل. أي نعطه الدنيا مع اآلخرة} نَزِْد لَُه ِفي حَْرِثِه{: قيل. اآلخرة الطاعة؛ أي من أطاع فله الثواب
والظاهر أن اآلية : قال القشريي. الغزو؛ أي من أراد بغزوه اآلخرة أوتى الثواب، ومن أراد بغزوه الغنيمة أويت منها

إن اهللا يعطي على نية : وقال قتادة. أي ال ينبغي له أن يغتر بذ لك ألن الدنيا ال تبقىيف الكافر؛ يوسع له يف الدنيا؛ 



من عمل آلخرته : "يقول اهللا تعاىل: وقال أيضا. اآلخرة ما شاء من أمر الدنيا، وال يعطي على نية الدنيا إال الدنيا
  ته مل جنعل له نصيبا يف اآلخرةزدناه يف عمله وأعطيناه من الدنيا ما كتبنا له ومن أثر دنياه على آخر

وروى جويرب عن ". إال النار ومل يصب من الدنيا إال رزقا قد قسمناه له ال بد أن كان يؤتاه مع إيثار أو غري إيثار
من كال من األبرار يريد بعمله } َمْن كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ الْآِخرَِة{: وقوله عز وجل: الضحاك عن ابن عباس قال

َمْن كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ الدُّْنَيا نُْؤِتِه ِمْنَها َوَما لَُه ِفي الْآِخَرةِ {َ. أي يف حسناته} َنزِدْ لَُه ِفي َحْرثِِه{آلخرة الصاحل ثواب ا
  }ِمْن َنِصيبٍ

ك يف مث نسخ ذل} ُنْؤِتِه ِمنَْها{أي من كان من الفجار يريد بعمله احلسن الدنيا } َوَمْن كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ الدُّْنيَا{
والصواب أن هذا ليس ]. ١٨. اإلسراء[} َمْن كَانَ ُيرِيُد الَْعاجِلَةَ َعجَّلَْنا لَُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد{: اإلسراء

: أال ترى أنه قد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. بنسخ؛ ألن هذا خرب األشياء كلها بإرادة اهللا عز وجل
وقد قال قتادة ما تقدم ذكره، وهو يبني لك أن ال ". م اغفر يل إن شئت اللهم ارمحين إن شئتال يقل أحدكم الله"

  .واهللا املستعان. أن هذا من باب املطلق واملقيد، وأن النسخ ال يدخل يف األخبار" هود"وقد ذكرنا يف . نسخ
ه عن فريضة الوضوء املوظف عليه؛ فإن إنه من توضأ تربدا أنه جيزي:هذه اآلية تبطل مذهب أيب حنيفة يف قوله: مسألة

فريضة الوضوء من حرث اآلخرة والتربد من حرث الدنيا، فال يدخل أحدمها على اآلخر، وال جتزي نيته عنه بظاهر 
  .هذه اآلية؛ قاله ابن العريب

َولَْوال كَِلَمةُ الْفَْصلِ لَقُِضَي َبْيَنُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِمنيَ  أَْم لَُهْم ُشَركَاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الدِّينِ َما لَْم َيأْذَنْ بِِه اللَُّه{ ٢١: اآلية
  }لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم

َشَرَع لَكُْم ِمَن الدِّينِ َما َوصَّى بِِه {: وهذا متصل بقوله. وامليم صلة واهلمزة للتقريع} أَْم لَُهمْ ُشَركَاُء{: قوله تعاىل
كانوا ال ] ١٧: الشورى[} اللَُّه الَِّذي أَنَْزلَ الْكَِتاَب بِالَْحقِّ َوالِْميَزانَ{ :، وقوله تعاىل]١٣: الشورى[} ُنوحاً

وإذا استحال هذا فاهللا مل يشرع الشرك، فمن أين ! يؤمنون به، فهل هلم آهلة شرعوا هلم الشرك الذي مل يأذن به اهللا
  يوم} لَْوال كَِلَمةُ الْفَْصلِ{. يدينون به

يف الدنيا، فعاجل الظامل بالعقوبة وأثاب } لَقُِضيَ َبْينَُهْم{]. ٤٦: القمر[} لِ السَّاَعةُ َمْوِعدُُهْمَب{: القيامة حيث قال
. يف الدنيا القتل واألسر والقهر، ويف اآلخرة عذاب النار} لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم{. أي املشركني} َوإِنَّ الظَّاِلِمَني{. الطائع

. جائز} لوال{والفصل بني املعطوف عليه جبواب } َولَْوال كَِلَمةُ{ة على العطف بفتح اهلمز} وأن{وقرأ ابن هرمز 
وجب أن الظاملني هلم عذاب أليم، فيكون منقطعا مما قبله كقراءة : رفعا على تقدير} أن{وجيوز أن يكون موضع 

  .الكسر؛ فاعلمه
اِقٌع بِهِْم وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ِفي رَْوَضاتِ تَرى الظَّاِلِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا كََسبُوا َوُهَو َو{ ٢٢: اآلية

  }الَْجنَّاِت لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِعْندَ َربِّهِْم ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري
املون ها هنا الكافرون؛ والظ. أي من جزاء ما كسبوا} ِممَّا كََسُبوا{أي خائفني } تَرى الظَّاِلِمَني ُمْشِفِقَني{: قوله تعاىل

َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِفي رَْوضَاتِ {. أي نازل هبم} َوُهَو َواِقٌع بِهِْم{. بدليل التقسيم بني املؤمن والكافر
أي من النعيم } هِْملَُهْم َما َيَشاُءونَ ِعْنَد َربِّ{". الروم"وقد مضى يف . املوضع النزه الكثري اخلضرة: الروضة} الَْجنَّاِت

أي ال يوصف وال هتتدي العقول إىل كنه صفته؛ ألن احلق إذا قال كبري } ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري{. والثواب اجلزيل
  .فمن ذا الذي يقدر قدره



قُلْ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِلَّا الَْمَودَّةَ ِفي ذَِلَك الَِّذي ُيَبشُِّر اللَُّه ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت { ٢٣: اآلية
  }الْقُْرَبى َوَمْن َيقْتَرِْف َحَسَنةً َنزِدْ لَُه ِفيَها ُحْسناً إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َشكُوٌر

من " يبشر"من أبشره، " ويبشر"، من بشره} ُيَبشُِّر{قرئ } ذَِلَك الَِّذي يَُبشُِّر اللَُّه ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل
  .بشره، وفيه حذف؛ أي يبشر اهللا به عباده املؤمنني ليتعجلوا السرور ويزدادوا منه وجدا يف الطاعة

} إِلَّا الَْمَودَّةَ ِفي الْقُرَْبى{. أي قل يا حممد ال أسألكم عل تبليغ الرسالة جعال} قُلْ ال أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجراً{: قوله تعاىل
واخلطاب لقريش خاصة؛ . استثناء ليس من األول؛ أي إال أن تودوين لقرابيت فتحفظوين} إِلَّا الَْمَودَّةَ{: قال الزجاج

أكثر الناس علينا يف هذه اآلية فكتبنا إىل : قال الشعيب. قال ابن عباس وعكرمة وجماهد وأبو مالك والشعيب وغريهم
 صلى اهللا عليه وسلم كان أوسط الناس يف قريش، فليس بطن من ابن عباس نسأله عنها؛ فكتب أن رسول اهللا

إال أن تودوين يف قرابيت منكم؛ } قُلْ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِلَّا الَْموَدَّةَ ِفي الْقُرَْبى{: بطوهنم إال وقد ولده؛ فقال اهللا له
اتبعوين للقرابة إن مل تتبعوين : الرحم؛ كأنه قال ها هنا قرابة" القرىب"فـ . أي تراعوا ما بيين وبينكم فتصدقوين

صلوين كما : "وكانت قريش تصل أرحامها فلما بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم قطعته؛ فقال: قال عكرمة. للنبوة
قل ال أسألكم عليه أجرا لكن أذكركم قرابيت؛ على استئناء ليس من أول؛ ذكره : فاملعىن على هذا". كنتم تفعلون

فقال سعيد بن } إِلَّا الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى{: ويف البخاري عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعاىل. النحاس
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن بطن من قريش إال كان له ! عجت : قرىب آل حممد؛ فقال ابن عباس: جبري

القرىب قرابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، : وقيل. فهذا قول. إال أن تصلوا ما بينكم من القرابة: فيهم قرابة، فقال
وهذا قول علي بن حسني . أي ال أسألكم أجرا إال أن تودوا قرابيت وأهل بييت، كما أمر بإعظامهم ذوي القرىب

ْم َعلَْيِه قُلْ ال أَسْأَلُكُ{: ملا أنزل اهللا عز وجل: ويف رواية سعيد بن جبري عن ابن عباس. وعمرو بن شعيب والسدي
  يا رسول اهللا، من: قالوا} أَجْراً إِلَّا الَْموَدَّةَ ِفي الْقُرَْبى

شكوت : ويدل عليه أيضا ما روي عن علي رضي اهللا عنه قال". علي وفاطمة وأبناؤمها: "هؤالء الذين نودهم ؟ قال
عة أول من يدخل اجلنة أنا وأنت أما ترضى أن تكون رابع أرب: "فقال. إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حسد الناس يل

حرمت : "وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم". واحلسن واحلسني وأزواجنا عن أمياننا ومشائلنا وذريتنا خلف أزواجنا
اجلنة على من ظلم أهل وآذاين يف عتريت ومن أصطنع صنيعة إىل أحد من ولد عبداملطلب ومل جيازه عليها فأنا أجازيه 

. املعىن إال أن يتوددوا إىل اهللا عز وجل ويتقربوا إليه بطاعته: وقال احلسن وقتادة".  يوم القيامةعليها غدا إذا لقيين
وروى قزعة بن سويد عن ابن أيب . قربة وقرىب مبعىن،؛ كالزلفة والزلفى: يقال. على هذا مبعىن القربة} القرىب{فـ 

قل ال أسألكم على ما آتيتكم به أجرا إال أن توادوا : "جنيح عن جماهد عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".وتقربوا إليه بالطاعة

يتوددون إىل اهللا عز وجل : قال} قُلْ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِلَّا الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى{وروى منصور وعوف عن احلسن 
مبكة؛ وكان املشركون يؤذون رسول اهللا صلى اهللا عليه اآلية منسوخة وإمنا نزلت : وقال قوم. ويتقربون منه بطاعته

وسلم فنزلت هذه اآلية، وأمرهم اهللا مبودة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وصلة رمحه، فلما هاجر آوته األنصار ونصروه، 
} رَِي إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَمَِنيَوَما أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْج{: وأراد اهللا أن يلحقه بإخوانه من األنبياء حيث قالوا

فنسخت ] ٤٧: سبأ[} قُلْ َما َسأَلُْتكُْم ِمْن أَْجرٍ فَُهَو لَكُْم إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى اللَِّه{: فأنزل اهللا تعاىل] ١٠٩: الشعراء[
أَْم َتْسأَلُُهْم خَْرجاً {. ، وقوله]٨٦: ص[} ُمَتكَلِّفَِنيقُلْ َما أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَما أََنا ِمَن الْ{: هبذه اآلية وبقوله



قال الضحاك ] ٤٠: الطور[} أَْم َتْسأَلُُهْم أَْجراً فَُهْم ِمْن َمْغَرمٍ ُمثْقَلُونَ{: ، وقوله]٧٢: املؤمنون[} فََخرَاُج رَبَِّك خَْيٌر
وليس بالقوي، وكفى قبحا بقول من : قال الثعليب. ورواه جويرب عن الضحاك عن ابن عباس. واحلسني بن الفضل

  إن التقرب إىل اهللا بطاعته ومودة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وأهل بيته منسوخ؛ وقد: يقول

ومن مات على حب آل حممد جعل اهللا . من مات على حب آل حممد مات شهيدا: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
بغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوبا بني عينيه أيس اليوم من رمحة  ومن مات على. زوّار يف قربه املالئكة والرمحة

  ".ومن مات على بغض آل بييت فال نصيب له يف شفاعيت. ومن مات على بغض آل حممد مل يرح رائحة اجلنة. اهللا
من مات : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وذكر هذا اخلرب الزخمشري يف تفسريه بأطول من هذا فقال: قلت

أال ومن مات على . على حب آل حممد مات شهيدا أال ومن مات على حب آل حممد مات مؤمنا مستكمل اإلميان
أال ومن مات على حب آل حممد يزف إىل اجلنة كما تزف . حب آل حممد بشره ملك، املوت باجلنة مث منكر ونكري

أال ومن مات على حب آل . ه بابان إىل اجلنةالعروس إىل بيت زوجها أال ومن مات على حب آل حممد فتح له قرب
أال ومن مات . أال ومن مات على حب آل حممد مات على السنة واجلماعة. حممد جعل اهللا قربه مزار مالئكة الرمحة

أال ومن مات على بغض آل حممد مات . على بغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوبا بني عينيه آيس من رمحة اهللا
ومذهب عكرمة ليست مبنسوخة؛ : قال النحاس". ن مات على بغض آل حممد مل يشم رائحة اجلنةأال وم. كافرا
قل ال أسألكم عليه أجرا إال أن : "كانوا يصلون أرحامهم فلما بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم قطعوه فقال: قال

  ".تودوين وحتفظوين لقرابيت وال تكذبوين
وقول احلسن : قال النحاس. لبخاري والشعيب عنه بعينه؛ وعليه ال نسخوهذا هو معىن قول ابن عباس يف ا: قلت

حسن، ويدل على صحته احلديث املسند عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما حدثنا أمحد بن حممد األزدي قال 
قال حدثنا  -وهو ابن يزيه البصري  -أخربنا الربيع بن سليمان املرادي قال أخربنا أسد بن موسى قال حدثنا قزعة 

ال أسألكم على ما أنبئكم به : "عبداهللا بن أيب جنيع عن جماهد عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فهذا املبني عن اهللا عز وجل قد قال " . من البينات واهلدى أجرأ إال أن توادوا اهللا عز وجل وأن تتقربوا إليه بطاعته

  ].٤٧: سبأ[} إِنْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى اللَِّه{:  عليه وسلم قبلههذا، وكذا قالت األنبياء صلى اهللا

ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة كانت تنوبه نوائب : واختلفوا يف سبب نزوهلا؛ فقال ابن عباس -الثانية
وتنوبه نوائب وحقوق  إن هذا الرجل هداكم اهللا به وهو ابن أخيكم،: وحقوق ال يسعها ما يف يديه؛ فقالت األنصار

نزلت حني تفاخرت األنصار واملهاجرون، : وقال احلسن. ال يسعها ما يف يديه فنجمع له؛ ففعلوا، مث أتوه به فنزلت
روى مقسم . فقالت األنصار حنن فعلنا، وفخرت املهاجرون بقرابتهم من رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أمل تكونوا أذالء فأعزكم اهللا : "صلى اهللا عليه وسلم شيئا فخطب فقال لألنصارمسع رسول اهللا : عن ابن عباس قال
. به جنيبك؟ قال: ؟ فقالوا" أمل تكونوا خائفني فأمنكم اهللا يب أال تردون علي. أمل تكونوا ضالال فهداكم اهللا يب. يب
: ل فجثوا على ركبهم فقالواقا. فعدد عليهم..." أمل يكذبك قومك فصدقناك. تقولون أمل يطردك قومك فآويناك"

قال املشركون لعل : وقال قتادة} قُلْ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجراً إِلَّا الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى { : أنفسنا وأموالنا لك؛ فنزلت
شبه باآلية، وهذا أ: قال الثعليب. حممد فيما يتعاطاه يطلب أجرا؛ فنزلت هذه اآلية؛ ليحثهم على مودته ومودة أقربائه

  .ألن السورة مكية
. فالن يقرف لعياله، أي يكسب: وأصل القرف الكسب، يقال. أي يكتسب} َوَمْن َيقَْترِْف َحَسنَةً{: قوله تعاىل



وقال . القول فيه" األنعام"وقد مضى يف . واالقتراف االكتساب؛ وهو مأخوذ من قوهلم رجل قرفة، إذا كان حمتاال
أي نضاعف له } نَزِْد لَُه ِفيَها ُحْسناً{. قال املودة آلل حممد صلى اهللا عليه وسلم} رِْف َحَسَنةًَوَمْن َيقَْت{: ابن عباس

: وقال السدي. للحسنات} َشكُور{للذنوب } غَفُوٌر{: قال قتادة} إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َشكُوٌر{. احلسنة بعشر فصاعدا
  .ناهتمحلس} َشكُور{لذنوب آل حممد عليه السالم، } غَفُوٌر{

ِحقُّ الَْحقَّ بِكَِلَماِتهِ أَْم َيقُولُونَ افْتََرى َعلَى اللَِّه كَذِباً فَإِنْ َيَشِأ اللَُّه َيْخِتْم َعلَى قَلْبَِك َويَْمُح اللَُّه الَْباِطلَ وَُي{ ٢٤: اآلية
  }إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ

واتصل الكالم مبا قبل؛ ألن اهللا . امليم صلة، والتقدير أيقولون افترى} ِه كَِذباًأَْم َيقُولُونَ افَْتَرى َعلَى اللَّ{: قوله تعاىل
} اللَُّه الَِّذي أَْنَزلَ الِْكَتابَ بِالَْحقِّ{: ، وقال]١٥: الشورى[} وَقُلْ آَمْنُت بَِما أَْنَزلَ اللَُّه ِمْن ِكَتابٍ{: تعاىل ملا قال

إن حممدا اختلق : يعين كفار قريش قالوا} قُولُونَ افْتََرى َعلَى اللَِّه كَذِباًأَْم َي{: قال إمتاما للبيان] ١٧: الشورى[
يطبع على قلبك فينسيك القرآن؛ : قال قتادة} َيْخِتْم َعلَى قَلْبَِك{شرط وجوابه } فَإِنْ َيَشِأ اللَُّه{. الكذب على اهللا

يربط } إِنْ َيَشأِ اللَُّه{: وقال جماهد ومقاتل. اآلية فأخربهم اهللا أنه لو افترى عليه لفعل مبحمد ما أخربهم به يف هذه
املعىن : وقيل. املعىن إن يشأ يزل متييزك: وقيل. على قلبك بالصرب على أذاهم حىت ال يدخل قلبك مشقة من قوهلم

فإن يشأ اهللا خيتم على قلوب : وقيل. لو حدثت نفسك أن تفتري على اهللا كذبا لطبع على قلبك؛ قال ابن عيسى
َوَيْمحُ اللَّهُ {: مث ابتدأ فقال. فاخلطاب له واملراد الكفار؛ ذكره القشريي. لكفار وعلى ألسنتهم وعاجلهم بالعقابا

واهللا ميحو الباطل؛ : فيه تقدمي وتأخري؛ جمازه: وقال الكسائي. تام} َيخِْتْم َعلَى قَلْبَِك{: قال ابن األنباري} الْبَاِطلَ
، ]١٨: العلق[، } سََنْدعُ الزَّبَانَِيةَ{: كما حذفت من قوله. هو يف موضع رفعفحذف منه الواو يف املصحف، و

أَْم َيقُولُونَ {: قوله: وقال الزجاج} َيْخِتْم َعلَى قَلْبَِك{: وألنه عطف على قوله] ١ ١: اإلسراء[} وََيْدعُ الِْأْنَسانُ{
احتجاج على من أنكر ما أتى به النيب صلى اهللا عليه } ُه الْبَاِطلََويَْمُح اللَّ{: متام؛ وقوله} افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً

بكلماته "أي اإلسالم فيثبته } وَُيِحقُّ الَْحقَّ{. وسلم؛ أي لوكان ما أتى به باطال حملاه كما جرت به عادته يف املفترين
وقيل . عام، أي مبا يف قلوب العباد} ورِإِنَُّه َعِليمٌ بِذَاِت الصُُّد{. أي مبا أنزل من القرآن" إنه عليم بذات الصدور

  .واملعىن أنك لو حدثت نفسك أن تفتري على اهللا كذبا لعلمه وطبع على قلبك. خاص
  }َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُو َعنِ السَّيِّئَاِت َوَيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ{ ٢٥: اآلية

قُلْ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِلَّا {: ملا نزل قوله تعاىل: قال ابن عباس} ي َيقَْبلُ التَّوَبةَ َعْن ِعَبادِِهَوُهوَ الَِّذ{: قوله تعاىل
ما يريد إال أن حيثنا على أقاربه من بعده؛ فأخرب جربيل النيب صلى اهللا عليه : قال قوم يف نفوسهم} الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى
يا رسول اهللا، فإنا نشهد أنك : اآلية؛ فقال القوم} أَْم َيقُولُونَ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً{: موه فأنزلوسلم، وأهنم قد اهت

واآلية . أي عن أوليائه وأهل طاعته: قال ابن عباس. }َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّوَبةَ َعْن ِعَباِدِه{: فنزلت. صادق ونتوب
أي عن } َوَيْعفُو َعنِ السَّيِّئَاِت{". التوبة"التوبة وأحكامها؛ ومضى هذا اللفظ يف وقد مضى الكالم يف معىن . عامة

وقرأ محزة والكسائي وحفص وخلف بالتاء على . أي من اخلري والشر} َوَيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ{. الشرك قبل اإلسالم
: اره أبو عبيد وأبو حامت؛ ألنه بني خربينالباقون بالياء على اخلرب، واخت. اخلطاب، وهى قراءة ابن مسعود وأصحابه

  .}وََيسَْتجِيُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت{والثاين } َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّوَبةَ َعْن ِعَباِدِه{األول 
  }ِلِه َوالْكَاِفُرونَ لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌدوََيسَْتجِيبُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت وََيزِيُدُهْم ِمْن فَْض{ ٢٦: اآلية

يف موضع نصب؛ أي ويستجيب اهللا الذين آمنوا، أي يقبل عبادة من أخلص له بقلبه وأطاع } الَِّذيَن{: قوله تعاىل



أجاب واستجاب : وجييب دعاء املؤمنني بعضمهم لبعض؛ يقال: وقيل. يعطيهم مسألتهم إذا دعوه: وقيل. ببدنه
. يشفعهم يف إخواهنم} َوَيسَْتجِيُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت{: وقال ابن عباس". البقرة"مضى يف مبعىن، وقد 

وليستدع } َوَيسَْتجِيُب الَِّذيَن آَمُنوا{معىن : وقال املربد. يشفعهم يف إخوان إخواهنم: قال} َويَزِيدُُهْم ِمْن فَْضِلِه{
ـ . حقيقة معىن استفعلالذين آمنوا اإلجابة؛ هكذا    .}َوالْكَاِفُرونَ لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد{. يف موضع رفع} الذين{ف

  }ِه َخبٌِري َبِصٌريَولَوْ َبَسطَ اللَُّه الرِّْزَق ِلِعبَاِدِه لََبغَْوا ِفي الْأَْرضِ وَلَِكْن ُينَزِّلُ بِقََدرٍ َما َيَشاُء إِنَُّه بِِعَباِد{ ٢٧: اآلية
فينا نزلت؛ نظرنا إىل أموال بين : وقال خاب بن األرت. يف قوم من أهل الصفة متنوا سعة الرزقإهنا نزلت : قيل

لََبَغْوا {. وبالصاد أيضا. وبسط الشيء نشره. معناه وسع} َولَْو َبسَطَ{. النضري وقريظة وبين قينقاع فتمناها فنزلت
بعد منزلة ودابة بعد دابة ومركبا بعد مركب  بغيهم طلبهم منزلة: وقال ابن عباس. طغوا وعصوا} ِفي الْأَْرضِ

لوكان البن آدم واديان من ذهب : "أراد لو أعطاهم الكثري لطلبوا ما هو أكثر منه، لقوله: وقيل. وملبسا بعد ملبس
لو جعلناهم سواء يف املال ملا انقاد بعضهم : وقيل. وهذا هو البغي، وهو معىن قول ابن عباس" البتغى إليهما ثالثا

أراد بالرزق املطر الذي هو سبب الرزق؛ أي لو أدام املطر لتشاغلوا به عن : وقيل. ض، ولتعطلت الصنائعلبع
كانوا إذا أخصبوا أغار بعضهم على بعض؛ فال يبعد : وقيل. الدعاء، فيقبض تارة ليتضرعوا ويبسط أخرى ليشكروا

أي لبغى هذا على ذاك وذاك على هذا؛ ألن الغىن من البغي وهو الظلم؛ } لََبَغوْا{: الزخمشري. محل البغي على هذا
". أخوف ما أخاف على أميت زهرة الدنيا وكثرهتا: "ومنه قول عليه السالم. مبطرة مأشرة، وكفى بقارون عربة

  :ولبعض العرب
  وبني بين دودان نبعا وشوحطا... وقد جعل الومسي ينبت بيننا 

أومن البغي وهو البذخ والكرب؛ أي لتكربوا يف األرض وفعلوا ما . نيعين أهنم أحيوا فحدثوا أنفسهم بالبغي والتغاب
أي ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم وقال } وَلَِكْن ُينَزِّلُ بِقََدرٍ َما َيَشاُء{. يتبع الكرب من العلو فيها والفساد

  .جيعل من يشاء غنيا ومن يشاء فقريا} ُيَنزِّلُ بِقََدرٍ َما َيَشاُء{: مقاتل

أفعال الرب سبحانه ال ختلو عن مصاحل وإن مل جيب على اهللا االستصالح؛ فقد يعلم من حال : قال علماؤنا -لثانيةا
فليس ضيق الرزق هوانا وال سعة فضيلة؛ . عبد أنه لو بسط عليه قاده ذلك إىل الفساد فيزوي عنه الدنيا مصلحة له

. ولو فعل هبم خالف ما فعل لكانوا أقرب إىل الصالحوهد أعطى أقواما مع علمه أهنم يستعملونه يف الفساد، 
وروى . واألمر على اجلملة مفوض إىل مشيئته، وال ميكن التزام مذهب االستصالح يف كل فعل من أفعال اهللا تعاىل

وإين من أهان يل وليا فقد بارزين باحملاربة : "أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل قال
وما ترددت يف شيء أنا فاعله ترددي . ألسرع شيء إىل نصرة أوليائي وإين ألغضب هلم كما يغضب الليث احلرد
وما تقرب إيل عبدي املؤمن مبثل أداء ما . يف قبض روج عبدي املؤمن يكره املوت وأنا أكره إساءته وال بد له منه

فل حىت أحبه فاذا أحببته كنت له مسعا وبصرا ولسانا ويدا وما يزال عبدي املؤمن يتقرب إيل بالنوا. افترضت عليه
وإن من عبادي املؤمنني من يسألين الباب من العبادة وإين عليم أن لو . ومؤيدا فإن سألين أعطيته وإن دعاين أجبته

وإن . فقروإن من عبادي املؤمنني من ال يصلحه إال الغىن ولو أفقرته ألفسده ال. أعطيته إياه لدخله العجب فأفسده
وإين ألدبر عبادي لعلمي بقلوهبم فإين عليم . من عبادي املؤمنني من ال يصلحه إال الفقر ولو أغنيته ألفسده الغىن

  .اللهم إين من عبادك املؤمنني الذين ال يصلحهم إال الغىن، فال تفقرين برمحتك: مث قال أنس" . خبري
  }ْن َبْعِد َما قََنطُوا وََيْنُشُر َرْحَمَتُه َوُهَو الَْوِليُّ الَْحِميُدَوُهَو الَِّذي ُينَزِّلُ الْغَْيثَ ِم{ ٢٨: اآلية



} ينزل{قرأ ابن كثري وابن حميصن ومحيد وجماهد وأبو عمرو ويعقوب وابن وثاب واألعمش وغريمها والكسائي 
. قد تقدم مجيع هذابكسر النون؛ و} قَنِطُوا{وقرأ ابن وثاب أيضا واألعمش وغريمها . الباقون بالتشديد. خمففا

  والغيث املطر؛ ومسي الغيث غيثا ألنه يغيث

وغيثت األرض تغاث غيثا فهي أرض . وغاث اهللا البالد يغيثها غيثا. وقد غاث الغيث األرض أي أصاهبا. اخللق
أتاكم املطر؟ : مررت ببعض قبائل العرب وقد مطروا فسألت عجوزا منهم: وعن األصمعي قال. مغيثة ومغيوثة

قلت هلا كيف كان املطر ! قاتل اهللا أمة بين فالن ما أفصحها : وقال ذو الرمة. غثنا ما شئنا غيثا، أي مطرنا: فقالت
والقنوط . ورمبا مسي السحاب والنبات غيثا. ذكر األول الثعليب والثاين اجلوهري. غثنا ما شئنا: عندكم ؟ فقالت

يا أمري املؤمنني، قحط املطر وقل الغيث : ال لعمر بن اخلطابذكر أن رجال ق: قال قتاده. اإلياس؛ قاله قتادة وغريه
والغيث ما كان نافعا . } َوُهَو الَِّذي ُينَزِّلُ الَْغْيثَ ِمْن َبْعِد َما قََنطُوا{: مطرمت إن شاء اهللا، مث قرأ: وقنط الناس؟ فقال

قيل املطر؛ وهو قول } َويَْنُشُر َرْحَمتَُه{. يف وقته، واملطر قد يكون نافعا وضارا يف، وقته وغري وقته؛ قال املاوردي
نزلت يف حبس املطر عن أهل مكة سبع سنني : وقال مقاتل. وقيل ظهور الشمس بعد املطر؛ ذكره املهدوي. السدي

نزلت يف األعرايب سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املطر يوم اجلمعة : وقيل. حىت قنطوا، مث أنزل اهللا املطر
} الَْحِميُد{. الذي ينصر أولياءه} الَْوِليُّ} {َوُهوَ الَْوِليُّ الَْحِميُد{. الستسقاء؛ ذكره القشريي، واهللا أعلميف خرب ا

  .احملمود بكل لسان
  }َشاُء قَدِيٌرَوِمْن آَياِتهِ َخلُْق السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبثَّ ِفيهَِما ِمْن َدابٍَّة َوُهَو َعلَى َجْمِعهِمْ إِذَا َي{ ٢٩: اآلية

قال } وََما َبثَّ ِفيهَِما ِمْن دَابٍَّة{. أي عالماته الدالة على قدرته} َوِمْن آيَاِتِه َخلُْق السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ{: قوله تعاىل
أراد ما وقال الفراء ]. ٨: النحل[} وََيْخلُُق َما ال َتْعلَُمونَ{: يدخل يف هذا املالئكة والناس، وقد قال تعاىل: جماهد

إمنا خيرج من امللح دون ] ٢٢: الرمحن[} َيْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َوالْمَْرَجانُ{: بث يف األرض دون السماء؛ كقوله
َوُهوَ {. أي من أحدمها} َيخُْرُج ِمْنُهمَا{: وقوله. تقديره وما بث يف أحدمها؛ فحذف املضاف: وقال أبو علي. العذب

  .}إِذَا َيَشاُء قَِديٌر{القيامة  أي يوم} َعلَى َجْمِعهِْم

ضِ َوَما لَكُْم َوَما أَصَاَبكُْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما كََسَبْت أَْيِديكُْم َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ، َوَما أَْنُتْم بِمُْعجِزِيَن ِفي الْأَْر{ ٣٠: اآلية
  }ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوال َنصِريٍ

الباقون . بغري فاء} بَِما كَسََبْت{قرأ نافع وابن عامر } اَبكُْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما كَسََبْت أَْيدِيكُْمَوَما أََص{: قوله تعاىل
املوصولة " ما"إن قدرت أن : قال املهدوي. بالفاء، واختاره أبو عبيد وأبو حامت للزيادة يف احلرف واألجر} فَبَِما{

ن قدرهتا اليت للشرط مل جيز احلذف عند سيبويه، وأجازه األخفش وإ. جاز حذف الفاء وإثباهتا، واإلثبات أحسن
واملصيبة هنا احلدود على املعاصى؛ قاله ]. ١٢١: األنعام[} َوإِنْ أَطَْعُتُموُهْم إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ{: واحتج بقوله تعاىل

َما أَصَاَبكُْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما َو{: ما تعلم رجل القرآن مث نسيه إال بذنب؛ قال اهللا تعاىل: وقال الضحاك. احلسن
قال . وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؛ ذكره ابن املبارك عن عبدالعزيز بن أيب رواد: مث قال} كََسَبْت أَْيِديكُْم

إمنا هذا على الترك، فأما الذي هو دائب يف تالوته حريص على حفظه إال أن النسيان يغلبه فليس من : أبو عبيد
ومما حيقق ذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ينسى الشيء من القرآن حىت يذكره؛ من ذلك . شيء ذلك يف

لقد أذكرين آيات ! ما له رمحه اهللا : "مسع قراءة رجل يف املسجد فقال: حديث عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
.  الذي أصابكم فيما مضى مبا كسبت أيديكممبعىن الذي، واملعىن" ما: "وقيل". كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا



وإذا كان يكفر عين باملصائب ويعفو عن . هذه اآلية أرجى آية يف كتاب اهللا عز وجل: وقال علي رضي اهللا عنه
وقد روي هذا املعىن مرفوعا عنه رضي اهللا عنه، قال على بن أيب طالب رضي ! كثري فما يبقى بعد كفارته وعفوه 

وما من مصيبة فبما كسبت : "ربكم بأفضل آية يف كتاب اهللا حدثنا هبا النيب صلى اهللا عليه وسلمأال أخ: اهللا عنه
واهللا أكرم من أن يثين . يا علي ما أصابكم من مرض أوعقوبة أوبالء يف الدنيا فبما كسبت أيديكم: "اآلية" أيديكم

  عليكم العقوبة يف اآلخرة وما عفا عنه

: ملا نزلت هذه اآلية قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال احلسن". يعاقب به بعد عفوهيف الدنيا فاهللا أحلم من أن 
دخلنا على : وقال احلسن". ما من اختالج عرق وال خدش عود وال نكبة حجر إال بذنب وملا يعفو اهللا عنه أكثر"

فواهللا إين ! أخي ال تفعل يا : ال بد أن أسألك عما أرى بك من الوجع؛ فقال عمران: عمران بن حصني فقال رجل
َوَما أََصاَبكُْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما كََسَبْت أَْيِديكُْم {: ألحب الوجع ومن أحبه كان أحب الناس إىل اهللا، قال اهللا تعاىل

  .فهذا مما كسبت يدي، وعفو ريب عما بقي أكثر} َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ
هذا مبا كسبت أيديكم : يا أبا أمية، ما هذا؟ قال: قرحه فقلت رأيت على ظهر كف شريح: وقال ُمرَّة اهلمذاين
إين ال أعرف هذا الغم، هذا : إن حممد بن سريين ملا ركبه الدين اغتم لذلك فقال: وقال ابن عون. ويعفو عن كثري

الوا اللوم عمن ما بال العقالء أز: وقال أمحد بن أيب احلواري قيل ألىب سليمان الداراين. بذنب أصبته منذ أربعني سنة
َوَما أََصاَبكُْم ِمْن ُمصِيَبٍة فَبَِما {: ألهنم علموا أن اهللا تعاىل إمنا ابتالهم بذنوهبم، قال اهللا تعاىل: أساء إليهم ؟ فقال

ره له ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إال بذنب مل يكن اهللا ليغف: وقال عكرمة. } كََسَبْت أَْيِديكُْم َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ
يا موسى، سل اهللا يل حاجة يقضيها يل : وروي أن رجال قال ملوسى. إال هبا أو لينال درجة مل يكن يوصله إليها إال هبا

ما بال هذا يا رب؟ : هو أعلم هبا؛ ففعل موسى؛ فلما نزل إذ هو بالرجل قد مزق السبع حلمه وقتله؛ فقال موسى
ألين درجة علمت أنه مل يبلغها بعمله فأصبته مبا ترى ألجعلها وسيلة له يف يا موسى انه س: "فقال اهللا تبارك وتعاىل له

سبحان من كان قادرا على أن ينيله تلك : فكان أبو سليمان الداراين إذا ذكر هذا احلديث يقول". نيل تلك الدرجة
  .ولكنه يفعل ما يشاء! الدرجة بال بلوى 

قال . وقد مضى القول فيه] ١٢٣: النساء[} ْن َيعَْملْ ُسوءاً ُيْجزَ بِِهَم{: ونظري هذه اآلية يف املعىن قوله تعاىل: قلت
هذا خطاب للكفار، وكان إذا : وقيل. وهذا يف حق املؤمنني، فأما الكافر فعقوبته مؤخرة إىل اآلخرة: علماؤنا

  هذا بشؤم حممد؛ فرد عليهم وقال بل ذلك: أصاهبم شر قالوا

إنه كان يقال ساعات األذى يذهنب ساعات : وقال ثابت البناين. شهرواألول أكثر وأظهر وأ. بشؤم كفركم
: الثاين. أهنا خاصة يف البالغني أن تكون عقوبة هلم، ويف األطفال أن تكون مثوبة هلم: احدمها: مث فيها قوالن. اخلطايا

أي عن كثري من } كَِثريٍ َوَيْعفُو َعْن{. أهنا عقوبة عامة للبالغني يف أنفسهم واألطفال يف غريهم من والد ووالدة
أي يعفو عن كثري من العصاة أال يعجل عليهم : وقيل. املعاصي أال يكون عليها حدود؛ وهو مقتضى قول احلسن

َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن {أي بفائتني اهللا؛ أي لن تعجزوه ولن تفوتوه } وََما أَنُْتْم بِمُْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ{. بالعقوبة
  .تقدم يف غري موضع} َوِليٍّ َوال َنصِريٍ

نَّ ِفي ذَِلكَ َوِمْن آَياِتهِ الَْجوَارِ ِفي الَْبْحرِ كَالْأَْعالمِ، إِنْ َيَشأْ ُيْسِكنِ الرِّيَح فََيظْلَلَْن َرَواِكَد َعلَى ظَْهرِِه إِ{ ٣٢: اآلية
  }لَآياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ َشكُورٍ

أي ومن عالماته الدالة على قدرته السفن اجلارية يف البحر } لْجََوارِ ِفي الَْبْحرِ كَالْأَْعالمَِوِمْن آيَاِتِه ا{: قوله تعاىل



إِنَّا لَمَّا طََغا الَْماُء َحَملَْناكُْم ِفي {: احلبال، وواحد اجلواري جارية، قال اهللا تعاىل: واألعالم. كأهنا من عظمها أعالم
هي املرأة الشابة؛ مسيت بذلك ألهنا جيري فيها : واجلارية. ة ألهنا جتري يف املاءمسيت جاري]. ١١: احلاقة[} الَْجارِيَِة

وقال . وذكر املاوردي عنه أهنا اجلبال. األعالم القصور، واحدها علم؛ ذكره الثعليب: وقال جماهد. ماء الشباب
  :قالت اخلنساء ترثي أخاها صخرا. كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم: اخلليل

  كأنه علم يف رأسه نار... ا لتأمت اهلداة به وإن صخر
أي فتبقى السفن } فََيظْلَلَْن َرَواِكَد َعلَى ظَْهرِِه{. باجلمع} الرياح{كذا قرأه أهل املدينة } إِنْ َيَشأْ ُيْسِكنِ الرِّيَح{

إذا قام  وكذلك الريح والسفينة، والسفينة، والشمس. ركد املاء ركودا سكن. سواكن على ظهر البحر ال جتري
  وركد. وكل ثابت يف مكان فهو راكد. قائم الظهرية

بكسر } فََيظِْللَْن{وقرأ قتادة . املواضع اليت يركد فيها اإلنسان وغريه: واملراكد. وركد القوم هدؤوا. امليزان استوى
أي } َك لَآياٍتإِنَّ ِفي ذَِل{. وفتح الالم وهي اللغة املشهورة. الالم األوىل على أن يكون لغة، مثل ضللت أضل

نعم العبد الصبار : قال قطرب. أي صبار على البلوى شكور على النعماء} ِلكُلِّ صَبَّارٍ َشكُورٍ{دالالت وعالمات 
فكم من منعم عليه غري شاكر، وكم من : قال عون بن عبداهللا. الشكور، الذي إذا أعطي شكر وإذا أبتلي صرب

  .مبتلى غري صابر
  }ُهنَّ بَِما كََسُبوا َوَيْعُف َعْن كَِثريٍ، َوَيْعلَمَ الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آيَاِتَنا َما لَُهْم ِمْن َمحِيصٍأَوْ ُيوبِقْ{ ٣٤: اآلية

. أي وإن يشأ جيعل الرياح عواصف فيوبق السفن أي يغرقهن بذنوب أهلها} أَْو يُوبِقُْهنَّ بَِما كََسبُوا{: قوله تعاىل
} َوَيْعُف َعْن كَِثريٍ{: وقيل. من أهلها فال يغرقهم معها؛ حكاه املاوردي} ْعُف َعْن كَِثريٍَوَي{ . يوبق أهل السفن: وقيل

باجلزم، وفيها } ويعف{والقراءة الفاشية : قال القشري. أي ويتجاوز عن كثري من الذنوب فينجيهم اهللا من اهلالك
لكها بذنوب أهلها، فال حيسن عطف إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكد ويه: إشكال؛ ألن املعىن

إن يشأ يعف، وليس املعىن ذلك بل املعىن اإلخبار عن العفو من غري شرط : على هذا ألنه يصري املعىن} يعف{
بالرفع، وهي جيدة يف } ويعفو{وقد قرأ قوم . املشيئة فهو إذا عطف على اجملزوم من حيث اللفظ ال من حيث املعىن

يعين الكفار؛ أي إذا توسطوا البحر وغشيتهم الرياح } ِذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آيَاِتَنا َما لَُهْم ِمْن َمحِيصٍَوَيعْلََم الَّ{. املعىن
من كل مكان أو بقيت السفن رواكد علموا أنه ال ملجأ له هلم سوى اهللا، وال دافع هلم إن أراد اهللا إهالكهم 

وغريها مبا يغين " البقرة"ومضى القول يف ركوب البحر يف فيخلصون له العبادة وقد مضى هذا املعىن يف غري موضع 
  وقرأ نافع وابن عامر. عن إعادته

َوُيْخزِِهمْ {: فالرفع على االستئناف بعد الشرط واجلزاء؛ كقوله يف سورة التوبة. بالرفع، الباقون بالنصب} ويعلم{
إن : ونظريه يف الكالم. رفعا] ١٥: التوبة[} ُه َعلَى َمْن َيَشاُءوََيُتوُب اللَّ{: مث قال] ١٤: التوبة[} َوَيْنُصْركُْم َعلَْيهِْم

َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه {: والنصب على الصرف؛ كقوله تعاىل. أو على أنه خرب ابتداء حمذوف. تأتين أتك ومنطلق عبداهللا
اجلزم إىل النصب استخفافا كراهية  صرف من حال]١٤٢: آل عمران[} الَِّذيَن َجاَهُدوا مِْنكُْم َوَيعْلََم الصَّابِرِيَن

  :لتوايل اجلزم؛ كقول النابغة
  ربيع الناس والشهر احلرام... فإن يهلك أبو قابوس يهلك 
  أجب الظهر ليس سنام... وميسك بعده بذناب عيش 
ألن قبلها جزما؛ } أن{نصب على إضمار : وقال الزجاج. جاز} ويعلم{ولو جزم : وهذا معىن قول الفراء، قال



وهذا يدل على أن . }وليعلم{ويف بعض املصاحف . وأكرمك باجلزم. ما تصنع أصنع مثله وإن شئت قلت: ولتق
على أن جيعل األول يف تقدير " أن"النصب بإضمار : وقال أبو علي واملربد. وليعلم أو ألن يعلم: النصب مبعىن

إن تأتين وتعطيين أكرمك، : كما تقولعلى االسم أضمر أن، . املصدر؛ أي ويكون منه عفو وأن يعلم فلما محله
أي من فرار ومهرب؛ قاله قطرب } من حميص{ومعىن . فتنصب تعطيين؛ أي إن يكن منك إتيان وأن تعطيين

فالن حييص عن احلق أي : ومنه قوهلم. خاص به البعري حيصة إذا رمى به: من ملجأ وهو مأخوذ من قوهلم: السدي
  .مييل عنه
  }َتَوكَّلُونَُتْم ِمْن َشْيٍء فََمتَاُع الَْحيَاِة الدُّْنَيا َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر وَأَْبقَى ِللَِّذيَن آَمُنوا َوَعلَى َربِّهِْم َيفََما أُوِتي{ ٣٦: اآلية

أي فإمنا هو متاع } َشْيٍء فََمتَاُع الَْحيَاِة الدُّْنَيا{. يريد من الغىن والسعة يف الدنيا} فََما أُوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء{: قوله تعاىل
يريد من } َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر وَأَْبقَى{. واخلطاب للمشركني. يف أيام قليلة متضى وتذهب؛ فال ينبغي أن يتفاخر به

نزلت يف أيب بكر الصديق حني أنفق } َوَعلَى َربِّهِمْ َيَتَوكَّلُونَ{صدقوا ووحدوا } ِللَِّذيَن آَمُنوا{الثواب على الطاعة 
  .أنفق مثانني ألفا: وجاء يف احلديث أنه. ماله يف طاعة اهللا فالمه الناس مجيع
  }وَالَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ كَبَاِئَر الِْأثْمِ وَالْفَوَاِحَش َوإِذَا َما غَِضُبوا ُهمْ َيْغِفُرونَ{ ٣٧: اآلية

  :فيه مسألتان
أي وهو } َخْيٌر وَأَْبقَى ِللَِّذيَن آَمُنوا {: جر معطوف على قولهالذين يف موضع } َوالَِّذيَن َيْجتَنُِبونَ{: قوله تعاىل: األوىل

والواحد } كَبَاِئَر الْأِثْمِ{وقرأ محزة والكسائي ". النساء"قد مضى القول يف الكبائر يف } كَبَاِئَر الْأِثْمِ{للذين جيتنبون 
، وكما جاء يف ]١٨: النحل[} اللَِّه ال ُتْحُصوهَا َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمةَ{: قد يراد به اجلمع عند اإلضافة؛ كقوله تعاىل

يعين : قال السدي} َوالْفََواِحَش{". النجم"الباقون باجلمع هنا ويف " . منعت العراق درمهها وقفيزها: "احلديث
. هباكبائر اإلمث ما تقع على الصغائر مغفورة عند اجتنا: وقال قوم. كبري اإلمث الشرك: وقال. وقال ابن عباس. الزىن

. والفواحش داخلة يف الكبائر، ولكنها تكون أفحش وأشنع كالقتل بالنسبة إىل اجلرج، والزىن بالنسبة إىل املراودة
: وقال مقاتل. الفواحش والكبائر مبعىن واحد، فكرر لتعدد اللفظ؛ أي جيتنبون املعاصي ألهنا كبائر وفواحش: وقيل

نزلت يف : قيل. أي يتجاوزون وحيملون عمن ظلمهم} وا ُهْم َيْغِفُرونََوإِذَا َما غَِضُب{. الفواحش موجبات احلدود
  يف أيب بكر حني المه الناس على: وقيل. عمر حني شتم مبكة

اجتمع أليب بكر مال مرة، فتصدق به كله يف سبيل : وعن علي رضي اهللا عنه قال. إنفاق مال كله وحني شتم فحلم
فََما أُوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء فََمَتاُع الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر وَأَْبقَى {: فنزلتاخلري؛ فالمه املسلمون وخطأه الكافرون 

شتم رجل من : وقال ابن عباس. }َوإِذَا َما غَِضبُوا ُهْم َيْغِفُرونَ{إىل قوله  -} ِللَِّذيَن آَمُنوا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ
وهذه من حماسن األخالق؛ يشفقون على ظاملهم ويصفحون ملن . لم يرد عليه شيئا؛ فنزلت اآليةاملشركني أبا بكر ف

وَالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ َوالَْعاِفَني َعنِ {: جهل عليهم؛ يطلبون بذلك ثواب اهللا تعاىل وعفوه؛ لقوله تعاىل يف آل عمران
  :وأنشد بعضهم. يظك عنهوهو أن يتناولك الرجل فتكظم غ]. ١٣٤: آل عمران[} النَّاسِ

  ووهبت ذاك له على علمي... إين عفوت لظاملي ظلمي 
  حىت بكيت له من الظلم... مازال يظلمين وأحرمه 

  }وَالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلرَبِّهِْم َوأَقَامُوا الصَّالةَ َوأَْمُرُهْم شُوَرى َبْينَُهْم َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ{ ٣٨: اآلية
هم األنصار باملدينة؛ استجابوا إىل : قال عبدالرمحن بن زيد} َوالَِّذيَن اسَْتَجابُوا لَِربِّهِْم َوأَقَاُموا الصَّالةَ{: تعاىلقوله 



أي أدوها ملواقيتها بشروطها } وأقاموا الصالة{. اإلميان بالرسول حني أنفذ إليهم اثىن عشر نقيبا منهم قبل اهلجرة
والشورى مصدر شاورته؛ مئل البشرى والذكرى . أي يتشاورون يف األمور} وَرى َبيَْنُهْمَوأَْمرُُهْم ُش{. وهيئاهتا
فكانت األنصار قبل قدوم النيب صلى إليهم إذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه مث عملوا عليه؛ فمدحهم اهللا تعاىل . وحنوه

. تفقون ال خيتلفون؛ فمدحوا باتفاق كلمتهمأي إهنم النقيادهم إىل الرأي يف أمورهم م: وقال احلسن. به؛ قاله النقاش
  وقال. ما تشاور قوم قط إال هدوا ألرشد أمورهم: قال احلسن

هو تشاورهم حني مسعوا بظهور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وورد النقباء إليهم حىت اجتمع رأيهم يف : الضحاك
وقال . يعرض هلم؛ فال يستأثر بعضهم خبرب دون بعضوقيل تشاورهم فيما . دار أيب أيوب على اإلميان به والنصرة له

وقد قال . الشورى ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب إىل الصواب، وما تشاور قوم إال هدوا: ابن العريب
  :احلكيم

  برأي لبيب أومشورة حازم... إذا بلغ الرأي املشورة فاستعن 
  ادمفإن اخلوايف قوة للقو... وال جتعل الشورى عليك غضاضة 

وقد كان النيب صلى اهللا سبحانه يشاور . فمدح اهللا املشاورة يف األمور مبدح القوم الذين كانوا ميتثلون ذلك
ومل يكن يشاورهم يف األحكام؛ ألهنا منزلة من . أصحابه يف اآلراء املتعلقة مبصاحل احلروب؛ وذلك يف اآلراء كثري

فأما الصحابة بعد استئثار اهللا تعاىل به . كروه واملباح واحلرامعند اهللا على مجيع األقسام من الفرض والندب وامل
وأول ما تشاور فيه الصحابة اخلالفة؛ فإن النيب . علينا فكانوا يتشاورون يف األحكام ويستنبطوهنا من الكتاب والسنة

: ر رضي اهللا عنهوقال عم. صلى اهللا عليه وسلم مل ينص عليها حىت كان فيها بني أيب بكر واألنصار ما سبق بيانه
نرضى لدنيانا من رضيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لديننا وتشاوروا يف أهل الردة فاستقر رأي أيب بكر على 

وتشاوروا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف . وتشاوروا يف اجلد ومرياثه، ويف حد اخلمر وعدده. القتال
مثلها ومئل من فيها من : ليه مسلما يف املغازي، فقال له اهلرمزاناحلروب؛ حىت شاور عمر اهلرمزان حني وفد ع

الناس من عدو املسلمني مثل طائر له ريش وله جناح فإن كسر أحد اجلناحني هنضت الرجالن جبناح والرأس وإن 
والرأس كسرى واجلناح . كسر اجلناح اآلخر هنضت الرجالن والرأس وإن شدخ الرأس ذهب الرجالن واجلناحان

ما أخطأت : وقال بعض العقالء. وذكر احلديث... واحد قيصر واآلخر فارس؛؛ فمر املسلمني فلينفروا إىل كسرىال
  .إذا حزبين أمر شاورت قومي ففعلت الذي يرون؛ فإن أصبت فيهم املصيبون، وإن أخطأت فهم املخطئون! قط 

آل [} َوَشاوِْرُهْم ِفي الْأَمْرِ{: له تعاىلما تضمنته الشورى من األحكام عند قو"آل عمران"قد مضى يف  -الثالثة
شاورته يف األمر : ؛ تقول منه)بضم الشني(الشورى، وكذلك املشورة : واملشورة. واملشورة بركة] ١٥٩: عمران

إذا كان أمراؤكم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى الترمذي عن أيب هريرة قال. واستشرته مبعىن
مسحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر األرض خري لكم من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم  خياركم وأغنياؤكم

َوِممَّا َرَزقَْناُهمْ {. قال حديث غريب". وأغنياؤكم خبالءكم وأموركم إىل نسائكم فبطن األرض خري لكم من ظهرها
  ".البقرة"وقد تقدم يف . أي ومما أعطيناهم يتصدقون} ُيْنِفقُونَ
أَْجُرُه َعلَى َوالَِّذيَن إِذَا أَصَاَبُهمُ الْبَْغُي ُهْم َيْنَتِصُرونَ، َوجََزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلَُها فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَ{ ٤٣ - ٣٩: اآلية

َسبِيلٍ، إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيظِْلُمونَ اللَِّه إِنَّهُ ال ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني، َولََمنِ انَْتَصَر َبْعَد ظُلِْمِه فَأُولَِئَك َما َعلَْيهِْم ِمْن 
  }لَِمْن َعْزمِ الْأُُمورِالنَّاَس وََيْبُغونَ ِفي الْأَْرضِ بِغَْيرِ الَْحقِّ أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم، َولََمْن صََبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك 



وذلك أن املشركني بغوا على : قال ابن عباس. أي أصاهبم بغي املشركني} ْغُيَوالَِّذيَن إِذَا أَصَاَبُهمُ الَْب{: قوله تعاىل
رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم وعلى أصحابه وآذوهم وأخرجوهم من مكة فأذن اهللا هلم باخلروج ومكن هلم يف 

أَنَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعلَى أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِ{: األرض ونصرهم على من بغى عليهم؛ وذلك قوله يف سورة احلج
  َنْصرِِهْم

هو عام يف بغي كل باغ من كافر وغريه، أي : وقيل. اآليات كلها] ٤٠ - ٣٩: احلج[} ...الَِّذيَن أُخْرُِجوا. لَقَِديٌر
قال . مة احلدودوهذه إشارة إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإقا. من ظامل مل يستسلموا لظلمه. إذا ناهلم ظلم
ذكر اهللا االنتصار يف البغي يف معرض املدح، وذكر العفو عن اجلرم يف موضع آخر يف معرض املدح؛ : ابن العريب

فاحتمل أن يكون أحدمها رافعا لألخر، واحتمل أن يكون ذلك راجعا إىل حالتني؛ إحدامها أن يكون الباغي معلنا 
كانوا : ويف مثله قال إبراهيم النخعي. والكبري؛ فيكون االنتقام منه أفضلبالفجور؛ وقحا يف اجلمهور، مؤذيا للصغري 

أن تكون الفلتة، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل : الثانية. يكوهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق
فََمْن َتَصدَّقَ {: وقوله]. ٢٣٧: البقرة[} َوأَنْ َتْعفُوا أَقَْرُب ِللتَّقَْوى{: املغفرة؛ فالعفو ها هنا أفضل، ويف مثله نزلت

  ].٢٢: النور[} َولَْيْعفُوا َولَْيصْفَحُوا أَال ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم{: وقوله]. ٤٥: املائدة[} بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه
} ذَا أََصاَبُهُم الْبَْغُي ُهْم َينَْتِصُرونَوَالَِّذيَن إِ{: قوله تعاىل: هذا حسن، وهكذا ذكر الكيا الطربي يف أحكامه قال: قلت

يدل ظاهره على أن االنتصار يف هذا املوضع أفضل؛ أال ترى أنه قرنه إىل ذكر االستجابة هللا سبحانه وتعاىل وإقام 
الصالة؛ وهو حممول على ما ذكر إبراهيم النخعي أهنم كانوا يكرهون للمؤمنني أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم 

وقد قال عقيب . واملوضع املأمور فيه بالعفو إذا كان اجلاين نادما مقلعا. اق؛ فهذا فيمن تعدى وأصر على ذلكالفس
ويقتضي ذلك إباحة االنتصار ال األمر به، وقد . }َولََمنِ اْنَتَصرَ َبْعَد ظُلِْمِه فَأُولَِئَك َما َعلَْيهِْم ِمْن سَبِيلٍ{: هذه اآلية
وهو حممول على الغفران عن غري املصر، فأما املصر . } َبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ الْأُمُورَِولََمْن َص{: عقبه بقوله

أي إذا أصاهبم البغي تناصروا عليه حىت : وقيل. على البغي والظلم فاألفضل االنتصار منه بداللة اآلية اليت قبلها
  .العموم على ما ذكرناوهو راجع إىل . يزيلوه عنهم ويدفعوه؛ قال ابن حبر

جعل اهللا املؤمنني صنفني؛ صنف يعفون عن الظامل فبدأ : قال العلماء} َوَجَزاُء َسيِّئٍَة سَيِّئَةٌ ِمثْلَُها{: قوله تعاىل -الثانية
ر مث بني حد االنتصا. وصنف ينتصرون من ظاملهم]. ٣٧: الشورى[} َوإِذَا َما غَِضبُوا ُهْم َيْغِفُرونَ{بذكرهم يف قول 

هذا يف اجملروج : قال مقاتل وهشام بن حجري. فينتصر ممن ظلمه من غري أن يعتدي} َوجََزاُء َسيِّئَةٍ َسيِّئَةٌ ِمثْلُهَا{: بقول
وكان ابن : قال سفيان. وقاله الشافعي وأبو حنيفة وسفيان. ينتقم من اجلارج بالقصاص دون غريه من سب أوشتم

ول الشافعي يف هذه اآلية أن لإلنسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما وتأ. ليس مبكة مثل هشام: شربمة يقول
خذي من ماله ما : "خانه من غري علمه؛ واستشهد يف ذلك بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم هلند زوج أيب سفيان

: أيب جنيح وقال ابن". البقرة"وقد مضى الكالم يف هذا مستوىف يف . فأجاز هلا أخذ ذلك بغري إذنه" يكفيك وولدك
وال يقابل القذف بقذف وال . أخزاه اهللا أو لعنه اهللا أن يقول مثله: وإذا قال. إنه حممول على املقابلة يف اجلراح

إمنا مدح اهللا من انتصر ممن بغى عليه من غري اعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل به؛ : وقال السدي. الكذب بكذب
زاء سيئة ألنه يف مقابلتها؛ فاألول ساء هذا يف مال أو بدن، وهذا االقتصاص ومسي اجل. يعين كما كانت العرب تفعله

  .مستوىف" البقرة"يسوءه مبثل ذلك أيضا؛ وقد مضى هذا كله يف 
} فَأَْجُرُه َعلَى اللَِّه{من ترك القصاص وأصلح بينه وبني الظامل بالعفو : قال ابن عباس} فََمْن َعفَا َوأَصْلََح{: قوله تعاىل



يف هذا ما فيه " آل عمران"فكان العفو من األعمال الصاحلة وقد مضى يف : قال مقاتل. ن اهللا يأجره على ذلكأي إ
إذا كان يوم القيامة نادى مناد : وذكر أبو نعيم احلافظ عن علي بن احلسني رضي اهللا عنهم قال. كفاية، واحلمد هللا

إىل اجلنة فتتلقاهم املالئكة؛ فيقولون إىل أين ؟ فيقولن إىل  انطلقوا: أيكم أهل الفضل ؟ فيقوم ناس من الناس؛ فيقال
اجلنة؛ قالوا قبل احلساب ؟ قالوا من أنتم ؟ قالوا أهل الفضل؛ قالوا وما كان فضلكم ؟ قالوا كنا إذا جهل علينا 

  حلمنا

إِنَّهُ ال ُيِحبُّ {. يثوذكر احلد. وإذا ظلمنا صربنا وإذا سيء إلينا عفونا؛ قالوا ادخلوا اجلنة فنعم أجر العاملني
ال حيب من يتعدى يف االقتصاص وجياوز احلد؛ قاله ابن : وقيل. أي من بدأ بالظلم؛ قاله سعيد بن جبري} الظَّاِلِمَني
  .عيسى

أي املسلم إذا انتصر من الكافر فال سبيل إىل لومه، بل حيمد على ذلك مع } َولََمنِ انَْتَصَر بَْعَد ظُلِْمِه{: قوله تعاىل
فَأُولَِئَك {وال لوم إن أنتصر الظامل من املسلم؛ فاالنتصار من الكافر حتم، ومن املسلم مباح، والعفو مندوب . لكافرا

أن يكون قصاصا : أحدها: وهذا ينقسم ثالثة أقسام. دليل على أن له أن يستويف ذلك بنفسه} َما َعلَْيهِْم ِمْن َسبِيلٍ
استوفاه من غري عدوان وثبت حقه عند احلكام، لكن يزجره اإلمام يف يف بدن يستحقه آدمي، فال حرج عليه إن 

وإن كان حقه غري ثابت عند احلاكم فليس عليه فيما بينه وبني . تفوته بالقصاص ملا فيه من اجلرأة على سفك الدم
دمي فيه كحد أن يكون حد اهللا تعاىل الحق آل: القسم الثاين. اهللا حرج؛ وهو الظاهر مطالب وبفعله مؤاخذ ومعاقب

الزىن وقطع السرقة؛ فإن مل يثبت ذلك عند حاكم أخذ به وعوقب عليه، وإن ثبت عند حاكم نظر، فإن كان قطعا 
يف سرقة سقط به احلد لزوال العضو املستحق قطعه، ومل جيب عليه يف ذلك حق ألن التعزير أدب، وإن كان جلدا مل 

أن يكون حقا يف مال؛ فيجوز لصاحبه أن : القسم الثالث. حبكمه يسقط به احلد لتعديه مع بقاء حمله فكان مأخوذا
يغالب على حقه حىت يصل إليه إن كان ممن هو عامل به، الن كان غري عامل نظر، فإن أمكنه الوصول إليه عند املطالبة 

له ففي جواز الن كان ال يصل إليه باملطالبة جلحود من هو عليه من عدم بينة تشهد . مل يكن له االستسرار بأخذه
  .املنع؛ وهو قول أيب حنيفة: الثاين. جوازه؛ وهو قول مالك والشافعي: أحدمها: استسراره بأخذه مذهبان

: وقال ابن جريج. أي بعدواهنم عليهم؛ يف قول أكثر العلماء} إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيظِْلُمونَ النَّاَس{: قوله تعاىل
  .الف لدينهمأي يظلموهنم بالشرك املخ

. بغيهم عملهم باملعاصي: وقال مقاتل. أي يف النفوس واألموال؛ يف قول األكثرين} َوَيْبُغونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ{
إن هذا : وعلى هذا احلد قال ابن زيد. هو ما يرجوه كفار قريش أن يكون مبكة غري اإلسالم دينا: وقال أبو مالك

وقد بيناه واحلمد . إنه عام؛ وكذا يدل ظاهر الكالم: وقول قتادة. هذا للمشركني خاصة كله منسوخ باجلهاد، الن
  .هللا

: التوبة[} َما َعلَى الُْمْحِسنَِني ِمْن َسبِيلٍ{: وهي قوله} براءة{يف مقابلة اآلية املتقدمة يف : هذه اآلية: قال ابن العريب
  .ى من ظلم؛ واستوىف ببان القسمني؛ فكما نفى اهللا السبيل عمن أحسن فكذلك نفاها عل]٩١

واختلف علماؤنا يف السلطان يضع على أهل بلد ماال معلوما بأخذهم به ويؤدونه على قدر أمواهلم؛ هل ملن قدر 
فقيل ال؛ وهو قول . على اخلالص من ذلك أن يفعل، وهو إذا ختلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم

له ذلك إن قدر على اخلالص؛ وإليه ذهب أبو جعفر أمحد بن نصر الداودي مث  نعم،: وقيل. سحنون من علمائنا
ويدل عليه قول مالك يف الساعي يأخذ من غنم أحد اخللطاء شاة وليس يف مجيعها نصاب إهنا مظلمة : قال. املالكي



أسوة فيه، ولست آخذ مبا روي عن سحنون؛ ألن الظلم ال : قال. على من أحذت له ال يرجع على أصحابه بشيء
إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى {: وال يلزم أحد أن يوجل نفسه يف ظلم خمافة أن يضاعف الظلم على غريه، واهللا سبحانه يقول

  }الَِّذيَن َيظِْلُمونَ النَّاَس
وكان سليمان بن يسار وحممد . واختلفت العلماء يف التحليل؛ فكان ابن املسيب ال حيلل أحدا من عرض وال مال

روى ابن القاسم وابن وهب عن . ووأى مالك التحليل من املال دون العرض. ين حيلالن من العرض واملالبن سري
ذلك خيتلف؛ فقلت له يا أبا عبداهللا، الرجل يسلف : فقال" ال أحلل أحدا"مالك وسئل عن قول سعيد بن املسيب 

الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ {:يقول :  تعاىلأرى أن حيلله وهو أفضل عندي؛ فان اهللا: الرجل فيهلك وال وفاء له؟ قال
  الرجل يظلم الرجل؟: فقيل له]. ١٨: الزمر[} فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنُه 

ويقول } إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيظِْلُمونَ النَّاَس{: ال أرى ذلك، هو عندي خمالف لألول، يقول اهللا تعاىل: فقال
فصار يف : قال ابن العريب. فال أرى أن جيعله من ظلمه يف حل] ٩١: التوبة} ى الُْمْحِسنَِني ِمْن َسبِيلٍَما َعلَ{: تعاىل

إن : الثالث. حيلله؛ قاله حممد بن سريين: الثاين. ال حيلله حبال؛ قال سعيد بن املسيب: أحدها: املسألة ثالثة أقوال
وجه األول أال حيلل ما حرم اهللا؛ فيكون كالتبديل حلكم . ككان ماال حلله وإن كان ظلما مل حيلله؛ وهو قول مال

ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن الرجل . ووجه الثاين أنه حقه فله أن يسقط كما يسقط دمه وعرضه. اهللا
وا إذا غلب على أداء حقك فمن الرفق به أن يتحلله، وإن كان ظاملا فمن احلق أال تتركه لئال تغتر الظلمة ويسترسل

اخرج إيل، فقد علمت أين : ويف صحيح مسلم حديث أيب اليسر الطويل وفيه أنه قال لغرميه. يف أفعاهلم القبيحة
أنا واهللا أحدثك مث ال أكذبك، خشيت واهللا أن أحدثك : ما محلك على أن اختبأت مين؟ قال: أنت؛ فخرج؛ فقال

قال .  عليه وسلم، وكنت واهللا معسرافأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول اهللا صلى صلى اهللا
وذكر ... إن وجدت قضاء فأقض، وإال فأنت يف حل: فأتى بصحيفة فمحاها فقال: آهللا؟ قال اهللا؛ قال: قلت

وهذا يف احلي الذي يرجى له األداء لسالمة الذمة ورجاء التمحل، فكيف بامليت الذي ال : قال ابن العريب. احلديث
  .حماللة له وال ذمة معه

إن من ظلم وأخذ له مال فإمنا له ثواب ما أحتبس عنه إىل موته، مث يوجع الثواب إىل : قال بعض العلماء: العاشرة
هذا صحيح يف النظر؛ : قال أبو جعفر الداودي املالكي. ورثته، مث كذلك إىل آخرهم؛ ألن املال يصري بعده للوارث

ك شيئا أو ترك ما مل يعلم وارثه فيه بظلم مل تنتقل تباعة املظلوم وعلى هذا القول إن مات الظامل قبل من ظلمه ومل يتر
  .إىل ورثة الظامل؛ ألنه مل يبق للظامل ما يستوجبه ورثة املظلوم

أي ترك االنتصار لوجه اهللا تعاىل؛ } غَفََر{أي صرب على األذى و } َولََمْن َصَبَر َوغَفََر{: قوله تعاىل -احلادية عشرة
وميكى أن رجال سب رجال يف جملس احلسن رمحه اهللا فكان املسبوب يكظم ويعرق . موهذا فيمن ظلمه مسل

وباجلملة العفو . وفهمها إذ ضيعها اجلاهلون! عقلها واهللا : فيمسح العرق، مث قام فتال هذه اآلية؛ فقال احلسن
م؛ وذلك إذا أحتيج إىل مندوب إليه، مث قد ينعكس األمر يف بعض األحوال فريجع ترك العفو مندوبا إليه كما تقد

كف زيادة البغي وقطع مادة األذى، وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل عليه، وهو أن زينب أمسعت عائشة 
. خرجه مسلم يف صحيحه مبعناه" دونك فانتصري: "رضي اهللا عنهما حبضرته فكان ينهاها فال تنتهي، فقال لعائشة

: وقيل. أي من عزائم اهللا اليت أمر هبا} إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ الْأُمُورِ{. اوئعن املعاصي وستر على املس" صرب: "وقيل
وذكر الكليب والفراء أن هذه اآلية نزلت يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه مع . من عزائم الصواب اليت وفق هلا



هذه اآليات : وقيل. هذه السورةوهي املدنيات من . ثالث آيات قبلها، وقد شتمه بعض األنصار فرد عليه مث أمسك
. يف املشركني، وكان هذا يف ابتداء اإلسالم قبل األمر بالقتال مث نسختها آية القتال؛ وهو قول ابن زيد، وقد تقدم

يريد محزة بن عبداملطلب، وعبيدة وعليا ومجيع املهاجرين رضوان } َولََمنِ انَْتَصَر بَْعَد ظُلِْمِه{ويف تفسري ابن عباس 
إِنََّما {. يريد محزة بن عبداملطلب وعبيدة وعليا رضوان اهللا عليهم أمجعني} فَأُولَِئَك َما َعلَْيهِْم ِمْن َسبِيلٍ{. عليهماهللا 

يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبا جهل واألسود، وكل } السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيظِْلُمونَ النَّاَس
. يريد وجيع} أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم{. يريد بالظلم والكفر} َوَيْبُغونَ ِفي الْأَْرضِ{. ركني يوم بدرمن قاتل من املش

يريد أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن اجلراح ومصعب بن عمري ومجيع أهل بدر رضوان اهللا عليهم } َولََمْن صََبَر َوغَفََر{
  .حيث قبلوا الفداء وصربوا على األذى} لْأُُمورِإِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ ا{. أمجعني
إِلَى َمَردٍّ ِمنْ  َوَمْن ُيضِْللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َوِليٍّ ِمْن َبْعِدِه َوَتَرى الظَّاِلِمَني لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب َيقُولُونَ َهلْ{ ٤٤: اآلية
  }َسبِيلٍ

هذا فيمن أعرض عن النيب صلى اهللا عليه وسلم } فََما لَُه ِمْن َوِليٍّ ِمْن َبْعدِِه{ه أي خيذل} َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه{: قوله تعاىل
أي من أضله اهللا عن . فيما دعاه إليه من اإلميان باهللا واملودة يف القريب، ومل يصدقه يف البعث وأن متاع الدنيا قليل

وقيل رأوا العذاب . يعين جهنم} لَمَّا رَأَُوا الَْعذَاَب{. نأي الكافري} َوتََرى الظَّاِلمَِني{. هذه األشياء فال يهديه هاد
  .يطلبون أن يردوا إىل الدنيا ليعملوا بطاعة اهللا فال جيابون إىل ذلك} َيقُولُونَ َهلْ إِلَى َمَردٍّ ِمْن سَبِيلٍ{. عند املوت

ُرونَ ِمْن طَْرٍف َخِفيٍّ َوقَالَ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ الْخَاِسرِينَ وََتَراُهْم ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها خَاِشِعَني ِمَن الذُّلِّ َينْظُ{ ٤٥: اآلية
  }الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم َوأَْهلِيهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة أَال إِنَّ الظَّاِلِمَني ِفي َعذَابٍ ُمقِيمٍ

م؛ فكىن عن العذاب املذكور حبرف التأنيث ألن أي على النار ألهنا عذاهب} َوتََراُهْم يُْعَرُضونَ َعلَْيهَا{: قوله تعاىل
هم املشركون مجيعا يعرضون على : مث قيل. ذلك العذاب هو النار إن شئت جهنم، ولو راعى اللفظ لقال عليه

آل فرعون خصوصا، حتبس أرواحهم يف أجواف طري سود تغدو : وقيل. جهنم عند انطالقهم إليها؛ قال األكثرون
إهنم عامة املشركني، تعرض عليهم ذنوهبم يف : وقيل. عرضهم عليها؛ قاله ابن مسعودعلى جهنم وتروح؛ فهو 

ذهب بعض القراء } َخاِشِعَني ِمَن الذُّلِّ{. قبورهم، ويعرضون على العذاب يف قبورهم؛ وهذا معىن قول أيب احلجاج
واخلشوع . } خاشعني{متعلق بـ : يلوق". ينتظرون"متعلق بـ } ِمَن الذُّلِّ{: وقوله. } َخاِشعَِني{إىل الوقف على 

أي ال يرفعون أبصارهم للنظر رفعا تاما؛ ألهنم ناكسو } َيْنظُُرونَ ِمْن طَْرٍف خَِفيٍّ{ومعىن . االنكسار والتواضع
والعرب تصف الذليل بغض الطرف، كما يستعملون يف ضده حديد النظر إذا مل يتهم بريبة فيكون عليه . الرؤوس

وإمنا ينظرون بقلوهبم ألهنم حيشرون عميا، وعني : أي ذليل، قال} ِمْن طَْرٍف خَِفيٍّ{: اهدوقال جم. منها غضاضة
املعىن : وقيل. يسارقون النظر من شدة اخلوف: وقال قتادة والسدي والقرظي ومعيد بن جبري. القلب طرف خفي

  ينظرون من

في، أي ضعيف من الذل واخلوف، وحنوه مبعىن الباء؛ أي ينظرون بطرف خ} من{: وقال يونس. عني ضعيفة النظر
أي يفزعون أن ينظروا إليها جبميع أبصارهم ملا يرون من : وقيل. بطرف ذابل ذليل: وقال ابن عباس. عن األخفش

  .أصناف العذاب
أي يقول املؤمنون يف اجلنة } الِْقَيامَِة قَالَ الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ الْخَاسِرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنْفَُسُهْم َوأَْهِليهِمْ َيْوَم{: قوله تعاىل

ملا عاينوا ما حل بالكفار إن اخلسران يف احلقيقة ما صار إليه هؤالء فإهنم خسروا أنفسهم ألهنم يف العذاب املخلد، 



: وقيل. وخسروا أهليهم ألن األهل إن كانوا يف النار فال انتفاع هبم، وإن كانوا يف اجلنة فقد حيل بينه وبينهم
قال : ويف سنن ابن ماجة عن أيب هريرة قال. ران األهل أهنم لو آمنوا لكان هلم أهل يف اجلنة من احلور العنيخس

ما منكم من أحد إال له منزالن منزل يف اجلنة ومنزل يف النار فإذا مات : "رسول اهللا صلى صلى اهللا عليه وسلم
ويف . وقد تقدم]. ١٠: املؤمنون[} لَِئَك ُهمُ الَْوارِثُونَأُو{: فدخل النار ورث أهل اجلنة منزله فذلك قوله تعاىل 

ما من أحد يدخله اهللا اجلنة إال زوجه اثنتني : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسند الدارمي عن أيب أمامة قال
له ذكر ال وسبعني زوجة من احلور العني وسبعني من مرياثه من أهل النار وما منهن واحدة إال وهلا قبل شهي و

يعين رجاال أدخلوا النار فورث أهل اجلنة نساءهم كما ورثت " من مرياثه من أهل النار: "قال هشام بن خالد". ينثين
مث جيوز أن يكون هذا من قول املؤمنني، وجيوز . أي دائم ال ينقطع} أَال إِنَّ الظَّاِلِمَني ِفي َعذَابٍ ُمِقيمٍ{. امرأة فرعون

  هللا تعاىلأن يكون ابتداء من ا
  }َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن أَْولَِياَء َيْنُصُرونَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َسبِيلٍ{ ٤٦: اآلية

َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه { أي من عذابه} يَْنُصرُوَنُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه{أي أعوانا ونصراء } َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن أَْوِلَياَء{: قوله تعاىل
  .أي طريق يصل به إىل احلق يف الدنيا واجلنة يف اآلخرة ألنه قد سدت عليه طريق النجاة} فََما لَُه ِمْن َسبِيلٍ

  }َيْوَمِئٍذ َوَما لَكُْم ِمْن َنِكريٍ اسَْتجِيبُوا ِلرَبِّكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي َيْوٌم ال َمَردَّ لَُه ِمَن اللَِّه َما لَكُْم ِمْن َملَْجٍأ{ ٤٧: اآلية -
استجاب وأجاب مبعىن؛ وقد . أي أجيبوه إىل ما دعاكم إليه من اإلميان به والطاعة} اْسَتجِيُبوا ِلرَبِّكُْم{: قوله تعاىل

بعد ما حكم اهللا به وجعله أجال يريد يوم القيامة؛ أي ال يرده أحد } ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأِْتَي َيْوٌم ال َمَردَّ لَُه ِمَن اللَِّه{. تقدم
أي من ناصر ينصركم؛ } َوَما لَكُْم ِمْن َنكِريٍ{. أي من ملجأ ينجيكم من العذاب} َما لَكُْم ِمْن َملَْجٍأ َيوَْمِئٍذ{. ووقتا

ب؛ النكري مبعىن املنكر؛ كاألليم مبعىن املؤمل؛ أي ال جتدون يومئذ منكرا ملا ينزل بكم من العذا: وقيل. قال جماهد
مِنْ {: وقيل. معناه أهنم ال يقدرون أن ينكروا الذنوب اليت يوقفون عليها: الزجاج. حكاه ابن أىب حامت؛ وقال الكليب

  .أي إنكار ما ينزل بكم من العذاب، والنكري واإلنكار تغيري املنكر} َنكِريٍ
َعلَْيكَ إِلَّا الَْبالغُ َوإِنَّا إِذَا أَذَقَْنا الِْأْنَسانَ ِمنَّا َرْحَمةً فَرَِح بَِها  فَإِنْ أَعَْرُضوا فََما أَْرَسلَْناَك َعلَيْهِْم َحِفيظاً إِنْ{ ٤٨: اآلية

  }َوإِنْ ُتصِْبُهْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمتْ أَْيِديهِْم فَإِنَّ الِْأْنَسانَ كَفُوٌر
. أي حافظا ألعماهلم حىت حتاسبهم عليها} مْ َحِفيظاًفََما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِ{أي عن اإلميان } فَإِنْ أَعَْرضُوا{: قوله تعاىل

: وقيل} إِنْ َعلَْيَك إِلَّا الَْبالغُ{. موكال هبم ال تفارقهم دون أن يؤمنوا؛ أي ليس لك إكراههم على اإلميان: وقيل
َوإِنْ {. بطر هبا} فَرَِح بِهَا{. حةرخاء وص} ِمنَّا َرْحَمةً{. الكافر} وَإِنَّا إِذَا أَذَقَْنا الْأِْنَسانَ{. نسخ هذا بآية القتال

أي ملا تقدم من النعمة فيعدد املصائب وينسى } بَِما قَدََّمتْ أَْيِديهِْم فَإِنَّ الِْأْنَسانَ كَفُوٌر{. بالء وشدة} ُتصِْبُهْم سَيِّئَةٌ
  .النعم

ُب ِلَمْن َيَشاُء إِنَاثاً َوَيَهبُ ِلَمْن َيَشاُء الذُّكُوَر، أَوْ ِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َيْخلُُق َما َيَشاُء يََه{ ٤٩: اآلية -
  }ُيَزوُِّجُهْم ذُكَْراناً َوإِنَاثاً وََيجَْعلُ َمْن َيَشاُء َعِقيماً إِنَُّه َعِليٌم قَِديٌر

َيَهُب ِلَمْن َيَشاُء إِنَاثاً َويََهُب {. اخللقمن } َيْخلُُق َما َيَشاُء{. ابتداء وخرب} ِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ{: قوله تعاىل
يهب ملن يشاء إناثا ال ذكور معهن، : قال أبو عبيدة وأبو مالك وجماهد واحلسن والضحاك} ِلَمْن َيَشاُء الذُّكُوَر

ويهب ملن يشاء ذكورا ال إناثا معهم؛ وأدخل األلف والالم على الذكور دون اإلناث ألهنم أشرف فميزهم بسمة 
َيَهُب ِلَمْن {: إن من مين املرأة تبكريها باألنثى قبل الذكر، وذلك أن اهللا تعاىل قال: وقال واثلة بن األسقع. تعريفال



هو أن تلد املرأة غالما : قال جماهد} أَْو يَُزوِّجُُهْم ذُكَْراناً وَإِنَاثاً{. فبدأ باإلناث} َيَشاُء إَِناثاً َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّكُوَر
هو أن تلد توأما، غالما وجارية، أو يزوجهم : وقال حممد ابن احلنفية. مث تلد جارية مث تلد غالما مث تلد جارية

زوجت إبلي إذا مجعت بني : التزويج ها هنا هو اجلمع بنب البنني والبنات؛ تقول العرب: قال القتيب. ذكرانا وإناثا
. رجل عقيم، وامرأة عقيم: أي ال يولد له؛ يقال} َشاُء َعِقيماً إِنَُّه َعِليٌم قَدِيٌرَوإِنَاثاً وََيجَْعلُ َمْن َي{. الكبار والصغار

وأصله القطع، ومنه امللك العقيم، أي . وعقمت تعقيم، مثل عظم يعظم. وعقمت املرأة تعقم عقما؛ مثل محد حيمد
ويوم القيامة يوم . ابا وال شجراوريح عقيم؛ أي ال تلقح سح. تقطع فيه األرحام بالقتل والعقوق خوفا على امللك

  :نساء عقم وعقم؛ قال الشاعر: ويقال. عقيم؛ ألنه ال يوم بعده
  إن النساء مبثله عقم... عقم النساء فما يلدن شبيهه 

وهب للوط اإلناث ليس معهن ذكر، . وحكى النقاش أن هذه اآلية نزلت يف األنبياء خصوصا وإن عم حكمها
معهم أنثى، ووهب إلمساعيل وإسحاق الذكور واإلناث، وجعل عيسى وحيىي ووهب إلبراهيم الذكور ليس 

} َيَهُب ِلَمْن َيَشاُء إَِناثاً{. نزلت يف األنبياء، مث عمت: قال إسحاق. عقيمني؛ وحنوه عن ابن عباس وإسحاق بن بشر
يعين إبراهيم عليه السالم مل } ُء الذُّكُوَرَويََهُب ِلَمْن َيَشا{. يعين لوطا عليه السالم، مل يولد له ذكر وإمنا ولد له ابنتان

يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولد له أربعة } أَْو ُيزَوُِّجُهْم ذُكْرَاناً وَإَِناثاً{. يولد له أنثى بل ولد له مثانية ذكور
قال : ابن العريب. مل يذكر عيسىيعين حيىي بن زكريا عليهما السالم؛ } َوَيجَْعلُ َمْن َيَشاُء َعِقيماً{. بنني وأربع بنات

يعين إبراهيم، } َويََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّكُوَر{. يعين لوطا كان له بنات ومل يكن له ابن} يََهُب ِلَمْن َيَشاُء إَِناثاً{علماؤنا 
تلد له يف كل بطن توأمني  يعين آدم، كانت حواء} أَْو ُيَزوِّجُُهْم ذُكَْراناً َوإِنَاثاً{: وقول. كان له بنون ومل يكن له بنت

ويزوج الذكر من هذا البطن من األنثى من البطن اآلخر، حىت أحكم اهللا التحرمي يف شرع نوح صلى . ذكرا وأنثى
القاسم والطيب والطاهر : وكذلك حممد صلى اهللا عليه وسلم كان له ذكور وإناث من األوالد. اهللا عليه وسلم

. اطمة؛ وكلهم من خدجية رضي اهللا عنها، وإبراهيم وهو من مارية القبطيةوعبداهللا وزينب وأم كلثوم ورقية وف
وكذلك قسم اهللا اخللق من لدن آدم إىل زماننا هذا، إىل أن تقوم الساعة، على هذا التقدير احملدود حبكمته البالغة 

، وتأخذ اجلنة وجهنم كل ومشيئته النافذة؛ ليبقى النسل، ويتمادى اخللق، وينفذ الوعد، وحيق األمر، وتعمر الدنيا
وأما اجلنة . إن النار لن متتلئ حىت يضع اجلبار فيها قدمه، فتقول قط قط: "ففي احلديث. واحدة ما ميلؤها ويبقى

  ".فيبقى منها فينشئ اهللا هلا خلقا آخر
فه وبالغ حكمته إن اهللا تعاىل لعموم قدرته وشديد قوته خيلق اخللق ابتداء من غري شيء، وبعظيم لط: قال ابن العريب

  خيلق شيئا من شيء ال عن حاجة؛ فإنه قدوس

عن احلاجات سالم عن اآلفات، كما قال القدوس السالم؛ فخلق آدم من األرض وخلق حواء من آدم وخلق 
النشأة من بينهما منهما مرتبا على الوطء كائنا عن احلمل موجودا يف اجلنني بالوضع؛ كما قال النيب صلى اهللا عليه 

إذا : "وكذلك يف الصحيح أيضا". سبق ماء املرأة ماء الرجل آنثا. إذا سبق ماء الرجل ماء املرأة أذكرا وإذا" :وسلم
  ".عال ماء الرجل ماء املرأة أشبه الولد أعمامه وإذا عال ماء املرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله

لزبري عنها أن امرأة قالت لرسول اهللا وهذا معىن حديث عائشة ال لفظه خرجه مسلم من حديث عروة بن ا: قلت
تربت يداك : فقالت هلا عائشة" نعم: "هل تغتسل املرأة إذا احتلمت وأبصرت املاء؟ فقال: صلى اهللا عليه وسلم

إذا عال ماؤها ماء الرجل . دعيها وهل يكون الشبه إال من قبل ذلك: "وألت؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



فعلى مقتضى هذا احلديث أن العلو : قال علماؤنا". وإذا عال ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه أشبه الولد أخواله
ماء : "يقتضي الشبه؛ وقد جاء يف حديث ثوبان خرجه مسلم أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لليهودي

ن اهللا وإذا عال مين املرأة مين الرجل أبيض وماء املرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعال مين الرجل مين املرأة أذكرا بإذ
فجعل يف هذا احلديث أيضا العلو يقتضي الذكورة واألنوثة؛ فعلى مقتضى . احلديث..." الرجل آنثا بإذن اهللا

احلديثني يلزم اقتران الشبه لألعمال والذكورة إن عال مين الرجل، وكذلك يلزم إن عال مين املرأة اقتران الشبه 
ا معلوال علة واحدة، وليس األمر كذلك بل الوجود خبالف ذلك؛ ألنا جند الشبه لألخوال لألخوال واألنوثة؛ ألهنم

إن : والذي يتعني تأويله الذي يف حديث ثوبان فيقال. والذكورة والشبه لألعمام واألنوثة فتعني تأويل أحد احلديثني
بة من قوهلم سابقين فالن فسبقته أي غلبته؛ ذلك العلو معناه سبق املاء إىل الرحم، ووجه أن العلو ملا كان معناه الغل

  :ومنه قوله تعاىل

إذا سبق : "ويؤيد هذا التأويل قوله يف احلديث. أي مبغلوبني، قيل عليه عال] ٦٠: الواقعة[} َوَما َنْحُن بَِمْسُبوقَِني{
كر بن العريب على هذه وقد بىن القاضي أبو ب". ماء الرجل ماء املرأة أذكرا وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل آنثا

أن خيرج ماء املرأة أوال، : أن خيرج ماء الرجل أوال، ا لثاين : األول: إن للماءين أربعة أحوال: األحاديث بناء فقال
ويتم التقسيم بأن . أن خيرج ماء املرأة أوال ويكون أكثر: أن خيرج ماء الرجل أوال ويكون أكثر، الرابع: الثالث

 خيرج ماء املرأة بعده ويكون أكثر أو بالعكس؛ فإذا خرج ماء الرجل أوال وكان أكثر جاء خيرج ماء الرجل أوال مث
وإن خرج ماء املرأة أوال وكان أكثر جاء الولد أنثى . الولد ذكرا حبكم السبق وأشبه الولد أعمامه حبكم الكثرة

ج ماء املرأة بعده كان أكثر كان وإن خرج ماء الرجل أوال لكن ملا خر. حبكم السبق وأشبه أخواله حبكم الغلبة
الولد ذكرا حبكم السبق وأشبه أخواله حبكم غلبة ماء املرأة، وإن سبق ماء املرأة لكن ملا خرج ماء الرجل كان أعلى 

وبانتظام هذه األقسام : قال. من ماء املرأة، كان الولد أنثى حبكم سبق ماء املرأة وأشبه أعمامه حبكم غلبة ماء الرجل
  كالم ويرتفع التعارض عن األحاديث، فسبحان اخلالق العليميستتب ال

كانت اخللقة مستمرة ذكرا وأنثى إىل أن وقع يف اجلاهلية األوىل اخلنثى فأيت به فريض العرب ومعمرها : قال علماؤنا
عامر بن الظرب فلم يدر ما يقول فيه وأرجأهم عنه؛ فلما جن عليه الليل تنكر موضعه، وأقض عليه مضجعه، 

سهرت ألمر : ما بك؟ قال هلا: وجعل يتقلب ويتقلب، وجتيء به األفكار وتذهب، إىل أن أنكرت خادمه حاله فقالت
رجل له ذكر وفرج كيف يكون حاله يف املرياث ؟ قالت : قصدت به فلم أدر ما أقول فيه ؟ فقالت ما هو؟ قال هلا

وجاء اإلسالم على ذلك فلم . نقلبوا هبا راضنيورثه من حيث يبول؛ فعقلها وأصبح فعرضها عليهم وا: له األمة
وقد روى الفرضيون عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس عن . تنزل إال يف عهد علي رضي اهللا عنه فقضى فيها

  وروي. من حيث يبول: النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث ؟ قال

وكذا روى حممد ابن احلنفية عن علي، وحنوه عن ابن " . ورثوه من أول ما يبول: "فقال أنه أتى خبنثى من األنصار
ال داللة يف : وقال قوم. عباس، وبه قال ابن املسيب وأبو حنيفة وأبو يوسف وحممد، وحكاه املزين عن الشافعي

ومل جيعل ! أتكيله : وقال وأنكره أبو حنيفة. حيكم باألكثر: البول؛ فإن خرج البول منهما مجيعا قال أبو يوسف
تعد أضالعه، فإن املرأة تزيد على الرجل : وحكي عن علي واحلسن أهنما قاال. أصحاب الشافعي للكثرة حكما

  .جمودا واحلمد هللا" النساء"وقد مضى ما للعلماء يف هذا يف آية املواريث يف . بضلع واحد
لعوام وجود اخلنثى، ألن اهللا تعاىل قسم اخللق إىل ذكر وقد أنكر قوم من رؤوس ا: قال القاضي أبو بكر بن العريب



أما قدرة اهللا سبحانه فإنه . هذا جهل باللغة، وغباوة عن مقطع الفصاحة، وقصور عن معرفة سعة القدرة: قلنا. وأنثى
وَالْأَْرضِ َيْخلُُق َما  ِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت{: واسع عليم، وأما ظاهر القرآن فال ينفي وجود اخلنثى؛ ألن اهللا تعاىل قال

َيَهبُ ِلَمْن َيَشاُء إَِناثاً َوَيَهُب ِلَمنْ {: وأما قوله. فهذا عموم مدح فال جيوز حتصيصه؛ ألن القدرة تقتضيه. } َيَشاُء
الغالب يف املوجودات، وسكت فهذا إخبار عن } أَْو ُيَزوِّجُُهْم ذُكَْراناً َوإِنَاثاً وََيجَْعلُ َمْن َيَشاُء َعِقيماً. َيَشاُء الذُّكُوَر

عن ذكر النادر لدخول حتت عموم الكالم األول، والوجود يشهد له والعيان يكذب منكره، وقد كان يقرأ معنا 
برباط أيب سعيد على اإلمام الشهيد من بالد املغرب خنثى ليس له حلية وله ثديان وعنده جارية؛ فربك أعلم به، 

  .سؤال، وبودي اليوم لو كاشفته عن حالهومع طول الصحبة عقلين احلياء عن 
نِِه َما َيَشاُء إِنَُّه َوَما كَانَ لَِبَشرٍ أَنْ ُيكَلَِّمُه اللَُّه إِلَّا َوحْياً أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ أَْو يُْرِسلَ َرُسوالً فَيُوِحَي بِإِذْ{ ٥١: اآلية

  }َعِليٌّ َحِكيٌم

  :فيه مسألتان
: سبب ذلك أن اليهود قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم} كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ ُيكَلَِّمُه اللَُّه إِلَّا َوْحياًَوَما {: قوله تعاىل: األوىل

فقال النيب . أال تكلم اهللا وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه؛ فإنا لن نؤمن لك حىت تفعل ذلك
؛ ذكره النقاش } َوَما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ ُيكَلَِّمُه اللَُّه إِلَّا َوْحياً{: قوله فنزل" إن موسى لن ينظر إليه: "صلى اهللا عليه وسلم
إن : "نفث ينفث يف قلبه فيكون إهلاما؛ ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم: قال جماهد} َوْحياً{. والواحدي والثعليب

خذوا ما . وا اهللا وأمجلوا يف الطلبروح القدس نفث يف روعي إن نفسا لن متوت حىت تستكمل، رزقها وأجلها فاتق
. كإرساله جربيل عليه السالم} أَْو يُْرِسلَ َرُسوالً{. كما كلم موسى} أَْو ِمْن َوَراِء ِحجَابٍ{". حل ودعوا ما حرم

يُْرِسلَ أَْو {. كما كلم موسى} أَْو ِمْن َوَراِء ِحجَابٍ{. رؤيا يراها يف منامه؛ قال حممد بن زهري} إِلَّا َوْحياً{: وقيل
وهذا الوحي من الرسل خطاب } فَُيوِحَي بِإِذْنِِه َما َيَشاُء إِنَُّه َعِليٌّ َحِكيٌم{. هو جربيل عليه السالم: قال زهري} َرسُوالً

وهكذا كانت حال جربيل عليه السالم إذا نزل بالوحي على النيب صلى . منهم لألنبياء يسمعونه نطقا ويرونه عيانا
نزل جربيل عليه السالم على كل نيب فلم يره منهم إال حممد وعيسى وموسى : ل ابن عباسقا. اهللا عليه وسلم

أَْو ِمْن َوَراِء { بإرسال جربيل } إِلَّا َوحْياً{: وقل. فأما غريهم فكان وحيا إهلاما يف املنام. وزكريا عليهم السالم
أَوْ ُيْرِسلُ َرُسوالً {وقرأ الزهري وشيبة ونافع . إىل الناس كافة} أَْو ُيْرِسلَ َرسُوالً{. كما كلم موسى} ِحجَابٍ
بالرفع يف موضع } يرسل{: وقيل. فالرفع على االستئناف؛ أي وهو يرسل. الباقون بنصبهما. برفع الفعلني} فَُيوِحي

ال ومن نصب عطفوه على حمل الوحي؛ ألن معناه وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إ. احلال؛ والتقدير إال موحيا أومرسال
ويكون يف موضع احلال؛ . وجيوز أن يكون النصب على تقدير حذف اجلار من أن املضمرة. أن يوحي أويرسل

: لفساد املعىن؛ ألنه يصري} أن يكلمه{بالنصب على } أو يرسل{وال جيوز أن يعطف . التقدير أو بأن يرسل رسوال
  .ل من البشر وأرسل إليهمما كان لبشر أن يرسله أو أن يرسل إليه رسوال، وهو قد أرسل الرس

احتج هبذه اآلية من رأى فيمن حلف أال يكلم رجال فأرسل إليه رسوال أنه حانث، ألن املرسل قد مسي فيها : الثانية
واختلفوا يف الرجل حيلف أال يكلم : قال ابن املنذر. مكلما للمرسل إليه؛ إال أن ينوي احلالف املواجهة باخلطاب

. ال يبني أن حينث: وقال الشافعي. الرسول ليس بكالم: وأرسل إليه رسوال؛ فقال الثوريفالنا فكتب إليه كتابا أ
الرسول أسهل من : وقال مرة. حينث يف الكتاب والرسول: وقل له مالك. واحلكم يف الكتاب حينث: وقال النخعي

ال حينث : قال ابن املنذر. ابال حينث يف الكت: وقال أبو ثور. الكالم سوى اخلط واإلشارة: وقال أبو عبيد. الكتاب



  .يف الكتاب والرسول
ومن حلف أال يكلم رجال فسلم عليه عامدا أو ساهيا، أو سلم على مجاعة : قال أبو عمر. وهو قول مالك: قلت

  .وإن أرسل إليه رسوال أو سلم عليه يف الصالة مل حينث. هو فيهم فقد حنث يف ذلك كله عند مالك
سورة "وقد مضى يف أول . أن ينوي املشافهة؛ لآلية، وهو قول مالك وابن املاجشونحينث يف الرسول إال : قلت
  .هذا املعىن عن علمائنا مستوىف، واحلمد هللا" مرمي
لَْناُه نُوراً َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ُروحاً ِمْن أَْمرَِنا َما كُْنتَ َتْدرِي َما الِْكتَاُب َوال الِْأَميانُ َولَِكْن َجَع{ ٥٣ - ٥٢: اآلية

السََّماوَاِت َوَما ِفي  َنْهِدي بِِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا وَإِنَّكَ لَتَْهِدي إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ، ِصَراطِ اللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي
  }الْأَْرضِ أَال إِلَى اللَِّه َتِصُري الْأُُموُر

أي نبوة؛ قاله } رُوحاً{أي وكالذي أوحينا إىل األنبياء من قبلك أوحينا إليك } َكوَكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْي{: قوله تعاىل
. هو القرآن: الضحاك. هو جربيل: الربيع. كتابا: الكليب. وحيا: السدي. رمحة من عندنا: احلسن وقتادة. ابن عباس
  وهو قول

مبعىن أنزل كما شاء على من يشاء من وجعله من أمره . ومساه روحا ألن فيه حياة من موت اجلهل. مالك بن دينار
على القرآن أيضا ] ٨٥: اإلسراء[} َوَيسْأَلوَنَك َعنِ الرُّوحِ{: وميكن أن حيمل قوله. النظم املعجز والتأليف املعجب

أي يسألونك من أين لك هذا القرآن، قل إنه من أمر اهللا أنزل علي ] ٨٥: اإلسراء[} قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ رَبِّي{
يا أهل القرآن، ماذا زرع القرآن يف قلوبكم ؟ فإن القرآن : وكان مالك بن دينار يقول. عجزا؛ ذكره القشرييم

  .ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع األرض
ه وظاهر هذا يدل على أن. أي مل تكن تعرف الطريق إىل اإلميان} َما كُْنَت َتْدرِي َما الِْكَتاُب َوال الِْأَميانُ{: قوله تعاىل

وهو من جموزات العقول، والذي صار إليه املعظم أن اهللا ما بعث : قال القشريي. ما كان قبل اإلحياء متصفا باإلميان
قال القاضي أبو الفضل عياض . وفيه حتكم، إال أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع به. نبيا إال كان مؤمنا به قبل البعثة

يه خالف؛ والصواب أهنم معصومون قبل النبوة من اجلهل باهللا وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة فللناس ف
وقد تعاضدت األخبار واآلثار عن األنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ . وصفاته والتشكك يف شيء من ذلك

ولدوا؛ ونشأهتم على التوحيد واإلميان، بل على إشراق أنوار املعارف ونفحات ألطاف السعادة، ومن طالع سريهم 
قال . ذ صباهم إىل مبعثهم حقق ذلك؛ كما عرف من حال موسى وعيسى وحيىي وسليمان وغريهم عليهم السالممن

قال . أعطي حيىي العلم بكتاب اهللا يف حال صباه: قال املفسرون] ١٢: مرمي[} وَآَتْينَاُه الُْحكْمَ َصبِيّاً{: اهللا تعاىل
ُمَصدِّقاً {: وقيل يف قوله! أللعب خلقت : فقال! ال تلعب مل : كان ابن سنتني أوثالث؛ فقال له الصبيان: معمر

: صدق حيىي بعيسى وهو بن ثالث سنني، فشهد له أنه كلمة اهللا وروحه وقيل] ٣٩: آل عمران[} بِكَِلَمٍة ِمَن اللَِّه
نص اهللا  وقد. صدقه وهو يف بطن أمه؛ فكانت أم حيىي تقول ملرمي إين أجد ما يف بطين يسجد ملا يف بطنك حتية له

  من{على قراءة من قرأ ] ٢٤: مرمي[} أَلَّا َتْحزَنِي{: على كالم عيسى ألمه عند وآلدهتا إياه بقول

إِنِّي َعْبدُ اللَِّه آتَانَِي الْكَِتابَ {: إن املنادى عيسى ونص على كالمه يف مهده فقال: ، وعلى قول من قال} حتتها
وقد ذكر من حكم ] ٧٩: األنبياء[} فَهَّمَْناَها ُسلَْيَمانَ َوكُلّاً آَتْيَنا ُحكْماً َوِعلْماًفَ{وقال ]. ٣٠: مرمي[} َوَجَعلَنِي نَبِّياً

وحكى الطربي أن عمره كان . سليمان وهو صيب يلعب يف قصة املرجومة ويف قصة الصيب ما اقتدى به أبوه داود
وقال . وأخذه بلحيته وهو طفل وكذلك قصة موسى عليه السالم مع فرعون. حني أويت امللك اثين عشر عاما



. أي هديناه صغريا؛ قال جماهد وغريه]: ٥١: األنبياء[} َولَقَْد آَتْيَنا إِبَْراِهيمَ ُرْشَدُه ِمْن قَْبلُ{: املفسرون يف قوله تعاىل
  .اصطفاه قبل إبداء خلقه: وقال ابن عطاء
قد فعلت؛ : عاىل أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه فقالملا ولد إبراهيم بعث اهللا إليه ملكا يأمره عن اهللا ت: وقال بعضهم

وإن ابتالء . إن إلقاء إبراهيم يف النار وحمنته كانت وهو ابن ست عشره سنة: وقيل. ومل يقل أفعل؛ فذلك رشده
وأن استدالل إبراهيم بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن مخس عشرة . إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سنني

َوأَْوَحْيَنا إِلَْيِه لَُتَنبِّئَنَُّهمْ بِأَْمرِِهْم {: حي إىل يوسف وهو صيب عند ما هم إخوته بإلقائه يف اجلب بقوله تعاىلوقيل أو. سنة
وقد حكى أهل السري أن أمنة بنت وهب أخربت أن نبينا . اآلية؛ إىل غري ذلك من أخبارهم] ١٥: يوسف[} َهذَا

باسطا يديه إىل األرض رافعا رأسه إىل السماء، وقال يف حديثه صلى اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم ولد حني ولد 
ملا نشأت بغضت إيل األوثان وبغض إيل الشعر ومل أهم بشيء مما كانت اجلاهلية تفعله إال مرتني : "عليه وسلم

نوار املعارف يف مث يتمكن األمر هلم، وتترادف نفحات اهللا تعاىل عليهم، وتشرق أ". فعصمين اهللا منهما مث مل أعد
قلوهبم حىت يصلوا الغاية ويبلغوا باصطفاء اهللا تعاىل هلم بالنبوة يف حتصيل اخلصال الشريفة النهاية دون، ممارسة وال 

ومل ينقل أحد من أهل : قال القاضي]. ٢٢: يوسف[} َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه آَتْينَاُه ُحكْماً َوِعلْماً{: قال اهللا تعاىل. رياضة
وقد استدل بعضهم . ومستند هذا الباب النقل. ار أن أحدا نبئ واصطفي ممن عرف بكفر وإشراك قبل ذلكاألخب

  .بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله

وأنا أقول إن قريشا قد رمت نبينا عليه السالم بكل ما افترته، وعري كفار األمم أنبياءها بكل ما : قال القاضي
 عليه أو نقلته إلينا الرواة، ومل جند يف شيء من ذلك تعيريا لواحد منهم برفضه آهلتهم أمكنها واختلقته، مما نص اهللا

ولوكان هذا لكانوا بذلك مبادرين، وبتلونه يف معبوده حمتجني، ولكان . وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه
هيهم عن تركه آهلتهم وما كان يعبد توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع يف احلجة من توبيخه بن

آباؤهم من قبل؛ ففي إطباقهم على اإلعراض عنه دليل على أهنم مل جيدوا سبيال إليه؛ إذ لو كان لنقل وما سكتوا 
حكاه  كما] ١٤٢: البقرة[} َما َولَّاُهْم َعْن ِقْبلَِتهُِم الَِّتي كَاُنوا َعلَْيهَا{: عنه كما مل يسكتوا عن حتويل القبلة وقالوا

  .اهللا عنهم
وتكلم العلماء يف نبينا صلى اهللا عليه وسلم؛ هل كان متعبدا بدين قبل الوحي أم ال؛ فمنهم من منع ذلك مطلقا 

وقالت فرقة . ألنه مبعد أن يكون متبوعا من عرف تابعا، وبنوا هذا على التحسني والتقبيح: قالوا. وأحاله عقال
رك قطع احلكم عليه بشيء يف ذلك، إذ مل حيل الوجهني منهما العقل وال بالوقف يف أمره عليه السالم وت: أخرى

إنه كان متعبدا بشرع من قبله : وقالت فرقة ثالثة. استبان عندها يف أحدمها طريق النقل، وهذا مذهب أيب املعايل
ميع األديان وامللل وعامال به؛ مث اختلف هؤالء يف التعيني، فذهبت طائفة إىل أنه كان على دين عيسى فإنه ناسخ جل

وذهبت طائفة إىل أنه كان على دين إبراهيم؛ ألنه من ولده وهو . قبلها؛ فال جيوز أن يكون النيب على دين منسوخ
وذهبت املعتزلة إىل أنه ال بد أن يكون . وذهبت طائفة إىل أنه كان على دين موسى؛ ألنه أقدم األديان. أبو األنبياء

وقد أبطل هذه األقوال كلها أئمتنا؛ إذ هي أقوال متعارضة وليس . معلومة عندنا على دين ولكن عني الدين غري
والذي يقطع به أنه عليه السالم مل يكن منسوبا إىل واحد من . فيها داللة قاطعة،وإن كان العقل جيوز ذلك كله

فسها مفتتحة من عند اهللا األنبياء نسبة تقتضي أن يكون واحدا من أمته وخماطبا بكل شريعته؛ بل شريعته مستقلة بن
  احلاكم جل وعز وأنه



صلى اهللا عليه وسلم كان مؤمنا باهللا عز وجل، وال سجد لصنم، وال أشرك باهللا، وال زىن وال شرب اخلمر، وال 
فقد روى عثمان بن : فإن قيل. شهد السامر وال حضر حلف املطر وال حلف املطيبني؛ بل نزهه اهللا وصانه عن ذلك

ا بسنده عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد كان يشهد مع املشركني مشاهدهم، فسمع ملكني أيب شيبة حديث
كيف أقوم خلفه وعهده باستالم األصنام فلم : أذهب حىت تقوم خلفه، فقال اآلخر: خلفه أحدمها يقول لصاحبه

. موضوع أوشبيه باملوضوع هذا: يشهدهم بعد؟ فاجلواب أن هذا حديث أنكره اإلمام أمحد بن حنبل جدا وقال
إن عثمان وهم يف إسناده، واحلديث باجلملة منكر غري متفق على إسناده فال يلتفت إليه، : وقال الدارقطين

وقوله يف قصة حبريا " بغضت إيل األصنام: "واملعروف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم خالفه عند أهل العلم من قوله
وسلم بالالت والعزى إذ لقيه بالشام يف سفرته مع عمه أيب طالب وهو صيب، حني استحلف النيب صلى اهللا عليه 

ال تسألين هبما فواهللا ما أبغضت شيئا : "ورأى فيه عالمات النبوة فاختربه بذلك؛ فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
وكذلك املعروف من ". لك سل عما بدا: "فباهللا إال ما أخربتين عما أسألك عنه، فقال: فقال له حبريا" قط بغضهما

سريته عليه السالم وتوفيق اهللا إياه له أنه كان قبل نبوته خيالف املشركني يف وقوفهم مبزدلفة يف احلج، وكان يقف 
  هو بعرفة، ألنه كان

أَِن اتَّبِعْ { :وقال] ١٣٥: البقرة[} قُلْ َبلْ ِملَّةَ إِبَْراِهيَم{: فقد قال اهللا تعاىل: فإن قيل. موقف إبراهيم عليه السالم
وهذا يقتضي أن يكون متعبدا . اآلية] ١٣: الشورى[} َشَرَع لَكُْم ِمَن الدِّينِ{: وقال] ١٢: النحل[} ِملَّةَ إِْبَراهِيَم

فاجلواب أن ذلك فيما ال ختتلف فيه الشرائع من التوحيد وإقامة الدين؛ على ما تقدم بيانه يف غري موضع . بشرع
  .واجلمد هللا] ١٣: الشورى[} شََرَع لَكُْم ِمَن الدِّينِ{: هويف هذه السورة عند قول

: فقال مجاعة} َما كُْنَت َتْدرِي َما الْكَِتاُب َوال الِْأَميانُ{: إذا تقرر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا يف تأويل قوله تعاىل
ل هذا الفرع؛ أي كنت غافال عن هذه تفاصي: وقيل. معىن اإلميان يف هذه اآلية شرائع اإلميان ومعامله؛ ذكره الثعليب

ما كنت تدري قبل الوحي أن : وقيل: وجيوز إطالق لفظ اإلميان على تفاصيل الشرع؛ ذكره القشريي. التفاصيل
وال اإلميان الذي هو : وقال بكر القاضي. تقرأ القرآن، وال كيف تدعو اخللق إىل اإلميان؛ وحنوه عن أيب العالية

. وكان قبل مؤمنا بتوحيده مث نزلت الفرائض اليت مل يكن يدريها قبل؛ فزاد بالتكليف إميانا :قال. الفرائض واألحكام
} َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيضِيَع إَِمياَنكُْم{: عىن باإلميان الصالة؛ لقوله تعاىل: وقال ابن خزمية. وهذه األقوال األربعة متقاربة

أي : وقال احلسني بن الفضل. اللفظ عاما واملراد اخلصوصي أي صالتكم إىل بيت املقدس؛ فيكون] ١٤٣: البقرة[
وهو من باب حذف املضاف؛ أي من الذي يؤمن ؟ أبو طالب أو العباس . ما كنت تدري ما الكتاب وال أهل اإلميان

: وحكى املاوردي حنوه عن علي بن عيسى قال. ما كنت تدري شيئا إذ كنت يف املهد وقبل البلوغ: وقيل. أوغريمها
ما كنت تدري ما الكتاب لوال إنعامنا : وقيل. كنت تدري ما الكتاب لوال الرسالة، وال اإلميان لوال البلوغ ما

أنه اإلميان باهللا، وهذا يعرفه بعد : أحدمها: ويف هذا اإلميان وجهان. عليك، وال اإلميان لوال هدايتنا لك، وهو حمتمل
  .هذا ال يعرفه إال بعد النبوةأنه دين اإلسالم، و: والثاين. بلوغه وقبل نبوته

: وقيل. الصحيح أنه صلى اهللا عليه وسلم كان مؤمنا باهللا عز وجل من حني نشأ إىل حني بلوغه؛ على ما تقدم: قلت
أي كنت من قوم أميني ال يعرفون الكتاب وال اإلميان، حىت تكون قد } َما كُْنَت َتْدرِي َما الِْكتَاُب َوال الِْأَميانُ{

َوَما كُْنَت َتْتلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن ِكَتابٍ َوال َتُخطُُّه {: ئتهم به عمن كان يعلم ذلك منهم؛ وهو كقوله تعاىلأخذت ما ج
قال } َولَِكْن َجَعلَْناُه{. روي معناه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما] ٤٨: العنكبوت[} بَِيِمينِكَ إِذاً الْرَتابَ الُْمْبِطلُونَ



ُنوراً نَْهِدي بِِه َمْن َنَشاءُ {القرآن وقيل الوحي؛ أي جعلنا هذا الوحي : السدي. ين اإلميانيع: ابن عباس والضحاك
ووحد الكتابة ألن ]. ٧٤: آل عمران[} َيْخَتصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء{: أي من خنتاره للنبوة؛ كقوله تعاىل} ِمْن ِعَباِدَنا

إقبالك وإدبارك يعجبين؛ فتوحد، ومها : الواحد؛ أال ترى أنك تقولالفعل يف كثرة أمسائه مبنزلة الفعل يف االسم 
إىل كتاب : وقال علي. دين قومي ال اعوجاج فيه} إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ{أي تدعو وترشد } َوإِنََّك لَتَْهِدي{. اثنان

مسمى } لََتْهِدي{لباقون ا. غري مسمى الفاعل؛ أي لتدعى} وَإِنََّك لَُتْهدى{وقرأ عاصم اجلحدري وحوشب . مستقيم
وهذا ال يقرأ به؛ ألنه خمالف للسواد، وإمنا حيمل ما كان مثله : قال النحاس. } وإنك لتدعو{ويف قراءة أيب . الفاعل

: وروى معمر عن قتادة يف قوله تعاىل. أي لتدعو} وإنك لتهدي{: على أنه من قائله على جهة التفسري؛ كما قال
بدل من األول بدل } ِصَراطِ اللَِّه{]. ٧: الرعد[} وَِلكُلِّ قَْومٍ َهاٍد{: قال} ى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍوَإِنََّك لََتْهِدي إِلَ{

. ورواه النواس بن مسعان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. وقيل اإلسالم. هو القرآن: قال على. املعرفة من النكرة
. وعيد بالبعث واجلزاء} أَال إِلَى اللَِّه َتِصُري الْأُمُوُر{. ملكا وعبدا وخلقا} ْرضِالَِّذي لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَ{

وغرق مصحف فأحمى كله } أَال إِلَى اللَِّه َتِصريُ الْأُمُوُر{: احترق مصحف فلم يبق إال قوله: قال سهل بن أيب اجلعد
  . وحدهواحلمد هللا. } أَال إِلَى اللَِّه َتِصُري الْأُمُوُر{: إال قوله

  تفسري سورة الزخرف

  سورة الزخرف
  مقدمة السورة
وهي تسع ومثانون ]. ٤٥: الزخرف[} َواسْأَلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا{: إال قوله: وقال مقاتل. مكية بإمجاع

  .آية
  }لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ حم، وَالِْكَتابِ الُْمبِنيِ، إِنَّا َجَعلْنَاُه قُْرآناً َعرَبِّياً{ ١: اآلية

. قسم ثان؛ وهللا أن يقسم مبا شاء} َوالِْكتَابِ الُْمبِنيِ{. قسم} حم{: وقيل. تقدم} حم، َوالِْكتَابِ الُْمبِنيِ{: قوله تعاىل
كما تقول نزل واهللا وجب واهللا  -} حم} {والكتاب{من جعل جواب : وقال ابن األنباري. }إِنَّا َجَعلْنَاُه{واجلواب 

: ومعىن. } وَالْكَِتابِ الُْمبِنيِ{مل يقف على } إِنَّا َجَعلَْناُه{ومن جعل جواب القسم . } الكتاب املبني{وقف على  -
]. ١٠٣: املائدة[} َما َجَعلَ اللَُّه ِمْن َبِحريٍَة{: أي مسيناه ووصفناه؛ ولذلك تعدى إىل مفعولني؛ كقوله تعاىل} جعلناه{

أي أنزلناه بلسان العرب؛ ألن } َعَربِّياً{. بيناه: قلناه الزجاج وسفيان الثوري: جماهد. ناأي أنزلناه قرآ: وقال السدي
املراد : وقيل. ألن لسان أهل السماء عريب: وقال مقاتل. كل نيب أنزل كتابه بلسان قومه؛ قال سفيان الثوري وغريه

ه أقسم جبميع ما أنزل من الكتب أنه جعل بالكتاب مجيع الكتب املنزلة على األنبياء؛ ألن الكتاب اسم جنس فكأن
  .القرآن عربيا

إِنَّا أَْنزَلَْناُه ِفي لَْيلَِة {: ترجع إىل القرآن وإن مل جير له ذكر يف هذه السورة؛ كقوله تعاىل} جعلناه{: والكناية يف قوله
هذا القول يكون خاصا للعرب دون  فعلى. أي تفهمون أحكامه ومعانيه} لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ{]. ١: القدر. [}الْقَْدرِ

  .العجم؛ قال ابن عيسى
ونعت الكتاب باملبني ألن اهللا . املعىن لعلكم تتفكرون؛ فعلى هذا يكون خطابا عاما للعرب والعجم: وقال ابن زيد

  .بني فيه أحكامه وفرائضه؛ على ما تقدم يف غري موضع



  }ا لَعَِليٌّ َحِكيٌموَإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكتَابِ لََدْيَن{ ٤: اآلية -
  عندنا} لَدَْيَنا{يعين القرآن يف اللوح احملفوظ } َوإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكَتابِ{: قوله تعاىل

ِفي ِكتَابٍ . إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي{: أي رفيع حمكم ال يوجد فيه اختالف وال تناقض؛ قال اهللا تعاىل} لََعِليٌّ َحكِيٌم{
: وقال ابن جريج]. ٢٢:الربوج[} ِفي لَْوحٍ َمْحفُوٍظ. َبلْ ُهَو قُْرآنٌ َمجِيٌد{: وقال تعاىل] ٧٨:الواقعة[} َمكُْنوٍن

أي رفيع عن أن ينال فيبدل } لََعِليٌّ{. أي أعمال اخللق من إميان وكفر وطاعة ومعصية} َوإِنَُّه{: املراد بقوله تعاىل
ما خلق اهللا القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن خيلق؛  أول: وقال ابن عباس. أي حمفوظ من نقص أو تغيري} َحِكيٌم{

. محزة والكسائي} أم الكتاب{وكسر اهلمزة من . }وَإِنَُّه ِفي أُمِّ الْكَِتابِ لََديَْنا لََعِليٌّ َحكِيٌم{فالكتاب عنده؛ مث قرأ 
  .وضم الباقون، وقد تقدم

  }ُتْم قَْوماً ُمْسرِفَِنيأَفََنضْرُِب َعْنكُمُ الذِّكَْر صَفْحاً أَنْ كُْن{ ٥: اآلية
املراد بالذكر العذاب؛ أي : وقيل. القرآن؛ عن الضحاك وغريه: يعين} أَفََنْضرُِب َعْنكُُم الذِّكْرَ َصفْحاً{: قوله تعاىل

أفنضرب عنكم العذاب وال نعاقبكم على إسرافكم وكفركم؛ قال جماهد وأبو صاحل والسدي، ورواه العويف عن 
وعنه أيضا أن املعىن . املعىن أفحسبتم أن نصفح عنكم العذاب وملا تفعلوا ما أمرمت به: عباس وقال ابن. ابن عباس

: وقال قتادة. املعىن أفنترككم سدى فال نأمركم وال ننهاكم: وقال السدي أيضا. أتكذبون بالقرآن وال تعاقبون
قرآن من قبل أنكم ال تؤمنون به فال أفنمسك عن إنزال ال: وعنه أيضا. املعىن أفنهلككم وال نأمركم وال ننهاكم

واهللا لو كان هذا القرآن رفع حني رددته أوائل هذه األمة هللكوا، ولكن : قال قتادة. وقال ابن زيد. ننزله عليكم
الذكر : وقيل. أفنطوي عنكم الذكر طيا فال توعظون وال تؤمرون: وقال الكسائي. اهللا ردده وكرره عليهم برمحته

  ومن كسر جعلها للشرط. أنترك تذكريكم ألن كنتم قوما مسرفني؛ يف قراءة من فتح: لالتذكر؛ فكأنه قا

] ٢٧٨: البقرة[} َوذَرُوا َما بَِقَي ِمَن الرِّبا إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني{: ونظريه. وما قبلها جوابا هلا؛ ألهنا مل تعمل يف اللفظ
ومعىن الكسر عند الزجاج احلال؛ ألن يف . إن فعلتأنت ظامل : اجلواب حمذوف دل عليه تقدم؛ كما تقول: وقيل

وقد ضربت . إعراضا؛ يقال صفحت عن فالن إذا أعرضت عن ذنبه} صَفْحاً{ومعىن . الكالم معىن التقرير والتوبيخ
قال . أعرضت عنه أي وليته صفحه عنقي: واألصل، فيه صفحة العنق؛ يقال. عنه صفحا إذا أعرضت عنه وتركته

  :الشاعر
  فمن مل منها ذلك الوصل ملت... ما تلقاك إال خبيلة صفوحا ف
التقدير أفنضرب عنكم الذكر صافحني، : وقيل. أفنصفح} أفنضرب{على املصدر ألن معىن } صَفْحاً{وانتصب 
وهي قراءة ابن كثري } أن{واختار أبو عبيدة الفتح يف . مشركني} ُمْسرِفَِني{: ومعىن. جاء فالن مشيا: كما يقال
  .ألن اهللا تعاىل عاتبهم على ما كان منهم، وعلمه قبل ذلك من فعلهم: وعاصم وابن عامر، قال وأيب عمرو

لَكَْنا أََشدَّ ِمنُْهمْ َوكَْم أَْرَسلَْنا ِمْن نَبِيٍّ ِفي الْأَوَِّلَني، َوَما َيأِْتيهِْم ِمْن َنبِيٍّ إِلَّا كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ، فَأَْه{ ٨ - ٦: اآلية
  }َوَمَضى مَثَلُ الْأَوَّلَِني َبطْشاً

هنا خربية واملراد هبا التكثري؛ واملعىن ما أكثر ما أرسلنا من } كم} {وَكَْم أَْرَسلَْنا ِمْن نَبِيٍّ ِفي الْأَوَّلَِني{: قوله تعاىل
} َوَما يَأِْتيهِْم ِمْن َنبِيٍّ{ . أي ما أكثر ما تركوا] ٢٥: الدخان[} كَْم َتَركُوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن{: كما قال. األنبياء

يعزي نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم . كاستهزاء قومك بك} إِلَّا كَاُنوا بِِه َيسَْتْهزِئُونَ{أي مل يكن يأتيهم نيب 
اطبني ترجع إىل املشركني املخ} منهم{والكناية يف . أي قوما أشد منهم قوة} فَأَْهلَكَْنا أََشدَّ مِْنُهْم بَطْشاً{. ويسليه



هو : وقيل. نصب على احلال} أشد{و . فكىن عنهم بعد أن خاطبهم} أَفََنْضرُِب عَْنكُُم الذِّكَْر صَفْحاً{: بقوله
  مفعول؛ أي فقد أهلكنا

صفحة : أي عقوبتهم؛ عن قتادة وقيل} َوَمَضى َمثَلُ الْأَوَِّلَني{. أقوى من هؤالء املشركني يف أبداهنم وأتباعهم
  .الوصف واخلرب: واملثل. بأهنم أهلكوا على كفرهم؛ حكاه النقاش واملهدوياألولني؛ فخربهم 

  }وَلَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض لََيقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ الْعَزِيُز الَْعِليُم{ ٩: اآلية
فأقروا له } اوَاِت َوالْأَْرَض لََيقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ الْعَزِيُز الَْعِليُمَمْن َخلََق السََّم{. يعين املشركني} َولَِئْن سَأَلْتَُهْم{: قوله تعاىل

  .باخللق واإلجياد، مث عبدوا معه غريه جهال منهم
  }الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض َمْهداً َوجََعلَ لَكُْم ِفيَها سُُبالً لَعَلَّكُْم َتْهَتُدونَ{ ١٠: اآلية

وهذا ابتداء إخبار منه عن نفسه، . وصف نفسه سبحانه بكمال القدرة} لَ لَكُُم الْأَْرَض مَْهداًالَِّذي جََع{: قوله تعاىل
وقرأ . وقد تقدم. فراشا وبساطا} مهادا{ولو كان هذا إخبارا عن قول الكفار لقال الذي جعل لنا األرض 

  .سلكوا منها إىل حيث أردمتوقيل طرقا، لت. أي معايش} َوَجَعلَ لَكُْم ِفيَها سُُبالً{" مهدا"الكوفيون 
يف أسفاركم؛ قال ابن } لَعَلَّكُْم َتْهَتُدونَ{: وقيل. فتستدلون مبقدوراته على قدرته} لََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ{: قوله تعاىل
  .هتتدون إىل معايشكم: وقيل. لعلكم تعرفون نعمة اهللا عليكم؛ قاله سعيد بن جبري: وقيل. عيسى
  }زَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ فَأَْنَشْرَنا بِِه َبلَْدةً َميْتاً كَذَِلَك ُتخَْرُجونَوَالَِّذي َن{ ١١: اآلية

أي ال كما أنزل على قوم نوح بغري قدر حىت : قال ابن عباس} َوالَِّذي َنزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ{: قوله تعاىل
  احلاجة، حىت أغرقهم، بل هو بقدر ال طوفان مغرق وال قاصر عن

  .أي باملاء} بِِه{. أي أحيينا} فَأَْنَشْرنَا{. يكون معاشا لكم وألنعامكم
وقد . أي من قبوركم؛ ألن من قدر على هذا قدر على ذلك} كَذَِلَك ُتخَْرُجونَ{. أي مقفرة من النبات} َبلَْدةً َمْيتاً{

} خيرجون{سائي وابن ذكوان عن ابن عامر وقرأ حيىي بن وثاب واألعمش ومحزة والك. جمودا" األعراف"مضى يف 
  .الباقون على الفعل اجملهول. بفتح الياء وضم الراء

ورِِه ثُمَّ َوالَِّذي َخلََق الْأَزَْواَج كُلََّها َوجََعلَ لَكُْم ِمَن الْفُلِْك َوالْأَْنَعامِ َما َتْركَُبونَ، لَِتْسَتُووا َعلَى ظُُه{ ١٤ - ١٢: اآلية
إِنَّا إِلَى َربَِّنا ةَ رَبِّكُمْ إِذَا اْستََويُْتْم َعلَْيِه َوَتقُولُوا سُْبَحانَ الَِّذي َسخَّرَ لََنا َهذَا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني، َوَتذْكُرُوا نِْعَم
  }لَُمْنقَِلُبونَ

  :فيه مخس مسائل
. أي األصناف كلها: قال سعيد بن جبري. أي واهللا الذي خلق األزواج} َوالَِّذي َخلََق الْأَزَْواَج{: قوله تعاىل: األوىل

أزواج : وقيل. الشتاء والصيف والليل والنهار والسموات واألرض والشمس والقمر واجلنة والنار: وقال احلسن
َوأَنَْبْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ زَْوجٍ {: أراد أزواج النبات؛ كما قال تعاىل: وقيل. احليوان من ذكر وأنثى؛ قال ابن عيسى

ما يتقلب فيه اإلنسان من خري وشر، وإميان وكفر، : وقيل]. ١٠: لقمان[} ِمْن كُلِّ زَْوجٍ كَرِميٍ{و ] ٧: ق[} جٍَبهِي
  .ونفع وضر، وفقر وغىن، وصحة وسقم

  .وهذا القول يعم األقوال كلها وجيمعها بعمومه: قلت
} ِلَتْسَتوُوا َعلَى ظُُهورِِه{. يف الرب والبحر} َما َتْركَُبونَ{إلبل ا} وَالْأَْنَعامِ{السفن } َوَجَعلَ لَكُْم ِمَن الْفُلِْك{: قوله تعاىل

أضاف الظهور إىل واحد ألن املراد : وقال الفراء. قال أبو عبيد} َما َتْركَُبونَ{: ذكر الكناية ألنه رده إىل ما يف قوله



الظهور، أي على ظهور هذا  به اجلنس، فصار الواحد يف معىن اجلمع مبنزلة اجليش واجلند؛ فلذلك ذكر، ومجع
  .اجلنس

اإلبل وحدها؛ وهو الصحيح لقوله عليه : وقال أبو معاذ. األنعام هنا اإلبل والبقر: قال سعيد بن جبري: الثانية
: بينما رجل راكب بقرة إذ قالت له مل أخلق هلذا إمنا خلقت للحرث فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: السالم

  .وقد مضى هذا. وما مها يف القوم". ر وعمرآمنت بذلك أنا وأبو بك"
وألن الفلك إمنا تركب بطوهنا، . يعين به اإلبل خاصة بدليل ما ذكرنا} لَِتْسَتُووا َعلَى ظُهُورِِه{: قوله تعاىل: الثالثة

وحيتمل أن جيعل ظاهرها باطنها؛ ألن املاء غمره . ولكنه ذكرمها مجيعا يف أول اآلية وعطف أخرها على أحدمها
  .وستره وباطنها ظاهرا؛ ألنه أنكشف الظاهرين وظهر للمبصرين

أي ركبتم عليه وذكر النعمة هو احلمد هللا على } ثُمَّ َتذْكُرُوا نِْعَمةَ َربِّكُْم إِذَا اْسَتَويُْتْم َعلَْيِه{: قوله تعاىل: الرابعة
َوَتقُولُوا سُْبَحانَ الَِّذي } {لََنا َهذَا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِنيَوَتقُولُوا سُْبَحانَ الَِّذي َسخََّر {. تسخري ذلك لنا يف الرب والبحر

َوَما كُنَّا لَُه {. }سُْبَحانَ الَِّذي َسخَّرَ لََنا َهذَا{ويف قراءة علي بن أيب طالب . أي ذلل لنا هذا املركب} َسخََّر لََنا َهذَا
مماثلني يف : وقيل. ضابطني} ُمقْرِنَِني{: ل األخفش وأبو عبيدةوقا. أي مطيقني؛ يف قول ابن عباس والكليب} ُمقْرِنَِني

وأقرنت كذا . فالن مقرن لفالن أي ضابط له: ويقال. هو قرن فالن إذا كان مثله يف القوة: األيد والقوة؛ من قوهلم
. أي مطيقني} ُمقْرِنَِني َوَما كُنَّا لَُه{: قال اهللا تعاىل. وأقرن له أي أطاقه وقوي عليه؛ كأنه صار له قرنا. أي أطقته

  :وأنشد قطرب قول عمرو بن معديكرب
  لنا يف النائبات مبقرنينا... لقد علم القبائل ما عقيل 

  :وقال آخر
  ولستم للصعاب مبقرنينا... ركبتم صعبيت أشرا وحيفا 

. وال ذائد له يذودها الذي غلبته ضيعته؛ يكون له إبل أو غنم وال معني له عليها، أو يكون يسقي إبله: واملقرن أيضا
وأقرنت . أقرن يقرن إقرانا إذا أطاق: أنه مأخوذ من اإلقران؛ يقال: أحدمها: ويف أصله قوالن: قال ابن السكيت

  كذا إذا أطقته وحكمته؛ كأنه جعله

أنه مأخوذ من املقارنة وهو أن يقرن بعضها ببعض يف السري؛ : والثاين. فأوثقه به وشده -وهو احلبل  -يف قرن 
  .قرنت كذا بكذا إذا ربطته به وجعلته قرينه: يقال

علمنا اهللا سبحانه ما نقول إذا ركبنا الدواب، وعرفنا يف آية أخرى على لسان نوح عليه السالم ما نقول : اخلامسة
: هود[} َربِّي لََغفُوٌر َرِحيٌمَوقَالَ اْركَبُوا ِفيَها بِْسمِ اللَِّه َمجَْراَها َوُمْرَساَها إِنَّ {: إذا ركبنا السفن؛ وهي قوله تعاىل

وكم من راكبني يف سفينة . فكم من راكب دابة عثرت به أو مشست أو تقحمت أو طاح من ظهرها فهلك] ٤١
فلما كان الركوب مباشرة أمر حمظور واتصاال بأسباب من أسباب التلف أمر أال ينسى عند . أنكسرت هبم فغرقوا

وال يدع ذكر ذلك بقلبه . فمنقلب إىل اهللا عز وجل غري منفلت من قضائهأتصال به يومه، وأنه هالك ال حمالة 
واحلذر من أن يكون وركوبه ذلك من أسباب موته يف . ولسانه حىت يكون مستعدا للقاء اهللا بإصالحه من نفسه

ِذي َسخََّر لََنا سُْبَحانَ الَّ{: حكى سليمان بن يسار أن قوما يف سفر فكانوا إذا ركبوا قالوا. علم اهللا وهو غافل عنه
الثابت : وهي اليت ال تتحرك هزاال، الرازم من اإلبل -وكان فيهم رجل على ناقة له رازم } َهذَا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني

قامت من اإلعياء واهلزال فلم : أو قد رزمت الناقة ترزم وترزم رزوما ورزاما. على األرض ال يقوم من اهلزال



وروي . فقمصت به فدقت عنقه: أما أنا فاين هلذه ملقرن، قال: فقال. قال اجلوهري يف الصحاح. تتحرك؛ فهي رازم
ذكر األول املاوردي . أن أعرابيا ركب قعودا له وقال إين ملقرن له فركضت به القعود حىت صرعته فاندقت عنقه

اللسان؛ فيقول مىت ركب وخاصة وما ينبغي لعبد أن يدع قول هذا وليس بواجب ذكره ب: قال. والثاين ابن العريب
اللهم أنت الصاحب } َوإِنَّا إِلَى رَبَِّنا لَُمْنقَِلُبونَ. سُْبَحانَ الَِّذي َسخََّر لََنا َهذَا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني{: يف السفر إذا تذكر

لب، واجلور بعد الكور، يف السفر، واحلليفة يف األهل واملال، اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة املنق
: وقال عمرو بن دينار. تشتت أمر الرجل بعد اجتماعه" اجلور بعد الكور"وسوء املنظر يف األهل واملال؛ يعين بـ 

  ركبت مع أيب جعفر إىل أرض له حنو حائط يقال هلا مدركة، فركب

على : "ى اهللا عليه وسلم قالإن رسول اهللا صل: أما ختاف أن يصرعك ؟ فقال! أبا جعفر : على مجل صعب فقلت له
وقال علي ". سنام كل بعري شيطان إذا ركبتموها فاذكروا اسم اهللا كما أمركم مث أمتهنوها ألنفسكم فإمنا حيمل اهللا

باسم اهللا، فلما استوى على : شهدت علي بن أيب طالب ركب دابة يوما فلما وضع رجله يف الركاب قال: بن ربيعة
: مث قال} َوإِنَّا إِلَى رَبَِّنا لَُمْنقَِلُبونَ .سُْبَحانَ الَِّذي َسخََّر لََنا َهذَا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني{:  قالالدابة قال احلمد هللا، مث

اللهم ال إله إال أنت ظلمت نفسي فاغفر ىل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت؛ مث ضحك  -ثالثا  -احلمد هللا واهللا أكرب 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صنع كما صنعت، وقال كما قلت؛ مث ضحك  :ما أضحكك ؟ قال: فقلت له

عجبا لعبد أن يقول اللهم ال إله إال أنت ظلمت  -أو قال  -العبد : "فقلت له ما يضحكك يا رسول اهللا؟ قال
لطيالسي يف مسنده، خرجه أبو داود ا". نفسي فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت يعلم أنه ال يغفر الذنوب غريه

أن : وذكر الثعليب له حنوه خمتصرا عن علي رضي اهللا عنه، ولفظه عنه. وأبو عبداهللا حممد بن خويزمنداد يف أحكامه
احلمد هللا على كل  -فإذا استوى قال  -باسم اهللا : "النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا وضع رجله يف الركاب قال

ا كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون وإذا نزلتم من الفلك واألنعام فقولوا اللهم حال سبحان الذي سخر لنا هذا وم
ُسْبَحانَ الَِّذي َسخَّرَ {من ركب ومل يقل : وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال". أنزلنا منزال مباركا وأنت خري املنزلني

ويستعيذ باهللا من مقام . ه؛ فإن مل حيسن قال له متنه؛ ذكره النحاسقال له الشيطان تغن} لََنا َهذَا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني
تعالوا نتنزه على اخليل أويف بعض الزوارق؛ فريكبون حاملني مع أنفسهم أواين اخلمر واملعازف، : من يقول لقرنائه

كرون إال فال يزالون يستقون حىت متل طالهم وهم على ظهور الدواب أو يف بطون السفن وهي جتري هبم؛ ال يذ
ولقد بلغين أن بعض السالطني ركب وهو يشرب اخلمر من بلد إىل : الزخمشري. الشيطان، وال ميتثلون إال أوامره

بلد بينهما مسرية شهر، فلم يصح إال بعد ما أطمأنت به الدار، فلم يشعر مبسريه وال أحس به؛ فكيف بني فعل 
  ؟! أولئك الراكبني وبني ما أمر به يف هذه اآلية 
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

  }َوَجَعلُوا لَُه ِمْن ِعَباِدهِ ُجْزءاً إِنَّ الِْأْنَسانَ لَكَفُوٌر ُمبٌِني{ ١٥: اآلية -
: الزجاج واملربد. يعين ما عبد من دون اهللا عز وجل. أي عدال؛ عن قتادة} َوَجَعلُوا لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزءاً{: قوله تعاىل

اجلزء ها هنا البنات؛ عجب املؤمنني من جهلهم إذا أقروا بأن خالق السموات واألرض هو اهللا مث جعلوا له شريكا 
يستأنس به؛ ألن هذا : أو ولدا، ومل يعلموا أن من قدر على خلق السموات واألرض ال حيتاج إىل شيء يعتضد به أو

قد أجزأت املرأة إذا ولدت البنات؛ قال : واجلزء عند أهل العربية البنات؛ يقال: قال املاوردي. من صفات النقص
  :الشاعر

  قد جتزئ احلرة املذكار أحيانا... إن أجزأت املرأة يوما فال عجب 
يف لغة العرب اسم لإلناث، وما هو إال كذب ومن بدع التفاسري تفسري اجلزء باإلناث، وادعاء أن اجلزء : الزخمشري

  :أجزأت املرأة، مث صنعوا بيتا، وبيتا: على العرب ووضع مستحدث متحول، ومل يقنعهم ذلك حىت اشتقوا منه
  زوجتها من بنات األوس جمزئة... إن أجزأت حرة يوما فال عجب 

أي ولئن سألتهم عن خالق السموات } َولَِئْن سَأَلْتَُهْم{: متصل بقوله} َوَجَعلُوا لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزءاً{: وإمنا قوله
ِمْن {ومعىن . واألرض ليعترفن به؛ وقد جعلوا له مع ذلك االعتراف من عباده جزءا فوصفوه بصفات املخلوقني

. جزءا لهأن قالوا املالئكة بنات اهللا؛ فجعلوهم جزءا له وبعضا، كما يكون الولد بضعة من والده و} ِعَباِدِه ُجْزءاً
. يعد املصائب وينسى النعم: قال احلسن} لَكَفُوٌر ُمبٌِني{. يعين الكافر} إِنَّ الِْأْنَسانَ{. بضمتني} جزؤا{وقرئ 

  .مظهر الكفر} ُمبٌِني{

  }أَمِ اتََّخذَ ِممَّا َيْخلُُق َبَناٍت َوأَْصفَاكُْم بِالَْبنَِني{ ١٦: اآلية
امليم صلة؛ تقديره أختذ مما خيلق بنات كما زعمتم أن املالئكة بنات اهللا؛ } لُُق َبنَاٍتأَمِ اتََّخذَ ِممَّا َيْخ{: قوله تعاىل

أصفيته بكذا؛أي آثرته : أي اختصكم وأخلصكم بالبنني؛ يقال} وَأَْصفَاكُْم بِالَْبنَِني{. فلفظه االستفهام ومعناه التوبيخ
تهم إىل اهللا اختيار البنات مع اختيارهم ألنفسهم عجب من إضاف. وتصافينا ختالصنا. وأصفيته الود أخلصته له. به

ومل ! البنني، وهو مقدس عن أن يكون له ولد إن توهم جاهل أنه اختذ لنفسه ولدا فهال أضاف إليه أرفع اجلنسني 
إِذاً ِقْسَمةٌ  ِتلَْك. أَلَكُمُ الذَّكَُر َولَُه الْأُْنثَى{: جعل هؤالء ألنفسهم أشرف اجلنسني وله األخس ؟ وهذا كما قال تعاىل

  ].٢٢:النجم[} ِضيَزى
  }وَإِذَا ُبشَِّر أََحدُُهْم بَِما َضَرَب ِللرَّْحَمنِ َمثَالً ظَلَّ َوْجُهُه ُمسَْوّداً َوُهَو كَِظيٌم{ ١٧: اآلية

أي صار وجهه } هُُهظَلَّ َوْج{أي بأنه ولدت له بنت } َوإِذَا ُبشِّرَ أََحُدُهْم بَِما ضََرَب ِللرَّْحَمنِ مَثَالً{: قوله تعاىل
َوإِذَا ُبشِّرَ أََحُدُهمْ {: مبا بشر به من األنثى؛ دليله يف سورة النحل: وقيل. قيل ببطالن مثله الذي ضربه} ُمْسوَدّاً{

ومن حاهلم أن أحدهم إذا قيل له قد ولدت له أنثى اغتم وأربد وجهه غيظا وتأسفا وهو ]. ٥٨: النحل[} بِالْأُنْثَى
  :وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه املرأة فقالت .مملوء من الكرب

  يظل يف البيت الذي يلينا... ما أليب محزة ال يأتينا 



  وإمنا نأخذ ما أعطينا... غضبان أال نلد البنينا 
أن  وجيوز. } ظل{خرب } مسودا{و } ظل{وعلى قراءة اجلماعة يكون وجهه اسم . }مسواٌد{و } مسوٌد{وقرئ 

  }وجهه{ضمري عائد على أحد وهو امسها، و } ظل{يكون يف 

على أنه خربه، } ُمْسوَّداً{باالبتداء ويرفع } وجهه{وجيوز أن يكون رفع . }ظل{خرب } مسودا{بدل من الضمري، و 
؛ وقيل مكروب؛ قال عكرمة وقيل ساكت. أي حزين؛ قال قتادة} َوُهَو كَِظيٌم{. امسها واجلملة خربها} ظل{ويف 

ومن أجاز أن تكون املالئكة بنات اهللا فقد جعل املالئكة شبها . قال ابن أيب حامت؛ وذلك لفساد مثله وبطالن حجته
ومن أسود وجهه مبا يضاف إليه مما ال يرضى، أوىل من أن يسود وجهه . هللا؛ ألن الولد من جنس الوالد وشبهه

يف معىن هذه اآلية ما فيه " النحل"وقد مضى يف ! وجل بإضافة مثل ذلك إىل من هو أجل منه؛ فكيف إىل اهللا عز 
  .كفاية
ْحَمنِ إِنَاثاً أََوَمْن ُيَنشَّأُ ِفي الِْحلَْيِة َوُهَو ِفي الِْخَصامِ غَْيُر ُمبِنيٍ، َوَجَعلُوا الَْمالِئكَةَ الَِّذيَن ُهْم ِعَبادُ الرَّ{ ١٩ - ١٨: اآلية

  }ُهْم َوُيْسأَلونَأَشَهُِدوا َخلْقَُهْم سَُتكَْتبُ َشَهاَدُت
نشأت يف بين فالن نشأ ونشوءا إذا شببت : التربية؛ يقال: والنشوء. أي يرىب ويشب} أََوَمْن ُيَنشَّأُ{: قوله تعاىل

بضم } ُيَنشَّأُ{وقرأ ابن عباس والضحاك وابن وثاب وحفص ومحزة والكسائي وخلف . ونشئ وأنشئ مبعىن. فيهم
وقرأ الباقون . واختاره أبو عبيد، ألن اإلسناد أيها أعلى. أي يرىب ويكرب يف احلليةالياء وفتح النون وتشديد الشني؛ 

ـ . بفتح الياء وإسكان النون، واختاره أبو حامت، أي يرسخ وينبت، وأصله من نشأ أي ارتفع، قال اهلروي} يَْنشَأ{ ف
  .الزم} يَْنشأ{متعد، و } يَُنشأ{

: قال جماهد. هن اجلواري زيهن غري زي الرجال: قال ابن عباس وغريه. ينةأي يف الز} ِفي الِْحلْيَِة{: قوله تعاىل
فيه داللة على إباحة احللي للنساء، واإلمجاع منعقد : قال الكيا. رخص للنساء يف الذهب واحلرير؛ وقرأ هذه اآلية

  .عليه واألخبار فيه ال حتصى

  .فإين أخاف عليك اللهب! والتحلي بالذهب يا بنية، إياك : روي عن أيب هريرة أنه كان يقول البنته: قلت
قال قتادة، ما تكلمت امرأة وهلا حجة إال . أي يف اجملادلة واإلدالء باحلجة} َوُهَو ِفي الِْخَصامِ غَْيُر ُمبِنيٍ{: قوله تعاىل

! وصفه أيضاف إىل اهللا من هذا: ومعىن اآلية. }وهو يف الكالم غري مبني{ويف مصحف عبداهللا . جعلتها على نفسها
. املنشأ يف احللية أصنامهم اليت صاغوها من ذهب وفضة وحلوها؛ قال ابن زيد والضحاك: وقيل. أي ال جيوز ذلك

يف حمل نصب، أي } َمْن{و . أي ساكت عن اجلواب: على هذا القول} َوُهَو ِفي الِْخَصامِ غَْيُر ُمبِنيٍ{ويكون معىن 
أو من كان : وتقديره. ون رفعا على االبتداء واخلرب مضمر؛ قال الفراءوجيوز أن يك. اختذوا هللا من ينشأ يف احللية

} ما{أو على } مبا ضرب{: وإن شئت قلت خفض ردا إىل أول الكالم وهو قوله. على هذه احلالة يستحق العبادة
بني البدل  وكون البدل يف هذين املوضعني ضعيف لكون ألف االستفهام حائلة. } ِممَّا َيْخلُُق َبنَاٍت{: يف قوله

واختاره أبو عبيد؛ ألن . باجلمع" عباد"قرأ الكوفيون } َوَجَعلُوا الَْمالِئكَةَ الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمنِ إَِناثاً{. واملبدل منه
ن وع. اإلسناد فيها أعلى، وألن اهللا تعاىل إمنا كذهبم يف قوهلم إهنم بنات اهللا، فأخربهم أهنم عبيد وأهنم ليسوا ببناته

عباد {أحمها واكتبها : فقال} عبد الرمحن{إن يف مصحفي : ، فقال سعيد بن جبري} عباد الرمحن{ابن عباس أنه قرأ 
أَفََحِسَب الَِّذيَن {: وقوله تعاىل]. ٢٦: األنبياء[} َبلْ ِعَباٌد ُمكَْرُمونَ{: وتصديق هذه القراءة قوله تعاىل. } الرمحن

إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَبادٌ {: وقوله تعاىل]. ١٠٢: الكهف[} ي ِمْن ُدونِي أَْوِلَياَءكَفَُروا أَنْ يَتَِّخذُوا ِعَباِد



وتصديق هذه القراءة قوله . بنون ساكنة واختاره أبو حامت} عند الرمحن{وقرأ الباقون ] ١٩٤: األعراف[} أَْمثَالُكُْم
واملقصود ]. ١٩: األنبياء[} َولَُه َمْن ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَمْن ِعْندَُه{: وقوله} إِنَّ الَِّذيَن ِعْنَد رَبَِّك{: تعاىل

  إيضاح كذهبم وبيان جهلهم

وذكر العباد مدج هلم؛ أي كيف . يف نسبة األوالد إىل اهللا سبحانه، مث يف حتكمهم بأن املالئكة إناث وهم بنات اهللا
: واجلعل هنا مبعىن القول واحلكم؛ تقول. يف حكموا بأهنم إناث من غري دليلعبدوا من هو هناية العبادة، مث ك

أي أحضروا حالة خلقهم حىت حكموا بأهنم } أََشهِدُوا َخلْقَُهْم{. جعلت زيدا أعلم الناس؛ أي حكمت له بذلك
عنا بذلك من آبائنا مس: ؟ فقالوا" فما يدريكم أهنم إناث: "إن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأهلم وقال: وقيل. إناث

. أي يسألون عنها يف اآلخرة} ُتكَْتُب شََهادَُتُهْم وَُيْسأَلونَ{ : وحنن نشهد أهنم مل يكذبوا يف أهنم إناث، فقال اهللا تعاىل
. هبمزة استفهام داخلة على مهزة مضمومة مسهلة، وال ميد سوى ما روى املسييب عنه أنه ميد} أو شْهدوا{وقرأ نافع 
  .هبمزة واحدة لالستفهام} أشهدوا{والباقون . ل عن عاصم مثل ذلك وحتقق اهلمزتنيوروى املفض

قراءة العامة بضم التاء على الفعل اجملهول } َسُتكَْتُب{على اخلرب، } أُشْهِدوا خلقهم{وروي عن الزهري 
نصبا بتسمية } َهادََتُهْمَش{بنون، } َسَنكُْتُب{وقرأ السلمى وابن السميقع وهبرية عن حفص . رفعا} شََهادَُتُهْم{

  .باجلمع} ستكتب شهاداهتم{وعن أيب رجاء . الفاعل
  }َوقَالُوا لَْو َشاَء الرَّْحَمُن َما َعَبْدَناُهْم َما لَُهمْ بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِلَّا َيخُْرُصونَ{ ٢٠: اآلية

لوشاء الرمحن على : كون على طريق االستهزاء والسخريةيعين قال املشر} َوقَالُوا لَوْ َشاَء الرَّْحَمُن{: قوله تعاىل
وكل شيء بإرادة اهللا، وإرادته جتب وكذا . وهذا منهم كلمة حق أريد هبا باطل. زعمكم ما عبدنا هذه املالئكة

هللا ولو عبدوا اهللا بدل األصنام لعلمنا أن ا. علمه فال ميكن االحتجاج هبا؛ وخالف املعلوم واملراد مقدور وإن مل يقع
َسَيقُولُ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَْو َشاَء اللَُّه َما {: وقد مضى هذا املعىن يف األنعام عند قوله. أراد منهم ما حصل منهم

َما لَُهمْ بِذَِلَك ِمْن {: وقوله]. ٤٧: يس[} ُنطِْعُم َمْن لَْو َيَشاُء اللَُّه أَطَْعمَُه{": يس"ويف ] ١٤٨: األنعام[} أَْشرَكَْنا
  مردود إىل} ِعلْمٍ

من  -املالئكة بنات اهللا : أي ما هلم بقوهلم] ١٩: الزخرف[} َوَجَعلُوا الَْمالِئكَةَ الَِّذيَن ُهْم ِعَبادُ الرَّْحَمنِ إِنَاثاً{قوله 
} من{. يعين األوثان؛ أي ما هلم بعبادة األوثان من علم: وقال جماهد وابن جريج. علم قال قتادة ومقاتل والكلىب

وكان من، ضمن . أي حيدسون ويكذبون؛ فال عذر هلم يف عبادة غري اهللا عز وجل} نْ ُهْم إِلَّا َيخُْرُصونَإِ{. صلة
  .كالمهم أن اهللا أمرنا مل هبذا أو أرضى ذلك منا، وهلذا مل ينهنا ومل يعاجلنا بالعقوبة

  }ونَأَْم آتَْيَناُهْم كَِتاباً ِمْن قَْبِلِه فَُهْم بِِه ُمْسَتْمِسكُ{ ٢١: اآلية
أحضروا خلقهم أم آتيناهم كتابا من قبله؛ أي من قبل القرآن مبا : واملعىن. }أَشَهُِدوا َخلْقَُهْم{: هذا معادل لقوله

  .ادعوه؛ فهم به متمسكون يعملون مبا فيه
، َوكَذَِلَك َما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي قَْرَيٍة ِمْن َبلْ قَالُوا إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعلَى أُمٍَّة َوإِنَّا َعلَى آثَارِِهْم ُمْهَتُدونَ{ ٢٢: اآلية

  }َنِذيرٍ إِلَّا قَالَ ُمْتَرفُوَها إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعلَى أُمٍَّة وَإِنَّا َعلَى آثَارِِهْم ُمقَْتُدونَ
وكان يقرأ هو . ومذهب؛ قال عمر بن عبدالعزيز أي على طريقة} َبلْ قَالُوا إِنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعلَى أُمٍَّة{: قوله تعاىل

واإلمة أيضا . النعمة). بالكسر(واإلمة : وقال اجلوهري. واألمة الطريقة. بكسر األلف} على إمة{وجماهد وقتادة 
  :قال عدي بن زيد يف النعمة. لغة يف األمة، وهي الطريقة والدين؛ عن أيب عبيدة



  هتم هناك القبورمة وار... مث بعد الفالح وامللك واأل 
  :على دين؛ ومنه قول قيس بن اخلطيم} على أمة{: وقال قتادة وعطية. عن غري اجلوهري

  ويقتدي اآلخر باألول... كنا على أمة أبائنا 

  :قال الشاعر. فالن ال أمة له؛ أي ال دين له وال حنلة: واألمة الطريقة والدين، يقال: قال اجلوهري
  وهل يستوي ذو أمة وكفور

وهذه األقوال } قالوا إنا وجدنا أباءنا على ملة{ويف بعض املصاحف . على دين على ملة: جماهد وقطرب وقال
  :على استقامة، وأنشد قول النابغة: األخفش. وحكي عن الفراء على ملة على قبلة. متقاربة

  وهل يأمثن ذو أمة وهو طائع... حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
. أي نقتدي هبم، واملعىن واحد} مُقَْتُدونَ{ويف اآلية األخرى . أي هنتدي هبم} ى آثَارِِهْم ُمْهَتُدونََوإِنَّا َعلَ{: قوله تعاىل
ويف هذا دليل على إبطال التقليد؛ لذمه إياهم على تقليد آبائهم وتركهم النظر فيما . مقتدون متبعون: قال قتادة

وحكى مقاتل أن هذه اآلية . مستوىف" البقرة" هذا يف وقد مضى القول يف. دعاهم إليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم
نزلت يف الوليد بن املغرية وأيب سفيان وأيب جهل وعتبة وشيبة بين ربيعة من قريش؛ أي وكما قال هؤالء فقد قال 

: فصلت[} ِمْن قَْبِلَك َما يُقَالُ لََك إِلَّا َما قَْد ِقيلَ ِللرُُّسلِ{: يعزي نبيه صلى اهللا عليه وسلم؛ ونظريه. من قبلهم أيضا
  .املنعم، واملراد هنا امللوك واجلبابرة: واملترف]. ٤٣
  }قَالَ أََولَْو جِئُْتكُْم بِأَْهَدى ِممَّا َوَجْدُتْم َعلَْيِه آَباَءكُْم قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ{ ٢٤: اآلية

. أوليس قد جئتكم من عند اهللا بأهدى؛ يريد بأرشد: أي قل يا حممد لقومك} َدىقَالَ أََولَوْ جِئُْتكُْم بِأَْه{: قوله تعاىل
فاخلطاب للنيب صلى اهللا . يعين بكل ما أرسل به الرسل} ِممَّا َوَجْدُتْم َعلَْيِه آَباَءكُْم قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ{

يعين أتتبعون } قل وقال وجئتكم وجئناكم{وقرئ . ملن سواهعليه وسلم ولفظه لفظ اجلمع؛ ألن تكذيبه تكذيب 
إنا ثابتون على دين آبائنا ال ننفك عنه وإن جئتنا مبا هو : آباءكم ولو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم ؟ قالوا

  .القول يف التقليد وذمه فال معىن إلعادته" البقرة"وقد مضى يف . أهدى

  }ْم فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِنيفَاْنَتقَْمَنا ِمْنُه{ ٢٥: اآلية
آخر أمر من كذب } فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني{بالقحط والقتل والسيب } فَاْنَتقَْمَنا ِمنُْهْم{: قوله تعاىل
 عن النذير أنه قال هلم على اخلرب} قال أو لو{وقرأ ابن عامر وحفص } قل أو لو جئتكم{وقراءة العامة ." الرسل

بنون وألف؛ على أن املخاطبة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } قل أولو جئناكم{وقرأ أبو جعفر . هذه املقالة
  "عن مجيع الرسل

  }رَنِي فَإِنَُّه َسيَْهِدينِوَإِذْ قَالَ إِْبَراهِيُم لِأَبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي َبَراٌء ِممَّا َتْعُبُدونَ، إِالَّ الَِّذي فَطَ{ ٢٦: اآلية
الرباء يستعمل للواحد فما } إِْبَراهِيُم لِأَبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي بََراٌء ِممَّا َتْعُبُدونَ{. أي ذكرهم إذ قال} َوإِذْ قَالَ{: قوله تعاىل

، ألن املعىن ذو الرباءان والرباؤون: فوقه فال يثىن وال جيمع وال يؤنث؛ ألنه مصدر وضع موضع النعت؛ ال يقال
وتربأت من كذا، وأنا منه براء، وخالء منه ال يثىن وال جيمع ألنه مصدر يف : قال اجلوهري. الرباء وذوو الرباء

حنن منه براء مثل : أنا بريء منه وخلي ثنيت ومجعت وأنثت، وقلت يف اجلمع: فإذا قلت. مسع مساعا: األصل؛ مثل
. ام، وأبراء مثل شريف وأشراف، وأبرياء مثل نصيب وأنصباء، وبريئونفقيه وفقهاء، وبراء أيضا مثل كرمي وكر
  .ورجل بريء وبراء مثل عجيب وعجاب. وامرأة بريئة بريئتان وهن بريئات وبرايا



استئناء متصل، } إِالَّ الَِّذي فَطَرَنِي{. أول ليلة من الشهر، مسيت بذلك لتربؤ القمر من الشمس) بالفتح(والرباء 
وجيوز أن يكون منقطعا؛ أي لكن . كانوا يقولون اهللا ربنا؛ مع عبادة األوثان: قال قتادة. اهللا مع آهلتهمألهنم عبدوا 

  .قال ذلك ثقة باهللا وتنبيها لقومه أن اهلداية من ربه. الذي فطرين فهو يهدين
  }َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقَيةً ِفي َعِقبِِه لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ{ ٢٨: اآلية

  :الث مسائلفيه ث
وضمري الفاعل . }إِلَّا الَِّذي فَطَرَنِي{: عائد على قوله} جعلها{الضمري يف } َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقَيةً{: قوله تعاىل: األوىل

هللا عز وجل؛ أي وجعل اهللا هذه الكلمة واملقالة باقية يف عقبه، وهم ولده وولد ولده؛ أي إهنم توارثوا } جعلها{يف 
هم آل حممد صلى : وقال السدي. والعقب من يأيت بعده. عبادة غري اهللا، وأوصى بعضهم بعضا يف ذلكالرباءة عن 

ويف الكالم تقدمي وتأخري؛ املعىن فإنه سيهدين . أي يف خلقه} ِفي َعِقبِِه{: قوله: وقال ابن عباس. اهللا عليه وسلم
: قال جماهد وقتادة. م يتوبون عن عبادة غري اهللاأي قال هلم ذلك لعله. لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية يف عقبه

الكلمة أن ال تعبدوا : وقال الضحاك. ال يزال من عقبه من يعبد اهللا إىل يوم القيامة: قال قتادة. الكلمة ال إله إال اهللا
وجعل وصية : لقرظيا]. ٧٨: احلج[} هو َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني ِمْن قَْبلُ {: اإلسالم؛ لقوله تعاىل: عكرمة. إال اهللا

اآلية املذكورة يف ] ١٣٢: البقرة. [}َيا بَنِيَّ إِنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُُم الدِّيَن{: إبراهيم اليت وصى هبا بنيه وهو قوله
وقرأ ] ١٣١: البقرة[} أَْسلَْمُت لَِربِّ الَْعالَمَِني{: الكلمة قوله: وقال ابن زيد. كلمة باقية يف ذريته وبنيه -البقرة 

والتوحيد . ومل تزل النبوة باقية يف ذرية إبراهيم: قال ابن العريب. الكلمة النبوة: وقيل. }َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني ِمْن قَْبلُ{
  .هم أصله وغريهم فيه تبع هلم

إِنِّي {: لهإمنا كانت إلبراهيم يف األعقاب موصولة باألحقاب بدعوتيه اجملابتني؛ إحدامها يف قو: قال ابن العريب: الثانية
فقد قال نعم إال من ظلم منهم ] ١٢٤: البقرة[} َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماماً قَالَ َوِمْن ذُرِّيَِّتي قَالَ ال َيَنالُ عَْهِدي الظَّاِلمَِني

َواجَْعلْ ِلي {: لهبل األوىل قو: وقيل]. ٣٥: إبراهيم[} وَاْجنُْبنِي وََبنِيَّ أَنْ َنْعُبدَ الْأَْصَناَم{: ثانيهما قوله. فال عهد
  .فكل أمة تعظمه، بنوه وغريهم ممن جيتمع معه يف سام أو نوح] ٨٤: الشعراء[} ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي الْآِخرِيَن

جرى ذكر العقب ها هنا موصوال يف املعىن، وذلك مما يدخل يف األحكام وترتب عليه عقود : قال ابن العريب: الثالثة
  :اهللا عليه وسلم قال النيب صلى. العمرى والتحبيس

أميا رجل أعمر عمرى له واعقبه فإهنا للذي أعطيها ال ترجع إىل الذي أعطاها ألنه أعطى عطاء وقعت فيه "
  :وهي ترد على أحد عشر لفظا". املواريث

وعن ولد الذكور . الولد، وهو عند اإلطالق عبارة عمن وجد من الرجل وامرأته يف اإلناث والذكور: اللفظ األول 
اإلناث لغة وشرعا؛ ولذلك وقع املرياث على الولد املعني وأوالد الذكور من املعني دون ولد اإلناث ألنه من دون 

  .قوم آخرين، ولذلك مل يدخلوا يف احلبس هبذا اللفظ، قاله مالك يف اجملموعة وغريها
د البنات ال مرياث هذا مذهب مالك ومجيع أصحابه املتقدمني، ومن حجتهم على ذلك اإلمجاع على أن ول: قلت

وقد ذهب مجاعة من العلماء إىل أن ولد البنات ]. ١١: النساء[} يُوصِيكُُم اللَُّه ِفي أَْوالِدكُْم{: هلم مع قوله تعاىل
وهذا اختيار أيب عمر . حبست على ولدي أو على عقيب: من األوالد واألعقاب يدخلون يف األحباس؛ يقول احملبس

فلما : قالوا]. ٢٣: النساء[} ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمََّهاُتكُْم َوَبنَاُتكُْم{: بقول اهللا جل وعز بن عبدالرب وغريه؛ واحتجوا
حرم اهللا البنات فحرمت بذلك بنت البنت بإمجاع علم أهنا بنت ووجب أن تدخل يف حبس أبيها إذا حبس على 



  .مستوىف" األنعام"وقد مضى هذا املعىن يف . ولده أوعقبه
ولو قال ولدي، لتعدى . هذا حبس عل ابين؛ فال يتعدى الولد املعني وال يتعدد: البنون؛ فإن قال: اللفظ الثاين

من تصدق على بنيه وبين بنيه فإن : قال مالك. وإن قال على بين، دخل فيه الذكور واإلناث. وتعدد يف كل من ولد
على بناته فإن بنات بنته يدخلن يف ذلك  روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس. بناته وبنات بناته يدخلن يف ذلك

فقد قال النيب صلى اهللا : فإن قيل. والذي عليه مجاعة أصحابه أن ولد البنات ال يدخلون يف البنني. مع بنات صلبه
هذا : قلنا". إن ابين هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني"عليه وسلم يف احلسن ابن ابنته 

، وإمنا أشار به إىل تشريفه وتقدميه؛ أال ترى أنه جيوز نفيه عنه فيقول الرجل يف ولد بنته ليس بابين؛ ولو كان جماز
  حقيقة ما جاز نفيه عنه؛

إنه هامشي : أال ترى أنه ينتسب إىل أبيه دون أمه؛ ولذلك قيل يف عبداهللا بن عباس. ألن احلقائق ال تنفى عن منتسباهتا
  .نت أمه هالليةوليس هباليل وإن كا

هذا االستدالل غري صحيح، بل هو ولد على احلقيقة يف اللغة لوجود معىن الوالدة فيه، وألن أهل العلم قد : قلت
: وقال تعاىل]. ٢٣: النساء[} ُحرَِّمْت َعلَْيكُْم أُمَّهَاُتكُْم َوبََناُتكُْم{: أمجعوا على حترمي بنت البنت من قول اهللا تعاىل

فجعل عيسى من ذريته وهو ابن بنته ] ٨٥ - ٨٤: األنعام[} ِمَن الصَّاِلحَِني{إىل قوله } ِتِه َداُوَد َوُسلَْيَمانََوِمْن ذُرِّيَّ{
  :فإن قيل فقد قال الشاعر. على ما تقدم بيانه هناك
  بنوهن أبناء الرجال األباعد... بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا 

إمنا هو ولد بنيه الذكران هم الذين هلم حكم بنيه يف املوارثة والنسب،  :هذا ال دليل فيه؛ ألن معىن قوله: قيل هلم
وإن ولد بناته ليس هلم حكم بناته يف ذلك؛ إذ ينتسبون إىل غريه فأخرب بافتراقهم باحلكم مع اجتماعهم يف التسمية 

 يطيعين وال يرى يل حقا، ومل ينف عن ولد البنات اسم الولد ألنه ابن؛ وقد يقول الرجل يف ولده ليس هو بابين إذ ال
ومن استدل هبذا البيت على أن ولد البنت ال . وال يريد بذلك نفي اسم الولد عنه، وإمنا يريد أن ينفي عنه حكمه

يسمى ولدا فقد أفسد معناه وأبطل فائدته، وتأول على قائله ما ال يصح، إذ ال ميكن أن يسمى ولد االبن يف اللسان 
لد االبنة ابنا؛ من اجل أن معىن الوالدة اليت اشتق منها اسم الولد فيه أبني وأقوى ألن ولد العريب ابنا، وال يسمى و

ومل خيرج مالك رمحه اهللا أوالد . االبنة هو ولدها حبقيقة الوالدة، وولد االبن إمنا هو ولده مبال مما كان سببا للوالدة
عنده يف اللسان، وإمنا أخرجهم منه قياسا على  البنات من حبس على ولده من أجل أن اسم الولد غري واقع عليه

  .واحلمد هللا" األنعام"وقد مضى هذا يف . املوارثة
} َوِمْن ذُرِّيَِّتِه َداُوَد َوُسلَْيَمانَ{: الذرية؛ وهي مأخوذة من ذرأ اهللا اخللق؛ فيدخل فيه ولد البنات لقوله: اللفظ الثالث
وقد مضى يف . وإمنا كان من ذريته من قبل أمه]. ٨٥ - ٨٤: األنعام[} ىَوَزكَرِيَّا وََيْحَيى َوعِيَس{إىل أن قال 

  .اآلية؛ فال معىن لإلعادة] ٨٤: األنعام[} َوِمْن ذُرِّيَّتِِه{الكالم على " األنعام"اشتقاق الذرية ويف " البقرة"

أعقب اهللا : ؛ يقالالعقب؛ وهو يف اللغة عبارة عن شيء بعد شيء كان من جنسه أو من غري جنسه: اللفظ الرابع
وعقب يعقب عقوبا وعقبا إذا جاء شيئا بعد شيء؛ . وأعقب الشيب السواد. خبري؛ أي جاء بعد الشدة بالرخاء

ولده وولد : اليت تلد ذكرا بعد أنثى، هكذا أبدا وعقب الرجل: واملعقاب من النساء. عقبه: وهلذا قيل لولد الرجل
بل الورثة كلهم : وقيل} َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقَيةً ِفي َعِقبِِه{يف القرآن : يعقوب والعاقبة الولد؛ قال. ولده الباقون بعده

هم الولد وولد : وقال ابن شهاب. ها هنا هم الذرية: وقال ابن زيد. والعاقبة الولد؛ ولذلك فسره جماهد هنا. عقب



وعقب . مؤخر القدم وهي مؤنثة) فبكسر القا(ويف الصحاح والعقب . وقيل غريه على ما تقدم عن السدي. الولد
وعقب الرجل . وهي أيضا مؤنثة، عن األخفش) بالتسكني(عقب وعقب : وفيه لغتان. الرجل أيضا ولده وولد ولده

لَْيَس {: وعقب فالن مكان أبيه عاقبة أي خلفه؛ وهو اسم جاء مبعىن املصدر كقوله تعاىل. أيضا ولده وولد ولده
واختلف يف الذرية . وال فرق عند احد من العلماء بني لفظ العقب والولد يف املعىن]. ٢: لواقعةا[} ِلَوقَْعِتَها كَاِذَبةٌ

. إهنم يدخلون فيهما: وقيل. والنسل فقيل اهنما مبنزلة الولد والعقب؛ ال يدخل ولد البنات فيهما على مذهب مالك
  ".األنعام"وقد مضى الكالم يف الذرية هنا ويف 

وجيب أن يدخلوا؛ . ولدي وولد ولدي؛ فإنه يدخل فيه ولد البنات: وهو عند علمائنا كقولنسلي؛ : اللفظ اخلامس
ألن نسل به مبعىن خرج، وولد البنات قد خرجوا منه بوجه، ومل يقترن به ما خيصه كما أقترن بقول عقيب ما 

؛ إال أن يقول احملبس نسلي إن النسل مبنزلة الولد والعقب ال يدخل فيه والد البنات: وقال بعض علمائنا. تناسلوا
  .عقيب وعقب عقيب، وأما إذا قال ولدي أوعقيب مفردا فال يدخل فيه البنات: ونسل نسلي، كما إذا قال

مها سواء، وهم العصبة واإلخوة والبنات : قال ابن القاسم. اآلل؛ وهم األهل؛ وهو اللفظ السابع: اللفظ السادس
  أهل االجتماعوأصل . والعمات؛ وال يدخل فيه اخلاالت

مكان أهل إذا كان فيه مجاعة، وذلك بالعصبة ومن دخل يف القعدد من النساء والعصبة مشتقة منه وهي : يقال
ولكن ال تدخل فيه الزوجة . وال نعلم إال خريا؛ يعين عائشة! يا رسول اهللا، أهلك : ويف حديث اإلفك. أخصى به

آل : قال مالك. وقد. قني إذ قد يتبدل ربطها وينحل بالطالقبإمجاع وإن كانت أصل التأهل؛ ألن ثبوهتا ليس بي
. وإمنا أراد أن اإلميان أخصى من القرابة فاشتملت عليه الدعوة وقصد بالرمحة. حممد كل تقي؛ وليس من هذا الباب

 يدخل يف ألهل كل من كان من جهة األبوين، فوىف االشتقاق حقه وغفل عن العرف: وقد قال أبو إسحاق التونسي
  .وهذه املعاين إمنا تبغى على احلقيقة أو على العرف املستعمل عند اإلطالق، فهذان لفظان. ومطلق االستعمال

إهنم األقرب فاألقرب : قال مالك يف كتاب حممد بن عبدوس: األول: قرابة، فيه أربعة أقوال: اللفظ الثامن
يدخل فيه أقاربه من قبل أبيه وأمه؛ قال علي بن : الثاين. باالجتهاد؛ وال يدخل فيه ولد البنات وال ولد اخلاالت

يدخل فيه األعمام : قال ابن كنانة: الرابع. يدخل فيه كل رحم من الرجال والنساء: قال أشهب: الثالث. زياد
جْراً قُلْ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَ{: وقد قال ابن عباس يف تفسري قوله تعاىل. والعمات واألخوال واخلاالت وبنات األخت

مل يكن بطن من قريش إال : وقال. إال أن تصلوا قرابة ما بيين وبينكم: قال] ٢٣: الشورى[} إِلَّا الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى
  .كان بينه وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم قرابة؛ فهذا يضبطه واهللا أعلم

: الشعراء[} وَأَْنِذْر َعِشريََتَك الْأَقَْربَِني{: أنزلإن اهللا تعاىل ملا : العشرية؛ ويضبطه احلديث الصحيح: اللفظ التاسع
وهم العشرية األقربون؛ وسواهم  -كما تقدم ذكره  -دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم بطون قريش ومساهم ] ٢١٤

  .واللفظ حيمل على األخص األقرب باالجتهاد، كما تقدم من قول علمائنا. عشرية يف اإلطالق

والقول يشمل الرجال والنساء؛ وإن . ؛ حيمل ذلك على الرجال خاصة من العصبة دون النساءالقوم: اللفظ العاشر
  :كان الشاعر قد قال

  أقوم آل حصن أم نساء... وما أدري وسوف إخال أدري 
ولكنه أراد أن الرجل إذا دعا قومه للنصرة عىن الرجال، وإذا دعاهم للحرمة دخل فيهم الرجال والنساء؛ فتعممه 

  .وختصصه القرينةالصفة 



يدخل فيه أوالد : وقال ابن وهب. يدخل فيه موايل أبيه وابنه مع مواليه: املوايل؛ قال مالك: اللفظ احلادي عشر
وهذه فصول الكالم وأصول : والذي يتحصل منه أنه يدخل فيه من يرثه بالوالء؛ قال: قال ابن العريب. مواليه

  .؛ والتفريع والتتميم يف كتاب املسائل، واهللا أعلماملرتبطة بظاهر القرآن والسنة املبينة له
ْحرٌ َبلْ َمتَّْعُت َهُؤالِء َوآَباَءُهْم َحتَّى َجاَءُهُم الَْحقُّ َوَرُسولٌ ُمبٌِني، َولَمَّا َجاَءُهمُ الَْحقُّ قَالُوا َهذَا ِس{ ٣٢ - ٢٩: اآلية

قُْرآنُ َعلَى َرُجلٍ ِمَن الْقَْرَيَتْينِ َعِظيمٍ،َ ُهْم َيقِْسُمونَ َرْحَمَت رَبَِّك َنْحُن قََسْمَنا َوإِنَّا بِِه كَاِفُرونَ، َوقَالُوا لَْوال ُنزِّلَ َهذَا الْ
بَِّك َخْيرٌ ضاً ُسْخرِّياً َوَرْحَمُت َرَبْينَُهْم َمِعيشََتُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَرفَْعَنا بَْعَضُهْم فَْوَق َبْعضٍ َدَرجَاٍت لَِيتَِّخذَ بَْعُضُهمْ َبْع

  }ِممَّا َيْجَمُعونَ
أي } َحتَّى َجاَءُهُم الَْحقُّ{. أي يف الدنيا باإلمهال} هَُؤالِء َوآَباَءُهْم{. } بل متعنا{وقرئ } َبلْ َمتَّْعُت{: قوله تعاىل

. قبهحممد صلى اهللا عليه وسلم بالتوحيد واإلسالم الذي هو اصل دين إبراهيم؛ وهو الكلمة اليت بقاها اهللا يف ع
قَالُوا َهذَا ِسْحٌر َوإِنَّا بِِه {. يعين القرآن} َولَمَّا َجاَءُهُم الْحَقُّ{. أي يبني هلم ما هبم إليه حاجة} َوَرُسولٌ ُمبٌِني{

  }َهذَا الْقُْرآنُ َعلَى َرُجلٍ{أي هال نزل } َوقَالُوا لَْوال نُزِّلَ{. جاحدون} كَاِفُرونَ

َيْخُرُج مِْنُهَما {: أي من إحدى القريتني؛ كقوله تعاىل} ِمَن الْقَْرَيَتْينِ َعِظيمٍ{ .بسكون اجليم} َعلَى َرْجلٍ{وقرئ 
. مكة والطائف: القريتان. أو على أحد رجلني من القريتني. أي من أحدمها] ٢٢: الرمحن[} اللُّْؤلُُؤ وَالْمَْرَجانُ

والذي من الطائف أبو مسعود عروة بن . جهلالوليد بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم عم أيب : والرجالن
عمري بن عبد ياليل الثقفي من الطائف، وعتبة بن ربيعة من مكة؛ وهو قول : وقيل. مسعود الثقفي؛ قاله قتادة

روي أن . كنانة بن عبد بن عمرو: وقال السدي. أن عظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفي: وعن ابن عباس. جماهد
لو كان ما يقول حممد حقا لنزل علي أو على أيب مسعود؛ : وكان يسمى رحيانة قريش كان يقول -الوليد بن املغرية 
َنْحُن قََسْمَنا َبْينَُهْم َمِعيَشتَُهْم ِفي {. يعين النبوة فيضعوهنا حيث شاؤوا} أَُهمْ َيقِْسُمونَ َرْحَمَت رَبَِّك{: فقال اهللا تعاىل
: قال قتادة. أغنينا قوما؛ فإذا مل يكن أمر الدنيا إليهم فكيف يفوض أمر النبوة إليهمأي أفقرنا قوما و} الَْحَياةِ الدُّنَْيا

. تلقاه ضعيف القوة قليل احليلة عيي اللسان وهو مبسوط له، ونلقاه شديد احليلة بسيط اللسان وهو مقتر عليه
عظيم القريتني ما أعطينا ال  أي حنن أعطينا: وقيل". معايشهم"وقرأ ابن عباس وجماهد وابن حميصن يف رواية عنه 

أي } َوَرفَْعَنا َبْعضَُهْم فَْوَق بَْعضٍ َدَرَجاٍت{. لكرامتهما علي وأنا قادر على نزع النعمة عنهما؛ فأي فضل وقدر هلما
باحلرية والرق؛ فبعضهم مالك وبعضهم : وقيل. فاضلنا بينهم فمن فاضل ومفضول ورئيس ومرؤوس؛ قال مقاتل

ِليَتَِّخذَ َبْعضُُهمْ {. باألمر باملعروف والنهي عن املنكر: وقيل. ىن والفقر؛ فبعضهم غين وبعضهم فقريبالغ: وقيل. مملوك
. خوال وخداما، يسخر األغنياء الفقراء فيكون به بعضهم سببا ملعاش بعض: قال السدي وابن زيد} َبْعضاً ُسخْرِيّاً

من السخرية اليت مبعىن االستهزاء؛ أي ليستهزئ الغين  هو: وقيل. يعين ليملك بعضهم بعضا: وقال قتادة والضحاك
سخرت به وسخرت منه، وضحكت منه وضحكت به، وهزئت منه وبه؛ كل يقال، واالسم : قال األخفش. بالفقري

إال ابن حميصن وجماهد } سخرِيا{وكل الناس ضموا ). بالضم والكسر(والسخري والسخري ). بالضم(السخرية 
  َوَرْحَمُت َربَِّك{ }ِسخرِيا{فإهنما قرآ 

متام الفرائض خري مم : وقيل. الرمحة النبوة، وقيل اجلنة: مث قيل. أي أفضل مما جيمعون من الدنيا} َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ
  .ما يتفضل به عليهم خري مما جيازيهم عليه من أعماهلم: وقيل. كثري النوافل

ةً وَاِحَدةً لََجَعلَْنا ِلَمْن َيكْفُُر بِالرَّْحَمنِ ِلُبيُوِتهِمْ ُسقُفاً ِمْن ِفضٍَّة َوَمَعارَِج َعلَْيَها َولَْوال أَنْ َيكُونَ النَّاُس أُمَّ{ ٣٣: اآلية



  }َيظَْهُرونَ
  :فيه مخس مسائل

ذكر حقارة الدنيا وقلة خطرها، وأهنا عنده من اهلوان حبيث كان جيعل بيوت الكفرة ودرجها : قال العلماء: األوىل
املعىن لوال أن يكفر الناس : قال احلسن. وال غلبة حب الدنيا على القلوب؛ فيحمل ذلك على الكفرذهبا وفضة ل

وعلى . مجيعا بسبب ميلهم إىل الدنيا وتركهم اآلخرة ألعطيناهم يف الدنيا ما وصفناه؛ هلوان الدنيا عند اهللا عز وجل
يف طلب الدنيا } لَْوال أَنْ َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً وَاِحدَةًَو{: وقال ابن زيد. هذا أكثر املفسرين ابن عباس والسدي وغريهم

املعىن لوال أن يكون : وقال الكسائي. } لََجَعلَْنا ِلَمْن َيكْفُرُ بِالرَّْحَمنِ ِلُبيُوِتهِمْ ُسقُفاً ِمْن ِفضٍَّة{واختيارها على اآلخرة 
  .الدنيا هذا هلواهنا يف الكفار غين وفقري ويف املسلمني مثل ذلك ألعطينا الكفار من

: بفتح السني وإسكان القاف على الواحد ومعناه اجلمع؛ اعتبارا بقوله تعاىل} َسقْفا{قرأ ابن كثري وأبو عمرو : الثانية
. وقرأ الباقون بضم السني والقاف على اجلمع؛ مثل رهن ورهن]. ٢٦: النحل[} فََخرَّ َعلَيْهُِم السَّقُْف ِمْن فَْوِقهِْم{

هو : وقيل. هو مجع سقيف؛ مثل كثيب وكثب، ورغيف ورغف؛ قاله الفراء: وقيل. وال ثالث هلما: بيدقال أبو ع
مث جعلوا فعوال كأنه اسم واحد فجمعوه على . سقف وسقوف، حنو فلس وفلوس: مجع سقوف؛ فيصري مجع اجلمع

بدل؛ : وقيل. أي على بيوهتم مبعىن على؛} لبيوهتم{الالم يف : وقيل. بإسكان القاف} سقفا{وروي عن جماهد . فعل
كذلك ] ١١: النساء[} َولِأََبَوْيهِ ِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس{: فعلت هذا لزيد لكرامته؛ قال اهللا تعاىل: كما تقول
  .}لََجَعلَْنا ِلَمْن َيكْفُرُ بِالرَّْحَمنِ ِلُبيُوِتهِْم{: قال هنا

واحدها معراج، واملعراج السلم؛ . لدرج؛ قال ابن عباس وهو قول اجلمهوريعين ا} َومََعارَِج{: قوله تعاىل: الثالثة
قرأ أبو رجاء العطاردي وطلحة } ومعاريج{. واجلمع معارج ومعاريج؛ مثل مفاتح ومفاتيح؛ لغتان. ومنه ليلة املعراج

. ومرقاةإن شئت جعلت الواحد معرج ومعرج؛ مثل مرقاة : قال األخفش. بن مصرف؛ وهي املراقي والسالليم
وهذا ألن من . ظهرت على البيت أي علوت سطحه: أي على املعارج يرتقون ويصعدون؛ يقال} َعلَْيَها َيظَْهُرونَ{

  .وظهرت على العدو أي غلبته. ظهرت على الشيء أي علمته: ويقال. عال شيئا وارتفع عليه ظهر للناظرين
  :هوأنشد نابغة بين جعدة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قول

  وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا... علونا السماء عزة ومهابة 
]. أجل إن شاء اهللا: [؟ قال إىل اجلنة؛ قال] إىل أين: [أي مصعدا؛ فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال

  !فكيف لو فعل ؟! واهللا لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك : قال احلسن
ء هبذه اآلية على أن السقف ال حق فيه لرب العلو؛ ألن اهللا تعاىل جعل السقوف للبيوت استدل بعض العلما: الرابعة

  .وهذا مذهب مالك رمحه اهللا. كما جعل األبواب هلا
وال خالف أن . وذلك ألن البيت عبارة عن قاعة وجدار وسقف وباب، فمن له البيت فله أركانه: قال ابن العريب

ويف . السفل؛ فمنهم من قال هو له، ومنهم من قال ليس له يف باطن األرض شيء واختلفوا يف. العلول إىل السماء
  .مذهبنا القوالن

أن رجال باع من رجل دارا فبناها فوجد فيها جرة من ذهب، فجاء : وقد بني حديث اإلسرائيلي الصحيح فيما تقدم
عت الدار مبا فيها؛ وكلهم تدافعها فقضى بينهم إمنا ب: إمنا اشتريت الدار دون اجلرة، وقال البائع: هبا إىل البائع فقال

  النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يزوج أحدمها ولده من بنت



والصحيح أن العلو والسفل له إال أن خيرج عنهما بالبيع؛ فإذا باع أحدمها أحد املوضعني . اآلخر ويكون املال هلما
  .فله منه ما ينتفع به وباقيه للمبتاع منه

إذا كان العلو والسفل بني رجلني فيعتل السفل أو يريد صاحبه هدمه؛ فذكر . كام العلو والسفلمن أح: اخلامسة
إذا أراد صاحب السفل أن يهدم، أو أراد صاحب العلو أن يبين علوه فليس لصاحب : سحنون عن أشهب أنه قال

دامه العلو، وليس لرب العلو السفل أن يهدم إال من ضرورة، ويكون هدمه له أرفق لصاحب العلو؛ لئال ينهدم باهن
ولو انكسرت خشبة . أن يبين على علوه شيئا مل يكن قبل ذلك إال الشيء اخلفيف الذي ال يضر بصاحب السفل

وباب : قال أشهب. من سقف العلو ألدخل مكاهنا خشبة ما مل تكن أثقل منها وخياف ضررها على صاحب السفل
فل أجرب صاحبه على بنائه، وليس على صاحب العلو أن يبين ولو أهندم الس: قال. الدار على صاحب السفل

وروى ابن القاسم عن مالك يف السفل لرجل والعلو . السفل؛ فإن أىب صاحب السفل من البناء قيل له بع ممن يبين
آلخر فأعتل السفل، فإن صالحه على رب السفل وعليه تعليق العلو حىت يصلع سفله؛ ألن عليه إما أن حيمله على 

إن تعليق العلو : وقد قيل. يان أو على تعليق، وكذلك لو كان على العلو فتعليق العلو الثاين على صاحب األوسطبن
مثل القائم : "وحديث النعمان بن بشري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. الثاين على رب العلو حىت يبين األسفل

ينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها فكان الذين يف على حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سف
أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم فقالوا لوأنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا فإن تركوهم 

. شهبوهو حجة ملالك وأ. أصل يف هذا الباب -" وما أرادوا هلكوا مجيعا وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا
وفيه دليل على أن صاحب السفل ليس له أن حيدث على صاحب العلو ما يضربه، وأنه إن أحدث عليه ضررا لزمه 

فإن أخذوا على أيديهم جنوا : [إصالحه دون صاحب العلو، وأن لصاحب العلو منعه من الضرر؛ لقوله عليه السالم
  ممنوع منوال جيوز األخذ إال على يد الظامل أو من هو ] وجنوا مجيعا

وفيه دليل على استحقاق العقوبة بترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ وقد . إحداث ما ال جيوز له يف السنة
فتأمل كال يف موضعه جتده " آل عمران"وفيه دليل على جواز القرعة واستعماهلا، وقد مضى يف ". األنفال"مضى يف 

  .مبينا، واحلمد هللا
َرةُ ِعْنَد َربِّكَ ْم أَْبوَاباً َوسُُرراً َعلَْيَها َيتَِّكئُونَ، َوُزْخُرفاً َوإِنْ كُلُّ ذَِلكَ لَمَّا َمَتاعُ الَْحيَاِة الدُّنَْيا َوالْآِخوَِلُبُيوِتهِ{ ٣٤: اآلية

  }ِللُْمتَِّقَني
: بدل اشتمال من قوله} ِلُبيُوتِهِْم{: وقيل. هتمأي وجلعلنا لبيو} وَِلُبُيوِتهِْم أَْبوَاباً} {َوِلُبيُوتِهِْم أَبَْواباً َوُسُرراً{: قوله تعاىل

مجع األسرة، واألسرة : وقيل. كذلك؛ وهو مجع السرير} َوسُُرراً{. أي من فضة} أَبَْواباً{. }ِلَمْن َيكْفُُر بِالرَّْحمَنِ{
. }أََتَوكَّأُ َعلَْيهَا{نه، التحامل على الشيء؛ وم: االتكاء والتوكؤ} َعلَْيَها يَتَِّكئُونَ{. مجع السرير؛ فيكون مجع اجلمع

. وأتكأ على الشيء فهو متكئ؛ واملوضع متكأ. ما يتكأ عليه: والتكأة أيضا. ورجل تكأة؛ مثال مهزة؛ كثري االتكاء
وأصل التاء يف مجيع ذلك واو، . وتوكأت على العصا. أي ألقاه على هيئة املتكئ) على أفعله(وطعنه حىت أتكأه 

أَْو َيكُونَ لََك َبْيتٌ {: نظريه. الزخرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغريه} َوُزْخُرفاً {. تعدففعل به ما فعل باتزن وا
وقال . هو ما يتخذه الناس يف منازهلم من األمتعة واألثاث: وقال ابن زيد. وقد تقدم] ٩٣: اإلسراء[} ِمْن ُزْخُرٍف

على } زخرفا{واتصب . وتزخرف فالن؛ أي تزبن. زخرفت الدار؛ أي زينتها: يقال. النقوش؛ وأصله الزينة: احلسن
ينزع اخلافض؛ واملعىن فجعلنا هلم سقفا وأبوابا وسررا من فضة ومن ذهب؛ : وقيل. معىن وجعلنا هلم مع ذلك زخرفا

عن  قرأ عاصم ومحزة وهشام} َوإِنْ كُلُّ ذَِلَك لَمَّا َمتَاُع الَْحَياِة الدُّْنيَا{. فنصب} وزخرفا{: قال" من"فلما حذف 



وروي عن أيب . الباقون بالتخفيف؛ وقد ذكر هذا. بالتشديد} َوإِنْ كُلُّ ذَِلَك لَمَّا َمتَاُع الَْحَياِة الدُّْنَيا {ابن عامر 
  وإن كل ذلك للذي: عنده مبنزلة الذي، والعائد عليها حمذوف؛ والتقدير" ما"؛ فـ "ملا"رجاء كسر الالم من 

] ٢٦: البقرة[} مَثَالً َما َبعُوَضةً فََما فَْوقََها {ري ها هنا كحذفه يف قراءة من قرأ هو متاع احلياة الدنيا، وحذف الضم
على هذه القراءة منصوبة؛ ألن } كل{ينبغي أن يكون : أبو الفتح]. ١٥٤: األنعام[} َتَماماً َعلَى الَِّذي أَْحسََن{و 
النافية اليت " إن"يف آخر الكالم للفرق بينها وبني خمففة من الثقيلة، وهي إذا خففت وبطل عملها لزمتها الالم " إن"

. يريد اجلنة ملن اتقى وخاف} َوالْآخَِرةُ ِعْنَد َربَِّك ِللُْمتَّقَِني{. مبعىن ما؛ حنو إن زيد لقائم، وال الم هنا سوى اجلارة
الكافر باإلكليل، لوال أن حيزن عبدي املؤمن لكللت رأس عبدي : إين ألجد يف بعض كتب اهللا املنزلة: وقال كعب

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ويف صحيح الترمذي عن أيب هريرة قال. وال يتصدع وال ينبض منه عرق بوجع
  ".الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر: "وسلم

لو كانت الدنيا تعدل عند اهللا جناح بعوضة ما : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن سهل بن سعد قال
  :وأنشدوا. حديث حسن غريب: ويف الباب عن أيب هريرة، وقال" . فرا منها شربة ماءسقى كا

  إذاً مل يكن فيها معاش لظامل... فلو كانت الدنيا جزاء حملسن 
  وقد شبعت فيها بطون البهائم... لقد جاع فيها األنبياء كرامة 

  :وقال آخر
  رفإنك فيها بني ناه وآم... متتع من األيام إن كنت حازما 
  فما فاته منها فليس بضائر... إذا أبقت الدنيا على املرء دينه 

  وال وزن َرقٌّ من جناح لطائر... فال تزن الدنيا جناح بعوضة 
  وال رضي الدنيا عقابا لكافر... فلم يرض بالدنيا ثوابا حملسن 

اً فَُهَو لَُه قَرِيٌن، وَإِنَُّهمْ لََيُصدُّوَنُهْم َعنِ السَّبِيلِ َوَمْن َيْعُش َعْن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُنقَيِّْض لَهُ َشْيطَان{ ٣٨ - ٣٦: اآلية
  } الْقَرِيُنَوَيْحَسُبونَ أَنَُّهْم مُْهَتُدونَ، َحتَّى إِذَا َجاَءَنا قَالَ َيا لَْيَت َبيْنِي َوَبيَْنَك بُْعَد الَْمْشرِقَْينِ فَبِئَْس

} ومن يعش{وقرأ ابن عباس وعكرمة } نِ ُنقَيِّْض لَهُ َشْيطَاناً فَُهَو لَُه قَرِيٌنَوَمْن يَْعُش َعْن ِذكْرِ الرَّْحَم{: قوله تعاىل
ورجل أعشى وامرأة عشواء إذا كان ال يبصر؛ . بفتح الشني، ومعناه يعمى؛ يقال منه عشي يعشى عشا إذا عمي

  :ومنه قول األعشى
  ـن خمتلَف اخللق أعشى ضريرا... رأت رجال غائب الوافدَيـ 

  :وقوله
  ريب املنون ودهر مفند خَبِلُ... أن رأت رجال أعشى أضر به 

  :العشو هو النظر ببصر ضعيف؛ وأنشد: وقال اخلليل. الباقون بالضم؛ من عشا يعشو إذا حلقه ما حلق األعشى
  جتد خري نار عندها خري موقد... مىت تأته تعشو إىل ضوء ناره 

  :وقال آخر
  ا الريح هبت واملكان جديبإذ... لنعم الفىت يعشو إىل ضوء ناره 

واملرأة عشواء، وامرأتان . مصدر األعشى وهو الذي ال يبصر بالليل ويبصر بالنهار) مقصور(والعشا : اجلوهري
يعشى عشي، ومها يعشيان، ومل يقولوا يعشوان؛ ألن الواو ملا صارت يف ) بالكسر(وأعشاه اهللا فعشي . عشواوان



والنسبة إىل أعشى . وتعاشى إذا أرى من نفسه أنه أعشى. التثنية على حاهلا الواحد ياء لكسرة ما قبلها تركت يف
وركب فالن . الناقة اليت ال تبصر أمامها فهي ختبط بيديها كل شيء: والعشواء. وإىل العشية عشوى. أعشوي

  .وفالن خابط خبط عشواء. العشواء إذا خبط أمره على غري بصرية
أي نواصل لكم الذكر؛ فمن ] ٥: الزخرف[} أَفََنْضرُِب عَْنكُُم الذِّكَْر صَفْحاً{ :وهذه اآلية تتصل بقول أول السورة

أي نسبب له شيطانا جزاء له } ُنقَيِّْض لَُه َشْيطَاناً{يعش عن ذلك الذكر باإلعراض عنه إىل أقاويل املضلني وأباطيلهم 
الل، ويبعثه على احلرام، وينهاه عن الطاعة، ويأمره قيل يف الدنيا، مينعه مينعه من احل} فَُهَو لَُه قَرِيٌن{ على كفره 

  .باملعصية؛ وهو معىن قول ابن عباس

أن الكافر إذا خرج من قربه يشفع بشيطان ال : ويف اخلرب. وقيل يف اآلخرة إذا قام من قربه؛ قال سعيد اجلريري
: وقال القشريي. كره املهدويوأن املؤمن يشفع مبلك حىت يقضي اهللا بني خلقه؛ ذ. يزال معه حىت يدخل النار

وعشوت عن . عشوت إىل كذا أي قصدته: وقال أبو اهليثم واألزهري. والصحيح فهو له قرين يف الدنيا واآلخرة
يعش، يعرض؛ وهو : وكذا قال قتادة. ملت إليه وملت عنه: ؛ مثل"عن"و" إىل"كذا أي أعرضت عنه، فتفرق بني 

وقال أبو عبيدة . يويل ظهره؛ واملعىن واحد: وقال القرظي. اللغة وهو غري معروف يف: النحاس. قول الفراء
والقول قول أيب اهليثم . وإمنا الصواب تعاشيت: وأنكر العتيب عشوت مبعىن أعرضت؛ قال. تظلم عينه: واألخفش
وقرأ السلمي وابن أيب إسحاق ويعقوب وعصمة عن عاصم وعن . وكذلك قال مجيع أهل املعرفة. واألزهري
الباقون . أوال؛ أي يقيض له الرمحن شيطانا} الرمحن{لذكر " بالياء"} يقيض له شيطان فهو له قرين { األعمش
وقيل . كناية عن الشيطان؛ على ما تقدم} فهو{: قيل. أي مالزم ومصاحب} يقيض له { وعن ابن عباس . بالنون

أي وإن الشياطني ليصدوهنم عن } ُهْم َعنِ السَّبِيلِوَإِنَُّهمْ لََيُصدُّوَن{. عن اإلعراض عن القرآن؛ أي هو قرين للشيطان
أي وحيسب الكفار } وََيْحَسُبونَ{. يف معىن اجلمع} َوَمْن َيْعُش{: يف قوله} من{سبيل اهلدى؛ وذكر بلفظ اجلمع ألن 

  .وحيسب الكفار إن الشياطني مهتدون فيطيعوهنم: وقيل} أَنَُّهْم مُْهَتُدونَ{
الباقون . على التوحيد قرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي وحفص يعين الكافر يوم القيامة} ا َجاَءنَاحَتَّى إِذَ{: قوله تعاىل

َيا لَْيَت َبيْنِي َوَبيَْنَك بُْعَد {: على التثنية، يعين الكافر وقرينه وقد جعال يف سلسلة واحدة؛ فيقول الكافر} جاءانا{
] ١٧: الرمحن[} َربُّ الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ الَْمغْرَِبْينِ{: ا قال تعاىلأي مشرق الشتاء ومشرق الصيف، كم} الَْمْشرِقَْينِ

وقراءة التوحيد وإن كان ظاهرها اإلفراد فاملعىن هلما مجيعا؛ ألنه قد عرف ذلك مبا بعده؛ كما . وحنوه قول مقاتل
  :قال

  شقت مآقيهما من أخر... وعني هلا حدرة بدرة 

: هما بعد املشرق أطول يوم يف السنة إىل مشرق أقصر يوم يف السنة، ولذلك قاليتمىن الكافر أن بين: قال مقاتل
القمران للشمس والقمر، : أراد املشرق واملغرب فغلب اسم أحدمها، كما يقال: وقال الفراء. }بُْعَد الَْمْشرِقَْينِ{

  :ال الشاعروق. والعمران أليب بكر وعمر، والبصرتان للكوفة والبصرة، والعصران للغداة والعصر
  لنا قمراها والنجوم الطوالع... أخذنا بآفاق السماء عليكم 

  :وأنشد أبو عبيدة جلرير
  والعمران أبو بكر وال عمر... ما كان يرضى رسول اهللا فعلهم 

  :وأنشد سيبويه



  قَْدينَ من نصر اخلُبَيبني قَِدي
أي فبئس الصاحب أنت؛ ألنه يورده إىل } ئَْس الْقَرِيُنفَبِ{. يريد عبد اهللا ومصعبا ابين الزبري،وإمنا أبو خبيب عبد اهللا

  .إذا بعث الكافر زوج بقرينه من الشياطني فال يفارقه حىت يصري به إىل النار: قال أبو سعيد اخلدري. النار
  }َولَْن َيْنفََعكُُم الَْيْوَم إِذْ ظَلَْمُتْم أَنَّكُْم ِفي الَْعذَابِ ُمْشتَرِكُونَ{ ٣٩: اآلية

لن ينفعكم اليوم إذ أشركتم : بدل من اليوم؛ أي يقول اهللا للكافر} إذ} {َولَْن َيْنفََعكُُم الَْيْوَم إِذْ ظَلَْمُتْم{: اىلقوله تع
} إِنكم{أي ال تنفع الندامة اليوم } َيا لَْيَت َبيْنِي َوبَْيَنَك بُْعَد الَْمْشرِقَْينِ{: يف الدنيا هذا الكالم؛ وهو قول الكافر

: وهي يف موضع رفع تقديره. الباقون بالفتح. وهي قراءة ابن عامر باختالف عنه} الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ ِفي{بالكسر 
أعلم اهللا تعاىل أنه منع أهل النار التأسي . ولن ينفعكم اليوم اشتراككم يف العذاب؛ ألن لكل واحد نصيبه األوفر منه

يل يف البالء واملصيبة : يستروحه أهل الدنيا فيقول أحدهمكما يتأسى أهل املصائب يف الدنيا، وذلك أن التأسي 
  :أسوة؛ فيسكن ذلك من حزنه؛ كما قالت اخلنساء

  على إخواهنم لقتلت نفسي... فلوال كثرة الباكني حويل 
  أعزي النفس عنه بالتأسي... وما يبكون مثل أخي ولكن 

لن ينفعكم االعتذار والندم اليوم؛ ألن : وقال مقاتل. فإذا كان يف اآلخرة مل ينفعهم التأسي، شيئا لشغلهم بالعذاب
  .قرناءكم وأنتم يف العذاب مشتركون كما اشتركتم يف الكفر

  }أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ أَْو تَْهِدي الُْعْمَي َوَمْن كَانَ ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{ ٤٠: اآلية
أي ليس لك ذلك فال يضيق } َوَمْن كَانَ ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{يا حممد } ُعْمَيأَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ أَْو َتْهِدي الْ{: قوله تعاىل

وفيه رد على القدرية وغريهم، وأن اهلدى والرشد . صدرك إن كفروا؛ ففيه تسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .واخلذالن يف القلب خلق اهللا تعاىل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء

  }َهَبنَّ بَِك فَإِنَّا ِمْنُهْم مُْنَتِقُمونَ، أَْو نُرِيَنََّك الَِّذي َوَعْدَناُهْم فَإِنَّا َعلَْيهِْم ُمقَْتِدُرونَفَإِمَّا َنذْ{ ٤١: اآلية
فَإِنَّا ِمنُْهْم ُمْنَتِقُمونَ،أَْو نُرَِينََّك الَِّذي {. يريد خنرجنك من مكة من أذى قريش} فَإِمَّا َنذَْهَبنَّ بَِك{: قوله تعاىل

قد أراه اهللا ذلك يوم بدر؛ وهو : قال ابن عباس} فَإِنَّا َعلَيْهِْم ُمقَْتِدُرونَ{. وهو االنتقام منهم يف حياتك} َناُهْمَوَعْد
  .قول أكثر املفسرين
} نذهنب بك{و . هي يف أهل اإلسالم؛ يريد ما كان بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم من الفنت: وقال احلسن وقتادة
قد كان بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم نقمة شديدة فأكرم اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم و. على هذا نتوفينك

وروي . وذهب به فلم يره يف أمته إال اليت تقر به عينه وأبقى النقمة بعده، وليس من نيب إال وقد أري النقمة يف أمته
بضا، ما انبسط ضاحكا حىت لقي، اهللا عز أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أري ما لقيت أمته من بعده، فما زال منق

إذا أراد اهللا بأمة خريا قبض نبيها قبلها فجعاه هلا فرطا : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: وعن ابن مسعود. وجل
  ".وإذا أراد اهللا بأمة عذابا عذهبا ونبيها حي لتقر عينه ملا كذبوه وعصوا أمره. وسلفا

  }الَِّذي أُوِحَي إِلَْيكَ إِنََّك َعلَى صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ، وَإِنَُّه لَِذكٌْر لََك َوِلقَْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَلونَفَاْسَتْمِسْك بِ{ ٤٣: اآلية -
إِنََّك َعلَى {يريد القرآن، يريد القرآن، وإن كذب به من كذب؛ فـ } فَاْسَتْمِسْك بِالَِّذي أُوِحَي إِلَْيَك{: قوله تعاىل

يعين القرآن شرف لك ولقومك من } َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََك َوِلقَوِْمَك{. يوصلك إىل اهللا ورضاه وثوابه} صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ
. أي شرفكم] ١٠: األنبياء[} لَقَْد أَْنزَلَْنا إِلَْيكُْم ِكَتاباً ِفيِه ِذكُْركُْم{: قريش، إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم؛ نظريه



طب؛ فاحتاج أهل اللغات كلها إىل لساهنم كل من آمن بذك فصاروا عياال فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خا
والنهي . عليهم؛ ألن أهل كل لغة احتاجوا إىل أن يأخذوه من لغتهم حىت يقفوا على املعىن الذي عىن به من األمر

  .ومجيع ما فيه من األنباء، فشرفوا بذلك على سائر أهل اللغات ولذلك مسي عربيا
َوإِنَُّه لَِذكْرٌ {: وقيل. تذكرة تذكرون به أمر الدين وتعملون به: وقيل. وألمتك فيما بكم إليه حاجةبيان لك : وقيل

الناس تبع لقريش : "يعين اخلالفة فإهنا يف قريش ال تكون يف غريهم؛ قال النيب مصلى اهللا عليه وسلم} لََك َوِلقَوِْمَك
هو قول الرجل حدثين أيب عن أبيه، : وقال مالك" . فرهميف هذا الشأن مسلمهم تبع ملسلمهم وكافرهم تبع لكا

ومل أجد يف : قال ابن العريب. حكاه ابن أيب سلمة عن أبيه عن مالك بن أنس فيما ذكر املاوردي والثعليب وغريمها
 صلى اهللا حدثين أيب قال حدثين أيب، إىل رسول اهللا: اإلسالم هذه املرتبة ألحد إال ببغداد فإن بين التميمي هبا يقولون

ورأيت مبدينة السالم ابين أيب حممد . عليه وسلم؛ وبذلك شرفت أقدارهم، وعظم الناس شأهنم، وهتممت اخلالفة هبم
رزق اهللا بن عبد الوهاب أيب الفرج بن عبد العزيز بن احلارث بن األسد بن الليث آل سليمان بن أسود بن سفيان 

مسعنا أبانا رزق اهللا يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول : نا يقوالنبن يزيد بن أكينة بن عبد اهللا التميمي وكا
  مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت علي بن أيب طالب

احلنان الذي يقبل على من أعرض عنه، واملنان الذي يبدأ بالنوال قبل : يقول وقد سئل عن احلنان املنان فقال
وَإِنَُّه لَذِكٌْر لَكَ {: واألقوى أن يكون املراد بقوله. كينة بن عبداهللا جدهم األعلىأ: والقائل مسعت عليا. السؤال
: فيهم قوالن} َوِلقَوِْمَك{: قال املاوردي. يعين القرآن؛ فعليه انبىن الكالم وإليه يرجع املصري، واهللا أعلم} َوِلقَْوِمَك
لقومك من قريش؛ فيقال ممن هذا ؟ : الثاين. احلسنمن اتبعك من أمتك؛ قاله قتادة وذكره الثعليب عن : أحدمها

  .فيقال من العرب، فيقال من أي العرب ؟ فيقال من قريش؛ قال جماهد
أقبل نيب اهللا صلى اهللا : روى ابن عباس قال. والصحيح أنه شرف ملن عمل به، كان من قريش أومن غريهم: قلت

" مة اشتري نفسك من اهللا فإين ال أغين عنك من اهللا شيئايا فاط: "عليه وسلم من سرية أو غزاة فدعا فاطمة فقال
ما بنو هاشم بأوىل الناس : "وقال مثل ذلك لنسوته، وقال مثل ذلك لعترته، مث قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ار بأوىل بأميت إن أوىل الناس بأميت املتقون، وال قريش بأوىل الناس بأميت إن أوىل الناس بأميت املتقون، وال األنص
إمنا أنتم من رجل . الناس بأميت إن أوىل الناس بأميت املتقون، وال املوايل بأوىل الناس بأميت إن أوىل الناس بأميت املتقون

قال رسول اهللا صلى اهللا : وعن أيب هريرة قال". وامرأة وأنتم كجمام الصاع ليس ألحد على أحد فضل إال بالتقوى
تخرون بفحم من فحم جهنم أو يكونون شرا عند اهللا من اجلعالن اليت تدفع الننت لينتهني أقوام يف: "عليه وسلم

بأنفها، كلكم بنو آدم وآدم من تراب، إن اهللا أذهب عنكم عيبة اجلاهلية وفخرها باآلباء الناس مؤمن تقي وفاجر 
  .وسيأيت هلذا مزيد بيان يف احلجرات إن شاء اهللا تعاىل. خرجهما الطربي". شقي
أي تسألون أنت ومن : وقال ابن جريج. أي عن الشكر عليه؛ قال مقاتل والفراء} َوَسْوَف ُتْسأَلونَ{: اىلقوله تع

  .تسألون عما عملتم فيه؛ واملعىن متقارب: وقيل. معك على ما أتاك
  }نِ آِلَهةً ُيعَْبُدونَوَاسْأَلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا أََجَعلَْنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَم{ ٤٥: اآلية

وهو  -ملا أسري برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى : قال ابن عباس وابن زيد
بعث اهللا له آدم ومن ولد من املرسلني، وجربيل مع النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فأذن جربيل  -مسجد بيت املقدس 

يا حممد تقدم فصل هبم؛ فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ : الصالة، مث قال صلى اهللا عليه وسلم مث أقام



" سل يا حممد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون: "قال جربيل صلى اهللا عليه وسلم
انوا سبعني نبيا منهم إبراهيم وك: قال ابن عباس" . ال أسأل قد اكتفيت: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. 

فصلوا خلف رسول : يف غري رواية ابن عباس. وموسى وعيسى عليهم السالم؛ فلم يسأهلم ألنه كان أعلم باهللا منهم
اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعة صفوف، املرسلون ثالثة صفوف والنبيون أربعة؛ وكان يلي ظهر رسول اهللا صلى اهللا 

اهللا، وعلى ميينه إمساعيل وعلى يساره إسحاق مث موسى مث سائر املرسلني فأمهم ركعتني؛ عليه وسلم إبراهيم خليل 
يا : ؟ فقالوا" إن ريب أوحى إيل أن أسألكم هل أرسل أحد منكم يدعو إىل عبادة غري اهللا: "فلما انفتل قام فقال

عبدون من دونه باطل، وأنك خامت النبيني حممد، إنا نشهد إنا أرسلنا أمجعني بدعوة واحدة أن ال إله إال اهللا وأن ما ي
وسيد املرسلني، قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيانا، وأن ال نيب بعدك إىل يوم القيامة إال عيسى ابن مرمي فإنه مأمور أن 

  ".يتبع أثرك
وقال . لقي الرسل ليلة أسري به: قال} َواْسأَلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا{: وقال سعيد بن جبري يف قوله تعاىل

سألت عن ذلك وليد بن دعلج : قال} وَاسْأَلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلنَا{ : الوليد بن مسلم يف قوله تعاىل
  .سأهلم ليلة أسري به، لقي األنبياء ولقي آدم ومالك خازن النار: فحدثين عن قتادة قال

وقال املربد . على هذا القول غري زائدة} رسلنا{اليت قبل } من{و . ري هذه اآليةهذا هو الصحيح يف تفس: قلت
: وروي أن يف قراءة ابن مسعود. إن املعىن واسأل أمم من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا: ومجاعة من العلماء

  .} واسال الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا{

و قول جماهد والسدي والضحاك وقتادة وعطاء واحلسن وابن على هذا زائدة، وه} من{وهذه قراءة مفسرة؛ فـ 
املعىن سلنا يا حمسد عن األنبياء الذين أرسلنا : وقيل. أي واسأل مؤمين أهل الكتابني التوراة واإلجنيل. عباس أيضا

ملعىن ا: وقيل. على هذا تام، مث ابتدأ باالستفهام على طريق اإلنكار} رسلنا{، والوقف على } عن{قبلك؛ فحذفت 
  .واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد أمته. واسأل تباع من أرسلنا من قبلك من رسلنا، فحذف املضاف

ومل يقل } ُيْعَبُدونَ{: أخرب عن اآلهلة كما أخرب عمن يعقل فقال} أََجَعلَْنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ آِلَهةً يُْعَبُدونَ{: قوله تعاىل
  .آلهلة جرت عندهم جمرى من يعقل فأجرى اخلرب عنهم جمرى اخلرب عمن يعقلتعبد وال يعبدن، ألن ا

إن ما جئت به خمالف ملن كان : وسبب هذا األمر بالسؤال أن اليهود واملشركني قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .قبلك؛ فأمره اهللا بسؤال األنبياء على جهة التوقيف والتقرير؛ ال ألنه كان يف شك منه

أنه سأهلم فقالت الرسل بعثنا : أحدمها: أهل التأويل يف سؤال النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم على قولني واختلف
هل : "أنه مل يسأهلم ليقينه باهللا عز وجل؛ حىت حكى ابن زيد أن ميكائيل قال جلربيل: الثاين. بالتوحيد؛ قاله الواقدي

وقد تقدم هذا املعىن يف ". م يقينا من أن يسأل عن ذلكهو أشد إميانا وأعظ: سألك حممد عن ذلك ؟ فقال جربيل
  .الروايتني حسبما ذكرناه

ُهْم بِآياِتَنا َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآياِتَنا إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِأِه فَقَالَ إِنِّي َرسُولُ َربِّ الَْعالَِمَني، فَلَمَّا َجاَء{ ٥٢ - ٤٦: اآلية
قَالُوا َيا أَيَُّها كُونَ، َوَما ُنرِيهِْم ِمْن آَيٍة إِلَّا ِهيَ أَكَْبُر ِمْن أُْخِتَها وَأََخذَْناُهْم بِالَْعذَابِ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ، َوإِذَا ُهْم مِْنَها َيْضَح

َعذَاَب إِذَا ُهمْ َيْنكُثُونَ، َونَاَدى ِفْرَعْونُ ِفي السَّاِحرُ اْدُع لََنا رَبََّك بَِما َعهَِد ِعْنَدكَ إِنََّنا لَُمهَْتُدونَ، فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُهُم الْ
  }قَْوِمِه قَالَ َيا قَْومِ أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمْصَر َوَهِذِه الْأَنَْهاُر َتجْرِي ِمْن َتحِْتي أَفَال ُتْبِصُرونَ



  }أَْم أََنا خَْيٌر ِمْن َهذَا الَِّذي ُهَو َمهٌِني َوال َيكَاُد ُيبُِني{
ملا أعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه منتقم له من عدوه وأقام احلجة } َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآياِتَنا{ :قوله تعاىل

باستشهاد األنبياء واتفاق الكل على التوحيد أكد ذلك قصة موسى وفرعون، وما كان من فرعون من التكذيب، 
سى باملعجزات وهي التسع اآليات فكذب؛ فجعلت أي أرسلنا مو: وما نزل به وبقومه من اإلغراق والتعذيب

استهزاء وسخرية؛ يومهون أتباعهم أن تلك اآليات سحر } يضحكون{: ومعىن. العاقبة اجلميلة له، فكذلك أنت
ن أكرب أي كانت آيات موسى م} َوَما ُنرِيهِْم ِمْن آَيٍة إِلَّا ِهَي أَكَْبُر ِمْن أُْخِتهَا{: وقوله. وختيل، وأهنم قادرون عليها

ألن األوىل تقتضي علما والثانية } إِلَّا ِهيَ أَكَْبُر ِمْن أُخِْتهَا{: وقيل. اآليات، وكانت كل واحدة أعظم مما قبلها
هذه صاحبة : تقتضي علما، فتضم الثانية إىل األوىل فيزداد الوضوح، ومعىن األخوة املشاكلة املناسبة؛ كما يقال

أي على تكذيبهم بتلك اآليات؛ وهو كقوله } َخذَْناُهْم بِالَْعذَابِ لََعلَُّهْم َيْرجُِعونََوأَ{. هذه؛ أي قريبتان يف املعىن
والطوفان واجلراد والقمل ]. ١٣٠:األعراف[} َولَقَدْ أََخذَْنا آلَ ِفْرَعْونَ بِالسِّنَِني َوَنقْصٍ ِمَن الثََّمرَاِت{: تعاىل

  .من كفرهم} لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ{. آيات ملوسىوكانت هذه اآليات األخرية عذابا هلم و. والضفادع
ملا عاينوا العذاب قالوا يا أيها الساحر؛ نادوه مبا كانوا ينادونه به من قبل ذلك } َوقَالُوا َيا أَيَُّها السَّاحُِر{: قوله تعاىل

َيا أَيَُّها {: بن عباسقال ا. كانوا يسمون العلماء سحرة فنادوه بذلك على سبيل التعظيم: وقيل. على حسب عادهتم
يا أيها الذي غلبنا : وقيل. يا أيها العامل، وكان الساحر فيهم عظيما يوقرونه؛ ومل يكن السحر صفة ذم} السَّاحُِر

خاصمته فخصمته أي غلبته باخلصومة، : ساحرته فسحرته؛ أي غلبته بالسحر؛ كقول العرب: بسحره؛ يقال
ون أرادوا به الساحر على احلقيقة على معىن االستفهام، فلم يلمهم على وحيتمل أن يك. وفاضلته ففضلته، وحنوها
بغري ألف واهلاء مضمومة؛ وعلتها } وأيُه الساحر{وقرأ ابن عامر وأبو حيوة وحيىي بن ثابت . ذلك رجاء أن يؤمنوا

  :وأنشد الفراء. أن اهلاء خلطت مبا قبلها وألزمت ضم الياء الذي أوجبه النداء املفرد
  أفق عن البيض احلسان اللعس... لقلب اللجوج النفس يأيه ا

ووقف أبو عمرو وابن أيب إسحاق وحيىي والكسائي . معىن هذا" النور"فضم اهلاء محال على ضم الياء؛ وقد مضى يف 
ْنَدكَ إِنََّنا اْدُع لََنا رَبََّك بَِما َعهَِد ِع{. الباقون بغري ألف؛ ألهنا كذلك وقعت يف املصحف. باأللف على األصل} أيها{

أي مبا أخربنا عن عهده إليك إنا إن آمنا كشف عنا؛ فسله يكشف عنا } اْدُع لََنا رَبََّك بَِما َعهَِد ِعْنَدَك} {لَُمْهَتُدونَ
أي ينقضون } نَإِذَا ُهْم يَْنكُثُو{. أي فدعا فكشفنا} فَلَمَّا كََشفَْنا َعنُْهُم الَْعذَاَب{. أي فيما يستقبل} إِنََّنا لَمُْهَتُدونَ{

إخبار منهم عن أنفسهم باإلميان؛ فلما كشف عنهم } إِنََّنا لَُمْهَتُدونَ{: قوهلم:وقيل. العهد على أنفسهم فلم يؤمنوا
  .العذاب ارتدوا

 فنادى مبعىن: ملا رأى تلك اآليات خاف ميل القوم إليه فجمع قومه فقال: قيل} َوَناَدى ِفْرَعْونُ ِفي قَْوِمِه{: قوله تعاىل
فيجوز أن يكون عنده عظماء القبط فرفع صوته بذلك فيما بينهم مث ينشر عنه يف مجوع القبط؛ . قال؛ قاله أبو مالك
أي ال } قَالَ َيا قَْومِ أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمصَْر{. إنه أمر من ينادي يف قومه؛ قاله ابن جريج: وقيل. وكأنه نودي بينهم
. وقيل أراد بامللك هنا اإلسكندرية. ا أربعني فرسخا يف مثلها؛ حكاه النقاشإنه ملك منه: قيل. ينازعين فيه أحد

. هنر امللك وهنر طولون وهنر دمياط وهنر تنيس: يعين أهنار النيل، ومعظمها أربعة} َوَهِذهِ الْأَْنهَاُر َتْجرِي ِمْن َتْحِتي{
: قال القشريي} ِمْن َتْحِتي{: وقيل. ريرهمن حتت س: وقيل. كانت جنانا وأهنارا جتري من حتت قصوره: وقال قتادة

. وجيوز ظهور خوارق العادة على مدعي الربوبية؛ إذ ال حاجة يف التمييز اإلله من غري اإلله إىل فعل خارق للعادة
. لضحاكأي القواد والرؤساء واجلبابرة يسريون من حتت لوائي؛ قاله ا} َوَهِذهِ الْأَْنهَاُر َتْجرِي ِمْن َتْحِتي{وقيل معىن 



أي أفرقها على من } َتْجرِي ِمْن َتحِْتي{: وقوله. أراد باألهنار األموال، وعرب عنها باألهنار لكثرهتا وظهورها: وقيل
  يتبعين؛ ألن الترغيب والقدرة يف األموال دون

} وهذه{يف والواو . قدريت على نفقتكم وعجز موسى: وقيل. عظميت وقويت وضعف موسى} أَفَال ُتْبِصُرونَ{. األهنار
وجيوز أن تكون واو احلال، . نصب على احلال منها} جتري{و } ملك مصر{جيوز أن تكون عاطفة لألهنار على 

أهل املدينة } حتيت{وفتح الياء من . خرب للمبتدأ} جتري {صفة السم اإلشارة، و } األهنار{واسم اإلشارة مبتدأ، و
ألولينها أحسن عبيدي، فوالها اخلصيب، : ه ملا قرأها قالوعن الرشيد أن. والبزي وأبو عمرو، وأسكن الباقون

أهذه القرية اليت : وعن عبداهللا بن طاهر أنه وليها فخرج إليها شارفها ووقع عليها بصره قال. وكان على وضوئه
مث صرح . هفثىن عنان! واهللا هلي عندي أقل من أن أدخلها ! ؟ } أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمصَْر{: افتخر هبا فرعون حىت قال

. وليست حبرف عطف؛ على قول أكثر املفسرين" بل"مبعىن } أم{: قال أبو عبيدة السدي} أَْم أََنا َخيٌْر{: حباله فقال
أي ال عزله فهو ميتهن نفسه يف حاجاته حلقارته } ِمْن َهذَا الَِّذي ُهَو َمهٌِني{قال فرعون لقومه بل أنا خري : واملعىن

إن : وجهان" أم"يف :وقال الفراء" طه"يعين ما كان يف لسانه من العقدة؛ على ما تقدم يف } ُنيَوال َيكَاُد ُيبِ{وضعفه 
أَلَْيَس ِلي ُملْكُ {: شئت جعلتها من االستفهام الذي جعل بأم التصاله بكالم قبله، وإن شئت جعلتها نسقا على قوله

. زائدة؛ واملعىن أنا خري من هذا الذي هو مهني" أم"وروى أبو زيد عن العرب أهنم جيعلون . هي زائدة: وقيل} ِمْصَر
  :أفال تبصرون أم تبصرون؛ كما قال: يف الكالم حذف، واملعىن: وقال األخفش

  وبني النقا آأنت أم أم سامل... أيا ظبية الوعساء بني جالجل 
، أم أنتم } أَفَال تُْبِصُرونَ{ املعىن: وقال اخلليل وسيبويه. }أََنا َخيٌْر{: مث ابتداء فقال. أي أنت أحسن أم أم سامل

أم أي تبصرون؛ وذلك أهنم إذا قالوا له } أَْم أََنا َخيٌْر{، ألن معىن } أَفَال ُتْبِصُرونَ{على } أم{بصراء، فعطف بـ 
  وروي عن عيسى. أنت خري منه كانوا عنده بصراء

بصرون أم تبصرون؛ فحذف تبصرون على أن يكون التقدير أفال ت} أم{الثقفي ويعقوب احلضرمي أهنما وقفا على 
، وال يتم }أَفَال ُتْبِصُرونَ{: "من قوله" تبصرون"جعلها زائدة، وكأنه وقف على } أم{وقيل من وقف على . الثاين

: الوقف على قوله: وقال قوم. تقتضي االتصال مبا قبلها} أم{عند اخلليل وسيبويه؛ ألن " تبصرون"الكالم على 
  :مبعىن بل أنا؛ وأنشد الفراء} أَْم أََنا َخيٌْر{مث ابتدأ  ،} أَفَال تُْبِصُرونَ{

  وصورهتا أم أنت يف العني أملح... بدت مثل قرن الشمس يف رونق الضحى 
وروي عن جماهد . ؛ ومعىن هذا ألست خريا} أما أنا خري{وذكر الفراء أن بعض القراء قرأ . بل أنت أملح: فمعناه

  .وقد ذكر} خريأنا {مث يبتدئ } أم{أنه وقف على 
  }فَلَْوال أُلِْقَي َعلَْيِه أَسْوَِرةٌ ِمْن ذََهبٍ أَْو َجاَء َمَعُه الَْمالِئكَةُ ُمقْتَرِنَِني{ ٥٣: اآلية

. إمنا قال ذلك ألنه كان عادة الوقت وزي أهل الشرف} أُلِْقَي َعلَْيِه أَْسوَِرةٌ ِمْن ذََهبٍ{أي هال } فَلَْوال{: قوله تعاىل
الباقون . }أساوير{وابن مسعود . مجع إسوار} أساور{وقرأ أيب . مجع سوار، كخمار وأمخرة} رةأسو{وقرأ حفص 

وأحلقت اهلاء يف اجلمع عوضا من } إسوار{مجع } أساورة{وجيوز أن يكون . مجع األسورة فهو مجع اجلمع} أساورة{
واحد األساورة واألساور : ن العالءوقال أبو عمرو ب. الياء؛ فهو مثل زناديق وزنادقة، وبطاريق وبطارقة، وشبهه

كانوا إذا سوروا رجال سوروه بسوارين وطوقوه بطوق ذهب : قال جماهد. واألساوير إسوار، وهي لغة يف سوار
أَوْ َجاَء َمَعُه الَْمالِئكَةُ {! هال ألقى رب موسى عليه أساورة من ذهب إن كان صادقا : عالمة لسيادته، فقال فرعون



هال ضم : يعاونونه على من خالفه؛ واملعىن: ابن عباس. ميشون معا: جماهد. عين متتابعني؛ يف قول قتادةي} ُمقَْترِنَِني
فأوهم . إليه املالئكة اليت يزعم أهنا عند ربه حىت يتكثر هبم ويصرفهم على أمره وهنيه؛ فيكون ذلك أهيب يف القلوب

  قومه أن رسل اهللا ينبغي أن يكونوا

، ومل يعلم أن رسل اهللا إمنا أيدوا باجلنود السماوية؛ وكل عاقل يعلم أن حفظ اهللا موسى مع كرسل امللوك يف الشاهد
تفرده ووحدته من فرعون مع كثرة أتباعه، وإمداد موسى بالعصا واليد البيضاء كان أبلغ من أن يكون له أسورة أو 

وليس يلزم هذا ألن  -ل الكليب يف قو -أو دليال على صدقه  -يف قول مقاتل  -مالئكة يكونون معه أعوانا 
وذكر فرعون املالئكة . اإلعجاز كان، وقد كان يف اجلائز أن يكذب مع جميء املالئكة كما كذب مع ظهور اآليات

  .حكاية عن لفظ موسى؛ ألنه ال يؤمن باملالئكة من ال يعرف خالقهم
  }ْوماً فَاِسقَِنيفَاْسَتَخفَّ قَْوَمُه فَأَطَاُعوُه إِنَُّهْم كَاُنوا قَ{ ٥٤: اآلية

: خلفة أحالمهم وقلة عقوهلم؛ يقال} فَأَطَاُعوُه{املعىن فاستجهل قومه : قال ابن األعرايب} فَاسَْتَخفَّ قَْوَمُه{: قوله تعاىل
]. ٦٠: الروم[} َوال َيسَْتِخفَّنََّك الَِّذيَن ال ُيوِقُنونَ{: استخفه الفرح أي أزعجه، واستخفه أي محله على اجلهل؛ ومنه

وهذا ال يدل . استخف قومه أي وجدهم خفاف األول: وقيل. استفزهم بالقول فأطاعوه على، التكذيب: وقيل
: وقيل. على أنه جيب أن يطيعوه، فال بد من إضمار بعيد تقديره وجدهم خفاف العقول فدعاهم إىل الغواية فأطاعوه

إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوماً {. تخف به أهانهاستخفه خالف استثقله، واس: استخف قومه وقهرهم حىت أتبعوه؛ يقال
  .أي خارجني عن طاعة اهللا}فَاِسِقَني
  }فَلَمَّا آَسفُوَنا اْنَتقَْمَنا ِمنُْهْم فَأَغَْرقَْناُهمْ أَْجَمِعَني{ ٥٥: اآلية

وروى عنه علي بن . أي غاظونا وأغضبونا: روى الضحاك عن ابن عباس} فَلَمَّا آَسفُوَنا اْنَتقَمَْنا ِمْنُهْم{: قوله تعاىل
والغضب إرادة . ومعناها خمتلف، والفرق بينهما أن السخط إظهار الكراهة: قال املاوردي. أي أسخطونا: أيب طلحة
واألسف ها هنا مبعىن الغضب؛ والغضب من اهللا إما إرادة العقوبة فيكون من صفات الذات، : القشريي. االنتقام

  .؛ وهو معىن قول املاورديوإما عني العقوبة فيكون من صفات الفعل

فَلَمَّا آَسفُوَنا {: يا أهل معاصي اهللا، ال تغتروا بطول حلم اهللا عنكم، واحذروا أسفه؛ فإنه قال: وقال عمر بن ذر
وهو كقوله . أي أغضبوا رسلنا وأولياءنا املؤمنني؛ حنو السحرة وبين إسرائيل} آَسفُوَنا{: وقيل. } اْنَتقَْمَنا مِْنُهْم

  .أي أولياءه ورسله] ٣٣: املائدة[} ُيحَارُِبونَ اللََّه{و ] ٥٧: األحزاب[} ُيْؤذُونَ اللََّه{: تعاىل
  }فََجَعلَْناُهْم َسلَفاً َومَثَالً ِللْآخِرِيَن{ ٥٦: اآلية

ملن } ثَالًَوَم{ملن عمل عملهم، } سلفا{: قال أبو ِمْجلَز. أي جعلنا قوم فرعون سلفا} فََجَعلَْناُهمْ َسلَفاً{: قوله تعاىل
وعنه أيضا . أي عربة هلم} َومَثَالً{إخبارا ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم، } َسلَفاً{: وقال جماهد. يعمل عملهم

والسلف املتقدم؛ . عظة ملن يأيت بعدهم} َومَثَالً{إىل النار، } سلفا{: قتادة. لكفار قومك يتقدموهنم إىل النار} َسلَفاً{
والقوم السالف . وسلف له عمل صاحل أي تقدم. طلب طلبا؛ أي تقدم ومضى سلف يسلف سلفا؛ مثل: يقال

) بفتح السني والالم(} َسلَفاً{وقراءة العامة . آباؤه املتقدمون؛ واجلمع أسالف وسالف: وسلف الرجل. املتقدمون
). الالمبضم السني و(} َسلْفاً{وقرأ محزة والكسائي . مجع سالف؛ كخادم وخدم، وراصد ورصد، وحارس وحرس

هو مجع سلف؛ حنو خشب وخشب، ومثر ومثر؛ : وقال أبو حامت. قال الفراء هو مجع سليف، حنو سرير وسرر
بضم السني وفتح (} ُسلَفاً{وقرأ علي وابن مسعود وعلقمة وأبو وائل والنخعي ومحيد بن قيس . ومعنامها واحد



مجع سلفة، حنو غرفة وغرف، وطرفة } ُسلَفاً{: قال املؤرج والنضر بن مشيل. مجع سلفة، أي فرقة متقدمة) الالم
  .وطرف، وظلمة وظلم

  }َولَمَّا ضُرَِب اْبُن َمرَْيَم مَثَالً إِذَا قَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونَ{ ٥٧: اآلية
تعلق ] ٤٥: الزخرف[} ةً يُْعَبُدونََواسْأَلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا أََجَعلَْنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ آِلَه{: ملا قال تعاىل

. ما يريد حممد إال أن نتخذه إهلا كما اختذت النصارى عيسى ابن مرمي اهلا؛ قال قتادة: املشركون بأمر عيسى وقالوا
  إن قريشا قالت إن حممدا: وحنوه عن جماهد قال

أراد به مناظرة عبداهللا بن : سوقال ابن عبا. يريد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى؛ فأنزل اهللا هذه اآلية
الزبعرى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شأن عيسى، وأن الضارب هلذا املثل هو عبداهللا بن الزبعرى اسهمي حالة 

، اآلية] ٩٨: األنبياء[} إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجهَنََّم{: كفره ملا قالت له قريش إن حممدا يتلو
كنت أقول له هذا املسيح تعبده النصارى، : وما كنت تقول له ؟ قال: لو حضرته لرددت عليه؛ قالوا: فقال

: واليهود تعبد عزيرا، أفهما من حصب جهنم ؟ فعجبت قريش من مقالته ورأوا أنه قد خصم؛ وذلك معىن قوله
ولو ]. ١٠١: األنبياء[} ِمنَّا الُْحسَْنى أُولَِئَك َعْنَها ُمبَْعُدونَ إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت لَُهْم{: فما نزل اهللا تعاىل} َيِصدُّونَ{

ومل يقل ومن تعبدون وإمنا أراد األصنام وحنوها } َوَما َتعُْبُدونَ{: تأمل ابن الزبعرى اآلية ما أعترض عليها؛ ألنه قال
  ".األنبياء"ا يف آخر سورة وقد مضى هذ. مما ال يعقل، ومل يرد املسيح وال املالئكة وإن كانوا معبودين

يا معشر قريش ال خري يف أحد يعبد من دون : "وروى ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لقريش
!. أليس تزعم أن عيسى كان عبدا نبيا وعبدا صاحلا، فإن كان كما تزعم فقد كان يعبد من دون اهللا : قالوا". اهللا

. أي يضجون كضجيج اإلبل عند محل األثقال} رَِب اْبُن َمْرَيَم مَثَالً إِذَا قَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونََولَمَّا ُض{: فأنزل اهللا تعاىل
قال . ومعناه يعرضون؛ قاله النخعي، وكسر الباقون) بضم الصاد(} َيُصدُّونَ{وقرأ نافع وابن عامر والكسائي 

وصد يصد صديدا؛ : قال اجلوهري. معناه يضجونمها لغتان؛ مثل يعرشون ويعرشون وينمون وينمون، و: الكسائي
لو : قال أبو عبيد. إنه بالضم من الصدود وهو اإلعراض، وبالكسر من الضجيج؛ قال قطرب: وقيل. أي ضج

يصدون : ابن املسيب. مها سواء؛ منه وعنه: الفراء. إذا قومك عنه يصدون: كانت من الصدود عن احلق لكانت
من أجل امليل : من ضم فمعناه يعدلون؛ فيكون املعىن: أبو عبيدة. يضحكون: اسابن عب. الضحاك يعجون. يضجون
ـ } َيِصدُّونَ{وال يعدى . يعدلون واملعىن يضجون } يصدون{متصلة بـ } من{مبن، ومن كسر فمعناه يضجون؛ ف

  .منه

  } َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونََوقَالُوا أَآلَِهُتَنا خَْيٌر أَْم ُهَو َما ضََرُبوُه لََك إِلَّا َجَدالً{ ٥٨: اآلية -
خاصموه وقالوا إن كل من : وقال. أي أهلتنا خري أم عيسى ؟ قال السدي} َوقَالُوا أَآِلهَُتَنا خَْيٌر أَْم ُهَو{: قوله تعاىل

يَن إِنَّ الَِّذ{: عبد من دون اهللا يف النار، فنحن نرضى أن تكون آهلتنا مع عيسى واملالئكة وعزير، فأنزل اهللا تعاىل
يعنون حممدا صلى اهللا } أم هو{: وقال قتادة. اآلية] ١٠١: األنبياء[} َسَبقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحسَْنى أُولَِئَك َعْنَها ُمبَْعُدونَ

وهو يقوي قول قتادة، فهو استفهام تقرير يف أن آهلتهم . }أهلتنا خري أم هذا {ويف قراءة ابن مسعود . عليه وسلم
َما َضَربُوُه لَكَ إِلَّا َجَدالً َبلْ ُهمْ {. وقد تقدم. بتحقيق اهلمزتني، ولني الباقون} أأهلتنا{ويعقوب وقرأ الكوفيون . خري

يعين ما ضربوا لك هذا املثل إال إرادة اجلدل؛ ألهنم . حال؛ أي جدلني} َما ضََرُبوُه لََك إِلَّا َجَدالً} {قَْوٌم َخِصُمونَ
ويف صحيح الترمذي . جمادلون بالباطل} َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ{ه من املوت علموا أن املراد حبصب جهنم ما اختذو



مث تال  -ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اجلدل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب أمامة قال
  }َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ َما َضَربُوُه لَكَ إِلَّا َجَدالً{ –رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية 

الِئكَةً ِفي إِنْ ُهَو إِلَّا عَْبٌد أَْنَعمَْنا َعلَْيِه َوَجَعلَْناُه َمثَالً ِلَبنِي إِسْرائيلَ، َولَْو َنَشاُء لََجَعلَْنا مِْنكُْم َم{ ٦٠ - ٥٩: اآلية
  }الْأَْرضِ َيْخلُفُونَ

أي ما عيسى إال عبد أنعم اهللا عليه بالنبوة، وجعله مثال لبين إسرائيل؛ أي } لَْيِهإِنْ ُهَو إِلَّا عَْبٌد أَْنَعمَْنا َع{: قوله تعاىل
على قدرة اهللا تعاىل؛ فإن عيسى كان من غري أب، مث جعل اهللا من إحياء املوتى وإبراء األكمه . آية وعربة يستدل هبا

انوا يومئذ خري اخللق وأحبه إىل اهللا عز واألبرص واألسقام كلها ما مل جيعل لغريه يف زمانه، مع أن بين إسرائيل ك
  .وجل، والناس دوهنم، ليس أحد عند اهللا عز وجل مثلهم
  وقيل املراد بالعبد املنعم عليه حممد صلى اهللا عليه وسلم؛

عن  وحنوه. يكونون خلفا عنكم؛ قال السدي} َمالِئكَةً{أي بدال منكم } َولَْو َنَشاُء لََجَعلَْنا مِْنكُْم{. واألول أظهر
  .قد تكون للبدل؛ بدليل هذه اآلية" من"إن : وقال األزهري. مالئكة يعمرون األرض بدال منكم: جماهد قال

لو نشاء جلعلنا من اإلنس مالئكة وإن مل جتر العادة بذلك، : وقيل. وغريها" التوبة"قدم تقدم هذا املعىن يف : قلت
نشاء ألسكنا األرض املالئكة، وليس يف إسكاننا إياهم لو : واجلواهر جنس واحد واالختالف باألوصاف؛ واملعىن

  .خيلف بعضهم بعضا؛ قاله ابن عباس} َيْخلُفُونَ{ومعىن . السماء شرف حىت يعبدوا، أو يقال هلم بنات اهللا
ال َيُصدَّنَّكُُم الشَّْيطَانُ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ وَإِنَُّه لَِعلٌْم لِلسَّاَعِة فَال َتْمَتُرنَّ بَِها وَاتَّبُِعوِن َهذَا صَِراطٌ ُمْسَتِقيٌم، َو{ ٦١: اآلية
  }ُمبٌِني

يريد القرآن؛ ألنه يدل على قرب جميء : قال احلسن وقتادة وسعيد بن جبرب} َوإِنَّهُ لَِعلٌْم ِللسَّاعَِة{: قوله تعاىل
  .الساعة، أو به تعلم الساعة وأهواهلا وأحواهلا
. إنه خروج عيسى عليه السالم، وذلك من أعالم الساعة: وقتادة أيضاوقال ابن عباس وجماهد والضحاك والسدي 

وقرأ ابن عباس وأبو هريرة . ألن اهللا ينزله من السماء قبيل قيام الساعة، كما أن خروج الدجال من أعالم الساعة
وإنه {وقد روي عن عكرمة . ةأي أمار) بفتح العني والالم(} وَإِنَُّه لََعلٌَم لِلسَّاَعِة{وقتادة ومالك بن دينار والضحاك 

ملا كان ليلة أسري برسول اهللا صلى اهللا : قال. وعن عبداهللا بن مسعود. وذلك خالف للمصاحف) بالمني(} للعلم
عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم فتذاكروا الساعة فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن 

قد عهد إيل فيما : م يكن عنده منها علم؛ فرد احلديث إىل عيسى ابن مرمي قالعنده منها علم، مث سألوا موسى فل
وذكر احلديث، . فأنزل فأقتله: قال -دون وجبتها فأت وجبتها فال يعلمها إال اهللا عز وجل؛ فذكر خروج الدجال 

ملسيح بن مرمي إذ بعث اهللا ا -يعين املسيح الدجال  -فبينما هو "ويف صحيح مسلم . خرجه ابن ماجة يف سننه
  فينزل عند املنارة البيضاء شرقي

دمشق بني مهرودتني واضعا كفيه على أجنحة ملكني إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه حتدر منه مجان كاللؤلؤ فال حيل 
  ...احلديث..." لكافر جيد ريح نفسه إال مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حىت يدركه بباب لد فيقتله

ينزل عيسى بن مرمي : "عليب والزخمشري وغريمها من حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوذكر الث
عليه السالم من السماء على ثنية من األرض املقدسة يقال هلا أفيق بني ممصرتني وشعر رأسه دهني وبيده حربة يقتل 

ؤم هبم فيتأخر اإلمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه هبا الدجال فيأيت بيت املقدس والناس يف صالة العصر واإلمام ي



على شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم مث يقتل اخلنازير ويكسر الصليب وخيرب البيع والكنائس ويقتل النصارى إال 
األنبياء إخوة لعالت أمهاهتم شىت : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى خالد عن احلسن قال". من آمن به
واحد وأنا أوىل الناس بعيسى ابن مرمي إنه ليس بيين وبينه نيب وإنه أول نازل فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير  ودينهم

وحكى ابن عيسى عن قوم أهنم قالوا إذا نزل عيسى رفع التكليف لئال : قال املاوردي". ويقاتل الناس على اإلسالم
وهذا قول مردود لثالثة أمور؛ منها احلديث، وألن . هميكون رسوال إىل ذلك الزمان يأمرهم عن اهللا تعاىل وينها

وليس يستنكر أن يكون أمر اهللا تعاىل . بقاء الدنيا يقتضي التكليف فيها، وألنه ينزل آمرا مبعروف وناهيا عن منكر
  .له مقصورا على تأييد اإلسالم واألمر به والدعاء إليه

لينزلن عيسى بن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ثبت يف صحيح مسلم وابن ماجة عن أيب هريرة قال: قلت
مرمي حكما عادال فليكسرن الصليب وليقتلن اخلنزير وليضعن اجلزية ولتتركن القالص فال يسعى عليها ولتذهنب 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعنه قال". الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إىل املال فال يقبله أحد
  ما أمكم"تدري : قال ابن أيب ذئب" فأمكم منكم"ويف رواية " كيف أنتم إذا نزل،ابن مرمي فيكم وإمامكم منكم"

: قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم. فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم: ختربين، قال: ؟ قلت" منكم
لم للذي درس منه، ال بشرع مبتدأ والتكليف باق؛ فهذا نص على أنه ينزل جمددا لدين النيب صلى اهللا عليه وس

  .على ما بيناه هنا ويف كتاب التذكرة
  .أي وإن إحياء عيسى املوتى دليل على الساعة وبعث املوتى؛ قال ابن إسحاق} َوإِنَُّه لَعِلٌْم ِللسَّاعَِة{: وقيل
: للساعة؛ بدليل قوله عليه السالموإن حممدا صلى اهللا عليه وسلم لعلم } وإنه{وحيتمل أن يكون املعىن : قلت

أول أشراطها حممد : وقال احلسن. وضم السبابة والوسطى؛ خرجه البخاري ومسلم" بعثت أنا والساعة كهاتني"
  .صلى اهللا عليه وسلم

كون فيها؛ يعين يف الساعة؛ قاله فال تش} فَال َتْمَتُرنَّ بِهَا} {فَال َتْمَتُرنَّ بَِها وَاتَّبُِعوِن َهذَا صَِراطٌ ُمْسَتِقيٌم{: قوله تعاىل
أي يف التوحيد } َواتَّبُِعوِن{. فال تكذبون هبا، وال جتادلون فيها فإهنا كائنة ال حمالة: وقال السدي. حيىي بن سالم

: وأثبت الياء يعقوب يف قوله. أي طريق قومي إىل اهللا، أي إىل جنته} َهذَا ِصرَاطٌ ُمْسَتقِيٌم{. وفيما أبلغكم عن اهللا
وأبو عمرو وإمساعيل عن نافع يف الوصل دون الوقف، وحذف الباقون . }وأطيعون{يف احلالني، وكذلك } وَاتَّبُِعوِن{

اجملادلني؛ فإن شرائع األنبياء مل ختتلف يف . أي ال تغتروا بوساوسه وشبه الكفار} َوال َيُصدَّنَّكُُم الشَّْيطَانُ{. يف احلالني
  .تقدم} إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني{. علم الساعة وغريها مبا تضمنته من جنه أو نار التوحيد وال فيما أخربوا به من

يِه فَاتَّقُوا َولَمَّا َجاَء ِعيَسى بِالَْبيِّنَاِت قَالَ قَْد جِئُْتكُْم بِالِْحكَْمِة َولِأَُبيَِّن لَكُْم بَْعَض الَِّذي َتْخَتِلفُونَ ِف{ ٦٤ - ٦٣: اآلية
  }ُعوِن، إِنَّ اللََّه ُهَو َربِّي َورَبُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهذَا ِصرَاطٌ ُمْسَتقِيٌماللََّه َوأَِطي
يريد إحياء املوتى وإبراء األسقام، وخلق الطري، واملائدة : قال ابن عباس} َولَمَّا َجاَء ِعيَسى بِالَْبيِّنَاِت{: قوله تعاىل

  ناتالبي: وقال قتادة. وغريها، واإلخبار بكثري من الغيوب

علم ما يؤدي إىل اجلميل ويكف عن : ابن عباس. أي النبوة؛ قاله السدي} قَالَ قَْد جِئُْتكُْم بِالِْحكَْمِة{. هنا اإلجنيل
من تبديل : قال جماهد} َولِأَُبيَِّن لَكُْم بَْعَض الَِّذي َتْخَتِلفُونَ ِفيِه{. وقيل اإلجنيل؛ ذكره القشريي واملاوردي. القبيح
  .املعىن ألبني لكم يف اإلجنيل بعض الذي ختتلفون فيه من تبديل التوراة: اجالزج. التوراة

بني هلم بعض الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراة على : وقيل. وبني هلم يف غري اإلجنيل ما احتاجوا إليه: قال جماهد



إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى إن بين : وقيل. وجيوز أن خيتلفوا يف أشياء غري ذلك مل يسألوه عنها. قدر ما سألوه
ومذهب أيب عبيدة أن البعض مبعىن الكل؛ ومنه . يف أشياء من أمر دينهم وأشياء من أمر دنياهم فبني هلم أمر دينهم

  :وأنشد األخفش قول لبيد]. ٢٨: غافر[} يصبكم بعض الذي يعدكم{: قوله تعاىل
  اأوتعتلق بعض النفوس محامه... تراك أمكنة إذا مل أرضها 

  :قال املفضل البكري. علوق وعالقة: ويقال للمنية. واملوت ال يعتلق بعض النفوس دون بعض
  وقد علقت بثعلبة العلوق... وسائلة بثعلبة بن سري 

يعين ما أحل يف اإلجنيل مما ]. ٥٠: آل عمران[} َولِأُِحلَّ لَكُمْ َبْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعلَْيكُْم{: هو كقوله: وقال مقاتل
أي اتقوا } فَاتَّقُوا اللََّه{. حمرما يف التوراة؛ كلحم اإلبل والشحم من كل حيوان وصيد السمك يوم السبتكان 

فيما } َوأَِطيُعوِن{. الشرك وال تعبدوا إال اهللا وحده؛ وإذا كان هذا قول عيسى فكيف جيوز أن يكون إهلا أو ابن إله
أي عبادة اهللا صراط } َو رَبِّي َوَربُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهذَا ِصَراطٌ ُمْسَتقِيٌمإِنَّ اللََّه ُه{. أدعوكم إليه من التوحيد وغريه

  .مستقيم، وما سواه معوج ال يؤدي سالكه إىل احلق
لَّا السَّاَعةَ أَنْ َتأِْتَيُهمْ فَاْخَتلََف الْأَْحزَاُب ِمْن َبْينِهِْم فََوْيلٌ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن َعذَابِ َيْومٍ أَلِيمٍ، َهلْ َيْنظُُرونَ إِ{ ٦٥: اآلية

  }َبْغَتةً َوُهْم ال َيْشُعُرونَ

أهنم أهل الكتاب من : أحدمها: يعين ما بينهم، وفيهم قوالن: قال قتادة} فَاْخَتلََف الْأَحَْزاُب ِمْن بَْينِهِْم{: قوله تعاىل
رى من النسطورية وامللكية فرق النصا: الثاين. اليهود والنصارى، خالف بعضهم بعضا، قال جماهد والسدي

ثالث ثالثة : وقالت امللكية. هو اهللا: وقالت اليعاقبة. هو ابن اهللا: واليعاقبة، اختلفوا يف عيسى؛ فقال النسطورية
أي كفروا وأشركوا؛ كما } فََوْيلٌ ِللَِّذيَن ظَلَُموا{". مرمي"أحدهم اهللا؛ قال الكليب ومقاتل، وقد مضى هذا يف سورة 

يريد األحزاب } َهلْ َيْنظُُرونَ{. ليل نائم؛ أي ينام فيه: أي أليم عذابه؛ مثله} ِمْن َعذَابِ َيْومٍ أَلِيمٍ{". ميمر"يف سورة 
وَُهْم ال {. أي فجأة} أَنْ تَأِْتيَُهْم َبْغتَةً{. يريد القيامة} إِلَّا السَّاَعةَ} {إِلَّا السَّاَعةَ أَنْ تَأِْتيَُهْم َبْغتَةً{. ال ينتظرون

" األحزاب"ويكون . املعىن ال ينتظر مشركو العرب إال الساعة: وقيل. وقد مضى يف غري موضع. يفطنون} ُعُرونََيْش
َما َضَربُوُه {: ويتصل هذا بقوله تعاىل. على هذا، الذين حتزبوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم وكذبوه من املشركني

  ].٥٨: الزخرف[} لََك إِلَّا َجَدالً
  }الْأَِخلَّاُء َيْوَمِئٍذ بَْعضُُهْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ إِلَّا الُْمتَّقَِني{ ٦٧: اآلية

أي أعداء، يعادي بعضهم بعضا ويلعن بعضهم } َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ َعدُوٌّ{. يريد يوم القيامة} الْأَِخلَّاُء َيْومَِئٍذ{: قوله تعاىل
وحكى النقاش أن هذه . خرة؛ قال معناه ابن عباس وجماهد وغريمهافإهنم أخالء يف الدنيا واآل} إِلَّا الُْمتَِّقَني{. بعضا

اآلية نزلت يف أمية بن خلف اجلمحي وعقبة بن أيب معيط، كانا خليلني؛ وكان عقبة جيالس النيب صلى اهللا عليه 
ل يف وجهي من وجهك حرام إن لقيت حممدا ومل تتف: قد صبأ عقبة بن أيب معيط؛ فقال له أمية: وسلم، فقالت قريش

وجهه؛ ففعل عقبة ذلك؛ فنذر النيب صلى اهللا عليه وسلم قتله فقتله يوم بدر صربا، وقتل أمية يف املعركة؛ وفيهم 
كان خليالن مؤمنان وخليالن كافران، فمات أحد : وذكر الثعليب رضي اهللا عنه يف هذه اآلية قال. نزلت هذه اآلية
  يا رب،: املؤمنني فقال

وخيربين أين مالقيك، يا رب . اعتك، وطاعة رسولك، وكان يأمرين باخلري وينهاين عن الشرإن فالنا كان يأمرين بط
فإذا مات خليله املؤمن مجع اهللا ببنهما، فيقول اهللا . فال تضله بعدي، وأهده كما هديتين، وأكرمه كما أكرمتين



وطاعة رسولك، ويأمرين باخلري  يا رب، إنه كان يأمرين بطاعتك: ليثن كل واحد منكما على صاحبه، فيقول: تعاىل
وميوت : قال. نعم اخلليل ونعم األخ ونعم الصاحب كان: وينهاين عن الشر، وخيربين أين مالقيك، فيقول اهللا تعاىل

يا رب، إن فالنا كان ينهاين عن طاعتك وطاعة رسولك، ويأمرين بالشر وينهاين عن اخلري، : أحد الكافرين فيقول
، فأسألك يا رب أال هتده بعدي، وأن تضله كما أضللتين، وأن هتينه كما أهنتين؛ فإذا مات وخيربين أين غري مالقيك

يا رب، إنه كان يأمرين مبعصيتك : لثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول: خليله الكافر قال اهللا تعاىل هلما
ألك أن تضاعف عليه العذاب؛ ومعصية رسولك، ويأمرين بالشر وينهاين عن اخلري وخيربين أين غري مالقيك، فأس

  .فيلعن كل واحد منهما صاحبه. بئس الصاحب واألخ واخلليل كنت: فيقول اهللا تعاىل
  .واآلية عامة يف كل مؤمن ومتق وكافر ومضل: قلت
  }َيا ِعَباِد ال َخْوٌف َعلَْيكُُم الَْيْوَم َوال أَْنُتْم َتحَْزُنونَ{ ٦٨: اآلية

، فريفع } َيا ِعَباِد ال خَْوٌف َعلَْيكُُم الَْيْوَم{ينادي مناد يف العرصات : يمان عن أببهقال مقاتل ورواه املعتمر بن سل
فينكس أهل األديان رؤوسهم غري } الَِّذيَن آَمُنوا بِآياِتَنا َوكَانُوا ُمْسِلِمَني{: أهل العرصة رؤوسهم، فيقول املنادي

  .املسلمني
َيا ِعَباِد ال َخْوٌف َعلَْيكُُم الَْيْومَ {: احلديث أن املنادي ينادي يوم القيامةوقد روي يف هذا : وذكر احملاسيب يف الرعاية

الَِّذيَن آَمُنوا بِآياتَِنا َوكَانُوا {: مث ينادي الثانية. حنن عباد اهللا: فريفع اخلالئق رؤوسهم، يقولون} َوال أَنُْتْم َتحَْزُنونَ
} الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ{: مث ينادي الثالث. ون رافعي رؤوسهمفينكس الكفار رؤوسهم ويبقى املوحد} ُمْسِلِمَني

فينكس أهل الكبائر رؤوسهم، ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهم، قد أزال عنهم اخلوف واحلزن ] ٦٣: يونس[
  .}يا عباد{وقرئ . كما وعدهم؛ ألنه أكرم األكرمني، ال خيذل وليه وال يسلمه عند اهللكة

  }الَِّذيَن آَمُنوا بِآياِتَنا َوكَانُوا ُمْسِلِمَني، اْدُخلُوا الَْجنَّةَ أَْنُتْم وَأَْزوَاُجكُْم ُتْحَبُرونَ{ ٦٩: يةاآل -
ـ } الذين{: قال الزجاج خرب } الَِّذيَن آَمُنوا{: وقيل. منادى مضاف} عبادي{ألن } عبادي{نصب على النعت ل

أو يا عبادي الذين آمنوا } اْدُخلُوا الَْجنَّةَ{: ديره هم الذين آمنوا، يقال هلمملبتدأ حمذوف أو ابتداء وخربه حمذوف؛ تق
. زوجاتكم من احلور العني: وقيل. قرناؤكم من املؤمنني: وقيل. املسلمات يف الدنيا} أَْنُتْم وَأَزَْواُجكُْم{. ادخلوا اجلنة

ينعمون؛ : قتادة. والفرح يف القلب. تفرحون: سناحل. تكرمون؛ قاله ابن عباس؛ والكرامة يف املنزلة} ُتْحَبُرونَ{
تعجبون؛ والعجب ها هنا درك ما يستطرف : ابن أيب جنيح. جماهد؛ تسرون؛ والسرور يف العني. والنعيم يف البدن
  .وقد مضى. هو التلذذ بالسماع: حيي بن أيب كثري

  }ِفيَها َما َتْشَتهِيهِ الْأَْنفُُس َوَتلَذُّ الْأَْعُيُن َوأَنُْتْم ِفيَها خَاِلُدونَيُطَاُف َعلَْيهِْم بِِصَحاٍف ِمْن ذََهبٍ َوأَكْوَابٍ َو{ ٧١: اآلية
  :فيه أربع مسائل

أي هلم يف اجلنة أطعمة وأشربة يطاف هبا عليهم يف } ُيطَاُف َعلَْيهِمْ بِِصَحاٍف ِمْن ذََهبٍ َوأَكَْوابٍ{: قوله تعاىل: األوىل
طعمة واألشربة؛ ألنه يعلم أنه ال معىن لإلطافة بالصحاف واألكواب ومل يذكر األ. صحاف من ذهب وأكواب

  :وذكر الذهب يف الصحاف واستغىن به عن اإلعادة يف األكواب؛ كقوله تعاىل. عليهم من غري أن يكون فيها شيء

ع النيب صلى اهللا عليه ويف الصحيحني عن حذيفة أنه مس]. ٣٥: األحزاب[} وَالذَّاِكرِيَن اللََّه كَِثرياً وَالذَّاكَِراِت{
ال تلبسوا احلرير وال الديباج وال تشربوا يف آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافها فإهنا هلم يف : "وسلم يقول

أن من أكل فيهما يف الدنيا أو لبس احلرير يف الدنيا ومل يتب " احلج"وقد مضى يف سورة ". الدنيا ولكم يف اآلخرة



يطوف على أدناهم يف اجلنة منزلة سبعون ألف غالم : وقال املفسرون. واهللا أعلم. ا مؤيداحرم ذلك يف اآلخرة حترمي
بسبعني ألف صحفة من ذهب، يغدى عليها هبا، يف كل واحدة منها لون ليس يف صاحبتها، يأكل من آخرها كما 

ويطوف على أرفعهم . مبثلها يأكل من أوهلا، وجيد طعم آخرها كما جيد طعم أوهلا، ال يشبه بعضه بعضا، ويراح عليه
درجة كل يوم سبعمائة ألف غالم، مع كل غالم صحفة من ذهب، فيها لون من الطعام ليس يف صاحبتها، يأكل من 

  .آخرها كما يأكل من أوهلا، وجيد طعم آخرها كما جيد طعم أوهلا، ال يشبه بعضه بعضا
: اإلنسان[} يُطَاُف َعلَْيهِْم بِآنَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوأَكَْوابٍَو{: أي ويطاف عليهم بأكواب؛ كما قال تعاىل} َوأَكَْوابٍ{

١٥.[  
يؤتون بالطعام والشراب، فإذا كان يف آخر ذلك : أخربنا معمر عن رجل عن أيب قالبة قال: وذكر ابن املبارك قال

َشرَاباً {رأ أوتوا بالشراب الطهور فتضمر لذلك بطوهنم، ويفيض عرقا من جلودهم أطيب من ريح املسك؛ مث ق
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف صحيح مسلم عن جابر بن عبداهللا قال]. ٢١: اإلنسان[} طَُهوراً
إن أهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون وال يتفلون وال يبولون وال يتغوطون وال ميتخطون قالوا فما بال الطعام : "يقول
  ".كما يلهمون النفس -يف رواية  -بيح والتحميد والتكبري جشاء ورشح كرشح املسك يلهمون التس: ؟ قال
الذي يشرب يف آنية الذهب والفضة : "روى األئمة من حديث أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: الثانية

وهذا يقتضي " ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافها: "وقال" إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم
  .لتحرمي، وال خالف يف ذلكا

والصحيح أنه ال جيوز للرجال استعماهلا يف شي لقول : قال ابن العريب. واختلف الناس يف استعماهلا يف غري ذلك
والنهي عن األكل والشرب " . هذان حرام لذكور أميت حل إلناثها: "النيب صلى اهللا عليه وسلم الذهب واحلرير

أصله األكل والشرب، وألن العلة يف ذلك استعجال . ألنه نوع من املتاع فلم جيزفيها يدل علن حترمي استعماهلا؛ 
هي هلم : "أمر اآلخرة، وذلك يستوي فيه األكل والشرب وسائر أجزاء االنتفاع؛ وألنه صلى اهللا عليه وسلم قال

  .فلم جيعل لنا فيها حظا يف الدنيا" يف الدنيا ولنا يف اآلخرة
ال يعجبين أن يشرب فيه، وكذلك املرأة تكون : مضببا هبما أو فيه حلقة منهما؛ فقال مالكإذا كان اإلناء : الثالثة

  .فيها احللقة من الفضة وال يعجبين أن ينظر فيها وجهه
كانت فيه : قال ابن سريين. لقد سقيت فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقد كان عند أنس إناء مضبب بفضة وقال

ال أغري شيئا مما صنعه رسول اهللا صلى اهللا عليه : جيعل فيه حلقة فضة؛ فقال أبو طلحةحلقة حديد فأراد أنس أن 
  .وسلم؛ فتركه

ويف كتب . إذا مل جيز استعماهلا مل جيز اقتناؤها؛ ألن ما ال جيوز استعماله ال جيوز اقتناؤه كالصنم والطنبور: الرابعة
وال جيوز تقوميها .  فاسد، فإن كسره واجب فال مثن لقيمتهاعلمائنا أنه يلزم الغرم يف قيمتها ملن كسرها، وهو معىن

  .وغري هذا ال يلتفت إليه. يف الزكاة حبال
أعظم القصاع اجلفنة مث : قال الكسائي. الصحفة كالقصعة واجلمع صحاف: قال اجلوهري} بِِصحَاٍف{: قوله تعاىل

. شبع الرجلني والثالثة، مث الصحيفة تشبع الرجلالقصعة طيها تشبع العشرة، مث الصحفة تشبع اخلمسة، مث املئكلة ت
الكوب كوز ال عروة له، واجلمع : قال اجلوهري} َوأَكَْوابٍ{. والصحيفة الكتاب واجلمع صحف وصحائف

  :أكواب قال األعشى يصف اخلمر



  هلا زبد بني كوب ودن... صريفية طيب طعمها 
  :وقال آخر

  كوبيسعى عليه العبد بال... متكئا تصفق أبوابه 
: وقال األخفش. املستطيل العنق الطويل العروة: واإلبريق. الكوب املدور القصري العنق القصري العروة: وقال قتادة

. إهنا اآلنية املدورة األفواه: وقال جماهد. وهي األباريق اليت ليست هلا عرى. األكواب األباريق اليت ال خراطيم هلا
  .أباريق ال عرى هلا وال خراطيم؛ واحدها كوب} أكواب{: ابن عزيز. هي اليت ال آذان هلا: السدي
  .وهو معىن قول جماهد والسدي، وهو مذهب أهل اللغة أهنا اليت ال آذان هلا وال عرى: قلت

النيب روى الترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجال سأل } فِيَها َما َتْشَتهِيِه الْأَنْفُُس َوَتلَذُّ الْأَْعيُُن{: قوله تعاىل
إن اهللا أدخلك اجلنة فال تشاء أن حتمل فيها : "يا رسول اهللا،هل يف اجلنة من خيل ؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم فقال

وسأله رجال فقال يا رسول اهللا، هل يف اجلنة من : قال". على فرس من ياقوتة محراء يطري بك يف اجلنة حيث شئت
إن أدخلك اهللا اجلنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت : "لفلم يقل له مثل ما قال لصاحبه قا: إبل ؟ قال
أي تشتهيه } تشتهي األنفس{، الباقون } وفيها ما تشتهيه األنفس{وقرأ أهل املدينة، ابن عامر وأهل الشام ". عينك

. ولذاذة لذ الشيء يلذ لذاذا،: تقول} َوَتلَذُّ الْأَْعيُُن{. األنفس؛ تقول الذي ضربت زيد، أي الذي ضربته زيد
والتذذت به . لذاذا ولذاذة؛ أي وجدته لذيذا" بالكسر يف املاضي والفتح يف املستقبل(بالشيء ألذ . ولذذت

النظر إىل } َوَتلَذُّ الْأَْعُيُن{: وقال سعيد بن جبري. أي يف اجلنة ما تستلذه العني فكان حسن املنظر. وتلذذت به مبعىن
باقون دائمون؛ ألهنا لو انقطعت } َوأَنُْتْم ِفيَها خَاِلُدونَ{". ذة النظر إىل وجهكأسألك ل: "اهللا عز وجل؛ كما يف اخلرب

  .لتبغضت

  }َوتِلَْك الَْجنَّةُ الَِّتي أُورِثُْتُموَها بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ{ ٧٢: اآلية
أشار : وقال ابن خالَويه. دنياأي يقال هلم هذه تلك اجلنة اليت كانت توصف لكم يف ال} َوِتلَْك الَْجنَّةُ{: قوله تعاىل

وجعلها باإلشارة القريبة كاحلاضرة اليت . تعاىل إىل اجلنة بتلك وإىل جهنم هبذه؛ ليخوف جبهنم ويؤكد التحذير منها
ار خلق اهللا لكل نفس جنة ونارا؛ فالكافر يرث ن: قال ابن عباس} الَِّتي أُورِثُْتُموَها بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ{. ينظر إليها

من حديث أيب ] ١: املؤمنون[} قَْد أَفْلَحَ الُْمْؤِمُنونَ{املسلم، واملسلم يرث جنة الكافر؛ وقد تقدم هذا مرفوعا يف 
  .أيضا" األعراف"هريرة، ويف 

  }لَكُْم ِفيَها فَاِكَهةٌ كَثَِريةٌ ِمْنَها َتأْكُلُونَ{ ٧٣: اآلية
هي الثمار كلها، رطبها وطيبا؛ أي : وقال ابن عباس. ذي يبيعهاالفاكهة معروفة، وأجناسها الفواكه، والفاِكهاين ال

  .هلم يف اجلنة سوى الطعام والشراب فاكهة كثرية يأكلون منها
لَِكْن إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َعذَابِ َجَهنَّمَ َخاِلُدونَ، ال ُيفَتَُّر َعْنُهْم وَُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ، َوَما ظَلَْمَناُهْم َو{ ٧٦ - ٧٤: اآلية

  }كَاُنوا ُهمُ الظَّاِلِمَني
ملا ذكر أحوال أهل اجلنة ذكر أحوال أهل النار أيضا ليبني } إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َعذَابِ َجَهنَّمَ َخاِلُدونَ{: قوله تعاىل

أي آيسون من } نََوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسو{. أي ال خيفف عنهم ذلك العذاب} ال ُيفَتَُّر َعنُْهْم{. فضل املطيع على العاصي
أنفسهم } وَلَِكْن كَانُوا ُهُم الظَّاِلمَِني{بالعذاب } َوَما ظَلَْمَناُهْم{. ساكتون سكوت يأس؛ وقد مضى: وقيل. الرمحة
  .بالرفع على االبتداء واخلرب واجلملة خرب كان" ولكن كانوا هم الظاملون"وجيوز . بالشرك
  }َعلَْيَنا رَبَُّك قَالَ إِنَّكُْم َماِكثُونَ وََناَدْوا َيا َماِلُك ِليَقْضِ{ ٧٧: اآلية



وقرأ علي . وهو خازن جهنم، خلقه لغضبه؛ إذا زجر النار زجرة أكل بعضها بعضا} َوَنادَْوا َيا مَاِلُك{: قوله تعاىل
قرأ النيب : وقال أبو الدرداء وابن مسعود. وذلك خالف املصحف} ونادوا يا مالِ{وابن مسعود رضي اهللا عنهما 

والترخيم احلذف، ومنه . بالالم خاصة؛ يعين رخم االسم وحذف الكاف} ونادوا يا مال{لى اهللا عليه وسلم ص
يا حار، ويف : يا مال، ويف حارث: ترخيم االسم يف النداء، وهو أن حيذف من آخره حرف أوكثر، فتقول يف مالك

  :لقا. يا مرو، وهكذا: يا فاطم، ويف عائشة يا عائش ويف مروان: فاطمة
  مل يلقها سوقة قبلي وال ملك... يا حار ال أرمني منكم به بداهية 

  :وقال امرؤ القيس
  كلمع اليدين يف حيب مكلل... أحار ترى برقا أريك وميضه 

  :وقال أيضا
  وإن كنت قد أزمعت صرمي فأمجلي... أفاطم مهال بعض هذا التدليل 

  :وقال آخر
  رهبا مل ييأسترجو احلباء و... يا مرو إن مطييت حمبوسة 

أن تبقيه على ما كان عليه قبل : أحدمها: ولك يف آخر االسم املرخم وجهان". أي فل، هلم"ويف صحيح احلديث 
وذكر أبو بكر األنباري . يا زيد؛ كأنك أنزلته منزلته ومل تراع احملذوف: أن تبقيه على الضم؛ مثل: واآلخر. احلذف
  قال حدثنا حجاج عن شعبة عن احلكم بن -وهو ابن سعدان  -نا حممد حدثنا حممد بن حيىي املروزي قال حدث: قال

، وكنا ال ندري } بيت من ذهب{كنا ال ندري ما الزخرف حىت وجدناه يف قراءة عبداهللا : عيينة عن جماهد قال
. ترخيمعلى ال} ونادوا يا مال{حىت وجدناه يف قراءة عبداهللا ) بفتح الالم وكسرها(أو يا ملك } ونادوا يا مالك{

ال يعمل على هذا احلديث ألنه مقطوع ال يقبل مثله يف الرواية عن الرسول عليه السالم؛ وكتاب اهللا : قال أبو بكر
  .أحق بأن حيتاط له وينفى عنه الباطل

: ويف صحيح البخاري عنه صفوان بن يعلى عن أبيه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ على املنرب: قلت
  .بإثبات الكاف} ا َيا َماِلكُ ِلَيقْضِ َعلَْيَنا رَبَُّكَونَاَدْو{

َوقَالَ الَِّذيَن ِفي {: أن أهل النار استغاثوا باخلزنة فقال اهللا تعاىل -أو ذكر يل  -بلغين : وقال حممد بن كعب القرظي
فسألوا يوما واحدا خيفف عنهم فيه ] ٤٩: غافر[} ابِالنَّارِ ِلخََزَنِة َجهَنََّم اْدعُوا رَبَّكُمْ ُيَخفِّْف َعنَّا َيوْماً ِمَن الَْعذَ

ا ِفي قَالُوا أََولَْم َتُك تَأْتِيكُْم ُرُسلُكُْم بِالَْبيِّنَاِت قَالُوا َبلَى قَالُوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء الْكَاِفرِيَن إِلَّ{: العذاب؛ فردت عليهم
مالكا؛ وهو عليهم وله جملس يف وسطها، وجسور متر فلما يئسوا مما عند اخلزنة نادوا : قال] ٥٠:غافر[} َضاللٍ

: سألوا املوت، قال} َيا مَاِلُك ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربَُّك{: عليها مالئكة العذاب؛ فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها فقالوا
ألف سنة مما والسنة ستون وثالمثائة يوم، والشهر ثالثون يوما، واليوم ك: فسكت عنهم ال جييبهم مثانني سنة، قال
ويف حديث أيب الدرداء . وذكر احلديث؛ ذكره ابن املبارك} إِنَّكُْم َماِكثُونَ{: تعدون، مث حلظ إليهم بعد الثمانني فقال

". فيقولون ادعوا مالكا فيقولون يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
يقولون : وقال ابن عباس. ئهم وبني إجابة مالك إياهم ألف عام؛ خرجه الترمذينبئت أن بني دعا: قال األعمش

. بني ندائهم وإجابته إياهم مائة سنة: وقال جماهد ونوف البكايل. ذلك فال جييبهم ألف سنة، مث يقول إنكم ماكثون
  .أربعون سنة؛ ذكره ابن املبارك: وقال عبداهللا بن عمرو



  }ْم بِالَْحقِّ َولَِكنَّ أَكْثََركُْم لِلَْحقِّ كَارُِهونَلَقَْد جِئَْناكُ{ ٧٨: اآلية -
وحيتمل . حيتمل أن يكون هذا من قول مالك هلم؛ أي إنكم ماكثون يف النار ألنا جئناكم يف الدنيا باحلق فلم تقبلوا

: قال ابن عباس} كُْمَولَِكنَّ أَكْثََر{. أن يكون من كالم اهللا هلم اليوم؛ أي بينا لكم األدلة وأرسلنا إليكم الرسل
أراد بالكثرة الرؤساء والقادة منهم؛ وأما األتباع فما كان هلم أثر : وقيل. أي ولكن كلكم} وَلَِكنَّ أَكْثَرَكُْم{
  .} كَارُِهونَ{أي لإلسالم ودين اهللا } لِلَْحقِّ{

  }أَْم أَْبَرمُوا أَمْراً فَإِنَّا ُمْبرُِمونَ{ ٧٩: اآلية
بريهم املكر بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف دار الندوة، حني استقر أمرهم على ما أشار به أبو نزلت يف تد: قال مقاتل

جهل عليهم أن يربز من كل قبيلة رجل ليشتركوا يف قتله فتضعف املطالبة بدمه؛ فنزلت هذه اآلية، وقتل اهللا مجيعهم 
  .ببدر

وأبرم القتال إذا أحكم القتل، وهو القتل الثاين، . هأبرمت الشيء أحكمت. واإلبرام اإلحكام. أحكموا} أَْبَرُموا{
  :واألول سحيل؛ كما قال

  من سحيل ومربم... 
أم أمجعوا على التكذيب فإنا جممعون : قتادة. أم أحكموا كيدا فإنا حمكمون هلم كيدا؛ قال ابن زيد وجماهد: فاملعىن

عطف } أَْم أَْبَرمُوا{: وقيل. وأم مبعىن بل. لعذابأم قضوا أمرا فإنا قاضون عليهم با: الكليب. على اجلزاء بالبعث
أي ولقد جئناكم باحلق فلم تسمعوا، : وقيل]. ٤٥: الزخرف[} أََجَعلَْنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ آِلَهةً ُيْعَبدُونَ{: على قوله

  .أم مسعوا فأعرضوا ألهنم يف أنفسهم أبرموا أمرا أمنوا به العقاب
  }نَ أَنَّا ال َنْسَمُع ِسرَُّهْم وََنْجَواُهْم َبلَى َوُرُسلَُنا لََديْهِْم َيكُْتُبونَأَْم َيْحَسُبو{ ٨٠: اآلية

نسمع } َبلَى{. أي ما يسرونه يف أنفسهم ويتناجون به بينهم} أَْم َيْحَسُبونَ أَنَّا ال َنْسَمُع ِسرَُّهْم وََنجَْواُهْم{: قوله تعاىل
وروي أن هذا نزل يف ثالثة نفر كانوا بني . أي احلفظة عندهم يكتبون عليهم} ونََوُرُسلَُنا لََدْيهِمْ َيكُْتُب{. ونعلم

. إذا جهرمت مسع، وإذا أسررمت مل يسمع: أترون أن اهللا يسمع كالمنا ؟ وقال الثاين: الكعبة وأستارها؛ فقال أحدهم
قرظي، وقد مضى هذا املعىن إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررمت؛ قاله حممد بن كعب ال: وقال الثالث

  ".فصلت"عن ابن مسعود يف سورة 
  }َعمَّا َيِصفُونَقُلْ إِنْ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َولٌَد فَأََنا أَوَّلُ الْعَابِِديَن، سُْبَحانَ َربِّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َربِّ الْعَْرشِ { ٨١: اآلية

املعىن : اختلف يف معناه؛ فقال ابن عباس واحلسن والسدي} فَأََنا أَوَّلُ الَْعابِِديَن قُلْ إِنْ كَانَ ِللرَّْحَمنِ وَلٌَد{: قوله تعاىل
أي املوحدين } فَأََنا أَوَّلُ الَْعابِِديَن{: مبعىن ما، ويكون الكالم على هذا تاما، مث تبتدئ" إن"ما كان للرمحن ولد، فـ 

املعىن قل يا حممد إن ثبت هللا ولد فأنا أول من : وقيل. تام} الْعَابِِديَن{والوقف على . من أهل مكة على أنه ال ولد له
إن ثبت بالدليل فأنا أول من يعتقده؛ وهذا : يعبد ولده، ولكن يستحيل أن يكون له ولد؛ وهو كما تقول ملن تناظره

اكُْم لَعَلَى ُهدًى أَْو ِفي َوإِنَّا أَْو إِيَّ{: وهذا ترقيق يف الكالم؛ كقوله. مبالغة يف االستبعاد؛ أي ال سبيل إىل اعتقاده
وَإِنَّا أَْو إِيَّاكُْم لََعلَى ُهدًى أَْو ِفي َضاللٍ {: ترقيق يف الكالم؛ كقول: واملعىن على هذا]. ٢٤: سبأ[} َضاللٍ ُمبِنيٍ

: اهدوقال جم. فأنا أول العابدين لذلك الولد، ألن تعظيم الولد تعظيم للوالد: واملعىن على هذا]. ٢٤: سبأ[} ُمبِنيٍ
املعىن لو كان له ولد : وقال السدي أيضا. املعىن إن كان للرمحن ولد فأنا أول من عبده وحده، على أنه ال ولد له

ـ : قال املهدوي. كنت أول من عبده على أن له ولدا؛ ولكن ال ينبغي ذلك على هذه األقوال للشرط، } إن{ف



إن معىن : وقيل. يتوهم معه أن املعىن مل يكن له فيما مضىوهو األجود، وهو اختيار الطربي، ألن كوهنا مبعىن ما 
  .لو كان كذلك لكان العبدين: وقال بعض العلماء. اآلنفني} العابدين{

إذا أنف ) بالتحريك(عبد يعبد عبدا : بغري ألف، يقال} فأنا أول العبدين{وكذلك قرأ أبو عبدالرمحن واليماين 
  :قال الفرزدق. ة، عن أيب زيدوغضب فهو عبد، واالسم العبدة مثل األنف

  واعبد أن أهجو كلبا بدارم... أولئك أجالسي فجئين مبثلهم 
  :وينشد أيضا

  وأعبد أن يهجى كليب بدارم... أولئك ناس إن هجوين هجوهتم 
تيب، من األنف والغضب، وقال الكسائي والق} فَأََنا أَوَّلُ الْعَابِِديَن{: وقال أبو عمرو وقوله تعاىل: قال اجلوهري

وقال . قيل هو من عبد يعبد؛ أي من اآلنفني} فأنا أول العابدين{: وقوله تعاىل: وقال اهلروي. حكاه املاوردي عنهما
إمنا يقال عبد يعبد فهو عبد؛ وقلما يقال عابد، والقرآن ال يأيت بالقليل من اللغة وال الشاذ، ولكن املعىن : ابن عرفة

  .أنه واحد ال ولد لهفأنا أول من يعبد اهللا عز وجل على 
وروي أن امرأة دخلت على زوجها فولدت منه لستة أشهر، فذكر ذلك لعثمان رضي اهللا عنه فأمر برمجها؛ فقال له 

} َوِفَصالُُه ِفي َعاَمْينِ{: وقال يف آية أخرى] ١٥:األحقاف[} َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالثُونَ َشهْراً{: قال اهللا تعاىل: علي
وقال ابن . يعين ما استنكف وال أنف: قال عبداهللا بن وهب. واهللا ما َعبِد عثمان أن بعث إليها ُتَردُّف] ١٤: لقمان[

أي أنا أول من يعبده على الوحدانية } فَأََنا أَوَّلُ الَْعابِِديَن{: أي الغضاب اآلنفني وقيل} فأنا أول العابدين{األعرايب 
بضم } ولد{وقرأ أهل الكوفة إال عاصما . عبدين حقي أي جحدين: كىمعناه اجلاحدين؛ وح: أبو عبيدة. خمالفا لكم

. أي تنزيها له وتقديسا} سُْبَحانَ َربِّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ{. وقد تقدم} ولد{الباقون وعاصم . الواو وإسكان الالم
أي عما } لْعَْرشِ َعمَّا َيِصفُونََربِّ ا{. نزه نفسه عن كل ما يقتضي احلدوث، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالتنزيه

  .يقولون من، الكذب
  }فَذَْرُهْم َيخُوُضوا َوَيلَْعُبوا َحتَّى ُيالقُوا َيوَْمُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ{ ٨٣: اآلية

 أي اتركهم خيوضوا يف باطلهم. يعين كفار مكة حني كذبوا بعذاب اآلخرة} فَذَرُْهْم َيُخوضُوا َوَيلَْعبُوا{: قوله تعاىل
إن هذا منسوخ : وقيل. إما العذاب يف الدنيا أو يف اآلخرة} َحتَّى ُيالقُوا َيْومَُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ{ويلعبوا يف دنياهم 

وقرأ ابن حميصن وجماهد ومحيد وابن القعقاع وابن . هو حمكم، وإمنا أخرج خمرج التهديد: وقيل. بآية السيف
الباقون ". املعارج"و" الطور"الالم من غري ألف؛ وفتح القاف هنا ويف بفتح الياء وإسكان} حىت يلقوا{السميقع 

  ".يالقوا"
  }َوُهَو الَِّذي ِفي السََّماِء إِلٌَه َوِفي الْأَْرضِ إِلٌَه َوُهَو الَْحِكيُم الَْعِليُم{ ٨٤: اآلية

ذيب هلم يف أن هللا شريكا وولدا؛ أي هو املستحق هذا تك} َوُهوَ الَِّذي ِفي السََّماِء إِلٌَه َوِفي الْأَْرضِ إِلٌَه{: قوله تعاىل
املعىن وهو الذي يف السماء إله يف األرض؛ وكذلك : وقال عمر رضي اهللا عنه وغريه. للعبادة يف السماء واألرض

} وهو الذي يف السماء اهللا ويف األرض اهللا{وروي أنه قرأ هو وابن مسعود وغريمها . واملعىن أنه يعبد فيهما. قرأ
. رفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف؛ أي وهو الذي يف السماء هو إله؛ قاله أبو علي} إله{و . خالف املصحفوهذا 

أي ] ٧١: طه[} وَلَأَُصلَِّبنَّكُْم ِفي ُجذُوعِ النَّْخلِ{: مبعىن على؛ كقوله تعاىل" يف: "وقيل. وحسن حذفه لطول الكالم
  .تقدم} َوُهَو الَْحكِيُم الَْعِليُم{ .على جذوع النخل؛ أي هو القادر على السماء واألرض



  }نَوََتَباَرَك الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما َوعِْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة َوإِلَْيِه تُْرَجُعو{ ٨٥: اآلية
قرأ } َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ{. أي وقت قيامها} َعِةَوعِْنَدُه ِعلُْم السَّا{. تفاعل من الربكة؛ وقد تقدم} َوَتبَاَرَك{: قوله تعاىل

وكان ابن حميصن ومحيد ويعقوب وابن أيب . الباقون بالتاء. بالياء} َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ{ابن كثري ومحزة والكسائي 
  .وضم الباقون. إسحاق يفتحون أوله على أصوهلم

  }نِِه الشَّفَاَعةَ إِلَّا َمْن َشهَِد بِالَْحقِّ َوُهْم َيْعلَُمونََوال َيْمِلُك الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدو{ ٨٦: اآلية
  :فيه مسألتان

ـ . يف موضع اخلفض} إِلَّا َمْن شَهَِد بِالَْحقِّ{: قوله تعاىل: األوىل عيسى وعزيرا } الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه{وأراد ب
. د باحلق وآمن على علم وبصرية؛ قال سعيد بن جبري وغريهواملعىن وال ميلك هؤالء الشفاعة إال ملن شه. واملالئكة

يف حمل رفع؛ أي وال ميلك الذين يدعون من دونه الشفاعة؛ يعين } من{: وقيل. وشهادة احلق ال إله إال اهللا: قال
دون أي ال يشفعون لعابديها إال من شهد باحلق؛ يعين عزيرا وعيسى واملالئكة فإهنم يشه -يف قول قتادة  -اآلهلة 

إهنا نزلت بسبب أن النضر بن احلارث ونفرا من : قيل. حقيقة ما شهدوا به} َوُهْم َيْعلَُمونَ{. باحلق والوحدانية هللا
َوال َيْمِلكُ {: إن كان ما يقول حممد حقا فنحن نتوىل املالئكة وهم أحق بالشفاعة لنا منه؛ فأنزل اهللا: قريش قالوا

أي اعتقدوا أن املالئكة أو األصنام أو اجلن أو الشياطني تشفع } الشَّفَاَعةَ إِلَّا َمْن شَهَِد بِالْحَقِّالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه 
  .هلم وال شفاعة ألحد يوم القيامة

أي شهد أن ال إله إال اهللا وأن " إن من شهد باحلق: "قال ابن عباس. يعين املؤمنني إذا أذن هلم} إِلَّا َمْن َشهَِد بِالَْحقِّ{
أي ال ميلك هؤالء العابدون من دون اهللا أن يشفع هلم أحد إال من شهد باحلق؛ فإن من : وقيل. حممدا رسول اهللا

مبعىن لكن؛ أي ال ينال املشركون الشفاعة لكن ينال الشفاعة من " إال"و. شهد باحلق يشفع له وال يشفع ملشرك
: ويقال. املالئكة} الذين يدعون من دونِِه{يف مجلة  وجيوز أن يكون متصال؛ ألن. شهد باحلق؛ فهو استئناء منقطع

  .شفعته وشفعت له؛ مثل كاته وكلت له
إال من تشهد له املالئكة بأنه كان على احلق يف الدنيا، مع علمهم بذلك منه بأن يكون } إِلَّا َمْن شَهَِد بِالَْحقِّ{: وقيل

  .اهللا أخربهم به، أو بأن شاهدوه على اإلميان

أن الشفاعة باحلق غري نافعة إال مع العلم، : أحدمها: يدل على معنيني} إِلَّا َمْن شَهَِد بِالَْحقِّ َوُهْم َيْعلَُمونَ{ :قوله تعاىل
أن شرط سائر الشهادات يف احلقوق وغريها أن يكون : والثاين. وأن التقليد ال يغين مع عدم العلم بصحة املقالة

وقد ". إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإال فدع: "يب صلى اهللا عليه وسلموحنوه ما روي عن الن. الشاهد عاملا هبا
  .مضى
  }وَلَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلَقَُهمْ لََيقُولُنَّ اللَُّه فَأَنَّى ُيؤْفَكُونَ{ ٨٧: اآلية

فَأَنَّى {. هم بعد أن مل يكونوا شيئاأي ألقروا بأن اهللا خلق} َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اللَُّه{: قوله تعاىل
أفكه يأفكه أفكا؛ : يقال. أي كيف ينقلبون عن عبادته وينصرفون حىت أشركوا به غريه رجاء شفاعتهم له} ُيْؤفَكُونَ

أي ولئن : وقيل]. ٢٢: األحقاف[} قَالُوا أَجِئَْتَنا ِلَتأِْفكََنا َعْن آِلهَِتَنا{: ومنه قوله تعاىل. أي قلبه وصرفه عن الشيء
  .أي فأىن يؤفك هؤالء يف ادعائهم إياهم آهلة} فَأَنَّى ُيْؤفَكُونَ{. لقالوا اهللا} َمْن َخلَقَُهْم{سألت املالئكة وعيسى 

  }َوِقيِلِه َيا َربِّ إِنَّ َهُؤالِء قَْوٌم ال ُيْؤِمُنونَ{ ٨٨: اآلية
وبقية السبعة . فأما اجلر فهي قراءة عاصم ومحزة. النصب، واجلر، والرفع: فيه ثالث قراءات} َوِقيلِِه{: قوله تعاىل



وعنده علم : فمن جر محله على معىن. وأما الرفع فهي قراءة األعرج وقتادة وابن هرمز ومسلم بن جندب. بالنصب
  .وعنده علم الساعة ويعلم قيله؛ وهذا اختيار الزجاج: ومن نصب فعلى معىن. الساعة وعلم قيله

} أَْم َيْحَسُبونَ أَنَّا ال َنْسَمعُ ِسرَُّهْم َوَنجَْواُهْم{: عطفا على قوله} قيله{أن يكون  جيوز: وقال الفراء واألخفش
أنصبه : سألت أبا العباس حممد بن يزيد املربد بأي شيء تنصب القيل ؟ فقال: قال ابن األنباري]. ٨٠: الزخرف[

. }يعلمون{، وال على } ترجعون{على  فمن هذا الوجه ال حيسن الوقف". وعنده علم الساعة ويعلم قيله"على 
  ال نسمع سرهم وجنواهم: وأجاز الفراء واألخفش أن ينصب القيل على معىن. } يكتبون{وحيسن الوقف على 

أن ينصب : وأجاز الفراء واألخفش أيضا. }يكتبون{وقيله؛ كما ذكرنا عنهما فمن هذا الوجه ال حيسن الوقف على 
  :له، وشكا شكواه إىل اهللا عز وجل، كما قال كعب بن زهريوقال قي: على املصدر؛ كأنه قال

  إنك يا ابن أيب سلمى ملقتول... متشي الوشاة جنابيها وقيلهم 
: الزخمشري. وعنده قيله، أوقيله مسموع، أوقيله هذا القول: فالتقدير} قيله{ومن رفع . ويقولون قيلهم: أراد

بني املعطوف واملعطوف عليه مبا ال حيسن اعتراضا ومع تنافر والذي قالوه ليس بقوي يف املعىن مع وقوع الفصل 
امين : والرفع على قوهلم. وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون اجلر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه. النظم

وأقسم بقيله : قالجواب القسم؛ كأنه } إِنَّ َهُؤالِء قَْوٌم ال ُيْؤِمُنونَ{: اهللا وأمانة اهللا وميني اهللا ولعمرك، ويكون قوله
بالرفع، على } وقيله{وجيوز يف العربية : وقال ابن األنباري. يا رب، أو قيله يا رب قسمي، إن هؤالء قوم ال يؤمنون

أويكون على تقدير وقيله قيله يا رب؛ فحذف قيله الثاين الذي هو : املهدوي. أن ترفعه بإن هؤالء قوم ال يؤمنون
املضمر، وال ميتنع ذلك من حيث امتنع حذف بعض املوصول وبقي بعضه؛  نصب باخلرب} يا رب{خرب، وموضع 

لعيسى، وقيل حملمد صلى اهللا عليه وسلم، وقد } قيله{واهلاء يف . ألن حذف القول قد كثر حىت صار مبنزلة املذكور
والقيل . بفتح الباء} بيا ر{وقرأ أبو قالبة ]. ٨١: الزخرف[} قُلْ إِنْ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َولٌَد{: جرى ذكره إذ قال

َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه {ويف النساء . قلت قوال وقيال وقاال: ويقال). هنى عن قيل وقال(مصدر كالقول؛ ومنه اخلرب 
  ].١٢٢: النساء[} ِقيالً
  }فَاْصفَْح َعنُْهْم َوقُلْ َسالٌم فََسْوَف َيْعلَُمونَ{ ٨٩: اآلية

فَاصْفَْح {: وحنوه عن ابن عباس قال. ره بقتاهلم؛ فصار الصفح منسوخا بالسيفأمر بالصفح عنهم مث أم: قال قتادة
مث نسخ هذا يف سورة } فََسْوَف َيْعلَُمونَ{أي معروفا؛ أي قل املشركني أهل مكة } وَقُلْ َسالٌم{. أعرض عنهم} َعْنُهْم

وقراءة . هي حمكمة مل تنسخ: وقيل. اآلية] ٥: التوبة[} فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكنيَ َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم{: بقوله تعاىل" التوبة"
  فََسْوَف{العامة 

على أنه من ) بالتاء(} تعلمون{وقرأ نافع وابن عامر . على أنه خرب من اهللا تعاىل لنبيه بالتهديد) بالباء(} َيْعلَُمونَ
ومعناه األمر . م؛ قاله الفراءرفع بإضمار عليك} سالم{و . خطاب النيب صلى اهللا عليه وسلم املشركني بالتهديد
وروى شعيب بن احلبحاب أنه عرفه بذلك كيف السالم . بتوديعهم بالسالم، ومل جيعله حتية هلم؛ حكاه النقاش

  .عليهم؛ واهللا أعلم

  تفسري سورة الدخان



  سورة الدخان
  املقدمة

. وهي سبع ومخسون آية]. ١٥: الدخان[} يالًإِنَّا كَاِشفُو الَْعذَابِ قَِل{: سورة الدخان مكية باتفاق، إال قوله تعاىل
من قرأ الدخان يف ليلة اجلمعة أصبح مغفورا له وزوج من احلور : "ويف مسند الدارمي عن أيب رافع قال. وقيل تسع

من قرأ الدخان يف ليلة اجلمعة أصبح : "رفعه الثعليب من حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" العني
من قرأ الدخان يف ليلة أصبح يستغفر : "ويف لفظ آخر عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال". لهمغفورا 

من قرأ حم الدخان ليلة اجلمعة : "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن أيب أمامة قال". له سبعون ألف ملك
  ".أو يوم اجلمعة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة

  }، وَالِْكَتابِ الُْمبِنيِ، إِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفي لَْيلٍَة ُمَباَركٍَة إِنَّا كُنَّا مُْنِذرِيَنحم{ ١: اآلية
} إِنَّا كُنَّا ُمْنِذرِيَن{وإن جعلت . } إنا أنزلناه{مث تبتدئ } املبني{: جواب القسم مت الكالم عند قوله} حم{إن جعلت 

اجلواب : وقيل. }ِفيَها يُفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحكِيمٍ{وابتدأت } رينمنذ{وقفت على } الكتاب{جواب القسم الذي هو 
، وأنكره بعض النحويني من حيث كان صفة للمقسم به، وال تكون صفة املقسم به جوابا للقسم، } إِنَّا أَْنزَلَْناُه{

  }أنزلناه{واهلاء يف 

كىن به عن غري القرآن، على ما تقدم بيانه يف أول  }إِنَّا أَْنَزلَْناُه{: أقسم بسائر الكتب فقوله: ومن قال. للقرآن
ليلة النصف من شعبان، وهلا أربعة أمساء الليلة املباركة، وليلة الرباءة، : ويقال. والليلة املباركة ليلة القدر" الزخرف"

وروى . وابووصفها بالربكة ملا ينزل اهللا فيها على عباده من الربكات واخلريات والث. وليلة الصك، وليلة القدر
أنزلت صحف إبراهيم يف أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة : "قتادة عن واثلة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

لست مضني من رمضان وأنزلت الزبور الثنيت عشرة من رمضان وأنزل اإلجنيل لثمان عشرة خلت من رمضان 
مث . ل القرآن كله إىل السماء الدنيا يف هذه الليلةأنز: مث قيل". وأنزل القرآن ألربع وعشرين مضت من رمضان

كان ينزل يف كل ليلة القدر ما ينزل يف سائر : وقيل. أنزل جنما جنما يف سائر األيام على حسب اتفاق األسباب
. الليلة املباركة ها هنا ليلة النصف من شعبان: وقال عكرمة. كان ابتداء اإلنزال يف هذه الليلة: وقيل. السنة
أنزل اهللا القرآن كله يف : قال قتادة وابن زيد]. ١: القدر[} إِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ{: ول أصح لقوله تعاىلواأل

ليلة القدر من أم الكتاب إىل بيت العزة يف مساء الدنيا، مث أنزل اهللا على نبيه صلى اهللا عليه وسلم يف الليايل واأليام 
} َشْهرُ َرَمَضانَ الَِّذي أُْنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ{: عند قوله تعاىل" البقرة"وهذا املعىن قد مضى يف  .يف ثالث وعشرين سنة

  .، ويأيت آنفا إن شاء اهللا تعاىل]١٨٥: البقرة[
  }ِفيَها يُفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحكِيمٍ{ ٤: اآلية

وقاله قتادة وجماهد . ان من حياة أوموت أورزقحيكم اهللا أمر الدنيا إىل قابل يف ليلة القدر ما ك: قال ابن عباس
ومعىن هذا القول أمر : قال املهدوي. إال الشقاء والسعادة فإهنما ال يتغريان، قاله ابن عمر: وقيل. واحلسن وغريهم

هي ليلة النصف من : وقال عكرمة. اهللا عز وجل املالئكة مبا يكون يف ذلك العام ومل يزل ذلك يف علمه عز وجل
. يربم فيها أمر السنة وينسخ األحياء من األموات، ويكتب احلاج فال يزاد فيهم أحد وال ينقص منهم أحدشعبان 

  تقطع اآلجال من شعبان: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وروى عثمان بن املغرية قال



إذا : "عليه وسلم قالوعن النيب صلى اهللا ". إىل شعبان حىت أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج امسه يف املوتى
كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا هنارها فإن اهللا ينزل لغروب الشمس إىل مساء الدنيا يقول أال 

وخرج . ذكره الثعليب" مستغفر فأغفر له أال مبتلى فأعافيه أال مسترزق فأرزقه أال كذا أال كذا حىت يطلع الفجر
إن اهللا عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إىل : "نيب صلى اهللا عليه وسلم قالالترمذي مبعناه عن عائشة عن ال

حديث عائشة ال : ويف الباب عن أيب بكر الصديق قال أبو عيسى". مساء الدنيا فيغفر ألكثر من عدد شعر غنم كلب
عت حممدا يضعف نعرفه مرفوعا إال من حديث احلجاج بن أرطاة عن حيىي بن أيب كثرية عن عروة عن عائشة، ومس

  .حيىي بن أيب كثري مل يسمع من عروة، واحلجاج بن أرطاة مل يسمع من حيىي بن أيب كثري: هذا احلديث، وقال
وقد ذكر حديث عائشة مطوال صاحب كتاب العروس، واختار أن الليلة اليت يفرق فيها كل أمر حكيم ليلة : قلت

كرنا قوله والرد عليه يف غري هذا املوضع، وأن الصحيح إمنا هي وقد ذ. النصف من شعبان، وأهنا تسمى ليلة الرباءة
يا : سأل رجل احلسن وأنا عنده فقال: روى محاد بن سلمة قال أخربنا ربيعة بن كلثوم قال. ليلة القدر على ما بيناه

مضان، إهنا الليلة أي واهللا الذي ال إله إال هو، إهنا يف كل ر: أبا سعيد، أرأيت ليلة القدر أيف كل رمضان هي ؟ قال
يكتب من : وقال ابن عباس. اليت يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي اهللا كل خلق وأجل ورزق وعمل إىل مثلها

. حيج فالن وحيج فالن: أم الكتاب يف ليلة القدر ما يكون يف السنة من موت وحياة ورزق ومطر حىت احلج؛ يقال
وهزه اإلبانة إلحكام السنة إمنا هي . يف األسواق وقد وقع امسه يف املوتىإنك لترى الرجل ميشي : وقال يف هذه اآلية

ومجهور العلماء على : وقال القاضي أبو بكر بن العريب. وقد ذكرنا هذا املعىن آنفا. للمالئكة املوكلني بأسباب اخللق
: ىل قال يف كتابه الصادق القاطعإهنا ليلة النصف من شعبان؛ وهو باطل ألن اهللا تعا: ومنهم من قال. أهنا ليلة القدر

فنص على أن ميقات نزوله رمضان، مث عني من زمانه الليل ] ١٨٥: البقرة[} شَْهُر َرَمَضانَ الَِّذي أُنْزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ{
  }ِفي لَْيلٍَة ُمبَاَركٍَة{: ها هنا بقوله

من شعبان حديث يعول عليه ال يف فضلها فمن زعم أنه يف غريه فقد أعظم الفرية على اهللا، وليس يف ليلة النصف 
وقيل يبدأ يف استنساخ ذلك من اللوح احملفوظ يف ليلة : "الزخمشري. وال يف نسخ اآلجال فيها فال تلتفتوا إليها

الرباءة ويقع الفراغ يف ليلة القدر؛ فتدفع نسخة األرزاق إىل ميكائيل، ونسخة احلروب إىل جربيل، وكذلك الزالزل 
سف؛ ونسخة األعمال إىل إمساعيل صاحب مساء الدنيا وهو ملك عظيم؛ ونسخة املصائب إىل ملك والصواعق واخل

وقرئ . يعطى كل عامل بركات أعماله؛ فيلقى على ألسنة اخللق مدحه، وعلى قلوهبم هيبته: وعن بعضهم. املوت
وقرأ زيد بن علي . عز وجل ، والفارق اهللا} كل{كل على بنائه للفاعل ونصب } َيفْرق{بالتشديد، و } نفَرَّق{

  ".كل شأن ذي حكمة؛ أي مفعول على ما تقتضيه احلكمة } كُلُّ أَْمرٍ َحِكيمٍ{و . بالنون} نفرق{رضي اهللا عنه 
  }أَْمراً ِمْن ِعْنِدَنا إِنَّا كُنَّا ُمْرِسِلَني، َرْحَمةً ِمْن َربَِّك إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم{ ٥: اآلية

هو ما قضاه اهللا يف : وقال ابن عيسى. األمر هو القرآن أنزله اهللا من عنده: قال النقاش} أَمْراً ِمْن ِعْنِدنَا{ :قوله تعاىل
ومها عند األخفش } َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك{وكذلك . وهو مصدر يف موضع احلال. الليلة املباركة من أحوال عباده

الفراء . أنزلناه إنزاال: يف موضع املصدر، والتقدير} أَمْراً{: ربدامل. أنزلناه آمرين به ورامحني: حاالن؛ تقديرمها
يضرب : فأمر مبعىن فرق فهو مصدر، مثل قولك" يفرق فرقا"، مثل قولك } يفرق{نصب بـ } أَْمراً{: والزجاج
قال الفراء } ِمْن َربَِّك إِنَّا كُنَّا مُْرِسِلَني، َرْحَمةً { .يدل على يؤمر، فهو مصدر عمل فيه ما قبله} يفرق{: وقيل. ضربا

مفعول من أجله؛ أي } رمحة{: وقال الزجاج. والرمحة النيب صلى اهللا عليه وسلم. }مرسلني{مفعول بـ } رمحة{



نصب على االختصاص، } أمرا{: الزخمشري. هي مصدر: وقيل} أمرا{. هي بدل من قول: وقيل. أرسلناه للرمحة
  مث زاده جزالة وكسبه جعل كل أمر جزال فخما بأن وصفه باحلكيم،

ويف قراءة زيد . أعىن هبذا األمر أمرا حاصال من عندنا، كائنا من لدنا، وكما اقتضاه علمنا وتدبرينا: فخامة بأن قال
على تلك هي } رمحةٌ{وقرأ احلسن . على هو أمر، وهي تنصر انتصابه على االختصاص} أَْمٌر ِمْن ِعْنِدنَا{بن علي 

  .ا بأنه مفعول لهرمحة، وهي تنصر انتصاهب
كُْم َوَربُّ قَالَ َربُّ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما إِنْ كُنُْتْم ُموِقنَِني، ال إِلَهَ إِلَّا ُهَو ُيحْيِي َوُيِميُت رَبُّ{ ٩ - ٧: اآلية

  }آَباِئكُُم الْأَوَِّلَني، َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ َيلَْعُبونَ
إِنَُّه ُهَو السَّمِيُع {: الباقون بالرفع؛ ردا على قوله. باجلر} رب{قرأ الكوفيون } اَواِت َوالْأَْرضَِربُّ السََّم{: قوله تعاىل
هو رب السماوات : أو يكون خرب ابتداء حمذوف؛ تقديره. وإن شئت على االبتداء، واخلرب ال إله إال هو. }الَْعِليُم

باجلر فيهما؛ رواه الشيزري عن } َوَربُّ آَباِئكُُم الْأَوَِّلَني َربُّكُْم{: وكذلك} ربك{واجلر على البدل من . واألرض
مث حيتمل أن يكون هذا اخلطاب مع املعترف بأن اهللا خلق السماوات . الباقون بالرفع على االستئناف. الكسائي

مع من ال وجيوز أن يكون اخلطاب . واألرض؛ أي إن كنتم موقنني به فاعلموا أن له أن يرسل الرسل، وجيوز الكتب
املوقن ها هنا هو الذي يريد اليقني : وقيل. يعترف أنه اخلالق؛ أي ينبغي أن يعرفوا أنه اخلالق؛ وأنه الذي حييي ومييت

أي هو خالق } ال إِلََه إِلَّا ُهَو ُيحْيِي َوُيِميُت{. ويتهم؛ أي يريد هتامة. فالن ينجد؛ أي يريد جندا: ويطلبه؛ كما تقول
أي حييي األموات ومييت } ُهَو ُيْحيِي َوُيِميُت{و . ن يشرك به غريه ممن ال يقدر على خلق شيءالعامل؛ فال جيوز أ

واتقوا تكذيب حممد لئال ينزل بكم . أي مالككم ومالك من تقدم منكم} رَبُّكُْم َوَربُّ آبَاِئكُُم الْأَوَّلَِني{. األحياء
إن اهللا خالقهم؛ : على يقني فيما يظهرونه من اإلميان واإلقرار يف قوهلمأي ليسوا } َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ َيلَْعُبونَ{. العذاب
  وإمنا

وإن تومهوا أهنم مؤمنون فهم يلعبون يف دينهم مبا يعن هلم من غري . يقولونه لتقليد آبائهم من غري علم فهم يف شك
: ويقال ملن أعرض عن املواعظ. ءيضيفون إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم االفتراء استهزا} َيلَْعُبونَ{: وقيل. حجة

  .العب؛ وهو كالصيب الذي يلعب فيفعل ما ال يدري عاقبته
  }فَاْرَتِقْب َيْوَم تَأِْتي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ، يَْغَشى النَّاَس َهذَا َعذَاٌب أَِليٌم{ ١٠: اآلية

ارتقب معناه انتظر يا حممد هبؤالء الكفار يوم تأيت السماء } فَاْرتَِقْب َيْوَم َتأِْتي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ{: قوله تعاىل
معناه أحفظ قوهلم هذا لتشهد عليهم يوم تأتى السماء بدخان مبني؛ ولذلك مسي : وقيل. بدخان مبني؛ قال قتادة

أربعني يوما  أنه من أشراط الساعة مل جييء بعد، وأنه ميكث يف األرض: األول: ويف الدخان أقوال ثالثة. احلافظ رقيبا
ميأل ما بني السماء واألرض؛ فأما املؤمن فيصيبه مثل الزكام، وأما الكافر والفاجر فيدخل يف أنوفهم فيثقب 

علي وابن عباس : وممن قال إن الدخان مل يأت بعد. مسامعهم، ويضيق أنفاسهم؛ وهو من آثار جهنم يوم القيامة
وروى أبو سعيد اخلدري مرفوعا أنه دخان . أيب مليكة وغريهم وابن عمرو وأبو هريرة وزيد بن علي واحلسن وابن
. ومنفخ الكافر حىت خيرج من كل مسمع منه؛ ذكره املاوردي. يهيج بالناس يوم القيامة؛ يأخذ املؤمن منه كالزكمة

ن أطلع النيب صلى اهللا عليه وسلم علينا وحن: ويف صحيح مسلم عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال
 -فذكر  -إهنا لن تقوم حىت تروا قبلها عشر آيات : "نذكر الساعة؛ قال: ؟ قالوا" ما تذكرون: "نتذاكر فقال

الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغرهبا ونزول عيسى ابن مرمي وخروج يأجوج ومأجوج وثالثة 



يف ". رد الناس إىل حمشرهمخسوف خسف باملشرق وخسف جبزيرة العرب وآخر ذلك نار خترج من اليمن تط
خسف باملشرق وخسف باملغرب وخسف يف جزيرة : إن الساعة ال تكون حىت تكون عشر آيات"رواية عن حذيفة 

  العرب والدخان والدجال

وخرجه الثعليب ". ودابة األرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغرهبا ونار خترج من قعر عدن ترحل الناس
أول اآليات خروجا الدجال ونزول عيسى ابن مرمي : "ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: أيضا عن حذيفة قال

ونار خترج من قعر عدن أبني تسوق الناس إىل احملشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتصبح معهم إذا 
فَاْرَتِقبْ َيْوَم َتأِْتي السََّماُء {: يا نيب اهللا، وما الدخان ؟ قال هذه اآلية: قلت" . أصبحوا ومتسي معهم إذا أمسوا

ميأل ما بني املشرق واملغرب ميكث أربعني يوما وليلة أما املؤمن فيصيبه منه شبه الزكام والكافر فيكون } بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ
ما أن الدخان هو : القول الثاين. فهذا قول". مبنزلة السكران خيرج الدخان من فمه ومنخره وعينيه وأذنه ودبره

حىت كان الرجل يرى بني السماء واألرض دخانا؛ قاله . أصاب قريشا من اجلوع بدعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم
واحلديث عنه هبذا يف صحيح البخاري . قال وقد كشفه اهللا عنهم، ولو كان يوم القيامة مل يكشفه عنهم. ابن مسعود

قال : أبو معاوية عن األعمش عن مسلم عن مسروق قالحدثين حيىي قال حدثنا : قال البخاري. ومسلم والترمذي
إمنا كان هذا ألن قريشا ملا استعصت على النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا عليهم بسنني كسين يوسف، : عبداهللا

فأصاهبم قحط وجهد حىت أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إىل السماء فريى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من 
فأيت رسول : قال. }َيْغَشى النَّاَس َهذَا َعذَابٌ أَلِيٌم. فَاْرتَِقْب َيْوَم تَأِْتي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ{: اهللا تعاىل اجلهد؛ فأنزل

فاستسقى " إنك جلريء! ملضر: "قال. يا رسول اهللا، استسق اهللا ملضر فإهنا قد هلكت: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقيل
فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إىل حاهلم حني أصابتهم الرفاهية؛ ]. ١٥: الدخان[} َعاِئُدونَ إِنَّكُْم{فسقوا؛ فنزلت 

والدخان : قال أبو عبيدة. يعين يوم بدر: قال} َيْوَم َنبِْطُش الَْبطَْشةَ الْكُْبَرى إِنَّا ُمْنَتِقُمونَ{: فأنزل اهللا عز وجل
فتح مكة ملا حجبت . إنه يوم: القول الثالث. فع منها كالدخانالقتيب مسي دخانا ليبس األرض منه حني يرت. اجلدب

  .السماء الغربة؛ قاله عبدالرمحن األعرج
يف موضع الصفة للدخان، فإن كان قد مضى على ما قال ابن مسعود فهو خاص } َيْغَشى النَّاَس{: قوله تعاىل

  باملشركني من أهل مكة، وإن كان من

إن : فمن قال. } َهذَا َعذَابٌ أَلِيٌم{: أي يقول اهللا هلم} َهذَا َعذَاٌب أَِليٌم{. مأشراط الساعة فهو عام على ما تقد
: وقيل. فهو حكاية حال آتية. حكاية حال ماضية، ومن جعله مستقبال} َهذَا َعذَاٌب أَلِيٌم{: الدخان قد مضى فقوله

هو إخبار عن دنو األمر؛ كما : وقيل} ِليٌمَهذَا َعذَاٌب أَ{: أي يقول الناس لذلك الدخان: وقيل. مبعىن ذلك} هذا{
  .هذا الشتاء فأعد له: تقول
  }َربََّنا اكِْشْف َعنَّا الَْعذَاَب إِنَّا ُمْؤِمُنونَ { ١٢: اآلية

إن قريشا أتوا النيب : قيل. ؛ أي نؤمن بك إن كشفته عنا} إِنَّا ُمْؤِمُنونَ{اكشف عنا العذاب فـ : أي يقولون ذلك
هنا " العذاب: "قال قتادة. إن كشف اهللا عنا هذا العذاب أسلمنا، مث نقضوا هذا القول: لم وقالواصلى اهللا عليه وس

  .اجلوع؛ حكاه النقاش: وقيل. الدخان
: وقد يقال للجوع والقحط. وال تناقض؛ فإن الدخان مل يكن، إال من اجلوع الذي أصاهبم؛ على ما تقدم: قلت

: وقيل. الغرباء: تفاع الغبار بسبب قلة األمطار؛ وهلذا يقال لسنة اجلدبالدخان؛ ليبس األرض يف سنة اجلدب وار



وهذا ال وجه له؛ ألن هذا إمنا يكون يف اآلخرة أو يف أهل مكة، ومل تكن مكة : قال املاوردي. إن العذاب هنا الثلج
  .من بالد الثلج؛ غري أنه مقول فحكيناه

  }اءَُهْم َرسُولٌ ُمبٌِني، ثُمَّ تََولَّْوا َعْنُه َوقَالُوا ُمَعلٌَّم َمْجُنونٌأَنَّى لَُهمُ الذِّكَْرى َوقَْد َج{ ١٣: اآلية
َوقَْد َجاءَُهْم َرسُولٌ {. أي من أين يكون هلم التذكر واالتعاظ عند حلول العذاب} أَنَّى لَُهُم الذِّكَْرى{: قوله تعاىل

أي مىت : قال ابن عباس. أي أعرضوا} ثُمَّ تََولَّْوا َعنُْه{. يبني هلم احلق، والذكرى والذكر واحد؛ قاله البخاري} ُمبٌِني
أي أىن : وقيل. يتعظون واهللا أبعدهم من االتعاظ والتذكر بعد توليهم عن حممد صلى اهللا عليه وسلم وتكذيبهم إياه

  ينفعهم

وهذا إذا . ملعارف ضرورية؛ بعد ظهور العذاب غدا أو بعد ظهور أعالم الساعة، فقد صارت ا} إِنَّا ُمْؤِمُنونَ{: قوهلم
أي علمه بشر أو علمه الكهنة والشياطني، مث هو جمنون وليس } َوقَالُوا ُمَعلٌَّم َمْجُنونٌ{. جعلت الدخان آية مرتقبة

  .برسول
  }إِنَّا كَاِشفُو الَْعذَابِ قَِليالً إِنَّكُْم َعاِئُدونَ{ ١٥: اآلية

أي وقتا قليال، وعد أن يكشف عنهم ذلك العذاب قليال؛ أي يف زمان قليل } الًإِنَّا كَاِشفُو الَْعذَابِ قَِلي{: قوله تعاىل
فلما كشف ذلك عنهم باستسقاء . ليعلم أهنم ال يفون بقوهلم، بل يعودون إىل الكفر بعد كشفه؛ قال ابن مسعود

إىل ما يكون من  أشار هبذا: إن الدخان منتظر قال: ومن قال. النيب صلى هلم اهللا عليه وسلم عادوا إىل تكذيبه
ومن قال هذا يف القيامة . مث من قضي عليه بالكفر يستمر على كفره. الفرجة بني آية وآية من آيات قيام الساعة

. إلينا؛ أي مبعوثون بعد املوت} إِنَّكُْم َعاِئُدونَ{معىن : وقيل. أي لو كشفنا عنكم العذاب لعدمت إىل الكفر: قال
  .إىل نار جهنم إن مل تؤمنوا} ُدونَإِنَّكُْم َعاِئ{املعىن : وقيل
  }َيْوَم َنْبِطُش الْبَطَْشةَ الْكُبَْرى إِنَّا مُْنَتِقُمونَ{ ١٦: اآلية

وأبعده بعض النحويني بسبب . ؛ أي ننتقم منهم يوم نبطش} ُمْنَتِقُمونَ{حممول على ما دل عليه } يوم{: قوله تعاىل
ال يعمل فيما " إن"وهو بعيد أيضا؛ ألن ما بعد } ُمْنَتِقُمونَ{عامل فيه إن ال: وقيل. ال يفسر ما قبلها" إن"أن ما بعد 

وجيوز نصبه . ؛ إذ ليس املعىن عليه} إِنَّا كَاِشفُو الَْعذَابًِ {: وال بقوله} َعاِئُدونَ{: وال حيسن تعلقه بقوله. قبلها
، فإذا عدمت أنتقم منكم يوم نبطش وجيوز أن يكون املعىن فإهنم عائدون. ذكرهم أو أذكر: بإضمار فعل؛ كأنه قال

وهلذا وصل هذا بقصة فرعون، فإهنم وعدوا موسى اإلميان إن كشف عنهم العذاب، مث مل يؤمنوا . البطشة الكربى
الْكُْبَرى إِنَّا َيْوَم َنبِْطُش الَْبطَْشةَ {: مث ابتدأ. كالم تام} إِنَّا كَاِشفُو الَْعذَابِ قَِليالً إِنَّكُْم عَاِئُدونَ{: وقيل. حىت غرقوا
  املعىن وارتقب الدخان وارتقب يوم نبطش، فحذف واو العطف؛: وقيل. أي ننتقم من مجيع الكفار} ُمْنَتِقُمونَ

وهو قول ابن عباس وأيب بن . يوم بدر: يف قول ابن مسعود} الْبَطَْشةَ الْكُْبَرى{و . اتق النار اتق العذاب: كما تقول
. ذاب جهنم يوم القيامة؛ قال احلسن وعكرمة وابن عباس أيضا، واختاره الزجاجع: وقيل. كعب وجماهد والضحاك

: وحيتمل أهنا قيام الساعة؛ ألهنا خامتة: املاوردي. دخان يقع يف الدنيا، أوجوع أو قحط يقع قبل يوم القيامة: وقيل
وقيل بالفرق بني النقمة . لنقماتواالسم منه النقمة واجلمع ا. انتقم اهللا منه؛ أي عاقبه: ويقال. بطشاته يف الدنيا

العقوبة ما تقدرت : وقيل. والنقمة قد تكون قبلها؛ قال ابن عباس. والعقوبة؛ فالعقوبة بعد املعصية ألهنا من العاقبة
  .واالنتقام غري مقدر

  }َولَقَْد فََتنَّا قَْبلَُهْم قَْوَم ِفْرَعْونَ َوَجاَءُهْم َرسُولٌ كَرٌِمي{ ١٧: اآلية



واملعىن عاملناهم معاملة املخترب ببعثة موسى إليهم فكذبوا . ومعىن هذه الفتنة واالبتالء األمر بالطاعة. اهمأي ابتلين
ويف الكالم تقدمي وتأخري؛ . فتناهم عذبناهم بالغرق: وقيل. فأهلكوا؛ فهكذا أفعل بأعدائك يا حممد إن مل يؤمنوا

والواو ال . أغرقناهم؛ ألن الفتنة كانت بعد جميء الرسول ولقد جاء آل فرعون رسول كرمي وفتناهم، أي: والتقدير
كرمي على ربه إذ : وقال الفراء. كرمي األخالق بالتجاوز والصفح: وقيل. أي كرمي يف قومه} كرمي{ومعىن . ترتب

  .اختصه بالنبوة وإمساع الكالم
  }ِمٌني، وَأَنْ ال َتْعلُوا َعلَى اللَِّه إِنِّي آِتيكُْم بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍأَنْ أَدُّوا إِلَيَّ ِعَباَد اللَِّه إِنِّي لَكُْم َرسُولٌ أَ{ ١٨: اآلية

وقال . منادى} عباد اهللا{فـ . اتبعوين: املعىن جاءهم فقال: قال ابن عباس} أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ ِعَباَد اللَِّه{: قوله تعاىل
املعىن أدوا إيل : وقيل. على هذا مفعول} عباد اهللا{فـ . املعىن أرسلوا معي عباد اهللا وأطلقوهم من العذاب: جماهد

أمني على ما : وقيل. أي أمني على الوحي فأقبلوا نصحي} إِنِّي لَكُمْ َرسُولٌ أَمٌِني{. مسعكم حىت أبلغكم رسالة ريب
  أستأديه

ال تبغوا على : وقال قتادة. عتهأي ال تتكربوا عليه وال ترتفعوا عن طا} َوأَنْ ال َتْعلُوا َعلَى اللَِّه{. منكم فال أخون فيه
: وقال ابن جريج. أن البغي بالفعل واالفتراء بالقول: والفرق بني البغي واالفتراء. ال تفتروا على اهللا: ابن عباس. اهللا

أن التعظيم تطاول : والفرق بني التعظيم واالستكبار. ال تستكربوا على عبادة اهللا: حيىي بن سالم. ال تعظموا على اهللا
وقال حيىي بن . بعذر بني: قال قتادة} إِنِّي آتِيكُْم بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ{قتدر، واالستكبار ترفع احملقر؛ ذكره املاوردي امل

  .واملعىن واحد؛ أي برهان بني. سالم حبجة بينة
  }وَإِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َورَبِّكُْم أَنْ َتْرُجُموِن{ ٢٠: اآلية

تشتمون؛ فتقولوا ساحر : وقال ابن عباس. باحلجارة} تَْرُجُموِن{: قال قتادة. هللاكأهنم توعدوه بالقتل فاستجار با
واإلدغام طلبا . وأدغم الباقون. نافع وابن كثري وابن عامر وعاصم ويعقوب} ُعذُْت{وأظهر الذال من . كذاب

} فَال َيِصلُونَ إِلَْيكُمَا{: إين عذت باهللا فيما مضى؛ ألن اهللا وعده فقال: مث قيل. للتخفيف، واإلظهار على األصل
  .إين أعوذ؛ كما تقول نشدتك باهللا، وأقسمت عليك باهللا؛ أي أقسم: وقيل]. ٣٥: القصص[

  }َوإِنْ لَْم ُتؤِْمُنوا ِلي فَاْعَتزِلُوِن{ ٢١: اآلية
: وقيل. الم أجل} يل{يف أي إن مل تصدقوين ومل تؤمنوا باهللا ألجل برهاين؛ فالالم } َوإِنْ لَْم ُتْؤِمُنوا ِلي{: قوله تعاىل

أي دعوين كفافا ال يل وال } فَاْعتَزِلُوِن{. أي به] ٢٦: العنكبوت[} فَآَمَن لَُه لُوطٌ{: أي وإن مل تؤمنوا يب؛ كقوله
فخلوا سبيلي وكفوا : وقيل. أي كونوا مبعزل مين وأنا به معزل منكم إىل أن حيكم اهللا بيننا: وقيل. علي؛ قال مقاتل

  .عىن متقارب، واهللا أعلموامل. عن أذاي
  }فََدَعا َربَُّه أَنَّ َهُؤالِء قَْوٌم ُمْجرُِمونَ{ ٢٢: اآلية

} قَْوٌم ُمْجرُِمونَ{. أي بأن هؤالء" أن"بفتح } أَنَّ َهُؤالِء{. فيه حذف؛ أي فكفروا فدعا ربه} فََدَعا َربَُّه{: قوله تعاىل
  .ميانأي مشركون، قد امتنعوا من إطالق بىن إسرائيل ومن اإل

  }فَأَْسرِ بِِعَباِدي لَْيالً إِنَّكُْم ُمتََّبُعونَ{ ٢٣: اآلية
. أي فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أن أسر بعبادي؛ أي مبن آمن باهللا من بين إسرائيل} فَأَْسرِ بِعَِباِدي لَْيالً{: قوله تعاىل

. وكذلك ابن كثري؛ من سرى. بوصل األلف}أسرف{وقرأ أهل احلجاز } إِنَّكُْم ُمتََّبُعونَ{أي قبل الصباح } لَْيالً{
البقرة واألعراف وطه "وتقدم خروج فرعون وراء موسى يف . وقد تقدم. بالقطع؛ من أسرى} فأسر{الباقون 



  .؛ فال معىن لإلعادة"وإغراقه وإجناء موسى" والشعراء ويونس
إما من : ن خوف، واخلوف يكون بوجهنيوسري الليل يف الغالب إمنا يكون ع. أمر موسى عليه السالم باخلروج ليال

وإما من خوف املشقة على الدواب واألبدان حبر أو . العدو فيتخذ الليل سترا مسدال؛ فهو من أستار اهللا تعاىل
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسري ويدجل ومترفق ويستعجل، حبسب . جدب، فيتخذ السرى مصلحة من ذلك

إذا سافرمت يف اخلصب فأعطوا اإلبل : "يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلمو. احلاجة وما تقتضيه املصلحة
  .؛ واحلمد هللا"النحل"وقد مضى يف أول ". حظها من األرض وإذا سافرمت يف السنة فبادروا هبا نقيها

  }وَاْتُركِ الَْبْحرَ َرْهواً إِنَُّهْم ُجْنٌد ُمْغَرقُونَ{ ٢٤: اآلية

. سهال: الضحاك والربيع. وعن ابن عباس أيضا مستا. وقال كعب واحلسن. أي طريقا }َرْهواً{: قال ابن عباس
وعنه . وعنه يابسا. منفرجا: جماهد. مفترقا: وقيل} فَاضْرِْب لَُهْم طَرِيقاً ِفي الَْبْحرِ يََبساً{: يبسا، لقوله: عكرمة

ومها يرجعان إىل معىن : وقال ابن عرفة. رجامنف: وقال غريمها. وقاله قتادة واهلروي. ساكنا، وهو املعروف يف اللغة
وكذلك كان البحر يسكن جريه وانفرج ملوسى عليه . واحد وإن اختلف لفظامها، ألنه إذا سكن جريه انفرج

  :قال. جاءت اخليل رهوا، أي ساكنة: الساكن، يقال: والرهو عند العرب. السالم
  بوب ذي الربدكالطري تنجو من الشؤ... واخليل تنزع رهوا يف أعنتها 

. ومخس راه، إذا كان سهال. وعيش راه، أي ساكن رافه. ويقال أفعل ذلك رهوا، أي ساكنا على هينتك: اجلوهري
: } َواتُْرِك الَْبْحَر َرْهواً{: رها بني رجليه يرهو رهوا أي فتح، ومنه قوله تعاىل: وقال أبو عبيد. ورها البحر أي سكن
قال القطامي يف نعت . رها يرهو يف السري أي رفق: قال ابن األعرايب. رهواجاءت اخليل : السري السهل، يقال

  :الركاب
  وال الصدور على األعجاز تتكل... ميشني رهوا فال األعجاز خاذلة 

اجلوبة : الرهو: وقال أبو عبيد. املكان املرتفع، واملنخفض أيضا جيتمع فيه املاء، وهو من األضداد: والرهو والرهوة
ال شفعة يف فناء وال طريق وال منقبة وال "ويف احلديث أنه قضى أن . لة القوم يسيل فيها ماء املطر وغريهتكون يف حم

ضرب من الطري، : والرهو. حكاه النضري بن مشيل. املرأة الواسعة اهلن: والرهو. واجلمع رهاء". ركح وال رهو
  :ويقال

أي سر ساكنا على  -وقال القشريي  -وسى من نعت م} رهوا{وجيوز أن يكون : قال اهلروي. هو الكركي
هينتك؛ فالرهو من نعت موسى وقومه ال من نعت البحر، وعلى األول هو من نعت البحر؛ أي اتركه ساكنا كما 

أراد موسى أن يضرب البحر ملا قطعه : قال قتادة. حىت يدخل فرعون وقومه. هو قد انفرق فال تأمره باالنضمام
ليس الرهو من السكون بل هو الفرجة بني الشيئني؛ : وقيل. يتبعه فرعون فقيل له هذا بعصاه حىت يلتئم، وخاف أن

رها : الرهو ومشي يف سكون، يقال: وقال الليث. أي منفرجا} رهوا{: فقوله. رها ما بني الرجلني أي فرج: يقال
. وقد ذكرناه آنفا. وافعل ذلك سهوا رهوا؛ أي ساكنا بغري شدة. وادع خافض: وعيش راه. يرهو رهوا فهو راه

  .أخرب موسى بذلك ليسكن قلبه} جُْنٌد ُمْغَرقُونَ{. أي إن فرعون وقومه} إِنَُّهْم{
  }كَْم َتَركُوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن، َوُزرُوعٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ، َوَنْعَمٍة كَانُوا ِفيَها فَاِكهَِني{ ٢٧ - ٢٥: اآلية

وقد مضى الكالم يف معىن هذه . للكثري} كم} {اٍت َوُعُيوٍن، َوُزرُوعٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍكَْم َتَركُوا ِمْن َجنَّ{: قوله تعاىل
وامرأة منعمة ومناعمة، . نعمه اهللا وناعمه فتنعم: التنعيم، يقال) : بالفتح(النعمة } َوَنْعَمٍة كَاُنوا ِفيَها فَاِكهَِني{. اآلية



: فإن فتحت النون مددت وقلت. وكذلك النعمى. وما أنعم به عليكاليد والصنيعة واملنة ): بالكسر(والنعمة . مبعىن
املراد بالنعمة نيل : وقال ابن عمر. وفالن واسع النعمة، أي واسع املال؛ مجيعه عن اجلوهري. والنعيم مثله. النعماء
نعمة : وقد يقال .ما كانوا فيه من السعة والدعة: وقيل. أرض مصر لكثرة خريها: ابن زياد. الفيوم: ابن هليعة. مصر

أهنا بكسر النون يف امللك، : أحدمها: ويف الفرق بينهما وجهان: قال. ، حكاه املاوردي)بفتح النون وكسرها(ونعمة 
أهنا بالكسر من املنة وهو اإلفضال والعطية؛ وبالفتح من : الثاين. وبفتحها يف البدن والدين، قاله النضري بن مشيل

  .ة؛ قال ابن زيادالتنعيم وهو سعة العيش والراح

وقرأ أبو رجاء واحلسن وأبو األشهب واألعرج وأبو . هذا الفرق هو الذي وقع يف الصحاح وقد ذكرناه: قلت
فهو فكه إذا كان ) بالكسر(فكة الرجل : قال اجلوهري. بغري ألف، ومعناه أشرين بطرين} فكهني{جعفر وشيبة 

} فاكهني{و . أي أشرين بطرين} ونعمة كانوا فيها فكهني{وقرئ . والفكه أيضا األشر البطر. طب النفس مزاحا
ومها : الثعليب. وفيه فكاهة أي مزح. إنه لفاكه أي مزاج: الهني مازحني، يقال} فاكهني{: القشريي. أي ناعمني

إن الفاكه هو املستمتع بأنواع اللذة كما يتمتع اآلكل بأنواع : وقيل. لغتان كاحلاذر واحلذر، والفاره والفره
  .فضل عن القوت الذي ال بد منه: والفاكهة. فاكهةال

  }كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها قَْوماً آخَرِيَن{ ٢٨: اآلية
إن الكاف يف موضع نصب، على تقدير نفعل فعال : وقيل. } كَذَِلَك{أي األمر كذلك؛ فيوقف على : قال الزجاج

. كان أمرهم فأهلكوا} كَذَِلَك{: وقيل. اينأفعل مبن عص} كَذَِلَك{: وقال الكليب. كذلك مبن نريد إهالكه
يعين بىن إسرائيل، ملكهم اهللا تعاىل أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين، فصاروا هلا } َوأَْوَرثَْناَها قَْوماً آَخرِيَن{

َعفُونَ َمشَارَِق الْأَْرضِ َوأَْوَرثَْنا الْقَْوَم الَِّذيَن كَاُنوا ُيسَْتْض{: ونظريه. وارثني؛ لوصول ذلك إليهم كوصول املرياث
  ].١٣٧: األعراف[} َوَمَغارِبََها

  }فََما َبكَْت َعلَْيهُِم السََّماُء َوالْأَْرُض َوَما كَانُوا ُمْنظَرِيَن{ ٢٩: اآلية
وكانت . بالغرقأي مؤخرين } َوَما كَانُوا ُمْنظَرِيَن{. أي لكفرهم} فََما َبكَْت َعلَْيهُِم السََّماُء وَالْأَْرُض{: قوله تعاىل

بكت له السماء واألرض؛ أي عمت مصيبته األشياء حىت بكته السماء : العرب تقول عند موت السيد منهم
  :قال الشاعر. واألرض والريح والربق، وبكته الليايل الشاتيات

  والربق يلمع يف الغمامة... فالريح تبكي شجوها 
  :وقال آخر

  جنوم الليل والقمرا تبكي عليك... والشمس طالعة ليست بكاسفة 
  :وقالت اخلارجية

  كأنك مل جتزع على ابن طريف... أيا شجر اخلابور مالك مورقا 
واملعىن أهنم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم . وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة يف وجوب اجلزع والبكاء عليه

: السماء واألرض من املالئكة؛ كقوله تعاىليف الكالم إضمار، أي ما بكى عليهم أهل : وقيل. ومل يوجد هلم فقد
قال : وروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال. بل سروا هبالكهم، قاله احلسن] ٨٢: يوسف[} وَاْسأَلِ الْقَْريَةَ{

ما من مؤمن إال وله يف السماء بابان باب ينزل منه رزقه وباب يدخل منه كالمه : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يعين أهنم مل يعملوا على األرض . }فََما َبكَْت َعلَْيهِمُ السََّماُء َوالْأَْرُض{ –مث تال  -فإذا مات فقداه فبكيا عليه وعمله 



إن السماء : وقال جماهد. عمال صاحلا تبكي عليهم ألجله، وال صعد هلم إىل السماء عمل صاحل فتبكي فقد ذلك
وما لألرض ال تبكي ! أتعجب : فعجبت من قوله فقال: ل أبو حيىيقا. واألرض يبكيان على املؤمن أربعني صباحا

وما للسماء ال تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبريه فيها دوي كدوي ! على عبد يعمرها بالركوع والسجود 
. إنه يبكي عليه مصاله من األرض ومصعد عمله من السماء: وقال علي وابن عباس رضي اهللا عنهما!. النحل 

وهو معىن قول . فما بكت عليهم مصاعد عملهم من السماء وال مواضع عبادهتم من األرض: ية على هذاوتقدير اآل
ويشبه أن يكون قول . أحدها أنه كاملعروف من بكاء احليوان: ويف بكاء السماء واألرض ثالثة أوجه. سعيد بن جبري

الم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب إن اإلس: "وقال شريح احلضرمي قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. جماهد
  للغرباء يوم القيامة

أال ال غربة على مؤمن وما مات  -مث قال  -هم الذين إذا فسد الناس صلحوا  -من هم يا رسول اهللا؟ قال : قيل
فما { -مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -مؤمن يف غربة غائبا عنه بواكيه إال بكت عليه السماء واألرض 

  .أال إهنما ال يبكيان على الكافر: مث قال} بكت عليهم السماء واألرض
حدثنا أبو شعيب احلراين قال حدثنا حيىي بن عبداهللا قال حدثنا األوزاعي : وذكر أبو نعيم حممد بن معمر قال: قلت

شهدت له يوم القيامة  ما من عبد يسجد هللا سجدة يف بقعة من بقاع األرض إال: قال حدثين عطاء اخلراساين قال
وعطاء والسدي  -رضي اهللا عنه  -بكاؤمها محرة أطرافهما؛ قال علي بن أيب طالب : وقيل. وبكت عليه يوم ميوت

ملا قتل احلسني بن علي رضي اهللا عنهما بكت عليه : قال السدي. والترمذي حممد بن علي وحكاه عن احلسن
ملا قتل احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا : بن أيب زياد قالوحكى جرير عن يزيد . السماء؛ وبكاؤها محرهتا

أخربونا أن احلمرة : وقال حممد بن سريين. وامحرارها بكاؤها: قال يزيد. عنهما امحر له آفاق السماء أربعة أشهر
ا يوم قتل مطرنا دم: وقال سليمان القاضي. اليت تكون مع الشفق مل تكن حىت قتل احلسني بن علي رضي اهللا عنهما

  .احلسني
: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: روى الدارقطين من حديث مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قلت

احلمرة والبياض؛ فإذا غابت احلمرة : الشفق شفقان: وعن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس قاال". الشفق احلمرة"
عن قرة " اإلسراء"وقد تقدم يف . وهذا يرد ما حكاه ابن سريين .الشفق احلمرة: وعن أيب هريرة قال. حلت الصالة
وقال حممد بن . ما بكت السماء على أحد إال على حيىي بن زكريا واحلسني بن علي، ومحرهتا بكاؤها: بن خالد قال
، وإذا البكاء إدرار الشيء فإذا أدرت العني مبائها قيل بكت، وإذا أدرت السماء حبمرهتا قيل بكت: علي الترمذي

أدرت األرض بغربهتا قيل بكت؛ ألن املؤمن نور ومعه نور اهللا؛ فاألرض مضيئة بنوره وإن غاب عن عينيك، فان 
  فقدت نور املؤمن اغربت فدرت

باغربارها؛ ألهنا كانت غرباء خبطايا أهل الشرك،وإمنا صارت مضيئة بنور املؤمن؛ فإذا قبض املؤمن منها درت 
كان اليوم الذي دخل فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة أضاء كل شيء، فلما كان اليوم ملا : وقال أنس. بغربهتا

وأما بكاء السماء فحمرهتا . الذي قبض فيه أظلم كل شيء، وإنا لفي دفنه ما نفضنا األيدي منه حىت أنكرنا قلوبنا
لدنو الساعة، فتدر بالبكاء خلالئها إن أول اآليات محرة تظهر، وإمنا ذلك : وقال نصر بن عاصم. كما قال احلسن
  .بكاؤها أمارة تظهر منها تدل على أسف وحزن: وقيل. من أنوار املؤمنني

وإذا كانت السماوات واألرض تسبح وتسمع وتتكلم كما . والقول األول أظهر؛ إذ ال استحالة يف ذلك: قلت



  .رب يف ذلك واهللا أعلم بصواب هذه األقوالفكذلك تبكي، مع ما جاء من اخل" اإلسراء ومرمي وحم فصلت"بيناه يف 
  }َولَقَْد َنجَّْيَنا بَنِي إِْسرائيلَ ِمَن الَْعذَابِ الُْمهِنيِ، ِمْن ِفْرَعْونَ إِنَُّه كَانَ َعالِياً ِمَن الُْمْسرِفَِني{ ٣١ - ٣٠: اآلية

تعبادهم إياهم وتكلفهم األعمال يعين ما كانت القبط تفعل هبم بأمر فرعون، من قتل األبناء واستخدام النساء، واس
ألنه قد وصف، وهو ال } ِمَن الَْعذَابِ{: بقوله} من{فال تتعلق } الَْعذَابِ الُْمهِنيِ{بدل من } من فرعون{. الشاقة

أي } إِنَُّه كَانَ َعاِلياً ِمَن الُْمْسرِفَِني{. أي أجنيناهم من العذاب ومن فرعون: وقيل. يعمل بعد الوصف عمل الفعل
} إِنَّ ِفْرَعْونَ َعال ِفي الْأَْرضِ{: كقوله. وليس هذا علو مدح بل هو علو يف اإلسراف. را من املشركنيجبا

  .هذا العلو هو الترفع عن عبادة اهللا: وقيل]. ٤: القصص[
  }َولَقَِد اْختَْرَناُهْم َعلَى ِعلْمٍ َعلَى الْعَالَِمَني{ ٣٢: اآلية

َعلَى {. أي على علم منا هبم لكثرة األنبياء منهم} َعلَى ِعلْمٍ{. يعين بين إسرائيل} ْمَولَقَدِ اخَْتْرَناُه{: قوله تعاىل
  كُنُْتْم َخيَْر{: أي عاملي زماهنم، بدليل قوله هلذه األمة} الْعَالَِمَني

م من على كل العاملني مبا جعل فيه: وقيل. وهذا قول قتادة وغريه]. ١١٠:آل عمران[} ُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ
أي } كُنُْتْم خَْيَر أُمٍَّة{: ويكون قوله. وهذا خاصة هلم وليس لغريهم؛ حكاه ابن عيسى والزخمشري وغريمها. األنبياء

  .يرجع هذا االختيار إىل ختليصهم من الغرق وإيراثهم األرض بعد فرعون: وقيل. واهللا أعلم. بعد بين إسرائيل
  }َما ِفيِه َبالٌء ُمبٌِنيَوآتَْيَناُهْم ِمَن الْآياِت { ٣٣: اآلية

اآليات إجناؤهم من : قال قتادة} َما ِفيِه َبالٌء ُمبٌِني{. أي من املعجزات ملوسى} وَآَتْيَناُهْم ِمَن الْآياِت{: قوله تعاىل
. ويكون هذا اخلطاب متوجها إىل بين إسرائيل. فرعون وفلق البحر هلم، وتظليل الغمام عليهم وإنزال املن والسلوى

إنه : وقول ثالث. ويكون اخلطاب متوجها إىل قوم فرعون. ويشبه أن يكون قول الفراء. إهنا العصا واليد :وقيل
ويكون اخلطاب متوجها إىل الفريقني معا من . الشر الذي كفهم عنه واخلرب الذي أمرهم به؛ قال عبدالرمحن بن زيد

كما قال . نعمة ظاهرة؛ قال احلسن وقتادة: أحدها: وجهأربعة أ} َبالٌء ُمبٌِني{: ويف قوله. قوم فرعون وبين إسرائيل
  :وقال زهري]. ١٧: األنفال[} َوِلُيْبِليَ الُْمْؤِمنَِني ِمْنُه َبالًء َحَسناً{: اهللا تعاىل

  فأبالمها خري البالء الذي يبلو
: وعنه أيضا. ن بن زيداختبار يتميز به املؤمن من الكافر؛ قاله عبدالرمح: الثالث. عذاب شديد؛ قاله الفراء: الثاين

  ].٣٥: األنبياء[} َوَنْبلُوكُْم بِالشَّرِّ وَالَْخْيرِ ِفْتنَةً{ابتالؤهم بالرخاء والشدة؛ مث قرأ 
  }ْم صَاِدِقَنيُتإِنَّ هَُؤالِء لََيقُولُونَ، إِنْ ِهَي إِلَّا َمْوتَُتَنا الْأُولَى َوَما َنْحُن بُِمْنشَرِيَن، فَأْتُوا بِآَباِئَنا إِنْ كُْن{ ٣٤: اآلية

إِنْ ِهَي إِلَّا {: ابتداء وخرب؛ مثل} إِنْ ِهَي إِلَّا َموَْتُتَنا الْأُولَى{يعين، كفار قريش } إِنَّ َهُؤالِء لََيقُولُونَ{: قوله تعاىل
أنشر . أي مببعوثني} رِيَنَوَما َنْحُن بُِمْنَش{] ٣٧: املؤمنون[} إِنْ ِهَي إِلَّا َحيَاُتَنا الدُّْنيَا{، ]١٥٥: األعراف[} ِفْتَنُتَك

يا حممد، إن : إن قائل هذا من كفار قريش أبو جهل، قال: قيل. واملنشورون املبعوثون. وقد تقدم. اهللا املوتى فنشروا
قصي بن كالب فإنه كان رجال صادقا؛ لنسأله عما : أحدمها: كنت صادقا يف قولك فابعث لنا رجلني من آبائنا

ل من أيب جهل من أضعف الشبهات؛ ألن اإلعادة إمنا هي للجزاء ال للتكليف؛ فكأنه وهذا القو. يكون بعد املوت
لو قال إن كان ينشأ بعدنا قوم من : وهو كقول قائل. إن كنت صادقا يف إعادهتم للجزاء فأعدهم للتكليف: قال

خماطبة ولنيب صلى اهللا عليه وسلم } افَأُْتوا بِآَباِئَن{: مث قيل. األبناء؛ فلم ال يرجع من مضى من اآلباء؛ حكاه املاوردي
  .خماطبة له وألتباعه: وقيل. قاله الفراء] ٩٩:املؤمنون[} َربِّ اْرجُِعوِن{: وحده؛ كقوله



السََّماوَاِت َوالْأَْرضَ أَُهْم خَْيٌر أَْم قَْوُم ُتبَّعٍ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم أَْهلَكَْناُهْم إِنَُّهْم كَاُنوا ُمْجرِِمَني، َوَما َخلَقَْنا { ٣٧: اآلية
  }َوَما َبْيَنُهَما الِعبَِني، َما َخلَقَْناُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم ال َيْعلَُمونَ

هذا استفهام إنكار؛ أي إهنم مستحقون يف هذا القول العذاب؛ إذ ليسوا خريا } أَُهمْ َخْيٌر أَْم قَْوُم ُتبَّعٍ{: قوله تعاىل
. املعىن أهم أظهر نعمة وأكثر أمواال أم قوم تبع: وقيل. تبع واألمم املهلكة، وإذا أهلكنا أولئك فكذا هؤالءمن قوم 
وليس املراد بتبع رجال واحدا بل املراد به ملوك اليمن؛ فكانوا يسمون . أهم أعز وأشد وأمنع أم قوم تبع: وقيل

: وقال أبو عبيدة. مني، وكسرى للفرس، وقيصر للرومفتبع لقب للملك منهم كاخلليفة للمسل. ملوكهم التبابعة
والتبع أيضا الظل؛ . والتبابعة ملوك اليمن، واحدهم تبع: قال اجلوهري. مسي كل واحد منهم تباعا ألنه يتبع صاحب

  :وقال

  ورد القطاة إذا امسأل التبع... يرد املياه حضرية ونفيضة 
وإن ملك . اسم لكل ملك ملك اليمن والشحر وحضرموتتبع : وقال السهيلي. والتبع أيضا ضرب من الطري

وأبرهة ذو . احلارث الرائش وهو ابن مهال ذي سدد: فمن التبابعة. اليمن وحدها مل يقل له تبع؛ قاله املسعودي
وأفريقيس بن قيس، الذي ساق الرببر إىل . ومشر بن مالك، الذي تنسب إليه مسرقند. وعمرو ذو األذعار. املنار

أن اهللا سبحانه إمنا أراد واحدا من هؤالء، وكانت : والظاهر من اآليات. ن أرض كنعان، وبه مسيت إفريقيةأفريقية م
مث قد روي ". وال أدري أتبع لعني أم ال: "العرب تعرفه هبذا االسم أشد من معرفة غريه؛ ولذلك قال عليه السالم

أبو كرب  -واهللا أعلم  -ى أنه كان واحدا بعينه؛ وهو فهذا يدلك عل" ال تسبوا تبعا فإنه كان مؤمنا: "عنه أنه قال
الذي كسا البيت بعد ما أراد غزوه، وبعد ما غزا املدينة وأراد خراهبا، مث انصرف عنها ملا أخرب أهنا مهاجر نيب امسه 

وسلم فأدوه وقال شعرا أودعه عند أهلها؛ فكانوا يتوارثونه كابرا عن كابر إىل أن هاجر النيب صلى اهللا عليه . أمحد
  :وفيه. كان الكتاب والشعر عند أيب أيوب خالد بن زيد: ويقال. إليه

  رسول من اهللا باري النسم... شهدت على أمحد أنه 
  لكنت وزيرا له وابن عم... فلو مد عمري إىل عمره 

يف اإلسالم،  -ويقال بناحية محري  -وذكر الزجاج وابن أيب الدنيا والزخمشري وغريهم أنه حفر قرب له بصنعاء 
ويروى " هذا قرب ُحبَّى ومليس"فوجد فيه امرأتان صحيحتان، وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب 

هذا قرب رضوي وقرب حب ابنتا تبع، ماتتا ومها يشهدان أن ال إله إال اهللا وال : "ويروى أيضا" حيب ومتاضر: "أيضا
  .ايشركان به شيئا؛ وعلى ذلك مات الصاحلون قبلهم

أما بعد، فإين آمنت بك وبكتابك الذي أنزل : "وروى ابن إسحاق وغريه أنه كان يف الكتاب الذي كتبه: قلت
عليك، وأنا على دينك وسنتك، وآمنت بربك ورب كل شيء، وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع اإلسالم؛ 

ة، فإين من أمتك األولني وبايعتك قبل فإن أدركتك فبها ونعمت، وإن مل أدركك فاشفع يل وال تنسين يوم القيام
} هللا األمر من قبل ومن بعد{: مث ختم الكتاب ونقش عليه". جميئك، وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه السالم

إىل حممد بن عبداهللا نيب اهللا ورسوله، خامت النبيني ورسول رب العاملني صلى اهللا (وكتب على عنوانه ]. ٤: الروم[
للفارايب رمحه " اللمع اللؤلؤية شرح العشر بينات النبوية"وقد ذكرنا بقية خربه وأوله يف . من تبع األول. عليه وسلم

وكان من اليوم الذي مات فيه تبع إىل اليوم الذي بعث فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم ألف سنة ال يزيد وال . اهللا
  .ينقص



كان تبع ملكا من امللوك، وكان قومه : وقال كعب. ن تبع نبياكا: واختلف هل كان نبيا أو ملكا؛ فقال ابن عباس
كهانا وكان معهم قوم من أهل الكتاب، فأمر الفريقني أن يقرب كل فريق منهم قربانا ففعلوا، فتقبل قربان أهل 

رجال وحكى قتادة أن تبعا كان . ال تسبوا تبعا فإنه كان رجال صاحلا: الكتاب فأسلم، وقالت عائشة رضي اهللا عنها
وحكى الثعليب عن قتادة أنه تبع . من محري، سار باجلنود حىت عرب احلرية وأتى مسرقند فهدمها؛ حكاه املاوردي

تبع هو أبو كرب أسعد : وقال الكليب. وبىن مسرقند وقتل وهدم البالد. احلمريي، وكان سار باجلنود حىت عرب احلرية
: وقال كعب. هو الذي كسا البيت احلربات: وقال سعيد بن جبري. بن ملكيكرب، وإمنا مسي تبعا ألنه تبع من قبله

ذم اهللا قومه ومل يذمه، وضرب هبم لقريش مثال لقرهبم من دارهم وعظمهم يف نفوسهم؛ فلما أهلكهم اهللا تعاىل ومن 
ذه وافتخر أهل اليمن هب. كان من أجرم مع ضعف اليد وقلة العدد أحرى باهلالك -ألهنم كانوا جمرمني  -قبلهم 

مسي أوهلم تبعا ألنه أتبع قرن الشمس وسافر يف الشرق مع : وقيل. اآلية، إذ جعل اهللا قوم تبع خريا من قريش
  .العساكر

. }قَْوُم ُتبَّعٍ{يف موضع رفع عطف على } الذين} {َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم أَْهلَكَْناُهْم إِنَُّهْم كَاُنوا ُمْجرِمَِني{: قوله تعاىل
ويكون يف الظرف } الذين{صلة } ِمْن قَْبِلهِْم{وجيوز أن يكون . متعلقا به} ِمْن قَْبِلهِْم{ويكون . صلته} َناُهْمأَْهلَكْ{

فيكون يف موضع " قد"إما أن يقدر معه : على أحد أمرين} أَْهلَكَْناُهْم{وإذا كان كذلك كان . عائد إىل املوصول
والتقدير أفال تعتربون أنا إذا قدرنا على إهالك هؤالء . كناهمقوم أهل: أو يقدر حذف موصوف؛ كأنه قال. احلال

وجيوز أن . }أهلكناهم{ابتداء خربه } والذين من قبلهم{وجيوز أن يكون . املذكورين قدرنا على إهالك املشركني
يف } الذين{وجيوز أن يكون . قوم تبع املهلكني من قبلهم: كأنه قال} تبع{يف موضع جر عطفا على } الذين{يكون 

  .واهللا أعلم. } أهلكناهم{موضع نصب بإضمار فعل دل عليه 
الهني؛ وهو قول : وقيل. أي غافلني، قاله مقاتل} َوَما َخلَقَْنا السََّماَواِت وَالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما الِعبَِني{: قوله تعاىل
إال : وقيل. إال للحق؛ قال الكليب واحلسن: وقيل. ه مقاتلأي إال باألمر احلق؛ قال} َما َخلَقَْناُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ{. الكليب

يعين أكثر } وَلَِكنَّ أَكْثََرُهْم{". األنبياء"وقد مضى هذا املعىن يف . إلقامة احلق إلظهاره من توحيد اهللا والتزام طاعته
  .ذلك} ال َيْعلَُمونَ{الناس 
  }إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ ِميقَاتُُهْم أَْجَمعَِني{ ٤٠: اآلية

لَْن َتْنفََعكُمْ {هو يوم القيامة؛ ومسي بذلك ألن اهللا تعاىل يفصل فيه بني خلقه دليله قوله } َيْوَم الْفَْصلِ{: قوله تعاىل
ةُ َيْومَِئٍذ َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَع{: ونظريه قوله تعاىل]. ٣: املمتحنة[} أَْرَحاُمكُْم َوال أَْوالُدكُمْ َيْوَم الْقَِياَمِة َيفِْصلُ بَْيَنكُْم

: النبأ[} إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ كَانَ ِميقَاتاً{: ميقات الكل؛ كما قال تعاىل" يوم الفصل"فـ ]. ١٤: الروم[} َيَتفَرَّقُونَ
وهذا غاية يف . فريق يف اجلنة وفريق يف السعري: أي الوقت اجملهول لتمييز املسيء من احملسن، والفصل بينهما] ١٧

  وال خالف بني القراء يف رفع .التحذير والوعيد

يوم {و } إن{بـ . }ميقاهتم{وأجاز الكسائي، والفراء نصب . }َيْوُم الْفَْصلِ { وامسها " إن"على أنه خرب } ميقاهتم{
  .؛ أي إن ميقاهتم يوم الفصل} إن{ظرف يف موضع خرب } الفصل
  }َمْن َرِحَم اللَُّه إِنَُّه ُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم ال ُهْم يُْنَصُرونَ، إِلَّاَيْوَم ال ُيغْنِي َمْوىلً َعْن َمْوىلً َشْيئاً َو{ ٤٢ - ٤١: اآلية

. الويل وهو ابن العم والناصر: واملوىل. األول} يوم{بدل من } َيْوَم } {َيْوَم ال ُيغْنِي َمْوىلً َعْن َمْوىلً َشْيئاً{: قوله تعاىل
أي ال ينصر } ال ُهْم ُيْنَصُرونََو{. أي ال يدفع ابن عم عن ابن عمه، وال قريب عن قريبه، وال صديق عن صديقه



إِلَّا َمْن {. اآلية] ٤٨: البقرة[} َواتَّقُوا َيْوماً ال َتجْزِي َنفٌْس َعْن نَفْسٍ َشْيئاً{: ونظري هذه اآلية. املؤمن الكافر لقرابته
أو على االبتداء . نال يقوم أحد إال فال: ؛ كأنك قلت} ُيْنَصُرونَ{رفع على البدل من املضمر يف } من} {َرِحَم اللَُّه

" موىل"أو على البدل من . إال من رحم اهللا فمغفور له؛ أو فيغين عنه ويشفع وينصر: واخلرب مضمر؛ كأنه قال
وهو عند الكسائي والفراء نصب على االستثناء املنقطع؛ أي لكن من . ال يغين إال من رحم اهللا: األول؛ كأنه قال

وجيوز أن يكون استثناء متصل؛ أي ال يغين قريب . إىل من يغنيهم من املخلوقنيرحم اهللا ال يناهلم ما حيتاجون فيه 
أي املنتقم من أعدائه الرحيم } إِنَُّه ُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم{. عن قريب إال املؤمنني فإنه يؤذن هلم يف شفاعة بعضهم لبعض

  .فقرن الوعد بالوعيد ]٣: غافر[} َشدِيِد الِْعقَابِ ِذي الطَّْولِ{: بأوليائه؛ كما قال
  }إِنَّ َشَجَرَت الزَّقُّومِ، طََعاُم الْأَثِيمِ، كَالُْمْهلِ َيغِْلي ِفي الُْبطُوِن، كََغلْيِ الَْحمِيمِ{ ٤٣: اآلية

كل ما يف كتاب اهللا تعاىل من ذكر الشجرة فالوقف عليه باهلاء؛ إال حرفا واحدا } إِنَّ َشجََرَت الزَّقُّومِ{: قوله تعاىل
  قاله} إِنَّ َشَجَرتَ الزَّقُّومِ، طََعاُم الْأَِثيمِ{ورة الدخان يف س

كان أبو : وقال مهام بن احلارث. وكذلك قرأ هو وابن مسعود. الفاجر؛ قاله أبو الدرداء} األثيم{. ابن األنباري
طعام : "تيم، فلما مل يفهم قال لهطعام الي: والرجل يقول} إِنَّ َشَجَرتَ الزَّقُّومِ، طََعاُم الْأَِثيمِ{الدرداء يقرئ رجال 

حدثين أيب قال حدثنا نصر قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا نعيم بن محاد عن : قال أبو بكر األنباري". الفاجر
أن {علم عبداهللا بن مسعود رجال : عبدالعزيز بن حممد عن ابن عجالن عن عون بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود قال

طعام اليتيم، فأعاد عليه عبداهللا الصواب وأعاد الرجل اخلطأ، فلما رأى : فقال الرجل} مطعام األثي. شجرة الزقوم
. أما حتسن أن تقول طعام الفاجر ؟ قال بلى، قال فافعل: عبداهللا أن لسان الرجل ال يستقيم على الصواب قال له

، ألن ذلك إمنا كان من عبداهللا وال حجة يف هذا للجهال من أهل الزيغ، أنه جيوز إبدال احلرف من القرآن بغريه
تقريبا للمتعلم، وتوطئة منه له للرجوع إىل الصواب، واستعمال احلق والتكلم باحلرف على إنزال اهللا وحكاية 

وهبذا يستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت : "وقال الزخمشري. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
و حنيفة القراءة بالفارسية على شريطة، وهي أن يؤدي القارئ املعاين على كماهلا من غري ومنه أجاز أب. مؤدية معناها

وهذه الشريطة تشهد أهنا إجازة كال إجازة؛ ألن يف كالم العرب خصوصا يف القرآن : قالوا. أن خيرم منها شيئا
يستقل بأدائه لسان من فارسية  الذي هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه، من لطائف املعاين واألغراض ما ال

وروى علي بن اجلعد . وغريها، وما كان أبو حنيفة رمحه اهللا حيسن الفارسية، فلم يكن ذلك منه عن حتقق وتبصر
الشجرة اليت خلقها : وشجرة الزقوم". عن أيب يوسف عن أيب حنيفة مثل قول صاحبيه يف إنكار القراءة بالفارسية

امللعونة، فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منها، فغليت يف بطوهنم كما يغلي  اهللا يف جهنم ومساها الشجرة
بالتاء محال على } تغلي{وقراءة العامة . وشبه ما يصري منها إىل بطوهنم باملهل، وهو النحاس املذاب. املاء احلار
ال على الطعام؛ وهو يف معىن بالياء مح} يغلي{وقرأ ابن كثري وحفص وابن حميصن ورويس عن يعقوب . الشجرة
  وال حيمل على املهل ألنه. الشجرة

وقيل هو املشرك املكتسب لإلمث؛ قاله . اآلمث؛ من أمث يأمث إمثا؛ قال القشريي وابن عيسى} األثيم{و . ذكر للتشبيه
فمعىن . يم وأثوم أيضاإمثا ومأمثا إذا وقع يف اإلمث، فهو آمث وأث) بالكسر(قد أمث الرجل : ويف الصحاح. حيىي بن سالم

يعدنا حممد أن يف جهنم الزقوم، وإمنا هو الثريد : وذلك أنه قال. أي ذي اإلمث الفاجر، وهو أبو جهل} طََعاُم الْأَِثيمِ{
  .وحكى النقاش عن جماهد أن شجرة الزقوم أبو جهل. بالزبد والتمر، فبني اهللا خالف ما قاله



  أيضا" الصافات واإلسراء"مبا ذكرناه يف هذه الشجرة يف سورة وهو مردود . وهذا ال يصح عن جماهد: قلت
  }ُخذُوُه فَاْعِتلُوُه إِلَى َسَواِء الَْجحِيمِ، ثُمَّ ُصبُّوا فَْوَق َرأِْسِه ِمْن َعذَابِ الَْحمِيمِ{ ٤٨ - ٤٧: اآلية

أن تأخذ بتالبيب : والعتل. وسوقوهأي جروه } فَاْعِتلُوُه{. أي يقال للزبانية خذوه؛ يعين األثيم} ُخذُوُه{: قوله تعاىل
. عتلت الرجل أعتله وأعتله عتال إذا جذبته جذبا عنيفا. الرجل فتعتله، أي جتره إليك لتذهب به إىل حبس أو بلية

  :وقال يصف فرسا). بالكسر(ورجل، معتل 
  نفرعه فرعا ولسانا نعتله
. بالكسر} فَاْعِتلُوُه{وقرأ الكوفيون وأبو عمرو . ت، قاله ابن السكي)بالالم والنون مجيعا(وفيه لغتان؛ عتله وعتنه 

يضرب : قال مقاتل} ثُمَّ ُصبُّوا فَْوقَ رَأِْسِه ِمْن َعذَابِ الَْحِميمِ{. وسط اجلحيم} إِلَى َسَواِء الَْجحِيمِ{. وضم الباقون
  ماغه عل جسده،على رأس أيب جهل مبقمع من حديد، فيتفتت رأسه عن دماغه، فيجري د. مالك خازن النار ضربة

ُيَصبُّ ِمْن فَْوقِ {ونظريه . ذق العذاب: مث يصب امللك فيه ماء محيما قد انتهى حره فيقع يف بطنه؛ فيقول امللك
  ].١٩: احلج[} ُرُؤوسِهُِم الَْحمِيُم

  }ذُْق إِنَّكَ أَْنتَ الْعَزِيُز الْكَرُِمي، إِنَّ َهذَا َما كُْنُتمْ بِِه َتْمَتُرونَ{ ٥٠ - ٤٩: اآلية
وروي عن احلسن عن " إن"أمجعت العوام على كسر : قال ابن األنباري} ذُْق إِنََّك أَْنتَ الْعَزِيُز الْكَرُِمي{: قوله تعاىل

ومن فتحها مل يقف . } ذق{وقف على } إن{فمن كسر . ، وهبا قرأ الكسائي} أن{بفتح } ذق أنك{علي رمحه اهللا 
ما فيها : نزلت يف أيب جهل وكان قد قال: قال قتادة. العزيز الكرمي ؛ ألن املعىن ذق ألنك وبأنك أنت} ذق{على 

التقى النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال عكرمة. }ذُْق إِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الْكَرُِمي{: أعز مين وال أكرم؛ فلذلك قيل له
! بأي شيء هتددين : فقال" ك فأوىلإن اهللا أمرين أن أقول لك أوىل ل: "وأبو جهل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

واهللا ما تستطيع أنت وال ربك أن تفعال يب شيئا، إين ملن أعز هذا الوادي وأكرمه على قومه؛ فقتله اهللا يوم بدر 
هو على معىن االستخفاف : وقيل. ذق إن أنت العزيز الكرمي بزعمك: أي يقول له امللك. وأذله ونزلت هذه اآلية
: وهو كما قال قوم شعيب لشعيب. إنك أنت الذليل املهان: واإلهانة والتنقيص؛ أي قال له والتوبيخ واالستهزاء

وهذا قول سعيد . يعنون السفيه اجلاهل يف أحد التأويالت على ما تقدم] ٨٧: هود[} إِنََّك لَأَْنتَ الَْحِليُم الرَِّشيُد{
  .إن هذا ما كنتم تشكون فيه يف الدنيا: ل هلم املالئكةأي تقو} إِنَّ َهذَا َما كُْنُتْم بِهِ َتْمَتُرونَ{. بن جبري
  }إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َمقَامٍ أَمِنيٍ، ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن، َيلَْبُسونَ ِمْن سُْنُدسٍ َوإِسَْتبَْرقٍ ُمَتقَابِلَِني{ ٥٣ - ٥١: اآلية

وقرأ نافع . ر الكافرين وعذاهبم ذكر نزل املؤمنني ونعيمهمملا ذكر مستق} إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َمقَامٍ أَِمنيٍ{: قوله تعاىل
  :املقام املكان، واملقام اإلقامة، كما قال: قال الكسائي. الباقون بالفتح. بضم امليم} يف مقام{وابن عامر 

  عفت الديار حملها فمقامها
يكون مبعىن موضع القيام؛ ألنك إذا وأما املقام واملقام فقد يكون كل واحد منهما مبعىن اإلقامة، وقد : قال اجلوهري

جعلته من قام يقوم فمفتوح، وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم، ألن الفعل إذا جاوز الثالث فاملوضع مضموم امليم، 
ميكن أن ) بالضم(املشهد واجمللس، و) بالفتح(املقام : وقيل. ألنه مشبه ببنات األربعة، حنو دحرج وهذا مدحرجنا

ِفي {يؤمن فيه من اآلفات } أمني{. وميكن أن يكون مصدرا ومقدر فيه املضاف، أي يف موضع إقامةيراد به املكان، 
ال يرى بعضهم قفا بعض، متواجهني } َيلَْبُسونَ ِمْن سُْنُدسٍ َوإِسَْتبَْرقٍ ُمَتقَابِلَِني{. }َمقَامٍ أَمِنيٍ{بدل من } َجنَّاٍت َوُعُيوٍن

  ".الكهف"وقد مضى يف. ما غلظ منه: واإلستربق. ما رق من الديباج: والسندس. يدور هبم جملسهم حيث داروا



  }كَذَِلَك َوَزوَّجَْناُهْم بِحُورٍ ِعنيٍ{ ٥٤: اآلية
أي كما أدخلناهم اجلنة وفعلنا : وقيل". كذلك"فيوقف على . أي األمر كذلك الذي ذكرناه} كَذَِلَك{: قوله تعاىل

  هبم ما تقدم ذكره، كذلك أكرمناهم بأن
البيض؛ يف قول قتادة : واحلور". والصافات"وقد مضى الكالم يف العني يف } َوَزوَّْجَناُهْم بِحُورٍ ِعنيٍ{: ه تعاىلقول

البيضاء اليت يرى ساقها من وراء ثياهبا، ويرى الناظر وجهه يف كعبها؛ كاملرآة من : واحلوراء. والعامة، مجع حوراء
وذكر أبو . }بعيس عني{يل، هذا التأويل أهنا يف حرف ابن مسعود ودل. دقة اجللد وبضاضة البشرة وصفاء اللون

  بكر األنباري أخربنا أمحد بن احلسني قال حدثنا حسني

ال يذوقون . بعيس عني{الدخان } حم{صليت خلف منصور بن املعتمر فقرأ يف : قال حدثنا عمار بن حممد قال
. عيس، واحدها بعري أعيس وناقة عيساء: قيل لإلبل البيضالبيض؛ ومنه : والعيس. } طعم املوت إال املوتة األوىل 

  :قال امرؤ القيس
  كما ترعوي عيط إىل صوت أعيسا... يرعن إىل صويت إذا ما مسعنه 

وذكر ابن املبارك أخربنا معمر عن أيب إسحاق عن عمرو بن . احلسان الثاقبات البياض حبسن: فمعىن احلور هنا
إن املرأة من احلور العني لريى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم، ومن حتت  :ميمون األودي عن ابن مسعود قال

إمنا مسيت احلور حورا ألهنن حيار الطرف يف : وقال جماهد. سبعني حلة، كما يرى الشراب األمحر يف الزجاجة البيضاء
. العني يف شدة سوادهاشدة بياض : واحلور. إمنا قيل هلن حور حلور أعينهن: وقيل. حسنهن وبياضهن وصفاء لوهنن

ما أدري ما احلور يف : قال األصمعي. واحلور الشيء ابيض. أحورت عينه أحورارا: يقال. امرأة حوراء بينة احلور
وليس يف بين آدم حور؛ وإمنا قيل : قال. احلور أن تسود العني كلها مثل أعني الظباء والبقر: العني ؟ وقال أبو عمرو

  :وقال العجاج. شبهن بالظباء والبقرحور العني ألهنن ي: للنساء
  بأعني حمورات حور

وعن أيب . والعني مجع عيناء؛ وهي الواسعة العظيمة العينني. احلدق. يعين األعني النقيات البياض الشديدات سواد
ن وع". مهور احلور العني قبضات التمر وفلق اخلبز: "هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وعن أنس أن ". إخراج القمامة من املسجد مهور احلور العني: "أيب قرصافة مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  النيب صلى اهللا عليه وسلم

) كتاب التذكرة(وقد أفردنا هلذا املعىن بابا مفردا يف . ذكره الثعليب رمحه اهللا" كنس املساجد مهور احلور: "قال
  .واحلمد هللا
وأخربنا رشدين عن ابن أنعم عن : ا أفضل يف اجلنة؛ نساء اآلدميات أم احلور ؟ فذكر ابن املبارك قالواختلف أمي

وروي . إن نساء اآلدميات من دخل منهن اجلنة فضلن على احلور العني مبا عملن يف الدنيا: حبان بن أيب جبلة قال
إن احلور العني أفضل؛ لقوله عليه السالم : قيلو" . اآلدميات أفضل من احلور العني سبعني ألف ضعف" مرفوعا إن 
واإلضافة والتنوين يف . مضاف} حبور عني{وقرأ عكرمة . واهللا أعلم". وأبدله زوجا خريا من زوجه: "يف دعائه

  .سواء} حبور عني{
  }َيْدُعونَ ِفيَها بِكُلِّ فَاِكَهٍة آِمنَِني{ ٥٥: اآلية

آمنني من انقطاع ما هم فيه من النعيم، أو من أن يناهلم : وقيل. لشيطانمن املوت والوصب وا} آِمنَِني{: قال قتادة



  .من أكلها أذى أو مكروه
ال َيذُوقُونَ ِفيَها الَْمْوتَ إِلَّا الَْمْوَتةَ الْأُولَى َوَوقَاُهْم َعذَابَ الَْجِحيمِ، فَْضالً ِمْن َربَِّك ذَِلَك ُهوَ { ٥٧ - ٥٦: اآلية

  }الْفَْوُز الَْعظِيُم
: مث قال. أي ال يذوقون فيها املوت البتة ألهنم خالدون فيها} ال َيذُوقُونَ ِفيَها الَْمْوتَ إِلَّا الَْمْوَتةَ الْأُولَى{: ه تعاىلقول
  :وأنشد سيبويه. على االستثناء املنقطع؛ أي لكن املوتة األوىل قد ذاقوها يف الدنيا} إِلَّا الَْمْوَتةَ الْأُولَى{

  فلبونه جربت معا وأغدت... ق فاجل من كان أسرع يف تفر

  :مث استثىن مبا ليس من األول فقال
  كالغصن يف غلوائه املتنبت... إال كناشرة الذي ضيعتم 

مبعىن } إال{: وقيل. ما كلمت رجال اليوم إال رجال عندك، أي بعد رجل عندك: مبعىن بعد؛ كقولك} إال{إن : وقيل
} َوال َتْنِكحُوا َما َنكََح آَباؤُكُْم ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما قَْد َسلََف{: نيا، كقوله تعاىلسوى، أي سوى املوتة اليت ماتوها يف الد

معناه } إِلَّا الَْمْوَتةَ الْأُولَى{: وقال القتيب. ما ذقت اليوم طعاما سوى ما أكلت أمس: وهو كما تقول]. ٢٢: النساء[
الرمحة ويلقى الروح والرحيان، وكان موته يف اجلنة التصافه أن املؤمن إذا أشرف على املوت استقبلته مالئكة 

واملوت عرض ال يذاق، ولكن جعل كالطعام الذي يكره ذوقه، فاستعري فيه لفظ . بأسباهبا، فهو استثناء صحيح
ـ . أي فعل ذلك هبم تفضال منه عليهم} ، فَْضالً ِمْن َربَِّك.َوَوقَاُهْم َعذَابَ الَْجِحيمِ{. الذوق مصدر عمل } فضال{ف

معىن الكالم الذي قبله، ألنه تفضل منه : وقيل. فعل مضمر: وقيل} ووقاهم{العامل فيه : وقيل. } يدعون{فيه 
أي السعادة والربح العظيم " ذلك هو الفوز العظيم. "عليهم، إذ وفقهم يف الدنيا إىل أعمال يدخلون هبا اجلنة

  .ي ناله وظفر بههو من قولك فاز بكذا، أ: وقيل. والنجاة العظيمة
  }فَإِنََّما َيسَّْرَناُه بِِلَسانَِك لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ، فَاْرَتِقْب إِنَُّهْم مُْرَتِقُبونَ{ ٥٨: اآلية

ي أ} لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ{يعين القرآن، أي سهلناه بلغتك عليك وعلى من يقرؤه } فَإِنََّما َيسَّْرنَاُه بِِلسَانَِك{: قوله تعاىل
فختم السورة باحلث على ] ١٧: القمر[} َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ لِلذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَّكِرٍ{: ونظريه. يتعظون وينزجرون

إِنَّا {، ]٣: الدخان[} إِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفي لَْيلٍَة ُمَباَركٍَة{: آتباع القرآن وإن مل يكن مذكورا، كما قال يف مفتتح السورة
  }فَاْرتَِقْب إِنَُّهْم مُْرَتِقُبونَ{. على ما تقدم] ١: القدر[} َزلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِأَْن

  أي انتظر ما وعدتك من النصر عليهم إهنم منتظرون لك املوت؛ حكاه

هنم انتظر أن حيكم اهللا بينك وبينهم فإ: وقيل. انتظر الفتح من ربك إهنم منتظرون بزعمهم قهرك: وقيل. النقاش
ارتقب ما وعدتك من الثواب فإهنم كاملنتظرين ملا وعدهتم من : وقيل. واملعىن متقارب. ينتظرون بك ريب احلدثان

ارتقب يوم القيامة فإنه يوم الفصل، وإن مل يعتقدوا وقوع القيامة، جعلوا كاملرتقبني ألن عاقبتهم : وقيل. العقاب
  .واهللا تعاىل أعلم. ذلك

  تفسري سورة اجلاثية

  رة اجلاثيةسو
  مقدمة السورة

قُلْ ِللَِّذيَن آَمُنوا {إال آية، هي : وقال ابن عباس وقتادة. سورة اجلاثية مكية كلها يف قول احلسن وجابر وعكرمة



. ينزلت باملدينة يف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه؛ ذكره املاورد] ١٤: اجلاثية[} َيْغِفُروا لِلَِّذيَن ال َيْرُجونَ أَيَّاَم اللَّه
إهنا نزلت يف عمر رضي اهللا عنه، شتمه رجل من املشركني مبكة قبل : وقال املهدوي والنحاس عن ابن عباس

] ١٤: اجلاثية[} قُلْ ِللَِّذيَن آَمُنوا َيْغِفُروا ِللَِّذيَن ال َيْرُجونَ أَيَّاَم اللَّه{: فأراد أن يبطش به، فأنزل اهللا عز وجل. اهلجرة
فالسورة كلها مكية على هذا من غري ]. ٥: التوبة[} لُوا الُْمْشرِِكنيَ َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْمفَاقُْت{: مث نسخت بقوله

  .وقيل ست. وهي سبع وثالثون آية. خالف
  }حم، َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ{ ١: اآلية

وخربه . مبتدأ} َتنْزِيلُ الِْكَتابِ{و . م السورةاس} حم{: وقال بعضهم. خربه} تنزيل{مبتدأ و } حم{: قوله تعاىل
  .وقد تقدم مجيعه. يف فعله} الَْحِكيمِ{. املنيع} الْعَزِيزِ{. والكتاب القرآن. } ِمَن اللَِّه{

ٍة آَياٌت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ، إِنَّ ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ لَآياٍت ِللُْمْؤِمنَِني، َوِفي َخلِْقكُْم َوَما َيُبثُّ ِمْن َدابَّ{ ٥ - ٣: اآلية
ا وََتْصرِيفِ الرِّيَاحِ آَياتٌ ِلقَْومٍ َواخِْتالِف اللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوَما أَنَْزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن رِْزقٍ فَأَْحَيا بِهِ الْأَْرَض َبْعَد مَْوِتَه

  }َيْعِقلُونَ

َوِفي َخلِْقكُْم َوَما يَُبثُّ ِمْن َدابٍَّة آيَاٌت .لَآياتٍ ِللُْمْؤِمنَِني{أي يف خلقهما } ْرضِإِنَّ ِفي السََّماوَاِت وَالْأَ{: قوله تعاىل
 أَْرَض بَْعَد َمْوِتَها َوَتصْرِيِفِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ، َواْخِتالِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ َوَما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن رِْزقٍ فَأَحَْيا بِِه الْ

بالرفع } َوَتصْرِيِف الرَِّياحِ آيَاٌت} {َوَما َيُبثُّ ِمْن َدابٍَّة آَياٌت{وقراءة العامة . تقدم مجيعه} الرَِّياحِ آَياتٌ ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ
ِفي {وخربها } إن{وال خالف يف األول أنه بالنصب على اسم . وقرأ محزة والكسائي بكسر التاء فيهما. فيهما

إن يف خلقكم وما يبث من دابة : الثاين العطف على ما عملت فيه؛ التقدير} آيات{ووجه الكسر يف  .}السََّماَواِت
: وقيل. ضرب زيدا زيدا: ملا طال الكالم؛ كما تقول} آيات{إن وجه النصب فيه تكرير : فأما الثالث فقيل. آيات

. يف اختالف الليل والنهار آياتو: ؛ التقدير} يف{على تقدير حذف } إن{إنه على احلمل على ما عملت فيه 
  :وأنشد سيبويه يف احلذف. لتقدم ذكرها} يف{فحذفت 

  ونار توقد بالليل نارا... كل امرئ حتسبني امرأ 
ومل جيزه سيبوبه، . هو من باب العطف على عاملني: وقيل. املضاف إىل نار اجملرورة لتقدم ذكرها} كل{فحذف 

وتصريف الرياح {: مث قال} ويف خلقكم{: على قوله} واختالف{عطف وأجازه األخفش ومجاعة من الكوفيني؛ ف
فيحتاج إىل العطف على عاملني، والعطف على عاملني قبيح من أجل أن حروف العطف تنوب مناب } آيات

وأما . العامل، فلم تقو أن تنوب مناب عاملني خمتلفني؛ إذ لو ناب مناب رافع وناصب لكان رافعا ناصبا يف حال
وقد ألزم النحويون يف ذلك أيضا العطف على عاملني؛ ألنه . مع ما عملت فيه} إن{لرفع فحمال على موضع قراءة ا
{ األول، ولكنه يقدر على تكرير } آيات{على موضع } آيات{، وعطف } ويف خلقكم{على } واختالف{عطف 

  وجيوز أن يرفع. } يف

و } واختالف{وحكى الفراء رفع . يكون عطف مجلة على مجلةعلى القطع مما قبله فريفع باالبتداء، وما قبله خربه، و
  .مجيعا، وجعل االختالف هو اآليات} آيات{

  }تِلَْك آَياتُ اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ فَبِأَيِّ َحِديٍث بَْعَد اللَِّه َوآَياِتِه ُيؤِْمُنونَ{ ٦: اآلية
َنْتلُوَها َعلَْيَك {. ات اهللا أي حججه وبراهينه الدالة على وحدانيته وقدرتهأي هذه آي} ِتلَْك آيَاُت اللَِّه{: قوله تعاىل
أي بعد حديث } فَبِأَيِّ َحدِيٍث َبْعدَ اللَِّه{. بالياء} يتلوها{وقرئ . أي بالصدق الذي ال باطل وال كذب فيه} بِالَْحقِّ



وقرأ ابن حميصن وأبو بكر عن عاصم ومحزة . على اخلرب وقراءة العامة بالياء} َوآيَاِتِه ُيْؤِمُنونَ{اهللا وقيل بعد قرآنه 
  .بالتاء على اخلطاب} تؤمنون{والكسائي 

فََبشِّْرُه بَِعذَابٍ  َوْيلٌ ِلكُلِّ أَفَّاٍك أَثِيمٍ، َيسَْمُع آَياتِ اللَِّه ُتْتلَى َعلَْيِه ثُمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتكْبِراً كَأَنْ لَْم َيْسَمْعَها{ ٨ - ٧: اآلية
  }أَلِيمٍ

. الكذاب: واألفاك. توعد من ترك االستدالل بآياته. واد يف جهنم} ويل} {َوْيلٌ ِلكُلِّ أَفَّاٍك أَثِيمٍ{: قوله تعاىل
النضر بن احلارث وعن ابن عباس أنه احلارث بن : واملراد فيما روي. أي مرتكب لإلمث} أَثِيمٍ{. واإلفك الكذب

ثُمَّ ُيِصرُّ ُمسَْتكْبِراً {. يعين آيات القرآن} َيْسَمُع آَياِت اللَِّه ُتْتلَى َعلَْيِه{. وحكى الثعليب أنه أبو جهل وأصحابه. كلدة
قال معناه . أي يتمادى على كفره متعظما يف نفسه عن االنقياد مأخوذ من صر الصرة إذا شدها} كَأَنْ لَْم َيْسَمْعهَا
} كأن{من } أن{و . أن ينحين عليها صارا أذنيهأصله من إصرار احلمار على العانة وهو : وقيل. ابن عباس وغريه

  :خمففة من الثقيلة؛ كأنه مل يسمعها، والضمري ضمري الشأن؛ كما يف قوله
  كأن ظبية تعطو إىل ناضر السلم

وتقدم معىن . القول يف هذه اآلية" لقمان"وقد تقدم يف أول . وحمل اجلملة النصب، أي يصر مثل غري السامع
  ".البقرة"يف } بٍ أَلِيمٍفََبشِّْرُه بَِعذَا{

غْنِي َعْنُهمْ َوإِذَا َعِلَم ِمْن آَياِتَنا شَْيئاً اتََّخذََها ُهُزواً أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني، ِمْن َورَائِهِْم َجهَنَُّم َوال ُي{ ١٠ - ٩: اآلية
  }ُهْم َعذَاٌب َعظِيٌمَما كََسُبوا َشْيئاً َوال َما اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْولَِياَء َولَ

إن : إنه الزبد والتمر وقوله يف خزنة جهنم: حنو قوله يف الزقوم} َوإِذَا َعِلَم ِمْن آَياِتَنا شَْيئاً اتََّخذََها ُهُزواً{: قوله تعاىل
أي من وراء ما هم } ُمِمْن َورَائِهِْم َجهَنَّ{. مذل خمز} أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني{. كانوا تسعة عشر فأنا ألقاهم وحدي

ِمْن {: أي أمامهم، نظريه} من ورائهم جهنم{: وقال ابن عباس. فيه من التعزز يف الدنيا والتكرب عن احلق جهنم
  :قال. أي من أمامه] ١٦: إبراهيم[} َورَاِئِه َجهَنَُّم َوُيسْقَى ِمْن َماٍء َصِديٍد

  كالنسرأدب مع الولدان أزحف ... أليس ورائي إن تراخت منييت 
} لَْن ُتغْنَِي َعْنُهمْ أَْموَالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم ِمَن اللَِّه شَْيئاً{: أي من املال والولد؛ نظريه} َوال يُْغنِي َعنُْهْم َما كََسُبوا َشْيئاً{
َولَُهْم َعذَابٌ {.  األصناميعين} َشيْئاً َوال َما اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوِلَياَء{. أي من املال والولد] ١٠: آل عمران[

  .أي دائم مؤمل} َعِظيٌم
  }َهذَا ُهدًى َوالَِّذيَن كَفَُروا بِآياِت َربِّهِْم لَُهْم َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَلِيٌم{ ١١: اآلية

يعين كل ما جاء به حممد صلى اهللا عليه : وقال ابن عباس. ابتداء وخرب؛ يعين القرآن} َهذَا ُهدًى{: قوله تعاىل
  .أي جحدوا دالئله} َوالَِّذيَن كَفَرُوا بِآياِت رَبِّهِْم{. لموس

فَأَْنَزلَْنا َعلَى الَِّذيَن {: الرجز العذاب؛ أي هلم عذاب من عذاب أليم دليله قوله تعاىل} لَُهْم َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَلِيٌم{
َوُيسْقَى {: القذر مثل الرجس؛ وهو كقوله تعاىلالرجز : وقيل. أي عذابا] ٥٩: البقرة[} ظَلَُموا رِجْزاً ِمَن السََّماِء

وضم الراء من الرجز ابن حميصن حيث . أي هلم عذاب من جترع الشراب القذر] ١٦: إبراهيم[} ِمْن َماٍء َصِديٍد
الباقون باخلفض نعتا . بالرفع؛ على معىن هلم عذاب أليم من رجز} أليم{وقرأ ابن كثري وابن حميصن وحفص . وقع

  .للرجز
كُُرونَ، اللَُّه الَِّذي َسخََّر لَكُُم الَْبْحَر لَِتجْرَِي الْفُلُْك ِفيِه بِأَْمرِِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْش{ ١٣ - ١٢: يةاآل



  }َيَتفَكَُّرونَ َوَسخََّر لَكُْم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َجِميعاً ِمْنُه إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآياتٍ ِلقَْومٍ
ذكر كمال } كُُرونَاللَُّه الَِّذي َسخََّر لَكُُم الَْبْحَر لَِتجْرَِي الْفُلُْك ِفيِه بِأَْمرِِه وَِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْش{: قوله تعاىل

ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َجِميعاً َوَسخََّر لَكُْم َما {. قدرته ومتام نعمته على عباده، وبني أنه خلق ما خلق ملنافعهم
بكسر امليم } مجيعا ِمنُُّه{وقرأ ابن عباس واجلحدري وغريمها . يعين أن ذلك فعله وخلقه وإحسان منه وإنعام} ِمْنُه

 أي تفضال} ِمنَّةً{وكذلك مسعت مسلمة يقرؤها : قال أبو عمرو. وتشديد النون وتنوين اهلاء، منصوبا على املصدر
وهو عند أيب حامت خرب ابتداء . على إضافة املن إىل هاء الكناية" مجيعا منه"وعن مسلمة بن حمارب أيضا . وكرما

  .}إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآياتٍ ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ{. وقراءة اجلماعة ظاهرة. حمذوف، أي ذلك، أو هو منه
  }ِذيَن ال َيْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه ِلَيْجزَِي قَْوماً بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَقُلْ لِلَِّذيَن آَمُنوا َيغِْفُروا لِلَّ{ ١٤: اآلية

. قم تصب خريا: تشبيها بالشرط واجلزاء كقولك} قل{جزم على جواب } قُلْ ِللَِّذيَن آَمُنوا َيْغِفرُوا{: قوله تعاىل
  على معىن قل: وقيل. هو على حذف الالم: وقيل

ونزلت اآلية . جواب أمر حمذوف دل الكالم عليه؛ قال علي بن عيسى واختاره ابن العريبهلم اغفروا يغفروا؛ فهو 
وذكر الواحدي . وهذا مل يصح: قال ابن العريب. بسبب أن رجال من قريش شتم عمر بن اخلطاب فهم أن يبطش به

املصطلق، فإهنم نزلوا على والقشريي وغريمها عن ابن عباس أن اآلية نزلت يف عمر مع عبداهللا بن أيب يف غزوة بين 
غالم عمر بن اخلطاب قعد : ما حبسك؟ قال: فأرسل عبداهللا غالمه ليستقي، وأبطأ عليه فقال" املريسيع"بئر يقال هلا 

فقال . على فم البئر، فما ترك أحدا يستقي حىت مأل قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقرب أيب بكر، ومأل ملواله
فبلغ عمر رضي اهللا عنه قول، فاشتمل على سيفه . مسن كلبك يأكلك: هؤالء إال كما قيلما مثلنا ومثل : عبداهللا

ملا : وروى عنه ميمون بن مهران قال. هذه رواية عطاء عن ابن عباس. يريد التوجه إليه ليقتله؛ فأنزل اهللا هذه اآلية
احتاج رب : قال يهودي باملدينة يقال له فنحاص ]٢٤٥: البقرة[} َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحَسناً{نزلت 
فلما مسع عمر بذلك اشتمل على سيفه وخرج يف طلبه؛ فجاء جربيل عليه السالم إىل النيب صلى اهللا : قال! حممد

أعلم أن عمر قد و. }قُلْ ِللَِّذيَن آَمُنوا َيْغِفُروا ِللَِّذيَن ال َيْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه{إن ربك يقول لك : "عليه وسلم فقال
يا : "أشتمل عل سيفه وخرج يف طلب اليهودي، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طلبه، فلما جاء قال

قُلْ ِللَِّذيَن {: فإن ربك يقول : "قال. أشهد أنك أرسلت باحلق. يا رسول اهللا، صدقت: قال" عمر، ضع سيفك
  .والذي بعثك باحلق ال ترى الغضب يف وجهي! ال جرم: قال. }اَم اللَِّهآَمُنوا َيْغِفرُوا ِللَِّذيَن ال َيْرُجونَ أَيَّ

وما ذكره املهدوي والنحاس فهو رواية الضحاك عن ابن عباس، وهو قول القرظي والسدي، وعليه يتوجه : قلت
يعفوا } ِفُرواَيْغ{ومعىن . وعلى أن اآلية نزلت باملدينة أو يف غزوة بين املصطلق فليست مبنسوخة. النسخ يف اآلية

الرجاء : وقيل. أي ال خيافون بأس اهللا ونقمه: وقيل. أي ال يرجون ثوابه} ال يَْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه{: ومعىن. ويتجاوزوا
  ال ختشون: واملعىن. أي ال ختافون له عظمة] ١٣: نوح[} َما لَكُْم ال تَْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً{: مبعىن اخلوف؛ كقوله

: وقيل. ال يأملون نصر اهللا ألوليائه وإيقاعه بأعدائه: وقيل. واأليام يعرب هبا عن الوقائع. مم اخلاليةمثل عذاب األ
وقرأ . بالياء على معىن ليجزي اهللا} لَِيْجزَِي{قراءة العامة } ِلَيْجزَِي قَْوماً بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَ{. املعىن ال خيافون البعث

بياء مضمومة } لُِيْجَزى{وقرأ أبو جعفر واألعرج وشيبة . بالنون على التعظيم} ْجزَِيلَِن{محزة والكسائي وابن عامر 
معناه ليجزي : وقال الكسائي. وهذا حلن ظاهر: قال أبو عمرو. بالنصب} قوما{وفتح الزاي على الفعل اجملهول، 

  :قال الشاعر". األنبياء"وأيب بكر يف سورة على قراءة ابن عامر } وَكَذَِلَك ُنجِِّي الُْمْؤِمنَِني{: اجلزاء قوما، نظريه



  لَُسبَّ بذلك اجلروِ الكالبا... ولو َولَدت قُفرية جرو كلب 
  .أي لَُسبَّ السب

  }َمْن َعِملَ صَاِلحاً فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها ثُمَّ إِلَى رَبِّكُْم ُتْرَجُعونَ{ ١٥: اآلية
  .تقدم
ْيَنا بَنِي إِْسرائيلَ الِْكتَاَب وَالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ َوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّلَْناُهْم َعلَى َولَقَْد آَت{ ١٧ - ١٦: اآلية

إِنَّ رَبََّك َيقِْضي بَْيَنُهمْ َيْوَم بَْيَنُهْم الْعَالَِمَني، َوآَتيَْناُهْم بَيَِّناٍت ِمَن الْأَْمرِ فََما اْخَتلَفُوا إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهمُ الِْعلُْم بَْغياً 
  }الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ

: وقيل. الفهم يف الكتاب: احلكم} وَالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ{. يعين التوراة} َولَقَْد آَتْيَنا َبنِي إِْسرائيلَ الِْكتَاَب{: قوله تعاىل
. يعين األنبياء من وقت يوسف عليه السالم إىل زمن عيسى عليه السالم }والنبوة{. احلكم على الناس والقضاء

  أي احلالل} َوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت{

} وَفَضَّلَْناُهْم َعلَى الَْعالَمَِني{. يعين املن والسلوى يف التيه: وقيل. من األقوات والثمار واألطعمة اليت كانت بالشام
يعين أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشواهد : قال ابن عباس} َتْيَناُهْم َبيِّنَاٍت ِمَن الْأَْمرَِوآ{. أي على عاملي زماهنم

بينات األم شرائع واضحات يف احلالل واحلرام : وقيل. نبوته بأنه يهاجر من هتامة إىل يثرب، وينصره أهل يثرب
يريد يوشع بن نون؛ فآمن بعضهم وكفر بعضهم؛ حكاه } الِْعلُْم فََما اْخَتلَفُوا إِلَّا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم{. ومعجزات
أي حسدا } َبْغياً َبْينَُهْم{. نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم فاختلفوا فيها} إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهمُ الِْعلُْم{: وقيل. النقاش

أي بغى بعضهم على بعض يطلب الفضل } َبْغياً{معىن : قيل. على النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ قال معناه الضحاك
والرياسة، وقتلوا األنبياء؛ فكذا مشركو عصرك يا حممد، قد جاءهتم البينات ولكن أعرضوا عنها للمنافسة يف 

  .نيايف الد} َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ{. أي حيكم ويفصل} إِنَّ رَبََّك يَقِْضي َبْيَنُهْم{. الرياسة
ا َوال َتتَّبِْع أَْهَواَء الَِّذيَن ال ثُمَّ َجَعلَْناَك َعلَى َشرِيَعٍة ِمَن الْأَْمرِ فَاتَّبِعَْها َوال َتتَّبِْع أَْهَواَء الَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ فَاتَّبِْعَه{ ١٨: اآلية

  }َيْعلَُمونَ
وهي مورد  -ويقال ملشرعة املاء . املذهب وامللة: الشريعة يف اللغة }ثُمَّ َجَعلَْناَك َعلَى شَرِيَعٍة ِمَن الْأَمْرِ{: قوله تعاىل
. ما شرع اهللا لعباده من الدين؛ واجلمع الشرائع: فالشريعة. ومنه الشارع ألنه طريق إىل املقصد. شريعة: -الشاربة 

أي على منهاج واضح } ِمَن الْأَْمرِ َجَعلَْناَك َعلَى شَرِيَعٍة{: فمعىن. املذاهب اليت شرعها اهللا خللقه: والشرائع يف الدين
الشريعة األم : قتادة. أي على هدى من األمر} َعلَى َشرِيعٍَة{: وقال ابن عباس. من أمر الدين يشرع بك إىل احلق

  البينة؛ ألهنا: مقاتل. والنهي واحلدود والفرائض

قال ابن . الدين؛ ألنه طريق النجاة: ن زيداب. السنة؛ ألنه يسنت بطريقة من قبله من األنبياء: الكليب. طريق إىل احلق
} فَاتََّبُعوا أَْمَر ِفْرَعْونَ َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرشِيٍد{: مبعىن الشأن كقوله: أحدمها: واألمر يرد يف اللغة مبعنيني: العريب

ون مرادا هاهنا؛ وكالمها يصح أن يك. أحد أقسام الكالم الذي يقابله الذي يقابله النهي: والثاين]. ٩٧: هود[
ثُمَّ أَْوحَْيَنا إِلَْيكَ أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِبَْراِهيمَ {: مث جعلناك على طريقة من الدين وهي ملة اإلسالم؛ كما قال تعاىل: وتقديره

  ].١٢٣: النحل[} َحنِيفاً َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني
حيد واملكارم واملصاحل، وإمنا خالف بينهما يف الفروع حسبما وال خالف أن اهللا تعاىل مل يغاير بني الشرائع يف التو

  .علمه سبحانه



ظن بعض من يتكلم يف العلم أن هذه اآلية دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ ألن اهللا : قال ابن العريب
اهللا عليه وسلم وأمته  تعاىل أفرد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمته يف هذه اآلية بشريعة، وال ننكر أن النيب صلى

منفردان بشريعة، وإمنا اخلالف فيما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا يف معرض املدح والثناء 
: وعنه. قريظة والنضري: وقال ابن عباس. يعين املشركني} َوال َتتَّبِْع أَْهَواَء الَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ{. هل يلزم اتباعه أم ال

  .ت ملا دعته قريش إىل دين آبائهنزل
  }ُمتَّقَِنيإِنَُّهْم لَْن ُيْغُنوا عَْنَك ِمَن اللَِّه َشْيئاً َوإِنَّ الظَّاِلِمَني بَْعُضُهمْ أَْولَِياُء َبْعضٍ وَاللَُّه َوِليُّ الْ{ ١٩: اآلية

َوإِنَّ {. أهواءهم ال يدفعون عنك من عذاب اهللا شيئا أي إن اتبعت} إِنَُّهْم لَْن ُيْغنُوا َعْنَك ِمَن اللَِّه شَْيئاً{: قوله تعاىل
َواللَّهُ {. يريد أن املنافقني أولياء اليهود: قال ابن عباس. أي أصدقاء وأنصار وأحباب} الظَّاِلِمَني َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ

  .عاصيالذين أتقوا الشرك وامل: واملتقون هنا. أي ناصرهم ومعينهم} َوِليُّ الُْمتَِّقَني

  }َهذَا َبَصاِئُر ِللنَّاسِ َوُهدًى َوَرْحَمةٌ ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ{ ٢٠: اآلية
ابتداء وخرب؛ أي هذا الذي أنزلت عليك براهني ودالئل ومعامل للناس يف احلدود } َهذَا َبصَاِئُر ِللنَّاسِ{: قوله تعاىل
أي رشد وطريق يؤدي إىل اجلنة } ةٌ ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَوَُهدًى َوَرْحَم{. أي هذه اآليات} هذه بصائر{وقرئ . واألحكام
  .}ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ{يف اآلخرة } َوَرْحَمةٌ{. ملن أخذ به

اُهمْ أَْم َحِسَب الَِّذيَن اجَْتَرحُوا السَّيِّئَاِت أَنْ َنْجَعلَُهْم كَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت سََواًء َمحَْي{ ٢١: اآلية
  }َماُتُهْم َساَء َما َيْحكُُمونََوَم

. االكتساب؛ ومنه اجلوارح، وقد تقدم: واالجتراح. أن اكتسبوها} أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتََرُحوا السَّيِّئَاِت{: قوله تعاىل
بة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عت} الَِّذيَن اْجتََرُحوا{: قال الكليب} أَنْ َنْجَعلَُهْم كَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت{

. حني برزوا إليهم يوم بدر فقتلوهم -رضي اهللا عنهم  -علي ومحزة وعبيدة بن احلارث } الَِّذيَن آَمُنوا{و . عتبة
إهنم يعطون يف اآلخرة خريا مما يعطاه املؤمن؛ كما أخرب الرب عنهم يف : نزلت يف قوم من املشركني قالوا: وقيل
استفهام معطوف معناه } أم حسب{: وقوله]. ٥٠: فصلت[} ُرجِْعتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ ِلي ِعْنَدُه لَلُْحْسَنىوَلَِئْن {: قوله

فيه إضمار؛ أي واهللا : وقوم يقولون. وأهل العربية جيوزون ذلك من غري عطف إذا كان متوسطا للخطاب. اإلنكار
هي أم املنقطعة، ومعىن اهلمزة فيها إنكار : وقيل. مويل املتقني أفيعلم املشركون ذلك أم حسبوا أنا نسوي بينه

حمياهم {والضمري يف . بالرفع على أنه خرب ابتداء مقدم، أي حمياهم ومماهتم سواء} سواء{وقراءة العامة . احلسبان
بالنصب، } سواًء{وقرأ محزة والكسائي واألعمش . يعود على الكفار، أي حمياهم حميا سوء ومماهتم كذلك} ومماهتم

  معناه: واختاره أبو عبيد قال

بالنصب؛ على معىن سواء يف حمياهم ومماهتم؛ فلما } ومماَتهم{وقرأ األعمش أيضا وعيسى بن عمر . جنعلهم سواء
أن جنعل حمياهم ومماهتم سواء : وجيوز أن يكون بد ال من اهلاء وامليم يف جنعلهم؛ املعىن. أسقط اخلافض انتصب

املؤمن : قال جماهد. للكفار واملؤمنني مجيعا} حمياهم ومماهتم{وجيوز أن يكون الضمري يف  .كمحيا الذين آمنوا ومماهتم
وذكر ابن املبارك أخربنا شعبة عن عمرو بن مرة عن . ميوت مؤمنا ويبعث مؤمنا، والكافر ميوت كافرا ويبعث كافرا

رأيته ذات ليلة حىت أصبح أو  هذا مقام متيم الداري، لقد: قال رجل من أهل مكة: أيب الضحا عن مسروق قال
أَْم َحِسبَ الَِّذيَن اْجتََرُحوا السَّيِّئَاتِ أَنْ َنْجَعلَُهمْ {قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب اهللا ويركع ويسجد ويبكي 

فمر هبذه  بت عند الربيع بن خيثم ذات ليلة فقام يصلي: وقال بشري. اآلية كلها} كَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت



كثريا ما رأيت الفضيل بن عياض : وقال إبراهيم بن األشعث. اآلية فمكث ليله حىت أصبح مل يعدها ببكاء شديد
من أي الفريقني أنت؟ وكانت هذه اآلية ! ليت، شعري: يردد من أول الليل إىل آخره هذه اآلية ونظريها، مث يقول

  .تسمى مبكاة العابدين ألهنا حمكمة
  }َخلََق اللَُّه السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ َولُِتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كَسََبْت َوُهْم ال ُيظْلَُمونََو{ ٢٢: اآلية

كُلُّ َنفْسٍ بَِما {. أي ولكي جتزى} َولُِتجَْزى{.أي باألمر احلق} َوَخلََق اللَُّه السََّماوَاِت وَالْأَْرَض بِالَْحقِّ{: قوله تعاىل
  .}َوُهمْ ال ُيظْلَُمونَ{. أي يف اآلخرة }كََسَبْت
ى َبَصرِِه ِغَشاَوةً أَفََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهَواُه َوأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ َعلَ{ ٢٣: اآلية

  }فََمْن َيْهِديِه ِمْن َبْعِد اللَِّه أَفَال َتذَكَُّرونَ
ذلك الكافر اختذ دينه ما يهواه؛ فال : قال ابن عباس واحلسن وقتادة} أَفَرَأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه هََواُه{: وله تعاىلق

  أفرأيت من جعل إهله الذي يعبده ما يهواه أو يستحسنه؛ فإذا استحسن: وقال عكرمة. يهوى شيئا إال ركبه

كان أحدهم يعبد احلجر؛ فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد : قال سعيد بن جبري. شيئا وهويه اختذه إهلا
وقال سفيان . نزلت يف احلارث بن قيس السهمي أحد املستهزئني، ألنه كان يعبد ما هتواه نفسه: وقال مقاتل. اآلخر

ا لذوي العقول املعىن أفرأيت من ينقاد هلواه ومعبوده تعجيب: وقيل. إمنا عبدوا احلجارة ألن البيت حجارة: بن عيينة
وقال . أفرأيت من اختذ هواه إهله: يف هذه اآلية تقدمي وتأخري، جمازه: وقال احلسن بن الفضل. من هذا اجلهل

ما ذكر اهللا هوى يف القرآن إال ذمه، : وقال ابن عباس. إمنا مسي اهلوى هوى ألنه يهوي بصاحبه يف النار: الشعيب
} وَاتََّبَع هََواُه َوكَانَ أَْمُرُه فُرُطاً{: وقال تعاىل]. ١٧٦: األعراف[} َمثَلُُه كََمثَلِ الْكَلْبَِواتََّبَع َهَواُه فَ{: قال اهللا تعاىل

]. ٢٩: الروم[} َبلِ اتََّبَع الَِّذيَن ظَلَُموا أَهَْواَءُهْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ فََمْن َيْهِدي َمْن أََضلَّ اللَُّه{: وقال تعاىل]. ٢٨: الكهف[
َوال َتتَّبِعِ الَْهَوى {: وقال تعاىل]. ٥٠: القصص[} َمْن أََضلُّ ِممَّنِ اتََّبَع هََواُه بَِغْيرِ ُهدًى ِمَن اللَِّهَو{: وقال تعاىل

ال يؤمن : "وقال عبداهللا بن عمرو بن العاص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم]. ٢٦: ص[} فَُيِضلََّك َعْن َسبِيلِ اللَِّه
ما عبد حتت : "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: وقال أبو أمامة". ا جئت بهأحدكم حىت يكون هواه تبعا مل

الكيس من دان نفسه : "وقال شداد بن أوس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم". السماء إله أبغض إىل اهللا من اهلوى
إذا رأيت شحا مطاعا : "وقال عليه السالم". والفاجر من أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا. وعمل ملا بعد املوت

وقال صلى اهللا " . وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك خباصة نفسك ودع عنك أمر العامة
واملنجيات . ثالث مهلكات وثالث منجيات فاملهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب املرء بنفسه: "عليه وسلم

: وقال أبو الدرداء رضي اهللا عنه". غىن والفقر والعدل يف الرضا والغضبخشية اهللا يف السر والعالنية والقصد يف ال
  إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه؛ فإن كان عمله

  :وقال األصمعي مسعت رجال يقول. تبعا هلواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صاحل
  فقد لقيت هوانافإذا هويت ... إن اهلوان هو اهلوى قلب امسه 
  :هوان سرقت نونه، فأخذه شام فنظمه وقال: وسئل ابن املقفع عن اهلوى فقال

  فإذا هويت فقد لقيت هوانا... نون اهلوان من اهلوى مسروقة 
  :وقال آخر

  فإذا هويت فقد كسبت هوانا... إن اهلوى هلو اهلوان بعينه 



  كانافاخضع حلبك كائنا من ... وإذا هويت فقد تعّبدك اهلوى 
  :ولعبداهللا بن املبارك

  أال يرى لك عن هواك نزوع... ومن الباليا للبالء عالمة 
  واحلر يشبع تارة وجيوع... العبد عبد النفس يف شهواهتا 

  :والبن دريد
  وكان إليها للخالف طريق... إذا طالبتك النفس يوما بشهوه 
  هواك عدو واخلالف صديق... فدعها وخالف ما هويت فإمنا 

  : عبيد الطوسيوأليب
  فاغرة حنو هواها فاها... والنفس إن أعطيتها مناها 
مذ : مذ كم؟ قال: قلت. قال نعم. أنت عليل: مررت براهب فوجدته حنيفا فقلت له: وقال أمحد بن أيب احلوارى

. ىخمالفة اهلو: قلت وما الكي؟ قال. قد أعياين الدواء وقد عزمت على الكي: قلت فتداوى؟ قال! عرفت نفسي
إذا شككت يف أمرين ومل تدر خريمها : وقال وهب. فان خالفته فدواؤك. هواك داؤك: وقال سهل بن عبداهللا التري
  .فانظر أبعدمها من هواك فأته

َوأَمَّا {: وللعلماء يف هذا الباب يف ذم اهلوى وخمالفته كتب وأبواب أشرنا إىل ما فيه كفاية منه؛ وحسبك بقوله تعاىل
  ].٤١:النازعات[} فَإِنَّ الَْجنَّةَ ِهَي الَْمأَْوى. اَم َربِِّه َونََهى النَّفَْس َعنِ الَْهَوىَمْن َخاَف َمقَ
أضله عن الثواب على علم منه بأنه ال : وقيل. أي على علم قد علمه منه} وَأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ{: قوله تعاىل
. على علم منه أنه ضال؛ واملعىن متقارب: مقاتل. نه سيضلأي على علم قد سبق عنده أ: وقال ابن عباس. يستحقه
: جيوز أن يكون حاال من الفاعل؛ املعىن} على علم{: مث قيل. على علم من عابد الصنم أنه ال ينفع وال يضر: وقيل

وجيوز أن يكون حاال من املفعول؛ . أضله على علم منه به، أي أضله عاملا بأنه من أهل الضالل يف سابق علمه
أي طبع على مسعه حىت ال يسمع } َوخََتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه{. أضله يف حال علم الكافر بأنه ضال: فيكون املعىن

وقرأ محزه . أي غطاء حىت ال يبصر الرشد} َوَجَعلَ َعلَى َبَصرِِه ِغَشاَوةً{. الوعظ، وطبع على قلبه حىت ال يفقه اهلدى
  :ري ألف وقال الشاعربفتح الغني من غ" غشوة"والكسائي 

  ميينا ومالك أبدى اليمينا... أما والذي أنا عبد له 
  لقد كنت أصفيتك الود حينا... لئن كنت ألبستين غشوة 

  .تتعظون وتعرفون أنه قادر على ما يشاء} أَفَال َتذَكَُّرونَ{. أي من بعد أن أضله} َمْن َيْهِديِه ِمْن َبْعِد اللَِّه{
: مث قيل. قدرية واإلمامية وسلك سبيلهم يف االعتقاد؛ إذ هي مصرحة مبنعهم من اهلدايةوهذه اآلية ترد على ال

إنه خارج خمرج الدعاء بذلك عليهم؛ كما : وقيل. إنه خارج خمرج اخلرب عن أحواهلم} َوخََتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه{
  وحكى ابن جريج أهنا نزلت". البقرة"تقدم يف أول 

نزلت : وقال مقاتل. وحكى النقاش أهنا نزلت يف احلارث بن نوفل بن عبد مناف. ن الغياطلةيف احلارث بن قيس م
يف أيب جهل، وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن املغرية، فتحدثا يف شأن النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

يا أبا عبد مشس، كنا نسميه يف : ؟ قال!وما دلك على ذلك! فقال له مه! واهللا إين ألعلم إنه لصادق: فقال أبو جهل
فما : قال! واهللا إين ألعلم إنه لصادق!! صباه الصادق األمني؛ فلما مت عقله وكمل رشده، نسميه الكذاب اخلائن



تتحدث عين بنات قريش أين قد اتبعت يتيم أيب طالب من أجل كسرة، والالت : مينعك أن تصدقه وتؤمن به؟ قال
  .}َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه{: فنزلت. والعزى إن اتبعته أبدا

ْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِلَّا َوقَالُوا َما ِهَي إِلَّا حََياُتَنا الدُّنَْيا َنُموُت وََنْحَيا َوَما ُيْهِلكَُنا إِلَّا الدَّْهُر َوَما لَُهْم بِذَِلَك ِم{ ٢٤: اآلية
  }َيظُنُّونَ

. هذا إنكار منهم لآلخرة وتكذيب للبعث وإبطال للجزاء} لَّا َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنمُوُت وََنْحيَاَوقَالُوا َما ِهيَ إِ{: قوله تعاىل
ميوت بعضنا : وقيل. بضم النون} وحنيا{وقرئ . أي منوت حنن وحتيا أوالدنا؛ قال الكليب} َنُموُت َوَنْحَيا{: ومعىن

: قال جماهد} َوَما ُيهِْلكَُنا إِلَّا الدَّهُْر{. هي قراءة ابن مسعودفيه تقدمي وتأخري؛ أي حنيا ومنوت؛ و: وقيل. وحييا بعضنا
كان أهل اجلاهلية : وقال ابن عيينة. }إال دهر مير{وقرئ . إال العمر، واملعىن واحد: وقال قتادة. يعين السنني واأليام

وما يهلكنا إال املوت؛ : طربوقال ق. الدهر هو الذي يهلكنا وهو الذي حييينا ومييتنا؛ فنزلت هذه اآلية: يقولون
  :وأنشد قول أيب ذؤيب

  والدهر ليس مبعتب من جيزع... أمن املنون وريبها تتوجع 

كان أهل اجلاهلية : "وروى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. أي وما يهلكنا إال اهللا: وقال عكرمة
يؤذيين ابن آدم : يتنا وحييينا فيسبون الدهر قال اهللا تعاىليقولون ما يهلكنا إال الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ومي
  ".يسب الدهر وأنا الدهر بيدي األمر أقلب الليل والنهار

ويف املوطأ عن أيب هريرة أن . وخرجه مسلم أيضا وأبو داود. إىل آخره نص البخاري ولفظه" قال اهللا"قوله : قلت
وقد استدل هبذا احلديث ". أحدكم يا خيبة الدهر فإن اهللا هو الدهرال يقولن : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

من مل جيعله من العلماء امسا إمنا خرج ردا على العرب يف جاهليتها؛ فإهنم : وقال. إن الدهر من أمساء اهللا: من قال
أو ضيم أو مكروه  كانوا يعتقدون أن الدهر هو الفاعل كما أخرب اهللا عنهم يف هذه اآلية؛ فكانوا إذا أصاهبم ضر

ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر؛ أي إن اهللا هو الفاعل هلذه األمور : نسبوا ذلك إىل الدهر فقيل هلم على ذلك
ودل على صحة هذا ما ذكره من حديث أيب . اليت تضيفوهنا إىل الدهر فريجع السب إليه سبحانه؛ فنهوا عن ذلك

ولقد أحسن . احلديث..." قال اهللا تبارك وتعاىل يؤذيين ابن آدم: "يه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عل: هريرة قال
  :من قال، وهو أبو علي الثقفي

  ال تلم الدهر على غدره... يا عاتب الدهر إذا نابه 
  وينتهي الدهر إىل أمره... الدهر مأمور، له آمر 
  تزداد أضعافا على كفره... كم كافر أمواله مجة 

  يزداد إميانا على فقره.. .ومؤمن ليس له درهم 
  :وأنشد! إياك يا بين وذكر الدهر: وروي أن سامل بن عبداهللا بن عمر كان كثريا ما يذكر الدهر فزجره أبوه وقال

  وال جالب البلوى فال تشتم الدهرا... فما الدهر باجلاين لشيء حلينة 
  على معشر جيعل مياسريهم عسرا... ولكن مىت ما يبعث اهللا باعثا 

وهل كان أحد يسب اهللا : ؟ فقلت" فإن اهللا هو الدهر: "أال تراه يقول: ناظرت بعض امللحدة فقال: ل أبو عبيدوقا
  :يف آباد الدهر، بل كانوا يقولون كما قال األعشى

  وإن يف السفر إذ مضوا مهال... إن حمال وإن مرحتال 



  ل ووىل املالمة الرجال... استأثر اهللا بالوفاء وبالعد 
ومن شأن العرب أن يذموا الدهر عند املصائب والنوائب؛ حىت ذكروه يف أشعارهم، ونسبوا : عبيد قال أبو

  :قال عمرو بن قميئة. األحداث إليه
  فكيف مبن يرمى وليس برام... رمتين بنات الدهر من حيث ال أرى 

  ولكنين أرمى بغري سهام... فلو أهنا نبل إذاً التقيتها 
  أنوء ثالثا بعدهن قيامي... عصا على الراحتني مرة وعلى ال

وََما لَُهْم بِذَِلكَ {. ينسبون ذلك إىل الدهر ويضيفونه إليه، واهللا سبحانه الفاعل ال رب سواه. ومثله كثري يف الشعر
. بالظنأي ما هم إال يتكلمون } إِنْ ُهْم إِلَّا َيظُنُّونَ{. زائدة؛ أي قالوا ما قالوا شاكني} من{و . أي علم} ِمْن ِعلْمٍ إ

وكان املشركون أصنافا، منهم هؤالء، ومنهم من كان يثبت الصانع وينكر البعث، ومنهم من كان يشك يف البعث 
وحدث يف اإلسالم أقوام ليس ميكنهم إنكار البعث خوفا من املسلمني؛ فيتأولون ويرون القيامة . وال يقطع بإنكاره

لألرواح بزعمهم؛ فشر هؤالء أضر من شر مجيع الكفار؛ ألن موت البدن، ويرون الثواب والعقاب إىل خياالت تقع 
منوت وحتيا آثارنا؛ : وقيل. واملشرك اجملاهر بشركه حيذره املسلم. هؤالء يلبسون على احلق، ويغتر بتلبيسهم الظاهر

  .يف موات فتحيا به. أشاروا إىل التناسخ؛ أي ميوت الرجل فتجعل روحه: وقيل. فهذه حياة الذكر
اِدِقَني، قُلِ اللَُّه َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياتَُنا َبيِّنَاٍت َما كَانَ ُحجَّتَُهْم إِلَّا أَنْ قَالُوا ائُْتوا بِآبَاِئَنا إِنْ كُْنُتمْ َص{ ٢٦ - ٢٥: اآلية

  }أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ ُيحْيِيكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ َيْجَمُعكُمْ إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة ال َرْيَب ِفيِه َولَِكنَّ

أي وإذ تقرأ على هؤالء املشركني آياتنا املنزلة يف جواز البعث مل يكن مث } َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياتَُنا َبيِّنَاٍت{: قوله تعاىل
إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا {خرب كان واالسم } ُحجََّتُهْم} {َما كَانَ ُحجَّتَُهْم إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَاِئَنا إِنْ كُْنُتمْ َصاِدقَِني{دفع 
يعين بعد كونكم نطفا أمواتا } قُلِ اللَُّه ُيْحيِيكُْم{املوتى نسأهلم عن صدق ما تقولون، فرد اهللا عليهم بقوله } بِآَبائَِنا

أن اهللا } َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ ال َيْعلَُمونَ{. كما أحياكم يف الدنيا} ِفيِهثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ َيْجَمُعكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ال َرْيَب {
ألهنم أدلوا به كما يديل احملتج : فإن قلت مل مسي قوهلم حجة وليس حبجة؟ قلت: الزخمشري. يعيدهم كما بدأهم

أو ألنه يف أسلوب . م حجةأو ألنه يف حسباهنم وتقديره. حبجته، وساقوه مساقها فسميت حجة على سبيل التهكم
  :قوله

  حتية بينهم ضرب وجيع
قُلِ {: كيف وقع قوله: فإن قلت. واملراد نفي أن تكون هلم حجة البتة. ما كان حجتهم إال ما ليس حبجة: كأنه قيل

ا الرسل، وحسبوا أن ما ملا أنكروا البعث وكذبو: ؟ قلت} ائُْتوا بِآَبائَِنا إِنْ كُْنُتمْ َصاِدقَِني{جواب } اللَُّه ُيْحيِيكُْم
قالوه قول مبكت ألزموا ما هم مقرون به من أن اهللا عز وجل وهو الذي حيييهم مث مييتهم، وضم إىل إلزام ذلك 

إلزام ما هو واجب اإلقرار به إن أنصفوا وأصغوا إىل داعى احلق وهو مجعهم يوم القيامة، ومن كان قادرا على ذلك 
  .وكان أهون شيء عليه كان قادرا على اإلتيان بآبائهم،

  }َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيْوَمِئذٍ َيْخَسُر الُْمْبِطلُونَ{ ٢٧: اآلية
} يوم} {الُْمْبِطلُونَ َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيْومَِئٍذ َيْخَسُر{. خلقا وملكا} َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ{: قوله تعاىل

ـ    تكرير للتأكيد} يومئذ{و } خيسر{األول منصوب ب



حمذوف، } خيسر{، ومفعول } خيسر} {يومئذ{والعامل يف . إن التقدير وله امللك يوم تقوم الساعة: وقيل. أو بدل
  .واملعىن خيسرون منازهلم يف اجلنة

  }مٍَّة ُتدَْعى إِلَى ِكتَابَِها الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َما كُنُْتْم َتْعَملُونََوتََرى كُلَّ أُمٍَّة َجاِثَيةً كُلُّ أُ{ ٢٨: اآلية -
: ويف اجلاثية تأويالت مخس. أهل كل ملة: واألمة هنا. أي من هول ذلك اليوم} َوَتَرى كُلَّ أُمٍَّة جَاِثيَةً{: قوله تعاىل
. ألرض منه إال ركبتاه وأطراف أناملهاملستوفز الذي ال يصيب ا: وقال سفيان. مستوفزة: قال جماهد: األول

: الثالث. املعىن وترى أهل كل دين جمتمعني: الفراء. جمتمعة قاله ابن عباس: الثاين. ذلك عند احلساب: الضحاك
: واجلثو. باركة على الركب قاله احلسن: اخلامس. خاضعة بلغة قريش، قال مؤرج: الرابع. متميزة، قاله عكرمة
وأصل ": مرمي"ا على ركبتيه جيثو وجيثي ُجثُّوا وجُِثيا، على فعول؟؟ منها، وقد مضى يف جث. اجللوس على الركب

  :قال طرفه يصف قربين. اجلماعة من كل شيء: اجلثوة
  صفائح صم من صفيح منضد... ترى جثوتني من تراب عليهما 

وقد روى سفيان . ارا للحسابإنه عام للمؤمن والكافر انتظ: وقيل. هو خاص بالكفار، قاله حيي بن سالم: مث قيل
" كأين أراكم بالكوم جاثني دون جهنم: "بن عيينة عن عمرو عن عبداهللا بن باباه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

إن يف يوم القيامة لساعة هي عشر سنني خير الناس فيها جثاة على ركبهم حىت إن : وقال سلمان. ذكره املاوردي
إىل : قال حيي بن سالم} كُلُّ أُمٍَّة ُتدَْعى إِلَى ِكتَابِهَا{". ال أسألك اليوم إال نفسي"ي إبراهيم عليه السالم ليناد

  إىل كتاهبا الذي كان يستنسخ هلا فيه ما عملت من خري وشر،: وقيل. حساهبا

ينظر هل وقيل كتاهبا املنزل عليها ل. ما كتبت املالئكة عليها} كتاهبا{: وقيل. وهو معىن قول جماهد. قال مقاتل
بالنصب على البدل من } كُلَّ أُمٍَّة{وقرأ يعقوب احلضرمي . الكتاب ها هنا اللوح احملفوظ: وقيل. عملوا مبا فيه

األوىل ملا يف الثانية من اإليضاح الذي ليس يف األوىل، إذ ليس يف جثوها شيء من حال شرح اجلثو كما يف } كل{
والرفع على . مضمرا" ترى"انتصب بإعمال : وقيل. عاؤها إىل كتاهباالثانية من ذكر السبب الداعي إليه وهو استد

  .من خري أو شر} الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ{. االبتداء
  }َهذَا ِكَتاُبَنا َيْنِطُق َعلَْيكُْم بِالَْحقِّ إِنَّا كُنَّا َنْستَْنِسُخ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ{ ٢٩: اآلية

وهو . أي يشهد} َيْنِطُق َعلَْيكُمْ بِالْحَقِّ{. وقيل من قول املالئكة. قيل من قول اهللا هلم} َهذَا ِكتَاُبنَا{ :قوله تعاىل
إهنم يقرؤونه فيذكرهم الكتاب ما عملوا، فكأنه ينطق عليهم، : وقيل. نطق الكتاب بكذا أي بني: استعارة يقال
ويف ]. ٤٩: الكهف[} َهذَا الِْكتَابِ ال ُيغَاِدُر صَِغَريةً َوال كَبَِريةً إِلَّا أَْحَصاهَا َوَيقُولُونَ َيا َوْيلََتَنا مَالِ{: دليله قوله
يف، موضع احلال من الكتاب، أو من " ينطق"و. وقد تقدم} َولََدْيَنا ِكتَاٌب َيْنِطُق بِالَْحقِّ َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ{: املؤمنني

أي } إِنَّا كُنَّا َنْستَْنِسُخ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ{. اخلرب} ينطق{و } هذا{ من بدال} كتابنا{ذا، أو خرب ثان لذا، أو يكون 
إن هللا مالئكة ينزلون كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بين : قال علي رضي اهللا عنه. نأمر بنسخ ما كنتم تعملون

رمضان كل ما يكون من أعمال إن اهللا وكل مالئكة مطهرين فينسخون من أم الكتاب يف : وقال ابن عباس. آدم
بين آدم فيعارضون حفظة اهللا على العباد كل مخيس، فيجدون ما جاء به احلفظة من أعمال العباد موافقا ملا يف 

وهل يكون النسخ إال من : قال ابن عباس. كتاهبم الذي استنسخوا من ذلك الكتاب ال زيادة فيه وال نقصان
  ةنستنسخ ما كتبته احلفظ: احلسن. كتاب



حتمل احلفظة كل يوم ما كتبوا على العبد، مث : وقيل. على بين آدم، ألن احلفظة ترفع إىل اخلزنة صحائف األعمال
إن املالئكة إذا : وقيل. إذا عادوا إىل مكاهنم نسخ منه احلسنات والسيئات، وال حتول املباحات إىل النسخة الثانية

بت عنده منها ما فيه ثواب وعقاب، ويسقط من مجلتها ما ال ثواب رفعت أعمال العباد إىل اهللا عز وجل أمر بأن يث
  .فيه وال عقاب

َوأَمَّا  فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَُيْدِخلُُهْم َربُُّهْم ِفي َرْحَمِتِه ذَِلَك ُهَو الْفَْوزُ الُْمبُِني،{ ٣١ - ٣٠: اآلية
  }ْن آيَاِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَاْسَتكَْبرُْتْم َوكُْنُتْم قَْوماً ُمْجرِِمَنيالَِّذيَن كَفَُروا أَفَلَمْ َتكُ

ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الُْمبُِني، َوأَمَّا {أي اجلنة } فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَُيْدِخلُُهمْ َربُُّهْم ِفي َرحَْمِتِه{: قوله تعاىل
. عن قبوهلا} فَاسَْتكْبَْرُتْم{. وهو استفهام توبيخ. أي فيقال هلم ذلك} ا أَفَلَمْ َتكُْن آيَاِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْمالَِّذيَن كَفَُرو

فالن جرمية أهله إذا كان كاسبهم، فاجملرم من أكسب : يقال. أي مشركني تكسبون املعاصي} َوكُنُْتْم قَْوماً ُمْجرِمَِني{
فاجملرم ضد املسلم فهو املذنب ] ٣٥: القلم[} أَفََنجَْعلُ الُْمْسِلِمَني كَالُْمْجرِمَِني{: اىلوقد قال اهللا تع. نفسه املعاصي
  .بالكفر إذا

َنْحنُ  ا ظَنَّاً َوَماوَإِذَا ِقيلَ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ وَالسَّاَعةُ ال َرْيَب ِفيَها قُلُْتْم َما َنْدرِي َما السَّاَعةُ إِنْ َنظُنُّ إِلَّ{ ٣٢: اآلية
  }بُِمْسَتْيِقنَِني
بالنصب } وَالسَّاَعةَ{وقرأ محزة } وَالسَّاَعةُ ال َرْيَب ِفيهَا{. أي البعث كائن} َوإِذَا ِقيلَ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ{: قوله تعاىل

  الباقون بالرفع على االبتداء، أو العطف. }َوْعَد{عطفا على 

سن على الضمري الذي يف املصدر، ألنه غري مؤكد، والضمري املرفوع إمنا يعطف وال حي. }إِنَّ َوْعَد اللَِّه{على موضع 
: تقديره عند املربد} إِنْ َنظُنُّ إِلَّا ظَنَّاً{. هل هي حق أم باطل} قُلُْتْم َما َنْدرِي َما السَّاَعةُ{. عليه بغري تأكيد يف الشعر

َوَما َنْحُن {أي وقلتم إن نظن إال ظنا : وقيل. نون ظناإن نظن إال أنكم تظ: التقدير: وقيل. إن حنن إال نظن ظنا
  .أن الساعة آتية} بُِمْسَتْيِقنَِني

  }وََبَدا لَُهمْ َسيِّئَاُت َما َعِملُوا َوَحاَق بِهِْم َما كَاُنوا بِِه َيْستَْهزِئُونَ{ ٣٣: اآلية
. أي نزل هبم وأحاط} َوحَاَق بِهِْم{. سيئات ما عملواأي ظهر هلم جزاء } َوَبَدا لَُهْم َسيِّئَاُت َما َعِملُوا{: قوله تعاىل

  .من عذاب اهللا} َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ{
  }َوِقيلَ الَْيْوَم َنْنَساكُْم كََما َنسِيُتْم لِقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا َوَمأَْواكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن نَاِصرِيَن{ ٣٤: اآلية

أي نترككم يف النار كما تركتم لقاء يومكم هذا أي } الَْيْوَم نَْنَساكُْم كََما َنِسيُتْم ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَاَوقِيلَ {: قوله تعاىل
  .من ينصركم} َوَما لَكُْم ِمْن َناِصرِيَن{. أي مسكنكم ومستقركم} وََمأَْواكُُم النَّاُر{. تركتم العمل له

  }ْم آَياتِ اللَِّه ُهُزواً َوغَرَّْتكُمُ الَْحيَاةُ الدُّْنَيا فَالَْيْوَم ال ُيخَْرُجونَ ِمْنَها َوال ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَذَِلكُْم بِأَنَّكُُم اتََّخذُْت{ ٣٥: اآلية
خدعتكم  أي} َوغَرَّْتكُُم الْحََياةُ الدُّْنيَا{. لعبا} ُهُزواً{. يعين القرآن} ذَِلكُْم بِأَنَّكُُم اتََّخذُْتْم آيَاِت اللَِّه{: قوله تعاىل

َوال ُهْم {. أي من النار} فَالَْيْوَم ال ُيخَْرُجونَ ِمْنهَا{. بأباطيلها وزخارفها، فظننتم أن ليس مث غريها، وأن ال بعث
  :بفتح الياء وضم الراء لقوله تعاىل} فَالَْيْوَم ال َيخُْرُجونَ{وقرأ محزة والكسائي . يسترضون} ُيْسَتعَْتُبونَ

َربََّنا {: الباقون بضم الياء وفتح الراء، لقوله تعاىل] ٢٠: السجدة[} َيْخُرجُوا ِمْنَها أُعِيُدوا ِفيَها كُلََّما أََراُدوا أَنْ{
  .وحنوه] ٣٧: فاطر[} أَخْرِْجنَا
َماَواِت َوالْأَْرضِ َوُهوَ فَِللَِّه الْحَْمُد َربِّ السََّماوَاِت َوَربِّ الْأَْرضِ َربِّ الْعَالَِمَني، َولَُه الْكِْبرَِياُء ِفي السَّ{ ٣٦: اآلية



  }الْعَزِيُز الَْحكِيُم
َربُّ {قرأ جماهد ومحيد وابن حميصن } فَِللَِّه الَْحْمُد َربِّ السََّماَواِت َوَربِّ الْأَْرضِ َربِّ الَْعالَمَِني{: قوله تعاىل

أي العظمة واجلالل } َولَُه الِْكْبرَِياُء{. هو رب بالرفع فيها كلها على معىن} السََّماَواِت َوَربُّ الْأَْرضِ َربُّ الْعَالَِمَني
  .واهللا أعلم} ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحِكيُم{. والبقاء والسلطان والقدرة والكمال

  تفسري سورة األحقاف

  سورة األحقاف
مِ، َما َخلَقَْنا السََّماَواِت وَالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ َوأََجلٍ حم، َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكي{ ١: اآلية

  }ُمَسّمًى َوالَِّذيَن كَفَرُوا َعمَّا أُْنِذُروا ُمعْرُِضونَ
ِت وَالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِلَّا َما َخلَقَْنا السََّماَوا{. تقدم} حم، َتنْزِيلُ الِْكتَابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحكِيمِ{: قوله تعاىل
وهو األجل الذي . يعين القيامة، يف قول ابن عباس وغريه} َوأََجلٍ ُمَسّمًى}{وَأََجلٍ ُمَسّمًى{. تقدم أيضا} بِالَْحقِّ

  إنه هو األجل: وقيل. تنتهي إليه السموات واألرض

} ُمعْرُِضونَ{ُخوفوه } وَالَِّذيَن كَفَُروا َعمَّا أُْنِذرُوا} {وا ُمعْرُِضونََوالَِّذيَن كَفَُروا َعمَّا أُْنِذُر{. املقدور لكل خملوق
  .مصدرية، أي عن إنذارهم ذلك اليوم} ما{جيوز أن تكون . مولون ال هون غري مستعدين له

ضِ أَْم لَُهمْ ِشْرٌك ِفي السََّماَواِت ائْتُونِي قُلْ أَرَأَيُْتْم َما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا ِمَن الْأَْر{ ٤: اآلية
  }بِِكتَابٍ ِمْن قَْبلِ َهذَا أَْو أَثَاَرٍة ِمْن ِعلْمٍ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدقَِني

  :فيه مخس مسائل
أَرُونِي {. ون اهللاأي ما تعبدون من األصنام واألنداد من د} قُلْ أََرأَْيُتْم َما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه{: قوله تعاىل: األوىل

أي يف خلق } ِفي السََّماوَاِت{أي نصيب } أَْم لَُهْم شِْرٌك{أي هل خلقوا شيئا من األرض } َماذَا َخلَقُوا ِمَن الْأَْرضِ
  .أي من قبل هذا القرآن} ائْتُونِي بِِكتَابٍ ِمْن قَْبلِ َهذَا{. السموات مع اهللا

قال ابن عباس عن النيب صلى اهللا . بألف بعد الثاء} أَوْ أَثَارٍَة{قراءة العامة } ِعلْمٍ أَْو أَثَاَرٍة ِمْن{: قوله تعاىل: الثانية
ويف . ومل يصح: وقال ابن العريب. ، ذكره املهدوي والثعليب" هو خط كانت ختطه العرب يف األرض: "عليه وسلم

ومل يصح " فمن وافق خطه فذاككان نيب من األنبياء خيط : "مشهور احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أيضا
يعرف (حدثنا حممد بن أمحد : وأسند النحاس. هو ثابت من حديث معاوية بن احلكم السلمي، خرجه مسلم: قلت

قال حدثنا حممد بن بندار قال حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن أيب سلمة ) باجلراجيي
وهذا صحيح " اخلط: "قال} أَوْ أَثَاَرٍة ِمْن ِعلْمٍ{: اهللا عليه وسلم يف قوله عز وجلعن ابن عباس عن النيب صلى 

  .جاء إلباحة الضرب، ألن بعض األنبياء كان يفعله: واختلفوا يف تأويله، فمنهم من قال: قال ابن العريب. أيضا

وال سبيل إىل معرفة طريق ". ذاكفمن وافق خطه ف: "ومنهم من قال جاء للنهي عنه، ألنه صلى اهللا عليه وسلم قال
  :قال. النهي املتقدم فيه، فإذا ال سبيل إىل العمل به

  وال زاجرات الطري ما اهللا صانع... لعمرك ما تدري الضوارب باحلصا 
وحقيقته عند أربابه ترجع إىل صور الكواكب، فيدل ما خيرج منها على ما تدل عليه تلك الكواكب من سعد أو 



ار ظنا مبنيا على ظن، وتعلقا بأمر غائب قد درست طريقه وفات حتقيقه، وقد هنت الشريعة عنه، حنس حيل هبم، فص
وأخربت أن ذلك مما اختص اهللا به، وقطعه عن اخللق، وإن كانت هلم قبل ذلك أسباب يتعلقون هبا يف درك األشياء 

م الغيب، فال جيوز مزامحته يف ذلك، وال املغيبة، فإن اهللا قد رفع تلك األسباب وطمس تلك األبواب وأفرد نفسه بعل
  .فإذ وقد ورد النهي فطلبه معصية أو كفر حبسب قصد الطالب. وطلبه عناء لو مل يكن فيه هني. حيل ألحد دعواه

هذا حيتمل الزجر إذ " فمن وافق خطه فذاك: "قوله عليه السالم: قال اخلطايب. ما اختاره هو قول اخلطايب: قلت
األظهر من اللفظ خالف هذا، : قال القاضي عياض. ته وقد انقطعت، فنهينا عن التعاطي لذلككان ذلك علما لنبو

فإمنا  -وتصويب خط من يوافق خطه، لكن من أين تعلم املوافقة والشرع منع من التخرص وادعاء الغيب مجلة 
وحكى . ما تأوله بعضهممعناه أن من وافق خطه فذاك الذي جيدون إصابته، ال أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على 

وقال . أنه كان خيط بأصبعه السبابة والوسطى يف الرمل مث يزجر] كان نيب من األنبياء خيط: [مكي يف تفسري قوله
اقعد حىت أخط : هو اخلط الذي خيطه احلازي فيعطى حلوانا فيقول]: ومنا رجال خيطون[ابن عباس يف تفسري قوله 

مث يأيت إىل أرض رخوة فيخط األستاذ خطوطا معجلة لئال يلحقها العدد، مث  لك، وبني يدي احلازي غالم معه ميل
والعرب . يرجع فيمحو على مهل خطني خطني، فإن بقي خطان فهو عالمة النجح، وإن بقي خط فهو عالمة اخليبة

  .تسميه األسحم وهو مشؤوم عندهم

لة على الغيب اليت أذن يف التعلق هبا واالستدالل منها إن اهللا تعاىل مل يبق من األسباب الدا: قال ابن العريب: الثالثة
هو : والفأل. إال الرؤيا، فإنه أذن فيها، وأخرب أهنا جزء من النبوة وكذلك الفأل، وأما الطرية والزجر فإنه هنى عنهما
ه الشرع بأن االستدالل مبا يسمع من الكالم على ما يريد من األمر إذا كان حسنا، فإذا مسع مكروها فهو تطري، أمر

وإذا مسع املكروه أعرض عنه ومل يرجع ألجله، وقد قال النيب صلى اهللا . يفرح بالفأل وميضى على أمره مسرورا
  :وقد روى بعض األدباء". اللهم ال طري إال طريك وال خري إال خريك وال إله غريك: "عليه وسلم

  مضللون ودون الغيب أقفال... الفأل والزجر والكهان كلهم 
ا كالم صحيح، إال يف الفأل فإن الشرع استثناه وأمر به، فال يقبل من هذا الشاعر ما نظمه فيه، فإنه تكلم وهذ

  .جبهل، وصاحب الشرع أصدق وأعلم وأحكم
أن اهللا سبحانه ) األنعام(ومضى يف . وغريها) املائدة(قد مضى يف الطرية والفأل ويف الفرق بينهما ما يكفي يف : قلت

غيب، وأن أحدا ال يعلم ذلك إال ما أعلمه اهللا، أو جيعل على ذلك داللة عادية يعلم هبا ما يكون على منفرد بعلم ال
مثال إذا رأى خنلة قد أطلعت فإنه يعلم أهنا ستثمر، وإذا رآها قد تناثر طلعها علم أهنا ال . جري العادة، وقد خيتلف

كما أنه جائز أن تكون النخلة اليت تناثر طلعها يطلع اهللا  وقد جيوز أن يأيت عليها آفة هتلك مثرها فال تثمر،. تثمر
إىل . وكما أنه جائز أيضا أال يلي شهره شهر وال يومه يوم إذا أراد اهللا إفناء العامل ذلك الوقت. فيها طلعا ثانيا فتثمر

  .بيانه) األنعام(غري ذلك مما تقدم يف 
وقد كان مالك رمحه اهللا حيكم باخلط إذا . يريد اخلط} ثَاَرٍة ِمْن ِعلْمٍأَْو أَ{: قوله تعاىل: قال ابن خويز منداد: الرابعة

وإذا عرف احلاكم خطه أو خط من كتب إليه حكم به، مث رجع عن ذلك حني ظهر يف الناس . عرف الشاهد خطه
شهد  فأما إذا". ُيحِدث الناس فجورا فتحدث هلم أقضية: "وقد روي عنه أنه قال. ما ظهر من احليل والتزوير

  الشهود على اخلط احملكوم به، مثل أن يشهدوا أن هذا احلاكم وكتابه، أشهدنا على



وكذلك الوصية أو خط الرجل باعترافه مبال لغريه يشهدون أنه خطه وحنو ذلك . ما فيه وإن مل يعلموا ما يف الكتاب
من علم، قبل ابن عباس والكليب وأبو بكر بن  أو بقية} أَْو أَثَاَرٍة ِمْن ِعلْمٍ{: وقيل. فال خيتلف مذهبه أن حيكم به -

مسنت اإلبل على : ويقال) . بالتحريك(وكذلك األثرة . بقية منه} أو أثارة من علم{ويف الصحاح . عياش وغريهم
  :وأنشد املاوردي والثعليب قول الراعي. أثارة، أي بقية شحم كان قبل ذلك

  نباتا يف أكمته ففارا... وذات أثارة أكلت عليها 
وقال ميمون بن مهران وأبو سلمة بن عبدالرمحن . ما مث عني وال أثر: البقية، يقال: واألثارة واألثر: وقال اهلروي

: وقال عكرمة ومقاتل. رواية تأثروهنا عمن كان قبلكم: وقال جماهد. خاصة من علم} أَْو أَثَاَرٍة ِمْن ِعلْمٍ{: وقتادة
أي } أَوْ أَثَارٍَة{: وقال الزجاج. املعىن شيء يثار أو يستخرج: احلسن. سنادهو اإل: وقال القرظي. رواية عن األنبياء

أثرت احلديث آثره أثرا : وأصل الكلمة من األثر، وهي الرواية، يقال. واألثارة مصدر كالسماحة والشجاعة. عالمة
  :قال األعشى. لفحديث مأثور، أي نقله خلف عن س: ومنه قيل. وأثارة وأثرة فأنا آثر، إذا ذكرته عن غريك

  ُبيِّن للسامع واآلثر... إن الذي فيه متاريتما 
وجيوز أن يكون . وجيوز أن يكون معناه بقية من علم. بضم اهلمزة وسكون الثاء} أو أُثَْرة{وقرئ } َبيَّن{ويروى 

السلمي وقرأ . ما يتحدث به مما صح سنده عمن حتدث به عنه: واملأثور. معناه شيئا مأثورا من كتب األولني
وروي . واحلسن وأبو رجاء بفتح اهلمزة والثاء من غري ألف، أي خاصة من علم أوتيتموها أو أوثرمت هبا على غريكم

وحكى الثعليب . مفتوحة األلف ساكنة الثاء، ذكر األوىل الثعليب والثانية املاوردي} أَثْرٍة{عن احلسن أيضا وطائفة 
  .} َصاِدقَِني إِنْ كُنُْتْم{. أو مرياث علم: عن عكرمة
فيه بيان مسالك األدلة بأسرها، فأوهلا املعقول، وهو قوله } ائُْتونِي بِكَِتابٍ ِمْن قَْبلِ َهذَا أَْو أَثَاَرٍة ِمْن ِعلْمٍ{: قوله تعاىل

  قُلْ أََرأَْيُتْم َما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن{: تعاىل

وهو احتجاج بدليل العقل يف أن اجلماد ال يصح أن } ْم ِشْرٌك ِفي السََّماَواِتاللَِّه أَرُونِي مَاذَا َخلَقُوا ِمَن الْأَْرضِ أَْم لَُه
أَْو أَثَاَرٍة ِمْن {فيه بيان أدلة السمع } ائُْتونِي بِِكتَابٍ ِمْن قَْبلِ َهذَا{: مث قال. يدعى من دون اهللا فإنه ال يضر وال ينفع

  .}ِعلْمٍ
  }ْن ُدوِن اللَِّه َمْن ال َيسَْتجِيُب لَُه إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعائِهِْم غَاِفلُونََوَمْن أََضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِم{ ٥: اآلية

} ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َمْن ال َيسَْتجِيبُ لَُه إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة{أي ال أحد أضل وأجهل } َوَمْن أََضلُّ{: قوله تعاىل
يعين ال يسمعون وال يفهمون، فأخرجها وهي مجاد خمرج ذكور بين } َوُهْم َعْن ُدَعاِئهِْم غَاِفلُونَ{ . وهي األوثان

  .آدم، إذ قد مثلتها عبدهتا بامللوك واألمراء اليت ُتخدم
  }وَإِذَا ُحِشَر النَّاُس كَانُوا لَُهْم أَْعَداًء َوكَانُوا بِِعَباَدتِهِْم كَاِفرِيَن{ ٦: اآلية

أي هؤالء املعبودون } كَاُنوا لَُهمْ أَْعَداًء َوكَاُنوا بِِعَباَدِتهِْم كَافِرِيَن{. يريد يوم القيامة} َوإِذَا ُحِشَر النَّاُس{ :قوله تعاىل
  .فاملالئكة أعداء الكفار، واجلن والشياطني يتربؤون غدا من عبدهتم، ويلعن بعضهم بعضا. أعداء الكفار يوم القيامة
تََبرَّأَْنا إِلَْيَك َما {: للكفار الذين عبدوها أعداء، على تقدير خلق احلياة هلا، دليله قوله تعاىل وجيوز أن تكون األصنام

عادوا معبوداهتم ألهنم كانوا سبب هالكهم، وجحد املعبودون : وقيل]. ٦٣: القصص[} كَاُنوا إِيَّاَنا َيعُْبُدونَ
  .}يَنَوكَانُوا بِِعبَاَدتِهِْم كَاِفرِ{: عبادهتم، وهو قوله

  }وَإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت قَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا ِللَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني{ ٧: اآلية



  .}َجاَءُهْم َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَْحقِّ لَمَّا{. يعين القرآن} َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آَياتَُنا َبيِّنَاٍت{: قوله تعاىل
يِه كَفَى بِِه َشهِيداً أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ إِنِ افَْتَرْيُتُه فَال َتْمِلكُونَ ِلي ِمَن اللَِّه َشْيئاً ُهَو أَْعلَمُ بَِما ُتِفيضُونَ ِف{ ٨: اآلية

  }َبْينِي َوَبيَْنكُْم َوُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم
وهو إضراب عن ذكر تسميتهم . أيقولون افتراه، أي تقوله حممد: امليم صلة، التقدير} أَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه{ :قوله تعاىل

دع هذا وامسع قوهلم املستنكر املقضي منه : اإلنكار والتعجب، كأنه قال} أم{ومعىن اهلمزة يف . اآليات سحرا
فتريه على اهللا، ولو قدر عليه دون أمة العرب لكانت وذلك أن حممدا كان ال يقدر عليه حىت يقوله وي. العجب

قدرته عليه معجزة خلرقها العادة، وإذا كانت معجزة كانت تصديقا من اهللا له، واحلكيم ال يصدق الكاذب فال 
ي ِمَن اللَِّه فَال َتْمِلكُونَ ِل{. على سبيل الفرض} قُلْ إِنِ افَْتَرْيتُُه{. يكون مفتريا، والضمري للحق، واملراد به اآليات

} ُهَو أَْعلَمُ بَِما ُتفِيُضونَ ِفيِه{. أي ال تقدرون على أن تردوا عين عذاب اهللا، فكيف أفتري على اهللا ألجلكم} َشْيئاً
أفاضوا يف . اخلوض فيه واالندفاع: واإلفاضة يف الشيء. ختوضون فيه من التكذيب: وقيل. أي تقولونه، عن جماهد
  :وأفاض البعري أي دفع جرته من كرشه فأخرجها، ومنه قول الشاعر. احلديث أي أندفعوا فيه

  وأفضن بعد كظومهن جبرة

} كَفَى بِهِ َشهِيداً} {كَفَى بِِه شَهِيداً َبيْنِي َوبَْيَنكُْم{. وأفاض الناس من عرفات إىل مىن أي دفعوا، وكل دفعة إفاضة
بعباده } الرَّحِيُم{ملن تاب } َوُهَو الَْغفُوُر{. وأنكم مبطلون أي هو يعلم صدقي} َبيْنِي َوَبيَْنكُْم{. نصب على التمييز

  .املؤمنني
َما أََنا إِلَّا َنِذيرٌ قُلْ َما كُْنتُ بِْدعاً ِمَن الرُُّسلِ َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُْم إِنْ أَتَّبُِع إِلَّا َما يُوَحى إِلَيَّ َو{ ٩: اآلية
  }ُمبٌِني

: والبدع. أي أول من أرسل، قد كان قبلي رسل، عن ابن عباس وغريه} لْ َما كُْنُت بِْدعاً ِمَن الرُُّسلِقُ{: قوله تعاىل
: وقيل. ما كنت صاحب بدع: بفتح الدال، على تقدير حذف املضاف، واملعىن} بَِدعاً{وقرأ عكرمة وغريه . األول

وفالن بدع . أي مبتدع) بالكسر(وشيء بدع . جاء بالبديع: وأبدع الشاعر. بدع وبديع مبعىن، مثل نصف ونصيف
  :وأنشد قطرب قول عدي بن زيد. وقوم أبداع، عن األخفش. يف هذا األمر أي بديع

  رجاال غدت من بعد بؤسى بأسعد... فال أنا بدع من حوادث تعتري 
كيف نتبع : واليهود واملنافقون وقالوا وملا نزلت فرح املشركون. يريد يوم القيامة} َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُْم{

نبيا ال يدري ما يفعل به وال بنا، وأنه ال فضل له علينا، ولو ال أنه ابتدع الذي يقول من تلقاء نفسه ألخربه الذي 
هذه اآلية، وأرغم اهللا  فنسخت] ٢: الفتح[} ِلَيغِْفَر لَكَ اللَُّه َما َتقَدََّم ِمْن ذَنْبَِك َوَما تَأَخََّر{: بعثه مبا يفعل به، فنزلت

هنيئا لك يا رسول اهللا، لقد بني اهللا لك ما يفعل بك يا رسول اهللا، فليت شعرنا ما : وقالت الصحابة. أنف الكفار
: ونزلت. اآلية] ٥: الفتح[} ِلُيْدِخلَ الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناتِ َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر{: هو فاعل بنا؟ فنزلت

قاله أنس وابن عباس وقتادة واحلسن وعكرمة ]. ٤٧: األحزاب[} وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني بِأَنَّ لَُهْم ِمَن اللَِّه فَْضالً كَبِرياً{
  اقتسمنا املهاجرين فطار لنا عثمان: وقالت أم العالء امرأة من األنصار. والضحاك

فقال النيب . رمحة اهللا عليك أبا السائب إن اهللا أكرمك: ويف، فقلتابن مظعون بن حذافة بن مجح، فأنزلناه أبياتنا فت
أما هو فقد جاءه : "بأيب وأمي يا رسول اهللا فمن؟ قال: ؟ فقلت" وما يدريك أن اهللا أكرمه: "صلى اهللا عليه وسلم

: قالت" . ل يب وال بكماليقني وما رأينا إال خريا فواهللا إين ألرجو له اجلنة وواهللا إين لرسول اهللا وما أدري ما يفع



وإمنا قال هذا حني مل يعلم بغفران ذنبه، وإمنا غفر اهللا له ذنبه يف : ذكره الثعليب، وقال. فواهللا ال أزكي بعده أحدا أبدا
  .غزوة احلديبية قبل موته بأربع سنني

وهو الصحيح "  بكميب وال"ليس فيه " وما أدري ما يفعل به: "حديث أم العالء خرجه البخاري، ورواييت فيه: قلت
حمال أن يكون يف هذا ناسخ وال : قال النحاس. واآلية ليست منسوخة، ألهنا خرب. إن شاء اهللا، على ما يأيت بيانه

أحدمها أنه خرب، واآلخر أنه من أول السورة إىل هذا املوضع خطاب للمشركني واحتجاج : منسوخ من جهتني
خطابا للمشركني كما كان قبله وما بعده، وحمال أن يقول النيب عليهم وتوبيخ هلم، فوجب أن يكون هذا أيضا 

يف اآلخرة، ومل يزل صلى اهللا عليه وسلم من أول " ما أدري ما يفعل يب وال بكم"صلى اهللا عليه وسلم للمشركني 
اجلنة، فقد  مبعثه إىل مماته خيرب أن من مات على الكفر خملد يف النار، ومن مات على اإلميان واتبعه وأطاعه فهو يف

وليس جيوز أن يقول هلم ما أدري ما يفعل يب وال بكم يف . رأى صلى اهللا عليه وسلم ما يفعل به وهبم يف اآلخرة
  .اآلخرة، فيقولون كيف نتبعك وأنت ال تدري أتصري إىل خفض ودعة أم إىل عذاب وعقاب

يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع  والصحيح يف اآلية قول احلسن، كما قرأ علي بن حممد بن جعفر بن حفص عن
وهذا أصح قول : قال أبو جعفر" وما أدري ما يفعل يب وال بكم يف الدنيا: "قال حدثنا أبو بكر اهلذيل عن احلسن

: ومثله. وأحسنه، ال يدري صلى اهللا عليه وسلم ما يلحقه وإياهم من مرض وصحة ورخص وغالء وغىن وفقر
وذكر ]. ١٨٨: األعراف[} لَاْسَتكْثَْرُت ِمَن الَْخْيرِ َوَما َمسَّنَِي السُّوُء إِنْ أََنا إِلَّا َنِذيٌر وََبشٌِري َولَْو كُْنتُ أَْعلَُم الَْغْيَب{

  الواحدي وغريه عن الكليب عن أيب صاحل عن

ملا اشتد البالء بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى يف املنام أنه يهاجر إىل أرض ذات خنل : ابن عباس
وشجر وماء، فقصها على أصحابه به فاستبشروا بذلك، ورأوا فيها فرجا مما هم فيه من أذى املشركني، مث إهنم 

يا رسول اهللا، مىت هناجر إىل األرض اليت رأيت؟ فسكت النيب صلى اهللا عليه : مكثوا برهة ال يرون ذلك فقالوا
أي ال أدري أأخرج إىل املوضع الذي رأيته يف منامي أم } ال بِكُْمَوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َو{: وسلم فأنزل اهللا تعاىل

: قال القشريي. أي مل يوح إيل ما أخربتكم به" إمنا هو شيء رأيته يف منامي ما أتبع إال ما يوحى إيل: "مث قال. ال
لطربي أن يكون واختار ا. املعىن ال أدري ما يفرض علي وعليكم من الفرائض: وقيل. فعلى هذا ال نسخ يف اآلية

  .ما أدري ما يصري إليه أمري وأمركم يف الدنيا، أتؤمنون أم تكفرون، أم تعاجلون بالعذاب أم تؤخرون: املعىن
ما أدري ما يفعل يب وال بكم يف الدنيا، أما يف اآلخرة : قال احلسن. وهو معىن قول احلسن والسدي وغريمها: قلت

ميثاقه يف الرسل، ولكن قال ما أدري ما يفعل يب يف الدنيا أأخرج كما  فمعاذ اهللا قد علم أنه يف اجلنة حني أخذ
أخرجت األنبياء قبلي، أو أقتل كما قتلت األنبياء قبلي، وال أدري ما يفعل بكم، أأميت املصدقة أم املكذبة، أم أمىت 

لَ َرُسولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ُهوَ الَِّذي أَْرَس{: املرمية باحلجارة من السماء قذفا، أو خمسوف هبا خسفا، مث نزلت
َوَما كَانَ اللَُّه ِليَُعذِّبَُهمْ {: مث قال يف أمته. سيظهر دينه على األديان: يقول]. ٣٣: التوبة[} ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه

وقال الضحاك . كله، واحلمد هللافأخربه تعاىل مبا يصنع به وبأمته، وال نسخ على هذا ] ٣٣: األنفال[} َوأَْنَت ِفيهِْم
أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن : وقيل. أي ما تؤمرون به وتنهون عنه} َما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُْم{: أيضا

َتقَدََّم ِمْن  ِلَيْغِفَر لََك اللَُّه َما{: يقول للمؤمنني ما أدري ما يفعل يب وال بكم يف القيامة، مث بني اهللا تعاىل ذلك يف قوله
  .وبني فيما بعد ذلك حال املؤمنني مث بني حال الكافرين] ٢: الفتح[} ذَنْبَِك َوَما َتأَخََّر

وهذا معىن القول األول، إال أنه أطلق فيه النسخ مبعىن البيان، وأنه أمر أن يقول ذلك للمؤمنني، والصحيح ما : قلت
  وز أنجي} ما يفعل{يف } ما{و . ذكرناه عن احلسن وغريه



  .تكون موصولة، وأن تكون استفهامية مرفوعة
  .تقدم يف غري موضع. أي اهللا عز وجل} يوحي{وقرئ } إِنْ أَتَّبُِع إِلَّا َما يُوَحى إِلَيَّ َوَما أََنا إِلَّا َنِذيٌر ُمبٌِني{: قوله تعاىل

بِِه َوَشهَِد َشاِهٌد ِمْن َبنِي إِسْرائيلَ َعلَى ِمثِْلِه فَآَمَن َواسَْتكْبَْرُتْم إِنَّ قُلْ أَرَأَيُْتْم إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوكَفَرُْتْم { ١٠: اآلية
  }اللََّه ال يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني

صلى اهللا عليه املراد حممد : وقال الشعيب} َوكَفَرُْتْم بِِه{. يعين القرآن} قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه{: قوله تعاىل
هو عبداهللا بن سالم، : قال ابن عباس واحلسن وعكرمة وقتادة وجماهد} بِِه َوشَهَِد َشاِهٌد ِمْن َبنِي إِسْرائيلَ{. وسلم

ونزلت يف : ويف الترمذي عنه. شهد على اليهود أن رسول اهللا صلى اهللا مذكور يف التوراة، وأنه نيب من عند اهللا
َوَشهَِد َشاِهٌد ِمْن َبنِي إِسْرائيلَ َعلَى ِمثِْلِه فَآَمَن َواسَْتكْبَْرُتْم إِنَّ اللََّه ال َيْهِدي الْقَْوَم {: آيات من كتاب اهللا، نزلت يف

هو موسى والتوراة، ال ابن سالم؛ ألنه أسلم باملدينة : وقال مسروق". الرعد"وقد تقدم يف آخر سورة . }الظَّاِلِمَني
هو من آمن من بين إسرائيل مبوسى والتوراة، : الشعيب. خماطبة لقريش} كَفَْرُتْم بِِهَو{: وقول: وقال. والسورة مكية

ومن قال : قال القشريي. ألن ابن سالم إمنا أسلم قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بعامني، والسورة مكية
وجيوز أن تكون . بعامني الشاهد موسى قال السورة مكية، وأسلم ابن سالم قبل موت النيب صلى اهللا عليه وسلم

اآلية نزلت باملدينة وتوضع يف سورة مكية، فإن اآلية كانت تنزل فيقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ضعوها يف سورة 
واآلية يف حماجة املشركني، ووجه احلجة أهنم كانوا يراجعون اليهود يف أشياء، أي شهادهتم هلم وشهادة نبيهم . كذا

يبعد أن تكون السورة يف حماجة اليهود، وملا جاء ابن سالم مسلما من قبل أن تعلم وال . يل من أوضح احلجج
: قالوا" أي رجل هو فيكم؟: "يا رسول اهللا، اجعلين حكما بينك وبني اليهود، فسأهلم عنه: اليهود بإسالمه قال

  احلديث،... فأساؤوا القول فيه" إنه قد آمن يب: "فقال. سيدنا وعاملنا

إن يشهد لك آمنا : رضيت اليهود حبكم ابن سالم، وقالت للنيب صلى اهللا عليه وسلم: ابن عباس قال. وقد تقدم
. أي على مثل ما جئتكم به، فشهد موسى على التوراة وحممد على القرآن} َعلَى ِمثِْلِه{. بك، فسئل فشهد مث أسلم

أنتم } َواْسَتكَْبرُْتْم{. أي هذا الشاهد} َنفَآَم{. صلة، أي وشهد شاهد عليه أنه من عند اهللا} مثل{. وقال اجلرجاين
أليس قد } فَآَمَن وَاْسَتكَْبرُْتْم{: وقيل. فآمن أتؤمنون، قال الزجاج: حمذوف تقديره" إن كان"وجواب . عن اإلميان

لفظ } أرأيتم{و . منون عذاب اهللاأفتأ} فَآَمَن َواْسَتكَْبرُْتْم{: وقيل} إِنَّ اللََّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلمَِني{ظلمتم، يبينه 
أن يف اآلية تقدميا وتأخريا، : وحكى النقاش وغريه. موضوع للسؤال واالستفهام، ولذلك ال يقتضي مفعوال

قل أرأيتم إن كان من عند اهللا وشهد شاهد من بين إسرائيل فآمن هو وكفرمت إن اهللا ال يهدي القوم : وتقديره
  .الظاملني
ذَا إِفٌْك لَِّذيَن كَفَُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا لَْو كَانَ َخيْراً َما َسَبقُوَنا إِلَْيِه َوإِذْ لَْم يَْهَتدُوا بِِه فََسَيقُولُونَ َهَوقَالَ ا{ ١١: اآلية
  }قَِدٌمي

: سبب نزوهلا على ستة أقوال اختلف يف} َوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا ِللَِّذيَن آَمُنوا لَْو كَانَ خَْيراً َما َسَبقُوَنا إِلَيِْه{: قوله تعاىل
أن أبا ذر الغفاري دعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اإلسالم مبكة فأجاب، واستجار به قومه فأتاه زعيمهم : األول

غفار احللفاء لو كان هذا خريا ما سبقونا إليه، فنزلت : فأسلم، مث دعاهم الزعيم فأسلموا، فبلغ ذلك قريشا فقالوا
أصابك الالت والعزى، فرد اهللا : أن زنرية أسلمت فأصيب بصرها فقالوا هلا: الثاين. أبو املتوكلهذه اآلية، قال 
لو كان ما جاء به حممد خريا ما سبقتنا إليه زنرية، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، : فقال عظماء قريش. عليها بصرها

  .قاله عروة بن الزبري



ان ومتيم وأسد وحنظلة وأشجع قالوا ملن أسلم من غفار وأسلم وجهينة أن الذين كفروا هم بنو عامر وغطف: الثالث
لو كان ما جاء به حممد خريا ما سبقتنا إليه رعاة البهم إذ حنن أعز منهم، قاله الكليب والزجاج، : ومزينة وخزاعة

ونا إليه حممد لو كان ما يدع: نزلت يف مشركي قريش، قالوا: وقال قتادة: الرابع. وحكاه القشريي عن ابن عباس
  .خريا ما سبقنا إليه بالل وصهيب وعمار وفالن وفالن

لو كان دين حممد حقا ما : أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا يعين عبداهللا بن سالم وأصحابه: اخلامس
  .سبقونا إليه، قال أكثر املفسرين، حكاه الثعليب

وهذه املعارضة من الكفار يف . سبقتنا إليه اليهود، فنزلت هذه اآليةإن الكفار قالوا لو كان خريا ما : وقال مسروق
لو كان ما : لو كان خريا ما سبقونا إليه من أكرب املعارضات بانقالهبا عليهم لكل من خالفهم، حىت يقال هلم: قوهلم

َما {: قوله: مث قيل. رديأنتم عليه خريا ما عدلنا عنه، ولو كان تكذيبكم للرسول خريا ما سبقتمونا إليه، ذكره املاو
جيوز أن يكون من قول الكفار لبعض املؤمنني، وجيوز أن يكون على اخلروج من اخلطاب إيل الغبة، } َسَبقُوَنا إِلَيِْه
وقيل . يعين اإلميان} َوإِذْ لَْم َيْهَتدُوا بِِه{]. ٢٢: يونس[} حَتَّى إِذَا كُْنُتْم ِفي الْفُلِْك َوَجَرْيَن بِهِْم{: كقوله تعاىل

أي ملا مل يصيبوا اهلدى بالقرآن وال مبن جاء } فََسَيقُولُونَ َهذَا إِفٌْك قَِدٌمي{. وقيل حممد صلى اهللا عليه وسلم. القرآن
من : هل يف القرآن: أساطري األولني وقيل لبعضهم: به عادوه ونسبوه إىل الكذب، وقالوا هذا إفك قدمي، كما قالوا

َبلْ كَذَّبُوا بَِما لَمْ {: ومثله} وَإِذْ لَمْ َيهَْتُدوا بِِه فََسَيقُولُونَ َهذَا إِفٌْك قَدٌِمي{: قال اهللا تعاىلجهل شيئا عاداه؟ فقال نعم، 
  ].٣٩: يونس[} ُيحِيطُوا بِِعلِْمِه

ِليُْنِذرَ الَِّذيَن ظَلَُموا َوُبْشَرى  َوِمْن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماماً َوَرْحَمةً َوَهذَا ِكتَاٌب ُمَصدِّقٌ ِلسَاناً َعَربِّياً{ ١٢: اآلية
  }ِللُْمْحِسنَِني

نصب } إَِماماً{و . يقتدى مبا فيه} إَِماماً{أي التوراة } ِكتَاُب ُموَسى{أي ومن قبل القرآن } َوِمْن قَْبِلِه{: قوله تعاىل
انتصب بإضمار فعل، أي : وقيل. معطوف عليه} َوَرْحَمةً{. وتقدمه كتاب موسى إماما: على احلال، ألن املعىن
على القطع، ألن كتاب موسى معرفة باإلضافة، ألن النكرة إذا أعيدت أو : وقال األخفش. أنزلناه إماما ورمحة

وذلك . ويف الكالم حذف، أي فلم هتتدوا به. من اهللا} َوَرْحمَةً{. أضيفت أو أدخل عليها ألف والم صارت معرفة
نصب على احلال، ألن } إَِماماً{و . هللا عليه وسلم واإلميان به فتركوا ذلكأنه كان يف التوراة نعت النيب صلى ا

. انتصب بإضمار فعل، أي أنزلناه إماما ورمحة: وقيل. معطوف عليه} َوَرْحَمةً{. وتقدمه كتاب موسى إماما: املعىن
فت أو أدخل عليها على القطع، ألن كتاب موسى معرفة باإلضافة، ألن النكرة إذا أعيدت أو أضي: وقال األخفش

مصدق : وقيل. يعين للتوراة وملا قبله من الكتب} ُمَصدٌِّق{يعين القرآن } وََهذَا ِكتَاٌب{. ألف والم صارت معرفة
توطئة للحال } ِلَسانا{منصوب على احلال، أي مصدق ملا قبله عربيا، و } ِلَساناً عََربِيّاً{. للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  .اءين زيد رجال صاحلا، فتذكر رجال توكيداج: أي تأكيد، كقوهلم
نصب بإسقاط حرف اخلفض : وقيل. وهذا كتاب مصدق أعين لسانا عربيا: نصب بإضمار فعل تقديره: وقيل
إن لسانا مفعول واملراد به النيب صلى اهللا عليه وسلم، أي وهذا كتاب مصدق للنيب : وقيل. بلسان عريب: تقديره

فاللسان منصوب مبصدق، وهو النيب صلى اهللا . مصدق ذا لسان عريب: عجزته، والتقديرصلى اهللا عليه وسلم ألنه م
قراءة العامة } ِلُيْنِذَر الَِّذيَن ظَلَُموا{. ويبعد أن يكون اللسان القرآن، ألن املعىن يكون يصدق نفسه. عليه وسلم

هو خرب عن الرسول صلى : وقيل. ر واملعصيةبالياء خرب عن الكتاب، أي لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكف} لُِيْنِذَر{
وقرأ نافع وابن عامر والبزي بالتاء، واختاره أبو عبيد وأبو حامت، على خطاب النيب صلى اهللا عليه . اهللا عليه وسلم



رفع، أي وهو يف موضع } َوُبْشَرى} {وَُبْشَرى ِللُْمْحِسنَِني{]. ٧: الرعد[} إِنََّما أَْنَت مُْنِذٌر{: وسلم، قال اهللا تعاىل
وجيوز أن يكون منصوبا بإسقاط حرف . عطفا على الكتاب، أي وهذا كتاب مصدق وبشرى: وقيل. بشرى

على املصدر، أي وتبشر احملسنني : وقيل. اخلفض، أي لينذر الذين ظلموا وللبشرى، فلما حذف اخلافض نصب
ورك، وكرامة لك وقضاء حلقك، أتيتك ألز: بشرى، فلما جعل مكان وتبشر بشرى أو بشارة نصب، كما تقول
  .يعين ألزورك وأكرمك وأقضي حقك، فنصب الكرامة بفعل مضمر

الَْجنَّةِ َخاِلِدينَ  إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُموا فَال َخْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيْحَزنُونَ، أُولَِئَك أَْصحَاُب{ ١٣: اآلية
  }َما كَاُنوا َيْعَملُونَِفيَها َجَزاًء بِ
. نزلت يف أيب بكر الصديق: وقال ابن عباس. اآلية تقدم معناها} إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُوا{: قوله تعاىل
  .نصب على املصدر} َجَزاًء{. واآلية تعم

َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرهاً وََوَضَعْتُه كُْرهاً َوَحْملُُه َوِفَصالُهُ ثَالثُونَ شَْهراً َحتَّى إِذَا  وََوصَّْيَنا الِْأْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه إِْحسَاناً{ ١٥: اآلية
لَ َصاِلحاً لَى َواِلَديَّ َوأَنْ أَْعَمَبلَغَ أَُشدَُّه َوَبلَغَ أَْرَبِعنيَ َسَنةً قَالَ َربِّ أَْوزِعْنِي أَنْ أَْشكَُر نِْعَمَتكَ الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَع

  }تَْرَضاُه وَأَْصِلحْ ِلي ِفي ذُرِّيَِّتي إِنِّي تُْبُت إِلَْيَك وَإِنِّي ِمَن الُْمْسِلِمَني
  :فيه سبع مسائل

بني اختالف حال اإلنسان مع أبويه، فقد يطيعهما وقد } وََوصَّْيَنا الْأِْنَسانَ بَِواِلَدْيِه إِْحسَاناً{: قوله تعاىل: األوىل
. فال يبعد مثل هذا يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم وقومه حىت يستجيب له البعض ويكفر البعض خيالفهما، أي

  .فهذا وجه اتصال الكالم بعضه ببعض، قاله القشريي
وقرأ ابن عباس . وكذا هو يف مصاحف أهل احلرمني والبصرة والشام} ُحسناً{قراءة العامة } حسنا{: الثانية

] ١٥١: األنعام[} َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحسَاناً{): األنعام وبين إسرائيل(م قوله تعاىل يف سورة وحجته} إحسانا{والكوفيون 
وََوصَّْيَنا الْأِْنَسانَ بَِواِلَدْيهِ {: وحجة القراءة األوىل قوله تعاىل يف سورة العنكبوت. وكذا هو يف مصاحف الكوفة

  ]٨: العنكبوت[} ُحْسناً

وقد مضى القول يف هذا . والتوصية األمر. واإلحسان خالف اإلساءة. الف القبحواحلسن خ. ومل خيتلفوا فيها
  .وفيمن نزلت

واختاره أبو . وقراءة العامة بفتح الكاف. أي بكره ومشقة} َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرهاً وََوَضَعْتُه كُْرهاً{: قوله تعاىل: الثالثة
كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقتَالُ َوُهَو كُْرٌه {:  اليت يف سورة البقرةوكذلك لفظ الكره يف كل القرآن بالفتح إال: عبيد، قال

مها لغتان مثل : قيل. بالضم} كرها{وقرأ الكوفيون . ألن ذلك اسم وهذه كلها مصادر] ٢١٦: البقرة[} لَكُْم
فراء وقال الكسائي أيضا وال. الضعف والضعف والشهد والشهد، قاله الكسائي، وكذلك هو عند مجيع البصريني

ما محل اإلنسان على نفسه، وبالفتح ما محل على غريه، أي قهرا وغضبا، وهلذا ) بالضم(إن الكره : يف الفرق بينهما
  .حلن) بفتح الكاف(قال بعض أهل العربية إن كرها 

عت إحدى وعشرين إذا محلت تسعة أشهر أرض: قال ابن عباس} َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالثُونَ َشهْراً{: قوله تعاىل: الرابعة
وروي أن عثمان قد أيت بامرأة قد ولدت لستة أشهر، . شهرا، وإن محلت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهرا
َوَحْملُُه َوِفَصالُُه ثَالثُونَ {: ليس ذلك عليها، قال اهللا تعاىل: فأراد أن يقضي عليها باحلد، فقال له علي رضي اهللا عنه

فالرضاع أربعة وعشرون شهرا ] ٢٣٣: البقرة[} َواِلدَاُت يُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحوْلَْينِ كَاِملَْينَِوالْ{: وقال تعاىل} َشهْراً



مل يعد ثالثة أشهر يف ابتداء : وقيل". البقرة"وقد مضى يف . واحلمل ستة أشهر، فرجع عثمان عن قول ومل حيدها
فَلَمَّا َتَغشَّاَها َحَملَْت {: حيس به، وهو معىن قوله تعاىلاحلمل، ألن الولد فيها نطفة وعلقة ومضغة فال يكون له ثقل 

وقرأ احلسن . الكالم فيه" لقمان"وقد تقدم يف . والفصال الفطام]. ١٨٩: األعراف[} َحْمالً َخِفيفاً فََمرَّْت بِِه
وكان محله وروي أن اآلية نزلت يف أيب بكر الصديق؛ . بفتح الفاء وسكون الصاد} وفَْصلِه{ويعقوب وغريمها 

  ويف الكالم إضمار،. وفصاله يف ثالثني شهرا، محلته أمه تسعة أشهر وأرضعته إحدى وعشرين شهرا

  .أي ومدة محله ومدة فصاله ثالثون شهرا، ولو ال هذا اإلضمار لنصب ثالثون على الظرف وتغري املعىن
إن : وقال يف رواية عطاء عنه. مثاين عشرة سنة} أَُشدَُّه{: قال ابن عباس} حَتَّى إِذَا َبلَغَ أَُشدَُّه{: قوله تعاىل: اخلامسة

أبا بكر صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن مثاين عشرة سنة والنيب صلى اهللا عليه وسلم ابن عشرين سنة، 
إىل  وهم يريدون الشام للتجارة، فنزلوا منزال فيه سدرة، فقعد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ظلها، ومضى أبو بكر

ذاك حممد بن عبداهللا بن : من الرجل الذي يف ظل الشجرة؟ فقال: فقال الراهب. راهب هناك فسأله عن الدين
فوقع يف قلب أيب بكر اليقني والتصديق، وكان . هذا واهللا نيب، وما استظل أحد حتتها بعد عيسى: فقال. عبداملطلب

فلما نبئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو . ه وحضرهال يكاد يفارق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أسفار
فلما بلغ . ابن أربعني سنة، صدق أبو بكر رضى اهللا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن مثانية وثالثني سنة

وقال الشعيب وابن . اآلية} ى َواِلَديَّقَالَ َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَ{: أربعني سنة قال
. الكالم يف اآلية" األنعام"وقد مضى يف . وعنه قيام احلجة عليه. هو بلوغ األربعني: وقال احلسن. األشد احللم: زيد

. هي مرسلة نزلت على العموم: وقال احلسن. وقد تقدم. نزلت يف سعد بن أيب وقاص: وقال السدي والضحاك
  .واهللا أعلم

يف موضع نصب على املصدر، أي شكر } أَنْ أَْشكَُر نِْعمََتَك{. أي أهلمين} قَالَ َربِّ أَْوزِْعنِي{: قوله تعاىل: دسةالسا
أنعمت : وقيل. بالتحنن والشفقة حىت ربياين صغريا} َوَعلَى وَاِلَديَّ{أي ما أنعمت به علي من اهلداية } َعلَيَّ{نعمتك 

هذه اآلية نزلت يف أيب بكر الصديق : وقال علي رضي اهللا عنه. بالغىن والثروةعلي بالصحة والعافية وعلى والدي 
رضي اهللا عنه، أسلم أبواه مجيعا ومل جيتمع ألحد من املهاجرين أن أسلم أبواه غريه، فأوصاه اهللا هبما ولزم ذلك من 

  وأمه. ووالده هو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم. بعده

بالياء املعجمة باثنتني من " "قيلة"وأم أبيه أيب قحافة . ري، وامسها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعدأم اخل
َوأَنْ أَْعَملَ صَاِلحاً {. بنت عبد العزى" بالتاء املعجمة باثنتني من فوقها" "قتيلة"وامرأة أيب بكر الصديق امسها ". حتتها

 فأعتق تسعة من املؤمنني يعذبون يف اهللا منهم بالل وعامر بن فهرية، ومل يدع فأجابه اهللا: قال ابن عباس} تَْرَضاُه 
من أصبح : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف الصحيح عن أيب هريرة قال. شيئا من اخلري إال أعانه اهللا عليه

فمن أطعم منكم : "قال. أبو بكر أنا؟ قال " فمن تبع منكم اليوم جنازة: "قال. ؟ قال أبو بكر أنا" منكم اليوم صائما
قال رسول اهللا صلى اهللا . ؟ قال أبو بكر أنا" فمن عاد منكم اليوم مريضا: "قال. ؟ قال أبو بكر أنا" اليوم مسكينا
  " .ما اجتمعن يف امرئ إال دخل اجلنة: "عليه وسلم
فلم يبق له ولد وال والد وال : قال ابن عباس. احلنيأي اجعل ذرييت ص} وَأَْصِلْح ِلي ِفي ذُرِّيَِّتي{: قوله تعاىل: السابعة

. ومل يكن أحد من أصحاب رسول اهللا أسلم هو وأبواه وأوالده وبناته كلهم إال أبو بكر. والدة إال امنوا باهللا وحده
اجعلهم أبرارا يل مطيعني : وقال أبو عثمان. املعىن اجعلهم يل خلف صدق، ولك عبيد حق: وقال سهل بن عبداهللا



ال جتعل للشيطان والنفس واهلوى : وقال حممد بن علي. وفقهم لصاحل أعمال ترضى هبا عنهم: وقال ابن عطاء. لك
استعن عليه هبذه اآلية، : اشتكى أبو معشر ابنه إىل طلحة بن مصرف، فقال: وقال مالك بن مقول. عليهم سبيال

أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَنْ أَْعَملَ َصاِلحاً تَْرَضاُه وَأَصِْلْح ِلي ِفي  َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّتي{: وتال
. رجعت عن األمر الذي كنت عليه: قال ابن عباس} إِنِّي ُتْبُت إِلَْيَك{. }ذُرِّيَِّتي إِنِّي ُتْبُت إِلَْيَك َوإِنِّي ِمَن الُْمْسِلِمَني

  .أي املخلصني بالتوحيد} وَإِنِّي ِمَن الُْمْسِلِمَني{
َد الصِّْدقِ الَِّذي أُولَِئَك الَِّذيَن َنتَقَبَّلُ َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َوَنَتَجاَوُز َعْن َسيِّئَاِتهِْم ِفي أَْصحَابِ الَْجنَِّة َوْع{ ١٦: اآلية

  }كَاُنوا ُيوَعُدونَ

وقرئ . قراءة العامة بضم الياء فيهما} أَْحَسَن َما َعِملُوا َونََتَجاَوُز َعْن َسيِّئَاتِهِْمأُولَِئَك الَِّذيَن َنَتقَبَّلُ َعْنُهْم {: قوله تعاىل
َنَتقَبَّلُ، {وقرأ حفص ومحزة والكسائي . بفتح الياء، والضمري فيهما يرجع هللا عز وجل} َيَتَجاَوُز{و } َيتَقَبَّلُ{

وهذه اآلية . لتجاوز أصله من جزت الشيء إذا مل تقف عليهوا. النون فيهما، أي نغفرها ونصفح عنها} َونََتَجاَوزُ 
ومعىن . وهو قول احلسن. إىل آخرها مرسلة نزلت على العموم} َوَوصَّْيَنا الْأِْنَسانَ{تدل على أن اآلية اليت قبلها 

م إذا إهن: -وحيكيه مرفوعا  -قال زيد بن أسلم . أي نتقبل منهم احلسنات ونتجاوز عن السيئات} نتقبل عنهم{
األحسن ما يقتضى الثواب من الطاعات، وليس يف احلسن املباح : وقيل. أسلموا قبلت حسناهتم وغفرت سيئاهتم

أكرمك : مبعىن مع، أي مع أصحاب اجلنة، تقول} يف} {ِفي أَْصحَابِ الَْجنَِّة{. ثواب وال عقاب، حكاه ابن عيسى
نصب ألنه مصدر مؤكد ملا قبله، أي وعد اهللا } لصدقوعد ا{. وأحسن إليك يف مجيع أهل البلد، أي مع مجيعهم

وهو من باب إضافة الشيء إىل نفسه، ألن . أهل اإلميان أن يتقبل من حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وعد الصدق
وهذا عند الكوفيني، فأما ]. ٩٥: الواقعة[} َحقُّ الَْيِقنيِ{: الصدق هو ذلك الوعد الذي وعده اهللا، وهو كقوله تعاىل

. وقد مضى هذا يف غري موضع. وعد الكالم الصدق أو الكتاب الصدق، فحذف املوصوف: د البصريني فتقديرهعن
  .يف الدنيا على ألسنة الرسل، وذلك اجلنة} الَِّذي كَاُنوا ُيوَعُدونَ{

َخلَتِ الْقُُرونُ ِمْن قَْبِلي َوُهَما َيْستَِغيثَانِ  َوالَِّذي قَالَ لَِواِلَدْيهِ أُفٍّ لَكَُما أَتَِعدَانِنِي أَنْ أُْخَرَج َوقَْد{ ١٨ - ١٧: اآلية
قَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَْد َخلَتْ اللََّه َوْيلََك آِمْن إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فََيقُولُ َما َهذَا إِلَّا أََساِطُري الْأَوَِّلَني، أُولَِئكَ الَِّذيَن َح

  }َوالْأِْنسِ إِنَُّهْم كَانُوا خَاسِرِيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْجِنِّ

قراءة } وَقَْد َخلَِت الْقُُرونُ ِمْن قَْبِلي{. أي أن أبعث} َوالَِّذي قَالَ لَِواِلَدْيهِ أُفٍّ لَكَُما أَتَِعدَانِنِي أَنْ أُْخَرَج{: قوله تعاىل
} أُفَّ{عامر واملفضل عن عاصم  وقرأ ابن كثري وابن حميصن وابن. مكسور منون} أُفٍّ{نافع وحفص وغريمها 
وقراءة العامة ". بين إسرائيل"الباقون بالكسر غري منون، وكلها لغات، وقد مضى يف . بالفتح من غري تنوين

} أََتِعَدانِّي{وقرأ أبو حيوة واملغرية وهشام . وأسكن الباقون. وفتح ياءه أهل املدينة ومكة. بنونني خمففتني} أََتِعَدانِنِي{
. }أَنْ أُْخَرَج{والعامة على ضم األلف وفتح الراء من . حدة مشددة، وكذلك هي يف مصاحف أهل الشامبنون وا

قال ابن عباس والسدي وأبو العالية . وقرأ احلسن ونصر وأبو العالية واألعمش وأبو معمر بفتح األلف وضم الراء
أبواه إىل اإلسالم فيجيبهما مبا أخرب اهللا عز نزلت يف عبداهللا بن أيب بكر رضي اهللا عنهما، وكان يدعوه : وجماهد
  .وجل

هو عبدالرمحن بن أيب بكر قبل إسالمه، وكان أبوه وأمه أم رومان يدعوانه إىل اإلسالم : وقال قتادة والسدي أيضا
وروي أن عائشة رضي اهللا . ويعدانه بالبعث، فريد عليهما مبا حكاه اهللا عز وجل عنه، وكان هذا منه قبل إسالمه



وقال . هي نعت عبد كافر عاق لوالديه: وقال احلسن وقتادة أيضا. نها أنكرت أن تكون نزلت يف عبدالرمحنع
أُولَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي {: كيف يقال نزلت يف عبدالرمحن قبل إسالمه واهللا عز وجل يقول: الزجاج

عبدالرمحن من أفاضل املؤمنني، فالصحيح أهنا نزلت يف عبد كافر أي العذاب، ومن ضرورته عدم اإلميان، و} أَُممٍ
كتب معاوية إىل مروان بن احلكم حىت يبايع الناس ليزيد، فقال عبدالرمحن بن أيب : وقال حممد بن زياد. عاق لوالديه

} قَالَ ِلوَاِلَدْيِه أُفٍّ لَكُمَاوَالَِّذي {: هو الذي يقول اهللا فيه: لقد جئتم هبا هرقلية، أتبايعون ألبنائكم فقال مروان: بكر
قال . ولو شئت لسميت، ولكن اهللا لعن أباك وأنت يف صلبه، فأنت فضض من لعنة اهللا. واهللا ما هو به: فقال. اآلية

  أُولَِئكَ الَِّذيَن{ومن جعل اآلية يف عبدالرمحن كان قوله بعد ذلك : املهدوي

: وقيل إن عبدالرمحن ملا قال. د ما تقدم ذكره، فأول اآلية خاص وآخرها عاميراد به من اعتق} َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ
فأين عبداهللا بن جدعان، وأين عثمان بن عمرو، وأين عامر بن كعب : قال مع ذلك} َوقَْد َخلَِت الْقُُرونُ ِمْن قَْبِلي{

  .يرجع إىل أولئك األقوام} هُِم الْقَْولُأُولَِئكَ الَِّذيَن َحقَّ َعلَْي{: فقول. ومشايخ قريش حىت أسأهلم عما يقولون
} لَُه أَْصحَاٌب َيْدعُوَنُه إِلَى الُْهَدى ائِْتنَا{: عند قوله) األنعام(قد مضى من خرب عبدالرمحن بن أيب بكر يف سورة : قلت

: بقوله ما يدل على نزول هذه اآلية فيه، إذ كان كافرا وعند إسالمه وفضله تعني أنه ليس املراد] ٧١: األنعام[
أو . أي يدعوان اهللا له باهلداية} َوُهَما َيْسَتِغيثَانِ اللََّه{. يعين والديه} َوُهَما{. }أُولَِئكَ الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ{

قال . االستغاثة الدعاء، فال حاجة إىل الباء: وقيل. يستغيثان باهللا من كفره، فلما حذف اجلار وصل الفعل فنصب
. أي صدق ال خلف فيه} إِنَّ َوْعَد اللَِّه حَقٌّ{. أي صدق بالبعث} َوْيلََك آِمْن{. أجاب اهللا دعاءه وغواثه: الفراء

أُولَِئَك الَِّذيَن {. أي أحاديثهم وما سطروه مما ال أصل له} إِلَّا أََساِطُري الْأَوَّلَِني{. أي ما يقوله والداه} فََيقُولُ َما َهذَا{
َوقَدْ {: يعين الذين أشار إليهم ابن أيب بكر يف قوله أحيوا يل مشايخ قريش، وهم املعنيون بقوله} لْقَْولَُحقَّ َعلَْيهُِم ا

وَأَْصِلحْ ِلي {: فأما ابن أيب بكر عبداهللا أو عبدالرمحن فقد أجاب اهللا فيه دعاء أبيه يف قوله. } َخلَِت الْقُُرونُ ِمْن قَْبِلي
أي وجب عليهم العذاب، وهي كلمة } َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ{: ومعىن. على ما تقدم ]١٥: األحقاف[} ِفي ذُرِّيَِّتي

تقدمت } قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم{أي مع أمم } ِفي أَُممٍ{". هؤالء يف اجلنة وال أبايل وهؤالء يف النار وال أبايل: "اهللا
ألعماهلم، أي ضاع } كَانُوا خَاسِرِيَن{تلك األمم الكافرة  أي} إِنَُّهْم{الكافرين } ِمَن الْجِنِّ َوالِْأْنسِ{. ومضت

  .سعيهم وخسروا اجلنة
  }وَِلكُلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِملُوا َوِلُيَوفِّيَُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ{ ١٩: اآلية

ؤمنني والكافرين من اجلن واإلنس مراتب أي ولكل واحد من الفريقني امل} َوِلكُلٍّ َدَرجَاٌت ِممَّا َعِملُوا{: قوله تعاىل
. درجات أهل النار يف هذه اآلية تذهب سفاال، ودرج أهل اجلنة علوا: قال ابن زيد. عند اهللا يوم القيامة بأعماهلم

: تعاىل قرأ ابن كثري وابن حميصن وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء لذكر اهللا قبله، وهو قوله} َوِلُيَوفَِّيُهْم أَْعمَالَُهْم{
وهو اختيار } وََوصَّْيَنا الْأِْنَسانَ بَِواِلَديِْه{: الباقون بالنون ردا على قوله تعاىل. واختاره أبو حامت} إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ{

  .أي ال يزاد على مسيء وال ينقص من حمسن} َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ{. أيب عبيد
فَُروا َعلَى النَّارِ أَذْهَْبُتْم طَيَِّباِتكُْم ِفي َحَياِتكُمُ الدُّنَْيا َواْسَتْمتَْعُتْم بَِها فَالَْيْوَم ُتْجَزْونَ َوَيْوَم يُْعَرضُ الَِّذيَن كَ{ ٢٠: اآلية

  }َعذَاَب الُْهوِن بَِما كُْنُتْم َتسَْتكْبُِرونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُْنُتْم تَفُْسقُونَ
أي يكشف الغطاء فيقربون من النار } َعلَى النَّارِ{. أي ذكرهم يا حممد يوم يعرض} ُيعَْرُضَوَيْوَم {: قوله تعاىل

وقرأ . أي يقال هلم أذهبتم، فالقول مضمر} أَذَْهبُْتْم طَيِّبَاِتكُْم ِفي حََياِتكُُم الدُّْنَيا وَاْسَتْمَتعُْتْم بَِها{. وينظرون إليها



وقرأ أبو حيوة وهشام . هبمزتني خمففتني، واختاره أبو حامت} أأذهبتم{ري احلسن ونصر وأبو العال ويعقوب وابن كث
الباقون هبمزة واحدة من غري مد على اخلرب، وكلها لغات فصيحة . هبمزة واحدة مطولة على االستفهام} آذهبتم{

الستفهام ألنه قراءة واختار أبو عبيد ترك ا. ومعناها التوبيخ، والعرب توبخ باالستفهام وبغري االستفهام، وقد تقدم
أكثر أئمة السبعة نافع وعاصم وأيب عمرو ومحزة والكسائي، مع من وافقهم شيبة والزهري وابن حميصن واملغرية بن 

وترك االستفهام أحسن، . أيب شهاب وحيىي بن احلارث واألعمش وحيىي بن وثاب وغريهم، فهذه عليها جلة الناس
: وإثباته حسن أيضا، يقول القائل. أنا ظلمتك؟ تريد أنا مل أظلمك: كما تقول ألن إثباته يوهم أهنم مل يفعلوا ذلك،
  ومعىن. أذهبت فعلت كل ذلك جائز: ذهبت فعلت كذا، يوبخ ويقول

بَ فَالَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَا{. أي متتعتم بالطيبات يف الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات، يعين املعاصي} أَذَْهْبُتْم طَيِّبَاِتكُْم{
بَِما كُْنُتْم َتْسَتكْبُِرونَ ِفي {. بلغة قريش: قتادة. اهلون اهلوان: قال جماهد. أي عذاب اخلزي والفضيحة} الُْهوِن

: وقيل. يف أفعالكم بغيا وظلما} َوبَِما كُْنُتْم تَفُْسقُونَ{. أي تستعلون على أهلها بغري استحقاق} الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ
: الطيبات الشباب والقوة، مأخوذ من قوهلم: قال ابن حبر. أي أفنيتم شبابكم يف الكفر واملعاصي} يِّبَاِتكُْمأَذَْهْبُتْم طَ{

  .ووجدت الضحاك قاله أيضا: قال املاوردي. ذهب أطيباه، أي شبابه وقوته
ألنا : لالقول األول أظهر، روى احلسن عن األحنف بن قيس أنه مسع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقو: قلت

أعلم خبفض العيش، ولو شئت جلعلت أكبادا وصالء وصنابا وصالئق، ولكين أستبقي حسنايت، فإن اهللا عز وجل 
لو شئت : وقال أبو عبيد يف حديث عمر} أَذْهَْبُتْم طَيَِّباِتكُْم ِفي َحَياِتكُُم الدُّْنَيا َواْسَتْمتَْعُتْم بَِها{: وصف أقواما فقال

باملد (الصالء : قال أبو عمرو وغريه. وأفالذ: ويف بعض احلديث. كراكر وأسنمةلدعوت بصالئق وصناب و
: صالء النار، فإن فتحت الصاد قصرت وقلت: والصالء أيضا. الشواء، مسي بذلك ألنه يصلى بالنار): والكسر

صنايب، وإمنا شبه : وهلذا قيل للربذون: قال أبو عمرو. األصبغة املتخذة من اخلردل والزبيب: والصناب. صلى النار
  :هي الصالئق بالصاد، قال جرير: وقال غريه. هو ما يسلق من البقول وغريها" بالسني(والسالئق : قال. لونه بذلك

  ومن يل بالصالئق والصناب... تكلفين معيشة آل زيد 
ل، واحدهتا وأما الكراكر فكراكر اإلب). األعراف(وقد مضى هذا املعىن يف . اخلبز الرقاق العريض: والصالئق

  .كركرة وهي معروفة، هذا قول أيب عبيد
  والكركرة أيضا اجلماعة من. والكركرة رحى زور البعري، وهي إحدى النفثات اخلمس: ويف الصحاح

وأما األفالذ فإن واحدها فلذ، وهي : قال أبو عبيد. وأبو مالك عمرو بن كركرة رجل من علماء اللغة. الناس
  :باهلة قال أعشى. القطعة من الكبد

  من الشواء ويروي شربه الغمر... تكفيه حزة فلذ إن أمل هبا 
لو شئت كنت أطيبكم طعاما، وألينكم لباسا، ولكين أستبقي : ذكر لنا أن عمر رضي اهللا عنه قال: وقال قتادة

الذين ماتوا وما فما لفقراء املسلمني ! هذا لنا: وملا قدم عمر الشام صنع له طعام مل ير قط مثله قال. طيبايت لآلخرة
لئن كان حظنا من : هلم اجلنة، فاغرورقت عينا عمر بالدموع وقال: شبعوا من خبز الشعري فقال خالد بن الوليد

  .الدنيا هذا احلطام، وذهبوا هم يف حظهم باجلنة فلقد باينونا بونا بعيدا
م وهو يف مشربته حني هجر ويف صحيح مسلم وغريه أن عمر رضي اهللا عنه دخل على النيب صلى اهللا عليه وسل

يا رسول اهللا، أنت : فالتفت فلم أر شيئا يرد البصر إال أهبا جلودا معطونة قد سطع رحيها، فقلت: نساءه قال



أيف شك أنت يا ابن : "فاستوى جالسا وقال: رسول اهللا وخريته، وهذا كسرى وقيصر يف الديباج واحلرير؟ قال
وقال حفص " . اللهم اغفر له: "استغفر يل فقال: فقلت" يف حياهتم الدنياأولئك قوم عجلت هلم طيباهتم . اخلطاب

كنت أتغدى عند عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه اخلبز والزيت، واخلبز واخلل، واخلبز واللنب، واخلبز : بن أيب العاص
متفلع غليظ، فجعل  ال تنخلوا الدقيق فإنه طعام كله، فجيء خببز: وكان يقول. والقديد، وأقل ذلك اللحم الغريض

واهللا يا أمري املؤمنني نرجع إىل طعام ألني من : ما لكم ال تأكلون؟ فقلنا: كلوا، فجعلنا ال نأكل، فقال: يأكل ويقول
يا بن أيب العاص أما ترى بأين عامل أن لو أمرت بعناق مسينة فيلقى عنها شعرها مث خترج مصلية : طعامك هذا، فقال
  كأهنا كذا وكذا،

بأين عامل أن لو أمرت بصاع أو صاعني من زبيب فأجعله يف سقاء مث أشن عليه من املاء فيصبح كأنه دم  أما ترى
أجل واهللا الذي ال إله إال هو لوال أين أخاف أن تنقص : يا أمري املؤمنني، أجل ما تنعت العيش، قال: غزال، فقلت

أَذْهَْبُتْم طَيَِّباِتكُْم ِفي َحَياِتكُمُ الدُّْنَيا {: ىل يقول ألقوامحسنايت يوم القيامة لشاركناكم يف العيش ولكين مسعت اهللا تعا
أي } بَِما كُْنُتمْ َتسَْتكْبُِرونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ{. أي اهلوان} فَالَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَاَب الُْهوِن{. }َواْسَتْمَتعُْتْم بَِها

اشتهى أهلي حلما : وقال جابر. خترجون عن طاعة اهللا} َوبَِما كُْنُتْم تَفُْسقُونَ{. تتعظمون عن طاعة اهللا وعلى عباد اهللا
أو كلما اشتهى أحدكم : ما هذا يا جابر؟ فأخربته، فقال: فاشتريته هلم فمررت بعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال
  .يةاآل} أذهبتم طيباتكم{: شيئا جعله يف بطنه أما خيشى أن يكون من أهل هذه اآلية

وهذا عتاب منه له على التوسع بابتياع اللحم واخلروج عن جلف اخلبز واملاء، فإن تعاطي الطيبات : قال ابن العريب
من احلالل تستشره هلا الطباع وتستمرئها العادة فإذا فقدهتا استسهلت يف حتصيلها بالشبهات حىت تقع يف احلرام 

فأخذ عمر األمر من أوله ومحاه من ابتدائه كما . األمارة بالسوءاحملض بغلبة العادة واستشراه اهلوى على النفس 
على املرء أن يأكل ما وجد، طيبا كان أو قفارا، وال يتكلف : والذي يضبط هذا الباب وحيفظ قانونه. يفعله مثله

إذا قدر الطيب ويتخذه عادة، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يشبع إذا وجد، ويصرب إذا عدم، ويأكل احللوى 
ومعيشة النيب صلى . عليها، ويشرب العسل إذا اتفق له، ويأكل اللحم إذا تيسر، وال يعتمد أصال، وال جيعله ديدنا

اهللا عليه وسلم معلومة، وطريقة الصحابة منقولة، فأما اليوم عند استيالء احلرام وفساد احلطام فاخلالص عسري، واهللا 
إن التوبيخ واقع على ترك الشكر ال على تناول الطيبات احملللة، : وقيل. هيهب اإلخالص، ويعني على اخلالص برمحت

  وهو حسن، فإن

  .واهللا أعلم. تناول الطيب احلالل مأذون فيه، فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما ال حيل له فقد أذهبه
قَدْ َخلَِت النُّذُُر ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه أَلَّا َتعُْبُدوا إِلَّا اللََّه إِنِّي وَاذْكُْر أََخا َعاٍد إِذْ أَْنذََر قَْوَمُه بِالْأَْحقَاِف َو{ ٢١: اآلية

  }أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ
إِذْ {. هو هود بن عبداهللا بن رباح عليه السالم، كان أخاهم يف النسب ال يف الدين} َواذْكُرْ أََخا َعاٍد{: قوله تعاىل

أمره بأن يتذكر يف نفسه قصة هود : وقيل. أي اذكر هلؤالء املشركني قصة عاد ليعتربوا هبا} ْنذََر قَْوَمُه بِالْأَْحقَاِفأَ
وكانوا . وهي الرمال العظام، يف قول اخلليل وغريه. ديار عاد: واألحقاف. ليقتدي به، ويهون عليه تكذيب قومه له

مجع حقف، وهو ما استطال من الرمل العظيم وأعوج ومل يبلغ أن  واألحقاف. قهروا أهل األرض بفضل قوهتم
. احلقف مجع حقاف: وقيل. واحقوقف الرمل واهلالل أي اعوج. يكون جبال، واجلمع حقاف وأحقاف وحقوف

  :قال األعشى. ِحقف أحقف: ويقال. واألحقاف مجع اجلمع



  بات إىل أرطاة حقف أحقفا
  :قال العجاج. وقفوالفعل منه احق. أي رمل مستطيل مشرف

  مساوة اهلالل حىت احقوقفا... طي الليايل زلفا فزلفا 
  :وقال امرؤ القيس. أي احنىن واستدار

  مبا احتسبا من لني مس وتسهال... كحقف النقا ميشي الوليدان فوقه 
تبلغ أن تكون  هي رمال مشرفة مستطيلة كهيئة اجلبال، ومل: فقال ابن زيد. وفيما أريد باألحقاف ها هنا خمتلف فيه

  هي جبال: وقال قتادة. جباال، وشاهده ما ذكرناه

. شحر عمان وشحر عمان، وهو ساحل البحر بني عمان وعدن: مشرفة بالشحر، والشحر قريب من عدن، يقال
وقال . الشحر: ذكر لنا أن عادا كانوا أحياء باليمن، أهل رمل مشرفني على البحر بأرض يقال هلا: وعنه أيضا

اسم أرض بالبادية فيها جبال شواهق ملس ) بكسر احلاء(وحسمى . ي أرض من حسمى تسمى باألحقافه: جماهد
  :قال النابغة. اجلوانب ال يكاد القتام يفارقها

  دقاق الترب حمتزم القتام... فأصبح عاقال جببال حسمى 
. واد بني عمان ومهرة :وعن ابن عباس أيضا. األحقاف جبل بالشام: وقال ابن عباس والضحاك. قاله اجلوهري
إبل : كانت منازل عاد باليمن يف حضر موت بواد يقال له مهرة، وإليه تنسب اإلبل املهرية، فيقال: وقال مقاتل

وقال . وكانوا أهل عمد سيارة يف الربيع فإذا هاج العود رجعوا إىل منازهلم، وكانوا من قبيلة إرم. مهرية ومهاري
وروى الطفيل عن . ه املاء زمان الغرف، كان ينضب املاء من األرض ويبقى أثرهأحقاف اجلبل ما نضب عن: الكليب

وشر واديني . خري واديني يف الناس واد مبكة وواد نزل به آدم بأرض اهلند: علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه فال
. يف الناس بئر زمزموخري بئر . يف الناس واد باألحقاف وواد حبضر موت يدعى برهوت تلقى فيه أرواح الكفار

. أي مضت الرسل} َوقَْد َخلَِت النُّذُُر{. وشر بئر يف الناس بئر برهوت، وهو يف ذلك الوادي الذي حبضر موت
من بني يديه {ويف قراءة ابن مسعود . أي ومن بعده، قال الفراء} َوِمْن َخلْفِِه{. أي من قبل هود} ِمْن َبْينِ َيَدْيِه{

إِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم َعذَابَ {: مث قال هود. هذا من قول املرسل، فهو كالم معترض} ُبدُوا إِلَّا اللََّهأَلَّا تَْع{. }ومن بعده
  .من كالم هود، واهللا أعلم} أَلَّا تَْعُبدُوا إِلَّا اللََّه{: وقيل} َيْومٍ َعِظيمٍ

أِْتَنا بَِما تَِعدَُنا إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني، قَالَ إِنََّما الِْعلُْم ِعْنَد اللَِّه قَالُوا أَجِئَْتَنا ِلَتأِْفكََنا َعْن آِلَهِتَنا فَ{ ٢٥ - ٢٢: اآلية
  }َوأَُبلُِّغكُْم َما أُْرِسلُْت بِِه وَلَكِنِّي أََراكُْم قَْوماً َتْجَهلُونَ

ِطُرَنا َبلْ ُهَو َما اْسَتْعَجلُْتْم بِِه رِيٌح ِفيَها َعذَاٌب أَِليٌم، ُتَدمِّرُ فَلَمَّا َرأَْوُه َعارِضاً ُمْسَتقْبِلَ أَْودَِيِتهِْم قَالُوا َهذَا َعارٌِض ُمْم{
  }كُلَّ َشْيٍء بِأَْمرِ رَبَِّها فَأَْصَبحُوا ال ُيَرى إِلَّا َمَساكُِنُهْم كَذَِلكَ َنْجزِي الْقَْوَم الُْمْجرِِمَني

لتصرفنا عن : الثاين. لتزيلنا عن عبادهتا باإلفك: أحدمها: فيه وجهان} ِتنَاقَالُوا أَجِئَْتَنا لَِتأِْفكََنا َعْن آِلَه{: قوله تعاىل
  :قال عروة بن أذينة. آهلتنا باملنع، قال الضحاك

  فوكا ففي آخرين قد أفكوا... إن تك عن أحسن الصنيعة مأ 
لى أن الوعد قد يوضع موضع هذا يدل ع} فَأِْتَنا بَِما َتِعُدنَا{. إن مل توفق لإلحسان فأنت يف قوم قد صرفوا: يقول
َوأَُبلُِّغكُمْ {ال عندي } ِعْنَد اللَِّه{. بوقت جميء العذاب} قَالَ إِنََّما الِْعلُْم{أنك نيب } إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني{. الوعيد

قال } فَلَمَّا َرأَْوُه َعارِضاً{. ابيف سؤالكم استعجال العذ} وَلَكِنِّي أََراكُْم قَْوماً َتْجَهلُونَ{. عن ربكم} َما أُْرِسلْتُ بِِه



فالضمري يعود إىل السحاب، أي فلما رأوا } عَارِضاً{: يعود إىل غري مذكور، وبينه قوله} َرأَوُْه{الضمري يف : املربد
ـ . السحاب عارضا نصب على : وقيل. نصب على التكرير، مسي بذلك ألنه يبدو يف عرض السماء} َعارِضاً{ف

فلما رأوه حسبوه سحابا ميطرهم، وكان املطر قد أبطأ } فَأِْتَنا بَِما تَِعدَُنا{: ع الضمري إىل قولهيرج: وقيل. احلال
وكان قد جاءهم من واد جرت العادة أن ما جاء منه يكون غيثا، . استبشروا} ُمْسَتقْبِلَ أَْوِدَيتِهِْم{عنهم، فلما رأوه 

قَالُوا َهذَا َعارٌِض {: ب يعترض يف األفق، ومنه قوله تعاىلوالعارض السحا: قال اجلوهري. قاله ابن عباس وغريه
والعرب إمنا تفعل مثل هذا يف األمساء . أي ممطر لنا، ألنه معرفة ال جيوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة} ُمْمِطُرَنا

  :قال جرير. املشتقة من األفعال دون غريها
  حرماناالقى مباعدة منكم و... يا رب غابطنا لو كان يطلبكم 

رب صائمة لن تصومه، وقائمة لن تقومه، فجعله نعتا : وقال أعرايب بعد الفطر. هذا رجل غالمنا: وال جيوز أن يقال
  .للنكرة وأضافه إىل املعرفة

خالف قول النحويني، واإلضافة يف تقدير االنفصال، فهي إضافة " ال جيوز أن يكون صفة لعارض: "قوله: قلت
هذا قول . مل تفد األول تعريفا، بل االسم نكرة على حاله، فلذلك جرى نعتا على النكرة لفظية ال حقيقية، ألهنا

. أي قال هود هلم} َبلْ هَُو{. ال تدخل إال على النكرة" رب"و. ونعت النكرة نكرة. النحويني يف اآلية والبيت
قل بل هو ما : أي قال اهللا} يحقل بل ما استعجلتم به هي ر{وقرئ } قال هود بل هو{والدليل عليه قراءة من قرأ 
والريح اليت عذبوا هبا } رِيٌح ِفيَها َعذَابٌ أَلِيٌم{: مث بني ما هو فقال} فَأِْتَنا بَِما تَِعُدنَا{: استعجلتم به، ويعين قوهلم

نشأت من ذلك السحاب الذي رأوه، وخرج هود من بني أظهرهم، فجعلت حتمل الفساطيط وحتمل الظعينة 
أول ما رأوا العارض قاموا فمدوا أيديهم، فأول ما : قال ابن عباس. جرادة، مث تضرب هبا الصخور فترفعها كأهنا

عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجا من ديارهم من الرجال واملواشي تطري هبم الريح ما بني السماء واألرض مثل 
، وأمر اهللا الريح فأمالت عليهم الرمال، الريش، فدخلوا بيوهتم وأغلقوا أبواهبم، فقلعت الريح األبواب وصرعتهم

فكانوا حتت الرمال سبع ليال ومثانية أيام حسوما، وهلم أنني، مث أمر اهللا الريح فكشف عنهم الرمال واحتملتهم 
ال عاد أي كل شيء مرت عليه من رج} ُتَدمُِّر كُلَّ َشْيٍء بِأَْمرِ رَبَِّها{: فرمتهم يف البحر، فهي اليت قال اهللا تعاىل فيها

  .أي كل شيء بعثت إليه: قال ابن عباس. وأمواهلا
دمره تدمريا ودمارا ودمر عليه : يقال. من دمر دمارا} يدمر كل شيء{وقرئ . وكذلك الدمار. اهلالك: والتدمري
بلد : وتدمر. خمفف امليم" من سبق طرفه استئذانه فقد دمر: "ويف احلديث. ودمر يدمر دمورا دخل بغري إذن. مبعىن
ويف البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها . بإذن رهبا} بِأَْمرِ َربِّهَا{. ويربوع تدمري إذا كان صغريا قصريا. الشامب

ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضاحكا حىت أرى منه هلواته إمنا : زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
  وكان إذا رأى غيما أو رحيا: قالت. كان يتبسم

يا رسول اهللا، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه املطر، وأراك إذا رأيته عرف : قالت. يف وجههعرف 
يا عائشة ما يؤمنين أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا : "يف وجهك الكراهية؟ فقال

ويف صحيح مسلم عن ابن عباس عن النيب . نحديث حس: خرجه مسلم والترمذي، وقال فيه" هذا عارض ممطرنا
قَالُوا َهذَا َعارِضٌ {وذكر املاوردي أن القائل ". نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور: "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

. إين ألرى سحابا مرمدا، ال تدع من عاد أحدا: بكر بن معاوية، وملا رأى السحاب قال: من قوم عاد} ُمْمِطُرَنا



واعتزل هود ومن : قال ابن إسحاق. مرو بن ميمون أهنا كانت تأتيهم بالرجل الغائب حىت تقذفه يف ناديهمفذكر ع
وتلتذ األنفس به، ألهنا لتمر من عاد . معه من املؤمنني يف حظرية، ما يصيبه ومن معه منها إال ما يلني أعلى ثياهبم

  :وحكى الكليب أن شاعرهم قال يف ذلك. بالظعن بني السماء واألرض وتدمغهم باحلجارة حىت هلكوا
  دعوة أضحوا مهودا... فدعا هود عليهم 

  تركت عادا مخودا... عصفت ريح عليهم 
  مل تدع يف األرض عودا... سخرت سبع ليال 

  }فَأَْصَبحُوا ال ُيَرى إِلَّا َمَساكُِنُهْم{. وعمر هود يف قومه بعدهم مائة ومخسني سنة
وكذلك روى محاد بن سلمة عن ابن كثري إال . بالياء غري مسمى الفاعل} مساكنهمال يرى إال {قرأ عاصم ومحزة 

بالنصب، } مساكنهم{. بتاء مفتوحة} ترى{الباقون . وقد روى ذلك عن أيب بكر عن عاصم. بالتاء} ترى{أنه قرأ 
لظاهر الذي هو ومن قرأ بالتاء غري مسمى الفاعل فعلى لفظ ا: قال املهدوي. أي ال ترى يا حممد إال مساكنهم

ال يستقيم هذا يف اللغة إال أن يكون فيها : وقال أبو حامت. املساكن املؤنثة، وهو قليل ال يستعمل إال يف الشعر
  .إضمار، كما تقول يف الكالم أال ترى النساء إال زينب

: قال الكسائي. زةواختار أبو عبيد وأبو حامت قراءة عاصم ومح. معناه ال ترى أشخاصهم إال مساكنهم: وقال سيبويه
. ما قام إال هند، واملعىن ما قام أحد إال هند: معناه ال يرى شيء إال مساكنهم، فهو حممول على املعىن، كما تقول

كَذَِلَك َنْجزِي الْقَْوَم {. ال يرى الناس ألهنم كانوا حتت الرمل، وإمنا ترى مساكنهم ألهنا قائمة: وقال الفراء
  .ذه العقوبة نعاقب هبا املشركنيأي مثل ه} الُْمْجرِِمَني

ُهمْ َسْمُعُهْم َوال َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما إِنْ َمكَّنَّاكُْم ِفيِه َوَجَعلَْنا لَُهْم َسْمعاً وَأَْبَصاراً َوأَفِْئَدةً فََما أَغَْنى َعْن{ ٢٦: اآلية
  }ونَ بِآياتِ اللَِّه َوحَاَق بِهِْم َما كَانُوا بِِه َيْستَْهزِئُونَأَْبَصارُُهْم َوال أَفِْئَدتُُهْم ِمْن َشْيٍء إِذْ كَاُنوا َيْجَحُد

. زائدة، تقديره ولقد مكناكم فيما مكناكم فيه} إن{إن : قيل} َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما إِنْ َمكَّنَّاكُْم ِفيِه{: قوله تعاىل
  :وأنشد األخفش. وهذا قول القتيب

  عرض دون أدناه اخلطوبوت... يرجي املرء ما إن ال يراه 
  :وقال آخر

  منايانا ودولة آخرينا... فما إن طبنا جنب ولكن 
: وقيل. مبعىن ما، والتقدير ولقد مكناهم يف الذي ما مكناكم فيه، قاله املربد} إن{و . مبعىن الذي} ما{إن : وقيل

يكم أكثر وعنادكم أشد، ومت شرطية وجواهبا مضمر حمذوف، والتقدير ولقد مكناهم يف ما إن مكناكم فيه كان بغ
  .الكالم

فََما أَغَْنى َعْنُهْم َسْمعُُهْم َوال أَْبَصارُُهْم َوال {. يعين قلوبا يفقهون هبا} َوَجَعلَْنا لَُهْم َسْمعاً وَأَْبَصاراً َوأَفِْئَدةً{: قوله تعاىل
أحاط } بِآياِت اللَِّه َوحَاَق بِهِْم{يكفرون } َحُدونَإِذْ كَاُنوا َيْج{. ما أغنت عنهم من عذاب اهللا} أَفِْئدَُتُهْم ِمْن َشيٍْء

  .}َما كَاُنوا بِِه َيْستَْهزِئُونَ{هبم 

  }َولَقَْد أَْهلَكَْنا َما َحوْلَكُْم ِمَن الْقَُرى َوَصرَّفَْنا الْآياتِ لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ{ ٢٧: اآلية
يريد حجر مثود وقرى لوط وحنومها مما كان جياور بالد احلجاز، } الْقَُرىَولَقَدْ أَْهلَكَْنا َما حَْولَكُْم ِمَن {: قوله تعاىل

يعين احلجج والدالالت وأنواع البينات والعظات، أي بيناها } َوَصرَّفَْنا الْآياِت{. وكانت أخبارهم متواترة عندهم



يف الوعد والوعيد والقصص  أي صرفنا آيات القرآن: وقيل. فلم يرجعوا} لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ{. ألهل تلك القرى
  .واإلعجاز لعل هؤالء املشركني يرجعون

  }ا كَانُوا َيفَْتُرونَفَلَْوال َنَصَرُهمُ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه قُرَْباناً آِلَهةً َبلْ َضلُّوا َعنُْهْم َوذَِلَك إِفْكُُهْم َوَم{ ٢٨: اآلية
مبعىن هال، أي هال نصرهم آهلتهم اليت تقربوا هبا بزعمهم إىل اهللا لتشفع هلم } والل} {فَلَْوال َنَصرَُهُم{: قوله تعاىل
القربان كل ما : قال الكسائي. ومنعتهم من اهلالك الواقع هبم] ١٨: يونس[} هَُؤالِء ُشفََعاُؤَنا ِعْنَد اللَِّه{: حيث قالوا

وأحد مفعويل اختذ الراجع إىل الذين . بان والرهابنييتقرب به إىل اهللا تعاىل من طاعة ونسيكة، واجلمع قرابني، كالره
بدل منه لفساد } آِلَهةً{و . مفعوال ثانيا} قربانا{حال، وال يصح أن يكون } قُرَْباناً{و . } آِلهَةً{احملذوف، والثاين 

} َبلْ َضلُّوا َعنُْهْم{: لوقي. أي هلكوا عنهم} َبلْ َضلُّوا َعْنُهْم{. بضم الراء} قُْرَباناً{وقرئ . املعىن، قال الزخمشري
أي تركوا األصنام وتربؤوا } َضلُّوا َعْنُهْم{: وقيل. أي ضلت عنهم آهلتهم ألهنا مل يصبها ما أصاهبم، إذ هي مجاد

وقراءة العامة . إهنا تقرهبم إىل اهللا زلفى: أي واآلهلة اليت ضلت عنهم هي إفكهم يف قوهلم} َوذَِلَك إِفْكُُهْم{. منها
ورجل . الكذب، وكذلك األفيكة، واجلمع األفائك: واإلفك. بكسر اهلمزة وسكون الفاء، أي كذهبم} ْمإِفْكُُه{

  بفتح اهلمزة} وذلك أَفَكَُهم{وقرأ ابن عباس وجماهد وابن الزبري . أفاك أي كذاب

أفكه أفكه ي: مصدر قولك" بالفتح"واألفك . والفاء والكاف، على الفعل، أي ذلك القول صرفهم عن التوحيد
يعين : قال أبو حامت. بتشديد الفاء على التأكيد والتكثري} أَفَّكهم{وقرأ عكرمة . أفكا، أي قلبه وصرفه عن الشيء
. باملد وكسر الفاء، مبعىن صارفهم} آِفكهم{وذكر املهدوي عن ابن عباس أيضا . قلبهم عما كانوا عليه من النعيم

وجاز أن . باملد، فجاز أن يكون أفعلهم، أي أصارهم إىل اإلفك }آفَكهم{وعن عبداهللا بن الزبري باختالف عنه 
} أفكهم{وقيل . أي يكذبون} َوَما كَاُنوا َيفَْتُرونَ{: قوله} إفكهم{ودليل قراءة العامة . يكون فاعلهم كخادعهم

  .اإلفك واألفك كاحلذر واحلذر، قاله املهدوي. } أفكهم{مثل 
 َنفَراً ِمَن الْجِنِّ َيْسَتِمُعونَ الْقُْرآنَ فَلَمَّا َحَضرُوُه قَالُوا أَْنِصُتوا فَلَمَّا قُِضَي َولَّْوا إِلَى قَْوِمهِْم وَإِذْ َصَرفَْنا إِلَْيَك{ ٢٩: اآلية

  }ُمْنِذرِيَن
به  هذا توبيخ ملشركي قريش، أي إن اجلن مسعوا القرآن فآمنوا} َوإِذْ َصَرفَْنا إِلَْيكَ َنفَراً ِمَن الْجِنِّ{: قوله تعاىل

وذلك أهنم . وجهنا إليك وبعثنا} صرفنا{: ومعىن. وعلموا أنه من عند اهللا وأنتم معرضون مصرون على الكفر
ومل يكونوا بعد عيسى قد صرفوا عنه إال  -على ما يأيت  -صرفوا عن استراق السمع من السماء برجوم الشهب 

ملا مات أبو طالب : سعيد بن جبري وجماهد وغريهمقال املفسرون ابن عباس و. عند مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم
خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم وحده إىل الطائف يلتمس من ثقيف النصرة فقصد عبد ياليل ومسعودا وحبيبا وهم 

وعندهم امرأة من قريش من بين مجح، فدعاهم إىل اإلميان وسأهلم أن ينصروه على  -بنو عمرو بن عمري  -إخوة 
ما وجد اهللا أحدا يرسله غريك وقال : هو ميرط ثياب الكعبة إن كان اهللا أرسلك وقال اآلخر: دهمقومه فقال أح

واهللا ال أكلمك كلمة أبدا، إن كان اهللا أرسلك كما تقول فأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكالم، : الثالث
  مث أغروا به سفهاءهم. وإن كنت تكذب فما ينبغي يل أن أكلمك

: فقال للجمحية. ه ويضحكون به، حىت اجتمع عليه الناس وأجلؤوه إىل حائط لعتبة وشيبة ابين ربيعةوعبيدهم يسبون
اللهم إين أشكو إليك ضعف قويت وقلة حيليت وهواين على الناس، يا أرحم : "؟ مث قال" ماذا لقينا من أمحائك"

أو إىل عدو ملكته أمري إن مل يكن بك الرامحني، أنت رب املستضعفني، وأنت ريب، ملن تكلين إىل عبد يتجهمين، 



غضب علي فال أبايل، ولكن عافيتك هي أوسع يل، أعوذ بنور وجهك من أن ينزل يب غضبك، أو حيل علي 
فرمحه ابنا ربيعة وقاال لغالم هلما نصراين يقال له " . سخطك، لك العتىب حىت ترضى، وال حول وال قوة إال بك

هذا الطبق مث ضعه بني يدي هذا الرجل، فلما وضعه بني يدي رسول اهللا خذ قطفا من العنب وضعه يف : عداس
واهللا إن هذا : مث أكل، فنظر عداس إىل وجهه مث قال" باسم اهللا"صلى اهللا عليه وسلم قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أنا : قال" داس وما دينكمن أي البالد أنت يا ع: "الكالم ما يقوله أهل هذه البلدة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وما : ؟ فقال" أمن قرية الرجل الصاحل يونس بن مىت: "فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. نصراين من أهل نينوى

فانكب عداس حىت قبل رأس النيب صلى اهللا عليه " ذاك أخي كان نبيا وأنا نيب: "يدريك ما يونس بن مىت؟ قال
يا سيدي ما يف األرض خري من هذا، أخربين بأمر ما : مل فعلت هكذا؟ فقال: ربيعةفقال له ابنا . وسلم ويديه ورجليه

  .يعلمه إال نيب
مث انصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم حني يئس من خري ثقيف، حىت إذا كان ببطن خنلة قام من الليل يصلي فمر به 

لما حرست السماء ورموا بالشهب وكان سبب ذلك أن اجلن كانوا يسترقون السمع، ف. نفر من جن أهل نصيبني
إن هذا الذي حدث يف السماء لشيء حدث يف األرض، فبعث سراياه ليعرف اخلرب، أوهلم ركب : قال إبليس

نصيبني وهم أشراف اجلن إىل هتامة، فلما بلغوا بطن خنلة مسعوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي صالة الغداة ببطن 
  بل أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ينذر: وقالت طائفة. أنصتوا: وقالوا خنلة ويتلو القرآن، فاستمعوا له

اجلن ويدعوهم إىل اهللا تعاىل ويقرأ عليهم القرآن، فصرف اهللا عز عز وجل إليه نفرا من اجلن من نينوى ومجعهم له، 
؟ فأطرقوا، مث قال الثانية " بعينإين أريد أن أقرأ القرآن على اجلن الليلة فأيكم يت: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ومل حيضر معه أحد غريي، : أنا يا رسول اهللا، قال ابن مسعود: فأطرقوا، مث قال الثالثة فأطرقوا، فقال ابن مسعود
وخط يل خطا ) شعب احلجون(فانطلقنا حىت إذا كنا بأعلى مكة دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم شعبا يقال له 

مث انطلق حىت قام فافتتح القرآن، فجعلت أرى أمثال " . ال خترج منه حىت أعود إليك: "لوأمرين أن أجلس فيه وقا
النسور هتوي ومتشي يف رفرفها، ومسعت لغطا وغمغمة حىت خفت على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وغشيته أسودة 

، ففرغ النيب صلى اهللا كثرية حالت بيين وبينه حىت ما أمسع صوته، مث طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبني
ال واهللا، ولقد مهمت مرارا أن أستغيث بالناس حىت مسعتك تقرعهم : ؟ قلت" أمنت: "عليه وسلم مع الفجر فقال
نعم : ؟ قلت" هل رأيت شيئا: "مث قال" لو خرجت مل آمن عليك أن خيطفك بعضهم: "بعصاك تقول اجلسوا، فقال

أولئك جن نصيبني سألوين املتاع والزاد فمتعتهم بكل : "ثيابا بيضا، فقاليا رسول اهللا، رأيت رجاال سودا مستثفري 
فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن . يا رسول اهللا يقذرها الناس علينا: فقالوا" . عظم حائل وروثة وبعرة
وجدوا عليه حلمه  إهنم ال جيدون عظما إال: "يا نيب اهللا، وما يغين ذلك عنهم قال: قلت. يستنجى بالعظم والروث

إن اجلن : "يا رسول اهللا، لقد مسعت لغطا شديدا؟ فقال: فقلت" يوم أكل، وال روثة إال وجدوا فيها حبها يوم أكل
هل : "مث تربز النيب صلى اهللا عليه وسلم مث أتاين فقال". تدارأت يف قتيل بينهم فتحاكموا إيل فقضيت بينهم باحلق

مترة طيبة وماء : "عي إداوة فيها شيء من نبيذ التمر فصببت على يديه فتوضأ فقال؟ فقلت يا نيب اهللا، م" معك ماء
  وليس. روى معناه معمر عن قتادة وشعبة أيضا عن ابن مسعود" . طهور

: ما هؤالء؟ قال: روي عن أيب عثمان النهدي أن ابن مسعود أبصر زطا فقال. يف حديث معمر ذكر نبيذ التمر
وذكر الدارقطين عن . ت شبههم إال اجلن ليلة اجلن فكانوا مستفزين يتبع بعضهم بعضاما رأي: قال. هؤالء الزط



عبداهللا بن هليعة حدثين قيس بن احلجاج عن حنش عن ابن عباس عن ابن مسعود أنه وضأ النيب صلى اهللا عليه 
أنه : ند عن ابن مسعودوهبذا الس. ابن هليعة ال حيتج به" . شراب وطهور: "وسلم ليلة اجلن بنبيذ فتوضأ به وقال

" أمعك ماء يا ابن مسعود: "خرج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هو شراب : "فتوضأ وقال". صب علي منه: "معي نبيذ يف إداوة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ؟ فقال
وقيل إن ابن مسعود مل يشهد مع النيب صلى اهللا : قال الدارقطين. احلديث تفرد به ابن هليعة وهو ضعيف" وطهور

ما شهدت ليلة : كذلك رواه علقمة بن قيس وأبو عبيدة بن عبداهللا وغريمها عنه أنه قال. عليه وسلم ليلة اجلن
عن عامر عن حدثنا أبو حممد بن صاعد حدثنا أبو األشعث حدثنا بشر بن املفضل حدثنا داود بن أيب هند . اجلن

أشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد منكم ليلة أتاه داعى اجلن؟ : علقمة بن قيس قال قلت لعبداهللا بن مسعود
: وعن عمرو بن مرة قال قلت أليب عبيدة. هذا إسناد صحيح ال خيتلف يف عدالة راويه: قال الدارقطين. قال ال

كان اجلن سبعة نفر من جن نصيبني فجعلهم النيب : ال ابن عباسق. حضر عبداهللا بن مسعود ليلة اجلن؟ فقال ال
إهنم من أهل : وقال قتادة. كانوا تسعة أحدهم زوبعة: وقال زر بن حبيش. صلى اهللا عليه وسلم رسال إىل قومهم

ران إهنم كانوا سبعة، ثالثة من أهل جن: وقيل. من جزيرة املوصل: وقال عكرمة. من أهل حران: وقال جماهد. نينوى
وروى ابن أيب الدنيا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف هذا احلديث وذكر فيه نصيبني . وأربعة من أهل نصيبني

ويقال : وقال السهيلي" . رفعت إيل حىت رأيتها فدعوت اهللا أن يكثر مطرها وينضر شجرها وأن يغزو هنرها: "فقال
شاصر وماصر : وقيل يف أمسائهم. } أُْنزِلَ ِمْن َبْعِد مُوَسى{ :كانوا سبعة، وكانوا يهودا فأسلموا، ولذلك قالوا

  ومنشي

ومنهم عمرو بن جابر، ذكره ابن سالم من طريق أيب إسحاق . وماشي واألحقب، ذكر هؤالء اخلمسة ابن دريد
إعصار السبيعي عن أشياخه عن ابن مسعود أنه كان يف نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ميشون فرفع هلم 

مث جاء إعصار أعظم منه فإذا حية قتيل، فعمد رجل منا إىل ردائه فشقه وكفن احلية ببعضه ودفنها، فلما جن الليل 
إن كنتم ابتغيتم األجر : ما ندري من عمرو بن جابر فقالتا: أيكم دفن عمرو بن جابر؟ فقلنا: إذا امرأتان تسأالن

نني فقتل عمرو، وهو احلية اليت رأيتم، وهو من النفر الذين استمعوا فقد وجدمتوه، إن فسقة اجلن اقتتلوا مع املؤم
أن الذي كفنه هو : وذكر ابن سالم رواية أخرى. القرآن من حممد صلى اهللا عليه وسلم مث ولوا إىل قومهم منذرين

  .صفوان بن املعطل
إنا كنا يف سقر : ن مسعود فقالواوقال ثابت بن قطبة جاء أناس إىل اب: وذكر هذا اخلرب الثعليب بنحوه فقال: قلت

أيكم دفن عمرا؟ قلنا وما عمرو؟ : فرأينا حية متشحطة يف دمائها، فأخذها رجل منا فواريناها، فجاء أناس فقالوا
قالوا احلية اليت دفنتم يف مكان كذا، أما إنه كان من النفر الذين مسعوا القرآن من النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان 

ففي هذا اخلرب أن ابن مسعود مل يكن يف سفر وال حضر الدفن، . جلن مسلمني وكافرين قتال فقتلبني حيني من ا
أن حية دخلت عليه يف خبائه تلهث عطشا فسقاها مث : وذكر ابن أيب الدنيا عن رجل من التابعني مساه. واهللا أعلم

. كانت رجال عن جن نصيبني امسه زوبعةأهنا ماتت فدفنها، فأيت من الليل فسلم عليه وشكر، وأخرب أن تلك احلية 
وبلغنا يف فضائل عمر بن عبدالعزيز رضي اهللا عنه مما حدثنا به أبو بكر بن طاهر األشبيلي أن عمر بن : قال السهيلي

يا سرق، أشهد : عبدالعزيز كان ميشي بأرض فالة، فإذا حية ميتة فكفنها بفضلة من ردائه ودفنها، فإذا قائل يقول
ومن أنت : فقال" . ستموت بأرض فالة فيكفنك رجل صاحل: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوللسمعت رسول 



رجل من اجلن الذين استمعوا القرآن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يبق منهم إال أنا : يرمحك اهللا؟ فقال
  وقد قتلت. وسرق، وهذا سرق قد مات

إنك قتلت رجال مؤمنا من : ستمع وعائشة تقرأ، فأتيت يف املنام فقيل هلاعائشة رضي اهللا عنها حية رأهتا يف حجرهتا ت
لو كان مؤمنا ما دخل على حرم رسول اهللا صلى : اجلن الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت

ائشة فزعة، فأصبحت ع. ما دخل عليك إال وأنت متقنعة، وما جاء إال ليستمع الذكر: اهللا عليه وسلم، فقيل هلا
وقد ذكرنا من أمساء هؤالء اجلن ما حضرنا، فإن كانوا سبعة فاألحقب منهم : قال السهيلي. واشترت رقابا فأعتقتهم

  .واهللا أعلم. وصف ألحدهم، وليس باسم علم، فإن األمساء اليت ذكرناها آنفا مثانية باألحقب
إنه من مؤمين اجلن وممن : ن األقيس بن إبليس، قيلهامة بن اهليم ب: وقد ذكر احلافظ ابن عساكر يف تارخيه: قلت

و ] ١: املرسالت[} املرسالت{و ] ١: الواقعة[} إِذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ{لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلمه سورة 
أنه املعوذتني وذكر "و] ١: الفاحتة[} احلمد{و ] ١: التكوير[} إذا الشمس كورت{و ] ١: النبأ[} عم يتساءلون{

حضر قتل هابيل وشرك يف دمه وهو غالم ابن أعوام، وأنه لقي نوحا وتاب على يديه، وهودا وصاحلا ويعقوب 
: وقد ذكر املاوردي أمساءهم عن جماهد فقال. ويوسف وإلياس وموسى بن عمران وعيسى ابن مرمي عليهم السالم

عمرو عثمان بن أمحد املعروف بابن  وذكرها أبو. حسى ومسى ومنشى وشاصر وماصر واألرد وأنيان واألحقم
كان محزة بن عتبة بن أيب هلب يسمي جن : حدثنا حممد بن الرباء قال حدثنا الزبري بن بكار قال: السماك قال

حسى ومسى وشاصر وماصر واألفخر واألرد : نصيبني الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقول
  .وأنيال

ملا حضروا : وقيل. أي حضروا النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو من باب تلوين اخلطاب} َحَضُروُه فَلَمَّا{: قوله تعاىل
هبطوا على : قال ابن مسعود. أي قال بعضهم لبعض اسكتوا الستماع القرآن} قَالُوا أَْنِصُتوا{. القرآن واستماعه

  النيب صلى اهللا عليه وسلم

: أحدهم زوبعة، فأنزل اهللا تعاىل: وكانوا سبعة. قالوا صه} قالوا أنصتوا{وهو يقرأ القرآن ببطن خنلة، فلما مسعوه 
} ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{: اآلية إىل قوله} َوإِذْ َصَرفَْنا إِلَْيَك َنفَراً ِمَن الْجِنِّ َيْسَتِمُعونَ الْقُْرآنَ فَلَمَّا َحَضُروُه قَالُوا أَْنِصُتوا{
فَلَمَّا قُِضيَ {. ع قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واملعىن متقاربلسما} أَْنِصتُوا{: وقيل]. ٣٢: األحقاف[

بفتح القاف والضاد، يعين } فَلَمَّا قُِضَي{وقرأ الحق بن محيد وخبيب بن عبداهللا بن الزبري } َولَّْوا إِلَى قَْوِمهِْم مُْنِذرِيَن
السماء من استراق السمع ليستخربوا ما  وذلك أهنم خرجوا حني حرست. النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل الصالة

أوجب ذلك؟ فجاؤوا وادي خنلة والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف صالة الفجر، وكانوا سبعة، فسمعوه 
بل أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن : وقيل. وانصرفوا إىل قومهم منذرين، ومل يعلم هبم النيب صلى اهللا عليه وسلم

هم القرآن، فصرف اهللا إليه نفرا من اجلن ليستمعوا منه وينذروا قومهم، فلما تال عليهم القرآن ينذر اجلن ويقرأ علي
وفرغ انصرفوا بأمره قاصدين من وراءهم من قومهم من اجلن، منذرين هلم خمالفة القرآن وحمذرين إياهم بأس اهللا إن 

َيا قَْوَمَنا {: ويدل على هذا قوهلم. وأنه أرسلهموهذا يدل على أهنم آمنوا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، . مل يؤمنوا
وقد تقدم عن ابن عباس أن النيب . ولوال ذلك ملا أنذروا قومهم] ٣١: األحقاف[} أَجِيبُوا َداِعَي اللَِّه َوآِمنُوا بِِه

ويف صحيح . صلى اهللا عليه وسلم جعلهم رسال إىل قومهم، فعلى هذا ليلة اجلن ليلتان، وقد تقدم هذا املعىن مستوىف
مسعت : ويف صحيح مسلم عن معن قال]. ١: اجلن[} قُلْ أُوِحَي إِلَيَّ{مسلم ما يدل على ذلك على ما يأيت بيانه يف 



يعين  -حدثين أبوك : من آذن النيب صلى اهللا عليه وسلم باجلن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: أيب قال سألت مسروقا
  .أنه آذنته هبم شجرة -ابن مسعود 

َحقِّ َوإِلَى طَرِيقٍ قَالُوا َيا قَْوَمَنا إِنَّا َسِمْعَنا كَِتاباً أُنْزِلَ ِمْن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَدْيِه يَْهِدي إِلَى الْ{ ٣٠: يةاآل
  }وَُيجِْركُْم ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ ُمْسَتِقيمٍ، َيا قَْوَمَنا أَجِيبُوا َداِعيَ اللَِّه َوآِمُنوا بِهِ َيْغِفْر لَكُْم ِمْن ذُنُوبِكُْم

  }َيا قَْوَمَنا أَجِيبُوا َداِعَي اللَِّه َوآِمُنوا بِِه َيغِْفْر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َوُيجِْركُْم ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ{]  ٣١[
: قال عطاء. أي القرآن، وكانوا مؤمنني مبوسى} قَالُوا َيا قَْوَمَنا إِنَّا َسِمْعَنا ِكتَاباً أُْنزِلَ ِمْن َبْعِد مُوَسى{: قوله تعاىل

أن اجلن مل تكن مسعت بأمر عيسى، : وعن ابن عباس. }أُنْزِلَ ِمْن َبْعِد ُموَسى{: كانوا يهودا فأسلموا، ولذلك قالوا
دين } ْهِدي إِلَى الْحَقِّ{. يعين ما قبله من التوراة} ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَديِْه{. } أُنْزِلَ ِمْن َبْعِد ُموَسى{: فلذلك قالت

يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم، وهذا } َيا قَْوَمَنا أَجِيُبوا َداِعَي اللَِّه{. دين اهللا القومي} وَإِلَى طَرِيقٍ ُمْستَِقيمٍ{. احلق
اهللا عليه  ومل يبعث اهللا نبيا إىل اجلن واإلنس قبل حممد صلى: قال مقاتل. يدل على أنه كان مبعوثا إىل اجلن واإلنس

  .وسلم
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يدل على قوله ما يف صحيح مسلم عن جابر بن عبداهللا األنصاري قال: قلت

أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي كان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل كل أمحر وأسود وأحلت يل "
طهورا ومسجدا فأميا رجل أدركته الصالة صلى حيث كان  الغنائم ومل حتل ألحد قبلي وجعلت يل األرض طيبة

ويف رواية . اجلن واإلنس: األمحر واألسود: قال جماهد". ونصرت بالرعب بني يدي مسرية شهر وأعطيت الشفاعة
  ".وبعثت إىل اخللق كافة وختم يب النبيون"من حديث أيب هريرة 

َيْغِفْر لَكُْم ِمْن {: أي باهللا، لقوله} به{: وقيل. صلى اهللا عليه وسلمأي بالداعي، وهو حممد } َوآِمنُوا بِِه{: قوله تعاىل
فاستجاب هلم من قومهم سبعون رجال، فرجعوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فوافقوه : قال ابن عباس. }ذُُنوبِكُْم

  .بالبطحاء، فقرأ عليهم القرآن وأمرهم وهناهم
ليس ملؤمين اجلن : وقال احلسن. يف األمر والنهي والثواب والعقاب هذه اآلي تدل على أن اجلن كاإلنس: مسألة

وبه قال أبو . }َيْغِفْر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم وَُيجِرْكُْم ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ{: ثواب غري جناهتم من النار، يدل عليه قوله تعاىل
إهنم كما : وقال آخرون. وا ترابا مثل البهائمكون: ليس ثواب اجلن إال أن جياروا من النار، مث يقال هلم: حنيفة قال
  يعاقبون

اجلن : وقد قال الضحاك. وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أيب ليلي. يف اإلساءة جيازون يف اإلحسان مثل اإلنس
  .والصحيح أن هذا مما مل يقطع فيه بشيء، والعلم عند اهللا: قال القشريي. يدخلون اجلنة ويأكلون ويشربون

يدل على أهنم يثابون ويدخلون اجلنة، ألنه قال يف ] ١٣٢: األنعام[} وَِلكُلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِملُوا{: ه تعاىلقول: قلت
ا وَِلكُلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّ{إىل أن قال } َيا َمْعَشَر الْجِنِّ وَالِْأْنسِ أَلَمْ َيأِْتكُمْ ُرُسلٌ ِمْنكُْم َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم آيَاِتي{: أول اآلية
  .مزيد بيان إن شاء اهللا تعاىل" الرمحن"واهللا أعلم، وسيأيت هلذا يف سورة ]. ١٣٠:األنعام[} َعِملُوا
  } ُمبِنيٍَوَمْن ال ُيجِْب َداِعَي اللَِّه فَلَْيَس بِمُْعجِزٍ ِفي الْأَْرضِ َولَْيسَ لَُه ِمْن ُدونِِه أَْولَِياُء أُولَِئَك ِفي َضاللٍ{ ٣٢: اآلية

َولَْيَس لَُه ِمْن ُدونِهِ {أي ال يفوت اهللا وال يسبقه } َوَمْن ال ُيجِْب َداِعَي اللَِّه فَلَْيَس بُِمْعجِزٍ ِفي الْأَْرضِ{ :قوله تعاىل
  .} أُولَِئَك ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{. أي أنصار مينعونه من عذاب اهللا} أَْوِلَياُء
السََّماَواِت َوالْأَْرَض َولَْم يَْعَي بَِخلِْقهِنَّ بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيْحيِيَ الَْموَْتى َبلَى إِنَّهُ  أََولَمْ َيَرْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلََق{ ٣٣: اآلية



  }َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر
وامسها وخربها } أن{و . الرؤية هنا مبعىن العلم} أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض{: قوله تعاىل

احتجاج } َولَْم يَْعَي بَِخلِْقهِنَّ بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيْحيَِي الَْموَْتى َبلَى إِنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر{. سدت مسد مفعويل الرؤية
عي بأمره وعيي إذا مل يهتد لوجهه، : يقال. يعجز ويضعف عن إبداعهن} لَْم َيْعَي{ومعىن . على منكري البعث

  قال. وتقول يف اجلمع عيوا، خمففا، وعيوا أيضا بالتشديد. اإلدغام أكثرو

  عيت ببيضتها احلمامة... عيوا بأمرهم كما 
بكسر العني وإسكان الياء، وهو قليل شاذ، } َولَْم يَِعي{وقرأ احلسن . وأعياين هو. وعييت بأمري إذا مل هتتد لوجهه

ومل يأت يف الفعل سوى بيت أنشده الفراء، . اء قليلة، حنو غاية وآيةمل يأت إعالل العني وتصحيح الالم إال يف أمس
  :وهو قول الشاعر

  متشى بسدة بيتها فتعي... فكأهنا بني النساء سبيكة 
، ]١٦٦: النساء[} َوكَفَى بِاللَِّه شَهِيداً{: الباء زائدة للتوكيد كالباء يف قوله: قال أبو عبيدة واألخفش} بِقَاِدرٍ{

الباء فيه خلف االستفهام واجلحد يف : وقال الكسائي والفراء والزجاج]. ٢٠: املؤمنون[} ُبُت بِالدُّْهنَِتْن{: وقوله
ظننت أن زيدا : وال تقول. ما ظننت أن زيدا بقائم: والعرب تدخلها مع اجلحد تقول: قال الزجاج. أول الكالم

أَوَلَْيَس الَِّذي َخلََق {: هللا بقادر، كقوله تعاىلأليس ا: والتقدير. للتوكيد" أن"ودخول " ما"وهو لدخول . بقائم
" يقدر"وقرأ ابن مسعود واألعرج واجلحدري وابن أيب إسحاق ويعقوب ]. ٨١: يس[} السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِقَاِدرٍ

َخلََق {بداهللا واختار أبو عبيد قراءة العامة، ألهنا يف قراءة ع. قبيح" أن"واختاره أبو حامت، ألن دخول الباء يف خرب 
  .واهللا أعلم. بغري باء} السََّماَواِت َوالْأَْرَض قَاِدٌر

اَب بَِما كُْنُتمْ َوَيْوَم يُْعَرضُ الَِّذيَن كَفَُروا َعلَى النَّارِ أَلَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ قَالُوا َبلَى َوَربَِّنا قَالَ فَذُوقُوا الَْعذَ{ ٣٤: اآلية
  }َتكْفُُرونَ
النَّارِ أَلَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ {: أي ذكرهم يوم يعرضون فيقال هلم} َيْوَم ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَُروا َعلَى النَّارَِو{: قوله تعاىل

  .أي بكفركم} فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونَ{: فيقول هلم املقرر} قَالُوا َبلَى َوَربَِّنا

أُولُوا الَْعْزمِ ِمَن الرُُّسلِ َوال َتْستَْعجِلْ لَُهْم كَأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ لَمْ َيلَْبثُوا إِلَّا  فَاْصبِْر كََما صََبَر{ ٣٥: اآلية
  }َساَعةً ِمْن َنَهارٍ َبالغٌ فََهلْ ُيْهلَُك إِلَّا الْقَْوُم الْفَاِسقُونَ

: هم مخسة: ذوو احلزم والصرب، قال جماهد: وقال ابن عباس} َن الرُُّسلِفَاْصبِْر كََما َصَبَر أُولُوا الَْعْزمِ ِم{: قوله تعاىل
إن : وقال أبو العالية. وهم أصحاب الشرائع. نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وحممد عليهم الصالة والسالم

: وقال السدي. فأمر اهللا عز وجل نبيه عليه الصالة والسالم أن يكون رابعهم. نوح، وهود، وإبراهيم: أويل العزم
نوح، وهود، : وقيل. إبراهيم، وموسى، وداود، وسليمان، وعيسى، وحممد، صلوات اهللا عليهم أمجعني: هم ستة

هم : وقال مقاتل". األعراف والشعراء"وصاحل، وشعيب، ولوط، وموسى، وهم املذكورون على النسق يف سورة 
ويعقوب صرب على فقد . وإسحاق صرب على الذبح .وإبراهيم صرب على النار. نوح صرب على أذى قومه مدة: ستة

إن منهم : وقال ابن جريج. وأيوب صرب على الضر. ويوسف صرب على البئر والسجن. الولد وذهاب البصر
هم الذين : وقال الشعيب والكليب وجماهد أيضا. إمساعيل ويعقوب وأيوب، وليس منهم يونس وال سليمان وال آدم

وهم مثانية " األنعام"هم جنباء الرسل املذكورون يف سورة : وقيل. كاشفة وجاهدوا الكفرةأمروا بالقتال فأظهروا امل



إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، ونوح، وداود، وسليمان، وأيوب، ويوسف، وموسى، وهرون، وزكرياء، : عشر
أُولَِئكَ {: عقبهواختاره احلسن بن الفضل لقوله يف . وحيىي، وعيسى، وإلياس، وإمساعيل، واليسع، ويونس، ولوط

واختاره علي . كل الرسل كانوا أويل عزم: وقال ابن عباس أيضا] ٩٠: األنعام[} الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتدِْه
اشتريت أردية من البز وأكسية من : للتجنيس ال للتبعيض، كما تقول} من{وإمنا دخلت : بن مهدي الطربي، قال

  كل األنبياء أولو عزم إال يونس بن مىت، أال ترى أن: وقيل. الرسل أي اصرب كما صرب. اخلز

: النيب صلى اهللا عليه وسلم هني أن يكون مثله، خلفة وعجلة ظهرت منه حني وىل مغاضبا لقومه، فابتاله اهللا بثالث
فابتلعه، قال سلط عليه العمالقة حىت أغاروا على أهله وماله، وسلط الذئب على ولده فأكله، وسلط عليه احلوت 

  .أبو القاسم احلكيم
أولو العزم اثنا عشر نبيا أرسلوا إىل بين إسرائيل بالشام فعصوهم، فأوحى اهللا إليهم األنبياء أين : وقال بعض العلماء

مرسل عذايب إىل عصاة بين إسرائيل؛ فشق ذلك على املرسلني فأوحى اهللا إليهم اختاروا ألنفسكم، إن شئتم أنزلت 
وأجنيت بين إسرائيل، الن شئتم جنيتكم وأنزلت العذاب ببين إسرائيل، فتشاوروا بينهم فاجتمع رأيهم بكم العذاب 

وذلك أنه سلط . على أن ينزل هبم العذاب وينجي اهللا بين إسرائيل، فأجنى اهللا بين إسرائيل وأنزل بأولئك العذاب
رأسه ووجهه، ومنهم من صلب على اخلشب عليهم ملوك األرض، فمنهم من نشر باملناشري، ومنهم من سلخ جلدة 

إبراهيم، وموسى، وداود، وعيسى، : أولو العزم أربعة: وقال احلسن. واهللا أعلم. حىت مات، ومنهم من حرق بالنار
ه، مث ابتلي يف ماله وولده ووطنه ونفس] ١٣١: البقرة[} أَسِْلْم قَالَ أَْسلَْمُت ِلَربِّ الْعَالَِمَني{: فأما إبراهيم فقيل له

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَِعَي رَبِّي . إِنَّا لَُمْدَركُونَ{: وأما موسى فعزمه حني قال له قومه. فوجد صادقا وافيا يف مجيع ما ابتلي به
وأما داود فأخطأ خطيئته فنبه عليها، فأقام يبكي أربعني سنة حىت نبتت من دموعه ]. ٦١: الشعراء[} َسيَْهِدينِ

". إهنا معربة فاعربوها وال تعمروها: "ما عيسى فعزمه أنه مل يضع لبنة على لبنة وقالوأ. شجرة، فقعد حتت ظلها
اصرب، أي كن صادقا فيما ابتليت به مثل صدق إبراهيم، واثقا : فكأن اهللا تعاىل يقول لرسوله صلى اهللا عليه وسلم

مث . يف الدنيا مثل زهد عيسى بنصرة موالك مثل ثقة موسى، مهتما مبا سلف من هفواتك مثل اهتمام داود، زاهدا
أن هذه : وذكر مقاتل. حمكمة، واألظهر أهنا منسوخة، ألن السورة مكية: وقيل. منسوخة بآية السيف: قيل هي

اآلية نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، فأمره اهللا عز وجل أن يصرب على ما أصابه كما صرب 
  .واهللا أعلم. ه وتثبيتا لهأولو العزم من الرسل، تسهيال علي

  بالدعاء: قال مقاتل} َوال َتْسَتْعجِلْ لَُهْم{: قوله تعاىل

. ومفعول االستعجال حمذوف، وهو العذاب. يف إحالل العذاب هبم، فإن أبعد غاياهتم يوم القيامة: وقيل. عليهم
أي يف الدنيا حىت جاءهم } لَْم َيلَْبثُوا{. من اآلخرة: النقاش. من العذاب: قال حيىي} أَنَُّهمْ َيْوَم َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ{

يعين يف جنب } إِلَّا َساَعةً ِمْن َنهَارٍ{. يف قبورهم حىت بعثوا للحساب: وقال النقاش. العذاب، وهو مقتضى قول حيىي
بالغ، قاله أي هذا القرآن } َبالغٌ{. نساهم هول ما عاينوا من العذاب طول لبثهم يف الدنيا: وقيل. يوم القيامة
، ]٥٢: إبراهيم[} َهذَا َبالغٌ ِللنَّاسِ وَِلُيْنذَُروا بِِه{: رفع على إضمار مبتدأ، دليله قوله تعاىل" بالغ"فـ . احلسن
أي إن ذلك اللبث بالغ، : وقيل. والبالغ مبعىن التبليغ]. ١٠٦: األنبياء[} إِنَّ ِفي َهذَا لََبالغاً ِلقَْومٍ َعابِِديَن{: وقوله
َوال {وذكر أبو حامت أن بعضهم وقف على . }هنار{وعلى } بالغ{بن عيسى، فيوقف على هذا على قاله ا

وهذا خطأ، ألنك قد فصلت بني البالغ وبني : قال ابن األنباري. على معىن هلم بالغ} هلم{مث ابتدأ } َتْستَْعجِلْ



النصب على معىن إال ساعة بالغا، على  بالغا وبالغ،: وجيوز يف العربية. بشيء ليس منهما -وهي رافعة  -الالم، 
وروي . وبالنصب قرأ عيسى بن عمو واحلسن. واخلفض على معىن من هنار بالغ. املصدر أو على النعت للساعة

فََهلْ ُيْهلَكُ {. } بلغ{مث يبتدئ } من هنار{على األمر، فعلى هذه القراءة يكون الوقف على } بلغ{عن بعض القراء 
على } فََهلْ ُيْهلَكُ إِلَّا الْقَْوُم{وقرأ ابن حميصن . أي اخلارجون عن أمر اهللا، قاله ابن عباس وغريه} لْفَاِسقُونَإِلَّا الْقَْوُم ا

إذا عسر على املرأة ولدها تكتب هاتني اآليتني والكلمتني يف صحيفة مث : وقال ابن عباس. إسناد الفعل إىل القوم
الرحيم ال إله إال اهللا العظيم احلليم الكرمي، سبحان اهللا رب السموات بسم اهللا الرمحن : تغسل وتسقى منها، وهي

كَأَنَُّهْم {]. ٤٦: النازعات[} كَأَنَُّهْم َيْوَم َيرَْوَنَها لَْم َيلَْبثُوا إِلَّا َعِشيَّةً أَوْ ُضَحاَها{ورب األرض ورب العرش العظيم 
وعن . صدق اهللا العظيم} َساَعةً ِمْن َنهَارٍ َبالغٌ فََهلْ ُيْهلَُك إِلَّا الْقَْوُم الْفَاِسقُونَ َيْوَم َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ لَْم َيلَْبثُوا إِلَّا

  .واهللا أعلم. هذه أقوى آية يف الرجاء: وقيل. ال يهلك اهللا إال هالكا مشركا: قتادة

  تفسري سورة القتال، وهي سورة حممد

  سورة القتال وهي سورة حممد صلى اهللا عليه وسلم
إال آية : يف قول اجلميع إال ابن عباس وقتادة فإهنما قاال: وقال املاوردي. دنية يف قول ابن عباس، ذكره النحاسم

منها نزلت عليه بعد حجة الوداع حني خرج من مكة، وجعل ينظر إىل البيت وهو يبكي حزنا عليه، فنزل عليه 
إهنا مكية، وحكاه ابن هبة اهللا عن الضحاك : وقال الثعليب]. ١٣: حممد[} ْرَيِتَكَوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة ِهَي أََشدُّ قُوَّةً ِمْن قَ{

  .وقيل مثان. وهي تسع وثالثون آية. وسعيد بن جبري
  }الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه أََضلَّ أَْعمَالَُهْم{ ١: اآلية

وصدوا أنفسهم واملؤمنني عن دين اهللا وهو اإلسالم بنهيهم  هم أهل مكة كفروا بتوحيد اهللا،: قال ابن عباس وجماهد
أََضلَّ {ومعىن . عن بيت اهللا مبنع قاصديه} َعْن سَبِيلِ اللَِّه{: وقال الضحاك. عن الدخول فيه، وقال السدي

أبطل ما : وقيل. أبطل كيدهم ومكرهم بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، وجعل الدائرة عليهم، قال الضحاك: } أَْعَمالَُهْم
وقال . عملوه يف كفرهم مبا كانوا يسمونه مكارم، من صلة األرحام وفك األسارى وقرى األضياف وحفظ اجلوار

أبو جهل، واحلارث بن هشام، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، : نزلت يف املطعمني ببدر، وهم اثنا عشر رجال: ابن عباس
أبو البختري بن هشام، وزمعة بن األسود، وحكيم بن حزام، وأيب وأمية ابنا خلف، ومنبه ونبيه ابنا احلجاج، و

  .واحلارث بن عامر بن نوفل
ْنُهْم َسيِّئَاِتهِمْ وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوآَمُنوا بَِما ُنزِّلَ َعلَى ُمَحمٍَّد َوُهَو الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْم كَفََّر َع{ ٢: اآلية

  }َوأَصْلََح بَالَُهْم

. إهنا نزلت خاصة يف ناس من قريش: وقال مقاتل. هم األنصار: قال ابن عباس وجماهد} َوالَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل
أضلهم عن اهلدى مبا صرفهم عنه : وقيل. أبطلها: } أََضلَّ أَْعَمالَُهْم{ومعىن . مها عامتان فيمن كفروا وآمن: وقيل

ومن قال إهنم . من قال إهنم األنصار فهي املواساة يف مساكنهم وأمواهلم} اِلحَاِتوعملوا َوَعِملُوا الصَّ{. من التوفيق
َوآَمنُوا بَِما نُزِّلَ َعلَى {. ومن قال بالعموم فالصاحلات مجيع األعمال اليت ترضي اهللا تعاىل. من قريش فهي اهلجرة

َوُهَو الَْحقُّ {. صلى اهللا عليه وسلم فيما جاء بهصدقوا حممدا : وقيل. مل خيالفوه يف شيء، قال سفيان الثوري} ُمَحمٍَّد
كَفََّر َعْنُهمْ {أي إن القرآن هو احلق من رهبم، نسخ به ما قبله : وقيل. يريد أن إمياهنم هو احلق من رهبم} ِمْن َربِّهِْم



. حاهلم: وقال قتادة. هد وغريهأي شأهنم، عن جما} وَأَْصلََح َبالَُهْم{. أي ما مضى من سيئاهتم قبل اإلميان} َسيِّئَاِتهِْم
وحكى النقاش أن املعىن أصلح . والثالثة متقاربة وهي متأولة على إصالح ما تعلق بدنياهم. أمورهم: ابن عباس

  :نياهتم، ومنه قول الشاعر
  وإن تدبري أذهب إىل حال باليا... فإن تقبلي بالود أقبل مبثله 

كاملصدر، وال يعرف منه فعل، وال جتمعه العرب إال يف } والبال{. وهو على هذا التأول حممول على صالح دينهم
ما خيطر فالن على : قد يكون البال يف موضع آخر مبعىن القلب، يقال: املربد. باالت: ضرورة الشعر فيقولون فيه

: وقوهلم .احلال؛ يقال ما بالك: والبال. والبال رخاء النفس، يقال فالن رخي البال: اجلوهري. بايل، أي على قليب
وعاء الطيب، : والبالة. احلوت العظيم من حيتان البحر، وليس بعريب: والبال. ليس هذا من بايل، أي مما أباليه

  :قال أبو ذؤيب. فارسي معرب، وأصله بالفارسية بيلة
  هلا من خالل الدأيتني أريج... كأن عليها بالة لطمية 

َبعُوا الَْباِطلَ َوأَنَّ الَِّذيَن آَمُنوا اتََّبُعوا الَْحقَّ ِمْن َربِّهِْم كَذَِلَك َيْضرِبُ اللَُّه ِللنَّاسِ ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا اتَّ{ ٣: اآلية
  }أَْمثَالَُهْم

يف موضع رفع، } ذَِلَك} {هِْمذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا اتََّبُعوا الَْباِطلَ َوأَنَّ الَِّذيَن آَمُنوا اتََّبعُوا الَْحقَّ ِمْن رَبِّ{: قوله تعاىل
. فالكافر اتبع الباطل، واملؤمن اتبع احلق. أي األم ذلك، أو ذلك اإلضالل واهلدى املتقدم ذكرمها سببه هذا

أي كهذا البيان الذي بني يبني اهللا } كَذَِلَك َيْضرُِب اللَُّه ِللنَّاسِ أَْمثَالَُهْم{. التوحيد واإلميان: واحلق. الشرك: والباطل
  .يرجع إىل الذين كفروا والذين آمنوا} أمثاهلم{والضمري يف . للناس أمر احلسنات والسيئات

بَْعُد َوإِمَّا ِفَداًء َحتَّى فَإِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَرُوا فََضْربَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَْنُتُموُهْم فَُشدُّوا الَْوثَاَق فَإِمَّا َمّناً { ٤: اآلية
قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَلَْن الْحَْرُب أَْوَزاَرَها ذَِلَك َولَْو َيَشاُء اللَُّه الْنَتَصَر مِْنُهْم وَلَِكْن ِلَيْبلَُو بَْعَضكُْم بِبَْعضٍ َوالَِّذيَن  َتَضَع

  }ُيِضلَّ أَْعَمالَُهْم
  :فيه أربع مسائل

: قال ابن عباس. ملا ميز بني الفريقني أمر جبهاد الكفار} وا فَضَْرَب الرِّقَابِفَإِذَا لَقِيُتُم الَِّذيَن كَفَُر{: قوله تعاىل: األوىل
كل من خالف دين اإلسالم من مشرك أو كتايب إذا مل يكن صاحب عهد وال : وقيل. الكفار املشركون عبدة األوثان

قال . مصدر} َب الرِّقَابِفََضْر{. وهو الصحيح لعموم اآلية فيه: واختاره ابن العريب وقال. ذمة، ذكره املاوردي
نصب على : وقيل. وخص الرقاب بالذكر ألن القتل أكثر ما يكون هبا. أي فاضربوا الرقاب ضربا: الزجاج
  التقدير: وقيل. هو كقولك يا نفس صربا: قال أبو عبيدة. اإلغراء

ة بضرب الرقاب من الغلظة ومل يقل فاقتلوهم، ألن يف العبار} فَضَْرَب الرِّقَابِ{: وقال. اقصدوا ضرب الرقاب
والشدة ما ليس يف لفظ القتل، ملا فيه من تصوير القتل بأشنع صوره، وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس 

  .البدن وعلوه وأوجه أعضائه
حَتَّى يُثِْخَن {: عند قوله تعاىل" األنفال"وقد مضى يف . أي أكثرمت القتل} حَتَّى إِذَا أَثْخَْنُتُموُهْم{: قوله تعاىل: الثانية

والوثاق اسم من اإليثاق، وقد يكون مصدرا، . أي إذا أسرمتوهم} فَُشدُّوا الَْوثَاَق{]. ٦٧: األنفال[} ِفي الْأَْرضِ
وقال . فهو اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط؛ قاله القشريي) بالكسر(وأما الوثاق . أوثقته إيثاقا ووثاقا: يقال

وإمنا أمر . لغة فيه) بكسر الواو(والوثاق . } فَُشدُّوا الَْوثَاَق{: ثاق أي شده، وقال تعاىلوأوثقه يف الو: اجلوهري



ومل يذكر . }َوإِمَّا ِفَداًء{عليهم باإلطالق من غري فدية } فَإِمَّا َمنّاً} {فَإِمَّا َمّناً َبْعُد َوإِمَّا ِفَداًء{. بشد الوثاق لئال يفلتوا
} فًَدى{وقرئ . نصب بإضمار فعل} ِفَداًء{و } مَّناً{م من القتل يف صدر الكالم، و القتل ها هنا اكتفاء مبا تقد

  .بالقصر مع فتح الفاء، أي فإما أن متنوا عليهم منا، وإما أن تفادوهم فداء
كنت واقفا على رأس احلجاج حني أيت باألسرى من أصحاب عبدالرمحن بن األشعث : روي عن بعضهم أنه قال

يا حجاج، ال جازاك : ومثامنائة فقتل منهم حنو من ثالثة آالف حىت قدم إليه رجل من كندة فقالوهم أربعة آالف 
فَإِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا فَضَْرَب الرِّقَابِ َحتَّى {: ألن اهللا تعاىل قال: ومل ذلك؟ قال: اهللا عن السنة والكرم خريا قال

يف حق الذين كفروا، فواهللا ما مننت وال فديت؟ وقد قال } ثَاَق فَإِمَّا َمّناً َبْعُد َوإِمَّا ِفَداًءإِذَا أَثَْخْنُتُموُهْم فَُشدُّوا الَْو
  :شاعركم فيما وصف به قومه من مكارم األخالق

  إذا أثقل األعناق محل املغارم... وال نقتل األسرى ولكن نفكهم 
فخلي يومئذ عن بقية . الكالم؟ خلوا سبيل من بقي أف هلذه اجليف أما كان فيهم من حيسن مثل هذا: فقال احلجاج

  .األسرى، وهم زهاء ألفني، بقول ذلك الرجل

  :واختلف العلماء يف تأويل هذه اآلية على مخسة أقوال: الثالثة
: والناسخ هلا عندهم قوله تعاىل. أهنا منسوخة، وهي يف أهل األوثان، ال جيوز أن يفادوا وال مين عليهم: األول

} فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي الْحَْربِ فََشرِّدْ بِهِْم َمْن َخلْفَُهْم{: وقوله] ٥: التوبة[} لُوا الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْمفَاقُْت{
اآلية، قال قتادة والضحاك والسدي وابن جريج ] ٣٦: التوبة[} َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً{: وقوله] ٥٧: األنفال[

كتب إىل أيب بكر يف أسري أسر، فذكروا : وقال عبدالكرمي اجلوزي. يف عن ابن عباس، وقاله كثري من الكوفينيوالعو
أهنا يف الكفار : الثاين. أهنم التمسوه بفداء كذا وكذا، فقال اقتلوه، لقتل رجل من املشركني أحب إيل من كذا وكذا

إذ أسر املشرك مل جيز أن : قالوا. نظر، منهم قتادة وجماهدوهي منسوخة على قول مجاعة من العلماء وأهل ال. مجيعا
: والناسخ هلا. مين عليه، وال أن يفادى به فريد إىل املشركني، وال جيوز أن يفادى عندهم إال باملرأة، ألهنا ال تقتل

التوقيف، فوجب أن يقتل كل إذ كانت براءة آخر ما نزلت ب] ٥: التوبة[} فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم{
وهو املشهور من مذهب أيب . مشرك إال من قامت الداللة على تركه من النساء والصبيان ومن يؤخذ منه اجلزية

: قال} فَإِمَّا َمّناً َبْعُد َوإِمَّا ِفَداًء{ ذكر عبدالرزاق أخربنا معمر عن قتادة . حنيفة، خيفة أن يعودوا حربا للمسلمني
وهو ]. ٥: التوبة[} فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني حَْيثُ َوَجْدُتُموُهْم{نسخها : وقال جماهد. }ْد بِهِْم َمْن َخلْفَُهْم فََشرِّ{ نسخها 

  .قول احلكم
فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني َحْيثُ {: روى الثوري عن جويرب عن الضحاك. أهنا ناسخة، قال الضحاك وغريه: الثالث

فإما : "وقال ابن املبارك عن ابن جريج عن عطاء. } فَإِمَّا َمّناً بَْعُد َوإِمَّا ِفَداًء{نسخها : قال] ٥: ةالتوب[} َوَجْدُتُموُهْم
كان احلسن يكره : وقال أشعث. منا بعد وإما فداء فال يقتل املشرك ولكن مين عليه ويفادى، كما قال اهللا عز وجل

فضرب : يف اآلية تقدمي وتأخري، فكأنه قال: وقال احلسن أيضا. } إِمَّا ِفَداًءفَإِمَّا َمّناً بَْعُد َو{أن يقتل األسري، ويتلو 
  .}حَتَّى إِذَا أَثَْخْنُتُموُهْم فَُشدُّوا الَْوثَاَق{: مث قال. الرقاب حىت تضع احلرب أوزارها
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

إما أن مين، أو يفادي، أو : وزعم أنه ليس لإلمام إذا حصل األسري يف يديه أن يقتله، لكنه باخليار يف ثالثة منازل
  .يسترق
َما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَنْ {: ال يكون فداء وال أسر إال بعد اإلثخان والقتل بالسيف، لقوله تعاىل: قول سعيد بن جبري: الرابع

فإذا أسر بعد ذلك فلإلمام أن حيكم مبا رآه من قتل أو ]. ٦٧: األنفال[} َيكُونَ لَُه أَْسَرى َحتَّى يُثِْخَن ِفي الْأَْرضِ
  .غريه

ل حال، رواه علي بن أيب طلحة عن ابن عباس، وقال كثري من العلماء أن اآلية حمكمة، واإلمام خمري يف ك: اخلامس
وهو . منهم ابن عمر واحلسن وعطاء، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري واألوزاعي وأيب عبيد وغريهم

بن  االختيار، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين فعلوا كل ذلك، قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم عقبة
أيب معيط والنضر بن احلارث يوم بدر صربا، وفادى سائر أسارى بدر، ومن على مثامة بن أثال احلنفي وهو أسري يف 

يده، وأخذ من سلمة بن األكوع جارية ففدى هبا أناسا من املسلمني، وهبط عليه عليه السالم قوم من أهل مكة 
وهذا كله ثابت يف الصحيح، وقد مضى . على سيب هوازنفأخذهم النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن عليهم، وقد من 

  .وغريها" األنفال"مجيعه يف 
وهذا على أن اآليتني حمكمتان معمول هبما، وهو قول حسن، ألن النسخ إمنا يكون لشيء قاطع، فإذا : قال النحاس

الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان أمكن العمل باآليتني فال معىن للقول بالنسخ، إذا كان جيوز أن يقع التعبد إذا لقينا 
وهذا القول يروى عن أهل املدينة . األسر جاز القتل واالسترقاق واملفاداة واملن، على ما فيه الصالح للمسلمني

  .والشافعي وأيب عبيد، وحكاه الطحاوي مذهبا عن أيب حنيفة، واملشهور عنه ما قدمناه، وباهللا عز وجل التوفيق
وعن . هو خروج عيسى عليه السالم: قال، جماهد وابن جبري} حَتَّى َتَضَع الْحَْرُب أَْوزَاَرهَا{: قوله تعاىل: الرابعة

أن املعىن حىت ال يكون دين إال دين اإلسالم، فيسلم كل يهودي ونصراين وصاحب ملة، وتأمن الشاة : جماهد أيضا
  وحنوه. من الذئب

. حىت يؤمنوا ويذهب الكفر: وقال الفراء. ىت يسلم اخللقح: قال الكسائي. عن احلسن والكليب والفراء والكسائي
معىن األوزار : وقيل. حىت ال يعبدوا إال اهللا: وقال احلسن. حىت يظهر اإلسالم على الدين كله: وقال الكليب

معناه حىت تضع احلرب، أي األعداء احملاربون : وقيل. السالح، فاملعىن شدوا الوثاق حىت تأمنوا وتضعوا السالح
  :قال األعشى. ويقال للكراع أوزار. زارهم، وهو سالحهم باهلزمية أو املوادعةأو

  رماحا طواال وخيال ذكورا... وأعددت للحرب أوزارها 
  على أثر احلي عريا فعريا... ومن نسج داود حيدى هبا 

وأثقاهلا . ك ألنه يتحمل عنه األثقالوالوزر الثقل، ومنه وزير املل. أي أثقاهلا} َحتَّى َتَضعَ الْحَْرُب أَْوَزارََها{: وقيل
يف اآلية تقدمي وتأخري، املعىن فضرب الرقاب حىت تضع : قال احلسن وعطاء: قال ابن العريب. السالح لثقل محلها

وقد روي عن احلجاج أنه دفع أسريا . احلرب أوزارها فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، وليس لإلمام أن يقتل األسري



قد قاله : قلنا. } حَتَّى إِذَا أَثَْخْنُتُموُهْم فَُشدُّوا الَْوثَاَق{ليس هبذا أمرنا اهللا، وقرأ : مر ليقتله فأىب وقالإىل عبداهللا بن ع
صلى اهللا عليه وسلم وفعله، وليس يف تفسري اهللا للمن والفداء منع من غريه، فقد بني اهللا يف الزىن حكم : رسول اهللا

وسلم حكم الرجم، ولعل ابن عمر كره ذلك من يد احلجاج فاعتذر مبا قال،  اجللد، وبني النيب صلى اهللا عليه
  .وربك أعلم
يف موضع رفع على ما تقدم، أي األمر ذلك الذي ذكرت } ذلك} {ذَِلَك َولَْو َيَشاُء اللَُّه الْنَتَصَر ِمْنُهْم{: قوله تعاىل
وهي كلمة . دأ، املعىن ذلك حكم الكفاروجيوز أن يكون مبت. هو منصوب على معىن افعلوا ذلك: وقيل. وبينت

: ص[} َهذَا َوإِنَّ ِللطَّاِغَني لََشرَّ َمآبٍ{: يستعملها الفصيح عند اخلروج من كالم إىل كالم، وهو كما قال تعاىل
  وقال. أي أهلكهم بغري قتال} النَْتَصَر ِمنُْهْم{: ومعىن. أي هذا حق وأنا أعرفكم أن للظاملني كذا]. ٥٥

أي أمركم باحلرب ليبلو وخيترب بعضكم ببعض } َولَِكْن لَِيْبلَُو َبْعَضكُْم بَِبْعضٍ{. ألهلكهم جبند من املالئكة: ابن عباس
فَلَْن {يريد قتلى أحد من املؤمنني } َوالَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه{. فيعلم اجملاهدين والصابرين، كما يف السورة نفسها

بضم القاف وكسر } قتلوا{وقرأ أبو عمرو وحفص . وهي اختيار أيب عبيد} قاتلوا{قراءة العامة } ُيِضلَّ أَْعَمالَُهْم
بفتح } قتلوا{وقرأ اجلحدري وعيسى بن عمر وأبو حيوة . التاء، وكذلك قرأ احلسن إال أنه شدد التاء على التكثري
نا أن هذه اآلية نزلت يوم أحد ورسول اهللا ذكر ل: قال قتادة. القاف والتاء من غري ألف، يعين الذين قتلوا املشركني

ونادى . اعل هبل: صلى اهللا عليه وسلم يف الشعب، وقد فشت فيهم اجلراحات والقتل، وقد نادى املشركون
: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. يوم بيوم بدر واحلرب سجال: وقال املشركون. اهللا أعلى وأجل: املسلمون

إن لنا العزى وال عزى : فقال املشركون". ياء عند رهبم يرزقون وقتالكم يف النار يعذبونقتالنا أح. قولوا ال سواء"
  ".آل عمران(وقد تقدم ذكر ذلك يف . اهللا موالنا وال موىل لكم: فقال املسلمون. لكم
  }َسَيْهِديهِْم َوُيصِْلُح بَالَُهْم{ ٥: اآلية

قال . واملقتول ال يوصف هبذا} سََيْهِديهِْم َوُيصِْلُح َبالَُهْم{: عاىلبعيدة، لقوله ت} قتلوا{قراءة أيب عمرو : قال القشريي
سيهديهم إىل : وقال ابن زياد. يكون املعىن سيهديهم إىل اجلنة، أو سيهدي من بقي منهم، أي حيقق هلم اهلداية: غريه

ملؤمنني إىل مسالك اجلنان والطرق وقد ترد اهلداية واملراد هبا إرشاد ا: قال أبو املعايل. حماجة منكر ونكري يف القرب
فَاْهُدوُهْم {: ومنه قوله تعاىل} َسيَْهدِيهِْم. فَلَْن ُيِضلَّ أَْعمَالَُهْم{: املفضية إليها، ومن ذلك قوله تعاىل يف صفة اجملاهدين

  .معناه فاسلكوا هبم إليها] ٢٣: الصافات[} إِلَى صَِراِط الَْجحِيمِ
  }نَّةَ َعرَّفََها لَُهْموَُيْدِخلُُهُم الَْج{ ٦: اآلية

قال معناه . أي إذا دخلوها يقال هلم تفرقوا إىل منازلكم؛ فهم أعرف مبنازهلم من أهل اجلمعة إذا انصرفوا إىل منازهلم
قال رسول اهللا : ويف البخاري ما يدل على صحة هذا القول عن أيب سعيد اخلدري، قال. جماهد وأكثر املفسدين
لص املؤمنون من النار فحبسون على قنطرة بني اجلنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظامل خي: "صلى اهللا عليه وسلم

كان بينهم يف الدنيا حىت إذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة فوالذي نفس حممد بيده ألحدهم أهدى مبنزله يف 
وصف اهللا : قال احلسن. عرفوها من غري استدالل أي بينها هلم حىت} َعرَّفََها لَُهْم{: وقيل". اجلنة منه مبنزله يف الدنيا

فيه حذف؛ أي عرف طرقها ومساكنها وبيوهتا هلم؛ : وقيل. تعاىل هلم اجلنة يف الدنيا، فلما دخلوها عرفوها بصفتها
هذا التعريف، بدليل، وهو امللك املوكل بعمل العبد ميشي بني يديه ويتبعه العبد حىت يأيت : وقيل. فحذف املضاف

َعرَّفََها {: وقال ابن عباس. وحديث أيب سعيد اخلدري يرده. منزله، ويعرفه امللك مجيع ما جعل له يف اجلنة العبد



: وطعام معرف أي مطيب؛ تقول العرب. أي طيبها هلم بأنواع املالذ؛ مأخوذ من العرف، وهو الرائحة الطيبة} لَُهْم
  :خياطب رجال وميدحهوقال الشاعر . عرفت القدر إذا طيبتها بامللح واألبزار

  عرفت كإتب عرفته اللطائم
هو من وضع الطعام : وقيل. كما عرف اإلتب، وهو البقري والبقرية، وهو قميص ال كمني له تلبسه النساء: يقول

: وقيل. بعضه على بعض من كثرته، يقال حرير معرف، أي بعضه على بعض، وهو من العرف املتتابع كعرف الفرس
. عرف أهل السماء أهنا هلم إظهارا لكرامتهم فيها: وقيل. هم للطاعة حىت استوجبوا اجلنةأي وفق} عرفها هلم{

  .عرف املطيعني أهنا هلم: وقيل
  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنْ تَْنُصُروا اللََّه يَْنُصرْكُْم َوُيثَبِّْت أَقَْداَمكُْم{ ٧: اآلية

: نظريه. أي إن تنصروا دين اهللا ينصركم على الكفار} وا إِنْ َتْنُصرُوا اللََّه َيْنُصْركُْمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُن{: قوله تعاىل
. إن تنصروا نيب اهللا ينصركم اهللا، واملعىن واحد: وقال قطرب. وقد تقدم] ٤٠: احلج[} َولََيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه{
املراد تثبيت القلوب باألمن، : وقيل. وقيل على الصراط. ل على اإلسالموقي. أي عند القتال} َويُثَبِّْت أَقَْداَمكُْم{

: وقال هناك. هذا املعىن" األنفال"وقد مضى يف . فيكون تثبيت األقدام عبارة عن النصر واملعونة يف موطن احلرب
فأثبت هناك واسطة ونفاها هنا، كقوله ] ١٢: األنفال[ }إِذْ ُيوِحي رَبَُّك إِلَى الَْمالِئكَةِ أَنِّي َمَعكُْم فَثَبِّتُوا الَِّذيَن آَمُنوا{

} اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ثُمَّ َرَزقَكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم{: مث نفاها بقوله] ١١: السجدة[} قُلْ َيَتَوفَّاكُْم َملَُك الْمَْوِت{: تعاىل
  .له كثري، فال فاعل إال اهللا وحدهومث] ٢: امللك[} الَِّذي َخلََق الَْمْوَت وَالَْحَياةَ{]. ٤٠: الروم[

  }وَالَِّذيَن كَفَُروا فََتْعساً لَُهْم َوأََضلَّ أَْعَمالَُهْم{ ٨: اآلية
أتعس الذين : كأنه قال} فََتْعساً لَُهْم{حيتمل، الرفع على االبتداء، والنصب مبا يفسره } َوالَِّذيَن كَفَرُوا{: قوله تعاىل
قال . وهو نقيض لعا له. صدر بسبيل الدعاء، قاله الفراء، مثل سقيا له ورعيانصب على امل} تعسا هلم{و . كفروا
  :األعشى

  فالتعس أوىل هلا من أن أقول لعا
شقاء هلم، : الثالث. حزنا هلم، قاله السدي: الثاين. بعدا هلم، قاله ابن عباس وابن جريج: األول: وفيه عشرة أقوال

خيبة هلم، قاله : السادس. هالكا هلم، قال ثعلب: اخلامس. قاله احلسنشتما هلم من اهللا، : الرابع. قال ابن زيد
  .رغما هلم، قاله الضحاك أيضا: الثامن. قبحا هلم، حكاه النقاش: السابع. الضحاك وابن زيد

 قال ابن. إن التعس االحنطاط والعثار: وقيل. شقوة هلم، قال أبو العالية: العاشر. شرا هلم، قاله ثعلب أيضا: التاسع
وأصله : قال اجلوهري. والتعس أيضا اهلالك: قال. والنكس أن خير على رأسه. التعس أن خير على وجهه: السكيت

  :قال جممع بن هالل. يتعس تعسا، وأتعسه اهللا" بفتح العني"وقد تعس . الكب، وهو ضد االنتعاش
  تعست كما أتعستين يا جممع... تقول وقد أفردهتا من خليلها 

ومنه حديث أيب : قلت". بكسر العني"وجوز قوم تعس : قال القشريي. ن، أي ألزمه اهللا هالكاتعسا لفال: يقال
تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة واخلميصة إن أعطي رضي : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال

خرجه ابن " شيك فال انتقشتعس وانتكس وإذا "يف بعض طرق هذا احلديث . خرجه البخاري" وإن مل يعط مل يرض
  .ماجة

ألجل } فتعسا{: ودخلت الفاء يف قوله. أي أبطلها ألهنا كانت يف طاعة الشيطان} وَأََضلَّ أَْعمَالَُهْم{: قوله تعاىل



على اخلرب محال على لفظ الذين، ألنه خرب يف اللفظ، فدخول } َوأََضلَّ أَْعمَالَُهْم{، وجاء } الذين{اإلهبام الذي يف 
  .محال على اللفظ} وَأََضلَّ{ء محال على املعىن، الفا
  }ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَرُِهوا َما أَنَْزلَ اللَُّه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم{ ٩: اآلية

أي ما هلم من } فَأَْحَبطَ أَْعمَالَُهْم{. من الكتب والشرائع} كرهوا ما أنزل اهللا{أي ذلك اإلضالل واإلتعاس، ألهنم 
أحبط : وقيل. كعمارة املسجد وقرى الضيف وأصناف القرب، وال يقبل اهللا العمل إال من مؤمنصور اخلريات، 

  .أعماهلم أي عبادة الصنم
  }أَْمثَالُهَا لْكَاِفرِيَنأَفَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َدمََّر اللَُّه َعلَْيهِْم َوِل{ ١٠: اآلية

بني أحوال املؤمن والكافر تنبيها على وجوب اإلميان، مث وصل هذا بالنظر، أي أمل يسر هؤالء يف أرض عاد ومثود 
أي } مََّر اللَُّه َعلَْيهِْم{. آخر أمر الكافرين قبلهم} كَْيَف كَانَ{بقلوهبم } فََينْظُُروا{وقوم لوط وغريهم ليعتربوا هبم 

: مث تواعد مشركي مكة فقال} َولِلْكَاِفرِيَن أَمْثَالَُها{. دمره تدمريا، ودمر عليه مبعىن: يقال .أهلكهم واستأصلهم
اهلاء تعود على العاقبة، أي : وقال الزجاج والطربي. أي أمثال هذه الفعلة، يعين التدمري} َوِللْكَاِفرِيَن أَْمثَالُهَا{

  .فة إن مل يؤمنواوللكافرين من قريش أمثال عاقبة تكذيب األمم السال
  }ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه َموْلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوأَنَّ الْكَافِرِيَن ال َمْولَى لَُهْم{ ١١: اآلية

ذلك بأن اهللا ويل {ويف حرف ابن مسعود . أي وليهم وناصرهم} ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه َمْولَى الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل
  :قال. الناصر ها هنا، قاله ابن عباس وغريه: فاملوىل. } الذين آمنوا

  موىل املخافة خلفها وأمامها... فغدت كال الفرجني حتسب أنه 
يوم بيوم، لنا العزى وال : نزلت يوم أحد والنيب صلى اهللا عليه وسلم يف الشعب، إذ صاح املشركون: قال قتادة

َوأَنَّ الْكَافِرِيَن ال َموْلَى {. وقد تقدم] نا وال موىل لكمقولوا اهللا موال: [عزى لكم، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أي ال ينصرهم أحد من اهللا} لَُهْم
فَُروا َيَتَمتَُّعونَ إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َوالَِّذيَن كَ{ ١٢: اآلية
  }َيأْكُلُونَ كََما َتأْكُلُ الْأَْنَعاُم َوالنَّاُر َمثْوىً لَُهْمَو

وَالَِّذيَن كَفَُروا {. تقدم} إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَاُر{: قوله تعاىل
املؤمن يف الدنيا : وقيل. م، ليس هلم مهة إال بطوهنم وفروجهم، ساهون عما يف غدهميف الدنيا كأهنم أنعا} َيَتَمتَُّعونَ

  .أي مقام ومنزل} َوالنَّاُر َمثْوًى لَُهْم{. يتزود، واملنافق يتزين، والكافر يتمتع
  }أَْهلَكَْناُهْم فَال َناِصَر لَُهْم َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة ِهَي أََشدُّ قُوَّةً ِمْن قَْرَيِتَك الَِّتي أَخَْرجَْتَك{ ١٣: اآلية - ٣

. وهي ها هنا مبعىن كم، أي وكم من قرية". آل عمران"يف } كأين{تقدم الكالم يف } وَكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة{: قوله تعاىل
  :وأنشد األخفش قول لبيد

  ومفتاح قيد لألسري املكبل... وكائن رأينا من ملوك وسوقة 
قال قتادة وابن } أَْهلَكَْناُهْم فَال َناِصَر لَُهْم{. أي أخرجك أهلها} قَْريَِتَك الَِّتي{. يةوكم من أهل قر: فيكون معناه

اللهم أنت أحب البالد إىل اهللا : "ملا خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل الغار التفت إىل مكة وقال: عباس
فنزلت اآلية، ذكره الثعليب، وهو حديث ". ت منكوأنت أحب البالد إيل ولوال املشركون أهلك أخرجوين ملا خرج

  .صحيح



  }أَفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه كََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه َواتََّبُعوا أَْهَواَءُهْم{ ١٤: اآلية
أي على ثبات ويقني، قال ابن } َبيِّنٍَةَعلَى {ومعىن . األلف ألف تقرير} أَفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه{: قوله تعاىل
أي عبادة األصنام، } كََمْن ُزيَِّن لَهُ ُسوُء َعَمِلِه{. الوحي: والبينة. وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم: أبو العالية. عباس

  .وهو أبو جهل والكفار

. ز أن يكون من الشيطان دعاء ووسوسةوجيو. وهذا التزيني من جهة اهللا خلقا. أي ما اشتهوا} وَاتََّبُعوا أَْهَواَءُهْم{
} واتبعوا} {من{على لفظ } سوء{: وقال. وجيوز أن يكون من الكافر، أي زين لنفسه سوء عمله وأصر على الكفر

  .على معناه
ْن لََبنٍ لَمْ َيَتَغيَّْر طَْعُمُه وَأَْنهَاٌر ِمْن مَثَلُ الَْجنَّةِ الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ ِفيَها أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء غَْيرِ آِسنٍ َوأَْنهَاٌر ِم{ ١٥: اآلية

هِْم كََمْن ُهَو َخاِلٌد ِفي النَّارِ َخْمرٍ لَذَّةٍ ِللشَّارِبَِني وَأَْنهَاٌر ِمْن َعَسلٍ ُمصَفًّى َولَُهْم ِفيَها ِمْن كُلِّ الثَّمََراِت َوَمْغفَِرةٌ ِمْن َربِّ
  }اَءُهْمَوُسقُوا َماًء َحِميماً فَقَطََّع أَْمَع

إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ {: ملا قال عز وجل} َمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ{: قوله تعاىل
". الرعد"وقد مضى الكالم يف هذا يف . وصف تلك اجلنات، أي صفة اجلنة املعدة للمتقني] ١٤: احلج[} َجنَّاٍت
. أي غري متغري الرائحة} ِفيَها أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء غَْيرِ آِسنٍ{. }مثال اجلنة اليت وعد املتقون{رأ علي بن أيب طالب وق

وكذلك أجن املاء يأجن . وقد أسن املاء يأسن ويأسن أسنا وأسونا إذا تغريت رائحته. واآلسن من املاء مثل اآلجن
وأسن الرجل أيضا . أجن وأسن يأسن ويأجن أسنا وأجنا، قاله اليزيدي :ويقال بالكسر فيهما. ويأجن أجنا وأجونا

إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة من ريح البئر أو غري ذلك فغشي عليه أو دار رأسه، قال " بالكسر ال غري"يأسن 
  :زهري

  مييد يف الرمح ميد املائح األسن... قد أترك الِقرن مصفرا أنامله 
. تأسن الرجل أباه أخذ أخالقه: أبو عمرو. تأسن علي تأسنا اعتل وأبطأ: أبو زيد. املاء تغري وتأسن". الوسن"ويروى 

بالقصر، ومها لغتان، } أسن{وقرأ ابن كثري ومحيد . باملد" آسن"إذا نزع إليه يف الشبه، وقراءة العامة : وقال اللحياين
  .د به االستقباليرا" مثل فاعل"أسن للحال، وآسن : وقال األخفش. مثل حاذر وحذر

  َوأَْنَهاٌر مِْن{: قوله تعاىل

} أَنَْهاٌر ِمْن َخْمرٍ لَذٍَّة ِللشَّارِبَِني{. أي مل حيمض بطول املقام كما تتغري ألبان الدنيا إىل احلموضة} لََبنٍ لَْم َيَتَغيَّْر طَْعمُُه
: يقال. ة الشرب ال يتكرهها الشاربونأي مل تدنسها األرجل ومل ترنقها األيدي كخمر الدنيا، فهي لذيذة الطعم طيب

. العسل ما يسيل من لعاب النحل} َوأَنَْهاٌر ِمْن َعَسلٍ ُمصَفًّى{. واستلذه عده لذيذا. شراب لذ ولذيذ مبعىن
ويف الترمذي عن حكيم بن . أي من الشمع والقذى، خلقه اهللا كذلك مل يطبخ على نار وال دنسه النحل} ُمصَفًّى{

إن يف اجلنة حبر املاء وحبر العسل وحبر اللنب وحبر اخلمر مث : "ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالمعاومة عن أبيه ع
قال رسول : ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال. حديث حسن صحيح: قال". تشقق األهنار بعد

هنر دجلة هنر ماء : وقال كعب. "سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أهنار اجلنة: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وهذه األهنار األربعة خترج من . أهل اجلنة، وهنر الفرات هنر لبنهم، وهنر مصر هنر مخرهم، وهنر سيحان هنر عسلهم

َولَُهْم ِفيَها {. أي مل خيرج من بطون النحل" من عسل مصفى: "وقال ابن عباس. يذكر ويؤنث: والعسل. هنر الكوثر
: قال الفراء} كََمْن ُهَو َخاِلٌد ِفي النَّارِ{. أي لذنوهبم} َوَمغِْفَرةٌ ِمْن َربِّهِْم{. زائدة للتأكيد" من"} َراِتِمْن كُلِّ الثََّم



أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطى هذه : وقال الزجاج. املعىن أفمن خيلد يف هذا النعيم كمن خيلد يف النار
} أَفََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه{: بدل من قوله} كمن{: فقوله. النار األشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد يف

ومثل . مثل هذه اجلنة اليت فيها الثمار واألهنار كمثل النار اليت فيها احلميم والزقوم: وقال ابن كيسان]. ٨: فاطر[
أي حارا شديد الغليان، إذا أدىن } َحِميماً َوُسقُوا َماًء{. أهل اجلنة يف النعيم املقيم كمئل أهل النار يف العذاب املقيم

مجع : واألمعاء. منهم شوى وجوههم، ووقعت فروة رؤوسهم، فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم
  .معى، والتثنية معيان، وهو مجيع ما يف البطن من احلوايا

ِعْنِدَك قَالُوا لِلَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َماذَا قَالَ آنِفاً أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َحتَّى إِذَا َخَرجُوا ِمْن { ١٦
  }اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم وَاتََّبُعوا أَْهَواَءُهْم، َوالَِّذيَن اْهَتدَْوا زَاَدُهْم ُهدًى َوآَتاُهمْ َتقَْواُهْم

أي من هؤالء الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام، وزين هلم سوء } َكوَِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْي{: قوله تعاىل
عبداهللا بن أيب ابن سلول ورفاعة بن التابوت وزيد بن الصليت واحلارث : عملهم قوم يستمعون إليك وهم املنافقون

أعرضوا عنه، فإذا بن عمرو ومالك بن دخشم، كانوا حيضرون اخلطبة يوم اجلمعة فإذا مسعوا ذكر املنافقني فيها 
كانوا حيضرون عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع املؤمنني، : وقيل. خرجوا سألوا عنه، قاله الكليب ومقاتل

قَالُوا {. أي إذا فارقوا جملسك} حَتَّى إِذَا خََرُجوا ِمْن ِعْنِدَك{. فيستمعون منه ما يقول، فيعيه املؤمن وال يعيه الكافر
كنت ممن ُيسأل، أي كنت من الذين أوتوا : قال ابن عباس. هو عبداهللا بن العباس: قال عكرمة} ا الِْعلَْمِللَِّذيَن أُوُتو

. هو عبداهللا بن مسعود: وكذا قال عبداهللا بن بريدة. أنه يريد عبداهللا بن مسعود: ويف رواية عن ابن عباس. العلم
أي اآلن، على جهة } َماذَا قَالَ آنِفاً{. إهنم الصحابة: وقال ابن زيد. هو أبو الدرداء: وقال القاسم بن عبدالرمحن

استأنفت : يراد به الساعة اليت هي أقرب األوقات إليك، من قولك} آنِفاً{و . أي أنا مل ألتفت إىل قوله. االستهزاء
كأنه  إذا مل يشرب منها شيء،: وكأس أنف. ومنه أمر أنف، وروضة أنف، أي مل يرعها أحد. الشيء إذا ابتدأت به

  :قال الشاعر. استؤنف شرهبا مثل روضة أنف
  ويأكل جارهم أنف القصاع... وحيرم سر جارهتم عليهم 

  :وقال آخر
  والقينة احلسناء والكأس األنف... إن الشواء والنشيل والرغف 
  للطاعنني اخليل واخليل قطف

  :وقال امرؤ القيس
  قد غدا حيملين يف أنفه

رجل عقل عن اهللا فانتفع مبا مسع، : الناس رجالن: وقال قتادة يف هؤالء املنافقني .وأنف كل شيء أوله. أي يف أوله
  .فسامع عامل، وسامع عاقل، وسامع غافل تارك: الناس ثالثة: وكان يقال. ورجل مل يعقل ومل ينتفع مبا مسع

أي } َوالَِّذيَن اْهَتدَْوا{. يف الكفر} اتََّبُعوا أَهَْواَءُهْمَو{. فلم يؤمنوا} أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم{: قوله تعاىل
ما يستمعونه من القرآن هدى، أي : وقيل. زادهم النيب صلى اهللا عليه وسلم هدى: وقيل. لإلميان زادهم اهللا هدى

ويف . هدىزادهم نزول الناسخ : وقيل. زادهم إعراض املنافقني واستهزاؤهم هدى: وقال الفراء. يتضاعف يقينهم
أهنم علموا ما مسعوا وعملوا مبا : الثاين. زادهم علما، قاله الربيع بن أنس: أحدها: اهلدى الذي زادهم أربعة أقاويل

شرح صدورهم مبا هم : الرابع. زادهم بصرية يف دينهم وتصديقا لنبيهم، قاله الكليب: الثالث. علموا، قاله الضحاك



  .عليه من اإلميان
: الثاين. آتاهم اخلشية، قاله الربيع: أحدها: فيه مخسة أوجه: وقيل. أي أهلمهم إياها} اُهمْ َتقَْواُهْموَآَت{: قوله تعاىل

بني هلم ما : الرابع. وفقهم للعمل الذي فرض عليهم، قاله مقاتل: الثالث. ثواب تقواهم يف اآلخرة، قاله السدي
. وحيتمل: املاوردي. سوخ والعمل بالناسخ، قاله عطيةأنه ترك املن: اخلامس. يتقون، قاله ابن زياد والسدي أيضا

  :سادسا

هذه نزلت فيمن آمن من أهل : وقال عكرمة. }وآتاهم{بدل } وأعطاهم{وقرئ . أنه ترك الرخص واألخذ بالعزائم
  .الكتاب
  }طَُها فَأَنَّى لَُهْم إِذَا َجاءَْتُهْم ِذكَْراُهْمفََهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا السَّاَعةَ أَنْ َتأِْتَيُهمْ َبْغَتةً فَقَْد َجاَء أَْشرَا{ ١٨: اآلية

أي } فَقَْد َجاَء أَشَْراطَُها{. وهذا وعيد للكفار. أي فجأة} فََهلْ َينْظُُرونَ إِلَّا السَّاَعةَ أَنْ تَأِْتيَُهْم َبْغتَةً{: قوله تعاىل
وسلم آخر األنبياء، فبعثه من أشراطها  وكانوا قد قرؤوا يف كتبهم أن حممدا صلى اهللا عليه. أماراهتا وعالماهتا

بعثت أنا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف الصحيح عن أنس قال. وأدلتها، قاله الضحاك واحلسن
بعثت "ويروى . وخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه: وضم السبابة والوسطى، لفظ مسلم" والساعة كهاتني

. الشرط: ومنه يقال للدون من الناس. اط الساعة أسباهبا اليت هي دون معظمهاأشر: وقيل". والساعة كفرسي رهان
كثرة املال والتجارة وشهادة : وعن الكليب. يعين عالمات الساعة انشقاق القمر والدخان، قال احلسن أيضا: وقيل

. مستوىف واحلمد هللا" كرةالتذ"وقد أتينا على هذا الباب يف كتاب . الزور وقطع األرحام، وقلة الكرام وكثرة اللئام
ومنه الشرط يف . ومنه قيل الشرط، ألهنم جعلوا ألنفسهم عالمة يعرفون هبا. وواحد األشراط شرط، وأصله األعالم

  :قال أبو األسود. البيع وغريه
  فقد جعلت أشراط أوله تبدو... فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا 

قال أوس بن حجر يصف رجال تدىل حببل من رأس . وجعلها له أشرط فالن نفسه يف عمل كذا أي أعلمها: ويقال
  :جبل إىل نبعة يقطعها ليتخذ منها قوسا

  وألقى بأسباب له وتوكال... فأشرط نفسه فيها وهو معصم 

الٌ رَِج{: من قوله] ٢٥: الفتح[} أَنْ َتطَأُوُهْم{: ، حنو قوله} الساعة{بدل اشتمال من } أن} {أَنْ َتأْتَِيُهْم بَْغَتةً{
بوزن جربة، وهي غريبة مل ترد يف املصادر أختها، وهي } َبْغتَةً{وقرئ ]. ٢٥: الفتح[} ُمْؤِمُنونَ َونَِساٌء ُمْؤِمنَاٌت
وما أخوفين أن تكون غلطة من الراوي عن أيب عمرو، وأن يكون الصواب : الزخمشري. مروية عن أيب عمرو

. } إن تأهتم بغتة{وروى أبو جعفر الرؤاسي وغريه من أهل مكة . سنبفتح الغني من غري تشديد، كقراءة احل} َبَغتَةً{
وما حيتمله الكالم من . مث استأنف الشرط} الساعة{كان الوقف على } إن تأهتم بغتة{ومن قرأ : قال املهدوي

  .} فَقَدْ َجاَء أَْشَراطَُها{إن شكوا يف جميئها : الشك مردود إىل اخللق، كأنه قال
} َجاَءتُْهْم{والضمري املرفوع يف . اخلرب} أىن هلم{ابتداء و} ِذكَْراُهْم} {نَّى لَُهْم إِذَا َجاَءتُْهْم ِذكَْراُهْمفَأَ{: قوله تعاىل

فكيف هلم بالنجاة إذا : وقيل. فمن أين هلم التذكر إذا جاءهتم الساعة، قال معناه قتادة وغريه: للساعة، التقدير
تذكريهم مبا عملوه من خري أو : أحدمها: ويف الذكرى وجهان. ابن زيدجاءهتم الذكرى عند جميء الساعة، قاله 

أحسنوا : "هو دعاؤهم بأمسائهم تبشريا وختويفا، روى أبان عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: الثاين. شر
  .ديذكره املاور" أمساءكم فإنكم تدعون هبا يوم القيامة يا فالن قم إىل نورك يا فالن قم ال نور لك



  }قَلََّبكُْم َوَمثَْواكُْمفَاْعلَْم أَنَّهُ ال إِلَهَ إِلَّا اللَُّه َواْسَتْغِفْر ِلذَنْبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت َواللَُّه َيْعلَُم ُمَت{ ١٩: اآلية
يعين اعلم : ثالثة أوجه -رسول عاملا باهللا وإن كان ال -وفيه : قال املاوردي} فَاْعلَْم أَنَُّه ال إِلََه إِلَّا اللَُّه{: قوله تعاىل

يعين فاذكر أن ال إله إال اهللا، : الثالث. ما علمته استدالال فاعلمه خربا يقينا: الثاين. أن اهللا أعلمك أن ال إله إال اهللا
  فعرب عن الذكر بالعلم

فَاْعلَْم أَنَُّه ال إِلََه إِلَّا {بدأ به أمل تسمع قوله حني : وعن سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلم فقال. حلدوثه عنه
سَابِقُوا إِلَى {إىل قوله } اْعلَُموا أَنََّما الَْحَياةُ الدُّْنَيا لَِعٌب َولَهٌْو{: فأمر بالعمل بعد العلم وقال} اللَُّه َواْسَتْغِفْر ِلذَنْبَِك
مث قال ]. ٢٨: األنفال[} نََّما أَْموَالُكُْم َوأَْوالُدكُْم ِفْتنَةٌَواْعلَُموا أَ{: وقال] ٢١ - ٢٠: احلديد[} َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم

]. ٤١: األنفال[} َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه{: وقال تعاىل]. ١٤: التغابن[} فَاْحذَُروُهْم{: بعد
  .مث أمر بالعمل بعد

استغفر اهللا : الثاين. يعين استغفر اهللا أن يقع منك ذنب: أحدمها: حيتمل وجهني} َكَواْسَتْغِفْر ِلذَنْبِ{: قوله تعاىل
ملا ذكر له حال الكافرين واملؤمنني أمره بالثبات على اإلميان، أي اثبت على ما أنت : وقيل. ليعصمك من الذنوب

واملراد به األمة، وعلى هذا  اخلطاب له: وقيل. عليه من التوحيد واإلخالص واحلذر عما حتتاج معه إىل استغفار
كان عليه السالم يضيق صدره من كفر الكفار : وقيل. القول توجب اآلية استغفار اإلنسان جلميع املسلمني

أمر : وقيل. أي فاعلم أنه ال كاشف يكشف ما بك إال اهللا، فال تعلق قلبك بأحد سواه. واملنافقني، فنزلت اآلية
وروى مسلم عن عاصم . وهذا أمر بالشفاعة. أي ولذنوهبم} ِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِتَو{. باالستغفار لتقتدي به األمة

يا رسول : أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأكلت من طعامه فقلت: األحول عن عبداهللا بن سرجس املخزومي قال
: مث تال هذه اآلية. نعم، ولك: الهل استغفر لك النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ ق: اهللا، غفر اهللا لك فقال له صاحيب

مث حتولت فنظرت إىل خامت النبوة بني كتفيه، مجعا عليه خيالن كأنه } وَاْسَتْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت{
  .الثآليل

: الثاين. أعمالكم يف تصرفكم وإقامتكم يعلم: أحدها: فيه مخسة أقوال} َواللَُّه َيْعلَُم ُمَتقَلََّبكُْم َوَمثَْواكُْم{: قوله تعاىل
  وقيل. يف ليلكم نياما} َوَمثَْواكُْم{يف أعمالكم هنارا } ُمَتقَلََّبكُْم{

يف } ُمَتقَلََّبكُْم{: وقال عكرمة. يف الدنيا واآلخرة، قال ابن عباس والضحاك} َوَمثَْواكُْم{. يف الدنيا} ُمَتقَلََّبكُْم{
من ظهر إىل بطن } ُمَتقَلََّبكُْم{وقال ابن كيسان . مقامكم يف األرض} وََمثَْواكُْم{. اتأصالب اآلباء إىل أرحام األمه

  .يف القبور} َوَمثَْواكُْم{. الدنيا
. والعموم يأيت على هذا كله، فال خيفى عليه سبحانه شيء من حركات بين آدم وسكناهتم، وكذا مجيع خلقه: قلت

  .ال إله إال هو! سبحانه. يال أوىل وأخرىفهو عامل جبميع ذلك قبل كونه مجلة وتفص
 الَِّذينَ َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا لَْوال نُزِّلَْت سُوَرةٌ فَإِذَا أُنْزِلَْت سُوَرةٌ ُمْحكََمةٌ َوذُِكَر ِفيَها الِْقتَالُ َرأَْيَت{ ٢١ - ٢٠: اآلية

َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت فَأَْولَى لَُهْم، طَاَعةٌ َوقَْولٌ َمْعُروٌف فَإِذَا َعَزَم الْأَْمُر فَلَْو ِفي قُلُوبِهِْم َمَرضٌ َيْنظُُرونَ إِلَْيَك َنظََر الَْمْغِشيِّ 
  }َصَدقُوا اللََّه لَكَانَ خَْيراً لَُهْم

اجلهاد  اشتياقا للوحي وحرصا على} لَْوال ُنزِّلَتْ ُسورَةٌ{. أي املؤمنون املخلصون} َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل
كل سورة ذكر فيها اجلهاد فهي : قال قتادة. ال نسخ فيها} فَإِذَا أُنْزِلَْت سُوَرةٌ ُمْحكََمةٌ{. هال} لوال{ومعىن . وثوابه

َوذُِكَر ِفيهَا {. أي حمدثة النزول} فإذا أنزلت سورة حمدثة{ويف قراءة عبداهللا . حمكمة، وهي أشد القرآن على املنافقني



. على البناء للفاعل ونصب القتال} فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال{وقرئ . ض فيها اجلهادأي فر} الِْقتَالُ
أي نظر مغموصني } َينْظُُرونَ إِلَْيَك نَظََر الْمَْغِشيِّ َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت{. أي شك ونفاق} َرأَْيتَ الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض{

بصره عند املوت، وذلك جلبنهم عن القتال جزعا وهلعا، ومليلهم يف السر  مغتاظني بتحديد وحتديق، كمن يشخص
  .إىل الكفار
  :قال الشاعر. أوىل لك، هتديد ووعيد: وقوهلم: قال اجلوهري} فَأَْولَى لَُهْم{: قوله تعاىل

  وهل للدر حيلب من مرد... فأوىل مث أوىل مث أوىل 

  :وأنشد. معناه قاربه ما يهلكه، أي نزل به: قال األصمعي
  وأوىل أن يزيد على الثالث... فعادى بني هاديتني منها 

يقال ملن هم بالعطب : وقال املربد. أحسن مما قال األصمعي} أوىل{ومل يقل أحد يف : قال ثعلب. أي قارب أن يزيد
مث . ىل لكأو: كما روي أن أعرابيا كان يوايل رمي الصيد فيفلت منه ليقول. أوىل لك، أي قاربت العطب: مث أفلت

  :رمى صيدا فقاربه مث أفلت منه فقال
  ولكن أوىل يترك القوم جوعا... فلو كان أوىل يطعم القوم صدهتم 

هو مأخوذ من الويل، فهو أفعل، ولكن : يا حمروم، أي شيء فاتك وقال اجلرجاين: هو كقول الرجل لصاحبه: وقيل
كأنه قال العقاب : قال قتادة. }فأوىل هلم{: م على قولهوقد مت الكال. فيه قلب، وهو أن عني الفعل وقع موقع الالم

أي طاعة وقول معروف أمثل وأحسن، وهو " طاعة وقول معروف: "مث قال. أي وليهم املكروه: وقيل. أوىل هلم
} فَأَوْلَى لَُهْم{إن التقدير أمرنا طاعة وقول معروف، فحذف املبتدأ فيوقف على : وقيل. مذهب سيبويه واخلليل

مبعىن الباء، أي الطاعة } هلم{: والالم يف قوله. إن اآلية الثانية متصلة باألوىل: وقيل. من قدر يقولون منا طاعةوكذا 
نعت لـ } طاعة{: وقيل إن. } يقولون طاعة{وهي قراءة أيب . أوىل وأليق هبم، وأحق هلم من ترك أمتثال أمر اهللا

إن : قال ابن عباس. } فأوىل هلم{ يوقف على هذا على فإذا أنزلت سورة ذات طاعة، فال: ، على تقدير"سورة"
وجوب الفرائض عليهم، : واملعىن هلم طاعة وقول معروف، قيل. إخبار من اهللا عز وجل عن املنافقني} طاعة{قوهلم 

أو  أي جد القتال،} فَإِذَا َعَزَم الْأَْمُر{. } فأوىل{فيوقف على هذا على . فإذا أنزلت الفرائض شق عليهم نزوهلا
فَلَوْ {. املعىن فإذا عزم أصحاب األمر: وقيل. وهو حمذوف} إذا{فكرهوه جواب . وجب فرض القتال، كرهوه

  .من املعصية واملخالفة} لَكَانَ َخيْراً لَُهْم{. أي يف اإلميان واجلهاد} َصَدقُوا اللََّه

ِفي الْأَْرضِ َوُتقَطِّعُوا أَْرَحاَمكُْم، أُولَِئَك الَِّذيَن لََعَنُهمُ اللَُّه فََهلْ َعَسيُْتْم إِنْ تََولَّيُْتْم أَنْ تُفِْسدُوا { ٢٤ - ٢٢: اآلية
  }فَأََصمَُّهْم َوأَعَْمى أَْبَصاَرُهْم، أَفَال يََتدَبَُّرونَ الْقُْرآنَ أَْم َعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

  :فيه أربع مسائل
هو من : فقيل} إِنْ تََولَّيُْتْم{اختلف يف معىن } ُتْم أَنْ تُفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِفََهلْ َعَسيُْتْم إِنْ تََولَّْي{: قوله تعاىل: األوىل
وقال . املعىن فهل عسيتم إن توليتم احلكم فُجِعلتم حكاما أن تفسدوا يف األرض بأخذ الرشا: قال أبو العالية. الوالية
املعىن فهل عسيتم إن : وقال ابن جريج. ظلمأي فهل عسيتم إن توليتم أمر األمة أن تفسدوا يف األرض بال: الكليب

املعىن فهل عسيتم إن توليتم األمر : وقال كعب. توليتم عن الطاعة أن تفسدوا يف األرض باملعاصي وقطع األرحام
أي فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب اهللا أن : قال قتادة. من اإلعراض عن الشيء: وقيل. أن يقتل بعضكم بعضا
أي فلعلكم إن أعرضتم عن } فََهلْ َعَسيُْتْم{: وقيل. سفك الدماء احلرام، وتقطعوا أرحامكمتفسدوا يف األرض ب



وقد مضى يف . وقرئ بفتح السني وكسرها. القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا يف األرض فتعودوا إىل جاهليتكم
واألظهر أنه إمنا عين هبا . ج، وفيه بعدإهنا نزلت يف احلرورية واخلوار: وقال بكر املزين. القول فيه مستوىف" البقرة"

نزلت يف بين أمية وبين هاشم، ودليل : وحنوه قال املسيب بن شريك والفراء، قاال. قريش: وقال ابن حيان. املنافقون
أَنْ  فََهلْ َعَسيُْتْم إِنْ تََولَّيُْتْم{: هذا التأويل ما روى عبداهللا بن مغفل قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

هم هذا احلي من قريش أخذ اهللا عليهم إن ولوا الناس أال يفسدوا يف األرض وال  -مث قال  -} ُتفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ
وهي . بضم التاء والواو وكسر الالم} إن ُتوُليتم أن تفسدوا يف األرض{وقرأ علي بن أيب طالب ". يقطعوا أرحامهم

  قراءة ابن أيب إسحاق، ورواها رويس عن

  .إن وليتكم والة جائرة خرجتم معهم يف الفتنة وحاربتموهم: يقول. يعقوب
بفتح } وَتقْطعوا{وقرأ يعقوب وسالم وعيسى وأبو حامت . بالبغي والظلم والقتل} َوُتقَطُِّعوا أَْرَحاَمكُْم{: قوله تعاىل

وروى ]. ٢٧: البقرة[} اللَُّه بِِه أَنْ ُيوَصلَ َوَيقْطَُعونَ َما أََمَر{: التاء وختفيف القاف، من القطع، اعتبارا بقوله تعاىل
َوَتقَطَّعُوا {: مفتوحة احلروف مشددة، أعتبارا بقوله تعاىل} وتقطعوا{وقرأ احلسن . هذه القراءة هارون عن أىب عمرو

التكثري، وهو اختيار بضم التاء مشددة الطاء، من التقطيع على } وُتقَطِّعوا{الباقون ]. ٩٣: األنبياء[} أَْمَرُهْم َبْينَُهْم
لو جاز هذا جلاز : وقال الزجاج يف قراءة نافع". البقرة"يف ] ٢٤٦: البقرة[} عسيتم{وتقدم ذكر . أيب عبيد

  .بالكسر} فهل َعِسيتم{وقرئ . ويقال عسيت أن أفعل ذلك، وعسيت بالكسر: قال اجلوهري. بالكسر" عيسى"
  .مستوىف" البقرة"لقول فيه يف وقد مضى ا. ويدل قوله هذا على أهنما لغتان: قلت

} َوأَْعَمى أَْبصَاَرُهْم{. عن احلق} فَأََصمَُّهْم{. أي طردهم وأبعدهم من رمحته} أُولَِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُم اللَُّه{: قوله تعاىل
ال ينقاد فأتبع األخبار بأن من فعل ذلك حقت عليه لعنته، وسلبه االنتفاع بسمعه وبصره حىت . أي قلوهبم عن اخلري

فرجع من } أُولَِئَك الَِّذيَن لََعَنُهمُ اللَُّه{: مث قال} فهل عسيتم{: وقال. للحق وإن مسعه، فجعله كالبهيمة اليت ال تعقل
  .اخلطاب إىل الغيبة على عادة العرب يف ذلك

أَْم َعلَى قُلُوبٍ {. يتولوا عن اإلسالم أي يتفهمونه فيعلمون ما أعد اهللا للذين مل} أَفَال َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ{: قوله تعاىل
وهذا يرد على القدرية واإلمامية . أي بل على قلوب أقفال أقفلها اهللا عز وجل عليهم فهم ال يعقلون} أَقْفَالُهَا
إن عليها أقفاال كأقفال احلديد حىت يكون اهللا : "ويف حديث مرفوع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. مذهبهم
. والقفيل أيضا نبت. والقفيل مثله. القفل: ويقال ملا يبس من الشجر. وأصل القفل اليبس والصالبة " .يفتحها
  :قال الراجز. الصوت: والقفيل

  قمت إليه بالقفيل ضربا... ملا أتاك يابسا قرشبا 
  كيف قريت شيخك األزبا

فاألقفال ها هنا . له القشريي واجلوهريوأقفله الصوم أي أيبسه، قا. املسن، عن األصمعي) بكسر القاف(القِْرَشبُّ 
أي ال يدخل قلوهبم اإلميان وال خيرج منها الكفر، ألن اهللا تعاىل طبع . إشارة إىل ارجتاج القلب وخلوه عن اإلميان

واملراد أم على قلوب . ألنه لو قال على قلوهبم مل يدخل قلب غريهم يف هذه اجلملة" على قلوب: "على قلوهبم وقال
  .لوب من كانوا هبذه الصفة أقفاهلاهؤالء وق
إن اهللا خلق اخللق حىت إذا فرغ : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال: الثالثة

منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة قال نعم أما ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك 



فََهلْ َعَسيُْتْم إِنْ تََولَّيُْتْم أَنْ {اقرؤوا إن شئتم  -مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -قالت بلى قال فذاك لك 
آنَ أَْم ُهمْ،أَفَال َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرُتفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ َوُتقَطِّعُوا أَْرَحاَمكُْم، أُولَِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُم اللَُّه فَأََصمَُّهْم َوأَْعَمى أَْبَصاَر

معىن اآلية فلعلكم، أو خياف : وقال قتادة وغريه. وظاهر اآلية أهنا خطاب جلميع الكفار" . } َعلَى قُلُوبٍ أَقْفَالَُها
كيف رأيتم القوم حني : قال قتادة. عليكم، إن أعرضتم عن اإلميان أن تعودوا إىل الفساد يف األرض لسفك الدماء

فالرحم على هذا رحم دين . فكوا الدماء احلرام ويقطعوا األرحام وعصوا الرمحنتولوا عن كتاب اهللا تعاىل أمل يس
وعلى قول الفراء أن ]. ١٠: احلجرات[} إمنا املؤمنون إخوة{: اإلسالم واإلميان، اليت قد مساها اهللا إخوة بقوله تعاىل

لرحم إىل ما كان بينهم وبني النيب اآلية نزلت يف بين هاشم وبين أمية، واملراد من أضمر منهم نفاقا، فأشار بقطع ا
وباجلملة فالرحم على . وذلك يوجب القتال. صلى اهللا عليه وسلم من القرابة بتكذيبهم النيب صلى اهللا عليه وسلم

عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين، ويوجب مواصلتها مبالزمة اإلميان واحملبة ألهله ونصرهتم، والنصيحة : وجهني
بينهم، والنصفة يف معاملتهم والقيام حبقوقهم الواجبة، كتمريض املرضى وحقوق املوتى من  وترك مضارهتم والعدل

وأما الرحم اخلاصة وهي رحم القرابة من . غسلهم والصالة عليهم ودفنهم، وغري ذلك من احلقوق املترتبة هلم
  طريف الرجل أبيه وأمه، فتجب هلم احلقوق اخلاصة وزيادة، كالنفقة وتفقد أحواهلم،

وترك التغافل عن تعاهدهم يف أوقات ضروراهتم، وتتأكد يف حقهم حقوق الرحم العامة، حىت إذا تزامحت احلقوق 
إن الرحم اليت جتب صلتها هي كل رحم حمرم وعليه فال جتب يف : وقال بعض أهل العلم. بدئ باألقرب فاألقرب

عليه ذلك من ذوي األرحام يف املواريث، حمرما بل هذا يف كل رحم ممن ينطلق : وقيل. بين األعمام وبين األخوال
وهذا ليس . فيخرج من هذا أن رحم األم اليت ال يتوارث هبا ال جتب صلتهم وال حيرم قطعهم. كان أو غري حمرم

بصحيح، والصواب أن كل ما يشمله ويعمه الرحم جتب صلته على كل حال، قربة ودينية، على ما ذكرناه أوال 
حدثنا شعبة قال أخربين حممد بن عبداجلبار قال مسعت حممد : أبو داود الطيالسي يف مسنده قالقد روى . واهللا أعلم

إن للرحم لسانا يوم : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن كعب القرظي حيدث عن أيب هريرة قال
أال ترضني أن أصل من القيامة حتت العرش يقول يا رب قطعت يا رب ظلمت يا رب أسيء إيل فيجيبها رهبا 

ال يدخل : "ويف صحيح مسلم عن جبري بن مطعم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" . وصلك وأقطع من قطعك
  .ورواه البخاري. يعين قاطع رحم: قال ابن أيب عمر قال سفيان" . اجلنة قاطع

مبعىن اخترع وأصله التقدير، " خلق" "...إن اهللا تعاىل خلق اخللق حىت إذا فرغ منهم: "قوله عليه السالم: الرابعة
فرغ [ومعىن . أي خملوقه] ١١: لقمان[} َهذَا َخلُْق اللَِّه{: ومنه قوله تعاىل. واخللق هنا مبعىن املخلوق. كما تقدم

ال أنه اشتغل هبم مث فرغ من شغله هبم، إذ ليس فعله مبباشرة وال مناولة، وال خلقه بآلة وال . كمل خلقهم] منهم
أن يكون اهللا تعاىل أقام من : أحدمها: حيمل على أحد وجهني] قامت الرحم فقالت: [وقوله. تعاىل عن ذلك حماولة،

يتكلم عن الرحم من املالئكة فيقول ذلك، وكأنه وكل هبذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثواب من وصلها ووزر 
  :وثانيهما. أوقات الصلوات مالئكة متعاقبنيمن قطعها، كما وكل اهللا بسائر األعمال كراما كاتبني، ومبشاهدة 

لو كانت الرحم ممن يعقل ويتكلم : فكأنه قال. أن ذلك على جهة التقدير والتمثيل املفهم لإلعياء وشدة االعتناء
مث قال } عاً ِمْن َخْشَيِة اللَِّهلَْو أَْنَزلَْنا َهذَا الْقُْرآنَ َعلَى جََبلٍ لََرأَْيَتهُ َخاشِعاً ُمَتَصدِّ{: لقالت هذا الكالم، كما قال تعاىل

" فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة: "وقوله]. ٢١: احلشر[} َوِتلْكَ الْأَْمثَالُ َنضْرُِبَها ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيتَفَكَُّرونَ{
فأجاره، وأدخله مقصود هذا الكالم اإلخبار بتأكد أمر صلة الرحم، وأن اهللا سبحانه قد نزهلا مبنزلة من استجار به 



أما : "ولذلك قال خماطبا للرحم. وإذا كان كذلك فجار اهللا غري خمذول وعهده غري منقوض. يف ذمته وخفارته
ومن صلى الصبح فهو يف ذمة اهللا : "وهذا كما قال عليه السالم". ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك

  ".بذمته بشيء يدركه مث يكبه يف النار على وجههتعاىل فال يطلبنكم اهللا من ذمته بشيء فإنه من يطلبه 
  }ى لَُهْمإِنَّ الَِّذيَن ارَْتدُّوا َعلَى أَْدَبارِِهْم ِمْن َبْعِد َما تََبيََّن لَُهمُ الُْهَدى الشَّْيطَانُ سَوَّلَ لَُهْم َوأَْملَ{ ٢٥: اآلية

هم كفار أهل الكتاب، كفروا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم : قتادةقال } إِنَّ الَِّذيَن ارَْتدُّوا َعلَى أَْدبَارِِهْم{: قوله تعاىل
هم املنافقون، قعدوا عن القتال : وقال ابن عباس والضحاك والسدي. بعد ما عرفوا نعته عندهم، قاله ابن جريج

أي مد هلم } لَُهْمَوأَمْلَى {. أي زين هلم خطاياهم، قاله احلسن} الشَّْيطَانُ سَوَّلَ لَُهْم{. بعد ما علموه يف القرآن
إن الذي أملى هلم يف األمل ومد يف آجاهلم هو اهللا : وقال. الشيطان يف األمل ووعدهم طول العمر، عن احلسن أيضا

أمهلهم، فعلى هذا يكون اهللا تعاىل أملى } أملى هلم{إن معىن : وقال الكليب ومقاتل. عز وجل، قاله الفراء واملفضل
بضم اهلمزة } َوأُْمِلى لَُهْم{أبو عمرو وابن إسحاق وعيسى بن عمرو أبو جعفر وشيبة  وقرأ. هلم باإلمهال يف عذاهبم

وكذلك قرأ ابن هرمز وجماهد واجلحدري ويعقوب، إال أهنم سكنوا . وكسر الالم وفتح الياء، على ما مل يسم فاعله
: واختاره أبو حامت، قال. أملي هلم وأنا: الياء على وجه اخلرب من اهللا تعاىل عن نفسه أنه يفعل ذلك هبم، كأنه قال

  ألن فتح اهلمزة يوهم أن الشيطان

وقيل . فالفاعل اسم اهللا تعاىل} وأملى هلم{ومن قرأ : قال املهدوي. ميلي هلم، وليس كذلك، فلهذا عدل إىل الضم
ِه َوَرُسوِلِه َوتَُعزُِّروُه َوُتَوقُِّروهُ لُِتْؤِمُنوا بِاللَّ{: ألن املعىن معلوم، لقوله: واختار أبو عبيد قراءة العامة، قال. الشيطان
  .رد التسبيح على اسم اهللا، والتوقري والتعزير على اسم الرسول] ٩: الفتح[} َوُتسَبُِّحوُه

  }َيْعلَمُ إِسَْرارَُهْمذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا ِللَِّذيَن كَرِهُوا َما َنزَّلَ اللَُّه َسنُِطيُعكُْم ِفي َبْعضِ الْأَْمرِ َواللَُّه { ٢٦: اآلية
قَالُوا {. أي ذلك اإلمالء هلم حىت يتمادوا يف الكفر بأهنم قالوا، يعين املنافقني واليهود} ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا{: قوله تعاىل

أي يف خمالفة حممد } لَُم إِْسرَاَرُهْمَسُنِطيُعكُْم ِفي بَْعضِ الْأَْمرِ وَاللَُّه َيْع{. وهم املشركون} ِللَِّذيَن كَرُِهوا َما َنزَّلَ اللَُّه
. وهم إمنا قالوا ذلك سرا فأخرب اهللا نبيه. والتظاهر على عداوته، والقعود عن اجلهاد معه وتوهني أمره يف السر

وقرأ الكوفيون وابن وثاب . بفتح اهلمزة مجع سر، وهي اختيار أيب عبيد وأيب حامت} أسرارهم{وقراءة العامة 
َوأَْسَرْرُت {: بكسر اهلمزة على املصدر، حنو قوله تعاىل} إسرارهم{الكسائي وحفص عن عاصم واألعمش ومحزة و

  .مجع الختالف ضروب السر] ٩: نوح[} لَُهْم إِسَْراراً
  }فَكَْيفَ إِذَا َتَوفَّْتُهُم الَْمالِئكَةُ َيْضرُِبونَ ُوُجوَهُهْم وَأَْدبَاَرُهْم{ ٢٧: اآلية

أي ضاربني، فهو } إِذَا َتَوفَّتُْهُم الَْمالِئكَةُ َيضْرُِبونَ ُوُجوهَُهْم َوأَْدَبارَُهْم{. فكيف تكون حاهلم أي} فَكَْيَف{: قوله تعاىل
وقد مضى يف . ومعىن الكالم التخويف والتهديد، أي إن تأخر عنهم العذاب فإىل انقضاء العمر. يف موضع احلال

ذلك عند : وقيل. ى معصية إال بضرب شديد لوجهه وقفاهال يتوىف أحد عل: وقال ابن عباس". األنفال والنحل"
  القتال نصرة لرسول اهللا

ذلك يف القيامة عند : وقيل. صلى اهللا عليه وسلم، بضرب املالئكة وجوههم عند الطلب وأدبارهم عند اهلرب
  .سوقهم إىل النار

  }ا رِْضوَاَنُه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْمذَِلَك بِأَنَُّهُم اتََّبُعوا َما أَْسَخطَ اللََّه َوكَرِهُو{ ٢٨: اآلية
هو كتماهنم ما يف التوراة من : قال ابن عباس} بِأَنَُّهُم اتََّبُعوا َما أَْسَخطَ اللََّه{. أي ذلك جزاؤهم} ذَِلَك{: قوله تعاىل



َوكَرِهُوا {. وإن محلت على املنافقني فهو إشارة إىل ما أضمروا عليه من الكفر. نعت حممد صلى اهللا عليه وسلم
  .أي ما عملوه من صدقة وصلة رحم وغري ذلك، على ما تقدم} فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم{. يعين اإلميان} رِضَْوانَُه
َعَرفَْتُهْم أَْم َحِسبَ الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض أَنْ لَْن ُيخْرَِج اللَُّه أَضَْغانَُهْم، َولَوْ َنَشاُء لَأَرَْيَناكَُهْم فَلَ{ ٣٠ - ٢٩: اآلية

  }بِِسيَماُهْم َولََتْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ الْقَْولِ وَاللَُّه َيْعلَُم أَْعَمالَكُْم
األضغان } أَنْ لَْن ُيْخرَِج اللَُّه أَضَْغانَُهْم{. نفاق وشك، يعين املنافقني} أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض{: قوله تعاىل

عداوهتم، : وقال قطرب. حسدهم: وقال ابن عباس. غشهم: واختلف يف معناه، فقال السدي. ما يضمر من املكروه
  :وأنشد قول الشاعر

  ساء الصديق وشيد األضغانا... قل البن هند ما أردت مبنطق 
  :قال. واحدها ضغن. أحقادهم: وقيل

  وذي ضغن كففت النفس عنه
  :وقال عمرو بن كلثوم. وقد تقدم

  عليك وخيرج الداء الدفينا... يفشو  وإن الضغن بعد الضغن

أبطنوا على : وتضاغن القوم واضطغنوا. ضغنا" بالكسر"وقد ضغن عليه . احلقد: الضغن والضغينة: قال اجلوهري
  :وأنشد األمحر. واضطغنت الصيب إذا أخذته حتت حضنك. األحقاد

  كأنه مضطغن صبيا
  :وقال ابن مقبل. أي حامله يف حجره

  ومرفق كرئاس السيف إذ شسفا... عند مغرضها إذا اضطغنت سالحي 
أم حسبوا أن لن يظهر اهللا عداوهتم وحقدهم : واملعىن. ال يعطي ما عنده من اجلري إال بالضرب: وفرس ضاغن
تقول ". التوبة"وقد عرفه إياهم يف سورة : قال ابن عباس. أي لعرفناكهم} َولَْو َنَشاُء لَأََريَْناكَُهْم{. ألهل اإلسالم

. أي مبا أعلمك] ١٠٥: النساء[} بَِما أََراكَ اللَُّه{: سأريك ما أصنع، أي سأعلمك، ومنه قوله تعاىل: ربالع
ما خفي على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد هذه اآلية أحد من . قال أنس. أي بعالماهتم} فَلََعَرفَْتُهْم بِِسيَماُهْم{

ة وفيها سبعة من املنافقني يشك فيهم الناس، فأصبحوا ذات ليلة وقد كنا يف غزا. املنافقني، كان يعرفهم بسيماهم
قدر اهللا إظهارهم وأمر أن خيرجوا : وقال ابن زيد. فذلك سيماهم" هذا منافق"وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب 

ُهْم ِفي لَْحنِ وَلََتْعرِفَنَّ{. من املسجد فأبوا إال أن يتمسكوا بال إله إال اهللا، فحقنت دماؤهم ونكحوا وأنكحوا هبا
  :ومنه قول الشاعر. أي يف فحواه ومعناه} الْقَْولِ

  وخري الكالم ما كان حلنا
مأخوذ من اللحن يف اإلعراب، وهو الذهاب عن الصواب، ومنه قول النيب صلى . أي ما عرف باملعىن ومل يصرح به

أي أذهب هبا يف اجلواب لقوته " عضإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من ب: "اهللا عليه وسلم
  :أبو زيد. على تصريف الكالم

يلحنه حلنا أي ) بالكسر(وحلنه هو عين . أحلن حلنا إذا قلت له قوال يفهمه عنك وخيفى على غريه) بالفتح(حلنت له 
  :وأحلنته أنا إياه، والحنت الناس فاطنتهم، قال الفزاري. فهمه

  ون يوزن وزناينعت الناعت... وحديث ألذه هو مما 



  وخري احلديث ما كان حلنا... منطق رائع وتلحن أحيانا 
: وقد قال تعاىل. يريد أهنا تتكلم بشيء وهي تريد غريه، وتعرض يف حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها وذكائها

  :وقال القتال الكاليب. }َولَتَْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ الْقَْولِ{
  وحلنت حلنا ليس باملرتاب...  ولقد وحيت لكم لكيما تفهموا

  :وقال مرار األسدي
  صدودك ترضني الوشاة األعاديا... وحلنت حلنا فيه غش ورابين 

كان املنافقون خياطبون : وقيل. فلم يتكلم بعد نزوهلا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم منافق إال عرفه: قال الكليب
نهم، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر النيب صلى اهللا عليه وسلم بكالم تواضعوه فيما بي

فلم خيف منافق بعد هذه : قال أنس. املعتاد، فنبهه اهللا تعاىل عليه، فكان بعد هذا يعرف املنافقني إذا مسع كالمهم
اللَُّه َيْعلَمُ َو{. اآلية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عرفه اهللا ذلك بوحي أو عالمة عرفها بتعريف اهللا إياه

  .أي ال خيفى عليه شيء منها} أَْعَمالَكُْم
  }وَلََنْبلُوَنَّكُْم حَتَّى َنْعلَمَ الُْمَجاِهِديَن ِمْنكُْم َوالصَّابِرِيَن َوَنْبلَُو أَْخبَاَركُْم{ ٣١: اآلية

َحتَّى {. لنعاملنكم معاملة املختربين: وقيل. أي نتعبدكم بالشرائع الن علمنا عواقب األمور} َولََنْبلُوَنَّكُْم{: قوله تعاىل
حَتَّى {. وقال على رضي اهللا عنه. حىت منيز} حَتَّى َنْعلََم{: قال ابن عباس. عليه} َنْعلََم الُْمَجاِهِديَن ِمْنكُْم وَالصَّابِرِيَن

  وقد مضى. حىت نرى} َنْعلََم

وروى . وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء فيهن.  }ونبلو} {نعلم{و } نبلونكم{وقراءة العامة بالنون يف ". البقرة"يف 
وهذا . } حىت نعلم{: ونصب الباقون ردا على قوله. على القطع مما قبل} نبلو{رويس عن يعقوب إسكان الواو من 

حىت نعلم اجملاهدين : فتأويله. العلم هو العلم الذي يقع به اجلزاء، ألنه إمنا جيازيهم بأعماهلم ال بعلمه القدمي عليهم
َوَنْبلُوَ {. لم شهادة، ألهنم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا، فاجلزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادةع

اللهم : كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه اآلية بكى وقال: قال إبراهيم بن األشعث. خنتربها ونظهرها} أَْخبَاَركُْم
  .أستارنا ال تبتلنا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت

َيُضرُّوا اللََّه َشْيئاً إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَشاقُّوا الرَُّسولَ ِمْن بَْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى لَْن { ٣٢: اآلية
  }َوسَُيْحبِطُ أَْعَمالَُهْم

هم : وقال ابن عباس. يرجع إىل املنافقني أو إىل اليهود} يلِ اللَِّهإِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِ{: قوله تعاىل
. اآلية] ٣٦: األنفال[} إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم لَِيُصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه{: نظريها. املطعمون يوم بدر

لَْن {. أي علموا أنه نيب باحلجج واآليات} ا َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدىِمْن َبْعِد َم{. أي عادوه وخالفوه} َوَشاقُّوا الرَّسُولَ{
  .أي ثواب ما عملوه} َوَسُيْحبِطُ أَْعَمالَُهْم{. بكفرهم} َيُضرُّوا اللََّه َشْيئاً

  }لَكُْمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا اللََّه وَأَِطيُعوا الرَُّسولَ َوال ُتْبِطلُوا أَْعمَا{ ٣٣: اآلية
  :فيه مسألتان

ملا بني حال الكفار أمر املؤمنني بلزوم الطاعة } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ{: قوله تعاىل: األوىل
. بالكبائر: الزهريوقال . أي حسناتكم باملعاصي، قال احلسن} َوال ُتْبِطلُوا أَْعَمالَكُْم{. يف أوامره والرسول يف سننه

  .بالرياء والسمعة: ابن جريج



وكله متقارب، . باملن، وهو خطاب ملن كان مين على النيب صلى اهللا عليه وسلم بإسالمه: وقال مقاتل والثمايل
  .وفيه إشارة إىل أن الكبائر حتبط الطاعات، واملعاصي خترج عن اإلميان. وقول احلسن جيمعه

بعد التلبس به ال  -صالة كان أو صوما  -م هبذه اآلية على أن التحلل من التطوع احتج علماؤنا وغريه: الثانية
املراد بذلك : -وهو اإلمام الشافعي وغريه  -وقال من أجاز ذلك . جيوز، ألن فيه إبطال العمل وقد هنى اهللا عنه

فان . ه ليس واجبا عليهفأما ما كان نفال فال، ألن. إبطال ثواب العمل املفروض، فنهى الرجل عن إحباط ثوابه
وعن أيب العالية كانوا يرون أنه . زعموا أن اللفظ عام فالعام جيوز ختصيصه أن النفل تطوع، والتطوع يقتضي ختبريا
يقول اهللا تعاىل إذا : وقال مقاتل. ال يضر مع اإلسالم ذنب، حىت نزلت هذه اآلية فخافوا الكبائر أن حتبط األعمال

  .م أعمالكمعصيتم الرسول فقد أبطلت
  }إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ مَاُتوا وَُهْم كُفَّاٌر فَلَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم{ ٣٤: اآلية

إن املراد باآلية : وقيل. الكالم فيه" البقرة"وقد مضى يف . بني أن االعتبار بالوفاة على الكفر يوجب اخللود يف النار
  .وحكمها عام. ة القليبأصحاب
  }فَال َتهِنُوا َوَتْدعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنُْتُم الْأَْعلَْونَ َواللَُّه َمَعكُْم َولَْن َيِتَركُمْ أَْعَمالَكُْم{ ٣٥: اآلية

  :فيه ثالث مسائل
هنه غريه، يتعدى الضعف وقد وهن اإلنسان وو: والوهن. أي تضعفوا عن القتال} فَال َتهِنُوا{: قوله تعاىل: األوىل

  :قال. وال يتعدى
  إنين لست مبوهون فقر

  ".آل عمران(وقد مضى يف . بضم اهلاء وكسرها} فما وهنوا{وهنا أي ضعف، وقرئ ) بالكسر(ووهن أيضا 
وأنتم : قيلو. أي وأنتم أعلم باهللا منهم} وَأَنُْتُم الْأَْعلَوْنَ{. أي الصلح} َوَتْدعُوا إِلَى السَّلْمِ{: قوله تعاىل: الثانية

وقال . املعىن وأنتم الغالبون ألنكم مؤمنون وإن غلبوكم يف الظاهر يف بعض األحوال: وقيل. األعلون يف احلجة
  .ال تكونوا أول الطائفتني ضرعت إىل صاحبتها: قتادة
: األنفال[} ْجَنْح لَهَاَوإِنْ جََنحُوا ِللسَّلْمِ فَا{: إهنا ناسخة لقوله تعاىل: واختلف العلماء يف حكمها، فقيل: الثالثة
: منسوخة بقوله تعاىل: وقيل. ، ألن اهللا تعاىل منع من امليل إىل الصلح إذا مل يكن باملسلمني حاجة إىل الصلح]٦١

َوإِنْ {: إن قوله: وقيل. واآليتان نزلتا يف وقتني خمتلفي احلال. هي حمكمة: وقيل. } َوإِنْ َجَنحُوا ِللسَّلْمِ فَاجَْنْح لَهَا{
فال جيوز مهادنة الكفار إال عند الضرورة، . خمصوص يف قوم بأعياهنم، واألخرى عامة} َنُحوا ِللسَّلْمِ فَاجَْنْح لَهَاَج

أي بالنصر واملعونة، } وَاللَُّه َمَعكُْم{. وقد مضى هذا املعىن مستوىف. وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف املسلمني
أي لن ينقصكم، عن ابن عباس } َولَْن َيِترَكُْم أَْعَمالَكُْم{]: ٦٩: العنكبوت[} ْحِسنَِنيَوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْم{: مثل
: ومنه قوله عليه السالم. وتره يتره وترا وترة: ومنه املوتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، تقول منه. وغريه

َولَنْ {: وقوله تعاىل. وتره حقه أي نقصهوكذلك . أي ذهب هبما" من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله"
. دخلت البيت، وأنت تريد يف البيت، قاله اجلوهري: أي لن ينتقصكم يف أعمالكم، كما تقول} َيِترَكُْم أَْعَمالَكُْم

  .ولن يفردكم بغري ثواب: هو مشتق من الوتر وهو الفرد، فكان املعىن} ولن يتركم{: الفراء

نْ لَْحَياةُ الدُّْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوإِنْ ُتْؤِمنُوا َوَتتَّقُوا ُيؤِْتكُمْ أُجُوَركُْم َوال َيسْأَلْكُْم أَْموَالَكُْم، إِإِنََّما ا{ ٣٧ - ٣٦: اآلية
  }َيسْأَلْكُُموَها فَُيْحِفكُْم تَْبَخلُوا وَُيخْرِْج أَْضغَاَنكُْم



. شرط وجوابه} َوإِنْ ُتْؤِمنُوا َوَتتَّقُوا ُيؤِْتكُمْ أُجُوَركُْم{. األنعام"تقدم يف } إِنََّما الَْحَياةُ الدُّنَْيا لَِعٌب َولَهٌْو{: قوله تعاىل
. أي ال يأمركم بإخراج مجيعها يف الزكاة، بل أمر بإخراج البعض، قاله أين عيينة وغريه} َوال َيسْأَلْكُْم أَْموَالَكُْم{

: وقيل. إليها، إمنا يأمركم باإلنفاق يف سبيله لريجع ثوابه إليكم لنفسه أو حلاجة منه} ال َيْسأَلْكُْم أَمَْوالَكُْم{: وقيل
وال يسألكم حممد أموالكم : وقيل. إمنا يسألكم أمواله، ألنه املالك هلا وهو املنعم بإعطائها} ال َيسْأَلْكُْم أَْموَالَكُْم{

  .اآلية] ٥٧: الفرقان[} قُلْ َما أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَجْرٍ{: نظريه. أجرا على تبليغ الرسالة
واحلفي . أحفى باملسألة وأحلف وأحل مبعىن واحد: يلح عليكم، يقال} إِنْ َيْسأَلْكُُموَها فَُيحِْفكُْم{: قوله تعاىل

. ومنه أحفى شاربه أي استقصى يف أخذه. املستقصي يف السؤال، وكذلك اإلحفاء االستقصاء يف الكالم واملنازعة
. قد علم اهللا أن يف سؤال املال خروج األضغان: قال قتادة. أي خيرج البخل أضغانكم} أَْضغَاَنكُْمتَْبَخلُوا َوُيْخرِْج {

بالرفع لكونه } أضغانكم{. بتاء مفتوحة وراء مضمومة} وخترج{وقرأ ابن عباس وجماهد وابن حميصن ومحيد 
} وخيرج{لوارث عن أيب عمرو وأبو معمر عن عبدا. بالنون} وخنرج{وروى الوليد عن يعقوب احلضرمي . الفاعل

  .كسائر القراء، عطف على ما تقدم} وخيرج{بالرفع يف اجليم على القطع واالستئناف واملشهور عنه 
َنفِْسِه َواللَّهُ   َعْنَها أَْنُتْم هَُؤالِء ُتْدَعْونَ لُِتْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَِمْنكُْم َمْن يَْبَخلُ َوَمْن َيْبَخلْ فَإِنََّما يَْبَخلُ{ ٣٨: اآلية

  }الْغَنِيُّ َوأَْنُتُم الْفُقََراُء َوإِنْ َتتََولَّْوا َيْستَْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُمْ ثُمَّ ال َيكُوُنوا أَْمثَالَكُْم

أي يف اجلهاد } ِهِلُتْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَّ{أي ها أنتم هؤالء أيها املؤمنون تدعون } َها أَنُْتْم َهُؤالِء ُتْدَعْونَ{: قوله تعاىل
. أي على نفسه، أي مينعها األجر والثواب} فَِمْنكُْم َمْن يَْبَخلُ َوَمْن َيْبَخلْ فَإِنََّما َيْبَخلُ َعْن َنفْسِِه{. وطريق اخلري

ْستَْبِدلْ قَْوماً غَْيرَكُْم ثُمَّ ال َوإِنْ َتتََولَّْوا َي{. إليها} وَأَْنُتمُ الْفُقََراُء{. أي إنه ليس مبحتاج إىل أموالكم} وَاللَُّه الْغَنِيُّ{
تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه : روى الترمذي عن أىب هريرة قال. أي أطوع هللا منكم} َيكُوُنوا أَمْثَالَكُْم

فضرب رسول اهللا : بدل بنا؟ قالومن يست: قالوا} َوإِنْ َتَتَولَّْوا َيْستَْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم ثُمَّ ال َيكُونُوا أَمْثَالَكُْم{اآلية 
. حديث غريب يف إسناده مقال: قال" هذا وقومه. هذا وقومه: "صلى اهللا عليه وسلم على منكب سلمان مث قال

وقد روى عبداهللا بن جعفر بن جنيح والد على بن املديين أيضا هذا احلديث عن العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب 
اب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا، من هؤالء الذين ذكر اهللا إن تولينا قال أنس من أصح: هريرة قال

فضرب رسول اهللا : وكان سلمان جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: استبدلوا مث ال يكونوا أمثالنا؟ قال
ان منوطا بالثريا لتناوله والذي نفسي بيده لو كان اإلمي. هذا وأصحابه: "صلى اهللا عليه وسلم فخذ سلمان، قال

فال أحد بعد العريب من : قال احملاسيب. هم فارس والروم: وقال عكرمة. هم العجم: وقال احلسن". رجال من فارس
إهنم اليمن، وهم األنصار، قال شريح : وقيل. مجيع أجناس األعاجم أحسن دينا، وال كانت العلماء منهم إال الفرس

إهنم من شاء من : وقال جماهد. وعنه هم التابعون. وعنه أهنم املالئكة. هم األنصار: وكذا قال ابن عباس. بن عبيد
وحكي عن أيب موسى . أي يف البخل باإلنفاق يف سبيل اهللا: قال الطربي} ثُمَّ ال َيكُونُوا أَمْثَالَكُْم{. سائر الناس

واهللا " . هي أحب إيل من الدنيا: "م وقالاألشعري أنه ملا نزلت هذه اآلية فرح هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  .أعلم

  تفسري سورة الفتح



  سورة الفتح
  مقدمة السورة

روى حممد بن إسحاق عن . ونزلت ليال بني مكة واملدينة يف شأن احلديبية. مدنية بإمجاع، وهي تسع وعشرون آية
تح بني مكة واملدينة يف شأن نزلت سورة الف: الزهري عن عروة عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم، قاال

ويف الصحيحني عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان . احلديبية من أوهلا إىل آخرها
يسري يف بعض أسفاره وعمر بن اخلطاب يسري معه ليال فسأله عمر عن شيء فلم جيبه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ثكلت أم عمر، نزرت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ه فلم جيبه، فقال عمر بن اخلطابوسلم، مث سأله فلم جيبه، مث سأل
فحركت بعريي مث تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل يف : وسلم ثالث مرات كل ذلك مل جيبك، فقال عمر

 لقد خشيت أن يكون نزل يف قرآن، فجئت رسول اهللا صلى: قرآن، فما نشبت أن مسعت صارخا يصرخ يب، فقلت
مث قرأ  -لقد أنزلت علي الليلة سورة هلي أحب إيل مما طلعت عليه الشمس : "اهللا عليه وسلم فسلمت عليه، فقال

ويف صحيح مسلم عن . حديث حسن غريب صحيح: وقال الترمذي. لفظ البخاري" } إِنَّا فََتحَْنا لََك فَْتحاً ُمبِيناً{ –
ِلَيْغِفَر لََك اللَُّه َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخَّرَ . نَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً مُبِيناًإِ{: ملا نزلت: قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال

مرجعه من احلديبية وهم خيالطهم احلزن } فَْوزاً َعِظيماً{ –إىل قوله  -} َوُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك َوَيْهِدَيكَ صَِراطاً ُمْستَِقيماً
وقال عطاء عن ابن " . لقد أنزلت علي آية هي أحب إيل من الدنيا مجيعا: "اهلدي باحلديبية، فقال والكآبة، وقد حنر

} َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َوال بِكُْم{: إن اليهود شتموا النيب صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني ملا نزل قوله تعاىل: عباس
ا يفعل به فاشتد ذلك على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا كيف نتبع رجال ال يدري م: وقالوا] ٩: األحقاف[

  وحنوه قال مقاتل. } ِلَيْغِفَر لََك اللَُّه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما َتأَخََّر. إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً ُمبِيناً{: تعاىل

فرح املشركون واملنافقون ] ٩: األحقاف[} ي َوال بِكُْمَوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِ{: ملا نزل قوله تعاىل: ابن سليمان
إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً {: كيف نتبع رجال ال يدري ما يفعل به وال بأصحابه، فنزلت بعد ما رجع من احلديبية: وقالوا
لت علي سورة ما لقد أنز: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. فنسخت هذه اآلية تلك. أي قضينا لك قضاء} ُمبِيناً

بلغين أنه من قرأ سورة الفتح يف أول ليلة من رمضان يف صالة التطوع : وقال املسعودي" . يسرين هبا محر النعم
  .حفظه اهللا ذلك العام

  }إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً ُمبِيناً{ ١: اآلية
ندر قال حدثنا شعبة قال مسعت قتادة اختلف يف هذا الفتح ما هو؟ ففي البخاري حدثين حممد بن بشار قال حدثنا غ

: وقال الفراء. ما كنا نعد فتح مكة إال يوم احلديبية: وقال جابر. احلديبية: قال} إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً ُمبِيناً{عن أنس 
النيب  تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا وحنن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم احلديبية، كنا نعد مع

وكان . بغري قتال} إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً ُمبِيناً{: وقال الضحاك. صلى اهللا عليه وسلم أربع عشرة مائة، واحلديبية بئر
كان فتح احلديبية آية عظيمة، نزح ماؤها : وقال. هو منحره باحلديبية وحلقه رأسه: وقال جماهد. الصلح من الفتح

: قال رجل عند منصرفهم من احلديبية: وقال موسى بن عقبة. رب مجيع من كان معهفمج فيها فدرت باملاء حىت ش
بل هو أعظم الفتوح قد رضي املشركون أن : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ما هذا بفتح، لقد صدونا عن البيت

وقال الشعيب يف ". رهوايدفعوكم عن بالدهم بالراح ويسألكم القضية ويرغبوا إليكم يف األمان وقد رأوا منكم ما ك
هو فتح احلديبية، لقد أصاب هبا ما مل يصب يف غزوة، غفر اهللا له ما : قال} إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً ُمبِيناً{: قوله تعاىل

  تقدم من ذنبه وما تأخر، وبويع بيعة الرضوان،



. ن بظهور أهل الكتاب على اجملوسوأطعموا خنل خيرب، وبلغ اهلدي حمله، وظهرت الروم على فارس، ففرح املؤمنو
لقد كان احلديبية أعظم الفتوح، وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء إليها يف ألف وأربعمائة، : وقال الزهري

فلما وقع الصلح مشى الناس بعضهم يف بعض وعلموا ومسعوا عن اهللا، فما أراد أحد اإلسالم إال متكن منه، فما 
. هو فتح خبري: وقال جماهد أيضا والعويف. املسلمون قد جاؤوا إىل مكة يف عشرة آالفمضت تلك السنتان إال و

} َسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ إِذَا اْنطَلَقُْتْم{: واألول أكثر، وخيرب إمنا كانت وعدا وعدوه، على ما يأيت بيانه يف قوله تعاىل
وقال جممع بن جارية ]. ٢٠: الفتح[} ةً َتأُْخذُوَنَها فََعجَّلَ لَكُْم َهذِِهَوَعَدكُمُ اللَُّه َمَغانَِم كَِثَري{: وقوله] ١٠: الفتح[
شهدنا احلديبية مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا : -وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن  -

: قال.  النيب صلى اهللا عليه وسلمأوحى اهللا إىل: ما بال الناس؟ قالوا: الناس يهزون األباعر، فقال بعض الناس لبعض
فخرجنا نوجف فوجدنا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند كراع الغميم، فلما اجتمع الناس قرأ النيب صلى اهللا عليه 

نعم، والذي نفسي بيده : "أو فتح هو يا رسول اهللا؟ قال: فقال عمر بن اخلطاب} إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتحاً ُمبِيناً{وسلم 
يدل } فتحا{: إن قوله تعاىل: وقيل. فقسمت خيرب على أهل احلديبية، مل يدخل أحد إال من شهد احلديبية". نه لفتحإ

: وقد يقال. هذا هو حقيقة االسم. على أن مكة فتحت عنوة، ألن اسم الفتح ال يقع مطلقا إال على ما فتح عنوة
واألخبار دالة على أهنا فتحت . فصار الفتح يف الصلح جمازافتح البلد صلحا، فال يفهم الصلح إال بأن يقرن بالفتح، 

  .عنوة، وقد مضى القول فيها، ويأيت
ِقيماً، َويَْنُصَرَك اللَُّه ِلَيْغِفَر لََك اللَُّه َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخََّر وَُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك وََيْهِدَيكَ ِصرَاطاً ُمْسَت{ ٢: اآلية
  راً َعزِيزاًَنْص

إنا فتحنا لك : كأنه قال. متعلق بالفتح} ِلَيْغِفَر لََك اللَُّه َما تَقَدََّم{: غري تام، ألن قوله} فَْتحاً ُمبِيناً{: قال ابن األنباري
 وقال أبو حامت. فتحا مبينا لكي جيمع اهللا لك مع الفتح املغفرة، فيجمع اهللا لك به ما تقر به عينك يف الدنيا واآلخرة

ليقوم زيد، : وهذا خطأ، ألن الم القسم ال تكسر وال ينصب هبا، ولو جاز هذا جلاز. هي الم القسم: السجستاين
مل جيعل علة للمغفرة، ولكن : فإن قلت كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ قلت: الزخمشري. بتأويل ليقومن زيد

كأنه . نعمة، وهداية الصراط املستقيم، والنصر العزيزاملغفرة، وإمتام ال: الجتماع ما عدد من األمور األربعة، وهي
وجيوز أن يكون . قال يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك ليجمع لك عز الدارين وأعراض العاجل واآلجل

أنزلت على النيب صلى اهللا : ويف الترمذي عن أنس قال. فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سببا للغفران والثواب
لقد : "مرجعه من احلديبية، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم} ِلَيْغِفرَ لََك اللَُّه َما َتقَدََّم ِمْن ذَنْبَِك َوَما َتأَخََّر{عليه وسلم 

هنيئا مريئا يا : مث قرأها النيب صلى اهللا عليه وسلم عليهم، فقالوا" أنزلت علي آية أحب إيل مما على وجه األرض
ِلُيْدِخلَ الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناتِ َجنَّاٍت {: ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا، فنزلت عليهوسول اهللا، لقد بني اهللا لك 

واختلف . وفيه عن جممع بن جارية. قال حديث حسن صحيح} فَْوزاً َعِظيماً -حىت بلغ  -َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهارُ 
َوَما {. قبل الرسالة} َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك{: فقيل} ا تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخََّرِلَيْغِفَر لََك اللَُّه َم{أهل التأويل يف معىن 

إِذَا َجاَء َنْصرُ {: هو راجع إىل قوله تعاىل: وحنوه قال الطربي وسفيان الثوري، قال الطربي. بعدها، قال جماهد} َتأَخََّر
إىل } وََما تَأَخََّر{قبل الرسالة } ِلَيْغِفَر لََك اللَُّه َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك{]. ٣ - ١: النصر[} تَوَّاباً{إىل قول } اللَِّه َوالْفَْتُح

ما عملته يف اجلاهلية من قبل أن } ِلَيْغِفَر لََك اللَُّه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك{: وقال سفيان الثوري. وقت نزول هذه اآلية
وقد مضى الكالم يف جريان الصغائر على األنبياء يف . كل شيء مل تعمله، وقاله الواحدي} َوَما تَأَخََّر{. يوحى إليك

  :وقيل. ، فهذا قول"البقرة"سورة 



وقال . بعدها} َوَما َتأَخََّر{. قبل نزول هذه اآلية} َما َتقَدََّم{:وقيل . بعد الفتح} َوَما تَأَخََّر{. قبل الفتح} َما تَقَدََّم{
من : وقيل. من ذنوب أمتك} وََما َتأَخََّر{. يعين من ذنب أبويك آدم وحواء} َما َتقَدََّم ِمْن ذَنْبَِك{ :عطاء اخلرساين

من ذنب يوم } َوَما تَأَخََّر{. من ذنب يوم بدر} َما َتقَدََّم{:وقيل . من ذنوب النبيني} وََما َتأَخََّر{. ذنب أبيك إبراهيم
اللهم إن هتلك هذه العصابة ال تعبد يف األرض : "، أنه جعل يدعو ويقولوذلك أن الذنب املتقدم يوم بدر. حنني
من أين تعلم أين لو أهلكت هذه العصابة ال أعبد أبدا، فكان : وجعل يردد هذا القول دفعات، فأوحى اهللا إليه" أبدا

ناوالين : "بن عمه أيب سفيانوأما الذنب املتأخر فيوم حنني، ملا اهنزم الناس قال لعمه العباس وال. هذا الذنب املتقدم
" ال ينصرون. حم. شاهت الوجوه: "فناواله فأخذه بيده ورمى به يف وجوه املشركني وقال" كفا من حصباء الوادي

مث نادى يف أصحابه فرجعوا فقال هلم عند . فاهنزم القوم عن آخرهم، فلم يبق أحد إال امتألت عيناه رمال وحصباء
] ١٧: األنفال[} وََما َرَمْيتَ إِذْ َرمَْيَت َولَِكنَّ اللََّه َرَمى{: فأنزل اهللا عز وجل" هزموالو مل أرمهم مل ين: "رجوعهم

  .يقول لو كان لك ذنب قدمي أو حديث لغفرناه لك: وقال أبو علي الروذباري. فكان هذا هو الذنب املتأخر
بفتح مكة والطائف : وقيل. بالنبوة واحلكمة: وقيل. يف اجلنة: قال ابن عباس} َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك{: قوله تعاىل
أي يثبتك على اهلدى إىل أن } َويَْهدَِيَك ِصَراطاً ُمْسَتِقيماً{. خبضوع من استكرب وطاعة من جترب: وقيل. وخيرب

  .أي غالبا منيعا ال يتبعه ذل} َويَْنُصَرَك اللَُّه َنْصراً َعزِيزاً{. يقبضك إليه
وَالْأَْرضِ ي أَنَْزلَ السَِّكيَنةَ ِفي قُلُوبِ الُْمْؤِمنِنيَ ِلَيزَْدادُوا إَِمياناً َمَع إِميَانِهِْم َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت ُهَو الَِّذ{ ٤: اآلية

  }َوكَانَ اللَُّه َعِليماً َحِكيماً

". البقرة" يف كل سكينة يف القرآن هي الطمأنينة إال اليت: قال ابن عباس. السكون والطمأنينة: } السكينة{
بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم بشهادة أن ال إله إال اهللا، فلما صدقوه : قال ابن عباس} لَِيْزدَاُدوا إِميَاناً َمَع إَِميانِهِْم{

فيها زادهم الصالة، فلما صدقوه زادهم الزكاة، فلما صدقوه زادهم الصيام، فلما صدقوه زادهم احلج، مث أكمل 
وقال الربيع . أي تصديقا بشرائع اإلميان مع تصديقهم باإلميان} ِلَيزَْدادُوا إِميَاناً َمَع إِميَانِهِْم{: قولههلم دينهم، فذلك 

: قال ابن عباس} َوِللَِّه ُجنُوُد السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ{. يقينا مع يقينهم: وقال الضحاك. خشية مع خشيتهم: بن أنس
  .فيما يريده} َحِكيماً{بأحوال خلقه } َوكَانَ اللَُّه َعِليماً{نس يريد املالئكة واجلن والشياطني واإل

 َسيِّئَاتِهِْم َوكَانَ ِلُيْدِخلَ الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناتِ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها َوُيكَفَِّر َعنُْهْم{ ٥: اآلية
  }ِظيماًذَِلَك ِعْندَ اللَِّه فَْوزاً َع

يتعلق مبا يتعلق به } ليدخل{الالم يف : وقيل. مث تلك الزيادة بسبب إدخاهلم اجلنة. أي أنزل السكينة ليزدادوا إميانا
عِْنَد اللَِّه فَْوزاً {. أي ذلك الوعد من دخول مكة وغفران الذنوب} وكان ذلك} {ليغفر لك اهللا{: الالم يف قوله

ِلَيْغِفرَ {ملا قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم على أصحابه : وقيل. را بكل مطلوبأي جناة من كل غم، وظف} َعِظيماً
ِلُيْدِخلَ الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت {: هنيئا لك يا رسول اهللا، فماذا لنا؟ فنزل: قالوا} لََك اللَُّه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما َتأَخََّر

فلما قرأ ] ٣: املائدة[} َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُمْ نِْعَمِتي{: هنيئا لك، فنزلت: قالوا} ْعَمَتُه َعلَْيَكَويُِتمَّ نِ{وملا قرأ } َجنَّاٍت
َويَْنُصَرَك اللَُّه {: وملا قال]. ٢: الفتح[} َويَْهدَِيَك ِصَراطاً ُمْسَتِقيماً{: نزل يف حق األمة} َويَْهدَِيَك ِصَراطاً ُمْسَتِقيماً{

  َوكَانَ َحقّاً َعلَْيَنا َنصُْر{: نزل] ٣: الفتح[} َنصْراً َعزِيزاً

إِنَّ اللََّه َوَمالِئكََتهُ ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه {: وهو كقوله تعاىل]. ٤٧: الروم[} الُْمْؤِمنَِني
  .ذكره القشريي] ٤٣: األحزاب[} ِذي ُيصَلِّي َعلَْيكُْمُهَو الَّ{: مث قال]. ٥٦: األحزاب[} َوَسلُِّموا َتْسِليماً



هِْم دَاِئَرةُ السَّْوِء َوُيَعذَِّب الْمَُناِفِقَني َوالُْمَناِفقَاِت وَالُْمْشرِِكَني وَالُْمْشرِكَاِت الظَّانِّنيَ بِاللَِّه ظَنَّ السَّْوِء َعلَْي{ ٧ - ٦: اآلية
ْم َوأََعدَّ لَُهْم جََهنََّم َوَساَءْت َمصِرياً، َوِللَِّه ُجُنودُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيزاً َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم َولََعَنُه

  }َحِكيماً
لمة أي بإيصال اهلموم إليهم بسبب علو ك} َوُيَعذَِّب الُْمَناِفِقَني َوالُْمَناِفقَاِت وَالُْمْشرِِكَني وَالُْمْشرِكَاِت{: قوله تعاىل

يعين ظنهم أن النيب صلى } الظَّانَِّني بِاللَِّه ظَنَّ السَّوِْء{. املسلمني، وبأن يسلط النيب عليه السالم قتال وأسرا واسترقاقا
كما . اهللا عليه وسلم ال يرجع إىل املدينة، وال أحد من أصحابه حني خرج إىل احلديبية، وأن املشركني يستأصلوهنم

: وقال اخلليل وسيبويه]. ١٢: الفتح[} نْ لَْن َيْنقَِلَب الرَّسُولُ وَالُْمْؤِمُنونَ إِلَى أَْهِليهِْم أََبداًَبلْ ظََنْنُتمْ أَ{: قال
وقرأ ابن كثري . يف الدنيا بالقتل والسيب واألسر، ويف اآلخرة جهنم} َعلَْيهِْم َداِئَرةُ السَّوِْء{. هنا الفساد} السوء{

ومساءة ومساية، " بالفتح(ساءه يسوءه سوءا : قال اجلوهري. وفتح الباقون. بالضم} دائرة السوء{وأبو عمرو 
. ومن فتح فهو من املساءة. يعين اهلزمية والشر} عليهم دائرة السُّوء{وقرئ ". بالضم"نقيض سره، واالسم السوء 

، َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيزاً َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم َولَعََنُهْم َوأََعدَّ لَُهمْ َجهَنََّم َوَساَءْت َمِصرياً{
أيظن حممد أنه إذا صاحل : ملا جرى صلح احلديبية قال ابن أُيب: وقيل. واحلمد هللا. تقدم يف غري موضع مجيعه} َحِكيماً

السموات واألرض أكثر من  أهل مكة أو فتحها ال يبقى له عدو، فأين فارس والروم فبني اهللا عز وجل أن جنود
  يدخل فيه: وقيل. فارس والروم

وأعاد ألن الذي . وجنود األرض املؤمنون. املالئكة} َوِللَِّه ُجنُوُد السََّماوَاِت{: وقال ابن عباس. مجيع املخلوقات
لتخويف واملراد يف املوضعني ا. سبق عقيب ذكر املشركني من قريش، وهذا عقيب ذكر املنافقني وسائر املشركني

  .فلو أراد إهالك املنافقني واملشركني مل يعجزه ذلك، ولكن يؤخرهم إىل أجل مسمى. والتهديد
بِّحُوُه ُبكَْرةً إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهداً َوُمَبشِّراً َوَنِذيراً، ِلُتؤِْمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوُتعَزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه َوُتَس{ ٩ - ٨: اآلية
  }يالًَوأَِص

. شاهدا عليهم بأعماهلم من طاعة أو معصية: وقيل. على أمتك بالبالغ: قال قتادة} إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهداً{: قوله تعاىل
فهو شاهد أفعاهلم اليوم، والشهيد عليهم يوم . شاهدا عليهم يوم القيامة: وقيل. مبينا هلم ما أرسلناك به إليهم: وقيل
من النار } َوَنِذيراً{. ملن أطاعه باجلنة} وَُمَبشِّراً{. عن سعيد بن جبري هذا املعىن مبينا" لنساءا"وقد مضى يف . القيامة

شاهداً ومبشراً {وانتصب . اشتقاق البشارة والنذارة ومعنامها" البقرة"وقد مضى يف . ملن عصى، قاله قتادة وغريه
إنا أرسلناك مقدرين : ر صائدا به غدا، فاملعىنمررت برجل معه صق: حكى سيبويه. على احلال املقدرة} ونذيراً

  .رأيت عمرا قائما غدا: وعلى هذا تقول. بشهادتك يوم القيامة
يعزروه {بالياء، وكذلك } ليؤمنوا{قرأ ابن كثري وابن حميصن وأبو عمرو } ِلُتْؤِمنُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه{: قوله تعاىل

} ليدخل{: اختاره أبو عبيد لذكر املؤمنني قبله وبعده، فأما قبله فقولهو. كله بالياء على اخلرب} ويوقروه ويسبحوه
} َوُتعَزُِّروُه{. الباقون بالتاء على اخلطاب، واختاره أبو حامت] ١٠: الفتح[} إِنَّ الَِّذيَن ُيَبايِعُوَنَك{: وأما بعده فقوله

ومنه . تنصروه ومتنعوا منه: وقال قتادة. التعظيم والتوقري: أي تعظموه وتفخموه، قاله احلسن والكليب، والتعزيز
  :قال القطامي. ألنه مانع. التعزير يف احلد

  تعاتب واملودود ينفعه العزر... أال بكرت مي بغري سفاهة 
أي تسودوه، قاله } َوُتَوقُِّروُه{. تطيعوه: وقال بعض أهل اللغة. تقاتلون معه بالسيف: وقال ابن عباس وعكرمة



وهنا وقف تام، . واهلاء فيهما للنيب صلى اهللا عليه وسلم. التعظيم والترزين أيضا: والتوقري .وقيل تعظموه. السدي
الضمائر كلها هللا تعاىل، فعلى هذا يكون : وقيل. أي عشيا} ُبكَْرةً وَأَصِيالً{أي تسبحوا اهللا } وَُتسَبُِّحوُه{مث تبتدئ 

واختار هذا القول . الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريكأي تثبتوا له صحة } ُتَعزِّرُوُه َوُتَوقُِّروُه{تأويل 
من غري } وَُتسَبُِّحوُه{واألول قول الضحاك، وعليه يكون بعض الكالم راجعا إىل اهللا سبحانه وتعاىل وهو . القشريي
وه بالرسالة والنبوة ال أي تدع} َوُتَعزِّرُوُه َوُتَوقُِّروُه{وبعضه راجعا إىل رسول صلى اهللا عليه وسلم وهو . خالف

هو فعل الصالة اليت : والثاين. تسبيحه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح: وجهان} ُتسَبُِّحوُه{ويف . باالسم والكنية
  :وقال الشاعر. وقد مضى القول فيه. أي غدوة وعشيا} ُبكَْرةً وَأَصِيالً{. فيها التسبيح

  يائه باألصائلوأجلس يف أف... لعمري ألنت البيت أكرم أهله 
 َعلَى َنفِْسِه َوَمْن أَْوفَى بَِما إِنَّ الَِّذيَن يَُبايِعُوَنَك إِنََّما يَُبايُِعونَ اللََّه َيُد اللَِّه فَْوَق أَْيِديهِْم فََمْن َنكَثَ فَإِنََّما َيْنكُثُ{  ١٠

  }َعاَهَد َعلَْيُه اللََّه فََسُيْؤِتيِه أَجْراً َعِظيماً 
بني أن بيعتهم لنبيه إمنا هي بيعة اهللا، كما } إِنََّما ُيبَايُِعونَ اللََّه{. باحلديبية يا حممد} الَِّذيَن ُيَبايِعُوَنَك إِنَّ{: قوله تعاىل
وهذه املبايعة هي بيعة الرضوان، على ما يأيت بياهنا يف ]. ٨٠: النساء[} َمْن يُِطعِ الرَّسُولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه{: قال تعاىل
يده يف الثواب فوق أيديهم يف الوفاء، ويده يف املنة : قيل} َيُد اللَِّه فَْوَق أَْيدِيهِْم{. ورة إن شاء اهللا تعاىلهذه الس

  معناه نعمة اهللا عليهم فوق ما صنعوا: وقال الكليب. عليهم باهلداية فوق أيديهم يف الطاعة

فَإِنََّما َيْنكُثُ َعلَى {. بعد البيعة} فََمْن َنكَثَ{. مقوه اهللا ونصرته فوق قوهتم ونصرهت: وقال ابن كيسان. من البيعة
قيل } َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاَهَد َعلَْيُه اللََّه{. أي يرجع ضرر النكث عليه، ألنه حرم نفسه الثواب وألزمها العقاب} َنفْسِِه

يعين يف } فََسُيْؤِتيهِ أَجْراً َعِظيماً{. وجرها الباقون. بضم اهلاء" عليه"وقرأ حفص والزهري . وقيل يف إميانه. يف البيعة
وهو . وقرأ الباقون بالياء. واختاره الفراء وأبو معاذ. بالنون} فسنؤتيه{وقرأ نافع وابن كثري وابن عامر . اجلنة

  .اختيار أيب عبيد وأيب حامت، لقرب اسم اهللا منه
َغلَْتَنا أَْموَالَُنا َوأَْهلُوَنا فَاْسَتغِْفْر لََنا َيقُولُونَ بِأَلِْسَنتِهِْم َما لَْيَس ِفي َسَيقُولُ لََك الُْمَخلَّفُونَ ِمَن الْأَعَْرابِ َش{ ١١: اآلية

  }رياً اللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبِقُلُوبِهِْم قُلْ فََمْن َيْمِلُك لَكُْم ِمَن اللَِّه َشْيئاً إِنْ أَرَاَد بِكُْم َضّراً أَوْ أََراَد بِكُْم َنفْعاً َبلْ كَانَ
يعين أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم : قال جماهد وابن عباس} َسَيقُولُ لََك الُْمَخلَّفُونَ ِمَن الْأَْعرَابِ{: قوله تعاىل

وأشجع والديل، وهم األعراب الذين كانوا حول املدينة، ختلفوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أراد 
ن كان استنفرهم ليخرجوا معه حذرا من قريش، وأحرم بعمرة وساق معه اهلدي، السفر إىل مكة عام الفتح، بعد أ

ألن اهللا خلفهم عن } املخلفون{: وإمنا قال. ليعلم الناس أنه ال يريد حربا فتثاقلوا عنه واعتلوا بالشغل، فنزلت
. أي ليس لنا من يقوم هبما} ونَاَشَغلَْتَنا أَْموَالَُنا َوأَْهلُ{". التوبة"وقد مضى يف . واملخلف املتروك. صحبة نبيه

يقولون بألسنتهم {: جاؤوا يطلبون االستغفار واعتقادهم خبالف ظاهرهم، ففضحهم اهللا تعاىل بقوله} فَاْسَتغِْفْر لَنَا{
  .وهذا هو النفاق احملض} ما ليس يف قلوهبم

بضم الضاد هنا } ضُرا{قرأ محزة والكسائي } بِكُْم ضَرّاً قُلْ فََمْن َيْمِلُك لَكُْم ِمَن اللَِّه شَْيئاً إِنْ أََراَد{: قوله تعاىل
  .اهلزمية: وقال ابن عباس. فقط، أي أمرا يضركم

واملصدر يؤدي عن . وبالضم اسم ملا ينال اإلنسان من اهلزال وسوء احلال. الباقون بالفتح، وهو مصدر ضررته ضرا
مها لغتان مبعىن، كالفقر : وقيل. بله بالنفع وهو ضد الضرألنه قا: واختاره أبو عبيد وأبو حامت، قاال. املرة وأكثر



وهذا رد عليهم حني ظنوا أن التخلف عن . أي نصرا وغنيمة} أَْو أََرادَ بِكُْم َنفْعاً{. والفقر والضعف والضعف
  .الرسول يدفع عنهم الضر ويعجل هلم النفع

َوالُْمْؤِمُنونَ إِلَى أَْهِليهِْم أََبداً َوُزيَِّن ذَِلَك ِفي قُلُوبِكُْم وَظََننُْتْم ظَنَّ السَّْوِء َبلْ ظَنَْنُتْم أَنْ لَْن َيْنقَِلَب الرَّسُولُ { ١٢: اآلية
  }َوكُْنُتْم قَْوماً ُبوراً

حممدا وأصحابه  إن: وذلك أهنم قالوا} َبلْ ظََننُْتْم أَنْ لَْن َيْنقَِلَب الرَُّسولُ وَالُْمْؤِمُنونَ إِلَى أَْهلِيهِْم أََبداً{: قوله تعاىل
وهذا التزيني من الشيطان، أو خيلق اهللا ذلك يف } ِفي قُلُوبِكُْم{. أي النفاق} َوُزيَِّن ذَِلَك{. أكلة رأس ال يرجعون

: وقال قتادة. أي هلكى، قاله جماهد} َوكُنُْتْم قَْوماً ُبوراً{. أن اهللا ال ينصر رسوله} َوظَنَْنُتْم ظَنَّ السَّْوِء{. قلوهبم
قال عبداهللا بن . الرجل الفاسد اهلالك الذي ال خري فيه: البور: قال اجلوهري. ن ال يصلحون لشيء من اخلريفاسدي

  :الزبعرى السهمي
  راتق ما فتقت إذ أنا بور... يا رسول املليك إن لساين 

مجع بائر، مثل حائل  وهو} وَكُْنُتْم قَْوماً بُوراً{: قال تعاىل. وقوم بور هلكى. وامرأة بور أيضا، حكاه أبو عبيد
  :وقال حسان بن ثابت. أشرارا، قاله ابن حبر} بُوراً{: وقيل. وأباره اهللا أي أهلكه. وقد بار فالن أي هلك. وحول

  يهدي اإلله سبيل املعشر البور... ال ينفع الطول من نوك الرجال وقد 
  .أي اهلالك

  }أَعَْتْدَنا ِللْكَافِرِيَن َسِعرياً َوَمْن لَْم ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَرسُوِلِه فَإِنَّا{ ١٣
  .وعيد هلم، وبيان أهنم كفروا بالنفاق

  }َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َوكَانَ اللَُّه غَفُوراً َرِحيماً{ ١٤: اآلية
  .يثيب من آمن ويعاقب من كفر وعصىأي هو غين عن عباده، وإمنا ابتالهم بالتكليف ل

وا كَالَم اللَِّه قُلْ لَْن َسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ إِذَا اْنطَلَقُْتْم إِلَى َمغَانِمَ ِلَتأُْخذُوَها ذَُروَنا َنتَّبِْعكُْم ُيرِيُدونَ أَنْ يَُبدِّلُ{ ١٥: اآلية
  }لُونَ َبلْ َتْحُسدُوَنَنا َبلْ كَانُوا ال َيفْقَُهونَ إِلَّا قَِليالًَتتَّبُِعوَنا كَذَِلكُْم قَالَ اللَُّه ِمْن قَْبلُ فََسَيقُو

يعين مغامن خيرب، ألن اهللا عز وجل وعد أهل } َسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ إِذَا اْنطَلَقُْتْم إِلَى َمَغانَِم ِلتَأُْخذُوَها{: قوله تعاىل
ومل يغب منهم عنها غري جابر بن عبداهللا فقسم له . احلديبية فتح خيرب، وأهنا هلم خاصة من غاب منهم ومن حضر

وكان املتويل للقسمة خبيرب جبار بن صخر : قال ابن إسحاق. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كسهم من حضر
: تقول. أي دعونا} ذَُروَنا َنتَّبِْعكُْم{. األنصاري من بين سلمة، وزيد بن ثابت من بين النجار، كانا حاسبني قامسني

وذره وال : وقد أميت صدره، ال يقال. وأصله وذره يذره مثال وسعه يسعه. وهو يذره، أي يدعه. ه، أي دعهذر
ختلفوا عن اخلروج إىل مكة، فلما خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخذ : قال جماهد. واذر، ولكن تركه وهو تارك

  قوما

: هو قوله تعاىل: قال ابن زيد. أي يغريوا} نْ يَُبدِّلُوا كَالَم اللَِّهيُرِيُدونَ أَ{. ووجه هبم قالوا ذرونا نتبعكم فنقاتل معكم
وأنكر هذا القول . اآلية] ٨٣: التوبة[} فَاسَْتأْذَنُوَك ِللُْخُروجِ فَقُلْ لَْن َتخُْرُجوا مَِعَي أََبداً َولَْن تُقَاِتلُوا مَِعَي َعُدوّاً{

املعىن يريدون أن يغريوا وعد اهللا : وقيل. خيرب وبعد فتح مكةالطربي وغريه، بسبب أن غزوة تبوك كانت بعد فتح 
الذي وعد ألهل احلديبية، وذلك أن اهللا تعاىل جعل هلم غنائم خيرب عوضا عن فتح مكة إذ رجعوا من احلديبية على 

األلف بإسقاط } كلم{وقرأ محزة والكسائي . صلح، قاله جماهد وقتادة، واختاره الطربي وعليه عامة أهل التأويل



: واختاره أبو عبيد وأبو حامت، اعتبارا بقوله. على املصدر} كالم{الباقون . وكسر الالم مجع كلمة، حنو سلمة وسلم
قال . ما استقل بنفسه من اجلمل: والكالم]. ١٤٤: األعراف[} إِنِّي اْصطَفَْيُتَك َعلَى النَّاسِ بِرَِساالِتي َوبِكَالِمي{

والكلم ال يكون أقل من ثالث كلمات ألنه مجع كلمة، مثل . على القليل والكثري الكالم اسم جنس يقع: اجلوهري
: ومل يقل ما الكالم، ألنه أراد نفس ثالثة أشياء" هذا باب علم ما الكلم من العربية: "وهلذا قال سيبويه. نبقة ونبق

هي : ومتيم تقول. واحد واجلماعةاالسم والفعل واحلرف، فجاء مبا ال يكون إال مجعا، وترك ما ميكن أن يقع على ال
  .القول فيها" التوبة"كلمة، بكسر الكاف، وقد مضى يف 

. أي من قبل رجوعنا من احلديبية إن غنيمة خيرب ملن شهد احلديبية خاصة} كَذَِلكُْم قَالَ اللَُّه ِمْن قَْبلُ{: قوله تعاىل
إن خرجتم مل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. مأن نصيب معكم من الغنائ} فََسَيقُولُونَ َبلْ َتْحُسدُوَننَا{

قد أخربنا اهللا يف احلديبية مبا سيقولونه وهو قوله : فقال املسلمون. هذا حسد: فقالوا". أمنعكم إال أنه ال سهم لكم
. يعين ال يعلمون إال أمر الدنيا} َبلْ كَانُوا ال َيفْقَُهونَ إِلَّا قَِليالً{: فقال اهللا تعاىل} فسيقولون بل حتسدوننا{: تعاىل
  .ال يفقهون من أمر الدين إال قليال، وهو ترك القتال: وقيل

نْ ُتِطيعُوا ُيؤِْتكُمُ اللَُّه قُلْ ِللُْمَخلَِّفَني ِمَن الْأَعَْرابِ َسُتْدَعْونَ إِلَى قَْومٍ أُوِلي بَأْسٍ َشدِيٍد ُتقَاِتلُونَُهْم أَْو ُيْسِلُمونَ فَإِ{ ١٦
  }اً َحَسناً َوإِنْ َتَتَولَّْوا كََما َتَولَّيُْتْم ِمْن قَْبلُ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاباً أَِليماًأَجْر

  :فيه أربع مسائل
سَُتْدَعْونَ إِلَى قَْومٍ أُوِلي {. أي قل هلؤالء الذين ختلفوا عن احلديبية} قُلْ ِللُْمَخلَِّفَني ِمَن الْأَعَْرابِ{: قوله تعاىل: األوىل
وقال كعب . هم فارس: قال ابن عباس وعطاء بن أيب رباح وجماهد وابن أيب ليلى وعطاء اخلراساين} ِديٍدَبأْسٍ َش

وقال . هوازن وثقيف: وقال ابن جبري. فارس والروم: وعن احلسن أيضا. الروم: واحلسن وعبدالرمحن بن أيب ليلى
بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب : مقاتلوقال الزهري و. هوازن وغطفان يوم حنني: وقال قتادة. هوازن: عكرمة
فال } َسُتْدَعْونَ إِلَى قَْومٍ أُوِلي بَأْسٍ َشِديٍد{واهللا لقد كنا نقرأ هذه اآلية فيما مضى : وقال رافع بن خديج. مسيلمة

وظاهر . مل تأت هذه اآلية بعد: وقال أبو هريرة. نعلم من هم حىت دعانا أبو بكر إىل قتال بين حنيفة فعلمنا أهنم هم
  .اآلية يرده
يف هذه اآلية دليل على صحة إمامة أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما، ألن أبا بكر دعاهم إىل قتال بين حنيفة، : الثانية

وأما قول عكرمة وقتادة إن ذلك يف هوازن وغطفان يوم حنني فال، ألنه ميتنع . وعمر دعاهم إىل قتال فارس والروم
فدل على أن } لَْن َتخُْرُجوا َمِعيَ أََبداً َولَْن ُتقَاِتلُوا َمِعَي َعدُّواً{: ليه السالم، ألنه قالأن يكون الداعي هلم الرسول ع

ومعلوم أنه مل يدع هؤالء القوم بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم إال أبو . املراد بالداعي غري النيب صلى اهللا عليه وسلم
لك عن قتادة فاملعىن لن خترجوا معي أبدا ما دمتم على ما أنتم فإن صح ذ: الزخمشري. بكر وعمر رضي اهللا عنهما

  .عليه من مرض القلوب واالضطراب يف الدين

. أو على قول جماهد كان املوعد أهنم ال يتبعون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال متطوعني ال نصيب هلم يف املغنم
  .واهللا أعلم
} ُتقَاِتلُوَنُهْم{هذا حكم من ال تؤخذ منهم اجلزية، وهو معطوف على } أَْو ُيْسِلُمونَُتقَاِتلُونَُهْم {: قوله تعاىل: الثالثة

مبعىن حىت يسلموا، } أو يسلموا{ويف حرف أُيب . إما املقاتلة وإما اإلسالم، ال ثالث هلما: أي يكون أحد األمرين
  :قال. كل أو تشبع، أي حىت تشبع: كما تقول



  حناول ملكا أو منوت فنعذرا ...فقلت له ال تبك عينك إمنا 
وهذا يف قتال املشركني ال يف أهل . ألن املعىن أو هم يسلمون من غري قتال} أَْو ُيْسِلُمونَ{قال : وقال الزجاج

  .الكتاب
َوإِنْ َتَتَولَّْوا {. ةالغنيمة والنصر يف الدنيا، واجلنة يف اآلخر} فَإِنْ ُتِطيُعوا ُيؤِْتكُُم اللَُّه أَْجراً َحَسناً{: قوله تعاىل: الرابعة

  .وهو عذاب النار} يَُعذِّْبكُْم َعذَاباً أَِليماً{. عام احلديبية} كََما َتَولَّيُْتْم ِمْن قَْبلُ
ُيْدِخلُْه لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى حََرٌج َوال َعلَى الْأَْعَرجِ َحَرٌج َوال َعلَى الَْمرِيضِ حََرٌج َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَهُ { ١٧: اآلية

  }َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َوَمْن َيتََولَّ يَُعذِّْبُه َعذَاباً أَِليماً
كيف بنا يا رسول : قال أهل الزمانة} َوإِنْ َتتََولَّْوا كََما تََولَّيُْتْم ِمْن قَْبلُ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاباً أَِليماً{: ملا نزلت: قال ابن عباس

أي ال إمث عليهم يف التخلف } لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى َحَرٌج َوال َعلَى الْأَْعَرجِ َحَرٌج َوال َعلَى الْمَرِيضِ َحَرٌج{لت اهللا؟ فنز
آفة تعرض لرجل : والعرج. وغريها الكالم فيه مبينا" التوبة"وقد مضى يف . عن اجلهاد لعماهم وزمانتهم وضعفهم
  هم أهل الزمانة: وقال مقاتل. جلني أوىل أن يؤثرواحدة، وإذا كان ذلك مؤثرا فخلل الر

} َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه{. أي من شاء أن يسري منهم معكم إىل خيرب فليفعل. الذين ختلفوا عن احلديبية وقد عذرهم
الباقون . بالنون على التعظيم} هندخل{قرأ نافع وابن عامر } ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر{. فيما أمره

  .} َوَمْن َيتََولَّ يَُعذِّْبُه َعذَاباً أَِليماً{. بالياء، واختاره أبو عبيد وأبو حامت لتقدم اسم اهللا أوال
ْم فَأَنَْزلَ السَِّكيَنةَ َعلَْيهِمْ لَقَْد َرِضيَ اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني إِذْ ُيَبايِعُوَنكَ َتْحَت الشََّجَرِة فََعِلَم َما ِفي قُلُوبِهِ{ ١٨: اآلية

  }َوأَثَاَبُهْم فَْتحاً قَرِيباً، َوَمَغانَِم كَِثَريةً َيأُْخذُونََها َوكَانَ اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً
كانت باحلديبية، وهذا هذه بيعة الرضوان، و} لَقَْد َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني إِذْ ُيبَايُِعوَنَك َتْحَت الشََّجرَِة{: قوله تعاىل

وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقام منصرفه من غزوة بين املصطلق يف شوال، : خرب احلديبية على اختصار
وخرج يف ذي القعدة معتمرا، واستنفر األعراب الذين حول املدينة فأبطأ عنه أكثرهم، وخرج النيب صلى اهللا عليه 

. ألف ومخسمائة: وقيل. ر ومن اتبعه من العرب، ومجيعهم حنو ألف وأربعمائةوسلم مبن معه من املهاجرين واألنصا
وساق معه اهلدي، فأحرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليعلم الناس أنه مل خيرج . وقيل غري هذا، على ما يأيت

رام ودخول حلرب، فلما بلغ خروجه قريشا خرج مجعهم صادين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املسجد احل
فورد اخلرب بذلك على ) كراع الغميم(مكة، وإنه إن قاتلهم قاتلوه دون ذلك، وقدموا خالد بن الوليد يف خيل إىل 

وكان املخرب له بشر بن سفيان الكعيب، فسلك طريقا خيرج به يف ) بعسفان(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو 
ن دليله فيهم رجل من أسلم، فلما بلغ ذلك خيل قريش اليت مع ظهورهم، وخرج إىل احلديبية من أسفل مكة، وكا

  خالد جرت إىل قريش تعلمهم بذلك،

خألت : فلما وصل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل احلديبية بركت ناقته صلى اهللا عليه وسلم فقال الناس
حابس الفيل عن مكة، ال تدعوين  ما خألت وما هو هلا خبلق ولكن حبسها: "خألت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

يا : مث نزل صلى اهللا عليه وسلم هناك، فقيل" . قريش اليوم إىل خطة يسألوين فيها صلة رحم إال أعطيتهم إياها
رسول اهللا، ليس هبذا الوادي ماء فأخرج عليه الصالة والسالم سهما من كنانته فأعطاه رجال من أصحابه، فنزل يف 

إن الذي نزل بالسهم يف : وقيل. زه يف جوفه فجاش باملاء الرواء حىت كفى مجيع اجليشقليب من تلك القلب فغر
نزل بالسهم يف : وقيل. القليب ناجية بن جندب بن عمري األسلمي وهو سائق بدن النيب صلى اهللا عليه وسلم يومئذ



كفار قريش، وطال التراجع القليب الرباء بن عازب، مث جرت السفراء بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني 
والتنازع إىل أن جاء سهيل بن عمرو العامري، فقاضاه عل أن ينصرف عليه الصالة والسالم عامه ذلك، فإذا كان 
من قابِلٍ أتى معتِمرا ودخل هو وأصحابه مكة بغري سالح، حاشا السيوف يف ِقرهبا فيقيم هبا ثالثا وخيرج، وعلى أن 

أعوام، يتداخل فيها الناس ويأمن بعضهم بعضا، وعلى أن من جاء من الكفار إىل يكون بينه وبينهم صلح عشرة 
املسلمني مسلما من رجل أو امرأة رد إىل الكفار، ومن جاء من املسلمني إىل الكفار مرتدا مل يردوه إىل املسلمني، 

لم أعلم مبا علمه اهللا من فعظم ذلك على املسلمني حىت كان لبعضهم فيه كالم، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
فأنس الناس إىل " اصربوا فإن اهللا جيعل هذا الصلح سببا إىل ظهور دينه"أنه سيجعل للمسلمني فرجا، فقال ألصحابه 

: من حممد رسول اهللا، وقالوا له: قوله هذا بعد نفار منهم، وأىب سهيل بن عمرو أن يكتب يف صدر صحيفة الصلح
: فقال لعلي وكان يكتب صحيفة الصلح. بامسك اللهم: ما تريد فال بد أن تكتبلو صدقناك بذلك ما دفعناك ع

فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه " . حممد رسول اهللا"فأىب علي أن ميحو بيده " امح يا علي، واكتب بامسك اللهم"
  فأشار إليه فمحاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده، وأمره أن" اعرضه علي: "وسلم

وأتى أبو جندل بن سهيل يومئذ بأكثر كتاب الصلح وهو يرسف يف قيوده، فرده ". من حممد بن عبداهللا"تب يك
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أبيه، فعظم ذلك على املسلمني، فأخربهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخرب 

صلى اهللا عليه وسلم قبل الصلح قد بعث عثمان بن وكان رسول اهللا " . أن اهللا سيجعل له فرجا وخمرجا"أبا جندل 
عفان إىل مكة رسوال، فجاء خرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن أهل مكة قتلوه، فدعا رسول اهللا صلى اهللا 

وروي أنه بايعهم . عليه وسلم حينئذ إىل املبايعة له على احلرب والقتال ألهل مكة، فروي أنه بايعهم على املوت
وهي بيعة الرضوان حتت الشجرة، اليت أخرب اهللا تعاىل أنه رضي عن املبايعني لرسول اهللا صلى اهللا . أال يفروا على

وضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه . وأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنم ال يدخلون النار. عليه وسلم حتتها
  .وسلم بيمينه على مشاله لعثمان، فهو كمن شهدها

أول من بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية : وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قالوذكر 
كنا يوم احلديبية ألفا وأربعمائة، فبايعناه وعمر : ويف صحيح مسلم عن أيب الزبري عن جابر قال. أبو سفيان األسدي

كم : فر ومل نبايعه على املوت وعنه أنه مسع جابرا يسألبايعناه على أال ن: آخذ بيده حتت الشجرة وهي مسرة، وقال
كنا أربع عشرة مائة، فبايعناه وعمر آخذ بيده حتت الشجرة وهي مسرة، فبايعناه، غري جد : كانوا يوم احلديبية؟ قال

سألت جابر بن عبداهللا عن أصحاب : وعن سامل بن أيب اجلعد قال. بن قيس األنصاري اختبأ حتت بطن بعريه
  .كنا مخس عشرة مائة: ويف رواية. لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا ألفا ومخسمائة: فقال. رةالشج

وعن يزيد بن أيب . كان أصحاب الشجرة ألفا وثالمثائة، وكانت أسلم مثن املهاجرين: وعن عبداهللا بن أيب أوىف قال
وعن . على املوت: وم احلديبية؟ قالعلى أي شيء بايعتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي: قلت لسلمة: عبيد قال

كتب علي رضي اهللا عنه الصلح بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني املشركني يوم احلديبية، : الرباء بن عازب قال
  :هذا ما كاتب عليه حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: فكتب

ما : فقال" . احمه: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعليف. ال تكتب رسول اهللا، فلو نعلم أنك رسول اهللا مل نقاتلك
أن يدخلوا مكة فيقيموا فيها ثالثا، وال : وكان فيما اشترطوا. أنا بالذي أحماه، فمحاه النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده

أن : وعن أنس. القراب وما فيه: قلت أليب إسحاق وما جلبان السالح؟ قال. يدخلها بسالح إال جلبان السالح



اكتب بسم : "قريشا صاحلوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي
أما باسم اهللا، فما ندري ما بسم اهللا الرمحن الرحيم ولكن اكتب ما : فقال سهيل بن عمرو" اهللا الرمحن الرحيم

لو علمنا أنك رسوله التبعناك ولكن اكتب امسك : قالوا" اكتب من حممد رسول اهللا: "فقال. بامسك اللهم: نعرف
فاشترطوا على النيب صلى اهللا عليه " اكتب من حممد بن عبداهللا: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. واسم أبيك

 :يا رسول اهللا، أنكتب هذا قال: فقالوا. أن من جاء منكم مل نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددمتوه علينا: وسلم
قام : وعن أيب وائل قال". نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده اهللا ومن جاءنا منهم فسيجعل اهللا له فرجا وخمرجا"

سهل بن حنيف يوم صفني فقال يا أيها الناس، اهتموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم 
. كان بنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني املشركنياحلديبية ولو نرى قتاال لقاتلنا، وذلك يف الصلح الذي 

يا رسول اهللا، ألسنا على حق : فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال -رضي اهللا عنه  -فجاء عمر بن اخلطاب 
ديننا  قال ففيم نعطي الدنية يف" بلى"أليس قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار؟ قال : قال" بلى"وهم على باطل؟ قال 

فانطلق عمر، فلم : قال" يا ابن اخلطاب إين رسول اهللا ولن يضيعين اهللا أبدا"ونرجع وملا حيكم اهللا بيننا وبينهم؟ فقال 
أليس قتالنا يف اجلنة : يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى، قال: يصرب متغيظا فأتى أبا بكر فقال

يا ابن : فعالم نعطي الدنية يف ديننا ونرجع وملا حيكم اهللا بيننا وبينهم؟ فقال: قال. وقتالهم يف النار؟ قال بلى
  فنزل القرآن على رسول اهللا: قال. اخلطاب، إنه رسول اهللا ولن يضيعه اهللا أبدا

فطابت " . نعم"يا رسول اهللا، أو فتح هو؟ قال : صلى اهللا عليه وسلم بالفتح، فأرسل إىل عمر فأقرأه إياه، فقال
  .ورجع نفسه

من الرضا بأمر البيعة : وقال ابن جريج وقتادة. من الصدق والوفاء، قاله الفراء} فََعِلَم َما ِفي قُلُوبِهِْم{: قوله تعاىل
. حىت بايعوا} فَأَنَْزلَ السَِّكيَنةَ َعلَْيهِْم{من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه على املوت : وقال مقاتل. على أال يفروا

من الكآبة بصد املشركني إياهم وختلف رؤيا النيب صلى اهللا عليه وسلم عنهم، إذا رأى } ِلَم َما ِفي قُلُوبِهِْمفََع{: وقيل
مل يكن فيها : وقال الصديق". إمنا ذلك رؤيا منام: "أنه يدخل الكعبة، حىت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

} َوأَثَابَُهْم فَْتحاً قَرِيباً{. وقيل الصرب. نفس إىل صدق الوعدالطمأنينة وسكون ال: والسكينة. الدخول يف هذا العام
يعين أموال خيرب، } َوَمغَانَِم كَثَِريةً يَأُْخذُوَنهَا} {وآتاهم{ وقرئ . وقيل فتح مكة. فتح خيرب: قال قتادة وابن أيب ليلى

ـ . وكانت خيرب ذات عقار وأموال، وكانت بني احلديبية ومكة والواو } فتحا قريبا{بدل من على هذا } مغامن{ف
  .فارس والروم} ومغامن{وقيل . مقحمة
آَيةً ِللُْمْؤِمنِنيَ َوَعدَكُُم اللَُّه َمَغانَِم كَِثَريةً َتأُْخذُونََها فََعجَّلَ لَكُْم َهِذِه َوكَفَّ أَْيِديَ النَّاسِ عَْنكُْم َولَِتكُونَ { ٢٠: اآلية

  }َوَيْهِدَيكُْم ِصَراطاً ُمْسَتِقيماً
وقال . إهنا املغامن اليت تكون إىل يوم القيامة. قال ابن عباس وجماهد} وََعَدكُُم اللَُّه َمَغانَِم كَثَِريةً تَأُْخذُوَنهَا{: قوله تعاىل
. عجل لكم صلح احلديبية: وقال ابن عباس. أي خيرب، قاله جماهد} فََعجَّلَ لَكُْم َهذِِه{. هي مغامن خيرب: ابن زيد

كف أيدي اليهود عن املدينة بعد : وقال قتادة. يعين أهل مكة، كفهم عنكم بالصلح} ِدَي النَّاسِ َعْنكُْمَوكَفَّ أَْي{
وهو اختيار الطربي، ألن كف أيدي املشركني باحلديبية . خروج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل احلديبية وخيرب

  وقال ابن]. ٢٤: الفتح[} َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُْم{: مذكور يف قوله



يعين عيينة بن حصن الفزاري وعوف بن مالك النضري ومن كان معهما، إذ } كَفَّ أَْيِدَي النَّاسِ عَْنكُْم{يف : عباس
جاؤوا لينصروا أهل خيرب والنيب صلى اهللا عليه وسلم حماصر هلم، فألقى اهللا عز وجل يف قلوهبم الرعب وكفهم عن 

أي ولتكون هزميتهم وسالمتكم آية للمؤمنني، فيعلموا أن اهللا حيرسهم يف } آَيةً ِللُْمْؤِمنَِني َولَِتكُونَ{املسلمني 
أي ولتكون هذه اليت عجلها لكم آية : وقيل. أي لتكون كف أيديهم عنكم آية للمؤمنني: وقيل. مشهدهم ومغيبهم

: وقال البصريون. عند الكوفينيمقحمة } ولتكون{والواو يف . للمؤمنني على صدقك حيث وعدهتم أن يصيبوها
أي } َويَْهدَِيكُمْ ِصرَاطاً ُمْستَِقيماً{. عاطفة على مضمر، أي وكف أيدي الناس عنكم لتشكروه ولتكون آية للمؤمنني

  .يزيدكم هدى، أو يثبتكم على اهلداية
  }اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديراًوَأُْخَرى لَْم تَقِْدرُوا َعلَْيَها قَْد أََحاطَ اللَُّه بَِها َوكَانَ { ٢١: اآلية

لَْم تَقِْدرُوا َعلَْيَها {. ، أي فعجل لكم هذه املغامن ومغامن أخرى} هذه{معطوفة على } أخرى} {َوأُْخَرى{: قوله تعاىل
حه هي الفتوح اليت فتحت على املسلمني، كأرض فارس والروم، ومجيع ما فت: قال ابن عباس} قَْد أََحاطَ اللَُّه بَِها

هي : وعن ابن عباس أيضا والضحاك وابن زيد وابن إسحاق. وهو قول احلسن ومقاتل وابن أيب ليلى. املسلمون
هو فتح : وعن احلسن أيضا وقتادة. خيرب، وعدها اهللا نبيه قبل أن يفتحها، ومل يكونوا يرجوهنا حىت أخربهم اهللا هبا

وهذا يدل على تقدم حماولة هلا وفوات درك املطلوب يف . }َعلَْيهَالَْم َتقِْدُروا {: حنني، ألنه قال: وقال عكرمة. مكة
أي : } قَْد أََحاطَ اللَُّه بِهَا{ومعىن . هي ما يكون إىل يوم القيامة: وقال جماهد. احلال كما كان يف مكة، قال القشريي

 تقدروا عليها يف احلال فهي كالشيء الذي قد أحيط به من جوانبه، فهو حمصور ال يفوت، فأنتم وإن مل. أعدها لكم
َوأَنَّ اللََّه قَْد أََحاَطَ بِكُلِّ {: علم أهنا ستكون لكم، كسا قال} أََحاطَ اللَُّه بَِها{: وقيل. فهي حمبوسة عليكم ال تفوتكم

  .}قَدِيراً َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء{. ليكون فتحها لكم. حفظها اهللا عليكم: وقيل]. ١٢: الطالق[} َشْيٍء ِعلْماً

ِتي قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلُ َولَْن َتجِدَ َولَْو قَاَتلَكُُم الَِّذيَن كَفَرُوا لََولَُّوا الْأَْدَبارَ ثُمَّ ال َيجُِدونَ َوِلّياً َوال َنِصرياً، ُسنَّةَ اللَِّه الَّ{ ٢٢
  }ِلُسنَِّة اللَِّه تَْبدِيالً

} َولَْو قَاَتلَكُُم{: وقيل. يعين كفار قريش يف احلديبية: قال قتادة} فَرُوا لََولَُّوا الْأَْدَباَرَولَْو قَاَتلَكُُم الَِّذيَن كَ{: قوله تعاىل
ثُمَّ ال َيجُِدونَ َوِلّياً َوال َنصِرياً، ُسنَّةَ اللَِّه الَِّتي {. غطفان وأسد والذين أرادوا نصرة أهل خيرب، لكانت الدائرة عليهم

: وقيل. على املصدر} ُسنَّةَ{وانتصب .  طريقة اهللا وعاداته السالفة نصر أوليائه على أعدائهيعين} قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلُ
  :قال. والسنة الطريقة والسرية. أي كسنة اهللا} ُسنَّةَ اللَِّه{

  فأول راض سنة من يسريها... فال جتزعن من سرية أنت سرهتا 
  .}نَِّة اللَِّه َتْبدِيالًَولَْن َتجَِد ِلُس{. ضرب من متر املدينة: والسنة أيضا

َوكَانَ اللَُّه بَِما َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُْم َوأَْيدَِيكُْم َعْنُهمْ بَِبطْنِ َمكَّةَ ِمْن َبْعِد أَنْ أَظْفَرَكُْم َعلَْيهِْم { ٢٤: اآلية
  }َتْعَملُونَ َبِصرياً

} ِمْن َبْعِد أَنْ أَظْفََركُْم َعلَيْهِْم{. وهي احلديبية} ْنكُْم َوأَْيدَِيكُْم َعنُْهْم بَِبطْنِ َمكَّةََوُهوَ الَِّذي كَفَّ أَْيدَِيُهْم َع{: قوله تعاىل
أخربنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن مثانني رجال من أهل مكة هبطوا على النيب : روى يزيد بن هارون قال

  رة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، فأخذناهم سلماصلى اهللا عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحني يريدون غ

َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُْم َوأَْيدَِيكُْم َعنُْهْم بَِبطْنِ َمكَّةَ ِمْن َبْعِد أَنْ أَظْفَرَكُْم {: فاستحييناهم، فأنزل اهللا تعاىل
اهللا عليه وسلم باحلديبية يف أصل الشجرة اليت قال اهللا يف كنا مع النيب صلى : وقال عبداهللا بن مغفل املزين. }َعلَْيهِْم



القرآن، فبينا حنن كذلك إذ خرج علينا ثالثون شابا عليهم السالح فثاروا يف وجوهنا فدعا عليهم النيب صلى اهللا 
عل هل جئتم يف عهد أحد أو هل ج: "عليه وسلم فأخذ اهللا بأبصارهم، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وذكر ابن . اآلية} َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِدَيُهْم عَْنكُْم{: فأنزل اهللا تعاىل. اللهم ال، فخلى سبيلهم: قالوا". لكم أحد أمانا
وكانت قريش قد جاء منهم حنو سبعني رجال أو مثانني رجال لإليقاع باملسلمني وانتهاز الفرصة يف : هشام عن وكيع

م فأخذوهم أسرى، وكان ذلك والسفراء ميشون بينهم يف الصلح، فأطلقهم رسول اهللا أطرافهم، ففطن املسلمون هل
أقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال جماهد. صلى اهللا عليه وسلم، فهم الذين يسمون العتقاء، ومنهم معاوية وأبوه

وقال . ، فذلك اإلظفار ببطن مكةمعتمرا، إذ أخذ أصحابه ناسا من احلرم غافلني فأرسلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم
ذكر لنا أن رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقال له زنيم، اطلع الثنية من احلديبية فرماه : قتادة

املشركون بسهم فقتلوه، فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم خيال فأتوا باثين عشر فارسا من الكفار، فقال هلم النيب 
هم أهل احلديبية، : وقال ابن أبزى والكليب. قالوا ال؟ فأرسلهم فنزلت" هل لكم علي ذمة: "لمصلى اهللا عليه وس

كف اهللا أيديهم عن املسلمني حىت وقع الصلح، وكانوا خرجوا بأمجعهم وقصدوا املسلمني، وكف أيدي املسلمني 
رواية، والصحيح أنه كان مع النيب فهذه : قال القشريي. وقد تقدم أن خالد بن الوليد كان يف خيل املشركني. عنهم

كانوا يف أمر الصلح إذ أقبل أبو سفيان، فإذا : وقد قال سلمة بن األكوع. صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك الوقت
فجئت بستة من املشركني أسوقهم متسلحني ال ميلكون ألنفسهم نفعا وال : الوادي يسري بالرجال والسالح، قال

يا رسول اهللا، نأيت قوما حربا وليس : وكان عمر قال يف الطريق. لى اهللا عليه وسلمضرا، فأتيت هبم رسول اهللا ص
  معنا سالح وال كراع؟ فبعث

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة من الطريق فأتوه بكل سالح وكراع كان فيها، وأُخرب رسول اهللا صلى 
ائة فارس، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلالد اهللا عليه وسلم أن عكرمة بن أيب جهل خرج إليك يف مخسم

أنا سيف اهللا وسيف رسوله، فيومئذ مسي بسيف اهللا، : فقال خالد" . هذا ابن عمك أتاك يف مخسمائة: "بن الوليد
وهذه الرواية أصح، وكان بينهم قتال باحلجارة، وقيل . فخرج ومعه خيل وهزم الكفار ودفعهم إىل حوائط مكة

أراد بكف اليد أنه شرط يف الكتاب أن من جاءنا منهم فهو رد عليهم، فخرج أقوام من مكة : وقيل. الظفربالنبل و
مسلمون وخافوا أن يردهم الرسول عليه السالم إىل املشركني حلقوا بالساحل، ومنهم أبو بصري، وجعلوا يغريون 

اضممهم إليك حىت : عليه وسلم وقالوا على الكفار ويأخذون عريهم، حىت جاء كبار قريش إىل النيب صلى اهللا
مهت غطفان وأسد منع املسلمني من يهود خيرب، ألهنم كانوا حلفاءهم فمنعهم اهللا عن ذلك، : وقيل. نأمن، ففعل

قال . احلديبية، ألن بعضها مضاف إىل احلرم: الثاين. يريد به مكة: أحدمها: فيه قوالن} بَِبطْنِ َمكَّةَ{. فهو كف اليد
تكون هذه نزلت بعد فتح مكة، وفيها دليل على أن . بفتح مكة} ِمْن َبْعِد أَنْ أَظْفَرَكُْم َعلَْيهِْم{: ويف قوله :املاوردي

  .}كَفَّ أَْيدَِيُهْم َعْنكُْم َوأَْيدَِيكُْم َعنُْهْم{: مكة فتحت صلحا، لقوله عز وجل
دمناه عن أهل التأويل من الصحابة الصحيح أن هذه اآلية نزلت يف احلديبية قبل فتح مكة، حسب ما ق: قلت

حدثنا عبد بن محيد قال حدثين سليمان بن حرب قال حدثنا محاد بن سلمة عن : وروى الترمذي قال. والتابعني
أن مثانني هبطوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صالة الصبح : ثابت عن أنس

َوُهَو الَِّذي كَفَّ {: ا أخذا فأعتقهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنزل اهللا تعاىلوهم يريدون أن يقتلوه، فأخذو
وأما فتح مكة فالذي . هذا حديث حسن صحيح، وقد تقدم: قال أبو عيسى. اآلية} أَْيِديَُهْم َعْنكُْم َوأَْيدَِيكُْم َعنُْهْم



َوكَانَ اللَُّه بَِما َتْعَملُونَ {. وغريها" احلج"ذلك يف تدل عليه األخبار أهنا إمنا فتحت عنوة، وقد مضى القول يف 
  .}َبصِرياً

الٌ ُمْؤِمُنونَ ُهمُ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِِد الْحََرامِ َوالَْهْدَي َمْعكُوفاً أَنْ َيْبلُغَ َمِحلَُّه َولَْوال رَِج{ ٢٥: اآلية
َزيَّلُوا ُهْم أَنْ َتطَأُوُهْم فَُتِصيَبكُْم مِْنُهْم َمَعرَّةٌ بَِغْيرِ ِعلْمٍ لُِيْدِخلَ اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء لَْو َتَونَِساٌء ُمْؤِمنَاٌت لَمْ َتْعلَُمو

  }لََعذَّْبَنا الَِّذيَن كَفَُروا ِمنُْهْم َعذَاباً أَِليماً
  :فيه ثالث مسائل} جِِد الْحََرامِ َوالَْهْدَي مَْعكُوفاً أَنْ َيْبلُغَ َمِحلَُّهُهُم الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوكُْم َعنِ الَْمْس{: قوله تعاىل
يعين قريشا، منعوكم دخول املسجد احلرام عام احلديبية حني أحرم النيب } ُهُم الَِّذيَن كَفَرُوا{: قوله تعاىل: األوىل

وهذا كانوا ال يعتقدونه، ولكنه . بلغ حملهصلى اهللا عليه وسلم مع أصحابه بعمرة، ومنعوا اهلدي وحبسوه عن أن ي
محلتهم األنفة ودعتهم محية اجلاهلية إىل أن يفعلوا ما ال يعتقدونه دينا، فوخبهم اهللا على ذلك وتوعدهم عليه، وأدخل 

  .األنس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببيانه ووعده
عكفه أي : اجلوهري. جمموعا: وقال أبو عمرو بن العالء. وفاوقيل موق. أي حمبوسا} وَالَْهْدَي َمْعكُوفاً{: الثانية

ومنه . ، يقال ما عكفك عن كذا} وَالَْهْدَي َمْعكُوفاً{: حبسه ووقفه، يعكفه ويعكفه عكفا، ومنه قوله تعاىل
: هللا عنهوقال الشافعي رضي ا. أي منحره، قاله الفراء} أَنْ َيْبلُغَ َمِحلَُّه{. االعتكاف يف املسجد وهو االحتباس

": وبالفتح. "غاية الشيء): بكسر احلاء(واحملل . وكذا قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه، احملصر حمل هديه احلرم. احلرم
وقد اختلف . وكان اهلدي سبعني بدنة، ولكن اهللا بفضله جعل ذلك املوضع له حمال. هو املوضع الذي حيله الناس

ويف صحيح . والصحيح ما ذكرناه} فَإِنْ أُْحِصرُْتْم{: عند قوله تعاىل" قرةالب"العلماء يف هذا على ما تقدم بيانه يف 
  مسلم عن أيب الزبري عن جابر

وعنه . حنرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام احلديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة: ابن عبداهللا قال
أيشترك يف : فقال رجل جلابر. والعمرة كل سبعة يف بدنة اشتركنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلج: قال

وحنرنا يومئذ سبعني بدنة، : وحضر جابر احلديبية قال. ما هي إال من البدن: البدنة ما يشترك يف اجلزور؟ قال
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معتمرين، : ويف البخاري عن ابن عمر قال. اشتركنا كل سبعة يف بدنة

إن الذي حلق رأسه : قيل. ل كفار قريش دون البيت، فنحر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدنة وحلق رأسهفحا
يومئذ خراش بن أمية بن أيب العيص اخلزاعي، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسلمني أن ينحروا وحيلوا، 

لو حنرت لنحروا، فنحر : فقالت له أم سلمة .ففعلوا بعد توقف كان منهم أغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هديه وحنروا بنحره، وحلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأسه ودعا للمحلقني 

؟ قال نعم، " أيؤذيك هوامك: "ورأى كعب بن عجرة والقمل يسقط على وجهه، فقال. ثالثا وللمقصرين مرة
  ".البقرة"وقد مضى يف . خرجه البخاري والدارقطين. يبيةفأمره أن حيلق وهو باحلد

بالتخفيف ] ١٩٦: البقرة[} َحتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َمِحلَُّه{وقرئ . واهلَدُي واهلَِدّي لغتان} َوالَْهْدَي{: قوله تعاىل: الثالثة
. }َصدُّوكُْم{من وهو معطوف على الكاف وامليم . أيضا" البقرة"وقد مضى يف . والتشديد، الواحدة هدية

أي صدوكم } َصدُّوكُْم{نصب على تقدير احلمل على } أَنْ َيْبلُغَ َمِحلَُّه{: من قوله} أنْ{حال، وموضع } َمْعكُوفاً{و
ال : أبو علي. وصدوا اهلدي كراهية أن يبلغ حمله: وجيوز أن يكون مفعوال له، كأنه قال. وصدوا اهلدي عن أن يبلغ
يف اآلية جيوز أن يكون حمموال على } َمْعكُوفاً{جاء متعديا، وجميء } عكف{ا ال نعلم يصح محله على العكف، ألن



املعىن، كأنه ملا كان حبسا محل املعىن على ذلك، كما محل الرفث على معىن اإلفضاء فعدي بإىل، فإن محل على ذلك 
  كان موضعه نصبا على قياس قول سيبويه، وجرا على قياس

ألن عن } أن{وجيوز تقدير اجلر يف . حمبوسا كراهية أن يبلغ حمله: عوال له، كأنه قالأو يكون مف. قول اخلليل
ومثله ما حكاه سيبويه عن . أن يبلغ حمله} عن{وصدوكم عن املسجد احلرام، وصدوا اهلدي : تقدمت، فكأنه قال

  .مررت برجل إن زيد وإن عمرو، فأضمر اجلار لتقدم ذكره: يونس
فيه }  رَِجالٌ ُمْؤِمُنونَ َونَِساٌء ُمْؤِمنَاٌت لَمْ َتْعلَُموُهْم أَنْ َتطَأُوُهْم فَُتصِيَبكُْم ِمْنُهْم َمَعرَّةٌ بَِغْيرِ ِعلْمٍ وَلَْوال{ : قوله تعاىل

  :ثالث مسائل
يعين املستضعفني من املؤمنني مبكة وسط الكفار، كسلمه بن هشام } َولَْوال رِجَالٌ ُمْؤِمُنونَ{: قوله تعاىل: األوىل

وقيل مل تعلموهم أهنم . أي تعرفوهم} لَْم َتْعلَُموُهْم {. وعياش بن أيب ربيعة وأيب جندل بن سهيل، وأشباههم
جيوز أن يكون رفعا على } أن{و . وطئت القوم، أي أوقعت هبم: بالقتل واإليقاع هبم، يقال} أَنْ َتطَأُوُهْم{. مؤمنون

وجيوز أن يكون نصبا على البدل . اال مؤمنني ونساء مؤمناتالبدل من رجال، ونساء كأنه قال ولوال وطؤكم رج
} لَْم َتْعلَُموُهْم{. مل تعلموا وطأهم، وهو يف الوجهني بدل االشتمال: ، فيكون التقدير} تعلموهم{من اهلاء وامليم يف 

نات مل ولو أن تطؤوا رجاال مؤمنني ونساء مؤم: حمذوف، والتقدير} لوال{وجواب . }نساء{و } رجال{نعت لـ 
: وقال الضحاك. تعلموهم ألذن اهللا لكم يف دخول مكة، ولسلطكم عليهم، ولكنا صنا من كان فيها يكثم إميانه

لوال من يف أصالب الكفار وأرحام نسائهم من رجال مؤمنني ونساء مؤمنات مل تعلموا أن تطؤوا آباءهم فتهلك 
  .أبناؤهم
قد : املعرة العيب، وهي مفعلة من العر وهو اجلرب، أي يقول املشركون} َمَعرَّةٌ فَُتِصيَبكُْم مِْنُهْم{: قوله تعاىل: الثانية

املعىن يصيبكم من قتلهم ما يلزمكم من أجله كفارة قتل اخلطأ، ألن اهللا تعاىل إمنا أوجب : وقيل. قتلوا أهل دينهم
فَإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ {: دون الدية يف قوله على قاتل املؤمن يف دار احلرب إذا مل يكن هاجر منها ومل يعلم بإميانه الكفارة

  وقد مضى. قاله الكليب ومقاتل وغريمها] ٩٢: النساء[} َعُدوٍّ لَكُْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمنٍَة

وقيل . دةش: قطرب. غرم الدية: وقال اجلوهري وابن إسحاق. إمث} مََعرَّةٌ{: وقال ابن زيد. القول فيه" النساء"يف 
تفضيل للصحابة وإخبار عن صفتهم الكرمية من العفة عن املعصية والعصمة عن التعدي، حىت لو } بَِغْيرِ ِعلْمٍ{. غم

: وهذا كما وصفت النملة عن جنه سليمان عليه السالم يف قوهلا. أهنم أصابوا من ذلك أحدا لكان عن غري قصد
  ].١٨: النمل[} وَُهْم ال َيشُْعُرونَ ال َيْحِطمَنَّكُْم ُسلَْيَمانُ َوُجُنوُدُه{

  :فيه أربع مسائل} ِلُيْدِخلَ اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء لَْو تََزيَّلُوا {: قوله تعاىل 
متعلقة مبحذوف، أي لو قتلتموهم } ليدخل{الالم يف } ِلُيْدِخلَ اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء{: قوله تعاىل: األوىل

وال حتمل على مؤمنني دون مؤمنات وال على مؤمنات دون مؤمنني . وجيوز أن تتعلق باإلميان. اهللا يف رمحته ألدخلهم
املعىن مل يأذن اهللا لكم يف قتال املشركني ليسلم بعد الصلح من قضى أن يسلم : وقيل. ألن اجلميع يدخلون يف الرمحة

  .ودخلوا يف رمحته، أي جنته من أهل مكة، وكذلك كان أسلم الكثري منهم وحسن إسالمه،
لو زال املؤمنون من بني : وقيل. لو تفرقوا، قاله الكليب: وقيل. أي متيزوا، قاله القتيب} لَْو تََزيَّلُوا{: قوله تعاىل: الثانية

: وقال علي رضي اهللا عنه. ولكن اهللا يدفع باملؤمنني عن الكفار. أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف، قاله الضحاك
هم املشركون من أجداد : [فقال} لَْو تََزيَّلُوا لََعذَّبَْنا الَِّذيَن كَفَرُوا{لت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن هذه اآلية سأ



نيب اهللا ومن كان بعدهم ويف عصرهم كان يف أصالهبم قوم مؤمنون فلو تزيل املؤمنون عن أصالب الكافرين لعذب 
  ].اهللا تعاىل الكافرين عذابا أليما

قال أبو زيد . هذه اآلية دليل على مراعاة الكافر يف حرمة املؤمن، إذ ال ميكن أذية الكافر إال بأذية املؤمن: ثالثةال
أرأيت لو أن قوما من املشركني يف حصن من حصوهنم، حصرهم أهل اإلسالم وفيهم قوم من : قلت البن القاسم

  املسلمني أسارى يف أيديهم،

أنرمي يف مراكبهم بالنار : مسعت مالكا وسئل عن قوم من املشركني يف مراكبهم: أحيرق هذا احلصن أم ال؟ قال
لَْو تََزيَّلُوا لََعذَّْبَنا الَِّذيَن كَفَرُوا {: فقال مالك ال أرى ذلك، لقوله تعاىل ألهل مكة: ومعهم األسارى يف مراكبهم؟ قال

وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من املسلمني فعليه . ز رميهوكذلك لو تترس كافر مبسلم مل جي. }ِمْنُهْم َعذَاباً أَِليماً
فإن مل يعلموا فال دية وال كفارة، وذلك أهنم إذا علموا فليس هلم أن يرموا، فإذا فعلوه صاروا قتلة . الدية والكفارة

قال . فيها تباعة وإذا أبيحوا الفعل مل جيز أن يبقى عليهم. فإن مل يعلموا فلهم أن يرموا. خطأ والدية على عواقلهم
وهذا ضعيف، ألن من يف . وقد قال مجاعة إن معناه لو تزيلوا عن بطون النساء وأصالب الرجال: ابن العريب

ولوال رجالٌ مؤِمنون ونِساٌء {: وهو سبحانه قد صرح فقال. الصلب أو يف البطن ال يوطأ وال تصيب منه معرة
على من يف بطن املرأة وصلب الرجال، وإمنا ينطلق على مثل وذلك ال ينطلق } مؤِمناٌت مل تعلموهم أن تطؤوهم

وقد حاصرنا : وكذلك قال مالك. الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أيب ربيعة، وأيب جندل بن سهيل
صل مدينة الروم فحبس عنهم املاء، فكانوا ينزلون األسارى يستقون هلم املاء، فال يقدر أحد على رميهم بالنبل، فيح

وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي يف حصون املشركني وإن كان فيهم أسارى من . هلم املاء بغري اختيارنا
. ولو تترس كافر بولد مسلم رمي املشرك، وإن أصيب أحد من املسلمني فال دية فيه وال كفارة. املسلمني وأطفاهلم

وهذا ظاهر، فإن التوصل إىل املباح باحملظور ال جيوز، . بقولنا وقال الشافعي. فيه الكفارة وال دية: وقال الثوري
  .واهللا أعلم. سيما بروح املسلم، فال قول إال ما قاله مالك رضي اهللا عنه

. قد جيوز قتل الترس، وال يكون فيه اختالف إن شاء اهللا، وذلك إذا كانت املصلحة ضرورية كلية قطعية: قلت
أهنا قاطعة لكل األمة، : ومعىن أهنا كلية. صل الوصول إىل الكفار إال بقتل الترسأهنا ال حي: فمعىن كوهنا ضرورية

ومعىن . حىت حيصل من قتل الترس مصلحة كل املسلمني، فإن مل يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل األمة
  كوهنا

ذه القيود ال ينبغي أن خيتلف وهذه املصلحة هب: قال علماؤنا. أن تلك املصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا: قطعية
يف اعتبارها، ألن الفرض أن الترس مقتول قطعا، فإما بأيدي العدو فتحصل املفسدة العظيمة اليت هي استيالء العدو 

ال يقتل : وال يتأتى لعاقل أن يقول. وإما بأيدي املسلمني فيهلك العدو وينجو املسلمون أمجعون. على كل املسلمني
رة بوجه، ألنه يلزم منه ذهاب الترس واإلسالم واملسلمني، لكن ملا كانت هذه املصلحة غري الترس يف هذه الصو

خالية من املفسدة، نفرت منها نفس من مل ميعن النظر فيها، فإن تلك املفسدة بالنسبة إىل ما حصل منها عدم أو 
  .واهللا أعلم. كالعدم
و . التباين: والتزايل. يف املعىن} تزيلوا{وهو مثل } تزايلوا{وة فإنه قرأ إال أبا حي} لَوْ َتَزيَّلُوا{قراءة العامة : الرابعة

لوال {: الالم جواب لكالمني، أحدمها: قيل} لََعذَّْبَنا الَِّذيَن كَفَُروا{. هي تفيعلوا: وقيل. تفعلوا، من زلت} تزيلوا{
  .ابتداء كالم} زيلوالو ت{و . حمذوف، وقد تقدم} لوال{وقيل جواب . }لو تزيلوا{: والثاين} رجال



سُوِلِه َوَعلَى الُْمْؤِمنِنيَ إِذْ َجَعلَ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي قُلُوبِهُِم الَْحِميَّةَ َحِميَّةَ الَْجاِهِليَِّة فَأَنَْزلَ اللَُّه َسكِيَنَتُه َعلَى َر{ ٢٦: اآلية
  }ا َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليماًَوأَلْزََمُهْم كَِلَمةَ التَّقَْوى َوكَاُنوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََه

أي } لََعذَّْبَنا{: قوله تعاىل} إذ{العامل يف } إِذْ جََعلَ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي قُلُوبِهُِم الَْحِميَّةَ َحِميَّةَ الَْجاِهِليَِّة{: قوله تعاىل
محيت عن كذا محية : يقال. عيلة وهي األنفةف} الَْحِميَّةَ {. أو فعل مضمر تقديره واذكروا. لعذبناهم إذ جعلوا هذا

  :ومنه قول املتلمس. وحممية إذا أنفت منه وداخلك عار وأنفة أن تفعله) بالتشديد(
  كذي األنف حيمي أنفه أن يكشما... أال إنين منهم وعرضي عرضهم 

  محيتهم أنفتهم من اإلقرار للنيب صلى اهللا عليه وسلم بالرسالة: قال الزهري. أي مينع

وكان الذي امتنع من كتابة بسم اهللا الرمحن الرحيم . االستفتاح ببسم اهللا الرمحن الرحيم، ومنعهم من دخول مكةو
محيتهم عصبيتهم آلهلتهم اليت كانوا يعبدوهنا من : وقال ابن حبر. سهيل بن عمرو، على ما تقدم: وحممد رسول اهللا

قتلوا أبناءنا وإخواننا مث يدخلون : إهنم قالوا} َحِميَّةَ الَْجاِهِليَِّة{ :وقيل. دون اهللا تعاىل، واألنفة من أن يعبدوا غريها
َعلَى َرُسوِلِه َوَعلَى {. أي الطمأنينة والوقار} فَأَنَْزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه{. علينا يف منازلنا، والالت والعزى ال يدخلها أبدا

  .خل قلوهبم ما أدخل قلوب أولئك من احلميةثبتهم على الرضا والتسليم، ومل يد: وقيل} الُْمْؤِمنَِني
روي مرفوعا من حديث أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا . ال إله إال اهللا: قيل} َوأَلَْزَمُهْم كَِلَمةَ التَّقَْوى{: قوله تعاىل
وهو قول علي وابن عمر وابن عباس، وعمرو بن ميمون وجماهد وقتادة وعكرمة والضحاك، وسلمة . عليه وسلم

حممد "وقال عطاء اخلرساين، وزاد . كهيل وعبيد بن عمري وطلحة بن مصرف، والربيع والسدي وابن زيدبن 
هي ال : وقال عطاء بن أيب رباح وجماهد أيضا. وعن علي وابن عمر أيضا هي ال إله إال اهللا واهللا أكرب". رسول اهللا

بسم اهللا الرمحن : وقال الزهري. شيء قديرإله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل 
هي اليت يتقى هبا من } كَِلَمةَ التَّقَْوى{و . يعين أن املشركني مل يقروا هبذه الكلمة، فخص اهللا هبا املؤمنني. الرحيم
ر مكة، ألن أي أحق هبا من كفا} َوكَاُنوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها{. اإلخالص" كلمة التقوى"وعن جماهد أيضا أن . الشرك

  .}َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليماً{. اهللا تعاىل اختارهم لدينه وصحبة نبيه
ِقَني ُرُؤوَسكُمْ لَقَْد َصَدَق اللَُّه َرُسولَُه الرُّْؤيا بِالَْحقِّ لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجِدَ الْحََراَم إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني ُمَحلِّ{ ٢٧: اآلية

  }يَن ال َتَخافُونَ فََعِلَم َما لَمْ َتْعلَُموا فَجََعلَ ِمْن ُدوِن ذَِلَك فَْتحاً قَرِيباًَوُمقَصِّرِ
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى يف املنام أنه يدخل مكة على هذه الصفة، فلما صاحل قريشا : قال قتادة

  باحلديبية ارتاب املنافقون حىت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فأعلمهم أهنم سيدخلون يف غري ذلك العام، } لَقَدْ َصَدَق اللَُّه َرسُولَُه الرُّْؤيا بِالَْحقِّ{: إنه يدخل مكة، فأنزل اهللا تعاىل
. إن أبا بكر هو الذي قال إن املنام مل يكن مؤقتا بوقت، وأنه سيدخل: وقيل. وأن رؤياه صلى اهللا عليه وسلم حق

أي يف } لََتْدُخلُنَّ{. والرؤيا أحد وجوه الوحي إىل األنبياء. بية، وأن رؤيا األنبياء حقوروي أن الرؤيا كانت باحلدي
إنه حكاية ما قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف منامه، : قال ابن كيسان} الَْمْسجَِد الَْحَراَم إِنْ َشاَء اللَُّه{العام القابل 

رسول أنه قال ذلك وهلذا استثىن، تأدب بأدب اهللا تعاىل حيث  خوطب يف منامه مبا جرت به العادة، فأخرب اهللا عن
خاطب اهللا العباد مبا : وقيل]. ٢٣: الكهف[} إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه. َوال َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك غَداً{: قال تعاىل

استثىن فيما يعلم : وقيل. } إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه. ذَِلَك غَداً َوال َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ{: حيب أن يقولوه، كما قال
كان اهللا علم أنه مييت بعض هؤالء الذين كانوا معه باحلديبية : وقيل. ليستثين اخللق فيما ال يعلمون، قاله ثعلب



راجع إىل خماطبة العباد  ، وذلك} آمنني{االستثناء من : وقيل. فوقع االستثناء هلذا املعىن، قال احلسني بن الفضل
إن {: وقيل. أي إن سهل اهللا: وقيل. إن أمركم اهللا بالدخول} إن شاء اهللا{معىن : وقيل. على ما جرت به العادة

اتَّقُوا اللََّه َوذَُروا َما {: ، أي إذ شاء اهللا، كقوله تعاىل} إذ{مبعىن } إن{: وقال أبو عبيدة. أي كما شاء اهللا} شاء اهللا
يف } إذا{يف املاضي من الفعل، و } إذ{وفيه بعد، ألن . أي إذ كنتم] ٢٧٨: البقرة[} َن الرِّبا إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِنيَبِقَي ِم

املستقبل، وهذا الدخول يف املستقبل، فوعدهم دخول املسجد احلرام وعلقه بشرط املشيئة، وذلك عام احلديبية، 
ن العام الذي طمعوا فيه فساءهم ذلك واشتد عليهم وصاحلهم فأخرب أصحابه بذلك فاستبشروا، مث تأخر ذلك ع

لََتْدُخلُنَّ {: وإمنا قيل له يف املنام. }لَقَدْ َصَدَق اللَُّه َرسُولَُه الرُّْؤيا بِالَْحقِّ{: ورجع، مث أذن اهللا يف العام املقبل فأنزل اهللا
قيل له يف املنام، فليس هنا شك كما زعم بعضهم أن االستثناء  فحكى يف التنزيل ما} الَْمْسجَِد الْحََراَم إِنْ َشاَء اللَُّه

أي } آِمنَِني{. }إذا{مبعىن } إن{فـ . حتقيق فكيف يكون شك} لََتْدُخلُنَّ{يدل على الشك، واهللا تعاىل ال يشك، و 
  ُمَحلِِّقَني ُرؤُوَسكُْم{. من العدو

واحللق أفضل، وليس للنساء إال . لب املذكر على املؤنثوالتحليق والتقصري مجيعا للرجال، ولذلك غ} َوُمقَصِّرِيَن
ويف الصحيح أن معاوية أخذ من شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم ". البقرة"وقد مضى القول يف هذا يف . التقصري

} ال َتَخافُونَ{. وهذا كان يف العمرة ال يف احلج، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم حلق يف حجته. على املروة مبشقص
أي علم ما يف تأخري الدخول من اخلري } فََعِلَم َما لَْم َتْعلَُموا{. غري خائفني: حال من احمللقني واملقصرين، والتقدير

وذلك أنه عليه السالم ملا رجع مضى منها إىل خيرب فافتتحها، ورجع بأموال خيرب وأخذ . والصالح ما مل تعلموه أنتم
وقال . يف ذلك العام، وأقبل إىل مكة على أهبة وقوة وعدة بأضعاف ذلكمن العدة والقوة أضعاف ما كان فيه 

  .علم أن مبكة رجاال مؤمنني ونساء مؤمنات مل تعلموهم: وقيل. أي علم أن دخوهلا إىل سنة ومل تعلموه أنتم: الكليب
 عليه وسلم فتح خيرب، قال ابن زيد أي من دون رؤيا النيب صلى اهللا} فََجَعلَ ِمْن ُدوِن ذَِلَك فَْتحاً قَرِيباً{: قوله تعاىل
ما فتح اهللا يف : قال الزهري. هو صلح احلديبية، وقاله أكثر املفسرين: وقال جماهد. وقيل فتح مكة. والضحاك

اإلسالم أعظم من صلح احلديبية، ألنه إمنا كان القتال حني تلتقي الناس، فلما كانت اهلدنة وضعت احلرب أوزارها 
فلم يكلم أحد باإلسالم يعقل شيئا إال دخل فيه، . عضا، فالتقوا وتفاوضوا احلديث واملناظرةوأمن الناس بعضهم ب

يدلك على ذلك أهنم كانوا سنة ست . فلقد دخل تينك السنتني يف اإلسالم مثل ما كان يف اإلسالم قبل ذلك وأكثر
  .آالفيوم احلديبية ألفا وأربعمائة، وكانوا بعد عام احلديبية سنة مثان يف عشرة 

  }ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَهُ بِالُْهَدى وَِدينِ الَْحقِّ ِليُظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً{ ٢٨: اآلية
أي يعليه على } ِليُظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه{يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم } ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه{ : قوله تعاىل
  فالدين اسم مبعىن املصدر،. كل األديان

أي ليظهر رسول على الدين كله، أي على الدين الذي هو شرعه باحلجة : وقيل. ويستوي لفظ الواحد واجلمع فيه
اهللا  نصب على التفسري، والباء زائدة، أي كفى} َشهِيداً} {َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً{. مث باليد والسيف، ونسخ ما عداه

على ما أرسل به، ألن } َشهِيداً{: وقيل. شهيدا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم، وشهادته له تبني صحة نبوته باملعجزات
  .هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا: الكفار أبوا أن يكتبوا

َماُء َبْينَُهْم تََراُهْم ُركَّعاً ُسجَّداً َيْبَتُغونَ فَْضالً ِمَن اللَّهِ ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَح{ ٢٩: اآلية
لِ كََزْرعٍ أَخَْرَج َشطْأَهُ َورِضَْواناً ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَرِ السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفي التَّْورَاِة َوَمثَلُُهْم ِفي الْأِْنجِي



ِلحَاِت ِمْنُهمْ فَاْسَتَوى َعلَى ُسوِقِه يُْعجُِب الزُّرَّاَع ِليَِغيظَ بِهُِم الْكُفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّا فَآَزَرُه فَاْسَتْغلَظَ
  }َمْغِفَرةً َوأَجْراً َعِظيماً
  :فيه مخس مسائل

} رسول اهللا{ابتداء و } حممد{: وقيل. خربه} ولرس{مبتدأ و } حممد} {ُمَحمَّدٌ َرسُولُ اللَِّه{: قوله تعاىل: األوىل
وعلى . }رسول اهللا{عطف على املبتدأ، واخلرب فيما بعده؛ فال يوقف على هذا التقدير على } َوالَِّذيَن َمَعُه{. نعته

ابتداء و } حممد{؛ ألن صفاته عليه السالم تزيد على ما وصف أصحابه؛ فيكون } رسول اهللا{األول يوقف على 
وكون الصفات يف مجلة . خرب ثان} رمحاء{خربه و } أشداء}و. ابتداء ثان} والذين معه{اخلرب } اهللارسول {

} أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ{. مجيع املؤمنني} الذين معه{املراد بـ : وقيل. أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم هو األشبه
أي يرحم } ُرَحَماُء َبْينَُهْم{. ظ عليهم كاألسد على فريستهأهل احلديبية أشداء على الكفار؛ أي غال: قال ابن عباس
  :وقيل. بعضهم بعضا

والذين معه يف : بالنصب على احلال، كأنه قال} أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماُء َبيَْنُهْم{وقرأ احلسن . متعاطفون متوادون
َيْبَتُغونَ فَْضالً ِمَن اللَّهِ {. إخبار عن كثرة صالهتم} ُسجَّداً َتَراُهْم ُركَّعاً{. حال شدهتم على الكفار وترامحهم بينهم

  .أي يطلبون اجلنة ورضا اهللا تعاىل} َورِضَْواناً
املد والقصر، أي الحت : السيما العالمة، وفيها لغتان} ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوهِهِْم ِمْن أَثَرِ السُُّجوِد{: قوله تعاىل: الثانية

حدثنا إمساعيل بن حممد الطلحي قال حدثنا ثابت : ويف سنن ابن ماجة قال. ل وأمارات السهرعالمات التهجد باللي
من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن موسى أبو يزيد عن شريك عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال

يب صلى اهللا عليه وسلم على ودسه قوم يف حديث الن: وقال ابن العريب". كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار
ِسيَماُهْم ِفي {وقد روى ابن وهب عن مالك . وجه الغلط، وليس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه ذكر حبرف

ويف احلديث . ذلك مما يتعلق جبباههم من األرض عند السجود، وبه قال سعيد بن جبري} ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَرِ السُُّجوِد
صلى صبيحة إحدى وعشرين من رمضان وقد وكف املسجد وكان على : اهللا عليه وسلمالصحيح عن النيب صلى 

هو : وقال احلسن. عريش، فانصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم من صالته وعلى جبهته وأرنبته أثر املاء والطني
ويف . ه الزهريوقاله سعيد بن جبري أيضا، ورواه العويف عن ابن عباس؛ قال. بياض يكون يف الوجه يوم القيامة

حىت إذا فرغ اهللا من القضاء بني العباد : "الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حديث أيب هريرة، وفيه
وأراد أن خيرج برمحته من أراد من أهل النار أمر املالئكة أن خيرجوا من النار من كان ال يشرك باهللا شيئا ممن أراد 

إال اهللا فيعرفوهنم يف النار بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إال أثر السجود حرم اهللا اهللا أن يرمحه ممن يقول ال إله 
. يكون موضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر: وقال شهر بن حوشب". على النار أن تأكل أثر السجود

  قال. شوع والتواضعهو اخل: وعن جماهد أيضا. السيما يف الدنيا وهو السمت احلسن: وقال ابن عباس وجماهد

أهو أثر يكون بني عيين الرجل؟ قال ال، رمبا يكون } ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوهِهِْم{: سألت جماهدا عن قوله تعاىل: منصور
: وقال ابن جريج. بني عيين الرجل مثل ركبة العنز وهو أقسى قلبا من احلجارة ولكنه نور يف وجوههم من اخلشوع

إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما : قال احلسن. هو صفرة الوجه من قيام الليل: بن عطية وقال مشر. هو الوقار والبهاء
يصلون بالليل : وقال سفيان الثوري. أما إنه ليس بالندب يف وجوههم ولكنه الصفرة: وقال الضحاك. هم مبرضى

يل حسن وجهه من كثرت صالته بالل: "فإذا أصبحوا رئي ذلك يف وجوههم، بيانه قوله صلى اهللا عليه وسلم



دخل يف هذه اآلية كل من حافظ على الصلوات : وقال عطاء اخلراساين. وقد مضى القول فيه آنفا" . بالنهار
  .اخلمس
فيه وجهان، إن شئت قلت املعىن ذلك : قال الفراء} ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم ِفي الْأِْنجِيلِ{: قوله تعاىل: الثالثة

متام الكالم : وإن شئت قلت} اإلجنيل{التوراة ويف اإلجنيل أيضا، كمثلهم يف القرآن، فيكون الوقف على  مثلهم يف
مها مثالن، أحدمها يف : وكذا قال ابن عباس وغريه. ومثلهم يف اإلجنيل: ذلك مثلهم يف التوراة، مث ابتداء فقال

هو مثل واحد، يعين أن هذه صفتهم يف : قال جماهدو. }التوراة{التوراة واآلخر يف اإلجنيل، فيوقف على هذا على 
} كََزْرعٍ أَْخَرجَ َشطْأَُه{: ، ويبتدئ}اإلجنيل{على هذا، ويوقف على } التوراة{التوراة واإلجنيل، فال يوقف على 

هو نبت واحد، فإذا : وقال مقاتل. يعين فراخه وأوالده، قاله ابن زيد وغريه} شطأه{و . على معىن وهم كزرع
وقد أشطأ الزرع خرج . شطء الزرع والنبات فراخه، واجلمع أشطاء: قال اجلوهري. ا بعده فقد شطأهخرج م
أشطأ الزرع : وقال الفراء. وحكاه الثعليب عن الكسائي. أي طرفه} أَخَْرَج َشطْأَُه{: قال األخفش يف قوله. شطؤه

  :قال الشاعر. فهو مشطئ إذا خرج
  األشجار أفنان الثمرومن ... أخرج الشطء على وجه الثرى 

السفا، وهو شوك البهمى، : إن الشطء شوك السنبل، والعرب أيضا تسميه: وقيل. أخرج شطأه أي نباته: الزجاج
  إنه السنبل، فيخرج من احلبة: وقيل. قاله قطرب

أسكن بفتح الطاء، و} شطأه{وقرأ ابن كثري وابن ذكوان . عشر سنبالت وتسع ومثان، قال الفراء، حكاه املاوردي
بغري } شطه{وقرأ اجلحدري وابن أيب إسحاق . مثل عصاه} شطاه{وقرأ أنس ونصر بن عاصم وابن وثاب . الباقون

  .مهز، وكلها لغات فيها
وهذا مثل ضربه اهللا تعاىل ألصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، يعين أهنم يكونون قليال مث يزدادون ويكثرون، 

ني بدأ بالدعاء إىل دينه ضعيفا فأجابه الواحد بعد الواحد حىت قوي أمره، فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم ح
فكان هذا من أصح مثل وأقوى . كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفا فيقوى حاال بعد حال حىت يغلظ نباته وأفراخه

ون نبات مثل أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم يف اإلجنيل مكتوب أنه سيخرج من قوم ينبت: وقال قتادة. بيان
وقيل . أي قواه وأعانه وشده، أي قوى الشطء الزرع} فَآَزرَُه{. الزرع، يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر

} فأزره{وقرأ ابن ذكوان وأبو حيوة ومحيد بن قيس . باملد} آزره{وقراءة العامة . بالعكس، أي قوى الزرع الشطء
  قال امرؤ القيس. واملعروف املد. مقصورة، مثل فعله

  جمر جيوش غامنني وخيب... مبحنية قد آزر الضال نبتها 
يُْعجِبُ {. مجع الساق: والسوق. على عوده الذي يقوم عليه فيكون ساقا له} فَاْسَتْغلَظَ فَاْستََوى َعلَى ُسوِقِه{

أصحابه، وهو مثل كما بينا، فالزرع حممد صلى اهللا عليه وسلم، والشطء . أي يعجب هذا الزرع زراعه} الزُّرَّاَع
الالم متعلقة مبحذوف، أي فعل اهللا } ِلَيِغيظَ بِهِمُ الْكُفَّاَر{. كانوا قليال فكثروا، وضعفاء فقووا، قال الضحاك وغريه
  .هذا حملمد صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ليغيظ هبم الكفار

. مع حممد، وهم املؤمنون الذين أعماهلم صاحلة أي وعد اهللا هؤالء الذين} َعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل: الرابعة
مبعضة لقوم من الصحابة } منهم{: يف قوله} من{وليست . أي ثوابا ال ينقطع وهو اجلنة} َمْغِفَرةً وَأَجْراً َعِظيماً{

  دون قوم، ولكنها عامة



يقصد للتبعيض لكنه يذهب إىل اجلنس، أي ال ] ٣٠: احلج[} فَاْجَتنِبُوا الرِّْجَس ِمَن الْأَْوثَاِن{: جمنسة، مثل قوله تعاىل
فاجتنبوا الرجس من جنس األوثان، إذ كان الرجس يقع من أجناس شىت، منها الزىن والربا وشرب اخلمر والكذب، 

أنفق نفقتك من : ويقال. ، أي من هذا اجلنس، يعين جنس الصحابة} منهم{يفيد هبا اجلنس وكذا } من{فأدخل 
وقد خيصص أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم بوعد املغفرة تفضيال هلم، . ذا اجلنسالدراهم، أي اجعل نفقتك ه

مؤكدة للكالم، واملعىن وعدهم اهللا كلهم } من{وهو أن : ويف اآلية جواب آخر. وإن وعد اهللا مجيع املؤمنني املغفرة
} من{و . ب كله قميصاقطعت من الثوب قميصا، يريد قطعت الثو: فجرى جمرى قول العريب. مغفرة وأجرا عظيما

معناه وننزل القرآن شفاء، ] ٨٢: اإلسراء[} َوُننَزِّلُ ِمَن الْقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء{وشاهد هذا من القرآن . مل يبعض شيئا
جمنسة، } من{: على أن من اللغويني من يقول. ألن كل حرف منه يشفي، وليس الشفاء خمتصا به بعضه دون بعض

  :قال زهري. من جنس القرآن، ومن جهة القرآن، ومن ناحية القرآنتقديرها ننزل الشفاء 
  أمن أم أوىف دمنة مل تكلم

  :وقال اآلخر. أراد من ناحية أم أوىف دمنة، أم من منازهلا دمنة
  يأىب الظالمة منه النوفل الزفر... أخو رغائب يعطيها ويسأهلا 

حامل األثقال : والزفر. الكثري العطاء: والنوفل. نوفل زفر مل تبعض شيئا، إذ كان املقصد يأىب الظالمة ألنه} من{فـ 
  .واملؤن عن الناس

كنا عند مالك بن أنس، فذكروا رجال ينتقص أصحاب رسول اهللا : روى أبو عروة الزبريي من ولد الزبري: اخلامسة
  ُمَحمٌَّد{صلى اهللا عليه وسلم، فقرأ مالك هذه اآلية 

من أصبح من الناس يف قلبه : فقال مالك. }يُْعجُِب الزُّرَّاَع ِلَيِغيظَ بِهِمُ الْكُفَّاَر{حىت بلغ } ُهَرسُولُ اللَِّه وَالَِّذيَن َمَع
  .غيظ على أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد أصابته هذه اآلية، ذكره اخلطيب أبو بكر

هم أو طعن عليه يف روايته فقد رد على اهللا فمن نقص واحدا من. لقد أحسن مالك يف مقالته وأصاب يف تأويله: قلت
. اآلية} ُمَحمَّدٌ َرسُولُ اللَِّه وَالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ{: رب العاملني، وأبطل شرائع املسلمني، قال اهللا تعاىل

إىل غري ذلك من اآلي اليت ] ١٨: الفتح[} َجرَِةلَقَْد َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني إِذْ ُيبَايُِعوَنَك َتْحَت الشَّ{: وقال
} رَِجالٌ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه{: تضمنت الثناء عليهم، والشهادة هلم بالصدق والفالح، قال اهللا تعاىل

} َواِلهِْم َيْبَتُغونَ فَْضالً ِمَن اللَِّه َورِْضوَاناًِللْفُقََراِء الْمَُهاجِرِيَن الَِّذيَن أُخْرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأَْم{: وقال]. ٢٣: األحزاب[
إىل } وَالَِّذيَن َتَبوَّأُوا الدَّاَر وَالِْأَميانَ ِمْن قَْبِلهِْم{: ، مث قال عز من قائل]٨: احلشر[} أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ{إىل قوله 

مع علمه تبارك وتعاىل حباهلم ومآل أمرهم، وقال رسول اهللا  وهذا كله]. ٩: احلشر[} فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ{قوله 
ال تسبوا أصحايب فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد : "وقال" خري الناس قرين مث الذين يلوهنم: "صلى اهللا عليه وسلم

فلو أن أحدكم أنفق ما يف األرض مل : "ويف حديث آخر. خرجهما البخاري" ذهبا مل يدرك مد أحدهم وال نصيفه
معناه مل يدرك مد أحدهم إذا تصدق به وال نصف املد، فالنصيف هو : قال أبو عبيد". درك مد أحدهم وال نصيفهي

وكذلك يقال للعشر عشري، وللخمس مخيس، وللتسع تسيع، وللثمن مثني، وللسبع سبيع، وللسدس . النصف هنا
  .ومل تقل العرب للثلث ثليث. سديس، وللربع ربيع
إن اهللا اختار أصحايب على العاملني سوى النبيني واملرسلني واختار يل من : "مرفوعا صحيحاويف البزار عن جابر 

وروى ". يف أصحايب كلهم خري: "وقال". فجعلهم أصحايب -يعين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا  -أصحايب أربعة 



 واختار يل أصحايب فجعل يل إن اهللا عز وجل اختارين: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عومي بن ساعدة قال
  منهم وزراء وأختانا وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة

واألحاديث هبذا املعىن كثرية، فحذار من ". اهللا واملالئكة والناس أمجعني وال يقبل اهللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال
من القرآن، وما صح حديث عن رسول إن املعوذتني ليستا : الوقوع يف أحد منهم، كما فعل من طعن يف الدين فقال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تثبيتهما ودخوهلما يف مجلة التنزيل إال عن عقبة بن عامر، وعقبة بن عامر ضعيف مل 
. وهذا رد ملا ذكرناه من الكتاب والسنة، وإبطال ملا نقلته لنا الصحابة من امللة. يوافقه غريه عليها، فروايته مطروحة

ن عامر بن عيسى اجلهين ممن روى لنا الشريعة يف الصحيحني البخاري ومسلم وغريمها، فهو ممن مدحهم فإن عقبة ب
فمن نسبه أو واحدا من الصحابة إىل كذب فهو خارج . اهللا ووصفهم وأثىن عليهم ووعدهم مغفرة وأجرا عظيما

حلق واحد منهم تكذيبا فقد سب، ومىت أ. عن الشريعة، مبطل للقرآن طاعن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ألنه ال عار وال عيب بعد الكفر باهللا أعظم من الكذب، وقد لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سب أصحابه، 

داخل يف لعنة اهللا اليت شهد هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وألزمها  -وال صغري فيهم  -فاملكذب ألصغرهم 
حضرت جملس هارون الرشيد فجرت : وعن عمر بن حبيب قال. به أو طعن عليهكل من سب واحدا من أصحا

مسألة تنازعها احلضور وعلت أصواهتم، فاحتج بعضهم حبديث يرويه أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
اهللا  ال يقبل هذا احلديث على رسول: وسلم، فرفع بعضهم احلديث وزادت املدافعة واخلصام حىت قال قائلون منهم

صلى اهللا عليه وسلم، ألن أبا هريرة متهم فيما يرويه، وصرحوا بتكذيبه، ورأيت الرشيد قد حنا حنوهم ونصر قوهلم 
احلديث صحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن : فقلت أنا

ر مغضب، وقمت من اجمللس فانصرفت إىل منزيل، فلم ألبث النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريه، فنظر إيل الرشيد نظ
اللهم إنك : أجب أمري املؤمنني إجابة مقتول، وحتنط وتكفن فقلت: صاحب الربيد بالباب، فدخل فقال يل: حىت قيل

  تعلم أين دافعت عن صاحب نبيك، وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه،

كرسي من ذهب، حاسر عن ذراعيه، بيده السيف وبني يديه  فأدخلت على الرشيد وهو جالس على. فسلمين منه
يا أمري : يا عمر بن حبيب ما تلقاين أحد من الرد والدفع لقويل مبثل ما تلقيتين به فقلت: النطع، فلما بصر يب قال يل

ذا كان املؤمنني، إن الذي قلته وجادلت عنه فيه ازدراء على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى ما جاء به، إ
أصحابه كذابني فالشريعة باطلة، والفرائض واألحكام يف الصيام والصالة والطالق والنكاح واحلدود كله مردود 

  .أحييتين يا عمر بن حبيب أحياك اهللا، وأمر يل بعشرة آالف درهم: غري مقبول فرجع إىل نفسه مث قال
هذا مذهب أهل . ته من خلقه بعد أنبيائه ورسلهفالصحابة كلهم عدول، أولياء اهللا تعاىل وأصفياؤه، وخري: قلت

وقد ذهبت شرذمة ال مباالة هبم إىل أن حال الصحابة كحال . السنة، والذي عليه اجلماعة من أئمة هذه األمة
إهنم كانوا على العدالة إذ ذاك، : ومنهم من فرق بني حاهلم يف بداءة األمر فقال. غريهم، فيلزم البحث عن عدالتهم

وهذا مردود، فإن خيار الصحابة . هبم األحوال فظهرت فيهم احلروب وسفك الدماء، فال بد من البحثمث تغريت 
وفضالءهم كعلي وطلحة والزبري وغريهم رضي اهللا عنهم ممن أثىن اهللا عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم 

ملقطوع هلم باجلنة بإخبار الرسول هم القدوة وخاصة العشرة ا. }َمْغِفَرةً َوأَجْراً َعِظيماً{: ووعدهم اجلنة بقوله تعاىل
وذلك غري ُمسقط من مرتبتهم . مع علمهم بكثري من الفنت واألمور اجلارية عليهم بعد نبيهم بإخباره هلم بذلك



وسيأيت الكالم يف تلك األمور يف سورة . وفضلهم، إذ كانت تلك األمور مبنية على االجتهاد، وكل جمتهد مصيب
  .إن شاء اهللا تعاىل مبينة" احلجرات"

  تفسري سورة احلجرات

  سورة احلجرات
  }يٌمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال ُتقَدِّمُوا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرسُوِلِه وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َسمِيٌع َعِل{ ١: اآلية

  :فيه ثالث مسائل
كان يف العريب جفاء وسوء : قال العلماء} وا ال تُقَدُِّموا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرُسولِِهَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُن{: قوله تعاىل: األوىل

وقرأ . فالسورة يف األمر مبكارم األخالق ورعاية اآلداب. أدب يف خطاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وتلقيب الناس
بضم التاء وكسر الدال } تُقِدموا{الباقون . تقدمبفتح التاء والدال من ال} ال تَقَدَّموا{: الضحاك ويعقوب احلضرمي

ومعنامها ظاهر، أي ال تقدموا قوال وال فعال بني يدي اهللا وقول رسوله وفعله فيما سبيله أن تأخذوه عنه . من التقدمي
 ومن قدم قوله أو فعله على الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقد قدمه على اهللا تعاىل، ألن. من أمر الدين والدنيا

  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم إمنا يأمر عن أمر اهللا عز وجل
  :واختلف يف سبب نزوهلا على أقوال ستة: الثانية
حدثين ابن أيب مليكة أن عبداهللا بن الزبري أخربه أنه قدم : ما ذكره الواحدي من حديث ابن جريج قال: األول

أمر : وقال عمر. أمر القعقاع بن معبد: أبو بكر ركب من بين متيم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
فتماديا حىت ارتفعت . ما أردت خالفك: وقال عمر. ما أردت إال خاليف: فقال أبو بكر. األقرع بن حابس

  أصواهتما،

لَْو أَنَُّهمْ َصَبرُوا حَتَّى َتْخُرجَ َو -إىل قوله  -َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتقَدِّمُوا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرسُوِلِه {: فنزل يف ذلك
  .رواه البخاري عن احلسن بن حممد بن الصباح، ذكره املهدوي أيضا. } إِلَيْهِْم
ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يستخلف على املدينة رجال إذا مضى إىل خيرب، فأشار عليه : الثاين

  .ذكره املهدوي أيضا. }ِذيَن آَمُنوا ال تُقَدُِّموا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرُسولِِهَيا أَيَُّها الَّ{: عمر برجل آخر، فنزل
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنفذ أربعة : ما ذكره املاوردي عن الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: الثالث

موا وانكفؤوا إىل املدينة، فلقوا رجلني وعشرين رجال من أصحابه إىل بين عامر فقتلوهم، إال ثالثة تأخروا عنهم فسل
من بين عامر، ألهنم أعز من بين سليم فقتلومها، فجاء نفر من بين سليم إىل : من بين سليم فسألومها عن نسبهما فقاال

ان بيننا وبينك عهدا، وقد قتل منا رجالن، فودامها النيب صلى اهللا عليه وسلم مبائة بعري، : رسول اهللا صلى فقالوا
إن ناسا كانوا يقولون لو أنزل يف كذا، لو أنزل يفّ كذا؟ : وقال قتادة. لت عليه هذه اآلية يف قتلهم الرجلنيونز

ال تفتاتوا على اهللا ورسول حىت يقضي اهللا : جماهد. هنوا أن يتكلموا بني يدي كالمه: ابن عباس. فنزلت هذه اآلية
  .على لسان رسوله، ذكره البخاري أيضا

ال : ابن جريج. قوم ذحبوا قبل أن يصلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمرهم أن يعيدوا الذبح نزلت يف: احلسن
  .تقدموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر اهللا تعاىل به ورسوله صلى اهللا عليه وسلم

وهي : قال القاضي. هذه األقوال اخلمسة املتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العريب، وسردها قبله املاوردي: قلت



. كلها صحيحة تدخل حتت العموم، فاهللا أعلم ما كان السبب املثري لآلية منها، ولعلها نزلت دون سبب، واهللا أعلم
إذا قلنا إهنا نزلت يف تقدمي الطاعات على أوقاهتا فهو صحيح، ألن كل عبادة مؤقتة مبيقات ال جيوز : قال القاضي

  تقدميها

إال أن العلماء اختلفوا يف الزكاة، ملا كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة . حلج، وذلك بنيعليه كالصالة والصوم وا
ملعىن مفهوم، وهو سد خلة الفقري، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعجل من العباس صدقة عامني، وملا جاء من 

طر، فاقتضى ذلك كله جواز مجع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حىت تعطى ملستحقيها يوم الوجوب وهو يوم الف
وإن جاء رأس العام وقد تغري النصاب تبني . فإن جاء رأس العام والنصاب حباله وقعت موقعها. تقدميها العام واالثنني

ال جيوز تقدميها على احلول حلظة كالصالة، وكأنه طرد األصل يف العبادات فرأى : وقال أشهب. أهنا صدقة تطوع
ورأى سائر علمائنا أن التقدمي اليسري فيها جائز، . فوفاها حقها يف النظام وحسن الترتيبأهنا إحدى دعائم اإلسالم 

وما قاله أشهب أصح، فإن مفارقة اليسري الكثري يف أصول الشريعة صحيح، . ألنه معفو عنه يف الشرع خبالف الكثري
فإما تقدمي كلي كما . ، والشهر كالسنةفأما يف مسألتنا فاليوم فيه كالشهر. ولكنه ملعان ختتص باليسري دون الكثري

  .قال أبو حنيفة والشافعي، وإما حفظ العبادة على ميقاهتا كما قال أشهب
أصل يف ترك التعرض ألقوال النيب صلى اهللا عليه وسلم، } ال تُقَدُِّموا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرسُولِِه{: قوله تعاىل: الثالثة

" . مروا أبا بكر فليصل بالناس: "ذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مرضهوإجياب اتباعه واالقتداء به، وك
قويل له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه مىت يقم مقامك ال ُيْسمع الناس من : فقالت عائشة حلفصة رضي اهللا عنهما

وا أبا بكر فليصل مر. إنكن ألننت صواحب يوسف: "فقال صلى اهللا عليه وسلم. البكاء، فَُمْر عمر فليصل بالناس
  .الفتنة بالرد عن اجلائز إىل غري اجلائز] صواحب يوسف[فمعىن قول ". بالناس

وقد قامت . وهو باطل منهم، فإن ما قامت داللته فليس يف فعله تقدمي بني يديه. ورمبا احتج ُبغَاةُ القياس هبذه اآلية
يعين يف } وَاتَّقُوا اللََّه{. فليس إذاً تقدٌم بني يديهداللة الكتاب والسنة على وجوب القول بالقياس يف فروع الشرع، 

  .بفعلكم} َعِليٌم{ لقولكم } إِنَّ اللََّه َسِميٌع{. التقدم املنهي عنه
رِ بَْعِضكُْم ِلبَْعضٍ أَنْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال َتْرفَُعوا أَصَْواَتكُْم فَْوَق صَْوِت النَّبِيِّ َوال َتْجَهرُوا لَُه بِالْقَْولِ كََجْه{ ٢: اآلية

  }َتْحَبطَ أَْعَمالُكُْم وَأَْنُتمْ ال َتشُْعُرونَ
  :فيه ست مسائل

روى البخاري والترمذي عن ابن } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْرفَُعوا أَْصوَاَتكُْم فَْوقَ َصْوِت النَّبِيِّ{: قوله تعاىل: األوىل
يا : بن الزبري أن األقرع بن حابس قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال أبو بكرحدثين عبداهللا : أيب مليكة قال

ال تستعمله يا رسول اهللا، فتكلما عند النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت : رسول اهللا استعمله على قومه، فقال عمر
: فنزلت هذه اآلية: الفك، قالما أردت خ: فقال عمر. ما أردت إال خاليف: ارتفعت أصواهتما، فقال أبو بكر لعمر

فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النيب صلى اهللا : قال} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْرفَُعوا أَصَْواَتكُْم فَْوَق صَْوِت النَّبِيِّ{
غريب  هذا حديث: قال. وما ذكر ابن الزبري جده يعين أبا بكر: قال. عليه وسلم مل يسمع كالمه حىت يستفهمه

  .وقد رواه بعضهم عن ابن أيب مليكة مرسال، مل يذكر فيه عن عبداهللا بن الزبري. حسن
عن ابن أيب مليكة كاد اخلريان أن يهلكا أبو بكر وعمر، رفعا أصواهتما عند النيب صلى : هو البخاري، قال: قلت

أخي بين جماشع، وأشار اآلخر برجل  اهللا عليه وسلم حني قدم عليه ركب بين متيم، فأشار أحدمها باألقرع بن حابس



فارتفعت . ما أردت خالفك: فقال. ما أردت إال خاليف: ال أحفظ امسه، فقال أبو بكر لعمر: آخر، فقال نافع
  أصواهتما

: فقال ابن الزبري. ةاآلي} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْرفَعُوا أَْصوَاَتكُْم فَْوَق صَْوِت النَّبِيِّ{: يف ذلك، فأنزل اهللا عز وجل
ومل يذكر ذلك عن أبيه، يعين أبا . فما كان عمر يسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد هذه اآلية حىت يستفهمه

فينا ملا } ال َتْرفَُعوا أَْصوَاَتكُْم فَْوقَ َصْوِت النَّبِيِّ{: نزل قوله: وذكر املهدوي عن علي رضي اهللا عنه. بكر الصديق
نا أنا وجعفر وزيد بن حارثة، نتنازع ابنة محزة ملا جاء هبا زيد من مكة، فقضى هبا رسول اهللا صلى اهللا ارتفعت أصوات

  ".آل عمران"وقد تقدم هذا احلديث يف . عليه وسلم جلعفر، ألن خالتها عنده
ل اهللا، أنا يا رسو: ويف الصحيحني عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل

شر كان يرفع صوته فوق : ما شأنك؟ فقال: أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا يف بيته منكسا رأسه، فقال له
فأتى الرجل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه . صوت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار

اذهب إليه فقل له إنك لست من : "اآلخرة ببشارة عظيمة، فقال فرجع إليه املرة: فقال موسى. أنه قال كذا وكذا
وثابت هذا هو ثابت بن قيس بن مشاس اخلزرجي يكىن أبا حممد " لفظ البخاري" "أهل النار ولكنك من أهل اجلنة

بليغا وكان خطيبا . حممد، وحيىي، وعبداهللا: قتل له يوم احلرة ثالثة من الولد. أبا عبدالرمحن: وقيل. بابنه حممد
معروفا بذلك، كان يقال له خطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كما يقال حلسان شاعر رسول اهللا صلى اهللا 

وملا قدم وفد متيم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وطلبوا املفاخرة قام خطيبهم فافتخر، مث قام . عليه وسلم
  :اعرهم وهواألقرع بن حابس فأنشدثابت بن قيس فخطب خطبة بليغة جزلة فغلبهم، وقام ش

  إذا خلفونا عند ذكر املكارم... أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا 
  وأن ليس يف أرض احلجاز كدارم... وإنا رؤوس الناس من كل معشر 

  تكون بنجد أو بأرض التهائم... وإن لنا املرباع يف كل غارة 
  :فقام حسان فقال

  عود وباال عند ذكر املكارمي... بين دارم ال تفخروا إن فخركم 
  لنا خول من بني ظئر وخادم... هبلتم علينا تفخرون وأنتم 

  .يف أبيات هلما
ال َتْرفَُعوا {: خطيبهم أخطب من خطيبنا، وشاعرهم أشعر من شاعرنا، فارتفعت أصواهتم فأنزل اهللا تعاىل: فقالوا

ملا : حدثتين ابنة ثابت بن قيس قالت: وقال عطاء اخلراساين. } ُه بِالْقَْولِأَصَْواَتكُْم فَْوَق صَْوِت النَّبِيِّ َوال َتْجَهُروا لَ
اآلية، دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه، ففقده } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْرفَعُوا أَْصوَاَتكُْم فَْوَق َصْوِت النَّبِيِّ{: نزلت

. أنا رجل شديد الصوت، أخاف أن يكون حبط عملي: ربه، فقالالنيب صلى اهللا عليه وسلم فأرسل إليه يسأله ما خ
إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ كُلَّ ُمْختَالٍ {: مث أنزل اهللا: قال". لست منهم بل تعيش خبري ومتوت خبري: "فقال عليه السالم

يا : خربه، فقالفأغلق بابه وطفق يبكي، ففقده النيب صلى اهللا عليه وسلم فأرسل إليه فأ] ١٨: لقمان[} فَُخورٍ
لست منهم بل تعيش محيدا وتقتل شهيدا وتدخل : "فقال. رسول اهللا، إين أحب اجلمال وأحب أن أسود قومي

فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد إىل مسيلمة فلما التقوا انكشفوا، فقال ثابت وسامل : قالت". اجلنة



هللا صلى اهللا عليه وسلم، مث حفر كل واحد منهما له حفرة فثبتا ما هكذا كنا نقاتل مع رسول ا: موىل أيب حذيقة
  وقاتال حىت قتال، وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة، فمر به رجل من

أوصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حلم : املسلمني فأخذها، فبينا رجل من املسلمني نائم أتاه ثابت يف منامه فقال له
 رجل من املسلمني فأخذ درعي ومنزله يف أقصى الناس، وعند خبائه فرس يسنت يف فتضيعه، إين ملا قتلت أمس مر يب

طوله، وقد كفأ على الدرع برمة، وفوق الربمة رحل، فأت خالدا فمره أن يبعث إىل درعي فيأخذها، وإذا قدمت 
ين كذا وكذا، وفالن إن علي من الد: فقل له -يعين أبا بكر  -املدينة على خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

. من رقيقي عتيق وفالن، فأتى الرجل خالدا فأخربه، فبعث إىل الدرع فأتى هبا وحدث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته
  .وال نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته غري ثابت، رمحه اهللا، ذكره أبو عمر يف االستيعاب: قال

يا نيب اهللا، ويا رسول اهللا، : ولكن. يا حممد، ويا أمحد: أي ال ختاطبوه} لْقَْولَِوال َتْجَهرُوا لَُه بِا{: قوله تعاىل: الثانية
كان املنافقون يرفعون أصواهتم عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، ليقتدي هبم ضعفة املسلمني فنهي : وقيل. توقريا له

كََجْهرِ { –سقط لفيه، أي على فيه  :أي ال جتهروا عليه، كما يقال} ال َتجَْهُروا لَُه{: وقيل. املسلمون عن ذلك
ويف هذا . الكاف كاف التشبيه يف حمل النصب، أي ال جتهروا له جهرا مثل جهر بعضكم لبعض} َبْعِضكُْم ِلبَْعضٍ

دليل على أهنم مل ينهوا عن اجلهر مطلقا حىت ال يسوغ هلم إال أن يكلموه باهلمس واملخافتة، وإمنا هنوا عن جهر 
أعين اجلهر املنعوت مبماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم، وهو اخللو من مراعاة أهبة النبوة  خمصوص مقيد بصفة،

أي من } ِلبَْعضٍ أَنْ َتْحَبطَ أَْعَمالُكُْم وَأَْنُتمْ ال َتشُْعُرونَ{. وجاللة مقدارها واحنطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها
  .أي لئال حتبط أعمالكم: قال الكوفيونو. أجل أن حتبط، أي تبطل، هذا قول البصريني

معىن اآلية األمر بتعظيم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتوقريه، وخفض الصوت حبضرته وعند خماطبته، : الثالثة
  أي إذا نطق ونطقتم فعليكم أال تبلغوا بأصواتكم وراء احلد

، وجهره باهرا جلهركم، حىت تكون مزيته الذي يبلغه بصوته، وأن تغضوا منها حبيث يكون كالمه غالبا لكالمكم
ال أن تغمروا صوته بلغطكم، وتبهروا منطقه . عليكم الئحة، وسابقته واضحة، وامتيازه عن مجهوركم كشية األبلق

وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قربه عليه . }ال ترفعوا بأصواتكم{ويف قراءة ابن مسعود . بصخبكم
  .رفع الصوت يف جمالس العلماء تشريفا هلم، إذ هم ورثة األنبياء وكره بعض العلماء. السالم
حرمة النيب صلى اهللا عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكالمه املأثور بعد موته : قال القاضي أبو بكر بن العريب: الرابعة

ليه، وال يعرض يف الرفعة مثال كالمه املسموع من لفظه، فإذا قرئ كالمه، وجب على كل حاضر أال يرفع صوته ع
وقد نبه اهللا سبحانه على دوام احلرمة املذكورة على مرور . عنه، كما كان يلزمه ذلك يف جملسه عند تلفظه به

وكالمه صلى اهللا عليه وسلم ]. ٢٠٤: األعراف[} َوإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصتُوا{: األزمنة بقوله تعاىل
  .كمة مثل ما للقرآن، إال معاين مستثناة، بياهنا يف كتب الفقهمن الوحي، وله من احل

وليس الغرض برفع الصوت وال اجلهر ما يقصد به االستخفاف واالستهانة، ألن ذلك كفر واملخاطبون : اخلامسة
ِسه غري مناسب ملا يهاب به العظماء ويوقر الكرباء، وإمنا الغرض صوت هو يف نفسه واملسموع من جَْر. مؤمنون

ومل يتناول النهي أيضا رفع . فيتكلف الغض منه ورده إىل حد مييل به إىل ما يستبني فيه املأمور به من التعزير والتوقري
هاب الصوت الذي يتأذى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو ما كان منهم يف حرب أو جمادلة معاند أو إر
اصرخ : "عدو أو ما أشبه ذلك، ففي احلديث أنه قال عليه السالم للعباس بن عبداملطلب ملا اهنزم الناس يوم حنني



يا صاحباه فأسقطت احلوامل : يروى أن غارة أتتهم يوما فصاح العباس. ، وكان العباس أجهر الناس صوتا" بالناس
  :لشدة صوته، وفيه يقول نابغة بين جعدة

  أشفق أن خيتلطن بالغنم... ة السباع إذا زجر أيب عرو
  .زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع يف جوفه

التقدير ألن حتبط، أي فتحبط أعمالكم، فالالم املقدرة الم الصريورة } أَنْ َتْحَبطَ أَْعَمالُكُْم{: قال الزجاج: السادسة
مبوجب أن يكفر اإلنسان وهو ال يعلم، فكما ال يكون الكافر } كُْم وَأَنُْتْم ال َتشُْعُرونَأَنْ َتْحَبطَ أَْعَمالُ{: وليس قوله

. مؤمنا إال باختياره اإلميان على الكفر، كذلك ال يكون املؤمن كافرا من حيث ال يقصد إىل الكفر وال خيتاره بإمجاع
  .كذلك ال يكون الكافر كافرا من حيث ال يعلم

ْغفَِرةٌ َوأَْجٌر ِذيَن يَُغضُّونَ أَْصوَاَتُهْم عِْنَد َرسُولِ اللَِّه أُولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّه قُلُوَبُهْم ِللتَّقَْوى لَُهْم َمإِنَّ الَّ{ ٣: اآلية
  }َعِظيٌم

ذا تكلموا إجالال له، أو أي خيفضون أصواهتم عنده إ} إِنَّ الَِّذيَن َيُغضُّونَ أَصَْواتَُهْم ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه{: قوله تعاىل
واهللا ال : قال أبو بكر رضي اهللا عنه} ال َتْرفَُعوا أَصَْواَتكُْم{ملا نزلت : قال أبو هريرة. كلموا غريه بني يديه إجالال له
ملا : حدثنا عباد بن العوام عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة قال: وذكر سنيد قال. أرفع صويت إال كأخي السرار

والذي بعثك باحلق ال أكلمك بعد هذا إال : قال أبو بكر] ١: احلجرات[} قَدِّمُوا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرسُوِلِهال ُت{: نزلت
ما حدث عمر عند النيب صلى اهللا عليه } ال َتْرفَُعوا أَصَْواَتكُْم{: ملا نزلت: وقال عبداهللا بن الزبري. كأخي السرار

إِنَّ الَِّذيَن يَُغضُّونَ أَصَْواتَُهْم ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه أُولَِئكَ {: مما خيفض، فنزلت وسلم بعد ذلك فسمع كالمه حىت يستفهمه
وقال . أي اختصها للتقوى: وقال األخفش. أي أخلصها للتقوى: قال الفراء. }الَِّذيَن امَْتَحَن اللَُّه قُلُوبَُهْم ِللتَّقَْوى

  طهرهم من كل قبيح، وجعل يف قلوهبم اخلوف من اهللا} لتَّقَْوىامَْتَحَن اللَُّه قُلُوَبُهْم ِل{: ابن عباس

واالمتحان افتعال من حمنت األدمي حمنا حىت . أذهب عن قلوهبم الشهوات: وقال عمر رضي اهللا عنه. والتقوى
ها، امتحن قلوهبم فأخلص: وعلى األقوال املتقدمه. فمعىن أمتحن اهللا قلوهبم للتقوى وسعها وشرحها للتقوى. أوسعته
وقال أبو . ففي الكالم حذف يدل عليه الكالم، وهو اإلخالص. امتحنت الفضة أي اختربهتا حىت خلصت: كقولك
  :وأنشد. كل شيء جهدته فقد حمنته: عمرو

  قد حمنت واضطربت آطاهلا... أتت رذايا باديا كالهلا 
  .}لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر َعِظيٌم{

  }ُدوَنَك ِمْن َوَراِء الُْحجَُراِت أَكْثَُرُهمْ ال َيْعِقلُونَإِنَّ الَِّذيَن ُينَا{ ٤: اآلية
نزلت يف أعراب بين متيم، قدم الوفد منهم : قال جماهد وغريه} إِنَّ الَِّذيَن ُيَنادُوَنَك ِمْن َوَراِء الُْحُجرَاِت{: قوله تعاىل

يه وسلم من وراء حجرته أن اخرج إلينا، على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فدخلوا املسجد ونادوا النيب صلى اهللا عل
وكانوا سبعني رجال قدموا الفداء ذراري هلم، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم نام . فإن مدحنا زين وذمنا شني

إن مدحي زين وإن ذمي شني، فقال النيب صلى اهللا : وروي أن الذي نادي األقرع بن حابس، وأنه القائل. للقائلة
أتى أناس النيب صلى : وروى زيد بن أرقم فقال. ذكره الترمذي عن الرباء بن عازب أيضا" . هللاذاك ا: "عليه وسلم

انطلقوا بنا إىل هذا الرجل، فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس باتباعه، وإن يكن : اهللا عليه وسلم فقال بعضهم لبعض
يا حممد، يا حممد، فأنزل اهللا : وهو يف حجرتهفأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعلوا ينادونه . ملكا نعش يف جنابه



قيس بن عاصم، والزبرقان بن بدر، : قال مقاتل كانوا تسعة عشر. إهنم كانوا من بين متيم: قيل. تعاىل هذه اآلية
واألقرع بن حابس، وسويد بن هاشم، وخالد بن مالك، وعطاء بن حابس، والقعقاع بن معبد، ووكيع بن وكيع، 

  وعيينة بن حصن

هو األمحق املطاع، وكان من اجلرارين جير عشرة آالف قناة، أي يتبعه، وكان امسه حذيفة ومسي عيينة لَِِِشتركان يف و
وقد ]. ٢٨: الكهف[} َوال تُِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعْن ِذكْرَِنا{أنه الذي نزل فيه : عينيه ذكر عبدالرزاق يف عيينة هذا

وروي أهنم وفدوا وقت . ل لعمر رضي اهللا عنه ما فيه كفاية، ذكره البخاريمن قو" األعراف"مضى يف آخر 
يا حممد يا حممد، أخرج إلينا، فاستيقظ وخرج، : الظهرية ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راقد، فجعلوا ينادونه

اس قتاال لألعور هم جفاة بين متيم لوال أهنم من أشد الن: "وسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال. ونزلت
. واحلجرات مجع احلجرة، كالغرفات مجع غرفة، والظلمات مجع ظلمة". الدجال لدعوت اهللا عليهم أن يهلكهم

  :قال. ضم اجليم وفتحها: وفيه لغتان. احلجرات مجع احلجر، واحلجر مجع حجرة، فهو مجع اجلمع: وقيل
  زلعلى موطن ال خنلط اجلد باهل... وملا رأونا باديا ركباتنا 

. وحظرية اإلبل تسمى احلجرة، وهي فعلة مبعىن مفعولة. الرقعة من األرض احملجورة حبائط حيوط عليها: واحلجرة
. بسكون اجليم ختفيفا} احلجرات{وقرئ . بفتح اجليم استثقاال للضمتني} احلجرات{وقرأ أبو جعفر بن القعقاع 

مث حيتمل أن يكون املنادي بعضا من اجلملة . عليه وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت. وأصل الكلمة املنع
  .أي إن الذين ينادونك من مجلة قوم الغالب عليهم اجلهل} أَكْثَُرُهْم ال َيْعِقلُونَ{: فلهذا قال

  }َولَوْ أَنَُّهْم َصَبُروا َحتَّى َتخُْرَج إِلَيْهِْم لَكَانَ َخيْراً لَُهْم وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم{ ٥: اآلية
وكان صلى اهللا عليه وسلم ال حيتجب عن الناس إال يف . لو انتظروا خروجك لكان أصلح يف دينهم ودنياهمأي 

  أوقات يشتغل فيهما مبهمات نفسه، فكان إزعاجه يف تلك احلالة

كانوا جاؤوا شفعاء يف أساري بين عنرب فأعتق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نصفهم، : من سوء األدب وقيل
  .}َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم{. ولو صربوا ألعتق مجيعهم بغري فداء. ى النصفوفادي عل

  }َعلَى َما فََعلُْتْم نَاِدِمَنيَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فََتبَيَُّنوا أَنْ ُتصِيُبوا قَْوماً بَِجهَالٍَة فَُتصْبُِحوا { ٦: اآلية
  :فيه سبع مسائل

إن هذه اآلية نزلت يف الوليد بن عقبة بن أيب : قيل} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بِنََبٍأ{: قوله تعاىل: ألوىلا
وسبب ذلك ما رواه سعيد عن قتادة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة مصدقا إىل بين . معيط

، فرجع إىل النيب صلى اهللا عليه -إلحنة كانت بينه وبينهم : يف رواية -ا حنوه فهاهبم املصطلق، فلما أبصروه أقبلو
فبعث نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت وال . وسلم فأخربه أهنم قد ارتدوا عن اإلسالم

أهنم متمسكون باإلسالم، ومسعوا أذاهنم يعجل، فانطلق خالد حىت أتاهم ليال، فبعث عيونه فلما جاؤوا أخربوا خالدا 
وصالهتم، فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى صحة ما ذكروه، فعاد إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، فنزلت 

أن النيب : ويف رواية" . التأين من اهللا والعجلة من الشيطان: "هذه اآلية، فكان يقول نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عليه وسلم بعثه إىل بين املصطلق بعد إسالمهم، فلما مسعوا به ركبوا إليه، فلما مسع هبم خافهم، فرجع إىل صلى اهللا 

فهم رسول اهللا صلى اهللا عليه . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه أن القوم قد مهوا بقتله، ومنعوا صدقاهتم
يا رسول اهللا، مسعنا :  صلى اهللا عليه وسلم فقالواوسلم بغزوهم، فبينما هم كذلك إذ قدم وفدهم على رسول اهللا



برسولك فخرجنا إليه لنكرمه، ونؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة، فاستمر راجعا، وبلغنا أنه يزعم لرسول اهللا أنا 
  قال. ومسي الوليد فاسقا أي كاذبا. خرجنا لنقاتله، واهللا ما خرجنا لذلك، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

: وقال ابن طاهر. هو املعلن بالذنب: وقال أبو احلسن الوراق. الفاسق الكذاب: ومقاتل وسهل بن عبداهللابن زيد 
} أَنْ ُتِصيُبوا قَْوماً{من التبيني } فتبينوا{الباقون . من التثبت} فتثبتوا{وقرأ محزة والكسائي . الذي ال يستحي من اهللا

} فَُتصْبِحُوا َعلَى َما فََعلُْتْم َناِدِمَني{. أي خبطأ} بَِجهَالٍَة{. افضيف حمل نصب بإسقاط اخل} أن{أي لئال تصيبوا، فـ 
  .على العجلة وترك التأين

. يف هذه اآلية دليل على قبول خرب الواحد إذا كان عدال، ألنه إمنا أمر فيها بالتثبت عند نقل خرب الفاسق: الثانية
وقد استئىن اإلمجاع من مجلة . رب أمانة والفسق قرينة يبطلهاومن ثبت فسقه بطل قوله يف األخبار إمجاعا، ألن اخل

وإذا . هذا عبدي، فإنه يقبل قوله: ذلك ما يتعلق بالدعوى واجلحود، وإثبات حق مقصود على الغري، مثل أن يقول
ق وكذلك إذا أقر لغريه حب. وكذلك يقبل يف مثله خرب الكافر. قد أنفذ فالن هذا لك هدية، فإنه يقبل ذلك: قال

وقال أبو . ال يكون وليا يف النكاج: وأما يف اإلنشاء على غريه فقال الشافعي وغريه. على نفسه فال يبطل إمجاعا
كالعدل، وهو وإن كان فاسقا يف دينه إال أن غريته موفرة . يكون وليا، ألنه يلي ماهلا فيلي بضعها: حنيفة ومالك

  .، وإذا ويل املال فالنكاج أوىلوهبا حيمي احلرمي، وقد يبذل املال ويصون احلرمة
ومن ال يؤمتن على حبة مال كيف . ومن العجب أن جيوز الشافعي ونظراؤه إمامة الفاسق: قال ابن العريب: الثالثة

وهذا إمنا كان أصله أن الوالة الذين كانوا يصلون بالناس ملا فسدت أدياهنم ومل . يصح أن يؤمتن على قنطار دين
الصالة أحسن ما يفعل : هم، وال استطيعت إزالتهم صلي معهم ووراءهم، كما قال عثمانميكن ترك الصالة وراء

مث كان من الناس من إذا صلى معهم تقية أعادوا . الناس، فإذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساؤوا فآجتنب إساءهتم
  ويوجوب اإلعادة أقول،. الصالة هللا، ومنهم من كان جيعلها صالته

  .ك الصالة من ال يرضى من األئمة، ولكن يعيد سرا يف نفسه، وال يؤثر ذلك عند غريهفال ينبغي ألحد أن يتر
وأما أحكامه إن كان واليا فينفذ منها ما وافق احلق ويرد ما خالفه، وال ينقض حكمه الذي أمضاه حبال، : الرابعة

  .حلق ظاهروال تلتفتوا إىل غري هذا القول من رواية تؤثر أو قول حيكى، فإن الكالم كثري وا
ال خالف يف أنه يصح أن يكون رسوال عن غريه يف قول يبلغه أو شيء يوصله، أو إذن يعلمه، إذا مل خيرج : اخلامسة

وهذا جائز للضرورة الداعية اليه، فإنه لو مل يتصرف . عن حق املرسل، واملبلغ، فإن تعلق به حق لغريمها مل يقبل قوله
  .واهللا أعلم. ل مل حيصل منها شيء لعدمهم يف ذلكبني اخللق يف هذه املعاين إال العدو

إن املسلمني كلهم عدول حىت تثبت اجلرحة، ألن اهللا تعاىل أمر : من قال. ويف اآلية دليل على فساد: السادسة
بالتثبت قبل القبول، وال معىن للتثبت بعد إنفاذ احلكم، فإن حكم احلاكم قبل التثبت فقد أصاب احملكوم عليه 

  .جبهالة
فإن قضى مبا يغلب على الظن مل يكن ذلك عمال جبهالة، كالقضاء بالشاهدين العدليني، وقبول قول العامل : لسابعةا

ذكر هذه املسألة القشريي، والذي قبلها . وإمنا العمل باجلهالة قبول قول من ال حيصل غلبة الظن بقبوله. اجملتهد
  .املهدوي

كُْم َرُسولَ اللَِّه لَْو ُيِطيُعكُْم ِفي كَِثريٍ ِمَن الْأَْمرِ لَعَنِتُّْم وَلَِكنَّ اللََّه حَبََّب إِلَْيكُُم َواْعلَُموا أَنَّ ِفي{ ٨ - ٧: اآلية - ٣



اللَِّه َونِْعَمةً وَاللَُّه نَ، فَْضالً ِمَن الِْأَميانَ َوَزيََّنُه ِفي قُلُوبِكُْم َوكَرََّه إِلَْيكُُم الْكُفَْر وَالْفُسُوَق وَالِْعْصَيانَ أُولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدو
  }َعِليٌم َحكِيٌم

لَْو ُيِطيُعكُْم ِفي كَِثريٍ {. فال تكذبوا، فإن اهللا يعلمه أنباءكم فتفتضحون} َواْعلَُموا أَنَّ ِفيكُمْ َرسُولَ اللَِّه{: قوله تعاىل
وإمث، فإنه لو قتل القوم الذين سعى هبم  أي لو تسارع إىل ما أردمت قبل وضوح األمر لنالكم مشقة} ِمَن الْأَْمرِ لَعَنِتُّْم

ومعىن طاعة . الوليد بن عقبة إليه لكان خطأ، ولعنت من أراد إيقاع اهلالك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم
والعنت . عنت الرجل: والعنت اإلمث، يقال. اإلئتمار مبا يأمر به فيما يبلغونه عن الناس والسماع منهم: الرسول هلم

القول " التوبة"والعنت أيضا الوقوع يف أمر شاق، وقد مضى يف آخر ". النساء"الفجور والزين، كما يف سورة  أيضا
هذا خطاب للمؤمنني املخلصني الذين ال } لَِكنَّ اللََّه حَبََّب إِلَْيكُُم الِْأَميانَ{. بأكثر من هذا] ١٢٨: التوبة[} َعنِتُّْم{يف 

} َوَزيََّنُه ِفي قُلُوبِكُْم{. لم وال خيربون بالباطل، أي جعل اإلميان أحب األديان إليكميكذبون النيب صلى اهللا عليه وس
ويف هذا رد على القدرية واإلمامية وغريهم، . أي حسنه إليكم حىت اخترمتوه} ِفي قُلُوبِكُْم{. بتوفيقه} َوَزيَّنَُه{

وخلق أفعاهلم وصفاهتم واختالف ألسنتهم  فهو سبحانه املنفرد خبلق ذوات اخللق. حسب ما تقدم يف غري موضع
وقاله . يريد به الكذب خاصة: قال ابن عباس} َوكَرَّهَ إِلَْيكُُم الْكُفَْر َوالْفُسُوَق َوالِْعْصَيانَ{. وألواهنم، ال شريك له

وقد . والفأرة من جحرها. كل ما خرج عن الطاعة، مشتق من فسقت الرطبة خرجت من قشرها: وقيل. ابن زيد
يعين } أُولَِئَك{: مث انتقل من اخلطاب إىل اخلرب فقال. والعصيان مجع املعاصي. القول فيه مستوىف" البقرة"ى يف مض

َوَما آَتْيُتمْ {: كقوله تعاىل} الرَّاِشُدونَ{هم الذين وفقهم اهللا فحبب إليهم اإلميان وكره إليهم الكفر أي قبحه عندهم 
  :قال النابغة]. ٣٩: الروم[} ِه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمْضِعفُونَِمْن َزكَاٍة ُترِيُدونَ َوْجَه اللَّ
  أقَوْت وطال عليها سالف األمد... يا داَرَميَّةَ بالعلياء فالسند 

  .والرشد االستقامة على طريق احلق مع تصلب فيه، من الرشاد وهي الصخرة

  :وأنشد. كل صخرة رشادة: قال أبو الوازع
  ني الضوء من صم الرشادصل... وغري مقلد ومومشات 

} وَاللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم{. أي فعل اهللا ذلك بكم فضال، أي الفضل والنعمة، فهو مفعول له} فَْضالً ِمَن اللَِّه َونِْعَمةً{
  .يف تدبريكم} َحِكيٌم{مبا يصلحكم } َعِليٌم{

وا َبيَْنُهَما فَإِنْ َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى الْأُْخَرى فَقَاِتلُوا الَِّتي َتبِْغي حَتَّى َوإِنْ طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُوا فَأَْصِلُح{ ٩: اآلية
  }ِطَنيَتِفيَء إِلَى أَْمرِ اللَِّه فَإِنْ فَاَءْت فَأَْصِلحُوا بَْيَنُهَما بِالَْعْدلِ َوأَقِْسطُوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الْمُقِْس

  :فيه عشر مسائل
يا نيب اهللا، : قلت: روى املعتمر بن سليمان عن أنس بن مالك قال} َوإِنْ طَائِفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني{: عاىلقوله ت: األوىل

لو أتيت عبداهللا بن أيب؟ فانطلق إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فركب محار وانطلق املسلمون ميشون، وهي أرض 
واهللا : فقال رجل من األنصار. إليك عين فواهللا لقد أذاين ننت محارك :سبخة، فلما أتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

فغضب لعبداهللا رجل من قومه، وغضب لكل واحد منهما . حلمار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أطيب رحيا منك
لت يف األوس نز: وقال جماهد. أصحابه، فكان بينهم حرب باجلريد واأليدي والنعال، فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه اآلية

أن األوس : ومثله عن سعيد بن جبري. تقاتل حيان من األنصار بالعصي والنعال فنزلت اآلية: قال جماهد. واخلزرج
  واخلزرج كان بينهم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتال



صار كانت بينهما مداراة يف نزلت يف رجلني من األن: وقال قتادة. بالسعف والنعال وحنوه، فأنزل اهللا هذه اآلية فيهم
ودعاه اآلخر إىل أن حياكمه إىل رسول اهللا صلى اهللا . آلخذن حقي عنوة، لكثرة عشريته: حق بينهما فقال أحدمها

عليه وسلم فأيب أن يتبعه، فلم يزل األمر بينهما حىت تواقعا وتناول بعضهم بعضا باأليدي والنعال والسيوف، فنزلت 
نزلت يف حرب ُسمري وحاطب، وكان مسري قتل حاطبا، فاقتتل األوس واخلزرج حىت أتاهم : وقال الكليب. هذه اآلية

: وقال السدي. وأمر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني أن يصلحوا بينهما. النيب صلى اهللا عليه وسلم، فنزلت
مع زوجها، أرادت أن تزور  أم زيد حتت رجل من غري األنصار، فتخاصمت: كانت امرأة من األنصار يقال هلا

قومها فحبسها زوجها وجعلها يف علية ال يدخل عليها أحد من أهلها، وأن املرأة بعثت إىل قومها، فجاء قومها 
فأنزلوها لينطلقوا هبا، فخرج الرجل فاستغاث أهله فخرج بنو عمه ليحولوا بني املرأة وأهلها، فتدافعوا وجتالدوا 

ائفة تتناول الرجل الواحد واجلمع واألثنني، فهو مما محل على املعىن دون اللفظ، ألن والط. بالنعال، فنزلت اآلية
وقرأ . } حىت يفيؤوا إىل أمر اهللا فإن فاؤوا فخذوا بينهم بالقسط{ويف قراءة عبداهللا . الطائفتني يف معىن القوم والناس

وقال ابن عباس يف قوله عز . القول فيه" التوبة"وقد مضى يف آخر . على لفظ الطائفتني} اقتتلتا{ابن أيب عبلة 
. الواحد فما فوقه، والطائفة من الشيء القطعة منه: قال] ٢: الروم[} لَْيشَْهْد َعذَاَبُهَما طَاِئفَةٌ ِمَن الُْمْؤِمنَِني{: وجل

تعدت ومل جتب إىل } لَى الْأُْخَرىفَإِنْ بََغْت إِْحَداُهَما َع{. بالدعاء إىل كتاب اهللا هلما أو عليهما} فَأَصِْلُحوا َبْيَنُهمَا{
أي فإن } فَإِنْ فَاَءْت{. أي ترجع إىل كتابه} َحتَّى َتِفيَء إِلَى أَْمرِ اللَِّه{. التطاول والفساد: والبغي. حكم اهللا وكتابه

: وقيل. اس فال تقتتلواأقسطوا أيها الن} َوأَقِْسطُوا{. أي امحلومها على اإلنصاف} فَأَصِْلُحوا َبْيَنُهَما بِالَْعْدلِ{رجعت 
  .أي العادلني احملقني} إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسطَِني{. أقسطوا أي اعدلوا

فإن . ال ختلو الفئتان من املسلمني يف اقتتاهلما، إما أن يقتتال على سبيل البغي منهما مجيعا أو ال: قال العلماء: الثانية
فإن مل يتحاجزا ومل . مبا يصلح ذات البني ويثمر املكافة واملوادعةكان األول فالواجب يف ذلك أن ميشي بينهما 
وأما إن كان الثاين وهو أن تكون إحدامها باغية على األخرى، . يصطلحا وأقامتا على البغي صري إىل مقاتلتهما

فإن . لعدلفالواجب أن تقاتل فئة البغي إىل أن تكف وتتوب، فإن فعلت أصلح بينها وبني املبغي عليها بالقسط وا
التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتامها عند أنفسهما حمقة، فالواجب إزالة الشبهة باحلجة النرية 

فإن ركبتا منت اللجاج ومل تعمال على شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع . والرباهني القاطعة على مراشد احلق
  .واهللا أعلم. الباغيتني احلق بعد وضرحه هلما فقد حلقتا بالفئتني

وعلى . يف هذه اآلية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية املعلوم بغيها على اإلمام أو على أحد من املسلمني: الثالثة
ولو كان قتال املؤمن الباغي " . قتال املؤمن كفر: "فساد قول من منع من قتال املؤمنني، واحتج بقوله عليه السالم

من متسك باإلسالم وامتنع : اىل قد أمر بالكفر، تعاىل اهللا عن ذلك وقد قاتل الصديق رضي اهللا عنهكفرا لكان اهللا تع
لو : وقال الطربي. من الزكاة، وأمر أال يتبع ُمولٍّ، وال جيهز على جريح، ومل حتل أمواهلم، خبالف الواجب يف الكفار

م املنازل ملا أقيم حد وال أبطل باطل، ولوجد أهل كان الواجب يف كل اختالف يكون بني الفريقني اهلرب منه ولزو
النفاق والفجور سبيال إىل استحالل كل ما حرم اهللا عليهم من أموال املسلمني وسيب نسائهم وسفك دمائهم، بأن 

  " .خذوا على أيدي سفهائكم: "يتحزبوا عليهم، ويكف املسلمون أيديهم عنهم، وذلك خمالف لقوله عليه السالم
هذه اآلية أصل يف قتال املسلمني، والعمدة يف حرب املتأولني، وعليها عول : ال القاضي أبو بكر بن العريبق: الرابعة

" . تقتل عمارا الفئة الباغية: "الصحابة، وإليها جلأ األعيان من أهل امللة، وإياها عين النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله
  وقوله عليه السالم يف شأن



تقتلهم أوىل : "، والرواية األوىل أصح، لقوله عليه السالم" ى خري فرقة أو على حسني فرقةخيرجون عل: "اخلوارج
فتقرر عند علماء املسلمني وثبت بدليل . وكان الذي قتلهم علي بن أيب طالب ومن كان معه" . الطائفتني إىل احلق

واجب حىت يفيء إىل احلق وينقاد إىل  الدين أن عليا رضي اهللا عنه كان إماما، وأن كل من خرج عليه باغ وأن قتال
ال أكون أول : الصلح، ألن عثمان رضي اهللا عنه قتل والصحابة برآء من دمه، ألنه منع من قتال من ثار عليه وقال

. من خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أمته بالقتل، فصرب على البالء، واستسلم للمحنة وفدى بنفسه األمة
لناس سدي، فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر يف الشوري، وتدافعوها، وكان علي مث مل ميكن ترك ا

كرم اهللا وجهه أحق هبا وأهلها، فقبلها حوطة على األمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطل، أو يتخرق أمرها إىل 
لشام يف شرط البيعة التمكن من فلما بويع له طلب أهل ا. فرمبا تغري الدين وانقض عمود اإلسالم. ما ال يتحصل

ال : فقالوا. ادخلوا يف البيعة واطلبوا احلق تصلوا إليه: قتلة عثمان وأخذ القود منهم، فقال هلم علي رضي اهللا عنه
فكان علي يف ذلك أشد رأيا وأصوب قيال، ألن عليا لو . تستحق بيعة وقتلة عثمان معك تراهم صباحاً ومساًء

ت هلم قبائل وصارت حربا ثالثة، فانتظر هبم أن يستوثق األمر وتنعقد البيعة، ويقع الطلب تعاطى القود منهم لتعصب
  .من األولياء يف جملس احلكم، فيجري القضاء باحلق

وكذلك جرى . وال خالف بني األمة أنه جيوز لإلمام تأخري القصاص إذا أدى ذلك إىل إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة
ما خلعا عليا من والية وال اعترضا عليه يف ديانة، وإمنا رأيا أن البداءة بقتل أصحاب عثمان لطلحة والزبري، فإهنما 

  .أوىل
إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غري : وقال جلة من أهل العلم. فهذا قول يف سبب احلرب الواقع بينهم: قلت

 عن أنفسهم لظنه أن الفريق اآلخر قد عزمية منهم على احلرب بل فجأة، وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقني
  غدر به، ألن األمر كان قد انتظم بينهم،

فخاف قتلة عثمان رضي اهللا عنه من التمكني منهم واإلحاطة هبم، فاجتمعوا . ومت الصلح والتفرق على الرضا
كرين، وختتلف وتشاوروا واختلفوا، مث أتفقت آراوهم على أن يفترقوا فريقني، ويبدأوا باحلرب سحرة يف العس

: والفريق الذي يف عسكر طلحة والزبري. غدر طلحة والزبري: السهام بينهم، ويصيح الفريق الذي يف عسكر علي
فتم هلم ذلك على ما دبروه، ونشبت احلرب، فكان كل فريق دافعا ملكرته عند نفسه، ومانعا من . غدر علي

وهذا . ، إذ وقع القتال واالمتناع منهما على هذه السبيلوهذا صواب من الفريقني وطاعة هللا تعاىل. اإلشاطة بدمه
  .واهللا أعلم. هوالصحيح املشهور

وهو فرض على الكفاية إذا قام به . أمر بالقتال} فَقَاِتلُوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إِلَى أَْمرِ اللَِّه{: قوله تعاىل: اخلامسة
صحابة رضي اهللا عنهم عن هذه املقامات، كسعد بن أيب وقاص البعض سقط عن الباقني، ولذلك ختلف قوم من ال

وصوب ذلك علي بن أيب طالب هلم، واعتذر إليه كل واحد منهم . وعبداهللا بن عمرو وحممد بن مسلمة وغريهم
مل تكن ممن : ويروي أن معاوية رضي اهللا عنه ملا أفضى إليه األمر، عاتب سعدا على ما فعل، وقال له. بعذر قبله منه

فتبني . ندمت على تركي قتال الفئة الباغية: فقال له سعد. أصلح بني الفئتني حني أقتتال، وال ممن قاتل الفئة الباغية
  .واهللا أعلم. أنه ليس على الكل درك فيما فعل، وإمنا كان تصرفا حبكم االجتهاد وإعماال مبقتضى الشرع

ومن العدل يف صلحهم أال يطالبوا مبا جرى بينهم من دم } َما بِالَْعْدلِفَاَءْت فَأَصِْلُحوا َبْيَنُه{: قوله تعاىل: السادسة
وقد . وهذا أصل يف املصلحة. ويف طلبهم تنفري هلم عن الصلح واستشراء يف البغي. وال مال، فإنه تلف على تأويل



، إذ كان أحكام إن حكمة اهللا تعاىل يف حرب الصحابة التعريف منهم ألحكام قتال أهل التأويل: قال لسان األمة
  .قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول صلى اهللا عليه وسلم وفعله

إذا خرجت على اإلمام العدل خارجة باغية وال حجة هلا، قاتلهم اإلمام باملسلمني كافة أو من فيه كفاية، : السابعة
وال يقتل أسريهم وال . لح قوتلواويدعوهم قبل ذلك إىل الطاعة والدخول يف اجلماعة، فإن أبوا من الرجوع والص

وإذا قتل العادل الباغي، أو الباغي العادل . يتبع مدبرهم وال يذفف على جرحيهم، وال تسيب ذراريهم وال أمواهلم
  .إن العادل يرث الباغي، قياسا على القصاص: وقيل. وال يرث قاتل عمدا على حال. وهو وليه مل يتوارثا

وللشافعي . يضمنون: وقال أبو حنيفة. واخلوارج من دم أو مال مث تابوا مل يؤاخذوا به وما استهلكه البغاة: الثامنة
واملعول يف ذلك عندنا أن الصحابة رضي اهللا عنهم يف . وجه قول أيب حنيفة أنه إتالف بعدوان فيلزم الضمان. قوالن

  .ا وال ماال، وهم القدوةحروهبم مل يتبعوا مدبرا وال ذففوا على جريح وال قتلوا أسريا وال ضمنوا نفس
: ؟ قال" يا عبداهللا أتدري كيف حكم اهللا فيمن بغى من هذه األمة: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال ابن عمر

فأما ما ". ال جيهز على جرحيها وال يقتل أسريها وال يطلب طلب هارهبا وال يقسم فيئها: "فقال. اهللا ورسوله أعلم
  .كان قائما رد بعينه

إن كانت الباغية من قلة العدد حبيث ال منعة هلا : وذكر الزخمشري يف تفسريه. ا كله فيمن خرج بتأويل يسوغ لههذ
ضمنت بعد الفيئة ما جنت، وإن كانت كثرية ذات منعة وشوكة مل تضمن، إال عند حممد بن احلسن رمحه اهللا فإنه 

التجند أو حني تتفرق عند وضع احلرب أوزارها، فما وأما قبل التجمع و. كان يفيت بأن الضمان يلزمها إذا فاءت
على مذهب حممد واضح } فَأَْصِلحُوا َبيَْنُهَما بِالَْعْدلِ{: فحمل اإلصالح بالعدل يف قوله. جنته ضمنته عند اجلميع
 والذي ذكروا أن. وعلى قول غريه وجهه أن حيمل على كون الفئة الباغية قليلة العدد. منطبق على لفظ التنزيل

الغرض إماتة الضغائن وسل األحقاد دون ضمان اجلنايات، ليس حبسن الطباق املأمور به من أعمال العدل ومراعاة 
ألن املراد باالقتتال يف أول : مل قرن باإلصالح الثاين العدل دون األول؟ قلت: فإن قلت: قال الزخمشري. القسط

  تاآلية أن يقتتال باغيتني أو راكبيت شبهة، وأيتهما كان

فالذي جيب على املسلمني أن يأخذوا به يف شأهنما إصالح ذات البني وتسكني الدمهاء بإراءة احلق واملواعظ الشافية 
وليس كذلك إذا بغت إحدامها، فإن . ونفي الشبهة، إال إذا أصرتا فحينئذ جتب املقاتلة، وأما الضمان فال يتجه

  .الضمان متجه على الوجهني املذكورين
على بلد فأخذوا الصدقات وأقاموا احلدود وحكموا فيهم باألحكام، مل تثن عليهم ) أي البغاة(تغلبوا  ولو: التاسعة

الصدقات وال احلدود، وال ينقض من أحكامهم إال ما كان خالفا للكتاب أو السنة أو اإلمجاع، كما تنقض أحكام 
وروي . وروي عن أصبغ أنه جائز. وز حبالال جت: وقال ابن القاسم. أهل العدل والسنة، قال مطرف وابن املاجشون

فلم جيز كما لو . وبه قال أبو حنيفة، ألنه عمل بغري حق ممن ال جتوز توليته. عنه أيضا أنه ال جيوز كقول ابن القاسم
والعمدة لنا ما قدمناه من أن الصحابة رضي اهللا عنهم، ملا أجنلت الفتنة وارتفع اخلالف باهلدنة . مل يكونوا بغاة

الذي عندي أن ذلك ال يصلح، ألن الفتنة ملا اجنلت كان : قال ابن العريب. صلح، مل يعرضوا ألحد منهم يف حكموال
  .اإلمام هو الباغي، ومل يكن هناك من يعترضه واهللا أعلم

 ال جيوز أن ينسب إىل أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا اهللا: العاشرة
عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وأال نذكرهم إال بأحسن الذكر، حلرمة الصحبة 



هذا مع ما قد ورد من األخبار . ولنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن سبهم، وأن اهللا غفر هلم، وأخرب بالرضا عنهم
شهيد ميشي على وجه األرض، فلو كان ما خرج إليه من  من طرق خمتلفة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن طلحة

وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ يف التأويل وتقصريا يف الواجب عليه، . احلرب عصيانا مل يكن بالقتل فيه شهيدا
ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر . ألن الشهادة ال تكون إال بقتل يف طاعة، فوجب محل أمرهم على ما بيناه

بشر قاتل ابن صفية : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وقول. بار علي بأن قاتل الزبري يف النارمن أخ
  وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبري". بالنار

ومل ". شهيد: "غري عاصيني وال أمثني بالقتال، ألن ذلك لو كان كذلك مل يقل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف طلحة
وإذا كان . بل صواب أراهم اهللا االجتهاد. وكذلك من قعد غري خمطئ يف التأويل. قاتل الزبري يف النار خيرب أن

كذلك مل يوجب ذلك لعنهم والرباءة منهم وتفسيقهم، وإبطال فضائلهم وجهادهم، وعظيم غنائهم يف الدين، رضي 
تِلَْك أُمَّةٌ قَْد َخلَْت لََها َما كََسَبْت َولَكُْم َما {: وقد سئل بعضهم عن الدماء اليت أريقت فيما بينهم فقال. اهللا عنهم

تلك دماء طهر اهللا منها : وسئل بعضهم عنها أيضا فقال]. ١٤١: البقرة[} كََسْبُتْم َوال ُتْسأَلونَ َعمَّا كَانُوا َيْعَملُونَ
قال . ا ال يكون مصيبا فيهيعين يف التحرز من الوقوع يف خطأ، واحلكم على بعضهم مب. يدي، فال أخضب هبا لساين

إن سبيل ما جرت بني الصحابة من املنازعات كسبيل ما جرى بني إخوة يوسف : ومن أصحابنا من قال: ابن فورك
: وقال احملاسيب. مع يوسف، مث إهنم مل خيرجوا بذلك عن حد الوالية والنبوة، فكذلك األمر فيما جرى بني الصحابة

قتال شهده أصحاب : وقد سئل احلسن البصري عن قتاهلم فقال. قول فيها باختالفهمفأما الدماء فقد أشكل علينا ال
فنحن نقول : قال احملاسيب. حممد صلى اهللا عليه وسلم وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا
ليه، ونقف عند ما اختلفوا فيه كما قال احلسن، ونعلم أن القوم كانوا أعلم مبا دخلوا فيه منا، ونتبع ما اجتمعوا ع

  .وال نبتدع رأيا منا، ونعلم أهنم أجتهدوا وأرادوا اهللا عز وجل، إذ كانوا غري متهمني يف الدين، ونسأل اهللا التوفيق
  }نَإِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِخَْوةٌ فَأَْصِلحُوا َبْيَن أََخوَْيكُْم َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم تُْرَحُمو{ ١٠: اآلية

  :فيه ثالث مسائل
أخوة الدين أثبت من : أي يف الدين واحلرمة ال يف النسب، وهلذا قيل} إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِْخوَةٌ{: قوله تعاىل: األوىل

  أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع مبخالفة الدين،

قال رسول اهللا صلى اهللا : عنه قال ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا. وأخوة الدين ال تنقطع مبخالفة النسب
: ويف رواية" . ال حتاسدوا وال تباغضوا وال جتسسوا وال حتسسوا وال تناجشوا وكونوا عباد اهللا إخوانا: "عليه وسلم

ال حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اهللا إخوانا، املسلم "
حبسب أمريء من  -ويشري إىل صدره ثالث مرات  -ال يظلمه وال خيذله وال حيقره، التقوى ها هنا  أخو املسلم

ويف غري الصحيحني عن . لفظ مسلم" الشر أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه
ال يعيبه وال خيذله وال يتطاول عليه يف املسلم أخو املسلم ال يظلمه و: "أيب هريرة قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

البنيان فيستر عليه الريح إال بإذنه وال يؤذيه بقتار قدره إال أن يغرف له غرفة وال يشتري لبنيه الفاكهة فيخرجون 
  ".احفظوا والحيفظ منكم إال قليل: "مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم" . هبا إىل صبيان جاره وال يطعموهنم منها

بني األوس واخلزرج، على ما : وقيل. أي بني كل مسلمني ختاصما} فَأَصِْلُحوا َبْيَن أَخََوْيكُْم{: قوله تعاىل: يةالثان
َبلْ َيَداهُ {: أراد باألخوين الطائفتني، ألن لفظ التثنية يرد واملراد به الكثرة، كقوله تعاىل: وقال أبو علي. تقدم



وقرأ ابن سريين . أي أصلحوا بني كل أخوين، فهو آت على اجلميع: بو عبيدةوقال أ]. ٦٤: املائدة[} َمْبُسوطََتاِن
. } إخوانكم{وقرأ احلسن . بالتاء على اجلمع} بني إخوتكم{ونصر بن عاصم وأبو العالية واجلحدري ويعقوب 

  .بالياء على التثنية} أخويكم{: الباقون
يزيل اسم اإلميان، ألن اهللا تعاىل مساهم إخوة مؤمنني مع  يف هذه اآلية واليت قبلها دليل على أن البغي ال: الثالثة

سئل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وهو القدوة عن قتال أهل البغي من أهل : قال احلارث األعور. كوهنم باغني
  أمشركون هم؟: اجلمل وصفني

فما حاهلم؟ قال : قيل له.  إال قليالال، ألن املنافقني ال يذكرون اهللا: أمنافقون؟ قال: فقيل. ال، من الشرك فروا: قال
  .إخواننا بغوا علينا

َعَسى أَنْ َيكُنَّ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال َيْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْومٍ َعَسى أَنْ َيكُونُوا خَْيراً ِمنُْهْم َوال نَِساٌء ِمْن نَِساٍء{ ١١: اآلية
ْم َوال َتنَاَبُزوا بِالْأَلْقَابِ بِئَْس اِلاْسُم الْفُسُوُق َبْعدَ الِْأَمياِن َوَمْن لَْم َيُتْب فَأُولَِئَك ُهمُ َخيْراً ِمْنُهنَّ َوال َتلِْمُزوا أَْنفَُسكُ

  }الظَّاِلُمونَ
  :فيه أربع مسائل

وقيل . قيل عند اهللا} راً مِْنُهْمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْومٍ َعَسى أَنْ َيكُوُنوا َخْي{: قوله تعاىل: األوىل
ومسخرا ) بالتحريك(سخرت منه أسخر سخرا . والسخرية االستهزاء. أي معتقدا وأسلم باطنا} خريا منهم{

سخرت منه وسخرت به، : وقال األخفش. وحكى أبو زيد سخرت به، وهو أردأ اللغتني). بالضم(وسخرا 
واالسم السخرية والسخري، وقرئ هبما قوله . يقالوضحكت منه وضحكت به، وهزئت منه وهزئت به، كل 

خادم : يقال. وفالن سخرة، يتسخر يف العمل. وقد تقدم] ٣٢: الزخرف[} ِليَتَِّخذَ َبْعُضُهْم بَْعضاً ُسخْرِيّاً{: تعاىل
  .يسخرمن الناس) بفتح اخلاء(وسخرة . ورجل سخرة أيضا يسخر منه. سخرة
نزلت يف ثابت بن قيس بن مشاس كان يف أذنه وقر، فإذا سبقوه : ل ابن عباسواختلف يف سبب نزوهلا، فقا: الثانية

اىل جملس النيب صلى اهللا عليه وسلم أوسعوا له إذا أتى حىت جيلس إىل جنبه ليسمع ما يقول، فأقبل ذات يوم وقد 
وسلم أخذ أصحابه فاتته من صالة الفجر ركعة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما انصرف النيب صلى اهللا عليه 

  جمالسهم منه،

فرفض كل رجل منهم مبجلسه، وعضوا فيه فال يكاد يوسع أحد ألحد حىت يظل الرجل ال جيد جملسا فيظل قائما، 
تفسحوا تفسحوا، ففسحوا له حىت انتهى إىل النيب صلى : فلما انصرف ثابت من الصالة ختطي رقاب الناس ويقول

قد وجدت جملسا فأجلس فجلس ثابت من خلفه : فقال له الرجل. تفسح: قال لهاهللا عليه وسلم وبينه وبينه رجل ف
ابن فالنة يعريه هبا، يعين أما له يف اجلاهلية، فاستحيا الرجل، : من هذا؟ قالوا فالن، فقال ثابت: مغضبا، مث قال

بفقراء الصحابة، استهزؤوا " السورة"نزلت يف وفد بين متيم الذي تقدم ذكرهم يف أول : وقال الضحاك. فنزلت
مثل عمار وخباب وابن فهرية وبالل وصهيب وسلمان وسامل موىل أيب حذيفة وغريهم، ملا رأوا من رثاثة حاهلم، 

ال يسخر من ستر اهللا عليه : وقال ابن زيد. هو سخرية الغين من الفقري: وقال جماهد. فنزلت يف الذين آمنوا منهم
نزلت يف عكرمة بن أيب جهل حني قدم : وقيل. يف الدنيا خري له يف اآلخرة ذنوبه ممن كشفه اهللا، فلعل إظهار ذنوبه

فشكا ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه . املدينة مسلما، وكان املسلمون إذا رأوه قالوا ابن فرعون هذه األمة
  .وسلم فنزلت



احلال أو ذا عاهة يف بدنه أو غري وباجلملة فينبغي أال جيتريء أحد على االستهزاء مبن يقتحمه بعينه إذا رءاه رث 
لبيق يف حمادثته، فلعله أخلص ضمريا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفته، فيظلم نفسه بتحقري من وقره اهللا، 

لو رأيت : ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصوهنم من ذلك أن قال عمرو بن شرحبيل. واالستهزاء مبن عظمه اهللا
البالء موكل بالقول، : وعن عبداهللا بن مسعود. شيت أن أصنع مثل الذي صنعرجال يرضع عنزا فضحكت منه خل

  :قال زهري. يف اللغة للمذكرين خاصة} قوم{و . لو سخرت من كلب خلشيت أن أحول كلبا
  أقوم آل حصن أم نساء... وما أدري وسوف إخال أدري 

ئم، مث استعمل يف كل مجاعة وإن مل يكونوا إنه مجع قا: وقيل. ومسوا قوما ألهنم يقومون مع داعيهم يف الشدائد
  .بيانه" البقرة"وقد يدخل يف القوم النساء جمازا، وقد مضى يف . قائمني

. أفرد النساء بالذكر ألن السخرية منهن أكثر} َوال نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى أَنْ َيكُنَّ خَْيراً ِمْنهُنَّ{: قوله تعاىل: الثالثة
نزلت يف امرأتني من : قال املفسرون. فشمل اجلميع] ١: نوج[} إِنَّا أَْرَسلَْنا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه{: وقد قال اهللا تعاىل

وهو ثوب أبيض،  -أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم سخرتا من أم سلمة، وذلك أهنا ربطت خصريها بسبيبة 
انظري ما جتر خلفها : ضي اهللا عنهماوسدلت طرفيها خلفها فكانت جترها، فقالت عائشة حلفصة ر -ومثلها السب 

نزلت يف نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم، عرين أم : وقال أنس وابن زيد. كأنه لسان كلب، فهذه كانت سخريتهما
وقال عكرمة عن ابن . نزلت يف عائشة، أشارت بيدها إىل أم سلمة، يا نيب اهللا إهنا لقصرية: وقيل. سلمة بالقصر

يا رسول اهللا، إن النساء : يي بن أخطب أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالتإن صفية بنت ح: عباس
هال قلت إن أيب هارون وإن عمي : "يعرينين، ويقلن يل يا يهودية بنت يهوديني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فأنزل اهللا هذه اآلية" . موسى وإن زوجي حممد
ما يسرين أين : "حكيت للنيب صلى اهللا عليه وسلم رجال، فقال: ة قالتيف صحيح الترمذي عن عائش: الرابعة

هكذا، يعين أهنا  -وقالت بيدها  -يا رسول اهللا، إن صفية امرأة : قالت فقلت" . حكيت رجال وأن يل كذا وكذا
ى النىب صلى هن: ويف البخاري عن عبداهللا بن زمعة قال" . لقد مزجت بكلمة لو مزج هبا البحر ملزج: "فقال. قصرية

مل يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل مث لعله : "وقال. اهللا عليه وسلم أن يضحك الرجل مما خيرج من األنفس
إن اهللا ال ينظر إىل صوركم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال". يعانقها

حديث عظيم يترتب عليه أال يقطع بعيب أحد ملا يرى عليه من وهذا ". وأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم
  صور أعمال الطاعة أو املخالفة، فلعل من حيافظ على األعمال الظاهرة يعلم اهللا من قلبه وصفا مذموما ال تصح

عمال فاأل. ولعل من رأينا عليه تفريطا أو معصية يعلم اهللا من قلبه وصفا حممودا يغفر له بسببه. معه تلك األعمال
ويترتب عليها عدم الغلو يف تعظيم من رأينا عليه أفعاال صاحلة، وعدم االحتقار ملسلم . أمارات ظنية ال أدلة قطعية

فتدبر هذا، فإنه نظر دقيق، وباهللا . بل حتتقر وتذم تلك احلالة السيئة، ال تلك الذات املسيئة. رأينا عليه أفعاال سيئة
  .التوفيق

  :فيه ثالث مسائل} ِمُزوا أَْنفَُسكُْمَوال َتلْ{: قوله تعاىل
َوِمنُْهْم َمْن َيلِْمُزَك {: عند قوله تعاىل" التوبة"العيب، وقد مضى يف : اللمز} َوال َتلِْمُزوا أَْنفَُسكُْم{: قوله تعاىل: األوىل

.  يكون إال باللسانواهلمز ال. اللمز باليد والعني واللسان واإلشارة: وقال الطربي]. ٥٨: التوبة[} ِفي الصََّدقَاِت
أي ال يقتل بعضكم بعضا، ألن املؤمنني كنفس ] ٢٩: النساء[} َوال َتقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم{: وهذه اآلية مثل قوله تعاىل



يعين يسلم بعضكم على ] ٦١: النور[} فََسلُِّموا َعلَى أَنْفُِسكُْم{: وكقوله تعاىل. واحدة، فكأنه بقتل أخيه قاتل نفسه
ال يطعن بعضكم على : وقال ابن عباس وجماهد وقتادة وسعيد بن جبري. ال يعب بعضكم بعضا: واملعىن. بعض
تنبيه على أن } أنفسكم{: ويف قوله. بالضم} وال ُتلمزوا{: وقرئ. ال يلعن بعضكم بعضا: وقال الضحاك. بعض

املؤمنون كجسد واحد إن : "لمالعاقل ال يعيب نفسه، فال ينبغي أن يعيب غريه ألنه كنفسه، قال صلى اهللا عليه وس
إذا أردت أن تنظر العيوب : وقال بكر بن عبداهللا املزين" . اشتكى عضو منه تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

يبصر أحدكم القذاة يف : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. مجة فتأمل عيابا، فإنه إمنا يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب
  :قال الشاعر. من سعادة املرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غريه: وقيل" يف عينه عني أخيه ويدع اجلذع

  أشغله عن عيوبه ورعه... املرء إن كان عاقال ورعا 
  عن وجع الناس كلهم وجعه... كما السقيم املريض يشغله 

  :وقال آخر
  فيهتك اهللا سترا عن مساويكا... ال تكشفن مساوي الناس ما ستروا 

  وال تعب أحدا منهم مبا فيكا... سن ما فيهم إذا ذكروا واذكر حما
املصدر، ) بالتسكني(والنبز . اللقب، واجلمع األنباز" بالتحريك"النبز } َوال تََناَبزُوا بِالْأَلْقَابِ{: قوله تعاىل: الثانية
. نبز والنزب لقب السوءويقال ال. وفالن ينبز بالصبيان أي يلقبهم، شدد للكثرة. نبزه ينبزه نبزا، أي لقبه: تقول

كان الرجل منا يكون له : ويف الترمذي عن أيب جبرية بن الضحاك قال. أي لقب بعضهم بعضا: وتنابزوا باأللقاب
. قال هذا حديث حسن. }َوال َتنَاَبُزوا بِالْأَلْقَابِ{: االمسني والثالثة فيدعي ببعضها فعسى أن يكره، فنزلت هذه اآلية

ويف . وأبو زيد سعيد بن الربيع صاحب اهلروي ثقة. و ثابت بن الضحاك بن خليفة األنصاريوأبو جبرية هذا هو أخ
َوال َتنَاَبُزوا بِالْأَلْقَابِ بِئَْس اِلاْسُم الْفُسُوُق َبْعَد الِْأَميانِ {فينا نزلت هذه اآلية، يف بين سلمة : مصنف أيب داود عنه قال

وليس منا رجل إال وله امسان أو ثالثة، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال} 
} َوال َتَناَبُزوا بِالْأَلْقَابِ{: وسلم يقول يا فالن فيقولون مه يا رسول اهللا، إنه يغضب من هذا االسم، فنزلت هذه اآلية

. يهودي يا نصراين، فنزلت كان الرجل يعري بعد إسالمه بكفره يا: قال احلسن وجماهد -وقول ثان . فهذا قول
هو قول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق، وقاله جماهد واحلسن : وقال قتادة. وروي عن قتادة وأيب العالية وعكرمة

. أي بئس أن يسمى الرجل كافرا أو زانيا بعد إسالمه وتوبته، قال ابن زيد} بِئَْس اِلاْسُم الْفُسُوُق َبْعَد الِْأَمياِن{. أيضا
من قال ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها إن "ويف الصحيح . املعىن أن من لقب أخاه أو سخر منه فهو فاسق: وقيل

. فمن فعل ما هنى اهللا عنه من السخرية واهلمز والنبز فذلك فسوق وذلك ال جيوز". كان كما قال وإال رجعت عليه
  يه وسلم فنازعهوقد روي أن أبا ذر رضي اهللا عنه كان عند النيب صلى اهللا عل

ما ترى ها هنا أمحر وأسود ما أنت بأفضل : "يا ابن اليهودية فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: رجل فقال له أبو ذر
التنابز باأللقاب أن يكون الرجل قد عمل : وقال ابن عباس. }َوال َتنَاَبزُوا بِالْأَلْقَابِ{: يعين بالتقوى، ونزلت" منه

من عري مؤمنا : "يدل عليه ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. اهللا أن يعري مبا سلفالسيئات مث تاب، فنهى 
  " .بذنب تاب منه كان حقا على اهللا أن يبتليه به ويفضحه فيه يف الدنيا واآلخرة

منه وقع من ذلك مستثين من غلب عليه االستعمال كاألعرج واألحدب ومل يكن له فيه كسب جيد يف نفسه : الثالثة
وقد ورد لعمر اهللا من ذلك يف كتبهم ما ال أرضاه : قال ابن العريب. عليه، فجوزته األمة وأتفق على قول أهل امللة



مطني، ألنه وقع يف : وكذلك قوهلم يف حممد بن سليمان احلضرمي. فلقب هبا" خرزة"يف صاحل جزرة، ألنه صحف 
: وقد كان موسى بن علي بن رباح املصري يقول. ا يف الدينطني وحنو ذلك مما غلب على املتأخرين، وال أراه سائغ

أن كل : والذي يضبط هذا كله. ال أجعل أحدا صغر اسم أيب يف حل، وكان الغالب على امسه التصغري بضم العني
  .واهللا أعلم. ما يكره اإلنسان إذا نودي به فال جيوز ألجل األذية

باب ما جيوز من ذكر (يف . من اجلامع الصحيح) كتاب األدب(يف  وعلى هذا املعىن ترجم البخاري رمحه اهللا: قلت
ما يقول ذو : "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال) الناس حنو قوهلم الطويل والقصري ال يراد به شني الرجل

مبا حيب، أال تضمنت اآلية املنع من تلقيب اإلنسان مبا يكره، وجيوز تلقيبه : قال أبو عبداهللا بن خويز منداد" اليدين
ترى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لقب عمر بالفاروق، وأبا بكر بالصديق، وعثمان بذي النورين، وخزمية بذي 

  .الشهادتني، وأبا هريرة بذي الشمالني وبذي اليدين، يف أشباه ذلك

وهلذا " . مسائه إليهمن حق املؤمن على املؤمن أن يسميه بأحب أ"روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : الزخمشري
ولقد لقب أبو بكر . أشيعوا الكين فإهنا منبهة: كانت التكنية من السنة واألدب احلسن، قال عمر رضي اهللا عنه

وقل من املشاهري يف اجلاهلية واإلسالم من . بالعتيق والصديق، وعمر بالفاروق، ومحزة بأسد اهللا، وخالد بسيف اهللا
جتري يف خماطباهتم ومكاتباهتم  -من العرب والعجم  -اب احلسنة يف األمم كلها ومل تزل هذه األلق. ليس له لقب
وقد وصف رسول اهللا صلى اهللا عليه . فأما مستحب األلقاب ومستحسنها فال يكره: قال املاوردي. من غري نكري

  .وسلم عددا من أصحابه بأوصاف صارت هلم من أجل األلقاب
وقد سئل عبداهللا بن املبارك عن . إذا أريد هبا الصفة ال العيب فذلك كثريفأما ما يكون ظاهرها الكراهة : قلت

إذا أردت صفته ومل ترد : ُحميد الطويل، وسليمان األعمش، وُحميد األعرج، ومروان األصغر، فقال: الرجل يقول
يف . جريقبل احل -يعين عمر  -رأيت األصلع : ويف صحيح مسلم عن عبداهللا بن سرجس قال. عيبه فال بأس به
  .رواية األصيلع

ألنفسهم } فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ{. أي عن هذه األلقاب اليت يتأذى هبا السامعون} َوَمْن لَْم َيُتْب{: قوله تعاىل
  .بارتكاب هذه املناهي

نِّ إِثٌْم َوال َتَجسَُّسوا َوال َيْغَتْب بَْعُضكُْم بَْعضاً َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اجَْتنُِبوا كَِثرياً ِمَن الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّ{ ١٢: اآلية
  }أَُيِحبُّ أََحدُكُْم أَنْ َيأْكُلَ لَْحمَ أَِخيِه مَْيتاً فَكَرِْهُتُموُه َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َتوَّاٌب َرِحيٌم

  :فيه عشر مسائل
إهنا نزلت يف رجلني من أصحاب النيب صلى : قيل} َتنِبُوا كَِثرياً ِمَن الظَّنَِّيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْج{: قوله تعاىل: األوىل

  وذلك أن النيب. اهللا عليه وسلم اغتابا رفيقهما

فضم سلمان إىل رجلني، . صلى اهللا عليه وسلم كان إذا سافر ضم الرجل احملتاج إىل الرجلني املوسرين فيخدمهما
انطلق فاطلب : ه فنام ومل يهيئ هلما شيئا، فجاءا فلم جيدا طعاما وإداما، فقاال لهفتقدم سلمان إىل املنزل فغلبته عينا

اذهب إىل أسامة بن : "لنا من النيب صلى اهللا عليه وسلم طعاما وإداما، فذهب فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
عليه وسلم، فذهب إليه، وكان أسامة خازن النيب صلى اهللا " زيد فقل له إن كان عندك فضل من طعام فليعطك

مث بعثا سلمان إىل طائفة من . قد كان عنده ولكنه خبل: ما عندي شيء، فرجع إليهما فأخربمها، فقاال: فقال أسامة
مث انطلقا يتجسسان هل عند . لو بعثنا سلمان إىل بئر ُسمَيحة لغار ماؤها: الصحابة فلم جيد عندهم شيئا، فقاال



يا نيب اهللا، واهللا : فقاال" مايل أرى خضرة اللحم يف أفواهكما: "اهللا عليه وسلم فقال أسامة شيء، فرآمها النيب صلى
َيا أَيَُّها الَِّذيَن {: فنزلت" ولكنكما ظلتما تأكالن حلم سلمان وأسامة: "فقال. ما أكلنا يف يومنا هذا حلما وال غريه

أي ال تظنوا بأهل اخلري سوءا إن كنتم تعلمون من . ذكره الثعليب} نِّ إِثٌْمآَمُنوا اْجَتنِبُوا كَِثرياً ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّ
  .ظاهر أمرهم اخلري

إياكم والظن فإن الظن أكذب : "ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: الثانية
لفظ "  تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانااحلديث وال حتسسوا وال جتسسوا وال تناجشوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال

وحمل التحذير والنهي إمنا هو هتمة ال سبب هلا يوجبها، . فالظن هنا ويف اآلية هو التهمة: قال علماؤنا. البخاري
ودليل كون الظن هنا مبعىن التهمة قوله . كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب اخلمر مثال ومل يظهر عليه ما يقتضي ذلك

وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خرب ذلك ويبحث عنه، ويتبصر } ال َتَجسَُّسواَو{: تعاىل
والذي مييز : وإن شئت قلت. فنهى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك. ويستمع لتحقيق ما وقع له من تلك التهمة

ة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الظنون اليت جيب اجتناهبا عما سواها، أن كل ما مل تعرف له أمار
  .االجتناب

وذلك إذا كان املظنون به ممن شوهد منه الستر والعالج، وأونست منه األمانة يف الظاهر، فظن الفساد به واخليانة 
إن اهللا حرم من "وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . حمرم، خبالف من أشتهره الناس بتعاطي الريب واجملاهرة باخلبائث

كنا يف زمن الظن بالناس فيه حرام، وأنت اليوم يف زمن : وعن احلسن". سلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوءامل
  .اعمل واسكت وظن يف الناس ما شئت

حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه األدلة فيجوز احلكم هبا، وأكثر أحكام الشريعة مبنية : وللظن حالتان: الثالثة
أن يقع يف : واحلالة الثانيه. وخرب الواحد وغري ذلك من قيم املتلفات وأروش اجلناياتعلى غلبة الظن، كالقياس 

النفس شيء من غري داللة فال يكون ذلك أوىل من ضده، فهذا هو الشك، فال جيوز احلكم به، وهو املنهي عنه على 
. حتكما يف الدين ودعوى يف املعقولوقد أنكرت مجاعة من املبتدعة تعبداهللا بالظن وجواز العمل به، . ما قررناه آنفا

ورمبا تعلقوا حبديث أيب . وليس يف ذلك أصل يعول عليه، فإن البارئ تعاىل مل يذم مجيعه، وإمنا أورد الذم يف بعضه
حممود ومذموم، فاحملمود منه ما سلم معه : فإن هذا ال حجة فيه، ألن الظن يف الشريعة قسمان" إياكم والظن"هريرة 

لَْوال إِذْ {: ، وقوله} إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِثٌْم{: واملذموم ضده، بداللة قوله تعاىل. ملظنون به عند بلوغهدين الظان وا
} اًَوظََنْنُتْم ظَنَّ السَّْوِء َوكُنُْتْم قَْوماً ُبور{: ، وقوله]١٢: النور[} َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمَناتُ بِأَنْفُسِهِْم َخيْراً

إذا كان أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسب كذا وال أزكي على : "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم] ١٢: الفتح[
وأكثر العلماء . خرجه أبو داود" إذا ظننت فال حتقق وإذا حسدت فال تبغ وإذا تطريت فامض: "وقال" . اهللا أحدا

  .رج يف الظن القبيح مبن ظاهره القبيح، قاله املهدويعلى أن الظن القبيح مبن ظاهره اخلري ال جيوز، وأنه ال ح
واختلف هل . باحلاء} وال حتسسوا{قرأ أبو رجاء واحلسن باختالف وغريمها } َوال َتَجسَُّسوا{: قوله تعاىل: الرابعة

  ليس: مها مبعىن واحد أو مبعنيني، فقال األخفش

. طلب األخبار والبحث عنها) باحلاء(والتحسس . تبعد إحدامها من األخرى، ألن التجسس البحث عما يكتم عنك
هو ما : وباحلاء. رجل جاسوس إذا كان يبحث عن األمور: هو البحث، ومنه قيل) باجليم(إن التجسس : وقيل

أنه باحلاء تطلبه لنفسه، وباجليم أن يكون رسوال لغريه، قال : وقول ثان يف الفرق. أدركه اإلنسان ببعض حواسه



خذوا ما ظهر : ومعىن اآلية. جسست األخبار وجتسستها أي تفحصت عنها، ومنه اجلاسوس .واألول أعرف. ثعلب
ويف كتاب أىب . وال تتبعوا عورات املسلمني، أي ال يبحث أحدكم عن عيب أخيه حىت يطلع عليه بعد أن ستره اهللا

الناس أفسدهتم أو  إنك إن اتبعت عورات: "داود عن معاوية قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
وعن . كلمة مسعها معاوية من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفعه اهللا تعاىل هبا: فقال أبو الدرداء" كدت تفسدهم

إن األمري إذا ابتغى الريبة يف الناس : "املقدام بن معد يكرب عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
إنا قد هنينا عن : فقال عبداهللا. هذا فالن تقطر حليته مخرا: يت ابن مسعود فقيلأ: وعن زيد بن وهب قال". أفسدهم

يا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب برزة األسلمي قال. التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به
، فإن من اتبع عوراهتم يتبع اهللا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم

حرست ليلة مع عمر بن اخلطاب رضي : وقال عبدالرمحن بن عوف" . عورته ومن يتبع اهللا عورته يفضحه يف بيته
هذا بيت ربيعة : اهللا عنه باملدينة إذ تبني لنا سراج يف بيت بابه جماف على قوم هلم أصوات مرتفعة ولغط، فقال عمر

َوال {: أرى أنا قد أتينا ما هنى اهللا عنه، قال اهللا تعاىل: ؟ قلت!اآلن شرب فما ترى بن أمية بن خلف، وهم 
حدث عمر بن اخلطاب أن أبا حمجن الثقفي : وقال أبو قالبة. وقد جتسسنا، فانصرف عمر وتركهم} َتَجسَّسُوا

إن : ، فقال أبو حمجنيشرب اخلمر مع أصحاب له يف بيته، فانطلق عمر حىت دخل عليه، فإذا ليس عنده إال رجل
  خرج عمر وعبدالرمحن يعسان،: وقال زيد بن أسلم. هذا ال حيل لك قد هناك اهللا عن التجسس، فخرج عمر وتركه

وأنت هبذا يا : إذ تبينت هلما نار فاستأذنا ففتح الباب، فإذا رجل وامرأة تغين وعلى يد الرجل قدح، فقال عمر
فمن هذه منك؟ قال امرأيت، قال فما يف هذا القدح؟ قال ماء : قال عمر! نيوأنت هبذا يا أمري املؤمن: فالن؟ فقال

  :وما الذي تغنني؟ فقالت: زالل، فقال للمرأة
  وأرقين أن ال خليل أالعبه... تطاول هذا الليل واسود جانبه 

  لزعزع من هذا السرير جوانبه... فواهللا لوال اهللا أين أراقبه 
  كرم بعلي أن تنال مراكبه وأ... ولكن عقلي واحلياء يكفين 

  .قال صدقت. } َوال َتَجسَُّسوا{: ما هبذا أمرنا يا أمري املؤمنني قال اهللا تعاىل: مث قال الرجل
ال يفهم من هذا اخلرب أن املرأة كانت غري زوجة الرجل، ألن عمر ال يقر على الزىن، وإمنا غنت بتلك األبيات : قلت

كان رجل من أهل املدينة له أخت : وقال عمرو بن دينار. واهللا أعلم. يبه عنهاتذكارا لزوجها، وأهنا قالتها يف مغ
فكان هو الذي نزل يف قربها، فسقط من كمه كيس فيه دنانري، فاستعان . فاشتكت، فكان يعودها فماتت فدفنها

ا فإذا القرب ألكشفن حىت أنظر ما آل حال أخيت إليه، فكشف عنه: ببعض أهله فنبشوا قربها فأخذ الكيس مث قال
قد ماتت أختك فما سؤالك عن عملها فلم : أخربيين ما كان عمل أخيت؟ فقالت: مشتعل نارا، فجاء إىل أمه فقال

كان من عملها أهنا كانت تؤخر الصالة عن مواقيتها، وكانت إذا نام اجلريان قامت إىل بيوهتم : يزل هبا حىت قالت له
  هبذا هلكت: رج أسرارهم، فقالفألقمت أذهنا أبواهبم، فتجسس عليهم وخت

هنى عز وجل عن الغيبة، وهي أن تذكر الرجل مبا فيه، فإن ذكرته } َوال َيغَْتْب َبْعُضكُمْ َبْعضاً{: قوله تعاىل: اخلامسة
: ثبت معناه يف صحيح مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. مبا ليس فيه فهو البهتان

  أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟: قيل" ذكرك أخاك مبا يكره: "قال. اهللا ورسول أعلم: ؟ قالوا" بةأتدرون ما الغي"



اغتابه اغتيابا إذا وقع فيه، واالسم الغيبة، : يقال". إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه فقد هبته: "قال
فأما . الغيبة واإلفك والبهتان: كلها يف كتاب اهللا تعاىل الغيبة ثالثة أوجه: قال احلسن. وهي ذكر العيب بظهر الغيب

وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس . وأما اإلفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه. الغيبة فهو أن تقول يف أخيك ما هو فيه
قال  .لو مر بك رجل أقطع، فقلت هذا أقطع كان غيبة: -يعين ابن قرة  -قال يل معاومة : وعن شعبة قال. فيه

وروى أبو هريرة أن األسلمي ما عزا جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم . فذكرته أليب إسحاق فقال صدق: شعبة
فسمع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجلني من . فشهد على نفسه بالزىن فرمجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عليه فلم تدعه نفسه حىت رجم رجم الكلب، فسكت  انظر إىل هذا الذي ستر اهللا: أصحابه يقول أحدمها لآلخر
: حنن ذا يا رسول اهللا، قال: ؟ فقاال" أين فالن وفالن: "مث سار ساعة حىت مر جبيفة محار شائل برجله فقال. عنهما

فما نلتما من عرض أخيكما أشد من : "قال! يا نيب اهللا ومن يأكل من هذا : فقاال" انزال فكال من جيفة هذا احلمار"
  " .األكل منه والذي نفسي بيده إنه اآلن لفي أهنار اجلنة ينغمس فيها

مثل اهللا الغيبة بأكل امليتة، ألن امليت ال يعلم بأكل } أََُيِحبُّ أََحُدكُْم أَنْ َيأْكُلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيتاً{: قوله تعاىل: السادسة 
إمنا ضرب اهللا هذا املثل للغيبة ألن أكل حلم امليت  :وقال ابن عباس. حلمه كما أن احلي ال يعلم بغيبة من اغتابه

كما ميتنع أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا : وقال قتادة. حرام مستقذر، وكذا الغيبة حرام يف الدين وقبيح يف النفوس
  :قال الشاعر. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة ألن عادة العرب بذلك جارية. كذلك جيب أن ميتنع من غيبته حيا

  وإن هدموا جمدي بنيت هلم جمدا... فإن أكلوا حلمي وفرت حلومهم 

فمن تنقص . فشبه الوقيعة يف الناس بأكل حلومهم" . ما صام من ظل يأكل حلوم الناس: "وقال صلى اهللا عليه وسلم
أنس بن ويف كتاب أيب داود عن . مسلما أو ثلم عرضه فهو كاآلكل حلمه حيا، ومن اغتابه فهو كاآلكل حلمه ميتا

ملا عرج يب مررت بقوم هلم أظفار من حناس خيمشون وجوههم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مالك قال
وعن املستورد " . وصدورهم فقلت من هؤالء يا جربيل؟ قال هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم

سلم أكلة فإن اهللا يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي من أكل برجل م: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ثوبا برجل مسلم فإن اهللا يكسوه مثله من جهنم ومن أقام برجل مقام مسعة ورياء فإن اهللا يقوم به مقام مسعة ورياء 

يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه ال تغتابوا : "وقد تقدم قوله صلى اهللا عليه وسلم". يوم القيامة
مسعت أبا عاصم : وقال أبو قالبة الرقاشي". ما يل أرى خضرة اللحم يف أفواهكما: "وقوله للرجلني" . املسلمني
وكان ميمون بن سياه ال يغتاب أحدا، وال يدع أحدا يغتاب أحدا . ما اغتبت أحدا مذ عرفت ما يف الغيبة: يقول

قام رجل من عند النيب صلى اهللا عليه :  هريرة قالوذكر الثعليب من حديث أيب. عنده، ينهاه فإن انتهى وإال قام
وعن سفيان " . أكلتم حلم أخيكم وأغتبتموه: "يا رسول اهللا ما أعجز فالنا فقال: وسلم فرأوا يف قيامه عجزا فقالوا

: وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه. أدين الغيبة أن تقول إن فالنا جعد قطط، إال أنه يكره ذلك: الثوري قال
ومسع علي بن احلسني رضي اهللا عنهما رجال يغتاب . ياكم وذكر الناس فإنه داء، وعليكم بذكر اهللا فإنه شفاءإ

إياه : لقد وقع فيك فالن حىت رمحناك، قال: وقيل لعمرو بن عبيد. إياك والغيبة فإهنا إدام كالب الناس: آخر، فقال
  .يبلغ قدرك عندي أن أحكمك يف حسنايت مل: بلغين أنك تغتابين فقال: وقال رجل للحسن. فارمحوا

. ذلك فعل اهللا به: وقالوا. ذهب قوم إىل أن الغيبة ال تكون إال يف الدين وال تكون يف اخللقة واحلسب: السابعة
والغيبة يف اخللق أشد، ألن من . ال تكون الغيبة إال يف اخلَلْق واخلُلُق واحلسب: وذهب آخرون إىل عكس هذا فقالوا



إهنا امرأة : أما األول فريده حديث عائشة حني قالت يف صفية. وهذا كله مردود. فإمنا عيب صانعهاعيب صنعة 
وقال . خرجه أبو داود" . لقد قلت كلمة لو مزج هبا البحر ملزجته: " قصرية، فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم

اع العلماء قدميا على أن ذلك غيبة إذا وإمج. حديث حسن صحيح، وما كان يف معناه حسب ما تقدم: فيه الترمذي
وأما الثاين فمردود أيضا عند مجيع العلماء، ألن العلماء من أول الدهر من أصحاب رسول اهللا صلى . أريد به العيب

اهللا عليه وسلم والتابعني بعدهم مل تكن الغيبة عندهم يف شيء أعظم من الغيبة يف الدين، ألن عيب الدين أعظم 
: وكفى ردا ملن قال هذا القول قول عليه السالم. ؤمن يكره أن يذكر يف دينه أشد مما يكره يف بدنهالعيب، فكل م

فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة فقد رد ما قال النيب صلى اهللا . احلديث..." إذا قلت يف أخيك ما يكره فقد أغتبته"
" وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام دماؤكم: "وكفى بعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم. عليه وسلم نصا

فعم كل ". من كانت عنده ألخيه مظلمة يف عرضه أو ماله فليتحلله منه: "وقول النيب. وذلك عام للدين والدنيا
  .عرض، فمن خص من ذلك شيئا دون شيء فقد عارض ما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وهل يستحل . أحدا عليه أن يتوب إىل اهللا عز وجل ال خالف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب: الثامنة
واحتجت بأنه مل يأخذ من . ليس عليه استحالله، وإمنا هي خطيئة بينه وبني ربه: املغتاب؟ اختلف فيه، فقالت فرقة

ماله وال أصاب من بدنه ما ينقصه، فليس ذلك مبظلمة يستحلها منه، وإمنا املظلمة ما يكون منه البدل والعوض يف 
واحتجت حبديث يروي عن احلسن . هي مظلمة، وكفارهتا االستغفار لصاحبها الذي اغتابه: وقال فرقة. ال والبدنامل
واحتجت بقول النيب . هي مظلمة وعليه االستحالل منها: وقالت فرقة. كفارة الغيبة أن تستغفر ملن اغتبته: قال

مال فليتحلله منه من قبل أن يأيت يوم ليس هناك من كانت ألخيه عنده مظلمة يف عرض أو : "صلى اهللا عليه وسلم
خرجه ". دينار وال درهم يؤخذ من حسناته فإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته

  :قال وسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

يتحلله منه اليوم قبل أال يكون له دينار وال درهم إن كان له عمل من كانت له مظلمة ألخيه من عرضه أو شيء فل"
وقد تقدم هذا املعىن يف ". صاحل أخذ منه بقدر مظلمته وإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

]. ١٦٩: آل عمران[} اتاً َبلْ أَحَْياٌءَوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَمَْو{: عند قوله تعاىل" آل عمران"سورة 
لقد : ما أطول ذيلها فقالت هلا عائشة: وقد روي من حديث عائشة أن امرأة دخلت عليها فلما قامت قالت امرأة

وأما قول . فدلت اآلثار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا مظلمة جيب على املغتاب استحالهلا. اغتبتيها فاستحليها
الغيبة يف املال والبدن، فقد أمجعت العلماء على أن على القاذف للمقذوف مظلمة يأخذه باحلد حىت  إمنا: من قال

يقيمه عليه، وذلك ليس يف البدن وال يف املال، ففي ذلك دليل على أن الظلم يف العرض والبدن واملال، وقد قال اهللا 
وقد قال رسول اهللا صلى ]. ١٣: النور[} ولَِئَك ِعْنَد اللَِّه ُهُم الْكَاِذُبونَفَإِذْ لَْم َيأْتُوا بِالشَُّهَداِء فَأُ{: تعاىل يف القاذف
وأما من . وذلك كله يف غري املال والبدن". من هبت مؤمنا مبا ليس فيه حبسه اهللا يف طينة اخلبال: "اهللا عليه وسلم

كفارهتا أن يستغفر : لمة مث قالإهنا مظلمة، وكفارة املظلمة أن يستغفر لصاحبها، فقد ناقض إذ مساها مظ: قال
وأما قول . لصاحبها، ألن قول مظلمة تثبت ظالمة املظلوم، فإذا ثبتت الظالمة مل يزهلا عن الظامل إال إحالل املظلوم له

من كانت له عند أخيه مظلمة يف عرض أو مال فليتحللها : "احلسن فليس حبجة، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
: ب بعضهم إىل ترك التحليل ملن سأله، ورأى أنه ال حيل ما حرم اهللا عليه، منهم سعيد بن املسيب قالوقد ذه" . منه

  يا أبا بكر، هذا رجل: وقيل البن سريين. ال أحلل من ظلمين



إين مل أحرمها عليه فأحلها، إن اهللا حرم الغيبة عليه، وماكنت ألحل : سألك أن حتلله من مظلمة هي لك عنده، فقال
والتحليل يدل على . وخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يدل على التحليل، وهو احلجة واملبني. حرم اهللا عليه أبداما 

  ].٤٠: الشوري[} فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرُه َعلَى اللَِّه{: الرمحة وهو من وجه العفو، وقد قال تعاىل
وقال ". من ألقى جلباب احلياء فال غيبة له"اجملاهر، فإن يف اخلرب ليس من هذا الباب غيبة الفاسق املعلن به : التاسعة

وروي عن . فالغيبة إذا يف املرء الذي يستر نفسه". اذكروا الفاجر مبا فيه كي حيذره الناس: "صلى اهللا عليه وسلم
: ن ملا مات احلجاجوقال احلس. صاحب اهلوي، والفاسق املعان، واإلمام اجلائر: ثالثة ليس هلم حرمة: احلسن أنه قال

فإنه أتانا أخيفش أعيمش، ميد بيد قصرية البنان، واهللا ما عرق  -ويف رواية شينه  -اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته 
ال من اهللا يتقي، وال من . فيها غبار يف سبيل اهللا، يرجل مجته وخيطر يف مشيته، ويصعد املنرب فيهدر حىت تفوته الصالة

هيهات : مث يقول احلسن. الصالة أيها الرجل: هللا وحتته مائة ألف أو يزيدون، ال يقول له قائلالناس يستحي، فوقه ا
وكذلك . ليس ألهل البدع غيبة: وروى الربيع بن صبيح عن احلسن قال. حال دون ذلك السيف والسوط! 

ضربين أو قذفين أو  قولك للقاضي تستعني به على أخذ حقك ممن ظلمك فتقول فالن ظلمين أو غضبين أو خانين أو
لصاحب احلق : "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك. وعلماء األمة على ذلك جممعة. أساء إيل، ليس بغيبة

ومن ذلك االستفتاء، كقول هند للنيب " . لَيّ الواجد حيل عرضه وعقوبته: "وقال" مطل الغين ظلم: "وقال" . مقال
ل شحيح ال يعطيين ما يكفيين أنا وولدي، فآخذ من غري علمه؟ فقال النيب إن أبا سفيان رج: صلى اهللا عليه وسلم
فذكرته بالشح والظلم هلا ولولدها، ومل يرها مغتابة، ألنه مل يغري عليها، بل " . نعم فخذي: "صلى اهللا عليه وسلم

  :لى اهللا عليه وسلموكذلك إذا كان يف ذكره بالسوء فائدة، كقوله ص. أجاهبا عليه الصالة والسالم بالفتيا هلا

فهذا جائز، وكان مقصوده أال تغتر فاطمة ". أما معاوية فصعلوك ال مال له وأما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه"
  .قال مجيعه احملاسيب رمحه اهللا. بنت قيس هبما

على األخ، وملا وجيوز أن ينصب . وهو نصب على احلال من اللحم} ميِّتاً{وقريء } َمْيتاً{: قوله تعاىل: العاشرة
: وفيه وجهان} فَكَرِْهُتُموُه{: قررهم عز وجل بأن أحدا منهم ال جيب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله تعاىل

فكرهتم أن يغتابكم الناس : الثاين. فكرهتم أكل امليتة فكذلك فاكرهوا الغيبة، روي معناه عن جماهد: أحدمها
وَاتَّقُوا {. لفظه خرب ومعناه أمر، أي اكرهوه: وقيل. هتموه فال تفعلوهأي فقد كر: وقال الفراء. فاكرهوا غيبة الناس

  .}إِنَّ اللََّه تَوَّابٌ َرحِيٌم{". وال جتسسوا. اجتنبوا: "عطف على قوله: وقيل. عطف عليه} اللََّه
ُشُعوباً َوقَبَاِئلَ ِلَتَعاَرفُوا إِنَّ أَكْرََمكُْم عِْنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ وَأُنْثَى َوَجَعلَْناكُمْ { ١٣: اآلية

  }إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخبٌِري
  :فيه سبع مسائل

ره أبو ونزلت اآلية يف أيب هند، ذك. يعين آدم وحواء} َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ َوأُنْثَى{: قوله تعاىل: األوىل
أمر : ، حدثنا عمرو بن عثمان وكثري بن عبيد قاال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثين الزهري قال)املراسيل(داود يف 

: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم، فقالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  نزوج

نزلت يف أيب : قال الزهري. اآلية} إِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ وَأُْنثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشعُوباً{: جلبناتنا موالينا؟ فأنزل اهللا عز و
ابن فالنة، فقال النيب : وقوله يف الرجل الذي مل يتفسح له. إهنا نزلت يف ثابت بن قيس بن مشاس: وقيل. هند خاصة



انظر يف : "أنا يا رسول اهللا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: بت؟ قال ثا" من الذاكر فالنة: "صلى اهللا عليه وسلم
" فإنك ال تفضلهم إال بالتقوى: "؟ قال رأيت أبيض وأسود وأمحر، فقال" ما رأيت: "فنظر، فقال" وجوه القوم

قِيلَ لَكُْم تَفَسَّحُوا ِفي َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا {: ونزلت يف الرجل الذي مل يتفسح له. فنزلت يف ثابت هذه اآلية
ملا كان يوم فتح مكة أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالال حىت : قال ابن عباس. اآلية] ١١: اجملادلة[} الَْمَجاِلسِ

. احلمد هللا الذي قبض أيب حىت ال يرى هذا اليوم: عال على ظهر الكعبة فأذن، فقال عتاب بن أسيد بن أيب العيص
. إن يرد اهللا شيئا يغريه: وقال سهيل بن عمرو. ما وجد حممد غري هذا الغراب األسود مؤذنا: امقال احلارث بن هش
إين ال أقول شيئا أخاف أن خيرب به رب السماء، فأتى جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخربه مبا : وقال أبو سفيان

زجرهم عن التفاخر باألنساب، والتكاثر . آليةقالوا، فدعاهم وسأهلم عما قالوا فأقروا، فأنزل اهللا تعاىل هذه ا
ويف . أي اجلميع من آدم وحواء، إمنا الفضل بالتقوى. باألموال، واالزدراء بالفقراء، فإن املدار على التقوى

يا أيها الناس إن اهللا قد أذهب عنكم : "الترمذي عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب مبكة فقال
والناس بنو . رجل بر تقي كرمي على اهللا، وفاجر شقي هني على اهللا: فالناس رجالن. ية وتعاظمها بآبائهاعيبة اجلاهل

َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ َوأُنْثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشعُوباً َوقََباِئلَ {: آدم وخلق اهللا آدم من تراب قال اهللا تعاىل
خرجه من حديث عبداهللا بن جعفر والد علي بن املديين } نَّ أَكْرََمكُْم عِْنَد اللَِّه أَْتقَاكُمْ إِنَّ اللََّه َعِليٌم خَبٌِريِلَتَعاَرفُوا إِ

وحدثين يعقوب بن إبراهيم ) آداب النفوس(وقد خرج الطربي يف كتاب . وهو ضعيف، ضعفه حيىي بن معني وغريه
  حدثين أو حدثنا من: ريري عن أيب نضرة قالقال حدثنا إمساعيل قال حدثنا سعيد اجل

أيها الناس أال إن : "شهد خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبىن يف وسط أيام التشريق وهو على بعري فقال
ربكم واحد وإن أباكم واحد أال ال فضل لعريب على عجمي وال عجمي على عريب وال ألسود على أمحر وال ألمحر 

وفيه عن أبو مالك األشعري " . ليبلغ الشاهد الغائب -قالوا نعم قال  -قوى أال هل بلغت؟ على أسود إال بالت
إن اهللا ال ينظر إىل أحسابكم وال إىل أنسابكم وال إىل أجسامكم وال إىل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

" . إمنا أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكمأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم فمن كان له قلب صاحل حتنن اهللا عليه و
  :ولعلي رضي اهللا عنه يف هذا املعىن وهو مشهور من شعره

  أبوهم آدم واألم حواء... الناس من جهة التمثيل أكفاء 
  وأعظم خلقت فيهم وأعضاء... نفس كنفس وأرواح مشاكلة 

  يفاخرون به فالطني واملاء... فإن يكن هلم من أصلهم حسب 
  على اهلدى ملن استهدىأدالء... إال ألهل العلم إهنم  ما الفضل

  وللرجال على األفعال سيماء... وقدر كل امرئ ما كان حيسنه 
  واجلاهلون ألهل العلم أعداء... وضد كل امرئ ما كان جيهله 

ولو شاء خللقه ". ءالنسا"بني اهللا تعاىل يف هذه اآلية أنه خلق اخللق من الذكر واألنثى، وكذلك يف أول سورة : الثانية
وهذا . دوهنما كخلقه آلدم، أو دون ذكر كخلقه لعيسى عليه السالم، أو دون أنثى كخلقه حواء من إحدى اجلهتني

وقد جاء أن آدم خلق اهللا منه حواء من ضلع انتزعها من أضالعه، فلعله هذا . اجلائز يف القدرة مل يرد به الوجود
  .القسم، قاله ابن العريب

لق اهللا اخللق بني الذكر واألنثى أنسابا وأصهارا وقبائل وشعوبا، وخلق هلم منها التعارف، وجعل هلم هبا خ: الثالثة



التواصل للحكمة اليت قدرها وهو أعلم هبا، فصار كل أحد حيوز نسبه، فإذا نفاه رجل عنه استوجب احلد بقذفه، 
  مثل أن ينفيه عن رهطه وحسبه،

  .انتهى. يا عريب، وحنو ذلك مما يقع به النفي حقيقة :يا عجمي، وللعجمي: بقول للعريب
ذهب قوم من األوائل إىل أن اجلنني إمنا يكون من ماء الرجل وحده، ويترىب يف رحم األم، ويستمد من الدم : الرابعة

]. ٢١: املرسالت[} رٍ َمكِنيٍفََجَعلَْناُه ِفي قََرا. أَلَْم َنْخلُقْكُْم ِمْن َماٍء َمهِنيٍ{: واحتجوا بقوله تعاىل. الذي يكون فيه
} أَلَْم َيكُ ُنطْفَةً ِمْن َمنِيٍّ ُيْمَنى{: وقوله]. ٨:السجدة[} ثُمَّ َجَعلَ َنْسلَُه ِمْن ُساللٍَة ِمْن َماٍء َمهِنيٍ{: وقوله تعاىل

ه اآلية، والصحيح أن اخللق إمنا يكون من ماء الرجل واملرأة هلذ. فدل على أن اخللق من ماء واحد]. ٣٧:القيامة[
] ٦: الطارق[} َيخُْرُج ِمْن َبْينِ الصُّلْبِ َوالتَّرَاِئبِ. ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ{: وقوله تعال. فإهنا نص ال حيتمل التأويل

وأما ما احتجوا به فليس فيه أكثر من أن اهللا تعاىل . واملراد منه أصالب الرجال وترائب النساء، على ما يأيت بيانه
فدل على أن املاء والساللة . ان من املاء والساللة والنطفة ومل يضفها إىل أحد األبوين دون اآلخرذكر خلق اإلنس

وبأن املرأة متين كما ميين الرجل، وعن ذلك يكون الشبه، حسب ما تقدم بيانه . هلما والنطفة منهما بداللة ما ذكرنا
وإمنا أراد ماء السماء ] ١٢: القمر[} َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر فَالْتَقَى الَْماُء{: وقد قال يف قصة نوج". الشورى"يف آخر 

} ثُمَّ جََعلَ َنْسلَُه ِمْن ُساللٍَة ِمْن َماٍء َمهِنيٍ{وماء األرض، ألن االلتقاء ال يكون إال من أثنني، فال ينكر أن يكون 
  .واهللا أعلم. ويريد ماءين] ٢١: تاملرسال[} أَلَْم َنْخلُقْكُْم ِمْن َماٍء َمهِنيٍ{: وقوله تعاىل]. ٨:السجدة[

الشعوب رؤوس القبائل، مثل ربيعة ومضر واألوس } َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوباً َوقََباِئلَ ِلَتعَاَرفُوا{: قوله تعاىل: اخلامسة
  واخلزرج، وأحدها َشْعب بفتح الشني، مسوا به

بكسر (ه إذا مجعته، ومنه املشعب والشعب من األضداد، يقال شعبت. لتشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجرة
  :قال. وهو اإلشفي، ألنه جيمع به ويشعب) امليم

  مبدرية كأنه ذلق مشعب... فكاب على حر اجلبني ومتق 
فهو الطريق يف اجلبل، واجلمع ) بالكسر(فأما الشعب . وشعبته إذا فرقته، ومنه مسيت املنية شعوبا ألهنا مفرقة

فرقة ال تفضل : والشعوبية. تشعب من قبائل العرب والعجم، واجلمع الشعوب ما: الشعب: قال اجلوهري. الشعاب
القبيلة : والشعب. أن رجال من الشعوب أسلم، فإنه يعين من العجم: وأما الذي يف احلديث. العرب على العجم

. مثل مضر الشعوب اجلمهور،: قال ابن عباس. العظيمة، وهو أبو القبائل الذي ينسبون إليه، أي جيمعهم ويضمهم
وعنه أيضا أن الشعوب النسب . الشعوب البعيد من النسب، والقبائل دون ذلك: وقال جماهد. والقبائل األفخاذ

  :قال الشاعر. ذكر األول عنه املهدوي، والثاين املاوردي. وقال قتادة. األقرب
  فلم أر سعدا مثل سعد بن مالك... رأيت سعودا من شعوب كثرية 

  :وقال آخر
  كرمي قد يعد وال جنيب... شعوب ليس فيهم  قبائل من
إن الشعوب بطون : وقيل. إن الشعوب عرب اليمن من قحطان، والقبائل من ربيعة ومضر وسائر عدنان: وقيل

: قال القشريي. إن الشعوب املوايل، والقبائل العرب: وقال ابن عباس يف رواية. العجم، والقبائل بطون العرب
وحيتمل : املاوردي. يعرف هلم أصل نسب كاهلند واجلبل والترك، والقبائل من العربوعلى هذا فالشعوب من ال 

  أن



  :قال الشاعر. الشعوب هم املضافون إىل النواحي والشعاب، والقبائل هم املشركون يف األنساب
  فيها أمري املؤمنني ومنرب... وتفرقوا شعبا فكل جزيرة 

: وقيل. ب أكرب من القبيلة مث الفصيلة مث العمارة مث البطن مث الفخذالشع: وحكى أبو عبيد عن ابن الكليب عن أبيه
  :الشعب مث القبيلة مث العمارة مث البطن مث الفخذ مث الفصيلة مث العشرية، وقد نظمها بعض األدباء فقال

  عددا يف احلواء مث القبيله... اقصد الشعب فهو أكثر حي 
  بعدها والفصيلهـبطن والفخذ ... مث تتلوها العمارة مث الـ 

  هي يف جنب ما ذكرناه قليله... مث من بعدها العشرية لكن 
  :وقال آخر

  عمارة مث بطن تلوه فجذ... قبيلة قبلها شعب وبعدمها 
  وال سداد لسهم ماله قذذ... وليس يؤوي الفىت إال فصيلته 

وَإِنَُّه لَِذكْرٌ {: عند قوله تعاىل" الزخرف"تقدم يف سورة وقد } إِنَّ أَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم{: قوله تعاىل: السادسة
ويف هذه اآلية ما يدلك على أن التقوى هي املراعى عند اهللا تعاىل وعند رسوله ]. ٤٤: الزخرف[} لََك َوِلقَوِْمَك

أتقاكم ال ألن أكرمكم عند اهللا : مل يتفاخر باألنساب؟ قيل: كأنه قيل. بالفتح} أن{وقريء . دون احلسب والنسب
هذا : قال". احلسب املال والكرم التقوى: "ويف الترمذي عن مسرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. أنسبكم

، وقد جاء منصوصا عنه } إِنَّ أَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم{: وذلك يرجع إىل قوله تعاىل. حديث حسن غريب صحيح
والتقوى معناه مراعاة حدود اهللا تعاىل أمرا وهنيا، ". م الناس فليتق اهللامن أحب أن يكون أكر: "عليه السالم

ويف اخلرب من رواية أيب . وقد مضى هذا يف غري موضع. واالتصاف مبا أمرك أن تتصف به، والتنزه عما هناك عنه
  مإن اهللا تعاىل يقول يوم القيامة إين جعلت نسبا وجعلت: "هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم وأبيتم إال أن تقولوا فالن ابن فالن وأنا اليوم أرفع نسيب وأضع أنسابكم أين املتقون 
إن أوليائي املتقون يوم : "وروى الطربي من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال". أين املتقون

باألعمال وتأتون بالدنيا حتملوهنا على رقابكم تقولون يا حممد  يأيت الناس. القيامة وإن كان نسب أقرب من نسب
مسعت رسول : ويف صحيح مسلم من حديث عبداهللا بن عمرو قال. وأعرض يف كل عطفيه". فأقول هكذا وهكذا

ن أيب وع". إن آل أيب ليسوا يل بأولياء إمنا وليي اهللا وصاحل املؤمنني: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم جهارا غري سر يقول
" يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم: " من أكرم الناس؟ فقال: هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل

عن معادن : "ليس عن هذا نسألك، فقال: فقالوا" فأكرمهم عند اهللا أتقاهم: "ليس عن هذا نسألك، قال: قالوا
  :وأنشدوا يف ذلك" العرب؟ خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا

  والعز كل العز للمتقي... ما يصنع العبد بعز الغين 
  معرفة اهللا فذاك الشقي... من عرف اهللا فلم تغنه 

ذكر الطربي حدثين عمر بن حممد قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال حدثنا مندل بن علي عن ثور بن : السابعة
إين مل أتزوجها : األنصار امرأة فطُِعن عليها يف حسبها، فقال الرجلتزوج رجل من : يزيد عن سامل بن أيب اجلعد قال

ما يضرك أال تكون من آل حاجب بن : "حلسبها إمنا تزوجتها لدينها وخلقها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أمت به الناقصة إن اهللا تبارك وتعاىل جاء باإلسالم فرفع به اخلسيسة و: "مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم" . زرارة

إين ألرجو أن أكون : "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم". وأذهب به اللوم فال لوم على مسلم إمنا اللوم لوم اجلاهلية



وهذا الذي حلظ مالك يف : قال ابن العريب. ولذلك كان أكرم البشر على اهللا تعاىل" أخشاكم هللا وأعلمكم مبا أتقي
  :وقال أبو حنيفة والشافعي. يتزوج املوىل العربية، واحتج هبذه اآلية:  عن مالكروى عبداهللا. الكفاءة يف النكاح

وكان ممن شهد بدرا مع النيب  -ويف الصحيح عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة . يراعى احلسب واملال
. موىل المرأة من األنصار تبين ساملا وأنكحه هندا بنت أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو -صلى اهللا عليه وسلم 

  .وضباعة بنت الزبري كانت حتت املقداد بن األسود
فدل على . وزينب بنت جحش كانت حتت زيد بن حارثة. وأخت عبدالرمحن بن عوف كانت حتت بالل: قلت

يح والدليل عليه أيضا ما روى سهل بن سعد يف صح. جواز نكاح املوايل العربية، وإمنا تراعى الكفاءة يف الدين
َحري إن خطب أن : ؟ فقالوا" ما تقولون يف هذا: " البخاري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر عليه رجل فقال

ما تقولون يف : "مث سكت، فمر رجل من فقراء املسلمني فقال: قال. ُينكَح، وإن شفع أن ُيْشفَّع وإن قال أن ُيْسمَع
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . ُيشَفّع، وإن قال أال ُيسَمع حري إن خطب أال ُيْنكَح، وإن شفع أال: قالوا" هذا
ويف  -تنكح املرأة ملاهلا ومجاهلا ودينها : "وقال صلى اهللا عليه وسلم". هذا خري من ملء األرض مثل هذا: "وسلم
عمر  وقد خطب سلمان إىل أيب بكر ابنته فأجابه، وخطب إىل". وحلسبها فعليك بذات الدين تربت يداك -رواية 

يا رسول : وخطب بالل بنت البكري فأىب إخوهتا، قال بالل. ابنته فالتوى عليه، مث سأله أن ينكحها فلم يفعل سلمان
اهللا، ماذا لقيت من بين البكري خطبت إليهم أختهم فمنعوين وآذوين، فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 

أمري بيد رسول اهللا صلى اهللا : ا لقينا من سببك؟ فقالت أختهمماذ: أجل بالل، فبلغهم اخلرب فأتوا أختهم فقالوا
". أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه: "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أيب هند حني حجمه. عليه وسلم، فزوجوها
 وروى الدارقطين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا هند موىل بين بياضة كان. وهو موىل بين بياضة

من سره أن ينظر إىل من صور اهللا : "حجاما فحجم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
قال القشريي ". أنكحوه وأنكحوا إليه: "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . اإلميان يف قلبه فلينظر إىل أيب هند

  :أبو نصر

هو االتصال بشجرة النبوة أو بالعلماء الذين هم ورثة األنبياء، أو وقد يعترب النسب يف الكفاءة يف النكاح و
والتقي املؤمن أفضل من الفاجر النسيب، فإن كانا تقيني فحينئذ يقدم النسيب منهما، . باملرموقني يف الزهد والصالح

  .كما تقدم الشاب على الشيخ يف الصالة إذا استويا يف التقوى
للَّهَ ُب آمَنَّا قُلْ لَمْ ُتْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ الِْأَميانُ ِفي قُلُوبِكُْم َوإِنْ ُتِطيُعوا اقَالَِت الْأَعَْرا{ ١٤: اآلية

  }َوَرسُولَُه ال َيِلْتكُْم ِمْن أَْعَماِلكُْم شَْيئاً إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم
لى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سنة جدبة وأظهروا الشهادتني نزلت يف أعرب من بين أسد بن خزمية قدموا ع

وأفسدوا طرق املدينة بالعذرات وأغلوا أسعاوها، وكانوا يقولون لرسول اهللا صلى اهللا . ومل يكونوا مؤمنني يف السر
ا مينون عليه فأنزل أتينال باألثقال والعيال ومل نقاتلك كما قاتلك بنو فالن فأعطنا من الصدقة، وجعلو: عليه وسلم

نزلت يف أعراب أرادوا أن يتسموا باسم اهلجرة قبل أن يهاجروا، فأعلم : وقال ابن عباس. اهللا تعاىل فيهم هذه اآلية
أعراب : نزلت يف األعراب املذكورين يف سورة الفتح: وقال السدي. اهللا أن هلم أمساء األعراب ال أمساء املهاجرين

والديل وأشجع، قالوا آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأمواهلم، فلما استنفروا إىل املدينة مزينة وجهينة وأسلم وغفار 
. وباجلملة فاآلية خاصة لبعض األعراب، ألن منهم من يؤمن باهللا واليوم اآلخر كما وصف اهللا تعاىل. ختلفوا، فنزلت



ه صفة املنافقني، ألهنم أسلموا يف ظاهر إمياهنم أي استسلمنا خوف القتل والسيب، وهذ} َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمنَا{ومعىن 
وأما اإلسالم فقبول ما أتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم يف . ومل تؤمن قلوهبم، وحقيقة اإلميان التصديق بالقلب

ِمْن {. ال ينقصكمأي } ال َيِلْتكُْم{يعين إن ختلصوا اإلميان } َوإِنْ ُتِطيُعوا اللََّه َوَرسُولَُه{. الظاهر، وذلك حيقن الدم
  باهلمزة، من ألت يألت} ال يألتكم{وقرأ أبو عمرو . نقصه: الته يليته ويلوته} أَْعَماِلكُْم َشيْئاً 

  :قال الشاعر] ٢١: الطور[} َوَما أَلَْتَناُهْم ِمْن َعَمِلهِْم ِمْن َشْيٍء{: ألتا، وهو اختيار أيب حامت، اعتبارا بقوله تعاىل
  جهد الرسالة ال ألتا وال كذبا... لة أبلغ بين ثعل عين مغلغ
  :قال رؤبة. واختاو األوىل أبو عبيد

  ومل يلتين عن سراها ليت... وليلة ذات ندى سريت 
ما أالته من عمله شيئا، أي ما : ويقال أيضا. أي مل مينعين عن سراها مانع، وكذلك ألته عن وجهه، فعل وأفعل مبعىن

  :وأنشد. نقصه، مثل ألته، قال الفراء
  كأن حبافات النهاء املزارعا... ويأكلن ما أعين الويل فلم يلت 

و . ما أعنت األرض شيئا، أي ما أنبتت: مبعىن أنبت، يقال} أَعَْني{و . أي مل ينقص منه شيئا} َيِلْت{فلم : قوله
  .تعاىل طاعة الرسولال يألتاكم، ألن طاعة اهللا : ومل يقل. املطر بعد الومسي، مسي وليا ألنه يلي الومسي} الوَِلّي{

هِْم ِفي سَبِيلِ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه ثُمَّ لَْم َيْرتَاُبوا َوَجاَهدُوا بِأَمَْوالِهِْم وَأَْنفُِس{ ١٦ - ١٥: اآلية
اللَُّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء اللَِّه أُولَِئَك ُهمُ الصَّاِدقُونَ، قُلْ أَُتَعلُِّمونَ اللََّه بِِدينِكُْم َو

  }َعِليٌم
أي صدقوا ومل يشكوا وحققوا ذلك باجلهاد } إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه ثُمَّ لَْم َيْرتَاُبوا{: قوله تعاىل

فلما نزلت حلف . يف إمياهنم، ال من أسلم خوف القتل ورجاء الكسب} ِئَك ُهمُ الصَّاِدقُونَأُولَ{. واألعمال الصاحلة
  األعراب أهنم مؤمنون يف السر

َواللَُّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي {. الذي أنتم عليه} قُلْ أَُتَعلُِّمونَ اللََّه بِِدينِكُْم{. والعالنية وكذبوا، فنزلت
  .}ضِ َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌمالْأَْر
إِميَاِن إِنْ َيُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُموا قُلْ ال َتُمنُّوا َعلَيَّ إِْسالَمكُْم َبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُْم أَنْ َهَداكُْم ِللْ{ ١٨ - ١٧: اآلية

  }ِت وَالْأَْرضِ َواللَُّه َبِصٌري بَِما َتْعَملُونَكُْنُتْم َصاِدِقَني، إِنَّ اللََّه َيْعلَُم غَْيَب السََّماَوا
يف موضع نصب على تقدير " أن"و. جئناك باألثقال والعيال: إشارة إىل قوهلم} َيُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُموا{: قوله تعاىل
موضع } أن} {َعلَْيكُْم أَنْ َهَداكُْم ِللْإَِمياِن َبلِ اللَُّه َيُمنُّ{. أي بإسالمكم} قُلْ ال َتُمنُّوا َعلَيَّ إِْسالَمكُْم{. ألن أسلموا

. صادقني أنكم مؤمنون} إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني{. }إذ هداكم{ويف مصحف عبداهللا . ألن: وقيل. نصب، تقديره بأن
يكم إن وال يقال مين عليكم أن يهد. }إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني{: بالكسر؛ وفيه بعد؛ لقوله} إن هداكم{وقرأ عاصم 

إن آمنتم فذلك : وهذا ال يدل على أهنم كانوا مؤمنني، ألن تقدير الكالم. }أَنْ َهَداكُْم{والقراءة الظاهرة . صدقتم
قرأ ابن كثري وابن حميصن وأبو . }إِنَّ اللََّه َيعْلَُم غَْيَب السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ وَاللَُّه َبِصٌري بَِما َتْعَملُونَ{. منة اهللا عليكم

  .الباقون بالتاء على اخلطاب. }قَالَِت الْأَعَْراُب{: عمرو بالياء على اخلرب، ردا على قوله



  اجمللد السابع عشر
  سورة ق

  من الطبعة ١٧اجلزء 
  سورة ق

  مقدمة السورة
َنا َولَقَْد َخلَقْ{: إال آية، وهي قوله تعاىل: قال ابن عباس وقتادة. مكية كلها يف قول احلسن وعطاء وعكرمة وجابر

ويف صحيح مسلم عن أم هشام بنت ]. ٣٨: ق[} السََّماَواِت َواَْألْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغوبٍ
أو سنة وبعض سنة  -لقد كان تنورنا وتنور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحدا سنتني : حارثة بن النعمان قالت

إال عن لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ يقرؤها كل يوم مجعة على املنرب } الْقُْرآِن الَْمجِيِدق َو{وما أخذت  -
وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول اهللا صلى اهللا عليه . إذا خطب الناس

. }اقْتََرَبِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ الْقَمَُر{و} ْرآِن الَْمجِيِدق وَالْقُ{كان يقرأ فيهما بـ : وسلم يف األضحى والفطر؟ فقال
وكانت صالته بعد } ق وَالْقُْرآِن الَْمجِيِد{وعن جابر بن مسرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف الفجر بـ 

  .ختفيفا
  .}ق وَالْقُْرآِن الَْمجِيِد{ ١
  .}ِمنُْهْم فَقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا َشْيٌء َعجِيٌب َبلْ َعجُِبوا أَنْ َجاَءُهْم مُْنِذٌر{ ٢
  .}أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا تَُراباً ذَِلَك َرْجٌع بَِعيٌد{ ٣
  .} قَْد َعِلْمَنا َما َتْنقُُص اَألْرُض ِمنُْهْم َوِعْنَدَنا كَِتاٌب حَِفيظٌ{ ٤
  .}رٍ َمرِيجٍَبلْ كَذَّبُوا بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم فَُهْم ِفي أَْم{ ٥

" قاف"وقرأ احلسن وابن أيب إسحاق ونصر بن عاصم . باجلزم" قاف"قرأ العامة } ق وَالْقُْرآِن الَْمجِيِد{: قوله تعاىل
  بكسر الفاء؛ ألن الكسر أخو اجلزم، فلما سكن

بن  وقرأ هارون وحممد. وقرأ عيسى الثقفي بفتح الفاء حركه إىل أخف احلركات. آخره حركوه حبركة اخلفض
ما هو؟ " قاف"واختلف يف معىن . بالضم؛ ألنه يف غالب األمر حركة البناء حنو منذ وقد وقبل وبعد" قاف"السميقع 

هو جبل حميط باألرض من زمردة خضراء أخضرت السماء منه، وعليه طرفا : فقال ابن زيد وعكرمة والضحاك
ورواه أبو اجلوزاء عن عبد . تساقط من ذلك اجلبل السماء والسماء عليه مقبية، وما أصاب الناس من زمرد كان مما

ولعل : قال. ؛ ألنه اسم وليس هبجاء} ق{كان جيب على هذا أن يظهر اإلعراب يف : قال الفراء. اهللا بن عباس
  :القاف وحدها ذكرت من امسه؛ كقوله القائل

  قلت هلا قفي فقالت قاف
أشرف ذو القرنني على جبل قاف فرأى حتته : وقال وهب". البقرة"وهذا وجه حسن وقد تقدم أول . أي أنا واقفة

هي عروقي وما من مدينة إال : فما هذه اجلبال حولك ؟ قال: أنا قاف، قال: ما أنت؟ قال: جباال صغارا، فقال له
يا : وفيها عرق من عروقي، فإذا أراد اهللا أن يزلزل مدينة أمرين فحركت عرقي ذلك فتزلزلت تلك األرض؛ فقال له

إن شأن ربنا لعظيم، وإن ورائي أرضا مسرية مخسمائة عام يف مخسمائة عام : أخربين بشيء من عظمة اهللا؛ قالقاف 
فهذا يدل على أن جهنم على وجه األرض . من جبال ثلج حيطم به بعضها بعضا، لوال هي الحترقت من حر جهنم



عليه السالم واقف بني يدي اهللا ترعد إن جربيل : زدين، قال: قال. واهللا أعلم مبوضعها؛ وأين هي من األرض
فرائصه، خيلق اهللا من كل رعدة مائة ألف ملك، فأولئك املالئكة وقوف بني يدي اهللا تعاىل منكسو رؤوسهم، فإذا 

لَُّمونَ إِالَّ َمْن َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح َوالَْمالِئكَةُ صَفّاً ال يََتكَ{: ال إله إال اهللا؛ وهو قوله تعاىل: أذن اهللا هلم يف الكالم قالوا
  .ال إله إال اهللا: يعين قوله] ٣٨: النبأ[} أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوقَالَ َصوَاباً

اسم من أمساء } ق{: وقال ابن عباس. أي حم األمر} حم{أي قضي األمر، كما قيل يف } ق{قوله : وقال الزجاج
  أنه اسم من أمساء: وعنه أيضا. اهللا تعاىل أقسم به

: وقال الشعيب. افتتاح أمساء اهللا تعاىل قدير وقاهر وقريب وقاض وقابض: وقال القرظي. وهو قول قتادة .القرآن
هو : وقال حممد بن عاصم األنطاكي. معناه قف عند أمرنا وهنينا وال تعدمها: وقال أبو بكر الوراق. فاحتة السورة

أقسم اهللا بقوة قلب : وقال ابن عطاء] ١٦: ق[} َحْبلِ الَْورِيِد وَََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن{قرب اهللا من عباده، بيانه 
  .حبيبه حممد صلى اهللا عليه وسلم، حيث محل اخلطاب ومل يؤثر ذلك فيه لعلو حاله

الكثري؛ مأخوذ من كثرة القدر واملنزلة ال : وقيل. الكرمي؛ قاله احلسن: وقيل. أي الرفيع القدر} وَالْقُْرآِن الَْمجِيِد{
كل شجر نار، واستمجد : "كثري فالن يف النفوس؛ ومنه قول العرب يف املثل السائر: ثرة العدد، من قوهلممن ك

: وجواب القسم قيل هو. أي استكثر هذان النوعان من النار فزادا على سائر الشجر؛ قاله ابن حبر". املرخ والعفار
وهو اختيار } إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِذكَْرى{هو : وقيل. الالم؛ أي لقد علمنا على إرادة} قَْد َعِلْمَنا َما َتْنقُُص اَألْرُض ِمنُْهْم{

قسم باسم هو أعظم األمساء اليت خرجت إىل العباد وهو القدرة، وأقسم أيضا } ق{: الترمذي حممد بن علي قال
دميني، وصفة بالقرآن اجمليد، مث اقتص ما خرج من القدرة من خلق السموات واألرضني وأرزاق العباد، وخلق اآل

فوقع القسم على هذه ] ٣٧: ق[} إِنَّ ِفي ذَِلَك لَذِكَْرى ِلَمْن كَانَ لَُه قَلٌْب{: يوم القيامة واجلنة والنار، مث قال
لَِذكَْرى ِلَمْن كَانَ لَهُ {أي بالقدرة والقرآن اجمليد أقسمت أن فيما أقتصصت يف هذه السورة } ق{: الكلمة كأنه قال

: وقال أهل الكوفة. }َما َيلِْفظُ ِمْن قَْولٍ{جوابه : وقال ابن كيسان]. ٣٧: ق[ } قَى السَّْمَع َوُهَو َشهِيٌدقَلٌْب أَْو أَلْ
لتبعثن؛ يدل عليه } ق َوالْقُْرآِن الَْمجِيِد{: جوابه حمذوف كأنه قال: وقال األخفش} َبلْ َعجُِبوا{جواب هذا القسم 

  .}أئذا متنا وكنا ترابا {
يف موضع نصب على تقدير ألن جاءهم منذر منهم، يعين " أن"} بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم {: قوله تعاىل

فقال { مث ميز بينهم بقوله تعاىل . للمؤمنني والكفار مجيعا: وقيل. حممدا صلى اهللا عليه وسلم والضمري للكفار
جاءين فالن فأمسعين املكروه، وقال  :ومل يقل فقالوا، بل قبح حاهلم وفعلهم ووصفهم بالكفر، كما تقول} الكافرون
  يل الفاسق

العجيب األمر الذي يتعجب منه، وكذلك العجاب بالضم، والعجاب } َهذَا َشْيٌء َعجِيٌب{. أنت كذا وكذا
من إنذارهم بالبعث : وقيل. عجبهم أن دعوا إىل إله واحد: وقال قتادة. بالتشديد أكثر منه، وكذلك األعجوبة

  .ليه القرآن أوىلوالذي نص ع. والنشور
. الرجع الرد أي هو رد بعيد أي حمال} ذَِلَك َرْجٌع َبعِيٌد{. نبعث؛ ففيه إضمار} أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا تَُراباً{: قوله تعاىل

وذكر البعث وإن . رجعته أرجعه رجعا، ورجع هو يرجع رجوعا، وفيه إضمار آخر؛ أي وقالوا أنبعث إذا متنا: يقال
َبلْ َعجِبُوا أَنْ {: وأيضا ذكر البعث منطو حتت قوله. قد جرى يف مواضع، والقرآن كالسورة الواحدةمل جيرها هنا ف

أي } قَْد َعِلْمَنا َما َتْنقُُص اَألْرُض ِمنُْهْم{قوله تعاىل . ألنه إمنا ينذر بالعقاب واحلساب يف اآلخرة} َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمنُْهْم



قَالَ فََما َبالُ الْقُُروِن اُألولَى قَالَ {: ويف التنزيل. شيء حىت تتعذر علينا اإلعادة ما تأكل من أجسادهم فال يضل عنا
كل ابن آدم يأكله التراب إال : "ويف الصحيح]. ٥١: طه[} ِعلُْمَها ِعْنَد َربِّي ِفي ِكتَابٍ ال َيِضلُّ رَبِّي َوال يَْنَسى

نبياء واألولياء والشهداء ال تأكل األرض أجسادهم؛ وثبت أن أل. وقد تقدم" عجب الذنب منه خلق وفيه يركب
وقال . وتقدم أيضا يف هذا الكتاب" التذكرة"وقد بينا هذا يف كتاب . حرم اهللا على األرض أن تأكل أجسادهم

النقص هنا املوت يقول قد علمنا منهم من ميوت ومن يبقى؛ ألن من مات دفن فكأن األرض تنقص من : السدي
أي بعدهتم وأمسائهم فهو } َوعِْندََنا ِكَتابٌ َحِفيظٌ{. هو من يدخل يف اإلسالم من املشركني:باسوعن ابن ع. الناس

الكتاب عبارة عن : وقيل. اللوح احملفوظ أي حمفوظ من الشياطني أو حمفوظ فيه كل شيء: وقيل. فعيل مبعىن فاعل
أي وعندنا : وقيل. هر من غري ضرورةكتبت عليك هذا أي حفظته؛ وهذا ترك الظا: العلم واإلحصاء؛ كما تقول

  .كتاب حفيظ ألعمال بين آدم لنحاسبهم عليها
: وقيل. باحلق القرآن: وقال الثعليب. أي القرآن يف قول اجلميع؛ حكاه املاوردي} َبلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ{: قوله تعاىل
  }فَُهْم ِفي أَْمرٍ َمرِيجٍ{. حممد صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. اإلسالم

: احلسن. خمتلف: وقال قتادة. يقولون مرة ساحر ومرة شاعر ومرة كاهن؛ قاله الضحاك وابن زيد. أي خمتلط
فاسد، ومنه مرجت أمانات الناس أي فسدت؛ ومرج الدين واألمر : وقال أبو هريرة. ملتبس؛ واملعىن متقارب
  :اختلط؛ قال أبو دواد

  تدمشرف احلارك حمبوك الك... مرج الدين فأعددت له 
  :وأنشد. خمتلط} َمرِيجٍ{: وقال عنه عمران بن أيب عطاء. املريج األمر املنكر: وقال ابن عباس

  فخر كأنه خوط مريج... فجالت فالتمست به حشاها 
وأصل املرج . متغري: وقيل. يف أمر ضاللة وهو قوهلم ساحر شاعر جمنون كاهن: وقال عنه العويف. اخلوط الغصن

ويف . مرج أمر الناس ومرج أمر الدين ومرج اخلامت يف إصبعي إذا قلق من اهلزال: االضطراب والقلق؛ يقال
" كيف بك يا عبداهللا إذا كنت يف قوم قد مرجت عهودهم وأماناهتم واختلفوا فكانوا هكذا وهكذا: "احلديث

  "..التذكرة"أخرجه أبو داود وقد ذكرناه يف كتاب . وشبك بني أصابعه
ا ْم َيْنظُرُوا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم كَْيَف بََنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن فُُروجٍ وَالْأَْرَض َمَدْدَناَهأَفَلَ{ ١١ - ٦: اآلية*٣*

لَْنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارَكاً زََّوأَلْقَيَْنا ِفيَها رََواِسَي َوأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ زَْوجٍ بَهِيجٍ َتْبِصَرةً َوِذكَْرى ِلكُلِّ َعْبٍد ُمنِيبٍ وََن
  .}بِِه َبلَْدةً َمْيتاً كَذَِلكَ الُْخرُوُجفَأَْنَبْتَنا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ الَْحصِيِد وَالنَّْخلَ َباِسقَاٍت لََها طَلٌْع َنضِيٌد رِْزقاً ِللِْعَباِد وَأَْحيَْيَنا 

كَْيفَ {. نظر اعتبار وتفكر، وأن القادر على إجيادها قادر على اإلعادة} ِء فَْوقَُهْمأَفَلَْم َيْنظُرُوا إِلَى السََّما{: قوله تعاىل
  :مجع فرج وهو الشق؛ ومنه قول امرىء القيس} َوَما لََها ِمْن فُُروجٍ{بالنجوم } َوزَيَّنَّاهَا{فرفعناها بال عمد } َبَنْيَناَها

  تسد به فرجها من دبر
تقدم يف } َواَألْرَض َمدَْدَناَها وَأَلْقَْيَنا ِفيَها َروَاِسَي{.  اختالف وال فتوقليس فيها تفاوت وال: وقال الكسائي

أي حسن يسر الناظرين؛ وقد تقدم } َبهِيجٍ{أي من كل نوع من النبات } َوأَنَْبْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ زَْوجٍ{. بيانه.الرعد"
نصب على املصدر؛ : وقال أبو حامت. به على كمال قدرتناأي جعلنا ذلك تبصرة لندل } َتْبصَِرةً{. بيانه" احلج"يف 

راجع إىل اهللا تعاىل، مفكر } ِلكُلِّ عَْبٍد ُمنِيبٍ{. معطوف عليه} َوِذكَْرى{يعين جعلنا ذلك تبصريا وتنبيها على قدرتنا 
  .يف قدرته



} فَأَْنبَْتَنا بِِه جَنَّاٍت َوَحبَّ الَْحِصيِد{. ثري الربكةأي ك} َماًء ُمبَاَركاً{أي من السحاب } َونَزَّلَْنا ِمَن السََّماِء{: قوله تعاىل
هو من باب إضافة الشيء : وقال الكوفيون. هذا قول البصريني. وحب النبت احلصيد وهو كل ما حيصد: التقدير

 واألصل احلب. مسجد اجلامع وربيع األول وحق اليقني وحبل الوريد وحنوها؛ قال الفراء: إىل نفسه، كما يقال
كل : وقيل. حب احلصيد الرب والشعري: وقال الضحاك. احلصيد فحذفت األلف والالم وأضيف املنعوت إىل النعت

} َباِسقَاٍت{ و} َوَحبَّ الَْحِصيِد{: نصب على احلال ردا على قوله} وَالنَّْخلَ َباسِقَاٍت{. حب حيصد ويدخر ويقتات
وقال . بسوقها استقامتها يف الطول: تادة وعبداهللا بن شدادوقال ق. والباسقات الطوال؛ قال جماهد وعكرمة. حال

  :سعيد بن جبري

  :مواقري حوامل؛ يقال للشاة بسقت إذا ولدت، قال الشاعر: وقال احلسن وعكرمة أيضا والفراء. مستويات
  بقران فيه الباسقات املواقر... فلما تركنا الدار ظلت منيفة 

  :قال. النخل بسوقا إذا طال واألول يف اللغة أكثر وأشهر؛ يقال بسق
  ولكن من نتاج الباسقات... لنا مخر وليست مخر كرم 

  وفات مثارها أيدي اجلناة... كرام يف السماء ذهنب طوال 
بسق فالن على أصحابه أي عالهم، وأبسقت الناقة إذا وقع يف ضرعها للنب قبل النتاج فهي مبسق ونوق : ويقال
  .بالصاد؛ ذكره الثعليب} بَاِصقَاٍت{ت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ مسع: وقال قطبة بن مالك. مباسيق
ق {صليت وصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرأ : "الذي يف صحيح مسلم عن قطبة بن مالك قال: قلت

إال أنه ال جيوز إبدال الصاد وال أدري ما قال؛ " قال فجعلت أرددها} وَالنَّْخلَ َباِسقَاٍت{حىت قرأ } َوالْقُْرآِن الَْمجِيِد
طلع الطلع طلوعا وأطلعت : الطلع هو أول ما خيرج من مثر النخل؛ يقال} لََها طَلٌْع َنِضيٌد{. من السني ألجل القاف

" النضيد"ويف البخاري . أي متراكب قد نضد بعضه على بعض} َنِضيٌد{. النخلة، وطلعها كفراها قبل أن ينشق
أي } رِْزقاً ِللِْعَباِد{. ومعناه منضود بعضه على بعض؛ فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد الكفري ما دام يف أكمامه

رزقناهم رزقا، أوعلى معىن أنبتناها رزقا؛ ألن اإلنبات يف معىن الرزق، أو على أنه مفعول له أي أنبتناها لرزقهم، 
أي من القبور أي } ا بِِه َبلَْدةً َمْيتاً كَذَِلَك الُْخُروُجوَأَْحيَْيَن{. وقد تقدم القول فيه. والرزق ما كان مهيأ لالنتفاع به

وقد مضى . كما أحيا اهللا هذه األرض امليتة فكذلك خيرجكم أحياء بعد موتكم؛ فالكاف يف حمل رفع على االبتداء
  .ألن املقصود املكان ولو قال ميتة جلاز} َمْيتاً{وقال . هذا املعىن يف غري موضع

كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ وَأَْصَحاُب الرَّسِّ َوثَُموُد َوَعاٌد َوِفْرَعْونُ َوإِخَْوانُ لُوٍط َوأَْصحَابُ { ١٥ - ١٢: اآلية*٣*
  }ِديٍدْن َخلْقٍ َجاَألْيكَِة َوقَْوُم ُتبَّعٍ كُلٌّ كَذََّب الرُُّسلَ فََحقَّ َوِعيدِ أَفََعيِيَنا بِالَْخلْقِ األَوَّلِ َبلْ ُهْم ِفي لَْبسٍ ِم

أي كما كذب هؤالء فكذلك كذب أولئك فحل هبم العقاب؛ ذكرهم نبأ من } كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ{: قوله تعاىل
} كُلٌّ كَذََّب الرُُّسلَ{. وقد ذكرنا قصصهم يف غري موضع عند ذكرهم. كان قبلهم من املكذبني وخوفهم ما أخذهم

  .أي فحق عليهم وعيدي وعقايب} يِدفََحقَّ َوِع{. من هذه األمم املكذبة
ذَِلَك {: وهذا توبيخ ملنكري البعث وجواب قوهلم. أي أفعيينا به فنعيا بالبعث} أَفََعيِيَنا بِالَْخلْقِ األَوَّلِ{: قوله تعاىل
أي يف حرية من  }َبلْ ُهْم ِفي لَْبسٍ ِمْن َخلْقٍ َجدِيٍد{. عييت باألمر إذا مل تعرف وجهه: يقال]. ٣: ق[} َرْجٌع بَِعيٌد

  .لبس عليه األمر يلبسه لبسا: البعث منهم مصدق ومنهم مكذب؛ يقال
ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى { ١٩ - ١٦: اآلية*٣*



رة املوت باحلق ذلك ما املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد، وجاءت سك
  }كنت منه حتيد

أي ما خيتلج يف سره وقلبه } َوَنْعلَُم َما ُتَوْسوُِس بِهِ َنفْسُُه{. يعين الناس، وقيل آدم} َولَقَدْ َخلَقَْنا اإلِِْنَسانَ{: قوله تعاىل
ي وسوست به نفسه إن املراد باإلنسان آدم؛ فالذ: ومن قال. وضمريه، ويف هذا زجر عن املعاصي اليت يستخفي هبا

  :قال األعشى. والوسوسة حديث النفس مبنزلة الكالم اخلفي. هو األكل من الشجرة، مث هو عام لولده

  كما استعان بريح عشرق زجل... تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت 
ممتد من ناحية حلقه إىل عاتقه، هو حبل العاتق وهو } َوَنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد{". األعراف"وقد مضى يف 

واحلبل هو الوريد فأضيف إىل . روي معناه عن ابن عباس وغريه وهو املعروف يف اللغة. ومها وريدان عن ميني ومشال
وهذا متثيل للقرب؛ أي حنن أقرب . الوريد الوتني وهو عرق معلق بالقلب: وقال احلسن. نفسه الختالف اللفظني

أي وحنن أملك به من حبل وريده مع : وقيل. هو منه، وليس على وجه قرب املسافةإليه من حبل وريده الذي 
أي وحنن أعلم مبا توسوس به نفسه من حبل وريده الذي هو من نفسه، ألنه عرق خيالط : وقيل. استيالئه عليه

، وهذا القرب الوريد عرق خيالط القلب: القلب، فعلم الرب أقرب إليه من علم القلب، روي معناه عن مقاتل قال
  .قرب العلم والقدرة، وأبعاض اإلنسان حيجب البعض البعض وال حيجب علم اهللا شيء

أي حنن أقرب إليه من حبل وريده حني يتلقى } إِذْ َيَتلَقَّى الُْمَتلَقَِّياِن َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشَِّمالِ قَعِيٌد{: قوله تعاىل
حنن أعلم بأحواله فال حنتاج إىل ملك خيرب، ولكنهما وكال به إلزاما للحجة،  املتلقيان، ومها امللكان املوكالن به، أي

أحدمها عن ميينك يكتب : ملكان يتلقيان عملك} الُْمَتلَقَِّياِن{: وقال احلسن وجماهد وقتادة. وتوكيدا لألمر عليه
ل لك يوم حىت إذا مت طويت صحيفة عملك وقي: قال احلسن. حسناتك، واآلخر عن مشالك يكب سيئاتك

عدل واهللا عليك من جعلك حسيب ] ١٤: اإلسراء[} اقَْرأْ ِكتَاَبَك كَفَى بَِنفِْسَك الَْيْوَم َعلَْيَك َحسِيباً{: القيامة
وكل اهللا باإلنسان مع علمه بأحوال ملكني بالليل وملكني بالنهار حيفظان عمله، ويكتبان أثره : وقال جماهد. نفسك

َعنِ الَْيِمنيِ {: ينه يكتب احلسنات، واآلخر عن مشاله يكتب السيئات، فذلك قوله تعاىلأحدمها عن مي: إلزاما للحجة
  بلغين أن كاتب احلسنات أمني على كاتب السيئات فإذا أذنب العبد قال: وقال سفيان. }َوَعنِ الشَِّمالِ قَِعيٌد

كاتب احلسنات : "صلى اهللا عليه وسلم قال النيب: وروي معناه من حديث أيب أمامة؛ قال. ال تعجل لعله يستغفر اهللا
على ميني الرجل وكاتب السيئات على يساره وكاتب احلسنات أمني علي كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها 

صاحب اليمني عشرا وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمني لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبح أو 
إن مقعد ملكيك على : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوروي من حديث علي رضي اهللا عنه ". يستغفر

: وقال الضحاك". ثنيتك لسانك قلمهما وريقك مدادمها وأنت جتري فيما ال يعنيك فال تستحي من اهللا وال منهما
: وإمنا قال. وكان احلسن يعجبه أن ينظف عنفقته: ورواه عوف عن احلسن قال. على احلنك. جملسهما حتت الثغر

. ومل يقل قعيدان ومها اثنان؛ ألن املراد عن اليمني قعيد وعن الشمال قعيد فحذف األول لداللة الثاين عليه} ِعيٌدقَ{
  :قاله سيبويه؛ ومنه قول الشاعر

  عندك راض والرأي خمتلف... حنن مبا عندنا وأنت مبا 
  :وقال الفرزدق

  وأىب فكان وكنت غري غدور... إين ضمنت ملن أتاين ما جىن 



أن الذي يف التالوة أول أخر اتساعا، وحذف الثاين لداللة األول : ومذهب املربد. مل يقل راضيان وال غدورينو
} قَعِيٌد{و . أن الذي يف التالوة يؤدي عن االثنني واجلمع وال حذف يف الكالم: ومذهب األخفش والفراء. عليه

  .مبعىن مقاعد مثل أكيل وندمي مبعىن مؤاكل ومنادم} يٌدقَِع{: وقيل. مبعىن قاعد كالسميع والعليم والقدير والشهيد
} إِنَّا َرُسولُ َربِّ الَْعالَمَِني{: فعيل وفعول مما يستوي فيه الواحد واالثنان واجلمع؛ كقوله تعاىل: وقال اجلوهري

  :جلمع، أنشده الثعليبوقال الشاعر يف ا]. ٤: التحرمي[} وَالَْمالِئكَةُ بَْعَد ذَِلَك ظَهٌِري{: وقوله] ١٦: الشعراء[
  ل أعلمهم بنواحي اخلرب... ألكين إليها وخري الرسو 

  .واملراد بالقعيد ها هنا املالزم الثابت ال ضد القائم
أي ما يتكلم بشيء إال كتب عليه؛ مأخوذ من لفظ الطعام وهو } َما َيلِْفظُ ِمْن قَْولٍ إِلَّا لََدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد{: قوله تعاىل
  :ويف الرقيب ثالثة أوجه. ن الفمإخراجه م
  .أنه الشاهد، قال الضحاك: الثالث. أنه احلافظ، قال السدي: الثاين. أنه املتبع لألمور: أحدها

  .أنه احلاضر الذي ال يغيب: أحدمها: ويف العتيد وجهان
هيأ؛ وقد عتده تعتيدا العتيد الشيء احلاضر امل: قال اجلوهري. أنه احلافظ املعد إما للحفظ وإما للشهادة: الثاين

وفرس عََتد وعِتد بفتح التاء ] ٣١: يوسف[} َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّكَأً{: وأعتده إعتادا أي أعده ليوم، ومنه قوله تعاىل
  .وكسرها املعد للجري

  :قلت وكله يرجع إىل معىن احلضور، ومنه قول الشاعر
  اد عتيدفذكرك عندي يف الفؤ... لئن كنت مين يف العيان مغيبا 

ال يكتب إال ما يؤجر : وقال عكرمة. يكتب على اإلنسان كل شيء حىت األنني يف مرضه: قال أبو اجلوزاء وجماهد
يكتب عليه كل ما يتكلم به، فإذا كان آخر النهار حمي عنه ما كان مباحا، حنو أنطلق أقعد : وقيل. به أو يؤزر عليه

ما من : "وروي عن أيب هريرة وأنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. كل مما ال يتعلق به أجر وال وزر، واهللا أعلم
حافظني يرفعان إىل اهللا ما حفظا فريى اهللا يف أول الصحيفة خريا ويف آخرها خريا إال قال اهللا تعاىل ملالئكته اشهدوا 

هم صحف بيض فأملوا يف إن هللا مالئكة مع: "وقال علي رضي اهللا عنه". أين قد غفرت لعبدي ما بني طريف الصحيفة
وأخرج أبو نعيم احلافظ قال حدثنا أبو طاهر حممد بن الفضل بن ". أوهلا ويف أخرها خريا يغفر لكم ما بني ذلك

حممد بن إسحاق بن خزمية قال حدثنا جدي حممد بن إسحاق قال حدثنا حممد بن موسى احلرشي قال حدثنا سهيل 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : د بن وهب عن ابن مسعود، قالمسعت األعمش حيدث عن زي: بن عبداهللا قال

إن احلافظني إذا نزال على العبد أو األمة منهما كتاب خمتوم فيكتبان ما يلفظ به العبد أو األمة فإذا أرادا : " وسلم
مَا { له تعاىل أن ينهضا قال أحدمها لألخر فك الكتاب املختوم الذي معك فيفكه له فاذا فيه ما كتب سواء فذلك قو

  َيلِْفظُ ِمْن قَْولٍ

وروي من حديث أنس أن نيب . غريب، من حديث األعمش عن زيد، مل يروه عنه إال سهيل" }إِالَّ لََدْيِه َرقِيٌب َعِتيٌد
إن اهللا وكل بعبده ملكني يكتبان عمله فإذا مات قاال ربنا قد مات فالن فأذن لنا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

صعد إىل السماء فيقول اهللا تعاىل إن، إن مسوايت مملوءة من مالئكيت يسبحونين فيقوالن ربنا نقيم يف األرض أن ن
فيقول اهللا تعاىل إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحونين فيقوالن يا رب فأين نكون فيقول اهللا تعاىل كونا على قرب 

  ".القيامة عبدي فكرباين وهلالين وسبحاين واكتبا ذلك لعبدي إىل يوم



أي غمرته شدته؛ فاإلنسان ما دام حيا تكتب عليه أقوال وأفعال } َوَجاَءْت َسكَْرةُ الْمَْوِت بِالْحَقِّ{: قوله تعاىل
: وقيل. ليحاسب عليها، مث جييئه املوت وهو ما يراه عند املعاينة من ظهور احلق فيما كان اهللا تعاىل وعده وأوعده

ستحقاقه وإما النتقاله إيل دار احلق؛ فعلى هذا يكون يف الكالم تقدمي وتأخري، احلق هو املوت مسي حقا إما ال
وتقديره وجاءت سكرة احلق باملوت، وكذلك يف قراءة أيب بكر وابن مسعود رضي اهللا عنهما؛ ألن السكرة هي 

 تعاىل؛ أي جاءت جيوز أن يكون احلق على هذه القراءة هو اهللا: وقيل. احلق فأضيفت إىل نفسها الختالف اللفظني
وقد زعم . احلق هو املوت واملعىن وجاءت سكرة املوت باملوت؛ ذكره املهدوي: وقيل. سكرة أمر اهللا تعاىل باملوت
. وجاءت سكرة احلق باملوت: أخالف املصحف كما خالف أبو بكر الصديق فقرأ: من طعن على القرآن فقال

مها موافقة للمصحف فعليها العمل، واألخرى مرفوضة جتري إحدا: فاحتج عليه بأن أبا بكر رويت عنه روايتان
حدثنا إمساعيل بن : قال أبوبكر األنباري. جمرى النسيان منه إن كان قاهلا، أو الغلط من بعض من نقل احلديث

ملا احتضر أبو بكر : إسحاق القاضي حدثنا علي بن عبداهللا حدثنا جرير عن منصور عن أيب وائل عن مسروق قال
  :هذا كما قال الشاعر: دخلت عليه قالت. ىل عائشة فلماأرسل إ

  إذا حشرجت يوما وضاق هبا الصدر

. وذكر احلديث} َوَجاَءْت َسكَْرةُ الَْمْوِت بِالَْحقِّ ذَِلَك َما كُْنَت ِمْنهُ َتِحيُد{: هال قلت كما قال اهللا: فقال أبو بكر
 -اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت بني يديه ركوة ويف الصحيح عن عائشة أن رسول . والسكرة واحدة السكرات

مث " ال إله إال اهللا إن للموت سكرات: "فيها ماء فجعل يدخل يديه يف املاء، فيمسح هبما وجهه ويقول -أوعلبة 
وروي عن النيب صلى اهللا عليه . خرجه البخاري. حىت قبض ومالت يده" يف الرفيق األعلى: "نصب يده فجعل يقول

إن العبد الصاحل ليعاجل املوت وسكراته وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض تقول السالم عليك : "الوسلم أنه ق
يا معشر احلواريني ادعوا اهللا أن يهون عليكم هذه : "وقال عيسى ابن مرمي". تفارقين وأفارقك إىل يوم القيامة

". ر باملناشري وقرض باملقاريضإن املوت أشد من ضرب بالسيوف ونش: "وروي. يعين سكرات املوت" السكرة
حاد عن الشيء : يقال. أي يقال ملن جاءته سكرة املوت ذلك ما كنت تفر منه ومتيل عنه} ذَِلَك َما كُْنَت ِمْنُه َتحِيُد{

وأصله حيدودة بتحريك الياء فسكنت؛ ألنه ليس يف الكالم فعلول . حييد حيودا وحيدة وحيدودة مال عنه وعدل
  :حدت عن الشيء أحيد حيدا وحميدا إذا ملت عنه؛ قال طرفة: يف األخبار عن نفسكوتقول . غري صعفوق

  وحدت كما حاد البعري عن الدحض... أبا منذر رمت الوفاء فهبته 
ِفي غَفْلٍَة ِمْن َونُِفَخ ِفي الصُّورِ ذَِلَك َيْوُم الَْوِعيِد َوَجاَءْت كُلُّ نَفْسٍ َمَعَها سَاِئٌق َوَشهِيٌد لَقَْد كُْنَت { ٢٠: اآلية*٣*

  }َهذَا فَكَشَفَْنا َعْنَك ِغطَاَءَك فََبصَُرَك الَْيْوَم َحِديٌد
الذي وعده اهللا للكفار أن يعذهبم } ذَِلَك َيْوُم الَْوعِيِد{هي النفخة اآلخرة للبعث } َونُِفَخ ِفي الصُّورِ{: قوله تعاىل

  .وقد مضى الكالم يف النفخ يف الصور مستوىف واحلمد هللا. فيه

السائق من : اختلف يف السائق والشهيد؛ فقال ابن عباس} َوَجاَءْت كُلُّ َنفْسٍ َمعََها َساِئٌق َوَشهِيٌد{: قوله تعاىل
السائق امللك والشهيد : وقال أبو هريرة. املالئكة والشهيد من أنفسهم األيدي واألرجل؛ رواه العويف عن ابن عباس

السائق قرينها من : وقال ابن مسلم. ق يسوقها وشاهد يشهد عليها بعملهااملعىن سائ: وقال احلسن وقتادة. العمل
وعن عثمان بن عفان رضي اهللا . السائق والشهيد ملكان: وقال جماهد. الشياطني مسي سائقا ألنه يتبعها وإن مل حيثها

: اهللا، وشهيدملك يسوقها إىل أمر : سائق} وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد{: عنه أنه قال وهو على املنرب



  .يشهد عليها بعملها
إن ابن آدم : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: هذا أصح فإن يف حديث جابر بن عبداهللا قال: قلت

لفي غفلة عما خلقه اهللا عز وجل له إن اهللا ال اله غريه إذا أراد خلقه قال للملك اكتب رزقه وأثره وأجله واكتبه 
فع ذلك امللك ويبعث اهللا ملكا آخر فيحفظه حىت يدرك مث يبعث اهللا ملكني يكتبان حسناته شقيا أو سعيدا مث يرت

وسيئاته فإذا جاءه املوت ارتفع ذلك امللكان مث جاء ملك املوت عليه السالم فيقبض روحه فإذا أدخل حفرته رد 
إذا قامت الساعة احنط عليه ملك الروح يف جسده مث يرتفع ملك املوت مث جاءه ملكا القرب فامتحناه مث يرتفعان ف

احلسنات وملك السيئات فأنشطا كتابا معقودا يف عنقه مث حضرا معه واحد سائق واآلخر شهيد مث قال اهللا تعاىل 
: وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه} لَقَْد كُْنَت ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا فَكََشفَْنا َعْنَك ِغطَاَءَك فََبَصُرَك الَْيْوَم َحِديٌد{
إن قدامكم أمرا عظيما فاستعينوا : "مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم" حاال بعد حال: "قال} لتركنب طبقا عن طبق{

هذا حديث غريب من : خرجه أبو نعيم احلافظ من حديث جعفر بن حممد بن علي عن جابر وقال فيه" باهللا العظيم
أحدمها أهنا عامة يف املسلم : مث يف اآلية قوالن. وعنه املفضل حديث جعفر، وحديث جابر تفرد به عنه جابر اجلعفي

  .الثاين أهنا خاصة يف الكافر؛ قاله الضحاك. والكافر وهو قول اجلمهور

املراد به النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ : قال ابن زيد} لَقَْد كُْنَت ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا فَكََشفَْنا َعْنَك ِغطَاَءَك{: قوله تعاىل
إن املراد به : وقال ابن عباس والضحاك. أي لقد كنت يا حممد يف غفلة من الرسالة يف قريش يف جاهليتهم

وهو اختيار . إن املراد به الرب والفاجر: وقال أكثر املفسرين. املشركون أي كانوا يف غفلة من عواقب أمورهم
عها سائق وشهيد؛ ألن هذا ال يعرف إال أي لقد كنت أيها اإلنسان يف غفلة عن أن كل نفس م: وقيل. الطربي

أحدها إذ كان يف بطن أمه فولد؛ قاله : أي عماك؛ وفيه أربعة أوجه} فَكََشفَْنا َعْنَك ِغطَاَءَك{. بالنصوص اإلهلية
. الثالث وقت العرض يف القيامة؛ قاله جماهد. وهذا معىن قول ابن عباس. الثاين إذا كان يف القرب فنشر. السدي
بصر القلب . يراد به: قيل} فبصرك اليوم حديد{. وهذا معىن قول ابن زيد. ه نزول الوحي وحتمل الرسالةالرابع أن

كما يقال هو بصري بالفقه؛ فبصر القلب وبصريته تبصرته شواهد األفكار ونتائج االعتبار، كما تبصر العني ما قابلها 
هر أي بصر عينك اليوم حديد؛ أي قوي نافذ يرى ما املراد به بصر العني وهو الظا: وقيل. من األشخاص واألجسام

. يعين نظرك إىل لسان ميزانك حني توزن سيئاتك وحسناتك} فََبصَُرَك الَْيْوَم َحِديٌد{: قال جماهد. كان حمجوبا عنك
 يعين أن الكافر حيشر: وقيل. وهو معىن قول ابن عباس. يعاين ما يصري إليه من ثواب وعقاب: وقيل. وقال الضحاك

  .بالكسر على خطاب النفس} فََبصَُرَك} {عَْنَك} {لَقَْد كُْنَت{وقرئ . وبصره حديد مث يزرق ويعمى
لِْقَيا ِفي جََهنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد َمنَّاعٍ لِلَْخْيرِ ُمعَْتٍد ُمرِيبٍ{ ٢٧ - ٢٣: اآلية*٣*  الَِّذي َوقَالَ قَرِيُنُه َهذَا َما لََديَّ َعِتيدٌَ 

َضاللٍ َبِعيٍد قَالَ ال  َع اللَِّه إِلَهاً آَخَر فَأَلْقَِياُه ِفي الَْعذَابِ الشَّدِيِد قَالَ قَرِيُنهُ َربََّنا َما أَطَْغْيُتُه َولَِكْن كَانَ ِفيَجَعلَ َم
  }بِظَالَّمٍ ِللَْعبِيِدَتخَْتِصُموا لََديَّ َوقَْد قَدَّْمتُ إِلَْيكُمْ بِالَْوعِيِد َما يَُبدَّلُ الْقَْولُ لََديَّ َوَما أََنا 

أي هذا ما } هذا ما لدي عتيد{. يعين امللك املوكل به يف قول احلسن وقتادة والضحاك} َوقَالَ قَرِينُُه{: قوله تعاىل
يقول هذا الذي وكلتين به من بين آدم قد أحضرته وأحضرت : وقال جماهد. عندي من كتابة عمله معد حمفوظ

. قرينه الذي قيض له من الشياطني: وعن جماهد أيضا. ما عندي من العذاب حاضر املعىن هذا: وقيل. ديوان عمله
أَلِْقَيا ِفي {: إنه قرينه من اإلنس، فيقول اهللا تعاىل لقرينه: قال ابن زيد يف رواية ابن وهب عنه} أَلِْقَيا ِفي َجَهنََّم{

ويلك ارحالها : واحد بلفظ االثنني فتقولهذا كالم العرب الفصيح أن ختاطب ال: قال اخلليل واألخفش} َجهَنََّم



تقول للواحد قوما عنا، وأصل ذلك أن أدىن، أعوان الرجل يف إبله : قال الفراء. وازجراها، وخذاه وأطلقاه للواحد
يا : خليلي، مث يقول: وغنمه ورفقته يف سفره أثنان فجرى كالم الرجل على صاحبيه، ومنه قوهلم للواحد يف الشعر

  :ؤ القيسقال امر. صاح
  نقض لبانات الفؤاد املعذب... خليلي مرا يب على أم جندب 

  :وقال أيضا
  بسقط اللوى بني الدخول فحومل... قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

  :وقال آخر
  وإن تدعاين أحم عرضا ممنعا... فإن تزجراين يا ابن عفان أنزجر 

هي : وقال املربد. يدل على ألق ألق} أَلِْقيَا{قوله : املازينوقال . جاء كذلك ألن القرين يقع للجماعة واالثنني: وقيل
تثنية على خطاب احلقيقة } أَلِْقيَا{وجيوز أن يكون . مناب التكرار} أَلِْقيَا{تثنية على التوكيد، املعىن ألق ألق فناب 

القني بالنون اخلفيفة تقلب إن األصل : وقيل. هو خماطبة للسائق واحلافظ: وقيل. من قول اهللا تعاىل خياطب به امللكني
} وَِلَيكُوناً ِمَن الصَّاِغرِيَن{: بالنون اخلفيفة حنو قوله} أَلِْقَيَن{وقرأ احلسن . يف الوقف ألفا فحمل الوصل على الوقف

  }كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد{].  ١٥: العلق[} لَنْسفَعاً{: وقوله] ٣٢: يوسف[

لعنيد املعرض عن احلق؛ يقال عند يعند بالكسر عنودا أي خالف ا: وقال بعضهم. أي معاند؛ قال جماهد وعكرمة
يعين الزكاة املفروضة } مَنَّاعٍ لِلَْخيْرِ{. ورد احلق وهو يعرفه فهو عنيد وعاند، ومجع العنيد عند مثل رغيف ورغف

: يقال. وقتادةشاك يف التوحيد؛ قاله احلسن } ُمرِيبٍ{. يف منطقه وسريته وأمره؛ ظامل} ُمعَْتٍد{. وكل حق واجب
: وقيل} الَِّذي جََعلَ َمَع اللَِّه إِلَهاً آَخَر{: وهو املشرك يدل عليه قوله تعاىل. أراب الرجل فهو مريب إذا جاء بالريبة

ابِ فَأَلِْقَياُه ِفي الَْعذَ{ . أنه كان مينع بين أخيه من اإلسالم} َمنَّاعٍ ِللْخَْيرِ{: وأراد بقوله. نزلت يف الوليد بن املغرية
  .تأكيد لألمر األول} الشَّدِيِد

َولَِكْن كَانَ { . يعين الشيطان الذي قيض هلذا الكافر العنيد تربأ منه وكذبه} قَالَ قَرِيُنُه َربََّنا َما أَطَْغْيتُُه{: قوله تعاىل
. ه بغري أختالفوقرينه هنا هو شيطان. عن احلق وكان طاغيا باختياره وإمنا دعوته فاستجاب يل} ِفي َضاللٍ َبعِيٍد
قرينه امللك؛ وذلك أن الوليد بن املغرية يقول للملك الذي : وحكى الثعليب قال ابن عباس ومقاتل. حكاه املهدوي

يقول الكافر : وقال سعيد بن جبري. ربنا ما أطغيته أي ما أعجلته: رب إنه أعجلين، فيقول امللك: كان يكتب سيئاته
قَالَ {: ربنا ما أطغيته أي ما زدت عليه يف الكتابة؛ فحينئذ يقول اهللا تعاىل: امللكرب إنه زاد علي يف الكتابة، فيقول 

. وهذا يدل على أن القرين الشيطان: قال القشريي. يعين الكافرين وقرناءهم من الشياطني} ال َتْخَتِصمُوا لََديَّ
هو لالثنني وجاء : وقيل. طاب لكل من اختصمهذا خ: وقيل. أي أرسلت الرسل} َوقَْد قَدَّْمُت إِلَْيكُْم بِالَْوعِيِد{

َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَمْثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَال ُيجَْزى {: قيل هو قوله} َما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََديَّ{. بلفظ اجلمع
وقال ]. ١٣: السجدة[} اجلنة والناس أمجعنيألمألن جهنم من {: وقيل هو قوله] ١٦٠: األنعام[} إِلَّا ِمثْلَهَا
أي ما أنا مبعذب من } َوَما أََنا بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد{.ما يكذب عندي أي ما يزاد يف القول وال ينقص لعلمي بالغيب : الفراء

  .وغريها" احلج"وقد مضى القول يف معناه يف . مل جيرم؛ قال ابن عباس

لُ ِلَجهَنََّم َهلِ اْمَتْألِت َوَتقُولُ َهلْ ِمْن َمزِيٍد َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ ِللُْمتَِّقَني غَْيَر َبِعيٍد َهذَا َما َيْوَم َنقُو{  ٣٥ - ٣٠: اآلية*٣*
لب ُتوَعُدونَ ِلكُلِّ أَوَّابٍ َحِفيٍظ َمْن َخِشَي الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ َوَجاَء بِقَلْبٍ ُمنِيبٍ من خشي الرمحن بالغيب وجاء بق



  }اْدُخلُوَها بَِسالمٍ ذَِلَك َيْوُم الُْخلُوِد لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِفيَها وَلََديَْنا َمزِيٌدمنيب 
بالياء أعتبارا } يوم يقول{ قرأ نافع وأبو بكر } يوم نقول جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد{ : قوله تعاىل

". يوم أقول"وقرأ احلسن .  تعاىل وهي نون العظمةالباقون بالنون على اخلطاب من اهللا. }ال ختتصموا لدي{ : بقوله
: بفعل مقدر معناه: وقيل. علي معىن ما يبدل القول لدي يوم" يوم"وأنتصب ". يوم يقال"وعن ابن مسعود وغريه 

وهذا االستفهام على سبيل التصديق . ملا سبق من وعده إياها أنه ميلؤها} يوم نقول جلهنم هل أمتالت{وأنذرهم 
أي ما بقي يف } هل من مزيد {جهنم " وتقول. "التحقيق لوعده، والتقريع ألعدائه، والتنبيه جلميع عبادهخلربه، و

وحيتمل . أي ما ترك؛ مبعىن الكالم اجلحد" هل ترك لنا عقيل من ربع أومنزل: "موضع للزيادة؛ كقوله عليه السالم
إمنا صلح هذا للوجهني؛ ألن يف االستفهام ضربا من و. أن يكون استفهاما مبعىن االستزادة؛ أي هل من مزيد فأزداد؟

ليس مث قول وإمنا هو على طريق، املثل؛ أي إهنا فيما يظهر من حاهلا مبنزلة الناطقة بذلك؛ كما قال : وقيل. اجلحد
  :الشاعر

  مهال رويدا قد مألَت بطين... امتأل احلوض وقال قَطين 
ينطق اهللا النار حىت تقول هذا كما تنطق : وقيل. امتألت أي هل يف من مسلك قد. وهذا تفسري جماهد وغريه

ويف صحيح مسلم والبخاري والترمذي عن أنس بن مالك " الفرقان"وهذا أصح على ما بيناه يف سورة . اجلوارح
  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

بعضها إىل بعض وتقول قط  ال تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حىت يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي"
ويف رواية . لفظ مسلم" قط به بعزتك وكرمك وال يزال يف اجلنة فضل حىت ينشئ اهللا هلا خلقا فيسكنهم فضل اجلنة

وأما النار فال متتلئ حىت يضع اهللا عليها رجله يقول هلا قط قط فهنالك متتلئ وينزوي : "أخرى من حديث أيب هريرة
أما معىن القدم : علماؤنا رمحهم اهللا".  من خلقه أحدا وأما اجلنة فإن اهللا ينشئ هلا خلقابعضها إىل بعض فال يظلم اهللا

وكذلك الرجل وهو العدد الكثري من . هنا فهم قوم يقدمهم اهللا إىل النار، وقد سبق يف علمه أهنم من أهل النار
  :رأيت رجال من الناس ورجال من جراد، فال الشاعر:الناس وغريهم؛ يقال

  إليهم من احلي اليماين أرجل... ر بنا رجل من الناس وانزوى فم
  على ابين نزار بالعداوة أحفل... قبائل من خلم وعكل ومحري 

ما يف النار بيت وال سلسلة وال مقمع وال تابوت إال وعليه اسم : وبني هذا املعىن ما روي عن ابن مسعود أنه قال
لذي قد عرف امسه وصفته، فإذا استوىف كل واحد منهم ما أمر به وما صاحبه، فكل واحد من اخلزنة ينتظر صاحبه ا

أي اكتفينا اكتفينا، وحينئذ تنزوي جهنم على من فيها ! قط قط حسبنا حسبنا: ينتظره ومل يبق منهم أحد قال اخلزنة
وله يف نفس فعرب عن ذلك اجلمع املنتظر بالرجل والقدم؛ ويشهد هلذا التأويل ق. وتنطبق إذ مل يبق أحد ينتظر

وقد زدنا هذا املعىن بيانا ومهدناه " وال يزال يف اجلنة فضل حىت ينشئ اهللا هلا خلقا فيسكنهم فضل اجلنة: "احلديث
حىت : "وقال النضر بن مشيل يف معىن قوله عليه السالم. يف كتاب األمساء والصفات من الكتاب األسىن واحلمد هللا

  .علمه أنه من أهل النارأي من سبق يف " يضع اجلبار فيها قدمه
هذا قبل الدخول يف الدنيا؛ أي قربت من : وقيل. أي قربت منهم} َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ ِللُْمتَِّقَني غَْيَر َبعِيٍد{: قوله تعاىل

  بعد الدخول: وقيل. قلوهبم حني قيل هلم اجتنبوا املعاصي



أي ويقال هلم هذا اجلزاء } َهذَا َما ُتوَعُدونَ{.م وهذا تأكيد أي منه} غَْيَر بَِعيٍد{. قربت هلم مواضعهم فيها فال تبعد
وقرأ ابن كثري بالياء على . بالتاء على اخلطاب} ُتوَعُدونَ{.وقراءة العامة. الذي وعدمت يف الدنيا على ألسنة الرسل

ملعاصي، مث يرجع يذنب مث يرج أواب أي رجاع إىل اهللا عن ا} ِلكُلِّ أَوَّابٍ َحِفيٍظ{. اخلرب؛ ألنه أتى بعد ذكر املتقني
]. ١٠: سبأ[} َيا جَِبالُ أَوِّبِي َمَعُه{ :األواب املسبح من قوله: وقال ابن عباس وعطاء. هكذا قاله الضحاك وغريه

هو الذي يذكر ذنوبه يف اخللوة فيستغفر : وقال الشعيب وجماهد. هو الذاكر هللا تعاىل يف اخللوة: وقال احلكم بن عتيبة
وعنه . هو الذي ال جيلس جملسا حىت يستغفر اهللا تعاىل فيه: وقال عبيد بن عمري. وهو قول ابن مسعود .اهللا منها

كنا حندث أن األواب احلفيظ الذي إذا قام من جملسه قال سبحان اهللا وحبمده، اللهم إين أستغفرك مما أصبت : قال
للهم وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب من قال إذا قام من جملسه سبحانك ا: " ويف احلديث. يف جملسي هذا

: وقال بعض العلماء. وهكذا كان النيب صلى صلى اهللا عليه وسلم يقول". إليك غفر اهللا له ما كان يف ذلك اجمللس
  .أنا أحب أن أقول أستغفرك وأسألك التوبة، وال أحب أن أقول وأتوب إليك إال على حقيقته

وقال . هو املتوكل على اهللا يف السراء والضراء: وقال أبو بكر الوراق. أوىل هذا استحسان واتباع احلديث: قلت
. هو الذي حفظ ذنوبه حىت يرجع عنها: قال ابن عباس} َحِفيٍظ{. هو الذي ال يشتغل إال باهللا عز وجل: القاسم

: جماهد. حلافظ ألمر اهللاهو ا: وعن ابن عباس أيضا. حفيظ ملا استودعه اهللا من حقه ونعمته وأمتنه عليه: وقال قتادة
وروى . هو احلافظ لوصية اهللا تعاىل بالقبول: قال الضحاك. هو احلافظ حلق اهللا تعاىل باالعتراف ولنعمه بالشكر

من حافظ على أربع ركعات من أول النهار كان : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مكحول عن أيب هريرة قال
  .ذكره املاوردي" أوابا حفيظا

أو يف } ِلكُلِّ أَوَّابٍ َحِفيٍظ{: يف حمل خفض على البدل من قوله} َمْن} {َمْن َخِشَي الرَّْحَمَن بِالْغَْيبِ{: وله تعاىلق
  وجيوز الرفع على االستئناف، واخلرب. }أَوَّابٍ{موضع الصفة لـ 

. شية بالغيب أن ختافه ومل ترهواخل. }اْدُخلُوَها{: على تقدير حذف جواب الشرط والتقدير فيقال هلم} اْدُخلُوهَا{
َوَجاَء بِقَلْبٍ {. إذا أرخى الستر وأغلق الباب: وقال احلسن. يعين يف اخللوة حني يراه أحد: وقال الضحاك والسدي

عالمة املنيب أن يكون عارفا حلرمته ومواليا له، : وقال أبو بكر الوراق. خملص: وقيل. مقبل على الطاعة} ُمنِيبٍ
إِالَّ َمْن {: وحيتمل أن يكون القلب املنيب القلب السليم؛ كما قال تعاىل: قلت. تاركا هلوى نفسه متواضعا جلالله

: أي يقال ألهل هذه الصفات} اْدُخلُوَها{. على ما تقدم؛ واهللا أعلم] ٨٩: الشعراء[} أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسلِيمٍ
بسالمة : وقيل. بسالم من اهللا ومالئكته عليهم: وقيل. المة من العذابأي بس} اْدُخلُوَها بَِسالمٍ ذَِلَك َيْوُم الُْخلُوِد{

  .تكون مبعىن اجلمع} مَْن{؛ ألن }َمْن َخِشَي{ويف أول الكالم } اْدُخلُوَها{: وقال. من زوال النعم
من النعم مما مل } َولََدْيَنا مَزِيٌد{ .يعين ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم} لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِفيَها وَلَدَْيَنا َمزِيٌد{: قوله تعاىل

وقد ورد ذلك يف أخبار مرفوعة إىل . املزيد النظر إىل وجه اهللا تعاىل بال كيف: وقال أنس وجابر. خيطر على باهلم
لنظر إىل الزيادة ا: قال] ٢٦: يونس[} ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا الُْحسَْنى َوزَِيادَةٌ{: النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل

أخربنا املسعودي عن املنهال بن عمرو عن أيب عبيدة بن : وذكر ابن املبارك وحيىي بن سالم، قاال. وجه اهللا الكرمي
تسارعوا إىل اجلمعة فإن اهللا تبارك وتعاىل يربز ألهل اجلنة كل يوم مجعة يف : عبداهللا بن عتبة عن ابن مسعود قال

وقال حيىي . على قدر تسارعهم إىل اجلمعة يف الدنيا: قال ابن املبارك. لقربكثيب من كافور أبيض فيكونون منه يف ا
فال ". فيحدث اهللا هلم من الكرامة شيئا مل يكونوا رأوه قبل ذلك"ملسارعتهم إىل اجلمع يف الدنيا، وزاد : بن سالم

  .}وَلََديَْنا َمزِيٌد{: ومسعت غري املسعودي يزيد فيه قوله تعاىل: حيىي



قال رسول اهللا صلى اهللا : يريد أهل اجلنة، أي وهم على كثب؛ كما يف مرسل احلسن، قال" يف كثيب"قوله : قلت
احلديث وقد ذكرناه يف كتاب " إن أهل اجلنة ينظرون رهبم يف كل يوم مجعة على كثيب من كافور: "عليه وسلم

  .اخلدري مرفوعاإن املزيد ما يزوجون به من احلور العني؛ رواه أبو سعيد : وقيل". التذكرة"
ي َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ مِْنُهْم بَطْشاً فََنقَُّبوا ِفي الْبِالِد َهلْ ِمْن َمِحيصٍ إِِنَّ ِف{ ٣٨ - ٣٦: اآلية*٣*

َنا السََّماوَاِت َواَألْرَض َوَما َبيَْنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ذَِلَك لَِذكَْرى ِلَمْن كَانَ لَُه قَلٌْب أَْو أَلْقَى السَّْمَع َوُهَو َشهِيٌد َولَقَْد َخلَقْ
  }َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغوبٍ

. أي كم أهلكنا يا حممد قبل قومك من أمة هم أشد منهم بطشا وقوة} وَكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن{: قوله تعاىل
ضربوا : وقال جماهد. أثروا يف البالد؛ قال ابن عباس: وقيل. لبا للمهربأي ساروا فيها ط} فََنقَُّبوا ِفي الْبِالِد{

  :وقال املؤرخ تباعدوا؛ ومنه قول امرئ القيس. طوفوا: وقال قتادة. دوروا: وقال النضر بن مشيل. وطافوا
  رضيت من الغنيمة باإلياب... وقد نقبت يف اآلفاق حىت 

طوفوا يف البالد يلتمسون : وقيل. ت، وهل وجدوا من املوت حميصا؟طافوا يف أقاصي البالد طلبا للتجارا: مث قيل
  :قال احلرث بن حلزة. حميصا من املوت

  ت وجالوا يف األرض كل جمال... نقبوا يف البالد من حذر املو 
ب النق: وقيل. والنقب هو اخلرق والدخول يف الشيء. بفتح القاف وختفيفها} فََنقََُبوا{وقرأ احلسن وأبو العالية 

ونقب اجلدار نقبا، واسم تلك النقبة نقب أيضا، ومجع . الطريق يف اجلبل، وكذلك املنقب واملنقبة؛ عن ابن السكيت
وقرأ السلمي حيىي . أثروا فيها كتأثري احلديد فيما ينقب: وقيل. النقب النقوب؛ أي خرقوا البالد وساروا يف نقوهبا

  لى األمر بالتهديد والوعيد؛ أي طوفوا البالد وسريوابكسر القاف والتشديد ع} فََنقِّبُوا{بن يعمر 

بكسر القاف مع } فََنِقبُوا{وحكى القشريي . ومهرب؛ ذكره الثعليب} َمحِيصٍ{املوت } َهلْ ِمْن{فيها فانظروا 
ونقب البعري بالكسر إذا رقت أخفافه، وأنقب : اجلوهري. التخفيف؛ أي أكثروا السري فيها حىت نقبت دواهبم

واحمليص مصدر حاص عنه حييص حيصا وحيوصا وحميصا . إذا نقب بعريه، ونقب اخلف امللبوس أي خترقالرجل، 
حاصوا : واالحنياص مثله؛ يقال لألولياء. ما عنه حميص أي حميد ومهرب: يقال. وحماصا وحيصانا؛ أي عدل وحاد

ِلَمْن كَانَ لَُه {يف هذه السورة تذكرة وموعظة  أي فيما ذكرناه} إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِذكَْرى{. عن العدو ولألعداء اهنزموا
ملن كان له حياة : وقيل. أي عقل يتدبر به؛ فكىن بالقلب عن العقل ألنه موضعه؛ قال معناه جماهد وغريه} قَلٌْب

  :ونفس مميزة، فعرب عن النفس احلية بالقلب؛ ألنه وطنها ومعدن حياهتا؛ كما قال امرؤ القيس
  وأنك مهما تأمري القلب يفعل...  أغرك مين أن حبك قاتلي

القلب قلبان؛ قلب حمتشى بأشغال الدنيا حىت : وقال حيىي بن معاذ]. ٧٠: يس[} ِلُيْنِذَر َمْن كَانَ َحيّاً{: ويف التنزيل
إذا حضر أمر من األمور اآلخرة مل يدر ما يصنع، وقلب قد أحتشى بأهوال اآلخرة حىت إذا حضر أمر من أمور 

ألق إىل مسعك : تقول العرب. أي استمع القرآن} أَوْ أَلْقَى السَّْمَع{. ما يصنع لذهاب قلبه يف اآلخرة الدنيا مل يدر
أي قلبه : أي شاهد القلب؛ قال الزجاج} َوُهَو َشهِيٌد{. كيفية االستماع ومثرته" طه"وقد مضى يف . أي استمع

. اآلية ألهل الكتاب؛ قال جماهد وقتادة: مث قيل. أي ال يكون حاضرا وقلبه غائب: وقال سفيان. حاضر فيما يسمع
  .إهنا يف أهل القرآن خاصة: وقال حممد بن كعب وأبو صاحل. إهنا يف اليهود والنصارى خاصة: وقال احلسن
" األعراف"تقدم يف } لُُغوبٍَولَقَدْ َخلَقَْنا السََّماوَاِت وَاَألْرَض َوَما َبيَْنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوَما َمسََّنا ِمْن {: قوله تعاىل
  لغب: واللغوب التعب واإلعياء، تقول منه. وغريها



هذه اآلية : قال قتادة والكليب. وألغبته أنا أي أنصبته. يلغب بالضم لغوبا، ولغب بالكسر يلغب لغوبا لغة ضعيفة فيه
وهلا يوم األحد وآخرها يوم نزلت يف يهود املدينة؛ زعموا أن اهللا تعاىل خلق السموات واألرض يف ستة أيام، أ

  .اجلمعة، واستراح يوم السبت؛ فجعلوه راحة، فأكذهبم اهللا تعاىل يف ذلك
فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َوسَبِّْح بَِحْمِد رَبَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ الُْغرُوبِ َوِمَن اللَّْيلِ { ٤٠ - ٣٩: اآلية*٣*

  }السُُّجوِدفََسبِّْحُه وَأَْدبَاَر 
خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أمره بالصرب على ما يقوله املشركون؛ أي } فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ{: قوله تعاىل

. هو ثابت للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأمته: وقيل. ونزلت قبل األمر بالقتال فهي منسوخة. هون أمرهم عليك
َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ {. إن اهللا استراح يوم السبت: ليهود من قوهلمفاصرب على ما يقوله ا: وقيل معناه

قبل طلوع الشمس صالة الصبح، وقبل : قال أبو صاحل. إنه أراد به الصلوات اخلمس: قيل} الشَّْمسِ َوقَْبلَ الُْغرُوبِ
ا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ نظر إىل كنا جلوس: ورواه جرير بن عبداهللا مرفوعا؛ قال. الغروب صالة العصر
أما انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته فإن استطعتم أال تغلبوا : "القمر ليلة البدر، فقال

وعِ َوسَبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك قَْبلَ طُلُ{ –يعين العصر والفجر مث قرأ جرير  -على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا 
. الظهر والعصر} قَْبلَ الُْغرُوبِ{: وقال ابن عباس. متفق عليه واللفظ ملسلم] ١٣٠: طه" [}الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبِهَا

املراد تسبيحه بالقول تنزيها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؛ : وقيل. يعين صالة العشاءين} َوِمَن اللَّْيلِ فَسَبِّْحُه{
َوقَْبلَ {قال ركعيت الفجر } قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ{: وقال بعض العلماء يف قوله. و األحوصقاله عطاء اخلراساين وأب

  الركعتني قبل املغرب؛ وقال مثامة} الُْغرُوبِ

ويف . كان ذوو األلباب من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم يصلون الركعتني قبل املغرب: ابن عبداهللا بن أنس
كنا باملدينة فإذا أذن املؤذن لصالة املغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتني، : ك قالصحيح مسلم عن أنس بن مال

ما : وقال قتادة. حىت إن الرجل الغريب ليدخل املسجد فيحسب أن الصالة قد صليت من كثرة من يصليهما
  .أدركت أحدا يصلي الركعتني إال أنسا وأبا برزة األسلمي

هو تسبيح اهللا تعاىل يف الليل، قال أبو : األول: فيه أربعة أقوال} سَبِّْحُه وَأَْدبَاَر السُُّجوِدَوِمَن اللَّْيلِ فَ{: قوله تعاىل
أهنا صالة : الرابع. أهنا ركعتا الفجر، قاله ابن عباس: الثالث. أهنا صالة الليل كله، قال جماهد: الثاين. األحوص

من تعار من الليل "إنه التسبيح يف الليل فيعضده الصحيح من قال : قال ابن العريب. العشاء اآلخرة، قاله ابن زيد
فقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شي قدير سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال 

صالة تسمى تسبيحا ملا وأما من قال إهنا الصالة بالليل فإن ال". اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
وأما من قال إهنا صالة الفجر أو العشاء فألهنما من صالة الليل، والعشاء . فيها من تسبيح اهللا، ومنه سبحة الضحى

قال عمر وعلي وأبو هريرة واحلسن بن علي واحلسن البصري والنخعي والشعيب } َوأَْدبَاَر السُُّجوِد{. أوضحه
ود الركعتان بعد املغرب، وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجر، ورواه العويف عن أدبار السج: واألوزاعي والزهري

" ركعتان بعد املغرب أدبار السجود: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن عباس، وقد رفعه ابن عباس قال
وسلم فصلى ركعتني  بت ليلة عند النيب صلى اهللا عليه: وروي عن ابن عباس قال: ولفظ املاوردي. ذكره الثعليب

يا ابن عباس ركعتان قبل الفجر أدبار النجوم وركعتان بعد املغرب أدبار : "قبل الفجر، مث خرج إىل الصالة فقال
  قال النيب: وقال أنس". السجود



قال أنس فقرأ يف الركعة ". من صلى ركعتني بعد املغرب قبل أن يتكلم كتبت صالته يف عليني"صلى اهللا عليه وسلم 
ووقتها : قال مقاتل] ١: اإلخالص[} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{ويف الثانية ] ١: الكافرون[} قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{وىل األ

هو النوافل بعد الصلوات، ركعتان بعد : قال ابن زيد. هو الوتر: وعن ابن عباس أيضا. ما مل يغرب الشفق األمحر
اهر يدل على هذا إال أن األوىل اتباع األكثر وهو صحيح عن علي بن أيب والظ: كل صالة مكتوبة، قال النحاس

ويف . قال ابن العريب وهو األقوى يف النظر. هو التسبيح يف أدبار السجود: وقال أبو األحوص. طالب رضي اهللا عنه
هللا وحده ال شريك له ال إله إال ا"أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف دبر الصالة املكتوبة : صحيح احلديث

له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك 
  .إنه منسوخ بالفرائض فال جيب على أحد إال مخس صلوات، نقل ذلك اجلماعة: وقيل" اجلد

. بكسر اهلمزة على املصدر من أدبر الشيء إدبارا إذا وىل} ِدوَإِْدبَاَر السُُّجو{قرأ نافع وابن كثري ومحزة  -اخلامسة
وقد استعملوه . وهي قراءة علي وابن عباس، ومثاهلا طنب وأطناب، أو دبر كقفل وأقفال. الباقون بفتحها مجع دبر

مصدر،  أنه بالكسر] ٤٩: الطور[} َوالطُّورِ{وال خالف يف آخر . ظرفا حنو جئتك يف دبر الصالة ويف أدبار الصالة
  .وهو ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثاين، وهو البياض املنشق من سواد الليل

إِنَّا  َواْسَتِمْع َيْوَم ُيَنادِ الُْمنَاِد ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ َيْوَم َيْسَمُعونَ الصَّْيَحةَ بِالَْحقِّ ذَِلَك َيْوُم الُْخُروجِ{ ٤٥ - ٤١: اآلية*٣*
ونَ َوَما إِلَيَْنا الَْمِصُري َيْوَم َتَشقَُّق اَألْرُض َعنُْهْم سَِراعاً ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسٌري َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولَُنْحُن ُنحْيِي َوُنِميُت َو

  }أَْنَت َعلَْيهِمْ بَِجبَّارٍ فَذَكِّْر بِالْقُْرآِن َمْن َيخَاُف َوِعيِد

مفعول االستماع حمذوف؛ أي استمع النداء والصوت أو } اِد ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍَواْسَتِمْع َيْوَم ُيَنادِ الُْمَن{: قوله تعاىل
وقيل إسرافيل ينفخ : الزخمشري. إسرافيل: وقيل. الصيحة وهي صيحة القيامة، وهي النفخة الثانية، واملنادي جربيل

واستمع نداء الكفار : وقيل. هلموا إىل احلساب فالنداء على هذا يف احملشر: وجربيل ينادي، فينادي باحلشر ويقول
ينادي منادي الرمحن : قال عكرمة. بالويل والثبور من مكان قريب، أي يسمع اجلميع فال يبعد أحد عن ذلك النداء

إهنا وسط األرض وأقرب األرض من : ويقال. املكان القريب صخرة بيت املقدس: وقيل. فكأمنا ينادي يف آذاهنم
فيقف . بثمانية عشر ميال، ذكر األول القشريي والزخمشري، والثاين املاوردي: عبوقال ك. السماء باثين عشر ميال

أيتها العظام البالية، واألوصال املتقطعة، ويا عظاما خنرة، ويا : جربيل أو إسرافيل على الصخرة فينادي باحلشر
هو إسرافيل : قال قتادة. ب العاملنيأكفانا فانية، ويا قلوبا خاوية، ويا أبدانا فاسدة، ويا عيونا سائلة، قوموا لعرض ر

. االجتماع إىل احلساب} الُْخرُوجِ{ومعىن . يعين صيحة البعث} َيْوَم َيْسَمُعونَ الصَّْيَحةَ بِالَْحقِّ{. صاحب الصور
ى؛ أثبت هنا منيت األحياء وحنيي املوت}إِنَّا َنْحُن ُنْحيِي َوُنِميُت{. أي يوم اخلروج من القبور} ذَِلَك َيْوُم الُْخُروجِ{

أي } ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسٌري{. إىل املنادي صاحب الصور إىل بيت املقدس} َيْوَم َتَشقَُّق اَألْرُض َعْنُهْم ِسَراعاً{احلقيقة 
وأثبت ابن . الباقون بإدغام التاء يف الشني. فيف الشني على حذف التاء األوىل} َتَشقَُّق{وقرأ الكوفيون . هني سهل

يف احلالني على األصل، وأثبتها نافع وأبو عمرو يف الوصل ال غري، وحذف } الُْمنَاِد{وابن كثري ويعقوب ياء حميصن 
  .الباقون يف احلالني

وقد زادت السنة هذه اآلية بيانا؛ فروى الترمذي عن معاوية بن حيدة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : قلت
ها هنا إىل ها هنا حتشرون ركبانا ومشاة وجترون على وجوهكم : " فقالحديث ذكره؛ قال وأشار بيده إىل الشام 

يوم القيامة على أفواهكم الفدام توفون سبعني أمة أنتم خريهم وأكرمهم على اهللا وإن أول ما يعرب عن أحدكم 



 حديث و خرج علي بن معبد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف" خذه وكفه"يف رواية أخرى " فخذه 
  :ذكره

نفخ نفخة البعث فينفخ فتخرج األرواح كأمثال النحل قد مألت ما بني : "إلسرافيل -يعين اهللا تعاىل  -مث يقول 
السماء واألرض فيقول اهللا عز وجل وعزيت وجاليل لريجعن كل روح إىل جسده فتدخل األرواح يف األرض إىل 

شي السم يف اللديغ مث تنشق األرض عنكم وأنا أول من تنشق األجساد مث تدخل يف اخلياشيم فتمشي يف األجساد م
وذكر احلديث، وقد ذكرنا " عنه األرض فتخرجون منها شبابا كلكم أبناء ثالث وثالثني واللسان يومئذ بالسريانية

  .مستوىف واحلمد هللا" التذكرة"مجيع هذا وغريه يف 
أي مبسلط جتربهم على } َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بِجَبَّارٍ{. تكذيبك وشتمكأي من } َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ{: قوله تعاىل

واجلبار من اجلربية والتسلط إذ ال يقال جبار مبعىن جمرب، كما ال يقال . اإلسالم؛ فتكون اآلية منسوخة باألمر بالقتال
ألنه ال يكون فعال من وقيل معىن جبار لست جتربهم، وهو خطأ : النحاس. خراج مبعىن خمرج؛ حكاه القشريي

وقال ثعلب قد جاءت احرف فعال مبعىن مفعل وهي شاذة، جبار مبعىن جمرب، ودراك مبعىن : وحكى، الثعليب. أفعل
} َوَما أَْهدِيكُْم إِالَّ سَبِيلَ الرََّشاِد{وقد قرئ . مدرك، وسراع مبعىن مسرع، وبكاء مبعىن مبك، وعداء مبعىن معد

} أَمَّا السَِّفيَنةُ فَكَاَنْت لَِمَساكَِني{وكذلك قرئ . هو اهللا: وقيل. مبعىن املرشد وهو موسىبتشديد الشني ] ٢٩: غافر[
} بَِجبَّارٍ{: وقيل. سيف سقاط مبعىن مسقط: تقول العرب: وقال أبو حامد اخلارزجني. يعين ممسكني] ٧٩: الكهف[

مسعت من العرب من يقول جربه : وقال الفراء]. ٢١: شيةالغا[ } لَْسَت َعلَْيهِْم بُِمَصْيطِرٍ{مبسيطر كما يف الغاشية 
اجلبار من قوهلم جربته على األمر أي أجربته : قيل. على األمر أي قهره، فاجلبار من هذه اللغة مبعىن القهر صحيح

تقول وأجربته على األمر أكرهته عليه، وأجربته أيضا نسبته إىل اجلرب، كما : اجلوهري. وهي لغة كنانية ومها لغتان
: قالوا يا رسول اهللا لو خوفتنا فنزلت: قال ابن عباس} فَذَكِّْر بِالْقُْرآِن َمْن َيَخاُف َوِعيِد{. أكفرته إذا نسبته إىل الكفر

أي ما أعددته ملن عصاين من العذاب؛ فالوعيد العذاب والوعد الثواب، قال } فَذَكِّْر بِالْقُْرآِن َمْن َيَخاُف َوِعيِد{
  :الشاعر

  ملخلف إيعادي ومنجز موعدي... وإن أوعدته أو وعدته وإين 
يعقوب يف احلالني، } َوِعيِد{وأثبت الياء يف . اللهم اجعلنا ممن خياف وعيدك ويرجو موعدك: وكان قتادة يقول

  .واحلمد هللا} ق{مت تفسري سورة . واهللا أعلم. وأثبتها ورش يف الوصل دون الوقف، وحذف الباقون يف احلالني

  ذرياتسورة ال

  سورة الذاريات
 َوإِنَّ وَالذَّارَِياِت ذَْرواً فَالَْحاِمالِت وِقْراً فَالْجَارِيَاِت ُيْسراً فَالْمُقَسَِّماِت أَْمراً إِنََّما ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق{ ٦ -١: اآلية

  }الدِّيَن لََواِقٌع
اهللا بن ناجية، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا حدثنا عبد: قال أبوبكر األنباري} َوالذَّارَِياِت ذَْرواً{: قوله تعاىل

مكي بن إبراهيم، حدثنا اجلعيد بن عبدالرمحن، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد أن رجال قال لعمر رضي 
اللهم أمكين منه؛ فداخل الرجل على عمر : إين مررت برجل يسأل عن تفسري مشكل القرآن، فقال عمر: اهللا عنه

وَالذَّارَِياتِ {يا أمري املؤمنني ما : س ثيابا وعمامة وعمر يقرأ القرآن، فلما فرغ قام إليه الرجل فقاليوما وهو ال ب



ألبسوه ثيابه وامحلوه على قتب وأبلغوا به حيه، مث ليقم : فقام عمر فحسر عن ذراعيه وجعل جيلده، مث قال} ذَْرواً
وعن عامر بن واثلة . يعا يف قومه بعد أن كان سيدا فيهمإن صبيغا طلب العلم فأخطأه، فلم يزل وض: خطيبا فليقل

يلك سل تفقها وال تسأل : قال} َوالذَّارِيَاِت ذَرْواً{يا أمري املؤمنني ما : أن ابن الكواء سأل عليا رضي اهللا عنه، فقال
} فَالُْمقَسِّمَاِت أَمْراً{السفن } ُيسْراًفَالْجَارَِياِت {السحاب } فَالَْحاِمالِت وِقْراً{الرياح } وَالذَّارَِياِت ذَْرواً{تعنتا 

  }َوالذَّارِيَاِت ذَرْواً{وروى احلرث عن علي رضي اهللا عنه . املالئكة

: قال} فَالْجَارِيَاِت ُيْسراً{السحاب حتمل املاء كما حتمل ذوات األربع الوقر : قال} فَالَْحاِمالِت وِقْراً{الرياح : قال
املالئكة تأيت بأمر خمتلف؛ جربيل بالغلظة، وميكائيل صاحب الرمحة، وملك : قال} ِت أَمْراًفَالُْمقَسِّمَا{السفن موقرة 

: ويقال. وقيل تأيت بأمر خمتلف من اخلصب واجلدب واملطر واملوت واحلوادث: وقال الفراء. املوت يأيت باملوت
بعده أقسام، وإذا أقسم الرب بشيء أثبت وما } وَالذَّارِيَاِت{: مث قيل. ذرت الريح التراب تذروه ذروا وتذرية ذريا

أي الذي توعدونه من اخلري والشر والثواب } إمنا توعدون{املعىن ورب الذاريات، واجلواب : وقيل. له شرفا
يعين } َوإِنَّ الدِّيَن لََواقٌِع{. لصدق؛ وقع االسم موقع املصدر} لََصاِدٌق{ال كذب فيه؛ ومعىن } لَصَاِدٌق{والعقاب 
وقيل ] ٧: الذاريات[} وَالسََّماِء ذَاِت الُْحُبِك إِنَّكُْم لَِفي قَْولٍ ُمْخَتِلٍف{: مث ابتدأ قسما آخر فقال. زل بكماجلزاء نا

إن الذاريات النساء الولودات ألن يف ذرايتهن ذرو اخللق؛ ألهنن يذرين األوالد فصرن ذاريات؛ وأقسم هبن ملا يف 
: النساء بذلك دون الرجال وإن كان كل واحد منهما ذاريا ألمرين وخصى. ترائبهن من خرية عباده الصاحلني

أن الذرو فيهن أطول زمانا، : الثاين. أحدمها ألهنن أوعية دون الرجال، فالجتماع الذروين فيهن خصصن بالذكر
قر والو. احلامالت من النساء إذا ثقلن باحلمل: وقيل. السحاب} فاحلامالت وقرا{. وهن باملباشرة أقرب عهدا

واكثر ما يستعمل الوقر يف . جاء حيمل وقره وقد أوقر بعريه: بكسر الواو ثقل احلمل على ظهر أو يف بطن، يقال
وأوقرت النخلة . وهذه امرأة موقرة بفتح القاف إذا محلت محال ثقيال. محل البغل واحلمار، والوسق يف محل البعري

: وإمنا قيل. وقر وهو على غري القياس، ألن الفعل للنخلةخنلة موقرة وموقر وموقرة، وحكي م: كثر محلها؛ يقال
موقر بكسر القاف على قياس قولك امرأة حامل، ألن محل الشجر مشبه حبمل النساء؛ فأما موقر بالفتح فشاذ، وقد 

  :روي يف قول لبيد يصف خنيال
  محلت فمنها موقر مكموم... عصب كوارع يف خليج حملم 

الفتح فهو ثقل األذن، وقد وقررت أذنه توقر وقرا أي صمت، وقياس مصدره التحريك فأما الوقر ب. واجلمع مواقر
السفن جتري بالرياح يسرا إىل حيث } فَالَْجارَِياِت ُيسْراً{. القول فيه" األنعام"إال أنه جاء بالتسكني وقد تقدم يف 

ث يسريها اهللا تعاىل من البالد إىل حي: أحدمها: السحاب؛ ويف جريها يسرا على هذا القول وجهان: وقيل. سريت
  :هو سهولة تسيريها؛ وذلك معروف عند العرب، كما قال األعشى: الثاين. والبقاع

  مشي السحابة ال ريث وال عجل... كأن مشيتها من بيت جارهتا 
أُِفَك قُِتلَ الْخَرَّاُصونَ الَِّذيَن ُهْم ِفي وَالسََّماِء ذَاِت الُْحُبِك إِنَّكُْم لَِفي قَْولٍ ُمْخَتِلٍف ُيؤْفَُك َعْنُه َمْن { ٧: اآلية*٣*

  }ي كُنُْتْم بِِه َتْستَْعجِلُونَغَْمَرٍة َساُهونَ َيسْأَلونَ أَيَّانَ َيْوُم الدِّينِ َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ ُيفَْتُنونَ ذُوقُوا ِفْتَنَتكُْم َهذَا الَِّذ
. السماء املرفوعة: وقيل. ملراد بالسماء ها هنا السحب اليت تظل األرضا: قيل} َوالسََّماِء ذَاتِ الْحُُبِك{: قوله تعاىل
  :أقوال سبعة} الْحُُبِك{ويف . هي السماء السابعة؛ ذكره املهدوي والثعليب واملاوردي وغريهم: ابن عمر
ىل النساج أمل تر إ: وقال عكرمة؛ قال. ذات اخللق احلسن املستوي: قال ابن عباس وقتادة وجماهد والربيع: األول 



كل : قال ابن األعرايب. إذا نسج الثوب فأجاد نسجه؛ يقال منه حبك الثوب حيبكه بالكسر حبكا أي أجاد نسجه
  .شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد أحتبكته

  .ذات النجوم وهو الثالث: ذات الزينة؛ قال احلسن وسعيد بن جبري، وعن، احلسن أيضا: والثاين 
: وحنوه قول الفراء؛ قال. لطرائق؛ يقال ملا تراه يف املاء والرمل إذا أصابته الريح حبكذات ا: قال الضحاك: الرابع

  احلبك تكسر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة، واملاء القائم

. أن شعره حبك: ويف حديث الدجال. إذا مرت به الريح، ودرع احلديد هلا حبك، والشعرة اجلعدة تكسرها حبك
  :قال زهري

  ريح خريق لضاحي مائه حبك... لل بأصول النجم تنِسجه مك
  .ولكنها تبعد من العباد فال يروهنا

واحملبوك الشديد اخللق من ]. ١٢:النبأ[} وََبَنْيَنا فَْوقَكُمْ َسْبعاً ِشدَاداً{ذات الشدة، قال ابن زيد، وقرأ  -اخلامس 
  :الفرس وغريه، قال امرؤ القيس

  ال حق اإلطلني حمبوك ممر... قد غدا حيملين يف أنفه 
  :وقال آخر

  مشرف احلارك حمبوك الكََتد... مرج الدين فأعددت له 
: السادس . أن عائشة رضي اهللا عنها كانت حتتبك حتت الدرع يف الصالة؛ أي تشد اإلزار وحتكمه: ويف احلديث

  .ذات الصفاقة؛ قاله خصيف، ومنه ثوب صفيق ووجه صفيق بني الصفاقة
  :مجع حباك، قال الراجز} الْحُُبِك{و . راد بالطرق اجملرة اليت يف السماء؛ مسيت بذلك ألهنا كأثر اجملرأن امل: السابع

  طنفسة يف وشيها ِحباك... كأمنا جللها احلُوَّاك 
ومجع احلباك حبك ومجع احلبيكة حبائك، واحلبكة مثل العبكة وهي احلبة . واحلباك واحلبيكة الطريقة يف الرمل وحنوه

} الِْحْبِك{و } الِْحبِِك{و } الْحُْبِك} {ذَاِت الُْحُبِك{: وروي عن احلسن يف قوله. لسويق، عن اجلوهريمن ا
واحدهتا } الُْحُبِك{و } الْحُُبِك{وروي عن عكرمة وأيب جملز . كاجلماعة} الْحُُبِك{واحلَبك واِحلُبك وقرأ أيضا 

فالواحدة حبكة كربقة وبرق } الُْحَبِك{ومن قرأ . ا حبكةواحدهت} الُْحَبِك{و . خمفف منه} الْحُْبِك{حبيكة؛ 
  .خمففة منه} الِْحْبِك{فهو كإبل وإطل و } الْحِبِِك{ومن قرأ . أوحبكة كظلمة وظلم

فهو شاذ إذ ليس يف كالم العرب فعل، وهو حممول على تداخل اللغات، كأنه كسر احلاء } الْحُِبِك{ومن قرأ 
  .وقال مجيعه املهدوي. فضم الباء} ِكالْحُُب{ليكسر الباء مث تصور 

لَِفي قَْولٍ {أي إنكم يا أهل مكة } َوالسََّماَء{هذا جواب القسم الذي هو } إِنَّكُمْ لَِفي قَْولٍ ُمْخَتِلٍف{: قوله تعاىل
أختالفهم قوهلم ساحر بل : وقيل. نزلت يف املقتسمني: وقيل. يف حممد والقرآن فمن مصدق ومكذب} ُمْخَتِلٍف
أختالفهم أن منهم من نفى احلشر ومنهم : وقيل. بل أفتراه بل هو جمنون بل هو كاهن بل هو أساطري األولني شاعر

أي } ُيْؤفَُك َعْنُه َمْن أُِفَك{. املراد عبدة األوثان واألصنام يقرون بأن اهللا خالقهم ويعبدون غريه: وقيل. من شك فيه
املعىن يصرف عن اإلميان من أراده بقوهلم : وقيل. سن وغريهيصرف عن اإلميان مبحمد والقرآن من صرف؛ عن احل

أفكه يأفكه أفكا أي . املعىن يصرف عن ذلك االختالف من عصمه اهللا: وقيل. هو سحر وكهانة وأساطري األولني
ْؤفَُك َعْنُه َمْن ُي{ معىن : وقال جماهد]. ٢٢: األحقاف[} أَجِئَْتَنا لَِتأِْفكَنَا{: قلبه وصرفه عن الشيء؛ ومنه قوله تعاىل



أي حيرمه من حرم؛ من } ُيْؤفَُن َعْنُه َمْن أُِفنََ{وقرئ : الزخمشري. يؤفك عنه من أفك، واألفك فساد العقل} أُِفَك
واملعىن واحد . يدفع عنه من دفع: وقال اليزيدي. خيدع عنه من خدع: وقال قطرب. أفك الضرع إذا أهنكه حلبا
  .وكله راجع إىل معىن الصرف

وقال . أي قتل املرتابون؛ يعين الكهنة: وقال ابن عباس. لعن الكذابون: يف التفسري} قُِتلَ الَْخرَّاُصونَ{: ه تعاىلقول
. أي هؤالء ممن جيب أن يدعى عليهم بالقتل على أيدي املؤمنني} قُِتلَ{ومعىن . هم الذين يقولون لسنا نبعث: احلسن

إن حممدا : الكذابون الذين يتخرصون مبا ال يعلمون؛ فيقولون} الَْخرَّاُصونَ{و : لعن؛ قال} قُِتلَ{معىن : وقال الفراء
علمنا : قال ابن األنباري. ساحر شاعر؛ وهذا دعاء عليهم؛ ألن من لعنه اهللا فهو مبنزلة املقتول اهلالك. جمنون كذاب

خلراص الكذاب، وقد خرص وهو مجع خارص واخلرص الكذب وا} قُِتلَ الَْخرَّاُصونَ{: الدعاء عليهم؛ أي قولوا
  خيرص بالضم خرصا أي كذب؛

. خرص واخترص، وخلق واختلق، وبشك وابتشك، وسرج واسترج، ومان، مبعىن كذب؛ حكاه النحاس: يقال
كم خرص : وقد خرصت النخل واالسم اخلرص بالكسر؛ يقال. واخلرص أيضا حزر ما على النخل من الرطب مترا

ومنه اخلريص " األنعام"وأصل اخلرص القطع على ما تقدم بيانه يف . شتركخنلك واخلراص الذي خيرصها فهو م
للخليج؛ ألنه ينقطع إليه املاء، واخلرص حبة القرط إذا كانت منفردة؛ النقطاعها عن أخواهتا، واخلرص العود؛ 

لكسر فهو خرص الرجل با: واخلرص الذي به جوع وبرد ألنه ينقطع به، يقال. النقطاعه عن نظائره بطيب رائحته
واخلرص بالضم والكسر . ويقال للربد بال جوع خرص. خرص، أي جائع مقرور، وال يقال للجوع بال برد خرص

. ويدخل يف اخلرص قول املنجمني وكل من يدعي احلدس والتخمني. احللقة من الذهب أو الفضة واجلمع اخلرصان
سموا القول يف نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ هم املقتسمون الذين اقتسموا أعقاب مكة، واقت: وقال ابن عباس

ومنه هنر غمر أي يغمر . الغمرة ما ستر الشيء وغطاه} الَِّذيَن ُهْم ِفي غَْمَرٍة َساُهونَ{. ليصرفوا الناس عن اإلميان به
أي مىت } لدِّينَِيْسأَلونَ أَيَّانَ َيْوُم ا{. أي الهون غافلون عن أمر اآلخرة} َساُهونَ{.من دخله، ومنه غمرات املوت

  .يوم احلساب؛ يقولون ذلك استهزاء وشكا يف القيامة
} َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ ُيفَْتُنونَ{على تقدير اجلزاء أي هذا اجلزاء } َيوَْم{نصب } َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ يُفَْتُنونَ{: قوله تعاىل

إنه مبين بين إلضافته : وقيل. وأصل الفتنة االختبار فتنت الذهب أي أحرقته لتختربه؛: أي حيرقون، وهو من قوهلم
يقول : وقال الزجاج. }َيْوُم الدِّينِ{إىل غري متمكن، وموضعه نصب على التقدير املتقدم، أو رفع على البدل من 

. يعجبين يوم أنت قائم ويوم أنت تقوم، وإن شئت فتحت وهو يف موضع رفع، فإمنا أنتصب هذا وهو يف املعىن رفع
  :ومنه قول الشاعر. يعذبون} ُيفَْتُنونَ{: ال ابن عباسوق

  ببطن مكة مقهور ومفتون... كل امرئ من عباد اهللا مضطهد 

أي تكذيبكم : ابن عباس. حريقكم: جماهد. أي يقال هلم ذوقوا عذابكم؛ قاله ابن زيد} ذُوقُوا ِفْتَنَتكُْم{: قوله تعاىل
ومل يقل هذه؛ ألن الفتنة }َهذَا{: وقال. يف الدنيا} ِذي كُْنُتمْ بِِه َتْسَتْعجِلُونََهذَا الَّ{أي عذابكم : الفراء. يعين جزاءكم

  .هنا مبعىن العذاب
  }إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن آِخِذيَن َما آَتاُهْم َربُُّهمْ إِنَُّهْم كَانُوا قَْبلَ ذَِلَك ُمْحِسنَِني{ ١٩ - ١٥: اآلية

ملا ذكر مآل الكفار ذكر مآل املؤمنني أي هم يف بساتني فيها عيون } الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن إِنَّ{: قوله تعاىل
أي ما أعطاهم من الثواب وأنواع } َما آَتاُهْم َربُُّهْم{. نصب على احلال} آِخِذيَن{. جارية على هناية ما يتنزه به



إِنَُّهمْ {. أي عاملني بالفرائض} آِخِذيَن َما آَتاُهمْ َربُُّهْم{: ن جبريوقال ابن عباس وسعيد ب. الكرامات؛ قاله الضحاك
املعىن : وقال ابن عباس. بالفرائض} ُمْحِسنَِني{أي قبل دخوهلم اجلنة يف الدنياِ نَُّهْم كَاُنوا قَْبلَ ذَِلكَ } كَاُنوا قَْبلَ ذَِلَك

  .كانوا قبل أن يفرض عليهم الفرائض حمسنني يف أعماهلم
  }الَْمْحُرومِكَاُنوا قَِليالً ِمَن اللَّْيلِ َما يَْهَجُعونَ َوبِاَألْسحَارِ ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ َوِفي أَْموَاِلهِمْ َحقٌّ ِللسَّاِئلِ َو{ ١٧: يةاآل

  :فيه مخس مسائل 
امون؛ واهلجوع النوم ليال، والتهجاع ين} َيْهَجُعونَ{معىن } كَاُنوا قَِليالً ِمَن اللَّْيلِ َما يَْهَجُعونَ{: قوله تعاىل: األوىل 

  :النومة اخلفيفة؛ قال أبو قيس بن األسلت
  أطعم نوما غري هتجاع... قد حصت البيضة رأسي فما 

  :وقال عمرو بن معد يكرب يتشوق أخته وكان أسرها الصمة أبو دريد بن الصمة
  يؤرقين وأصحايب هجوع... أمن رحيانة الداعي السميع 

صلة : فقيل" ما"واختلف يف . وعا، وهبغ يهبغ هبوغا بالغني املعجمة إذا نام؛ قاله اجلوهريهجع يهجع هج: يقال
  والتقدير كانوا قليال من الليل -قاله إبراهيم النخعي  -زائدة 

وكان أبو ذر حيتجز . وهذا ملا أمروا بقيام الليل: قال عطاء. يهجعون؛ أي ينامون قليال من الليل ويصلون أكثره
صلة بل } َما{ليس : وقيل. اآلية] ٢: املزمل[} قُمِ اللَّْيلَ إِالَّ قَِليالً{صا فيعتمد عليها حىت نزلت الرخصة ويأخذ الع

قال . للنفي وهو نفى النوم عنهم البتة} َما{فـ } ِمَن اللَّْيلِ َما َيْهَجُعونَ{مث يبتدئ } قَِليالً{: الوقف عند قوله
: روي عن يعقوب احلضرمي أنه قال. أقله ورمبا نشطوا فجدوا إىل السحر كانوا ال ينامون من الليل إال: احلسن

ِمَن اللَّْيلِ َما {: معناه كان عددهم يسريا مث ابتدأ فقال} كَانُوا قَِليالً{: اختلفوا يف تفسري هذه اآلية فقال بعضهم
ة إمنا تدل على قلة نومهم ال على وهذا فاسد؛ ألن اآلي: على معىن من الليل يهجعون؛ قال ابن األنباري} يَْهَجُعونَ

على معىن من الليل يهجعون مل يكن يف هذا مدح هلم؛ ألن } ِمَن اللَّْيلِ َما َيْهَجعُونَ{قلة عددهم، وبعد فلو ابتدأنا 
  .جحدا} َما{الناس كلهم يهجعون من الليل إال أن تكون 

كان يسريا يكون الكالم متصال مبا قبل من أن عددهم  -وهو قول الضحاك  -وعلى ما تأوله بعض الناس : قلت
وعلى } ِمَن اللَّْيلِ َما يَْهَجُعونَ{: أي كان احملسنون قليال، مث استأنف فقال} إِنَُّهْم كَاُنوا قَْبلَ ذَِلَك ُمْحِسنَِني{: من قوله

َما {قدمه ويكون الوقف على خطابا مستأنفا بعد متام ما ت} كَاُنوا قَِليالً ِمَن اللَّْيلِ{التأويل األول والثاين يكون 
. كانوا قليال من الليل هجوعهم: بقليل؛ كأنه قال} َما{خرب كان وترفع } قَلِيالً{، وكذلك إن جعلت } يَْهَجُعونَ

جيوز أن تكون نافية، وجيوز أن تكون مع الفعل مصدرا، وجيوز أن تكون رفعا على البدل من اسم كان، } َما{فـ 
على } يَْهَجُعونَ{زائدة مؤكدة بـ } مَا{إن قدرت } قَلِيالً{: من الليل، وانتصاب قوله التقدير كان هجوعهم قليال

خرب كان ومل جيز نصبه } قليال{: زائدة كان قوله} َما{تقدير كانوا وقتا قليال أو هجوعا قليال يهجعون، وإن مل تقدر 
ـ } يَْهَجُعونَ{بـ  وقال أنس . مصدرا قدمت الصلة على املوصول} اَم{مع تقدير } َيْهَجُعونَ{ألنه إذا قدر نصبه ب

. كانوا ال ينامون بني العشاءين: أبو العالية. املغرب والعشاء: أي كانوا يصلون بني العشاءين: وقتادة يف تأويل اآلية
  :وقال جماهد. وقاله ابن وهب

وقال حممد بن . ون إىل قباءنزلت يف األنصار كانوا يصلون العشاءين يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم مث ميض
كأنه عد هجوعهم قليال يف جنب يقظتهم : قال احلسن. كانوا ال ينامون حىت يصلوا العتمة: علي بن احلسني



  .قل ليلة ال تأيت عليهم إال يصلون هللا فيها إما من أوهلا وإما من وسطها: وقال ابن عباس ومطرف. للصالة
  :ه أت يف منامه فأنشدهروي عن بعض املتهجدين أنه أتا: الثانية

  ومل تدر يف أي اجملالس تنزل... وكيف تنام الليل عني قريرة 
كنت ال أنام الليل فنمت يف آخر الليل، فإذا أنا بشابني أحسن ما رأيت ومعهما : وروي عن رجل من األزد أنه قال

أكسواين من حللكما هذا؛ : ماحلل، فوقفا على كل مصل وكسواه حلة، مث انتهيا إىل النيام فلم يكسواهم، فقلت هل
حدثين : ويروى عن أيب خالد أنه قال. إهنا ليست حلة لباس إمنا هي رضوان اهللا حيل على كل مصل: فقاال يل

فبينا أنا نائم ذات ليلة إذ مثلت يل القيامة، فنظرت إىل أقوام من إخواين قد أضاءت وجوههم، : صاحب يل قال
ما بال هؤالء مكتسون والناس عراة، ووجوههم مشرقة : دون اخلالئق، فقلت وأشرقت ألواهنم، وعليهم احللل من

الذين رأيتهم مكتسون فهم املصلون بني األذان واإلقامة، والذين وجوههم : فقال يل قائل! ووجوه الناس مغربة 
س مشاة حفاة؟ ما بال هؤالء ركبانا والنا: ورأيت أقواما على جنائب، فقلت: مشرقة فأصحاب السهر والتهجد، قال

: فصحت يف منامي: هؤالء الذين قاموا على أقدامهم تقربا باهللا تعاىل فأعطاهم اهللا بذلك خري الثواب؛ قال: فقال يل
  .مث استيقظت من منامي وأنا خائف! واها للعابدين، ما أشرف مقامهم

والسحر وقت . تغفرون من، ذنوهبم، قاله احلسنمدح ثان؛ أي يس} َوبِاَألْسحَارِ ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ{: قوله تعاىل: الثالثة
أي يصلون وقت السحر : وقال ابن عمر وجماهد. القول فيه" آل عمران"وقد مضى يف . يرجى فيه إجابة الدعاء
مدوا الصالة من أول } كَاُنوا قَلِيالً ِمَن اللَّْيلِ َما َيْهَجُعونَ{: وقال احلسن يف قوله تعاىل. فسموا الصالة استغفارا

  الليل
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

هي يف األنصار؛ يعين أهنم كانوا يغدون من قباء فيصلون يف مسجد : ابن وهب. إىل السحر مث استغفروا يف السحر
كانوا ينضحون لناس من األنصار : ن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب قالواابن وهب عن اب. النيب صلى اهللا عليه وسلم

عرضت : قال األحنف بن قيس. صالة الفجر: الضحاك. بالدالء على الثمار مث يهجعون قليال، مث يصلون آخر الليل
} َن اللَّْيلِ َما يَْهَجُعونَكَانُوا قَِليالً ِم{عملي على أعمال أهل اجلنة فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا ال نبلغ أعماهلم 

وعرضت عملي على أعمال أهل النار فإذا قوم ال خري فيهم، يكذبون بكتاب اهللا وبرسوله وبالبعث بعد املوت، 
  .فوجدنا خرينا منزلة قوما خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا

احلق هنا : قال حممد بن سريبن وقتادة. مدح ثالث }َوِفي أَمَْواِلهِْم َحقٌّ لِلسَّاِئلِ وَالَْمْحُرومِ{: قوله تعاىل -الرابعة 
. إنه حق سوى الزكاة يصل به رمحا، أو يقري به ضيفا، أو حيمل به كال، أو يغين حمروما: وقيل. الزكاة املفروضة

واألقوى يف هذه اآلية أهنا الزكاة؛ لقوله : ابن العريب. وقاله ابن عباس؛ ألن السورة مكية وفرضت الزكاة باملدينة
واحلق املعلوم هو ] ٢٥:املعارج[} َوالَِّذيَن ِفي أَمَْواِلهِْم َحقٌّ َمْعلُوٌم ِللسَّاِئلِ وَالَْمْحُرومِ{": املعارج"تعاىل يف سورة 

الزكاة اليت بني الشرع قدرها وجنسها ووقتها، فأما غريها ملن يقول به فليس مبعلوم؛ ألنه غري مقدر وال جمنس وال 
  .موقت

السائل الذي يسأل الناس لفاقته؛ قاله ابن عباس وسعيد بن املسيب وغريمها } سَّاِئلِ وَالَْمْحُرومِِلل{ -اخلامسة 
احملروم احملارف : واختلف يف تعيينه؛ فقال ابن عباس وسعيد بن املسيب وغريمها. الذي حرم املال} وَالَْمْحُرومِ{.

: احملروم احملارف الذي ال يتيسر له مكسبه؛ يقال: وقالت عائشة رضي اهللا عنها. الذي ليس له يف اإلسالم سهم
وقد حورف كسب فالن إذا شدد عليه يف . رجل حمارف بفتح الراء أي حمدود حمروم، وهو خالف قولك مبارك

وقال . احملروم املتعفف الذي ال يسأل الناس شيئا وال يعلم حباجته: وقال قتادة والزهري. معاشه كأنه ميل برزقه عنه
روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم . احملروم الذي جييء بعد الغنيمة وليس له فيها سهم: د ابن احلنفيةاحلسن وحمم

  وقال. }َوِفي أَْموَاِلهِْم{بعث سرية فأصابوا وغنموا فجاء قوم بعد ما فرغوا فنزلت هذه اآلية 

وقال . أو زرعه أونسل ماشيته هو الذي أصيب مثره: وقال زيد بن أسلم. احملروم الذي ال يبقى له مال: عكرمة
نظريه يف قصة أصحاب اجلنة حيث . }إِنَّا لَُمْغَرُمونَ بََلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ{احملروم الذي أصابته اجلائحة مث قرأ : القرظي
ذهب كان رجل من أهل اليمامة له مال فجاء سيل ف: وقال أبو قالبة] ٦٦: الواقعة. [}بََلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ{: قالوا

وهو يروى عن ابن . إنه الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه: وقيل. هذا احملروم فاقسموا له: مباله، فقال رجل من أصحابه
إنه الكلب؛ روي أن عمر بن عبدالعزيز كان يف : وقيل. احملروم اململوك: وقال عبدالرمحن بن محيد. عباس أيضا

إنه من : وقيل. يقولون إنه احملروم: فرمى هبا إليه وقال طريق مكة، فجاء كلب فانتزع عمر رمحه اهللا كتف شاة
وروى ابن وهب . وجبت نفقته بالفقر من ذوي األنساب؛ ألنه قد حرم كسب نفسه حىت وجبت نفقته يف مال غريه

يل اليوم سبعون سنة منذ : وقال الشعيب. أنه الذي حيرم الرزق، وهذا قول حسن؛ ألنه يعم مجيع األقوال: عن مالك
وأصله يف . رواه شعبة عن عاصم األحول عن الشعيب. لمت أسأل عن احملروم فما أنا اليوم بأعلم مين فيه يومئذاحت



  :علقمة. اللغة املمنوع؛ من احلرمان وهو املنع
  أىن توجه واحملروم حمروم... ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه 

ن الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا اليت ويل لألغنياء م: "وعن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
َوِفي {مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " فرضت لنا عليهم فيقول اهللا تعاىل وعزيت وجاليل ألقربنكم وألبعدهنم

  .ذكره الثعليب} أَْموَاِلهِْم َحقٌّ لِلسَّاِئلِ وَالَْمْحُرومِ
اتٌ ِللُْموِقنَِني َوِفي أَْنفُِسكُْم أَفَال تُْبِصُرونَ َوِفي السََّماِء رِْزقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ َوِفي اَألْرضِ آَي{ ٢٣ - ٢٠: اآلية

  }فََوَربِّ السََّماِء َواَألْرضِ إِنَّهُ لََحقٌّ مِثْلَ َما أَنَّكُمْ َتْنِطقُونَ
بني أن يف األرض عالمات تدل على قدرته على  ملا ذكر أمر الفريقني} وَِفي اَألْرضِ آَياتٌ ِللُْموِقنَِني{: قوله تعاىل

  البعث والنشور؛ فمنها عود النبات بعد أن صار هشيما، ومنها أنه

. قدر األقوات فيها قواما للحيوانات، ومنها سريهم يف البلدان اليت يشاهدون فيها أثار اهلالك النازل باألمم املكذبة
وصدق نبوة نبيهم؛ خصهم بالذكر ألهنم املنتفعون بتلك اآليات  واملوقنون هم العارفون احملققون وحدانية رهبم،

املعىن : وقال قتادة. التقدير ويف األرض ويف أنفسكم آيات للموقنني: قيل} َوِفي أَْنفُِسكُْم أَفَال تُْبِصُرونَ{. وتدبرها
املراد سبيل : ري وجماهدابن الزب. من سار يف األرض رأى آيات وعربا، ومن تفكر يف نفسه علم أنه خلق ليعبد اهللا

يأكل ويشرب من مكان واحد وخيرج من مكانني؛ ولو شرب لبنا حمضا : وقال السائب بن شريك. اخلالء والبول
املعىن أنه خلقكم من تراب، وجعل لكم السمع : وقال ابن زيد. خلرج منه املاء ومنه الغائط؛ فتلك اآلية يف النفس

أي يف حياتكم وموتكم، } َوِفي أَْنفُِسكُْم{: السدي]. ٢٠: الروم[} ُتْم َبَشٌر تَْنَتِشُرونَثُمَّ إِذَا أَْن{واألبصار واألفئدة 
: وقيل. ويف اهلرم بعد الشباب، والضعف بعد القوة، والشيب بعد السواد: احلسن. وفيما يدخل وخيرج من طعامكم

ويف اختالف األلسنة واأللوان  املعىن ويف خلق أنفسكم من نطفة وعلقة ومضغة وحلم وعظم إىل نفخ الروح،
والصور، إىل غري ذلك من اآليات الباطنة والظاهرة، وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول، وما خصت به 

من أنواع املعاين والفنون، وباأللسن والنطق وخمارج احلروف واألبصار واألطراف وسائر اجلوارح، وتأتيها ملا 
ن املفاصل لالنعطاف والتثين، وأنه إذا جسا شيء منها جاء العجز، وإذا استرخى خلقت له، وما سوى يف األعضاء م

. يعين بصر القلب ليعرفوا كمال قدرته} أَفَال ُتْبِصُرونَ{]. ١٤:املؤمنون[} فََتبَاَرَك اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلِقَني{أناخ الذل 
  .إنه جنح العاجز، وحرمان احلازم: وقيل
أن ما يف بدن اإلنسان الذي هو " البقرة"وقد قدمنا يف آية التوحيد من سورة . يف االعتباركل ما ذكر مراد : قلت

  .العامل الصغري شيء إال وله نظري يف العامل الكبري، وذكرنا هناك من االعتبار ما يكفي ويغين ملن تدبر

الرزق هنا ما ينزل من السماء من : والضحاك قال سعيد بن جبري} وَِفي السََّماِء رِْزقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ{: قوله تعاىل
وعن احلسن أنه كان . كل عني قائمة إهنا من الثلج: قال سعيد بن جبري. مطر وثلج ينبت به الزرع وحييا به اخللق

َوِفي السََّماِء {: وقال أهل املعاين. فيه واهللا رزقكم ولكنكم حترمونه خبطاياكم: إذا رأى السحاب قال ألصحابه
  :قال الشاعر. معناه ويف املطر رزقكم؛ مسي املطر مساء ألنه من السماء ينزل} ْمرِْزقُكُ

  رعيناه وإن كانوا غضابا... إذا سقط السماء بأرض قوم 
: هود[} وََما ِمْن َدابٍَّة ِفي اَألْرضِ إِالَّ َعلَى اللَِّه رِزْقَُها{: يعين وعلى رب السماء رزقكم؛ نظريه: وقال ابن كيسان

املعىن ويف السماء تقدير : وقيل. أي عند اهللا يف السماء رزقكم} َوِفي السََّماِء رِزْقُكُْم{: ل سفيان الثوريوقا]. ٦



: فقال} وَِفي السََّماِء رِزْقُكُْم{قرأ واصل األحدب : وعن سفيان قال. رزقكم، وما فيه لكم مكتوب يف أم الكتاب
دخل خربة فمكث ثالثا ال يصيب شيئا فإذا هو يف الثالثة بدوخلة ف! أال أرى رزقي يف السماء وأنا أطلبه يف األرض

. رطب، وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا دوخلتني، فلم يزل ذلك دأهبما حىت فرق اهللا باملوت بينهما
قال } وََما ُتوَعُدونَ}{رَّزَّاُقإِنَّ اللََّه ُهَو ال{باأللف وكذلك يف أخرها } َوِفي السََّماِء رِزْقُكُْم{وقرأ ابن حميصن وجماهد 

. اجلنة؛ عن سفيان بن عيينة: وقيل. الشر خاصة: وقيل. من خري خاصة: وقال غريه. يعين من خري وشر: جماهد
  .وقاله الربيع. من أمر الساعة} وََما ُتوَعُدونَ{: وقال ابن سريين. من اجلنة والنار} وََما ُتوَعُدونَ{: الضحاك
أكد ما أخربهم به من البعث وما خلق يف السماء من الرزق، وأقسم } بِّ السََّماِء وَاَألْرضِ إِنَُّه لََحقٌّفََوَر{: قوله تعاىل

وخص النطق من بني سائر احلواس؛ ألن ما سواه من احلواس } مِثْلَ َما أَنَّكُْم َتْنِطقُونَ{: عليه بأنه حلق مث أكده بقوله
  يدخله التشبيه، كالذي

واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء وحنوها، والدوى والطنني يف األذن، والنطق سامل من ذلك، وال يرى يف املرآة، 
: وقال بعض احلكماء. يعترض بالصدى ألنه ال يكون إال بعد حصول الكالم من الناطق غري مشوب مبا يشكل به

يأكل رزقه وال ميكنه أن يأكل  كما أن كل إنسان ينطق بنفسه وال ميكنه أن ينطق بلسان غريه، فكذلك كل إنسان
قاتل اهللا أقواما أقسم هلم رهبم بنفسه مث مل : "بلغين أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وقال احلسن. رزق غريه

أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة : وقال األصمعي". }فََوَربِّ السََّماِء َواَألْرضِ إِنَُّه لََحقٌّ{: يصدقوه قال اهللا تعاىل
ممن الرجل؟ قلت من بين : ذ طلع أعرايب جلف جاف على قعود له متقلدا سيفه وبيده قوسه، فدنا وسلم وقالإ

: من موضع يتلى فيه كالم الرمحن؛ قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: قال. نعم: أنت األصمعي؟ قلت: أصمع، قال
َوِفي {: إىل قوله} وَالذَّارَِياِت ذَْرواً{ت فاتل علي منه شيئا؛ فقرأ: نعم؛ قال: وللرمحن كالم يتلوه اآلدميون؟ قلت

أعين على توزيعها؛ : مث قام إىل ناقته فنحرها وقطعها جبلدها، وقال! ! يا أصمعي حسبك: فقال} السََّماِء رِْزقُكُْم
ففرقناها على من أقبل وأدبر، مث عمد إىل سيفه وقوسه فكسرمها ووضعهما حتت الرحل ووىل حنو البادية وهو 

فمقت نفسي وملتها، مث حججت مع الرشيد، فبينما أنا أطوف إذا أنا } َوِفي السََّماِء رِْزقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ{ :يقول
اتل علي كالم الرمحن، : بصوت رقيق، فالتفت فإذا أنا باألعرايب وهو ناحل مصفر، فسلم علي وأخذ بيدي وقال

} وَِفي السََّماِء رِزْقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ{:  وصلت إىل قوله تعاىلحىت} َوالذَّارِيَاِت{وأجلسين من وراء املقام فقرأت 
فََوَربِّ {: نعم؛ يقول اهللا تبارك وتعاىل: وهل غري هذا؟ قلت: لقد وجدنا ما وعدنا الرمحن حقا، وقال: فقال األعرايب

من الذي أغضب اجلليل ! يا سبحان اهللا: فصاح األعرايب وقالقال } السََّماِء وَاَألْرضِ إِنَُّه لََحقٌّ ِمثْلَ َما أَنَّكُْم َتْنِطقُونَ
إن رجال : وقال يزيد بن مرثد. أمل يصدقوه يف قوله حىت أجلأوه إىل اليمني؟ فقاهلا ثالثا وخرجت هبا نفسه! حىت حلف

عن و. اللهم رزقك الذي وعدتين فأتين به؛ فشبع وروي من غري طعام وال شراب: جاع مبكان ليس فيه شيء فقال
  لو أن أحدكم: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أيب سعيد اخلدري قال

دخلنا على : ويف سنن ابن ماجة عن حبة وسواء ابين خالد قاال. أسنده الثعليب" فر من رزقه لتبعه كما يتبعه املوت
زت رؤوسكما فإن اإلنسان ال تيأسا من الرزق ما هتز: "النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يعاجل شيئا فأعناه عليه، فقال

وروي أن قوما من األعراب زرعوا زرعا فأصابته جائحة فحزنوا " . تلده أمه أمحر ليس عليه قشر مث يرزقه اهللا
ما يل أراكم قد نكستم رؤوسكم، وضاقت صدوركم، هو ربنا والعامل بنا، : ألجله، فخرجت عليهم أعرابية فقالت

  :شأت تقولمث أن! رزقنا عليه يأتينا به حيث شاء



  صما ململمة ملسا نواحيها... لو كان يف صخرة يف البحر راسية 
  حىت تؤدي إليها كل ما فيها... رزق لنفس براها اهللا النفلقت 

  لسهل اهللا يف املرقى مراقيها... أو كان بني طباق السبع مسلكها 
  إن مل تنله وإال سوف يأتيها... حىت تنال الذي يف اللوح خط هلا 

َوَما {: هذا املعىن قصة األشعريني حني أرسلوا رسوهلم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسمع قوله تعاىل ويف: قلت
ليس : فرجع ومل يكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال] ٦: هود[} ِمْن َدابٍَّة ِفي اَألْرضِ إِالَّ َعلَى اللَِّه رِْزقُهَا

َيا ُبَنيَّ إِنََّها إِنْ َتُك ِمثْقَالَ َحبٍَّة {: وقال لقمان". هود"كرناه يف سورة األشعريون بأهون على اهللا من الدواب؛ وقد ذ
قمع "وقد استوفينا هذا الباب يف كتاب " لقمان"وقد مضى يف . اآلية] ١٦: لقمان[} ِمْن َخْرَدلٍ فََتكُْن ِفي َصخَْرٍة

ال يشوبه شيء، وهو فراغ القلب مع الرب؛  وهذا هو التوكل احلقيقي الذي. واحلمد هللا" احلرص بالزهد والقناعة
  .رزقنا اهللا إياه وال أحالنا على أحد سواه مبنه وكرمه

فهو منصوب على تقدير } َما أَنَّكُْم{بالنصب أي كمثل } ِمثْلَ{قراءة العامة } ِمثْلَ َما أَنَّكُْم َتْنِطقُونَ{: قوله تعاىل
جيوز أن ينتصب على : وقال الزجاج والفراء. ض الكوفينيزائدة؛ قاله بع} َما{حذف الكاف أي كمثل نطقكم و

  التوكيد؛ أي حلق حقا مثل

. زائدة للتوكيد} َما{انه مبين بين حني أضيف إىل غري متمكن و : نطقك؛ فكأنه نعت ملصدر حمذوف وقول سيبوبه
وألن من : وأبو حامت؛ قالواختاره أبو عبيد . مبنزلة شيء واحد فبين على الفتح لذلك} َما{مع } ِمثْلَ{: املازين

. قال يل رجل مثلك، ومررت برجل مثلك بنصب مثل على معىن كمثل: العرب من جيعل مثال منصوبا أبدا؛ فتقول
بالرفع على أنه صفة حلق؛ ألنه نكرة وإن أضيف إىل معرفة، إذ ال } ِمثْلَ{وقرأ أبو بكر ومحزة والكسائي واألعمش 

زائدة وال } َما{و } أَنَّكُْم{مضاف إىل } مِثْلَ{و. يت يقع بعدها التماثل بني املتماثلنيخيتصى باإلضافة لكثرة األشياء ال
  }لََحقٌّ{وجموز أن تكون بدال من . املصدر إذ ال فعل معه تكون معه مصدرا. تكون مع ما بعدها مبنزلة

َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسالماً قَالَ َسالٌم قَْوٌم ُمْنكَُرونَ  َهلْ أََتاَك َحدِيثُ َضْيِف إِبَْراِهيمَ الُْمكَْرِمَني إِذْ{ ٢٨ - ٢٤: اآلية
لُوا ال َتَخْف وََبشَُّروُه بُِغالمٍ فََراغَ إِلَى أَْهِلِه فََجاَء بِِعْجلٍ َسِمنيٍ فَقَرََّبهُ إِلَْيهِْم قَالَ أَال َتأْكُلُونَ فَأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفَةً قَا

  }َعِليمٍ
ذكر قصة إبراهيم عليه السالم ليبني هبا أنه أهلك املكذب } أََتاَك َحدِيثُ َضْيفِ إِبَْراهِيَم الُْمكَْرِمَني َهلْ{: قوله تعاىل

َهلْ أََتى َعلَى اإلْنَسانِ {: مبعىن قد؛ كقوله تعاىل} َهلْ{: وقيل. أي أمل يأتك} َهلْ أََتاَك{. بآياته كما فعل بقوم لوط
أي عند } الُْمكَْرمَِني{".واحلجر " "هود"وقد مضى الكالم يف ضيف إبراهيم يف ]. ١: اإلنسان[} ِحٌني ِمَن الدَّهْرِ

زاد  -يريد جربيل وميكائيل وإسرافيل : قال ابن عباس] ٢٦: األنبياء[} َبلْ ِعَباٌد ُمكَْرُمونَ{: اهللا؛ دليله قوله تعاىل
وقال عطاء . كان جربيل ومعه تسعة: وقال حممد بن كعب. ورفائيل عليهم الصالة والسالم -عثمان بن حصني 

  .كانوا ثالثة جربيل وميكائيل ومعهما ملك آخر: ومجاعة

قال . مساهم مكرمني خلدمة إبراهيم إياهم بنفسه: وقال جماهد. مساهم مكرمني ألهنم غري مذعورين: قال ابن عباس
امض بنا؛ : أيي فيها؛ قالما أحسن ر: عندي هريسة ما رأيك فيها؟ قلت: قال يل علي بن عياض: عبدالوهاب

: فدخلت الدار فنادى الغالم فإذا هو غائب، فما راعين إال به ومعه القمقمة والطست وعلى عاتقه املنديل، فقلت
هون عليك فإنك عندنا مكرم، واملكرم إمنا : إنا هللا وإن إليه راجعون، لو علمت يا أبا احلسن أن األمر هكذا؛ قال



  .}َهلْ أََتاَك َحدِيثُ َضْيفِ إِبَْراهِيَم الُْمكَْرمَِني{: ه تعاىلخيدم بالنفس؛ انظر إىل قول
وجيوز مبعىن أمري . أي عليكم سالم} قَالَ َسالٌم{". احلجر"تقدم يف } إِِذْ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسالماً{: قوله تعاىل

أي أنتم قوم . }قَْوٌم ُمْنكَُرونَ{ .بكسر السني} ِسلٌْم{وقرأ أهل الكوفة إال عاصما . سالم أو ردي لكم سالم
ألنه رآهم على غري صورة البشر، وعلى غري صورة املالئكة الذين كان : وقيل. منكرون؛ أي غرباء ال نعرفكم

أنكر : وقال أبو العالية. أنكرهم ألهنم دخلوا عليه من غري استئذان: وقيل. }قَْوٌم ُمْنكَُرونَ{: يعرفهم فنكرهم، فقال
  :خافهم؛ يقال أنكرته إذا خفته، قال الشاعر: وقيل. ك الزمان ويف تلك األرضسالمهم يف ذل

  من احلوادث إال الشيب والصلعا... فأنكرتين وما كان الذي نكرت 
أراغ وارتاغ : ويقال". والصافات"وقد مضى يف . أي عدل إىل أهله: قال الزجاج} فَرَاغَ إِلَى أَْهِلِه{: قوله تعاىل

تريغ أي تريد وتطلب، وأراغ إىل كذا أي مال إليه سرا وحاد، فعلى هذا يكون راغ وأراغ مبعىن طلب، وماذا 
} فََما لَبِثَ أَنْ َجاَء بِِعْجلٍ َحنِيٍذ{": هود"أي جاء ضيفه بعجل قد شواه هلم كما يف } فََجاَء بِِعْجلٍ َسِمنيٍ{. لغتني مبعىن

تخفي من ضيفه، لئال يظهروا على ما يريد أن يتخذ هلم من إن إبراهيم انطلق إىل منزله كاملس: ويقال]. ٦٩: هود[
  .الطعام

كان عامة مال إبراهيم البقر، واختاره هلم : قال قتادة} قَالَ أَال َتأْكُلُونَ{. يعين العجل} فَقَرََّبهُ إِلَْيهِْم{ : قوله تعاىل
العجل ولد البقرة : ويف الصحاح. ذكره القشريي. العجل يف بعض اللغات الشاة: وقيل. مسينا زيادة يف إكرامهم

  .والعجول مثله واجلمع العجاجيل واألنثى عجلة، عن أيب اجلراح، وبقرة معجل ذات عجل، وعجل قبيلة من ربيعة
ومن أخالق . أضمر ملا مل يتحرموا بطعامه: وقيل. أي أحس منهم يف نفسه خوفا} فَأَْوَجَس مِْنُهْم ِخيفَةً{: قوله تعاىل
كلوا وأدوا : قال. قالت املالئكة ال نأكل إال بالثمن: وقال عمرو بن دينار. رم بطعام إنسان أمنهأن من حت: الناس
هلذا اختذك اهللا : فنظر بعضهم إىل بعض وقالوا. تسمون اهللا إذا أكلتم وحتمدونه إذا فرغتم: وما مثنه؟ قال: قالوا. مثنه

. وأعلموه أهنم مالئكة اهللا ورسله} قَالُوا ال َتَخْف{ن اخلوف وملا رأوا ما بإبراهيم م" هود"وقد تقدم هذا يف . خليال
ملا أخربوه أهنم مالئكة مل يصدقهم، فدعوا اهللا فأحيا : وقيل. أي بولد يولد له من سارة زوجته} وََبشَُّروُه بُِغالمٍ َعِليمٍ{

يدرج حىت حلق بأمه وأم  أن جربيل مسح العجل جبناحه، فقام: وروى عون بن أيب شداد. العجل الذي قربه إليهم
واجلمهور على أن املبشر به هو . أي يكون بعد بلوغه من أويل العلم باهللا وبدينه} َعلِيمٍ{ومعىن . العجل يف الدار

: الصافات[} َوَبشَّْرنَاُه بِإِْسَحاَق{: هو إمساعيل وليس بشيء فإن اهللا تعاىل يقول: وقال جماهد وحده. إسحاق
  .وهذا نص]. ١١٢
 فَأَقَْبلَِت اْمرَأَُتُه ِفي صَرٍَّة فََصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَْت َعُجوٌز َعقِيٌم قَالُوا كَذَِلِك قَالَ رَبُِّك إِنَُّه ُهَو{ ٣٠ - ٢٩ :اآلية

  }الَْحِكيُم الَْعِليُم
صرير الباب وهو ومنه أخذ . أي يف صيحة وضجة؛ عن ابن عباس وغريه} فَأَقَْبلَِت اْمرَأَُتُه ِفي صَرٍَّة{: قوله تعاىل

وإمنا هو : قال الفراء. إهنا الرنة والتأوه ومل يكن هذا اإلقبال من مكان إىل مكان: وقال عكرمة وقتادة. صوته
  قال. أقبلت يف صرة أي يف مجاعة من النساء تسمع كالم املالئكة: وقيل. كقولك أقبل يشتمين أي أخذ يف شتمي

  :ماعة، والصرة الشدة من كرب وغريه، قال امرؤ القيسالصرة الضجة والصيحة، والصرة اجل: اجلوهري
  جواحرها يف صرة مل تزيل... فأحلقه باهلاديات ودونه 

فلما مسعت سارة البشارة صكت وجهها؛ أي ضربت . وصرة القيظ شدة حره. حيتمل هذا البيت الوجوه الثالثة



صكت وجهها : وقال ابن عباس. وغريهيدها على وجهها على عادة النسوان عند التعجب؛ قاله سفيان الثوري 
  :وأصل الصك الضرب؛ صكه أي ضربه؛ قال الراجز. لطمته

  يا كروانا صك فاكبأنَّا
أي : الزجاج. أي أتلد عجوز عقيم} َوقَالَْت َعجُوٌز َعِقيٌم{. كََبن الظيب إذا لطأ باألرض واكبأن انقبض: قال األموي

أي كما قلنا } قَالُوا كَذَِلِك{] ٧٢:هود[} ا َوْيلََتى أَأَِلُد وَأََنا َعجُوٌزَي{: قالت أنا عجوز عقيم فكيف ألد كما قالت
إِنَُّه ُهَو الَْحكِيُم {.فال تشكي فيه، وكان بني البشارة والوالدة سنة وقد مضى هذا } قَالَ رَبُِّك{لك وأخربناك 

  .حكيم فيما يفعله عليم مبصاحل خلقه} الَْعِليُم
ِمْن ِطنيٍ فََما َخطُْبكُْم أَيَُّها الُْمْرَسلُونَ قَالُوا إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ ُمْجرِِمَني لُِنْرِسلَ َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً قَالَ { ٣٧ - ٣١: اآلية

ْيَر َبْيٍت ِمَن الُْمْسِلِمَني َوَترَكَْنا ِفيَها ُمَسوََّمةً ِعْنَد رَبَِّك ِللُْمْسرِِفَني فَأَْخَرجَْنا َمْن كَانَ ِفيَها ِمَن الُْمْؤِمنَِني فََما َوَجْدَنا ِفيَها غَ
  }آَيةً ِللَِّذيَن َيَخافُونَ الَْعذَاَب األَِليَم

ملا تيقن إبراهيم عليه السالم أهنم مالئكة بإحياء العجل والبشارة قال } قَالَ فََما َخطُْبكُْم أَيَُّها الُْمْرَسلُونَ{: قوله تعاىل
. يريد قوم لوط} قَالُوا إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ ُمْجرِمَِني} {أَيَُّها الْمُْرَسلُونَ{ما شأنكم وقصتكم أي } فََما خَطُْبكُْم{: هلم
: وقيل. كانت خمططة بسواد وبياض: قيل. أي معلمة} ُمَسوَّمَةً{.أي لنرمجهم هبا } لُِنْرِسلَ َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً ِمْن ِطنيٍ{

: وقيل. على كل حجر اسم من يهلك به: وقيل. أي معروفة بأهنا حجارة العذاب} َمةًُمَسوَّ{: وقيل. بسواد ومحرة
فجعلت احلجارة تتبع مسافريهم وشذاذهم فلم يفلت منهم ". هود"وقد مضى هذا كله يف . عليها أمثال اخلواتيم

ة طبخ اآلجر، قال ابن زيد؛ كانت مطبوخ: مث قيل. أي عند اهللا وقد أعدها لرجم من قضى برمجه} ِعْنَد َربَِّك{.خمرب 
هي احلجارة اليت : وقيل". هود"على ما تقدم بيانه يف ] ٧٤: احلجر[} ِحجَاَرةً ِمْن ِسجِّيلٍ{: وهو معىن قوله تعاىل

ليعلم أهنا } ِمْن ِطنيٍ{: وإمنا قال. نراها وأصلها طني، وإمنا تصري حجارة بإحراق الشمس إياها على مر الدهور
  .حكاه القشريي. اليت هي الربدليست حجارة املاء 

أي ملا أردنا إهالل قوم لوط أخرجنا من كان يف قومه من } فَأَخَْرْجَنا َمْن كَانَ ِفيَها ِمَن الُْمْؤِمنَِني{: قوله تعاىل
َر َبْيٍت ِمنَ فََما َوَجدَْنا ِفيَها غَْي{]. ٨١: هود[} فَأَْسرِ بِأَْهِلَك{ : املؤمنني؛ لئال يهلك املومنون، وذلك قوله تعاىل

. وقد يقال بيت شريف يراد به األهل. يعين لوطا وبنتيه وفيه إضمار؛ أي فما وجدنا فيها غري أهل بيت} الُْمْسِلِمَني
إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ {: وأيضا فقوله تعاىل. كناية عن القرية ومل يتقدم هلا ذكر؛ ألن املعىن مفهوم} ِفيهَا{: وقوله

واملؤمنون واملسلمون ها هنا . الضمري فيها للجماعة: وقيل. يدل على القرية؛ ألن القوم إمنا يسكنون قرية} ُمْجرِمَِني
اإلميان تصديق : وقيل]. ٨٦: يوسف[} إِنََّما أَْشكُو َبثِّي َوُحزْنِي إِلَى اللَِّه{: سواء فجنس اللفظ لئال يتكرر، كما قال
فسماهم يف اآلية األوىل مؤمنني؛ ألنه . مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا القلب، واإلسالم االنقياد بالظاهر، فكل

  قَالَِت اَألعَْراُب{: وقوله. وغريها" البقرة"وقد مضى الكالم يف هذا املعىن يف . ما من مؤمن إال وهو مسلم

ى حديث جربيل عليه يدل على الفرق بني اإلميان واإلسالم وهو مقتض] ١٤: احلجرات[} آَمنَّا قُلْ لَْم ُتؤِْمُنوا
أي عربة وعالمة ألهل ذلك الزمان } َوَترَكَْنا ِفيَها آيَةً{. وقد بيناه يف غري موضع. السالم يف صحيح مسلم وغريه

اآلية املتروكة نفس : مث قيل]. ٣٥: العنكبوت[} َولَقَدْ َتَركَْنا مِْنَها آَيةً بَيَِّنةً ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ{: ومن بعدهم؛ نظريه
  .ألهنم املنتفعون} ِللَِّذيَن َيَخافُونَ{. احلجارة املنضودة اليت رمجوا هبا هي اآلية: وقيل. رية اخلربةالق
َخذَْناهُ َوِفي ُموَسى إِذْ أَْرَسلَْناهُ إِلَى ِفْرَعْونَ بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ فََتَولَّى بُِركْنِِه َوقَالَ َساِحرٌ أَْو َمْجُنونٌ فَأَ{ ٤٠ - ٣٨: اآلية



  }ُنوَدُه فَنََبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ َوُهَو ُمِليٌمَوُج
َوِفي اَألْرضِ {: هو معطوف على قوله: وقال الفراء. أي وتركنا أيضا يف قصة موسى آية} وَِفي ُموَسى{: قوله تعاىل

أي باملعجزات من : وقيل. هي العصاأي حبجة بينة و} إِذْ أَْرَسلْنَاُه إِلَى ِفْرَعْونَ بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ} {َوِفي مُوَسى} {آَياٌت
وهو . أي مبجموعة وأجناده؛ قال ابن زيد} بِرُكْنِِه{أي فرعون أعرض عن اإلميان } فَتََولَّى بُِركْنِِه{.العصا وغريها 

: ةوقال ابن عباس وقتاد. يعين املنعة والعشرية] ٨٠: هود[} أَْو آوِي إِلَى ُركْنٍ َشِديٍد{: معىن قول جماهد، ومنه قوله
  :ومنه قوله عنترة. بقوته

  ولكن ما تقادم من زماين... فما أوهى مراس احلرب ركين 
: اجلوهري. وقاله املؤرج] ٥١: فصلت[} أَعَْرَض َوَنأَى بَِجانِبِِه{: جبانبه؛ كقوله تعاىل: وقال األخفش. بنفسه: وقيل

وهذا . والركن جانب البدن: رييالقش. وركن الشيء جانبه األقوى، وهو يأوي إىل ركن شديد أي عزة ومنعه
  عبارة عن املبالغة يف اإلعراض عن الشيء

  :قاله املؤرج والفراء، وأنشد بيت جرير. مبعىن الواو، ألهنم قالومها مجيعا} أَْو} {َوقَالَ َساِحرٌ أَْو َمْجُنونٌ{
  عدلت هبم طهية واخلشابا... أثعلبة الفوارس أو رياحا 

والواو مبعىن أو، ] ٢٤: اإلنسان[} َوال ُتِطْع ِمنُْهْم آِثماً أَْو كَفُوراً{: ؛ كقوله تعاىلمبعىن الواو} أَْو{وقد توضع 
فَأََخذَْناهُ {. وقد تقدم مجيع هذا] ٣: النساء[} فَاْنِكحُوا َما طَابَ لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى وَثُالثَ َورَُباَع{: كقوله تعاىل
يعين فرعون، ألنه أتى ما } ِفي الَْيمِّ َوُهَو ُمِليٌم{أي طرحناهم } فََنَبذَْناُهْم" {. ميانلكفرهم وتوليهم عن اإل} َوُجُنودَُه
  .يالم عليه

  }يمَِوِفي َعاٍد إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمُ الرِّيَح الْعَِقيَم َما َتذَُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعلَْيِه إِلَّا َجَعلَْتُه كَالرَِّم{ ٤٢ - ٤١: اآلية
وهي اليت ال تلقح سحابا } إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمُ الرِّيَح الْعَِقيَم{.أي وتركنا يف عاد آية ملن تأمل} وَِفي َعاٍد{: عاىلقوله ت

روى ابن . هي اجلنوب: مث قيل. وال شجرا، وال رمحة فيها وال بركة وال منفعة؛ ومنه امرأة عقيم ال حتمل وال تلد
هي : وقال مقاتل" الريح العقيم اجلنوب: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أيب ذئب عن احلرث بن عبدالرمحن

: وقال ابن عباس". نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور"الدبور كما يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وروى ابن . الثورمسكنها األرض الرابعة وما فتح على عاد منها إال كقدر منخر : وقال عبيد بن عمري. هي النكباء

  .أيب جنيح عن جماهد أيضا أهنا الصبا؛ فاهللا أعلم
: أي كالشيء اهلشيم؛ يقال للنبت إذا يبس وتفتت} َما َتذَُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعلَْيِه إِالَّ َجَعلَْتُه كَالرَِّميمِ{: قوله تعاىل

  :قول الشاعر ومنه: كالشيء اهلالك البايل؛ وقاله جماهد: قال ابن عباس. رميم وهشيم

  وإذ بقيت كعظم الرمة البايل... تركتين حني كف الدهر من بصري 
. الرميم الرماد: قطرب. كالتراب املدقوق: وقال أبو العالية والسدي. إنه الذي ديس من يابس النبات: وقال قتادة
وأصل . واملرمة بالفتح لغة فيهويقال للشفة املرمة واملقمة بالكسر، . ما رمته املاشية من الكأل مبرمتها: وقال ميان

  :رم العظم يرم بالكسر رمة فهو رميم، قال الشاعر: الكلمة من رم العظم إذا بلي؛ تقول منه
  تبقى عليه والعظام رميم... ورأى عواقب خلف ذاك مذمة 

حسب ما ] ٢٥: حقافاأل[} ُتَدمُِّر كُلَّ َشيٍْء{: ونظري هذه اآلية. والرمة بالكسر العظام البالية واجلمع رمم ورمام
  .تقدم



ْنظُُرونَ فََما َوِفي ثَُموَد إِذْ قِيلَ لَُهمْ َتَمتَُّعوا َحتَّى ِحنيٍ فََعتَْوا َعْن أَْمرِ َربِّهِْم فَأََخذَتُْهُم الصَّاِعقَةُ َوُهْم َي{ ٤٥ - ٤٣: اآلية
  }اْسَتطَاعُوا ِمْن ِقَيامٍ َوَما كَاُنوا ُمْنَتِصرِيَن

أي إىل وقت } َحتَّى ِحنيٍ{أي وفيهم أيضا عربة وآية حني قيل هلم عيشوا متمتعني بالدنيا } ثَُموَدوَِفي {: قوله تعاىل
أي أسلموا } َتَمتَّعُوا{معىن : وقيل]. ٦٥: هود[} َتَمتَُّعوا ِفي َدارِكُْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ{: اهلالك وهو ثالثة أيام كما يف هود
أي } فَأََخذَْتُهُم الصَّاِعقَةُ{أي خالفوا أمر اهللا فعقروا الناقة } ا َعْن أَْمرِ َربِّهِْمفََعَتْو{. ومتتعوا إىل وقت فراغ آجالكم

وقرأ عمر بن . كل صاعقة يف القرآن فهو العذاب: قال احلسني بن واقد. هي كل عذاب مهلك: وقيل. املوت
. عقة وتصعاقا أي غشي عليهيقال صعق الرجل ص} الصَّاِعقَةُ{اخلطاب ومحيد وابن حميصن وجماهد والكسائي 
َوُهمْ {. وغريها" البقرة"والصاعقة أيضا صيحة العذاب وقد مضى يف . وصعقتهم السماء أي ألقت عليهم الصاعقة

  معناه: قيل} فََما اْستَطَاُعوا ِمْن ِقَيامٍ َوَما كَاُنوا ُمْنَتِصرِيَن{. إليها هنارا} َيْنظُُرونَ

ال أقوم : لوا بعذاب اهللا وأن يتحملوه ويقوموا به ويدفعوه عن أنفسهم؛ تقولما أطاقوا أن يستق: وقيل. من هنوض
} َوَما كَاُنوا ُمنَْتصِرِيَن{.أي ذهبت أجسامهم وبقيت أرواحهم يف العذاب : وقال ابن عباس. هلذا األمر أي ال أطيقه

  .أي ممتنعني من العذاب حني أهلكوا، أي ما كان هلم ناصر
  }وحٍ ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَانُوا قَْوماً فَاِسِقَنيَوقَْوَم ُن{  ٤٦: اآلية

. باخلفض؛ أي ويف قوم نوج آية أيضا} َوقَْومِ ُنوحٍ{قرأ محزة والكسائي وأبو عمرو } َوقَْوَم نُوحٍ ِمْن قَْبلُ{: قوله تعاىل
أو اهلاء يف } تُْهُمأََخذَ{الباقون بالنصب على معىن وأهلكنا قوم نوج، أو يكون معطوفا على اهلاء وامليم يف 

ونبذنا قوم نوج، أو ] ٤٠: الذاريات[} فََنَبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ{أي فأخذهتم الصاعقة وأخذت قوم نوج، أو } أََخذَْناُهْم{
  .يكون مبعىن اذكر

نِْعَم الَْماِهُدونَ َوِمْن كُلِّ َشْيٍء َخلَقَْنا َوالسََّماَء َبَنيَْناَها بِأَْيٍد وَإِنَّا لَمُوِسُعونَ َوالْأَْرَض فََرشَْناَها فَ{ ٤٩ - ٤٧: اآلية
  }َزْوَجْينِ لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ

ويف السماء آيات وعرب تدل على أن الصانع قادر على : ملا بني هذه اآليات قال} َوالسََّماَء َبَنيَْناَها بِأَْيٍد{: قوله تعاىل
عن ابن عباس وغريه . أي بقوة وقدرة} بِأَْيٍد{ومعىن . آيتانالكمال، فعطف أمر السماء على قصة قوم نوح ألهنما 

أي وإنا لذو سعة، وخبلقها وخلق غريها ال يضيق علينا شيء : وقيل. لقادرون: قال ابن عباس} وَإِنَّا لَمُوِسُعونَ{.
وإنا : يضاوعنه أ. وإنا ملطيقون: احلسن. عن ابن عباس أيضا. أي وإنا ملوسعون الرزق على خلقنا: وقيل. نريده

ذو : وقال القتيب]. ٢٣٦: البقرة[} َعلَى الْمُوِسعِ قََدُرُه{: أغنيناكم؛ دليله: وقال الضحاك. ملوسعون الرزق باملطر
وأوسع الرجل أي صار ذا سعة : اجلوهري. جعلنا بينهما وبني األرض سعة: وقيل. واملعىن متقارب. سعه على خلقنا

َواَألْرَض {. فشمل مجيع األقوال. أي أغنياء قادرون} َء َبَنْيَناَها بِأَْيٍد وَإِنَّا لَُموِسُعونَوَالسََّما{: وغىن، ومنه قوله تعاىل
  }فََرْشَناَها 

واملعىن يف اجلمع . أي فنعم املاهدون حنن هلم} فَنِْعمَ الَْماِهُدونَ{. أي بسطناها كالفراش على وجه املاء ومددناها
} َوِمْن كُلِّ َشْيٍء َخلَقَْنا زَْوَجْينِ{. وطأته، ومتهيد األمور تسويتها وإصالحهاالتعظيم؛ مهدت الفراش مهدا بسطته و

يعين الذكر واألنثى، . جماهد. أي ذكرا وأنثى وحلوا وحامضا وحنو ذلك: قال ابن زيد. أي صنفني ونوعني خمتلفني
جلبل، واجلن واإلنس، واخلري والسماء واألرض، والشمس والقمر، والليل والنهار، والنور والظالم، والسهل وا

أي جعلنا هذا كهذا داللة . والشر، والبكرة والعشي، وكاألشياء املختلفة األلوان من الطعوم واألراييح واألصوات



لتعلموا أن خالق } َوِمْن كُلِّ َشْيٍء َخلَقَْنا َزْوَجيْنِ{: وقيل. على قدرتنا، ومن قدر على هذا فليقدر على اإلعادة
فال يقدر يف صفته حركة وال سكون، وال ضياء وال ظالم، وال قعود وال قيام، وال ابتداء وال انتهاء؛  األزواج فرد،

  .}لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ {]. ١١: الشورى[} لَْيَس كَِمثِْلِه َشيٌْء{ إذ عز وجل وتر 
َوال َتْجَعلُوا َمَع اللَِّه إِلَهاً آَخرَ إِنِّي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمبِنيٌ فَِفرُّوا إِلَى اللَِّه إِنِّي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمبٌِني { ٥٥ - ٥٠: اآلية

ْوٌم طَاغُونَ فََتَولَّ َعْنُهْم فََما كَذَِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن َرُسولٍ إِلَّا قَالُوا سَاِحٌر أَْو َمْجُنونٌ أََتوَاصَْوا بِِه َبلْ ُهْم قَ
  }لُومٍ َوذَكِّْر فَإِنَّ الذِّكَْرى َتْنفَُع الُْمْؤِمنَِنيأَْنَت بَِم

ملا تقدم ما جرى من تكذيب أممهم ألنبيائهم وإهالكهم؛ لذلك } فَِفرُّوا إِلَى اللَِّه إِنِّي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمبٌِني{: قوله تعاىل
} فَِفرُّوا إِلَى اللَِّه إِنِّي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمبٌِني{: ومكلنبيه صلى اهللا عليه وسلم قل هلم يا حممد؛ أي قل لق: قال اهللا تعاىل

وعنه فروا منه إليه واعملوا . فروا إىل اهللا بالتوبة من ذنوبكم: وقال ابن عباس. أي فروا من معاصيه إىل طاعته
  وقال احلسني. جوا إىل مكةاخر} فَِفرُّوا إِلَى اللَِّه{: وقال حممد بن عبداهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان. بطاعته

فروا من طاعة : وقال أبو بكر الوراق. احترزوا من كل شيء دون اهللا فمن فر إىل غريه مل ميتنع منه: ابن الفضل
: وقال ذو النون املصري. الشيطان داع إىل الباطل ففروا إىل اهللا مينعكم منه: وقال اجلنيد. الشيطان إىل طاعة الرمحن

: وقال أيضا. فروا من أنفسكم إىل ربكم: وقال عمرو بن عثمان. العلم، ومن الكفر إىل الشكرففروا من اجلهل إىل 
إِنِّي {.فروا مما سوى اهللا إىل اهللا : وقال سهل بن عبداهللا. فروا إىل ما سبق لكم من اهللا وال تعتمدوا على حركاتكم

  .صيةأي أنذركم عقابه على الكفر واملع} لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمبٌِني
: وقيل. أمر حممدا صلى اهللا عليه وسلم أن يقول هذا للناس وهو النذير} َوال َتْجَعلُوا َمَع اللَِّه إِلَهاً آخََر{: قوله تعاىل

أي أنذركم بأسه وسيفه إن أشركتم } نََِذيٌر ُمبٌِني{أي من حممد وسيوفه } إِنِّي لَكُْم ِمْنُه{. هو خطاب من اهللا للخلق
  .اسيب؛ قاله ابن عب

هذا تسلية للنيب صلى اهللا عليه } كَذَِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن َرُسولٍ إِالَّ قَالُوا َساِحرٌ أَْو َمْجُنونٌ{: قوله تعاىل
} كَذَِلَك{والكاف من . وسلم؛ أي كما كذبك قومك وقالوا ساحر أو جمنون، كذب من قبلهم وقالوا مثل قوهلم

با على تقدير أنذركم إنذارا كإنذار من الرسل الذين أنذروا قومهم، أو رفعا على تقدير األمر جيوز أن تكون نص
: والتمام على قوله. واألول ختويف ملن عصاه من املوحدين، والثاين ملن أشرك به من امللحدين. كذلك أي كاألول

وتواطؤوا عليه؛ واأللف للتوبيخ . بالتكذيبأي أوصى أوهلم آخرهم } أَتَوَاَصْوا بِِه{. عن يعقوب وغريه} كَذَِلَك{
فََتَولَّ {. أي مل يوص بعضهم بعضا بل مجعهم الطغيان، وهو جماوزة احلد يف الكفر} َبلْ ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ{. والتعجب

مث نسخ عند اهللا ألنك أديت ما عليك من تبليغ الرسالة، } فََما أَْنَت بَِملُومٍ{أي أعرض عنهم أصفح عنهم } َعْنُهْم
واألول قول الضحاك؛ ألنه قد أمر . نسخ بآية السيف: وقيل} َوذَكِّْر فَإِنَّ الذِّكَْرى َتْنفَُع الُْمْؤِمنَِني{هذا بقوله تعاىل 

  أي ليس يلومك ربك} فَتََولَّ َعْنُهْم{فأعرض عنهم } فَتََولَّ َعْنُهْم{: وقال جماهد. باإلقبال عليهم باملوعظة

به } فَإِنَّ الذِّكَْرى{بالقرآن } َوذَكِّْر{ : قتادة. }َتْنفَُع الُْمْؤِمنَِني{أي بالعظة فإن العظة } َوذَكِّْر{على تقصري كان منك 
  .وخص املؤمنني؛ ألهنم املنتفعون هبا. ذكرهم بالعقوبة وأيام اهللا: وقيل. }َتنْفَُع الُْمْؤِمنَِني{

إِلَّا ِلَيعُْبُدوِن َما أُرِيُد ِمْنُهْم ِمْن رِْزقٍ َوَما أُرِيُد أَنْ ُيطِْعُموِن إِنَّ اللََّه ُهَو  َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَالْأِْنَس{ ٦٠ - ٥٦: اآلية
وا ِمْن َيْومِهُِم فََوْيلٌ لِلَِّذيَن كَفَُرالرَّزَّاُق ذُو الْقُوَِّة الَْمِتُني فَإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَْصَحابِهِْم فَال َيْستَْعجِلُوِن 

  }الَِّذي ُيوَعُدونَ



إن هذا خاص فيمن سبق يف علم اهللا أنه يعبده، فجاء : قيل} َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَالْأِْنَس إِلَّا ِلَيعُْبُدوِن{: قوله تعاىل
: شرييقال الق. وما خلقت أهل السعادة من اجلن واإلنس إال ليوحدون: واملعىن. بلفظ العموم ومعناه اخلصوص

واآلية دخلها التخصيص على القطع؛ ألن اجملانني والصبيان ما أمروا بالعبادة حىت يقال أراد منهم العبادة، وقد قال 
ومن خلق جلهنم ال يكون ممن خلق ] ١٧٩: األعراف[} َولَقَْد ذَرَأَْنا ِلَجهَنََّم كَِثرياً ِمَن الْجِنِّ وَاإلِْنسِ{: اهللا تعاىل

وإمنا قال ] ١٤: احلجرات[} قَالَتِ اَألعَْراُب آَمنَّا{: مولة على املؤمنني منهم؛ وهو كقوله تعاىلللعبادة، فاآلية حم
وََما َخلَقُْت الْجِنَّ وَاإلِْنَس من املؤمنني إِالَّ {: ويف قراءة عبداهللا. ذكره الضحاك والكليب والفراء والقتيب. فريق منهم
واعتمد الزجاج على هذا . ي وما خلقت اجلن وإلنس إال آلمرهم بالعبادةأ: وقال علي رضي اهللا عنه} ِلَيْعُبُدوِن

كيف كفروا وقد : فإن قيل]. ٣١: التوبة[} وَََما أُِمرُوا إِالَّ ِلَيْعُبُدوا إِلَهاً وَاِحداً{: القول، ويدل عليه قوله تعاىل
ألن قضاءه جار عليهم ال يقدرون على  خلقهم لإلقرار بربوبيته والتذلل ألمره ومشيئته؟ قيل تذللوا لقضائه عليهم؛

إِالَّ {: وقيل. االمتناع منه، وإمنا خالفهم من كفر يف العمل مبا أمره به، فأما التذلل لقضامه فإنه غري ممتنع منه
فالكره ما يرى فيهم من . أي إال ليقروا يل بالعبادة طوعا أو كرها؛ رواه علي ابن أيب طلحة عن ابن عباس} ِلَيْعُبُدوِن

  .إال ليعرفوين: جماهد. أثر الصنعة

وَلَِئْن {: ودليل هذا التأويل قوله تعاىل. وهذا قول حسن؛ ألنه لو مل خيلقهم ملا عرف وجوده وتوحيده: الثعليب
السََّماوَاِت َوالْأَْرَض لََيقُولُنَّ  وَلَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق{] ٨٧: الزخرف[} َسأَلَْتُهْم َمْن َخلَقَُهمْ لََيقُولُنَّ اللَُّه فَأَنَّى ُيؤْفَكُونَ

زيد بن . إال آلمرهم وأهناهم: وعن جماهد أيضا. وما أشبه هذا من اآليات] ٩: الزخرف[} َخلَقَُهنَّ الْعَزِيُز الَْعِليُم
هو ما جبلوا عليه من الشقوة والسعادة؛ فخلق السعداء من اجلن واإلنس للعبادة، وخلق األشقياء منهم : أسلم
إال ليوحدون، فأما املؤمن فيوحده يف الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده يف الشدة : وعن الكليب أيضا. عصيةللم

} وَإِذَا غَِشيَُهْم َمْوٌج كَالظُّلَلِ َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن{: والبالء دون النعمة والرخاء؛ يدل عليه قوله تعاىل
املعىن إال : وقيل. إال ليعبدون ويطيعون فأثيب العابد وأعاقب اجلاحد: عكرمةوقال . اآلية] ٣٢: لقمان[

والتعبيد التذليل؛ . عبد بني العبودة والعبودية، وأصل العبودية اخلضوع والذل: واملعىن متقارب؛ تقول. ألستعبدهم
  :قال. طريق معبد: يقال

  وظيفا وظيفا فوق مور معبد
} ِلَيعُْبُدوِن{فمعىن . والعبادة الطاعة، والتعبد التنسك. وكذلك االعتباد. عبدا والتعبيد االستعباد وهو أن يتخذه

وقال ابن عباس . صلة أي رزقا بل أنا الرزاق واملعطي} ِمْن} {َما أُرِيُد ِمنُْهْم ِمْن رِْزقٍ{. ليذلوا وخيضعوا ويعبدوا
املعىن ما أريد أن يرزقوا عبادي وال أن  :وقيل. أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم وال أن يطعموها: وأبو اجلوزاء

وقرأ . أي الشديد القوي} ذُو الْقُوَّةِ الَْمتُِني} {الرَّزَّاُق{وقرأ ابن حميصن وغريه } إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق{يطعموهم 
أو } الرَّزَّاُق{ـ الباقون بالرفع على النعت ل. باجلر على النعت للقوة} الَْمتُِني{األعمش وحيىي بن وثاب والنخعي 

. أو يكون خرب ابتداء حمذوف؛ أو يكون نعتا السم إن على املوضع، أو خربا بعد خرب} ذُو الْقُوَِّة{: من قوله} ذُو{
  كان: قال الفراء

  :وأنشد الفراء. حبل متني: حقه املتينة فذكره ألنه ذهب هبا إىل الشيء املربم احملكم الفتل؛ يقال
  حىت اكتسى الرأس قناعا أشيبا...  لكل دهر قد لبست أثوبا
  من ريطة واليمنة املعصبا



أي ] ٢٧٥: البقرة[} فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ{: فذكر املعصب؛ ألن اليمنة صنف من الثياب؛ ومن هذا الباب قوله تعاىل
  .أي الصياح والصوت] ٦٧: هود[} َوأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيحَةُ{وعظ 

أي نصيبا من العذاب مثل نصيب } ذَنُوبِ أَْصَحابِهِْم{أي كفروا من أهل مكة } إِنَّ لِلَِّذيَن ظَلَُموافَ{: قوله تعاىل
وأصل الذنوب يف اللغة . يقال يوم ذنوب أي طويل الشر ال ينقضي: وقال ابن األعرايب. الكفار من األمم السالفة

  :صباء فقيل للذنوب نصيب من هذا؛ قال الراجزالدلو العظيمة، وكانوا يستقون املاء فيقسمون ذلك على األن
  لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب

  فحق لشأس من نداك ذنوب... ويف كل يوم قد خبطت بنعمة 
  :وقال علقمة
  :وقال آخر

  لكل بين أب منها ذنوب... لعمرك واملنايا طارقات 
والذنوب حلم أسفل املنت، والذنوب الدلو املألى والذنوب الفرس الطويل الذنب، والذنوب النصيب، : اجلوهري

فيها ماء قريب من امللء يؤنث ويذكر، وال يقال هلا وهي فارغة ذنوب، واجلمع يف أدىن : وقال ابن السكيت. ماء
أي فال يستعجلون نزول العذاب هبم؛ ألهنم } فَال َيْستَْعجِلُوِن{.العدد أذنبة والكثري ذنائب، مثل قلوص وقالئص 

فنزل هبم يوم بدر ما حقق به وعده وعجل ] ٧٠: األعراف[} فَأْتَِنا بَِما َتِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني{يا حممد : اقالو
مت . هبم أنتقامه، مث هلم يف اآلخرة العذاب الدائم، واخلزي القائم، الذي ال انقطاع له وال نفاد، وال غاية وال آباد

  مد هللاواحل" الذاريات"تفسري سورة 

  سورة الطور

  مقدمة السورة
  .متفق عليه. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ بالطور يف املغرب: روى األئمة عن جبري بن مطعم قال

الَْمْسُجورِ إِنَّ  وَالطُّورِ َوِكتَابٍ َمْسطُورٍ ِفي َرقٍّ مَْنُشورٍ َوالَْبْيِت الَْمْعُمورِ َوالسَّقِْف الَْمْرفُوعِ وَالَْبْحرِ{ ٨ -١: اآلية
  }َعذَابَ رَبَِّك لََواِقٌع َما لَُه ِمْن َدافِعٍ

الطور اسم اجلبل الذي كلم اهللا عليه موسى؛ أقسم اهللا به تشريفا له وتكرميا وتذكريا ملا فيه } َوالطُّورِ{: قوله تعاىل
حدثنا كثري : ن أيب أويس، قالحدثنا إمساعيل ب: وروى إمساعيل بن إسحاق قال. من اآليات، وهو أحد جبال اجلنة

أربعة أجبل من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عبداهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال
جبل أحد حيبنا وحنبه : "فما األجبل؟ قال: قيل" جبال اجلنة وأربعة أهنار من أهنار اجلنة وأربعة مالحم من مالحم اجلنة

وذكر احلديث، وقد " ل اجلنة ولبنان جبل من جبال اجلنة واجلودي جبل من جبال اجلنةوالطور جبل من جبا
وقال . وقاله السدي. الطور هو بالسريانية اجلبل واملراد به طور سينا: قال جماهد" التذكرة"استوفيناه يف كتاب 

هو جبل : وقيل. ان التني والزيتونمها طوران يقال ألحدمها طور سينا واآلخر طور زيتا؛ ألهنما ينبت: مقاتل بن حيان
  .والزبري اجلبل الذي كلم اهللا عليه موسى عليه السالم: قال اجلوهري. مبدين وامسه زبري

إن الطور كل جبل أنبت، وما ال ينبت فليس : وقيل. ومدين باألرض املقدسة وهي قرية شعيب عليه السالم: قلت
  .وىفمست" البقرة"وقد مضى يف . بطور؛ قاله ابن عباس



أي مكتوب؛ يعين القرآن يقرؤه املومنون من املصاحف ويقرؤه املالئكة من اللوح } وَِكَتابٍ َمْسطُورٍ{: قوله تعاىل
يعين سائر الكتب املنزلة على : وقيل]. ٧٨:الواقعة[} إِنَّهُ لَقُْرآنٌ كَرٌِمي ِفي ِكَتابٍ َمكُْنوٍن{: احملفوظ؛ كما قال تعاىل

هو ما كتب اهللا ملوسى بيده من التوراة وموسى : وقال الكليب. يف رق ينشره أهله لقراءته األنبياء، وكان كل كتاب
: هو صحائف األعمال؛ فمن أخذ كتابه بيمينه، ومن آخذ كتابه بشماله؛ نظريه: وقال الفراء. يسمع صرير القلم

]. ١٠: التكوير[} وَإِذَا الصُُّحُف ُنِشَرْت{: وقوله] ١٣: اءاإلسر[} وَُنخْرُِج لَُه َيْوَم الِْقَياَمِة ِكتَاباً َيلْقَاُه مَْنُشوراً{
املراد ما كتب اهللا : وقيل. إنه الكتاب الذي كتبه اهللا تعاىل ملالئكته يف السماء يقرؤون فيه ما كان وما يكون: وقيل

  ].٢٢: ادلةاجمل[} أُولَِئَك كََتَب ِفي قُلُوبِهُِم اإلَميانَ{: يف قلوب األولياء من املؤمنني؛ بيانه
الرق ما رقق من اجللد ليكتب فيه، واملنشور : قال املربد. ويف هذا القول جتوز؛ ألنه عرب بالقلوب عن الرق: قلت

ِفي {: ومنه قوله تعاىل. والرق بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد رقيق: وكذا قال اجلوهري يف الصحاح، قال. املبسوط
واملعىن املراد ما قاله الفراء؛ واهللا . ومجعه رقوق: قال أبو عبيدة. السالحفوالرق أيضا العظيم من } َرقٍّ مَْنُشورٍ

  :وكل صحيفة فهي رق لرقة حواشيها؛ ومنه قول املتلمس. أعلم
  رق أتيح كتاهبا مسطور... فكأمنا هي من تقادم عهدها 

ق بالفتح ما بني املشرق أن الر: وحكى املاوردي عن ابن عباس. عبد مرقوق: وأما الرق بالكسر فهو امللك؛ يقال
  .واملغرب
هو بيت يف السماء حيال الكعبة يدخله كل يوم : قال علي وابن عباس وغريمها} َوالَْبْيِت الَْمْعُمورِ{: قوله تعاىل

  قال. سبعون ألف ملك، مث خيرجون منه فال يعودون إليه

ة؛ روى أنس بن مالك، عن مالك بن يف السماء الرابع: وقيل. هو بيت يف السماء السادسة: علي رضي اهللا عنه
أويت يب إىل السماء الرابعة فرفع لنا البيت املعمور فإذا هو : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صعصعة، قال

. ذكره املاوردي" حيال الكعبة لو خر خر عليها يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه مل يعودوا إليه
سأل ابن الكواء عليا رضي اهللا عنه : وقال أبو بكر األنباري. باس أنه يف السماء الدنياوحكى القشريي عن ابن ع

والضراح ": الصحاح"وكذا يف . بيت فوق سبع مسوات حتت العرش يقال له الضراح: فما البيت املعمور؟ قال: قال
: وقال املهدوي عنه. املالئكةوعمر أنه كثرة غاشيته من . بالضم بيت يف السماء وهو البيت املعمور عن ابن عباس

مث : "والذي يف صحيح مسلم عن مالك بن صعصعة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث اإلسراء. حذاء العرش
رفع إيل البيت املعمور فقلت يا جربيل ما هذا قال هذا البيت املعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا 

ويف حديث ثابت عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه . وذكر احلديث" هممنه مل يعودوا إليه آخر ما علي
مث عرج بنا إىل السابعة فاستفتح جربيل عليه السالم فقيل من هذا قال : "احلديث؛ وفيه" أتيت بالرباق: "وسلم قال

إليه ففتح لنا فإذا أنا قيل وقد بعث إليه قال قد بعث  -صلى اهللا عليه وسلم  -جربيل قيل ومن معك قال حممد 
". بإبراهيم عليه السالم مسندا ظهره إىل البيت املعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إليه

وسبعة يف األرضني . هللا يف السموات واألرضني مخسة عشر بيتا، سبعة يف السموات: وعن ابن عباس أيضا قال
البيت املعمور هو الكعبة، البيت احلرام الذي هو معمور من الناس، : احلسنوقال . والكعبة، وكلها مقابلة للكعبة

يعمره اهللا كل سنة بستمائة ألف، فإن عجز الناس عن ذلك أمته اهللا باملالئكة، وهو أول ببت وضعه اهللا للعبادة يف 
  إن البيت املعمور كان: وقال الربيع بن أنس. األرض



عليه السالم، فلما كان زمان نوح عليه السالم أمرهم أن حيجوا فأبوا عليه يف األرض موضع الكعبة يف زمان آدم 
وعصوه، فلما طغى املاء رفع فجعل حبذائه يف السماء الدنيا، فيعمره كل يوم سبعون ألف ملك، مث ال يرجعون إليه 

َوإِذْ بَوَّأَْنا لِإِْبَراِهيمَ {: فبوأ اهللا جل وعز إلبراهيم مكان البيت حيث كان؛ قال اهللا تعاىل: حىت ينفخ يف الصور، قال
  ].٢٦: احلح[} َمكَانَ الَْبْيِت أَنْ ال ُتْشرِْك بِي َشْيئاً وَطَهِّْر بَْيِتَي ِللطَّاِئِفَني َوالْقَاِئِمَني وَالرُّكَّعِ السُُّجوِد

َوَجَعلَْنا السََّماءَ {: ت؛ بيانه يعين السماء مساها سقفا؛ ألهنا لألرض كالسقف للبي} َوالسَّقِْف الَْمْرفُوعِ{: قوله تعاىل
: قال جماهد} وَالَْبْحرِ الَْمْسُجورِ{.هو العرش وهو سقف اجلنة : وقال، ابن عباس]. ٣٢: األنبياء[} َسقْفاً َمْحفُوظاً

 وأنشد النحويون للنمر. اململوء: وقال قتادة". إن البحر يسجر يوم القيامة فيكون نارا: "املوقد؛ وقد جاء يف اخلرب
  :بن تولب

  ترى حوهلا النبع والسامسا... إذا شاء طالع سجورة 
وكذا قال الضحاك . فيجوز أن يكون اململوء نارا فيكون كالقول املتقدم. يريد وعال يطالع عينا مسجورة مملوءة

؛ للمسعر مسجر: ومنه قيل. ومشر بن عطية وحممد بن كعب واألخفش بأنه املوقد احملمي مبنزلة التنور املسجور
أي أوقدت؛ سجرت التنور أسجره سجرا أي ] ٦: التكوير[} َوإِذَا الْبَِحاُر ُسجَِّرْت{: ودليل هذا التأويل قوله تعاىل

قال ما أراك إال . البحر: أين جهنم؟ قال: قال علي رضي اهللا عنه لرجل من اليهود: وقال سعيد بن املسيب. أمحيته
ال يتوضأ : وقال عبداهللا بن عمرو. خمففة] ٦: التكوير[} وَإِذَا الْبَِحارُ ُسجَِّرْت{ }َوالَْبْحرِ الَْمْسجُورِ{:.صادقا، وتال 

املسجور : يسجر البحر غدا فيزاد يف نار جهنم؛ فهذا قول وقال ابن عباس: وقال كعب. مباء البحر ألنه طبق جهنم
خرجت أمة لتستقي : س قالوروى عطية وذو الرمة الشاعر عن ابن عبا. وقاله أبو العالية. الذي ذهب ماؤه

املسجور أي : وقيل. ليس لذي الرمة حديث إال هذا: إن احلوض مسجور أي فارع، قال ابن أيب داود: فقالت
  .أي تنشفها األرض فال يبقى فيها ماء] ٣: االنفطار[} وَإِذَا الْبَِحاُر فُجَِّرْت{: املفجور؛ دليله

هو حبر دون : سألت عكرمة عن البحر املسجور فقال: أبو مكني قال. وقول ثالث قاله علي رضي اهللا عنه وعكرمة
ويقال له حبر احليوان ميطر العباد منه بعد النفخة األوىل أربعني . حتت العرش فيه ماء غليظ: وقال علي. العرش

  .املسجور املختلط العذب بامللح: وقال الربيع بن أنس. صباحا فينبتون يف قبورهم
وروى علي بن أيب . وسيأيت. واهللا أعلم: يف أحد التأويلني؛ أي فجر عذهبا يف ماحلها} جَِّرْتفُ{إليه يرجع معىن : قلت

  .املسجور احملبوس: طلحة عن ابن عباس قال
قدمت املدينة : قال جبري بن مطعم. هذا جواب القسم؛ أي واقع باملشركني} إِنَّ َعذَاَب َربَِّك لََواِقٌع{: قوله تعاىل

إِنَّ {: إىل قوله} َوالطُّورِ{لى اهللا عليه وسلم يف أسارى بدر، فوافيته يقرأ يف صالة املغرب ألسأل رسول اهللا ص
فكأمنا صدع قليب، فأسلمت خوفا من نزول العذاب، وما كنت أظن أن أقوم من } َعذَابَ رَبَِّك لََواِقٌع َما لَُه ِمْن َدافِعٍ

ت أنا ومالك بن دينار إىل احلسن وعنده رجل يقرأ انطلق: وقال هشام بن حسان. مقامي حىت يقع يب العذاب
فبكى احلسن وبكى أصحابه؛ فجعل مالك يضطرب } إِنَّ َعذَاَب َربِّكَ لََواِقٌع َما لَُه ِمْن َدافِعٍ{حىت بلغ } وَالطُّورِ{

الصلح وملا ويل بكار القضاء جاء إليه رجالن خيتصمان فتوجهت على أحدمها اليمني، فرغب إىل . حىت غشي عليه
إِنَّ {إىل أن قال له قل } َوالطُّورِ{بينهما، وأنه يعطي خصمه من عنده عوضا من ميينه فأىب إال اليمني، فأحلفه بأول 

  .إن كنت كاذبا؛ فقاهلا فخرج فكسر من حينه} َعذَابَ رَبَِّك لََواقٌِع
ْيراً فَوَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني الَِّذيَن ُهْم ِفي خَْوضٍ َيلَْعُبونَ َيْوَم َتُموُر السََّماُء َمْوراً َوَتِسريُ الْجِبَالُ َس{ ١٦ - ٩: اآلية



ُتمْ ال ُتْبِصُرونَ اْصلَْوَها فَاصْبُِروا أَوْ َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى نَارِ جََهنََّم َدّعاً َهِذِه النَّاُر الَِّتي كُْنُتمْ بَِها ُتكَذُِّبونَ أَفَِسْحٌر َهذَا أَْم أَْن
  }َتصْبُِروا سََواٌء َعلَْيكُْم إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ ال

أي يقع العذاب هبم يوم القيامة وهو اليوم الذي } َواقٌِع{: العامل يف يوم قوله} َيْوَم َتُموُر السََّماُء َمْوراً{: قوله تعاىل
حترك وجاء وذهب كما تتكفأ النخلة العيدانة، أي مار الشيء ميور مورا، أي : قال أهل اللغة. متور فيه السماء

تكفأ، : أبو عبيدة واألخفش. تدور دورا: جماهد. ميوج بعضها يف بعض: وقال الضحاك. الطويلة، والتمور مثله
  :وأنشد لألعشى

  مور السحابة ال ريث وال عجل... كأن مشيتها من بيت جارهتا 
  :ومنه قول جرير. وقيل جتري جريا
  بدجلة حىت ماء دجلة أشكل... تلى متور دماؤها وما زالت الق

واملور أيضا . يدور أهلها فيها وميوج بعضهم يف بعض: وقيل. متور السماء يومئذ مبا فيها وتضطرب: وقال ابن عباس
  :ومنه قول طرفة. الطريق

  فوق مور معبد... 
  :ا يف عرض جنبه، قال الشاعروالبعري ميور عضداه إذا تردد. وناقة موارة اليد أي سريعة. واملور املوج

  على ظهر موار املالط حصان
: وقيل. واملور بالضم الغبار بالريح. ال أدري أغار أم مار؛ أي أتى غورا أم دار فرجع إىل جند: وقوهلم. املالط اجلنب

: قال مقاتل} راًَوَتِسريُ الْجِبَالُ َسْي{.إن السماء ها هنا الفلك وموره اضطراب نظمه واختالف سريه؛ قاله ابن حبر 
َوتََرى الْجَِبالَ َتْحَسُبَها {تسري كسري السحاب اليوم يف الدنيا؛ بيانه : وقيل. تسري عن أماكنها حىت تستوي باألرض

  }فََوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني{". الكهف"وقد مضى هذا املعىن يف ]. ٨٨: النمل[} َجاِمَدةً وَِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّحَابِ

أي يف } الَِّذيَن ُهْم ِفي خَْوضٍ َيلَْعُبونَ{. كلمة تقال للهالك، وإمنا دخلت الفاء ألن يف الكالم معىن اجملازاة} وَْيلٌ{
يف خوض يف أسباب الدنيا يلعبون ال يذكرون حسابا : وقيل. تردد يف الباطل، وهو خوضهم يف أمر حممد بالتكذيب

  ".التوبة"وقد مضى يف . وال جزاء
دععته : معناه يدفعون إىل جهنم بشدة وعنف، يقال} ُيَدعُّونَ{و . بدل من يومئذ} يََْوَم} {يََْوَم ُيَدعُّونَ{: اىلقوله تع

إن خزنة جهنم يغلون : ويف التفسري]. ٢: املاعون[} فَذَِلكَ الَِّذي َيُدعُّ الْيَِتيَم{: أدعه دعا أي دفعته، ومنه قوله تعاىل
ن نواصيهم إىل أقدامهم، مث يدفعوهنم يف النار دفعا على وجوههم، وزخا يف أعناقهم حىت أيديهم إىل أعناقهم، وجيمعو

بالتخفيف من الدعاء فإذا } َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى َنارِ َجَهنََّم َدعّاً{وقرأ أبو رجاء العطاردي وابن السميقع . يردوا النار
  .يف الدنيا} ي كُْنُتمْ بَِها ُتكَذُِّبونََهِذِه النَّاُر الَِّت{: دنوا من النار قالت هلم اخلزنة

الذي ترون اآلن بأعينكم } أَفَِسْحٌر َهذَا{: استفهام معناه التوبيخ والتقريع؛ أي يقال هلم} أَفَِسْحٌر َهذَا{: قوله تعاىل
اْصلَْوَها فَاصْبُِروا أَْو ال {. مبعىن بل؛ أي بل كنتم ال تبصرون يف الدنيا وال تعقلون} أَْم{: وقيل} أَْم أَْنُتمْ ال تُْبِصُرونَ{

أي سواء كان لكم فيها صرب أو مل يكن } َسَواٌء َعلَْيكُْم{.أي تقول هلم اخلزنة ذوقوا حرها بالدخول فيها } َتصْبُِروا
: خربه حمذوف، أي سواء عليكم اجلزع والصرب فال ينفعكم شيء، كما أخرب عنهم أهنم يقولون} سََواٌء{.فـ 

  .}إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ{]. ٢١: إبراهيم[} ْيَنا أََجزِْعَنا أَْم َصبَْرنَاسَََواٌء َعلَ{



ا إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوَنعِيمٍ فَاِكهَِني بَِما آَتاُهْم َربُُّهْم َوَوقَاُهْم َربُُّهْم َعذَاَب الَْجحِيمِ كُلُو{ ٢٠ - ١٧: اآلية
  }يئاً بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ ُمتَِّكِئَني َعلَى سُُررٍ َمْصفُوفٍَة َوزَوَّْجَناُهْم بُِحورٍ ِعنيٍَواشَْرُبوا َهنِ

أي ذوي فاكهة } فَاِكهَِني{ملا ذكر حال الكفار ذكر حال املؤمنني أيضا } إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوَنعِيمٍ{: قوله تعاىل
  :البن وتامر؛ أي ذو لنب ومتر؛ قال: كهة، كما يقالرجل فاكه أي ذو فا: كثرية؛ يقال

  ـك البٌن بالصيف تامر... وغررتين وزعمت أنـ 
: بغري ألف ومعناه معجبني ناعمني يف قول ابن عباس وغريه؛ يقال} فَاِكهَِني{: وقرأ احلسن وغريه. أي ذو لنب ومتر

القول " الدخان"وفد مضى يف . ضا األشر البطروالفكه أي. فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاحا
َهنِيئاً {.أي يقال هلم ذلك } كُلُوا وَاشَْرُبوا} {َربُُّهْم َوَوقَاُهْم رَبُُّهْم َعذَاَب الَْجحِيمِ{أي أعطاهم } بَِما آَتاُهْم{. يف هذا

: وقيل} هَنِيئاً{.أي ليهنئكم ما صرمت إليه: قال الزجاج. اهلينء ما ال تنغيص فيه وال نكد وال كدر} بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ
أي } هَنِيئاً{..فهو صفة يف موضع املصدر } َهنِيئاً{.أي كلوا واشربوا هنئتم : أي متعتم بنعيم اجلنة إمتاعا هنيئا وقيل

معه منغص  أي ال متوتون؛ فإن ما ال يبقى أو ال يبقى اإلنسان} َهنِيئاً{:.وقيل . ال أذى فيه وال غائلة: وقيل. حالال
  .غري هينء
} َمْصفُوفٍَة{. متكئني على منارق سرر: سرر مجع سرير ويف الكالم حذف تقديره} ُمتَِّكِئَني َعلَى سُُررٍ{: قوله تعاىل

ويف األخبار أهنا تصف يف السماء بطول كذا . أي موصولة بعضها إىل بعض حىت تصري صفا: قال ابن األعرايب
هي سرر من : قال ابن عباس. س عليها تواضعت له؛ فإذا جلس عليها عادت إىل حاهلاوكذا؛ فإذا أراد العبد أن جيل

قال . أي قرناهم هبن} وزوجناهم حبور عني{. ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت، والسرير ما بني مكة وأيلة
وقول : قال. تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت امرأة؛ وليس من كالم العرب تزوجت بامرأة: يونس بن حبيب
} اْحُشرُوا الَِّذيَن ظَلَُموا َوأَزَْواجَُهْم{: أي قرناهم هبن؛ من قول اهللا تعاىل} َوَزوَّْجَناُهمْ بِحُورٍ ِعنيٍ{: اهللا عز وجل

وقد مضى القول يف معىن احلور . تزوجت بامرأة لغة يف أزد شنوءة: وقال الفراء. أي وقرناءهم] ٢٢: الصافات[
  .العني

ِلهِْم ِمْن َشْيٍء كُلُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتَّبََعْتُهْم ذُرِّيَُّتُهْم بِإَِميانٍ أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيََّتُهْم َوَما أَلَْتنَاُهْم ِمْن َعَم{ ٢٤ - ٢١: اآلية
ِفيَها كَأْساً ال لَْغٌو ِفيَها َوال تَأْثِيٌم َوَيطُوفُ  اْمرِئٍ بَِما كََسَب َرِهٌني َوأَْمَددَْناُهْم بِفَاِكَهٍة وَلَْحمٍ ِممَّا َيْشَتُهونَ َيَتنَاَزُعونَ

  }َعلَْيهِْم ِغلَْمانٌ لَُهْم كَأَنَُّهْم لُؤْلٌُؤ َمكُْنونٌ
 بوصل األلف وتشديد التاء وفتح العني وإسكان} َواتََّبَعتُْهْم{قرأ العامة } َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتَّبََعْتُهْم ذُرِّيَُّتُهْم{: قوله تعاىل

ليكون } أَلَْحقَْنا بِهِْم{: بقطع األلف وإسكان التاء والعني ونون؛ أعتبارا بقوله} َوأْتَبَعَناُهْم{وقرأ أبو عمرو . التاء
األوىل فقرأها باجلمع ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب ورواها عن نافع إال أن أبا } ذُرِّيََّتُهْم{. الكالم على نسق واحد

على التوحيد وضم التاء وهو املشهور عن } ذُرِّيَّتَُهْم{وقرأ الباقون . ل وضم باقيهمعمرو كسر التاء على املفعو
على } ذُرِّيََّتُهْم{الباقون . فأما الثانية فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على اجلمع. نافع

إن اهللا لريفع ذرية املؤمن : األوىل أنه قال :واختلف يف معناه؛ فقيل عن ابن عباس أربع روايات. التوحيد وفتح التاء
الناسخ "ورواه مرفوعا النحاس يف . معه يف درجته يف اجلنة وإن كانوا دونه يف العمل لتقرهبم عينه، وتال هذه اآلية

إن اهللا عز وجل لريفع : "له عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال" واملنسوخ
وَالَِّذيَن آَمُنوا وَأْتَبَعَناُهْم ذُرِّيَاِتهِمْ {مث قرأ " ملؤمن معه يف درجته يف اجلنة وإن كان مل يبلغها بعمله لتقرهبم عينهذرية ا



فصار احلديث مرفوعا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وكذا جيب أن يكون؛ ألن ابن : قال أبو جعفر. اآلية} بِإَِمياٍن
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه إخبار عن اهللا عز وجل مبا يفعله ومبعىن أنه أنزهلا عباس ال يقول هذا إال عن 

فيجمع اهللا هلم أنواع السرور بسعادهتم يف أنفسهم، ومبزاوجة احلور العني، ومبؤانسة اإلخوان : الزخمشري. جل ثناؤه
  .املؤمنني، وباجتماع أوالدهم ونسلهم هبم

والذرية تقع . إن اهللا ليلحق باملؤمن ذريته الصغار الذين مل يبلغوا اإلميان؛ قال املهدوي :وعن ابن عباس أيضا أنه قال
يف موضع احلال من املفعولني، } بِإَِمياٍن{: على الصغار والكبار، فإن جعلت الذرية ها هنا للصغار كان قوله تعاىل

القول الثالث . حاال من الفاعلني} بِإَِمياٍن{: قوله وإن جعلت الذرية للكبار كان. من اآلباء} بِإَِمياٍن{وكان التقدير 
إن كان اآلباء أرفع : ويف رواية عنه. أن املراد بالذين آمنوا املهاجرون واألنصار والذرية التابعون: عن ابن عباس

خلون يف اسم درجة رفع اهللا األبناء إل اآلباء، وإن كان األبناء أرفع درجة رفع اهللا اآلباء إىل األبناء؛ فاألباء دا
وعن ابن عباس أيضا يرفعه ]. ٤١: يس[} َوآَيةٌ لَُهمْ أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيََّتُهْم ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن{: الذرية؛ كقوله تعاىل

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال هلم : ":إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
: وقالت خدجية رضي اهللا عنها". يدركوا ما أدركت فيقول يا رب إين عملت يل وهلم فيؤمر بإحلاقهم بهإهنم مل 

فلما رأى الكراهية يف وجهي " مها يف النار: "سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ولدين يل ماتا يف اجلاهلية فقال يل
إن املؤمنني : "مث قال" يف اجلنة: "دي منك؟ قاليا رسول اهللا فول: قالت" لو رأيت مكاهنما ألبغضتهما: "قال

  .اآلية} وَالَِّذيَن آَمُنوا َواتََّبَعتُْهْم ذُرِّيَّتُُهْم بِإَِمياٍن{مث قرأ " وأوالدهم يف اجلنة واملشركني وأوالدهم يف النار
ثواب أعماهلم لقصر أعمارهم، وما نقصنا أي ما نقصنا األبناء من } َوَما أَلَْتَناُهْم ِمْن َعَمِلهِْم ِمْن َشْيٍء{: قوله تعاىل

وقال ابن } َوالَِّذيَن آَمُنوا{: واهلاء وامليم راجعان إىل قوله تعاىل. اآلباء من ثواب أعماهلم شيئا بإحلاق الذريات هبم
العمل؛ فاهلاء وامليم على، هذا أحلقنا بالذرية أبناءهم الصغار الذين مل يبلغوا } َواتَّبََعْتُهْم ذُرِّيَُّتُهْم بِإَِمياٍن{املعىن : زيد

باملد؛ قال ابن } َآلَْتنَاُهْم{وعن أيب هريرة . وفتح الباقون. بكسر الالم} وََما أَلَْتَناُهْم{وقرأ ابن كثري . القول للذرية
  .الته يألته ألتا، وآلته يولته إيالتا، والته يليته ليتا كلها إذا نقصه: األعرايب

يلوته ويليته أي حبسه عن وجهه وصرفه، وكذلك أالته عن وجهه فعل وأفعل والته عن وجهه : ويف الصحاح
  ".احلجرات"ما أالته من عمله شيئا أي ما نقصه مثل ألته وقد مضى بـ : مبعىن، ويقال أيضا

اهلم ارهتن أهل جهنم بأعم: قال ابن عباس. يرجع إىل أهل النار: قيل} كُلُّ امْرِئٍ بَِما كََسَب َرِهٌني{: قوله تعاىل
: وقيل]. ٣٨: املدثر[} كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت رَِهيَنةٌ إِالَّ أَْصَحاَب الَْيِمنيِ{: وصار أهل اجلنة إىل نعيمهم، وهلذا قال

. هو عام لكل إنسان مرهتن بعمله فال ينقص أحد من ثواب عمله، فأما الزيادة على ثواب العمل فهي تفضل من اهللا
  .لذرية الذين مل يؤمنوا فال يلحقون آباءهم املؤمنني بل يكونون مرهتنني بكفرهموحيتمل أن يكون هذا يف ا

أي أكثرنا هلم من ذلك زيادة من اهللا، أمدهم هبا غري الذي } َوأَْمَدْدَناُهْم بِفَاِكَهٍة َولَْحمٍ ِممَّا َيْشَتُهونَ{: قوله تعاىل
إناء : والكأس. عضهم من بعض وهو املؤمن وزوجاته وخدمه يف اجلنةأي يتناوهلا ب} َيَتنَاَزُعونَ ِفيَها كَأْساً{. كان هلم

  :اخلمر وكل إناء مملوء من شراب وغريه؛ فإذا فرغ مل يسم كأسا وشاهد التنازع والكأس يف اللغة قول األخطل
  ال باحلضور وال فيها بسوار... وشارب مربح بالكأس نادمين 

  وحانت وقعة الساري صاح الدجاج... نازعته طيب الراح الشمول وقد 
  :وقال امرؤ القيس



  هصرت بغصن ذي مشاريخ ميال... فلما تنازعنا احلديث وأمسحت 
  أي يف الكأس أي ال جيري بينهم لغو} ال لَْغٌو ِفيهَا{". والصافات"وقد مضى هذا يف 

ال لَْغوٌ {: وقيل.  ألنه مباح هلموالتأثيم تفعيل من اإلمث؛ أي تلك الكأس ال جتعلهم آمثني. وال ما فيه إمث} َوال َتأْثِيٌم{
أي لغو يكون يف جملس حمله جنة عدن، وسقاهتم املالئكة، وشرهبم على ذكر اهللا، : قال ابن عطاء. أي يف اجلنة} ِفيَها

يعين ال : الضحاك. أي وال كذب؛ قاله ابن عباس} َوال َتأْثِيٌم{! ورحياهنم وحتيتهم من عند اهللا، والقوم أضياف اهللا
الباقون بالرفع . بفتح آخره} ال لَْغٌو ِفيَها َوال تَأْثِيٌم{: وقرأ ابن كثري وابن حميصن وأبو عمرو. بعضهم بعضايكذب 
  .واحلمد هللا] ٢٥٤: البقرة[} َوال ُخلَّةٌ َوال َشفَاعَةٌ{: عند قوله تعاىل" البقرة"وقد مضى هذا يف . والتنوين
ُيطَاُف َعلَْيهِمْ {: أي بالفواكه والتحف والطعام والشراب؛ ودليله} لَُهْم َوَيطُوُف َعلَْيهِْم ِغلَْمانٌ{: قوله تعاىل

هم األطفال من : مث قيل]. ٤٥: الصافات[} ُيطَاُف َعلَْيهِمْ بِكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ{، ]٧١: الزخرف[} بِِصَحاٍف ِمْن ذََهبٍ
: وقيل. خدمهم اهللا تعاىل إياهم من أوالد غريهمإهنم من أ: وقيل. أوالدهم الذين سبقوهم، فأقر اهللا تعاىل هبم أعينهم

يف } لُْؤلٌُؤ َمكُْنونٌ{يف احلسن والبياض } كَأَنَُّهْم لُْؤلٌُؤ َمكُْنونٌ{ال يكربون أبدا : قال الكليب. هم غلمان خلقوا يف اجلنة
هم أوالد : قيل]. ١٧: اقعةالو[} َيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ{: وقوله تعاىل. الصدف، واملكنون املصون

وعن . وليس يف اجلنة نصب وال حاجة إىل خدمة، ولكنه أخرب بأهنم على هناية النعيم. املشركني وهم خدم أهل اجلنة
إن أدىن أهل اجلنة منزلة من ينادي اخلادم من خدمه : "أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عائشة رضي اهللا عنها

ما من أحد من أهل : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وعن عبداهللا بن عمر قال". لبيكفيجيبه ألف كلهم لبيك 
يا رسول اهللا إذا : وعن احلسن أهنم قالوا". اجلنة إال يسعى عليه ألف غالم كل غالم على عمل ليس عليه صاحبه

قال ". بدر وبني أصغر الكواكبما بينهما كما بني القمر ليلة ال: "كان اخلادم كاللؤلؤ فكيف يكون املخدوم؟ فقال
كننته وأكننته مبعىن يف : وقال أبو زيد. كننت الشيء سترته وصنته من الشمس، وأكننته يف نفسي أسررته: الكسائي

وكننت اجلارية وأكننتها فهي مكنونة . كننت العلم وأكننته فهو مكنون ومكن: الكن ويف النفس مجيعا؛ تقول
  .ومكنة

َوَوقَاَنا َبلَ َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتَساَءلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَْبلُ ِفي أَْهِلَنا ُمْشِفِقَني فََمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا َوأَقْ{ ٢٨ - ٢٥: اآلية
  }َعذَاَب السَُّمومِ إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبلُ َنْدُعوُه إِنَُّه ُهَو الَْبرُّ الرَِّحيُم

: وقيل. إذا بعثوا من قبورهم سأل بعضهم بعضا: قال ابن عباس} ُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتَساَءلُونََوأَقَْبلَ َبْعُض{: قوله تعاىل
أي يتذاكرون ما كانوا فيه يف الدنيا من التعب واخلوف من العاقبة، وحيمدون اهللا تعاىل على } يََتَساَءلُونَ{يف اجلنة 

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَْبلُ ِفي أَْهِلَنا {ملنزلة الرفيعة؟ يقول بعضهم لبعض مب صرت يف هذه ا: وقيل. زوال اخلوف عنهم
فََمنَّ اللَُّه {.أي يف الدنيا خائفني وجلني من عذاب اهللا } إِنَّا كُنَّا قَْبلُ{: أي قال كل مسؤول منهم لسائله} ُمْشِفِقَني
اسم من أمساء } السَُّمومِ{: قال احلسن} لسَُّمومَِوَوقَاَنا َعذَاَب ا{.بالتوفيق واهلداية : وقيل. باجلنة واملغفرة} َعلَْيَنا

والسموم الريح احلارة . نار عذاب السموم: وقيل. هو النار كما تقول جهنم: وقيل. النار وطبقة من طباق جهنم
السموم بالنهار وقد تكون بالليل، واحلرور : سم يومنا فهو مسموم واجلمع مسائم قال أبو عبيدة: تؤنث؛ يقال منه

  :ل وقد تكون بالنهار؛ وقد تستعمل السموم يف لفح الربد وهو يف لفح احلر والشمس أكثر؛ قال الراجزباللي
  من جزع اليوم فال ألومه... اليوم يوم بارد مسومه 

إِنَّهُ {. نعبدهأي } َنْدُعوُه{: وقيل. أي يف الدنيا بأن مين علينا باملغفرة عن تقصرينا} إِنَُّه ُهَو الَْبرُّ الرَِّحيُم{: قوله تعاىل



} الْبَرُّ{و . الباقون بالكسر على االبتداء. بفتح اهلمزة؛ أي ألنه} أَنَُّه{وقرأ نافع والكسائي } ُهَو الَْبرُّ الرَِّحيُم
  .وقاله ابن جريج. أنه الصادق فيما وعد: وعنه أيضا. اللطيف؛ قاله ابن عباس

رَبَِّك بِكَاِهنٍ َوال َمجُْنوٍن أَْم َيقُولُونَ َشاِعٌر َنتََربَّصُ بِِه رَْيَب الَْمُنوِن قُلْ فَذَكِّْر فََما أَْنَت بِنِْعَمِت { ٣٤ - ٢٩: اآلية
ُنونَ فَلَْيأْتُوا قُولُونَ َتقَوَّلَُه َبلْ ال ُيْؤِمَترَبَُّصوا فَإِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمتََربِِّصَني أَْم َتأُْمُرُهمْ أَْحالمُُهْم بَِهذَا أَْم ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ أَْم َي

  }بَِحدِيٍث ِمثِْلِه إِنْ كَاُنوا َصاِدقَِني
تبتدع } بِكَاِهنٍ{يعين برسالة ربك } فََما أَْنَت بِنِْعَمِت َربَِّك{.أي فذكر يا حممد قومك بالقرآن } فَذَكِّْر{: قوله تعاىل

لنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فعقبة بن أيب وهذا رد لقوهلم يف ا} َوال َمْجُنوٍن{.القول وخترب مبا يف غد من غري وحي 
: مث قيل. كاهن؛ فأكذهبم اهللا تعاىل ورد عليهم: إنه ساحر، وغريمها قال: إنه جمنون، وشيبة بن ربيعة قال: معيط قال
هو كما ليس قسما، وإمنا : وقيل. القسم؛ أي وبنعمة اهللا ما أنت بكاهن وال جمنون} فََما أَْنَت بِنِْعَمِت رَبَِّك{إن معىن 
  .ما أنت حبمد اهللا جباهل؛ أي برأك اهللا من ذلك: تقول

قال . خوطب العباد مبا جرى يف كالمهم: قال سيبويه. أي بل يقولون حممد شاعر} أَْم َيقُولُونَ َشاِعٌر{: قوله تعاىل
العرب خلروج يف كالم } أَْم{وهذا كالم حسن إال أنه غري مبني وال مشروح؛ يريد سيبويه أن : أبو جعفر النحاس

  :من حديث إىل حديث؛ كما قال
  أهتجر غانية أم تلم

  :فتم الكالم مث خرج إىل شيء آخر فقال
  أم احلبل واه هبا منجذم

فما جاء يف كتاب اهللا تعاىل من هذا فمعناه التقرير والتوبيخ واخلروج من حديث إىل حديث، والنحويون ميثلوهنا ببل 
  قال قوم من الكفار تربصوا: قال قتادة} وِنَنَترَبَُّص بِِه َرْيَب الَْمُن{.

هؤالء بنو عبد الدار نسبوه إىل أنه شاعر؛ أي : قال الضحاك. مبحمد املوت يكفيكموه كما كفى شاعر بين فالن
: وقال األخفش. يهلك عن قريب كما هلك من قبل من الشعراء، وأن أباه مات شابا فرمبا ميوت كما مات أبوه

املوت يف قول : واملنون. قصدت زيدا وقصدت إىل زيد: نون فحذف حرف اجلر، كما تقولنتربص به إىل ريب امل
  :قال أبو الغول الطهوي. ابن عباس

  يؤلف بني أشتات املنون... هم منعوا محى الوقيب بضرب 
، فاجتمعوا يف إن الضرب جيمع بني قوم متفرقي األمكنة لو أتتهم مناياهم يف أماكنهم ألتتهم متفرقة: أي املنايا؛ يقول

يف القرآن شك إال مكانا } َرْيَب{: وقال السدي عن أيب مالك عن ابن عباس. موضع واحد فأتتهم املنايا جمتمعة
  :يعين حوادث األمور؛ وقال الشاعر} َرْيبَ الَْمُنوِن{واحدا يف الطور 

  تطلق يوما أو ميوت حليلها... تربص هبا ريب املنون لعلها 
  :حوادث الدهر، واملنون هو الدهر؛ قال أبو ذؤيب} الَْمُنوِن رَْيَب{: وقال جماهد

  والدهر ليس مبعتب من جيزع... أمن املنون وريبه تتوجع 
  :وقال األعشى

  ريب املنون ودهر متبل خبل... أأن رأت رجال أعشى أضربه 
أنه قيل للدهر : وعنه. جالاملنون والليل والنهار؛ ومسيا بذلك ألهنما ينقصان األعمار ويقطعان اآل: قال األصمعي



قيل للدهر منون؛ ألنه مضعف، من قوهلم حبل : أبو عبيدة. منون، ألنه يذهب مبنة احليوان أي قوته وكذلك املنية
املنون واحد ال : األصمعي. واملنون مؤنثة وتكون واحدا ومجعا: قال الفراء. منني أي ضعيف، واملنني الغبار الضعيف

  .مجاعة له

اعة ال واحد له، واملنون يذكر ويؤنث؛ فمن ذكره جعله الدهر أو املوت، ومن أنثه فعلى احلمل هو مج: األخفش
  .على املعىن كأنه أراد املنية

أي من املنتظرين } فَإِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمتََربِّصَِني{. أي قل هلم يا حممد تربصوا أي انتظروا} قُلْ َترَبَُّصوا{: قوله تعاىل 
  .عذبوا يوم بدر بالسيفبكم العذاب؛ ف

أي أم طغوا بغري } أَْم ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ{.أي بالكذب عليك } بَِهذَا{أي عقوهلم } أَْم َتأُْمرُُهْم أَْحالمُُهْم{: قوله تعاىل
ما بال قومك مل : وقيل لعمرو بن العاص. مبعىن بل؛ أي بل كفروا طغيانا وإن ظهر هلم احلق} أَْم{: وقيل. عقول

أي } أَْحالمُُهْم{: وقيل. تلك عقول كادها اهللا؛ أي مل يصحبها بالتوفيق: وقد وصفهم اهللا بالعقل؟ فقاليؤمنوا 
والذهن . وإمنا يعطى الكافر الذهن فصار عليه حجة. أذهاهنم؛ ألن العقل ال يعطى للكافر ولو كان له عقل آلمن
وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن . مر والنهييقبل العلم مجلة، والعقل مييز العلم ويقدر املقادير حلدود األ

َوقَالُوا {: مه إن الكافر ال عقل له أما مسعت قول اهللا تعاىل: "فقال! يا رسول اهللا، ما أعقل فالنا النصراين: رجال قال
فزجره النيب صلى اهللا : ابن عمر ويف حديث]". ١٠: امللك[} لَْو كُنَّا َنْسَمعُ أَْو َنْعِقلُ َما كُنَّا ِفي أَْصحَابِ السَّعِريِ

  .ذكره الترمذي احلكيم أبو عبداهللا بإسناده" مه فإن العاقل من يعمل بطاعة اهللا: "عليه وسلم، مث قال
والتقول تكلف القول، وإمنا يستعمل يف الكذب يف . أي افتعله وافتراه، يعين القرآن} أَْم َيقُولُونَ تَقَوَّلَُه{: قوله تعاىل
واقتال عليه . وتقول عليه أي كذب عليه. وأقولتين ما مل أقل؛ أي آدعيته علي! ويقال قولتين ما مل أقل .غالب األمر
  :حتكم قال

  وما آقتال من حكم علي طبيب... ومنزلة يف دار صدق وعبطة 
لَْيأْتُوا بَِحِديثٍ فَ{.جحودا واستكبارا } َبلْ ال ُيْؤِمُنونَ{. فأم األوىل لإلنكار والثانية لإلجياب أي ليس كما يقولون

فَلْيَأُْتوا بَِحدِيٍث {.وقرأ اجلحدري . يف أن حممدا افتراه} إِنْ كَانُوا صَاِدِقَني{أي بقرآن يشبهه من تلقاء أنفسهم } ِمثِْلِه
  للنيب} ِمثِْلِه{واهلاء يف . باإلضافة} ِمثِْلِه

. واهلاء على قراءة اجلماعة للقرآن. املبعوث به صلى اهللا عليه وسلم، وأضيف احلديث الذي يراد به القرآن إليه ألنه
دَُهمْ أَْم ُخِلقُوا ِمْن غَْيرِ َشْيٍء أَْم ُهُم الَْخاِلقُونَ أَْم َخلَقُوا السََّماوَاِت وَالْأَْرَض َبلْ ال ُيوِقُنونَ أَْم ِعْن{ ٤٣ - ٣٥: اآلية

ٌم َيْسَتِمُعونَ ِفيِه فَلَْيأِْت ُمْسَتِمُعُهمْ بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍَ ْم لَُه الَْبَناُت َولَكُُم الَْبُنونَ َخزَاِئُن رَبَِّك أَْم ُهُم الُْمَصْيِطُرونَ أَْم لَُهمْ ُسلَّ
ُهُم الَْمكِيُدونَ أَْم   فَالَِّذيَن كَفَرُواَْم َتْسأَلُُهْم أَْجراً فَُهْم ِمْن َمْغَرمٍ ُمثْقَلُونَ أَْم ِعْنَدُهُم الَْغْيُب فَُهْم َيكُْتُبونَ أَْم يُرِيُدونَ كَْيداً

  }لَُهْم إِلٌَه غَْيُر اللَِّه سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ
من غري رب : قال ابن عباس. صلة زائدة والتقدير أخلقوا من غري شيء} أَْم} {أَْم ُخِلقُوا ِمْن غَْيرِ َشيٍْء{: قوله تعاىل

أليس ! د ال يعقلون وال تقوم هللا عليهم حجة؛ ليسوا كذلكمن غري أم وال أب؛ فهم كاجلما: وقيل. خلقهم وقدرهم
} أم خلقوا عبثا وتركوا سدى ِمْن غَْيرِ َشيٍْء: وقال ابن كيسان. قد خلقوا من نطفة وعلقة ومضغة؟ قاله ابن عطاء

يأمترون ألمر اهللا أي أيقولون إهنم خلقوا أنفسهم فهم ال } أَْم ُهُم الَْخاِلقُونَ{. مبعىن الالم} ِمْن{أي لغري شيء فـ 
وهم ال يقولون ذلك، وإذا أقروا أن مث خالقا غريهم فما الذي مينعهم من اإلقرار له بالعبادة دون األصنام، ومن 



َبلْ ال {أي ليس األمر كذلك فإهنم مل خيلقوا شيئا } أَْم َخلَقُوا السََّماوَاِت َواَألْرَض{. اإلقرار بأنه قادر على البعث
: وقال ابن عباس. أم عندهم ذلك فيستغنوا عن اهللا ويعرضوا عن أمره} أَْم ِعْندَُهْم خََزاِئُن َربَِّك{ق باحل} ُيوِقُنونَ

أي أفبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة يضعوهنا . النبوة: وقال عكرمة. مفاتيح الرمحة: وقيل. خزائن ربك املطر والرزق
  وضرب املثل باخلزائن؛ ألن اخلزانة بيت. حيث شاؤوا

أَْم ُهمُ {. يأ جلمع أنواع خمتلفة من الذخائر؛ ومقدورات الرب كاخلزائن اليت فيها من كل األجناس فال هناية هلايه
أم : وعن ابن عباس أيضا. وقاله الضحاك. املبطلون: وعنه أيضا. املسلطون اجلبارون: قال ابن عباس} الُْمَصْيِطُرونَ
. وقال أبو عبيدة. يقال تسيطرت علي أي أختذتين خوال لك: عطاء قال. أم هم أرباب قاهرون: عطاء. هم املتولون
املسيطر واملصيطر املسلط على الشيء ليشرف عليه ومتعهد أحواله ويكتب عمله، وأصله من : ويف الصحاح

ي أ} أَْم ُهُم الُْمَصْيِطُرونَ{: ابن حبر. يقال سيطرت علينا. السطر؛ ألن الكتاب يسطر والذي يفعله مسطر ومسيطر
هم احلفظة؛ مأخوذ من تسطري الكتاب الذي حيفظ ما كتب فيه؛ فصار املسيطر ها هنا حافظا ما كتبه اهللا يف اللوح 

الصاد وهبا قرأت العامة، والسني وهي قراءة ابن حميصن ومحيد وجماهد وقنبل وهشام : وفيه ثالث لغات. احملفوظ
  ].٦: الفاحتة[} الصَِّراطَ{تقدم يف وأيب حيوة، وبإمشام الصاد الزاي وهي قراءة محزة كما 

أي عليه األخبار } َيْسَتِمُعونَ ِفيِه{أي أيدعون أن هلم مرتقى إىل السماء ومصعدا وسببا } أَْم لَُهمْ ُسلٌَّم{: قوله تعاىل
بُِسلْطَاٍن فَلَْيأِْت ُمْسَتِمعُُهْم {.ويصلون به إىل علم الغيب، كما يصل إليه حممد صلى اهللا عليه وسلم بطريق الوحي 

ورمبا مسي الغرز بذلك؛ . والسلم واحد السالمل اليت يرتقى عليها. أي حبجة بينة أن هذا الذي هم عليه حق} ُمبِنيٍ
  :قال أبو الربيس الثعليب يصف ناقته

  بسلم غرز يف مناخ يعاجله... مطارة قلب إن ثىن الرجل رهبا 
  :وقال زهري

  م أسباب السماء بسلمولو را... ومن هاب أسباب املنية يلقها 
  :وقال آخر

  لتتخذي عذرا إىل اهلجر سلما... جتنيت يل ذنبا وما إن جنيته 

  :وقال ابن مقبل يف اجلمع
  يبىن له يف السموات السالليم... ال حترز املرء أحجاء البالد وال 

أيضا اجلوانب والنواحي أعناء البالد، واألعناء : ويروى. األحجاء النواحي مثل األرجاء واحدها حجا ورجا مقصور
وجاءنا أعناء من الناس واحدهم عنو بالكسر، وهم . واحدها عنا مقصور: وقال ابن األعرايب. واحدها عنو بالكسر
أي عليها؛ قال ] ٧١: طه[} ِفي ُجذُوعِ النَّْخلِ{: أي عليه؛ كقوله تعاىل} َيْسَتِمُعونَ ِفيِه{. قوم من قبائل شىت

أي أهلم كجربيل الذي يأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال الزجاج. يستمعون به: وقال أبو عبيدة. األخفش
  .بالوحي

أي أتضيفون إىل اهللا البنات مع أنفتكم . سفه أحالمهم توبيخا هلم وتقريعا} أََْم لَُه الَْبنَاُت َولَكُُم الَْبُنونَ{: قوله تعاىل
فَُهْم ِمنْ {. أي على تبليغ الرسالة} أَْم َتسْأَلُُهْم أَجْراً{. عثمنهن، ومن كان عقله هكذا فال يستبعد منه إنكار الب

  .جمهدون ملا كلفتهم به} ُمثْقَلُونَ{أي فهم من املغرم الذي تطلبهم به } َمْغَرمٍ ُمثْقَلُونَ
عندهم علم ما غاب  أي أم: وقيل. أي يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب} أَْم ِعْندَُهُم الَْغْيُب فَُهْم َيكُْتُبونَ{



ملا قالوا : وقال قتادة. عن الناس حىت علموا أن ما أخربهم به الرسول من أمر القيامة واجلنة والنار والبعث باطل
. حىت علموا مىت ميوت حممدا أو إىل ما يؤول إليه أمره} أَْم ِعْندَُهُم الْغَْيُب{: نتربص به ريب املنون قال اهللا تعاىل

يكتبون حيكمون : وقال القتيب. عندهم اللوح احملفوظ فهم يكتبون ما فيه وخيربون الناس مبا فيه أم: وقال ابن عباس
أي حكم، وقوله عليه الصالة ] ٥٤: األنعام[} كََتبَ رَبُّكُْم َعلَى نَفِْسِه الرَّْحَمةَ{: والكتاب احلكم؛ ومنه قوله تعاىل

  .أي حبكم اهللا" والذي نفسي بيده ألحكمن بينكم بكتاب اهللا: "والسالم
َوال {أي املمكور هبم } فَالَِّذيَن كَفَُروا ُهمُ الَْمِكيُدونَ{.أي مكرا بك يف دار الندوة } أَْم ُيرِيُدونَ كَْيداً{: قوله تعاىل

. خيلق ويرزق ومينع} ِهأََْم لَُهْم إِلٌَه غَْيُر اللَّ{. وذلك أهنم قتلوا ببدر] ٤٣: فاطر[} َيِحيُق الَْمكْرُ السَّيِّئُ إِالَّ بِأَْهِلِه
} أَْم{من ذكر } َوالطُّورِ{كل ما يف سورة : قال اخلليل. نزه نفسه أن يكون له شريك} سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ{

  .فكلمة استفهام وليس بعطف

فَذَرُْهْم حَتَّى ُيالقُوا َيْومَُهُم الَِّذي ِفيهِ  َوإِنْ َيرَْوا ِكْسفاً ِمَن السََّماِء َساِقطاً َيقُولُوا َسحَاٌب َمْركُوٌم{ ٤٦ - ٤٤: اآلية
  }ُيْصَعقُونَ َيْوَم ال يُْغنِي َعنُْهْم كَْيدُُهْم َشيْئاً َوال ُهْم يُْنَصُرونَ

} لسََّماِءفَأَْسِقطْ َعلَْيَنا ِكَسفاً ِمَن ا{: قال ذلك جوابا لقوهلم} وَإِنْ َيَرْوا ِكْسفاً ِمَن السََّماِء َساِقطاً{ : قوله تعاىل
فأعلم أنه لو فعل ذلك ] ٩٢: اإلسراء[} أَْو ُتْسِقطَ السََّماَء كََما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفاً{: ، وقوهلم]١٨٧: الشعراء[

  }َسَحاٌب َمْركُوٌم{: لقالوا
كني أي بعضه فوق بعض سقط علينا وليس مساء؛ وهذا فعل املعاند أو فعل من استوىل عليه التقليد، وكان يف املشر

: أعطين كسفة من ثوبك، ويقال يف مجعها أيضا: والكسف مجع كسفة وهي القطعة من الشيء؛ يقال. القسمان
جعله } ِكَسفاً{من قرأ كسفا جعله واحدا، ومن قرأ : وقال األخفش. الكسف والكسفة واحد: ويقال. كسف
  .وغريها واحلمد هللا" اإلسراء"وقد تقدم القول يف هذا يف . مجعا

بفتح الياء قراءة العامة، وقرأ } حَتَّى ُيالقُوا َيْومَُهُم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعقُونَ{. منسوخ بآية السيف} فَذَرُْهْم{: اىلقوله تع
هو : وقيل. يوم ميوتون: قال قتادة. مها لغتان صعق وصعق مثل سعد وسعد: قال الفراء. ابن عامر وعاصم بضمها

} ُيْصَعقُونَ{: وقيل. يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقوهلم: يلوق. يوم النفخة األوىل: وقيل. يوم بدر
أي ما كادوا به النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا } َيْوَم ال ُيغْنِي َعْنُهْم كَْيُدُهمْ َشْيئاً{. بضم الياء من أصعقه اهللا

  .}َيْومَُهُم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعقُونَ{من  منصوب على البدل} َيْوَم{و . من اهللا} َوال ُهْم يُْنَصُرونَ{.
بِأَْعُينَِنا َوإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا َعذَاباً ُدونَ ذَِلَك َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم ال َيْعلَُمونَ َواصْبِْر ِلُحكْمِ رَبَِّك فَإِنََّك { ٤٩ - ٤٧: اآلية

  }فَسَبِّْحُه َوإِْدبَاَر النُُّجومِ َوسَبِّْح بِحَْمِد رَبَِّك ِحَني َتقُوُم َوِمَن اللَّْيلِ

مصائب الدنيا من : ابن زيد. قبل موهتم: قيل} َعذَاباً ُدونَ ذَِلَك{أي كفروا } َوإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا{: قوله تعاىل
. هو القتل: ابن عباس. هو اجلوع واجلهد سبع سنني: جماهد. األوجاع واألسقام والباليا وذهاب األموال واألوالد

عذابا أخف من : وقيل. مبعىن غري} ُدونَ{فـ . وقاله الرباء بن عازب وعلي رضي اهللا عنهم. عذاب القرب: عنه
ما يصريون } َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم ال َيْعلَُمونَ{: أن العذاب نازل هبم وقيل} وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم ال َيْعلَُمونَ{. عذاب اآلخرة

  .إليه
لبالئه فيما ابتالك به من قومك؛ : وقيل. لقضاء ربك فيما محلك من رسالته: قيل} ِلُحكْمِ َربَِّكوَاْصبِْر {: قوله تعاىل

حبيث نراك وحنفظك : وقيل. أي مبرأى ومنظر منا نرى ونسمع ما تقول وتفعل} فَإِنََّك بِأَْعيُنَِنا{. مث نسخ بآية السيف



أي حبفظي } وَِلُتصَْنَع َعلَى َعْينِي{: وسى عليه السالمومنه قوله تعاىل مل. واملعىن واحد. وحنوطك وحنرسك ونرعاك
  .وحراسيت وقد تقدم

فقال عون بن مالك وابن مسعود } ِحَني َتقُوُم{: اختلف يف تأويل قوله} َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك ِحنيَ َتقُوُم{: قوله تعاىل
سبحان اهللا وحبمده، : قوم من جملسه؛ فيقوليسبح اهللا حني ي: وعطاء وسعيد بن جبري وسفيان الثوري وأبو األحوص

أوسبحانك اللهم وحبمدك؛ فإن كان اجمللس خريا آزددت ثناء حسنا، وإن كان غري ذلك كان كفارة له؛ ودليل هذا 
من جلس يف جملس فكثر فيه : "قال وسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: التأويل ما خرجه الترمذي عن أيب هريرة قال

سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك إال غفر : ن يقوم من جملسهلغطه فقال قبل أ
  حديث: قال" له ما كان يف جملسه ذلك

كنا نعد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اجمللس الواحد مائة مرة : وفيه عن ابن عمر قال. حسن صحيح غريب
وقال حممد . قال حديث حسن صحيح غريب" إنك أنت التواب الغفور رب اغفر يل وتب علي: "من قبل أن يقوم

اهللا أكرب كبريا، واحلمد هللا كثريا، : قال الضحاك يقول. املعىن حني تقوم إىل الصالة: بن كعب والضحاك والربيع
التسبيح بعد ال يدل على } ِحنيَ َتقُوُم{: وهذا فيه بعد؛ فإن قوله: قال الكيا الطربي. وسبحان اهللا بكرة وأصيال

التكبري، فإن التكبري هو الذي يكون بعد القيام، والتسبيح يكون وراء ذلك، فدل على أن املراد فيه حني تقوم من 
قال . املعىن حني تقوم من منامك: وقال أبو اجلوزاء وحسان بن عطية. كل مكان كما قال ابن مسعود رضي اهللا عنه

واذكر اهللا باللسان حني تقوم من فراشك إىل أن تدخل : ال الكليبوق. ليكون مفتتحا لعمله بذكر اهللا: حسان
: ويف هذا روايات خمتلفات صحاح؛ منها حديث عبادة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. الصالة وهي صالة الفجر

د هللا من تعار يف الليل فقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير واحلم"
وسبحان اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا مث قال اللهم اغفر يل أودعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت 

إذا هب من نومه مع صوت؛ ومنه عار الظليم يعار عرارا وهو : تعار الرجل من الليل. خرجه البخاري" صالته
عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى . زمر النعام يزمر زماراعر الظليم يعر عرارا،كما قالوا : صوته؛ وبعضهم يقول

اللهم لك احلمد أنت نور السموات واألرض ومن : "اهللا عليه وسلم كان يقول إذا قام إىل الصالة من جوف الليل
فيهن ولك احلمد أنت قيوم السموات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت رب السموات وألرض ومن فيهن أنت 

حلق وقولك احلق ولقاؤك احلق واجلنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق وحممد حق اللهم احلق ووعدك ا
لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر يل ما قدمت وما 

بن عباس أيضا وعن ا. متفق عليه" أخرت وأسررت وأعلنت أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت وال إله غريك
أنه عليه الصالة والسالم كان إذا استيقظ من الليل مسح النوم من وجهه؛ مث قرأ العشر اآليات األواخر من سورة 

  ".آل عمران"

أما نوم القائلة فليس فيه أثر وهو : قال ابن العريب. املعىن حني تقوم من نوم القائلة لصالة الظهر: وقال زيد بن أسلم
أحدمها : ويف هذا التسبيح قوالن: املاوردي. إنه التسبيح يف الصالة إذا قام إليها: وقال الضحاك. ملحق بنوم الليل

: الثاين أنه التوجه يف الصالة يقول. وهو قوله سبحان ريب العظيم يف الركوع وسبحان ريب األعلى يف السجود
من قال إنه التسبيح للصالة فهذا : عريبقال ابن ال. سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك

أفضله، واآلثار يف ذلك كثرية أعظمها ما ثبت عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



ويف البخاري ". األنعام"وقد ذكرناه وغريه يف آخر سورة . احلديث" وجهت وجهي"أنه كان إذا قام إىل الصالة قال 
قل اللهم إين : "قلت يا رسول اهللا علمين دعاء أدعو به يف صاليت؛ فقال: صديق رضي اهللا عنه أنه قالعن أيب بكر ال

  ".ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم
َوِمَن اللَّْيلِ فَسَبِّْحُه وَأَْدبَارَ {: مستوىف عند قوله تعاىل" ق"تقدم يف } َوِمَن اللَّْيلِ فَسَبِّْحُه وَإِْدبَاَر النُُّجومِ{: قوله تعاىل
فحمل بعض . يعين ركعيت الفجر: فقال علي وابن عباس وجابر وأنس} إِْدبَاَر النُُّجومِ{وأما ]. ٤٩: ق[} السُّجُوِد

: أن قوله: عن الضحاك وابن زيدو. العلماء اآلية على هذا القول على الندب وجعلها منسوخة بالصلوات اخلمس
. أنه التسبيح يف آخر الصلوات: وعن ابن عباس. يريد به صالة الصبح وهو آختيار الطربي} َوإِْدبَاَر النُُّجومِ{

وقرأ سامل بن أيب اجلعد وحممد ". ق"قرأ السبعة على املصدر حسب ما بيناه يف } َوإِْدَبارَ النُُّجومِ{وبكسر اهلمزة يف 
. بالفتح، ومثله روي عن يعقوب وسالم وأيوب؛ وهو مجع دبر ودبر ودبر األمر ودبره آخره} َوأَدَْباَر{ع بن السميق

وروى الترمذي من حديث حممد بن فضيل، عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه 
  "بعد املغرب إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وإدبار السجود الركعتان: "وسلم قال

وسألت . حديث غريب ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه من حديث حممد بن فضيل عن رشدين بن كريب: قال
: قال. ما أقرهبما، وحممد عندي أرجح: حممد بن إمساعيل عن حممد بن فضيل ورشدين بن كريب أيهما أوثق؟ فقال

: قال الترمذي. ورشدين بن كريب أرجحهما عندي ما أقرهبما،: وسألت عبداهللا بن عبدالرمحن عن هذا فقال
ويف . والقول ما قال أبو حممد ورشدين بن كريب عندي أرجح من حممد وأقدم، وقد أدرك رشدين ابن عباس ورآه

مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم على شيء من النوافل أشد : صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
ركعتا الفجر خري من الدنيا وما : "وعنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. قبل الصبحمعاهدة منه على ركعتني 

  .واحلمد هللا} وَالطُّورِ{مت تفسري سورة ". فيها

  سورة النجم

  مقدمة السورة
الَِّذينَ {: إال آية منها وهي قوله تعاىل: وقال ابن عباس وقتادة. مكية كلها يف قول احلسن وعكرمة وعطاء وجابر

. إن السورة كلها مدنية: وقيل. اثنتان وستون آية: وقيل. اآلية] ٣٢: النجم[} َيجَْتنُِبونَ كَبَاِئَر اإلِِثْمِ َوالْفََواِحَش
ويف . هي أول سورة أعلنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة: والصحيح أهنا مكية ملا روى ابن مسعود أنه قال

سجد بالنجم، وسجد معه املسلمون واملشركون واجلن "صلى اهللا عليه وسلم أن النيب : عن ابن عباس" البخاري"
وعن عبداهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد هلا، فما بقي أحد من القوم إال سجد؛ " واإلنس 

لقد رأيته بعد قتل ف: قال عبداهللا. يكفيين هذا: فأخذ رجل من القوم كفا من حصباء أو تراب فرفعه إىل وجهه وقال
ويف الصحيحني عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه أنه قرأ على النيب . الرجل يقال له أمية بن خلف. كافرا، متفق عليه

القول يف " األعراف"وقد مضى يف آخر . فلم يسجد] ١: النجم[} َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى{صلى اهللا عليه وسلم سورة 
  .هذا واحلمد هللا

  ن الرحيمبسم اهللا الرمح
ُه َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى َما َضلَّ صَاحُِبكُْم َوَما غََوى َوَما َيْنِطُق َعنِ الَْهَوى إِنْ ُهَو إِلَّا َوْحٌي يُوَحى َعلََّم{ ١٠ - ١: اآلية



اَب قَْوَسْينِ أَْو أَدَْنى فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما َشِديُد الْقَُوى ذُو ِمرٍَّة فَاْسَتَوى َوُهَو بِالْأُفُقِ الْأَْعلَى ثُمَّ دََنا فََتدَلَّى فَكَانَ قَ
  }أَْوَحى

والثريا إذا سقطت مع الفجر؛ } َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى{معىن : قال ابن عباس وجماهد} َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى{: قوله تعاىل
ة منها ظاهرة وواحد خفي ميتحن إهنا سبعة أجنم، ست: والعرب تسمي الثريا جنما وإن كانت يف العدد جنوما؛ يقال

. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يرى يف الثريا أحد عشر جنما: للقاضي عياض" الشفا"ويف . الناس به أبصارهم
يعين جنوم السماء كلها : وعنه أيضا. وقاله الفراء. وعن جماهد أيضا أن املعىن والقرآن إذا نزل؛ ألنه كان ينزل جنوما

وليس ميتنع أن يعرب عنها بلفظ واحد ومعناه مجع؛ . أقسم اهللا بالنجوم إذا غابت: قول احلسن قالوهو . حني تغرب
  :كقول الراعي

  سريع بأيدي اآلكلني مجودها... فباتت تعد النجم يف مستحريةوقال 
  :عمر بن أيب ربيعة

  والثريا يف األرض زين النساء... أحسن النجم يف السماء الثريا 
إن النجم ههنا الزهرة ألن قوما من : وقال السدي. املراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة: وقال احلسن أيضا

املراد به النجوم اليت ترجم هبا الشياطني؛ وسببه أن اهللا تعاىل ملا أراد بعث حممد صلى : وقيل. العرب كانوا يعبدوهنا
وفزعوا إىل كاهن كان هلم  -أكثر العرب منها  اهللا عليه وسلم رسوال كثر انقضاض الكواكب قبل مولده، فذعر

  انظروا الربوج االثين عشر فإن انقضى: ضريرا، كان خيربهم باحلوادث فسألوه عنها فقال

منها شيء فهو ذهاب الدنيا، فإن مل ينقض منها شيء فسيحدث يف الدنيا أمر عظيم، فاستشعروا ذلك؛ فلما بعث 
أي } وَالنَّْجمِ إِذَا َهَوى{: األمر العظيم الذي استشعروه، فأنزل اهللا تعاىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان هو

النجم هنا هو النبت الذي ليس له ساق، وهوى أي : وقيل. ذلك النجم الذي هوى هو هلذه النبوة اليت حدثت
مدا صلى اهللا عليه يعين حم} وَالنَّْجمِ{: وقال جعفر بن حممد بن علي بن احلسني رضي اهللا عنهم. سقط على األرض

وعن عروة ابن الزبري رضي اهللا عنهما أن عتبة بن أيب هلب وكان . إذا نزل من السماء ليلة املعراج}إِذَا َهَوى{وسلم 
يا حممد : آلتني حممدا فألوذينه، فأتاه فقال: حتته بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أراد اخلروج إىل الشام فقال

مث تفل يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورد عليه ابنته . وى، وبالذي دنا فتدىلهو كافر بالنجم إذا ه
وكان أبو طالب حاضرا فوجم " اللهم سلط عليه كلبا من كالبك: "وطلقها؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مث خرجوا إىل الشام، فنزلوا منزال، ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة، فرجع عتبة إىل أبيه فأخربه، : هلا وقال
أغيثونا يا معشر قريش : فقال أبو هلب ألصحابه. إن هذه أرض مسبعة: فأشرف عليهم راهب من الدير فقال هلم

فإين أخاف على ابين من دعوة حممد؛ فجمعوا مجاهلم وأناخوها حوهلم، وأحدقوا بعتبة، فجاء األسد ! هذه الليلة
  :وقال حسان. ة فقتلهيتشمم وجوههم حىت ضرب عتب

  فما أكيل السبع بالراجع... من يرجع العام إىل أهله 
واهلوي النزول والسقوط؛ . جنم السن وجنم فالن ببالد كذا أي خرج على السلطان: وأصل النجم الطلوع؛ يقال

  :هوى يهوي هويا مثل مضى ميضى مضيا؛ قال زهري: يقال
  سلمها الرشاءهوي الدلو أ... فشج هبا األماعز وهي هتوي 



  :وقال آخر
  ع سراعا والعيس هتوي هويا... بينما حنن بالبالكث فالقا 

  ـراك وهنا فما استطعت مضيا... خطرت خطرة على القلب من ذكـ 
وكذلك آهنوى يف السري إذا مضى فيه، وهوى : قال. هوى بالفتح يهوي هويا أي سقط إىل أسفل: األصمعي

  :هما الشاعر يف قولهواهنوى فيه لغتان مبعىن، وقد مجع
  بأجرمه من قلة النيق منهوي... وكم منزل لوالي طحت كما هوى 

  .هوي بالكسر يهوى هوى؛ أي أحب: وقال يف احلب
هذا جواب القسم؛ أي ما ضل حممد صلى اهللا عليه وسلم عن احلق وما } َما َضلَّ صَاِحُبكُْم َوَما غََوى{: قوله تعاىل
أي ما خاب مما طلب : وقيل. أي ما تكلم بالباطل: وقيل. ضد الرشد أي ما صار غاويا الغي} َوَما غََوى{. حاد عنه

  :والغي اخليبة؛ قال الشاعر
  ومن يغو ال يعدم على الغي الئما... فمن يلق خريا حيمد الناس أمره 
ارا عن أحواله وجيوز أن يكون إخب. مث جيوز أن يكون هذا إخبارا عما بعد الوحي. أي من خاب يف طلبه المه الناس

َما كُْنَت َتْدرِي َما { : " عند قوله" الشورى"وهو الصحيح على ما بيناه يف . على التعميم؛ أي كان أبدا موحدا هللا
  ].٥٢: الشورى[} الِْكَتاُب َوال الِْأَميانُ

  }َوَما َيْنِطُق َعنِ الَْهَوى إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى{: قوله تعاىل
  :فيه مسألتان

. إليه} إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى{وما ينطق بالقرآن عن هواه : قال قتادة} َوَما َيْنِطُق َعنِ الَْهَوى{: قوله تعاىل: وىلاأل
  أي باهلوى؛ قاله أبو عبيدة؛} َعنِ الَْهَوى{: وقيل

على } َعنِ{أوىل، وتكون  قول قتادة: النحاس. أي فاسأل عنه] ٥٩: الفرقان[} فَاسْأَلْ بِِه َخبِرياً{: كقوله تعاىل
  }إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى{: باهبا، أي ما خيرج نطقه عن رأيه، إمنا هو بوحي من اهللا عز وجل؛ ألن بعده

وفيها أيضا داللة على أن . وقد حيتج هبذه اآلية من ال جيوز لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم االجتهاد يف احلوادث
قال . وقد تقدم يف مقدمة الكتاب حديث املقدام بن معد يكرب يف ذلك واحلمد هللا. العمل السنة كالوحي املنزل يف

وهذا : قال ابن األنباري} َما َضلَّ صَاِحُبكُْم َوَما غََوى{من } إِنْ ُهَو إِالَّ َوْحيٌ ُيوَحى{إن شئت أبدلت : السجستاين
  .واهللا ما قمت إن أنا لقاعد: ى هذا أنك ال تقولالدليل عل} َما{اخلفيفة ال تكون مبدلة من } إِنْ{غلط؛ ألن 
هو اهللا : يعين جربيل عليه السالم يف قول سائر املفسرين؛ سوى احلسن فإنه قال} َعلََّمُه َشِديُد الْقَُوى{: قوله تعاىل

اهللا تعاىل؛ على قول احلسن متام الكالم، ومعناه ذو قوة والقوة من صفات } ذُو ِمرٍَّة{: عز وجل، ويكون قوله تعاىل
يعين اهللا عز } فَاْسَتَوى{.وأصله من شدة فتل احلبل، كأنه استمر به الفتل حىت بلغ إىل غاية يصعب معها احلل 

فَاسَْتَوى َوُهَو بِاُألفُقِ {: وقال الربيع بن أنس والفراء. روي معناه عن احلسن. وجل؛ أي استوى على العرش
ـ . الصالة والسالم أي استوى جربيل وحممد عليهما} اَألْعلَى } ُهَو{وهذا على العطف على املضمر املرفوع ب

استوى هو وفالن؛ : وأكثر العرب إذا أرادوا العطف يف مثل هذا املوضع أظهروا كناية املعطوف عليه؛ فيقولون
  :وقلما يقولون استوى وفالن؛ وأنشد الفراء

  وال يستوي واخلروع املتقصف... أمل تر أن النبع يصلب عوده 



. واملعىن أئذا كنا ترابا حنن وأباؤنا] ٦٧: النمل[} أَإِذَا كُنَّا تَُراباً َوآَباُؤَنا{: أي ال يستوي هو واخلروع؛ ونظري هذا
  .استوى جربيل هو وحممد عليهما السالم ليلة اإلسراء باألفق األعلى: ومعىن اآلية

  :دبةذو قوة؛ ومنه قول خفاف بن ن} ذُو ِمرٍَّة{: وقال جماهد وقتادة
  فيما ينوب من اخلطوب صليب... إين امرؤ ذو مرة فاستبقين 

يعين جربيل على ما بينا؛ أي ارتفع وعال إىل } فَاْسَتَوى{. فالقوة تكون من صفة اهللا عز وجل، ومن صفة املخلوق
أي } ْسَتَوىفَا{: وقيل. مكان يف السماء بعد أن علم حممدا صلى اهللا عليه وسلم، قاله سعيد بن املسيب وابن جبري

قام يف صورته اليت خلقه اهللا تعاىل عليها؛ ألنه كان يأيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صورة اآلدميني كما كان 
مرة يف : يأيت إىل األنبياء، فسأله النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يريه نفسه اليت جبله اهللا عليها فأراه نفسه مرتني

يف األرض ففي األفق األعلى، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم حبراء، فطلع له جربيل  األرض ومرة يف السماء؛ فأما
فنزل إليه يف صورة اآلدميني . من املشرق فسد األرض إىل املغرب، فخر النيب صلى اهللا عليه وسلم مغشيا عليه

يا جربيل ما ظننت أن : "الوضمه إىل صدره، وجعل ميسح الغبار عن وجهه؛ فلما أفاق النيب صلى اهللا عليه وسلم ق
يا حممد إمنا نشرت جناحني من أجنحيت وإن يل ستمائة جناح سعة : فقال". اهللا خلق أحدا على مثل هذه الصورة
وما أنا يف جنب ما خلقه اهللا إال يسريا، ولقد خلق : فقال" إن هذا لعظيم: "فقال. كل جناح ما بني املشرق واملغرب

} َولَقَدْ َرآُه بِالْأُفُقِ الُْمبِنيِ{: ح، كل جناح منها العصفور الصغري؛ دليله قوله تعاىلاهللا إسرافيل له ستمائة جنا
وأما يف السماء فعند سدرة املنتهى، ومل يره أحد من األنبياء على تلك الصورة إال حممدا صلى اهللا ] ٢٣: التكوير[

أحدمها يف صدر : وفيه على هذا وجهان. صدره أي استوى القرآن يف} فَاْسَتَوى{وقول ثالث أن معىن . عليه وسلم
} فَاْستََوى{وقول رابع أن معىن . الثاين يف صدر حممد صلى اهللا عليه وسلم حني نزل عليه. جربيل حني نزل به عليه

ذكرمها . الثاين يف رسالته. أحدمها فاعتدل يف قوته: وفيه على هذا وجهان. فاعتدل يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم
  .اورديامل

. وقول خامس أن معناه فارتفع. }َشِديُد الْقَُوى{، وعلى الثاين } ذُو ِمرٍَّة{وعلى األول يكون متام الكالم : قلت
  أحدمها أنه جربيل عليه السالم: وفيه على هذا وجهان

} فَاْسَتَوى{سادس وقول . الثاين أنه النيب صلى اهللا عليه وسلم ارتفع باملعراج. ارتفع إىل مكانه على ما ذكرنا أنفا
  ".األعراف"وقد مضى القول فيه يف . يعين اهللا عز وجل، أي استوى على العرش على قول احلسن

مجلة يف موضع احلال، واملعىن فاستوى عاليا، أي استوى جربيل عاليا على صورته } َوُهوَ بِاُألفُقِ اَألْعلَى{: قوله تعاىل
واألفق ناحية السماء ومجعه . ك يراه عليها حىت سأله إياها على ما ذكرناومل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل ذل

. هو املوضع الذي تطلع منه الشمس: وكذا قال سفيان. هو املوضع الذي تأتى منه الشمس: وقال قتادة. آفاق
 وفرس أفق بالضم أي رائع". حم السجدة"وقد مضى يف . أفق وأفق مثل عسر وعسر: ويقال. وحنوه عن جماهد

  :وكذلك األنثى؛ قال الشاعر
  وحتمل شكيت أفق كميت... أرجل مليت وأجر ذيلي 

استوى : يعين ليلة اإلسراء وهذا ضعيف؛ ألنه يقال} بِاُألفُقِ اَألْعلَى{أي النيب صلى اهللا عليه وسلم } َوهَُو{: وقيل
يه السالم وجربيل باألفق والصحيح استوى جربيل عل. هو وفالن، وال يقال استوى وفالن إال يف ضرورة الشعر

األعلى على صورته األصلية؛ ألنه كان يتمثل للنيب صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل بالوحي يف صورة رجل، فأحب 



أي } ثُمَّ َدَنا فََتَدلَّى{. النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يراه على صورته احلقيقية، فاستوى يف أفق املشرق فمأل األفق
املعىن أنه . فنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم بالوحي} فََتدَلَّى{ئه باألفق األعلى من األرض دنا جربيل بعد استوا

ملا رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم من عظمته ما رأى، وهاله ذلك رده اهللا إىل صورة آدمي حني قرب من النيب 
قَاَب {يعين أوحى اهللا إىل جربيل وكان جربيل } ِدِهفَأَْوَحى إِلَى َعْب{: صلى اهللا عليه وسلم بالوحي، وذلك قوله تعاىل

  وعن. قاله ابن عباس واحلسن وقتادة والربيع وغريهم} قَْوَسْينِ أَْو أَدَْنى

من حممد صلى اهللا عليه وسلم } َدَنا{أن معناه أن اهللا تبارك وتعاىل } ثُمَّ َدَنا فََتَدلَّى{: ابن عباس أيضا يف قوله تعاىل
وأصل التديل . واملعىن دنا منه أمره وحكمه. روى حنوه أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلمو} فََتَدلَّى{

  :النزول إىل الشيء حىت يقرب منه فوضع موضع القرب؛ قال لبيد
  وعلى األرض غيابات الطفل... فتدليت عليه قافال 

ولكنه جائز إذا كان . مث تدىل جربيل عليه السالم ودنامبعىن الواو، والتقدير } فََتَدلَّى{وذهب الفراء إىل أن الفاء يف 
معىن الفعلني واحدا أو كالواحد قدمت أيهما شئت، فقلت فدنا فقرب وقرب فدنا، وشتمين فأساء وأساء فشتمين؛ 

عىن واهللا امل] ١: القمر[} اقَْترََبِت السَّاَعةُ وَاْنَشقَّ الْقَمَُر{: وكذلك قوله تعاىل. ألن الشتم واإلساءة شيء واحد
. يف الكالم تقدمي وتأخري أي تدىل فدنا؛ ألن التديل سبب الدنو: وقال اجلرجاين. انشق القمر واقتربت الساعة: أعلم

تدىل : وقال ابن عباس. مث تدىل جربيل أي نزل من السماء فدنا من حممد صلى اهللا عليه وسلم: وقال ابن األنباري
املعىن فاستوى : ومن قال. وسيأيت. ة املعراج فجلس عليه مث رفع فدنا من ربهالرفرف حملمد صلى اهللا عليه وسلم ليل
وهذا قول . مث دنا حممد من ربه دنو كرامة فتدىل أي هوى للسجود: جربيل وحممد باألفق األعلى قد يقول

ل غري وقيل على هذا تدىل أي تدلل؛ كقولك تظين مبعىن تظنن، وهذا بعيد؛ ألن الدال: قال القشريي. الضحاك
  .مرضي يف صفة العبودية

أي قدر قوسني } قَاَب قَْوَسْينِ{حممد من ربه أو من جربيل } كَانَ{أي } فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أَدَْنى{: قوله تعاىل
 تقديره: قلت} فَكَانَ قَاَب قَْوَسيْنِ{: فإن قلت كيف تقدير قوله: الزخمشري. قال ابن عباس وعطاء والفراء. عربيتني

  :فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسني، فحذفت هذه املضافات كما قال أبوعلي يف قوله
  وقد جعلتين من حزمية إصبعا

ويف ]. ١٤٧: الصافات[} أََْو َيزِيُدونَ{: أي على تقديركم؛ كقوله تعاىل} أَْو أَْدَنى{أي ذا مقدار مسافة إصبع 
} قَاَد{وقرأ زيد بن علي . قوس، وقيد قوس؛ أي قدر قوس وتقول بينهما قاب قوس، وقيب قوس وقاد: الصحاح

وقال بعضهم يف قوله . ولكل قوس قابان. والقاب ما بني املقبض والسية. ذكره الزخمشري. }قَْدَر{و} ِقيَد{وقرئ 
 ولقاب قوس أحدكم من اجلنة وموضع قده خري من: "ويف احلديث. أراد قايب قوس فقلبه} قَاَب قَْوَسْينِ{: تعاىل

ولقاب قوس : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ويف الصحيح عن أيب هريرة قال. والقد السوط" الدنيا وما فيها
قال . واهللا أعلم. وإمنا ضرب املثل بالقوس، ألهنا ال ختتلف يف القاب". أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما فيها

من اهللا أو إىل اهللا فليس بدنو مكان وال قرب مدى، وإمنا آعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب : القاضي عياض
إبانة عظيم منزلته، وتشريف رتبته، وإشراق أنوار معرفته، : دنو النيب صلى اهللا عليه وسلم من ربه وقربه منه

نزل ي: "ويتأول يف قوله عليه السالم. مربة وتأنيس وبسط وإكرام: ومن اهللا تعاىل له. ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته
فكان قاب قوسني أو {:وقوله : قال القاضي. نزول إمجال وقبول وإحسان: على أحد الوجوه" ربنا إىل مساء الدنيا



فمن جعل الضمري عائدا إىل اهللا تعاىل ال إىل جربيل كان عبارة عن هناية القرب، ولطف احملل، وإيضاح املعرفة، } أدىن
وسلم، وعبارة عن إجابة الرغبة، وقضاء املطالب، وإظهار التحفي،  واإلشراف على احلقيقة من حممد صلى اهللا عليه

من تقرب مين شربا تقربت منه ذراعا ومن أتاين ميشي : "وإنافة املنزلة والقرب من اهللا؛ ويتأول يف قوله عليه السالم
فَكَانَ {جربيل من ربه } اثُمَّ َدَن{: وقد قيل. قرب باإلجابة والقبول، وإتيان باإلحسان وتعجيل املأمول" أتيته هرولة

". إن أقرب املالئكة من اهللا جربيل عليه السالم: "ويدل عليه ما روي يف احلديث. قاله جماهد} قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أَْدَنى
القاب صدر : وقال سعيد بن املسيب. مبعىن بل أي بل أدىن: وقيل. مبعىن الواو أي قاب قوسني وأدىن" أو: "وقيل

فأخرب أن جربيل قرب من حممد . حيث يشد عليه السري الذي يتنكبه صاحبه، ولكل قوس قاب واحد القوس العربية
  وقال سعيد بن جبري وعطاء. صلى اهللا عليه وسلم كقرب قاب قوسني

أي قدر ذراعني، والقوس الذراع يقاس هبا } فَكَانَ قَاَب قَْوَسيْنِ{: وأبو إسحاق اهلمداين وأبو وائل شقيق بن سلمة
فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ أَوْ {: قوله: وقال الكسائي. هي لغة أزد شنوءة أيضا: وقيل. شيء، وهى لغة بعض احلجازينيكل 
  :أراد قوسا واحدا؛ كقول الشاعر} أَدَْنى

  قطعته بالسمت ال بالسمتني... ومهمهني قذفني مرتني 
ويسة ومن ذكر قال قويس؛ ويف املثل هو من والقوس تذكر وتؤنث فمن أنث قال يف تصغريها ق. أراد مهمها واحدا
  :واجلمع قسي قسي وأقواس وقياس؛ وأنشد أبو عبيدة. خري قويس سهما

  ووتر األساور القياسا
فأما القوس بالضم فصومعة الراهب؛ قال . والقوس برج يف السماء. والقوس أيضا بقية النمر يف اجللة أي الوعاء

  :الشاعر وذكر امرأة
  املسحني يف القوسالستفتنتين وذا 

وتقدم معىن الوحي وهو إلقاء الشيء . تفخيم للوحي الذي أوحى إليه} فَأَْوَحى إِلَى عَْبِدِه َما أَْوَحى{: قوله تعاىل
املعىن : وقيل. واملعىن فأوحى اهللا تعاىل إىل عبده حممد صلى اهللا عليه وسلم ما أوحى. بسرعة ومنه الوحاء الوحاء

املعىن فأوحى جربيل إىل عبد اهللا حممد صلى اهللا عليه : وقيل} َما أَْوَحى{جربيل عليه السالم } دِِهفَأَْوَحى إِلَى َعْب{
أوحى اهللا إىل جربيل وأوحى جربيل إىل : قال قتادة. قاله الربيع واحلسن وابن زيد وقتادة. وسلم ما أوحى إليه ربه

  عبدنا باإلميان بههذا الوحي هل هو مبهم؟ ال نطلع عليه حنن وت: مث قيل. حممد

أمل أجدك يتيما : أوحى اهللا إىل حممد: وبالثاين قال سعيد بن جبري، قال. على اجلملة، أو هو معلوم مفسر؟ قوالن
الَِّذي . وََوَضْعَنا َعْنَك وِْزَرَك. أَلَْم َنْشَرحْ لَكَ َصْدَرَك{! أمل أجدك عائال فأغنيتك! أمل أجدك ضاال فهديتك! فأويتك
أوحى اهللا إليه أن اجلنة حرام على األنبياء حىت تدخلها : وقيل]. ٤: االنشراح[} َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك. ْهَرَكأَنْقََض ظَ

  .يا حممد، وعلى األمم حىت تدخلها أمتك
ى عِْنَد ِسْدَرِة الُْمْنتََهى ِعْنَدَها َما كَذََب الْفُؤَاُد َما رَأَى أَفَُتَمارُوَنُه َعلَى َما َيَرى َولَقَْد َرآُه َنْزلَةً أُْخَر{ ١٨ - ١١: اآلية

  }ْبَرىَجنَّةُ الَْمأَْوى إِذْ يَْغَشى السِّْدَرةَ َما َيْغَشى َما َزاغَ الَْبَصُر َوَما طََغى لَقَْد َرأَى ِمْن آَياتِ َربِِّه الْكُ
سلم ليلة املعراج؛ وذلك أن اهللا أي مل يكذب قلب حممد صلى اهللا عليه و} َما كَذََب الْفُؤَاُد َما رَأَى{: قوله تعاىل

واألول . كانت رؤية حقيقة بالبصر: وقيل. تعاىل جعل بصره يف فؤاده حىت رأى ربه تعاىل وجعل اهللا تلك رؤية
والثاين قول أنس . وهو قول أيب ذر ومجاعة من الصحابة. ويف صحيح مسلم أنه رآه بقلبه. مروي عن ابن عباس



أتعجبون أن تكون اخللة إلبراهيم، والكالم ملوسى، والرؤية حملمد صلى : أنه قال وروي عن ابن عباس أيضا. ومجاعة
وقد مضى . أما حنن بين هاشم فنقول إن حممدا رأى ربه مرتني: وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال. اهللا عليه وسلم

: وروى حممد بن كعب قال]. ١٠٣: األنعام[} الَ ُتْدرِكُُه َوُهَو ُيْدرُِك اَألْبَصاَر{: عند قوله" األنعام"القول يف هذا يف 
. }َما كَذََب الْفُؤَاُد َما َرأَى{: مث قرأ" رأيته بفؤادي مرتني: "قلنا يا رسول اهللا صلى اهللا عليك رأيت ربك؟ قال

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل : وروى أبو العالية قال. ثالث أنه رأى جالله وعظمته؛ قال احلسن: وقول
  رأيت هنرا ورأيت وراء النهر حجابا ورأيت: "ت ربك؟ قالرأي

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل : ويف صحيح مسلم عن أيب ذر قال". وراء احلجاب نورا مل أر غري ذلك
ودل على هذا الرواية . املعىن غلبين من النور وهبرين منه ما منعين من رؤيته" نور أين أراه: "رأيت ربك؟ قال

َما {وقرأ هشام عن ابن عامر وأهل الشام . رأى جربيل على صورته مرتني: وقال ابن مسعود". رأيت نورا"خرى األ
ـ . بالتشديد أي ما كذب قلب حممد ما رأى بعينه تلك الليلة بل صدقه} كَذََّب مفعول بغري حرف مقدر؛ } َما{ف

والعائد حمذوف، وجيوز أن يكون مع الفعل مبعىن الذي } َما{وجيوز أن تكون . ألنه يتعدى مشددا بغري حرف
  :قال حسان رضي اهللا عنه. الباقون خمففا؛ أي ما كذب فؤاد حممد فيما رأى؛ فأسقط حرف الصفة. مصدرا

  لنجوت منجى احلارث بن هشام... لوكنت صادقة الذي حدثتين 
ي؛ أي ما كذب فؤاد حممد صلى وجيوز أن يكون مبعىن الذ. وجيوز أن يكون مع الفعل مصدرا. أي يف الذي حدثتين

بفتح التاء من غري } أَفَُتمَاُرونَُه{قرأ محزة والكسائي } أَفَُتمَاُروَنُه َعلَى َما َيَرى{: اهللا عليه وسلم الذي رأى قوله تعاىل
مراه حقه أي جحده : يقال. مل مياروه وإمنا جحدوه: واختاره أبو عبيد؛ ألنه قال. ألف على معىن أفتجحدونه

  :ه أنا؛ قال الشاعرومريت
  لقد مريت أخا ما كان ميريكا... لئن هجرت أخا صدق ومكرمة 

ومثل على مبعىن عن قول بين : قال. يقال مراه عن حقه وعلى حقه إذا منعه منه ودفعه عنه: وقال املربد. أي جحدته
بضم التاء من غري ألف من  }أَفَُتمَاُرونَُه{وقرأ األعرج وجماهد . رضي اهللا عليك؛ أي رضي عنك: كعب بن ربيعة

بألف، أي أجتادلونه وتدافعونه يف أنه رأى اهللا؛ واملعنيان } أَفَُتمَاُرونَُه{الباقون . أمريت؛ أي تريبونه وتشككونه
صف لنا بيت : إن اجلحود كان دائما منهم وهذا جدال جديد؛ قالوا: وقيل. متداخالن؛ ألن جمادلتهم جحود

  .على ما تقدم. يت يف طريق الشاماملقدس وأخربنا عن عرينا ال

قال ابن . ولقد رآه نازال نزلة أخرى: مصدر يف موضع احلال كأنه قال} َنْزلَةً} {َولَقَدْ َرآُه نَْزلَةً أُْخَرى{: قوله تعاىل
َما كَذََب {: قال"روى مسلم عن أيب العالية عنه . رأى حممد صلى اهللا عليه وسلم ربه مرة أخرى بقلبه: عباس
يعود إىل حممد صلى اهللا عليه } َنْزلَةً أُخَْرى{: رآه بفؤاده مرتني؛ فقوله: قال} َولَقَْد َرآُه َنْزلَةً أُْخَرى} {َؤاُد َما رَأَىالْفُ

: وسلم؛ فإنه كان له صعود ونزول مرارا حبسب أعداد الصلوات املفروضة، فلكل عرجة نزلة وعلى هذا قوله تعاىل
وقال ابن مسعود . أي وحممد صلى اهللا عليه وسلم عند سدرة املنتهى ويف بعض تلك النزالت} ىِعْنَد ِسْدَرِة الْمُْنَتَه{

وقال ابن . ثبت هذا أيضا يف صحيح مسلم. أنه جربيل} َولَقَْد رَآُه نَْزلَةً أُْخَرى{: وأبو هريرة يف تفسري قوله تعاىل
على له ستمائة جناح يتناثر من ريشه الدر رأيت جربيل باألفق األ: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: مسعود

  .ذكره املهدوي" والياقوت
والسدر شجر النبق وهي يف السماء . على ما بينا} َرآُه{من صلة } ِعْنَد} {عِْنَد ِسْدَرِة الُْمْنتََهى{: قوله تعاىل



ملا أسري : بداهللا قالواحلديث هبذا يف صحيح مسلم؛ األول ما رواه مرة عن ع. السادسة، وجاء يف السماء السابعة
برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتهى به إىل سدرة املنتهى، وهي يف السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من 

: قال} إِذْ َيْغَشى السِّْدَرةَ َما يَْغَشى{ : األرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، قال
أعطي الصلوات اخلمس، وأعطي خواتيم : فأعطي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثا: فراش من ذهب، قال

احلديث الثاين رواه قتادة عن أنس أن النيب صلى اهللا . سورة البقرة، وغفر ملن مل يشرك باهللا من أمته شيئا املقحمات
قالل هجر وورقها مثل آذان الفيلة خيرج ملا رفعت إىل سدرة املنتهى يف السماء السابعة نبقها مثل : "عليه وسلم قال

من ساقها هنران ظاهران وهنران باطنان قلت يا جربيل ما هذا قال أما الباطنان ففي اجلنة وأما الظاهران فالنيل 
  نبق بفتح النون وسكون: ويقال. مثر السدر الواحد نبقة: والنبق بكسر الباء. لفظ الدارقطين" والفرات

 اإلصالح وهي لغة املصريني، واألوىل أفصح وهي اليت ثبتت عن النيب صلى اهللا عليه الباء؛ ذكرمها يعقوب يف
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وروى الترمذي عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت. وسلم

 -ظل بظلها مائة راكب يسري الراكب يف ظل الغصن منها مائة سنة أو يست: "قال -وقد ذكر له سدرة املنتهى  -
  .هذا حديث حسن: قال أبو عيسى" فيها فراش الذهب كأن مثرها القالل -شك حيىي 

مث ذهب يب إىل سدرة املنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا "وكذا لفظ مسلم من حديث ثابت عن أنس : قلت
خلق اهللا يستطيع أن ينعتها من  مثرها كالقالل فلما غشيها من أمر اهللا عز وجل ما غشي تغريت فما أحد من

ما تقدم عن ابن مسعود أنه ينتهي إليها كلما : األول : واختلف مل مسيت سدرة املنتهى على أقوال تسعة". حسنها
. أنه ينتهي علم األنبياء إليها ويعزب علمهم عما وراءها؛ قاله ابن عباس: الثاين . يهبط من فوقها ويصعد من حتتها

النتهاء املالئكة واألنبياء إليها ووقوفهم : الرابع. ال تنتهي إليها وتقبض منها؛ قاله الضحاكأن األعم: الثالث 
: السادس . مسيت سدرة املنتهى ألهنا ينتهي إليها أرواح الشهداء؛ قاله الربيع بن أنس : اخلامس. عندها؛ قاله كعب

نتهي إليها كل من كان على سنة حممد صلى اهللا عليه ألنه ي: ا لسابع . ألنه تنتهي إليها أرواح املؤمنني؛ قاله قتادة
هي شجرة على رؤوس محلة العرش إليها : الثامن . وسلم ومنهاجه؛ قاله علي رضي اهللا عنه والربيع بن أنس أيضا

  .ينتهي علم اخلالئق؛ قاله كعب أيضا
رش؛ ودليله على ما تقدم من أن أن ارتفاعها وأعايل أغصاهنا قد جاوزت رؤوس محلة الع -واهللا أعلم  -يريد : قلت

واهللا . أصلها يف السماء السادسة وأعالها يف السماء السابعة، مث علت فوق ذلك حىت جاوزت رؤوس محلة العرش
  .أعلم
وعن أيب هريرة ملا أسرى برسول اهللا صلى اهللا عليه . مسيت بذلك ألن من رفع إليها فقد انتهى يف الكرامة: التاسع

سدرة املنتهى فقيل له هذه سدرة املنتهى ينتهي إليها كل أحد خال من أمتك على سنتك؛ فإذا  وسلم انتهى به إىل
  وأهنار من لنب مل يتغري طعمه،! هي شجرة خيرج من أصلها أهنار من ماء غري آسن 

ال وأهنار من مخر لذة للشاربني، وأهنار من عسل مصفى، وإذا هي شجرة يسري الراكب املسرع يف ظلها مائة عام 
  .يقطعها، والورقة منها تغطي األمة كلها؛ ذكره الثعليب

وقرأ علي وأبو هريرة وأنس . تعريف مبوضع جنة املأوى وأهنا عند سدرة املنتهى} عِْنَدَها َجنَّةُ الَْمأَْوى{: قوله تعاىل
واهلاء . يريد أجنه: قال جماهد. بيتيعين جنه امل} ِعْنَدَها َجنَّةُ الَْمأَْوى{وأبو سربة اجلهين وعبداهللا بن الزبري وجماهد 

َجنَّةُ {وقراءة العامة . أدركه كما تقول جنه الليل أي ستره وأدركه: وقال األخفش. للنيب صلى اهللا عليه وسلم



. إهنا اجلنة اليت يصري إليها أرواح الشهداء؛ قال ابن عباس: وقيل. هي اليت يصري إليها املتقون: قال احلسن} الَْمأَْوى
هي اجلنة اليت آوى إليها آدم عليه الصالة والسالم إىل أن أخرج منها وهي يف السماء : وقيل. ميني العرش وهى عن
جنة املأوى ألهنا تأوي إليها أرواح املؤمنني : وإمنا قيل هلا. إن أرواح املؤمنني كلهم يف جنة املأوى: وقيل. السابعة

ألن جربيل وميكائيل عليهما السالم يأويان : وقيل. هاوهي حتت العرش فيتنعمون بنعيمها ويتنسمون بطيب رحي
  .واهللا أعلم. إليها

ورواه . فراش من ذهب: قال ابن عباس والضحاك وابن مسعود وأصحابه} إِذْ يَْغَشى السِّْدَرةَ َما َيْغَشى{: قوله تعاىل
. سلم عن ابن مسعود قولهوقد تقدم يف صحيح م. مرفوعا ابن مسعود وابن عباس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

وسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما غشيها؟ : قال القشريي. غشيها نور رب العاملني فاستنارت: وقال احلسن
وقال الربيع بن ". غشيها نور من اهللا حىت ما يستطيع أحد أن ينظر إليها"ويف خرب آخر ". فراش من ذهب: "قال
: وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. ع عليها كما يقع الغربان على الشجرةغشيها نور الرب واملالئكة تق: أنس

إِذْ َيْغَشى {: رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب ورأيت على كل ورقة ملكا قائما يسبح اهللا تعاىل وذلك قوله"
  ذكره" }السِّْدَرةَ َما َيْغَشى

وقال . قال جراد من ذهب وقد رواه مرفوعا} ْدَرةَ َما َيْغَشىإِذْ يَْغَشى السِّ{: وقال أنس بن مالك. املهدوي والثعليب
يغشاها رب العزة؛ : وعن ابن عباس". يغشاها رفرف من طري خضر: "وعنه عليه السالم. إنه رفرف أخضر: جماهد

ذ إ: هو تعظيم األمر؛ كأنه قال: وقيل". فلما غشيها من أمر اهللا ما غشي: "أي أمره كما يف صحيح مسلم مرفوعا
َوالُْمْؤتَِفكَةَ } {فَأَْوَحى إِلَى عَْبِدِه َما أَْوَحى{: وهكذا قوله تعاىل. يغشى السدرة ما أعلم اهللا به من دالئل ملكوته

وقال املاوردي يف معاين القرآن ]. ١: احلاقة[} الَْحاقَّةُ َما الَْحاقَّةُ{: ومثله] ٥٣: النجم[} أَْهَوى فََغشَّاَها َما غَشَّى
ظل : ألن السدرة ختتصى بثالثة أوصاف: يل مل آختريت السدرة هلذا األمر دون غريها من الشجر؟ قيلفإن ق: له

مديد، وطعم لذيذ، ورائحة ذكية؛ فشاهبت اإلميان الذي جيمع قوال وعمال ونية؛ فظلها من اإلميان مبنزلة العمل 
حدثنا نصر بن : وروى أبو داود يف سننه قال. لتجاوزه، وطعمها مبنزلة النية لكونه، ورائحتها مبنزلة القول لظهوره

علي قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عثمان بن أيب سليمان عن سعيد بن حممد بن جبري بن مطعم عن 
وسئل أبو " من قطع سدرة صوب اهللا رأسه يف النار: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبداهللا بن حبشي، قال
هذا احلديث خمتصر يعين من قطع سدرة يف فالة يستظل هبا ابن السبيل والبهائم : حلديث فقالداود عن معىن هذا ا

  .عبثا وظلما بغري حق يكون له فيها صوب اهللا رأسه يف النار
: وقيل. أي ما عدل ميينا وال مشاال، وال جتاوز احلد الذي رأى: قال ابن عباس} َما زَاغَ الَْبَصُر َوَما طََغى{: قوله تعاىل

  مل ميد بصره إىل غري ما رأى: وقيل. ما جاوز ما أمر به

لَقَْد رَأَى ِمْن {. وهذا وصف أدب للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك املقام؛ إذ مل يلتفت ميينا وال مشاال. من اآليات
َرأَى ِمْن آيَاِت َربِّهِ { ": وذكر البيهقي عن عبداهللا قال. رأى رفرفا سد األفق: قال ابن عباس} آَياِت َربِِّه الْكُْبَرى

رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعنه قال. رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء: قال ابن عباس} الْكُْبَرى
رأى "قوله يف احلديث : قال البيهقي" جربيل عليه السالم يف حلة رفرف أخضر، قد مأل ما بني السماء واألرض

بل هو ثوب كان : ويقال. فراش: ويقال. يف صورته يف رفرف، والرفرف البساطيريد جربيل عليه السالم " رفرفا
  .لباسا له؛ فقد روي أنه رآه يف حلة رفرف



رأى وسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال} َما كَذََب الْفَُؤاُد َما َرأَى{: "خرجه الترمذي عن عبداهللا قال: قلت
  .هذا حديث حسن صحيح: قال" بني السماء واألرض جربيل عليه السالم يف حلة من رفرف قد مأل ما

أنه على التقدمي والتأخري؛ أي تدىل الرفرف حملمد صلى } َدَنا فََتَدلَّى{: وقد روي عن ابن عباس يف قوله تعاىل: قلت
 فارقين جربيل وانقطعت عين األصوات ومسعت: "قال. اهللا عليه وسلم ليلة املعراج فجلس عليه مث رفع فدنا من ربه

قال عبدالرمحن بن . وهو باملعىن األول جربيل. فعلى هذا الرفرف ما يقعد وجيلس عليه كالبساط وغريه" كالم ريب
رأى جربيل عليه السالم يف صورته اليت يكون فيها يف السموات؛ وكذا يف صحيح مسلم عن : زيد ومقاتل بن حيان

وال يبعد مع هذا أن . قال رأى جربيل يف صورته له ستمائة جناح} َرىلَقَْد رَأَى ِمْن آَياِت َربِِّه الْكُْب{: عبداهللا قال
رأى ما غشي : وعن ابن مسعود. رأى سدرة املنتهى: وقال الضحاك. واهللا أعلم. يكون يف حلة رفرف وعلى رفرف

وده هو ما رأى تلك الليلة يف مسراه يف ع: وقيل. رأى املعراج: وقيل. السدرة من فراش الذهب؛ حكاه املاوردي
مفعولة } الْكُْبَرى{جيوز أن تكون للتبعيض، وتكون " من"و] ١: اإلسراء[} ِمْن آَياِتَنا{: وبدئه؛ وهو أحسن؛ دليله

  وهي يف األصل صفة اآليات ووحدت لرؤوس} رَأَى{لـ 

: وقيل]١٨: طه[} وَِلَي ِفيَها مَآرُِب أُْخَرى{: وأيضا جيوز نعت اجلماعة بنعت األنثى؛ كقوله تعاىل. اآليات
زائدة؛ أي رأى آيات ربه } مِْن{وجيوز أن تكون . نعت حملذوف؛ أي رأى من آيات ربه الكربى} الْكُْبَرى{

  .فيه تقدمي وتأخري؛ أي رأى الكربى من آيات ربه: وقيل. الكربى
  }لذَّكَُر َولَُه األُْنثَى تِلَْك إِذاً ِقْسَمةٌ ِضيَزىأَفَرَأَْيُتمُ الالََّت َوالْعُزَّى َوَمَناةَ الثَّاِلثَةَ اُألخَْرى أَلَكُمُ ا{ ٢٢ - ١٩: اآلية

ملا ذكر الوحي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذكر من آثار قدرته ما ذكر، } أَفَرَأَيُْتُم الالََّت َوالْعُزَّى{: قوله تعاىل
. إليكم شيئا كما أوحي إىل حممدأفرأيتم هذه اآلهلة اليت تعبدوهنا أو حني : حاج املشركني إذ عبدوا ما ال يعقل وقال

فكانت مناة هلذيل وخزاعة؛ : وقال هشام. وكانت الالت لثقيف، والعزى لقريش وبين كنانة، ومناة لبين هالل
مث اختذوا الالت بالطائف، وهي . فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا رضي اهللا عنه فهدمها عام الفتح

وكان سدنتها من ثقيف، وكانوا قد بنوا عليها بناء، فكانت قريش ومجيع  أحدث من مناة وكانت صخرة مربعة،
وكانت يف موضع منارة مسجد الطائف اليسرى، . وهبا كانت العرب تسمي زيد الالت وتيم الالت. العرب تعظمها

ها فلم تزل كذلك إىل أن أسلمت ثقيف، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املغرية بن شعبة فهدمها وحرق
مث اختذوا العزى وهي أحدث من الالت، اختذها ظامل بن أسعد، وكانت بوادي خنلة الشامية فوق ذات عرق، . بالنار

كانت : وحدثين أيب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال: قال ابن هشام. فبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون منها الصوت
ح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة، بعث خالد بن الوليد العزى شيطانة تأيت ثالث مسرات ببطن خنلة، فلما أفتت

  :رضي اهللا عنه فقال

: قال" هل رأيت شيئا: "فأتاها فعضدها فلما جاء إليه قال" ايت بطن خنلة فإنك جتد ثالث مسرات فاعضد األوىل"
: قال. ال: قال" رأيت شيئا هل: "فأتاها فعضدها، مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال" فأعضد الثانية: "قال. ال
فأتاها فإذا هو حببشية نافشة شعرها، واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنياهبا، وخلفها دبية السلمى " فاعضد الثالثة"

  :وكان سادهنا فقال
  إين رأيت اهللا قد أهانك... يا عز كفرانك ال سبحانك 

بية السادن، مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه مث ضرهبا ففلق رأسها فإذا هي محمة، مث عضد الشجرة وقتل د



. نبت كان ببطن خنلة: قتادة. العزى حجر أبيض كانوا يعبدونه: وقال ابن جبري" تلك العزى ولن تعبد أبدا: "فقال
إن الالت فيما ذكر بعض املفسرين أخذه املشركون من لفظ اهللا، والعزى من العزيز، : وقيل. صنم خلزاعة: ومناة
بتشديد التاء } الالَّّت{وقرأ ابن عباس وابن الزبري وجماهد ومحيد وأبو صاحل . مناة من مىن اهللا الشيء إذا قدرهو

ابن . فلما مات عكفوا على قربه فعبدوه -كان رجال يلت السويق للحاج ذكر البخاري عن ابن عباس : وقالوا
ا مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويصبه عليها، فلم: عباس

إمنا كان رجال بالطائف فكان يقوم على أهلتهم ويلت هلم السويق فلما مات : أبو صاحل. إعظاما لصاحب السويق
كان رجل يف رأس جبل ل غنيمه يسلي منها السمن ويأخذ منها األقط وجيمع رسلها، مث يتخذ منها : جماهد. عبدوه

وقال الكليب كان رجال من ثقيف يقال له . ان ببطن خنلة فلما مات عبدوه وهو الالتحيسا فيطعم احلاج، وك
  :قال الشاعر. إنه عامر بن ظرب العدواين: وقيل. صرمة بن غنم

  وكيف ينصركم من ليس ينتصر... ال تنصروا الالت إن اهللا مهلكها 

وقد رأيت : قال الفراء. اء وهو اختيار الفراءبالتخفيف اسم صنم والوقوف عليها بالت} الالََّت{والقراءة الصحيحة 
وكذا قرأ الدوري عن الكسائي والبزي } الالََّه{الكسائي سأل أبا فقعس األسدي فقال ذاه لذات واله لالت وقرأ 

ة أصلها الهة مثل شا: وقيل. من اهللا وقف باهلاء أيضا} الالََّت{إن : باهلاء يف الوقف، ومن قال} الالََّه{عن ابن كثري 
  :أصلها شاهة وهي من الهت أي آختفت؛ قال الشاعر

  يا ليتها خرجت حىت رأيناها... الهت فما عرفت يوما خبارجة 
الالت اسم صنم كان لثقيف وكان بالطائف، وبعض العرب يقف عليها بالتاء، وبعضهم باهلاء؛ قال : ويف الصحاح

لالت فيجعلها تاء يف السكوت وهي الالت فأعلم مسعنا من العرب من يقول الالت والعزى، ويقول هي ا: األخفش
أنه جر يف موضع الرفع؛ فهذا مثل أمس مكسور على كل حال وهو أجود منه؛ ألن األلف والالم اللتني يف الالت 

ال تسقطان وإن كانتا زائدتني؛ وأما ما مسعنا من األكثر يف الالت والعزى يف السكوت عليها فالاله ألهنا هاء 
الوصل وهي يف تلك اللغة مثل كان من األمر كيت وكيت، وكذلك هيهات يف لغة من كسرها؛ إال  فصارت تاء يف

أنه جيوز يف هيهات أن تكون مجاعة وال جيوز ذلك يف الالت؛ ألن التاء ال تزاد يف اجلماعة إال مع األلف، وإن 
  .جعلت األلف والتاء زائدتني بقي االسم على حرف واحد

قرأ ابن كثري وابن حميصن ومحيد وجماهد والسلمي واألعشى عن أيب بكر } ةَ الثَّاِلثَةَ اُألخَْرىوََمَنا{: قوله تعاىل
مسي بذلك؛ ألهنم كانوا يريقون عنده الدماء يتقربون بذلك : وقيل. والباقون بترك اهلمز لغتان. باملد واهلمز} َوَمَناةَ{
كان الكسائي وابن كثري وابن حميصن يقفون باهلاء على و. وبذلك مسيت مىن لكثرة ما يراق فيها من الدماء. إليه

  .األصل

ومناة اسم صنم كان هلذيل وخزاعة بني مكة واملدينة، واهلاء : ويف الصحاح. الباقون بالتاء اتباعا خلط املصحف
يم بن مرميد وعبد مناة بن أد بن طاخبة، وزيد مناة بن مت. للتأنيث ويسكت عليها بالتاء وهي لغة، والنسبة إليها منوي

  :ويقصر؛ قال هوبر احلارثي
  على الشنء فيما بيننا ابن متيم... أال هل أتى التيم بن عبد مناءة 

: العرب ال تقول للثالثة أخرى وإمنا األخرى نعت للثانية، واختلفوا يف وجهها فقال اخلليل} اُألْخَرى{: قوله تعاىل
يف : وقال احلسني بن الفضل. ومل يقل آخر] ١٨: طه[} ْخَرىَمآرُِب أُ{: إمنا قال ذلك لوفاق رؤوس اآلي؛ كقوله



ألهنا } َومََناةَ الثَّاِلثَةَ اُألْخَرى{إمنا قال : وقيل. اآلية تقدمي وتأخري جمازها أفرأيتم الالت والعزى األخرى ومناة الثالثة
أن مناة : رنا عن ابن هشاموقد ذك. كانت مرتبة عند املشركني يف التعظيم بعد الالت والعزى فالكالم على نسقه
ويف اآلية حذف دل عليه الكالم؛ أي . كانت أوال يف التقدمي، فلذلك كانت مقدمة عندهم يف التعظيم؛ واهللا أعلم

أَلَكُُم الذَّكَُر َولَهُ {: مث قال على جهة التقريع والتوبيخ. أفرأيتم هذه اآلهلة هل نفعت أو ضرت حىت تكون شركاء هللا
يعين هذه القسمة } ِتلَْك إِذاً ِقْسَمةٌ ِضيَزى{. املالئكة بنات اهللا، واألصنام بنات اهللا: ا عليهم قوهلمرد} اُألْنثَى

ضاز يف احلكم أي جار، وضاز : يقال. أي جائرة عن العدل، خارجة عن الصواب، مائلة عن احلق} ِقْسَمةٌ ضِيَزى{
  :يهمز فيقال ضأزه يضأزه ضأزا وأنشدوقد : قال. أي نقصه وخبسه -عن األخفش  -حقه يضيزه ضيزا 

  فقسمك مضؤوز وأنفك راغم... فإن تنا عنا ننتقصك وإن تقم 
يقال ضاز يضيز ضيزا، وضاز يضوز، وضأز يضأز ضأزا إذا ظلم وتعدى وخبس وانتقص؛ قال : وقال الكسائي

  :الشاعر
  إذ جيعلون الرأس كالذنب... ضازت بنو أسد حبكمهم 

أي جائرة، وهي فعلى مثل طوىب وحبلى؛ وإمنا كسروا الضاد لتسلم الياء؛ ألنه ليس يف } ِضيَزىِقْسَمةٌ {: قوله تعاىل
وبعض العرب تقول ضوزى وضئزى : قال الفراء. الكالم فعل صفة، وإمنا هو من بناء األمساء كالشعرى والدفلى

وهبا قرأ ابن كثري؛ جعله مصدرا : قال غريه} ِضيَزى{مسع العرب هتمز . أنه: وحكى أبو حامت عن أيب زيد. باهلمز
مثل ذكرى وليس بصفة؛ إذ ليس يف الصفات فعلى وال يكون أصلها فعلى؛ إذ ليس فيها ما يوجب القلب، وهي 

وحكى فيها أيضا سوامها ضيزى . وقد قيل مها لغتان مبعىن. فاملعىن قسمة ذات ظلم. من قوهلم ضأزته أي ظلمته
رهوا ضم الضاد يف ضيزى، وخافوا انقالب الياء واوا وهي من بنات ك: وقال املؤرج. وضازى وضوزى وضؤزى

فأما من . الواو؛ فكسروا الضاد هلذه العلة، كما قالوا يف مجع أبيض بيض، واألصل بوض؛ مثل محر وصفر وخضر
  .ضاز يضوز فاالسم منه ضوزى مثل شورى: قال
أَْنُتْم َوآَباُؤكُْم َما أَْنَزلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوَما  إِنْ ِهَي إِلَّا أَْسَماٌء َسمَّْيُتُموَها{ ٢٦ - ٢٣: اآلية

َملٍَك ِفي السََّماوَاتِ َتْهَوى اَألنْفُُس َولَقَْد َجاَءُهْم ِمْن رَبِّهُِم الُْهَدى أَْم ِلإلِْنَساِن َما َتمَنَّى فلله اآلخرة واألوىل َوكَْم ِمْن 
  } ُتْغنِي َشفَاَعتُُهْم َشيْئاً إِالَّ ِمْن َبْعدِ أَنْ َيأْذَنَ اللَُّه ِلَمْن َيَشاُء وََيْرَضىال

يعين حنتموها } إِالَّ أَْسَماٌء َسمَّْيُتُموهَا{أي ما هي يعين هذه األوثان } إِنْ ِهَي إِالَّ أَْسَماٌء َسمَّْيُتُموَها{: قوله تعاىل
أي ما أنزل اهللا هبا من حجة } َما أَنَْزلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن{. أي قلدمتوهم يف ذلك} وَآَباُؤكُْمأَْنُتْم {. ومسيتموها آهلة

أي } وََما َتْهَوى اَألْنفُُس{. عاد من اخلطاب إىل اخلرب أي ما يتبع هؤالء إىل الظن} إِنْ َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظَّنَّ{. وال برهان
  وقرأ عيسى بن عمو وأيوب وابن السميقع. بالياء} َيتَّبُِعونَ{ة وقراءة العام. متيل إليه

أي البيان من } َولَقَْد َجاَءُهْم ِمْن َربِّهِمُ الُْهَدى{.وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس . بالتاء على اخلطاب}تََتَّبُِعونَ{
من } ِلِإلْنَساِن َما َتَمنَّى{: وقيل. ي ليس ذلك لهأي اشتهى أ} أَْم ِلِإلْنَساِن َما َتَمنَّى{. جهة الرسول أهنا ليست، بآهلة
أَْم {: وقيل. من غري جزاء ليس األمر كذلك} أَْم ِلِإلْنَساِن َما َتَمنَّى{: وقيل. البنني؛ أي يكون له دون البنات

من شفاعة األصنام؛ نزلت يف } ىأَْم ِلِإلْنَساِن َما َتَمنَّ{: وقيل. من النبوة أن تكون فيه دون غريه} ِلِإلْنَساِن َما َتَمنَّى
يعطي من يشاء ومينع } فَِللَِّه اآلِخَرةُ َواألُولَى{. يف سائر الكفار: وقيل. يف الوليد بن املغرية: وقيل. النضر بن احلرث

  .من يشاء ال ما متىن أحد



هذا } الَّ ِمْن َبْعدِ أَنْ َيأْذَنَ اللَُّه ِلَمْن َيَشاُء وََيْرَضىوَكَْم ِمْن َملٍَك ِفي السََّماَواتِ ال ُتغْنِي َشفَاَعتُُهْم َشيْئاً إِ{: قوله تعاىل
توبيخ من اهللا تعاىل ملن عبد املالئكة واألصنام، وزعم أن ذلك يقربه إىل اهللا تعاىل، فأعلم أن املالئكة مع كثرة عبادهتا 

: ومعناه مجع؛ وهو كقوله تعاىل امللك واحد: قال األخفش. وكرامتهم على اهللا ال تشفع إال ملن أذن أن يشفع له
  .إمنا ذكر ملكا واحدا، ألن كم تدل على اجلمع: وقيل]. ٤٧: احلاقة[} فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنُه حَاجِزِيَن{

ُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِنْ َيتَّبُِعونَ إِالَّ إِنَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرةِ لَُيَسمُّونَ الَْمالِئكَةَ َتْسِمَيةَ الْأُْنثَى َوَما لَ{ ٣٠ - ٢٧: اآلية
الَْحَياةَ الدُّْنَيا ذَِلَك َمْبلَغُُهْم ِمَن الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ ال ُيغْنِي ِمَن الَْحقِّ َشْيئاً فَأَعْرِْض َعْن َمْن َتَولَّى َعْن ِذكْرَِنا َولَمْ ُيرِْد إِالَّ 

  }بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اهَْتَدى الِْعلْمِ إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم
لَُيَسمُّونَ {. هم الكفار الذين قالوا املالئكة بنات اهللا واألصنام بنات اهللا} إِنَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخرَِة{: قوله تعاىل

  أي كتسمية األنثى، أي} الَْمالِئكَةَ َتْسِمَيةَ األُْنثَى

أي إهنم مل يشاهدوا خلقه املالئكة، ومل يسمعوا ما } َوَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ{. قدون أن املالئكة إناث وأهنم بنات اهللايعت
إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ ال {أي ما يتبعون } إِنْ َيتَّبُِعونَ{.قالوه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يروه يف كتاب 

وهذا منسوخ . يعين القرآن واإلميان} فَأَعْرِْض َعْن َمْن َتَولَّى َعْن ِذكْرَِنا{. يف أن املالئكة إناث} َن الَْحقِّ شَْيئاًُيْغنِي ِم
 أي إمنا} ذََِلَك َمْبلَغُُهْم ِمَن الِْعلْمِ{. يف الوليد: وقيل. نزلت يف النضر} وَلَْم ُيرِدْ إِالَّ الَْحَياةَ الدُّْنيَا{.بآية السيف 

صغرهم وازدرى هبم؛ أي ذلك قدر عقوهلم وهناية علمهم أن : قال الفراء. يبصرون أمر دنياهم وجيهلون أمر دينهم
} إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه{ . أن جعلوا املالئكة واألصنام بنات اهللا: وقيل. آثروا الدنيا على اآلخرة

  .فيجازي كال بأعماهلم} لَُم بَِمنِ اهَْتَدىَوُهَو أَْع{أي حاد عن دينه 
وا َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ لَِيْجزَِي الَِّذيَن أََساُءوا بَِما َعِملُوا َوَيْجزَِي الَِّذيَن أَْحَسُن{ ٣٢ - ٣١: اآلية

شَ إِالَّ اللََّمَم إِنَّ َربََّك وَاِسُع الَْمْغِفَرِة ُهَو أَْعلَُم بِكُْم إِذْ أَْنَشأَكُْم ِمَن بِالُْحْسَنى الَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ كَبَاِئَر اإلِثْمِ وَالْفَوَاِح
  }اَألْرضِ َوإِذْ أَْنُتْم أَجِنَّةٌ ِفي ُبطُونِ أُمَّهَاِتكُْم فَال ُتَزكُّوا أَنْفَُسكُْم ُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اتَّقَى

َماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ لَِيْجزَِي الَِّذيَن أََساُءوا بَِما َعِملُوا َوَيْجزَِي الَِّذيَن أَْحَسُنوا َوِللَِّه َما ِفي السَّ{: قوله تعاىل
هو مالك ذلك : كأنه قال} َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي اَألْرضِ{الالم متعلقة باملعىن الذي دل عليه } بِالُْحْسَنى

َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي {: وقيل. ليجزي احملسن بإحسانه واملسيء بإساءتهيهدي من يشاء ويضل من يشاء 
: وقيل. إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم مبن آهتدى ليجزي: معترض يف الكالم؛ واملعىن} اَألْرضِ
  هي

ق أن يكون فيهم مسيء وحمسن؛ فللمسيء الم العاقبة، أي وهللا ما يف السموات وما يف األرض؛ أي وعاقبة أمر اخلل
  .السوءى وهي جهنم، وللمحسن احلسىن وهي اجلنة

  :فيه ثالث مسائل} الَِّذيَن َيْجتَنُِبونَ كََباِئَر اِإلثْمِ َوالْفََواِحَش إِالَّ اللََّمَم{: قوله تعاىل
هذا نعت للمحسنني؛ أي هم ال يرتكبون كبائر } الْفََواِحَشالَِّذيَن َيجَْتنُِبونَ كَبَاِئَر اِإلثْمِ َو{: قوله تعاىل: املسألة األوىل

على التوحيد " كبري} كَبَِري{وقرأ األعمش وحيىي بن وثاب ومحزة والكسائي . اإلمث وهو الشرك؛ ألنه أكرب اآلثام
} َوالْفََواِحَش{. اركل ذنب ختم بالن} كََباِئَر اِإلثْمِ{: وقال مقاتل: الزىن} َوالْفََواِحَش{. وفسره ابن عباس بالشرك 

  :مث استثىن استئناء منقطعا فقال. القول يف هذا" النساء"وقد مضى يف . كل ذنب فيه احلد
وقد اختلف يف . وهي الصغائر اليت ال يسلم من الوقوع فيها إال من عصمه اهللا وحفظه} إِالَّ اللََّمَم{: املسألة الثانية



أن هذه اآلية : وذكر مقاتل بن سليمان. كل ما دون الزىن} اللََّمُم{: معناها؛ فقال أبو هريرة وابن عباس والشعيب
إن : نزلت يف رجل كان يسمى نبهان التمار؛ كان له حانوت يبيع فيه مترا، فجاءته امرأة تشتري منه مترا فقال هلا

صلى اهللا عليه  داخل الدكان ما هو خري من هذا، فلما دخلت راودها فأبت وانصرفت فندم نبهان؛ فأتى رسول اهللا
فنزلت " لعل زوجها غاز: "ما من شيء يصنعه الرجل إال وقد فعلته إال اجلماع؛ فقال! يا رسول اهللا: وسلم فقال

إن اللمم ما : وكذا قال ابن مسعود وأبو سعيد اخلدري وحذيفة ومسروق" هود"هذه اآلية، وقد مضى يف آخر 
زىن العينني النظر، : وروى مسروق عن عبداهللا بن مسعود قال. دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة واملضاجعة

وزىن اليدين البطش، وزىن الرجلني املشي، وإمنا يصدق ذلك أو يكذبه الفرج؛ فإن تقدم كان زىن وإن تأخر كان 
لى ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النيب ص: ويف صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال. ملما

  إن اهللا كتب: "اهللا عليه وسلم قال

على ابن آدم حظه من الزىن أدرك ذلك ال حمالة فزىن العينني النظر وزىن اللسان النطق والنفس تتمىن وتشتهي 
أن الفاحشة العظيمة والزىن التام املوجب للحد يف الدنيا والعقوبة يف : واملعىن" . والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

ويف رواية أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه . واهللا أعلم. ج وغريه له حظ من اإلمثاآلخرة هو يف الفر
كتب على ابن آدم نصيبه من الزىن مدرك ال حمالة فالعينان زنامها النظر واألذنان زنامها االستماع : "وسلم قال

". ب يهوى ويتمىن ويصدق ذلك الفرج ويكذبهواللسان زناه الكالم واليد زناها البطش والرجل زناها اخلطا والقل
وقد ذكر الثعليب حديث طاوس عن ابن عباس فذكر فيه األذن واليد والرجل، وزاد فيه بعد العينني . خرجه مسلم

أمل تسمع : قال. هو الرجل يلم بذنب مث يتوب: وقال ابن عباس أيضا. فهذا قول". وزىن الشفتني القبلة: "واللسان
  :عليه وسلم كان يقولالنيب صلى اهللا 

  وأي عبد لك ال أملا... إن يغفر اهللا يغفر مجا 
وروى شعبة عن . هذا أصح ما قيل فيه وأجلها إسنادا: قال النحاس. رواه عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس

مث ال يعاوده؛ قال  هو أن يلم العبد بالذنب: قال} إِالَّ اللََّمَم{منصور عن جماهد عن ابن عباس يف قول اهللا عز وجل 
  :الشاعر

  وأي عبد لك ال أملا... إن تغفر اللهم تغفر مجا 
اللمم أن يزين مث يتوب فال : هو الذي يأيت الذنب مث ال يعاوده، وحنوه عن الزهري، قال: وكذا قال جماهد واحلسن

الَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَوْ َو{: ودليل هذا التأويل قوله تعاىل. يعود، وأن يسرق أويشرب اخلمر مث يتوب فال يعود
أُولَِئَك جََزاُؤُهْم َمْغِفَرةٌ ِمْن {: مث قال. اآلية] ١٣٥: آل عمران[} ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم ذَكَرُوا اللََّه فَاْسَتْغفَرُوا ِلذُُنوبِهِْم

  :فضمن هلم املغفرة؛ كما قال عقيب اللمم] ١٣٦: آل عمران[} َربِّهِْم

: قال عبداهللا بن عمرو بن العاص. استثناء متصل} إِالَّ اللََّمَم{فعلى هذا التأويل يكون } َك َواِسعُ الَْمْغِفرَِةإِنَّ َربَّ{
اللمم الذنب بني احلدين وهو ما مل يأت عليه حد يف الدنيا، وال توعد عليه بعذاب يف : وقيل. اللمم ما دون الشرك

ورواه العويف واحلكم بن عتيبة عن ابن . د وعكرمة والضحاك وقتادةقاله ابن زي. اآلخرة تكفره الصلوات اخلمس
كل ذنب مل يذكر اهللا عليه حدا يف الدنيا وال عذابا يف اآلخرة؛ فذلك : اللمم على وجهني: وقال الكليب. عباس

سان املرة والوجه اآلخر هو الذنب العظيم يلم به اإلن. الذي تكفره الصلوات اخلمس ما مل يبلغ الكبائر والفواحش
. هو ما سلف يف اجلاهلية فال يؤاخذهم به: وعن ابن عباس أيضا وأيب هريرة وزيد بن ثابت. بعد املرة فيتوب منه



إمنا كنتم باألمس تعملون معنا فنزلت وقاله زيد بن أسلم وابنه؛ وهو كقوله : وذلك أن املشركني قالوا للمسلمني
اللمم هو أن يأيت بذنب مل يكن له بعادة؛ : وقيل]. ٢٣: النساء[} ْينِ إِلَّا َما قَْد َسلََفَوأَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن الْأُْخَت{: تعاىل

وال يكون أن يلم وال يفعل، ألن : قال. والعرب تقول ما يأتينا إال ملاما؛ أي يف احلني بعد احلني: قال. قال نفطويه
وأمل الرجل من اللمم وهو صغائر : ويف الصحاح. لهالعرب ال تقول أمل بنا إال إذا فعل اإلنسان ال إذا هم ومل يفع

  :وأنشد غري اجلوهري. هو مقاربة املعصية من غري مواقعة: الذنوب، ويقال
  وقل إن متلينا فما ملك القلب... بزينب أملم قبل أن يرحل الركب 

هو ما أمل على : سيبوقال سعيد بن امل. اللمم عادة النفس احلني بعد احلني: وقال عطاء بن أيب رباح. أي آقرب
ودليل هذا التأويل قوله عليه . كل ما مهمت به من خري أو شر فهو ملم: وقال حممد ابن احلنفية. القلب؛ أي خطر
الشَّْيطَانُ يَِعُدكُمُ {: عند قوله تعاىل" البقرة"وقد مضى يف . احلديث" إن للشيطان ملة وللملك ملة: "الصالة والسالم

  أصل اللمم واإلملام ما يعمله اإلنسان املرة بعد املرة وال يتعمق فيه: سحاق الزجاجوقال أبو إ. }الْفَقَْر

وإمنا . ما فعلته إال ملما وإملاما؛ أي احلني بعد احلني: أملمت به إذا زرته وانصرفت عنه، ويقال: وال يقيم عليه؛ يقال
  :زيارتك إملام، ومنه إملام اخليال؛ قال األعشى

  وهى حبلها من حبلنا فتصرما... دما أمل خيال من قتيلة بع
اللمم النظرة اليت : وقيل. املعىن إال املتقارب من صغار الذنوب: وأنكر هذا الفراء وقال. إال مبعىن الواو: وقيل

  .تكون فجأة
" النور"هذا فيه بعد إذ هو معفو عنه ابتداء غري مؤاخذ به؛ ألنه يقع من غري قصد واختيار، وقد مضى يف : قلت
أصابت فالنا ملة من اجلن وهي املس : ويقال أيضا. واللمم أيضا طرف من اجلنون، ورجل ملموم أي به ملم. هبيان

  :والشيء القليل؛ قال الشاعر
  إال كلمة حامل خبيال... فإذا وذلك يا كبيشة مل يكن 

وقال أبو ميسرة عمرو بن . ؛ قاله ابن عباسملن تاب من ذنبه واستغفر} إِنَّ َربََّك وَاِسُع الَْمْغِفرَِة{: قوله تعاىل: الثالثة
ملن : رأيت يف املنام كأين دخلت اجلنة فإذا قباب مضروبة، فقلت: شرحبيل وكان من أفاضل أصحاب ابن مسعود

إهنما لقيا اهللا : وكيف ذلك؟ فقالوا: لذي الكالع وحوشب، وكانا ممن قتل بعضهم بعضا، فقلت: هذه؟ فقالوا
من أنفسكم } ُهَو أَْعلَُم بِكُْم{. بلغين أن ذا الكالع أعتق اثين عشر ألف بنت: قال أبو خالدف. فوجداه واسع املغفرة

وليس هو : قال الترمذي أبو عبداهللا. يعين أباكم آدم من الطني وخرج اللفظ على اجلمع} إِذْ أَْنَشأَكُْم ِمَن اَألْرضِ{
رض، وكنا مجيعا يف تلك التربة ويف تلك الطينة، مث كذلك عندنا، بل وقع اإلنشاء على التربة اليت رفعت من األ

خرجت من الطينة املياه إىل األصالب مع ذرو النفوس على آختالف هيئتها، مث استخرجها من صلبها على آختالف 
اهليئات؛ منهم كالدر يتألأل، وبعضهم أنور من بعض، وبعضهم أسود كاحلممة، وبعضهم أشد سوادا من بعض؛ 

  حدثنا عيسى. قعا علينا وعليهفكان اإلنشاء وا

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا األوزاعي، قال: حدثنا بشر بن بكر، قال: ابن محاد العسقالين قال
: ومن مضى من اخللق؟ قال! يا رسول اهللا: فقال قائل" عرض علي األولون واآلخرون بني يدي حجريت هذه الليلة"
نعم : "ومن يف أصالب الرجال وبطون األمهات؟ قال: قالوا" فهل كان خلق أحدنعم عرض علي آدم فمن دونه "

  ".مثلوا يف الطني فعرفتهم كما علم آدم األمساء كلها



مجع جنني } َوإِذْ أَنُْتْم أَجِنَّةٌ{.أن كل إنسان خيلق من طني البقعة اليت يدفن فيها " األنعام"وقد تقدم يف أول : قلت
  :قال عمرو بن كلثوم. بطن، مسي جنينا الجتنابه واستتارهوهو الولد ما دام يف ال

  هجان اللون مل تقرأ جنينا
كنا أجنة يف بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا فيمن بقى، مث صرنا رضعا فهلك منا من هلك : وقال مكحول

من هلك وكنا فيمن  وكنا فيمن بقي، مث صرنا يفعة فهلك منا من هلك، وكنا فيمن بقى مث صرنا شبابا فهلك منا
وروى ابن هليعة عن احلرث بن يزيد عن ثابت بن احلرث !. فما بعد هذا ننتظر؟ -بقي، مث صرنا شيوخا ال أبالك 

هو صديق؛ فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم : كانت اليهود تقول إذا هلك هلم صيب صغري: األنصاري قال
: فأنزل اهللا تعاىل عند ذلك هذه اآلية" بطن أمه إال أنه شقي أو سعيد كذبت يهود ما من نسمة خيلقها اهللا يف: "فقال

} فَال ُتَزكُّوا أَْنفَُسكُْم{. مبثله". كان اليهود: "وحنوه عن عائشة. إىل آخرها} ُهَو أَْعلَُم بِكُْم إِذْ أَْنَشأَكُْم ِمَن اَألْرضِ{
أي أخلص العمل } ُهَو أَْعلَمُ بَِمنِ اتَّقَى{.إىل اخلشوع أي ال متدحوها وال تثنوا عليها، فإنه أبعد من الرياء وأقرب 

قد علم اهللا سبحانه كل نفس ما هي عاملة، وما هي صانعة، وإىل : قال احلسن. واتقى عقوبة اهللا؛ عن احلسن وغريه
  الكالم يف معىن هذه اآلية عند قوله" النساء"وقد مضى يف . ما هي صائرة

ما من أحد من هذه األمة : وقال ابن عباس. فتأمله هناك] ٤٩: النساء[} ِذيَن ُيَزكُّونَ أَنْفَُسُهْمأَلَْم َتَر إِلَى الَّ{: تعاىل
  .واهللا تعاىل أعلم. أزكيه غري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  }فَُهَو يََرى أَفَرَأَْيَت الَِّذي َتوَلَّى َوأَْعطَى قَِليالً َوأَكَْدى أَِعْنَدُه ِعلُْم الَْغْيبِ{ ٣٥ - ٣٣: اآلية
اآليات ملا بني جهل املشركني يف عبادة األصنام ذكر واحدا } أَفَرَأَْيَت الَِّذي َتوَلَّى َوأَْعطَى قَِليالً َوأَكَْدى{: قوله تعاىل

نزلت يف الوليد بن املغرية، وكان قد أتبع رسول اهللا صلى اهللا : قال جماهد وابن زيد ومقاتل. منهم معينا بسوء فعله
إين : مل تركت دين األشياخ وضللتهم وزعمت أهنم يف النار؟ قال: وسلم على دينه فعريه بعض املشركني، وقالعليه 

خشيت عذاب اهللا؛ فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إىل شركه أن يتحمل عنه عذاب اهللا، فأعطى الذي 
كال الوليد مدح القرآن مث : وقال مقاتل. يةعاتبه بعض ما كان ضمن له مث خبل ومنعه فانزل اهللا تعاىل هذه اآل

وعنه أنه أعطى . أي قطع ذلك وأمسك عنه} َوأَكَْدى{أي من اخلري بلسانه } َوأَْعطَى قَِليالً{: أمسك عنه فنزل
لسدي وقال ابن عباس وا. اآلية} أَفََرأَْيتَ الَِّذي تََولَّى{: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عقد اإلميان مث توىل فنزلت

نزلت يف عثمان بن عفان رضي اهللا عنه كان يتصدق وينفق يف اخلري، فقال له أخوه : والكليب واملسيب ابن شريك
إن يل ذنوبا : فقال عثمان. ما هذا الذي تصنع؟ يوشك أال يبقى لك شيء: من الرضاعة عبداهللا بن أيب سرح

أعطين ناقتك برحلها وأنا أحتمل عنك : ال له عبداهللافق! وخطايا، وإين أطلب مبا أصنع رضا اهللا تعاىل وأرجو عفوه
أَفَرَأَْيَت الَِّذي {: فأعطاه وأشهد عليه، وأمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة فأنزل اهللا تعاىل. ذنوبك كلها

: السدي أيضا وقال. ذكر ذلك الواحدي والثعليب. فعاد عثمان إىل أحسن ذلك وأمجله} َتوَلَّى َوأَْعطَى قَِليالً َوأَكَْدى
  نزلت يف العاص بن وائل السهمي، وذلك أنه

واهللا ما : نزلت يف أيب جهل بن هشام، قال: وقال حممد بن كعب القرظي. كان رمبا يوافق النيب صلى اهللا عليه وسلم
نضر بن احلرث هو ال: وقال الضحاك. }َوأَْعطَى قَِليالً َوأَكَْدى{ -: يأمر حممد إال مبكارم األخالق؛ فذلك قوله تعاىل

} أَكَْدى{وأصل . أعطى مخس قالئص لفقري من املهاجرين حني ارتد عن دينه، وضمن له أن يتحمل عنه مأمث رجوعه
قد أكدى، مث استعملته العرب ملن أعطى ومل : من الكدية يقال ملن حفر بئرا مث بلغ إىل حجر ال يتهيأ له فيه حفر



  :احلطيئة وقال. يتمم، وملن طلب شيئا ومل يبلغ آخره
  ومن يبذل املعروف يف الناس حيمد... فأعطى قليال مث أكدى عطاءه 

وحفر فأكدى إذا بلغ . أكدى احلافر وأجبل إذا بلغ يف حفره كدية أو جبال فال ميكنه أن حيفر: قال الكسائي وغريه
وأكدى النبت إذا . وكديت يده إذا كلت فلم تعمل شيئا. كديت أصابعه إذا كلت من احلفر: ويقال. إىل الصلب

وأكديت الرجل عن الشيء . قل ريعه، وكدت األرض تكدو كدوا وكدوا فهي كادية إذا أبطأ نباهتا؛ عن أىب زيد
  .أي قطع القليل} َوأَْعطَى قَِليالً َوأَكَْدى{: وقوله. وأكدى الرجل إذا قل خريه. رددته عنه
أي } فَُهَو َيَرى{. أي أعند هذا املكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب؟ }أَِعْنَدُه ِعلُْم الَْغْيبِ فَُهَو َيَرى{: قوله تعاىل

. يعلم ما غاب عنه من أمر اآلخرة، وما يكون من أمره حىت يضمن محل العذاب عن غريه، وكفى هبذا جهال ومحقا
  .ادةفهو يرى الغيب مثل الشه: وهذه الرؤية هي املتعدية إىل مفعولني واملفعوالن حمذوفان؛ كأنه قال

 ِلإلِْنَساِن إِالَّ َما أَْم لَْم ُينَبَّأْ بَِما ِفي ُصُحِف ُموَسى وَإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى أَالَّ َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أُخَْرى َوأَنْ لَْيَس{ ٣٦: اآلية
  }بَِّك الُْمْنتََهىَسَعى َوأَنَّ سَْعَيُه َسْوَف ُيَرى ثُمَّ ُيْجزَاُه الْجََزاَء اَألوْفَى َوأَنَّ إِلَى َر

ُصُحفِ {" األعلى"كما يف سورة } َوإِبَْراهِيَم الَِّذي َوفَّى{أي صحف } أَْم لَْم ُيَنبَّأْ بَِما ِفي ُصُحِف ُموَسى{: قوله تعاىل
} ْخَرىأَنَْ الَ َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُ{أي ال تؤخذ نفس بدال عن أخرى؛ كما قال ] ١٩: األعلى[} إِبَْراهِيَم َوُموَسى

وخص صحف إبراهيم وموسى بالذكر؛ ألنه كان ما بني نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل جبريرة أخيه وابنه وأبيه؛ قاله 
أو يكون يف موضع رفع على إضمار " ما"هذه املخففة من الثقيلة وموضعها جر بدالً من } أَنَْ{و .اهلذيل بن شرحبيل

معناها صدق يف قوله وعمله، وهي راجعة إىل معىن قراءة اجلماعة خفيفة و} َوفَى{وقرأ سعيد بن جبري وقتادة . هو
َوإِِذ اْبَتلَى {: عند قوله تعاىل" البقرة"وقد مضى يف . بالتشديد أي قام جبميع ما فرض عليه فلم خيرم منه شيئا} َوفَّى{

قام بشرط ما آدعى؛ وذلك : قال أبو بكر الوراقو. والتوفية اإلمتام] ١٢٤: البقرة[} إِبَْراهِيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت فَأََتمَّهُنَّ
فطالبه اهللا بصحة دعواه، فابتاله يف ماله ] ١٣١: البقرة[} أَْسِلْم قَالَ أَْسلَْمُت لَِربِّ الَْعالَمَِني{: أن اهللا تعاىل قال له

: وقيل. م مث صحح دعواهأي آدعى اإلسال} وَإِْبَراِهيَم الَِّذي َوفَّى{: وولده ونفسه فوجده وافيا بذلك؛ فذلك قوله
وروى . وىف عمله كل يوم بأربع ركعات يف صدر النهار؛ رواه اهليثم عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

ألنه كان يقول كلما } الَِّذي َوفَّى{أال أخربكم مل مسى اهللا تعاىل خليله إبراهيم "سهل بن سعد الساعدي عن أبيه 
ورواه سهل بن معاذ عن أنس . اآلية]" ١٧: الروم[} اللَِّه ِحَني تُْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَفَُسْبَحانَ {: أصبح وأمسى

أَنْ الَ َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر {: أي وىف ما أرسل به، وهو قوله} وَفَّى{: وقيل. عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
م يأخذون الرجل بذنب غريه، ويأخذون الويل بالويل يف القتل كانوا قبل إبراهيم عليه السال: قال ابن عباس} أُخَْرى

واجلراحة؛ فيقتل الرجل بأبيه وابنه وأخيه وعمه وخاله وابن عمه وقريبه وزوجته وزوجها وعبده، فبلغهم إبراهيم 
جبري يف قوله تعاىل وقال احلسن وقتادة وسعيد بن } أَنْ الَ َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى{: عليه السالم عن اهللا تعاىل

وقال . مبا فرض عليه} َوفَّى{: وكذا قال جماهد. وهذا أحسن؛ ألنه عام. عمل مبا أمر به وبلغ رساالت ربه: }َوفَّى{
  أبو مالك

يف صحف ] ٥٥: النجم[} فبأي آالء ربك تتمارى{:إىل قوله } أَنْ الَ َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى{ : الغفاري قوله تعاىل
  .مستوىف] ١٦٤: األنعام[} َوالَ َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُخَْرى{القول يف " األنعام"يم وموسى، وقد مضى يف آخر إبراه

وَالَِّذيَن آَمُنوا وَاتََّبعَْتُهمْ {: روي عن ابن عباس أهنا منسوخة بقوله تعاىل} َوأَنْ لَْيَس ِلإلِْنَساِن إِالَّ َما َسَعى{: قوله تعاىل



فيحصل الولد الطفل يوم القيامة يف ميزان أبيه، ويشفع اهللا تعاىل ] ٢١: الطور[} ْم بِإَِميانٍ أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيََّتُهْمذُرِّيَُّتُه
} عاًآَباؤُكُْم َوأَْبَناُؤكُمْ ال َتْدُرونَ أَيُُّهْم أَقَْرُب لَكُْم َنفْ{: اآلباء يف األبناء واألبناء يف اآلباء؛ يدل على ذلك قوله تعاىل

. هي حمكمة وال ينفع أحدا عمل أحد، وأمجعوا أن ال يصلي أحد عن أحد: وقال أكثر أهل التأويل]. ١١: النساء[
وأجاز . إن أوصى باحلج ومات جاز أن حيج عنه: ومل جيز مالك الصيام واحلج والصدقة عن امليت، إال أنه قال

اهللا عنها أهنا اعتكفت عن أخيها عبدالرمحن  وروي عن عائشة رضي. الشافعي وغريه احلج التطوع عن امليت
" نعم: "إن أمي توفيت أفأتصدق عنها؟ قال: وروى أن سعد بن عبادة قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم. وأعتقت عنه

". األعراف"و" آل عمران"و" البقرة"وقد مضى مجيع هذا مستوىف يف ". سقي املاء: "فأي الصدقة أفضل؟ قال: قال
والم اخلفض معناها يف العربية امللك } َوأَنْ لَْيَس ِلِإلْنَساِن إِالَّ َما َسَعى{ : هللا عز وجل إمنا قالإن ا: وقد قيل

واإلجياب فلم جيب لإلنسان إال ما سعى، فإذا تصدق عنه غريه فليس جيب له شيء إال أن اهللا عز وجل يتفضل عليه 
َوأَنْ لَْيَس ِلِإلْنَساِن إِالَّ َما {: وقال الربيع بن أنس. بغري عمل مبا ال جيب له، كما يتفضل على األطفال بادخاهلم اجلنة

  .يعين الكافر وأما املؤمن فله ما سعى وما سعى له غريه} َسَعى
وكثري من األحاديث يدل على هذا القول، وأن املؤمن يصل إىل ثواب العمل الصاحل من غريه، وقد تقدم : قلت

  الصدقة اختالف، كما يف صدركثري منها ملن تأملها، وليس يف 

أو ولد "وفيه " إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث: "ويف الصحيح. كتاب مسلم عن عبداهللا بن املبارك
وهذا كله تفضل من اهللا عز وجل، كما أن زيادة األضعاف فضل منه، كتب هلم باحلسنة الواحدة " صاحل يدعو له

: أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حسنة؛ كما قيل أليب هريرةعشرا إىل سبعمائة ضعف إىل ألف ألف 
إن اهللا ليجزي على احلسنة الواحدة ألفي : "فقال مسعته يقول" إن اهللا ليجزي على احلسنة الواحدة ألف ألف حسنة"

  }َوأَنْ لَْيَس ِلإلِْنَساِن إِالَّ َما َسَعى{وطريق العدل . فهذا تفضل" ألف حسنة
خاص يف السيئة؛ بدليل ما يف صحيح مسلم عن } َوأَنْ لَْيَس ِلإلِْنَساِن إِالَّ َما َسَعى{: "حيتمل أن يكون قولهو: قلت

قال اهللا عز وجل إذا هم عبدي حبسنة ومل يعملها كتبتها له : "أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ضعف وإذا هم بسيئة ومل يعملها مل أكتبها عليه فإن عملها  حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إىل سبعمائة

يبعث : "إال ما نوى؛ بيانه قوله صلى اهللا عليه وسلم} إِالَّ َما َسَعى{: وقال أبو بكر الوراق" . كتبتها سيئة واحدة
  ".الناس يوم القيامة على نياهتم 

} الْجََزاَء الْأَوْفَى{أي جيزى به } ثُمَّ ُيْجَزاُه{اىل جزاءه يوم القيامة أي يريه اهللا تع} َوأَنَّ َسْعَيُه سَْوَف ُيَرى{: قوله تعاىل
  :يقال جزيته اجلزاء، وجزيته باجلزاء سواء ال فرق بينهما قال الشاعر: قال األخفش

  مل أجزه ببالء يوم واحد... إن أجز علقمة بن سعد سعيه 
  .فجمع بني اللغتني

منه ابتداء املنة وإليه انتهاء : وقيل. أي املرجع واملراد واملصري فيعاقب ويثيب} الُْمْنتََهى َوأَنَّ إِلَى َربَِّك{: قوله تعاىل
ال فكرة يف : "قال} َوأَنَّ إِلَى رَبَِّك الُْمْنتََهى{: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله: وعن أيب بن كعب قال. األمان
  ".إذ ذكر اهللا تعاىل فانته" :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس". الرب

يأيت الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حىت يقول له : "ومن هذا املعىن قوله عليه الصالة والسالم: قلت
  :ولقد أحسن من قال". األعراف"وقد تقدم يف آخر " من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهللا ولينته



  ك تردى إن فعلت وختذلفإن... وال تفكرن يف ذي العال عز وجهه 
  وقل مثل ما قال اخلليل املبجل... ودونك مصنوعاته فاعترب هبا 

ُنطْفٍَة إِذَا  َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك وَأَْبكَى وَأَنَُّه ُهَو أََماَت َوأَحَْيا َوأَنَُّه َخلََق الزَّْوَجْينِ الذَّكََر وَالْأُْنثَى ِمْن{ ٤٦ - ٤٣: اآلية
  }ُتْمَنى

ذهبت الوسائط وبقيت احلقائق هللا سبحانه وتعال فال فاعل إال هو؛ ويف } َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبكَى{: قوله تعاىل
ال واهللا ما قال رسول اهللا قط إن املت يعذب ببكاء أحد،، ولكنه : صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

: وعنها قالت". و أضحك وأبكى وما تزر وازرة وزر أخرىإن الكافر يزيده اهللا ببكاء أهله عذابا وإن اهللا هل: "قال
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال : "مر النيب صلى اهللا عليه وسلم على قوم من أصحابه وهم يضحكون، فقال

: م فقالفرجع إليه. }َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبكَى{: إن اهللا يقول لك! يا حممد: فنزل عليه جربيل فقال" ولبكيتم كثريا
أي } ُهَو أَْضَحَك َوأَْبكَى{: ما خطوت أربعني خطوة حىت أتاين جربيل فقال ايت هؤالء فقل هلم إن اهللا تعاىل يقول"

يعين أفرح وأحزن؛ ألن الفرح جيلب الضحك واحلزن : وقال عطاء بن أيب مسلم. قضى أسباب الضحك والبكاء
واإلميان واهللا ! نعم: صلى اهللا عليه وسلم يضحكون؟ قال هل كان أصحاب رسول اهللا: وقيل لعمر. جيلب البكاء

  :قال احلسن". التوبة"و" النمل"وقد تقدم هذا املعىن يف، . أثبت يف قلوهبم من اجلبال الرواسي

أضحك من شاء يف الدنيا بأن سره وأبكى من شاء : وقيل. أضحك اهللا أهل اجلنة يف اجلنة، وأبكى أهل النار يف النار
أضحك األشجار بالنوار، وأبكى : وقيل. أضحك األرض بالنبات وأبكى السماء باملطر: لضحاكا. بأن غمه

أضحك قلوب املؤمنني والعارفني بشمس معرفته، وأبكى قلوب الكافرين : وقال ذو النون. السحاب باألمطار
. كى العاصني بالسخطأضحك اهللا املطيعني بالرمحة وأب: وقال سهل بن عبداهللا. والعاصني بظلمة نكرته ومعصيته
أضحك اهللا : وقال بسام بن عبداهللا. أضحك املؤمن يف اآلخرة وأبكاه يف الدنيا: وقال حممد بن علي الترمذي

  :وأنشد. أسناهنم وأبكى قلوهبم
  وإمنا ضحكها زور وخمتلق... السن تضحك واألحشاء حتترق 

  ورب ضاحك سن ما به رمق... يارب باك بعني ال دموع هلا 
إن اهللا تعالىخص اإلنسان بالضحك والبكاء من بني سائر احليوان، وليس يف سائر احليوان من يضحك : وقيل

وقال . إن القرد وحده يضحك وال يبكي، وإن اإلبل وحدها تبكي وال تضحك: وقد قيل. ويبكي غري اإلنسان
دون العرش منذ خلقت ما ضحكوا وال كل من : سئل طاهر املقدسي أتضحك املالئكة؟ فقال: يوسف بن احلسني

الَِّذي َخلََق {: خلق املوت واحلياة كما قال: وقيل. أي قضى أسباب املوت واحلياة} َوأَنَُّه ُهَو أَمَاَت وَأَْحيَا{. جهنم
نْ أََوَم{: أمات الكافر بالكفر وأحيا املؤمن باإلميان؛ قال اهللا تعاىل: وقيل. قاله ابن حبر] ٢: امللك[} الَْمْوَت َوالَْحَياةَ
على ما } إِنََّما َيسَْتجِيُب الَِّذيَن َيْسَمُعونَ وَالَْموَْتى َيْبعَثُُهُم اللَُّه{: وقال. اآلية] ١٢٢: األنعام[} كَانَ َمْيتاً فَأَْحَييَْناُه

. أمات باملنع والبخل وأحيا باجلود والبذل: وقول من قال. أمات بعدله وأحيا بفضله: تقدم، وإليه يرجع قول عطاء
. يريد باحلياة اخلصب وباملوت اجلدب: وقيل. أمات اآلباء وأحيا األبناء: وقيل. أمات النطفة وأحيا النسمة: لوقي
أي من أوالد آدم ومل } وَأَنَُّه َخلََق الزَّْوَجْينِ الذَّكََر َواُألْنثَى{. أمات يف الدنيا وأحيا للبعث: وقيل. أنام وأيقظ: وقيل

  .ن نطفةيرد آدم وحواء بأهنما خلقا م



تصب يف الرحم وتراق؛ قاله الكليب والضحاك وعطاء } ُتمَْنى{. والنطفة املاء القليل، مشتق من نطف املاء إذا قطر
: وقيل. مىن الرجل وأمىن من املين، ومسيت مىن هبذا االسم ملا ميىن فيها من الدماء أي يراق: يقال. بن أيب رباح

  :منيت الشيء إذا قدرته، ومين له أي قدر له؛ قال الشاعر: يقال. تقدر؛ قاله أبو عبيدة} ُتمَْنى{
  حىت تالقي ما َيمين لك املاين

  .أي ما يقدر لك القادر
ى داً الْأُولََوأَنَّ َعلَْيِه النَّْشأَةَ اُألْخرى وَأَنَُّه ُهَو أَغَْنى َوأَقَْنى َوأَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّعَْرى َوأَنَّهُ أَْهلََك َعا{ ٥٥ - ٤٧: اآلية

اَها َما غَشَّى فَبِأَيِّ آالِء َربِّكَ َوثَُموَد فََما أَْبقَى َوقَْوَم ُنوحٍ ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَاُنوا ُهْم أَظْلََم وَأَطَْغى وَالُْمْؤتَِفكَةَ أَْهَوى فََغشَّ
  }َتَتَماَرى

} النَّشَأَةَ{وقرأ ابن كثري وأبو عمرو . شباح للبعثأي إعادة األرواح يف األ} َوأَنَّ َعلَْيِه النَّْشأَةَ اُألْخرى{: قوله تعاىل
أغىن من شاء وأفقر من شاء : قال ابن زيد} َوأَنَُّه ُهَو أَغَْنى َوأَقَْنى{. بفتح الشني واملد؛ أي وعد ذلك ووعده صدق

واختاره ] ٢٤٥: البقرة[ } بُِض َويَْبسُطَُيقْ{وقرأ ] ٣٩: سبأ[} يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَُه{مث قرأ 
  جعل} أَقَْنى{: وقيل. أخدم} َوأَقَْنى{مول } أَغَْنى{: وعن ابن زيد أيضا وجماهد وقتادة واحلسن. الطربي

. معناه أرضى مبا أعطى أي أغناه مث رضاه مبا أعطاه؛ قاله ابن عباس: وقيل. لكم قنية تقتنوهنا، وهو معىن أخدم أيضا
. قين الرجل يقىن قىن؛ مثل غين يغىن غىن، وأقناه اهللا أي أعطاه اهللا ما يقتىن من القنية والنشب: وهريوقال اجل

من أعطي مائة من املعز فقد أعطي القىن، : والقىن الرضا، عن أيب زيد؛ قال وتقول العرب. وأقناه اهللا أيضا أي رضاه
أغناه اهللا وأقناه أي : ويقال. من اإلبل فقد أعطي املىن ومن أعطى مائة من الضأن فقد أعطي الغىن، ومن أعطى مائة

أغىن : وقال سفيان. أي أغىن نفسه وأفقر خلقه إليه؛ قال سليمان التيمي} أَغَْنى َوأَقَْنى{: وقيل. أعطاه ما يسكن إليه
َوأَنَُّه ُهَو َربُّ {. وهذا راجع ملا تقدم. أولد: قال ابن كيسان. أقىن أفقر: وقال األخفش. بالقناعة وأقىن بالرضا

الكوكب املضيء الذي يطلع بعد اجلوزاء، وطلوعه يف شدة احلر، ومها الشعريان العبور اليت } الشِّْعَرى} {َرىالشِّْع
وإمنا ذكر أنه رب الشعرى وإن . يف اجلوزاء والشعرى الغميصاء اليت يف الذراع؛ وتزعم العرب أهنما أختا سهيل

واختلف فيمن كان . وعز أن الشعرى مربوب ليس بربكان ربا لغريه؛ ألن العرب كانت تعبده؛ فأعلمهم اهللا جل 
أول من عبده أبو كبشة أحد أجداد النيب صلى اهللا : وقال غريه. كانت تعبده محري وخزاعة: يعبده؛ فقال السدي

عليه وسلم من قبل أمهاته، ولذلك كان مشركو قريش يسمون النيب صلى اهللا عليه وسلم ابن أيب كبشة حني دعا 
وقال أبو سفيان يوم الفتح وقد وقف يف بعض املضايق ! ما لقينا من ابن أيب كبشة: ف أدياهنم؛ وقالواإىل اهللا وخال

وقد كان من ال يعبد الشعرى من . لقد أمر أمر ابن أيب كبشة: وعساكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متر عليه
  :العرب يعظمها ويعتقد تأثريها يف العامل، قال الشاعر

  وأخبت نارها الشعرى العبور... ارتفع احلرور مضى أيلول و
إن سهيال والشعرى كانا زوجني، فاحندر سهيل فصار ميانيا، فاتبعته الشعرى : إن العرب تقول يف خرافاهتا: وقيل

  العبور فعربت اجملرة فسميت العبور، وأقامت الغميصاء فبكت

  .خرىلفقد سهيل حىت غمصت عيناها فسميت غميصاء ألهنا أخفى من األ
وقال ابن . إن مثود من قبل عاد: وقيل. مساها األوىل ألهنم كانوا من قبل مثود} َوأَنَّهُ أَْهلََك َعاداً اُألولَى{: قوله تعاىل

مها عادان فاألوىل أهلكت : وقال ابن إسحاق. قيل هلا عاد األوىل ألهنا أول أمة أهلكت بعد نوح عليه السالم: زيد



عاد األوىل هو عاد بن إرم بن عوص بن سام بن : وقيل. ألخرى فأهلكت بالصيحةبالريح الصرصر، مث كانت ا
وقراءة . إن عاد اآلخرة اجلبارون وهم قوم هود: وقيل. نوح، وعاد الثانية من ولد عاد األوىل؛ واملعىن متقارب

بنقل حركة اهلمزة إىل } اُألولَى َعاداً{وقرأ نافع وابن حميصن وأبو عمرو . ببيان التنوين واهلمز} َعاداً األُولَى{العامة 
وقلبها الباقون واوا على أصلها؛ . الالم وإدغام التنوين فيها، إال أن قالون والسوسي يظهران اهلمزة الساكنة

مثود هم } َوثَُموَد فََما أَبْقَى{. قم االن عنا وضمَّ ِلثنني أي قم اآلن وضم االثنني: والعرب تقلب هذا القلب فتقول
. وانتصب على العطف على عاد. وقد تقدم] ٧٠: التوبة[} ثَُموَد{و} ثَُموداً{قرئ . أهلكوا بالصيحةقوم صاحل 

وذلك لطول مدة نوح } إِنَُّهْم كَاُنوا ُهْم أَظْلََم َوأَطَْغى{أي وأهلك قوم نوج من قبل عاد ومثود } َوقَْوَم ُنوحٍ ِمْن قَْبلُ{
احذر هذا فإنه كذاب، وإن أيب قد : ينطلق إىل نوح عليه السالم فيقولفيهم، حىت كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه ف

إن : وقيل. مشى يب إىل هذا وقال يل مثل ما قلت لك؛ فيموت الكبري على الكفر، ومنشأ الصغري على وصية أبيه
ه فيكون في. الكناية ترجع ىل كل من ذكر من عاد ومثود وقوم نوح؛ أي كانوا أكفر من مشركي العرب وأطغى

َوالْمُْؤَتِفكَةَ {. فاصرب أنت أيضا فالعاقبة احلميدة لك: تسلية وتعزية للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فكأنه يقول له
أفكته أي قلبته : يقال. يعين مدائن قوم لوط عليه السالم ائتفكت هبم، أي انقلبت وصار عاليها سافلها} أَْهَوى

جعلها : وقال املربد. السماء؛ رفعها جربيل مث أهوى هبا إىل األرض أي خسف هبم بعد رفعها إىل} أَْهَوى{.وصرفته 
  هوى بالفتح يهوي هويا أي سقط: ويقال. هتوي

فََجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلََها {: أي ألبسها ما ألبسها من احلجارة؛ قال اهللا تعاىل} فََغشَّاَها َما غَشَّى{. أي أسقط} أَْهَوى{و
إن الكناية ترجع إىل مجيع هذه األمم؛ أي غشاها من : وقيل] ٧٤: احلجر[} ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّيلٍ َوأَْمطَْرَنا َعلَيْهِْم

فَبِأَيِّ آالِء {. هذا تعظيم األمر: وقيل. العذاب ما غشاهم، وأهبم ألن كال منهم أهلك بضرب غري ما أهلك به اآلخر
وقرأ . واآلالء النعم واحدها أىل وإىل وإيل. ان املكذبواملخاطبة لإلنس. أي فبأي نعم ربك تشك} رَبَِّك َتَتَماَرى

  .بإدغام إحدى التاءين يف األخرى والتشديد} َتَماَرى{يعقوب 
 َهذَا َنذِيٌر ِمَن النُّذُرِ اُألولَى أَزِفَِت الْآزِفَةُ لَْيَس لََها ِمْن ُدوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ أَفَِمْن َهذَا الَْحِديِث{ ٦٢ - ٥٦: اآلية
  }ُبونَ َوَتْضَحكُونَ َوال تَْبكُونَ وَأَْنُتْم َساِمُدونَ فَاْسُجُدوا ِللَِّه َواعُْبُدواَتْعَج

يريد أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم نذير : قال ابن جريج وحممد بن كعب} َهذَا َنِذيٌر ِمَن النُّذُرِ اُألولَى{: قوله تعاىل
: وقال قتادة. لحتم، وإال حل بكم ما حل مبكذيب الرسل السالفةباحلق الذي أنذر به األنبياء قبله، فإن أطعتموه أف

أي هذا الذي أخربنا به من أخبار األمم املاضية الذين : وقيل. يريد القرآن، وأنه نذير مبا أنذرت به الكتب األوىل
عرب مبعىن هلكوا ختويف هلذه األمة من أن ينزل هبم ما نزل بأولئك من النذر أي مثل النذر؛ والنذر يف قول ال

هذا الذي أنذرتكم به من وقائع األمم اخلالية هو : وقال أبو مالك. اإلنذار كالنكر مبعىن اإلنكار؛ أي هذا إنذار لكم
: هذه احلروف اليت ذكر اهللا تعاىل من قوله تعاىل: وقال السدي أخربين أبو صاحل قال. يف صحف إبراهيم وموسى

كل هذه يف صحف } َهذَا َنِذيٌر ِمَن النُّذُرِ اُألولَى{: إىل قوله] ٣٧: النجم[} ُموَسى أَْم لَْم ُيَنبَّأْ بَِما ِفي ُصُحِف{
  .إبراهيم وموسى

إِنَُّهمْ {: ومساها آزفة لقرب قيامها عنده؛ كما قال. أي قربت الساعة ودنت القيامة} أَزِفَتِ اآلزِفَةُ{: قوله تعاىل
مساها آزفة لدنوها من الناس وقرهبا منهم ليستعدوا هلا؛ ألن : وقيل]. ٧ - ٦: عارجامل[} َيَرْوَنُه بَِعيداً َونََراُه قَرِيباً
  :قال. كل ما هو آت قريب



  ملا تزل برحالنا وكأن قد... أزف الترحل غري أن ركابنا 
الرجل يعين القيامة، وأزف } أَزِفَِت اآلزِفَةُ{: أزف الترحل يأزف أزفا أي دنا وأفد؛ ومنه قوله تعاىل: ويف الصحاح

: قلت ألعرايب ما احملبنطئ؟ قال: قال أبو زيد. أي عجل فهو آزف على فاعل، واملتآزف القصري وهو املتداين
لَْيسَ لََها ِمْن ُدوِن { .أنت أمحق وتركين ومر: ما املتآزف؟ قال: قلت. املتآزف: ما املتكأكئ؟ قال: قلت. املتكأكئ

كاشفة أي أنكشاف أي ال يكشف عنها وال : وقيل. من يؤخرها أو يقدمهاأي ليس هلا من دون اهللا } اللَِّه كَاِشفَةٌ
ما لفالن : يبديها إال اهللا؛ فالكاشفة آسم مبعىن املصدر واهلاء فيه كاهلاء يف العاقبة والعافية والداهية والباقية؛ كقوهلم

ها أحد من آهلتهم وال ينجيهم أي ال أحد يرد ذلك؛ أي إن القيامة إذا قامت ال يكشف: وقيل. من باقية أي من بقاء
وقد مسيت القيامة غاشية، فإذا كانت غاشية كان ردها كشفا، فالكاشفة علي هذا نعت مؤنث . غري اهللا تعاىل

مبعىن كاشف واهلاء للمبالغة مثل } كَاِشفَةٌ{إن : وقيل. حمذوف؛ أي نقس كاشفة أو فرقة كاشفة أو حال كاشفة
  .راوية وداهية
استهزاء } َوَتْضَحكُونَ{تكذيبا به } تَْعَجُبونَ{وهذا استفهام توبيخ . يعين القرآن} ِمْن َهذَا الَْحدِيِثأَفَ{: قوله تعاىل

وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما رئي بعد نزول هذه اآلية ضاحكا . انزجارا وخوفا من الوعيد} َوال َتْبكُونَ{
مث } إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيهِ رَاجُِعونَ{: قال أهل الصفة} َهذَا الَْحِديِث تَْعَجُبونَأَفَِمْن {ملا نزلت : وقال أبو هريرة. إال تبسما

بكوا حىت جرت دموعهم على خدودهم، فلما مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم بكاءهم بكى معهم فبكينا لبكائه؛ 
  ال يلج النار من بكى من: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وال يدخل اجلنة مصر على معصية اهللا ولو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم وجلاء بقوم يذنبون فيغفر هلم ويرمحهم خشية اهللا 
: نزل جربيل على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده رجل يبكي، فقال له: وقال أبو حازم". إنه هو الغفور الرحيم

كلها إال البكاء، فإن اهللا تعاىل ليطفئ بالدمعة  إنا نزن أعمال بين آدم: هذا فالن؛ فقال جربيل: من هذا؟ قال
وقال . عن ابن عباس؛ رواه الواليب والعويف عنه. أي الهون معرضون} وَأَنُْتْم َساِمُدونَ{. الواحدة حبورا من جهنم

 ال مسد لنا أي غن لنا، فكانوا إذا مسعوا القرآن يتلى تغنوا ولعبوا حىت: هو الغناء بلغة محري؛ يقال: عكرمة عنه
مسد مسودا رفع رأسه تكربا وكل رافع رأسه : ويف الصحاح. سامدون شاخمون متكربون: وقال الضحاك. يسمعوا

  :فهو سامد؛ قال
  سوامد الليل خفاف األزواد

والسمود . ومسدت اإلبل يف سريها جدت. مسدت مسودا علوت: وقال ابن األعرايب. ليس يف بطوهنا علف: يقول
وتسميد األرض أن جيعل فيها السماد وهو سرجني . أمسدينا؛ أي أهلينا بالغناء: ؛ يقال للقينهاللهو، والسامد الالهي

وروي عن . وامسأد الرجل باهلمز امسئدادا أي ورم غضبا. وتسميد الرأس استئصال شعره، لغة يف التسبيد. ورماد
واقفون للصالة : وقال احلسن. الصالة أن جيلسوا غري مصلني وال منتظر بن} َساِمُدونَ{علي رضي اهللا عنه أن معىن 

مايل أراكم : "قبل وقوف اإلمام؛ ومنه ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه خرج الناس ينتظرونه قياما فقال
: وذكره املهدوي عن علي، وأنه خرج إىل الصالة فرأى الناس قياما ينتظرونه فقال. حكاه املاوردي" سامدين

سامدون : وقال املربد. مسد يسمد مسودا إذا هلا وأعرض: واملعروف يف اللغة. ملهدويقال ا" مالكم سامدون"
  :خامدون؛ قال الشاعر

  مبقدور مسدن له مسودا... أتى احلدثان نسوة آل حرب 



ال تَْبكُونَ َوأَْنُتمْ أَفَِمْن َهذَا الَْحِديِث تَْعَجُبونَ َوَتْضَحكُونَ َو{ملا قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال صاحل أبو اخلليل
  .مل ير ضاحكا إال مبتسما حىت مات صلى اهللا عليه وسلم ذكره النحاس} َساِمُدونَ
وبه قال أبو . هو قول ابن مسعود. و. املراد به سجود تالوة القرآن: قيل} فَاْسُجدُوا ِللَِّه َواْعُبدُوا{: قوله تعاىل

ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سجد فيها وسجد معه وقد تقدم أول السورة من حديث . حنيفة والشافعي
إمنا سجد معه املشركون ألهنم مسعوا أصوات الشياطني يف أثناء قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقيل. املشركون

تلك الغرانيق العال : وأنه قال ]١٩: النجم[} أَفََرأَيُْتُم الالََّت َوالُْعزَّى َوَمَناةَ الثَّاِلثَةَ اُألْخَرى{: وسلم عند قوله
. ويف رواية أيب العالية وشفاعتهن ترتضى، ومثلهن ال ينسى. كذا يف رواية سعيد بن جبري ترجتى. وشفاعتهن ترجتى

فلما بلغ اخلرب باحلبشة ". احلج"ففرح املشركون وظنوا أنه من قول حممد صلى اهللا عليه وسلم على ما تقدم بيانه يف 
حاب النيب صلى اهللا عليه وسلم رجعوا ظنا منهم أن أهل مكة آمنوا؛ فكان أهل مكة أشد عليهم من كان هبا من أص

املراد سجود الفرض يف الصالة وهو قول ابن عمر؛ كان ال : وقيل. وأخذوا يف تعذيبهم إىل أن كشف اهللا عنهم
ر فعل النيب صلى اهللا عليه كان آخ: وروى أيب بن كعب رضي اهللا عنه. وبه قال مالك. يراها من عزائم السجود

  .مبينا واحلمد هللا رب العاملني" األعراف"واألول أصح وقد مضى القول فيه آخر . وسلم ترك السجود يف املفصل

  سورة القمر

  مقدمة السورة
الَْجْمُع َوُيَولُّونَ  أَْم َيقُولُونَ َنْحُن َجِميٌع مُْنَتِصرٌ َسُيْهَزُم{: إال ثالث آيات: وقال مقاتل. مكية كلها يف قول اجلمهور

  .وهي مخس ومخسون آية. وال يصح على ما يأيت} الدُُّبَر َبلِ السَّاَعةُ َمْوِعدُُهْم َوالسَّاَعةُ أَدَْهى َوأَمَرُّ
َوكَذَّبُوا وَاتََّبُعوا أَْهَواَءُهمْ  اقَْترََبِت السَّاَعةُ وَاْنَشقَّ الْقََمُر َوإِنْ َيرَْوا آَيةً ُيعْرِضُوا َوَيقُولُوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ{ ٨ - ١: اآلية

فَتََولَّ َعْنُهْم َيْوَم َيْدُع الدَّاعِ إِلَى  َوكُلُّ أَْمرٍ ُمْسَتِقرٌّ َولَقَدْ َجاَءُهْم ِمَن اَألْنَباِء َما ِفيِه ُمْزَدَجٌر ِحكَْمةٌ َباِلَغةٌ فََما ُتْغنِ النُّذُُر
ُجونَ ِمَن اَألْجَداِث كَأَنَُّهْم َجَراٌد مُْنَتِشٌر ُمْهِطِعنيَ إِلَى الدَّاعِ َيقُولُ الْكَاِفُرونَ َهذَا َيْومٌ َشْيٍء ُنكُرٍ ُخشَّعاً أَْبصَاُرُهْم َيخُْر

  }َعِسٌر
. على ما بيناه] ٥٧: النجم[} أَزِفَِت اآلزِفَةُ{أي قربت مثل } اقْتََرَبِت} {اقْتََرَبِت السَّاَعةُ وَاْنَشقَّ الْقََمُر{: قوله تعاىل

خطب رسول اهللا صلى : فهي باإلضافة إىل ما مضى قريبة؛ ألنه قد مضى أكثر الدنيا كما روى قتادة عن أنس قال
ما بقي من دنياكم فيما مضى إال مثل ما بقي من هذا اليوم فيما : "اهللا عليه وسلم وقد كادت الشمس تغيب فقال

قد مضى منها مخسة : قال وهب. تة آالف سنةالدنيا س: وقال كعب ووهب. وما نرى من الشمس إال يسريا" مضى
  .ذكره النحاس. آالف سنة وستمائة سنة

} قَد{بزيادة } اقَْتَرَبتِ السَّاَعةُ َوقَد اْنَشقَّ الْقَمَُر{وكذا قرأ حذيفة . أي وقد انشق القمر} َواْنَشقَّ الْقَمَُر{: قوله تعاىل
  وعلى هذا اجلمهور من العلماء؛ ثبت ذلك يف صحيح

وعن أنس . ري وغريه من حديث ابن مسعود وابن عمر وأنس وجبري بن مطعم وابن عباس رضي اهللا عنهمالبخا
اقَْترََبِت السَّاَعةُ وَاْنَشقَّ {: سأل أهل مكة النيب صلى اهللا عليه وسلم آية، فانشق القمر مبكة مرتني فنزلت: قال
ولفظ البخاري . هذا حديث حسن صحيح: أبو عيسى الترمذييقول ذاهب قال } ِسْحٌر ُمْسَتمِرٌّ{: إىل قوله} الْقَمَُر

مل يقع انشقاق القمر بعد وهو منتظر؛ أي اقترب قيام الساعة : وقال قوم. انشق القمر فرقتني: عن أنسى قال



وذكر . وكذا قال القشريي. وانشقاق القمر؛ وأن الساعة إذا قامت انشقت السماء مبا فيها من القمر وغريه
وقال . ألنه إذا انشق ما بقي أحد إال رآه؛ ألنه آية والناس يف اآليات سواء: هذا قول اجلمهور، وقال أن: املاوردي
أي وضح األمر وظهر؛ } وَاْنَشقَّ الْقََمُر{: وقيل. اقتربت الساعة فإذا جاءت انشق القمر بعد النفخة الثانية: احلسن

  :والعرب تضرب بالقمر مثال فيما وضح؛ قال
  فإين إىل حي سواكم ألميل... مي صدور مطيكم أقيموا بين أ

  وشدت لطيات مطايا وأرحل... فقد محت احلاجات والليل مقمر 
وقد . انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه يف أثنائها، كما يسمى الصبح فلقا؛ النفالق الظلمة عنه: وقيل

  :يعرب عن انفالقه بانشقاقه كما قال النابغة
  دعانا عند شق الصبح داع... هلم دوي فلما أدبروا و

وقد ثبت بنقل األحاد العدول أن القمر انشق مبكة، وهو ظاهر التنزيل، وال يلزم أن يستوي الناس فيها؛ ألهنا : قلت
فروي أن محزة بن . كانت آية ليلية؛ وأهنا كانت باستدعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم من اهللا تعاىل عند التحدي

 أسلم غضبا من سب أيب جهل الرسول صلى اهللا عليه وسلم طلب أن يريه آية يزداد هبا يقينا يف عبداملطلب حني
وقد تقدم يف الصحيح أن أهل مكة هم الذين سألوا وطلبوا أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر فلقتني كما . إميانه

إن الساعة قد اقتربت، وأن القمر قد أال : وعن حذيفة أنه خطب باملدائن مث قال. يف حديث ابن مسعود وغريه
  هو على: وقد قيل. انشق على عهد نبيكم صلى اهللا عليه وسلم

وقد مر عن الفراء أن الفعلني إذا كانا . التقدمي والتأخري، وتقديره انشق القمر واقتربت الساعة؛ قاله ابن كيسان
  ].٨: النجم[} فََتَدلَّى ثُمَّ َدَنا{: متقاريب املعىن فلك أن تقدم وتؤخر عند قوله تعاىل

اجتمع املشركون إىل : قال ابن عباس. هذا يدل على أهنم رأوا انشقاق القمر} َوإِنْ َيرَْوا آَيةً ُيعْرِضُوا{: قوله تعاىل
إن كنت صادقا فاشقق لنا القمر فرقتني، نصف على أيب قبيس ونصف : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقالوا

نعم؟ وكانت ليلة بدر، فسأل : قالوا" إن فعلت تؤمنون: "م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعلى قعيقعان؛ فقال هل
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ربه أن يعطيه ما قالوا؛ فانشق القمر فرقتني، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينادي 

ر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه انشق القم: ويف حديث ابن مسعود". يا فالن يا فالن اشهدوا: "املشركني
قد رأينا القمر انشق : هذا من سحر بن أيب كبشة؛ سحركم فاسألوا السفار؛ فسألوهم فقالوا: وسلم، فقالت قريش

اهللا أي إن يروا آية تدل على صدق حممد صلى } َوإِنْ َيَرْوا آَيةً ُيعْرُِضوا. اقْتََرَبِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ الْقََمُر{: فنزلت
مر الشيء واستمر إذا ذهب؛ قال : أي ذاهب؛ من قوهلم} َوَيقُولُوا ِسْحٌر ُمْسَتمِرٌّ{عليه وسلم أعرضوا عن اإلميان 

حمكم قوي : وقال أبو العالية والضحاك. أنس وقتادة وجماهد والفراء والكسائي وأبو عبيدة، واختاره النحاس
  :شديد، وهو من املرة وهي القوة؛ كما قال لقيط

  مر العزمية ال قحما وال ضرعا... حىت استمرت على شزر مريرته 
أمر الشيء صار مرا، : يقال. معناه مر من املرارة: وقيل. هو مأخوذ من إمرار احلبل وهو شدة فتله: وقال األخفش

: و عبيدةأب. ماض: ميان. مستمر نافذ: وقال الربيع. وكذلك مر الشيء مير بالفتح مرارة فهو مر، وأمره غريه ومره
  :قال. دائم: وقيل. باطل

  وليس على شيء قومي مبستمر



يأيت بشيء له حقيقة بل . يشبه بعضه بعضا؛ أي قد استمرت أفعال حممد على هذا الوجه فال: وقيل. أي بدائم
أي ضالالهتم } َواتََّبعُوا أَهَْواَءُهْم{نبينا } َوكَذَُّبوا{.معناه قد مر من األرض إىل السماء : وقيل. اجلميع ختييالت

أي يستقر بكل عامل عمله، فاخلري مستقر بأهله يف اجلنة، والشر مستقر بأهله يف } َوكُلُّ أَْمرٍ ُمْستَِقرٌّ{.واختياراهتم 
وقد روي عن أيب جعفر . بفتح القاف؛ أي لكل شيء وقت يقع فيه من غري تقدم وتأخر} ُمْسَتقِرٌّ{وقرأ شيبة . النار

على هذا جيوز أن يرتفع باالبتداء } كُلُّ{بكسر القاف والراء جعله نعتا ألمر و } أَْمرٍ ُمْسَتقِرٌَّوكُلُّ {.بن القعقاع 
: وجيوز أن يرتفع بالعطف على الساعة؛ املعىن. وكل أمر مستقر يف أم الكتاب كائن: واخلرب حمذوف، كأنه قال

  .}كُلُّ{ومن رفعه جعله خربا عن . مةاقتربت الساعة وكل أمر مستقر؛ أي اقترب استقرار األمور يوم القيا
أي من بعض األنباء؛ فذكر سبحانه من ذلك ما علم أهنم حيتاجون إليه، وأن } َولَقَْد َجاءَُهْم ِمَن األَْنَباِء{: قوله تعاىل 
وقد كان هناك أمور أكثر من ذلك، وإمنا اقتص علينا ما علم أن بنا إليه حاجة وسكت عما سوى . هلم فيه شفاء

} َما ِفيِه ُمْزَدجٌَر{أي جاء هؤالء الكفار من أنباء األمم اخلالية } َولَقَْد َجاَءُهْم ِمَن الْأَْنَباِء{: ؛ وذلك قوله تعاىلذلك
وأصله مزجتر فقلبت التاء داال؛ ألن التاء حرف مهموس والزاي حرف جمهور، . أي ما يزجرهم عن الكفر لو قبلوه
زجره : من الزجر وهو االنتهاء، يقال} مُْزَدجٌَر{و . ملخرج وتوافق الزاي يف اجلهرفأبدل من التاء داال توافقها يف ا

  :وازدجره فانزجر وازدجر، وزجرته أنا فانزجر أي كففته فكف، كما قال
  ت مزدجرا عن هواه ازدجارا... فأصبح ما يطلب الغانيا 

  .ه الزخمشريبقلب تاء االفتعال زايا وإدغام الزاي فيها؛ حكا} ُمزَْدجٌَر{وقرئ 
وجيوز أن يكون خرب ابتداء } َما ِفيِه ُمزَْدجٌَر{: من قوله} مَا{يعين القران وهو بدل من } ِحكَْمةٌ بَاِلغَةٌ{: قوله تعاىل

  }فََما ُتْغنِ النُّذُُر{.حمذوف؛ أي هو حكمة 

} َما{فـ ] ١٠١: يونس[} مٍ ال ُيْؤِمُنونََوَما ُتغْنِي اآلياُت وَالنُّذُُر َعْن قَْو{: إذا كذبوا وخالفوا كما قال اهللا تعاىل
وجيوز أن يكون استفهاما مبعىن التوبيخ؛ أي فأي شيء تغين، النذر عنهم وهم . نفي أي ليست تغين عنهم النذر

. أي أعرض عنهم} فََتَولَّ َعنُْهْم{. جيوز أن تكون مبعىن اإلنذار، وجيوز أن تكون مجع نذير} النُّذُُر{معرضون عنها و 
} يََْوَم{العامل يف } يََْوَم َيْدُع الدَّاعِ إِلَى َشْيٍء ُنكُرٍ{. هو متام الكالم: وقيل. هذا منسوخ بآية السيف: قيل

على حذف حرف الفاء وما : وقيل. أو فعل مضمر تقديره واذكر يوم} ُخشَّعاً{أو } َيخُْرُجونَ ِمَن اَألْجدَاِث{
تول عنهم يا حممد فقد أقمت : وقيل. فإن هلم يوم يدعو الداعي فتول عنهم: عملت فيه من جواب األمر، تقديره
أي أعرض عنهم يوم القيامة وال تسأل عنهم وعن أحواهلم، فإهنم يدعون : وقيل. احلجة وأبصرهم يوم يدعو الداعي

. ظيمال تسأل عما جرى على فالن إذا أخربته بأمر ع: وهو كما تقول. ويناهلم عذاب شديد} إِلَى َشْيٍء ُنكُرٍ{
بإسكان الكاف، وضمها الباقون ومها لغتان } ُنكْرٍ{وقرأ ابن كثري . أي وكل أمر مستقر يوم يدعوا الداعي: وقيل

وقد . والداعي هو إسرافيل عليه السالم. كعسر وعسر وشغل وشغل، ومعناه األمر الفظيع العظيم وهو يوم القيامة
} ُخشَّعاً أَْبَصارُُهْم{. بكسر الكاف وفتح الراء على الفعل اجملهول} رٍإِلَى َشْيٍء ُنِك{روي عن جماهد وقتادة أهنما قرأ 

اخلشوع يف البصر اخلضوع والذلة، وأضاف اخلشوع إىل األبصار ألن أثر العز والذل يتبني يف ناظر اإلنسان؛ قال 
: الشورى[} لِّ َيْنظُُرونَ ِمْن طَْرٍف خَِفيٍّخَاِشِعَني ِمَن الذُّ{: وقال تعاىل] ٩: النازعات[} أَْبصَاُرَها خَاِشَعةٌ{: اهللا تعاىل

باأللف } َخاِشعاً{وقرأ محزة والكسائي وأبو عمرو . وخشع ببصره أي غضه. خشع واختشع إذا ذل: ويقال]. ٤٥
خَاِشعةًً {: والتأنيث حنو} خَاِشعاً أَْبصَاُرُهْم{ : وجيوز يف أمساء الفاعلني إذا تقدمت على اجلماعة التوحيد، حنو



  :قال} ُخشَّعاً أَْبَصارُُهْم{: وجيوز اجلمع حنو] ٤٣: القلم[} أَْبَصارُُهْم
  من إياد بن نزار بن معد... وشباب حسن أوجههم 

فيقبح الوقف على هذا التقدير على } َعنُْهْم{مجع خاشع والنصب فيه على احلال من اهلاء وامليم يف } ُخشَّعاً{و 
على } ُخشَّعٌ أَْبَصارُُهْم{وقرئ } َعْنُهْم{فيوقف على } َيْخُرُجونَ{املضمر يف وجيوز أن يكون حاال من } َعْنُهْم{

  :االبتداء واخلرب، وحمل اجلملة النصب على احلال، كقوله
  وجدته حاضراه اجلود والكرم

َيْوَم {: قال يف موضع آخرو} كَأَنَُّهْم جََراٌد ُمنَْتشٌِر{. أي القبور واحدها جدث} َيْخُرُجونَ ِمَن اَألْجدَاِث{: قوله تعاىل
عند اخلروج من القبور، : فهما صفتان يف وقتني خمتلفني؛ أحدمها] ٤: القارعة[} َيكُونُ النَّاُس كَالْفَرَاشِ الَْمْبثُوِث

خيرجون فزعني ال يهتدون أين يتوجهون، فيدخل بعضهم يف بعض؛ فهم حينئذ كالفراش املبثوث بعضه يف بعض ال 
ُمْهِطِعنيَ {و. فإذا مسعوا املنادي قصدوه فصاروا كاجلراد املنتشر؛ ألن اجلراد له جهة يقصدها: ينجهة له يقصدها الثا

  :ومنه قول الشاعر. معناه مسرعني؛ قاله أبو عبيدة} إِلَى الدَّاعِ
  بدجلة مهطعني إىل السماع... بدجلة دارهم ولقد أراهم 

: يقال. واملعىن متقارب. فاحتني آذاهنم إىل الصوت: عكرمة. ناظرين: ابن عباس. عامدين: قتادة. مقبلني: الضحاك
قال . هطع الرجل يهطع هطوعا إذا أقبل على الشيء ببصره ال يقلع عنه؛ وأهطع إذا مد عنقه وصوب رأسه

  :الشاعر
  ومنر بن سعد يل مطيع ومهطع... تعبدين منر بن سعد وقد أرى 

يعين يوم القيامة } َيقُولُ الْكَاِفُرونَ َهذَا َيْوٌم َعسٌِر{. أي أسرعوأهطع يف عدوه . يف عنقه تصويب خلقة: وبعري مهطع
  .ملا يناهلم فيه من الشدة

َتِصْر فَفََتْحَنا كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ فَكَذَُّبوا َعْبَدَنا َوقَالُوا َمْجُنونٌ َوازُْدجَِر فََدَعا َربَُّه أَنِّي َمْغلُوٌب فَاْن{ ١٧ - ٩: اآلية
ُه َعلَى ذَاِت أَلَْواحٍ وَُدُسرٍ بَْواَب السََّماِء بَِماٍء ُمْنَهِمرٍ َوفَجَّْرَنا اَألْرَض ُعيُوناً فَالْتَقَى الَْماُء َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر َوَحَملَْناأَ

رٍ فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي وَُنذُرِ َولَقَْد َيسَّرَْنا الْقُْرآنَ َتْجرِي بِأَْعيُنَِنا جََزاًء ِلَمْن كَانَ كُِفَر َولَقَْد َترَكَْناَها آَيةً فََهلْ ِمْن ُمدَِّك
  }ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَّكِرٍ

ذكر مجال من وقائع األمم املاضية تأنيسا للنيب صلى اهللا عليه وسلم وتعزية له } كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ{: قوله تعاىل
: بعد قوله} فَكَذَُّبوا{: فإن قلت ما معىن قوله: الزخمشري. يعين نوحا} ذَُّبوا َعْبَدنَافَكَ{.أي قبل قومك } قَْبلَُهْم{.
معناه كذبوا فكذبوا عبدنا؛ أي كذبوه تكذيبا على عقب تكذيب كلما مضى منهم قرن مكذب : ؟ قلت}كَذََّبْت{

لرسل جاحدين للنبوة رأسا تبعه قرن مكذب، أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا؛ أي ملا كانوا مكذبني با
أي زجر عن دعوى النبوة بالسب } َواْزُدجَِر{أي هو جمنون } َوقَالُوا َمْجُنونٌ{. كذبوا نوحا ألنه من مجلة الرسل

أي دعا عليهم حينئذ } فََدَعا َربَُّه{. بلفظ ما مل يسم فاعله ألنه رأس آية } وَاْزُدجَِر{: وقيل إمنا قال. والوعيد بالقتل
إن األنبياء كانوا ال يدعون : وقيل. أي فانتصر يل} فَاْنَتصِْر{أي غلبوين بتمردهم } أَنِّي َمْغلُوٌب{ل رب نوح فقا

أي فأجبنا دعاءه وأمرناه } فَفََتْحَنا أَبَْوابَ السََّماِء بَِماٍء ُمْنَهِمر{. على قومهم باهلالك إال بإذن اهللا عز وجل هلم فيه
  :قال الشاعر. ؛ قاله السدي. أي كثري} بَِماٍء ُمْنَهمِر{السماء باختاذ السفينة وفتحنا أبواب 



  على خري باد من معد وحاضر... أعيين جودا بالدموع اهلوامر 
  :إنه املنصب املتدفق؛ ومنه قول امرئ القيس يصف غيثا: وقيل

  راح متريه الصبا مث انتحى فيه شؤبوب جنوب منهمر
. ومهر له من ماله أي أعطاه. الكالم وأسرع. ومهر أيضا إذا أكثر. ر مهرااهلمر الصب؛ وقد مهر املاء والدمع يهم

: وقرأ ابن عامر ويعقوب. ففتحنا أبواب السماء مباء منهمر من غري سحاب مل يقلع أربعني يوما: قال ابن عباس
إنه اجملرة : وقيل. سعة مسالكهاإنه فتح رتاجها و: مث قيل،. خمففا} فَفََتْحنَا{الباقون . مشددة على التكثري} فَفَتَّْحَنا{

: قال عبيد بن عمري} َوفَجَّْرَنا اَألْرَض ُعيُوناً{. وهي شرج السماء ومنها فتحت مباء منهمر؛ قاله علي رضي اهللا عنه
أوحى اهللا إىل األرض أن خترج ماءها فتفجرت بالعيون، وإن عينا تأخرت فغضب عليها فجعل ماءها مرا أجاجا إىل 

أي على مقدار مل يزد أحدمها على } َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر{أي ماء السماء وماء األرض } فَالَْتقَى الَْماُء{. يوم القيامة
قدر هلم : قال قتادة. مبعىن قضي عليهم} قُِدَر{: وقيل. أي كان ماء السماء واألرض سواء. اآلخر؛ حكاه ابن قتيبة
. قوات قبل األجساد، وكان القدر قبل البالء؛ وتال هذه اآليةكانت األ: وقال حممد بن كعب. إذا كفروا أن يغرقوا

ألهنما ملا اجتمعا صارا : وقيل. وااللتقاء إمنا يكون يف اثنني فصاعدا؛ ألن املاء يكون مجعا وواحدا} التقى املاء{: وقال
ويف : القشريي. ومها خالف املرسوم} فَالَْتقَى الَْماوَاِن{: وقرأ احلسن} فَالَْتقَى الَْماَءاِن{: وقرأ اجلحدري. ماء واحدا

كان ماء السماء باردا مثل الثلج وماء األرض حارا مثل : وقيل. وهي لغة طيء} فَالْتَقَى الَْماَواِن{بعض املصاحف 
ت هبا يعين املسامري اليت دسر: قال قتادة} َوُدُسرٍ{. أي على سفينة ذات ألواح} َوَحَملَْناُه َعلَى ذَاِت أَلْوَاحٍ{. احلميم

وقال احلسن وشهر بن حوشب . السفينة أي شدت؛ وقال القرظي وابن زيد وابن جبري ورواه الواليب عن ابن عباس
هي صدر السفينة اليت تضرب هبا املوج مسيت بذلك ألهنا تدسر املاء أي تدفعه، والدسر الدفع واملخر؛ : وعكرمة

  .الدسر كلكل السفينة: ورواه العويف عن ابن عباس قال

الدسار واحد الدسر وهي خيوط تشد هبا : ويف الصحاح. الدسار خيط من ليف تشد به ألواح السفينة: قال الليثو
والدسر . ودسر أيضا مثل عسر وعسر. }َعلَى ذَاِت أَلَْواحٍ وَُدسُرٍ{: هي املسامري، وقال تعاىل: ألواح السفينة، ويقال

  .ورجل مدسر. ودسره بالرمح. ره البحر دسرا أي يدفعهإمنا هو شيء يدس: الدفع؛ قال ابن عباس يف العنرب
ومنه قول ". هود"وقد مضى يف : حبفظ منا وكالءة: وقيل. بأمرنا: وقيل. أي مبرأى منا} َتْجرِي بِأَعُْينِنَا{: قوله تعاىل

: وقيل. أي باألعني النابعة من األرض: وقيل. بوحينا: وقيل. عني اهللا عليك؛ أي حفظه وكالءته: الناس للمودع
أي جتري بأوليائنا، : وقيل. بأعني أوليائنا من املالئكة املوكلني حبفظها، وكل ما خلق اهللا تعاىل ميكن أن يضاف إليه

أي جعلنا ذلك ثوابا وجزاء لنوح على صربه } جََزاًء ِلَمْن كَانَ كُِفَر{. مرض عني من عيوننا فلم تعده: كما يف اخلرب
كناية عن } َمْن{أي جحد؛ ف } كُِفَر{: الم املفعول له؛ وقيل} ِلمَْن{؛ فالالم يف على أذى قومه وهو املكفور به

وقرأ يزيد بن رومان وقتادة وجماهد . كناية عن اهللا واجلزاء مبعىن العقاب؛ أي عقابا لكفرهم باهللا تعاىل: وقيل. نوح
ق جزاء وعقابا ملن كفر باهللا، وما جنا من الغرق كان الغر: بفتح الكاف والفاء مبعىن} َجَزاًء ِلَمْن كَانَ كُِفَر{ومحيد 

وسبب جناته أن نوحا احتاج إىل خشبة الساج لبناء السفينة فلم ميكنه . غري عوج بن عنق؛ كان املاء إىل حجزته
  .محلها، فحمل عوج تلك اخلشبة إليه من الشام فشكر اهللا له ذلك، وجناه من الغرق

أراد السفينة تركها آية ملن بعد قوم نوح يعتربون هبا : وقيل. يريد هذه الفعلة عربة} آَيةً َولَقَدْ َتَركَْناَها{: قوله تعاىل
أبقاها اهللا بباقردى من أرض اجلزيرة عربة وآية، حىت نظرت إليها أوائل هذه األمة، : قال قتادة. فال يكذبون الرسل



تعظ خائف، وأصله مذتكر مفتعل من الذكر، م} فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ{. وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رمادا
أي } فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي وَُنذُرِ{. فثقلت على األلسنة فقلبت التاء داال لتوافق الذال يف اجلهر وأدغمت الذال فيها

  إنذاري؛

َولَقَْد َيسَّْرَنا {.مجع نذير ونذير مبعىن اإلنذار كنكري مبعىن اإلنكار } ُنذُرِ{: وقيل. إنذاري؛ قال مصدران: قال الفراء
أي سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه؛ فهل من طالب حلفظه فيعان عليه؟ وجيوز أن يكون } الْقُْرآنَ لِلذِّكْرِ

  :إذا رحلها ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه وأجلمه؛ قال: ولقد هيأناه للذكر مأخوذ من يسر ناقته للسفر: املعىن
  هنالك جيزيين الذي كنت أصنع.. .وقمت إليه باللجام ميسرا 

ومل يكن هذا لبين إسرائيل، : ليس من كتب اهللا كتاب يقرأ كله ظاهرا إال القران؛ وقال غريه: وقال سعيد بن جبري
ومل يكونوا يقرؤون التوراة إال نظرا، غري موسى وهارون ويوشع بن نون وعزير صلوات اهللا عليهم، ومن أجل ذلك 

فيسر اهللا تعاىل " التوبة"هلم التوراة عن ظهر قلبه حني أحرقت؛ على ما تقدم بيانه يف سورة  افتتنوا بعزير ملا كتب
على هذه األمة حفظ كتابه ليذكروا ما فيه؛ أي يفتعلوا الذكر، واالفتعال هو أن ينجع فيهم ذلك حىت يصري 

فهل من طالب : الوراق وابن شوذب وقال أبو بكر. قارئ يقرؤه} فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ{. فيهم. كالذات وكالتركيب
إن اهللا تعاىل اقتص يف هذه السورة على هذه : وقيل. خري وعلم فيعان عليه، وكرر يف هذه السورة للتنبيه واإلفهام

األمة أنباء األمم وقصص املرسلني، وما عاملتهم به األمم، وما كان من عقىب أمورهم وأمور املرسلني؛ فكان يف كل 
} َهلْ{ألن } فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ{: مستمع أن لو ادكر، وإمنا كرر هذه اآلية عند ذكر كل قصة بقولهقصة ونبأ ذكر لل

لالستعراض واهلاء } َهلْ{كلمة استفهام تستدعي أفهامهم اليت ركبت يف أجوافهم وجعلها حجة عليهم؛ فالالم من 
  .لالستخراج

ذَابِي وَُنذُرِ إنا إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ رِحياً َصْرَصراً ِفي َيْومِ َنْحسٍ ُمْسَتِمرٍّ كَذََّبْت َعاٌد فَكَْيَف كَانَ َع{  ٢٢ - ١٨: اآلية
  }ذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَّكِرٍَتنْزُِع النَّاَس كَأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخلٍ ُمْنقَِعرٍ فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي َوُنذُرِ َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ لِل

يف هذه السورة يف ستة أماكن } وَُنذُرِ{وقعت } فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي وَُنذُرِ{ .هم قوم هود } كَذََّبْت َعاٌد{: له تعاىلقو
وال . حمذوفة الياء يف مجيع املصاحف، وقرأها يعقوب مثبته يف احلالني، وورش يف الوصل ال غري، وحذف الباقون

} الدَّاعِ{فأما الياء من } َيْدُع{: والواو من قوله] ٥: القمر[} ْغنِ النُّذُُرفََما ُت{: خالف يف حذف الياء من قوله
. األول فأثبتها يف احلالني ابن حميصن ويعقوب ومحيد والبزي، وأثبتها ورش وأبو عمرو يف الوصل، وحذف الباقون

ا أبو عمرو ونافع يف الوصل، وحذفها الثانية فأثبتها يعقوب وابن حميصن وابن كثري يف احلالني، وأثبته} الدَّاعِ{وأما 
وقد مضى . شديدة الصوت: وقيل. أي شديدة الربد؛ قاله قتادة والضحاك} إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ رِحياً صَْرَصراً{الباقون 

انوا أي يف يوم ك: وقال ابن عباس. أي يف يوم كان مشؤوما عليهم} ِفي َيْومِ َنْحسٍ ُمْسَتمِرٍّ{". حم السجدة"يف 
وقرأ . كان آخر أربعاء يف الشهر أفىن صغريهم وكبريهم: ابن عباس. قيل يف يوم أربعاء: الزجاج. يتشاءمون به

ِفي {و ]. ١٦: فصلت[} ِفي أَيَّامٍ َنِحسَاٍت{بكسر احلاء وقد مضى القول فيه يف فصلت } َنْحسٍ{هارون األعور 
استمر هبم : وقيل. ليهم بنحوسه، واستمر عليهم فيه العذاب إىل اهلالكأي دائم الشؤم استمر ع} َيْومِ َنْحسٍ ُمْسَتمِرٍّ

مر الشيء : وكذا حكى الكسائي أن قوما قالوا هو من املرارة؛ يقال. كان مرا عليهم: وقال الضحاك. إىل نار جهنم
هو من املرة : قيلوقد . والذي يذاق قد يكون مرا} فَذُوقُوا{: وقد قال . وأمر أي كان كالشيء املر تكرهه النفوس

فإذا : فإن قيل. أي يف يوم حنس مستمر مستحكم الشؤم كالشيء احملكم الفتل الذي ال يطاق نقضه. مبعىن القوة



كان يوم األربعاء يوم حنس مستمر فكيف يستجاب فيه الدعاء؟ وقد جاء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استجيب له 
ما جاء يف خرب  -واهللا أعلم  -فاجلواب . حديث جابر بذلك" البقرة"وقد مضى يف . فيه فيما بني الظهر والعصر

أتاين جربيل فقال إن اهللا يأمرك أن تقضي باليمني مع الشاهد : "يرويه مسروق عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  "وقال يوم األربعاء يوم حنس مستمر

ه حنس على الفجار واملفسدين؛ كما كانت األيام ومعلوم أنه مل يرد بذلك أنه حنس على الصاحلني، بل أراد أن
النحسات املذكورة يف القران؛ حنسات على الكفار من قوم عاد ال على نبيهم واملؤمنني به منهم، وإذا كان كذلك مل 

يبعد أن ميهل الظامل من أول يوم األربعاء إىل أن تزول الشمس، فإذا أدبر النهار ومل حيدث رجعة استجيب دعاء 
وم عليه، فكان اليوم حنسا على الظامل؛ ودعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا كان على الكفار، وقول جابر يف املظل

  .واهللا أعلم. إشارة إىل هذا" مل ينزل يب أمر غليظ"حديثه 
م اقتالع قلعتهم من حتت أقدامه: قيل. يف موضع الصفة للريح أي تقلعهم من مواضعهم} َتنْزُِع النَّاَس{: قوله تعاىل

كانت تقلعهم من األرض، فترمي هبم على رؤوسهم فتندق أعناقهم وتبني رؤوسهم : وقال جماهد. النخلة من أصلها
: وقال حممد بن كعب عن أبيه قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. تنزع الناس من البيوت: وقيل. عن أجسادهم

وها فكانت الريح تنزعهم منها وتكسرهم، وتبقى حفروا حفرا ودخل: وقيل". انتزعت الريح الناس من قبورهم"
يروى أن سبعة منهم حفروا حفرا وقاموا . تلك احلفر كأهنا أصول خنل قد هلك ما كان فيها فتبقى مواضعها منقعرة

ملا هاجت الريح قام نفر سبعة من عاد مسي لنا منهم ستة من أشد عاد : قال ابن إسحاق. فيها لريدوا الريح
مرو بن احللى واحلرث بن شداد واهللقام وابنا تقن وخلجان بن سعد فأوجلوا العيال يف شعب بني وأجسمها منهم ع

جبلني، مث اصطفوا على باب الشعب لريدوا الريح عمن يف الشعب من العيال، فجعلت الريح جتعفهم رجال رجال، 
  :فقالت امرأة من عاد

  ـن حلي واهلنيات... ذهب الدهر بعمرو بـ 
  ـقام طالع الثنيات... هللـ مث باحلرث وا

  يح أيام البليات... والذي سد مهب الر 

يف الكالم حذف، واملعىن تنزع الناس فتتركهم كأهنم أعجاز خنل منقعر؛ فالكاف يف موضع نصب : الطربي
الكاف يف موضع نصب على احلال، واملعىن تنزع الناس واملعىن تنزع الناس مشبهني بأعجاز : الزجاج. باحملذوف

واألعجاز مجع عجز وهو مؤخر الشيء، وكانت عاد موصوفني بطول . والتشبيه قيل إنه للحفر اليت كانوا فيها. لخن
للفظ النخل وهو من اجلمع الذي يذكر } أَْعجَاُز َنْخلٍ ُمْنقَعِرٍ{: وقال. القامة، فشبهوا بالنخل انكبت لوجوهها

قعرت البئر أي : الكسائي. ا قلعتها من أصلها فانقعرتاملنقلع من أصله؛ قعرت الشجرة قعر: واملنقعر. ويؤنث
. وأقعرت البئر جعلت هلا قعرا. نزلت حىت أنتهيت إىل قعرها، وكذلك اإلناء إذا شربت ما فيه حىت انتهيت إىل قعره

رق ما الف: سئل املربد حبضرة إمساعيل القاضي عن ألف مسألة هذه من مجلتها، فقيل له: وقال أبو بكر بن األنباري
: ، وقوله]٢٢: يونس[} َجاَءْتَها رِيٌح عَاِصٌف{و ] ٨١: األنبياء[} َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح َعاِصفَةً{: بني قوله تعاىل

كلما ورد عليك من هذا الباب فإن : ؟ فقال} أَْعجَاُز َنْخلٍ ُمْنقَِعرٍ{و ] ٧: احلاقة[} كَأَنَُّهْم أَْعجَاُز َنْخلٍ َخاوِيٍَة{
. إن النخل والنخيل مبعىن يذكر ويؤنث، كما ذكرنا: وقيل. اللفظ تذكريا، أو إىل املعىن تأنيثا شئت رددته إىل

  .تقدم} فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي َوُنذُرِ َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ لِلذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَّكِرٍ{



نَّا وَاِحداً نَتَّبُِعُه إِنَّا إِذاً لَِفي َضاللٍ َوُسُعرٍ أَأُلِْقَي الذِّكُْر َعلَْيِه ِمْن َبْينَِنا َبلْ كَذََّبْت ثَُمودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أََبَشراً ِم{ ٢٣: اآلية
  }ُهَو كَذَّاٌب أَِشٌر َسَيْعلَُمونَ غَداً َمنِ الْكَذَّاُب اَألشُِر

فَقَالُوا {أو كذبوا باآليات اليت هي النذر هم قوم صاحل كذبوا الرسل ونبيهم، } كَذََّبْت ثَُموُد بِالنُّذُرِ{: قوله تعاىل
بالرفع " أبشر"وقرأ أبو األشهب وابن السميقع وأبو السمال العدوي . وندع مجاعة} أََبَشراً ِمنَّا َواِحداً َنتَّبُِعُه

وقرأ أبو  .الباقون بالنصب على معىن أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه} َنتَّبِعُُه{كذلك رفع باالبتداء واخلرب } وَاِحٌد{
  :السمال

أينبأ بشر منا، : كأنه قال} أَأُلِْقَي{بإضمار فعل يدل عليه } أََبشٌَر{بالنصب، رفع } ِمنَّا وَاِحداً{بالرفع } أََبشٌَر{
والناصب له الظرف، والتقدير أينبأ بشر كائن منا } ِمنَّا{جيوز أن يكون حاال من املضمر يف } وَاِحداً{: وقوله

أي ذهاب عن } إِنَّا إِذاً لَِفي َضاللٍ{. منفردا ال ناصر له} َنتَّبِعُُه{يكون حاال من الضمري يف منفردا؛ وجيوز أن 
قال . ناقة مسعورة، أي كأهنا من شدة نشاطها جمنونة، ذكره ابن عباس: أي جنون، من قوهلم} َوسُُعرٍ{الصواب 

  :الشاعر يصف ناقته
  ع من السري متعبذميل وإيقا... ختال هبا سعرا إذا السفر هزها 
إذا ارتفع السري عن العنق قليال فهو التزيد، فإذا ارتفع عن ذلك فهو : قال أبو عبيد. الذميل ضرب من سري اإلبل
. وال يذمل بعري يوما وليلة إال مهري قاله ج: قال األصمعي. ذمل ويذمل ويذمل ذميال: الذميل، مث الرسيم؛ يقال
  :قال. يف احتراق: السدي. بعد احلق: جماهد. وقاله الفراء السعر العذاب،: وقال ابن عباس أيضا

  ومن احلب جنون مستعر... أصحوت اليوم أم شاقتك هر 
والبعري اجملنون يذهب كذا وكذا ملا يتلهب به من . هو مجع سعري وهو هليب النار: أبو عبيدة. أي متقد وحمترق

  .اإنا إذا لفي شقاء وعناء مما يلزمن: ومعىن اآلية. احلدة
أي خصص بالرسالة من بني ال مثود وفيهم من هو أكثر ماال وأحسن } أَأُلِْقيَ الذِّكُْر َعلَْيِه ِمْن َبْينَِنا{: قوله تعاىل
أي ليس كما يدعيه وإمنا يريد أن يتعاظم ويلتمس التكرب } بََلْ ُهَو كَذَّاٌب أَِشٌر{. وهو استفهام معناه اإلنكار! حاال؟

فرس أشر إذا كان مرحا نشيطا قال امرؤ القيس : يقال. واألشر املرح والتجرب والنشاط. علينا من غري استحقاق
  :يصف كلبا

  مسيع بصري طلوب نكر... فيدركنا فغم داجن 
  تبوع أريب نشيط أشر... ألص الضروس حين الضلوع 

  :واألشر البطر؛ قال الشاعر. بطر} أَشٌِر{: وقيل
  بل ما تدرون من فتح القرىومن ق... أشرمت بلبس اخلز ملا لبستم 

  :وقد أشر بالكسر يأشر أشرا فهو أشر وأشران، وقوم أشارى مثل سكران وسكارى؛ قال الشاعر
  وقد أزهف الطعن أبطاهلا... وخلت وعوال أشارى هبا 

يبايل ما األشر الذي ال : وقال ابن زيد وعبدالرمحن بن محاد. إنه املتعدي إىل منزلة ال يستحقها؛ واملعىن واحد: وقيل
أي } َسَيْعلَُمونَ غَداً{. بفتح الشني وتشديد الراء يعين به أشرنا وأخبثنا} أَشَرٌّ{وقرأ أبو جعفر وأبو قالبة . قال

وقرأ ابن عامر ومحزة بالتاء على أنه من قول . سريون العذاب يوم القيامة، أو يف حال نزول العذاب هبم يف الدنيا
على التقريب على عادة } غَداً{: وقوله. الياء إخبار من اهللا تعاىل لصاحل عنهمالباقون ب. صاحل هلم على اخلطاب



  :إن مع اليوم غدا؛ قال: الناس يف قوهلم للعواقب
  من مل يكن ميتا يف اليوم مات غدا... للموت فيها سهام غري خمطئة 

  :وقال الطرماح
  وقبل اضطراب النفس بني اجلوانح... أال علالين قبل نوح النوائح 

  إذا راح أصحايب ولست برائح... وقبل غد يا هلف نفسي على غد 
بفتح الشني وتشديد الراء } اَألشَرُّ{وقرأ أبو قالبة } َمنِ الْكَذَّابُ اَألشُِر{. وإمنا أراد وقت املوت ومل يرد غدا بعينه

  :الشعر؛ كقول رؤية ال تكاد العرب تتكلم باألشر واألخري إال يف ضرورة: قال أبو حامت. جاء به على األصل
  بالل خري الناس وابن األخري

] ١١٠: آل عمران[ } كُْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ{: وإمنا يقولون هو خري قومه، وهو شر الناس؛ قال اهللا تعاىل
وعن جماهد وسعيد . ف الراءوعن أيب حيوة بفتح الشني وختفي]. ٧٥: مرمي[} فََسَيْعلَُمونَ َمْن ُهَو َشرٌّ َمكَاناً{: وقال

  .ومثله رجل حذر وحذر} اَألشُِر{وهو معىن : بن جبري ضم الشني والراء والتخفيف، قال النحاس
ْربٍ ُمْحَتَضٌر  ِشإِنَّا مُْرِسلُو الْنَّاقَِة ِفْتَنةً لَُهْم فَاْرَتقِْبُهْم وَاْصطَبِْر َوَنبِّئُْهْم أَنَّ الَْماَء ِقْسَمةٌ َبْينَُهْم كُلُّ{ ٣٢ - ٢٧: اآلية

فَكَانُوا كََهِشيمِ الُْمْحَتِظرِ فََناَدْوا َصاحَِبُهْم فََتَعاطَى فََعقََر فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي وَُنذُرِ إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم َصْيَحةً َواِحَدةً 
  }َولَقَْد َيسَّرَْنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ

أي خمرجوها من اهلضبة اليت سألوها، فروي أن صاحلا صلى ركعتني ودعا فانصدعت } نَّا مُْرِسلُو الْنَّاقَِةإِ{: قوله تعاىل
} فَاْرَتِقبُْهْم{. أي اختبارا وهو مفعول له} فِْتَنةً لَُهْم{. الصخرة اليت عينوها عن سنامها، فخرجت ناقة عشراء وبراء

على أذاهم، وأصل الطاء يف اصطرب تاء فتحولت طاء لتكون موافقة  أي اصرب} وَاْصطَبِْر{. أي انتظر ما يصنعون
أي بني ال مثود وبني الناقة، هلا يوم وهلم يوم، } أَنَّ الَْماَء ِقْسَمةٌ َبيَْنُهْم{أي أخربهم } َوَنبِّئُْهْم{. للصاد يف اإلطباق
كان يوم شرهبم ال : قال ابن عباس]. ١٥٥: راءالشع[} لََها ِشْرٌب وَلَكُمْ ِشْربُ َيْومٍ َمْعلُومٍ {: كما قال تعاىل

. تشرب الناقة شيئا من املاء وتسقيهم لبنا وكانوا يف نعيم، وإذا كان يوم الناقة شربت املاء كله فلم تبق هلم شيئا
ملا : قالوروى أبو الزبري عن جابر . ألن العرب إذا أخربوا عن بين ادم مع البهائم غلبوا بين ادم} َبْينَُهْم{: وإمنا قال

أيها الناس ال تسألوا يف هذه اآليات هؤالء قوم : "نزلنا احلجر يف مغزى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تبوك، قال
  صاحل سألوا نبيهم أن يبعث اهللا هلم ناقة فبعث اهللا عز وجل

" يشربون يوم غبهاإليهم الناقة فكانت ترد من ذلك الفج فتشرب ماءهم يوم وردها وحيلبون منها مثل الذي كانوا 
احلظ من املاء؛ ويف  -بالكسر  -الشرب } كُلُّ شِْربٍ ُمْحَتضٌَر. َونَبِّئُْهمْ أَنَّ الَْماَء ِقْسَمةٌ بَْيَنُهْم{: وهو معىن قوله تعاىل

أي حيضره } ُمحَْتضٌَر{ومعىن . وأصله يف سقي اإلبل، ألن آخرها يرد وقد نزف احلوض" آخرها أقلها شربا: "املثل
إن مثود حيضرون املاء : وقال جماهد. هو له؛ فالناقة حتضر املاء يوم وردها، وتغيب عنهم يوم وردهم؛ قاله مقاتلمن 

  .يوم غبها فيشربون، وحيضرون اللنب يوم وردها فيحتلبون
: فعل؛ من قوهلمومعىن تعاطى تناول ال} فََتعَاطَى فََعقََر{يعين باحلض على عقرها } فَنَاَدْوا َصاِحَبُهْم{: قوله تعاىل

  :عطوت أي تناولت؛ ومنه قول حسان
  بزجاجة أرخامها للمفصل... كلتامها حلب العصري فعاطين 

فكمن هلا يف أصل شجرة على طريقها فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها، مث شد عليها : قال حممد بن إسحاق



ها مث حنرها، وانطلق سقبها حىت أتى حتدر سقبها من بطن: بالسيف فكشف عرقوهبا، فخرت ورغت رغاءة واحدة
قد انتهكتم : صخرة يف رأس جبل فرغا مث الذ هبا، فأتاهم صاحل عليه السالم؛ فلما رأى الناقة قد عقرت بكى وقال

وكان الذي عقرها أمحر : قال ابن عباس. بيان هذا املعىن" األعراف"وقد مضى يف . حرمة اهللا فأبشروا بعذاب اهللا
  :وقال األفوه األودي. ويقال يف امسه قدار ابن سالف. قفىأزرق أشقر أكشف أ

  على الغواية أقوام فقد بادوا... أو قبله كقدار حني تابعه 
  :والعرب تسمي اجلزار قدارا تشبيها بقدار بن سالف مشؤوم ال مثود؛ قال مهلهل

  ضرب القدار نقيعة القدام... إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم 

  :وذكره زهري فقال
  كأمحر عاد مث ترضع فتفطم... ح لكم غلمان أشأم كلهم فتنت

  .يريد احلرب؛ فكىن عن مثود بعاد
فَكَاُنوا {". هود"يريد صيحة جربيل عليه السالم، وقد مضى يف } إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم َصْيَحةً َواِحدَةً{: قوله تعاىل

الباقون بالكسر أرادوا . بفتح الظاء أرادو احلظرية} الُْمْحتَظَرِ{ة وقرأ احلسن وقتادة وأبو العالي} كََهِشيمِ الُْمْحَتظِرِ
فمن كسره جعله الفاعل } كََهشِيمِ الُْمْحتَِظرِ{وقرئ . واحملتظر الذي يعمل احلظرية: ويف الصحاح. صاحب احلظرية

أواه مسى أمواله حظرية : قال أبو عبيد. إنه لنكد احلظرية: ويقال للرجل القليل اخلري. ومن فتحه جعله املفعول به
فهو مصدر، واملعىن } الُْمْحَتظَرِ{من فتح الظاء من : املهدوي. ألنه حظرها عنده ومنعها، وهي فعيلة مبعىن مفعولة

هو الرجل } الُْمْحَتظَرِ{: قال ابن عباس. هو الشجر املتخذ منه احلظرية" احملتظر"وجيوز أن يكون . كهشيم االحتظار
  :قال. لشجر والشوك؛ فما سقط من ذلك وداسته الغنم فهو اهلشيمجيعل لغنمه حظرية با

  تشب بغرقد بال هشيم... أثرن عجاجة كدخان نار 
هو : وقال سعيد بن جبري. كالعظام النخرة احملترقة، وهو قول قتادة: وعنه أيضا. كحشيش تأكله الغنم: وعنه

هو ما تناثر من احلظرية إذا ضربتها بالعصا، وهو فعيل : وقال سفيان الثوري. التراب املتناثر من احليطان يف يوم ريح
واحلظر املنع، واحملتظر املفتعل يقال . العرب تسمي كل شيء كان رطبا فيبس هشيما: مبعىن مفعول وقال ابن زيد

احتظر على إبله وحظر أي مجع الشجر ووضع بعضه فوق بعض ليمنع برد الريح والسباع عن إبله؛ قال : منه
  :الشاعر

  كأن عظامها خشب اهلشيم... رى جيف املطي جبانبيه ت

أهنم كانوا مثل القمح الذي ديس وهشم؛ فاحملتظر على هذا الذي يتخذ حظرية على زرعه، : وعن ابن عباس
  }َولَقَدْ َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ{. واهلشيم فتات السنبلة والتنب

ْنِدَنا َبْت قَْوُم لُوٍط بِالنُّذُرِ إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم حَاِصباً إِالَّ آلَ لُوٍط َنجَّْيَناُهْم بَِسَحرٍ نِْعَمةً ِمْن ِعكَذَّ{ ٤٠ - ٣٣: اآلية
فَطََمْسَنا أَْعُينَُهْم فَذُوقُوا َعذَابِي كَذَِلَك َنْجزِي َمْن َشكََر َولَقَْد أَْنذََرُهمْ َبطْشََتَنا فََتَماَرْوا بِالنُّذُرِ َولَقَدْ َراَودُوُه َعْن َضْيِفِه 
  }رِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍَوُنذُرِ َولَقَدْ صَبََّحُهمْ ُبكَْرةً َعذَاٌب ُمْسَتِقرٌّ فَذُوقُوا َعذَابِي وَُنذُرِ َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْ

أي رحيا } إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم حَاِصباً{. لوط أيضا ملا كذبوا لوطاخرب عن قوم } كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط بِالنُّذُرِ{: قوله تعاىل
ويف . احلاصب احلجارة: وقال أبو عبيدة. احلاصب احلصباء يف الريح: ترميهم باحلصباء وهي احلصى؛ قال النضر

  :واحلاصب الريح الشديدة اليت تثري احلصباء وكذلك احلصبة؛ قال لبيد: الصحاح



  أذياهلا كل عصوف حصبه... ن خوت من أهلها جرت عليها أ
  :وقال الفرزدق. عصفت الريح أي اشتدت فهي ريح عاصف وعصوف

  حباصب كنديف القطن منثور... مستقبلني مشال الشام تضربنا 
ألنه نكرة، ولو  إمنا أجراه: قال األخفش} َنجَّْينَاُهْم بَِسَحرٍ{يعين من تبعه على دينه ومل يكن إال بنتاه } إِالَّ آلَ لُوٍط{

اْدُخلُوا ِمْصَر {: ملا نكره، فلما عرفه يف قوله] ٦١: البقرة[} اهبطوا مصرا{: أراد سحر يوم بعينه ملا أجراه، ونظريه
إذا كان نكرة يراد به سحر من األسحار } ِسْحٌر{: مل جيره، وكذا قال الزجاج] ٩٩: يوسف[} إِنْ َشاَء اللَُّه

  ا أردت سحر بومكيصرف، تقول أتيته سحرا، فإذ

هو ما بني آخر الليل وطلوع الفجر، وهو يف كالم : والسحر. أتيته سحر يا هذا، وأتيته بسحر: مل تصرفه، تقول
نِْعَمةً ِمْن {. العرب اختالط سواد الليل ببياض أول النهار؛ ألن يف هذا الوقت يكون خماييل الليل وخماييل النهار

. أي من امن باهللا وأطاعه} كَذَِلَك َنْجزِي َمْن َشكََر{. بنتيه؛ فهو نصب ألنه مفعول بهإنعاما منا على لوط وا} ِعْنِدنَا
أي شكوا فيما } فََتَمارَْوا بِالنُّذُرِ{عقوبتنا وأخذنا إياهم بالعذاب } بَطَْشَتنَا{يعين لوطا خوفهم } َولَقَْد أَْنذَرَُهْم{

أي أرادوا منه متكينهم ممن كان } َولَقَْد َراَوُدوُه َعْن َضْيفِِه{. أنذرهم به الرسول ومل يصدقوه، وهو تفاعل من املرية
. راودته على، كذا مراودة وروادا أي أردته: يقال. أتاه من املالئكة يف هيئة األضياف طلبا للفاحشة على ما تقدم

أي " حدكم فلريتد لبولهإذا بال أ: "وراد الكأل يروده رودا وريادا، وارتاده أرتيادا مبعىن أي طلبه؛ ويف احلديث
صارت : وقيل. يروى أن جربيل عليه السالم ضرهبم جبناحه فعموا} فَطََمْسَنا أَْعيَُنُهْم{. يطلب مكانا لينا أو منحدرا

ال، بل أعماهم : وقيل. أعينهم كسائر الوجه ال يرى هلا شق، كما تطمس الريح األعالم مبا تسفي عليها من التراب
لقد رأيناهم : طمس اهللا على أبصارهم فلم يروا الرسل؛ فقالوا: قال الضحاك. فلم يروهماهللا مع صحة أبصارهم 

أي فقلنا هلم ذوقوا، واملراد من هذا } فَذُوقُوا َعذَابِي وَُنذُرِ{. حني دخلوا البيت فأين ذهبوا؟ فرجعوا ومل يروهم
أي دائم عام استقر } حَُهْم ُبكَْرةً َعذَاٌب ُمْستَِقرٌَّولَقَدْ صَبَّ{. األمر اخلرب؛ أي فأذقتهم عذايب الذي أنذرهم به لوط

هنا } ُبكْرَةً{و . وذلك العذاب قلب قريتهم عليهم وجعل أعالها أسفلها. فيهم حىت يفضي هبم إىل عذاب اآلخرة
لكوا العذاب الذي نزل، هبم من طمس األعني غري العذاب الذي أه} فَذُوقُوا َعذَابِي َوُنذُرِ{. نكرة فلذلك صرفت

  .تقدم} َولَقَدْ َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَّكِرٍ{. به فلذلك حسن التكرير 
  }َولَقَْد َجاَء آلَ ِفْرَعْونَ النُّذُُر كَذَّبُوا بِآياِتَنا كُلَِّها فَأََخذَْناُهْم أَْخذَ َعزِيزٍ ُمقَْتِدرٍ{ ٤١: اآلية

. وقد يطلق لفظ اجلمع على االثنني. موسى وهرون} النُّذُُر{يعين القبط و } ِفْرَعْونَ النُّذُُرَولَقَدْ َجاَء آلَ {: قوله تعاىل
معجزاتنا الدالة على توحيدنا ونبوة أنبيائنا؛ وهى العصا، واليد، والسنون، والطمسة، والطوفان، } كَذَُّبوا بِآياتَِنا{

. الرسل؛ فقد جاءهم يوسف وبنوه إىل أن جاءهم موسى} النُّذُُر{: وقيل. واجلراد، والقمل، والضفادع، والدم
  .أي قادر على ما أراد} ُمقَْتِدرٍ{أي غالب يف انتقامه } فَأََخذَْناُهْم أَْخذَ َعزِيزٍ{. اإلنذار} النُّذُُر{: وقيل
َيقُولُونَ َنْحُن َجِميٌع ُمنَْتِصٌر سَُيْهَزُم الَْجْمعُ  أَكُفَّارُكُْم خَْيٌر ِمْن أُولَِئكُْم أَْم لَكُْم َبَراَءةٌ ِفي الزُُّبرِ أََْم{ ٤٦ - ٤٣: اآلية

  }َوُيَولُّونَ الدُُّبَر َبلِ السَّاَعةُ َمْوِعدُُهْم َوالسَّاَعةُ أَدَْهى َوأَمَرُّ
: لوقي. أراد كفار أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. خاطب العرب} أَكُفَّاُركُْم خَْيٌر ِمْن أُولَِئكُْم{: قوله تعاىل

استفهام، وهو استفهام إنكار ومعناه النفي؛ أي ليس كفاركم خريا من كفار من تقدم من األمم الذين أهلكوا 
أم لكم : وقال ابن عباس. أي يف الكتب املنزلة على األنبياء بالسالمة من العقوبة} أَْم لَكُْم بََراَءةٌ ِفي الزُُّبرِ{. بكفرهم



أي مجاعة ال تطاق لكثرة عددهم وقوهتم، ومل يقل } أَْم لَكُمْ َبَراَءةٌ ِفي الزُّبُرِ{ .يف اللوح احملفوظ براءة من العذاب
أي مجع كفار مكة، وقد كان ذلك يوم بدر } َسُيْهَزُم الَْجمُْع{: " منتصرين اتباعا لرؤوس اآلي؛ فرد اهللا عليهم فقال

} َسَنْهزُِم{وقرأ رويس عن يعقوب . بالرفع} الَْجمُْع{بالياء على ما مل يسم فاعله } َسُيْهزَُم{وقراءة العامة . وغريه
وقرأ عيسى وابن إسحاق . قراءة العامة بالياء على اخلرب عنهم} َوُيَولُّونَ الدُّبَُر{. نصبا} الَْجْمَع{بالنون وكسر الزاي 
  اسم جنس كالدرهم} الدُّبَُر{و . بالتاء على اخلطاب} َويَُولُّونَ{ورويس عن يعقوب 

ضرب أبو جهل فرسه يوم بدر فتقدم من الصف : وقال مقاتل. فوحد واملراد اجلمع ألجل رؤوس اآلي والدينار
. }سَُيْهَزُم الَْجْمُع َويَُولُّونَ الدُُّبَر. َنْحُن َجمِيٌع ُمْنَتِصٌر{: حنن ننتصر اليوم من حممد وأصحابه؛ فأنزل اهللا تعاىل: وقال

كنت ال أدرى أي } سَُيْهَزُم الَْجْمُع َويَُولُّونَ الدُُّبَر{: ملا نزل قوله تعاىل :وقال سعيد بن جبري قال سعد بن أيب وقاص
اللهم إن قريشا جاءتك : "اجلمع ينهزم، فلما كان يوم بدر رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يثب يف الدرع ويقول

. فعرفت تأويلها} الَْجْمُع َويَُولُّونَ الدُُّبَرَسيُْهَزُم { -مث قال  -" حتادك وحتاد رسولك بفخرها وخيالئها فأخنهم الغداة
أي أتى عليه : أخىن عليه الدهر. وهذا من معجزات النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه أخرب عن غيب فكان كما أخرب

  :وأهلكه، ومنه قول النابغة
  أخىن عليه الذي أخىن على لبد

ويف . اآلية وبني بدر سبع سنني؛ فاآلية على هذا مكيةكان بني نزول هذه : قال ابن عباس. أفسدت: وأخنيت عليه
لقد أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم مبكة وإين جلارية : البخاري عن عائشة أم املؤمنني رضى اهللا عنها قالت

ه وسلم قال وهو يف قبة وعن ابن عباس أن النيب صلى اهللا علي. }َبلِ السَّاَعةُ َمْوِعدُُهْم َوالسَّاَعةُ أَدَْهى َوأَمَرُّ{: ألعب
: فأخذ أبو بكر رضي اهللا عنه بيده وقال" أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت مل تعبد بعد اليوم أبدا: "له يوم بدر

َسيُْهَزُم الَْجْمُع َويَُولُّونَ الدُُّبَر َبلِ {: حسبك يا رسول اهللا فقد أحلحت على ربك؛ وهو يف الدرع فخرج وهو يقول
من الداهية } أَدَْهى{و. أي أدهى وأمر مما حلقهم يوم بدر} َوالسَّاَعةُ أَدَْهى َوأَمَرُّ{. يريد القيامة. }ِعُدُهْمالسَّاَعةُ َمْو

دهته داهية دهواء ودهياء وهي : وقال ابن السكيت. دهاه أمر كذا أي أصابه دهوا ودهيا: وهي األمر العظيم؛ يقال
  .توكيد هلا

ِمَني ِفي َضاللٍ َوُسُعرٍ َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوِههِْم ذُوقُوا َمسَّ َسقَرَ إِنَّا كُلَّ إِنَّ الُْمْجرِ{ ٤٩ - ٤٧: اآلية
  }َشْيٍء َخلَقَْناهُ بِقََدرٍ

جنون على ما : وقيل. أي احتراق} َوُسعُرٍ{أي يف حيدة عن احلق و } إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َضاللٍ َوسُُعرٍ{: قوله تعاىل
يف صحيح مسلم عن أيب هريرة } َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوهِهِْم ذُوقُوا َمسَّ سَقََر{. تقدم يف هذه السورة

َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى {: جاء مشركو قريش خياصمون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القدر فنزلت: قال
وروى . حديث حسن صحيح: خرجه الترمذي أيضا وقال} َسقَرَ إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقْنَاُه بِقََدرٍ ُوُجوِههِْم ذُوقُوا َمسَّ
ومسعت عبداهللا بن عمر : قال. كل شيء بقدر: أدركت ناسا من أصحاب رسول اهللا يقولون: مسلم عن طاوس قال

وهذا إبطال " أو الكيس والعجز -كل شيء بقدر حىت العجز والكَيس : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: يقول
اسم من أمساء } َسقََر{و . أي يقال هلم ذوقوا، ومسها ما جيدون من األمل عند الوقوع فيها} ذُوقُوا{. ملذهب القدرية

وقال . الطبق السادس من جهنم} َسقََر{: وقال عطاء. جهنم ال ينصرف؛ ألنه اسم مؤنث معرفة، وكذا لظى وجهنم
  .شديد احلر: ويوم مسمقر ومصمقر. سقرته الشمس وصقرته لوحته من} سَقََر{: قطرب 



. بالرفع على االبتداء} كُلُّ{وقرأ أبو السمال . بالنصب} كُلَّ{قراءة العامة } إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ{: قوله تعاىل
، والنصب أدل على العموم يف ومن نصب فبإضمار فعل وهو اختيار الكوفيني؛ ألن إن تطلب الفعل فهي به أوىل

وال يصح . املفسر وأظهرت األول لصار إنا خلقنا كل شيء بقدر} َخلَقَْناُه{املخلوقات هللا تعاىل؛ ألنك لو حذفت 
  .كون خلقناه صفة لشيء؛ ألن الصفة ال تعمل فيما قبل املوصوف، وال تكون تفسريا ملا يعمل فيما قبله

اهللا سبحانه قدر األشياء؛ أي علم مقاديرها وأحواهلا وأزماهنا قبل إجيادها، مث  الذي عليه أهل السنة أن -الثالثة 
أوجد منها ما سبق يف علمه أنه يوجده على حنو ما سبق يف علمه، فال حيدث حدث يف العامل العلوي والسفلي إال 

اكتساب وحماولة ونسبة وهو صادر عن علمه تعاىل وقدرته وإرادته دون خلقه، وأن اخللق ليس هلم فيها إال نوع 
وإضافة، وأن ذلك كله إمنا حصل هلم بتيسري اهللا تعاىل وبقدرته وتوفيقه وإهلامه، سبحانه ال إله إال هو، وال خالق 

قال أبو . غريه؛ كما نص عليه القران والسنة، ال كما قالت القدرية وغريهم من أن األعمال إلينا واآلجال بيد غرينا
األعمال إلينا واآلجال بيد غرينا؛ : وفد جنران على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالواقدم : ذر رضي اهللا عنه

أنتم : "يا حممد يكتب علينا الذنب ويعذبنا؟ فقال: فقالوا} إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ{: فنزلت هذه اآليات إىل قوله
  ".خصماء اهللا يوم القيامة

إن جموس هذه األمة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عبداهللا رضي اهللا عنه قالروى أبو الزبري عن جابر 
خرجه ابن ". املكذبون بأقدار اهللا إن مرضوا فال تعودهم وإن ماتوا فال تشهدوهم وإن لقيتموهم فال تسلموا عليهم

صنفان من أميت ليس : "عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: وخرج أيضا عن ابن عباس وجابر قاال. ماجة يف سننه
وحدثنا إبراهيم بن شريك الكويف قال حدثنا عقبة : وأسند النحاس" . هلم يف اإلسالم نصيب أهل اإلرجاء والقدر

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن مكرم الضيب قال حدثنا يونس بن بكري عن سعيد ابن ميسرة عن أنس قال
ويف صحيح " خلري والشر بأيدينا ليس هلم يف شفاعيت نصيب وال أنا منهم وال هم مينالقدرية الذين يقولون ا: "وسلم

والذي حيلف به عبداهللا بن عمر لو أن : مسلم أن ابن عمر تربأ منهم وال يتربأ إال من كافر، مث أكد هذا بقوله
َوَما َمَنعَُهْم أَنْ {:  يف املنافقنيوهذا مثل قوله تعاىل. ألحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل اهللا منه حىت يؤمن بالقدر

قال النيب صلى اهللا : وقال أبو هريرة. وهذا واضح] ٥٤: التوبة[} ُتقَْبلَ مِْنُهْم َنفَقَاتُُهْم إِلَّا أَنَُّهْم كَفَرُوا بِاللَِّه وَبَِرسُوِلِه
  ".اإلميان بالقدر يذهب اهلم واحلزن: "عليه وسلم

 ا إِلَّا َواِحَدةٌ كَلَْمحٍ بِالَْبَصرِ َولَقَْد أَْهلَكَْنا أَشَْياَعكُْم فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ َوكُلُّ َشْيٍء فََعلُوُه ِفيَوَما أَْمرَُن{ ٥٥ - ٥٠: اآلية
  }ِدرٍقَْتالزُُّبر َوكُلُّ َصِغريٍ َوكَبِريٍ ُمْستَطٌَر إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َونََهرٍ ِفي َمقَْعِد ِصْدقٍ عِْنَد َمِليٍك ُم

. أي قضائي يف خلقي أسرع من ملح البصر} كَلَْمحٍ بِالَْبصَرِ{. أي إال مرة واحدة} َوَما أَْمرَُنا إِالَّ َواِحدَةٌ{: قوله تعاىل
حمله وأحمله إذا أبصره بنظر خفيف، واالسم اللمحة، : ويف الصحاح. ملح الربق ببصره: واللمح النظر بالعجلة؛ يقال

: وقيل. أي أشباهكم يف الكفر من األمم اخلالية} َولَقَدْ أَْهلَكَْنا أَْشَياَعكُْم{بِالَْبَصرِ . ا أي ملعوملح الربق والنجم حمل
  .أي من يتذكر} فََهلْ ِمْن ُمدَّكِرٍ{. أتباعكم وأعوانكم

مكتوبا عليهم؛ وهذا أي مجيع ما فعلته األمم قبلهم من خري أو شر كان } وَكُلُّ َشْيٍء فََعلُوُه ِفي الزُُّبر{: قوله تعاىل
يف أم : وقيل. يف كتب احلفظة: وقيل. أي يف اللوح احملفوظ} ِفي الزُُّبر{. }إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ{: بيان قوله
أي كل ذنب كبري وصغري مكتوب على عامله قبل أن يفعله ليجازى به، } وَكُلُّ َصِغريٍ َوكَبِريٍ ُمْسَتطٌَر{. الكتاب
  .ب إذا فعله؛ سطر يسطر سطرا كتب؛ واستطر مثلهومكتو



يعين أهنار املاء واخلمر } وََنهَرٍ{. ملا وصف الكفار وصف املؤمنني أيضا} إِِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوَنهَرٍ{: قوله تعاىل
يف ضياء } َوَنهَرٍ{يف : وقيل. ووحد ألنه رأس اآلية، مث الواحد قد ينبئ عن اجلميع. والعسل واللنب؛ قاله ابن جريج

  :وسعة؛ ومنه النهار لضيائه، ومنه أهنرت اجلرح؛ قال الشاعر
  يرى قائم من دوهنا ما وراءها... ملكت هبا كفي فأهنرت فتقها 

بضمتني كأنه مجع هنار ال ليل هلم؛ كسحاب } َوُنهُرٍ{وقرأ أبو جملز وأبو هنيك واألعرج وطلحة بن مصرف وقتادة 
  :أنشدين بعض العرب :قال الفراء. وسحب

  مىت أرى الصبح فال أنتظر... إن تك ليليا فإين هنر 
  :وقال آخر. أي صاحب النهار

  ثريد ليل وثريد بالنهر... لوال الثريدان هلكنا بالضمر 
و . اءأي يقدر على ما يش} عِْنَد َمِليٍك ُمقَْتِدرٍ{أي جملس حق ال لغو فيه وال تأثيم وهو اجلنة } ِفي َمقَْعدِ ِصْدقٍ{
مدح اهللا املكان الصدق فال : قال الصادق. ها هنا عندية القربة والزلفة واملكانة والرتبة والكرامة واملنزلة} ِعْنَد{

باجلمع؛ واملقاعد مواضع قعود الناس يف األسواق } ِفي َمقَْعِد ِصْدقٍ{وقرأ عثمان البيت . يقعد فيه إال أهل الصدق
إن أهل اجلنة يدخلون كل يوم على اجلبار تبارك وتعاىل، فيقرؤون القران على رهبم : وقال عبداهللا بن بريدة. وغريها

تبارك وتعاىل، وقد جلس كل إنسان جملسه الذي هو جملسه، على منابر من الدر والياقوت والزبرجد والذهب 
سن منه، مث والفضة بقدر أعماهلم، فال تقر أعينهم بشيء قط كما تقر بذلك، ومل يسمعوا شيئا أعظم وال أح

بلغنا أن املالئكة : وقال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان. ينصرفون إىل منازهلم، قريرة أعينهم إىل مثلها من الغد
: إىل اجلنة؛ فيقول املؤمنون: إىل أين؟ فيقولون: يا أولياء اهللا انطلقوا؛ فيقولون: يأتون املؤمنني يوم القيامة فيقولون

وقد روي هذا اخلرب . مقعد صدق عند مليك مقتدر: فما بغيتكم؟ فيقولون: فيقولون. غيتناإنكم تذهبون بنا إىل غري ب
أن طائفة من العقالء باهللا عز وجل تزفها املالئكة إىل اجلنة والناس يف : على اخلصوص هبذا املعىن؛ ففي اخلرب

: نكم لتحملوننا إىل غري بغيتنا؛ فيقولونإ: فيقولون. إىل أين حتملوننا؟ فيقولون إىل اجلنة: احلساب، فيقولون للمالئكة
مت . واهللا أعلم} ِفي َمقَْعدِ ِصْدقٍ ِعْنَد َمِليٍك ُمقَْتِدرٍ{املقعد الصدق مع احلبيب كما أخرب : وما بغيتكم؟ فيقولون

  .واحلمد هللا" سورة القمر"تفسري 

  سورة الرمحن

  ]عّز وجلّ[
  مقدمة السورة

: إال آية منها هي قوله تعاىل: وقال ابن عباس. زبري وعكرمة وعطاء وجابرمكية كلها يف قول احلسن وعروة بن ال
هي : وقال ابن مسعود ومقاتل. وهي ست وسبعون آية. اآلية] ٢٩: الرمحن[} َيْسأَلُُه َمْن ِفي السََّماوَاِت وَاَألْرضِ{

مبكة بعد النيب صلى اهللا عليه أول من جهر بالقرآن : والقول األول أصح ملا روى عروة بن الزبري قال. مدنية كلها
ما مسعت قريش هذا القرآن جيهر به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال : وسلم ابن مسعود؛ وذلك أن الصحابة قالوا

بِْسمِ اللَِّه {: إنا خنشى عليك، وإمنا نريد رجال له عشرية مينعونه، فأىب مث قام عند املقام فقال: أنا، فقالوا: ابن مسعود
ما : مث متادى رافعا هبا صوته وقريش يف أنديتها، فتأملوا وقالوا] ٢:الرمحن[} َعلََّم الْقُْرآنَ. الرَّْحَمُن. الرَّحِيمِ الرَّْحَمنِ



وصح أن النيب . هو يقول الذي يزعم حممد أنه أنزل عليه، مث ضربوه حىت أثروا يف وجهه: يقول ابن أم عبد؟ قالوا
ويف الترمذي . ومر النفر من اجلن فأمنوا به} الرَّْحَمُن{نخلة، فقرأ سورة صلى اهللا عليه وسلم قام يصلي الصبح ب

من أوهلا إيل } الرَّْحمَُن{خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة : عن جابر قال
: تيت على قولهلقد قرأهتا على اجلن ليلة اجلن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أ: "آخرها فسكتوا، فقال

هذا حديث : قال" قالوا ال بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك احلمد] ١٣: الرمحن[} فَبِأَيِّ آالِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن{
: وروي أن قيس بن عاصم املنقري قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم. ويف هذا دليل على أهنا مكية واهللا أعلم. غريب

واهللا إن له لطالوة، وإن : أعدها، فأعادها ثالثا، فقال: فقال} الرَّْحَمُن{عليه سورة  اتل علي مما أنزل عليك، فقرأ
وروي . عليه حلالوة، وأسفله ملغدق، وأعاله مثمر، وما يقول هذا بشر، وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا

  "عروس وعروس القرآن سورة الرمحن لكل شيء: "عن علي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  بسم اهللا ارمحن الرحيم
  }الرَّْحَمُن{] ١: [اآلية
  }َعلََّم الْقُْرآنَ{] ٢: [اآلية
  }َخلََق اإلِْنَسانَ{] ٣: [اآلية
  }َعلََّمُه الْبََيانَ{] ٤: [اآلية
  }الشَّْمُس وَالْقََمُر بُِحْسَباٍن{] ٥: [اآلية
  }ُر َيْسُجَداِنوَالنَّْجُم َوالشََّج{] ٦: [اآلية
  }وَالسََّماَء َرفَعََها َوَوَضعَ الِْميَزانَ{] ٧: [اآلية
  }أَلَّا َتطْغَْوا ِفي الِْميَزاِن{] ٨: [اآلية
  }َوأَِقيمُوا الَْوْزنَ بِالِْقْسِط َوال ُتْخِسرُوا الِْميَزانَ{] ٩: [اآلية
  }وَالْأَْرَض َوَضَعَها ِللْأََنامِ{] ١٠: [اآلية
  }ِفيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخلُ ذَاُت الْأَكَْمامِ{] ١١: [اآلية
  }وَالَْحبُّ ذُو الَْعْصِف وَالرَّْيَحانُ{] ١٢: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ١٣: [اآلية

ث سور إذا مجعن كن فاحتة ثال} الرَّْحَمُن{: قال سعيد بن جبري وعامر الشعيب} الرَّْحَمُن، َعلََّم الْقُْرآنَ{: قوله تعاىل
أي علمه نبيه صلى } َعلََّم الْقُْرآنَ{. }الرَّْحَمُن{فيكون جمموع هذه } ن{و} حم{و } الر{امسا من أمساء اهللا تعاىل 

: نزلت جوابا ألهل مكة حني قالوا: وما الرمحن؟ وقيل: وأنزلت حني قالوا. اهللا عليه وسلم حىت أداه إىل مجيع الناس
وقال . }الرَّْحَمُن، َعلََّم الْقُْرآنَ{: رمحن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، فأنزل اهللا تعاىل إمنا يعلمه بشر وهو

جعله عالمة : وقيل} َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ لِلذِّكْرِ{: أي سهله ألن يذكر ويقرأ كما قال} َعلََّم الْقُْرآنَ{معىن : الزجاج
أمساء كل } َعلََّمُه الْبََيانَ{. قال ابن عباس وقتادة واحلسن يعين آدم عليه السالم} انََخلََق اِإلْنَس{. ملا تعبد الناس به

اإلنسان ها هنا يراد به حممد صلى اهللا عليه : وعن ابن عباس أيضا وابن كيسان. علمه اللغات كلها: وقيل. شيء
ما يكون، ألنه بني عن األولني ما كان و: وقيل. وسلم، والبيان بيان احلالل من احلرام، واهلدى من الضالل

هو ما ينفعه وما يضره، وقاله : وقال الربيع بن أنس. اخلري والشر} اِإلْنَسانَ{: وقال الضحاك. واآلخرين ويوم الدين



على هذا الكالم والفهم، وهو مما فضل به } الَْبَيانَ{يراد به مجيع الناس فهو اسم للجنس و } اإلِْنَسانَ{: وقيل. قتادة
  ان علىاإلنس

: نظريه. الكتابة واخلط بالقلم: وقال ميان. علم كل قوم لساهنم الذي يتكلمون به: وقال السدي. سائر احليوان
قال ابن . أي جيريان حبساب معلوم فأضمر اخلرب} الشَّْمُس َوالْقََمرُ بُِحْسَباٍن} {َعلََّم الْأِْنَسانَ َما لَمْ َيْعلَْم. َعلََّم بِالْقَلَمِ{

: وقال ابن زيد وابن، كيسان. أي جيريان حبساب يف منازل ال يعدواهنا وال حييدان عنها: تادة وأبو مالكعباس وق
يعين أن هبما حتسب األوقات واآلجال األعمار، ولوال الليل والنهار والشمس والقمر مل يدر أحد كيف حيسب شيئا 

آجاهلما أي جتري بآجال كآجال الناس، فإذا جاء  تقدير} بُِحْسَباٍن{: وقال السدي. لو كان الدهر كله أو هناره
كحسبان الرحى يعين } بُِحسَْباٍن{: جماهد. بقدر: وقال الضحاك} كُلٌّ َيجْرِي لِأََجلٍ ُمسَّمًى{: أجلهما هلكا، نظريه

واحلسبان قد يكون مصدر حسبته أحسبته بالضم حسبا وحسبانا، مثل الغفران . قطبها يدوران يف مثل القطب
. ويكون مجاعة احلساب مثل شهاب وشهبان: وقال األخفش. ران والرجحان، وحسابة أيضا أي عددتهوالكف

الواحدة حسبانة، واحلسبانة أيضا الوسادة } الكهف{واحلسبان أيضا بالضم العذاب والسهام القصار، وقد مضى يف 
  :حسبته إذا وسدته، قال: الصغرية، تقول منه
  لثويت غري ُمَحسِّب

النجم ما ال ساق له : قال ابن عباس وغريه} والنجم والشجر يسجدان{ د يعين غري مكرم وال مكفن أي غري موسَّ
  :والشجر ما له ساق، وأنشد ابن عباس قول صفوان بن أسد التميمي

  ومت به حيا متيم ووائل... لقد أجنم القاع الكبري عضاهه 
  :وقال زهري بن أيب سلمى

  اجلنوب لضاحي مائه حبك ريح... مكلل بأصول النجم تنسجه 

وقال . واشتقاق النجم من جنم الشيء ينجم بالضم جنوما ظهر وطلع، وسجودمها بسجود ظالهلما، قاله الضحاك
سجودمها : وقال الزجاج. سجودمها أهنما يستقبالن الشمس إذا طلعت مث مييالن معها حىت ينكسر الفيء: الفراء

النجم جنم السماء، وسجوده يف قول : وقال احلسن وجماهد} فَيَّأُ ِظاللُُهَيَت{: دوران الظل معهما، كما قال تعاىل
سجود النجم أفوله، وسجود الشجر إمكان : وقيل. جماهد دوران ظله، وهو اختيار الطربي، حكاه املهدوي

ابئني إن مجيع ذلك مسخر هللا، فال تعبدوا النجم كما عبد قوم من الص: وقيل. االجتناء لثمرها، حكاه املاوردي
: النحاس. والسجود اخلضوع، واملعين به آثار احلدوث، حكاه القشريي. النجوم، وعبد كثري من العجم الشجر

أصل السجود يف اللغة االستسالم واالنقياد هللا عز وجل، فهو من املوات كلها استسالمها ألمر اهللا عز وجل 
  :شد حممد بن يزيد يف النجم مبعىن النجوم قالوانقيادها له، ومن احليوان كذلك ويكون من سجود الصالة، وأن

  سريع بأيدي اآلكلني مجودها... فباتت تعد النجم يف مستحرية 
بالرفع على االبتداء واختيار ذلك ملا عطف على اجلملة } وَالسََّماَء{وقرأ أبو السمال } َوالسََّماَء َرفََعهَا{: قوله تعاىل
الباقون بالنصب . فجعل املعطوف مركبا من مبتدأ وخرب كاملعطوف عليه} ُجَداِنوَالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْس{: اليت هي

أي العدل، عن جماهد وقتادة والسدي، أي وضع يف األرض } َوَوَضَع الْمِيَزانَ{. على إضمار فعل يدل عليه ما بعده
هذا امليزان القرآن، ألن فيه على : ووضع فالن كذا أي ألقاه، وقيل. وضع اهللا الشريعة.: العدل الذي أمر به، يقال

هو امليزان ذو اللسان : والضحاك -أيضا  -وقال احلسن وقتادة . بيان ما حيتاج إليه وهو قول احلسني بن الفضل



َوأَِقيُموا {: الذي يوزن به لينتصف به الناس بعضهم من بعض، وهو خرب مبعىن األمر بالعدل، يدل عليه قوله تعاىل
وأصل . أراد وضع امليزان يف اآلخرة لوزن األعمال: وقيل. هو احلكم: وقيل. والقسط العدل }الَْوْزنَ بِالِْقسِْط

  جيوز أن يكون نصبا} أن{موضع } أَلَّا َتطَْغْوا ِفي الِْميَزاِن{. القول فيه} األعراف{ميزان موزان وقد مضى يف 

وجيوز أال يكون لـ } ُن اللَُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّواُيَبيِّ{: لئال تطغوا، كقوله تعاىل: على تقدير حذف حرف اجلر كأنه قال
وَاْنطَلََق الَْمُأل ِمنُْهمْ {: على هذا التقدير جمزوما، كقوله تعاىل} َتطْغَوْا{موضع من اإلعراب فتكون مبعىن أي و } أن{

إنه امليزان الذي : ومن قال .امليزان العدل قال طغيانه اجلور: فمن قال. والطغيان جماوزة احلد. أي امشوا} أَِن اْمشُوا
وليتم أمرين ! يا معشر املوايل: وعنه أنه قال. أي ال ختونوا من وزنتم له: قال ابن عباس. يوزن به قال طغيانه البخس

فيه إضمار، أي وضع امليزان : وقيل. طغيانه التحريف: ومن قال إنه احلكم قال. املكيال وامليزان: هبما هلك الناس
: وقال أبو الدرداء رضي اهللا عنه. أي افعلوه مستقيما بالعدل} َوأَِقيُموا الَْوْزنَ بِالِْقسِْط{. ا فيهوأمركم أال تطغو

القسط العدل : وقال جماهد. اإلقامة باليد والقسط بالقلب: وقال ابن عيينة. أقيموا لسان امليزان بالقسط والعدل
أي ال تدعوا . قتها، وأقام الناس أسواقهم أي أتوها لوقتهاهو كقولك أقام الصالة أي أتى هبا يف و: وقيل. بالرومية

َوال {: وال تنقصوا امليزان وال تبخسوا الكيل والوزن، وهذا كقوله} َوال ُتْخِسرُوا الْمِيَزانَ{. التعامل بالوزن بالعدل
ب أن يعدل لك، وأوف كما حتب آعدل يا ابن آدم كما حت: وقال قتادة يف هذه اآلية} َتْنقُصُوا الِْمكْيَالَ َوالْمِيَزانَ

املعىن وال ختسروا ميزان حسناتكم يوم القيامة فيكون ذلك حسرة : وقيل. أن يوىف لك، فإن العدل صالح الناس
وقراءة العامة . التكرير لألمر بإيفاء الوزن ورعاية العدل فيه: وقيل. وكرر امليزان حلال رؤوس اآلي. عليكم

بفتح التاء والسني ومها } َتْخِسُروا{وقرأ بالل بن أيب بردة وأبان عن عثمان . لسنيبضم التاء وكسر ا} ُتْخِسُروا{
بفتح التاء والسني حممول على تقدير } َتْخِسُروا{: وقيل. أخسرت امليزان وخسرته كأجربته وجربته: لغتان، يقال

: احلسن. األنام الناس، عن ابن عباس} امِوَاَألْرَض َوَضَعَها ِلَألَن{. حذف حرف اجلر، واملعىن وال ختسروا يف امليزان
  .كل ما دب على وجه األرض، وهذا عام: الضحاك. اجلن واإلنس
  أي كل} فِيَها فَاِكَهةٌ{: قوله تعاىل

والكمة : قال اجلوهري. األكمام مجع كم بالكسر} َوالنَّْخلُ ذَاُت اَألكَْمامِ{. ما يتفكه به اإلنسان من ألوان الثمار
وكم الفصيل إذا أشفق . مة وعاء الطلع وغطاء النور واجلمع كمام وأكمة وأكمام واألكاميم أيضابالكسر والكما

  :عليه فستر حىت يقوى، قال العجاج
  بغمة لو مل تفرج غموا... بل لو شهدت الناس إذ تكموا 
مة أيضا والكمام بالكسر والكما. وأكمت النخلة وكممت أي أخرجت أكمامها. وتكموا أي أغمي عليهم وغطوا

والكم ما ستر شيئا . وكممت الشيء غطيته. بعري مكموم أي حمجوم: ما يكم به فم البعري لئال يعض، تقول منه
والكمة القلنسوة املدورة، ألهنا تغطي . وغطاه، ومنه كم القميص بالضم واجلمع أكمام وكممة، مثل حب وحببة

  :قال. الرأس
  كذلك أكيل درامهكم إين... فقلت هلم كيلو بكمة بعضكم 

ابن . أي ذات الليف فإن النخلة قد تكمم بالليف، وكمامها ليفها الذي يف أعناقها} ذَاُت اَألكَْمامِ{: قال احلسن
احلب احلنطة } َوالَْحبُّ ذُو الَْعْصِف َوالرَّْيَحانُ{. ذات األمحال: وقال عكرمة. ذات الطلع قبل أن يتفتق: زيد

تنب الزرع وورقه : ابن عباس. ورق الشجر والزرع: جماهد. عن احلسن وغريهوالشعري وحنومها، والعصف التنب، 



خرجنا : والعرب تقول. بقل الزرع أي أول ما ينبت منه، وقاله الفراء: سعيد بن جبري. الذي تعصفه الرياح
وعن . وعصفت الزرع أي جززته قبل أن يدرك: وكذا يف الصحاح. نعصف، الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك

} فََجَعلَُهْم كََعْصٍف َمأْكُولٍ{: العصف ورق الزرع األخضر إذا قطع رؤوسه ويبس، نظريه: ابن عباس أيضا
  :قال أبو قيس بن األسلت األنصاري. وقد أعصف الزرع، ومكان معصف أي كثري الزرع: اجلوهري

  زان جنايب عطن معصف... إذا مجادى منعت قطرها 

  :راجزوالعصف أيضا الكسب، ومنه قول ال
  بغري ما عصف وال اصطراف

والعصف والعصيفة ورق : وقال اهلروي. والعصيفة الورق اجملتمع الذي يكون فيه السنبل. وكذلك االعتصاف
قال . وقال ابن السكيت تقول العرب لورق الزرع العصف والعصيفة واجلل بكسر اجليم: وحكى الثعليب. السنبل

  :علقمة بن عبدة
  حدورها من أتى املاء مطموم... يفتها تسقي مذانب قد مالت عص

هي لغة : الضحاك. والرحيان الرزق، عن ابن عباس وجماهد. واجلل بالكسر قصب الزرع إذا حصد": الصحاح"ويف 
أنه : وعن ابن عباس أيضا. أنه الرحيان الذي يشم، وقاله ابن زيد: وعن ابن عباس أيضا والضحاك وقتادة. محري

العصف املأكول من الزرع، والرحيان ما ال : وقال الفراء. هو ما قام على ساق: ن جبريوقال سعيد ب. خضرة الزرع
الرحيان كل بقلة طيبة : وقيل. إن العصف الورق الذي ال يؤكل، والرحيان هو احلب املأكول: وقال الكليب. يؤكل

ن الرائحة، وأصل الياء يف أي يشم فهو فعالن روحان م. الريح مسيت رحيانا، ألن اإلنسان يراح هلا رائحة طيبة
يقال شيء روحاين : قال ابن األعرايب. الكلمة واو قلب ياء للفرق بينه وبني الروحاين وهو كل شيء له روح

وجيوز أن يكون على وزن فيعالن فأصله ريوحان فأبدل من الواو ياء وأدغم كهني ولني، مث . ورحياين أي له روح
األلف والنون، واألصل فيما يتركب من الراء والواو واحلاء االهتزاز ألزم التخفيف لطول وحلاق الزائدتني 

خرجت أبتغي رحيان اهللا، قال النمر بن : والرحيان نبت معروف، والرحيان الرزق، تقول": الصحاح"ويف . واحلركة
  :تولب

  ورمحته ومساء درر... سالم اإلله ورحيانه 
. ان اهللا ورحيانه، نصبومها على املصدر يريدون تنزيها له واسترزاقاسبح: وقوهلم" الولد من رحيان اهللا: "ويف احلديث
  فالعصف} َوالَْحبُّ ذُو الَْعْصِف َوالرَّْيَحانُ{: وأما قوله

بالرفع فيها كلها على } وَالَْحبُّ ذُو الَْعْصِف وَالرَّْيَحانُ{وقراءة العامة . ساق الزرع، والرحيان ورقه، عن الفراء
بإضمار فعل، أي وخلق : وقيل. ونصبها كلها ابن عامر وأبو حيوة واملغرية عطفا على األرض .العطف على الفاكهة

} الرَّْيَحانُ{َوجر محزة والكسائي . }ذَاُت اَألكَْمامِ{احلب ذا العصف والرحيان، فمن هذا الوجه حيسن الوقف على 
قول من جعل الرحيان الرزق، فيكون  عطفا على العصف، أي فيها احلب ذو العصف والرحيان، وال ميتنع ذلك على

والرزق من حيث كان العصف رزقا، ألن العصف رزق للبهائم، والرحيان رزق . واحلب ذو الرزق: كأنه قال
  .للناس، وال شبهة فيه يف قول من قال إنه الرحيان املشموم

وهذا قول اجلمهور، يدل . األنام واقع عليهماخطاب لإلنس واجلن، ألن } فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{: قوله تعاىل
َخلََق {: ملا قال: وقيل". للجن أحسن منكم ردا" عليه حديث جابر املذكور أول السورة، وخرجه الترمذي وفيه 



خطاب } قَالِنَسَنفُْرغُ لَكُْم أَيَُّها الثَّ{: وأيضا قال. دل ذلك على أن ما تقدم وما تأخر هلما} َوَخلََق الَْجانَّ} {الِْأْنَسانَ
خاطب اجلن مع اإلنس وإن مل يتقدم : اجلرجاين. }َيا َمْعَشَر الْجِنِّ َوالِْأْنسِ{: لإلنس واجلن وقد قال يف هذه السورة

وقد سبق ذكر اجلن فيما سبق نزوله من القران، والقران . }حَتَّى َتوَاَرتْ بِالِْحجَابِ{: للجن ذكر، كقوله تعاىل
اخلطاب لإلنس على عادة : وقيل. ا ثبت أهنم مكلفون كاإلنس خوطب اجلنسان هبذه اآلياتكالسورة الواحدة، فإذ

  :وكذلك قوله} أَلْقَِيا ِفي َجهَنََّم{العرب يف اخلطاب للواحد بلفظ التثنية، حسب ما تقدم من القول يف 
  ...قفا نبك

  ...وخليلي مرا يب

: فإنه خطاب لإلنس واجلن، والصحيح قول اجلمهور لقوله تعاىل} َوَخلََق الَْجانَّ} {َخلََق األِْنَسانَ{فأما ما بعد 
واآلالء النعم، وهو قول مجيع املفسرين، واحدها إىل وأىل مثل معى وعصا، وإيل وأيل أربع } وَاَألْرَض َوضََعَها ِلألََنامِ{

كنة الالم، وقد مضى يف ثالث تسقط منها املفتوحة األلف املس} اناء الليل{ويف واحد : لغات حكاها النحاس قال
إهنا القدرة، وتقدير الكالم فبأي قدرة ربكما تكذبان، وقاله الكليب واختاره : وقال ابن زيد. }النجم{و} األعراف{

هذه السورة من بني السور علم القرآن، والعلم إمام اجلند واجلند تتبعه، وإمنا : الترمذي حممد بن علي، وقال
فافتتح السورة باسم الرمحن من بني } َعلََّم الْقُْرآنَ. الرَّْحَمُن{: لك والقدرة، فقالصارت علما ألهنا سورة صفة امل

األمساء ليعلم العباد أن مجيع ما يصفه بعد هذا من أفعاله ومن ملكه وقدرته خرج إليهم من الرمحة العظمى من 
مث ذكر ما صنع به وما من عليه به، } َخلََق األِْنَسانَ{ :مث ذكر اإلنسان فقال} َعلََّم الْقُْرآنَ. الرَّْحَمُن{: رمحانيته فقال

مث ذكر حسبان الشمس والقمر وسجود األشياء مما جنم وشجر، وذكر رفع السماء ووضع امليزان وهو العدل، 
ووضع األرض لألنام، فخاطب هذبن الثقلني اجلن واإلنس حني رأوا ما خرج من القدرة وامللك برمحانيته اليت 

من غري منفعة وال حاجة إىل ذلك، فأشركوا به األوثان وكل معبود اختذوه من دونه، وجحدوا الرمحة اليت  رمحهم هبا
أي بأي قدرة ربكما تكذبان، فإمنا كان } فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{: خرجت هذه األشياء هبا إليهم، فقال سائال هلم

. ليت خرجت من ملكه وقدرته شريكا ميلك معه يقدر معه، فذلك تكذيبهمتكذيبهم أهنم جعلوا له يف هذه األشياء ا
فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّبانِ {: مث ذكر خلق اإلنسان من صلصال، وذكر خلق اجلان من مارج من نار، مث سأهلم فقال

يف هذه اآليات للتأكيد أي بأي قدرة ربكما تكذبان، فإن له يف كل خلق بعد خلق قدرة بعد قدرة، فالتكرير } 
إن اهللا تعاىل عدد يف هذه السورة : وقال القتيب. واملبالغة يف التقرير، واختاذ احلجة عليهم مبا وقفهم على خلق خلق

  نعماءه، وذكر خلقه آالءه، مث أتبع

تقول ملن  كل، خلة وصفها ونعمة وضعها هبذه وجعلها فاصلة بني كل نعمتني لينبههم على النعم ويقررهم هبا، كما
! أمل تكن خامال فعززتك أفتنكر هذا؟! أمل تكن فقريا فأغنيتك أفتنكر هذا؟: تتابع فيه إحسانك وهو يكفره ومنكره

. والتكرير حسن يف مثل هذا! ؟ أمل تكن راجال فحملتك أفتنكر هذا؟!أمل تكن صرورة فحججت بك أفتنكر هذا
  :قال

  كم نعمة كانت لكم كم كم وكم
  :وقال آخر

  إياك من دمه إياك إياك... تلي مسلما إن كنت مسلمة ال تق
  :وقال آخر



  عيناك من قول كاشح أش... ال تقطعن الصديق ما طرفت 
  وزره وزر وزر وزر... وال متلن من زيارته زره 
  .التكرير طردا للغفلة، وتأكيدا للحجة: وقال احلسني بن الفضل

  }كَالْفَخَّارِ َخلََق الْأِْنَسانَ ِمْن َصلْصَالٍ{] ١٤: [اآلية
  }َوَخلََق الَْجانَّ ِمْن َمارِجٍ ِمْن َنارٍ{] ١٥: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ١٦: [اآلية
  }َربُّ الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ الَْمغْرَِبيْنِ{] ١٧: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ١٨: [اآلية

ملا ذكر سبحانه خلق العامل الكبري من السماء واألرض، وما فيهما من الدالالت على } لََق الِْأْنَسانََخ{: قوله تعاىل
ِمْن َصلْصَالٍ {. باتفاق من أهل التأويل يعين آدم} َخلََق الِْأْنَسانَ{: وحدانيته وقدرته ذكر خلق العامل الصغري فقال

. هو طني خلط برمل: وقيل. له صلصلة، شبهه بالفخار الذي طبخ الصلصال الطني اليابس الذي يسمع} كَالْفَخَّارِ
} ِمْن َصلَْصالٍ كَالْفَخَّارِ{: وقال هنا} احلجر{هو الطني املننت من صل اللحم وأصل إذا أننت، وقد مضى يف : وقيل

  إِنَّا َخلَقْنَاُهْم ِمْن ِطنيٍ{: وقال} ِمْن َصلَْصالٍ ِمْن َحَمٍأ َمْسُنوٍن{ : وقال هناك

وذلك متفق املعىن، وذلك أنه أخذ من تراب األرض فعجنه فصار } كَمَثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمْن ُتَرابٍ{: وقال. }الزِبٍ
قال } َوَخلََق الْجَانَّ ِمْن َمارِجٍ ِمْن َنارٍ{. طينا، مث انتقل فصار كاحلمأ املسنون، مث انتقل فصار صلصاال كالفخار

خلق اهللا اجلان : اجلان واحد اجلن، واملارج اهلب، عن ابن عباس، وقال: وقيل. اجلان إبليس وهو أبو اجلن: احلسن
املارج الشعلة الساطعة ذات : وقال الليث. وعنه أيضا من لساهنا الذي يكون يف طرفها إذا التهبت. من خالص النار
ر وأخضر، وحنوه عن وعن ابن عباس أنه اللهب الذي يعلو النار فيختلط بعضه ببعض أمحر وأصف. اللهب الشديد

املارج النار : املارج كل أمر مرسل غري ممنوع، وحنوه قول املربد، قال املربد: وقيل. جماهد، وكله متقارب املعىن
املارج خلط النار، وأصله من مرج إذا أضطرب واختلط، ويروى أن : وقال أبو عبيدة واحلسن. املرسلة اليت ال متنع

قال . امها باألخرى، فأكلت إحدامها األخرى وهي نار السموم فخلق منها إبليساهللا تعاىل خلق نارين فمرج إحد
واملعىن } عِيَشٍة رَاِضيٍَة{و } َماٍء َداِفقٍ{: القشريي واملارج يف اللغة املرسل أو املختلط وهو فاعل مبعىن مفعول، كقوله

فَبِأَيِّ آالِء َربِّكَُما {. ا خلق منها اجلاننار ال دخان هل} َمارِجٍ ِمْن َنارٍ{و : ذو مرج، قال اجلوهري يف الصحاح
وقد مضى } َوَربُّ الَْمَشارِقِ{ويف الصافات . أي هو رب املشرقني} َربُّ الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ الَْمْغرَِبْينِ{. }ُتكَذَِّباِن

  .الكالم يف ذلك هنالك
  }مََرَج الَْبْحَرْينِ َيلَْتقَِياِن{] ١٩: [اآلية
  }ْيَنُهَما َبْرَزٌخ ال َيبِْغَياِنَب{] ٢٠: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٢١: [اآلية
  }َيخُْرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ وَالَْمْرَجانُ{]  ٢٢: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٢٣: [اآلية

مرج السلطان : أي خلى وأرسل وأمهل، يقال} َمَرَج} {ْيَنُهَما بَْرَزخٌ ال َيْبغَِياِنَب. َمَرَج الَْبْحَرْينِ َيلْتَِقَياِن{: قوله تعاىل
ويقول قوم : وقال األخفش. مرج خلط: ويقال. وأصل املرج اإلمهال كما مترج الدابة يف املرعى. الناس إذا أمهلهم



ر السماء وحبر األرض، وقال جماهد حب: قال ابن عباس} الَْبحَْرْينِ{. أمرج البحرين مثل مرج، فعل وأفعل مبعىن
وقال ابن . حبر فارس والروم: وقال احلسن، وقتادة. يلتقي طرفامها: وقيل. يف كل عام} َيلَْتِقَياِن{. وسعيد بن جبري

. حبر اللؤلؤ واملرجان: وقيل. حبر املشرق واملغرب يلتقي طرفامها: وقيل. إنه البحر املاحل واألهنار العذبة: جريج
وعلى القول الثاين األرض اليت . أي حاجز فعلى القول األول ما بني السماء واألرض، قاله الضحاك} َما بَْرَزٌخبَْيَنُه{

ويف . }الفرقان{وعلى غريمها من األقوال القدرة اإلهلية على ما تقدم يف . بينهما وهي احلجاز، قاله احلسن وقتادة
إين جاعل فيك عبادا يل : أن اهللا تعاىل كلم الناحية الغربية فقال" اخلرب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

إين أمحلهم على يدي، : قال. أغرقهم يا رب: يسبحوين ويكربوين ويهللوين وميجدوين فكيف أنت هلم؟ فقالت
إين جاعل فيك عبادا يسبحوين ويكربوين ويهللوين : مث كلم الناحية الشرقية فقال. وأجعل بأسك يف نواحيك

أسبحك معهم إذا سبحوك، وأكربك معهم إذا كربوك، وأهللك معهم إذا : ميجدوين فكيف أنت هلم؟ قالتو
هللوك، وأجمدك معهم إذا جمدوك، فأثاهبا اهللا احللية وجعل بينهما برزخا، وحتول أحدمها ملحا أجاجا، وبقي اآلخر 

حدثنا صاحل بن حممد، حدثنا القاسم : قال ذكر هذا اخلرب الترمذي احلكيم أبو عبداهللا" على حالته عذبا فراتا
ال يبغيان على الناس فيغرقاهنم، جعل بينهما وبني : قال قتادة} ال َيْبِغَياِن{: العمري عن سهل عن أبيه عن أيب هريرة

وتقدير  أن يلتقيا،} ال َيْبِغَياِن{املعىن : ابن زيد. ال يبغي أحدمها على صاحبه فيغلبه: وعنه أيضا وجماهد. الناس يبسأ
الربزخ ما بني الدنيا واآلخرة، : وقيل. مرج البحرين يلتقيان، لوال الربزخ الذي بينهما ال يبغيان أن يلتقيا: الكالم

  أي بينهما مدة قدرها اهللا وهي مدة الدنيا فهما ال يبغيان، فإذا أذن اهللا يف أنقضاء الدنيا صار البحران

البحران طريق اخلري والشر، : وقال سهل بن عبداهللا. }لْبِحَاُر فُجَِّرْتوَإِذَا ا{: شيا واحدا، وهو كقوله وتعاىل
  .والربزخ الذي بينهما التوفيق والعصمة

أي خيرج لكم من املاء اللؤلؤ واملرجان، كما خيرج من التراب احلب } َيْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َوالْمَْرَجانُ{: قوله تعاىل
بفتح } َيخُْرُج{الباقون . بضم الياء وفتح الراء على الفعل اجملهول} َيْخُرُج{أبو عمر وقرأ نافع و. والعصف والرحيان

وإمنا خيرج من امللح ال العذب ألن العرب جتمع } ِمْنُهَما{: وقال. الياء وضم الراء على أن اللؤلؤ هو الفاعل
وإمنا الرسل من اإلنس } سِ أَلَْم يَأِْتكُْم ُرُسلٌ مِْنكُْمَيا مَْعَشَر الْجِنِّ وَاألِْن{: اجلنسني مث خترب عن أحدمها، كقوله تعاىل

قد ذكرمها اهللا فإذا خرج من أحدمها شيء فقد خرج منهما، وهو : قال الزجاج. دون اجلن، قال الكليب وغريه
ا ولكن أمجل ذكر السبع فكأن ما والقمر يف مساء الدني} أَلَْم تََرْوا كَْيَف َخلََق اللَُّه َسْبَع َسَماوَاٍت ِطَباقاً{: كقوله تعاىل

َرُجلٍ ِمَن {: هذا من باب حذف املضاف، أي من أحدامها، كقوله: وقال أبو علي الفارسي. يف إحداهن فيهن
مها : وقيل. زعم قوم أنه خيرج اللؤلؤ من العذب: وقال األخفش سعيد. أي من إحدى القريتني} الْقَْرَيَتْينِ َعِظيمٍ

فإذا وقع ماء السماء يف . مها حبرا السماء واألرض: ابن عباس. للؤلؤ ومن اآلخر املرجانحبران خيرج من أحدمها ا
ولقد ذكر يل أن نواة كانت يف جوف : قال الثعليب. صدف البحر انعقد لؤلؤا فصار خارجا منهما، وقاله الطربي

. ة لؤلؤة وسائرها نواةصدفة، فأصابت القطرة بعض النواة ومل تصب البعض، فكان حيث أصاب القطرة من النوا
إن العذب وامللح قد يلتقيان، فيكون العذب كاللقاح للملح، فنسب إليهما كما ينسب الولد إىل الذكر : وقيل

املرجان : وقيل. إنه ال خيرج اللؤلؤ إال من وضع يلتقي فيه العذب وامللح: واألنثى وإن ولدته األنثى، لذلك قيل
إن اللؤلؤ كبار : وعنهما أيضا بالعكس. واللؤلؤ صغاره. عباس رضي اهللا عنهما عظام اللؤلؤ وكباره، قال علي وابن

  .املرجان اخلرز األمحر: وقال ابن مسعود وابو مالك. اللؤلؤ واملرجان صغاره، وقاله الضحاك وقتادة



  }َولَهُ الَْجوَارِ الُْمْنَشآُت ِفي الَْبْحرِ كَالْأَْعالمِ{] ٢٤: [اآلية
  }يِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِنفَبِأَ{] ٢٥: [اآلية

أي : بفتح الشني، قال قتادة} الْمُْنشَآُت{قراءة العامة } الُْمْنَشآُت{. يعين السفن} َولَُه الْجََوارِ{: قوله تعاىل
وإذا مل يرفع قلعها فليست : هي السفن اليت رفع قلعها، قال: وقال جماهد. املخلوقات للجري مأخوذ من اإلنشاء

ورب هذه : أن عليا رضي اهللا عنه رأى سفنا مقلعة، فقال: ويف احلديث. إهنا اجملريات: وقال األخفش .مبنشآت
} الُْمْنَشآُت{وقرأ محزة وأبو بكر عن عاصم باختالف عنه . اجلواري املنشآت ما قتلت عثمان وال ماألت يف قتله

. الرافعات الشرع أي القلع: وقيل. تساعبكسر الشني أي املنشئات السري، أضيف الفعل إليها على التجوز واال
  :أي كاجلبال، والعلم اجلبل الطويل، قال} كَاَألْعالمِ{. املرفوعات الشرع: ومن فتح الشني قال
  إذا قطن علما بدا علم

بياء يف الوقف، وحذف } الْجََواريِ{وقرأ يعقوب . بيانه} الشورى{فالسفن يف البحر كاجلبال يف الرب، وقد مضى يف 
  .اقونالب
  }كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن{] ٢٦: [اآلية
  }وََيْبقَى َوْجهُ رَبَِّك ذُو الَْجاللِ َوالْأِكَْرامِ{] ٢٧: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٢٨: [اآلية

: أول السورة يف قوله تعاىللألرض، وقد جرى ذكرها يف } َعلَيَْها{الضمري يف } كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن{: قوله تعاىل
  هو أكرم من عليها: وقد يقال} وَاَألْرَض َوضََعَها ِلألَنامِ{

: ملا نزلت هذه اآلية قالت املالئكة هلك أهل األرض فنزلت: وقال ابن عباس. يعنون األرض وإن مل جير هلا ذكر
ووجه النعمة يف فناء اخللق التسوية بينهم يف . مقاتل فأيقنت املالئكة باهلالك، وقاله} كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِالَّ َوْجهَُه{

َوَيْبقَى َوْجُه {. وجه النعمة أن املوت سبب النقل إىل دار اجلزاء والثواب: وقيل. املوت، ومع املوت تستوي األقدام
  :أي ويبقى اهللا، فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه، قال الشاعر} رَبَِّك

  فكل شيء سواه فاين. ..قضى على خلقه املنايا 
الوجه عبارة عنه كما : وقال ابن عباس. ابن فورك وأبو املعايل وغريهم: وهذا الذي ارتضاه احملققون من علمائنا

وأما الوجه فاملراد به عند معظم أئمتنا وجود الباري : وقال أبو املعايل} َوَيْبقَى َوْجُه رَبَِّك ذُو الَْجاللِ َواألِكَْرامِ{: قال
واملوصوف بالبقاء عند } وََيْبقَى َوْجهُ رَبَِّك{: ومن الدليل على ذلك قوله تعاىل. ، وهو الذي ارتضاه شيخناتعاىل

فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ {: القول يف هذا عند قوله تعاىل} البقرة{وقد مضى يف . تعرض اخللق للفناء وجود الباري تعاىل
قال قوم هو صفة زائدة على الذات ال تكيف، : قال القشريي. ب األسىن مستوىفوقد ذكرناه يف الكتا} َوْجُه اللَِّه

هذا وجه : وجهه وجوده وذاته، يقال: والصحيح أن يقال. حيصل هبا اإلقبال على من أراد الرب ختصيصه باإلكرام
تبقى اجلهة اليت و: وقيل. أي يبقى الظاهر بأدلته كظهور اإلنسان بوجهه: وقيل. األم ووجه الصواب وعني الصواب

جل الشيء أي عظم : اجلالل عظمة اهللا وكربياؤه واستحقاقه صفات املدح، يقال} ذُو الَْجاللِ{. يتقرب هبا إىل اهللا
أي هو أهل ألن يكرم عما ال يليق به من الشرك، كما } َوالِْأكَْرامِ{. وأجللته أي عظمته، واجلالل اسم من جل

وقد أتينا على هذين االمسني لغة ومعىن يف الكتاب األسىن . ام األنبياء واألولياءأنا أكرمك عن هذا، ومنه إكر: تقول
وروي أنه من قول ". يا ذا اجلالل واإلكرام"ألظوا بـ :" وروى أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال . مستوىف

  :قال أبو عبيد. الزموا ذلك يف الدعاء: ابن مسعود، ومعناه



اللهم : أن رجال أحل فجعل يقول. وعن سعيد املقربي. اإللظاظ اإلحلاح: ويقال. ثابرة عليهاإللظاظ لزوم الشيء وامل
  إين قد مسعت فما حاجتك؟: فنودي! اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام! يا ذا اجلالل واإلكرام

  }َيسْأَلُُه َمْن ِفي السََّماَواِت وَاَألْرضِ كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن{] ٢٩: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٣٠: [يةاآل

. املعىن يسأله من يف السماوات الرمحة، ومن يف األرض الرزق: قيل} َيسْأَلُُه َمْن ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ{: قوله تعاىل
. يسألوهنما مجيعاأهل السماوات يسألونه املغفرة وال يسألونه الرزق، وأهل األرض : وقال ابن عباس وأبو صاحل

وتسأل املالئكة الرزق ألهل األرض، فكانت املسألتان مجيعا من أهل السماء وأهل األرض ألهل : وقال ابن جريج
إن املالئكة ملكا له أربعة أوجه وجه كوجه اإلنسان وهو يسأل اهللا الرزق لبين آدم ووجه : "ويف احلديث. األرض

ووجه كوجه الثور وهو يسأل اهللا الرزق للبهائم ووجه كوجه النسر  كوجه األسد وهو يسأل اهللا الرزق للسباع
كل يوم {هذا } كل يوم هو يف شأن{. إهنم سألوه القوة على العبادة: وقال ابن عطاء". وهو يسأل اهللا الرزق للطري

. }ُهَو ِفي َشأٍْن{تدئ أو ظرفا للسؤال، مث يب} ِفي َشأٍْن{: ظرفا، لقوله} َيْومٍ ُهَو{وأنتصب . كالم مبتدأ} هو يف شأن
من شأنه أن : قال} كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن{ : وروى أبو الدرداء رضي اهللا عنه عل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وعن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قول اهللا عز ". يغفر ذنبا ومفرج كربا ويرفع قوما ويضع أخرين
من شأنه أن حيي ومييت، ويعز : وقيل". يغفر ذنبا ويكشف كربا وجييب داعيا: "قال} ِفي َشأٍْن كُلَّ َيْومٍ ُهَو{: وجل

الدهر كله يومان، أحدمها مدة أيام : قال ابن حبر. أراد شأنه يف يومي الدنيا واآلخرة: وقيل. ويزل، ويرزق ومينع
االبتالء واالختبار باألمر والنهى واإلحياء واإلماتة الدنيا، واآلخر يوم القيامة، فشأنه سبحانه وتعاىل يف أيام الدنيا 

  واإلعطاء واملنع، وشأنه يوم القيامة اجلزاء واحلساب،

والشأن يف اللغة . املراد بذلك اإلخبار عن شأنه يف كل يوم من أيام الدنيا وهو الظاهر: وقيل. والثواب والعقاب
شانه : وقال الكليب} ثُمَّ ُيخْرُِجكُْم ِطفْالً{: جلمع كقوله تعاىلاخلطب العظيم واجلمع الشؤون واملراد بالشأن ها هنا ا

من شأنه أن مييت حيا، } كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن{: وقال عمرو بن ميمون يف قوله تعاىل. سوق املقادير إىل املواقيت
كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي {: تعاىل وسأل بعض األمراء وزيره عن قوله. ويقر يف األرحام ما شاء، ومعز ذليال، ويذل عزيزا

. ما شأنك؟ فأخربه: فلم يعرف معناها، واستمهله إىل الغد فانصرف كئيبا إىل منزل فقال له غالم له أسود} َشأٍْن
شأنه أن يوجل الليل يف النهار، ويوجل النهار يف ! أيها األمري: عد إىل األمري فإين أفسرها له، فدعاه فقال: فقال له

ج احلي من امليت، وخيرج امليت من احلي، ويشفي سقيما، ويسقم سليما، ويبتلي معاىف، وحايف مبتلى، الليل، وخير
عين فرج اهللا عنك، مث أمر خبلع ثياب الوزير  -فرجة : ويعز ذليال ويذل عزيزا، ويفقر غنيا ويغين فقريا، فقال له

: أنه دعا احلسني بن الفضل وقل له: داهللا بن طاهروعن عب. هذا من شأن اهللا تعاىل! يا موالي: وكساها الغالم، فقال
: وقول. وقد صح أن الندم توبة} فَأَصَْبَح ِمَن النَّاِدِمَني{: قوله تعاىل: أشكلت علي ثالث آيات دعوتك لتكشفها يل

ِلإلِْنَساِن إِالَّ َما  َوأَنْ لَْيَس{: وقول. وقد صح أن القلم جف مبا هو كائن إىل يوم القيامة} كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن{
جيوز أال يكون الندم توبة يف تلك األمة، ويكون توبة يف هذه األمة، ألن : فما بال األضعاف؟ فقال احلسني} َسَعى

إن ندم قابيل مل يكن على قتل هابيل ولكن على : وقيل. اهللا تعاىل خص هذه األمة خبصائص مل تشاركهم فيها األمم
َوأَنْ لَْيَس ِلإلِْنَساِن إِالَّ َما {: وأما قوله. فإهنا شؤون يبديها ال شؤون يبتديها} َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن كُلَّ{: وأما قوله. محله
  .وقبل رأسه وسوغ خراجه. فقام عبدا. ليس له إال ما سعى عدال ويل أن أجزيه بواحدة ألفا فضال: فمعناه} َسَعى



  }قَالِنَسَنفُْرغُ لَكُْم أَيَُّها الثَّ{] ٣١: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٣٢: [اآلية
َتنْفُذُونَ إِالَّ َيا َمْعَشَر الْجِنِّ َوالِْأْنسِ إِِن اْسَتطَْعُتْم أَنْ َتْنفُذُوا ِمْن أَقْطَارِ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ فَاْنفُذُوا ال {] ٣٣: [اآلية

  }بُِسلْطَاٍن
  }آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِنفَبِأَيِّ {] ٣٤: [اآلية
  }ُيْرَسلُ َعلَْيكَُما ُشوَاظٌ ِمْن َنارٍ وَُنحَاٌس فَال َتْنَتِصَراِن{] ٣٥: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٣٦: [اآلية

غا وتفرغت لكذا واستفرغت فرغت من الشغل أفرغ فروغا وفرا: يقال} َسَنفُْرغُ لَكُْم أَيَُّها الثَّقَالِن{: قوله تعاىل
واهللا تعاىل ليس له شغل يفرغ منه، إمنا املعىن سنقصد جملازاتكم أو حماسبتكم، وهذا وعيد . جمهودي يف كذا أي بذلته

وفرغ مبعىن قصد، وأنشد ابن األنباري يف . إذا أتفرغ لك أي أقصدك: وهتديد هلم كما يقول القائل ملن يربد هتديده
  :مثل هذا جلرير

  فهذا حني كنت هلا عذابا... وقد فرغت إىل منري  أالن
  :وقال أيضا وأنشده النحاس. يريد وقد قصدت

  فرغت إىل العبد املقيد يف احلجل
هذا مذم ! يا أهل اجلباجب: ويف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بايع األنصار ليلة العقبة، صاح الشيطان

أي " هذا إزب العقبة أما واهللا يا عدو ألتفرغن لك: "نيب صلى اهللا عليه وسلميبايع بين قيلة على حربكم، فقال ال
إن اهللا تعاىل وعد على التقوى وأوعد على : وقيل. وهذا اختيار القتيب والكسائي وغريمها. أقصد إىل إبطال أمرك

قال احلسن . ذلك وأتفرغ منهمما وعدناكم ونوصل كال إىل ما وعدناه، أي أقسم } َسَنفُْرغُ لَكُْم{: الفجور، مث قال
  وقرأ األعمش وإبراهيم} َسنَفُْرغُ إلَْيكُْم{وقرأ عبداهللا وأيب . ومقاتل وابن زيد

بفتح النون } َسَنفُْرغُ لَكُْم{وقرأ ابن شهاب واألعرج . بضم الياء وفتح الراء على ما مل يسم فاعله} َسيُفَْرغُ لَكُْم{
لون فرغ يفرغ، وحكى أيضا فرغ يفرغ وروامها هبرية عن حفص عن هي لغة متيم يقو: والراء، قال الكسائي

وروي عن عيسى الثقفي . بفتح الياء والراء، ورويت عن ابن هرمز} َسُيفَْرغُ{وروى اجلعفي عن أيب عمرو . عاصم
. بالنون وهي لغة هتامةالباقون . بالياء} َسُيفَْرغُ لَكُْم{بكسر النون وفتح الراء، وقرأ محزة والكسائي } َسنِفَْرغُ لَكُْم{

مسوا : وقيل -والثقالن اجلن واإلنس، مسيا بذلك لعظم شأهنما باإلضافة إىل ما يف األرض من غريمها بسبب التكليف 
أعطه ثقله أي : ومنه قوهلم} َوأَخَْرَجِت اَألْرُض أَثْقَالَهَا{: بذلك ألهنم ثقل على األرض أحياء وأمواتا، قال اهللا تعاىل

ومنه قيل لبيض النعام ثقل، ألن واجده . كل شيء له قدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل: بعض أهل املعاينوقال . وزنه
} َسَنفُْرغُ لَكُْم{: وقال. مسيا ثقلني، ألهنما مثقالن بالذنوب: وقال جعفر الصادق. وصائده يفرح به إذا ظفر به

َيا َمْعَشَر الْجِنِّ وَاألِْنسِ إِنِ {: ع، وكذا قوله تعاىلألهنما فريقان وكل فريق مج} أَيُّه الثَّقَالِن{: فجمع، مث قال
َهذَانِ {و } فَإِذَا ُهْم فَرِيقَاِن َيْخَتِصُمونَ{: ومل يقل إن استطعتما، ألهنما فريقان يف حال اجلمع، كقوله تعاىل} اْسَتطَعُْتْم

} أَيُُّه الثَّقَالِن{وقرأ أهل الشام . ستطعتما جلازإن ا: سنفرغ لكما، وقال: ولو قال} َخْصَماِن اخَْتَصُموا ِفي رَبِّهِْم
  .الباقون بفتحها وقد تقدم. بضم اهلاء
دليل على أن اجلن خماطبون مكلفون مأمورون منهيون مثابون } قل أوحي{و} األحقاف{هذه السورة و: مسألة

  . شيء من ذلكمعاقبون كاإلنس سواء، مؤمنهم كمؤمنهم، وكافرهم ككافرهم، ال فرق بيننا وبينهم يف



وأخربنا جويرب عن الضحاك قال إذا كان يوم القيامة أمر اهللا : ذكر ابن املبارك} يا َمْعَشرَ الْجِنِّ َواِألْنسِ{: قوله تعاىل
السماء الدنيا فتشققت بأهلها، فتكون املالئكة على حافاهتا حىت يأمرهم الرب، فينزلون إىل األرض فيحيطون 

  ر اهللا السماء اليت تليهاباألرض ومن فيها، مث يأم

كذلك فينزلون فيكونون صفا من خلف ذلك الصف، مث السماء الثالثة مث الرابعة مث اخلامسة مث السادسة مث السابعة، 
فينزل امللك األعلى يف هبائه وملكه وجمنبته اليسرى جهنم، فيسمعون زفريها وشهيقها، فال يأتون قطرا من أقطارها 

َيا َمْعَشَر الْجِنِّ َوالِْأْنسِ إِِن اْسَتطَْعُتمْ أَنْ َتنْفُذُوا ِمْن أَقْطَارِ {: الئكة، فذلك قوله تعاىلإال وجدوا صفوفا من امل
بينما الناس يف : وقال الضحاك أيضا. والسلطان العذر} السََّماَواِت َواَألْرضِ فَاْنفُذُوا ال َتنْفُذُونَ إِالَّ بُِسلْطَاٍن

ال {: زلت املالئكة، فتهرب اجلن واإلنس، فتحدق هبم املالئكة، فذلك قوله تعاىلأسواقهم انفتحت السماء، ون
. فعلى هذا يكون يف الدنيا، وعلى ما ذكر ابن املبارك يكون يف اآلخرة. قلت. ذكره النحاس} َتْنفُذُونَ إِالَّ بُِسلْطَاٍن
إن استطعتم أن تعلموا ما يف : اسوقال ابن عب. إن استطعتم أن هتربوا من املوت فاهربوا: وعن الضحاك أيضا

ال َتْنفُذُونَ {: وعنه أيضا أن معىن. السماوات وما يف األرض فأعلموه، ولن تعلموه إال بسلطان أي ببينة من اهللا تعاىل
ال تنفذون : وقيل. ال تنفذون إال مبلك وليس لكم ملك: قتادة. ال خترجون من سلطاين وقدريت عليكم} إِالَّ بُِسلْطَاٍن

  :قال الشاعر. أي إىل} وَقَْد أَْحَسَن بِي{: إىل سلطان، الباء مبعىن إىل، كقوله تعاىل إال
  لدينا وال مقلية إن تقلت... أسيئي بنا أو أحسين ال ملولة 

  .أمر تعجيز} فَانْفُذُوا{: وقوله
كم شواظ من نار، وأخذكم العذاب أي لو خرجتم أرسل علي} يُْرَسلُ َعلَْيكَُما شَُواظٌ ِمْن َنارٍ َوُنَحاٌس{: قوله تعاىل

أي بآالء ربكما : وقيل. ليس هذا متعلقا بالنفوذ بل أخرب أنه يعاقب العصاة عذابا بالنار: وقيل. املانع من النفوذ
حياط على اخلالئق باملالئكة وبلسان : وقيل. تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار وحناس عقوبة على ذلك التكذيب

  }يُْرَسلُ َعلَْيكَُما ُشَواظٌ ِمْن نَارٍ{: ، فتلك النار قوله} ا مَْعَشَر الْجِنِّ وَاألِْنسَِي{من نار مث ينادون 

الدخان الذي ال هلب فيه، ومنه قول أمية : والنحاس. والشواظ يف قول ابن عباس وغريه اللهب الذي ال دخان له
الثعليب واملاوردي ابن أيب الصلت، ويف بن أيب الصلت يهجو حسان بن ثابت رضي اهللا عنه، كذا وقع يف تفسري 

  :أمية بن خلف قال: البن األنباري" الوقف واالبتداء"و" الصحاح"
  مغلغة تدب إىل عكاظ... أال من مبلغ حسان عين 
  لدي القينات فسال يف احلفاظ... أليس أبوك فينا كان فينا 

  وينفح دائبا هلب الشواظ... ميانيا يظل يشد كريا 
  :ضي اهللا عنه فقالفأجابه حسان ر

  بقافية تأجج كالشواظ... هجوتك فاختضعت هلا بذل 
  :وقال رؤبة

  ونار حرب تسعر الشواظا... إن هلم من وقعنا أقياظا 
هو الدخان الذي خيرج من اللهب ليس بدخان : الضحاك. الشواظ اللهب األخضر املنقطع من النار: وقال جماهد

إن الشواظ النار والدخان مجيعا، قاله عمرو وحكاه األخفش عن بعض : وقد قيل. وقال سعيد بن جبري. احلطب
. الباقون بالضم ومها لغتان، مثل صوار وصوار لقطيع البقر. بكسر الشني} ُشَواظ{وقرأ ابن كثري . العرب



عمرو وقرأ ابن كثري وابن حميصن وجماهد وأبو . }شَُواظ{بالرفع عطف على } َوُنحَاٌس{قراءة العامة } وَُنحَاٌس{
} وَُنحَاس{من قال إن الشواظ النار والدخان مجيعا فاجلر يف : قال املهدوي. باخلفض عطفا على النار} وَُنحَاسِ{

فأما اجلر على قول من جعل الشواظ اللهب الذي ال دخان فيه فبعيد ال يسوغ إال على تقدير حذف . على هذا بني
  يُْرَسلُ َعلَْيكُمَا{: موصوف كأنه قال

وشيء من حناس، فشيء معطوف على شواظ، ومن حناس مجلة هي صفة لشيء، وحذف شيء، } ِمْن نَارٍُشَواظٌ 
فيكون . على من تنزل أنزل أي عليه: كما حذفت على من قوهلم} ِمْن َنارٍ{وحذفت من لتقدم ذكرها يف 

بكسر النون لغتان } حَاسِوَُن{وعن جماهد ومحيد وعكرمة وأيب العالية . على هذا جمرورا مبن احملذوفة} وَُنحَاس{
فالن كرمي النحاس والنحاس أيضا بالضم أي : والنحاس بالكسر أيضا الطبيعة واألصل، يقال. كالشواظ والشواظ

باجلر } وُنُحسٍ{وعن حنظلة بن مرة بن النعمان األنصاري . بالرفع} وُنْحٌس{وعن مسلم بن جندب . كرمي النجار
بالرفع عطف على } وَنْحسٍ{بالكسر مجع حنس كصعب وصعاب } حَاسٍوَنِ{وجيوز أن يكون . عطف على نار

وجيوز أن يكون أصله وحنوس فقصر حبذف واوه حسب . بالضم فيهما مجع حنس} وُنُحسٍ{وعن احلسن } شواظ{
اء وتشديد بفتح النون وضم احل} وُنُحسُّ{وعن عبدالرمحن بن أيب بكرة . }َوبِالنَّْجمِ ُهمْ َيهَْتُدونَ{: ما تقدم عند قوله

وعلى . واملعىن ونقتل بالعذاب} إِذْ َتُحسُّوَنُهْم بِإِذْنِِه{: السني من حس حيس حسا إذا استأصل، ومنه قوله تعاىل
وعن . فهو الصفر املذاب يصب على رؤوسهم، قاله جماهد وقتادة، وروي عن ابن عباس} وَُنحَاٌس{القراءة األوىل 

حاس الدخان الذي ال هلب فيه، وهو معىن قول اخلليل، وهو معروف يف كالم ابن عباس أيضا وسعيد بن جبري أن الن
  :العرب هبذا املعىن، قال نابغة بين جعدة

  ـط مل جيعل اهللا فيه حناسا... يضيء كضوء سراج السليـ 
 هي مخسة أهنار من: وقال مقاتل. مسعت أعرابيا يقول السليط دهن السمسم بالشام وال دخان فيه: قال األصمعي

. صفر مذاب، جتري من حتت العرش على رؤوس أهل النار، ثالثة أهنار على مقدار الليل وهنران على مقدار النهار
هو النار اليت هلا ريح : وقال الكسائي. هو دردي الزيت املغلي: وقال الضحاك. النحاس املهل: وقال ابن مسعود

  . اجلن واإلنسأي ال ينصر بعضكم بعضا يعين} فَال َتنَْتِصَراِن{. شديدة

  }فَإِذَا اْنَشقَِّت السََّماُء فَكَاَنْت َورَْدةً كَالدَِّهاِن{] ٣٧: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٣٨: [اآلية
  }فََيْومَِئٍذ ال ُيْسأَلُ َعْن ذَْنبِِه إِْنٌس َوال َجانٌّ{] ٣٩: [اآلية
  }ُتكَذَِّباِن فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما{] ٤٠: [اآلية

الدهان الدهن، عن جماهد } فَكَاَنْت َورَْدةً كَالدَِّهاِن{أي انصدعت يوم القيامة } فَإِذَا اْنَشقَّتِ السََّماُء{: قوله تعاىل
: وقال سعيد بن جبري وقتادة. واملعىن أهنا صارت يف صفاء الدهن، والدهان على هذا مجع دهن. والضحاك وغريمها
املعىن تصري يف محرة الورد وجريان الدهن، أي تذوب مع االنشقاق حىت تصري محراء من : وقيل. ءاملعىن فكانت محرا

. الدهان اجللد األمحر الصرف، ذكره أبو عبيد والفراء: وقيل. حرارة نار جهنم، وتصري مثل الدهن لرقتها وذوباهنا
ورد إذا : نت كالفرس الورد، يقال للكميتاملعىن فكا: ابن عباس. أي تصري السماء محراء كاألدمي لشدة حر النار

الفرس الورد، يف الربيع كميت أصفر، ويف أول الشتاء كميت أمحر، فإذا : قال ابن عباس. كان يتلون بألوان خمتلفة
أراد الفرس الوردية، تكون يف الربيع وردة إىل الصفرة، فإذا أشتد الربد : وقال الفراء. اشتد الشتاء كان كميتا أغرب



وقال . وردة محراء، فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إىل الغربة، فشبه تلون السماء بتلون الورد من اخليلكانت 
املعىن أهنا تصري كعكر : وقال زيد بن أسلم. أي كصب الدهن فإنك إذا صببته ترى فيه ألوانا} كَالدَِّهاِن{: احلسن

وهذا قريب مما . او والراء والدال للمجيء واإلتيانأصل الو: قال الزجاج. املعىن أهنا متر وجتيء: الزيت، وقيل
وقال . إهنا اليوم خضراء وسيكون هلا لون أمحر، حكاه الثعليب: وقال قتادة. قدمناه من أن الفرس الوردة تتغري ألواهنا

األزرق،  وزعم املتقدمون أن أصل لون السماء احلمرة، وأهنا لكثرة احلوائل وبعد املسافة ترى هبذا اللون: املاوردي
وشبهوا ذلك بعروق البدن، وهي محراء كحمرة الدم وترى باحلائل زرقاء، فإن كان هذا صحيحا فإن السماء لقرهبا 

  .واهللا أعلم. من النواظر يوم القيامة وارتفاع احلواجز ترى محراء، ألنه أصل لوهنا

وأن } َوال ُيْسأَلُ َعْن ذُنُوبِهِمُ الُْمْجرُِمونَ{: هذا مثل قوله تعاىل} فََيوَْمِئٍذ ال ُيسْأَلُ َعْن ذَْنبِِه إِْنٌس َوال َجانٌّ{: قوله تعاىل
املعىن ال يسألون : وقيل. القيامة مواطن لطول ذلك اليوم، فيسأل يف بعض وال يسأل يف بعض، وهذا قول عكرمة

. م، وكتبتها عليهم املالئكةال يسألون عن ذنوهبم، ألن اهللا حفظها عليه: وقال احلسن وقتادة. إذا استقروا يف النار
املعىن ال تسأل املالئكة عنهم، ألهنم يعرفوهنم بسيماهم، دليله : وعن احلسن وجماهد أيضا. رواه العويف عن ابن عباس

ال ُيسْأَلُ  فََيْوَمِئٍذ{: وقوله} فََوَربَِّك لََنسْأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني{: وعنه أيضا يف قوله تعاىل. وقال جماهد عن ابن عباس. ما بعده
ال يسأهلم ليعرف ذلك منهم، ألنه أعلم بذلك منهم، ولكنه يسأهلم مل عملتموها : وقال} َعْن ذَْنبِِه إِْنٌس َوال َجانٌّ

كانت املسألة قبل، مث ختم على : وقال قتادة. ال يسأل غري اجملرم عن ذنب اجملرم: وقال أبو العالية. سؤال توبيخ
: ويف حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وفيه قال. ح شاهدة عليهمأفواه القوم وتكلمت اجلوار

فيلقي العبد فيقول أي فل أمل أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك اخليل واألبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى "
ذلك بعينه مث يلقى  فيقول أفظننت أنك مالقي فيقول ال فيقول إين أنساك كما نسيتين مث يلقي الثاين فيقول له مثل

الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثين خبري ما 
استطاع فيقول ها هنا إذا مث يقال له اآلن نبعث شاهدنا عليك فيفتكر يف نقسه من هذا الذي يشهد علي فيختم 

خذه وحلمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك املنافق على فيه ويقال لفخذه وحلمه وعظامه انطقي فتنطق ف
  .وغريها} حم السجدة{وقد مضى هذا احلديث يف " وذلك الذي يسخط اهللا عليه

  }يُْعَرُف الُْمْجرِمُونَ بِِسيَماُهْم فَُيْؤَخذُ بِالنَّوَاِصي َواألَقَْدامِ{] ٤١: [اآلية
  }ذَِّباِنفَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَ{] ٤٢: [اآلية
  }َهِذِه َجهَنَُّم الَِّتي ُيكَذُِّب بَِها الُْمْجرُِمونَ{] ٤٣: [اآلية
  }يطوفون بينها وبني محيم آن{] ٤٤: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٤٥: [اآلية

وََنْحُشرُ {: عني، قال اهللا تعاىلسواد الوجه وزرقة األ: قال احلسن} ُيْعَرفُ الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم{: قوله تعاىل
أي تأخذ } فَُيْؤَخذُ بِالنََّواِصي وَاَألقَْدامِ{. }َيْوَم َتبَْيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوجُوٌه{: وقال تعاىل} الُْمْجرِِمَني َيْومَِئٍذ ُزْرقاً

: وقال الضحاك. مجع ناصيةوالنواصي . املالئكة بنواصيهم، أي بشعور مقدم رؤوسهم وأقدامهم فيقذفوهنم يف النار
يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبني ناصية حىت يندق : وعنه. جيمع بني ناصيته وقدميه يف سلسلة من وراء ظهره

تسحبهم املالئكة إىل النار، : وقيل. يفعل ذلك به ليكون أشد لعذابه وأكثر لتشويهه: وقيل. ظهره مث يلقى يف النار
  .على وجهه، وتارة تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسهتارة تأخذ بناصيته وجتره 



َيطُوفُونَ َبْيَنَها {. أي يقال هلم هذه النار اليت أخربمت هبا فكذبتم} َهِذِه َجَهنَُّم الَِّتي ُيكَذِّبُ بَِها الُْمْجرُِمونَ{: قوله تعاىل
ويف قوله . اجلحيم النار، واحلميم الشرابيطوفون مرة بني احلميم ومرة بني اجلحيم، و: قال قتادة} َوَبْيَن َحِميمٍ آٍن

قال ابن عباس وسعيد بن جبري والسدي، ومنه قول . ثالثة أوجه، أحدها أنه الذي انتهى حره ومحيمه} آٍن{: تعاىل
  :النابغة الذبياين

  بأمحر من جنيع اجلوف آن... وختضب حلية غدرت وخانت 
وقال . إذا استغاثوا من النار جعل غياثهم ذلك: ض، يقولطبخ منذ خلق اهللا السماوات واألر} آٍن{: قال قتادة
  واد من أودية جهنم جيتمع فيه صديد أهل} آن{: كعب

النار فيغمسون بأغالهلم فيه حىت تنخلع أوصاهلم، مث خيرجون منها وقد أحدث اهللا هلم خلقا جديدا فيلقون يف النار، 
إنه الذي قد آن : وقال جماهد. أنه احلاضر: وعن كعب أيضا. }مِيمٍ آٍنَيطُوفُونَ َبيَْنَها َوَبْيَن َح{: فذلك قوله تعاىل
والنعمة فيما وصف من هول القيامة وعقاب اجملرمني ما يف ذلك من الزجر عن املعاصي والترغيب . شربه وبلغ غايته

قَّتِ السََّماُء فَكَاَنتْ فَإِذَا اْنَش{وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أتى على شاب يف الليل يقرأ . يف الطاعات
فقال النيب صلى ! وحيي من يوم تنشق فيه السماء وحيي: فوقف الشاب وخنقته العربة وجعل يقول} َوْرَدةً كَالدَِّهاِن
  ".وحيك يا فىت مثلها فو الذي نفسي بيده لقد بكت مالئكة السماء لبكائك: "اهللا عليه وسلم

  }َربِِّه َجنََّتاِنَوِلَمْن خَاَف َمقَاَم {] ٤٦: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٤٧: [اآلية

  فيه مسألتان} َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه{: قوله تعاىل
. واملعىن خاف مقامه بني يدي ربه للحساب فترك املعصية. ملا ذكر أحوال أهل النار ذكر ما أعد لألبرار -األوىل
أَفََمْن ُهَو {: خاف قيام ربه عليه أي إشرافه واطالعه عليه، بيانه قوله تعاىل: وقيل.  القياممصدر مبعىن} َمقَاَم{فـ 

هو الرجل يهم باملعصية فيذكر اهللا فيدعها من : وقال جماهد وإبراهيم النخعي} قَاِئٌم َعلَى كُلِّ نَفْسٍ بَِما كَسََبْت
  .خوفه
إن مل أكن من أهل اجلنة فأنت طالق أنه ال حينث إن كان هم : هذه اآلية دليل على أن من قال لزوجه -الثانية

جنة خلوفه : وقال حممد بن علي الترمذي. وقال به سفيان الثوري وأفىت به. باملعصية وتركها خوفا من اهللا وحياء منه
، أي املقام املوضع: وقيل. من خاف مقام ربه بعد أداء الفرائض: وقال ابن عباس. من ربه، وجنة لتركه شهوته

: خاف مقامه بني يدي ربه للحساب كما تقدم وجيوز أن يكون املقام للعبد مث يضاف إىل اهللا، وهو كاألجل يف قوله
  :وقوله يف موضع آخر} فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم ل{

جنتان جلميع : وقيل. انأي ملن خاف جنتان على حدة، فلكل خائف جنت} َجنََّتاِن} {إِنَّ أََجلَ اللَِّه إِذَا َجاَء ال يَُؤخَُّر{
اجلنتان بستانان يف عرض : "وروي عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. اخلائفني، واألول أظهر

اجلنة كل بستان مسرية مائة عام يف وسط كل بستان دار من نور وليس منها شيء إال يهتز نغمة وخضرة، قرارها 
إن اجلنتني جنته اليت خلقت له : وقيل. ثعليب أيضا من حديث أيب هريرةذكره املهدوي وال" ثابت وشجرها ثابت

إن إحدى اجلنتني : وقيل. إحدى اجلنتني منزل واألخرى منزل أزواجه كما يفعله رؤساء الدنيا: وقيل. وجنة ورثها
جنة عدن  مها: وقال مقاتل. إن إحدى اجلنتني أسافل القصور واألخرى أعاليها: وقيل. مسكنه واألخرى بستانه

ال جيوز أن يقال خزنة : وأنكر القتيب هذا وقال. إمنا هي جنة واحدة، فثىن لرؤوس اآلي: وقال الفراء. وجنة النعيم



قال : وقال أبو جعفر النحاس. }ذََواَتا أَفَْناٍن{: وأيضا قال. النار عشرون إمنا قال تسعة عشر ملراعاة رؤوس اآلي
: ، وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب اهللا عز وجل، يقول اهللا عز وجلالفراء قد تكون جنة فتثىن يف الشعر

إمنا كانتا اثنتني : وقيل! جيوز أن تكون جنة وحيتج بالشعر: فيدع الظاهر ويقول} ِفيهِمَا{: ويصفهما بقوله} جَنََّتاِن{
 عنه خاصة حني ذكر نزلت يف أيب بكر الصديق رضي اهللا: وقيل. ليضاعف له السرور بالتنقل من جهة إىل جهة

بل شرب ذات يوم لبنا : وقال الضحاك. ذات يوم اجلنة حني أزلفت والنار حني برزت، قاله عطاء وابن شوذب
: على ظمأ فأعجبه، فسأله عنه فأخرب أنه من غري حل فاستقاءه ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر إليه، فقال

  هذه اآلية وتال عليه" رمحك اهللا لقد أنزلت فيك آية"
  }ذواتا أفنان{] ٤٨: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٤٩: [اآلية
  }ِفيهَِما َعْيَنانِ َتْجرَِياِن{] ٥٠: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٥١: [اآلية

األفنان : وقال جماهد. ن من الفاكهة الواحد فنأي ذواتا ألوا: قال ابن عباس وغريه} ذَوَاَتا أَفَْناٍن{: قوله تعاىل
  :األغصان واحدها فنن، قال النابغة

  مفجعه على فنن تغين... بكاء محامة تدعو هديال 
  :وقال آخر يصف طائرين

  يرددان حلونا ذات ألوان... باتا على غصن بان يف ذرى فنن 
  :وقال آخر. أراد باللحون الغات

  تدعو على فنن الغصون محاما. ..ما هاج شوقك من هديل محامة 
  ذا خملبني من الصقور قطاما... تدعو أب فرخني صادف ضاريا 

  :والفنن مجعه أفنان مث األفانني، وقال يصف رحى
  هلا زمام من أفانني الشجر

" أن أهل اجلنة مرد مكحلون أولو أفانني: "ويف احلديث. وشجرة فناء أي ذات أفنان وفنواء أيضا على غري قياس
ذَوَاَتا {: وقل. ذكره اهلروي. د أولو فنن وهو مجع أفنان، وأفنان مجع فنن وهو اخلصلة من الشعر شبه بالغصنيري

إن األفنان ظل األغصان على : وعن جماهد أيضا وعكرمة. أي ذواتا سعة وفضل على ما سوامها، قاله قتاده} أَفَْناٍن
  .احليطان
جتريان ماء بالزيادة : قال ابن عباس. أي يف كل واحدة منهما عني جارية} ِنفِيهَِما َعْيَناِن َتْجرَِيا{: قوله تعاىل

جتريان باملاء الزالل إحدى العينني التسنيم : وعن ابن عباس أيضا واحلسن. والكرامة من اهللا تعاىل على أهل اجلنة
  .واألخرى السلسبيل

محر والزبرجد األخضر، وتراهبما الكافور، عينان مثل الدنيا أضعافا مضاعفة، حصباؤمها الياقوت األ: وعنه أيضا
إحدامها من ماء غري آسن، واألخرى من مخر لذة : وقال عطية. ومحأهتما املسك األذفر، وحافتامها الزعفران

فيهما عنيان جتريان ملن كانت عيناه يف الدنيا : وقال أبو بكر الوراق. جتريان من جبل من مسك: وقيل. للشاربني
  .اهللا عز وجلجتريان من خمافة 



  }ِفيهَِما ِمْن كُلِّ فَاِكَهٍة زَْوَجاِن{] ٥٢: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٥٣: [اآلية
  }مُتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ بَطَائُِنَها ِمْن إِْستَْبَرقٍ َوَجَنى الَْجنََّتْينِ َداٍن{] ٥٤: [اآلية
  }َما ُتكَذَِّباِنفَبِأَيِّ آالِء رَبِّكُ{] ٥٥: [اآلية

ما يف الدنيا شجرة : قال ابن عباس. أي صنفان وكالمها حلو يستلذ به} فِيهَِما ِمْن كُلِّ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن{: قوله تعاىل
ضربان رطب ويابس ال يقصر هذا عن ذلك يف : وقيل. حلوة وال مرة إال وهي يف اجلنة حىت احلنظل إال أنه حلو

اد تفضيل هاتني اجلنتني على اجلنتني اللتني دوهنما، فإنه ذكرها هنا عينني جاريتني، وذكر أر: وقيل. الفضل والطيب
يف تينك اجلنتني من كل فاكهة نوع، ويف هذه اجلنة من : مث عينني تنضحان باملاء والنضح دون اجلري، فكأنه قال

بإسكان } فُُرشٍ{وقرأ أبو حيوة . مجع فراشوالفرش . هو نصب على احلال} ُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ{. كل فاكهة نوعان
مجع بطانة وهي اليت حتت الظهارة واإلستربق ما غلظ من الديباج وخشن، أي إذا } بَطَائُِنَها ِمْن إِْستَْبَرقٍ{الراء 

: وقيل لسعيد بن جبري. كانت البطانة اليت تلي األرض هكذا فما ظنك بالظهارة، قاله ابن مسعود وأبو هريرة
وقال ابن } فَال َتْعلَُم نَفٌْس َما أُخِْفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُينٍ{: هذا مما قال اهللا: من إستربق فما الظواهر؟ قال البطائن
ويف اخلرب عن النيب صلى اهللا . إمنا وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم، فأما الظواهر فال يعلمها إال اهللا: عباس

وعن . بطائنها من إستربق، وظواهرها من نور جامد: وعن احلسن". ا نور يتألألظواهره: "عليه وسلم أنه قال
  البطائن هي الظواهر،: احلسن أيضا

هذا ظهر السماء، وهذا بطن السماء، : والعرب تقول للظهر بطنا، فيقولون. وهو قول الفراء، وروي عن قتادة
يكون هذا إال يف الوجهني املتساويني إذا ويل كل واحد  ال: وأنكر ابن قتيبة وغريه هذا، وقالوا. لظاهرها الذي نراه

اجلىن ما جيتىن من الشجر، } َوجََنى الَْجنََّتْينِ َداٍن{. منهما قوما، كاحلائط بينك وبني قوم، وعلى ذلك أمر السماء
  :ومثر جين على فعيل حني جين، وقال. أتانا جبناة طيبة لكل ما جيتىن: يقال

  إذ كل جان يده إىل فيه. ..هذا جناي وخياره فيه 
تدنو الشجرة حىت جيتنيها ويل اهللا إن شاء قائما وإن : قال ابن عباس. قريب}داٍن{. بكسر اجليم} َوجَِنى{وقرئ 

  .شاء قاعدا وإن شاء مضطجعا، ال يرد يده بعد وال شوك
  }َوال َجانٌّ ِفيهِنَّ قَاِصرَاُت الطَّْرِف لَْم َيطِْمثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم{] ٥٦: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن{ ] ٥٧: [اآلية

  :فيه ثالث مسائل
ومل يقل } فِيهِنَّ{: وإمنا قال: قال الزجاج. يف اجلنتني املذكورتني: قيل} ِفيهِنَّ قَاِصرَاُت الطَّْرِف{: قوله تعاىل -األوىل

يعود على الفرش اليت بطائنها من إستربق، } ِفيهِنَّ{: وقيل. مفيهما، ألنه عىن اجلنتني وما أعد لصاحبهما من النعي
. أي نساء قاصرات الطرف، قصرن أعينهن على أزواجهن فال يرين غريهم} قَاِصرَاُت الطَّْرِف{أي يف هذه الفرش 

ووحد الطرف مع اإلضافة إىل اجلمع ألنه يف معىن املصدر، من طرفت عينه تطرف } والصافات{وقد مضى يف 
  .قوم عدل وصوم: ا، مث مسيت العني بذلك فأدى عن الواحد واجلمع، كقوهلمطرف

والطمث االفتضاض وهو : أي مل يصبهن باجلماع قبل أزواجهن هؤالء أحد الفراء} لَْم َيطْمِثُْهنَّ{: قوله تعاىل -الثانية
وغري الفراء خيالفه يف . ي حائضامرأة طامث أ: ومنه قيل. النكاح بالتدمية، طمثها يطمثها ويطمثها طمثا إذا افتضها



لَمْ {وقرأ الكسائي . إال أن قول الفراء أعرف وأشهر. طمثها مبعىن وطئها على أي الوجوه كان: هذا ويقول
  :وطمثت بالكسر لغة فهي طامث، وقال الفرزدق. طمثت املرأة تطمث بالضم حاضت: بضم امليم، يقال} َيطِْمثُْهنَّ

  وهن اصح من بيض النعام... وقعن إيل مل يطمثن قبلي 
ما طمث : والطمث املس وذلك يف كل شيء ميس ويقال للمرتع: مل ميسهن، قال أبو عمرو} لَْم َيطْمِثُْهنَّ{: وقيل

أي مل يذللهن إنس قبلهم وال : وقال املربد. ذلك املرتع قبلنا أحد، وما طمث هذه الناقة حبل، أي ما مسها عقال
  .باهلمزة} َجأن{سن وقرأ احل. جان، والطمث التذليل

: قال ضمرة. يف هذه اآلية دليل على أن اجلن تغشى كاإلنس، وتدخل اجلنة ويكون هلم فيها جنيات -الثالثة
أي مل يطمث ما وهب اهللا : وقيل. للمؤمنني منهم أزواج من احلور العني، فاإلنسيات لإلنس، واجلنيات للجن

اجلنايات جن، ومل يطمث ما وهب اهللا للمؤمنني من اإلنس يف اجلنة  للمؤمنني من اجلن يف اجلنة من احلور العني من
  .ذكره القشريي. من اإلنس يف اجلنة من احلور العني من اإلنسيات إنس، وذلك ألن اجلن ال تطأ بنات آدم يف الدنيا

إذا : جماهدوقد قال . أيضا، وأنه جائز أن تطأ بنات آدم} سبحان{القول يف هذا ويف } النمل{قد مضى يف : قلت
} مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان{ :جامع الرجل ومل يسم انطوى اجلان على إحليله فجامع معه فذلك قوله تعاىل

يعلمك أن نساء اآلدميات قد . وذلك بأن اهللا تبارك وتعاىل وصف احلور العني بأنه مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان
ذكره بكماله الترمذي احلكيم، . ا العيب ونزهن، والطمث اجلماعيطمثهن اجلان، وأن احلور العني قد برئن من هذ
  .وذكره املهدوي أيضا والثعليب وغريمها واهللا أعلم

  }كَأَنَُّهنَّ الَْياقُوُت وَالَْمْرَجانُ{] ٥٨: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٥٩: [اآلية
  }ا الِْأْحَسانَُهلْ جََزاُء الِْأْحَسانِ إِلَّ{] ٦٠: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٦١: [اآلية

: روى الترمذي عن عبداهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال} كَأَنَُّهنَّ الَْياقُوُت َوالْمَْرَجانُ{: قوله تعاىل
: وذلك بأن اهللا تعاىل يقول" ىت يرى خمهاإن املرأة من نساء أهل اجلنة لريى بياض ساقيها من وراء سبعني حلة ح"
فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا مث استصفيته ألريته من ورائه ويروى } كَأَنَُّهنَّ الَْياقُوُت وَالَْمْرَجانُ{

إن املرأة من احلور العني لتلبس سبعني حلة فريى مخ ساقها من وراء ذلك، كما : وقال عمرو بن ميمون. موقوفا
  .هن يف صفاء الياقوت، وبياض املرجان: وقال احلسن. رى الشراب األمحر يف الزجاجة البيضاءي

َهلْ {: تكون مبعىن قد كقوله تعاىل: يف الكالم على أربعة أوجه} َهلْ} {َهلْ جََزاُء الِْأْحَساِن إِلَّا الِْأْحَسانُ{: قوله تعاىل
، ومبعىن األمر }فََهلْ َوَجدُْتْم َما َوَعَد َربُّكُْم َحقّاً{: ، ومبعىن االستفهام كقوله تعاىل}أََتى َعلَى الِْأْنَسانِ ِحٌني ِمَن الدَّهْرِ

َهلْ جََزاُء {، و}فََهلْ َعلَى الرُُّسلِ إِلَّا الَْبالغُ{: ، ومبعىن ما يف اجلحد كقوله تعاىل}فََهلْ أَنُْتْم ُمْنَتُهونَ{: كقوله تعاىل
ما جزاء من قال ال : ابن عباس. أي هل جزاء من قال ال إله إال اهللا إال اجلنة: قال عكرمة. }انُالِْأْحَسانِ إِلَّا الِْأْحَس

هل جزاء من أحسن يف الدنيا إال أن حيسن : وقيل. إله إال اله وعمل مبا جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم إال اجلنة
مث } َهلْ َجَزاُء الِْأْحَسانِ إِلَّا الِْأْحَسانُ{يه وسلم قرأ وروى أنس أن النيب صلى اهللا عل. إليه يف اآلخرة، قال ابن زيد

يقول ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إال : "قالوا اهللا ورسول أعلم، قال" هل تدرون ماذا قال ربكم: "قال
  وروى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ". اجلنة



" عمت عليه مبعرفيت وتوحيدي إال أن أسكنه جنيت وحظرية قدسي برمحيتيقول اهللا هل جزاء من أن: "هذه اآلية فقال
وقال حممد ابن احلنيفة . هل جزاء من أحسنت عليه يف األزل إال حفظ اإلحسان عليه يف األبد: وقال الصادق

  .هي مسجلة للرب والفاجر، أي مرسلة على الفاجر يف الدنيا والرب يف اآلخرة: واحلسن
  }ُدونِهَِما َجنََّتاِن َوِمْن{] ٦٢: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٦٣:[اآلية
  }ُمْدَهامََّتاِن{] ٦٤:[اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٦٥:[اآلية

ومن دوهنما يف : عباسقال ابن . أي وله من دون اجلنتني األوليني جنتان أخريان} َوِمْن دُونِهَِما َجنََّتاِن{: قوله تعاىل
واجلنات ملن خاف مقام ربه، فيكون يف األوليني النخل : ابن عباس. ومن دوهنما يف الفضل: ابن زيد. الدرج

ألتباعه } َوِمْن ُدونِهَِما َجنََّتاِن{وحيتمل أن يكون : املاوردي. والشجر، ويف األخريني الزرع والنبات وما انبسط
. مها للحور العني، واألخرى للولدان املخلدين، ليتميز هبما الذكور عن اإلناثلقصور منزلتهم عن منزلته، إحدا

، }َعْيَنانِ َتْجرَِياِن{و } فِيهَِما ِمْن كُلِّ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن{جنتان منها للسابقني املقربني : هي أربع: وقال ابن جريج
إن األولني من ذهب : وقال ابن زيد} َما َعْيَناِن َنضَّاَخَتاِنِفيهِ{و } فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ َوُرمَّانٌ{وجنتان ألصحاب اليمني 

  .للمقربني، واألخريني من ورق ألصحاب اليمني
، واحتج مبا رواه سعيد بن "منهاج الدين له"إىل هذا ذهب احلليمي أبو عبداهللا احلسن بن احلسني يف كتاب : قلت

تلك للمقربني، وهاتان ألصحاب : قال} ُمْدَهامََّتاِن{: إىل قوله} نََّتاِنَوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َج{جبري عن ابن عباس 
ِفيهَِما {: وملا وصف اهللا اجلنتني أشار إىل الفرق بينهما فقال يف األوليني. وعن أيب موسى األشعري حنوه. اليمني

رتان ولكنهما ليستا كاجلاريني ألن النضخ دون أي فوا} ِفيهَِما َعْيَنانِ َنضَّاَخَتاِن{: ويف األخريني} َعْيَناِن َتْجرَِياِن
ِفيهَِما فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ {: ويف األخريني. فعم ومل خيص} ِفيهَِما ِمْن كُلِّ فَاِكَهٍة زَْوَجاِن{: وقال يف األوليني. اجلري
  ومل يقل كل فاكهة،} َوُرمَّانٌ

ُمتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرٍف ُخْضرٍ {وهو الديباج، ويف األخريني } ْن إِْستَْبَرقٍمُتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ بَطَائُِنَها ِم{: وقال يف األوليني
والعبقري الوشي، وال شك أن الديباج أعلى من الوشي، والرفرف كسر اخلباء، وال شك أن } َوَعْبقَرِيٍّ ِحَساٍن

، } كَأَنَُّهنَّ الَْياقُوُت وَالَْمْرَجانُ{: روقال يف األوليني يف صفة احلو. الفرش املعدة لالتكاء عليها أفضل من فضل اخلباء
} ذَوَاَتا أَفَْناٍن{: وقال يف األوليني. وليس كل حسن كحسن الياقوت واملرجان} ِفيهِنَّ َخْيرَاٌت ِحَسانٌ{ويف األخريني 
األغصان، أي خضراوان كأهنما من شدة خضرهتما سوداوان، ووصف األوليني بكثرة } ُمْدَهامََّتاِن{ويف األخريني 

ولعل ما مل يذكر } َوِمْن ُدونِهَِما َجنََّتاِن{واألخريني باخلضرة وحدها، ويف هذا كله حتقيق للمعىن الذي قصدنا بقوله 
: كيف مل يذكر أهل هاتني اجلنتني كما ذكر أهل اجلنتني األوليني؟ قل: فإن قيل. من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر

ربه إال أن اخلائفني هلم مراتب، فاجلنتان األوليان ألعلى العباد رتبة يف اخلوف من اهللا اجلنان األربع ملن خاف مقام 
ومذهب الضحاك أن اجلنتني األوليني من ذهب . تعاىل، واجلنتان األخريان ملن قصرت حال يف اخلوف من اهللا تعاىل

أي من أمامهما ومن } ونِهَِما َجنََّتاِنَوِمْن ُد{: وفضة، واألخريني من ياقوت وزمرد ومها أفضل من األوليني، وقوله
} َوِمْن ُدونِهَِما َجنََّتاِن{ومعىن : فقال" نوادر األصول"وإىل هذا القول ذهب أبو عبداهللا الترمذي احلكيم يف . قبلهما

: وقال مقاتل. أي دون هذا إىل العرش، أي أقرب وأدىن إىل العرش، وأخذ يفضلهما على األوليني مبا سنذكره عنه
  .اجلنتان األوليان جنة عدن وجنة النعيم، واألخريان جنة الفردوس وجنة املأوى



والدمهة يف اللغة . مسودتان: وقال جماهد. أي خضراوان من الري، قال ابن عباس وغريه} ُمْدَهامََّتاِن{: قوله تعاىل
ي فيه، فإن زاد على ذلك حىت فرس أدهم وبعري أدهم وناقة دمهاء أي أشتدت زرقته حىت البياض الذ: السواد، يقال

  وادهام الشيء ادهيماما أي اسواد، قال اهللا. وادهم الفرس ادمهاما أي صار أدهم. اشتد السواد فهو جون

وقال لبيد يرثي قتلى . أي سوداوان من شدة اخلضرة من الري، والعرب تقول لكل أخضر أسود} ُمْدَهامََّتاِن{: تعاىل
  :هوازن

  كتائب خضر يف نسيج السنور... اءه وجاؤوا به يف هودج وور
أباد : أخضر ويقال: ويقال لليل املظلم. ومسيت قرى العراق سوادا لكثرة خضرهتا. السنور لبوس من قد كالدرع
  .اهللا خضراءهم أي سوادهم

  }ِفيهَِما َعْيَنانِ َنضَّاَخَتاِن{] ٦٦: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٦٧: [اآلية
  }ِفيهَِما فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ َوُرمَّانٌ{] ٦٨: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٦٩: [اآلية

وعنه . والنضخ باخلاء أكثر من النضح باحلاء. أي فوارتان باملاء، عن ابن عباس} فِيهَِما َعْيَناِن َنضَّاخََتاِن{: قوله تعاىل
تنضخ على أولياء اهللا : ابن مسعود وابن عباس أيضا وأنس. ربكة، وقاله احلسن وجماهدأن املعىن نضاختان باخلري وال

. بأنواع الفواكه واملاء: وقال سعيد بن جبري. باملسك والعنرب والكافور يف دور أهل اجلنة كما ينضخ رش املطر
: قال الترمذي. ياب امللوناتقالوا بأنواع الفواكه والنعم واجلواري املزينات والدواب املسرجات والث: الترمذي

  .تنبعان مث جتريان: وقيل. وهذا يدل على أن النضخ أكثر من اجلري
  فيه مسألتان} فِيهَِما فَاِكَهةٌ َوَنْخلٌ َوُرمَّانٌ{: قوله تعاىل
ليس الرمان والنخل من الفاكهة، ألن الشيء ال يعطف على نفسه إمنا يعطف على غريه : قال بعض العلماء -األوىل
مها من الفاكهة وإمنا أعاد ذكر النخل والرمان لفضلهما وحسن موقعهما على : وقال اجلمهور. ذا ظاهر الكالموه

  :الفاكهة، كقوله تعاىل

وقد } لََمْن كَانَ َعُدّواً ِللَِّه َوَمالِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَا{: وقول} َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت َوالصَّالِة الُْوْسطَى{
إمنا كررها ألن النخل والرمان كانا عندهم يف ذلك الوقت مبنزلة الرب عندنا، ألن النخل عامة قوهتم، : وقيل. تقدم

والرمان كالثمرات، فكان يكثر غرسهما عندهم حلاجتهم إليهما، وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار اليت 
الرمان لعمومهما وكثرهتما عندهم من املدينة إىل مكة إىل ما واالها يعجبون هبا، فإمنا ذكر الفاكهة مث ذكر النخل و

أفردا بالذكر ألن النخل مثره : وقيل. من أرض اليمن، فأخرجهما يف الذكر من الفواكه وأفرد الفواكه على حدهتا
  :ألةفاكهة وطعام، والرمان فاكهة ودواء، فلم خيلصا للتفكه، ومنه قال أبو حنيفة رمحه اهللا، وهي املس

الرمانة : قال ابن عباس. وخالفه صاحباه والناس. إذا حلف أن ال يأكل فاكهة فأكل رمانا أو رطبا مل حينث -الثانية
: أخربنا سفيان عن محاد عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: وذكر ابن املبارك قال. يف اجلنة مثل البعري املقتب

أمحر، وسعفها كسوة ألهل اجلنة، منها مقطعاهتم وحللهم، ومثرها  خنل اجلنة جذوعها زمرد أخضر، وكرانيفها ذهب
وحدثنا : قال. أمثال القالل والدالء، أشد بياضا من اللنب، وأحلى من العسل، وألني من الزبد، ليس فيه عجم

كلما  خنل اجلنة نضيد من أصلها إىل فرعها، ومثرها أمثال القالل: املسعودي عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة، قال



  .نزعت مثرة عادت مكاهنا أخرى، وإن ماءها ليجري يف غري أخدود، والعنقود اثنا عشر ذراعا
  }ِفيهِنَّ خَْيرَاٌت ِحَسانٌ{] ٧٠: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٧١: [اآلية

  :فيه مسألتان} فِيهِنَّ َخْيرَاٌت ِحَسانٌ{: قوله تعاىل
} خريات{: وقيل. يعين النساء الواحدة خرية على معىن ذوات خري} ِفيهِنَّ خَْيرَاٌت ِحَسانٌ{: قوله تعاىل -األوىل

  حدثنا: ابن املبارك. مبعىن خريات فخفف، كهني ولني

اطلعت من السماء } َخيْرَاٌت ِحَسانٌ{لو أن خرية من : األوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن عامر قال
أي } ِحسان{. جهها الشمس والقمر، ولنصيف تكساه خرية خري من الدنيا وما فيهاألضاءت هلا، ولقهر ضوء و

: وقال الزهري وقتادة! فمن ذا الذي يقدر أن يصف حسنهن} ِحَسانٌ{: حسان اخللق، وإذا قال اهللا تعاىل
وقال أبو  .وروي ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث أم سلمة. الوجوه} ِحَسان{األخالق } خَْيرَاُت{

  .ألهنن عذارى أبكار: صاحل
وقد . بالتشديد على األصل} َخيَْراٌت{وقرأ قتادة وابن السميقع وأبو رجاء العطاردي وبكر بن حبيب السهمي 

فاخلريات ما أختارهن اهللا فأبدع : قال الترمذي. خمتارات: وقيل. أن خريات مجع خي واملعىن ذوات خري: قيل
فوصفهن باحلسن فإذا وصف خالق احلسن } ِحَسانٌ{: مث قال. اهللا ال يشبه اختيار اآلدمينيخلقهن باختياره، فاختيار 
فانظر كم } كَأَنَُّهنَّ الَْياقُوُت َوالْمَْرَجانُ{و } قَاِصرَاُت الطَّْرِف {ويف األوليني ذكر بأهنن . شيئا باحلسن فانظر ما هناك

إن احلور العني يأخذ بعضهن بأيدي بعض ويتغنني : "ويف احلديث. بني اخلرية وهي خمتارة اهللا، وبني قاصرات الطرف
بأصوات مل تسمع اخلالئق بأحسن منها وال مبثلها حنن الراضيات فال نسخط أبدا وحنن املقيمات فال نظعن أبدا وحنن 

ترمذي خرجه ال". اخلالدات فال منوت أبدا وحنن النعمات فال نبؤس أبدا وحنن خريات حسان حبيبات ألزواج كرام
إن احلور العني إذا قلن هذه املقالة أجاهبن : وقالت عائشة رضي اهللا عنها. علي رضي اهللا عنه. مبعناه من حديث

حنن املصليات وما صلينت، وحنن الصائمات وما صمنت، وحنن املتوضئات وما : املؤمنات من نساء أهل الدنيا
  .فغلبنهن واهللا: اهللا، عنهافقالت عائشة رضي . توضأتن، وحنن املتصدقات وما تصدقنت

احلور ملا ذكر من وصفهن يف القرآن : واختلف أيهما أكثر حسنا وأهبر مجاال احلور أو اآلدميات؟ فقيل -الثانية
  والسنة، ولقوله عليه الصالة والسالم يف دعائه على امليت

 بسبعني ألف ضعف، وروي اآلدميات أفضل من احلور العني: وقيل". وأبدله زوجا خريا من زوجه: "يف اجلنازة
إن نساء الدنيا من دخل : وأخربنا رشدين عن ابن أنعم عن حيان بن أيب جبلة، قال: وذكر ابن املبارك. مرفوعا

إن احلور العني املذكورات يف القرآن هن املؤمنات : وقد قيل. منهن اجلنة فضلن على احلور العني مبا عملن يف الدنيا
واملشهور أن احلور العني .  خيلقن يف اآلخرة على أحسن صورة، قاله احلسن البصريمن أزواج النبيني واملؤمنني

وأكثر } لَْم َيطِْمثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َوال َجانٌّ{: لسن، من نساء أهل الدنيا وإمنا هن خملوقات يف اجلنة، ألن اهللا تعاىل قال
فال يصيب كل " إن أقل ساكين اجلنة النساء: "لم قالنساء أهل الدنيا مطموثات، وألن النيب صلى اهللا عليه وس

  .واحد منهم امرأة، ووعد احلور العني جلماعتهم، فثبت أهنن من غري نساء الدنيا
  }حُوٌر َمقْصُورَاٌت ِفي الْخَِيامِ{] ٧٢: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٧٣: [اآلية



  }إِْنٌس قَْبلَُهْم َوال َجانٌّلَْم َيطِْمثُْهنَّ {] ٧٤: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٥٧: [اآلية

مجع حوراء، وهي الشديدة بياض العني الشديدة سوادها وقد } حُوٌر} {ُحوٌر مَقُْصوَراٌت ِفي الِْخَيامِ{: قوله تعاىل
وقال . ل لسن بالطوافات يف الطرق، قال ابن عباسيف احلجا} ِفي الْخَِيامِ{حمبوسات مستورات } مَقُْصوَراٌت{. تقدم

هي فرسخ يف فرسخ هلا أربعة آالف مصراع من : وقال. وقاله ابن عباس. اخليمة درة جموفة: عمر رضي اهللا عنه
 بلغنا يف الرواية أن سحابة: }حُوٌر َمقْصُورَاٌت ِفي الِْخَيامِ{وقال الترمذي احلكيم أبو عبداهللا يف قوله تعاىل . ذهب

أمطرت من العرش فخلقت احلور من قطرات الرمحة، مث ضرب على كل واحدة منهن خيمة على شاطئ األهنار 
  سعتها أربعون ميال وليس هلا باب، حىت إذا دخل ويل اهللا اجلنة

انصدعت اخليمة عن باب ليعلم ويل اهللا أن أبصار املخلوقني من املالئكة واخلدم مل تأخذها، فهي مقصورة قد قصر 
قصرن طرفهن على األزواج ومل } ِفيهِنَّ قَاِصرَاُت الطَّْرِف{: وقال يف األوليني. واهللا أعلم. ا عن أبصار املخلوقنيهب

قد قصرن على } مَقُْصوَراٌت{: وقال جماهد. يذكر أهنن مقصورات، فدل على أن املقصورات أعلى وأفضل
صره قصرا حبسته، ومنه مقصورة اجلامع، وقصرت الشيء أق: ويف الصحاح. أزواجهن فال يردن بدال منهم

وقصرت الشيء على كذا إذا مل جتاوز إىل غريه، وامرأة قصرية وقصورة أي مقصورة يف البيت ال تترك أن خترج، 
  :قال كثري

  إيل وما تدري بذاك القصائر... وأنت اليت حببت كل قصرية 
  ترقصار اخلطا شر النساء البحا... عنيت قصريات احلجال ومل أرد 

مررت ليلة أسري : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وروى أنس قال. وأنشده الفراء قصورة، ذكره ابن السكيت
: يا جربيل من هؤالء قال: يب يف اجلنة بنهر حافتاه قباب املرجان فنوديت منه السالم عليك يا رسول اهللا فقلت

حنن اخلالدات فال منوت أبدا وحنن : ك فأذن هلن فقلنهؤالء جوار من احلور العني استأذن رهبن يف أن يسلمن علي
مث قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم " الناعمات فال نبؤس أبدا وحنن الراضيات فال نسخط أبدا أزواج رجال كرام

وروي عن أمساء بنت يزيد األشهلية أهنا أتت . أي حمبوسات حبس صيانة وتكرمة} حُوٌر َمقُْصوَراٌت ِفي الِْخَيامِ{
إنا معشر النساء حمصورات مقصورات، قواعد بيوتكم وحوامل ! يا رسول اهللا: لنيب صلى اهللا عليه وسلم فقالتا

نعم إذا أحسننت تبعل أزواجكن وطلبنت : "أوالدكم، فهل نشارككم يف األجر؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".مرضاهتم
وقرأ أبو حيوة . بكسر امليم} َيطِْمثْهُنَّ{وقراءة العامة . ما تقدم قبلأي مل ميسسهن على } لَْم َيطِْمثُْهنَّ{: قوله تعاىل

  الشامي وطلحة بن مصرف واألعرج والشريازي عن الكسائي

وكان الكسائي يكسر إحدامها ويضم األخرى وخيري يف ذلك، فإذا رفع األوىل كسر الثانية . بضم امليم يف احلرفني
كنت أصلي خلف أصحاب علي : قال أبو إسحاق. ءة أيب إسحاق السبيعيوهي قرا. إذا كسر األوىل رفع الثانية

ومها لغتان طمث . فريفعون امليم، وكنت أصلي خلف أصحاب عبداهللا فيكسروهنا، فاستعمل الكسائي األثرين
مْ لَ{: وإمنا أعاد قوله. وطمث مثل يعرشون ويعكفون، فمن ضم فللجمع بني اللغتني، ومن كسر فألهنا اللغة السائرة

إذا قصرن كانت هلن : يقول. ، ليبني أن صفة احلور املقصورات يف اخليام كصفة احلور القاصرات الطرف}َيطِْمثُْهنَّ
  .اخليام يف تلك احلال



  }مُتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرٍف ُخْضرٍ َوَعْبقَرِيٍّ ِحَساٍن{] ٧٦: [اآلية
  }فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{] ٧٧: [اآلية
  }َتَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي الَْجاللِ وَالِْأكَْرامِ{] ٧٨: [آليةا

وعنه . الرفرف فضول الفرش والبسط: وقال ابن عباس. الرفرف احملابس} ُمتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرفٍ ُخضْرٍ{: قوله تعاىل
هي : وقال ابن عيينة. سطهي الب: وقال احلسن والقرظي. الرفرف احملابس يتكئون على فضوهلا، وقاله قتادة: أيضا
: وقال ابن كيسان. هي حاشية الثوب: وقال أبو عبيدة. هي املرفق، وقال احلسن أيضا: وقال ابن كيسان. الزرايب

  :قال ابن مقبل. كل ثوب عريض عند العرب فهو مرفرف: وقيل. الفرش املرتفعة: وقيل. هي املرافق، تبسط
  صناف ريط ورفرفسواقط من أ... وإنا لنزالون تغشى نعالنا 

وقال سعيد بن جبري . والرفرف ثياب خضر تتخذ منها احملابس، الواحدة رفرفة: ويف الصحاح. وهذه أقوال متقاربة
  الرفرف رياض اجلنة، واشتقاق الرفرف: وابن عباس أيضا

بذلك، ألنه يرفرف ورمبا مسوا الظليم رفرافا . من رف يرف إذا ارتفع، ومنه رفرفة الطائر لتحريكه جناحيه يف اهلواء
والرفرف أيضا كسر اخلباء . ورفرف الطائر أيضا إذا حرك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه. جبناحيه مث يعدو

فرفع الرفرف فرأينا : ويف اخلرب يف وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم. وجوانب الدرع وما تدىل منها، الواحد رفرفة
اصل الرفرف من رف النبت يرف إذا صار غضبا : وقيل. الفسطاطوجهه كأنه ورقة ختشخش أي رفع طرف 

رف يرف : يقال للشيء إذا كثر ماؤه من النعمة والغضاضة حىت كاد يهتز: وقال القتيب. نضريا، حكاه الثعليب
إن الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به كاملرجاح ميينا ومشاال : وقد قيل. رفيفا، حكاه اهلروي

قال ". التذكرة"وقد ذكرناه يف " نوادر األصول"ورفعا وخفضا يتلذذ به مع أنسيته، قاله الترمذي احلكيم يف 
: وقال هنا} ُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ َبطَاِئُنَها ِمْن إِْسَتبَْرقٍ{فالرفرف اعظم خطرا من الفرش فذكره يف األوليني : الترمذي

فالرفرف هو شيء إذا استوى عليه الويل رفرف به، أي طار به هكذا وهكذا حيث ما } ُمتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرٍف ُخْضرٍ{
يريد كاملرجاح، وأصله من رفرف بني يدي اهللا عز وجل، روي لنا يف حديث املعراج أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

طار يب : "فذكر أنه قال وسلم ملا بلغ سدرة املنتهى جاءه الرفرف فتناوله منم جربيل وطار به إىل مسند العرش،
مث ملا حان االنصراف تناول فطار به خفضا ورفعا يهوي به حىت أداه " خيفضين ويرفعين حىت وقف يب بني يدي ريب

إىل جربيل صلوات اهللا وسالمه عليه وجربيل يبكي ويرفع صوته بالتحميد، فالرفرف خادم من اخلدم بني يدي اهللا 
نو والقرب، كما أن الرباق دابة يركبها األنبياء خمصوصة بذلك يف أرضه، فهذا تعاىل له خواص األمور يف حمل الد

الرفرف الذي سخره اهللا ألهل اجلنتني الدانيتني هو متكامها وفرشهما، يرفرف بالويل على حافات تلك األهنار 
بقري ثياب منقوشة تبسط، فالع} َوَعْبقَرِيٍّ ِحَساٍن{: مث قال. وشطوطها حيث شاء إىل خيام أزواجه اخلريات احلسان
وقرأ عثمان رضي اهللا عنه واجلحدري واحلسن وغريهم !. فإذا قال خالق النقوش إهنا حسان فما ظنك بتلك العباقر

  باجلمع غري مصروف كذلك} ُمتَِّكِئَني َعلَى َرفَاَرَف{

واحد يدل على اجلمع املنسوب }  َوَعْبقَرِيٍّ{اسم للجمع و } َرفَْرٍف{و . مجع رفرف وعبقري} َوَعَباقَرِيٍّ ِحَساِن{
والعبقري الطنافس . إن واحد رفرف وعبقري رفرفة وعبقرية، والرفارف والعباقر مجع اجلمع: وقد قيل. إىل عبقر

كل : القتيب. الديباج: جماهد. هي البسط: احلسن. الزراعي، عن ابن عباس وغريه: وقيل. الثخان منها، قال الفراء
هو منسوب إىل أرض يعمل فيها الوشي فينسب إليها كل وشي : قال أبو عبيد. قريثوب وشيء عند العرب عب



  :قال ذو الرمة. حبك
  من وشي عبقر جتليل وتنجيد... حىت كأن رياض القف ألبسها 

إن األصل فيه أن عبقر قرية يسكنها : وقال ابن األنباري. عبقر قرية بناحية اليمن تنسج فيها بسط منقوشة: ويقال
كل جليل نافس فاضل وفاخر من الرجال والنساء وغريهم عند : وقال اخلليل. ب إليها كل فائق جليلاجلن ينس

" فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه: ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عمر رضي اهللا عنه. العرب عبقري
رئيس قوم : فقال" عبقريا يفري فريهفلم أر "وقال أبو عمر بن العالء وقد سئل عن قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  :وقال زهري. وجليلهم
  جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا... خبيل عليها جنة عبقرية 

  :قال لبيد. العبقري موضع تزعم العرب أنه من أرض اجلن: وقال اجلوهري
  كهول وشبان كجنة عبقر

إنه : "ويف احلديث. عبقري وهو واحد ومجع: مث نسبوا إليه كل شيء يعجبون من حذقه وجودة صنعته وقوته فقالوا
ظلم عبقري وهذا عبقري قوم : وهو هذه البسط اليت فيها األصباغ والنقوش حىت قالوا" كان يسجد على عبقري

وقرأه } َوَعْبقَرِيٍّ ِحَسان{: مث خاطبهم اهللا مبا تعارفوه فقال" فلم أر عبقريا يفري فريه: "ويف احلديث. للرجل القوي
  بعضهم

ليس مبنسوب وهو مثل كرسي وكراسي : وهو خطأ ألن املنسوب ال جيمع على نسبته، وقال قطرب} َوَعَباقَرِيٍّ{
} مُتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرٍف ُخْضرٍ َوَعْبقَرِيٍّ ِحَساٍن{وروى أبو بكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ . وخبيت وخبايت
  .ليلق} ُخضْرٍ{وضم الضاد من . ذكره الثعليب
أي } ِذي الَْجاللِ{. تفاعل من الربكة وقد تقدم} َتَباَرَك} {َتبَاَرَك اْسُم َربَِّك ِذي الَْجاللِ َوالْأِكَْرامِ{: قوله تعاىل
بالواو وجعله وصفا لالسم، وذلك تقوية لكون االسم هو } ذُو الَْجاللِ{وقرأ عامر } وَالِْأكَْرامِ{وقد تقدم . العظمة
: وكأنه يربد االسم الذي افتتح به السورة، فقال. }رَبَِّك{صفة لـ } ِذي{جعلوا } ِذي الَْجاللِ{الباقون . املسمى

كُلَّ َيْومٍ ُهَو {فافتتح هبذا االسم، فوصف خلق اإلنسان واجلن، وخلق السماوات واألرض وصنعه، وأنه } الرَّْحمَُن{
مث قال يف آخر . ، وصفة النار مث ختمها بصفة اجلنانووصف تدبريه فيهم، مث وصف يوم القيامة وأهواهلا} ِفي َشأٍْن
أي هذا االسم الذي افتتح به هذه السورة، كأنه يعلمهم أن هذا } َتَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي الَْجاللِ وَالِْأكَْرامِ{: السورة

والنار، فهذا كله خرج لكم من رمحيت، فمن رمحيت خلقتكم وخلقت لكم السماء واألرض واخللق واخلليقة واجلنة 
ومل خيتلف . جليل يف ذاته، كرمي يف أفعال} ِذي الَْجاللِ َوالِْأكَْرامِ{: كله لكم من اسم الرمحن فمدح امسه مث قال

القراء يف إجراء النعت على الوجه بالرفع يف أول السورة، وهو يدل على أن املراد به وجه اهللا الذي يلقى املؤمنون 
  .واهللا أعلم. ون حبسن اجلزاء، ومجيل اللقاء، وحسن العطاءعندما ينظرون إليه، فيستبشر

  سورة الواقعة

  مقدمة السورة
وََتْجَعلُونَ {: إال آية منها نزلت باملدية وهي قوله تعاىل: وقال ابن قتاد. مكية يف قول احلسن وعكرمة وجابر وعطاء

وََتْجَعلُونَ . أَفَبَِهذَا الَْحِديِث أَْنُتْم ُمدِْهُنونَ{ت، منها آيتان مكية إال أربع آيا: وقال الكليب} رِْزقَكُْم أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ



يف سفره إىل } َوثُلَّةٌ ِمَن الْآِخرِيَن. ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَِّلَني{: نزلتا يف سفره إىل مكة، وقوله تعاىل } رِْزقَكُْم أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ
األولني واألخرين، ونبأ أهل اجلنة، ونبأ أهل النار، ونبأ أهل الدنيا، ونبأ من أراد أن يعلم نبأ : وقال مسروق. املدينة

أن عثمان : والثعليب أيضا" التعليق"و" التمهيد"وذكر أبو عمر بن عبدالرب يف . أهل اآلخرة، فليقرأ سورة الواقعة
رمحة : ما تشتهي؟ قالف: قال. ذنويب: ما تشتكي؟ قال: دخل على ابن مسعود يعوده يف مرضه الذي مات فيه فقال

ال حاجة يل فيه، حبسته : أفال نأمر لك بعطاء لك؟ قال: قال. الطبيب أمرضين: أفال ندعو لك طبيبا؟ قال: قال. ريب
أختشى على بنايت الفاقة من بعدي؟ إىن : قال. يكون لبناتك من بعدك: عين يف حيايت، وتدفعه يل عند ممايت؟ قال

من قرأ سورة : "كل ليلة، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول} الواقعة{أمرهتن أن يقرأن سورة 
  ".الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة أبدا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  }إِذَا َوقََعِت الَْواِقعَةُ{] ١: [اآلية
  }لَْيَس ِلَوقْعَِتَها كَاِذَبةٌ{] ٢: [اآلية
  }َخاِفَضةٌ َراِفَعةٌ{] ٣: [اآلية
  }إِذَا ُرجَِّت الْأَْرضُ َرجّاً{ ]٤: [اآلية
  }وَُبسَِّت الْجِبَالُ َبّساً{] ٥: [اآلية
  }فَكَاَنْت َهَباًء ُمنَْبثّاً{] ٦: [اآلية

: ومسيت واقعة ألهنا تقع عن قرب وقيل. أي قامت القيامة، واملراد النفخة األخرية} إِذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ{: قوله تعاىل
  وفيه إضمار، أي اذكروا. الشدائدلكثرة ما يقع فيها من 

} أََتى أَْمُر اللَِّه{و } اقَْتَرَبتِ السَّاَعةُ{: صلة، أي وقعت الواقعة، كقوله} إِذَا{: وقال اجلرجاين. إذا وقعت الواقعة
ِة َما فَأَْصحَاُب الَْمْيَمَن{: للوقت، واجلواب قوله} إِذَا{وعلى األول . قد جاء الصوم أي دنا واقترب: وهو كما يقال
الكاذبة مصدر مبعىن الكذب، والعرب قد تضع الفاعل واملفعول موضع } لَْيَس ِلَوقَْعتَِها كَاِذبَةٌ{. }أَْصحَاُب الَْمْيَمنَِة

: ومنه قول العامة. أي لغو، واملعىن ال يسمع هلا كذب، قاله الكسائي} ال َتسَْمُع ِفيَها الِغيَةً{: املصدر، كقوله تعاىل
  :ولبعض نساء العرب ترقص أبنها. ي معاذ اهللا، وقم قائما أي قم قياماعائذا باهللا أ

  أصبت عبدا نائما... قم قائما قم قائما 
الكاذبة صفة واملوصوف حمذوف، أي ليس لوقعتها حال كاذبة، أو نفس كاذبة، أي كل من خيرب عن وقعتها : وقيل
ليس : وقال الثوري. وحنوه قول احلسن وقتادة. ال يردها شيءأي } لَْيَس ِلَوقَْعِتَها كَاِذبَةٌ{: وقال الزجاج. صادق

إن قيامها جد : وقيل. ليس هلا تكذيب، أي ينبغي أال يكذب هبا أحد: وقال الكسائي أيضا. لوقعتها أحد يكذب هبا
  .ال هزل فيه
ع من نأى، يعين خفضت الصوت فأمسعت من دنا ورف: قال عكرمة ومقاتل والسدي} َخاِفَضةٌ َراِفَعةٌ{: قوله تعاىل

خفضت أقواما يف : وقال قتادة. خفضت املتكربين ورفعت املستضعفني: وقال السدي. أمسعت القريب والبعيد
خفضت أعداء اهللا يف النار، ورفعت : وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه. عذاب اهللا، ورفعت، أقواما إىل طاعة اهللا

ضت أقواما كانوا يف الدنيا مرفوعني، ورفعت، أقوات كانوا يف الدنيا خف: وقال حممد بن كعب. أولياء اهللا يف اجلنة
واخلفض والرفع يستعمالن عند العرب . خفضت أقواما بالعدل، ورفعت آخرين بالفضل: وقال ابن عطاء. خمفوضني

  ونسب سبحانه اخلفض والرفع للقيامة. يف املكان واملكانة، والعز واملهانة



ليل نائم : ب يف إضافتها الفعل إىل احملل والزمان وغريمها مما مل يكن منه الفعل، يقولونتوسعا وجمازا على عادة العر
واخلافض والرافع على احلقيقة إمنا هو اهللا وحده، فرفع أولياءه } َبلْ َمكُْر اللَّْيلِ وَالنََّهارِ{: ويف التنزيل. وهنار صائم

. بالنصب} َخاِفَضةٌ َراِفعَةٌ{احلسن وعيسى الثقفي  وقرأ. يف أعلى الدرجات، وخفض أعداءه يف أسفل الدركات
إذا وقعت : وهو عند الفراء على إضمار فعل، واملعىن. الباقون بالرفع على إضمار مبتدأ، ومن نصب فعلى احلال

والقيامة ال شك يف وقوعها، وأهنا ترفع أقواما وتضع آخرين . خافضة رافعة: ليس لوقعتها كاذبة وقعت. الواقعة
  .ا بيناهعلى م

رجه يرجه رجا أي حركه : أي زلزلت وحركت عن جماهد وغريه، يقال} إِذَا ُرجَِّت الْأَْرُض َرّجاً{: قوله تعاىل
يعين إذا اضطربت " من ركب البحر حني يرتج فال ذمة له: "ويف احلديث. وناقة رجاء يف عظيمة السنام. وزلزله
ترتج كما : قال املفسرون. حى إليها أضطربت فرقا من اهللا تعاىلوذلك أن اهللا تعاىل إذا أو: قال الكليب. أمواجه

وعن ابن عباس الرجة . يرتج الصيب يف املهد حىت ينهدم كل ما عليها، وينكسر كل شيء عليها من اجلبال وغريها
ـ . }إِذَا َوقََعِت{نصب على البدل من } إذَا{وموضع . احلركة الشديدة يسمع هلا صوت وجيوز أن ينتصب ب

أي ختفض وترفع وقت رج األرض وبس اجلبال، ألن عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع، ويرتفع } َخاِفَضةٌ َراِفعَةٌـ{
إِذَا ُرجَِّت {أي اذكر : وقيل. أي وقعت الواقعة إذا رجت األرض، قاله الزجاج واجلرجاين: وقيل. ما هو منخفض
  .مصدر وهو دليل على تكرير الزلزلة} الْأَْرضُ َرجّاً

والبسيسة السويق . كما يبس الدقيق أي يلت: جماهد. أي فتتت، عن ابن عباس} َوُبسَِّت الْجِبَالُ َبسّاً{: تعاىلقوله 
  :قال الراجز. أو الدقيق يلت بالسمن أو بالزيت مث يؤكل وال يطبخ وقد يتخذ زادا

  وال تطيال مبناخ حبسا... ال ختبزا خبزا وبسا بسا 

واملعىن أهنا خلطت . فان أراد أن خيبز فخاف أن يعجل عن ذلك فأكله عجيناأنه لص من غط: وذكر أبو عبيدة
وبست : وقال احلسن. أي نصري اجلبال ترابا فيختلط البعض بالبعض. فصارت كالدقيق امللتوت بشيء من املاء

البس السوق : لوقي. بسطت كالرمل والتراب: وقال عطيه} َيْنسِفَُها َربِّي َنْسفاً{: قلعت من أصلها فذهبت، نظريه
بسست اإلبل : وقال أبو عبيد. البس السوق، وقد بسست اإلبل أبسها بالضم بسا: قال أبو زيد. أي سيقت اجلبال

خيرج قوم من املدينة إىل اليمن والشام والعراق . "ويف احلديث . وأبسست لغتان إذا زجرهتا وقلت هلا بس بس
: والعرب تقول" جاءكم أهل اليمن يبسون عياهلم: "احلديث اآلخر ومنه" يبسون واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون

وروامها أبو زيد بالكسر، فمعىن من حسك من حيث أحسسته، وبسك من حيث بلغه . جيء به من حسك وبسك
: سريت سريا، ومنه قول األغلب العجلي: حممد بن كعب. هدت هدا: عكرمة. سألت سيال: وقال جماهد. مسريك

  .واملعىن متقارب. عت قطعاقط: وقال احلسن
اهلباء الرهج الذي يسطع من حوافز الدواب مث يذهب، : قال علي رضي اهللا عنه} فَكَاَنْت َهَباًء ُمْنَبثّاً{: قوله تعاىل

وروي حنوه عن ابن . اهلباء هو الشعاع الذي يكون يف الكوة كهيئة الغبار: وقال جماهد. فجعل اهللا أعماهلم كذلك
وقد . وقال عطية. هو ما تطاير من النار إذا اضطربت يطري منها شرر فإذا وقع مل يكن شيئا: وعنه أيضا. عباس

} ُمْنَبثّاً{وقراءة العامة } َوقَِدمَْنا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناُه َهَباًء َمْنثُوراً ا{: عند قوله تعاىل} الفرقان{مضى يف 
وقرأ مسروق والنخعي وأبو حيوة . أي فرق ونشر} َوَبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ َدابٍَّة{: ه تعاىلبالثاء املثلثة أي متفرقا من قول

  .بته اهللا أي قطعه، ومنه البتات: بالتاء املثناة أي منقطعا من قوهلم} ُمْنبَتاً{



  }َوكُنُْتْم أَْزوَاجاً ثَالثَةً{] ٧: [اآلية
  }َحاُب الَْمْيَمنَِةفَأَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة َما أَْص{] ٨: [اآلية
  }وَأَْصحَاُب الَْمْشأََمِة َما أَْصَحاُب الَْمْشأَمَِة{] ٩: [اآلية
  }وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ{] ١٠: [اآلية
  }أُولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ{] ١١: [اآلية
  }ِفي َجنَّاتِ النَِّعيمِ{] ١٢: [اآلية

ي أصنافا ثالثة كل، صنف يشاكل ما هو منه، كما يشاكل الزوج الزوجة، مث أ} وَكُْنُتْم أَزَْواجاً ثَالثَةً{: قوله تعاىل
، فأصحاب امليمنة هم الذين يؤخذ هبم }السَّابِقُونَ{و } وأَْصحَاُب الَْمْشأََمِة} {فَأَْصَحاُب الَْمْيَمنَِة{: بني من هم فقال

واملشأمة امليسرة . إىل النار، قاله السديذات اليمني إىل اجلنة، وأصحاب املشأمة هم الذين يؤخذ هبم ذات الشمال 
. يا فالن شائم بأصحابك، أي خذ هبم شأمة أي ذات الشمال: ويقال. قعد فالن شأمة: يقال. وكذلك الشأمة

وكذلك يقال ملا جاء عن اليمني اليمن، وملا جاء . والعرب تقول لليد الشمال الشؤمى، وللجانب الشمال األشأم
أصحاب امليمنة هم الذين كانوا عن ميني حني أخرجت الذرية من : ابن عباس والسديوقال . عن الشمال الشؤم
أصحاب امليمنة هم الذين أخذوا من شق آدم : وقال زيد بن أسلم. هؤالء يف اجلنة وال أبايل: صلبه فقال اهللا هلم

أصحاب امليمنة من : عبوقال عطاء وحممد بن ك. األمين يومئذ، وأصحاب املشأمة الذين أخذوا من شق آدم األيسر
أصحاب امليمنة هم أهل احلسنات، : وقال ابن جريج. أويت كتابه بيمينه، وأصحاب املشأمة من أويت كتابه بشماله

أصحاب امليمنة امليامني على أنفسهم باألعمال الصاحلة، : وقال احلسن والربيع. وأصحاب املشأمة هم أهل السيئات
ويف صحيح مسلم من حديث اإلسراء عن أيب ذر . سهم باألعمال السيئة القبيحةوأصحاب املشأمة املشائيم علي أنف
قال  -فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن ميينه أسودة وعن يساره أسودة : "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 -قال  -البن الصاحل فقال مرحبا بالنيب الصاحل وا -قال  -فإذا نظر قبل ميينه ضحك وإذا نظر قبل مشال بكى  -
قلت يا جربيل من هذا قال هذا آدم عليه السالم وهذه األسودة اليت عن ميينه وعن مشاله نسم بنيه فأهل اليمني أهل 

وأصحاب امليمنة أصحاب التقدم، وأصحاب : وقال املربد. وذكر احلديث" اجلنة واألسودة اليت عن مشاله أهل النار 
  الشأمة

اجعلين يف ميينك وال جتعلين يف مشالك، أي أجعلين من املتقدمني وال جتعلنا من : تقول والعرب. أصحاب التأخر
الَْحاقَّةُ َما {: للتفخيم والتعجيب، كقوله} َما أَْصَحاُب الَْمْشأَمَِة{و . }مَاْصحَاُب الَْمْيَمنَِة{والتكرير يف . املتأخرين
! مالك وما مالك: ويف حديث أم زرع رضي اهللا عنها! زيد ما زيد: يقالكما } الْقَارَِعةُ َما الْقَارَِعةُ{و} الَْحاقَّةُ

رفع باالبتداء } أَْصَحاُب{: وقيل. واملقصود تكثري ما ألصحاب امليمنة من الثواب وألصحاب املشأمة من العقاب
جيوز أن تكون : وقيل. شيء هم أي: ما هم، املعىن} فَأَْصحَاُب الَْمْيَمنَِة{: كأنه قال} مَاأْصحَاُب الَْمْيَمَنِة{واخلرب 

  .تأكيدا، واملعىن فالذين يعطون كتاهبم بأمياهنم هم أصحاب التقدم وعلو املنزلة} ما{
السابقون الذين إذا أعطوا احلق : "روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال} َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ{: قوله تعاىل

. إهنم األنبياء: وقال حممد بن كعب القرظي. ذكره املهدوي" كمهم ألنفسهمقبلوه وإذا بذلوه وحكموا للناس كح
هم الذين صلوا إىل القبلتني، : حممد بن سريين. وحنوه عن عكرمة. السابقون إىل اإلميان من كل أمة: احلسن وقتادة
هم السابقون إىل اجلهاد، : وقال جماهد وغريه. }وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ِمَن الُْمَهاجِرِيَن وَالْأَْنَصارِ{: دليله قوله تعاىل

إىل : الضحاك. هم السابقون إىل الصلوات اخلمس: وقال علي رضي اهللا عنه. وأول الناس رواحا إىل الصالة



نَ ِفي أُولَِئَك ُيَسارُِعو{: مث أثىن عليهم فقال} َوَجنٍَّة{: إىل التوبة وأعمال الرب، قال اهللا تعاىل: سعيد بن جبري. اجلهاد
إهنم أربعة، منهم سابق أمة موسى وهو حزقيل مؤمن آل فرعون، وسابق أمة : وقيل} الَْخيَْراِت وَُهْم لََها َسابِقُونَ

عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية، وسابقان يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ومها أبو بكر وعمر رضي 
  الناس ثالثة، فرجل ابتكر للخري يف حداثة سنه: ال مشيط بن العجالنوق. اهللا عنهما، قال ابن عباس، حكاه املاوردي

داوم عليه حىت خرج من الدنيا فهذا هو السابق املقرب، ورجل ابتكر عمره بالذنوب مث طول الغفلة مث رجع بتوبته 
ا فهذا من حىت ختم له هبا فهذا من أصحاب اليمني، ورجل ابتكر عمره بالذنوب مث مل يزل عليها حىت ختم له هب

رفع باالبتداء والثاين } وَالسَّابِقُونَ{: مث قيل. هم كل من سبق إىل شيء من أشياء الصالح: وقيل. أصحاب الشمال
رفع باالبتداء والثاين خربه، واملعىن السابقون إىل } َوالسَّابِقُونَ{: وقال الزجاج} أُولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ{توكيد له واخلربة 
إذا خرج رجل من السابقني املقربني من : وقيل. من صفتهم} أُولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ{سابقون إىل رمحة اهللا طاعة اهللا هم ال

  .منزله يف اجلنة كان له ضوء يعرفه به من دونه
  }ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَّلَِني{] ١٣: [اآلية
  }َوقَِليلٌ ِمَن الْآِخرِيَن{] ١٤: [اآلية
  }ضُونٍَةَعلَى سُُررٍ َمْو{] ١٥: [اآلية
  }مُتَِّكِئَني َعلَْيَها ُمَتقَابِلَِني{] ١٦: [اآلية

أي ممن آمن مبحمد صلى اهللا عليه } َوقَِليلٌ ِمَن الْآخِرِيَن{. أي مجاعة من األمم املاضية} ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَّلَِني{: قوله تعاىل
صلى اهللا عليه وسلم، اللهم اجعلنا  ثلة ممن قد مضى قبل هذه األمة، وقليل من أصحاب حممد: قال احلسن. وسلم

ومسوا قليال باإلضافة إىل من كان قبلهم ألن األنبياء املتقدمني كثروا فكثر السابقون إىل اإلميان منهم، . منهم بكرمك
ملا نزل هذا شق على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقيل. فزادوا على عدد من سبق إىل التصديق من أمتنا

إين ألرجو أن تكونوا ربع أهل : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم} ثُلَّةٌ ِمَن الْآِخرِيَن. ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَِّلَني{: وسلم فنزلت
. رواه أبو هريرة، ذكره املاوردي وغريه" اجلنة بل ثلث أهل اجلنة بل نصف أهل اجلنة وتقامسوهنم يف النصف الثاين

وكأنه أراد أهنا منسوخة واألشبه أهنا حمكمة ألهنا خرب، . داهللا بن مسعودومعناه ثابت يف صحيح مسلم من حديث عب
} َوقَلِيلٌ ِمَن الْآخِرِيَن{: سابقو من مضى أكثر من سابقينا، ولذلك قال: قال احلسن. وألن ذلك يف مجاعتني خمتلفتني

ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه } ِمَن الْآِخرِيَن ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَِّلَني َوثُلَّةٌ{: وقال يف أصحاب اليمني وهم سوى السابقني
  إين ألرجو: "وسلم
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

كل من هذه : قال جماهد. }ثُلَّةٌ ِمَن الْآخِرِيَن.َ ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَِّلَني{: مث تال قوله تعاىل" أن تكون أميت شطر أهل اجلنة
الثلتان مجيعا من : "ان عن أبان عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلموروى سفي. األمة
قال أبو بكر . وروي هذا القول عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه} َوثُلَّةٌ ِمَن الْآخِرِيَن. ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَّلَِني{يعين " أميت

هللا عليه وسلم، فمنهم من هو يف أول أمته، ومنهم من هو يف آخرها، كال الثلتني من أمة حممد صلى ا: رضي اهللا عنه
ثُلَّةٌ ِمَن {: وقيل. }فَِمْنُهْم ظَاِلٌم ِلَنفِْسِه َوِمنُْهْم ُمقَْتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِالَْخيَْراتِ بِإِذِْن اللَِّه{: وهو مثل قوله تعاىل

يسارع يف الطاعات حىت يلحق درجة األولني، وهلذا قال } َن الْآِخرِيَنَوقَِليلٌ ِم{. أي من أول هذه األمة} الْأَوَِّلَني
والثلة من ثللت الشيء . مث سوى يف أصحاب اليمني بني األولني واآلخرين" خريكم قرين: "عليه الصالة والسالم 

  .أي قطعته، فمعىن ثلة كمعىن فرقة، قاله الزجاج
قال } مَْوُضونٍَة{. ، أي جمالسهم على سرر مجع سرير}َعلَى سُُررٍ{جلنة أي السابقون يف ا} َعلَى ُسُررٍ{: قوله تعاىل
مصفوفة، } مَْوضُوَنٍة{: وعن ابن عباس أيضا. مشبكة بالدر والياقوت: وقال عكرمة. منسوخة بالذهب: ابن عباس

} مَْوُضونٍَة{: التفاسريويف . مرمولة بالذهب: وعنه أيضا وعن جماهد} َعلَى ُسُررٍ مَْوُضونٍَة{: كما قال يف موضع آخر
وضن : والوضن النسج املضاعف والنضد، يقال -أي منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد 

فالن احلجر واآلجر بعضه فوق بعض فهو موضون، ودرع موضونة أي حمكمة يف النسج مثل مصفوفة، قال 
  :األعشى

  فعرياتساق مع احلي عريا ... ومن نسج داود موضونة 
  :وقال أيضا

  هلا قونس فوق جيب البدن... وبيضاء كالنهي موضونة 

بطان من سيور ينسج فيدخل بعضه يف بعض، ومنه : الذي سطحه مبنزلة املنسوج، ومنه الوضني: والسرير املوضون
  :قوله

  إليك تعدو قلقا وضينها
بعضهم قفا بعض، بل تدور هبم األسرة، وهذا يف املؤمن أي ال يرى } ُمَتقَابِِلَني{أي على السرر } ُمتَِّكِئَني َعلَْيَها{

طول كل سرير ثالمثائة ذراع، فإذا أراد العبد : وقال الكليب. قال جماهد وغريه. وزوجته وأهله، أي يتكئون متقابلني
  .أن جيلس عليها تواضعت فإذا جلس عليها ارتفعت

  }َيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ{] ١٧: [اآلية
  }بِأَكْوَابٍ َوأََبارِيَق َوكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ{] ١٨: [اآلية
  }ال ُيَصدَُّعونَ َعْنَها َوال يُْنزِفُونَ{] ١٩: [اآلية
  }َوفَاِكَهٍة ِممَّا يََتخَيَُّرونَ{] ٢٠: [اآلية
  }وَلَْحمِ طَْيرٍ ِممَّا َيْشَتُهونَ{] ٢١: [اآلية



  }َوُحوٌر ِعٌني{] ٢٢: [اآلية
  }أَمْثَالِ الْلُْؤلُؤِ الَْمكُْنوِنكَ{] ٢٣: [اآلية
  }َجَزاًء بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ{] ٢٤: [اآلية
  }ال َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغْواً َوال تَأِْثيماً{] ٢٥: [اآلية
  }إِالَّ ِقيالً َسالماً َسالماً{] ٢٦: [اآلية

ال يهرمون وال : احلسن والكليب. ميوتون، قال جماهد أي غلمان ال} َيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ{: قوله تعاىل
  :يتغريون، ومنه قول امرئ القيس

  قليل اهلموم ما يبيت بأوجال... وهل ينعمن إال سعيد خملد 
مسورون وحنوه عن : وقيل. خملدون مقرطون، يقال للقرط اخللدة وجلماعة احللي اخللدة: وقال سعيد بن جبري
  :الفراء، قال الشاعر

  أعجازهن أقاوز الكثبان... ت باللجني كأمنا وخملدا

على سن واحدة أنشأهم اهللا : وقيل. منعمون} ُمَخلَُّدونَ{: وقال عكرمة. مقرطون يعين ممنطقون من املناطق: وقيل
: وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه واحلسن البصري. ألهل اجلنة يطوفون عليهم كما شاء من غري والدة

أطفال : وقال سلمان الفارسي. ولدان املسلمني الذين ميوتون صغارا وال حسنة هلم وال سيئةالولدان ها هنا 
مل يكن هلم حسنات جيزون هبا، وال سيئات يعاقبون عليها، فوضعوا يف : قال احلسن. املشركني هم خدم أهل اجلنة

. تتم باحتفاف اخلدم والولدان باإلنسانأن أهل اجلنة على أمت السرور والنعمة، والنعمة إمنا : واملقصود. هذا املوضع
وهي اآلنية اليت ال عرى هلا وال خراطيم، } الزخرف{أكواب مجع كوب وقد مضى يف } بِأَكَْوابٍ َوأَبَارِيَق{

مضى يف } َوكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ{. واألباريق اليت هلا عرى وخراطيم واحدها إبريق، مسي بذلك ألنه يربق لونه من صفائه
. واملعني اجلاري من ماء أو مخر، غري أن املراد يف هذا املوضع اخلمر اجلارية من العيون. القول فيه} والصافات{

وبني أهنا ليست . هو فعيل من املعن وهو الكثرة: وقيل. مفعوال من املعاينة} معني{الظاهرة لعيون فيكون : وقيل
  .كخمر الدنيا اليت تستخرج بعصر وتكلف ومعاجلة

َوال {. أي ال تنصدع رؤوسهم من شرهبا، أي إهنا لذة بال أذى خبالف شراب الدنيا} ال ُيَصدَُّعونَ َعْنهَا{: قوله تعاىل
مبعىن ال يتصدعون } ال َيصَّدَُّعونَ{: وقرأ جماهد. عقوهلم. أي ال يسكرون فتذهب} والصافات{تقدم يف } ُيْنزِفُونَ

بكسر الزاي، أي ال ينفد شراهبم وال } ُيْنزِفُونَ{وقرأ أهل الكوفة } ونََيوَْمِئٍذ َيصَّدَُّع{: أي ال يتفرقون، كقوله تعاىل
  :تقىن مخرهم، ومنه قول الشاعر
  لبئس الندامى كنتم آل أجبرا... لعمري لئن أنزفتم أوصحومت 

السكر والصداع والقيء والبول، وقد ذكر اهللا تعاىل : يف اخلمر أربع خصال: وروى الضحاك عن ابن عباس قال
  .اجلنة فنزهها عن هذه اخلصالمخر 

وفاكهة متخرية مرضية، والتخري : وقيل. أي يتخريون ما شاؤوا لكثرهتا} َوفَاِكَهٍة ِممَّا َيَتَخيَُّرونَ{: قوله تعاىل
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما :روى الترمذي عن أنس بن مالك قال} وَلَْحمِ طَْيرٍ ِممَّا َيْشَتُهونَ{. االختيار

أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل فيه طري أعناقها  -يعين يف اجلنة  -ذاك هنر أعطانيه اهللا تعاىل : "كوثر؟ قالال
حديث : قال" أكتلها أحسن منها: "إن هذه لناعمة، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عمر" كأعناق اجلُزر



إن يف اجلنة طريا مثل أعناق : "صلى اهللا عليه وسلم قال وخرجه الثعليب من حديث أيب الدرداء أن النيب. حسن
البخت تصطف على يد ويل اهللا فيقول أحدها يا ويل اهللا رعيت يف مروج حتت العرش وشربت من عيون التسنيم 

فكل مين فال يزلن يفتخرن بني يديه حىت خيطر على قلبه أكل أحدها فتخر بني يديه على ألوان خمتلفة فيأكل منها ما 
أكلها : "فقال. يا نيب اهللا إهنا لناعمة: فقال عمر" راد فإذا شبع جتمع عظام الطائر فطار يرعى يف اجلنة حيث شاءأ

إن يف اجلنة لطريا يف الطائر منها : "وروي عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال". أنعم منها
مث ينتفض فيخرج من كل ريشة لون طعام أبيض من الثلج  سبعون ألف ريشة فيقع على صحفة الرجل من أهل اجلنة

  ".وأبرد وألني من الزبد وأعذب من الشهد ليس فيه لون يشبه صاحبه فيأكل منه ما أراد مث يذهب فيطري
قرئ بالرفع والنصب واجلر، فمن جر وهو محزة والكسائي وغريمها جاز أن يكون معطوفا } َوُحوٌر ِعٌني{: قوله تعاىل

وجاز أن . وهو حممول على املعىن، ألن املعىن يتنعمون بأكواب وفاكهة وحلم وحور، قال الزجاج} كَْوابٍبِأَ{على 
ويف : ويف حور على تقدير حذف املضاف، كأنه قال} َجنَّاِت النَّعِيمِ{أي هم يف } ِفي َجنَّاِت{يكون معطوفا على 

  معاشرة

  :فا يف املعىن، ألن احلور ال يطاف هبن، قال الشاعراجلر على اإلتباع يف اللفظ وإن اختل: الفراء. حور
  وزججن احلواجب والعيونا... إذا ما الغانيات برزن يوما 
  :وقال آخر. والعني ال تزجج وإمنا تكحل

  متقلدا سيفا ورحما... ورأيت زوجك يف الوغى 
نكر أن يطاف عليهم باحلور وال ي: قال. هو معطوف على األكواب واألباريق من غري محل على املعىن: وقال قطرب

ومن نصب وهو األشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر الثقفي وكذلك هو يف . ويكون هلم يف ذلك لذة
واحلمل يف النصب على املعىن أيضا . ويزوجون حورا عينا: مصحف أيب، فهو على تقدير إضمار فعل، كأنه قال

فعلى معىن  -وهو اختيار أيب عبيد وأيب حامت  -م اجلمهور ومن رفع وه. حسن، ألن معىن يطاف عليهم به يعطونه
بالرفع وعلل بأنه ال } َوُحوٌر ِعٌني{: ومن قال: وقال الكسائي. وعندهم حور عني، ألنه ال يطاف عليهم باحلور

جيوز : وقال األخفش. يطاف هبن يلزمه ذلك يف فاكهة وحلم، ألن ذلك ال يطاف به وليس يطاف إال باخلمر وحدها
ابتداء وخربه } ثُلَّةٌ{و } ثُلَّةٌ{وجاز أن يكون معطوفا على . ن يكون حمموال على املعىن هلم أكواب وهلم حور عنيأ
الْلُْؤلُؤِ {أي مثل أمثال } كَأَْمثَالِ{. وابتدأ بالنكرة لتخصيصها بالصفة} َوحُوٌر ِعٌني{وكذلك } َعلَى سُُررٍ َمْوضُوَنٍة{

سه األيدي ومل يقع عليه الغبار فهو أشد ما يكون صفاء وتأللؤا، أي هن يف تشاكل أي الذي مل مت} الَْمكُْنوِن
  :أجسادهن يف احلسن من مجيع جوانبهن كما قال الشاعر
  كأمنا خلقت يف قشر لؤلؤة فكل أكنافها وجه ملرصاد

َيطُوُف َعلَْيهِمْ {معىن وجيوز أن يكون على املصدر، ألن . أي ثوابا ونصبه على املفعول له} جزاء مبا كانوا يعملون{
قال النيب صلى اهللا : وقال أنس. وغريها} والطور{وقد مضى الكالم يف احلور العني يف . جيازون} وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ

  خلق اهللا احلور العني: "عليه وسلم

اجلنة ليمسك إن الرجل من أهل : "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: وقال خالد بن الوليد" من الزعفران
التفاحة من تفاح اجلنة فتنفلق يف يده فتخرج منها حوراء لو نظرت للشمس ألخجلت الشمس من حسنها من غري 

نعم كالسراج الذي : يا أبا سليمان إن هذا لعجب وال ينقص من التفاحة؟ قال: فقال له رجل" أن ينقص من التفاحة



: وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال. يشاء قديريوقد منه سراج آخر وسرج وال ينقص، واهللا على ما 
خلق اهللا احلور العني من أصابع رجليها إىل ركبتيها من الزعفران، ومن ركبتيها إىل ثدييها من املسك األذفر، ومن 

شقائق ثدييها إىل عنقها من العنرب األشهب، ومن عنقها إىل رأسها من الكافور األبيض، عليها سبعون ألف حلة مثل 
النعمان، إذا أقبلت يتألأل وجهها نورا ساطعا كما تتألأل الشمس ألهل الدنيا، وإذا أدبرت يرى كبدها من رقة ثياهبا 

هذا : وجلدها، يف رأسها سبعون ألف ذؤابة من املسك األذفر، لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهي تنادي
  }ونَجََزاًء بَِما كَاُنوا َيْعَملُ{ثواب األولياء 

واللغو ما يلغى من الكالم، والتأثيم . باطال وال كذبا: قال ابن عباس} ال َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً َوال َتأِْثيماً{: قوله تعاىل
ال َيْسَمُعونَ ِفيَها {: جماهد . أي ال يؤمث بعضهم بعضا} َوال تَأِْثيماً{: حممد بن كعب. مصدر أمثته أي قلت له أمثت

أو استئناء منقطع أي لكن } َيْسَمُعونَ{منصوب بـ } ِقيالً} {إِالَّ ِقيالً َسالماً َسالماً{. شتما وال مأمثا} أِْثيماًلَْغواً َوال َت
أو على املصدر أي إال أن . منصوبان بالقول، أي إال أهنم يقولون اخلري} َسالماً َسالماً{و . يقولون قيال أويسمعون

، والسالم الثايب بدل من األول، واملعىن إال قيال يسلم فيه } قِيالً{ف لـ أو يكون وص. يقول بعضهم لبعض سالما
حتييهم املالئكة أو : وقيل. أي حييي بعضهم بعضا: قال ابن عباس. وجيوز الرفع على تقدير سالم عليكم. من اللغو

  .حيييهم رهبم عز وجل

  }وَأَْصحَاُب الَْيِمنيِ َما أَْصحَاُب الَْيِمنيِ{] ٢٧: [اآلية
  }َوطَلْحٍ َمْنضُوٍد{] ٢٩: [اآلية} ِفي ِسْدرٍ َمْخضُوٍد{] ٢٨: [اآلية
  }وََماٍء َمْسكُوبٍ{] ٣١: [اآلية} وَِظلٍّ َمْمُدوٍد{] ٣٠: [اآلية
  }ال َمقْطُوَعٍة َوال َمْمُنوَعٍة {] ٣٣: [اآلية} َوفَاِكَهٍة كَثَِريٍة{] ٣٢: [اآلية
  }إِنَّا أَْنشَأَْناُهنَّ إِْنَشاًء{] ٣٥[ :اآلية} َوفُُرشٍ َمْرفُوَعٍة{] ٣٤: [اآلية
  }عُُرباً أَْترَاباً{] ٣٧: [اآلية} فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَاراً{] ٣٦: [اآلية
  }ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَّلَِني{] ٣٩: [اآلية} ِلأَْصحَابِ الَْيِمنيِ{] ٣٨: [اآلية
  }َوثُلَّةٌ ِمَن الْآِخرِيَن{ ]٤٠: [اآلية

رجع إىل ذكر منازل أصحاب امليمنة وهم السابقون على ما } اُب الَْيِمنيِ َما أَْصَحاُب الَْيِمنيِوَأَْصَح{: قوله تعاىل
أي يف نبق قد خضد شوكه أي قطع، قال } ِفي ِسْدرٍ َمْخُضوٍد{. تقدم، والتكرير لتعظيم شأن النعيم الذي هم فيه 

كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه : امر قالحدثنا صفوان عن سليم بن ع: وذكر ابن املبارك. ابن عباس وغريه
يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقد : أقبل أعرايب يوما، فقال: إنه لينفعنا األعراب ومسائلهم، قال: وسلم يقولون

ذكر اهللا يف القرآن شجرة مؤذية، وما كنت أرى يف اجلنة شجرة توذي صاحبها؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
} ِفي ِسْدرٍ َمْخضُوٍد{أو ليس يقول "السدر فإن له شوكا مؤذيا، فقال صلى اهللا عليه وسلم : قال" هيوما : "وسلم

خضد اهللا شوكه فجعل مكان كل شوكة مثرة فإهنا تنبت مثرا يفتق الثمر منها عن اثنني وسبعني لونا من الطعام ما فيه 
فأعجبهم سدره، " وهو واد بالطائف خمصب"إىل وج  نظر املسلمون: وقال أبو العالية والضحال". لون يشبه اآلخر

  :قال أمية بن أيب الصلت يصف اجلنة. يا ليت لنا مثل هذا، فنزلت: فقالوا
  فيها الكواعب سدرها خمضود... إن احلدائق يف اجلنان ظليلة 

سعيد . ذكرنا يف اخلرب وهو قريب مما. وهو املوقر محال} ِفي ِسْدرٍ َمْخُضوٍد{: وقال الضحاك وجماهد ومقاتل بن حيان
  وقد مضى هذا يف سورة. مثرها أعظم من القالل: بن جبري



وأن مثرها مثل قالل هجر من حديث أنس عن النيب صلى اهللا عليه } ِعْندَ ِسْدَرِة الُْمْنتََهى{: عند قوله تعاىل} النجم{
  .وسلم

وقال . أكثر املفسرين علي وابن عباس وغريهم قال. الطلح شجر املوز واحده طلحة} َوطَلْحٍ َمْنضُوٍد{: قوله تعاىل
شجر عظام له شوك، قال بعض : وقال الفراء وأبو عبيدة. ليس هو موز ولكنه شجر له ظل بارد رطب: احلسن

  :احلداة وهو اجلعدي
  غدا ترين الطلح واألحباال... بشرها دليلها وقاال 

: وقال الزجاج أيضا. اجلنة وقد أزيل شوكه جيوز أن يكون يف: الزجاج. فالطلح كل شجر عظيم كثري الشوك
كشجر أم غيالن له نور طيب جدا فخوطبوا ووعدوا مبا حيبون مثله، إال أن فضله على ما يف الدنيا كفضل سائر ما 

وقرأ علي بن أيب . طلح اجلنة يشبه طلح الدنيا لكن له مثر أحلى من العسل: وقال السدي. يف اجلنة على ما يف الدنيا
يف رواية . وهو خالف املصحف} وََنْخلٍ طَلْعَُها َهضِيٌم{بالعني وتال هذه اآلية } َوطَلْعٍ مَْنُضوٍد{: ي اهللا عنهطالب رض

فقيل } لََها طَلٌْع َنِضيٌد{: مث قال} َوطَلْعٍ َمْنضُوٍد{ما شأن الطلح؟ إمنا هو : فقال} َوطَلْحٍ َمْنُضوٍد{أنه قرئ بني يديه 
فقد اختار هذه القراءة ومل ير إثباهتا يف املصحف ملخالفة . ال ينبغي أن يهاج القرآن وال حيول: أفال حنوهلا؟ فقال: له

حدثين أيب قال حدثنا احلسن بن عرفة حدثنا : وأسنده أبو بكر األنباري قال. قال القشريي. ما رمسه جممع عليه
شك  -علي أو قرئت عند علي  قرأت عند: عيسى بن يونس عن جمالد عن احلسن بن سعد عن قيس بن عباد قال

فقال } لََها طَلْعٌ َنضِيٌد{: مث قال} َوطَلْعٍ{ما بال الطلح؟ أما تقرأ : فقال علي رضي اهللا عنه} َوطَلْحٍ َمْنضُوٍد{ –جمالد 
  يا أمري املؤمنني أحنكها من املصحف؟: له

ا يف املصحف وعلم أنه هو الصواب، ومعىن هذا أنه رجع إىل م: قال أبو بكر. ال يهاج القرآن اليوم" ال: "فقال
نضد أوله وآخره باحلمل، ليست له سوق بارزة بل " قد"واملنضود املتراكب الذي . وأبطل الذي كان فرط من قول

  :هو مرصوص، والنضد هو الرص واملنضد املرصوص، قال النابغة
  ورفعته إىل السجفني فالنضد... خلت سبيل أتى كان حيسبه 

  .اجلنة من عروقها إىل أفناهنا نضيدة مثر كله، كلما أكل مثرة عاد مكاهنا أحسن منها أشجار: وقال مسروق
أَلَْم َتَر إِلَى رَبَِّك كَْيَف َمدَّ {:أي دائم باق ال يزول وال تنسخه الشمس، كقوله تعاىل } َوِظلٍّ َمْمُدوٍد{: قوله تعاىل

. ة وهي ما بني اإلسفار إىل طلوع الشمس حسب ما تقدم بيانه هناكوذلك بالغدا} الظِّلَّ َولَْو َشاَء لََجَعلَُه َساكِناً
. مسرية سبعني ألف سنة: وقال عمر بن ميمون. يعين ظل العرش: قال الربيع بن أنس. واجلنة كلها ظل ال مشس معه

  :تقول العرب للدهر الطويل والعمر الطويل والشيء الذي ال ينقطع ممدود، وقال لبيد: وقال أبو عبيدة
  دهر طويل دائم ممدود... ب العزاء وكنت غري مغلب غل

ويف اجلنة شجرة يسري الراكب : "ويف صحيح الترمذي وغريه من حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
أي جار ال ينقطع وأصل السكب } َوَماٍء َمْسكُوبٍ{. }وَِظلٍّ َمْمُدوٍد{يف ظلها مائة عام ال يقطعها واقرؤوا إن شئتم 

سكب سكوبا، وانسكب انسكابا، أي وماء مصبوب جيرى : يقال. سكبه سكبا، والسكوب أنصبابه: الصب، يقال
وكانت العرب أصحاب بادية وبالد حارة، وكانت األهنار يف بالدهم . الليل والنهار يف غري أخدود ال ينقطع عنهم

ف ذلك، ووصف هلم أسباب النزهة املعروفة يف عزيزة ال يصلون إىل املاء إال بالدلو والرشاء فوعدوا يف اجلنة خال
  .الدنيا، وهي األشجار وظالهلا واملياه واألهنار واطرادها



أي يف وقت من } ال َمقْطُوَعٍة{أي ليست بالقليلة العزيزة كما كانت يف بالدهم } َوفَاِكَهٍة كَِثَريٍة{: قوله تعاىل
أي } َوال َمْمُنوَعٍة{: وقيل. أي ال حيظر عليها كثمار الدنيا} وَعٍةَوال َمْمُن{األوقات كانقطاع فواكه الصيف يف الشاء 

َوذُلِّلَتْ {: ال مينع من أرادها بشوك وال بعد وال حائط، بل إذا أشتهاها العبد دنت منه حىت يأخذها، قال اهللا تعاىل
  .علمواهللا أ. ليست مقطوعة باألزمان، وال ممنوعة باألمثان: وقيل} قُطُوفَُها َتذْلِيالً
َوفُُرشٍ {: روى الترمذي عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل} َوفُُرشٍ َمْرفُوَعٍة{: قوله تعاىل
حديث غريب ال نعرفه إال من : قال" ارتفاعها لكما بني السماء واألرض مسرية مخسمائة سنة: "قال} َمْرفُوَعٍة

الفرش يف الدرجات، وما بني الدرجات كما : يف تفسري هذا احلديثوقال بعض أهل العلم . حديث رشدين بن سعد
إن الفرش هنا كناية عن النساء اللوايت يف اجلنة ومل يتقدم هلن ذكر، ولكن قوله عز : وقيل. بني السماء واألرض

هلن، دليله قوله دال، ألهنا حمل النساء، فاملعىن ونساء مرتفعات األقدار يف حسنهن وكما} َوفُُرشٍ َمْرفُوَعٍة{:وجل 
والعرب تسمي املرأة فراشا ولباسا وإزارا، وقد . أي خلقناهن خلقا وأبدعناهن إبداعا} إِنَّا أَْنَشأَْناُهنَّ إِْنَشاًء{: تعاىل

املراد نساء بين : وقيل. على هذا هن احلور العني، أي خلقناهن من غري والدة: مث قيل. }ُهنَّ ِلبَاٌس لَكُْم{: قال تعاىل
واملعىن أنشأنا العجوز . أي خلقناهن خلقا جديدا وهو اإلعادة، أي أعدناهن إىل حال الشباب وكمال اجلمالادم، 

والصبية إنشاء واحدا، وأضمرن ومل يتقدم ذكرهن، ألهنن قد دخلن يف أصحاب اليمني، وألن الفرش كناية عن 
منهن البكر : "قال} إِنَّا أَْنشَأَْناُهنَّ إِْنَشاًء{: وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل. النساء كما تقدم

إِنَّا أَْنشَأَْناُهنَّ {: سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قوله تعاىل: وقالت أم سلمة رضي اهللا تعاىل عنها". والثيب
بضن يف الدنيا عجائز مشطا عمشا رمصا جعلهن يا أم سلمة هن اللوايت ق"فقال } إِْنَشاًء فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَاراً ُعُرباً أَتَْراباً

حدثنا : حدثنا أمحد بن عمرو قال: أسنده النحاس عن أنس قال" اهللا بعد الكرب أترابا على ميالد واحد يف االستواء
  حدثنا أبو عاصم عن: عمرو بن على قال

هن العجائز العمش الرمص "قال } ْنَشاًءإِنَّا أَْنشَأَْناُهنَّ إِ{موسى بن عبيد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رفعه 
} إِنَّا أَْنَشأَْناُهنَّ إِْنَشاًء{قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله : وقال املسيب بن شريك". كن يف الدنيا عمشا رمصا

ة فلما مسعت عائش" هن عجائز الدنيا أنشأهن اهللا خلقا جديدا كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا: "اآلية قال
قال ابن عباس . مجع عروب} عُُرباً{". ليس هناك وجع: "فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم! واوجعاه: ذلك قالت

: ابن زيد. الغنجة: عكرمة. إهنا العروب امللقة: وعن ابن عباس أيضا. العرب العواشق ألزوجهن: وجماهد وغريمها
  :ومنه قول لبيد. بلغة أهل املدينة

  ريا الروادف يعشى دوهنا البصر... غري فاحشة ويف اخلباء عروب 
العرب املتحببات : وعن عكرمة أيضا وقتادة. احلسنة الكالم: وعن زيد بن أسلم أيضا. وهي الشكلة بلغة أهل مكة

إهنا : وقيل. إىل أزواجهن، واشتقاقه من أعرب إذا بني، فالعروب تبني حمبتها لزوجها بشكل وغنج وحسن كالم
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروى جعفر بن حممد عن أببه عن جده قال. لتكون ألذ استمتاعااحلسنة التبعل 

وضم الباقون ومها . بإسكان الراء} ُعرْباً{وقرأ محزة وأبو بكر عن عاصم ". كالمهن عريب: "قال" عربا: "وسلم
يقال يف النساء أتراب . ثالث وثالثني سنة على ميالد واحد يف االستواء وسن واحدة} أَتَْراباً{. جائزان يف مجع فعول
} أَتَْراباً{: وقيل. وكانت العرب متيل إىل من جاوزت حد الصبا من النساء واحنطت عن الكرب. ويف الرجال أقران

 احلور: قيل} لِأَْصَحابِ الَْيمِنيِ{. أتراب يف األخالق ال تباغض بينهن وال حتاسد: السدي. أمثاال وأشكاال، قاله جماهد
  .العني للسابقني، واألتراب العرب ألصحاب اليمني



} وَأَْصحَاُب الَْيِمنيِ َما أَْصحَاُب الَْيِمنيِ{: رجع الكالم إىل قوله تعاىل} َوثُلَّةٌ ِمَن الْآخِرِيَن. ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَّلَِني{: قوله تعاىل
وقال أبو العالية وجماهد وعطاء بن أيب رباح . وقد مضى الكالم يف معناه} َوثُلَّةٌ ِمَن الْآخِرِيَن. ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَّلَِني{أي هم 

  :والضحاك

من هذه األمة من آخرها، يدل عليه ما روي عن } َوثُلَّةٌ ِمَن الْآِخرِيَن{يعين من سابقي هذه األمة } ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَِّلَني{
". هم مجيعا من أميت: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم} ةٌ ِمَن الْآِخرِيَنَوثُلَّ. ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَِّلَني{ابن عباس يف هذه اآلية 

وهذا يرده ما رواه ابن ماجة يف . أصحاب اجلنة نصفان من األمم املاضية ونصف من هذه األمة: وقال الواحدي
أهل اجلنة : "ه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا علي: سننه والترمذي يف جامعه عن بريدة بن خصيب رضي اهللا عنه قال

و . هذا حديث حسن: قال أبو عيسى". عشرون ومائة صف مثانون منها من هذه األمة وأربعون من سائر األمم
ثلة من هؤالء وثلة من : ألصحاب اليمني ثلتان: رفع على االبتداء، أو على حذف خرب حرف الصفة، وجمازه} ثُلَّةٌ {

  .ن هذه األمة على القول الثاينواألولون األمم املاضية، واآلخرو. هؤالء
  }وَأَْصحَاُب الشَِّمالِ َما أَْصحَاُب الشَِّمالِ{] ٤١: [اآلية
  }ِفي َسُمومٍ َوَحمِيمٍ{] ٤٢: [اآلية
  }وَِظلٍّ ِمْن َيْحُمومٍ{] ٤٣: [اآلية
  }ال َبارٍِد َوال كَرِميٍ{] ٤٤: [اآلية
  }َنيإِنَُّهْم كَانُوا قَْبلَ ذَِلَك ُمْتَرِف{] ٤٥: [اآلية
  }َوكَاُنوا ُيِصرُّونَ َعلَى الِْحْنِث الَْعِظيمِ{] ٤٦: [اآلية
  }َوكَاُنوا َيقُولُونَ أَإِذَا مِْتَنا َوكُنَّا تَُراباً َوِعظَاماً أَإِنَّا لََمْبعُوثُونَ{] ٤٧: [اآلية
  }أَوَآَباُؤَنا الْأَوَّلُونَ{] ٤٨: [اآلية
  }آِخرِيَنقُلْ إِنَّ الْأَوَِّلَني وَالْ{] ٤٩: [اآلية
  }لََمْجُموُعونَ إِلَى ِميقَاتِ َيْومٍ َمْعلُومٍ{] ٥٠: [اآلية
  }ثُمَّ إِنَّكُْم أَيَُّها الضَّالُّونَ الُْمكَذُِّبونَ{] ٥١: [اآلية
  }لَآِكلُونَ ِمْن َشَجرٍ ِمْن َزقُّومٍ{] ٥٢: [اآلية
  }فََماِلئُونَ مِْنَها الُْبطُونَ{] ٥٣: [اآلية
  }ُبونَ َعلَْيِه ِمَن الَْحِميمِفَشَارِ{] ٥٤: [اآلية
  }فَشَارُِبونَ ُشْربَ الْهِيمِ{] ٥٥: [اآلية
  }َهذَا نُُزلُُهْم َيْوَم الدِّينِ{] ٥٦: [اآلية

ذكر منازل أهل النار ومساهم أصحاب الشمال، ألهنم } وَأَْصَحاُب الشِّمَالِ َما أَْصَحاُب الشِّمَالِ{: قوله تعاىل
والسموم } ِفي َسُمومٍ. َما أَْصَحاُب الشِّمَالِ{: عظم ذكرهم يف البالد والعذاب فقال يأخذون كتبهم بشمائلهم، مث

أي ماء حار قد انتهى حره، إذا } َوَحمِيمٍ{. واملراد هنا حر النار ولفحها. الريح احلارة اليت تدخل يف مسام البدن
ر إىل املاء ليطفئ به احلر فيجده محيما أحرقت النار أكبادهم وأجسادهم فزعوا إىل احلميم، كالذي يفزع من النا

أي } َوِظلٍّ ِمْن َيْحُمومٍ} {َوُسقُوا َماًء َحِميماً فَقَطََّع أَْمَعاَءُهْم} {حممد{وقد مضى يف . حارا يف هناية احلرارة والغليان
ديد يفزعون من السموم إىل الظل كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه ظال من حيموم، أي من دخان جهنم أسود ش



الشديد السواد وهو يفعول من احلم وهو : وكذلك اليحموم يف اللغة. عن ابن عباس وجماهد وغريمها. السواد
النار سوداء وأهلها سود : وقال الضحاك. هو املأخوذ من احلمم وهو الفحم: وقيل. الشحم املسود باحتراق النار

اليحموم جبل يف جهنم يستغيث إىل ظله : ابن زيدوقال . النار سوداء: وعن ابن عباس أيضا. وكل ما فيها أسود
وقال سعيد بن . عذب، عن الضحاك} َوال كَرِميٍ{. بل حار ألنه من دخان شفري جهنم} ال بَارٍِد{. أهل النار
أي من النار يعذبون هبا، } َوِظلٍّ ِمْن َيْحُمومٍ{: وقيل. وال حسن منظره، وكل ما ال خري فيه فليس بكرمي: املسيب
أي إمنا استحقوا هذه } إِنَُّهْم كَاُنوا قَْبلَ ذَِلَك ُمْتَرفَِني} {لَُهْم ِمْن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ ِمَن النَّارِ َوِمْن َتحِْتهِْم ظُلَلٌ{: تعاىل كقوله

أي } ُمْتَرفَِني{: وقال السدي. واملترف املنعم، عن ابن عباس وغريه. العقوبة ألهنم كانوا يف الدنيا متنعمني باحلرام
وقال . أي يقيمون على الشرك، عن احلسن والضحاك وابن زيد} وَكَانُوا ُيِصرُّونَ َعلَى الِْحْنِث الَْعظِيمِ{. مشركني

حنث يف : هو اليمني الغموس وهى من الكبائر، يقال: الشعيب. الذنب العظيم الذي ال يتوبون منه: قتادة وجماهد
: ال بعث، وأن أنداد اهللا فذلك حنثهم، قال اهللا تعاىل خمربا عنهم وكانوا يقسمون أن. ميينه أي مل يرها ورجح فيها

  :ويف اخلرب} َوأَقَْسمُوا بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم ال َيْبَعثُ اللَُّه َمْن َيُموُت{

استبعاد هذا } َوكَاُنوا َيقُولُونَ أَإِذَا ِمْتنَا{. كان يتحنث يف حراء، أي يفعل ما يسقط عن نفسه احلنث وهو الذنب
منكم } َوالْآخِرِيَن{من أبائكم } قُلْ إِنَّ الْأَوَّلَِني{هلم يا حممد } قُلْ{: فقال اهللا تعاىل. منهم ألمر البعث وتكذيب له

: ومعىن الكالم القسم ودخول الالم يف قوله تعاىل. يريد يوم القيامة} لََمْجُموُعونَ إِلَى ِميقَاِت َيْومٍ َمْعلُومٍ{
ثُمَّ إِنَّكُْم أَيَُّها {هو دليل القسم يف املعىن، أي إنكم جملموعون قسما حقا خالف قسمكم الباطل } لََمْجُموُعونَ{

وهو شجر كريه املنظر، كريه الطعم، وهي } لَآِكلُونَ ِمْن َشَجرٍ ِمْن َزقُّومٍ{بالبعث } الُْمكَذُِّبونَ{عن اهلدى } الضَّالُّونَ
. أي من الشجرة، ألن املقصود من الشجر شجرة} الِئُونَ ِمْنَها الُْبطُونَفََم{. }والصافات{اليت ذكرت يف سورة 

} لَآِكلُونَ ِمْن َشَجرٍ ِمْن َزقُّومٍ{: األوىل زائدة، وحيوز أن يكون املفعول حمذوفا كأنه قال} من{وجيوز أن تكون 
لى املعىن، أو جررت على اللفظ، صفة لشجر، والصفة إذا قدرت اجلار زائدا نصبت ع} ِمْن َزقُّومٍ{: وقوله. طعاما

  .فإن قدرت املفعول حمذوفا مل تكن الصفة إال يف موضع جر
} ِمَن الَْحمِيمِ{. أي على الزقوم أو على األكل أو على الشجر، ألنه يذكر ومؤنث} فََشارُِبونَ َعلَْيِه{: قوله تعاىل

ورثهم حر ما يأكلون من الزقوم مع اجلوع أي ي. وهو املاء املغلي الذي قد اشتد غليانه وهو صديد أهل النار
قراءة نافع } فَشَارُِبونَ ُشْرَب الْهِيمِ{. الشديد عطشا فيشربون ماء يظنون أنه يزيل العطش فيجدونه محيما مغلى

شربت شربا وشربا وشربا وشربا : الباقون بفتحها لغتان جيدتان، تقول العرب. بضم الشني} ُشْرَب{وعاصم ومحزة 
مسعت العرب تقول بضم الشني ولتحها وكسرها، والفتح هو املصدر الصحيح، ألن كل : ل أبو زيدقا. بضمتني

. فعلة حنو شربة وبالضم االسم: مصدر من ذوات الثالثة فأصله فعل، أال ترى أنك ترده إىل املرة الواحدة، فتقول
بالكسر املشروب كالطحن إن املفتوح واالسم مصدران، فالشرب كاألكل، والشرب كالذكر، والشرب : وقيل

  واهليم اإلبل العطاش. املطحون

. هي اإلبل املراض: اليت ال تروى لداء يصيبها، عن ابن عباس وعكرمة وقتادة والسدي وغريهم، وقال عكرمة أيضا
ويقال لذلك الداء اهليام، . اهليم اإلبل يصيبها داء تعطش منه عطشا شديدا، واحدها أهيم واألنثى هيماء: الضحاك

  :قال قيس بن امللوح
  وقد علمت نفسي مكان شفائها... يقال به داء اهليام أصابه 



  :هائم وهائمة واجلمع هيم، قال لبيد: ومن العرب من يقول يف اإلبل. وقوم هيم أيضا أي عطاش، وقد هاموا هياما
  وأطالح من العيدي هيم... أجزت إىل معارفها بشعث 

: وروي أيضا عن ابن عباس. اهليم األرض السهلة ذات الرمل: بن كيسانوقال الضحاك واألخفش وابن عيينة وا
ويف . ويقال لكل ما ال يروى من اإلبل والرمل أهيم وهيماء: املهدوي. فيشربون شرب الرمال اليت ال تروى باملاء

األرض ال  واهليام داء يأخذ اإلبل فتهيم يف. واهليام كاجلنون من العشق. واهليام بالضم أشد العطش: الصحاح
الرمل الذي ال يتماسك أن يسيل من اليد : واهليام بالفتح. واهليماء أيضا املفازة ال ماء هبا. ناقة هيماء: يقال. ترعى

واهليام بالكسر اإلبل العطاش الواحد هيمان، وناقة هيماء مثل عطشان . للينه واجلمع هيم مثل قذال وقذل
  .وعطشى
أي رزقهم الذي يعد هلم، كالنزل الذي يعد لألضياف تكرمة هلم، وفيه هتكم، } ْوَم الدِّينَِهذَا ُنزُلُُهْم َي{: قوله تعاىل

  }فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ{: كما يف قوله تعاىل
  :وكقول أيب السعد الضيب

  جعلنا القنا واملرهفات له نزال... وكنا إذا اجلبار باجليش ضافنا 
القول } آل عمران{بإسكان الزاي، وقد مضى يف آخر } َهذَا نُُزلُُهْم{رو وقرأ يونس بن حبيب وعباس عن أيب عم

  يوم اجلزاء، يعين يف جهنم} َيْومِ الدِّينِ{. فيه

  }َنْحُن َخلَقَْناكُْم فَلَْوال ُتَصدِّقُونَ{] ٥٧: [اآلية
  }أَفََرأَْيُتْم َما ُتْمُنونَ{] ٥٨: [اآلية
  }ْم َنْحُن الَْخاِلقُونَأَأَْنُتْم َتْخلُقُوَنهُ أَ{] ٥٩: [اآلية
  }َنْحُن قَدَّْرَنا َبْيَنكُُم الَْمْوَت َوَما َنْحُن بَِمْسُبوقَِني{] ٦٠: [اآلية
  }َعلَى أَنْ ُنَبدِّلَ أَْمثَالَكُْم َونُْنِشئَكُْم ِفي َما ال َتْعلَُمونَ{] ٦١: [اآلية
  }َتذَكَُّرونَ َولَقَْد َعِلْمُتُم النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَْوال{] ٦٢: [اآلية

املعىن حنن : وقيل. أي فهال تصدقون بالبعث؟ ألن اإلعادة كاالبتداء} َنْحُن َخلَقَْناكُْم فَلَْوال ُتَصدِّقُونَ{: قوله تعاىل
أي ما تصبونه من املين يف أرحام } أَفََرأَيُْتْم َما ُتْمُنونَ{خلقنا رزقكم فهال تصدقون أن هذا طعامكم إن مل تؤمنوا؟ 

وهذا احتجاج عليهم . املقدرون املصورون} أَْم َنْحُن الَْخاِلقُونَ{أي تصورون منه اإلنسان } أَأَنُْتْم َتْخلُقُوَنُه{ .النساء
وقرأ أبو السمال وحممد بن السميقع . وبيان لآلية األوىل، أي إذا أقررمت بأنا خالقوه ال غرينا فاعترفوا بالبعث

: املاوردي. ء ومها لغتان أمىن ومىن، وأمذى ومذى ميين وميين وميذي وميذيبفتح التا} َتْمُنونَ{: وأشهب العقيلي
ويف تسمية املين منيا . وحيتمل أن خيتلف معناها عندي، فيكون أمىن إذا أنزل عن مجاع، ومىن إذا أنزل عن االحتالم

دار لذلك، وكذلك املين مقدار الثاين لتقديره، ومنه املنا الذي يوزن به ألنه مق. أحدمها إلمنائه وهو إراقته: وجهان
  .صحيح لتصوير اخللقة

احتجاج أيضا، أي الذي يقدر على اإلماتة يقدر على اخللق، وإذا قدر على } َنْحُن قَدَّْرَنا َبيَْنكُُم الَْمْوَت{: قوله تعاىل
باقون بالتشديد، قال ال. بتخفيف الدال} قَدَّْرنَا{وقرأ جماهد ومحيد وابن حميصن وابن كثري . اخللق قدر على البعث

كتبنا، واملعىن متقارب، فال أحد يبقى غريه : وقيل. قضينا: وقيل. أي سوينا بني أهل السماء وأهل األرض: الضحاك
. أي إن أردنا أن نبدل أمثالكم مل يسبقنا أحد، أي مل يغلبنا} وََما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني َعلَى أَنْ نَُبدِّلَ أَْمثَالَكُْم{. عز وجل



املعىن حنن قدرنا بينكم املوت على أن نبدل أمثالكم بعد : وقال الطربي. معناه مبغلوبني} َما َنْحُن بَِمْسُبوقَِنيَو{
  موتكم بآخرين من جنسكم، وما حنن مبسبوقني

: ال احلسنق. من الصور واهليئات} َونُْنشِئَكُْم ِفي َما ال َتْعلَُمونَ{. يف آجالكم، أي ال يتقدم متأخر وال يتأخر متقدم
املعىن ننشئكم يف البعث على غري صوركم يف الدنيا، : وقيل. أي جنعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم

يعين يف } ِفي َما ال َتْعلَُمونَ{: قوله تعاىل: سعيد بن جبري. فيجمل املؤمن ببياض وجهه، ومقبح الكافر بسواد وجهه
يف أي } ِفي َما ال َتْعلَُمونَ{: وقال جماهد. اطيف، وبرهوت واد يف اليمنحواصل طري سود تكون بربهوت كأهنا اخلط

  .املعىن ننشئكم يف عامل ال تعلمون، ويف مكان ال تعلمون: وقيل. خلق شئنا
أي إذ خلقتم من نطفة مث من علقة مث من مضغة ومل تكونوا شيئا، عن } َولَقَْد َعِلْمُتُم النَّْشأَةَ اُألولَى{: قوله تعاىل

عجبا : ويف اخلرب. أي فهال تذكرون} فَلَْوال َتذَكَُّرونَ{. يعين خلق آدم عليه السالم: قتادة والضحاك. جماهد وغريه
كل العجب للمكذب بالنشأة األخرى وهو يرى النشأة األوىل، وعجبا للمصدق بالنشأة اآلخرة وهو ال يسعى لدار 

باملد، وقد مضى يف } النَّْشأَةَ{: أ جماهد واحلسن وابن كثري وأبو عمرووقر. بالقصر} النَّْشأَةَ{وقراءة العامة . القرار
  .بيانه} العنكبوت{

  }أَفََرأَْيُتْم َما َتحُْرثُونَ{] ٦٣: [اآلية
  }أَأَْنُتْم َتْزَرُعوَنهُ أَْم َنْحُن الزَّارُِعونَ{] ٦٤: [اآلية
  }َتفَكَُّهونَ لَْو َنَشاُء لََجَعلَْناُه حُطَاماً فَظَلُْتْم{]  ٦٥: [اآلية
  }إِنَّا لَُمْغَرُمونَ{] ٦٦: [اآلية
  }َبلْ َنْحُن َمحُْروُمونَ{] ٦٧: [اآلية

هذه حجة أخرى، أي أخربوين عما حترثون من أرضكم فتطرحون فيها البذر، أنتم } أَفَرَأَيُْتْم َما َتْحُرثُونَ{: قوله تعاىل
نفعل ذلك؟ وإمنا منكم البذر وشق األرض، فإذا أقررمت بأن تنبتونه وحتصلونه زرعا فيكون فيه السنبل واحلب أم حنن 

وأضاف احلرث إليهم ! إخراج السنبل من احلب ليس إليكم، فكيف تنكرون إخراج األموات من األرض وإعادهتم؟
  والزرع إليه تعاىل، ألن احلرث فعلهم وجيري على اختيارهم، والزرع من فعل اهللا تعاىل

ال : "وكذلك ما روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. ختيارهموينبت على اختياره ال على ا
أَأَْنُتْم َتْزَرُعوَنهُ {: أمل تسمعوا قول اهللا تعاىل: قال أبو هريرة" يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت فإن الزارع هو اهللا

اآلية، مث } أَفَرَأَْيُتْم َما َتْحُرثُونَ{قرأ بعد االستعاذة واملستحب لكل من يلقي البذر يف األرض أن ي} أَْم َنْحُن الزَّارُِعونَ
بل اهللا الزارع واملنبت واملبلغ، اللهم صلي على حممد، وارزقنا مثره، وجنبنا ضرره، وأجعلنا ألنعمك من : يقول

لزرع من مجيع إن هذا القول أمان لذلك ا: ويقال. الشاكرين، وآلالئك من الذاكرين، وبارك لنا فيه يا رب العاملني
. أي جتعلونه زرعا} أَأَْنُتمْ َتْزَرعُوَنُه{ومعىن . الدود واجلراد وغري ذلك، مسعناه من ثقة وجرب فوجد كذلك: اآلفات

وقد يطلق لفظ . فالن زراع كما يقال حراث، أي يفعل ما يؤول إىل أن يكون زرعا يعجب الزراع: وقد يقال
  .الزرع على بذر األرض وتكريبها جتوزا

ال يقولن أحدكم عبدي وأميت وليقل : "فهو هني إرشاد وأدب ال هني حظر وإجياب، ومنه قوله عليه السالم: لتق
ال يقل حرثت : وقد بالغ بعض العلماء فقال. القول فيه" يوسف"وقد مضى يف " غالمي وجارييت وفتاي وفتايت

: وتتضمن هذه اآلية أمرين، أحدمها: ملاورديقال ا. أعانين اهللا فحرثت، وأعطاين بفضله ما أصبت: فأصبت، بل يقل



الربهان املوجب لالعتبار، ألنه : الثاين. االمتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حىت عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم
ملا أنبت زرعهم بعد تالشي بذره، وانتقال إىل استواء حال من العفن والتتريب حىت صار زرعا أخضر، مث جعله قويا 

. أضعاف ما كان عليه، فهو بإعادة من أمات أخف عليه وأقدر، ويف هذا الربهان مقنع لذوي الفطر السليمة مشتدا
واحلطام اهلشيم اهلالك الذي ال ينتفع به يف مطعم وال . أي متكسرا يعين الزرع} لَْو َنَشاُء لََجَعلَْناُه ُحطَاماً{مث قال 

: الثاين. أوالهم به من النعم يف زرعهم إذ مل جيعله حطاما ليشكروه ما: أحدمها: غذاء، فنبه بذلك أيضا على أمرين
  ليعتربوا بذلك يف أنفسهم، كما أنه جيعل

أي تعجبون بذهاهبا وتندمون } فَظَلُْتْم َتفَكَُّهونَ{. الزرع حطاما إذا شاء وكذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا
فَظَلُْتمْ {: تندم، قال اهللا تعاىل: وتفكه أي تعجب، ويقال: الصحاحويف . مما حل بكم، قاله احلسن وقتادة وغريمها

فَأَصَْبَح ُيقَلُِّب كَفَّْيهِ {: تندمون على نفقاتكم، دليله: وقال ميان. وتفكهت بالشيء متتعت به. أي تندمون} َتفَكَُّهونَ
معصية اهللا اليت أوجبت عقوبتكم حىت  تالومون وتندمون على ما سلف منكم من: وقال عكرمة} َعلَى َما أَْنفََق ِفيَها
والنون لغة : قال الفراء: تفكهون وتفكنون: وفيه لغتان. حتزنون، واملعىن متقارب: ابن كيسان. نالتكم يف زرعكم

التفكه التكلم فيما ال يعنيك، ومنه قيل للمزاج فكاهة : وقيل. التفكن التندم على ما فات: ويف الصحاح. عكل
وقراءة العامة . ة بالفتح فمصدر فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاحابالضم، فأما الفكاه

فمن فتح فعلى . بكسر الظاء ورواها هارون عن حسني عن أيب بكر} فَِظلُْتْم{وقرأ عبداهللا . بفتح الظاء} فَظَلُْتْم{
إِنَّا {. األوىل إىل الظاء مث حذفهاواألصل ظللتم فحذف الالم األوىل ختفيفا، ومن كسر نقل كسرة الالم . األصل

الباقون هبمزة . هبمزتني على االستفهام، ورواه عاصم عن زر بن حبيش} أئنا{وقرأ أبو بكر واملفضل } لَُمْغَرُمونَ
والغرام العذاب، ومنه قول : أي معذبون، عن ابن عباس وقتادة قاال} إِنَّا لَُمْغَرُمونَ{واحدة على اخلرب، أي يقولون 

  :احمللمابن 
  وأن فؤادي متبل بك مغرم... وثقت بأن احلفظ مين سجية 

  :ملولع بنا، ومنه قول النمر بن تولب: وقال جماهد وعكرمة
  وكان رهينا هبا مغرما... سال عن تذكره تكتما 

مقاتل بن وقال . مللقون شرا: وقال جماهد أيضا. أغرم فالن بفالنة، أي أولع هبا ومنه الغرام وهو الشر الالزم: يقال
  :مأخوذ من الغرام وهو اهلالل، كما قال} إِنَّا لَُمْغَرُمونَ{: النحاس. مهلكون: حيان

  كانا عذابا وكانا غراما... يوم النسار ويوم اجلفار 

وقال . هو من الغرم، واملغرم الذي ذهب ماله بغري عوض، أي غرمنا احلب الذي بذرناه: والضحاك وابن كيسان
واحملروم . واحملروم املمنوع من الرزق. أي حرث ما طلبنا من الريع} َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ{. بونحماس: مرة اهلمداين

ما : "وعن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بأرض األنصار فقال. ضد املرزوق وهو احملارف يف قول قتادة
 يقول أنا الزارع إن شئت زرعت باملاء وإن شئت ال تفعلوا فإن اهللا تعاىل: "اجلدوبة، فقال: قالوا" مينعكم من احلرث

  .}أَفََرأَيُْتْم َما َتحُْرثُونَ أَأَْنُتمْ َتْزَرعُوَنُه أَْم َنْحُن الزَّارُِعونَ{مث تال " زرعت بالريح وإن شئت زرعت بالبذر
وأباه اجلمهور من ويف هذا اخلرب واحلديث الذي قبله ما يصحح قول من أدخل الزارع يف أمساء اهللا سبحانه، : قلت

  ".الكتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن"العلماء، وقد ذكرنا ذلك يف 
  }أَفََرأَْيُتُم الَْماَء الَِّذي َتشَْرُبونَ{] ٦٨: [اآلية



  }أَأَْنُتْم أَنَْزلُْتُموُه ِمَن الُْمْزِن أَْم َنْحُن الُْمْنزِلُونَ{] ٦٩: [اآلية
  }لْنَاُه أَُجاجاً فَلَْوال َتْشكُُرونَلَوْ َنَشاُء َجَع{] ٧٠: [اآلية
  }أَفََرأَْيُتُم النَّاَر الَِّتي ُتوُرونَ{] ٧١: [اآلية
  }أَأَْنُتْم أَْنَشأُْتْم َشَجرََتَها أَْم َنْحُن الْمُْنِشئُونَ{] ٧٢: [اآلية
  }َنْحُن َجَعلَْناَها َتذِْكَرةً َوَمَتاعاً ِللُْمقْوِيَن{] ٧٣: [اآلية
  }سَبِّْح بِاْسمِ رَبَِّك الَْعِظيمِفَ{] ٧٤: [اآلية

لتحيوا به أنفسكم، وتسكنوا به عطشكم، ألن الشراب إمنا يكون تبعا } أَفَرَأَيُْتُم الَْماَء الَِّذي َتشَْرُبونَ{: قوله تعاىل
ولو : الزخمشري. للمطعوم، وهلذا جاء الطعام مقدما يف اآلية قبل، أال ترى أنك تسقي ضيفك بعد أن تطعمه

  :قعدت حتت قول أيب العالء عكست
  سقوا أضيافهم شبما زالال... إذا سقيت ضيوف الناس حمضا 

  أأنتم أنزلتموه من املزن. "أنا ال أشرب إال على مثيلة: وسقي بعض العرب فقال
  :أي السحاب، الواحدة مزنة، فقال الشاعر

  كهام والفينا يعد خبيل... فنحن كماء املزن ما يف نصابنا 

. املزن السماء والسحاب: وعن ابن عباس أيضا والثوري. ن عباس وجماهد وغريمها أن املزن السحابوهذا قول اب
  :املزنة السحابة البيضاء واجلمع مزن، واملزنة املطرة، قال: أبو زيد: ويف الصحاح

  وعفر الظباء يف الكناس تقمع... أمل تر أن اهللا أنزل مزنة 
ا عرفتم بأين أنزلته فلم ال تشكروين بإخالص العبادة يل؟ ومل تنكرون قدريت على أي فإذ} أَْم َنْحُن الْمُْنزِلُونَ{

مرا قعاعا ال تنتفعون به يف : احلسن. أي ملحا شديد امللوحة، قاله ابن عباس} لَوْ َنَشاُء َجَعلْنَاُه أَُجاجاً{. اإلعادة؟
  .لذي صنع ذلك بكمأي فهال تشكرون ا} فَلَْوال َتْشكُُرونَ{. شرب وال زرع وال غريمها 

أَأَنُْتْم أَْنَشأُْتمْ {أي أخربوين عن النار اليت تظهروهنا بالقدح من الشجر الرطب } أَفَرَأَيُْتُم النَّاَر الَِّتي ُتوُرونَ{: قوله تعاىل
لعفار، يف كل ش جر نار، واستمجد املرخ وا: يعين اليت تكون منها الزناد وهي املرخ والعفار، ومنه قوهلم} َشَجَرَتهَا

أوريت النار إذا : يقال. ألهنما يسرعان الوري: ويقال. أي استكثر منها، كأهنما أخذا من النار ما هو حسبهما
أَْم َنْحُن {. ووري الزند يري بالكسر فيهما: وفيه لغة أخرى. وورى الزند يري إذا أنقدح منه النار. قدحتها

َنْحنُ {. عرفتم قدويت فاشكروين وال تنكروا قدريت على البعثأي املخترعون اخلالقون، أي فإذا } الُْمْنِشئُونَ
وصح عن النيب . تبصرة للناس من الظالم: وجماهد. يعين نار الدنيا موعظة للنار الكربى، قال قتادة} َجَعلَْناَها َتذِْكرَةً

فقالوا يا " ر جهنمإن ناركم هذه اليت يوقد بنو آدم جزء من سبعني جزءا من نا: "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
} َوَمَتاعاً ِللُْمقْوِيَن{". فإهنا فضلت عليها بتسعة وستني جزءا كلهن مثل حرها: "أن كانت لكافية، قال: رسول اهللا

  إمنا يقال: الفراء. أي منفعة للمسافرين، مسوا بذلك لنزوهلم القوى وهو القفر: قال الضحاك

وكذلك القوى والقواء باملد والقصر، . لقفر اليت ال شيء فيهامقوين إذا نزلوا القي وهي األرض ا: للمسافرين
  :أقوت الدار وقويت أيضا أي خلت من سكاهنا، قال النابغة: ومنزل قواء ال أنيس به، يقال

  أقوت وطال عليها سالف األمد... يا دار مية بالعلياء فالسند 
  :وقال عنترة



  يثمأقوى وأقفر بعد أم اهل... حييت من طلل تقادم عهده 
املستمتعني } ِللُْمقْوِيَن{: وقال جماهد. أقوى أي قوي وقوي أصحابه، وأقوى إذا سافر أي نزل القواء والقي: ويقال

وقال ابن . هبا من الناس أمجعني يف الطبخ واخلبز واالصطالء واالستضاءة، ويتذكر هبا نار جهنم فيستجار باهللا منها
أقويت منذ كذا وكذا، أي ما أكلت شيئا، وبات فالن القواء وبات  :يقال. للجائعني يف، إصالح طعامهم: زيد

  :القفر إذا بات جائعا على غري طعم، قال الشاعر
  حمافظة من أن يقال لئيم... وإين ألختار القوى طاوي احلشى 

ورواه العويف عن  املنزلني الذين ال زناد معهم، يعين نارا يوقدون فيختبزون هبا؟} ِللُْمقْوِيَن{: وقال الربيع والسدي
أقوى الرجل إذا مل يكن : املقوي من األضداد يكون مبعىن الفقري ويكون مبعىن الغين، يقال: وقال قطرب. ابن عباس

واآلية تصلح للجميع، ألن النار حيتاج إليها املسافر واملقيم : املهدوي. معه زاد، وأقوى إذا قويت دوابه وكثر ماله
وخص املسافر باالنتفاع هبا ألن : القشريي.  أن أكثر املفسرين على القول األولوحكى الثعليب. والغين والفقري

انتفاعه هبا أكثر من منفعة املقيم، ألن أهل البادية ال بد هلم من النار يوقدوهنا ليال لتهرب منهم السباع، ويف كثري 
  .افه إليه املشركون من األنداد، والعجز عن البعثأي فنزه اهللا عما أض} فََسبِّحْ بِاْسمِ رَبَِّك الَْعِظيمِ{. من حوائجهم

  }فَال أُقِْسمُ بَِمَواِقعِ النُُّجومِ{] ٧٥: [اآلية
  }وَإِنَُّه لَقََسٌم لَوْ َتْعلَُمونَ َعِظيٌم{] ٧٦: [اآلية
  }إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي{] ٧٧: [اآلية
  }ِفي ِكتَابٍ َمكُْنوٍن{] ٧٨: [اآلية
  }إِلَّا الُْمطَهَُّرونَ ال َيَمسُُّه{] ٧٩: [اآلية
  }َتْنزِيلٌ ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني{] ٨٠: [اآلية

  :فيه سبع مسائل
. }َوإِنَُّه لَقََسٌم{: صلة يف قول أكثر املفسرين، واملعىن فأقسم، بدليل قوله} ال} {فَال أُقِْسُم{: قوله تعاىل  -األوىل

ال واهللا ما كان كذا : وقد يقول الرجل. }أُقِْسُم{، مث استأنف هي نفي، واملعىن ليس األمر كما تقولون: وقال الفراء
مبعىن إال } ال{: وقيل. أي ليس األمر كما ذكرت، بل هو كذا. فال يريد به نفي اليمني، بل يريد به نفي كالم تقدم

  :للتنبيه كما قال
  أال عم صباحا أيها الطلل البايل

وقرأ احلسن ومحيد . يس بشعر وال سحر وال كهانة كما زعمواونبه هبذا على فضيلة القرآن ليتدبروه، وأنه ل
فألنا : بغري ألف بعد الالم على التحقيق وهو فعل حال ويقدر مبتدأ حمذوف، التقدير} فَألُقِْسُم{وعيسى بن عمر 

و ولو أريد به االستقبال للزمت النون، وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به االستقبال وه. أقسم بذلك
  .شاذ
: عطاء بن أيب رباح. مواقع النجوم مساقطها ومغارهبا يف قول قتادة وغريه} بَِمَواِقعِ النُُّجومِ{: قوله تعاىل -الثانية
هي األنواء اليت كان أهل اجلاهلية يقولون إذا مطروا : الضحاك. انكدارها وانتثارها يوم القيامة: احلسن. منازهلا

: القشريي. مستعمال على حقيقته من نفي القسم} فَال أُقِْسُم{: ويكون قوله تعاىل: ياملاورد. قالوا مطرنا بنوء كذا
  .هو قسم، وهللا تعاىل أن يقسم مبا يريد، وليس لنا أن نقسم بغري اهللا تعاىل وصفاته القدمية



وقال ابن . ابهوما أقسم به سبحانه من خملوقاته يف غري موضع من كت} فَُألقِْسُم{يدل على هذا قراءة احلسن : قلت
املراد مبواقع النجوم نزول القرآن جنوما، أنزله اهللا تعاىل من اللوح احملفوظ من السماء العليا إىل السفرة : عباس

الكاتبني، فنجمه السفرة على جربيل عشرين ليلة، وجنمه جربيل على حممد عليهما الصالة والسالم عشرين سنة، 
حدثنا إمساعيل : وقال أبو بكر األنباري. املاوردي عن ابن عباس والسديفهو ينزل على األحداث من أمته، حكاه 

نزل القرآن : بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج بن املنهال حدثنا مهام عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال
كثر، فذلك إىل مساء الدنيا مجلة واحدة، مث نزل إىل األرضى جنوما، وفرق بعد ذلك مخس آيات مخس آيات وأقل وأ

وحكى الفراء عن ابن } إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي. وَإِنَُّه لَقََسٌم لَْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم. فَال أُقِْسُم بَِمَواِقعِ النُُّجومِ{: قول اهللا تعاىل
بن  على التوحيد، وهي قراءة عبداهللا} بَِمْوقِعِ{وقرأ محزة والكسائي . مسعود أن مواقع النجوم هو حمكم القرآن

الباقون على اجلمع فمن أفرد فألنه اسم جنس يؤدي . مسعود والنخعي واألعمش وابن حميصن ورويس عن يعقوب
  .الواحد فيه عن اجلمع، ومن مجع فالختالف أنواعه

عباس  إن اهلاء تعود على القرآن، أي إن القرآن لقسم عظيم، قال ابن: قيل} إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي{: قوله تعاىل -الثالثة
ذكر املقسم عليه، أي أقسم مبواقع النجوم إن هذا القرآن } إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي{ما أقسم اهللا به عظيم : وقيل. وغريه

قرآن كرمي، ليس بسحر وال كهانة، وليس مبفترى، بل هو قرآن كرمي حممود، جعله اهللا تعاىل معجزة لنبيه صلى اهللا 
، ألنه كالم رهبم، وشفاء صدورهم، كرمي على أهل السماء، ألنه تنزيل رهبم عليه وسلم، وهو كرمي على املؤمنني

ألنه يكرم : وقيل. ملا فيه من كرمي األخالق ومعاين األمور} كَرٌِمي{: وقيل. أي غري خملوق} كَرٌِمي{: وقيل. ووحيه
  .حافظه، ويعظم قارئه

والكتاب هنا . مكنون حمفوظ عن الباطل: وقيل. تعاىل مصون عند اهللا} ِفي ِكَتابٍ َمكُْنوٍن{: قوله تعاىل -الرابعة
التوراة : عكرمة. هو اللوح احملفوظ: وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضا. كتاب يف السماء، قال ابن عباس

  واإلجنيل فيهما ذكر

  .هو املصحف الذي يف أيدينا: جماهد وقتادة. الزبور: السدي. القرآن ومن ينزل عليه
هل هو حقيقة يف املس باجلارحة أو } ال يََمسُُّه{اختلف يف معىن } ال َيَمسُُّه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ{: عاىلقوله ت -اخلامسة

ال ميس ذلك الكتاب إال املطهرون : من هم؟ فقال أنس وسعيد وابن جبري} الُْمطَهَُّرونَ{معىن؟ وكذلك اختلف يف 
إهنم الذين طهروا من الذنوب كالرسل من املالئكة : ن زيدوكذا قال أبو العالية واب. من الذنوب وهم املالئكة

هم السفرة الكرام : الكليب. والرسل من بين آدم، فجربيل النازل به مطهر، والرسل الذين جييئهم بذلك مطهرون
ال َيَمسُّهُ إِالَّ {أحسن ما مسعت يف قوله : وهذا كله قول واحد، وهو حنو ما اختاره مالك حيث قال. الربرة

بِأَْيِدي . َمْرفُوَعٍة ُمطَهََّرٍة. ِفي ُصُحٍف ُمكَرَّمٍَة. فََمْن َشاَء ذَكَرَُه{: }عََبَس َوتََولَّى{أهنا مبنزلة اآلية اليت يف } ُمطَهَُّرونَالْ
} سُُّهال َيَم{معىن : وقيل. }عبس{يريد أن املطهرين هم املالئكة الذين وصفوا بالطهارة يف سورة } كَِرامٍ َبَرَرٍة. َسفََرٍة

ال ميس اللوح احملفوظ الذي هو : وقيل. أي الرسل من املالئكة على الرسل من األنبياء} إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ{ال ينزل به 
وهذا : ابن العريب. إن إسرافيل هو املوكل بذلك، حكاه القشريي: وقيل. الكتاب املكنون إال املالئكة املطهرون

وأما من . قت وال تصل إليه حبال، ولو كان املراد به ذلك ملا كان لالستثناء فيه جمالباطل ألن املالئكة ال تناله يف و
املراد بالكتاب املصحف الذي : وقيل. إنه الذي بأيدي املالئكة يف الصحف فهو قول حمتمل، وهو اختيار مالك: قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد روى مالك وغريه أن كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له . بأيدينا، وهو األظهر
من حممد النيب إىل شرحبيل بن عبد كالل واحلارث بن عبد كالل ونعيم بن عبد كالل قيل ذي رعني : "ونسخته



قال النيب صلى اهللا عليه : وقال ابن عمر". أال ميس القرآن إال طاهر:" وكان يف كتابه " ومعافر ومهدان أما بعد
: وقالت أخت عمر لعمر عند إسالمه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة". نت طاهرال متس القرآن إال وأ: "وسلم

  ال يََمسُُّه{

ال يََمسُُّه {: وعلى هذا املعىن قال قتادة وغريه.}طه{وقد مضى يف أول سورة . فقام واغتسل وأسلم} إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ
ال {معىن : وقيل. من الذنوب واخلطايا: الربيع بن أنس. شركمن ال: الكليب. من األحداث واألجناس} إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ

كان ابن عباس ينهي أن : قال عكرمة. إال املوحدون، قاله حممد بن فضيل وعبدة} إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ{ال يقرؤه } َيَمسُُّه
املطهرون، أي  ال جيد طعمه ونفعه وبركته إال: ميكن أحد من اليهود والنصارى من قراءة القرآن وقال الفراء

ذاق طعم اإلميان من رضي : "وهو اختيار البخاري، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ابن العريب. املؤمنون بالقرآن
ال يعرف تفسريه وتأويله إال من : وقال احلسني بن الفضل". باهللا وباإلسالم دينا ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبيا

املعىن ال ميس ثوابه إال : وقيل. ال يوفق للعمل به إال السعداء: أبو بكر الوراق وقال. طهره اهللا من الشرك والنفاق
ظاهر اآلية خرب عن الشرع، أي ال ميسه إال املطهرون : مث قيل. ورواه معاذ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. املؤمنون

وأبطل أن يكون لفظه لفظ . يبشرعا، فإن وجد خالف ذلك فهو غري الشرع، وهذا اختيار القاضي أيب بكر بن العر
جيوز أن يكون أمرا وتكون ضمة السني ضمة : املهدوي. }البقرة{وقد مضى هذا املعىن يف سورة . اخلرب ومعناه األمر

  .وجيوز أن يكون هنيا وتكون ضمة بناء السني ضمة بناء والفعل جمزوم. إعراب
. مهور على املنع من مسه حلديث عمرو بن حزمواختلف العلماء يف مس املصحف على غري وضوء، فاجل -السادسة

وهو مذهب علي وابن مسعود وسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعي واحلكم ومحاد، 
واختلفت الرواية عن أيب حنيفة، فروي عنه أنه ميسه احملدث، وقد روي . ومجاعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي

وروي عنه أنه ميس ظاهره وحواشيه وما ال مكتوب . نهم ابن عباس والشعيب وغريمهاهذا عن مجاعة من السلف م
. وهذا إن سلمه مما يقوي احلجة عليه، ألن حرمي املمنوع ممنوع: ابن العريب. فيه، وأما الكتاب فال ميسه إال طاهر

  وفيما كتبه النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمرو

. ال بأس بذلك: وقال أبو حنيفة. ال حيمله غري طاهر مبالقة وال على وسادة: وقال مالك. بن حزم أقوى دليل عليه
وقد روي عن احلكم ومحاد وداود بن علي أنه ال بأس حبمله ومسه للمسلم . ومل مينع من محله بعالقة أو مسه حبائل

كتاب النيب صلى اهللا واحتجوا يف إباحة ذلك ب. ال جيوز للمشرك محله: والكافر طاهرا أو حمدثا، إال أن داود قال
أحدمها املنع اعتبارا : ويف مس الصبيان إياه على وجهني. عليه وسلم إىل قيصر، وهو موضع ضرورة فال حجة فيه

والثاين اجلواز، ألنه لو منع مل حيفظ القرآن، ألن تعلمه حال الصغر، وألن الصيب وإن كانت له طهارة إال . بالبالغ
  . تصح منه، فإذا جاز أن حيمله على غري طهارة كاملة جاز أن حيمله حمدثاأهنا ليست بكاملة، ألن النية ال

إِنَّهُ {: صفة لقوله تعاىل} َتنْزِيلُ{: وقيل. ضرب األمري ونسج اليمن: أي منزل، كقوهلم} تَْنزِيلٌ ِمْن َربِّ الَْعالَمَِني{
  .أي هو تنزيل: وقيل. }لَقُْرآنٌ كَرٌِمي

  }َحِديثِ أَنُْتْم ُمْدِهُنونَأَفَبَِهذَا الْ{] ٨١: [اآلية
  }وََتْجَعلُونَ رِْزقَكُمْ أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ{] ٨٢: [اآلية
  }فَلَْوال إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم{] ٨٣: [اآلية
  }وَأَنُْتْم ِحيَنِئٍذ َتْنظُُرونَ{] ٨٤: [اآلية



  }ِصُرونَوََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْنكُْم َولَِكْن ال ُتْب{] ٨٥: [اآلية
  }فَلَْوال إِنْ كُنُْتْم غَْيَر َمِدينَِني{] ٨٦: [اآلية
  }َتْرجِعُوَنَها إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني{] ٨٧: [اآلية

واملدهن . أي مكذبون، قال ابن عباس وعطاء وغريمها} أَنُْتْم ُمْدِهُنونَ{يعين القرآن } أَفَبَِهذَا الَْحدِيِث{: قوله تعاىل
مدهنون كافرون، : وقال مقاتل بن سليمان وقتادة. نه، كأنه شبه بالدهن يف سهولة ظاهرالذي ظاهره خالف باط

  املدهن املنافق أو الكافر الذي يلني جانبه ليخفي كفره،: وقال املؤرج} َودُّوا لَوْ ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ{: نظريه

  :ف ما يظهر، وقال أبو قيس بن األسلتواإلدهان واملداهنة التكذيب والكفر النفاق، وأصله اللني، وأن يسر خال
  اإلدهان والفهة واهلاع... احلزم والقوة خري من 
} ُمْدِهُنونَ{: وقال الضحاك. داهنت مبعىن واريت وأدهنت مبعىن غششت: وقال قوم. وأدهن وداهن واحد

.  عليه ويدفعه بالعللاملدهن الذي ال يعقل ما حق اهللا: ابن كيسان. ممالئون الكفار على الكفر به: جماهد. معرضون
  .مدهنون تاركون للجزم يف قبول القرآن: وقال بعض اللغويني

أن :وذكر اهليثم بن عدي. جتعلون شكركم التكذيب: قال ابن عباس} وََتْجَعلُونَ رِْزقَكُْم أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ{: قوله تعاىل
ع اسم الرزق مكان شكره، ألن شكر الرزق وإمنا صلح أن يوض. من لغة أزد شنوءة ما رزق فالن؟ أي ما شكره

أي شكر رزقكم الذي لو وجد } َوَتْجَعلُونَ رِْزقَكُْم{: فقيل. يقتضي الزيادة فيه فيكون الشكر رزقا على هذا املعىن
ُهْم ِعْندَ َوَما كَانَ َصالُت{: بالرزق أن تضعوا الرزق مكان الشكر، كقوله تعاىل} أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ{منكم لعاد رزقا لكم 

ففيه بيان أن ما . أي مل يكونوا يصلون ولكنهم كانوا يصفرون ويصفقون مكان الصالة} الْبَْيِت إِالَّ ُمكَاًء َوَتْصِديَةً
أصاب العباد من خري فال ينبغي أن يروه من قبل الوسائط اليت جرت العادة بأن تكن أسباب، بل ينبغي أن يروه من 

وروي عن علي بن أيب . ه بشكر إن كان نعمة، أو صرب إن كان مكروها تعبدا له وتذلالقبل اهللا تعاىل، مث يقابلون
وعن ابن عباس . حقيقة} وََتْجَعلُونَ ُشكَْركُمْ أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ{طالب رضى اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسم قرأ 

بنوء كذا، رواه علي بن أيب طالب عن النيب صلى مطرنا : أن املراد به االستسقاء باألنواء، وهو قول العرب: أيضا
مطر الناس على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب : ويف صحيح مسلم عن ابن عباس قال. اهللا لعليه وسلم

  أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا: "صلى اهللا عليه وسلم

حىت  -}فَال أُقِْسُم بَِمَواِقعِ النُُّجومِ{: نزلت هذه اآليةف: هذه رمحة اهللا وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، قال
وعنه أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج يف سفر فعطشوا فقال .} وََتْجَعلُونَ رِْزقَكُمْ أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ{ -بلغ

فقالوا يا رسول " ر بنوء كذاأرأيتم أن دعوت اهللا لكم فسقيتم لعلكم تقولون هذا املط: "النيب صلى اهللا عليه وسلم
فصلى ركعتني ودعا ربه فهاجت ريح مث هاجت سحابة فمطروا، فمر النيب صلى اهللا عليه . اهللا ما هذا حبني األنواء

وسلم ومعه عصابة من أصحابه برجل يغترف بقدح له وهو يقول سقينا بنوء كذا، ومل يقل هذا من رزق اهللا 
بالنعمة وتقولون سقينا } أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ{أي شكركم هللا على رزقه إياكم } أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ وََتْجَعلُونَ رِزْقَكُْم{: فنزلت

ويف املوطأ عن . جعلت إحساين إليك إساءة منك إيل، وجعلت إنعامي لديك أن اختذتين عدوا: بنوء كذا، كقولك
ه وسلم صالة الصبح باحلدبية على إثر مساء كانت صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا علي: زيد بن خالد اجلهين أنه قال

أصبح من : "اهللا ورسول أعلم، قال: قالوا" أتدرون ماذا قال ربكم: "من الليل، فلما أنصرف أقبل على الناس وقال
عبادي مؤمن يب وكافر بالكوكب فأما من مطرنا بفضل اهللا ورمحته فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب وأما من قال 



ال أحب أحدا أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، : قال الشافعي رمحه اهللا". كذا فذلك بالكوكب كافر يبمطرنا بنوء 
: وإن كان النوء عندنا الوقت املخلوق ال يضر وال ينفع، وال ميطر وال حيبس شيئا من املطر، والذي أحب أن يقول

وهو يريد أن النوء أنزل املاء، كما عين  مطرنا بنوء كذا،: مطرنا وقت كذا كما تقول مطرنا شهر كذا، ومن قال
وأما قوله عليه : وقال أبو عمر بن عبدالرب. بعض، أهل الشرك من اجلاهلية بقوله فهو كافر، حالل دمه إن مل يتب

أما أحدمها : فمعناه عندي على وجهني" أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر: "الصالة والسالم حاكيا عن اله سبحانه
ن النوء هو املوجب لنزول املاء، وهو املنشئ للسحاب دون اهللا عز وجل فذلك كافر كفرا صرحيا فإن املعتقد بأ

  والوجه اآلخر أن. جيب استتابته عليه وقتله إن أىب لنبذه اإلسالم ورده القرآن

ا مباحا، فإن عتقد أن النوء ينزل اهللا به املاء، وأنه سبب املاء على ما قدره اهللا وسبق يف علمه، وهذا وإن كان وجه
فيه أيضا كفرا بنعمة اهللا عز وجل، وجهال بلطيف حكمته يف أنه ينزل املاء مىت شاء، مرة بنوء كذا، ومرة بنوء كذا، 

وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا . وكثريا ما ينوء النوء فال ينزل معه شيء من املاء، وذلك من اهللا تعاىل ال من النوء
وهذا : قال أبو عمر} َما َيفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمْن َرْحَمٍة فَال ُمْمِسكَ لََها {: فتح، مث يتلومطرنا بنوء ال: أصبح وقد مطر

ومن هذا الباب قول عمر بن اخلطاب ". مطرنا بفضل اهللا ورمحته: "عندي حنو قول وسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اهللا عليه وسلم كم بقي من نوء الثريا؟ فقال يا عم رسول اهللا صلى : للعباس بن عبداملطلب حني استسقى به

احلمد : فما مضت سابعة حىت مطروا، فقال عمر. العلماء يزعمون أهنا تعترض يف األفق سبعا بعد سقوطها: العباس
وكان عمر رمحه اهللا قد علم أن نوء الثريا وقت يرجى فيه املطر ويؤمل فسأله عنه أخرج . هللا هذا بفضل اهللا ورمحته

منه بغية؟ وروى سفيان بن عيينة عن إمساعيل بن أمية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع رجال يف بعض  أم بقيت
" كذبت بل هو سقيا اهللا عز وجل: "مطرنا ببعض عثانني األسد، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أسفاره يقول
وقرأ املفضل عن عاصم وحيىي . من التكذيب} ذُِّبونَُتكَ{وقراءة العامة . عثانني األسد الذراع واجلبهة: قال سفيان
وثبت من حديث أنس . مطرنا بنوء كذا: ومعناه ما قدمناه من قول من قال. بفتح التاء خمففا} ُتكَذُِّبونَ{بن وثاب 

ثالث لن يزلن يف أميت التفاخر يف األحساب والنياحة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن مالك قال
أربع يف أميت من أمر اجلاهلية ال يتركوهنن الفخر يف األحساب والطعن يف األنساب "ولفظ مسلم يف هذا " واءواألن

  ".واالستسقاء بالنجوم والنياحة
ومل يتقدم هلا ذكر، ألن املعىن . أي فهال إذا بلغت النفس أو الروح احللقوم} فَلَْوال إِذَا َبلََغتِ الُْحلْقُوَم{: قوله تعاىل
  .، قال حامتمعروف

  إذا حشرجت يوما وضاق هبا الصدر... أماوي ما يغين الثراء عن الفىت 

إن ملك املوت له أعوان يقطعون العروق جيمعون الروح شيئا فشيئا حىت ينتهى هبا إىل احللقوم : "ويف حديث
. إىل امليت ال تقدرون له على شيءتنظرون : وقيل. أمري وسلطاين} وَأَْنُتمْ ِحينَِئٍذ َتنْظُُرونَ{". فيتوفاها ملك املوت

هو رد عليهم يف قوهلم إلخواهنم : مث قيل. يريد من حضر من أهل امليت ينتظرون مىت خترج نفسه: وقال ابن عباس
املعىن فهال إذا : وقيل. أي فهل ردوا روح الواحد منهم إذا بلغت احللقوم} لَْو كَاُنوا ِعْنَدَنا َما َماتُوا َوَما قُِتلُوا{
ت نفس أحدكم احللقوم عند النزع وأنتم حضور أمسكتم روحه يف جسده، مع حرصكم على امتداد عمره، بلغ

هو خطاب ملن هو يف النزع، أي إن : وقيل. }َنُموُت وََنحَْيا َوَما ُيْهِلكَُنا إِالَّ الدَّهُْر{: وهذا ردا لقوهلم. وحبكم لبقائه
قال . أي بالقدرة والعلم والرؤية} وََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه مِْنكُْم{. مل يك ما بك من اهللا فهال حفظت على نفسك الروح



وقيل أراد ورسلنا الذين يتولون قبضه . ما نظر إىل شيء إال رأيت اهللا تعاىل أقرب إىل منه: عامر بن عبد القيس
  .أي ال تروهنم} َولَِكْن ال ُتْبِصُرونَ} {وََنْحُن أَقَْربُ إِلَْيِه مِْنكُْم{

أَإِنَّا {: أي فهال إن كنتم غري حماسبني وال جمزيني بأعمالكم، ومنه قوله تعاىل} فَلَْوال إِنْ كُْنُتْم غَْيَر َمِدينَِني{: تعاىل قوله
دنته ملكته، وأنشد : قال الفراء وغريه. غري مملوكني وال مقهورين: وقيل. وقد تقدم. أي جمزيون حماسبون} لََمدِيُنونَ
  :للحطيئة

  تركتهم أدق من الطحني... مر بنيك حىت لقد دنيت أ
: القول يف هذا عند قوله تعاىل} الفاحتة{وقد مضى يف . دنته فدان: ودانه أي أدله واستعبده، يقال. يعين ملكت

 أي ولن ترجعوها فبطل زعمكم أنكم} إِنْ كُْنُتمْ َصاِدقَِني{. ترجعون الروح إىل اجلسد} تَْرجُِعوَنهَا{. }َيْومِ الدِّينِ{
فَلَْوال إِنْ كُنُْتْم {: ولقوله} فَلَْوال إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم{: جواب لقوله تعاىل} َتْرجِعُوَنهَا{و . غري مملوكني وال حماسبني

  }غَْيَر َمِدينَِني

َينَّكُْم ِمنِّي فإمَّا َيأِْت{ : ورمبا أعادت العرب احلرفني ومعنامها واحد، ومنه قوله تعاىل. أجيبا جبواب واحد، قاله الفراء
حذف أحدمها : وقيل. أجيبا جبواب واحد ومها شرطان} ُهدًى فََمْن َتبَِع ُهَداَي فَال َخْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيحَْزُنونَ

فلوال وهال إن كنتم غري مدينني ترجعوهنا، تردون نفس هذا : فيها تقدمي وتأخري، جمازها: وقيل. لداللة اآلخر عليه
  .ده إذا بلغت احللقومامليت إىل جس

  }فَأَمَّا إِنْ كَانَ ِمَن الُْمقَرَّبَِني{] ٨٨: [اآلية
  }فََرْوٌح َورَْيَحانٌ َوَجنَُّت َنعِيمٍ{] ٨٩: [اآلية
  }َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمْن أَْصحَابِ الَْيِمنيِ{] ٩٠: [اآلية
  }فََسالٌم لََك ِمْن أَْصَحابِ الَْيمِنيِ{] ٩١: [اآلية
  }َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمَن الُْمكَذِّبِنيَ الضَّالَِّني{] ٩٢: [اآلية
  }فَنُُزلٌ ِمْن َحِميمٍ{] ٩٣: [اآلية
  }وََتْصِلَيةُ َجحِيمٍ{] ٩٤: [اآلية
  }إِنَّ َهذَا لَُهَو َحقُّ الَْيِقنيِ{] ٩٥: [اآلية
  }فَسَبِّْح بِاْسمِ رَبَِّك الَْعِظيمِ{] ٩٦: [اآلية

فَأَمَّا إِنْ {: ذكر طبقات اخللق عند املوت وعند البعث، وبني درجاهتم فقال} انَ ِمَن الُْمقَرَّبَِنيفَأَمَّا إِنْ كَ{: قوله تعاىل
بفتح الراء } فَرَْوٌح{وقراءة العامة } فَرَْوٌح َوَرْيَحانٌ َوَجنَّتُ َنِعيمٍ{. وهم السابقون} ِمَن الُْمقَرَّبَِني{هذا املتوىف } كَانَ

: القتيب. الروح االستراحة: الضحاك. الروح الرمحة: قال احلسن. فراحة من الدنيا: ومعناه عند ابن عباس وغريه
الروح النظر إىل وجه اهللا، والرحيان االستماع لكالمه ووحيه، : وقال أبو العباس بن عطاء. املعىن له يف طيب نسيم

صر بن عاصم واجلحدري ورويس وزيد وقرأ احلسن وقتادة ون. هو أال حيجب فيها عن اهللا عز وجل} َوجَنَُّت َنعِيمٍ{
وقالت . الروح الرمحة، ألهنا كاحلياة للمرحوم: قال احلسن. بضم الراء، ورويت عن ابن عباس} فَُرْوٌح{عن يعقوب 

  بضم الراء ومعناه فبقاء له وحياة} فَُرْوٌح{قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم : عائشة رضي اهللا عنها

: هو الرزق بلغة محري، يقال: قال مقاتل. أي رزق: قال جماهد وسعيد بن جبري} رَْيَحانٌَو{. يف احلنة وهذا هو الرمحة
  :خرجت أطلب رحيان اهللا أي رزقه، قال النمر بن تولب



  ورمحته ومساه درر... سالم اإلله ورحيانه 
الربيع بن . تادة أيضاقاله احلسن وق. وقيل هو الرحيان املعروف الذي يشم. الرمحة: الضحاك. إنه اجلنة: وقال قتادة

أبو . هذا عند قبض روحه يتلقى بضبائر الرحيان: أبو اجلوزاء. هذا عند املوت واجلنة خمبوءة له إىل أن يبعث: خيثم
ال يفارق أحد روحه من املقربني يف الدنيا حىت يؤتى بغصنني من رحيان فيشمهما مث يقبض روحه فيهما، : العالية

وقد سرد الثعليب يف الروح والرحيان أقواال كثرية سوى . فتأمله} الرمحن{أول سورة  وأصل رحيان واشتقاقه تقدم يف
  .ما ذكرنا من أرادها وجدها هناك

فََسالٌم لَكَ } {ِمْن أَْصَحابِ الَْيِمنيِ{هذا املتوىف } َوأَمَّا إِنْ كَانَ{أي } َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمْن أَْصَحابِ الَْيِمنيِ{: قوله تعاىل
. أي لست ترى منهم إال ما حتب من السالمة فال هتتم هلم، فإهنم يسلمون من عذاب اهللا} ْصَحابِ الَْيمِنيِِمْن أَ
أي إن أصحاب اليمني يدعون : وقيل. واملعىن واحد. املعىن سالم لك منهم، أي أنت سامل من االغتمام هلم: وقيل

معناه سلمت أيها العبد مما : وقيل. لمون عليك يا حممداملعىن إهنم يس: وقيل. لك يا حممد بأن يصلي اهللا عليك وسلم
: إنه حييا بالسالم إكراما، فعلى هذا يف حمل السالم ثالثة أقاويل: وقيل. تكره فإنك من أصحاب اليمني، فحذف إنك

إذا جاء ملك املوت : وقال ابن مسعود. أحدها عند قبض روحه يف الدنيا يسلم عليه ملك املوت، قاله الضحاك
الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهمُ {: عند قوله تعاىل} النحل{وقد مضى هذا يف سورة . ربك يقرئك السالم: بض روح املؤمن قالليق

الثالث عند بعثه يف القيامة تسلم عليه . ا لثاين عند مساءلته يف القرب يسلم عليه منكر ونكري . }الَْمالِئكَةُ طَيِّبَِني
  .املالئكة قبل وصوله إليها

عند } إِنَّ{وجواب . واهللا أعلم. د حيتمل أن تسلم عليه يف املواطن الثالثة ويكون ذلك إكراما بعد إكراموق: قلت
فََسالٌم {إن كان من أصحاب اليمني } فََسالٌم لََك ِمْن أَْصَحابِ الَْيِمنيِ{املربد حمذوف التقدير مهما يكن من شيء 

ط لداللة ما تقدم عليه، كما حذف اجلواب يف حنو قولك أنت ظامل إن فحذف جواب الشر} لََك ِمْن أَْصحَابِ الَْيِمنيِ
} أَمَّا{، ومعىن ذلك أن الفاء جواب }إِنَّ{و } أَمَّا{ومذهب األخفش أن الفاء جواب . فعلت، لداللة ما تقدم عليه

: عند الزجاج} اأَمَّ{ومعىن . على التقدير املتقدم، والفاء جواب هلما على هذا احلد} إِنَّ{وقد سدت مسد جواب 
  .اخلروج من شيء إىل شيء، أي دع ما كنا فيه وخذ يف غريه

أي فلهم } فَنُُزلٌ ِمْن َحِميمٍ{عن اهلدى وطريق احلق } الضَّالَِّني{بالبعث } َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمَن الُْمكَذِّبَِني{: قوله تعاىل
ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لََشوْباً ِمْن {: وكما قال} لَآِكلُونَ. ونَ الُْمكَذُِّبونَثُمَّ إِنَّكُْم أَيَُّها الضَّالُّ{: رزق من محيم، كما قال

أصاله النار : إقامة يف اجلحيم ومقاساة ألنواع عذاهبا، يقال: وقيل. إدخال يف النار} َوَتْصِلَيةُ َجحِيمٍ} {َحِميمٍ
وقرئ . لفالن إعطاء مال أي يعطى املال: يقالوصاله، أي جعله يصالها واملصدر ههنا أضيف إىل املفعول، كما 

إِنَّ َهذَا لَُهَو َحقُّ {. مث أدغم أبو عمرو التاء يف اجليم وهو بعيد. بكسر التاء أي ونزل من تصلية جحيم} وََتْصِلَيةُ{
. ظهماوجاز إضافة احلق إىل اليقني ومها واحد الختالف لف. أي هذا الذي قصصناه حمض اليقني وخالصه} الَْيقِنيِ

وعند . هو كقولك عني اليقني وحمض اليقني، فهو من باب إضافة الشيء إىل نفسه عند الكوفيني: قال املربد
أصل اليقني أن يكون نعتا للحق فأضيف : وقيل. هو توكيد: وقيل. البصريني حق األمر اليقني أو اخلرب اليقني

إن اهللا ليس بتارك : وقال قتادة يف هذه اآلية} اآلِخَرِة َخْيٌر َولََداُر{: املنعوت إىل النعت على االتساع واجملاز، كقوله
أحدا من الناس حىت يقفه على اليقني من هذا القرآن، فأما املؤمن فأيقن يف الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة، وأما الكافر 

والباء زائدة أي . ىل عن السوءأي نزه اهللا تعا} فسبح باسم ربك الْعَِظيمِ{. فأيقن يوم القيامة حني ال ينفعه اليقني
  :وقيل. سبح اسم ربك، واالسم املسمى



ملا نزلت : وعن عقبة بن عامر قال. فاذكر اسم ربك العظيم وسبحه: وقيل. أي فصل بذكر ربك وبأمره} فَسَبِّْح{
سَبِّحِ اْسَم َربِّكَ {ا نزلت ومل" اجعلوها يف ركوعكم: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم} فَسَبِّْح بِاْسمِ رَبَِّك الَْعظِيمِ{

  .واهللا أعلم. خرجه أبو داود" اجعلوها يف سجودكم: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم} اَألْعلَى

  سورة احلديد

  مقدمة السورة
إن فيهن آية أفضل : "عن العرباض بن سارية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ باملسبحات قبل أن يرقد ويقول

  .}التغابن{و} اجلمعة{و} الصف{و} احلشر{و} احلديد{يعين باملسبحات " ةمن ألف آي
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  }َسبَّحَ ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم{] ١: [اآلية
  }لَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌرلَُه ُملْكُ السََّماوَاِت َواَألْرضِ ُيْحيِي َوُيِميُت َوُهَو َع{] ٢: [اآلية
  }ُهَو اَألوَّلُ وَاآلِخُر َوالظَّاِهُر وَالَْباِطُن َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم{] ٣: [اآلية

َما ِفي {صلى هللا : وقال ابن عباس. أي جمد اهللا ونزهه عن السوء} سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ{: قوله تعاىل
وأنكر . هو تسبيح الداللة: وقيل. من شيء فيه روح أوال روح فيه} َواَألْرضِ{ممن خلق من املالئكة } السََّماَواِت

َولَِكْن ال َتفْقَُهونَ {: لو كان هذا تسبيح الداللة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة، فلم قال: الزجاج هذا وقال
فلو كان هذا تسبيح } َوَسخَّْرَنا َمَع َداُودَ الْجِبَالَ ُيسَبِّْحَن{: واستدل بقوله تعاىل. وإمنا هو تسبيح مقال} َتْسبِيحَُهْم

  !داللة فأي ختصيص لداود ؟

َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِالَّ ُيَسبِّحُ { : عند قوله تعاىل} اإلسراء{وما ذكره هو الصحيح، وقد مضى بيانه والقول فيه يف : قلت
  .}الَْحِكيُم َوُهَو الَْعزِيُز{] ٤٤: اإلسراء[} بِحَْمِدِه

وامللك عبارة عن امللك ونفوذ األمر فهو سبحانه امللك . أي أنفرد بذلك} لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَاَألْرضِ{: قوله تعاىل
مييت األحياء يف الدنيا وحيي } ُيحْيِي َوُيِميُت{. أراد خزائن املطرو النبات وسائر الرزق: وقيل. القادر القاهر

رفع على معىن وهو حيي " حييي ومييت"وموضع . حييي النطف وهي موات وحيث األحياء: يلوق. األموات للبعث
واجلار } لَُه{حمييا ومميتا على احلال من اجملرور يف } لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ{وجيوز أن يكون نصبا مبعىن . ومييت

  .هللا ال يعجزه شيءأي هو ا} َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر{. عامال فيها
وقد . اختلف يف معاين هذه األمساء وقد بيناها يف الكتاب األسىن} ُهوَ اْألَوَّلُ َوالْآِخُر َوالظَّاِهُر وَالَْباطُِن{: قوله تعاىل

شرحها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شرحا يغين عن قول كل قائل، فقال يف صحيح مسلم من حديث أيب 
ول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت اللهم أنت األ: "هريرة

َوُهوَ {. عىن بالظاهر الغالب، وبالباطن العامل، واهللا أعلم" الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر
  .مبا كان أو يكون فال خيفى عليه شيء} بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم

ضِ َوَما َو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ َيْعلَُم َما يَِلُج ِفي الْأَْرُه{] ٤: [اآلية
  }َتْعَملُونَ َبِصٌري َيْخُرُج ِمْنَها َوَما َينْزِلُ ِمَن السََّماِء َوَما َيعُْرُج ِفيَها َوُهَو َمَعكُمْ أَْيَن َما كُْنُتْم َواللَُّه بَِما



  }لَُه ُملْكُ السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجعُ اُألمُوُر{] ٥: [اآلية
  }يُوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َويُوِلجُ النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوُهَو َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ{] ٦: [اآلية

َيعْلَُم َما َيِلُج ِفي {. تقدم} لسََّماوَاِت َواَألْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشُِهوَ الَِّذي َخلََق ا{: قوله تعاىل
من رزق ومطر } َوَما َيْنزِلُ ِمَن السََّماِء{من نبات وغريه } َوَما َيْخُرُج ِمنَْها{أي يدخل فيها من مطر وغريه } الْأَْرضِ
يعين بقدرته وسلطانه } َوُهَو َمَعكُْم أَْيَن َما كُْنُتْم{يصعد فيها من مالئكة وأعمال العباد } َوَما َيعُْرُج ِفيهَا{وملك 
وقد مجع يف هذه اآلية بني . يبصر أعمالكم ويراها وال خيفى عليه شيء منها} َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِري{وعلمه 

واألخذ بالظاهرين تناقض فدل على أنه ال بد من التأويل، واإلعراض  }َوُهَو َمَعكُْم{وبني } اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ{
إن حممدا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اإلسراء مل يكن بأقرب : وقد قال اإلمام أبو املعايل. عن التأمل اعتراف بالتناقض

  .وقد تقدم. إىل اهللا عز وجل من يونس بن مىت حني كان يف بطن احلوت
َوإِلَى اللَِّه تُْرَجعُ {هذا التكرير للتأكيد أي هو املعبود على احلقيقة } ُك السََّماوَاِت وَاَألْرضِلَُه ُملْ{: قوله تعاىل
وقرأ احلسن واألعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوة وابن حميصن ومحيد . أي أمور اخلالئق يف اآلخرة} اُألمُوُر

يُوِلجُ اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ {. }ُتْرجَُع{الباقون . ر اجليمبفتح التاء وكس} تَْرجَُع{واألعمش ومحزة والكسائي وخلف 
أي ال ختفى عليه الضمائر، ومن كان هبذه الصفة فال } َوُهَو َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ{. تقدم} َوُيوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ
  .جيوز أن يعبد من سواه

  }ْنِفقُوا ِممَّا َجَعلَكُْم ُمسَْتْخلَِفَني ِفيِه فَالَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم وَأَْنفَقُوا لَُهمْ أَْجٌر كَبٌِريآِمنُوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوأَ{] ٧: [اآلية
  }ُمْؤِمنَِنيْم َوَما لَكُمْ ال ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالرَّسُولُ َيْدُعوكُْم ِلُتْؤِمنُوا بَِربِّكُْم َوقَْد أََخذَ ِميثَاقَكُْم إِنْ كُْنُت{] ٨: [اآلية
  } لََرؤُوٌف َرِحيٌمُهَو الَِّذي ُينَزِّلُ َعلَى َعْبِدِه آيَاٍت َبيَِّناٍت لُِيخْرَِجكُْم ِمَن الظُّلَُماتِ إِلَى النُّورِ َوإِنَّ اللََّه بِكُْم{] ٩: [اآلية

وقيل أنفقوا يف . تصدقوا} أَْنِفقُواَو{أي صدقوا أن اهللا واحد وأن حممدا رسوله } آِمنُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه{: قوله تعاىل
ِممَّا َجَعلَكُْم {املراد غريها من وجوه الطاعات وما يقرب منه : وقيل. املراد الزكاة املفروضة: وقيل. سبيل اهللا
دليل على أن أصل امللك هللا سبحانه، وأن العبد ليس له فيه إال التصرف الذي يرضي اهللا فيثبته على } ُمْسَتْخلَفَِني

فمن أنفق منها يف حقوق اهللا وهان عليه اإلنفاق منها، كما يهون عل الرجل، النفقة من مال غريه إذا . باجلنةذلك 
بوراثتكم إياه عمن كان } َجَعلَكُْم ُمْسَتْخلَفَِني{: وقال احلسن. أذن له فيه، كان له الثواب اجلزيل واألجر العظيم

قيقة، وما أنتم فيها إال مبنزلة النواب والوكالء، فاغتنموا الفرصة وهذا يدل على أهنا ليست بأموالكم يف احل. قبلكم
يف سبيل } مِْنكُْم َوأَْنفَقُوا{وعملوا الصاحلات } فَالَِّذيَن آَمنُوا{. فيها بإقامة احلق قبل أن تزال عنكم إىل من بعدكم

  .وهو اجلنة} لَُهْم أَْجٌر كَبٌِري{اهللا 
أي أي عذر لكم يف أال تؤمنوا وقد أزحيت العلل؟ . استفهام يراد به التوبيخ} ِمُنونََوَما لَكُْم ال ُتْؤ{: قوله تعاىل

على غري مسمى } وقد أُخذ ميثاقكم{: قرأ أبو عمرو. بني هبذا أنه ال حكم قبل ورود الشرائع} وَالرَّسُولُ َيْدُعوكُْم{
هو امليثاق األول الذي كان وهم يف ظهر : قال جماهد. والباقون على مسمى الفاعل، أي أخذ اهللا ميثاقكم. الفاعل

أخذ ميثاقكم بأن ركب فيكم العقول، وأقام عليكم الدالئل واحلجج : وقيل. آدم بأن اهللا ربكم ال إله لكم سواه
  :وقيل. أي إذ كنتم} إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني{اليت تدعو إىل متابعة الرسول 



إن كنتم مؤمنني حبق يوما من األيام، فاآلن أحرى األوقات أن أي : وقيل. أي إن كنتم مؤمنني باحلجج والدالئل
إن كنتم مؤمنني باهللا : وقيل. تؤمنوا لقيام احلجج واألعالم ببعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم فقد صحت براهينه

. واهو خطاب لقوم آمنوا وأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم ميثاقهم فارتد: وقيل. وكانوا يعترفون هبذا. خالقكم
  .أي إن كنتم تقرون بشرائط اإلميان} إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني{: وقوله

املعجزات، أي لزمكم اإلميان مبحمد صلى : وقيل. يريد القرآن} ُهوَ الَِّذي ُينَزِّلُ َعلَى َعْبِدِه آيَاٍت بَيَِّناٍت{: قوله تعاىل
: وقيل. بالرسول: وقيل. أي بالقرآن} لُِيخْرَِجكُْم{. ااهللا عليه وسلم، ملا معه من املعجزات، والقرآن أكربها وأعظمه

  .}َوإِنَّ اللََّه بِكُْم لََرُؤوفٌ َرحِيٌم {. وهو اإلميان} إِلَى النُّورِ{وهو الشرك والكفر } ِمَن الظُّلَُماِت{. بالدعوة
السََّماوَاِت َواَألْرضِ ال َيْسَتوِي مِْنكُْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبلِ  َوَما لَكُمْ أَالَّ ُتْنِفقُوا ِفي سَبِيلِ اللَِّه َوِللَِّه ِمريَاثُ{] ١٠: [اآلية

  }ُحْسَنى وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِريالْفَْتحِ َوقَاَتلَ أُولَِئَك أَعْظَُم َدَرَجةً ِمَن الَِّذيَن أَْنفَقُوا ِمْن َبْعُد َوقَاَتلُوا َوكُلّاً َوَعَد اللَُّه الْ
  :ل فيه مخس مسائ

أي شيء مينعكم من اإلنفاق يف سبيل اهللا، وفيما يقربكم } َوَما لَكُمْ أَالَّ ُتْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه{: قوله تعاىل -األوىل
وهللا { .فمعىن الكالم التوبيخ على عدم اإلنفاق: من ربكم وأنتم متوتون وختلفون أموالكم وهي صائرة إىل اهللا تعاىل

  .أي إهنما راجحتان إليه بانقراض من فيهما كرجوع املرياث إىل املستحق له} ضمرياث السماوات واألر
. أكثر املفسرين على أن املراد بالفتح فتح مكة} ال َيْسَتوِي ِمْنكُْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ{: قوله تعاىل -الثانية

  :قال قتادة. فتح احلديبية: وقال الشعيب والزهري

قتاالن أحدمها أفضل من اآلخر، ونفقتان إحدامها أفضل من األخرى، كان القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل  كان
ومن أنفق من } ال َيْسَتوِي مِْنكُْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ{ويف الكالم حذف، أي . من القتال والنفقة بعد ذلك

وإمنا كانت النفقة قبل الفتح أعظم، ألن حاجة الناس كانت أكثر . لكالم عليهبعد الفتح وقاتل، فحذف لداللة ا
  .واهللا أعلم. لضعف اإلسالم، وفعل ذلك كان على املنفقني حينئذ أشق واألجر على قدر النصب

كُْم َمْن ال َيْسَتوِي ِمْن{: ينبغي أن يقدم أهل الفضل والعزم، وقد قال اهللا تعاىل: روى أشهب عن مالك قال -الثالثة
نزلت يف أيب بكر رضي اهللا عنه، ففيها دليل واضح على تفضيل أيب بكر : وقال الكليب} أَْنفََق ِمْن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ

أول من أظهر اإلسالم بسيفه النيب صلى اهللا عليه : وعن ابن مسعود. رضي اهللا عنه وتقدميه، ألنه أول من أسلم
كنت عند النيب صلى : وعن ابن عمر قال. ن أنفق على نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلموسلم وأبو بكر، وألنه أول م

ما يل أرى أبا ! يا نيب اهللا: اهللا عليه وسلم وعنده أبو بكر وعليه عبادة قد خللها يف صدره خبالل فنزل جربيل فقال
فإن اهللا يقول لك اقرأ على : قال "قد أنفق علي ماله قبل الفتح: "بكر عليه عباءة قد خللها يف صدره خبالل؟ فقال

يا أبا بكر إن اهللا : "أيب بكر السالم وقل له أراض أنت يف فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول صلى اهللا عليه وسلم
على ريب؟ إين عن "أأسخط : ؟ فقال أبو بكر"عز وجل يقرأ عليك السالم ويقول أراض أنت يف فقرك هذا أم ساخط

" فإن اهللا يقول لك قد رضيت عنك كما أنت عين راض: "قال! إين عن ريب لراض! ضإين عن ريب لرا! ريب لراض
والذي بعثك يا حممد باحلق، لقد ختللت محلة العرش بالعيب منذ ختلل : فبكى أبو بكر فقال جربيل عليه السالم

ي بن أيب طالب رضي وقال عل. صاحبك هذا بالعباءة، وهلذا قدمته الصحابة عل أنفسهم، وأقروا له بالتقدم والسبق
سبق النيب صلى اهللا عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر، فال أوتى برجل فضلين على أيب بكر إال جلدته : اهللا عنه

فنال املتقدمون من املشقة أكثر مما نال من بعدهم، وكانت بصائرهم أيضا . حد املفتري مثانني جلدة وطرح الشهادة
  .أنفذ



أمرنا : قد يكون يف أحكام الدنيا، فأما يف أحكام الدين فقد قالت عائشة رضي اهللا عنهاالتقدم والتأخر  -الرابعة
وقد قال صلى اهللا عليه وسلم . وأعظم املنازل مرتبة الصالة. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ننزل الناس منازهلم

وليؤمكما : "وقال" م لكتاب اهللايؤم القوم أقرؤه: " وقال. احلديث" مروا أبا بكر فليصل بالناس: "يف مرضه
وفهم منه البخاري وغريه من العلماء أنه أراد كرب املنزلة، كما . من حديث مالك بن احلويرث وقد قدم" أكربكما

وراعاه الشافعي . إن للسن حقا: وقد قال مالك وغريه. ومل يعن كرب السن" الوالء للكرب: "قال صلى اهللا عليه وسلم
باملراعاة، ألنه إذا اجتمع العلماء والسن يف خريين قدم العلم، وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة وأبو حنيفة وهو أحق 

ليس منا من مل يوقر كبرينا ويرحم صغرينا وحرف : "ويف اآلثار. على أحكام الدين، فمن قدم يف الدين قدم يف الدنيا
". لسنه إال قيض اهللا له عند سنه من يكرمهما أكرم شاب شيخا : "ومن احلديث الثابت يف األفراد". لعاملنا حقه
  :وأنشدوا

  داخله يف الصبا ومن بذخ... يا عائبا للشيوخ من أشر 
  جدك واذكر أباك يا ابن أخ... اذكر إذا شئت أن تعريهم 
  عنك وما وزره مبنسلخ... وأعلم بأن الشباب منسلخ 
  يوما به سنه إىل الشيخ... من ال يعز الشيوخ ال بلغت 

أي املتقدمون املتناهون السابقون، واملتأخرون الالحقون، وعدهم } َوكُلّاً َوَعَد اللَُّه الُْحسَْنى{: قوله تعاىل  -اخلامسة
. بالرفع، وكذلك هو بالرفع يف مصاحف أهل الشام} وَكُلٌّ{وقرأ ابن عامر . اهللا مجيعا اجلنة مع تفاوت الدرجات

ومن . هم، فمن نصب فعلى إيقاع الفعل عليه أي وعد اهللا كال احلسىنبالنصب على ما يف مصافح} َوكُلّاً{الباقون 
  .رفع فألن املفعول إذا تقدم ضعف عمل الفعل، واهلاء حمذوفة من وعده

  }َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحَسناً فَُيَضاِعفَُه لَُه َولَُه أَْجٌر كَرٌِمي{] ١١: [اآلية
ِمْن  الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤمَِناِت َيْسَعى ُنورُُهْم َبْيَن أَْيِديهِْم وَبِأَْيمَانِهِمْ ُبشَْراكُمُ الَْيْوَم َجنَّاٌت َتجْرِي َيْوَم َتَرى{] ١٢: [اآلية

  }َتحِْتَها اَألنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم
القول } البقرة{وقد مضى يف . ندب إىل اإلنفاق يف سبيل اهللا} ضاً َحَسناًَمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْر{: قوله تعاىل

  :قد أقرض، كما قال: والعرب تقول لكل من فعل فعال حسنا. فيه
  إمنا جيزي الفىت ليس اجلمل... وإذا جوزيت قرضا فاجزه 

يبدل اهللا باألضعاف  أي من ذا الذي ينفق يف سبيل اهللا حىت. ومسي قرضا، ألن القرض أخرج السترداد البدل
ما بني السبع } فَُيَضاِعفَُه لَُه{. أي حمتسبا من قلبه بال من وال أذى} َحسَناً{أي صدقة } قَْرضاً{: قال الكليب. الكثرية

القرض احلسن هو أن يقول سبحان اهللا واحلمد اهللا وال إله إال اهللا : وقيل. إىل سبعمائة إىل ما شاء اهللا من األضعاف
: وقيل. التطوع بالعبادات: احلسن. هو النفقة على األهل: وقال زيد بن أسلم. ، رواه سفيان عن أيب حيانواهللا أكرب

والقرض احلسن أن يكون : القشريي. يل عند فالن قرض صدق وقرض سوء: إنه عمل اخلري، والعرب تقول
ومن القرض . يكون من احلاللاملتصدق صادق النية طيب النفس، يبتغي به وجه اهللا دون الرياء والسمعة، وأن 

  }َوال َتَيمَُّموا الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ{: احلسن أال يقصد إىل الرديء فيخرجه، لقوله تعاىل

أن تعطيه وأنت : "وأن يتصدق يف حال يأمل احلياة، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن أفضل الصدقة فقال
وأن خيفي صدقته، لقوله " ذا بلغت التراقي قلت لفالن كذا ولفالن كذاصحيح شحيح تأمل العيش وال متهل حىت إ



} ال ُتْبِطلُوا َصَدقَاِتكُْم بِالَْمنِّ َواألَذَى{: وأال مين، لقوله تعاىل} َوإِنْ ُتْخفُوَها َوتُْؤُتوَها الْفُقََراَء فَُهَو خَْيٌر لَكُْم{: تعاىل
لَْن تََنالُوا الْبِرَّ حَتَّى {: لة، وأن يكون من أحب أموال، لقوله تعاىلوأن يستحقر كثري ما يعطي، ألن الدنيا كلها قلي

". أفضل الرقاب أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها: "وأن يكون كثريا، لقوله صلى اهللا عليه وسلم} ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ
وقرأ نافع . األلف إال ابن عامر ويعقوب نصبوا الفاء بإسقاط} فَُيَضعِّفَُه{وقرأ ابن كثري وابن عامر } فَُيَضاِعفَُه لَُه{

ورفع الباقون عطفا على . باأللف وختفيف العني إال أن عاصما نصب الفاء} فَُيَضاِعفَُه{وأهل الكوفة والبصرة 
يعين } َولَُه أَْجٌر كَرٌِمي{. القول يف هذا مستوىف} البقرة{وقد مضى يف . وبالنصب جوابا على االستفهام. }ُيقْرُِض{

  .اجلنة
َولَُه أَْجٌر {، ويف الكالم حذف أي }َولَُه أَْجٌر كَرٌِمي} {َيْوَم{العامل يف } َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت{: قوله تعاىل

ى الصراط يف قول احلسن، أي ميضى عل} َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َيسَْعى نُوُرُهْم{فيه } َيْوَم تََرى{يف } كَرٌِمي
أو . الباء مبعىن يف، أي يف أمياهنم: قال الفراء} َوبِأَْيَمانِهِْم{. أي قدامهم} َبْيَن أَْيِديهِْم{وهو الضياء الذي ميرون فيه 

اهنم أي يسعى إمي. كتبهم، واختاره الطربي} َوبِأَْيمَانِهِْم{هداهم } ُنورُُهْم{: وقال الضحاك. مبعىن عن أي عن أمياهنم
وجيوز على هذا أن يوقف على . فالباء على هذا مبعىن يف. وعملهم الصاحل بني أيديهم، ويف أمياهنم كتب أعماهلم

بكسر األلف، } َوبِأَْيَمانِهِْم{وقرأ سهل بن سعد الساعدي وأبو حيوة . وال يوقف إذا كانت مبعىن عن} َبْيَن أَْيِديهِْم{
  أراد اإلميان الذي هو ضد الكفر

َبْيَن {واملعىن يسعى كامنا . ما ليس بظرف على الظرف، ألن معىن الظرف احلال وهو متعلق مبحذوف وعطف
وعن . أراد بالنور القرآن: وقيل. }َيسَْعى{متعلقا بنفس } َبْيَن أَْيدِيهِْم{: ، وليس قوله }بِأَْيَمانِهِْم{وكائنا } أَْيِديهِْم

منهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، يؤتون نورهم على قدر أعماهلم، ف: ابن مسعود
ذكر لنا أن نيب اهللا صلى اهللا عليه : وقال قتادة. وأدناهم نورا من نوره على إهبام رجله فيطفأ مرة ويوقد أخرى

لك حىت يكون إن من املؤمنني من يضيء نوره كما بني املدينة وعدن أو ما بني املدينة وصنعاء ودون ذ: "وسلم قال
ليكون : وقال مقاتل. ليستضيؤوا به على الصراط كما تقدم: قال احلسن" منهم من ال يضيء نوره إال موضع قدميه

  .واهللا أعلم. دليال هلم إىل اجلنة
وال . دخول جنات} الَْيوَْمُبشَْراكُُم {: التقدير يقال هلم} ُبْشَراكُُم الَْيْوَم َجنَّاتٌ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اَألنَْهاُر{: قوله تعاىل

أي } َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها اَألْنهَاُر{. بد من تقدير حذف املضاف، ألن البشرى حدث، واجلنة عني فال تكون هي هي
حال من الدخول احملذوف، التقدير } َخاِلِديَن ِفيهَا{. من حتتهم أهنار اللنب واملاء واخلمر والعسل من حتت مساكنها

مقدرين اخللود فيها وال تكون احلال من بشراكم، ألن } َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَنَْهاُر{دخول جنات } لَْيْوَمُبْشَراكُُم ا{
وجيوز أن يكون . تبشرون خالدين: وجيوز أن يكون مما دل عليه البشرى، كأنه قال. فيه فصال بني الصلة واملوصول

. به ال من البشرى على تقدير حذف املضاف كما تقدم} َجنَّاٌت{و  }ُبشَْراكُُم{خربا عن } الَْيوَْم{الظرف الذي هو 
خربا عن } اليوم{على احلال على أن يكون } َجنَّات{وأجاز الفراء نصب . حال حسب ما تقدم} خَاِلِديَن{و 
روهنم نصبا على معىن يبش} ُبشَْراكُُم{وأجاز أن يكون . معىن الفعل} جنات{وهو بعيد، إذ ليس يف } ُبْشَراكُُم{

  .بالبشرى وفيه تفرقة بني الصلة واملوصول} جنات{بشرى وينصب 

اَءكُمْ َيْوَم َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ َوالْمَُناِفقَاُت ِللَِّذيَن آَمُنوا اْنظُرُوَنا َنقْتَبِْس ِمْن ُنورِكُْم ِقيلَ اْرجِعُوا َوَر{] ١٣: [اآلية
  }رٍ لَهُ َباٌب َباِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمةُ َوظَاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه الَْعذَاُبفَالَْتِمُسوا ُنوراً فَُضرِبَ َبْينَُهْم بُِسو



ْتكُمُ الْأََمانِيُّ حَتَّى ُيَنادُوَنُهمْ أَلَْم َنكُْن َمَعكُْم قَالُوا َبلَى وَلَِكنَّكُْم فََتنُْتْم أَنْفَُسكُْم َوتََربَّْصُتْم وَاْرتَْبُتْم َوغَرَّ{] ١٤: [اآلية
  }ْمُر اللَِّه َوغَرَّكُْم بِاللَِّه الَْغرُوُرَجاَء أَ
  }فَالَْيْوَم ال ُيْؤَخذُ ِمْنكُْم ِفْدَيةٌ َوال ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا َمأَْواكُُم النَّاُر ِهَي َمْوالكُْم َوبِئَْس الَْمِصُري{] ١٥: [اآلية

. هو به له من اليوم األول: وقيل. }ِلَك ُهَو الْفَْوزُ الَْعظِيُمذَ} {َيوَْم{العامل يف } َيْوَم َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ{: قوله تعاىل
وقرأ . قراءة العامة بوصل األلف مضمومة الظاء من نظر، والنظر االنتظار أي انتظرونا} َنقَْتبِْس ِمْن ُنورِكُْم{

ا وأخرونا، أنظرته أي أمهلون. بقطع األلف وكسر الظاء من اإلنظار} انْظُُروَنا {األعمش ومحزة وحيىي بن وثاب 
  :أنظرين أنتظرين، وأنشد لعمرو بن كلثوم: تقول العرب: وقال الفراء. أخرته، واستنظرته أي استمهلته

  وأنظرنا خنربك اليقينا... أبا هند فال تعجل علينا 
يوم القيامة يغشى الناس : قال ابن عباس وأبو أمامة. أي نستضيء من نوركم} َنقْتَبِْس ِمْن ُنورِكُْم{. أي انتظرنا

يعطي اهللا املؤمنني نورا : قال املفسرون. مث يعطون نورا ميشون فيه -أظنها بعد فصل القضاء : قال املاوردي -ظلمة 
َوهُوَ {: يوم القيامة على قدر أعماهلم ميشون به على الصراط، ويعطي املنافقني أيضا نورا خديعة هلم، دليله قوله تعاىل

عطون النور، ألن مجيعهم أهل دعوة دون الكافر، مث يسلب املنافق نوره لنفاقه، قال ابن إمنا ي: وقيل} َخاِدُعُهْم
بل يستضيء املنافقون بنور : وقال الكليب. يعطى املؤمن النور ويترك الكافر واملنافق بال نور: وقال أبو أمامة. عباس

  املؤمنني وال يعطون النور، فبينما هم ميشون

يقول املؤمنون، } رَبََّنا أَْتِمْم لََنا ُنوَرنَا{: لمة فأطفأ بذلك نور املنافقني، فذلك قوله تعاىلإذ بعث اهللا فيهم رحيا وظ
: خشية أن يسلبوه كما سلبه املنافقون، فإذا بقي املنافقون يف الظلمة ال يبصرون مواضع أقدامهم قالوا للمؤمنني

بل هو قول املؤمنني هلم : وقيل. }اْرجُِعوا{أي قالت هلم املالئكة } اَءكُْماْرجِعُوا َوَر{. }اْنظُُروَنا َنقْتَبِْس ِمْن ُنورِكُْم{
. إىل املوضع الذي أخذنا منه النور فاطلبوا هنالك ألنفسكم نورا فإنكم ال تقتبسون من نورنا} اْرجِعُوا َوَراءَكُْم{

. ال طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنواأي ه: وقيل} فَضُرَِب بَْيَنُهمْ بِسُورٍ{فلما رجعوا وانعزلوا يف طلب النور 
وروي أن ذلك السور ببيت املقدس . والسور حاجز بني اجلنة والنار. قال الكسائي. أي سور، والباء صلة} بُِسورٍ{

يعين ما } ُبَوظَاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه الَْعذَا{يعين ما يلي منه املؤمنني } َباِطُنُه ِفيِه الرَّْحمَةُ{. عند موضع يعرف بوادي جهنم
إنه : وقال عبداهللا بن عمرو. هو الباء الذي ببيت املقدس املعروف بباب الرمحة: قال كعب األحبار. يلي املنافقني

وقال . وحنوه عن ابن عباس. يعين جهنم} َوظَاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه الَْعذَاُب{سور بيت املقدس الشرقي باطنه فيه املسجد 
من ها هنا أخربنا رسول : دة بن الصامت على سور بيت املقدس الشرقي فبكى، وقالقام عبا: زياد بن أيب سوادة

{ يعين اجلنة } َباِطُنُه ِفيِه الرَّْحمَةُ{هو حائط بني اجلنة والنار : وقال قتادة. اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه رأى جهنم
: وقد قل. وقد مضى القول فيه} األعراف{حجاب كما يف إنه : وقال جماهد. يعين جهنم} َوظَاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه الَْعذَاُب

  .إن الرمحة اليت يف باطنه نور املؤمنني، والعذاب الذي يف ظاهره ظلمة املنافقني
يف الدنيا يعين نصلي مثل ما تصلون، ونغزو } أَلَْم َنكُْن َمَعكُْم{أي ينادي املنافقون املؤمنني } ُيَنادُونَُهْم{: قوله تعاىل
َولَِكنَّكُْم {قد كنتم معنا يف الظاهر } َبلَى{أي يقول املؤمنون } قَالُوا بَلَى{زون، ونفعل مثل، ما تفعلون مثل ما تغ

: وقيل. باملعاصي، قاله أبو سنان: وقيل. أهلكتموها بالنفاق: وقال جماهد. أي استعملتموها يف الفتنة} فََتْنُتْم أَْنفَُسكُْم
  بالشهوات واللذات،



: وقيل. بالنيب صلى اهللا عليه وسلم املوت، وباملؤمنني الدوائر} َوَترَبَّصُْتْم{أي } َوَترَبَّصُْتْم{. اهلمداينرواه أبو منري 
. طول األمل: وقيل. أي األباطيل} َوغَرَّْتكُمُ اَألمَانِيُّ{أي شككتم يف التوحيد والنبوة } وَارَْتْبُتْم{بالتوبة } َوتََربَّْصُتْم{

: وقيل. األماين هنا خدع الشيطان: وقال قتادة. تمنونه من ضعف املؤمنني ونزول الدوائر هبمهو ما كانوا ي: وقيل
ذكرك حسناتك ونسيانك : وقال بالل بن سعد. هو قوهلم سيغفر لنا: وقال أبو سنان. الدنيا، قال عبداهللا بن عباس

إلقاؤهم يف : وقال قتادة. صلى اهللا عليه وسلم نصرة نبيه: وقيل. يعين املوت} َحتَّى َجاَء أَْمُر اللَِّه{. سيئاتك غرة
وقال بعض . الدنيا، قاله الضحاك: وقيل. أي الشيطان، قاله عكرمة} بِاللَِّه الَْغُروُر{أي خدعكم } َوغَرَّكُْم{. النار

دع، إن للباقي باملاضي معتربا، ولآلخر باألول مزدجرا، والسعيد من ال يغتر بالطمع، وال يركن إىل اخل: العلماء
على لفظ املبالغة } الَْغُروُر{وجاء . ومن ذكر املنية نسي األمنية، ومن أطال األمل نسي العمل، وغفل عن األجل

وعن . بضم الغني يعين األباطيل وهو مصدر} الُْغرُوُر{وقرأ أبو حيوة وحممد بن السميقع ومساك بن حرب . للكثرة
أتدرون ما هذا هذا مثل : "خطوطا، وخط منها خطا ناحية فقال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خط لنا: ابن عباس

خط لنا رسول : وعن ابن مسعود قال". ابن آدم ومثل التمين وتلك اخلطوط اآلمال بينما هو متمىن إذ جاءه املوت
اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطا مربعا، وخط وسطه خطا وجعله خارجا منه، وخط عن ميينه ويساره خطوطا صغارا 

هذا ابن آدم وهذا أجله حميط به وهذا أمله قد جاوز أجله وهذه اخلطوط الصغار األعراض فإن أخطأه هذا : "الفق
  ".هنشه هذا وإن أخطأه هذا هنشه هذا

اءة العامة وقر. أيأسهم من النجاة} َوال ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا{أيها املنافقون } فَالَْيْوَم ال يُْؤَخذُ مِْنكُْم ِفْدَيةٌ{: قوله تعاىل
بالتاء } ُتْؤَخذُ{وقرأ ابن عامر ومعقوب . حقيقي، وألنه قد فصل بينها وبني الفعل. بالياء، ألن التأنيث غري} يُْؤَخذُ{

  واألول. واختاره أبو حامت لتأنيث الفدية

ِهَي {ومنزلكم أي مقامكم } َمأَْواكُُم النَّاُر{. اختيار أيب عبيد، أي ال يقبل منكم بدل وال عوض وال نفس أخرى 
أي النار : وقيل. أي أوىل بكم، واملوىل من يتوىل مصاحل اإلنسان، مث استعمل فيمن كان مالزما للشيء} َمْوالكُْم

متلك أمرهم، مبعىن أن اهللا تبارك وتعاىل يركب فيها احلياة والعقل فهي تتميز غيظا على الكفار، وهلذا خوطبت يف 
  .أي ساءت مرجعا ومصريا} وَبِئَْس الَْمصُِري} {َهنََّم َهلِ امَْتْألِت َوتَقُولُ َهلْ ِمْن َمزِيٍدَيْوَم َنقُولُ ِلَج{: قوله تعاىل

يَن أُوتُوا أَلَمْ َيأِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوُبُهْم ِلِذكْرِ اللَِّه َوَما نََزلَ ِمَن الَْحقِّ َوال َيكُوُنوا كَالَِّذ{] ١٦: [اآلية
  }َب ِمْن قَْبلُ فَطَالَ َعلَيْهُِم األََمُد فَقََسْت قُلُوُبُهْم َوكَِثٌري ِمْنُهْم فَاِسقُونَالِْكَتا
  }اْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُيحْيِي اَألْرَض َبْعَد َموِْتَها قَْد بَيَّنَّا لَكُُم الْآياتِ لََعلَّكُمْ َتْعِقلُونَ{] ١٧: [اآلية

  :أي يقرب وحيني، قال الشاعر} يَن آَمُنواأَلَْم َيأِْن لِلَِّذ{: قوله تعاىل
  وأن حيدث الشيب املبني لنا عقال... أمل يأن يل يا قلب أن أترك اجلهال 

. أن تفعل كذا يئني أينا أي حان، مثل أىن لك وهو مقلوب منه -باملد  -آن لك : ويقال. وماضيه أىن بالقصر يأىن
  :وأنشد ابن السكيت

  وأقصر عن ليلى بلى قد أىن ليا ...أملا يئن يل جتلى عماييت 
" مل"قد كان كذا، و: فهي نفي لقول القائل} مَا{زيدت } أَلَْم{وأصلها } أملَََّاَ َيأِْن{وقرأ احلسن . فجمع بني اللغتني

أَلَْم {ما كنا بني إسالمنا وبني أن عاتبنا اهللا هبذه اآلية : ويف صحيح مسلم عن ابن مسعود قال. كان كذا: نفي لقوله
العتاب خماطبة اإلدالل ومذاكرة املوجدة، : قال اخلليل. إال أربع سنني} أِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوُبُهْم ِلِذكْرِ اللَِّهَي

  }قُلُوُبُهْم ِلِذكْرِ اللَِّه َوَما نََزلَ ِمَن الْحَقِّ{أي تذل وتلني } أَنْ َتْخشََع{تقول عاتبته معاتبة 



لضحك كثر يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا ترفهوا باملدينة، فنزلت اآلية، وملا نزلت روي أن املزاح وا
إن : وقال ابن عباس. خشعنا: فقالوا عند ذلك" إن اهللا يستبطئكم باخلشوع: "هذه اآلية قال صلى اهللا عليه وسلم

نزلت يف املنافقني بعد : وقيل. قرآناهللا استبطأ قلوب املؤمنني، فعاتبهم على رأس ثالث عشرة سنة من نزول ال
إىل } الر ِتلَْك آيَاُت الْكَِتابِ الُْمبِنيِ{: وذلك أهنم سألوا سلمان أن حيدثهم بعجائب التوراة فنزلت. اهلجرة بسنة

عن اآلية، فأخربهم أن هذا القصص أحسن من غريه وأنفع هلم، فكفوا } َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ{: قوله
} امل أَلَْم َيأْنِ ِللَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلذِكْرِ اللَِّه َوَما نََزلَ ِمَن الَْحقِّ{: سلمان، مث سألوه مثل األول فنزلت

اهر بالظ} أَلَْم َيأِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا{: قال السدي وغريه. فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا يف العالنية باللسان
قيل يا رسول اهللا لو قصصت : قال سعد. نزلت يف املؤمنني: وقيل. }أَنْ َتْخَشَع قُلُوُبُهمْ ِلِذكْرِ اللَِّه{وأسروا الكفر 

لو : فقالوا بعد مدة} اللَُّه َنزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث{: لو حدثتنا فنزل: فقالوا بعد زمان} َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك{: علينا فنزل
وحنوه عن ابن } أَلَْم َيأِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلذِكْرِ اللَِّه َوَما نََزلَ ِمَن الَْحقِّ{: فأنزل اهللا تعاىلذكرتنا 

ما : ما كان بني إسالمنا وبني أن عوتبنا هبذه اآلية إال أربع سنني، فجعل ينظر بعضنا إىل بعض ويقول: مسعود قال
هذا اخلطاب ملن آمن مبوسى وعيسى دون حممد عليهم : وقيل. استبطأهم وهم أحب خلقه إليه: سنأحدثنا؟ قال احل

أي أمل يأن للذين آمنوا بالتوراة واإلجنيل أن تلني قلوهبم } َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه{: السالم ألنه قال عقيب هذا
  .طال عليهم األمد بينهم وبني نبيهم فقست قلوهبمللقران، وأال يكونوا كمتقدمي قوم موسى وعيسى، إذ 

جمزوم على النهي، جمازه : وقيل. }أَنْ َتْخشََع{أي وأال يكونوا فهو منصوب عطفا على } َوال َيكُونُوا{: قوله تعاىل
. بالتاء، وهي قراءة عيسى وابن إسحاق} َوال َتكُوُنوا{وال يكونن، ودليل هذا التأويل رواية رويس عن يعقوب 

إن بين : قال ابن مسعود. ال تسلكوا سبيل اليهود والنصارى، أعطوا التوراة واإلجنيل فطالت األزمان هبم: يقول
  إسرائيل

ملا طال عليهم األمد قست قلوهبم، فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم، وكان احلق حيول بينهم وبني 
اعرضوا هذا الكتاب على بين : هورهم كأهنم ال يعلمون، مث قالواكثري من شهواهتم، حىت نبذوا كتاب اهللا وراء ظ
إن هو : مث اصطلحوا على أن يرسلوه إىل عامل من علمائهم، وقالوا. إسرائيل، فإن تابعوكم فاتركوهم وإال فاقتلوهم

يف ورقة وجعلها يف  تابعنا مل خيالفنا أحد، وإن ابن قتلناه فال خيتلف علينا بعده أحد، فأرسلوا إليه، فكتب كتاب اهللا
أتؤمن هبذا؟ فضرب بيده على صدره، : قرن وعلقه يف عنقه مث لبس عليه ثيابه، فأتاهم فعرضوا عليه كتاهبم، وقالوا

فافترقت بنو إسرائيل على بضع وسبعني ملة، وخري مللهم أصحاب ذي . آمنت هبذا يعين املعلق على صدره: وقال
ريى منكرا، وحبسب أحدكم إذا رأى املنكر ال يستطيع أن يغريه أن يعلم ومن يعش منكم فس: قال عبداهللا. القرن

يعين مؤمين أهل الكتاب طال عليهم األمد واستبطؤوا بعث النيب : وقال مقاتل بن حيان. اهللا من قلبه أنه له كاره
: وقيل. عوا الرهبانية أصحاب الصوامعيعين الذين ابتد} فَقََسْت قُلُوُبُهْم َوكَِثٌري ِمنُْهْم فَاِسقُونَ{صلى اهللا عليه وسلم 

ثبتت طائفة منهم على . هم من ال يؤمن يف علم اهللا تعاىل: وقيل. من ال يعلم ما يتدين به من الفقه وخيالف من يعلم
دين عيسى حىت بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمنوا به، وطائفة منهم رجعوا عن دين عيسى وهم الذين فسقهم 

  .اهللا
كانت الصحابة مبكة جمدبني، فلما هاجروا أصابوا الريف والنعمة، ففتروا عما كانوا فيه، : بن كعب وقال حممد

بلغين أن عيسى عليه السالم : أخربنا مالك بن أنس، قال: وذكر ابن املبارك. فقست قلوهبم، فوعظهم اهللا فأفاقوا
. فإن القلب القاسي بعيد من اهللا ولكن ال تعلمونال تكثروا الكالم بغري ذكر اهللا تعاىل فتقسو قلوبكم، : قال لقومه



كأنكم عبيد، فإمنا الناس رجالن  -أو قال يف ذنوبكم  -وال تنظروا يف ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا فيها 
َتْخَشَع قُلُوُبُهمْ  أَلَمْ َيأِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا أَنْ{وهذه اآلية . معاىف ومبتلى، فأرمحوا أهل البالء، وامحدوا اهللا على العافية

  كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وابن املبارك رمحهما اهللا} ِلِذكْرِ اللَِّه

حدثنا أبو حممد احلسن بن رشيق، قال حدثنا علي بن : ذكر أبو املطرف عبدالرمحن بن مروان القالين قال. تعاىل
يب أبان، قال حدثنا الليث بن احلرث قال حدثنا يعقوب الزيات، قال حدثنا إبراهيم بن هشام، قال حدثنا زكريا بن أ

كنت يوما مع إخواين يف بستان لنا، وذلك حني : احلسن بن داهر، قال سئل عبداهللا بن املبارك عن بدء زهده قال
محلت الثمار من ألوان الفواكه، فأكلنا وشربنا حىت الليل فنمنا، وكنت مولعا بضرب العود والطنبور، فقمت يف 

فضربت بصوت يقال له راشني السحر، وأراد سنان يغين، وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة، والعود بعض الليل 
أَلَمْ َيأِْن ِللَِّذيَن {: ويقول -يعين العود الذي بيده  -بيدي ال جييبين إىل ما أريد، وإذا به ينطق كما ينطق اإلنسان 

وكسرت العود، وصرفت من كان عندي، فكان هذا أول ! بلى واهللا: تقل} آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوُبُهْم ِلِذكْرِ اللَِّه
  :وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن املبارك أن يضرب به العود. زهدي وتشمريي

  وتعص العواذل واللوما... أمل يأن يل منك أن ترمحا 
  أقام على هجركم مأمتا... وترثي لصب بكم مغرم 

  ب واألجنمايراعي الكواك... يبيت إذا جنه ليله 
  أحل من الوصل ما حرما... وماذا على الظيب لوأنه 

وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ليال، فبينما هو يرتقي اجلدران إليها إذ مسع قارئا 
بلى واهللا قد آن فآواه الليل : هقرى وهو يقولفرجع الق} أَلَمْ َيأِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوُبُهْم ِلِذكْرِ اللَِّه{: يقرأ

أراين بالليل ! أواه: فقال الفضيل. إن فضيال يقطع الطريق: إىل خربة وفيها مجاعة من السابلة، وبعضهم يقول لبعض
  .اللهم إين قد تبت إليك، وجعلت توبيت إليك جوار بيتك احلرام! أسعى يف معاصي اهللا، قوم من املسلمني خيافونين

وقال صاحل . باملطر} َبْعَد َموِْتَها{اجلدبة } ُيحْيِي اَألْرَض{أي } اْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُيحْيِي الْأَْرَض بَْعَد َمْوِتهَا{: تعاىل قوله
املعىن فكذلك حييي : وقيل. حيييها بالعدل بعد اجلور: وقال جعفر بن حممد. املعىن يلني القلوب بعد قساوهتا: املري

كذلك حييي اهللا املوتى من األمم، ومييز بني اخلاشع قلبه : وقيل. إىل اإلميان بعد موته بالكفر والضاللةالكافر باهلدى 
أي إحياء اهللا األرض بعد موهتا دليل على قدرة اهللا، وأنه } قَْد َبيَّنَّا لَكُُم اآلياِت لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ{. وبني القاسي قلبه

  .حمليي املوتى
  }نَّ الُْمصَّدِِّقَني َوالُْمصَّدِّقَاِت َوأَقَْرُضوا اللََّه قَْرضاً َحسَناً ُيَضاَعُف لَُهْم وَلَُهْم أَْجٌر كَرٌِميإِ{] ١٨: [اآلية
ورُُهْم َوالَِّذينَ وَالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه أُولَِئَك ُهُم الصِّدِّيقُونَ وَالشَُّهَداُء ِعْنَد رَبِّهِْم لَُهْم أَْجُرُهْم َوُن{] ١٩: [اآلية

  }كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآياِتَنا أُولَِئَك أَْصَحابُ الَْجِحيمِ
قرأ ابن كثري وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد فيهما من التصديق، أي } إِنَّ الُْمصَّدِِّقَني وَالُْمصَّدِّقَاِت{: قوله تعاىل

ملتصدقني واملتصدقات فأدغمت التاء يف الصاد، وكذلك يف الباقون بالتشديد أي ا. املصدقني مبا أنزل اهللا تعاىل
. بالصدقة والنفقة يف سبيل اهللا} َوأَقَْرضُوا اللََّه قَْرضاً َحَسناً{ : وهو حث على الصدقات، وهلذا قال. مصحف يف
تسبا هو العمل الصاحل من الصدقة وغريها حم: وقيل. كل ما يف القرآن من القرض احلسن فهو التطوع: قال احلسن

ُيَضاَعفُ {وإمنا عطف بالفعل على االسم، ألن ذلك االسم يف تقدير الفعل، أي إن الذين تصدقوا وأقرضوا . صادقا



. بكسر العني وزيادة هاء} ُيَضاِعفُه{وقرأ األعمش . وقراءة العامة بفتح العني على ما مل يسم فاعله. أمثاهلا} لَُهْم
  .يعين اجلنة} َولَُهْم أَْجٌر كَرٌِمي{. بفتح العني وتشديدها} عَُّفُيَض{وقرأ ابن كثري وابن عامر ويعقوب 

اختلف يف } وُرُهْمَوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه أُولَِئَك ُهُم الصِّدِّيقُونَ َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َربِّهِمْ لَُهمْ أَْجرُُهْم َوُن{: قوله تعاىل
إن الشهداء والصديقني هم املؤمنون : فقال جماهد وزيد بن أسلم. أو متصل به هل هو مقطوع مما قبل} الشَُّهَداُء{

وهذا قول } الصِّدِّيقُونَ{: وأنه متصل، وروي معناه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فال يوقف على هذا على قوله
أَْنَعمَ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني وَالصِّدِّيِقنيَ فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن {: قال القشريي قال اهللا تعاىل. ابن مسعود يف تأويل اآلية

فالصديقون هم الذين يتلون األنبياء، والشهداء هم الذين يتلون الصديقني، والصاحلون } َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلحَِني
َمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه أُولَِئَك ُهمُ وَالَِّذيَن آ{يتلون الشهداء، فيجوز أن تكون هذه اآلية يف مجلة من صدق بالرسل، أعين 

ويكون املعىن بالشهداء من شهد هللا بالوحدانية، فيكون صديق فوق صديق يف الدرجات، . }الصِّدِّيقُونَ َوالشَُّهَداُء
إن أهل اجلنات العال لرياهم من دوهنم كما يرى أحدكم الكوكب الذي يف : "كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

فالشهداء . وروي عن ابن عباس ومسروق أن الشهداء غري الصديقني" السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعماأفق 
وَالشَُّهَداُء ِعْندَ َربِّهِْم لَُهْم أَْجُرُهمْ {واملعىن . حسن} الصِّدِّيقُونَ{: على هذا منفصل مما قبله والوقف على قوله

أهنم الرسل يشهدون على أممهم بالتصديق : وفيهم قوالن أحدمها. همأي هلم أجر أنفسهم ونور أنفس} َوُنورُُهْم
أهنم أمم الرسل يشهدون يوم : الثاين} َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء َشهِيداً{: والتكذيب، قاله الكليب، ودليله قوله تعاىل

وهذا معىن قول . عة ومعصيةأهنم يشهدون على أنفسهم مبا عملوا من طا: أحدمها: القيامة، وفيما يشهدون به قوالن
إهنم القتلى يف : وقال مقاتل قوال ثالثا. يشهدون ألنبيائهم بتبليغهم الرسالة إىل أممهم، قال الكليب: الثاين . جماهد

والصديقون على هذا . والواو واو االبتداء. أراد شهداء املؤمنني: وحنوه عن ابن عباس أيضا قال. سبيل اهللا تعاىل
  .الشهداءالقول مقطوع من 

. هم مثانية نفر، أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبري وسعد ومحزة: وقد اختلف يف تعيينهم، فقال الضحاك
: وقال مقاتل بن حيان. وتابعهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم، أحلقه اهللا هبم ملا صدق نبيه صلى اهللا عليه وسلم

م طرفة عني، مثل مؤمن آل فرعون، وصاحب آل ياسني، وأيب بكر الصديقون هم الذين آمنوا بالرسل ومل يكذبوه
  .الصديق، وأصحاب األخدود

فال أجر هلم وال } أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجِحيمِ{أي بالرسل واملعجزات } َوالَِّذيَن كَفَرُوا َوكَذَّبُوا بِآياِتنَا{: قوله تعاىل
  .نور
لدُّْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوزِيَنةٌ َوتَفَاُخرٌ َبْيَنكُْم وََتكَاثٌُر ِفي اَألمَْوالِ َواألَْوالِد كََمثَلِ غَْيثٍ اْعلَُموا أَنََّما الَْحَياةُ ا{] ٢٠: [اآلية

اللَِّه َورِضَْوانٌ َوَما ْغِفَرةٌ ِمَن أَْعَجبَ الْكُفَّاَر َنَباُتهُ ثُمَّ َيهِيُج فََتَراُه ُمصْفَّراً ثُمَّ َيكُونُ ُحطَاماً َوِفي الْآخَِرِة َعذَاٌب َشِديٌد َوَم
  }الَْحَياةُ الدُّنَْيا إِالَّ َمتَاُع الُْغرُورِ

للَِّه َوُرُسِلِه َسابِقُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها كََعْرضِ السََّماِء َواَألْرضِ أُِعدَّتْ ِللَِّذيَن آَمُنوا بِا{] ٢١: [اآلية
  }ِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الْعَِظيمِذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيْؤ

وجه االتصال أن اإلنسان قد يترك اجلهاد خوفا على نفسه من } اْعلَُموا أَنََّما الَْحَياةُ الدُّنَْيا لَِعٌب َولَهٌْو{: قوله تعاىل
و . أمر اهللا حمافظة على ما ال يبقى القتل، وخوفا من لزوم املوت، فبني أن احلياة الدنيا منقضية فال ينبغي أن يترك



. أكل وشرب: لعب وهلو: وقال قتادة. اعلموا أن احلياة الدنيا لعب باطل وهلو فرح مث ينقضي: صلة تقديره} َومَا{
  وقد مضى هذا املعىن. كل لعب هلو: إنه على املعهود من امسه، قال جماهد: وقيل

اللعب االقتناء، : وقيل. اللهو ما أهلى عن اآلخرة، أي شغل عنهااللعب ما رغب يف الدنيا، و: وقيل} األنعام{يف 
الزينة ما يتزين به، فالكافر يتزين بالدنيا وال يعمل لآلخرة، وكذلك من تزين يف غري طاعة } َوزِينَةٌ{. واللهو النساء

باألنساب على عادة العرب يف : وقيل. باخللقة والقوة: وقيل. أي يفخر بعضكم على بعض هبا} َوتَفَاُخرٌ َبيَْنكُْم{. اهللا
إن اهللا أوحى إيل أن تواضعوا حىت ال يبغي : "ويف صحيح مسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. املفاخرة باآلباء

أربع يف أميت من أمر اجلاهلية : "وصح عنه عليه الصالة والسالم أنه قال" أحد على أحد وال يفخر أحد على أحد
ألن عادة اجلاهلية أن تتكاثر } وََتكَاثٌُر ِفي اَألْموَالِ َواألَْوالِد{. وقد تقدم مجيع هذا. ديثاحل" الفخر يف األحساب

كلهو } وَلَْهٌو{كلعب الصبيان } لَِعٌب{: قال بعض املتأخرين. باألبناء واألموال، وتكاثر املؤمنني باإلميان والطاعة
املعىن أن الدنيا كهذه : وقيل. كتكاثر الدهقان} وََتكَاثٌُر{فاخر األقران كت} َوتَفَاخٌُر{كزينة النسوان } َوزِينَةٌ{الفتيان 

مأكول : ال حتزن على الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء: وعن علي رضي اهللا عنه قال لعمار. األشياء يف الزوال والفناء
اهبا املاء يستوي ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح، فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة، وأكثر شر

فيه مجيع احليوان، وأفضل ملبوسها الديباج وهو نسج دودة، وأفضل املشموم املسك وهو دم فأرة، وأفضل 
املركوب الفرس وعليها يقتل الرجال، وأما املنكوح فالنساء وهو مبال يف مبال، واهللا إن املرأة لتزين أحسنها يراد به 

الكفار } أَْعَجَب الْكُفَّاَر نََباتُُه{أي مطر } كََمثَلِ غَْيٍث{: الزرع يف غيث فقالمث ضرب اهللا تعاىل هلا مثال ب. أقبحها
واملعىن أن احلياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه خلضرته بكثرة األمطار، مث ال . الزراع ألهنم يغطون البذر: هنا

وقد مضى معىن هذا املثل يف . تحسنيلبث أن يصري هشيما كأن مل يكن، وإذا أعجب الزراع فهو غاية ما يس
  :وقيل. }الكهف{و} يونس{

وهذا قول حسن، فإن أصل . الكفار هنا الكافرون باهللا عز وجل، ألهنم أشد إعجابا بزينة الدنيا من املؤمنني
ويف املوحدين من ذلك فروع حتدث من . اإلعجاب هلم وفيهم، ومنهم يظهر ذلك، وهو التعظيم للدنيا وما فيها

أي جيف بعد } ثُمَّ يَهِيُج{. وموضع الكاف رفع على الصفة. م، وتتقلل عندهم وتدق إذا ذكروا اآلخرةشهواهت
أي فتاتا وتبنا فيذهب بعد حسنه، } ثُمَّ َيكُونُ ُحطَاماً{. أي متغريا عما كان عليه من النضرة} فَتََراُه ُمصْفَرّاً{خضرته 

َوَمْغِفَرةٌ ِمَن اللَِّه {والوقف عليه حسن، ويبتدئ . أي للكافرين} َشِديٌدوَِفي اآلِخَرِة َعذَابٌ {. كذلك دنيا الكافر
تقديره إما عذاب شديد وإما مغفرة، } َوِفي اآلِخَرِة َعذَاٌب َشدِيٌد َوَمْغِفرَةٌ{: وقال الفراء. أي للمؤمنني} َورِضَْوانٌ

هذا تأكيد ما سبق، أي تغر الكفار، فأما املؤمن } اُع الُْغُرورَِوَما الَْحَياةُ الدُّْنَيا إِالَّ َمَت{. }َشدِيٌد{فال يوقف على 
العمل للحياة الدنيا متاع الغرور تزهيدا يف العمل للدنيا، وترغيبا يف العمل : وقيل. فالدنيا له متاع بالغ إىل اجلنة

  .لآلخرة
: وقيل. لصاحلة اليت توجب املغفرة لكم من ربكمأي سارعوا باألعمال ا} َسابِقُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم{: قوله تعاىل

الصف : وقيل. وقيل التكبرية األوىل مع اإلمام، قاله مكحول. سارعوا بالتوبة، ألهنا تؤدي إىل املغفرة، قاله الكليب
وات يعين مجيع السم: قال احلسن. لو وصل بعضها ببعض} َوَجنٍَّة َعْرُضَها كَعَْرضِ السََّماِء َواَألْرضِ{. األول

وقال ابن . يريد لرجل واحد أي لكل واحد جنة هبذه السعة: وقيل. واألرضني مبسوطتان كل واحدة إىل صاحبتها
والعرض أقل من الطول، ومن عادة العرب أهنا تعرب عن سعة الشيء . عين به جنة واحدة من اجلنات: كيسان



  :قال. بعرضه دون طوله
  املطلوب كفة حابلعلى اخلائف ... كأن بالد اهللا وهي عريضة 

أرأيت : قال قوم من أهل احلرية لعمر رضي اهللا عنه: وقال طارق بن شهاب. }آل عمران{وقد مضى هذا كله يف 
  }َوَجنٍَّة عَْرُضَها كَعَْرضِ السََّماِء وَاَألْرضِ{: قول اهللا عز وجل

. لقد نزعت مبا يف التوراة مثله: ل؟ فقالواأرأيتم الليل إذا وىل وجاء النهار أين يكون اللي: فأين النار؟ فقال هلم عمر
شرط اإلميان هنا وزاد عليه : وقد قيل. شرط اإلميان ال غري، وفيه تقوية الرجاء} أُِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسلِِه{

} اِء َوالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ َوالَْعاِفَني َعنِ النَّاسِأُِعدَّْت لِلَِّذيَن الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّ{: فقال} آل عمران{يف 
وقد مضى هذا يف . أي أن اجلنة ال تنال وال تدخل إال برمحة اهللا تعاىل وفضله} ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن َيَشاُء{
  .}وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ{. وغريها} األعراف{

ِه اَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اَألْرضِ َوال ِفي أَْنفُِسكُمْ إِالَّ ِفي ِكتَابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ َنبَْرأََها إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللََّما أََص{] ٢٢: [اآلية
  }َيسٌِري
  }فَُخورٍ ِلكَْيال تَأَْسْوا َعلَى َما فَاَتكُْم َوال َتفَْرحُوا بَِما آَتاكُْم وَاللَُّه ال ُيِحبُّ كُلَّ ُمْختَالٍ{] ٢٣: [اآلية
  }الَِّذيَن يَْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاَس بِالُْبْخلِ َوَمْن َيَتَولَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد{] ٢٤: [اآلية

. اجلوائح يف الزرع: وقيل. القحط وقلة النبات والثمار: قال مقاتل} َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي اَألْرضِ{: قوله تعاىل
ضيق املعاش، وهذا : وقيل. إقامة احلدود، قال ابن حيان: وقيل. باألوصاب واألسقام، قال قتادة} َوال ِفي أَْنفُِسكُْم{

عائد على } نَْبَرأَهَا{الضمري يف } ِمْن قَْبلِ أَنْ َنبَْرأَهَا{. يعين يف اللوح احملفوظ} إِالَّ ِفي ِكَتابٍ{. معىن رواه ابن جريج
من قبل : وقال سعيد بن جبري. من قبل أن خيلق املصيبة: وقال ابن عباس. أو املصائب أو اجلميع النفوس أو األرض

قال الربيع . هني} َعلَى اللَِّه َيسٌِري{أي خلق ذلك وحفظ مجيعه } إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسٌِري{. أن خيلق األرض والنفس 
  أبكي ملا أرى بك وملا تذهب: ما يبكيك؟ قلت: ت، فقالملا أخذ سعيد بن جبري رضي اهللا عنه بكي: بن صاحل

َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرضِ َوال ِفي {: فال تبك فإنه كان يف علم اهللا أن يكون، أمل تسمع قوله تعاىل: قال. إليه
ولقد ترك . ىل يوم القيامةملا خلق اهللا القلم قال له اكتب، فكتب ما هو كائن إ: وقال ابن عباس. اآلية} أَْنفُِسكُْم

هلذه اآلية مجاعة من الفضالء الدواء يف أمراضهم فلم يستعملوه ثقة برهبم وتوكال عليه، وقالوا قد علم اهللا أيام 
َما أَصَاَب ِمْن ُمِصيَبةٍ {: املرض وأيام الصحة، فلو حرص اخللق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا، قال اهللا تعاىل

إن هذه اآلية تتصل مبا قبل، وهو أن اهللا : وقد قيل. }ال ِفي أَنْفُِسكُْم إِالَّ ِفي كَِتابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ نَْبَرأَهَاِفي اَألْرضِ َو
سبحانه هون عليهم ما يصيبهم يف اجلهاد من قتل وجرح، وبني أن ما خيلفهم عن اجلهاد من احملافظة على األموال 

  .مقدر ال مدفع له، وإمنا على املرء امتثال األمروما يقع فيها من خسران، فالكل مكتوب 
أي حىت ال حتزنوا على ما فاتكم من الرزق، وذلك أهنم إذا علموا أن } ِلكَْيال َتأْسَْوا َعلَى َما فَاَتكُْم{: قوله تعاىل

ال جيد " :وعن ابن مسعود أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. الرزق قد فرغ منه مل يأسوا على ما فاهتم منه
ِلكَْيال تَأَْسْوا َعلَى َما {مث قرأ " أحدكم طعم اإلميان حىت يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه

} َوال تَفَْرحُوا بَِما آَتاكُْم{إي كي ال حتزنوا على ما فاتكم من الدنيا فإنه مل يقدر لكم ولو قدر لكم مل يفتكم } فَاَتكُْم
ليس من : وروى عكرمة عن ابن عباس. من العافية واخلصب: وقال سعيد بن جبري. ا، قال ابن عباسأي من الدني

واحلزن والفرح املنهي عنهما مها . أحد إال وهو حيزن ويفرح، ولكن املؤمن جيعل مصيبته صربا، وغنيمته شكرا



أي متكرب مبا أويت من الدنيا، فخور } ْخَتالٍ فَُخورٍال ُيِحبُّ كُلَّ ُم{: اللذان يتعدى فيهما إىل ما ال جيوز، قال اهللا تعاىل
وقرأ أبو العالية ونصر . واختاره أبو حامت. مبد األلف أي أعطاكم من الدنيا} آَتاكُْم{وقراءة العامة . به على الناس

ـ . بقصر األلف واختاره أبو عبيد} أَتاكُْم{بن عاصم وأبو عمرو  ذا مل يقل وهل} فَاتكُْم{أي جاءكم، وهو معادل ل
يا ابن آدم ما لك تأسى على مفقود ال يرده عليك الفوت، أو تفرح مبوجود : قال جعفر بن حممد الصادق. أفاتكم

  مالك ال حتزن على ما فات،! أيها احلكيم: وقيل لربزمجهر. ال يتركه يف يديك املوت

وقال الفضيل بن عياض يف هذا . ام باحلربةألن الفائت ال يتالىف بالعربة، واآليت ال يستد: وال تفرح مبا هو آت؟ قال
املختال الذي ينظر إىل نفسه بعني : وقيل. الدنيا مبيد ومفيد، فما أباد فال رجعة له، وما أفاد آذن بالرحيل: املعىن

والفخور مبنزلة املصراة تشد أخالفها . االفتخار، والفخور الذي ينظر إىل الناس بعني االحتقار، وكالمها شرك خفي
تمع فيها اللنب، فيتوهم املشتري أن ذلك معتاد وليس كذلك، فكذلك الذي يرى من نفسه حاال وزينة وهو مع ليج

  .ذلك مدع فهو الفخور
. يف موضع خفض نعتا للمختال} الَِّذيَن{فـ } الَِّذيَن َيْبَخلُونَ{أي ال حيب املختالني } الَِّذيَن يَْبَخلُونَ{: قوله تعاىل

أراد رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة حممد صلى : قيل. ي الذين يبخلون فاهللا غين عنهمرفع بابتداء أ: وقيل
: وقال سعيد بن جبري. اهللا عليه وسلم اليت يف كتبهم، لئال يؤمن به الناس فتذهب مأكلهم، قال السدي والكليب

إنه البخل بأداء : زيد بن اسلم. أي بأال يعلموا الناس شيئا} لَِوَيأُْمُرونَ النَّاَس بِالُْبْخ{يعين بالعلم } الَِّذيَن يَْبَخلُونَ{
إنه البخل مبا : وقال طاوس. إنه البخل بالصدقة واحلقوق، قال عامر بن عبداهللا األشعري: وقيل. حق اهللا عز وجل

دمها أن أح: وفرق أصحاب اخلواطر بني البخل والسخاء بفرقني. وهذه األقوال الثالثة متقاربة املعىن. يف يديه
أن البخيل الذي يعطي عند السؤال، والسخي : الثاين. والسخي الذي يلتذ باإلعطاء. البخيل الذي يلتذ باإلمساك

وجيوز أن يكون ملا . غين عنه} فَإِنَّ اللََّه ُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد{أي عن اإلميان } َوَمْن َيَتَولَّ{. الذي يعطي بغري سؤال
{ وقراءة العامة . أن الذين يبخلون هبا ويأمرون الناس بالبخل هبا فإن اهللا غين عنهمحث على الصدقة أعلمهم 

وقرأ أنس وعبيد بن عمري وحيىي بن يعمر وجماهد ومحيد وابن حميصن ومحزة . بضم الباء وسكون اخلاء} بِالُْبْخلِ
. بفتح الباء وإسكان اخلاء} بالَبخلِ{يقع وقرأ أبو العالية وابن السم. بفتحتني وهي لغة األنصار} بِالَْبْخل{والكسائي 

آل {وقد تقدم الفرق بني البخل والشح يف آخر . بضمتني وكلها لغات مشهورة} بِالُْبُخلِ{وعن نصر بن عاصم 
  .}عمران

وجيوز . أن يكون فصالعلى } ُهَو الْغَنِيُّ{ والباقون . }ُهَو{بغري } فَإِنَّ اللََّه ُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد{وقرأ نافع وابن عامر 
ومن حذفها فاألحسن أن يكون فصال، ألن حذف الفصل أسهل . خربه واجلملة خرب إن} الَْغنِيُّ{أن يكون مبتدأ و 
  .من حذف املبتدأ

اُس بِالِْقْسِط وَأَنَْزلَْنا الَْحدِيَد ِفيِه لَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبيِّنَاِت َوأَنَْزلَْنا َمعَُهُم الْكَِتاَب وَالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّ{] ٢٥: [اآلية
  }َبأْسٌ َشِديٌد َوَمَناِفعُ ِللنَّاسِ َوِلَيْعلََم اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه َوُرُسلَُه بِالَْغْيبِ إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز

  }ِتهَِما النُّبُوَّةَ َوالِْكتَاَب فَِمْنُهْم ُمهَْتٍد َوكَِثٌري ِمنُْهْم فَاِسقُونََولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوحاً وَإِبَْراهِيَم َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَّ{] ٢٦: [اآلية
اإلخالص هللا تعاىل يف : وقيل. أي باملعجزات البينة والشرائع الظاهرة} لَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبيِّنَاِت{: قوله تعاىل

وَأَنَْزلَْنا {. نوح فمن دونه إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم : الرسلالعبادة، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، بذلك دعت 
هو ما يوزن به ومتعامل : قال ابن زيد} َوالْمِيَزانَ{أي الكتب، أي أوحينا إليهم خرب ما كان قبلهم } َمَعُهُم الِْكتَاَب



: يدل على أنه أراد امليزان املعروف وقال قوم} بِالِْقْسِط{: وقوله. أي بالعدل يف معامالهتم} ِلَيقُوَم النَّاُس بِالِْقسِْط{
  :وإذا محلناه على امليزان املعروف، فاملعىن أنزلنا الكتاب ووضعنا امليزان فهو من باب: قال القشريي. أراد به العدل

  علفتها تبنا وماء باردا
وقد مضى القول } َوأَِقيُموا الَْوْزنَ بِالِْقسِْط{ :مث قال} وَالسََّماَء َرفَعََها َوَوَضعَ الِْميَزانَ{: ويدل على هذا قوله تعاىل

إن اهللا : "روى عمر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال} وَأَْنزَلَْنا الَْحدِيَد ِفيِه بَأٌْس َشِديٌد{. فيه
  احلديد: أنزل أربع بركات من السماء إىل األرض

احلجر األسود : ثالثة أشياء نزلت مع آدم عليه السالم: عباس قالوروى عكرمة عن ابن ". والنار واملاء وامللح
وكان أشد بياضا من الثلج، وعصا موسى وكانت من آس اجلنة، طوهلا عشرة أذرع مع طول موسى، واحلديد أنزل 

زل آدم قال ابن عباس ن: وقال الثعليب. السندان والكلبتان وامليقعة وهي املطرقة، ذكره املاوردي: معه ثالثة أشياء
وحكاه . السندان، والكلبتان، وامليقعة، واملطرقة، واإلبرة: من اجلنة ومعه من احلديد مخسة أشياء من آلة احلدادين

وامليقعة املوضع الذي يألفه : ويف الصحاح. وامليقعة ما حيدد به، يقال وقعت احلديدة أقعها أي حددهتا: القشريي قال
. وروي أن احلديد أنزل يف يوم الثالثاء.  يدق عليها، واملطرقة واملسن الطويلالبازي فيقع عليه، وخشية القصار اليت

. ولذلك هنى عن الفصد واحلجامة يف يوم الثالثاء؛ ألنه يوم جرى فيه الدم. أي إلهراق الدماء} ِفيِه بَأٌْس َشدِيٌد{
وَأَنَْزلَْنا {: وقيل" . أ فيها الدميف يوم الثالثاء ساعة ال يرق: "روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

فيكون من . وهذا قول احلسن} وَأَنَْزلَ لَكُْم ِمَن الْأَْنَعامِ ثََمانَِيةَ أَزَْواجٍ{: أي أنشأناه وخلقناه، كقوله تعاىل} الَْحِديَد
ِفيهِ بَأٌْس {. أي أخرج احلديد من املعادن وعلمهم صنعته بوحيه: وقال أهل املعاين. األرض غري منزل من السماء

: قال جماهد} وََمَناِفُع ِللنَّاسِ{. أي فيه من خشية القتل خوف شديد: وقيل. يعين السالح والكراع واجلنة} َشِديٌد
َوِلَيعْلََم اللَُّه َمْن {. يعين انتفاع الناس باملاعون من احلديد، مثل السكني والفأس واإلبرة وحنوه: وقيل. يعين جنة
أي أرسلنا } ِلَيقُوَم النَّاُس بِالِْقسِْط{: هو عطف على قوله تعاىل: وقيل. احلديد ليعلم من ينصره أي أنزل} َيْنُصُرُه

ولريى اهللا من ينصر } َوِلَيْعلََم اللَُّه َمْن َيْنصُُرُه{رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب، وهذه األشياء، ليتعامل الناس باحلق، 
أي وهم ال } بِالْغَْيبِ{ينصروهنم ال يكذبوهنم، ويؤمنون هبم : قال ابن عباس }َوُرُسلَُه بِالَْغْيبِ{دينه وينصر رسله 

  .باإلخالص} بِالَْغْيبِ{: وقيل. وقد تقدم. أي منيع غالب} َعزِيٌز{يف أخذه } قَوِيٌّ} {إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ{. يروهنم

من إرسال الرسل بالكتب، وأخرب أنه أرسل نوحا وإبراهيم فصل ما أمجل } َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُنوحاً َوإِْبَراهِيَم{: قوله تعاىل
أي جعلنا بعض ذريتهما األنبياء، وبعضهم أمما يتلون } َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّتهَِما النُُّبوَّةَ َوالِْكتَاَب{وجعل النبوة يف نسلهما 
أي } فَِمنُْهْم{الكتاب اخلط بالقلم : وقال ابن عباس. التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان: الكتب املنزلة من السماء
كافرون } َوكَِثٌري ِمنُْهْم فَاِسقُونَ{. أي من ذريتهما مهتدون} فَِمْنُهْم ُمْهَتٍد{ : وقيل} ُمهَْتٍد{من ائتم بإبراهيم ونوح
  .خارجون عن الطاعة

ى اْبنِ َمْرَيَم َوآَتْيَناُه الِْأْنجِيلَ َوَجَعلَْنا ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن اتََّبُعوهُ ثُمَّ قَفَّْيَنا َعلَى آثَارِِهْم بُِرُسِلَنا َوقَفَّْيَنا بِِعيَس{] ٢٧: [اآلية
يَن آَمنُوا ْوَها َحقَّ رَِعاَيتَِها فَآتَْيَنا الَِّذَرأْفَةً َوَرْحَمةً َوَرْهَبانِيَّةً اْبَتَدُعوَها َما كََتبَْناَها َعلَْيهِْم إِالَّ اْبِتَغاَء رِْضَواِن اللَِّه فََما َرَع

  }ِمْنُهْم أَْجَرُهْم َوكَِثٌري ِمْنُهْم فَاِسقُونَ
  :فيه أربع مسائل

على أثار نوح وإبراهيم : وقيل. أي على آثار الذرية} َعلَى آثَارِِهْم{أي اتبعنا } ثُمَّ قَفَّْينَا{: قوله تعاىل -األوىل



فهو من ذرية إبراهيم من جهة } يَْنا بِِعيَسى اْبنِ َمْرَيَمَوقَفَّ{موسى وإلياس وداود وسليمان ويونس وغريهم } بُِرُسِلنَا{
  .}آل عمران{وتقدم اشتقاقه يف أول سورة . وهو الكتاب املنزل عليه} َوآَتْيَناُه األِْنجِيلَ{أمه 
أي مودة } أْفَةً َوَرْحَمةًَر{على دينه يعين احلواريني وأتباعهم } َوَجَعلَْنا ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه{: قوله تعاىل -الثانية

هذا إشارة إىل أهنم أمروا يف اإلجنيل بالصلح وترل إيذاء الناس وأالن اهللا قلوهبم : وقيل. فكان يواد بعضهم بعضا
الرأفة : وقيل. والرأفة اللني، والرمحة الشفقة. لذلك، خبالف اليهود الذين قست قلوهبم وحرفوا الكلم عن مواضعه

  :مث قال. ومت الكالم. الرأفة أشد الرمحة: وقيل. حتمل الثقل ختفيف الكل، والرمحة

: واألحسن أن تكون الرهبانية منصوبة بإضمار فعل، قال أبو علي. أي من قبل أنفسهم} َوَرهَْبانِيَّةً ابَْتَدُعوَها{
إنه : وقيل. متأي ابتدعوها رهبانية، كما تقول رأيت زيدا وعمرا كل: وقال الزجاج. وابتدعوها رهبانية ابتدعوها

وفيها : قال املاوردي. معطوف على الرأفة والرمحة، واملعىن على هذا أن اهللا تعاىل أعطاهم إياها فغريوا وابتدعوا فيها
الثانية بضم الراء وهي منسوبة إىل الرهبان كالرضوانية من . قراءتان، إحدامها بفتح الراء وهي اخلوف من الرهب

فسهم على املشقات يف االمتناع من املطعم واملشرب والنكاح والتعلق بالكهوف الرضوان، وذلك ألهنم محلوا أن
إن ملوكا بعد عيسى : قال الضحاك. والصوامع، وذلك أن ملوكهم غريوا وبدلوا وبقي نفر قليل فترهبوا وتبتلوا

وهم، فقال قوم بقوا عليه السالم أرتكبوا احملارم ثالمثائة سنة، فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتل
الرهبانية اليت : وقال قتادة. حنن إذا هنيناهم قتلونا فليس يسعنا املقام بينهم، فاعتزلوا الناس واختذوا الصوامع: بعدهم

َما كََتْبَناَها {: قوله تعاىل" هي حلوقهم بالرباري واجلبال: "ويف خرب مرفوع. ابتدعوها رفض النساء واختاذ الصوامع
أي ما أمرناهم إال مبا يرضي } إِلَّا اْبتَِغاَء رِضَْواِن اللَِّه{. ي ما فرضناها عليهم وال أمرناهم هبا، قاله ابن زيدأ} َعلَْيهِْم

اْبتَِغاَء رِضَْوانِ {ويكون . معناه مل نكتب عليهم شيئا البتة} َما كََتبَْناَها َعلَْيهِْم{: وقال الزجاج. اهللا، قاله ابن مسلم
} إِالَّ اْبِتَغاَء{: وقيل. ما كتبناها عليهم إال ابتغاء رضوان اهللا: واملعىن} كََتْبَناَها{اهلاء واأللف يف بدال من } اللَِّه

أي فما } فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها {. االستئناء منقطع، والتقدير ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان اهللا
، ألن الذين مل يرعوها بعض القوم، وإمنا تسببوا بالترهب إىل طلب الرياسة على وهذا خصوص. قاموا هبا حق القيام

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ كَِثرياً ِمَن اَألْحبَارِ َوالرُّْهَباِن لََيأْكُلُونَ أَْموَالَ النَّاسِ {: الناس وأكل أمواهلم، كما قال تعاىل
وروى سفيان . وهذا يف قوم أداهم الترهب إىل طلب الرياسة يف آخر األمر} يلِ اللَِّهبِالَْباِطلِ َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِ

كانت : قال} َوَرْهبَانِيَّةً ابَْتَدُعوَها{: الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله تعاىل
  ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة واإلجنيل،

. لو قتلت هذه الطائفة: راة واألجنيل ويدعون إىل دين اهللا تعاىل، فقال أناس مللكهموكان فيهم مؤمنون يقرؤون التو
ابنوا لنا أسطوانة ارفعونا فيها، وأعطونا شيئا نرفع به طعامنا : فطائفة قالت. حنن نكفيكم أنفسنا: فقال املؤمنون

ما تشرب الوحوش يف الربية، فإذا دعونا هنيم يف األرض ونسيح، ونشرب ك: وقالت طائفة. وشرابنا وال نرد عليكم
وليس أحد من . ابنوا لنا دورا يف الفيايف وحنفر اآلبار وحنرث البقول فال تروننا: وطائفة قالت. قدرمت علينا فاقتلونا

هؤالء إال وله محيم منهم ففعلوا، فمضى أولئك على منهاج عيسى، وخلف قوم من بعدهم ممن قد غري الكتاب 
كما تعبد أولئك، وهم على شركهم ال علم هلم بإميان من تقدم من الذين اقتدوا هبم، فذلك  نسيح ونتعبد: فقالوا

أبتدعها هؤالء الصاحلون : يقول. اآلية} َوَرْهبَانِيَّةً اْبَتَدُعوَها َما كََتْبَناَها َعلَْيهِمْ إِالَّ اْبِتَغاَء رِْضَوانِ اللَِّه{: قوله تعاىل
يعين الذين ابتدعوها أوال ورعوها } فَآتَْيَنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُهمْ أَْجرَُهْم} {َحقَّ رِعَاَيِتهَا{املتأخرون } فََما َرَعْوَها{



يعين املتأخرين، فلما بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم ومل يبق منهم إال قليل، جاؤوا من } َوكَِثٌري ِمنُْهْم فَاِسقُونَ{
  .حمد صلى اهللا عليه وسلمالكهوف والصوامع والغريان فآمنوا مب

وهذه اآلية دالة على أن كل حمدثة بدعة، فينبغي ملن أبتدع خريا أن يدوم عليه، وال يعدل عنه إىل ضده  -الثالثة
أحدثتم قيام رمضان ومل يكتب عليكم، : قال -وامسه صدي بن عجالن  -وعن أيب أمامة الباهلي . فيدخل يف اآلية

وا على القيام إذ فعلتموه وال تتركوه، فإن ناسا من بين إسرائيل ابتدعوا بدعا مل إمنا كتب عليكم الصيام، فدوم
َوَرْهبَانِيَّةً اْبَتَدُعوَها َما {: يكتبها اهللا عليهم ابتغوا هبا رضوان اهللا فما رعوها حق رعايتها، فعاهبم اهللا بتركها فقال

  .}ِه فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعاَيِتهَاكََتْبَناَها َعلَْيهِْم إِلَّا اْبِتَغاَء رِضَْواِن اللَّ
ويف اآلية دليل على العزلة عن الناس يف الصوامع والبيوت، وذلك مندوب إليه عند فساد الزمان وتغري  -الرابعة

ويف مسند أمحد بن حنبل من . مستوىف واحلمد هللا} الكهف{وقد مضى بيان هذا يف سورة . األصدقاء واإلخوان
  :باهلي رضي اهللا عنه قالحديث أيب أمامة ال

مر رجل بغار فيه شيء من ماء، فحدث نفسه : خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية من سراياه فقال
لو أين أتيت : قال. بأن يقيم يف ذلك الغار، فيقوته ما كان فيه من ماء ويصيب ما حوله من البقل ويتخلى عن الدنيا

إين مررت بغار فيه ! يا نيب اهللا: ذكرت ذلك له فإن أذن يل فعلت إال مل أفعل، فأتاه فقالالنيب صلى اهللا عليه وسلم ف
إين : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال. ما يقوتين من املاء والبقل، فحدثتين نفسي بأن أقيم فيه وأختلى من الدنيا

والذي نفس حممد بيده لغدوة أو روحة يف سبيل اهللا  مل أبعث باليهودية وال بالنصرانية ولكين بعثت باحلنيفية السمحة
وروى الكوفيون عن ابن ". خري من الدنيا وما فيها وملقام أحدكم يف الصف األول خري من صالته ستني سنة

. اهللا ورسول أعلم: قال قلت" هل تدري أي الناس أعلم: "مسعود، قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
س أبصرهم باحلق إذا اختلف الناس فيه وإن كان مقصرا يف العمل وإن كان يزحف على استه هل أعلم النا: "قال

تدري من أين اختذ بنو إسرائيل الرهبانية ظهرت عليهم اجلبابرة بعد عيسى يعملون مبعاصي اهللا فغضب أهل اإلميان 
أفنونا فلم يبق للدين أحد يدعن إليه  فقاتلوهم فهزم أهل اإلميان ثالث مرات فلم يبق منهم إال القليل فقالوا إن
 -يعنون حممدا صلى اهللا عليه وسلم  -فتعالوا نفترق يف األرض إىل أن يبعث اهللا النيب األمي الذي وعدنا عيسى 

أتدري  -اآلية } َوَرْهبَانِيَّةً{وتال  -فتفرقوا يف غريان اجلبال وأحدثوا رهبانية فمنهم من متسك بدينه ومنهم من كفر 
هبانية أميت اهلجرة واجلهاد والصوم واحلج والعمرة والتكبري على التالع يا ابن مسعود اختلف من كان قبلكم ما ر

من اليهود على إحدى وسبعني فرقة فنجا منهم فرقة وهلك سائرها واختلف من كان من قبلكم من النصارى على 
عليه  -وك وقاتلتهم على دين اهللا ودين عيسى اثنني وسبعني فرقة فنجا منهم ثالثة وهلك سائرها فرقة وازت املل

حىت قتلوا وفرقة مل تكن هلم طاقة مبوازاة امللوك أقاموا بني ظهراين قومهم فدعوهم إىل دين اهللا ودين  -السالم 
وال بأن يقيموا  -عيسى ابن مرمي فأخذهتم امللوك وقتلتهم وقطعتهم باملناشري وفرقة مل تكن هلم طاقة مبوازاة امللوك 

بني ظهراين قومهم فيدعوهم إىل دين اهللا ودين عيسى ابن مرمي فساحوا يف اجلبال وترهبوا فيها وهي اليت قال اهللا 
  فمن -اآلية  -} َورَْهَبانِيَّةً ابَْتَدُعوهَا{: تعاىل فيهم

. وا وتنصروايعين الذي هتود" أمن يب واتبعين وصدقين فقد رعاها حق رعايتها ومن مل يؤمن يب فأولئك هم الفاسقون
ويف اآلية تسلية للنيب . هؤالء الذين أدركوا حمد صلى اهللا عليه وسلم فلم يؤمنوا به فأولئك هم الفاسقون: وقيل

. صلى اهللا عليه وسلم، أي إن األولني أصروا على الكفر أيضا فال تعجب من أهل عصرك إن أصروا على الكفر



  .واهللا أعلم
هِ يَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوآِمُنوا بَِرُسوِلِه يُْؤِتكُْم ِكفْلَْينِ ِمْن َرْحَمِتِه َوَيجَْعلْ لَكُمْ ُنوراً َتْمُشونَ بَِيا أَيَُّها الَِّذ{] ٢٨: [اآلية

  }َوَيْغِفْر لَكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم
ْن فَْضلِ اللَِّه َوأَنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن َيَشاُء وَاللَُّه ِلئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ الِْكتَابِ أَلَّا َيقِْدُرونَ َعلَى َشْيٍء ِم{] ٢٩: [اآلية

  }ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ
مبحمد صلى اهللا عليه وسلم } اتَّقُوا اللََّه َوآِمُنوا بَِرسُوِلِه{أي آمنوا مبوسى وعيسى } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل

أي مثلني من األجر على إميانكم بعيسى وحممد صلى اهللا عليه وسلم، وهذا مثل قوله } فْلَْينِ ِمْن َرْحَمِتِهيُْؤِتكُْم ِك{
والكفل احلظ والنصيب وقد مضى يف . وقد تقدم القول فيه} أُولَِئَك يُْؤَتْونَ أَْجَرُهْم مَرََّتْينِ بَِما َصَبُروا{: تعاىل

: وحنوه قال األزهري، قال. ه الراكب فيحفظه من السقوط، قاله ابن جريجوهو يف األصل كساء يكتفل ب} النساء{
أشتقاقه من الكساء الذي حيويه راكب البعري على سنامه إذا ارتدفه لئال يسقط، فتأويله يؤتكم نصيبني حيفظانكم من 

وعن ابن . احلبشةضعفني بلسان } ِكفْلَْينِ{: وقال أبو موسى األشعري. هلكة املعاصي كما حيفظ الكفل الراكب
  افتخر مؤمنو أهل} أُولَِئَك يُْؤَتْونَ أَْجَرُهْم مَرََّتْينِ بَِما َصَبرُوا{ملا نزلت : وقيل. أجر الدنيا واآلخرة} ِكفْلَْينِ{: زيد

الكتاب على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فنزلت هذه اآلية وقد استدل بعض العلماء هبذه اآلية على أن 
احلسنة اسم عام ينطلق على كل نوع من اإلميان، وينطلق على عمومه، : هلا من األجر مثل واحد، فقالاحلسنة إمنا 

وإن انطلقت على حسنة تشتمل . فإذا انطلقت احلسنة على نوع واحد فليس له عليها من الثواب إال مثل واحد
والكفل النصيب كاملثل، } نِ ِمْن َرْحَمتِِهِكفْلَْي{: على نوعني كان الثواب عليها مثلني، بدليل هذه اآللة فإنه قال

فدل على أن احلسنة اليت جعل . فجعل ملن اتقى اهللا وآمن برسوله نصيبينا، نصيبا لتقوى اهللا ونصيبا إلميانه برسوله
هلا عشر هي اليت مجعت عشرة أنواع من احلسنات، وهو اإلميان الذي مجع اهللا تعاىل يف صفته عشرة أنواع، لقوله 

فكانت هذه األنواع العشرة اليت هي ثواهبا أمثاهلا فيكون لكل . اآلية بكماهلا} إِنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت{: تعاىل
} َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَالَِها{: وهذا تأويل فاسد، خلروجه عن عموم الظاهر، يف قوله تعاىل. نوع منها مثل

وبطل أن يكون . ص العموم، ألن ما مجع عشر حسنات فليس جيزى عن كل حسنة إال مبثلهامبا ال حيتمله ختصي
ولو كان كما ذكر ملا كان بني احلسنة والسيئة . وقد تقدم ذكرها. جزاء احلسنة عشر أمثاهلا واألخبار دالة عليه

ضياء : وقيل. هو القرآن: عباس وقال ابن. أي بيانا وهدى، عن جماهد} وََيجَْعلْ لَكُْم نُوراً{: فرق قوله تعاىل
وقيل متشون به يف الناس تدعوهنم إىل اإلسالم فتكونون . يف اآلخرة على الصراط،ويف القيامة إىل اجلنة} َتْمُشونَ بِِه{

وذلك أهنم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا مبحمد عليه . رؤساء يف دين اإلسالم ال تزول عنكم رياسة كنتم فيها
َوَيغِْفْر {. ا كان يفوهتم أخذ رشوة يسرية من الضعفة بتحريف أحكام اهللا، ال الرياسة احلقيقية يف الدينوإمن. السالم
  .}وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم{ذنوبكم } لَكُْم

معناه : ءوقال الفرا. صلة زائدة مؤكدة، قاله األخفش} أَنَّ ال{أي ليعلم، و } ِلئَلَّا َيْعلَمَ أَْهلُ الِْكَتابِ{: قوله تعاىل
  صلة زائدة يف كل كالم دخل عليه} ال{ألن يعلم و

ال {أي ألن يعلم أهل الكتاب أهنم } لِئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ الْكَِتابِ{: حسد أهل الكتاب املسلمني فنزلت: قال قتادة. جحد
قالت اليهود يوشك أن خيرج منا نيب يقطع : اهدوقال جم} َيقِْدُرونَ َعلَى َشْيٍء ِمْن فَْضلِ اللَِّه َوأَنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه

أي } أن أَالَّ يَقِْدُرونَ{أي ليعلم أهل الكتاب } لِئَالَّ َيعْلََم{: فلما خرج من العرب كفروا فنزلت. األيدي واألرجل



وروي ذلك عن ابن } الِْكَتابِ لِئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ{: وعن احلسن. }أَنْ َيْرجِعُ إِلَْيهِْم قَْوالً{: أهنم يقدرون، كقوله تعاىل
} أن{ووجه إسكان الياء أن مهزة . وفتح الم اجلر لغة معروفة. وروى قطرب بكسر الالم وإسكان الياء. جماهد

فلما اجتمعت الالمات أبدلت الوسطى منها ياء، كما } لال{فأدغمت النون يف الالم فصار } لن{حذفت فصارت 
بكسر الالم إال أنه أبقى الالم على اللغة املشهورة فيها فهو } لِْيال{ قراءة من قرأ وكذلك القول يف. أميا: قالوا يف أما

} ِلَيْعلََم{وعن عكرمة ". ألن يعلم"وعن حطان بن عبداهللا } ِلكَْيال َيْعلََم{وعن ابن مسعود . أقوى من هذه اجلهة
نعم اهللا : وقيل. من رزق اهللا: وقال الكليب. الثواب: وقيل. اإلسالم: قيل} ِمْن فَْضلِ اللَِّه{. وهو خالف املرسوم

. ليس بأيديهم فيصرفون النبوة عن حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل من حيبون} َوأَنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه{. اليت ال حتصى
كم بن نافع، قال حدثنا شعيب حدثنا احل: ويف البخاري} ُيؤِْتيِه َمْن َيَشاُء{أي هو له } َوأَنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه{: وقيل

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول وهو : عن الزهري، قال أخربين سامل بن عبداهللا، أن عبداهللا بن عمر قال
إمنا بقاؤكم فيما سلف قبلكم من األمم كما بني صالة العصر إىل غروب الشمس أعطي أهل : "قائم على املنرب

حىت أنتصف النهار مث عجزوا فأعطوا قرياطا قرياطا مث أعطي أهل اإلجنيل اإلجنيل فعملوا به  التوراة التوراة فعملوا هبا
حىت صالة العصر مث عجزوا فأعطوا قرياطا قرياطا مث أعطيتم القرآن فعملتم به حىت غروب الشمس فأعطيتم 

  قرياطني قرياطني قال أهل التوراة ربنا هؤالء أقل عمال وأكثر أجرا قال هل

فغضبت اليهود والنصارى : "يف رواية" م من أجركم من شيء قالوا ال فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاءظلمتك
  .واحلمد هللا} احلديد{مت تفسري سورة . }َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الْعَِظيمِ{. احلديث" وقالوا ربنا 

  سورة اجملادلة

  مقدمة السورة
: أن العشر األول منها مدين وباقيها مكي، وقال الكليب: عن عطاء إال رواية. سورة اجملادلة مدنية يف قول اجلميع
  .نزلت مبكة} َما َيكُونُ ِمْن َنْجَوى ثَالثٍَة إِلَّا ُهَو رَابُِعُهْم{: نزل مجيعها باملدينة غري قوله تعاىل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ْوجَِها َوَتْشَتِكي إِلَى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمعُ َتَحاُوَركَُما إِنَّ اللََّه َسِميعٌ قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجاِدلَُك ِفي َز{ ] ١: [اآلية
  }َبصٌِري

  :فيه مسألتان
اليت اشتكت إىل اهللا هي خولة } قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجاِدلَُك ِفي زَْوجَِها وََتشَْتِكي إِلَى اللَِّه{: قوله تعاىل: األوىل
وخولة أصح، وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، . وقيل امسها مجيلة. وقيل بنت حكيم. لبةبنت ثع

يا : وقد مر هبا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف خالفته والناس معه على محار فاستوقفته طويال ووعظته وقالت
اتق اهللا يا عمر، فإنه من أيقن باملوت خاف عمر قد كنت تدعى عمريا، مث قيل لك عمر، مث قيل لك أمري املؤمنني، ف

يا أمري املؤمنني أتقف هلذه العجوز : الفوت، ومن أيقن باحلساب خاف العذاب، وهو واقف يسمع كالمها، فقيل له
واهللا لو حبستين من أول النهار إىل آخره ال زلت إال للصالة املكتوبة، أتدرون من هذه : هذا الوقوف؟ فقال
  العجوز؟ هي خولة



بنت ثعلبة مسع اهللا قوهلا من فوق سبع مسوات، أيسمع رب العاملني قوهلا وال يسمعه عمر؟ وقالت عائشة رضي اهللا 
تبارك الذي وسع مسعه كل شيء، إين ألمسع كالم خولة بنت ثعلبة وخيفي علي بعضه، وهي تشتكي زوجها : عنها

أكل شبايب ونثرت له بطين، حىت إذا كرب سين ! يا رسول اهللا: إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي تقول
قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي {: فما برحت حىت نزل جربيل هبذه اآلية! وانقطع ولدى ظاهر مين، اللهم إين أشكو إليك

: ا عن عائشة قالتوالذي يف البخاري من هذ. خرجه ابن ماجة يف السنن} ُتجَادِلَُك ِفي َزْوجَِها وََتْشَتِكي إِلَى اللَِّه
احلمد هللا الذي وسع مسعه األصوات، لقد جاءت اجملادلة تشكو إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنا يف ناحية 

  .}قَْد َسِمعَ اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتجَادِلَُك ِفي َزْوجَِها{: البيت ما أمسع ما تقول، فأنزل اهللا عز وجل
وليس هذا مبختلف، ألن أحدمها أبوها واآلخر جدها . بنت خويلد: وقيل. لبةهي خولة بنت ثع: وقال املاوردي

هي : وزوجها أوس بن الصامت أخو عباد بن الصامت وقال الثعليب قال ابن عباس. فنسبت إىل كل واحد منهما
خولة بنت خويلد اخلزرجية، كانت حتت أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وكانت حسنة اجلسم، فرآها 

وكان أمرا به ملم : زوجها ساجدة فنظر عجيزهتا فأعجبه أمرها، فلما انصرفت أرادها فأبت فغضب عليها قال عروة
وكان اإليالء والظهار من الطالق يف اجلاهلية، فسألت النيب صلى . أنت علي كظهر أمي: فأصابه بعض ملمه فقال هلا
أشكو إىل اهللا فاقيت ووحديت : ما ذكر طالقا، مث قالت واهللا: فقالت" حرمِت عليه: " اهللا عليه وسلم فقال هلا

فما زالت تراجعه ومراجعها حىت " حرمت عليه: "ووحشيت وفراق زوجي وابن عمي وقد نفضت له بطين، فقال
قد نسخ اهللا سنن اجلاهلية وإن زوجي ظاهر مين، فقال ! يا رسول اهللا: أهنا قالت: وروى احلسن. نزلت عليه اآلية

يا رسول اهللا، أوحي إليك يف كل شيء : فقالت" ما أوحى إيل يف هذا شيء: "صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
  .إىل اهللا أشكو ال إىل رسوله: فقالت" هو ما قلت لك: "فقال! وطوي عنك هذا؟

  .اآلية} قَْد َسِمعَ اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتجَادِلَُك ِفي َزْوجَِها َوَتْشَتِكي إِلَى اللَِّه{: فأنزل اهللا
إن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خويلة بنت : وروى الدارقطين من حديث قتادة أن أنس بن مالك حدثه قال
فأنزل اهللا تعاىل . ظاهر حني كربت سين ورق عظمي: ثعلبة فشكت ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت

فصم شهرين : "قال. مايل بذلك يدان: قال" أعتق رقبة: "آية الظهار، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألوس 
ما : قال" فأطعم ستني مسكينا: "قال. أما إين إذا أخطأين أن آكل يف يوم ثالث مرات يكل بصري: قال" متتابعني

 فأعانه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبمسة عشر صاعا حىت مجع اهللا له: قال. أجد إال أن تعينين منك بعون وصلة
فكانوا يرون أن عنده مثلها وذلك لستني مسكينا، ويف الترمذي : قال} إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري{. واهللا غفور رحيم
" أعتق رقبة"أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له : وسنن ابن ماجة

" فصم شهرين: "قال. بعثك باحلق ما أصبحت أملك غريهاال والذي : فقلت. فضربت صفحة عنقي بيدي: قال
وذكر ابن العريب . احلديث" فأطعم ستني مسكينا: "قال. وهل أصابين ما أصابين إال يف الصيام! يا رسول اهللا: فقلت

فقال . روي أن خولة بنت دليج ظاهر منها زوجها، فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فسألته عن ذلك: يف أحكامه
مث عادت فقال رسول اهللا صلى اهللا . أشكو إىل اهللا حاجيت: فقالت" قد حرمت عليه: "يب صلى اهللا عليه وسلمالن

إىل اهللا أشكو حاجيت إليه وعائشة تغسل شق رأسه األمين، مث حتولت إىل الشق : فقالت" حرمت عليه: "عليه وسلم
فلما نزل القرآن قال . يت فإنه قد نزل الوحياسك: اآلخر وقد نزل عليه الوحي، فذهبت أن تعيد، فقالت عائشة

إن مل آكل يف : قال" صم شهرين متتابعني: "قال. ال أجد: قال" أعتق رقبة: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لزوجها



قال أبو جعفر . فأعانه بشيء. فأعين: قال". فأطعم ستني مسكينا: "قال. اليوم ثالث مرات خفت أن يعشو بصري
  التفسري على أهنا خولة أهل: النحاس

هي بنت : هي أنصارية وهي بنت ثعلبة، وقال بعضهم: وزوجها أوس بن الصامت، واختلفوا يف نسبها، قال بعضهم
هي أمة كانت لعبداهللا بن أيب، وهي : هي بنت الصامت، وقال بعضهم: هي بنت خويلد، وقال بعضهم: دليج، وقيل

هي بنت : وقيل. ألنه كان يكرهها على الزىن} َتيَاِتكُْم َعلَى الْبَِغاِء إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّناًَوال ُتكْرِهُوا فَ{اليت أنزل اهللا فيها 
وهذا ليس مبتناقض، جيوز أن تنسب مرة إىل أبيها، ومرة إىل أمها، ومرة إىل جدها، وجيوز أن : قال النحاس. حكيم

  .نه كان يف عداد األنصار وإن كان من املنافقنيتكون أمة كانت لعبداهللا بن أيب فقيل هلا أنصارية بالوالء، أل
واألصل يف السماع إدراك املسموعات، وهو . باإلظهار} قَدْ َسِمَع اللَُّه{باإلدغام و } قَد َسِمع اللَُّه{قرئ  -الثانية

: السميع وقال احلاكم أبو عبداهللا يف معىن. الصحيح أنه إدراك املسموع: وقال ابن فورك. اختيار الشيخ أيب احلسن
إنه املدرك لألصوات اليت يدركها املخلقون بآذاهنم من غري أن يكون له أذن، وذلك راجع إىل أن األصوات ال ختفى 

عليه، وإن كان غري موصوف باحلس املركب يف األذن، كاألصم من الناس ملا مل تكن له هذه احلاسة مل يكن أهال 
لقدرة واحلياة واإلرادة، فهما من صفات الذات مل يزل اخلالق والسمع والبصر صفتان كالعلم وا. إلدراك الصوت

أي } ُتَجاِدلَُك{أي تراجعك الكالم و } َتَحاوُِرَك{وقرئ . وشكى واشتكى مبعىن واحد. سبحانه وتعاىل متصفا هبما
  .تسائلك
إِنْ أُمَّهَاُتُهمْ إِالَّ الالَِّئي َولَْدنَُهْم َوإِنَُّهْم لََيقُولُونَ مُْنكَراً الَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ مِْنكُْم ِمْن نَِساِئهِْم َما ُهنَّ أُمَّهَاِتهِمْ {] ٢: [اآلية

  }ِمَن الْقَْولِ َوزُوراً َوإِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر

  :فيه ثالث عشرون مسألة
بفتح الياء وتشديد الظاء } ُيظَاِهُرونَ{قرأ ابن عامر ومحزة والكسائي وخلف } الَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ{: قوله تعاىل -األويل
وقرأ . حبذف األلف وتشديد اهلاء والظاء وفتح الياء} يُظَهَُّرونَ{وقرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو ويعقوب . وألف

وقد تقدم هذا يف . بضم الياء وختفيف الظاء والف وكسر اهلاء} يُظَاِهُرونَ{أبو العالية وعاصم وزر بن حبيش 
وذكر الظهر كناية عن معىن الركوب، . وهي معىن قراءة ابن عامر ومحزة} ُيتظَاِهُرونَ{ىب ويف قراءة أ. }األحزاب{

واآلدمية إمنا يركب بطنها ولكن كىن عنه بالظهر، ألن ما يركب من غري اآلدميات فإمنا يركب ظهره، فكىن بالظهر 
أي أنت علي : علي كظهر أميومعىن أنت . نزل عن امرأته أي طلقها كأنه نزل عن مركوب: ويقال. عن الركوب

  حمرمة ال حيل يل ركوبك
حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر، واملوجب للحكم منه تشبيه ظهر حملل بظهر حمرم، وهلذا أمجع الفقهاء على  -الثانية

أنت علي كظهر ابنيت أو أخيت : وأكثرهم على أنه إن قال هلا. أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر: أن من قال لزوجته
واختلف فيه عن الشافعي رضى . وهو مذهب مالك وأيب حنيفة وغريمها. غري ذلك من ذوات احملارم أنه مظاهرأو 

أن الظهار ال : وروى عنه أبو ثور. اهللا عنه، فروي عنه حنو قول مالك، ألنه شبه امرأته بظهر حمرم عليه مؤبد كاألم
  ول احلسن والنخعي والزهري واألوزاعي والثوريواألول ق. وهو مذهب قتادة والشعيب. يكون إال باألم وحدها

. وإمنا ذكر اهللا الظهر كناية عن البطن وسترا. أنت علي كظهر أمي: أصل الظهار أن يقول الرجل المرأته -الثالثة
أنت علي مثل أمي، فإن أراد الظهار فله نيته، وإن أراد الطالق : أنت علي كأمي ومل يذكر الظهر، أو قال: فإن قال

  مطلقا البتة عند مالك،كان 



وال ينصرف صريح الظهار بالنية إىل الطالق، كما ال ينصرف . وإن مل تكن له نية يف طالق وال ظهار كان مظاهرا
  .صريح الطالق وكنايته املعروفة له إىل الظهار، وكنايه الظهار خاصة تنصرف بالنية إىل الطالق البت

، فالصريح أنت علي كظهر أمي، وأنت عندي وأنت مين وأنت معي صريح وكناية: ألفاظ الظهار ضربان -الرابعة
وكذلك أنت علي كبطن أمي أو كرأسها أو فرجها أو حنوه، وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو . كظهر أمي

. يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق تطلق عليه: بطنك أو رجلك علي كظهر أمي فهو مظاهر، مثل قوله
وهذا ضعيف منه، ألنه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطالق إليه . ال يكون ظهارا: د قوليهوقال الشافعي يف أح

ومت شبهها بأمه أو بإحدى جداته من قبل أبيه أو أمه فهو . خاصة حقيقة خالفا أليب حنيفة فصح إضافة الظهار إليه
كالبنت واألخت، والعمة واخلالة كان وإن شبهها بغريهن من ذوات احملارم اليت ال حتل له حبال . ظهار بال خالف

والكناية . مظاهرا عند أكثر الفقهاء، وعند اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه على الصحيح من املذهب على ما ذكرنا
فإن أراد الظهار كان ظهارا، وإن مل يرد الظهار مل يكن . أنت علي كأمي أو مثل أمي فإنه يعترب فيه النية: أن يقول

وقد تقدم مذهب مالك رضي اهللا عنه يف ذلك، والدليل عليه أنه أطلق تشبيه . شافعي وأيب حنيفةمظاهرا عند ال
ومل يلزم  -واللفظ مبعناه  -أصله إذا ذكر الظهر وهذا قوي فان معىن اللفظ فيه موجود . امرأته بأمه فكان ظهارا

  .حكم الظهر للفظه وإمنا ألزمه مبعناه وهو التحرمي، قاله ابن العريب
إنه إن شبهها بعضو حيل : إذا شبه مجلة أهله بعضو من أعضاء أمه كان مظاهرا، خالفا أليب حنيفة يف قوله -خلامسةا

وهذا ال يصح، ألن النظر إليه على طريق االستمتاع ال حيل له، وفيه وقع التشبيه وإياه . له النظر إليه مل يكن مظاهرا
وهذا فاسد، ألن كل عضو . إنه ال يكون ظهارا إال يف الظهر وحده: هقصد املظاهر، وقد قال اإلمام الشافعي يف قول

  .منها حمرم، فكان التشبيه به ظهارا كالظهر، وألن املظاهر إمنا يقصد تشبيه احمللل باحملرم فلزم على املعىن

تلف فيه إن شبه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارا محال على األول، وإن مل يذكر الظهر فاخ -السادسة
. ال يكون شيئا: وقال أبو حنيفة والشافعي. يكون طالقا: ومنهم من قال. يكون ظهارا: علماؤنا، فمنهم من قال

وهذا فاسد، ألنه شبه حملال من املرأة مبحرم فكان مقيدا حبكمه كالظهر، واألمساء مبعانيها عندنا، : قال ابن العريب
  .وعندهم بألفاظها وهذا نقض لألصل منهم

وأصحابه منهم من ال يرى الظهار إال بذوات احملارم خاصة وال . اخلالف يف الظهار باألجنبية قوي عند مالك: قلت
كظهر : وهو عند مالك إذا قال. ومنهم من جيعله يف األجنبية طالقا. ومنهم من ال جيعله شيئا. يرى الظهار بغريهن

أن الظهار : وقد روي عنه أيضا. له وطؤها يف حني ميينه ابين أو غالمي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار ال حيل
لو قال هلا أنت علي كظهر فالن رجل : وقال األوزاعي. بغري ذوات احملارم ليس بشيء، كما قال الكويف والشافعي

  .واهللا أعلم. فهو ميني يكفرها
أنت حرام علي حيتمل التحرمي  :أنت علي حرام كظهر أمي كان ظهارا ومل يكن طالقا، ألن قوله: إذا قال -السابعة

  .بالطالق فهي مطلقة، وحيتمل التحرمي بالظهار فلما صرح به كان تفسريا ألحد االحتمالني يقضي به فيه
. الظهار الزم يف كل زوجة مدخول هبا أو غري مدخول هبا على أي األحوال كانت من زوج جيوز طالقه -الثامنة

ال : وقال أبو حنيفة والشافعي. مائه، إذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهنوكذلك عند مالك من جيوز له وطؤها من إ
إذا قال ألمته أنت علي : وهي مسألة عسرية جدا علينا، ألن مالكا يقول: قال القاضي أبو بكر بن العريب. يلزم

ألنه } نِسَاِئهِْم ِمْن{: ولكن تدخل األمة يف عموم قوله. فكيف يبطل فيها صريح التحرمي وتصح كنايته. حرام ال يلزم
  .واملعىن فيه أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد فصح يف األمة، أصله احللف باهللا تعاىل. أراد من حملالهتم



وال يلزم عند الشافعي وأيب حنيفة، لقوله . ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح اليت ظاهر منها عند مالك -التاسعة
عند قوله تعاىل } التوبة{وقد مضى أصل هذه املسألة يف سورة . ذه ليست من نسائهوه} ِمْن نَِساِئهِْم{: تعاىل

  .اآلية} َوِمنُْهْم َمْن َعاَهَد اللََّه{
} مِْنكُْم{: يصح ظهار الذمي، ودليلنا قوله تعاىل: وقال الشافعي. وبه قال أبو حنيفة. الذمي ال يلزم ظهاره -العاشرة

هو : قلنا. هذا استدالل بدليل اخلطاب: فإن قيل. وج الذمي من اخلطابوهذا يقتضي خر. يعين من املسلمني
استدالل باالشتقاق واملعىن، فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ فال يتعلق هبا حكم طالق وال ظهار، وذلك 

، وال ظهار يف وإذا خلت األنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة} وَأَْشهِدُوا ذََوْي َعْدلٍ ِمْنكُْم{: كقوله تعاىل
  .النكاح الفاسد حبال

وحكاه الثعليب عن مالك، ألنه من . يقتضي صحة ظهار العبد خالفا ملن منعه} مِْنكُْم{: قوله تعاىل -احلادية عشرة
  .مجلة املسلمني وأحكام النكاح يف حقه ثابتة وإن تعذر عليه العتق واإلطعام فإنه قادر على الصيام

َوالَِّذيَن ُيظَهَُّرونَ ِمْنكُْم ِمْن {: ليس على النساء تظاهر، وإمنا قال اهللا تعاىل: ضي اهللا عنهوقال مالك ر -الثانية عشرة
هكذا روي عن ابن : قال ابن العريب. ومل يقل الالئي يظهرن منكن من أزواجهن، إمنا الظهار على الرجال} نِسَاِئهِْم

حيح معىن، ألن احلل والعقد والتحليل والتحرمي يف النكاح وهو ص. القاسم وسامل وحيىي بن سعيد وربيعة وأيب الزناد
. ليس على النساء ظهار يف قول مجهور العلماء: قال أبو عمر. بيد الرجال ليس بيد املرأة منه شيء وهذا إمجاع

 ليس ظهار املرأة من الرجل بشيء قبل النكاح: وقال الثوري وأبو حنيفة وحممد. هي مظاهرة: وقال احلسن بن زياد
وقال األوزاعي إذا قالت املرأة لزوجها، أنت علي كظهر . ال ظهار للمرأة من الرجل: وقال الشافعي. كان أو بعده

  أمي

. ال تكون امرأة متظاهرة من رجل ولكن عليها ميني تكفرها: وكذلك قال إسحاق، قال. فالنة فهي ميني تكفرها
وابن جريج . ا بينها وبني زوجها أن يصيبها، رواه عنه معمرأرى أن تكفر الظهار، وال حيول قوهلا هذ: وقال الزهري
  ال شيء عليها: وقال حممد بن احلسن. وهو قول أيب يوسف. حرمت ما أحل اهللا، عليها كفارة ميني: عن عطاء قال
ة أن خول: من به ملم وانتظمت له يف بعض األوقات الكلم إذا ظاهر لزم ظهاره، ملا روي يف احلديث -الثالثة عشرة

  .بنت ثعلبة وكان زوجها أوس بن الصامت وكان به ملم فأصابه بعض ملمه فظاهر من امرأته
ويف بعض طرق هذا احلديث، قال . من غضب وظاهر من امرأته أو طلق مل يسقط عنه غضبه حكمه -الرابعة عشرة

أنت علي : شيء، فقالكان بيين وبينه : حدثتين خولة امرأة أوس بن الصامت، قالت: يوسف بن عبداهللا بن سالم
والغضب . كان بيين وبينه شيء، دليل على منازعة أحرجته فظاهر منها: فقوهلا. كظهر أمي مث خرج إىل نادي قومه

  :هي.لغوال يرفع حكما وال يغري شرعا وكذلك السكران
: وله تعاىليلزمه حكم الظهار والطالق يف حال سكره إذا عقل قوله ونظم قوله ونظم كالمه، لق -اخلامسة عشرة

  .واهللا أعلم. بيانه} النساء{على ما تقدم يف } حَتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ{
وال يقرب املظاهر امرأته وال يباشرها وال يتلذذ منها بشيء حىت يكفر، خالفا للشافعي يف أحد  -السادسة عشرة
  :ناه، فإن وطئها قبل أن يكفر، وهيأنت علي كظهر أمي يقتضي حترمي كل استمتاع بلفظه ومع: قوليه، ألن قوله
روى . عليه كفارتان: وقال جماهد وغريه. استغفر اهللا تعاىل وأمسك عنها حىت يكفر كفارة واحدة -السابعة عشرة

إذا وطئ قبل : سعيد عن قتادة، ومطرف عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص يف املظاهر



وروى مجاعة من األئمة منهم . عليه كفارتان: قال قبيصة بن ذؤيب: عن قتادة قال ومعمر. أن يكفر عليه كفارتان
  ابن ماجة

أن رجال ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك : والنسائي عن ابن عباس
ء القمر فلم أملك نفسي أن وقعت رأيت بياض خلخاهلا يف ضو! يا رسول اهللا: فقال" ما محلك على ذلك: "له فقال

وروى ابن ماجة والدارقطين عن سليمان بن . عليها فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمره أال يقرهبا حىت يكفر
يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث وقع بامرأته قبل أن يكفر، فأتى رسول 

  .فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفريا واحدااهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أننت علي كظهر أمي كان مظاهرا من كل واحدة : إذا ظاهر من أربع نسوة يف كلمة واحدة، كقوله: الثامنة عشرة

وليس يف اآلية دليل . تلزمه أربع كفارات: وقال الشافعي. منهن، ومل جيز له وطء إحداهن وأجزأته كفارة واحدة
وقد روى الدارقطين عن ابن . ألن لفظ اجلمع إمنا وقع يف عامة املؤمنني واملعول على املعىنعلى شيء من ذلك، 

إذا كان حتت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن جيزيه كفارة : كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول: عباس قال
  .وهذا إمجاع. واحدة، فإن ظاهر من واحدة بعد أخرى لزمه يف كل واحدة منهن كفارة

إن تزوجتكن فأننت علي كظهر أمي فتزوج إحداهن مل يقرهبا حىت يكفر، مث : فإن قال ألربع نسوة -التاسعة عشرة
  .واألول هو املذهب. ال يطأ البواقي منهن حىت يكفر: وقد قيل. قد سقط عنه اليمني يف سائرهن

مه الطالق والظهار معا، ومل يكفر حىت أنت علي كظهر أمي وأنت طالق البتة، لز: وإن قال المرأته -املوفية عشرين
أنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمي لزمه : ينكحها بعد زوج آخر وال يطأها إذا نكحها حىت يكفر، فإن قال هلا

  .الطالق ومل يلزمه الظهار، ألن املبتوتة ال يلحقها طالق

ال يصح الظهار من املطلقة : ال املزينوق. ال يصح ظهار غري املدخول هبا: قال بعض العلماء -احلادية والعشرون
حقها الظهار الرجعية، وهذا ليس بشيء، ألن أحكام الزوجية يف املوضعني ثابتة، وكما يلحقها الطالق كذلك يل

  .واهللا أعلم. قياسا ونظرا
خبفض التاء } أُمََّهاِتهِْم{وقراءة العامة . أي ما نساؤهم بأمهاهتم} َما ُهنَّ أُمََّهاِتهِْم{: قوله تعاىل -الثانية والعشرون

. بالرفع على لغة متيم} أُمََّهاِتهِْم{وقرأ أبو معمر والسلمي وغريمها } أُمَّهَاِتهِْم{: على لغة أهل احلجاز، كقوله تعاىل
} إِنْ أُمَّهَاتُُهْم إِالَّ الالَِّئي َولَْدنَُهْم{ . بالرفع} َما ُهنَّ أُمََّهاتِهِْم{، و } أُمَّهَاتِهِْم{أهل جند وبنو متيم يقولون : قال الفراء

  .}حزاباأل{وقد تقدم القول يف الالئي يف . ولدك من دمي عقبيك: ويف املثل. أي ما أمهاهتم إال الوالدات
. أي فظيعا من القول ال يعرف يف الشرع} َوإِنَُّهْم لََيقُولُونَ مُْنكَراً ِمَن الْقَْولِ َوزُوراً{: قوله تعاىل -الثالثة والعشرون 
  .إذ جعل الكفارة عليهم خملصة هلم من هذا القول املنكر} َوإِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر{والزور الكذب 

وَعظُونَ بِِه يَن ُيظَاِهُرونَ ِمْن نَِساِئهِْم ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُوا فََتْحرِيُر َرقََبٍة ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتمَاسَّا ذَِلكُمْ ُتوَالَِّذ{] ٣: [اآلية
  }َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري

أَنْ َيَتَماسَّا فََمْن لَْم َيْسَتِطْع فَإِطَْعاُم ِستَِّني ِمْسِكيناً ذَِلكَ  فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ ِمْن قَْبلِ{] ٤: [اآلية
  }ِلُتْؤِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوِللْكَاِفرِيَن َعذَاٌب أَلِيٌم



  :فيه اثنتا عشرة مسألة
وحذف عليهم لداللة الكالم } فََتْحرِيُر َرقَبٍَة{هذا ابتداء واخلرب } ْمَوالَِّذيَن ُيظَاهُِرونَ ِمْن نَِساِئهِ{: قوله تعاىل -األوىل

واجملمع عليه عند العلماء يف الظهار قول الرجل . أي فكفارهتم عتق رقبة: وقيل. عليه، أي فعليهم حترير رقبة
َيقُولُونَ مُْنكَراً ِمَن الْقَْولِ َوإِنَُّهْم لَ{: وهو قول املنكر والزور الذي عىن اهللا بقوله. أنت علي كظهر أمي: المرأته
َوالَِّذينَ {: فمن عاد ملا قال لزمته كفارة الظهار، لقوله عز وجل. فمن قال هذا القول حرم عليه وطء امرأته} َوُزوراً

ظهار ال تلزم بالقول خاصة وهذا يدل على أن كفارة ال} ُيظَاِهُرونَ ِمْن نِسَائِهِْم ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُوا فََتحْرِيُر َرقَبٍَة
أنه العزم على الوطء، : األول : حىت ينضم إليها العود، وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة 

فإن عزم على وطئها كان عودا، وإن مل يعزم مل : وروي عن مالك. وهو مشهور قول العراقيني أيب حنيفة وأصحابه
وهو قول مالك يف . العزم عليهما: الثالث. اك بعد التظاهر منها، قال مالكالعزم على اإلمس: الثاين. يكن عودا

مسعت أن تفسري : قال} َوالَِّذيَن يُظَاِهُرونَ ِمْن نِسَائِهِْم ثُمَّ َيعُوُدونَ ِلَما قَالُوا{: موطئه، قال مالك يف قول اهللا عز وجل
، فإن أمجع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته مث جيمع على إصابتها وإمساكها

وإن تزوجها بعد ذلك مل : قال مالك. وإن طلقها ومل جيمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فال كفارة عليه
. أنه الوطء نفسه فإن مل يطأ مل يكن عودا، قاله احلسن ومالك أيضا: القول الرابع. ميسها حىت يكفر كفارة التظاهر

هو أن ميسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطالق، ألنه ملا : وقال اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه: مساخلا
وإن . ظاهر قصد التحرمي، فإن وصل به الطالق فقد جرى على خالف ما ابتدأه من إيقاع التحرمي وال كفارة عليه

أن الظهار يوجب حترميا ال يرفعه إال : السادس. أمسك عن الطالق فقد عاد إىل ما كان عليه فتجب عليه الكفارة
أنه ال يستبيح وطأها إال بكفارة يقدمها، قاله أبو حنيفة وأصحابه والليث : ومعىن العود عند القائلني هبذا. الكفارة
  .بن سعد
فهو العود، إذا كرر اللفظ بالظهار : وهذا قول أهل الظاهر النافني للقياس، قالوا. هو تكرير الظهار بلفظه: السابع

  ويسند ذلك إىل بكري بن. وإن مل يكرر فليس بعود

ثُمَّ {: وظاهر اآلية يشهد له، ألنه قال: األشج وأيب العالية وأيب حنيفة أيضا، وهو قول الفراء وقال أبو العالية
وَالَِّذيَن {: لوروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله عز وج. أي إىل قول ما قالوا} َيُعوُدونَ ِلَما قَالُوا

هو أنو يقول هلا أنت علي كظهر أمي فإذا قال هلا ذلك فليست حتل له } ُيظَاِهُرونَ ِمْن نِسَائِهِْم ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُوا
فأما القول بأنه العود إىل لفظ الظهار فهو باطل قطعا ال يصح عن بكري، : قال ابن العريب. حىت يكفر كفارة الظهار

وقد رويت قصص املتظاهرين وليس يف ذكر الكفارة عليهم ذكر . ه أن يكون من جهالة داود وأشياعهوإمنا يشب
لعود القول منهم، وأيضا فإن املعىن ينقضه، ألن اهللا تعاىل وصفه بأنه منكر من القول وزور، فكيف يقال له إذا 

أال ترى أن كل سبب يوجب الكفارة أعدت القول احملرم والسبب احملظور وجبت عليك الكفارة، وهذا ال يعقل، 
  .ال تشترط فيه اإلعادة من قتل ووطء يف صوم أو غريه

قول يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه محل ممنه عليه، وقد قال بقول داود من ذكرناه عنهم، وأما قول : قلت
وهذا بظاهره يقتضي } ثُمَّ{: نه قالأ: األول : بأنه ترك الطالق مع القدرة عليه فينقضه ثالثة أمور أمهات: الشافعي
أن : الثالث. يقتضي وجود فعل من جهة ومرور الزمان ليس بفعل منه} ثُمَّ َيُعوُدونَ{: أن قوله تعاىل: الثاين. التراخي

فإذا رآها كاألم مل ميسكها إذ : فإن قيل. الطالق الرجعي ال ينايف البقاء على امللك فلم يسقط حكم الظهار كاإليالء
إذا عزم على خالف ما قال وراها خالف األم : قلنا. وهذه عمدة أهل ما وراء النهر. يصح إمساك األم بالنكاحال 



أن العزم قول نفسي، وهذا رجل قال قوال اقتضى التحليل وهو النكاح، : وحتقيق هذا القول. كفر وعاد إىل أهله
تحليل، وال يصح أن يكون منه ابتداء عقد، ألن العقد وقال قوال اقتضى التحرمي وهو الظهار، مث عاد ملا قال وهو ال

باق فلم يبق إال أنه قول عزم خيالف ما اعتقده وقاله يف نفسه من الظهار الذي أخرب عنه بقوله أنت علي كظهر 
  .وهذا تفسري بالغ يف فنه} ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتمَاسَّا{: أمي، وإذا كان ذلك كفر وعاد إىل أهله، لقول

إىل ما } َوالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ ِمْن نَِساِئهِْم ثُمَّ َيُعوُدونَ{اآلية فيها تقدمي وتأخري، واملعىن : قال بعض أهل التأويل -الثانية
} ِلَما قَالُوا{: ملا قالوا، أي فعليهم حترير رقبة من أجل ما قالوا، فاجلار يف قوله} فََتحْرِيُر َرقَبٍَة{كانوا عليه من اجلماع 

املعىن مث يعودون إىل إرادة اجلماع : وقال الزجاج. حملذوف الذي هو خرب االبتداء وهو عليهم، قال األخفشمتعلق با
املعىن الذين كانوا يظهرون من نسائهم يف اجلاهلية، مث يعودون ملا كانوا قالوه يف اجلاهلية يف : وقيل. من أجل ما قالوا

وقال . لالم مبعىن عن واملعىن مث يرجعون عما قالوا ويريدون الوطءا: الفراء. اإلسالم فكفارة من عاد أن حيرر رقبة
فَاْهُدوُهمْ {: وقال} الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي َهدَاَنا ِلَهذَا{: ملا قالوا وإىل ما قالوا واحد، والالم وإىل يتعاقبان، قال: األخفش

  }َوأُوِحَي إِلَى ُنوحٍ{: وقال} بِأَنَّ َربَّكَ أَْوَحى لَهَا{: وقال} إِلَى صَِراِط الَْجحِيمِ
مث هذه الرقبة جيب أن تكون . حررته أي جعلته حرا: أي فعليه إعتاق رقبة، يقال} فََتحْرِيُر َرقَبٍَة{: قوله تعاىل -الثالثة

وعند أيب حنيفة . كاملة سليمة من كل عيب، من كماهلا إسالمها عند مالك والشافعي، كالرقبة يف كفارة القتل
  .زي الكفارة ومن فيها شائبة رق كاملكاتبة وغريهاوأصحابه جت

وقال الشافعي جيزئ، ألن نصف العبدين يف . فإن أعتق نصفي عبدين فال جيزيه عندنا وال عند أيب حنيفة -الرابعة
معىن العبدالواحد، وألن الكفارة بالعتق طريقها املال فجاز أن يدخلها التبعيض والتجزيء كاإلطعام، ودليلنا قوله 

وهذا االسم عبارة عن شخص واحد، وبعض الرقبة ليس برقبة، وليس ذلك مما يدخله } فََتحْرِيُر َرقَبٍَة{: عاىلت
التلفيق، ألن العبادة املتعلقة بالرقبة ال يقوم النصف من رقبتني مقامها، أصله إذا أشترك رجالن يف أضحيتني، وألنه 

واحد منهما نصفها كذلك هذا، وألنه لو أوصى بأن تشترى  لو أمر رجلني أن حيجا عنه حجة مل جيز أن حيج عنه
واإلطعام وغريه ال يتجزء يف . رقبة فتعتق عنه مل جيز أن يعتق عنه نصف عبدين، كذلك يف مسألتنا وهبذا يبطل دليلهم

  .الكفارة عندنا

وطء قبل التكفري، فإن جامعها قبل أي جيامعها فال جيوز للمظاهر ال} ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتَماسَّا{: قوله تعاىل -اخلامسة
أنه إذا وطئ قبل أن يشرع يف التكفري لزمته كفارة : التكفري أمث وعصى وال يسقط عنه التكفري وحكي عن جماهد

أن الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه وال يلزمه شيء أصال، ألن اهللا تعاىل أوجب الكفارة وأمر : وعن غريه. أخرى
والصحيح ثبوت الكفارة، ألنه بوطئه ارتكب إمثا فلم يكن . ا أخرها حىت مس فقد فات وقتهاهبا قبل املسيس، فإذ

ويف حديث أوس بن الصامت ملا أخرب النيب . ذلك مسقطا للكفارة، ويأيت هبا قضاء كما لو أخر الصالة عن وقتها
. بالعتق أو الصوم أو اإلطعام وهذا نص وسواء كانت كفارة. صلى اهللا عليه وسلم بأنه وطئ امرأته أمره بالكفارة

إن كانت كفارته باإلطعام جاز أن يطأ مث يطعم، فأما غري الوطء مر، القبلة واملباشرة والتلذذ فال : وقال أبو حنيفة
وكل ذلك حمرم وكل : وقيل. وقال احلسن وسفيان، وهو الصحيح من مذهب الشافعي. حيرم يف قول أكثر العلماء
  .وقد تقدم. الك وأحد قويل الشافعيمعاين املسيس، وهو قول م

  .من التكفري وغريه} وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري{أي تؤمرون به } ذَِلكُْم ُتوَعظُونَ بِِه{: قوله تعاىل -السادسة
ا إال أنه من مل جيد الرقبة وال مثنها، أو كان مالكا هلا إال أنه شديد احلاجة إليها خلدمته، أو كان مالكا لثمنه -السابعة



: وقال أبو حنيفة. حيتاج إليه لنفقته، أو كان له مسكن ليس له غريه وال جيد شيئا سواه، فله أن يصوم عند الشافعي
إذا كان له دار وخادم لزمه العتق فإن عجز عن : وقال مالك. ال يصوم وعليه عتق ولو كان حمتاجا إىل ذلك

  :الرقبة،وهي
فإن أفطر يف أثنائهما بغري عذر استأنفهما، وإن أفطر لعذر من سفر أو مرض، . فعليه صوم شهرين متتابعني -الثامنة
وهو أحد قويل الشافعي وهو . يبين، قال ابن املسيب واحلسن وعطاء بن أيب رباح وعمر وبن دينار والشعيب: فقيل

  :وقال مالك. الصحيح من مذهبيه

وهو أحد قويل .  حنيفة رضي اهللا عنه أنه يبتدئومذهب أيب. إنه إذا مرض يف صيام كفارة الظهار بىن إذا صح
  .الشافعي
. إذا ابتدأ الصيام مث وجد الرقبة أمت الصيام وأجزأه عند مالك والشافعي، ألنه بذلك أمر حني دخل فيه -التاسعة

فإهنا ويهدم الصوم ويعتق عند أيب حنيفة وأصحابه، قياسا على الصغرية املعتدة بالشهور ترى الدم قبل انقضائها، 
وإذا ابتدأ سفرا يف صيامه فأفطر، ابتدأ الصيام عند مالك والشافعي وأيب حنيفة، . تستأنف احليض إمجاعا من العلماء

ويبين يف قول احلسن البصري، ألنه عذر وقياسا على رمضان، فإن ختللها زمان ال حيل صومه يف . }ُمَتتَابَِعْينِ{: لقوله
  .عالكفارة كالعيدين وشهر رمضان انقط

إذا وطئ املتظاهر يف خالل الشهرين هنارا، بطل التتابع يف قول الشافعي، وليال فال يبطل، ألنه ليس حمال  -العاشرة
} ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتمَاسَّا{: يبطل بكل حال ووجب عليه ابتداء الكفارة، لقوله تعاىل: وقال مالك وأبو حنيفة. للصوم

وإىل أبعاضهما، فإذا وطئ قبل انقضائهما فليس هو الصيام املأمور به، فلزمه وهذا الشرط عائد إىل مجلة الشهرين، 
صل قبل أن تبصر زيدا فأبصره يف : فكلم زيدا يف الصالة، أو قال. صل قبل أن تكلم زيدا: استئنافه، كما لو قال

  .لمالصالة لزمه استئنافها، ألن هذه الصالة ليست هي الصالة املأمور هبا كذلك هذا، واهللا أع
من تطاول مرضه طوال ال يرجى برؤه كان مبنزلة العاجز من كرب، وجاز له العدول عن الصيام إىل  -احلادية عشرة

ولو كان مرضه مما يرجى برؤه واشتدت حاجته إىل وطء امرأته كان االختيار له أن ينتظر الربء حىت يقدر . اإلطعام
  .لى الصيام أجزأهولو كفر باإلطعام ومل ينتظر القدرة ع. على الصيام
. ومن تظاهر وهو موسر مث أعسر قبل أن يكفر صام. ومن تظاهر وهو معسر مث أيسر مل جيزه الصوم -الثانية عشرة

  ولو جامعها يف عدمه. وإمنا ينظر إىل حال يوم يكفر

وهو  .أنه يعطي مدين لكل مسكني مبد النيب صلى اهللا عليه وسلم: وهي رواية ابن وهب ومطرف عن مالك: قلت
ومذهب الشافعي وغريه مد واحد لكل مسكني ال يلزمه أكثر من ذلك، ألنه يكفر . مذهب أيب حنيفة وأصحابه

} فَإِطَْعاُم ِستَِّني ِمْسِكيناً{: ودليلنا قوله تعاىل. باإلطعام ومل يلزمه صرف زيادة على املد، أصله كفارة اإلفطار واليمني
قلت ملالك : وكذلك قال أشهب. حيصل بالعادة مبد واحد إال بزيادة عليه وإطالق اإلطعام يتناول الشبع، وذلك ال
الشبع عندنا مد مبد النيب صلى اهللا عليه وسلم والشبع عندكم أكثر، ألن ! أخيتلف الشبع عندنا وعندكم؟ قال نعم

إمنا : و احلسن القابسيوقال أب. النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا لنا بالربكة دونكم، فأنتم تأكلون أكثر مما نأكل حنن
أخذ أهل املدينة مبد هشام يف كفارة الظهار تغليظا على املتظاهرين الذين شهد اهللا عليهم أهنم يقولون منكرا من 

وقع الكالم ها هنا يف مد هشام كما ترون، ووددت أن يهشم الزمان ذكره، وميحو : قال ابن العريب. القول وزورا
فَإِطَْعامُ {: ليت نزل الوحي هبا واستقر الرسول، هبا ووقع عندهم الظهار، وقيل هلم فيهمن الكتب رمسه، فإن املدينة ا



فهموه وعرفوا املراد به وأنه الشبع، وقدره معروف عندهم متقرر لديهم، وقد ورد ذلك الشبع يف } ِستَِّني ِمْسِكيناً
ني حىت نفخ الشيطان يف أذن هشام، فرأى أن األخبار كثريا، واستمرت احلال على ذلك أيام اخللفاء الراشدين املهدي

مد النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يشبعه، وال مثله من حواشيه ونظرائه، فسول له أن يتخذ مدا يكون فيه شبعه، 
قال النيب صلى . فجعله رطلني ومحل الناس عليه، فإذا ابتل عاد حنو الثالثة األرطال، فغري السنة وأذهب حمل الربكة

ه وسلم حني دعا ربه ألهل املدينة بأن تبقى هلم الربكة يف مدهم وصاعهم، مثل ما بارك إلبراهيم مبكة، اهللا علي
فكانت الربكة جتري بدعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مده، فسعى الشيطان يف تغيري هذه السنة وإذهاب هذه 

لغوا ذكره وميحوا رمسه إذا مل يغريوا أمره، الربكة، فلم يستجب له يف ذلك إال هشام، فكان من حق العلماء أن ي
وأما أن حييلوا على ذكره يف األحكام، وجيعلوه تفسريا ملا ذكر اهللا ورسول بعد أن كان مفسرا عند الصحابة الذين 
نزل عليهم فخطب جسيم، ولذلك كانت رواية أشهب يف ذكر مدين مبد النيب صلى يف كفارة الظهار أحب إلينا 

  من

الشبع عندنا مبد النيب صلى اهللا عليه : أال ترى كيف نبه مالك على هذا العلم بقوله ألشهب. ا مبد هشامالرواية بأهن
وهبذا أقول، فإن العبادة إذا أديت . وسلم، والشبع عندكم أكثر ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا لنا بالربكة

املال كان قليلها أثقل يف امليزان، وأبرك يف يد بالسنة، فإن كانت بالبدن كانت أسرع إىل القبول، وإن كانت ب
  .واهللا أعلم. اآلخذ، وأطيب يف شدقه، وأقل آفة يف بطنه، وأكثر إقامة لصلبه

إن أطعم مسكينا : وقال أبو حنيفة وأصحابه. وال جيزئ عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من ستني مسكينا: الثانية
  .أجزأهواحدا كل يوم نصف صاع حىت يكمل العدد 

واحتج بقوله . من غريب األمر أن أبا حنيفة قال إن احلجر على احلر باطل: قال القاضي أبو بكر بن العريب: الثالثة
ومل يفرق بني الرشيد والسفيه، وهذا فقه ضعيف ال يناسب قدره، فإن هذه اآلية عامة، وقد } فََتحْرِيُر َرقَبٍَة{: تعاىل

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاشيا والنظر يقتضيه، ومن كان عليه حجر لصغر  كان القضاء باحلجر يف أصحاب رسول
  .أو لوالية وبلغ سفيها قد هني عن دفع املال إليه، فكيف ينفذ فعله فيه واخلاص يقضي على العام

بن وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ ملا كانوا عليه من كون الظهار طالقا، وقد روي معىن ذلك عن ا: الرابعة
  .عباس وأيب قالبة وغريمها

أي } ِلُتْؤِمنُوا{أي ذلك الذي وصفنا من التغليظ يف الكفارة } ذَِلكَ ِلُتْؤِمنُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه{: قوله تعاىل -اخلامسة
جبها وقد استدل بعض العلماء على أن هذه الكفارة إميان باهللا سبحانه وتعاىل، ملا ذكرها وأو. لتصدقوا أن اهللا أمر به

أي ذلك لتكونوا مطيعني هللا تعاىل واقفني عند حدوده ال تتعدوها، فسمى } ذَِلكَ ِلُتْؤِمنُوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه{: قال
ذَِلَك ِلُتْؤِمنُوا بِاللَِّه {: معىن قوله: فإن قيل. التكفري ألنه طاعة ومراعاة للحد إميانا، فثبت أن كل ما أشبهه فهو إميان

  .لئال تعودوا للظهار الذي هو منكر من القول وزور أي} َوَرسُوِلِه

قد جيوز أن يكون هذا مقصودا واألول مقصودا، فيكون املعىن ذلك لئال تعودوا للقول املنكر والزور، بل : وقيل له
من تدعوهنما طاعة هللا سبحانه وتعاىل إذ كان قد حرمهما، ولتجتنبوا املظاهر منها إىل أن تكفروا، إذ كان اهللا منع 

مسيسها، وتكفروا إذ كان اهللا تعاىل أمر بالكفارة وألزم إخراجها منكم، فتكونوا هبذا كله مؤمنني باهللا ورسوله، ألهنا 
  .وباهللا التوفيق. حدود حتفظوهنا، وطاعات تودوهنا والطاعة هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم إميان

َوِللْكَاِفرِينَ { . بني معصيته وطاعته، فمعصيته الظهار وطاعته الكفارة أي} َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه{: قوله تعاىل -السادسة



  .أي ملن مل يصدق بأحكام اهللا تعاىل عذاب جهنم} َعذَاٌب أَلِيٌم
ا آَياتٍ َبيِّنَاٍت َوِللْكَافِرِيَن إِنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّونَ اللََّه َوَرُسولَُه كُبِتُوا كََما كُبَِت الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوقَْد أَْنَزلَْن{] ٥: [اآلية

  }َعذَاٌب ُمهٌِني
  }َشهِيٌدَيْوَم َيْبَعثُُهُم اللَُّه َجِميعاً فَيَُنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا أَْحَصاُه اللَُّه َوَنُسوُه َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء {] ٦: [اآلية

. ملا ذكر املؤمنني الواقفني عند حدوده ذكر احملادين املخالفني هلا} لَُهإِنَّ الَِّذيَن ُيحَادُّونَ اللََّه َوَرُسو{: قوله تعاىل
} ُيَحادُّونَ اللََّه{: وقيل} ذَِلَك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرسُولَُه{: واحملادة املعاداة واملخالفة يف احلدود، وهو مثل قوله تعاىل

احملادة أن تكون يف حد خيالف : وقال الزجاج". بارزين باحملاربة من أهان يل وليا فقد: "أي أولياء اهللا كما يف اخلرب
. أهلكوا: قال أبو عبيدة واألخفش} كُبُِتوا{. وأصلها املمانعة، ومنه احلديد، ومنه احلداد للبواب. حد صاحبك
غيظوا : ءوقال الفرا. لعنوا: وقال السدي. عذبوا: وقال ابن زيد. اخزوا كما أخزي الذين من قبلهم: وقال قتادة
  }كُبُِتوا{: قيل} كََما كُبَِت الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم{. املنافقون: وقيل. واملراد املشركون. يوم بدر: وقيل. يوم اخلندق

: وقيل. أي سيكبتون، وهو بشارة من اهللا تعاىل للمؤمنني بالنصر، وأخرج الكالم بلفظ املاضي تقريبا للمخرب عنه
َواللَُّه َعلَى {. فيمن حاد اهللا ورسوله من الذين من قبلهم فيما فعلنا هبم} نَْزلَْنا آَياٍت َبيِّنَاٍتَوقَدْ أَ{. هي بلغة مدحج 
  .}كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد

أي } َيْبَعثُُهُم اللَُّه َجِميعاً{. أو بفعل مضمر تقديره واذكر تعظيما لليوم} َعذَاٌب ُمهٌِني{نصب بـ } َيْوَم{: قوله تعاىل
} أَْحصَاُه اللَُّه{يف الدنيا } بَِما َعِملُوا{أي خيربهم } فَُيَنبِّئُُهْم{ساء يبعثهم من قبورهم يف حالة واحدة الرجال والن

َواللَُّه َعلَى {. هم حىت ذكرهم به يف صحائفهم ليكون أبلغ يف احلجة عليهم} وََنُسوُه{عليهم يف صحائف أعماهلم 
  .عليه شيء مطلع وناظر ال خيفى} كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد

بُِعُهْم َوال أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َما َيكُونُ ِمْن َنْجَوى ثَالثٍَة إِالَّ ُهَو َرا{] ٧: [اآلية
ْيَن َما كَاُنوا ثُمَّ ُيَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا َيْوَم الْقَِياَمِة إِنَّ َخْمَسٍة إِالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوال أَدَْنى ِمْن ذَِلَك َوال أَكْثََر إِالَّ ُهَو َمَعُهْم أَ

  }اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم
َما َيكُونُ ِمْن {. فال خيفى عليه سر وال عالنية} أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ{: قوله تعاىل
َما {وقرأ أبو جعفر بن القعقاع واألعرج وأبو حيوة وعيسى . قراءه العامة بالياء، ألجل احلائل بينهما }َنجَْوى
قوم جنوى أي ذوو : السرار، وهو مصدر واملصدر قد يوصف به، يقال: والنجوى. بالتاء لتأنيث الفعل} تكُونُ

: قال الفراء. إليها} َنْجَوى{خفض بإضافة } ثَالثٍَة{: وقوله تعاىل. }وَإِذْ ُهْم َنْجَوى{: جنوى، وجنوى، ومنه قوله تعاىل
ولو نصب على إضمار فعل جاز، وهي قراءة . إليها} َنْجَوى{نعت للنجوى فاخنفضت وإن شئت أضفت } ثَالثٍَة{

وجيوز . بالنصب على احلال بإضمار يتناجون، ألن جنوى يدل عليه، قال الزخمشري} مخسة{و} ثالثة{ابن أيب عبلة 
  النجوى ما يكون من: وقيل. كل سرار جنوى: مث قيل. }َنْجَوى{على البدل من موضع } ثالثة{رفع 

يعلم ويسمع جنواهم، يدل عليه } إِالَّ ُهَو رَابُِعُهْم{. والسرار ما كان بني اثنني. خلوة ثالثة يسرون شيئا ويتناجون به
ة وهي ما ارتفع من األرض، فاملتناجيان يتناجيان النجوى من النجو: وقيل. آفتتاح اآلية بالعلم مث ختمها بالعلم

أن مسع اهللا حميط بكل كالم، وقد مسع اهللا جمادلة : وخيلوان بسرمها كخلو املرتفع من األرض عما يتصل به، واملعىن
وعيسى بالرفع قرأ سالم ويعقوب وأبو العالية ونصر } َوال أَدَْنى ِمْن ذَِلَك َوال أَكْثََر{. املرأة اليت ظاهر منها زوجها

جيوز أن يكون مرفوعا على حمل " ثالثة"ألن تقديره ما يكون جنوى، و} مِْن{قبل دخول } ِمْن َنْجَوى{على موضع 



وجيوز أن يكونا مرفوعني على . ال حول وال قوة إال باهللا بفتح احلول ورفع القوة: كقولك} أَدَْنى{مع } ال{
} أكرب{بيان هذا مستوىف وقرأ الزهري وعكرمة } البقرة{وقد مضى يف  .االبتداء، كقولك ال حول وال قوة إال باهللا

َما َيكُونُ ِمْن َنْجَوى ثَالثٍَة إِالَّ ُهوَ {: وقال الفراء يف قوله. والعامة بالثاء وفتح الراء على اللفظ وموضعها جر. بالباء
مود والعدد غري مقصود ألنه تعاىل إمنا قصد وهو أعلم أنه املعىن غري مص: قال} رَابُِعُهْم َوال َخْمَسٍة إِالَّ ُهَو َساِدُسُهْم

مع كل عدد قل أو كثر، يعلم ما يقولون سرا وجهرا وال ختفى عليه خافية، فمن أجل ذلك آكتفى بذكر بعض 
ونزل ذلك يف قوم . معىن ذلك أن اهللا معهم بعلمه حيث كانوا من غري زوال وال انتقال: وقيل. العدد دون بعض

نزلت يف : وقال قتادة وجماهد. قني كانوا فعلوا شيئا سرا فأعلم اهللا أنه ال خيفي عليه ذلك، قال ابن عباسمن املناف
  .}َيْوَم الِْقَياَمِة إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم{من حسن وسيء } َما َعِملُوا{خيربهم } ثُمَّ ُيَنبِّئُُهْم{. اليهود
ِذيَن ُنهُوا َعنِ النَّْجَوى ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما ُنُهوا َعْنُه َويََتَناَجْونَ بِاِألثْمِ وَالُْعدَْواِن َوَمْعصَِيِت أَلَمْ َتَر إِلَى الَّ{] ٨: [اآلية

ا َنقُولُ َحْسبُُهْم َجهَنَّمُ ُه بَِمالرَُّسولِ َوإِذَا َجاُءوَك َحيَّْوكَ بَِما لَمْ ُيَحيَِّك بِِه اللَُّه َوَيقُولُونَ ِفي أَنْفُِسهِمْ لَْوال يَُعذُِّبَنا اللَّ
  }َيْصلَوَْنَها فَبِئَْس الَْمصُِري

  :فيه ثالث مسائل
: وقيل. إن هذا يف اليهود واملنافقني حسب ما قدمناه: قيل} أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُنهُوا َعنِ النَّْجَوى{: قوله تعاىل -األوىل

افقني كانوا يتناجون فيما بينهم، وينظرون للمؤمنني ويتغامزون نزلت يف اليهود واملن: قال ابن عباس. يف املسلمني
لعلهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من املهاجرين واألنصار قتل أو مصيبة أو هزمية، : بأعينهم، فيقول املؤمنون

 وقال. ويسوءهم ذلك فكثرت شكواهم إىل النيب صلى ا هللا عليه وسلم، فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت
كان بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني اليهود موادعة، فإذا مر هبم رجل من املؤمنني تناجوا بينهم حىت : مقاتل

وقال عبدالرمحن بن . يظن املؤمن شرا، فيعرج عن طريقه، فنهاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم ينتهوا فنزلت
ه وسلم فيسأل احلاجة ويناجيه واألرض يومئذ حرب، فيتومهون كان الرجل يأيت النيب صلى اهللا علي: زيد بن أسلم

  .أنه يناجيه يف حرب أو بلية أو أمر مهم فيفزعون لذلك فنزلت
: كنا ذات ليلة نتحدث إذ خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: روى أبو سعيد اخلدري قال -الثانية

 -يعين الدجال  -تبنا إىل اهللا يا رسول اهللا، إنا كنا يف ذكر املسيخ : فقلنا" ما هذه النجوى أمل تنهوا عن النجوى"
الشرك احلفي أن يقوم الرجل : "بلى يا رسول اهللا، قال: قلنا" أال أخربكم مبا هو أخوف عندي منه: "فقال. فرقا منه

فتعلون وهي قراءة يف وزن ي} َويَنتُجوْنَ{وقرأ محزة وخلف ورويس عن يعقوب . ذكره املاوردي" يعمل ملكان رجل
إِذَا {: يف وزن يتفاعلون، واختاره أبو عبيد وأبو حامت، لقوله تعاىل} وََيَتنَاَجْونَ{وقرأ الباقون . عبداهللا وأصحابه

وحكى سيبويه أن تفاعلوا وافتعلوا يأتيان مبعىن واحد، حنو ختاصموا واختصموا، : النحاس. }َتنَاَجوْا{و } َتَناَجْيُتْم
. أي الكذب والظلم} بِاألِثْمِ َوالُْعْدَواِن{ومعىن . واحد} َوَينتُجوْنَ{و } َيَتنَاَجْونَ{لوا فعلى هذا وتقاتلوا واقتت

  .باجلمع} َومَْعِصيَاِت الرَّسُولِ{وقرأ الضحاك وجماهد ومحيد . أي خمالفته} َوَمْعصَِيِت الرَّسُولِ{

ال خالف بني النقلة أن املراد هبا اليهود، كانوا } لَمْ ُيَحيَِّك بِهِ اللَُّهَوإِذَا َجاُءوَك َحيَّْوَك بَِما {: قوله تعاىل -الثالثة
يريدون بذلك السالم ظاهرا وهم يعنون املوت باطنا، . السالم عليك: يأتون النيب صلى اهللا عليه وسلم فيقولون

. وهي مشكلة: ابن العريبقال ". وعليكم"يف رواية، ويف رواية أخرى " عليكم: "فيقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
لو كان حممد نبيا ملا أمهلنا اهللا بسبه واالستخفاف به، وجهلوا أن الباري تعاىل حليم ال يعاجل من : وكانوا يقولون



ال أحد أصرب على األذى من اهللا يدعون : "وقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. سبه، فكيف من سب نبيه
فأنزل اهللا تعاىل هذا كشفا لسرائرهم، وفضحا لبواطنهم، معجزة لرسول " فيهم ويرزقهمله الصاحبة والولد وهو يعا

وقد ثبت عن قتادة عن أنس أن يهوديا أتى على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى . صلى اهللا عليه وسلم
اهللا ورسول : قالوا" ذاأتدرون ما قال ه: "فرد عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال. السام عليكم: أصحابه فقال

فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . نعم: قال" قلت السام عليكم: "فردوه، قال" قال كذا ردوه علي: "قال. أعلم
َوإِذَا َجاُءوكَ َحيَّْوَك بَِما لَْم ُيحَيَِّك {: فأنزل اهللا تعاىل" إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت: "عند ذلك
  .}بِِه اللَُّه
جاء أناس من اليهود إىل النيب : وثبت عن عائشة أهنا قالت. خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح: قلت

فقال عليه . السام عليكم وفعل اهللا بكم وفعل: فقلت. السام عليك يا أبا القاسم: صلى ا هللا عليه وسلم فقالوا
: يا رسول اهللا ألست ترى ما يقولون؟ فقال: فقلت" مه يا عائشة فإن اهللا ال حيب الفحش وال التفحش: "السالم

أي إن اهللا سلم عليك } بَِما لَْم ُيَحيِّكَ بِِه اللَُّه{فنزلت هذه اآلية " ألست ترين أرد عليهم ما يقولون أقول وعليكم"
ك ويف الصحيحني من حديث أنس بن مال. خرجه البخاري ومسلم مبعناه. وهم يقولون السام عليك، والسام املوت

كذا الرواية " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه قال
بالواو تكلم عليها العلماء، ألن الواو العاطفة يقتضي التشريك فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دعوا به " وعليكم"

  علينا من املوت، أو من

  :الواو زائدة كما زيدت يف قول الشاعر: فقال بعضهم. سئم يسأم سأمه وسأما: يقال. سآمه ديننا وهو املالل
  فلما أجزنا ساحة احلي وانتحى
هي على : وقال بعضهم. والسام عليكم: هي لالستئناف، كأنه قال: وقال بعضهم. أي ملا أجزنا أنتحى فزاد الواو

روى . علينا، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلمباهبا من العطف وال يضرنا ذلك، ألنا جناب عليهم وال جيابون 
السام عليك : سلم ناس من يهود على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا: الزبري أنه مسع جابر بن عبداهللا يقول

بلى قد مسعت فرددت عليهم وإنا : "أمل تسمع ما قالوا؟ قال: فقالت عائشة وغضبت" وعليكم: "يا أبا القاسم، فقال
  .ورواية الواو أحسن معىن، وإثباهتا أصح رواية وأشهر. خرجه مسلم" اب عليهم وال جيابون عليناجن

وقد اختلف يف رد السالم على أهل الذمة هل هو واجب كالرد على املسلمني، وإليه ذهب ابن عباس والشعيب 
واجب فإن رددت فقل وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن وهب إىل أن ذلك ليس ب. وقتادة، لألمر بذلك

: واختار بعض أصحابنا. عالك السالم أي ارتفع عنك: وقد اختار ابن طاوس أن يقول يف الرد عليهم. عليك
: وروى مسروق عن عائشة قالت. وما قال مالك أوىل اتباعا للسنة، واهللا أعلم. السِّالم بكسر السني يعين احلجارة

: قالت عائشة" وعليكم: "السام عليك يا أبا القاسم، قال: هود، فقالواأتى النيب صلى ا هللا عليه وسلم ناس من الي
ما مسعت : فقالت" يا عائشة ال تكوين فاحشة: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قلت بل عليكم السام والذام

ائشة فسبتهم، ففطنت هبم ع: ويف رواية قال". أو ليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت وعليكم: "فقال! ما قالوا
وزاد فأنزل اهللا تبارك " مه يا عائشة فإن اهللا ال حيب الفحش والتفحش: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال "الذام بتخفيف امليم هو العيب، ويف املثل . إىل آخر اآلية} َوإِذَا َجاُءوَك حَيَّْوَك بَِما لَْم ُيَحيِّكَ بِِه اللَُّه{: وتعاىل
  أي عيبا، ويهمز وال يهمز،" ذاماتعدم احلسنات 



ذامه يذومه خمففا : ويقال} َمذُْموماً َمْدحُوراً{ذأمه يذأمه، مثل ذأب يذأب، واملفعول مذؤوم مهموزا، ومنه : يقال
  .كرامه يرومه
د نبيا لعذبنا اهللا مبا نقول فهال لو كان حمم: قالوا} َويَقُولُونَ ِفي أَْنفُسِهِْم لَْوال ُيَعذُِّبَنا اللَُّه بَِما َنقُولُ{ : قوله تعاىل
. قالوا إنه يرد علينا ويقول وعليكم السام والسام املوت، فلو كان نبيا الستجيب له فينا ومتنا: وقيل. يعذبنا اهللا

وهذا موضع تعجب منهم، فإهنم كانوا أهل كتاب، وكانوا يعلمون أن األنبياء قد يغضبون فال يعاجل من يغضبهم 
  .أي املرجع} فَبِئَْس الَْمِصُري{أي كافيهم جهنم عقابا غدا } ُهمْ َجهَنَُّمَحْسُب{. بالعذاب
اجَْوا بِالْبِرِّ َوالتَّقَْوى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َتنَاَجيُْتْم فَال تََتَناجَْوا بِاألِثْمِ َوالُْعدَْواِن َوَمْعِصَيِت الرَُّسولِ وََتَن{] ٩: [اآلية

  }َه الَِّذي إِلَْيهِ ُتْحَشُرونََواتَّقُوا اللَّ
َيا {: هنى املؤمنني أن يتناجوا فيما بينهم كفعل املنافقني واليهود فقال} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا تََناجَْيُتْم{: قوله تعاىل

وقرأ حيىي بن وثاب وعاصم ورويس . ءة العامةهذه قرا} فَال َتَتنَاَجوْا{. أي تساررمت} أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َتَناَجْيُتْم
: وقيل. بالعفاف عما هنى اهللا عنه} َوالتَّقَْوى{أي بالطاعة } َوتََناجَْوا بِالْبِرِّ{من االنتجاء } فَال َتَتنَاَجوْا{عن يعقوب 

} ِذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَالَّ{. أي يا أيها الذين آمنوا مبوسى: وقيل. اخلطاب للمنافقني، أي يا أيها الذين آمنوا بزعمهم
  .أي جتمعون يف اآلخرة

لَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ إِنََّما النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَاِن لَِيْحُزنَ الَِّذيَن آَمُنوا َولَْيسَ بِضَارِِّهمْ َشْيئاً إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه َوَع{] ١٠: [اآلية
  }الُْمْؤِمُنونَ

  :فيه مسألتان
إذ تومهوا أن } ِلَيْحُزنَ الَِّذيَن آَمُنوا{أي من تزيني الشياطني } إِنََّما النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَاِن{: عاىلقوله ت -األوىل

املسلمني أصيبوا يف السرايا، أو إذا أجروا اجتماعهم على مكايدة املسلمني، ورمبا كانوا يناجون النيب صلى اهللا عليه 
إِالَّ بِإِذْنِ {أي التناجي } َولَْيَس بَِضارِِّهْم شَْيئاً{ند النيب صلى اهللا عليه وسلم وسلم فيظن املسلمون أهنم ينتقصوهنم ع

أي يكلون أمرهم إليه، } َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ{. بأمره: وعن ابن عباس. بعلمه: أي مبشيئته وقيل} اللَِّه
ن الشيطان ومن كل شر، فهو الذي سلط الشيطان بالوساوس ويفوضون مجيع شؤوهنم إىل عونه، ويستعيذون به م

  .ابتالء للعبد وامتحانا ولو شاء لصرفه عنه
إذا كان ثالثة فال يتناجى اثنان دون : "يف الصحيحني عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -الثانية
إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون : "ليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ع: وعن عبداهللا بن مسعود قال". الواحد

فبني يف هذا احلديث غاية املنع وهي أن جيد الثالث من يتحدث معه " اآلخر حىت ختتلطوا بالناس من أجل أن حيزنه
كما فعل ابن عمر، ذلك أنه كان يتحدث مع رجل فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يناجه حىت دعا رابعا، فقال له 

من أجل أن : "وفيه أيضا التنبيه على التعليل بقوله. خرجه املوطأ. تأخرا وناجى الرجل الطالب للمناجاة :ولألول
وذلك بأن يقدر يف نفسه أن احلديث عنه مبا يكره، أو أنه مل يروه أهال . أي يقع يف نفسه ما حيزن ألجله" حيزنه

وحصل ذلك كله من بقائه وحده، فإذا . النفس ليشركوه يف حديثهم، إىل غري ذلك من ألقيات الشيطان وأحاديث
كان معه غريه أمن ذلك، وعلى هذا يستوي يف ذلك كل األعداد، فال يتناجى أربعة دون واحد وال عشرة وال ألف 

وإمنا خص الثالثة . مثال، لوجود ذلك املعىن يف حقه، بل وجوده يف العدد الكثري أمكن وأوقع، فيكون باملنع أوىل
وظاهر احلديث يعم مجيع األزمان واألحوال، وإليه ذهب ابن عمر . أول عدد يتأتى ذلك املعىن فيه بالذكر، ألنه



وقد ذهب بعض الناس . وسواء أكان التناجي يف مندوب أو مباح أو واجب فإن احلزن يقع به. ومالك واجلمهور
  إىل أن ذلك كان

. نافقون دون املؤمنني، فلما فشا اإلسالم سقط ذلكيف أول اإلسالم، ألن ذلك كان يف حال املنافقني فيتناجى امل
ذلك خاص بالسفر يف املواضع اليت ال يأمن الرجل فيها صاحبه، فأما يف احلضر وبني العمارة فال، فإنه : وقال بعضهم

  .واهللا أعلم. جيد من يعينه، خبالف السفر فإنه مظنة االغتيال وعدم املغيث
َن آَمُنوا إِذَا ِقيلَ لَكُْم تَفَسَُّحوا ِفي الَْمَجاِلسِ فَافَْسحُوا َيفَْسحِ اللَُّه لَكُْم َوإِذَا ِقيلَ اْنُشُزوا َيا أَيَُّها الَِّذي{] ١١: [اآلية

  }بٌِريفَاْنُشزُوا َيْرفَعِ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم َوالَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َدَرجَاٍت َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخ
  :سبع مسائلفيه 

ملا بني أن اليهود حييونه مبا مل حييه به } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ِقيلَ لَكُمْ َتفَسَُّحوا ِفي الَْمَجاِلسِ {: قوله تعاىل: األوىل
اهللا وذمهم على ذلك وصل به األمر بتحسني األدب يف جمالسة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت ال يضيقوا 

اجمللس، وأمر املسلمني بالتعاطف والتآلف حىت يفسح بعضهم لبعض، حىت يتمكنوا من االستماع من رسول  عليه
كانوا يتنافسون يف جملس النيب صلى اهللا عليه وسلم، : قال قتادة وجماهد. اهللا صلى اهللا عليه وسلم والنظر إليه

. اد بذلك جمالس القتال إذا اصطفوا للحرباملر: وقال ابن عباس. وقال الضحاك. فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قاتل املشركني تشاح أصحابه على الصف : قال احلسن ويزيد بن أيب حبيب

: وقال مقاتل} َمقَاِعدَ ِللِْقَتالِ{: فيكون كقوله. األول فال يوسع بعضهم لبعض، رغبة يف القتال والشهادة فنزلت
  اهللا عليه وسلم يف الصفة، وكان يف املكان ضيق يوم اجلمعة، وكان النيب كان النيب صلى

صلى اهللا عليه وسلم يكرم أهل بدر من املهاجرين واألنصار، فجاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت بن قيس بن مشاس 
م فلم يفسحوا هلم، وقد سبقوا يف اجمللس، فقاموا حيال النيب صلى اهللا عليه وسلم على أرجلهم ينتظرون أن يوسع هل

بعدد " قم يا فالن وأنت يا فالن: "فشق ذلك على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال ملن حول من غري أهل بدر
القائمني من أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم، وعرف النيب صلى اهللا عليه وسلم الكراهية يف وجوههم، فغمز 

وقد أحبوا القرب من نبيهم فسبقوا إىل املكان، فأنزل اهللا عز وجل ما أنصف هؤالء : املنافقون وتكلموا بأن قالوا
بلد فسيح : وفسح فالن ألخيه يف جملسه يفسح فسحا أي وسع له، ومنه قوهلم. أي توسعوا} تَفَسَّحُوا{. هذه اآلية

مة ولك يف كذا فسحة، وفسح يفسح مثل منع مينع، أي وسع يف اجمللس، وفسح يفسح فساحة مثل كرم يكرم كرا
  .أي صار واسعا، ومنه مكان فسيح

وقرأ قتادة وداود بن أيب هند واحلسن باختالف عنه . }ِفي الَْمَجاِلسِ{قرأ السلمي وزر بن حبيش وعاصم  -الثانية
ينبئ أن } َتفَسَّحُوا ِفي الَْمجَاِلسِ{: فمن مجع فألن قوله} َتفَسَّحُوا ِفي الَْمَجِلسِ{الباقون } إِذَا ِقيلَ لَكُمْ َتفَسَُّحوا{

وكذلك جيوز أن يراد مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومجع ألن . وكذلك إن أريد به احلرب. لكل واحد جملسا
وكذلك جيوز إن أريد باجمللس املفرد جملس النيب صلى اهللا عليه وسلم، وجيوز أن يراد به اجلمع . لكل جالس جملسا

  .كثر الدينار والدرهم: على مذهب اجلنس، كقوهلم
الصحيح يف اآلية أهنا عامة يف كل جملس اجتمع املسلمون فيه للخري واألجر، سواء كان جملس حرب أو ذكر : قلت

من سبق إىل ما مل يسبق : "أو جملس يوم اجلمعة، فإن كل واحد أحق مبكانه الذي سبق إليه قال صلى اهللا عليه وسلم
  روى البخاري ومسلم عن ابن عمر عن. الضيق عن موضعه ولكن يوسع ألخيه ما مل يتأذ فيخرجه" إليه فهو أحق به



وعنه عن النيب صلى اهللا عليه ". ال يقيم الرجل الرجل من جملسه مث جيلس فيه: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وكان ابن عمر يكره أن يقوم . وسلم أنه هنى أن يقام الرجل من جملسه وجيلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا

  .لفظ البخاري. ن جملسه مث جيلس مكانهالرجل م
إذا قعد واحد من الناس يف موضع من املسجد ال جيوز لغريه أن يقيمه حىت يقعد مكانه، ملا روى مسلم عن  -الثالثة

ال يقيمن أحدكم أخاه يوم اجلمعة مث خيالف إىل مقعده : "أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".ن يقول افسحوافيقعد فيه ولك

القاعد يف املكان إذا قام حىت يقعد غريه موضعه نظر، فإن كان املوضع الذي قام إليه مثل األول يف مساع كالم : فرع
  .اإلمام مل يكره له ذلك، وإن كان أبعد من اإلمام كره له ذلك، ألن فيه تفويت حظه

ه مكانا يقعد فيه ال يكره، فإذا جاء اآلمر يقوم من إذا أمر إنسان إنسانا أن يبكر إىل اجلامع فيأخذ ل -الرابعة
  .أن ابن سريين كان يرسل غالمه إىل جملس له يف يوم اجلمعة فيجلس له فيه، فإذا جاء قام له منه: املوضع، ملا روي

  .وعلى هذا من أرسل بساطا أو سجادة فتبسط له يف موضع من املسجد: فرع
ويف  -إذا قام أحدكم : "هللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالروى مسلم عن أيب هريرة رضي ا -اخلامسة

هذا يدل على صحة القول بوجوب : قال علماؤنا" مث رجع إليه فهو أحق به -حديث أيب عوانة من قام من جملسه 
إن ذلك : لوقد قي. اختصاص اجلالس مبوضعه إىل أن يقوم منه، ألنه إذا كان أوىل به بعد قيامه فقبله أوىل به وأحرى

سلمنا أنه غري : وهذا فيه نظر، وهو أن يقال. على الندب، ألنه موضع غري متملك ألحد ال قبل اجللوس وال بعد
واهللا . متملك لكنه خيتص به إىل أن يفرغ غرضه منه، فصار كأنه ميلك منفعته، إذ قد منع غريه من يزامحه عليه

  .أعلم

يوسع عليكم يف الدنيا : وقيل. يف قلوبكم: وقيل. أي يف قبوركم} لَكُْمَيفَْسحِ اللَُّه {: قوله تعاىل -السادسة
وكسر الباقون، ومها لغتان . قرأ نافع وابن عامر وعاصم بضم الشني فيهما} َوإِذَا ِقيلَ اْنُشُزوا فَاْنُشزُوا{. واآلخرة

وقال جماهد . ري، قال أكثر املفسرينواملعىن اهنضوا إىل الصالة واجلهاد وعمل اخل} يَْعرُِشونَ{و } َيْعكُفُونَ{مثل 
: وقال احلسن وجماهد أيضا. وذلك أن رجاال تثاقلوا عن الصالة فنزلت. إذا نودي للصالة فقوموا إليها: والضحاك

هذا يف بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان كل رجل منهم حيب أن يكون : وقال ابن زيد. أي اهنضوا إىل احلرب
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم } وَإِذَا قِيلَ اْنُشُزوا{: اهللا عليه وسلم فقال اهللا تعاىلآخر عهده بالنيب صلى 

وهذا هو الصحيح، ألنه . املعىن أجيبوا إذا دعيتم إىل أمر مبعروف: وقال قتادة. فإن له حوائج فال متكثوا} فَاْنُشُزوا{
ل نشز ينشز وينشز إذا انتحى من موضعه، أي والنشز االرتفاع، مأخوذ من نشز األرض وهو ارتفاعها، يقا. يعم

وأصل هذا من النشز، والنشز هو ما ارتفع من األرض وتنحى، ذكره . وامرأة ناشز منتحية عن زوجها. ارتفع منه
  .النحاس
يف الثواب يف اآلخرة ويف  أي} َيْرفَعِ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم وَالَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت{: قوله تعاىل -السابعة

مدح اهللا العلماء : وقال ابن مسعود. الكرامة يف الدنيا، فريفع املؤمن على من ليس مبؤمن والعامل على من ليس بعامل
أي درجات يف } َدَرجَاٍت{واملعىن أنه يرفع اهللا الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ومل يؤتوا العلم . يف هذه اآلية
كان أهل الغىن يكرهون أن يزامحهم من يلبس الصوف فيستبقون إىل جملس النيب : وقيل. وا ما أمروا بهدينهم إذا فعل

ورأى عليه الصالة والسالم رجال من األغنياء يقبض ثوبه نفورا من بعض . صلى اهللا عليه وسلم فاخلطاب هلم
وبني يف هذه اآلية أن الرفعة " فقره إليك يا فالن خشيت أن يتعدى غناك إليه أو: "الفقراء أراد أن جيلس إليه فقال



. أراد بالذين أوتوا العلم الذين قرؤوا القرآن: وقيل. عند اهللا تعاىل بالعلم واإلميان ال بالسبق إىل صدور اجملالس
يرفع اهللا هبا } لَْم َدَرجَاٍتَوالَِّذيَن أُوُتوا الِْع{الصحابة } َيْرفَعِ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم{ : وقال حيىي بن حيىي عن مالك

  .العامل والطالب للحق

ويف الصحيح أن عمر بن . والعموم أوقع يف املسألة وأوىل مبعىن اآلية، فريفع املؤمن بإميانه أوال مث بعلمه ثانيا: قلت
عن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يقدم عبداهللا بن عباس على الصحابة، فكلموا يف ذلك فدعاهم ودعاه، وسأهلم 

هو أجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلمه اهللا : فسكتوا، فقال ابن عباس} إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه َوالْفَْتُح{تفسري 
قدم عيينة بن حصن بن حذيفة : ويف البخاري عن عبداهللا بن عباس قال. ما أعلم منها إال ما تعلم: فقال عمر. إياه

قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب  بن بدر فنزل على ابن أخيه احلر بن
ويف صحيح مسلم أن نافع . }األعراف{احلديث وقد مضى يف آخر . جمالس عمر ومشاورته كهوال كانوا أو شبانا

ابن : من استعملته على أهل الوتادي؟ فقال: بن احلرث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال
إنه قارئ لكتاب اهللا وإنه : قال! فاستخلفت عليهم موىل: قال. موىل من موالينا: ومن ابن أبزى؟ قال: فقال. ىأبز

إن اهللا يرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به : "أما إن نبيكم صلى اهللا عليه وسلم قد قال: قال عمر. عامل بالفرائض
. والعلماء يف غري موضع من هذا الكتاب واحلمد هللا ومضى القول يف فضل العلم. وقد مضى أول الكتاب" آخرين

بني العامل والعابد مائة درجة بني كل درجتني حضر اجلواد املضمر : "وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
". فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب: "وعنه صلى اهللا عليه وسلم". سبعني سنة 

فأعظم مبنزلة هي واسطة بني " يشفع يوم القيامة ثالثة األنبياء مث العلماء مث الشهداء: "نه عليه الصالة والسالموع
خري سليمان عليه السالم بني العلم : وعن ابن عباس. النبوة والشهادة بشهادة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .واملال وامللك فاختار العلم فأعطي املال وامللك معه

ْم َوأَطَْهُر فَإِنْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا نَاَجْيُتمُ الرَُّسولَ فَقَدِّمُوا َبْيَن َيَدْي َنجَْواكُمْ َصَدقَةً ذَِلَك خَْيٌر لَكُ{] ١٢: [اآلية
  }لَْم َتجِدُوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم

  :فيه ثالث مسائل
نزلت بسبب أن : قال ابن عباس. ساررمت} نَاَجيُْتُم} {الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا نَاَجيُْتُم الرَّسُولَ َيا أَيَُّها{: قوله تعاىل -األوىل

املسلمني كانوا يكثرون املسائل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت شقوا عليه، فأراد اهللا عز وجل أن خيفف 
وقال . مث وسع اهللا عليهم باآلية اليت بعدها. ناسعن نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فلما قال ذلك كف كثري من ال

نزلت بسب أن قوما من املسلمني كانوا يستخلون النيب صلى اهللا عليه وسلم ويناجونه، فظن هبم قوم من : احلسن
املسلمني أهنم ينتقصوهنم يف النجوى، فشق عليهم ذلك فأمرهم اهللا تعاىل بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن 

: نزلت بسبب أن املنافقني واليهود كانوا يناجون النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقولون: ال زيد بن أسلموق. استخالفه
فكان ذلك يشق على املسلمني، ألن الشيطان كان يلقي . إنه أذن يسمع كل ما قيل له، وكان ال مينع أحدا مناجاته

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا َتنَاَجيُْتْم فَال {:  تبارك وتعاىلفأنزل اهللا: قال. يف أنفسهم أهنم ناجوه بأن مجوعا اجتمعت لقتاله
اآلمة، فلم ينتهوا فأنزل اهللا هذه اآلية، فأنتهى أهل الباطل عن النجوى، } َتَتنَاَجْوا بِالِْأثْمِ َوالُْعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَّسُولِ

أهل اإلميان وامتنعوا من النجوى، لضعف مقدرة كثري منهم ألهنم مل يقدموا بني يدي جنواهم صدقة، وشق ذلك على 
  .عن الصدقة فخفف اهللا عنهم مبا بعد اآلية



ويف هذا اخلرب عن زيد ما يدل على أن األحكام ال تترتب حبسب املصاحل، فإن اهللا تعاىل : قال ابن العريب -الثانية
  .ا وأطهرمث نسخه مع كونه خري} ذَِلكَ َخْيٌر لَكُْم وَأَطْهَُر{: قال

. وهذا رد على املعتزلة عظيم يف التزام املصاحل، لكن راوي احلديث عن زيد ابنه عبدالرمحن وقد ضعفه العلماء
  .واهللا أعلم. نص متواتر يف الرد على املعتزلة} ذَِلَك خَْيٌر لَكُْم َوأَطْهَُر{: واألمر يف قوله تعاىل

َيا أَيَُّها {ملا نزلت : عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال روى الترمذي عن علي بن علقمة األمناري -الثالثة
ما ترى : "سألته قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم} الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا نَاَجيُْتُم الرَّسُولَ فَقَدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَةً

قال " إنك لزهيد: "قال. شعرية: قلت" فكم: "قال. يقونهال يط: قلت" فنصف دينار : "قال. قلت ال يطيقونه" دينارا
: قال أبو عيسى. فيب خفف اهللا عن هذه األمة: قال. اآلية} أَأَْشفَقُْتْم أَنْ تُقَدُِّموا َبْيَن َيَديْ َنجَْواكُمْ َصَدقَاٍت{: فنزلت

: قال ابن العريب. من ذهب شعرية يعين وزن شعرية: هذا حديث حسن غريب إمنا نعرفه من هذا الوجه، ومعىن قوله
النظر يف املقدرات بالقياس، : والثانية . نسخ العبادة قبل فعلها: األوىل: وهذا يدل على مسألتني حسنتني أصوليتني

  .خالفا أليب حنيفة
أن أول من تصدق يف ذلك علي بن أيب : وقد روي عن جماهد. الظاهر أن النسخ إمنا وقع بعد فعل الصدقة: قلت

وذكر القشريي وغريه عن علي بن . روي أنه تصدق خبامت. اهللا عنه وناجى النيب صلى اهللا عليه وسلمطالب رضي 
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا {: يف كتاب اهللا آية ما عمل هبا أحد قبلي وال يعمل هبا أحد بعدي، وهي: ابن طالب أنه قال

كان ىل دينار فبعته، فكنت إذا ناجيت الرسول تصدقت بدرهم } ْي َنْجَواكُْم َصَدقَةًَناجَْيُتُم الرَُّسولَ فَقَدِّمُوا َبْيَن َيَد
: وكذلك قال ابن عباس} أَأَْشفَقُْتمْ أَنْ ُتقَدِّمُوا َبْيَن َيَدْي َنجَْواكُمْ َصَدقَاٍت{حىت نفد، فنسخت باآلية األخرى 

رضي اهللا عنه ثالثة لو كانت يل واحدة منهن كانت  لقد كانت لعلي: وقال ابن عمر. نسخها اهللا باآلية اليت بعدها
  .تزوجيه فاطمة، وإعطاؤه الراية يوم خيرب، وآية النجوى: أحب إيل من محر النعم

فَإِنَّ {يعين الفقراء } فَإِنْ لَْم َتجُِدوا{لقلوبكم من املعاصي } وَأَطْهَُر{أي من إمساكها } ذَِلَك َخْيٌر لَكُْم{: قوله تعاىل
  .}فُوٌر َرِحيٌماللََّه غَ

ُموا الصَّالةَ َوآتُوا أَأَْشفَقُْتْم أَنْ ُتقَدِّمُوا َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَاٍت فَإِذْ لَْم َتفَْعلُوا َوَتاَب اللَُّه َعلَْيكُْم فَأَِقي{] ١٣: [اآلية
  }الزَّكَاةَ َوأَِطيعُوا اللََّه َوَرسُولَُه َواللَُّه خَبٌِري بَِما َتْعَملُونَ

  :فيه مسألتان
خفتم، : أي أخبلتم بالصدقة، وقل} أَأَْشفَقُْتْم{: قال ابن عباس. استفهام معناه التقرير} أَأَْشفَقُْتْم{: قوله تعاىل: األوىل

قال } أَنْ تُقَدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَاٍت{أي خفتم وخبلتم بالصدقة وشق عليكم . واإلشفاق اخلوف من املكروه
ما : وقال ابن عباس. ما كان ذلك إال ليلة واحدة: وقال الكليب. إمنا كان ذلك عشر ليال مث نسخ: قاتل بن حيانم

  .واهللا أعلم. وكذا قال قتادة. بقي إال ساعة من النهار حىت نسخ
وهذا خطاب ملن وجد ما يتصدق . أي نسخ اهللا ذلك احلكم} فَإِذْ لَمْ َتفَْعلُوا َوتَاَب اللَُّه َعلَْيكُْم{: قوله تعاىل: الثانية

وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل، . فنسخت فرضية الزكاة هذه الصدقة} فَأَِقيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ{به 
وهذا يدل على أن أحدا مل يتصدق } فَإِذْ لَْم َتفَْعلُوا{: وما روي عن علي رضي اهللا عنه ضعيف، ألن اهللا تعاىل قال

وَاللَُّه َخبٌِري بَِما {يف سننه } َوَرسُولَُه َواللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ{يف فرائضه } َوأَِطيعُوا اللََّه َوَرُسولَُه{. واهللا أعلم. بشيء
  .}َتْعَملُونَ



َوال ِمْنُهْم َوَيْحِلفُونَ َعلَى الْكَِذبِ َوُهمْ  أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذيَن َتَولَّْوا قَْوماً غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم َما ُهْم ِمْنكُْم{] ١٤: [اآلية
  }َيْعلَُمونَ
  }أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َعذَاباً َشِديداً إِنَُّهْم َساَء َما كَانُوا َيْعَملُونَ{] ١٥: [اآلية
  }هٌِنياتََّخذُوا أَْيمَانَُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه فَلَُهْم َعذَاٌب ُم{] ١٦: [اآلية

َما ُهْم ِمْنكُمْ {هم املنافقون تولوا اليهود : قال قتادة} أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن تََولَّْوا قَْوماً غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم{: قوله تعاىل
ليس املنافقون من اليهود وال من املسلمني بل هم مذبذبون بني ذلك، وكانوا حيملون أخبار : يقول} َوال ِمْنُهْم

نزلت يف عبداهللا بن أيب وعبداهللا بن نبتل املنافقني، كان أحدمها جيالس النيب : قال السدي ومقاتل. سلمني إليهمامل
: صلى اهللا عليه وسلم مث يرفع حديثه إىل اليهود، فبينا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجرة من حجراته إذ قال

وكان أزرق أمسر قصريا  -فدخل عبداهللا بن نبتل " يطانيدخل عليكم اآلن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيين ش"
فقال له . فحلف باهللا ما فعل ذلك" عالم تشتمين أنت وأصحابك: "فقال عليه الصالة والسالم -خفيف اللحية 

وقال معناه ابن . فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا باهللا ما سبوه، فنزلت هذه اآلية" فعلت: "النيب صلى اهللا عليه وسلم
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم جالسا يف ظل شجرة قد كاد الظل يتقلص عنه إذ : روى عكرمة عنه، قال. اسعب
فنحن على ذلك إذ أقبل رجل أزرق، فدعا به النيب " جييئكم الساعة رجل أزرق ينظر إليكم نظر الشيطان: "قال

فمر فجاء هبم فحلفوا مجيعا أنه . يئك هبمدعين أج: قال" عالم تشتمين أنت وأصحابك: "صلى اهللا عليه وسلم فقال
واليهود مذكرون } ُهُم الَْخاِسُرونَ{: إىل قوله} َيْوَم َيْبعَثُُهُم اللَُّه َجِميعاً{: ما كان من ذلك شيء، فأنزل اهللا عز وجل

ـ  يف جهنم وهو الدرك } باً َشِديداًَعذَا{أي هلؤالء املنافقني } أََعدَّ اللَُّه لَُهْم} {َوغَِضبَ اللَُّه َعلَْيهِْم{يف القرآن ب
. يستجنون هبا من القتل} اتََّخذُوا أَْيَماَنُهْم ُجنَّةً{أي بئس األعمال أعماهلم } إِنَُّهمْ َساَء َما كَانُوا َيْعَملُونَ{. األسفل

وه جنة، فآمنت ألسنتهم أي إقرارهم اختذ. }الُْمَناِفقُونَ{بكسر اهلمزة هنا ويف } أَْيَمانَُهْم{وقرأ احلسن وأبو العالية 
َعْن َسبِيلِ {والصد املنع . يف الدنيا بالقتل ويف اآلخرة بالنار} فَلَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني{من خوف القتل، وكفرت قلوهبم 

أي بإلقاء األراجيف وتثبيط املسلمني : وقيل. يف قتلهم بالكفر ملا أظهروه من النفاق: وقيل. أي عن اإلسالم} اللَِّه
  .وختويفهم عن اجلهاد

  }نَلَْن تُْغنَِي َعنُْهْم أَْموَالُُهْم َوال أَْوالُدُهْم ِمَن اللَِّه َشْيئاً أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدو{] ١٧: [اآلية
ونَ أَنَُّهْم َعلَى َشْيٍء أَال إِنَُّهْم ُهمُ َيْوَم َيْبَعثُُهُم اللَُّه َجِميعاً فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم َوَيْحَسُب{] ١٨: [اآلية

  }الْكَاِذبُونَ
ُهمُ  اسَْتْحَوذَ َعلَْيهِمُ الشَّْيطَانُ فَأَْنَساُهْم ذِكَْر اللَِّه أُولَِئَك حِْزُب الشَّْيطَاِن أَال إِنَّ ِحْزَب الشَّْيطَاِن{] ١٩: [اآلية

  }الَْخاِسُرونَ
قال املنافقون إن : وقال مقاتل. أي من عذابه شيئا} أَمَْوالُُهْم َوال أَْوالدُُهْم ِمَن اللَِّه َشْيئاً لَْن ُتْغنَِي َعنُْهْم{: قوله تعاىل

. حممدا يزعم أنه ينصر يوم القيامة، لقد شقينا إذا فواهللا لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأوالدنا وأموالنا إن كانت قيامة
وهذا أمر . اليوم} فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم{أي هلم عذاب مهني يوم يبعثهم } يعاًَيْوَم َيبَْعثُُهمُ اللَُّه َجِم{: فنزلت

وَاللَِّه رَبَِّنا َما كُنَّا {هو قوهلم : وقال ابن عباس. عجيب وهو مغالطتهم باليمني غدا، وقد صارت املعرف ضرورية
: وقيل. ظنوا أهنم ينفعهم يف اآلخرة: قال ابن زيد. بإنكارهم وحلفهم} وََيْحَسُبونَ أَنَُّهْم َعلَى َشْيٍء} {ُمْشرِِكَني

وعن بن عباس . واألول أظهر. ألهنم يف اآلخرة يعلمون احلق باضطرار} أَنَُّهْم َعلَى َشيٍْء{يف الدنيا } وََيْحَسُبونَ{



لقدرية مسودة وجهوهم مزرقة ينادي مناد يوم القيامة أين خصماء اهللا فتقوم ا: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أعينهم مائل شدقهم يسيل لعاهبم فيقولون واهللا ما عبدنا من دونك مشسا وال قمرا وال صنما وال وثنا، وال اختذنا من 

وََيْحَسُبونَ أَنَُّهْم َعلَى َشْيٍء {أتاهم الشرك من حيث ال يعلمون، مث تال ! صدقوا واهللا: قال ابن عباس" . دونك إهلا
  .ثالثا. هم واهللا القدرية} نَُّهْم ُهُم الْكَاِذُبونَأَال إِ

وقال . قوي عليهم: وقيل. أي غلب واستعلى، أي بوسوسته يف الدنيا} اْسَتحَْوذَ َعلَْيهُِم الشَّْيطَانُ{: قوله تعاىل
ا أحوذ الشيء أي مجعه وضم بعضه إىل بعض، وإذ: يقال. وحيتمل رابعا أي مجعهم وضمهم. أحاط هبم: املفضل

  .مجعهم فقد غلبهم وقوي عليهم وأحاط هبم

والنسيان قد يكون مبعىن . زواجره يف النهي عن معصيته: وقيل. أي أوامره يف العمل بطاعته} فَأَْنَساُهْم ذِكَْر اللَِّه{
نَّ ِحْزبَ أَال إِ{طائفته ورهطه } أُولَِئَك ِحْزُب الشَّْيطَاِن{. الغفلة، ويكون مبعىن الترك، والوجهان حمتمالن هنا

  .يف بيعهم، ألهنم باعوا اجلنة جبهنم، وباعوا اهلدى بالضاللة} الشَّْيطَاِن ُهُم الَْخاِسُرونَ
  }إِنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّونَ اللََّه َوَرُسولَُه أُولَِئَك ِفي األَذَلَِّني{] ٢٠: [اآلية
  }لََّه قَوِيٌّ َعزِيٌزكََتبَ اللَُّه َألغِْلَبنَّ أََنا َوُرُسِلي إِنَّ ال{] ٢١: [اآلية

كََتبَ {أي من مجلة األذالء ال أذل منهم } أُولَِئَك ِفي اَألذَلَِّني{. تقدم} إِنَّ الَِّذيَن ُيحَادُّونَ اللََّه َوَرُسولَُه{: قوله تعاىل
توكيد } أنا{. ل كتب مبعىن قا: الفراء. كتب يف اللوح احملفوظ، عن قتادة: وقيل. أي قضى اهللا ذلك} اللَُّه َألغِْلَبنَّ

قال مقاتل قال . من بعث منهم باحلرب فإنه غالب باحلرب، ومن بعث منمهم باحلجة فإنه غالب باحلجة} َوُرُسِلي{
فارس والروم، فقال عبداهللا . لئن فتح اهللا لنا مكة والطائف وخيرب وما حوهلن رجونا أن يظهرنا اهللا على: املؤمنون

واهللا إهنم ألكثر عددا، وأشد بطشا من أن ! فارس مثل القرى اليت غلبتم عليها؟أتظنون الروم و: بن أيب ابن سلول
إِنَُّهْم لَُهمُ . َولَقَْد َسَبقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعبَاِدَنا الْمُْرَسِلَني{: نظريه. }َألغِْلَبنَّ أََنا َوُرُسِلي{: تظنوا فيهم ذلك، فنزلت

  .}غَاِلُبونََوإِنَّ جُْنَدَنا لَُهُم الْ. الْمَْنُصوُرونَ
ُهمْ أَْو أَْبَناَءُهمْ ال َتجُِد قَْوماً ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ يَُوادُّونَ َمْن َحادَّ اللََّه َوَرسُولَُه َولَْو كَانُوا آَباَء{] ٢٢: [اآلية

وَأَيَّدَُهْم بِرُوحٍ ِمْنُه وَُيْدِخلُُهمْ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها  أَْو إِخَْواَنُهْم أَْو َعشَِريتَُهْم أُولَِئَك كََتَب ِفي قُلُوبِهُِم اِألَميانَ
  }الُْمفِْلُحونَ اَألْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئكَ ِحْزبُ اللَِّه أَال إِنَّ حِْزَب اللَِّه ُهُم

  :فيه مسألتان
} َمْن حَادَّ اللََّه َوَرُسولَُه{أي حيبون ويوالون } َتجُِد قَْوماً ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ ُيَوادُّونَ ال{: قوله تعاىل -األوىل
نزلت يف عبداهللا بن عبداهللا بن أيب، جلس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال السدي} َولَْو كَانُوا آَباَءُهْم{تقدم 

باهللا يا رسول اهللا ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أيب، لعل اهللا : ليه وسلم ماء، فقال لهفشرب النيب صلى اهللا ع
هي فضلة من شراب النيب صلى اهللا عليه وسلم : ما هذا؟ فقال: يطهر هبا قلبه؟ فأفضل له فأتاه هبا، فقال له عبداهللا

فغضب وجاء إىل .  ببول أمك فإنه أطهر منهافهال جئتين: فقال له أبوه. جئتك هبا تشرهبا لعل اهللا يطهر قلبك هبا
بل : "أما أذنت يل يف قتل أيب؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم! يا رسول اهللا: النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال

حدثت أن أبا قحافة سب النيب صلى اهللا عليه وسلم فصكه أبو بكر ابنه : وقال ابن جريج". ترفق به وحتسن إليه
: فقال" أو فعلته، ال تعد إليه: "نها على وجهه، مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له، فقالصكة فسقط م

نزلت يف أيب عبيدة بن اجلراح، قتل أباه : وقال ابن مسعود. والذى بعثك باحلق نبيا لو كان السيف مين قريبا لقتلته



تصدى أليب عبيدة وأبوعبيدة حييد عنه، فلما أكثر قصد وكان اجلراح ي. يوم بدر: عبداهللا بن اجلراح يوم أحد وقيل
: قال الواقدي. اآلية} ال َتجُِد قَْوماً ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ {: إليه أبو عبيدة فقتله، فأنزل اهللا حني قتل أباه

} أَْو أَْبَناَءُهْم{. من قبل اإلسالمتويف أبوه : ولقد سألت رجاال من بين احلرث بن فهر فقالوا. كذلك يقول أهل الشام
متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم : "يعين أبا بكر دعا ابنه عبداهللا إىل الرباز يوم بدر، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  يعين مصعب بن عمري قتل أخاه عبيد بن عمري} أَْو إِخَْواَنُهْم{". أنك عندي مبنزلة السمع والبصر

يعين عمر بن اخلطاب قتل خاله العاص بن هشام بن املغرية يوم بدر، وعال ومحزة قتال عتبة } َعِشَريتَُهْم أَْو{. يوم بدر
إن اآلية نزلت يف حاطب بن أيب بلتعة، ملا كتب إىل أهل مكة مبسري النيب صلى اهللا : وقيل. وشيبة والوليد يوم بدر

بني أن اإلميان يفسد مبواالة الكفار . إن شاء اهللا تعاىل} ملمتحنةا{عليه وسلم عام الفتح، على ما يأيت بيانه أول سورة 
  .وإن كانوا أقارب

ال جتالس : قال أشهب عن مالك. استدل مالك رمحه اهللا من هذه اآلية على معاداة القدرية وترك جمالستهم -الثانية
  .}لَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ يَُوادُّونَ َمْن َحادَّ اللََّه َوَرسُولَُهال َتجُِد قَْوماً ُيْؤِمنُونَ بِال{: القدرية وعادهم يف اهللا، لقوله تعاىل

كانوا يرون أهنا نزلت يف من كان : وعن الثوري أنه قال. ويف معىن أهل القدر مجيع أهل الظلم والعدوان: قلت
وعن النيب . وتالها وعن عبدالعزيز بن أيب داود أنه لقي املنصور يف الطواف فلما عرفه هرب منه. يصحب السلطان

ال َتجُِد قَْوماً {" اللهم ال جتعل لفاجر عندي نعمة فإين وجدت فيما أوحيت: "صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول
من مل أي خلق يف قلوهبم التصديق، يعين } أُولَِئَك كََتَب ِفي قُلُوبِهُِم اِألَميانَ -إىل قوله  -ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ 

أي } فَاكُْتْبَنا َمعَ الشَّاِهِديَن{: جعل، كقوله تعاىل: وقيل. كتب أثبت، قاله الربيع بن أنس: وقيل. يوال من حاد اهللا
أي مجع، ومنه الكتيبة، أي مل يكونوا ممن يقول نؤمن ببعض } كََتَب{: وقيل} فََسأَكُْتُبَها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ{: وقوله. اجعلنا

مبعىن كتب اهللا وهو األجود، } اِألَميانَ{ونصب النون من } كََتَب{وقراءة العامة بفتح الكاف من  .ونكفر ببعض
على ما مل يسم فاعله } كََتَب{وقرأ أبو العالية وزر بن حبيش واملفضل عن عاصم } َوأَيََّدُهْم بُِروحٍ ِمنُْه{: لقوله تعاىل

بألف وكسر التاء على اجلمع، ورواها األعمش عن أيب } َعِشريََتُهْمأَو {وقرأ زر بن حبيش . برفع النون} اِألَميانَ{
وخص القلوب } يف ِفي ُجذُوعِ النَّْخلِ{أي على قلوهبم، كما يف قلوهبم } كََتَب ِفي قُلُوبِهُِم{: وقيل. بكر عن عاصم

  وقال. ر منهوبنص: قواهم ونصرهم بروح منه، قال احلسن} وَأَيَّدَُهْم{. بالذكر ألهنا موضع اإلميان 

وقال . برمحة من اهللا: وقيل. بنور وإميان وبرهان وهدى: وقال ابن جريج. بالقرآن وحججه: الربيع بن أنس
أي } َوُيْدِخلُُهمْ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم{. أيدهم جبربيل عليه السالم: بعضهم
قال سعيد بن } أُولَِئَك حِْزُب اللَِّه أَال إِنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم الُْمفِْلُحونَ{فرحوا مبا أعطاهم } َوَرُضوا َعنُْه{هلم قبل أعما

يا : "من حزبك وحول عرشك؟ فأوحى اهللا إليه! إهلي: أيب سعيد اجلرجاين عن بعض مشاخيه، قال داود عليه السالم
  ".هبم، السليمة أكفهم، أولئك حزيب وحول عرشيداود الغاضة أبصارهم، النقية قلو
  ختمت واحلمد هللا سورة اجملادلة

  اجمللد الثامن عشر
  سورة احلشر



  من الطبعة ١٨اجلزء 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  سورة احلشر
  مقدمة السورة

والنار والعرش  من قرأ سورة احلشر مل يبق شيء من اجلنة: "روى ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
والكرسي والسموات واألرض واهلوام والريح والسحاب والطري والدواب والشجر واجلبال والشمس والقمر 

وخرج الثعاليب عن . خرجه الثعليب". فإن مات من يومه أو ليلته مات شهيدا. واملالئكة إال صلوا عليه واستغفروا له
لَْو أَْنَزلَْنا َهذَا الْقُْرآنَ {من قرأ آخر سورة احلشر : "يه وسلم قاليزيد الرقاشي عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عل

قال رسول اهللا : وروى الترمذي عن معقل بن يسار قال". فمات من ليلته مات شهيدا -إىل آخرها  -} َعلَى َجَبلٍ
الرجيم وقرأ ثالث من قال حني يصبح ثالث مرات أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان : "صلى اهللا عليه وسلم

آيات من آخر سورة احلشر وكل اهللا به سبعني ألف ملك يصلون عليه حىت ميسي وإن مات يف يومه مات شهيدا 
  .حديث حسن غريب: قال". ومن قرأها حني ميسي فكذلك

  }َسبَّحَ ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم{] ١: [اآلية
  .تقدم
جُوا َوظَنُّوا ُهَو الَِّذي أَخَْرَج الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ ِمْن ِديَارِِهْم َألوَّلِ الَْحْشرِ َما ظََننُْتْم أَنْ َيْخُر{] ٢: [اآلية

وا َوقَذََف ِفي قُلُوبِهِمُ الرُّْعبَ ُيْخرُِبونَ ُبُيوتَُهْم بِأَْيِديهِمْ أَنَُّهْم َمانِعَُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن اللَِّه فَأََتاُهُم اللَُّه ِمْن َحْيثُ لَْم َيحَْتِسُب
  }َوأَْيِدي الُْمؤِْمنَِني فَاْعَتبُِروا َيا أُوِلي األَْبَصارِ

  }ُهوَ الَِّذي أَْخَرَج الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ِمْن ِدَيارِِهْم ألَوَّلِ الَْحْشرِ{: قوله تعاىل
  :ه ثالث مسائل في

قلت البن : قال سعيد بن جبري} ُهَو الَِّذي أَخَْرَج الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ ِمْن دَِيارِِهْم{: قوله تعاىل -األوىل
قل سورة النضري؛ وهم رهط من اليهود من ذرية هارون عليه السالم، نزلوا املدينة يف : سورة احلشر؟ قال: عباس

  .رائيل انتظارا حملمد صلى اهللا عليه وسلم، وكان من أموهم ما نص اهللا عليهفنت بين إس
حشران يف الدنيا وحشران يف اآلخرة؛ : احلشر اجلمع؛ وهو على أربعة أوجه} َألوَّلِ الَْحشْرِ{: قوله تعاىل -الثانية

قال } ْن أَْهلِ الِْكتَابِ ِمْن ِديَارِِهْم ألَوَّلِ الَْحشْرُِهَو الَِّذي أَْخَرجَ الَِّذيَن كَفَُروا ِم{ : أما الذي يف الدنيا فقوله تعاىل
كانوا من سبط مل يصبهم جالء، وكان اهللا عز وجل قد كتب عليهم اجلالء؛ فلوال ذلك لعذهبم يف الدنيا : الزهري

هذه من شك أن احلشر يف الشام فليقرأ : قال ابن عباس وعكرمة. وكان أول حشر حشروا يف الدنيا إىل الشام
هذا : قال قتادة". إىل أرض احملشر: "قالوا إىل أين؟ قال" اخرجوا: "اآلية، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلم

إهنم أخرجوا إىل خيرب، : وقيل. هم أول من حشر من أهل الكتاب وأخرج من دياره: قال ابن عباس. أول احملشر
إىل خيرب، وآخره إخراج عمر رضي اهللا عنه إياهم من خيرب إىل  إخراجهم من حصوهنم} ألَوَّلِ الَْحشْرِ{وأن معىن 

  :وأما احلشر الثاين. وقيل تيماء وأرحياء، وذلك بكفرهم ونقض عهدهم. جند وأذرعات

تأيت نار حتشر الناس من املشرق إىل املغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل : قال قتادة. فحشرهم قرب القيامة
وحنوه روى ". كتاب التذكرة"وهذا ثابت يف الصحيح، وقد ذكرناه يف . منهم من ختلفمعهم حيث قالوا، وتأكل 



: قال. احلشر يوم القيامة حشر اليهود: قلت ملالك هو جالؤهم من ديارهم؟ فقال يل: ابن وهب عن مالك قال
قال ابن . م بذلكوأجلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليهود إىل خيرب حني سئلوا عن املال فكتموه؛ فاستحله

. للحشر أول ووسط وآخر؛ فاألول إجالء بين النضري، واألوسط إجالء خيرب، واآلخر حشر يوم القيامة: العريب
  .حكاه الثعليب. بنو قريظة ما حشروا ولكنهم قتلوا: وخالفه بقية املفسرين وقالوا. هم بنو قريظة: وعن احلسن

رب على اجلالء من ديارهم من غري شيء ال جيور اآلن، وإمنا كان ذلك ومصاحلة أهل احل: قال الكيا الطربي -الثالثة
  .واآلن فال بد من قتاهلم أو سبيهم أو ضرب اجلزية عليهم. يف أول اإلسالم مث نسخ

. يريد لعظم أمر اليهود ومنعتهم وقوهتم يف صدور املسلمني، واجتماع كلمتهم} َما ظََننُْتْم أَنْ َيخُْرُجوا{: قوله تعاىل
وكانوا أهل . أي من أمره} ِمَن اللَِّه{. هي الوطيح والنطاة والسالمل والكتيبة: قيل} َوظَنُّوا أَنَُّهْم مَانَِعتُُهْم ُحصُونُُهْم{

ِمْن حَْيثُ لَمْ {. أي أمره وعذابه} فَأََتاُهمُ اللَُّه{. وحصون منيعة؛ فلم مينعهم شيء منها -أي سالح كثري  -حلقة 
بقتل كعب بن األشرف؛ قال } ِمْن حَْيثُ لَْم َيحَْتِسبُوا{: وقيل. من حيث مل يعلموا: وقيل. مل يظنواأي } َيحَْتِسبُوا

  .ابن جريج والسدي وأبو صاحل
بقتل سيدهم كعب بن األشرف؛ وكان الذي قتله هو حممد بن مسلمة وأبو } قَذََف ِفي قُلُوبِهُِم الرُّْعَب{: قوله تعاىل

وعباد بن بشر بن وقش، واحلارث  -وكان أخا كعب بن األشرف من الرضاعة  -وقش  نائلة سلكان بن سالمة بن
: ويف الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. وخربه مشهور يف السرية. بن أوس بن معاذ، وأبو عبس بن جرب

وهذه . نضريفكيف ال ينصر به مسرية ميل من املدينة إىل حملة بين ال" نصرت بالرعب بني يدي مسرية شهر"
  .خصيصى حملمد صلى اهللا عليه وسلم دون غريه

وقرأ السلمي واحلسن ونصر بن . قراءة العامة بالتخفيف من أخرب؛ أي يهدمون} ُيْخرُِبونَ ُبُيوَتُهْم{: قوله تعاىل
تشديد ألن إمنا اخترت ال: قال أبو عمرو. بالتشديد من التخريب} ُيخْرُِبونَ{عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو 

: اإلخراب ترك الشيء خرابا بغري ساكن، وبنو النضر مل يتركوها خرابا وإمنا خربوها باهلدم؛ يؤيده قوله تعاىل
وحكى . التحريب واإلخراب مبعىن واحد، والتشديد مبعىن التكثري: وقال آخرون} بِأَْيِديهِْم َوأَْيِدي الُْمْؤِمنَِني{

. واختار أبو عبيد وأبو حامت األوىل. بان؛ حنو أخربته وخربته وأفرحته وفرحتهأن معىن فعلت وأفعلت يتعاق: سيبويه
كان املؤمنون خيربون من خارج ليدخلوا، واليهود خيربون من داخل ليبنوا به ما خرب من : قال قتادة والضحاك

: ا ظهر يوم بدر قالوافروي أهنم صاحلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أال يكونوا عليه وال له؛ فلم. حصنهم
فلما هزم املسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا، فخرج كعب بن . هو النيب الذي نعت يف التوراة، فال ترد له راية

األشرف يف أربعني راكبا إىل مكة، فخالفوا عليه قريشا عند الكعبة، فأمر عليه السالم حممد بن مسلمة األنصاري 
املوت أحب إلينا من ذلك؛ فتنادوا : فقالوا. اخرجوا من املدينة. ؛ فقال هلمفقتل كعبا غيلة مث صبحهم بالكتاب

استمهلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشرة أيام ليتجهزوا للخروج، فدس إليهم عبداهللا بن أيب : وقيل. باحلرب
فدربوا . لنخرجن معكماملنافق وأصحابه ال خترجوا من احلصن، فإن قاتلوكم فنحن معكم ال خنذلكم، ولئن أخرجتم 

على األزقة وحصنوها إحدى وعشرين ليلة، فلما قذف اهللا يف قلوهبم الرعب وأيسوا من نصر املنافقني طلبوا 
ملا صاحلهم النيب صلى : وقال الزهري وابن زيد وعروة بن الزبري.الصلح؛ فأىب عليهم إال اجلالء؛ على ما يأيت بيانه

ت اإلبل؛ كانوا يستحسنون اخلشبة والعمود فيهدمون بيوهتم وحيملون ذلك على اهللا عليه وسلم على أن هلم ما أقل
: وقال ابن عباس. كانوا خيربوهنا لئال يسكنها املسلمون بعدهم: وعن ابن زيد أيضا. إبلهم وخيرب املؤمنون باقيها



هم من أدبارها إىل كانوا كلما ظهر املسلمون على دار من دورهم هدموها ليتسع موضع القتال، وهم ينقبون دور
  اليت بعدها ليتحصنوا فيها، ويرموا

يف إخراب دواخلها وما فيها لئال } بِأَْيِديهِْم{وقال عكرمة . ليسدوا هبا أزقتهم: وقيل. باليت أخرجوا منها املسلمني
ت منازهلم كان: قال عكرمة. يف إخراب ظاهرها ليصلوا بذلك إليهم} أَْيِدي الُْمْؤِمنَِني{وبـ . يأخذه املسلمون

} ُيخْرُِبونَ ُبيُوَتُهْم{: وقيل. فخربوها من داخل وخرهبا املسلمون من خارج" مزخرفة فحسدوا املسلمني أن يسكنوها
. يف تركهم هلا} بِأَْيِديهِْم{وقال أبو عمرو بن العالء . باملقاتلة؛ قال الزهري أيضا} وَأَْيِدي الُْمْؤِمنَِني{بنقض املواعدة 

التناول لإلفساد إذا كان باليد كان حقيقة، وإذا كان : قال ابن العريب. يف إجالئهم عنها} ُمْؤِمنَِنيأَْيِدي الْ{ وـب
  .بنقض العهد كان جمازا؛ إال أن قول الزهري يف اجملاز أمثل من قول أيب عمرو بن العالء

يا من عاين ذلك ببصره؛ : وقيل. واأللبابأي اتعظوا يا أصحاب العقول } فَاْعتَبُِروا َيا أُوِلي األَْبَصارِ{: قوله تعاىل
أنه سلط : ومن وجوهه. ومن مجلة االعتبار هنا أهنم اعتصموا باحلصون من اهللا فأنزهلم اهللا منها. فهو مجع للبصر

ويف . ومن مل يعترب بغريه اعترب يف نفسه. أهنم هدموا أمواهلم بأيديهم: ومن وجوهه أيضا. عليهم من كان ينصرهم
  ".السعيد من وعظ بغريه: "حيحةاألمثال الص

  }َولَْوال أَنْ كََتبَ اللَُّه َعلَْيهُِم الَْجالَء لََعذَّبَُهْم ِفي الدُّْنَيا وَلَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَاُب النَّارِ{] ٣: [اآلية
  }لََّه َشدِيُد الْعِقَابِذَِلَك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرُسولَُه َوَمْن ُيَشاقِّ اللََّه فَإِنَّ ال{] ٤: [اآلية

أي لوال أنه قضى أنه سيجليهم عن دارهم وأهنم يبقون مدة فيؤمن } َولَْوال أَنْ كََتَب اللَُّه َعلَْيهِمُ الَْجالَء{: قوله تعاىل
الوطن  واجلالء مفارقة. أي بالقتل والسيب كما فعل ببين قريظة} لََعذَّبَُهْم ِفي الدُّْنيَا{. بعضهم ويولد هلم من يؤمن

والفرق بني اجلالء واإلخراج وإن كان معنامها يف اإلبعاد واحدا من . جال بنفسه جالء، وأجاله غريه إجالء: يقال
  أن اجلالء ما كان مع األهل والولد، واإلخراج قد يكون مع بقاء: أحدمها: وجهني

: قوله تعاىل. وجلماعة؛ قاله املاوردي أن اجلالء ال يكون إال جلماعة، واإلخراج يكون لواحد: الثاين. األهل والولد
قرأ طلحة بن مصرف } ُيَشاقِّ اللََّه{. أي عادوه وخالفوا أمره} بِأَنَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرُسولَُه{أي ذلك اجلالء } ذَِلَك{

  .، وأدغم الباقون"األنفال"بإظهار التضعيف كاليت يف } ُيشَاقِّ اللََّه{وحممد بن السميقع 
  }َما قَطَْعُتْم ِمْن ِليَنةٍ أَْو َتَركُْتُموَها قَاِئَمةً َعلَى أُُصوِلَها فَبِإِذِْن اللَِّه َولُِيْخزَِي الْفَاِسِقَني{ ٥: اآلية

  :فيه مخس مسائل
وذلك أن . أي شيء قطعتم: ؛ كأنه قال} قَطَعُْتْم{يف حمل نصب بـ } مَا} {َما قَطَعُْتْم ِمْن ِليَنٍة{: قوله تعاىل: األوىل

حني نقضوا العهد مبعونة قريش عليه  -وهي البويرة  -النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل على حصون بين النضري 
إهنم قطعوا من خنيلهم : واختلفوا يف عدد ذلك؛ فقال قتادة والضحاك. يوم أحد، أمر بقطع خنيلهم وإحراقها

وكان ذلك عن إقرار رسول اهللا صلى . رقوا خنلةإهنم قطعوا خنلة وأح: وقال حممد بن إسحاق. وأحرقوا ست خنالت
فشق ذلك عليهم فقالوا وهم يهود أهل . اهللا عليه وسلم أو بأمره؛ إما إلضعافهم هبا وإما لسعة املكان بقطعها

يا حممد، ألست تزعم أنك نيب تريد الصالح، أفمن الصالح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت : الكتاب
ووجد املؤمنون يف . باحة الفساد يف األرض؟ فشق ذلك على النيب صلى اهللا عليه وسلمفيما أنزل اهللا عليك إ

فنزلت اآلية . أقطعوا لنغيظهم بذلك: وقال بعضهم. ال تقطعوا مما أفاء اهللا علينا: أنفسهم حىت اختلفوا؛ فقال بعضهم



وقال شاعرهم مساك اليهودي . اهللا بتصديق من هنى عن القطع وحتليل من قطع من اإلمث، وأخرب أن قطعه وتركه بإذن
  :يف ذلك

  على عهد موسى ومل نصدف... ألسنا ورثنا الكتاب احلكيم 
  بسهل هتامة واألخيف... وأنتم رعاء لشاء عجاف 
  لدى كل دهر لكم جمحف... ترون الرعاية جمدا لكم 

  عن الظلم واملنطق املؤنف... فيا أيها الشاهدون انتهوا 
  يدلن من العادل املنصف... ور لعل الليايل وصرف الزه
  وعقر النخيل ومل تقطف... بقتل النضري وإجالئها 
  :فأجابه حسان بن ثابت

  وليس هلم ببلدهتم نصري... تفاقد معشر نصروا قريشا 
  وهم عمي عن التوراة بور... مهو أوتوا الكتاب فضيعوه 

  بتصديق الذي قال النذير... كفرمت بالقران وقد أبيتم 
  حريق بالبويرة مستطري... سراة بين لوي وهان على 

  :فأجابه أبو سفيان بن احلارث بن عبداملطلب
  وحرق يف نواحيها الشعري... أدام اهللا ذلك من صنيع 

  وتعلم أي أرضينا تصري... ستعلم أينا منها بنزه 
  لقالوا ال مقام لكم فسريوا... فلو كان النخيل هبا ركابا 

اهللا عليه وسلم إليهم يف ربيع األول أول السنة الرابعة من اهلجرة، وحتصنوا منه يف  كان خروج النيب صلى -الثانية
ودس عبداهللا بن أيب ابن سلول ومن معه من . احلصون، وأمر بقطع النخل وإحراقها، وحينئذ نزل حترمي اخلمر

فلما جاءت . كم؛ فاغتروا بذلكإنا معكم، وإن قوتلنا قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا مع: املنافقني إىل بين النضري
  احلقيقة خذلوهم وأسلموهم وألقوا بأيديهم، وسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكف عن

دمائهم وجيليهم؛ على أن هلم ما محلت اإلبل من أمواهلم إال السالح، فاحتملوا كذلك إىل خيرب، ومنهم من سار إىل 
فدانت . برهم؛ كحيي بن أخطب، وسالم بن أيب احلقيق، وكنانة بن الربيعوكان ممن سار منهم إىل خيرب أكا. الشام

  هلم خيرب
. ثبت يف صحيح مسلم وغريه عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطع خنل بين النضري وحرق -الثالثة

  :وهلا يقول حسان
  حريق بالبويرة مستطري... وهان على سراة بين لوي 

  .اآلية} قَطَْعُتْم ِمْن ِلينٍَةَما {:ويف ذلك نزلت 
: الثاين. أن ذلك جائز؛ قال يف املدونة: األول: واختلف الناس يف ختريب دار العدو وحتريقها وقطع مثارها على قولني

. وعليه يناظر أصحاب الشافعي. إن علم املسلمون أن ذلك هلم مل يفعلوا، وإن يئسوا فعلوا؛ قاله مالك يف الواضحة
وقد علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خنل بين النضري له؛ ولكنه قطع وحرق . والصحيح األول: ابن العريب

وإتالف بعض املال لصالح باقيه مصلحة جائزة شرعا، . ليكون ذلك نكاية هلم ووهنا فيهم حىت خيرجوا عنها



  .مقصودة عقال
وإن كان : وقاله الكيا الطربي قال. د مصيبإن يف هذه اآلية دليال على أن كل جمته: قال املاوردي -الرابعة

االجتهاد يبعد يف مثله مع وجود النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرهم، وال شك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وهذأ باطل؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن العريب. وسلم وأي ذلك وسكت؛ فتلقوا احلكم من تقريره فقط

، وال اجتهاد مع حضور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا يدل على اجتهاد النيب صلى اهللا وسلم كان معهم
عليه وسلم فيما مل ينزل عليه؛ أخذا بعموم األذية للكفار، ودخوال يف اإلذن للكل ملا يقضي عليهم باالجتياح 

  .}َولُِيخْزَِي الْفَاِسقَِني{: والبوار؛ وذلك قوله تعاىل
النخل كله إال العجوة؛ قاله الزهري ومالك وسعيد : األول: لف يف اللينة ما هي؛ على أقوال عشرةاخت -اخلامسة

  وعن ابن عباس وجماهد. بن جبري وعكرمة واخلليل

: وعن الثوري. أهنا لون من النخل: وعن ابن عباس أيضا. أهنا النخل كله، ومل يستثنوا عجوة وال غريها: واحلسن
إهنا العجوة : وقال جعفر بن حممد. أهنا مجيع ألوان التمر سوى العجوة والربين: أيب عبيدةوعن . أهنا كرام النخل

وكانت العجوة أصل . الفحل: والعتيق. وذكر أن العتيق والعجوة كانتا مع نوح عليه السالم يف السفينة. خاصة
اللون، متره : خل يقال لتمرههي ضرب من الن: وقيل. اإلناث كلها فلذلك شق على اليهود قطعها؛ حكاه املاوردي

. أجود التمر، وهو شديد الصفرة، يرى نواه من خارجه ويغيب فيه الضرس؛ النخلة منها أحب إليهم من وصيف
  :وأنشد األخفش . هي النخلة القريبة من األرض: وقيل

  بفراق األحباب من فوق لينه... قد شجاين احلمام حني تغىن 
  :ومنه قول الشاعر. ألني من النخلة إن اللينة الفسيلة؛ ألهنا: وقيل

  مث حفوا النخيل باآلجام... غرسوا لينها مبجرى معني 
  :إن اللينة األشجار كلها للينها باحلياة؛ قال ذو الرمة: وقيل

  ندى ليله يف ريشه يترقرق... طراق اخلوايف واقع فوق لينه 
يقولون ال تنتفخ املوائد حىت توجد األلوان؛ يعنون وأهل املدينة : قال. أهنا الدقل؛ قال األصمعي: والقول العاشر

: الثاين. أهنما أعرف ببلدمها وأشجارمها: أحدمها: والصحيح ما قال الزهري ومالك لوجهني: قال ابن العريب. الدقل
أن االشتقاق يعضده، وأهل اللغة يصححونه؛ فإن اللينة وزهنا لونة، واعتلت على أصوهلم قالت إىل لينة فهي لون، 

وقيل لينة أصلها لونة فقلبت . ألجل اهلاء" بكسرها"وبركه " بفتح الباء"فإذا دخلت اهلاء كسر أوهلا؛ كربك الصدر 
  :ليان؛ قال امرؤ القيس يصف عنق فرسه: وقيل. ومجع اللينة لني. الواو ياء النكسار ما قبلها

  أضرم فيها الغوي السعر... وسالفة كسحوق الليان 

هي من اللون : واختلف يف اشتقاقها؛ فقيل: املهدوي. يت لينة اشتقاقا من اللون ال من اللنيإمنا مس: وقال األخفش
أي " ما قطعتم من لينة وال تركتم قوماء على أصوهلا"وقرأ عبداهللا . أصلها لينة من الن يلني: وقيل. وأصلها لونة

قوماء "وقرئ . املعىن مل تقطعوها" ى أصوهلاما قطعتم من لينة أو تركتموها قوما عل"وقرأ األعمش. قائمة على سوقها
وقرئ . اكتفي فيه بالضمة عن الواو: والثاين . أنه مجع أصل؛ كرهن ورهن: أحدمها: وفيه وجهان". على أصلها

ر به أي ليذل اليهود الكفا} َولُِيخْزَِي الْفَاِسقَِني{أي بأمره } فَبِإِذِْن اللَِّه{". ما"ذهابا إىل لفظ " قائما على أصوله"
  .وبنبيه وكتبه



طُ ُرُسلَُه َعلَى َمْن َوَما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه مِْنُهْم فََما أَْوجَفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َوال رِكَابٍ وَلَِكنَّ اللََّه ُيَسلِّ{] ٦: [اآلية
  }َيَشاُء وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر

يلِ َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه َوِللرَُّسولِ وَِلِذي الْقُرَْبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكنيِ وَاْبنِ السَّبِ َما أَفَاَء اللَُّه{] ٧: [اآلية
وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َشدِيدُ  كَْي ال َيكُونَ دُولَةً َبْيَن الْأَغْنَِياِء ِمْنكُْم َوَما آَتاكُُم الرَّسُولُ فَُخذُوُه َوَما نََهاكُْم َعْنُه فَاْنَتهُوا

  }الِْعقَابِ
فََما {. من أموال بين النضري} َعلَى َرسُولِِه{يعين ما رده اهللا تعاىل } َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمْنُهْم{: قوله تعاىل

وجف الفرس إذا أسرع، وأوجفته : يقال اإليضاع يف السري وهو اإلسراع؛: واإلجياف. أوضعتم عليه} أَْوَجفُْتْم َعلَْيِه
  :أنا أي حركته وأتعبته؛ ومنه قول متيم بن مقبل

  عن الركب أحيانا إذا الركب أوجفوا... مذاويد بالبيض احلديث صقاهلا 
  مل تقطعوا إليها شقة وال لقيتم هبا حربا: يقول. والركاب اإلبل، واحدها راحلة

فمشوا إليها مشيا ومل يركبوا خيال وال إبال؛ إال النيب . يلني؛ قاله الفراءوال مشقة؛ وإمنا كانت من املدينة على م
فسأل . صلى اهللا عليه وسلم فإنه ركب مجال وقيل محارا خمطوما بليف، فافتتحها صلحا وأجالهم وأخذ أمواهلم

. اآلية} وِلِه مِْنُهْم فََما أَْوَجفُْتْم َعلَْيِهَوَما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُس{: املسلمون النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقسم هلم فنزلت
فجعل أموال بين النضري للنيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة يضعها حيث شاء؛ فقسمها النيب صلى اهللا عليه وسلم بني 

بو ورواه ابن وهب عن مالك؛ ومل يعط األنصار منها شيئا إال ثالثة نفر حمتاجني؛ منهم أ: قال الواقدي. املهاجرين
: ويقال. إمنا أعطى رجلني، سهال وأبا دجانة: وقيل. دجانة مساك بن خرشة، وسهل بن حنيف، واحلارث بن الصمة

سفيان : ومل يسلم من بين النضري إال رجالن. أعطى سعد بن معاذ سيف بن أيب احلقيق، وكان سيفا له ذكر عندهم
  .بن عمري، وسعد بن وهب؛ أسلما على أمواهلما فأحرزاها

كانت أموال بين النضري مما أفاء اهللا على رسوله مما مل يوجف عليه املسلمون خبيل : صحيح مسلم عن عمر قال ويف
وال ركاب، وكانت للنيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي جيعله يف الكراع 

اقض بيين وبني هذا الكاذب اآلمث : -هللا عنهما رضي ا -وقال العباس لعمر . والسالح عدة يف سبيل اهللا تعاىل
أتعلمان أن : فقال عمر. فيما أفاء اهللا على رسوله من أموال بين النضري -يعين عليا رضي اهللا عنه  -الغادر اخلائن 

إن اهللا عز وجل كان خص رسوله : قال عمر. قاال نعم" ال نورث ما تركناه صدقة: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه {: قال. ى اهللا عليه وسلم خباصة ومل خيصص هبا أحدا غريهصل

فقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينكم أموال بين النضري، " ما أدري هل قرأ اآلية اليت قبلها أم ال"} َوِللرَّسُولِ
م وال أخذها دونكم حىت بقي هذا املال؛ فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأخذ منه فواهللا ما استأثرها عليك

ملا ترك بنو النضري ديارهم وأمواهلم طلب : وقيل. نفقة سنة، مث جيعل ما بقي أسوة املال احلديث بطوله، خرجه مسلم
رى مث بعض القتال؛ ألهنم حوصروا أياما املسلمون أن يكون هلم فيها حظ كالغنائم؛ فبني اهللا تعاىل أهنا يفء وكان ج

  وقاتلوا وقتلوا،

ومل يكن قتال على التحقيق؛ بل جرى مبادئ القتال وجرى احلصار، وخص اهللا تلك . مث صاحلوا على اجلالء
اعلمهم اهللا تعاىل وذكرهم أنه إمنا نصر رسول صلى اهللا عليه : وقال جماهد. األموال برسوله صلى اهللا عليه وسلم

ويف هذا بيان أن . أي من أعدائه} وَلَِكنَّ اللََّه ُيَسلِّطُ ُرُسلَُه َعلَى َمْن َيَشاُء{. ونصرهم بغري كراع وال عدةوسلم 



  .تلك األموال كانت خاصة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دون أصحابه
هي قريظة والنضري، ومها باملدينة : قال ابن عباس} َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى{: قوله تعاىل -الثانية

وبني أن يف ذلك املال الذي . وقرى عرينة وينبع جعلها اهللا لرسوله. وفدك، وهي على ثالثة أيام من املدينة وخيرب
هل وقد تكلم العلماء يف هذه اآلية واليت قبلها، . خصه بالرسول عليه السالم سهمانا لغري الرسول نظرا منه لعباده

َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن {: إن قوله تعاىل: معنامها واحد أو خمتلف، واآلية اليت يف األنفال؛ فقال قوم من العلماء
وكان يف أول . منسوخ مبا يف سورة األنفال من كون اخلمس ملن مسي له، واألمخاس األربعة ملن قاتل} أَْهلِ الْقَُرى

وهذا قول يزيد بن رومان وقتادة . على هذه األصناف وال يكون ملن قاتل عليها شيءاإلسالم تقسم الغنيمة 
إمنا غنم بصلح من غري إجياف خيل وال ركاب؛ فيكون ملن مسى اهللا تعاىل فيه : وقال قوم. وحنوه عن مالك. وغريمها

: وقال معمر. صاحل املسلمنيفيئا واألوىل للنيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة، إذا أخذ منه حاجته كان الباقي يف م
الغنيمة يف سورة : والثالثة. هي اجلزية واخلراج لألصناف املذكورة فيه: والثانية. للنيب صلى اهللا عليه وسلم: األوىل

إن معىن اآليتني واحد؛ أي ما حصل من أموال الكفار بغري قتال قسم : وقال قوم منهم الشافعي. األنفال للغامنني
سهم لرسول اهللا : وكان اخلمس الباقي على مخسة أسهم. بعة منها للنيب صلى اهللا عليه وسلمعلى مخسة أسهم؛ أر

ألهنم منعوا الصدقة فجعل هلم حق  -وهم بنو هاشم وبنو املطلب  -صلى اهللا عليه وسلم أيضا وسهم لذوي القرىب 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأما بعد وفاة ر. وسهم البن السبيل. وسهم للمساكني. وسهم لليتامى. يف الفيء

فالذي كان من ألفيء لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصرف عند الشافعي يف قول إىل اجملاهدين املترصدين للقتال 
  يف الثغور؛ ألهنم القائمون

ر يصرف إىل مصاحل املسلمني من سد الثغور وحفر األهنا: ويف قول آخر له. مقام الرسول عليه الصالة والسالم
فأما السهم الذي كان له من مخس الفيء والغنيمة . وبناء القناطر؛ يقدم األهم فاألهم، وهذا يف أربعة أمخاس الفيء

ليس يل من : "فهو ملصاحل املسلمني بعد موته صلى اهللا عليه وسلم بال خالف؛ كما قال عليه الصالة والسالم
  ".األنفال"ل فيه يف سورة وقد مضى القو". غنائمكم إال اخلمس واخلمس مردود فيكم

إنا : "وكذلك ما خلفه من املال غري موروث، بل هو صدقة يصرف عنه إىل مصاحل املسلمني؛ كما قال عليه السالم
َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى {: كان مال الفيء لنبيه صلى اهللا عليه وسلم، لقوله تعاىل: وقيل". ال نورث ما تركناه صدقة

يه؛ غري أنه كان ال يتأثل ماال، إمنا كان يأخذ بقدر حاجة عياله ويصرف الباقي يف مصاحل فأضافه إل} َرسُوِلِه
ُهوَ {: ال إشكال أهنا ثالثة معان يف ثالث آيات؛ أما اآلية األوىل فهي قوله: قال القاضي أبو بكر بن العريب. املسلمني

َوَما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلهِ {: مث قال تعاىل} ْن ِدَيارِِهْم ِلأَوَّلِ الَْحشْرِالَِّذي أَْخَرَج الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ِم
  .يعين من أهل الكتاب معطوفا عليهم} ِمْنُهْم

إهنا كانت خالصة : يريد كما بينا؛ فال حق لكم فيه، ولذلك قال عمر} فََما أَْوَجفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َوال رِكَابٍ{
اآلية الثانية قوله .فهذه آية واحدة ومعىن متحد. هللا صلى اهللا عليه وسلم، يعين بين النضري وما كان مثلهالرسول ا
. وهذا كالم مبتدأ غري األول ملستحق غري األول} َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه َوِللرَُّسولِ{: تعاىل

الغنيمة، وال شك يف أنه معىن آخر باستحقاق ثان ملستحق آخر، بيد أن اآلية األوىل والثانية،  ومسى اآلية الثالثة آية
اشتركتا يف أن كل واحدة منهما تضمنت شيئا أفاءه اهللا على رسوله، واقتضت اآلية األوىل أنه حاصل بغري قتال، 

َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمْن أَْهلِ {: اىلواقتضت آية األنفال أنه حاصل بقتال، وعريت اآلية الثالثة وهي قوله تع



هي ملحقة باألوىل، وهو : عن ذكر حصوله بقتال أو بغري قتال؛ فنشأ اخلالف من ها هنا، فمن طائفة قالت} الْقَُرى
  .مال الصلح كله وحنوه

ية األنفال اختلفوا؛ هل هي والذين قالوا أهنا ملحقة بآ. هي ملحقة بالثانية وهي آية األنفال: ومن طائفة قالت
ومعلوم أن . أو حمكمة؟ وإحلاقها بشهادة اهللا باليت قبلها أوىل؛ ألن فيه جتديد فائدة ومعىن -كما تقدم  -منسوخة 

وروى ابن وهب عن مالك . محل احلرف من اآلية فضال عن اآلية على فائدة متجددة أوىل من محله على فائدة معادة
بين النضري، مل يكن فيها مخس ومل يوجف عليها خبيل وال } ْوَجفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َوال رِكَابٍفََما أَ{: يف قوله تعاىل

. كانت صافية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقسمها بني املهاجرين وثالثة من األنصار؛ حسب ما تقدم. ركاب
: قال ابن العريب. هي قريظة، وكانت قريظة واخلندق يف يوم واحد} الْقَُرىَما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ {: وقوله

وهذا أقوى من . قول مالك إن اآلية الثانية يف بين قريظة، إشارة إىل أن معناها يعود إىل آية األنفال، ويلحقها النسخ
  .واهللا اعلم. دد حسب ما دللنا عليهوحنن ال خنتار إال ما قسمنا وبينا أن اآلية الثانية هلا معىن جم. القول باإلحكام

وقال . نزلت بعد األنفال، فمن احملال أن ينسخ املتقدم املتأخر" احلشر"وقد قيل إن سورة . ما اختاره حسن: قلت
  .وهذا أشبه. مغنم، أو يفء، أو صدقة، وليس منه درهم إال وقد بني اهللا موضعه: املال ثالثة: ابن أيب جنيح

ما أخذ من املسلمني على طريق التطهري هلم؛ :  لألئمة والوالة فيها مدخل ثالثة أضرباألموال اليت -الثالثة
الغنائم؛ وهو ما حيصل يف أيدي املسلمني من أموال الكافرين باحلرب والقهر : والثاين. كالصدقات والزكوات

قتال وال إجياف؛ كالصلح الفيء، وهو ما رجع للمسلمني من أموال الكفار عفوا صفوا من غري : والثالث. والغلبة
ومثله أن يهرب املشركون ويتركوا أمواهلم، أو ميوت أحد . واجلزية واخلراج والعشور املأخوذة من جتار الكفار

فأما الصدقة فمصرفها الفقراء واملساكني والعاملني عليها؛ حسب ما ذكره اهللا . منهم يف دار اإلسالم وال وارث له
  وأما الغنائم فكانت". براءة"تعاىل، وقد مضى يف 

ِللَّهِ {قل األنفال ": األنفال"يف صدر اإلسالم للنيب صلى اهللا عليه وسلم يصنع فيها ما شاء؛ كما قال يف سورة 
فأما الفيء . وقد مضى يف األنفال بيانه. اآلية} َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشيٍْء{: ، مث نسخ بقوله تعاىل}َوالرَُّسولِ
واألمر عند مالك فيهما إىل اإلمام، فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل باملسلمني فعل، . وقسمة اخلمس سواءفقسمته 

ويبدأ بالفقراء من . وإن رأى قسمتهما أو قسمة أحدمها قسمه كله بني الناس، وسوى فيه بني عربيهم وموالهم
يه وسلم من الفيء سهمهم على ما يراه رجال ونساء حىت يغنوا، ويعطوا ذوو القرىب من رسول اهللا صلى اهللا عل

  .اإلمام، وليس له حد معلوم
ال يعطي منه غري فقرائهم، ألنه : وقال مالك. واختلف يف إعطاء الغين منهم؛ فأكثر الناس على إعطائه ألنه حق هلم

النيب  أميا حصل من أموال الكفار من غري قتال كان يقسم يف عهد: وقال الشافعي. جعل هلم عوضا من الصدقة
واخلمس . عشرون للنيب صلى اهللا عليه وسلم يفعل فيها ما يشاء: صلى اهللا عليه وسلم على مخسة وعشرين سهما

وهذا قول ما سبقه به أحد علمناه، بل : قال أبو جعفر أمحد بن الداودي. يقسم على ما يقسم عليه مخس الغنيمة
خَاِلَصةً لََك ِمْن ُدوِن {: ولو كان هذا لكان قوله. يةكان ذلك خالصا له؛ كما ثبت يف الصحيح عن عمر مبينا لآل

وقد . جيوز أن يشركهم فيها غريهم} خَاِلَصةً َيْوَم الِْقَيامَِة{: يدل على أنه جيوز املوهبة لغريه، وأن قوله} الُْمْؤِمنَِني
س الفيء سبيل مخس أن سبيل مخ: ومذهب الشافعي رضي اهللا عنه. مضى قول الشافعي مستوعبا يف ذلك واحلمد هللا

أهنا بعده : وله قول آخر. الغنيمة، وأن أربعه أمخاسه كانت للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وهي بعده ملصاحل املسلمني



  .للمرصدين أنفسهم للقتال بعده خاصة؛ كما تقدم
فيه حىت يغنوا،  ويقسم كل مال يف البلد الذي جيب فيه، وال ينقل عن ذلك البلد الذي جيب: قال علماؤنا -الرابعة

مث ينقل إىل األقرب من غريهم، إال أن ينزل بغري البلد الذي جيب فيه فاقة شديدة، فينتقل ذلك إىل أهل الفاقة حيث 
وقد قيل عامني . كانوا، كما فعل عمر بن اخلطات رضي اهللا عنه يف أعوام الرمادة، وكانت مخسة أعوام أو ستة

  :وقيل

وإن مل يكن ما وصفنا ورأى اإلمام إيقاف الفيء أوقفه لنوائب املسلمني، ويعطى . ععام فيه اشتد الطاعون مع اجلو
. ويسوى بني الناس فيه إال أنه يؤثر أهل احلاجة والفاقة. والفيء حالل لألغنياء. منه املنفوس ويبدأ مبن أبوه فقري

ويعطي منه اجلائزة والصلة إن . هنمويعطي منه الغرماء ما يؤدون به ديو. والتفضيل فيه إمنا يكون على قدر احلاجة
وأوالهم بتوفر احلظ منهم أعظمهم للمسلمني . كان ذلك أهال، ويرزق القضاء واحلكام ومن فيه منفعة للمسلمني

  .ومن أخذ من ألفيء شيئا يف الديوان كان عليه أن يغزو إذا غزي. نفعا
بالنصب، أي كي ال يكون الفيء } دولة{. بالياء" يكون" قراءة العامة} كَْي ال َيكُونَ ُدولَةً{: قوله تعاىل -اخلامسة

بالرفع، أي كي ال تقع " دولة"بتاء " تكون"وأبو حيوة  -عن ابن عامر  -دولة وقرأ أبو جعفر واألعرج وهشام 
". بني األغنياء منكم"وجيوز أن تكون ناقصة وخربها . رفع على اسم كان وال خرب له} دولة{و . فكانت تامة. دولة
وجيوز أن يكون . على معىن تداول بني األغنياء منكم" دولة"متعلق بـ " بني األغنياء منكم: "ا كانت تامة فقولهوإذ

قال . وقرأها السلمي وأبو حيوة بالنصب. بضم الدال" دولة"وقراءة العامة ". دولة"وصفا لـ " بني األغنياء منكم"
الظفر يف " بالفتح"الدولة : وقال أبو عمرو بن العالء .مها لغتان مبعىن واحد: عيسى بن عمر ويونس واألصمعي

الدولة اسم : وكذا قال أبو عبيدة. وبالضم اسم الشيء الذي يتداول من األموال. اجلواب وغريه، وهي املصدر
فعلنا ذلك يف هذا الفيء، كي ال تقسمه الرؤساء واألغنياء : ومعىن اآلية. والدولة الفعل. الشيء الذي يتداول

. ياء بينهم دون الفقراء والضعفاء، ألن أهل اجلاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه، وهو املرباعواألقو
  :مث يصطفي منها أيضا بعد املرباع ما شاء؛ وفيها قال شاعرهم

  لك املرباع منها والصفايا

اهللا عليه وسلم؛ يقسمه يف املواضع فجعل اهللا هذا لرسوله صلى . كي ال يعمل فيه كما كان يعمل يف اجلاهلية: يقول
  .اليت أمر هبا ليس فيها مخس، فإذا جاء مخس وقع بني املسلمني مجيعا

أي ما أعطاكم من مال الغنيمة فخذوه، } وََما آَتاكُمُ الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتُهوا{: قوله تعاىل -السادسة
ما أعطاكم من مال الفيء فأقبلوه، وما : السدي. فانتهوا؛ قاله احلسن وغريه وما هناكم عنه من األخذ والغلول

. ما آتاكم من طاعيت فافعلوه، وما هناكم عنه من معصييت فاجتنبوه: وقال ابن جريج. منعكم منه فال تطلبوه
  .إال عن فسادوقيل إنه حممول على العموم يف مجيع أوامره ونواهيه؛ ال يأمر إال بصالح وال ينهى : املاوردي

  .فهي ثالثة أقوال. هذا هو معىن القول الذي قبله: قلت
هذا يوجب أن كل ما أمر } َوَما آَتاكُُم الرَّسُولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتهُوا{: قوله تعاىل: قال املهدوي -السابعة

يف الغنائم فجميع أوامره صلى اهللا عليه وسلم واآلية وإن كانت . به النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر من اهللا تعاىل
إن هذا القرآن : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم -وكانت له صحبة  -وقال احلكم بن عمري . ونواهيه دخل فيها

وحديثي صعب مستصعب وهو احلكم فمن . صعب مستصعب عسري على من تركه يسري على من اتبعه وطلبه



وأمرمت أن تأخذوا بقويل . ومن هتاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا واآلخرة. لقرآناستمسك حبديثي وحفظه جنا مع ا
وتكتنفوا أمري وتتبعوا سنيت فمن رضي بقويل فقد رضي بالقرآن ومن استهزأ بقويل فقد استهزأ بالقرآن قال اهللا 

  }وََما آَتاكُمُ الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتُهوا{: تعاىل
: فقال الرجل. انزع عنك هذا: لقي ابن مسعود رجال حمرما وعليه ثيابه فقال له: قال عبدالرمحن بن زيد -الثامنة

وقال } َوَما آَتاكُمُ الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَانَْتُهوا{نعم، : أتقرأ علي هبذا آية من كتاب اهللا تعاىل؟ قال
سلوين عما شئتم أخربكم من كتاب اهللا : مسعت الشافعي رضي اهللا عنه يقول: الفريايبعبداهللا بن حممد بن هارون 

يف احملرم يقتل الزنبور؟ قال  -أصلحك اهللا  -ما تقول : تعاىل وسنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم؛ قال فقلت له
  :فقال

وحدثنا سفيان بن } وُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتهُواَوَما آَتاكُُم الرَّسُولُ فَُخذُ{: بسم اهللا الرمحن الرحيم، قال اهللا تعاىل
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عيينة عن عبدامللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال

حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق ". اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر"
وهذا جواب يف هناية : قال علماؤنا. أنه أمر بقتل الزنبور -رضي اهللا عنه  -بن شهاب عن عمر بن اخلطاب 

احلسن، أفىت جبواز قتل الزنبور يف اإلحرام، وبني أنه يقتدي فيه بعمر، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر باالقتداء 
وقد . هللا عليه وسلم؛ فجواز قتله مستنبط من الكتاب والسنةبه، وأن اهللا سبحانه أمر بقبول ما يقوله النيب صلى ا

: عند قوله تعاىل" النساء"هن أحرار يف سورة : مضى هذا املعىن من قول عكرمة حني سئل عن أمهات األوالد فقال
قال : عن ابن مسعود قالويف صحيح مسلم وغريه عن علقمة } أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ َوأُوِلي الْأَْمرِ مِْنكُْم{

لعن اهللا الوامشات واملستومشات واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خلق : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وما يل : فقال! بلغين أنك لعنت كيت وكيت: فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال هلا أم يعقوب؛ فجاءت فقالت" اهللا

لقد قرأت ما بني اللوحني فما وجدت : فقالت! هللا عليه وسلم وهو يف كتاب اهللاال ألعن من لعن رسول اهللا صلى ا
! }َوَما آَتاكُُم الرَّسُولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتهُوا{أما قرأت ! لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه: فقال. فيه ما تقول

  .مستوىف" النساء"فيه يف  وقد مضى القول. احلديث.. فإنه قد هنى عنه: قال. بلى: قالت
وإن جاء بلفظ اإليتاء وهو املناولة فإن معناه األمر؛ بدليل قوله } َوَما آَتاكُُم الرَّسُولُ فَُخذُوُه{: قوله تعاىل -التاسعة
ذكرناه قبل فقابله بالنهي، وال يقابل النهي إال باألمر؛ والدليل على فهم ذلك ما } وََما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتهُوا{: تعاىل

  إذا: "مع قوله عليه الصالة والسالم

إهنا نزلت يف رؤوساء املسلمني، : وقال الكليب". أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه
 يا رسول اهللا، خذ صفيك والربع، ودعنا والباقي؛ فهكذا كنا: قالوا فيما ظهر عليه رسول اهللا من أموال، املشركني

  :وأنشدوه. نفعل يف اجلاهلية
  وحكمك والنشيطة والفضول... لك املرباع منها والصفايا 
  .فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

إِنَّ {. اتقوا اهللا يف أوامره ونواهيه فال تضيعوها: وقيل. أي عذاب اهللا، إنه شديد ملن عصاه} وَاتَّقُوا اللََّه{ -العاشرة
  .ن خالف ما أمره بهمل} اللََّه َشِديدُ الِْعقَابِ

اناً َويَْنُصُرونَ اللََّه ِللْفُقََراِء الْمَُهاجِرِيَن الَِّذيَن أُخْرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأَمَْواِلهِْم َيْبَتُغونَ فَْضالً ِمَن اللَِّه َورِْضَو{] ٨: [اآلية



  }َوَرسُولَُه أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ
: وقيل. }ِللْفُقََراِء{ولكن يكون } كَْي ال َيكُونَ ُدولَةً َبْيَن اَألغْنَِياِء{: وقيل} الُْمَهاجِرِيَن ِللْفُقََراِء{أي الفيء والغنائم 

فلما ذكروا بأصنافهم قيل املال هلؤالء، ألهنم } َوِلِذي الْقُْرَبى وَالْيََتاَمى وَالَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ{: هو بيان لقوله
} وَلَِكنَّ اللََّه ُيَسلِّطُ ُرُسلَُه َعلَى َمْن َيَشاُء{: وقيل. جوا من ديارهم؛ فهم أحق الناس بهفقراء ومهاجرون وقد أخر

واهللا شديد العقاب للمهاجرين؛ أي شديد : وقيل. للفقراء املهاجرين لكيال يكون املال دولة لألغنياء من بين الدنيا
َوِلِذي {: يف هؤالء الفقراء املتقدم ذكرهم يف قوله تعاىل ودخل. العقاب للكفار بسبب الفقراء املهاجرين ومن أجلهم

. هذا املال لزيد لبكر لفالن لفالن: هو عطف على ما مضى، ومل يأت بواو العطف كقولك: وقيل} الْقُْرَبى وَالْيََتاَمى
هاجرون الذين هؤالء امل: قال قتادة. من هاجر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حبا فيه ونصرة له: واملهاجرون هنا

تركوا الديار واألموال واألهلني واألوطان حبا هللا ولرسول، حىت إن الرجل منهم كان يعصب احلجر على بطنه 
  ليقيم به صلبه من اجلوع، وكان الرجل يتخذ احلفرية يف الشتاء

بد والزوجة والدار كان ناس من املهاجرين ألحدهم الع: وقال عبدالرمحن بن أبزى وسعيد بن جبري. ماله دثار غريها
أي } أُخْرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم{ومعىن . والناقة حيج عليها ويغزو فنسبهم اهللا إىل الفقر وجحل هلم سهما يف الزكاة

أي غنيمة } فَْضالً ِمَن اللَِّه{. يطلبون} َيْبَتُغونَ{. أخرجهم كفار مكة؛ أي أحوجوهم إىل اخلروج؛ وكانوا مائة رجل
أُولَِئَك ُهمُ {. يف اجلهاد يف سبيل اهللا} وََيْنُصُرونَ اللََّه َوَرُسولَُه{. يف اآلخرة؛ أي مرضاة رهبم} وَاناًَورِْض{يف الدنيا 
من أراد أن يسأل عن : وروي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خطب باجلابية فقال. يف فعلهم ذلك} الصَّاِدقُونَ

الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه  القرآن فليأت أيب بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن
أال وإين باد بأزواج . فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن املال فليأتين؛ فإن اهللا تعاىل جعلين له خازنا وقامسا

  .ا وأموالناالنيب صلى اهللا عليه وسلم فمعطيهن، مث املهاجرين األولني؛ أنا وأصحايب اخرجنا من مكة من ديارن
ْم حَاَجةً ِممَّا وَالَِّذيَن َتَبوَّأُوا الدَّاَر وَاِألَميانَ ِمْن قَْبِلهِْم ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجَر إِلَْيهِْم َوال َيجُِدونَ ِفي ُصُدورِِه{ ] ٩: [اآلية

  }َنفِْسِه فَأُولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ أُوتُوا َوُيؤِْثُرونَ َعلَى أَْنفُِسهِْم َولَْو كَانَ بِهِمْ َخصَاَصةٌ َوَمْن يُوَق ُشحَّ
  :فيه إحدى عشرة مسألة

ال خالف أن الذين تبوؤوا الدار هم األنصار الذين } َوالَِّذيَن َتبَوَّأُوا الدَّاَر َواِألَميانَ ِمْن قَْبِلهِْم{: قوله تعاىل -األوىل
ِمْن {و.  تبوأ؛ ألن التبوء إمنا يكون يف األماكننصب بفعل غري" واإلميان. "استوطنوا املدينة قبل املهاجرين إليها

  والذين تبوؤوا الدار من قبل املهاجرين واعتقدوا اإلميان وأخلصوه؛ ألن اإلميان: صلة تبوأ واملعىن" من"} قَْبِلهِْم

و علي والزخمشري أي وادعوا شركاءكم؛ ذكره أب} فَأَْجِمعُوا أَْمرَكُْم َوُشَركَاءَكُْم{: ليس مبكان يتبوأ؛ كقوله تعاىل
تبوؤوا الدار : وجيوز محله على حذف املضاف كأنه قال. علفتها تبنا وماء باردا: ويكون من باب قوله. وغريمها

وجيوز أن . لزموا الدار ولزموا اإلميان فلم يفارقومها: وجيوز محله على ما دل عليه تبوأ؛ كأنه قال. ومواضع اإلميان
وليس يريد . التمكن واالستقرار: والتبوء. تبوأ من بين فالن الصميم: ل؛ كما تقوليكون تبوأ اإلميان عل طريق املث

  .أن األنصار آمنوا قبل املهاجرين، بل أراد آمنوا قبل هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم إليهم
ِللْفُقََراءِ {" :واختلف أيضا هل هذه اآلية مقطوعة مما قبلها أو معطوفة؛ فتأول قوم أهنا معطوفة على قوله -الثانية

ولو تأملوا ذلك وأنصفوا لوجدوه على . وأن اآليات اليت يف احلشر كلها معطوفة بعضها على بعض} الُْمهَاجِرِيَن
ْشرِ ُهوَ الَِّذي أَْخَرَج الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ِمْن ِدَيارِِهْم ألَوَّلِ الَْح{: خالف ما ذهبوا إليه؛ ألن اهللا تعاىل يقول



َوَما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلهِ {: مث قال. فأخرب عن بين النضري وبين قينقاع} الْفَاِسِقَني{إىل قوله } َما ظََنْنُتمْ أَنْ َيْخُرجُوا
فأخرب أن ذلك للرسول صلى } اُءِمْنُهْم فََما أَْوَجفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َوال رِكَابٍ وَلَِكنَّ اللََّه ُيَسلِّطُ ُرُسلَُه َعلَى َمْن َيَش

وما تقدم فيهم من القتال وقطع شجرهم فقد كانوا رجعوا عنه . اهللا عليه وسلم؛ ألنه مل يوجف عليه حني خلوه
َوالَْيَتاَمى  َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه َوِللرَُّسولِ َوِلِذي الْقُرَْبى{ : مث قال. وانقطع ذلك األمر

ابتداء كالم } وَالَِّذيَن َتَبوَّأُوا الدَّاَر وَاِألَميانَ{وكذا . وهذا كالم غري معطوف على األول} َوالَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ
يف مدح األنصار والثناء عليهم؛ فإهنم سلموا ذلك الفيء للمهاجرين؛ وكأنه قال؛ الفيء للفقراء املهاجرين؛ 

ابتداء كالم؛ واخلرب } َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعدِِهْم{وكذا . بون هلم مل حيسدوهم على ما صفا هلم من الفيءواألنصار حي
  .}َيقُولُونَ رَبََّنا اغِْفْر لََنا{

  معطوف على ما قبل، وأهنم} وَالَِّذيَن َجاُءوا} {َوالَِّذيَن َتَبوَّأُوا الدَّاَر{إن قوله : وقال إمساعيل بن إسحاق

قرأ عمر بن اخلطاب رضي : وقال مالك بن أوس. شركاء يف الفيء؛ أي هذا املال للمهاجرين والذين تبوؤوا الدار
َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه {مث قرأ . هذه هلؤالء: فقال} إِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء{اهللا عنه هذه اآلية 

َوالَِّذيَن َتبَوَّأُوا {، }ِللْفُقََراِء الُْمَهاجِرِيَن -حىت بلغ  -َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه {مث قرأ . هذه هلؤالء: الفق} ُخُمَسُه
لئن عشت ليأتني الراعي وهو بسرو محري نصيبه منها مل يعرق : مث قال} َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعدِِهْم{، }الدَّاَر َوالِْأَميانَ

تثبتوا األمر : إنه دعا املهاجرين واألنصار واستشارهم فيما فتح اهللا عليه من ذلك، وقال هلم: وقيل. يها جبينهف
قد مررت : فلما غدوا عليه قال. ففكر يف ليلته فتبني له أن هذه اآليات يف ذلك أنزلت. وتدبروه مث أغدوا علي

ِللْفُقََراِء  -إىل قوله  -اَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى َما أَفَ{وتال " احلشر"البارحة باآليات اليت يف سورة 
وَالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهمْ {: وتال قوله. ما هي هلؤالء فقط: قال} أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ{: فلما بلغ قوله} الُْمهَاجِرِيَن

  .واهللا اعلم. حد من أهل اإلسالم إال وقد دخل يف ذلكما بقي أ: مث قال} َرُؤوٌف َرحِيٌم -إىل قوله  -
لوال من يأيت من آخر الناس ما فتحت قرية إال قسمتها : روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال -الثالثة

أن عمر أبقى سواد : ويف الروايات املستفيضة من الطرق الكثرية. كما قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب
عراق ومصر وما ظهر عليه من الغنائم؛ لتكون من أعطيات املقاتلة وأرزاق احلشوة والذراري، وأن الزبري وبالال ال

إنه : وغري واحد من الصحابة أرادوه على قسم ما فتح عليهم؛ فكره ذلك منهم واختلف فيما فعل من ذلك؛ فقيل
فمن . ومن أىب أعطاه مثن حظه. يه للمسلمني قلةاستطاب أنفس أهل اجليش؛ فمن رضي له بترك حظه بغري مثن ليبق

إمنا أبقى األرض بعد استطابة أنفس القوم جعل فعله كفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه قسم خيرب، ألن : قال
  وقيل إنه. إنه أبقاها بغري شيء أعطاه أهل اجليوش: وقيل. اشتراءه إياها وترك من ترك عن طيب نفسه مبنزلة قسمها

. على ما تقدم} َربََّنا إِنََّك َرؤُوٌف َرِحيٌم -إىل قوله  -ِللْفُقََراِء الُْمهَاجِرِينَ {: يف ذلك قول اهللا سبحانه وتعاىل تأول
  .واهللا اعلم
اإلمام : وقال أبو حنيفة. لإلمام أن يوقفها ملصاحل املسلمني: واختلف العلماء يف قسمة العقار؛ فقال مالك -الرابعة

ليس لإلمام حبسها عنهم بغري رضاهم، بل : وقال الشافعي. قسمها أو جيعلها وقفا ملصاحل املسلمنيخمري بني أن ي
ومن مل تطب نفسه فهو . فمن طاب نفسا عن حقه لإلمام أن جيعله وقفا عليهم فله. يقسمها عليهم كسائر األموال

  .وعمر رضي اهللا عنه استطاب نفوس الغامنني واشتراها منهم. أحق مبال
مقطوعا مما قبله، واهنم ندبوا بالدعاء لألولني والثناء } وَالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعدِِهْم{: وعلى هذا يكون قوله: قلت



  .عليهم
إن املدينة تبوئت باإلميان : مسعت مالكا يذكر فضل املدينة على غريها من اآلفاق فقال: قال ابن وهب -اخلامسة

وَالَِّذيَن َتَبوَّأُوا الدَّاَر وَالِْأَميانَ ِمْن قَْبِلهِْم ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجَر {بالسيف؛ مث قرأ  واهلجرة، وإن غريها من القرى افتتحت
املسجد احلرام ومسجد املدينة؛ فال معىن : وقد مضى الكالم يف هذا، ويف فضل الصالة يف املسجدين. اآلية} إِلَيْهِْم

  .لإلعادة
يعين ال حيسدون املهاجرين على ما خصوا به } ِفي ُصدُورِِهمْ َحاَجةً ِممَّا أُوُتوا َوال َيجُِدونَ{: قوله تعاىل -السادسة

وكل ما . وفيه تقدير حذف مضافني؛ املعىن مس حاجة من فقد ما أوتوا. من مال الفيء وغريه؛ كذلك قال الناس
نصار، فلما غنم عليه الصالة وكان املهاجرون يف دور األ. جيد اإلنسان يف صدره مما حيتاج إىل إزالته فهو حاجة

والسالم أموال بين النضري، دعا األنصار وشكرهم فيما صنعوا مع املهاجرين يف إنزاهلم إياهم يف منازهلم، وإشراكهم 
إن أحببتم قسمت ما أفاء اهللا علي من بين النضري بينكم وبينهم، وكان املهاجرون على ما هم : "مث قال. يف أمواهلم

فقال سعد بن عبادة وسعد بن ".  مساكنكم وأموالكم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركمعليه من السكىن يف
رضينا وسلمنا يا رسول اهللا، فقال : ونادت األنصار. بل نقسمه بني املهاجرين، ويكونون يف دورنا كما كانوا: معاذ

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املهاجرين ومل يعط األنصار شيئا إال وأ". اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار"
إذا كان قليال بل يقنعون } َوال َيجُِدونَ ِفي ُصدُورِِهْم َحاَجةً ِممَّا أُوُتوا{وحيتمل أن يريد به . الثالثة الذين ذكرناهم

ه وسلم دنيا، مث كانوا عليه بعد موته صلى وقد كانوا على هذه احلالة حني حياة النيب صلى اهللا علي. به ويرضون عنه
سترون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين : "وقد أنذرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال. اهللا عليه وسلم حبكم الدنيا

  ".على احلوض
أن رجال بات به : ن أيب هريرةيف الترمذي ع} َوُيْؤِثُرونَ َعلَى أَْنفُِسهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم َخصَاصَةٌ{: قوله تعاىل -السابعة

نومي الصبية وأطفئي السراج وقريب للضيف ما عندك؛ : ضيف فلم يكن عنده إال قوته وقوت صبيانه؛ فقال المرأته
خرجه مسلم . هذا حديث حسن صحيح: قال} َوُيْؤِثُرونَ َعلَى أَْنفُِسهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم َخصَاصَةٌ{فنزلت هذه اآلية 

فأرسل إىل بعض . إين جمهود: جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: أيب هريرة قال وخرج عن. أيضا
مث أرسل إىل األخرى فقالت مثل ذلك؛ حىت قلن كلهن مئل . والذي بعثك باحلق ما عندي إال ماء: نسائه فقالت

فقام رجل من األنصار " ه اهللا؟من يضيف هذا الليلة رمح: "فقال. ال والذي بعثك باحلق ما عندي إال ماء: ذلك
: قال. ال، إال قوت صبياين: هل عندك شيء؟ قالت: فانطلق به إىل رحله فقال المرأته. أنا يا رسول اهللا: فقال

. فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل؛ فإذا أهوى ليأكل فقومي إىل السراج حىت تطفئيه
 -عز وجل  -قد عجب اهللا : "فلما أصبح غدا على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. فقعدوا وأكل الضيف: قال

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليضيفه : ويف رواية عن أيب هريرة فال". من صنيعكما بضيفكما الليلة
فانطلق . ر يقال له أبو طلحة؟ فقام رجل من األنصا"أال رجل يضيف هذا رمحه اهللا: "فقال. فلم يكن عنده ما يضيفه

وذكر املهدوي عن أيب هريرة أن هذا نزل . ؛ وساق احلديث بنحو الذي قبله، وذكر فيه نزول اآلية...به إىل رحله
  يف ثابت بن قيس ورجل



 :يقال له أبو املتوكل، فلم يكن عند أيب املتوكل إال قوته وقوت صبيانه؛ فقال المرأته -نزل به ثابت  -من األنصار 
نزل برجل : قال أبو هريرة: وكذا ذكر النحاس قال.أطفئي السراج ونومي الصبية؛ وقدم ما كان عنده إىل ضيفه

: ثابت بن قيس ضيفا، ومل يكن عنده إال قوته وقوت صبيانه؛ فقال المرأته -يقال له أبو املتوكل  -من األنصار 
فَأُولَِئَك ُهمُ  -إىل قوله  -نْفُسِهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم َخصَاَصةٌ َويُْؤِثُرونَ َعلَى أَ{أطفئي السراج ونومي الصبية؛ فنزلت 

: وقال ابن عمر: وذكر القشريي أبو نصر عبدالرحيم بن عبدالكرمي. إن فاعل ذلك أبو طلحة: وقيل. }الُْمفِْلُحونَ
ه أحوج إىل هذا منا؛ إن أخي فالنا وعيال: أهدي لرجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأس شاة فقال

َوُيْؤِثُرونَ {فبعثه إليهم، فلم يزل يبعث به واحد إىل آخر حىت تداوهلا سبعة أبيات، حىت رجعت إىل أولئك؛ فنزلت 
أهدي لرجل من الصحابة رأس شاة وكان جمهودا فوجه به إىل جار له، : ذكره الثعليب عن أنس قال. }َعلَى أَْنفُسِهِْم

وقال ابن عباس . اآلية} َويُْؤِثُرونَ َعلَى أَْنفُسِهِْم{: سبعة أبيات، مث عاد إىل األول؛ فنزلتفتداولته سبعة أنفس يف 
إن شئتم قسمت للمهاجرين من دياركم وأموالكم وشاركتموهم يف هذه الغنيمة : "قال النيب لألنصار يوم بين النضري

بل نقسم إلخواننا من : فقالت األنصار" ئاوإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ومل نقسم لكم من الغنيمة شي
: ويف الصحيحني عن أنس. واألول أصح. اآلية} َويُْؤِثُرونَ َعلَى أَْنفُسِهِْم{ديارنا وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة؛ فنزلت 

أن الرجل كان جيعل للنيب صلى اهللا عليه وسلم النخالت من أرضه حىت فتحت عليه قريظة والنضري، فجعل بعد 
ملا قدم املهاجرون من مكة املدينة : وقال الزهري عن أنس بن مالك. لفظ مسلم. رد عليه ما كان أعطاهذلك ي

قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان األنصار أهل األرض والعقار، فقامسهم األنصار على أن أعطوهم أنصاف مثار 
أم سليم، وكانت أم عبداهللا بن أيب أمواهلم كل عام ويكفوهنم العمل واملؤونة؛ وكانت أم أنس بن مالك تدعي 

طلحة، كان أخا ألنس ألمه؛ وكانت أعطت أم أنس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عذاقا هلا؛ فأعطاها رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه وسلم

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا: فأخربين أنس بن مالك: قال ابن شهاب. أم أمين موالته، مث أسامة بن زيد
. فرغ من قتال أهل خيرب وانصرف إىل املدينة، رد املهاجرون إىل األنصار منائحهم اليت كانوا منحوهم من مثارهم

فرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أمي عذاقها، وأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم أمين مكاهنن : قال
  .خرجه مسلم أيضا. من حائطه

وذلك ينشأ عن قوة . قدمي الغري على النفس وحظوظها الدنيوية، ورغبة يف احلظوظ الدينيةهو ت: اإليثار -الثامنة
ومفعول اإليثار حمذوف؛ أي . آثرته بكذا؛ أي خصصته به وفضلته: يقال. اليقني، وتوكيد احملبة، والصرب على املشقة

: ويف موطأ مالك. حسب ما تقدم ببانه يؤثروهنم على أنفسهم بأمواهلم ومنازهلم، ال عن غىن بل مع احتياجهم إليها؛
أنه بلغه عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن مسكينا سأهلا وهي صائمة وليس يف بيتها إال رغيف؛ "

فلما : قالت. ففعلت: قالت. أعطيه إياه: ليس لك ما تفطرين عليه؟ فقالت: أعطيه إياه؛ فقالت: فقالت ملوالة هلا
كلي من هذا، فهذا : فدعتين عائشة فقالت. شاة وكفنها: بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا أمسينا أهدى لنا أهل

هذا من املال الرابح، والفعل الزاكي عند اهللا تعاىل يعجل منه ما يشاء، وال ينقص : قال علماؤنا. خري من قرصك
فعلها هذا من الذين أثىن اهللا عليهم وعائشة رضي اهللا عنها يف . ومن ترك شيئا هللا مل جيد فقده. ذلك مما يدخره عنه

بأهنم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من اخلصاصة، وأن من فعل ذلك فقد وقى شح نفسه وأفلح فالحا ال 
كان هذا من طعامهم،  -أو بعض العرب أو بعض وجوههم  -فإن العرب " شاة وكفنها"ومعىن . خسارة بعده



غطوه كله بعجني الرب وكفنوه به مث علقوه يف التنور، فال خيرج من ودكه  يأتون إىل الشاة أو اخلروف إذا سلخوه
  وروى النسائي عن نافع.شيء إال يف ذلك الكفن؛ وذلك من طيب الطعام عندهم

اعطوه إياه؛ فخالف : أن ابن عمر اشتكى واشتهى عنبا، فاشترى له عنقود بدرهم، فجاء مسكني فسأل؛ فقال
أعطوه إياه؛ مث خالف إنسان فاشتراه : ء به إىل ابن عمر، فجاء املسكني فسأل؛ فقالإنسان فاشتراه بدرهم، مث جا

ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه؛ ألن ما خرج هللا . بدرهم، مث جاء به إليه؛ فأراد السائل أن يرجع فمنع
م عن عبدالرمحن بن سعيد بن يربوع حدثنا أبو حاز: أخربنا حممد بن مطرف قال: وذكر ابن املبارك قال. ال يعود فيه

اذهب هبا : أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أخذ أربعمائة دينار، فجعلها يف صرة مث قال للغالم: عن مالك الدار
يقول لك : فذهب هبا الغالم إليه فقال. إىل أيب عبيدة بن اجلراح، مث تلكأ ساعة يف البيت حىت تنظر ماذا يصنع هبا

تعايل يا جارية، اذهيب هبذه السبعة إىل : وصله اهللا ورمحه، مث قال: اجعل هذه يف بعض حاجتك؛ فقال: أمري املؤمنني
فرجع الغالم إىل عمر، فأخربه فوجده قد أعد مثلها ملعاذ بن جبل؛ . فالن، وهبذه اخلمسة إىل فالن؛ حىت أنفذها

يقول لك : ماذا يصنع، فذهب هبا إليه فقالاذهب هبذا إىل معاذ بن جبل؛ وتلكأ يف البيت ساعة حىت تنظر : وقال
يا جارية، اذهيب إىل بيت فالن بكذا : رمحه اهللا ووصله، وقال: اجعل هذه يف بعض حاجتك، فقال: أمري املؤمنني

ومل يبق يف اخلرقة إال ديناران قد جاء . واهللا مساكني فأعطنا! وحنن: وبيت فالن بكذا، فاطلعت امرأة معاذ فقالت
وحنوه عن عائشة .بعضهم من بعض! إهنم إخوة: فرجع الغالم إىل عمر فأخربه فسر بذلك عمر وقال .هبما إليها

وردت أخبار : فإن قيل. رضي اهللا عنها يف إعطاء معاوية إياها، وكان عشرة آالف وكان املنكدر دخل عليها
من ال يوثق منه الصرب على إمنا كره ذلك يف حق : صحيحة يف النهي عن التصدق جبميع ما ميلكه املرء، قيل له

فأما األنصار الذين أثىن اهللا عليهم باإليثار على أنفسهم، فلم . الفقر، وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه
ثار فيهم وكان اإلي} وَالصَّابِرِيَن ِفي الْبَأَْساِء وَالضَّرَّاِء َوِحَني الْبَأْسِ{: يكونوا هبذه الصفة، بل كانوا كما قال اهللا تعاىل

  واإلمساك لن ال يصرب. أفضل من اإلمساك

: وروي أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثل البيضة من الذهب فقال. ويتعرض للمسألة أوىل من اإليثار
  .واهللا اعلم". يأيت أحدكم جبميع ما ميلكه فيتصدق به مث يقعد يتكفف الناس: "هذه صدقة، فرماه هبا وقال

  :ومن األمثال السائرة. واإليثار بالنفس فوق اإليثار باملال وإن عاد إىل النفس -التاسعة
  واجلود بالنفس أقصى غاية اجلود

أهنا اإليثار، أال ترى أن امرأة العزيز ملا تناهت يف حبها ليوسف عليه : ومن عبارات الصوفية الرشيقة يف حد احملبة
وأفضل اجلود بالنفس اجلوة على محاية رسول اهللا صلى اهللا . عن نفسهأنا راودته : السالم، آثرته على نفسها فقالت

عليه وسلم، ففي الصحيح أن أبا طلحة ترس على النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، وكان النيب صلى اهللا عليه 
قى بيده حنري دون حنرك وو! ال يصيبونك! ال تشرف يا رسول اهللا: فيقول له أبو طلحة. وسلم يتطلع لريى القوم

ومعي  -انطلقت يوم الريموك أطلب ابن عم يل : وقال حذيفة العدوي. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشلت
أسقيك، فأشار برأسه أن نعم، فإذا أنا : إن كان به رمق سقيته، فإذا أنا به، فقلت له: وأنا أقول -شيء من املاء 
. أسقيك؟ فأشار أن نعم: يه، فاذا هو هشام بن العاص فقلتفأشار إيل ابن عمي أن انطلق إل! آه! آه: برجل يقول

. فرجعت إىل هشام فإذا هو قد مات. فأشار هشام أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات! آه! آه: فسمع آخر يقول



قدم ! ما غلبين أحد ما غلبين شاب من أهل بلخ: وقال أبو يزيد البسطامي. فرجعت إىل ابن عمي فإذا هو قد مات
  .وإن فقدنا صربنا. إن وجدنا أكلنا: يا أبا يزيد، ما حد الزهد عندكم؟ فقلت: ينا حاجا فقال يلعل

وسئل ذو . إن فقدنا شكرنا، وإن وجدنا آثرنا: وما حد الزهد عندكم؟ قال: فقلت. هكذا كالب بلخ عندنا: فقال
رك طلب املفقود، واإليثار عند تفريق اجملموع، وت: ما حد الزاهد املنشرح صدره؟ قال ثالث: النون املصري

أنه اجتمع عنده نيف وثالثون رجال بقرية من قرى الري، ومعهم أرغفة : وحكي عن أيب احلسن األنطاكي.القوت
معدودة ال تشبع مجيعهم، فكسروا الرغفان وأطفؤوا السراج وجلسوا للطعام؛ فلما رفع فإذا الطعام حباله مل يأكل 

  .على نفسه منه أحد شيئا؛ إيثارا لصاحبه
وأصلها من االختصاص وهو . احلاجة اليت خمتل هبا احلال: اخلصاصة} َولَْو كَانَ بِهِْم َخصَاَصةٌ{: قوله تعاىل: العاشرة

  .ومنه قول الشاعر. فاخلصاصة االنفراد باحلاجة؛ أي ولو كان هبم فاقة وحاجة. انفراد باألمر
  ثرى املقترعاش السقيم به وأ... أما الربيع إذا تكون خصاصة 

رجل شحيح : الشح والبخل سواء؛ يقال} َوَمْن يُوَق ُشحَّ َنفِْسِه فَأُولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ{: قوله تعاىل -احلادية عشرة
  :قال عمرو بن كلثوم. بني الشح والشح والشحاحة

  عليه ملاله فيها مهينا... ترى اللحز الشحيح إذا مرت 
" بالكسر"شححت : الشح البخل مع حرص؛ تقول: ويف الصحاح. ن البخلوجعل بعض أهل اللغة الشح أشد م

الشح بالزكاة وما ليس : واملراد باآلية. ورجل شحيح، وقوم شحاح وأشحة. وشححت أيضا تشح وتشح. تشح
فليس بشحيح وال خبيل من أنفق يف ذلك وإن أمسك . بفرض من صلة ذوي األرحام والضيافة، وما شاكل ذلك

وروى األسود . وسع على نفسه ومل ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يوق شح نفسهومن . عن نفسه
  :إين أخاف أن أكون قد هلكت؟ قال: عن ابن مسعود أن رجال أتاه فقال له

شحيح ال أكاد  وأنا رجل} َوَمْن ُيوقَ ُشحَّ َنفِْسِه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ{: مسعت اهللا عز وجل يقول: وما ذاك؟ قال
ليس ذلك بالشح الذي ذكره اهللا تعاىل يف القرآن، إمنا الشح الذي : فقال ابن مسعود. أن أخرج من يدي شيئا

ففرق رضي اهللا عنه . ذكره اهللا تعاىل يف القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذلك البخل، وبئس الشيء البخل
إلنسان مبا يف يده، والشح أن يشح مبا يف أيدي الناس، حيب أن البخل أن يبخل ا: وقال طاوس. بني الشح والبخل

. الشح الظلم: ابن عيينة. الشح منع الزكاة وادخار احلرام: ابن جبري. يكون له ما يف أيديهم باحلل واحلرام، ال يقنع
من مل : ابن زيد. من اتبع هواه ومل يقبل اإلميان فذلك الشحيح: ابن عباس. ترك الفرائض وانتهاك احملارم: الليث

. يأخذ شيئا لشيء هناه اهللا عنه، ومل يدعه الشح على أن مينع شيئا من شيء أمره اهللا به، فقد وقاه اهللا شح نفسه
". بريء من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى يف النائبة: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أنس

وقال " . اللهم إين أعوذ بك من شح نفسي وإسرافها ووساوسها"دعو وعنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ي
: ال يزيد على ذلك شيئا، فقلت له؟ فقال. اللهم قين شح نفسي: رأيت رجال يف الطواف يدعو: أبو اهلياج األسدي

  .فاذا الرجل عبدالرمحن بن عوف. إذا وقيت شح نفسي مل أسرق ومل أزن ومل أفعل
اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح : "لى اهللا عليه وسلميدل على هذا قوله ص: قلت

وقال ". آل عمران"وقد بيناه يف آخر ". أهلك من كان قبلكم محلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم



ألن الفقري إذا وجد  الشح أضر من الفقر؛: فقال كسرى. الفقر: أي شيء أضر بابن آدم؟ قالوا: كسرى ألصحابه
  .شبع، والشحيح إذا وجد مل يشبع أبدا

 َتجَْعلْ ِفي قُلُوبَِنا وَالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم َيقُولُونَ َربََّنا اغِْفْر لََنا َولِإِْخوَانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِالِْأَمياِن َوال{] ١٠: [اآلية
  }نََّك َرؤُوٌف َرِحيٌمِغلّاً ِللَِّذيَن آَمُنوا رَبََّنا إِ

  :فيه أربع مسائل
قال ابن أيب . يعين التابعني ومن دخل يف اإلسالم إىل يوم القيامة} َوالَِّذيَن َجاءُوا ِمْن َبْعِدِهْم{: قوله تعاىل: األوىل
د أال خترج فاجه. املهاجرون، والذين تبوؤوا الدار واإلميان، والذين جاؤوا من بعدهم: الناس على ثالثة منازل: ليلى

كن مشسا، فإن مل تستطع فكن قمرا، فإن مل تستطع فكن كوكبا مضيئا، فإن مل : وقال بعضهم. من هذه املنازل
. ال أجد، فكن أنصاريا: فإن قلت. كن مهاجريا: ومعىن هذا. تستطع فكن كوكبا صغريا، ومن جهة النور ال تنقطع
الناس : وروى مصعب بن سعد قال. استغفر هلم كما أمرك اهللافإن مل جتد فاعمل كأعماهلم، فإن مل تستطع فأحبهم و

وعن جعفر . على ثالثة منازل، فمضت منزلتان وبقيت منزلة؛ فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا هبذه املنزلة اليت بقيت
هللا يا ابن بنت رسول ا: بن حممد بن علي عن أبيه عن جده علي بن احلسني رضي اهللا عنه، أنه جاءه رجل فقال له

. اآلية} ِللْفُقََراِء الُْمهَاجِرِيَن{: يا أخي أنت من قوم قال اهللا فيهم: صلى اهللا عليه وسلم، ما تقول يف عثمان؟ فقال له
قال . اآلية} وَالَِّذيَن َتبَوَّأُوا الدَّاَر وَالِْأَميانَ{: فواهللا لئن مل تكن من أهل اآلية فأنت من قوم قال اهللا فيهم: قال ال قال

َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهمْ {: فواهللا لئن مل تكن من أهل اآلية الثالثة لتخرجن من اإلسالم وهي قوله تعاىل: قالال 
إن حممد بن علي بن احلسني، رضي اهللا : وقد قيل. اآلية} َيقُولُونَ َربََّنا اغِْفرْ لََنا َوِإلْخوَانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِاِألَمياِن

 -مث عثمان  -رضي اهللا عنهما  -أن نفرا من أهل العراق جاؤوا إليه، فسبوا أبا بكر وعمر : روى عن أبيه عنهم،
أفمن الذين تبوؤوا الدار واإلميان : فقال. أمن املهاجرين األولني أنتم؟ قالوا ال: فأكثروا؛ فقال هلم -رضي اهللا عنه 

  من

َوالَِّذيَن {: أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال اهللا عز وجل! ريقنيقد تربأمت من هذين الف: فقال. قبلهم؟ فقالوا ال
ي قُلُوبَِنا ِغالً لِلَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا َجاُءوا ِمْن َبْعدِِهْم َيقُولُونَ َربََّنا اغِْفْر لََنا َوِلإِخَْوانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِاِألَمياِن َوال َتجَْعلْ ِف

  .قوموا، فعل اهللا بكم وفعل ذكره النحاس} يٌمإِنََّك َرُؤوٌف َرِح
هذه اآلية دليل على وجوب حمبة الصحابة؛ ألنه جعل ملن بعدهم حظا يف الفيء ما أقاموا على حمبتهم : الثانية

ومواالهتم واالستغفار هلم، وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا إنه ال حق له يف ألفيء؛ روي ذلك عن 
من كان يبغض أحدا من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم، أو كان يف قلبه عليهم غل، : قال مالك. همالك وغري

  .اآلية} وَالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعدِِهْم{فليس له حق يف يفء املسلمني؛ مث قرأ 
ض مشال بني املسلمني هذه اآلية تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء قسمة املنقول، وإبقاء العقار واألر: الثالثة

أمجعني؛ كما فعل عمر رضي اهللا عنه؛ إال أن جيتهد الوايل فينفذ أمرا فيمضى عمله فيه الختالف الناس عليه وأن 
وهم معلمون  -املهاجرين واألنصار : هذه اآلية قاضية بذلك؛ ألن اهللا تعاىل أخرب عن الفيء وجعله لثالث طوائف

فهي عامة يف مجيع التابعني . }دِِهْم َيقُولُونَ َربََّنا اغِْفْر لََنا َوِإلخَْوانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِاِألَمياِنوَالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْع{ –
السالم : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل املقربة فقال: ويف احلديث الصحيح. واآلتني بعدهم إىل يوم الدين

يا رسول اهللا، ألسنا : قالوا" شاء اهللا بكم الحقون وددت أن رأيت إخوانناعليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن 



فبني صلى اهللا عليه وسلم ". بل أنتم أصحايب وإخواننا الذين مل يأتوا بعد وأنا فرطهم على احلوض: "بإخوانك؟ فقال
وعن احلسن أيضا  .إهنم الذين هاجروا بعد ذلك: أن إخواهنم كل من يأيت بعدهم؛ ال كما قال السدي والكليب

  .من قصد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة بعد انقطاع اهلجرة} وَالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعدِِهْم{

} اِنَربََّنا اغِْفْر لََنا َولِإِْخوَانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِالِْأَمي{. نصب يف موضع احلال؛ أي قائلني} َيقُولُونَ{: قوله تعاىل: الرابعة
: قالت عائشة رضي اهللا عنها. أمروا أن يستغفروا ملن سبق هذه األمة من مؤمين أهل الكتاب: أحدمها: فيه وجهان

قال ابن . أمروا أن يستغفروا للسابقني األولني من املهاجرين واألنصار: الثاين. فأمروا أن يستغفروا هلم فسبوهم
أمرمت : وقالت عائشة. صلى اهللا عليه وسلم، وهو يعلم أهنم سيفتنون أمر اهللا تعاىل باالستغفار ألصحاب حممد: عباس

ال تذهب هذه األمة حىت يلعن : "باالستغفار ألصحاب حممد فسببتموهم، مسعت نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يقول
 فقولوا إذا رأيتم الذين يسبون أصحايب: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وقال ابن عمر" آخرها أوهلا

اذكروا حماسن أصحاب رسول اهللا : أدركت صدر هذه األمة يقولون: وقال العوام بن حوشب". لعن اهللا أشركم
: وقال الشعيب. صلى اهللا عليه وسلم حىت تألف عليهم القلوب، وال تذكروا ما شجر بينهم فتجسروا الناس عليهم

. أصحاب موسى: من خري أهل ملتكم؟ فقالوا: دتفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة خبصلة، سئلت اليهو
: وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا. أصحاب عيسى: من خري أهل ملتكم؟ فقالوا: وسئلت النصارى

أصحاب حممد، أمروا باالستغفار هلم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إىل يوم القيامة، ال تقوم هلم راية، وال تثبت 
أعاذنا اهللا . هلم كلمة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا بسفك دمائهم وإدحاض حجتهمهلم قدم، وال جتتمع 

  .}َربََّنا إِنََّك َرُؤوٌف َرحِيٌم{أي حقدا وحسدا } َوال َتجَْعلْ ِفي قُلُوبَِنا ِغلّاً ِللَِّذيَن آَمنُوا{. وإياكم من األهواء املضلة
َنافَقُوا يَقُولُونَ لِإِْخوَانِهُِم الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ لَِئْن أُخْرِجُْتْم لََنخُْرَجنَّ َمَعكُمْ أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذيَن {] ١١: [اآلية

  }َوال ُنِطيُع ِفيكُْم أََحداً أََبداً َوإِنْ قُوِتلُْتْم لََنْنصُرَنَّكُْم وَاللَُّه َيشَْهُد إِنَُّهمْ لَكَاِذُبونَ

ومن مجلة . يهود مبا وعدهم املنافقون من النصر مع علمهم بأهنم ال يعتقدون دينا وال كتاباتعجب من اغترار ال
رافعة بن تابوت، وأوس بن قيظي، كانوا : وقيل. املنافقني عبداهللا بن أيب بن سلول، وعبداهللا بن نبتل، ورفاعة بن زيد

هو من قول بين : وقيل} أُخْرِجُْتْم لََنخُْرَجنَّ َمَعكُْملَِئْن {. من األنصار ولكنهم نافقوا، وقالوا ليهود قريظة والنضري
ويف هذا دليل . يعنون حممدا صلى اهللا عليه وسلم؛ ال نطيعه يف قتالكم} َوال ُنطِيُع ِفيكُمْ أََحداً أََبداً{. النضري لقريظة

وقوتلوا فلم ينصروهم؛ على صحة نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم من جهة علم الغيب؛ ألهنم أخرجوا فلم خيرجوا، 
  .أي يف قوهلم وفعلهم} َواللَُّه َيْشَهُد إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ{: كما قال اهللا تعاىل

ثُمَّ ال  لَِئْن أُخْرُِجوا ال َيْخُرُجونَ َمعَُهْم َولَِئْن قُوِتلُوا ال َيْنُصُروَنُهْم َولَِئْن َنَصُروُهْم لَيَُولُّنَّ األَْدبَاَر{] ١٢: [اآلية
  }َصُرونَُيْن

. أي منهزمني} لَِئْن أُْخرِجُوا ال َيخُْرُجونَ َمَعُهْم وَلَِئْن قُوِتلُوا ال يَْنُصرُوَنُهْم َولَِئْن َنَصُروُهْم لَُيَولُّنَّ اَألْدبَاَر{: قوله تعاىل
ال { معىن: وقيل} َولُّنَّ األَْدَباَرلَُي{ مكرهني } َولَِئْن َنَصُروُهمْ { . طائعني} ال َيْنُصرُونَُهْم{معىن : قيل} ال ُيْنَصُرونَ{

إهنما خمتلفان؛ واملعىن لئن أخرج اليهود : وقيل. هذا على أن الضمريين متفقان. ال يدومون عل نصرهم} َيْنُصُرونَُهْم 
َولُّنَّ لَُي{ أي ولئن نصر اليهود املنافقني } َولَِئْن َنَصُروُهْم { . ال خيرج معهم املنافقون، ولئن قوتلوا ال ينصروهنم

َولَِئْن قُوِتلُوا ال { .أي علم اهللا منهم أهنم ال خيرجون إن أخرجوا} لَِئْن أُْخرِجُوا ال َيْخُرُجونَ َمَعُهْم {: وقيل} األَْدَباَر
ون لو فأخرب عما قد أخرب أنه ال يكون كيف كان يك} لَيَُولُّنَّ األَْدبَاَر{ : مث قال. أي علم اهللا منهم ذلك} َيْنُصُرونَُهْم 



أي ولئن شئنا أن } َولَِئْن َنَصُروُهْم { معىن : وقيل} وَلَْو ُردُّوا لََعادُوا ِلَما ُنهُوا َعْنُه{: كان؟ وهو كقوله تعاىل
  }لَُيَولُّنَّ اَألدَْباَر{ . ينصروهم زينا ذلك هلم

  }أَنَُّهْم قَْوٌم ال َيفْقَُهونَلَأَنُْتْم أََشدُّ رَْهَبةً ِفي ُصُدورِِهْم ِمَن اللَِّه ذَِلكَ بِ{] ١٣: [اآلية
يعين صدور بين } ِفي ُصُدورِِهْم ِمَن اللَِّه{أي خوفا وخشية } أََشدُّ َرْهبَةً{يا معشر املسلمني } لَأَْنُتْم{: قوله تعاىل
ك وحيتمل أن يرجع إىل الفريقني؛ أي خيافون منكم أكثر مما خيافون من رهبم ذل. يف صدور املنافقني: وقيل. النضري
  .أي ال يفقهون قدر عظمة اهللا وقدرته} ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال َيفْقَُهونَ{. اخلوف
َجِميعاً  ال ُيقَاِتلُوَنكُْم َجِميعاً إِالَّ ِفي قُرًى ُمَحصََّنٍة أَْو ِمْن َوَراِء ُجُدرٍ َبأُْسُهْم بَْيَنُهمْ َشِديٌد َتْحَسبُُهْم{] ١٤: [اآلية

  }ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال َيْعِقلُونََوقُلُوُبُهْم شَتَّى 
أي باحليطان والدور؛ يظنون أهنا متنعهم } إِالَّ ِفي قُرًى ُمَحصَّنٍَة{يعين اليهود } ال ُيقَاِتلُوَنكُْم َجِميعاً{: قوله تعاىل

على اجلمع، " ُجُدرٍ "  وقراءة العامة. أي من خلف حيطان يستترون هبا جلبنهم ورهبتهم} أَْو ِمْن َوَراِء ُجُدرٍ{. منكم
وقرأ ابن عباس وجماهد وابن . وذلك مجع} ِفي قُرًى ُمَحصَّنٍَة{: وهو اختيار أيب عبيدة وأيب حامت؛ ألهنا نظري قوله تعاىل

" جدر"وروي عن بعض املكيني . على التوحيد؛ ألن التوحيد يؤدي عن اجلمع" جدار"كثري وابن حميصن وأبو عمرو 
أجدر : وجيوز أن يكون معناه من وراء خنيلهم وشجرهم؛ يقال. ؛ وهي لغة يف اجلدار"الدالبفتح اجليم وإسكان "

" بضم اجليم وإسكان الدال" "جدر"وقرئ . نبت واحدته جدرة: واجلدر. النخل إذا طلعت رؤوسه يف أول الربيع
ه ناقة هجان ونوق ومثل. وجيوز أن تكون األلف يف الواحد كألف كتاب، ويف اجلمع كألف ظراف. مجع اجلدار

هجانان؛ فصار لفظ الواحد واجلمع مشتبهني يف اللفظ خمتلفني يف املعىن؛ قاله ابن : هجان؛ ألنك تقول يف التثنية
  .جين

أي بالكالم } بَأْسُُهْم َبيَْنُهْم َشدِيٌد{: وقال جماهد. يعين عداوة بعضهم لبعض} َبأُْسُهْم َبْينَُهْم َشِديٌد{: قوله تعاىل
بَأُْسُهمْ َبْينَُهْم {: وقيل. املراد اختالف قلوهبم حىت ال يتفقوا على أمر واحد: وقال السدي. لنفعلن كذاوالوعيد 
َتْحَسبُُهْم َجِميعاً {. أي إذا مل يلقوا عدوا نسبوا أنفسهم إىل الشدة والبأس، ولكن إذا لقوا العدو اهنزموا} َشِديٌد

. هم املشركون وأهل الكتاب: الثوري. وعنه أيضا يعين املنافقني. قني؛ قال جماهديعين اليهود واملناف} َوقُلُوُبُهْم شَتَّى
فأهل الباطل خمتلفة آراؤهم، . متفرقة} َوقُلُوبُُهْم شَتَّى{. أي جمتمعني على أمر ورأي} َتْحسَُبُهْم َجِميعاً{: وقال قتادة

أراد أن دين املنافقني خمالف : وعن جماهد أيضا. خمتلفة شهادهتم، خمتلفة أهواؤهم وهم جمتمعون يف عداوة أهل احلق
  :وقال الشاعر. لدين اليهود؛ وهذا ليقوي أنفس املؤمنني عليهم

  هي اليوم شىت وهي أمس مجع... إىل اهللا أشكو نية شقت العصا 
أي ذلك } َيْعِقلُونَذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم ال {. يعين أشد تشتيتا؛ أي أشد اختالفا" وقلوهبم أشت"ويف قراءة ابن مسعود 

  .التشتيت والكفر بأهنم ال عقل هلم يعقلون به أمر اهللا
  }كَمَثَلِ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم قَرِيباً ذَاقُوا َوبَالَ أَْمرِِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم{] ١٥: [اآلية

عين بين النضري؛ أمكن اهللا منهم قبل ي: وقال قتادة. يعين به قينقاع؛ أمكن اهللا منهم قبل بين النضري: قال ابن عباس
هو عام يف كل من انتقم منه على كفره قبل بين الضري من نوح إىل : وقيل. يعين كفار قريش يوم بدر: جماهد. قريظة

نزوهلم على " وبال أمرهم"هم بنو قريظة، جعل : ومن قال. جزاء كفرهم" وبال"ومعىن . حممد صلى اهللا عليه وسلم
: ومن قال املراد بنو النضري قال. وهو قول الضحاك. فحكم فيهم بقتل املقاتل وسيب الذرية حكم سعد بن معاذ؛



وكانت وقعة بدر قبل غزوة بين النضري بستة أشهر، . وكان بني النضري وقريظة سنتان. اجلالء والنفي" وبال أمرهم"
  .يف اآلخرة} ْم َعذَاٌب أَلِيٌموَلَُه{. غزوة بين النضري بعد وقعة أحد: وقد قال قوم" قريبا: "فلذلك قال

  } الَْعالَِمَنيكَمَثَلِ الشَّْيطَاِن إِذْ قَالَ ِللْإِْنَساِن اكْفُْر فَلَمَّا كَفََر قَالَ إِنِّي َبرِيٌء ِمْنَك إِنِّي أََخافُ اللََّه َربَّ{] ١٦: [اآلية
  }نِ ِفيَها َوذَِلَك جََزاُء الظَّاِلمَِنيفَكَانَ َعاِقبََتُهَما أَنَُّهَما ِفي النَّارِ َخاِلَدْي{] ١٧: [اآلية

هذا ضرب مثل للمنافقني واليهود يف ختاذهلم وعدم الوفاء يف } كَمَثَلِ الشَّيْطَاِن إِذْ قَالَ ِللْإِْنَسانِ اكْفُْر{: قوله تعاىل
ل أنت عاق: وكمثل الشيطان؛ ألن حذف حرف العطف كثري كما تقول: وحذف حرف العطف، ومل يقل. نصرهتم

أن اإلنسان الذي قال له الشيطان اكفر، راهب : وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. أنت كرمي أنت عامل
تركت عنده امرأة أصاهبا ملم ليدعو هلا، فزين له الشيطان فوطئها فحملت، مث قتلها خوفا أن يفتضح، فدل الشيطان 

جاء الشيطان فوعده أنه إن سجد له أجناه منهم، فسجد قومها على موضعها، فجاؤوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه، ف
ذكره القاضي إمساعيل وعلي بن املديين عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن . له فتربأ منه فأسلمه

. وذكر خربه مطوال ابن عباس ووهب بن منبه. عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .خمتلف ولفظهما

برصيصا؛ قد تعبد يف صومعته : كان راهب يف الفترة يقال له: }كَمَثَلِ الشَّْيطَاِن{: قال ابن عباس يف قوله تعاىل
أال أجد منكم من : سبعني سنة، مل يعص اهللا فيها طرفة عني، حىت أعيا إبليس، فجمع إبليس مردة الشياطني فقال

األنبياء، وهو الذي قصد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صورة  يكفيين أمر برصيصا؟ فقال األبيض، وهو صاحب
جربيل ليوسوس إليه على وجه الوحي، فجاء جربيل فدخل بينهما، مث دفعه بيده حىت وقع بأقصى اهلند فذلك قوله 

وسط رأسه حىت أتى أنا أكفيكه؛ فانطلق فتزيا بزي الرهبان، وحلق : فقال} ِذي قُوٍَّة ِعْنَد ِذي الْعَْرشِ َمكِنيٍ{: تعاىل
صومعة برصيصا فناداه فلم جيبه؛ وكان ال ينفتل من صالته إال يف كل عشرة أيام يوما، وال يفطر إال يف كل عشره 

  أيام؛ وكان يواصل العشرة

األيام والعشرين واألكثر؛ فلما رأى األبيض أنه ال جييبه أقبل على العبادة يف أصل صومعته؛ فلما انفتل برصيصا من 
أن : ما حاجتك؟ فقال: ، رأى األبيض قائما يصلي يف هيئة حسنة من هيئة الرهبان؛ فندم حني مل جيبه، فقالصالته

إين يف شغل عنك؛ مث أقبل على : أكون معك، فأتأدب بأدبك، وأقتبس من عملك، وجنتمع على العبادة؛ فقال
أن : ما حاجتك؟ فقال: وعبادته قال لهصالته؛ وأقبل األبيض أيضا على الصالة؛ فلما رأى برصيصا شدة اجتهاده 

فأذن له فأقام األبيض معه حوال ال يفطر إال يف كل أربعن يوما يوما واحدا، وال ينفتل من . تأذن يل فارتفع إليك
مث قال . صالته إال يف كل أربعني يوما، ورمبا مد إىل الثمانني؛ فلما رأى برصيصا اجتهاده تقاصرت إليه نفسه

قد واهللا : مث جاء إىل إبليس فقال. وات يشفي اهللا هبا السقيم واملبتلي واجملنون؛ فعلمه إياهاعندي دع: األبيض
إن بصاحبكم جنونا : -وقد تصور يف صورة اآلدميني  -مث تعرض لرجل فخنقه، مث قال ألهله . أهلكت الرجل
ن عنده اسم اهللا األعظم الذي إذا ال أقوى على جنيته، ولكن اذهبوا به إىل برصيصا، فإ: فقال. أفأطبه؟ قالوا نعم

مث جعل األبيض يفعل .سئل به أعطى،واذا دعي به أجاب؛ فجاؤوه فدعا بتلك الدعوات، فذهب عنه الشيطان
فانطلق إىل جارية من بنات امللوك بني ثالثة إخوة، وكان أبوهم ملكا . بالناس ذلك ويرشدهم إىل برصيصا فيعافون

مث جاء إليهم يف صورة رجل متطبب . ملكا يف بين إسرائيل فعذهبا وخنقهافمات واستخلف أخاه، وكان عمها 
إن شيطاهنا مارد ال يطاق، ولكن اذهبوا هبا إىل برصيصا فدعوها عنده، فإذا جاء شيطاهنا دعا هلا : ليعاجلها فقال



هي أمانة عندك : لوافابنوا صومعة يف جانب صومعته مث ضعوها فيها، وقو: ال جييبنا إىل هذا؛ قال: فربئت؛ فقالوا
فسألوه ذلك فأىب فبنوا صومعة ووضعوا فيها اجلارية؛ فلما انفتل من صالته عاين اجلارية وما هبا من . فاحتسب فيها

اجلمال فأسقط يف يده، فجاءها الشيطان فخنقها فانفتل من صالته ودعا هلا فذهب عنها الشيطان، مث أقبل على 
  واقعها،! وحيك: ن يكشف عنها ويتعرض هبا لربصيصا، مث جاءه الشيطان فقالوكا. صالته فجاءها الشيطان فخنقها

قد ! وحيك: فقال له الشيطان. فلم يزل به حىت واقعها فحملت وظهر محلها. فما جتد مثلها مث تتوب بعد ذلك
تلها فق. فهل لك أن تقتلها مث تتوب فال تفتضح، فإن جاؤوك وسألوك فقل جاءها شيطاهنا فذهب هبا. افتضحت

مث جاء . برصيصا ودفنها ليال؛ فأخذ الشيطان طرف ثوهبا حىت بقي خارجا من التراب؛ ورجع برصيصا إىل صالته
إن برصيصا فعل بأختكم كذا وكذا، وقتلها ودفنها يف جبل كذا وكذا؛ : الشيطان إىل إخوهتا يف املنام فقال
مث جاءهم الشيطان .ا شيطاهنا؛ فصدقوه وانصرفواذهب هب: ما فعلت أختنا؟ فقال: فاستعظموا ذلك وقالوا لربصيصا

إهنا مدفونة يف موضع كذا وكذا، وإن طرف ردائها خارج من التراب؛ فانطلقوا فوجدوها، فهدموا : يف املنام وقال
أتعرفين؟ قال ال : فلما صلب قال الشيطان. صومعته وأنزلوه وخنقوه، ومحلوه إىل امللك فأقر على نفسه فأمر بقتله

أنا صاحبك الذي علمتك الدعوات، أما اتقيت اهللا أما استحيت وأنت أعبد بين إسرائيل مث مل يكفك : قال واهللا
صنيعك حىت فضحت نفسك، وأقررت عليها وفضحت أشباهك من الناس فان مت على هذه احلالة مل يفلح أحد 

وما ذاك؟ : قال. آخذ بأعينهمتطيعين يف خصلة واحدة وأجنيك منهم و: كيف أصنع؟ قال: فقال. من نظرائك بعدك
يا برصيصا، هذا أردت منك؛ كان : فقال. أنا أفعل؛ فسجد له من دون اهللا: قال تسجد يل سجدة واحدة؛ فقال

إن عابدا كان يف بين : وقال وهب بن منبه.عاقبة أمرك أن كفرت بربك، إين بريء منك، إين أخاف اهللا رب العاملني
ه، وكان يف زمانه ثالثة إخوة هلم أخت، وكانت بكرا، ليست هلم أخت غريها، إسرائيل، وكان من أعبد أهل زمان

. فخرج البعث على ثالثتهم، فلم يدروا عند من خيلفون أختهم، وال عند من يأمنون عليها، وال عند من يضعوهنا
أن خيلفوها عنده، قال فاجتمع رأيهم على أن خيلفوها عند عابد بين إسرائيل، وكان ثقة يف أنفسهم، فأتوه فسألوه 
قال فلم يزالوا به . فتكون يف كنفه وجواره إىل أن يقفلوا من غزاهتم، فأىب ذلك عليهم وتعوذ باهللا منهم ومن أختهم

أنزلوها يف بيت حذاء صومعيت، فأنزلوها يف ذلك البيت مث انطلقوا وتركوها، فمكثت يف جوار : حىت أطمعهم فقال
  طعام منذلك العابد زمانا، ينزل إليها ال

صومعته، فيضعه عند باب الصومعة، مث يغلق بابه ويصعد يف صومعته، مث يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع هلا 
فتلطف له الشيطان فلم يزل يرغبه يف اخلري، ويعظم عليه خروج اجلارية من بيتها هنارا، وخيوفه أن : قال. من الطعام

لو كنت متشي إليها : ا، مث جاءه إبليس فرغبه يف اخلري واألجر، وقال لهفلبث بذلك زمان: قال. يراها أحد فيعلقها
: فلم يزل به حىت مشى إليها بطعامها فوضعه يف بيتها، قال: بطعامها حىت تضعه يف بيتها كان أعظم ألجرك؛ قال

نس حبديثك، فإهنا لو كنت تكلمها وحتدثها فتأ: فلبثت بذلك زمانا مث جاءه إبليس فرغبه يف اخلري وحضه عليه، وقال
مث أتاه إبليس : قال. فلم يزل به حىت حدثها زمانا يطلع عليها من فوق صومعته: قال. قد استوحشت وحشة شديدة

. لوكنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وحتدثها وتقعد على باب بيتها فتحدثك كان أنس هلا: بعد ذلك فقال
عته حيدثها، وخترج اجلارية من بيتها، فلبثا زمانا يتحدثان، مث جاءه فلم يزل به حىت أنزله وأجلسه على باب صوم

لو خرجت من باب صومعتك فجلست قريبا من باب بيتها : إبليس فرغبه يف اخلري والثواب فيما يصنع هبا، وقال
ن الثواب فيما فلبثا زمانا، مث جاءه إبليس فرغبه يف اخلري وفيما له من حس: قال. فلم يزل به حىت فعل. كان آنس هلا



فكان ينزل من صومعته فيقعد على . لو دنوت من باب بيتها فحدثتها ومل خترج من بيتها، ففعل: يصنع هبا، وقال له
لو دخلت البيت معها حتدثها ومل تتركها تربز وجهها : فلبثا بذلك حينا مث جاءه إبليس فقال. باب بيتها فيحدثها

مث : قال. البيت، فجعل حيدثها هناره كله، فإذا أمسى صعد يف صومعته فلم يزل به حىت دخل. ألحد كان أحسن بك
فلم يزل به إبليس حيسنها يف عينه . أتاه إبليس بعد ذلك، فلم يزل يزينها له حىت ضرب العابد على فخذها وقبلها
ه اجلارية وقد أرأيت أن جاء إخوة هذ: ويسول له حىت وقع عليها فأحبلها، فولدت له غالما، فجاءه إبليس فقال له

فاعمد إىل ابنها فاذحبه وادفنه، فإهنا ستكتم ! ال آمن عليك أن تفتضح أو يفضحوك! كيف تصنع! ولدت منك
! أتراها تكتم إخوهتا ما صنعت هبا وقتلت ابنها: فقال له. عليك خمافة إخوهتا أن يطلعوا على ما صنعت هبا، ففعل

  ىت ذحبهافلم يزل به ح. خذها فاذحبها وادفنها مع ابنها

وألقاها يف احلفرية مع ابنها، وأطبق عليها صخرة عظيمة، وسوى عليها التراب، وصعد يف صومعته يتعبد فيها؛ 
فمكث بذلك ما شاء اهللا أن ميكث؛ حىت قفل إخوهتا من الغزو، فجاؤوه فسألوه عنها فنعاها هلم وترحم عليها، 

فأتى إخوهتا القرب فبكوا على قربها وترمحوا عليها، وأقاموا .ليهكانت خري أمة، وهذا قربها فانظروا إ: وبكى هلم وقال
فلما جن عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم، أتاهم الشيطان يف صورة رجل . على قربها أياما مث انصرفوا إىل أهاليهم

ربها؛ مسافر، فبدأ بأكربهم فسأله عن أختهم؛ فأخربه بقول العابد وموهتا وترمحه عليها، وكيف أراهم موضع ق
مل يصدقكم أمر أختكم، إنه قد أحبل أختكم وولدت منه غالما فذحبه وذحبها معه فزعا : فكذبه الشيطان وقال

فانطلقوا فادخلوا البيت الذي . منكم، وألقاها يف حفرية احتفرها خلف الباب الذي كانت فيه عن ميني من دخله
وأتى األوسط يف منامه وقال له : قال. كما أخربتكمكانت فيه عن ميني من دخله فإنكم ستجدوهنما هنالك مجيعا 

فأقبل . فلما استيقظ القوم استيقظوا متعجبني ملا رأى كل واحد منهم. مث أتى أصغرهم فقال له مثل ذلك. مثل ذلك
هذا حلم : قال أكربهم. لقد رأيت عجبا، فأخرب بعضهم بعضا مبا رأى: بعضهم على بعض، يقول كل واحد منهم

فانطلقوا مجيعا : قال. ال أمضى حىت أيت ذلك املكان فأنظر فيه: قال أصغرهم. امضوا بنا ودعوا هذاليس بشيء، ف
حىت دخلوا البيت الذي كانت فيه أختهم، ففتحوا الباب وحبثوا املوضع الذي وصف هلم يف منامهم، فوجدوا أختهم 

فاستعدوا عليه ملكهم، . ليس فيما صنع هبماوابنها مذبوحني يف احلفرية كما قيل هلم، فسألوا العابد فصدق قول إب
قد علمت أين صاحبك الذي : فأنزل من صومعته فقدموه ليصلب، فلما أوقفوه على اخلشبة أتاه الشيطان فقال له

فتنتك يف املرأة حىت أحبلتها وذحبتها وذحبت ابنها، فإن أنت أطعتين اليوم وكفرت باهللا الذي خلقك خلصتك مما 
: ففيه نزلت هذه اآلية: قال.فر العابد باهللا؛ فلما كفر خلى الشيطان بينه وبني أصحابه فصلبوهفك: قال. أنت فيه

 -إىل قوله  - الْعَالَِمَني كََمثَلِ الشَّْيطَاِن إِذْ قَالَ ِللْإِْنَساِن اكْفُْر فَلَمَّا كَفََر قَالَ إِنِّي بَرِيٌء ِمْنَك إِنِّي أََخاُف اللََّه َربَّ{
  }اِلمَِنيَجَزاُء الظَّ

وذلك أن اهللا تعاىل أمر نبيه عليه السالم أن جيلي بين . فضرب اهللا هذا مثال للمنافقني مع اليهود: قال ابن عباس
النضري من املدينة، فدس إليهم املنافقون أال خترجوا من دياركم، فإن قاتلوكم كنا معكم، وإن أخرجوكم كنا معكم، 

فكان . خذهلم املنافقون، وتربؤوا منهم كما تربأ الشيطان من برصيصا العابدفحاربوا النيب صلى اهللا عليه وسلم ف
وطمع أهل الفسوق والفجور يف األحبار فرموهم بالبهتان . الرهبان بعد ذلك ال ميشون إال بالتقية والكتمان

عىن مثل املنافقني امل: وقيل. والقبيح، حىت كان أم جريج الراهب، وبرأه اهللا فانبسطت بعده الرهبان وظهروا للناس
. اآلية} ال غَاِلَب لَكُُم الَْيْوَم ِمَن النَّاسِ وَإِنِّي َجاٌر لَكُْم{: يف غدرهم لبين النضري كمثل إبليس إذ قال لكفار قريش



} فُْرإِذْ قَالَ ِلإلِْنَساِن اكْ{: ومعىن قوله تعاىل. وقال جماهد املراد باإلنسان ها هنا مجيع الناس يف غرور الشيطان إياهم
حقيقة، إمنا هو على وجه التربؤ } إِنِّي أَخَاُف اللََّه َربَّ الَْعالَمَِني{: وليس قول الشيطان. إين كافر: أي أغواه حىت قال

وأسكن . نافع وابن كثري وأبو عمرو" إين"وفتح الياء من } إِنِّي َبرِيٌء ِمْنَك{: من اإلنسان، فهو تأكيد لقوله تعاىل
والتثنية . نصب على احلال} أَنَُّهَما ِفي النَّارِ خَاِلَدْينِ{ أي عاقبة الشيطان وذلك اإلنسان } َعاِقَبَتُهمَافَكَانَ {. الباقون

وكان عاقبة الفريقني أو : ومن جعلها يف اجلنس فاملعىن. ظاهرة فيمن جعل اآلية خمصوصة يف الراهب والشيطان
بالرفع على " فكان عاقبتهما"وقرأ احلسن " أهنما يف النار"واالسم . على أنه خرب كان} َعاقَِبَتُهَما{ونصب . الصنفني

والظرف " أن"ورفعه على أنه خرب . بالرفع وذلك خالف املرسوم" خالدان فيها"وقرأ األعمش . الضد من ذلك
  .ملغى
  }لَِغٍد وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َولَْتْنظُْر نَفٌْس َما قَدََّمْت{] ١٨: [اآلية

َولَْتْنظُْر نَفٌْس َما {. يف أوامره ونواهيه، وأداء فرائضه واجتناب معاصيه} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه{: قوله تعاىل
ذكر الغد تنبيها على أن الساعة قريبة؛ كما : وقيل. ملستقبل بالغدوالعرب تكين عن ا. يعين يوم القيامة} قَدََّمْت ِلَغٍد
  :قال الشاعر

  وإن غدا للناظرين قريب
ما "ومعىن . وال شك أن كل آت قريب؛ واملوت ال حمالة آت. قرب الساعة حىت جعلها كغد: وقال احلسن وقتادة

وقيل التقوى األوىل . اعجل اعجل، ارم ارم: كقولكأعاد هذا تكريرا، } َواتَّقُوا اللََّه{. يعين من خري أو شر" قدمت
: قال سعيد بن جبري} إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ{. التوبة فيما مضى من الذنوب، والثانية اتقاء املعاصي يف املستقبل

  .واهللا اعلم. أي مبا يكون منكم
  }أَْنَساُهمْ أَنْفَُسُهمْ أُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونََوال َتكُوُنوا كَالَِّذيَن َنسُوا اللََّه فَ{] ١٩: [اآلية

. أن يعلموا هلا خريا؛ قال ابن حبان} فَأَْنَساُهْم أَْنفُسَُهْم{أي تركوا أمره } َوال َتكُوُنوا كَالَِّذيَن َنسُوا اللََّه{: قوله تعاىل 
فأنساهم . "بترك شكره وتعظيمه" نسوا اهللا: "وقيل. نسوا حق اهللا فأنساهم حق أنفسهم؛ قال سفيان: وقيل

عند الذنوب " نسوا اهللا: "وقال سهل بن عبداهللا. بالعذاب أن يذكر بعضهم بعضا؛ حكاه ابن عيسى" أنفسهم
إذ كان ذلك بسبب أمره وهنيه الذي " أنساهم"ونسب تعاىل الفعل إىل نفسه يف . عند التوبة" فأنساهم انفسهم"

يف " نسوا اهللا: "وقيل. أمحدت الرجل إذا وجدته حممودا: ره وهنيه؛ كقولكمعناه وجدهم تاركني أم: وقيل. تركوه
. الكاذبون: وقال ابن زيد. العاصون: قال ابن جبري} أُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ{. يف الشدائد" فأنساهم أنفسهم"الرخاء 

  .وأصل الفسق اخلروج؛ أي الذين خرجوا عن طاعة اهللا

  }ْصحَاُب النَّارِ وَأَْصَحاُب الَْجنَِّة أَْصَحاُب الَْجنَِّة ُهُم الْفَاِئُزونَال َيْستَوِي أَ{ ٢٠: اآلية
أي } أَْصَحابُ الَْجنَِّة ُهمُ الْفَاِئُزونَ{أي يف الفضل والرتبة } ال َيْسَتوِي أَْصَحابُ النَّارِ وَأَْصحَاُب الَْجنَِّة{: قوله تعاىل

قُلْ {: عند قوله تعاىل" املائدة"وقد مضى الكالم يف معىن هذه اآلية يف . الناجون من النار: وقيل. املقربون املكرمون
} أَفََمْن كَانَ ُمْؤِمناً كََمْن كَانَ فَاِسقاً ال َيْسَتُوونَ{: عند قوله تعاىل" السجدة"ويف سورة } ال َيْستَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيُِّب

فال } ِملُوا الصَّاِلحَاِت كَالْمُفِْسِديَن ِفي اَألْرضِ أَْم َنجَْعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّارِأَْم َنْجَعلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَع{" ص"ويف سورة 
  .معىن لإلعادة، واحلمد هللا

الُ َنضْرُِبَها ِللنَّاسِ لََعلَُّهمْ لَوْ أَنَْزلَْنا َهذَا الْقُْرآنَ َعلَى جََبلٍ لََرأَْيَتُه َخاِشعاً مَُتَصدِّعاً ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوتِلَْك الْأَْمثَ{ ٢١: اآلية



  }َيَتفَكَُّرونَ
حث على تأمل مواعظ القرآن وبني أنه ال عذر يف ترك } لَْو أَْنَزلَْنا َهذَا الْقُْرآنَ َعلَى جََبلٍ لَرَأَْيَتُه خَاِشعاً{: قوله تعاىل

واعظه، ولرأيتها على صالبتها ورزانتها التدبر؛ فإنه لو خوطب هبذا القرآن اجلبال مع تركيب العقل فيها النقادت مل
هللا مبا كلفه " َخاِشعاً: " وقيل. املتشقق: واملتصدع. الذليل: واخلاشع. خاشعة متصدعة؛ أي متشققة من خشية اهللا

  .هو على وجه املثل للكفار: وقيل. من خشية اهللا أن يعصيه فيعاقبه"ُمَتَصدِّعاً . "من طاعته
أي أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل خلشع لوعده وتصدع لوعيده } ْمثَالُ َنْضرُِبَها ِللنَّاسَِوِتلَْك الْأَ{: قوله تعاىل

  وأنتم أيها املقهورون بإعجازه ال ترغبون يف وعده، وال ترهبون من

اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أي لو أنزلنا هذا القرآن يا حممد على جبل ملا ثبت، وتصدع من : وعيده وقيل
إنه خطاب : وقيل. وله عليه؛ وقد أنزلناه عليك وثبتناك له؛ فيكون ذلك امتنانا عليه أن ثبته ملا ال تثبت له اجلبالنز

واإلنسان أقل قوة وأكثر ثباتا؛ فهو يقوم . لألمة، وأن اهللا تعاىل لو أنذر هبذا القرآن اجلبال لتصدعت من خشية اهللا
  .ه موعود بالثواب، ومزجور بالعقابحبقه إن أطاع، ويقدر على رده إن عصى؛ ألن

  }ُهَو اللَُّه الَِّذي ال إِلََه إِالَّ ُهَو َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم{] ٢٢: [اآلية
ما كان : وقيل. امل السر والعالنيةع: قال ابن عباس} ُهوَ اللَُّه الَِّذي ال إِلََه إِالَّ ُهَو َعاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة{: قوله تعاىل
ما علموا " وَالشََّهاَدِة . " ما مل يعلم العباد وال عاينوه" الغيب: "وقيل. عامل باآلخرة والدنيا. وقال سهل. وما يكون
  .}ُهوَ الرَّْحَمُن الرَّحِيُم{. وشاهدوا

قُدُّوُس السَّالُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن الْعَزِيُز الَْجبَّاُر الْمَُتكَبُِّر ُسْبَحانَ ُهَو اللَُّه الَِّذي ال إِلََه إِالَّ ُهَو الَْمِلُك الْ{] ٢٣: [اآلية
  }اللَِّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ

والقدس . أي املنزه عن كل نقص، والطاهر عن كل عيب} ُهوَ اللَُّه الَِّذي ال إِلََه إِالَّ ُهَو الَْمِلُك الْقُدُّوُس{: قوله تعاىل
ومنه القادوس لواحد األواين اليت يستخرج هبا املاء من البئر . السطل بلغة أهل احلجاز؛ ألنه يتطهر به": بالتحريك"

وحكى أبو حامت عن يعقوب أنه مسع عند الكسائي . قدوس وسبوح؛ بفتح أوهلما: وكان سيبويه يقول. بالسانية
  كل اسم على: قال ثعلب. بفتح القاف" " القَّدوس " أعرابيا فصيحا يكين أبا الدينار يقرأ 

فعول فهو مفتوح األول؛ مثل سفود وكلوب وتنور ومسور وشبوط، إال السبوح والقدوس فان الضم فيهما أكثر؛ 
اتفق : وقال ابن العريب. أي ذو السالمة من النقائص} السَّالُم{. وقد يفتح" بالضم"وكذلك الذروج . وقد يفتحان

مث اختلفوا يف ترمجة . النسبة، تقديره ذو السالمة": السَّالُم "  قولنا يف اهللا العلماء رمحة اهللا عليهم على أن معىن
معناه ذو السالم؛ أي : الثاين. معناه الذي سلم من كل عيب وبريء من كل نقصى: األول: النسبة على ثالثة أقوال

  .أن معناه الذي سلم اخللق من ظلمه: الثالث. }َسالٌم قَْوالً ِمْن َربٍّ َرِحيمٍ{: املسلم على عباده يف اجلنة؛ كما قال
وعلى أنه الربيء من العيوب والنقائص يكون صفة . وهذا قول اخلطايب؛ وعليه والذي قبله يكون صفة فعل: قلت
أي املصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم ومصدق } الُْمْؤِمُن{: قوله تعاىل. السالم معناه املسلم لعباده: وقيل. ذات

املؤمن الذي يؤمن أولياءه من : وقيل. وعدهم به من الثواب ومصدق الكافرين ما أوعدهم من العقاباملؤمنني ما 
} َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف{: آمنه من األمان الذي هو ضد اخلوف؛ كما قال تعاىل: عذابه ويؤمن عباده من ظلمه؛ يقال

  :فهو مؤمن؛ قال النابغة
  ان مكة بني الغيل والسندركب... واملؤمن العائذات الطري ميسحها 



إذا كان يوم القيامة : وقال ابن عباس. }َشهَِد اللَُّه أَنَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو{: املؤمن الذي وحد نفسه بقول: وقال جماهد
وأول من خيرج من وافق امسه اسم نيب، حىت إذا مل يبق فيها من يوافق امسه اسم نيب . أخرج أهل التوحيد من النار

  أنتم:  تعاىل لباقيهمقال اهللا

وقال } الُْمَهْيِمُن الْعَزِيُز{. املسلمون وأنا السالم، وأنتم املؤمنون وأنا املؤمن، فيخرجهم من النار بربكة هذين االمسني
. هو العظيم: قال ابن عباس} الَْجبَّاُر{املصدق؛ : وقال احلسن. احلافظ: وقيل. املهيمن معناه املشاهد: قتادة

  :قال امرؤ القيس. خنلة جبارة: وهو على هذا القول صفة ذات، من قوهلم. عظمته وجربوت اهللا
  وعالني قنوانا من البسر أمحرا... سوامق جبار أثيث فروعه 
. فكان هذا االسم يدل على عظمة اهللا وتقديسه عن أن تناله النقائص وصفات احلدث. يعين النخلة اليت فاتت اليد

جربت العظم فجرب، إذا أصلحته بعد الكسر، فهو فعال من جرب إذا : الح، يقالهو من اجلرب وهو اإلص: وقيل
ومل أمسع فعاال من أفعل إال يف : قال. هو من أجربه على األمر أي قهره: وقال الفراء. أصلح الكسري وأغىن الفقري

: وقيل. ربوبيته فال شيء مثلهالذي تكرب ب} الُْمَتكَبُِّر{. اجلبار الذي ال تطاق سطوته: وقيل. جبار ودراك من أدرك
وأصل الكرب والكربياء االمتناع وقلة . املتكرب عن كل سوء املتعظم عما ال يليق به من صفات احلدث والذم

  :وقال محيد بن ثور. االنقياد
  هبا كربياء الصعب وهي ذلول... عفت مئل ما يعفو الفصيل فأصبحت 

ويف الصحيح عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه . قني ذموالكربياء يف صفات اهللا مدح، ويف صفات املخلو
الكربياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعين يف واحد منهما : "وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل أنه قال

: وقد يقال. كربا معناه الكبري ألنه أجل من أن يتكلف: وقيل. املتكرب معناه العايل: وقيل". قصمته مث قذفته يف النار
وليس كما يوصف به املخلوق إذا . كذلك املتكرب مبعىن الكبري. تظلم مبعىن ظلم، وتشتم مبعىن شتم، واستقر مبعىن قر

َعمَّا {أي تنزيها جلاللته وعظمته } ُسْبَحانَ اللَِّه{: مث نزه نفسه فقال. وصف بتفعل إذا نسب إىل ما مل يكن منه
  .}ُيْشرِكُونَ

ُهَو الْعَزِيزُ ُهَو اللَُّه الْخَاِلُق الْبَارُِئ الُْمصَوُِّر لَُه اَألْسَماُء الُْحسَْنى ُيَسبِّحُ لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ َو{ ]٢٤: [اآلية
  }الَْحِكيُم

" الُْمصَوِّر"و. املنشئ املخترع" ُئ الْبَارِ" و. هنا املقدر" الْخَاِلُق " } ُهوَ اللَُّه الْخَاِلُق الَْبارُِئ الُْمَصوُِّر{: قوله تعاىل
ومعىن التصوير . فالتصوير مرتب على اخللق والرباية وتابع هلما. مصور الصور ومركبها على هيئات خمتلفه

جحله علقة، مث مضغة، مث جعله صورة وهو : وخلق اهللا اإلنسان يف أرحام األمهات ثالث خلق. التخطيط والتشكيل
  :وقال النابغة. فتبارك اهللا أحسن اخلالقني. ة وهيئة يعرف هبا ويتميز عن غريه بسمتهاالتشكيل الذي يكون به صور
  ـأرحام ماء حىت يصري دما... اخلالق البارئ املصور يف الـ 

ومنه . وقد جعل بعض الناس اخللق مبعىن التصوير، وليس كذلك، وإمنا التصوير آخرا والتقدير أوال والرباية بينهما
  :وقال زهري} ذْ َتْخلُُق ِمَن الطِّنيِ كََهْيئَِة الطَّيْرِوَإِ{: قول احلق

  ـض القوم خيلق مث ال يفري... وألنت تفري ما خلقت وبعـ 
تقدم ما تقدر مث تفريه، أي متضيه على وفق تقديرك، وغريك يقدر ما ال يتم له وال يقع فيه مراده، إما : يقول

الكتاب األسىن يف شرح أمساء اهللا "وقد أتينا على هذا كله يف . دهلقصوره يف تصور تقديره أو لعجزه عن متام مرا



بفتح الواو ونصب الراء، أي الذي يربأ " البارئ املصور"وعن حاطب بن أيب بلتعة أنه قرأ . واحلمد هللا" احلسىن
ُح لَُه َما ِفي السََّماَواتِ لَهُ اَألْسَماُء الُْحْسَنى ُيسَبِّ{. ذكره الزخمشري. املصور، أي مييز ما يصوره بتفاوت اهليئات

سألت خليلي أبا القاسم رسول اهللا صلى اهللا : وعن أيب هريرة قال. تقدم الكالم فيه} َواَألْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحِكيُم
  يا أبا هريرة،: "عليه وسلم عن اسم اهللا األعظم فقال

إن : وقال جابر بن زيد. فأعدت عليه فأعاد عليفأعدت عليه فأعاد علي، " عليك بآخر سورة احلشر فأكثر قراءهتا
من قرأ : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وعن أنس بن مالك. اسم اهللا األعظم هو اهللا ملكان هذه اآلية

من قرأ : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب أمامة قال". سورة احلشر غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
  ".تيم سورة احلشر يف ليل أو هنار فقبضه اهللا يف تلك الليلة أو ذلك اليوم فقد أوجب اهللا له اجلنةخوا
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

  سورة املمتحنة

  مدنية يف قول اجلميع، وهي ثالث عشرة آية
  مقدمة السورة

املبعثرة والفاضحة؛ ملا " التوبة"أي املختربة، أضيف الفعل إليها جمازا، كما مسيت سورة " بكسر احلاء"املمتحنة 
فإنه أضافها إىل املرأة اليت نزلت فيها، " بفتح احلاء"املمتحنة : ومن قال يف هذه السورة. كشفت من عيوب املنافقني

وهي امرأة . ةاآلي:املمتحنة} فَامَْتِحُنوُهنَّ اللَُّه أَْعلَُم بِإَِميانِهِنَّ{: وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط، قال اهللا تعاىل
  .عبدالرمحن بن عوف، ولدت له إبراهيم بن عبدالرمحن

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
فَُروا بَِما َجاَءكُْم ِمَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَتَِّخذُوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياَء ُتلْقُونَ إِلَْيهِمْ بِالَْموَدَِّة َوقَْد كَ{] ١: [اآلية
ْبِت الَْحقِّ َغاَء مَْرضَاِتي ُتِسرُّونَ ُيْخرُِجونَ الرَُّسولَ َوإِيَّاكُْم أَنْ ُتْؤِمنُوا بِاللَِّه رَبِّكُْم إِنْ كُْنُتْم َخَرجُْتْم جَِهاداً ِفي َسبِيِلي وَا

  }ِمْنكُْم فَقَْد َضلَّ سََواَء السَّبِيلِإِلَيْهِْم بِالَْمَودَِّة وَأََنا أَْعلَُم بَِما أَْخفَْيُتْم َوَما أَْعلَنُْتْم َوَمْن َيفَْعلُْه 

} َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياَء{عدَّى اختذ إىل مفعولني ومها } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا َعدُوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياَء{: قوله تعاىل
  .اجلماعة إيقاعه على الواحد ولكونه على زنة املصدر أوقع على. والعدو فعول من عدا، كعفو من عفا

  :ويف هذه اآلية سبع مسائل 
عن علي  -واللفظ ملسلم  -روى األئمة } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَتَِّخذُوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم{: قوله تعاىل -األوىل

ائتوا روضة خاخ فإن هبا ظعينة : "البعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا والزبري واملقداد فق: رضي اهللا عنه قال
. ما معي كتاب: أخرجي الكتاب، فقالت: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، فإذا حنن باملرأة، فقلنا" معها كتاب فخذوه منها

: فأتينا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا فيه. لتخرجن الكتاب أو لتلقني الثياب، فأخرجته من عقاصها: فقلنا
فقال . بن أيب بلتعة إىل ناس من املشركني من أهل مكة خيربهم ببعض أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممن حاطب 

قال ال تعجل علي يا رسول اهللا، إين كنت أمرأ ملصقا يف " يا حاطب ما هذا؟: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
معك من املهاجرين هلم قرابات حيمون هبا  كان حليفا هلم، ومل يكن من أنفسها وكان ممن كان: قريش قال سفيان

أهليم، فأحببت إذ فاتين ذلك من النسب فيهم أن اختذ فيهم يدا حيمون هبا قرابيت، ومل أفعله كفرا وال ارتدادا عن 
دعين يا رسول اهللا : فقال عمر". صدق: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ديين، وال رضا بالكفر بعد اإلسالم

إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد : "فقال. ا املنافقأضرب عنق هذ
اسم املرأة سارة : قيل. }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَتَِّخذُوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياَء{: فأنزل اهللا عز وجل" غفرت لكم

أما بعد، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد توجه إليكم جبيش كالليل : "بوكان يف الكتا. من موايل قريش
يسري كالسيل، وأقسم باهللا لو مل يسر إليكم إال وحده ألظفره اهللا بكم، وأجنز له موعده فيكم، فإن اهللا وليه 

  .ذكره بعض املفسرين. وناصره



أهل اليمن، وكان له حلف مبكة يف بين أسد بن  أن حاطب بن أيب بلتعة كان رجال من: وذكر القشريي والثعليب
كان حليفا للزبري بن العوام، فقدمت من مكة سارة موالة أيب عمرو بن : وقيل. عبدالعزى رهط الزبري بن العوام

كان هذا يف : وقيل. صيفي بن هشام بن عبد مناف إىل املدينة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتجهز لفتح مكة
" أمسلمة جئت: "قال. فقالت ال". أمهاجرة جئت يا سارة: "؛ فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمزمن احلديبية

تعين قتلوا يوم  -كنتم األهل واملوايل واألصل والعشرية، وقد ذهب املوايل : قالت" فما جاء بك: "قال. قالت ال
فأين أنت عن : "عليه الصالة والسالموقد احتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوين وتكسوين؛ فقال  -بدر 

فحث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين . ما طلب مين شيء بعد وقعة بدر: وكانت مغنية، قالت" شباب أهل مكة
أعطيك : عبداملطلب وبين املطلب على إعطائها؛ فكسوها وأعطوها ومحلوها فخرجت إىل مكة، وأتاها حاطب فقال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وكتب يف الكتاب. بلغي هذا الكتاب إىل أهل مكةعشرة دنانري وبردا على أن ت
فخرجت سارة، ونزل جربيل فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك، فبعث عليا والزبري . يريدكم فخذوا حذركم

عليا وعمارا : ويف رواية. ياسر أرسل عليا وعمار بن: ويف رواية. عليا والزبري واملقداد: ويف رواية. وأبا مرثد الغنوي
انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ فإن : "وقال هلم -وكانوا كلهم فرسانا  -وعمر والزبري وطلحة واملقداد وأبا مرثد 

" هبا ظعينة ومعها كتاب من حاطب إىل املشركني فخذوه منها وخلوا سبيلها فان مل تدفعه لكم فأضربوا عنقها
أين الكتاب؟ فحلفت ما معها كتاب، ففتشوا أمتعتها فلم جيدوا معها كتابا، : قالوا هلافأدركوها يف ذلك املكان، ف
أخرجي الكتاب وإال واهللا ألجردنك : وسل سيفه وقال! واهللا ما كذبنا وال كذبنا: فهموا بالرجوع فقال علي

لها ورجعوا بالكتاب فخلوا سبي -ويف رواية من حجزهتا  -وألضربن عنقك، فلما رأت اجلد أخرجته من ذؤابتها 
  :فأرسل إىل حاطب فقال. إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمن مجيع الناس . وذكر احلديث بنحو ما تقدم. قال نعم" هل تعرف الكتاب؟"
  .يوم الفتح إال أربعة هي أحدهم

ال يَتَِّخذِ {: من ذلك قوله تعاىل. ضى ذلك يف غري موضعوقد م. السورة أصل يف النهي عن موالة الكفار -الثانية
َيا أَيَُّها الَِّذيَن {. }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُْم} {الُْمْؤِمُنونَ الْكَافِرِيَن أَوِْلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني

غشي عليه } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{وذكر أن حاطبا ملا مسع . ومثله كثري. }لنَّصَاَرى أَْوِلَياَءآَمُنوا ال تَتَِّخذُوا الَْيهُوَد َوا
  .من الفرح خبطاب اإلميان

يعين بالظاهر؛ ألن قلب حاطب كان سليما؛ بدليل أن النيب صلى اهللا } ُتلْقُونَ إِلَْيهِْم بِالَْمَودَِّة{: قوله تعاىل -الثالثة
" باملودة"والباء يف . وهذا نص يف سالمة فؤاده وخلوص اعتقاده" أما صاحبكم فقد صدق: "قال هلمعليه وسلم 

وجيوز أن تكون ثابتة . قرأت السورة وقرأت بالسورة، ورميت إليه ما يف نفسي ومبا يف نفسي: زائدة؛ كما تقول
صلى اهللا عليه وسلم بسبب املودة اليت حمذوف؛ معناه تلقون إليهم أخبار رسول اهللا " ُتلْقُونَ " على أن مفعول 
" من صلة " تلقون إليهم باملودة: "وقال الفراء. أي بسبب املودة" ُتِسرُّونَ إِلَيْهِْم بِالَْموَدَِّة " وكذلك . بينكم وبينهم

" أَوِْلَياَء " و. هحاال من ضمري" ـال َتتَِّخذُوا " وجيوز أن تتعلق بـ . ودخول الباء يف املودة وخروجها سواء" أَْوِلَياَء 
ختربوهنم بسرائر املسلمني وتنصحون هلم؛ وقاله " تلقون إليهم باملودة"ومعىن . صفة له، وجيوز أن تكون استئنافا

  .الزجاج
من كثر تطلعه على عورات املسلمني وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم مل يكن بذلك كافرا إذا كان : الرابعة

  .ه على ذلك سليم؛ كما فعل حاطب حني قصد بذلك اختاذ اليد ومل ينو الردة عن الدينفعله لغرض دنيوي واعتقاد



إذا قلنا ال يكون بذلك كافرا فهل يقتل بذلك حدا أم ال؟ اختلف الناس فيه؛ فقال مالك وابن القاسم  -اخلامسة
وقد قال مالك بقتل  إذا كانت عادته تلك قتل، ألنه جاسوس،: وقال عبدامللك. جيتهد يف ذلك اإلمام: وأشهب

ولعل ابن املاجشون إمنا اختذ التكرار يف . وهو صحيح إلضراره باملسلمني وسعيه بالفساد يف األرض -اجلاسوس 
  .هذا ألن حاطبا أخذ يف أول فعله

اجلاسوس احلريب يقتل، : وقال أصبغ. يكون نقضا لعهده: فإن كان اجلاسوس كافرا فقال األوزاعي -السادسة
وقد روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا . سلم والذمي يعاقبان إال إن تظاهرا على اإلسالم فيقتالنواجلاسوس امل

يا معشر : عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى بعني للمشركني امسه فرات بن حيان، فأمر به أن يقتل؛ فصاح
مث . أم به النيب صلى اهللا عليه وسلم فخلى سبيلهف! األنصار، أقتل وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

وإما " ال تَتَِّخذُوا " حال، إما من " َوقَْد كَفَُروا : " وقوله". إن منكم من أكله إىل إميانه منهم فرات بن حيان: "قال
ا ألجل ما جاءكم أي كفرو" ملَا َجاَءكُْم " وقرأ اجلحدري . أي ال تتولوهم أو توادوهم، وهذه حاهلم" ُتلْقُونَ " من 

  .من احلق
". كَفَُروا " استئناف كالم كالتفسري لكفرهم وعتوهم، أو حال من } ُيْخرُِجونَ الرَُّسولَ{: قوله تعاىل -السابعة

 املعىن خيرجون الرسول وخيرجونكم من مكة ألن تؤمنوا باهللا" خيرِجون"تعليل لـ } وَإِيَّاكُمْ أَنْ ُتْؤِمنُوا بِاللَِّه َربِّكُْم{
يف الكالم : وقيل. وكان حاطب ممن أخرج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن عباس. أي ألجل إميانكم باهللا

يف الكالم : وقيل. تقدمي وتأخري، والتقدير ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جماهدين يف سبيلي
نْ كُْنُتمْ َخَرْجُتمْ : " ِوقيل. يت، فال تلقوا إليهم باملودةحذف، واملعىن إن كنتم خرجتم جهادا يف سبيلي وابتغاء مرضا

واملعىن إن كنتم خرجتم جهادا يف سبيلي فال تتخذوا . شرط وجوابه مقدم" جَِهاداً ِفي َسبِيِلي َواْبِتَغاَء َمْرضَاِتي 
  بدل من} مْ بِالَْموَدَِّةُتِسرُّونَ إِلَْيهِ{: وقوله. ألنه مفعول" ابتغاء"و" جهادا"ونصب . عدوي وعدوكم أولياء

} ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَاُب. َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاماً{: واألفعال تبدل من األفعال، كما قال تعاىل. ومبيب عنه" تلقون"
  :وأنشد سيبويه

  جتد حطبا جزال ونارا تأججا... مىت تأتنا تلمم بنا يف ديارنا 
وهو يدل على فضله . وهذا كله معاتبة حلاطب. إليهم باملودة، فيكون استئنافا هو على تقدير أنتم تسرون: وقيل

كما . وكرامته ونصيحته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصدق إميانه، فإن املعاتبة ال تكون إال من حمب حلبيبه
  :قال

  إذا ما رابين منه اجتناب... أعاتب ذا املودة من صديق 
  ويبقى الود ما بقي العتاب.. .إذا ذهب العتاب فليس ود 

  .والباء زائدة كما ذكرنا، أو ثابتة غري زائدة. أي بالنصيحة يف الكتاب إليهم" باملودة"ومعىن 
علمت كذا : زائدة؛ يقال" بَِما " والباء يف . أظهرمت} َوَما أَْعلَْنُتْم{أضمرمت } َوأََنا أَْعلَُم بَِما أَْخفَيُْتْم{: قوله تعاىل

فالن اعلم : كما يقال. وأنا اعلم من كل أحد مبا ختفون وما تعلنون، فحذف من كل أحد: وقيل .وعلمت بكذا
. وأنا اعلم مبا أخفيتم يف صدوركم، وما أظهرمت بألسنتكم من اإلقرار والتوحيد: وقال ابن عباس. وأفضل من غريه

  .أي أخطأ قصد الطريق} لَّ َسَواَء السَّبِيلِفَقَْد َض{أي من يسر إليهم ويكاتبهم منكم } َوَمْن َيفَْعلُْه ِمْنكُْم{
  }َتكْفُُرونَ إِنْ َيثْقَفُوكُمْ َيكُوُنوا لَكُمْ أَْعَداًء وََيْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيدَِيُهْم وَأَلْسَِنَتُهمْ بِالسُّوِء َوَودُّوا لَْو{] ٢: [اآلية



: " وقيل. اقفة؛ أي طلب مصادفة الغرة يف املسايفة وشبههايلقوكم ويصادفوكم؛ ومنه املث} إِنْ َيثْقَفُوكُْم{: قوله تعاىل
  َيكُوُنوا لَكُْم{يظفروا بكم ويتمكنوا منكم " إِنْ َيثْقَفُوكُْم 

وََودُّوا لَوْ {. أي أيديهم بالضرب والقتل، وألسنتهم بالشتم} أَْعَداًء َويَْبُسطُوا إِلَْيكُمْ أَْيِديَُهْم وَأَلْسَِنَتُهمْ بِالسُّوِء
  .مبحمد؛ فال تناصحوهم فإهنم ال يناصحونكم} فُُرونََتكْ
  }لَْن َتْنفََعكُْم أَْرَحاُمكُْم َوال أَْوالدُكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة يَفِْصلُ َبْيَنكُْم وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِري{] ٣: [اآلية

أوالدا وأرحاما فيما بينهم، بني الرب عز وجل أن األهل ملا اعتذر حاطب بأن له } لَْن َتْنفََعكُْم أَْرَحاُمكُْم{: قوله تعاىل
فيدخل املؤمنني اجلنة ويدخل } يَفِْصلُ َبْيَنكُْم{. واألوالد ال ينفعون شيئا يوم القيامة إن عصي من أجل ذلك

ئي وقرأ محزة والكسا. بفتح الياء وكسر الصاد خمففا" يفصل"قرأ عاصم : قراءات سبع" يفصل"ويف . الكافرين النار
وروي عن علقمة كذلك . وقرأ طلحة والنخعي بالنون وكسر الصاد مشددة. مشددا إال أنه على ما مل يسم فاعله

بياء " يفصل"وقرأ الباقون . بضم الياء وكسر الصاد خمففة من أفصل" يفصل"وقرأ قتادة وأبو حيوة . بالنون خمففة
َوُهَو َخْيرُ {: فمن خفف فلقوله. تاره أبو عبيدمضمومة وختفيف الفاء وفتح الصاد على الفعل اجملهول، واخ

ومن أتى به على ما مل . ومن شدد فألن ذلك أبني يف الفعل الكثري املكرر املتردد} إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ{: وقوله} الْفَاِصِلَني
لنون فعلى ومن قرأ با. ومن أتى به مسمى الفاعل رد الضمري إىل اهللا تعاىل. يسم فاعله فألن الفاعل معروف

  .}وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِري{. التعظيم
ِممَّا َتْعُبُدونَ ِمْن قَْد كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِفي إِْبَراِهيَم وَالَِّذيَن َمَعُه إِذْ قَالُوا ِلقَْومِهِْم إِنَّا ُبَرآُء ِمْنكُْم َو{] ٤: [اآلية

ِلأَبِيِه ا َبيَْنَنا َوبَْيَنكُُم الَْعَداَوةُ َوالَْبْغَضاُء أََبداً حَتَّى ُتْؤِمنُوا بِاللَِّه َوْحَدُه إِلَّا قَْولَ إِبَْراِهيمَ ُدوِن اللَِّه كَفَْرَنا بِكُْم َوَبَد
  }َوإِلَْيَك الَْمصُِريلَأَْسَتغِْفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلُك لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء َربََّنا َعلَْيكَ َتَوكَّلَْنا َوإِلَْيَك أََنبَْنا 

  }َربََّنا ال َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَُروا َواغِْفْر لََنا رَبََّنا إِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم{] ٥: [اآلية
صة إبراهيم عليه ملا هنى عز وجل عن موالة الكفار ذكر ق} قَْد كَاَنْت لَكُمْ أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِفي إِبَْراهِيَم{: قوله تعاىل

واألسوة ما يتأسى به، مثل . السالم، وأن من سريته التربؤ من الكفار؛ أي فاقتدوا به وأمتوا؛ إال يف استغفاره ألبيه
} َوالَِّذيَن َمَعُه{. بضم اهلمزة لغتان" أُْسَوةٌ " وقرأ عاصم . هو أسوتك؛ أي مثلك وأنت مثله: ويقال. القدوة والقدوة

إِنَّا ُبَرآُء مِْنكُْم َوِممَّا {الكفار } إِذْ قَالُوا ِلقَْومِهِْم{هم األنبياء : وقال ابن زيد. م من املؤمننييعين أصحاب إبراهي
وقراءة العامة على . وبرآء مجع بريء؛ مئل شريك وشركاء، وظريف وظرفاء. أي األصنام} َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه

بكسر الباء على وزن فعال؛ مثل قصري وقصار، وطويل " براء"إسحاق وقرأ عيسى بن عمر وابن أيب . وزن فعالء
وقرئ . على الوصف باملصدر" ُبَرآُء " وقرئ . برا؛ وتنون: وجيوز ترل اهلمزة حىت تقول. وطوال، وظريف وظراف

. الم يف فعلهواآلية نص يف األمر باالقتداء بإبراهيم عليه الس. على إبدال الضم من الكسر؛ كرخال ورباب" ُبَرآُء " 
: وقيل. أي مبا آمنتم به من األوثان} كَفَْرَنا بِكُْم{. وذلك يصحح أن شرع من قبلنا شرع لنا فيما أخرب اهللا ورسوله

 أي هذا دأبنا معكم} َوَبَدا بَْيَنَنا وََبْيَنكُُم الَْعَداَوةُ َوالَْبْغَضاُء أََبداً{. أي بأفعالكم وكذبناها وأنكرنا أن تكونوا على حق
إِالَّ قَْولَ إِبَْراِهيمَ ِلأَبِيِه لَأَْسَتْغِفَرنَّ {فحينئذ تنقلب املعاداة مواالة } حَتَّى ُتْؤِمنُوا بِاللَِّه َوْحدَُه{ما دمتم على كفركم 

  فال تتأسوا به يف االستغفار فتستغفرون للمشركني؛ فإنه كان عن} لََك



ىن االستثناء أن إبراهيم هجر قومه وباعدهم إال يف االستغفار مع: وقيل. موعدة منه له قاله قتادة وجماهد وغريمها
  ".التوبة"ألببه، مث بني عذره يف سورة 

ويف هذا داللة على تفضيل نبينا عليه الصالة والسالم على سائر األنبياء؛ ألنا حني أمرنا باالقتداء به أمرنا أمرا 
وحني أمرنا باالقتداء بإبراهيم عليه } وُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتُهواوََما آَتاكُمُ الرَُّسولُ فَُخذُ{: مطلقا يف قوله تعاىل

هو استثناء منقطع؛ أي لكن قول إبراهيم ألبيه ألستغفرن لك، إمنا جرى ألنه ظن : وقيل. السالم استثىن بعض أفعاله
أنه أسلم؛ وأنتم مل جتدوا مثل هذا  وعلى هذا جيوز االستغفار ملن يظن. أنه أسلم، فلما بان له أنه مل يسلم تربأ منه

هذا من قول إبراهيم عليه السالم ألبيه؛ أي ما أدفع عنك } َوَما أَمِْلُك لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء{. الظن، فلم توالوهم
علم : وقيل. هذا من دعاء إبراهيم عليه السالم وأصحابه} َربََّنا َعلَْيَك َتَوكَّلَْنا{. من عذاب اهللا شيئا إن أشركت به

َوإِلَْيكَ {أي اعتمدنا } َربََّنا َعلَْيَك َتَوكَّلَْنا{: أي تربؤوا من الكفار وتوكلوا على اهللا وقولوا. املؤمنني أن يقولوا هذا
أي ال تظهر عدونا } رَبََّنا ال َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَُروا{لك الرجوع يف اآلخرة } َوإِلَْيَك الَْمصُِري{أي رجعنا } أََنبَْنا

َواغِْفرْ لََنا َربََّنا إِنَّكَ أَْنتَ {. ال تسلطهم علينا فيفتنونا ويعذبونا : وقيل. علينا فيظنوا أهنم على حق فيفتتنوا بذلك
  .}الْعَزِيُز الَْحكِيُم

َيْوَم الْآِخَر َوَمْن َيتََولَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو الْغَنِيُّ لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفيهِْم أُسَْوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالْ{] ٦: [اآلية
  }الَْحِميُد
  }َرِحيٌمَعَسى اللَُّه أَنْ َيجَْعلَ بَْيَنكُْم َوَبْيَن الَِّذيَن َعاَدْيُتْم مِْنُهْم َمَودَّةً َواللَُّه قَدِيٌر َواللَُّه غَفُوٌر {] ٧: [اآلية

أي يف التربؤ من } أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ{. أي يف إبراهيم ومن معه من األنبياء واألولياء} ِفيهِْملَقَْد كَانَ لَكُْم {: قوله تعاىل
  نزل الثاين بعد: وقيل. كرر للتأكيد: وقيل. الكفار

{ أي عن اإلسالم وقبول هذه املواعظ } َوَمْن َيتََولَّ{. األول مبدة؛ وما أكثر املكررات يف القرآن على هذا الوجه
وملا نزلت عادى املسلمون أقرباءهم . يف نفسه وصفاته} الَْحِميُد{. أي مل يتعبدهم حلاجته إليهم} لََّه ُهَو الْغَنِيُّفَإِنَّ ال

َعَسى اللَُّه أَنْ َيْجَعلَ َبيَْنكُْم وََبْيَن الَِّذيَن َعاَديُْتْم ِمنُْهْم {: من املشركني فعلم اهللا شدة وجد املسلمني يف ذلك فنزلت
وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة وخالطهم املسلمون؛ كأيب سفيان بن حرب، . وهذا بأن يسلم الكافر }َمَودَّةً

املودة تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم أم حبيبة : وقيل. واحلارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وحكيم بن حزام
كانت املودة : قال ابن عباس. عداوةبنت أيب سفيان؛ فالنت عند ذلك عريكة أيب سفيان، واسترخت شكيمته يف ال

بعد الفتح تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم أم حبيبة بنت أيب سفيان؛ وكانت حتت عبداهللا بن جحش، وكانت هي 
فأما زوجها فتنصر وسأهلا أن تتابعه على دينه فأبت وصربت على دينها، ومات زوجها . وزوجها من مهاجرة احلبشة

من أوالكم هبا؟ : نيب صلى اهللا عليه وسلم إىل النجاشي فخطبها؛ فقال النجاشي ألصحابهفبعث ال. على النصرانية
: وقيل. ففعل؛ وأمهرها النجاشي من عنده أربعمائة دينار. قال فزوجها من نبيكم. خالد بن سعيد بن العاص: قالوا

النجاشي فيها؛ فساق عنه املهر  خطبها النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عثمان بن عفان، فلما زوجه إياها بعث إىل
ذلك الفحل ال يقدع : فقال أبو سفيان وهو مشرك ملا بلغه تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم ابنته. وبعث هبا إليه

  .وذلك إذا كان كرميا. هدا فحل ال يقدع أنفه؛ أي ال يضرب أنفه: بالدال غري املعجمة؛ يقال" يقدع. "أنفه
وا إِلَيْهِمْ ُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيخْرُِجوكُْم ِمْن ِديَارِكُمْ أَنْ َتَبرُّوُهْم َوتُقِْسطُال َيْنَهاكُ{] ٨: [اآلية

  }إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسطَِني



  }ينِال َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّ{: قوله تعاىل
  :فيه ثالث مسائل

كان هذا يف أول : قال ابن زيد. هذه اآلية رخصة من اهللا تعاىل يف صلة الذين مل يعادوا املؤمنني ومل يقاتلوهم -األوىل
} فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكنيَ َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم{نسختها : قال قتادة. اإلسالم عند املوادعة وترك األمر بالقتال مث نسخ

هي : وقيل. كان هذا احلكم لعلة وهو الصلح، فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ احلكم وبقي الرسم يتلى :وقيل
هم خزاعة وبنو : الكليب. خمصوصة يف حلفاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن بينه وبينه عهد مل ينقضه؛ قال احلسن

. هي خمصوصة يف الذين آمنوا ومل يهاجروا: وقال جماهد. هم خزاعة: وقاله أبو صاحل، وقال. احلارث بن عبد مناف
وقال أكثر أهل . حكاه بعض املفسرين. يعين به النساء والصبيان ألهنم ممن ال يقاتل؛ فأذن اهللا يف برهم: وقيل
هل تصل أمها حني قدمت : واحتجوا بأن أمساء بنت أيب بكر سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم. هي حمكمة: التأويل

روى عامر بن عبداهللا بن الزبري . إن اآلية فيها نزلت: وقيل. خرجه البخاري ومسلم" نعم: " قالعليها مشركة؟ 
أن أبا بكر الصديق طلق امرأته قتيلة يف اجلاهلية، وهي أم أمساء بنت أيب بكر، فقدمت عليهم يف املدة اليت : عن أبيه

ار قريش، فأهدت، إىل أمساء بنت أيب بكر الصديق كانت فيها املهادنة بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني كف
: قرطا وأشياء؛ فكرهت أن تقبل منها حىت أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل اهللا تعاىل

أبو داود الطيالسي يف ذكر هذا اخلرب املاوردي وغريه، وخرجه . }ال َيْنَهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَمْ ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ{
  .مسنده
؛ أي ال ينهاكم اهللا عن أن تربوا "الَِّذيَن " يف موضع خفض على البدل من " أَنْ" } أَنْ َتَبرُّوُهْم{: قوله تعاىل -الثانية

وهم خزاعة، صاحلوا النيب صلى اهللا عليه وسلم على أال يقاتلوه وال يعينوا عليه أحدا؛ فأمر . الذين مل يقاتلوكم
. أي تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة} َوتُقِْسطُوا إِلَيْهِْم{. م والوفاء هلم إىل أجلهم؛ حكاه الفراءبربه

  .وليس يريد به من العدل؛ فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن مل يقاتل؛ قاله ابن العريب

ليه اخلناصر على وجوب نفقة االبن استدل به بعض من تعقد ع: قال القاضي أبو بكر يف كتاب األحكام له -الثالثة
وهذه وهلة عظيمة، إذ اإلذن يف الشيء أو ترك النهي عنه ال يدل على وجوبه، وإمنا . املسلم على أبيه الكافر
وقد بينا أن إمساعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه ذمي فأكرمه، فأخذ عليه احلاضرون يف . يعطيك اإلباحة خاصة

  .ذلك؛ فتال هذه اآلية عليهم
َراجِكُْم أَنْ إِنََّما يَْنَهاكُمُ اللَُّه َعنِ الَِّذيَن قَاَتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َوأَخَْرُجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم وَظَاَهُروا َعلَى إِْخ{] ٩: [اآلية

  }َتَولَّوُْهْم َوَمْن َيَتَولَُّهْم فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ
} وَأَخَْرُجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم{أي جاهدوكم على الدين } للَُّه َعنِ الَِّذيَن قَاَتلُوكُْم ِفي الدِّينِإِنََّما َيْنَهاكُُم ا{: قوله تعاىل

} أَنْ َتَولَّوُْهْم{أي عاونوا على إخراجكم وهم مشركو أهل مكة } َوظَاَهرُوا َعلَى إِخَْراجِكُْم{. وهم عتاة أهل مكة
أي يتخذهم أولياء وأنصارا وأحبابا } َوَمْن َيتََولَُّهْم{". أَنْ تََبرُّوُهْم " م يف يف موضع جر على البدل على ما تقد" أَنْ"
  .}فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ{

فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َجاَءكُمُ الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاجِرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه أَْعلَُم بِإِميَانِهِنَّ{] ١٠: [اآلية
ا َوال جَُناَح َعلَْيكُْم أَنْ ُمْؤِمَناٍت فَال َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهْم َيِحلُّونَ لَُهنَّ َوآُتوُهْم َما أَْنفَقُو

الْكََواِفرِ َواْسأَلُوا َما أَْنفَقُْتْم َولَْيسْأَلوا َما أَْنفَقُوا ذَِلكُْم ُحكُْم اللَِّه َتْنِكُحوُهنَّ إِذَا آَتْيُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َوال تُْمِسكُوا بِِعَصمِ 
  }َيْحكُُم َبْيَنكُْم وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم



  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َجاءَكُُم الُْمْؤمَِناُت ُمهَاجِرَاٍت فَامَْتِحُنوُهنَّ{: قوله تعاىل
  :مسائلفيه ست 
ملا أمر املسلمني بترك مواالة املشركني اقتضى ذلك } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َجاَءكُمُ الُْمْؤِمنَاُت{: قوله تعاىل -األوىل

مهاجرة املسلمني عن بالد الشرك إىل بالد اإلسالم، وكان التناكح من أوكد أسباب املواالة؛ فبني أحكام مهاجرة 
جرى الصلح مع مشركي قريش عام احلديبية، على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم، : ن عباسقال اب. النساء

فجاءت سعيدة بنت احلارث األسلمية بعد الفراغ من الكتاب، والنيب صلى اهللا عليه وسلم باحلديبية بعد؛ فأقبل 
مد، اردد علي امرأيت فإنك يا حم: فقال -مسافر املخزومي : وقيل. وهو صيفي بن الراهب -زوجها وكان كافرا 

جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أيب : وقيل. وهذه طينة الكتاب مل جتف بعد، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية! شرطت ذلك
هربت من زوجها عمرو بن العاص : وقيل. معيط، فجاء أهلها يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يردها

د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخويها وحبسها، فقالوا للنيب صلى اهللا عليه ومعها أخواها عمارة والوليد، فر
فأنزل اهللا تعاىل هذه " كان الشرط يف الرجال ال يف النساء: "وسلم؛ ردها علينا للشرط، فقال صلى اهللا عليه وسلم

أال يأتيك منا : وم احلديبيةكان مما اشترط سهيل بن عمرو على النيب صلى اهللا عليه وسلم ي: وعن عروة قال. اآلية
أحد وإن كان على دينك إال رددته إلينا، حىت أنزل اهللا تعاىل يف املؤمنات ما أنزل؛ يومئ إىل أن الشرط يف رد 

إن اليت جاءت أميمة بنت بشر، كانت عند ثابت بن الشمراخ ففرت منه وهو يومئذ : وقيل. النساء نسخ بذلك
أميمة بنت بشر كانت : كذا قال املاوردي. له عبداهللا، قال زيد بن حبيب كافر، فتزوجها سهل بن حنيف فولدت

وروى ابن وهب عن خالد أن هذه اآلية نزلت يف أميمة بنت بشر من بين : وقال املهدوي. عند ثابت بن الشمراخ
يدة إهنا سع: وقال مقاتل. وهي امرأة حسان بن الدحداح، وتزوجها بعد هجرهتا سهل بن حنيف. عمرو بن عوف

  .واألكثر من أهل العلم أهنا أم كلثوم بنت عقبة. زوجة صيفي بن الراهب مشرك من أهل مكة

قد كان شرط : واختلف أهل العلم هل دخل النساء يف عقد املهادنة لفظا أو عموما؛ فقالت طائفة منهم -الثانية
وهذا يدل . ه يف الرجال على ما كانردهن يف عقد املهادنة لفظا صرحيا فنسخ اهللا ردهن من العقد ومنع منه، وبقا

وقالت طائفة من أهل . على أن للنيب صلى اهللا عليه وسلم أن جيتهد رأيه يف األحكام، ولكن ال يقره اهللا على خطأ
مل يشترط ردهن يف العقد لفظا، وإمنا أطلق العقد يف رد من أسلم؛ فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع : العلم
أهنن ذوات فروج حيرمن : أحدمها: وفرق بينهن وبني الرجال ألمرين. تعاىل خروجهن عن عمومه فبني اهللا. الرجال
  .فأما املقيمة منهن على شركها فمردودة عليهم. أهنن أرق قلوبا وأسرع تقلبا منهم: الثاين. عليهم
سأهاجر إىل حممد صلى اهللا : قالتإنه كان من أرادت منهن إضرار زوجها ف: قيل} فَامَْتِحُنوهُنَّ{: قوله تعاىل -الثالثة

  :واختلف فيما كان ميتحنهن به على ثالث أقوال. عليه وسلم؛ فلذلك أمر صلى اهللا عليه وسلم بامتحاهنن
كانت احملنة أن تستحلف باهللا أهنا ما خرجت من بغض زوجها، وال رغبة من أرض إىل : قال ابن عباس: األول

فإذا حلفت باهللا الذي ال إله إال هو على ذلك، . منا؛ بل حبا هللا ولرسوله أرض، وال التماس دنيا، وال عشقا لرجل
فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ {: أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ومل يردها؛ فذلك قوله تعاىل

  .}ُهْم َيِحلُّونَ لَهُنَّ ُمْؤِمَناٍت فَال َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال
  .أن احملنة كانت أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا؛ قاله ابن عباس أيضا: الثاين
ما : قالت عائشة رضي اهللا عنها} َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاَءَك الُْمْؤِمَناُت{: مبا بينه يف السورة بعد من قوله تعاىل: الثالث



رواه معمر عن } إِذَا َجاَءَك الُْمْؤِمنَاُت ُيبَايِعَْنَك{: اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميتحن إال باآلية اليت قال اهللا كان رسول
  .هذا حديث حسن صحيح: خرجه الترمذي وقال. الزهري عن عائشة

أنه يرد إليهم من أكثر العلماء على أن هذا ناسخ ملا كان عليه الصالة والسالم عاهد عليه قريشا، من  -الرابعة
كله : وقال بعض العلماء. وهذا مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن. جاءه منهم مسلما؛ فنسخ من ذلك النساء

منسوخ يف الرجال والنساء، وال جيوز أن يهادن اإلمام العدو على أن يرد إليهم من جاءه مسلما، ألن إقامة املسلم 
وقد احتج الكوفيون ملا . وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك .وهذا مذهب الكوفيني. بأرض الشرك ال جتوز

ذهبوا إليه من ذلك حبديث إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن خالد بن الوليد، أن رسول اهللا صلى اهللا 
ف عليه وسلم بعثه إىل قوم من خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم، فوداهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنص

فهذا ناسخ لرد املسلمني : قالوا" أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك يف دار احلرب ال تراءى نارمها"الدية، وقال 
ومذهب مالك . إىل املشركني، إذ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد بريء ممن أقام معهم يف دار احلرب

ألحد هذا العقد إال اخلليفة أو رجل يأمره، ألنه يلي وليس : قال الشافعي. والشافعي أن هذا احلكم غري منسوخ
  .فمن عقد غري اخلليفة هذا العقد فهو مردود. األموال كلها

فَإِنْ {. أي هذا االمتحان لكم، واهللا اعلم بإمياهنن، ألنه متويل السرائر} اللَُّه أَْعلَُم بِإِميَانِهِنَّ{: قوله تعاىل -اخلامسة
فَال َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى {إن علمتموهن مؤمنات قبل االمتحان : وقيل. أي مبا يظهر من اإلميان} اٍتَعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَن

  .أي مل حيل اهللا مؤمنة لكافر، وال نكاح مؤمن ملشركة} الْكُفَّارِ ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهْم َيِحلُّونَ لَهُنَّ
الذي فرق : وقال أبو حنيفة. وجها إسالمها ال هجرهتاوهذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة املسلمة من ز

  وإليه إشارة يف مذهب مالك. بينهما هو اختالف الدارين

فبني أن العلة عدم احلل } ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهْم َيِحلُّونَ لَهُنَّ{: والصحيح األول، ألن اهللا تعاىل قال. بل عبارة
ال فرق بني الدارين ال يف الكتاب وال يف السنة وال يف : وقال أبو عمر. اعلمواهللا . باإلسالم وليس باختالف الدار

  .القياس، وإمنا املراعاة يف ذلك الدينان، فباختالفهما يقع احلكم وباجتماعهما، ال بالدار واهللا املستعان
سلمة أن يرد على زوجها ما أنفق أمر اهللا تعاىل إذا أمسكت املرأة امل} وَآُتوُهْم َما أَْنفَقُوا{ : قوله تعاىل -السادسة

وذلك من الوفاء بالعهد، ألنه ملا منع من أهله حبرمة اإلسالم، أمر برد املال إليه حىت ال يقع عليهم خسران من 
  .الزوجة واملال: الوجهني
 فإن كانت ماتت قبل حضور. وال غرم إال إذا طالب الزوج الكافر، فإذا حضر وطالب منعناها وغرمنا -السابعة

وللشافعي يف . وإن كان املسمى مخرا أو خنزيرا مل نغرم شيئا، ألنه ال قيمة له. الزوج مل نغرم املهر إذ مل يتحقق املنع
وإذا جاءتنا املرأة احلرة من أهل اهلدنة مسلمة مهاجرة من : قال الشافعي. أن هذا منسوخ: أحدمها: هذه اآلية قوالن

وإذا . و يف دار احلرب، فمن طلبها من ويل سوى زوجها منع منها بال عوضدار احلرب إىل اإلمام يف دار السالم أ
يعطي العوض، والقول ما قال اهللا عز وجل، وفيه قول : أحدمها: طلبها زوجها لنفسه أو غريه بوكالته ففيه قوالن

الشرط فإن شرط اإلمام رد النساء كان . أنه ال يعطى الزوج املشرك الذي جاءت زوجته مسلمة العوض: آخر
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال يرد النساء كان شرط من شرط رد النساء منسوخا وليس عليه عوض، ألن 

  .الشرط املنسوخ باطل وال عوض الباطل



أمر اهللا تعاىل برد مثل ما أنفقوا إىل األزواج، وأن املخاطب هبذا اإلمام، ينفذ مما بني يديه من بيت املال  -الثامنة
يرد املهر الذي يتزوجها من املسلمني، فإن مل يتزوجها من املسلمني أحد : وقال مقاتل. يتعني له مصرفالذي ال 

احلكم يف رد الصداق إمنا هو يف نساء أهل العهد؛ فأما من ال عهد بينه : وقال قتادة. فليس لزوجها الكافر شيء
  .واألمر كما قاله. وبني املسلمني فال يرد إليهم الصداق

يعين إذا أسلمن وانقضت عدهتن ملا ثبت من حترمي نكاح } َوال ُجنَاَح َعلَْيكُْم أَنْ َتْنِكُحوُهنَّ{: قوله تعاىل -التاسعة
  .فإن أسلمت قبل الدخول ثبت النكاح يف احلال وهلا التزوج. املشركة واملعتدة

ط املهر؛ ألن اإلسالم فرق بينها وبني زوجها أباح نكاحها بشر} إِذَا آتَْيُتُموُهنَّ أُجُوَرُهنَّ{: قوله تعاىل -العاشرة 
  .الكافر

وهو اختيار أيب . قراءة العامة بالتخفيف من اإلمساك} َوال ُتْمِسكُوا بِِعَصمِ الْكََوافِرِ{: قوله تعاىل -احلادية عشرة
مشددة من " ْمِسكُوا َوال ُت" وقرأ احلسن وأبو العالية وأبو عمرو } فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعرُوٍف{: عبيد لقوله تعاىل

. بنصب التاء؛ أي ال تتمسكوا" َوال تُْمِسكُوا " وقرئ . مسك ميسك متسكا؛ مبعىن أمسك ميسك: يقال. التمسك
من كانت له امرأة كافرة مبكة فال : يقول. واملراد بالعصمة هنا النكاح. والعصم مجع العصمة؛ وهو ما اعتصم به

هي املسلمة تلحق بدار احلرب : وعن النخعي. عت عصمتها الختالف الدارينيعتد هبا، فليست له امرأة، فقد انقط
فطلق عمر . فتكفر؛ وكان الكفار يتزوجون املسلمات واملسلمون يتزوجون املشركات؛ مث نسخ ذلك يف هذه اآلية

على شركهما  قريبة بنت أيب أمية فتزوجها معاوية بن أيب سفيان ومها: بن اخلطاب حينئذ امرأتني له مبكة مشركتني
فلما . وأم كلثوم بنت عمرو اخلزاعية أم عبداهللا بن املغرية؛ فتزوجها أبو جهم بن حذافة ومها على شركهما. مبكة

وكانت عند طلحة . طلق قريبة لئال يرى عمر سلبه يف بيتك، فأيب معاوية من ذلك: ويل عمر قال أبو سفيان ملعاوية
  بن عبيداهللا أروى

بن عبداملطلب ففرق اإلسالم بينهما، مث تزوجها يف اإلسالم خالد بن سعيد بن العاص، بنت ربيعة بن احلارث 
وزوج النيب صلى اهللا عليه . وكانت ممن فر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من نساء الكفار، فحبسها وزوجها خالدا

ذكر عبدالرزاق . ها بعدهامن أيب العاص بن الربيع، مث أسلمت وأسلم زوج -وكانت كافرة  -وسلم زينب ابنته 
أسلمت زينب بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهاجرت بعد النيب : عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب قال

أنه : وفيه. احلديث. صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة األوىل، وزوجها أبو العاص بن الربيع عبدالعزى مشرك مبكة
وكانت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة أيب : عيبقال الش. وكذلك قال الشعيب. أسلم بعدها

العاص بن الربيع، فأسلمت مث حلقت بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، مث أتى زوجها املدينة فأمنته فأسلم فردها عليه 
ال حممد بن ق. بالنكاح األول؛ ومل حيدث شيئا: وقال أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس. النيب صلى اهللا عليه وسلم

: فإن صح هذا فال خيلو من وجهني: قال أبو عمر. بعد سنتني: وقال احلسن بن علي. بعد ست سنني: عمر يف حديثه
} َوُبُعولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلَك{: إما أهنا مل حتض حىت أسلم زوجها، وإما أن األمر فيها منسوخ بقول اهللا عز وجل

وقال ابن شهاب الزهري رمحه اهللا يف قصة . ما ال خالف فيه بني العلماء أنه عين به العدة وهذا. يعين يف عدهتن
بقطع العهود بينهم وبني } براءة{كان هذا قبل أن تنزل سورة : وقال قتادة. كان قبل أن تنزل الفرائض: زينب هذه
  .واهللا اعلم. املشركني

املراد بالكوافر هنا عبدة األوثان من ال جيوز ابتداء نكاحها، فهي } بِِعَصمِ الْكََوافِرِ{: قوله تعاىل -الثانية عشرة
ولو كان إىل ظاهر اآلية مل . هي عامة، نسخ منها نساء أهل الكتاب: وقيل. خاصة بالكوافر من غري أهل الكتاب



ول بعض أهل وهذا ق. وعلى القول األول إذا أسلم وثين أو جموسي ومل تسلم امرأته فرق بينهما. حتل كافرة بوجه
فمن قال يفرق بينهما يف الوقت وال ينتظر متام العدة إذا عرض عليها . ينتظر هبا متام العدة: ومنهم من قال. العلم

  وهو قول احلسن وطاوس وجماهد وعطاء. مالك بن أنس -اإلسالم ومل تسلم 

. ينتظر هبا العدة: دوقال الزهري. }َوافِرَِوال ُتْمِسكُوا بِِعَصمِ الْكَ{: وعكرمة وقتادة واحلكم، واحتجوا بقوله تعاىل
واحتجوا بأن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته، وكان إسالمه مبر . وهو قول الشافعي وأمحد

مث . اقتلوا الشيخ الضال: الظهران مث رجع إىل مكة وهند هبا كافرة مقيمة على كفرها، فأخذت بلحيته وقالت
ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل : قالوا. فاستقرا على نكاحهما ألن عدهتا مل تكن انقضتأسلمت بعده بأيام، 

َوال تُْمِسكُوا بِِعَصمِ {: وال حجة ملن احتج بقوله تعاىل: قال الشافعي. امرأته، مث أسلمت بعده فكانا على نكاحهما
ال حتل هلم الكوافر والوثنيات وال اجملوسيات ألن نساء املسلمني حمرمات على الكفار؛ كما أن املسلمني } الْكََوافِرِ

مث بينت السنة أن مراد اهللا من قوله هذا أنه ال حيل } ال ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َوال ُهمْ َيِحلُّونَ لَُهنَّ{: بقول اهللا عز وجل
م قالوا يف وأما الكوفيون وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه فإهن. بعضهم لبعض إال أن يسلم الباقي منهما يف العدة

ولو كانا حربيني : قالوا. إذا أسلمت املرأة عرض على الزوج اإلسالم، فإن أسلم وإال فرق بينهما: الكافرين الذميني
وإن كان أحدمها يف دار . فهي امرأته حىت حتيض ثالث حيض إذا كانا مجيعا يف دار احلرب أو يف دار اإلسالم

  .وقد تقدم. مة بينهما فراعوا الدار؛ وليس بشيءاإلسالم واآلخر يف دار احلرب انقطعت العص
هذا االختالف إمنا هو يف املدخول هبا، فإن كانت غري مدخول هبا فال نعلم اختالفا يف انقطاع  -الثالثة عشرة

وحجته . انقطعت العصمة بينهما: كذا يقول مالك يف املرأة ترتد زوجها مسلم. العصمة بينهما؛ إذ ال عدة عليها
ومذهب الشافعي وأمحد أنه . وهو قول احلسن البصري واحلسن بن صاحل بن حي} ِسكُوا بِِعَصمِ الْكََواِفرَِوال تُْم{

  .ينتظر هبا متام العدة
ومذهب مالك وأمحد والشافعي . فإن كان الزوجان نصرانيني فأسلمت الزوجة ففيها أيضا اختالف -الرابعة عشرة

وكذا الوثين تسلم زوجته، إنه إن أسلم يف عدهتا فهو أحق هبا؛ كما كان . وهو قول جماهد. الوقوف إىل متام العدة
  صفوان بن أمية وعكرمة بن أيب جهل

كان بني : قال ابن شهاب. ذكره مالك يف املوطأ. أحق بزوجتيهما ملا أسلما يف عدتيهما؛ على حديث ابن شهاب
بلغنا أن امرأة هاجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا ومل ي: قال ابن شهاب. إسالم صفوان وبني إسالم زوجته حنو من شهر

عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار احلرب إال فرقت هجرهتا بينه وبينها؛ إال أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن 
أسلم جدي ومل تسلم جديت ففرق : قال يزيد بن علقمة. ينفسخ النكاح بينهما: ومن العلماء من قال. تنقضي عدهتا
ال سبيل عليها إال : ومجاعة غريه منهم عطاء واحلسن وعكرمة قالوا. ضي اهللا عنه؛ وهو قول طاوسعمر بينهما ر

  .خبطبة
كان من ذهب من املسلمات : قال املفسرون} وَاْسأَلُوا َما أَْنفَقُْتْم وَلَْيسْأَلوا َما أَْنفَقُوا{: قوله تعاىل -اخلامسة عشرة

ويقال للمسلمني إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة . هاتوا مهرها: كفارمرتدات إىل الكفار من أهل العهد يقال لل
وكان هذا حكم اهللا خمصوصا بذلك الزمان . وكان ذلك نصفا وعدال بني احلالتني. ردوا إىل الكفار مهرها: مهاجرة

  .يف تلك النازلة خاصة بإمجاع األمة؛ قال ابن العريب
. }َيْحكُمُ َبيَْنكُْم وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم{. يف هذه اآلية هو حكم اهللاأي ما ذكر } ذلكم حكم اهللا{ -السادسة عشرة



  .تقدم يف غري موضع
ا أَْنفَقُوا وَاتَّقُوا َوإِنْ فَاَتكُْم َشْيٌء ِمْن أَزَْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فََعاقَْبُتْم فَآتُوا الَِّذيَن ذََهَبْت أَْزوَاُجُهْم مِثْلَ َم{] ١١: [اآلية
  }للََّه الَِّذي أَنُْتْم بِِه ُمْؤِمُنونَا

  :فيه ثالث مسائل
رضينا مبا حكم اهللا؛ وكتبوا إىل : أن املسلمني قالوا: يف اخلرب} َوإِنْ فَاَتكُْم َشْيٌء ِمْن أَزَْواجِكُْم{: قوله تعاىل -األوىل

  وَإِنْ فَاَتكُْم َشْيٌء مِْن{: املشركني فامتنعوا فنزلت

وروى الزهري عن عروة عن عائشة . }ى الْكُفَّارِ فََعاقَبُْتْم فَآتُوا الَِّذيَن ذَهََبْت أَزَْواُجُهْم مِثْلَ َما أَْنفَقُواأَزَْواجِكُْم إِلَ
فكتب } وَاْسأَلُوا َما أَْنفَقُْتْم وَلَْيسْأَلوا َما أَْنفَقُوا{: حكم اهللا عز وجل بينكم فقال جل ثناؤه: رضي اهللا عنها قالت

قد حكم اهللا عز وجل بيننا بأنه إن جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقها، وإن جاءتنا امرأة : ونإليهم املسلم
أما حنن فال نعلم لكم عندنا شيئا، فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا به، : فكتبوا إليهم. منكم وجهنا إليكم بصداقها

اجِكُْم إِلَى الْكُفَّارِ فََعاقَْبُتْم فَآُتوا الَِّذيَن ذََهَبْت أَْزوَاجُُهْم ِمثْلَ َما َوإِنْ فَاَتكُْم َشْيٌء ِمْن أَْزَو{: فأنزل اهللا عز وجل
أي بني املسلمني والكفار من أهل العهد } ذَِلكُْم ُحكُْم اللَِّه َيْحكُُم َبيَْنكُْم{: وقال ابن عباس يف قوله تعاىل. }أَْنفَقُوا

وقال قتادة . ولوال العهد ألمسك النساء ومل يرد إليهم صداقا: ريقال الزه. من أهل مكة يرد بعضهم إىل بعض
هي فيمن بيننا وبينه : وقاال. إمنا أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة: وجماهد

يعين } َبْت أَْزوَاُجُهْم مِثْلَ َما أَْنفَقُوافَآُتوا الَِّذيَن ذََه{. فاقتصصتم} فََعاقَْبُتْم{ومعىن : وقاال. عهد وليس بيننا وبينه عهد
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار الذين بينكم : وقال قتادة أيضا. فهي عامة يف مجيع الكفار. الصدقات

انقطع هذا : وقال الزهري. }براءة{مث نسخ هذا يف سورة . وبينهم عهد، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا
  .حكاه القشريي. هو ثابت احلكم اآلن أيضا: وقال قوم. ال يعمل به اليوم: وقال سفيان الثوري. تحعام الف
وقرأ . مشددة" فعقبتم"وقرأ علقمة والنخعي ومحيد واألعرج } فََعاقَبُْتْم{قراءة العامة } فََعاقَبُْتْم{: قوله تعاىل -الثانية
وقرأ مسروق وشقيق بن . خفيفة بغري ألف" فعقبتم"أ الزهري وقر. صنعتم كما صنعوا بكم: وقال" فأعقبتم"جماهد 
عاقب وعقب وعقب وأعقب : يقال. وكلها لغات مبعىن واحد. غنمتم: وقال. بكسر القاف خفيفة" فعقبتم"سلمة 

أي فعاقبتم : وقال ابن حبر. فغزومت معاقبني غزوا بعد غزو" فعاقبتم"وقال القتيب . وتعقب واعتقب وتعاقب إذا غنم
  .رتدة بالقتل فلزوجها مهرها من غنائم املسلمنيامل

يقول إن حلضت امرأة مؤمنة : قال ابن عباس} فَآُتوا الَِّذيَن ذََهَبتْ أَزَْواجُُهْم ِمثْلَ َما أَْنفَقُوا{: قوله تعاىل -الثالثة
سلم مهره من بكفار أهل مكة، وليس بينكم وبينهم عهد وهلا زوج مسلم قبلكم فغنمتم، فأعطوا هذا الزوج امل

أي إن : وقيل. وعنه يعطى من صدق من حلق بنا. يعطي من مال الفيء: وقال الزهري. الغنيمة قبل أن ختمس
قال . امتنعوا من أن يغرموا مهر هذه املرأة اليت ذهبت إليهم، فانبذوا العهد إليهم حىت إذا ظفرمت فخذوا ذلك منهم

واآلية نزلت يف أم احلكم : القشريي. وقد تقدم مجيع هذا. بل حكمها ثابت: وقال عطاء. هي منسوخة: األعمش
بنت أيب سفيان، ارتدت وتركت زوجها عياض بن غنم القرشي، ومل ترتد امرأة من قريش غريها، مث عادت إىل 

هن ست نسوة رجعن عن اإلسالم وحلقن باملشركني من نساء املؤمنني : وحكى الثعليب عن ابن عباس. اإلسالم
وفاطمة بنت أيب أمية بن املغرية أخت . م احلكم بنت أيب سفيان كانت حتت عياض بن أيب شداد الفهريأ: املهاجرين

وبروع بنت عقبة، كانت حتت مشاس بن . أم سلمة، وكانت حتت عمر بن اخلطاب، فلما هاجر عمر أبت وارتدت



وشهبة . ت عمر بن اخلطابوأم كلثوم بنت جرول حت. وعبدة بنت عبدالعزى، كانت حتت هشام بن العاص. عثمان
احذروا أن تتعدوا ما } وَاتَّقُوا اللََّه{. فأعطاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم مهور نسائهم من الغنيمة. بنت غيالن
  .أمرمت به
َشيْئاً َوال َيْسرِقَْن َوال َيْزنَِني َوال  َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاَءَك الُْمْؤِمَناتُ ُيَبايِْعَنَك َعلَى أَنْ ال ُيْشرِكَْن بِاللَِّه{] ١٢: [اآلية

ْعرُوٍف فََبايِْعُهنَّ وَاْسَتْغِفرْ لَُهنَّ اللََّه إِنَّ َيقُْتلَْن أَْوالَدُهنَّ َوال َيأِْتَني بُِبْهَتاٍن يَفَْترِيَنُه َبْيَن أَْيِديهِنَّ َوأَُرُجِلهِنَّ َوال يَْعِصيَنَك ِفي َم
  }اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم

  :ه مثان مسائلفي

ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة جاء } َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاَءَك الُْمْؤِمَناتُ ُيبَايِْعَنَك{: قوله تعاىل -األوىل
ويف صحيح مسلم عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه . نساء أهل مكة يبايعنه، فأمر أن يأخذ عليهن أال يشركن

َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا {: كان املؤمنات إذا هاجرن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميتحن بقول اهللا تعاىل: وسلم قالت
قر فمن أ: قالت عائشة. إىل آخر اآلية} َجاَءَك الُْمْؤمَِناُت ُيَبايِْعَنَك َعلَى أَنْ ال ُيْشرِكَْن بِاللَِّه َشْيئاً َوال َيْسرِقَْن َوال َيْزنَِني

هبذا من املؤمنات فقد أقر باحملنة، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قوهلن قال هلن رسول 
وال واهللا ما مست يد رسول اهللا يد امرأة قط، غري أنه بايعهن " انطلقن فقد بايعتكن: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه وسلم على النساء قط إال مبا أمره اهللا عز وجل، وما واهللا ما أخذ رسول اهللا : قالت عائشة. بالكالم
". قد بايعتكن كالما"مست كف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كف امرأة قط؛ وكان يقول هلن إذا أخذ عليهن 
من بيعة ملا فرغ : وقيل. وروي أنه عليه الصالة والسالم بايع النساء وبني يديه وأيديهن ثوب، وكان يشترط عليهن

وروي أنه كلف . الرجال جلس على الصفا ومعه عمر أسفل منه، فجعل يشترط على النساء البيعة وعمر يصافحهن
وقالت أم . وذلك ضعيف، وإمنا ينبغي التعويل على ما يف الصحيح: ابن العريب. امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن

مجع نساء األنصار يف بيت، مث أرسل إلينا عمر بن اخلطاب، ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة : عطية
أنا رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليكن؛ أال تشركن : فقام على الباب فسلم فرددن عليه السالم، فقال

 وروى عمرو. اللهم اشهد: فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت؛ مث قال. فقلن نعم. باهللا شيئا
بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء، فغمس يده فيه مث 

  .أمر النساء فغمسن أيديهن فيه
قالت هند بنت عتبة وهي } َعلَى أَنْ ال ُيْشرِكَْن بِاللَِّه َشْيئاً{: روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قال -الثانية
واهللا إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيتك : ة خوفا من النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يعرفها ملا صنعته حبمزة يوم أحدمنتقب

  أخذته على الرجال وكان بايع الرجال

إن أبا سفيان : فقالت هند} َوال َيْسرِقَْن { : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم -يومئذ على اإلسالم واجلهاد فقط 
فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم . هو لك حالل: فقال أبو سفيان. وإين أصيب من ماله قوتنارجل شحيح 
{ : مث قال! أو تزين احلرة: فقالت هند} َوال َيْزنِنيَ {: مث قال. عفا اهللا عما سلف: ؟ فقالت"أنت هند: "وعرفها وقال

ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا يوم : فقالت هند. األجنة أي ال يئدن املوؤودات وال يسقطن} َوال َيقُْتلَْن أَْوالَدُهنَّ 
فضحك عمر . ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، وأنتم وهم اعلم: وروى مقاتل أهنا قالت. بدر، فأنتم وهم أبصر

َيفْتَرِيَنهُ َوال َيأِْتنيَ بُِبهَْتاٍن {: مث قال. وكان حنظلة بن أيب سفيان وهو بكرها قتل يوم بدر. بن اخلطاب حىت استلقى



} أَُرُجِلهِنَّ{َومعىن بني . ألسنتهن بالنميمة} َبْيَن أَْيِديهِنَّ{معىن : قيل} َبْيَن أَْيِديهِنَّ وَأَُرُجِلهِنَّ َوال َيْعصِيَنَك ِفي َمْعُروٍف
ولدا املعىن ال يلحقن برجاهلن : ما كان بني أيديهن من قبلة أو جسة، وبني أرجلهن اجلماع وقيل: وقيل. فروجهن
فكان هذا من . هذا ولدي منك: وكانت املرأة تلتقط ولدا فتلحقه بزوجها وتقول. وهذا قول اجلمهور. من غريهم

ما بني يديها ورجليها كناية عن الولد؛ ألن بطنها الذي حتمل فيه الولد بني يديها، وفرجها : وقيل. البهتان واالفتراء
ان بولد وإحلاقه بالزوج وإن سبق النهي عن الزىن وروي أن هندا ملا وهذا عام يف اإلتي. الذي تلد منه بني رجليها

َوال َيْعِصيَنَك ِفي {: مث قال!. واهللا إن البهتان ألمر قبيح؛ ما تأمر إال باألرشد ومكارم األخالق: مسعت ذلك قالت
ب، وحممد بن السائب وزيد وقال سعيد بن املسي. وال ختلو امرأة منهن إال بذي حمرم. ال ينحن: قال قتادة} َمْعُروٍف
. وال يشققن جيبا، وال يدعون ويال وال ينشرن شعرا وال حيدثن الرجال إال ذا حمرم. هو إال خيمشن وجها: بن أسلم

وروى شهر بن حوشب . وهو قول ابن عباس. وروت أم عطية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ذلك يف النوح
وقال مصعب بن ". هو النوح: "فقال} َوال َيْعصِيَنَك ِفي َمْعُروٍف{ سلم عن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و

َوال { : أدركت عجوزا ممن بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فحدثتين عنه عليه الصالة والسالم يف قوله: نوح
  :فقال} َيْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف

 -إىل قوله  -يَُبايِعَْنَك َعلَى أَنْ ال ُيْشرِكَْن بِاللَِّه َشْيئاً {: ويف صحيح مسلم عن أم عطية ملا نزلت هذه اآلية". النوح"
فقلت يا رسول اهللا، إال آل فالن فإهنم كانوا أسعدوين يف : قالت" كان منه النياحة: "قال} َوال َيْعصِيَنَك ِفي َمْعُروٍف

أخذ علينا : وعنها قالت". إال آل فالن": فقال، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اجلاهلية؛ فال بد يل من أن أسعدهم
أم سليم، وأم العالء، وابنه أيب : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع البيعة إال ننوح؛ فما وفت منا امرأة إال مخس

إن املعروف ها هنا الطاعة هللا ولرسوله؛ قال ميمون بن : وقيل. سرية امرأة معاذ أو ابنة أيب سربة، وامرأة معاذ
هو عام يف كل معروف أم اهللا عز : الكليب. ال يعصينك يف كل أمر فيه رشدهن: قال بكر بن عبداهللا املزينو. مهران

  .ما جلستا يف جملسنا هذا ويف أنفسنا أن نعصيك يف شيء: فروي أن هندا قالت عند ذلك. وجل ورسول به
ال شىت؛ صرح فيهن بأركان النهي يف ذكر اهللا عز وجل ورسول عليه الصالة والسالم يف صفة البيعة خصا -الثالثة

الشهادة، والصالة، والزكاة، والصيام، واحلج، واالغتسال من : وهي ستة أيضا. الدين ومل يذكر أركان األمر
إن هذه : وقيل. وذلك ألن النهي دائم يف كل األزمان وكل األحوال؛ فكان التنبيه على اشتراط الدائم أكد. اجلنابة

وحنو منه قول عليه . ء كثري من يرتكبها وال حيجزهن عنها شرف النسب، فخصت بالذكر هلذااملناهي كان يف النسا
فنبههم على ترك املعصية يف شرب " وأهناكم عن الدباء واحلنتم والنقري واملزفت: "الصالة والسالم لوفد عبد القيس

ه من املعاصي هان عليه ترك سائرها مما اخلمر دون سائر املعاصي، ألهنا كانت شهوهتم وعادهتم، وإذا ترك املرء شهوت
  .ال شهوة له فيها

يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل : قالت هند} وال يسرقن{:ملا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف البيعة  -الرابعة
فخشيت هند أن تقتصر على ما يعطيها " ال إال باملعروف"مسيك فهل علي حرج أن آخذ ما يكفيين وولدي؟ قال 

أي ال " ال: "تضيع أو تأخذ أكثر من ذلك فتكون سارقة ناكثة للبيعة املذكورة فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلمف
قال ابن العريب وهذا إمنا هو فيما ال . حرج عليك فيما أخذت باملعروف، يعين من غري استطالة إىل أكثر من احلاجة

  هتكته الزوجة وأخذت منه كانت سارقة تعصي به وُتقطع يدها خيزنه عنها يف حجاب وال يضبط عليه بقفل فإنه إذا
إال تشركوا : "أخذ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما أخذ على النساء: قال عبادة بن الصامت -اخلامسة



معىن  ".باهللا شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم وال يعضه بعضكم بعضا وال تعصوا يف معروف أمركم به
وقال . إنه السحر} َوال يَأِْتَني بِبُْهَتاٍن{: وهلذا قال ابن حبر وغريه يف قوله تعاىل. السحر: والعضه. يسحر" يعضه"

َيفْتَرِيَنُه َبْيَن أَْيِديهِنَّ {. أي بسحر واهللا اعلم} بُِبْهَتاٍن{. هذا هنى عن البهتان، أي ال يعضهن رجال وال امرأة: الضحاك
ما ولدته من } وأرجلهن{. ما أخذته لقيطا" بولد يفترينه بني أيديهن} بُِبْهَتاٍن{واجلمهور على أن معىن } َوأَُرُجِلهِنَّ

  .وقد تقدم. زىن
َوال يَْعِصيَنَك ِفي {: يف البخاري عن ابن عباس يف قوله تعاىل} َوال يَْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف{: قوله تعاىل -السادسة
والصحيح أنه عام يف مجيع ما يأمر . واختلف يف معناه على ما ذكرنا. رط شرطه اهللا للنساءإمنا هو ش: قال} َمْعُروٍف

به النيب صلى اهللا عليه وسلم وينهى عنه؛ فيدخل فيه النوح وختريق الثياب وجز الشعر واخللوة بغري حمرم إىل غري 
ألشعري أن النيب صلى اهللا عليه ويف صحيح مسلم عن أيب مالك ا. وهذه كلها كبائر ومن أفعال اجلاهلية. ذلك

وروى حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة . فذكر منها النياحة" أربع يف أميت من أمر اجلاهلية: "وسلم قال
هذه النوائح جيعلن يوم القيامة صفني صفا عن اليمني وصفا عن اليسار : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال

  الكالب يف يوم ينبحن كما تنبح

ال تصلي : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعنه قال". كان مقداره مخسني ألف سنة مث يؤمر هبن إىل النار
وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه مسع نائحة فأتاها فضرهبا بالدرة حىت ". املالئكة على نائحة وال مرنة

أسند مجيعه . إهنا ال حرمة هلا: فقال. قد وقع مخارها! املومنني، املرأة املرأةيا أمري : فقيل. وقع مخارها عن رأسها
أنه تفسري : أحدمها: ففيه قوالن} َوال َيْعِصيَنكَ {: مع قوة قوله} ِفي َمْعرُوٍف { :أما ختصيص قوله . الثعليب رمحه اهللا

إمنا شرط املعروف : الثاين. ألنه لو قال احكم لكفى } قَالَ َربِّ اْحكُْم بِالْحَقِّ{: للمعىن على التأكيد؛ كما قال تعاىل
  .يف بيعة النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت يكون تنبيها على أن غريه أوىل بذلك وألزم له وأنفى لإلشكال

أتبايعوين على إال : "كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال -السابعة
فمن وىف منكم فأجره على "وأكثر لفظ سفيان قرأ يف اآلية . قرأ آية النساء" باهللا شيئا وال تزنوا وال تسرقوا تشركوا

اهللا ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره اهللا فهو إىل اهللا إن شاء عذبه 
شهدت الصالة يوم الفطر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه  :ويف الصحيحني عن ابن عباس قال". وإن شاء غفر له منها

وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان؛ فكلهم يصليها قبل اخلطبة مث خيطب؛ فنزل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكأين انظر 
اَءَك الُْمْؤِمَناتُ َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َج{: إليه حني جيلس الرجال بيده، مث أقبل يشقهم حىت أتى النساء مع بالل فقال

أِْتنيَ بُِبهَْتاٍن َيفْتَرِيَنُه َبْيَن أَْيِديهِنَّ ُيَبايِْعَنَك َعلَى أَنْ ال ُيْشرِكَْن بِاللَِّه َشيْئاً َوال َيْسرِقَْن َوال َيْزنَِني َوال َيقُْتلَْن أَْوالَدُهنَّ َوال َي
: امرأة واحدة مل جيبه غريها: ؟ فقالت"أننت على ذلك: -غ حىت فرغ من اآلية كلها، مث قال حني فر -} َوأَُرُجِلهِنَّ

وبسط بالل ثوبه فجعلن يلقني الفتخ واخلواتيم يف " فتصدقن: "قال. نعم يا رسول اهللا؛ ال يدري احلسن من هي
  .لفظ البخاري. ثوب بالل

. ر بذلك ندب ال إلزامأمجع املسلمون على أنه ليس لإلمام أن يشترط عليهن هذا؛ واألم: قال املهدوي -الثامنة
  .إذا احتيج إىل احملنة من أجل تباعد الدار كان على إمام املسلمني إقامة احملنة: وقال بعض أهل النظر

كُفَّاُر ِمْن لَْيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتََولَّْوا قَْوماً غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم قَْد يَِئُسوا ِمَن الْآِخَرِة كََما يَِئَس ا{] ١٣: [اآلية
  }أَْصحَابِ الْقُُبورِ



وذلك أن ناسا من فقراء املسلمني . يعين اليهود} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتَتَولَّْوا قَْوماً غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم{: قوله تعاىل
} قَْد َيِئسُوا ِمَن الْآِخرَِة{. لككانوا خيربون اليهود بأخبار املؤمنني ويواصلوهنم فيصيبون بذلك من مثارهم فنهوا عن ذ

معناه أهنم : قال ابن مسعود. هم اليهود والنصارى: وقال احلسن. هم املنافقون: وقيل. يعين اليهود قاله ابن زيد
أي } كََما َيِئَس الْكُفَّاُر{. املعىن يئسوا من ثواب اآلخرة، قاله جماهد: وقيل. تركوا العمل لآلخرة وآثروا الدنيا

: وهم الذين قالوا: قال ابن عرفة. أن رجعوا اليهم؛ قال احلسن وقتادة} ِمْن أَْصحَابِ الْقُُبورِ{. اء من الكفاراألحي
إن اهللا : وقيل. املعىن كما يئس الكفار الذين يف القبور أن يرجعوا إىل الدنيا: وقال جماهد} َوَما ُيهِْلكَُنا إِالَّ الدَّهُْر{

َيا {: قال ابن عباس. من ترك مواالة الكفار؛ وهي خطاب حلاطب بن أيب بلتعة وغريه تعاىل ختم السورة مبا بدأها
يريد . أي ال توالوهم وال تناصحوهم؛ رجع تعاىل بطوله وفضله على حاطب بن أيب بلتعة} أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتَتَولَّوْا

ون من حظ يكون هلم يف اآلخرة من رمحة اهللا أن كفار قريش قد يئسوا من خري اآلخرة كما يس الكفار املقبور
من : قال} قَْد يَِئُسوا ِمَن الْآِخَرِة كََما َيِئسَ الْكُفَّاُر ِمْن أَْصَحابِ الْقُبُورِ{: وقال القاسم بن أيب بزة يف قوله تعاىل. تعاىل

  .واهللا اعلم. مات من الكفار يئس من اخلري

  سورة الصف

  مقدمة السورة
وهي أربع . إهنا مكية، ذكره النحاس عن ابن عباس: وقيل. يف قول اجلميع، فيما ذكر املاورديسورة الصف مدنية 

  .عشرة آية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  }َسبَّحَ ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم{] ١: [اآلية
  .تقدم
  }آَمُنوا ِلمَ َتقُولُونَ َما ال َتفَْعلُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن{] ٢: [اآلية
  }كَُبَر َمقْتاً ِعْنَد اللَِّه أَنْ َتقُولُوا َما ال َتفَْعلُونَ{] ٣: [اآلية

  :فيه مخس مسائل
أخربنا حمسد روى الدارمي أبو حممد يف مسنده } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلمَ َتقُولُونَ َما ال َتفَْعلُونَ{: قوله تعاىل -األوىل

قعدنا نفر من أصحاب رسول : بن كثري عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن عبداهللا بن سالم قال
سَبََّح ِللَّهِ {: لو نعلم أي األعمال أحب إىل اهللا تعاىل لعملناه؛ فأنزل اهللا تعاىل: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا

. حىت ختمها} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِلَم َتقُولُونَ َما ال َتفَْعلُونَ -َوَما ِفي اَألْرضِ َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيمُ َما ِفي السََّماَواِت 
قال . فقرأها علينا ابن سالم: قال أبو سلمة. فقرأها علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ختمها: قال عبداهللا

وقال ابن عباس قال . و سلمة وقرأها علينا حيىي وقرأها علينا األوزاعي وقرأها علينا حممدفقرأها علينا أب: حيىي
  لو علمنا أحب األعمال إىل اهللا: عبداهللا بن رواحة

قال املؤمنون يا رسول اهللا، لو نعلم أحب األعمال إىل اهللا لسارعنا : وقال الكليب. لعملناه؛ فلما نزل اجلهاد كرهوه
لو نعلم ما هي الشتريناها : فمكثوا زمانا يقولون} لْ أَُدلُّكُْم َعلَى ِتجَاَرٍة ُتْنجِيكُْم ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍَه{إليها؛ فنزلت 

ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَُتَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْموَاِلكُْم {: باألموال واألنفس واألهلني؛ فدهلم اهللا تعاىل عليها بقول



ملا أخرب اهللا تعاىل نبيه : وقال حممد بن كعب. فابتلوا يوم أحد ففروا؛ فنزلت تعريهم بترك الوفاء. اآلية} أَنْفُِسكُْمَو
لئن لقينا قتاال لنفرغن فيه وسعنا؛ ففروا يوم ! اللهم أشهد: صلى اهللا عليه وسلم بثواب شهداء بدر قالت الصحابة

وقال . حنن جاهدنا وأبلينا ومل يفعلوا: نزلت يف قوم كانوا يقولون: اكوقال قتادة والضح. أحد فعريهم اهللا بذلك
فقال رجل يا نيب اهللا، إين قتلت فالنا، ففرح النيب . كان رجل قد آذى املسلمني يوم بدر وأنكاهم فقتلته: صهيب

اهللا صلى يا صهيب، أما أخربت رسول : فقال عمر بن اخلطاب وعبدالرمحن بن عوف. صلى اهللا عليه وسلم بذلك
؟ قال نعم، واهللا يا رسول "أكذلك يا أبا حيىي: "فإن فالنا انتحل قتله؛ فأخربه فقال! اهللا عليه وسلم أنك قتلت فالنا
: نزلت يف املنافقني؛ كانوا يقولون للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه: وقال ابن زيد. اهللا؛ فنزلت اآلية يف املنتحل

  .وقاتلنا؛ فلما خرجوا نكصوا عنهم وختلفوا إن خرجتم وقاتلتم خرجنا معكم
ويف صحيح مسلم عن أيب موسى أنه . هذه اآلية توجب على كل من ألزم نفسه عمال فيه طاعة أن يفي هبا -الثانية

أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، : بعث إىل قراء أهل البصرة فدخل عليه ثالمثائة رجل قد قرؤوا القرآن؛ فقال
وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها يف . ن عليكم األمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكمفاتلوه وال يطول

لو كان البن آدم واديان من مال ألبتغى واديا ثالثا "فأنسيتها؛ غري أين قد حفظت منها " براءة"الطول والشدة بـ 
  ى املسبحات فأنسيتها؛ غري أينوكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحد". وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب

. فتكتب شهادة يف أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتقُولُونَ َما ال َتفَْعلُونَ{: حفظت منها
فثابت يف } ونَ َما ال َتفَْعلُونََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلمَ َتقُولُ{: أما قوله تعاىل. وهذا كله ثابت يف الدين: قال ابن العريب

فمعىن ثابت يف الدين؛ " شهادة يف أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة: "وأما قوله. الدين لفظا ومعىن يف هذه السورة
هللا : النذر، وهو على قسمني، نذر تقرب مبتدأ كقول: أحدمها: وامللتزم على قسمني. فإن من التزم شيئا لزمه شرعا

ونذر مباح وهو ما علق بشرط رغبة، . فهذا يلزم الوفاء به إمجاعا. صوم وصدقة، وحنوه من القربعلي صالة و
فاختلف . إن كفاين اهللا شر كذا فعلي صدقة: إن قدم غائيب فعلي صدقة، أو علق بشرط رهبة، كقوله: كقوله

وعموم . إنه ال يلزمه الوفاء به: والوقال الشافعي يف أحد أق. العلماء فيه، فقال مالك وأبو حنيفة، يلزمه الوفاء به
وقد قال . اآلية حجة لنا، ألهنا مبطلقها تتناول ذم من قال ما ال يفعله على أي وجه كان من مطلق أو مقيد بشرط

وهذا وإن كان من جنس القربة لكنه مل . إن النذر إمنا يكون مبا القصد منه القربة مما هو من جنس القربة: أصحابه
القرب الشرعية مشقات وكلف وإن : قلنا. ة، وإمنا قصد منع نفسه عن فعل أواإلقدام على فعليقصد به القرب
وهذا تكلف التزام هذه القربة مبشقة جللب نفع أو دفع ضر، فلم خيرج عن سنن التكليف وال زال . كانت قربات

إن تزوجت : طا بسبب كقولهفإن كان املقول منه وعدا فال خيلو أن يكون منو: قال ابن العريب. عن قصد التقرب
وإن كان وعدا جمردا فقيل يلزم . فهذا الزم إمجاعا من الفقهاء. أعنتك بدينار، أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا

لو نعلم أي األعمال أفضل أو أحب إىل اهللا لعملناه، : وتعلقوا بسبب اآلية، فإنه روي أهنم كانوا يقولون. بتعلقه
ال أزال : وقد روي عن جماهد أن عبداهللا بن رواحة ملا مسعها قال. وهو حديث ال بأس به. ةفأنزل اهللا تعاىل هذه اآلي

  .أن الوعد جيب الوفاء به على كل حال إال لعذر: والصحيح عندي. حبيسا يف سبيل اهللا حىت أقتل

و له أال يفعل فما فأما العدة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له اهلبة فيقول له نعم؛ مث يبد: قال مالك: قلت
أشهدكم أين قد وهبت له من أن يؤدي إليكم؛ فإن هذا : إذا وعد الغرماء فقال: وقال ابن القاسم. أرى ذلك يلزمه

  .وأما أن يقول نعم أنا أفعل؛ مث يبدو له، فال أرى عليه ذلك. يلزمه



أثىن اهللا تعاىل على من صدق وقد . أي ال يقضي عليه بذلك؛ فأما يف مكارم األخالق وحسن املروءة فنعم: قلت
َواذْكُْر ِفي الِْكَتابِ إِْسَماعِيلَ إِنَُّه كَانَ {: ، وقال تعاىل} وَالُْموفُونَ بَِعْهدِِهْم إِذَا َعاَهُدوا{: وعده ووىف بنذره فقال

  .وقد تقدم بيانه} َصاِدَق الَْوْعِد
وََما أُرِيدُ {، }أُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِرِّ َوتَْنَسْونَ أَْنفَُسكُْمأََت{ثالث آيات منعتين أن أقص على الناس : قال النخعي: الثالثة

وخرج أبو نعيم احلافظ من . }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتقُولُونَ َما ال َتفَْعلُونَ{، }أَنْ أُخَاِلفَكُْم إِلَى َما أَْنَهاكُْم َعْنُه
أتيت ليلة أسري يب : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لك قالحديث مالك بن دينار عن مثامة أن أنس بن ما

هؤالء خطباء : "؟ قال"من هؤالء يا جربيل: "قلت" على قوم تقرض شفاههم مبقاريض من نار كلما قرضت وفت
. حدثنا؛ فسكت: وعن بعض السلف أنه قيل له". أمتك الذين يقولون وال يفعلون ويقرؤون كتاب اهللا وال يعملون

  !.أترونين أن أقول ما ال أفعل فاستعجل مقت اهللا: فقال. حدثنا: قيل له مث
استفهام على جهة اإلنكار والتوبيخ، على أن يقول اإلنسان عن } ِلمَ َتقُولُونَ َما ال َتفَْعلُونَ{: قوله تعاىل: الرابعة

وتأول . ون خلفا، وكالمها مذمومأما يف املاضي فيكون كذبا، وأما يف املستقبل فيك. نفسه من اخلري ما ال يفعله
أي مل تقولون ما ليس األمر فيه إليكم، فال تدرون هل } ِلَم َتقُولُونَ َما ال َتفَْعلُونَ{: سفيان بن عيينة قوله تعاىل

  .فعلى هذا يكون الكالم حمموال على ظاهره يف إنكار القول. تفعلون أو ال تفعلون

قد حيتج به يف وجوب الوفاء يف اللجاج والغضب } ِعْنَد اللَِّه أَنْ َتقُولُوا َما ال َتفَْعلُونَكَُبَر َمقْتاً {:قوله تعاىل : اخلامسة
قولكم ما ال تفعلون مذموم، وجيوز أن : وقع باالبتداء وما قبلها اخلرب؛ وكأنه قال" أن"و. على أحد قويل الشافعي
نصب " مقتا"و. فعل مبنزلة بئس رجال أخوك" كرب"يف موضع رفع؛ ألن " أن: "الكسائي. يكون خرب ابتداء حمذوف

رجل مقيت وممقوت : واملقت واملقاتة مصدران؛ يقال. هو حال: وقيل. بالتمييز؛ املعىن كرب قوهلم ما ال يفعلون مقتا
  .إذا مل حيبه الناس

  }ْنَيانٌ مَْرُصوٌصإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيِلِه َصفّاً كَأَنَُّهمْ ُب{] ٤: [اآلية
  :فيه ثالث مسائل

واملفعول مضمر؛ أي يصفون : أي يصفون صفا} إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيِلِه َصفّاً{: قوله تعاىل -األوىل
صت البناء إذا هو من رص: وقال املربد. مرصوص بالرصاص: قال الفراء} كَأَنَُّهْم بُْنَيانٌ مَْرُصوٌص{. أنفسهم صفا

. هو من الرصيص وهو انضمام األسنان بعضها إىل بعض: وقيل. الأمت بينه وقاربت حىت يصري كقطعة واحدة
حيب من يثبت يف اجلهاد يف سبيل اهللا ويلزم مكانه : ومعىن اآلية. والتراص التالصق؛ ومنه وتراصوا يف الصف

  .تعاىل للمؤمنني كيف يكونون عند قتال عدوهم هذا تعليم من اهللا: وقال سعيد بن جبري. كثبوت البناء
وقد استدل بعض أهل التأويل هبذا على أن قتال الراجل أفضل من قتال الفارس، ألن الفرسان ال يصطفون  -الثانية

وال خيرج الفرسان من . وذلك غري مستقيم، ملا جاء يف فضل الفارس يف األجر والغنيمة: املهدوي. على هذه الصفة
  .ة؛ ألن معناه الثباتمعىن اآلي
ال جيوز اخلروج عن الصف إال حلاجة تعرض لإلنسان، أو يف رسالة يرسلها اإلمام، أو يف منفعة تظهر يف  -الثالثة

  ويف اخلروج عن. املقام، كفرصة تنتهز وال خالف فيها

. ريضا على القتالأنه ال بأس بذلك إرهابا للعدو، وطلبا للشهادة وحت: الصف للمبارزة خالف على قولني أحدمها
وإمنا تكون . ال يربز أحد طالبا لذلك، ألن فيه رياء وخروجا إىل ما هنى اهللا عنه من لقاء العدو: وقال أصحابنا



املبارزة إذا طلبها الكافر؛ كما كانت يف حروب النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر ويف غزوة خيرب، وعليه درج 
  }َوال ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّهْلُكَِة{ : عند قوله تعاىل" البقرة"ذا يف وقد مضى القول مستوىف يف ه. السلف
غُوا أَزَاغَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ ِلَم تُْؤذُونَنِي َوقَْد َتْعلَُمونَ أَنِّي َرُسولُ اللَِّه إِلَْيكُْم فَلَمَّا َزا{] ٥: [اآلية

  }لَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَنيقُلُوَبُهْم َوال
ملا ذكر أمر اجلهاد بني أن موسى وعيسى أمرا بالتوحيد وجاهدا يف سبيل اهللا؛ } َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْومِِه{: قوله تعاىل

  .وحل العقاب مبن خالفهما؛ أي واذكر لقومك يا حممد هذه القصة
ومن األذى ". األحزاب"وذلك حني رموه باألدرة؛ حسب ما تقدم يف آخر سورة } يَيا قَْومِ ِلَم ُتْؤذُونَنِ{: قوله تعاىل

اجَْعلْ لََنا إِلَهاً كََما لَُهمْ {: ومن األذى قوهلم. إنه دس إىل امرأة تدعي على موسى الفجور: ما ذكر يف قصة قارون
َوقَْد َتْعلَُمونَ أَنِّي َرُسولُ {. وقد تقدم هذا. لت هارونإنك قت: وقوهلم} فَاذَْهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاِتال{: وقوهلم. }آِلَهةٌ

وتعلمون علما يقينا ال شبهة : للتأكيد؛ كأنه قال" تعلمون"على " قد"ودخلت . والرسول حيترم ويعظم} اللَِّه إِلَْيكُْم
عن } فَلَمَّا َزاغُوا{: وقيل. ن اهلدىأي أماهلا ع} أَزَاغَ اللَُّه قُلُوَبُهْم{أي مالوا عن احلق } فَلَمَّا َزاغُوا{. لكم فيه
  .عن اهلداية} أَزَاغَ اللَُّه قُلُوَبُهْم{الطاعة 

أي ملا تركوا ما أمروا به من احترام : وقيل. عن الثواب} أََزاغَ اللَُّه قُلُوَبُهْم{ عن اإلميان } فَلَمَّا َزاغُوا{: وقيل
  .قلوهبم عقوبة هلم على فعلهمالرسول عليه السالم وطاعة الرب، خلق اهللا الضاللة يف 

 التَّْوَراِة َوُمَبشِّراً وَإِذْ قَالَ ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم َيا َبنِي إِسْرائيلَ إِنِّي َرسُولُ اللَِّه إِلَْيكُْم ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن{] ٦: [اآلية
  }ْم بِالْبَيَِّناِت قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِنيبَِرسُولٍ يَأِْتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد فَلَمَّا َجاَءُه

} َيا بَنِي إِْسرائيلَ{: وقال. أي واذكر هلم هذه القصة أيضا} َوإِذْ قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ َيا بَنِي إِْسرائيلَ{: قوله تعاىل
. أي باإلجنيل} لُ اللَِّه إِلَْيكُْمإِنِّي َرسُو{. كما قال موسى؛ ألنه ال نسب له فيهم فيكونون قومه" يا قوم"ومل يقل 

َومَُبشِّراً {. ألن يف التوراة صفيت، وأين مل آتكم بشيء خيالف التوراة فتنفروا عين} ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْورَاِة{
َيأِْتي ِمْن {. صلة الرسول" إليكم"و. نصب على احلال؛ والعامل فيها معىن اإلرسال" ومبشرا. "مصدقا} بَِرسُولٍ

وهي قراءة السلمي وزر بن حبيش وأيب . بفتح الياء" من بعدي"قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو } َبْعِدي اْسُمُه أَحَْمُد
من "وقرئ . الباقون باإلسكان. واختاره أبو حامت ألنه اسم؛ مثل الكاف من بعدك، والتاء من قمت. بكر عن عاصم
وهو اسم علم منقول من صفة ال . اسم نبينا صلى اهللا عليه وسلم" أمحد"و. ن اللفظحبذف الياء م" بعدي امسه أمحد

واألنبياء صلوات اهللا . أي أمحد احلامدين لربه" أمحد"فمعىن . من فعل؛ فتلك الصفة أفعل اليت يراد هبا التفضيل
، وهي يف معىن حممود؛ ولكن وأما حممد فمنقول من صفة أيضا. عليهم كلهم حامدون اهللا، ونبينا أمحد أكثرهم محدا

وكذلك . كما أن املكرم من الكرم مرة بعد مرة. فاحملمد هو الذي محد مرة بعد مرة. فيه معىن املبالغة والتكرار
  فهذا علم. فاسم حممد مطابق ملعناه، واهللا سبحانه مساه قبل أن يسمي به نفسه. املمدح وحنو ذلك

وهو حممود . ؛ فهو حممود يف الدنيا ملا هدى إليه ونفع به من العلم واحلكمةمن أعالم نبوته، إذ كان امسه صادقا عليه
مث إنه مل يكن حممدا حىت كان أمحد، محد ربه فنبأه . فقد تكرر معىن احلمد كما يقتضي اللفظ. يف اآلخرة بالشفاعة

وذكره ". امسه أمحد: "وشرفه؛ فلذلك تقدم اسم أمحد على االسم الذي هو حممد فذكره عيسى عليه السالم فقال
فبأمحد ذكره قبل أن يذكره . اللهم اجعلين من أمة أمحد: تلك أمة أمحد، فقال: موسى عليه السالم حني قال له ربه

وكذلك يف الشفاعة حيمد ربه . فلما وجد وبعث كان حممدا بالفعل. مبحمد، ألن محده لربه كان قبل محد الناس له



وروي أن النيب صلى اهللا عليه . أمحد الناس لربه مث يشفع فيحمد على شفاعتهباحملامد اليت يفتحها عليه، فيكون 
امسي يف التوراة أحيد ألين أحيد أميت عن النار وامسي يف الزبور املاحي حما اهللا يب عبدة األوثان وامسي يف : "وسلم قال

يل مخسة أمساء أنا حممد "لصحيح ويف ا". اإلجنيل أمحد وامسي يف القرآن حممد ألين حممود يف أهل السماء واألرض
فَلَمَّا {. وقد تقدم". وأمحد وأنا املاحي الذي ميحو اهللا يب الكفر وأنا احلاشر الذي حتشر الناس على قدمي وأنا العاقب

زة قرأ الكسائي ومح} قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني{. حممد صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. قيل عيسى} َجاَءُهْم بِالْبَيَِّناِت
  .نعتا ملا جاء به الرسول" سحر"الباقون . وروي أهنا قراءة ابن مسعود. نعتا للرجل" ساحر"

  }اِلمَِنيَوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهَو ُيْدَعى إِلَى اِألْسالمِ َواللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّ{] ٧: [اآلية
َوُهوَ ُيْدَعى إِلَى {. تقدم يف غري موضع} ِممَّنِ افْتََرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب{أي ال أحد أظلم } ظْلَُمَوَمْن أَ{: قوله تعاىل
" وهو يدعي"وقرأ طلحة بن مصرف . هذا تعجب ممن كفر بعيسى وحممد بعد املعجزات اليت ظهرت هلما} اِألْسالمِ

أي من } َواللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلمَِني{. وينتسب سواء ويعي. بفتح الياء والدال وشدها وكسر العني، أي ينتسب
  .كان يف حكمه أنه خيتم له بالضاللة

  }ُيرِيُدونَ ِلُيطِْفئُوا نُوَر اللَِّه بِأَفَْواِههِْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ{ ٨: اآلية
اإلطفاء هو اإلمخاد، يستعمالن يف النار، ويستعمالن فيما جيري } نُوَر اللَِّه بِأَفَْواهِهِْم يُرِيُدونَ ِلُيطِْفئُوا{: قوله تعاىل

ويفترق اإلطفاء واإلمخاد من وجه؛ وهو أن اإلطفاء يستعمل يف القليل والكثري، . جمراها من الضياء والظهور
هنا " نُوَر اللَِّه " ويف .  يقال أمخدت السراجأطفأت السراج؛ وال: واإلمخاد إمنا يستعمل يف الكثري دون القليل؛ فيقال

إنه اإلسالم؛ : والثاين . أنه القرآن؛ يريدون إبطاله وتكذيبه بالقول؛ قاله ابن عباس وابن زيد: أحدها: مخسة أقاويل
أنه حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ يريدون هالكه باألراجيف؛ قاله : الثالث. يريدون دفعه بالكالم؛ قاله السدي

أنه مثل مضروب؛ : اخلامس. حجج اهللا ودالئله؛ يريدون إبطاهلا بإنكارهم وتكذيبهم؛ قال ابن حبر: الرابع. لضحاكا
وسبب . أي من أراد إطفاء نور الشمس بفيه فوجده مستحيال ممتنعا فكذلك من أراد إبطال احلق؛ حكاه ابن عيسى

اهللا عليه وسلم أبطأ عليه الوحي أربعني يوما؛ فقال أن النيب صلى : نزول هذه اآلية ما حكاه عطاء عن ابن عباس
فقد أطفأ اهللا نور حممد فيما كان ينزل عليه، وما كان ليتم أمره؛ ! يا معشر اليهود، أبشروا: كعب بن األشرف

فحزن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية واتصل الوحي بعدها؛ حكى مجيعه املاوردي رمحه 
} َواللَُّه مُِتمُّ ُنورِِه{وقرأ ابن كثري ومحزة والكسائي وحفص عن عاصم . أي بإظهاره يف اآلفاق} وَاللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه{. هللا

". آل عمران"وشبهه، حسب ما تقدم بيانه يف } كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت{: باإلضافة على نية االنفصال؛ كقوله تعاىل
  .من سائر األصناف} َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ{. ألنه فيما يستقبل؛ فعمل" همتم نور"الباقون 

  }ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى وَِدينِ الَْحقِّ ِليُظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ{] ٩: [اآلية
. أي باحلجج} ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه{. أي حممدا باحلق والرشاد} بِالُْهَدى ُهوَ الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه{: قوله تعاىل

ومن الظهور الغلبة باليد يف القتال؛ وليس املراد بالظهور أال يبقى دين آخر من األديان، بل املراد يكون أهل 
وذلك إذا نزل عيسى : قال جماهد. لزمانومن اإلظهار أال يبقى دين سوى اإلسالم يف آخر ا. اإلسالم عالني غالبني

وحينئذ ال يبقى . خبروج عيسى} ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه{: وقال أبو هريرة. مل يكن يف األرض دين إال دين اإلسالم
 لينزلن ابن مرمي حكما: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال. كافر إال أسلم

عادال فليكسرن الصليب وليقتلن اخلنزير وليضعن اجلزية ولتتركن القالص فال يسعى عليها ولتذهنب الشحناء 



أي ليطلع حممدا صلى اهللا عليه وسلم على " ليظهره: "وقيل". والتباغض والتحاسد وليدعون إىل املال فال يقبله أحد
أي األديان؛ ألن } َعلَى الدِّينِ{. ومبا حرفوا وغريوا منها سائر األديان؛ حىت يكون عاملا هبا عارفا بوجوه بطالهنا،

  .الدين مصدر يعرب به عن مجع
  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَى ِتَجاَرٍة تُْنجِيكُْم ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ{] ١٠: [اآلية
ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَمَْواِلكُْم َوأَنْفُِسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتمْ  ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَُتَجاِهُدونَ{] ١١: [اآلية

  }َتْعلَُمونَ
ْدٍن ذَِلَك َيغِْفْر لَكُْم ذُنُوَبكُْم وَُيْدِخلْكُْم جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي َجنَّاِت َع{] ١٢: [اآلية
  }فَْوُز الَْعظِيُمالْ

  }وَأُخَْرى ُتِحبُّونََها َنْصٌر ِمَن اللَِّه َوفَْتٌح قَرِيٌب َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني{] ١٣: [اآلية

  :فيه مخس مسائل
ذلك أنه نزلت يف عثمان بن مظعون؛ و: قال مقاتل} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى ِتَجاَرٍة{: قوله تعاىل -األوىل

لو أذنت يل فطلقت خولة، وترهبت واختصيت وحرمت اللحم، وال أنام : قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إن من سنيت النكاح وال رهبانية يف اإلسالم :"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! بليل أبدا، وال أفطر بنهار أبدا

ومن سنيت أنام وأقوم . أميت الصوم وال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكمإمنا رهبانية أميت اجلهاد يف سبيل اهللا وخصاء 
واهللا لوددت يا نيب اهللا أي التجارات أحب إىل اهللا : فقال عثمان" . وأفطر وأصوم فمن رغب عن سنيت فليس مىن

اللََّه اْشتََرى ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ إِنَّ {: والتجارة اجلهاد؛ قال اهللا تعاىل. أي سأدلكم} أَُدلُّكُْم{: وقيل. فأجتر فيها؛ فنزلت
  .ألهل الكتاب: وقيل. وهذا خطاب جلميع املؤمنني. اآلية} أَْنفَُسُهْم َوأَمَْوالَُهمْ 

بإسكان النون من " تنجيكم"وقراءة العامة . أي مؤمل} ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ{أي ختلصكم } تُْنجِيكُْم{: قوله تعاىل -الثانية
  -:مث بني التجارة وهي املسألة. مشددا من التنجية" تُْنجِيكُْم " وابن عامر وأبو حيوة وقرأ احلسن . اإلجناء
ذكر األموال أوال ألهنا اليت } ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَُتَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَمَْواِلكُْم َوأَنْفُِسكُْم{: فقال -الثالثة

" و} إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ{خري لكم من أموالكم وأنفسكم } َخْيٌر لَكُْم{أي هذا الفعل } ْمذَِلكُ{. يبدأ هبا يف اإلنفاق
ويف قراءة . جمزوما على أنه جواب األمر" َيغِْفْر لَكُْم " عند املربد والزجاج يف معىن آمنوا، ولذلك جاء " ُتْؤِمُنونَ 
جواب االستفهام؛ وهذا إمنا يصح على احلمل على املعىن؛ وذلك أن "  َيغِْفْر لَكُْم" وقال الفراء " آمنوا باهللا"عبداهللا 
كأن } َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى ِتجَاَرٍة ُتْنجِيكُْم ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ{: عطف بيان على قوله} ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه، وَُتَجاِهُدونَ{يكون 

. هل تؤمنون باهللا وجتاهدون يغفر لكم: فكأنه قال. املعىن التجارة مل يدر ما هي؛ فبينت باإلميان واجلهاد؛ فهي مها يف
  وجه قول الفراء أن متعلق الداللة: الزخمشري

فإن : قال املهدوي. هل تتجرون باإلميان واجلهاد يغفر لكم: كأنه قيل. هو التجارة والتجارة مفسرة باإلميان واجلهاد
 إن دللتم يغفر لكم؛ والغفران إمنا نعت بالقبول واإلميان ال مل تقدر هذا التقدير مل تصح املسألة؛ ألن التقدير يصري

وقرأ زيد بن علي . ليس إذا دهلم على ما ينفعهم يغفر هلم؛ إمنا يغفر هلم إذا آمنوا وجاهدوا: قال الزجاج. بالداللة
  :على إضمار الم األمر؛ كقوله" جتاهدوا"، و"تؤمنوا"

  ت من شيء تباالإذا ما خف... حممد َتفِْد نفَسك كلُّ نفس 
واألحسن ترك اإلدغام؛ ألن الراء حرف متكرر قوي فال حيسن } يغفر لكم{ :وأدغم بعضهم فقال. أراد لتفد



  .إدغامه يف الالم؛ ألن األقوى ال يدغم يف األضعف
 وأبا سألت عمران بن احلصني: خرج أبو احلسني اآلجري عن احلسن قال} وََمَساِكَن طَيِّبَةً{: قوله تعاىل -الرابعة

على اخلبري سقطت، سألنا رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم عنها : فقاال} وََمَساِكَن طَيِّبَةً{هريرة عن تفسري هذه اآلية 
قصر من لؤلؤة يف اجلنة فيه سبعون دارا من ياقوتة محراء يف كل دار سبعون بيتا من زبرجدة خضراء يف كل : "فقال

فراشا من كل لون على كل فراش سبعون امرأة من احلور العني يف كل  بيت سبعون سريرا على كل سرير سبعون
بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لونا من الطعام يف كل بيت سبعون وصيفا ووصيفة فيعطي اهللا تبارك 

} الْفَْوُز الْعَِظيُم ذَِلَك{. أي إقامة} ِفي جَنَّاِت َعدٍْن{". وتعاىل املؤمن من القوة يف غداة واحدة ما يأيت على ذلك كله
  .وأصل الفوز الظفر باملطلوب. أي السعادة الدائمة الكبرية

فهي يف حمل } ِتَجارٍَة{معطوفة على } َوأُْخَرى{: قال الفراء واألخفش} َوأُخَْرى ُتِحبُّوَنهَا{: قوله تعاىل -اخلامسة
ـ } ِمَن اللَِّه َنْصٌر{حملها رفع أي ولكم خصلة أخرى وجتارة أخرى حتبوهنا : وقيل. خفض أي هو نصر من اهللا؛ ف

  على هذا تفسري" نصر"

أي غنيمة يف عاجل الدنيا؛ } َوفَْتٌح قَرِيٌب{. أي ولكم نصر من اهللا" أخرى"رفع على البدل من : وقيل". َوأُخَْرى " 
  .عنهمبرضا اهللا } َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني{. يريد فتح فارس والروم: وقال ابن عباس. وقيل فتح مكة

إِلَى اللَِّه قَالَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُوُنوا أَْنَصارَ اللَِّه كََما قَالَ ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم ِللْحََوارِيَِّني َمْن أَْنَصارِي {] ١٤: [اآلية
ْت طَاِئفَةٌ فَأَيَّْدَنا الَِّذيَن آَمُنوا َعلَى َعُدوِِّهْم فَأَصَْبُحوا الَْحوَارِيُّونَ َنْحُن أَْنصَاُر اللَِّه فَآَمَنْت طَاِئفَةٌ ِمْن َبنِي إِْسرائيلَ َوكَفََر

  }ظَاِهرِيَن
أكد أمر اجلهاد؛ أي كونوا حواريي نبيكم ليظهركم اهللا على من خالفكم كما أظهر حواريي عيسى على من 

ه اثبتوا وكونوا أعوانا هللا بالسيف ألن معنا: قالوا. بالتنوين" أنصارا هللا"وقرأ ابن كثري وأبو عمرو ونافع . خالفهم
بال تنوين؛ وحذفوا الم اإلضافة من اسم اهللا " أنصار اهللا"على أعدائه وقرأ الباقون من أهل البصرة والكوفة والشام 

الم يف الك: مث قيل. ومل ينون؛ ومعناه كونوا أنصارا لدين اهللا} َنْحُن أَْنصَاُر اللَِّه{: واختاره أبو عبيدة لقوله. تعاىل
هو ابتداء خطاب من اهللا؛ أي كونوا أنصارا كما فعل أصحاب : وقيل. إضمار؛ أي قل هلم يا حممد كونوا أنصار اهللا

كان ذلك حبمد اهللا؛ أي : قال معمر. واحلواريون خواص الرسل. عيسى فكانوا حبمد اهللا أنصارا وكانوا حواريني
أبا بكر وعمر وعلي : ومساهم قتادة. هم من قريش: وقيل. ةنصروه وهم سبعون رجال، وهم الذين بايعوه ليلة العقب

وعثمان بن مظعون ومحزة بن عبداملطلب؛ ومل يذكر  -وامسه عامر  -وطلحة والزبري وسعد بن مالك وأبا عبيدة 
وهم } َنيكََما قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم لِلَْحوَارِيِّ{. سعيدا فيهم، وذكر جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنهم أمجعني

، وهم أول من آمن به من بين إسرائيل، قال ابن "آل عمران"أصفياؤه اثنا عشر رجال، وقد مضت أمساؤهم يف 
  :وقال مقاتل. عباس

من : قال اهللا لعيسى إذا دخلت القرية فأت النهر الذي عليه القصارون فاسأهلم النصرة، فأتاهم عيسى وقال
أي من " من أنصاري إىل اهللا قال احلواريون حنن أنصار اهللا. "صدقوه ونصروهف. حنن ننصرك: أنصاري إىل اهللا؟ قالوا

قال {. أي من أنصاري فيما يقرب إىل اهللا: وقيل. الذود إىل الذود إبل، أي مع الذود: أنصاري مع اهللا، كما تقول
} إِْسرائيلَ َوكَفََرْت طَاِئفَةٌ فَآمََنْت طَاِئفَةٌ ِمْن بَنِي{" وقد مضى هذا يف آل عمران} احلواريون حنن أنصار اهللا

فَأَيَّدَْنا الَِّذيَن آَمُنوا {. بيانه" آل عمران"والطائفتان يف زمن عيسى افترقوا بعد رفعه إىل السماء، على ما تقدم يف 



منوا يف زمن أيد اهللا الذين آ: قال ابن عباس. أي غالبني} فَأَصَْبُحوا ظَاِهرِيَن{. الذين كفروا بعيسى} َعلَى َعُدوِِّهْم
وقيل أيدنا اآلن املسلمني . أيدوا يف زماهنم على من كفر بعيسى: وقال جماهد. عيسى بإظهار حممد على دين الكفار

على الفرقتني الضالتني، من قال كان اهللا فارتفع، ومن قال كان ابن اهللا فرفعه اهللا إليه؛ ألن عيسى ابن مرمي مل يقاتل 
غالبني باحلجة والربهان؛ } فَأَْصَبحُوا ظَاهِرِيَن{: وقال زيد بن علي وقتادة. عده قتالأحدا ومل يكن يف دين أصحابه ب

!. ألستم تعلمون أن عيسى كان ينام واهللا ال ينام، وأن عيسى كان يأكل واهللا تعاىل ال يأكل: ألهنم قالوا فيما روي
وكان الذي بعثهم عيسى من : اققال ابن إسح. نزلت هذه اآلية يف رسل عيسى عليه الصالة والسالم: وقيل

وتوماس إىل . احلواريني واألتباع فطرس وبولس إىل رومية، واندراييس ومشى إىل األرض اليت يأكل أهلها الناس
ويعقوبس . وحينس إىل دقسوس قرية أهل الكهف. وفيلبس إىل قرطاجنة وهي أفريقية. أرض بابل من أرض املشرق

ويهودا وبردس . وسيمن إىل أرض الرببر. تلما إىل العرابية وهي أرض احلجاز إىل أورشليم وهي بيت املقدس، وابن
ظهرت على احلائط أي : أي عالني؛ من قولك} فَأَْصَبحُوا ظَاهِرِيَن{. فأيدهم اهللا باحلجة. إىل اإلسكندرية وما حوهلا

  .واهللا سبحانه وتعاىل اعلم بالصواب، وإليه املرجع واملآب. علوت عليه

  ةسورة اجلمع

  مقدمة السورة
ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . مدنية يف قول اجلميع، وهي إحدى عشرة آية

خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج منها وال تقوم الساعة إال : "قال
حنن اآلخرون األولون يوم القيامة وحنن أول من يدخل اجلنة بيد أهنم :" قال رسول اهللا: وعنه قال". يف يوم اجلمعة

أوتوا الكتاب بن قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا اهللا ملا اختلفوا فيه من احلق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه 
  ".يوم اجلمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى -قال  -هدانا اهللا له 

  سم اهللا الرمحن الرحيمب
  }ُيسَبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ الَْمِلِك الْقُدُّوسِ الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ{] ١: [اآلية

  .كلها رفعا؛ أي هو امللك" امللك القدوس العزيز احلكيم"وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم . تقدم الكالم فيه
ِحكَْمةَ َوإِنْ الَِّذي َبَعثَ ِفي اُألمِّيَِّني َرُسوالً ِمنُْهْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتِه َوُيزَكِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهُم الْكَِتاَب وَالُْهَو {] ٢: [اآلية

  }كَاُنوا ِمْن قَْبلُ لَِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ
األميون العرب كلهم، من كتب منهم ومن مل : ل ابن عباسقا} ُهوَ الَِّذي َبَعثَ ِفي اُألمِّيَِّني َرُسوالً مِْنُهْم{: قوله تعاىل

  األميون: وقيل. يكتب، ألهنم مل يكونوا أهل كتاب

وقد مضى . األمي الذي يقرأ وال يكتب: وروى منصور عن إبراهيم قال. وكذلك كانت قريش. الذين ال يكتبون
وما من حي من العرب إال ولرسول اهللا صلى اهللا . يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم} َرسُوالً ِمنُْهْم{". البقرة"يف 

إال حي تغلب؛ فإن اهللا تعاىل طهر نبيه صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن إسحاق. عليه وسلم فيهم قرابة وقد ولدوه
قال . وكان أميا مل يقرأ من كتاب ومل يتعلم صلى اهللا عليه وسلم. منهم لنصرانيتهم، فلم جيعل هلم عليه والدة

ملوافقته ما تقدمت به : أحدها: فإن قيل ما وجه االمتنان فإن بعث نبيا أميا؟ فاجلواب عنه من ثالثة أوجه: ياملاورد
لينتفي عنه سوء الظن يف تعليمه : الثالث. ملشاكلة حال ألحواهلم، فيكون أقرب إىل موافقتهم: الثاين. بشارة األنبياء



  .هاما دعا إليه من الكتب اليت قرأها واحلكم اليت تال
  .وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته: قلت

: وقيل. أي جيعلهم أزكياء القلوب باإلميان؛ قاله ابن عباس} وَُيَزكِّيهِْم{يعين القرآن } َيْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتِه{: قوله تعاىل
} لِّمُُهُم الِْكتَاَبَوُيَع{يأخذ زكاة أمواهلم : وقال السدي. يطهرهم من دنس الكفر والذنوب؛ قاله ابن جريج ومقاتل

اخلط بالقلم؛ ألن اخلط فشا يف العرب " الكتاب: "وقال ابن عباس. السنة؛ قال احلسن} وَالِْحكَْمةَ{يعين القرآن 
وقد مضى القول يف هذا يف . الفقه يف الدين" احلكمة: "وقال مالك بن أنس. بالشرع ملا أمروا بتقييده باخلط

  .أي يف ذهاب عن احلق} لَِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{. أي من قبله وقبل أن يرسل إليهم} قَْبلُ َوإِنْ كَاُنوا ِمْن{". البقرة"
  }َوآَخرِيَن ِمنُْهْم لَمَّا َيلَْحقُوا بِهِْم َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم{] ٣: [اآلية

وجيوز أن يكون . يف آخرين منهم أي بعث يف األميني وبعث" اُألمِّيَِّني " هو عطف على } وَآَخرِيَن ِمنُْهْم{: قوله تعاىل
  ؛}َوُيَعلُِّمُهُم َوُيزَكِّيهِْم{منصوبا بالعطف على اهلاء وامليم يف 

أي يعلمهم ويعلم آخرين من املؤمنني؛ ألن التعليم إذا تناسق إىل آخر الزمان كان كله مسندا إىل أوله فكأنه هو 
قال ابن عمرو سعيد بن . مل يكونوا يف زماهنم وسيجيؤون بعدهم أي} لَمَّا يَلَْحقُوا بِهِْم{. الذي توىل كل ما وجد منه

كنا جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ : ويف صحيح البخاري ومسلم عن أيب هريرة قال. هم العجم: جبري
ا رسول اهللا؟ فلم من هؤالء ي: قال رجل} وَآَخرِيَن ِمنُْهْم لَمَّا يَلَْحقُوا بِهِْم{فلما قرأ " اجلمعة"نزلت عليه سورة 

فوضع النيب : قال. قال وفينا سلمان الفارسي. يراجعه النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت سأله مرة أو مرتني أو ثالثا
لو كان "يف رواية ". لو كان اإلميان عند الثريا لناله رجال من هؤالء: "صلى اهللا عليه وسلم يده على سلمان مث قال

هم : وقال عكرمة. لفظ مسلم" من أبناء فارس حىت يتناوله -أو قال  -ل من فارس الدين عند الثريا لذهب به رج
وقال ابن زيد . هم الناس كلهم؛ يعين من بعد العرب الذين بعث فيهم حممد صلى اهللا عليه وسلم: جماهد. التابعون

وروى سهل بن . القيامةهم من دخل يف اإلسالم بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل يوم : قاال. ومقاتل بن حيان
" إن يف أصالب أميت رجاال ونساء يدخلون اجلنة بغري حساب: "أن النيب صل اهللا عليه وسلم قال: سعد الساعدي

: وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. والقول األول أثبت. }َوآَخرِيَن ِمنُْهْم لَمَّا َيلَْحقُوا بِهِْم{ –مث تال  -
يا رسول اهللا، أما السود فالعرب، وأما الغفر : فقال" سودا مث اتبعتها غنما عفرا أوهلا يا أبا بكر رأيتين أسقي غنما"

رواه ابن . يعين جربيل عليه السالم" كذا أوهلا امللك: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. فالعجم تتبعك بعد العرب
  .لي بن أيب طالب رضي اهللا عنهأيب ليلى عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو ع

  }ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ{] ٤: [اآلية
يعين الوحي : وقيل. يعين اإلسالم، فضل اهللا يؤتيه من يشاء؛ قال الكليب. حيث أحلق العجم بقريش: قال ابن عباس

  إنه املال :وقول رابع. والنبوة؛ قاله مقاتل

وقد روى مسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن فقراء املهاجرين أتوا . ينفق يف الطاعة؛ وهو معىن قول أيب صاحل
: ؟ قالوا"وما ذاك: "فقال. ذهب أهل الدثور بالدرجات العال والنعيم املقيم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . قون وال نتصدق ويعتقون وال نعتقيصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصد
أفال أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم وال يكون أحد أفضل منكم إال من صنع : "وسلم

قال . "تسبحون وتكربون وحتمدون دبر كل صالة ثالثا وثالثني مرة: "بلى يا رسول اهللا؛ قال: قالوا" مثل ما صنعتم



مسع إخواننا أهل األموال مبا فلعنا : فرجع فقراء املهاجرين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: أبو صاحل
أنه انقياد الناس : وقول خامس". ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ففعلوا مثله

  .واهللا اعلم. وهلم يف دينه ونصرتهإىل تصديق النيب صلى اهللا عليه وسلم ودخ
مِ الَِّذيَن كَذَُّبوا مَثَلُ الَِّذيَن ُحمِّلُوا التَّْورَاةَ ثُمَّ لَْم َيْحِملُوَها كََمثَلِ الِْحَمارِ َيْحِملُ أَْسفَاراً بِئَْس مَثَلُ الْقَْو{] ٥: [اآلية

  }بِآياِت اللَِّه َواللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلمَِني
أي كلفوا } ُحمِّلُوا التَّْورَاةَ{. رب مثال لليهود ملا تركوا العمل بالتوراة ومل يؤمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلمض

كََمثَلِ الِْحَمارِ {. هو من احلمالة مبعىن الكفالة؛ أي ضمنوا أحكام التوراة: وقال اجلرجاين. العمل هبا؛ عن ابن عباس
احلمار ال : قال ميمون بن مهران. وهو الكتاب الكبري؛ ألنه يسفر عن املعىن إذا قرئ هي مجع سفر،} َيحِْملُ أَسْفَاراً

ويف هذا تنبيه من اهللا تعاىل ملن محل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم . يدري أسفر على ظهره أم زبيل؛ فهكذا اليهود
  :وقال الشاعر. ما فيه؛ لئال يلحقه من الذم ما حلق هؤالء

  جبيدها إال كعلم األباعر... علم عندهم  زوامل لألسفار ال
  بأوساقه أوراح ما يف الغرائر... لعمرك ما يدري البعري إذا غدا 

. يكتب أحدهم احلديث وال يتفهم وال يتدبر، فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب: وقال حيىي بن ميان
  :وقال الشاعر

  يها حيمل الودعمثل اجلمال عل... إن الرواة على جهل مبا محلوا 
  وال اجلمال حبمل الودع تنتفع... ال الودع ينفعه محل اجلمال له 

  :وقال منذر بن سعيد البلوطي رمحه اهللا فأحسن
  وزم أسفارا جتد محارا... انعق مبا شئت جتد أنصارا 

  حيمله كمثل احلمار... حيمل ما وضعت من أسفار 
  ابا وخطاإن كان ما فيها صو... حيمل أسفارا له وما درى 
  ما إن كذبنا وال اعتدينا... إن سئلوا قالوا كذا روينا 
  ألنه قلد أهل اجلهل... كبريهم يصغر عند احلفل 

باحلمار حيمل كتبا وليس له  -والتوراة يف أيديهم وهم ال يعملون هبا  -شبههم . أي مل يعملوا هبا} ثُمَّ لَمْ َيْحِملُوهَا{
وجيوز أن يكون يف موضع جر على . يف موضع نصب على احلال؛ أي حامال" ملحي"و. إال ثقل احلمل من غري فائدة
  :قال. الوصف؛ ألن احلمار كاللئيم
  ولقد أمر على اللئيم يسبين

أي من سبق يف علمه } َو اهللا ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلمَِني{. املثل الذي ضربناه هلم؛ فحذف املضاف} بِئَْس مَثَلُ الْقَوْمِ{
  .ن كافراأنه يكو

  }إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَنيقُلْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا إِنْ َزَعمُْتْم أَنَّكُمْ أَْولَِياُء ِللَِّه ِمْن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَُّوا الَْمْوَت {] ٦: [اآلية
  }ٌم بِالظَّاِلِمَنيَوال َيَتَمنَّْوَنهُ أََبداً بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم وَاللَُّه َعِلي{] ٦: [اآلية

إِنْ َزَعْمُتْم أَنَّكُْم أَوِْلَياُء ِللَِّه ِمْن ُدوِن {: قال اهللا تعاىل} َنْحُن أَبَْناُء اللَِّه َوأَِحبَّاؤُُه{: ملا ادعت اليهود الفضيلة وقالوا
َوال {لتصريوا إىل ما يصري إليه أولياء اهللا } فََتَمنَُّوا الْمَْوَت إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني{. فلألولياء عند اهللا الكرامة} النَّاسِ



أي أسلفوه من تكذيب حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ فلو متنوه ملاتوا؛ فكان يف ذلك } َيَتَمنَّْوَنُه أََبداً بَِما قَدََّمتْ أَْيِديهِْم
والذي : "ه اآليةويف حديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملا نزلت هذ. بطالن قوهلم وما ادعوه من الوالية

ويف هذا إخبار عن الغيب، ومعجزة للنيب ". نفس حممد بيده لو متنوا املوت ما بقي على ظهرها يهودي إال مات
قُلْ إِنْ كَاَنْت لَكُُم الدَّارُ اآلِخَرةُ ِعْندَ {: -يف قوله تعاىل " البقرة"وقد مضى معىن هذه اآلية يف . صلى اهللا عليه وسلم

  }ِمْن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَُّوا الْمَْوَت إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني اللَِّه خَاِلَصةً
فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتمْ قُلْ إِنَّ الْمَْوَت الَِّذي َتفِرُّونَ ِمْنُه فَإِنَُّه ُمالقِيكُْم ثُمَّ ُترَدُّونَ إِلَى َعاِلمِ الْغَْيبِ َوالشَّهَاَدِة {] ٨: [اآلية

  }َتْعَملُونَ
من الشرط واجلزاء، أي " الَِّذي " ملا يف معىن } فَإِنَُّه ُمالقِيكُْم{: إن زيدا فمنطلق، وها هنا قال: ال يقال: لزجاجقال ا

  :قال زهري. إن فررمت منه فإنه مالقيكم، ويكون مبالغة يف الداللة على أنه ال يفنع الفرار منه
  بسلمولو رام أسباب السماء ... ومن هاب أسباب املنايا ينلنه 

  :وقال طرفة. }فَإِنَُّه ُمالقِيكُْم{مث يبتدئ } الَِّذي َتِفرُّونَ ِمنُْه{: وجيوز أن يتم الكالم عند قوله: قلت

  ملن املوت عليه قد قدر... وكفى باملوت فاعلم واعظا 
  إن يف املوت لذي اللب عرب... فاذكر املوت وحاذر ذكره 

  هر سفريف مقام أو على ظ... كل شيء سوف يلقى حتفه 
  ليس ينجيه من املوت احلذر... واملنايا حوله ترصده 

ْيَع ذَِلكُْم خَْيٌر لَكُمْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ُنوِديَ ِللصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاَسَعْوا إِلَى ذِكْرِ اللَِّه َوذَُروا الَْب{] ٩: [اآلية
  }إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ

  :ث عشرة مسألةفيه ثال
قرأ عبداهللا بن الزبري واألعمش وغريمها } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ُنوِديَ ِللصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة{: قوله تعاىل -األوىل

" مبسكون املي"يقال اجلمعة : قال الفراء. ومجعهما مجع ومجعات. ومها لغتان. بإسكان امليم على التخفيف" اجلمعة"
. ضحكة للذي يضحك: كما يقال. فيكون صفة اليوم؛ أي جتمع الناس" بفتح امليم"واجلمعة " بضم امليم"واجلمعة 

والتخفيف : وقال الفراء وأبو عبيد. نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم فاقرؤوها مجعة؛ يعين بضم امليم: وقال ابن عباس
إهنا لغة النيب : وقيل. وفتح امليم لغة بين عقيل. جرأقيس وأحسن؛ حنو غرفة وغرف، وطرفة وطرف، وحجرة وح

". إمنا مسيت مجعة ألن اهللا مجع فيها خلق آدم: "وعن سلمان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. صلى اهللا عليه وسلم
: لوقي. لتجتمع اجلماعات فيها: وقيل. ألن اهللا تعاىل فرغ فيها من خلق كل شيء فاجتمعت فيها املخلوقات: وقيل

أي يف } أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا ِمَن اَألْرضِ{: ؛ أي يف يوم؛ كقوله تعاىل"يف"مبعىن " من"و. الجتماع الناس فيها للصالة
  .األرض
وكان يقال ليوم . كعب بن لوي، وكان أول من مسى اجلمعة مجعة" أما بعد: "أول من قال: قال أبو سلمة -الثانية
  .مساها مجعة األنصار أول من: وقيل. العروبة: اجلمعة

مجع أهل املدينة من قبل أن يقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وقبل أن تنزل اجلمعة؛ وهم : قال ابن سريين
وللنصارى . إن لليهود يوما جيتمعون فيه، يف كل سبعة أيام يوم وهو السبت: الذين مسوها اجلمعة؛ وذلك أهنم قالوا

 -أو كما قالوا  -ونستذكر  -الوا فلنجتمع حىت جنعل يوما لنا نذكر اهللا ونصلي فيه يوم مثل ذلك وهو األحد فتع



أبو أمامة "فاجتمعوا إىل أسعد بن زرارة . يوم السبت لليهود، ويوم األحد للنصارى؛ فاجعلوه يوم العروبة: فقالوا
فذبح هلم أسعد شاة فتعشوا  .فصلى هبم يومئذ ركعتني وذكرهم، فسموه يوم اجلمعة حني اجتمعوا" رضي اهللا عنه

  .فهذه أول مجعه يف اإلسالم. وتغدوا منها لقلتهم
أن الذي مجع هبم وصلى أسعد بن : وجاء يف هذه الرواية. وروي أهنم كانوا اثين عشر رجال على ما يأيت: قلت

وينا عن موسى ور: وقال البيهقي. زرارة، وكذا يف حديث عبدالرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب على ما يأيت
بن عقبة عن ابن شهاب الزهري أن مصعب بن عمري كان أول من مجع اجلمعة باملدينة للمسلمني قبل أن يقدمها 

حيتمل أن يكون مصعب مجع هبم مبعونة أسعد بن زرارة فأضافه كعب : قال البيهقي. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .واهللا اعلم. إليه

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه : صلى اهللا عليه وسلم بأصحابه؛ فقال أهل السري والتواريخوأما أول مجعة مجعها النيب 
وسلم مهاجرا حىت نزل بقباء، على بين عمرو بن عوف يوم االثنني الثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول 

مث خرج يوم . سجدهمفأقام بقباء إىل يوم اخلميس وأسس م. ومن تلك السنة يعد التاريخ. حني اشتد الضحى
اجلمعة إىل املدينة؛ فأدركته اجلمعة يف بين سامل بن عوف يف بطن واد هلم قد اختذ القوم يف ذلك املوضع مسجدا؛ 

أمحده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، . احلمد هللا: "وهي أول خطبة خطبها باملدينة، وقال فيها. فجمع هبم وخطب
واشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده . ر بهوأأمن به وال أكفره، وأعادي من يكف

ورسول، أرسله باهلدى ودين احلق، والنور واملوعظة واحلكمة على فترة من الرسل، وقلة من العلم، وضاللة من 
  الناس، وانقطاع

يعص اهللا ورسول فقد غوى ومن . من يطيع اهللا ورسوله فقد رشد. من الزمان، ودنو من الساعة، وقرب من األجل
أوصيكم بتقوى اهللا، فإنه خري ما أوصى به املسلم املسلم أن حيضه على اآلخرة، وأن . وفرط وضل ضالال بعيدا

واحذروا ما حذركم اهللا من نفسه؛ فإن تقوى اهللا ملن عمل به على وجل وخمافة من ربه عون . يأمره بتقوى اهللا
ن يصلح الذي بينه وبني ربه من أمره يف السر والعالنية، ال ينوي به إال وم. صدق على ما تبغون من أمر اآلخرة

وما كان مما سوى ذلك . وجه اهللا يكن له ذكرا يف عاجل أمره، وذخرا فيما بعد املوت، حني يفتقر املرء إىل ما قدم
وهو الذي صدق قول، وأجنز وعده، } بِالِْعَباِد وَُيَحذِّرُكُُم اللَُّه نَفَْسُه َواللَُّه َرؤُوٌف{. يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا
فاتقوا اهللا يف عاجل أمركم وآجله يف . }َما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََديَّ َوَما أََنا بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد{: ال خلف لذلك؛ فإنه يقول تعاىل

وإن تقوى . ومن يتق اهللا فقد فاز فوزا عظيما} َوُيعِْظْم لَُه أَجْراًَوَمْن َيتَّقِ اللََّه ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاِتِه {السر والعالنية؛ فإنه 
فخذوا . وإن تقوى اهللا تبيض الوجوه، وترضي الرب، وترفع الدرجة. اهللا توقي مقته وتوقي عقوبته وتوقي سخطه

. اذبنيحبظكم وال تفرطوا يف جنب اهللا، فقد علمكم كتابه، وهنج لكم سبيله؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الك
. فأحسنوا كما أحسن اهللا إليكم، وعادوا أعداءه، وجاهدوا يف اهللا حق جهاده؛ هو اجتباكم ومساكم املسلمني

فأكثروا ذكر اهللا تعاىل، واعملوا ملا بعد . وال حول وال قوة إال باهللا. ليهلك من هلك عن بينة، وحييا من حي عن بينة
ذلك بأن اهللا يقضي على الناس وال يقضون . ه اهللا ما بينه وبني الناساملوت؛ فإنه من يصلح ما بينه وبني اهللا يكف
  ".اهللا أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم. عليه، وميلك من الناس وال ميلكون منه

إن أول من مساها اجلمعة كعب بن : وقيل. من قرى البحرين" جواثي: "وأول مجعة مجعت بعدها مجعة بقرية يقال هلا
  .واهللا اعلم. لؤي بن غالب الجتماع قريش فيه إىل كعب؛ كما تقدم



مث خصه } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{ : خاطب اهللا املؤمنني باجلمعة دون الكافرين تشريفا هلم وتكرميا فقال -الثالثة
وقال . ليدل على وجوبه وتأكيد فرضه }َوإِذَا َناَدْيُتْم إِلَى الصَّالِة{: بالنداء، وإن كان قد دخل يف عموم قوله تعاىل

وعندي أنه معلوم من : قال ابن العريب. كون الصالة اجلمعة ها هنا معلوم باإلمجاع ال من نفس اللفظ: بعض العلماء
وذلك يفيده؛ ألن النداء الذي خيتص بذلك اليوم هو نداء تلك " من يوم اجلمعة: "نفس اللفظ بنكتة وهي قوله

ولو مل يكن املراد به نداء اجلمعة ملا كان لتخصيصه هبا وإضافته إليها . فهو عام يف سائر األيامفأما غريها . الصالة
  .معىن وال فائدة

وقد كان األذان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه . مستوىف" املائدة"فقد تقدم حكم األذان يف سورة  -الرابعة
وكذلك كان يفعل أبو . يب صلى اهللا عليه وسلم على املنربوسلم كما يف سائر الصلوات؛ يؤذن واحد إذا جلس الن

حني كثر الناس " الزوراء"مث زاد عثمان على املنرب أذانا ثالثا على داره اليت تسمى . بكر وعمر وعلي بالكوفة
. عثمانفإذا مسعوا أقبلوا؛ حىت إذا جلس عثمان على املنرب أذن مؤذن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث خيطب . باملدينة

ما كان لرسول اهللا : خرجه ابن ماجة يف سننه من حديث حممد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال
فلما كان عثمان وكثر . وأبو بكر وعمر كذلك. صلى اهللا عليه وسلم إال مؤذن واحد؛ إذا خرج أذن وإذا نزل أقام

خرجه البخاري من . ؛ فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام"زوراءال"الناس زاد النداء الثالث على دار يف السوق يقال هلا 
أن األذان الثاين يوم اجلمعة أمر به عثمان بن عفان حني كثر أهل املسجد، وكان التأذين : ويف بعضها. طرق مبعناه

 فأما األذان األول فمحدث، فعله عثمان بن عفان ليتأهب الناس: وقال املاوردي. يوم اجلمعة حني جيلس اإلمام
  وقد كان عمر رضي اهللا عنه أمر أن. حلضور اخلطبة عند اتساع املدينة وكثرة أهلها

يؤذن يف السوق قبل املسجد ليقوم الناس عن بيوعهم، فإذا اجتمعوا أذن يف املسجد، فجعله عثمان رضي اهللا عنه 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن األذان كان على عهد رسو: ويف احلديث الصحيح. قال ابن العريب. أذانني يف املسجد

واحدا، فلما كان زمن عثمان زاد األذان الثالث على الزوراء، ومساه يف احلديث ثالثا ألنه أضافه إىل اإلقامة، كما 
ويتوهم الناس أنه أذان أصلي . يعين األذان واإلقامة" بني كل أذانني صالة ملن شاء: "قال عليه الصالة والسالم

ورأيتهم يؤذنون مبدينة السالم . ة فكان ومها، مث مجعوهم يف وفت واحد فكان ومها على وهمفجعلوا املؤذنني ثالث
  .وكل ذلك حمدث. ، كما كانوا يفعلون عندنا يف الدول املاضية.بعد أذان املنار بني يدي اإلمام حتت املنرب يف مجاعة

قال . القصد: أوهلا: عىن السعي ها هنا على ثالثة أقوالاختلف يف م} فَاَسَعْوا إِلَى ذِكْرِ اللَِّه{: قوله تعاىل -اخلامسة
َوَمْن أََرادَ {: أنه العمل، كقوله تعاىل: الثاين. واهللا ما هو بسعي على األقدام ولكنه سعي بالقلوب والنية: احلسن

} َوأَنْ لَْيَس ِلإلِْنَساِن إِالَّ َما َسَعى{: ه، وقول} إِنَّ سَْعَيكُْم لََشتَّى{: ، وقوله} اآلِخَرةَ َوسََعى لََها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن
  :وقال زهري. وهذا قول اجلمهور

  سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم
  :وقال أيضا

  تبزل ما بني العشرية بالدم... وسعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما 
أن املراد به : الثالث .أي فاعملوا على املضى إىل ذكر اهللا، واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهري والتوجه إليه

  أن: ففي البخاري. وذلك فضل وليس بشرط. السعي على األقدام



مسعت رسول اهللا : مشى إىل اجلمعة راجال وقال -وامسه عبدالرمحن وكان من كبار الصحابة  -أبا عبس بن جرب 
وهو اجلري : مل ظاهره رابعاوحيت" . من أغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمه اهللا على النار: "صلى اهللا عليه وسلم يقول

فامضوا إىل : "وقرأها عمر. وهو الذي أنكره الصحابة األعلمون والفقهاء األقدمون: قال ابن العريب. واالشتداد
{ لو قرأت : وقرأ ابن مسعود كذلك وقال. فرارا عن طريق اجلري واالشتداد الذي يدل على الظاهر" ذكر اهللا
وهو كله تفسري ". فامضوا إىل ذكر اهللا سالكا تلك السبيل: "وقرأ ابن شهاب. ئيلسعيت حىت يسقط ردا} فَاَسَعْوا 

وقد احتج من : قال أبو بكر األنباري. وجائز قراءة القرآن بالتفسري يف معرض التفسري. منهم؛ ال قراءة قرآن منزل
ومعي قطعة فيها  رأين عمر رضي اهللا عنه: خالف املصحف بقراءة عمر وابن مسعود، وأن خرشة بن احلر قال

مث قرأ عمر . إن أبيا أقرؤنا للمنسوخ: فقال. من أقرأك هذا؟ قلت أيب: فقال يل عمر} فَاَسعَْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه{
. حدثنا إدريس قال حدثنا خلف قال حدثنا هشيم عن املغرية عن إبراهيم عن خرشة؛ فذكره". فامضوا إىل ذكر اهللا"

ما : حممد وهو ابن سعدان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه قالوحدثنا حممد بن حيىي أخربنا 
وأخربنا إدريس قال حدثنا خلف قال حدثنا هشيم عن املغرية عن ". فامضوا إىل ذكر اهللا"مسعت عمر يقرأ قط إال 

. لسعيت حىت يسقط ردائي" ْوا فَاَسَع" لو كانت : وقال" فامضوا إىل ذكر اهللا"إبراهيم أن عبداهللا بن مسعود قرأ 
برواية ذلك عن اهللا رب العاملني ورسول صلى اهللا عليه " فَاَسَعْوا " فاحتج عليه بأن األمة أمجعت على : قال أبو بكر

ألن السند غري متصل؛ إذ إبراهيم النخعي مل يسمع عن " فامضوا"فأما عبداهللا بن مسعود فما صح عنه . وسلم
فإذا انفرد أحد مبا خيالف اآلية واجلماعة كان . عن عمر رضي اهللا عنه" فأمضوا"، وإمنا ورد عبداهللا بن مسعود شيئا

  :قال زهري. والعرب جممعة على أن السعي يأيت مبعىن املضي؛ غري أنه ال خيلو من اجلد واالنكماش. ذلك نسيانا منه
  تبزل ما بني العشرية بالدم... سعى ساعيا غيظ بن مرة بعد ما 

معىن السعي يف : وقال الفراء وأبو عبيدة. لسعي املضى جبد وانكماش، ومل يقصد للعدو واإلسراع يف اخلطوأراد با
واحتج أبو . هو يسعى يف البالد يطلب فضل اهللا؛ معناه هو ميضى جبد واجتهاد: واحتج الفراء بقوهلم. اآلية املضي

  :عبيدة بقول الشاعر
  أنه ساعيكل امرئ يف ش... أسعى على جل بين مالك 

فهل حيتمل السعي يف هذا البيت إال مذهب املضى باالنكماش؛ وحمال أن خيفى هذا املعىن على ابن مسعود على 
إذا أقيمت : "ومما يدل على أنه ليس املراد ها هنا العدو قوله عليه الصالة والسالم: قلت. فصاحته وإتقان عربيته

أما واهللا ما هو بالسعي على األقدام، ولقد : قال احلسن". لسكينةالصالة فال تأتوها تسعون ولكن ائتوها وعليكم ا
السعي أن تسعى : وقال قتادة. هنوا أن يأتوا الصالة إال وعليهم السكينة والوقار؛ ولكن بالقلوب والنية واخلشوع

باللباس  وقد جاء يف االغتسال للجمعة والتطيب والتزين. وهذا حسن، فإنه مجع األقوال الثالثة. بقلبك وعملك
  .أحاديث مذكورة يف كتب احلديث

وخيرج منه املرضى والزمين واملسافرون . خطاب املكلفني بإمجاع} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل -السادسة
روى أبو الزبري عن جابر أن . والعبيد والنساء بالدليل، والعميان والشيخ الذي ال ميشي إال بقائد عند أيب حنيفة

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فعليه اجلمعة يوم اجلمعة إال مريض أو مسافر : "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالر
خرجه الدارقطين وقال علماؤنا " أو امرأة أو صيب أو مملوك فمن استغىن بلهو أو جتارة استغىن اهللا عنه واهللا غين محيد

عليه إتياهنا إال بعذر ال ميكنه منه اإلتيان إليها؛ مئل املرض احلابس، أو  وال يتخلف أحد عن اجلمعة ممن: رمحهم اهللا
واملطر الوابل مع . خوف الزيادة يف املرض، أو خوف جور السلطان عليه يف مال أو بدن دون القضاء عليه حبق



محيم له قد  ولو ختلف عنها متخلف على ويل. ولو يره مالك عذرا له؛ حكاه املهدوي. الوحل عذر إن مل ينقطع
  .وقد فعل ذلك ابن عمر. حضرته الوفاة، ومل يكن عنده من يقوم بأمره رجا أن يكون يف سعة

وهو يف ختلفه عنها مع إمكانه لذلك . ومن ختلف عنها لغري عذر فصلى قبل اإلمام أعاد، وال جيزيه أن يصلي قبله
  .عاص هللا بفعله

خيتص بوجوب اجلمعة على القريب الذي يسمع النداء، فأما البعيد الدار } إِذَا ُنوِدَي لِلصَّالِة{: قوله تعاىل -السابعة
واختلف فيمن يأيت اجلمعة من الداين والقاصي، فقال ابن عمر وأبو . الذي ال يسمع النداء فال يدخل حتت اخلطاب

ثالثة : لك والليثوقال ما. أربعة أميال: وقال ربيعة. جتب اجلمعة على من يف املصر على ستة أميال: هريرة وأنس
اعتبار مساع األذان أن يكون املؤذن صيتا، واألصوات هادئة، والريح ساكنة وموقف املؤذن : وقال الشافعي. أميال

أن الناس كانوا ينتابون اجلمعة من منازهلم ومن العوايل فيأتون يف الغبار : ويف الصحيح عن عائشة. عند سور البلد
: قال علماؤنا" لو اغتسلتم ليومكم هذا: "ح، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمويصيبهم الغبار فتخرج منهم الري

والعوايل من املدينة أقرهبا على . والصوت إذا كان منيعا والناس يف هدوء وسكون فأقصى مساع الصوت ثالثة أميال
رقطين من حديث عمرو بن وروى الدا. جتب اجلمعة على من مسع النداء: وقال أمحد بن حنبل وإسحاق. ثالثة أميال

وقال أبو ". إمنا اجلمعة على من مسع النداء: "شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
جتب على من يف املصر، مسع النداء أو مل يسمعه، وال جتب على من هو خارج املصر وإن مسع : حنيفة وأصحابه

وروي عن ربيعه . ؟ فقال ال -بينها وبني الكوفة جمرى هنر  -ل زبارة وهل جتب اجلمعة على أه: حىت سئل. النداء
أهنا جتب عليه : وقد روي عن الزهري. أهنا جتب على من إذا مسع النداء وخرج من بيته ماشيا أدرك الصالة: أيضا

  .إذا مسع األذان
دليل على أن اجلمعة ال جتب إال } َسَعْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّهإِذَا ُنوِدَي ِللصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَا{: قوله تعاىل -الثامنة

  بالنداء، والنداء ال يكون إال بدخول الوقت، بدليل قوله

ويف . قاله ملالك بن احلويرث وصاحبه" إذا حضرت الصالة فأذنا مث أقيما وليومكما أكربكما: "عليه الصالة والسالم
وقد روي عن أيب .  عليه وسلم كان يصلي اجلمعة حني متيل الشمسالبخاري عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا
كنا نصلي مع النيب : ومتسك أمحد يف ذلك حبديث سلمة بن األكوع. الصديق وأمحد بن حنبل أهنا تصلي قبل الزوال

. عةما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد اجلم: وحبديث ابن عمر. صلى اهللا عليه وسلم مث ننصرف وليس للحيطان ظل
رواه هشام بن عبدامللك عن يعلي بن احلارث . وحديث سلمة حممول على التبكري. خرجه مسلم. ومثله عن سهل

كنا جنمع مع رسول اهللا : وروى وكيع عن يعلي عن إياس عن أبيه قال. عن إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه
ذهب اجلمهور من اخللف والسلف، وقياسا وهذا م. صلى اهللا عليه وسلم إذا زالت الشمس مث نرجع نتتبع الفيء

وحديث ابن عمر وسهل، دليل على أهنم كانوا يبكرون إىل اجلمعة تبكريا كثريا عند الغداة أو . على صالة الظهر
. وقد رأى مالك أن التبكري باجلمعة إمنا يكون قرب الزوال بيسري. قبلها، فال يتناولون ذلك إال بعد انقضاء الصالة

احلديث بكماله إنه كان يف ..." من راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة: "نيب صلى اهللا عليه وسلموتأول قول ال
ومحله سائر العلماء على ساعات النهار الزمانية االثنيت عشرة ساعة املستوية أو املختلفة حبسب زيادة . ساعة واحدة
ما كانوا يقيلون وال يتغدون إال بعد : اهللا عنهماوهو أصح؛ حلديث ابن عمر رضي : ابن العريب. النهار ونقصانه

  .اجلمعة لكثرة البكور إليها



إهنا فرض على الكفاية؛ ونقل عن بعض : فرض اهللا تعاىل اجلمعة على كل مسلم؛ ردا على من يقول -التاسعة
إِذَا {: لقول اهللا تعاىل ومجهور األمة واألئمة أهنا فرض على األعيان؛. أهنا سنة: ونقل عن مالك من مل حيقق. الشافعية

: وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال} ُنوِدَي ِللصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاَسعَْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه َوذَرُوا الَْبيَْع
ضحة يف وهذا حجة وا". لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوهبم مث ليكونن من الغافلني "

قال رسول اهللا : قال -وكانت له صحبة  -وجوب اجلمعة وفرضيتها ويف سنن ابن ماجة عن أيب اجلعد الضمري 
  من ترل اجلمعة ثالث مرات هتاونا هبا: "صلى اهللا عليه وسلم

ترك من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحديث جابر بن عبداهللا قال. إسناده صحيح". طبع اهللا على قلبه
الرواح : "وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: ابن العريب". اجلمعة ثالثا من غري ضرورة طبع اهللا على قلبه

  ".إىل اجلمعة واجب على كل مسلم
وثبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة يف مجيع . أوجب اهللا السعي إىل اجلمعة مطلقا من غري شرط -العاشرة

ال : "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. اآلية} إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم{: الصلوات؛ لقوله عز وجل
وهذا باطل؛ ملا روى : ابن العريب. إن غسل اجلمعة فرض: وأغربت طائفة فقالت". يقبل اهللا صالة بغري طهور

ومن اغتسل . من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت: "لالنسائي وأبو داود يف سننهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قا
من توضأ يوم اجلمعة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال". فالغسل أفضل

ومن مس . فأحسن الوضوء مث راح إىل اجلمعة فاستمع وأنصت غفر اهللا له ما بني اجلمعة إىل اجلمعة وزيادة ثالثة أيام
: احلديث إىل أن قال -أن رجال دخل يوم اجلمعة وعمر بن اخلطاب خيطب : ويف املوطأ. وهذا نص" ى فقد لغااحلص

والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأمر : ما زدت على أن توضأت، فقال عمر -
فلم ميكن وقد تلبس بالفرض . ى االستحبابفأمر عمر بالغسل ومل يأمره بالرجوع، فدل على أنه حممول عل. بالغسل

أن يرجع عنه إىل السنة، وذلك مبحضر فحول الصحابة وكبار املهاجرين  -وهو احلضور واإلنصات للخطبة  -
  .حوايل عمر، ويف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم

إذا اجتمع عيد ومجعة سقط : ال تسقط اجلمعة لكوهنا يف يوم عيد، خالفا ألمحد بن حنبل فإنه قال: احلادية عشرة
وتعلق يف ذلك مبا روي أن عثمان أذن يف يوم عيد ألهل . فرض اجلمعة؛ لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عنها

واألمر . وقول الواحد من الصحابة ليس حبجة إذا خولف فيه ومل جيمع معه عليه. العوايل أن يتخلفوا عن اجلمعة
كان رسول اهللا : ويف صحيح مسلم عن النعمان بن بشري قال. ه يف سائر األيامبالسعي متوجه يوم العيد كتوجه

ـ : صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف العيدين ويف اجلمعة قال } َهلْ أََتاَك َحِديثُ الْغَاِشيَِة{و } سَبِّحِ اْسمَ رَبَِّك اَألْعلَى{ب
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن . تنيوإذا اجتمع العيد واجلمعة يف يوم واحد يقرأ هبما أيضا يف الصال

  .ماجة
: ابن العريب. وقيل اخلطبة واملواعظ؛ قاله سعيد بن جبري. أي الصالة} إِلَى ِذكْرِ اللَِّه{: قوله تعاىل -الثانية عشرة

والدليل . نةوبه قال علماؤنا؛ إال عبدامللك بن املاجشون فإنه رآها س. والصحيح أنه واجب يف اجلميع؛ وأول اخلطبة
إن املراد بالذكر الصالة : وإذا قلنا. على وجوهبا أهنا حترم البيع ولوال وجوهبا ما حرمته؛ ألن املستحب ال حيرم املباح

كيف يفسر : فإن قلت: الزخمشري. والعبد يكون ذاكرا هللا بفعله كما يكون مسبحا هللا بفعله. فاخلطبة من الصالة
ما كان من ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والثناء عليه وعلى خلفائه : قلت! ذكر اهللا باخلطبة وفيها غري ذلك



فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقاهبم . الراشدين وأتقياء املؤمنني واملوعظة والتذكري فهو يف حكم ذكر اهللا
  .اهللا على مراحل والثناء عليهم والدعاء هلم، وهم أحقاء بعكس ذلك؛ فهو من ذكر الشيطان، وهو من ذكر

منع اهللا عز وجل منه عند صالة اجلمعة، وحرمه يف وقتها على من كان } َوذَرُوا الَْبيَْع{: قوله تعاىل -الثالثة عشرة
سََرابِيلَ َتِقيكُُم الَْحرَّ َوَسرَابِيلَ َتقِيكُمْ {: والبيع ال خيلو عن شراء فاكتفى بذكر أحدمها، كقوله تعاىل. خماطبا بفرضها

ومن ال جيب عليه حضور اجلمعة فال ينهى عن . وخص البيع ألنه أكثر ما يشتغل به أصحاب األسواق. }َسكُْمَبأْ
  .البيع والشراء

من وقت  -الثاين . إنه من بعد الزوال إىل الفراغ منها، قاله الضحاك واحلسن وعطاء: ويف وقت التحرمي قوالن
ب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصالة، ويفسخ عنده ما وقع ومذه. أذان اخلطبة إىل وقت الصالة، قال الشافعي

وال يفسخ العتق والنكاح والطالق وغريه، إذ ليس من عادة الناس االشتغال به . من ذلك من البيع يف ذلك الوقت
ألن والصحيح فسخ اجلميع، : ابن العريب. وكذلك الشركة واهلبة والصدقة نادر ال يفسخ: قالوا. كاشتغاهلم بالبيع

. فكل أمر يشغل عن اجلمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا. البيع إمنا منع منه لالشتغال به
ذَِلكُمْ {: ورأى بعض العلماء البيع يف الوقت املذكور جائزا، وتأول النهي عنه ندبا، واستدل بقوله تعاىل. املهدوي
  }َخْيٌر لَكُْم

إن عامة العلماء على أنه : وقال الزخمشري يف تفسري. ينعقد عنده وال يفسخ وهذا مذهب الشافعي؛ فإن البيع: قلت
ألن البيع مل حيرم لعينه، ولكن ملا فيه من الذهول عن الواجب؛ فهو كالصالة يف : قالوا. ذلك ال يؤدي فساد البيع

  .وعن بعض الناس أنه فاسد. األرض املغصوبة والثوب املغصوب، والوضوء مباء مغصوب
. أي مردود". كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد: "الصحيح فساده وفسخه؛ لقوله عليه الصالة والسالمو: قلت

  .واهللا اعلم
  }مْ ُتفِْلُحونَفَإِذَا قُِضَيِت الصَّالةُ فَاْنَتِشُروا ِفي الْأَْرضِ وَاْبَتغُوا ِمْن فَْضلِ اللَِّه وَاذْكُُروا اللََّه كَِثرياً لََعلَّكُ{] ١٠: [اآلية
. }وَإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَاُدوا{ : هذا أمر إباحة؛ كقوله تعاىل} فَإِذَا قُِضَيتِ الصَّالةُ فَانَْتِشُروا ِفي الْأَْرضِ{: وله تعاىلق

أي من } َواْبَتغُوا ِمْن فَْضلِ اللَِّه{. إذا فرغتم من الصالة فانتشروا يف األرض للتجارة والتصرف يف حوائجكم: يقول
اللهم إين أجبت دعوتك، : راك بن مالك إذا صلى اجلمعة انصرف فوقف على باب املسجد فقالوكان ع. رزقه

  وصليت

: وقال جعفر بن حممد يف قوله تعاىل. فريضتك، وانتشرت كما أمرتين، فارزقين من فضلك وأنت خري الرازقني
. التطوع: وقيل. طلب العمل: يد بن املسيبوعن احلسن بن سع. إنه العمل يف يوم السبب} وَاْبَتُغوا ِمْن فَْضلِ اللَِّه{

. مل يؤمروا بطلب شيء من الدنيا؛ إمنا هو عيادة املرضى وحضور اجلنائز وزيارة األخ يف اهللا تعاىل: وعن ابن عباس
م لعلك{. أي بالطاعة واللسان، وبالشكر على ما به أنعم عليكم من التوفيق ألداء الفرائض} َواذْكُُروا اللََّه كَِثرياً{

الذكر طاعة اهللا تعاىل، فمن أطاع اهللا فقد ذكره ومن مل يطعه فليس : قال سعيد بن جبري. كي تفلحوا} تفلحون
  ".البقرة"وقد مضى هذا مرفوعا يف . بذاكر وإن كان كثري التسبيح

قُلْ َما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر ِمَن اللَّْهوِ َوِمَن التِّجَاَرةِ وَإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً انْفَضُّوا إِلَْيَها َوَتَركُوَك قَاِئماً {] ١١: [اآلية
  }َواللَُّه َخْيرُ الرَّازِقَِني
  :فيه سبع مسألة



يف صحيح مسلم عن جابر بن عبداهللا أن النيب صلى } َوإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً انْفَضُّوا إِلَْيَها{: قوله تعاىل -األوىل
ان خيطب قائما يوم اجلمعة، فجاءت عري من الشام فانفتل الناس إليها حىت مل يبق إال اثنا عشر اهللا عليه وسلم ك

وَإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَْهواً انْفَضُّوا إِلَيَْها َوَتَركُوكَ {: فانزلت هذه اآلية اليت يف اجلمعة -يف رواية أنا فيهم  -رجال 
أن الذي قدم هبا دحية بن خليفة : وقد ذكر الكليب وغريه. عمر رضي اهللا عنهمافيهم أبو بكر و: يف رواية. }قَاِئماً

الكليب من الشام عند جماعة وغالء سعر، وكان معه مجيع ما حيتاج الناس من بر ودقيق وغريه، فنزل عند أحجار 
قال . جالأحد عشر ر: وقيل. الزيت، وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه؛ فخرج الناس إال اثين عشر رجال

وكانوا يف خطبة اجلمعة فانفضوا إليها، وبقى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثانية رجال؛ حكاه الثعليب : الكليب
  عن ابن عباس، وذكر

بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطبنا يوم اجلمعة إذ أقبلت عري : الدارقطين من حديث جابر بن عبداهللا قال
نزلت بالبقيع؛ فالتفتوا إليها وانفضوا إهلا وتركوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس معه إال حتمل الطعام حىت 

وَإِذَا َرأَْوا ِتجَاَرةً أَوْ لَْهواً انْفَضُّوا {: وأنزل اهللا عز وجل على النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال. أربعون رجال أنا فيهم
غري علي بن عاصم عن حصني، " إال أربعني رجال"مل يقل يف هذا اإلسناد : ارقطينقال الد. }إِلَيَْها َوَتَركُوَك قَاِئماً

وروي عنه عليه الصالة . مل يبق مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إال اثنا عشر رجال: وخالفه أصحاب حصني فقالوا
وروي يف . ره الزخمشري؛ ذك"والذي نفسي بيده لو خرجوا مجيعا ألضرم اهللا عليهم الوادي نارا: "والسالم أنه قال

أن رسول اهللا صلى : وفيه. حديث مرسل أمساء االثين عشر رجال، رواه أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسد
اهللا عليه وسلم مل يبق معه إال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وطلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص، وعبدالرمحن بن 

ويف الرواية األخرى . زيد وبالل، وعبداهللا بن مسعود يف إحدى الروايتنيعوف وأبو عبيدة بن اجلراح، وسعيد بن 
  .عمار بن ياسر

وإن كان عبداهللا بن . فيكونون ثالثة عشر. مل يذكر جابرا؛ وقد ذكر مسلم أنه كان فيهم؛ والدارقطين أيضا: قلت
نفسهم يف ترك مساع اخلطبة، وقد ذكر أبو داود يف مراسيله السبب الذي ترخصوا أل. مسعود فيهم فهم أربعة عشر

حدثنا حممود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أخربين أبو معاذ بكر بن : وقد كانوا خليقا بفضلهم أال يفعلوا؛ فقال
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي اجلمعة قبل اخلطبة مثل العيدين، : معروف أنه مسع مقاتل بن حيان قال

إن دحية بن خليفة :  صلى اهللا عليه وسلم خيطب، وقد صلى اجلمعة، فدخل، رجل فقالحىت كان يوم مجعة والنيب
الكليب قدم بتجارة، وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف؛ فخرج الناس فلم يظنوا إال أنه ليس يف ترك اخلطبة 

فقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم اخلطبة يوم . }لَْيهَاَوإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً انْفَضُّوا إِ{: شيء؛ فأنزل اهللا عز وجل
وكان ال خيرج أحد لرعاف أو أحداث بعد النهي حىت يستأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم، . اجلمعة وأخر الصالة

  يشري إليه بأصبعه اليت تلي اإلهبام؛ فيأذن له النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يشري إليه

ني من ثقل عليه اخلطبة واجللوس يف املسجد، وكان إذا استأذن رجل من املسلمني قام فكان من املنافق. بأصبعة
قال . اآلية} قَْد َيْعلَُم اللَُّه الَِّذيَن َيَتَسلَّلُونَ ِمْنكُمْ ِلَواذاً{: املنافق إىل جنبه مستترا به حىت خيرج؛ فأنزل اهللا تعاىل

لظن اجلميل بأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يوجب أن وهذا اخلرب وإن مل ينقل من وجه ثابت فا: السهيلي
وبلغنا أهنم فعلوه ثالث مرات؛ كل مرة عري تقدم من الشام، وكل ذلك يوافق يوم : وقال قتادة. يكون صحيحا

 إن خروجهم لقدوم دحية الكليب بتجارته ونظرهم إىل العري متر، هلو ال فائدة فيه؛ إال أنه كان مما ال: وقيل. اجلمعة



إمث فيه لو وقع على غري ذلك الوجه، ولكنه ملا اتصل به اإلعراض عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واالنفضاض 
وجاء عن وسول اهللا صلى اهللا عليه . عن حضرته، غلظ وكرب ونزل فيه من القرآن وهتجينه باسم اللهو ما نزل

. فلله احلمد" األنفال"وقد مضى يف سورة . احلديث ".كل ما يلهو به الرجل باطل إال رميه بقوسه: "وسلم أنه قال
وإمنا رد الكناية إىل . كانت اجلواري إذا نكحن ميررن باملزامري والطبل فانفضوا إليها؛ فنزلت: وقال جابر بن عبداهللا

ا جتارة املعىن وإذا رأو: وقيل". وإذا رأوا التجارة واللهو انفضوا إليها"وقرأ طلحة بن مصرف . التجارة ألهنا أهم
  :كما قال. انفضوا إليها، أو هلوا انفضوا إليه فحذف لداللته

  عندك راض والرأي خمتلف... حنن مبا عندنا وأنت مبا 
  .األجود يف العربية أن جيعل الراجع يف الذكر لآلخر من االمسني: وقيل
وقال الليث . تنعقد اجلمعة باثنني :واختلف العلماء يف العدد الذي تنعقد به اجلمعة على أقوال؛ فقال احلسن -الثانية

وذكر النجاد أبو . باثين عشر رجال: وقال ربيعة. بأربعة: وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة. وأبو يوسف، تنعقد بثالثة
  حدثنا أبو خالد يزيد بن اهليثم بن طهمان الدقاق، حدثنا صبح بن دينار قال حدثنا: بكر أمحد بن سليمان قال

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا معقل بن عبيداهللا عن الزهري بسنده إىل مصعب بن عمري املعايف بن عمران
: وقال الشافعي. بعثه إىل املدينة، وأنه نزل يف دار سعد بن معاذ، فجمع هبم وهم اثنا عشر رجال ذبح هلم يومئذ شاة

كل قرية فيها أربعون ": اإلمام الشافعي كتاب التنبيه على مذهب"وقال أبو إسحاق الشريازي يف . بأربعني رجال
رجال بالغني عقالء أحرارا مقيمني، ال يظعنون عنها صيفا وال شتاء إال ظعن حاجة، وأن يكونوا حاضرين من أول 

. ومال أمحد وإسحاق إىل هذا القول ومل يشترطا هذه الشروط. اخلطبة إىل أن تقام اجلمعة وجبت عليهم اجلمعة
أي : وكتب عمر بن عبدالعزيز. ت قرية فيها سوق ومسجد فعليهم اجلمعة من غري اعتبار عددإذا كان: وقال مالك

ال جتب اجلمعة على أهل السواد والقرى، ال جيوز هلم : وقال أبو حنيفة. قرية اجتمع فيها ثالثون بيتا فعليهم اجلمعة
. ن القاهر والسوق القائمة والنهر اجلارياملصر اجلامع والسلطا: واشترط يف وجوب اجلمعة وانعقادها. إقامتها فيها

إن : وهذا يرده حديث ابن عباس، قال. ال مجعة وال تشريق إال يف مصر جامع ورفقة تعينهم: واحتج حبديث علي
وحجة . أول مجعة مجعت بعد مجعة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقرية من قرى البحرين يقال هلا جواثي

ويف سنن ابن ماجة والدارقطين أيضا . األربعني حديث جابر املذكور الذي خرجه الدارقطين اإلمام الشافعي يف
كنت قائد أيب حني ذهب بصره، فإذا خرجت به إىل : ودالئل النبوة للبيهقي عن عبدالرمحن بن كعب بن مالك قال

يسمع األذان باجلمعة إال فمكث كذلك حينا ال  -قال  -اجلمعة فسمع األذان، صلى على أيب أمامة واستغفر له 
أي بين، هو أول من مجع : يا أبِة، استغفارك أليب أمامة كلما مسعت أذان اجلمعة، ما هو؟ قال: فعل ذلك؛ فقلت له

وقال . كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون رجال: باملدينة يف هزم من حرة بين بياضة يقال له نقيع اخلضمات؛ قال قلت
  :جابر بن عبداهللا

خرجه . أن يف كل ثالثة إماما، ويف كل أربعني فما فوق ذلك مجعة وأضحى وفطرا، وذلك أهنم مجاعةمضت السنة 
قرئ على عبدامللك بن حممد الرقاشي وأنا أمسع حدثين رجاء بن : وروى أبو بكر أمحد بن سليمان النجاد. الدارقطين

قلت أليب هريرة : عن أيب سلمة قال سلمة قال حدثنا أيب قال حدثنا روح بن غطيف الثقفي قال حدثين الزهري
ملا بلغ أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسني رجال مجع هبم رسول : على كم جتب اجلمعة من رجل؟ قال

قرئ على عبدامللك بن حممد وأنا أمسع قال حدثنا رجاء بن سلمة قال حدثنا عباد بن عباد . اهللا صلى اهللا عليه وسلم



جتب اجلمعة على : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الزبري عن القاسم عن أيب أمامة قالاملهليب عن جعفر بن 
أميا قرية اجتمع فيها مخسون : وكتب عمر بن عبدالعزيز: قال ابن املنذر". مخسني رجال وال جتب على من دون ذلك

اجلمعة "اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول: وروى الزهري عن أم عبداهللا الدوسية قالت. رجال فليصلوا اجلمعة
اجلمعة "يف رواية . ال يصح هذا عن الزهري. املدائن: يعين بالقرى". واجبة على كل قرية وإن مل يكن فيها إال أربعة

واحلكم هذا . الزهري ال يصح مساعه من الدوسية". واجبة على أهل كل قرية وإن مل يكونوا إال ثالثة رابعهم إمامهم
  .متروك
ودليلنا أن الوليد . من شرطها اإلمام أو خليفته: وقال أبو حنيفة. وتصح اجلمعة بغري إذن اإلمام وحضوره -لثةالثا

وروي أن عليا صلى اجلمعة يوم حصر . بن عقبة وايل الكوفة أبطأ يوما فصلى ابن مسعود بالناس من غري إذنه
ملدينة ملا خرج من املدينة صلى أبو موسى بالناس وروي أن سعيد بن العاصي وايل ا. عثمان ومل ينقل أنه استأذنه
  .إن هللا فرائض يف أرضه ال يضيعها؛ وليها وال أو مل يلها: وقال مالك. اجلمعة من غري استئذان

  .وال اعلم وجهه: قال ابن العريب. من شرط أدائها املسجد املسقف: قال علماؤنا -الرابعة

وحقيقة البيت أن يكون ذا } ِفي ُبيُوٍت أَِذنَ اللَُّه أَنْ ُتْرفََع{: وقوله} ِللطَّاِئفَِني َوطَهِّْر َبْيِتَي{: وجهه قوله تعاىل: قلت
  .هذا العرف، واهللا اعلم. حيطان وسقف

سئل عبداهللا أكان : قال علقمة. شرط يف قيام اخلطيب على املنرب إذا خطب} َوَتَركُوَك قَاِئماً{: قوله تعاىل -اخلامسة
ويف صحيح مسلم عن كعب بن . }َوَتَركُوَك قَاِئماً{أما تقرأ : ه وسلم خيطب قائما أو قاعدا؟ فقالالنيب صلى اهللا علي

انظروا إىل هذا اخلبيث، خيطب قاعدا وقال اهللا : عجرة أنه دخل املسجد وعبدالرمحن بن أم احلكم خيطب قاعدا فقال
وخرج عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . }ْيَها وََتَركُوَك قَاِئماًَوإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَهْواً اْنفَضُّوا إِلَ{: تعاىل

كان خيطب قائما مث جيلس، مث يقوم فيخطب؛ فمن نبأك أنه كان خيطب جالسا فقد كذب؛ فقد واهللا صليت معه 
ويروى أن . رط فيهاليس القيام بش: وقال أبو حنيفة. وعلى هذا مجهور الفقهاء وأئمة العلماء. أكثر من ألفي صالة

إن معاوية إمنا خطب قاعدا : وقيل. وخطب عثمان قائما حىت رق فخطب قاعدا. أول من خطب قاعدا معاوية
. رواه جابر بن مسرة. وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب قائما مث يقعد مث يقوم وال يتكلم يف قعدته. لسنه

  .ورواه ابن عمر يف كتاب البخاري
. هي مستحبة: وقال احلسن. اخلطبة شرط يف انعقاد اجلمعة ال تصح إال هبا؛ وهو قول مجهور العلماءو -السادسة

هي مبنزلة الركعتني من صالة الظهر؛ فإذا : وقال سعيد بن جبري. إهنا سنة وليست بفرض: وكذا فال ابن املاجشون
وهذا . }وََتَركُوَك قَاِئماً{: وهبا قوله تعاىلوالدليل على وج. تركها وصلى اجلمعة فقد ترك الركعتني من صالة الظهر

  .ذم، والواجب هو الذي يذم تاركه شرعا، مث إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يصلها إال خبطبة
ويف سنن ابن ماجة قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبدالرمحن بن . وخيطب متوكئا على قوس أو عصا -السابعة

  ين أيب عن أبيه عن جدهسعد بن عمار بن سعد قال حدث

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خطب يف احلرب خطب على قوس، وإذا خطب يف اجلمعة خطب على 
  .عصا
وقد روى ابن ماجة من حديث جابر . ومل يره مالك. ويسلم إذا صعد املنرب على الناس عند الشافعي وغريه -الثامنة

  .وسلم كان إذا صعد املنرب سلم بن عبداهللا أن النيب صلى اهللا عليه



. فإن خطب على غري طهارة اخلطبة كلها أو بعضها أساء عند مالك؛ وال إعادة عليه إذا صلى طاهرا: التاسعة
  .وهو قول أيب حنيفة. وللشافعي قوالن يف إجياب الطهارة؛ فشرطها يف اجلديد ومل يشترطها يف القدمي

مد اهللا ويصلي على نبيه صلى اهللا عليه وسلم، ويوصي بتقوى اهللا ويقرأ آية وأقل ما جيزي يف اخلطبة أن حي -العاشرة
. وجيب يف الثانية أربع كاألوىل؛ إال أن الواجب بدال من قراءة اآلية يف األوىل الدعاء؛ قال أكثر الفقهاء. من القران

رضي اهللا عنه أنه صعد املنرب  وعن عثمان. لو اقتصر على التحميد أو التسبيح أو التكبري أجزأه: وقال أبو حنيفة
إن أبا بكر وعمر كانا يعدان هلذا املقام مقاال، وإنكم إىل إمام فعال أحوج منكم : احلمد هللا، وارتج عليه فقال: فقال

وقال أبو يوسف . وكان ذلك حبضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. إىل إمام قوال، وستأتيكم اخلطب؛ مث نزل فصلى
  .وهو أصح ما قيل يف ذلك: قال أبو عمر بن عبدالرب. وهو قول الشافعي. تناوله اسم خطبةالواجب ما : وحممد

َوَنادَْوا َيا {يف صحيح مسلم عن يعلى بن أمية أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ على املنرب  -احلادية عشرة
إال من يف رسول } وَالْقُْرآِن الَْمجِيِدق {ما أخذت : وفيه عن عمرة بنت عبدالرمحن عن أخت لعمرة قالت. }َماِلُك

ويف مراسيل أيب ". ق"وقد مضى يف أول . اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة وهو يقرأ هبا على املنرب يف كل مجعة
  حنمده ونستعينه ونستغفره،. احلمد هللا"كان صدر خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم : داود عن الزهري قال

ونشهد أن ال إله إال اهللا؛ وأن حممدا . من يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له. ر أنفسناونعوذ به من شرو
من يطع اهللا ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد . عبده ورسوله، أرسله باحلق بشريا ونذيرا بني يدي الساعة

: وعنه قال". جيتنب سخطه، فإمنا حنن به ولهنسأل اهللا ربنا أن جيعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله، ويتبع رضوانه و. غوى
ال . كل ما هو آت قريب، وال بعد ملا هو آت: "بلغنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول إذا خطب

يريد اهللا أمرا ويريد الناس أمرا، ما شاء . ما شاء اهللا ال ما شاء الناس. يعجل اهللا لعجلة أحد، وال خيف ألمر الناس
وقال ". ال يكون شيء إال بإذن اهللا جل وعز. وال مبعد ملا قرب اهللا، وال مقرب ملا بعد اهللا. كان ولو كره الناس اهللا
أيها الناس إن : "كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة خيطب فيقول بعد أن حيمد اهللا ويصلي على أنبيائه: جابر

إن العبد املؤمن بني خمافتني بني أجل قد مضى ال . ية فانتهوا إىل هنايتكملكم معامل فانتهوا إىل معاملكم، وإن لكم هنا
فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه . يدري ما اهللا قاض فيه، وبني أجل قد بقي ال يدري ما اهللا صانع فيه

ن مستعتب، وما بعد والذي نفسي بيده ما بعد املوت م. آلخرته، ومن الشبيبة قبل الكرب، ومن احلياة قبل املمات
وقد تقدم ما خطب به عليه الصالة والسالم ". أقول قويل هذا واستغفر اهللا يل ولكم. الدنيا من دار إال اجلنة أو النار
  .أول مجعة عند قدومه املدينة

والسنة أن يسكت هلا من يسمع ومن مل . السكوت للخطبة واجب على من مسعها وجوب سنة -الثانية عشرة
ويف الصحيح عن أيب هريرة . ومن تكلم حينئذ لغا؛ وال تفسد صالته بذلك. إن شاء اهللا يف األجر سواء يسمع، ومها

: الزخمشري". إذا قلت لصاحبك أنصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغوت: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
لك الغياً نعوذ باهللا من غربة اإلسالم و نكد وإذا قال املنصت لصاحبه صه؛ فقد لغا، أفال يكون اخلطيب الغايل يف ذ

  األيام

كنت مع : ويستقبل الناس اإلمام إذا صعد املنرب؛ ملا رواه أبو داود مرسال عن أبان بن عبداهللا قال -الثالثة عشرة
هكذا أصحاب رسول اهللا : استقبله وقال -أو قال صعد املنرب  -عدي بن ثابت يوم اجلمعة؛ فلما خرج اإلمام 

خرجه ابن ماجة عن عدي بن ثابت عن أبيه؛ فزاد يف . اهللا عليه وسلم يفعلون برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى



قال ابن . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام على املنرب استقبله أصحابه بوجوههم: عن أبيه قال: اإلسناد
  .أرجو أن يكون متصال: ماجة
ظ قال حدثنا حممد بن معمر قال حدثنا عبداهللا بن حممد بن ناجية قال حدثنا عباد بن وخرج أبو نعيم احلاف: قلت

كان النيب صلى : يعقوب قال حدثنا حممد بن الفضل اخلراساين عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبداهللا قال
  .عطية عن منصور تفرد به حممد بن الفضل بن. اهللا عليه وسلم إذا استوى على املنرب استقبلناه بوجوهنا

وهو قول ابن شهاب رمحه اهللا . وال يركع من دخل املسجد واإلمام خيطب؛ عند مالك رمحه اهللا -الرابعة عشرة
ويف صحيح مسلم من . وهذا مرسل. فخروج اإلمام يقطع الصالة، وكالمه يقطع الكالم: ويف املوطأ عنه. وغريه

ء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز إذا جا"حديث جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .وبه يقول الشافعي وغريه. وهذا نص يف الركوع". فيهما 

قال . كانوا يكرهون النوم واإلمام خيطب ويقولون فيه قوال شديدا: ابن عون عن ابن سريين قال.. -اخلامسة عشرة
هل تدري ما : يقولون مثلهم كمثل سرية أخفقوا؛ مث قال: قالتدري ما يقولون؟ : مث لقيين بعد ذلك فقال: ابن عون

إذا نعس أحدكم فليتحول إىل : "وعن مسرة بن جندب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. أخفقوا؟ مل تغنم شيئا
  ".مقعد صاحبه وليتحول صاحبه إىل مقعده

ألئمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن روى ا. نذكر فيها من فضل اجلمعة وفرضيتها ما مل نذكره -السادسة عشرة
فيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل اهللا عز : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر يوم اجلمعة فقال

مسعت رسول اهللا صلى : ويف صحيح مسلم من حديث أيب موسى قال. وأشار بيده يقللها" وجل شيئا إال أعطاه إياه
وروي من حديث أنس أن النيب صلى اهللا ". هي ما بني أن جيلس اإلمام إىل أن تقضى الصالة: "اهللا عليه وسلم يقول

ذلك أن جربيل أتاين بكهيئة املرآة البيضاء فيها : "قال! احتبست: عليه وسلم أبطأ علينا ذات يوم؛ فلما خرج قلنا
قد أرادها اليهود والنصارى فأخطؤوها نكتة سوداء فقلت ما هذه يا جربيل قال هذه اجلمعة فيها خري لك وألمتك و

وهداكم اهللا هلا قلت يا جربيل ما هذه النكتة السوداء قال هذه الساعة اليت يف يوم اجلمعة ال يوافقها عبد مسلم 
يسأل اهللا فيها خريا إال أعطاه إياه أو ادخر له مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله وإنه خري األيام عند اهللا 

حدثنا املسعودي عن : وذكر ابن املبارك وحيىي بن سالم قاال. وذكر احلديث". أهل اجلنة يسمونه يوم املزيد وإن
تسارعوا إىل اجلمعة فإن اهللا تبارك وتعاىل : املنهال بن عمرو عن أىب عبيده بن عبداهللا بن عتبة عن ابن مسعود قال

على قدر  -قال ابن املبارك  -فيكونون منه يف القرب  يربز ألهل اجلنة كل يوم مجعة يف كثيب من كافور أبيض،
وزاد فيحدث هلم من الكرامة . كمسارعتهم إىل اجلمعة يف الدنيا: وقال حيىي بن سالم. تسارعهم إىل اجلمعة يف الدنيا
  }زِيٌدوَلََدْيَنا َم{: وهو قوله تعاىل: ومسعت غري املسعودي يزيد فيه: قال حيىي. شيئا مل يكونوا رأوه قبل ذلك

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أي وهم على كثيب؛ كما روى احلسن قال. يريد أهل اجلنة" يف كثيب"قوله : قلت
إن أهل اجلنة ينظرون إىل رهبم يف كل مجعة على كثيب من كافور ال يرى طرفاه وفيه هنر جار حافتاه املسك : "وسلم

  عليه جوار يقرأن القرآن بأحسن

لون واآلخرون فإذا انصرفوا إىل منازهلم أخذ كل رجل بيد ما شاء منهن مث ميرون على قناطر من أصوات مسعها األو
. ذكره حيىي بن سالم" لؤلؤ إىل منازهلم فلوال أن اهللا يهديهم إىل منازهلم ما اهتدوا إليها ملا حيدث اهللا هلم يف كل مجعة

يب رأيت حتت العرش سبعني مدينة كل مدينة مثل ليلة أسري : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس قال



مدائنكم هذه سبعني مرة مملوءة من املالئكة يسبحون اهللا ويقدسونه ويقولون يف تسبيحهم اللهم اغفر ملن شهد 
وخرج القاضي الشريف أبو احلسن علي بن عبداهللا بن . ذكره الثعليب" اجلمعة اللهم اغفر ملن اغتسل يوم اجلمعة

مشي العيسوي من ولد عيسى بن علي بن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنه بإسناد صحيح عن أيب موسى إبراهيم اهلا
إن اهللا عز وجل يبعث األيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث : "األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ميشون يف ضوئها، ألواهنم كالثلج بياضا،  اجلمعة زهراء منرية أهلها حيفون هبا كالعروس هتدى إىل كرميها تضيء هلم
ورحيهم يسطع كاملسك، خيوضون يف جبال الكافور، ينظر إليهم الثقالن ما يطرقون تعجبا يدخلون اجلنة ال خيالطهم 

اجلمعة إىل "قال : ويف سنن ابن ماجة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم". أحد إال املؤذنون احملتسبون
مسعت رسول اهللا : وعن أوس بن أوس الثقفي قال.خرجه مسلم مبعناه" كفاره ما بينهما ما مل تغش الكبائر اجلمعة

من غسل يوم اجلمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ومل يركب ودنا من اإلمام فاستمع : "صلى اهللا عليه وسلم يقول
خطبنا رسول اهللا صلى اهللا : بن عبداهللا قالوعن جابر ". ومل يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها

وصلوا . وبادروا باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا. يا أيها الناس توبوا إىل اهللا قبل أن متوتوا: "عليه وسلم فقال
واعلموا أن . الذي بينكم وبني ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة يف السر والعالنية ترزقوا وتنصروا وتؤجروا

د فرض عليكم اجلمعة يف مقامي هذا يف شهري هذا يف عامي هذا إىل يوم القيامة فمن تركها يف حيايت أو بعد اهللا ق
  ممايت وله إمام عادل أو جائر استخفافا هبا أو جحودا هلا فال مجع اهللا مشله وال بارك له

أال . ىت يتوب فمن تاب تاب اهللا عليهأال وال صوم له وال بر له ح. أال وال صالة له وال زكاة له وال حج له. يف أمره
وقال ". ال تؤمن امرأة رجال وال يؤم أعرايب مهاجرا وال يؤم فاجر مؤمنا إال أن يقهره سلطان خياف سيفه أو سوطه

أين اذهب أصلي خلف هذا الفاجر؟ : أردت اجلمعة مع احلجاج فتهيأت للذهاب، مث قلت: ميمون بن أيب شيبة
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا {أذهب، مث أمجع رأيي على الذهاب، فناداين مناد من جانب البيت  أذهب، ومرة ال: فقلت مرة

  .}إِذَا نُوِدَي ِللصَّالِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاَسعَْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه َوذَرُوا الَْبيَْع
ما عند اهللا من : أحدمها: فيه وجهان} اللَّْهوِ َوِمَن التَِّجارَِةقُلْ َما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر ِمَن {: قوله تعاىل -السابعة عشرة

ما عند اهللا من رزقكم الذي قسمه لكم خري مما أصبتموه : الثاين. ثواب صالتكم خري من لذة هلوكم وفائدة جتارتكم
َواللَّهُ {". ين آمنواقل ما عند اهللا خري من اللهو ومن التجارة للذ: "وقرأ أبو رجاء العطاردي. من هلوكم وجتارتكم

  .فمنه فاطلبوا، واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من خريي الدنيا واآلخرة} َخْيُر الرَّازِِقَني

  سورة املنافقون

  مدنية يف قول اجلمع، وهي إحدى عشرة آية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

لََرُسولُ اللَِّه َواللَُّه َيْعلَمُ إِنََّك لََرُسولُُه وَاللَُّه َيْشَهُد إِنَّ الُْمَناِفِقنيَ  إِذَا َجاَءَك الْمَُناِفقُونَ قَالُوا َنْشَهدُ إِنََّك{] ١: [اآلية
  }لَكَاِذُبونَ
كنت مع : روى البخاري عن زيد بن أرقم قال} إِذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ قَالُوا َنشَْهُد إِنََّك لََرسُولُ اللَِّه{: قوله تعاىل

لئن رجعنا : "وقال". ال تنفقوا علي من عند رسول اهللا حىت ينفضوا: " بن أيب ابن سلول يقولعمي فسمعت عبداهللا
  إىل املدينة ليخرجن األعز



فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه " منها األذل
فأصابين هم . فصدقهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذبين وسلم إىل عبداهللا بن أيب وأصحابه فحلفوا ما قالوا؛
هم الذين يقولون ال تنفقوا  -إىل قوله  -إِذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ {: مل يصبين مثله، فجلست يف بييت فأنزل اهللا عز وجل

ل إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث فأرس} لَُيْخرَِجنَّ اَألَعزُّ ِمْنَها الْأَذَلَّ -إىل قوله  -علي من عند رسول اهللا 
: ويف الترمذي عن زيد بن أرقم قال. هذا حديث حسن صحيح: خرجه الترمذي قال" إن اهللا قد صدقك: "قال

غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان معنا أناس من األعراب فكنا نبدر املاء، وكان األعراب يسبقونا 
فأتى .: قال. ابه فيمأل احلوض وجيعل حول حجارة، وجيعل النطع عليه حىت جتيء أصحابهإليه فيسبق األعرايب أصح

رجل من األنصار أعرابيا فأرخى زمام ناقته لتشرب فأىب أن يدعه، فانتزع حجرا فغاض املاء؛ فرفع األعرايب خشبة 
فغضب عبداهللا  -من أصحابه  وكان -فضرب هبا رأس األنصاري فشجه، فأتى عبداهللا بن أيب رأس املنافقني فأخربه 

وكانوا حيضرون رسول  -يعين األعراب  -ال تنفقوا علي من عند رسول اهللا حىت ينفضوا من حوله : بن أيب مث قال
إذا انفضوا من عند حممد فأتوا حممدا بالطعام، فليأكل هو ومن : اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند الطعام؛ فقال عبداهللا

وأنا ردف عمي فسمعت : قال زيد. لئن رجعتم إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل :مث قال ألصحابه. عنده
عبداهللا بن أيب فأخربت عمي، فانطلق فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فأرسل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ما أردت : مي إيل فقالفجاء ع: قال. فصدقه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذبين: قال. وسلم فحلف وجحد
. فوقع علي من جرأهتم ما مل يقع على أحد: قال. إىل أن مقتك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذبك واملنافقون

  فبينما أنا أسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

ك يف وجهي؛ فما كان يف سفر قد خففت برأسي من اهلم إذ أتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعرك أذين وضح
ما قال : ما قال لك رسول اله صلى اهللا عليه وسلم قلت: مث إن أبا بكر حلقين فقال. يسرين أن يل هبا اخللد يف الدنيا

فلما أصبحنا قرأ . مث حلقين عمر فقلت له مثل قويل أليب بكر! شيئا إال أنه عرك أذين وضحك يف وجهي؛ فقال أبشر
وسئل حذيفة بن اليمان . هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى. سلم سورة املنافقنيرسول اهللا صلى اهللا عليه و

وهو اليوم شر منهم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه . الذي يصف اإلسالم وال يعمل به: عن املنافق، فقال
: هللا عليه وسلم قالويف الصحيحني عن أيب هريرة أن النيب صلى ا.وسلم؛ ألهنم كانوا يكتمونه وهم اليوم يظهرونه

وعن عبداهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا ". آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان"
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حىت : "عليه وسلم قال

أخرب عليه السالم أن من مجع هذه ". اهد غدر وإذا خاصم فجرإذا اؤمتن خان وإذا حدث كذب وإذا ع: يدعها
إن بين يعقوب حدثوا فكذبوا : وروي عن احلسن أنه ذكر له هذا احلديث فقال. اخلصال كان منافقا، وخربه صدق
إمنا هذا القول من النيب صلى اهللا عليه وسلم على سبيل اإلنذار للمسلمني، . ووعدوا فأخلفوا واؤمتنوا فخانوا

أن من بدرت منه هذه اخلصال : وليس املعىن. التحذير هلم أن يعتادوا هذه اخلصال؛ شفقا أن تقضي هبم إىل النفاقو
وقال رسول اهللا . القول يف هذا مستوىف واحلمد هللا" التوبة"وقد مضى يف سورة . من غري اختيار واعتياد أنه منافق

املؤمن الكامل إذا حدث : واملعىن". أجنز وإذا ائتمن وىفاملؤمن إذا حدث صدق وإذا وعد "صلى اهللا عليه وسلم 
  .واهللا اعلم. صدق

فعرب عن احللف بالشهادة؛ ألن كل واحد . حنلف" َنْشَهُد " معىن : قيل} قَالُوا َنشَْهُد إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه{: قوله تعاىل



  .من احللف والشهادة إثبات ألمر مغيب؛ ومنه قول قيس بن ذريح
  فهذا هلا عندي فما عندها ليا... ند اهللا أين أحبها وأشهد ع

وحيتمل أن يكون ذلك حمموال على ظاهره أهنم يشهدون أن حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعترافا باإلميان 
ُه َيْشَهُد إِنَّ الُْمَناِفِقنيَ َواللَّ{. كما قالوه بألسنتهم} َواللَُّه َيْعلَمُ إِنََّك لََرُسولُُه{. ونفيا للنفاق عن أنفسهم، وهو األشبه

} وَاللَُّه َيشَْهُد إِنَّ الُْمَناِفِقَني لَكَاِذبُونَ{: وقال الفراء. أي فيما أظهروا من شهادهتم وحلفهم بألسنتهم} لَكَاِذُبونَ
قي كالم وهذا يدل على أن اإلميان تصديق القلب، وعلى أن الكالم احلقي. بضمائرهم، فالتكذيب راجع إىل الضمائر

أكذهبم اهللا : مستوىف وقيل" البقرة"وقد مضى هذا املعىن يف أول . ومن قال شيئا واعتقد خالفه فهو كاذب. القلب
  }وََيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنَُّهْم لَمِْنكُْم َوَما ُهْم مِْنكُْم{: يف أمياهنم وهو قوله تعاىل

  }وا َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنَُّهْم َساَء َما كَانُوا َيْعَملُونَاتََّخذُوا أَْيمَانَُهْم ُجنَّةً فََصدُّ{] ٢: [اآلية
  :فيه ثالث مسأئل 

وإمنا يرجع } نشهد إنك لرسول اهللا{وليس يرجع إىل قوله . أي سترة} اتََّخذُوا أَْيمَانَُهْم ُجنَّةً{: قوله تعاىل -األوىل
وقال . ي عن ابن أيب أنه حلف ما قال وقد قالإىل سبب اآلية اليت نزلت عليه، حسب ما ذكره البخاري والترمذ

: إذ قال" التوبة"يعين بأمياهنم ما أخرب الرب عنهم يف سورة : وقيل} إِنَُّهْم لَمِْنكُْم{يعين حلفهم باهللا : الضحاك
  }َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُوا{

، أو أقسمت باهللا أو أشهدت باهللا أو أعزمت من قال أقسم باهللا أو أشهد باهللا أو أعزم باهللا أو أحلف باهللا -الثانية
أقسم أو : وكذلك عند مالك وأصحابه إن قال. فال خالف أهنا ميني" باهللا"باهللا أو أحلفت باهللا، فقال يف ذلك كله 

ي، وحكاه الكيا عن الشافع. فليس بيمني" باهللا"وإن مل يرد ". باهللا"، إذا أراد "باهللا"أشهد أو أعزم أو أحلف، ومل يقل 
لو قال أشهد باهللا لقد كان كذا : وقال أبو حنيفة وأصحابه. إذا قال أشهد باهللا ونوى اليمني كان ميينا: قال الشافعي

  كان ميينا، ولو قال

فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ {: أشهد لقد كان كذا دون النية كان ميينا هلذه اآلية، ألن اهللا تعاىل ذكر منهم الشهادة مث قال
ليس يرجع إىل } اتََّخذُوا أَْيَمانَُهْم ُجنَّةً{: ند الشافعي ال يكون ذلك ميينا وإن نوى اليمني، ألن قوله تعاىلوع. }اللَِّه
  .}اتََّخذُوا أَْيَمانَُهْم ُجنَّةً{: من قوله تعاىل" التوبة"وإمنا يرجع إىل ما يف } قَالُوا َنْشَهُد{: قوله
أو صرفوا املؤمنني عن إقامة حكم اهللا . أي أعرضوا، وهو من الصدود} يلِ اللَِّهفََصدُّوا َعْن َسبِ{: قوله تعاىل -الثالثة

. عليهم من القتل والسيب وأخذ األموال، فهو من الصد، أو منعوا الناس عن اجلهاد بأن يتخلفوا ويفتدي هبم غريهم
م، ولو كان حممد حقا فصدوا اليهود واملشركني عن الدخول يف اإلسالم، بأن يقولوا ها حنن كافرون هب: وقيل

فبني اهللا أن حاهلم ال خيفي عليه، ولكن حكمه أن من أظهر اإلميان أجرى عليه يف . لعرف هذا منا، وجلعلنا نكاال
أي بئست أعماهلم اخلبيئة من نفاقهم وأمياهنم الكاذبة وصدهم } إِنَُّهْم َساَء َما كَانُوا َيْعَملُونَ{. الظاهر حكم اإلميان

  .أعماال عن سبيل اهللا
  }ذَِلَك بِأَنَُّهْم آَمُنوا ثُمَّ كَفَُروا فَطُبَِع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم ال َيفْقَُهونَ{] ٣: [اآلية

نزلت اآلية يف قوم آمنوا مث : وقيل. أي أقروا باللسان مث كفروا بالقلب. هذا إعالم من اهللا تعاىل بأن املنافق كافر
فَطُبَِع اهللا {وقرأ زيد بن علي . اإلميان وال اخلري} فَُهْم ال َيفْقَُهونَ{أي ختم عليها بالكفر } فَطُبَِع َعلَى قُلُوبِهِْم{أرتدوا 

  .}َعلَى قُلُوبِهِْم



كُلَّ صَْيَحٍة نَ وَإِذَا َرأَْيَتُهمْ ُتْعجُِبَك أَْجَساُمُهْم َوإِنْ َيقُولُوا َتسَْمْع ِلقَْولِهِْم كَأَنَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ َيْحَسُبو{] ٤: [اآلية
  }َعلَْيهِْم ُهُم الَْعُدوُّ فَاْحذَرُْهْم قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ

يعين عبداهللا بن } َوإِنْ َيقُولُوا َتْسَمْع ِلقَْوِلهِْم{. أي هيئاهتم ومناظرهم} َوإِذَا رَأَْيتَُهْم تُْعجُِبكَ أَْجَسامُُهْم{: قوله تعاىل
  عبداهللا بن أيب وسيما كان: قال ابن عباس. أيب

وصفه اهللا بتمام الصورة . جسيما صحيحا صبيحا ذلق اللسان، فإذا قال مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم مقالته
ويف . املراد ابن أىب وجد بن قيس ومعتب بن قشري، كانت هلم أجسام ومنظر وفصاحة: وقال الكليب. وحسن اإلبانة
كانوا رجاال أمجل شيء كأهنم خشب مسندة، شبههم خبشب مسندة : قال} نَّدَةٌكَأَنَُّهْم ُخُشٌب ُمَس{: صحيح مسلم

شبههم باخلشب اليت قد تآكلت : وقيل. إىل احلائط ال يسمعون وال يعقلون، أشباح بال أرواح وأجسام بال أحالم
وهي قراءة الرباء . بإسكان الشني" خْشب"وقرأ قنبل وأبو عمرو والكسائي . فهي مسندة بغريها ال يعلم ما يف بطنها

ويلزم . بدنة وبدن، وليس يف اللغة فعلة جيمع على فعل: كما تقول. بن عازب واختيار أيب عبيد، ألن واحدهتا خشبة
} َوَحَداِئَق غُلْباً{: وذكر اليزيدي أنه مجاع اخلشباء، كقول عز وجل". والبدن"البدن، فتقرأ : من ثقلها أن تقول

الباقون بالتثقيل وهي رواية البزي عن ابن كثري وعياش عن أيب عمرو، وأكثر الروايات وقرأ . واحدهتا حديقة غلباء
وإن شئت مجعت خشبة على خشبة . واختاره أبو حامت، كأنه مجع خشاب وخشب، حنو مثرة ومثار مثر. عن عاصم
خشبة : ويهقال سيب". خشب"وقد روي عن ابن املسيب فتح اخلاء والشني يف . بدنة وبدن وبدن: كما قالوا

ومثله بغري هاء أسد وأسد، ووثن ووثن وتقرأ خشب وهو مجع اجلمع، خشبة : وخشب، مثل بدنة وبدن، قال
للتكثري؛ أي " مسندة"و. أسندت الشيء أي أملته: واإلسناد اإلمالة، تقول. وخشاب وخشب، مثل مثرة ومثار ومثر

  .استندوا إىل األميان حبقن دمائهم
يف " هم العدو"فـ . أي كل أهل صيحة عليهم هم العدو} نَ كُلَّ صَْيَحٍة َعلَْيهِْم ُهمُ الَْعُدوَُّيْحَسُبو{: قوله تعاىل

أي إذا نادى مناد يف : قال مقاتل والسدي. يصفهم باجلنب واخلور. موضع املفعول الثاين على أن الكالم ال ضمري فيه
كما قال الشاعر وهو . ملا يف قلوهبم من الرعبالعسكر أن انفلتت دابة أو أنشدت ضالة ظنوا أهنم املرادون؛ 

  :األخطل
  خيال تكر عليهم ورجاال... ما زلت حتسب كل شيء بعدهم 

حيسبون كل صيحة : كالم ضمريه فيه ال يفتقر إىل ما بعد؛ وتقديره} حيسبون كل صيحة عليهم هم العدو{:وقيل 
: استأنف اهللا خطاب نبيه صلى اهللا عليه وسلم فقالمث . عليهم أهنم قد فطن هبم وعلم بنفاقهم؛ ألن للريبة خوفا

حيسبون كل صيحة يسمعوهنا يف املسجد أهنا عليهم، وأن النيب صلى : وهذا معىن قول الضحاك وقيل} هم العدو{
اهللا عليه وسلم قد أمر فيها بقتلهم؛ فهم أبدا وجلون من أن ينزل اهللا فيهم أمرا يبيح به دماءهم، ويهتك به 

  :يف هذا املعىن قول الشاعرو. أستارهم
  مسومة تدعو عبيدا وأزمنا... فلو أهنا عصفورة حلسبتها 

: ويف قوله تعاىل. حكاه عبدالرمحن بن أيب حامت} ُهُم الَْعُدوُّ فَاْحذَرُْهْم{: مث وصفهم اهللا بقوله. بطن من بين، يربوع
فاحذر ممايلتهم ألعدائك وختذيلهم : الثاين. ل إىل كالمهمفَاْحذَْر أن تثق بقوهلم أو متي: أحدمها : وجهان} فَاْحذَرُْهْم{

  .ألصحابك
قاتله : وقد تقول العرب. وهي كلمة ذم وتوبيخ. أي لعنهم اهللا قال ابن عباس وأبو مالك} قاتلهم اهللا{: قوله تعاىل



له عدو قاهر؛ ألن اهللا تعاىل أي أحلهم حمل من قات} قَاَتلَُهمُ اللَُّه{معىن : وقيل. يضعونه موضع التعجب! اهللا ما أشعره
. معناه يعدلون عن احلق: قتادة. أي يكذبون؛ قاله ابن عباس} أَنَّى ُيؤْفَكُونَ{. حكاه ابن عيسى. قاهر لكل معاند

معناه كيف تضل عقوهلم عن هذا مع وضوح الدالئل؛ وهو من اإلفك : وقيل. معناه يصرفون عن الرشد: احلسن
  .؛ وقد تقدممبعىن كيف" أىن"و. وهو الصرف

  }َتكْبُِرونَوَإِذَا قِيلَ لَُهمْ َتَعالَْوا َيْسَتْغِفْر لَكُمْ َرسُولُ اللَِّه لَوَّْوا ُرُؤوَسُهْم َوَرأَْيَتُهمْ َيُصدُّونَ َوُهْم ُمْس{] ٥: [اآلية
: رآن بصفتهم مشى إليهم عشائرهم وقالواملا نزل الق} َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتعَالَْوا َيْسَتْغِفرْ لَكُْم َرسُولُ اللَِّه{: قوله تعاىل

فلووا رؤوسهم؛ أي حركوها استهزاء . افتضحتم بالنفاق فتوبوا إىل رسول اهللا من النفاق، واطلبوا أن يستغفر لكم
  وعنه أنه كان. وإباء؛ قال ابن عباس

لك ورسول اهللا صلى وما ينفعك ذ: لعبداهللا بن أيب موقف يف كل سبب حيض على طاعة اهللا وطاعة رسوله؛ فقيل له
وسبب نزول هذه اآليات أن النيب صلى اهللا . ال أذهب إليه: فأته يستغفر لك؛ فأىب وقال: اهللا عليه وسلم غضبان

إىل الساحل، فأزدحم أجري لعمر يقال " قديد"من ناحية " املريسيع"عليه وسلم غزا بين املصطلق على ماء يقال لـ 
؛ فصرخ جهجاه باملهاجرين، وصرخ "باملشلل"على ماء " سنان: "يب يقال لهمع حليف لعبداهللا بن أ" جهجاه: "له

: واهللا ما مثلنا ومثلهم إال كما قال األول! أوقد فعلوها: سنان باألنصار؛ فلطم جهجاه سنانا فقال عبداهللا بن أيب
عين حممدا صلى اهللا عليه األذل؛ ي -يعين أبيا  -مسن كلبك يأكلك، أما واهللا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز 

فقال زيد بن . كفوا طعامكم عن هذا الرجل، وال تنفقوا على من عنده حىت ينفضوا ويتركوه: مث قال لقومه. وسلم
أنت واهللا الذليل املنتقص يف قومك؛ وحممد صلى اهللا عليه وسلم يف عز من الرمحن  -وهو من رهط عبداهللا  -أرقم 

فأخرب زيد النيب . اسكت إمنا كنت ألعب: فقال عبداهللا. أحبك بعد كالمك هذا أبداومودة من املسلمني، واهللا ال 
فوجدت يف : قال زيد. فأقسم باهللا ما فعل وال قال؛ فعذره النيب صلى اهللا عليه وسلم: صلى اهللا عليه وسلم بقول

قد نزلت فيك آيات : اهللافقيل لعبد. نفسي وال مين الناس؛ فنزلت سورة النافقني يف تصديق زيد وتكذيب عبداهللا
خرجه البخاري . شديدة فاذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليستغفر لك؛ فألوى برأسه، فنزلت اآليات

يستتبكم من النفاق؛ ألن التوبة استغفار } َيْسَتغِْفْر لَكُْم{: وقيل. وقد تقدم أول السورة. ومسلم والترمذي مبعناه
. بالتخفيف" لووا"وقرأ نافع . أي يعرضون عن الرسول متكربين عن اإلميان} َوُهْم ُمسَْتكْبُِرونَ َوَرأَْيَتُهمْ َيُصدُّونَ{.

وغلط يف هذا؛ ألنه نزل يف عبداهللا بن أيب ملا قيل : النحاس. هو فعل جلماعة: وشدد الباقون؛ واختاره أبو عبيد وقال
كيف أخرب عنه بفعل اجلماعة؟ : فإن قيل. ه استهزاءتعال يستغفر لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرك رأس: له

  :أنشد سيبويه حلسان. العرب تفعل هذا إذا كنت عن اإلنسان: قيل له
  وفينا رسول عنده الوحي واضعه... ظننتم بأن خيفي الذي قد صنعتم 

  .وقصته مشهورة. وإمنا خاطب حسان ابن األبريق يف شيء سرقه مبكة

أمرمتوين أن أومن فقد آمنت، وأن أعطي : قال ابن أيب ملا لوى رأسه: وقيل. وقد جيوز أن خيرب عنه وعمن فعل فعله
  .زكاة مايل فقد أعطيت؛ فما بقي إال أن أسجد حملمد

  }لَُهْم إِنَّ اللََّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسقَِني سََواٌء َعلَْيهِْم أَْسَتْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم َتْسَتْغِفرْ لَُهمْ لَْن َيْغِفَر اللَُّه{] ٦: [اآلية
يعين كل ذلك سواء، ال ينفع استغفارك شيئا؛ ألن اهللا } َسَواٌء َعلَْيهِْم أَْسَتْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم َتْسَتْغِفْر لَُهْم{: قوله تعاىل
قَالُوا سََواٌء َعلَْيَنا أََوَعظَْت أَْم لَْم َتكُْن ِمَن {، }ْم تُْنِذرُْهْم ال ُيؤِْمُنونَسََواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَْرَتُهْم أَْم لَ{: نظريه. ال يغفر هلم



  .أي من سبق يف علم اهللا أنه ميوت فاسقا} إِنَّ اللََّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني{. وقد تقدم. }الَْواِعِظَني
قُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه حَتَّى َينْفَضُّوا َوِللَِّه َخزَاِئُن السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ ُهمُ الَِّذيَن َيقُولُونَ ال ُتْنِف{] ٧: [اآلية

  }َولَِكنَّ الُْمَناِفِقَني ال َيفْقَُهونَ
فاعلمهم . ال تنفقوا علي من عند حممد حىت ينفضوا؛ حىت يتفرقوا عنه: وابن أيب قال. ذكرنا سبب النزول فيما تقدم

َوِللَِّه {: من أين تأكل؟ فقال: قال رجل حلامت األصم. سبحانه أن خزائن السموات واألرض له، ينفق كيف يشاءاهللا 
خزائن السموات الغيوب، وخزائن األرض القلوب؛ فهو عالم الغيوب : وقال اجلنيد. }َخزَاِئُن السََّماوَاِت َواَألْرضِ

وَلَِكنَّ الْمَُناِفِقَني ال {. فأين تذهبون} اِئُن السََّماوَاِت َواَألْرضَِوِللَِّه َخَز{: وكان الشبلي يقول. ومقلب القلوب
  .أنه إذا أراد أمرا يسره} َيفْقَُهونَ

ْؤِمنَِني وَلَِكنَّ ِللُْمَيقُولُونَ لَِئْن َرَجْعَنا إِلَى الَْمِديَنةِ لَُيْخرَِجنَّ اَألَعزُّ ِمْنَها األَذَلَّ َوِللَِّه الِْعزَّةُ َولَِرُسوِلِه َو{] ٨: [اآلية
  }الُْمَناِفِقَني ال َيْعلَُمونَ

ورجع إىل املدينة مل يلبث إال أياما يسرية } لَُيْخرَِجنَّ اَألَعزُّ ِمْنَها األَذَلَّ{: إنه ملا قال: وقيل. القائل ابن أيب كما تقدم
. }لَْن َيْغِفرَ اللَُّه لَُهْم{: اآليةحىت مات؛ فاستغفر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وألبسه قميصه؛ فنزلت هذه 

والذي : وروي أن عبداهللا بن عبداهللا بن أيب بن سلول قال ألبيه. مستوىف" التوبة"وقد مضى بيانه هذا كله يف سورة 
تومهوا أن . إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو األعز وأنا األذل؛ فقاله: ال إله إال هو ال تدخل املدينة حىت تقول

  .لعزة بكثرة األموال واألتباع؛ فبني اهللا أن العزة واملنعة والقوة هللا
لَِئَك ُهمُ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتلْهِكُْم أَمَْوالُكُْم َوال أَْوالُدكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَأُو{] ٩: [اآلية

  }الَْخاِسُرونَ
ال تنفقوا : -للشح بأمواهلم  -فقني؛ أي ال تشتغلوا بأموالكم كما فعل املنافقون إذ قالوا حذر املؤمنني أخالق املنا
. عن إدامة الذكر: وقيل. عن قراءة القرآن: وقيل. أي عن احلج والزكاة} َعْن ِذكْرِ اللَِّه{. على من عند رسول اهللا

هو : وقيل. كأنه قال عن طاعة اهللامجع الفرائض؛ : وقال احلسن. عن الصلوات اخلمس؛ قاله الضحاك: وقيل
أي من يشتغل باملال والولد عن طاعة ربه } َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك{. خطاب للمنافقني؛ أي آمنتم بالقول فآمنوا بالقلب

  .}فَأُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ{
كُمُ الَْمْوُت فََيقُولَ َربِّ لَْوال أَخَّْرَتنِي إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ وَأَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي أََحَد{] ١٠: [اآلية

  }فَأَصَّدََّق َوأَكُْن ِمَن الصَّاِلحَِني
  }َولَْن يَُؤخَِّر اللَُّه َنفْساً إِذَا َجاَء أََجلَُها وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ{ ] ١١: [اآلية

  :فيه أربع مسائل
يدل على وجوب تعجيل أداء } َوأَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي أََحَدكُمُ الَْمْوُت{ :قوله تعاىل -األوىل

  .وكذلك سائر العبادات إذا تعني وقتها. الزكاة، وال جيوز تأخريها أصال
سأل الرجعة إىل الدنيا } فَأَصَّدََّق َوأَكُْن ِمَن الصَّاِلحَِنيفََيقُولَ َربِّ لَْوال أَخَّْرَتنِي إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ {: قوله تعاىل -الثانية

من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو : وروى الترمذي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال. ليعمل صاحلا
. عة الكفاريا ابن عباس، اتق اهللا، إمنا سأل الرج: فقال رجل. جتب عليه فيه زكاة فلم يفعل، سأل الرجعة عند املوت

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتلْهِكُْم أَْموَالُكُْم َوال أَْوالدُكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك {: سأتلو عليك بذلك قرانا: فقال



َحَدكُُم الَْمْوُت فََيقُولَ َربِّ لَْوال أَخَّْرتَنِي إِلَى أََجلٍ فَأُولَِئَك ُهمُ الْخَاِسُرونَ وَأَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأِْتيَ أَ
إذا بلغ املال : فما يوجب الزكاة؟ قال: قال} َواللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ -قَرِيبٍ فَأَصَّدََّق َوأَكُْن ِمَن الصَّاِلِحَني إىل قوله

  .حلةالزاد والرا: فما يوجب احلج؟ قال: قال. مائتني فصاعدا
وقال ابن عباس قال : مرفوعا فقال" منهاج الدين"ذكره احلليمي أبو عبداهللا احلسني بن احلسن يف كتاب ": قلت"

" آل عمران"وقد تقدم يف . احلديث؛ فذكره..." من كان عنده مال يبلغه احلج: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .لفظه
اآلية يف إنفاق الواجب خاصة دون النفل؛ فأما تفسريه بالزكاة أخذ ابن عباس بعموم : قال ابن العريب -الثالثة

إن احلج على التراخي ففي : وأما القول يف احلج ففيه إشكال؛ ألنا إن قلنا. فصحيح كله عموما وتقديرا باملائتني
اآلية يف العموم إن احلج على الفور ف: وإن قلنا. املعصية يف املوت قبل احلج خالف بني العلماء؛ فال خترج اآلية عليه

وأما تقدير . صحيح؛ ألن من وجب عليه احلج فلم يؤده لقي من اهللا ما يود أنه رجع ليأيت مبا ترك من العبادات
  وليس لكالم ابن عباس. األمر بالزاد والراحلة ففي ذلك خالف مشهور بني العلماء

وال املختلف عليها، وإمنا يدخل يف املتفق فيه مدخل؛ ألجل أن الرجعة والوعيد ال يدخل يف املسائل اجملتهد فيها 
والصحيح تناوله للواجب من اإلنفاق كيف تصرف باإلمجاع أو بنص القرآن؛ ألجل أن ما عدا ذلك ال . عليه

  .يتطرق إليه حتقيق الوعيد
} فَأَصَّدََّق{. صلة؛ فيكون الكالم مبعىن التمين" ال: "وقيل. أي هال؛ فيكون استفهاما} لَْوال{: قوله تعاىل -الرابعة

. وهي قراءة ابن عمرو وابن حميصن وجماهد" فَأَصَّدََّق " عطف على } َوأَكُونْ{. نصب على جواب التمين بالفاء
لو مل تكن الفاء لكان جمزوما؛ أي " فأصدق: "باجلزم عطفا على موضع الفاء؛ ألن قوله" َوأَكُْن " وقرأ الباقون 

هذه اآلية أشد على أهل : قال ابن عباس. فيمن جزم} فَال َهاِدَي لَُه وََيذَرُُهْم  َمْن ُيْضِللِ اللَُّه{: ومثله. أصدق
  .التوحيد؛ ألنه ال يتمىن الرجوع يف الدنيا أو التأخري فيها أحد له عند اهللا خري يف اآلخرة

. من خري وشر} َتْعَملُونَ َواللَُّه َخبٌِري بَِما{. إال الشهيد فإنه يتمىن الرجوع حىت يقتل، ملا يرى من الكرامة: قلت
  .وقرأ أبو بكر عن عاصم والسلمي بالياء؛ على اخلرب عمن مات وقال هذه املقالة. وقراءة العامة بالتاء على اخلطاب

  سورة التغابن

  مقدمة السورة
 وعن ابن. وهي مثاين عشرة آية. هي مكية ومدنية: وقال الكليب. مكية: وقال الضحاك. مدنية يف قول األكثرين

نزلت مبكة؛ إال آيات من آخرها نزلت باملدينة يف عوف بن مالك األشجعي، شكا إىل " سورة التغابن"عباس أن 
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ ِمْن أَْزوَاجِكُْم {: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جفاء أهله وولده، فأنزل اهللا عز وجل

ما : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وعن عبداهللا بن عمر قال. إىل آخر السورة} ذَُروُهْمَوأَْوالدِكُْم َعُدّواً لَكُْم فَاْح
  ".من مولود يولد إال ويف تشابيك رأسه مكتوب مخس آيات من فاحتة سورة التغابن

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  }ُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌرُيسَبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ لَ{] ١: [اآلية

  .تقدم يف غري موضع



  }ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم فَِمْنكُْم كَاِفٌر َوِمْنكُْم ُمْؤِمٌن َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبصٌِري{] ٢: [اآلية
وروى أبو سعيد اخلدري . م القيامة مؤمنا وكافراإن اهللا خلق بين آدم مؤمنا وكافرا، ويعيدهم يف يو: قال ابن عباس

يولد الرجل . يولد الناس على طبقات شىت: "خطبنا النيب صلى اهللا عليه وسلم عشية فذكر شيئا مما يكون فقال: قال
ويولد الرجل مؤمنا ويعيش . ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا وميوت كافرا. مؤمنا ويعيش مؤمنا وميوت مؤمنا

قال النيب صلى اهللا عليه : وقال ابن مسعود". ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا وميوت مؤمنا. وت كافرامؤمنا ومي
ويف الصحيح من حديث ابن ". خلق اهللا فرعون يف بطن أمه كافرا وخلق حيىي بن زكريا يف بطن أمه مؤمنا: "وسلم
إال ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل  وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها: "مسعود

وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع أو باع فيسبق عليه . بعمل أهل النار فيدخلها
ويف صحيح مسلم عن .خرجه البخاري والترمذي وليس فيه ذكر الباع". الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها

إن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة فيما يبدو : "ساعدي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالسهل بن سعد ال
: قال علماؤنا". وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل اجلنة. للناس وهو من أهل النار

إميان شخص على عموم األحوال، فقد يريد . واملعىن تعلق العلم األزيل بكل معلوم؛ فيجري ما علم وأراد وحكم
  وكذلك. وقد يريده إىل وقت معلوم

فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم فاسق؛ فحذف ملا يف الكالم من الداللة عليه؛ : وقيل يف الكالم حمذوف. الكفر
خللق مث إن اهللا خلق ا: وقال مجاعة من أهل العلم. ال حذف فيه؛ ألن املقصود ذكر الطرفني: وقال غريه. قاله احلسن

كقوله } فَِمْنكُْم كَاِفٌر َومِْنكُْم ُمْؤِمٌن{: مث وصفهم فقال. }ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم{ومتام الكالم : قالوا. كفروا وآمنوا
واختاره . فعلهمفاهللا خلقهم؛ واملشي : قالوا. اآلية} َواللَُّه َخلََق كُلَّ دَابٍَّة ِمْن َماٍء فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه{: تعاىل

. }فَِمْنكُْم كَاِفٌر َوِمْنكُْم ُمْؤِمٌن{لو خلقهم مؤمنني وكافرين ملا وصفهم بفعلهم يف قوله : احلسني بن الفضل، قال
. احلديث" كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه: "واحتجوا بقوله عليه الصالة والسالم

فمنكم كافر يف السر مؤمن يف العالنية كاملنافق، ومنكم مؤمن يف : قال الضحاك. مستوىف" الروم"وقد مضى يف 
فمنكم كافر باهللا مؤمن بالكواكب، ومنكم مؤمن : وقال عطاء بن أيب رباج. السر كافر يف العالنية كعمار وذويه

ليه األئمة واجلمهور من وهو أحسن األقوال، والذي ع -وقال الزجاج . باهللا كافر بالكواكب؛ يعين يف شأن األنواء
وخلق املؤمن، وإميانه فعل له . إن اهللا خلق الكافر، وكفره فعل له وكسب؛ مع أن اهللا خالق الكفر: -األمة 

والكافر يكفر وخيتار الكفر بعد خلق اهللا إياه؛ ألن اهللا تعاىل قدر ذلك عليه . وكسب؛ مع أن اهللا خالق اإلميان
كل واحد منهما غري الذي قدر عليه وعلمه منه؛ ألن وجود خالف املقدور  وال جيوز أن يوجد من. وعلمه منه

  :ويف هذا سالمة من اجلرب والقدر؛ كما قال الشاعر. عجز، ووجود خالف املعلوم جعل، وال يليقان باهللا تعاىل
  ال قدرٌ صحَّ وال جبْر... يا ناظرا يف الدين ما األمر 

أمر تغالت فيه الظنون، واختلف فيه املختلفون؛ : ما تقول يف القدر؟ فقال: قدم أعرايب البصرة فقيل له: وقال سيالن
  .فالواجب أن نرد ما أشكل علينا من حكمه إىل ما سبق من علمه

  }َخلََق السََّماَواِت وَاَألْرَض بِالَْحقِّ َوصَوََّركُْم فَأَْحَسَن صَُوَركُْم وَإِلَْيِه الَْمصُِري{] ٣: [اآلية
الباء : وقيل. تقدم يف غري موضع؛ أي خلقها حقا يقينا ال ريب فيه} لََق السََّماَواِت َواَألْرضَ بِالْحَقَِّخ{: قوله تعاىل

َوصَوََّركُمْ {. مبعىن الالم أي خلقها للحق وهو أن جيزي الذين أساؤوا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن



وقد مضى معىن . مجيع اخلالئق: الثاين. بيده كرامة، له؛ قاله مقاتل يعين آدم عليه السالم، خلقه} فَأَْحَسَن صَُوَركُْم
جعلهم أحسن احليوان كله وأهباه : كيف أحسن صورهم؟ قيل له: فإن قيل. التصوير، وأنه التخطيط والتشكيل

ومن حسن صورته أنه . صورة بدليل أن اإلنسان ال يتمىن أن تكون صورته على خالف ما يرى من سائر الصور
على ما يأيت بيانه إن شاء اهللا } لَقَْد َخلَقَْنا األِْنَسانَ ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍ{: منتصبا غري منكب؛ كما قال عز وجل خلق
  .أي املرجع؛ فيجازي كال بعمله} َوإِلَْيِه الَْمِصُري{. تعاىل
  }َوَما ُتْعِلُنونَ وَاللَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ َيعْلَُم َما ِفي السََّماوَاِت َواَألْرضِ َوَيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ{] ٤: [اآلية

  .فهو عامل الغيب والشهادة، ال خيفى عليه شيء. تقدم يف غري موضع
  }أَلَمْ َيأِْتكُمْ َنَبأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْبلُ فَذَاقُوا َوَبالَ أَْمرِِهْم َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم{] ٥: [اآلية

يف اآلخرة } َولَُهْم{. أي عوقبوا} فَذَاقُوا َوبَالَ أَْمرِِهْم{. ي أمل يأتكم خرب كفار األمم املاضيةاخلطاب لقريش أ
  .وقد تقدم. أي موجع} َعذَاٌب أَِليٌم{

تََولَّْوا وَاْسَتغَْنى اللَُّه َواللَُّه غَنِيٌّ ذَِلَك بِأَنَُّه كَاَنْت تَأِْتيهِْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناِت فَقَالُوا أََبَشرٌ َيْهدُوَنَنا فَكَفَرُوا َو{] ٦: [اآلية
  }َحِميٌد

فَقَالُوا أََبَشٌر {. أي بالدالئل الواضحة} بِالَْبيِّنَاِت{أي هذا العذاب هلم بكفرهم بالرسل تأتيهم } ذَِلَك{: قوله تعاىل
بإضمار فعل، واجلمع على معىن : لوقي. على االبتداء" أبشر"وارتفع . أنكروا أن يكون الرسول من البشر} َيْهدُوَننَا

وقد يأيت الواحد مبعىن اجلمع فيكون امسا للجنس؛ وواحده إنسان ال . ومل يقل يهدينا} يهدوننا{: بشر؛ وهلذا قال
ل؛ أي هبذا القو} فَكَفَُروا َوَتَولَّْوا{. }َما َهذَا َبَشراً{: وقد يأيت اجلمع مبعىن الواحد؛ حنو قوله تعاىل. واحد له من لفظه

كفروا بالرسل وتولوا عن الربهان وأعرضوا : وقيل. إذ قالوه استصغارا ومل يعلموا أن اهللا يبعث من يشاء إىل عباده
استغىن اهللا مبا أظهره هلم من : وقيل. أي بسلطانه عن طاعة عباده؛ قاله مقاتل} َواْسَتْغَنى اللَُّه{. عن اإلميان واملوعظة

  .عن زيادة تدعو إىل الرشد وتقود إىل اهلدايةالربهان وأوضحه هلم من البيان، 
  }َك َعلَى اللَِّه َيسٌِريزََعَم الَِّذيَن كَفَرُوا أَنْ لَْن ُيبَْعثُوا قُلْ بَلَى َورَبِّي لَُتبَْعثُنَّ ثُمَّ لَُتَنبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتْم َوذَِل{] ٧: [اآلية

لكل شيء كنية : وقال شريح. الزعم هو القول بالظن. أي ظنوا} ْبَعثُواَزَعَم الَِّذيَن كَفَُروا أَنْ لَْن ُي{: قوله تعاىل
نزلت يف العاص بن وائل السهمي مع خباب حسب ما تقدم بيانه يف آخر سورة : قيل. وكنية الكذب زعموا

} مَّ لَتَُنبَُّؤنَّثُ{. أي لتخرجن من قبوركم أحياء} َبلَى َورَبِّي لَُتْبَعثُنَّ{يا حممد } قُلْ{. ، مث عمت كل كافر"مرمي"
  .إذ اإلعادة أسهل من االبتداء} وَذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسٌِري{. أي بأعمالكم} بَِما َعِملُْتْم{.لتخربن 
  }فَآِمنُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَالنُّورِ الَِّذي أَْنزَلَْنا َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري{] ٨: [اآلية

وهو القرآن، } وَالنُّورِ الَِّذي أَْنزَلْنَا{. أمرهم باإلميان بعد أن عرفهم قيام الساعة} وا بِاللَِّه َوَرسُولِِهفَآمُِن{: قوله تعاىل 
  .}َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري{. وهو نور يهتدي به من ظلمة الضالل

اُبنِ َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَيعَْملْ صَاِلحاً ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاِتِه وَُيْدِخلْهُ َيْوَم َيْجَمُعكُْم ِلَيْومِ الَْجْمعِ ذَِلَك َيْوُم التََّغ{] ٩: [اآلية
  }َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً ذَِلَك الْفَْوُز الَْعظِيُم

  :فيه ثالث مسائل
ملا فيه من معىن الوعد؛ " َخبٌِري " أو " لَُتَنبَُّؤنَّ " " َيْوَم " العامل يف } ْومِ الَْجْمعَِيْوَم َيْجمَُعكُْم ِلَي{: قوله تعاىل -األوىل

غبنه غبنا إذا أخذ الشيء منه بدون : يقال. النقص: والغنب. أو بإضمار اذكر. واهللا يعاقبكم يوم جيمعكم: كأنه قال



وقرأ . ولذكر اسم اهللا أوال. فاخرب} لَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِريَوال{: بالياء؛ لقوله تعاىل" جيمعكم"وقراءة العامة . قيمته
ويوم . }وَالنُّورِ الَِّذي أَْنَزلَْنا{: بالنون؛ اعتبارا بقوله" جنمعكم"نصر وابن أيب إسحاق واجلحدري ويعقوب وسالم 

هو يوم جيمع اهللا بني كل : وقيل. اجلمع يوم جيمع اهللا األولني واآلخرين واإلنس واجلن وأهل السماء وأهل األرض
ألنه جيمع فيه : وقيل. ألنه جيمع فيه بني كل نيب وأمته: وقيل. ألنه جيمع فيه بني الظامل واملظلوم: وقيل. عبد وعمله

  :قال. أي يوم القيامة} ذَِلكَ َيْوُم التَّغَاُبنِ{. بني ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل املعاصي
  أال إمنا الراحات يوم التغابن.. .وما أرجتي بالعيش يف دار فرقة 

أي أن أهل اجلنة أخذوا اجلنة، وأخذ أهل النار النار . ومسى يوم القيامة يوم التغابن؛ ألنه غنب فيه أهل اجلنة أهل النار
غبنت فالنا : يقال. على طريق املبادلة؛ فوقع الغنب ألجل مبادلتهم اخلري بالشر، واجليد بالرديء، والنعيم بالعذاب

  غبنت: ويقال. وكذا أهل اجلنة وأهل النار؛ على ما يأيت بيانه. بايعته أو شاريته فكان النقص عليه والغلبة لك إذا

ما انثىن من اخللق حنو اإلبطني : واملغابن. الثوب وخبنته إذا طال عن مقدارك فخطت منه شيئا؛ فهو نقصان أيضا
ويظهر يومئذ غنب كل كافر بترك اإلميان، وغنب . له يف اجلنةفاملغبون من غنب أهله ومناز: قال املفسرون. والفخذين

ويغنب من ارتفعت منزلته يف اجلنة من كان دون : قال الزجاج. كل مؤمن بتقصريه يف اإلحسان وتضييعه األيام
  .منزلته
والبيع؛ كما قال هو متثيل الغنب يف الشراء : قيل له. فأي معاملة وقعت بينهما حىت يقع الغنب فيها: فإن قيل -الثانية
وملا ذكر أن الكفار اشتروا الضاللة باهلدى وما رحبوا يف جتارهتم بل . }أُولَِئَك الَِّذيَن اشَْتَرُوا الضَّاللَةَ بِالُْهَدى{: تعاىل

خسروا، وذكر أيضا أهنم غبنوا؛ وذلك أن أهل اجلنة اشتروا اآلخرة بترك الدنيا، واشترى أهل النار الدنيا بترك 
. فريقا للجنة وفريقا للنار: وقد فرق اهللا سبحانه وتعاىل اخللق فريقني. وهذا نوع مبادلة اتساعا وجمازا. اآلخرة

فيكون  -كما بيناه يف هذه السورة وغريها  -فقد يسبق اخلذالن على العبد . ومنازل الكل موضوعة يف اجلنة والنار
فق يف النار للمخذول؛ فكأنه وقع التبادل فحصل من أهل النار، فيحصل املوفق على منزل املخذول ومنزل املو

وذلك كله جمموع من نشر اآلثار وقد جاءت مفرقة يف . واألمثال موضوعة للبيان يف حكم اللغة والقرآن. التغابن
تغابن يف وقد يقع ال. واهللا اعلم} قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ{وقد خيرب عن هذا التبادل بالوراثة كما بيناه يف . هذا الكتاب

بلغنا أن : وقال احلسن وقتادة. غري ذلك اليوم على ما يأيت بيانه بعد؛ ولكنه أراد التغابن الذي ال جربان لنهايته
. رجل علم علما فعلمه وضيعه هو ومل يعمل به فشقي به، وعمل به من تعلمه منه فنجا به: التغابن يف ثالثة أصناف

عليه، وفرط يف طاعة ربه بسببه،، ومل يعمل فيه خريا، وتركه  ورجل اكتسب ماال من وجوه يسأل عنها وشح
ورجل كان له عبد فعمل العبد بطاعة ربه فسعد، . لوارث ال حساب عليه فيه؛ فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة ربه

أة إن اهللا تعاىل يقيم الرجل واملر: "وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. وعمل السيد مبعصية وبه فشقي
يوم القيامة بني يديه فيقول اهللا تعاىل هلما قوال فما أنتما بقائلني فيقول الرجل يا رب أوجبت نفقتها علي فتعسفتها 

  من حالل وحرام وهؤالء اخلصوم

يطلبون ذلك ومل يبق يل ما أويف به فتقول املرأة يا رب وما عسى أن أقول اكتسبه حراما وأكلته حالال وعصاك يف 
رض له بذلك فبعدا له وسحقا فيقول اهللا تعاىل قد صدقت فيؤمر به إىل النار ويؤمر هبا إىل اجلنة فتطلع مرضايت ومل أ

  .فذلك يوم التغابن" عليه من طبقات اجلنة وتقول له غبناك غبناك سعدنا مبا شقيت أنت به
على أنه ال جيوز الغنب يف املعاملة الدنيوية؛ } ذَِلَك َيْوُم التََّغابُنِ{: استدل علماؤنا بقوله تعاىل: قال ابن العريب -الثالثة



وهذا االختصاص يفيد أنه ال غنب يف الدنيا؛ } ذَِلَك َيْوُم التَّغَاُبنِ{: ألن اهللا تعاىل خصص التغابن بيوم القيامة فقال
منها : وهواختاره البغداديون واحتجوا عليه بوج. فكل من اطلع على غنب يف مبيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث

وهذا فيه نظر طويل بيناه يف ". إذا بايعت فقل ال خالبة ولك اخليار ثالثا: "قوله صلى اهللا عليه وسلم حلبان بن منقذ
نكتته أن الغنب يف الدنيا ممنوع بإمجاع يف حكم الدين؛ إذ هو من باب اخلداع احملرم شرعا يف كل . مسائل اخلالف

از عنه ألحد، فمضى يف البيوع؛ إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدا؛ ألنه ال ملة، لكن اليسري منه ال ميكن االحتر
والفرق بني القليل والكثري أصل يف الشريعة . خيلو منه، حىت إذا كان كثريا أمكن االحتراز منه فوجب الرد به
ذلك يوم التغابن : هذاويكون معىن اآلية على . معلوم، فقدر علماؤنا الثلث هلذا احلد؛ إذ رأوه يف الوصية وغريها

إما برد : أو ذلك يوم التغابن الذي ال يستدرك أبدا؛ ألن تغابن الدنيا يستدرك بوجهني. اجلائز مطلقا من غري تفصيل
وقد قال بعض علماء . فأما من خسر اجلنة فال درك له أبدا. يف بعض األحوال، وإما بربح يف بيع آخر وسلعة أخرى

على اخللق أمجعني، فال يلقى أحد ربه إال مغبونا، ألنه ال ميكنه االستيفاء للعمل حىت إن اله كتب الغنب : الصوفية
ال يلقى اهللا أحد إال نادما إن كان مسيئا إن مل : "ويف األثر قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. حيصل له استيفاء الثواب

  ".حيسن، وإن كان حمسنا إن مل يزدد

قرأ نافع وابن عامر بالنون فيهما، } اللَِّه َوَيْعَملْ َصاِلحاً ُيكَفِّْر َعْنُه سَيِّئَاِتِه َونْدِخلُْه َجنَّاٍتَوَمْن ُيْؤِمْن بِ{: قوله تعاىل
  .والباقون بالياء

  }وَالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآياِتَنا أُولَِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ َخاِلِديَن ِفيَها وَبِئَْس الَْمصُِري{] ١٠: [اآلية
ملا ذكر } أُولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ َخاِلِديَن ِفيَها َوبِئَْس الَْمصُِري{يعين القرآن } َوالَِّذيَن كَفَرُوا َوكَذَّبُوا بِآياِتنَا{: وله تعاىلق

  .ما للمؤمنني ذكر ما للكافرين؛ كما تقدم يف غري موضع
  }ِه َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه يَْهِد قَلَْبُه َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌمَما أَصَاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إِالَّ بِإِذْنِ اللَّ{] ١١: [اآلية

إال بعلم : وقيل. يريد إال بأمر اهللا: وقال الفراء. أي بإرادته وقضائه} َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبةٍ إِالَّ بِإِذِْن اللَِّه{: قوله تعاىل
كان ما عليه املسلمون حقا لصاهنم اهللا عن املصائب يف الدنيا؛ فبني اهللا لو : سبب نزوهلا إن الكفار قالوا: وقيل. اهللا

تعاىل أن ما أصاب من مصيبة يف نفس أو مال أو قول أو فعل، يقتضي مها أو يوجب عقابا عاجال أو آجال فبعلم اهللا 
  .وقضائه

. للصرب والرضا} َيْهِد قَلَْبُه{.  بإذن اهللاأي يصدق ويعلم أنه ال يصيبه مصيبة إال} َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه{: قوله تعاىل
َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه {: وقيل. من صح إميانه يهد اهللا قلبه التباع السنة: وقال أبو عثمان اجليزي. يثبته على اإلميان: وقيل

هو أن جيعل اهللا يف قلبه : وقال ابن عباس. ابن جبري؛ قاله } إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ{: عند املصيبة فيقول} َيْهِد قَلَْبُه
هو إذا أبتلي صرب، وإذا أنعم : وقال الكليب. اليقني ليعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه

وكسر الدال؛  بفتح الياء" َيْهِد " وقراءة العامة . يهد طبه إىل نيل الثواب يف اجلنة: وقيل. عليه شكر، وإذا ظلم غفر
بضم الياء وفتح الدال على الفعل اجملهول ورفع الباء؛ ألنه اسم " يهد قلبه"وقرأ السلمي وقتادة . لذكر اسم اهللا أوال
  .فعل مل يسم فاعله

هبمزة " َيْهِدأ قَلَْبُه " وقرأ عكرمة . بالنصب" قَلَْبُه " بنون على التعظيم } هند{وقرأ طلحة بن مصرف واألعرج 
ال } َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم{. وقرأ مثله مالك بن دينار، إال أنه لني اهلمزة. رفع الباء، أي يسكن ويطمئنساكنة و

  .خيفى عليه تسليم من انقاد وسلم ألمره، وال كراهة من كرهه



  }لَى َرسُوِلَنا الَْبالغُ الُْمبُِنيوَأَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ فَإِنْ تََولَّْيُتْم فَإِنََّما َع{] ١٢: [اآلية
  }اللَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ{] ١٣: [اآلية

أي هونوا على أنفسكم املصائب، واشتغلوا بطاعة اهللا، واعملوا بكتابه، وأطيعوا الرسول يف العمل بسنته؛ فإن 
أي ال معبود سواه، ال خالق غريه فعليه } اللَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو{.لرسول إال التبليغ توليتم عن الطاعة فليس على ا

  .توكلوا
ُحوا َوَتغِْفُروا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ ِمْن أَزَْواجِكُْم َوأَْوالدِكُْم َعُدّواً لَكُْم فَاْحذَُروُهْم َوإِنْ َتْعفُوا وََتصْفَ{] ١٤: [اآلية
  }نَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌمفَإِ

  :فيه مخس مسائل
نزلت : قال ابن عباس} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ ِمْن أَزَْواجِكُْم َوأَْوالدِكُْم َعُدّواً لَكُْم فَاْحذَُروُهْم{: قوله تعاىل -األوىل

. يه وسلم جفاء أهله وولده؛ فنزلتهذه اآلية باملدينة يف عوف بن مالك األشجعي؛ شكا إىل النيب صلى اهللا عل
َيا أَيَُّها {: كلها مبكة إال هؤالء اآليات" التغابن"نزلت سورة : وحكاه الطربي عن عطاء بن يسار قال. ذكره النحاس

ولد، وكان نزلت يف عوف بن مالك األشجعي كان ذا أهل و} الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ ِمْن أَْزوَاجِكُْم َوأَْوالِدكُْم َعدُّواً لَكُْم
  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{: إىل من تدعنا؟ فريق فيقيم؛ فنزلت: إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه فقالوا

وبقية اآليات إىل آخر . اآلية كلها باملدينة يف عوف بن مالك األشجعي} إِنَّ ِمْن أَْزوَاجِكُْم َوأَْوالِدكُْم َعدُّواً لَكُْم
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ ِمْن أَزَْواجِكُمْ {وسأله رجل عن هذه اآلية  -وى الترمذي عن ابن عباس ور. السورة باملدينة

هؤالء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النيب صلى اهللا عليه : قال -} َوأَْوالدِكُْم َعُدّواً لَكُْم فَاْحذَُروُهم
دعوهم أن يأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وسلم، فأىب أزواجهم وأوالدهم أن ي

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ ِمْن أَْزوَاجِكُْم َوأَْوالِدكُمْ {: رأوا الناس قد فقهوا يف الدين مهوا أن يعاقبوهم؛ فأنزل اهللا تعاىل
  .ديث حسن صحيحهذا ح. اآلية} َعُدّواً لَكُْم فَاْحذَُروُهم

هذا يبني وجه العداوة؛ فان العدو مل يكن عدوا لذاته وإمنا كان عدوا : قال القاضي أبو بكر بن العريب -الثانية
ويف صحيح . فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدوا، وال فعل أقبح من احليلولة بني العبد وبني الطاعة. بفعله

إن الشيطان قعد البن آدم يف طريق اإلميان : "يب صلى اهللا عليه وسلم قالالبخاري من حديث أيب هريرة عن الن
فقال له أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك فخالفه فآمن مث قعد له على طريق اهلجرة فقال له أهتاجر وتترك مالك 

مالك فخالفه وأهلك فخالفه فهاجر مث قعد له على طريق اجلهاد فقال له أجتاهد فتقتل نفسك فتنكح نساؤك ويقسم 
: والثاين. يكون بالوسوسة: أحدمها: وقعود الشيطان يكون بوجهني". فجاهد فقتل، فحق على اهللا أن يدخله اجلنة

َوقَيَّْضَنا لَُهْم قَُرَناَء فَزَيَُّنوا لَُهْم َما َبْيَن {: بأن حيمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب؛ قال اهللا تعاىل
. من اختذ أهال وماال وولدا كان للدنيا عبدا: ويف حكمة عيسى عليه السالم]. ٢٥: فصلت[} ا َخلْفَُهْمأَْيِديهِْم َوَم

تعس عبد الدينار تعس عبد : "ويف صحيح احلديث بيان أدىن من ذلك يف حال العبد؛ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  الدرهم تعس عبد اخلميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس

  .وال دناءة أعظم من عبادة الدينار والدرهم، وال مهة أخس من مهة ترتفع بثوب جديد". فال انتقشوإذا شيك 
. كما أن الرجل يكون له ولده وزوجه عدوا كذلك املرأة يكون هلا زوجها وولدها عدوا هبذا املعىن بعينه -الثالثة

  .واهللا اعلم. آيةيدخل فيه الذكر واألنثى لدخوهلما يف كل } من أزواجكم{: وعموم قوله



إما لضرر يف البدن، : واحلذر على النفس يكون بوجهني. معناه على أنفسكم} فَاْحذَُروُهْم{: قوله تعاىل -الرابعة
فحذر اهللا سبحانه العبد من ذلك . وضرر البدن يتعلق بالدنيا، وضرر الدين يتعلق باآلخرة. وإما لضرر يف الدين

  .وأنذره به
: روى الطربي عن عكرمة يف قوله تعاىل} َوإِنْ َتْعفُوا َوَتصْفَُحوا َوَتْغِفُروا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم{: قوله تعاىل -اخلامسة

كان الرجل يريد أن يأيت النيب صلى : قال} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ ِمْن أَْزوَاجِكُْم َوأَْوالِدكُْم َعدُّواً لَكُْم فَاْحذَُروُهْم{
ألرجعن إىل الذين كانوا ينهون عن : فإذا أسلم وفقه قال: أين تذهب وتدعنا؟ قال:  عليه وسلم فيقول له أهلهاهللا

وقال . }َوإِنْ َتْعفُوا وََتصْفَُحوا َوَتغِْفُروا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم{: فأنزل اهللا عز وجل: هذا األمر، فألفعلن وألفعلن؛ قال
ما عادوهم يف : قال} يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم{: جماهد يف قوله تعاىل

واآلية عامة يف كل معصية يرتكبها اإلنسان . الدنيا ولكن محلتهم مودهتم على أن أخذوا هلم احلرام فاعطوه إياهم
  .وخصوص السبب ال مينع عموم احلكم. بسبب األهل والولد

  }ا أَمَْوالُكُْم َوأَْوالدُكُْم ِفْتَنةٌ َواللَُّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعظِيٌمإِنََّم{] ١٥: [اآلية
أي بالء واختبار حيملكم على كسب احملرم ومنع حق اهللا تعاىل فال } إِنََّما أَمَْوالُكُْم َوأَْوالُدكُْم ِفْتنَةٌ{: قوله تعاىل

  يؤتى برجل يوم القيامة: "ويف احلديث. تطيعوهم يف معصية اهللا

فنت : أي إغرام؛ يقال" ِفْتَنةٌ : " وقال القتييب. العيال سوس الطاعات: وعن بعض السلف". يقال أكل عياله حسناتهف
  :ومنه قول الشاعر. حمنة" ِفْتَنةٌ : " وقيل. الرجل باملرأة أي شغف هبا

  وخلَّى ابن عفان شرا طويال... لقد فنت الناس يف دينهم 
م اللهم اعصمين من الفتنة؛ فإنه ليس أحد منكم يرجع إىل مال وأهل وولد إال ال يقولن أحدك: وقال ابن مسعود

إِنَّ ِمنْ {: وقال احلسن يف قوله تعاىل. اللهم إين أعوذ بك من مضالت الفنت: وهو مشتمل على فتنة؛ ولكن ليقل
إِنََّما أَْموَالُكُْم َوأَْوالُدكُمْ {: اىليف قوله تع" من"ومل يذكر . للتبعيض؛ ألن كلهم ليسوا بأعداء" من"أدخل : }أَزَْواجِكُْم

: روى الترمذي وغريه عن عبداهللا بن بريدة عن أبيه قال. ألهنما ال خيلوان من الفتنة واشتغال القلب هبما} ِفْتَنةٌ
وعليهما قميصان أمحران،  -عليهما السالم  -رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب؛ فجاء احلسن واحلسني 

صدق اهللا عز وجل إمنا أموالكم وأوالدكم : "يعثران؛ فنزل صلى اهللا عليه وسلم فحملهما بني يديه، مث قالميشيان و
َواللَّهُ {. مث أخذ يف خطبته" نظرت إىل هذين الصبيني ميشيان ويعثران فلم أصرب حىت قطعت حديثي ورفعتهما. فتنة

ويف الصحيحني واللفظ للبحاري . جر أعظم منها يف قول املفسرينيعين اجلنة، فهي الغاية، وال أ} ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم
إن اهللا يقول ألهل اجلنة يا أهل اجلنة فيقولون : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب سعيد اخلدري قال -

يقول أال لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا ال نرضى وقد أعطيتنا ما مل تعط أحدا من خلقك ف
أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده 

  :وأنشد الصوفية يف حتقيق ذلك. وال شك يف أن الرضا غاية اآلمال". أبدا
  فالنار واجلنة يف قبضته... امتحن اهللا به خلقه 

  هووصله أطيب من جنت... فهجره أعظم من ناره 

أُولَِئَك ُهمُ فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَعُْتْم وَاْسَمُعوا َوأَِطيُعوا وَأَْنِفقُوا َخيْراً َألنْفُِسكُْم َوَمْن ُيوقَ ُشحَّ نَفِْسِه فَ{] ١٦: [اآلية
  }الُْمفِْلُحونَ



  }كُْم وَاللَُّه َشكُوٌر َحِليٌمإِنْ ُتقْرُِضوا اللََّه قَْرضاً َحَسناً ُيَضاِعفُْه لَكُْم َوَيْغِفْر لَ{] ١٧: [اآلية
  }فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم وَاْسَمُعوا َوأَِطيعُوا َوأَْنِفقُوا َخيْراً َألْنفُِسكُْم{: قوله تعاىل

  :فيه مخس مسائل
منهم قتادة والربيع } تِِهاتَّقُوا اللََّه َحقَّ تُقَا{: ذهب مجاعة من أهل التأويل إىل أن هذه اآلية ناسخة لقوله تعاىل: األوىل

قال ابن زيد يف : وحدثين يونس بن عبداألعلى قال أخربنا ابن وهب قال: ذكر الطربي. بن أنس والسدي وابن زيد
ومن يعرف قدر هذا أو يبلغه؟ : جاء أمر شديد، قالوا: قال} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاتِِه{: قوله تعاىل

. }فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم{: فلما عرف اهللا أنه قد اشتد ذلك عليهم نسخها عنهم وجاء هبذه اآلية األخرى فقال
إهنا مل تنسخ، ولكن حق تقاته } اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاتِِه{: قوله تعاىل: وقال ابن عباس. هي حمكمة ال نسخ فيها: وقيل

وقد . وال يأخذه يف اهللا لومة الئم، ويقوموا هللا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم أن جياهد هللا حق جهاده،
  .تقدم
فاتقوا اهللا ما {: فإذا كانت هذه اآلية حمكمة غري منسوخة فما وجه قوله يف سورة التغابن: فإن قيل -الثانية

واألمر باتقائه حق تقاته إجياب . تقائه ما استطعناوكيف جيوز اجتماع األمر باتقاء اهللا حق تقاته، واألمر با} استطعتم
فَاتَّقُوا {: قوله: قيل له. القرآن بغري خصوص وال وصل بشرط، واألمر باتقائه ما استطعنا أمر باتقائه موصوال بشرط

} فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم{:  بقولهوإمنا عىن} اتَّقُوا اللََّه َحقَّ تُقَاتِِه{: مبعزل مما دل عليه قوله تعاىل} اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم
  فاتقوا اهللا أيها الناس وراقبوه فيما جعل فتنة لكم من أموالكم

وأوالدكم أن تغلبكم فتنتهم، وتصدكم عن الواجب هللا عليكم من اهلجرة من أرض الكفر إىل أرض اإلسالم؛ 
وذلك أن اهللا جل ثناؤه قد كان عذر من مل يقدر على . فتتركوا اهلجرة ما استطعتم؛ مبعىن وأنتم للهجرة مستطيعني

إىل قوله فَأُولَِئَك َعَسى اللَُّه أَنْ َيْعفُوَ  -إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ ظَالِِمي أَنْفُسِهِْم {: اهلجرة بتركها بقوله تعاىل
: باإلقامة يف دار الشرك؛ فكذلك معىن قولهفأخرب أنه قد عفا عمن ال يستطيع حيلة وال يهتدي سبيال } َعْنُهْم

ومما يدل . يف اهلجرة من دار الشرك إىل دار اإلسالم أن تتركوها بفتنة أموالكم وأوالدكم} فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَعُْتْم{
آَمُنوا إِنَّ ِمْن أَزَْواجِكُْم َوأَْوالدِكُْم  َيا أَيَُّها الَِّذيَن{: عقيب قوله} فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَعُْتْم{: على صحة هذا أن قوله
  .}َعُدّواً لَكُْم فَاْحذَُروُهْم

وال خالف بني السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أن هذه اآليات نزلت بسبب قوم كفار تأخروا عن اهلجرة من 
: وقيل. ه اختيار الطربيوهذا كل. دار الشرك إىل دار اإلسالم بتثبيط أوالدهم إياهم عن ذلك؛ حسب ما تقدم

اشتد } اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاتِِه{: فيما تطوع به من نافلة أو صدقة؛ فإنه ملا نزل قوله تعاىل} فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَعُْتْم{
} َما اْسَتطَعُْتْم فَاتَّقُوا اللََّه{: على القوم فقاموا حىت ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل اهللا تعاىل ختفيفا عنهم

وحيتمل إن مل يثبت هذا النقل أن املكره على املعصية غري مؤاخذ هبا؛ : قال املاوردي. فنسخت األوىل؛ قاله ابن جبري
  .ألنه ال يستطيع اتقاءها

وقال . أي امسعوا ما توعظون به وأطيعوا فيما تؤمرون به وتنهون عنه} َواْسَمُعوا َوأَِطيعُوا{: قوله تعاىل -الثالثة
لرسوله فيما " وأطيعوا. "أي اصغوا إىل ما ينزل عليكم من كتاب اهللا؛ وهو األصل يف السماع" امسعوا: مقاتل

أي " وامسعوا: "وقيل. عليهما بويع النيب صلى اهللا عليه وسلم على السمع والطاعة: وقال قتادة. أمركم أو هناكم
  .اقبلوا ما تسمعون؛ وعرب عنه بالسماع ألنه فائدته



فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتمْ { : وقد تغلغل يف هذه اآلية احلجاج حني تالها وقصرها على عبدامللك بن مروان فقال: قلت
هي لعبدامللك بن مروان أمني اهللا وخليفته، ليس فيها مثنوية، واهللا لو أمرت رجال أن خيرج ن } َواْسَمُعوا َوأَِطيعُوا

  وكذب يف تأويلها بل هي للنيب صلى. حلل يل دمهباب املسجد فخرج من غريه 
هو : وقال الضحاك. هو النفقة يف النفل: وقيل. هو الزكاة؛ قاله ابن عباس: قيل} َوأَْنِفقُوا{: قوله تعاىل -الرابعة

} كُْمَألْنفُِس{: وإمنا أوقع قائل هذا قوله: قال ابن العريب. هو نفقة الرجل لنفسه: وقال احلسن. النفقة يف اجلهاد
إِنْ أَْحسَْنُتْم أَْحَسْنُتمْ {: وخفي عليه أن نفقة النفل والفرض يف الصدقة هي نفقة الرجل على نفسه؛ قال اهللا تعاىل

وروي عن النيب . والصحيح أهنا عامة. وكل ما يفعله الرجل من خري فإمنا هو لنفسه. }لَأَنْفُِسكُْم َوإِنْ أََسأُْتْم فَلََها
أنفقه على : "عندي آخر؟ قال: قال" أنفقه على نفسك: "عندي دينار؟ قال: أنه فال له رجلصلى اهللا عليه وسلم 

فبدأ بالنفس واألهل والولد " تصدق به: "عندي آخر؟ قال: قال" أنفقه على ولدك: "عندي آخر؟ قال: قال" عيالك
  .وهو األصل يف الشرع. وجعل الصدقة بعد ذلك

ايتوا : كأنه قال" وأنفقوا"نصب بفعل مضمر عند سيبويه؛ دل عليه " خريا"} فُِسكُْمَخيْراً َألْن{: قوله تعاىل -اخلامسة
وهو عند الكسائي والقراء نعت ملصدر حمذوف؛ . يف اإلنفاق خريا ألنفسكم، أو قدموا خريا ألنفسكم من أموالكم

ومن جعل اخلري املال . موهو عند أيب عبيدة خرب كان مضمرة؛ أي يكن خريا لك. أي أنفقوا إنفاقا خريا ألنفسكم
  ".ـَأَْنِفقُوا " فهو منصوب بـ 

إِنْ تُقْرِضُوا اللََّه قَْرضاً َحَسناً {وكذا . تقدم الكالم فيه} َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَفِْسِه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ{: قوله تعاىل
  وسورة" البقرة"أيضاً يف .تقدم الكالم فيه} ُيَضاِعفُْه لَكُْم

  .الذي ال يعجل: واحلليم". البقرة"تقدم معىن الشكر يف } َوَيغِْفْر لَكُْم وَاللَُّه َشكُوٌر َحِليٌم{" يداحلد"
  }َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدةِ الْعَزِيُز الَْحكِيُم{] ١٨: [اآلية

فهو من صفات . غالب القاهرأي ال} الْعَزِيُز{وهو . أي ما غاب وحضر} عَاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة{: قوله تعاىل
وقال . أي من اهللا القاهر احملكم خالق األشياء} َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ{: األفعال، ومنه قوله عز وجل

يعادل فيتناول معىن العزيز على هذا أنه ال " بكسر العني"عز يعز : وقد يكون مبعىن نفاسة القدر، يقال منه: اخلطايب
هو احملكم خللق األشياء، } الَْحِكيمِ{: وقال ابن األنباري. يف تدبري خلقه} الَْحكِيمِ{. واهللا اعلم.شيء وأنه ال مثل له

معناه احملكم، فصرف عن مفعل } الر ِتلَْك آَياُت الِْكَتابِ الَْحِكيمِ{: صرف عن مفعل إىل فعيل، ومنه قوله عز وجل
  .واهللا اعلم. إىل فعيل

  الطالق سورة

  مقدمة السورة
  .وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية. مدنية يف قول اجلميع

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
رُِجوُهنَّ ِمْن رَبَّكُْم ال ُتْخَيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ َوأَْحُصوا الِْعدَّةَ َواتَّقُوا اللََّه {] ١: [اآلية

اللَِّه فَقَْد ظَلََم َنفَْسهُ ال َتْدرِي لََعلَّ ُبُيوِتهِنَّ َوال َيْخُرْجَن إِلَّا أَنْ َيأِْتَني بِفَاِحَشٍة مَُبيَِّنٍة َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد 
  }اللََّه ُيْحِدثُ َبْعَد ذَِلكَ أَْمرا



  :فيه أربع عشرة مسألة
اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، خوطب بلفظ اجلماعة } َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء{: قوله تعاىل -ىلاألو

ويف سنن ابن ماجة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا صلى اهللا . تعظيما وتفخيما
طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى قتادة عن أنس قال.  راجعهاعليه وسلم طلق حفصة رضي اهللا عنها مث

وقيل . }َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ{: حفصة رضي اهللا عنها فأتت أهلها، فأنزل اهللا تعاىل عليه
: زاد القشريي. ذكره املاوردي والقشريي والثعليب. يف اجلنةراجعها فإهنا قوامة صوامة، وهي من أزواجك : له

سبب نزول هذه اآلية غضب : وقال الكليب} ال ُتخْرُِجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتهِنَّ{: ونزل يف خروجها إىل أهلها قوله تعاىل
وقال . فنزلت اآليةرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حفصة، ملا أسر إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة، 

نزلت يف عبداهللا بن عمر، طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن : السدي
فتلك . يراجعها مث ميسكها حىت تطهر وحتيض مث تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حني تطهر من قبل أن جيامعها

أن رجاال فعلوا مثل ما فعل عبداهللا بن عمر، منهم عبداهللا بن : وقد قيل. هلا النساءالعدة اليت أمر اهللا تعاىل أن يطلق 
وهذا كله وإن : قال ابن العريب. عمرو بن العاص، وعمرو بن سعد بن العاص، وعتبة بن غزوان، فنزلت اآلية فيهم

خطاب للنيب صلى اهللا عليه  إنه: وقد قيل. واألصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ. مل يكن صحيحا فالقول األول أمثل
حَتَّى إِذَا كُنُْتْم ِفي الْفُلِْك {: وغاير بني اللفظني من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة، كما قال. وسلم واملراد أمته

 إن: وهذا هو قوهلم،. يا أيها النيب قل هلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن: تقديره} َوَجَرْيَن بِهِْم بِرِيحٍ طَيِّبٍَة
فإذا كان . }َيا أَيَُّها النَّبِيُّ{: وإذا أراد اهللا باخلطاب املؤمنني الطفه بقول. اخلطاب له وحده واملعىن له وللمؤمنني

  .}َيا أَيَُّها الرَّسُولُ { :اخلطاب باللفظ واملعىن مجيعا له قال 

ففي كتاب أيب داود عنها . يةويدل على صحة هذا القول نزول العدة يف أمساء بنت يزيد بن السكن األنصار: قلت
أهنا طلقت على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يكن للمطلقة عدة، فأنزل اهللا تعاىل حني طلقت أمساء بالعدة 

املراد به نداء النيب صلى اهللا عليه وسلم تعظيما، مث ابتدأ : وقيل. للطالق، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطالق
. اآلية} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر وَالَْمْيِسُر وَاَألْنصَاُب َواَألْزالُم{: ؛ كقوله تعاىل} قُْتُم النَِّساَءإِذَا طَلَّ{: فقال

  .يةاآل} إِنََّما الَْخْمُر َوالْمَْيِسُر وَاألَْنصَاُب َواَألْزالُم{: فذكر املؤمنني على معىن تقدميهم وتكرميهم؛ مث افتتح فقال
إن من أبغض احلالل إىل اهللا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى الثعليب من حديث ابن عمر قال -الثانية

". تزوجوا وال تطلقوا فإن الطالق يهتز منه العرش: "وعن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال". تعاىل الطالق
ال تطلقوا النساء إال من ريبة فإن اهللا عز وجل ال حيب : "وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: وعن أيب موسى قال

ما حلف بالطالق وال استحلف به "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أنس قال". الذواقني وال الذواقات
موسى بن علي حدثنا أبو العباس حممد بن : وروى الدارقطين قال. أسند مجيعه الثعليب رمحه اهللا يف كتابه". إال منافق

الدواليب ويعقوب بن إبراهيم قاال حدثنا احلسن بن عرفة قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن محيد بن مالك اللخمي 
يا معاذ ما خلق اهللا شيئا على وجه : "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن مكحول عن معاذ بن جبل قال

فإذا قال الرجل ململوكه أنت . على وجه األرض أبغض من الطالقاألرض أحب إليه من العتاق وال خلق اهللا شيئا 
". حر إن شاء اهللا فهو حر وال استئناء له وإذا قال الرجل المرأته أنت طالق إن شاء اهللا فله استثناؤه وال طالق عليه

بن عياش  حدثنا محيد بن الربيع قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إمساعيل: حدثنا حممد بن موسى بن علي قال
  :وأي حديث لو كان محيد بن مالك معروفا؟ قلت: قال يل يزيد بن هارون: قال محيد. بإسناده حنوه



حدثنا عثمان بن أمحد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن . اآلن صار حديثا! سررتين سررتين: قال يزيد. هو جدي
اللخمي حدثنا مكحول عن مالك بن خيامر إبراهيم بن سنني حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدثنا محيد بن مالك 

ما أحل اهللا شيئا أبغض إليه من الطالق فمن طلق : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن معاذ بن جبل قال
وروينا هذا . ذلك جائز: اختلفوا يف االستثناء يف الطالق والعتق؛ فقالت طائفة: قال ابن املنذر". واستثىن فله ثنياه
وال جيوز االستثناء يف الطالق يف قول . وبه قال محاد الكويف والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وسالقول عن طا

  .وبالقول األول أقول: قال ابن املنذر. وهذا قول قتادة يف الطالق خاصة. مالك واألوزاعي
دث عن ابن عباس روى الدارقطين من حديث عبدالرزاق أخربين عمي وهب بن نافع قال مسعت عكرمة حي: الثالثة
وجهان حالالن ووجهان حرامان؛ فأما احلالل فأن يطلقها طاهرا عن غري مجاع : الطالق على أربعة وجوه: يقول

وأما احلرام فأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها حني جيامعها، ال تدري اشتمل . وأن اطلقها حامال مستبينا محلها
  .الرحم على ولد أم ال

يف كتاب أيب داود عن أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية أهنا طلقت } فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ{ :قوله تعاىل: الرابعة
على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يكن للمطلقة عدة، فأنزل اهللا سبحانه حني طلقت أمساء بالعدة للطالق؛ 

  .وقد تقدم. فكانت أول من أنزل فيها العدة للطالق
: يقتضي أهنن الاليت دخل هبن من األزواج؛ ألن غري املدخول هبن خرجن بقوله تعاىل} ِلِعدَِّتهِنَّ{: قوله تعاىل: اخلامسة

  }دٍَّة َتْعَتدُّوَنهَاكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َنكَحُْتُم الُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ فََما لَ{
وقال . وإن طلقها حائضا نفذ طالقه وأخطأ السنة. من طلق يف طهر مل جيامع فيه نفذ طالقه وأصاب السنة: السادسة

  ال يقع الطالق يف احليض: سعيد بن املسيب يف أخرى

طلقت : عمر قال عن عبداهللا بن -واللفظ للدارقطين  -ويف الصحيحني . وإليه ذهبت الشيعة. ألنه خالف السنة
امرأيت وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فتغيظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لرياجعها مث ليمسكها حىت حتيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها اليت طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها : "فقال
وكان عبداهللا بن عمر طلقها تطليقة، ". ق للعدة كما أمر اهللافليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن ميسها فذلك الطال

يف رواية عن ابن عمر أن . فحسبت من طالقها وراجعها عبداهللا بن عمر كما أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وهو يرد على الشيعة قوهلم. وهذا نص". هي واحدة: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

طالق السنة أن يطلقها يف كل طهر تطليقة؛ فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة :  بن مسعود قالعن عبداهللا: السابعة
: قال علماؤنا. رواه الدارقطين عن األعمش عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبداهللا. اليت أمر اهللا تعاىل هبا

، مل ميسها يف ذلك الطهر، وال وهو أن يطلقها واحدة، وهي ممن حتيض، طاهرا: طالق السنة ما مجع شروطا سبعة
وهذه الشروط السبعة من حديث ابن . تقدمه طالق يف حيض، وال تبعه طالق يف طهر يتلوه، وخال عن العوض

. طالق السنة أن يطلقها يف كل طهر خاصة، ولو طلقها ثالثا يف طهر مل يكن بدعة: وقال الشافعي. عمر املتقدم
. جيوز أن يطلقها يف طهر جامعها فيه: وقال الشعيب. ها يف كل طهر طلقةطالق السنة أن يطلق: وقال أبو حنيفة
يطلقها واحدة يف طهر مل ميس فيه، وال تبعه طالق يف عدة، وال يكون الظهر تاليا حليض وقع فيه : فعلماؤنا قالوا

طهر مث إن شاء مرة فلرياجعها مث ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث ت: "الطالق؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
: وتعلق اإلمام الشافعي بظاهر قوله تعاىل". فتلك العدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا النساء. أمسك وإن شاء طلق

وإمنا راعى اهللا سبحانه الزمان يف هذه . وهذا عام يف كل طالق كان واحدة أو اثنتني أو أكثر} فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ{



قال ابن . وكذلك حديث ابن عمر ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم علمه الوقت ال العدد. داآلية ومل يعترب العد
  وهذه غفلة عن احلديث: "العريب

أرأيت لو طلقها ثالثا؟ قال حرمت : ويف احلديث أنه قال. وهذا يدفع الثالث" مرة فلرياجعها: "الصحيح؛ فإنه قال
وهو مذهب . اآلية يدل على أن الطالق الثالث والواحدة سواءظاهر : وقال أبو حنيفة. عليك وبانت منك مبعصية
. وهذا يبطل دخول الثالث حتت اآلية. }ال َتْدرِي لََعلَّ اللََّه ُيْحِدثُ بَْعَد ذَِلَك أَمْراً{: الشافعي لوال قوله بعد ذلك

وا، ولكن احلديث فسرها وأما مالك فلم خيف عليه إطالق اآلية كما قال. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديع هلم
أما نصه فقد . إنه جيوز طالق يف طهر جامعها فيه، فريده حديث ابن عمر بنصه ومعناه: وأما قول الشعيب. كما قلنا

قدمناه، وأما معناه فألنه إذا منع من طالق احلائض لعدم االعتداد به، فالطهر اجملامع فيه أوىل باملنع؛ ألنه يسقط 
  .الرحم وباحليض التايل لهاالعتداد به خمافة شغل 

وقد احتج الشافعي يف طالق الثالث بكلمة واحدة مبا رواه الدارقطين عن سلمة بن أيب سلمة بن عبد الرمحن : قلت
عن أبيه أن عبد الرمحن بن عوف طلق امرأته متاضر بنت األصبغ الكلبية وهي أم أيب سلمة ثالث تطليقات يف كلمة 

وحدثنا سلمة بن أيب سلمة عن أبيه أن حفص بن املغرية : قال. ن أصحابه عاب ذلكواحدة؛ فلم يبلغنا أن أحدا م
طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث تطليقات يف كلمة؛ فأباهنا منه رسول 

ج أيضا حبديث عومير واحت. اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يبلغنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عاب ذلك عليه
وقد انفصل . فلم ينكر عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم. يا رسول اهللا، هي طالق ثالث: العجالين ملا العن قال

املقتبس من شرح موطأ مالك بن "وقد ذكرناه يف كتاب . بيانه يف غري هذا املوضع. علماؤنا عن هذا أحسن انفصال
التابعني أن من خالف السنة يف الطالق فأوقعه يف حيض أو ثالث مل يقع؛ وعن سعيد بن املسيب ومجاعة من ". أنس

  .فشبهوه مبن وكل بطالق السنة فخالف
ُهَو الَِّذي أَْخَرجَ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ {: مبعىن يف؛ كقوله تعاىل} ِلِعدَِّتهِنَّ{: الالم يف قوله تعاىل: قال اجلرجاين: الثامنة

  }َيارِِهْم َألوَّلِ الَْحْشرِالِْكَتابِ ِمْن ِد

وحصل اإلمجاع على أن . أي يف عدهتن؛ أي يف الزمان الذي يصلح لعدهتن} لِِعدَِّتهِنَّ{: فقوله. أي يف أول احلشر
" البقرة"وقد مضى القول فيه يف . ففيه دليل على أن القرء هو الطهر. الطالق يف احليض ممنوع ويف الطهر مأذون فيه

وهي قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ كما . أي يف قبل عدهتن، أو لقبل عدهتن} فطلقوهن لعدهتن{معىن : فإن قيل
هذا هو الدليل : فقيل العدة آخر الطهر حىت يكون القرء احليض، قيل له. قال ابن عمر يف صحيح مسلم وغريه

: احلنفي ومن تبعه لوجب أن يقالولو كان كما قال . الواضح ملالك ومن قال بقوله؛ على أن األقراء هي األطهار
وأيضا إقبال احليض يكون بدخول . إن من طلق يف أول الطهر ال يكون مطلقا لقبل احليض؛ ألن احليض مل يقبل بعد

ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم مفطرا قبل مغيب . احليض، وبانقضاء الطهر ال يتحقق إقبال احليض
مث إذا طلق يف آخر الطهر فبقية الطهر قرء، وألن . ال يف إدبار النهار قبل انقضاء النهارالشمس؛ إذ الليل يكون مقب

: يعين شواال وذا القعدة وبعض ذي احلجة؛ لقوله تعاىل} الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت{: بعض القرء يسمى قرءا لقوله تعاىل
  .مستوىف" البقرة"وقد مضى هذا كله يف . هو ينفر يف بعض اليوم الثاينو} فََمْن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْينِ فَال إِثَْم َعلَْيِه{

يعين يف املدخول هبا؛ ألن غري املدخول هبا ال عدة عليها، وله أن يراجعها } وَأَْحُصوا الِْعدَّةَ{: قوله تعاىل -التاسعة
  .الث إال بعد زوجوال حتل له يف الث. فيما دون الثالث قبل انقضاء العدة، ويكون بعدها كأحد اخلطاب



معناه احفظوها؛ أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطالق، حىت إذا انفصل } َوأَْحُصوا الِْعدَّةَ{: قوله تعاىل -العاشرة
 وهذا. حلت لألزواج} َوالُْمطَلَّقَاتُ َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{: املشروط منه وهو الثالثة قروء يف قوله تعاىل

" لقبل عدهتن"ويؤكده ويفسره قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم . يدل على أن العدة هي األطهار وليست باحليض
  .وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة، خبالف استقباله فإنه يكون غريه

. اتأهنم الزوج: الثاين . أهنم األزواج: أحدها: من املخاطب بأمر اإلحصاء؟ وفيه ثالث أقوال -احلادية عشرة
" طلقتم"والصحيح أن املخاطب هبذا اللفظ األزواج؛ ألن الضمائر كلها من : "ابن العريب. أهنم املسلمون: الثالث

على نظام واحد يرجع إىل األزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه باإلحلاق بالزوج؛ ألن " ال خترجوا"و" أحصوا"و
وهذه كلها أمور مشتركة بينه . يلحق نسبه أو يقطعالزوج حيصي لرياجع، وينفق أو يقطع، وليسكن أو خيرج ول

وكذلك احلاكم يفتقر إىل اإلحصاء للعدة للفتوى عليها، وفصل اخلصومة . وبني املرأة، وتنفرد املرأة دونه بغري ذلك
  ".وهذه فوائد اإلحصاء املأمور به. عند املنازعة فيها

أي ليس للزوج أن } ال ُتْخرِجُوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتهِنَّ{. أي ال تعصوه} ْموَاتَّقُوا اللََّه رَبَّكُ{: قوله تعاىل -الثانية عشرة
خيرجها من مسكن النكاح ما دامت يف العدة، وال جيوز هلا اخلروج أيضا حلق الزوج إال لضرورة ظاهرة، فإن 

عىن إضافة البيوت وهذا م. وهذا لصيانة ماء الرجل. والرجعية واملبتوتة يف هذا سواء. خرجت أمثت وال تنقطع العدة
} َوقَْرنَ ِفي ُبيُوِتكُنَّ{: ، وقوله تعاىل} َواذْكُْرنَ َما ُيْتلَى ِفي ُبُيوِتكُنَّ ِمْن آَياِت اللَِّه َوالِْحكْمَِة{: إليهن؛ كقوله تعاىل

: ولهويقتضي ق. يقتضي أن يكون حقا يف األزواج} ال ُتْخرُِجوهُنَّ{: وقوله. فهو إضافة إسكان وليس إضافة متليك
طلقت خاليت فأرادت أن جتد : ويف صحيح احلديث عن جابر بن عبداهللا قال. أنه حق على الزوجات} َوال َيخُْرْجَن{

بلى فجدي خنلك فإنك عسى أن تصدقي أو : "خنلها فزجرها رجل أن خترج؛ فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
أن املعتدة : ك والشافعي وابن حنبل والليث على قوهلمففي هدا احلديث دليل ملال. خرجه مسلم". تفعلي معروفا

وقال الشافعي يف . وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. خترج بالنهار يف حوائجها، وإمنا تلزم منزهلا بالليل
  وأما املطلقةذلك يف املتويف عنها زوجها، : وقال أبو حنيفة. ال خترج ليال وال هنارا، وإمنا خترج هنارا املبتوتة: الرجعية

ويف الصحيحني أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أيب طالب .واحلديث يرد عليه. فال خترج ال ليال وال هنارا
إىل اليمن، فأرسل إىل امرأته فاطمة بنت قيس بتطلقة كانت بقيت من طالقها، وأمر هلا احلارث بن هشام وعياش بن 

. فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر له قوهلما. ن نفقة إال أن تكوين حامالواهللا مالك م: أيب ربيعة بنفقة؛ فقاال هلا
، وكان "إىل ابن أم مكتوم: "أين يا رسول اهللا؟ فقال: ، فاستأذنته يف االنتقال فأذن هلا؛ فقالت"ال نفقة لك: "فقال

فأرسل إليها . سلم أسامة بن زيدفلما مضت عدهتا أنكحها النيب صلى اهللا عليه و. أعمى تضع ثياهبا عنده وال يراها
مل نسمع هذا احلديث إال من امرأة، سنأخذ : فقال مروان. مروان قبيصة بن ذؤيب يسأهلا عن احلديث، فحدثته

: فبيين وبينكم القرآن، قال اهللا عز وجل: فقالت فاطمة حني بلغها قول مروان. بالعصمة اليت وجدنا الناس عليها
ال : هذا ملن كانت له رجعة؛ فأي أمر حيدث بعد الثالث؟ فكيف تقولون: اآلية، قالت} ُيوِتهِنَّال ُتخْرُِجوُهنَّ ِمْن ُب{

. فبني أن اآلية يف حترمي اإلخراج واخلروج إمنا هو يف الرجعية. نفقة هلا إذا مل تكن حامال، فعالم حتبسوهنا؟ لفظ مسلم
عن خروج املطلقة الرجعية؛ ألهنا بصدد أن حيدث  وكذلك استدلت فاطمة بأن اآلية اليت تليها إمنا تضمنت النهي

وأما البائن فليس له شيء من . ملطلقها رأي يف أرجتاعها ما دامت يف عدهتا؛ فكأهنا حتت تصرف الزوج يف كل وقت
ذلك؛ فيجوز هلا أن خترج إذا دعتها إىل ذلك حاجة، أو خافت عورة منزهلا؛ كما أباح هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم 



فأمرها : قال. قالت فاطمة يا رسول اهللا، زوجي طلقين ثالثا وأخاف أن يقتحم علي -ويف مسلم . ذلك
ويف البخاري عن عائشة أهنا كانت يف مكان وحش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص النيب صلى اهللا .فتحولت

ليها بتطليقة كانت بقيت من أن زوجها أرسل إ: ويف حديث فاطمة. وهذا كله يرد على الكويف قول. عليه وسلم هلا
وهو أصح من حديث سلمة بن أيب سلمة عن أبيه أن حفص بن . طالقها؛ فهو حجة ملالك وحجة على الشافعي

  .املغرية طلق امرأته ثالث تطليقات يف كلمة؛ على ما تقدم

هو : س وابن عمر واحلسن والشعيب وجماهدقال ابن عبا} إِالَّ أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحَشٍة ُمبَيَِّنٍة{: قوله تعاىل -الثالثة عشرة
. أنه البذاء على أمحائها؛ فيحل هلم إخراجها: وعن ابن عباس أيضا والشافعي. الزىن؛ فتخرج ويقام عليها احلد

تلك امرأة استطالت على أمحائها بلساهنا فأمرها عليه السالم أن : وروي عن سعيد بن املسيب أنه قال يف فاطمة
تلك امرأة فتنت الناس، إهنا كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم : يب داود قال سعيدويف كتاب أ. تنتقل

ويقوي هذا أن حممد بن إبراهيم بن احلارث روي ". إال أن يفحشن عليكم"يف مصحف أيب : قال عكرمة. األعمى
الفاحشة كل معصية : ااتقي اهللا فإنك تعلمني مل أخرجت؟ وعن ابن عباس أيض: أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس
الفاحشة خروجها من بيتها : وعن ابن عمر أيضا والسدي. وهو اختيار الطربي. كالزىن والسرقة والبذاء على األهل

. إال أن يأتني بفاحشة مبينة خبروجهن من بيوهتن بغري حق؛ أي لو خرجت كانت عاصية: وتقدير اآلية. يف العدة
أما من قال إنه : قال ابن العريب. ن يطلقها على النشوز فتتحول عن بيتهالفاحشة النشوز، وذلك أ: وقال قتادة

. وليس ذلك مبستثىن يف حالل وال حرام: اخلروج للزىن؛ فال وجه له؛ ألن ذلك اخلروج هو خروج القتل واإلعدام
ألن الغيبة إنه كل معصية؛ فوهم : وأما من قال. إنه البذاء؛ فهو مفسر يف حديث فاطمة بنت قيس: وأما من قال

: وتقدير الكالم. إنه اخلروج بغري حق؛ فهو صحيح: وأما من قال. وحنوها من املعاصي ال تبيح اإلخراج وال اخلروج
  .ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن شرعا إال أن خيرجن تعديا

اهللا على العباد، وقد منع أي هذه األحكام اليت بينها أحكام } َوِتلْكَ ُحُدودُ اللَِّه{: قوله تعاىل -الرابعة عشرة
األمر } ال َتْدرِي لََعلَّ اللََّه ُيْحِدثُ بَْعَد ذَِلَك أَمْراً{. التجاوز عنها فمن جتاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد اهلالك

م الذي حيدثه اهللا أن يقلب قلبه من بغضها إىل حمبتها، ومن الرغبة عنها إىل الرغبة فيها، ومن عزمية الطالق إىل الند
  التحريض على: ومعىن القول. أراد باألمر هنا الرغبة يف الرجعة: وقال مجيع املفسرين. عليه؛ فرياجعها

طالق الواحدة والنهي عن الثالث؛ فإنه إذا طلق أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة يف االرجتاع، فال جيد 
  .أي املراجعة من غري خالف} أَمْراً{قة أو طلقتني أي بعد طل} َبْعَد ذَِلَك{: وقال مقاتل. عند الرجعة سبيال

َوأَِقيُموا فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعرُوٍف أَْو فَارِقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف وَأَشْهُِدوا ذََوْي َعْدلٍ ِمْنكُْم {] ٢: [اآلية
  }ُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعلْ لَُه َمْخَرجاًالشََّهاَدةَ ِللَِّه ذَِلكُْم ُيوَعظُ بِِه َمْن كَانَ ُيْؤِم

َعلَ اللَُّه ِلكُلِّ وََيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ ال َيْحَتِسُب َوَمْن َيَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسُبُه إِنَّ اللََّه َباِلغُ أَْمرِِه قَْد َج{] ٣: [اآلية
  }َشْيٍء قَْدراً
وَإِذَا طَلَّقُْتمُ النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ {: أي قاربن انقضاء العدة؛ كقوله تعاىل} فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَهُنَّ{: قوله تعاىل
يعين املراجعة باملعروف؛ أي بالرغبة من غري } فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف{. أي قربن من انقضاء األجل} فَأَْمِسكُوُهنَّ

أي اتركوهن حىت تنقضي } أَْو فَارِقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف{". البقرة"كما تقدم يف . ملضارة يف الرجعة تطويال لعدهتاقصد ا
ما يوجب أن يكون القول قول املرأة يف انقضاء العدة } فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَهُنَّ{: ويف قوله تعاىل. عدهتن فيملكن أنفسهن



َوال َيِحلُّ لَُهنَّ أَنْ َيكُْتْمَن َما َخلََق اللَُّه ِفي {: عند قوله تعاىل" البقرة"ورة إذا أدعت ذلك، على ما بيناه يف س
  .اآلية} أَْرَحاِمهِنَّ
  }َوأَْشهِدُوا ذََوْي َعْدلٍ مِْنكُْم{: قوله تعاىل

  :فيه ست مسائل
الظاهر رجوعه إىل الرجعة ال إىل و. على الرجعة: وقيل. أمر باإلشهاد على الطالق} َوأَشْهُِدوا{: قوله تعاىل -األوىل
املعىن وأشهدوا عند الرجعة والفرقة : وقيل. فإن راجع من غري إشهاد ففي صحة الرجعة قوالن للفقهاء. الطالق
  وهذا اإلشهاد مندوب إليه عند. مجيعا

وفائدة . دوب إليه يف الفرقةوعند الشافعي واجب يف الرجعة، من} وَأَْشهِدُوا إِذَا تََباَيعُْتْم{: أيب حنيفة؛ كقوله تعاىل
  .اإلشهاد أال يقع بينهما التجاحد، وإال يتهم يف إمساكها، ولئال ميوت أحدمها فيدعي الباقي ثبوت الزوجية لريث

وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة، وتكلم . اإلشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب -الثانية
: وقال أبو حنيفة وأصحابه. مراجع عند مالك، وإن مل يرد بذلك الرجعة فليس مبراجع بالرجعة يريد به الرجعة فهو

إذا تكلم : وقال الشافعي وأبو ثور. والنظر إىل الفرج رجعة: وقالوا. إذا قبل أو باشر أو المس بشهوة فهو رجعة
لك عن طائفة من أصحاب وروي ذ. وطؤه مراجعة على كل حال، نواها أو مل ينوها: وقد قيل. بالرجعة فهو رجعة

إذا وطئ ومل ينو الرجعة فهو وطء فاسد؛ وال يعود لوطئها حىت : وكان مالك يقول. وإليه ذهب الليث. مالك
  .يستربئها من مائه الفاسد، وله الرجعة يف بقية العدة األوىل، وليس له رجعة يف هذا االسترباء

وقال مالك وأبو . د قوليه، والشافعي كذلك لظاهر األمرأوجب اإلشهاد يف الرجعة أمحد بن حنبل يف أح -الثالثة
إن الرجعة ال تفتقر إىل القبول، فلم تفتقر إىل اإلشهاد كسائر احلقوق، : حنيفة وأمحد والشافعي يف القول اآلخر

وركب أصحاب الشافعي على وجوب اإلشهاد يف الرجعة أنه ال : قال ابن العريب. وخصوصا حل الظهار بالكفارة
كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على اإلقرار بالرجعة، ومن شرط الرجعة اإلشهاد فال تصح : ن يقوليصح أ
إنه موضع : وحنن ال نسلم فيها وال يف النكاح بأن نقول. وهذا فاسد مبين على أن اإلشهاد يف الرجعة تعبد. دونه

  .للتوثق، وذلك موجود يف اإلقرار كما هو موجود يف اإلنشاء
من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته يف العدة، فإن صدقته جاز وإن أنكرت حلفت، فإن أقام بينة  -الرابعة

  أنه ارجتعها يف العدة ومل تعلم بذلك مل يضره جهلها بذلك،

: وكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ومل يدخل هبا مث أقام األول البينة على رجعتها فعن مالك يف ذلك روايتان
  .فإن كان الثاين قد دخل هبا فال سبيل لألول إليها. أن الثاين أحق هبا: واألخرى. أن األول أحق هبا: مهاإحدا

وذلك يوجب . من أحراركم: وعن قتادة. من املسلمني: قال احلسن} ذََوْي َعْدلٍ مِْنكُْم{: قوله تعاىل -اخلامسة
ال مدخل للنساء : ولذلك قال علماؤنا. مذكر" ذوي"اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون اإلناث؛ ألن 

  ". "البقرة"وقد مضى ذلك يف سورة . فيما عدا األموال
أي تقربا إىل اهللا يف إقامة الشهادة على وجهها، إذا مست احلاجة } َوأَِقيُموا الشََّهاَدةَ ِللَِّه{: قوله تعاىل -السادسة

  }َوأَقَْوُم ِللشَّهَادَِة{: معناه عند قوله تعاىل" البقرة"وقد مضى يف سورة . إليها من غري تبديل وال تغيري
فأما غري املؤمن فال ينتفع هبذه } َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآخِرِ{. أي يرضى به} ذَِلكُْم ُيوَعظُ بِِه{: قوله تعاىل
  .املواعظ



عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عمن طلق ثالثا أو ألفا هل له } َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمخَْرجاً{: قوله تعاىل
هذا يف الطالق خاصة؛ أي من طلق كما أمره اهللا يكن له : وقال ابن عباس والشعيب والضحاك. من خمرج؟ فتالها

ينجيه من } َمْخَرجاًَيجَْعلْ لَُه {وعن ابن عباس أيضا . خمرج يف الرجعة يف العدة، وأن يكون كأحد اخلطاب بعد العدة
َوَمْن َيتَّقِ {: وقال الكليب. املخرج هو أن يقنعه اهللا مبا رزقه؛ قاله علي بن صاحل: وقيل. كل كرب يف الدنيا واآلخرة

وقال أبو . خمرجا مما هنى اهللا عنه: وقال احلسن. من النار إىل اجلنة} َيجَْعلْ لَُه َمخَْرجاً{. بالصرب عند املصيبة} اللََّه
احلسني بن . من كل شيء ضاق على الناس} َيْجَعلْ لَُه َمخَْرجاً{: الربيع بن خيثم. خمرجا من كل شدة: اليةالع

  الثواب" َويَْرُزقُْه . " من العقوبة} َيجَْعلْ لَُه َمْخَرجاً{: يف أداء الفرائض، } َوَمْن َيتَّقِ اللََّه{: الفضل

َيْجَعلْ لَهُ {يف أتباع السنة } َوَمْن َيتَّقِ اللََّه { : وقال سهل بن عبداهللا. ا آتاهأي يبارك له فيم} ِمْن َحْيثُ ال َيْحَتِسُب{
يف الرزق بقطع العالئق } َوَمْن َيتَّقِ اللََّه { : وقيل. من عقوبة أهل البدع، ويرزقه اجلنة من حيث ال حيتسب} َمخَْرجاً

فيقف عند حدوده وجيتنب معاصيه خيرجه } َمْن َيتَّقِ اللََّه َو{ : وقال عمر بن عثمان الصديف. جيعل له خمرجا بالكفاية
من حيث ال } َوَيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ ال َيْحَتِسُب{ .من احلرام إىل احلالل، ومن الضيق إىل السعة، ومن النار إىل اجلنة

وته بالرجوع إىل اهللا ومن يربأ من حوله وق: وقال أبو سعيد اخلدري. هو الربكة يف الرزق: وقال ابن عيينة. يرجو
قال النيب صلى اهللا : وقال أبو ذر. وتأول ابن مسعود ومسروق اآلية على العموم. جيعل له خمرجا مما كلفه باملعونة له

َحْيثُ  َويَْرُزقُْه ِمْن. َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعلْ لَُه َمْخَرجاً{ –مث تال  -إىن ألعلم آية لو أخذ هبا الناس لكفتهم : "عليه وسلم
َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَهُ {قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن عباس.فما زال يكررها ويعيدها". }ال َيْحَتِسُب
خمرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات املوت ومن شدائد يوم : "قال} َويَْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ ال َيحَْتِسُب. َمخَْرجاً
روي الكليب عن أيب صاحل . إهنا نزلت يف عوف بن مالك األشجعي: كثر املفسرين فيما ذكر الثعليبوقال أ". القيامة

يا رسول اهللا، إن ابين أسره : جاء عوف بن مالك األشجعي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: عن ابن عباس قال
ي أسر املشركون ابنا له يسمى ساملا، نزلت يف عوف بن مالك األشجع: وعن جابر بن عبداهللا. العدو وجزعت األم

إن العدو أسر ابين وجزعت األم، فما تأمرين؟ فقال : فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشكا إليه الفاقة وقال
فعاد إىل بيته وقال ". أتق اهللا وأصرب وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول ال حول وال قوة إال باهللا: "عليه السالم

نعم : فقالت. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرين وإياك أن نستكثر من قول ال حول وال قوة إال باهللا إن: المرأته
فنزلت . فجعال يقوالن؛ فغفل العدو عن ابنه، فساق غنمهم وجاء هبا إىل أبيه؛ وهي أربعة آالف شاة. ما أمرنا به

. أنه جاء وقد أصاب إبال من العدو وكان فقريا: وايةيف ر. اآلية، وجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم تلك األغنام له
  قال

. فأفلت ابنه من األسر وركب ناقة للقوم، ومر يف طريقه بسرح هلم فاستاقه: ويف رواية. أصاب مخسني بعريا: الكليب
". نعم": أحيل يل أن آكل مما أتى به ابين؟ قال : أصاب غنما ومتاعا فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال مقاتل

فروي احلسن عن عمران بن احلصني . }َويَْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ ال َيحَْتِسُب. َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعلْ لَُه َمخَْرجاً{: ونزلت
ومن . من انقطع إىل اهللا كفاه اهللا كل مؤونة ورزقه من حيث ال حيتسب: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

أي إذا اتقى وآثر احلالل والتصرب على أهله، فتح اهللا عليه إن كان : وقال الزجاج". كله اهللا إليهاانقطع إىل الدنيا و
من أكثر االستغفار جعل : "وعن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. ذا ضيقة ورزقه من حيث ال حيتسب

  ".اهللا له من كل هم فرجا ومن كل ضيق خمرجا ورزقه من حيث ال حيتسب



أي من اتقى اهللا وجانب : وقيل. أي من فوض إليه أمره كفاه ما أمهه} َوَمْن يََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسبُُه{: قوله تعاىل
ومل يرد الدنيا؛ ألن املتوكل قد يصاب يف الدنيا . املعاصي وتوكل عليه، فله فيما يعطيه يف اآلخرة من ثوابه كفاية

أي قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن مل يتوكل عليه؛ إال أن من : قال مسروق} بَاِلغُ أَمْرِِه إِنَّ اللََّه{. وقد يقتل
" بالغ أمره"وقرأ عاصم . نصبا" أمره. "منونا" بالغ"وقراءة العامة . توكل عليه فيكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا

. حال" بالغا"و" إن"خرب " قد جعل اهللا: "قوله على أن" بالغا أمره"وقرأ املفضل . باإلضافة وحذف التنوين استخفافا
" ببالغ"مرتفع " أمره: "وقيل. أي أمره بالغ: قال الفراء. بالتنوين ورفع الراء" بالغ أمره"وقرأ داود بن أيب هند 

لشدة والرخاء أي لكل شيء من ا} قَْد جََعلَ اللَُّه ِلكُلِّ َشْيٍء قَْدراً{. بالغ أمره ما أراد: واملفعول حمذوف؛ والتقدير
ملا نزل قوله : وقال عبداهللا بن رافع. هو قدر احليض يف األجل والعدة: وقال السدي. وقيل تقديرا. أجال ينتهي إليه

فنحن إذا توكلنا عليه نرسل ما : قال أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم} َوَمْن َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسبُُه{: تعاىل
  }إِنَّ اللََّه َباِلغُ أَْمرِهِ {: فظه؛ فنزلتكان لنا وال حن

إن اهللا تعاىل قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه، : وقال الربيع بن خيثم. فيكم وعليكم
 َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه يَْهِد{: وتصديق ذلك يف كتاب اهللا. ومن أقرضه جازاه، ومن وثق به جناه، ومن دعاه أجاب له

َوَمْن َيعَْتِصْم بِاللَِّه فَقَْد } {إِنْ ُتقْرِضُوا اللََّه قَْرضاً َحَسناً ُيَضاِعفُْه لَكُْم} {َوَمْن َيَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسبُُه} {قَلَْبُه
] ٤: [اآلية} َوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِنَوإِذَا سَأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِيُب َدْع} {ُهِدَي إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ

ْضَن َوأُوالُت الْأَْحمَالِ أََجلُُهنَّ وَاللَّاِئي يَِئْسَن ِمَن الَْمحِيضِ ِمْن نِسَاِئكُْم إِِن اْرَتبُْتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَالثَةُ أَْشُهرٍ وَاللَّاِئي لَْم َيِح{
  }ْجَعلْ لَُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسراًأَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َي

  }ذَِلَك أَْمُر اللَِّه أَنَْزلَُه إِلَْيكُْم َوَمْن َيتَّقِ اللََّه ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاِتِه َوُيْعِظمْ لَُه أَْجراً{] ٥: [اآلية
  :فيه سبع مسائل

ملا بني أمر الطالق والرجعة يف اليت حتيض، وكانوا } ْمَواللَّاِئي يَِئْسَن ِمَن الَْمِحيضِ ِمْن نِسَاِئكُ{: قوله تعاىل -األوىل
ملا نزلت : قد عرفوا عدة ذوات األقراء، عرفهم يف هذه السورة عدة اليت ال ترى الدم وقال أبو عثمان عمر بن سامل

قولون قد يا رسول اهللا، إن ناسا ي: يف املطلقة واملتوىف عنها زوجها قال أيب بن كعب" البقرة"عدة النساء يف سورة 
ملا : وقال مقاتل. اآلية} َواللَّاِئي َيِئسَْن{: الصغار وذوات احلمل، فنزلت: بقي من النساء من مل يذكر فيهن شيء

يا رسول اهللا، فما عدة اليت مل : قال خالد بن النعمان} وَالُْمطَلَّقَاُت َيتََربَّْصَن بِأَنْفُِسهِنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء{: ذكر قوله تعاىل
  وعدة اليت انقطع حيضها، وعدةحتض، 

إن معاذ بن جبل سأل عن : وقيل. يعين قعدن عن احمليض} َواللَّاِئي يَِئْسَن ِمَن الَْمِحيضِ ِمْن نِسَاِئكُْم{: احلبلى؟ فنزلت
اآلية واردة يف املستحاضة ال تدري دم حيض هو أو : وقال جماهد. واهللا أعلم. عدة الكبرية اليت يئست؛ فنزلت اآلية

  .علة دم
واختيار . وهو من األضداد؛ يكون شكا ويقينا كالظن. أي شككتم، وقيل تيقنتم} إِِن اْرَتبُْتْم{: قوله تعاىل -الثانية

إن ارتبتم يف حيضها وقد انقطع عنها : وقال الزجاج. إن شككتم فلم تدروا ما احلكم فيهن: الطربي أن يكون املعىن
ويف هذا نظر؛ ألنا إذا شككنا هل بلغت سن اليأس مل نقل عدهتا ثالثة  :القشريي. احليض وكانت ممن حييض مثلها

: وقال جماهد. غالب نساء عشرية املرأة: واملعترب يف سن اليأس يف قول؛ أقصى عادة امرأة يف العامل، ويف قوله. أشهر
املعىن إن ارتبتم : وقيل. لعدة هذهللمخاطبني؛ يعين إن مل تعلموا كم عدة اليائسة واليت مل حتض فا} إِِن ارَْتْبُتْم{قوله 



وقال عكرمة . أن الدم الذي يظهر منها من أجل كرب أو من احليض املعهود أو من االستحاضة فالعدة ثالثة أشهر
: وقيل. من الريبة املرأة املستحاضة اليت ال يستقيم هلا احليض؛ حتيض يف أول الشهر مرارا ويف األشهر مرة: وقتادة

  .وهو أصح ما قيل فيه. ال خترجوهن من بيوهتن إن ارتبتم يف انقضاء العدة: واملعىن. سورةإنه متصل بأول ال
وقد قيل يف . املرتابة يف عدهتا ال تنكح حىت تستربئ نفسها من ريبتها وال خترج من العدة إال بارتفاع الريبة -الثالثة

سنة من يوم طلقها زوجها؛ منها تسعة أشهر إهنا تنتظر : املرتابة اليت ترفعها حيضتها وهي ال تدري ما ترفعها
فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتني مث ارتفع عنها بغري يأس منها انتظرت تسعة أشهر، مث . استرباء، وثالثة عدة

فعلى قياس هذا القول تقيم احلرة . وهذا قاله الشافعي بالعراق. ثالثة من يوم طهرت من حيضتها مث حلت لألزواج
. وجها املستربأة بعد التسعة أشهر أربعة أشهر وعشرا، واألمة شهرين ومخس ليال بعد التسعة األشهراملتوىف عنها ز

وهو قول النخعي والثوري وغريمها، . وروي عن الشافعي أيضا أن أقراءها على ما كانت حىت تبلغ سن اليائسات
  :فإن كانت املرأة شابة وهي.وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق

عدة : وإن مل يستنب فقال مالك. استؤين هبا هل هي حامل أم ال؛ فإن استبان محلها فإن أجلها وضعه -بعةاملسألة الرا
وأهل . وبه قال أمحد وإسحاق ورووه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وغريه. اليت ارتفع حيضها وهي شابة سنة

رها، وإن مكثت عشرين سنة، إال أن العراق يرون أن عدهتا ثالث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة يف عم
وهذا األصح من : قال الثعليب. تبلغ من الكرب مبلغا تيأس فيه من احليض فتكون عدهتا بعد اإلياس ثالثة أشهر

وهو احلق؛ ألن اهللا تعاىل . قال الكيا. وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه. مذهب الشافعي وعليه مجهور العلماء
  .هر؛ واملرتابة ليست آيسةجعل عدة اآليسة ثالثة أش

وقال . تعتد تسعة أشهر مث ثالثة: وأما من تأخر حيضها ملرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبداهللا بن أصبغ -اخلامسة
امرأته وهي ترضع؛ فمكثت سنة ال . وقد طلق حبان بن منقذ. هي كاملرضع بعد الفطام باحليض أو بالسنة: أشهب

نرى أن ترثه؛ : فخاف أن ترثه فخاصمها إىل عثمان وعنده علي وزيد، فقاال حتيض ألجل الرضاع، مث مرض حبان
  .ألهنا ليست من القواعد وال من الصغار؛ فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة

ولو تأخر احليض لغري مرض وال رضاع فإهنا تنتظر سنة ال حيض فيها، تسعة أشهر مث ثالثة؛ على ما  -السادسة
 ترتب حبمل؛ فإن أرتابت حبمل أقامت أربعة أعوام، أو مخسة، أو سبعة؛ على اختالف الروايات فتحل ما مل. ذكرناه

قال ابن . ال حتل أبدا حىت تنقطع عنها الريبة: وقال أشهب. ومشهورها مخسة أعوام؛ فإن جتاوزهتا حلت. عن علمائنا
وقد . م جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلكوهو الصحيح؛ ألنه إذا جاز أن يبقى الولد يف بطنها مخسة أعوا: العريب

  .روي عن مالك مثله
قال . وهو قول الليث. تعتد سنة: قال ابن املسيب: وأما اليت جهل حيضها باالستحاضة ففيها ثالثة أقوال -السابعة
 وهو مشهور قول علمائنا؛ سواء علمت. عدة املطلقة وعدة املتوىف عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سنه: الليث

  دم حيضها من دم استحاضتها،

. وميزت ذلك أو مل متيزه، عدهتا يف ذلك كله عند مالك يف حتصيل مذهبه سنة؛ منها تسعة أشهر استرباء وثالثة عدة
: ابن العريب. وهو قول مجاعة من التابعني واملتأخرين من القرويني. عدهتا ثالثة أشهر: وقال الشافعي يف أحد أقواله

املستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها أعتدت : وقال أبو عمر. وهو الصحيح عندي
  .وهذا أصح يف النظر، وأثبت يف القياس واألثر. ثالثة قروء



وإمنا كانت عدهتا باألشهر لعدم . يعين الصغرية فعدهتن ثالثة أشهر؛ فأضمر اخلرب} َواللَّاِئي لَْم َيِحضَْن{: قوله تعاىل
فإذا رأت الدم يف زمن احتماله . فيها عادة، واألحكام إمنا أجراها اهللا تعاىل على العادات؛ فهي تعتد باألشهر األقراء

عند النساء أنتقلت إىل الدم لوجود األصل، وإذا وجد األصل مل يبق للبدل حكم؛ كما أن املسنة إذا اعتدت بالدم 
  .وهذا إمجاع. مث ارتفع عادت إىل األشهر

  }َوأُوالُت اَألْحمَالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ{ :قوله تعاىل
  :فيه مسألتان

وضع احلمل، وإن كان ظاهرا يف املطلقة ألنه عليها عطف وإليها } َوأُوالُت اَألْحَمالِ أََجلُُهنَّ{: قوله تعاىل -األوىل
القول فيه " البقرة"وقد مضى يف . سبعة رجع عقب الكالم؛ فإنه يف املتوىف عنها زوجها كذلك؛ لعموم اآلية وحديث

  .مستوىف
ال حتل إال مبا يكون : وقال الشافعي وأبو حنيفة. إذا وضعت املرأة ما وضعت من علقة أو مضغة حلت -الثانية
  .واحلمد هللا" الرعد"وسورة " البقرة"وقد مضى القول فيه يف سورة . ولدا

أي من يتقه يف طالق السنة جيعل له من أمره : قال الضحاك} لَُه ِمْن أَمْرِِه ُيْسراًَوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ {: قوله تعاىل
} ذَِلَك أَْمُر اللَِّه{. ومن يتق اهللا يف أجتناب معاصيه جيعل له من أمره يسرا يف توفيقه للطاعة: مقاتل. يسرا يف الرجعة

  أي الذي ذكر من األحكام

من الصالة إىل الصالة، ومن } ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاتِِه{. أي يعمل بطاعته} ْن َيتَّقِ اللََّهَوَم{. أمر اهللا أنزله إليكم وبينه لكم
  .أي يف اآلخرة} َوُيْعِظْم لَُه أَجْراً{. اجلمعة إىل اجلمعة

لَْيهِنَّ َوإِنْ كُنَّ أُوالِت َحْملٍ فَأَْنِفقُوا أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَْنُتْم ِمْن ُوْجِدكُْم َوال ُتضَارُّوُهنَّ لُِتَضيِّقُوا َع{] ٦: [اآلية
َوإِنْ َتعَاسَْرُتْم فَسَُتْرِضُع لَهُ  َعلَْيهِنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْملَُهنَّ فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم فَآُتوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ َوأَْتِمرُوا َبيَْنكُْم بِمَْعُروٍف

  }أُخَْرى
  :فيه أربع مسائل

خيرج عنها إذا طلقها : قال أشهب عن مالك} أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَْنُتْم ِمْن ُوْجِدكُْم{: اىلقوله تع -األوىل
قال مالك يف قول : وقال ابن نافع. فلو كان معها ما قال أسكنوهن. }أَْسِكُنوُهنَّ{: ويتركها يف املنزل؛ لقوله تعاىل

يعين املطلقات الالئي بن من أزواجهن فال رجعة هلم عليهن وليست } ْمأَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَنُْت{: اهللا تعاىل
وإن كانت حامال فلها . حامال، فلها السكىن وال نفقة هلا وال كسوة، ألهنا بائن منه، ال يتوارثان وال رجعة له عليها

وال خيرجن إال أن يأذن أما من مل تنب منهن فإهنن نساؤهم يتوارثون، . النفقة والكسوة واملسكن حىت تنقضي عدهتا
هلن أزواجهن ماكن يف عدهتن، ومل يؤمروا بالسكىن هلن ألن ذلك الزم ألزواجهن مع نفقتهن وكسوهتن، حوامل كن 

َوإِنْ كُنَّ أُوالِت حَْملٍ {: وإمنا أمر اهللا بالسكىن لالئي بن من أزواجهن مع نفقتهن، قال اهللا تعاىل. أو غري حوامل
قال ابن . فجعل عز وجل للحوامل الالئي قد بن من أزواجهن السكىن والنفقة} نَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْملَُهنَّفَأَْنِفقُوا َعلَْيهِ

وبسط ذلك وحتقيقه أن اهللا سبحانه ملا ذكر السكىن أطلقها لكل مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها باحلمل، : العريب
. مة فد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعىن يف مسائل اخلالفوهي مسألة عظي. فدل على أن املطلقة البائن ال نفقة هلا

  .وهذا مأخذها من القرآن



. أن هلا السكىن وال نفقة هلا: اختلف العلماء يف املطلقة ثالثا على ثالثة أقوال، فمذهب مالك والشافعي: قلت
ال نفقة هلا وال سكىن، أن : ومذهب أمحد وإسحاق وأيب ثور. أن هلا السكىن والنفقة: ومذهب أيب حنيفة وأصحابه

إن : دخلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعي أخو زوجي فقلت: على حديث فاطمة بنت قيس، قالت
إن زوجها : قال". بل لك السكىن ولك النفقة: "زوجي طلقين وإن هذا يزعم أن ليس يل سكىن وال نفقة؟ قال

فلما قدمت ". إمنا السكىن والنفقة على من له عليها الرجعة": فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. طلقها ثالثا
خرجه . إن هلا السكىن والنفقة: الكوفة طلبين األسود بن يزيد ليسألين عن ذلك، وإن أصحاب عبداهللا يقولون

أنه طلقها زوجها يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، : ولفظ مسلم عنها. الدارقطين
واهللا ألعلمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن كان ىل نفقة أخذت الذي يصلحين وإن مل : فلما رأت ذلك قالت

". ال نفقة لك وال سكىن: "فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قالت. تكن يل نفقة مل آخذ شيئا
وكان . ال جنيز يف املسلمني قول امرأة: مة بنت قيسقال عمر ملا بلغه قول فاط: وذكر الدارقطين عن األسود قال
يا شعيب، أتق اهللا وأرجع عن . لقيين األسود بن يزيد فقال: وعن الشعيب قال. جيعل للمطلقة ثالثا السكىن والنفقة

ال أرجع عن شيء حدثتين به فاطمة بنت : قلت. حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر كان جيعل هلا السكىن والنفقة
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيس عن

ال َتْدرِي لََعلَّ اللََّه ُيْحِدثُ {: ال سكىن إال للرجعية؛ لقوله تعاىل: وقد قال قتادة وابن أيب ليلى. ما أحسن هذا: قلت
ألن السكىن تابعة و. واهللا أعلم. راجع إىل ما قبله، وهي املطلقة الرجعية} أَْسِكُنوهُنَّ{: ، وقوله تعاىل} َبْعَد ذَِلَك أَمْراً

: وحجة أيب حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعاىل. للنفقة وجارية جمراها؛ فلما مل جتب للمبتوتة نفقة مل جيب هلا سكىن
  ويف إنكار عمر على فاطمة. وترك النفقة من أكرب األضرار} َوال ُتضَارُّوُهنَّ ِلُتَضيِّقُوا َعلَْيهِنَّ{

عتدة تستحق السكىن عن طالق فكانت هلا النفقة كالرجعية، وألهنا حمبوسة عليه حلقه قوهلا ما يبني هذا، وألهنا م
: وقد قيل. على ما تقدم بيانه. اآلية} َوإِنْ كُنَّ أُوالِت َحْملٍ{: ودليل مالك قوله تعاىل. فاستحقت النفقة كالزوجة

مث ذكر بعد ذلك حكما يعم } ْي َعْدلٍ مِْنكُْمذََو{: إن اهللا تعاىل ذكر املطلقة الرجعية وأحكامها أول اآلية إىل قوله
وهو عام يف كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من األحكام إىل كل . املطلقات كلهن من تعديد األشهر وغري ذلك

  .مطلقة
: والوجد. أي من سعتكم؛ يقال وجدت يف املال أجد وجدا ووجدا ووجدا وجدة} ُوْجدِكُْم{: قوله تعاىل -الثانية

  .وكلها لغات فيها. وقرأ األعرج والزهري بفتحها، ويعقوب بكسرها. وقراءة العامة بضم الواو. ملقدرةالغىن وا
. يف النفقة؛ وهو قول أيب حنيفة: مقاتل. يف املسكن: قال جماهد} َوال ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضيِّقُوا َعلَْيهِنَّ{: قوله تعاىل -الثالثة

  .ي يومان من عدهتا راجعها مث طلقهاهو أن يطلقها فإذا بق: وعن أيب الضحى
ال خالف بني العلماء يف وجوب } إِنْ كُنَّ أُوالتِ َحْملٍ فَأَْنِفقُوا َعلَْيهِنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْملَُهنَّ{: قوله تعاىل -الرابعة

ا فقال علي وابن فأما احلامل املتوىف عنها زوجه. النفقة والسكىن للحامل املطلقة ثالثا أو أقل منهن حىت تضع محلها
ينفق عليها من مجيع املال حىت : عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعيب ومحاد وابن أيب ليلى وسفيان والضحاك

ال ينفق عليها إال من : وقال ابن عباس وابن الزبري وجابر بن عبداهللا ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبم. تضع
  .بيانه" البقرة"وقد مضى يف . نصيبها

  }فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم{ : قوله تعاىل
  :فيه أربع مسائل



. أوالدكم منهن فعلى اآلباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن -يعين املطلقات  -}فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم{:قوله تعاىل  -األوىل
  وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية

وتقدم القول يف . وجيوز عند الشافعي. ئجار إذا كان الولد منهن ما مل ينبوال جيوز عند أيب حنيفة وأصحابه االست
  .مستوىف وهللا احلمد" النساء"و" البقرة"الرضاع يف 

هو خطاب لألزواج والزوجات؛ أي وليقبل بعضكم من بعض ما } َوأَْتِمرُوا َبيَْنكُمْ بَِمْعُروٍف{: قوله تعاىل -الثانية
. واجلميل منه توفري األجرة عليها لإلرضاع. اجلميل منها إرضاع الولد من غري أجرةو. أمره به من املعروف اجلميل

: وقيل. هو الكسوة والدثار: وقيل. ائتمروا يف رضاع الولد فيما بينكم مبعروف حىت ال يلحق الولد إضرار: وقيل
  .معناه ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده

أي يف أجرة الرضاع فأىب الزوج أن يعطي األم رضاعها وأبت األم أن ترضعه } عَاَسرُْتْمَوإِنْ َت{: قوله تعاىل -الثالثة
معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غريها؛ وهو : وقيل. فليس له إكراهها؛ وليستأجر مرضعة غري أمه

مل يقبل أجربت أمه على  إن أبت األم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن: وقال الضحاك. خرب يف معىن األمر
رضاع الولد : قال علماؤنا: وقد اختلف العلماء فيمن جيب عليه رضاع الولد على ثالثة أقوال . الرضاع باألجر

ال : قال أبو حنيفة: الثاين. على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إال لشرفها وموضعها فعلى األب رضاعه يومئذ يف ماله
  .ب عليها يف كل حالجي: الثالث. جيب على األم حبال

فإن اختلفا يف . فإن طلقها فال يلزمها رضاعه إال أن يكون غري قابل ثدي غريها فيلزمها حينئذ اإلرضاع -الرابعة
وإن دعا األب . األجر فإن دعت إىل أجر مثلها وامتنع األب إال تربعا فاألم أوىل بأجر املثل إذا مل جيد األب متربعا

  .فإن أعسر األب بأجرهتا أخذت جربا برضاع ولدها. م لتطلب شططا فاألب أوىل بهإىل أجر املثل وامتنعت األ

فْساً إِلَّا َما آَتاَها ِلُيْنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه فَلُْيْنِفْق ِممَّا آَتاُه اللَُّه ال ُيكَلُِّف اللَُّه َن{] ٧: [اآلية
  }َبْعَد ُعْسرٍ ُيسْراًسََيْجَعلُ اللَُّه 

  :فيه أربع مسائل
أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغري على قدر وسعه حىت يوسع عليهما إذا كان } ِلُيْنفِْق{: قوله تعاىل
فتقدر النفقة حبسب احلالة من املنفق واحلاجة من املنفق عليه باالجتهاد . ومن كان فقريا فعلى قدر ذلك. موسعا عليه

رى حياة العادة؛ فينظر املفيت إىل قدر حاجة املنفق، عليه مث ينظر إىل حالة املنفق، فإن احتملت احلالة أمضاها على جم
وقال اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه . عليه، فإن اقتصرت حالته على حاجة املنفق عليه ردها إىل قدر احتماله

وتقديرها هو حبال الزوج وحده من يسره . فت فيهاالنفقة مقدرة حمددة، وال اجتهاد حلاكم وال مل: وأصحابه
فإن كان الزوج موسرا لزمه . فيجب البنة اخلليفة ما جيب البنة احلارس: قالوا. وعسره، وال يعترب حباهلا وكفايتها

} تِِهِلُيْنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَع{: واستدلوا بقوله تعاىل. مدان، وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد
فجعل االعتبار بالزوج يف اليسر والعسر دوهنا؛ وألن االعتبار بكفايتها ال سبيل إىل علمه للحاكم وال لغريه؛ . اآلية

فيؤدي إىل اخلصومة؛ ألن الزوج يدعي أهنا تلتمس فوق كفايتها، وهي تزعم أن الذي تطلب قدر كفايتها؛ فجعلناها 
َعلَى {: وقوله -كما ذكرنا } ِلُيْنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه{: قوله تعاىل واألصل يف هذا عندهم. مقدرة قطعا للخصومة

واجلواب أن هذه اآلية ال تعطي أكثر من فرق بني نفقة الغين والفقري، وإهنا } الُْموِسعِ قََدُرُه َوَعلَى الُْمقِْترِ قََدُرُه
: الزوجة على وجهه فليس فيه، وقد قال اهللا تعاىل فأما إنه ال اعتبار حبال. وهذا مسلم. ختتلف بعسر الزوج ويسره



وذلك يقتضي تعلق املعروف يف حقهما؛ ألنه مل خيص يف ذلك } َعلَى الْمَْولُوِد لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسوَُتُهنَّ بِالَْمْعرُوِف{
  وليس من. واحدا منهما

خذي ما يكفيك : "لى اهللا عليه وسلم هلنداملعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقرية؛ وقد قال رسول اهللا ص
فأحاهلا على الكفاية حني علم السعة من حال أيب سفيان الواجب عليه بطلبها، ومل يقل هلا ال " . وولدك باملعروف

مث ما . اعتبار بكفايتك وأن الواجب لك شيء مقدر، بل ردها إىل ما يعلمه من قدر كفايتها ومل يعلقه مبقدار معلوم
  .التحديد حيتاج إىل توقيف؛ واآلية ال تقتضيهذكروه من 

: ابن العريب. روي أن عمر رضي اهللا عنه فرض للمنفوس مائة درهم، وفرض له عثمان مخسني درمها -الثانية
وأحتمل أن يكون هذا االختالف حبسب اختالف السنني أو حبسب حال القدر يف التسعري لثمن القوت وامللبس، "

ما يل ال أرى : حدثين أيب وجديت أهنا كانت ترد على عثمان ففقدها فقال ألهله: املزين قالوقد روي حممد بن هالل 
هذا عطاء : مث قال. يا أمري املؤمنني، ولدت الليلة؛ فبعث إليها خبمسني درمها وشقيقة سبالنية: فالنة؟ فقالت امرأته

قال ابن . ضي اهللا عنه مبنبوذ ففرض له مائةوقد أيت علي ر. ابنك وهذه كسوته، فإذا مرت له سنة رفعناه إىل مائة
هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهم من رآه مستحبا ألنه داخل يف حكم اآلية، ومنهم : "العريب

ولكن خيتلف قدره حباله عند الوالدة وحباله عند . من رآه واجبا ملا جتدد من حاجته وعرض من مؤنته؛ وبه أقول
إين فرضت لكل نفس مسلمة يف كل : روي سفيان بن وهب أن عمر أخذ املد بيد والقسط بيد فقال وقد. الفطام

وقال إنا قد أجرينا لكم أعطياتكم وأرزاقكم يف كل شهر، : زاد غريه. شهر مدي حنطة وقسطي خل وقسطي زيت
دية قد سنها عمر رضي اهللا كم سنة راشدة مه: قال أبو الدرداء. فمن انتقصها فعل اهللا به كذا وكذا؛ فدعا عليه

  .واملد والقسط كيالن شاميان يف الطعام واإلدام؛ وقد درسا بعرف آخر! عنه يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم

وأما القسط فدرس إىل الكيل، ولكن التقدير فيه عندنا ربعان يف الطعام ومثنان يف . فأما املد فدرس إىل الكيلجة
وهذا األصل، ويتزيد . لعادة قميص وسراويل وجبة يف الشتاء وكساء وإزار وحصريوأما الكسوة فبقدر ا. اإلدام

  ".حبسب األحوال والعادة
إهنا على األبوين : هذه اآلية أصل يف وجوب النفقة للولد على الوالد دون األم؛ خالفا حملمد بن املواز يقول -الثالثة

ويف البخاري عن النيب صلى اهللا عليه . لى األم عند عدم األبولعل حممدا أراد أهنا ع: ابن العريب. على قدر املرياث
تقول لك املرأة أنفق علي وإال فطلقين ويقول لك العبد أنفق علي واستعملين ويقول لك ولدك أنفق علي "وسلم 

  .فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا يف شرعة واحدة" إىل من تكلين
سََيجَْعلُ اللَُّه بَْعَد {. أي ال يكلف الفقري مثل ما يكلف الغين} ُه َنفْساً إِالَّ َما آَتاَهاال ُيكَلُِّف اللَّ{: قوله تعاىل -الرابعة

  .أي بعد الضيق غىن، وبعد الشدة سعة} ُعْسرٍ ُيسْراً
  }َوَعذَّْبَناَها َعذَاباً ُنكْراً َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة َعَتْت َعْن أَْمرِ َربَِّها َوُرُسِلِه فََحاَسْبَناَها ِحسَاباً َشدِيداً{] ٨: [اآلية
  }فَذَاقَْت َوبَالَ أَْمرَِها َوكَانَ َعاِقَبةُ أَْمرَِها ُخْسراً{] ٩: [اآلية
  }ْم ِذكْراًلَْيكُأََعدَّ اللَُّه لَُهْم َعذَاباً َشِديداً فَاتَّقُوا اللََّه َيا أُوِلي األَلَْبابِ الَِّذيَن آَمُنوا قَْد أَنَْزلَ اللَُّه إِ{] ١٠: [اآلية
تِ إِلَى النُّورِ َرسُوالً َيْتلُو َعلَْيكُْم آيَاِت اللَِّه ُمَبيَِّناتٍ لُِيْخرِجَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِمَن الظُّلَُما{] ١١: [اآلية

  }اَألْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبداً قَدْ أَْحَسَن اللَُّه لَُه رِْزقاً َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَيْعَملْ َصاِلحاً ُيْدِخلُْه جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها



وقد . ملا ذكر األحكام ذكر وحذر خمالفة األمر، وذكر عتو قوم وحلول العذاب هبم} وَكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة{: قوله تعاىل
أي عصت؛ يعين القرية واملراد } بَِّها َوُرُسِلِهَعَتْت َعْن أَْمرِ َر{. واحلمد هللا" آل عمران"يف " كأين"مضى القول يف 

يف : وقيل. يف اآلخرة} َوَعذَّْبَناَها َعذَاباً ُنكْراً{أي جازيناها بالعذاب يف الدنيا } فَحَاَسْبَناَها ِحسَاباً َشدِيداً{. أهلها
املسخ وسائر املصائب، الكالم تقدمي وتأخري؛ فعذبناها عذابا نكرا يف الدنيا باجلوع والقحط والسيف واخلسف و

فَذَاقَتْ {". الكهف"وقرئ خمففا ومثقال؛ وقد مضى يف سور . املنكر: والنكر. وحاسبناها يف اآلخرة حسابا شديدا
وجيء . أي هالكا يف الدنيا مبا ذكرنا، واآلخرة جبهنم} َوكَانَ َعاِقَبةُ أَْمرَِها ُخْسراً{أي عاقبة كفرها } َوَبالَ أَْمرِهَا
وحنو ذلك؛ ألن املنتظر من وعد اهللا ووعيده } وََناَدى أَْصحَاُب الَْجنَِّة أَْصحَاَب النَّارِ{: ي كقوله تعاىلبلفظ املاض

بني ذلك اخلسر وأنه عذاب جهنم يف } أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َعذَاباً َشدِيداً{. ملقى يف احلقيقة؛ وما هو كائن فكأن قد
أُوِلي {بدل من } الَِّذيَن آَمُنوا قَْد أَْنَزلَ اللَُّه إِلَْيكُْم ِذكْراً{. أي العقول} ي اَأللْبَابِفَاتَّقُوا اللََّه َيا أُوِل{. اآلخرة
أو نعت هلم؛ أي يا أويل األلباب الذين آمنتم باهللا اتقوا اهللا الذي أنزل عليكم القرآن؛ أي خافوه واعملوا } اَأللَْبابِ

إنزال الذكر دليل على إضمار أرسل؛ : قال الزجاج" َرُسوالً : " ه تعاىلقول. وقد تقدم. بطاعته وانتهوا عن معاصيه
نعت " فَرُسوالً "إن املعىن قد أنزل اهللا إليكم صاحب ذكر رسوال؛ : وقيل. أي أنزل إليكم قرآنا وأرسل رسوال
إليكم أن  قد أنزل اهللا: إن رسوال معمول للذكر ألنه مصدر؛ والتقدير: وقيل. للذكر على تقدير حذف املضاف

بدل من ذكر، على أن " رسوال"وجيوز أن يكون " ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه : " ويكون ذكره الرسول قوله. ذكر رسوال
قد أظهر اهللا لكم : مبعىن رسالة، أو على أن يكون على بابه ويكون حمموال على املعىن، كأنه قال" َرُسوالً " يكون 

على اإلغراء كأنه " َرسُوالً " وجيوز أن ينتصب . ء من الشيء وهو هوذكرا رسوال، فيكون من باب بدل الشي
  :الذكر هنا الشرف، حنو قوله تعاىل: وقيل. اتبعوا رسوال: قال

. }َرسُوالً{: مث بني هذا الشرف، فقال} َوإِنَّهُ لَِذكْرٌ لََك َوِلقَوِْمَك{: وقوله تعاىل} لَقَْد أَْنَزلَْنا إِلَْيكُْم ِكَتاباً ِفيِه ِذكْرُكُْم{
. هو جربيل، فيكونان مجيعا منزلني: وقال الكليب. واألكثر على أن املراد بالرسول هنا حممد صلى اهللا عليه وسلم

. قراءة العامة بفتح الياء؛ أي بينها اهللا} ُمَبيِّنَاٍت{. القرآن" آَياتِ اللَِّه " و. نعت لرسول} َيْتلُو َعلَْيكُْم آَياتِ اللَِّه{
واألوىل قراءة ابن . امر وحفص ومحزة والكسائي بكسرها، أي يبني لكم ما حتتاجون إليه من األحكاموقرأ ابن ع

لُِيْخرِجَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا {: قوله تعاىل} قد بينا لكم اآليات{: عباس واختيار أيب عبيد وأيب حامت، لقوله تعاىل
قال . اهلدى واإلميان} إِلَى النُّورِ{. أي من الكفر } ِمَن الظُّلَُماِت{. أي من سبق له ذلك يف علم اهللا} الصَّاِلحَاِت
  .وأضاف اإلخراج إىل الرسول ألن اإلميان حيصل منه بطاعته. نزلت يف مؤمين أهل الكتاب: ابن عباس
قرأ نافع وابن عامر بالنون، } ِتَها األَْنَهاُرَوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَيْعَملْ َصاِلحاً ُيْدِخلُْه َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْح{: قوله تعاىل

  .أي وسع اهللا له يف اجلنات} قَْد أَْحَسَن اللَُّه لَُه رِْزقاً{. والباقون بالياء
نَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء اللَُّه الَِّذي َخلََق سَْبَع َسَماوَاٍت َوِمَن اَألْرضِ ِمثْلَُهنَّ يََتَنزَّلُ اَألْمُر َبْيَنُهنَّ ِلَتْعلَُموا أَ{] ١٢: [اآلية

  }قَِديٌر َوأَنَّ اللََّه قَْد أََحاَطَ بِكُلِّ َشْيٍء ِعلْماً
دل على كمال قدرته وأنه يقدر على البعث } اللَُّه الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اَألْرضِ ِمثْلَُهنَّ{: قوله تعاىل
: مث قال. ضها فوق بعض؛ دل على ذلك حديث اإلسراء وغريهوال خالف يف السموات أهنا سبع بع. واحملاسبة

أهنا سبع أرضني طباقا  -وهو قول اجلمهور : أحدمها: واختلف فيهن على قولني. يعين سبعا} َوِمَن اَألْرضِ ِمثْلَهُنَّ{
  بعضها فوق بعض،



َوِمَن {: ل الضحاكوقا. بني كل أرض وأرض مسافة كما بني السماء والسماء، ويف كل أرض سكان من خلق اهللا
واألول . أي سبعا من األرضني، ولكنها مطبقة بعضها على بعض من غري فتوق خبالف السموات} اَألْرضِ ِمثْلَهُنَّ

وقد خرج أبو نعيم ". البقرة"وقد مضى ذلك مبينا يف . أصح؛ ألن األخبار دالة عليه يف الترمذي والنسائي وغريمها
: وحدثنا أبو حممد بن حبان قال" ح"حدثنا إمساعيل بن إسحاق السراج، : قالحدثنا حممد بن علي بن حبيش : قال

حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن : حدثنا عبداهللا بن حممد بن ناجية قال
اهللا عليه عطاء بن أيب مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر ملوسى أن صهيبا حدثه أن حممدا صلى 

اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب األرضني السبع وما : "وسلم مل ير قرية يريد دخوهلا إال قال حني يراها
أقللن ورب الشياطني وما أضللن ورب الرياح وما أذرين إنا نسألك خري هذه القرية وخري أهلها ونعوذ بك من 

. ا حديث ثابت من حديث موسى بن عقبة تفرد به عن عطاءهذ: قال أبو نعيم". شرها وشر أهلها وشر ما فيها
: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: ويف صحيح مسلم عن سعيد بن زيد قال.روي عنه ابن أيب الزناد وغريه

ومثله حديث عائشة، وأبني منهما حديث " من أخذ شربا من األرض ظلما فأنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضني"
ال يأخذ أحد شربا من األرض بغري حقه إال طوقه اهللا إىل سبع : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ة قالأيب هرير

وعلى أهنا سبع أرضني بعضها فوق بعض ختتص دعوة أهل اإلسالم بأهل األرض : قال املاوردي". أرضني يوم القيامة
ويف مشاهدهتم السماء . يعقل من خلق مميزالعليا، وال تلزم من يف غريها من األرضني وإن كان فيها من 

أهنم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء  -أحدمها : واستمدادهم الضوء منها قوالن
  أهنم ال يشاهدون السماء،: والقول الثاين . وهذا قول من جعل األرض مبسوطة. منها

ويف اآلية قول ثالث حكاه الكليب عن . ن جعل األرض كالكرةوهذا قول م. وأن اهللا تعاىل خلق هلم ضياء يستمدونه
بعضها فوق بعض، تفرق بينها البحار وتظل مجيعهم : أيب صاحل عن ابن عباس أهنا سبع أرضني منبسطة؛ ليس

فعلى هذا إن مل يكن ألحد من أهل األرض وصول إىل أرض أخرى اختصت دعوة اإلسالم بأهل هذه . السماء
وم منهم وصول إىل أرض أخرى احتمل أن تلزمهم دعوة اإلسالم عند إمكان الوصول إليهم؛ األرض، وإن كان لق

ألن فصل البحار إذا أمكن سلوكها ال مينع من لزوم ما عم حكمه، واحتمل أال تلزمهم دعوة اإلسالم ألهنا لو 
استأثر بعلمه، وصواب ما أشتبه  واهللا أعلم ما. لزمتهم لكان النص هبا وأردا، ولكان صلى اهللا عليه وسلم هبا مأمورا

وقال . يتنزل األمر من السموات السبع إىل األرضني السبع: قال جماهد} يََتَنزَّلُ الْأَْمُر َبْيَنهُنَّ{: مث قال. على خلقه
إشارة } َبْيَنهُنَّ{ : وعليه فيكون قوله. واألمر هنا الوحي؛ يف قول مقاتل وغريه. بني كل مساءين أرض وأمر: احلسن

وهو . األمر القضاء والقدر: وقيل. إىل بني هذه األرض العليا اليت، هي أدناها وبني السماء السابعة اليت هي أعالها
إشارة إىل ما بني األرض السفلى اليت هي أقصاها وبني } َبْيَنُهنَّ{: فعلى هذا يكون املراد بقوله تعاىل. قول األكثرين

: وقيل. حبياة بعض وموت بعض وغىن قوم وفقر قوم} َيَتنَزَّلُ اَألْمُر بَْيَنُهنَّ{ :وقيل. السماء السابعة اليت هي أعالها
هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبريه؛ فينزل املطر وخيرج النبات ويأيت بالليل والنهار، والصيف والشتاء، وخيلق 

وهذا على جمال اللغة : نقال ابن كيسا. احليوانات على اختالف أنواعها وهيئاهتا؛ فينقلهم من حال إىل حال
يعين أن } ِلَتْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر{. أمر اهللا؛ وللريح والسحاب وحنوها: وأتساعها؛ كما يقال للموت

من قدر على هذا امللك العظيم فهو على ما بينهما من خلقه أقدر، ومن العفو واالنتقام أمكن؛ وإن استوى كل 
ِعلْماً " ونصب . فال خيرج شيء عن علمه وقدرته} َوأَنَّ اللََّه قَْد أََحاَطَ بِكُلِّ َشْيٍء ِعلْماً{. وره ومكنتهذلك، يف مقد



ختمت السورة حبمد اهللا .مبعىن وأن اهللا أحاط إحاطة علما: وقيل. مبعىن علم" أحاط"على املصدر املؤكد؛ ألن " 
  وعونه

  سورة التحرمي

  "النيب"هي أثنتا عشرة آية وتسمي سورة و’ مدنية يف القول اجلمع 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة السورة
  }َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك َتْبتَِغي َمْرَضاَت أَْزوَاجَِك َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم{] ١: [اآلية

  }ُم َما أََحلَّ اللَُّه لََكَيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرِّ{: قوله تعاىل
  :فيه مخس مسائل

ثبت يف صحيح مسلم عن عائشة رضي هللا عنها أن } َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك{: قوله تعاىل -األوىل
أنا وحفصة النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان ميكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسال، قالت فتواطأت 

أكلت مغافري؟ فدخل على ! إين أجد منك ريح مغافري: أن أيتنا ما دخل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلتقل
ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ {: فنزل". بل شربت عسال عند زينب بنت جحش ولن أعود له: "فقال. إحدامها فقالت له ذلك

بل شربت : "لقوله} َوإِذْ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى َبْعضِ أَزَْواجِِه َحدِيثاً{، "لعائشة وحفصة} وبَاإِنْ َتُت -إىل قوله  -اللَُّه لَكَ 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب احللواء والعسل، فكان إذا صلي العصر دار : وعنها أيضا قالت". عسال

أهدت : كان حيتبس، فسألت عن ذلك فقيل يل على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فأحتبس عندها أكثر مما
أما واهللا لنحتالن له، : فقلت. هلا امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه شربة

يا رسول اهللا، أكلت مغافري؟ فإنه سيقول : إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقويل له: فذكرت ذلك لسودة وقلت
  فإنه -وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح  -ما هذه الريح؟  :فقويل له. لك ال

. وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. جرست حنله الُعْرفُط: فقويل له. سيقول لك سقتين حفصة شربة عسل
ادئه بالذي قلت يل، وإنه لعلى تقول سودة واهللا الذي ال إله إال هو لقى كدت أن أب: قالت -فلما دخل على سودة 

: قالت" ال: "يا رسول اهللا، أكلت مغافري؟ قال: فلما دنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت. الباب، فرقا منك
مث . فلما دخل علي قلت له مثل ذلك. جرست حنله العرفط: قال" سقتين حفصة شربة عسل: "فما هذه الريح؟ قال

ال حاجة يل "قال . يا رسول اهللا، أال أسقك منه: فلما دخل على حفصة قالت. كدخل على صفية فقالت مبثل ذل
ففي هذه الرواية أن اليت شرب عندها . قلت هلا اسكيت: قالت. واهللا لقد حرمناه! تقول سودة سبحان اهللا: قالت" به

إمنا هي أم : قد قيلو. وروي ابن أيب مليكة عن ابن عباس أنه شربه عند سودة. ويف األوىل زينب. العسل حفصة
فقال . وهذا كله جهل أو تصور بغري علم: ابن العريب. وقاله عطاء بن أيب مسلم. سلمة، رواه أسباط عن السدي

بقلة أو صمغة متغرية : واملغافري. إنا لنجد منك ريح املغافري: باقي نسائه حسدا وغرية ملن شرب ذلك عندها
وكان عليه السالم . نبت له ريح كريح اخلمر: والعرفط. أكلت: تواحدها مغفور، وجرس. الرائحة، فيها حالوة

أنه أراد  -وقول آخر .فهذا قول. يعجبه أن يوجد منه الريح الطيبة أو جيدها، ويكره الريح اخلبيثة ملناجاة امللك
واملرأة . كرمةبذلك املرأة اليت وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يقبلها ألجل أزواجه، قاله ابن عباس وع



قال ابن . إن اليت حرم مارية القبطية، وكان قد أهداها له املقوقس ملك اإلسكندرية -وقول ثالث . أم شريك
روي الدارقطين عن ابن عباس عن عمر . هي من كورة أنصنا من بلد يقال له حفن فواقعها يف بيت حفصة: إسحاق
وكانت حفصة  -مارية يف بيت حفصة، فوجدته حفصة معها دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأم ولده : قال

  !تدخلها بييت: فقالت له -غابت إىل بيت أبيها 

" ال تذكري هذا لعائشة فهي علي حرام إن قربتها: "فقال هلا. ما صنعت يب هذا من بني نسائك إال من هواين عليك
ال تذكريه : "ال النيب صلى اهللا عليه وسلمفق. وكيف حترم عليك وهي جاريتك؟ فحلف هلا أال يقرهبا: قالت حفصة

ِلمَ {فذكرته لعائشة، فآىل ال يدخل على نسائه شهرا، فاعتزهلن تسعا وعشرين ليلة، فأنزل اهللا عز وجل ". ألحد
  .اآلية} ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك

فه يف السند فلعدم عدالة رواته، وأما أما ضع: "قال ابن العريب. وأضعفها أوسطها. أصح هذه األقوال أوهلا -الثانية
ضعفه يف معناه فألن رد النيب صلى اهللا عليه وسلم للموهوبة ليس حترميا هلا، ألن من رد ما وهب له مل حيرم عليه، 

وأما من روي أنه حرم مارية القبطية فهو أمثل يف السند وأقرب إىل املعىن، لكنه مل . إمنا حقيقة التحرمي بعد التحليل
حرم رسول اهللا صلى اهللا : وقد روي ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال. وروي مرسال. يف الصحيح يدون

َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرِّمُ {: فأنزل اهللا عز وجل يف ذلك". أنت علي حرام واهللا ال آتينك: "عليه وسلم أم إبراهيم فقال
راجعت عمر امرأة من األنصار يف : وروي أشهب عن مالك قال. لقاسم عنهوروي مثله ابن ا} َما أََحلَّ اللَُّه لََك

. بلى، وقد كان أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يراجعنه: قال! ما كان النساء هكذا: شيء فاقشعر من ذلك وقال
لم أنك تكره نعم، ولو أع: أتراجعني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالت: فأخذ ثوبه فخرج إىل حفصة فقال هلا

وإمنا الصحيح أنه . رغم أنف حفصة: فلما بلغ عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هجر نساءه قال. ما فعلت
كان يف العسل وأنه شربه عند زينب، وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه، فجرى ما جرى فحلف أال يشربه وأسر 

  .ونزلت اآلية يف اجلميع. ذلك
وال حيرم . إن كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حرم ومل حيلف فليس ذلك بيمني عندنا} ِلَم ُتَحرُِّم{: قوله تعاىل -الثالثة

إذا أطلق محل على املأكول واملشروب دون : وقال أبو حنيفة. شيئا حاشا الزوجة" هذا علي حرام: "قول الرجل
  امللبوس، وكانت ميينا توجب

وعول املخالف على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم . يف احلركة والكونهو ميني يف الكل حىت : وقال زفر. الكفارة
ودليلنا قول اهللا . فسماه ميينا} قَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم َتِحلَّةَ أَْيمَانِكُْم{: وقد قال اهللا تعاىل. حرم العسل فلزمته الكفارة

قُلْ أََرأَيُْتْم َما أَْنَزلَ اللَُّه { : ، وقوله تعاىل} َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم َوال تَْعَتدُوا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرِّمُوا طَيَِّباِت{: تعاىل
فذم اهللا احملرم للحالل ومل يوجب } لَكُْم ِمْن رِْزقٍ فََجَعلُْتْم ِمْنُه َحَراماً َوَحالالً قُلْ آللَُّه أَِذنَ لَكُمْ أَْم َعلَى اللَِّه َتفَْتُرونَ

ومل جيعل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم أن حيرم إال ما حرم . ليس ألحد أن حيرم ما أحل اهللا: قال الزجاج. فارةعليه ك
ولو . أنت علي حرام؛ ومل ينو طالقا وال ظهارا فهذا اللفظ يوجب كفارة اليمني: فمن قال لزوجته أو أمته. اهللا عليه

ولو حرم على نفسه طعاما أو شيئا آخر مل يلزمه . ارة واحدةخاطب هبذا اللفظ مجعا من الزوجات واإلماء فعليه كف
  .وجتب بذلك كفارة عند ابن مسعود والثوري وأيب حنيفة. بذلك كفارة عند الشافعي ومالك

  :على مثانية عشر قوال" أنت علي حرام: "واختلف العلماء يف الرجل يقول لزوجته -الرابعة
وهو عندهم كتحرمي املاء والطعام؛ قال . وق وربيعة وأبو سلمة وأصبغوبه قال الشعيب ومسر. ال شيء عليه: أحدها



: وقال تعاىل. والزوجة من الطيبات ومما أحل اهللا} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرِّمُوا طَيَِّباِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم{: اهللا تعاىل
وما مل حيرمه اهللا فليس ألحد أن حيرمه، وال أن } ِذَب َهذَا َحاللٌ وََهذَا َحَراٌمَوال َتقُولُوا ِلَما َتِصفُ أَلِْسنَُتكُُم الْكَ{

وإمنا امتنع . ومل يثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ملا أحله اهللا هو علي حرام. يصري بتحرميه حراما
مل حترم ما أحل اهللا لك؛ أي مل متتنع منه : لهفقيل " واهللا ال أقرهبا بعد اليوم: "من مارية ليمني تقدمت منه وهو قوله

  .يعين أقدم عليه وكفر. بسبب اليمني

رضي  -أهنا ميني يكفرها؛ قال أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعبداهللا بن مسعود وابن عباس وعائشة : وثانيها
م الرجل عليه امرأته فإمنا هي إذا حر: قال سعيد بن جبري عن ابن عباس. واألوزاعي؛ وهو مقتضى اآلية -اهللا عنهم 
لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة؛ يعين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان : وقال ابن عباس. ميني يكفرها

فكفر } ْيمَانِكُْمقَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم َتِحلَّةَ أَ -إىل قوله تعاىل  -ِلمَ ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك {: حرم جاريته فقال اهللا تعاىل
  .خرجه الدارقطين. عن ميينه وصري احلرام ميينا

أهنا جتب فيها كفارة وليست بيمني؛ قاله ابن مسعود وابن عباس أيضا يف إحدى روايتيه، والشافعي يف أحد : ثالثها
  .واآلية ترده على ما يأيت. قوليه، ويف هذا القول نظر

  .قال عثمان وأمحد بن حنبل وإسحاقهي ظهار؛ ففيها كفارة الظهار، : ورابعها
وإن نوى حترمي عينها عليه بغري . أنه إن نوى الظهار وهو ينوي أهنا حمرمة كتحرمي ظهر أمه كان ظهارا: وخامسها

  .وإن مل ينو شيئا فعليه كفارة ميني، قاله الشافعي. طالق حترميا مطلقا وجبت كفارة ميني
  .اخلطاب والزهري وعبدالعزيز بن أيب سلمة وابن املاجشونأهنا طلقة رجعية، قاله عمر بن : وسادسها
  .ورواه ابن خويز منداد عن مالك. أهنا طلقة بائنة، قاله محاد بن أيب سليمان وزيد بن ثابت: وسابعها
  .أهنا ثالت تطليقات، قال علي بن أيب طالب وزيد بن ثابت أيضا وأبو هريرة: وثامنها 
وهو مشهور . ث، وينوي يف غري املدخول هبا، قاله احلسن وعلي بن زيد واحلكمهي يف املدخول هبا ثال: وتاسعها 

  .مذهب مالك
  .هي ثالث؛ وال ينوي حبال وال يف حمل وإن مل يدخل؛ قاله عبدامللك يف املبسوط، وبه قال ابن أيب ليلى: وعاشرها

  .أبو مصعب وحممد بن عبداحلكم هي يف اليت مل يدخل هبا واحدة، ويف اليت دخل هبا ثالث؛ قاله: وحادي عشرها
فإن . فإن نوى الطالق فواحدة بائنة إال أن ينوي ثالثا. أنه إن نوى الطالق أو الظهار كان ما نوى: وثاين عشرها

ومبثله قال . فإن مل ينو شيئا كانت ميينا وكان الرجل موليا من امرأته؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه. نوى ثنتني فواحدة
  .إذا نوى اثنتني ألزمناه: لزفر؛ إال أنه قا
  .أنه ال تنفعه نية الظهار وإمنا يكون طالقا؛ قاله ابن القاسم: وثالث عشرها
  .يكون طالقا؛ فإن أرجتعها مل جيز له وطؤها حىت يكفر كفارة الظهار: قال حيىي بن عمر: ورابع عشرها

وهو قول الشافعي رضي اهللا . رجعية وإن نوى واحدة فهي. إن نوى الطالق فما أراد من أعداده: وخامس عشرها
  .وروي مثله عن أيب بكر وعمر وغريهم من الصحابة والتابعني. عنه

وإن مل ينو شيئا فال شيء . وإن نوى ميينا فهي ميني. إن نوى ثالثا فثالثا، وإن واحدة فواحدة: وسادس عشرها 
  .إن مل ينو شيئا فهي واحدة: االومبثله قال األوزاعي وأبو ثور؛ إال أهنما ق. وهو قول سفيان. عليه

. وإن مل ينو شيئا مل يكن شيء؛ قال ابن العريب. له نيته وال يكون أقل من واحدة؛ قاله ابن شهاب: وسابع عشرها



  :ورأيت لسعيد بن جبري وهو
  .ولست أعلم هلا وجها وال يبعد يف املقاالت عندي. أن عليه عتق رقبة وإن مل جيعلها ظهارا: والثامن عشر

حدثنا احلسني بن إمساعيل قال حدثنا حممد بن منصور قال : قد ذكره الدارقطين يف سننه عن ابن عباس فقال: قلت
  حدثنا سفيان الثوري عن سامل األفطس: حدثنا روح قال

ليست عليك ! كذبت: فقال. إين جعلت امرأيت علي حراما: عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال
وقد قال مجاعة من أهل . عتق رقبة: عليك أغلظ الكفارات} َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك{تال حبرام؛ مث 
إنه ملا نزلت هذه اآلية كفر عن ميينه بعتق رقبة، وعاد إىل مارية صلى اهللا عليه وسلم؛ قاله زيد بن أسلم : التفسري
  .وغريه
سبب االختالف يف هذا الباب أنه ليس يف كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال علماؤنا -اخلامسة

: فمن متسك بالرباءة األصلية فقال. وسلم نص وال ظاهر صحيح يعتمد عليه يف هذه املسألة، فتجاذهبا العلماء لذلك
جتب فيها كفارة وليست : وأما من قال. ينامساها اهللا مي: وأما من قال إهنا ميني؛ فقال. ال حكم، فال يلزم هبا شيء
أن معىن : والثاين. أنه ظن أن اهللا تعاىل أوجب الكفارة فيها وإن مل تكن ميينا: أحدمها: بيمني؛ فبناه على أحد أمرين

إهنا طلقة رجعية؛ فإنه محل اللفظ على أقل وجوهه، : وأما من قال. اليمني عنده التحرمي، فوقعت الكفارة على املعىن
وكذلك . إن الرجعية حمرمة الوطء: وهذا يلزم مالكا، لقوله. والرجعية حمرمة الوطء كذلك؛ فيحمل اللفظ عليه

إنه ظهار، فألنه أقل درجات : وأما من قال. إهنا ثالث، فحمله على أكرب معناه وهو الطالق الثالث: وجه من قال
قة بائنة، فعول على أن الطالق الرجعي ال حيرم املطلقة، إنه طل: وأما من قال. التحرمي، فإنه حترمي ال يرفع النكاح

وأما قول حيىي بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طالقا، فلما ارجتعها احتاط بأن يلزمه . وأن الطالق البائن حيرمها
، فال وهذا ال يصح، ألنه مجع بني املتضادين، فإنه ال جيتمع ظهار وطالق يف معىن لفظ واحد: "ابن العريب. الكفارة

إنه ينوى يف اليت مل يدخل هبا، فألن الواحدة تبينها : وأما من قال. وجه لالحتياط فيما ال يصح اجتماعه يف الدليل
إن الواحدة تكفي قبل الدخول يف التحرمي باإلمجاع، : وكذلك قال من مل حيكم باعتبار نيته. وحترمها شرعا إمجاعا

إنه ثالث فيهما، فألنه أخذ باحلكم األعظم، فإنه لو صرح بالثالث : قالوأما من . فيكفي أخذا باألقل املتفق عليه
  لنفذت يف اليت مل يدخل هبا

وأما . وهذا كله يف الزوجة. واهللا أعلم". ومن الواجب أن يكون املعىن مثله وهو التحرمي. نفوذها يف اليت دخل هبا
وذهب عامة العلماء إىل أن عليه كفارة . ند مالكيف األمة فال يلزم فيها شيء من ذلك، إال أنه ينوي به العتق ع

كذلك إذا . والصحيح أهنا طلقة واحدة، ألنه لو ذكر الطالق لكان أقله وهو الواحدة إال أن يعدده. ابن العريب. ميني
  .ذكر التحرمي يكون أقله إال أن يقيده باألكثر، مثل أن يقول أنت علي حرام إال بعد زوج، فهذا نص على املراد

أكثر املفسرين على أن اآلية نزلت يف حفصة ملا خال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيتها جباريته؛ ذكره : تقل
ال حيرم عليك ما حرمته على نفسك ولكن عليك كفارة ميني، وإن كان يف حترمي : وعلى هذا فكأنه قال. الثعليب

وهذا . ن ضممت إىل التحرمي ميينا فكفر عن اليمنيمل حيرم عليك ما حرمته، ولك: فكأنه قال. العسل واجلارية أيضا
وذكر البخاري معناه يف قصة العسل . صحيح، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم حرم مث حلف، كما ذكره الدارقطين

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشرب عند زينب بنت جحش عسال : عن عبيد بن عمري عن عائشة قالت
: قال! أكلت مغافري؟ إين ألجد منك ريح مغافري: أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل وميكث عندها، فتواطأت



ولن : "فيعين بقوله. يبتغي مرضات أزواجه". ال ولكن شربت عسال ولن أعود له وقد حلفت ال ختربي بذلك أحدا"
ليه عند ذلك معاتبته على ذلك، أي باهللا، بدليل أن اهللا تعاىل أنزل ع" حلفت: "وبقوله. أعود له على جهة التحرمي

لن أعود : "يعين العسل احملرم بقوله} َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك{: وحوالته على كفارة اليمني بقوله تعاىل
غفور ملا أوجب املعاتبة، رحيم } َواللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم{. أي تفعل ذلك طلبا لرضاهن} َتْبتَِغي مَْرَضاَت أَْزوَاجَِك{". له

والصحيح أنه معاتبة على ترك األوىل، وأنه مل تكن له . إن ذلك كان ذنبا من الصغائر: وقد قيل. برفع املؤاخذة
  .صغرية وال كبرية

  }َحكِيُمقَْد فََرَض اللَُّه لَكُمْ َتِحلَّةَ أَْيَمانِكُْم وَاللَُّه َمْوالكُْم َوُهَو الَْعِليُم الْ{] ٢: [اآلية
  :فيه ثالث مسائل

أي إذا أحببتم استباحة احمللوف عليه، . حتليل اليمني كفارهتا} قَْد فََرَض اللَُّه لَكُمْ َتِحلَّةَ أَْيَمانِكُْم{: قوله تعاىل -األوىل
حرم شيئا من املأكول  ويتحصل من هذا أن من} فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعاُم َعَشَرِة َمَساكَِني{": املائدة"وهو قوله تعاىل يف سورة 

وأبو حنيفة يراه ميينا يف كل شيء، . واملشروب مل حيرم عليه عندنا، ألن الكفارة لليمني ال للتحرمي على ما بيناه
ويعترب االنتفاع املقصود فيما حيرمه، فإذا حرم طعاما فقد حلف على أكله، أو أمة فعلى وطئها، أو زوجة فعلى 

وكذلك إن نوى ثنتني أو . ية، وإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى الطالق فطالق بائناإليالء منها إذا مل يكن له ن
كل : وإن قال. وال يدين يف القضاء بإبطال اإليالء. نويت الكذب دين فيما بينه وبني اهللا تعاىل: وإن قال. ثالثا

لشافعي ميينا ولكن سببا يف وال يراه ا. حالل عليه حرام؛ فعلى الطعام والشراب إذا مل ينو، وإال فعلى ما نوى
فإن حلف إال يأكله حنث ويرب . وإن نوى الطالق فهو رجعي عنده، على ما تقدم بيانه. الكفارة يف النساء وحدهن

  .بالكفارة
إذا حرم الرجل عليه : فإن حرم أمته أو زوجته فكفارة ميني، كما يف صحيح مسلم عن ابن عباس قال -الثانية

  .لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة: وقال. اامرأته، فهي ميني يكفره
مل يكفر، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد : وعن احلسن. إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كفر عن ميينه: قيل -الثالثة

بذلك  واألول أصح، وأن املراد. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكفارة اليمني يف هذه السورة إمنا أمر هبا األمة
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

وعن مقاتل أن رسول . وقد قدمنا عن زيد بن أسلم أنه عليه السالم كفر بعتق رقبة. مث إن األمة تقتدي به يف ذلك
أي قد فرض اهللا لكم حتليل ملك اليمني، فبني : وقيل. واهللا أعلم. اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعتق رقبة يف حترمي مارية

أي حلل لكم . أي فيما شرعه له يف النساء احمللالت} َما كَانَ َعلَى النَّبِيِّ ِمْن حََرجٍ ِفيَما فََرَض اللَُّه لَُه{: ىليف قوله تعا
حتلة اليمني االستثناء، أي فرض اهللا لكم : وقيل. ملك األميان، فلم حترم مارية على نفسك مع حتليل اهللا إياها لك

وعند املعظم ال جيوز إال . عند قوم جيوز االستثناء من األميان مىت شاء وإن حتلل مدةمث . االستثناء املخرج عن اليمني
وتفعلة . وحتلة اليمني حتليلها بالكفارة، واألصل حتللة، فأدغمت. استثن بعد هذا فيما حتلف عليه: متصال، فكأنه قال

التحلة : وقيل. قد والكفارة حلفكأن اليمني ع. فالتحلة حتليل اليمني. من مصادر فعل؛ كالتسمية والتوصية
وليكم } َواللَُّه َمْوالكُْم{. الكفارة؛ أي إهنا حتل للجالف ما حرم على نفسه؛ أي إذا كفر صار كمن مل حيلف

وناصركم بإزالة احلظر فيما حترمونه على أنفسكم، وبالترخيص لكم يف حتليل أميانكم بالكفارة، وبالثواب على ما 
  .خترجونه يف الكفارة



َضُه َوأَعَْرَض َعْن َبْعضٍ وَإِذْ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى َبْعضِ أَزَْواجِِه َحدِيثاً فَلَمَّا َنبَّأَْت بِِه وَأَظَْهَرهُ اللَُّه َعلَْيِه َعرََّف َبْع{] ٣: [يةاآل
  }فَلَمَّا َنبَّأََها بِِه قَالَْت َمْن أَنَْبأََك َهذَا قَالَ َنبَّأَنِيَ الَْعِليمُ الَْخبُِري

يعين حترمي مارية " أي واذكر إذ أسر النيب إىل حفصة حديثا} َوإِذْ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَْعضِ أَزَْواجِهِ َحِديثاً{: قوله تعاىل
أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفيت على أميت من بعدي؛ : وقال الكليب. على نفسه واستكتامه إياها ذلك

روي الدارقطين يف سننه عن الكليب عن أيب . أسر أمر اخلالفة بعده إىل حفصة فذكرته حفصة :قال. وقال ابن عباس
  َوإِذْ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى َبْعضِ{: صاحل عن ابن عباس يف قوله تعاىل

وقال " ةال ختربي عائش: "اطلعت حفصة على النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أم إبراهيم فقال: قال} أَزَْواجِِه َحِديثاً
فانطلقت حفصة فأخربت عائشة فأظهره اهللا : قال" إن أباك وأباها سيملكان أو سيليان بعدي فال ختربي عائشة"هلا 

كره رسول اهللا صلى ". إن أباك وأباها يكونان بعدي: "قال أعرض عن قوله. عليه، فعرف بعضه وأعرض عن بعض
أي أخربت به عائشة ملصافاة كانت بينهما، وكانتا } بَّأَْت بِِهفَلَمَّا َن{. اهللا عليه وسلم أن ينشر ذلك يف الناس

وقرأ . أي أطلعه اهللا على أهنا قد نبأت به} َوأَظَْهَرُه اللَُّه َعلَْيِه{. متظاهرتني على نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم
عرف حفصة بعض ما } ْن َبْعضٍ َعرََّف بَْعَضُه َوأَعَْرَض َع{. أنبأ ونبأ: ومها لغتان" فلما أنبأت"طلحة بن مصرف 

ما : وقال احلسن. أوحي إليه من أهنا أخربت عائشة مبا هناها عن أن ختربها، وأعرض عن بعض تكرما؛ قاله السدي
يعين أخربها ببعض ما قالت : وقال مقاتل. }َعرََّف بَْعَضُه َوأَعَْرَض َعْن َبْعضٍ{استقصى كرمي قط، قال اهللا تعاىل 

وقراءة . إن أبا بكر وعمر سيملكان بعده: ث أم ولده ومل خيربها ببعض وهو قول حفصة لعائشةلعائشة، وهو حدي
} َوأَعَْرَض َعْن َبْعضٍ{ : واختاره أبو عبيد وأبو حامت، يدل عليه قوله تعاىل. مشددا، ومعناه ما ذكرناه" عرف"العامة 

قرأ علي وطلحة بن مصرف وأبو عبدالرمحن و. ولو كانت خمففة لقال يف ضده وأنكر بعضا. أي مل يعرفها إياه
كان أبو عبدالرمحن : قال عطاء. خمففة" عرف"السلمي واحلسن وقتادة والكليب والكسائي واألعمش عن أيب بكر 

" عرف بعضه: "وتأويل قوله عز وجل: قال الفراء. مشددة حصبه باحلجارة" عرف"السلمي إذا قرأ عليه الرجل 
. ألعرفن لك ما فعلت، أي ألجازينك عليه: ى عليه؛ وهو كقولك ملن أساء إليكبالتخفيف، أي غضب فيه وجاز

لو كان يف آل اخلطاب خري ملا كان رسول : فقال عمر. وجازاها النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن طلقها طلقة واحدة
عليه وسلم نساءه  واعتزل النيب صلى اهللا. فأمره جربيل مبراجعتها وشفع فيها. اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلقك

هم بطالقها حىت قال له : وقيل. شهرا، وقعد يف مشربة مارية أم إبراهيم حىت نزلت آية التحرمي على ما تقدم
  ال تطلقها فإهنا صوامة: "جربيل

ْت َمْن أَْنَبأَكَ قَالَ{. أي أخرب حفصة مبا أظهره اهللا عليه} فَلَمَّا َنبَّأََها بِِه{. فلم يطلقها" قوامة وإهنا من نسائك يف اجلنة
أي الذي ال خيفى عليه } َنبَّأَنِيَ الَْعِليمُ الَْخبُِري{: فظنت أن عائشة أخربته، فقال عليه السالم. يا رسول اهللا عين} َهذَا
الثاين تعدى إىل مفعول واحد، ألن نبأ " نبأ"األول تعدى إىل مفعول، و" نبأ"و". أنبأ"سد مسد مفعويل " هذا"و. شيء

مل يدخال على املبتدأ واخلرب جاز أن يكتفى فيهما مبفعول واحد ومبفعولني، فإذا دخال على االبتداء واخلرب  وأنبأ إذا
ومل جيز االقتصار على االثنني دون الثالث، ألن الثالث هو خرب املبتدأ يف . تعدى كل واحد منهما إىل ثالثة مفعولني

  .دون اخلرباألصل فال يقتصر دونه، كما ال يقتصر على املبتدأ 
َصاِلُح الُْمْؤِمنَِني إِنْ َتُتوَبا إِلَى اللَِّه فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما َوإِنْ َتظَاهََرا َعلَْيِه فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْوالُه َوجِْبرِيلُ َو{] ٤: [اآلية

  }َوالَْمالِئكَةُ َبْعَد ذَِلَك ظَهٌِري



 حفصة وعائشة، حثهما على التوبة على ما كان منهما من امليل إىل خالف حمبة يعين} إِنْ َتتُوَبا إِلَى اللَِّه{: قوله تعاىل
وهو أهنما أحبتا ما كره النيب . أي زاغت ومالت عن احلق} فَقَْد صََغْت قُلُوُبكَُما{. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: قال ابن زيد. لعسل والنساءصلى اهللا عليه وسلم من اجتناب جاريته واجتناب العسل، وكان عليه السالم حيب ا
فقد : وقيل. مالت قلوهبما بأن سرمها أن حيتبس عن أم ولده، فسرمها ما كرهه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فقد صغى قلباكما، ومن شأن العرب إذا ذكروا : ومل يقل} فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما{: وقال. مالت قلوبكما إىل التوابة
} فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهمَا{: يف قوله تعاىل" املائدة"وقد مضى هذا املعىن يف . عومها، ألنه ال يشكلالشيئني، من اثنني مج

  فَقَْد َصَغْت{: وليس قوله. كلما ثبتت اإلضافة فيه مع التثنية فلفظ اجلمع أليق به، ألنه أمكن وأخف: وقيل

أي إن تتوبا كان خريا . لشرط حمذوف للعلم بهجزاء للشرط، ألن هذا الصغو كان سابقا، فجواب ا} قُلُوُبكَُما
  .لكما، إذ قد صغت قلوبكما

ويف صحيح . أي تتظاهرا وتتعاونا على النيب صلى اهللا عليه وسلم باملعصية واإليذاء} َوإِنْ َتظَاهََرا َعلَْيِه{: قوله تعاىل
ما أستطيع أن أسأله هيبة له، مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن اخلطاب عن آية ف: مسلم عن ابن عباس قال

حىت خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إىل األراك حلاجة له، فوقفت حىت فرع، مث 
تلك : يا أمري املؤمنني، من اللتان تظاهرتا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: سرت معه فقلت
فال : قال. إن كنت ألريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك واهللا: قال فقلت له. حفصة وعائشة

أي } فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْوالُه{. وذكر احلديث. تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلين عنه، فإن كنت أعلمه أخربتك
أبو بكر : قال عكرمة وسعيد بن جبري }َوجِبْرِيلُ َوصَاِلحُ الُْمْؤِمنَِني{. وليه وناصره، فال يضره ذلك التظاهر منهما

خيار : وقيل. صاحل املؤمنني علي رضي اهللا عنه: وقيل. وعمر، ألهنما أبوا عائشة وحفصة، وقد كانا عونا له عليهما
} ْؤِمنَِنيَصاِلُح الُْم{: وقيل. ، قاله الطربي}َوالَْعْصرِ إِنَّ الِْأْنَسانَ لَِفي ُخسْرٍ{: اسم جنس كقوله تعاىل: وصاحل. املؤمنني

هم أصحاب حممد صلى اهللا : السدي. هم املالئكة: وقال ابن زيد. هم األنبياء، قال العالء بن زيادة وقتادة وسفيان
فأضاف الصاحلني إىل املؤمنني، : ليس لفظ الواحد وإمنا هو صاحلو املؤمنني} صَاِلُح الُْمْؤِمنَِني{: وقيل. عليه وسلم

كما جاءت أشياء يف املصحف متنوع فيها حكم . لفظ الواحد واجلمع واحد فيهوكتب بغري واو على اللفظ ألن 
ملا اعتزل : حدثين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال: ويف صحيح مسلم عن ابن عباس قال.اللفظ دون وضع اخلط

ول اهللا صلى طلق رس: نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءه قال دخلت املسجد فإذا الناس ينكتون باحلصى ويقولون
  :فقال عمر -وذلك قبل أن يؤمرن باحلجاب  -اهللا عليه وسلم نساءه 

يا ابنة أيب بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول اهللا : فقلت ألعلمن ذلك اليوم، قال فدخلت على عائشة فقلت
ة بنت عمر قال فدخلت على حفص! عليك بعيبتك! مايل ومالك يا ابن اخلطاب: فقالت! صلى اهللا عليه وسلم

واهللا لقد علمت أن رسول اهللا ! يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقلت هلا
أين : فبكت أشد البكاء، فقلت هلا. صلى اهللا عليه وسلم ال حيبك، ولوال أنا لطلقك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فدخلت فإذا أنا برباح غالم رسول اهللا صلى اهللا .  خزانته يف املشربةهو يف: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالت
عليه وسلم قاعدا على أسكفة املشربة مدل رجليه على نقري من خشب، وهو جذع يرقى عليه رسول اهللا صلى اهللا 

إيل فلم يقل  يا رباح، استأذن يل عندك على رسول اهللا، فنظر رباح إىل الغرفة مث نظر: فناديت. عليه وسلم وينحدر
يا رباح، استأذن يل عندك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنظر رباح إىل الغرفة مث نظر إيل : مث قلت. شيئا



يا رباح، استأذن يل عندك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإين أظن أن : مث رفعت صويت فقلت. فلم يقل شيئا
جئت من أجل حفصة، واهللا لئن أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ظن أين 

بضرب عنقها ألضربن عنقها، ورفعت صويت فأومأ إيل أن ِاْرقَه؛ فدخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو 
ي يف مضطجع على حصري، فجلست فأدىن عليه إزاره وليس عليه غريه؛ وإذا احلصري قد أثر يف جنبه، فنظرت ببصر

خزانة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعري حنو الصاع، ومثلها قرظا يف ناحية الغرفة؛ وإذا أفيق 
؟ قلت يا نيب اهللا، ومايل ال أبكى وهذا احلصري قد "ما يبكيك يا ابن اخلطاب: "قال. فابتدرت عيناي -قال  -معلق 

وذاك قيصر وكسرى يف الثمار واألهنار وأنت رسول اهللا ! ال ما أرىأثر يف جنبك، وهذه خزانتك ال أرى فيها إ
  صلى اهللا عليه وسلم

: قال. بلى: قلت" يا ابن اخلطاب أال ترضى أن تكون لنا اآلخرة وهلم الدنيا: "فقال! وصفوته، وهذه خزانتك
شأن النساء؛ فإن  يا رسول اهللا، ما يشق عليك من: ودخلت عليه حني دخلت وأنا أرى يف وجهه الغضب، فقلت

وأمحد  -وقلما تكلمت . كنت طلقتهن فإن اهللا معك ومالئكته وجربيل وميكائيل، وأنا وأبو بكر واملؤمنون معك
َعَسى َربُُّه {: بكالم إال رجوت أن يكون اهللا عز وجل يصدق قويل الذي أقول ونزلت هذه اآلية، آية التخيري -اهللا 

َوإِنْ تَظَاَهَرا َعلَْيِه فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْوالُه َوجِْبرِيلُ َوَصاِلُح الُْمْؤِمنَِني َوالَْمالِئكَةُ {. }أَْزوَاجاً َخْيراً مِْنكُنَّ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُْبِدلَُه
  .}َبْعَد ذَِلَك ظَهٌِري

ا رسول ي: فقلت. وكانت عائشة بنت أيب بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
طلق رسول : يا رسول اهللا، إين دخلت املسجد واملسلمون ينكتون باحلصى يقولون: قلت". ال: "اهللا، أطلقتهن؟ قال

فلم أزل أحدثه حىت حتسر ". نعم إن شئت: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءه أفأنزل فأخربهم أنك مل تطلقهن؟ قال
مث نزل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ناس ثغراالغضب عن وجهه، وحىت كشر فضحك، وكان من أحسن ال

. ونزلت؛ فنزلت أتشبث باجلذع، ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأمنا ميشي على األرض ما ميسه بيده
فقمت على باب " إن الشهر يكون تسعا وعشرين: "قال. يا رسول اهللا، إمنا كنت يف الغرفة تسعا وعشرين: فقلت

َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر { : ونزلت هذه اآلية. مل يطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءه: لى صويتاملسجد فناديت بأع
فكنت } ِذيَن َيْستَْنبِطُوَنُه ِمنُْهْمِمَن اَألْمنِ أَوِ الَْخْوِف أَذَاُعوا بِِه َولَْو َردُّوُه إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوِلي اَألْمرِ ِمنُْهْم لََعِلَمُه الَّ

  .أنا استنبطت ذلك األمر؛ وأنزل اهللا آية التخيري
اهللا وليه : واملعىن" َمْوالُه " وجيوز أن يكون معطوفا على ". البقرة"فيه لغات تقدمت يف سورة } َوجِبْرِيلَ{: قوله تعاىل

" َوالَْمالِئكَةُ " مبتدأ " وصاحل املؤمنني"ويكون " َوجِبْرِيلَ " ويوقف على " َمْوالُه " وجربيل وليه؛ فال يوقف على 
  خربا؛" ظَهٌِري " و. معطوفا عليه

أبو : وقال عكرمة. عمر: وقال سعيد بن جبري. وصاحل املؤمنني أبو بكر؛ قاله املسيب بن شريك. وهو مبعىن اجلمع
َو َمْوالُه َوجِْبرِيلُ فَإِنَّ اللََّه ُه{: وروي شقيق عن عبداهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قول اهللا تعاىل. بكر وعمر

مسعت : عن أمساء بنت عميس قالت. هو علي: وقيل. إن صاحل املؤمنني أبو بكر وعمر: قال} َوَصاِلُح الُْمْؤِمنَِني
. وقيل غري هذا مما تقدم القول فيه". علي بن أيب طالب} َوصَاِلُح الُْمْؤِمنَِني{: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

فيوقف على هذا . وهو مبعىن اجلمع أيضا" ظَهٌِري " واخلرب . مبتدأ وما بعده معطوفا عليه" َوجِبْرِيلُ "  وجيوز أن يكون
" الُْمْؤِمنَِني " فيوقف على " َمْوالُه " معطوفا على } َوجِبْرِيلُ َوصَاِلُح الُْمْؤِمنَِني{وجيوز أن يكون ". َمْوالُه " على 



: وهو مبعىن ظهراء؛ كقوله تعاىل. أعوان" ظَهٌِري " ومعىن . ابتداء وخربا} ِلَك ظَهٌِري َوالَْمالِئكَةُ بَْعَد ذَ{ويكون 
} َوال َيسْأَلُ َحِميٌم حَِميماً ُيَبصَُّرونَُهْم{: قد جاء فعيل للكثرة كقوله تعاىل: وقال أبو علي} َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيقاً{

ويف . ي اله عليه وسلم يف النفقة، وهلذا آىل منهن شهرا واعتزهلنكان التظاهر منهما يف التحكم على النيب صل: وقيل
دخل أبو بكر يستأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجد الناس : صحيح مسلم عن جابر بن عبداهللا قال
ى اهللا فأذن أليب بكر فدخل، مث أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النيب صل: جلوسا ببابه مل يؤذن ألحد منهم، قال

: فقال ألقولن شيئا أضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فقال -قال  -عليه وسلم جالسا حوله نساؤه وامجا ساكتا 
يا رسول اهللا، لو رأيت بنت خارجة سألتين النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها؛ فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أبو بكر إىل عائشة جيأ عنقها، وقام عمر إىل حفصة جيأ  فقام". هن حويل كما ترى يسألنين النفقة: "وسلم وقال
واهللا ال نسأل رسول اهللا صلى : فقلن! تسألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما ليس عنده: عنقها؛ كالمها يقول

ا النَّبِيُّ قُلْ َيا أَيَُّه{: مث نزلت عليه هذه اآلية. مث اعتزهلن شهرا أو تسعا وعشرين. اهللا عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده
  ".األحزاب"وقد ذكراه يف سورة . احلديث} ِللُْمْحِسَناِت مِْنكُنَّ أَجْراً َعِظيماً -حىت بلغ  -َألزَْواجَِك 

اٍت َعابَِداتٍ َساِئحَاٍت َعَسى َربُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُْبِدلَُه أَْزوَاجاً َخْيراً مِْنكُنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَاِئَب{] ٥: [اآلية
  }ثَيِّبَاٍت َوأَْبكَاراً

مث . قد تقدم يف الصحيح أن هذه اآلية نزلت على لسان عمر رضي اهللا عنه} َعَسى َربُُّه إِنْ طَلَّقَكُنَّ{: قوله تعاىل
مل هو واجب ولكن اهللا عز وجل علقه بشرط وهو التطليق و: وقيل. يف القرآن واجب؛ إال هذا" عسى"كل : قيل

ألنكن لو كننت خريا منهن ما طلقكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال } أَنْ ُيْبِدلَُه أَْزوَاجاً َخيْراً ِمْنكُنَّ{. يطلقهن
هذا وعد من اهللا تعاىل لرسوله صلي اهللا عليه وسلم، لو طلقهن يف الدنيا أن يزوجه يف الدنيا : وقيل. معناه السدي

واهللا كان . والتبديل واإلبدال مبعىن، كالتنزيل واإلنزال. بالتشديد والتخفيف" بدلهأن ي"وقرئ . نساء خريا منهن
: وهو كقوله تعاىل. عاملا بأنه كان ال يطلقهن، ولكن أخرب عن قدرته، على أنه إن طلقهن أبدله خريا منهن ختويفا هلن

قدرة وختويف هلم، ال أن يف الوجود من هو خري من أصحاب وهو إخبار عن ال} َوإِنْ َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم{
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. معناه مسلمات ألمر اهللا تعاىل وأمر رسوله: وقيل. يعين خملصات، قاله سعيد بن جبري} ُمْسِلَماٍت{: قوله تعاىل
أي من } َتاِئَباٍت{. وقد تقدم. الطاعة: نوتوالق. مطيعات} قَانَِتاٍت{. مصدقات مبا أمرن به وهنني عنه} ُمْؤِمنَاٍت{

} عَابَِداٍت{. راجحات إىل أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تاركات حملاب أنفسهن: وقيل. ذنوهبن؛ قاله السدي
صائبات؛ قال ابن } سَاِئَحاٍت{. كل عبادة يف القرآن فهو التوحيد: وقال ابن عباس. أي كثريات العبادة هللا تعاىل

وليس يف أمة حممد : قال زيد. مهاجرات: وقال زيد بن أسلم وابنه عبدالرمحن وميان. واحلسن وابن جبريعباس 
  صلى اهللا عليه وسلم

مسي الصائم سائحا ألن السائح ال : وقال الفراء والقتيب وغريمها. والسياحة اجلوالن يف األرض. سياحة إال اهلجرة
وقد . ذاهبات يف طاعة اهللا عز وجل؛ من ساح املاء إذا ذهب: وقيل. زاد معه، وإمنا يأكل من حيث جيد الطعام

إمنا مسيت الثيب ثيبا ألهنا : وقيل. أي منهن ثيب ومنهن بكر} يَِّباٍت َوأَْبكَاراً{. واحلمد هللا" التوبة"مضى يف سورة 
وهذا أصح؛ ألنه ليس كل . األهنا ثابت إىل بيت أبويه: وقيل. راجعة إىل زوجها إن أقام معها، أو إىل غريه إن فارقها

أراد : وقال الكليب. وأما البكر فهي العذراء؛ مسيت بكرا ألهنا على أول حالتها اليت خلقت هبا. ثيب تعود إىل زوج



  .بالثيب مثل آسية امرأة فرعون، وبالبكر مثل مرمي بنة عمران
طلقهن يف الدنيا زوجه يف اآلخرة خريا إن التبديل وعد من اهللا لنبيه لو : وهذا إمنا ميشي على قول من قال: قلت
  .واهللا أعلم. منهن
ِغالظٌ ِشَداٌد ال  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنْفَُسكُْم َوأَْهلِيكُْم نَاراً َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ َعلَْيَها َمالِئكَةٌ{] ٦: [اآلية

  }َما ُيْؤَمُرونَ َيْعُصونَ اللََّه َما أََمَرُهْم َوَيفَْعلُونَ
معناه قوا أنفسكم، وأهلوكم فليقوا : قال الضحاك. فيه مسألة واحدة وهي األمر بوقاية اإلنسان نفسه وأهله النار

قوا أنفسكم وأمروا أهليكم بالذكر والدعاء حىت يقيهم اهللا : وروي علي بن أيب طلحة عن ابن عباس. أنفسهم نارا
وهو : ابن العريب. قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم: ة وجماهدوقال علي رضي اهللا عنه وقتاد. بكم

  :الصحيح، والفقه الذي يعطيه العطف الذي يقتضي التشريك بني املعطوف واملعطوف عليه يف معىن الفعل؛ كقوله
  علفتها تبنا وماء باردا

  :وكقوله
  متقلدا سيفا ورحما... ورأيت زوجك يف الوغى 

ففي صحيح احلديث أن النيب صلى اهللا . ح نفسه بالطاعة، ويصلح أهله إصالح الراعي للرعيةفعلى الرجل أن يصل
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاإلمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل : "عليه وسلم قال

وقال بعض . وينهاهميأمرهم : وعن هذا عرب احلسن يف هذه اآلية بقوله". راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم
َوال َعلَى أَْنفُِسكُمْ {: كما دخل يف قوله تعاىل. دخل فيه األوالد؛ ألن الولد بعض منه} قُوا أَْنفَُسكُْم{: العلماء ملا قال

م، إىل فيعلمه احلالل واحلرام، وجينبه املعاصي واآلثا. فلم يفردوا بالذكر إفراد سائر القرابات} أَنْ َتأْكُلُوا ِمْن ُبيُوِتكُْم
". حق الولد على الوالد أن حيسن امسه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ: "وقال عليه السالم. غري ذلك من األحكام

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ". ما حنل والد ولدا أفضل من أدب حسن: "وقال عليه السالم
خرجه ". واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجعمروا أبناءكم بالصالة لسبع "النيب صلى اهللا عليه وسلم 

: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وخرج أيضا عن مسرة بن جندب قال. وهذا لفظ أيب داود. مجاعة من أهل احلديث
وكذلك خيرب أهله بوقت الصالة ". مروا الصيب بالصالة إذا بلغ سبع سنني فإذا بلغ عشر سنني فأضربوه عليها"

وقد روى مسلم أن النيب صلى اهللا .الصيام ووجوب الفطر إذا وجب؛ مستندا يف ذلك إىل رؤية اهلالل ووجوب
رحم اهللا : "وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال". قومي فأوتري يا عائشة: "عليه وسلم كان إذا أوتر يقول

اهللا امرأة قامت من الليل تصلى وأيقظت  رحم. امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ أهله فإن مل تقم رش وجهها باملاء
ويدخل ". أيقظوا صواحب احلجر: "ومنه قوله صلي اهللا عليه وسلم". زوجها فإذا مل يقم رشت على وجهه من املاء

وذكر القشريي أن عمر رضي اهللا عنه قال ملا نزلت هذه } َوَتَعاَوُنوا َعلَى الْبِرِّ وَالتَّقَْوى{: هذا يف عموم قوله تعاىل
  يا رسول: اآلية

  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن كَفَُروا ال َتعَْتِذرُوا الَْيْوَم إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ{] ٧: [اآلية
ُتْجَزْونَ  إِنََّما{. وهذا النهي لتحقيق اليأس. فإن عذركم ال ينفع} َيا أَيَُّها الَِّذيَن كَفَُروا ال َتْعَتِذُروا الَْيوَْم{: قوله تعاىل

  .وقد تقدم. }فََيوَْمِئٍذ ال َيْنفَُع الَِّذيَن ظَلَُموا َمْعِذَرُتُهْم َوال ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ{: ونظريه. يف الدنيا} َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ
نْ ُيكَفَِّر َعْنكُْم سَيِّئَاِتكُْم وَُيْدخِلَكُْم َجنَّاتٍ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا إِلَى اللَِّه َتْوَبةً َنصُوحاً َعَسى َربُّكُْم أَ{] ٨: [اآلية



ْيِديهِْم َوبِأَْيمَانِهِْم َيقُولُونَ َربََّنا َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها اَألنَْهاُر َيْوَم ال ُيخْزِي اللَُّه النَّبِيَّ وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ُنورُُهْم َيسَْعى َبْيَن أَ
  }ا َواغِْفْر لََنا إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌرأَْتِمْم لََنا نُوَرَن
  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوُبوا إِلَى اللَِّه تَْوَبةً َنصُوحاً{: قوله تعاىل
  :فيه مسألتان

يان يف كل األحوال وكل أمر بالتوبة وهي فرض على األع} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا إِلَى اللَِّه{: قوله تعاىل -األوىل
اختلفت عبارة العلماء وأرباب القلوب } َتْوَبةً َنصُوحاً{. وغريها" النساء"وقد تقدم بياهنا والقول فيها يف . األزمان

هي اليت ال عودة بعدها كما ال يعود اللنب إىل الضرع؛ وروي : يف التوبة النصوح على ثالثة وعشرين قوال؛ فقيل
. ورفعه معاذ إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم. يب بن كعب ومعاذ بن جبل رضي اهللا عنهمعن عمر وابن مسعود وأ

النصوح أن : وقال احلسن. نصح أي أخلص له القول: وقيل اخلالصة؛ يقال. النصوح الصادقة الناصحة: وقال قتادة
هي : وقيل. على وجل منها هي اليت ال يثق بقبوهلا ويكون: وقيل. يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره

  اليت ال حيتاج

التوبة النصوح الندم بالقلب، واالستغفار باللسان، واإلقالع عن الذنب، واالطمئنان : وقال الكليب. معها إىل توبة
خوف أال تقبل، : هي التوبة املقبولة؛ وال تقبل ما مل يكن فيها ثالثة شروط: وقال سعيد بن جبري. على أنه ال يعود

جيمعها أربعة : وقال القرظي. توبة تنصحون هبا أنفسكم: وقال سعيد بن املسيب. أن تقبل، وإدمان الطاعاتورجاء 
وقال سفيان . االستغفار باللسان، وإقالع باألبدان، وإضمار ترك العود باجلنان، ومهاجرة سيء اخلالن: أشياء
هو أن يكون الذنب بني : وقال الفضيل بن عياض. بةالقلة والعلة والذلة والغر: عالمة التوبة النصوح أربعة: الثوري

أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه احلياء من اهللا أمام عينك : وحنوه عن ابن السماك. عينيه، فال يزال كأنه ينظر إليه
هو أن تضيق عليك األرض مبا رحبت، وتضيق عليك نفسك؛ كالثالثة : وقال أبو بكر الوراق. وتستعد ملنتظرك

هي توبة ال لفقد عوض؛ ألن من أذنب يف الدنيا لرفاهية نفسه مث تاب طلبا : وقال أبو بكر الواسطي. فواالذين خل
التوبة النصوح هي رد املظامل، : وقال أبو بكر الدقاق املصري. لرفاهيتها يف اآلخرة؛ فتوبته على حفظ نفسه ال هللا

هللا وجها بال قفا، كما كنت له عند املعصية قفا بال هو أن تكون : وقال رومي. واستحالل اخلصوم، وإدمان الطاعات
هو أن يكثر : وقال شقيق. قلة الكالم، وقلة الطعام، وقلة املنام: عالمة التوبة النصوح ثالث: وقال ذو النون. وجه

ال تصلح التوبة : وقال سري السقطي. صاحبها لنفسه املالمة، وال ينفك من الندامة؛ لينجو من آفاهتا بالسالمة
التوبة : وقال اجلنيد. النصوح إال بنصيحة النفس واملؤمنني؛ ألن من صحب توبته أحب أن يكون الناس مثله

. النصوح هو أن ينسى الذنب فال يذكره أبدا؛ ألن من صحت توبته صار حمبا هللا، ومن أحب اهللا نسي ما دون اهللا
  هو أن يكون: وقال ذو األذنني

خمالفة اهلوى، وكثرة البكاء، : عالمتها ثالث: وقال فتح املوصلي. اصي مجوحلصاحبها دمع مسفوح، وقلب عن املع
هي التوبة ألهل السنة واجلماعة؛ ألن املبتدع ال توبة له؛ : وقال سهل بن عبداهللا التستري. ومكابدة اجلوع والظمأ

سب الرجل من حب: وعن حذيفة". حجب اهللا على كل صاحب بدعة أن يتوب: "بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم
هذا عسل ناصح إذا خلص من : وأصل التوبة النصوح من اخللوص؛ يقال.الشر أن يتوب من الذنب مث يعود فيه

ألهنا توبة قد أحكمت : أحدمها: ويف أخذها منها وجهان. هي مأخوذة من النصاحة وهي اخلياطة: وقيل. الشمع
ألهنا قد مجعت بينه وبني أولياء اهللا وألصقته هبم؛ : والثاين .طاعته وأوثقتها كما حيكم اخلياط الثوب خبياطته ويوثقه



بفتح النون، على نعت التوبة، مثل امرأة " نصوحا"وقراءة العامة . كما جيمع اخلياط الثوب ويلصق بعضه ببعض
وبة ت: وقرأ احلسن وخارجة وأبو بكر عن عاصم بالضم؛ وتأويله على هذه القراءة. صبور، أي توبة بالغة يف النصح

. نصح نصاحة ونصوحا: ، مجع نصح، وإن يكون مصدرا، يقال"نصوحا"جيوز أن يكون : وقيل. نصح ألنفسكم
نصحت نصحا : أراد توبة ذات نصح، يقال: وقال املربد. وقد يتفق فعالة وفعول يف املصادر، حنو الذهاب والذهوب

  .ونصاحة ونصوحا
الذنب الذي تكون منه التوبة ال خيلو، إما أن : قال العلماء. منها يف األشياء اليت يتاب منها وكيف التوبة -الثانية

فإن كان حقا هللا كترك صالة فإن التوبة ال تصح منه حىت ينضم إىل الندم قضاء ما فات . يكون حقا هللا أو لآلدميني
القصاص إن وإن كان ذلك قتل نفس بغري حق فأن ميكن من . وهكذا إن كان ترك صوم أو تفريطا يف الزكاة. منها

فإن عفي عنه كفاه . وإن كان قذفا يوجب احلد فيبذل ظهره للجلد إن كان مطلوبا به. كان عليه وكان مطلوبا به
وكذلك إن عفي عنه يف القتل مبال فعليه أن يؤديه إن كان واجدا له، قال . الندم والعزم على ترك العود باإلخالص

وإن كان ذلك حدا من حدود اهللا } ِه َشْيٌء فَاتِّبَاٌع بِالَْمْعُروِف وَأََداٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍنفََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخي{: اهللا تعاىل
  كائنا ما كان فإنه

وقد نص اهللا تعاىل على سقوط احلد عن احملاربني إذا تابوا قبل . إذا تاب إىل اهللا تعاىل بالندم الصحيح سقط عنه
وكذلك . ال تسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم؛ حسب ما تقدم بيانه ويف ذلك دليل على أهنا. القدرة عليهم

وإن . الشراب والسراق والزناة إذا أصلحوا وتابوا وعرف ذلك منهم، مث رفعوا إىل اإلمام فال ينبغي له أن حيدهم
فإن كان الذنب من . لشافعيهذا مذهب ا. تبنا، مل يتركوا، وهم يف هذه احلالة كاحملاربني إذا غلبوا: رفعوا إليه فقالوا

إن كان قادرا عليه، فإن مل  -عينا كان أو غريه  -مظامل العباد فال تصح التوبة منه إال برده إىل صاحبه واخلروج عنه 
وإن كان أضر بواحد من املسلمني وذلك الواحد ال . يكن قادرا فالعزم أن يؤديه إذا قدر يف أعجل وقت وأسرعه

أين أتى، فإنه يزيل ذلك الضرر عنه، مث يسأله أن يعفو عنه ويستغفر له، فإذا عفا عنه فقد يشعر به أو ال يدري من 
فذلك  -عرفه بعينه أو مل يعرفه  -وإن أرسل من يسأل ذلك له، فعفا ذلك املظلوم عن ظامله . سقط الذنب عنه

حق، أو ضربه بسوط فآمله، وإن أساء رجل إىل رجل بأن فزعه بغري حق، أو غمه أو لطمه، أو صفعه بغري . صحيح
مث جاءه مستعفيا نادما على ما كان منه، عازما على أال يعود، فلم يزل يتذلل له حىت طابت نفسه فعفا عنه، سقط 

  .وهكذا إن كان شانه بشتم ال حد فيه. عنه ذلك الذنب
التائب : "وهو معىن قوله عليه السالم. ن اهللا واجبةم" َعَسى " } َعَسى َربُّكُْم أَنْ ُيكَفَِّر َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم{: قوله تعاىل

  .يف موضع رفع اسم عسى" أن"و". من الذنب كمن ال ذنب له
جمزوما عطفا على حمل عسى أن } وَُيْدِخلَكُْم{ وقرأ ابن أيب عبلة . }يكفر{معطوف على } وَُيْدِخلَكُْم{ : قوله تعاىل

} َيْوَم ال ُيْخزِي اللَُّه النَّبِيَّ{. خلكم جنات جتري من حتتها األهنارتوبوا يوجب تكفري سيئاتكم ويد: كأنه قيل. يكفر
هنا يعذب، أي ال يعذبه وال يعذب الذين آمنوا " ُيخْزِي " ومعىن . أو فعل مضمر" ُيْدِخلَكُْم": "َيْوَم " العامل يف 

  .معه

َيقُولُونَ رَبََّنا أَتِْمْم لََنا ُنوَرَنا َواغِْفْر لََنا إِنََّك َعلَى {". احلديد"ورة تقدم يف س" } نُوُرُهْم َيْسَعى َبْيَن أَْيدِيهِْم َوبِأَْيَمانِهِْم{
هذا دعاء املؤمنني حني أطفأ اهللا نور املنافقني؛ حسب ما تقدم بيانه : قال ابن عباس وجماهد وغريمها} كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

  ".احلديد"يف سورة 



  }َجاِهدِ الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم َوَمأَْواُهْم جََهنَُّم وَبِئَْس الَْمصُِري َيا أَيَُّها النَّبِيُّ{] ٩: [اآلية
  }َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالْمَُناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم{: قوله تعاىل

. جياهد الكفار بالسيف واملواعظ احلسنة والدعاء إىل اهللافأمره أن . وهو التشديد يف دين اهللا: فيه مسألة واحدة 
. واملنافقني بالغلظة وإقامة احلجة؛ وأن يعرفهم أحواهلم يف اآلخرة، وأهنم ال نور هلم جيوزون به الصراط مع املؤمنني

قام وكانت احلدود ت. أي جاهدهم بإقامة احلدود عليهم؛ فإهنم كانوا يرتكبون موجبات احلدود: وقال احلسن
  .أي املرجع} َوبِئَْس الَْمصُِري{. يرجع إىل الصنفني} َوَمأَْواُهمْ َجهَنَُّم{. عليهم
َحْينِ ضََرَب اللَُّه مَثَالً ِللَِّذيَن كَفَُروا امَْرأََت نُوحٍ َوامَْرأَتَ لُوٍط كَاَنَتا َتْحَت َعْبَدْينِ ِمْن ِعَباِدَنا َصاِل{] ١٠: [اآلية

  }ُيْغنَِيا َعْنُهَما ِمَن اللَِّه شَْيئاً َوِقيلَ اْدُخال النَّاَر َمَع الدَّاِخِلَنيفََخانََتاُهَما فَلَْم 
وكان . ضرب اهللا تعاىل هذا املثل تنبيها على أنه ال يغين أحد يف اآلخرة عن قريب وال نسيب إذا فرق بينهما الدين

إن جربيل نزل : اك عن عائشة رضي اهللا عنهاوقال الضح. اسم امرأة نوح واهلة، واسم امرأة لوط والعة؛ قاله مقاتل
  :قال عكرمة} فََخاَنَتاُهَما{. على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه أن اسم امرأة نوح واغلة واسم امرأة لوط واهلة

كانت امرأة : وقال سليمان بن رقية عن ابن عباس. بالكفر: وقال سليمان بن رقية والضحاك. بالكفر: والضحاك
وهذا إمجاع من . ما بغت امرأة نيب قط: وعنه. وكانت امرأة لوط خترب بأضيافه. للناس إنه جمنون نوح تقول

خيانتهما : وقيل. كانتا منافقتني: وقيل. إمنا كانت خيانتهما يف الدين وكانتا مشركتني. املفسرين فيما ذكر القشريي
كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف : وقيل. الضحاك النميمة إذا أوحى اهللا إليهما شيئا أفشتاه إىل املشركني؛ قاله

أي مل } فَلَْم ُيغْنَِيا َعْنُهَما ِمَن اللَِّه َشيْئاً{. دخنت لتعلم قومها أنه قد نزل به ضيف؛ ملا كانوا عليه من إتيان الرجال
بيها بذلك على أن شيئا من عذاب اهللا؛ تن -ملا عصتا  -يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على اهللا تعاىل عن زوجتيهما 

إن حممدا صلي اهللا عليه وسلم يشفع لنا؛ : إن كفار مكة استهزؤوا وقالوا: ويقال. العذاب يدفع بالطاعة ال بالوسيلة
فبني اهللا تعاىل أن شفاعته ال تنفع كفار مكة وإن كانوا أقرباء، كما ال تنفع شفاعة نوح المرأته وشفاعة لوط 

يف اآلخرة؛ كما يقال لكفار مكة } َوِقيلَ اْدُخال النَّاَر َمَع الدَّاِخِلَني{: وقيل هلما. االمرأته، مع قرهبما هلما لكفرمه
على تقدير حذف املضاف؛ أي ضرب اهللا مثال " َمثَالً : " بدال من قوله" امرأة نوح"جيوز أن تكون : مث قيل. وغريهم

  .وجيوز أن يكونا مفعولني. مثل امرأة نوح
ي ِمْن اللَُّه مَثَالً ِللَِّذيَن آَمُنوا امَْرأََت ِفْرَعْونَ إِذْ قَالَْت َربِّ اْبنِ ِلي عِْنَدَك بَْيتاً ِفي الَْجنَِّة َوَنجِّنِ َوضََرَب{] ١١: [اآلية

ِه َوَنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني   }ِفْرَعْونَ َوَعَمِل
قوله : قال حيىي بن سالم. وامسها آسية بنت مزاحم} َرأََت ِفْرَعوْنََوضََرَب اللَُّه َمثَالً ِللَِّذيَن آَمُنوا اْم{: قوله تعاىل

مثل ضربه اهللا حيذر به عائشة وحفصة يف املخالفة حني تظاهرتا على رسول اهللا } َضَرَب اللَُّه َمثَالً ِللَِّذيَن كَفَُروا{
ا يف التمسك بالطاعة والثبات على صلى اهللا عليه وسلم، مث ضرب هلما مثال بامرأة فرعون ومرمي ابنة عمران؛ ترغيب

  .الدين

هذا حث للمؤمنني على الصرب يف الشدة؛ أي ال تكونوا يف الصرب عند الشدة أضعف من امرأة فرعون حني : وقيل
اطلع : قال أبو العالية. هي عمة موسى آمنت به: وقيل. وكانت آسية آمنت مبوسى. صربت على أذى فرعون

إهنا : فقال هلم. ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليها: على املأل فقال هلم فرعون على إميان امرأته فخرج
} َربِّ اْبنِ ِلي ِعْنَدَك َبيْتاً ِفي الَْجنَِّة{: فأوتد هلا أوتادا وشد يديها ورجليها فقالت. أقتلها: فقالوا له. تعبد ربا غريي



إنا نعذهبا ! أال تعجبون من جنوهنا: فقال فرعون .ووافق ذلك حضور فرعون، فضحكت حني رأت بيتها يف اجلنة
كانت تعذب بالشمس، فإذا : وقال سلمان الفارسي فيما روى عنه عثمان النهدي. وهي تضحك؛ فقبض روحها

مسر يديها ورجليها يف الشمس ووضع على ظهرها رحى؛ : وقيل. أذاها حر الشمس أظلتها املالئكة بأجنحتها
أريت بيتها يف اجلنة } َربِّ اْبنِ ِلي ِعْنَدَك َبيْتاً ِفي الَْجنَِّة{: ملا قالت: وقيل. هنا يف اجلنةحىت رأت مكا. فأطلعها اهللا

جناها اهللا أكرم جناة، فرفعها إىل اجلنة، فهي تأكل } وََنجِّنِي{: وملا قالت. إنه من درة؛ عن احلسن: وقيل. يبىن
وقال . من عمله من عذابه وظلمه ومشاتته: وقيل. عين بالعمل الكفرت} ِمْن ِفْرَعْونَ َوَعَمِلِه{ومعىن .وتشرب وتتنعم

: قال احلسن وابن كيسان. القبط: مقاتل. أهل مصر: قال الكليب} َوَنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني{. اجلماع: ابن عباس
  .جناها اهللا أكرم جناة، ورفعها إىل اجلنة؛ فهي فيها تأكل وتشرب

بِهِ ْرَيَم اْبَنَت ِعْمَرانَ الَِّتي أَْحصََنْت فَْرَجَها فَنَفَْخَنا ِفيِه ِمْن ُروحَِنا َوَصدَّقَْت بِكَِلَماتِ َربَِّها َوكُُتَوَم{] ١٢: [اآلية
  }َوكَاَنْت ِمَن الْقَانِتَِني

وضرب اهللا مثال : واملعىن. هو معطوف على امرأة فرعون: وقيل. أي واذكر مرمي} وََمرَْيَم ابَْنَت ِعْمَرانَ{: قوله تعاىل
إنه أراد : وقال املفسرون. أي عن الفواحش} الَِّتي أَْحَصَنْت فَْرَجهَا{. ملرمي ابنة عمران وصربها على أذى اليهود

. وجربيل عليه السالم إمنا نفخ يف جيبها ومل ينفخ يف فرجها} فَنَفَْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا{: بالفرج هنا اجليب ألنه قال
  وهي

وََما لََها ِمْن {: وكل خرق يف الثوب يسمى جيبا؛ ومنه قوله تعاىل". فَنَفَْخَنا ِفي جيبها ِمْن ُروِحَنا " ة أيب يف قراء
أرسلنا جربيل فنفخ يف جيبها } فََنفَْخَنا{ومعىن . وحيتمل أن تكون أحصنت فرجها ونفخ الروح يف جيبها. }فُُروجٍ

. بيانه مستوىف واحلمد هللا" النساء"وقد مضى يف آخر سورة . ح عيسىأي روحا من أرواحنا وهي رو} ِمْن ُروحَِنا{
. بالتخفيف} َوَصدَّقَْت{وقرأ محيد واألموي . بالتشديد} َوَصدَّقَْت{قراءة العامة } َوَصدَّقَْت بِكَِلَماِت َربِّهَا{
يعين بالكلمات عيسى وأنه نيب : قال مقاتلو. اآلية} إِنََّما أََنا َرسُولُ رَبِِّك{ : قول جربيل هلا} بِكَِلَماِت َربِّهَا{

وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم } بِكَِلَمِة َربَِّها َوكُتَابِِه{وقرأ احلسن وأبو العالية . وقد تقدم. وعيسى كلمة اهللا
راد به اجلنس؛ والكتاب ي. على التوحيد" َوكَتابِِه " والباقون . خمفف التاء" َوكُْتبِِه " وعن أيب رجاء . مجعا} َوكُُتبِِه{

من املصلني بني املغرب : وقيل. أي من املطيعني} َوكَاَنْت ِمَن الْقَانِتَِني{. فيكون يف معىن كل كتاب أنزل اهللا تعاىل
وجيوز أن يرجع هذا إىل أهل بيتها؛ فإهنم . وإمنا مل يقل من القانتات؛ ألنه أراد وكانت من القوم القانتني. والعشاء

: عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال خلدجية وهي جتود بنفسهاو. كانوا مطيعني هللا
أتكرهني ما قد نزل بك ولقد جعل اهللا يف الكره خريا فإذا قدمت على ضراتك فأقرئيهن مين السالم مرمي بنت "

بالرفاء والبنني يا : قالتف". عمران وآسية بنت مزاحم وكليمة أو قال حكيمة بنت عمران أخت موسى بن عمران
حسبك من نساء العاملني أربع مرمي بنة : "وروى قتادة عن أنس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. رسول اهللا

" آل عمران"وقد مضى يف ". عمران وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد وآسية امرأة فرعون بنت مزاحم
  .الكالم يف هذا مستوىف واحلمد هللا

  امللك سورة



  اجلميع وتسمى الواقية واملنجية وهي ثالثون آية. مكيةٌ يف قول
  مقدمة السورة

ضرب رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خباءه على قرب وهو ال : روى الترمذي عن ابن عباس قال
يا رسول اهللا، : ه وسلم فقالحىت ختمها، فأتى النيب صلى اهللا علي" امللك"حيسب أنه قرب، فإذا قرب إنسان يقرأ سورة 

حىت ختمها؟ فقال رسول اهللا " امللك"ضربت خبائي على قرب وأنا ال أحسب أنه قرب، فإذا قرب إنسان يقرأ سورة 
قال : وعنه قال. حديث حسن غريب: قال". هي املانعة هي املنجية تنجيه من عذاب القرب: "صلى اهللا عليه وسلم

وعن أيب . ذكره الثعليب" يف قلب كل مؤمن" تبارك الذي بيده امللك"وددت أن ": رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إن سورة من كتاب اهللا ما هي إال ثالثون آية شفعت لرجل حىت : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال

. حديث حسن: يهخرجه الترمذي مبعناه، وقال ف". تبارك"أخرجته من النار يوم القيامة وأدخلته اجلنة وهي سورة 
ليس لكم عليه سبيل، فإنه كان يقوم : إذا وضع امليت يف قربه فيؤتى من قبل رجليه، فيقال: وقال ابن مسعود

ليس لكم عليه سبيل، إنه كان يقرأ يب سورة : مث يؤتى من قبل رأسه، فيقول لسانه. على قدميه" امللك"بسوره 
وروي . من قرأها يف ليلة فقد أكثر وأطيب" امللك"يف التوراة سورة هي املانعة من عذاب اهللا، وهي : مث قال" امللك"

  .أن من قرأها كل ليلة مل يضره الفتان
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  }َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدهِ الُْملُْك َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر{] ١: [اآلية
فهو الدائم الذي ال أول لوجوده . وقيل دام. تقدس: قال احلسنو. تفاعل من الربكة وقد تقدم} َتبَاَرَك{: قوله تعاىل

  أي ملك السموات} الَِّذي بَِيِدِه الُْملُْك{. وال آخر لدوامه

بيده امللك يعز من يشاء ويذل من يشاء، وحييي ومييت، ويغين ويفقر، : وقال ابن عباس. واألرض يف الدنيا واآلخرة
َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء {. ملك النبوة اليت أعز هبا من اتبعه وذل هبا من خالفه له: وقال حممد بن إسحاق. ويعطي ومينع

  .من إنعام وانتقام} قَِديٌر
  }الَِّذي َخلََق الَْمْوَت َوالَْحيَاةَ ِلَيْبلَُوكُمْ أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً َوُهَو الَْعزِيُز الَْغفُوُر{] ٢: [اآلية

  :فيه مسألتان
املعىن خلقكم للموت واحلياة؛ يعين للموت يف الدنيا واحلياة : قيل} الَِّذي َخلََق الَْمْوَت َوالَْحيَاةَ{: اىلقوله تع -األويل

َيَهبُ ِلَمْن َيَشاُء {: يف اآلخرة وقدم الوت على احلياة؛ ألن املوت إىل القهر أقرب؛ كما قدم البنات على البنني فقال
: وقال قتادة. األشياء يف االبتداء كانت يف حكم املوت كالنطفة والتراب وحنوه قدمه ألنه أقدم؛ ألن: وقيل. }إِنَاثاً

إن اهللا تعاىل أذل بين آدم باملوت وجعل الدنيا دار حياة مث دار موت : "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
لوال ثالث ما طأطأ ابن : "م قالوعن أيب الدرداء أن النيب صلى اهللا عليه وسل". وجعل اآلخرة دار جزاء مث دار بقاء

  ".آدم رأسه الفقر واملرض واملوت وإنه مع ذلك لو ثاب
قدم املوت على احلياة، ألن أقوى الناس داعيا إىل العمل من نصب موته بني } الَْمْوَت وَالَْحَياةَ{ -املسألة الثانية

املوت ليس بعدم حمض وال فناء صرف، : ماءعينيه؛ فقدم ألنه فيما يرجع إىل الغرض املسوق له اآلية أهم قال العل
واحلياة عكس . وإمنا هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته، وحيلولة ببنهما، وتبدل حال وانتقال من دار إىل دار

أن املوت واحلياة جسمان، فجعل املوت يف هيئة كبش ال مير بشيء : وحكي عن ابن عباس والكليب ومقاتل. ذلك



وهي اليت كان جربيل واألنبياء عليهم السالم  - مات، وخلق احلياة على صورة فرس أنثى بلقاء وال جيد رحيه إال
  خطوهتا مد البصر، فوق احلمار ودون البغل، -يركبوهنا 
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

وهي اليت أخذ السامري من أثرها فألقاه على العجل . ال متر بشيء جيد رحيها إال حيي، وال تطأ على شيء إال حيي
  .واملاوردي معناه عن مقاتل والكليب. اسحكاه الثعليب والقشريي عن ابن عب. فحيي
مث } َولَوْ َتَرى إِذْ َيَتَوفَّى الَِّذيَن كَفَُروا الَْمالِئكَةُ{، }قُلْ َيَتَوفَّاكُْم َملَُك الْمَْوِت الَِّذي ُوكِّلَ بِكُْم{ويف التنزيل : قلت

وهو . فالوسائط مالئكة مكرمون صلوات اهللا عليهم. }ْوتَِهااللَُّه َيَتَوفَّى اَألنْفَُس ِحَني َم{: ، مث قال}َتَوفَّْتُه ُرُسلُنَا{
سبحانه املميت على احلقيقة، وإمنا ميثل املوت بالكبش يف اآلخرة ويذبح على الصراط؛ حسب ما ورد به اخلرب 

خلق املوت؛ : وعن مقاتل أيضا. واهللا أعلم. وما ذكر عن ابن عباس حيتاج إىل خرب صحيح يقطع العذر. الصحيح
  . النطفة والعلقة واملضغة، وخلق احلياة؛ يعين خلق إنسانا ونفخ فيه الروح فصار إنسانايعين
". الكهف"وتقدم الكالم فيه يف سورة } ِلَيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً{وهذا قول حسن؛ يدل عليه قوله تعاىل : قلت

أي أكثركم للموت ذكرا } َحيَاةَ ِلَيْبلَُوكُمْ أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالًالَِّذي َخلََق الَْمْوَت َوالْ{: وقال السدي يف قوله تعاىل
تََباَركَ الَِّذي بَِيِدِه الُْملْكُ {تال النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن عمر. وأحسن استعدادا، ومنه أشد خوفا وحذرا

} لَِيْبلَُوكُْم { معىن : وقيل". وأسرع يف طاعة اهللا أورع عن حمارم اهللا: "فقال} أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً -حىت بلغ  -
خلق اهللا املوت : وقيل. ليعاملكم معاملة املخترب؛ أي ليبلو العبد مبوت من يعز عليه ليبني صربه، وباحلياة ليبني شكره

وقال . ه الزجاجتتعلق خبلق احلياة ال خبلق املوت؛ ذكر" ليبلوكم"فالالم يف . للبعث واجلزاء، وخلق احلياة لالبتالء
بلوتكم : إضمار فعل؛ كما تقول" أَيِّ " ألن فيما بني البلوى و" أَيِّ " مل تقع البلوى على : الفراء والزجاج أيضا
رفع " ـأَيُّكُْم " فـ. أي سلهم مث انظر أيهم} َسلُْهْم أَيُُّهْم بِذَِلَك زَِعيٌم{: ومثله قوله تعاىل. ألنظر أيكم أطوع

يف أنتقامه ممن } َوُهَو الْعَزِيُز{. ليبلوكم فيعلم أو فينظر أيكم أحسن عمال: واملعىن. خربه" َسُن أَْح" باالبتداء و
  .ملن تاب} الَْغفُوُر{. عصاه

ِمْن  الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقاً َما َتَرى ِفي َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمْن َتفَاُوٍت فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ َتَرى{] ٣: [اآلية
  }فُطُورٍ

وامللتزق منها أطرافها؛ كذا روي عن ابن . أي بعضها فوق بعض} الَِّذي َخلََق َسْبعَ َسَماوَاٍت ِطَباقاً{: قوله تعاىل
مصدر مبعىن املطابقة؛ أي خلق سبع مسوات : وقيل. فهو وصف باملصدر} سَْبَع{ نعت لـ } ِطَباقاً {و . عباس

  .ألنه مفعول ثان} طَِباقاً{ نصب: وقال سيبويه. طوبقت طباقا أو على. وطبقها تطبيقا أو مطابقة
وقال أبان بن . مجع طبقة: وقيل. وطباق مجع طبق؛ مثل مجل ومجال. مبعىن جعل وصري} َخلََق { فيكون : قلت
وجيوز يف غري القرآن سبع مسوات . شره طباق، وخريه غري باق: مسعت بعض األعراب يذم رجال فقال: تغلب

} َما َتَرى ِفي َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمْن َتفَاُوٍت{. }َوَسْبَع ُسنُْبالٍت ُخضْرٍ{ونظريه . خلفض على النعت لسمواتطباق؛ با
" من تفاوت"الباقون . وهي قراءة ابن مسعود وأصحابه. بغري ألف مشددة" ِمْن َتفَُوٍت " قراءة محزة والكسائي 

ل والتحامل، والتظهر والتظاهر، وتصاغر وتصغر، وتضاعف ومها لغتان مثل التعاهد والتعهد، والتحم. بألف
أمثلي : "واحتج حبديث عبدالرمحن بن أيب بكر"ِمْن َتفَُوٍت " واختار أبو عبيد . وتضعف، وتباعد وتبعد؛ كله مبعىن



. أشبهيف اآلية " وتفاوت. "هبم: وهذا أمر مردود على أيب عبيد، ألن يتفوت يفتات: النحاس"! يتفوت عليه يف بناته
الَِّذي {: أال ترى أن قبله قوله تعاىل. تفاوت األمر إذا تباين وتباعد؛ أي فات بضعها بعضا: كما يقال تباين يقال

بل هي مستقيمة  -ما ترى يف خلق الرمحن من اعوجاج وال تناقض وال تباين : واملعىن. }َخلََق َسْبَع َسَماوَاٍت ِطَباقاً
املراد بذلك السموات خاصة؛ أي ما ترى يف خلق : وقيل. تلفت صوره وصفاتهوإن اخ -مستوية دالة على خالقها 

  وأصله من الفوت، وهو أن يفوت شيء شيئا فيقع اخللل لقلة استوائها؛. السموات من عيب

مث أمر بأن . تفوت الشيء أي فات: يقال: وقال أبو عبيدة. من تفرق: يدل عليه قول ابن عباس رضي اهللا عنه
أي أردد طرفك إىل } فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ َتَرى ِمْن فُطُورٍ{: فقال: ه ليعتربوا به فيتفكروا يف قدرتهينظروا يف خلق

} فَاْرجِعِ{: وإمنا قال. واملعىن متقارب. اجهد بالنظر إىل السماء: ويقال. قلب البصر يف السماء: ويقال. السماء
. واملعىن أنظر مث أرجع البصر هل ترى من فطور؛ قاله قتادة }ما َتَرى{: بالفاء وليس قبله فعل مذكور؛ ألنه قال

وأصله . من وهن: ابن عباس. من خروق: السدي. من خلل: وقال قتادة. الشقوق، عن جماهد والضحاك: والفطور
  :قال الشاعر. من التفطر واالنفطار وهو االنشقاق

  وزينها فما فيها فطور... بىن لكم بال عمد مساء 
  :وقال آخر

  هواك فليم فالتأم الفطور... ت القلب مث ذررت فيه شقق
  وال سكر ومل يبلغ سرور... تغلغل حيث مل يبلغ شراب 

  }ثُمَّ اْرجِعِ الَْبَصَر كَرََّتْينِ َيْنقَِلْب إِلَْيَك الَْبَصُر َخاسِئاً َوُهَو َحسٌِري{] ٤: [اآلية
وإمنا أمر . يف موضع املصدر؛ ألن معناه رجعتني، أي مرة بعد أخرى" َتْينِ كَرَّ" } ثُمَّ اْرجِعِ الَْبَصَر كَرََّتيْنِ{: قوله تعاىل

فأخرب تعاىل أنه وإن نظر يف . بالنظر مرتني ألن اإلنسان إذا نظر يف الشيء مرة ال يرى عيبه ما مل ينظر إليه مرة أخرى
أي خاشعا } قَِلْب إِلَْيَك الَْبَصُر خَاِسئاًَيْن{: السماء مرتني ال يرى فيها عيبا بل يتحري بالنظر إليها؛ فذلك قوله تعاىل

وخسأ الكلب بنفسه، يتعدى . خسأت الكلب أي أبعدته وطردته: يقال. صاغرا متباعدا عن أن يرى شيئا من ذلك
َيْنقَِلبْ إِلَْيَك الَْبَصُر {: وخسأ بصره خسأ وخسوءا أي سدر، ومنه قوله تعاىل. واخنسأ الكلب أيضا. وال يتعدى

  :وقال ابن عباس} َخاسِئاً

فهو مبعىن فاعل؛ من احلسور الذي هو . أي قد بلغ الغاية يف اإلعياء} َوُهوَ َحسٌِري{. اخلاسئ الذي مل ير ما يهوى
  :ومنه قول الشاعر. وجيوز أن يكون مفعوال من حسره بعد الشيء، وهو معىن قول ابن عباس. اإلعياء

  منه الطرف قد حسراارتد خسان ... من مد طرفا إىل ما فوق غايته 
قد حسر بصره حيسر حسورا، أي كل وانقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذلك، فهو حسري وحمسور : يقال
  :قال. أيضا

  فعاد إيل الطرف وهو حسري... نظرت إليها باحملصب من مىن 
  :وقال آخر يصف ناقة

  فشطرها نظر العينني حمسو
  :وقال آخر. على الظرف، أي حنوها" شطرها"نصب 

  حسرى تغادر بالطريق سخاهلا... واخليل شعث ما تزال جيادها 



  :ومنه قول الشاعر. إنه النادم: وقيل
  خاليا بنة القني توىل حبسر... ما أنا اليوم على شيء 

دليل على  وذلك} َيْنقَِلْب إِلَْيَك الَْبَصُر خَاِسئاً َوُهَو َحِسٌري{ : والدليل على ذلك. ها هنا التكثري" ـكرتني"املراد بـ
  .كثرة النظر

  }ِعريَِولَقَْد َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا بَِمَصابِيَح َوَجَعلَْناَها ُرُجوماً ِللشََّياِطنيِ َوأَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَابَ السَّ{] ٥: [اآلية
  }َولِلَِّذيَن كَفَُروا بِرَبِّهِْم َعذَاُب َجَهنََّم َوبِئْسَ الَْمِصُري{] ٦: [اآلية
. وتسمى الكواكب مصابيح إلضاءهتا. مجع مصباح وهو السراج} َولَقَدْ َزيَّنَّا السََّماَء الدُّنَْيا بَِمصَابِيَح{: ه تعاىلقول
  .أي جعلنا شهبها؛ فحذف املضاف} َوَجَعلَْناَها ُرُجوماً{

إن الضمري : وقيل. بيح ال تزول وال يرجم هباوعلى هذا فاملصا} إِالَّ َمْن َخِطَف الَْخطْفَةَ فَأَْتَبَعُه ِشهَاٌب ثَاِقٌب{دليلة 
راجع إىل املصابيح على أن الرجم من أنفس الكواكب، وال يسقط الكوكب نفسه إمنا ينفصل منه شيء يرجم به 

قال . كيف تكون زينة وهي رجوم ال تبقى: قال أبو علي جوابا ملن قال. من غري أن ينقص ضوءه وال صورته
والتقدير األول على أن يكون االستراق من اهلوى . ن االستراق من موضع الكواكبوهذا على أن يكو: املهدوي

. هي زينة قبل أن يرجم هبا الشياطني: وأمثل من قول أيب علي أن نقول: القشريي. الذي هو دون موضع الكواكب
زينة للسماء،  :خلق اهللا تعاىل النجوم لثالث: قال قتادة. والرجوم مجع رجم؛ وهو مصدر مسي به ما يرجم به

فمن تأول فيها غري ذلك فقد تكلف ما ال علم . ورجوما للشياطني، وعالمات يهتدى هبا يف الرب والبحر واألوقات
واهللا ما ألحد من أهل األرض يف السماء جنم، ولكنهم يتخذون الكهانة : وقال حممد بن كعب. له به، وتعدى وظلم

سعرت النار : أي أعتدنا للشياطني أشد احلريق؛ يقال} لَُهْم َعذَابَ السَِّعريِ َوأَعَْتْدَنا{. سبيال ويتخذون النجوم علة
  .}َوِللَِّذيَن كَفَرُوا بَِربِّهِْم َعذَابُ َجهَنََّم َوبِئَْس الَْمِصُري{.فهي مسعورة وسعري؛ مثل مقتولة وقتيل 

  }وُرإِذَا أُلْقُوا ِفيَها َسِمُعوا لََها َشهِيقاً َوِهَي َتفُ{] ٧: [اآلية
الشهيق جلهنم عند إلقاء : قال ابن عباس. أي صوتا} َسِمُعوا لََها َشهِيقاً{. يعين الكفار} إِذَا أُلْقُوا ِفيهَا{: قوله تعاىل

الشهيق من الكفار عند : وقيل. الكفار فيها؛ تشهق إليهم شهقة البغلة للشعري، مث تزفر زفرة ال يبقى أحد إال خاف
أي } وَِهَي َتفُوُر{". هود"وقد مضى يف سورة . والشهيق يف الصدر، والزفري يف احللق. ءإلقائهم يف النار قاله عطا
  :تغلي؛ ومنه قول حسان

  وقدر القوم حامية تفور... تركتم قدركم ال شيء فيها 

دة تغلي هبم على املرجل؛ وهذا من ش: وقال ابن عباس. تفور هبم كما يفور احلب القليل يف املاء الكثري: قال جماهد
  .هلب النار من شدة الغضب؛ كما تقول فالن يفور غيظا

  }َتكَادُ َتَميَُّز ِمَن الَْغْيِظ كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوٌج سَأَلَُهْم خََزَنُتَها أَلَْم َيأِْتكُْم َنِذيٌر{] ٨: [اآلية
  }زَّلَ اللَُّه ِمْن َشْيٍء إِنْ أَنُْتْم إِالَّ ِفي َضاللٍ كَبِريٍقَالُوا َبلَى قَدْ َجاَءَنا َنذِيٌر فَكَذَّْبَنا َوقُلَْنا َما َن{] ٩: [اآلية
  }َوقَالُوا لَْو كُنَّا َنْسَمُع أَْو َنعِْقلُ َما كُنَّا ِفي أَْصحَابِ السَّعِريِ{] ١٠: [اآلية
  }فَاْعَتَرفُوا بِذَْنبِهِْم فَُسحْقاً لِأَْصَحابِ السَّعِريِ{] ١١: [اآلية

وقال ابن عباس . يعين تتقطع وينفصل بعضها من بعض؛ قاله سعيد بن جبري} َتَميَُّز ِمَن الَْغْيِظ َتكَاُد{: قوله تعاىل
. من الغليان} ِمَن الَْغْيِظ {:وقيل . من شدة الغيظ على أعداء اهللا تعاىل} ِمَن الَْغْيظِ { . تتفرق: والضحاك وابن زيد



على جهة التوبيخ والتقريع } سَأَلَُهمْ َخزََنُتهَا{. أي مجاعة من الكفار} ا فَْوٌجكُلََّما أُلِْقَي ِفيَه{. تتميز" َتَميَُّز " وأصل 
. أنذرنا وخوفنا} قَالُوا َبلَى قَدْ َجاَءَنا َنذِيٌر{. أي رسول يف الدنيا ينذركم هذا اليوم حىت حتذروا} أَلَْم َيأِْتكُْم َنذِيٌر{
اعترفوا } إِالَّ ِفي َضاللٍ كَبِريٍ{. يا معشر الرسل} إِنْ أَْنُتْم{. أي على ألسنتكم} َشْيٍء فَكَذَّْبَنا َوقُلَْنا َما نَزَّلَ اللَُّه ِمْن{

ما جاؤوا به  -يعين الرسل  -من النذر } لَْو كُنَّا َنْسَمُع{: بتكذيب الرسل، مث اعترفوا جبهلهم فقالوا وهم يف النار
دى أو نعقله، أو لو كنا نسمع مساع من يعي ويفكر، أو نعقل لو كنا نسمع اهل: قال ابن عباس. عنهم} أَْو َنعِْقلُ{

َما {. بيانه واحلمد هللا" الطور"وقد مضى يف . ودل هذا على أن الكافر مل يعط من العقل شيئا. عقل من مييز وينظر
اهللا عليه وسلم أنه وعن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى . يعين ما كنا من أهل النار} كُنَّا ِفي أَْصحَابِ السَّعِريِ

  لقد ندم الفاجر يوم القيامة قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا: "قال

والذنب ها هنا مبعىن اجلمع؛ ألن فيه . أي بتكذيبهم الرسل" فاعترفوا بذنبهم: "يف أصحاب السعري فقال اهللا تعاىل
وقال . أي فبعدا هلم من رمحة اهللا} السَّعِريِ فَُسحْقاً لِأَْصَحابِ{. خرج عطاء الناس أي أعطيتهم: يقال. معىن الفعل

بضم احلاء، " فَُسُحقاً " وقرأ الكسائي وأبو جعفر . هو واد يف جهنم يقال له السحق: سعيد بن جبري وأبو صاحل
وهو منصوب على املصدر؛ أي : الزجاج. الباقون بإسكاهنا، ومها لغتان مثل السحت والرعب. ورويت عن علي
  :قال امرؤ القيس. قا؛ أي باعدهم بعداأسحقهم اهللا سح

  وتسحقه ريح الصبا كل مسحق... جيول بأطراف البالد مغربا 
  :القياس إسحاقا؛ فجاء املصدر على احلذف؛ كما قيل: وقال أبو علي

  وإن أهلك فذلك كان قدري
  .زنة جهنم ألهلهامن قول خ} إِنْ أَْنُتمْ إِالَّ ِفي َضاللٍ كَبِريٍ{: إن قوله تعاىل: وقيل. أي تقديري

  }إِنَّ الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم بِالَْغْيبِ لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر كَبٌِري{] ١٢: [اآلية
أي . وقد مضى الكالم فيه} َمْن َخِشيَ الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ{: نظريه} إِنَّ الَِّذيَن َيْخَشْونَ رَبَُّهْم بِالْغَْيبِ{: قوله تعاىل
وهو } َوأَْجٌر كَبٌِري{لذنوهبم } لَُهْم َمْغِفرَةٌ{.  وخيافون عذابه الذي هو بالغيب؛ وهو عذاب يوم القيامةخيافون اهللا

  .اجلنة
  }وَأَِسرُّوا قَْولَكُْم أَوِ اْجَهرُوا بِِه إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ{] ١٣: [اآلية
  }يُف الَْخبُِريأَال َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّط{] ١٤: [اآلية

اللفظ لفظ األمر واملراد به اخلرب؛ يعين إن أخفيتم كالمكم يف أمر حممد } َوأَِسرُّوا قَوْلَكُْم أَوِ اجَْهُروا بِِه{: قوله تعاىل
  }إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ{صلى اهللا عليه وسلم أو جهرمت به 

زلت يف املشركني كانوا ينالون من النيب صلى اهللا عليه وسلم ن: ابن عباس. يعين مبا يف القلوب من اخلري والشر
َوأَِسرُّوا قَوْلَكُمْ {: أسروا قولكم كي ال يسمع رب حممد؛ فنزلت: فيخربه جربيل عليه السالم؛ فقال بعضهم لبعض

أو أجهروا به؛  .وقيل يف سائر األقوال. أسروا قولكم يف أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم: يعين. }أَوِ اجَْهُروا بِِه
أَال {: مث قال". ذا بطنها"ذات الصدور ما فيها؛ كما يسمى ولد املرأة وهو جنني } إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ{. أعلنوه

يقول أنا خلقت السر يف القلب أفال أكون عاملا مبا يف قلوب . يعين أال يعلم السر من خلق السر} َيْعلَُم َمْن َخلََق
وإن . أال يعلم اخلالق خلقه: امسا للخالق جل وعز؛ ويكون املعىن" من"إن شئت جعلت : ل أهل املعاينوقا. العباد

قال ابن . وال بد أن يكون اخلالق عاملا مبا خلقه وما خيلقه. أال يعلم اهللا من خلق: شئت جعلته امسا للمخلوق، واملعىن



أترى اهللا يعلم ما يسقط : ريح فوقع يف نفس الرجلبينما رجل واقف بالليل يف شجر كثري وقد عصفت ال: املسيب
وقال األستاذ أبو . أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري: من هذا الورق؟ فنودي من جانب الغيضة بصوت عظيم

" ومنها . ومعناه تعميم مجيع املعلومات" الَْعِليُم " من أمساء صفات الذات ما هو للعلم؛ منها : إسحاق اإلسفراييين
ومنها . وخيتص بأن يعلم دقائق األوصاف" الَْحكِيُم " ومنها . وخيتص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون" َخبُِري الْ
. وخيتص بأن يعلم الغائب واحلاضر ومعناه أن ال يغيب عنه شيء، ومنها احلافظ وخيتص بأنه ال ينسى" الََشهِيٌد"

؛ مثل ضوء النور واشتداد الريح وتساقط األوراق؛ فيعلم وخيتص بأنه ال تشغله الكثرة عن العلم" احملصي"ومنها 
أَال َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيفُ {: وقد قال! وكيف ال يعلم وهو الذي خيلق. عند ذلك أجزاء احلركات يف كل ورقة

  .}الَْخبُِري
  }َناِكبَِها َوكُلُوا ِمْن رِْزِقِه وَإِلَْيِه النُّشُوُرُهَو الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض ذَلُوالً فَاْمُشوا ِفي َم{] ١٥: [اآلية

والذلول املنقاد الذي يذل لك واملصدر . أي سهلة تستقرون عليها} ُهوَ الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْرَض ذَلُوالً{: قوله تعاىل
  أي مل جيعل األرض حبيث ميتنع. الذل وهو اللني واالنقياد

أي ثبتها باجلبال لئال تزول بأهلها؛ ولو كانت تتكفأ متماثلة ملا كانت منقادة : وقيل. ةاملشي فيها باحلزونة والغلظ
هو أمر } فَاْمُشوا ِفي َمَناِكبِهَا{. أشار إىل التمكن من الزرع والغرس وشق العيون واألهنار وحفر اآلبار: وقيل. لنا

وقال . شوا يف أطرافها ونواحيها وآكامها وجباهلاهو خرب بلفظ األمر؛ أي لكي مت: وقيل. إباحة، وفيه إظهار األمتنان
إن : وروي أن بشري بن كعب كانت له سرية فقال هلا. يف جباهلا" يف مناكبها: "ابن عباس وقتادة وبشري بن كعب

فصارت حرة، فأراد أن يتزوجها فسأل أبا الدرداء . مناكبها جباهلا: أخربتين ما مناكب األرض فأنت حرة؟ فقالت
. وقاله السدي واحلسن. يف طرقها وفجاجها: وعنه أيضا. يف أطرافها: جماهد. ما يريبك إىل ما ال يريبك دع: فقال

. والريح النكباء. وأصل املنكب اجلانب؛ ومنه منكب الرجل. جانباه: ومنكبا الرجل. يف جوانبها: وقال الكليب
أن : وحكى قتادة عن أيب اجللد.  ال متتنعأمشوا حيث أردمت فقد جعلتها لكم ذلوال: يقول. وتنكب فالن عن فالن

األرض أربعة وعشرون ألف فرسخ؛ فللسودان أثنا عشر ألف، وللروم مثانية آالف، وللفرس ثالثة آالف، وللعرب 
معناه : وقيل. املرجع} َوإِلَْيهِ النُُّشوُر{. مما أتيته لكم: وقيل. أي مما أحله لكم؛ قاله احلسن} َوكُلُوا ِمْن رِْزِقِه{. ألف

  .أن الذي خلق السماء ال تفاوت فيها، واألرض ذلوال قادر على أن ينشركم
  }أَأَِمنُْتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ َيْخِسَف بِكُُم الْأَْرَض فَإِذَا ِهَي َتمُوُر{] ١٦: [اآلية

أأمنتم عذاب من يف السماء إن : عباس قال ابن} أَأَِمْنُتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ َيْخِسَف بِكُُم اَألْرَض{: قوله تعاىل
وخص السماء وإن عم ملكه تنبيها . تقديره أأمنتم من يف السماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته: وقيل. عصيتموه

إىل جربيل : وقيل. هو إشارة إىل املالئكة: وقيل. على أن اإلله الذي تنفذ قدرته يف السماء ال من يعظمونه يف األرض
  .وكل بالعذابوهو امللك امل

فَإِذَا ِهَي {. أأمنتم خالق من يف السماء أن خيسف بكم األرض كما خسفها بقارون: وحيتمل أن يكون املعىن: قلت
  :قال الشاعر. االضطراب بالذهاب واجمليء: واملور. أي تذهب وجتيء} َتُموُر

  دما مائرا إال جرى يف احليازم... رمني فأقصدن القلوب ولن ترى 
أمنتم من فوق : وقال احملققون. وإذا خسف بإنسان دارت به األرض فهو املور. وهو وسط الصدر مجع حيزوم

معناه أمنتم من : وقيل. أي فوقها ال باملماسة والتحيز لكن بالقهر والتدبري} فَسِيُحوا ِفي اَألْرضِ{: السماء؛ كقول



فالن : ومعناه أنه مديرها ومالكها؛ كما يقال. أي عليها} نَّْخلَِولَأَُصلِّبَنَّكُْم ِفي ُجذُوعِ ال{: على السماء؛ كقوله تعاىل
واألخبار يف هذا الباب كثرية صحيحة منتشرة، مشرية إىل العلو؛ ال . على العراق واحلجاز؛ أي وإليها وأمريها

ة ال ووصفه بالعلو والعظم. واملراد هبا توقريه وتنزيهه عن السفل والتحت. يدفعها إال ملحد أو جاهل معاند
وإمنا ترفع األيدي بالدعاء إىل السماء ألن السماء مهبط الوحي، . باألماكن واجلهات واحلدود ألهنا صفات األجسام

ومنزل القطر، وحمل القدس، ومعدن املطهرين من املالئكة، وإليها ترفع أعمال العباد، وفوقها عرشه وجنته؛ كما 
لق األمكنة وهو غري حمتاج إليها، وكان يف أزله قبل خلق املكان جعل اهللا الكعبة قبلة للدعاء والصالة، وألنه خ

بقلب " النشور وامنتم"وقرأ قنبل عن ابن كثري . وهو اآلن على ما عليه كان. وال مكان له وال زمان. والزمان
ف يف وقرأ الكوفيون والبصريون وأهل الشام سوى أيب عمرو وهشام بالتخفي. اهلمزة األوىل واوا وختفيف الثانية

  .وقد تقدم مجيعه. اهلمزتني، وخفف الباقون
  }أَْم أَِمْنُتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ يُْرِسلَ َعلَْيكُْم حَاصِباً فََسَتْعلَُمونَ كَْيَف َنذِيرِ{] ١٧: [اآلية

السماء كما أرسلها على قوم لوط أي حجارة من } أَْم أَِمنُْتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ ُيْرِسلَ َعلَْيكُمْ َحاِصباً{: قوله تعاىل
أي } فََسَتْعلَُمونَ كَْيَف َنذِيرِ{. سحاب فيه حجارة: وقيل. ريح فيها حجارة وحصباء: وقيل. وأصحاب الفيل

  .يعين حممدا صلي اهللا عليه وسلم فستعلمون صدقه وعاقبة تكذيبكم. النذير مبعىن املنذر: وقيل. إنذاري
  }الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَكَْيَف كَانَ َنِكريَِولَقَْد كَذََّب {] ١٨: [اآلية

يعين كفار األمم؛ كقوم نوح وعاد ومثود وقوم لوط وأصحاب مدين } َولَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم{: قوله تعاىل
" ري، ونكريينذي"وأثبت ورش الياء يف . أي إنكاري وقد تقدم} فَكَْيَف كَانَ َنكِريِ{وأصحاب الرس وقوم فرعون 

  .وحذف الباقون اتباعا للمصحف. وأثبتها يعقوب يف احلالني. يف الوصل
  } َبِصٌريأََولَمْ َيَرْوا إِلَى الطَّْيرِ فَْوقَُهْم َصافَّاٍت َوَيقْبِْضَن َما ُيْمِسكُُهنَّ إِالَّ الرَّْحَمُن إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء{] ١٩: [اآلية

" َصافَّاٍت " و . أي كما ذلل األرض لآلدمي ذلل اهلواء للطيور} لَى الطَّْيرِ فَْوقَُهمْ َصافَّاٍتأَوَلَْم َيرَْوا إِ{: قوله تعاىل
أي يضربن هبا } َويَقْبِضَْن{. أي باسطات أجنحتهن يف اجلو عند طرياهنا؛ ألهنن إذا بسطنها صففن قوائمها صفا

قابض؛ ألنه : اف، وإذا ضمهما فأصابا جنبهص: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: قال أبو جعفر النحاس. جنوهبن
  :قال أبو خراش. يقبضهما

  حيث اجلناح بالتبسط والقبض... يبادر جنح الليل فهو موائل 

عطف املضارع على اسم " صافات"وهو معطوف على . ويقبض أجنحتهن بعد بسطها إذا وقفن من الطريان: وقيل
  :الشاعر الفاعل؛ كما عطف اسم الفاعل على املضارع يف قول

  يقصد يف أسوقها وجائر... بات يعشيها بعضب باتر 
  .}إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َبصٌِري{ . أي ما ميسك الطري يف اجلو وهي تطري إال اهللا عز وجل} َما ُيْمِسكُُهنَّ{

  }الْكَاِفُرونَ إِالَّ ِفي غُُرورٍأَمَّْن َهذَا الَِّذي ُهَو ُجْنٌد لَكُمْ َيْنُصُركُْم ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ إِِن {] ٢٠: [اآلية
فيدفع } يَْنُصرُكُْم ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ{. حزب ومنعة لكم: قال ابن عباس} أَمَّْن َهذَا الَِّذي ُهَو ُجْندٌ لَكُْم{: قوله تعاىل

و استفهام إنكار؛ أي وه} َهذَا الَِّذي ُهَو ُجْنٌد لَكُْم{: ولفظ اجلند يوحد؛ وهلذا قال. عنكم ما أراد بكم إن عصيتموه
من } إِِن الْكَاِفُرونَ إِالَّ ِفي غُرُورٍ{. أي من سوى الرمحن} ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ{ال جند لكم يدفع عنكم عذاب اهللا 

  .الشياطني؛ تغرهم بأن ال عذاب وال حساب



  }وا ِفي ُعُتوٍّ َوُنفُورٍأَمَّْن َهذَا الَِّذي َيْرزُقُكُْم إِنْ أَْمَسَك رِْزقَُه َبلْ لَجُّ{] ٢١: [اآلية
يعين اهللا } إِنْ أَْمَسَك رِْزقَُه{. وقيل املطر من آهلتكم. أي يعطيكم منافع الدنيا} أَمَّْن َهذَا الَِّذي يَْرُزقُكُْم{: قوله تعاىل
  .عن احلق} َوُنفُورٍ{طغيان } ِفي ُعتُوٍّ{. أي متادوا وأصروا} َبلْ لَجُّوا{. تعاىل رزقه

  }فََمْن َيْمِشي ُمِكّباً َعلَى َوْجهِِه أَْهَدى أَمَّْن َيْمِشي َسوِّياً َعلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍأَ{] ٢٢: [اآلية
أي منكسا رأسه ال ينظر أمامه } ُمكِّباً{ضرب اهللا مثال للمؤمن والكافر } أَفََمْن َيْمِشي ُمكِّباً َعلَى َوْجهِِه{: قوله تعاىل

كمن ميشي سويا معتدال ناظرا ما بني يديه وعن . من العثور واالنكباب على وجههوال ميينه وال مشاله؛ فهو ال يأمن 
هذا يف الدنيا؛ وجيوز أن يريد به األعمى الذي ال يهتدي إىل الطريق فيعتسف؛ فال : قال ابن عباس. ميينه وعن مشاله

هو : وقال قتادة. هتدى لهوأنه ليس كالرجل السوي الصحيح البصري املاشي يف الطريق امل. يزال ينكب على وجهه
عىن بالذي : وقال ابن عباس والكليب. الكافر أكب على معاصي اهللا يف الدنيا فحشره اهللا يوم القيامة على وجهه

. وقيل محزة. وقيل أبو بكر. ميشى مكبا على وجهه أبا جهل، وبالذي ميشي سويا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هو عام يف الكافر واملؤمن؛ أي أن الكافر ال يدري أعلى حق هو أم على : وقيل. وقيل عمار ابن ياسر؛ قاله عكرمة

وهو } َعلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ{أي أهذا الكافر أهدى أو املسلم الذي ميشي سويا معتدال يبصر للطريق وهو . باطل
  .اهللا لوجهه؛ بغري ألفكبه : فإذا تعدى قيل. أكب الرجل على وجهه؛ فيما ال يتعدى باأللف: ويقال. اإلسالم
  }قُلْ ُهَو الَِّذي أَْنَشأَكُْم َوَجَعلَ لَكُُم السَّْمَع َواَألْبَصاَر وَاَألفِْئَدةَ قَِليالً َما َتْشكُُرونَ{] ٢٣: [اآلية

لَ لَكُمُ َوجََع{. أمر نبيه أن يعرفهم قبح شركهم مع اعترافهم بأن اهللا خلقهم} قُلْ ُهَو الَِّذي أَْنَشأَكُْم{: قوله تعاىل
. أي ال تشكرون هذه النعم، وال توحدون اهللا تعاىل} قَِليالً َما َتْشكُُرونَ{يعين القلوب } السَّْمَع َواَألْبصَاَر وَاَألفِْئدَةَ

  .قلما أفعل كذا؛ أي ال أفعله: تقول
  }قُلْ ُهَو الَِّذي ذََرأَكُْم ِفي اَألْرضِ وَإِلَْيِه ُتْحَشُرونَ{] ٢٤: [اآلية
  }َوَيقُولُونَ َمَتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني{] ٢٥[: اآلية

نشركم فيها وفرقكم : وقيل. أي خلقكم يف األرض؛ قال ابن عباس} قُلْ ُهَو الَِّذي ذََرأَكُْم ِفي اَألْرضِ{: قوله تعاىل
قُولُونَ َمَتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َوَي{. حىت جيازي كال بعمله} وَإِلَْيِه ُتْحَشُرونَ{. على ظهرها؛ قاله ابن شجرة

  .وقد تقدم. أي مىت يوم القيامة ومىت هذا العذاب الذي تعدوننا به وهذا استهزاء منهم} َصاِدقَِني
  }قُلْ إِنََّما الِْعلُْم ِعْنَد اللَِّه َوإِنََّما أََنا َنذِيٌر ُمبٌِني{] ٢٦: [اآلية

: نظريه. أي قل هلم يا حممد علم وقت قيام الساعة عند اهللا فال يعلمه غريه} لُْم ِعْندَ اللَِّهقُلْ إِنََّما الِْع{: قوله تعاىل
  .أي خموف ومعلم لكم} َوإِنََّما أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني{. اآلية} قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد رَبِّي{

  }كَفَُروا َوقِيلَ َهذَا الَِّذي كُنُْتْم بِِه َتدَُّعونَ فَلَمَّا َرأَْوهُ ُزلْفَةً ِسيئَْت ُوجُوُه الَِّذيَن{] ٢٧: [اآلية
وأكثر املفسرين على أن . احلسن عيانا. مصدر مبعىن مزدلفا أي قريبا؛ قال جماهد} فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً{: قوله تعاىل

ي رأوا ما وعدوا من أ: وقيل. يعين عذاب بدر: وقال جماهد. فلما رأوه يعين العذاب، وهو عذاب اآلخرة: املعىن
ِسيئَْت ُوُجوُه الَِّذيَن {. ملا رأوا عملهم السيئ قريبا: وقال ابن عباس} ُتْحَشُرونَ{ودل عليه . احلشر قريبا منهم

تبني فيها السوء أي ساءهم ذلك العذاب وظهر على وجوههم مسة تدل : وقال الزجاج. أي فعل هبا السوء} كَفَُروا
" سئت"وقرأ نافع وابن حميصن وابن عامر والكسائي } َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوُجوٌه{: على كفرهم؛ كقوله تعاىل



} َوقِيلَ َهذَا الَِّذي كُْنُتمْ بِِه َتدَُّعونَ{. ومن ضم الحظ األصل. وكسر الباقون بغري إمشام طلبا للخفة. بإمشام الضم
  .قول أكثر العلماء أي تتمنون وتسألون تفتعلون من الدعاء وهو} َتدَُّعونَ {: قال الفراء

وقراءة . هذا الذي كنتم من أجله تدعون األباطيل واألحاديث؛ قاله الزجاج: تكذبون؛ وتأويله: وقال ابن عباس
. خمففة" َتدَُّعونَ " وقرأ قتادة وابن أيب إسحاق والضحاك ويعقوب . بالتشديد، وتأويله ما ذكرناه" َتدُعونَ " العامة 
َوإِذْ قَالُوا اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن {هو قوهلم : وقال الضحاك} رَبََّنا َعجِّلْ لََنا ِقطَّنَا{هو قوهلم : دةقال قتا

دعوت بكذا إذا : تستعجلون؛ يقال} َتْدُعونَ{ : وقال أبو العباس. اآلية} ِعْنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً ِمَن السََّماِء
قدر وأقتدر، وعدى واعتدى؛ إال : مبعىن واحد؛ كما يقال" تدعون وتدعون: "النحاس. طلبته؛ وادعيت افتعلت منه

  .يقع على القليل والكثري" فعل"معىن شيء بعد شيء، و" أفتعل"أن يف 
  }ُيجُِري الْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍقُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أَْهلَكَنَِي اللَُّه َوَمْن َمِعَي أَْو َرِحَمَنا فََمْن {] ٢٨: [اآلية

يريد مشركي مكة، وكانوا يتمنون موت حممد صلى  -أي قل هلم يا حممد } قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ أَْهلَكَنِيَ اللَُّه{: قوله تعاىل
أرأيتم إن متنا أو رمحنا فأخرت آجالنا  - }أَْم َيقُولُونَ َشاِعٌر َنتََربَّصُ بِِه رَْيَب الَْمُنوِن{: اهللا عليه وسلم؛ كما قال تعاىل

" أهلكين"وأسكن الياء يف . فمن جيريكم من عذاب اهللا؛ فال حاجة بكم إىل التربص بنا وال إىل استعجال قيام الساعة
إال أهل الكوفة فإهنم " ومن معي"وكلهم فتح الياء يف . وفتحها الباقون. ابن حميصن واملسييب وشيبة واألعمش ومحزة

  .وفتحها حفص كاجلماعة. هاسكنو
  }قُلْ ُهَو الرَّْحَمُن آَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه َتَوكَّلَْنا فََسَتْعلَُمونَ َمْن ُهَو ِفي َضاللٍ ُمبِنيٍ{] ٢٩: [اآلية

. خلرب؛ ورواه عن عليقرأ الكسائي بالياء على ا} قُلْ ُهَو الرَّْحَمُن آَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه َتَوكَّلَْنا فََسَتْعلَُمونَ{: قوله تعاىل
  مل أخر مفعول: ويقال. وهو هتديد هلم. الباقون بالتاء على اخلطاب

آمنا : كأنه قيل. تعريضا بالكافرين حني ورد عقيب ذكرهم} آَمنَّا{ لوقوع : فيقال} َتَوكَّلْنَا{وقدم مفعول } آَمنَّا{ 
نتكل على ما أنتم متكلون عليه من رجالكم وأموالكم؛  خصوصا مل} َوَعلَْيِه َتَوكَّلْنَا{مث قال . ومل نكفر كما كفرمت

  .قاله الزخمشري
  }قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أَصَْبَح َماُؤكُْم غَْوراً فََمْن َيأْتِيكُْم بَِماٍء َمِعنيٍ{] ٣٠: [اآلية

وكان . ا يف األرض ال تناله الدالءأي غائرا ذاهب} إِنْ أَصَْبَح َماؤُكُْم غَْوراً{يا معشر قريش } قُلْ أََرأَْيُتْم{: قوله تعاىل
فال بد هلم من أن . أي جار؛ قاله قتادة والضحاك} فََمْن يَأِْتيكُْم بَِماٍء َمِعنيٍ{. بئر زمزم وبئر ميمون: ماؤهم من بئرين

. أي نضبغار املاء يغور غورا؛ : يقال. يقولوا ال يأتينا به إال اهللا؛ فقل هلم مل تشركون به من ال يقدر على أن يأتيكم
ومضى " الكهف"وقد مضى يف سورة . رجل عدل ورضا: الغائر؛ وصف باملصدر للمبالغة؛ كما تقول: والغور

. أ ي ظاهر تراه العيون؛ فهو مفعول}بَِماٍء َمِعنيٍ{: وعن ابن عباس. واحلمد هللا" املؤمنون"القول يف املعىن يف سورة 
واهللا . أن املعىن فمن يأتيكم مباء عذب: وعن ابن عباس أيضا. هو من معن املاء أي كثر؛ فهو على هذا فعيل: وقيل
  .أعلم

  سورة ن والقلم

  سورة القلم
  مقدمة السورة



َسَنِسُمُه َعلَى {: من أوهلا إىل قوله تعاىل: وقال ابن عباس وقتادة. مكية يف قول احلسن وعكرمة وعطاء وجابر
} َيكُْتُبونَ{: ومن بعد ذلك إىل قوله. مدين} َبُر لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَأَكْ{: ومن بعد ذلك إىل قوله تعاىل. مكي} الُْخْرطُومِ
  .مدين، وما بقي مكي؛ قاله املاوردي} ِمَن الصَّاِلحَِني{: ومن بعد ذلك إىل قوله تعاىل. مكي

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  }نْ وَالْقَلَمِ َوَما َيْسطُُرونَ{] ١: [اآلية
  }نِْعَمِة رَبَِّك بَِمْجُنوٍنَما أَْنَت بِ{] ٢: [اآلية
  }َوإِنَّ لََك لَأَجْراً غَْيَر َمْمُنوٍن{] ٣: [اآلية

أدغم النون الثانية يف هجائها يف الواو أبو بكر واملفضل وهبرية وورش وابن حميصن وابن } نْ َوالْقَلَمِ{: قوله تعاىل
وقرأ ابن عباس ونصر . ها؛ كأنه أضمر فعالوقرأ عيسى بن عمر بفتح. والباقون باإلظهار. عامر والكسائي ويعقوب

واختلف . وقرأ هارون وحممد بن السميقع بضمها على البناء. وابن أيب إسحاق بكسرها على إضمار حرف، القسم
وروى ". ن لوح من نور: "يف تأويله؛ فروى معاوية بن قرة عن أبيه يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

حدثنا مالك بن أنس عن مسي موىل : وروى الوليد بن مسلم قال. وقاله احلسن وقتادة. الدواة" ن"ثابت البناين أن 
أول ما خلق اهللا : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أيب بكر عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة قال
ما كان وما : وما أكتب قال: ال له اكتب قالمث ق} نْ وَالْقَلَمِ{: القلم مث خلق النون وهي الدواة وذلك قوله تعاىل

مث ختم  -قال  -هو كائن إىل يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثر فجرى القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة 
مث خلق العقل فقال اجلبار ما خلقت خلقا أعجب إيل منك وعزيت . فم القلم فلم ينطق وال ينطق إىل يوم القيامة

أكمل : "مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال" كملنك فيمن أحببت وألنقصنك فيمن أبغضتوجاليل أل
وَالْقَلَمِ : " قال. احلوت الذي حتت األرض السابعة" ن: "وعن جماهد قال". الناس عقال أطوعهم هللا وأعملهم بطاعته

إن النون هو احلوت : اين والسدي والكليبوكذا قال مقاتل ومرة اهلمداين وعطاء اخلراس. الذي كتب به الذكر" 
أول ما خلق اهللا القلم فجرى مبا هو كائن، مث رفع خبار : وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال. الذي عليه األرضون

  املاء فخلق منه السماء، مث خلق النون فبسط األرض

. اآلية} ن وَالْقَلَمِ{قرأ ابن عباس  مث. على ظهره، فمادت األرض فأثبتت باجلبال، وإن اجلبال لتفخر على األرض
  :قال الراجز. امسه البهموت: وقال الكليب ومقاتل

  واهللا ريب خلق البهموتا... مايل أراكم كلكم سكوتا 
إن إبليس تغلغل إىل احلوت : وقال كعب. بلهموثا: وقال. لوثوثا: وقال كعب. ليوثا: وقال أبو اليقظان والواقدي
أتدري ما على ظهرك يا لوثوثا من الدواب والشجر واألرضني : فوسوس يف قلبه، وقالالذي على ظهره األرضون 

وغريها، لو لفظتهم ألقيتهم عن ظهرك أمجع؛ فهم ليوثا أن يفعل ذلك، فبعث اهللا إليه دابة فدخلت منخره ووصلت 
نه لينظر إليها وتنظر إليه إن فواهللا إ: قال كعب. إىل دماغه، فضج احلوت إىل اهللا عز وجل منها فأذن اهللا هلا فخرجت

. آخر حروف من حروف الرمحن" ن"إن : وقال الضحاك عن ابن عباس. هم بشيء من ذلك عادت كما كانت
هو فاحتة : وقال ابن كيسان. هو قسم أقسم تعاىل به: وقال ابن زيد. الر، وحم، ون؛ الرمحن تعاىل متقطعة: قال

: وقال حممد بن كعب. هو أفتتاح امسه نصري ونور وناصر: و العاليةوقال عطاء وأب. اسم السورة: وقيل. السورة
: وقال جعفر الصادق} وَكَانَ َحقّاً َعلَْيَنا َنْصُر الُْمْؤِمنَِني{: بيانه قوله تعاىل. أقسم اهللا تعاىل بنصره للمؤمنني؛ وهو حق



نه لو كان غري ذلك لكان معربا؛ وهو هو املعروف من حروف املعجم، أل: وقيل. هو هنر من أهنار اجلنة يقال له نون
حرف مل يعرب، فلو كان كلمة تامة أعرب كما " ن"ألن : قال. اختيار القشريي أبو نصر عبدالرحيم يف تفسريه

هو اسم السورة، أي هذه السورة : وعلى هذا قيل. أعرب القلم، فهو إذا حرف هجاء كما يف سائر مفاتيح السور
  أقسم بالقلم ملا فيه من البيان" وَالْقَلَمِ : " مث قال". ن"

  :كاللسان؛ وهو واقع على كل قلم مما يكتب به من يف السماء ومن يف األرض؛ ومنه قول أيب الفتح البسيت
  وعدوه مما يكسب اجملد والكرم... إذا أقسم األبطال يوما بسيفهم 

  مدى الدهر أن اهللا أقسم بالقلم... كفى قلم الكتاب عزا ورفعة 
هذا قسم بالقلم الذي : وقال ابن عباس. يف تفضيل القلم على السيف أبيات كثرية؛ ما ذكرناه أعالهاوللشعراء 

وهو قلم من نور طوله كما بني السماء : قال. خلقه اهللا؛ فأمره فجرى بكتابة مجيع ما هو كائن إىل يوم القيامة
يا رب مب أجري؟ قال مبا هو كائن : ر؛ فقالأج: خلق اهللا القلم مث نظر إليه فأنشق نصفني؛ فقال. ويقال. واألرض

يا بين، : أوصاين أيب عند موته فقال: وقال الوليد بن عبادة بن الصامت. إىل يوم القيامة؛ فجرى على اللوح احملفوظ
اتق اهللا، وأعلم أنك لن تتقي ولن تبلغ العلم حىت تؤمن باهللا وحده، والقدر خريه وشره، مسعت النيب صلى اهللا عليه 

إن أول ما خلق اهللا القلم فقال له أكتب فقال يا رب وما أكتب فقال أكتب القدر فجرى القلم يف : "لم يقولوس
أول ما خلق اهللا القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن؛ : وقال ابن عباس" تلك الساعة مبا كان وما هو كائن إىل األبد

فخلق اهللا : قال غريه. القلم نعمة من اهللا تعاىل على عباده: وقال قتادة" َتبَّتْ َيَدا أَبِي لََهبٍ َوَتبَّ " فكتب فيما كتب 
القلم األول فكتب ما يكون يف الذكر ووضعه عنده فوق عرشه، مث خلق القلم الثاين ليكتب به يف األرض؛ على ما 

  .}اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك{يأيت بيانه يف سورة 
وما : وقيل: يريد املالئكة يكتبون أعمال بين آدم؛ قاله ابن عباس. تبونأي وما يك} َوَما َيْسطُُرونَ{: قوله تعاىل

موصولة أو " َما " َو. وما يعلمون} وََما َيسْطُُرونَ{ومعىن : وقال ابن عباس. يكتبون أي الناس ويتفامهون به
بِنِْعَمِة َربِّكَ  َما أَْنَت{. مصدرية؛ أي ومسطوراهتم أو وسطرهم، ويراد به كل من يسطر أو احلفظة؛ على اخلالف

  .هذا جواب القسم وهو نفي، وكان املشركون يقولون للنيب صلى اهللا عليه وسلم إنه جمنون، به شيطان} بَِمْجُنوٍن

َما {م فأنزل اهللا تعاىل ردا عليهم وتكذيبا لقوهل} َوقَالُوا َيا أَيَُّها الَِّذي نُزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْر إِنََّك لََمْجُنونٌ{: وهو قوهلم
: أن النعمة ها هنا قسم؛ وتقديره -وحيتمل ثانيا . والنعمة ها هنا الرمحة. أي برمحة ربك} أَْنَت بِنِْعَمِة رَبَِّك بَِمْجُنوٍن

. ما أنت مبجنون، واحلمد هللا: وقيل هو كما تقول. ما أنت ونعمة ربك مبجنون؛ ألن الواو والباء من حروف القسم
  :ومنه قول لبيد. سبحانك اللهم وحبمدك؛ أي واحلمد هللا: ، والنعمة لربك؛ كقوهلممعناه ما أنت مبجنون: وقيل

  وفارقين جار بأربد نافع... وأفردت يف الدنيا بفقد عشرييت 
  :وقال النابغة. أي وهو أربد

  طفحت عليك بناتق مذكار... مل حيرموا حسن الغذاء وأمهم 
أنت بنعمة : كما يف قولك. منفيا؛ كما يتعلق بغافل مثبتا" بَِمْجُنوٍن " علقة مت} بِنِْعَمِة رَبَِّك{والباء يف . أي هو ناتق
أي ثوابا } َوإِنَّ لََك لَأَجْراً{. ما أنت مبجنون منعما عليك بذلك: وحمله النصب على احلال؛ كأنه قال. ربك غافل

وحبل . مننت احلبل إذا قطعته: قالأي غري مقطوع وال منقوص؛ ي} غَْيُر َمْمُنوٍن{. على ما حتملت من أثقال النبوة
  :قال الشاعر. منني إذا كان غري متني



  غُْبسا كواسب ال ُيَمّن طعامها
أجرا بغري : الضحاك. غري مكدر باملن} غَْيُر َمْمُنوٍن{: احلسن. حمسوب} غَْيُر َمْمُنوٍن{: وقال جماهد. أي ال يقطع

  .التفضل غري مقدر؛ ذكره املاوردي، وهو معىن قول جماهدغري مقدر وهو التفضل؛ ألن اجلزاء مقدر و: وقيل. عمل

  }وَإِنَّكَ لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ{] ٤: [اآلية
  :فيه مسألتان

على خلق، على دين عظيم من األديان، ليس : قال ابن عباس وجماهد} َوإِنََّك لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ{: قوله تعاىل: األوىل
وقال علي رضي . أن خلقه كان القرآن: ويف صحيح مسلم عن عائشة. عنده منه دين أحب إىل اهللا تعاىل وال أرضى

هو ما كان يأمتر به من أمر اهللا : وقال قتادة. هو رفقه بأمته وإكرامه إياهم: وقيل. هو أدب القرآن: اهللا عنه وعطية
هو ما : حقيقة اخللق يف اللغةو. وهو الظاهر: املاوردي. أي إنك على طبع كرمي: وقيل. وينتهي عنه مما هنى اهللا عنه

وأما ما طبع عليه من األدب فهو اخليم . يأخذ به اإلنسان نفسه من األدب يسمى خلقا؛ ألنه يصري كاخللقة فيه
واخليم الطبع . فيكون اخللق الطبع املتكلف. اسم جبل: وخيم. السجية والطبيعة، ال واحد له من لفظه": بالكسر"

  :لك يف شعره فقالوقد أوضح األعشى ذ. الغريزي
  ىل وعادت خليمها األخالق... وإذا ذو الفضول ضن على املو 
  .أي رجعت األخالق إىل طبائعها

قَْد أَفْلَحَ {وسئلت أيضا عن خلقه عليه السالم؛ فقرأت . ما ذكرته عن عائشة يف صحيح مسلم أصح األقوال: قلت
خلقا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما دعاه أحد من ما كان أحد أحسن : إىل عشر آيات، وقالت} الُْمْؤِمُنونَ

ومل يذكر خلق حممود إال . }َوإِنََّك لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ{الصحابة وال من أهل بيته إال قال لبيك، ولذلك قال اهللا تعاىل 
ن له مهة سوى اهللا مسي خلقه عظيما ألنه مل تك: وقال اجلنيد. وكان للنيب صلى اهللا عليه وسلم منه احلظ األوفر

إن اهللا بعثين ألمتم مكارم : "وقيل مسي خلقه عظيما الجتماع مكارم األخالق فيه؛ يدل عليه قوله عليه السالم. تعاىل
 }ُخذِ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالُْعْرِف َوأَعْرِْض َعنِ الَْجاِهِلَني{: ألنه أمتثل تأديب اهللا تعاىل إياه بقوله تعاىل: وقيل" . األخالق

  وقد روي عنه عليه السالم

: فلما قبلت ذلك منه قال} ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالُْعْرِف َوأَْعرِْض َعنِ الَْجاِهلَِني{: أدبين ريب تأديبا حسنا إذ قال: "أنه قال
  .}وَإِنََّك لَعَلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ{

أتق اهللا حيثما كنت وأتبع السيئة : "وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى الترمذي عن أيب ذر قال -الثانية
وعن أيب الدرداء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم . قال حديث حسن صحيح". احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن

: قال". ما شيء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن اهللا تعاىل ليبغض الفاحش البذيء: "قال
ما من شيء يوضع يف امليزان أثقل من : "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال وعنه. حديث حسن صحيح

حديث غريب من هذا : قال". حسن اخللق وإن صاحب حسن اخللق ليبلغ به درجة صاحب الصالة والصوم
تقوى اهللا " :سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة؟ فقال: وعن أيب هريرة قال. الوجه

وعن . هذا حديث صحيح غريب: قال" الفم والفرج: "وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال". وحسن اخللق
أن : وعن جابر. هو بسط الوجه، وبذل املعروف، وكف األذى: عبداهللا بن املبارك أنه وصف حسن اخللق فقال

 -قال  -قربكم مين جملسا يوم القيامة أحسنكم أخالقا إن من أحبكم إيل وأ: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



يا رسول اهللا، قد : قالوا". وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مين جملسا يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون 
سن ويف الباب عن أيب هريرة وهذا حديث ح: قال". املتكربون: "علمنا الثرثارون واملتشدقون، فما املتفيهقون؟ قال

  .غريب من هذا الوجه
  }فَسَُتْبِصُر َوُيْبِصُرونَ{] ٥: [اآلية
  }بِأَيِّكُُم الَْمفُْتونُ{] ٦: [اآلية
  }إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن{] ٧: [اآلية

فسترى ويرون يوم : وقيل. معناه فستعلم ويعلمون يوم القيامة :قال ابن عباس} فََستُْبِصُر َويُْبِصُرونَ{: قوله تعاىل
أي الذي فنت . الباء زائدة؛ أي فستبصر ويبصرون أيكم املفتون} بِأَيِّكُُم الَْمفُْتونُ{. القيامة حني يتبني احلق والباطل

وقال . وهذا قول قتادة وأيب عبيد واألخفش} ِهَعْيناً َيْشَرُب بَِها ِعَباُد اللَّ{ و } َتنُْبُت بِالدُّهْنِ{: باجلنون؛ كقوله تعاىل
  :الراجز

  نضرب بالسيف ونرجو بالفرج... حنن بنو جعدة أصحاب الفلج 
وهو مصدر على وزن املفعول، ويكون معناه . أي الفتنة} بِأَيِّكُمُ الَْمفُْتونُ{: "الباء ليست بزائدة؛ واملعىن: وقيل

وقال . وقاله احلسن والضحاك وابن عباس. معقول؛ أي عقل وال جالدةما لفالن جملود وال : الفتون؛ كما قالوا
  :الراعي

  حلما وال لفؤاده معقوال... حىت إذا مل يتركوا لعظامه 
الباء مبعىن يف؛ أي : وقال الفراء. بأيكم فتنة املفتون: وقيل يف الكالم تقدير حذف مضاف؛ واملعىن. أي عقال

اجملنون : واملفتون. نون؛ أبالفرقة اليت أنت فيها من املؤمنني أم بالفرقة األخرىفستبصر ويبصرون يف أي الفريقني اجمل
َيْومَ {: ومنه قوله تعاىل. فتنت الذهب بالنار إذا محيته: من قول العرب. املفتون املعذب: وقيل. الذي فتنه الشيطان
  .أي يعذبون} ُهْم َعلَى النَّارِ ُيفَْتُنونَ

وكانوا . املفتون هو الشيطان؛ ألنه مفتون يف دينه: وقيل. د بن املغرية وأيب جهلومعظم السورة نزلت يف الولي
؛ أي الشيطان } َسَيْعلَُمونَ غَداً َمنِ الْكَذَّاَب اَألشِرُّ{: إن به شيطانا، وعنوا باجملنون هذا؛ فقال اهللا تعاىل: يقولون

  .الذي حيصل من مسه اجلنون واختالط العقل

أي الذين } َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن{. أي إن اهللا هو العامل مبن حاد عن دينه} أَْعلَمُ بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِهإِنَّ َربََّك ُهَو {
  .هم على اهلدى فيجازي كال غدا بعمله

  }فَال ُتِطعِ الُْمكَذِّبَِني{] ٨: [اآلية
: وقال تعاىل. ا عنه، فبني اهللا تعاىل أن ممايلتهم كفرهناه عن ممايلة املشركني؛ وكانوا يدعونه إىل أن يكف عنهم ليكفو

أي فال تطع املكذبني فيما دعوك إليه من دينهم : وقيل. }َولَْوال أَنْ ثَبَّْتَناَك لَقَْد ِكْدَت َتْركَُن إِلَيْهِْم َشيْئاً قَِليالً{
  .نزلت يف مشركي قريش حني دعوه إىل دين آبائه. اخلبيث
  }ْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونََودُّوا لَ{] ٩: [اآلية

ودوا لو : وعن ابن عباس أيضا. ودوا لو تكفر فيتمادون على كفرهم: قال ابن عباس وعطية والضحاك والسدي
التليني ملن ال ينبغي له التليني؛ : واالدهان. لو تلني فيلينون لك: وقال الفراء والكليب. ترخص هلم فريخصون لك

ودوا لو : وقال الربيع بن أنس. ىن ودوا لو ركنت إليهم وتركت احلق فيمالئونكاملع: وقال جماهد. قاله الفراء



ودوا لو تصانعهم يف دينك : احلسن. ودوا لو تذهب عن هذا األمر فيذهبون معك: وقال قتادة. تكذب فيكذبون
تنافق لو : زيد بن أسلم. ودوا لو ترفض بعض أمرك فريفضون بعض أمرهم: وعنه أيضا. فيصانعونك يف دينهم

ودوا لو تداهن يف دينك : وقيل. ودوا لو تضعف فيضعفون؛ قال أبو جعفر: وقيل. وترائي فينافقون ويراؤون
ابن . فهذه آثنا عشر قوال. طلبوا منه أن يعبد أهلتهم مدة ويعبدوا إهله مدة: وعنه. فيداهنون يف أدياهنم؛ قاله القتيب

ودوا لو تكذب : أمثلها قوهلم. ا دعاوى على اللغة واملعىنذكر املفسرون فيها حنو عشرة أقوال كله: العريب
  .فيكذبون، ودوا لو تكفر فيكفرون

جماملة العدو : وقيل. اللني واملصانعة: كلها إن شاء اهللا تعاىل صحيحة على مقتضى اللغة واملعىن؛ فإن االدهان: قلت
  :قال الشاعر. املقاربة يف الكالم والتليني يف القول: وقيل. ممايلته

  تنوبك من مداهنة العدو... لبعض الغشم أحزم يف أمور 
فهي على هذا الوجه مذمومة، وعلى الوجه األول غري مذمومة، وكل شيء . النفاق وترك املناصحة: وقال املفضل
: وقال قوم. يقال أدهن يف دينه وداهن يف أمره؛ أي خان فيه وأظهر خالف ما يضمر: قال املربد. منها مل يكن
فساقه على العطف، ولو جاء به } فيدهنون{: وقال. عىن واريت، وأدهنت مبعىن غششت؛ قال اجلوهريداهنت مب

إن متنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك؛ عطفا ال جزاء عليه وال مكافأة، وإمنا : وإمنا أراد. جواب النهي لقال فيدهنوا
  .هو متثيل وتنظري

  }نيٍَوال ُتِطْع كُلَّ َحالٍَّف َمهِ{] ١٠: [اآلية
  }َهمَّازٍ َمشَّاٍء بَِنمِيمٍ{] ١١: [اآلية
  }َمنَّاعٍ لِلَْخْيرِ ُمعَْتٍد أَِثيمٍ{] ١٢: [اآلية
  }عُُتلٍّ َبْعَد ذَِلَك َزنِيمٍ{] ١٣: [اآلية

األسود بن عبد يغوث، أو عبدالرمحن بن : وقيل. يعين األخنس بن شريق؛ يف قول الشعيب والسدي وابن إسحاق
الوليد بن املغرية، عرض على النيب صلى اهللا عليه وسلم ماال وحلف أن يعطيه إن رجع : وقيل. داألسود؛ قاله جماه

الضعيف القلب؛ : واملهني. الكثري احللف: واحلالف. هو أبو جهل بن هشام: وقال ابن عباس. عن دينه؛ قال مقاتل
املهني : وقال الكليب. ه احلسن وقتادةاملكثار يف الشر؛ قال: وقيل. والكذاب مهني. الكذاب: ابن عباس. عن جماهد

املهني الوضيع إلكثاره من : الرماين. إنه الذليل: وقال ابن شجرة. معناه احلقري عند اهللا: وقيل. الفاجر العاجز
. أو هو فعيل مبعىن مفعل؛ واملعىن مهان. وهي هنا القلة يف الرأي والتمييز. وهو فعيل من املهانة مبعىن القلة. القبيح

  .واللماز باللسان. اهلماز الذي يهمز الناس بيده ويضرهبم: قال ابن زيد} ازٍَهمَّ{

. اهلماز الذي يذكر الناس يف وجوههم: وقيل} ُهَمزٍَة{: هو الذي يهمز ناحية يف اجمللس؛ كقوله تعاىل: وقال احلسن
: وقال مقاتل ضد هذا الكالم. اواللماز الذي يذكرهم يف مغيبهم؛ قاله أبو العالية وعطاء بن أيب رباح واحلسن أيض

وهو القتات الطعان للمرء إذا . مها سواء: وقال مرة. واللمزة الذي يغتاب يف الوجه. إن اهلمزة الذي يغتاب بالغيبة
  :قال الشاعر. وحنوه عن ابن عباس وقتادة. غاب

  وإن أغب فأنت اهلامز اللمزة... تديل بود إذا القيتين كذبا 
. من ينم منا ومنيما ومنيمة؛ أي ميشي ويسعى بالفساد: يقال. أي ميشي بالنميمة بني الناس ليفسد بينهم }َمشَّاٍء بَِنِميمٍ{

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف صحيح مسلم عن حذيفة أنه بلغه أن رجال ينم احلديث، فقال حذيفة



  :وقال الشاعر". ال يدخل اجلنة منام: "يقول
  ملواله إال سعيه بنميم... ري عنده وموىل كبيت النمل ال خ

مينع : وقال ابن عباس. أي للمال أن ينفق يف وجوهه} مَنَّاعٍ ِللْخَْيرِ{. النميم مجع منيمة: وقيل. مها لغتان: قال الفراء
أي } ُمعَْتٍد{. يقول هلم من دخل منكم يف دين حممد ال أنفعه بشيء أبدا: وقال احلسن. عن اإلسالم ولده وعشريته

عُُتلٍّ {. أي ذي إمث، ومعناه أثوم، فهو فعيل مبعىن فعول} أَِثيمٍ{. ى الناس يف الظلم متجاوز للحد، صاحب باطلعل
إنه الذي : وقيل. هو الشديد اخلصومة بالباطل: وقال الكليب والفراء. العتل اجلايف الشديد يف كفره} َبْعَد ذَِلَك َزنِيمٍ

ويف } ُخذُوُه فَاْعِتلُوُه{: أخوذ من العتل وهو اجلر؛ ومنه قوله تعاىلم. يعتل الناس فيجرهم إىل حبس أو عذاب
  :وقال يصف فرسا". بالكسر"ورجل معتل . وعتلت الرجل أعتله وأعتله إذا جذبته جذبا عنيفا: الصحاح

  نفرعه فرعا ولسنا نعتله
  :تل أيضاوالع. والعتل الغليظ اجلايف. عتله وعتنه، بالالم والنون مجيعا: قال ابن السكيت

. ال أنعتل معك؛ أي ال أبرح مكاين: ويقال. بني العتل؛ أي سريع إىل الشر" بالكسر"ورجل عتل . الرمح الغليظ
العتل األكول الشروب القوي الشديد يوضع يف امليزان فال يزن شعرية؛ يدفع امللك من أولئك : وقال عبيد بن عمري

: وقال معمر. العتل الفاحش السيئ اخللق: بن أيب طالب واحلسن وقال علي. يف جهنم بالدفعة الواحدة سبعني ألفا
  :قال الشاعر. هو الفاحش اللئيم

  غري ذي جندة وغري كرمي... بُعُتلّ من الرجال زنيم 
قالوا بلى  -أال أخربكم بأهل اجلنة : "ويف صحيح مسلم عن حارثة بن وهب مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

كل عتل جواظ " -قالوا بلى قال  -" أال أخربكم بأهل النار. لو أقسم على اهللا ألبرهكل ضعيف متضعف  -قال 
وقيل الكثري اللحم املختال يف . قيل هو اجلموع املنوع: اجلواظ". كل جواظ زنيم متكرب"ويف رواية عنه ". مستكرب
ن النيب صلى اهللا عليه وذكر املاوردي عن شهر بن حوشب عن عبدالرمحن بن غنم، ورواه ابن مسعود أ. مشيته

ما اجلواظ وما اجلعظري وما العتل : فقال رجل". ال يدخل اجلنة جواظ وال جعظري وال العتل الزنيم: "وسلم قال
والعتل الزنيم الشديد . واجلعظري الغليظ. اجلواظ الذي مجع ومنع: "الزنيم؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: وذكره الثعليب عن شداد بن أوس". كول الشروب الواجد للطعام الظلوم للناساخللق الرحيب اجلوف املصحح األ
: وما اجلواظ؟ قال: مسعتهن من النيب صلى اهللا عليه وسلم قلت" ال يدخل اجلنة جواظ وال جعظري وال عتل زنيم"

اجلوف الوثري اخللق  الرحيب: وما العتل الزنيم؟ قال: قلت. الفظ الغليظ: وما اجلعظري؟ قال: قلت. اجلماع املناع
  .األكول الشروب الغشوم الظلوم

ووقع يف كتاب أيب داود . فهذا التفسري من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العتل قد أرىب على أقوال املفسرين: قلت
  ذكره من حديث حارثة بن وهب. يف تفسري اجلواظ أنه الفظ الغليظ

واجلواظ الفظ : قال" ال يدخل اجلنة اجلواظ وال اجلعظري: "لمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: اخلزاعي قال
وعن زيد بن أسلم يف قوله . إنه اجلايف القلب: وقد قيل. ففيه تفسريان مرفوعان حسب ما ذكرناه أوال. الغليظ
هللا جسمه ورحب تبكي السماء من رجل أصح ا: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال} عُُتلٍّ بَْعَد ذَِلَك زَنِيمٍ{: تعاىل

وتبكي السماء من الشيخ الزاين ما تكاد . جوفه وأعطاه من الدنيا بعضا فكان للناس ظلوما فذلك العتل الزنيم
  :قال الشاعر. والزنيم امللصق بالقوم الدعي؛ عن ابن عباس وغريه". األرض تقله



  كما زيد يف عرض األدمي األكارع... زنيم تداعاه الرجال زيادة 
أنه الذي يعرف بالشر . وروى عنه ابن جبري. أنه رجل من قريش كانت له زمنة كزمنة الشاة: اس أيضاوعن ابن عب

إنه الذي : وقيل. هو اللئيم الذي يعرف بلؤمه كما تعرف الشاة بزمنتها: وقال عكرمة. كما تعرف الشاة بزمنتها
زنيم كانت له ستة : وقال جماهد. ة أقوالفهذه ست. وعنه أنه الظلوم. وهو مروي عن ابن عباس أيضا. يعرف باألبنة

هو ولد الزىن امللحق يف النسب : وعنه أيضا وسعيد بن املسيب وعكرمة. أصابع يف يده، يف كل إهبام له إصبع زائدة
  :قال الشاعر. وكان الوليد دعيا يف قريش ليس من سنخهم؛ ادعاه أبوه بعد مثاين عشرة سنة من مولده. بالقوم

  بغي األم ذو حسب لئيم... ن أبوه زنيم ليس يعرف م
  :وقال حسان

  كما نيط خلف الراكب القدح الفرد... وأنت زنيم نيط يف آل هاشم 
وروي أن . وعن علي رضي اهللا تعاىل عنه أنه الذي ال أصل له؛ واملعىن واحد. وهذا هو القول األول بعينه: قلت

إن النيب : وقال عبداهللا بن عمر". وال ولده وال ولد ولده ال يدخل اجلنة ولد زىن: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
مسعت : وقالت ميمونة". إن أوالد الزىن حيشرون يوم القيامة يف صورة القردة واخلنازير: "صلى اهللا عليه وسلم قال
  النيب صلى اهللا عليه وسلم

وقال ". ىن أوشك أن يعمهم اهللا بعقابال تزال أميت خبري ما مل يفش فيهم ولد الزىن فإذا فشا فيهم ولد الز: "يقول
  .إذا كثر ولد الزىن قحط املطر: عكرمة
أما احلديث األول والثاين فما أظن هلما سندا يصح، وأما حديث ميمونة وما قاله عكرمة ففي صحيح مسلم : قلت

زعا حممرا خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما ف: عن زينب بنت جحش زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
وحلق " فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. ويل للعرب من شر قد اقترب. ال إله إال اهللا: "وجهه يقول

خرجه " نعم إذا كثر اخلبث: "يا رسول اهللا، أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال: قالت فقلت. بإصبعيه اإلهبام واليت تليها
تبيني ملا يكون به " قحط املطر"وقول عكرمة . زىن؛ كذا فسره العلماءوكثرة اخلبث ظهور الزىن وأوالد ال. البخاري
ومعظم املفسرين على أن هذا نزل يف الوليد بن املغرية، . وهذا حيتاج إىل توقيف، وهو أعلم من أين قاله. اهلالك

راع، أال ومن وكان يطعم أهل مىن حيسا ثالثة أيام، وينادي أال ال يوقدن أحد حتت برمة، أال ال يدخنن أحد بك
وال يعطي املسكني درمها . وكان ينفق يف احلجة الواحدة عشرين ألفا وأكثر. أراد احليس فليأت الوليد بن املغرية

نزلت : وقال حممد بن إسحاق. }الَِّذيَن ال يُْؤُتونَ الزَّكَاةَ. وَوَْيلٌ ِللُْمْشرِِكَني{: وفيه نزل. }َمنَّاعٍ لِلَْخيْرِ{: واحدا فقيل
يف هذه اآلية نعت، فلم : وقال ابن عباس. خنس بن شريق، ألنه حليف ملحق يف بين زهرة، فلذلك مسي زنيمايف األ

إمنا ادعاه أبوه بعد مثاين عشرة : وقال مُرَّة اهلمداين. يعرف حىت قتل فعرف، وكان له زمنة يف عنقه معلقة يعرف هبا
  .سنة
  }أَنْ كَانَ ذَا َمالٍ َوَبنَِني{] ١٤: [اآلية
  }إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياتَُنا قَالَ أََساِطُري الْأَوَّلَِني{] ١٥: [يةاآل

هبمزة واحدة } أَنْ كَانَ{قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو حيوة واملغرية واألعرج } أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ َوَبنَِني{: قوله تعاىل
وقرأ الباقون هبمزة واحدة على . هبمزتني حمققتني"  أأَنْ كَانَ"وقرأ املفضل وأبو بكر ومحزة . ممدودة على االستفهام

، "َزنِيمٍ " اخلرب؛ فمن قرأ هبمزة مطولة أو هبمزتني حمققتني فهو استفهام واملراد به التوبيخ، وحيسن له أن يقف على 



مال وبنني أألن كان ذا : وجيوز أن يكون التقدير. على معىن أألن كان ذا مال وبنني تطيعه" أَنْ كَانَ " ويبتدئ 
ودل . أألن كان ذا مال وبنني يكفر ويستكرب: أساطري األولني وجيوز أن يكون التقدير: يقول إذا تتلى عليه آياتنا

بغري استفهام فهو مفعول من أجله " أَنْ كَانَ " ومن قرأ . عليه ما تقدم من الكالم فصار كاملذكور بعد االستفهام
إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياتَُنا قَالَ {: ودل على هذا الفعل. ر ألن كان ذا مال وبننييكف: والعامل فيه فعل مضمر، والتقدير

تضاف " إِذَا " ال يعمل فيما قبلها؛ ألن " إِذَا " ألن ما بعد " قَالَ " وال " تتلى": "أن"وال يعمل يف } أََساِطُري األَوَِّلَني
جواب اجلزاء وال يعمل فيما قبل اجلزاء؛ " قَالَ " و. بل املضافإىل اجلمل اليت بعدها، وال يعمل املضاف إليه فيما ق

. إذا حكم العامل أن يكون قبل املعمول فيه، وحكم اجلواب أن يكون بعد الشرط فيصري مقدما مؤخرا يف حال
يقف ومن قرأ بال استفهام مل حيسن أن : قال ابن األنباري. وجيوز أن يكون املعىن ال تطعه ألن كان ذا يسار وعدد

َمشَّاٍء بَِنِميمٍ : " جيوز أن يتعلق بقوله: قال غريه. متعلقة مبا قبلها" فأن"ألن املعىن ألن كان وبأن كان، " َزنِيمٍ " على 
أباطيلهم : وأساطري األولني". ـعُُتلَّ"ـب"وأجاز أبو علي أن يتعلق . والتقدير ميشي بنميم ألن كان ذا مال وبنني" 

  .تقدم وقد. وترهاهتم وخرافاهتم
  }َسَنِسُمُه َعلَى الْخُْرطُومِ{] ١٦: [اآلية

  :فيه مسألتان
وقد خطم الذي نزلت فيه : قال. سنخطمه بالسيف" سََنِسُمُه " معىن : قال ابن عباس} َسَنِسمُُه{: قوله تعاىل -األوىل

  .يوم بدر بالسيف؛ فلم يزل خمطوما إىل أن مات

وقد قال . ومسته ومسا ومسة إذا أثرت فيه بسمة وكي: ة يعرف هبا؛ يقالسنسمه يوم القيامة على أنفه مس: وقال قتادة
وهذه } َوَنْحُشُر الُْمْجرِِمَني َيْومَِئٍذ ُزْرقاً{: وقال تعاىل. فهذه عالمة ظاهرة} َيْوَم َتبَْيضُّ ُوُجوٌه وََتْسَودُّ ُوجُوٌه{: تعاىل

ُيْعَرفُ {: سم على األنف بالنار؛ وهذا كقوله تعاىلفأفادت هذه اآلية عالمة ثالثة وهي الو. عالمة أخرى ظاهرة
أي على أنفه، ونسود } سََنِسُمُه َعلَى الُْخْرطُومِ{: وقال أبو العالية وجماهد. قاله الكليب وغريه} الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم

وخراطيم . موضع الشفة: ومن السباع. األنف من اإلنسان: واخلرطوم. وجهه يف اآلخرة فيعرف بسواد وجهه
وإن كان اخلرطوم قد خص بالسمة فإنه يف معىن الوجه؛ ألن بعض الشيء يعرب به عن : قال الفراء. ساداهتم: القوم
: وقيل. نبني أمره تبيانا واضحا حىت يعرفوه فال خيفى عليهم كما ال ختفى السمة على اخلراطيم: وقال الطربي. الكل

تقول العرب للرجل يسب سبة سوء : قال القتيب. وسم على أنفه املعىن سنلحق به عارا وسبة حىت يكون كمن
  :قال جرير. قد وسم ميسم سوء؛ أي الصق به عار ال يفارقه؛ كما أن السمة ال ميحى أثرها: قبيحة باقية

  وعلى البعيث جدعت أنف األخطل... ملا وضعت على الفرزدق ميسمي 
وال نعلم أن اهللا تعاىل بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه؛ . املغريةوهذا كله نزل يف الوليد بن : قال. أراد به اهلجاء

هو ما ابتاله اهللا به يف الدنيا يف نفسه : وقيل. فأحلقه به عارا ال يفارقه يف الدنيا واآلخرة؛ كالوسم على اخلرطوم
  :واستشهد بقول األعشى. وماله وأهله من سوء وذل وصغار؛ قاله ابن حبر

  بشعرك وأعلب أنف من أنت واسم... أعمد لغريها فدعها وما يغنيك و

  :اخلمر، ومجعه خراطيم، قال الشاعر: املعىن سنحده على شرب اخلمر، واخلرطوم: وقال النضر بن مشيل
  وأنت بالليل شرَّاب اخلراطيم... تظل يومك يف هلو ويف طرب 

  :قال الراجز



  صهباء خرطوما عقارا قرقفا
  :وقال آخر

  ومن يشرب اخلرطوم يصبح مسكرا... رف زناؤه أبا حاضر من يزن يع
أن اليهود ملا  -كما تقدم  -كان الوسم يف الوجه لذي املعصية قدميا عند الناس، حىت أنه روي : "قال ابن العريب

ما رأى : ومن الوسم الصحيح يف الوجه. أمهلوا رجم الزاين اعتاضوا منه بالضرب وحتميم الوجه؛ وهذا وضع باطل
تسويد وجه شاهد الزور، عالمة على قبح املعصية وتشديدا ملن يتعاطاها لغريه ممن يرجى جتنبه مبا يرجى العلماء من 

. وأعظم اإلهانة إهانة الوجه. من عقوبة شاهد الزور وشهرته؛ فقد كان عزيزا بقول احلق وقد صار مهينا باملعصية
حرمي له على النار؛ فإن اهللا تعاىل قد حرم على النار أن وكذلك كانت االستهانة به يف طاعة اهللا سببا خلرية األبد والت
  .تأكل من ابن آدم أثر السجود؛ حسب ما ثبت يف الصحيح

  }إِنَّا َبلَْوَناُهْم كََما َبلَوَْنا أَْصَحاَب الَْجنَِّة إِذْ أَقَْسُموا لََيْصرِمُنََّها ُمصْبِحَِني{] ١٧: [اآلية
  }َوال َيسَْتثُْنونَ{] ١٨: [اآلية
  }فَطَاَف َعلَْيَها طَاِئٌف ِمْن َربَِّك وَُهْم نَاِئُمونَ{] ١٩: [يةاآل

  :فيه ثالث مسائل
واملعىن أعطيناهم أمواال ليشكروا ال ليبطروا؛ . واالبتالء االختبار. يريد أهل مكة} إِنَّا َبلَْوَناُهْم{: قوله تعاىل -األوىل

هم باجلوع والقحط كما بلونا أهل اجلنة املعروف خربها فلما بطروا وعادوا حممدا صلي اهللا عليه وسلم ابتلينا
وكانت لرجل  -ويقال بفرسخني  -وذلك أهنا كانت بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء . عندهم

يؤدي حق اهللا تعاىل منها؛ فلما مات صارت إىل ولده، فمنعوا الناس خريها وخبلوا حبق اهللا فيها؛ فأهلكها اهللا من 
: وقيل. كان بينهم وبني صنعاء فرسخان؛ ابتالهم اهللا بأن أحرق جنتهم: قال الكليب. ميكنهم دفع ما حل هبا حيث مل

 -هي جنة بضوران، وضوران على فرسخ من صنعاء، وكان أصحاب هذه اجلنة بعد رفع عيسى عليه السالم بيسري 
ال يدخلها اليوم : أرادوا حصاد زرعها وقالوا فكانوا جيدون التمر ليال من أجل املساكني، وكانوا -وكانوا خبالء 

ويقال أيضا للنهار . عليكم مسكني، فغدوا عليها فإذا هي قد اقتلعت من أصلها فأصبحت كالصرمي؛ أي كالليل
وإن كان أراد بالصرمي النهار فلذهاب . وكأهنم وجدوا موضعها محأة. فإن كان أراد الليل فال سواد موضعها. صرمي

إنه طاف : فيقال. وكان الطائف الذي طاف عليها جربيل عليه السالم فاقتلعها. ونقاء األرض منهالشجر والزرع 
وليس يف أرض احلجاز بلدة فيها . هبا حول البيت مث وضعها حيث مدينة الطائف اليوم؛ ولذلك مسيت الطائف

ن الصدف يقال له الدمون، بىن مسيت الطائف ألن رجال م: وقال البكري يف املعجم. الشجر واألعناب واملاء غريها
  .واهللا أعلم. قد بنيت لكم طائفا حول بلدكم؛ فسميت الطائف: حائطا وقال

َوآتُوا {: على من حصد زرعا أو جد مثرة أن يواسي منها من حضره؛ وذلك معىن قوله: قال بعض العلماء -الثانية
. وعليه ترك ما أخطأه احلاصدون: وقال بعضهم. بيانه" نعاماأل"وأنه غري الزكاة على ما تقدم يف } َحقَُّه َيْوَم َحصَادِِه

  وكان بعض العباد يتحرون أقواهتم

وتأول من قال هذا . إنه ملا ينقطع عن املساكني يف ذلك من الرفق: فقيل. وروي أنه هني عن احلصاد بالليل. من هذا
  .يات وهوام األرضإمنا هني عن ذلك خشية احل: قيل. }نْ وَالْقَلَمِ{اآلية اليت يف سورة 

وإمنا قلنا األول أصح ألن العقوبة كانت بسبب، ما أرادوه من منع املساكني كما . األول أصح؛ والثاين حسن: قلت



كان قوم باليمن وكان أبوهم رجال صاحلا، وكان إذا بلغ مثاره أتاه : روى أسباط عن السدي قال. ذكر اهللا تعاىل
عالم نعطي أموالنا : يأكلوا منها ويتزودوا؛ فلما مات قال بنوه بعضهم لبعض املساكني فما مينعهم من دخوهلا وأن

: تعالوا فلندجل فنصر منها قبل أن يعلم املساكني؛ ومل يستثنوا؛ فانطلقوا وبعضهم يقول لبعض خفتا! هؤالء املساكني
يعين } لََيْصرُِمنََّها ُمصْبِحَِني{ما بينهم يعين حلفوا في} إِذْ أَقَْسمُوا{: ال يدخلنها اليوم عليكم مسكني؛ فذلك قوله تعاىل

كانت تلك : وقال ابن عباس. لنجذهنا وقت الصبح قبل أن خترج املساكني؛ وال يستثنون؛ يعين مل يقولوا إن شاء اهللا
اجلنة دون صنعاء بفرسخني، غرسها رجل من أهل الصالح وكان له ثالثة بنني، وكان للمساكني كل ما تعداه 

جيذه من الكرم، فإذا طرح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضا للمساكني، فإذا حصدوا املنجل فلم 
زرعهم فكل شيء تعداه املنجل فهو للمساكني، فإذا درسوا كان هلم كل شيء انتثر؛ فكان أبوهم يتصدق منها على 

. فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر اهللا عنهماملساكني، وكان يعيش يف ذلك يف حياة أبيهم اليتامى واألرامل واملساكني، 
. قل املال وكثر العيال؛ فتحالفوا بينهم ليغدون غدوة قبل خروج الناس مث ليصر منها وال تعرف املساكني: فقالوا

ليقطعن مثر خنيلهم إذا أصبحوا بسدفة من الليل لئال ينتبه } لََيْصرِمُنََّها {أي حلفوا } إِذْ أَقَْسُموا{ :وهو قوله 
مثل أركب . وأصرم النخل أي حان وقت صرامه. صرم العذق عن النخلة: يقال. والصرم القطع. املساكني هلم

} فََتَنادَْوا ُمصْبِحَِني{.أي ومل يقولوا إن شاء اهللا } َوال َيْستَثُْنونَ{. املهر وأحصد الزرع، أي حان ركوبه وحصاده
  ينادي بعضهم بعضا

: وقال الكليب. حاصدين زرعكم: عازمني علي الصرم واجلداد قال قتادة} إِنْ كُنُْتْم صَارِمَِني أَِن اغُْدوا َعلَى حَْرِثكُْم{
كان : وقال أبو صاحل. كان حرثهم عنبا ومل يقولوا إن شاء اهللا: ما كان يف جنتهم من زرع وال خنيل وقال جماهد

فجاؤوها . أي ال يستثنون حق املساكني؛ قاله عكرمة }َوال َيْسَتثُْنونَ{معىن : وقيل. استثناؤهم قوهلم سبحان اهللا ربنا
الطائف جربيل عليه السالم؛ على ما : قيل. ليال فرأوا اجلنة مسودة قد طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون

عتق من نار خرج من وادي : ابن جريج. عذاب من ربك: وقال قتادة. أمر من ربك: وقال ابن عباس. تقدم ذكره
  .ال يكون إال بالليل؛ قاله الفراءوالطائف . جهنم
يف هذه اآلية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به اإلنسان؛ ألهنم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل : قلت -الثالثة
ح عن النيب صلى ويف الصحي. }َوَمْن ُيرِْد ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلْمٍ ُنِذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ{: ونظري هذه اآلية قوله تعاىل. فعلهم

يا رسول اهللا، هذا القاتل فما بال : قيل" إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار: "اهللا عليه وسلم قال
َولَمْ {: عند قوله تعاىل" آل عمران"وقد مضى مبينا يف سورة ". إنه كان حريصا على قتل صاحبه: "املقتول؟ قال

  .}واُيِصرُّوا َعلَى َما فََعلُ
  }فَأَصَْبَحْت كَالصَّرِميِ{] ٢٠: [اآلية
  }فََتنَاَدْوا ُمْصبِحَِني{] ٢١: [اآلية
  }أَنِ اغُْدوا َعلَى َحرِْثكُْم إِنْ كُْنُتمْ َصارِمَِني{] ٢٢: [اآلية

  :قال الشاعر. أي كالليل املظلم؛ عن ابن عباس والفراء وغريمها} فَأَصَْبَحْت كَالصَّرِميِ{: قوله تعاىل
  فما ينجاب عن صبح هبيم... ول ليلك اجلون البهيم تطا

الصرمي الرماد األسود بلغة : قال. كالرماد األسود: وعن ابن عباس أيضا. أي احترقت فصارت كالليل األسود
صرم عنها اخلري أي : وقال احلسن. فالصرمي مبعىن املصروم أي املقطوع ما فيه. كالزرع احملصود: الثوري. خزمية



صرمية وصرائم؛ فالرملة ال : يقال. أي كالرملة أنصرمت من معظم الرمل: وقال املؤرج. مي مفعول أيضاقطع؛ فالصر
قال . أي كالنهار؛ فال شيء فيها: وقال املربد. أي كالصبح أنصرم من الليل: وقال األخفش. تنبت شيئا ينتفع به

مسي الليل صرميا ألنه يقطع : وقيل. هذاالصرمي الليل والصرمي النهار؛ أي ينصرم هذا عن ذاك وذاك عن : مشر
ويف هذا نظر؛ ألن النهار يسمى صرميا وال يقطع : قال القشريي. بظلمته عن التصرف؛ وهلذا يكون فعيل مبعىن فاعل

  .عن تصرف
  }فَاْنطَلَقُوا َوُهْم يََتَخافَُتونَ{] ٢٣: [اآلية
  }ِمْسكٌِنيأَنْ ال َيْدُخلَنََّها الَْيْوَم َعلَْيكُْم {] ٢٤: [اآلية
  }َوغَدَْوا َعلَى َحْرٍد قَاِدرِيَن{] ٢٥: [اآلية

أي يتسارون؛ أي خيفون كالمهم ويسرونه لئال يعلم هبم أحد؛ قاله عطاء } فَاْنطَلَقُوا َوُهْم َيَتَخافَُتونَ{: قوله تعاىل
  :كما قال دريد بن الصمة. وهو من خفت خيفت إذا سكن ومل يبني. وقتادة

  خفاتا وكال ظنه يب عودي...  ومل أمت وإين مل أهلك سالال
وكان أبوهم خيرب الفقراء واملساكني فيحضروا وقت احلصاد . خيفون أنفسهم من الناس حىت ال يروهم: وقيل

قال معناه . أي على قصد وقدرة يف أنفسهم ويظنون أهنم متكنوا من مرادهم} َوغََدْوا َعلَى َحْرٍد قَاِدرِيَن{. والصرام
. حرْدُت حرَدك؛ أي قصدت قصدك: تقول. حردا قصد" بالكسر"حَرد حيرِد . واحلرد القصد. هابن عباس وغري
  :ومنه قول الراجز

  حيرد حرد اجلنة املُِغلَّة... أقبل سيل جاء من عند اهللا 
  :أنشده النحاس

  حيرد حرد اجلنة املغلة... قد جاء سيل جاء من أمر اهللا 

ومنه . ومنه تغللت بالغالية. اِملغلة اليت جيري املاء يف غللها أي يف أصوهلا: غريهوقال . املغلة ذات الغلة: قال املربد
أي على " َعلَى َحْرٍد : " وقال قتادة وجماهد. ومن قال تغلفت فمعناه عنده جعلتها غالفا. تغليت، أبدل من الالم ياء

من قوهلم حاردت اإلبل حرادا أي  على حرد على منع؛: وقال أبو عبيدة والقتييب. على حاجة وفاقة: احلسن. جد
على : "وقال السدي وسفيان. وحاردت السنة قل مطرها وخريها. واحلرود من النوق القليلة الدر. قلت ألباهنا

  :وهو خمفف؛ وأنشد شعراً: قال أبو نصر أمحد بن حامت صاحب األصمعي. واحلرد الغضب. على غضب" حرد
  ن غضب وحردمملوءة م... إذا جياد اخليل جاءت تردي 

أسد حارد، : ومنه قيل. حردا، فهو حارد وحردان" بالكسر"حرد : وقد حيرك؛ تقول منه: وقال ابن السكيت
حرد حيرد حرودا؛ أي تنحى عن قومه ونزل منفردا ومل : يقال. على انفراد} على حرد{: وقيل. وليوث حوارد

وكوكب . د حرودا؛ إذا ترك قومه وحتول عنهموقد حرد حير. رجل حريد من قوم حرداء: وقال أبو زيد. خيالطهم
. قال واملنحرد املنفرد يف لغة هذيل. رجل حريد؛ أي فريد وحيد: قال األصمعي. حريد؛ أي معتزل عن الكواكب

  :وأنشد أليب ذؤيب
  كأنه كوكب يف اجلو منحرد

اسم جنتهم؛ : السدي. تهمحرد اسم قري: وقال األزهري. وهو سهيل: قال. منفرد: ورواه أبو عمرو باجليم، وفسره
" قادرين"ومعىن . وقرأ أبو العالية وابن السميقع بالفتح؛ ومها لغتان. وقرأ العامة باإلسكان. حرد وحرد: وفيه لغتان



} قَاِدرِيَن{ : وقال الشعيب. قادرين على جنتهم عند أنفسهم: وقال قتادة. قد قدروا أموهم وبنوا عليه؛ قاله الفراء
  .معناه من الوجود؛ أي منعوا وهم واجدون: وقيل. يعين على املساكني

  }فَلَمَّا َرأَْوَها قَالُوا إِنَّا لََضالُّونَ{] ٢٦: [اآلية
  }َبلْ َنْحُن َمحُْروُمونَ{] ٢٧: [اآلية

سود ينظرون إليها أي ملا رأوها حمترقة ال شيء فيها قد صارت كالليل األ} فَلَمَّا َرأَوَْها قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ{: قوله تعاىل
: وقيل. أي ضللنا الطريق إىل جنتنا؛ قاله قتادة" إنا لضالون: "وقال بعضهم لبعض. كالرماد، أنكروها وشكوا فيها

أي حرمنا } َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ{. أي إنا لضالون عن الصواب يف غدونا وعلى نية منع املساكني؛ فلذلك عوقبنا
إياكم واملعاصي إن العبد : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن مسعود قال روى أسباط عن. جنتنا مبا صنعنا

  .اآليتني} فَطَاَف َعلَْيَها طَاِئٌف ِمْن رَبَِّك{ –مث تال  -ليذنب الذنب فيحرم به رزقا كان هيء له 
  }قَالَ أَْوَسطُُهْم أَلَْم أَقُلْ لَكُْم لَْوال ُتَسبُِّحونَ{] ١٨: [اآلية
  }قَالُوا سُْبَحانَ َربَِّنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلمَِني{] ٢٩: [اآلية
  }فَأَقَْبلَ َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ يََتالَوُمونَ{] ٣٠: [اآلية
  }قَالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا طَاِغَني{] ٣١: [اآلية
  }َنا َراِغُبونََعَسى رَبَُّنا أَنْ ُيْبِدلََنا خَْيراً ِمنَْها إِنَّا إِلَى رَبِّ{] ٣٢: [اآلية

وكان . أي هال تستثنون} أَلَْم أَقُلْ لَكُْم لَْوال ُتَسبُِّحونَ{. أي أمثلهم وأعدهلم وأعقلهم} قَالَ أَْوسَطُُهْم{: قوله تعاىل
قال أبو . وهذا يدل على أن هذا األوسط كان أمرهم باالستثناء فلم يطيعوه. استثناؤهم تسبيحا؛ قال جماهد وغريه

هال تسبحون اهللا؛ أي تقولون سبحان اهللا وتشكرونه على ما : فقال هلم. ستثناؤهم سبحان اهللاكان ا: صاحل
أصل التسبيح التنزيه هللا عز وجل؛ فجعل جماهد التسبيح يف موضع إن شاء اهللا؛ ألن املعىن : قال النحاس. أعطاكم

لكم وتتوبون إليه من خبث نيتكم؛ فإن هال تستغفرونه من فع: وقيل. تنزيه اهللا عز وجل أن يكون شيء إال مبشيئته
اعترفوا باملعصية ونزهوا } قَالُوا ُسْبَحانَ رَبَِّنا{أوسطهم قال هلم حني عزموا على ذلك وذكرهم انتقامه من اجملرمني 

كُنَّا  إِنَّا{. أي نستغفر اهللا من ذنبنا} سُْبَحانَ َربِّنَا{: قال ابن عباس يف قوهلم. اهللا عن أن يكون ظاملا فيما فعل
  ألنفسنا} ظَاِلِمَني

بل : أي يلوم هذا هذا يف القسم ومنع املساكني، ويقول} فَأَقَْبلَ بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ يََتالَوُمونَ{. يف منعنا املساكني
وقال ابن  .أي عاصني مبنع حق الفقراء وترك االستثناء} قَالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا طَاِغَني{. أنت أشرت علينا هبذا

: تعاقدوا وقالوا} َعَسى َربَُّنا أَنْ ُيْبِدلََنا َخْيراً مِْنَها{. طغينا نعم اهللا فلم نشكرها كما شكرها آباؤنا من قبل: كيسان
إن أبدلنا اهللا خريا منها لنصنعن كما صنعت آباؤنا؛ فدعوا اهللا وتضرعوا فأبدهلم اهللا من ليلتهم ما هو خري منها، 

وقال . قتلع تلك اجلنة احملترقة فيجعلها بزغر من أرض الشام، ويأخذ من الشام جنة فيجعلها مكاهناوأمر جربيل أن ي
إن القوم أخلصوا وعرف اهللا منهم صدقهم فأبدهلم جنة يقال هلا احليوان، فيها عنب حيمل البغل منها : ابن مسعود

وقال . نقود منها كالرجل األسود القائمدخلت تلك اجلنة فرأيت كل ع: وقال اليماين أبو خالد. عنقودا واحدا
ال أدري إميانا كان ذلك منهم أو على حد ما يكون من املشركني إذا } إِنَّا إِلَى َربَِّنا َراِغُبونَ{قول أهل اجلنة : احلسن

أهم من أهل اجلنة أم من أهل النار؟ : وسئل قتادة عن أصحاب اجلنة. أصابتهم الشدة؛ فيوقف يف كوهنم مؤمنني
. بالتخفيف} يُْبِدلََنا{ وقراءة العامة . إهنم تابوا وأخلصوا؛ حكاه القشريي: واملعظم يقولون. لقد كلفتين تعبا: الفق



. التبديل تغيري الشيء أو تغيري حاله وعني الشيء قائم: وقيل. وقرأ أهل املدينة وأبو عمرو بالتشديد، ومها لغتان
  .القول يف هذا" النساء"ضى يف سورة وقد م. واإلبدال رفع الشيء ووضع آخر مكانه

  }كَذَِلكَ الَْعذَاُب َولََعذَابُ الْآخَِرِة أَكَْبرُ لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ{] ٣٣: [اآلية
إن هذا وعظ ألهل مكة : وقيل. أي عذاب الدنيا وهالك األموال؛ عن ابن زيد} كَذَِلَك الَْعذَاُب{: قوله تعاىل

باجلدب لدعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، أي كفعلنا هبم نفعل مبن تعدى حدودنا يف بالرجوع إىل اهللا ملا ابتالهم 
  و َولََعذَاُب الْآِخَرِة أَكْبَُر{الدنيا 

هذا مثل ألهل مكة حني خرجوا إىل بدر وحلفوا ليقتلن حممدا صلي اهللا عليه : وقال ابن عباس} لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ
كة حىت يطوفوا بالبيت ويشربوا اخلمر، وتضرب القينات على رؤوسهم؛ فأخلف وسلم وأصحابه، ولريجعن إىل م

إن احلق الذي : مث قيل. اهللا ظنهم وأسروا وقتلوا واهنزموا كأهل هذه اجلنة ملا خرجوا عازمني على الصرام فخابوا
: وقيل. ر، واهللا أعلممنعه أهل اجلنة املساكني حيتمل أنه كان واجبا عليهم، وحيتمل أنه كان تطوعا؛ واألول أظه

  .السورة مكية؛ فبعد محل اآلية على ما أصاب أهل مكة من القحط، وعلى قتال بدر
  }إِنَّ ِللُْمتَِّقَني ِعْنَد رَبِّهِْم َجنَّاِت النَّعِيمِ{] ٣٤: [اآلية
  }أَفََنجَْعلُ الُْمْسِلِمَني كَالُْمْجرِمَِني{] ٣٥: [اآلية
  }َتْحكُُمونََما لَكُْم كَْيفَ {] ٣٦: [اآلية
  }إِنَّ لَكُْم ِفيِه لََما َتَخيَُّرونَ{] ٣٧: [اآلية
  }إن لكم فيه ملا ختريون{] ٣٨: [اآلية
  }أَْم لَكُمْ أَْيَمانٌ َعلَْيَنا بَاِلَغةٌ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة إِنَّ لَكُْم لََما َتْحكُُمونَ{] ٣٩: [اآلية

تقدم القول فيه؛ أي إن للمتقني يف اآلخرة جنات ليس فيها إال } بِّهِمْ َجنَّاِت النَِّعيمِإِنَّ ِللُْمتَِّقَني ِعْنَد َر{: قوله تعاىل
وكان صناديد قريش يرون وفور حظهم من الدنيا . التنعم اخلالص، ال يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا

إن صح أنا نبعث كما يزعم حممد : قالواوقلة حظوظ املسلمني منها؛ فإذا مسعوا حبديث اآلخرة وما وعد اهللا املؤمنني 
. ومن معه مل يكن حالنا وحاهلم إال مثل ما هي يف الدنيا، وإال مل يزيدوا علينا ومل يفضلونا، وأقصى أمرهم أن يساوونا

يف اآلخرة  إنا نعطى: قالت كفار مكة: وقال ابن عباس وغريه. أي كالكفار} أَفََنجَْعلُ الُْمْسِلِمَني كَالُْمْجرِِمَني{: فقال
هذا احلكم } َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ{: مث وخبهم فقال} أَفََنجَْعلُ الُْمْسِلِمَني كَالُْمْجرِِمَني{خريا مما تعطون؛ فنزلت 

أَْم لَكُْم ِكتَاٌب ِفيِه {. األعوج؛ كأن أمر اجلزاء مفوض إليكم حىت حتكموا فيه مبا شئتم أن لكم من اخلري ما للمسلمني
أن : واملعىن. ختتارون وتشتهون} إِنَّ لَكُْم ِفيِه لََما َتَخيَُّرونَ{. أي لكم كتاب جتدون فيه املطيع كالعاصي} ُسونََتْدُر

  ولكنه كسر لدخول الالم؛ تقول علمت" بالفتح"لكم 

. يف املعىن" َتْدُرُسونَ "  }إِنَّ لَكُْم ِفيِه لََما َتَخيَُّرونَ{فالعامل يف ". بالكسر"، وعلمت إنك لعاقل "بالفتح"أنك عاقل 
أي } إِنَّ لَكُْم ِفيِه لََما َتَخيَُّرونَ{: مث ابتدأ فقال" َتْدُرُسونَ : " مت الكالم عند قوله: وقيل". إن"ومنعت الالم من فتح 

مث .األوىل والثانية راجعة إىل الكتاب" فيه"والكناية يف . إن لكم يف هذا الكتاب إذا ما ختريون؛ أي ليس لكم ذلك
أي أم . والبالغة املؤكدة باهللا تعاىل. مؤكدة} َعلَْيَنا بَاِلَغةٌ{. أي عهود ومواثيق} أَْم لَكُمْ أَْيَمانٌ{: زاد يف التوبيخ فقال

لدخول الالم يف " إن"كسرت } إِنَّ لَكُْم لََما َتْحكُُمونَ{. لكم عهود على اهللا تعاىل استوثقتم هبا يف أن يدخلكم اجلنة
مت : وقيل. حلفت إن لك لكذا: ، واملوضع النصب ولكن كسرت ألجل الالم؛ تقول"أميان"من صلة وهي . اخلرب



وقرأ ابن هرمز . إذا؛ أي ليس األمر كذلك} إِنَّ لَكُْم لََما َتْحكُُمونَ {: مث قال} إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ {: الكالم عند قوله
بالنصب } َباِلَغةٌ { وقرأ احلسن البصري. باالستفهام فيهما مجيعا ؛"أين لكم ملا حتكمون" "أين لكم فيه ملا ختريون"

إن قدرت " علينا"وإما من الضمري يف . ففيه ضمري منه" أميان"ألنه خرب عن " لكم"على احلال؛ إما من الضمري يف 
وجيوز أن يكون  .وصفا لإلميان ال متعلقا بنفس اإلميان؛ ألن فيه ضمريا منه، كما يكون إذا كان خربا عنه" علينا"

َمتَاٌع بِالَْمْعُروفِ {: يف قوله تعاىل" متاع"على احلال من " حقا"وإن كانت نكرة، كما أجازوا نصب " إميان"حاال من 
  ".أميان"بالرفع نعت لـ " بالغة"وقرأ العامة . }َحقّاً َعلَى الُْمتَّقَِني

  }َسلُْهْم أَيُُّهمْ بِذَِلَك َزعِيٌم{] ٤٠: [اآلية
  }أَْم لَُهْم ُشَركَاُء فَلَْيأُْتوا بُِشَركَائِهِْم إِنْ كَانُوا صَاِدِقَني{] ٤١: [اآلية

وهو أن هلم . أيهم كفيل مبا تقدم ذكره: أي سل يا حممد هؤالء املتقولني علي} َسلُْهْم أَيُُّهْم بِذَِلكَ َزِعيٌم{: قوله تعاىل
الزعيم هنا القائم : وقال ابن كيسان. عباس وقتادة الكفيل والضمني؛ قال ابن: والزعيم. من اخلري ما للمسلمني

  :وقال احلسن. باحلجة والدعوى

يشهدون } فَلَْيأْتُوا بُِشَركَاِئهِْم{. أي شهداء} ُشَركَاُء{. أي أهلمزه وامليم صلة} أَْم لَُهْم ُشَركَاُء{. الزعيم الرسول
  .فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم؛ فهو أمر معناه التعجيز أي: وقيل. يف دعواهم} إِنْ كَاُنوا َصاِدقَِني{. على ما زعموا

  }َيْوَم ُيكَْشُف َعْن سَاقٍ وَُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد فَال َيْسَتِطيُعونَ{] ٤٢: [اآلية
  }ُمونََخاِشَعةً أَْبَصارُُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َوقَْد كَاُنوا ُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد َوُهمْ َساِل{] ٤٣: [اآلية

أي فليأتوا بشركائهم يوم يكشف } فَلَْيأُْتوا} { َيْوَم{جيوز أن يكون العامل يف } َيْوَم ُيكَْشُف َعْن َساقٍ{: قوله تعاىل
وجيوز أن ينتصب بإضمار فعل، أي اذكر يوم يكشف عن ساق؛ فيوقف على . عن ساق ليشفع الشركاء هلم

يوم تكشف عن "ابن عباس " وقرأ. "بالنون" يوم نكشف"وقرئ . لوال يوقف عليه على التقدير األو} َصاِدِقَني{
قال . مشرت احلرب عن ساقها: عن ساقها؛ كقوهلم. بتاء مسمى الفاعل؛ أي تكشف الشدة أو القيامة" ساق

  :الشاعر
  وإن مشرت عن ساقها احلرب مشرا... فىت احلرب إن عضت به احلرب عضها 

  :وقال الراجز
  وجدت احلرب بكم فجدوا... قد كشفت عن ساقها فشدوا 

  :وقال آخر
  ومن طراد الطري عن أرزاقها... عجبت من نفسي ومن إشفاقها 

  محراء تربي اللحم عن عراقها... يف َسنة قد كشفت عن ساقها 
  :وقال آخر

  وبدا من الشر الصراح... كشفت هلم عن ساقها 

وهذه القراءة راجعة إىل معىن .  مسمى الفاعلبتاء غري" ُتكَْشُف " وعن ابن عباس أيضا واحلسن وأيب العالية 
بالتاء املضمومة وكسر الشني؛ من " َيْوَم ُتكَْشُف " وقرئ . يوم تكشف القيامة عن شدة: وكأنه قال" يكشف"

: وذكر ابن املبارك قال. أكشف الرجل فهو مكشف؛ إذا انقلبت شفته العليا: ومنه. أكشف إذا دخل يف الكشف
. عن كرب وشدة: قال} َيْوَم ُيكَْشُف َعْن َساقٍ{: د عن عكرمة عن ابن عباس يف قوله تعاىلأخربنا أسامة بن زي



. قال ابن عباس هي أشد ساعة يف يوم القيامة: وقال جماهد. شدة األمر وجده: أخربنا ابن جريج عن جماهد قال
أن من وقع يف شيء حيتاج فيه  واألصل فيه. كشف األمر عن ساقه: إذا اشتد احلرب واألمر قيل: وقال أبو عبيدة

ساق الشيء أصله الذي به قوامه؛ : وقيل. إىل اجلد مشر عن ساقه؛ فاستعري الساق والكشف عنها يف موضع الشدة
يكشف عن : وقيل. أي يوم يكشف عن أصل األمر فتظهر حقائق األمور وأصلها. كساق الشجرة وساق اإلنسان

ريد وقت أقتراب األجل وضعف البدن؛ أي يكشف املريض عن ساقه ي: وقيل. عن ساق العرش: وقيل. ساق جهنم
فأما ما روي أن اهللا يكشف عن ساقه فإنه عز . ليبصر ضعفه، ويدعوه املؤذن إىل الصالة فال ميكنه أن يقوم وخيرج

يكشف : وقيل. ومعناه أن يكشف عن العظيم من أمره. وجل يتعاىل عن األعضاء والتبعيض وأن يكشف ويتغطى
يكشف عن : "قال} عن ساق{:وروى أبو موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل .وره عز وجلعن ن

حدثنا اخلليل بن أمحد قال حدثنا ابن منيع قال : وقال أبو الليث السمرقندي يف تفسريه". نور عظيم خيرون له سجدا
قرشي عن أيب بردة عن أيب موسى قال حدثين حدثنا هدبة قال حدثنا محاد ابن سلمة عن عدي بن زيد عن عمارة ال

إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون يف الدنيا : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أيب قال
فيذهب كل قوم إىل ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحد فيقال هلم ما تنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربا 

وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال فكيف تعرفونه ومل تروه قالوا إنه ال  -قال  -عبده يف الدنيا ومل نره كنا ن
  شبيه له

فيكشف هلم احلجاب فينظرون إىل اهللا تعاىل فيخرون له سجدا وتبقى أقوام ظهورهم مثل صياصي البقر فينظرون 
َيْوَم ُيكَْشُف َعْن َساقٍ وَُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد فَال {: لك قوله تعاىلإىل اهللا تعاىل فرييدون السجود فال يستطيعون فذ

فيقول اهللا تعاىل عبادي أرفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجال من اليهود والنصارى } َيْسَتِطيُعونَ
ال إله إال هو لقد حدثك أبوك اهللا الذي : فحدثت هبذا احلديث عمر بن عبدالعزيز فقال: قال أبو بردة". يف النار

وقال قيس . ما مسعت يف أهل التوحيد حديثا هو أحب إيل من هذا: هبذا احلديث؟ فحلف له ثالثة أميان؛ فقال عمر
إذا كان يوم القيامة قام الناس لرب العاملني أربعني : حدث عبداهللا بن مسعود عند عمر بن اخلطاب فقال: بن السكن

السماء، حفاة عراة يلجمهم العرق، فال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم أربعني عاما، مث  عاما شاخصة أبصارهم إىل
أيها الناس، أليس عدال من ربكم الذي خلقكم وصوركم وأماتكم وأحياكم مث عبدمت غريه أن يويل كل : ينادي مناد

تبعوهنا حىت تقذفهم يف النار، فيبقى فريفع لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون اهللا في: قال. نعم: قوم ما تولوا؟ قالوا
أو تعرفونه؟ : أال تذهبون قد ذهب الناس؟ فيقولون حىت يأتينا ربنا؛ فيقال هلم: املسلمون واملنافقون فيقال هلم

قال فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى هلم فيخر من كان يعبده خملصا ساجدا، . إن اعترف لنا عرفناه: فيقولون
ستطيعون كأن يف ظهورهم السفافيد، فيذهب هبم إىل النار، ويدخل هؤالء اجلنة؛ فذلك قوله ويبقى املنافقون ال ي

  .}َوُيْدَعْونَ إِلَى السُّجُوِد فَال َيْسَتِطيُعونَ{: تعاىل
يرفعون وذلك أن املؤمنني } َتْرهَقُُهْم ِذلَّةٌ{. أي ذليلة متواضعة؛ ونصبها على احلال} خَاِشَعةً أَْبَصارُُهْم{: قوله تعاىل

  .وتسود وجوه املنافقني والكافرين حىت ترجع أشد سوادا من القار. رؤوسهم ووجوههم أشد بياضا من الثلج
  .معىن حديث أيب موسى وابن مسعود ثابت يف صحيح مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري وغريه: قلت

: قال إبراهيم التيمي. معافون أصحاء} َوُهمْ َساِلُمونَ{ .أي يف الدنيا} وَقَْد كَاُنوا ُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد{:قوله تعاىل 
وقال كعب . كانوا يسمعون حي على الفالح فال جييبون: وقال سعيد بن جبري. أي يدعون باألذان واإلقامة فيأبونه



 أي بالتكليف املوجه عليهم يف: وقيل. واهللا ما نزلت هذه اآلية إال يف الذين يتخلفون عن اجلماعات: األحبار
وكان الربيع بن خيثم قد . الكالم يف وجوب صالة اجلماعة" البقرة"وقد مضى يف سورة . الشرع؛ واملعىن متقارب

من مسع : فقال. يا أبا يزيد، لو صليت يف بيتك لكانت لك رخصة: فلج وكان يهادى بني الرجلني إىل املسجد؛ فقيل
أحبيث ال يقدر اهللا : فقال. إن طارقا يريد قتلك فتغيب: وقيل لسعيد بن املسيب. حي على الفالح فليجب ولو حبوا

  !أمسع حي على الفالح، فال أجيب: فقال. اجلس يف بيتك: علي؟ فقيل له
  }فَذَرْنِي َوَمْن ُيكَذُِّب بَِهذَا الَْحِديِث َسَنسَْتْدرِجُُهْم ِمْن َحْيثُ ال َيْعلَُمونَ{] ٤٤: [اآلية
  }كَْيِدي َمِتٌني َوأُمِْلي لَُهْم إِنَّ{] ٤٥: [اآلية

} بَِهذَا الَْحِديِث{. مفعول معه أو معطوف على ضمري املتكلم" َمْن"} َوَمْن ُيكَذُِّب{. أي دعين} فَذَْرنِي{: قوله تعاىل
وهذا تسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أي فأنا أجازيهم وأنتقم . يوم القيامة: وقيل. يعين القرآن؛ قاله السدي

وقال . معناه سنأخذهم على غفلة وهم ال يعرفون؛ فعذبوا يوم بدر} رُِجُهْم ِمْن حَْيثُ ال َيْعلَُمونَسََنسَْتْد{. منهم
كم مستدرج باإلحسان إليه، وكم مفتون بالثناء : وقال احلسن. نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر: سفيان الثوري

. طيئة جددنا هلم نعمة وأنسيناهم االستغفارأي كلما أحدثوا خ: وقال أبو روق. عليه، وكم مغرور بالستر عليه
أن رجال من بين إسرائيل قال "ويف حديث . هو أن نأخذهم قليال وال نباغتهم: وقيل. سنمكر هبم: وقال ابن عباس

  يا رب كم أعصيك

د إن مجو. فأوحى اهللا إىل نيب زماهنم أن قل له كم من عقوبة يل عليك وأنت ال تشعر -قال  -وأنت ال تعاقبين 
وأصله النقل من حال إىل حال . ترك املعاجلة: واالستدراج". عينيك وقساوة قلبك استدراج مين وعقوبة لو عقلت

درجه : ويقال. واستدرج فالن فالنا؛ أي استخرج ما عنده قليال. ومنه قيل درجة؛ وهي منزلة بعد منزلة. كالتدرج
  .رج هوإىل كذا واستدرجه مبعىن؛ أي أدناه منه على التدريج فتد

: وامللوان. وأملى اهللا له أي أطال له. املدة من الدهر: واملالوة. أي أمهلهم وأطيل هلم املدة} َوأُْمِلي لَُهْم{: قوله تعاىل
إِنَّ {. بيان هذا" األعراف"وقد مضى يف . أي ال أعاجلهم باملوت؛ واملعىن واحد} َوأُْمِلي لَُهْم{: وقيل. الليل والنهار
  .أي إن عذايب لقوي شديد فال يفوتين أحد} كَْيِدي َمتٌِني

  }أَْم َتسْأَلُُهمْ أَجْراً فَُهْم ِمْن َمْغَرمٍ ُمثْقَلُونَ{] ٤٦: [اآلية
أي أم تلتمس منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من اإلميان } أَْم لَُهْم ُشَركَاُء{: عاد الكالم إىل ما تقدم من قوله تعاىل

ون ملا يشق عليهم من بذل املال؛ أي ليس عليهم كلفة، بل يستولون مبتابعتك على باهللا؟ فهم من غرامة ذلك مثقل
  .خزائن األرض ويصلون إىل جنات النعيم

  }أَْم ِعْندَُهُم الَْغْيُب فَُهمْ َيكُْتُبونَ{] ٤٧: [اآلية
أينزل عليهم الوحي هبذا الذي : وقيل} فَُهْم َيكُْتُبونَ{. أي علم ما غاب عنهم} أَْم ِعْنَدُهُم الَْغْيُب{: قوله تعاىل
الغيب هنا اللوح احملفوظ فهم يكتبون مما فيه خياصمونك به، ويكتبون أهنم أفضل منكم، : وعن ابن عباس. يقولون

  .حيكمون ألنفسهم مبا يريدون" يكتبون: "وقيل. وأهنم ال يعاقبون
  }وتِ إِذْ َناَدى َوُهَو َمكْظُوٌمفَاْصبِْر ِلُحكْمِ َربَِّك َوال َتكُْن كََصاِحبِ الُْح{] ٤٨: [اآلية

فأصرب على ما حكم به عليك ربك : وقيل. واحلكم هنا القضاء. أي لقضاء ربك} فَاْصبِرْ ِلُحكْمِ رَبَِّك{: قوله تعاىل
: وقيل. أي ال تعجل وال تغاضب فال بد من نصرك: قال قتادة. فأصرب لنصر ربك: وقال ابن حبر. من تبليغ الرسالة



أي ال تكن مثله يف الغضب . يعين يونس عليه السالم} َوال َتكُْن كََصاِحبِ الُْحوِت{. بآية السيفإنه منسوخ 
إن اهللا تعاىل يعزي نبيه صلي اهللا عليه وسلم ويأمره بالصرب وال يعجل كما عجل : وقال قتادة. والضجر والعجلة

الفرق بني إضافة ذي وصاحب يف سورة و" يونس، واألنبياء، والصافات"صاحب احلوت؛ وقد مضى خربه يف سورة 
ال ال إِلَهَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي كُْنتُ {: أي حني دعا يف بطن احلوت فقال} إِذْ َناَدى{. فال معىن لإلعادة" يونس"

قول عطاء وأيب  والثاين. األول قول ابن عباس وجماهد. كربا: وقيل. أي مملوء غما} َوُهَو َمكْظُوٌم{. }ِمَن الظَّاِلمَِني
والكظم . مكظوم حمبوس: وقيل. والفرق بينهما أن الغم يف القلب، والكرب يف األنفاس: قال املاوردي. مالك

إنه املأخوذ بكظمه وهو جمرى النفس؛ : وقيل. فالن كظم غيظه، أي حبس غضبه؛ قال ابن حبر: احلبس؛ ومنه قوهلم
  ".يوسف"وقد مضى هذا وغريه يف . قاله املربد

  }لَْوال أَنْ َتدَاَركَُه نِْعَمةٌ ِمْن َربِِّه لَُنبِذَ بِالْعََراِء َوُهَو َمذُْموٌم{] ٤٩: [يةاآل
  }فَاْجَتَباهُ َربُُّه فََجَعلَُه ِمَن الصَّاِلحَِني{] ٥٠: [اآلية

بتشديد " تداركه"مز واحلسن وقرأ ابن هر". تداركه"قراءة العامة } لَْوال أَنْ َتَداَركَُه نِْعَمةٌ ِمْن َربِِّه{: قوله تعاىل
لوال أن كان يقال فيه : وهو على تقدير حكاية احلال؛ كأنه قال. الدال؛ وهو مضارع أدغمت التاء منه يف الدال

فعل ماض مذكر محل على } َتدَاَركَُه{ و . وهو خالف املرسوم" تداركته: "ابن عباس وابن مسعود. تتداركه نعمة
  معىن

واختلف يف معىن النعمة هنا؛ فقيل النبوة؛ قال . على لفظها" تداركته"و. ة غري حقيقيالنعمة؛ ألن تأنيث النعم
؛ } ال إِلََه إِلَّا أَْنَت ُسْبحَاَنكَ إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني{نداؤه : وقيل. وقيل عبادته إليت سلفت؛ قاله ابن جبري. الضحاك

أي رمحة من ربه؛ فرمحه وتاب : وقيل. طن احلوت؛ قال ابن حبرنعمة اهللا عليه إخراجه من ب: وقيل. قاله ابن زيد
: يف قول ابن عباس" مذموم"ومعىن . أي لنبذ مذموما ولكنه نبذ سقيما غري مذموم} لَنُبِذَ بِالَْعَراِء َوُهَو َمذُْموٌم{. عليه
واسعة الفضاء اليت ليس األرض ال: والعراء. مبعد من كل، خري" مذموم: "وقيل. مذنب: قال بكر بن عبداهللا. مليم

ولوال فضل اهللا عليه لبقي يف بطن احلوت إىل يوم القيامة، مث نبذ بعراء القيامة : وقيل. فيها جبل وال شجر يستر
أي } َتَباُه َربُُّهفَاْج} {لَلَبِثَ ِفي بَطْنِِه إِلَى َيْومِ ُيبَْعثُونَ. فَلَْوال أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمسَبِِّحَني{: يدل عليه قوله تعاىل. مذموما

رد اهللا إليه الوحي، وشفعه يف نفسه ويف قومه، وقبل : قال ابن عباس} فََجَعلَُه ِمَن الصَّاِلِحَني{. اصطفاه واختاره
  .توبته، وجعله من الصاحلني بأن أرسله إىل مائة ألف أو يزيدون

  }ْبصَارِِهْم لَمَّا َسِمُعوا الذِّكَْر َوَيقُولُونَ إِنَُّه لََمْجُنونٌَوإِنْ َيكَاُد الَِّذيَن كَفَرُوا لَيُْزِلقُوَنَك بِأَ{] ٥١: [اآلية
أخرب } بِأَْبَصارِِهم{. أي يعتانونك} لَيُْزِلقُوَنَك{. هي املخففة من الثقيلة" إِنْ"} َوإِنْ َيكَاُد الَِّذيَن كَفَُروا{: قوله تعاىل

ما رأينا مثله : يبوه بالعني فنظر إليه قوم من قريش وقالوابشدة عداوهتم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأرادوا أن يص
كانت العني يف بين أسد، حىت إن البقرة السمينة أو الناقة السمينة متر بأحدهم فيعاينها مث : وقيل. وال مثل حججه

  يا جارية، خذي املكتل والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة، فما تربح حىت تقع للموت: يقول

كان رجل من العرب ميكث ال يأكل شيئا يومني أو ثالثة، مث يرفع جانب اخلباء فتمر به اإلبل : الكليبوقال . فتنحر
فسأل . مل أر كاليوم إبال وال غنما أحسن من هذه فما تذهب إال قليال حىت تسقط منها طائفة هالكة: أو الغنم فيقول

عني فأجاهبم؛ فلما مر النيب صلى اهللا عليه وسلم الكفار هذا الرجل أن يصيب هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم بال
  :أنشد



  وإخال أنك سيد معيون... قد كان قومك حيسبونك سيدا 
وأن . وذكر حنوه املاوردي. }َوإِنْ َيكَادُ الَِّذيَن كَفَُروا لَيُْزِلقُوَنَك{: فعصم اهللا نبيه صلي اهللا عليه وسلم ونزلت

جتوع ثالثة أيام، مث يتعرض لنفسه وماله  -يعين يف نفسه وماله  -ا العرب كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحد
تاهللا ما رأيت أقوى منه وال أشجع وال أكثر منه وال أحسن؛ فيصيبه بعينه فيهلك هو ومال؛ فأنزل اهللا تعاىل : فيقول

ب ال مع الكراهية ويف هذا نظر؛ ألن اإلصابة بالعني إمنا تكون مع االستحسان واإلعجا: قال القشريي. هذه اآلية
  .أي ينسبونك إىل اجلنون إذا رأوك تقرأ القرآن} َوَيقُولُونَ إِنَُّه لََمْجُنونٌ{: والبغض؛ وهلذا قال

وال مينع كراهة الشيء من أن . أقوال املفسرين واللغويني تدل على ما ذكرنا، وأن مرادهم بالنظر إليه قتله: قلت
أي " لَُيْزهقُوَنَك " عباس وابن مسعود واألعمش وأبو وائل وجماهد وقرأ ابن . يصاب بالعني عداوة حىت يهلك

وضمها . بفتح الياء} لَيُْزِلقُوَنَك{ وقرأ أهل املدينة . وهذه قراءة على التفسري، من زهقت نفسه وأزهقها. ليهلكونك
. لق رأسه يزلقه زلقا إذا حلقهوز. زلقه يزلقه وأزلقه يزلقه إزالقا إذا حناه وأبعده: الباقون؛ ومها لغتان مبعىن؛ يقال

وهو الذي ينزل  -بتشديد امليم  -وزمالق وزملق  -مثال هدبد  -ورجل زلق وزملق . وكذلك أزلقه وزلقه تزليقا
فمعىن الكلمة إذا التنحية واإلزالة؛ وذلك ال يكون يف حق النيب صلى اهللا . قبل أن جيامع؛ حكاه اجلوهري وغريه

أراد ليعتانونك بعيوهنم فيزيلونك عن مقامك الذي أقامك اهللا فيه عداوة : قال اهلروي. هعليه وسلم إال هبالكه وموت
  زلق السهم وزهق إذا نفذ؛: ينفذونك بأبصارهم؛ يقال: وقال ابن عباس. لك

: وعنه أيضا والسدي وسعيد بن جبري. يصرعونك: وقال الكليب. أي ينفذونك من شدة نظرهم. وهو قول جماهد
يزيلونك وقال النضر بن مشيل : وقال املؤرج. يرمونك: وقال العويف. نت عليه من تبليغ الرسالةيصرفونك عما أ

. ليمسونك: وقال ابن زيد. ينظرون إليك نظرا شزرا بتحديق شديد: وقال عبدالعزيز بن حيىي. يفتنونك: واألخفش
صرعين بطرفه، وقتلين : يقال وهذا كما. ليقتلونك: وقال احلسن وابن كيسان. ليأكلونك: وقال جعفر الصادق

  :قال الشاعر. بعينه
  وتكل عنك نصال نبل الرامي... ترميك مزلقة العيون بطرفها 

  :وقال آخر
  نظرا يزل مواطئ األقدام... يتفارضون إذا التقوا يف جملس 

: املعىن اجلامعوهذا كله راجع إىل ما ذكرنا، وأن . املعىن أهنم ينظرون إليك بالعداوة حىت كادوا يسقطونك: وقيل
  .واهللا أعلم. يصيبونك بالعني

  }َوَما ُهَو إِالَّ ِذكٌْر ِللَْعالَمَِني{] ٥٢: [اآلية
. معناه شرف؛ أي القرآن: وقيل. أي وما حممد إال ذكر للعاملني يتذكرون به: وقيل. أي وما القرآن إال ذكر للعاملني

شرفوا باتباعه واإلميان . والنيب صلى اهللا عليه وسلم شرف للعاملني أيضا} َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََك َوِلقَوِْمَك{: كما قال تعاىل
  .به صلى اهللا عليه وسلم

  سورة احلاقة



  مقدمة السورة
من قرأ إحدى عشرة آية من سورة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى أبو الزاهرية عن أيب هريرة قال

  ".انت له نورا يوم القيامة من فوق رأسه إىل قدمهومن قرأها ك. احلاقة أجري من فتنة الدجال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  }الَْحاقَّةُ{] ١: [اآلية
  }َما الَْحاقَّةُ{] ٢: [اآلية
  }َوَما أَْدَراَك َما الَْحاقَّةُ{] ٣: [اآلية

كأنه جعلها من باب . ا؛ قاله الطربييريد القيامة؛ مسيت بذلك ألن األمور ُتَحّق فيه} الَْحاقَّةُ َما الَْحاقَّةُ{: قوله تعاىل
مسيت بذلك ألهنا أحقت ألقوام اجلنة، وأحقت : وقيل. مسيت حاقة ألهنا تكون من غري شك: وقيل". ليل نائم"

يقال حاققته فحققته : وقال األزهري. مسيت بذلك ألن فيها يصري كل إنسان حقيقا جبزاء عمله: وقيل. ألقوام النار
وحاقه : ويف الصحاح. فالقيامة حاقة ألهنا حتق كل حماق يف دين اهللا بالباطل؛ أي كل خماصم. هأحقه؛ أي غالبته فغلبت

إنه لنزق : ويقال للرجل إذا خاصم يف صغار األشياء. أي خاصمه وادعى كل واحد منهما احلق؛ فإذا غلبه قيل حقه
واحلاقة واحلقة . االختصام: تقاقواالح. والتحاق التخاصم. مال فيه حق وال حقاق؛ أي خصومة: ويقال. احلقاق

. ملا عرف احلقة مين هرب: وتقول العرب. احلاقة يوم احلق: وقال الكسائي واملورج. واحلق ثالث لغات مبعىن
واللفظ استفهام، . ألن معناها ما هي} َما الَْحاقَّةُ{ واحلاقة األوىل رفع باالبتداء، واخلرب املبتدأ الثاين وخربه وهو 

استفهام أيضا؛ } َوَما أَْدَراَك َما الَْحاقَّةُ{. زيد ما زيد على التعظيم لشأنه: م والتفخيم لشأهنا؛ كما تقولمعناه التعظي
والنيب صلى اهللا عليه وسلم كان عاملا بالقيامة ولكن بالصفة فقيل تفخيما . أي أي شيء أعلمك ما ذلك اليوم

َومَا { بلغين أن كل شيء يف القرآن: وقال حيىي بن سالم. ينهاوما أدراك ما هي؛ كأنك لست تعلمها إذ مل تعا: لشأهنا
كل شيء : وقال سفيان بن عيينة. فهو مما مل يعلمه} وََما يْدرَيَك{: وكل شيء قال. فقد أدراه إياه وعلمه} أَْدَراَك
  .بهفإنه مل خيرب } َوَما يْدَريَك{: فأنه أخرب به، وكل شيء قال فيه} َوَما أَْدَراَك{ : قال فيه
  }كَذََّبْت ثَُموُد َوَعادٌ بِالْقَارَِعِة{] ٤: [اآلية

أصابتهم قوارع الدهر؛ أي : يقال. والقارعة القيامة؛ مسيت بذلك ألهنا تقرع الناس بأهواهلا. ذكر من كذب بالقيامة
  ونعوذ باهللا من قوارع فالن ولواذعه. أهواله وشدائده

اآليات اليت يقرؤها اإلنسان إذا فزع من اجلن أو : وقوارع القرآن. وقوارص لسانه؛ مجع قارصة وهي الكلمة املؤذية
القارعة مأخوذة من القرعة يف رفع قوم وحط آخرين؛ قاله : وقيل. اإلنس، حنو آية الكرسي؛ كأهنا تقرع الشيطان

مثود قوم صاحل؛ و. عىن بالقارعة العذاب الذي نزل هبم يف الدنيا؛ وكان نبيهم خيوفهم بذلك فيكذبونه: وقيل. املربد
وأما عاد . وهو وادي القرى؛ وكانوا عربا: قال حممد بن إسحاق. وكانت منازهلم باحلجر فيما بني الشام واحلجاز

الرمل بني عمان إىل حضر موت واليمن كله؛ وكانوا عربا ذوي : واألحقاف. فقوم هود؛ وكانت منازهلم باألحقاف
  .وقد تقدم. خلق وبسطة؛ ذكره حممد بن إسحاق

  }فَأَمَّا ثَُموُد فَأُْهِلكُوا بِالطَّاِغيَِة{] ٥: [اآلية
. أي بالصيحة الطاغية؛ أي اجملاوزة للحد؛ أي حلد الصيحات من اهلول: وقال قتادة. فيه إضمار؛ أي بالفعلة الطاغية

إِنَّا لَمَّا طََغا {: جماوزة احلد؛ ومنه: والطغيان} إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ صَْيَحةً وَاِحَدةً فَكَانُوا كََهشِيمِ الُْمْحتَِظرِ{: كما قال



بالطغيان؛ فهي : وقال احلسن. بالذنوب: وقال جماهد. بالطاغية بالصاعقة: وقال الكليب. أي جاوز احلد} الَْماُء
أي . يدإن الطاغية عاقر الناقة؛ قاله ابن ز: وقيل. أي أهلكوا بطغياهنم وكفرهم. مصدر كالكاذبة والعاقبة والعافية

وقيل له . أهلكوا مبا أقدم عليه طاغيتهم من عقر الناقة، وكان واحدا، وإمنا هلك اجلميع ألهنم رضوا بفعله ومالؤوه
  .فالن راوية الشعر، وداهية وعالمة ونسابة: طاغية كما يقال

  }َوأَمَّا َعاٌد فَأُْهِلكُوا بِرِيحٍ صَْرَصرٍ عَاِتيٍَة{] ٦: [اآلية
  }اوِيٍَةَها َعلَْيهِْم سَْبَع لَيَالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ ُحُسوماً فََتَرى الْقَْوَم ِفيَها َصْرَعى كَأَنَُّهْم أَْعجَاُز َنْخلٍ َخَسخََّر{] ٧: [اآلية

أي باردة حترق بربدها كإحراق النار؛ مأخوذ من الصر وهو الربد؛ } َوأَمَّا َعاٌد فَأُْهِلكُوا بِرِيحٍ صَْرَصرٍ{: قوله تعاىل
أي عتت على خزاهنا فلم } َعاِتيٍَة{ . الشديدة السموم: وقال جماهد. إهنا الشديدة الصوت: وقيل. ال الضحاكق

روى سفيان الثوري عن . عتت على عاد فقهرهتم: وقيل. تطعهم، ومل يطيقوها من شدة هبوبا؛ غضبت لغضب اهللا
ما أرسل اهللا من : "صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا : موسى بن املسيب عن شهر بن حوشب عن بن عباس قال

نسمة من ريح إال مبكيال وال قطرة من ماء إال مبكيال إال يوم عاد ويوم نوح فإن املاء يوم نوح طغى على اخلزان 
عاد عتت على والريح ملا كان يوم } إِنَّا لَمَّا طََغا الَْماُء َحَملَْناكُْم ِفي الْجَارِيَِة{ –مث قرأ  -سبيل . فلم يكن هلم عليه

. أي أرسلها وسلطها عليهم} َسخََّرَها َعلَْيهِْم{. }بِرِيحٍ َصْرَصرٍ َعاِتيٍَة{ –مث قرأ  -اخلزان فلم يكن هلم عليها سبيل 
أي متتابعة ال تفر وال تنقطع؛ عن ابن } َسْبعَ لَيَالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ ُحُسوماً{ . استعمال الشيء باالقتدار: والتسخري
احلسوم التباع، من حسم الداء إذا كوي صاحبه، ألنه يكوى باملكواة مث : قال الفراء. وابن مسعود وغريمها عباس

  :قال عبدالعزيز بن زرارة الكاليب. يتابع ذلك عليه
  تتابع فيه أعوام حسوم... ففرق بني بينهم زمان 

ويقال للسيف . احلسم االستئصال: وقيل. هو من قولك حسمت الشيء إذا قطعته وفصلته عن غريه: وقال املربد
  :وقال الشاعر. حسام؛ ألنه حيسم العدو عما يريده من بلوغ عداوته

  كفى العود منه البدء ليس مبعضد... حسام إذا قمت معتضدا به 
حسمتهم فلم تبق منهم : قال ابن زيد. فهي القاطعة بعذاب االستئصال. واملعىن أهنا حسمتهم، أي قطعتهم وأذهبتهم

  .وعنه أهنا حسمت الليايل واأليام حىت استوعبتها. أحدا

. احلسوم الشؤم: وقال الليث. ألهنا بدأت طلوع الشمس من أول يوم وانقطعت غروب الشمس من آخر يوم
مشائيم، : وقال عكرمة والربيع بن أنس. هذه ليايل احلسوم، أي حتسم اخلري عن أهلها، وقال يف الصحاح: ويقال

واختلف يف أوهلا، . أي حسمت اخلري عن أهلها} ُحُسوماً{ : عطية العويف} ِفي أَيَّامٍ َنِحسَاٍت{: دليله قوله تعاىل
غداة يوم األربعاء، قاله : وقيل. غداة يوم اجلمعة، قال الربيع بن أنس: وقيل. غداة يوم األحد، قاله السدي: فقيل

يها العرب أيام العجوز، ذات برد وريح وهذه األيام هي اليت تسم: قال وهب. حيىي بن سالم ووهب بن منبه
شديدة، وكان أوهلا يوم األربعاء وأخرها يوم األربعاء؛ ونسبت إىل العجوز ألن عجوزا من عاد دخلت سربا فتبعتها 

وهي يف آذار من أشهر . مسيت أيام العجوز ألهنا وقعت يف عجز الشتاء: وقيل. الريح فقتلتها يف اليوم الثامن
  :أسام مشهورة، وفيها يقول الشاعر وهو ابن أمحر وهلا. السريانيني

  أيام شهلتنا من الشهر... كُِسع الشتاء بسبعة غربِ 
  ِصنٌّ وصَنَّْبر مع الوبر... فإذا انقضت أيامها ومضت 



  ومَعلِّل ومبطفئ اجلمر... وبآمر وأخيه مؤمتر 
  وأتتك واقدة من النجْر... ذهب الشتاء موليا عجال 

أي حتسمهم حسوما أي تفنيهم، وهو مصدر : قال الزجاج. وقيل على املصدر. على احلالنصب } ُحُسوماً{و 
وجيوز أن . وجيوز أن يكون مفعوال له؛ أي سخرها عليهم هذه املدة لالستئصال؛ أي لقطعهم واستئصاهلم. مؤكد

  .بالفتح، حاال من الريح؛ أي سخرها عليهم مستأصلة} ُحُسوماً{وقرأ السدي . يكون مجع حاسم

أي يف " ِفيَها : " وقيل. مجع صريع؛ يعين موتى} َصْرَعى{. أي يف تلك الليايل واأليام} فََتَرى الْقَْوَم ِفيَها{: قوله تعاىل
. خالية األجواف ال شيء فيها: وقيل. أي بالية؛ قاله أبو الطفيل} َنْخلٍ َخاوِيٍَة{. أي أصول} كَأَنَُّهْم أَْعَجاُز{. الريح

فيحتمل أهنم شبهوا بالنخل اليت } كَأَنَُّهْم أَْعجَاُز َنْخلٍ ُمْنقَعِرٍ{: وقد قال تعاىل يف موضع آخر. نثوالنخل يذكر ويؤ
وحيتمل أن يكون املراد به األصول دون اجلذوع؛ أي إن الريح . صرعت من أصلها، وهو إخبار عن عظم أجسامهم

. أجوافهم فتصرعهم كالنخلة اخلاوية اجلوف قد قطعتهم حىت صاروا كأصول النخل خاوية أي الريح كانت تدخل
كانت الريح تدخل يف أفواههم فتخرج ما يف أجوافهم من احلشو من أدبارهم، فصاروا كالنخل : وقال ابن شجرة

وحيتمل أن يكون . ألن أبداهنم خوت من أرواحهم مثل النخل اخلاوية" خاوية"وقال حيىي بن سالم؛ إمنا قال . اخلاوية
أي خربة ال سكان } فَِتلَْك ُبيُوُتُهمْ َخاوِيَةً{: أعجاز خنل خاوية عن أصوهلا من البقاع؛ كما قال تعاىلاملعىن كأهنم 

  .فشبهوا بعد أن هلكوا بالنخل اخلاوية. وحيتمل اخلاوية مبعىن البالية كما ذكرنا؛ ألهنا إذا بليت خلت أجوافها. فيها
  }فََهلْ َتَرى لَُهْم ِمْن َباِقيٍَة{] ٨: [اآلية

وجيوز أن . فاعلة مبعىن املصدر؛ حنو العاقبة والعافية. من بقاء: وقيل. من بقية: وقيل. أي من فرقة باقية أو نفس باقية
كانوا سبع ليال ومثانية أيام أحياء يف عذاب اهللا من الريح، : وقال ابن جريج. يكون أمسا؛ أي هل جتد هلم أحدا باقيا

فََهلْ َتَرى لَُهْم ِمْن {: ، فاحتملتهم الريح فألقتهم يف البحر ذلك قوله عز وجلفلما أمسوا يف اليوم الثامن ماتوا
  .}فَأَْصَبحُوا ال ُيَرى إِالَّ َمَساكُِنُهْم{: ، وقوله عز وجل}َباِقَيٍة
  }َوَجاَء ِفْرَعْونُ َوَمْن قَْبلَُه َوالُْمْؤَتِفكَاُت بِالَْخاِطئَِة{] ٩: [اآلية

بكسر القاف وفتح الباء؛ أي ومن معه " ومن قبله"قرأ أبو عمرو والكسائي } َعْونُ َوَمْن قَْبلَُهَوَجاَء ِفْر{: قوله تعاىل
  واختاره أبو عبيد وأبو حامت اعتبارا. وتبعه من جنوده

بفتح القاف وسكون الباء؛ " قَْبلَُه " الباقون ". ومن تلقاءه"وقرأ أبو موسى األشعري ". ومن معه"بقراءة عبداهللا وأيب 
وقرأ . وقراءة العامة باأللف. أي أهل قرى لوط} وَالُْمْؤَتِفكَاُت{. ي ومن تقدمه من القرون اخلالية واألمم املاضيةأ

ألهنا ائتفكت } وَالُْمْؤَتِفكَاُت{إمنا مسيت قرى قوم لوط : قال قتادة. على التوحيد" وَالُْمْؤَتِفكَة" احلسن واجلحدري 
صبعة وصعرة وعمرة ودوما : مخس قريات: حممد بن كعب القرظي قالوذكر الطربي عن . هبم، أي انقلبت

باخلطايا اليت كانوا : وقال جماهد. أي بالفعلة اخلاطئة وهي املعصية والكفر} بِالَْخاِطئَِة{. وسدوم؛ وهي القرية العظمى
  .أي باخلطأ العظيم؛ فاخلاطئة مصدر: وقال اجلرجاين. يفعلوهنا
  }ولَ َربِّهِْم فَأََخذَُهْم أَْخذَةً َرابَِيةًفََعصَْوا َرُس{] ١٠: [اآلية

عىن موسى ولوطا : وقيل. هو لوط ألنه أقرب: وقيل. هو موسى: قال الكليب} فََعَصْوا َرُسولَ َربِّهِْم{: قوله تعاىل
وقد يعرب عن الرسالة  .مبعىن رسالة" رسول: "وقيل} فَقُوال إِنَّا َرُسولُ َربِّ الَْعالَمَِني{: عليهما السالم؛ كما قال تعاىل

  :بالرسول؛ قال الشاعر



  بسر وال أرسلتهم برسول... لقد كذب الواشون ما حبت عندهم 
ومنه الربا إذا أخذ يف الذهب والفضة . أي عالية زائدة على األخذات وعلى عذاب األمم} فَأََخذَُهْم أَْخذَةً رَابِيَةً{

  .كأنه أراد زائدة يف الشدة. شديدة: وقال جماهد. اعفربا الشيء يربو أي زاد وتض: يقال. أكثر مما أعطى
  }إِنَّا لَمَّا طََغا الَْماُء َحَملَْناكُْم ِفي الْجَارِيَِة{] ١١: [اآلية
  }ِلَنْجَعلََها لَكُْم َتذِْكَرةً َوَتعَِيَها أُذُنٌ َواِعَيةٌ{] ١٢: [اآلية

طغى على خزانه من املالئكة غضبا لربه : وقال علي رضي اهللا عنه .أي ارتفع وعال} إِنَّا لَمَّا طََغا الَْماُء{: قوله تعاىل
طغى املاء زمن نوح : وقال ابن عباس. زاد على كل شيء مخسة عشر ذراعا: قال قتادة. فلم يقدروا على حبسه

وليس من املاء قطرة تنزل قبله وال بعده إال بكيل معلوم غري ذلك . على خزانه فكثر عليهم فلم يدروا كم خرج
زجر : واملقصود من قصص هذه األمم وذكر ما حل هبم من العذاب. وقد مضى هذا مرفوعا أول السورة. اليوم

} َحَملَْناكُْم{: مث من عليهم بأن جعلهم ذرية من جنا من الغرق بقوله. هذه األمة عن االقتداء هبم يف معصية الرسول
واحملمول يف اجلارية نوح وأوالده، وكل . أي يف السفن اجلارية} ِفي الَْجارِيَِة{. أي محلنا آباءكم وأنتم يف أصالهبم

  .من على وجه األرض من نسل أولئك
جعلها اهللا تذكرة وعظة هلذه األمة حىت . يعين سفينة نوح عليه الصالة والسالم} لَِنْجَعلََها لَكُْم َتذِْكرَةً{: قوله تعاىل

أبقيت لكم تلك اخلشبات : واملعىن. ألواحها على اجلودي كانت: قال ابن جريج. أدركها أوائلهم؛ يف قول قتادة
: وقيل. حىت تذكروا ما حل بقوم نوح، وإجناء اهللا آباءكم؛ وكم من سفينة هلكت وصارت ترابا ومل يبق منها شيء

} َواِعَيةٌ َوَتعَِيَها أُذُنٌ{: لنجعل تلك الفعلة من إغراق قوم نوح وإجناء من آمن معه موعظة لكم؛ وهلذا قال اهللا تعاىل
ويقال وعيت كذا أي : قال الزجاج. والسفينة ال توصف هبذا. أي حتفظها وتسمعها أذن حافظة ملا جاء من عند اهللا

: قال الزجاج. وأوعيت املتاع يف الوعاء. ووعيت العلم، ووعيت ما قلت؛ كله مبعىن. حفظته يف نفسي، أعيه وعيا
وقرأ طلحة . بغري ألف" َوِعَيتةٌ " باأللف، وملا حفظته يف نفسك " ةٌ َواِعَي: " يقال لكل ما حفظته يف غري نفسك

الباقون بكسر . واختلف فيها عن عاصم وابن كثري} أَرِنَا{: بإسكان العني؛ تشبيها بقول" َوَتعَِيَها " ومحيد واألعرج 
األذن الواعية : وقال قتادة} كَْرى ِلَمْن كَانَ لَُه قَلٌْبإِنَّ ِفي ذَِلَك لَِذ{، }َوَتعَِيَها أُذُنٌ َواِعيَةٌ{: العني؛ ونظري قوله تعاىل

  أذن عقلت عن اهللا تعاىل، وانتفعت مبا مسعت من

سألت ريب أن جيعلها : "وروى مكحول أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عند نزول هذه اآلية. كتاب اهللا عز وجل
عت من رسول صلي اهللا عليه وسلم شيئا قط فنسيته فكان علي رضي اهللا عنه يقول ما مس: قال مكحول". أذن علي

قال النيب صلى اهللا } َوَتِعَيَها أُذُنٌ َواِعيَةٌ{ملا نزلت : وعن احلسن حنوه ذكره الثعليب قال. ذكره املاوردي. إال وحفظته
وقال . أنسىفواهللا ما نسيت شيئا بعد، وما كان يل أن : قال علي" سألت ريب أن جيعلها أذنك يا علي: "عليه وسلم

يا علي إن اهللا أمرين أن أدنيك وال أقصيك وأن أعلمك : "أبو برزة األسلمي قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي
  ".وأن تعي وحقٌّ على اهللا أن تَِعَي

  }فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ َنفَْخةٌ َواِحَدةٌ{] ١٣: [اآلية
ألن تأنيث النفخة غري " ُنِفَخ " وجاز تذكري . لم يبق أحد إال ماتهي النفخة األوىل لقيام الساعة، ف: قال ابن عباس

ووقع الفعل على : قال األخفش. أي ال تثىن} نَفَْخةٌ َواِحدَةٌ{: وقال. إن هذه النفخة هي األخرية: وقيل. حقيقي
: أو يقال. السمالوهبا قرأ أبو . نصبا على املصدر" نفخة"وجيوز . نفخة: النفخة إذ مل يكن قبلها اسم مرفوع فقيل



  .يقوم مقام ما مل يسم فاعله" ِفي الصُّورِ : " وقال الزجاج. ضرب ضربا: اقتصر على اإلخبار عن الفعل كما تقول
  }َوُحِملَِت الْأَْرُض َوالْجِبَالُ فَُدكََّتا َدكَّةً وَاِحَدةً{ ١٤: اآلية

أي فتتا } فَدُكََّتا{. بتخفيف امليم؛ أي رفعت من أماكنهاقراءة العامة } َوُحِملَِت اَألْرُض َوالْجِبَالُ{: قوله تعاىل
مل يقل فدككن : وقال الفراء". دكتا"إال النصب الرتفاع الضمري يف } َدكَّةً{ال جيوز يف } َدكَّةً َواِحَدةً{. وكسرتا

} وَالْأَْرَض كَاَنَتا َرْتقاًأَنَّ السََّماَواِت {: ومثله. ألنه جعل اجلبال كلها كاجلملة الواحدة، واألرض كاجلملة الواحدة
  }ُدكَّتَا{: وقيل} إِذَا ُزلْزِلَِت الْأَْرُض زِلْزَالَهَا{: وهذا الدك كالزلزلة؛ كما قال تعاىل. ومل يقل كن

. القول فيه" األعراف"وقد مضى يف سورة . أي بسطتا بسطة واحدة؛ ومنه أندك سنام البعري إذا انفرش يف ظهره
كانه يف . بالتشديد على إسناد الفعل إىل املفعول الثاين} َوُحِملَِت الْأَْرُض وَالْجِبَالُ {عامر  وقرأ عبداحلميد عن ابن

ولو جيء . األصل ومحلت قدرتنا أو ملكا من مالئكتنا األرض واجلبال؛ مث أسند الفعل إىل املفعول الثاين فبين له
: وقد جيوز بناؤه للثاين على وجه القلب فيقال. األرض ومحلت قدرتنا: باملفعول األول ألسند الفعل إليه؛ فكأنه قال

  .أُلبِس زيدٌ اجلبة، وأُلبِست اجلبةُ زيداً: ُحمِّلَت األرُض امللَك؛ كقولك
  }فََيْومَِئٍذ َوقََعِت الَْواِقَعةُ{] ١٥: [اآلية
  }وَاْنشَقَِّت السََّماُء فَهَِي َيْومَِئٍذ َواِهيَةٌ{] ١٦: [اآلية
  }َملَُك َعلَى أَْرجَاِئَها وََيْحِملُ عَْرَش َربَِّك فَْوقَُهْم َيوَْمِئٍذ ثَمَانِيَةٌوَالْ{] ١٧: [اآلية

تنشق : وقيل. أي أنصدعت وتفطرت} وَاْنَشقَّتِ السََّماُء{. أي قامت القيامة} فََيوَْمِئٍذ َوقََعِت الَْواِقَعةُ{: قوله تعاىل
فَهِيَ {. وقد تقدم} َيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِالَْغَمامِ َونُزِّلَ الَْمالِئكَةُ تَْنزِيالًَو{: لنزول ما فيها من املالئكة؛ دليله قوله تعاىل

. كالم واه؛ أي ضعيف: ويقال. وهي البناء يهي وهيا فهو واه إذا ضعف جدا: يقال. أي ضعيفة} َيْوَمِئٍذ َواِهَيةٌ
هلول يوم : وقيل. ذلك لنزول املالئكة كما ذكرنا إهنا تصري بعد صالبتها مبنزلة الصوف يف الوهي ويكون: فقيل
  :ومن أمثاهلم. وهى السقاء إذا خترق: مأخوذ من قوهلم. أي متخرقة؛ قال ابن شجرة} َواِهَيةٌ { : وقيل. القيامة

  ومن أهريق بالفالة ماؤه... خل سبيل من وهى سقاؤه 
أي على أطرافها } َعلَى أَْرجَاِئهَا{. ئكة؛ اسم للجنسيعين املال} َوالَْملَُك{. أي من كان ضعيف العقل ال حيفظ نفسه

وحكاه الثعليب عن الضحاك، . ولعله قول جماهد وقتادة: املاوردي. حني تنشق؛ ألن السماء مكاهنم؛ عن ابن عباس
  .على أطرافها مما مل ينشق منها: قال

املعىن وامللك على حافات : بن جبري وقال سعيد. يريد أن السماء مكان املالئكة فإذا انشقت صاروا يف أطرافها
إذا صارت السماء قطعا تقف املالئكة على تلك القطع اليت : وقيل. الدنيا؛ أي ينزلون إىل األرض وحيرسون أطرافها

إن الناس إذا رأوا جهنم هالتهم؛ فيندوا كما تند اإلبل، فال يأتون قطرا من أقطار : وقيل. ليست متشققة يف أنفسها
ينتظرون ما يؤمرون به يف أهل النار من } َعلَى أَْرَجائَِها {: وقيل. وا مالئكة فريجعون من حيث جاؤوااألرض إال رأ

َونُزِّلَ {: ويدل عليه. وهذا كله راجع إىل معىن قول ابن جبري. السوق إليها، ويف أهل اجلنة من التحية والكرامة
على } الْجِنِّ َواِألْنسِ إِِن اْسَتطَْعُتْم أَنْ َتْنفُذُوا ِمْن أَقْطَارِ السََّماَواِت وَاَألْرضَِيا َمْعَشَر {: وقوله تعاىل} الَْمالِئكَةُ َتنْزِيالً
. واألرجاء النواحي واألقطار بلغة هذيل، واحدها رجا مقصور، وتثنيته رجوان؛ مثل عصا وعصوان. ما بيناه هناك
  :قال الشاعر

  ين مكاينأقل القوم من يغ... فال يرمى يب الرجوان أين 



  .ويقال ذلك حلرف البئر والقرب
مثانية صفوف من املالئكة ال يعلم عددهم إال : قال ابن عباس} وََيْحِملُ َعْرشَ رَبَِّك فَْوقَُهْم َيْومَِئٍذ ثََمانَِيةٌ{: قوله تعاىل

وعن النيب صلى اهللا عليه . اهللا أعلم كم هم، مثانية أم مثانية آالف: وعن احلسن. هم مثانية أمالك: وقال ابن زيد. اهللا
. ذكره الثعليب". أن محلة العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم اهللا تعاىل بأربعة آخرين فكانوا مثانية"وسلم 

حيمله اليوم أربعة وهم يوم القيامة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وخرجه املاوردي عن أيب هريرة قال
ويف . ورواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. هم مثانية أمالك على صورة األوعال: باس بن عبدامللكوقال الع". مثانية

إن لكل ملك منهم أربعة أوجه وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر وكل وجه منها يسأل اهللا "احلديث 
  :أيب الصلت وملا أنشد بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم قول أمية بن". الرزق لذلك اجلنس

  والنسر لألخرى وليث مرصد... رجل وثور حتت رجل ميينه 
  محراء يصبح لوهنا يتورد... والشمس تطلع كل آخر ليلة 

  إال معذبة وإال جتلد... ليست بطالعة هلم يف رسلها 
أظالفهن وركبهن أن فوق السماء السابعة مثانية أو عال بني "ويف اخلرب ". َصَدَق : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ذكره القشريي وخرجه الترمذي من حديث العباس ابن " . مثل ما بني مساء إىل مساء وفوق ظهورهن العرش
أن محلة العرش "ويف حديث مرفوع . وذكر حنوه الثعليب ولفظه. بكماله" البقرة"وقد مضى يف سورة . عبداملطلب

: ويف تفسري الكليب". كبها مسرية سبعني عاما للطائر املسرعمثانية أمالك على صورة األوعال ما بني أظالفها إىل ر
مث ذكر عدة املالئكة مبا . مثانية أجزاء من عشرة أجزاء من املالئكة: وعنه. مثانية أجزاء من تسعة أجزاء من املالئكة

من تسعة وهم مثانية أجزاء : وقال املاوردي عن ابن عباس. حكى األول عنه الثعليب والثاين القشريي. يطول ذكره
مث إضافة العرش إىل اهللا تعاىل كإضافة البيت، وليس البيت للسكىن، فكذلك . واملعىن ينزل بالعرش. الكروبيون
العرش حتمله املالئكة احلملة فوقهم وال حيمل محلة : قال السدي. أي فوق رؤوسهم} فوقهم{: ومعىن. العرش

أي " فوقهم: "وقيل. وق املالئكة الذين يف السماء على أرجائهاأي إن محلة العرش ف}فوقهم{ :وقيل. العرش إال اهللا
  .فوق أهل القيامة

  }َيوَْمِئٍذ تُْعَرُضونَ ال َتْخفَى مِْنكُْم َخاِفَيةٌ{] ١٨: [اآلية
ما مل وليس ذلك عرضا يعلم به } َوعُرُِضوا َعلَى َربِّكَ َصفّاً{: أي، على اهللا؛ دليله} َيْومَِئٍذ ُتعَْرُضونَ{: قوله تعاىل

قال رسول اهللا : وروى احلسن عن أيب هريرة قال. يكن عاملا به، بل معناه احلساب وتقرير األعمال عليهم للمجازاة
  يعرض: "صلى اهللا عليه وسلم

الناس يوم القيامة ثالث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطري الصحف يف األيدي 
ال َتْخفَى {. وال يصح من قبل أن احلسن مل يسمع من أيب هريرة: خرجه الترمذي قال". هفآخذ بيمينه وآخذ بشمال

على هذا مبعىن خفية، كانوا خيفوهنا من أعماهلم؛ قاله ابن } َخاِفيَةٌ{. أي هو عامل بكل شي من أعمالكم} ِمْنكُْم َخاِفَيةٌ
ال خيفى املؤمن : وقال عبداهللا بن عمرو بن العاص. ال خيفى عليه إنسان؛ أي ال يبقى إنسان ال حياسب: وقيل. شجرة

حيشر الناس : "ال تستتر منكم عورة؛ كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. من الكافر وال الرب من الفاجر
 َوأََخذَ{: بالياء؛ ألن تأنيث اخلافية غري حقيقي؛ حنو قوله تعاىل" ال خيفى"وقرأ الكوفيون إال عاصما ". حفاة عراة

. الباقون بالتاء. واختاره أبو عبيد؛ ألنه قد حال بني الفعل وبني االسم املؤنث اجلار واجملرور} الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيحَةُ



  .واختاره أبو حامت لتأنيث اخلافية
  }فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبهُ بَِيِمينِِه فََيقُولُ َهاُؤُم اقَْرأوا ِكتَابِيَْه{] ١٩: [اآلية
  }إِنِّي ظََنْنُت أَنِّي ُمالقٍ ِحَسابِيَْه{] ٢٠: [يةاآل
  }فَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضيٍَة{] ٢١: [اآلية
  }ِفي َجنٍَّة َعاِليٍَة{] ٢٢: [اآلية
  }قُطُوفَُها دَانِيَةٌ{] ٢٣: [اآلية
  }كُلُوا وَاشَْرُبوا َهنِيئاً بَِما أَْسلَفُْتْم ِفي األَيَّامِ الَْخاِلَيِة{] ٢٤: [اآلية
  }َوأَمَّا َمْن أُوِتَي كَِتاَبُه بِِشَماِلِه فََيقُولُ َيا لَيَْتنِي لَْم أُوَت ِكَتابَِيْه{] ٢٥: [اآلية
  }َيا لَْيتََها كَاَنتِ الْقَاِضيَةَ{] ٢٧: [اآلية} وَلَْم أَْدرِ َما ِحَسابِيَْه{] ٢٦: [اآلية
  }لََك عَنِّي ُسلْطَانِيَْهَه{] ٢٩: [اآلية} َما أَغَْنى َعنِّي مَاِلَيْه{] ٢٨: [اآلية
  }ثُمَّ الَْجحِيَم َصلُّوُه{] ٣١: [اآلية} ُخذُوُه فَُغلُّوُه{] ٣٠: [اآلية
  }ثُمَّ ِفي ِسلِْسلٍَة ذَْرُعَها َسْبُعونَ ِذَراعاً فَاسْلُكُوُه{] ٣٢: [اآلية
  }َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيَِوال {] ٣١: [اآلية} إِنَُّه كَانَ ال ُيْؤِمُن بِاللَِّه الْعَِظيمِ{] ٣٣: [اآلية

أول من يعطى : وقال ابن عباس. إعطاء الكتاب باليمني دليل على النجاة} فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيِمينِِه{: قوله تعاىل
فأين أبو بكر؟ فقال هيهات : قيل له. كتابه بيمينه من هذه األمة عمر بن اخلطاب، وله شعاع كشعاع الشمس

وقد ذكرناه مرفوعا من حديث زيد بن ثابت بلفظه ومعناه يف كتاب . ذكره الثعليب. زفته املالئكة إىل اجلنة! يهاته
أي يقول ذلك ثقة باإلسالم وسرورا بنجاته؛ ألن اليمني عند } فََيقُولُ َهاُؤُم اقَْرأوا ِكتَابِيَْه{. واحلمد هللا". التذكرة"

  :قال الشاعر. دالئل الغمالعرب من دالئل الفرح، والشمال من 
  فأفرح أم صريتين يف مشالك... أبيين أيف ميىن يديك جعلتين 

أي " إال هاء وهاء"أي خذوا؛ ومنه اخلرب يف الربا : وقيل. هلم: وقال مقاتل. تعالوا؛ قاله ابن زيد} َهاُؤُم{: ومعىن
رجل اقرأ، ولالثنني هاؤما يا  العرب تقول هاء يا: قال ابن السكيت والكسائي. خذ: يقول كل واحد لصاحبه

واألصل هاكم فأبدلت اهلمزة من الكاف؛ . وهاؤما وهاؤمن" بكسر اهلمزة"رجالن، وهاؤم يا رجال، وللمرة هاء 
روي أن رسول اهللا صلى اهللا . كلمة وضعت إلجابة الداعي عند النشاط والفرح} هاؤم{إن : وقيل. قال القتييب

ـ " وكتابيه. "يطول صوته" هاؤم"فأجابه النيب صلى اهللا عليه وسلم  عليه وسلم ناداه أعرايب بصوت عال منصوب ب
ـ . عند الكوفيني} هاؤم{ فأدخلت اهلاء لتبني " كتايب"واألصل . ألنه أقرب العاملني} اقرؤوا{ وعند البصريني ب

. }ماهيه{القارعة ويف } سلطانيه{، و }ماليه{، و }حسابيه{ :فتحة الياء، وكان اهلاء للوقف، وكذلك يف أخواته
واختار أبو عبيد أن . وقراءة العامة باهلاء فيهن يف الوقف والوصل معا؛ ألهنن وقعن يف املصحف باهلاء فال تترك

وقرأ ابن حميصن وجماهد ومحيد ويعقوب . يتعمد الوقف عليها ليوافق اللغة يف إحلاق اهلاء يف السكت ويوافق اخلط
يف . }ماهيه{، ، و }ماليه{، و }حسابيه{ :ووافقهم محزة يف. الوقف فيهن مجعحبذف اهلاء يف الوصل وإثباهتا يف 

  ومن قرأهن يف الوصل باهلاء. واختار أبو حامت قراءة يعقوب ومن معه إتباعا للغة. ومجلة هذه احلروف سبعة. القارعة

إين ظننت أن يؤاخذين اهللا  أي: وقيل. أي أيقنت وعلمت، عن ابن عباس وغريه} إِنِّي ظََنْنُت{فهو على نية الوقف 
ومن . كل ظن يف القرآن من املؤمن فهو يقني: قال الضحاك. بسيئايت عذبين فقد تفضل علي بعفوه ومل يؤاخذين هبا



إن املؤمن أحسن الظن : وقال احلسن يف هذ اآلية. ظن اآلخرة يقني، وظن الدنيا شك: وقال جماهد. الكافر فهو شك
أي يف اآلخرة ومل أنكر البعث؛ } أَنِّي ُمالقٍ ِحسَابِيَْه{. فق أساء الظن بربه فأساء العملبربه فأحسن العمل وإن املنا

أي يف } فَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضيٍَة{. يعين أنه ما جنا إال خبوفه من يوم احلساب، ألنه تيقن أن اهللا حياسبه فعمل لآلخرة
: وقيل. ماء دافق؛ أي مدفوق: أي مرضية؛ كقولك} ِضَيٍةَرا{: وقال أبو عبيدة والفراء. عيش يرضاه ال مكروه فيه

ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه . مثل البن وتامر؛ أي صاحب اللنب والتمر. ذات رضا؛ أي يرضى هبا صاحبها
أهنم يعيشون فال ميوتون أبدا ويصحون فال ميرضون أبدا وينعمون فال يرون بؤسا أبدا ويشبون فال يهرمون "وسلم 

أي قريبة التناول، يتناوهلا القائم والقاعد واملضطجع } قُطُوفَُها َدانَِيةٌ{. أي عظيمة يف النفوس} ِفي َجنٍَّة َعاِليٍَة{". داأب
والقطف . وهو ما يقطف من الثمار" بكسر القاف"والقطوف مجع قطف ". اإلنسان"على ما يأيت بيانه يف سورة 

ال تكدير } َهنِيئاً{. أي يقال هلم ذلك} كُلُوا َواشَْرُبوا{. وقت القطف" سربالفتح والك"والقطاف . املصدر" بالفتح"
بعد " كُلُوا : " وقال. أي يف الدنيا} ِفي اَأليَّامِ الَْخاِليَِة{. قدمتم من األعمال الصاحلة} بَِما أَْسلَفُْتْم{. فيه وال تنغيص

وذكر الضحاك أن هذه اآلية .يتضمن معىن اجلمع" من"و} ْن أُوِتَيفَأَمَّا َم{: لقوله} فَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة{: قوله
واآلية اليت تليها يف أخيه األسود بن عبد األسد؛ . نزلت يف أيب سلمة عبداهللا بن عبد األسد املخزومي؛ وقاله مقاتل

عم املعىن وي. ويكون هذا الرجل وأخوه سبب نزول هذه اآليات. يف قول ابن عباس والضحاك أيضا؛ قال الثعليب
  :وقد قيل. }كُلُوا وَاْشَربُوا{: مجيع أهل الشقاوة وأهل السعادة؛ يدل عليه قوله تعاىل

فإذا كان الرجل رأسا يف اخلري، يدعو إليه ويأمر به ويكثر تبعه . إن املراد بذلك كل من كان متبوعا يف اخلري والشر
اب أبيض خبط أبيض، يف باطنه السيئات ويف ظاهره عليه، دعي بامسه واسم أبيه فيتقدم حىت إذا دنا أخرج له كت

هذه سيئاتك "احلسنات فيبدأ بالسيئات فيقرأها فيشفق ويصفر وجهه ويتغري لونه فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه 
فيفرح عند ذلك فرحا شديدا، مث يقلب كتابه فيقرأ حسناته فال يزداد إال فرحا؛ حىت إذا بلغ آخر " وقد غفرت لك

فيبيض وجهه ويؤتى بتاج فيوضع على رأسه، ويكسى حلتني، " هذه حسناتك قد ضوعفت لك"د فيه الكتاب وج
انطلق إىل أصحابك فأخربهم : وحيلى كل مفصل منه ويطول ستني ذراعا وهي قامة آدم عليه السالم؛ ويقال له

قال اهللا } إِنِّي ظََنْنتُ أَنِّي ُمالقٍ ِحَسابِيَْه َهاُؤُم اقَْرأوا ِكَتابَِيْه{: فإذا أدبر قال. وبشرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا
. مثارها وعناقيدها} قُطُوفَُها{يف السماء } ِفي َجنٍَّة َعاِليٍَة{أي مرضية قد رضيها } فَُهَو ِفي ِعيَشةٍ رَاِضيٍَة{: تعاىل

أنا فالن بن : ؟ فيقولقد غمرتك كرامة، من أنت: هل تعرفوين؟ فيقولون: فيقول ألصحابه. أدنيت منهم} دَانِيَةٌ{
. أي قدمتم يف أيام الدنيا} كُلُوا وَاشَْرُبوا َهنِيئاً بَِما أَْسلَفُْتْم ِفي الْأَيَّامِ الْخَاِليَِة{. فالن أبشر كل رجل منكم مبثل هذا

به، وإذا كان الرجل رأسا يف الشر، يدعو إليه ويأمر به فيكثر تبعه عليه، نودي بامسه واسم أبيه فيتقدم إىل حسا
فيخرج له كتاب أسود خبط أسود يف باطنه احلسنات ويف ظاهره السيئات، فيبدأ باحلسنات فيقرأها ويظن أنه 

فيسود وجهه ويعلوه احلزن ويقنط من " هذه حسناتك وقد ردت عليك"سينجو، فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه 
د وجهه إال سوادا، فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه اخلري، مث يقلب كتابه فيقرأ سيئاته فال يزداد إال حزنا، وال يزدا

فيعظم  -قال  -ليس املعىن أنه يزاد عليه ما مل يعمل . أي يضاعف عليه العذاب" هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك"
انطلق إىل أصحابك وأخربهم أن لكل إنسان : للنار وتزرق عيناه ويسود وجهه، ويكسى سرابيل القطران ويقال له

يتمىن } َيا لَْيَتَها كَاَنِت الْقَاِضَيةَ. وَلَْم أَْدرِ َما ِحَسابِيَْه. َيا لَْيتَنِي لَمْ أُوَت ِكتَابَِيْه{: ا؛ ينطلق وهو يقولمنهم مثل هذ
  .املوت



وقال . وهو قول جماهد وعكرمة والسدي والضحاك. هلكت عنه حجيت: تفسري ابن عباس} َهلََك َعنِّي ُسلْطَانِيَْه{
} ُخذُوُه فَُغلُّوُه{وكان هذا الرجل مطاعا يف أصحابه؛ قال اهللا تعاىل . لطانيه يف الدنيا الذي هو امللكيعين س: ابن زيد

ثُمَّ الَْجِحيمَ {أي شدوه باألغالل } فَُغلُّوُه{: يبتدره مائة ألف ملك مث جتمع يده إىل عنقه وهو قوله عز وجل: قيل
وقال ابن . اهللا أعلم بأي ذراع، قاله احلسن} لِْسلٍَة ذَْرُعَها َسْبُعونَ ِذَراعاًثُمَّ ِفي ِس{أي اجعلوه يصلى اجلحيم } َصلُّوُه
وكان . كل ذراع سبعون باعا، وكل باع أبعد ما بينك وبني مكة: وقال نوف. سبعون ذراعا بذراع امللك: عباس

: وقال كعب. صاصلو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الر: وقال مقاتل. يف رحبة الكوفة
. مثل مجيع حديد الدنيا -أن حلقة منها  -إن حلقة من السلسلة اليت قال اهللا تعاىل ذرعها سبعون ذراعا 

. واملعىن مث أسلكوا فيه سلسلة. وقاله مقاتل. بلغنا أهنا تدخل يف دبره حىت خترج من فيه: قال سفيان} فَاْسلُكُوُه{
تدخل من : ويف خرب آخر. أهنا تدخل من دبره وخترج من منخريه: يف اخلرب وجاء. تدخل عنقه فيها مث جيرهبا: وقيل

فيه وخترج من دبره، فينادي أصحابه هل تعرفوين؟ فيقولون ال، ولكن قد نرى ما بك من اخلزي فمن أنت؟ فينادي 
  .أصحابه أنا فالن بن فالن، لكل إنسان منكم مثل هذا

ويف الباب } َيْوَم َنْدُعو كُلَّ أُنَاسٍ بِإَِماِمهِْم{: ة، يدل عليه قوله تعاىلوهذا التفسري أصح ما قيل يف هذه اآلي: قلت
إِنَُّه كَانَ ال ُيْؤِمُن بِاللَّهِ {. فتأمله هناك" سبحان"وقد ذكرناه يف سورة . حديث أيب هريرة مبعناه خرجه الترمذي
  :قال الشاعر. عام، كما يوضع العطاء موضع اإلعطاءأي على اإلط} الَْعظِيمِ، َوال َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ

  وبعد عطائك املائة الرتاعا... أكفرا بعد رد املوت عين 

: واحلض. فبني أنه عذب على ترك اإلطعام وعلى األم بالبخل، كما عذب بسبب الكفر. أراد بعد إعطائك
عبارة عن العني، وأضيف للمسكني  والطعام. أن يكون منصوبا باملصدر املقدر" طعام"وأصل . التحريض واحلث

والتقدير على إطعام املطعم . ومن أعمل الطعام كما يعمل اإلطعام فموضع املسكني نصب. للمالبسة اليت بينهما
  .املسكني؛ فحذف الفاعل وأضيف املصدر إىل املفعول

  }فَلَْيَس لَهُ الَْيْوَم َهاهَُنا َحِميٌم{] ٣٥: [اآلية
  }ٌم إِالَّ ِمْن ِغْسِلنيٍَوال طََعا{] ٣٦: [اآلية
  }ال َيأْكُلُُه إِالَّ الَْخاِطئُونَ{ ]٣٧: [اآلية

: ألن املعىن يصري" َهاُهَنا : " وال يكون اخلرب قوله" له: "قوله" ليس"خرب } فَلَْيَس لَُه الَْيْوَم َهاُهَنا َحمِيٌم{: قوله تعاىل
. من معىن الفعل" له"متعلق مبا يف " ها هنا"و. ا غريهليس ها هنا طعام إال من غسلني، وال يصح ذلك؛ ألن مث طعام

وهو مأخوذ من احلميم وهو املاء احلار؛ كأنه . أي ليس له قريب يرق له ويدفع عنه. واحلميم ها هنا القريب
والغسلني فعلني من الغسل؛ فكأنه ينغسل من أبداهنم، وهو صديد أهل النار . الصديق الذي يرق وحيترق قلبه له

. هو شجر يأكله أهل النار: وقال الضحاك والربيع بن أنس. من جروحهم وفروجهم؛ عن ابن عباسالسائل 
ومنه الغسلني، وهو ما أنغسل من حلوم أهل : األخفش. ما يغسل به الرأس من خطمي وغريه": بالكسر"والغسل 

ال يعلم ما : ابن زيد. عام وأبشعههو شر الط: وقال قتادة. وزيد فيه الياء والنون كما زيد يف عفرين. النار ودمائهم
: وقيل. جيوز أن يكون الضريع من الغسلني} لَْيَس لَُهْم طََعاٌم إِالَّ ِمْن ضَرِيعٍ{: وقال يف موضع آخر. هو وال الزقوم

 يف الكالم تقدمي وتأخري؛ واملعىن: وقيل. يف الكالم تقدمي وتأخري؛ واملعىن فليس له اليوم ها هنا محيم إال من غسلني
ال {. أي وليس هلم طعام ينتفعون به} َوال طََعاٌم{. فليس له اليوم ها هنا محيم إال من غسلني؛ ويكون املاء احلار

  وقرئ. يعين املشركني: وقال ابن عباس. أي املذنبون} َيأْكُلُُه إِالَّ الَْخاِطئُونَ



وروى أبو األسود . خلاطون كلنا خنطوما ا: وعن ابن عباس. بطرحها" اخلاطون"بإبدال اهلمزة ياء، و" اخلاطيون"
وجيوز أن يراد الذي يتخطون احلق إىل الباطل . ما الصابون إمنا هو الصابئون. ما اخلاطون؟ إمنا هو اخلاطئون: الدؤيل

  .ويتعدون حدود اهللا عز وجل
  }فَال أُقِْسمُ بَِما تُْبِصُرونَ{] ٣٨: [اآلية
  }َوَما ال ُتْبِصُرونَ{] ٣٩: [اآلية
  }إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ{] ٤٠[ :اآلية

" ال"و. املعىن أقسم باألشياء كلها ما ترون منها وما ال ترون} َوَما ال تُْبِصُرونَ. فَال أُقِْسُم بَِما تُْبِصُرونَ{: قوله تعاىل
د بن املغرية سبب ذلك أن الولي: وقال مقاتل. هو رد لكالم سبق؛ أي ليس األمر كما يقوله املشركون: وقيل. صلة
. أي أقسم} فَال أُقِْسُم{: كاهن؛ فقال اهللا عز وجل: وقال عقبة. شاعر: وقال أبو جهل. إن حممدا ساحر: قال
ها هنا نفي للقسم، أي ال حيتاج يف هذا إىل قسم لوضوح احلق يف ذلك، وعلى هذا فجوابه كجواب " ال: "وقيل
إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ {: دليله. يريد جربيل، قاله احلسن والكليب ومقاتل} كَرِميٍ لَقَْولُ َرسُولٍ{يعين القرآن } إِنَُّه{. القسم
: الرسول ها هنا حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ لقوله: وقال الكليب أيضا والقتيب} ِذي قُوٍَّة ِعْنَد ِذي الْعَْرشِ. كَرِميٍ

 عليه وسلم، إمنا هو من قول اهللا عز وجل ونسب وليس القرآن قول الرسول صلي اهللا} َوَما ُهَو بِقَْولِ َشاِعرٍ{
  .هذا قول مالك: القول إىل الرسول ألنه تاليه ومبلغه والعامل به، كقولنا

  }َوَما ُهَو بِقَْولِ َشاِعرٍ قَِليالً َما ُتؤِْمُنونَ{] ٤١: [اآلية
  }َوال بِقَْولِ كَاِهنٍ قَِليالً َما َتذَكَُّرونَ{] ٤٢: [اآلية

ألنه ورد بسب الشياطني } َوال بِقَْولِ كَاِهنٍ{. ألنه مباين لصنوف الشعر كلها} َوَما ُهَو بِقَْولِ َشاعِرٍ{: قوله تعاىل
: ؛ واملعىن}قَلِيالً َما َتَتذَكَُّرونَ{، }قَلِيالً َما ُتْؤِمُنونَ{: زائدة يف قوله" ما"و. وشتمهم فال ينزلون شيئا على من يسبهم

وال جيوز أن تكون . اهللا: وذلك القليل من إمياهنم هو أهنم إذا سئلوا من خلقهم قالوا. نقليال تؤمنون وقليال تذكرو
، ملا فيه من تقدمي الصلة على املوصول؛ ألن ما عمل فيه املصدر "ما"قَِليالً مبا بعد " مع الفعل مصدرا وتنصب " ما"

الباقون . بالياء} َوَما َيذْكُُرونَ { ، و}ْؤِمُنونَ َما ُي{وقرأ ابن حميصن وابن كثري وابن عامر ويعقوب . من صلة املصدر
  .اآلية" فََما ِمْنكُْم : " وأما بعده} تُْبِصُرونَ {: أما قبله فقوله. بالتاء ألن اخلطاب قبله وبعده

  }َتْنزِيلٌ ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني{] ٤٣: [اآلية
أي إنه } إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ{: وهو عطف على قوله} ِمَنيِمْن َربِّ الْعَالَ{. أي هو تنزيل} َتنْزِيلٌ{: قوله تعاىل

  .لقوله رسول كرمي، وهو تنزيل من رب العاملني
  }َولَوْ َتقَوَّلَ َعلَْيَنا بَْعَض الْأَقَاوِيلِ{] ٤٤: [اآلية
  }َألَخذَْنا ِمْنُه بِالَْيمِنيِ{] ٤٥: [اآلية
  }لَْوِتَنيثُمَّ لَقَطَعَْنا ِمْنُه ا{] ٤٦: [اآلية

} َولَْو َتقَوَّلَ {وقرئ . أي تكلف وأتى بقول من قبل نفسه} َتقَوَّلَ } {َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعَض اَألقَاوِيلِ{: قوله تعاىل
 وعرب عن. صلة زائدة" من"و. أي بالقوة والقدرة، أي ألخذناه بالقوة} َألَخذَْنا ِمْنُه بِالَْيمِنيِ{. على البناء للمفعول

ومنه قول . وهو معىن قول ابن عباس وجماهد. القوة والقدرة باليمني ألن قوة كل شيء يف ميامنه، قاله القتيب
  :الشماخ



  تلقاها عرابة باليمني... إذا ما راية رفعت جملد 
  :وقال آخر. عرابة اسم رجل من األنصار من األوس. أي بالقوة

  اجيت بيميينتناولت منها ح... وملا رأيت الشمس أشرق نورها 
  :قال. باحلق" باليمني: "وقال السدي واحلكم
  تلقاها عرابة باليمني
وقال أبو . املعىن لقبضنا بيمينه عن التصرف؛ قاله نفطويه: وقيل. لقطعنا يده اليمني: وقال احلسن. أي باالستحقاق
كما يقول السلطان . عاقبإن هذا الكالم خرج خمرج اإلذالل على عادة الناس يف األخذ بيد من ي: جعفر الطربي
يعين نياط القلب؛ أي } ثُمَّ لَقَطَعَْنا ِمْنُه الَْوِتَني{. أي ألمرنا باألخذ بيده وبالغنا يف عقابه. خذوا يديه: ملن يريد هوانه

  :وهو عرق يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحبه؛ قال ابن عباس وأكثر الناس قال. ألهلكناه
  عرابة فأشرقي بدم الوتني. ..إذا بلغتين ومحلت رحلي 

واملوتون الذي . هو حبل القلب الذي يف الظهر وهو النخاع؛ فإذا انقطع بطلت القوى ومات صاحبه: وقال جماهد
: والعلباء. إنه عرق بني العلباء واحللقوم: قال الكليب. إنه القلب ومراقه وما يليه: وقال حممد بن كعب. قطع وتينه

إن الوتني إذا قطع ال إن جاع عرف، وال إن شبع : وقال عكرمة. بينهما ينبت العرق ومها علباوان. عصب العنق
  .عرف
  }فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنُه حَاجِزِيَن{] ٤٧: [اآلية
  }وَإِنَُّه لََتذِْكَرةٌ ِللُْمتَِّقَني{] ٤٨: [اآلية

يف معىن اجلمع، فلذلك نعته باجلمع؛ أي فما منكم " أحد"نفي و" ما"} فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنُه َحاجِزِيَن{: قوله تعاىل
. ال تقع إال على اثنني فما زاد" بني"هذا مجع، ألن } ال ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه{: قوم حيجزون عنه كقوله تعاىل
" من"و. ومعناه اجلمع لفظه واحد". مل حتل الغنائم ألحد سود الرؤوس قبلكم: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .زائدة

واخلرب . جيوز أن يكون صفة ألحد على املعىن كما ذكرنا؛ فيكون يف موضع جر} َحاجِزِيَن{ و . املنع: واحلجز
وال مينع الفصل به من } َحاجِزِيَن{ ملغى، ويكون متعلقا " مِْنكُْم " وجيوز أن يكون منصوبا على أنه خرب و". منكم"

  ".إن فيك زيدا راغب"؛ كما مل ميتنع الفصل به يف انتصاب اخلرب يف هذا
على ما بيناه } ِفيِه ُهدًى ِللُْمتَِّقَني{: ونظريه. أي للخائفني الذين خيشون اهللا} لََتذْكَِرةٌ ِللُْمتَِّقَني{يعين القرآن } وَإِنَُّه{

  .اةاملراد حممد صلى اهللا عليه وسلم، أي هو تذكرة ورمحة وجن: وقيل. أول سورة البقرة
  }وَإِنَّا لََنْعلَُم أَنَّ ِمْنكُْم ُمكَذِّبَِني{] ٤٩: [اآلية
  }وَإِنَُّه لََحْسَرةٌ َعلَى الْكَافِرِيَن{] ٥٠: [اآلية
  }وَإِنَُّه لََحقُّ الَْيِقنيِ{] ٥١: [اآلية
  }فَسَبِّْح بِاْسمِ رَبَِّك الَْعِظيمِ{] ٥٢: [اآلية

. الندامة: واحلسرة. يعين التكذيب} َوإِنَُّه لََحْسرَةٌ{. بالقرآن: قال الربيع} ْنكُْم ُمكَذِّبَِنيَوإِنَّا لََنْعلَُم أَنَّ ِم{: قوله تعاىل
هي حسرهتم يف الدنيا : وقيل. أي وإن القرآن حلسرة على الكافرين يوم القيامة إذا رأوا ثواب من آمن به: وقيل

يعين أن القرآن العظيم تنزيل من } وَإِنَُّه لََحقُّ الَْيِقنيِ{. حني مل يقدروا على معارضته عند حتديهم أن يأتوا بسورة مثله



" وإنه حلسرة"فعلى هذا . أي حقا يقينا ليكونن ذلك حسرة عليهم يوم القيامة: وقيل. اهللا عزو جل؛ فهو حلق اليقني
.  وحمض اليقنيلعني اليقني: إمنا هو كقولك: وقال ابن عباس. أي لتحسر؛ فهو مصدر مبعىن التحسر، فيجوز تذكريه
أضافه إىل نفسه الختالف : وقيل. هذا رجل الظريف: ولو كان اليقني نعتا مل جيز أن يضاف إليه؛ كما ال تقول

  .أي نزه اهللا عن السوء والنقائص: وقيل. أي فصل لربك؛ قال ابن عباس} فَسَبِّْح بِاْسمِ َربَِّك الَْعظِيمِ{. اللفظني

  سورة املعارج

  .وهي أربع وأربعون آية. وهي مكية باتفاق
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  }َسأَلَ َساِئلٌ بَِعذَابٍ َواِقعٍ{] ١: [اآلية
  }لِلْكَاِفرِيَن لَْيَس لَُه َدافٌِع{] ٢: [اآلية
  }ِمَن اللَِّه ِذي الَْمعَارِجِ {] ٣: [اآلية
  }قَْداُرُه خَْمِسَني أَلْفَ َسنٍَةتَْعُرُج الَْمالِئكَةُ َوالرُّوُح إِلَْيِه ِفي َيْومٍ كَانَ ِم{] ٤: [اآلية

فمن مهز فهو . الباقون باهلمز. بغري مهزة} َسأَلَ َسايلٌ{قرأ نافع وابن عامر } سَأَلَ َساِئلٌ بَِعذَابٍ َواقِعٍ{: قوله تعاىل
ب؛ والسؤال مبعىن الدعاء؛ أي دعا داع بعذا. والباء جيوز أن تكون زائدة، وجيوز أن تكون مبعىن عن. من السؤال

دعوت زيدا؛ أي ألتمست : ويقال. دعا على فالن بالويل، ودعا عليه بالعذاب: يقال. عن ابن عباس وغريه
وعلى هذا فالباء زائدة؛ كقوله . أي التمس ملتمس عذابا للكافرين؛ وهو واقع هبم ال حمالة يوم القيامة. إحضاره
} ِللْكَاِفرِيَن{. أي سأل سائل عذابا واقعا. فهي تأكيد} بِجِذْعِ النَّْخلَِةَوهُزِّي إِلَْيِك {. ، وقوله}َتنُْبُت بِالدُّْهنِ{: تعاىل

وَإِذْ قَالُوا اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَأَْمِطرْ {: وهو النضر بن احلارث حيث قال. أي على الكافرين
فنزل سؤاله، وقتل يوم بدر صربا هو وعقبة بن أيب معيط؛ مل يقتل } َعذَابٍ أَِليمٍَعلَْيَنا ِحجَاَرةً ِمَن السََّماِء أَوِ ائِْتَنا بِ

وذلك أنه ملا بلغه قول . إن السائل هنا هو احلارث بن النعمان الفهري: وقيل. صربا غريمها؛ قاله ابن عباس وجماهد
كب ناقته فجاء حىت أناخ راحلته ر" من كنت مواله فعلي مواله: "النيب صلى اهللا عليه وسلم يف علي رضي اهللا عنه

  يا حممد، أمرتنا عن اهللا أن نشهد أن ال إله: باألبطح مث قال

إال اهللا وأنك رسول اهللا فقبلناه منك، وأن نصلي مخسا فقبلناه منك، ونزكي أموالنا فقبلناه منك، وأن نصوم شهر 
أفهذا شيء ! حىت فضلت ابن عمك علينا رمضان يف كل عام فقبلناه منك، وأن حنج فقبلناه منك، مث مل ترض هبذا

فوىل احلارث وهو " واهللا الذي ال إله إال هو ما هو إال من اهللا: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم! منك أم من اهللا؟
فواهللا ما وصل إىل . اللهم إن كان ما يقول حممد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم: يقول

: وقيل. اآلية} سَأَلَ سَاِئلٌ بَِعذَابٍ َواقِعٍ{: رماه اهللا حبجر فوقع على دماغه فخرج من دبره فقتله؛ فنزلت ناقته حىت
هو نوح عليه : وقيل. إنه قول مجاعة من كفار قريش: وقيل. إن السائل هنا أبو جهل وهو القائل لذلك، قال الربيع

هللا صلى اهللا عليه وسلم أي دعا عليه السالم بالعقاب هو رسول ا: وقيل. السالم سأل العذاب على الكافرين
أي ال } فَاصْبِْر صَْبراً َجمِيالً{: وأمتد الكالم إىل قوله تعاىل. وطلب أن يوقعه اهللا بالكفار؛ وهو واقع هبم ال حمالة

قع أو مىت فكأن سائال سأل عن العذاب مبن ي -وهو قول قتادة  -وإذا كانت الباء مبعىن عن . تستعجل فإنه قريب
  :وقال علقمة. أي سل عنه} فَاْسأَلْ بِِه َخبِرياً{: قال اهللا تعاىل. يقع



  بصري بأدواء النساء طبيب... فإن تسألوين بالنساء فإنين 
: فاملعىن سألوا مبن يقع العذاب وملن يكون فقال اهللا. خرجنا نسأل عن فالن وبفالن: ويقال. أي عن النساء

. وإذا كان من السؤال فأصله أن يتعدى إىل مفعولني وجيوز االقتصار على أحدمها: و علي وغريهقال أب. }ِللْكَاِفرِيَن{
وإذا اقتصر على أحدمها جاز أن يتعدى إليه حبرف جر؛ فيكون التقدير سأل سائل النيب صلى اهللا عليه وسلم أو 

يف السؤال وهي لغة قريش؛ تقول  أنه لغة: أحدمها: ومن قرأ بغري مهز فله وجهان. املسلمني بعذاب أو عن عذاب
سال "أن يكون من السيالن؛ ويؤيده قراءة ابن عباس : والثاين. سال يسال؛ مثل نال ينال وخاف خياف: العرب
  :سال واد من أودية جهنم يقال له: قال عبدالرمحن بن زيد". سيل

  :اهلمزة واألول أحسن؛ كقول األعشى يف ختفيف: قال الثعليب. سائل؛ وقول زيد بن ثابت
  قل مايل قد جئتماين بنكر... سالتاين الطالق إذ رأتاين 

  :وقال. سال يسال: وقد ختفف مهزته فيقال. يقال خرجنا نسأل عن فالن وبفالن: قال األخفش: ويف الصحاح
  مل يستعن وحوامي املوت تغشاه... ومرهق سال إمتاعا بِأُْصَدته 

جاز أن " سال"من قرأ : املهدوي. قميص صغري يلبس حتت الثوب: واألصدة بالضم. الذي أدرك ليقتل: املرهق
: وجاز أن تكون األلف منقلبة عن واو على لغة من قال. يكون خفف اهلمزة بإبداهلا ألفا، وهو البدل على غري قياس

  :وأنشد. حكى سيبويه سلت أسال؛ مثل خفت أخاف؛ مبعىن سألت: النحاس. سلت أسال؛ كخفت أخاف
  ضلت هذيل مبا سالت ومل تصب... ل اهللا فاحشة سالت هذيلٌ رسو

ويكون سايل واديا يف جهنم؛ فهمزة . وجاز أن تكون مبدلة من ياء، من سال يسيل: املهدوي. مها يتساوالن: ويقال
وسائل مهموز؛ : القشريي. سايل على القول األول أصلية، وعلى الثاين بدل من واو، وعلى الثالث بدل من ياء

ن سأل باهلمز فهو مهموز، وإن كان من غري اهلمز كان مهموزا أيضا؛ حنو قائل وخائف؛ ألن العني ألنه إن كان م
ومل يكن االعتالل باحلذف خلوف االلتباس، فكان بالقلب إىل اهلمزة، . اعتل يف الفعل واعتل يف اسم الفاعل أيضا
  أي يقع بالكفار بني} َواقِعٍ{. ولك ختفيف اهلمزة حىت تكون بني بني

فقال ملن هو؟ فقال للكافرين؛ } سَأَلَ سَاِئلٌ بَِعذَابٍ َواقِعٍ{: أنزل اهللا تعاىل: وقال احلسن. نه من اهللا ذي املعارجأ
التقدير بعذاب للكافرين واقع؛ فالواقع من نعت العذاب : وقال الفراء". ـواقع"فالالم يف الكافرين متعلقة ـب

وقيل إن الالم مبعىن . ذاب للكافرين يف اآلخرة ال يدفعه عنهم أحدوالالم دخلت للعذاب ال للواقع، أي هذا الع
مبعىن عن؛ أي ليس له دافع عن الكافرين : وقيل. وروي أهنا يف قراءة أيب كذلك. واقع على الكافرين: على، واملعىن

باس وقتادة أي ذلك العذاب من اهللا ذي املعارج أي ذي العلو والدرجات الفواضل والنعم؛ قاله ابن ع. من اهللا
هي معارج : وقيل. هي معارج السماء: فاملعارج مراتب إنعامه على اخللق وقيل ذي العظمة والعالء وقال جماهد

املعارج الغرف؛ أي إنه ذو الغرف، أي جعل : وقيل. املالئكة؛ ألن املالئكة تعرج إىل السماء فوصف نفسه بذلك
معرج ومعراج ومعارج ومعاريج؛ مثل مفتاح : يقال. بالياء" ريجذي املعا"وقرأ عبداهللا . ألوليائه يف اجلنة غرفا

أي تصعد يف املعارج اليت } تَْعُرُج الَْمالِئكَةُ وَالرُّوُح} {َوَمعَارَِج َعلَْيَها َيظَْهُرونَ{: واملعارج الدرجات؛ ومنه. ومفاتيح
اذكروا : الياء على إرادة اجلمع؛ ولقولهب" َتعُْرُج " وقرأ ابن مسعود وأصحابه والسلمي والكسائي . جعلها اهللا هلم

دليله . جربيل عليه السالم؛ قال ابن عباس} َوالرُّوُح{. وقرأ الباقون بالتاء على إرادة اجلماعة. املالئكة وال تؤنثوهم
اهللا  إنه خلق من خلق: وقال أبو صاحل. هو ملك آخر عظيم اخللقة: وقيل. }نََزلَ بِِه الرُّوُح اَألمُِني{: قوله تعاىل



أي إىل املكان الذي هو حملهم } إِلَْيِه{. إنه روح امليت حني يقبض: قال قبيصة بن ذؤيب. كهيئة الناس وليس بالناس
أي إىل املوضع الذي . }إِنِّي ذَاِهٌب إِلَى رَبِّي{هو كقول إبراهيم : وقيل. وهو يف السماء؛ ألهنا حمل بره وكرامته

قال وهب والكليب وحممد بن } ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرهُ َخْمِسَني أَلَْف َسنٍَة{.  عرشهأي إىل" إِلَْيِه {: وقيل. أمرين به
  أي عروج املالئكة إىل املكان الذي هو حملهم يف وقت كان مقداره على غريهم: إسحاق

ول وهو ق. ما بني أسفل األرض إىل العرش مسرية مخسني ألف سنة: وقال وهب أيضا. لو صعد مخسني ألف سنة
ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه {: يف سورة السجدة، فقال} َيْومٍ كَانَ ِمقْدَاُرُه أَلَْف َسنٍَة{: ومجع بني هذة اآلية وبني قوله. جماهد

وقوله . من منتهى أمره من أسفل األرضني إىل منتهى أمره من فوق السموات مخسون ألف سنة} َخْمِسَني أَلَْف َسنٍَة
يعين بذلك نزول األمر من مساء الدنيا إىل ] ٥: السجدة[} يف يوم كان مقداره ألف سنة{": يلآمل تنز"تعاىل يف 

األرض، ومن األرض إىل السماء يف يوم واحد فذلك مقدار ألف سنة ألن ما بني السماء إىل األرض مسرية مخسمائة 
.  آخر ما بقي مخسون ألف سنةهو مدة عمر الدنيا من أول ما خلقت إىل: وعن جماهد أيضا واحلكم وعكرمة. عام

املراد يوم القيامة، أي مقدار احلكم فيه لو تواله خملوق : وقيل. ال يدري أحدكم مضى وال كم بقي إال اهللا عز وجل
وقال . يقول سبحانه وتعاىل وأنا أفرغ منه يف ساعة. مخسون ألف سنة، قاله عكرمة أيضا والكليب وحممد بن كعب

ولكن يوم القيامة ال نفاد له فاملراد ذكر موقفهم للحساب فهو يف مخسني ألف سنة من سين  هو يوم القيامة،: احلسن
. هو يوم القيامة، فيه مخسون موطنا كل موطن ألف سنة: وقال ميان. الدنيا، مث حينئذ يستقر أهل الدارين يف الدارين

  .ألف سنة، مث يدخلون النار لالستقرارهو يوم القيامة، جعله اهللا على الكافرين مقدار مخسني : وقال ابن عباس
وهذا القول أحسن ما قيل يف اآلية إن شاء اهللا، بدليل ما رواه قاسم بن أصبغ من حديث أيب سعيد اخلدري : قلت
فقال النيب صلى ! ما أطول هذا: فقلت} يف يوم كان مقداره ألف سنة{: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

الذي نفسي بيده إنه ليخفف عن املؤمن حىت يكون أخف عليه من صالة املكتوبة يصليها يف و: "اهللا عليه وسلم
واستدل النحاس على صحة هذا القول مبا رواه سهيل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه " . الدنيا

وظهره وجنباه يف يوم كان ما من رجل مل يؤد زكاة مال إال جعل شجاعا من نار تكوى به جبهته : "وسلم أنه قال
  ".مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضي اهللا بني الناس

ما قدر ذلك اليوم على املؤمن إال قدر ما بني الظهر : وقال إبراهيم التيمي. فهذا يدل على أنه يوم القيامة: قال
حياسبكم اهللا تعاىل " :وروي هذا املعىن مرفوعا من حديث معاذ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. والعصر

بل يكون : وقبل. ذكره املاوردي". مبقدار ما بني الصالتني ولذلك مسى نفسه سريع احلساب وأسرع احلاسبني
وهذا على قدر فهم اخلالئق، } أَْصحَاُب الَْجنَّةِ َيْوَمِئذٍ َخْيٌر ُمْستَقَّراً وَأَْحَسُن َمقِيالً{: الفراغ لنصف يوم، كقوله تعاىل

َما َخلْقُكُْم َوال َبعْثُكُمْ {: وكما يرزقهم يف ساعة كذا حياسبهم يف حلظة، قال اهللا تعاىل. يشغله شأن عن شأنوإال فال 
} ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه أَلْفَ َسَنٍة{: وعن ابن عباس أيضا أنه مساها هذه اآلية وعن قوله تعاىل} إِالَّ كَنَفْسٍ َواِحدٍَة

معىن ذكر مخسني : وقيل. ز وجل هو أعلم هبا كيف تكون، وأكره أن أقول فيها ما ال أعلمأيام مساها اهللا ع: فقال
والعرب تصف أيام . ألف سنة متثيل، وهو تعريف طول مدة القيامة يف املوقف، وما يلقى الناس فيه من الشدائد

  :الشدة بالطول، وأيام الفرح بالقصر؛ قال الشاعر
  الزق عنا واصطفاق املزاهردم ... ويوم كظل الرمح قصر طوله 

سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له من اهللا دافع، يف يوم كان مقداره : يف الكالم تقدمي وتأخري؛ واملعىن: وقيل



  .وهذا القول هو معىن ما أخترناه، واملوفق اإلله. مخسني ألف سنة تعرج املالئكة والروح إليه
  }فَاْصبِرْ َصبْراً َجمِيالً{] ٥: [اآلية
  }إِنَُّهْم َيرَْوَنُه َبعِيداً{] ٦: [اآلية
  }وََنَراُه قَرِيباً{] ٧: [اآلية

هو الذي ال جزع فيه وال شكوى لغري : والصرب اجلميل. أي على أذى قومك} فَاْصبِرْ َصبْراً َجمِيالً{: قوله تعاىل
هي منسوخة : وقال ابن زيد. ربواملعىن متقا. هو أن يكون صاحب املصيبة يف القوم ال يدرى من هو: وقيل. اهللا

ألن ما هو } َوَنرَاُه قَرِيباً{. يريد أهل مكة يرون العذاب بالنار بعيدا؛ أي غري كائن} إِنَُّهمْ َيَرْوَنهُ َبِعيداً{. بآية السيف
كما . يرون البعث بعيدا ألهنم ال يؤمنون به كأهنم يستبعدونه على جهة اإلحالة: وقال األعمش. آت فهو قريب

أي نعلمه؛ ألن الرؤية إمنا تتعلق } وََنَراُه{ أي يرون هذا اليوم بعيدا : هذا بعيد ال يكون وقيل: ول ملن تناظرهتق
  .الشافعي يرى يف هذه املسألة كذا وكذا: وهو كقولك. باملوجود
  }َيْوَم َتكُونُ السََّماُء كَالْمُْهلِ{] ٨: [اآلية
  }هْنِوََتكُونُ الْجَِبالُ كَالِْع{] ٩: [اآلية
  }َوال َيسْأَلُ َحمِيٌم َحِميماً{] ١٠: [اآلية

أو } َونََراُه{ :وقيل. ؛ تقديره يقع هبم العذاب يوم"واقع" "َيْوَم " العامل يف } َيْوَم َتكُونُ السََّماُء كَالُْمْهلِ{: قوله تعاىل
وقال ابن . بن عباس وغريهدردي الزيت وعكره؛ يف قول ا: واملهل. أو يكون بدال من قريب} يَُبصَّرُوَنُهمْ {

وقد مضى يف . كقيح من دم وصديد" كاملهل: "وقال جماهد. ما أذيب من الرصاص والنحاس والفضة: مسعود
وال يقال للصوف عهن . أي كالصوف املصبوغ} وََتكُونُ الْجِبَالُ كَالِْعْهنِ{. القول فيه" الكهف"، و"الدخان"سورة 

ومنه . وهو الصوف األمحر، وهو أضعف الصوف} وََتكُونُ الْجَِبالُ كَالِْعْهنِ{: وقال احلسن. إال أن يكون مصبوغا
  :قول زهري

  نزلن به حب الفنا مل حيطم... كأن فتات العهن يف كل منزل 

العهن الصوف ذو األلوان؛ فشبه اجلبال به يف تلوهنا : وقيل. والعهن الصوف األمحر؛ واحده عهنة. الفتات القطع
أول ما تتغري اجلبال تصري رمال مهيال، مث عهنا : وقيل. أهنا تلني بعد الشدة، وتتفرق بعد االجتماع :واملعىن. ألوانا

: كما قال تعاىل. أي عن شأنه لشغل كل إنسان بنفسه، قال قتادة} َوال َيسْأَلُ َحمِيٌم َحِميماً{. منفوشا، مث هباء منبثا
وقراءة العامة . ال يسأل محيم عن محيم، فحذف اجلار ووصل الفعل: وقيل} نِيِهِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم َيْومَِئٍذ َشأْنٌ يُْغ{
وال يسأل بالضم على ما مل يسم فاعله، أي ال يسأل محيم عن "وقرأ شيبة والبزي عن عاصم . بفتح الياء" يسأل"

  }َسَبْت رَِهينَةٌكُلُّ َنفْسٍ بَِما كَ{: نظريه. محيمه وال ذو قرابة عن قرابته، بل كل إنسان يسأل عن عمله
  }ُيَبصَّرُونَُهْم َيَودُّ الُْمْجرُِم لَْو َيفَْتِدي ِمْن َعذَابِ َيْوِمِئذٍ بَِبنِيِه{] ١١: [اآلية
  }َوَصاِحَبِتِه وَأَِخيِه{] ١٢: [اآلية
  }َوفَِصيلَِتهِ الَِّتي ُتؤْوِيِه{] ١٣: [اآلية
  }جِيِهَوَمْن ِفي الْأَْرضِ َجِميعاً ثُمَّ يُْن{] ١٤: [اآلية

فيبصر . وليس يف القيامة خملوق إال وهو نصب عني صاحبه من اجلن واإلنس. أي يروهنم} يَُبصَُّروَنُهْم{: قوله تعاىل
يتعارفون ساعة مث ال : وقال ابن عباس. الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشريته وال يسأله وال يكلمه؛ الشتغاهلم بأنفسهم



وقال ابن عباس . أن أهل القيامة يفرون من املعارف خمافة املظامل: األخبارويف بعض . يتعارفون بعد تلك الساعة
على هذا " يَُبصَُّروَنُهْم " فالضمري يف . يبصر بعضهم بعضا فيتعارفون مث يفر بعضهم من بعض} يَُبصَُّروَنُهْم {: أيضا

" يوم القيامة؛ فالضمري يف يبصروهنماملعىن يبصر اهللا املؤمنني الكفار يف : وقال جماهد. للكفار، وامليم لألقرباء
  املعىن يبصر اهللا: ابن زيد. للمؤمنني، واهلاء وامليم للكفار

إنه : وقيل. للتابعني، واهلاء وامليم للمتبوعني} ُيَبصَُّرونَُهْم{ الكفار يف النار الذين أضلوهم يف الدنيا؛ فالضمري يف 
يرجع إىل املالئكة؛ أي يعرفون أحوال الناس فيسوقون كل } ُروَنُهْميَُبصَّ{ : وقيل. يبصر املظلوم ظامله واملقتول قاتله

لَْو َيفَْتِدي ِمْن {. أي يتمىن الكافر} َيَودُّ الُْمْجرُِم{: مث قال} يَُبصَّرُوَنُهْم{ : ومت الكالم عند قوله. فريق إىل ما يليق هبم
بَِبنِيِه، {: مث ذكرهم فقال. دنيا من أقاربه فال يقدريعين من عذاب جهنم بأعز من كان عليه يف ال} َعذَابِ َيْوِمِئٍذ
أمه : وقال مالك. تنصره؛ قاله جماهد وابن زيد} الَِّتي ُتْؤوِيِه{. أي عشريته} وَأَِخيِه، َوفَِصيلَِتِه{زوجته } َوصَاِحَبتِِه
هم آباؤه : ل ثعلبوقا. الفصيلة دون القبيلة: وقال أبو عبيدة. حكاه املاوردي ورواه عنه أشهب. اليت تربيه
ومسيت عترة الرجل فصيلته تشبيها . الفصيلة القطعة من أعضاء اجلسد، وهي دون القبيلة: وقال املربد. األدنون

إذا حبس على فصيلته أو : وهنا مسألة، وهي.القول يف القبيلة وغريها" احلجرات"وقد مضى يف سورة . بالبعض منه
واألول أكثر . شرية، ومن أدعى اخلصوص محله على اآلباء؛ األدىن فاألدىنأوصى هلا فمن أدعى العموم محله على الع

أي ويود لو } َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َجِميعاً{. تضمه وتؤمنه من خوف إن كان به} ُتْؤوِيِه{: ومعىن. واهللا أعلم. يف النطق
أي وإن أكله } َوإِنَّهُ لَِفسٌْق{: ، كقولهفال بد من هذا اإلضمار. أي خيلصه ذلك الفداء} ثُمَّ ُيْنجِيِه{فدي هبم الفتدى 

ثُمَّ {واجلواب يف هذه اآلية } َودُّوا لَوْ ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ{: يقتضي جوابا بالفاء؛ كقوله} يََودُّ الُْمْجرُِم{: وقيل. لفسق
  .ألهنا من حروف العطف؛ أي يود اجملرم لو يفتدى فينجيه االفتداء} ُيْنجِيِه
  }لَّا إِنََّها لَظَىكَ{] ١٥: [اآلية
  }َنزَّاَعةً ِللشََّوى{] ١٦: [اآلية
  }َتْدُعو َمْن أَْدَبَر َوَتوَلَّى{] ١٧: [اآلية
  }َوجََمَع فَأَْوَعى{] ١٨: [اآلية

وهي هنا حتتمل األمرين؛ فإذا كانت . وأهنا تكون مبعىن حقا، ومبعىن ال} كَالَّ{تقدم القول يف } كَالَّ{: قوله تعاىل
وإذا كانت مبعىن ال كان متام الكالم عليها؛ أي ليس ينجيه من عذاب اهللا } يُْنجِيِه{كان متام الكالم مبعىن حقا 

واشتقاق } فَأَْنذَْرُتكُْم َناراً َتلَظَّى{: أي هي جهنم؛ أي تتلظى نرياهنا؛ كقوله تعاىل} كَلَّا إِنََّها لَظَى{: االفتداء مث قال
أي ما دامت لدوام عذاهبا؛ فقلبت " لظظ"كان أصلها : وقيل. اهبا، وتلظيها تلهبهاوالتظاء النار الته. لظى من التلظي

. وهي اسم مؤنث معرفة فال ينصرف. هي الدركة الثانية من طبقات جهنم: وقيل. إحدى الظاءين ألفا فبقيت لظى
وأبو عمرو ومحزة والكسائي قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم يف رواية أيب بكر عنه واألعمش } نَزَّاَعةً ِللشََّوى{
" لظى"أحدها أن جتعل : فمن رفع فله مخسة أوجه. بالنصب} َنزَّاَعةً {وروى أبو عمرو عن عاصم . بالرفع" نزاعة"

" لظى"والوجه الثاين أن تكون ". لظى"بإضمار هي؛ فمن هذا الوجه حيسن الوقف على " نَزَّاَعةً " وترفع " إن"خرب 
خرب " لظى"و" لظى"بدال من " نزاعة"والوجه الثالث أن تكون . تقول إنه خلق خماصم كما. خربان إلن" نزاعة"و
أن يكون الضمري يف : والوجه اخلامس". إن"خرب " نزاعة"و" إن"بدال من اسم " لظى"والوجه الرابع أن يكون ". إن"
أن القصة واخلرب لظى نزاعة : واملعىن" إن"خرب االبتداء واجلملة خرب " نزاعة" مبتدأ ، و" لظى"للقصة ، و" إهنا"



إذ كانت نكرة " لظى"على القطع من " نزاعة"وينصب " لظى"حسن له أن يقف على " نزاعة"للشوى ومن نصب 
وجيوز أن تنصب ]. ٩١: البقرة[} وهو احلق مصدقا{: وجيوز نصبها على احلال املؤكدة؛ كما قال. متصلة مبعرفة

وجيوز أن . والعامل فيها ما دل عليه الكالم من معىن التلظي. نزعها للشوىعلى معىن أهنا تتلظى نزاعة؛ أي يف حال 
  وجيوز نصبها. يكون حاال؛ على أنه حال للمكذبني خبربها

مجع شواة وهي . والشوى. فهذه مخسة أوجه للنصب أيضا. مررت بزيد العاقل الفاضل: على القطع؛ كما تقول
  :قال األعشى. جلدة الرأس
  قد جللت شيبا شواته... ه قالت قَُتيلة مالَ
  :وقال آخر

  هلا فشواة الرأس باد قتريها... ألصبحت هدتك احلوادث هدة 
اليدان والرجالن والرأس من : والشوى". مجع شواة وهي جلدة الرأس: والشوى: "ويف الصحاح. الشيب: القتري

  :هلذيلقال ا. رماه فأشواه إذا مل يصب املقتل: يقال. اآلدميني، وكل ما ليس مقتال
  إذا زل عن ظهر اللسان انفالهتا... فإن من القول اليت ال شوى هلا 

  :قال األعشى. إن من القول كلمة ال تشوي ولكن تقتل: يقول
  قد جللت شيبا شواته... قالت قتيلة ماله 
واحيه إمنا هو سراته؛ أي ن! صحفت: "أنشدها أبو اخلطاب األخفش أبا عمرو بن العالء فقال له: قال أبو عبيد

عبل الشوى، : قوائمه؛ ألنه يقال: وشوى الفرس". بل هو صحف، إمنا هو شواته: فسكت أبو اخلطاب مث قال لنا
: والشوى. رذال املال: والشوى. وال يكون هذا للرأس؛ ألهنم وصفوا اخليل بإسالة اخلدين وعتق الوجه وهو رقته

. حملاسن وجهه: أبو العالية. أي ملكارم وجهه} اعة للشوىنز{: وقال ثابت البناين واحلسن. هو الشيء اهلني اليسري
وقال . تفري اللحم واجللد عن العظم حىت ال تترك منه شيئا: وقال الضحاك. ملكارم خلقته وأطرافه: قتادة

  :قال امرؤ القيس. هي القوائم واجللود: وقال بعض األئمة. هي املفاصل: الكسائي
  له حجبات مشرفات على الفال. ..سليم الشظى عبل الشوى شنج النسا 

  :قال الشاعر. أطراف اليدين والرجلني: وقال أبو صاحل
  وعينيها ومل تعرف شواها... إذا نظرت عرفت الفخر منها 

أي تدعو لظى من أدبر يف الدنيا عن طاعة } َتْدُعو َمْن أَْدَبَر َوَتوَلَّى{. الشوى اهلام: وقال احلسن أيضا. يعين أطرافها
تدعو الكافرين واملنافقني : وقال ابن عباس. إيل يا مشرك، إيل يا كافر: ودعاؤها أن تقول.  عن اإلمياناهللا وتوىل

أي } َتْدُعو {: وقال ثعلب. إيل يا كافر، إيل يا منافق؛ مث تلتقطهم كما يلتقط الطري احلب: بأمسائهم بلسان فصيح
ولكن دعوهتا إياهم متكنها " تعالوا"إنه ليس كالدعاء : يلوقال اخلل. دعاك اهللا؛ أي أهلكك اهللا: تقول العرب. هتلك

وقيل هو ضرب مثل؛ أي إن مصري من أدبر وتوىل . الداعي خزنة جهنم؛ أضيف دعاؤهم إليها: وقيل. من تعذيبهم
  :ومثله قول الشاعر. إليها؛ فكأهنا الداعية هلم

  يدعو األنيس به العضيض األبكم... ولقد هبطنا الواديني فواديا 
  .وهو ال يدعو وإمنا طنينه نبه عليه فدعا إليه. الذباب: العضيض األبكم

ودعاء لظى خبلق : القشريي. القول األول هو احلقيقة؛ حسب ما تقدم بيانه بآي القرآن واألخبار الصحيحة: قلت



وعائه ومنع منه حق اهللا  أي مجع املال فجعله يف} َوَجَمَع فَأَْوَعى{. احلياة فيها حني تدعو، وخوارق العادة غدا كثرية
َوَجَمَع {: كان عبداهللا بن عكيم ال يربط كيسه ويقول مسعت اهللا يقول: قال احلكم. تعاىل؛ فكان مجوعا منوعا

  .}فَأَْوَعى
  }إِنَّ الِْأْنَسانَ ُخِلَق َهلُوعاً{] ١٩: [اآلية
  }إِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ َجُزوعاً{] ٢٠: [اآلية
  }هُ الَْخْيُر َمُنوعاًوَإِذَا َمسَّ{] ٢١: [اآلية

أشد احلرص وأسوأ اجلزع : واهللع يف اللغة. يعين الكافر؛ عن الضحاك} إِنَّ الْأِْنَسانَ ُخِلَق َهلُوعاً{: قوله تعاىل
واملعىن أنه . يهلع فهو هليع وهلوع؛ على التكثري" بالكسر"وقد هلع . وكذلك قال قتادة وجماهد وغريمها. وأفحشه

  وال شر حىت يفعل فيهما ال يصرب على خري

هو الذي إذا أصاب املال منع منه حق : واملنوع. هو الذي ال يشبع: الضحاك. هو الضجور: عكرمة. ما ال ينبغي
خلق اهللا اإلنسان حيب ما يسره ويرضيه، ويهرب مما يكرهه ويسخطه، مث تعبده اهللا : وقال ابن كيسان. اهللا تعاىل

اهللوع هو الذي إذا مسه اخلري مل يشكر، وإذا مسه الضر مل : وقال أبو عبيدة. هبإنفاق ما حيب والصرب على ما يكر
قد فسر اهللا اهللوع، وهو الذي إذا ناله الشر أظهر شدة اجلزع، وإذا ناله اخلري : وقال ثعلب أيضا. يصرب؛ قاله ثعلب

: والعرب تقول". لع وجنب خالعشر ما أعطي العبد شح ها: "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. خبل به ومنعه الناس
  :قال. ناقة هلواعة وهلواع؛ إذا كانت سريعة السري خفيفة

  حرج إذا استقبلتها ِهلواع... صكّاء ِذْعِلبة إذا استدبرهتا 
". إذا"على أن ينوي هبما التقدمي قبل . نعتان هللوع} َمُنوعاً{و } َجُزوعاً {و . الذعلب والذعلبة الناقة السريعة

  .خرب كان مضمرةهو : وقيل
  }إِالَّ الُْمَصلَِّني{ ] ٢٢: [اآلية
  }الَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالِتهِْم َداِئُمونَ{] ٢٣: [اآلية
  }وَالَِّذيَن ِفي أَْموَالِهِْم َحقٌّ َمْعلُوٌم{] ٢٤: [اآلية
  }لِلسَّاِئلِ وَالَْمْحُرومِ{] ٢٥: [اآلية
  }الدِّينِوَالَِّذيَن ُيَصدِّقُونَ بَِيْومِ {] ٢٦: [اآلية
  }وَالَِّذيَن ُهْم ِمْن َعذَابِ َربِّهِْم ُمْشِفقُونَ{] ٢٧: [اآلية
  }َوالَِّذيَن ُهْم لِفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ{] ٢٩: [اآلية} إِنَّ َعذَابَ َربِّهِْم غَْيُر َمأُْموٍن{] ٢٨: [اآلية
  }َمانُُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَنياال على إِالَّ َعلَى أَْزوَاجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْي{] ٣٠: [اآلية
  }فََمنِ اْبتََغى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الَْعاُدونَ{] ٣١: [اآلية
  }وَالَِّذيَن ُهْم بَِشَهاَداِتهِْم قَاِئُمونَ{] ٣٣: [اآلية} وَالَِّذيَن ُهْم َألمَانَاِتهِْم َوعَْهِدِهْم َراُعونَ{] ٣٢: [اآلية
  }أُولَِئَك ِفي َجنَّاٍت ُمكَْرُمونَ{] ٣٥: [اآلية} وَالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالِتهِْم ُيَحاِفظُونَ{] ٣٤: [اآلية

دل على أن ما قبله يف الكفار؛ فاإلنسان اسم جنس بدليل االستثناء الذي يعقبه كقوله } إِالَّ الُْمَصلَِّني{: قوله تعاىل
: ابن مسعود. املراد باملصلني الذي يؤدون الصالة املكتوبة: النخعي} ا الَِّذيَن آَمنُواإِلَّ. إِنَّ الْأِْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ{: تعاىل

هم املؤمنون عامة، فإهنم يغلبون فرط اجلزع : وقيل. هم الصحابة: وقيل. الذين يصلوهنا لوقتها، فأما تركها فكفر



هم الذين إذا : وقال عقبة بن عامر. أي على مواقيتها }الَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالتِهِْم دَاِئُمونَ{. بثقتهم برهبم ويقينهم
وقال ابن جريج . هني عن البول يف املاء الدائم، أي الساكن: والدائم الساكن، ومنه. صلوا مل يلتفتوا ميينا وال مشاال

زكاة املفروضة، قاله قتادة يريد ال} وَالَِّذيَن ِفي أَْموَاِلهِمْ َحقٌّ َمْعلُوٌم{. هم الذين يكثرون فعل التطوع منها: واحلسن
واألول . صلة رحم ومحل كل: وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس. سوى الزكاة: وقال جماهد. وابن سريين

. أصح؛ ألنه وصف احلق بأنه معلوم، وسوى الزكاة ليس مبعلوم، إمنا هو على قدر احلاجة، وذلك يقل ويكثر
وقد . أي بيوم اجلزاء وهو يوم القيامة} َوالَِّذيَن ُيَصدِّقُونَ بَِيْومِ الدِّينِ{". ارياتالذ"تقدم يف } ِللسَّاِئلِ َوالَْمْحُرومِ{

إِنَّ َعذَاَب رَبِّهِْم غَْيرُ {. أي خائفون} َوالَِّذيَن ُهْم ِمْن َعذَابِ َربِّهِْم ُمْشِفقُونَ{. القول فيه" الفاحتة"مضى يف سورة 
ال يأمنه أحد، بل الواجب على كل أحد أن خيافه ويشفق : وقيل. كذب أنبياءهملن أشرك أو : قال ابن عباس} َمأُْموٍن

ِمَني فََمنِ اْبَتَغى َوَراَء وَالَِّذيَن ُهْم ِلفُرُوجِهِْم َحاِفظُونَ إِلَّا َعلَى أَزَْواجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُو{.منه 
} َوالَِّذيَن ُهمْ َألَماَناتِهِْم َوَعْهدِِهْم َراُعونَ} {قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ{تقدم القول فيه سورة } عَاُدونَذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الْ

  على من كانت عليه من قريب أو بعيد، يقومون هبا عند} وَالَِّذيَن ُهْم بَِشَهادَاتِهِْم قَاِئُمونَ{تقدم أيضاً 

: وقال ابن عباس". البقرة"وقد مضى القول يف الشهادة وأحكامها يف سورة . ااحلاكم وال يكتموهنا وال يغريوهن
وهي قراءة ابن . على التوحيد} ِلأََمانَاتِهِْم{وقرئ . أن اهللا واحد ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله} بَِشَهاَداِتهِْم{

. ائع أمانات ائتمن اهللا عليها عبادهفاألمانة اسم جنس، فيدخل فيها أمانات الدين، فإن الشر. كثري وابن حميصن
وقرأ عباس الدوري عن أيب ". النساء"ويدخل فيها أمانات الناس من الودائع؛ وقد مضى هذا كله مستوىف يف سورة 

واملصدر قد يفرد . على التوحيد، ألهنا تؤدي عن اجلمع} بَِشَهاَداتِهِْم{الباقون . مجعا} بَِشهَادَاِتهِْم{ عمرو ويعقوب
ويدل على أهنا : وقال الفراء. }إِنَّ أَْنكََر الْأَْصوَاِت لََصْوُت الَْحِمريِ{ : يف إىل مجع، كقوله تعاىلوإن أض

على : قال قتادة} وَالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالتِهِْم ُيَحاِفظُونَ} {َوأَِقيمُوا الشََّهاَدةَ ِللَِّه{: توحيدا قوله تعاىل} بَِشَهاَداِتهِْم{
. فالدوام خالف احملافظة". املؤمنون"وقد مضى يف سورة . التطوع: وقال ابن جريج. وسجودهاوضوئها وركوعها 

فدوامهم عليها أن حيافظوا على أدائها ال خيلون هبا وال يشتغلون عنها بشيء من الشواغل، وحمافظتهم عليها أن 
اهبا، وجيفظوها من اإلحباط باقتراب يراعوا إسباغ الوضوء هلا ومواقيتها، ويقيموا أركاهنا، ويكملوها بسننها وآد

أي أكرمهم اهللا فيها } أُولَِئَك ِفي َجنَّاٍت ُمكَْرُمونَ{. فالدوام يرجع إىل نفس الصلوات واحملافظة إىل أحواهلا. املأمث
  .بأنواع الكرامات

  }فََمالِ الَِّذيَن كَفَُروا ِقَبلََك ُمْهِطعَِني{] ٣٦: [اآلية
  } َوَعنِ الشَِّمالِ ِعزِيَنَعنِ الَْيِمنيِ{] ٣٧: [اآلية
  }أََيطَْمُع كُلُّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم أَنْ ُيْدَخلَ َجنَّةَ نَِعيمٍ{] ٣٨: [اآلية
  }كَالَّ إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِممَّا َيْعلَُمونَ{] ٣٩: [اآلية

  :قال. مسرعني: قال األخفش} فَمَالِ الَِّذيَن كَفَُروا ِقَبلََك ُمْهِطعَِني{: قوله تعاىل
  مهطعني إىل السماع... مبكة أهلها ولقد أراهم إليه 

أي ما باهلم مسرعني يف التكذيب : وقيل. ما باهلم يسرعون إليك وجيلسون حواليك وال يعملون مبا تأمرهم: واملعىن
: مهطعني: وقال عطية. أي ما بال الذين كفروا يسرعون إىل السماع منك ليعيبوك ويستهزؤوا بك: وقيل. لك

واملعىن متقارب؛ أي ما باهلم مسرعني عليك، مادين . عامدين: وقال قتادة. ناظرين إليك تعجبا: الكليب. معرضني



نزلت يف مجع من املنافقني املستهزئني، . وهو منصوب على احلال. وذلك من نظر العدو. أعناقهم، مدمين النظر إليك
أي عن } َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشَِّمالِ ِعزِيَن{. أي حنوك} قَْبِلَك{و . وال يؤمنون به -عليه السالم  -كانوا حيضرونه 

ومنه . مجاعات يف تفرقة، قاله أبو عبيدة: والعزين. ميني النيب صلى اهللا عليه وسلم ومشاله حلقا حلقا ومجاعات
ما مايل أراكم عزين أال تصفون ك: "حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه خرج على أصحابه فرأهم حلقا فقال

يتمون الصفوف األول ويتراصون يف : "وكيف تصف املالئكة عند رهبا؟ قال: قالوا -" تصف املالئكة عند رهبا
  :وقال الشاعر. خرجه مسلم وغريه" الصف 

  على أبوابه حلقا عزينا... ترانا عنده والليل داج 
  :وقال الراعي. أي متفرقني

  زيناأمسى سراهتم إليك ع... أخليفة الرمحن إن عشرييت 
  :وقال آخر. أي متفرقني

  خناطيل يهوين شىت عزينا... كأن اجلماجم من وقعها 
  :وقال آخر. أي متفرقني

  ضرحن حصاه أشتاتا عزينا... فلما أن أتني على أُضاخٍ 
  :وقال الكميت

  كتائب جندل شىت عزينا... وحنن وجندل باغ تركنا 

  :وقال عنترة
  العصب العزينعليه الطري ك... وقرن قد تركت لذي ويل 

وأصلها عزهة، فاعتلت كما اعتلت سنة . وواحد عزين عزة، مجع بالواو والنون ليكون ذلك عوضا مما حذف منها
فكل واحد من اجلماعات مضافة . أصلها عزوة، من عزاه يعزوه إذا أضافه إىل غريه: وقيل. فيمن جعل أصلها سنهة

 -والعزة الفرقة من الناس، واهلاء عوض من الياء، واجلمع عزى : "ويف الصحاح. إىل األخرى، واحملذوف منها الواو
يقال يف الدار عزون، : قال األصمعي". وعزون وعزون أيضا بالضم، ومل يقولوا عزات كما قالوا ثبات -على فعل 

على حد } ِعزِيَن{ وجيوز أن يتعلق بـ} ُمْهِطعَِني{ متعلق بـ } َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشَِّمالِ{و . أي أصناف من الناس
كان املشركون جيتمعون حول : قال املفسرون} أََيطَْمُع كُلُّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم أَنْ ُيْدَخلَ َجنَّةَ نَِعيمٍ{. أخذته عن زيد: قولك

لئن دخل : النيب صلى اهللا عليه وسلم ويستمعون كالمه فيكذبونه ويكذبون عليه، ويستهزئون بأصحابه ويقولون
كان : وقيل. اآلية} أََيطَْمعُ { : خلنها قبلهم، ولئن أعطوا منها شيئا لنعطني أكثر منه؛ فنزلتهؤالء اجلنة لند

بفتح الياء وضم اخلاء مسمى } أَنْ ُيْدَخلَ{وقرأ احلسن طلحة بن مصرف واألعرج . املستهزئون مخسة أرهط
إِنَّا َخلَقَْناُهْم {. ال يدخلوهنا} كَالَّ { . لعلى الفعل اجملهو} أَنْ ُيْدَخلَ{الباقون . ورواه املفضل عن عاصم. الفاعل

أي إهنم يعلمون أهنم خملوقون من نطفة مث من علقة مث من } إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِممَّا َيْعلَُمونَ{: مث ابتدأ فقال} ِممَّا َيْعلَُمونَ
ان والعمل الصاحل ورمحة فليس هلم فضل يستوجبون به اجلنة، وإمنا تستوجب باإلمي. مضغة؛ كما خلق سائر جنسهم

من القذر، } إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِممَّا َيْعلَُمونَ{: فقال. كانوا يستهزئون بفقراء املسلمني ويتكربون عليهم: وقيل. اهللا تعاىل
وروي أن مطرف بن . إمنا خلقت يا ابن آدم من قذر فاتق اهللا: وقال قتادة يف هذه اآلية. فال يليق هبم هذا التكرب

يا عبداهللا، ما هذه املشية اليت :  بن الشخري رأى املهلب بن أيب صفرة يتبختر يف مطرف خز وجبة خز فقال لهعبداهللا
  يبغضها



فمضى . أتعرفين؟ قال نعم، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بني ذلك حتمل العذرة: اهللا؟ فقال له
  :النظم الكالم حممود الوراق فق. املهلب وترك مشيته

  وكان يف األصل نطفة مذره... عجبت من معجب بصورته 
  يصري يف اللحد جيفة قذره... وهو غدا بعد حسن صورته 

  ما بني ثوبيه حيمل العذره... وهو على تيهه وخنوته 
  :وقال آخر

  وهو خبمس من األوساخ مضروب... هل يف ابن آدم غري الرأس مكرمة 
   ُمْرَمصة والثغر ملهوبوالعني... أنف يسيل وأذن رحيها سَهِك 

  قصر فإنك مأكول ومشروب... يا ابن التراب ومأكول التراب غدا 
  :كقول الشاعر وهو األعشى. معناه من أجل ما يعلمون؛ وهو األمر والنهي والثواب والعقاب: وقيل

  وشطت على ذي هوى أن تزارا... أأزمعت من آل ليلى ابتكارا 
  .أي من أجل ليلى

  }ال أُقِْسمُ بَِربِّ الَْمَشارِقِ وَالَْمَغارِبِ إِنَّا لَقَاِدُرونَفَ{] ٤٠: [اآلية
  }َعلَى أَنْ ُنَبدِّلَ َخيْراً ِمنُْهْم َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني{] ٤١: [اآلية

وقد . اهي مشارق الشمس ومغارهب} بَِربِّ الَْمشَارِقِ وَالَْمَغارِبِ{. صلة" ال"و. أي أقسم} فَال أُقِْسُم{: قوله تعاىل
َعلَى أَنْ . إِنَّا لَقَاِدُرونَ{. على التوحيد" برب املشرق واملغرب"وقرأ أبو حيوة وابن حميصن ومحيد . مضى الكالم فيها
َوَما َنْحُن {. نقدر على إهالكهم والذهاب هبم واجمليء خبري منهم يف الفضل والطوع واملال: يقول} ُنَبدِّلَ َخيْراً ِمنُْهْم

  .أي ال يفوتنا شيء وال يعجزنا أمر نريده} بَِمْسُبوِقَني

  }فَذَْرُهْم َيخُوضُوا َوَيلَْعُبوا َحتَّى ُيالقُوا َيْوَمُهمُ الَِّذي ُيوَعُدونَ{] ٤٢: [اآلية
واشتغل أنت مبا أمرت به وال يعظمن عليك . أي اتركهم خيوضوا يف باطلهم ويلعبوا يف دنياهم؛ على جهة الوعيد

. }حَتَّى ُيالقُوا َيْومَُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ{وقرأ ابن حميصن وجماهد ومحيد . لقون فيه ما وعدواشركهم؛ فإن هلم يوما ي
  .وهذه اآلية منسوخة بآية السيف

  }َيْوَم َيخُْرُجونَ ِمَن اَألْجَداِث ِسَراعاً كَأَنَُّهمْ إِلَى ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ{] ٤٣: [اآلية
. بفتح الياء وضم الراء على أنه مسمى الفاعل} َيخُْرُجونَ{بله، وقراءة العامة الذي ق} َيْومَهم {بدل من } َيْوَم{ 

: واألجداث. بضم الياء وفتح الراء على الفعل اجملهول} َيْخُرُجونَ{وقرأ السلمي واملغرية واألعشى عن عاصم 
ىل إجابة الداعي؛ حني يسمعون الصيحة اآلخرة إ} سَِراعاً{ ". يس"وقد مضى يف سورة . القبور؛ وأحدها جدث
وقرأ ابن عامر وحفص . قراءة العامة بفتح النون وجزم الصاد} كَأَنَُّهمْ إِلَى ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ{وهو نصب على احلال 
والنصب والنصب لغتان . وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء وغريمها بضم النون وإسكان الصاد. بضم النون والصاد

قال . النصب ما نصب فعبد من دون اهللا، وكذلك النصب بالضم؛ وقد حيركو: اجلوهري. مثل الضعف، والضعف
  :األعشى

  لعافية واهللا ربك فاعبدا... وذا النصب املنصوب ال تنسكنه 
مبعىن إياك وذا " وذا النصب: "وقوله. واجلمع األنصاب. رأيت زيدا: فوقف باأللف؛ كما تقول" فَاْعُبَدنْ"أراد 



: وقال األخفش والفراء. }أَنِّي َمسَّنَِي الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ{: ء؛ ومنه قوله تعاىلوالنصب الشر والبال. النصب
  :وقيل. النصب مجع النصب مثل رهن ورهن، واألنصاب مجع نصب؛ فهو مجع اجلمع

بِحَ َوَما ذُ{: النصب مجع نصاب، هو حجر أو صنم يذبح عليه؛ ومنه قوله تعاىل: وقيل. النصب واألنصاب واحد
قال ابن . ذكره النحاس. نصب ونصب ونصب معىن واحد؛ كما قيل عمر وعمر وعمر: وقد قيل. }َعلَى النُُّصبِ

وقال . إىل شيء منصوب؛ علم أو راية: وقال الكليب. إىل غاية، وهي اليت تنصب إليها بصرك" إِلَى ُنُصبٍ : " عباس
. كانوا يعبدوهنا من دون اهللا ال يلوي أوهلم على آخرهم كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إىل نصبهم اليت: احلسن

  :قال الشاعر. يسرعون واإليفاض اإلسراع} ُيوِفُضونَ{
  ـد كاجلن يوفضن من عبقر... فوارس ذبيان حتت احلديـ 

  :قال لبيد. موضع تزعم العرب أنه من أرض اجلن: عبقر
  كهول وشبان كجنة عبقر

وفض : يقال. فاإليفاض متعد، والذي يف اآلية الزم. وأوفضها صاحبهاوفضت اإلبل تفض وفضا؛ : وقال الليث
  .وأوفض واستوفض مبعىن أسرع

  }َخاِشَعةً أَْبَصارُُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ ذَِلكَ الَْيْوُم الَِّذي كَاُنوا ُيوَعُدونَ{] ٤٤: [اآلية
أي يغشاهم } َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ{. ملا يتوقعونه من عذاب اهللا أي ذليلة خاضعة، ال يرفعوهنا} خَاِشَعةً أَْبَصارُُهْم{: قوله تعاىل
" بالكسر"رهقه . الغشيان؛ ومنه غالم مراهق إذا غشي االحتالم: والرهق. هو سواد الوجوه: قال قتادة. اهلوان

أي } لَْيْوُم الَِّذي كَانُوا ُيوَعُدونَذَِلكَ ا} {َوال َيْرَهُق ُوُجوهَُهْم قََتٌر َوال ِذلَّةٌ{ : يرهقه رهقا أي غشيه؛ ومنه قوله تعاىل
  .وأخرج اخلرب بلفظ املاضي ألن ما وعد اهللا به يكون وال حمالة. يوعدونه يف الدنيا أن هلم فيه العذاب

  سورة نوح

  .مكية، وهي مثان وعشرون آية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  }ِذْر قَْوَمَك ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأِْتيَُهْم َعذَاٌب أَِليٌمإِنَّا أَْرَسلَْنا ُنوحاً إِلَى قَْوِمِه أَنْ أَْن{] ١: [اآلية
ورواه قتادة عن ابن عباس عن النيب صلى . أن نوحا عليه السالم أول رسول أرسل" األعراف"قد مضى القول يف 
فلذلك ملا كفروا أغرق اهللا أهل ". أول رسول أرسل نوح وأرسل إىل مجيع أهل األرض: "اهللا عليه وسلم قال

وهو نوح بن المك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس بن يرد بن مهاليل بن أنوش بن قينان بن . األرض مجيعا
ابن : وقال ابن عباس. أرسل إىل قومه وهو ابن مخسني سنة. كلهم مؤمنون: قال وهب. شيث بن آدم عليه السالم

القول " العنكبوت"وقد مضى يف سورة . نةبعث وهو ابن ثالمثائة ومخسني س: وقال عبداهللا بن شداد. أربعني سنة
موضعها جر : وقيل. نصب بإسقاط اخلافض" أن"أي بأن أنذر قومك؛ فموضع } أَنْ أَْنِذْر قَْوَمَك{. واحلمد هللا. فيه

مبعىن املفسرة فال يكون هلا موضع من اإلعراب؛ ألن يف اإلرسال معىن األمر، فال " أن"وجيوز ". أن"لقوة خدمتها مع 
وقد تقدم معىن اإلنذار يف . مبعىن قلنا له أنذر قومك" أن"بغري } أَْنِذْر قَْوَمَك{وقراءة عبداهللا . ىل إضمار الباءحاجة إ

. هو ما نزل عليهم من الطوفان: وقال الكليب. النار يف اآلخرة} ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأِْتيَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم{". البقرة"أول 
  فكان يدعو قومه وينذرهم فال يرى. ليم على اجلملة إن مل يؤمنواأي أنذرهم العذاب األ: وقيل



وقد مضى هذا مستوىف ". َربِّ اغِْفْر لقومي فَإِنَُّهْم ال َيْعلَُمونَ " منهم جميبا؛ وكانوا يضربونه حىت يغشى عليه فيقول 
  .واحلمد هللا" العنكبوت"يف سورة 

  }يٌر ُمبٌِنيقَالَ َيا قَْومِ إِنِّي لَكُْم َنِذ{] ٢: [اآلية
  }أَنِ اْعُبدُوا اللََّه وَاتَّقُوُه وَأَِطيُعوِن{] ٣: [اآلية
  }ُتْم َتْعلَُمونََيغِْفْر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َوُيَؤخِّرْكُْم إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى إِنَّ أََجلَ اللَِّه إِذَا َجاَء ال يَُؤخَُّر لَْو كُْن{] ٤: [اآلية

أَِن اعُْبُدوا اللََّه {. أي مظهر لكم بلسانكم الذي تعرفونه} ُمبٌِني{. أي خموف} ْومِ إِنِّي لَكُْم َنِذيٌرقَالَ َيا قَ{: قوله تعاىل
أي فيما } َوأَِطيُعوِن{. خافوا: واتقوا. أي وحدوا" اْعُبدُوا " } أَنْ أَْنِذْر{املفسرة على ما تقدم يف " أن"و} َواتَّقُوُه

ومعىن . صلة زائدة" من"و. جبواب األمر} َيغِْفْر { جزم } َيْغِفرْ لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم{ .آمركم به، فإين رسول اهللا إليكم
ال تزاد يف الواجب، وإمنا هي هنا " ِمْن " ال يصح كوهنا زائدة؛ ألن : وقيل. الكالم يغفر لكم ذنوبكم، قاله السدي

وفيه بعد، إذ مل يتقدم . هي لبيان اجلنس: يلوق. للتبعيض، وهو بعض الذنوب، وهو ما ال يتعلق حبقوق املخلوقني
املعىن يغفر لكم من ذنوبكم ما : ابن شجرة. املعىن خيرجكم من ذنوبكم: وقال زيد بن أسلم. جنس يليق به

ومعناه أن اهللا تعاىل كان . أي ينسئ يف أعماركم: قال ابن عباس} َوُيَؤخِّرْكُْم إِلَى أََجلٍ ُمَسّمًى{استغفرمتوه منها 
يؤخركم إىل منتهى : وقال مقاتل. قبل خلقهم أهنم إن آمنوا بارك يف أعمارهم، وإن مل يؤمنوا عوجلوا بالعذابقضى 

. الشدائد إىل آجالكم"فاملعىن على هذا يؤخركم من العقوبات . آجالكم يف عافية؛ فال يعاقبكم بالقحط وغريه
} أََجلٍ ُمَسّمًى {: وعلى هذا قيل. لني بالعذابالزجاج أي يؤخركم عن العذاب فتموتوا غري موتة املستأص: وقال

إِنَّ {. عند اهللا} أََجلٍ ُمسَّمًى {وعلى القول األول . عندكم تعرفونه، ال مييتكم غرقا وال حرقا وال قتال؛ ذكره الفراء
  األجل وأضاف. أي إذا جاء املوت ال يؤخر بعذاب كان أو بغري عذاب} أََجلَ اللَِّه إِذَا َجاَء ال ُيَؤخَُّر

مبعىن " لو. "ألنه مضروب هلم} فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم{: وقد يضاف إىل القوم، كقوله تعاىل. إليه سبحانه ألنه الذي أثبته
  .معناه لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل اهللا إذا جاءكم مل يؤخر: وقال احلسن. أي إن كنتم تعلمون" إن"

  }قَْوِمي لَْيالً َوَنهَاراً قَالَ َربِّ إِنِّي َدعَْوُت{] ٥: [اآلية
  }فَلَْم يَزِْدُهْم ُدعَائي إِالَّ ِفرَاراً{] ٦: [اآلية

فَلَْم يَزِْدُهمْ {. أي واصلت الدعاء: وقيل. أي سرا وجهرا} قَالَ َربِّ إِنِّي َدَعْوُت قَْوِمي لَْيالً وََنَهاراً{: قوله تعاىل
وأسكنها الكوفيون ويعقوب والدوري " دعائي"وقراءة العامة بفتح الياء من  .أي تباعدا من اإلميان} ُدَعائي إِالَّ ِفرَاراً
  .عن أيب عمرو

َواسَْتكَْبرُوا  وَإِنِّي كُلََّما َدَعْوتُُهْم ِلَتْغِفَر لَُهْم َجَعلُوا أََصابَِعُهْم ِفي آذَانِهِْم َواْسَتْغشَْوا ِثيَابَُهْم وَأََصرُّوا{ ] ٧: [اآلية
  }اسِْتكْبَاراً

َجَعلُوا أَصَابِعَُهْم ِفي {. أي إىل سبب املغفرة، وهي اإلميان بك والطاعة لك} َوإِنِّي كُلََّما َدَعْوُتُهْم{: تعاىل قوله
جعلوا ثياهبم : وقال ابن عباس. أي غطوا هبا وجوههم لئال يروه} َواْستَْغَشْوا ِثَياَبُهْم{لئال يسمعوا دعائي } آذَانِهِْم

فاستغشاء الثياب إذا زيادة يف سد اآلذان حىت ال يسمعوا، أو لتنكريهم أنفسهم . كالمهعلى رؤوسهم لئال يسمعوا 
} وَأََصرُّوا{. لبس يل فالن ثياب العداوة: يقال. هو كناية عن العداوة: وقيل. حىت يسكت أو ليعرفوه إعراضهم عنه

} اسِْتكَْباراً} {أَُنْؤِمُن لََك َواتَّبََعَك اَألرْذَلُونَ{: عن قبول احلق؛ ألهنم قالوا} وَاْسَتكَْبُروا{. أي على الكفر فلم يتوبوا
  .تفخيم



  }ثُمَّ إِنِّي َدَعوُْتُهْم جَِهاراً{] ٨: [اآلية
  }ثُمَّ إِنِّي أَْعلَْنتُ لَُهْم َوأَسَْرْرتُ لَُهمْ إِسَْراراً{] ٩: [اآلية

نصب املصدر؛ ألن " ـدعوهتم"وهو منصوب ـب. عوةأي مظهرا هلم الد} ثُمَّ إِنِّي َدَعْوتُُهْم جِهَاراً{: قوله تعاىل
ـ  } َدَعوُْتُهْم {الدعاء أحد نوعيه اجلهار، فنصب به نصب القرفصاء بقعد؛ لكوهنا أحد أنواع القعود، أو ألنه أراد ب

ويكون مصدرا يف موضع احلال؛ أي . وجيوز أن يكون صفة ملصدر دعا؛ أي دعاء جهارا؛ أي جماهرا به. جاهرهتم
معىن : وقال جماهد. أي مل أبق جمهودا} ثُمَّ إِنِّي أَْعلَْنُت لَُهْم وَأَْسَرْرُت لَُهْم إِْسرَاراً{. جماهرا هلم بالدعوةدعوهتم 
أتيتهم يف } َوأَسَْرْرتُ لَُهْم{ : وقيل. بالدعاء عن بعضهم من بعض} وَأَسَْرْرُت لَُهْم إِسَْراراً{ صحت،: أعلنت
إِنِّي أَْعلَْنتُ {وفتح الياء من . السالم مبالغة يف الدعاء هلم، وتلطف يف االستدعاء وكل هذا من نوح عليه. منازهلم
  .وأسكن الباقون. احلرميون وأبو عمرو} لَُهْم
  }فَقُلُْت اْسَتغِْفُروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً{ ] ١٠: [اآلية
  }ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدرَاراً{] ١١: [اآلية
  }َويُْمِددْكُْم بِأَْموَالٍ َوَبنَِني َوَيجَْعلْ لَكُْم َجنَّاٍت َوَيجَْعلْ لَكُْم أَْنهَاراً{] ١٢: [يةاآل

  :فيه ثالث مسائل
إِنَُّه كَانَ {. أي سلوه املغفرة من ذنوبكم السالفة بإخالص اإلميان} فَقُلُْت اْسَتْغِفُروا رَبَّكُْم{: قوله تعاىل -األوىل
االستغفار : "وقد روى حذيفة بن اليمان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. منه ترغيب يف التوبة وهذا} غَفَّاراً

  .يقول العبد أستغفر اهللا؛ وتفسريها أقلين: وقال الفضيل". ممحاة للذنوب
. ماء املطر؛ أي يرسل املطرالس: وقيل. أي يرسل ماء السماء؛ ففيه إضمار} يُْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراراً{ -الثانية

  :قال الشاعر
  رعيناه وإن كانوا غضابا... إذا سقط السماء بأرض قوم 

ملا كذبوا نوحا زمانا طويال حبس اهللا عنهم : وقال مقاتل. جوابا لألمر" ُيْرِسلِ " وجزم . ذا غيث كثري} ِمْدَراراً {و 
. روعهم، فصاروا إىل نوح عليه السالم واستغاثوا بهاملطر، وأعقم أرحام نسائهم أربعني سنة؛ فهلكت مواشيهم وز

ُيْرِسلِ السََّماَء {: مث قال ترغيبا يف اإلميان. أي مل يزل كذلك ملن أناب إليه} اْسَتْغِفرُوا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً{فقال 
علم نيب اهللا صلي اهللا : قال قتادة. }َجنَّاٍت َوَيجَْعلْ لَكُْم أَْنهَاراً َويُْمِدْدكُمْ بِأَْموَالٍ َوَبنَِني َوَيجَْعلْ لَكُْم. َعلَْيكُْم ِمْدَراراً

  ".هلموا إىل طاعة اهللا فإن يف طاعة اهللا درك الدنيا واآلخرة: "عليه وسلم أهنم أهل حرص على الدنيا فقال
خرج عمر : قال الشعيب. ردليل على أن االستغفار يستنزل به الرزق واألمطا" هود"يف هذه اآلية واليت يف  -الثالثة

لقد طلبت املطر مبجاديح : ما رأيناك استسقيت؟ فقال: يستسقي فلم يزد على االستغفار حىت رجع، فأمطروا فقالوا
وقال  .}ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدرَاراً. اْسَتْغِفرُوا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً{: السماء اليت يستنزل هبا املطر؛ مث قرأ

: اللهم إنا مسعناك تقول: خرج الناس يستسقون، فقام فيهم بالل بن سعد فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال: األوزاعي
! اللهم اغفر لنا وأرمحنا واسقنا! وقد أقررنا باإلساءة، فهل تكون مغفرتك إال ملثلنا؟} َما َعلَى الُْمْحسِنَِني ِمْن َسبِيلٍ{

وشكا آخر . استغفر اهللا: شكا رجل إىل احلسن اجلدوبة فقال له: وقال ابن صبيح. سقوافرفع يديه ورفعوا أيديهم ف
وشكا إليه آخر . استغفر اهللا: ادع اهللا أن يرزقين ولدا؛ فقال له. وقال له آخر. استغفر اهللا: إليه الفقر فقال له



ي شيئا؛ إن اهللا تعاىل يقول يف سورة ما قلت من عند: فقلنا له يف ذلك؟ فقال. استغفر اهللا: جفاف بستانه؛ فقال له
  .ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراراً. اْسَتغِْفُروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً{": نوح"

كيفية  "آل عمران"وقد مضى يف سورة . }َوُيْمِددْكُْم بِأَْموَالٍ َوَبنَِني َوَيجَْعلْ لَكُْم َجنَّاٍت َوَيجَْعلْ لَكُْم أَْنهَاراً
  .وهو األصل يف اإلجابة. االستغفار، وإن ذلك يكون عن إخالص وإقالع من الذنوب

  }َما لَكُمْ ال تَْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً{] ١٣: [اآلية
  }َوقَْد َخلَقَكُْم أَطْوَاراً{] ١٤: [اآلية
أي أي عذر لكم يف ترك . وبةالرجاء هنا مبعىن اخلوف؛ أي مالكم ال ختافون هللا عظمة وقدرة على أحدكم بالعق: قيل

ما لكم ال ترجون هللا ثوابا وال ختافون له : وقال سعيد بن جبري وأبو العالية وعطاء بن أيب رباح. اخلوف من اهللا
: وقال الواليب والعويف عنه. مالكم ال ختشون هللا عقابا وترجون منه ثوابا: وقال سعيد بن جبري عن ابن عباس. عقابا

مالكم : وعن جماهد والضحاك. مالكم ال ترون هللا عظمة: وقال ابن عباس أيضا وجماهد.  عظمةمالكم ال تعلمون هللا
: والوقار. مل أبال: مل أرج: وهذيل وخزاعة ومضر يقولون. هذه لغة حجازية: قال قطرب. ال تبالون هللا عظمة

.  مالكم ال ترجون هللا عاقبة اإلميانمالكم ال ترجون هللا عاقبة؛ كأن املعىن: وقال قتادة. التعظيم: والتوقري. العظمة
مالكم ال : وقال ابن زيد. مالكم ال ترجون يف عبادة اهللا وطاعته أن يثيبكم على توقريكم خريا: وقال ابن كيسان
مالكم ال توحدون اهللا؛ ألن : وقيل. مالكم ال تعرفون هللا حقا وال تشكرون له نعمة: وقال احلسن. تؤدون هللا طاعة
ومعناه . أي اثبنت} َوقَْرنَ ِفي ُبُيوِتكُنَّ{: إن الوقار الثبات هللا عز وجل؛ ومنه قوله تعاىل: وقيل. حدهمن عظمه فقد و

َوقَْد َخلَقَكُْم {: مث دهلم على ذلك فقال. مالكم ال تثبتون وحدانية اهللا تعاىل وأنه إهلكم ال إله لكم سواه؛ قال ابن حبر
يعين نطفة مث علقة مث مضغة؛ } أَطْوَاراً{: قال ابن عباس. تدل على توحيدهأي جعل لكم يف أنفسكم آية } أَطْوَاراً

املرة؛ أي من فعل هذا وقدر : والطور يف اللغة". املؤمنون"أي طورا بعد طور إىل متام اخللق، كما ذكر يف سورة 
  .صبيانا، مث شبابا، مث شيوخا وضعفاء، مث أقوياء" أطوارا: "وقيل. عليه فهو أحق أن تعظموه

أختالفهم يف " أطوارا"إن : وقيل. صحيحا وسقيما، وبصريا وضريرا، وغنيا وفقريا: أطوارا أي أنواعا: وقيل
  .األخالق واألفعال

  }أَلَمْ َتَرْوا كَْيفَ َخلََق اللَُّه َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقاً{] ١٥: [اآلية
  }ْمَس ِسرَاجاًَوجََعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ ُنوراً َوجََعلَ الشَّ{] ١٦: [اآلية

ذكر هلم دليال آخر؛ أي أمل تعلموا أن الذي قدر على } أَلَْم َترَْوا كَْيَف َخلََق اللَُّه سَْبَع َسَماوَاٍت ِطَباقاً{: قوله تعاىل
بعضها فوق بعض، كل مساء مطبقة على األخرى كالقباب؛ قاله ابن " ِطَباقاً " هذا، فهو الذي جيب أن يعبد ومعىن 

خلق اهللا سبع مسوات طباقا على سبع أرضني، بني كل أرض وأرض، ومساء ومساء : وقال احلسن. يعباس والسد
و . أمل ترين كيف صنعت بفالن كذا: على جهة اإلخبار ال املعاينة؛ كما تقول} أَلَْم َترَْوا { :وقوله. خلق وأمر

. ؛ فحذف ذات وأقام طباقا مقامهأو حال مبعىن ذات طباق. نصب على أنه مصدر؛ أي مطابقة طباقا} ِطَباقاً{
. أتاين بنو متيم وأتيت بين متيم واملراد بعضهم؛ قاله األخفش: أي يف مساء الدنيا؛ كما يقال} َوجََعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ ُنوراً{

أي خلق . مبعىن معهن؛ وقاله الكليب} ِفيهِنَّ { :وقال قطرب. إذا كان يف إحداهن فهو فيهن: قال ابن كيسان
  :وقال جلة أهل اللغة يف قول امرئ القيس. مس والقمر مع خلق السموات واألرضالش

  ثالثني شهرا يف ثالثة أحوال... وهل ينعمن من كان أخر عهده 



جواب النحويني أنه إذا جعله يف : وسألت أبا احلسن بن كيسان عن هذه اآلية فقال: النحاس. مبعىن مع" يف"
أنه يروى : وجواب آخر. أعطين الثياب املعلمة وإن كنت إمنا أعلمت أحدها :إحداهن فقد جعله فيهن؛ كما تقول

أي ألهل األرض؛ قاله } ُنوراً{أن وجه القمر إىل السماء، وإذا كان إىل داخلها فهو متصل بالسموات، ومعىن 
  .السدي

ظهره يضيء وجهه يضيء ألهل األرض و: وقال ابن عباس وابن عمر. نورا ألهل السماء واألرض: وقال عطاء
ويف إضاءهتا . يعين مصباحا ألهل األرض ليتوصلوا إىل التصرف ملعايشهم} َوجََعلَ الشَّْمسَ ِسرَاجاً{. ألهل السماء

وحكى القشريي عن ابن عباس أن الشمس وجهها يف السموات . ألهل السماء القوالن األوالن حكاه املاوردي
ما بال الشمس تقلينا أحيانا وتربد علينا أحيانا؟ : هللا بن عمروقيل لعبدا. على العكس: وقيل. وقفاها يف األرض

إهنا يف الصيف يف السماء الرابعة، ويف الشتاء يف السماء السابعة عند عرش الرمحن؛ ولو كانت يف السماء : فقال
  .الدنيا ملا قام هلا شيء

  }وَاللَُّه أَْنَبَتكُْم ِمَن اَألْرضِ َنَباتاً{] ١٧: [اآلية
  }ثُمَّ ُيعِيُدكُْم ِفيَها وَُيْخرُِجكُمْ إِخَْراجاً{] ١٨: [اآلية

. بيان ذلك" األنعام والبقرة"وقد مضى يف سورة . يعين آدم عليه السالم خلقه من أدمي األرض كلها؛ قاله ابن جريج
املصدر؛ ألن مصدر على غري } َنبَاتاً{ و . خلق اإلنسان من طني؛ فإمنا تلني القلوب يف الشتاء: وقال خالد بن معدان

" آل عمران"وقد مضى بيانه يف سورة . مصدره أنبت إنباتا، فجعل االسم الذي هو النبات يف موضع املصدر
. جعلكم تنبتون نباتا؛ قال اخلليل والزجاج} أَنَْبَتكُْم {: هو مصدر حممول على املعىن؛ ألن معىن: وقيل. وغريها
ـ . أي أنبت لكم من األرض النبات: وقيل وقال . واألول أظهر. على هذا نصب على املصدر الصريح} اتاً َنَب{ ف

. أي عند موتكم بالدفن} ثُمَّ يُِعيدُكُْم ِفيَها{. أنبتهم يف األرض بالكرب بعد الصغر وبالطول بعد القصر: ابن جريج
  .بالنشور للبعث يوم القيامة} وَُيخْرُِجكُْم إِْخرَاجاً{

  }اَألْرَض بَِساطاً  وَاللَُّه جََعلَ لَكُُم{] ١٩: [اآلية
  }ِلَتْسلُكُوا ِمْنَها سُُبالً ِفَجاجاً{] ٢٠: [اآلية

والفجاج . الطرق: السبل} ِلَتْسلُكُوا ِمْنَها سُُبالً ِفَجاجاً{. أي مبسوطة} َواللَُّه جََعلَ لَكُُم الْأَْرَض بَِساطاً{: قوله تعاىل
  ".األنبياء واحلج"وقد مضى يف سوريت . املسلك بني اجلبلنيالفج : وقيل. مجع فج، وهو الطريق الواسعة؛ قاله الفراء

  }قَالَ ُنوٌح َربِّ إِنَُّهْم َعصَْونِي َواتََّبعُوا َمْن لَْم يَزِْدُه َمالُُه وََولَُدهُ إِالَّ َخسَاراً{] ٢١: [اآلية
لبث فيهم ألف سنة إال : فسريوقال أهل الت. شكاهم إىل اهللا تعاىل، وأهنم عصوه ومل يتبعوه فيما أمرهم به من اإلميان

رجا نوح عليه السالم األبناء بعد اآلباء؛ فيأيت : قال ابن عباس. مخسني عاما داعيا هلم وهم على كفرهم وعصياهنم
هبم الولد بعد الولد حىت بلغوا سبع قرون، مث دعا عليهم بعد اإلياس منهم، وعاش بعد الطوفان ستني عاما حىت كثر 

َواتََّبُعوا َمْن لَْم َيزِْدُه مَالُُه {. كان قوم نوح يزرعون يف الشهر مرتني؛ حكاه املاوردي: سنقال احل. الناس وفشوا
يعين كرباءهم وأغنياءهم الذين مل يزدهم كفرهم وأمواهلم وأوالدهم إال ضالال يف الدنيا وهالكا } َوَولَُدُه إِالَّ َخَساراً

بضم الواو وسكون الالم " ولده"الباقون . بفتح الواو والالم" ولدهو"وقرأ أهل املدنية والشام وعاصم . يف اآلخرة
  .وقد تقدم. وجيوز أن يكون مجعا للولد، كالفلك فإنه واحد ومجع. وهي لغة يف الولد

  }َوَمكَُروا َمكْراً كُبَّاراً{] ٢٢: [اآلية



. طويل وطوال وطوالكبري وكبار وكبار، مثل عجيب وعجاب وعجاب مبعىن، ومثله : يقال. أي كبريا عظيما
  :وأنشد ابن السكيت. رجل حسن وحسان، ومجيل ومجال، وقراء للقارئ، ووضاء للوضيء: يقال

  باحلسن قلب املسلم القُّراء... بيضاء تصطاد القلوب وتستيب 

  :وقال آخر
  خلق الكرمي وليس بالوضاء... واملرء يلحقه بفتيان الندى 

واختلف يف مكرهم . بالتخفيف" كبارا"وقرأ ابن حميصن ومحيد وجماهد . للمبالغة" بالتشديد"} كُبَّاراً {: وقال املربد
هو تعزيرهم الناس مبا أوتوا من الدنيا والولد؛ حىت قالت : وقيل. حتريشهم سفلتهم على قتل نوح: ما هو؟ فقيل

: وقيل. احبة والولدهو ما جحلوه هللا من الص: وقال الكليب. لوال أهنم على احلق ملا أوتوا هذه النعم: الضعفة
َوقَالُوا ال َتذَُرنَّ آِلهََتكُْم َوال َتذَُرنَّ َوّداً َوال ُسَواعاً َوال {: هو قول كربائهم ألتباعهم: وقال مقاتل. مكرهم كفرهم

  .}َيُغوثَ َوَيعُوَق وََنْسراً
  }عاً َوال َيغُوثَ َوَيعُوَق وََنْسراًَوقَالُوا ال َتذَُرنَّ آِلهََتكُْم َوال َتذَُرنَّ وَّداً َوال سَُوا{] ٢٣: [اآلية
  }َوقَْد أََضلُّوا كَِثرياً َوال َتزِِد الظَّاِلِمَني إِال َضالالً{] ٢٤: [اآلية

إهنا : وقيل. هي أصنام وصور، كان قوم نوح يعبدوهنا مث عبدهتا العرب وهذا قول اجلمهور: قال ابن عباس وغريه
ال َتذَُرنَّ {: مهم وأعظمها عندهم؛ فلذلك خصوها بالذكر بعد قوله تعاىلوكانت أكرب أصنا. للعرب مل يعبدها غريهم

ال : قالت العرب ألوالدهم وقومهم} ال َتذَُرنَّ آِلهََتكُْم{: ويكون معىن الكالم كما قال قوم نوح ألتباعهم} آِلَهَتكُْم
وعلى القول . ح عليه السالمتذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا؛ مث عاد بالذكر بعد ذلك إىل قوم نو

ود، : اشتكى آدم عليه السالم وعنده بنوه: وقال عروة بن الزبري وغريه. األول، الكالم كله منسوق يف قوم نوح
كان آلدم عليه السالم مخس : قال حممد بن كعب. وكان ود أكربهم وأبرهم به. وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر

أنا أصور : كانوا عبادا فمات واحد منهم فحزنوا عليه؛ فقال الشيطانود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؛ و: بنني
  مث مات آخر،. فصوره يف املسجد من صفر ورصاص. أفعل: قالوا. لكم مثله إذا نظرمت إليه ذكرمتوه

فقال . وتنقصت األشياء كما تتنقص اليوم إىل أن تركوا عبادة اهللا تعاىل بعد حني. فصوره حىت ماتوا كلهم فصورهم
فعبدوها . آهلتكم وآهلة آبائكم، أال ترون يف مصالكم: وما نعبد؟ قال: مالكم ال تعبدون شيئا؟ قالوا: م الشيطانهل

} ال َتذَُرنَّ آِلهََتكُْم َوال َتذَُرنَّ َوّداً َوال ُسَواعاً َوال َيُغوثَ َوَيعُوَق وََنسْراً{: من دون اهللا؛ حىت بعث اهللا نوحا فقالوا
بل كانوا قوما صاحلني بني آدم ونوح، وكان هلم تبع يقتدون هبم، : بن كعب أيضا وحممد بن قيس وقال حممد. اآلية

فلما ماتوا . فلما ماتوا زين هلم إبليس أن يصوروا صورهم ليتذكروا هبا اجتهادهم، وليتسلوا بالنظر إليها؛ فصورهم
كان آباؤكم : ا؟ فجاءهم الشيطان فقالليت شعرنا هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون هب: هم وجاء آخرون قالوا

  .فعبدوها فابتدئ عبادة األوثان من ذلك الوقت. يعبدوهنا فترمحهم وتسقيهم املطر
أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها : وهبذا املعىن فسر ما جاء يف صحيح مسلم من حديث عائشة: قلت

إن : "هللا عليه وسلم؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمباحلبشة تسمى مارية، فيها تصاوير لرسول اهللا صلى ا
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند 

هذه األصنام أمساء رجال صاحلني من قوم نوح؛ فلما هلكوا : وذكر الثعليب عن ابن عباس قال". اهللا يوم القيامة
وحى الشيطان إىل قومهم أن أنصبوا يف جمالسهم اليت كانوا جيلسون فيها أنصابا ومسوها بأمسائهم تذكروهم هبا؛ أ



أن نوحا عليه : وذكر أيضا عن ابن عباس. ففعلوا، فلم تعبد حىت إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت من دون اهللا
: يمنع الكافرين أن يطوفوا بقربه؛ فقال هلم الشيطانالسالم، كان حيرس جسد آدم عليه السالم على جبل باهلند، ف

إن هؤالء يفخرون عليكم ويزعمون أهنم بنو آدم دونكم، وإمنا هو جسد، وأنا أصور لكم مثله تطوفون به؛ فصور 
فلما كان أيام الطوفان دفنها الطني والتراب واملاء؛ فلم تزل مدفونة . هلم هذه األصنام اخلمسة ومحلهم على عبادهتا

  فأما ود: قال املاوردي. حىت أخرجها الشيطان ملشركي العرب

فهو أول صنم معبود، مسي ودا لودهم له؛ وكان بعد قوم نوح لكلب بدومة اجلندل؛ يف قول ابن عباس وعطاء 
  :وفيه يقول شاعرهم. ومقاتل

  النساء وإن الدين قد عزما... حياك ود فإنا ال حيل لنا هلو 
  .احل البحر؛ يف قوهلموأما سواع فكان هلذيل بس

: الثعليب. ملراد مث لغطفان. وقال املهدوي. وأما يغوث فكان لغطيف من مراد باجلوف من سبأ؛ يف قول قتادة
مث إن بين . وأهل جرش من مذحج يغوث فذهبوا به إىل مراد فعبدوه زمانا -ومها من طيء  -وأخذت أعلى وأنعم 

وقال أبو عثمان . به إىل احلصني أخي بن احلارث بن كعب من خزاعةناجية أرادوا نزعه من أعلى وأنعم، ففروا 
رأيت يغوث وكان من رصاص، وكانوا حيملونه على مجل أحرد، ويسريون معه وال يهيجونه حىت يكون : النهدي

  .قد رضي لكم املنزل؛ فيضربون عليه بناء ينزلون حوله: هو الذي يربك، فإذا برك نزلوا وقالوا
وأما يعوق فكان : وقال الثعليب. ذكره املاوردي. هلمدان ببلخع؛ يف قول عكرمة وقتادة وعطاءوأما يعوق فكان 

  :وفيه يقول مالك بن منط اهلمداين. لكهالن من سبأ، مث توارثه بنوه؛ األكرب فاألكرب حىت صار إىل مهدان
  وال يربي يعوق وال يريش... يريش اهللا يف الدنيا ويربي 
كان ود على صورة رجل، : وقال الواقدي. الع من محري؛ يف قول قتادة، وحنوه عن مقاتلوأما نسر فكان لذي الك

وسواع على صورة امرأة، ويغوث على صورة أسد، ويعوق على صورة فرس، ونسر على صورة نسر من الطري؛ 
صنم كان لقوم " بفتح الواو"ود : قال الليث. وفتحها الباقون. بضم الواو} َوال َتذَُرنَّ َوّداً {وقرأ نافع . فاهللا أعلم

  .نوح

الوتد يف لغة أهل، جند؛ كأهنم " بالفتح"والود : ويف الصحاح. صنم لقريش؛ وبه مسي عمرو بن ود" بالضم"وود 
  :والود يف قول امرئ القيس. سكنوا التاء وأدغموها يف الدال

  وتواريه إذا ما تعتكر... تظهر الود إذا ما أشجذت 
وود صنم كان لقوم نوح عليه السالم مث صار لكلب وكان بدومة اجلندل؛ ومنه مسوه : بلهو اسم ج: قال ابن دريد
وَإِذْ {: خصها بالذكر؛ لقوله تعاىل. اآلية} َوال َتذَُرنَّ َوّداً َوال سَُواعاً{: مث قال} ال َتذَُرنَّ آلَِهَتكُْم{: عبد ود وقال

هذا من قول نوح؛ أي أضل كرباؤهم كثريا من } َوقَْد أََضلُّوا كَثِرياً{. }َوِمْن نُوحٍأََخذَْنا ِمَن النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك 
أي ضل بسببها كثري؛ } أََضلُّوا كَثِرياً{إن األصنام : وقيل. } َوَمكَُروا َمكْراً كُبَّاراً{: أتباعهم؛ فهو عطف على قوله

. فأجرى عليهم وصف ما يعقل؛ العتقاد الكفار فيهم ذلك} ِمَن النَّاسِ َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثرياً{: نظريه قول إبراهيم
} إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َضاللٍ َوُسعُرٍ{: واستشهد بقوله تعاىل. أي عذابا؛ قاله ابن حبر} َوال َتزِِد الظَّاِلِمَني إِلَّا َضالالً{

  .وهو حمتمل. وقيل إال فتنة باملال والولد. وقيل إال خسرانا
  }ِممَّا َخطِيئَاِتهِْم أُغْرِقُوا فَأُْدِخلُوا َناراً فَلَْم َيجُِدوا لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَصاراً{] ٢٥: [يةاآل



املعىن من أجل خطاياهم؛ : صلة مؤكدة؛ واملعىن من خطاياهم وقال الفراء" ما"} ِممَّا خَِطيئَاِتهِمْ أُغْرِقُوا{: قوله تعاىل
على مجع التكسري؛ الواحدة " َخطَاَياُهْم " وقراءة أيب عمرو . تدل على اجملازاة" ما"و: قال. هذا املعىن" ما"فأدت 
  وكان. خطية

األصل يف اجلمع خطائي على فعائل؛ فلما اجتمعت اهلمزتان قلبت الثانية ياء، ألن قبلها كسرة مث استثقلت واجلمع 
" َخطِيئَاِتهِْم " الباقون . زة األوىل ياء خلفائها بني األلفنيثقيل، وهو معتل مع ذلك؛ فقلبت الياء ألفا مث قلبت اهلم

قوم كفروا ألف سنة فلم يكن هلم إال خطيات؛ يريد أن اخلطايا أكثر من : قال أبو عمرو. على مجع السالمة
َنِفَدْت َما {: خطايا وخطيات واحد؛ مجعان مستعمالن يف الكثرة والقلة؛ واستدلوا بقوله تعاىل: وقال قوم. اخلطيات

  :وقال الشاعر} كَِلَماُت اللَِّه
  وأسيافنا يقطرن من جندة دما... لنا اجلفنات الغر يلمعن بالضحى 

وعن اجلحدري وعمرو بن عبيد واألعمش وأيب حيوة . بقلب اهلمزة ياء وإدغامها} خطيّاِتهم{و } خطيئاهتم{وقرئ 
وهذا : قال القشريي. أي بعد إغراقهم} أُْدِخلُوا َناراًفَ{. على التوحيد، واملراد الشرك" خطيئتهم"وأشهب العقيلي 

صاروا مستحقني دخول النار، أو عرض عليهم أماكنهم من النار؛ كما : ومنكروه يقولون. يدل على عذاب القرب
وروى ". لبحر نار يف نارا: "أشاروا إىل ما يف اخلرب من قوله: وقيل. }النَّارُ ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها غُُدّواً َوَعِشيّاً{: قال تعاىل

يعين عذبوا بالنار يف الدنيا مع الغرق يف الدنيا يف : قال} أُغْرِقُوا فَأُْدِخلُوا نَاراً{: أبو روق عن الضحاك يف قوله تعاىل
أنشدنا أبو القاسم احلبييب قال : ذكره الثعليب قال. حالة واحدة؛ كانوا يغرقون يف جانب وحيترقون يف املاء من جانب

  :نا أبو سعيد أمحد بن حممد بن رميح قال أنشدين أبو بكر بن األنباريأنشد
  واحلادثات فنون ذات أطوار... اخللق جمتمع طورا ومفترق 

  فاهللا جيمع بني املاء والنار... ال تعجنب ألضداد إن اجتمعت 
  .أي من يدفع عنهم العذاب} لَْم َيجِدُوا لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَصاراً{

  }َوقَالَ ُنوٌح َربِّ ال َتذَْر َعلَى اَألْرضِ ِمَن الْكَاِفرِيَن َديَّاراً{] ٢٦: [يةاآل
  }إِنَّكَ إِنْ َتذَْرُهمْ ُيِضلُّوا ِعبَاَدَك َوال َيِلدُوا إِالَّ فَاجِراً كَفَّاراً{] ٢٧: [اآلية

  :يف أربع مسائل
أَنَّهُ لَْن ُيْؤِمَن ِمْن {: عليهم بعد أن أوحى اهللا إليه دعا: وقال قتادة. دعا عليهم حني يئس من أتباعهم إياه -األوىل

اللهم منزل الكتاب سريع : "فأجاب اهللا دعوته وأغرق أمته؛ وهذا كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم} قَْوِمَك إِالَّ َمْن
ى كتفه فمر سبب دعائه أن رجال من قومه محل ولدا صغريا عل: وقيل". احلساب وهازم األحزاب أهزمهم وزلزهلم

وقال . يا أبت أنزلين؛ فأنزله فرماه فشجه؛ فحينئذ غضب ودعا عليهم: فقال". احذر هذا فإنه يضلك: "بنوح فقال
إمنا قال هذا حينما أخرج اهللا كل مؤمن من أصالهبم وأرحام : حممد بن كعب ومقاتل والربيع وعطية وابن زيد

ومل يكن فيهم : قال قتادة. بأربعني: وقيل. لعذاب بسبعني سنةوأعقم أرحام النساء وأصالب الرجال قبل ا. نسائهم
لو أهلك اهللا أطفاهلم معهم كان عذابا من اهللا هلم وعدال فيهم؛ ولكن : وقال احلسن وأبو العالية. صيب وقت العذاب

ا كَذَّبُوا الرُُّسلَ َوقَْوَم نُوحٍ لَمَّ{: اهللا أهلك أطفاهلم وذريتهم بغري عذاب، مث أهلكهم بالعذاب؛ بدليل قوله تعاىل
  }أَغَْرقَْناُهْم
دعا نوح على الكافرين أمجعني، ودعا النيب صلى اهللا عليه وسلم على من حتزب على : "قال ابن العريب -الثانية



وكان هذا أصال يف الدعاء على الكافرين يف اجلملة، فأما كافر معني مل تعلم خامتته فال يدعى . املؤمنني وألب عليهم
وإمنا خص النيب صلى اهللا عليه وسلم . ألن مآله عندنا جمهول، ورمبا كان عند اهللا معلوم اخلامتة بالسعادةعليه؛ 

  ".واهللا أعلم. بالدعاء عتبة وشيبة وأصحاهبما؛ لعلمه مبآهلم وما كشف له من الغطاء عن حاهلم
  .قد مضت هذه املسألة جمودة يف سورة البقرة ، واحلمد هللا: قلت

إن قيل مل جعل نوح دعوته على قومه سببا لتوقفه عن طلب الشفاعة للخلق من اهللا يف : "ل ابن العريبقا -الثالثة
أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة؛ والشفاعة تكون عن : أحدمها: اآلخرة؟ قلنا قال الناس يف ذلك وجهان

أنه دعا غضبا بغري نص : الثاين. دعوت على الكفار باألمس وتشفع هلم اليوم: رضا ورقة، فخاف أن يعاتب ويقال
إين قتلت نفسا مل أومر : "وال إذن صريح يف ذلك؛ فخاف الدرك فيه يوم القيامة؛ كما قال موسى عليه السالم

  ".وهبذا أقول: قال". بقتلها
فأعلم عواقبهم فدعا } َنأَنَُّه لَْن ُيْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِال َمْن قَْد آَم{: وإن كان مل يؤمر بالدعاء نصا فقد قيل له: قلت

ملا أعلم " اللهم عليك هبم: "عليهم باهلالك؛ كما دعا نبينا صلي اهللا عليه وسلم على شيبة وعتبة ونظرائهم فقال
  .واهللا أعلم. عواقبهم؛ وعلى هذا يكون فيه معىن األم بالدعاء

. أي من يسكن الديار؛ قاله السدي} ُدوا إِالَّ فَاجِراً كَفَّاراًَديَّاراً َتذَرُْهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوال َيِل{: قوله تعاىل -الرابعة
ولو . مثل القيام؛ أصله قيوام. وأصله ديوار على فيعال من دار يدور؛ فقلبت الواو ياء وأدغمت إحدامها يف األخرى

الديار : وقيل. أي أحد ما بالدار ديار؛: يقال. أصله من الدار؛ أي نازل بالدار: وقال القتيب. كان فعاال لكان دوارا
  .صاحب الدار

  }َني إِلَّا َتبَاراًَربِّ اغِْفْر ِلي َولَِواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخلَ َبيِْتَي ُمْؤِمناً َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َوال َتزِدِ الظَّاِلِم{] ٢٨: [اآلية
ملك بن متوشلخ ومشخى بنت أنوش؛ : ومها. يه وكانا مؤمننيدعا لنفسه ولوالد} َربِّ اغِْفْر ِلي َولَِواِلَديَّ{: قوله تعاىل

  .وحكى املاوردي يف اسم أمه منجل. ذكره القشريي والثعليب

قال . بكسر الدال على الواحد} ِلوَاِلَديَّ {َ وقرأ سعيد بن جبري . أراد بوالديه أباه وجده: وقال سعيد بن جبري
مل يكفر لنوح والد فيما بينه وبني آدم : وقال ابن عباس. منونكان بينه وبني آدم عشرة آباء كلهم مؤ: الكليب

وكان إمنا يدخل بيوت األنبياء . أي مسجدي ومصالي مصليا صدقا باهللا} َوِلَمْن َدَخلَ َبيِْتَي ُمْؤِمناً{. عليهما السالم
الئكة تصلي على امل: "صلي اهللا عليه وسلم. وقد قال النيب. من آمن منهم فجعل املسجد سببا للدعاء بالغفرة

وهذا . وقد تقدم. احلديث" أحدكم ما دام يف جملسه الذي صلي فيه ما مل حيدث فيه تقول اللهم اغفر له اللهم أرمحه
أي وملن دخل ديين؛ فالبيت : وعن ابن عباس أيضا. مسجدي؛ حكاه الثعليب وقاله الضحاك" بييت: "قول ابن عباس

. يعين صديقي الداخل إىل منزيل؛ حكاه املاوردي: وعن ابن عباس أيضا. مبعىن الدين؛ حكاه القشريي وقاله جويرب
من : وقال الكليب. عامة إىل يوم القيامة؛ قال الضحاك} َوِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤمَِناِت{. وقيل سفينيت. أراد داري: وقيل

إال } إِالَّ َتبَاراً{. أي الكافرين} اِلمَِنيَوال َتزِِد الظَّ{. من قومه؛ واألول أظهر: وقيل. أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم
اخلسران؛ حكامها : وقيل. اهلالك: والتبار. أراد مشركي قومه: وقيل. هالكا؛ فهي عامة يف كل كافر ومشرك

وهو . بذلكواهللا أعلم . التبار الدمار؛ واملعىن واحد: وقيل. }إِنَّ َهُؤالِء ُمَتبٌَّر َما ُهْم ِفيِه{: ومنه قوله تعاىل. السدي
  .املوفق للصواب



  اجمللد التاسع عشر
  سورة اجلن

  سورة اجلن
  وهي مثان وعشرون آية. مكية يف قول اجلميع

  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ
  }قُلْ أُوِحَي إِلَيَّ أَنَُّه اْسَتَمَع َنفٌَر ِمَن الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا َسِمْعَنا قُْرآناً َعَجباً{ -١
  }ْهِدي إِلَى الرُّْشِد فَآَمنَّا بِِه َولَْن ُنْشرَِك بَِربَِّنا أََحداًَي{ -٢
  }َوأَنَّهُ َتَعالَى َجدُّ َربَِّنا َما اتََّخذَ صَاِحَبةً َوال وَلَداً{ -٣

  :فيه مخس مسائل
َنفَرٌ {إيل } أَنَّهُ اْسَتمََع{ أوحى اهللا إيل على لسان جربيل: أي قل يا حممد ألمتك} قُلْ أُوِحَي إِلَيَّ{: قوله تعاىل: األوىل

وقرأ ابن أيب . هكذا قال ابن عباس وغريه على ما يأيت. وما كان عليه السالم عاملا به قبل أن أوحى إليه} ِمَن الْجِنِّ
هو و} َوإِذَا الرُُّسلُ أُقَِّتْت{: على األصل؛ يقال أوحى إليه ووحى، فقلبت الواو مهزة، ومنه قوله تعاىل" أِحَي"عبلة 

وقد أطلقه املازين يف املكسورة أيضا كإشاح وإسادة وإعاء أخيه . من القلب املطلق جوازه يف كل واو مضمومة
  .وحنوه
: واختلف هل رآهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أم ال؟ فظاهر القرآن يدل على أنه مل يرهم؛ لقوله تعاىل: الثانية

ويف صحيح مسلم والترمذي عن . } إِلَْيَك َنفَراً ِمَن الْجِنِّ َيْسَتِمُعونَ الْقُْرآنَ َوإِذْ َصَرفَْنا{: ، وقوله تعاىل} اْسَتمََع{
  ما قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "ابن عباس قال

على اجلن وما رآهم، انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طائفة من أصحابه عامدين إىل سوق عكاظ، وقد 
ما لكم؟ : خرب السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطني إىل قومهم؛ فقالوا حيل بني الشياطني وبني

ما ذاك إال من شيء حدث، فاضربوا مشارق : قالوا! حيل بيننا وبني خرب السماء، وأرسلت علينا الشهب: قالوا
ق األرض ومغارهبا، األرض ومغارهبا، فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبني خرب السماء؟ فانطلقوا يضربون مشار

فمر النفر الذين أخذوا حنو هتامة وهو بنخلة عامدين إىل سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صالة الفجر؛ فلما مسعوا 
إِنَّا َسِمْعَنا {: يا قومنا: فرجعوا إىل قومهم فقالوا. هذا الذي حال بيننا وبني خرب السماء: القرآن استمعوا له وقالوا

: فأنزل اهللا عز وجل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم} ْهِدي إِلَى الرُّْشِد فَآَمنَّا بِِه َولَْن ُنشْرَِك بَِربَِّنا أََحداًَي. قُْرآناً َعَجباً
ِه ملَّا قَاَم َعْبُد اللَّ{: قول اجلن لقومهم:" رواه الترمذي عن ابن عباس قال: } قُلْ أُوِحَي إِلَيَّ أَنَُّه اْسَتَمَع نَفٌَر ِمَن الْجِنِّ{

تعجبوا : ملا رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصالته فيسجدون بسجوده قال: قال} َيْدُعوُه كَادُوا َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبداً
هذا حديث :"قال. } لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه كَاُدوا َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبداً{: من طواعية أصحابه له، قالوا لقومهم

وفيه دليل . ففي هذا احلديث دليل على أنه عليه السالم مل ير اجلن ولكنهم حضروه، ومسعوا قراءته؛ "حسن صحيح
وكان املرميون بالشهب من . على أن اجلن كانوا مع الشياطني حني جتسسوا اخلرب بسبب الشياطني ملا رموا بالشهب

  .اجلن أيضا
ويف الترمذي . فإن الشيطان كل متمرد وخارج عن طاعة اهللا} نَِّشيَاِطَني الْأِْنسِ َوالْجِ{: وقيل هلم شياطني كما قال

كان اجلن يصعدون إىل السماء يستمعون إىل الوحي فإذا مسعوا الكلمة زادوا فيها تسعا، فأما :" عن ابن عباس قال



مقاعدهم،  فلما بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منعوا. الكلمة فتكون حقا، وأما ما زادوا فيها، فيكون باطال
ما هذا األمر إال من أمر قد حدث يف : فذكروا ذلك إلبليس ومل تكن النجوم يرمى هبا قبل ذلك، فقال هلم إبليس

  !األرض

فأتوه فأخربوه  -أراه قال مبكة  -فبعث جنوده فوجدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائما يصلي بني جبلني 
فدل هذا احلديث على أن اجلن ". هذا حديث حسن صحيح: "الق". هذا احلديث الذي حدث يف األرض: فقال

إيتوين من : أهنم ملا رموا أتوا إبليس فأخربوه مبا كان من أمرهم فقال: ويف رواية السدي. رموا كما رميت الشياطني
: وقيل. كانوا سبعة: ، قيل"فبعث نفرا من اجلن. صاحبكم مبكة: كل أرض بقبضة من تراب أمشها فأتوه فشم فقال

قدم رهط زوبعة وأصحابه على النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال :" وروى عاصم عن زر قال. تسعة منهم زوبعة
وروى أيضا " بلغين أهنم من بين الشيصبان، وهم أكثر اجلن عددا وأقواهم شوكة وهم عامة جنود إبليس: الثمايل

:" وحكى جويرب عن الضحاك". من أهل نصيبنيأهنم كانوا سبعة نفر؛ ثالثة من أهل حران وأربعة :" عاصم عن زر
إن اجلن الذين أتوا مكة جن نصيبني، :" وقيل)". قرية باليمن غري اليت بالعراق(أهنم كانوا تسعة من أهل نصيبني 
والسورة اليت كان يقرؤها : "قال عكرمة). األحقاف(وقد مضى بيان هذا يف سورة ". والذين أتوه بنخلة جن نينوى

التعريف باسم النفر من اجلن، " األحقاف"وقد مضى يف سورة } اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك{: ى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صل
  .فال معىن إلعادة ذلك

سألت علقمة هل كان :"إن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى اجلن ليلة اجلن وهو أثبت؛ روى عامر الشعيب قال: وقيل
هل : أنا سألت ابن مسعود فقلت: عليه وسلم ليلة اجلن؟ فقال علقمة ابن مسعود شهد مع رسول اهللا صلى اهللا

ال، ولكنا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : شهد أحد منكم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن؟ قال
يلة بات هبا قوم، فبتنا بشر ل: وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه يف األودية والشعاب، فقلنا استطري أو اغتيل، قال

فقدناك وطلبناك فلم جندك، فبتنا بشر ليلة بات هبا قوم؛ ! يا رسول اهللا: فلما أصبح إذا هو جييء من قبل حراء، فقلنا
  أتاين داعي اجلن فذهبت معه: "فقال

لكم : "الفانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نرياهنم، وسألوه الزاد وكانوا من جن اجلزيرة، فق" فقرأت عليهم القرآن
فقال رسول اهللا صلى  -كل عظم ذكر اسم اهللا عليه يقع يف أيديكم أوفر ما يكون حلما، وكل بعرة علف لدوابكم 

وابن مسعود أعرف من ابن عباس؛ :" قال ابن العريب" فال تستنجوا هبما، فإهنما طعام إخوانكم اجلن: اهللا عليه وسلم
إن اجلن أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "وقد قيل". عاينةألنه شاهده وابن عباس مسعه وليس اخلرب كامل

:" قال البيهقي". إحدامها مبكة وهي اليت ذكرها ابن مسعود، والثانية بنخلة وهي اليت ذكرها ابن عباس: دفعتني
اله، ويف الذي حكاه عبد اهللا بن عباس إمنا هو يف أول ما مسعت اجلن قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلمت حب

ذلك الوقت مل يقرأ عليهم ومل يرهم كما حكاه، مث أتاه داعي اجلن مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما 
واألحاديث الصحاح تدل على أن ابن مسعود مل يكن مع النيب صلى اهللا :"قال البيهقي" حكاه عبد اهللا بن مسعود

وقد روي من غري : قال". ه وبغريه يريه آثار اجلن وآثار نرياهنمعليه وسلم ليلة اجلن، وإمنا سار معه حني انطلق ب
روي عن ابن مسعود أن النيب صلى . واحلمد هللا" األحقاف"وجه أنه كان معه ليلتئذ، وقد مضى هذا املعىن يف سورة 

ال الثالثة، مث فسكتوا، مث قال الثانية، مث ق" أمرت أن أتلو القرآن على اجلن فمن يذهب معي؟: "اهللا عليه وسلم قال
أنا أذهب معك يا رسول اهللا، فانطلق حىت جاء احلجون عند شعب أيب دب فخط علي خطا : قال عبداهللا بن مسعود



مث مضى إىل احلجون فاحندر عليه أمثال احلجل حيدرون احلجارة بأقدامهم، ميشون يقرعون يف " ال جتاوزه: "فقال
فال أراه، فقمت فأومى إيل بيده أن أجلس، فتال القرآن فلم يزل  دفوفهم كما تقرع النسوة يف دفوفها، حىت غشوه

. نعم يا رسول اهللا: ؟ قلت" أردت أن تأتيين: "صوته يرتفع، ولصقوا باألرض حىت ما أراهم، فلما انفتل إيل قال
ودهتم العظم ما كان ذلك لك، هؤالء اجلن أتوا يستمعون القرآن، مث ولوا إىل قومهم منذرين فسألوين الزاد فز: "قال

  " .والبعر فال يستطينب أحدكم بعظم وال بعر

انطلق يب عليه السالم حىت إذا جئنا املسجد : ويف رواية. وكانوا اثين عشر ألفا من جزيرة املوصل: قال عكرمة
الذي عند حائط عوف خط يل خطا، فأتاه نفر منهم فقال أصحابنا كأهنم رجال الزط وكأن وجوههم املكاكي، 

" يا شجرة: "فقال" هذه الشجرة: "فمن يشهد لك على ذلك؟ قال: قالوا" أنا نيب اهللا: "ما أنت؟ قال: فقالوا
. أشهد أنك رسول اهللا: قالت" على ماذا تشهدين: "فجاءت جتر عروقها، هلا قعاقع حىت انتصبت بني يديه، فقال

  .فرجعت كما جاءت جتر بعروقها احلجارة، هلا قعاقع حىت عادت كما كانت
: قال" هل من وضوء: "روى أنه عليه السالم ملا فرغ وضع رأسه على حجر ابن مسعود فرقد مث استيقظ فقال مث

  .فتوضأ منه" هل هو إال متر وماء: "فقال. ال، إال أن معي إداوة فيها نبيذ
  .ادةفال معىن لإلع" براءة"وما يستنجى به يف سورة " احلجر"قد مضى الكالم يف املاء يف سورة : الثالثة
أن اجلن ولد إبليس، واإلنس ولد : واختلف أهل العلم، يف أصل اجلن؛ فروى إمساعيل عن احلسن البصري: الرابعة

فمن كان من هؤالء وهؤالء مؤمنا . آدم، ومن هؤالء وهؤالء مؤمنون وكافرون، وهم شركاء يف الثواب والعقاب
أن اجلن هم ولد : وروى الضحاك عن ابن عباس .فهو ويل اهللا، ومن كان من هؤالء وهؤالء كافرا فهو شيطان

اجلان وليسوا بشياطني، وهم يؤمنون؛ ومنهم املؤمن ومنهم الكافر، والشياطني هم ولد إبليس ال ميوتون إال مع 
فمن زعم أهنم من اجلان ال من . واختلفوا يف دخول مؤمين اجلن اجلنة، على حسب االختالف يف أصلهم. إبليس

وهو قول احلسن : أحدمها: إهنم من ذرية إبليس فلهم فيه قوالن: ومن قال. دخلون اجلنة بإمياهنمي: ذرية إبليس قال
  وهو رواية جماهد: الثاين. يدخلوهنا

لَْم َيطْمِثُْهنَّ إِْنٌس {: عند قوله تعاىل" الرمحن"وقد مضى يف سورة . حكاه املاوردي. ال يدخلوهنا وإن صرفوا عن النار
  .بيان أهنم يدخلوهنا} نٌّقَْبلَُهْم َوال َجا

دليل على أهنم " لكم كل عظم: "وسألوه الزاد وكانوا من جن اجلزيرة فقال: قال البيهقي يف روايته: اخلامسة
إهنم بسائط، وال يصح طعامهم؛ : وقد أنكر مجاعة من كفرة األطباء والفالسفة اجلن، وقالوا. يأكلون ويطعمون

والسنة ترد عليهم، وليس يف املخلوقات بسيط مركب مزدوج، إمنا الواحد اجتراء على اهللا وافتراء، والقرآن 
وليس ميتنع أن يراهم النيب صلى اهللا عليه وسلم . الواحد سبحانه، وغريه مركب وليس بواحد كيفما تصرف حاله

بعرس أن رجال حديث عهد : وأكثر ما يتصورون لنا يف صور احليات؛ ففي املوطأ. يف صورهم كما يرى املالئكة
فإذا حية عظيمة : احلديث، وفيه... استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأنصاف النهار أن يرجع إىل أهله

إن هلذه : "ويف الصحيح أنه عليه السالم قال. وذكر احلديث. منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها
اذهبوا فادفنوا : "وقال" . ثا، فإن ذهب وإال فاقتلوه فإنه كافرالبيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثال

وقد ذهب قوم إىل أن ذلك خمصوص . وبيان التحريج عليهن" البقرة"وقد مضى هذا املعىن يف سورة " صاحبكم
على  هذا يدل: قلنا. وهذا لفظ خمتص هبا فيختص حبكمها". إن باملدينة جنا قد أسلموا: "باملدينة؛ لقوله يف الصحيح



أن غريها من البيوت مثلها؛ ألنه مل يعلل حبرمة املدينة، فيكون ذلك احلكم خمصوصا هبا، وإمنا علل باإلسالم، وذلك 
؛ وهذا بني يعضده " وكانوا من جن اجلزيرة: "عام يف غريها، أال ترى قوله يف احلديث خمربا عن اجلن الذي لقي

  .القول يف هذا فال معىن لإلعادة) البقرة(مضى يف سورة وقد . وهذا عام" وهنى عن عوامر البيوت: "قوله

عجبا يف : وقيل. عجبا يف بالغة مواعظه: وقيل. أي يف فصاحة كالمه} فَقَالُوا إِنَّا َسِمعَْنا قُْرآناً َعجَباً{: قوله تعاىل
. أي إىل مراشد األمور} َيْهِدي إِلَى الرُّْشِد{. يعنون عظيما: وقيل. قرآنا عزيزا ال يوجد مثله: وقيل. عظم بركته

أي فاهتدينا به وصدقنا أنه من عند } آمَنَّا بِه{َ. يف موضع الصفة أي هاديا} يَْهِدي{إىل معرفة اهللا تعاىل؛ و : وقيل
 أي ال نرجع إىل إبليس وال نطيعه؛ ألنه الذي كان بعثهم ليأتوه باخلرب، مث رمي اجلن} َولَْن ُنْشرَِك بَِربَِّنا أََحداً{اهللا 

ويف هذا تعجيب املؤمنني بذهاب مشركي قريش . وقيل ال نتخذ مع اهللا إهلا آخر؛ ألنه املتفرد بالربوبية. بالشهب
أي استمعوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم } اْسَتَمَع نَفٌَر ِمَن الْجِنِّ{: وقوله تعاىل. عما أدركته اجلن بتدبرها القرآن
ما بني ثالثة إىل : والنفر الرهط؛ قال اخلليل. يذكر املستمع إليه لداللة احلال عليهومل . فعلموا أن ما يقرؤه كالم اهللا

  .بفتح الراء والشني} َيْهِدي إِلَى الرََّشِد{وقرأ عيسى الثقفي . عشرة
كان علقمة وحيىي واألعمش ومحزة والكسائي وابن عامر وخلف وحفص } َوأَنَّهُ َتَعالَى َجدُّ َربَِّنا{: قوله تعاىل

، } وَأَنَُّه كَانَ َيقُولُ{، } وَأَنَُّه َتَعالَى َجدُّ رَبِّنَا{: يف مجيع السورة يف اثين عشر موضعا، وهو} أن{السلمي ينصبون و
، } َوأَنَّا ال َنْدرِي{، } َوأَنَّا كُنَّا َنقُْعُد{، } َوأَنَّا لََمْسَنا السََّماَء{، } وَأَنَُّهْم ظَنُّوا{، } َوأَنَُّه كَانَ رِجَالٌ{، } وَأَنَّا ظََننَّا{
} وَأَنَّا ِمنَّا الُْمْسِلُمون{، } َوأَنَّا لَمَّا َسِمْعَنا الُْهَدى{، } َوأَنَّا ظََننَّا أَنْ لَْن ُنْعجَِز اللََّه ِفي الْأَْرضِ{، } وأنا منا الصاحلون{

فما } أُوِحَي{فيه إال الفتح؛ ألهنا يف موضع اسم فاعل  ال جيوز} أَنَُّه اْسَتَمَع{، } أَنَُّه اْسَتَمَع نَفٌَر{: عطفا على قوله
وجاز ذلك وهو مضمر " بأنه تعاىل جد ربنا"، أي و} آَمنَّا بِِه{هو حممول على اهلاء يف : وقيل. بعده معطوف عليه

صواب، وقرأ الباقون كلها بالكسر وهو ال. املعىن أي وصدقنا أنه جد ربنا: وقيل". أن"جمرور لكثرة حرف اجلار مع 
  وأما أبو جعفر. ألنه كله من كالم اجلن} فَقَالُوا إِنَّا َسِمْعنَا{: واختاره أبو عبيدة وأبو حامت عطفا على قوله

، }وأنه كان رجال{، } وأنه كان يقول{، } وأنه تعاىل جد ربنا{: وشيبة فإهنما فتحا ثالثة مواضع؛ وهي قوله تعاىل
فكلهم فتحوا } وَأَنَُّه لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه{: وأما قوله تعاىل. نه من كالم اجلنألنه من الوحي، وكسرا ما بقي؛ أل: قاال

أنه " وال خالف يف فتح مهزة . إال نافعا وشيبة وزر بن حبيش وأبا بكر واملفضل عن عاصم، فإهنم كسروا ال غري
وكذلك ال خالف يف كسر ما بعد ". لغواوأن قد أب"، "وأن املساجد هللا" "وأن لو استقاموا"، "استمع نفر من اجلن 
. } قُلْ إِنِّي ال أَْمِلُك{و . } قُلْ إِنْ أَْدرِي{و } قُلْ إِنََّما أَْدُعو رَبِّي{و } فقالوا إنا مسعنا{: القول؛ حنو قوله تعاىل

فَإِنَُّه َيْسلُُك ِمْن َبْينِ { و} فَإِنَّ لَُه نَاَر َجهَنََّم{: وكذلك ال خالف يف كسر ما كان بعد فاء اجلزاء؛ حنو قوله تعاىل
  .ألنه موضع ابتداء} َيَدْيِه

كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل :"العظمة واجلالل؛ ومنه قول أنس: اجلد يف اللغة} َوأَنَّهُ َتَعالَى َجدُّ َربَِّنا{: قوله تعاىل
وعن . قال عكرمة وجماهد وقتادةأي عظمته وجالله؛ } َجدُّ َربِّنَا{:فمعىن " عمران جد يف عيوننا؛ أي عظم وجل

ومنه قيل للحظ جد، ورجل جمدود أي . غناه: وقال أنس بن مالك واحلسن وعكرمة أيضا. ذكره: جماهد أيضا
أي ذا الغىن، منك الغىن، إمنا تنفعه : قال أبو عبيدة واخلليل" وال ينفع ذا اجلد منك اجلد: "حمظوظ؛ ويف احلديث

وقال أبو . آالؤه ونعمه على خلقه: وقال القرظي والضحاك أيضا. فعله: الضحاك .قدرته: وقال ابن عباس. الطاعة
. أي تعاىل ربنا} َوأَنَُّه تََعالَى َجدُّ َربَِّنا{: وقال سعيد بن جبري. أمره: وقال السدي. عبيدة واألخفش ملكه وسلطانه



ال حممد بن علي بن احلسني وابنه وق. إهنم عنوا بذلك اجلد الذي هو أب األب، ويكون هذا من قول اجلن: وقيل
وجيوز إطالق : وقال القشريي. ليس هللا تعاىل جد، وإمنا قالته اجلن للجهالة، فلم يؤاخذوا به: جعفر الصادق والربيع

" جد"وقراءة عكرمة . لفظ اجلد يف حق اهللا تعاىل؛ إذ لو مل جيز ملا ذكر يف القرآن، غري أنه لفظ موهم، فتجنبه أوىل
  وكذلك. على ضد اهلزل: بكسر اجليم

. ، وهو اجلدوى واملنفعة"جدا ربنا"ويروى عن ابن السميقع أيضا وأيب األشهب . قرأ أبو حيوة وحممد بن السميقع
وعن . منصوب على التمييز" جدا"، و"بتعاىل"بالرفع على أنه مرفوع، " ربنا"بالتنوين " جد"وقرأ عكرمة أيضا 

تعاىل جد جد ربنا؛ فجد الثاين بدل من األول وحذف : بالرفع على تقدير" ربنا"بالتنوين والرفع " جد"عكرمة أيضا 
وأنه تعاىل جالل ربنا أن يتخذ صاحبة وولدا لالستئناس هبما واحلاجة إليهما، : ومعىن اآلية. وأقيم املضاف إليه مقامه

  .والرب يتعاىل عن األنداد والنظراء
  .}لَى اللَِّه َشطَطاًَوأَنَُّه كَانَ َيقُولُ َسفِيُهَنا َع{ -٤
  .}َوأَنَّا ظََننَّا أَنْ لَْن َتقُولَ الِْأْنُس وَالْجِنُّ َعلَى اللَِّه كَِذباً{ -٥
  .}َوأَنَُّه كَانَ رِجَالٌ ِمَن الِْأْنسِ َيعُوذُونَ بِرَِجالٍ ِمَن الْجِنِّ فَزَاُدوُهْم َرهَقاً{ -٦
  }ْن َيبَْعثَ اللَُّه أََحداًَوأَنَُّهْم ظَنُّوا كََما ظََننُْتْم أَنْ لَ{ -٧

امسها، وما بعدها " كان"لألمر أو احلديث، ويف " أنه"اهلاء يف } َوأَنَُّه كَانَ َيقُولُ َسفِيُهَنا َعلَى اللَِّه َشطَطاً{: قوله تعاىل
بن أيب  ورواه أبو بردة. والسفيه هنا إبليس يف قول جماهد وابن جريج وقتادة. زائدة" كان"وجيوز أن تكون . اخلرب

عصاه سفيه اجلن كما عصاه : قال قتادة: املشركون من اجلن: وقيل. موسى عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وأصله العبد . هو الكذب: الكليب. هو اجلور: وقال أبو مالك. الغلو يف الكفر: والشطط واالشتطاط. سفيه اإلنس

  :عده عن الصدق؛ قال الشاعرفيعرب به عن اجلور لبعده عن العدل، وعن الكذب لب
  وما ذاك إال حيث ميمك الوخط... بأيه حال حكموا فيك فاشتطوا 

، فلذلك صدقناهم يف أن هللا } أَنْ لَْن َتقُولَ الِْأْنُس وَالْجِنُّ َعلَى اللَِّه كَِذباً{أي حسبنا } َوأَنَّا ظََننَّا{: قوله تعاىل
  وقرأ يعقوب. قصاحبة وولدا، حىت مسعنا القرآن وتبينا به احل

َوأَنَُّه كَانَ رِجَالٌ {: انقطع اإلخبار عن اجلن ها هنا فقال اهللا تعاىل: وقيل". أن لن تقول"واجلحدري وابن أيب إسحاق 
. ، ومن كسر جعلها مبتدأ من قول اهللا تعاىل" أنه استمع: "فمن فتح وجعله من قول اجلن ردها إىل قوله} ِمَن الْأِْنسِ

أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه؛ فيبيت يف : نوا يفعلونه من قول الرجل إذا نزل بوادواملراد به ما كا
كان أول من تعوذ باجلن قوم من أهل اليمن، مث من :" قال مقاتل. جواره حىت يصبح؛ قال احلسن وابن زيد وغريمها

خرجت : "وقال كردم بن أيب السائب". مبين حنيفة، مث فشا ذلك يف العرب، فلما جاء اإلسالم عاذوا باهللا وتركوه
مع أيب إىل املدينة أول ما ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم، فآوانا املبيت إىل راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء 

فنادى مناد يا سرحان أرسله، فأتى احلمل . جارك" أنا"يا عامر الوادي، : الذئب فحمل محال من الغنم، فقال الراعي
} َوأَنَُّه كَانَ رِجَالٌ ِمَن الِْأْنسِ َيعُوذُونَ بِرَِجالٍ ِمَن الْجِنِّ فَزَاُدوُهْم َرَهقاً{: ل اهللا تعاىل على رسوله مبكةوأنز". يشتد

اإلمث يف كالم العرب وغشيان : والرهق. أي خطيئة وإمثا؛ قاله ابن عباس وجماهد وقتادة" رهقا"أي زاد اجلن اإلنس 
  :وقال األعشى} َوَتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ{: كذلك؛ ومنه قوله تعاىل احملارم؛ ورجل رهق إذا كان

  هل يشتفي وامق ما مل يصب رهقا... ال شيء ينفعين من دون رؤيتها 



أي إن اإلنس زادوا اجلن طغيانا " فزادوهم: "وقال جماهد أيضا. وأضيفت الزيادة إىل اجلن إذ كانوا سببا هلا. يعين إمثا
ازداد اإلنس هبذا : وقال قتادة أيضا وأبو العالية والربيع وابن زيد. سدنا اإلنس واجلن: اجلنهبذا التعوذ، حىت قالت 
. وال خفاء أن االستعاذة باجلن دون االستعاذة باهللا كفر وشرك. كفرا: وقال سعيد بن جبري. فرقا وخوفا من اجلن

  س يعوذون من شر اجلنوأنه كان رجال من اإلن: ال يطلق لفظ الرجال على اجلن؛ فاملعىن: وقيل

: قال القشريي. أعوذ حبذيفة بن بدر من جن هذا الوادي: برجال من اإلنس، وكان الرجل من اإلنس يقول مثال
  .ويف هذا حتكم إذ ال يبعد إطالق لفظ الرجال على اجلن

أن اجلن ظنوا أن لن هذا من قول اهللا تعاىل لإلنس أي و} وأهنم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث اهللا أحدا{: قوله تعاىل
ظنت اجلن كما ظنت اإلنس أن لن يبعث اهللا رسوال إىل خلقه يقيم به : املعىن: الكليب. يبعث اهللا اخللق كما ظننتم

  .وكل هذا توكيد للحجة على قريش؛ أي إذا آمن هؤالء اجلن مبحمد، فأنتم أحق بذلك. احلجة عليهم
  .}اَها ُمِلئَْت حََرساً َشدِيداً َوُشُهباًَوأَنَّا لََمْسَنا السََّماَء فََوَجدَْن{ -٨
  .}َوأَنَّا كُنَّا َنقُْعُد مِْنَها َمقَاِعَد ِللسَّْمعِ فََمْن َيْسَتِمعِ الْآنَ َيجِْد لَُه ِشَهاباً َرَصداً{ -٩
  }َوأَنَّا ال َنْدرِي أََشرٌّ أُرِيَد بَِمْن ِفي الْأَْرضِ أَْم أََرادَ بِهِْم َربُُّهْم َرَشداً{ -١٠

ُمِلئَتْ {قد } فََوَجْدَناهَا{هذا من قول اجلن؛ أي طلبنا خربها كما جرت عادتنا } َوأَنَّا لََمْسَنا السََّماَء{: قوله تعاىل
مجع شهاب، وهو انقضاض الكواكب } َوُشُهباً{مجع حارس : واحلرس. أي حفظة، يعين املالئكة} َحَرساً َشِديداً

جيوز أن يقدر متعديا " وجد"و". والصافات" "احلجر"مضى القول فيه يف سورة وقد . احملرقة هلم عن استراق السمع
وجيوز أن يتعدى إىل مفعول واحد ويكون . يف موضع املفعول الثاين" ملئت"إىل مفعولني، فاألول اهلاء واأللف، و

ن نعت احلرس، م" شديدا"و". مبلئت"نصب على املفعول الثاين " حرسا"و. يف موضع احلال على إضمار قد" ملئت"
  .أي ملئت مالئكة شدادا

السلف الصاحل مبعىن الصاحلني، ومجع السلف أسالف ومجع : ووحد الشديد على لفظ احلرس؛ وهو كما يقال
  :احلرس أحراس؛ قال

  "جتاوزت أحراسا وأهوال معشر"
  .مصدرا على معىن حرست حراسة شديدة" حرسا"وجيوز أن يكون 

أي من السماء، " منها"} َنقُْعُد مِْنَها َمقَاِعَد ِللسَّْمعِ فََمْن َيْسَتِمعِ الْآنَ َيجِْد لَُه ِشَهاباً َرَصداًَوأَنَّا كُنَّا {: قوله تعاىل
مواضع يقعد يف مثلها الستماع األخبار من السماء؛ يعين أن مردة اجلن كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من ": مقاعد"و

لكهنة على ما تقدم بيانه، فحرسها اهللا تعاىل حني بعث رسوله بالشهب املالئكة أخبار السماء حىت يلقوها إىل ا
الكوكب احملرق؛ وقد تقدم : يعين بالشهاب} فََمْن َيْسَتِمعِ الْآنَ َيجِْد لَُه شَِهاباً َرَصداً{: احملرقة، فقالت اجلن حينئذ

واختلف . وسلم وهو آية من آياته مل يكن انقضاض الكواكب إال بعد مبعث النيب صلى اهللا عليه: ويقال. بيان ذلك
السلف هل كانت الشياطني تقذف قبل املبعث، أو كان ذلك أمرا حدث ملبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال 

مخسمائة عام، وإمنا : مل تكن حترس السماء يف الفترة بني عيسى وحممد صلوات اهللا عليهما وسالمه: الكليب وقال قوم
صلى اهللا عليه وسلم، فلما بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم منعوا من السموات كلها، كان من أجل بعثة النيب 

  .وحرست باملالئكة والشهب
ملا كان اليوم الذي نبئ رسول اهللا : وقال عبداهللا بن عمر. ورواه عطية العويف عن ابن عباس؛ ذكره البيهقي: قلت



مل تكن السماء حترس يف الفترة بني : مللك بن سابورصلى اهللا عليه وسلم الشياطني، ورموا بالشهب، وقال عبدا
عيسى وحممد عليهما الصالة والسالم، فلما بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم حرست السماء، ورميت الشياطني 

  بالشهب،

كانت الشياطني يف الفترة تسمع فال ترمى، فلما بعث رسول : "وقال نافع بن جبري. ومنعت عن الدنو من السماء
مل يرم بنجم منذ رفع عيسى حىت نبئ :"وحنوه عن أيب بن كعب قال". لى اهللا عليه وسلم رميت بالشهباهللا ص

كان ذلك قبل املبعث، وإمنا زادت مببعث رسول اهللا صلى اهللا : وقيل". رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمي هبا
  :سها؛ وقال أوس بن حجر وهو جاهليأي زيد يف حر" ملئت: "عليه وسلم إنذارا حباله؛ وهو معىن قوله تعاىل

  نقع يثور ختاله طنبا... فانقض كالدري يتبعه 
كل شعر روي فيه فهو مصنوع، وأن الرمي مل يكن قبل : وقد أنكر اجلاحظ هذا البيت وقال. وهذا قول األكثرين

وهذا إخبار عن اجلن، أنه زيد . } ُشهُباًفََوَجْدَناَها ُمِلئَْت َحَرساً َشِديداً َو{: والقول بالرمي أصح؛ لقوله تعاىل. املبعث
بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم جالس يف :"يف حرس السماء حىت امتألت منها ومنهم؛ وملا روي عن ابن عباس قال

كنا نقول ميوت عظيم أو : ؟ قالوا"ما كنتم تقولون يف مثل هذا يف اجلاهلية: "نفر من أصحابه إذ رمي بنجم؛ فقال
إهنا ال ترمى ملوت أحد وال حلياته، ولكن ربنا سبحانه وتعاىل إذا : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. يولد عظيم

قضى أمرا يف السماء سبح محلة العرش مث سبح أهل كل مساء، حىت ينتهي التسبيح إىل هذه السماء ويستخرب أهل 
ينتهي اخلرب إىل هذه، فتتخطف اجلن فريمون  السماء محلة العرش ماذا قال ربكم فيخربوهنم وخيرب أهل كل مساء حىت

وروى الزهري حنوه عن . وهذا يدل على أن الرجم كان قبل املبعث" . فما جاؤوا به فهو حق ولكنهم يزيدون فيه
. نعم: أكان يرمى يف اجلاهلية؟ قال: ويف آخره قيل للزهري. علي بن احلسني عن علي بن أيب طالب عن ابن عباس

غلظت : قال} وَأَنَّا كُنَّا َنقُْعُد ِمْنَها َمقَاِعَد ِللسَّْمعِ فََمْن َيْسَتِمعِ الْآنَ َيجِْد لَُه شَِهاباً َرَصداً{: سبحانه أفرأيت قوله: قلت
كان ولكن اشتدت احلراسة : قال ابن قتيبة. وحنوه قال القتيب. وشدد أمرها حني بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم

يسترقون ويرمون يف بعض األحوال، فلما بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم منعت من بعد املبعث؛ وكانوا من قبل 
  "الصافات"وقد تقدم بيان هذا يف سورة . ذلك أصال

كيف تتعرض اجلن : فلو قال قائل: قال احلافظ} ُدُحوراً َولَُهْم َعذَاٌب وَاِصٌب. َوُيقْذَفُونَ ِمْن كُلِّ جَانِبٍ{: عند قوله
أن اهللا تعاىل ينسيهم ذلك حىت تعظم : استماع خرب، بعد أن صار ذلك معلوما هلم؟ فاجلواب إلحراق نفسها بسبب

ولوال } َوإِنَّ َعلَْيَك اللَّْعَنةَ إِلَى َيْومِ الدِّينِ{: احملنة، كما ينسي إبليس يف كل وقت أنه ال يسلم، وأن اهللا تعاىل قال له
  .؛ أي ورصدا من املالئكةقيل من املالئكة: والرصد. هذا ملا حتقق التكليف

. راصد: احلافظ للشيء واجلمع أرصاد، ويف غري هذا املوضع جيوز أن يكون مجعا كاحلرس، والواحد: والرصد
  .الرصد هو الشهاب، أي شهابا قد أرصد له، لريجم به؛ فهو فعل مبعىن مفعول كاخلبط والنفض: وقيل

أَْم أََراَد بِهِْم َربُُّهمْ {أي هذا احلرس الذي حرست هبم السماء } بَِمْن ِفي الْأَْرضِ َوأَنَّا ال َنْدرِي أََشرٌّ أُرِيَد{: قوله تعاىل
قال إبليس ال ندري، هل أراد اهللا هبذا املنع أن ينزل على أهل األرض عذابا أو . قال ابن زيد. أي خريا} َرَشداً

أي ال . قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم هو من قول اجلن فيما بينهم قبل أن يسمعوا: وقيل. يرسل إليهم رسوال
ندري أشر أريد مبن يف األرض بإرسال حممد إليهم، فإهنم يكذبونه ويهلكون بتكذيبه كما هلك من كذب من األمم، 
أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا؛ فالشر والرشد على هذا الكفر واإلميان؛ وعلى هذا كان عندهم علم مببعث النيب صلى 



ال؛ بل هذا قول قالوه لقومهم : وقيل. م، وملا مسعوا قراءته علموا أهنم منعوا من السماء حراسة للوحياهللا عليه وسل
إنا ال ندري أيكفر أهل : بعد أن انصرفوا إليهم منذرين؛ أي ملا آمنوا أشفقوا أال يؤمن كثري من أهل األرض فقالوا

  األرض مبا آمنا به أم يؤمنون؟
  .}اِلُحونَ َومِنَّا ُدونَ ذَِلَك كُنَّا طَرَاِئَق ِقَدداًَوأَنَّا ِمنَّا الصَّ{ -١١
  .}َوأَنَّا ظََننَّا أَنْ لَْن ُنْعجَِز اللََّه ِفي الْأَْرضِ َولَْن نُْعجَِزُه َهَرباً{ -١٢

عوا أصحاهبم إىل هذا من قول اجلن، أي قال بعضهم لبعض ملا د} َوأَنَّا مِنَّا الصَّاِلُحونَ َومِنَّا ُدونَ ذَِلَك{: قوله تعاىل
ومنا دون : "وقيل. اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، وإنا كنا قبل استماع القرآن منا الصاحلون ومنا الكافرون

أي فرقا } كُنَّا طَرَاِئَق ِقَدداً{.أي ومن دون الصاحلني يف الصالح، وهو أشبه من محله على اإلميان والشرك " ذلك
  :أهواء متباينة؛ ومنه قول الشاعر: قتادة. يانا خمتلفةأد: الضحاك. شىت؛ قاله السدي

  يف فتنة الناس إذ أهواؤهم قدد... القابض الباسط اهلادي بطاعته 
منهم كفار، ومنهم مؤمنون صلحاء، ومنهم مؤمنون غري : أي مل يكن كل اجلن كفارا بل كانوا خمتلفني: واملعىن
يف : قال} طَرَاِئَق ِقَدداً{: وقال السدي يف قوله تعاىل. وجموسكنا مسلمني ويهود ونصارى : وقال املسيب. صلحاء

: أي وإنا بعد استماع القرآن خمتلفون: وقال قوم. اجلن مثلكم قدرية، ومرجئة، وخوارج، ورافضة، وشيعة، وسنية
نه كان يف واألول أحسن؛ أل. أي ومنا الصاحلون ومنا مؤمنون مل يتناهوا يف الصالح. منا املؤمنون ومنا الكافرون

إِنَّا َسِمْعَنا ِكتَاباً أُنْزِلَ ِمْن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن {: اجلن من آمن مبوسى وعيسى، وقد أخرب اهللا عنهم أهنم قالوا
وأيضا ال . وهذا يدل على إميان قوم منهم بالتوراة، وكان هذا مبالغة منهم يف دعاء من دعوهم إىل اإلميان} َيَدْيِه
مجع الطريقة وهي مذهب الرجل، أي كنا فرقا : والطرائق. حنن اآلن منقسمون إىل مؤمن وإىل كافر: دة يف قوهلمفائ

: يقال. قدة: حنو من الطرائق وهو توكيد هلا، واحدها: والقدد. القوم طرائق أي على مذاهب شىت: ويقال. خمتلفة
  :يرثي أخاه أربد لكل طريق قدة، وأصلها من قد السيور، وهو قطعها؛ قال لبيد

  ليلة متسي اجلياد كالقدد... مل تبلغ العني كل هنمتها 

  :وقال آخر
  يوم ولت خيل عمرو قددا... ولقد قلت وزيد حاسر 

من : إناء من جلد، والقحف: ماله قد وال قحف؛ فالقد: سري يقد من جلد غري مدبوغ؛ ويقال: والقد بالكسر
  .خشب

: الظن هنا مبعىن العلم واليقني، وهو خالف الظن يف قوله تعاىل} نْ لَْن ُنْعجَِز اللََّه ِفي الْأَْرضَِوأَنَّا ظََننَّا أَ{: قوله تعاىل
أي علمنا باالستدالل والتفكر يف آيات اهللا، أنا يف قبضته وسلطانه، لن } َوأَنَُّهْم ظَنُّوا {، } وَأَنَّا ظََننَّا أَنْ لَْن َتقُولَ{

  .مصدر يف موضع احلال أي هاربني" اهرب"و. نفوته هبرب وال غريه
  .}َوأَنَّا لَمَّا َسِمْعَنا الُْهَدى آَمنَّا بِِه فََمْن ُيْؤِمْن بَِربِِّه فَال َيخَاُف َبْخساً َوال َرَهقاً{ -١٣
  .}َوأَنَّا ِمنَّا الُْمْسِلُمونَ َوِمنَّا الْقَاِسطُونَ فََمْن أَْسلََم فَأُولَِئَك َتَحرَّْوا َرَشداً{ -١٤
  .}َوأَمَّا الْقَاِسطُونَ فَكَانُوا ِلَجهَنََّم َحطَباً{ -١٥

. وباهللا، وصدقنا حممدا صلى اهللا عليه وسلم على رسالته} آَمنَّا بِِه{يعين القرآن } َوأَنَّا لَمَّا َسِمْعَنا الُْهَدى{: قوله تعاىل
حممدا صلى اهللا عليه وسلم إىل اإلنس  بعث اهللا: "قال احلسن. وكان صلى اهللا عليه وسلم مبعوثا إىل اإلنس واجلن



وََما أَْرَسلَْنا {: واجلن، ومل يبعث اهللا تعاىل قط رسوال من اجلن، وال من أهل البادية، وال من النساء؛ وذلك قوله تعاىل
" وبعثت إىل األمحر واألسود: "ويف الصحيح. وقد تقدم هذا املعىن} ِمْن قَْبِلَك إِلَّا رَِجاالً نُوِحي إِلَيْهِْم ِمْن أَْهلِ الْقَُرى

  .أي اإلنس واجلن
  ال خياف: "قال ابن عباس} فََمْن ُيْؤِمْن بَِربِِّه فَال َيَخاُف َبْخساً َوال َرَهقاً{: قوله تعاىل

  "أن ينقص من حسناته وال أن يزاد يف سيئاته؛ ألن البخس النقصان
  :العدوان وغشيان احملارم؛ قال األعشى: والرهق

  هل يشتفي وامق ما مل يصب رهقا... من دون رؤيتها  ال شيء ينفعين
وهذا قول حكاه اهللا تعاىل عن اجلن؛ لقوة إمياهنم وصحة . احملب؛ وقد َوِمقَه ِميقه بالكسر أي أحبه، فهو وامق: الوامق

جزما " ففال خي"وقرأ األعمش وحيىي وإبراهيم . رفعا على تقدير فإنه ال خياف" فال خياف"وقراءة العامة . إسالمهم
  .على جواب الشرط وإلغاء الفاء

أي وأنا بعد استماع القرآن خمتلفون، فمنا من أسلم ومنا من } َوأَنَّا مِنَّا الُْمْسِلُمونَ َوِمنَّا الْقَاِسطُونَ{: قوله تعاىل
، أي جار: قسط: العادل؛ ألنه عادل إىل احلق؛ يقال: اجلائر، ألنه عادل عن احلق، واملقسط: والقاسط. كفر

  :إذا عدل؛ قال الشاعر: وأقسط
  عمرا وهم قسطوا على النعمان... قوم هم قتلوا ابن هند عنوة 

أي اجلائرون } َوأَمَّا الْقَاِسطُونَ{أي قصدوا طريق احلق وتوخوه ومنه حترى القبلة } فََمْن أَْسلََم فَأُولَِئَك َتَحرَّْوا َرَشداً{
  .أي يف علم اهللا تعاىل" فكانوا: "وقوله. أي وقودا} َم حَطَباًفَكَاُنوا ِلجََهنَّ{عن طريق احلق واإلميان 

  .}َوأَلَّوِ اْستَقَاُموا َعلَى الطَّرِيقَِة لَأَْسقَْيَناُهْم َماًء غََدقاً{ -١٦
  }ِلَنفِْتَنُهْم ِفيِه َوَمْن ُيعْرِْض َعْن ِذكْرِ َربِِّه َيْسلُكُْه َعذَاباً صََعداً{ -١٧

أي لو آمن هؤالء الكفار لوسعنا عليهم يف الدنيا . هذا من قول اهللا تعاىل} اْسَتقَامُوا َعلَى الطَّرِيقَِة َوأَلَّوِ{: قوله تعاىل
كل ما يف هذه : ذكر ابن حبر. وهذا حممول على الوحي؛ أي أوحى إيل أن لو استقاموا. وبسطنا هلم يف الرزق

ن استمعوا القرآن، فرجعوا إىل قومهم منذرين، وكل املكسورة املثقلة فهي حكاية لقول اجلن الذي" إن"السورة من 
  ما فيها من

ومن كسر احلروف وفتح : وقال ابن األنباري. أن املفتوحة املخففة فهي وحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
واهللا أن قمت  :واهللا أن لو استقاموا على الطريقة؛ كما يقال يف الكالم: أضمر ميينا تاما، تأويلها" وأن لو استقاموا"

  :لقمت، وواهللا لو قمت قمت؛ قال الشاعر
  وما باحلر أنت وال العتيق... أما واهللا أن لو كنت حرا 

وبأن " آمنا به"أو على " وأن لو استقاموا"، "أوحي إيل أنه"على  -أعين اخلفيفة  -ومن فتح ما قبل املخففة نسقها 
، "آمنا به"أو على " أوحي إيل"املخففة، أن يعطف املخففة على " أن"وجيوز ملن كسر احلروف كلها إىل . لو استقاموا

اللتقاء الساكنني، وقرأ ابن وثاب واألعمش بضم " لو"وقراءة العامة بكسر الواو من . ويستغين عن إضمار اليمني
غدق، فهي غدقت العني ت: أي واسعا كثريا، وكانوا قد حبس عنهم املطر سبع سنني؛ يقال} َماًء غََدقاً{و . الواو

طريقة احلق واإلميان واهلدى وكانوا " لو استقاموا على الطريقة"املراد اخللق كلهم أي : وقيل. غدقة، إذا كثر ماؤها
. أي لنختربهم كيف شكرهم فيه على تلك النعم} ِلنَفِْتنَُهْم ِفيِه{أي كثريا " ألسقيناهم ماء غدقا"مؤمنني مطيعني 



لوسعنا " ألسقيناهم"فمعىن . ان املاء كان املال، وأينما كان املال كانت الفتنةأينما ك: "وقال عمر يف هذه اآلية
؛ وضرب املاء الغدق الكثري لذلك مثال؛ ألن اخلري والرزق كله باملطر يكون، فأقيم مقامه؛ كقوله "عليهم يف الدنيا

َولَوْ أَنَُّهْم أَقَامُوا {: وقوله تعاىل} هِْم َبَركَاٍت ِمَن السََّماِء وَالْأَْرضَِولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى آَمُنوا َواتَّقَْوا لَفََتْحَنا َعلَْي{: تعاىل
وقال سعيد . واهللا أعلم. أي باملطر} التَّْورَاةَ َوالْأِْنجِيلَ َوَما أُنْزِلَ إِلَيْهِْم ِمْن َربِّهِْم لَأَكَلُوا ِمْن فَْوِقهِْم َوِمْن َتْحتِ أَْرُجِلهِْم

كان واهللا أصحاب النيب : "ء بن أيب رباح والضحاك وقتادة ومقاتل وعطية وعبيد بن عمري واحلسنبن املسيب وعطا
صلى اهللا عليه وسلم سامعني مطيعني، ففتحت عليهم كنوز كسرى وقيصر واملقوقس والنجاشي، ففتنوا هبا، فوثبوا 

  .يعين عثمان بن عفان". على إمامهم فقتلوه
  َوأًنْ{: وقال الكليب وغريه

اليت هم عليها من الكفر فكانوا كلهم كفارا لوسعنا أرزاقهم مكرا هبم واستدراجا هلم، } وِ اْستَقَاُموا َعلَى الطَّرِيقَِةلَ
وهذا قول قال الربيع بن أنس وزيد بن أسلم وابنه والكليب والثمايل . حىت يفتتنوا هبا، فنعذهبم هبا يف الدنيا واآلخرة

فَلَمَّا َنسُوا َما ذُكُِّروا بِِه فََتْحَنا َعلَْيهِمْ أَبَْواَب كُلِّ {: جملز؛ واستدلوا بقوله تعاىل وميان بن رباب وابن كيسان وأبو
} َولَْوال أَنْ َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً وَاِحَدةً لََجَعلَْنا ِلَمْن َيكْفُرُ بِالرَّْحَمنِ ِلُبيُوِتهِمْ ُسقُفاً ِمْن ِفضٍَّة{: وقوله تعاىل. اآلية} َشْيٍء

اآلية؛ واألول أشبه؛ ألن الطريقة معرفة باأللف والالم، فاألوجب أن تكون طريقته طريقة اهلدى؛ وألن االستقامة ال 
  .تكون إال مع اهلدى

أخوف ما أخاف :"أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ويف صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه
وقال عليه . وذكر احلديث" بركات األرض: "وما زهرة الدنيا؟ قال: قالوا" الدنيا عليكم ما خيرج اهللا لكم من زهرة

فواهللا ما الفقر أخشى عليكم، وإمنا أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم : "السالم
  ".فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم

أحدمها عن القبول، إن : ويف إعراضه عنه وجهان. يعين القرآن؛ قال ابن زيد} َربِِّهَمْن ُيعْرِْض َعْن ِذكْرِ {: قوله تعاىل
أي مل يشكر } َمْن يُْعرِْض َعْن ِذكْرِ َربِِّه{: وقيل. الثاين عن العمل، إن قيل إهنا يف املؤمنني. قيل إهنا يف أهل الكفر

بالياء واختاره أبو عبيد وأبو حامت؛ لذكر " هيسلك"قرأ الكوفيون وعياش عن أيب عمرو " يسلكه عذابا صعدا"نعمه 
وروي عن مسلم بن جندب ضم النون . بالنون" نسلكه"الباقون . }َمْن ُيعْرِْض َعْن ِذكْرِ َربِِّه{: اسم اهللا أوال فقال

 أي شاقا} َعذَاباً َصَعداً{. وكذلك قرأ طلحة واألعرج ومها لغتان، سلكه وأسلكه مبعىن؛ أي ندخله. وكسر الالم
: وعن ابن عباس. كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت": أبو سعيد اخلدري. "هو جبل، يف جهنم: قال ابن عباس. شديدا

إذا شق عليك؛ ومنه : تصعدين األمر: املشقة، تقول: وذلك معلوم يف اللغة أن الصعد. أن املعىن مشقة من العذاب
  .شق عليما تصعدين شيء ما تصعدتين خطبة النكاح، أي ما : قول عمر

صعد صعدا وصعودا، فوصف به العذاب؛ ألنه يتصعد : مصدر صعد؛ يقال: والصعد. وعذاب صعد أي شديد
. الصعد مصدر؛ أي عذابا ذا صعد، واملشي يف الصعود يشق: وقال أبو عبيدة. املعذب أي يعلوه ويغلبه فال يطيقه

لف صعودها؛ فإذا انتهى إىل أعالها حدر هو صخرة ملساء يف جهنم يك: وقال عكرمة. العقبة الكؤود: والصعود
يكلف الوليد بن املغرية أن يصعد جبال يف النار من صخرة ملساء، جيذب من أمامه : وقال الكليب. إىل جهنم

فإذا بلغ أعالها أحدر إىل أسفلها، مث . بسالسل، ويضرب من خلفه مبقامع حىت يبلغ أعالها، وال يبلغ يف أربعني سنة
  .} َسأُْرِهقُهُ َصُعوداً{: ، فذلك دأبه أبدا، وهو قوله تعاىليكلف أيضا صعودها



  .}َوأَنَّ الَْمسَاجَِد ِللَِّه فَال َتْدُعو َمَع اللَِّه أََحداً{ -١٨
  :فيه ست مسائل

أي قل } يَّقُلْ أُوِحَي إِلَ{: هو مردود إىل قوله تعاىل: بالفتح، قيل" أن"} َوأَنَّ الَْمَساجَِد ِللَِّه{: قوله تعاىل -األوىل
وقال . واملراد البيوت اليت تبنيها أهل امللل للعبادة. أي وألن املساجد هللا: وقال اخلليل. أوحي إيل أن املساجد هللا

َوأَنَّ {: قالت اجلن كيف لنا أن نأيت املساجد ونشهد معك الصالة وحنن ناؤون عنك؟ فنزلت: سعيد بن جبري
أراد هبا كل البقاع؛ ألن األرض كلها مسجد للنيب صلى : وقال احلسن.  وطاعتهأي بنيت لذكر اهللا} الَْمسَاجِدَ ِللَِّه

وجعلت يل األرض مسجدا : "ويف الصحيح" أينما كنتم فصلوا فأينما صليتم فهو مسجد: "اهللا عليه وسلم، يقول
  " .وطهورا

، وهي القدمان والركبتان أراد باملساجد األعضاء اليت يسجد عليها العبد: وقال سعيد بن املسيب وطلق بن حبيب
: قال عطاء. هذه األعضاء أنعم اهللا هبا عليك، فال تسجد لغريه هبا، فتجحد نعمة اهللا: واليدان والوجه؛ يقول

ويف الصحيح عن ابن عباس عن النيب صلى . أعضاؤك اليت أمرت أن تسجد عليها ال تذللها لغري خالقها: مساجدك
واليدين والركبتني  -وأشار بيده إىل أنفه  -اجلبهة : على سبعة أعظم أمرت أن أسجد: "اهللا عليه وسلم قال
  :وقال العباس قال النيب صلى اهللا عليه وسلم" . وأطراف القدمني

. قاله احلسن أيضا. املساجد هي الصلوات؛ أي ألن السجود هللا: وقيل" . إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب"
وإن جعلتها األعضاء . مسجد بكسر اجليم، ويقال بالفتح؛ حكاه الفراءفإن جعلت املساجد املواضع فواحدها 

: سجدت سجودا ومسجدا، كما تقول: هو مجع مسجد وهو السجود، يقال: وقيل. فواحدها مسجد بفتح اجليم
املساجد هنا مكة اليت هي : وقال ابن عباس. إذا سرت يف ابتغاء الرزق: ضربت يف األرض ضربا ومضربا بالفتح

والقول األول أظهر هذه األقوال إن شاء اهللا، وهو مروى . ة ومسيت مكة املساجد؛ ألن كل أحد يسجد إليهاالقبل
  .عن ابن عباس رمحه اهللا

وقال عليه } وَطَهِّْر بَْيِتَي{:إضافة تشريف وتكرمي، مث خص بالذكر منها البيت العتيق فقال " هللا: "قوله تعاىل -الثانية
: وقال عليه السالم. وقد مضى الكالم فيه. احلديث خرجه األئمة" إال إىل ثالثة مساجد ال تعمل املطي: "السالم

وقد روى من طريق ال : قال ابن العريب" . صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام"
فيما سواه إال املسجد  صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة: "بأس هبا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .ولو صح هذا لكان نصا" احلرام، فإن صالة فيه خري من مائة صالة يف مسجدي هذا
  ".إبراهيم"هو صحيح بنقل العدل عن العدل حسب ما بيناه يف سورة : قلت
صحيح ويف . مسجد فالن: املساجد وإن كانت هللا ملكا وتشريفا فإهنا قد تنسب إىل غريه تعريفا؛ فيقال -الثالثة

احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سابق بني اخليل اليت أضمرت من احلفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بني 
  اخليل اليت مل تضمر من الثنية إىل مسجد

وتكون هذه اإلضافة حبكم احمللية كأهنا يف قبلتهم، وقد تكون بتحبيسهم، وال خالف بني األمة يف حتبيس . بين زريق
  .د والقناطر واملقابر وإن اختلفوا يف حتبيس غري ذلكاملساج
وجيوز وضع الصدقات فيها على . مع أن املساجد هللا ال يذكر فيها إال اهللا فإنه جتوز القسمة فيها لألموال -الرابعة

ريض وجيوز حبس الغرمي فيها، وربط األسري والنوم فيها، وسكىن امل. رسم االشتراك بني املساكني وكل من جاء أكل



". التوبة"وقد مضى هذا كله مبينا يف سورة . فيها، وفتح الباب للجار إليها، وإنشاد الشعر فيها إذا عري عن الباطل
  .وغريمها" النور"و

. هذا توبيخ للمشركني يف دعائهم مع اهللا غريه يف املسجد احلرام} فَال َتْدُعو َمَع اللَِّه أََحداً{: قوله تعاىل -اخلامسة
كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا باهللا، فأمر اهللا نبيه واملؤمنني أن خيلصوا : وقال جماهد

املعىن أفردوا املساجد : وقيل. فال تشركوا فيها صنما وغريه مما يعبد: يقول. هللا الدعوة إذا دخلوا املساجد كلها
من نشد : "ويف الصحيح . وال جتعلوا لغري اهللا فيها نصيبالذكر اهللا، وال تتخذوها هزوا ومتجرا وجملسا، وال طرقا، 

ما فيه كفاية من " النور"وقد مضى يف سورة " ضالة يف املسجد فقولوا ال ردها اهللا عليك فإن املساجد مل تنب هلذا
  .أحكام املساجد واحلمد هللا

َوأَنَّ {: وقال. قدم رجله اليمىنكان إذا دخل املسجد : روى الضحاك عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
اللهم أنا عبدك وزائرك وعلى كل مزور حق وأنت خري مزور فأسألك } الَْمسَاجِدَ ِللَِّه فَال َتْدُعو َمَع اللَِّه أََحداً

اللهم صب علي اخلري صبا وال : "فإذا خرج من املسجد قدم رجله اليسرى؛ وقال" برمحتك أن تفك رقبيت من النار
  .أي غىن" صاحل ما أعطيتين أبدا وال جتعل معيشيت كدا، واجعل يل يف األرض جداتنزع عين 

  .}َوأَنَّهُ لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه كَاُدوا َيكُوُنونَ َعلَْيِه لَِبداً{ -١٩
  .}قُلْ إِنََّما أَْدُعو رَبِّي َوال أُْشرِكُ بِِه أََحداً{ -٢٠
  }لَكُْم َضّراً َوال َرَشداًقُلْ إِنِّي ال أَمِْلُك { -٢١

. وجيوز الكسر على االستئناف. جيوز الفتح؛ أي أوحى اهللا إليه أنه} َوأَنَّهُ لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه{: قوله تعاىل
. هنا حممد صلى اهللا عليه وسلم حني كان يصلي ببطن خنلة ويقرأ القرآن، حسب ما تقدم أول السورة" عبد اهللا"و
قال } كَاُدوا َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبداً {. أي قام إليهم داعيا إىل اهللا تعاىل} َيْدُعوُه{: وقال ابن جريج. أي يعبده" عوهيد"

أي كاد يركب بعضهم بعضا . هم اجلن حني استمعوا القرآن من النيب صلى اهللا عليه وسلم: الزبري بن العوام
رغبة يف : ابن عباس. كادوا يركبونه حرصا؛ قال الضحاك: وقيل. ازدحاما ويسقطون، حرصا على مساع القرآن

أن اجلن بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذه الليلة وكانوا سبعني : وروى برد عن مكحول. مساع الذكر
إن هذا من قول اجلن ملا رجعوا إىل قومهم : وعن ابن عباس أيضا. ألفا، وفرغوا من بيعته عند انشقاق الفجر

املعىن : وقيل. أخربوهم مبا رأوا من طاعة أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وائتمامهم به يف الركوع والسجود
يعين : وقال احلسن وقتادة وابن زيد. كاد املشركون يركبون بعضهم بعضا، حردا على النيب صلى اهللا عليه وسلم

ت اإلنس واجلن على هذا األمر ليطفئوه، وأىب اهللا إال أن ينصره ويتم حممد بالدعوة تلبد} أَنَُّه لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه{
كادت العرب جيتمعون على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويتظاهرون على : واختار الطربي أن يكون املعىن. نوره

ومنه اللبد  مجاعات وهو من تلبد الشيء على الشيء أي جتمع؛" لبدا"قوله : وقال جماهد. إطفاء النور الذي جاء به
  الذي يفرش لتراكم صوفه، وكل شيء ألصقته إلصاقا شديدا

  :ويقال للشعر الذي على ظهر األسد لبدة ومجعها لبد؛ قال زهري. فقد لبدته، ومجع اللبدة لبد مثل قربة وقرب
  له لَِبد أظفاره مل تقلَّم... لدى أسد شاكي السالح مقذف 

وضم الالم وفتح . ت وقراءات؛ فتح الباء وكسر الالم، وهي قراءة العامةلبد وفيه أربع لغا: ويقال للجراد الكثري
وبضم الالم والباء، وهي قراءة أيب حيوة . الباء، وهي قراءة جماهد وابن حميصن وهشام عن أهل الشام، واحدهتا لبدة



م الالم وبض. وحممد بن السميقع وأيب األشهب العقيلي واجلحدري واحدها لبد مثل سقف وسقف ورهن ورهن
وشد الباء وفتحها، وهي قراءة احلسن وأيب العالية واألعرج واجلحدري أيضا واحدها البد؛ مثل راكع وركع، 

اللبد بضم الالم وفتح الباء الشيء الدائم؛ ومنه قيل لنسر لقمان لبد لدوامه وبقائه؛ قال : وقيل. وساجد وسجد
  :النابغة

  أخىن عليها الذي أخىن على لبد
" وقوله تعاىل: "ويف الصحاح. بضم الالم والباء، وهو مجع لبيد، وهو اجلولق الصغري" لبدا"رئ وق: القشريي

  .أي مجا} أَْهلَكُْت َماالً لَُبداً{
  :قال الشاعر]. منزله[الناس لبد أي جمتمعون، واللبد أيضا الذي ال يسافر وال يربح : ويقال أيضا

  ا اجلثامة اللبدبزالء يعيا هب... من امرئ ذي مساح ال تزال له 
  .وهو أشبه: قال أبو عبيد. اللبد: ويروى
  :إذا كان ممن يقوم باألمور العظام؛ قال الشاعر: وفالن هناض ببزالء. الرأي اجليد: والبزالء

  رحب املسالك هناض ببزالء... إين إذا شغلت قوما فروجهم 

أن لقمان هو الذي بعثته عاد يف وفدها  وتزعم العرب. آخر نسور لقمان، وهو ينصرف؛ ألنه ليس مبعدول: ولبد
إىل احلرم يستسقي هلا، فلما أهلكوا خري لقمان بني بقاء سبع بعرات مسر، من أظب عفر، يف جبل وعر، ال ميسها 
القطر؛ أو بقاء سبعة أنسر كلما هلك نسر خلف بعده نسر، فاختار النسور، وكان آخر نسوره يسمى لبدا، وقد 

  :نابغةذكرته الشعراء؛ قال ال
  أخىن عليها الذي أخىن على لبد... أضحت خالء وأمسى أهلها احتملو 

  .اسم شاعر من بين عامر: ولبيد. ألبدت القربة جعلتها يف لبيد: اجلوالق الصغري؛ يقال: واللبيد
وكذا قرأ } ُك بِِه أََحداًَوال أُْشرِ{" إمنا أدعو ريب: "أي قال صلى اهللا عليه وسلم} قُلْ إِنََّما أَْدُعو رَبِّي{: قوله تعاىل

إنك : وسبب نزوهلا أن كفار قريش قالوا له. على األمر" قل"وقرأ محزة وعاصم . على اخلرب" قال"أكثر القراء 
قُلْ إِنِّي ال أَمِْلُك لَكُْم َضّراً َوال {. جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذا فنحن جنريك؛ فنزلت

أي " وال رشدا"أي كفرا " ال أملك لكم ضرا: "وقيل. أن أدفع عنكم ضرا وال أسوق لكم خريا أي ال أقدر} َرَشداً
الضر املوت، والرشد : وقيل. وهو األول بعينه. العذاب، والرشد النعيم: الضر: وقيل. هدى؛ أي إمنا علي التبليغ

  .احلياة
  .}جَِد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحداًقُلْ إِنِّي لَْن ُيجِريَنِي ِمَن اللَِّه أََحٌد َولَْن أَ{ -٢٢
  .}َبداًإِلَّا َبالغاً ِمَن اللَِّه َورِسَاالِتِه َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه فَإِنَّ لَُه نَاَر َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها أَ{  -٢٣
  .}لُّ َعدَداًحَتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن أَْضَعفُ نَاِصراً َوأَقَ{ -٢٤
  .}قُلْ إِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب َما ُتوَعُدونَ أَْم َيْجَعلُ لَهُ رَبِّي أََمداً{ -٢٥

أي ال يدفع عذابه عين أحد إن استحفظته؛ وهذا ألهنم قالوا أترك ما } قُلْ إِنِّي لَْن ُيجِريَنِي ِمَن اللَِّه أََحٌد{: قوله تعاىل
انطلقت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن : جلوزاء عن ابن مسعود قالوروى أبو ا. تدعو إليه وحنن جنريك

أنا أزجلهم عنك؛ : حىت أتى احلجون فخط علي خطا، مث تقدم إليهم فازدمحوا عليه، فقال سيد هلم يقال له وردان
. أحدمها لن جيريين مع إجارة اهللا يل أحدوحيتمل معنيني : قال. ذكره املاوردي} إِنِّي لَْن ُيجِريَنِي ِمَن اللَِّه أََحٌد{: فقال



: وعنه. أي ملتجأ أجلأ إليه؛ قال قتادة} َولَْن أَجَِد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحداً{. الثاين لن جيريين مما قدره اهللا تعاىل علي أحد
وال مذهبا : وقيل. وليا وال موىل: وقيل. مدخال يف األرض مثل السرب: الكليب. حرزا: السدي. نصريا وموىل

  :حكاه ابن شجرة، واملعىن واحد؛ ومنه قول الشاعر. مسلكا
  عين وما من قضاء اهللا ملتحد... يا هلف نفسي وهلفي غري جمدية 

  .فإن فيه األمان والنجاة؛ قال احلسن} إِلَّا َبالغاً ِمَن اللَِّه َورِسَاالتِِه{: قوله تعاىل
فعلى هذا يكون . ذي أملكه بتوفيق اهللا، فأما الكفر واإلميان فال أملكهمافذلك ال} إِلَّا َبالغاً ِمَن اللَِّه{: وقال قتادة

هو استثناء : وقيل. أي ال أملك لكم إال أن أبلغكم} قُلْ إِنِّي ال أَمِْلُك لَكُْم َضّراً َوال َرَشداً{: مردودا إىل قوله تعاىل
. أن أبلغكم أي لكن أبلغكم ما أرسلت به؛ قاله الفراءأي إال } ال أَْمِلكُ لَكُْم ضَّراً َوال َرَشداً{: ومنقطع من قوله
إال أن أبلغ ما يأتيين } َولَْن أَجَِد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحداً{أي } ُملَْتَحداً{: هو منصوب على البدل من قوله: وقال الزجاج

سالته، فآخذ نفسي مبا أمر أو إال أن أبلغ عن اهللا وأعمل بر. من اهللا ورساالته؛ أي ومن رساالته اليت أمرين بتبليغها
  .به غريي

  .أي إن مل أبلغ رساالت ريب بالغا: واملعىن لن أجد من دونه ملتحدا. للشرط" إن"مبعىن مل، و" ال"وقيل هو مصدر، و
بعد فاء اجلزاء كسرت إن؛ ألن ما } فَإِنَّ لَُه َناَر َجَهنََّم{. يف التوحيد والعبادة} َوَمْن يَْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه{: قوله تعاىل

  نصب على} َخاِلِديَن ِفيهَا{. موضع ابتداء وقد تقدم

دليل على " أبدا"وقوله . مث مجع للمعىن" من"ألن املعىن لكل من فعل ذلك، فوحد أوال للفظ " خالدين"احلال، ومجع 
إال أن أعفو أو } داًَخاِلِديَن ِفيَها أََب{هو املعاصي غري الشرك، ويكون معىن : وقيل. أن العصيان هنا هو الشرك

وقد مضى هذا املعىن مبينا يف سورة . تلحقهم شفاعة، وال حمالة إذا خرجوا من الدنيا على اإلميان يلحقهم العفو
  .وغريها" النساء"

اآلخرة، أو ما  من عذاب} َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ{هنا مبتدأ، أي " حىت"} حَتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ{: قوله تعاىل
َوأَقَلُّ {. أهم أم املؤمنون} َمْن أَْضَعُف نَاصِراً{حينئذ } فََسَيْعلَُمونَ{يوعدون من عذاب الدنيا، وهو القتل ببدر 

" فإن"عذاب الدنيا؛ أي ال أدري : وقيل. يعين قيام الساعة} قُلْ إِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب َما ُتوَعُدونَ{. معطوف} َعَدداً
؛ أي ال يعرف وقت نزول العذاب ووقت قيام الساعة إال اهللا؛ فهو غيب ال أعلم منه إال ما "ال"أو " ما"مبعىن 

أن تكون مبعىن الذي ويقدر ] أن يكون مع الفعل مصدرا، وجيوز[جيوز ": ما يوعدون: "يف قوله" ما"و. يعرفنيه اهللا
وقرأ احلرميان وأبو عمرو . وقرأ العامة بإسكان الياء من ريب .أي غاية وأجال} أَْم َيْجَعلُ لَُه رَبِّي أََمداً{. حرف العائد

  .بالفتح
  .}َعاِلمُ الْغَْيبِ فَال ُيظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحداً{ -٢٦
  }إِلَّا َمنِ ارَْتَضى ِمْن َرسُولٍ فَإِنَُّه َيْسلُُك ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصداً{ -٢٧

  :فيه مسألتان
. والغيب ما غاب عن العباد" عامل الغيب"أي هو : وقيل". ريب: "رفعا نعتا لقوله" عامل"} عَاِلُم الَْغْيبِ{ :قوله تعاىل

  فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه؛} إِلَّا َمنِ اْرَتَضى ِمْن َرسُولٍ. فَال ُيظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحداً{.وقد تقدم بيانه 

وَأَُنبِّئُكُْم بَِما َتأْكُلُونَ َوَما َتدَِّخُرونَ {: ا اإلخبار عن بعض الغائبات؛ ويف التنزيلألن الرسل مؤيدون باملعجزات، ومنه
وفيه بعد، واألوىل أن يكون . هو جربيل عليه السالم} إِلَّا َمنِ اْرَتَضى ِمْن َرُسولٍ{: وقال ابن جبري. } ِفي ُبُيوِتكُْم



ليكون ذلك داال : اصطفى للنبوة، فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبهأي ال يظهر على غيبه إال من ارتضى أي : املعىن
  .على نبوته

ملا متدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه، كان فيه دليل على أنه ال يعلم : قال العلماء رمحة اهللا عليهم
حي إليهم، وجعله معجزة الغيب أحد سواه، مث استثىن من ارتضاه من الرسل، فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الو

وليس املنجم ومن ضاهاه ممن يضرب باحلصى وينظر يف الكتب ويزجر بالطري ممن . هلم وداللة صادقة على نبوهتم
قال بعض . ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه، بل هو كافر باهللا مفتر عليه حبدسه وختمينه وكذبه

سفينة ركب فيها ألف إنسان على اختالف أحواهلم، وتباين رتبهم، فيهم  وليت شعري ما يقول املنجم يف: العلماء
امللك والسوقة، والعامل واجلاهل، والغين والفقري، والكبري والصغري، مع اختالف طوالعهم، وتباين مواليدهم، 

الذي ركبوا  إمنا أغرقهم الطالع: ودرجات جنومهم؛ فعمهم حكم الغرق يف ساعة واحدة؟ فإن قال املنجم قبحه اهللا
فيه، فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على اختالفها عند والدة كل واحد 

منهم، وما يقتضيه طالعه املخصوص به، فال فائدة أبدا يف عمل املواليد، وال داللة فيها على شقي وال سعيد، ومل يبق 
  :دمه على هذا التنجيم، ولقد أحسن الشاعر حيث قال وفيه استحالل. إال معاندة القرآن العظيم

  يقضي علي ِمبيتة الغَرِق... حكم املنجم أن طالَع مولدي 
  ولد اجلميع بكوكب الغرق... قل للمنجم صَبحة الطوفان هل 

ال رضي أتلقاهم والقمر يف العقرب؟ فق: وقيل ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ملا أراد لقاء اخلوارج
  فانظر إىل هذه. فأين قمرهم؟ وكان ذلك يف آخر الشهر: اهللا عنه

الكلمة اليت أجاب هبا، وما فيها من املبالغة يف الرد على من يقول بالتنجيم، واإلفحام لكل جاهل حيقق أحكام 
. ضني من النهارال تسر يف هذه الساعة وسر يف ثالث ساعات مي! يا أمري املؤمنني: وقال له مسافر بن عوف. النجوم

إنك إن سرت يف هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك بالء وضر شديد، : ومل؟ قال: فقال له علي رضي اهللا عنه
ما كان حملمد : فقال علي رضي اهللا عنه. وإن سرت يف الساعة اليت أمرتك هبا ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت

فمن صدقك يف هذا  -طويل حيتج فيه بآيات من التنزيل  من كالم -صلى اهللا عليه وسلم منجم، وال لنا من بعده 
مث قال . القول مل آمن عليه أن يكون كمن اختذ من دون اهللا ندا أو ضدا، اللهم ال طري إال طريك، وال خري إال خريك

م وتعلم يا أيها الناس إياك: مث أقبل على الناس فقال. نكذبك وخنالفك ونسري يف الساعة اليت تنهانا عنها: للمتكلم
النجوم إال ما هتتدون به يف ظلمات الرب والبحر؛ وإمنا املنجم كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر يف النار، واهللا 

لئن بلغين أنك تنظر يف النجوم وتعمل هبا ألخلدنك يف احلبس ما بقيت وبقيت، وألحرمنك العطاء ما كان يل 
مث . لقي القوم فقتلهم وهي وقعة النهروان الثابتة يف الصحيح ملسلممث سافر يف الساعة اليت هناه عنها، و. سلطان
لو سرنا يف الساعة اليت أمرنا هبا وظفرنا وظهرنا لقال قائل سار يف الساعة اليت أمر هبا املنجم، ما كان حملمد : قال

يا أيها : مث قال -ان صلى اهللا عليه وسلم منجم وال لنا من بعده، فتح اهللا علينا بالد كسرى وقيصر وسائر البلد
  .توكلوا على اهللا وثقوا به؛ فإنه يكفي ممن سواه! الناس

يعين مالئكة حيفظونه عن أن يقرب منه شيطان؛ فيحفظ } فَإِنَُّه َيسْلُُك ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصداً{: قوله تعاىل
ما بعث اهللا نبيا إال ومعه مالئكة حيرسونه من : قال الضحاك. الوحي من استراق الشياطني واإللقاء إىل الكهنة

وإن جاءه . هذا شيطان فاحذره: الشياطني عن أن يتشبهوا بصورة امللك، فإذا جاءه شيطان يف صورة امللك قالوا
أي حفظة حيفظون النيب صلى اهللا عليه وسلم من " رصدا: "وقال ابن عباس وابن زيد. هذا رسول ربك: امللك قالوا



  .هم أربعة من املالئكة حفظة: قال قتادة وسعيد بن املسيب. ائه من اجلن والشياطنيأمامه وور
  املراد جربيل؛ كان: وقال الفراء

وقال . إذا نزل بالرسالة نزلت معه مالئكة حيفظونه من أن تستمع اجلن الوحي، فيلقوه إىل كهنتهم، فيسبقوا الرسول
: إنه من عند اهللا، وما ألقاه الشيطان قالوا: من عند اهللا قالوا أي حفظة حيفظون الوحي، فما جاء" رصدا: "السدي

والرصد القوم يرصدون كاحلرس، يستوي فيه : ويف الصحاح. نصب على املفعول" رصدا"و. إنه من الشيطان
رصده يرصده رصدا : والراصد للشيء الراقب له؛ يقال. الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث ورمبا قالوا أرصادا

  .والترصد الترقب واملرصد موضع الرصد .ورصدا
  }ِلَيْعلَمَ أَنْ قَْد أَْبلَُغوا رِسَاالتِ َربِّهِْم وَأََحاطَ بَِما لَدَْيهِْم وَأَْحَصى كُلَّ َشْيٍء َعدَداً{ -٢٨

وفيه . الةأي ليعلم حممد أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما بلغ هو الرس: قال قتادة ومقاتل} ِلَيْعلََم{: قوله تعاىل
حذف يتعلق به الالم؛ أي أخربناه حبفظنا الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ باحلق 

ومل ينزل الوحي إال : قال. ليعلم حممد أن قد أبلغ جربيل ومن معه إليه رسالة ربه؛ قال ابن جبري: وقيل. والصدق
ليعلم : وقيل. ليعلم الرسل أن املالئكة بلغوا رساالت رهبم: وقيل .ومعه أربعة حفظة من املالئكة عليهم السالم

أي ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رساالت رهبم سليمة من : وقيل. الرسول أي رسول كان أن الرسل سواه بلغوا
ا هم املبلغني أي ليعلم اجلن أن الرسل قد بلغوا ما نزل عليهم ومل يكونو: وقال ابن قتيبة. ختليطه واستراق أصحابه
وقراءة اجلماعة . ليعلم من كذب الرسل أن املرسلني قد بلغوا رساالت رهبم: وقال جماهد. باستراق السمع عليهم

وقرأ ابن عباس وجماهد ومحيد ويعقوب بضم الياء أي ليعلم الناس أن الرسل . بفتح الياء وتأويله ما ذكرناه" ليعلم"
َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذينَ {:  أن رسله قد أبلغوا رساالته بفتح الياء؛ كقوله تعاىلأي ليعلم اهللا: وقال الزجاج. قد أبلغوا

  .} َجاَهدُوا ِمْنكُْم َوَيْعلََم الصَّابِرِيَن

أي أحاط علمه مبا عندهم، أي مبا عند } َوأَحَاطَ بَِما لََديْهِْم{. املعىن ليعلم اهللا ذلك علم مشاهدة كما علمه غيبا
. ليعلم الرسل أن رهبم قد أحاط علمه مبا لديهم، فيبلغوا رساالته: املعىن: وقال ابن جبري. وما عند املالئكةالرسل 

نصب على " عددا"و. أي أحاط بعدد كل شيء وعرفه وعلمه فلم خيف عليه منه شيء} وَأَْحَصى كُلَّ َشْيٍء َعَدداً{
صدر، أي أحصى وعد كل شيء عددا، فيكون احلال، أي أحصى كل شيء يف حال العدد، وإن شئت على امل

فهو سبحانه احملصي احمليط العامل احلافظ لكل شيء وقد بينا مجيعه يف الكتاب األسىن، يف . مصدر الفعل احملذوف
  .واحلمد هللا وحده. شرح أمساء اهللا احلسىن

  سورة املزمل

  وهي سبع وعشرون آية، مكية كلها يف قول احلسن وعكرمة وعطاء وجابر
قوله : وقال الثعليب. واليت تليها؛ ذكره املاوردي} وَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ{: إال آيتني منها: ل ابن عباس وقتادةوقا
  .إىل آخر السورة؛ فإنه نزل باملدينة} إِنَّ َربََّك َيْعلَمُ أَنََّك َتقُوُم أَْدَنى{: تعاىل

  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ
  .}َها الُْمزَّمِّلَُيا أَيُّ{ -١
  .}قُمِ اللَّْيلَ إِلَّا قَِليالً{ -٢



  .}نِْصفَهُ أَوِ انْقُْص ِمْنُه قَِليالً{ -٣
  }أَْو زِْد َعلَْيِه َورَتِّلِ الْقُْرآنَ تَْرتِيالً{ -٤

  :فيه مثان مسائل
ملتزمل؛ فأدغمت التاء يف الزاي وكذلك أصله ا" املزمل: "قال األخفش سعيد} َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ{: قوله تعاىل -األوىل

  "املتزمل"وقرأ أيب بن كعب على األصل ". املدثر"

زمل الشيء إذا محله، ومنه : أنه احملتمل؛ يقال: أحدمها: قوالن" املزمل"ويف أصل ". املزمل: "وسعيد". املتدثر"و
وزمل غريه إذا غطاه، . وتدثر بثوبه إذا تغطىتزمل : أن املزمل هو املتلفف؛ يقال: الثاين. الزاملة؛ ألهنا حتمل القماش

  :وكل شيء لفف فقد زمل ودثر؛ قال امرؤ القيس
  كبري أناس يف جباد مزمل

قول : األول: هذا خطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وفيه ثالثة أقوال} َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ{: قوله تعاىل -الثانية
يا أيها الذي زمل هذا األمر أي محله مث فتر، وكان : وعنه أيضا. بالنبوة وامللتزم للرسالة }َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ{: عكرمة
واملعىن املزمل " املدثر"بتخفيف الزاي وفتح امليم وتشديدها على حذف املفعول، وكذلك " يا أيها املزمَّل: "يقرأ

املزمل بثيابه، قال : الثالث. لقرآن، قاله ابن عباسبا" يا أيها املزمل: "الثاين. نفسه واملدثر نفسه، أو الذي زمله غريه
مبرط طوله أربعة عشر ذراعا، نصفه علي وأنا نائمة، ونصفه : عائشة. كان متزمال بقطيفة: قال النخعي. قتادة وغريه

على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي، واهللا ما كان خزا وال قزا وال مرعزاء وال إبريسما وال صوفا، كان 
  .داه شعرا، وحلمته وبرا، ذكره الثعليبس

. وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مدنية؛ فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينب هبا إال يف املدينة: قلت
  .واهللا أعلم. وما ذكر من أهنا مكية ال يصح

تد عليه فتزمل يف ثيابه وتدثر، بلغه من املشركني سوء قول فيه، فاش: وقيل. تزمل بثيابه ملنامه: وقال الضحاك
كان هذا يف ابتداء ما أوحى إليه، فإنه ملا مسع قول امللك : وقيل. } َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{و } َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ{: فنزلت

ا خاطبه إمن: وقالت احلكماء. روي معناه عن ابن عباس" زملوين دثروين: "ونظر إليه أخذته الرعدة فأتى أهله فقال
َيا {: واختلف يف تأويل: قال ابن العريب. باملزمل واملدثر يف أول األمر؛ ألنه مل يكن بعد ادثر شيئا من تبليغ الرسالة

  أَيُّهَا

ومنهم من . يا من تلفف يف ثيابه أو يف قطيفته قم؛ قال إبراهيم وقتادة: فمنهم من محله على حقيقته، قيل له} الُْمزَّمِّلُ
وإمنا يسوغ هذا التفسري لو كانت امليم مفتوحة . يا من تزمل بالنبوة؛ قاله عكرمة: از، كأنه قيل لهمحله على اجمل

  .مشددة بصيغة املفعول الذي مل يسم فاعله، وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باطل
القرآن فهو وأما من قال إنه زمل : قال. وقد قرئ هبا، فهي صحيحة املعىن: وقد بينا أهنا على حذف املفعول: قلت

  .صحيح يف اجملاز، لكنه قد قدمنا أنه ال حيتاج إليه
ليس املزمل باسم من أمساء النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يعرف به كما ذهب إليه بعض : قال السهيلي -الثالثة

كذلك الناس وعدوه يف أمسائه عليه السالم، وإمنا املزمل اسم مشتق من حالته اليت كان عليها حني اخلطاب، و
املالطفة؛ فإن العرب إذا قصدت مالطفة املخاطب وترك املعاتبة : إحدامها: ويف خطابه هبذا االسم فائدتان. املدثر

مسوه باسم مشتق من حالته اليت هو عليها؛ كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي حني غاضب فاطمة رضي اهللا 



. إشعارا له أنه غري عاتب عليه، ومالطفة له) قم يا أبا تراب: (لهعنهما، فأتاه وهو نائم وقد لصق جبنبه التراب فقال 
فقول اهللا . وكان نائما مالطفة له، وإشعارا لترك العتب والتأنيب) قم يا نومان: (وكذلك قوله عليه السالم حلذيفة
والفائدة . تشعر أنه غري عاتب عليهفيه تأنيس ومالطفة؛ ليس} َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ قُمِ{: تعاىل حملمد صلى اهللا عليه وسلم

التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إىل قيام الليل وذكر اهللا تعاىل فيه؛ ألن االسم املشتق من الفعل يشترك فيه : الثانية
  .مع املخاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة

وقرأ أبو السمال بضم امليم إتباعا لضمة . يم اللتقاء الساكننيقراءة العامة بكسر امل} قُمِ اللَّْيلَ{: قوله تعاىل -الرابعة
الغرض هبذه احلركة التبليغ هبا هربا من التقاء الساكنني، فبأي : قال عثمان بن جين. وحكى الفتح خلفته. القاف

  كان فسائغوهو من األفعال القاصرة غري املتعدية إىل مفعول، فأما ظرف الزمان وامل. حركة حتركت فقد وقع الغرض

قمت الدار حىت تقول قمت وسط الدار وخارج : فيه، إال أن ظرف املكان ال يتعدى إليه إال بواسطة؛ ال تقول
  .هنا معناه صل؛ عرب به عنه واستعري له حىت صار عرفا بكثرة االستعمال" قم"إن : وقد قيل. الدار

: واختلف". البقرة"د تقدم بيانه يف سورة وق. من غروب الشمس إىل طلوع الفجر: حد الليل" الليل" -اخلامسة
هل كان قيامه فرضا وحتما، أو كان ندبا وحضا؟ والدالئل تقوي أن قيامه كان حتما وفرضا؛ وذلك أن الندب 

وأيضا فقد جاء التوقيت . واحلض ال يقع على بعض الليل دون بعض؛ ألن قيامه ليس خمصوصا به وقتا دون وقت
هل كان فرضا على النيب صلى اهللا عليه وسلم وحده، أو : واختلف أيضا. ما يأيتبذلك عن عائشة وغريها على 

قول سعيد بن جبري لتوجه اخلطاب : األول: عليه وعلى من كان قبله من األنبياء، أو عليه وعلى أمته؟ ثالثة أقوال
. يه وسلم وعلى األنبياء قبلهكان قيام الليل فريضة على النيب صلى اهللا عل: قول ابن عباس، قال: الثاين. إليه خاصة
قول عائشة وابن عباس أيضا وهو الصحيح؛ كما يف صحيح مسلم عن زرارة بن أوىف أن سعد بن هشام بن : الثالث

أنبئيين عن قيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ : فقلت لعائشة: احلديث، وفيه... عامر أراد أن يغزو يف سبيل اهللا
قالت فإن اهللا عز وجل افترض قيام الليل يف أول هذه السورة، ! بلى: قلت} يَُّها الُْمزَّمِّلَُيا أَ{: ألست تقرأ: فقالت

فقام صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه حوال، وأمسك اهللا عز وجل خامتتها اثين عشر شهرا يف السماء، حىت أنزل اهللا 
وذكر وكيع ويعلى . وذكر احلديث. ضةعز وجل يف آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فري

كانوا يقومون حنوا } َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ{مسعت ابن عباس يقول ملا أنزل أول : حدثنا مسعر عن مساك احلنفي قال: قاال
مكث : وقال سعيد بن جبري. من قيامهم يف شهر رمضان حىت نزل آخرها، وكان بني أوهلا وآخرها حنو من سنة

إِنَّ رَبََّك َيْعلَُم أَنَّكَ َتقُوُم {:  عليه وسلم وأصحابه عشر سنني يقومون الليل، فنزل بعد عشر سننيالنيب صلى اهللا
  .فخفف اهللا عنهم} أَدَْنى ِمْن ثُلُثَيِ اللَّْيلِ

لى الدوام استثناء من الليل، أي صل الليل كله إال يسريا منه؛ ألن قيام مجيعه ع} إِلَّا قَِليالً{: قوله تعاىل -السادسة
: والقليل من الشيء ما دون النصف؛ فحكي عن وهب بن منبه أنه قال. غري ممكن، فاستثىن منه القليل لراحة اجلسد

فكان ذلك ختفيفا إذ مل } نِْصفَُه أَوِ اْنقُْص ِمْنُه قَلِيالً{الثلث : وقال الكليب ومقاتل. القليل ما دون املعشار والسدس
وقال . } َعِلَم أَنْ لَْن ُتْحُصوُه{: ام الناس حىت ورمت أقدامهم، مث نسخ ذلك بقوله تعاىليكن زمان القيام حمدودا، فق

" نصفه: "وقال الزجاج. أو درمهني أو ثالثة: يريد: أعطه درمها درمهني ثالثة: أي أو نصفه؛ يقال" نصفه: "األخفش
قم نصف الليل أو : املعىن. للنصف" يهعل"و" منه"والضمري يف . استثناء من النصف" إال قليال"بدل من الليل و

: وقيل. قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه: انقص من النصف قليال إىل الثلث أو زد عليه قليال إىل الثلثني؛ فكأنه قال



بني قيام النصف بتمامه، وبني الناقص منه، وبني قيام الزائد : وكان خمريا بني ثالث" قليال: "بدل من قوله" نصفه"إن 
ويف صحيح مسلم عن أيب . قم الليل إال نصفه، أو أقل من نصفه، أو أكثر من نصفه: ؛ كأن تقدير الكالمعليه

ينزل اهللا عز وجل إىل مساء الدنيا كل ليلة حني ميضى ثلث الليل : "هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
له من ذا الذي يسألين فأعطيه من ذا الذي األول، فيقول أنا امللك أنا امللك من ذا الذي يدعوين فأستجيب 

وحنوه عن أيب هريرة وأيب سعيد مجيعا وهو يدل على " . يستغفرين فأغفر له، فال يزال كذلك حىت يضيء الفجر
إذا مضى : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال. ترغيب قيام ثلثي الليل

وقد جاء يف . رواه من طريقني عن أيب هريرة هكذا على الشك. احلديث..." ينزل اهللا -أو ثلثاه  -شطر الليل 
إن اهللا عز : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: كتاب النسائي عن أيب هريرة وأيب سعيد رضي اهللا عنهما قاال
؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من داع يستجاب له: وجل ميهل حىت ميضى شطر الليل األول، مث يأمر مناديا يقول

صححه أبو حممد عبداحلق؛ فبني هذا احلديث مع صحته معىن النزول، وأن ذلك يكون عند " هل من سائل يعطى؟
  :وخرج ابن ماجة من حديث ابن شهاب، عن أيب سلمة وأيب عبداهللا األغر، عن أيب هريرة. نصف الليل

تبارك وتعاىل حني يبقى ثلث الليل اآلخر كل ليلة فيقول من ينزل ربنا : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فكانوا يستحبون صالة آخر " . يسألين فأعطيه؟ من يدعوين فأستجيب له؟ من يستغفرين فأغفر له؟ حىت يطلع الفجر

ملوطأ ويف ا. وهبذا الترتيب انتظم احلديث والقرآن، فإهنما يبصران من مشكاة واحدة: قال علماؤنا. الليل على أوله
بت عند خاليت ميمونة حىت إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ : وغريه من حديث ابن عباس

  .وذكر احلديث. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقام إىل شن معلق فتوضأ وضوءا خفيفا
أن الناسخ لألمر بقيام الليل قوله  اختلف العلماء يف الناسخ لألمر بقيام الليل؛ فعن ابن عباس وعائشة -السابعة
  }َعِلَم أَنْ لَْن ُتْحُصوُه{: وقيل قوله تعاىل. إىل آخر السورة} إِنَّ َربََّك َيْعلَمُ أَنََّك َتقُوُم أَْدَنى ِمْن ثُلُثَيِ اللَّْيلِ{: تعاىل

وعن عائشة أيضا والشافعي . } َعِلَم أَنْ سََيكُونُ ِمْنكُْم مَْرَضى{: هو منسوخ بقوله تعاىل: وعن ابن عباس أيضا
قال } فَاقَْرأُوا َما تََيسََّر ِمْنُه{: وقيل الناسخ لذلك قوله تعاىل. هو منسوخ بالصلوات اخلمس: ومقاتل وابن كيسان

: قاموا حىت ورمت أقدامهم وسوقهم، مث نزل قوله تعاىل} َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ{: ملا نزلت: أبو عبدالرمحن السلمي
وهو فرض نسخ به فرض، كان على النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة : قال بعض العلماء} َرأُوا َما َتَيسََّر ِمْنُهفَاقْ{

القول األول يعم مجيع هذه األقوال، وقد قال : قلت} َوِمَن اللَّْيلِ فَتََهجَّْد بِِه َناِفلَةً لََك{: لفضله؛ كما قال تعاىل
وقد ذهب احلسن وابن سريين إىل . فدخل فيها قول من قال إن الناسخ الصلوات اخلمس} َوأَِقيُموا الصَّالةَ{: تعاىل

احلمد هللا : وعن احلسن أيضا أنه قال يف هذه اآلية. أن صالة الليل فريضة على كل مسلم ولو على قدر حلب شاة
  .ل يف القرآن والسنةوهو الصحيح إن شاء اهللا تعاىل؛ ملا جاء يف قيامه من الترغيب والفض. تطوع بعد الفريضة

كنت أجعل للنيب صلى اهللا عليه وسلم حصريا يصلي عليه من الليل، فتسامع : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  الناس به، فلما رأى مجاعتهم كره ذلك، وخشي أن يكتب عليهم قيام الليل، فدخل البيت كاملغضب، فجعلوا

اكلفوا من األعمال ما تطيقون، فإن اهللا ال ميل من الثواب، حىت  أيها الناس: "يتنحنحون ويتفلون فخرج إليهم فقال
فكتب عليهم، فأنزل مبنزلة الفريضة، } َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ{: فنزلت" . متلوا من العمل، وإن خري العمل أدومه وإن قل

إِنَّ رَبََّك َيْعلَُم أَنََّك َتقُوُم أَدَْنى {: حىت إن كان أحدهم لريبط احلبل فيتعلق به، فمكثوا مثانية أشهر، فرمحهم اهللا وأنزل
  .فردهم اهللا إىل الفريضة، ووضع عنهم قيام الليل إال ما تطوعوا به} ِمْن ثُلُثَيِ اللَّْيلِ



وباقيه يدل على أن قوله ) وإن قل: (حديث عائشة هذا ذكره الثعليب، ومعناه ثابت يف الصحيح إىل قوله: قلت
. حوال: وقد تقدم عنها يف صحيح مسلم. نزل باملدينة وأهنم مكثوا مثانية أشهر يقومون} لُْمزَّمِّلَُيا أَيَُّها ا{: تعاىل

وذكر عن ابن عباس أنه كان بني أول . وحكى املاوردي عنها قوال ثالثا وهو ستة عشر شهرا، مل يذكر غريه عنها
: ويف نسخة عنه قوالن. ان فرضا عليهفأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد ك: املزمل وآخرها سنة؛ قال

ويف مدة فرضه إىل أن . أنه نسخ عنه كما نسخ عن أمته: الثاين. أنه كان فرضه عليه إىل أن قبضه اهللا تعاىل: أحدمها
املدة املفروضة على أمته يف القولني املاضيني، يريد قول ابن عباس حوال، وقول عائشة ستة : أحدمها: نسخ قوالن
أهنا عشر سنني إىل أن خفف عنه بالنسخ زيادة يف التكليف، ليميزه بفعل الرسالة؛ قاله ابن : ثاينال. عشر شهرا

  .جبري
وسيأيت هلذه املسألة زيادة بيان يف آخر . هذا خالف ما ذكره الثعليب عن سعيد بن جبري حسب ما تقدم فتأمله: قلت

  .السورة إن شاء اهللا تعاىل
وقال . أي ال تعجل بقراءة القرآن بل أقرأه يف مهل وبيان مع تدبر املعاين} الْقُْرآنَ َتْرتِيالً َوَرتِّلِ{: قوله تعاىل -الثامنة

والترتيل التنضيد والتنسيق . أحب الناس يف القراءة إىل اهللا أعقلهم عنه: وقال جماهد. اقرأه حرفا حرفا: الضحاك
. وتقدم بيانه يف مقدمة الكتاب. ن حسن التنضيدإذا كا: وحسن النظام؛ ومنه ثغر رتل ورتل، بكسر العني وفتحها

  أمل تسمعوا: "وروى احلسن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مر برجل يقرأ آية ويبكي، فقال

لقد رتل : ومسع علقمة رجال يقرأ قراءة حسنة فقال". هذا الترتيل} َوَرتِّلِ الْقُْرآنَ َتْرتِيالً{: إىل قول اهللا عز وجل
تدبر يف لطائف خطابه، وطالب نفسك بالقيام بأحكامه، وقلبك :  وأمي، وقال أبو بكر بن طاهرالقرآن، فداه أيب

يؤتى بقارئ : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وروى عبداهللا بن عمرو قال. بفهم معانيه، وسرك باإلقبال عليه
ا كنت ترتل يف الدنيا، فإن منزلك عند القرآن يوم القيامة، فيوقف يف أول درج اجلنة ويقال له أقرأ وارتق ورتل كم

وروى أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ميد . خرجه أبو داود وقد تقدم يف أول الكتاب" آخر آية تقرؤها
  .صوته بالقراءة مدا

  }إِنَّا َسُنلِْقي َعلَْيَك قَْوالً ثَِقيالً{ -٥
هو متصل مبا فرض من قيام الليل، أي سنلقي عليك بافتراض صالة الليل } إِنَّا َسُنلِْقي َعلَْيَك قَْوالً ثَقِيالً{: قوله تعاىل

قوال ثقيال يثقل محله؛ ألن الليل للمنام، فمن أمر بقيام أكثره مل يتهيأ له ذلك إال حبمل شديد على النفس وجماهدة 
قال . لعمل بشرائعهإنا سنوحي إليك القرآن، وهو قول ثقيل يثقل ا: وقيل. للشيطان، فهو أمر يثقل على العبد

ثقيال بالوعد والوعيد : أبو العالية. العمل به: احلسن. حالله وحرامه: جماهد. ثقيل واهللا فرائضه وحدوده: قتادة
على الكفار؛ ملا فيه من االحتجاج عليهم، والبيان : وقيل. ثقيال على املنافقني: حممد بن كعب. واحلالل واحلرام

فالن ثقيل : ثقيل مبعىن كرمي؛ مأخوذ من قوهلم: السدي. ما حرفه أهل الكتابلضاللتهم وسب آهلتهم، والكشف ع
ثقيال : وقال احلسني بن الفضل. رزينا ليس باخلفيف السفساف ألنه كالم ربنا" ثقيال: "الفراء. علي، أي يكرم علي

بارك، كما ثقل يف الدنيا هو واهللا ثقيل م: وقال ابن زيد. ال حيمله إال قلب مؤيد بالتوفيق، ونفس مزينة بالتوحيد
أي ثابتا كثبوت الثقيل يف حمله، ويكون معناه أنه ثابت اإلعجاز، ال يزول " ثقيال: "وقيل. يثقل يف امليزان يوم القيامة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو : هو القرآن نفسه؛ كما جاء يف اخلرب: وقيل. إعجازه أبدا
  اهناعلى ناقته وضعت جر



: ويف املوطأ وغريه أنه عليه السالم سئل. على األرض، فما تستطيع أن تتحرك حىت يسرى عنه -يعين صدرها  -
أحيانا يأتيين مثل صلصلة اجلرس، وهو أشده علي، فيفصم عين وقد وعيت ما قال، : "كيف يأتيك الوحي؟ فقال

ولقد رأيته ينزل عليه الوحي : عائشة رضي اهللا عنهاقالت " . وأحيانا يتمثل يل امللك رجال فيكلمين فأعي ما يقول
  .يف اليوم الشديد الربد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا

: وقال عليه السالم. } َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ{: وهذا أوىل؛ ألنه احلقيقة، وقد جاء: قال ابن العريب
خفيفة على اللسان : هو قول ال إله إال اهللا؛ إذ يف اخلرب: القول يف هذه السورة :وقيل" . بعثت باحلنيفية السمحة"

  .ثقيلة يف امليزان؛ ذكره القشريي
  .}إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْيلِ ِهَي أََشدُّ َوطْئاً َوأَقَْوُم ِقيالً{ -٦
  }إِنَّ لََك ِفي النََّهارِ سَْبحاً طَوِيالً{ -٧

  :فيه مخس مسائل
ناشئة الليل أي أوقاته وساعاته، ألن أوقاته تنشأ أوال فأوال؛ : قال العلماء} إِنَّ َناِشئَةَ اللَّْيلِ{: عاىلقوله ت -األوىل
إذا ابتدأ وأقبل شيئا بعد شيء، فهو ناشئ وأنشأه اهللا فنشأ، ومنه نشأت السحابة إذا بدأت : نشأ الشيء ينشأ: يقال

أََوَمْن يَُنشَّأُ ِفي الِْحلَْيِة َوُهَو ِفي الِْخَصامِ {: ناشئة، ومنه قوله تعاىل فاعلة من نشأت تنشأ فهي: وأنشأها اهللا؛ فناشئة
واملراد إن ساعات الليل الناشئة، فاكتفى بالوصف عن االسم، فالتأنيث للفظ ساعة، ألن كل ساعة } غَْيُر ُمبِنيٍ
إن : وقيل. نشأة الليل هي أشد وطئاكاخلاطئة والكاذبة؛ أي إن ) قيام الليل(الناشئة مصدر مبعىن : وقيل. حتدث

نشأ أي قام، فلعله أراد أن الكلمة عربية، ولكنها شائعة يف : احلبشة يقولون: قال ابن مسعود. ناشئة الليل قيام الليل
وقد تقدم بيان هذا يف مقدمة الكتاب . كالم احلبشة، غالبة عليهم، وإال فليس يف القرآن ما ليس يف لغة العرب

  .مستوىف

بني تعاىل يف هذه اآلية فضل صالة الليل على صالة النهار، وأن االستكثار من صالة الليل بالقراءة فيها ما  -نيةالثا
هو : واختلف العلماء يف املراد بناشئة الليل؛ فقال ابن عمر وأنس بن مالك. أمكن، أعظم لألجر، وأجلب للثواب

  :تداء، فكان باألولية أحق؛ ومنه قول الشاعرما بني املغرب والعشاء، متسكا بأن لفظ نشأ يعطي االب
  لقلت بنفسي النشأ الصغار... ولوال أن يقال صبا نصيب 

. إنه بدء الليل: وقال عطاء وعكرمة. هذا ناشئة الليل: وكان علي بن احلسني يصلي بني املغرب والعشاء ويقول
قال ابن . ر، وهو الذي اختاره مالك بن أنسهي الليل كله؛ ألنه ينشأ بعد النها: وقال ابن عباس وجماهد وغريمها

إمنا الناشئة القيام بالليل بعد : وقالت عائشة وابن عباس أيضا وجماهد. وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة: العريب
وقال ابن . هو القيام من آخر الليل: فقال ميان وابن كيسان. ومن قام أول الليل قبل النوم فما قام ناشئة. النوم
وناشئة الليل أول : ويف الصحاح. وذلك أن اإلنسان إذا نام ال يدري مىت يستيقظ. كانت صالهتم أول الليل: باسع

هي ما بعد العشاء اآلخرة : وعن احلسن وجماهد. إنه ساعات الليل؛ ألهنا تنشأ ساعة بعد ساعة: وقال القتيب. ساعاته
ما ينشأ يف الليل من الطاعات؛ حكاه : ويقال. ناشئةما كان بعد العشاء فهو : وعن احلسن أيضا. إىل الصبح
  .اجلوهري
قرأ أبو العالية وأبو عمرو وابن أيب إسحاق وجماهد ومحيد وابن حميصن وابن } ِهَي أََشدُّ َوطْئا{: قوله تعاىل -الثالثة

بفتح الواو " وطئا"الباقون . بكسر الواو وفتح الطاء واملد، واختاره أبو عبيد" وطاء"عامر واملغرية وأبو حيوة 
أي ثقل عليهم ما محلهم . اشتدت على القوم وطأة سلطاهنم: وسكون الطاء مقصورة، واختاره أبو حامت؛ من قولك



فاملعىن أهنا أثقل على املصلي من " اللهم اشدد وطأتك على مضر: "من املؤن، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
ومن مد . م وتودع وإمجام، فمن شغله بالعبادة فقد حتمل املشقة العظيمةوذلك أن الليل وقت منا. ساعات النهار

إذا وافقته من الوفاق، وفالن : ابن زيد واطأته على األمر مواطأة. فهو مصدر واطأت وطاء ومواطأة أي وافقته
سان؛ النقطاع يواطئ امسه امسي، وتواطؤوا عليه أي توافقوا؛ فاملعىن أشد موافقة بني القلب والبصر والسمع والل

  األصوات

: وقال ابن عباس مبعناه، أي يواطئ السمع القلب؛ قال اهللا تعاىل. واحلركات؛ قال جماهد وابن أيب مليكة وغريمها
والوطاء خالف . املعىن أشد مهادا للتصرف يف التفكر والتدبر: وقيل. أي ليوافقوا} ِليَُواِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرََّم اللَُّه{

بسكون الطاء وفتح الواو أي أشد ثباتا من النهار؛ فإن الليل خيلو فيه اإلنسان مبا يعمله، " أشد وطئا: "وقيل. الغطاء
وقال . وطئت األرض بقدمي: والوطء الثبات، تقول. فيكون ذلك أثبت للعمل وأتقى ملا يلهي ويشغل القلب

أثبت للعمل وأدوم ملن أراد االستكثار من  أي" أشد وطئا: "وعنه. أثبت قراءة وقياما: الفراء. أشد قياما: األخفش
أي أشد نشاطا " أشد وطئا: "وقال الكليب. العبادة، والليل وقت فراغ عن اشتغال املعاش، فعبادته تدوم وال تنقطع

  .أي نشاطا للمصلي وأخف، وأثبت للقراءة" أشد وطأ: "وقال عبادة. للمصلي؛ ألنه يف، زمان راحته
أي القراءة بالليل أقوم منها بالنهار؛ أي أشد استقامة واستمرارا على الصواب؛ } أَقَْوُم ِقيالًَو{: قوله تعاىل -الرابعة

أي أصوب للقراءة : قال قتادة وجماهد. ألن األصوات هادئة، والدنيا ساكنة، فال يضطرب على املصلي ما يقرؤه
أي أعجل : وقيل. تقامة لفراغ البال بالليلأي أشد اس" أقوم قيال: "وقال أبو علي. وأثبت للقول؛ ألنه زمان التفهم

وعن زيد بن . عبادة الليل أمت نشاطا، وأمت إخالصا، وأكثر بركة: وقال عكرمة. حكاه ابن شجرة. إجابة للدعاء
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب "قرأ أنس بن مالك: وعن األعمش قال. أجدر أن يتفقه يف القرآن: أسلم
وقد ترامى ببعض هؤالء : قال أبو بكر األنباري. سواء: أقوم وأصوب وأهيأ: فقال} َوُم ِقيالًَوأَقْ{: فقيل له"قيال

مصيب، إذا مل خيالف معىن ومل يأت بغري ما . من قرأ حبرف يوافق معىن حرف من القرآن فهو: الزائغني إىل أن قال
يلتفت إىل قائله؛ ألنه لو قرأ بألفاظ ختالف وهو قول ال يعرج عليه وال . أراد اهللا وقصد له، واحتجوا بقول أنس هذا

الشكر } الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني{ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها واشتملت على عامتها، جلاز أن يقرأ يف موضع 
 عز للباري ملك املخلوقني، ويتسع األمر يف هذا حىت يبطل لفظ مجيع القرآن، ويكون التايل له مفتريا على اهللا

  وجل، كاذبا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم،

هلم وتعال وأقبل؛ ألن : نزل القرآن على سبعة أحرف، إمنا هو كقول أحدكم: وال حجة هلم يف قول ابن مسعود
هذا احلديث يوجب أن القراءات املأثورة املنقولة باألسانيد الصحاح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا اختلفت 

اتفقت معانيها، كان ذلك فيها مبنزلة اخلالف يف هلم، وتعال، وأقبل، فأما ما مل يقرأ به النيب صلى اهللا ألفاظها، و
عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم رضي اهللا عنهم، فإنه من أورد حرفا منه يف القرآن هبت ومال وخرج من مذهب 

حديث ال يصح عن أحد من أهل العلم؛  واحلديث الذي جعلوه قاعدهتم يف هذه الضاللة: قال أبو بكر. الصواب
ألنه مبين على رواية األعمش عن أنس، فهو مقطوع ليس مبتصل فيؤخذ به، من قبل أن األعمش رأى أنسا ومل 

  .يسمع منه
قراءة العامة باحلاء غري معجمة؛ أي تصرفا يف حوائجك، } إِنَّ لََك ِفي النََّهارِ َسْبحاً طَوِيالً{: قوله تعاىل -اخلامسة

: وفرس سابح. اجلري والدوران، ومنه السابح يف املاء؛ لتقلبه بيديه ورجليه: والسبح. وإقباال وإدبارا وذهابا وجميئا



  :شديد اجلري؛ قال امرؤ القيس
  أثرن الغبار بالكديد املركل... مسح إذا ما الساحبات على الوىن 

أي نوما، والتسبح } إِنَّ لََك ِفي النَّهَارِ سَْبحاً{: وقيل. السبح الفراغ؛ أي إن لك فراغا للحاجات بالنهار: وقيل
يعين فراغا طويال لنومك وراحتك، فاجعل ناشئة " سبحا طويال: "وعن ابن عباس وعطاء. التمدد؛ ذكره اخلليل

  .إن فاتك يف الليل، شيء فلك يف النهار فراغ االستدراك: الليل لعبادتك، وقال الزجاج
ومعناه النوم روى ذلك عن القارئني هبذه : قال املهدوي. باخلاء املعجمة" سبخا"ل وقرأ حيىي بن يعمر وأبو وائ

  معناه اخلفة والسعة واالستراحة؛ ومنه قول: وقيل. القراءة

أي ال ختففي ". بدعائك عليه" عنه"ال تسبخي : "النيب صلى اهللا عليه وسلم لعائشة وقد دعت على سارق ردائها
  :عنه إمثه؛ قال الشاعر

  إذا قدر الرمحن شيئا فكائن... عليك اهلم واعلم بأنه  فسبخ
والتسبيخ أيضا . والتسبيخ النوم الشديد. فتر وخف: وسبخ احلر. يقال سبخ اهللا عنك احلمى أي خففها: األصمعي

والسبيخ من القطن ما يسبخ بعد الندف، . سبخي قطنك: توسيع القطن والكتان والصوف وتنفيشها؛ يقال للمرأة
ويقال لقطع القطن سبائخ؛ قال األخطل . لتغزله املرأة، والقطعة منه سبيخة، وكذلك من الصوف والوبرأي يلف 

  :يصف القناص والكالب
  يذري سبائخ قطن ندف أوتار... فأرسلوهن يذرين التراب كما 

: ه وسلمالسبخ باخلاء التردد واالضطراب، والسبخ أيضا السكون؛ ومنه قول النيب صلى اهللا علي: وقال ثعلب
  .النوم والفراغ:: السبخ: وقال أبو عمرو. أي سكنوها" احلمى من فيح جهنم، فسبخوها باملاء"

  .فعلى هذا يكون من األضداد وتكون مبعىن السبح، باحلاء غري املعجمة: قلت
  }َواذْكُرِ اْسَم رَبَِّك َوتََبتَّلْ إِلَْيِه َتْبتِيالً{ -٨

  :فيه ثالث مسائل
أي : وقيل. أي ادعه بأمسائه احلسىن، ليحصل لك مع الصالة حممود العاقبة} َواذْكُرِ اْسَم رَبَِّك{: قوله تعاىل -األوىل

اقرأ باسم اهللا الرمحن الرحيم يف ابتداء صالتك توصلك بركة قراءهتا إىل : اقصد بعملك وجه ربك، وقال سهل
وقال . على طاعته وتعدل عن معصيته اذكر اسم ربك يف وعده ووعيده، لتوفر: وقيل. ربك، وتقطعك عما سواه

  .صل لربك أي بالنهار: الكليب

َوُهوَ الَِّذي جََعلَ اللَّْيلَ وَالنَّهَارَ {: وهذا حسن فإنه ملا ذكر الليل ذكر النهار؛ إذ هو قسيمه؛ وقد قال اهللا تعاىل: قلت
  .على ما تقدم} ِخلْفَةً ِلَمْن أََرادَ أَنْ َيذَّكََّر

االنقطاع إىل عبادة اهللا عز وجل؛ أي انقطع بعبادتك إليه، وال تشرك : التبتل} َوَتبَتَّلْ إِلَْيِه َتبِْتيالً{: ىلقوله تعا -الثانية
طلقها بتة بتلة، وهذه صدقة بتة بتلة؛ أي بائنة منقطعة عن : بتلت الشيء أي قطعته، ومنه قوهلم: يقال. به غريه

 البتول النقطاعها إىل اهللا تعاىل، ويقال للراهب متبتل؛ النقطاعه صاحبها،؛ أي قطع ملكه عنها بالكلية؛ ومنه مرمي
  :عن الناس، وانفراده بالعبادة، قال

  منارة ممسى راهب متبتل... تضيء الظالم بالعشاء كأهنا 
إن أصله عند العرب التفرد؛ قال ابن : وقيل. ويف احلديث النهي عن التبتل، وهو االنقطاع عن الناس واجلماعات



ألن معىن تبتل بتل نفسه، فجيء به : تبتيال، ومل يقل تبتال؟ قيل له: كيف قال: ويقال. واألول أقوى ملا ذكرنا .عرفة
  .على معناه مراعاة حلق الفواصل

كراهة } ُه لَكُْمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَحرُِّموا طَيَِّباِت َما أََحلَّ اللَّ{: يف تفسري قوله تعاىل) املائدة(قد مضى يف  -الثالثة
وأما اليوم وقد مرجت عهود الناس، وخفت : قال ابن العريب. ملن تبتل وانقطع وسلك سبيل الرهبانية مبا فيه كفاية

انقطع : أماناهتم، واستوىل احلرام على احلطام، فالعزلة خري من اخللطة، والعزبة أفضل من التأهل، ولكن معىن اآلية
أخلص له العبادة، ومل يرد التبتل، فصار التبتل : معناه: ادة غري اهللا، وكذلك قال جماهدعن األوثان واألصنام وعن عب

مأمورا به يف القرآن، منهيا عنه يف السنة، ومتعلق األمر غري متعلق النهي؛ فال يتناقضان، وإمنا بعث ليبني للناس ما 
  َوَما أُِمرُوا إِلَّا ِلَيعُْبُدوا{: ؛ كما قال تعاىلاالنقطاع إىل اهللا بإخالص العبادة: نزل إليهم؛ فالتبتل املأمور به

هو سلوك مسلك النصارى يف ترك النكاح والترهيب يف الصوامع، لكن : والتبتل املنهي عنه} اللََّه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن
  .الفنتعند فساد الزمان يكون خري مال املسلم غنما يتبع هبا شغف اجلبال ومواقع القطر، يفر بدينه من 

  .}َربُّ الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ ال إِلََه إِلَّا ُهَو فَاتَِّخذُْه َوكِيالً{ -٩
  .}وَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َواْهُجْرُهْم َهْجراً َجِميالً{ -١٠
  }َوذَْرنِي وَالُْمكَذِّبَِني أُوِلي النَّْعَمِة َوَمهِّلُْهْم قَِليالً{ -١١

قرأ أهل احلرمني وابن حميصن وجماهد وأبو عمرو وابن أيب إسحاق وحفص } َمْشرِقِ َوالَْمغْرِبَِربُّ الْ{: قوله تعاىل
باخلفض على نعت " رب"الباقون ". هو"على إضمار : وقيل. } ال إِلََه إِلَّا هُوَْْ{بالرفع على االبتداء واخلرب " رُب"

ومن علم أنه رب املشارق واملغارب انقطع بعمله } الَْمشْرِقِ َربُّ} {َواذْكُرِ اْسَم َربَِّك{: الرب تعاىل يف قوله تعاىل
  .كفيال مبا وعدك: وقيل. أي قائما بأمورك} فَاتَِّخذُْه َوِكيالً{. وأمله إليه
أي من األذى والسب واالستهزاء، وال جتزع من قوهلم، وال متتنع من } وَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ{: قوله تعاىل
. أي ال تتعرض هلم، وال تشتغل مبكافأهتم، فإن يف ذلك ترك الدعاء إىل اهللا} ْرُهْم َهْجراً َجِميالًَواْهُج{. دعائهم

وكان هذا قبل األمر بالقتال، مث أمر بعد بقتاهلم وقتلهم، فنسخت آية القتال ما كان قبلها من الترك؛ قاله قتادة 
  .حك إليهم وإن قلوبنا لتقليهم أو لتلعنهمونض) أقوام(إنا لنكشر يف وجوه : وقال أبو الدرداء. وغريه

وقال . نزلت يف صناديد قريش ورؤساء مكة من املستهزئني. أي أرض يب لعقاهبم} َوذَْرنِي وَالُْمكَذِّبَِني{: قوله تعاىل
. ةإهنم بنو املغري: وقال حيىي بن سالم". األنفال"وقد تقدم ذكرهم يف . نزلت يف املطعمني يوم بدر وهم عشرة: مقاتل

  أي أويل الغىن والترفه واللذة يف الدنيا} أُوِلي النَّْعَمِة{. وقال سعيد بن جبري أخربت أهنم اثنا عشر رجال

ملا نزلت هذه اآلية مل يكن إال يسريا حىت وقعت : قالت عائشة رضي اهللا عنها. يعين إىل مدة آجاهلم} َوَمهِّلُْهْم قَلِيالً{
  .يعين إىل مدة الدنيا" قَلِيالًَوَمهِّلُْهْم : "وقيل. وقعة بدر

  .}إِنَّ لََديَْنا أَْنكَاالً َوَجِحيماً{ -١٢
  .}َوطََعاماً ذَا غُصٍَّة َوَعذَاباً أَِليماً{ -١٣
  }َيْوَم تَْرُجُف الْأَْرُض وَالْجَِبالُ َوكَاَنِت الْجَِبالُ كَِثيباً َمهِيالً{ -١٤

واحدها نكل، وهو ما منع . عن احلسن وجماهد وغريمها. القيود: األنكال} يماًإِنَّ لََدْيَنا أَْنكَاالً َوَجِح{: قوله تعاىل
أترون أن اهللا تعاىل جعل األنكال يف أرجل أهل : قال الشعيب. مسى نكال، ألنه ينكل به: وقيل. اإلنسان من احلركة

  .ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا استفلت هبم! النار خشية أن يهربوا؟ ال واهللا



  :األغالل، واألول أعرف يف اللغة؛ ومنه قول اخلنساء: األنكال: كليبوقال ال
  وقد كن قبلك ال تقطع... دعاك فقطعت أنكاله 

إن اهللا حيب النكل على : "وقد جاء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. إنه أنواع العذاب الشديد؛ قاله مقاتل: وقيل
ذكره " الرجل القوي اجملرب، على الفرس القوي اجملرب: "ل؟ قالوما النك: قيل. بالتحريك، قال اجلوهري" النكل

ومن ذلك مسي القيد نكال لقوته، وكذلك، الغل، وكل عذاب قوي فاشتد، واجلحيم النار : املاوردي قال
أي غري سائغ؛ يأخذ باحللق، ال هو نازل وال هو خارج، وهو الغسلني والزقوم } َوطََعاماً ذَا غُصٍَّة{.املؤججة
أي طعامهم : وقال الزجاج. انه شوك يدخل احللق، فال ينزل وال خيرج: وعنه أيضا. ريع؛ قاله ابن عباسوالض

إِنَّ {:هو الزقوم، كما قال : وقال جماهد. وهو شوك كالعوسج} لَْيَس لَُهْم طََعاٌم إِلَّا ِمْن َضرِيعٍ{: الضريع؛ كما قال
إِنَّ لَدَْيَنا أَْنكَاالً {قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال محران بن أعني. عىن واحدوامل. } َشَجَرَت الزَّقُّومِ طََعاُم الْأَثِيمِ

  }َوطََعاماً ذَا غُصٍَّة. َوَجِحيماً

إِنَّ لََدْيَنا أَْنكَاالً {أمسى احلسن عندنا صائما، فأتيته بطعام فعرضت له هذه اآلية : وقال خليد بن حسان. فصعق
ومثله . ارفعوه: فلما كانت الثانية أتيته بطعام فعرضت له هذه اآلية، فقال. أرفع طعامك: فقال }َوطََعاماً. َوَجِحيماً

يف الثالثة؛ فانطلق ابنه إىل ثابت البناين ويزيد الضيب وحيىي البكاء فحدثهم، فجاؤوه فلم يزالوا به حىت شرب شربة 
والغصص بالفتح مصدر . ومجعها غصص. الشجا، وهو ما ينشب يف احللق من عظم أو غريه: والغصة. من سويق
  .غصصت يا رجل تغص، فأنت غاص بالطعام وغصان، وأغصصته أنا، واملنزل غاص بالقوم أي ممتلئ هبم: قولك

على الظرف أي ينكل " يوم"وانتصب . أي تتحرك وتضطرب مبن عليها} َيْوَم تَْرُجُف الْأَْرُض َوالْجَِبالُ{: قوله تعاىل
: وقيل. بنزع اخلافض؛ يعين هذه العقوبة يف يوم ترجف األرض واجلبال: وقيل. }َتْرُجُف الْأَْرُض َيْوَم{هبم ويعذبونر 

. أي وتكون} َوكَاَنِت الْجَِبالُ كَِثيباً َمهِيالً{. أي وذرين واملكذبني يوم ترجف األرض واجلبال" ذرين"العامل 
  :قال حسان -والكثيب الرمل اجملتمع 

  كخط الوحي يف الورق القشيب...  عرفت ديار زينب بالكثيب
هو الذي إذا وطئته بالقدم زل من حتتها، وإذا : املهيل: قال الضحاك والكليب. الذي مير حتت األرجل: واملهيل

هلت : أي رمال سائال متناثرا وأصله مهيول وهو مفعول من قولك" مهيال: "وقال ابن عباس. أخذت أسفله اهنال
مهيل ومهيول، ومكيل ومكيول، ومدين ومديون، ومعني ومعيون؛ قال : يقال. ا صببتهإذ: عليه التراب أهيله هيال

  :الشاعر
  وإدخال أنك سيد معيون... قد كان قومك حيسبونك سيدا 

كيلوا : "قال. هنيل: قالوا" أتكيلون أم هتيلون: "ويف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنم شكوا إليه اجلدوبة؛ فقال
  وأهلت الدقيق لغة يف هلت فهو". م فيهطعامكم يبارك لك

وإمنا حذفت الواو، ألن الياء تثقل فيها الضمة، فحذفت فسكنت هي والواو فحذفت الواو اللتقاء . مهال ومهيل
  .الساكنني

  .}إِنَّا أَْرَسلَْنا إِلَْيكُْم َرُسوالً َشاِهداً َعلَْيكُْم كََما أَْرَسلَْنا إِلَى ِفْرَعْونَ َرُسوالً{ -١٥
  .}فََعَصى ِفْرَعْونُ الرَّسُولَ فَأََخذَْناهُ أَْخذاً َوبِيالً{ -١٦
  .}فَكَْيَف َتتَّقُونَ إِنْ كَفَرُْتْم َيْوماً َيجَْعلُ الْوِلَْدانَ ِشيباً{ -١٧



  .}السََّماُء ُمْنفَِطٌر بِِه كَانَ َوْعُدُه َمفُْعوالً{ -١٨
  }إِلَى َربِِّه َسبِيالً إِنَّ َهِذهِ َتذْكَِرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ{ -١٩

كََما أَْرَسلَْنا إِلَى ِفْرَعْونَ {يريد النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسله إىل قريش } إِنَّا أَْرَسلَْنا إِلَْيكُْم َرُسوالً{: قوله تعاىل
ن؛ ألن أهل ذكر موسى وفرعو: قال مقاتل. أي كذب به ومل يؤمن} فََعَصى ِفْرَعْونُ الرَُّسولَ{وهو موسى } َرسُوالً

مكة ازدروا حممدا صلى اهللا عليه وسلم واستخفوا به؛ ألنه ولد فيهم، كما أن فرعون أزدرى موسى؛ ألنه رباه 
  .} أَلَْم نَُربَِّك ِفيَنا َوِليداً{: ونشأ فيما بينهم، كما قال تعاىل

ب سالم عليكم، ويف ودخلت األلف والالم يف الرسول لتقدم ذكره؛ ولذلك اختري يف أول الكت: قال املهدوي
. أي شديد؛ قال ابن عباس وجماهد: وضرب وبيل وعذاب وبيل. أي ثقيال شديدا} َوبِيالً{. آخرها السالم عليكم

  .أي ثقيال غليظا: وقال الزجاج. ومنه مطر وابل أي شديد؛ قال األخفش
  :قال) واملعىن عاقبناه عقوبة غليظة(مهلكا : وقيل. ومنه قيل للمطر وابل

  وجدت مرارة الكأل الوبيل... يك أكل الضب حىت أكلت بن
إذا : أي وخيم غري مريء، وكأل مستوبل وطعام وبيل ومستوبل: وماء وبيل. أي مل حيمد عاقبته: واستوبل فالن كذا

  :مل ميرئ ومل يستمرأ، قال زهري

  إىل كأل مستوبل متوخم... فقضوا منايا بينهم مث أصدروا 
  :وقالت اخلنساء
  فوارس مالك أكال وبيال... لة يوم القت لقد أكلت جبي
  :العصا الضخمة؛ قال: والوبيل أيضا

  ويف كفي األخرى وبيل حتاذره... لو أصبح يف ميىن يدي زمامها 
  :احلزمة من احلطب، وكذلك الوبيل، قال طرفة: وكذلك املوبل بكسر الباء، واملوبلة أيضا

  عقيلة شيخ كالوبيل يلندد
هو توبيخ وتقريع، أي كيف تتقون العذاب إن } َتتَّقُونَ إِنْ كَفَْرُتمْ َيْوماً َيْجَعلُ الْوِلَْدانَ ِشيباًفَكَْيَف {: قوله تعاىل
  .وكذا قراءة عبداهللا وعطية. وفيه تقدمي وتأخري، أي كيف تتقون يوما جيعل الولدان شيبا إن كفرمت. كفرمت

. عذاب؟ وفيه إضمار، أي كيف تتقون عذاب يومأي بأي صالة تتقون العذاب؟ بأي صوم تتقون ال: قال احلسن
على هذه القراءة وليس " تتقون"مفعول بـ " يوما"و. واهللا ما يتقى من كفر باهللا ذلك اليوم بشيء: وقال قتادة

: وقف التمام على قوله: وقال بعض املفسرين". كفرمت"بظرف، وإن قدر الكفر مبعىن اجلحود كان اليوم مفعول 
جيعل اهللا الولدان شيبا : والفعل هللا عز وجل، وكأنه قال" جيعل"يذهب إىل أن اليوم مفعول ) يوما(ء واالبتدا) كفرمت(

والضمري يف : املهدوي. قال ابن األنباري؛ وهذا ال يصلح؛ ألن اليوم هو الذي يفعل هذا من شدة هوله. يف يوم
ليوم صلح أن يكون صفة له، وال يصلح جيوز أن يكون هللا عز وجل، وجيوز أن يكون لليوم، وإذا كان ل" جيعل"

: ابن األنباري. يوما جيعل اهللا الولدان فيه شيبا: ذلك إذا كان الضمري هللا عز وجل إال مع تقدير حذف؛ كأنه قال
  ومنهم من نصب اليوم

أن فإن احتج حمتج ب. احتاج إىل صفة؛ أي كفرمت بيوم" كفرمت"وهذا قبيح؛ ألن اليوم إذا علق بـ " ـــكفرمت"بـ
  ".فكيف تتقون يوما"الصفة قد حتذف وينصب ما بعدها، احتججنا عليه بقراءة عبداهللا 



مفعول " يوما"وإذا كان الكفر مبعىن اجلحود فـ . هذه القراءة ليست متواترة، وإمنا جاءت على وجه التفسري: قلت
وقرأ أبو السمال . ة واجلزاءصريح من غري صفة وال حذفها؛ أي فكيف تتقون اهللا وختشونه إن جحدمت يوم القيام

أوالد : وقيل. هم أوالد الزنا: وقال السدي. الصبيان" الولدان"و. بكسر النون على اإلضافة" فكيف تتقون"قعنب 
". يا آدم قم فابعث بعث النار: "وذلك حني يقال. والعموم أصح؛ أي يشيب فيه الضمري من غري كرب. املشركني

  .مث إن أهل اجلنة يغري اهللا أحواهلم وأوصافهم على ما يريد: قال القشريي". احلج"على ما تقدم يف أول سورة 
هذا ضرب مثل لشدة ذلك اليوم وهو جماز؛ ألن يوم القيامة ال يكون فيه ولدان ولكن معناه أن هيبة ذلك : وقيل

فخ يف الصور نفخة هذا وقت الفزع، وقيل أن ين: ويقال. اليوم حبال لو كان فيه هناك صيب لشاب رأسه من اهليبة
وقد مر يب يف بعض الكتب أن رجال أمسى فاحم الشعر كحنك الغراب، فأصبح : الزخمشري. الصعق، فاهللا أعلم

أريت القيامة واجلنة والنار يف املنام، ورأيت الناس يقادون يف السالسل : وهو أبيض الرأس واللحية كالثغامة، فقال
وجيوز أن يوصف اليوم بالطول، وأن األطفال يبلغون فيه أوان . إىل النار، فمن هول ذلك أصبحت كما ترون

  .الشيخوخة والشيب
هذا أحسن ما قيل . أي فيه؛ أي يف ذلك اليوم هلوله" به"ومعىن . أي متشققة لشدته} السََّماُء ُمْنفَِطٌر بِِه{: قوله تعاىل

ثَقُلَْت ِفي {: ا من وقوعه، كقوله تعاىلمثقلة به إثقاال يؤدي إىل انفطارها لعظمته عليها وخشيته: ويقال. فيه
  فعلت كذا حبرمتك وحلرمتك، والباء والالم: أي له، أي لذلك اليوم؛ يقال" به: "وقيل. } السََّماَواِت َوالْأَْرضِ

: وقيل. يوم القيامة أي يف} َوَنَضُع الْمََوازِيَن الِْقْسطَ ِلَيْومِ الِْقَيامَِة{: متقاربة يف مثل هذا املوضع؛ قال اهللا تعاىل: ويف
مل : منفطر باهللا، أي بأمره، وقال أبو عمرو بن العالء: وقيل. أي باألمر أي السماء منفطر مبا جيعل الولدان شيبا" به"

  :هذا مساء البيت؛ قال الشاعر: يقل منفطرة؛ ألن جمازها السقف؛ تقول
  حلقنا بالسماء وبالسحاب... فلو رفع السماء إليه قوما 

هو من باب : وقال أبو علي. السماء يذكر ويؤنث: وقال الفراء. } َوَجَعلَْنا السََّماَء َسقْفاً َمْحفُوظاً{: يلويف التنز
: أي السماء ذات انفطار؛ كقوهلم: وقال أبو علي أيضا. } أَْعَجاُز َنْخلٍ ُمْنقَعِرٍ{اجلراد املنتشر، والشجر األخضر، و 

} َمفُْعوالً{أي بالقيامة واحلساب واجلزاء } كَانَ َوْعُدُه{. ريق النسبامرأة مرضع، أي ذات إرضاع، فجرى على ط
  .كان وعده بأن يظهر دينه على الدين كله: وقال مقاتل. كائنا ال شك فيه وال خلف

. آيات القرآن، إذ هو كالسورة الواحدة: وقيل. يريد هذه السورة أو اآليات عظة} إِنَّ َهِذِه َتذِْكرَةٌ{: قوله تعاىل
أي طريقا إىل رضاه ورمحته فلريغب، } َسبِيالً{أي من أراد أن يؤمن ويتخذ بذلك إىل ربه } فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه{

} فََمْن َشاَء ذَكَرَُه{: نسخت بآية السيف، وكذلك قوله تعاىل: مث قيل. فقد أمكن له؛ ألنه أظهر له احلجج والدالئل
  .منسوخ واألشبه أنه غري: قال الثعليب

 َواللَُّه ُيقَدُِّر اللَّْيلَ وَالنََّهارَ إِنَّ َربََّك َيعْلَُم أَنََّك َتقُوُم أَْدَنى ِمْن ثُلُثَيِ اللَّْيلِ َونِْصفَُه َوثُلُثَُه َوطَاِئفَةٌ ِمَن الَِّذيَن َمَعَك{ -٢٠
َن الْقُْرآِن َعِلَم أَنْ سََيكُونُ ِمْنكُْم َمْرَضى َوآَخُرونَ َيضْرُِبونَ ِفي َعِلَم أَنْ لَْن ُتْحُصوُه فََتاَب َعلَْيكُْم فَاقَْرأُوا َما َتَيسََّر ِم

  الْأَْرضِ َيْبَتُغونَ ِمْن فَْضلِ اللَِّه َوآَخُرونَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ

لََّه قَْرضاً َحَسناً َوَما تُقَدُِّموا ِلأَْنفُِسكُْم ِمْن َخْيرٍ اللَِّه فَاقَْرأُوا َما َتَيسََّر ِمْنُه َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ َوأَقْرِضُوا ال
  .} َتجُِدوُه ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخيْراً َوأَْعظََم أَجْراً َواْسَتْغِفُروا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم

  :فيه ثالث عشر مسألة



نِْصفَُه أَوِ اْنقُصْ . قُمِ اللَّْيلَ إِلَّا قَِليالً{: هذه اآلية تفسري لقوله تعاىل} وُمإِنَّ رَبََّك َيْعلَُم أَنَّكَ َتقُ{: قوله تعاىل -األوىل
أي } أَدَْنى{معناه تصلي و } َتقُوُم{. كما تقدم، وهي الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدم} أَْو زِْد َعلَْيِه. ِمْنُه قَِليالً

باخلفض قراءة } وَنِْصفَُه َوثُلُثَُه{. بإسكان الالم} ثُلُثَيِ{ل الشام وقرأ ابن السميقع وأبو حيوة وهشام عن أه. أقل
واختاره أبو عبيد وأبو حامت؛ كقوله . تقوم أدىن من ثلثي الليل ومن نصفه وثلثه: ؛ املعىن} ثُلُثَيِ{العامة عطفا على 

وَنٌِصِفهِ "وقرأ ابن كثري والكوفيون  .فكيف يقومون نصفه أو ثلثه وهم ال حيصونه} َعِلَم أَنْ لَْن ُتْحُصوُه{: تعاىل
وهو أشبه : قال الفراء. تقوم أدىن من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه: التقدير} أَْدَنى{بالنصب عطفا على " َوثُلُِثِه

وعلى هذه القراءة حيتمل أهنم : القشريي. بالصواب؛ ألنه قال أقل من الثلثني، مث ذكر نفس القلة ال أقل من القلة
ا يصيبون الثلث والنصف؛ خلفة القيام عليهم بذلك القدر، وكانوا يزيدون، ويف الزيادة إصابة املقصود، فأما كانو

وحيتمل أهنم أمروا بقيام نصف الليل، ورخص هلم يف . الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فال يصيبونه، وينقصون منه
وحيتمل أهنم قدر هلم . ن الثلثني، ويف النصف إىل الثلثالزيادة والنقصان، فكانوا ينتهون يف الزيادة إىل قريب م

النصف وأنقص إىل الثلث، والزيادة إىل الثلثني، وكان فيهم من يفي بذلك، وفيهم من يترك ذلك إىل أن نسخ 
  .وهذا القول حتكم. إمنا افترض اهللا عليهم الربع، وكانوا ينقصون من الربع: وقال قوم. عنهم

أي يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها، وأنتم تعلمون بالتحري } َواللَُّه يُقَدُِّر اللَّْيلَ َوالنََّهاَر{: قوله تعاىل -الثانية
أي لن : وقيل. أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به} َعِلَم أَنْ لَْن ُتْحُصوُه{. واالجتهاد الذي يقع فيه اخلطأ

. قُمِ اللَّْيلَ إِلَّا قَِليالً{: ملا نزلت: قال مقاتل وغريه. يام الليل ما فرض كله قطواألول أصح؛ فإن ق. تطيقوا قيام الليل
شق ذلك عليهم، وكان الرجل ال يدري مىت نصف الليل من ثلثه، فيقوم } أَْو زِْد َعلَْيِه. نِْصفَُه أَوِ اْنقُْص ِمْنُه قَلِيالً

َعِلَم أَنْ لَْن {: لواهنم، فرمحهم اهللا وخفف عنهم؛ فقال تعاىلحىت يصبح خمافة أن خيطئ، فانتقخت أقدامهم، وانتقعت أ
خمففة من الثقيلة؛ أي علم أنكم لن حتصوه؛ ألنكم إن زدمت ثقل عليكم، واحتجتم إىل تكليف ما " أن"و} ُتْحُصوُه

  .ليس فرضا، وإن نقصتم شق ذلك عليكم
. لعفو، وهذا يدل على أنه كان فيهم يف ترك بعض ما أمر بهأي فعاد عليكم با} فَتَاَب َعلَْيكُْم{: قوله تعاىل -الثالثة
وأصل التوبة الرجوع كما تقدم؛ فاملعىن رجع لكم من تثقيل إىل . أي فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزمت: وقيل

: وقيل. وإمنا أمروا حبفظ األوقات على طريق التحري، فخفف عنهم ذلك التحري. ختفيف، ومن عسر إىل يسر
: ابن العريب. } َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء فَقَدََّرُه َتقِْديراً{: خيلقهما مقدرين؛ كقوله تعاىل} َواللَُّه يُقَدِّرُ اللَّْيلَ َوالنََّهاَر{معىن 

  .تقدير اخللقة ال يتعلق به حكم، وإمنا يربط اهللا به ما يشاء من وظائف، التكليف
أحدمها أن املراد نفس القراءة؛ أي فاقرؤوا فيما : فيه قوالن} ِمَن الْقُْرآِن فَاقَْرأُوا َما َتَيسََّر{: قوله تعاىل -الرابعة

وقال . من قرأ مائة آية يف ليلة مل حياجه القرآن: احلسن. مائة آية: قال السدي. تصلونه بالليل ما خف عليكم
  .مخسون آية: وقال سعيد. من قرأ يف ليلة مائة آية كتب من القانتني: كعب
من قام بعشر آيات مل يكتب من الغافلني، ومن قام مبائة آية كتب من : "ب أصح؛ لقول عليه السالمقول كع: قلت

  خرجه أبو داود" القانتني، ومن قام بألف آية كتب من املقنطرين

 فَاقَْرأُوا{: القول الثاين. وقد ذكرناه يف مقدمة الكتاب واحلمد هللا. الطيالسي يف مسنده من حديث عبداهللا بن عمرو
. أي صالة الفجر} َوقُْرآنَ الْفَجْرِ{: أي فصلوا ما تيسر عليكم، والصالة تسمى قرآنا؛ كقوله تعاىل} َما َتَيسََّر ِمنُْه
  .وهو األصح؛ ألنه عن الصالة أخرب، وإليها يرجع القول: ابن العريب



الشيء ببعض ما هو من  األول أصح محال للخطاب على ظاهر اللفظ، والقول الثاين جماز؛ فإنه من تسمية: قلت
  .أعماله
نسخ قيام الليل ونصفه، والنقصان من النصف } فَاقَْرأُوا َما َتَيسََّر ِمْنُه{: قوله تعاىل: قال بعض العلماء -اخلامسة

أزيل به  معنيني أحدمها أن يكون فرضا ثانيا؛ ألنه} فَاقَْرأُوا َما َتَيسََّر ِمنُْه{: مث احتمل قول اهللا عز وجل. والزيادة عليه
َوِمَن اللَّْيلِ فَتََهجَّدْ {: واآلخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغريه كما أزيل به غريه؛ وذلك لقوله تعاىل. فرض غريه

أي يتهجد } لََك َوِمَن اللَّْيلِ فََتَهجَّْد بِِه َناِفلَةً{: فاحتمل قوله تعاىل} بِِه َناِفلَةً لََك َعَسى أَنْ َيْبعَثََك َربَُّك َمقَاماً َمْحُموداً
فكان الواجب طلب االستدالل بالسنة على أحد املعنيني، فوجدنا : قال الشافعي. بغري الذي فرض عليه مما تيسر منه

  .سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تدل على أن ال واجب من الصالة إال اخلمس
 حق األمة، وبقيت الفريضة يف حق النيب واملشهور أن نسخ قيام الليل كان يف: قال القشريي أبو نصر -السادسة

} فََما اسَْتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ{: نسخ التقدير مبقدار، وبقي أصل الوجوب؛ كقوله تعاىل: وقيل. صلى اهللا عليه وسلم
فاهلدي ال بد منه، كذلك مل يكن بده من صالة الليل، ولكن فوض قدره إىل اختيار املصلي، وعلى هذا فقد قال 

نسخ بالكلية، فال جتب صالة الليل أصال؛ وهو : وقال قوم. قيام الليل بالقليل باق؛ وهو مذهب احلسن فرض: قوم
ولعل الفريضة اليت بقيت يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم هي هذا، وهو قيامه، ومقداره مفوض . مذهب الشافعي

  وإذا ثبت أن القيام ليس فرضا. إىل خريته

وصار قوم إىل أن النسخ . معناه أقرؤوا إن تيسر عليكم ذلك، وصلوا إن شئتم} ا َما َتَيسََّر ِمنُْهفَاقَْرأُو{: فقوله تعاىل
} َناِفلَةً لََك{: وقوله. بالكلية تقرر يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم أيضا، فما كانت صالة الليل واجبة عليه

قيام الليل مث نسخ، فهذا النسخ الثاين وقع  نسخ املقدار وبقي أصل وجوب: ومن قال. حممول على حقيقة النفل
فَسُْبَحانَ اللَِّه ِحَني ُتْمُسونَ َوِحنيَ {: ، وقوله} أَِقمِ الصَّالةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ{: ببيان مواقيت الصالة؛ كقوله تعاىل

َوِمَن اللَّْيلِ {: تعاىلوقع النسخ بقوله : وقيل. ، ما يف اخلرب من أن الزيادة على الصلوات اخلمس تطوع} ُتصْبُِحونَ
واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ولألمة، كما أن فرضية الصالة وإن خوطب هبا النيب } فََتَهجَّْد بِِه َناِفلَةً لََك

اهللا إن فريضة : وقد قيل. كانت عامة له ولغريه} قُمِ اللَّْيلَ. َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ{: صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل
َعِلَم أَنْ سََيكُونُ ِمْنكُْم َمْرَضى َوآَخُرونَ َيضْرُِبونَ ِفي {: امتدت إىل ما بعد اهلجرة، ونسخت باملدينة؛ لقوله تعاىل

املواقيت ، وإمنا فرض القتال باملدينة؛ فعلى هذا بيان } الْأَْرضِ َيْبَتُغونَ ِمْن فَْضلِ اللَِّه َوآَخُرونَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه
ملا قدم رسول اهللا : وقال ابن عباس. } َوِمَن اللَّْيلِ فَتََهجَّدْ بِِه َناِفلَةً لََك{: جرى مبكة، فقيام الليل نسخ بقوله تعاىل
  .وجوب صالة الليل} إِنَّ رَبََّك َيْعلَمُ أَنََّك َتقُوُم{: صلى اهللا عليه وسلم نسخ قول اهللا تعاىل

اآلية؛ بني سبحانه علة ختفيف قيام الليل، فإن اخللق منهم } َم أَنْ َسَيكُونُ مِْنكُْم مَْرَضىَعِل{: قوله تعاىل -السابعة
املريض، ويشق عليهم قيام الليل، ويشق عليهم أن تفوهتم الصالة، واملسافر يف التجارات قد ال يطيق قيام الليل، 

  .خمففة من الثقيلة؛ أي علم أنه سيكون" كونأن سي"يف " أن"و. واجملاهد كذلك، فخفف اهللا عن الكل ألجل هؤالء
سوى اهللا تعاىل يف هذه اآلية بني درجة اجملاهدين واملكتسبني املال احلالل للنفقة على نفسه وعياله،  -الثامنة

وروى . واإلحسان واإلفضال، فكان هذا دليال على أن كسب املال مبنزلة اجلهاد؛ ألنه مجعه مع اجلهاد يف سبيل اهللا
ما من جالب جيلب طعاما من بلد إىل بلد فيبيعه : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: م عن علقمة قالإبراهي

  بسعر يومه إال كانت



َوآَخرُونَ َيْضرُِبونَ ِفي الْأَْرضِ َيْبَتُغونَ ِمْن {: مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" منزلته عند اهللا منزلة الشهداء
أميا رجل جلب شيئا إىل مدينة من مدائن املسلمني : وقال ابن مسعود} ُرونَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّهفَْضلِ اللَِّه َوآَخ

وقال . اآلية} َوآَخُرونَ َيْضرُِبونَ ِفي الْأَْرضِ{وقرأ . صابرا حمتسبا، فباعه بسعر يومه كان له عند اهللا منزلة الشهداء
املوت يف سبيل اهللا أحب إيل من املوت بني شعبيت رحلي، ابتغى من فضل اهللا  ما خلق اهللا موتة أموهتا بعد: ابن عمر

وعن بعض السلف أنه كان . الساعي على األرملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل اهللا: وقال طاوس. ضاربا يف األرض
ره إىل غد، فوافق بع الطعام يوم تدخل البصرة، وال تؤخ: بواسط، فجهز سفينة حنطة إىل البصرة، وكتب إىل وكيله

إن أخرته مجعة رحبت فيه أضعافه، فأخره مجعة فربح فيه أمثاله، فكتب إىل : سعة يف السعر؛ فقال التجار للوكيل
إنا كنا قنعنا بربح يسري مع سالمة ديننا، وقد جنيت علينا جناية، ! يا هذا: صاحبه بذلك، فكتب إليه صاحب الطعام

. صدق به على فقراء البصرة، وليتين أجنو من االحتكار كفافا ال علي وال يلفإذا أتاك كتايب هذا فخذ املال وت
هو على طعام : ويروى أن غالما من أهل مكة كان مالزما للمسجد، فافتقده ابن عمر، فمشى إىل بيته، فقالت أمه

حب الطعام حيب احملل، إن صا! ما لك وللطعام؟ فهال إبال، فهال بقرا، فهال غنما! يا بين: له يبيعه؛ فلقيه فقال له
  .وصاحب املاشية حيب الغيث

أي صلوا ما أمكن؛ فأوجب اهللا من صالة الليل ما تيسر، مث نسخ ذلك } فَاقَْرأُوا َما تََيسََّر ِمنُْه{: قوله تعاىل -التاسعة
من هذه  إن فرض قيام الليل سن يف ركعتني: قال ابن العريب وقد قال قوم. بإجياب الصلوات اخلمس على ما تقدم

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثالث "اآلية؛ قال البخاري وغريه، وعقد بابا ذكر فيه حديث 
فإن استيقظ فذكر اهللا أحنلت عقدة، فإن توضأ احنلت . عليك ليل طويل فارقد: عقد، يضرب على كل عقدة مكاهنا

  فس، وإال أصبح خبيثعقدة، فإن صلى أحنلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب الن
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

أما الذي يثلغ رأسه : "وذكر حديث مسرة بن جندب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الرؤيا قال" النفس كسالن
ذكر عند النيب : وحديث عبداهللا بن مسعود قال" . الصالة املكتوبةباحلجر فإنه يأخذ القرآن فريفضه، وينام عن 

فهذه أحاديث : فقال ابن العريب" ذلك رجل بال الشيطان يف أذنيه: "صلى اهللا عليه وسلم رجل ينام الليل كله فقال
عينه لقيام مقتضية محل مطلق الصالة على املكتوبة؛ فيحمل املطلق على املقيد الحتماله له، وتسقط الدعوى ممن 

يا عبداهللا : "وقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال عبداهللا بن عمرو: ويف الصحيح واللفظ للبخاري. الليل
ولو كان فرضا ما أقره النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه، وال " ال تكن مثل فالن، كان يقوم الليل فترك قيام الليل

كان الرجل يف حياة النيب : ه غاية الذم، ويف الصحيح عن عبداهللا بن عمر قالأخرب مبثل هذا اخلرب عنه، بل كان يذم
صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكنت غالما شابا عزبا، وكنت أنام يف 

يب إىل النار، فإذا هي املسجد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرأيت يف النوم كأن ملكني أخذاين فذهبا 
ولقينا ملك : قال. أعوذ باهللا من النار: مطوية كطي البئر، وإذا هلا قرنان، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول

نعم : "فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال. مل ترع: آخر، فقال يل
فكان بعد ال ينام من الليل إال قليال؛ فلو كان ترك القيام معصية ملا قال له " لليلالرجل عبداهللا لو كان يصلي من ا

  .واهللا أعلم. مل ترع: امللك
} اقَْرأُوا َما َتَيسََّر ِمنُْه{، } فَاقَْرأُوا َما َتَيسََّر ِمَن الْقُْرآِن{: إذا ثبت أن قيام الليل ليس بفرض، وأن قوله -العاشرة

لقراءة يف الصالة فاختلف العلماء يف قدر ما يلزمه أن يقرأ به يف الصالة؛ فقال مالك حممول على ظاهره من ا
فاحتة الكتاب ال جيزئ العدول عنها، وال االقتصار على بعضها، وقدره أبو حنيفة بآية واحدة، من أي : والشافعي

  وعنه ثالث. القرآن كانت

والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي، . اين ابن العريبذكر القول األول املاوردي والث. آيات؛ ألهنا أقل سورة
إن املراد به قراءة القرآن يف غري الصالة؛ قال : وقيل. أول الكتاب واحلمد هللا" الفاحتة"على ما بيناه يف سورة 

وهذا قول . فعلى هذا يكون مطلق هذا األمر حمموال على الوجوب، أو على االستحباب دون الوجوب: املاوردي
الثاين أنه حممول على الوجوب؛ ليقف بقراءته على . ثرين؛ ألنه لو وجب عليه أن يقرأ لوجب عليه أن حيفظهاألك

إعجازه، وما فيه من دالئل التوحيد وبعث الرسل، وال يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودالئل التوحيد منه أن 
: ما تضمنه هذا األمر من القراءة مخسة أقوالويف قدر . حيفظه؛ ألن حفظ القرآن من القرب املستحبة دون الواجبة

الثالث مائتا . الثاين ثلث القرآن؛ حكاه جويرب. أحدها مجيع القرآن؛ ألن اهللا تعاىل يسره على عباده؛ قاله الضحاك
  .اخلامس ثالث آيات كأقصر سورة؛ قاله أبو خالد الكناين. الرابع مائة آية؛ قال ابن عباس. آية؛ قال السدي

الواجبة يف } َوآتُوا الزَّكَاةَ{. يعين املفروضة وهي اخلمس لوقتها} َوأَِقيُموا الصَّالةَ{: قوله تعاىل -شرةاحلادي ع
: وقيل. صدقة الفطر ألن زكاة األموال وجبت بعد ذلك: وقال احلارث العكلي. أموالكم؛ قال عكرمة وقتادة

  .كل أفعال اخلري: وقيل. صدقة التطوع



  .هللا واإلخالص لهطاعة ا: وقال ابن عباس
القرض احلسن ما قصد به وجه اهللا تعاىل خالصا من املال } َوأَقْرُِضوا اللََّه قَْرضاً َحَسناً{: قوله تعاىل -الثانية عشر

وقال عمر بن . القرض احلسن النفقة على األهل: وقال زيد بن أسلم. بيانه" احلديد"وقد مضى يف سورة . الطيب
  .ل اهللاهو النفقة يف سبي: اخلطاب

وروي عن عمر بن اخلطاب أنه اختذ } َوَما تُقَدُِّموا لِأَْنفُِسكُْم ِمْن خَْيرٍ َتجُِدوُه عِْنَد اللَِّه{: قوله تعاىل -الثالثة عشرة
ما يدري هذا املسكني ما هذا؟ فقال : فقال بعضهم. فجاءه مسكني فأخذه ودفعه إليه -يعين مترا بلنب  -حيسا 
  يدريلكن رب املسكني : عمر

. أي مما تركتم وخلفتم، ومن الشح والتقصري} َوَما تُقَدُِّموا ِلأَنْفُِسكُْم ِمْن َخْيرٍ َتجِدُوُه ِعْنَد اللَِّه{: ما هو وكأنه تأول
" خريا وأعظم"ونصب . اجلنة؛ وحيتمل أن يكون أعظم أجرا؛ إلعطائه باحلسنة عشرا: قال أبو هريرة} َوأَْعظَمَ أَجْراً{

. فضل عند البصريني، وعماد يف قول الكوفيني، ال حمل له من اإلعراب": هو"و" لتجدوه"الثاين على املفعول 
لكم بعدها؛ } َرِحيٌم{ملا كان قبل التوبة } إِنَّ اللََّه غَفُوٌر{أي سلوه املغفرة لذنوبكم } وَاْسَتْغِفرُوا اللََّه{. متييز" أجرا"و

  .ختمت السورة. قاله سعيد بن جبري
  ثرسورة املد

  وهي ست ومخسون آية. مكية يف قول اجلميع 
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  .}َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{ -١
  .}قُْم فَأَْنِذْر{ -٢
  .}َورَبََّك فَكَبِّْر{ -٣
  }وثيابك فطهر{ -٤

  :فيه ست مسائل
قد تدثر بثيابه، أي تغشى هبا ونام، وأصله املتدثر فأدغمت التاء أي يا ذا الذي } َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{: قوله تعاىل -األوىل

  .على األصل} الُْمدَّثُِّر{وقرأ أيب . يف الدال لتجانسهما
ويف صحيح مسلم عن جابر بن عبداهللا وكان من أصحاب . معظم هذه السورة يف الوليد بن املغرية: وقال مقاتل

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حيدث عن فترة . لقا -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان حيدث 
فبينما أنا أمشي مسعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا امللك الذي جاءين حبراء : "قال يف حديثه -الوحي 

  " .جالسا على كرسي بني السماء واألرض

: زملوين، فدثروين، فأنزل اهللا تعاىل فجئثت منه فرقا، فرجعت فقلت زملوين: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 -قبل أن تفرض الصالة  -يف رواية " } َوالرُّْجَز فَاْهجُْر. َوِثيَاَبَك فَطَهِّْر. َوَربََّك فَكَبِّْر. قُْم فَأَْنِذْر. َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{

وحدثنا زهري : قال مسلم. حديث حسن صحيح: خرجه الترمذي أيضا وقال" . مث تتابع الوحي: "وهي األوثان قال
أي القرآن : سألت أبا سلمة: مسعت حيىي يقول: حدثنا األوزاعي قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: بن حرب، قال
َيا {: سألت جابر بن عبداهللا أي القرآن أنزل قبل؟ قال: فقال. }أقرأ{أو : فقلت" } َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{: أنزل قبل؟ قال



جاورت حبراء : "أحدثكم ما حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: فقال جابر" أقرأ"أو : فقلت} ُمدَّثُِّرأَيَُّها الْ
شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن مييين وعن مشايل 

يعين جربيل  -سي فإذا هو على العرش يف اهلواء فلم أرا أحدا، مث نوديت فنظرت فلم أر أحدا، مث نوديت فرفعت رأ
صلى اهللا عليه وسلم فأخذتين رجفة شديدة، فأتيت خدجية فقلت دثروين، فدثروين فصبوا علي ماء، فأنزل اهللا عز 

فأتيت خدجية فقلت : "ال فيهخرجه البخاري وق" } َوَربََّك فَكَبِّْر َوِثيَاَبَك فَطَهِّْر. قُْم فَأَْنِذْر. َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{: وجل
َوَربََّك فَكَبِّْر . قُْم فَأَْنِذْر. َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{: دثروين وصبوا علي ماء باردا، فدثروين وصبوا علي ماء باردا فنزلت

سرين إنه جرى على النيب صلى اهللا وقد قال بعض املف: ابن العريب} َوال َتْمُنْن َتْسَتكِْثُر. َوِثَياَبَك فَطَهِّْر وَالرُّْجَز فَاْهجُْر
وهذا } َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{: أمر، فرجع إىل منزله مغموما، فقلق واضطجع، فنزلت) بن ربيعة(عليه وسلم من عقبة 

وقيل بلغه قول كفار مكة أنت ساحر، فوجد من ذلك غما وحم، فتدثر بثيابه، : وقال القشريي أبو نصر. باطل
  .أي ال تفكر يف قوهلم، وبلغهم الرسالة} قُْم فَأَْنِذْر{: فقال اهللا تعاىل

اجتمع أبو هلب وأبو سفيان والوليد بن املغرية والنضر بن احلرث وأمية بن خلف والعاص بن وائل ومطعم بن : وقيل
ه؛ قد اجتمعت وفود العرب يف أيام احلج، وهم يتساءلون عن أمر حممد، وقد اختلفتم يف اإلخبار عن: عدي وقالوا

  فمن قائل يقول جمنون،

وآخر يقول كاهن، وآخر يقول شاعر، وتعلم العرب أن هذا كله ال جيتمع يف رجل واحد، فسموا حممدا باسم 
مسعت كالم ابن األبرص، : شاعر؛ فقال الوليد: واحد جيتمعون عليه، وتسميه العرب به، فقام منهم رجل فقال

الكاهن يصدق ويكذب وما : فقال. كاهن: م واحد منهما؛ فقالواوأمية بن أيب الصلت، وما يشبه كالم حممد كال
وانصرف الوليد إىل . اجملنون خينق الناس وما خنق حممد قط: جمنون؛ فقال الوليد: كذب حممد قط؛ فقام آخر فقال

ك شيئا هذه قريش جتمع ل! مالك يا أبا عبد مشس: صبأ الوليد بن املغرية؛ فدخل عليه أبو جهل وقال: بيته، فقالوا
ما : ما يل إىل ذلك حاجة، ولكين فكرت يف حممد، فقلت: فقال الوليد. يعطونكه، زعموا أنك قد احتجت وصبأت

شاع . إنه ساحر: يفرق بني األب وابنه، وبني األخ وأخيه، وبني املرأة وزوجها، فقلت: يكون من الساحر؟ فقيل
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بيته حمزونا فتدثر  ورجع رسول. إن حممدا ساحر: هذا يف الناس وصاحوا يقولون

: ابن العريب. أي املدثر بالنبوة وأثقاهلا} َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{معىن : وقال عكرمة. } َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{: بقطيفة، ونزلت
  .عد أن كانت ثاين ما نزلوعلى أهنا أول القرآن مل يكن متكن منها ب. وهذا جماز بعيد؛ ألنه مل يكن تنبأ بعد

مالطفة يف اخلطاب من الكرمي إىل احلبيب إذ ناداه حباله، وعرب عنه بصفته، : } َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{: قوله تعاىل -الثانية
ومثله قول النيب صلى اهللا ". املزمل"ومل يقل يا حممد ويا فالن، ليستشعر اللني واملالطفة من ربه كما تقدم يف سورة 

وكان خرج مغاضبا لفاطمة رضي اهللا عنها فسقط رداؤه وأصابه " قم أبا تراب: "ليه وسلم لعلي إذ نام يف املسجدع
  .وقد تقدم" قم يا نومان: "ومثله قوله عليه الصالة والسالم حلذيفة ليلة اخلندق. ترابه؛ خرجه مسلم

اإلنذار هنا إعالمهم بنبوته؛ ألنه : وقيل. يسلمواأي خوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن مل } قُْم فَأَْنِذْر{ -الثالثة
  .قم فصل وأمر بالصالة: وقال الفراء. هو دعاؤهم إىل التوحيد؛ ألنه املقصود هبا: وقيل. مقدمة الرسالة

. أي سيدك ومالكك ومصلح أمرك فعظم، وصفه بأنه أكرب من أن يكون له صاحبة أو ولد} َوَربََّك فَكَبِّْر{ -الرابعة
  مب تفتتح الصالة؟: ث أهنم قالواويف حدي



وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبري الصالة، : قال ابن العريب. أي وصفه بأنه أكرب} َوَربََّك فَكَبِّْر{: فنزلت
فإنه مراد به التكبري والتقديس والتنزيه، خللع األنداد واألصنام دونه، وال تتخذ وليا غريه، وال تعبد سواه، وال ترى 

اعل هبل؛ فقال النيب صلى اهللا عليه : وقد روي أن أبا سفيان قال يوم أحد. ه فعال إال له، وال نعمة إال منهلغري
وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع يف تكبري العبادات كلها أذانا وصالة وذكرا " قولوا اهللا أعلى وأجل: "وسلم
حترميها : "م الوارد على اإلطالق يف موارد؛ منها قولهومحل عليه لفظ النيب صلى اهللا عليه وسل" اهللا أكرب: "بقوله

والشرع يقتضي بعرفه ما يقتضي بعمومه، ومن موارده أوقات اإلهالل بالذبائح هللا " التكبري، وحتليلها التسليم
  .ختليصا له من الشرك، وإعالنا بامسه يف النسك، وإفرادا ملا شرع منه ألمره بالسفك

هو املتعبد به يف الصالة، املنقول عن النيب صلى اهللا " اهللا أكرب"أن هذا اللفظ " البقرة"قد تقدم يف أول سورة : قلت
اهللا : "قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال} َورَبََّك فَكَبِّْر{: أنه ملا نزل قوله تعاىل: ويف التفسري. عليه وسلم

  .شرييفكربت خدجية، وعلمت أنه الوحي من اهللا تعاىل؛ ذكره الق"أكرب
أي قم فأنذر } فَأَْنِذْر{دخلت على معىن جواب اجلزاء كما دخلت يف } َورَبََّك فَكَبِّْر{: الفاء يف قوله تعاىل -اخلامسة

  .هو كقولك زيدا فاضرب؛ أي زيدا اضرب، فالفاء زائدة: وقال ابن جين. وقم فكرب ربك؛ قاله الزجاج
: الثالث. القلب: الثاين. أن املراد بالثياب العمل: أحدمها: فيه مثانية أقوال} َوِثيَاَبَك فَطَهِّْر{: قوله تعاىل -السادسة
. الثياب امللبوسات على الظاهر: الثامن. الدين: السابع. اخللق: السادس. األهل: اخلامس. اجلسم: الرابع. النفس

  فمن ذهب إىل القول األول

يقول وعملك فأصلح؛ : منصور عن أيب رزين قال وروى. تأويل اآلية وعملك فأصلح؛ قال جماهد وابن زيد: قال
وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا إن فالنا خبيث الثياب، وإذا كان حسن العمل قالوا إن فالنا طاهر : قال

  :ومنه قول الشاعر. الثياب؛ وحنوه عن السدي
  أو ذم حجا يف ثياب دسم... ال هم إن عامر بن جهم 

يعين عمله الصاحل " حيشر املرء يف ثوبيه اللذين مات عليهما: " عليه وسلم أنه قالومنه ما روي عن النيب صلى اهللا
إن تأويل اآلية وقلبك فطهر؛ قاله ابن عباس وسعيد بن : ومن ذهب إىل القول الثاين قال. والطاحل؛ ذكره املاوردي

  :جبري؛ دليله قول امرئ القيس
  فُسلِّي ثيايب من ثيابك تنسل

معناه وقلبك فطهر من اإلمث واملعاصي؛ قاله : أحدمها: وهلم يف تأويل اآلية وجهان: ال املاورديق. أي قليب من قلبك
وهذا مروي عن ابن عباس، . وقلبك فطهر من الغدر؛ أي ال تغدر فتكون دنس الثياب: الثاين. ابن عباس وقتادة

  :واستشهد بقول غيالن بن سلمة الثقفي
  ت وال من غدرة أتقنعلبس... فإين حبمد اهللا ال ثوب فاجر 

والعرب تكين عن النفس بالثياب؛ . تأويل اآلية ونفسك فطهر؛ أي من الذنوب: ومن ذهب إىل القول الثالث قال
  :ومنه قول عنترة. قاله ابن عباس

  ليس الكرمي على القنا مبحرم... فشككت بالرمح الطويل ثيابه 
  :وقال امرؤ القيس

  فسلي ثيايب من ثيابك تنسل



  :وقال
  وأوجههم بيض املسافر غران... اب بين عوف طهارى نقية ثي

ومما . تأويل اآلية وجسمك فطهر؛ أي عن املعاصي الظاهرة: ومن ذهب إىل القول الرابع قال. أي أنفس بين عوف
  :جاء عن العرب يف الكناية عن اجلسم بالثياب قول ليلى، وذكرت إبال

  النعام املنفراهلا شبها إال ... رموها بأثياب خفاف فال ترى 
تأويل اآلية وأهلك فطهرهم من اخلطايا بالوعظ : ومن ذهب إىل القول اخلامس قال. أي ركبوها فرموها بأنفسهم

: املاوردي} ُهنَّ ِلبَاٌس لَكُْم وَأَْنُتمْ ِلبَاٌس لَهُنَّ{: والتأديب؛ والعرب تسمي األهل ثوبا ولباسا وإزارا؛ قال اهللا تعاىل
االستمتاع هبن يف : الثاين. معناه ونساءك فطهر، باختيار املؤمنات العفائف: أحدمها: ة وجهانوهلم يف تأويل اآلي

تأويل اآلية وخلقك : ومن ذهب إىل القول السادس قال. حكاه ابن حبر. القبل دون الدبر، يف الطهر ال يف احليض
  :وقال الشاعر. به على نفسهفحسن قاله احلسن والقرظي؛ ألن خلق اإلنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثيا

  وحيىي طاهر األثواب حر... وحيىي ال يالم بسوء خلق 
ويف الصحيحني عنه عليه السالم . تأويل اآلية ودينك فطهر: ومن ذهب إىل القول السابع قال. أي حسن األخالق

اخلطاب وعليه إزار ورأيت الناس وعليهم ثياب، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر بن : "قال
ما يعجبين أن أقرأ : وروى ابن وهب عن مالك أنه قال". الدين: "يا رسول اهللا فما أولت ذلك؟ قال: قالوا" . جيره

يريد مالك أنه كىن عن الثياب } َوثَِياَبَك فَطَهِّْر{: القرآن إال يف الصالة واملساجد ال يف الطريق، قال اهللا تعاىل
   بن نافع عن أيب بكر بن عبدالعزيز بن عبداهللاوقد روى عبداهللا. بالدين

أي ال تلبسها على غدرة؛ ومنه قول أيب } َوِثَياَبَك فَطَهِّْر{: ابن عمر بن اخلطاب عن مالك بن أنس يف قوله تعاىل
  :كبشة

  وأوجههم بيض املسافر غران... ثياب بين عوف طهارى نقية 
ين بغرة وجوههم تنزيههم عن احملرمات، أو مجاهلم يف اخللقة أو سالمتهم من الدناءات، ويع: يعين بطهارة ثياهبم

. ال تلبس ثيابك على كذب وال جور وال غدر وال إمث؛ قاله عكرمة: وقال سفيان بن عيينة. كليهما؛ قال ابن العريب
  :ومنه قول الشاعر

  أو ذم جحايف ثياب دسم
  :وقال النابغة. أي قد دنسها باملعاصي
  ُيَحيون بالرحيان يوم السباسب... اهتم رقاق النعال طيب حجز

معناه وثيابك : أحدمها: إن املراد هبا الثياب امللبوسات، فلهم يف تأويله أربعة أوجه: ومن ذهب إىل القول الثامن قال
  :فأنق؛ ومنه قول امرئ القيس
  ثياب بين عوف طهارى نقية

ة، فإذا اجنرت على األرض مل يؤمن أن يصيبها ما وثيابك فشمر وقصر، فإن تقصري الثياب أبعد من النجاس: الثاين
من النجاسة باملاء؛ قال حممد بن سريين وابن زيد } َوثَِياَبَك فَطَهِّْر{: الثالث. ينجسها، قال الزجاج وطاوس

ال تكن ثيابك : وعن ابن عباس. ال تلبس ثيابك إال من كسب حالل لتكون مطهرة من احلرام: الرابع. والفقهاء
ليس مبمتنع أن حتمل اآلية على عموم املراد : ابن العريب وذكر بعض ما ذكرناه. من مكسب غري طاهر اليت تلبس

تقصري األذيال؛ ألهنا إذا : أحدمها: فيها باحلقيقة واجملاز، وإذا محلناها على الثياب املعلومة الطاهرة فهي تتناول معنيني



ارفع إزارك : لغالم من األنصار وقد رأى ذيله مسترخيا أرسلت تدنست، وهلذا قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  .فإنه أتقى وأنقى وأبقى

إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه، ال جناح عليه فيما بينه وبني الكعبني، ما كان : "وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
زار الكعب وتوعد ما حتته بالنار، فقد جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم الغاية يف لباس اإل" أسفل من ذلك ففي النار

فما بال رجال يرسلون أذياهلم، ويطيلون ثياهبم، مث يتكلفون رفعها بأيديهم، وهذه حالة الكرب، وقائدة العجب، 
قال النيب . مبن مل جيعل اهللا معه غريه وال أحلق به سواه) وأشد ما يف األمر أهنم يعصون وينجسون ويلحقون أنفسهم(

من جر إزاره خيالء مل ينظر اهللا إليه : "ولفظ الصحيح" ال ينظر اهللا إىل من جر ثوبه خيالء: "سلمصلى اهللا عليه و
إن أحد شقي إزاري يسترخي إال أن أتعاهد ذلك منه؟ قال رسول اهللا ! يا رسول اهللا: قال أبو بكر" . يوم القيامة

 عليه وسلم بالنهي، واستثىن الصديق، فعم رسول اهللا صلى اهللا" لست ممن يصنعه خيالء: "صلى اهللا عليه وسلم
  .فأراد األدنياء إحلاق أنفسهم بالرفعاء، وليس ذلك هلم

وبه استدل بعض العلماء على وجوب : املهدوي. غسلها من النجاسة وهو ظاهر منها، صحيح فيها: واملعىن الثاين
ا الشافعي على وجوب طهارة واحتج هب. ال تصل إال يف ثوب طاهر: طهارة الثوب؛ قال ابن سريين وابن زيد

وليست عند مالك وأهل املدينة بفرض، وكذلك طهارة البدن، ويدل على ذلك اإلمجاع على جواز الصالة . الثوب
  .مستوىف" التوبة"وقد مضى هذا القول يف سورة . باالستجمار من غري غسل

  }َوالرُّْجَز فَاْهجُْر{ -٥
. } فَاجَْتنُِبوا الرِّْجَس ِمَن الْأَوْثَاِن{: يعين األوثان؛ دليله قوله تعاىل: جماهد وعكرمةقال } َوالرُّْجَز فَاْهجُْر{: قوله تعاىل

وكذا روى مغرية عن إبراهيم النخعي . واملأمث فاهجر؛ أي فاترك: وعن ابن عباس أيضا. قاله ابن عباس وابن زيد
الرجز العذاب، على تقدير : وقيل. د البيتإساف ونائلة، صنمان كانا عن: الرجز: وقال قتادة. الرجز اإلمث: قال

  حذف

لَِئنْ {: وأصل الرجز العذاب، قال اهللا تعاىل. وعمل الرجز فاهجر، أو العمل املؤدي إىل العذاب: املضاف؛ املعىن
فسميت األوثان رجزا؛ ألهنا . } فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم رِْجزاً ِمَن السََّماِء{: وقال تعاىل. } كََشفَْت َعنَّا الرِّْجزَ لَُنْؤِمَننَّ لََك

وقرأ احلسن وعكرمة وجماهد وابن حميصن وحفص عن . بكسر الراء" الرِّجَز"وقراءة العامة . تؤدي إىل العذاب
: الرُّجز بالضم: وقال أبو العالية والربيع والكسائي. بضم الراء ومها لغتان مثل الذكر والذكر" والرُّجَز"عاصم 

: وقال السدي. العذاب: الوثن، وبالكسر: بالضم: وقال الكسائي أيضا. سة واملعصيةالنجا: الصنم، وبالكسر
  .الوعيد: الرجز ينصب الراء

  }َوال َتْمُنْن َتْسَتكِْثُر{ -٦
  :فيه ثالث مسائل

ثقال ال متنن على ربك مبا تتحمله من أ: فيه أحد عشر تأويال؛ األول} َوال َتْمُنْن َتسَْتكْثُِر{: قوله تعاىل -األوىل
ال تعط عطية تلتمس هبا أفضل منها؛ قاله ابن عباس وعكرمة : الثاين. النبوة، كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغري

هذا حرمه اهللا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه مأمور بأشرف اآلداب وأجل : قال الضحاك. وقتادة
هد أيضا ال تضعف أن تستكثر من اخلري؛ من قولك حبل منني عن جما: الثالث. األخالق، وأباحه ألمته؛ وقال جماهد

ال تعظم : عن جماهد أيضا والربيع: الرابع". وال متنن تستكثر من اخلري"إذا كان ضعيفا؛ ودليله قراءة ابن مسعود 



فسك، ال تستكثر عملك فتراه من ن: قال ابن كيسان. عملك يف عينك أن تستكثر من اخلري، فإنه مما أنعم اهللا عليك
ال متنن على اهللا بعملك : قال احلسن: اخلامس. إمنا عملك منة من اهللا عليك؛ إذ جعل اهللا لك سبيال إىل عبادته

ال تعط : قال القرظي: السابع. ال متنن بالنبوة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثر به: السادس. فتستكثره
  إذا: قال زيد بن أسلم: الثامن. مالك مصانعة

ال تعمل طاعة وتطلب ثواهبا، ولكن : العاشر. ال تقل دعوت فلم يستجب يل: التاسع. أعطيت عطية فأعطها لربك
  .ال تفعل اخلري لترائي به الناس: احلادي عشر. اصرب حىت يكون اهللا هو الذي يثيبك عليها

: مما أعطيت من املال؛ يقال ال تعط لتأخذ أكثر: هذه األقوال وإن كانت مرادة فأظهرها قول ابن عباس: الثانية
ويقال للعطية املنة؛ فكأنه أمر بأن تكون عطاياه هللا، ال الرتقاب ثواب من اخللق عليها؛ . مننت فالنا كذا أي أعطيته

" . ما يل مما أفاء اهللا عليكم إال اخلمس واخلمس مردود عليكم: "ألنه عليه السالم ما كان جيمع الدنيا، وهلذا قال
من نفقة عياله مصروفا إىل مصاحل املسلمني؛ وهلذا مل يورث؛ ألنه كان ال ميلك لنفسه االدخار وكان ما يفضل 

واالقتناء، وقد عصمه اهللا تعاىل عن الرغبة يف شيء من الدنيا؛ ولذلك حرمت عليه الصدقة وأبيحت له اهلدية، فكان 
وكان يقبلها سنة : ابن العريب" راع لقبلتلو دعيت إىل كراع ألجبت ولو أهدي إيل ذ: "وقال. يقبلها ويثيب عليها

وال يستكثرها شرعة، وإذا كان ال يعطي عطية يستكثر هبا فاألغنياء أوىل باالجتناب؛ ألهنا باب من أبواب املذلة، 
إن معناها ال تعطي عطية تنتظر ثواهبا، فإن االنتظار تعلق باألطماع، وذلك يف حيزه حبكم : وكذلك قول من قال

َوال َتُمدَّنَ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعَنا بِهِ أَزَْواجاً مِْنُهْم زَْهَرةَ الْحََياِة الدُّْنَيا ِلنَفِْتنَُهْم ِفيِه {: قد قال اهللا تعاىل لهاالمتناع، و
ا من وأم. وذلك جائز لسائر اخللق؛ ألنه من متاع الدنيا، وطلب الكسب والتكاثر هبا. } َورِْزُق َربَِّك خَْيٌر َوأَبْقَى

قال أراد به العمل أي ال متنن بعملك على اهللا فتستكثره فهو صحيح؛ فإن ابن آدم لو أطاع اهللا عمره من غري فتور 
  .ملا بلغ لنعم اهللا بعض الشكر

وقرأ أبو السمال العدوي وأشهب العقيلي واحلسن . قراءة العامة بإظهار التضعيف} َوال َتْمُنْن{: قوله تعاىل -الثالثة
  قراءة العامة: } َتسَْتكْثُِر{. مدغمة مفتوحة" نوال مت"

جاء زيد يركض أي راكضا؛ أي ال تعط شيئا مقدرا أن تأخذ بدله ما هو أكثر : بالرفع وهو يف معىن احلال، تقول
كأنه " متنن"وجيوز أن يكون بدال من . وقرأ احلسن باجلزم على جواب النهي وهو رديء؛ ألنه ليس جبواب. منه
وحيتمل أن يكون سكن ختفيفا . ألن املن ليس باالستكثار فيبدل منه: وأنكره أبو حامت وقال. كثرال تست: قال

وال متنن : بالنصب، توهم الم كي، كأنه قال" تستكثَر"وقرأ األعمش وحيىي . أو أن يعترب حال الوقف. كعضد
  :كقوله" أن"هو بإضمار : وقيل. لتستكثر

  )أال أيهذا الزاجري أحضر الوغى(
وقد . رفع وكان املعىن واحدا" أن"فإذا حذف : قال الكسائي". وال متنن أن تستكثر"يده قراءة ابن مسعود ويؤ

ال ُتْبِطلُوا َصَدقَاِتكُمْ {: ، ويعضده قوله تعاىل:يكون املن مبعىن التعداد على املنعم عليه بالنعم، فريجع إىل القول الثاين
  .واهللا أعلم. يف هذه اآليةوقد يكون مرادا } بِالَْمنِّ َوالْأَذَى 

  }َولَِربَِّك فَاْصبِْر{ -٧
. على ما أوذيت: وقال جماهد. أي ولسيدك ومالكك فاصرب على أداء فرائضه وعبادته} َولَِربَِّك فَاْصبِْر{: قوله تعاىل

ضاء ألجل فاصرب حتت موارد الق: وقيل. محلت أمرا عظيما؛ حماربة العرب والعجم، فاصرب عليه هللا: وقال ابن زيد



  .اهللا تعاىل
على فراق األهل : وقيل. على أوامره ونواهيه: وقيل. فاصرب على البلوى؛ ألنه ميتحن أولياءه وأصفياءه: وقيل

  .واألوطان
  .}فَإِذَا نُِقَر ِفي النَّاقُورِ{ -٨
  .}فَذَِلَك َيْومَِئٍذ َيْوٌم َعِسٌري{ -٩
  .}َعلَى الْكَاِفرِيَن غَْيُر َيِسريٍ{ -١٠

فاعول من النقر، كأنه الذي من شأنه أن ينقر فيه : والناقور. إذا نفخ يف الصور} فَإِذَا ُنِقَر ِفي النَّاقُورِ{: تعاىلقوله 
  :الصوت؛ ومنه قول امرئ القيس: للتصويت، والنقر يف كالم العرب

  ويرفع طرفا غري خاف غضيض... أخفضه بالنقر ملا علوته 
هو كهيئة البوق، ويعين به النفخة : وقال جماهد وغريه. اه خمتص له بدعائهنقر باسم الرجل إذ دع: وهم يقولون

ويف " األنعام"و" النمل"وقد مضى الكالم يف هذا مستوىف يف . األوىل؛ ألهنا أول الشدة اهلائلة العامة: وقيل. الثانية
. خر ميتا} إِذَا ُنِقَر ِفي النَّاقُورِفَ{أمنا زرارة بن أوىف فلما بلغ : وعن أيب حبان قال. ، واحلمد هللا"التذكرة"كتاب 

أي على من كفر باهللا وبأنبيائه صلى اهللا } َعلَى الْكَافِرِيَن{أي فذلك اليوم يوم شديد } فَذَِلَك َيْومَِئٍذ َيْوٌم َعسٌِري{
ملؤمنني أي، غري سهل وال هني؛ وذلك أن عقدهم ال تنحل إال إىل عقدة أشد منها، خبالف ا} غَْيُر َيسِريٍ{عليهم 

نصب، على تقدير " يومئذ"و. املوحدين املذنبني فإهنا تنحل إىل ما هو أخف منها حىت يدخلوا اجلنة برمحة اهللا تعاىل
جيوز أن يكون رفعا إال أنه بين : وقيل. فذلك يف يومئذ: جر بتقدير حرف جر، جمازه: وقيل. فذلك يوم عسري يومئذ

  .على الفتح إلضافته إىل غري متمكن
  .}ذَْرنِي َوَمْن َخلَقُْت َوحِيداً{ -١١
  .}َوَجَعلُْت لَُه َماالً َمْمدُوداً{ -١٢
  .}َوَبنَِني ُشُهوداً{ -١٣
  .}َوَمهَّْدُت لَُه َتْمهِيداً{ -١٤
  .}ثُمَّ َيطَْمُع أَنْ أَزِيَد{ -١٥
  .}كَلَّا إِنَُّه كَانَ ِلآياتَنا َعنِيداً{ -١٦
  .}سَأُْرِهقُُه َصُعوداً{ -١٧

أي دعين والذي " ومن خلقت. "أي دعين؛ وهي كلمة وعيد وهتديد" ذرين"} ذَْرنِي َوَمْن َخلَقُْت َوحِيداً{: ىلقوله تعا
على هذا حال من ضمري املفعول احملذوف، أي خلقته وحده، ال مال له وال ولد، مث " وحيدا"خلقته وحيدا؛ فـ 

  .أعطيته بعد ذلك ما أعطيته

وإمنا خص بالذكر الختصاصه . غرية املخزومي، وإن كان الناس خلقوا مثل خلقهواملفسرون على أنه الوليد بن امل
أنا : كان الوليد يقول: قال ابن عباس. بكفر النعمة وإيذاء الرسول عليه السالم، وكان يسمى الوحيد يف قومه

ذَْرنِي {: اهللا تعاىل الوحيد بن الوحيد، ليس يل يف العرب نظري، وال أليب املغرية نظري، وكان يسمى الوحيد؛ فقال
يرجع إىل الرب } َوِحيداً{: إن قوله تعاىل: وقال قوم. ال أن اهللا تعاىل صدقه بأنه وحيد" وحيدا"بزعمه } َوَمْن َخلَقُْت

أين أنفردت خبلقه : والثاين. ذرين وحدي معه فأنا أجزيك يف االنتقام منه عن كل منتقم: أحدمها: تعاىل على معنيني



على هذا حال من ضمري الفاعل، وهو " فوحيدا"أحد، فأنا أهلكه وال أحتاج إىل ناصر يف إهالكه؛  ومل يشركين فيه
: واألول قول جماهد، أي خلقته وحيدا يف بطن أمه ال مال له وال ولد، فأنعمت عليه فكفر؛ فقوله" خلقت"التاء يف 

أراد بذلك ليدله على أنه يبعث وحيدا كما : وقيل. على هذا يرجع إىل الوليد، أي مل يكن له شيء فملكته" وحيدا"
عُُتلٍّ {: الوحيد الذي ال يعرف أبوه، وكان الوليد معروفا بأنه دعي، كما ذكرنا يف قوله تعاىل: وقيل. خلق وحيدا

  .وهو يف صفة الوليد أيضا} َبْعَد ذَِلَك َزنِيمٍ
ماال ممدودا، وهو ما كان للوليد بني مكة والطائف من  أي خولته وأعطيته} َوَجَعلُْت لَُه َماالً َمْمدُوداً{: قوله تعاىل

غلة ألف دينار، قال : وقال جماهد: اإلبل واحلجور والنعم واجلنان والعبيد واجلواري، كذا كان ابن عباس يقول
. أربعة آالف دينار: وقال سفيان الثوري وقتادة. ستة آالف دينار: وقال قتادة. سعيد بن جبري وابن عباس أيضا

: وقال عمر رضى اهللا عنه. كان له بستان ال ينقطع خريه شتاء وال صيفا: مقاتل. ألف ألف دينار: وري أيضاالث
واألظهر أنه إشارة إىل ما ال : القشريي. أرضا يزرع فيها: النعمان بن سامل. غلة شهر بشهر" وجعلت له ماال ممدودا"

  .ينقطع رزقه، بل يتواىل كالزرع والضرع والتجارة

اثنا : وقيل. كانوا عشرة: قال جماهد وقتادة. أي حضورا ال يغيبون عنه يف تصرف} َوَبنَِني ُشُهوداً{: عاىلقوله ت
كانوا : وقال سعيد بن جبري. سبعة ولدوا مبكة ومخسة ولدوا بالطائف: قال الضحاك. عشر؛ قال السدي والضحاك

فما زال : قال. خالد وهشام والوليد بن الوليد: ثةكانوا سبعة كلهم رجال، اسلم منهم ثال: مقاتل. ثالثة عشر ولدا
شهودا، أي إذا ذكر ذكروا معه؛ قاله ابن : وقيل. الوليد بعد نزول هذه اآلية يف نقصان من ماله وولده حىت هلك

واألول قول السدي، . شهودا، أي قد صاروا مثله يف شهود ما كان يشهده، والقيام مبا كان يباشره: وقيل. عباس
  .ين مكة ال يظعنون عنه يف جتارة وال يغيبونأي حاضر
. أي بسطت له يف العيش بسطا، حىت أقام ببلدته مطمئنا مترفها يرجع إىل رأيه} وََمهَّْدُت لَُه َتْمهِيداً{: قوله تعاىل

وسعت له ما  أي} َومَهَّْدتُ لَُه َتْمهِيداً{: وقال ابن عباس. التوطئة والتهيئة؛ ومنه مهد الصيب: والتمهيد عند العرب
أنه املال بعضه فوق بعض كما ميهد } وََمهَّْدُت لَُه َتْمهِيداً{وعن جماهد أيضا يف . بني اليمن والشام وقاله جماهد

  .الفراش
: وقال احلسن وغريه. أي مث إن الوليد يطمع بعد هذا كله أن أزيده يف املال والولد} ثُمَّ َيطَْمُع أَنْ أَزِيَد{: قوله تعاىل
إن كان حممد صادقا فما خلقت اجلنة إال يل؛ فقال اهللا تعاىل ردا : طمع أن أدخله اجلنة، وكان الوليد يقولأي مث ي

: يف قوله تعاىل" مث"و. أي لست أزيده، فلم يزل يرى النقصان يف ماله وولده حىت هلك} كَلَّا{: عليه وتكذيبا له
َوجََعلَ الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن كَفَرُوا {: ي كقوله تعاىلليست بثم اليت للنسق ولكنها تعجيب، وه} ثُمَّ َيطْمَُع{

وقيل يطمع أن أترك ذلك يف عقبه؛ . أعطيتك مث أنت جتفوين؛ كاملتعجب من ذلك: وذلك كما تقول} بِرَبِّهِْم يَْعِدلُونَ
: وقيل. ن ما رزق ال ينقطع مبوتهوكان يظن أ. إن حممدا مبتور؛ أي أبتر وينقطع ذكره مبوته: وذلك أنه كان يقول

قطع للرجاء عما كان يطمع فيه من الزيادة؛ فيكون متصال بالكالم " كال"و. أي مث يطمع أن أنصره على كفره
  .األول
  .أي معاندا للنيب صلى اهللا عليه وسلم" كان آلياتنا عنيدا"يعين الوليد " إنه"مبعىن حقا ويكون ابتداء " كال: "وقيل

وعند يعند بالكسر أي خالف ورد احلق وهو . عاند فهو عنيد مثل جالس فهو جليس؛ قال جماهد: يقالوما جاء به؛ 
البعري الذي حيور عن الطريق ويعدل عن القصد واجلمع عند مثل راكع وركع؛ : والعاند. يعرفه فهو عنيد وعاند



  :وأنشد أبو عبيدة قول احلارثي
  طيق العنداإين كبري ال أ... إذا ركبت فاجعالين وسطا 

  :معناه مباعدا؛ قال الشاعر" عنيدا: "وقال أبو صاحل
  نوى غربة إن الفراق عنود... أرانا على حال تفرق بيننا 

  .إنه اجملاهر بعدوانه: وقيل. جحودا: ابن عباس. معرضا: مقاتل. جاحدا: قتادة
عند الرجل إذا عتا : والعرب تقول. واملعىن كله متقارب. جمانبا للحق معاندا له معرضا عنه: وعن جماهد أيضا قال

ورجل عنود إذا كان حيل وحده ال خيالط . الذي ال خيالط اإلبل، إمنا هو يف ناحية: والعنود من اإلبل. وجاوز قدره
ومجع ". إبراهيم"كل هذا قياس واحد وقد مضى يف سورة . إذا مل يرقأ دمه: وعرق عاند. الناس والعنيد من التجرب

  .رغيف ورغفالعنيد عند، مثل 
أن حيمل اإلنسان : سأجلئه؛ واإلرهاق يف كالم العرب: وكان ابن عباس يقول. أي سأكلفه} سَأُْرِهقُُه{: قوله تعاىل
رواه أبو سعيد ) جبل من نار يتصعد فيه سبعني خريفا مث يهوي كذلك فيه أبدا: الصعود(} َصُعوداً{. على الشيء

: وروى عطية عن أيب سعيد قال. جه الترمذي وقال فيه حديث غريباخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، خر
فيبلغ أعالها يف أربعني سنة جيذب من : صخرة يف جهنم إذا وضعوا عليها أيديهم ذابت فإذا رفعوها عادت، قال

ا وقد مضى هذ. أمامه بسالسل ويضرب من خلفه مبقامع، حىت إذا بلغ أعالها رمى به إىل أسفلها، فذلك دأبه أبدا
  أنه صخرة ملساء: ويف التفسري" قل أوحي"املعىن يف سورة 

يكلف صعودها فإذا صار يف أعالها حدر يف جهنم، فيقوم يهوي ألف عام من قبل أن يبلغ قرار جهنم، حيترق يف 
ن املعىن سأكلفه مشقة من العذاب ال راحة له فيه وحنوه ع: وقال ابن عباس. كل يوم سبعني مرة مث يعاد خلقا جديدا

  .إنه تصاعد نفسه للنزع وإن مل يتعقبه موت، ليعذب من داخل جسده كما يعذب من خارجه: وقيل. احلسن وقتادة
  .}فَقُِتلَ كَْيَف قَدََّر{ -١٩. }إِنَُّه فَكََّر َوقَدََّر{ -١٨
  .}ثُمَّ َنظََر{ - ٢١. }ثُمَّ قُِتلَ كَْيَف قَدََّر{ -٢٠
  .}مَّ أَْدَبَر وَاسَْتكْبََرثُ{ - ٢٣} ثُمَّ عََبَس َوَبَسَر{ -٢٢
  }إِنْ َهذَا إِلَّا قَْولُ الَْبشَرِ{  -٢٥} فَقَالَ إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر يُْؤثَُر{ -٢٤

أي هيأ الكالم يف " قدر"يعين الوليد فكر يف شأن النيب صلى اهللا عليه وسلم والقرآن و} إِنَُّه فَكََّر َوقَدََّر{: قوله تعاىل
إىل } َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ. حم{: قدرت الشيء إذا هيأته، وذلك أنه ملا نزل: نفسه، والعرب تقول

واهللا لقد مسعت منه كالما ما هو من كالم اإلنس وال من كالم : مسعه الوليد يقرؤها فقال} إِلَْيِه الَْمصُِري{: قوله
وإن أعاله ملثمر، وإن أسفله ملغدق، وإنه ليعلو وال يعلى عليه، وما يقول اجلن، وإن له حلالوة، وإن عليه لطالوة، 

أنا : وكان يقال للوليد رحيانة قريش؛ فقال أبو جهل. صبا الوليد لتصبون قريش كلها: فقالت قريش. هذا بشر
عون لك نفقة ومايل ال أحزن وهذه قريش جيم: فقال له. مايل أراك حزينا: فمضى إليه حزينا؟ فقال له. أكفيكموه

يعينونك هبا على كرب سنك ويزعمون أنك زينت كالم حممد، وتدخل على ابن أيب كبشة وابن أيب قحافة لتنال من 
أنا أحتاج إىل كسر حممد وصاحبه، فأنتم تعرفون قدر مايل، والالت : فضل طعامهما؛ فغضب الوليد وتكرب، وقال

: ال واهللا، قال: ن حممدا جمنون، فهل رأيتموه قط خينق؟ قالواوالعزى ما يب حاجة إىل ذلك، وإمنا أنتم تزعمون أ
فتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه كذبا : قال. ال واهللا: وتزعمون أنه شاعر، فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا

  .ال واهللا: قط؟ قالوا



ال : فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا فتزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهن قط، ولقد رأينا للكهنة أسجاعا وختاجلا: قال
فما هو؟ ففكر : فقالت قريش للوليد. وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسمى الصادق األمني من كثرة صدقه. واهللا

أما رأيتموه يفرق بني الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فذلك قوله ! يف نفسه، مث نظر، مث عبس، فقال ما هو إال ساحر
وكان بعض . أي لعن" فقتل. "يف نفسه ماذا ميكنه أن يقول فيهما" وقدر" أمر حممد والقرآن أي يف" إنه فكر: "تعاىل

  :معناها فقهر وغلب، وكل مذلل مقتل؛ قال الشاعر: أهل التأويل يقول
  بسهميك يف أعشار قلب مقتل... وما ذرفت عيناك إال لتقدحي 

تعجيب؛ كما يقال للرجل تتعجب } كَْيَف{: قال ناس} كَْيَف قَدََّر{. عذب؛ وهو من باب الدعاء: وقال الزهري
. أي لعن لعنا بعد لعن} ثُمَّ قُِتلَ{. } اْنظُْر كَْيَف َضَربُوا لَكَ الْأَْمثَالَ{: كيف فعلت هذا؟ وذلك كقوله: من صنيعه

} ثُمَّ َنظََر{. أي على أي حال قدر} كَْيَف قَدََّر{فقتل بضرب من العقوبة، مث قتل بضرب آخر من العقوبة : وقيل
أي قطب بني عينيه يف وجوه املؤمنني؛ وذلك أنه ملا محل قريشا على ما } ثُمَّ عََبَس{. بأي شيء يرد احلق ويدفعه

محلهم عليه من القول يف حممد صلى اهللا عليه وسلم بأنه ساحر، مر على مجاعة من املسلمني، فدعوه إىل اإلسالم، 
والعبس خمففا مصدر عبس يعبس . النيب صلى اهللا عليه وسلم حني دعاه عبس وبسر على: قيل.. فعبس يف وجوههم

  :والعبس ما يتعلق بأذناب اإلبل من أبعارها وأبواهلا؛ قال أبو النجم. إذا قطب: عبسا وعبوسا
  من عبس الصيف قرون األيل... كأن يف أذناهبن الشول 

  :والسدي؛ ومنه قول بشر بن أيب خازمأي كلح وجهه وتغري لونه؛ قال قتادة } َوَبَسَر{: قوله تعاىل
  بشهباء ملمومة باسره... صبحنا متيما غداة اجلفار 

  :وقال آخر
  وإعراضها عن حاجيت وبسورها... وقد رابين منها صدود رأيته 

وقف ال " بسر: "وقال قوم. إن ظهور العبوس يف الوجه بعد احملاورة، وظهور البسور يف الوجه قبل احملاورة: وقيل
قد بسر املركب، وأبسر : وكذلك يقول أهل اليمن إذا وقف املركب، فلم جييء ومل يذهب: قالوا. وال يتأخر يتقدم

أي وىل وأعرض ذاهبا إىل } ثُمَّ أَْدبََر{. إذا تغري واسود: وجه باسر بني البسور: والعرب تقول. أي وقف وقد أبسرنا
أي ما } فَقَالَ إِنْ َهذَا{. ر عن اإلميان واستكرب حني دعي إليهأدب: وقيل. أي تعظم عن أن يؤمن} وَاسَْتكْبََر{. أهله

وقد تقدم بيانه . اخلديعة: والسحر. أي يأثره عن غريه} إِلَّا ِسْحٌر يُْؤثَُر{هذا الذي أتى به حممد صلى اهللا عليه وسلم 
أثرت احلديث آثره إذا : كمصدر قول: واألثره. إظهار الباطل يف صورة احلق: السحر: وقال قوم). البقرة(يف سورة 

  :أي ينقله خلف عن سلف؛ قال امرؤ القيس: حديث مأثور: ذكرته عن غريك؛ ومنه قيل
  وجرح اللسان كجرح اليد... ولو عن نثا غريه جاءين 

  ل يؤثر عين يد املسند... لقلت من القول ما ال يزا 
  :آخر الدهر، وقال األعشى: يريد

  سامع واآلثربني لل... إن الذي فيه متاريتما 
أي ما هذا إال كالم املخلوقني، خيتدع به القلوب كما ختتدع بالسحر، قال } إِنْ َهذَا إِلَّا قَْولُ الَْبشَرِ{.بني : ويروى
  يعنون أنه من قول سيار عبد لبين احلضرمي، كان جيالس النيب صلى اهللا عليه وسلم: السدي



عن عدي احلضرمي : وقيل. عن مسيلمة: وقيل. لقنه من أهل بابلأراد أنه ت: وقيل. فنسبوه إىل أنه تعلم منه ذلك
إن هذا إال أمر سحر : قال أبو سعيد الضرير. إمنا تلقنه ممن ادعى النبوة قبله، فنسج على منواهلم: وقيل. الكاهن

  .يؤثر؛ أي يورث
  .}سَأُْصِليِه َسقََر{ -٢٦
  .}َوَما أَْدَراَك َما سَقَُر{ -٢٧
  .}َتذَُر ال ُتبِْقي َوال{ -٢٨
  .}لَوَّاَحةٌ ِللَْبَشرِ{ -٢٩

إذا أذابته : وإمنا مسيت سقر من سقرته الشمس. أي سأدخله سقر كي يصلى حرها} سَأُْصِليِه َسقََر{: قوله تعاىل
. هي الطبق السادس من جهنم: قال ابن عباس. وال ينصرف للتعريف والتأنيث. ولوحته، وأحرقت جلدة وجهه

أي رب، أي عبادك أفقر؟ قال : سأل موسى ربه فقال: "ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوروى أبو هريرة أن رسو
؟ هذه مبالغة يف وصفها؛ أي وما أعلمك أي شيء هي؟ وهي } َوَما أَْدَراَك َما سَقَُر{: ذكره الثعليب" صاحب سقر

ال : وقيل. وال حلما وال دما إال أحرقته أي ال تترك هلم عظما} ال ُتبِْقي َوال َتذَُر{: كلمة تعظيم، مث فسر حاهلا فقال
ال تبقى من فيها حيا : وقال جماهد. تبقي منهم شيئا مث يعادون خلقا جديدا، فال تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أبدا

 أي مغرية} لَوَّاَحةٌ ِللَْبشَرِ{ال تبقي هلم حلما وال تذر هلم عظما : وقال السدي. وال تذره ميتا، حترقهم كلما جددوا
وقرأ عطية } َوَما أَْدَراَك َما َسقَُر{: يف قوله تعاىل" سقر"بالرفع نعت لـ " لواحة"وقراءة العامة . من الحه إذا غريه

تلفح : وقال أبو رزين. بالنصب على االختصاص، للتهويل" لواحةً"العويف ونصر بن عاصم وعيسى بن عمر 
إذا : الحه الربد واحلر والسقم واحلزن: والعرب تقول. وجوههم لفحة تدعها أشد سوادا من الليل؛ وقاله جماهد

  :غريه، ومنه قول الشاعر
  يا ابنة عمي الحين اهلواجر... تقول ما ال حك يا مسافر 

  :وقال آخر
  تقول لشيء لوحته السمائم... وتعجب هند أن رأتين شاحبا 

  :وقال رؤبة بن العجاج
  لسبقتلوحيك الضامر يطوى ل... لوح منه بعد بدن وسنق 

واملعىن أهنا معطشة للبشر أي ألهلها؛ قاله . الحة العطش ولوحه أي غريه: إن اللوح شدة العطش؛ يقال: وقيل
  :األخفش؛ وأنشد

  سقاها هبا اهللا الرهام الغواديا... سقتين على لوح من املاء شربة 
لضعيفة وأرمهت السحابة أتت يعين باللوح شدة العطش، والتاح أي عطش، والرهام مجع رمهة بالكسر وهي املطرة ا

تلوح هلم جهنم : احلسن وابن كيسان. أي تلوح للبشر من مسرية مخسمائة عام" لواحة: "وقال ابن عباس. بالرهام
أنه اإلنس من أهل النار؛ قاله : أحدمها: ويف البشر وجهان} َوبُرَِّزِت الَْجحِيُم ِللَْغاوِيَن{: نظريه. حىت يروها عيانا
أنه مجع بشرة، وهي جلدة اإلنسان الظاهرة؛ قال جماهد وقتادة، ومجع البشر أبشار، : الثاين. وناألخفش واألكثر

وهذا على التفسري األول، وأما على تفسري ابن عباس فال يستقيم فيه إال الناس ال اجللود؛ ألنه من الح الشيء 
  .يلوح، إذا ملع

  .}َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعشََر{ -٣٠



َن أُوتُوا الِْكتَابَ ا أَْصَحابَ النَّارِ إِلَّا َمالِئكَةً َوَما َجَعلَْنا ِعدَّتَُهْم إِلَّا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَُروا لَِيْسَتْيِقَن الَِّذيَوَما َجَعلَْن{ -٣١
ولَ الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َمَرٌض َوالْكَاِفُرونَ َوَيزَْداَد الَِّذيَن آَمنُوا إَِمياناً َوال َيرَْتاَب الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب وَالُْمْؤِمُنونَ َوِلَيقُ

بَِّك إِلَّا ُهَو َوَما ِهَي إِلَّا ذِكَْرى َماذَا أََرادَ اللَُّه بَِهذَا مَثَالً كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء وََيْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما َيْعلَُم ُجُنودَ َر
  .}ِللَْبشَرِ

على مجلة النار : مث قيل. أي على سقر تسعه عشر من املالئكة يلقون فيها أهلها} ا ِتْسَعةَ َعشََرَعلَْيَه{: قوله تعاىل
وحيتمل أن تكون التسعة عشر نقيبا، وحيتمل أن يكون . تسعة عشر من املالئكة هم خزنتها؛ مالك ومثانية عشر ملكا

ينكر هذا، فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح  وال: الثعليب. وعلى هذا أكثر املفسرين. تسعة عشر ملكا بأعياهنم
نعت النيب صلى اهللا : وقال ابن جريج. مجيع اخلالئق كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض اخلالئق

فكأن أعينهم الربق، وكأن أفواههم الصياصي، جيرون أشعارهم، ألحدهم من القوة : "عليه وسلم خزنة جهنم فقال
  " .أحدهم األمة وعلى رقبته جبل، فريميهم يف النار، ويرمي فوقهم اجلبلمثل قوة الثقلني، يسوق 

كنا عند أيب : حدثنا محاد بن سلمة، عن األزرق بن قيس، عن رجل من بين متيم قال: وذكر ابن املبارك قال: قلت
فقال ما تسعة } َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعَشَر. ِللَْبَشرِلَوَّاَحةٌ . ال ُتبِْقي َوال َتذَُر. َوَما أَْدَراَك َما َسقَُر{: العوام، فقرأ هذه اآلية

وأىن تعلم ذلك؟ : فقال. ال بل تسعة عشر ملكا: قلت: عشر؟ تسعة عشر ألف ملك، أو تسعة عشر ملكا؟ قال
صدقت هم تسعة عشر ملكا، بيد كل : قال} وما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين كفروا{: لقول اهللا عز وجل: فقلت

كل واحد منهم : وعن عمرو بن دينار. ة هلا شعبتان، فيضرب الضربة فيهوي هبا يف النار سبعني ألفاملك منهم مرزب
قال ناس من : قال. خرج الترمذي عن جابر بن عبداهللا. يدفع بالدفعة الواحدة يف جهنم أكثر من ربيعة ومضر
ال ندري حىت نسأل : ة جهنم؟ قالواهل يعلم نبيكم عدد خزن: اليهود ألناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  فجاء رجل. نبينا

هل : سأهلم يهود: ؟ قال" وماذا غلبوا: "يا حممد غلب أصحابك اليوم؛ فقال: إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
 أفغلب قوم سئلوا عما: "قال. قالوا ال ندري حىت نسأل نبينا: قال" فماذا قالوا: "يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قال

إين ! ال يعلمون، فقالوا ال نعلم حىت نسأل نبينا؟ لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا أرنا اهللا جهرة، علي بأعداء اهللا
" هكذا وهكذا: "يا أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم؟ قال: فلما جاؤوا قالوا" . سائلهم عن تربة اجلنة وهي الدرمك

فسكتوا هنيهة مث : قال" ما تربة اجلنة: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلم. نعم: قالوا. يف مرة عشرة ويف مرة تسعة
هذا : قال أبو عيسى" . اخلبز من الدرمك: "أخبزة يا أبا القاسم؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالوا

 حدثنا: وذكر ابن وهب قال. حديث غريب، إمنا نعرفه من هذا الوجه من حديث جمالد عن الشعيب عن جابر
ما بني منكيب أحدهم كما بني : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف خزنة جهنم: عبدالرمحن بن زيد، قال

  " .املشرق واملغرب
ما بني منكيب الواحد منهم مسرية سنة، وقوة الواحد منهم أن يضرب باملقمع فيدفع بتلك الضربة : وقال ابن عباس

  .سبعني ألف إنسان يف قعر جهنم
صحيح إن شاء اهللا أن هؤالء التسعة عشر، هم الرؤساء والنقباء، وأما مجلتهم فالعبارة تعجز عنها؛ كما وال: قلت

قال رسول اهللا : وقد ثبت يف الصحيح عن عبداهللا بن مسعود قال} وََما َيْعلَُم ُجُنوَد رَبَِّك إِلَّا ُهَو{: قال اهللا تعاىل
وقال ابن " . بعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروهنايؤتى جبهنم يومئذ هلا س: "صلى اهللا عليه وسلم

أمسع بن أيب كبشة ! ثكلتكم أمهاتكم: قال أبو جهل لقريش} َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعشََر{: ملا نزل: عباس وقتادة والضحاك



يبطشوا والشجعان، فيعجز كل عشرة منكم أن  -أي العدد  -خيربكم أن خزنة جهنم تسعة عشر، وأنتم الدهم 
ال يهولنكم التسعة عشر، أنا أدفع مبنكيب األمين : فقال أبو األسود بن كلدة اجلمحي: قال السدي! بواحد منهم

  عشرة من املالئكة، ومبنكيب األيسر التسعة، مث مترون

إن : وقيل .أن احلرث بن كلدة قال أنا أكفيكم سبعة عشر، واكفوين أنتم اثنني: يف رواية. إىل اجلنة؛ يقوهلا مستهزئا
َوَما َجَعلَْنا {: أبا جهل قال أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم، مث خترجون من النار؟ فنزل قوله تعاىل

جعلهم مالئكة ألهنم خالف جنس املعذبني : وقيل. أي مل جنعلهم رجاال فتتعاطون مغالبتهم} أَْصحَاَب النَّارِ إِلَّا َمالِئكَةً
يأخذهم ما يأخذ اجملانس من الرأفة والرقة، وال يستروحون إليهم؛ وألهنم أقوم خلق اهللا حبق  من اجلن واإلنس، فال

. أي بلية} وََما َجَعلَْنا ِعدََّتُهْم إِلَّا ِفْتنَةً{. اهللا وبالغضب له، فتؤمن هوادهتم؛ وألهنم أشد خلق اهللا بأسا وأقواهم بطشا
إال عذابا، كما قال : وقيل. ن كفروا، يريد أبا جهل وذويهضاللة للذي: وروي عن ابن عباس من غري وجه قال

تسعة "ويف . أي جعلنا ذلك سبب كفرهم وسبب العذاب. } ذُوقُوا ِفْتنََتكُْم. َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ يُفَْتُنونَ{: تعاىل
" تسعة عشر"وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وطلحة بن سليمان ". تسعة عشر"قراءة العامة : سبع قراءات" عشر

تسعة "وعنه أيضا " تسعة وعشر"وعن أنس بن مالك . بضم اهلاء" تسعة عشر"وعن ابن عباس . بإسكان العني
ومن . أسكن العني لتوايل احلركات" تسعة عشر"من قرأ : ذكرها املهدوي وقال" تسعة أعشر"وعنه أيضا ". وعشر

على تسعة، وحذف التنوين لكثرة االستعمال،  جاء به على األصل قبل التركيب، وعطف عشرا" تسعة وعشر"قرأ 
فكأنه من التداخل؛ كأنه أراد العطف وترك " تسعة عشر"ومن قرأ . وأسكن الراء من عشر على نية السكوت عليها

. فغري معروف، وقد أنكرها أبو حامت": تسعة أعشر"وأما . التركيب، فرفع هاء التأنيث، مث راجع البناء وأسكن
. والواو بدل من اهلمزة، وليس لذلك وجه عند النحويني" تسعة أعشر"ألهنا حممولة على " تسعة وعشر"وكذلك 
  .مجع عشري، مثل ميني وأمين" تسعة أعشر: "وقرئ: الزخمشري

ا أي ليوقن الذين أعطوا التوراة واإلجنيل أن عدة خزنة جهنم موافقة مل} ِلَيْسَتْيِقَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب{: قوله تعاىل
. مث حيتمل أنه يريد الذين آمنوا منهم كعبداهللا بن سالم. عندهم؛ قال ابن عباس وقتادة والضحاك وجماهد وغريهم

بذلك؛ ألهنم كلما صدقوا مبا يف كتاب اهللا آمنوا، مث ازدادوا } َوَيزَْداَد الَِّذيَن آَمُنوا إَِمياناً{. وحيتمل أنه يريد الكل
أي أعطوا الكتاب } الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب{أي وال يشك } َوال يَْرتَاَب{. نمإميانا لتصديقهم بعدد خزنة جه

َوِلَيقُولَ {. أي املصدقون من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم يف أن عدة خزنة جهنم تسعة عشر" واملؤمنون"
، الذين ينجمون يف مستقبل الزمان أي يف صدورهم شك ونفاق من منافقي أهل املدينة} الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض

املعىن؛ أي وليقول املنافقون الذين ينجمون يف مستقبل : وقيل. بعد اهلجرة ومل يكن مبكة نفاق وإمنا جنم باملدينة
وقال . يعين بعدد خزنة جهنم} َماذَا أََراَد اللَُّه بَِهذَا مَثَالً{أي اليهود والنصارى } وَالْكَاِفُرونَ{. الزمان بعد اهلجرة
أي مشركو " الكافرون"السورة مكية ومل يكن مبكة نفاق؛ فاملرض يف هذه اآلية اخلالف و: احلسني بن الفضل

الشك واالرتياب؛ ألن أهل مكة كان أكثرهم : وجيوز أن يراد باملرض. وعلى القول األول أكثر املفسرين. العرب
العدد الذي ذكره " هبذا"أي ما أراد " اذا أراد اهللام: "شاكني، وبعضهم قاطعني بالكذب وقوله تعاىل إخبارا عنهم

أي حديثها واخلرب " مثل اجلنة اليت وعد املتقون: "املثل احلديث؛ ومنه: قال الليث. حديثا، أي ما هذا من احلديث
ْن َيَشاُء َم{أي خيزي ويعمي } ُيِضلُّ اللَُّه{أي كإضالل اهللا أبا جهل وأصحابه املنكرين خلزنة جهنم } كَذَِلَك{عنها 
عن " كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه : " وقيل. كإرشاد أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم} َمْن َيَشاُء{أي ويرشد } َوَيْهِدي



أي وما يدري عدد مالئكة ربك الذين } َوَما َيْعلَُم ُجُنودَ رَبَِّك إِلَّا ُهَو{". من يشاء"إليها " من يشاء ويهدي"اجلنة 
أما حملمد من اجلنود إال : أي إال اهللا جل ثناؤه وهذا جواب أليب جهل حني قال" إال هو"النار خلقهم لتعذيب أهل 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقسم غنائم حنني، فأتاه جربيل فجلس عنده، فأتى : وعن ابن عباس! تسعة عشر
  إن ربك يأمرك: ملك فقال

هو ملك وما : ؟ فقال" يا جربيل أتعرفه: "يكون شيطانا، فقالبكذا وكذا، فخشي النيب صلى اهللا عليه وسلم أن 
قال كم عدهتم يا . يا رب من يف السماء؟ قال مالئكيت: "قال موسى: وقال األوزاعي. كل مالئكة ربك أعرف

ويف الترمذي عن النيب . ذكرمها الثعليب" عدد التراب: كم عدة كل سبط؟ قال: قال. اثين عشر سبطا: رب؟ قال
أطت السماء وحق هلا أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك واضع جبهته هللا : " عليه وسلمصلى اهللا
  " .ساجدا

أي وما هذه النار اليت هي " وما هي: "وقيل. يعين الدالئل واحلجج والقرآن} َوَما ِهَي إِلَّا ِذكَْرى ِللَْبشَرِ{: قوله تعاىل
أي ما : وقيل. قال الزجاج. نار الدنيا تذكرة لنار اآلخرة: وقيل. أي للخلق" للبشر"أي عظة " إال ذكري"سقر 

أي ليتذكروا ويعلموا كمال قدرة اهللا تعاىل، وأنه ال حيتاج إىل أعوان وأنصار؛ " إال ذكرى للبشر"هذه العدة 
  .ترجع إىل اجلنود؛ ألنه أقرب مذكور} َوَما ِهَي{: فالكناية على هذا يف قوله تعاىل

  .}َواللَّْيلِ إِذْ أَْدبََر{ -٣٣. }الْقَمَرِكَلَّا َو{ -٣٢
  .}إِنََّها لَإِْحَدى الْكَُبرِ{ -٣٥. }َوالصُّْبحِ إِذَا أَْسفََر{ -٣٤
  .}ِلَمْن َشاَء ِمْنكُْم أَنْ َيتَقَدََّم أَْو َيتَأَخََّر{ -٣٧. }نذيرا للبشر{ -٣٦
  .}اليمني إال أصحاب{ -٣٩. }كُلُّ نَفْسٍ بَِما كَسََبْت َرِهينَةٌ{ -٣٨
  .}َعنِ الُْمْجرِمَِني{ -٤١. }ِفي َجنَّاٍت يََتَساَءلُونَ{ -٤٠
  .}قَالُوا لَْم َنُك ِمَن الُْمَصلَِّني{ -٤٣. }َما َسلَكَكُْم ِفي َسقََر{ -٤٢
  .}َوكُنَّا َنُخوُض َمعَ الْخَاِئضَِني{ -٤٥. }َولَمْ َنُك ُنطِْعُم الِْمْسكَِني{ -٤٤
  .}حىت أتانا اليقني{ -٤٧} بَِيْومِ الدِّينِ َوكُنَّا ُنكَذُِّب{  -٤٦
  .}فََما َتْنفَُعُهْم شَفَاَعةُ الشَّاِفِعَني{ -٤٨

املعىن حقا والقمر؛ فال يوقف : وقيل. صلة للقسم، التقدير أي والقمر" كال: "قال الفراء} كَلَّا وَالْقَمَرِ{: قوله تعاىل
ف عليها، وجعلها ردا للذين زعموا أهنم يقاومون خزنة جهنم؛ وأجاز الطربي الوق" كال"على هذين التقديرين على 

: مث أقسم على ذلك جل وعز بالقمر ومبا بعده، فقال. أي ليس األمر كما يقول من زعم أنه يقاوم خزنة النار
بغري ألف " برد"بألف و" إذا"الباقون " إذ أدبر"وقرأ نافع ومحزة وحفص ". دبر"أي وىل وكذلك } وَاللَّْيلِ إِذْا أَْدبََر{

أمس الدابر واملدابر؛ قال صخر بن عمرو : وقد قالوا. ومها لغتان مبعىن؛ يقال دبر وأدبر، وكذلك قبل الليل وأقبل
  :بن الشريد السلمي

  وتركت مرة مثل أمس الدابر... ولقد قتلناكم ثناء وموحدا 
  .وهذا قول الفراء واألخفش. ويروي املدبر

: سألت ابن عباس عن قوله تعاىل: وقال جماهد. أخذ يف اإلدبار: إذا مضى، وأدبر: يلدبر الل: وقال بعض أهل اللغة
والليل إذا "وقرأ حممد بن السميقع . يا جماهد، هذا حني دبر الليل: فسكت حىت إذا دبر قال} وَاللَّْيلِ إِذْا أَْدبََر{



فيعين أقبل، من قول العرب دبر " دبر"وقال قطرب من قرأ . بألفني، وكذلك يف مصحف عبداهللا وأيب بألفني" أدبر
، إمنا "أدبر: "الصواب: وقال ابن عباس يف رواية عنه. وهي لغة قريش: قال أبو عمرو. إذا جاء من خلفي: فالن

َوالصُّْبحِ {: ألهنا أكثر موافقة للحروف اليت تليه؛ أال تراه يقول: قال" إذا أدبر: "واختار أبو عبيد. يدبر ظهر البعري
ومعىن ". إذا"وإمنا يتعقبه " إذ"وليس يف القرآن قسم تعقبه " إذا"واآلخر " إذ"، فكيف يكون أحدمها } ْسفََرإِذَا أَ

: سفر وجه فالن وأسفر: يقال. ومها لغتان". سفر: "وقرأ ابن السميقع. باأللف" أسفر"وقراءة العامة . ضاء": أسفر"
  .إذا أضاء

طولوها إىل اإلسفار، : أي صلوا صالة الصبح مسفرين، ويقال" ألجرأسفروا بالفجر، فإنه أعظم ل: "ويف احلديث
وجيوز أن يكون . وأسفر وجهه حسنا أي أشرق، وسفرت املرأة كشفت عن وجهها فهي سافر. اإلنارة: واإلسفار

: ملا سقط من ورق الشجر وحتات؛ يقال: سفر الظالم أي كنسه، كما يسفر البيت، أي يكنس؛ ومنه السفري) من(
  .املكنسة: واملسفرة. مسي سفريا ألن الريح تسفره أي تكنسه إمنا

ويف تفسري . أي إلحدى الدواهي" إلحدى الكرب"جواب القسم؛ أي إن هذه النار } إِنََّها لَإِْحَدى الْكُبَرِ{: قوله تعاىل
عليه وسلم  أي إن تكذيبهم مبحمد صلى اهللا" إهنا"وروي عن ابن عباس . اسم من أمساء النار": الكرب"مقاتل 

هي العظائم من : والكرب. أي إن قيام الساعة إلحدى الكرب: وقيل. أي لكبرية من الكبائر" إلحدى الكرب"
  :العقوبات؛ قال الراجز

  داهية الدهر وصماء الغري... يا ابن املعلى نزلت إحدى الكرب 
وهو اسم بين ابتداء ) حدىإل(وقرأ العامة . ، كربى مثل الصغرى والصغر، والعظمى والعظم)الكرب(وواحدة 

وروى جرير بن حازم . للتأنيث، وليس مبنيا على املذكر؛ حنو عقىب وأخرى، وألفه ألف قطع، ال تذهب يف الوصل
} َنِذيراً ِللَْبَشرِ{يريد النار؛ أي أن هذه النار املوصوفة " نذيرا للبشر. "حبذف اهلمزة" إهنا حلدى الكرب"عن ابن كثري 

وذكر؛ ألن معناه معىن العذاب، أو أراد ذات إنذار على . قال الزجاج" إهنا"ل من املضمر يف فهو نصب على احلا
وقال . مصدر كالنكري، ولذلك يوصف به املؤنث: النذير: وقال اخلليل. امرأة طالق وطاهر: معىن النسب؛ كقوهلم

صلى اهللا عليه وسلم؛ أي قم نذيرا املراد بالنذير حممد : وقيل. واهللا ما أنذر اخلالئق بشيء أدهى منها: احلسن
قال أبو علي الفارسي وابن زيد، } قُْم فَأَْنِذْر{: يف أول السورة حني قال" قم"حال من " فنذيرا"للبشر، أي خموفا هلم 

وهذا ". يا أيها املدثر قم نذيرا للبشر"وقال بعض املفسرين معناه : ابن األنباري. وروي عن ابن عباس وأنكره الفراء
حدثنا إمساعيل بن : روى أبو معاوية الضرير. هو من صفة اهللا تعاىل. وقيل. ؛ ألن الكالم قد طال فيما بينهماقبيح

على هذا نصب ) نذيرا(و. أنا لكم منها نذير فاتقوها: يقول اهللا عز وجل: قال" نذيرا للبشر"مسيع عن أيب رزين 
: يف قوله تعاىل" هو"هو حال من : وقيل. منذرا بذلك البشر} ا َمالِئكَةًَوَما َجَعلَْنا أَْصحَاَب النَّارِ إِلَّ{على احلال؛ أي 

جيوز أن يكون النذير : قال الفراء. إنذار للبشر: هو يف موضع املصدر، كأنه قال: وقيل. } َوَما َيْعلَُم ُجُنوَد َربَِّك{
  أي إنذاري؛ فعلى هذا يكون راجعا إىل} فَكَْيَف كَانَ َنذِيرِ{: مبعىن اإلنذار، أي أنذر إنذارا؛ فهو كقوله تعاىل

بالرفع على " نذير"وقرأ ابن أيب عبلة . هو منصوب بإضمار فعل: وقيل. أي إنذارا} قُْم فَأَْنِذْر{أول السورة؛ أي 
  .أي إن القرآن نذير للبشر، ملا تضمنه من الوعد والوعيد: وقيل. إضمار هو
، أي نذيرا ملن شاء منكم أن يتقدم إىل اخلري "بنذيرا"الالم متعلقة } قَدََّم أَْو َيتَأَخََّرِلَمْن َشاَء ِمْنكُمْ أَنْ َيَت{: قوله تعاىل

َولَقَْد َعِلْمَنا {أي يف اخلري } َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْستَقِْدِمَني ِمْنكُْم{: والطاعة، أو يتأخر إىل الشر واملعصية؛ نظريه



فََمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء {: وعيد وهتديد وإن خرج خمرج اخلرب؛ كقوله تعاىلهذا : قال احلسن. عنه} الُْمسَْتأْخِرِيَن
معناه ملن شاء اهللا أن يتقدم أو يتأخر، فاملشيئة متصلة باهللا جل ثناؤه، والتقدمي : وقال بعض أهل التأويل. } فَلَْيكْفُْر

وإعالم أن من تقدم إىل الطاعة واإلميان مبحمد صلى اهللا هذا هتديد : وكان ابن عباس يقول. اإلميان، والتأخري الكفر
عليه وسلم جوزي بثواب ال ينقطع، ومن تأخر عن الطاعة وكذب حممدا صلى اهللا عليه وسلم عوقب عقابا ال 

  .ينقطع
  .إىل اجلنةعنها } أَْو َيتَأَخََّر{إىل النار املتقدم ذكرها، } ِلَمْن َشاَء ِمْنكُْم أَنْ َيَتقَدََّم{: وقال السدي
وليست . أي مرهتنة بكسبها، مأخوذة بعملها، إما خلصها وإما أوبقها} كُلُّ نَفْسٍ بَِما كَسََبْت َرِهينَةٌ{: قوله تعاىل

لتأنيث النفس؛ ألنه لو قصدت الصفة لقيل رهني؛ } كُلُّ اْمرِئٍ بَِما كََسَب َرِهٌني{: تأنيث رهني يف قوله تعاىل" رهينة"
كل : وإمنا هو اسم مبعىن الرهن كالشتيمة مبعىن الشتم؛ كأنه قيل. مفعول يستوي فيه املذكر واملؤنثألن فعيال مبعىن 

  :نفس مبا كسبت رهني؛ ومنه بيت احلماسة
  رهينة رمس ذي تراب وجندل... أبعد الذي بالنعف نعف كويكب 

فإهنم ال يرهتنون } أَْصَحاب الَْيمِنيِإِالَّ {كل نفس رهن بكسبها عند اهللا غري مفكوك : واملعىن. كأنه قال رهن رمس
  .املالئكة: واختلف يف تعيينهم؛ فقال ابن عباس. بذنوهبم

الذين سبقت هلم من اهللا احلسىن، وحنوه : الضحاك. أوالد املسلمني مل يكتسبوا فريهتنوا بكسبهم: علي بن أيب طالب
وكذا قال . م أهل اجلنة، فإهنم ال حياسبونوه" إال أصحاب اليمني"كل نفس بعملها حماسبة : عن ابن جريج؛ قال

. هؤالء يف اجلنة وال أبايل: هم أصحاب اجلنة الذين كانوا عن ميني آدم يوم امليثاق حني قال اهللا هلم: مقاتل أيضا
وعن أيب ظبيان عن . هم املسلمون املخلصون ليسوا مبرهتنني؛ ألهنم أدوا ما كان عليهم: وقال احلسن وابن كيسان

وقال . هم الذين يعطون كتبهم بأمياهنم: وقيل. إال أصحاب احلق وأهل اإلميان: وقيل. هم املسلمون: س قالابن عبا
هم الذين : وقال احلكم. حنن وشيعتنا أصحاب اليمني، وكل من أبغضنا أهل البيت فهم املرهتنون: أبو جعفر الباقر

كل نفس : وقال القاسم.  وصفوته وكسبهم مل يضرهماختارهم اهللا خلدمته، فلم يدخلوا يف الرهن، ألهنم خدام اهللا
مأخوذة بكسبها من خري أو شر، إال من اعتمد على الفضل والرمحة، دون الكسب واخلدمة، فكل من اعتمد على 

أي } يََتَساَءلُونَ{أي يف بساتني } ِفي َجنَّاٍت{. الكسب فهو مرهون، وكل من اعتمد على الفضل فهو غري مأخوذ به
سلكت اخليط يف كذا أي : كما تقول} ِفي َسقََر{أي أدخلكم } َما َسلَكَكُْم{أي املشركني } َعنِ الُْمْجرِمَِني{يسألون 

ويف قراءة . يا فالن: فيسأل الرجل من أهل اجلنة الرجل من أهل النار بامسه، فيقول له: قال الكليب. أدخلته فيه
وهي " يا فالن ما سلككم يف سقر"قرأ عمر بن اخلطاب : قال ؟ وعنه"يا فالن ما سلكك يف سقر"عبداهللا بن الزبري 

  .قراءة على التفسري؛ ال أهنا قرآن كما زعم من طعن يف القرآن؛ قال أبو بكر بن األنباري
قال ". ما سلككم يف سقر: "إن املؤمنني يسألون املالئكة عن أقربائهم، فتسأل املالئكة املشركني فيقولون هلم: وقيل
لَْم َنُك ِمَن {يعين أهل النار } قَالُوا{. ذا ما يقوي أن أصحاب اليمني الولدان؛ ألهنم ال يعرفون الذنوبيف ه: الفراء

} َوكُنَّا َنخُوُض َمَع الَْخاِئضَِني{. أي مل نك نتصدق} وَلَْم َنُك ُنطِْعمُ الِْمْسكَِني{. أي املؤمنني الذين يصلون} الُْمَصلَِّني
خنوض مع اخلائضني يف أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهو : وقال ابن زيد.  باطلهمأي كنا خنالط أهل الباطل يف

  .كاهن، جمنون، شاعر، ساحر -لعنهم اهللا  -قوهلم 



وكنا أتباعا ومل : وقيل معناه. كلما غوى غاو غوينا معه: وقال قتادة. أي وكنا نكذب مع املكذبني: وقال السدي
أي } حَتَّى أََتاَنا الَْيقُِني{. أي مل نك نصدق بيوم القيامة، يوم اجلزاء واحلكم} بَِيْومِ الدِّينِ وَكُنَّا ُنكَذُِّب{. نكن متبوعني

  .} َواْعُبدْ رَبََّك حَتَّى يَأِْتَيكَ الَْيقُِني{: جاءنا ونزل بنا املوت؛ ومنه قوله تعاىل
على صحة الشفاعة للمذنبني؛ وذلك أن قوما من أهل التوحيد هذا دليل } فََما َتْنفَُعُهْم شَفَاَعةُ الشَّاِفِعَني{: قوله تعاىل

عذبوا بذنوهبم، مث شفع فيهم، فرمحهم اهللا بتوحيدهم والشفاعة، فأخرجوا من النار، وليس للكفار شفيع يشفع 
  .فيهم

مث موسى جربيل، مث إبراهيم، : يشفع نبيكم صلى اهللا عليه وسلم رابع أربعة: وقال عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
أو عيسى، مث نبيكم صلى اهللا عليه وسلم، مث املالئكة، مث النبيون، مث الصديقون، مث الشهداء، ويبقى قوم يف جهنم، 

فََما َتْنفَعُُهْم َشفَاَعةُ {: إىل قوله} َولَمْ َنُك ُنطِْعُم الِْمْسكَِني. َما َسلَكَكُْم ِفي َسقََر قالوا مل نك من املصلني{: فيقال هلم
  ).التذكرة(فهؤالء هم الذين يبقون يف جهنم؛ وقد ذكرنا إسناده يف كتاب : قال عبداهللا بن مسعود} اِفِعَنيالشَّ
  .}فََما لَُهْم َعنِ التَّذِْكَرِة ُمعْرِضَِني{ -٤٩
  .}كَأَنَُّهْم ُحُمٌر ُمسَْتْنِفرَةٌ{ -٥٠
  .}فَرَّْت ِمْن قَْسَورٍَة{ -٥١
  .}نُْهْم أَنْ يُْؤَتى ُصحُفاً ُمَنشَّرَةًَبلْ ُيرِيُد كُلُّ اْمرِئٍ ِم{ -٥٢
  .}كَلَّا َبلْ ال َيَخافُونَ الْآِخرَةَ{ -٥٣

: ويف تفسري مقاتل. أي فما ألهل مكة أعرضوا وولوا عما جئتم به} فََما لَُهْم َعنِ التَّذِْكَرِة ُمعْرِضَِني{: قوله تعاىل
نصب " معرضني"و. والوجه اآلخر ترك العمل مبا فيهأحدمها اجلحود واإلنكار، : اإلعراض عن القرآن من وجهني

أي كأن } كَأَنَُّهْم{. ويف الالم معىن الفعل؛ فانتصاب احلال على معىن الفعل" هلم"على احلال من اهلاء وامليم يف 
  .حشيةأراد احلمر الو: قال ابن عباس} ُحُمٌر ُمْسَتْنفَِرةٌ{هؤالء الكفار يف فرارهم من حممد صلى اهللا عليه وسلم 

. يقال. الباقون بالكسر، أي نافرة. وقرأ نافع وابن عامر بفتح الفاء، أي منفرة مذعورة؛ واختاره أبو عبيد وأبو حامت
  :نفرت واستنفرت مبعىن؛ مثل عجبت واستعجبت، وسخرت واستسخرت، وأنشد الفراء

  يف إثر أمحرة عمدن لغرب... أمسك محارك إنه مستنفر 
  .أي من رماة يرموهنا} ِمْن قَْسَورٍَة{أي نفرت وهربت } فَرَّْت{: قوله تعاىل

وكذا قال سعيد بن جبري وعكرمة وجماهد وقتادة . إن القسورة الرامي، ومجعه القسورة: وقال بعض أهل اللغة
عن أيب موسى ] ظبيان[هم الرماة والصيادون، ورواه عطاء عن ابن عباس وأبو : القسورة: والضحاك وابن كيسان

من العسر مبعىن القهر أي؛ إنه يقهر : ابن عرفة. إنه األسد؛ قال أبو هريرة وابن عباس أيضا: وقيل. األشعري
ما أعلم القسورة األسد يف لغة : وروى أبو مجرة عن ابن عباس قال. السباع، واحلمر الوحشية هترب من السباع
  :فالقسورة مجع الرجال، وأنشد: أحد من العرب، ولكنها عصب الرجال؛ قال

  أخواهلا اجلن وأهل القسورة... يا بنت كوين خرية خلرية 
: وعنه أيضا. أي من حبال الصيادين" فرت من قسورة: "وعنه أيضا. ركز الناس أي حسهم وأصواهتم: وعنه

وقال ابن . أريا: شري، وبلسان النبط: الرماة؛ وبلسان فارس: األسد، وبلسان احلبشة: القسورة بلسان العرب
هو أول سواد الليل، وال يقال : وقيل. وقاله عكرمة أيضا. أول الليل؛ أي فرت من ظلمة الليل: سورةالق: األعرايب

وقال . من رجال أقوياء، وكل شديد عند العرب فهو قسورة وقسور: وقال زيد بن أسلم. آلخر سواد الليل قسورة



  :لبيد بن ربيعة
  القساور أتانا الرجال العائدون... إذا ما هتفنا هتفة يف ندينا 

أي يعطى كتبا مفتوحة؛ وذلك أن أبا جهل ومجاعة } َبلْ ُيرِيُد كُلُّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم أَنْ يُْؤَتى ُصُحفاً مَُنشَّرَةً{: قوله تعاىل
إين قد أرسلت إليكم حممدا، صلى اهللا عليه : ايتنا بكتب من رب العاملني مكتوب فيها! يا حممد: من قريش قالوا

كانوا يقولون إن كان حممد : وقال ابن عباس. } ْن ُنْؤِمَن ِلُرِقيِّكَ َحتَّى ُتنَزِّلَ َعلَْيَنا ِكَتاباً نَقَْرأُُهَولَ{: نظريه. وسلم
. أرادوا أن يعطوا بغري عمل: قال مطر الوراق. صادقا فليصبح عند كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه من النار

رجل من بين إسرائيل كان يصبح عند رأسه مكتوبا ذنبه وكفارته، فأتنا مبثل بلغنا أن ال: قال املشركون: وقال الكليب
: وقيل. إىل فالن بن فالن: أرادوا أن ينزل على كل واحد منهم كتاب فيه من اهللا عز وجل: وقال جماهد. ذلك

ب عليه فما إذا كانت ذنوب اإلنسان تكت: وقالوا. املعىن أن يذكر بذكر مجيل، فجعلت الصحف موضع الذكر جمازا
كَلَّا َبلْ ال َيَخافُونَ {. واألول أجود؛ ألنه رد لقوهلم. حقا: وقيل. أي ليس يكون ذلك} كَلَّا{بالنا ال نرى ذلك؟ 

" صحفا منشرة"وقرأ سعيد بن جبري . أي ال أعطيهم ما يتمنون ألهنم ال خيافون اآلخرة، اغترارا بالدنيا} الْآخَِرةَ
نشرت الثوب وشبهه وال يقال : إمنا يقال. كني احلاء فتخفيف، وأما النون فشاذبسكون احلاء والنون، فأما تس

وجيوز أن يكون شبه الصحيفة بامليت كأهنا ميتة بطيها، فإذا نشرت حييت، فجاء على أنشر اهللا امليت، . أنشرت
  .كما شبه إحياء امليت بنشر الثوب، فقيل فيه نشر اهللا امليت، فهي لغة فيه

  .}نَُّه َتذِْكرَةٌكَلَّا إِ{ -٥٤
  .}فََمْن َشاَء ذَكََرُه{ -٥٥
  }َوَما َيذْكُُرونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه ُهَو أَْهلُ التَّقَْوى َوأَْهلُ الَْمْغِفرَِة{ -٥٦

أي وما } ُرونَوََما َيذْكُ{. أي اتعظ به} فََمْن َشاَء ذَكََرُه{. أي حقا إن القرآن عظة} كَلَّا إِنَُّه َتذِْكرَةٌ{: قوله تعاىل
وقراءة العامة . أي ليس يقدرون على االتعاظ والتذكر إال مبشيئة اهللا ذلك هلم} إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه{يتعظون 

وقرأ نافع ويعقوب بالتاء، واختاره أبو ". كال بل ال خيافون اآلخرة: "بالياء واختاره أبو عبيد؛ لقوله تعاىل" يذكرون"
  يف الترمذي وسنن ابن ماجة عن" هو أهل التقوى وأهل املغفرة. "وا على ختفيفهاحامت، ألنه أعم واتفق

: قال} ُهَو أَْهلُ التَّقَْوى َوأَْهلُ الَْمْغِفرَِة{: أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف هذه اآلية
: لفظ الترمذي، وقال فيه" هلا فأنا أهل أن أغفر لهقال اهللا تبارك وتعاىل أنا أهل أن أتقى فمن اتقاين فلم جيعل معي إ"

هو أهل املغفرة ملن تاب إليه من الذنوب الكبار، وأهل املغفرة أيضا : ويف بعض التفسري. حديث حسن غريب
  .للذنوب الصغار، باجتناب الذنوب الكبار

  ].وأرمحه، وأنا الغفور الرحيم[أنا أهل أن يتقيين عبدي، فإن مل يفعل كنت أهال أن أغفر له : وقال حممد بن نصر
  سورة القيامة

  مكية، وهي تسع وثالثون آية
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  .}ال أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَيامَِة{ -١
  .}َوال أُقِْسُم بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَِة{ -٢



  .}أََيْحَسُب الْأِْنَسانُ أَلَّْن َنْجَمَع ِعظَامَُه{ -٣
  .}لَى قَاِدرِيَن َعلَى أَنْ ُنسَوَِّي َبنَاَنُهَب{ -٤
  .}بل يريد اإلنسان ليفجر أمامه{ -٥
  .}يسئل أيان يوم القيامة{ -٦

صلة، وجاز وقوعها يف أول السورة؛ ألن القرآن متصل بعضه " ال"إن : قيل} ال أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَيامَِة{: قوله تعاىل
: ذا قد يذكر الشيء يف سورة وجييء جوابه يف سورة أخرى؛ كقوله تعاىلببعض، فهو يف حكم كالم واحد؛ وهل

. } َما أَْنَت بِنِْعَمِة رَبَِّك بَِمجُْنوٍن{: وجوابه يف سورة أخرى. } َوقَالُوا َيا أَيَُّها الَِّذي نُزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْر إِنََّك لََمْجُنونٌ{
  :اس وابن جبري وأبو عبيدة؛ ومثله قول الشاعرأقسم بيوم القيامة؛ قال ابن عب: ومعىن الكالم

  فكاد صميم القلب ال يتقطع... تذكرت ليلى فاعترتين صبابة 

: قال بعضهم" ال: "واختلفوا يف تفسري. أقسم": ال أقسم"أمجع املفسرون أن معىن : وحكى أبو الليث السمرقندي
قال ما منعك أن ال {: كما قال يف آية أخرى) ال(زيادة يف الكالم للزينة، وجيري يف كالم العرب زيادة " ال"

  .ليس األمر كما زعمتم: رد لكالمهم حيث أنكروا البعث، فقال": ال: "يعين أن تسجد، وقال بعضهم. } تسجد
صلة، وال جيوز أن يبدأ جبحد مث جيعل صلة؛ " ال"وكثري من النحويني يقولون : وهذا قول الفراء؛ قال الفراء: قلت

كذلك مل يعرف خرب فيه جحد من خرب ال جحد فيه، ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا  ألن هذا لو كان
وذلك كقوهلم ال واهللا ) يف كثري من الكالم املبتدأ منه وغري املبتدأ(البعث واجلنة والنار، فجاء اإلقسام بالرد عليهم 

وأنشد غري . مة حلق، كأنك أكذبت قوما أنكروهال واهللا إن القيا: رد لكالم قد مضى، وذلك كقولك" فال"ال أفعل 
  :الفراء المرئ القيس

  ال يدعي القوم أين أفر... فال وأبيك ابنة العامري 
  :وقال غوية بن سلمى

  لتحزنين فال بك ما أبايل... أال نادت أمامة باحتمال 
بغري ألف؛ كأهنا الم تأكيد " قسمأل"وكان من ال يعرف هذه اجلهة يقرأ : قال الفراء. وفائدهتا توكيد القسم يف الرد

ألقسم باهللا وهي قراءة احلسن وابن كثري والزهري وابن هرمز : دخلت على أقسم، وهو صواب؛ ألن العرب تقول
 ال} َوال أُقِْسُم بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَِة{. أي بيوم يقوم الناس فيه لرهبم، وهللا عز وجل أن يقسم مبا شاء} بَِيْومِ الِْقَيامَِة{

وعلى قراءة ابن ). ومل يقسم بالنفس(خالف يف هذا بني القراء، وهو أنه أقسم سبحانه بيوم القيامة تعظيما لشأنه 
  .كثري أقسم باألوىل ومل يقسم بالثانية

ما والصحيح أنه أقسم هب: قال الثعليب. رد آخر وابتداء قسم بالنفس اللوامة} َوال أُقِْسُم بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَِة{: وقيل
  ما أردت بكذا؟ فال تراه: أي بنفس املؤمن الذي ال تراه إال يلوم نفسه، يقول} بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَِة{: ومعىن. مجيعا

هي واهللا نفس املؤمن، ما يرى املؤمن : قال احلسن. إال وهو يعاتب نفسه؛ قال ابن عباس وجماهد واحلسن وغريهم
وقال . ت بأكلي؟ ما أردت حبديث نفسي؟ والفاجر ال حياسب نفسهما أردت بكالمى؟ ما أرد: إال يلوم نفسه

إهنا : وقيل. هي اليت تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على الشر مل فعلته، وعلى اخلري مل ال تستكثر منه: جماهد
  .ذات اللوم

لالئمة، وهو صفة مدح؛ وعلى إهنا تلوم نفسها مبا تلوم عليه غريها؛ فعلى هذه الوجوه تكون اللوامة مبعىن ا: وقيل



إنه آدم عليه السالم مل يزل الئما لنفسه على معصيته اليت : ويف بعض التفسري. هذا جييء القسم هبا سائغا حسنا
فهي صفة ذم وهو قول من نفى أن  -اللوامة مبعىن امللومة املذمومة عن ابن عباس أيضا : وقيل. أخرج هبا من اجلنة

هي نفس الكافر يلوم نفسه، ويتحسر : وقال مقاتل. ي خطر يقسم به، فهي كثرية اللوميكون قسما؛ إذ ليس للعاص
ليس من نفس حمسنة أو مسيئة إال وهي تلوم نفسها؛ فاحملسن : وقال الفراء. يف اآلخرة على ما فرط يف جنب اهللا

  .يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسانا، واملسيء يلوم نفسه أال يكون ارعوى عن إساءته
أقسم : قال الزجاج. فنعيدها خلقا جديدا بعد أن صارت رفاتا} أََيْحَسُب الْأِْنَسانُ أَلَّْن َنْجَمَع ِعظَامَُه{: وله تعاىلق

جواب القسم حمذوف : وقال النحاس. ليجمعن العظام للبعث، فهذا جواب القسم: بيوم القيامة وبالنفس اللوامة
واإلنسان هنا الكافر . لإلحياء والبعث} َسُب الْأِْنَسانُ أَلَّْن َنْجَمَع ِعظَاَمُهأََيْح{: أي لتبعثن؛ ودل عليه قوله تعاىل

حدثين عن يوم القيامة مىت تكون، : اآلية نزلت يف عدي بن ربيعة قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم. املكذب للبعث
ذلك اليوم مل أصدقك يا حممد ومل لو عاينت : وكيف أمرها وحاهلا؟ فأخربه النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك؛ فقال

اللهم اكفين جاري السوء عدي بن : "وهلذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول! أأمن به، أو جيمع اهللا العظام؟ 
وذكر العظام واملراد . نزلت يف عدو اهللا أيب جهل حني أنكر البعث بعد املوت: وقيل" . ربيعة، واألخنس بن شريق

على معىن جنمعها : قال سيبويه. } قَاِدرِيَن{وقف حسن مث تبتدئ } َبلَى{. ظام قالب اخللقنفسه كلها؛ ألن الع
  حال من الفاعل املضمر يف الفعل احملذوف على ما ذكرناه" فقادرين"قادرين، 

أي نقدر ونقوى " جنمع"نصب على اخلروج من " قادرين: "قال الفراء. املعىن بل نقدر قادرين: وقيل. من التقدير
املضمر : وقيل. فليحسبنا قادرين" بلى"يصلح نصبه على التكرير أي : وقال أيضا. على أكثر من ذلك" قادرين"
بتأويل " بلى قادرون"وقرأ ابن أيب عبلة وابن السميقع . أي كنا قادرين يف االبتداء، وقد اعترف به املشركون) كنا(

  :األصابع، واحدها بنانة؛ قال النابغة: عند العربالبنان } َعلَى أَنْ ُنَسوَِّي بََنانَُه{. حنن قادرون
  عنم يكاد من اللطافة يعقد... مبخضب رخص كأن بنانه 

  :وقال عنترة
  وصلت بناهنا باهلندواين... وأن املوت طوع يدي إذا ما 
  .وأيضا فإهنا أصغر العظام، فخصها بالذكر لذلك. فنبه بالبنان على بقية األعضاء

بلى قادرين على أن : زعموا أن اهللا ال يبعث املوتى وال يقدر على مجع العظام؛ فقال اهللا تعاىلو: قال القتيب والزجاج
وقال ابن . نعيد السالميات على صغرها، ونؤلف بينها حىت تستوي، ومن قدر على هذا فهو على مجع الكبار أقدر

أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا كخف البعري، أو  أي جنعل} َعلَى أَنْ ُنَسوِّيَ َبنَاَنُه{املعىن : عباس وعامة املفسرين
وكان . كحافر احلمار، أو كظلف اخلنزير، وال ميكنه أن يعمل به شيئا، ولكنا فرقنا أصابعه حىت يأخذ هبا ما شاء

. جعل لك أصابع فأنت تبسطهن، وتقبضهن هبن، ولو شاء اهللا جلمعهن فلم تتق األرض إال بكفيك: احلسن يقول
َعلَى أَنْ {: ر أن نعيد اإلنسان يف هيئة البهائم، فكيف يف صورته اليت كان عليها؛ وهو كقوله تعاىلأي نقد: وقيل

  .} ُنَبدِّلَ أَْمثَالَكُْم َونُْنشِئَكُْم ِفي َما ال َتْعلَُمونَ 
  .واهللا أعلم. والتأويل األول أشبه مبساق اآلية: قلت

وقال . يعين الكافر يكذب مبا أمامه من البعث واحلساب: قال ابن عباس} رَ أََماَمُهَبلْ ُيرِيُد الْأِْنَسانُ ِليَفُْج{: قوله تعاىل
  }َيسْأَلُ أَيَّانَ َيْوُم الْقَِياَمِة{: عبدالرمحن بن زيد؛ ودليله



. فهو ال يقنع مبا هو فيه من التكذيب، ولكن يأمث ملا بني يديه. على وجه اإلنكار والتكذيب! أي يسأل مىت يكون
أن أعرابيا قصد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وشكا : على أن الفجور التكذيب ما ذكره القتيب وغريه ومما يدل

  :إليه نقب إبله ودبرها، وسأله أن حيمله على غريها فلم حيمله؛ فقال األعرايب
  ما مسها من نقب وال دبر... أقسم باهللا أبو حفص عمر 
  فاغفر له اللهم إن كان فجر

: ويف بعض احلديث قال. يعجل املعصية ويسوف التوبة: وعن ابن عباس أيضا. ين فيما ذكرتيعين إن كان كذب
وهذا قول جماهد واحلسن وعكرمة والسدي وسعيد بن جبري، . يقول سوف أتوب وال يتوب؛ فهو قد أخلف فكذب

ل سوف أعيش هو األمل يقو: وقال الضحاك. سوف أتوب، سوف أتوب، حىت يأتيه املوت على أشر أحواله: يقول
فاهلاء على . أي يعزم على املعصية أبدا وإن كان ال يعيش إال مدة قليلة: وقيل. وأصيب من الدنيا وال يذكر املوت

والفجور . واملعىن بل يريد اإلنسان ليكفر باحلق بني يدي يوم القيامة. اهلاء ليوم القيامة: وقيل. هذه األقوال لإلنسان
  .أي مىت يوم القيامة} أَيَّانَ َيْوُم الِْقَيامَِة َيْسأَلُ{. أصله امليل عن احلق

  .}فَإِذَا َبرَِق الَْبصَُر{ -٧
  .}َوَخَسفَ الْقَمَُر{ -٨
  .}َوُجِمَع الشَّْمُس َوالْقَمَُر{ -٩
  .}َيقُولُ الِْأْنَسانُ َيْوَمِئذٍ أَْيَن الَْمفَرُّ{ -١٠
  .}كَلَّا ال َوَزَر{ -١١
  .}الُْمْستَقَرُّإِلَى َربَِّك َيوَْمِئٍذ { -١٢
  .}ُينَبَّأُ الِْأْنَسانُ َيْومَِئٍذ بَِما قَدََّم َوأَخََّر{ -١٣

ملع بصره من شدة شخوصه، : بفتح الراء، معناه" برق"قرأ نافع وأبان عن عاصم } فَإِذَا بَرَِق الَْبصَُر{: قوله تعاىل
  :وقال احلسن. هذا عند املوت: قال جماهد وغريه. فتراه ال يطرف

" وخسف القمر. إذا برق البصر"وقال فيه معىن اجلواب عما سأل عنه اإلنسان كأنه يوم القيامة . وم القيامةهذا ي
  :قال ذو الرمة. حتري فلم يطرف؛ قاله أبو عمرو والزجاج وغريمها: ومعناه" برق"والباقون بالكسر 

  لعينيه مي سافرا كاد يربق... ولو أن لقمان احلكيم تعرضت 
قد برق فهو برق؛ : والعرب تقول لإلنسان املتحري املبهوت. فزع وهبت وحتري: بالكسر" برق: "لالفراء واخللي
  :وأنشد الفراء

  وداو الكلوم وال تربق... فنفسك فانع وال تنعين 
قاله أبو عبيدة؛ وأنشد قول . شق عينيه وفتحهما: برق يربق بالفتح: وقيل. أي ال تفزع من كثرة الكلوم اليت بك

  :الكاليب
  أعطيته عيشا صهابا فربق... ملا أتاين ابن عمري راغبا 

  .إن كسر الراء وفتحها لغتان مبعىن: وقيل. أي فتح عينيه
. واخلسوف يف الدنيا إىل اجنالء، خبالف اآلخرة، فإنه ال يعود ضوئه. أي ذهب ضوئه} َوَخَسفَ الْقَمَُر{: قوله تعاىل

وقرأ ابن أيب إسحاق وعيسى . } فََخَسفَْنا بِِه وَبِدَارِِه الْأَْرَض{: وحيتمل أن يكون مبعىن غاب؛ ومنه قوله تعاىل
وقال أبو حامت حممد بن ". ومجع الشمس والقمر"بضم اخلاء وكسر السني يدل عليه } َوُخِسَف الْقَمَُر{: واألعرج



أي مجع بينهما } مَُرَوُجِمَع الشَّْمُس َوالْقَ{. إذا ذهب بعضه فهو الكسوف، وإذا ذهب كله فهو اخلسوف: إدريس
  .يف ذهاب ضوئهما، فال ضوء للشمس كما ال ضوء للقمر بعد خسوفه؛ قاله الفراء والزجاج

هو : وقال الكسائي. هو على تغليب املذكر: وقال أبو عبيدة. ومل يقل مجعت؛ ألن املعىن مجع بينهما: قال الفراء
  التأنيث: املربد. حممول على املعىن، كأنه قال الضوءان

مجع بينهما أي قرن بينهما يف طلوعهما من املغرب أسودين مكورين : وقال ابن عباس وابن مسعود. ري حقيقيغ
ويف قراءة عبداهللا ". األنعام"وقد مضى احلديث هبذا املعىن يف آخر سورة . مظلمني مقرنني كأهنما ثوران عقريان

م القيامة مث يقذفان يف البحر، فيكونان نار اهللا جيمع بينهما يو: وقال عطاء بن يسار" ومجع بني الشمس والقمر"
وقد جيمعان يف نار جهنم؛ ألهنما قد عبدا من دون اهللا . احلجب) نور(جيعالن يف : وقال علي وابن عباس. الكربى

ويف مسند أيب . وال تكون النار عذابا هلما ألهنما مجاد، وإمنا يفعل ذلك هبما زيادة يف تبكيت الكافرين وحسرهتم
قال رسول اهللا : ود الطيالسي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس ابن مالك يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قالدا

هذا اجلمع أهنما جيتمعان وال يفترقان، : وقيل" . إن الشمس والقمر ثوران عقريان يف النار: "صلى اهللا عليه وسلم
جيمع الشمس والقمر، فال : وقيل. عىن جيمع حرمها عليهمويقربان من الناس، فيلحقهم العرق لشدة احلر؛ فكأن امل

  .يكون مث تعاقب ليل وال هنار
  :أبو جهل؛ أي أين املهرب؟ قال الشاعر: أي يقول ابن آدم، ويقال} َيقُولُ الِْأْنَسانُ َيْوَمِئذٍ أَْيَن الَْمفَرُّ{: قوله تعاىل

  وأي كبش حاد عنها يفتضح... أين املفر والكباش تنتطح 
وحيتمل . من جهنم حذرا منها" أين املفر"الثاين . من اهللا استحياء منه" أين املفر"أحدمها : وحيتمل وجهني: اورديامل

أن يكون من الكافر خاصة يف عرضة القيامة دون املؤمن؛ لثقة املؤمن : أحدمها: هذا القول من اإلنسان وجهني
" املفر"وقراءة العامة . ند قيام الساعة هلول ما شاهدوا منهاأن يكون من قول املؤمن والكافر ع: الثاين. ببشرى ربه

وقرأ ابن عباس وجماهد واحلسن وقتادة بكسر الفاء مع فتح . بفتح الفاء واختاره أبو عبيدة وأبو حامت؛ ألنه مصدر
: وياملهد. وعن الزهري بكسر امليم وفتح الفاء. مها لغتان مثل مدب ومدب، ومصح ومصح: امليم؛ قال الكسائي

  فهو مصدر" املفر"من فتح امليم والفاء من 

ومن كسر امليم وفتح الفاء فهو اإلنسان اجليد . مبعىن الفرار، ومن فتح امليم وكسر الفاء فهو املوضع الذي يفر إليه
  .الفرار؛ فاملعىن أين اإلنسان اجليد الفرار ولن ينجو مع ذلك

  :ومنه قول امرئ القيس: قلت
  امكر مفر مقبل مدبر مع

: مث فسر هذا الرد فقال.. رد وهو من قول اهللا تعاىل" كال"أي ال مفر ف} كَلَّا{. يريد أنه حسن الكر والفر جيده
وابن عباس . ال جبل: وكان احلسن يقول. ال حصن: وكان ابن مسعود يقول. أي ال ملجأ من النار} ال َوَزَر{

ما يلجأ إليه من حصن : والوزر يف اللغة.  ذلك كله واحداملعىن يف. ال حميص وال منعة: وابن جبري. ال ملجأ: يقول
  :أو جبل أو غريمها؛ قال الشاعر

  من املوت يدركه والكرب... لعمري ما للفىت من وزر 
  :ال وزر يعصمكم يومئذ مين؛ قال طرفة: كانوا يف الدنيا إذا فزعوا حتصنوا يف اجلبال، فقال اهللا هلم: قال السدي

  فاضلوا الرأي ويف الروع وزر.. .ولقد تعلم بكر أننا 



} َوأَنَّ إِلَى رَبَِّك الُْمْنتََهى{: أي املنتهى؛ قال قتادة نظريه} إِلَى َربَِّك َيوَْمِئٍذ الُْمْستَقَرُّ{.وقر: ويروى. أي ملجأ للخائف
  .هو احلاكم بينهم أي املستقر يف اآلخرة حيث يقره اهللا تعاىل؛ إذ: قيل. إىل ربك املصري واملرجع: وقال ابن مسعود. 

إِلَى َربَِّك َيوَْمِئذٍ . كَلَّا ال َوَزَر{: من قول اإلنسان لنفسه إذا علم أنه ليس له مفر قال لنفسه" كال"إن : وقيل
  .} الُْمْستَقَرُّ
سلف من عمل سيء أو أي مبا أ: } بَِما قَدََّم وَأَخََّر{أي خيرب ابن آدم برا كان أو فاجرا } ُيَنبَّأُ الِْأْنَسانُ{: قوله تعاىل

: وروى منصور عن جماهد قال. صاحل، أو أخر من سنة سيئة أو صاحلة يعمل هبا بعده؛ قاله ابن عباس وابن مسعود
وهو قول . أي مبا قدم من املعصية، وأخر من الطاعة: وقال ابن عباس أيضا. وقاله النخعي. ينبأ بأول عمله وآخره

  .قتادة

ينبأ مبا قدم من فرض، وأخر : وقال الضحاك. خلف للورثة: } وَأَخََّر{من أمواله لنفسه } بَِما قَدََّم{: وقال ابن زيد
  .وجيوز أن يكون عند املوت. وهذا اإلنباء يكون يف القيامة عند وزن األعمال: قال القشريي. من فرض

: غر عن أيب هريرة قالواألول أظهر؛ ملا خرجه ابن ماجة يف سننه من حديث الزهري، حدثين أبو عبداهللا األ: قلت
إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

صاحلا تركه، أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه، أو بيتا البن السبيل بناه، أو هنرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله 
قال : وخرجه أبو نعيم احلافظ مبعناه من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال" موتهيف صحته وحياته تلحقه من بعد 
من علم علما أو أجرى هنرا أو : سبع جيري أجرهن للعبد بعد موته وهو يف قربه: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بعد موته وهو يف : "ولهفق" حفر بئرا أو غرس خنال أو بىن مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته
. نص على أن ذلك ال يكون عند املوت، وإمنا خيرب جبميع ذلك عند وزن عمله، وإن كان يبشر بذلك يف قربه" قربه

ُيِضلُّونَُهمْ َوِمْن أَْوزَارِ الَِّذيَن {: وقوله تعاىل} َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَاالً َمَع أَثْقَالِهِْم{: ودل على هذا أيضا قوله احلق
  .واهللا أعلم. وهذا ال يكون إال يف اآلخرة بعد وزن األعمال} بَِغْيرِ ِعلْمٍ

من سن يف اإلسالم سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل هبا بعده، من غري أن ينقص من : "ويف الصحيح
من غري أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا بعده، 

  " .أوزارهم شيء
  .}َبلِ الِْأْنَسانُ َعلَى َنفِْسِه َبِصريَةٌ{ -١٤
  .}َولَْو أَلْقَى َمَعاِذيرَُه{ -١٥

جعله هو البصرية، كما تقول للرجل أنت حجة على : قال األخفش} َبلِ الِْأْنَسانُ َعلَى نَفِْسِه َبِصريَةٌ{: قوله تعاىل
  أي شاهد، وهو شهود جوارحه" ةبصري: "وقال ابن عباس. نفسك

  :وأنشد الفراء. الشاهد: والبصرية. يداه مبا بطش هبما، ورجاله مبا مشى عليهما، وعيناه مبا أبصر هبما: عليه
  مبقعده أو منظر هو ناظره... كأن على ذي العقل عينا بصرية 
  من اخلوف ال ختفى عليهم سرائره... حياذر حىت حيسب الناس كلهم 

وجاء . } َيْوَم َتْشَهُد َعلَْيهِمْ أَلِْسَنتُُهْم وَأَْيِديهِْم َوأَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ{: التأويل من التنزيل قوله تعاىل ودليل هذا
بل اجلوارح على : تأنيث البصرية ألن املراد باإلنسان ها هنا اجلوارح، ألهنا شاهدة على نفس اإلنسان؛ فكأنه قال

هي اليت يسميها أهل " بصرية: "هذه اهلاء يف قوله: وناس يقولون. صرية؛ قال معناه القتيب وغريهنفس اإلنسان ب



وقيل املراد بالبصرية الكاتبان . وهو قول أيب عبيد. داهية وعالمة وراوية: اإلعراب هاء املبالغة، كاهلاء يف قوهلم
. فيمن جعل املعاذير الستور} َولَْو أَلْقَى َمَعاذِيرَُه{: اللذان يكتبان ما يكون منه من خري أو شر؛ يدل عليه قوله تعاىل

املعىن بل على اإلنسان من نفسه بصرية؛ أي شاهد فحذف : وقال بعض أهل التفسري. وهو قول السدي والضحاك
بل اإلنسان على نفسه عني بصرية؛ وأنشد : نعتا السم مؤنث فيكون تقديره" بصرية"وجيوز أن يكون . حرف اجلر

  :ءالفرا
  كأن على ذي العقل عينا بصرية

َولَْو {. يعين بصري بعيوب غريه، جاهل بعيوب نفسه} َبلِ الِْأْنَسانُ َعلَى َنفِْسِه َبِصريَةٌ{: وقال احلسن يف قوله تعاىل
  :معذار؛ قاله الضحاك وقال الشاعر: والستر بلغة أهل اليمن. أي ولو أرخى ستوره} أَلْقَى َمَعاِذيَرُه

  علينا وأطت فوقها باملعاذر... مبنزل ساعة ولكنها ضنت 
. الستور، والواحد معذار؛ أي وإن أرخى ستره؛ يريد أن خيفى عمله، فنفسه شاهدة عليه: املعاذر: قال الزجاج

أي ولو اعتذر فقال مل أفعل شيئا، لكان عليه من نفسه من يشهد عليه من جوارحه، فهو وإن اعتذر وجادل : وقيل
  اهد يكذبعن نفسه، فعليه ش

. عذره؛ قال جماهد وقتادة وسعيد بن جبري وعبد الرمحن بن زيد وأبو العالية وعطاء والفراء والسدي أيضا ومقاتل
: وقوله} َيْوَم ال َيْنفَُع الظَّاِلِمَني َمْعِذَرُتُهْم{: نظريه قوله تعاىل. أي لو أدىل بعذر أو حجة مل ينفعه ذلك: قال مقاتل

  :مأخوذ من العذر؛ قال الشاعر: فاملعاذير على هذا} فََيْعَتِذُرونَ َوال يُْؤذَنُ لَُهْم{
  موارده ضاقت عليك املصادر... وإياك واألمر الذي إن توسعت 
  وليس له من سائر الناس عاذر... فما حسن أن يعذر املرء نفسه 

: وقال ابن عباس. الكذب قد عذرتك غري معتذر، إن املعاذير يشوهبا: واعتذر رجل إىل إبراهيم النخعي فقال له
  .حكاه املاوردي. أي لو جترد من ثيابه} َولَْو أَلْقَى َمعَاِذيَرُه{

  :واألظهر أنه اإلدالء باحلجة واالعتذار من الذنب؛ ومنه قول النابغة: قلت
  فإن صاحبها مشارك الكند... ها إن ذي عذرة إال تكن نفعت 

َيْوَم َيْبَعثُُهُم اللَُّه َجِميعاً {: وقوله تعاىل يف املنافقني} ِه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَنيَواللَّ{والدليل على هذا قوله تعاىل يف الكفار 
يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت : "ويف الصحيح أنه يقول. } فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم

مجع : واملعاذير واملعاذر. وغريها" حم السجدة"قدم يف وقد ت. احلديث" وصمت وتصدقت، ويثين خبري ما استطاع
  :عذرته فيما صنع أعذره عذرا وعذرا، واالسم املعذرة والعذري؛ قال الشاعر: معذرة؛ ويقال

  إين حددت وال عذرى حملدود

  :وكذلك العذرة وهي مثل الركبة واجللسة؛ قال النابغة
  ه يف البلدفإن صاحبها قد تا... ها إن تا عذرة إال تكن نفعت 

  :وتضمنت هذه اآلية مخس مسائل
فيها دليل } َولَْو أَلْقَى َمعَاِذيَرُه. َبلِ الِْأْنَسانُ َعلَى نَفِْسِه َبصَِريةٌ{: قال القاضي أبو بكر بن العريب قوله تعاىل -اآلوىل

َم َتشَْهُد َعلَْيهِْم أَلِْسَنتُُهْم َيْو{: على قبول إقرار املرء على نفسه؛ ألهنا بشهادة منه عليها؛ قال اهللا سبحانه وتعاىل
وال خالف فيه؛ ألنه إخبار على وجه تنتفي التهمة عنه؛ ألن العاقل ال يكذب } َوأَْيِديهِْم وَأَْرُجلُُهمْ بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ 



  على نفسه، وهي
بِيِّنيَ لََما آَتيُْتكُْم ِمْن ِكَتابٍ َوِحكَْمٍة ثُمَّ َجاَءكُمْ َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّ{: وقد قال سبحانه يف كتابه الكرمي -الثانية

ي قَالُوا أَقَْرْرَنا قَالَ فَاْشَهدُوا َوأََنا َرسُولٌ ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعكُْم لَُتؤِْمُننَّ بِِه َولَتَْنصُُرنَُّه قَالَ أَأَقَْررُْتْم وَأََخذُْتْم َعلَى ذَِلكُمْ إِْصرِ
وهو يف اآلثار } وَآَخُرونَ اْعَتَرفُوا بِذُُنوبِهِْم َخلَطُوا َعَمالً صَاِلحاً َوآَخَر َسيِّئاً{: مث قال تعاىل} لشَّاِهِديَنَمَعكُْم ِمَن ا

فأما إقرار الغري على " . اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارمجها: "كثري؛ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن أيب قد أقر : األمر اجملتمع عليه عندنا يف الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهم: الكالغري بوارث أو دين فقال م

أن فالنا ابنه، أن ذلك النسب ال يثبت بشهادة إنسان واحد، وال جيوز إقرار الذي أقر إال على نفسه يف حصته من 
وتفسري ذلك أن يهلك : ل مالكقا. مال أبيه، يعطى الذي شهد له قدر الدين الذي يصيبه من املال الذي يف يده

الرجل ويترك ابنني ويترك ستمائة دينار، مث يشهد أحدمها بأن أباه اهلالك أقر أن فالنا ابنه، فيكون على الذي شهد 
للذي استحق مائة دينار، وذلك نصف مرياث املستلحق لو حلق، وإن أقر له اآلخر أخذ املائة األخرى فاستكمل 

  مبنزلة املرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجهاوهو أيضا . حقه وثبت نسبه

وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إىل الذي أقرت له قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم، 
إن كانت امرأة فورثت الثمن دفعت إىل الغرمي مثن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إىل الغرمي نصف 

  .ى حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساءدينه، عل
ال يصح اإلقرار إال من مكلف، لكن بشرط أال يكون حمجورا عليه؛ ألن احلجر يسقط قوله إن كان حلق  -الثالثة

: وللعبد حالتان يف اإلقرار. وبيانه يف مسائل الفقه. نفسه، فإن كان حلق غريه كاملريض كان منه ساقط، ومنه جائز
يف انتهائه، وذلك مثل إهبام اإلقرار، وله صور : والثانية.  ابتدائه، وال خالف فيه على الوجه املتقدميف: إحدامها

. لو فسره بتمرة أو كسرة قبل منه: أن يقول له عندي شيء، قال الشافعي: الصورة األوىل: كثرية وأمهاهتا ست
أن يفسر هذا : الصورة الثانية. ه قبل منه وحلف عليهوالذي تقتضيه أصولنا أنه ال يقبل إال فيما له قدر، فإذا فسره ب

أن يفسره : الصورة الثالثة. مل يقبل باتفاق ولو ساعده عليه املقر له: خبمر أو خنزير أو ما ال يكون ماال يف الشريعة
ن رده مل فإ) فإن احلاكم حيكم عليه يف ذلك مبا يراه من رد وإمضاء(مبختلف فيه مثل جلد امليتة أو سرقني أو كلب، 

يلزم اخلمر واخلنزير، : حيكم عليه حاكم آخر غريه بشيء، ألن احلكم قد نفذ بإبطاله، وقال بعض أصحاب الشافعي
  .وهو قول باطل
. إذا قال له علي شيء مل يقبل تفسريه إال مبكيل أو موزون، ألنه ال يثبت يف الذمة بنفسه إال مها: وقال أبو حنيفة

عندي مال قبل : إذا قال له: الصورة الرابعة. ت يف الذمة إذا وجب ذلك إمجاعاوهذا ضعيف؛ فإن غريمها يثب
  .تفسريه مبا ال يكون ماال يف العادة كالدرهم والدرمهني، ما مل جييء من قرينة احلال ما حيكم عليه بأكثر منه

ال يقبل : قال أبو حنيفةو. يقبل يف احلبة: عندي مال كثري أو عظيم؛ فقال الشافعي: أن يقول له: الصورة اخلامسة
وقال علماؤنا يف ذلك أقواال خمتلفة، منها نصاب السرقة والزكاة والدية وأقله عندي نصاب . إال يف نصاب الزكاة

  السرقة،

إنه ال : ومن يعجب فيتعجب لقول الليث بن سعد. وبه قال أكثر احلنفية. ألنه ال يبان عضو املسلم إال يف مال عظيم
لَقَْد َنَصَركُمُ اللَُّه ِفي {: ألن اهللا تعاىل قال: ومن أين تقول ذلك؟ قال: فقيل له. نني وسبعني درمهايقبل يف أقل من اث

وهذا ال يصح؛ ألنه أخرج حنينا منها، وكان . وغزواته وسراياه كانت اثنتني وسبعني} َمَواِطَن كَِثَريٍة َوَيْوَم حَُنْينٍ



ال َخْيَر ِفي كَِثريٍ ِمْن {: ، وقال} اذْكُرُوا اللََّه ِذكْراً كَِثرياً{: اهللا تعاىلحقه أن يقول يقبل يف أحد وسبعني، وقد قال 
عندي عشرة أو مائة ومخسون درمها فإنه : إذا قال له: الصورة السادسة. } َوالَْعْنُهمْ لَْعناً كَبِرياً{: ، وقال} َنجَْواُهمْ 

. وعبد أو مائة ومخسون درمها فإنه يفسر املبهم ويقبل منه يفسرها مبا شاء ويقبل منه، فإن قال ألف درهم أو مائة
مائة ومخسون : إن عطف على العدد املبهم مكيال أو موزونا كان تفسريا؛ كقوله: وقال أبو حنيفة: وبه قال الشافعي

 :وقال ابن خريان اإلصطخري من أصحاب الشافعي. درمها؛ ألن الدرهم تفسري للخمسني، واخلمسني تفسري للمائة
  .الدرهم ال يكون تفسريا يف املائة واخلمسني إال للخمسني خاصة ويفسر هو املائة مبا شاء

وقد اختلف العلماء فيمن . ومعناه لو اعتذر بعد اإلقرار مل يقبل منه} َولَْو أَلْقَى َمَعاِذيرَُه{: قوله تعاىل -املسألة الرابعة
يقبل رجوعه بعد : ال أكثرهم منهم الشافعي وأبو حنيفةرجع بعد ما أقر يف احلدود اليت هي خالص حق اهللا؛ فق

  .ال يقبل إال أن يذكر لرجوعه وجها صحيحا: وقال به مالك يف أحد قوليه، وقال يف القول اآلخر. اإلقرار
والصحيح جواز الرجوع مطلقا؛ ملا روى األئمة منهم البخاري ومسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رد املقر بالزىن 

أبك : "أربعا كل مرة يعرض عنه، وملا شهد على نفسه أربع مرات دعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال مرارا
ويف " . لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت: "ويف حديث البخاري. نعم: قال" أحصنت: "قال. ال: قال" جنون

: قال" اب ذلك منك يف ذلك منهاحىت غ: "قال. نعم: قال" أجامعتها"حىت قال له يف اخلامسة : النسائي وأيب داود
نعم، : قال" هل تدري ما الزىن: "مث قال. نعم: قال" . كما يغيب املرود يف املكحلة والرشاء يف البئر: "قال. نعم

  ؟" فما تريد مين: "قال. أتيت منها حراما مثل ما يأيت الرجل من أهله حالال

فلما وجد مس احلجارة فر يشتد، فضربه رجل : وأبو داود قال الترمذي. فأمر به فرجم: قال. أريد أن تطهرين: قال
: وقال أبو داود والنسائي" هال تركتموه: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. بلحى مجل، وضربه الناس حىت مات

ويف قوله عليه . وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله. ليثبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأما لترك حد فال
  .إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجها: إشارة إىل قول مالك" لعلك قبلت أو غمزت: "لسالما

إما أن يقر على بدنه، أو : وهذا يف احلر املالك ألمر نفسه، فأما العبد فإن إقراره ال خيلو من أحد قسمني -اخلامسة
وقال حممد بن . دونه نفذ ذلك عليهعلى ما يف يده وذمته؛ فإن أقر على ما يف بدنه فيما فيه عقوبة من القتل فما 

ال يقبل ذلك منه؛ ألن بدنه مستغرق حلق السيد، ويف إقراره إتالف حقوق السيد يف بدنه؛ ودليلنا قوله : احلسن
من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر اهللا، فإن من يبدلنا صفحته نقم عليه : "صلى اهللا عليه وسلم

يف اآلدمية، وال حق للسيد فيها، وإمنا حقه يف الوصف ) الدمية(لعقوبة أصل اخللقة، وهي أن حمل ا: املعىن" . احلد
إنه لو قال سرقت هذه : والتبع، وهي املالية الطارئة عليه؛ أال ترى أنه لو أقر مبال مل يقبل، حىت قال أبو حنيفة

ويتبع العبد بقيمتها إذا عتق؛ ألن مال العبد السلعة للسيد : وقال علماؤنا. السلعة أنه مل تقطع يده ويأخذها املقر له
إن العبد ال ملك له وال يصح أن ميلك : للسيد إمجاعا، فال يقبل قوله فيه وال إقراره عليه، ال سيما وأبو حنيفة يقول

  .واهللا أعلم. ولكن مجيع ما يف يده لسيده بإمجاع على القولني. وال ميلك، وحنن وإن قلنا إنه يصح متلكه
  .}ُتَحرِّكْ بِِه ِلسَاَنكَ ِلتَْعَجلَ بِِه ال{ -١٦
  .}إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرآَنُه{ -١٧
  .}فَإِذَا قَرَأَْناُه فَاتَّبِْع قُْرآنَُه{ -١٨
  .}ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا َبيَاَنُه{ -١٩



  .}كَلَّا َبلْ ُتِحبُّونَ الْعَاجِلَةَ{ -٢٠
  .}َوَتذَُرونَ الْآِخرَةَ{ -٢١

كان رسول اهللا : عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: يف الترمذي} ال ُتَحرِّْك بِهِ ِلسَاَنكَ ِلتَْعَجلَ بِِه{: ىلقوله تعا
ال ُتَحرِّْك بِهِ {: صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن حيرك به لسانه، يريد أن حيفظه، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل

. هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى. وحرك سفيان شفتيه. ان حيرك به شفتيهفك: قال} ِلسَاَنَك ِلَتْعَجلَ بِِه
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعاجل من التنزيل شدة، كان حيرك : ولفظ مسلم عن ابن جبري عن ابن عباس قال

أنا : سعيدأنا أحركهما كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيركهما؛ فقال : شفتيه، فقال يل ابن عباس
إِنَّ . ال ُتَحرِّكْ بِِه ِلَساَنَك ِلتَْعَجلَ بِِه{: أحركهما كما كان ابن عباس حيركهما، فحرك شفتيه؛ فأنزل اهللا عز وجل

علينا مث إن . قال فاستمع له وأنصت} فَإِذَا قََرأَْناُه فَاتَّبِْع قُْرآَنُه{: قال مجعه يف صدرك مث تقرؤه} َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرآَنُه
فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جربيل عليهما السالم استمع، وإذا انطلق : أن نقرأه؛ قال

: ونظري هذه اآلية قوله تعاىل. جربيل عليه السالم قرأه النيب صلى اهللا عليه وسلم كما أقرأه؛ خرجه البخاري أيضا
إمنا كان يعجل بذكره إذا نزل : وقال عامر الشعيب. وقد تقدم} أَنْ يُقَْضى إِلَْيَك َوْحيُُهَوال تَْعَجلْ بِالْقُْرآِن ِمْن قَْبلِ {

كان عليه السالم : عليه من حبه له، وحالوته يف لسانه، فنهى عن ذلك حىت جيتمع؛ ألن بعضه مرتبط ببعض، وقيل
ْعَجلْ بِالْقُْرآِن ِمْن قَْبلِ أَنْ ُيقَْضى إِلَْيكَ َوال َت{إذا نزل عليه الوحي حرك لسانه مع الوحي خمافة أن ينساه، فنزلت 

. أي وقراءته عليك" وقرآنه: "قاله ابن عباس} ال ُتَحرِّْك بِِه ِلسَاَنَك{: ونزل} سنقرئك فال تنسى{: ونزل} َوْحُيُه
ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا {. أحكامهأي فاتبع شرائعه و} فَاتَّبِْع قُرْآَنُه{: وقال قتادة. والقراءة والقرآن يف قول الفراء مصدران

مث إن علينا بيان ما فيه من الوعد والوعيد : وقيل. أي تفسري ما فيه من احلدود واحلالل واحلرام؛ قاله قتادة} َبَيانَُه
  أي إن: قال ابن عباس} كَلَّا{. أي إن علينا أن نبينه بلسانك: وحتقيقهما وقيل

أي بل } كَلَّا َبلْ{. ال يصلون وال يذكون يريد كفار مكة} كَلَّا{أي : وقيل. أبا جهل ال يؤمن بتفسري القرآن وبيانه
ويف . والعمل هلا} الْآِخرَةَ{أي تدعون } وََتذَُرونَ{أي الدار الدنيا واحلياة فيها } الَْعاجِلَةَ{حتبون يا كفار أهل مكة 

بالتاء فيهما على اخلطاب " وتذرون" "نبل حتبو"وقرأ أهل املدينة والكوفيون . اآلخرة اجلنة: بعض التفسري قال
الباقون بالياء . ولوال الكراهة خلالف هؤالء القراء لقرأهتا بالياء؛ لذكر اإلنسان قبل ذلك: واختاره أبو عبيد؛ قال

من قرأ و. وهو مبعىن الناس} ُينَبَّأُ الْأِْنَسانُ{: على اخلرب، وهو اختيار أيب حامت، فمن قرأ بالياء فردا على قوله تعاىل
إِنَّ َهُؤالِء ُيِحبُّونَ الْعَاجِلَةَ َوَيذَُرونَ َوَراءَُهْم {: بالتاء فعلى أنه واجههم بالتقريع؛ ألن ذلك أبلغ يف املقصود؛ نظريه

  .} َيْوماً ثَقِيالً
  .}ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ َناِضَرةٌ{ -٢٢
  .}إِلَى َربَِّها نَاِظرَةٌ{ -٢٣
  .}ةٌَوُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ َباسَِر{ -٢٤
  .}َتظُنُّ أَنْ ُيفَْعلَ بَِها فَاِقرَةٌ{ -٢٥

والثاين من النظر أي . األول من النضرة اليت هي احلسن والنعمة} ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ نَاضَِرةٌ، إِلَى َربَِّها َناِظرَةٌ{: قوله تعاىل
اق والعيش والغىن؛ ومنه نضرهم اهللا ينضرهم نضرة ونضارة وهو اإلشر: وجوه املؤمنني مشرقة حسنة ناعمة؛ يقال

من النظر أي تنظر إىل رهبا؛ على " ناظرة"إىل خالقها ومالكها " إىل رهبا" . "نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها"احلديث 



ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا {: عند قوله تعاىل" يونس"ويف الباب حديث صهيب خرجه مسلم وقد مضى يف . هذا مجهور العلماء
أكرم أهل اجلنة على اهللا من ينظر إىل وجهه غدوة وعشية؛ مث تال هذه : وكان ابن عمر يقول. } َيادَةٌالُْحسَْنى َوزِ

وكان . تنظر إىل رهبا نظرا: وروى يزيد النحوي عن عكرمة قال} ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ نَاضَِرةٌ، إِلَى َربَِّها َناِظرَةٌ{: اآلية
  .نضرت وجوههم ونظروا إىل رهبم: احلسن يقول

. تنتظر أمر رهبا: وقال عكرمة. وروي عن ابن عمر وجماهد. إن النظر هنا انتظار ما هلم عند اهللا من الثواب: قيلو
ال ُتْدرِكُهُ {: واحتجوا بقوله تعاىل. وليس معروفا إال عن جماهد وحده. حكاه املاوردي عن ابن عمر وعكرمة أيضا

ويف الترمذي عن . القول ضعيف جدا، خارج عن مقتضى ظاهر اآلية واألخبار وهذا} الْأَْبصَاُر َوُهَو ُيْدرُِك الْأَْبصَاَر
إن أدىن أهل اجلنة منزلة ملن ينظر إىل جنانه وأزواجه وخدمه : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن عمر قال

لى اهللا عليه مث قرأ رسول اهللا ص" وسرره مسرية ألف سنة وأكرمهم على اهللا من ينظر إىل وجهه غدوة وعشية
ويف . وقد روى عن ابن عمرو ومل يرفعه. قال هذا حديث غريب} ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ نَاِضَرةٌ، إِلَى َربَِّها َناظَِرةٌ{: وسلم

جنتان من فضة آنيتهما : "صحيح مسلم عن أيب بكر بن عبداهللا بن قيس عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
آنيتهما وما فيهما، وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رهبم جل وعز إال رداء الكربياء  وما فيهما، وجنتان من ذهب

كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلوسا، فنظر إىل : وروى جرير بن عبداهللا قال" . على وجهه يف جنة عدن
امون يف رؤيته، فإن استطعتم أال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، ال تض: "القمر ليلة البدر فقال

َوَسبِّحْ بِحَْمِد رَبَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ {مث قرأ " . تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا
وخرج أبو داود عن أيب رزين . وخرجه أيضا أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. متفق عليه} الُْغرُوبِ

وما : قال" نعم يا أبا رزين: "خمليا به يوم القيامة؟ قال: قلت يا رسول اهللا أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ: يلي قالالعق
: قال. بلى : قلنا. ليلة البدر خمليا به: قال ابن معاذ" يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر: "آية ذلك يف خلقه؟ قال

ويف كتاب " . فاهللا أجل وأعظم -يعين القمر  -هو خلق من خلق اهللا  فإمنا): "قال ابن معاذ قال" (فاهللا أعظم"
فيكشف احلجاب فينظرون إليه، فواهللا ما أعطاهم اهللا شيئا أحب إليهم من النظر، وال : "النسائي عن صهيب قال

  :ويف التفسري أليب إسحاق الثعليب عن الزبري عن جابر قال" أقر ألعينهم

يتجلى ربنا عز وجل حىت ينظروا إىل وجهه، فيخرون له سجدا، فيقول : "ه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا علي
  "ارفعوا رؤوسكم فليس هذا بيوم عبادة

وقول جماهد إهنا مبعىن تنتظر الثواب من رهبا وال يراه شيء من خلقه، فتأويل مدخول، ألن العرب إذا : قال الثعليب
َما {، و } َهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا َتأْوِيلَُه{، } َهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا السَّاعَةَ{: اىلأرادت بالنظر االنتظار قالوا نظرته؛ كما قال تع

نظرت فيه، فأما إذا كان النظر مقرونا بذكر إىل، : وإذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا} َيْنظُُرونَ إِلَّا َصْيَحةً َواِحدَةً
إن قول جماهد تنتظر ثواب رهبا خطأ؛ ألنه ال يقال : وقال األزهري. وذكر الوجه فال يكون إال مبعىن الرؤية والعيان
نظرت إىل فالن ليس إال رؤية عني، كذلك تقوله العرب؛ ألهنم : نظر إىل كذا مبعىن االنتظار، وإن قول القائل

  :إذا أرادوا نظر العني، فإذا أرادوا االنتظار قالوا نظرته؛ قال: يقولون نظرت إليه
  من الدهر تنفعين لدى أم جندب... اين ساعة فإنكما إن تنظر

  :نظرت إليه؛ قال: ملا أراد االنتظار قال تنظراين، ومل يقل تنظران إيل؛ وإذا أرادوا نظر العني قالوا
  مصابيح رهبان تشب لقفال... نظرت إليها والنجوم كأهنا 



  :وقال آخر
  ويل نظر لوال التحرج عارم... نظرت إليها باحملصب من مىن 

  :ال آخروق
  نظر الفقري إىل الغين املوسر... إين إليك ملا وعدت لناظر 

ال ُتْدرِكُهُ {: أي إين أنظر إليك بذل؛ ألن نظر الذل واخلضوع أرق لقلب املسؤول؛ فأما ما استدلوا به من قوله تعاىل
  فإمنا ذلك} الْأَْبصَاُر َوُهَو ُيْدرُِك الْأَْبصَاَر

ينظرون إىل اهللا ال حتيط أبصارهم به من : وقال عطية العويف. يف موضعه مستوىفوقد مضى القول فيه . يف الدنيا
" إىل: "وقيل: قال القشريي أبو نصر} ال ُتْدرِكُُه الْأَْبصَاُر َوُهَو ُيْدرُِك الْأَْبَصاَر{: عظمته، ونظره حييط هبا؛ يدل عليه

نعمه الدفع، : يكتب باأللف ال بالياء، مث اآلالء أي نعمه منتظرة وهذا أيضا باطل؛ ألن واحد اآلالء: واحد اآلالء
: وقيل. وهم يف اجلنة ال ينتظرون دفع نقمه عنهم، واملنتظر للشيء متنغص العيش، فال يوصف أهل اجلنة بذلك

قد يذكر مث . واملاء جيري يف النهر ال النهر} َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَاُر{: أضاف النظر إىل الوجه؛ وهو كقوله تعاىل
مث ال يبعد قلب العادة غدا، . أي على عينيه} فَأَلْقُوُه َعلَى َوْجِه أَبِي يَأِْت َبصِرياً{: الوجه مبعىن العني؛ قال اهللا تعاىل

كيف ! يا رسول اهللا: ، فقيل} أَفََمْن َيْمِشي ُمِكّباً َعلَى َوْجهِِه{: حىت خيلق الرؤية والنظر يف الوجه؛ وهو كقوله تعاىل
وَُوُجوٌه َيْومَِئذٍ {" . الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن ميشيهم على وجوههم: "ن يف النار على وجوههم؟ قالميشو
إذا ضرهبا : وبسر الفحل الناقة وابتسرها: ويف الصحاح. أي وجوه الكفار يوم القيامة كاحلة كاسفة عابسة} َباسَِرةٌ

أي متغرية واملعىن } َباسَِرةٌ{: وقال السدي. عبس وبسر: الوبسر الرجل وجهه بسورا أي كلح؛ يق. من غري ضبعة
أي : فقرته الفاقرة: الداهية واألمر العظيم؛ يقال: أي توقن وتعلم، والفاقرة} َتظُنُّ أَنْ ُيفَْعلَ بَِها فَاِقرَةٌ{. واحد

: ن عباس وابن زيداب. اهلالك: السدي. الفاقرة الشر: وقال قتادة. قال معناه جماهد وغريه. كسرت فقار ظهره
. واملعىن متقارب وأصلها الوسم على أنف البعري حبديدة أو نار حىت خيلص إىل العظم؛ قاله األصمعي. دخول النار

إذا حززته حبديدة مث جعلت على موضع احلز اجلرير وعليه وتر ملوي، لتذهللا بذلك : فقرت أنف البعري: يقال
  :وقال النابغة. قد عمل به الفاقرة: وتروضه؛ ومنه قوهلم

  وضربة فأس فوق رأسي فاقره... أىب يل قرب ال يزال مقابلي 
  .أي كاسرة

  .}كَلَّا إِذَا َبلََغتِ التََّراِقَي{ -٢٦
  .}َوِقيلَ َمْن رَاقٍ{ -٢٧
  .}َوظَنَّ أَنَُّه الْفَِراُق{ -٢٨
  .}َوالَْتفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ{ -٢٩
  .}سَاُقإِلَى َربَِّك َيوَْمِئٍذ الَْم{ -٣٠

: ردع وزجر؛ أي بعيد أن يؤمن الكافر بيوم القيامة؛ مث استأنف فقال} كَلَّا} {كَلَّا إِذَا َبلََغتِ التََّراِقَي{: قوله تعاىل
: أي بلغت النفس أو الروح التراقي؛ فأخرب عما مل جير له ذكر، لعلم املخاطب به؛ كقوله تعاىل} إِذَا َبلََغِت التََّراِقَي{
معناه حقا؛ أي حقا أن } كَلَّا{: وقيل. وقد تقدم} فَلَْوال إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم{: وقوله تعاىل} َواَرْت بِالِْحجَابِحَتَّى َت{

إذا بلغت نفس الكافر : وكان ابن عباس يقول. أي إذا ارتقت النفس إىل التراقي} إِذَا َبلََغِت التََّراِقَي{املساق إىل اهللا 



مجع ترقوة وهي العظام املكتنفة لنقرة النحر، وهو مقدم احللق من أعلى الصدر، موضع احلشرجة؛ والتراقي . التراقي
  .قال دريد بن الصمة

  وقد بلغت نفوسهم التراقي... ورب عظيمة دافعت عنهم 
  .وقد يكىن عن اإلشفاء على املوت ببلوغ النفس التراقي، واملقصود تذكريهم شدة احلال عند نزول املوت

روي مساك عن . هو من الرقية؛ عن ابن عباس وعكرمة وغريمها: اختلف فيه؛ فقيل} َوقِيلَ َمْن رَاقٍ{: اىلقوله تع
أي هل من طبيب يشفيه؛ وقال أبو : وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس. أي يشفي: من راق يرقي: عكرمة قال

  :قالبة وقتادة؛ وقال الشاعر
  هل له من محام املوت من راق أم... هل للفىت من بنات الدهر من واق 

  .وكان هذا على وجه االستبعاد واليأس؛ أي من يقدر أن يرقي من املوت
من يرقى بروحه إىل السماء؟ أمالئكة الرمحة : إذا صعد، واملعىن: وعن ابن عباس أيضا وأيب اجلوزاء أنه من رقي يرقى

رقى هبذه النفس؛ وذلك أن نفس الكافر تكره إن ملك املوت يقول من راق؟ أي من ي: أم مالئكة العذاب؟ وقيل
والالم يف } َمْن رَاقٍ{: وأظهر عاصم وقوم النون يف قوله تعاىل. يا فالن اصعد هبا: املالئكة قرهبا، فيقول ملك املوت

والصحيح ترك اإلظهار، وكسرة القاف . لئال يشبه مراق وهو بائع املرقة، وبران يف تثنية الرب} َبلْ َرانَ{: قوله
، "بل"و" من"قصد الوقف على : وأمثل مما ذكر. تكفي يف زوال اللبس} َبلْ َرانَ{، وفتحة النون يف}َمْن رَاقٍ{يف

  .فأظهرمها؛ قاله القشريي
أي فراق الدنيا واألهل واملال والولد، وذلك حني عاين } أَنَُّه الْفَِراُق{أي أيقن اإلنسان } َوظَنَّ{: قوله تعاىل
  :عرقال الشا. املالئكة

  قد انقطع الرجاء عن التالق... فراق ليس يشبهه فراق 
أي فاتصلت الشدة بالشدة؛ شدة آخر الدنيا بشدة أول اآلخرة؛ قاله ابن عباس واحلسن } وَالَْتفَِّت السَّاقُ بِالسَّاقِ{

أما رأيته إذا : وقال قتادة. املعىن التفت ساقا اإلنسان عند املوت من شدة الكرب: وقال الشعيب وغريه. وغريمها
مها ساقا اإلنسان إذا : وقال سعيد بن املسيب واحلسن أيضا. أشرف على املوت يضرب إحدى رجليه على األخرى

ماتت رجاله ويبست : وقال احلسن أيضا. التفت ساق الكفن بساق امليت: وقال زيد بن أسلم. التفتا يف الكفن
وروى علي ابن أيب طلحة عن ابن . القول األول أحسنها: حاسقال الن. ساقاه فلم حتماله، ولقد كان عليهما جواال

آخر يوم من الدنيا وأول يوم من اآلخرة، فتلتقي الشدة بالشدة إال من رمحه : قال} وَالَْتفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ{: عباس
وقال } َمِئذٍ الَْمَساُقإِلَى رَبَِّك َيْو{: اهللا؛ أي شدة كرب املوت بشدة هول املطلع؛ والدليل على هذا قوله تعاىل

الناس : اجتمع عليه أمران شديدان: وقال الضحاك وابن زيد. تتابعت عليه الشدائد: يقول. بالء ببالء: جماهد
  جيهزون جسده، واملالئكة جيهزون روحه، والعرب ال تذكر الساق إال يف احملن

  :قال الشاعر. على ساققامت الدنيا على ساق، وقامت احلرب : والشدائد العظام؛ ومنه قوهلم
  وقامت احلرب بنا على ساق

الكافر تعذب روحه عند خروج نفسه، فهذه الساق : وقال قوم. } نْ وَالْقَلَمِ{وقد مضى هذا املعىن يف آخر سورة 
أي } ُقالَْمسَا{أي يوم القيامة } َيْومَِئٍذ{أي إىل خالقك } إِلَى رَبَِّك{: األوىل، مث يكون بعدمها ساق البعث وشدائده

املصدر من ساق يسوق، : واملساق. يسوقه ملكه الذي كان حيفظ عليه السيئات: ويف بعض التفاسري قال. املرجع



  .كاملقال من قال يقول
  .}فَال َصدََّق َوال صَلَّى{ -٣١
  .}َولَِكْن كَذََّب َوتََولَّى{ -٣٢
  .}ثُمَّ ذََهَب إِلَى أَْهِلِه َيَتَمطَّى{ -٣٣
  .}فَأَْولَى أَوْلَى لََك{ -٣٤
  .}ثُمَّ أَوْلَى لََك فَأَوْلَى{ -٣٥

يرجع هذا إىل اإلنسان يف أول السورة، : وقيل. أي مل يصدق أبو جهل ومل يصل} فَال َصدََّق َوال َصلَّى{: قوله تعاىل
وقال . ودعا لربه، وصلى على رسوله" وال صلى"أي مل يصدق بالرسالة . واألول قول ابن عباس. وهو اسم جنس

وال صدق مبال له، ذخرا له عند اهللا، وال صلى الصلوات اليت : وقيل. فال صدق بكتاب اهللا، وال صلى هللا: ادةقت
ال : مبعىن مل ولكنه يقرن بغريه؛ تقول العرب" ال: "قال الكسائي. فال آمن بقلبه وال عمل ببدنه: وقيل. أمره اهللا هبا

} فَال اقَْتَحَم الَْعقَبَةَ{: حمسن حىت يقال وال جممل، وقوله تعاىلمررت برجل ال : عبداهللا خارج وال فالن، وال تقول
" فال صدق: "وقال األخفش. ليس من هذا القبيل؛ ألن معناه أفال أقتحم؛ أي فهال اقتحم، فحذف ألف االستفهام

  أي مل يقتحم، ومل يشترط أن يعقبه} فَال اقَْتَحَم{: أي مل يصدق؛ كقوله

  :ال ذهب، أي مل يذهب، فحرف النفي ينفي املاضي كما ينفي املستقبل؛ ومنه قول زهري: بشيء آخر، والعرب تقول
  فال هو أبداها ومل يتقدم

أي يتبختر، } ثُمَّ ذََهَب إِلَى أَْهِلِه َيَتَمطَّى{أي كذب بالقرآن وتوىل عن اإلميان } َولَِكْن كَذََّب َوتََولَّى{: قوله تعاىل
من املطا وهو الظهر، واملعىن يلوي " يتمطى: "وقيل. املراد به أبو جهل: جماهد. افتخارا بذلك؛ قال جماهد وغريه

أصله يتمطط، وهو التمدد من التكسل والتثاقل، فهو يتثاقل عن الداعي إىل احلق؛ فأبدل من الطاء ياء : وقيل. مطاه
واملطيطة املاء . ه من التبختركراهة التضعيف، والتمطي يدل على قلة االكتراث، وهو التمدد، كأنه ميد ظهره ويلوي

إذا مشت أميت املطيطاء وخدمتهم فارس والروم كان : (اخلاثر يف أسفل احلوض؛ ألنه يتمطى أي يتمدد؛ ويف اخلرب
  .التبختر ومد اليدين يف املشي: واملطيطاء". بأسهم بينهم
بعد هتديد، ووعيد بعد وعيد، أي فهو وعيد أربعة ألربعة؛  هتديد} أَوْلَى لََك فَأَْولَى، ثُمَّ أَْولَى لََك فَأَوْلَى{: قوله تعاىل

أي ال صدق رسول " ولكن كذب وتوىل. فال صدق وال صلى: "كما روي أهنا نزلت يف أيب جهل اجلاهل بربه فقال
فترك التصديق خصلة، . اهللا، وال وقف بني يدي فصلى، ولكن، كذب رسويل، وتوىل عن التصلية بني يدي

ترك الصالة خصلة، والتويل عن اهللا تعاىل خصلة؛ فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك اخلصال والتكذيب خصلة، و
تلك كانت عادته : خصلة خامسة؛ فإنا نقول} ثُمَّ ذََهَب إِلَى أَْهِلِه َيَتَمطَّى{: فإن قوله: ال يقال. واهللا أعلم. األربعة

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقيل. على ما نذكرهوذلك بني يف قول قتادة . قبل التكذيب والتويل، فأخرب عنها
وسلم خرج من املسجد ذات يوم، فاستقبله أبو جهل على باب املسجد، مما يلي باب بين خمزوم، فأخذ رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه وسلم

. عز أهل الوادي وأكرمهأهتددين؟ فواهللا إين أل: فقال له أبو جهل} أَوْلَى لََك فَأَْولَى{: بيده، فهزه أو مرتني مث قال
  :قال الشاعر. وهي كلمة وعيد. ونزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما قال أليب جهل

  وهل للدر حيلب من مرد... فأوىل مث أوىل مث أوىل 



ى، ثُمَّ أَْولَى أَوْلَى لََك فَأَوْلَ{: أقبل أبو جهل بن هشام يتبختر، فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده فقال: قال قتادة
فلما كان يوم بدر أشرف على . ما تستطيع أنت وال ربك يل شيئا، إين ألعز من بني جبليها: فقال} لََك فَأَوْلَى

  .فضرب اهللا عنقه، وقتله شر قتلة. ال يعبد اهللا بعد هذا اليوم أبدا: املسلمني فقال
  :الويل لك؛ ومنه قول اخلنساء: معناه: وقيل

  فأوىل لنفسي أوىل هلا... موم مهمت بنفسي كل اهل
  فإما عليها وإما هلا... سأمحل نفسي على آلة 

: هو من املقلوب؛ كأنه قيل: السرير أيضا الذي حيمل عليه امليت؛ وعلى هذا التأويل قيل: احلالة، واآللة: اآللة
البعث، والويل لك يوم  الويل لك حيا، والويل لك ميتا، والويل لك يوم: أويل، مث أخر احلرف املعتل، واملعىن
  :تدخل النار؛ وهذا التكرير كما قال

  لك الويالت إنك مرجلي
معناه الذم لك، أوىل، من تركه، إال أنه كثري يف : وقيل. أي لك الويل، مث الويل، مث الويل، وضعف هذا القول

يف " أوىل"قال األصمعي : حيىيوقال أبو العباس أمحد بن . املعىن أنت أوىل وأجدر هبذا العذاب: وقيل. الكالم فحذف
  قد وليت اهلالك، قد دانيت اهلالك؛ وأصله من الويل، وهو القرب؛: كالم العرب معناه مقاربة اهلالك، كأنه يقول

  :عيأي يقربون منكم؛ وأنشد األصم} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ِمَن الْكُفَّارِ{: قال اهللا تعاىل
  وأوىل أن يكون له الوالء

  :أي قارب أن يكون له؛ وأنشد أيضا
  أوىل ملن هاجت له أن يكمدا

ليس أحد يفسر : وكان أبو العباس ثعلب يستحسن قول األصمعي ويقول. الكمد] من[أي قد دنا صاحبها 
ك وأوىل بك أوىل ل: كدت هتلك مث أفلت، وكأن تقديره: العرب تقول أوىل لك: النحاس. كتفسري األصمعي

الوعيد أوىل له من غريه؛ : ، وتكون خرب مبتدأ حمذوف، كأنه قال)أفعل منك(وال تكون أوىل : املهدوي قال. اهللكة
خرب عن " لك"و. فدخول عالمة التأنيث دليل على أنه ليس كذلك. إذا أوعدوا: أوالة اآلن: ألن أبا زيد قد حكى

التكرير فيه على معىن ألزم لك : وقيل. وعيد، فصار كرجل امسه أمحدألنه صار علما لل" أوىل"ومل ينصرف ". أوىل"
  .على عملك السيء األول، مث على الثاين، والثالث، والرابع، كما تقدم

  .}أََيْحَسُب الْأِْنَسانُ أَنْ ُيْتَرَك ُسدًى{ -٣٦
  .}أَلَْم َيُك ُنطْفَةً ِمْن َمنِيٍّ ُيْمَنى{ -٣٧
  .}لََق فََسوَّىثُمَّ كَانَ َعلَقَةً فََخ{ -٣٨
  .}فََجَعلَ ِمْنهُ الزَّْوَجْينِ الذَّكََر َوالْأُنْثَى{ -٣٩
  .}أَلَْيَس ذَِلَك بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيحْيَِي الَْمْوَتى{ -٤٠

ابن  أي أن خيلى مهمال، فال يؤمر وال ينهى؛ قال} أَنْ يُْتَرَك ُسدًى{أي يظن ابن آدم } أََيْحَسُب الْأِْنَسانُ{: قوله تعاىل
  .ترعى بال راع: زيد وجماهد، ومنه إبل سدى

  :وقال الشاعر. أحيسب أن يترك يف قربه كذلك أبدا ال يبعث: وقيل
  ــن ما ترك اهللا شيئا سدى... فأقسم باهللا جهد اليميـ 



إلراقة ) مين(ولذلك مسيت أي من قطرة ماء متىن يف الرحم، أي تراق فيه؛ } أَلَْم َيُك ُنطْفَةً ِمْن َمنِيٍّ ُيْمَنى{: قوله تعاىل
أي أمل يك ماء قليال يف صلب الرجل وترائب . إذا قطر: نطف املاء: املاء القليل؛ يقال: والنطفة. وقد تقدم. الدماء
  .املرأة

بالياء، وهي قراءة ابن حميصن وجماهد ويعقوب وعياش عن أيب عمرو، واختاره أبو عبيد " من مين ميىن"وقرأ حفص 
أي دما بعد النطفة، أي قد رتبه تعاىل هبذا } ثُمَّ كَانَ َعلَقَةً{.قون بالتاء ألجل النطفة، واختاره أبو حامتالبا. ألجل املين

أي فسواه تسوية، وعدله تعديال، جبعل الروح فيه } فََسوَّى{أي فقدر } فََخلََق{: مث قال. كله على خسة قدره
وقد احتج هبذا من . أي الرجل واملرأة} الزَّْوَجْينِ الذَّكََر َوالْأُْنثَى{. من املين: وقيل. أي من اإلنسان} فَجََعلَ ِمْنُه{

وقد مضى يف . أن هذه اآلية وقرينتها إمنا خرجتا خمرج الغالب" الشورى"وقد مضى يف سورة . رأى إسقاط اخلنثى
أي } لَْيَس ذَِلَك بِقَاِدرٍأَ{. أيضا القول فيه، وذكرنا يف آية املواريث حكمه، فال معىن إلعادته" النساء"أول سورة 

أي على أن يعيد هذه } بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيحْيَِي الَْمْوَتى{أليس الذي قدر على خلق هذه النسمة من قطرة من ماء 
  .األجسام كهيئتها للبعث بعد البلى

من قرأ . ابن عباس وقال" سبحانك اللهم، بلى: "وروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا قرأها قال
إىل } ال أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَيامَِة{ومن قرأ " سبحان ريب األعلى: "إماما كان أوغريه فليقل} سَبِّحِ اْسمَ رَبَِّك الْأَْعلَى{

ذكره الثعليب من حديث أيب إسحاق السبيعي عن سعيد بن " سبحانك اللهم بلى: "آخرها إماما كان أو غريه فليقل
  .ختمت السورة واحلمد هللا. عباسجبري عن ابن 

  سورة اإلنسان

  وهي إحدى وثالثون آية
إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا {: فيها مكي، من قوله تعاىل: وقيل. مدنية: وقال اجلمهور. مكية يف قول ابن عباس ومقاتل والكليب

  .إىل آخر السورة، وما تقدمه مدين} َعلَْيَك الْقُْرآنَ َتْنزِيالً
َهلْ أََتى َعلَى الِْأْنَساِن ِحنيٌ {: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليقرأ: وحدثنا ابن زيد قال: قالوذكر ابن وهب 

ال : وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود كان يسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال له عمر بن اخلطاب} ِمَن الدَّهْرِ
فنزلت عليه هذه السورة وهو عنده، فلما : قال" ابن اخلطابدعه يا : "تثقل على النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

أخرج نفس : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قرأها عليه وبلغ صفة اجلنان زفر زفرة فخرجت نفسه
إن : وقال القشريي. وروي عن ابن عمر خبالف هذا اللفظ، وسيأيت" الشوق إىل اجلنة -أو أخيكم  -صاحبكم 

وهكذا القول يف كل ما يقال . واملقصود من السورة عام. ت يف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنههذه السورة نزل
  .إنه نزل بسبب كذا وكذا
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  .}َهلْ أََتى َعلَى الْأِْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُْن َشْيئاً َمذْكُوراً{ -١
  .}الْأِْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة أَْمَشاجٍ َنْبَتِليِه فََجَعلَْناهُ َسِميعاً َبِصرياًإِنَّا َخلَقَْنا { -٢
  .}إِنَّا َهدَْيَناُه السَّبِيلَ إِمَّا َشاكِراً َوإِمَّا كَفُوراً{ -٣

عىن قد؛ قال الكسائي والفراء مب": هل"} َهلْ أََتى َعلَى الْأِْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُْن َشْيئاً َمذْكُوراً{: قوله تعاىل
  .مبعىن قد" هل"وقد حكي عن سيبويه . وأبو عبيدة



. هل أعطيتك؟ تقرره بأنك أعطيته: هل تكون جحدا، وتكون خربا، فهذا من اخلرب؛ ألنك تقول: قال الفراء
ان هنا آدم عليه واإلنس. أتى: هي مبنزلة االستفهام، واملعىن: هل يقدر أحد على مثل هذا؟ وقيل: واجلحد أن تقول

قال ابن عباس يف رواية أيب } ِحٌني ِمَن الدَّهْرِ{. وروي عن ابن عباس. السالم؛ قاله قتادة والثوري وعكرمة والسدي
أربعون سنة مرت به، قبل أن ينفخ فيه الروح، وهو ملقى بني مكة والطائف وعن ابن عباس أيضا يف رواية : صاحل

بعني سنة، مث من محأ مسنون أربعني سنة، مث من صلصال أربعني سنة، فتم خلقه الضحاك أنه خلق من طني، فأقام أر
أقام وهو من تراب أربعني سنة، فتم خلقه بعد مائة وستني سنة، مث : وزاد ابن مسعود فقال. بعد مائة وعشرين سنة

لَمْ َيكُْن شَْيئاً {. املاورديال يعرف مقداره؛ عن ابن عباس أيضا، حكاه : احلني املذكور ها هنا: وقيل. نفخ فيه الروح
أي كان جسدا مصورا ترابا وطينا، ال : وقيل. ال يف السماء وال يف األرض: قال الضحاك عن ابن عباس} َمذْكُوراً

. يذكر وال يعرف، وال يدرى ما امسه وال ما يراد به، مث نفخ فيه الروح، فصار مذكورا؛ قاله الفراء وقطرب وثعلب
  .مل يكن شيئا مذكورا يف اخللق وإن كان عند اهللا شيئا مذكورا :وقال حيىي بن سالم

ليس هذا الذكر مبعىن اإلخبار، فإن إخبار الرب عن الكائنات قدمي، بل هذا الذكر مبعىن اخلطر والشرف : وقيل
أي قد أتى على . } وَإِنَُّه لَذِكٌْر لََك َوِلقَوِْمَك{: وقد قال تعاىل. فالن مذكور أي له شرف وقدر: والقدر؛ تقول

مث ملا عرف اهللا املالئكة أنه جعل آدم خليفة، ومحله األمانة اليت عجز عنها . اإلنسان حني مل يكن له قدر عند اخلليقة
وعلى اجلملة ما كان مذكورا : قال القشريي. السموات واألرض واجلبال، ظهر فضله على الكل، فصار مذكورا

. كان شيئا ومل يكن مذكورا: قال" مل يكن شيئا: "بن اجلهم عن الفراء وحكى حممد. للخلق، وإن كان مذكورا هللا
النفي يرجع إىل الشيء؛ أي قد مضى مدد من الدهر وآدم مل يكن شيئا يذكر يف اخلليقة؛ ألنه آخر ما : وقال قوم

كان آدم شيئا  قد مضت عليه أزمنة وما: واملعىن. خلقه من أصناف اخلليقة، واملعدوم ليس بشيء حىت يأيت عليه حني
إمنا خلق اإلنسان حديثا ما نعلم : قال قتادة: وهذا معىن قول قتادة ومقاتل. وال خملوقا وال مذكورا ألحد من اخلليقة

  من خليقة اهللا جل ثناؤه خليقة

هل أتى حني من الدهر مل يكن اإلنسان شيئا : يف الكالم تقدمي وتأخري، وتقديره: وقال مقاتل. كانت بعد اإلنسان
  .ذكورا؛ ألنه خلقه بعد خلق احليوان كله، ومل خيلق بعده حيوانام

عين به اجلنس من ذرية آدم، وأن احلني تسعة } َهلْ أََتى َعلَى الْأِْنَساِن حٌِني{يف قوله تعاىل " اإلنسان: "وقد قيل
ة؛ ألنه يف هذه احلالة مجاد ال إذ كان علقة ومضغ: } لَمْ َيكُْن شَْيئاً َمذْكُوراً{أشهر، مدة محل اإلنسان يف بطن أمه 

أي ليت املدة اليت أتت على آدم مل . ليتها متت فال نبتلى: وقال أبو بكر رضي اهللا عنه ملا قرأ هذه اآلية. خطر له
َهلْ {ومسع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رجال يقرأ . تكن شيئا مذكورا متت على ذلك، فال يلد وال يبتلى أوالده

  .فقال ليتها متت} ْنَسانِ ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُْن َشيْئاً َمذْكُوراًأََتى َعلَى الِْأ
أي من ماء يقطر وهو املين، وكل ماء قليل } ِمْن ُنطْفٍَة{أي ابن آدم من غري خالف } إِنَّا َخلَقَْنا الْأِْنَسانَ{: قوله تعاىل

  :يف وعاء فهو نطفة؛ كقول عبد اهللا بن رواحة يعاتب نفسه
  هل أنت إال نطفة يف شنه...  أراك تكرهني اجلنة مايل

  :رؤبة: مشج ومشيج، مثل خدن وخدين؛ قال: واحدها. أخالط} أَْمشَاجٍ{. نطف ونطاف: ومجعها
  مل ُيكس جلدا يف دم أمشاج... يطرحن كل معجل نشاج 

: واحد األمشاج: وقال املربد. مشجت هذا هبذا أي خلطته، فهو ممشوج ومشيج؛ مثل خملوط وخليط: ويقال
  :إذا خلط، وهو هنا اختالط النطفة بالدم؛ قال الشماخ: مشج ميشج: مشيج؛ يقال



  على مشج ساللته مهني... طوت أحشاء مرجتة لوقت 
مشيج : ويقال للشيء من هذا إذا خلط. أخالط ماء الرجل وماء املرأة، والدم والعلقة: أمشاج: وقال الفراء

  وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنه. وطكقولك خليط، وممشوج كقولك خمل

  :وهذا قول خيتاره كثري من أهل اللغة؛ قال اهلذيل. احلمرة يف البياض، والبياض يف احلمرة: األمشاج: قال
  خالف النصل سيط به مشيج... كأن الريش والفوقني منه 
رقيق فيخلق منهما الولد، فما خيتلط ماء الرجل وهو أبيض غليظ مباء املرأة وهو أصفر : وعن ابن عباس أيضا قال

وقد روي هذا . كان من عصب وعظم وقوة فهو من ماء الرجل، وما كان من حلم ودم وشعر فهو من ماء املرأة
  .مرفوعا؛ ذكره البزار
نطفة الرجل : وقال جماهد. ماء الرجل وماء املرأة ومها لونان: وعنه. أمشاجها عروق املضغة: وروي عن ابن مسعود

خلق من ألوان؛ خلق من تراب، مث من ماء الفرج : وقال ابن عباس. اء ونطفة املرأة خضراء وصفراءبيضاء ومحر
طور وطور علقة وطور : هي أطوار اخللق: وحنوه قال قتادة. والرحم، وهي نطفة مث علقة مث مضغة مث عظم مث حلم

. اآلية} َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطنيٍَولَقَْد {" املؤمنون"مضغة عظام مث يكسو العظام حلما؛ كما قال يف سورة 
وقال أهل . األمشاج األخالط؛ ألهنا ممتزجة من أنواع فخلق اإلنسان منها ذا طبائع خمتلفة: وقال ابن السكيت

ن وروي ع. برمة أعشار وثوب أخالق: األمشاج ما مجع وهو يف معىن الواحد؛ ألنه نعت للنطفة؛ كما يقال: املعاين
أخربين عن ماء الرجل وماء : قال جاء حرب من اليهود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: أيب أيوب األنصاري

" ماء الرجل أبيض غليظ وماء املرأة أصفر رقيق فإذا عال ماء املرأة آنثت وإذا عال ماء الرجل أذكرت: "املرأة؟ فقال
  ".البقرة"وقد مضى هذا القول مستوىف يف سورة . اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول: فقال احلرب
  :أحدمها: وفيما خيترب به وجهان. نقدر فيه االبتالء وهو االختبار: وقيل. أي خنتربه} َنْبَتِليِه{: قوله تعاىل

" يهنبتل: "وقيل. خنترب شكره يف السراء وصربه يف الضراء؛ قال احلسن: الثاين. خنتربه باخلري والشر؛ قال الكليب
بالدين ليكون مأمورا بالطاعة ومنهيا عن : الثاين. بالعمل بعد اخللق؛ قال مقاتل: أحدمها: وفيه أيضا وجهان. نكلفه
وحكى حممد بن اجلهم عن . نصرفه خلقا بعد خلق؛ لنبتليه باخلري والشر": نبتليه: "وروي عن ابن عباس. املعاصي

  .لنبتليه، وهي مقدمة معناها التأخري} َسِميعاً َبِصرياً فََجَعلَْناُه{املعىن واهللا أعلم : الفراء قال
يعين جعلنا له مسعا يسمع به اهلدى، : } َجَعلَْناهُ َسِميعاً َبِصرياً{: وقيل. ألن االبتالء ال يقع إال بعد متام اخللقة: قلت

  .وبصرا يبصر به اهلدى
اه طريق اهلدى والضالل، واخلري والشر ببعث الرسل، فآمن أو أي بينا له وعرفن} إِنَّا َهَديَْناُه السَّبِيلَ{: قوله تعاىل

وقال الضحاك وأبو . أي بينا له السبيل إىل الشقاء والسعادة: وقال جماهد. } َوَهَدْيَناهُ النَّْجَديْنِ{: كفر؛ كقوله تعاىل
إِمَّا {. وكمال عقله منافعه ومضاره اليت يهتدي إليها بطبعه: وقيل. السبيل هنا خروجه من الرحم: صاحل والسدي

زائدة أي بينا له " ما"ها هنا تكون جزاء و" إن: "قال الكوفيون. أي أيهما فعل فقد بينا له} َشاِكراً َوإِمَّا كَفُوراً 
للجزاء على األمساء إال أن يضمر " إن"واختاره الفراء ومل جيزه البصريون؛ إذ ال تدخل . الطريق إن شكر أو كفر

ي هديناه الرشد، أي بينا له سبيل التوحيد بنصب األدلة عليه؛ مث إن خلقنا له اهلداية اهتدى أ: وقيل. بعدها فعل
قد نصحت لك، إن شئت فاقبل، وإن شئت فاترك؛ أي فإن شئت، : وهو كما تقول. وآمن، وإن خذلناه كفر

" الفاحتة"وقد تقدم يف . لهديته السبيل وللسبيل وإىل السبي: ويقال. واهللا أعلم" إما شاكرا"وكذا . فتحذف الفاء



ومجع بني الشاكر والكفور، ومل جيمع بني الشكور والكفور مع اجتماعهما يف معىن املبالغة؛ نفيا للمبالغة يف . وغريها
الشكر وإثباتا هلا يف الكفر؛ ألن شكر اهللا تعاىل ال يؤدى، فانتفت عنه املبالغة، ومل تنتف عن الكفر املبالغة، فقل 

  .حكاه املاوردي. لنعم عليه وكثرة كفره وإن قل مع اإلحسان إليهشكره، لكثرة ا

  }إِنَّا أَْعَتْدَنا ِللْكَاِفرِيَن َسالِسال َوأَغْالالً َوَسِعرياً{ -٤
كنهم مما بني حال الفريقني، وأنه تعبد العقالء وكلفهم وم} إِنَّا أَْعَتْدَنا ِللْكَاِفرِيَن َسالِسال َوأَغْالالً َوَسِعرياً{: قوله تعاىل

القيود يف جهنم طول كل سلسلة سبعون : والسالسل. أمرهم، فمن كفر فله العقاب، ومن وحد وشكر فله الثواب
. منونا" سالسال"وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهشام عن ابن عامر ". احلاقة"ذراعا كما مضى يف 
األول فنونه نافع وابن " قوارير"فأما . الباقون باأللف. ووقف قنبل وابن كثري ومحزة بغري ألف. الباقون بغري تنوين

وأما . والباقون باأللف. ووقف فيه يعقوب ومحزة بغري ألف. كثري والكسائي وأبو بكر عن عاصم، ومل ينون الباقون
ينون أسقط فمن نون قرأها باأللف، ومن مل . الثانية فنونه أيضا نافع والكسائي وأبو بكر، ومل ينون الباقون" قوارير"

رأيت يف مصحف : منها األلف، واختار أبو عبيد التنوين يف الثالثة، والوقف باأللف اتباعا خلط املصحف؛ قال
. األول باأللف، وكان الثاين مكتوبا باأللف فحكت فرأيت أثرها هناك بينا" وقواريرا"باأللف و" سالسال"عثمان 

اآلحاد فجمعت مجع اآلحاد، فجعلت يف حكم اآلحاد أن اجلموع أشبهت : أحدها: فمن صرف فله أربع حجج
أن األخفش حكى عن العرب صرف مجيع ما ال ينصرف إال أفعل منك، وكذا قال الكسائي : الثانية. فصرفت
هو على لغة من جير األمساء كلها إال قوهلم هو أظرف منك فإهنم ال جيرونه؛ وأنشد ابن األنباري يف ذلك : والفراء

  :ومقول عمرو بن كلث
  خماريق بأيدي ال عبينا... كأن سيوفنا فينا وفيهم 

  :وقال لبيد
  مبغالق متشابه أجسامها... وجزور أيسار دعوت حلتفها 

  :وقال لبيد أيضا
  مسح كسوب رغائب غنامها... فضال وذو كرم يعني على الندى 

قوارير األول ألنه رأس آية،  أن يقول نونت: واحلجة الثالثة. فصرف خماريق ومغالق ورغائب، وسبيلها أال تصرف
فنونا األول ليوقف بني رؤوس اآلي، } َسِميعاً َبِصرياً{. } َمذْكُوراً{: ورؤوس اآلي جاءت بالنون، كقوله جل وعز

اتباع املصاحف، وذلك أهنما مجيعا يف مصاحف مكة واملدينة : واحلجة الرابعة. ونونا الثاين على اجلوار لألول
إن كل مجع بعد األلف منه ثالثة أحرف أو حرفان أو حرف : حتج من مل يصرفهن بأن قالوقد ا. والكوفة باأللف

قناديل ودنانري ومناديل، والذي بعد : مشدد مل يصرف يف معرفة وال نكرة؛ فالذي بعد األلف منه ثالثة أحرف قولك
َوَمَساجُِد {: رفني، وكذلك قولهألن بعد األلف منه ح} لَُهدَِّمْت صََواِمُع{: األلف منه حرفان قول اهللا عز وجل

مسعت حيىي بن آدم : وقال خلف. والذي بعد األلف منه حرف مشدد شواب ودواب. } ُيذْكَُر ِفيَها اْسُم اللَِّه كَثِرياً
. يف املصاحف األول احلرف األول باأللف والثاين بغري ألف؛ فهذا حجة ملذهب محزة: حيدث عن ابن إدريس قال

وأما أفعل منك فال . مصحف ينسب إىل قراءة ابن مسعود األول باأللف والثاين بغري ألف رأيت يف: وقال خلف
يقول أحد من العرب يف شعره وال يف غريه هو أفعل منك منونا؛ ألن من تقوم مقام اإلضافة فال جيمع بني تنوين 

  .اء وغريهوإضافة يف حرف؛ ألهنما دليالن من دالئل األمساء وال جيمع بني دليلني؛ قال الفر



ارفعوا : وعن جبري بن نفري عن أيب الدرداء كان يقول. مجع غل تغل هبا أيديهم إىل أعناقهم} َوأَغْالالً{: قوله تعاىل
إن األغالل مل جتعل يف أعناق أهل النار؛ ألهنم : قال احلسن. هذه األيدي إىل اهللا جل ثناؤه قبل أن تغل باألغالل

  .تقدم القول فيه} َوَسعِرياً{. أعجزوا الرب سبحانه ولكن إذالال
  .}إِنَّ الْأَْبرَاَر َيشَْرُبونَ ِمْن كَأْسٍ كَانَ مَِزاجَُها كَافُوراً{ -٥
  .}َعْيناً َيْشَرُب بَِها ِعَباُد اللَِّه ُيفَجُِّرونََها تَفْجِرياً{ -٦

: وقيل. احدهم بر، وهو من امتثل أمر اهللا تعاىلأهل الصدق و: األبرار} إِنَّ الْأَبَْرارَ َيشَْرُبونَ ِمْن كَأْسٍ{: قوله تعاىل
ومجع الرب األبرار، : هو مجع بر مثل هنر وأهنار؛ ويف الصحاح: الرب املوحد واألبرار مجع بار مثل شاهد وأشهاد، وقيل

هللا وروى ابن عمر عن رسول اهللا صلى ا. ومجع البار الربرة، وفالن يرب خالقه ويتربره أي يطيعه، واألم برة بولدها
إمنا مساهم اهللا جل ثناؤه األبرار ألهنم بروا اآلباء واألبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك : "عليه وسلم قال

األبرار الذين يؤدون حق اهللا ويوفون : وقال قتادة. الرب الذي ال يؤذي الذر: وقال احلسن" . لولدك عليك حقا
  .بالنذر

يريد : قال ابن عباس. أي من إناء فيه الشراب} َيْشَرُبونَ ِمْن كَأْسٍ{" . دااألبرار الذين ال يؤذون أح: "ويف احلديث
  :قال عمرو بن كلثوم. وإذا مل يكن فيه شراب مل يسم كأسا: والكأس يف اللغة اإلناء فيه الشراب. اخلمر

  وكان الكأس جمراها اليمينا... َصبْنِت الكأَس عنا أمَّ عمرو 
كَانَ {. مبعىن كففت؛ قاله اجلوهري: اهلدية أو ما كان من معروف تصنب صبنايقال صبنت عنا : وقال األصمعي

  :أي شوهبا وخلطها، قال حسان} ِمَزاُجَها
  يكون مزاجها عسل وماء... كأن سبيئة من بيت رأس 

عني  هو اسم: قال ابن عباس} كَافُوراً{. ومنه مزاج البدن وهو ما ميازجه من الصفراء والسوداء واحلرارة والربودة
متزج هلم : وقال سعيد عن قتادة. أي ميازجه ماء هذه العني اليت تسمى كافورا. ماء يف اجلنة، يقال له عني الكافور

. إمنا الكافور يف رحيها ال يف طعمها: وقيل. مزاجها طعمها: وقال عكرمة. وقال جماهد. بالكافور وختتم باملسك
} حَتَّى إِذَا َجَعلَُه نَاراً{:رده؛ ألن الكافور ال يشرب؛ كقوله تعاىل أراد كالكافور يف بياضه وطيب رائحته وب: وقيل

  وقال. طيب باملسك والكافور والزجنبيل: وقال ابن كيسان. أي كنار

} كَانَ مَِزاجَُها{: وقوله. ولكن مسى اهللا ما عنده مبا عندكم حىت هتتدي هلا القلوب. ليس بكافور الدنيا: مقاتل
إن الكافور اسم لعني ماء يف : قال الفراء} َعْيناً َيْشَربُ بَِها ِعَباُد اللَِّه{. أس مزاجها كافورزائدة أي من ك" كان"

هي حال من املضمر يف : وقيل. بدل من كأس على املوضع: وقيل. بدل من كافور على هذا" فعينا"اجلنة؛ 
؛ أي ذكرمت العاقل اللبيب فهو نصب العاقل اللبيب: نصب على املدح؛ كما يذكر الرجل فتقول: (وقيل". مزاجها"

وعاء طلع : والكافور أيضا. كافور وقافور: ويقال. وقال الزجاج املعىن من عني. وقيل يشربون عينا. بإضمار أعين
  :وأما قول الراعي. النخل وكذلك الكفرى؛ قاله األصمعي

  من قصب معتلف الكافور دراج... تكسو املفارق واللبات ذا أرج 
يشرب هبا : قال الفراء} َيشَْرُب بَِها{. لذي يكون منه املسك إمنا يرعى سنبل الطيب فجعله كافورافإن الظيب ا

  :ويشرهبا سواء يف املعىن، وكأن يشرب هبا يروى هبا وينقع؛ وأنشد
  مىت جلج خضر هلن نئيج... شربن مباء البحر مث ترفعت 



" من"الباء بدل : املعىن يشرهبا والباء زائدة وقيل: يلوق. ومثله فالن يتكلم بكالم حسن، ويتكم كالما حسنا: قال
إن الرجل منهم ليمشي يف بيوتاته ويصعد إىل قصوره، : فيقال} يُفَجِّرُوَنَها تَفْجِرياً{. تقديره يشرب منها؛ قاله القتيب

ويتبعه حيثما وبيده قضيب يشري به إىل املاء فيجري معه حيثما دار يف منازله على مستوى األرض يف غري أخدود، 
أي يشققوهنا شقا كما يفجر } عينا يشرب هبا عباد اهللا يفجروهنا تفجريا{: صعد إىل أعلى قصوره؛ وذلك قوله تعاىل
يقودوهنا حيث شاؤوا } ُيفَجُِّروَنَها َتفْجِرياً{وعن ابن أيب جنيح عن جماهد . الرجل النهر ها هنا وها هنا إىل حيث يريد

  وروى. معهم وتتبعهم حيثما مالوا مالت

أربع عيون : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو مقاتل عن أيب صاحل عن سعد عن أيب سهل عن احلسن قال
  ]واألخرى الزجنبيل[} ُيفَجُِّرونََها تَفْجِرياً{يف اجلنة عينان جتريان من حتت العرش إحدامها اليت ذكر اهللا 

ذكره " واألخرى التسنيم} َسلَْسبِيالً{] عينا فيها تسمى[ليت ذكر اهللا واألخريان نضاختان من فوق العرش إحدامها ا
فالتسنيم للمقربني خاصة شربا هلم، والكافور لألبرار شربا هلم؛ ميزج : وقال". نوادر األصول"الترمذي احلكيم يف 

لتنزيل وسكت عن ذكر لألبرار من التسنيم شراهبم، وأما الزجنبيل والسلسبيل فلألبرار منها مزاج هكذا ذكره يف ا
ذلك ملن هي شرب، فما كان لإلبرار مزاج فهو للمقربني صرف، وما كان لإلبرار صرف فهو لسائر أهل اجلنة 

  .هم الصديقون: واألبرار هم الصادقون، واملقربون. مزاج
  .}ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ وََيَخافُونَ َيْوماً كَانَ َشرُُّه ُمْسَتطِرياً{ -٧
  .}نَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسكِيناً َويَِتيماً َوأَسِرياًَوُيطِْعُمو{ -٨
  }إمنا نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاًء وال شكوراً{ -٩

مبا فرض اهللا عليهم من الصالة والزكاة : وقال معمر عن قتادة. أي ال خيلفون إذا نذروا} ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ{: قوله تعاىل
وقال . يوفون إذا نذروا يف حق اهللا جل ثناؤه: وقال جماهد وعكرمة. وغريه من الواجبات والصوم واحلج والعمرة

وحتذف " كان"والعرب قد تزيد مرة . ويف الكالم إضمار؛ أي كانوا يوفون بالنذر يف الدنيا: الفراء واجلرجاين
هو إجياب : النذر: حدهوإن شئت قلت يف . حقيقته ما أوجبه املكلف على نفسه من شيء يفعله: والنذر. أخرى

أي يتممون العهود واملعىن " يوفون بالنذر: "وقال الكليب. املكلف على نفسه من الطاعات ما لو مل يوجبه مل يلزمه
  :واحد؛ وقد قال اهللا تعاىل

وهذا يقوي قول  .أي أعمال نسكهم اليت ألزموها أنفسهم بإحرامهم باحلج} ثُمَّ لْيَقُْضوا تَفَثَُهْم َولُْيوفُوا ُنذُورَُهْم{
  .قتادة

  .وأن النذر يندرج فيه ما التزمه املرء بإميانه من امتثال أمر اهللا؛ قال القشريي
  .هو نذر العتق والصيام والصالة" يوفون بالنذر: "وروى أشهب عن مالك أنه قال

  .هو اليمني: النذر: قال" يوفون بالنذر. "وروى عنه أبو بكر بن عبدالعزيز قال مالك
أي عاليا داهيا فاشيا وهو يف } كَانَ َشرُُّه ُمْسَتِطرياً{. أي يوم القيامة} َيوْماً{أي حيذرون } وََيَخافُونَ{: اىلقوله تع

  :إذا امتد؛ قال األعشى: استطار الصدع يف القارورة والزجاجة واستطال: اللغة ممتدا؛ والعرب تقول
  صدعا على نأيها مستطريا... وبانت وقد أسأرت يف الفؤاد 

  .واستطار الفجر إذا انتشر الضوء. إذا انتشر: استطار احلريق: ويقال
  :وقال حسان



  حريق بالبويرة مستطري... وهان على سراء بين لؤي 
  .استطار واهللا شر ذلك اليوم حىت مأل السموات واألرض: وكان قتادة يقول

ت املالئكة، ويف األرض نسفت كان شره فاشيا يف السموات فانشقت، وتناثرت الكواكب، وفزع: وقال مقاتل
  .اجلبال وغارت املياه

: وقال الداراين. على قلته وحبهم إياه وشهوهتم له: قال ابن عباس وجماهد} َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه{: قوله تعاىل
: ائل قالوكان الربيع بن خيثم إذا جاءه الس. على حب إطعام الطعام: وقال الفضيل بن عياض. على حب اهللا

هو الطواف : وروى أبو صاحل عن ابن عباس قال. أي ذا مسكنة} ِمْسِكيناً{. أطعموه سكرا فإن الربيع حيب السكر
  أن: وروى منصور عن احلسن. أي من يتامى املسلمني} وََيِتيماً{يسألك مالك

بعد ما فرغ ابن عمر من  يتيما كان حيضر طعام ابن عمر، فدعا ذات يوم بطعامه، وطلب اليتيم فلم جيده، وجاءه
واهللا ما : دونك هذا، فواهللا ما غبنت؛ قال احلسن وابن عمر: طعامه فلم جيد الطعام، فدعا له بسويق وعسل؛ فقال

  .غنب
. األسري من أهل الشرك يكون يف أيديهم: فروى أبو صاحل عن ابن عباس قال. أي الذي يؤسر فيحبس} وَأَِسرياً{

هو املسلم : وكذا قال سعيد بن جبري وعطاء. األسري هو احملبوس: جنيح عن جماهد قالوروى ابن أيب . وقال قتادة
لقد أمر اهللا باألسرى أن حيسن إليهم، وأن : قال قتادة. وعن سعيد بن جبري مثل قول قتادة وابن عباس. حيبس حبق

  .أسراهم يومئذ ألهل الشرك، وأخوك املسلم أحق أن تطعمه
استوصوا بالنساء : "األسري املرأة، يدل عليه قوله عليه السالم: وقال أبو محزة الثمايل. األسري العبد: وقال عكرمة

َوُيطِْعُمونَ {قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال أبو سعيد اخلدري. أي أسريات" خريا فإهنن عوان عندكم
سكني الفقري، واليتيم الذي ال أب له، واألسري اململوك امل: "فقال} الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َوَيِتيماً وَأَِسرياً

السيف؛ قال سعيد بن ) آية(نسخ إطعام املسكني آية الصدقات؛ وإطعام األسري : وقيل. ذكره الثعليب" واملسجون
بل هو ثابت احلكم، وإطعام اليتيم واملسكني على التطوع، وإطعام األسري حلفظ نفسه إال أن : وقال غريه. جبري
وحيتمل أن يريد باألسري الناقص العقل؛ ألنه يف أسر خبله وجنونه، وأسر املشرك انتقام : املاوردي. خري فيه اإلماميت

  .األمري من أهل القبلة وغريهم: وعن عطاء قال. يقف على رأي اإلمام؛ وهذا بر وإحسان
ربة إىل اهللا تعاىل، غري أنه من صدقة وكأن هذا القول عام جيمع مجيع األقوال، ويكون إطعام األسري املشرك ق: قلت

  .واهللا أعلم. التطوع، فأما املفروضة فال
  .مستوىف واحلمد هللا" البقرة"ومضى القول يف املسكني واليتيم واألسري واشتقاق ذلك من اللغة يف 

يف اهللا جل } إِنََّما ُنطْعُِمكُْم{سري أي يقولون بألسنتهم للمسكني واليتيم واأل} إِنََّما ُنطْعُِمكُْم لَِوْجِه اللَِّه{: قوله تعاىل
َوال {. أي مكافأة} ال نُرِيُد مِْنكُْم َجَزاًء} {ال ُنرِيُد ِمْنكُمْ َجَزاًء َوال ُشكُوراً{. ثناؤه فزعا من عذابه وطمعا يف ثوابه

وعن سامل عن . كذلك كانت نياهتم يف الدنيا حني أطعموا: أي وال أن تثنوا علينا بذلك؛ قال ابن عباس} ُشكُوراً
وقال . أما إهنم ما تكلموا به ولكن علمه اهللا جل ثناؤه منهم فأثىن به عليهم؛ لريغب يف ذلك راغب: جماهد قال

. إن هذه اآلية نزلت يف مطعم بن ورقاء األنصاري نذر نذرا فوىف به: وقيل. سعيد بن جبري حكاه عنه القشريي
أبو بكر وعمر وعلي والزبري وعبد الرمحن بن عوف : ن املهاجريننزلت فيمن تكفل بأسرى بدر وهم سبعة م: وقيل

نزلت يف رجل من األنصار أطعم يف يوم واحد : وقال مقاتل. وسعد وأبو عبيدة رضي اهللا عنهم؛ ذكره املاوردي



: فقال بلغين أن رجال قال يا رسول اهللا أطعمين فإين واهللا جمهود؛: وقال أبو محزة الثمايل. مسكينا ويتيما وأسريا
فأتى رجال من األنصار وهو يتعشى مع امرأته فسأله؛ " والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمك ولكن اطلب"

: مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يتيم فقال. اطعمه واسقه: وأخربه بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فقالت املرأة
فاستطعم ذلك األنصاري فقالت " ما أطعمك ولكن اطلبما عندي : "فقال. أطعمين فإين جمهود! يا رسول اهللا

. أطعمين فإين جمهود! يا رسول اهللا: مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم أسري فقال. أطعمه واسقه، فأطعمه: املرأة
: فنزلت. أطعمه واسقه: فجاء األنصاري فطلب، فقالت املرأة" واهللا ما معي ما أطعمك ولكن اطلب: "فقال

نزلت يف علي وفاطمة رضي : وقال أهل التفسري. ذكره الثعليب} ونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيناً وََيِتيماً وَأَِسرياًَوُيطِْعُم{
  .اهللا عنهما وجارية هلما امسها فضة

  .والصحيح أهنا نزلت يف مجيع األبرار، ومن فعل فعال حسنا؛ فهي عامة: قلت
غري واحد من املفسرين يف قصة علي وفاطمة وجاريتهما حديثا ال يصح وال وقد ذكر النقاش والثعليب والقشريي و

. ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ وََيَخافُونَ َيْوماً كَانَ َشرُُّه ُمْستَِطرياً{: يثبت، رواه ليث عن جماهد عن ابن عباس يف قوله عز وجل
  :قال} رياًَوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َوَيِتيماً وَأَِس

ورواه  -يا أبا احلسن : مرض احلسن واحلسني فعادمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعادمها عامة العرب؛ فقالوا
مرض احلسن واحلسني حىت عادمها أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : جابر اجلعفي عن قنرب موىل علي قال

لو نذرت عن ولديك  -رجع احلديث إىل حديث ليث بن أيب سليم  -يا أبا احلسن : فقال أبو بكر رضي اهللا عنه
وقالت . إن برأ ولداي صمت هللا ثالثة أيام شكرا: فقال رضي اهللا عنه. شيئا، وكل نذر ليس له وفاء فليس بشيء

ويف حديث اجلعفي فقال . وقالت فاطمة مثل ذلك. إن برأ سيداي صمت هللا ثالثة أيام شكرا: جارية هلم نوبية
علينا مثل ذلك فألبس الغالمان العافية، وليس عند آل حممد قليل وال كثري، فانطلق علي إىل : سن واحلسنياحل

مشعون بن حاريا اخليربي، وكان يهوديا، فاستقرض منه ثالثة أصوع من شعري، فجاء به، فوضعه ناحية البيت، 
 عليه وسلم، مث أتى املنزل فوضع الطعام فقامت فاطمة إىل صاع فطحنته واختبزته، وصلى علي مع النيب صلى اهللا

فقامت اجلارية إىل صاع من شعري فخبزت منه مخسة أقراص، لكل واحد منهم قرص، : ويف حديث اجلعفي. بني يديه
السالم : فلما مضى صيامهم األول وضع بني أيديهم اخلبز وامللح اجلريش؛ إذ أتاهم مسكني، فوقف بالباب وقال

أنا مسكني من مساكني أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وأنا واهللا  -يف حديث اجلعفي  -عليكم أهل بيت حممد 
  :فسمعه علي رضي اهللا عنه، فأنشأ يقول. جائع؛ أطعموين أطعمكم اهللا من موائد اجلنة

  يا بنت خري الناس أمجعني... فاطم ذات الفضل اليقني 
  قد قام بالباب له حنني... أما ترين البائس املسكني 
  يشكو إلينا جائع حزين... يشكو إىل اهللا ويستكني 
  وفاعل اخلريات يستبني... كل امرئ بكسبه رهني 

  حرمها اهللا على الضنني... موعدنا جنة عليني 
  هتوى به النار إىل سجني... وللبخيل موقف مهني 

  من يفعل اخلري يقم مسني... شرابه احلميم والغسلني 
  ويدخل اجلنة أي حني



  :طمة رضي اهللا عنها تقولفأنشأت فا
  ما يب من لؤم وال وضاعه... أمرك عندي يا ابن عم طاعه 

  أطعمه وال أبايل الساعه... غديت يف اخلبز له صناعه 
  أن أحلق األخيار واجلماعه... أرجو إذا أشبعت ذا اجملاعه 

  وأدخل اجلنة يل شفاعه
 املاء القراح، فلما أن كان يف اليوم الثاين قامت إىل صاع فأطعموه الطعام، ومكثوا يومهم وليلتهم مل يذوقوا شيئا إال

فطحنته واختبزته، وصلى علي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث أتى املنزل فوضع الطعام بني أيديهم؛ فوقف بالباب 
أطعمكم  أطعموين. السالم عليكم أهل بيت حممد، يتيم من أوالد املهاجرين استشهد والدي يوم العقبة: يتيم فقال

  :فسمعه علي فأنشأ يقول. اهللا من موائد اجلنة
  بنت نيب ليس بالزنيم... فاطم بنت السيد الكرمي 
  من يرحم اليوم يكن رحيم... لقد أتى اهللا بذي اليتيم 
  قد حرم اخللد على اللئيم... ويدخل اجلنة أي سليم 

  يزل يف النار إىل اجلحيم... أال جيوز الصراط املستقيم 
  لصديد واحلميمشرابه ا

  :فأنشأت فاطمة رضي اهللا عنها تقول
  وأوثر اهللا على عيايل... أطعمه اليوم وال أبايل 

  أصغرهم يقتل يف القتال... أمسوا جياعا وهمُ أشبايل 

  يا ويل للقاتل مع وبال... بكر بال يقتل باغتيال 
  ويف يديه الغل واألغالل... هتوي به النار إىل سفال 

  األكبالكبولة زادت على 
فأطعموه الطعام ومكثوا يومني وليلتني مل يذوقوا شيئا إال املاء القراح؛ فلما كانت يف اليوم الثالث قامت إىل الصاع 

الباقي فطحنته واختبزته، وصلى علي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث أتى املنزل، فوضع الطعام بني أيديهم؛ إذ 
أطعموين فإين ! م عليكم أهل بيت حممد، تأسروننا وتشدوننا وال تطعمونناالسال: أتاهم أسري فوقف بالباب فقال

  :فسمعه علي فأنشأ يقول. أسري حممد
  بنت نيب سيد مسود... فاطم يا بنت النيب أمحد 

  قد زانه اهللا حبسن أغيد... ومساه اهللا فهو حممد 
  مثقل يف غله مقيد... هذا أسري للنيب املهتد 
  من يطعم اليوم جيده يف غد... دد ينكو إلينا اجلوع قد مت

  ما يزرع الزارع سوف حيصد... عند العلي الواحد املوحد 
  أعطيه ال ال جتعليه أقعد

  :فأنشأت فاطمة رضي اهللا تعاىل عنها تقول
  قد ذهبت كفي مع الذراع... مل يبق مما جاء غري صاع 

  يا رب ال تتركهما ضياع... ابناي واهللا مها جياع 



  يصطنع املعروف بابتداع... ذو اصطناع أبومها للخري 
  وما على رأسي من قناع... عبل الذراعني شديد الباع 

  إال قناعا نسجه أنساع
فأعطوه الطعام ومكثوا ثالثة أيام ولياليها مل يذوقوا شيئا إال املاء القراح، فلما أن كان يف اليوم الرابع، وقد قضى اهللا 

  اليسرى احلسني، وأقبل حنو النذر أخذ بيده اليمىن احلسن، وبيده

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة اجلوع؛ فلما أبصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فانطلقوا إليها وهي يف حمراهبا، " يا أبا احلسن ما أشد ما يسوءين ما أرى بكم انطلق بنا إىل ابنيت فاطمة: "وسلم قال

وغارت عيناها من شدة اجلوع، فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعرف اجملاعة  وقد لصق بطنها بظهرها،
السالم : فهبط جربيل عليه السالم وقال" واغوثاه يا اهللا، أهل بيت حممد ميوتون جوعا: "يف وجهها بكى وقال

َهلْ أََتى َعلَى {فأقرأه " وما أخذ يا جربيل: "قال. عليك، ربك يقرئك السالم يا حممد، خذه هنيئا يف أهل بيتك
إِنََّما ُنطْعُِمكُْم لَِوْجِه اللَِّه ال نُرِيُد مِْنكُمْ . َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َوَيِتيماً وَأَسِرياً {: إىل قوله} الِْأْنَسانِ ِحٌني

فهذا حديث مزوق مزيف، قد تطرف فيه : صولقال الترمذي احلكيم أبو عبداهللا يف نوادر األ} َجَزاًء َوال ُشكُوراً
صاحبه حىت تشبه على املستمعني، فاجلاهل هبذا احلديث يعض شفتيه تلهفا أال يكون هبذه الصفة، وال يعلم أن 

وهو الفضل الذي } َوَيْسأَلوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلِ الَْعفَْو{: صاحب هذا الفعل مذموم؛ وقد قال اهللا تعاىل يف تنزيله
خري الصدقة ما كان "يفضل عن نفسك وعيالك، وجرت األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متواترة بأن 

وقال رسول اهللا . وافترض اهللا على األزواج نفقة أهاليهم وأوالدهم" وابدأ بنفسك مث مبن تعول" . "عن ظهر غىن
حسب عاقل أن عليا جهل هذا األمر حىت أجهد أفي" كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت: "صلى اهللا عليه وسلم

صبيانا صغارا من أبناء مخس أو ست على جوع ثالثة أيام ولياليهن؟ حىت تضوروا من اجلوع، وغارت العيون منهم؛ 
هب أنه آثر على نفسه هذا السائل، . خلالء أجوافهم، حىت أبكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما هبم من اجلهد

وهب أن أهله مسحت بذلك لعلي فهل جاز له أن حيمل أطفاله على ! له أن حيمل أهله على ذلك؟فهل كان جيوز 
. ما يروج مثل هذا إال على محقى جهال؛ أىب اهللا لقلوب متنبهة أن تظن بعلي مثل هذا! جوع ثالثة أيام بلياليهن؟

هما صاحبه، حىت أداه إىل وليت شعري من حفظ هذه األبيات كل ليلة عن علي وفاطمة، وإجابة كل واحد من
  هؤالء الرواة؟

  فهذا وأشباهه من أحاديث أهل السجون فيما أرى بلغين أن قوما

خيلدون يف السجون فيبقون بال حيلة، فيكتبون أحاديث يف السمر وأشباهه، ومثل هذه األحاديث مفتعلة، فإذا 
  .ة، وآفة الدين وكيده أكثرصارت إىل اجلهابذة رموا هبا وزيفوها، وما من شيء إال له آفة ومكيد

  .}إِنَّا َنَخاُف ِمْن َربَِّنا َيْوماً َعُبوساً قَْمطَرِيراً{ -١٠
  }فََوقَاُهُم اللَُّه َشرَّ ذَِلكَ الَْيْومِ َولَقَّاُهْم َنْضَرةً َوُسُروراً{ -١١

من صفة اليوم، أي يوما تعبس فيه الوجوه من هوله } َعبُوساً} {إِنَّا َنَخاُف ِمْن َربَِّنا َيْوماً َعُبوساً قَْمطَرِيراً{: قوله تعاىل
وعن ابن . وقال ابن عباس يعبس الكافر يومئذ حىت يسيل منه عرق كالقطران. وشدته، فاملعىن خناف يوما ذا عبوس

  :الطويل؛ قال الشاعر: الضيق، والقمطرير: العبوس: عباس
  شديدا عبوسا قمطريرا



  :يوم قمطرير وقماطر وعصيب مبعىن؛ وأنشد الفراء: القمطرير الشديد؛ تقول العرب: وقيل
  عليكم إذا ما كان يوم قماطر... بين عمنا هل تذكرون بالءنا 

  :أشد ما يكون من األيام وأطوله يف البالء؛ قال الشاعر: القمطرير: وقال األخفش. وقمطر إذا اشتد. بضم القاف
  وس القماطروجل هبا اليوم العب... ففروا إذا ما احلرب ثار غبارها 

يقال اقمطر اليوم وازمهر اقمطرارا وازمهرارا، وهو القمطرير والزمهرير، ويوم مقمطر إذا كان : وقال الكسائي
  :صعبا شديدا؛ قال اهلذيل

  ومن يلق منا ذلك اليوم يهرب... بنو احلرب أرضعنا هلم مقمطرة 

فجعلها من صفات الوجه املتغري من شدائد ذلك إن العبوس بالشفتني، والقمطرير باجلبهة واحلاجبني؛ : وقال جماهد
  :اليوم؛ وأنشد ابن األعرايب

  ويقمطر ساعة ويكفهر... يغدو على الصيد يعود منكسر 
إذا رفعت ذنبها : يقال أقمطرت الناقة: وقال الزجاج. يقال رجل قمطرير أي متقبض ما بني العينني: وقال أبو عبيدة

  :قال أسد بن ناعصة. من القطر، وجعل امليم مزيدة ومجعت قطريها، وزمت بأنفها؛ فاشتقه
  باسل الشطر قمطرير الصباح... واصطليت احلروب يف كل يوم 

  أي بأسه وشدته وعذابه} َشرَّ ذَِلَك الَْيْومِ{أي دفع عنهم } فََوقَاُهُم اللَُّه{: قوله تعاىل
قال احلسن . أي حبورا} َوُسُروراً{أي حسنا } َنْضرَةً{أي أتاهم وأعطاهم حني لقوه أي رأوه " ولقاهم"

أحدها أهنا البياض والنقاء؛ قال : ويف النضرة ثالثة أوجه. يف قلوهبم} َوسُُروراً{يف وجوههم} َنْضرَةً{:وجماهد
  .الثالث أهنا أثر النعمة؛ قال ابن زيد. الثاين احلسن والبهاء؛ قال ابن جبري. الضحاك

  .}َوَحرِيراً َوجََزاُهْم بَِما َصَبرُوا َجنَّةً{ -١٢
  .}ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى الْأَرَاِئِك ال َيَرْونَ ِفيَها َشْمساً َوال َزمَْهرِيراً{ -١٣
  .}َودَانَِيةً َعلَْيهِْم ِظاللَُها َوذُلِّلَْت قُطُوفَُها َتذْلِيالً{ -١٤

على اجلوع ثالثة أيام وهي : وقال عطاء. على الصوم: وقال القرظي. على الفقر} َوجََزاُهْم بَِما َصَبرُوا{: قوله تعاىل
مصدرية، وهذا على أن اآلية ": ما"و. بصربهم على طاعة اهللا، وصربهم على معصية اهللا وحمارمه: وقيل. أيام النذر

وروى ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن الصرب . نزلت يف مجيع األبرار ومن فعل فعال حسنا
أوهلا الصرب عند الصدمة األوىل، والصرب على أداء الفرائض، والصرب على اجتناب حمارم اهللا، : الصرب أربعة: "فقال

  أي يسمى. أي أدخلهم اجلنة وألبسهم احلرير} َجنَّةً َوَحرِيراً{" . والصرب على املصائب

لبس احلرير يف  أن من: وقد تقدم. ما شاء اهللا عز وجل من الفضل] وفيه[حبرير الدنيا وكذلك الذي يف اآلخرة 
الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة، وإمنا ألبسه من ألبسه يف اجلنة عوضا عن حبسهم أنفسهم يف الدنيا عن املالبس اليت حرم 

  .اهللا فيها
والعامل فيها جزى " جزاهم"على احلال من اهلاء وامليم يف " متكئني"أي يف اجلنة؛ ونصب } ُمتَِّكِئَني ِفيهَا{: قوله تعاىل
" متكئني"وإن شئت جعلت . وقال الفراء. ؛ ألن الصرب إمنا كان يف الدنيا واالتكاء يف اآلخرة"صربوا"ل فيها وال يعم

وجاءت عن العرب أمساء . السرر يف احلجال وقد تقدم} َعلَى الْأَرَاِئِك{". متكئني فيها"تابعا، كأنه قال جزاهم جنة 
لة على سرير، ومنها السجل، وهو الدلو املمتلئ ماء، فإذا أحدها األريكة ال تكون إال يف حج: حتتوي على صفات



. صفرت مل تسم سجال، وكذلك الذنوب ال تسمى ذنوبا حىت متأل، والكأس ال تسمو، كأسا حىت تترع من اخلمر
  :وكذلك الطبق الذي هتدى عليه اهلدية مهدى، فإذا كان فارغا قيل طبق أو خوان؛ قال ذو الرمة

  يباشرن باملعزاء مس األرائك... كأمنا  خدود جفت يف السري حىت
أي وال } َوال َزمَْهرِيراً{أي ال يرون يف اجلنة شدة حر كحر الشمس } ال َيَرْونَ ِفيَها َشْمساً{. أي الفرش على السرر

  :بردا مفرطا؛ قال األعشى
  مل تر مشسا وال زمهريرا... منعمة طفلة كاملهاة 

اشتكت النار إىل رهبا عز : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنه قالوعن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا 
يا رب أكل بعضي بعضا، فجعل هلا نفسني نفسا يف الشتاء ونفسا يف الصيف، فشدة ما جتدون من الربد : وجل قالت

  من زمهريرها، وشدة ما جتدون من احلر يف الصيف

الظل : والسجسج" ال حر وال برد: إن هواء اجلنة سجسج: "قال وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه". من مسومها
هو : وقال مقاتل بن حيان. الزمهرير الربد القاطع: وقال مرة اهلمداين. املمتد كما بني طلوع الفجر وطلوع الشمس

ديد، هو لون من العذاب، وهو الربد الش: وقال ابن مسعود. شيء مثل رؤوس اإلبر ينزل من السماء يف غاية الربد
. حىت إن أهل النار إذا ألقوا فيه سألوا اهللا أن يعذهبم بالنار ألف سنة أهون عليهم من عذاب الزمهرير يوما واحدا

  :قال أبو النجم
  أو كنت رحيا كنت زمهريرا

  :القمر بلغة طيي؛ قال شاعرهم: الزمهرير: وقال ثعلب
  قطعتها والزمهرير ما زهر... وليلة ظالمها قد اعتكر 

فاملعىن ال يرون فيها مشسا كشمس الدنيا وال قمرا كقمر الدنيا، أي إهنم يف . ما ظهر؛ أي مل يطلع القمر :ويروى
وقد مضى هذا املعىن جمودا يف . ضياء مستدمي، ال ليل فيه وال هنار؛ ألن ضوء النهار بالشمس، وضوء الليل بالقمر

بينما أهل اجلنة يف اجلنة إذ رأوا : وقال ابن عباس. } ا ُبكَْرةً َوَعِشيّاًوَلَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَه{: عند قوله تعاىل" مرمي"سورة 
فما هذا } ال َيَرْونَ ِفيَها َشْمساً َوال َزْمهَرِيراً{: قال ربنا: نورا ظنوه مشسا قد أشرقت بذلك النور اجلنة، فيقولون

حكا، فأشرقت اجلنان من نور ليست هذه مشس وال قمر، ولكن هذه فاطمة وعلي ض: النور؟ فيقول هلم رضوان
  :وأنشد} َهلْ أََتى َعلَى الِْأْنَساِن{: ضحكهما، وفيهما أنزل اهللا تعاىل

  أنزل فيه هل أتى... أنا موىل لفىت 
  وابن عم املصطفى... ذاك علي املرتضى 

هي مظلة عليهم زيادة يف نعيمهم أي ظل األشجار يف اجلنة قريبة من األبرار، ف} َودَانَِيةً َعلَْيهِْم ِظاللَُها{: قوله تعاىل
  وإن كان ال مشس وال قمر مث؛ كما أن أمشاطهم الذهب والفضة،

إن ارتفاع األشجار يف اجلنة مقدار مائة عام، فإذا اشتهى ويل اهللا مثرهتا : ويقال. وإن كان ال وسخ وال شعث مث
يف الدار عبداهللا متكئا ومرسلة : تقول كما" متكئني"على احلال عطفا على " دانية"وانتصبت . دانت حىت يتناوهلا

على موضع : وقيل. انتصبت نعتا للجنة؛ أي وجزاهم جنة دانية، فهي، صفة ملوصوف حمذوف: وقيل. عليه احلجال
الظالل " ظالهلا. "قاله الفراء. على املدح أي دنت دانية: ويرون دانية، وقيل} ال َيَرْونَ ِفيَها َشْمساً َوال َزْمهَرِيراً{
وعة بدانية، ولو قرئ برفع دانية على أن تكون الظالل مبتدأ ودانية اخلرب جلاز، وتكون اجلملة يف موضع احلال مرف



" ودان"ويف حرف أيب . لتقدم الفعل" ودانيا عليهم"ويف قراءة عبداهللا . وقد قرئ بذلك" وجزاهم"من اهلاء وامليم يف 
أي تسخريا، فيتناوهلا القائم " َتذِْليالً " أي مثارها " طُوفَُها قُ" أي سخرت هلم } وَذُلِّلَْت{رفع على االستئناف 

إن قام أحدا ارتفعت له، وإن : وقال جماهد. والقاعد واملضطجع، ال يرد أيديهم عنها بعد وال شوك؛ قاله قتادة
راهبا الزعفران، وطيبها أرض اجلنة من ورق، وت: وعنه أيضا. جلس تدلت عليه، وإن اضطجع دنت منه فأكل منها

مسك أذفر، وأصول شجرها ذهب وورق، وأفناهنا اللؤلؤ والزبرجد والياقوت، والثمر حتت ذلك كله؛ فمن أكل 
  .منها قائما مل تؤذه، ومن أكل منها قاعدا مل تؤذه، ومن أكل منها مضطجعا مل تؤذه

. ل منها ما يريد، وتذليل القطوف تسهيل التناولإذا هم أن يتناول من مثارها تدلت إليه حىت يتناو: وقال ابن عباس
تأكيد ملا } َتذْلِيالً{. الثمار، الواحد قطف بكسر القاف، مسي به ألنه يقطف، كما مسي اجلىن ألنه جيىن: والقطوف

مل أن يكون تذليل وحيت: املاوردي. } َوكَلَّمَ اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً} {َونَزَّلَْناُه َتْنزِيالً{: وصف به من الذل؛ كقوله
  .قطوفها أن تربز هلم من أكمامها، وختلص هلم من نواها

خنل : أخربنا سفيان عن محاد عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: ويف هذا بعد؛ فقد روى ابن املبارك، قال: قلت
، ومثرها أمثال جذوعها زمرد أخضر، وكرهبا ذهب أمحر، وسعفها كسوة ألهل اجلنة، منها مقطعاهتم وحللهم: اجلنة

  القالل والدالء، أشد

ويقال املذلل الذي قد : قال أبو جعفر النحاس. بياضا من اللنب، وأحلى من العسل، وألني من الزبد ليس فيه عجم
ذلل : ويقال املذلل الذي يفيئه أدىن ريح لنعمته، ويقال املذلل املسوى؛ ألن أهل احلجاز يقولون. ذلّله املاء أي أرواه

وهذه األقوال اليت : قال أبو جعفر. حائط ذليل أي قصري: سوه، ويقال املذلل القريب املتناول، من قوهلمخنلك أي 
  :حكيناها ذكرها أهل العلم باللغة وقالوها يف قول امرئ القيس

  وساق كأنبوب السقي املذلل
  .}رَاَوُيطَاُف َعلَيْهِْم بِآنَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوأَكْوَابٍ كَاَنْت قَوَارِي{ -١٥
  .}قََوارِيَر ِمْن ِفضٍَّة قَدَُّروَها تَقْدِيراً{ -١٦
  .}َوُيْسقَْونَ ِفيَها كَأْساً كَانَ مَِزاجَُها زَْنَجبِيالً{ -١٧
  .}َعْيناً ِفيَها ُتَسمَّى َسلَْسبِيالً{ -١٨

بِآنَِيةٍ {األبرار اخلدم إذا أرادوا الشراب  أي يدور على هؤالء} َوُيطَاُف َعلَْيهِمْ بِآنَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوأَكْوَابٍ{: قوله تعاىل
مث مل . ليس يف الدنيا شيء مما يف اجلنة إال األمساء؛ أي ما يف اجلنة أشرف وأعلى وأنقى: قال ابن عباس} ِمْن ِفضٍَّة

َعلَْيهِْم  ُيطَاُف{: وقد قال تعاىل. تنف األواين الذهبية بل املعىن يسقون يف أواين الفضة، وقد يسقون يف أواين الذهب
] ٨١: النحل[} سََرابِيلَ تَِقيكُُم الْحَرَّ{:نبه بذكر الفضة على الذهب؛ كقوله: وقيل. } بِِصَحاٍف ِمْن ذََهبٍ َوأَكَْوابٍ

الكيزان العظام اليت ال آذان هلا وال عرى، الواحد منها : واألكواب. أي والربد؛ فنبه بذكر أحدمها على الثاين
  :كوب؛ وقال عدي

  يسعى عليه العبد بالكوب... قرع أبوابه متكئا ت
أي يف صفاء القوارير وبياض الفضة؛ فصفاؤها صفاء الزجاج وهي من " قوارير من فضة". "الزخرف"وقد مضى يف 

  أرض اجلنة: وقيل. فضة



يف  ليس يف اجلنة شيء إال قد أعطيتم: ذكره ابن عباس وقال. من فضة، واألواين تتخذ من تربة األرض اليت هي منها
لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حىت جتعلها مثل جناح الذباب مل : وقال. الدنيا شبهه، إال القوارير من فضة

قراءة العامة بفتح القاف } قَدَُّروَها تَقِْديراً{. تر من ورائها املاء، ولكن قوارير اجلنة مثل الفضة يف صفاء القوارير
أتوا هبا على قدر ريهم، : قال ابن عباس وجماهد وغريمها. يطوفون هبا عليهم والدال؛ أي قدرها هلم السقاة الذين

وعن ابن عباس . قدرهتا املالئكة اليت تطوف عليهم: وذلك ألذ وأشهى؛ واملعىن: الكلىب. بغري زيادة وال نقصان
إن الشاربني قدروا : وقيل. قدروها على ملء الكف ال تزيد وال تنقص، حىت ال تؤذيهم بثقل أو بإفراط صغر: أيضا

بضم القاف " قدروها"وقرأ عبيد بن عمري والشعيب وابن سريين . هلا مقادير يف أنفسهم على ما اشتهوا وقدروا
وذكر هذه القراءة املهدوي عن علي وابن عباس رضي اهللا عنهما؛ . وكسر الدال؛ أي جعلت هلم على قدر إرادهتم

القراءة األخرى، وكأن األصل قدروا عليها فحذف اجلر؛ واملعىن  فهو راجع إىل معىن" قدروها"ومن قرأ : وقال
  :قدرت عليهم؛ وأنشد سيبويه

  واحلب يأكله يف القرية السوس... آليت حب العراق الدهر آكله 
هذا التقدير هو أن األقداح تطري فتغترف مبقدار شهوة الشارب؛ : وقيل. وذهب إىل أن املعىن على حب العراق

أي ال يفضل عن الري ال ينقص منه، فقد أهلمت األقداح معرفة مقدار ري } قَدَُّروَها تَقْدِيراً{: وذلك قوله تعاىل
  ".نوادر األصول"ذكر هذا القول الترمذي احلكيم يف . املشتهى حىت تغترف بذلك املقدار

صلة؛ أي مزاجها زجنبيل، أو " كان"} َجبِيالًكَانَ ِمزَاُجَها زَْن{.وهي اخلمر يف اإلناء} َوُيْسقَْونَ ِفيَها كَأْساً{: قوله تعاىل
  وكانت العرب تستلذ من. كان يف حكم اهللا زجنبيال

الشراب ما ميزج بالزجنبيل لطيب رائحته؛ ألنه حيذو اللسان، ويهضم املأكول، فرغبوا يف نعيم اآلخرة مبا اعتقدوه 
  :وقال املسيب عن علس يصف ثغر املرأة. هناية النعمة والطيب

  إذ ذقته وسالفة اخلمر... م الزجنبيل به وكأن طع
  :وقال آخر. الكرم. ويروى

  ـل بات بفيها وأريا مشورا... كأن جنيا من الزجنبيـ 
  :وحنوه قول األعشى

  ــــل باتا بفيها وأريا مشورا... كأن القرنفل والزجنبيـ 
والزجنبيل اسم العني اليت يشرب : تادةوكذا قال ق. الزجنبيل اسم للعني اليت منها مزاج شراب األبرار: وقال جماهد

إن فيه معىن : وقيل. هي عني يف اجلنة يوجد فيها طعم الزجنبيل: وقيل. هبا املقربون صرفا ومتزج لسائر أهل اجلنة
وجيوز أن ينتصب بإضمار فعل أي . بدل من كأس} َعْيناً{. واملعىن كأن فيها زجنبيال. الشراب املمزوج بالزجنبيل

. } َعْيناً َيشَْرُب بَِها ِعَبادُ اللَِّه{: وجيوز نصبه بإسقاط اخلافض أي من عني على ما تقدم يف قوله تعاىل. يسقون عينا
هذا : السلسبيل الشراب اللذيذ، وهو فعليل من الساللة؛ تقول العرب} ُتسَمَّى َسلْسَبِيالً{أي يف اجلنة } ِفيهَا{

وتسلسل املاء يف احللق : ويف الصحاح. الطعم لذيذهشراب سلس وسلسال وسلسل وسلسبيل مبعىن؛ أي طيب 
سهل الدخول يف احللق لعذوبته وصفائه، والسالسل بالضم : جرى، وسلسلته أنا صببته فيه، وماء سلسل وسلسال

: وعن جماهد قال. اسم ملا كان يف غاية السالسة؛ فكأن العني مسيت بصفتها: السلسبيل يف اللغة: وقال الزجاج. مثله
  .حديدة اجلرية تسيل يف حلوقهم انسالال: سلسبيال

  :ذكره املاوردي؛ ومنه قول حسان بن ثابت رضي اهللا عنه. إهنا احلديدة اجلري: وحنوه عن ابن عباس



  بردى يصفق بالرحيق السلسل... يسقون من ورد الربيص عليهم 
يف منازهلم، تنبع من أصل العرش من إمنا مسيت سلسبيال؛ ألهنا تسيل عليهم يف الطرق و: وقال أبو العالية ومقاتل
أي تلك : وقال القفال. وحنوه عن عكرمة. سلسة منقاد ماؤها حيث شاؤوا: وقال قتادة. جنة عدن إىل أهل اجلنة

أي إهنا مذكورة عند املالئكة " تسمى: "وقوله. وروي هذا عن علي رضي اهللا عنه. عني شريفة فسل سبيال إليها
  .} السَّبِيال{و } الظُُّنونَا{: وصرف سلسبيل؛ ألنه رأس آية؛ كقوله تعاىل. ذا االسموعند األبرار وأهل اجلنة هب

  .}َوَيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ إِذَا َرأَْيَتُهمْ َحسِْبَتُهمْ لُْؤلُؤاً َمْنثُوراً{ -١٩
  .}َوإِذَا رَأَْيَت ثَمَّ َرأَْيتَ َنِعيماً َوُملْكاً كَبِرياً{ -٢٠
  .}َعاِليَُهْم ِثيَاُب سُْنُدسٍ ُخْضٌر َوإِْسَتبَْرٌق َوُحلُّوا أََساوَِر ِمْن ِفضٍَّة َوَسقَاُهْم َربُُّهْم شََراباً طَُهوراً{ -٢١
  .}إِنَّ َهذَا كَانَ لَكُْم جََزاًء َوكَانَ َسْعُيكُْم َمْشكُوراً{ -٢٢

بني من الذي يطوف عليهم باآلنية؛ أي وخيدمهم ولدان خملدون، } َوَيطُوُف َعلَْيهِْم وِلْدَانٌ ُمَخلَُّدونَ{: قوله تعاىل
أي باقون على ما هم عليه من الشباب والغضاضة واحلسن، ال يهرمون } ُمَخلَُّدونَ{: مث قال. فإهنم أخف يف اخلدمة

أي  مسورون مقرطون؛: وقيل. خملدون ال ميوتون: وقيل. وال يتغريون، ويكونون على سن واحدة على مر األزمنة
أي ظننتهم من حسنهم وكثرهتم } إِذَا رَأَْيتَُهْم َحِسْبتَُهْم لُْؤلُؤاً َمْنثُوراً{. وقد تقدم هذا. حملون والتخليد التحلية

وعن املأمون أنه . لؤلؤا مفرقا يف عرصة اجمللس، واللؤلؤ إذا نثر على بساط كان أحسن منه منظوما: وصفاء ألواهنم
  سن بن سهل، وهوليلة زفت إليه بوران بنت احل

على بساط منسوج من ذهب، وقد نثرت عليه نساء دار اخلليفة اللؤلؤ، فنظر إليه منثورا على ذلك البساط 
  :هللا در أيب نواس كأنه أبصر هذا حيث يقول: فاستحسن املنظر وقال

  حصباء در على أرض من الذهب... كأن صغرى وكربى من فقاقعها 
م سراع يف اخلدمة، خبالف احلور العني إذ شبههن باللؤلؤ املكنون املخزون؛ ألهنن ال إمنا شبههم باملنثور؛ ألهن: وقيل

  .ميتهن باخلدمة
معىن " مث"ظرف مكان أي هناك يف اجلنة، والعامل يف ": مث"} َوإِذَا رَأَْيَت ثَمَّ رَأَْيَت نَِعيماً َوُملْكاً كَبِرياً{: قوله تعاىل

لَقَدْ {: مضمرة؛ أي وإذا رأيت ما مث؛ كقوله تعاىل" ما"يف الكالم : قال الفراءو". مث"أي وإذا رأيت ببصرك " رأيت"
على ما ذكره الفراء، وال جيوز إسقاط املوصول " بثم"موصولة " ما: "وقال الزجاج. أي ما بينكم} َتقَطََّع َبيَْنكُْم

اجلنة، وقد ذكر " بثم"ويعين " مث" إذا رأيت ببصرك: واملعىن" مث"يتعدى يف املعىن إىل " رأيت"وترك الصلة، ولكن 
  .الفراء هذا أيضا

هو أن يأيت : قال الكليب. استئذان املالئكة عليهم؛ قال السدي وغريه: وامللك الكبري. سائر ما يتنعم به: والنعيم
الرسول من عند اهللا بكرامة من الكسوة والطعام والشراب والتحف إىل ويل اهللا وهو يف منزله، فيستأذن عليه؛ 

هو أن يكون ألحدهم سبعون حاجبا، حاجبا : امللك الكبري: وقيل. وقاله مقاتل بن سليمان. فذلك امللك العظيم
دون حاجب، فبينما ويل اهللا فيما هو فيه من اللذة والسرور إذ يستأذن عليه ملك من عند اهللا، قد أرسله اهللا بكتاب 

استأذن على ويل اهللا فإن : نة قط، فيقول للحاجب اخلارجوهدية وحتفة من رب العاملني مل يرها ذلك الويل يف اجل
هذا رسول من رب العاملني، معه كتاب : فيقول هذا احلاجب للحاجب الذي يليه. معي كتابا وهدية من رب العاملني

ذا ه! يا ويل اهللا: وهدية يستأذن على ويل اهللا؛ فيستأذن كذلك حىت يبلغ إىل احلاجب الذي يلي ويل اهللا فيقول له



فيقول . فأذنوا له! نعم: رسول من رب العاملني يستأذن عليك، معه كتاب وحتفة من رب العاملني أفيؤذن له؟ فيقول
  فيقول الذي يليه لآلخر كذلك حىت يبلغ. نعم فأذنوا له: ذلك احلاجب الذي يليه

سالم يقرئك السالم، وهذه ال: نعم أيها امللك؛ قد أذن لك، فيدخل فيسلم عليه ويقول: فيقول له. احلاجب اآلخر
. من احلي الذي ال ميوت، إىل احلي الذي ميوت: فإذا هو مكتوب عليه. حتفة، وهذا كتاب من رب العاملني إليك

سالم على عبدي ووليي ورمحيت وبركايت، يا وليي أما آن لك أن تشتاق إىل رؤية ربك؟ فيستخفه : فيفتحه فإذا فيه
اق شوقا إىل زيادة عالم الغيوب، فيعطيه ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال الشوق فريكب الرباق فيطري به الرب

: بلغنا أن امللك الكبري تسليم املالئكة عليهم؛ دليله قوله تعاىل: وقال سفيان الثوري. خطر على قلب بشر
امللك الكبري كون : وقيل} ُتْم فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارَِسالٌم َعلَْيكُمْ بَِما صََبْر. وَالَْمالِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ِمْن كُلِّ َبابٍ{

يعين ملك التكوين، فإذا : وقال الترمذي احلكيم. التيجان على رؤوسهم كما تكون على رأس ملك من امللوك
ن إ: "ويف اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. ملك ال يتعقبه هلك: وقال أبو بكر الوراق. أرادوا شيئا قالوا له كن

وإن : "قال" أدناهم منزلة ينظر يف ملكه مسرية ألفي عام، يرى أقصاه كما يرى أدناه -أن  -امللك الكبري هو 
  .سبحان املنعم" أفضلهم منزلة من ينظر يف وجه ربه تعاىل كل يوم مرتني

ساكنة الياء، واختاره أبو " عاليهم"صن قرأ نافع ومحزة وابن حمي} عَاِليَُهْم ِثيَاُب سُْنُدسٍ ُخْضٌر َوإِْسَتبَْرٌق{: قوله تعاىل
أما رأيت الرجل عليه ثياب : وبتفسري ابن عباس" عاليتهم"عبيد أعتبارا بقراءة ابن مسعود وابن وثاب وغريمها 

وجيوز يف قول . واسم الفاعل يراد به اجلمع" ثياب سندس"وهو مرفوع باالبتداء وخربه : الفراء. يعلوها أفضل منها
مرتفعة به وسدت مسد اخلرب، واإلضافة فيه يف تقدير " ثياب"إفراده على أنه اسم فاعل متقدم و األخفش أن يكون

هو كقولك : وقال الفراء. بالنصب" عاليهم"وقرأ الباقون . االنفصال ألنه مل خيص، وابتدئ به ألنه اختص باإلضافة
هو مما : وأنكر الزجاج هذا وقال. حملقومك داخل الدار فينصبون داخل على الظرف، ألنه : فوقهم، والعرب تقول

أحدمها اهلاء وامليم : ولكنه بالنصب على احلال من شيئني. ال نعرفه يف الظروف، ولو كان ظرفا مل جيز إسكان الياء
  :يف قوله

أن : عاليا األبرار ثياب سندس؛ أي يطوف عليهم يف هذه احلال، والثاين" ولدان"أي على األبرار " يطوف عليهم"
العامل : وقال أبو علي. يف حال علو الثياب أبداهنم} إِذَا َرأَيَْتُهْم َحِسبَْتُهْم لُْؤلُؤاً مَْنثُوراً{حاال من الولدان؛ أي يكون 

: املهدوي. وجيوز أن يكون ظرفا فصرف: قال} َجَزاُهْم بَِما َصَبُروا{وإما } لَقَّاُهْم َنْضَرةً َوُسرُوراً{يف احلال إما 
م فاعل ظرفا؛ كقولك هو ناحية من الدار، وعلى أن عاليا ملا كان مبعىن فوق أجري جمراه فجعل وجيوز أن يكون اس

بالرفع نسقا " وإستربق"باجلر على نعت السندس " خضر"وقرأ ابن حميصن وابن كثري وأبو بكر عن عاصم . ظرفا
رفعا نعتا للثياب " خضر"عقوب وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وي. سندس وإستربق] ثياب[على الثياب، ومعناه عاليهم 

باخلفض نعتا للسندس، واختاره أبو عبيد وأبو حامت جلودة معناه؛ ألن اخلضر أحسن ما كانت نعتا " وإستربق"
عاليهم ثياب : للثياب فهي مرفوعة، وأحسن ما عطف اإلستربق على السندس عطف جنس على جنس، واملعىن

نعتا للثياب؛ " خضر"وقرأ نافع وحفص كالمها بالرفع ويكون  .خضر من سندس وإستربق، أي من هذين النوعني
وقرأ األعمش وابن وثاب ومحزة والكسائي كالمها باخلفض . عطفا على الثياب" وإستربق"ألهنما مجيعا بلفظ اجلمع 

نعتا للسندس، والسندس اسم جنس، وأجاز األخفش وصف اسم اجلنس باجلمع على " خضر: "ويكون قوله
واملعىن على هذه . أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض؛ ولكنه مستبعد يف الكالم: تقولاستقباح له؛ و



وكلهم صرف اإلستربق، إال ابن حميصن، فإنه فتحه ومل يصرفه . عاليهم ثياب سندس خضر وثياب إستربق: القراءة
نه نكرة يدخله حرف نصبا يف موضع اجلر، على منع الصرف، ألنه أعجمي، وهو غلط؛ أل" وإستربق"فقرأ 

" واستربق"وقرئ . أنه قد جيعل علما هلذا الضرب من الثياب] ابن حميصن[التعريف؛ تقول اإلستربق إال أن يزعم 
بوصل اهلمزة والفتح على أنه مسي باستفعل من الربيق، وليس بصحيح أيضا، ألنه معرب مشهور تعريبه، وأن أصله 

  .وقد تقدم. ما غلظ منه: إلستربقوا. ما رق من الديباج: استربك والسندس

} ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ{ويف سورة فاطر } أََساوَِر ِمْن ِفضٍَّة{". ويطوف"عطف على } َوُحلُّوا{: قوله تعاىل
: وقيل. وحلي املرأة الذهب حلي الرجل الفضة: ، فقيل} ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َولُْؤلُؤاً{ويف سورة احلج 

جيمع يف يد أحدهم سواران من ذهب وسواران من فضة : وقيل. تارة يلبسون الذهب وتارة يلبسون الفضة
. أي لكل قوم ما متيل إليه نفوسهم: وقيل. وسواران من لؤلؤ، ليجتمع هلم حماسن اجلنة؛ قاله سعيد بن املسيب

إذا توجه : قال} َوَسقَاُهْم رَبُُّهْم َشرَاباً طَهُوراً{: قال علي رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل} َوَسقَاُهْم َربُُّهمْ َشرَاباً طَهُوراً{
أهل اجلنة إىل اجلنة مروا بشجرة خيرج من حتت ساقها عينان، فيشربون من إحدامها، فتجري عليهم بنضرة النعيم، 

رى، فيخرج ما يف بطوهنم من األذى، مث فال تتغري أبشارهم، وال تتشعث أشعارهم أبدا، مث يشربون من األخ
هو إذا : وقال النخعي وأبو قالبة. } َسالٌم َعلَْيكُْم ِطبُْتْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِديَن{: تستقبلهم خزنة اجلنة فيقولون هلم

هو من عني : وقال مقاتل. شربوه بعد أكلهم طهرهم، وصار ما أكلوه وما شربوه رشح مسك، وضمرت بطوهنم
باب اجلنة، تنبع من ساق شجرة، من شرب منها نزع اهللا ما كان يف قلبه من غل وغش وحسد، وما كان ماء على 

وهذا معىن ما روي عن علي، إال أنه يف قول مقاتل عني واحدة وعليه فيكون فعوال . يف جوفه من أذى وقذر
وقال طيب . واحلمد هللا" الفرقان"ة وقد مضى بيانه يف سور. للمبالغة، وال يكون فيه حجة للحنفي أنه مبعىن الطاهر

وجعل حيرك شفتيه وفمه، كأنه } َوَسقَاُهْم َربُُّهمْ َشرَاباً طَهُوراً{صليت خلف سهل بن عبداهللا العتمة فقرأ : اجلمال
  .واهللا لو مل أجد لذته عند قراءته كلذته عند شربه ما قرأته: أتشرب أم تقرأ؟ فقال: ميص شيئا، فلما فرغ قيل له

أي عملكم " وكان سعيكم. "إمنا هذا جزاء لكم أي ثواب: أي يقال هلم} إِنَّ َهذَا كَانَ لَكُْم جََزاًء{: تعاىلقوله 
غفر : وروى سعيد عن قتادة قال. أي من قبل اهللا، وشكره للعبد قبول طاعته، وثناؤه عليه، وإثابته إياه} َمْشكُوراً{

  وقال. هلم الذنب وشكر هلم احلسىن

أي مقبوال واملعىن متقارب؛ فإنه سبحانه إذا قبل العمل شكره، فإذا شكره أثاب عليه باجلزيل؛ } كُوراًَمْش{: جماهد
فضلتم علينا بالصور ! يا رسول اهللا: أن رجال حبشيا قال: روي عن ابن عمر. إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم

نعم والذي : "كائن أنا معك يف اجلنة؟ قالواأللوان والنبوة، أفرأيت إن آمنت مبا آمنت به، وعملت مبا عملت، أ
من : "مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم" نفسي بيده إنه لريى بياض األسود يف اجلنة وضياؤه من مسرية ألف عام

قال ال إله إال اهللا كان له هبا عند اهللا عهد، ومن قال سبحان اهللا واحلمد هللا كان له هبا عند اهللا مائة ألف حسنة 
إن الرجل ليأيت يوم القيامة : "كيف هنلك بعدها يا رسول اهللا؟ فقال: ، فقال الرجل" وعشرون ألف حسنة وأربعة

" . فتجيء النعمة من نعم اهللا فتكاد أن تستنفد ذلك كله إال أن يلطف اهللا برمحته. بالعمل لو وضعه على جبل ألثقله
وإن ! يا رسول اهللا: قال احلبشي} َومُلْكاً كَبِرياً{: إىل قوله} الدَّْهرِ َهلْ أََتى َعلَى الِْأْنَساِن ِحٌني ِمَن{مث نزلت : قال

وقال . فبكى احلبشي حىت فاضت نفسه" نعم: "عيين لترى ما ترى، عيناك يف اجلنة؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ا كَانَ لَكُْم جََزاًء َوكَانَ إِنَّ َهذَ{: فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدليه يف حفرته ويقول: ابن عمر



والذي نفسي بيده لقد أوقفه اهللا مث قال أي عبدي ألبيضن : "يا رسول اهللا وما هو؟ قال: قلنا} َسْعُيكُْم َمْشكُوراً
  " .وجهك وألبوئنك من اجلنة حيث شئت، فنعم أجر العاملني

  .}إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ َتنْزِيالً{ -٢٣
  .}فَاصْبِْر ِلُحكْمِ رَبَِّك َوال ُتِطْع مِْنُهْم آِثماً أَْو كَفُوراً{ -٢٤
  .}َواذْكُرِ اْسَم رَبَِّك ُبكَْرةً وَأَصِيالً{ -٢٥
  }َوِمَن اللَّْيلِ فَاْسُجْد لَُه َوسَبِّْحُه لَْيالً طَوِيالً{ -٢٦

ما افتريته وال جئت به من عندك، وال من تلقاء نفسك،كما يدعيه } زِيالًإِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ َتْن{: قوله تعاىل
ووجه اتصال هذه اآلية بنا قيل أنه سبحانه ملا ذكر أصناف الوعد والوعيد، بني أن هذا الكتاب يتضمن . املشركون

  ما بالناس حاجة إليه، فليس بسحر

آية بعد آية، ومل ينزل مجلة واحدة؛ فلذلك : ن متفرقاأنزل القرآ: وقال ابن عباس. وال كهانة، وال شعر، وأنه حق
  .وقد مضى القول يف هذا مبينا واحلمد هللا" نزلنا"قال 

اصرب على أذى املشركني؛ : وروى الضحاك عن ابن عباس قال. أي لقضاء ربك} فَاْصبِرْ ِلُحكْمِ رَبَِّك{: قوله تعاىل
حكم به عليك من الطاعات، أو انتظر حكم اهللا إذ وعدك  أي اصرب ملا: وقيل. مث نسخ بآية القتال. هكذا قضيت

أي ال } أَْو كَفُوراً{أي ذا إمث } َوال تُِطْع ِمْنُهْم آِثماً أَْو كَفُوراً{. أنه ينصرك عليهم، وال تستعجل فإنه كائن ال حمالة
فأنزل اهللا عز . هإن رأيت حممدا يصلي ألطأن على عنق: قال أبو جهل: فروى معمر عن قتادة قال. تطع الكفار

  .}َوال تُِطْع ِمْنُهْم آِثماً أَْو كَفُوراً{: وجل
نزلت يف عتبة بن ربيعة والوليد بن املغرية، وكانا أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعرضان عليه األموال : ويقال

الذي عرض : قال مقاتل} كَفُوراً َوال تُِطْع ِمْنُهْم آِثماً أَْو{: والتزويج، على أن يترك ذكر النبوة، ففيهما نزلت
. إن بنايت من أمجل نساء قريش، فأنا أزوجك ابنيت من غري مهر وارجع عن هذا األمر: التزويج عتبة بن ربيعة؛ قال

إن كنت صنعت ما صنعت ألجل املال، فأنا أعطيك من املال حىت ترضى وارجع عن هذا األمر؛ : وقال الوليد
ال تطع زيدا وعمرا : أوكد من الواو؛ ألن الواو إذا قلت} آِثماً أَْو كَفُوراً{: تعاىل يف قوله" أو: "مث قيل. فنزلت

قد دلت " فأو"} َوال تُِطْع ِمْنُهْم آِثماً أَْو كَفُوراً{: فأطاع أحدمها كان غري عاص؛ ألنه أمره أال يطيع االثنني، فإذا قال
 ختالف احلسن أو ابن سريين، أو اتبع احلسن أو ابن ال: على أن كل واحد منهما أهل أن يعصي؛ كما أنك إذا قلت

هنا مبنزلة " أو: "وقال الفراء. هذان أهل أن يتبعا وكل واحد منهما أهل ألن يتبع؛ قاله الزجاج: سريين فقد قلت
  :وال كفورا؛ قال الشاعر: كأنه قال" ال"

  وجد عجول أضلها ربع... ال وجد ثكلى كما وجدت وال 
  يوم تواىف احلجيج فاندفعوا... قته أو وجد شيخ أضل نا

وهو . اآلمث املنافق، والكفور الكافر الذي يظهر الكفر؛ أي ال تطع منهم آمثا وال كفورا: وقيل. أراد وال وجد شيخ
  .قريب من قول الفراء

صالة الصبح ويف آخره أي صل لربك أول النهار وآخره، ففي أوله } َواذْكُرِ اْسَم رَبَِّك ُبكَْرةً وَأَصِيالً{: قوله تعاىل
يعين } َوسَبِّْحُه لَْيالً طَوِيالً{. يعين صالة املغرب والعشاء اآلخرة} َوِمَن اللَّْيلِ فَاْسُجْد لَُه{. صالة الظهر والعصر

هو الذكر : وقيل. كل تسبيح يف القرآن فهو صالة: وقال ابن عباس وسفيان. التطوع يف الليل؛ قاله ابن حبيب



منسوخ بالصلوات } َوسَبِّْحُه لَْيالً طَوِيالً{: إن قوله: يف الصالة أو يف غريها وقال ابن زيد وغريهاملطلق سواء كان 
" املزمل"وقد تقدم القول يف مثله يف سورة . هو خمصوص بالنيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. هو ندب: اخلمس وقيل

وال بأحسن منها إذ دنا : ئن وسفن؛ قالاألصائل واألصل؛ كقولك سفا: ومجع األصيل. وقول ابن حبيب حسن
  :األصل وقال يف األصائل، وهو مجع اجلمع

  وأقعد يف أفيائه باألصائل... لعمري ألنت البيت أكرم أهله 
على الظرف للتبعيض، كما دخلت على املفعول يف قوله " من"ودخلت . مستوىف" األعراف"وقد مضى يف آخر 

  .} َيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم{: تعاىل
  .}إِنَّ َهُؤالِء ُيِحبُّونَ الْعَاجِلَةَ َوَيذَُرونَ َوَراَءُهمْ َيْوماً ثَقِيالً{ -٢٧
  .}َنْحُن َخلَقَْناُهْم َوَشدَْدَنا أَْسَرُهْم َوإِذَا ِشئَْنا َبدَّلَْنا أَمْثَالَُهْم تَْبدِيالً{ -٢٨

أي ويدعون } وََيذَرُونَ{والعجلة الدنيا . قريع؛ واملراد أهل مكةتوبيخ وت} إِنَّ َهُؤالِء ُيِحبُّونَ الَْعاجِلَةَ{: قوله تعاىل
  }َيْوماً ثَقِيالً{أي بني أيديهم } َوَراَءُهْم{

أي " ورائهم: "وقيل. أي يتركون اإلميان بيوم القيامة. } ثَقُلَْت ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ{: أي عسريا شديدا كما قال
نزلت يف اليهود فيما كتموه من صفة الرسول : "وقيل. ورهم، فال يعملون هلاخلفهم، أي ويذرون اآلخرة خلف ظه

أخذهم الرشا على ما أراد املنافقني؛ الستبطاهنم الكفر وطلب : وحبهم العاجلة. صلى اهللا عليه وسلم وصحة نبوته
  .للقضاء فيه بني عباده: وقيل. وإمنا مسي ثقيال لشدائده وأهواله. واليوم الثقيل يوم القيامة. واآلية تعم. الدنيا

أي خلقهم؛ قال ابن عباس وجماهد وقتادة ومقاتل } َوَشَدْدَنا أَْسرَُهْم{. أي من طني} َنْحُن َخلَقَْناُهْم{: قوله تعاىل
ويقال أسره اهللا جل ثناؤه إذا شدد . يقال فرس شديد األسر أي اخللق: واألسر اخللق؛ قال أبو عبيد. وغريهم

  :خلقه؛ قال لبيد
  مشرف احلارك حمبوك الكتد... هم الوجه شديد أسره سا

  :وقال األخطل
  سلس القياد ختاله خمتاال... من كل جمتنب شديد أسره 

وقال جماهد يف . شددنا مفاصلهم وأوصاهلم بعضها إىل بعض بالعروق والعصب: وقال أبو هريرة واحلسن والربيع
وقال ابن أمحر يصف . وقال ابن زيد القوة. تقبض املوضعهو الشرج، أي إذا خرج الغائط والبول : تفسري األسر

  :فرسا
  صم السنابك ال تقي باجلدجد... ميشي بأوظفة شداد أسرها 

ما : أسرت القتب أسرا أي شددته وربطه؛ ويقال: واشتقاقه من األسار وهو القد الذي يشد به األقتاب؛ يقال
  خذه: أحسن أسر قتبه أي شده وربطه؛ ومنه قوهلم

ومنه األسري، ألنه . إذا أرادوا أن يقولوا هو لك كله؛ كأهنم أرادوا تعكيمه وشده مل يفتح ومل ينقص منه شيء بأسره
أي سويت خلقك وأحكمته . والكالم خرج خمرج االمتنان عليهم بالنعم حني قابلوها باملعصية. كان يكتف باإلسار

يقول لو نشاء ألهلكناهم وجئنا بأطوع : قال ابن عباس} ثَالَُهْم َتْبِديالًَوإِذَا ِشئَْنا َبدَّلَْنا أَْم{. بالقوي مث أنت تكفر يب
واألول رواه عنه أبو . كذلك روى الضحاك عنه. لغرينا حماسنهم إىل أمسج الصور وأقبحها: وعنه أيضا. هللا منهم
  .صاحل



  .}إِنَّ َهِذهِ َتذْكَِرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيالً{ -٢٩
  .}َوَما َتَشاُءونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليماً َحِكيماً{ -٣٠
  }ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه َوالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً أَِليماً{ -٣١

أي طريقا موصال إىل } َخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيالًفََمْن َشاَء اتَّ{أي موعظة } َتذِْكرَةٌ{أي السورة } إِنَّ َهذِِه{: قوله تعاىل
أي } َوَما َتَشاُءونَ{. واملعىن واحد. وقيل وجهة وطريقا إىل اجلنة. أي وسيلة} َسبِيالً{: وقيل. طاعته وطلب مرضاته

ه ليس إليهم، وأنه ال تنفذ فأخرب أن األمر إليه سبحان} إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه{الطاعة واالستقامة واختاذ السبيل إىل اهللا 
. بالياء على معىن اخلرب عنهم" وما يشاؤون"وقرأ ابن كثري وأبو عمرو . مشيئة أحد وال تتقدم، إال أن تتقدم مشيئته
  .والباقون بالتاء على معىن املخاطبة هللا سبحانه

قال . لك ال يكون إال مبشيئتهواألشبه أنه ليس بنسخ، بل هو تبيني أن ذ. إن اآلية األوىل منسوخة بالثانية: وقيل
مث أخربهم أن األمر ليس } فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيالً{: جواب لقوله} َوَما َتَشاُءونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه{: الفراء

يف } َحِكيماً{بأعمالكم } كَانَ َعِليماً إِنَّ اللََّه{. لكم} إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه{ذلك السبيل } َوَما َتَشاُءونَ{: إليهم فقال
  .وقد مضى يف غري موضع. أمره وهنيه لكم

قال . أي ويعذب الظاملني فنصبه بإضمار يعذب} وَالظَّاِلمَِني{أي يدخله اجلنة رامحا له } ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه{
أََعدَّ {محته ويعذب الظاملني أي املشركني ويكون نصب الظاملني ألن قبله منصوب؛ أي يدخل من يشاء يف ر: الزجاج
  :تفسريا هلذا املضمر؛ كما قال الشاعر} لَُهْم

  أملك رأس البعري إن نفرا... أصبحت ال أمحل السالح وال 
  وحدي وأخشى الرياح واملطرا... والذئب أخشاه إن مررت به 

أعطيت زيدا وعمرا أعددت له : لرفع؛ تقولواالختيار النصب وإن جاز ا: قال الزجاج. أي أخشى الذئب أخشاه
} ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه َوالظَّاِلُمونَ{": الشورى"وقوله يف . برا، فيختار النصب؛ أي وبررت عمرا أو أبر عمرا

وها . داءارتفع ألنه مل يذكر بعده فعل يقع عليه فينصب يف املعىن؛ فلم جيز العطف على املنصوب قبله فارتفع باالبت
رفعا باالبتداء } َوالظَّاِلِمَني{وقرأ أبان بن عثمان . يدل على ويعذب، فجاز النصب} أََعدَّ لَُهْم َعذَاباً{: هنا قوله
ختمت . وغريها واحلمد هللا" البقرة"وقد تقدم هذا يف سورة . أي مؤملا موجعا} َعذَاباً أَِليماً{. } أََعدَّ لَُهْم{واخلرب 
  .السورة
  رسالتسورة امل

َوإِذَا قِيلَ لَُهُم {: وقال ابن عباس وقتادة إال آية منها، وهي قوله تعاىل. مكية يف قول احلسن وعكرمة وعطاء وجابر
على النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن } َوالْمُْرَسالِت ُعْرفاً{نزلت : وقال ابن مسعود. مدنية} اْركَعُوا ال َيْركَُعونَ

وينا إىل غار مبىن فنزلت، فبينا حنن نتلقاها منه، وإن فاه لرطب هبا إذ وثبت حية، فوثبنا عليها وحنن معه نسري، حىت أ
وعن كريب موىل ابن عباس " . وقيتم شرها كما وقيت شركم: "لنقتلها فذهبت؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

واهللا يا بين لقد أذكرتين : باس، فبكت وقالتفسمعتين أم الفضل امرأة الع} وَالُْمْرَسالِت ُعْرفاً{قرأت سورة : قال
وهي . واهللا أعلم. بقراءتك هذه السورة إهنا آلخر ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ هبا يف صالة املغرب

  .مخسون آية



  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ
  .}فَالْعَاِصفَاِت َعْصفاً{ -٢. }َوالْمُْرَسالِت ُعْرفاً{ -١
  .}فَالْفَارِقَاِت فَْرقاً{ -٤. }َوالنَّاِشرَاِت َنْشراً{ -٣
  .}ُعذْراً أَوْ ُنذْراً{ -٦. }فَالُْملِْقَياِت ِذكْراً{ -٥
  .}فَإِذَا النُُّجوُم طُِمَسْت{  -٨. }إِنََّما ُتوَعُدونَ لََواِقٌع{ -٧
  .}ْتَوإِذَا الْجِبَالُ ُنسِفَ{ -١٠. }َوإِذَا السََّماُء فُرَِجْت{ -٩
  .}ِلأَيِّ َيْومٍ أُجِّلَْت{ -١٢. }َوإِذَا الرُُّسلُ أُقَِّتْت{ -١١
  .}َوَما أَْدرَاَك َما َيْوُم الْفَْصلِ{ -١٤. }ِلَيْومِ الْفَْصلِ{ -١٣
  .}َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني{ -١٥

هي : وروى مسروق عن عبداهللا قال. ياحمجهور املفسرين على أن املرسالت الر} َوالْمُْرَسالِت ُعْرفاً{: قوله تعاىل
. وهو قول أيب هريرة ومقاتل وأيب صاحل والكليب. املالئكة أرسلت باملعروف من أمر اهللا تعاىل وهنيه واخلرب والوحي

إهنم الرسل ترسل مبا يعرفون به من : وقال أبو صاحل. هم األنبياء أرسلوا بال إله إال اهللا؛ قاله ابن عباس: وقيل
َوُهَو الَِّذي يُْرِسلُ {: وقال. } وَأَْرَسلَْنا الرِّيَاَح{: إهنا الرياح؛ كما قال تعاىل: وعن ابن عباس وابن مسعود. املعجزات
إذا توجهوا : الناس إىل فالن عرف واحد: يتبع بعضها بعضا كعرف الفرس؛ تقول العرب" عرفا"ومعىن . } الرَِّياَح

وجيوز أن تكون مصدرا . أي والرياح اليت أرسلت متتابعة} الْمُْرَسالِتَو{وهو نصب على احلال من . إليه فأكثروا
واملرسالت بالعرف، واملراد املالئكة أو : وجيوز أن يكون النصب على تقدير حرف اجلر، كأنه قال. أي تباعا

مبا أرسلت فيه حيتمل أن يكون املراد باملرسالت السحاب، ملا فيها من نعمة ونقمة، عارفة : وقيل. املالئكة والرسل
على هذا التأويل متتابعات كعرف الفرس؛ قال ابن " عرفا"و. إهنا الزواجر واملواعظ: وقيل. ومن أرسلت إليه

  .معروفات يف العقول: وقيل. جاريات؛ قال احلسن؛ يعين يف القلوب: وقيل. مسعود

هي الرياح العواصف تأيت بالعصف، : دوعن ابن مسعو. الرياح بغري اختالف؛ قال املهدوي} فَالْعَاِصفَاِت َعْصفاً{
العاصفات املالئكة املوكلون بالرياح : وقيل. } فَيُْرِسلَ َعلَْيكُْم قَاِصفاً{: وهو ورق الزرع وحطامه؛ كما قال تعاىل

عصف بالشيء أي أباده وأهلكه، وناقة عصوف أي : املالئكة تعصف بروح الكافر؛ يقال: وقيل. يعصفون هبا
حيتمل أهنا اآليات : وقيل. مضى كأهنا ريح يف السرعة، وعصفت احلرب بالقوم أي ذهبت هبمتعصف براكبها، فت

: وقال ابن مسعود وجماهد. املالئكة املوكلون بالسحب ينشروهنا} وَالنَّاِشرَاِت َنْشراً{. املهلكة كالزالزل واخلسوف
  .غيثهي الرياح يرسلها اهللا تعاىل نشرا بني يدي رمحته؛ أي تنشر السحاب لل

نشر اهللا امليت : األمطار؛ ألهنا تنشر النبات، فالنشر مبعىن اإلحياء؛ يقال: وعنه أيضا. وروي ذلك عن أيب صاحل
: وروى الضحاك عن ابن عباس قال. أهنا املالئكة تنشر كتب اهللا عز وجل: وروى عنه السدي. وأنشره أي أحياه

  .ا الصحف تنشر على اهللا بأعمال العبادإهن: الضحاك. يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بين آدم
فَالْفَارِقَاتِ {. بالواو؛ ألنه استئناف قسم آخر" والناشرات: "قال. إنه البعث للقيامة تنشر فيه األرواح: وقال الربيع

وروى الضحاك عن . املالئكة تنزل بالفرق بني احلق والباطل؛ قال ابن عباس وجماهد والضحاك وأبو صاحل} فَْرقاً
الفارقات : وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال. ما تفرق املالئكة من األقوات واألرزاق واآلجال: عباس قالابن 

الفرقان، فرق اهللا فيه بني احلق } فَالْفَارِقَاِت فَْرقاً{: وعن سعيد عن قتادة قال. الرياح تفرق بني السحاب وتبدده
يعين الرسل فرقوا بني ما أمر اهللا به وهنى عنه أي بينوا : وقيل. وقال احلسن وابن كيسان. والباطل واحلرام واحلالل



  .ذلك
  السحابات املاطرة تشبيها بالناقة الفارق وهي احلامل اليت خترج وتند يف األرض حني تضع، ونوق: وقيل

  :شبهوا السحابة اليت تنفرد من السحاب هبذه الناقة؛ قال ذو الرمة] ورمبا. [وارق وفرق
  تبوج الربق والظلماء علجوم... و غوارهبا أو مزنة فارق جيل

هو : وقيل. املالئكة بإمجاع؛ أي تلقي كتب اهللا عز وجل إىل األنبياء عليهم السالم؛ قاله املهدوي} فَالُْملِْقيَاِت ِذكْراً{
. ال قطرباملراد الرسل يلقون إىل أممهم ما أنزل اهللا عليهم؛ ق: وقيل. جربيل ومسي باسم اجلمع؛ ألنه كان ينزل هبا

أي } ُعذْراً أَْو ُنذْراً} {َوإِنََّك لَُتلَقَّى الْقُْرآنَ{: بالتشديد مع فتح القاف؛ وهو كقوله تعاىل" فامللقيات"وقرأ ابن عباس 
يعين الرسل : وروى عن أيب صاحل قال. تلقى الوحي إعذارا من اهللا أو إنذارا إىل خلقه من عذابه؛ قال الفراء

عذرا هللا جل ثناؤه إىل خلقه، ونذرا للمؤمنني ينتفعون به : قال" عذرا"سعيد عن قتادة وروى . يعذرون وينذرون
أو "أي ما يلقيه اهللا جل ثناؤه من معاذير أوليائه وهي التوبة " عذرا. "وروى الضحاك عن ابن عباس. ويأخذون به

ال ومجيع السبعة على إسكان بإسكان الذ" أو نذرا"وقرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي وحفص . ينذر أعداءه" نذرا
وروي ذلك عن ابن عباس . سوى ما رواه اجلعفي واألعشى عن أيب بكر عن عاصم أنه ضم الذال" عذرا"ذال 

ومها منصوبان على . بالواو العاطفة ومل جيعال بينهما ألفا" عذرا ونذرا"وقرأ إبراهيم التيمي وقتادة . واحلسن وغريمها
. أي فامللقيات عذرا أو نذرا" ذكرا"على البدل من : على املفعول به، قيل: وقيل. نذارالفاعل له أي لإلعذار أو لإل

َهذَا َنِذيٌر ِمَن النُّذُرِ {: جيوز أن يكون العذر والنذر بالثقيل على مجع عاذر وناذر؛ كقوله تعاىل: وقال أبو علي
أي " لذكرا"أو يكون مفعوال . العذر واإلنذار فيكون نصبا على احلال من اإللقاء؛ أي يلقون الذكر يف حال} الْأُولَى

  .مها بالتثقيل مجع والواحد عذير ونذير: وقال املربد". عذرا أو نذرا"أي تذكر " فامللقيات"
هذا جواب ما تقدم من القسم؛ أي ما توعدون من أمر القيامة لواقع بكم ونازل } إِنََّما ُتوَعُدونَ لََواِقٌع{: قوله تعاىل
  .عليكم

طمس : أي ذهب ضوؤها وحمي نورها كطمس الكتاب؛ يقال} فَإِذَا النُُّجوُم طُِمَسْت{:  وقت وقوعه فقالمث بني
. الشيء إذا درس وطمس فهو مطموس، والريح تطمس اآلثار فتكون الريح طامسة واألثر طامسا مبعىن مطموس

وروى الضحاك عن } َحِت السََّماُء فَكَاَنْت أَبَْواباًَوفُِت{: أي فتحت وشقت؛ ومنه قوله تعاىل} َوإِذَا السََّماُء فُرَِجْت{
إذا : نسفت الشيء وأنسفته: أي ذهب هبا كلها بسرعة؛ يقال} َوإِذَا الْجَِبالُ ُنِسفَْت{. فرجت للطي: ابن عباس قال

فرس نسوف إذا كان يؤخر : سويت باألرض، والعرب تقول: وكان ابن عباس والكليب يقول. أخذته كله بسرعة
  :زام مبرفقيه؛ قال بشراحل

  نسوف للحزام مبرفقيها
نسفت قلعت من موضعها؛ يقول الرجل للرجل يقتلع رجليه من : وقال املربد. إذا رعته: ونسفت الناقة الكأل

ومنه نسف الطعام؛ ألنه حيرك حىت . النسف تفريق األجزاء حىت تذروها للرياح: وقيل. أنسفت رجاله: األرض
أي مجعت لوقتها ليوم القيامة، والوقت األجل الذي يكون } وإذا الرسل أقتت{. ه من التنبيذهب الريح بعض ما في

َيْوَم {: جعل هلا وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم وبني األمم؛ كما قال تعاىل: عنده الشيء املؤخر إليه؛ فاملعىن
هتا الذي ضرب هلا يف إنزال العذاب مبن كذهبم بأن هذا يف الدنيا أي مجعت الرسل مليقا: وقيل. } َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ
واألول أحسن؛ ألن التوقيت معناه شيء يقع يوم القيامة، . وإمنا تزول الشكوك يوم القيامة. الكفار ممهلون



أي جعل يوم الدين : قال أبو علي. التأقيت قبل يوم القيامة. كالطمس ونسف اجلبال وتشقيق السماء وال يليق به
. أي أرسلت ألوقات معلومة على ما علمه اهللا وأراد" أقتت: "وقيل. أقتت وعدت وأجلت: وقيل. وقتا والفصل هلا
وكل واو ضمت وكانت ضمتها الزمة جاز أن : قال الفراء. بدل من الواو؛ قال الفراء والزجاج" أقتت"واهلمزة يف 

  ].أجوه[جوه حسان وصلى القوم إحدانا تريد وحدانا، ويقولون هذه و: يبدل منها مهزة؛ تقول

  .ألن الضمة غري الزمة} َوال َتْنسَُوا الْفَْضلَ َبيَْنكُْم{: ومل جيز البدل يف قوله. وهذا ألن ضمة الواو ثقيلة
وقال أبو . بالواو وتشديد القاف على األصل" وقتت"وعن عاصم وجماهد . وقرأ أبو عمرو ومحيد واحلسن ونصر

. بالواو وختفيف القاف" وقتت"وقرأ أبو جعفر وشيبة واألعرج . وجوه أجوهمن قال يف " أقتت"وإمنا يقرأ : عمرو
بواوين، وهو فوعلت من الوقت أيضا " ووقتت: "وعن احلسن أيضا. } ِكَتاباً َمْوقُوتاً{وهو فعلت من الوقت ومنه 

" أقتت"وسالم  وقرأ حيىي وأيوب وخالد بن إلياس. ولو قلبت الواو يف هاتني القراءتني ألفا جلاز. مثل عوهدت
  .باهلمزة والتخفيف؛ ألهنا مكتوبة يف املصحف باأللف

} ِلَيْومِ الْفَْصلِ{أي . أي أخرت، وهذا تعظيم لذلك اليوم فهو استفهام على التعظيم} ِلأَيِّ َيْومٍ أُجِّلَْت{: قوله تعاىل
إذا حشر : "ويف احلديث. النار يفصل فيه بني الناس بأعماهلم إىل اجلنة أو إىل: وروى سعيد عن قتادة قال. أجلت

َوَما {" . الناس يوم القيامة قاموا أربعني عاما على رؤوسهم الشمس شاخصة أبصارهم إىل السماء ينتظرون الفصل
أي عذاب } َوْيلٌ َيْوَمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني{أتبع التعظيم تعظيما؛ أي وما أعلمك ما يوم الفصل؟ } أَْدَراَك َما َيْوُم الْفَْصلِ

وكرره يف هذه السورة عند كل آية ملن كذب؛ ألنه . وخزي ملن كذب باهللا وبرسله وكتبه وبيوم الفصل فهو وعيد
قسمه بينهم على قدر تكذيبهم، فإن لكل مكذب بشيء عذابا سوى تكذيبه بشيء آخر، ورب شيء كذب به هو 

اهللا، فإمنا يقسم له من الويل على قدر أعظم جرما من تكذيبه بغريه؛ ألنه أقبح يف تكذيبه، وأعظم يف الرد على 
واد يف جهنم فيه ألوان : ويل: وروي عن النعمان بن بشري قال. } جََزاًء وِفَاقاً{: ذلك، وعلى قدر وفاقه وهو قوله

. إذا خبت جهنم أخذ من مجره فألقي عليها فيأكل بعضها بعضا: قال ابن عباس. وقال ابن عباس وغريه. العذاب
وروي " عرضت علي جهنم فلم أر فيها واديا أعظم من الويل: "لنيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوروي أيضا عن ا

أنه جممع ما يسيل من قيح أهل النار وصديدهم، وإمنا يسيل الشيء فيما سفل من األرض وانفطر، وقد علم العباد 
ر والغساالت من اجليف وماء احلمامات؛ يف الدنيا أن شر املواضع يف الدنيا ما استنقع فيها مياه األدناس واألقذا

  فذكر أن ذلك

مستنقع صديد أهل الكفر والشرك؛ ليعلم ذوو العقول أنه ال شيء أقذر منه قذارة، وال أننت منه نتنا، وال . الوادي
أشد منه مرارة، وال أشد سوادا منه؛ مث وصفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا تضمن من العذاب، وأنه أعظم 

  .د يف جهنم، فذكره اهللا تعاىل يف وعيده يف هذه السورةوا
  .}أَلَْم ُنهِْلِك الْأَوَّلَِني{ -١٦
  .}ثُمَّ ُنْتبِعُُهُم الْآِخرِيَن{ -١٧
  .}إِنَّا كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِمَِني{ -١٨
  .}ويل يومئذ للمكذبني{ -١٩

الك الكفار من األمم املاضني من لدن آدم إىل حممد صلى اهللا عليه أخرب عن إه} أَلَْم ُنْهِلكِ الْأَوَّلَِني{: قوله تعاىل
أي مثل ما فعلناه مبن تقدم } كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِمَِني{. أي نلحق اآلخرين باألولني} ثُمَّ ُنْتبِعُُهُم الْآِخرِيَن{. وسلم



بالرفع على االستئناف، وقرأ األعرج  "مث نتبعهم"وقرأ العامة . نفعل مبشركي قريش إما بالسيف، وإما باهلالك
واملراد أنه أهلك قوما بعد قوم على . أمل تزرين مث أكرمك: كما تقول} ُنْهِلكِ الْأَوَِّلَني{باجلزم عطفا على " نتبعهم"

ن يكون وجيوز أ. يريد من يهلك فيما بعد} كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِمَِني{: مث استأنف بقوله. اختالف أوقات املرسلني
" مث سنتبعهم"ويف قراءة ابن مسعود . وروي عنه اإلسكان للتخفيف. لتوايل احلركات" نتبعهم"اإلسكان ختفيفا من 

معناه التهويل هلالكهم يف : مث قيل. يف موضع نصب، أي مثل ذلك اهلالك نفعله بكل مشرك" كذلك"والكاف من 
  .هو إخبار بعذاهبم يف اآلخرة: وقيل. الدنيا اعتبارا

  .}أَلَْم َنْخلُقْكُْم ِمْن َماٍء َمهِنيٍ{ -٢٠
  .}فََجَعلَْناُه ِفي قَرَارٍ َمكِنيٍ{ -٢١
  .}إِلَى قََدرٍ َمْعلُومٍ{ -٢٢
  .}فَقََدْرَنا فَنِْعَم الْقَاِدُرونَ{ -٢٣
  .}َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني{ -٢٤

إن خلق : وهذه اآلية أصل ملن قال.ضعيف حقري وهو النطفة وقد تقدم أي} أَلَْم َنْخلُقْكُْم ِمْن َماٍء َمهِنيٍ{: قوله تعاىل
  .وقد مضى القول فيه. اجلنني إمنا هو من ماء الرجل وحده

إىل : وقيل. إىل أن نصوره: قال جماهد} إِلَى قََدرٍ َمْعلُومٍ{. أي يف مكان حريز وهو الرحم} فََجَعلْنَاُه ِفي قََرارٍ َمكِنيٍ{
قاله الكسائي . وخفف الباقون، ومها لغتان مبعىن. بالتشديد" فقدرنا"وقرأ نافع والكسائي } َدْرنَافَقَ{. وقت الوالدة
قدرت كذا وقدرته؛ ومنه قول النيب صلى اهللا : كما تقول: قدرنا مبعىن قدرنا مشددة: قال القتيب. والفراء والقتيب

: وقال حممد بن اجلهم عن الفراء. ملسري واملنازلأي قدروا له ا" إذا غم عليكم فاقدروا له: "علسه سلم يف اهلالل
وال يبعد أن يكون املعىن يف التشديد : وذكر تشديدها عن علي رضي اهللا عنه، ختفيفها، قال: قال" فقدرنا"

 قرئ} َنْحُن قَدَّْرَنا َبيَْنكُُم الَْمْوَت{: قال اهللا تعاىل: قدر عليه املوت وقدر: والتخفيف واحدا؛ ألن العرب تقول
واحتج الذين خففوا فقالوا؛ لو كانت كذلك لكانت فنعم : قال. بالتخفيف، والتشديد، وقدر عليه رزقه وقدر

  :قال األعشى} فََمهِّلِ الْكَافِرِيَن أَْمهِلُْهْم ُروَْيداً{: وجتمع العرب بني اللغتني؛ قال اهللا تعاىل: قال الفراء. املقدرون
  حلوادث إال الشيب والصلعامن ا... وأنكرتين وما كان الذي نكرت 

" فنعم القادرون: "خمففة من القدرة، وهو اختيار أيب عبيد وأيب حامت والكسائي لقوله" فقدرنا"وروي عن عكرمة 
رواه ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه . ومن شدد فهو من التقدير، أي فقدرنا الشقي والسعيد فنعم املقدرون

وهذا التفسري أشبه بقراءة : املهدوي. قدرنا ملكنا: وحنوه عن ابن عباس. ا أو طويالاملعىن قدرنا قصري: وقيل. وسلم
  .التخفيف

معناه فملكنا فنعم املالكون، فأفادت الكلمتان : خمففا قال" فقدرنا"هو صحيح فإن عكرمة هو الذي قرأ : قلت
ة إىل حالة حىت صارت بشرا سويا، أو معنيني متغايرين؛ أي قدرنا وقت الوالدة وأحوال النطفة يف التنقيل من حال

  .مها مبعىن كما ذكرنا: وقيل. الشقي والسعيد، أو الطويل والقصري، كله على قراءة التشديد
  .}أَلَْم َنْجَعلِ الْأَْرَض ِكفَاتاً{ -٢٥
  .}أَْحَياًء َوأَْموَاتاً{ -٢٦
  .}ًء فَُراتاًَوَجَعلَْنا ِفيَها رََواِسَي َشاِمخَاٍت وَأَْسقَْيَناكُْم َما{ -٢٧
  .}َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني{ -٢٨



  :فيه مسألتان
وهذا يدل . أي ضامة تضم األحياء على ظهورها واألموات يف بطنها} أَلَْم َنجَْعلِ الْأَْرَض ِكفَاتاً{: قوله تعاىل -األوىل

قصوا أظافركم وادفنوا : "لسالموقوله عليه ا. على وجوب مواراة امليت ودفنه، ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه
  :الضم واجلمع؛ وأنشد سيبويه: إذا مجعته وضممته، والكفت: كفت الشيء أكفته: يقال. وقد مضى" قالماتكم 

  إىل أجحارهن من الصقيع... كرام حني تنكفت األفاعي 
  :كفت وكفيت، ألنه حيوي اللنب ويضمه قال: ويقال للنحي. أوعية" كفاتا: "وقال أبو عبيد

  وأنت غدا تضمك يف كفات... أنت اليوم فوق األرض حيا ف
  .هذه كفات األحياء: هذه كفات األموات، مث نظر إىل البيوت فقال: وخرج الشعيب يف جنازة فنظر إىل اجلبان فقال

جَْعلِ أَلَمْ َن{: إن اهللا عز وجل يقول. مل قلت ذلك؟ قال: روى عن ربيعة يف النباش قال تقطع يده فقيل له -والثانية
وكانوا يسمون بقيع الغرقد كفتة، ". املائدة"وقد مضى هذا يف سورة . فاألرض حرز} الْأَْرَض ِكفَاتاً أَْحَياًء َوأَمَْواتاً 

وأيضا استقرار الناس على وجه . ألنه مقربة تضم املوتى، فاألرض تضم األحياء إىل منازهلم واألموات يف قبورهم
هي كفات لألحياء يعين دفن ما خيرج من اإلنسان من : وقيل. مام منهم إليهااألرض، مث اضطجاعهم عليها، انض

وقال األخفش . الفضالت يف األرض؛ إذ ال ضم يف كون الناس عليها، والضم يشري إىل االحتفاف من مجيع الوجوه
وهو الذي األحياء واألموات ترجع إىل األرض، أي األرض منقسمة إىل حي : وأبو عبيدة وجماهد يف أحد قوليه

  ينبت، وإىل ميت

بوقوع الكفات عليه؛ أي أمل جنعل األرض كفات أحياء } أَْحَياًء َوأَمَْواتاً{انتصب، : وقال الفراء. وهو الذي ال ينبت
نصب على احلال من األرض، : وقيل. } أَوْ إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمْسَغبٍَة{: فإذا نونت نصبت؛ كقوله تعاىل. وأموات

: وقال اخلليل. مجع كافتة واألرض يراد هبا اجلمع فنعتت باجلمع" كفاتا: "وقال األخفش. ذا ومنها كذاأي منها ك
فمعىن الكفات أهنم . انكفت القوم إىل منازهلم أي انقلبوا: ويقال. تقليب الشيء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر: التكفيت

يعين اجلبال، } رََواِسَي َشاِمخَاٍت{أي يف األرض } َنا ِفيَهاَوَجَعلْ{. يتصرفون على ظهرها وينقلبون إليها ويدفنون فيها
أي وجعلنا } َوأَسْقَْيَناكُْم َماًء فُرَاتاً{. مشخ بأنفه إذا رفعه كربا: والرواسي الثوابت، والشاخمات الطوال؛ ومنه يقال

وهذه األمور . اء الفراتأي خلقنا اجلبال وأنزلنا امل. املاء العذب يشرب ويسقى منه الزرع: والفرات. لكم سقيا
ويف . يف األرض من اجلنة الفرات والدجلة وهنر األردن: ويف بعض احلديث قال أبو هريرة. أعجب من البعث
  .سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أهنار اجلنة: صحيح مسلم

  .}اْنطَِلقُوا إِلَى َما كُْنُتمْ بِِه ُتكَذُِّبونَ{ -٢٩
  .}ِظلٍّ ِذي ثَالِث شَُعبٍاْنطَِلقُوا إِلَى { -٣٠
  .}ال ظَِليلٍ َوال ُيغْنِي ِمَن اللََّهبِ{ -٣١
  .}إِنََّها َترِْمي بَِشَررٍ كَالْقَصْرِ{ -٣٢
  .}كَأَنَُّه جِمَالَتٌ ُصفٌْر{ -٣٣
  .}َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني{ -٣٤

من العذاب يعين } إِلَى َما كُنُْتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ{أي يقال للكفار سريوا } اْنطَِلقُوا إِلَى َما كُْنُتمْ بِِه ُتكَذُِّبونَ{: قوله تعاىل
يعين الدخان الذي يرتفع مث يتشعب } ِذي ثَالِث شَُعبٍ{أي دخان } اْنطَِلقُوا إِلَى ِظلٍّ{. النار، فقد شاهدمتوها عيانا



أي ليس كالظل } ال ظَلِيلٍ{: قالمث وصف الظل ف. وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب. إىل ثالث شعب
  واللهب. أي ال يدفع من هلب جهنم شيئا} َوال ُيْغنِي ِمَن اللََّهبِ{الذي يقي حر الشمس 

إن الشعب الثالث هي الضريع والزقوم : وقيل. ما يعلو على النار إذ اضطرمت، من أمحر وأصفر وأخضر
ان؛ ألهنا ثالثة أحوال، هي غاية أوصاف النار إذا اللهب مث الشرر مث الدخ: وقيل. والغسلني؛ قاله الضحاك

فأما النور فيقف على رؤوس املؤمنني، وأما . عنق خيرج من النار فيتشعب ثالث شعب: وقيل. أضطرمت واشتدت
هو الرادق، وهو لسان : وقيل. الدخان فيقف على رؤوس املنافقني، وأما اللهب الصايف فيقف على رؤوس الكافرين

هو الظل من حيموم؛ : وقيل. م، مث يتشعب منه ثالث شعب، فتظللهم حىت يفرغ من حساهبم إىل النارمن نار حييط هب
إن الشمس : "ويف احلديث. على ما تقدم} ال َبارٍِد َوال كَرِميٍ. وَِظلٍّ ِمْن َيْحُمومٍ. ِفي َسُمومٍ َوَحِميمٍ{: كما قال تعاىل

ال هلم أكفان فتلحقهم الشمس وتأخذ بأنفاسهم ومد ذلك تدنو من رؤوس اخلالئق وليس عليهم يومئذ لباس و
} فََمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا َوَوقَاَنا َعذَاَب السَُّمومِ{: فهنالك يقولون" اليوم، مث ينجي اهللا برمحته من يشاء إىل ظل من ظله

. } اْنطَِلقُوا إِلَى ِظلٍّ ِذي ثَالثِ ُشَعبٍ{ابه من عذاب اهللا وعق} اْنطَِلقُوا إِلَى َما كُْنُتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ{: ويقال للمكذبني
فيكون أولياء اهللا جل ثناؤه يف ظل عرشه أو حيث شاء من الظل، إىل أن يفرغ من احلساب مث يؤمر بكل فريق إىل 

: لشراروا. واحدته شررة: الشرر} إِنََّها َتْرِمي بِشََررٍ كَالْقَْصرِ{: مث وصف النار فقال. مستقره من اجلنة والنار
والقصر . واحدته شرارة، وهو ما تطاير من النار يف كل جهة، وأصله من شررت الثوب إذا بسطته للشمس ليجف

قاله ابن ". أي احلصون واملدائن يف العظم وهو واحد القصور: بإسكان الصاد" كالقصر"وقراءة العامة . البناء العايل
القصر مجع قصرة ساكنة الصاد، مثل مجرة، : وقيل. نسوهو يف معىن اجلمع على طريق اجل. عباس وابن مسعود
  .الواحدة من جزل احلطب الغليظ: والقصرة. ومجر ومترة ومتر

قال كنا نرفع اخلشب بقصر ثالثة أذرع أو أقل، فترفعه } َتْرِمي بِشََررٍ كَالْقَْصرِ{: ويف البخاري عن ابن عباس أيضا
  هي: الضحاكللشتاء، فنسميه القصر، وقال سعيد بن جبري و

" كالقصر"وقرأ ابن عباس وجماهد ومحيد والسلمي . أعناقه: وقيل. أصول الشجر والنخل العظام إذا وقع وقطع
قرأ سعيد بن . أعناق اإلبل: وقال قتادة. والقصرة العنق، مجعها قصر وقصرات. بفتح الصاد، أراد أعناق النخل

. ل بدرة وبدر وقصعة وقصع وحلقة وحلق، حللق احلديدجبري بكسر القاف وفتح الصاد، وهي أيضا مجع قصرة مث
اجلبل، فشبه الشرر بالقصر يف مقاديره، مث شبهه : القصر: وقيل. ولعله لغة، كما قالوا حاجة وحوج: وقال أبو حامت

  :يف لونه باجلماالت الصفر، وهي اإلبل السود؛ والعرب تسمي السود من اإلبل صفرا؛ قال الشاعر
  هن صفر أوالدها كالزبيب... ك ركايب تلك خيلي منه وتل

: وإمنا مسيت السود من اإلبل صفرا ألنه يشوب سوادها شيء من صفرة؛ كما قيل لبيض الظباء. أي هن سود
والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شيء باإلبل السود، ملا ينوهبا : األدم؛ ألن بياضها تعلوه كدرة

  :ران بن حطان اخلارجيويف شعر عم. من صفرة
  مبثل اجلمال الصفر نزاعة الشوى... دعتهم بأعلى صوهتا ورمتهم 

وهذا القول حمال يف اللغة، أن يكون شيء يشوبه شيء قليل، فنسب كله إىل : وضعف الترمذي هذا القول فقال
. علم شيئا من هذا يف اللغةفال ن} جَِمالَاٌت صُفٌْر{: ذلك الشائب، فالعجب ملن قد قال هذا، وقد قال اهللا تعاىل

ووجهه عندنا أن النار خلقت من النور فهي نار مضيئة، فلما خلق اهللا جهنم وهي موضع النار، حشا ذلك املوضع 



بتلك النار، وبعث إليها سلطانه وغضبه، فاسودت من سلطانه وازدادت حدة، وصارت أشد سوادا من النار ومن 
وجيء جبهنم يف املوقف رمت بشررها على أهل املوقف، غضبا لغضب اهللا،  كل شيء سوادا، فإذا كان يوم القيامة

والشرر هو أسود، ألنه من نار سوداء، فإذا رمت النار بشررها فإهنا ترمي األعداء به، فهن سود من سواد النار، ال 
  يصل ذلك إىل املوحدين؛ ألهنم

يت فيه الرب تبارك وتعاىل، ولكن يعاينون ذلك يف سرادق الرمحة قد أحاط هبم يف املوقف، وهو الغمام الذي يأ
الرمي، فإذا عاينوه نزع اهللا ذلك السلطان والغضب عنه يف رأي العني منهم حىت يروها صفراء؛ ليعلم املوحدون 

حبال السفن جيمع بعضها إىل : اجلماالت الصفر: وكان ابن عباس يقول. أهنم يف رمحة اهللا ال يف سلطانه وغضبه
بضم اجليم، وكذلك قرأ جماهد ومحيد " مجاالت"وكان يقرؤها . ذكره البخاري. كأوساط الرجال بعض حىت تكون

وعن ابن عباس . قلس: وواحد القلوس. بضم اجليم، وهي احلبال الغالط، وهي قلوس السفينة أي حباهلا" مجاالت"
بضم " مجاالت"و". األعراف"قدم يف واملعروف يف احلبل الغليظ مجل بتشديد امليم كما ت. أيضا على أهنا قطع النحاس

مجع مجالة بكسر اجليم موحدا، كأنه مجع مجل، حنو حجر وحجارة، وذكر وذكارة، وقرأ يعقوب وابن أيب : اجليم
وقرأ حفص . بضم اجليم موحدا وهي الشيء العظيم اجملموع بعضه إىل بعض" ُجمالة"إسحاق وعيسى واجلحدري 

رجل : جيوز أن تكون اجلماالت مجع مجال كما يقال: قال الفراء" مجاالت"بعة وبقية الس" مجالة"ومحزة والكسائي 
. واحد القصور: والقصر. ملتابعة بعضها بعضا: وقيل. شبهها باجلماالت لسرعة سريها: وقيل. ورجال ورجاالت

  :أتيته قصرا أي عشيا، فهو مشترك؛ قال: اختالطه ويقال: وقصر الظالم
  مبوزن روى بالسليط ذباهلا. ..كأهنم قصرا مصابيح راهب 

يف هذه اآلية دليل على جواز اّدخار احلطب والفحم وإن مل يكن من القوت، فإنه من مصاحل املرء ومغاين : مسألة
وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه يف غري وقت حاجته؛ ليكون أرخص وحالة وجوده أمكن، كما كان . مفاقره

وقد بني . وت يف وقت عموم وجوده من كسبه ومال، وكل شيء حممول عليهالنيب صلى اهللا عليه وسلم يدخر الق
كنا نعمد إىل اخلشبة فنقطعها ثالثة أذرع وفوق ذلك ودونه وندخره للشتاء وكنا نسميه : ابن عباس هذا بقوله

  .وهذا أصح ما قيل يف ذلك واهللا أعلم. القصر

  .}َهذَا َيْوُم ال َيْنِطقُونَ{ -٣٥
  .}لَُهْم فََيعَْتِذُرونَ َوال ُيْؤذَنُ{ -٣٦
  .}َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني{ -٣٧

أي إن يوم القيامة له مواطن } َوال ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيعَْتِذُرونَ{أي ال يتكلمون } َهذَا َيْوُم ال َيْنِطقُونَ{: قوله تعاىل
وعن عكرمة عن ابن عباس . العتذار والتنصلومواقيت، فهذا من املواقيت اليت ال يتكلمون فيها، وال يؤذن هلم يف ا

َوأَقَْبلَ {: وقد قال تعاىل} فَال َتْسَمعُ إِلَّا َهْمساً{و } َهذَا َيْوُم ال َيْنطِقُونَ{: سأل ابن األزرق عن قوله تعاىل: قال
فإن } َربَِّك كَأَلِْف َسَنٍة ِممَّا تَُعدُّونَ َوإِنَّ َيْوماً ِعْنَد{: إن اهللا عز وجل يقول: فقال له} َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتَساَءلُونَ

ال ينطقون حبجة نافعة، ومن نطق مبا ال ينفع وال يفيد فكأنه : وقيل. لكل مقدار من هذه األيام لونا من هذه األلوان
} ُتكَلُِّموِناْخَسأُوا ِفيَها َوال {إن هذا وقت جواهبم : وقيل. ال ينطقون حبجة وإن كانوا ينطقون: قال احلسن. ما نطق

أي عذر ملن أعرض عن منعمه : وقال اجلنيد. أسكتتهم رؤية اهليبة وحياء الذنوب: وقال أبو عثمان. وقد تقدم
هذا يوم ال : "بالرفع قراءة العامة على االبتداء واخلرب؛ أي تقول املالئكة" يوم"وجحده وكفر أياديه ونعمه؟ و



ومعىن . هذا يوم ال ينطق الكفار: ول املالئكة، مث يقول اهللا ألوليائهمن ق"انطلقوا: "وجيوز أن يكون قوله" ينطقون
بالنصب، ورويت عن " هذا يوم ال ينطقون"عن أيب بكر عن عاصم . وروى حيىي بن سلطان. اليوم الساعة والوقت

يكون يف وجاز أن . وهذا مذهب الكوفيني. ابن هرمز وغريه، فجاز أن يكون مبنيا إلضافته إىل الفعل وموضعه رفع
وهذا مذهب البصريني؛ ألنه إمنا بين عندهم إذا أضيف إىل مبين، . موضع نصب على أن تكون اإلشارة إىل غري اليوم

" يؤذن"الفاء نسق أي عطف على } َوال ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيعَْتِذُرونَ{: وقال الفراء يف قوله تعاىل. والفعل ها هنا معرب
  :وقد قال. فيعتذروا مل يوافق اآليات: ولو قال. نونوأجيز ذلك؛ ألن أواخر الكالم بال

} َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرضاً َحَسناً فَُيَضاِعفَُه{: بالنصب وكله صواب؛ ومثله} ال يُقَْضى َعلَيْهِْم فََيُموُتوا{
  .بالنصب والرفع

  .}َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ َجَمعَْناكُْم وَالْأَوَِّلَني{ -٣٨
  .}فَإِنْ كَانَ لَكُْم كَْيٌد فَكِيُدوِن{ -٣٩
  .}َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني{ -٤٠

. أي ويقال هلم هذا اليوم الذي يفصل فيه بني اخلالئق؛ فيتبني احملق من املبطل} َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ{: قوله تعاىل
. رواه عنه الضحاك. مدا والذين كذبوا النبيني من قبلهمجع الذين كذبوا حم: قال ابن عباس} َجَمْعَناكُْم وَالْأَوَّلَِني{
. أي فاحتالوا ألنفسكم وقاووين ولن جتدوا ذلك} فَِكيُدوِن{أي حيلة يف اخلالص من اهلالك } فَإِنْ كَانَ لَكُْم كَْيٌد{

. حاك عن ابن عباسكذا روى الض. أي حاربوين} فَكِيُدوِن{أي قدرمت على حرب } فَإِنْ كَانَ لَكُْم كَْيٌد{أي : وقيل
أي إنكم كنتم يف : وقيل. يريد كنتم يف الدنيا حتاربون حممدا صلى اهللا عليه وسلم وحتاربونين فاليوم حاربوين: قال

إنه من قول النيب صلى اهللا عليه : وقيل. الدنيا تعملون باملعاصي وقد عجزمت اآلن عنها وعن الدفع عن أنفسكم
  }نِي َجِميعاً ثُمَّ ال ُتْنِظُروِنفَِكيدُو{: وسلم، فيكون كقول هود

  .}إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي ِظاللٍ َوُعُيوٍن{ -٤١
  .}َوفََواِكَه ِممَّا َيشَْتُهونَ{ -٤٢
  .}كُلُوا َواْشَربُوا َهنِيئاً بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ{ -٤٣
  .}إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني{ -٤٤
  }ُمكَذِّبَِنيَوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللْ{ -٤٥

أخرب مبا يصري إليه املتقون غدا، واملراد بالظالل ظالل األشجار وظالل } إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي ِظاللٍ َوُعُيوٍن{:قوله تعاىل 
ِكَه َوفََوا} {ُهْم َوأَزَْواجُُهْم ِفي ِظاللٍ َعلَى الْأََراِئِك ُمتَِّكئُونَ{ويف سورة يس . القصور مكان الظل يف الشعب الثالث

  مجع ظلة يعين" ظلل"وقرأ األعرج والزهري وطلحة ". ظالل"وقراءة العامة . أي يتمنون} ِممَّا َيْشَتُهونَ

كُلُوا {فـ } فَإِنْ كَانَ لَكُْم كَْيٌد فَكِيُدوِن{أي يقال هلم غدا هذا بدل ما يقال للمشركني } كُلُوا وَاشَْرُبوا{. يف اجلنة
" يف ظالل"أي هم مستقرون } ِفي ِظاللٍ{يف الظرف الذي هو } الُْمتَّقَِني{ضمري يف موضع احلال من } َواشَْرُبوا

أي نثيب الذين أحسنوا يف تصديقهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم } إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني{. مقوال هلم ذلك
  .وأعماهلم يف الدنيا

  .}رُِمونَكُلُوا َوَتَمتَُّعوا قَِليالً إِنَّكُْم ُمْج{ -٤٦
  .}َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني{ -٤٧



" املكذبني"هذا مردود إىل ما تقدم قبل املتقني، وهو وعيد وهتديد وهو حال من } كُلُوا َوَتَمتَُّعوا قَِليالً{: قوله تعاىل
مكتسبون : وقيل. أي كافرون} ُمونَإِنَّكُْم ُمْجرِ} {كُلُوا َوَتَمتَُّعوا قَلِيالً{: أي الويل ثابت هلم يف حال ما يقال هلم

  .فعال يضركم يف اآلخرة، من الشرك واملعاصي
  .}َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اْركَُعوا ال َيْركَُعونَ{ -٤٨
  .}َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني{ -٤٩
  }فَبِأَيِّ َحِديثٍ َبْعَدُه ُيؤِْمُنونَ{ -٥٠

أي } ال َيْركَُعونَ{أي صلوا } اْركَُعوا{: أي إذا قيل هلؤالء املشركني} ا ال َيْركَُعونََوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اْركَُعو{: قوله تعاىل
قال هلم النيب : قال مقاتل. نزلت يف ثقيف، امتنعوا من الصالة فنزل ذلك فيهم: وقال مقاتل. ال يصلون؛ قال جماهد
ا مسبة علينا، فقال النيب صلى اهللا عليه ال ننحين فإهن: وأمرهم بالصالة فقالوا" أسلموا: "صلى اهللا عليه وسلم

يذكر أن مالكا رمحه اهللا دخل املسجد بعد صالة العصر، وهو " . ال خري يف دين ليس فيه ركوع وال سجود: "وسلم
فقام فركع ومل حياجه مبا يراه . يا شيخ قم فاركع: ممن ال يرى الركوع بعد العصر، فجلس ومل يركع، فقال له صيب

: وقال ابن عباس. }وَإِذَا ِقيلَ لَُهُم اْركَعُوا ال َيْركَُعونَ{خشيت أن أكون من الذين : ه يف ذلك، فقالمذهبا، فقيل ل
  هذه اآلية: ابن العريب. هذا يف الدنيا: قتادة. إمنا يقال هلم هذا يف اآلخرة حني يدعون إىل السجود فال يستطيعون

  "النبأ"سورة َعمَّ 
...  

اله ركنا يف الصالة وقد أنعقد اإلمجاع عليه، وظن قوم أن هذا إمنا يكون يف القيامة حجة على وجوب الركوع وإنز
وليست بدار تكليف فيتوجه فيها أمر يكون عليه ويل وعقاب، وإمنا يدعون إىل السجود كشفا حلال الناس يف 

أي إذا : وقيل. حداالدنيا، فمن كان هللا يسجد ميكن من السجود، ومن كان يسجد رثاء لغريه صار ظهره طبقا وا
. قيل هلم اخضعوا للحق ال خيضعون، فهو عام يف الصالة وغريها وإمنا ذكر الصالة، ألهنا أصل الشرائع بعد التوحيد

  .األمر باإلميان ألهنا ال تصح من غري إميان: وقيل
املعجز والداللة على صدق الرسول أي إن مل يصدقوا بالقرآن الذي هو } فَبِأَيِّ َحِديٍث بَْعَدُه ُيؤِْمُنونَ{: قوله تعاىل

ليس : وقيل. ملعىن تكرير التخويف والوعيد} وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني{: وكرر! عليه السالم، فبأي شيء يصدقون
ويل ملن يكذب هبذا، مث ذكر شيئا : بتكرار، ألنه أراد بكل قول منه غري الذي أراد باآلخر؛ كأنه ذكر شيئا فقال

ختمت . مث كذلك إىل آخرها. ويل ملن يكذب هبذا: ويل ملن يكذب هبذا، مث ذكر شيئا آخر فقال: آخر فقال
  .السورة وهللا احلمد

  "َعمَّ"سورة 
  وهي" النبأ" مكية وتسمى سورة 

  أربعون أو إحدى وأربعون آية
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  .}َعمَّ يََتَساَءلُونَ{ -١
  .}الَْعظِيمِ َعنِ النََّبِأ{ -٢
  .}الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلفُونَ{ -٣
  .}كَلَّا َسَيْعلَُمونَ{ -٤



  }ثُمَّ كَلَّا َسَيْعلَُمونَ{ -٥
. ، ليتميز اخلرب عن االستفهام"ما"لفظ استفهام؛ ولذلك سقطت منها ألف } َعمَّ{؟ } َعمَّ َيَتَساَءلُونَ{: قوله تعاىل
  عىن عن أي شيءوامل. إذا استفهمت) فيم، ومم(وكذلك 

والضمري يف . عن ما فأدغمت النون يف امليم، ألهنا تشاركها يف الغنة" عم"أصل : وقال الزجاج. يسأل بعضهم بعضا
كانت قريش جتلس ملا نزل القرآن فتتحدث فيما بينها : وروى أبو صاحل عن ابن عباس قال. لقريش" يتساءلون"

  .فيم يتشدد املشركون وخيتصمون: مبعىن" عم: "؟ وقيل} يََتَساَءلُونَ َعمَّ{فمنهم املصدق ومنهم املكذب به فنزلت 
الذي يف التالوة؛ " يتساءلون"فعن ليس تتعلق بـ " عن النبأ العظيم"أي يتساءلون } َعنِ النََّبِأ الَْعظِيمِ{: قوله تعاىل

ثون أم أربعون؟ فوجب ملا كم مالك أثال: كقولك" عن النبأ العظيم"ألنه كان يلزم دخول حرف االستفهام فيكون 
وحسن ذلك لتقدم . الذي يف التالوة، وإمنا يتعلق بيتساءلون آخر مضمر" بيتساءلون"ذكرناه من امتناع تعلقه 
مكرر إال أنه مضمر، كأنه قال عم " عن: "وذكر بعض أهل العلم أن االستفهام يف قوله. يتساءلون؛ قال املهدوي

الَِّذي ُهْم ِفيِه {. أي اخلرب الكبري" النبأ العظيم"و . هذا يكون متصال باآلية األوىليتساءلون أعن النبأ العظيم؟ فعلى 
هو : أي خيالف فيه بعضهم بعضا، فيصدق واحد ويكذب آخر؛ فروى أبو صاحل عن ابن عباس قال} ُمْخَتِلفُونَ

  .فالقرآن نبأ وخرب وقصص، وهو نبأ عظيم الشأن} أَْنُتْم َعْنُه ُمْعرِضُونَ. قُلْ ُهَو َنَبأٌ َعِظيٌم{: القرآن؛ دليله قوله
أمر النيب صلى : وقيل. مصدق ومكذب: هو البعث بعد املوت صار الناس فيه رجلني: وروى سعيد عن قتادة قال

وذلك أن اليهود سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أشياء : وروي الضحاك عن ابن عباس قال. اهللا عليه وسلم
أي سيعلمون عاقبة القرآن، أو سيعلمون } كَلَّا َسَيْعلَُمونَ{:  جل ثناؤه باختالفهم، مث هددهم فقالكثرية، فأخربه اهللا

وجيوز أن . رد عليهم يف إنكارهم البعث أو تكذيبهم القرآن، فيوقف عليها" كال"و . أحق هو أم باطل: البعث
والذي يدل عليه : عن البعث؛ قال بعض علمائناواألظهر أن سؤاهلم إمنا كان . فيبدأ هبا" أال"يكون مبعىن حقا أو 

أي } ثُمَّ كَلَّا َسَيْعلَُمونَ{. يدل على أهنم كانوا يتساءلون عن البعث} إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ كَانَ ِميقَاتاً{: قوله عز وجل
وقال . تحقا ليعلمن صدق ما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم من القرآن ومما ذكره هلم من البعث بعد املو

  كال: "الضحاك

. بالعكس أيضا: وقيل. يعين املؤمنني عاقبة تصديقهم" مث كال سيعلمون. "يعين الكافرين عاقبة تكذيبهم" سيعلمون
هم فيه : "وقوله} يََتَساَءلُونَ{: وقراءة العامة فيهما بالياء على اخلرب؛ لقوله تعاىل. هو وعيد بعد وعيد: وقال احلسن

  .ن وأبو العالية ومالك بن دينار بالتاء فيهماوقرأ احلس". خمتلفون
  .}أَلَْم َنْجَعلِ الْأَْرَض ِمَهاداً{ -٦
  .}َوالْجَِبالَ أَْوَتاداً{ -٧
  .}َوَخلَقَْناكُْم أَزَْواجاً{ -٨
  .}َوَجَعلَْنا َنوَْمكُْم ُسَباتاً{ -٩
  .}َوَجَعلَْنا اللَّْيلَ ِلَباساً{ -١٠
  .}اشاًَوَجَعلَْنا النَّهَاَر َمَع{ -١١
  .}َوَبنَْيَنا فَْوقَكُْم َسبْعاً ِشَداداً{ -١٢
  .}َوَجَعلَْنا سِرَاجاً َوهَّاجاً{ -١٣



  .}َوأَْنَزلَْنا ِمَن الُْمْعصَِراِت َماًء ثَجَّاجاً{ -١٤
  .}لُِنخْرَِج بِِه َحّباً َوَنبَاتاً{ -١٥
  .}َوَجنَّاٍت أَلْفَافاً{ -١٦

دهلم على قدرته على البعث؛ أي قدرتنا على إجياد هذه األمور أعظم من } ِمَهاداً أَلَْم َنْجَعلِ الْأَْرَض{: قوله تعاىل
". مهدا"وقرئ } الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْرَض فَِراشاً{: وقد قال تعاىل. الوطاء والفراش: واملهاد. قدرتنا على اإلعادة

. أي لتسكن وال تتكفأ وال متيل بأهلها} َبالَ أَْوتَاداًوَالْجِ{ومعناه أهنا هلم كاملهد للصيب وهو ما ميهد له فينوم عليه 
يدخل يف هذا كل زوج من قبيح وحسن، : وقيل. ألوانا: وقيل. ذكرا وأنثى: أي أصنافا} َوَخلَقَْناكُْم أَْزوَاجاً{

" جعلنا"} بَاتاًَوَجَعلَْنا َنْوَمكُْم ُس{. وطويل وقصري؛ لتختلف األحوال فيقع االعتبار، فيشكر الفاضل ويصرب املفضول
املفعول الثاين، أي راحة ألبدانكم، ومنه يوم السبت أي يوم } ُسبَاتاً{. معناه صرينا؛ ولذلك تعدت إىل مفعولني

ال يقال : وأنكر ابن األنباري هذا وقال. استرحيوا يف هذا اليوم، فال تعملوا فيه شيئا: الراحة؛ أي قيل لبين إسرائيل
إذا حلته وأرسلته، فالسبات كاملد، ورجل مسبوت : سبتت املرأة شعرها: تمدد؛ يقالأصله ال: وقيل. للراحة سبات

  .وإذا أراد الرجل أن يستريح متدد، فسميت الراحة سبتا. أي ممدود: اخللق

حلقه؛ وكأنه إذا نام انقطع عن الناس وعن االشتغال، فالسبات يشبه : سبت شعره سبتا: أصله القطع؛ يقال: وقيل
  :أي سهل لني؛ قال الشاعر: سري سبت: ويقال. نه مل تفارقه الروحاملوت، إال أ

  فسبت وأما ليلها فذميل... ومطوية األقراب أما هنارها 
. أي سكنا لكم: وقال ابن جبري والسدي. أي تلبسكم ظلمته وتغشاكم؛ قال الطربي} َوَجَعلَْنا اللَّْيلَ ِلبَاساً{
ضمار، أي وقت معاش، أي متصرفا لطلب املعاش وهو كل ما معاش به من املطعم فيه إ} َوَجَعلَْنا النََّهاَر َمعَاشاً{

وجيوز أن يكون مصدرا مبعىن . على هذا اسم زمان، ليكون الثاين هو األول" معاشا"واملشرب وغري ذلك فـ 
ي حمكمة اخللق وثيقة أي سبع مسوات حمكمات؛ أ} َوبََنْيَنا فَْوقَكُْم َسْبعاً ِشَداداً{. العيش على تقدير حذف املضاف

وجعل هنا مبعىن خلق؛ ألهنا تعدت ملفعول واحد والوهاج . أي وقادا وهي الشمس} َوَجَعلَْنا ِسرَاجاً َوهَّاجاً{. البنيان
وهاجا : وقال ابن عباس. ويقال للجوهر إذا تألأل توهج. وهج يهج وهجا ووهجا ووهجانا: الذي له وهج؛ يقال

كأهنا : وقاله ابن عباس. واملعصرات الرياح: قال جماهد وقتادة} َنا ِمَن الْمُْعصَِراِت َماًء ثَجَّاجاًَوأَنَْزلْ{. منريا متأللئا
أي السحائب : وقال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك. أهنا السحاب: وعن ابن عباس أيضا. تعصر السحاب

  :يضها ومل حتض، قال أبو النجماليت تنعصر باملاء وملا متطر بعد، كاملرأة املعصر اليت قددنا ح
  قد أعصرت أوقد دنا إعصارها... متشي اهلويىن مائال مخارها 

  :وقال آخر
  ثالث شخوص كاعبان ومعصر... فكان جمين دون من كنت أتقي 

  :وقال آخر
  ذهاب الصبا واملعصرات الروائح... وذي أشر كاألقحوان يزينه 

إذا أثارت العجاج، وهي اإلعصار، والسحب أيضا : صر إعصاراأعصرت الريح تع: فالرياح تسمى معصرات؛ يقال
هذه األقوال صحاح؛ يقال للرياح اليت : املعصرات السماء، النحاس: وقال قتادة أيضا. تسمى املعصرات ألهنا متطر

وجيوز أن تكون . تأيت باملطر معصرات، والرياح تلقح السحاب، فيكون املطر، واملطر ينزل من الريح على هذا



وأصح األقوال أن املعصرات؛ " ماء ثجاجا"ألقوال واحدة، ويكون املعىن وأنزلنا من ذوات الرياح املعصرات ا
واملعصرات : ويف الصحاح. لكان الريح أوىل) باملعصرات(كذا املعروف أن الغيث منها، ولو كان . السحاب

اجلارية أول ما : واملعصر" يعصرون وفيه"وأعصر القوم أي أمطروا؛ ومنه قرأ بعضهم . السحائب تعتصر باملطر
  :قد أعصرت كأهنا دخلت عصر شباهبا أو بلغته؛ قال الراجز: أدركت وحاضت؛ يقال

  متشي اهلويىن ساقطا مخارها... جارية بسفوان دارها 
  قد أعصرت أو قد دنا إعصارها

مسعته من أيب الغوث . يف الغالم هي اليت قاربت احليض؛ ألن اإلعصار يف اجلارية كاملراهقة: معاصر، ويقال: واجلمع
أي صار إىل أن جين، : واملعصر السحابة اليت حان هلا أن متطر؛ يقال أجن الزرع فهو جمن: قال غريه. األعرايب

يقال سحاب معصر أي ممسك للماء، ويعتصر منه : وقال املربد. وكذلك السحاب إذا صار إىل أن ميطر فقد أعصر
وقد مضى هذا املعىن . تحريك للملجأ الذي يلجأ إليه، والعصرة بالضم أيضا امللجأشيء بعد شيء، ومنه العصر بال

  :وقال أبو زبيد. واحلمد هللا" يوسف"يف سورة 

  ولقد كان عصرة املنجود... صاديا يستغيث غري مغاث 
ويف . هلا عصراومنه املعصر للجارية اليت قد قربت من البلوغ يقال هلا معصر؛ ألهنا حتبس يف البيت، فيكون البيت 

قال أيب بن كعب واحلسن " من املعصرات"والذي يف املصاحف ". وأنزلنا باملعصرات"قراءة ابن عباس وعكرمة 
صبابا متتابعا؛ عن ابن " ماء ثجاجا. "أي من السموات" من املعصرات: "وابن جبري وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان

. ه ثجا، وقد ثج الدم يثج ثجوجا، وكذلك املاء، فهو الزم ومتعدثججت دمه فأنا أثج: يقال. عباس وجماهد وغريمها
وقال عبيد بن . نفسه أي يصب: أي الضباب، وهو متعد كأنه يثج: وقال الزجاج. والثجاج يف اآلية املنصب

  :األبرص
  وضاق ذرعا حبمل املاء منصاح... فثج أعاله مث ارتج أسفله 

رفع الصوت بالتلبية، : فالعج" العج والثج: "ل عن احلج املربور فقالويف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئ
  .واملعىن واحد. ثجاجا كثريا: وقال ابن زيد. إراقة الدماء وذبح اهلدايا: والثج

من األب، وهو ما تأكله } وََنَباتاً{كاحلنطة والشعري وغري ذلك } َحّباً{أي بذلك املاء } لُِنخْرَِج بِِه{: قوله تعاىل
أي ملتفة بعضها ببعض لتشعب أغصاهنا، وال واحد له } أَلْفَافاً{أي بساتني } َوَجنَّاٍت{. اب من احلشيشالدو

  :ذكره الكسائي، قال. واحد األلفاف لف بالكسر ولف بالضم: وقيل. كاألوزاع واألخياف
  وندامى كلهم بيض ُزهُْر... جنة لُفٌّ وعيٌش مغِدق 
جنة لفاء ونبت لف : يقال. حكاه الكسائي. هو مجع اجلمع: وقيل. وأشراف لفيف كشريف: وعنه أيضا وأيب عبيدة

ولو قيل مجع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان : الزخمشري. واجلمع لف بضم الالم مثل محر، مث جيمع اللف ألفافا
  شجرة لفاء وشجر لف وامرأة: ويقال. وجيها

مث هذا . وخنرج به جنات ألفافا، فحذف لداللة الكالم عليه :التقدير: وقيل. أي غليظة الساق جمتمعة اللحم: لفاء
  .االلتفاف واالنضمام معناه أن األشجار يف البساتني تكون متقاربة، فاألغصان من كل شجرة متقاربة لقوهتا

  .}إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ كَانَ ِميقَاتاً{ -١٧
  .}َيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّورِ فََتأُْتونَ أَفْوَاجاً{ -١٨



  .}َوفُِتَحتِ السََّماُء فَكَاَنْت أَْبوَاباً{ -١٩
  }َوُسيَِّرِت الْجَِبالُ فَكَاَنْت َسرَاباً{ -٢٠

. أي وقتا وجممعا وميعادا لألولني واآلخرين، ملا وعد اهللا من اجلزاء والثواب} إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ كَانَ ِميقَاتاً{: قوله تعاىل
أي إىل موضع } فََتأُْتونَ{أي للبعث } َيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّورِ{. يفصل فيه بني خلقهومسي يوم الفصل ألن اهللا تعاىل 

  .العرض
. ونصب يوما بدال من اليوم األول. فوج: الواحد. زمرا ومجاعات: وقيل. أي أمما، كل أمة مع إمامهم} أَفْوَاجاً{

} َيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّورِ فََتأُْتونَ أَفَْواجاً{: عاىلأرأيت قول اهللا ت! يا رسول اهللا: وروي من حديث معاذ بن جبل قلت
حيشر : "مث أرسل عينيه باكيا، مث قال" لقد سألت عن أمر عظيم" بن جبل"يا معاذ : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

رة القردة عشرة أصناف من أميت أشتاتا قد ميزهم اهللا تعاىل من مجاعات املسلمني، وبدل صورهم، فمنهم على صو
أرجلهم أعالهم، ووجوههم يسحبون عليها، وبعضهم عمي : وبعضهم على صورة اخلنازير وبعضهم منكسون

يتردون، وبعضهم صم بكم ال يعقلون، وبعضهم ميضغون ألسنتهم، فهي مدالة على صدورهم، يسيل القيح من 
ضهم مصلبون على جذوع من النار، أفواههم لعابا، يتقذرهم أهل اجلمع، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبع

وبعضهم أشد نتنا من اجليف، وبعضهم ملبسون جالبيب سابغة من القطران الصقة جبلودهم؛ فأما الذين على صورة 
  وأما الذين على صورة اخلنازير، فأهل -يعين النمام  -القردة فالقتات من الناس 

من جيور يف احلكم، والصم : فأكلة الربا، والعميوأما املنكسون رؤوسهم ووجوههم، . السحت واحلرام واملكس
واملقطعة . فالعلماء والقصاص الذين خيالف قوهلم فعلهم: والذين ميضغون ألسنتهم. الذين يعجبون بأعماهلم: البكم

فالسعاة بالناس إىل السلطان والذين هم : واملصلبون على جذوع النار. فالذين يؤذون اجلريان: أيديهم وأرجلهم
: والذين يلبسون اجلالبيب. نا من اجليف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات، ومينعون حق اهللا من أمواهلمأشد نت

  " .فأهل الكرب والفخر واخليالء
َمامِ َونُزِّلَ َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِالَْغ{: أي لنزول املالئكة؛ كما قال تعاىل} َوفُِتَحتِ السََّماُء فَكَاَنْت أَْبوَاباً{: قوله تعاىل

. تقطعت، فكانت قطعا كاألبواب فانتصاب األبواب على هذا التأويل حبذف الكاف: وقيل. } الَْمالِئكَةُ َتنْزِيالً
تنحل وتتناثر، حىت تصري : وقيل. أبواهبا طرقها: وقيل. التقدير فكانت ذات أبواب؛ ألهنا تصري كلها أبوابا: وقيل

ويف . بابا لعمله، وبابا لرزقه، فإذا قامت القيامة انفتحت األبواب: ابني يف السماءإن لكل عبد ب: وقيل. فيها أبواب
: ومن معك؟ قال: قيل. جربيل: من أنت قال: مث عرج بنا إىل السماء فاستفتح جربيل، فقيل: "حديث اإلسراء

أي ال شيء كما أن } كَاَنْت َسرَاباًَوسُيَِّرِت الْجِبَالُ فَ{" . ففتح لنا. قد بعث إليه: وقد بعث إليه؟ قال: قيل. حممد
  .يظنه الرائي ماء وليس مباء: السراب كذلك

  .أزيلت عن مواضعها: وقيل. نسفت من أصوهلا" سريت: "وقيل
  .}ِللطَّاِغَني َمآباً{ -٢٢. }إِنَّ جََهنََّم كَاَنْت ِمْرَصاداً{ -٢١
  .}ا َبرْداً َوال شََراباًال َيذُوقُونَ ِفيَه{ -٢٤. }البِِثَني ِفيَها أَحْقَاباً{ -٢٣
  .}َجَزاًء وِفَاقاً{ -٢٦. }إِلَّا َحِميماً َوغَسَّاقاً{ -٢٥
  .}َوكَذَُّبوا بِآياِتَنا ِكذَّاباً{ -٢٨. }إِنَُّهْم كَاُنوا ال َيْرُجونَ ِحسَاباً{ -٢٧
  }ا َعذَاباًفَذُوقُوا فَلَْن َنزِيدَكُْم إِلَّ{ -٣٠. }َوكُلَّ َشْيٍء أَْحَصْينَاُه ِكَتاباً{ -٢٩



إن على : قال احلسن. كل شيء كان أمامك: مفعال من الرصد والرصد} إِنَّ َجهَنََّم كَاَنْت ِمْرَصاداً{: قوله تعاىل
وعن سفيان رضي . النار رصدا، ال يدخل أحد اجلنة حىت جيتاز عليه، فمن جاء جبواز جاز، ومن مل جييء جبواز حبس

: وقال مقاتل. ذات أرصاد على النسب؛ أي ترصد من مير هبا" مرصادا"يل وق. عليها ثالث قناطر: اهللا عنه قال
  .طريقا وممرا، فال سبيل إىل اجلنة حىت يقطع جهنم: وقيل. حمبسا

: أن املرصاد املكان الذي يرصد فيه الواحد العدو، حنو املضمار: وذكر القشريي. الطريق: واملرصاد: ويف الصحاح
. أي هي معدة هلم؛ فاملرصاد مبعىن احملل؛ فاملالئكة يرصدون الكفار حىت ينزلوا جبهنم. املوضع الذي تضمر فيه اخليل

: الراقب له؛ تقول: الراصد الشيء: ويف الصحاح. وذكر املاوردي عن أيب سنان أهنا مبعىن راصدة، جتازيهم بأفعاهلم
ترقبته، : صدته أرصدهر: األصمعي. موضع الرصد: واملرصد. الترقب: رصده يرصده رصدا ورصدا، والترصد

  .مثله: والكسائي. أعددت له: وأرصدته
واملرصاد مفعال من أبنية . فجهنم معدة مترصدة، متفعل من الرصد وهو الترقب؛ أي هي متطلعة ملن يأيت: قلت

  .املبالغة كاملعطار واملغيار، فكأنه يكثر من جهنم انتظار الكفار
إذا : آب يؤوب أوبة: املرجع، أي مرجعا يرجعون إليها؛ يقال: واملآب" امرصاد: "بدل من قوله} ِللطَّاِغَني مَآباً{

  .واملراد بالطاغني من طغى يف دينه بالكفر، أو يف دنياه بالظلم. مأوى ومنزال: وقال قتادة. رجع
ى حقب جاء أي ماكثني يف النار ما دامت األحقاب، وهي ال تنقطع، فكلما مض} البِِثَني ِفيَها أَحْقَاباً{: قوله تعاىل
السنة؛ واجلمع حقب؛ قال متمم بن نويرة : واحلقبة بالكسر. الدهر واألحقاب الدهور: واحلقب بضمتني. حقب
  :التميمي

  من الدهر حىت قيل لن يتصدعا... وكنا كندماين جذمية حقبة 
  لطول اجتماع مل نبت ليلة معا... فلما تفرقنا كأين ومالكا 

واملعىن يف اآلية؛ . أحقاب: أكثر من ذلك وأقل، على ما يأيت، واجلمع: وقيل. نةمثانون س: واحلقب بالضم والسكون
فيها أحقاب اآلخرة اليت ال هناية هلا؛ فحذف اآلخرة لداللة الكالم عليه؛ إذ يف الكالم ذكر اآلخرة وهو ] البثني[

قيت لو قال مخسة أحقاب أو عشرة كما يقال أيام اآلخرة؛ أي أيام بعد أيام إىل غري هناية، وإمنا كان يدل على التو
وحنوه وذكر األحقاب ألن احلقب كان أبعد شيء عندهم، فتكلم مبا تذهب إليه أوهامهم ويعرفوهنا، وهي . أحقاب

ذكر األحقاب دون األيام؛ ألن األحقاب أهول يف القلوب، وأدل : وقيل. كناية عن التأبيد، أي ميكثون فيها أبدا
وميكن محل اآلية على العصاة الذين خيرجون من النار . ب؛ وهذا اخللود يف حق املشركنيواملعىن متقار. على اخللود
األحقاب وقت لشرهبم احلميم والغساق، فإذا انقضت فيكون هلم نوع آخر من العقاب؛ وهلذا : وقيل. بعد أحقاب

اسم فاعل من لبث، } البِِثَني{و . } إِلَّا َحِميماً َوغَسَّاقاً .ال َيذُوقُونَ ِفيَها َبْرداً َوال شََراباً. البِِثَني ِفيَها أَْحقَاباً{: قال
بغري ألف وهو اختيار أيب حامت وأيب " لبثني"وقرأ محزة والكسائي . ويقويه أن املصدر منه اللبث باإلسكان، كالشرب

أي قد : ذاهو لبث مبكان ك: ويقال. رجل البث ولبث، مثل طمع وطامع، وفره وفاره: عبيد، ومها لغتان؛ يقال
صار اللبث شأنه، فشبه مبا هو خلقة يف اإلنسان حنو حذر وفرق؛ ألن باب فعل إمنا هو ملا يكون خلقة يف الشيء يف 

  .األغلب، وليس كذلك اسم الفاعل من البث
مثانون سنة يف قول ابن عمر وابن حميصن وأيب هريرة، والسنة ثلثمائة يوم وستون يوما، واليوم ألف سنة : واحلقب

والسنة : وروي ابن عمر هذا مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال أبو هريرة. ن أيام الدنيا، قاله ابن عباسم
. سبعون سنة: السدي. أربعون سنة: احلقب: وعن ابن عمر أيضا. ثلثمائة يوم وستون يوما كل يوم مثل أيام الدنيا



األحقاب ال يدري أحدكم هي، : احلسن. ثالمثائة سنة: ن كعببشري ب. رواه أبو أمامة مرفوعا. إنه ألف شهر: وقيل
وعن أيب . ولكن ذكروا أهنا مائة حقب، واحلقب الواحد منها سبعون ألف سنة، اليوم منها كألف سنة مما تعدون

  أمامة أيضا،

وقال . ديواألول املاور. ذكره املهدوي" إن احلُقُب الواحد ثالثون ألف سنة: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .هو الدهر الطويل غري احملدود: قطرب

واهللا ال خيرج من النار من دخلها حىت يكون : "وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فيها أحقابا، احلقب بضع ومثانون سنة، والسنة ثلثمائة وستون يوما، كل يوم ألف سنة مما تعدون؛ فال يتكلن أحدكم 

ثالثة وأربعون، حقبا كل حقب سبعون خريفا، كل : األحقاب: القُرظي. ذكره الثعليب" . ى أن خيرج من النارعل
  .خريف سبعمائة سنة، كل سنة ثلثمائة وستون يوما، كل يوم ألف سنة

نيب هذه أقوال متعارضة، والتحديد يف اآلية للخلود، حيتاج إىل توقيف يقطع العذر، وليس ذلك بثابت عن ال: قلت
ما ذكرناه أوال؛ أي البثني فيها أزمانا ودهورا، كلما مضى زمن  -واهللا أعلم  -وإمنا املعىن . صلى اهللا عليه وسلم

ال } البِِثَني ِفيَها أَْحقَاباً{معىن : وقال ابن كيسان. يعقبه زمن، ودهر يعقبه دهر، هكذا أبد اآلبدين من غري انقطاع
" فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا: "إهنا منسوخة بقوله تعاىل: وقال ابن زيد ومقاتل .غاية هلا انتهاء، فكأنه قال أبدا

  .يعين أن العدد قد انقطع، واخللود قد حصل
. على ما تقدم} َوال َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َحتَّى َيِلَج الَْجَملُ ِفي َسمِّ الْخَِياِط{: وهذا بعيد؛ ألنه خرب، وقد قال تعاىل: قلت

املعىن : وقيل. واهللا أعلم. الكفار، فأما العصاة املوحدون فصحيح ويكون النسخ مبعىن التخصيصهذا يف حق 
. جلهنم} ال َيذُوقُونَ ِفيَها َبرْداً َوال َشرَاباً{أي يف األرض؛ إذ قد تقدم ذكرها ويكون الضمري يف } البِِثَني ِفيَها أَْحقَاباً{

  :واحد األحقاب حقب وحقبة؛ قال: وقيل
  فأنت مبا أحدثته باجملرب... أ عنها حقبة ال تالقها فإن تن

  :وقال الكميت
  مر هلا بعد حقبة حقب

  :النوم يف قول أيب عبيدة وغريه؛ قال الشاعر: الربد} َبرْداً َوال َشرَاباً{أي يف األحقاب } ال َيذُوقُونَ ِفيَها{: قوله تعاىل
  ا وال برداوإن شئت مل أطعم ُنقاخ... ولو شئت حرمت النساء سواكم 

  :وقاله جماهد والسدي والكسائي والفضل بن خالد وأبو معاذ النحوي؛ وأنشدوا قول الكندي
  عنها وعن تقبيلها الربد... بردت مراشفها علي فصدين 

  .أذهب الربد النوم: منع الربد الربد، يعين: والعرب تقول. يعين النوم
ال؛ النوم أخو املوت، واجلنة ال : "فقال. هل يف اجلنة نوموقد جاء احلديث أنه عليه الصالة والسالم سئل : قلت

وعنه . برد الشراب: الربد: وقال ابن عباس} ال يُقَْضى َعلَْيهِْم فََيُموتُوا{: فكذلك النار؛ وقد قال تعاىل" موت فيها
فجعل الربد برد . مأي ال يذوقون فيها برد ريح، وال ظل، وال نو: وقال الزجاج. والشراب املاء: الربد النوم: أيضا

كل شيء له راحة، وهذا برد ينفعهم، فأما الزمهرير فهو برد يتأذون به، فال ينفعهم، فلهم منه من العذاب ما اهللا 
  :أي روحا وراحة؛ قال الشاعر: بردا: وقال احلسن وعطاء وابن زيد. أعلم به

  وال الفيء أوقات العشي تذوق... فال الظل من برد الضحى تستطيعه 



مجلة يف موضع احلال من الطاغني، أو نعت لألحقاب؛ فاألحقاب } ال َيذُوقُونَ ِفيَها َبرْداً َوال شََراباً{: ه تعاىلقول
استثناء منقطع يف قول من جعل } إِلَّا َحِميماً َوغَسَّاقاً{. على تعدية فعل" لبثني"أو " البثني"ظرف زمان، والعامل فيه 

: احلميم: وقال ابن زيد. املاء احلار؛ قاله أبو عبيدة: واحلميم. ة كان بدال منهالربد النوم، ومن جعله من الربود
املاء احلار، ومنه اشتق احلمام، ومنه احلمى، : أصل احلميم: قال النحاس. دموع أعينهم، جتمع يف حياض مث يسقونه

  َوِظلٍّ مِْن{ومنه 

وقرأ محزة والكسائي . وقيل الزمهرير. هل النار وقيحهمصديد أ: والغساق. إمنا يراد به النهاية يف احلر:} َيْحُمومٍ
عن ابن عباس وجماهد وغريمها؛ . أي موافقا ألعماهلم} َجَزاًء وِفَاقاً{. القول فيه" ص"بتشديد السني، وقد مضى يف 

م؛ قال نصب على املصدر، أي جازيناهم جزاء وافق أعماهل" جزاء"و. فالوفاق مبعىن املوافقة كالقتال مبعىن املقاتلة
وافق العذاب الذنب، فال . وقال مقاتل. هو مجع الوفق، والوفق واللفق واحد: وقال الفراء أيضا. الفراء واألخفش

كانت أعماهلم سيئة، فأتاهم اهللا مبا : وقال احلسن وعكرمة. ذنب أعظم من الشرك، وال عذاب أعظم من النار
معناه ال يرجون ثواب : وقيل. أي حماسبة على أعماهلم} ِحسَاباً{افون أي ال خي} إِنَُّهْم كَانُوا ال يَْرُجونَ{. يسوءهم
أي مبا جاءت به } َوكَذَُّبوا بِآياتَِنا ِكذَّاباً{. أي إهنم كانوا ال يؤمنون بالبعث فريجون حساهبم: الزجاج. حساب
كاف، على كذب، أي كذبوا بتشديد الذال، وكسر ال" كذابا"وقراءة العامة . مبا أنزلنا من الكتب: وقيل. األنبياء

كذابا، وخرقت القميص خراقا؛ وكل فعل ] به[كذبت : هي لغة ميانية فسيحة؛ يقولون: قال الفراء. تكذيبا كبريا
  :فمصدره فعال مشدد يف لغتهم؛ وأنشد بعض الكالبيني) فعل(يف وزن 

  وعن حوج قضاؤها من شفائنا... لقد طال ما ثبطتين عن صحابيت 
مصدر : التخفيف والتشديد مجيعا: وقال أبو علي. بالتخفيف وهو مصدر أيضا" كذابا" عنه وقرأ علي رضي اهللا

  :املكاذبة، كقول األعشى
  واملرء ينفعه كذابه... فصدقتها وكذبتها 

  :بالتخفيف مصدر كذب؛ بدليل قوله" كذابا: "الزخمشري. جاءا مجيعا مصدر كذب وكذب مجيعا: أبو الفتح
  واملرء ينفعه كذابه... فصدقتها وكذبتها 

ألنه ". كذبوا"أو تنصبه بـ . يعين وكذبوا بآياتنا أفكذبوا كذابا} َواللَُّه أَْنبََتكُْم ِمَن الْأَْرضِ َنبَاتاً{: وهو مثل قوله
يتضمن معىن كذبوا؛ ألن كل مكذب باحلق كاذب؛ ألهنم إذا كانوا عند املسلمني كاذبني، وكان املسلمون عندهم 

ونصبه على . بضم الكاف والتشديد، مجع كاذب؛ قاله أبو حامت" كذابا"وقرأ ابن عمر . مكاذبة كاذبني، فبينهم
رجل كذاب، كقولك حسان وخبال، : مبعىن الواحد البليغ يف الكذب، يقال: وقد يكون الكذاب. احلال الزخمشري

} َوكَذَُّبوا بِآياِتَنا ِكذَّاباً{: ىلوقوله تعا: ويف الصحاح. أي تكذيبا كذابا مفرطا كذبه" كذبوا"فيجعله صفة ملصدر 
مثل ) تفعلة(كذاب وعلى ) فعال(مثل التكليم وعلى ) تفعيل(وهو أحد مصادر املشدد؛ ألن مصدره قد جييء على 

ل عليه نصب بإضمار فعل يد" كل"} َوكُلَّ َشْيٍء أَْحَصيَْناُه ِكتَاباً{. } َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُممَزَّقٍ{؛ )مفعل(توصية، وعلى 
نصب على " كتابا. "بالرفع على االبتداء" وكل شيء"وقرأ أبو السمال . أي وأحصينا كل شيء أحصيناه" أحصيناه"

. أراد به العلم، فإن ما كتب كان أبعد من النسيان: مث قيل. كتبنا، أي كتبناه كتابا: املصدر؛ ألن معىن أحصينا
فهذه كتابة صدرت . أراد ما كتب على العباد من أعماهلم: وقيل. ئكةأي كتبناه يف اللوح احملفوظ لتعرفه املال: وقيل

. } كَِراماً كَاِتبَِني. وَإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني{: عن املالئكة املوكلني بالعباد بأمر اهللا تعاىل إياهم بالكتابة؛ دليله قوله تعاىل



قوله : اهللا عليه وسلم عن أشد آية يف القرآن؟ فقال سألت النيب صلى: قال أبو برزة" فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا"
كُلََّما خََبْت زِْدَناُهمْ {و } كُلََّما َنِضَجْت ُجلُوُدُهمْ َبدَّلَْناُهْم ُجلُوداً غَْيرََها{أي } فَذُوقُوا فَلَْن َنزِيدَكُْم إِلَّا َعذَاباً{: تعاىل
  }َسِعرياً
  .}إِنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَازاً{ -٣١
  .}َداِئَق َوأَعَْناباًَح{ -٣٢
  .}َوكََواِعَب أَْترَاباً{ -٣٣
  .}َوكَأْساً ِدَهاقاً{ -٣٤
  .}ال َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً َوال ِكذَّاباً{ -٣٥
  }جََزاًء ِمْن َربَِّك َعطَاًء ِحسَاباً{ -٣٦

موضع فوز وجناة وخالص مما فيه أهل " ازامف"ذكر جزاء من اتقى خمالفة أمر اهللا } إِنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَازاً{: قوله تعاىل
: وقيل. هذا تفسري الفوز} َحدَاِئَق َوأَْعَناباً{. مفازة، تفاؤال باخلالص منها: ولذلك قيل للفالة إذا قل ماؤها. النار

. حاطأي أ: إن للمتقني حدائق؛ مجع حديقة، وهي البستان احملوط عليه؛ يقال أحدق به} إِنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَازاً{
: مجع كاعب وهي الناهد؛ يقال: كواعب} َوكََواِعَب أَْترَاباً{. مجع عنب، أي كروم أعناب، فحذف: واألعناب

ككواعب العذارى؛ ومنه : وقال الضحاك. كََعبت اجلارية تكَعب كُعوبا، وكعَّبت ُتكَعِّب تكعيبا، وهندت تنهد هنودا
  :قول قيس بن عاصم

  ومن كاعب مل تدر ما البؤس معصر. ..وكم من حصان قد حوينا كرمية 
قال احلسن وقتادة وابن } َوكَأْساً ِدَهاقاً{. ترب: الواحد" الواقعة"وقد مضى يف سورة . األقران يف السن: واألتراب

  :أي مألهتا، وكأس دهاق أي ممتلئة؛ قال: أدهقت الكأس: مترعة مملوءة؛ يقال: زيد وابن عباس
  من مائها بكأسك الدهاق... أال فاسقين ِصرفا سقاين الساقي 

  :وقال خداش بن زهري
  فأترعنا له كأسا دهاقا... أتانا عامر يبغي ِقرانا 

متتابعة، يتبع بعضها بعضا؛ ومنه ادهقت احلجارة أدهاقا، : وقال سعد بن جبري وعكرمة وجماهد وابن عباس أيضا
صافية؛ قال : كرمة أيضا وزيد بن أسلموعن ع. وهو شدة تالزمها ودخول بعضها يف بعض؛ فاملتتابع كاملتداخل

  :الشاعر
  من الصادي إىل كأس دهاق... ألنت إىل الفؤاد أحب قربا 

مخرا ذات دهاق، أي : واملراد بالكأس اخلمر، فالتقدير]. الساق[هبما ] يغمز[وهو مجع دهق، وهو خشبتان 
  أي أفرغته: وأدهقت املاء: ويف الصحاح. عصرت وصفيت؛ قاله القشريي

: املربد. وهو بالفارسية دأشكنجه. ضرب من العذاب: بالتحريك -والدهق : قال أبو عمرو: غا شديداإفرا
دهقت الشيء كسرته وقطعته، وكذلك : ابن األعرايب. املعذب جبميع العذاب الذي ال فرجة فيه: واملدهوق
  :وأنشد حلجر بن خالد: دهدقته

  ذم مناقعهوبعضهم تغلي ب... ندهدق بضع اللحم للباع والندى 
لني الطعام وطيبه ورقته، وكذلك كل شيء لني؛ ومنه حديث : الدمهقة: وقال األصمعي. مثله: ودمهقته بزيادة امليم



أَذَْهْبُتْم طَيِّبَاِتكُْم ِفي َحيَاِتكُُم الدُّْنَيا وَاْسَتْمَتعُْتْم بَِها {: لو شئت أن يدمهق يل لفعلت، ولكن اهللا عاب قوما فقال: عمر
{  

الباطل، وهو ما يلغى من الكالم ويطرح؛ ومنه : اللغو} لَغْواً َوال ِكذَّاباً{أي يف اجلنة } ال َيْسَمُعونَ ِفيهَا{: تعاىلقوله 
وذلك أن أهل اجلنة إذا شربوا مل تتغري " إذا قلت لصاحبك أنصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغوت: "احلديث

. تقدم، أي ال يكذب بعضهم بعضا، وال يسمعون كذبا" وال كذابا. "نياعقوهلم، ومل يتكلموا بلغو؛ خبالف أهل الد
مها مصدران للتكذيب، وإمنا : وقيل. بالتخفيف من كذبت كذابا أي ال يتكاذبون يف اجلنة" كذابا"وقرأ الكسائي 

ألن كذبوا يقيد } اًَوكَذَُّبوا بِآياتَِنا ِكذَّاب{: خففها ها هنا ألهنا ليست مقيدة بفعل يصري مصدرا له، وشدد قوله
} َعطَاًء{ألن املعىن جزاهم مبا تقدم ذكره، جزاءه وكذلك . نصب على املصدر} جََزاًء ِمْن َربَِّك{. املصدر بالكذاب

أي : أحسبت فالنا: أي كثريا، قاله قتادة؛ يقال} ِحسَاباً{. أي أعطاهم عطاء. ألن معىن أعطاهم وجزاهم واحد
  :قال. كثرت له العطاء حىت قاله حسيب
  وحنسبه إن كان ليس جبائع... ونقفي وليد احلي إن كان جائعا 

. وقاله األخفش. أي ما يكفيهم" حسابا: "وقال الزجاج. ونرى أصل هذا أن يعطيه حىت يقول حسيب: وقال القتيب
فاحلساب  حسابا ملا عملوا،: جماهد. حاسبهم فأعطاهم باحلسنة عشرا: وقال الكليب. أي كفاين: أحسبين كذا: يقال

أي بقدر ما وجب له يف وعد الرب، فإنه وعد للحسنة عشرا، ووعد لقوم بسبعمائة ضعف، وقد وعد . مبعىن العد
وقرأ أبو هاشم . } إِنََّما ُيَوفَّى الصَّابُِرونَ أَْجَرُهْم بَِغْيرِ ِحَسابٍ{: لقوم جزاء ال هناية له وال مقدارا؛ كما قال تعاىل

حسبت الرجل : تقول العرب: ، وتشديد السني، على وزن فعال أي كفافا؛ قال األصمعيبفتح احلاء" عطاء حسابا"
  :إذا أكرمته؛ وأنشد قول الشاعر: بالتشديد

  إذا أتاه ضيفه حيسِّبه
  .بالنون" حسانا. "وقرأ ابن عباس

  .}ِخطَاباً َربِّ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما الرَّْحَمنِ ال َيْمِلكُونَ ِمْنُه{ -٣٧
  .}َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح وَالَْمالِئكَةُ َصفّاً ال َيَتكَلَُّمونَ إِلَّا َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوقَالَ صََواباً{ -٣٨
  .}ذَِلَك الَْيْوُم الَْحقُّ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َمآباً{ -٣٩
  }اً َيْوَم َيْنظُُر الَْمْرُء َما قَدََّمْت َيَداُه َوَيقُولُ الْكَاِفُر َيا لَيَْتنِي كُْنتُ ُترَاباًإِنَّا أَْنذَْرَناكُْم َعذَاباً قَرِيب{ -٤٠

قرأ ابن مسعود ونافع وأبو عمرو وابن كثري وزيد عن } َربِّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما الرَّْحَمنِ{: قوله تعاىل
هو رب السموات، ويكون : أو مبعىن. خربه" الرمحن"بالرفع على االستئناف، " رب: "يعقوب، واملفضل عن عاصم

أي جزاء } جََزاًء ِمْن َربَِّك{: وقرأ ابن عامر ويعقوب وابن حميصن كالمها باخلفض، نعتا لقوله. مبتدأ ثانيا" الرمحن"
  "رب السموات: "وقرأ ابن عباس وعاصم ومحزة والكسائي. من ربك رب السموات الرمحن

" رب"هذا أعدهلا؛ خفض : واختاره أبو عبيد وقال. رفعا على االبتداء، أي هو الرمحن" الرمحن"فضا على النعت، خ
ال َيْمِلكُونَ ِمْنهُ {لبعده منه، على االستئناف، وخربه " الرمحن"فيكون نعتا له، ورفع " من ربك: "لقربه من قوله

. بالشفاعة إال بإذنه" ال ميلكون منه خطابا: "وقال الكسائي. م فيهأي ال ميلكون أن يسألوه إال فيما أذن هل} ِخطَاباً
: وقيل. } ال َتكَلَُّم نَفٌْس إِلَّا بِإِذْنِِه{: الكالم؛ أي ال ميلكون أن خياطبوا الرب سبحانه إال بإذنه؛ دليله: اخلطاب: وقيل

من ذا الذي {: بعد أن يؤذن هلم؛ لقوله تعاىل: قلت .،فأما املؤمنون فيشفعون} ال َيْمِلكُونَ ِمْنُه ِخطَاباً{أراد الكفار 



  .} َيْوَمِئذٍ ال َتْنفَعُ الشَّفَاَعةُ إِلَّا َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوَرِضَي لَُه قَْوالً{: وقوله تعاىل} يشفع عنده إال بإذنه
لظرف؛ أي يوم ال ميلكون منه خطابا يوم يقوم نصب على ا" يوم"} َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح وَالَْمالِئكَةُ َصفّاً{: قوله تعاىل
ما خلق اهللا خملوقا بعد : قال ابن عباس. أنه ملك من املالئكة: األول: واختلف يف الروح على أقوال مثانية. الروح

العرش أعظم منه، فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفا وقامت املالئكة كلهم صفا، فيكون عظم خلقه مثل 
الروح ملك أعظم من السموات السبع، ومن األرضني السبع، ومن : و منه عن ابن مسعود؛ قالوحن. صفوفهم
وهو حيال السماء الرابعة، يسبح اهللا كل يوم اثنيت عشرة ألف تسبيحة؛ خيلق اهللا من كل تسبيحة ملكا، . اجلبال

  .فيجيء يوم القيامة وحده صفا، وسائر املالئكة صفا
إن عن ميني العرش هنرا من : وعن ابن عباس. قاله الشعيب والضحاك وسعيد بن جبري. سالمأنه جربيل عليه ال: الثاين

نور، مثل السموات السبع، واألرضني السبع، والبحار السبع، يدخل جربيل كل يوم فيه سحرا فيغتسل، فيزداد 
  نورا على نوره، ومجاال على مجاله، وعظما على عظمه، مث ينتفض فيخلق اهللا من كل قطرة

تقع من ريشه سبعني ألف ملك، يدخل منهم كل يوم سبعون ألفا البيت املعمور، والكعبة سبعون ألفا ال يعودون 
إن جربيل عليه السالم واقف بني يدي اهللا تعاىل ترعد فرائصه؛ خيلق اهللا تعاىل : وقال وهب. إليهما إىل يوم القيامة

اهللا تعاىل منكسة رؤوسهم، فإذا أذن اهللا هلم يف الكالم من كل رعدة مائة ألف ملك، فاملالئكة صفوف بني يدي 
يف } َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح َوالَْمالِئكَةُ َصفّاً ال يََتكَلَُّمونَ إِلَّا َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن{: ال إله إال أنت؛ وهو قوله تعاىل: قالوا

: روى ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: الثالث". ال إله إال أنت: "يعين قوله} َوقَالَ صََواباً{الكالم 
مث قرأ " . الروح يف هذه اآلية جند من جنود اهللا تعاىل، ليسوا مالئكة، هلم رؤوس وأيد وأرجل، يأكلون الطعام"
وعلى هذا هم خلق . هدوهذا قول أيب صاحل وجما. فإن هؤالء جند، وهؤالء جند} َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح َوالَْمالِئكَةُ َصفّاً{

أهنم حفظة : اخلامس. أهنم أشراف املالئكة؛ قاله مقاتل بن حيان: الرابع. على صورة بين آدم، كالناس وليسوا بناس
وقال العويف . فاملعىن ذوو الروح. أهنم بنو آدم، قاله احلسن وقتادة: السادس. على املالئكة؛ قال ابن أيب جنيح

خلق من خلق اهللا على صور بين آدم، وما نزل ملك من : الروح: ابن عباس؛ قالهذا مما كان يكتمه : والقرظي
أرواح بين آدم تقوم صفا، فتقوم املالئكة صفا، وذلك بني النفختني، قبل : السابع. السماء إال ومعه واحد من الروح
  .أنه القرآن؛ قاله زيد بن أسلم: الثامن. أن ترد إىل األجساد؛ قال عطية

واملصدر ينبئ عن الواحد . مصدر أي يقومون صفوفا": صفا"و } ِلكَ أَْوحَْيَنا إِلَْيكَ ُروحاً ِمْن أَمْرِنَاَوكَذَ{وقرأ 
} َوَجاَء رَبَُّك وَالَْملَُك َصفّاً َصفّاً{ : وقال يف موضع آخر. يوم الصف: ويقال ليوم العيد. واجلمع، كالعدل، والصوم

يقوم الروح صفا، واملالئكة : وقيل. قال معناه القتيب وغريه. سابهذا يدل على الصفوف، وهذا حني العرض واحل
يف } إِلَّا َمْن أَِذنَ لَهُ الرَّْحَمُن{أي ال يشفعون } ال َيَتكَلَُّمونَ{. يقوم الكل صفا واحدا: وقيل. صفا، فهم صفان

وروى الضحاك عن ابن . إال اهللا ال إله: وقال أبو صاحل. يعين حقا؛ قاله الضحاك وجماهد} َوقَالَ َصوَاباً{الشفاعة 
  .يشفعون ملن قال ال إله إال اهللا: عباس قال

: وقيل. السداد من القول والفعل، وهو من أصاب يصيب إصابة؛ كاجلواب من أجاب جييب إجابة. وأصل الصواب
يف الشفاعة " الرمحن إال من أذن له"يعين املالئكة والروح الذين قاموا صفا، ال يتكلمون هيبة وإجالال " ال يتكلمون"

ال يدخل أحد : إن الروح يقول يوم القيامة: وقال احلسن. وهم قد قالوا صوابا، وأهنم يوحدون اهللا تعاىل ويسبحونه
  .} َوقَالَ صََواباً{: وهو معىن قوله تعاىل. اجلنة إال بالرمحة، وال النار إال بالعمل



أي مرجعا بالعمل الصاحل؛ كأنه } فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه مَآباً{ن الواقع أي الكائ} ذَِلَك الَْيْوُم الَْحقُّ{: قوله تعاىل
واخلري كله : "وينظر إىل هذا املعىن قوله عليه السالم. إذا عمل خريا رده إىل اهللا عز وجل، وإذا عمل شرا عده منه

  .سبيال": مآبا: "وقال قتادة" . بيديك، والشر ليس إليك
والعذاب . ال نبعث: خياطب كفار قريش ومشركي العرب؛ ألهنم قالوا} نَّا أَْنذَْرَناكُْم َعذَاباً قَرِيباًإِ{: قوله تعاىل

قال } كَأَنَُّهمْ َيْوَم َيَروَْنَها لَْم َيلَْبثُوا إِلَّا َعِشيَّةً أَْو ُضَحاهَا{: عذاب اآلخرة، وكل ما هو آت فهو قريب، وقد قال تعاىل
واألظهر أنه . هي قتل قريش ببدر: قال مقاتل. عقوبة الدنيا؛ ألهنا أقرب العذابني: وقال قتادة. معناه الكليب وغريه

عذاب اآلخرة، وهو املوت والقيامة؛ ألن من مات فقد قامت قيامته، فإن كان من أهل اجلنة رأى مقعده من اجلنة، 
بني وقت ذلك } ْنظُرُ الَْمْرُء َما قَدََّمْت َيدَاُهَيْوَم َي{: وإن كان من أهل النار رأى اخلزي واهلوان؛ وهلذا قال تعاىل

ينظر إىل ما : العذاب؛ أي أنذرناكم عذابا قريبا يف ذلك اليوم، وهو يوم ينظر املرء ما قدمت يداه، أي يراه، وقيل
ال، واملرء ها هنا املؤمن يف قول احلسن؛ أي جيد لنفسه عمال، فأما الكافر فال جيد لنفسه عم. قدمت فحذف إىل

أيب بن خلف وعقبة : املرء ها هنا: وقيل. علم أنه أراد باملرء املؤمن} َوَيقُولُ الْكَاِفُر{: وملا قال. فيتمىن أن يكون ترابا
. هو عام يف كل أحد وإنسان يرى يف ذلك اليوم جزاء ما كسب: وقيل. أبو جهل" ويقول الكافر. "بن أيب معيط
َوَيقُولُ الْكَاِفُر َيا {: يف أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي} ظُُر الَْمْرُء َما قَدََّمْت َيدَاُهَيْوَم َيْن{: نزلت قوله: وقال مقاتل
  لَْيتَنِي كُْنُت

ها هنا إبليس : الكافر: مسعت أبا القاسم بن حبيب يقول: وقال الثعليب. يف أخيه األسود بن عبد األسد:} ُترَاباً
وافتخر بأنه خلق من نار، فإذا عاين يوم القيامة ما فيه آدم وبنوه من وذلك أنه عاب آدم بأنه خلق من تراب، 

َيا لَْيَتنِي كُْنُت {: الثواب والراحة، والرمحة، ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب، متىن أنه يكون مبكان آدم، فيقول
ليتين خلقت من التراب ومل أقل أي يقول إبليس يا : وقيل. ورأيته يف بعض التفاسري للقشريي أيب نصر: قال} ُترَاباً

إذا كان يوم القيامة مدت األرض مد األدمي، وحشر الدواب والبهائم والوحوش، : وعن ابن عمر. أنا خري من آدم
مث يوضع القصاص بني البهائم، حىت يقتص للشاة اجلماء من الشاة القرناء بنطحتها، فإذا فرغ من القصاص بينها 

وحنوه عن أيب هريرة وعبداهللا بن عمرو بن ". يا ليتين كنت ترابا: "ذلك يقول الكافركوين ترابا، فعند : قيل هلا
ذكر أبو . ، جمودا واحلمد هللا"التذكرة، بأحوال املوتى وأمور اآلخرة"وقد ذكرناه يف كتاب . العاص رضي اهللا عنهم

ا عبدالرازق، قال حدثنا معمر، حدثنا أمحد بن حممد بن نافع، قال حدثنا سلمة بن شبيب، قال حدثن: جعفر النحاس
إن اهللا تعاىل حيشر اخللق كلهم من : قال أخربين جعفر بن برقان اجلزري، عن يزيد بن األصم، عن أيب هريرة، قال
: وقال قوم. } َيا لَْيتَنِي كُْنُت تَُراباً{: دابة وطائر وإنسان، مث يقال للبهائم والطري كوين ترابا، فعند ذلك يقول الكافر

إذا قضي بني الناس، : وقال أبو الزناد. } َيا لَْيتَنِي لَْم أُوَت كَِتابِيَْه{: أي مل أبعث، كما قال: } لَْيتَنِي كُْنُت تَُراباً َيا{
عودوا ترابا، فيعودون ترابا، فعند : وأمر بأهل اجلنة إىل اجلنة، وأهل النار إىل النار، قيل لسائر األمم وملؤمين اجلن

وقال . مؤمنوا اجلن يعودون ترابا: وقال ليث بن أيب سليم. } َيا لَْيتَنِي كُْنُت تَُراباً{حني يراهم ذلك يقول الكافر 
وهذا أصح، . مؤمنوا اجلنة حول اجلنة يف ربض ورحاب وليسوا فيها: عمر بن عبدالعزيز والزهري والكليب وجماهد

  .اقبون، فهم كبين آدم، واهللا أعلم بالصوابيثابون ويع: بيان هذا، وأهنم مكلفون" الرمحن"وقد مضى يف سورة 

  سورة النازعات



  وهي مخس أو ست وأربعون آية. مكية بإمجاع
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  .}َوالنَّاشِطَاِت َنْشطاً{ -٢. }َوالنَّازِعَاِت غَْرقاً{ -١
  .}فَالسَّابِقَاِت َسْبقاً{ -٤. }َوالسَّابَِحاِت سَْبحاً{ -٣
  .}َيْوَم َتْرُجُف الرَّاجِفَةُ{ -٦. }فَالُْمَدبِّرَاِت أَمْراً{ -٥
  .}قُلُوٌب َيْوَمِئٍذ وَاجِفَةٌ{ -٨. }َتْتبَُعَها الرَّاِدفَةُ{ -٧
  .}َيقُولُونَ أَإِنَّا لَمَْرُدوُدونَ ِفي الَْحاِفَرِة{ -١٠. }أَْبصَاُرَها خَاِشَعةٌ{ -٩
  .}قَالُوا ِتلَْك إِذاً كَرَّةٌ َخاسَِرةٌ{ -١٢. }أَإِذَا كُنَّا ِعظَاماً َنخَِرةً{ -١١
  }فَإِذَا ُهْم بِالسَّاهَِرِة{ -١٤. }فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ وَاِحَدةٌ{ -١٣

املالئكة ": النازعات"و. أقسم سبحانه هبذه األشياء اليت ذكرها، على أن القيامة حق} َوالنَّازِعَاِت غَْرقاً{: قوله تعاىل
هي املالئكة : الكفار؛ قاله علي رضي اهللا عنه، وكذا قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وجماهداليت تنزع أرواح 

يريد أنفس الكفار ينزعها ملك املوت من أجسادهم، من حتت كل شعرة، : قال ابن مسعود. تنزع نفوس بين آدم
أي يرجعها يف أجسادهم، مث ومن حتت األظافري وأصول القدمني نزعا كالسفود ينزع من الصوف الرطب، يغرقها، 

نزعت أرواحهم، مث غرقت، مث حرقت؛ مث قذف : وقال سعيد بن جبري. وقاله ابن عباس. ينزعها فهذا عمله بالكفار
هي النفوس حني " النازعات"و: وقال السدي. يرى الكافر نفسه يف وقت النزع كأهنا تغرق: وقيل. هبا يف النار

هي النجوم تنزع من أفق إىل أفق؛ أي تذهب، : احلسن وقتادة. ينزع النفوسهي املوت : جماهد. تغرق يف الصدور
  }غَْرقاً{. نزعت اخليل أي جرت: نزع إليه أي ذهب، أو من قوهلم: من قوهلم

النازعات القسي : وقيل. وقاله أبو عبيدة وابن كيسان واألخفش. أي إهنا تغرق وتغيب وتطلع من أفق إىل أفق آخر
مبعىن إغراقا؛ وإغراق النازع يف القوس أن يبلغ غاية املد، حىت ينتهي } غَْرقاً{و . عطاء وعكرمة تنزع بالسهام؛ قاله

. أغرق يف القوس أي استويف مدها، وذلك بأن تنتهي إىل العقب الذي عند النصف امللفوف عليه: يقال. إىل النصل
  .هم الغزاة الرماة: لوقي". ِغرِقئ: "ويقال لقشرة البيضة الداخلة. واالستغراق االستيعاب

وَالَْعاِدَياتِ {: هو والذي قبله سواء؛ ألنه إذا أقسم بالقسي فاملراد النازعون هبا تعظيما هلا؛ وهو مثل قوله تعاىل: قلت
هي الوحش تنزع من : وقيل. املبالغة يف النزع وهو سائر يف مجيع وجوه تأويلها: وأراد باإلغراق. واهللا أعلم} ضَْبحاً

  .أي إبعادا يف النزع" غرقا"ومعىن . حكاه حيىي ابن سالم. رالكأل وتنف
يعين املالئكة تنشط نفس املؤمن فتقبضها كما ينشط العقال من يد : قال ابن عباس} َوالنَّاِشطَاِت َنْشطاً{: قوله تعاىل

أمنا أنشط من والذي مسعت من العرب أن يقولوا أنشطت وك: وحكى هذا القول الفراء مث قال. إذا حل عنه: البعري
وربطها نشطها والرابط الناشط، وإذا ربطت احلبل يف يد البعري فقد نشطته، فأنت ناشط، وإذا حللته فقد . عقال

هي أنفس املؤمنني عند املوت تنشط للخروج؛ وذلك أنه ما من مؤمن : وعن ابن عباس أيضا. أنشطته وأنت منشط
ت، فريى فيها ما أعد اهللا له من أزواجه وأهله من احلور العني، إال وتعرض عليه اجلنة قبل أن ميو" حيضره املوت"

يعين أنفس الكفار واملنافقني تنشط كما : وعنه أيضا قال. فهم يدعونه إليها، فنفسه إليهم نشطة أن خترج فتأتيهم
تقول العصب الذي تعمل منه األوتار، الواحدة عقبة؛ : والعقب بالتحريك. ينشط العقب، الذي يعقب به السهم

عقدة : اجلذب بسرعة، ومنه األنشوطة: والنشط. إذا لوى شيئا منه عليه: عقب السهم والقدح والقوس عقبا: منه
  نشطت: وقال أبو زيد. يسهل أحنالهلا إذا جذبت مثل عقدة التكة



: وقال الفراء. عقدته بأنشوطة، وأنشطته أي حللته، وأنشطت احلبل أي مددته حىت ينحل: احلبل أنشطة نشطا
أنشطته بأنشوطة وأنشوطتني أي أوثقته، : وقال الليث. أي ربط احلبل يف يديه: أنشط العقال أي حل، ونشط

ويقال نشط مبعىن أنشط، لغتان مبعىن؛ وعليه يصح قول ابن : قال. أي مددت أنشوطته فاحنلت: وأنشطت العقال
وعنه أيضا وعن . وجتيء بأمر اهللا حيثما كانالناشطات املالئكة لنشاطها، تذهب : وعنه أيضا. عباس املذكور أوال
هي املالئكة تنشط أرواح الكفار، ما بني اجللد واألظفار، حىت خترجها من أجوافهم نشطا : علي رضي اهللا عنهما

نشطت الدلو أنشطها : بالكرب والغم، كما تنشط الصوف من سفود احلديد، وهي من النشط مبعىن اجلذب؛ يقال
  .أي نزعتها: ضمبالكسر، وأنشطها بال

وهي اليت ال خيرج : وبئر نشوط؛ قال. أي قريبة القعر، خترج الدلو منها جبذبة واحدة: بئر أنشاط: قال األصمعي
هي النفوس حني تنشط من : السدي. هو املوت ينشط نفس اإلنسان: وقال جماهد. منها الدلو حىت تنشط كثريا

عكرمة . هم، تنزع القسي بإغراق السهام، وهي اليت تنشط األوهاقأيدي الغزاة أو أنفس: النازعات: وقيل. القدمني
هي النجوم تنشط من أفق إىل : وعن عطاء أيضا وقتادة واحلسن واألخفش. هي األوهاق تنشط السهام: وعطاء
د إىل ميين النجوم من برج إىل برج، كالثور الناشط من بل} َوالنَّاشِطَاِت َنْشطاً{. وكذا يف الصحاح. أي تذهب: أفق
  :واهلموم تنشط بصاحبها؛ قال مهيان بن قحافة. بلد

  الشام يب طورا وطورا واسطا... أمست مهومي تنشط املناشطا 
هي الوحش حني تنشط من بلد إىل بلد، كما أن اهلموم تنشط اإلنسان من بلد : الناشطات: أبو عبيدة وعطاء أيضا

  :إىل بلد؛ وأنشد قول مهيان
  ).البيت... (أمست مهومي

شدة، :للمؤمنني، فاملالئكة جيذبون روح املؤمن برفق، والنزع جذب" والناشطات"للكافرين " والنازعات: "وقيل
  .مها مجيعا للكفار واآليتان بعدمها للمؤمنني عند فراق الدنيا: وقيل. والنشط جذب برفق

هي املالئكة : الكليب. بح بأرواح املؤمننيهي املالئكة تس: قال علي رضي اهللا عنه} َوالسَّابِحَاِت سَْبحاً{: قوله تعاىل
تقبض أرواح املؤمنني، كالذي يسبح يف املاء، فأحيانا ينغمس وأحيانا يرتفع، يسلوهنا سال رفيقا بسهولة، مث يدعوهنا 

هي املالئكة ينزلون من السماء مسرعني ألم اهللا، كما يقال للفرس اجلواد : وقال جماهد وأبو صاحل. حىت تستريح
املوت : الساحبات: وعنه أيضا. املالئكة تسبح يف نزوهلا وصعودها: وعن جماهد أيضا. إذا أسرع يف جريه: سابح

  :هي اخليل الغزاة؛ قال عنترة: وقيل. يسبح يف أنفس بين آدم
  ــــبح يف حياض املوت سبحا... واخليل تعلم حني تسـ 

  :وقال امرؤ القيس
  غبارا بالكديد املركلأثرن ... مسح إذا ما الساحبات على الوىن 

. } كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ{: هي النجوم تسبح يف أفالكها، وكذا الشمس والقمر؛ قال اهللا تعاىل: قتادة واحلسن
  .الساحبات أرواح املؤمنني تسبح شوقا إىل لقاء اهللا ورمحته حني خترج: ابن عباس. هي السفن تسبح يف املاء: عطاء

هي املالئكة تسبق الشياطني بالوحي إىل األنبياء عليهم : قال علي رضي اهللا عنه} بِقَاِت َسْبقاًفَالسَّا{: قوله تعاىل
. هي املالئكة سبقت ابن آدم باخلري والعمل الصاحل: وعن جماهد أيضا وأيب روق. وقاله مسروق وجماهد. السالم
هي املالئكة تسبق : مقاتل. يسبق اإلنسان املوت: وعن جماهد أيضا. تسبق بين آدم إىل العمل الصاحل فتكتبه: وقيل

هي أنفس املؤمنني تسبق، إىل املالئكة الذين يقبضوهنا وقد عاينت السرور، : ابن مسعود. بأرواح املؤمنني إىل اجلنة



وقال قتادة واحلسن . هي النفوس تسبق باخلروج عند املوت: وحنو عن الربيع، قال. شوقا إىل لقاء اهللا تعاىل ورمحته
  حيتمل أن تكون: وقيل. هي اخليل اليت تسبق إىل اجلهاد: عطاء. هي النجوم يسبق بعضها بعضا يف السري: رومعم

" فالسابقات"ذكر : وقال اجلرجاين. السابقات ما تسبق من األرواح قبل األجساد إىل جنة أو نار؛ قال املاوردي
قام فذهب؛ فهذا يوجب أن يكون القيام سببا : تقولبالفاء ألهنا مشتقة من اليت قبلها؛ أي والالئي يسبحن فيسبقن، 

  .قام وذهب، مل يكن القيام سببا للذهاب: للذهاب، ولو قلت
: أحدمها: فيه قوالن: وقال املاوردي. أمجعوا على أن املراد املالئكة: قال القشريي} فَالُْمَدبِّرَاِت أَمْراً{: قوله تعاىل

ويف تدبريها . حكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل. هي الكواكب السبعة: والقول الثاين. املالئكة؛ قال اجلمهور
وحكى . تدبريها ما قضاه اهللا تعاىل فيها من تقلب األحوال -الثاين. تدبري طلوعها وأفوهلا -أحدمها: األمر وجهان

النجوم، فأضيف التدبري هذا القول أيضا القشريي يف تفسريه، وأن اهللا تعاىل علق كثريا من تدبري أم العامل حبركات 
وعلى أن املراد باملدبرات املالئكة، فتدبريها نزوهلا . إليها وإن كان من اهللا، كما يسمى الشيء باسم ما جياوره
وهو إىل اهللا جل ثناؤه، ولكن ملا نزلت املالئكة به مسيت . باحلالل واحلرام وتفصيله؛ قاله ابن عباس وقتادة وغريمها

يعين جربيل نزله . } فَإِنَُّه َنزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك{: وكما قال تعاىل. } نََزلَ بِِه الرُّوُح الْأَمُِني{: بذلك؛ كما قال عز وجل
  .على قلب حممد صلى اهللا عليه وسلم، واهللا عز وجل هو الذي أنزل

 الرياح واألمطار وغري املالئكة وكلت بتدبري أحوال األرض يف: } فَالُْمدَبِّرَاِت أَمْراً{: وروى عطاء عن ابن عباس
تدبري أمر الدنيا إىل أربعة؛ جربيل وميكائيل وملك املوت وامسه عزرائيل : قال عبدالرمحن بن ساباط. ذلك

وإسرافيل، فأما جربيل فموكل بالرياح واجلنود، وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات، وأما ملك املوت فموكل 
افيل فهو ينزل باألمر عليهم، وليس من املالئكة أقرب من إسرافيل، وبينه بقبض األنفس يف الرب والبحر، وأما إسر

ومن أول السورة إىل هنا قسم أقسم اهللا . أي وكلوا بأمور عرفهم اهللا هبا: وقيل. وبني العرش مسرية مخسمائة عام
والنازعات : قال وجواب القسم مضمر، كأنه. به، وهللا أن يقسم مبا شاء من خلقه، وليس لنا ذلك إال به عز وجل

  أضمر ملعرفة السامعني. وكذا وكذا لتبعثن ولتحاسنب

أَإِذَا كُنَّا {: ألست ترى أنه كاجلواب لقوهلم} أَإِذَا كُنَّا ِعظَاماً َنِخرَةً{: ويدل عليه قوله تعاىل. باملعىن؛ قاله الفراء
إِنَّ ِفي ذَِلكَ {: وقع القسم على قوله: ؟ وقال قوم} رَةًأَإِذَا كُنَّا ِعظَاماً َنِخ{: نبعث؟ فاكتفى بقول} ِعظَاماً َنخَِرةً 

أي فيما قصصت من ذكر يوم القيامة وذكر موسى وفرعون . وهذا اختيار الترمذي بن علي} لَِعْبَرةً ِلَمْن َيْخَشى
يس ولكن وقع القسم على ما يف السورة مذكورا ظاهرا بارزا أحرى وأقمن من أن يؤيت بشيء ل" لعربة ملن خيشى"

َهلْ أََتاَك َحدِيثُ {جواب القسم : وقيل. وهذا قبيح، ألن الكالم قد طال فيما بينهما: مبذكور فيما قال ابن األنباري
  .ألن املعىن قد أتاك} ُموَسى
فيه تقدمي وتأخري، وتقديره يوم : وقيل. على تقدير ليوم ترجف، فحذف الالم} َيْوَم تَْرُجُف الرَّاجِفَةُ{اجلواب : وقيل

جيوز أن يكون هذا من التقدمي والتأخري، كأنه : وقال السجستاين. رجف الراجفة وتتبعها الرادفة والنازعات غرقات
: وقيل. وهذا خطأ؛ ألن الفاء ال يفتح هبا الكالم، واألول الوجه: ابن األنباري. فإذا هم بالساهرة والنازعات: قال

على هذا املعىن، " يوم ترجف الراجفة"ارهم ختشع، فانتصاب إمنا وقع القسم على أن قلوب أهل النار جتف، وأبص
  .ولكن مل يقع عليه

أي : والراجفة. أي تضطرب" ترجف"انتصب بإضمار اذكر و: أي قلوب واجفة يوم ترجف، وقيل: قال الزجاج



} ْتَبُعَها الرَّاِدفَةَُت{الراجفة الزلزلة : جماهد. هي األرض، والرادفة الساعة: املضطربة كذا قال عبدالرمحن بن زيد؛ قال
أما األوىل فتميت كل شيء بإذن اهللا . أي النفختان. مها الصيحتان: وعنه أيضا وابن عباس واحلسن وقتادة. الصيحة

بينهما : "وجاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. تعاىل، وأما الثانية فتحيي كل شيء بإذن اهللا تعاىل
الرادفة حني تنشق السماء وحتمل األرض واجلبال فتدك دكة واحدة، وذلك بعد : أيضا وقال جماهد" أربعون سنة

" النمل"وقد مضى يف آخر . فاهللا أعلم". الراجفة حترك األرض، والرادفة زلزلة أخرى تفين األرضني: وقيل. الزلزلة
وليست الرجفة هاهنا } َتْرُجُف الْأَْرُض َيْوَم{: وأصل الرجفة احلركة، قال اهللا تعاىل. ما فيه كفاية يف النفخ يف الصور

  من

أي أظهر الصوت واحلركة، ومنه مسيت األراجيف، : رجف الرعد يرجف رجفا ورجيفا: احلركة فقظ، بل من قوهلم
  :الضطراب األصوات هبا، وإفاضة الناس فيها؛ قال

  ويف األراجيف خلت اللؤم واخلورا... أباألراجيف يا ابن اللؤم توعدين 
يا أيها الناس أذكروا : " بن كعب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا ذهب ربع الليل قام مث قالوعن أيب

أي خائفة وجلة؛ قاله ابن عباس } قُلُوبٌ َيْوَمِئٍذ وَاجِفَةٌ{" . اهللا، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء املوت مبا فيه
  .} إِِذ الْقُلُوُب لََدى الَْحنَاجِرِ{نظريه . ماكنهازائلة عن أ: وقال السدي. وعليه عامة املفسرين

واملعىن متقارب، واملراد قلوب الكفار؛ . مضطربة: وقال املربد. قلقة مستوفزة، مرتكضة غري ساكنة: وقال املؤرج
وجب جيب وجيبا، ومنه وجيف الفرس والناقة يف العدو، : يقال وجف القلب جيف وجيفا إذا خفق، كما يقال

  :ف محل الدابة على السري السريع، قالواإلجيا
  وبعد طول النفس الوجيفا... بدلن بعد جرة صريفا 

. } َولَعَْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشرٍِك{خربها؛ مثل قول } أَْبَصاُرَها َخاِشعَةٌ{و . صفتها" واجفة"رفع باالبتداء و" قلوب"و
واملعىن أبصار أصحاهبا، . } َخاِشَعةً أَْبَصارُُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ{: نظريه. منكسرة ذليلة من هول ما ترى" خاشعة"ومعىن 

أي يقول هؤالء املكذبون املنكرون للبعث، إذا قيل هلم إنكم " يقولون أئنا ملردودون يف احلافرة. "فحذف املضاف
أَإِنَّا {: ل املوت؟ وهو كقوهلمأنرد بعد موتنا إىل أول األم، فنعود أحياء كما كنا قب: تبعثون، قالوا منكرين متعجبني

وأنشد ابن . رجع فالن يف حافرته، وعلى حافرته، أي رجع من حيث جاء؛ قال قتادة: يقال} لََمْبُعوثُونَ َخلْقاً َجدِيداً
  :األعرايب

  معاذ اهللا من سفه وعار... أحافرة على صلع وشيب 
أي : رجع على حافرته: ويقال! أن شبت وصلعتأأرجع إىل ما كنت عليه يف شبايب من الغزل والصبا بعد : يقول

ألتقي القوم : ويقال. أي عند أول كلمة: قال يعقوب. النقد عند احلافرة: وقوهلم يف املثل. الطريق الذي جاء منه
احلافرة العاجلة؛ أي أئنا ملردودون إىل الدنيا فنصرب أحياء كما : وقيل. أي عند أول ما التقوا. فاقتتلوا عند احلافرة

  :نا؟ قال الشاعرك
  حىت يرد الناس يف احلافرة... آليت ال أنساكم فاعلموا 

. } ِعيَشٍة رَاِضيٍَة{و } َماٍء َدافِقٍ{: األرض اليت حتفر فيها قبورهم، فهي مبعىن احملفورة؛ كقوله تعاىل: احلافرة: وقيل
مسيت األرض احلافرة؛ ألهنا مستقر  :وقيل. قال جماهد واخلليل والفراء. واملعىن أثنا ملردودون يف قبورنا أحياء

. واملعىن أثنا لراجعون بعد املوت إىل األرض فنمشي على أقدامنا. احلوافر، كما مسيت القدم أرضا؛ ألهنا على األرض



. هي اسم من أمساء النار: وقال مقاتل وزيد بن أسلم". تلك إذا كرة خاسرة"النار، وقرأ : احلافرة: وقال ابن زيد
: وقيل. بغري ألف، مقصور من احلافر" احلفرة: "وقرأ أبو حيوة. الدنيا: احلافرة يف كالم العرب: سوقال ابن عبا

يف : يقال. حفرت أسنانه، إذا ركبها الوسخ من ظاهرها وباطنها: األرض املنتنة بأجساد موتاها؛ من قوهلم: احلفرة
يف أسنانه حفر : وبنو أسد يقولون. وهلاأسنانه حفر، وقد حفرت حتفر حفرا، مثل كسر يكسر كسرا إذا فسدت أص

  .وقد حفرت مثال تعب تعبا، وهي أردا اللغتني؛ قاله يف الصحاح. بالتحريك
. عظام خنرة: أي بلي وتفتت؛ يقال: خنر العظم بالكسر: يقال. أي بالية متفتتة} أَإِذَا كُنَّا ِعظَاماً َنخَِرةً{: قوله تعاىل

ومكة والشام والبصرة، واختاره أبو عبيد؛ ألن اآلثار اليت تذكر فيها العظام، وكذا قرأ اجلمهور من أهل املدينة 
وقرأ أبو عمرو وابنه عبداهللا وابن عباس وابن مسعود وابن الزبري ومحزة والكسائي . نظرنا فيها فرأينا خنرة ال ناخرة

والناخر : ويف الصحاح. اآلي بألف، واختاره الفراء والطربي وأبو معاذ النحوي؛ لوفاق رؤوس" ناخرة"وأبو بكر 
  من العظام

  .حكاه يعقوب عن الباهلي. ما هبا ناخر، أي ما هبا أحد: ويقال. اليت تدخل الريح فيه مث خترج منه وهلا خنري
مها : وقيل. الناخر اجملوفة: وقيل. الناخرة اليت مل تنخر بعد، أي مل تبل وال بد أن تنخر: وقال أبو عمرو بن العالء

طمع فهو طمع وطامع، وحذر وحاذر، وخبل : خنر الشيء فهو خنر وناخر؛ كقوهلم: ىن؛ كذلك تقول العربلغتان مبع
  :وباخل، وفره وفاره؛ قال الشاعر
  يدب على عوج له خنرات... يظل هبا الشيخ الذي كان بادنا 

متر فيها، على عكس تنخر فيها الريح أي : بالية، وخنرة: ناخرة باأللف: ويف بعض التفسري. يعين قوائم: عوج
  :األول؛ قال

  من بعد ما صرت عظاما ناخره
خنرة أي : قال جماهد. اليت فسدت كلها: والنخرة. اليت أكلت أطرافها وبقيت أوساطها: الناخرة: وقال بعضهم

مقدم : اهلمزةوالنخرة أيضا والنخرة مثال . شدة هبوهبا: وخنرة الريح بالضم} ِعظَاماً َوُرفَاتاً{: مرفوتة؛ كما قال تعاىل
أي رجعة خائبة، كاذبة } قَالُوا ِتلَْك إِذاً كَرَّةٌ َخاسَِرةٌ{. أي أنفه: هشم خنرته: أنف الفرس واحلمار واخلنزير؛ يقال

أي هي كرة : وقيل. على من كذب هبا" خاسرة: "الربيع بن أنس. باطلة، أي ليست كائبة؛ قاله احلسن وغريه
وال شيء أخسر من كرة تقتضي املصري . جتارة راحبة أي يربح صاحبها: يقال واملعىن أهلها خاسرون؛ كما. خسران
  .إىل النار

. أي لئن رجعنا أحياء بعد املوت لنحشرن بالنار، وإمنا قالوا هذا ألهنم أو عدوا بالنار: وقال قتادة وحممد بن كعب
  .اجلمع الكراتاملرة، و: والكرة. كرة، وكر بنفسه، يتعدى وال يتعدى: الرجوع؛ يقال: والكر

وروى . } فَإِنََّما ِهيَ َزجَْرةٌ َواِحدَةٌ{: ذكر جل ثناؤه سهولة البعث عليه فقال} فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ وَاِحَدةٌ{: قوله تعاىل
أي على وجه األرض، بعد ما } بِالسَّاهَِرِة{أي اخلالئق أمجعون } فَإِذَا ُهْم{نفخة واحدة : الضحاك عن ابن عباس قال

  مسيت هبذا االسم؛ ألن فيها نوم: قال الفراء. وا يف بطنهاكان

والعرب تسمي الفالة ووجه األرض ساهرة، مبعىن ذات سهو؛ ألنه يسهر فيها خوفا منها، . احليوان وسهرهم
  :فوصفها بصفة ما فيها؛ واستدل ابن عباس واملفسرون بقول أمية ابن أيب الصلت

  ا به هلم مقيموما فاهو... وفيها حلُم ساهرٍة وحبر 



  :وقال آخر يوم ذي قار لفرسه
  وال يهولنك رجل نادره... أقدم حماج إهنا األساوره 

  مث تعود بعدها يف احلافره... فإمنا قصرك ترب الساهره 
  من بعد ما صرت عظاما ناخره

، قال أبو } السَّاِهرَِةفَإِذَا ُهمْ بِ{: ومنه قوله تعاىل. ظل الساهرة، وهي وجه األرض: الساهور: ويقال. ويف الصحاح
  :كبري اهلذيل

  وعميمها أسداف ليل مظلم... يرتدن ساهرة كان مجيمها 
  :كالغالف للقمر يدخل فيه إذا كسف، وأنشدوا قول أمية بن أيب الصلت: الساهور: ويقال

  قمر وساهور يسل ويغمد
  :وأنشدوا اآلخر يف وصف امرأة

  ن جوف ساهورأو شقة خرجت م... كأهنا عرق سام عند ضاربه 
أرض من فضة مل يعص : وروى الضحاك عن ابن عباس قال. هي األرض البيضاء: الساهرة: وقيل. يريد شقة القمر

  أرض جددها: وقيل. اهللا جل ثناؤه عليها قط خلقها حينئذ

حني تبدل  الساهرة اسم األرض السابعة يأيت هبا اهللا تعاىل فيحاسب عليها اخلالئق، وذلك: وقيل. اهللا يوم القيامة
: عثمان بن أيب العاتكة. جبل بيت املقدس: وهب بن منبه. أرض الشام: الساهرة: وقال الثوري. األرض غري األرض

. إنه اسم مكان من األرض بعينه، بالشام، وهو الصقع الذي بني جبل أرحياء وجبل حسان ميده اهللا كيف يشاء
: وقيل. ا قيل هلا ساهرة؛ ألهنم ال ينامون عليها حينئذوإمن. هي جهنم أي فإذا هؤالء الكفار يف جهنم: قتادة

: الساهرة: ويقال. مبعىن الصحراء على سفري جهنم؛ أي يوقفون بأرض القيامة، فيدوم السهر حينئذ: الساهرة
نائمة؛ : جارية املاء، ويف ضدها: األرض البيضاء املستوية مسيت بذلك، ألن السراب جيري فيها من قوهلم عني ساهرة

  :ال األشعث بن قيسق
  ألقطارها قد جئتها متلثما... وساهرة يضحي السراب جملال 

  .أو ألن سالكها ال ينام خوف اهللكة
  .}َهلْ أََتاَك َحدِيثُ ُموَسى{ -١٥
  .}إِذْ َنادَاُه َربُُّه بِالَْواِد الُْمقَدَّسِ طُوًى{ -١٦
  }اذَْهبْ إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى{ -١٧
  .}َهلْ لََك إِلَى أَنْ َتَزكَّى فَقُلْ{ -١٨
  }َوأَْهِدَيكَ إِلَى رَبَِّك فََتْخَشى{ -١٩
  .}فَأَرَاُه الْآَيةَ الْكُْبَرى{ -٢٠
  .}فَكَذََّب َوَعَصى{ -٢١
  .}ثُمَّ أَدَْبَر َيسَْعى{ -٢٢
  .}فََحَشَر فََناَدى{ -٢٣
  .}فَقَالَ أََنا رَبُّكُمُ الْأَْعلَى{ -٢٤
  .}ُه َنكَالَ الْآخَِرِة َوالْأُولَىفَأََخذَُه اللَّ{ -٢٥



  .}إِنَّ ِفي ذَِلَك لَعِْبَرةً ِلَمْن َيْخَشى{ -٢٦
} َحِديثُ ُموَسى{أي قد جاءك وبلغك } إِذْ نَاَداهُ َربُُّه بِالَْواِد الُْمقَدَّسِ طُوًى. َهلْ أََتاَك َحدِيثُ ُموَسى{: قوله تعاىل

  ن فرعونأي إ. وهذا تسلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم

أي ما أتاك، ولكن أخربت به، فإن " ما"مبعىن " هل: "وقيل. كان أقوى من كفار عصرك، مث أخذناه، وكذلك هؤالء
قرأ : ثالث قراءات" طوى"ويف . وقد مضى من خرب موسى وفرعون يف غري موضع ما فيه كفاية. فيه عربة ملن خيشى

الباقون بغري تنوين؛ ألنه معدول مثل . أبو عبيد خلفة االسم منونا واختاره" طوى"ابن حميصن وابن عامر والكوفيون 
  عمر وقثم
وقرأ احلسن . وهو معدول عن طاو، كما عدل عمر عن عام: قال. واد بني املدينة ومصر: طوى: قال الفراء
  :بكسر الطاء، وروي عن أيب عمرو، على معىن املقدس مرة بعد مرة؛ قال الزجاج؛ وأنشد" طوى"وعكرمة 

  علي طوى من غيك املتردد... إن اللوم يف غري كنهه أعاذل 
أي } اذَْهبْ إِلَى ِفْرَعْونَ{. القول فيه" طه"ضم الطاء وكسرها لغتان، وقد مضى يف : وقيل. أي هو لوم مكرر علي

أي جاوز القدر يف } إِنَُّه طََغى{". أذهب إىل فرعون"ناداه ربه، فحذف، ألن النداء قول؛ فكأنه؛ قال له رب 
وعن . كان من أهل إصطخر: وعن جماهد قال. كان فرعون علجا من مهدان: وروي عن احلسن قال. لعصيانا

أي تسلم } فَقُلْ َهلْ لََك إِلَى أَنْ َتَزكَّى{. من أهل أصبهان، يقال له ذو ظفر، طول أربعة أشبار: احلسن أيضا قال
َوأَْهِدَيكَ إِلَى رَبِّكَ {. شهد أن ال إله إال اهللاهل لك أن ت: وروى الضحاك عن ابن عباس قال. فتطهر من الذنوب

بتشديد الزاي، على " تزكى"وقرأ نافع وبن كثري . أي ختافه وتتقيه} فََتْخَشى{أي وأرشدك إىل طاعة ربك } فََتْخَشى
: مرووقال أبو ع. بتخفيف الزاي على معىن طرح التاء" تزكى: "الباقون. إدغام التاء يف الزاي ألن أصلها تتزكى

: قال. وإمنا دعا فرعون ليكون زكيا مؤمنا. يكون زكيا مؤمنا" تزكى"الصدقة، و] تتصدق بـ[بالتشديد " تزكى"
  :وقال صخر بن جويرية. فلهذا اخترنا التخفيف

ولن يفعل، } َوأَْهدَِيَك إِلَى َربَِّك فََتْخَشى{إىل قول } اذَْهْب إِلَى ِفْرَعْونَ{: ملا بعث اهللا موسى إىل فرعون قال له
يا رب، وكيف أذهب إليه وقد علمت أنه ال يفعل؟ فأوحى اهللا إليه أن أمض إىل ما أمرتك به، فإن يف السماء : فقال

أي العالمة العظمى وهي } فَأََراهُ الْآَيةَ الْكُْبَرى{. اثين عشر ألف ملك يطلبون علم القدر، فلم يبلغوه وال يدركوه
اآلية الكربى قال : وروى الضحاك عن ابن عباس. د البيضاء تربق كالشمسالي: وقيل. العصا: املعجزة وقيل

أي كذب } فَكَذََّب{. إشارة إىل مجيع آياته ومعجزاته: اآلية: وقيل. فلق البحر: وقيل. يده وعصاه: احلسن. العصا
أي " يسعى"عن اإلميان  أي وىل مدبرا معرضا} ثُمَّ أَْدَبَر َيْسَعى{. أي عصى ربه عز وجل} َوَعَصى{نيب اهللا موسى 

أي مجع } فََحَشَر{. هاربا من احلية" أدبر يسعى: "وقيل. يعمل يف نكاية موسى: وقيل. يعمل بالفساد يف األرض
. حشر الناس للحضور: وقيل. مجع جنوده للقتال واحملاربة، والسحرة للمعارضة: وقيل. أصحابه مينعوه منها

إن إبليس تصور لفرعون يف : ويروى. أي ال رب لكم فوقي} َربُّكُُم الْأَْعلَى أََنا{أي قال هلم بصوت عال } فََناَدى{
وكيف وأنت : قال. ال: أما تعرفين؟ قال! وحيك: صورة اإلنس مبصر يف احلمام، فأنكره فرعون، فقال له إبليس

هلم أصناما صغارا  كان صنع: وقال عطاء. ذكره الثعليب يف كتاب العرائس. خلقتين؟ ألست القائل أنا ربكم األعلى
: وقيل. هو رهبم، وأولئك، هم أرباب السفلة. أراد القادة والسادة: وقيل. وأمرهم بعبادهتا، فقال أنا رب أصنامكم

أي نكال } فَأََخذَُه اللَُّه َنكَالَ الْآِخَرِة وَالْأُولَى{. يف الكالم تقدمي وتأخري؛ فنادى فحشر؛ ألن النداء يكون قبل احلشر



وكان بني . قاله ابن عباس وجماهد وعكرمة} أََنا َربُّكُُم الْأَْعلَى{: وقوله بعد} َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيرِي َما{: قوله
نكال : وقيل. أمهله يف األوىل، مث أخذه يف اآلخرة، فعذبه بكلمتيه: واملعىن. الكلمتني أربعون سنة؛ قال ابن عباس

هو عذاب أول عمره : وقال جماهد. وقال قتادة وغريه. العذاب يف اآلخرة :هو أن أغرقه، ونكال اآلخرة: األوىل
  .عن قتادة أيضا. واألوىل تكذيبه ملوسى" أنا ربكم األعلى"اآلخرة قوله : وقيل. وأخره

مكان ] نكال[نكل، اهللا به، فأخرج : منصوب على املصدر املؤكد يف قول الزجاج؛ ألن معىن أخذه اهللا" نكال"و
أي فأخذه اهللا بنكال اآلخرة، فلما نزع اخلافض . نصب بنزع حرف الصفة: وقيل. اه، ال من لفظهمصدر من معن

اسم ملا جعل نكاال للغري أي عقوبة له حىت : والنكال. أي أخذه اهللا أخذا نكاال، أي للنكال: وقال الفراء. نصب
. ع، ومنه النكول عن اليمني، والنكل القيدوالكلمة من االمتنا. إذا أثخنه عقوبة: نكل فالن بفالن: يقال. يعترب به

أي خياف اهللا عز } ِلَمْن َيْخَشى{. أي اعتبارا وعظة} إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِعبَْرةً{. واحلمد هللا" املزمل"وقد مضى يف سورة 
  .وجل
  .}َءأَنُْتْم أََشدُّ َخلْقاً أَمِ السََّماُء َبَناهَا{ -٢٧
  .}َرفََع َسْمكََها فََسوَّاَها{ -٢٨
  .}َوأَغْطََش لَْيلََها وَأَْخَرجَ ُضَحاهَا{ -٢٩
  .}َوالْأَْرَض بَْعَد ذَِلَك َدَحاهَا{ -٣٠
  .}أَْخَرَج ِمنَْها َماَءَها َوَمْرَعاَها{ -٣١
  .}َوالْجَِبالَ أَْرَساَها{ -٣٢
  }َمَتاعاً لَكُْم َولِأَْنَعاِمكُْم{ -٣٣

فمن قدر على } أَمِ السََّماُء{ل مكة، أي أخلقكم بعد املوت أشد يف تقديركم يريد أه} َءأَنُْتْم أََشدُّ َخلْقاً{: قوله تعاىل
أََولَْيسَ {: وقوله تعاىل} لََخلُْق السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ{: السماء قدر على اإلعادة؛ كقوله تعاىل
مث وصف السماء . ، فمعىن الكالم التقريع والتوبيخ} ى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْمالَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض بِقَاِدرٍ َعلَ

مسكت الشيء أي رفعته : أي أعلى سقفها يف اهلواء؛ يقال} َرفََع َسْمكَهَا{. أي رفعها فوقكم كالبناء} َبَناهَا{: فقال
وبناء مسموك . بناء وغريه فهو مسككل شيء محل شيئا من ال: وقال الفراء. ارتفع: يف اهلواء، ومسك الشيء مسوكا

  .أمسك يف الدمي، أي أصعد يف الدرجة: ويقال. السموات: وسنام سامك تامك أي عال، واملسموكات

  .أي خلقها خلقا مستويا، ال تفاوت فيه، وال شقوق، وال فطور} فََسوَّاهَا{: قوله تعاىل
. وأظلمه اهللا] الليل[ظلم : الليل وأغطشه اهللا؛ كقولكأي جعله مظلما؛ غطش " َوأَغْطَشَ لَْيلََها : " قوله تعاىل
. الظلمة: والغطش والغبش. أظلم الليل، وأظلمه اهللا: وأغطشه اهللا كما يقال. أغطش الليل بنفسه: ويقال أيضا

ليلة غطشاء، وليل أغطشى وفالة : أي أعمى، أو شبيه به، وقد غطش، واملرأة غطشاء؛ ويقال: ورجل أغطش
  :هلا؛ قال األعشى غطشى ال يهتدى

  ة يؤنسين صوت فيادها... ويهماء بالليل غطشى الفال 
  :وقال األعشى أيضا

  وغامرهم مدهلم غطش... عقرت هلم موهنا ناقيت 
وأضاف الليل إىل السماء ألن الليل يكون بغروب الشمس، والشمس . يعين بغامرهم ليلهم، ألنه غمرهم بسواده



  .ليل، ألن ظهورها بالليلجنوم ال: مضاف إىل السماء، ويقال
وأضاف الضحا إىل السماء كما أضاف إليها . أي أبرز هنارها وضوءها ومشسها} َوأَْخَرجَ ُضَحاَها{: قوله تعاىل

. أي بسطها} وَالْأَْرَض بَْعَد ذَِلَك َدحَاَها{. الليل؛ ألن فيها سبب الظالم والضياء وهو غروب الشمس وطلوعها
ُهَو الَِّذي َخلَقَ {: عند قوله تعاىل" البقرة"وقد مضى القول فيه يف أول . بعد السماءوهذا يشري إىل كون األرض 

إذا : دحوت الشيء أدحوه دحوا: والعرب تقول. مستوىف} لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميعاً ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّماِء
  :وقال أمية بن أيب الصلت .ويقال لعش النعامة أُدِحي؛ ألنه مبسوط على وجه األرض. بسطته

  فهم قطاهنا حىت التنادي... وبث اخللق فيها إذ دحاها 
  :وأنشد املربد

  على املاء أرسى عليها اجلباال... دحاها فلما رآها استوت 

  :دحاها سواها؛ ومنه قول زيد بن عمرو: وقيل
  له األرض حتمل صخرا ثقاال... وأسلمت وجهي ملن أسلمت 

  بأيد وأرسى عليها اجلباال... ها دحاها فلما استوت شد
خلق اهللا الكعبة ووضعها على املاء على أربعة أركان، قبل أن خيلق الدنيا بألف عام، مث دحيت : وعن ابن عباس

واألرض مع ذلك دحاها؛ كما : كأنه قال" مع"يف موضع " بعد"وذكر بعض أهل العلم أن . األرض من حتت البيت
  :أنت أمحق وأنت بعد هذا سيء اخللق، قال الشاعر: ومنه قوهلم. } ذَِلَك زَنِيمٍعُُتلٍّ بَْعَد {: قال تعاىل

  حرام وإين بعد ذاك لبيب... فقلت هلا عين إليك فإنين 
أي من قبل } َولَقَْد كََتْبَنا ِفي الزَّبُورِ ِمْن َبْعِد الذِّكْرِ{: مبعىن قبل؛ كقوله تعاىل: بعد: وقيل. أي مع ذلك لبيب

  :ل أبو خراش اهلذيلالفرقان، قا
  خراش وبعض الشر أهون من بعض... محدت إهلي بعد عروة إذ جنا 

. دحاها مهدها لألقوات: وقيل. قال ابن زيد. حرثها وشقها": دحاها: "وقيل. وزعموا أن خراشا جنا قبل عروة
" واألرض"مون وقرأ احلسن وعمرو بن مي. بالنصب، أي دحا األرض" واألرض"واملعىن متقارب وقراءة العامة 

طغى يطغي ويطغو، : دحا يدحو دحوا ودحى يدحى دحيا؛ كقوهلم: ويقال. بالرفع، على االبتداء؛ لرجوع اهلاء
يدحو قال دحوت ومن قال يدحى قال : وطغي يطغي، وحما ميحو وميحي، وحلى العود يلحى ويلحو، فمن قال

. أي النبات الذي يرعى} َوَمْرَعاهَا{. ملتفجرة باملاءأي العيون ا} َماَءَها{أي أخرج من األرض " أخرج منها"دحيت 
دل بشيئني على مجيع ما أخرجه من األرض قوتا ومتاعا لألنام من العشب والشجر واحلب والتمر : وقال القتيب

العامة  قراءة} وَالْجَِبالَ أَْرَساهَا{. والعصف واحلطب واللباس والنار وامللح؛ ألن النار من العيدان وامللح من املاء
  بالنصب، أي وأرسى اجلبال" واجلبال"
  وقرأ. أثبتها فيها أوتادا هلا: يعين" أرساها"

هال أدخل : ويقال. بالرفع على االبتداء" واجلبال"احلسن وعمرو بن ميمون وعمرو بن عبيد ونصر بن عاصم 
أي } مََتاعاً لَكُْم{. }ورُُهْمَحصَِرْت ُصُد{: إنه حال بإضمار قد؛ كقوله تعاىل:" فيقال" أخرج"حرف العطف على 

أخرج "نصب على املصدر من غري اللفظ؛ ألن معىن " متاعا"و. من اإلبل والبقر والغنم} وَِلأَْنَعاِمكُْم{منفعة لكم 
  .نصب بإسقاط حرف الصفة تقديره لتتمتعوا به متاعا: وقيل. أمتع بذلك" منها ماءها ومرعاها



  .}لْكُبَْرىفَإِذَا َجاَءِت الطَّامَّةُ ا{ -٣٤
  .}َيْوَم يََتذَكَُّر الْأِْنَسانُ َما سََعى{ -٣٥
  }َوبُرَِّزِت الَْجِحيُم ِلَمْن يََرى{ -٣٦

أي الداهية العظمى، وهي النفخة الثانية، اليت يكون معها البعث، قال ابن } فَإِذَا َجاَءِت الطَّامَّةُ الْكُبَْرى{: قوله تعاىل
أهنا القيامة؛ مسيت بذلك ألهنا تطم : وعن ابن عباس أيضا والضحاك. ول احلسنعباس يف رواية الضحاك عنه، وهو ق

  :ويف أمثاهلم. على كل شيء، فتعم ما سواها لعظم هوهلا؛ أي تقلبه
  جرى الوادي فطمَّ على القريِّ

إذا طم الفرس طميما : الطامة عند العرب الداهية اليت ال تستطاع، وإمنا أخذت فيما أحسب من قوهلم: املربد
: هي مأخوذة من طم السيل الركية أي دفنها، والطم: غريه. استفرغ جهده يف اجلري، وطم املاء إذا مأل النهر كله

. الطامة الكربي حني يساق أهل اجلنة إىل اجلنة وأهل النار إىل النار: وقال القاسم بن الوليد اهلمداين. الدفن والعلو
أي الداهية اليت طمت . اعة اليت يسلم فيها أهل النار إىل الزبانيةهي الس: وقال سفيان: وهو معىن قول جماهد

  :وعظمت؛ قال
  وكذاك البغض أدهى وأطم... إن بعض احلب يعمي ويصم 

قال ابن } ِلَمْن َيَرى{. أي ظهرت} وَُبرَِّزِت الَْجحِيُم{. أي ما عمل من خري أو شر} َيْوَم يََتذَكَُّر الِْأْنَسانُ َما سََعى{
املراد الكافر ألنه الذي يرى النار مبا فيها من أصناف : وقيل. شف عنها فرياها تتلظى كل ذي بصريك: عباس
حمذوف أي إذا " فإذا جاءت الطامة"وجواب . يراها املؤمن ليعرف قدر النعمة ويصلي الكافر بالنار: وقيل. العذاب

ملن : "وغريه: عكرمة". وبرزت اجلحيم: "ديناروقرأ مالك بن . جاءت الطامة دخل أهل النار النار وأهل اجلنة اجلنة
  .واخلطاب له عليه السالم، واملراد به الناس. بالتاء، أي ملن تراه اجلحيم، أو ملن تراه أنت يا حممد" ترى
  .}فَأَمَّا َمْن طََغى{ -٣٧
  .}َوآثََر الَْحَياةَ الدُّْنيَا{ -٣٨
  .}فَإِنَّ الَْجِحيَم ِهَي الَْمأَْوى{ -٣٩
  .}مَّا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َونََهى النَّفَْس َعنِ الْهََوىَوأَ{ -٤٠
  .}فَإِنَّ الَْجنَّةَ ِهَي الَْمأَْوى{ -٤١

نزلت يف النضر وابنه احلارث، : قيل. أي جتاوز احلد يف العصيان} َوآثََر الَْحَياةَ الدُّْنيَا. فَأَمَّا َمْن طََغى{: قوله تعاىل
  .احلياة الدنيا على اآلخرة وهي عامة يف كل كافر أثر

: وروى جويرب عن الضحاك قال. من اختذ من طعام واحد ثالثة ألوان فقد طغى: وروى عن حيىي بن أيب كثري قال
إن : ويروى أنه وجد يف الكتب. أخوف ما أخاف على هذه األمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون: قال حذيفة

فَإِنَّ {". دنياه على آخرته، إال بثثت عليه مهومه وضيعته، مث ال أبايل يف أيها هلك ال يؤثر عبد يل"اهللا جل ثناؤه قال 
  .واأللف والالم بدل من اهلاء. أي مأواه} الَْجِحيَم ِهيَ الَْمأَْوى

ان قتادة وك. مقامه يوم احلساب: وقال الربيع. أي حذر مقامه بني يدي ربه} َوأَمَّا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه{: قوله تعاىل
  هو خوفه يف الدنيا من اهللا عز وجل عند مواقعة الذنب: وقال جماهد. إن هللا عز وجل مقاما قد خافه املؤمنون: يقول



وقال . أي زجرها عن املعاصي واحملارم} َونََهى النَّفَْس َعنِ الْهََوى{. } َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِّهِ َجنََّتاِن{: نظريه. فيقلع
قال عبداهللا بن } َوأَمَّا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َونََهى النَّفَْس َعنِ الْهََوى{: وى مفتاح اجلنة؛ لقوله عز وجلترك اهل: سهل

فَإِنَّ الَْجنَّةَ ِهيَ {. أنتم يف زمان يقود احلق اهلوى، وسيأيت زمان يقود اهلوى احلق فنعوذ باهللا من ذلك الزمان: مسعود
: اآليتان نزلتا يف مصعب بن عمري وأخيه عامر بن عمري؛ فروى الضحاك عن ابن عباس قالو. أي املنزل} الَْمأَْوى

أنا أخو مصعب بن : من أنت؟ قال: أما من طغى فهو أخ ملصعب بن عمري أسر يوم بدر، فأخذته األنصار فقالوا
ما هو : حديثه؛ فقالعمري، فلم يشدوه يف الوثاق، وأكرموه وبيتوه عندهم، فلما أصبحوا حدثوا مصعب بن عمري 

َوأَمَّا َمْن خَاَف {. فأوثقوه حىت بعثت أمه يف فدائه. يل بأخ، شدوا أسريكم، فإن أمه أكثر أهل البطحاء حليا وماال
فمصعب بن عمري، وقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه يوم أحد حني تفرق الناس عنه، حىت } َمقَاَم َربِِّه

عند اهللا : "ي السهام، فلما رأه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متشحطا يف دمه قالوه. نفذت املشاقص يف جوفه
إن : وقيل" . لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتهما وإن شراك نعليه من ذهب: "وقال ألصحابه" أحتسبك

أيب جهل بن هشام  :نزلت هذه اآلية يف رجلني: وعن ابن عباس أيضا قال. مصعب بن عمري قتل أخاه عامرا يوم بدر
يف أيب بكر } َوأَمَّا َمْن خَاَف َمقَاَم َربِِّه{نزلت هذه اآلية : وقال السدي. املخزومي ومصعب بن عمري العبدري

وذلك أن أبا بكر كان له غالم يأتيه بطعام، وكان يسأله من أين أتيت هبذا، فأتاه يوما بطعام . الصديق رضي اهللا عنه
تكهنت لقوم : فقال. نسيت، فمن أين لك هذا الطعام: مل ال تسألين اليوم؟ فقال: غالمه فلم يسأل وأكله، فقال له

َوأَمَّا َمْن َخاَف َمقَامَ {: يا رب ما بقي يف العروق فأنت حبسته فنزلت: فتقايأه من ساعته وقال. يف اجلاهلية فأعطونيه
. وحنوه عن ابن عباس. وة مث تركها من خوف اهللانزلت يف من هم مبعصية وقدر عليها يف خل: وقال الكليب. } َربِِّه

  .واهللا أعلم. يعين من خاف عند املعصية مقامه بني يدي اهللا، فانتهى عنها

  .}يسألونك عن الساعة أيان مرساها{ -٤٢
  .}فيم أنت من ذكراها{ -٤٣
  .}إىل ربك منتهاها{ -٤٤
  .}إمنا أنت منذر من خيشاها{ -٤٥
  }بثوا إال عشية أو ضحاهاكأهنم يوم يروهنا مل يل{ -٤٦

سأل مشركو مكة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قاله ابن عباس} يسألونك عن الساعة أيان مرساها{: قوله تعاىل
؟ } فيم أنت من ذكراها{: وقال عروة بن الزبري يف قوله تعاىل. مىت تكون الساعة استهزاء، فأنزل اهللا عز وجل اآلية

" مرساها"ومعىن . } إىل ربك منتهاها{ليه وسلم يسأل عن الساعة، حىت نزلت هذه اآلية مل يزل النيب صلى اهللا ع
. أي منتهاها، ومرسى السفينة حيث، تنتهي: وقال أبو عبيدة. رسوها قيامها كرسو السفينة: قال الفراء. أي قيامها

وعن احلسن . بيان ذلك" األعراف"وقد مضى يف . واملعىن متقارب. مىت زماهنا: الربيع بن أنس. وهو قول ابن عباس
أي يف } فِيَم أَْنَت ِمْن ِذكَْراهَا{" . ال تقوم الساعة إال بغضبة يغضبها ربك: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وهذا معىن ما رواه الزهري عن . أي شيء أن يا حممد من ذكر القيامة والسؤال عنها؟ وليس لك السؤال عنها
ِفيمَ أَْنَت ِمْن ِذكَْراَها إِلَى {: مل يزل النيب صلى اهللا عليه وسلم يسأل عن الساعة حىت نزلت: لعروة بن الزبري قا

ال تسأل، : أي منتهى علمها؛ فكأنه عليه السالم ملا أكثروا عليه سأل اهللا أن يعرفه ذلك، فقيل له} رَبَِّك ُمْنَتَهاهَا
شركني يف مسألتهم له؛ أي فيم أنت من ذلك حىت وجيوز أن يكون إنكارا على امل. فلست يف شيء من ذلك

  .والذكرى مبعىن الذكر. روي معناه عن ابن عباس. يسألونك بيانه، ولست ممن يعلمه



قُلْ إِنََّما {: أي منتهى علمها، فال يوجد عند غريه علم الساعة؛ وهو كقوله تعاىل} إِلَى َربَِّك ُمْنتََهاهَا{: قوله تعاىل
  :} إِنََّما أَْنَت ُمْنِذُر َمْن َيْخَشاهَا{. } إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاعَِة{: وقوله تعاىل} بِّيِعلُْمَها ِعْنَد َر

إِنََّما تُْنِذرُ {: أي خموف؛ وخص اإلنذار مبن خيشى، ألهنم املنتفعون به، وإن كان منذرا لكل مكلف؛ وهو كقوله تعاىل
  .} رَّْحَمَن بِالَْغْيبَِمنِ اتََّبَع الذِّكَْر َوَخِشَي ال

باإلضافة غري منون؛ طلب التخفيف، وإال فأصله التنوين؛ ألنه للمستقبل وإمنا ال ينون يف " منذر"وقراءة العامة 
و  }ُموِهُن كَْيِد الْكَاِفرِيَن{و } َباِلغٌ أَْمرِِه{، و } َباِلغُ أَْمرِِه{: جيوز التنوين وتركه؛ كقوله تعاىل: قال الفراء. املاضي

والتنوين هو األصل، وبه قرأ أبو جعفر وشيبة واألعرج وابن حميصن ومحيد وعياش عن أيب } ُموِهٌن كَْيِد الْكَافِرِيَن{
: وقال أبو علي. منونا، وتكون يف موضع نصب، واملعىن نصب، إمنا ينتفع بإنذارك من خيشى الساعة" منذر"عمرو 

أحوال اآلخرة : أمس؛ ألنه قد فعل اإلنذار، اآلية رد على من قالجيوز أن تكون اإلضافة للماضي، حنو ضارب زيد 
لَمْ {يعين الكفار يرون الساعة } كَأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْونََها{. غري حمسوسة، وإمنا هي راحة الروح أو تأملها من غري حس

در الضحا الذي يلي تلك العشية، واملراد أي أو ق} أَْو ُضَحاهَا{أي قدر عشية } إِلَّا َعِشيَّةً{أي يف دنياهم، } َيلَْبثُوا
كأهنم يوم يروهنا : وروى الضحاك عن ابن عباس. } لَْم َيلَْبثُوا إِلَّا َساَعةً ِمْن َنَهارٍ{: تقليل مدة الدنيا، كما قال تعاىل

م استقصروا مدة لبثهم يف ، وذلك أهن}إِلَّا َعِشيَّةً أَوْ ُضَحاهَا{يف قبورهم " مل يلبثوا: "وقيل. مل يلبثوا إال يوما واحدا
وهل للعشية ضحا؟ وإمنا الضحا لصدر النهار، ولكن أضيف : يقول القائل: وقال الفراء. القبور ملا عاينوا من اهلول

آتيك الغداة أوعشيتها، وآتيك العشية أو : الضحا إىل العشية، وهو اليوم الذي يكون فيه على عادة العرب؛ يقولون
  :وأنشدين بعض بين عقيل:  معىن آخر النهار، والغداة يف معىن أول النهار؛ قالغداهتا، فتكون العشية يف

  جردا تعادي طريف هنارها... حنن صبحنا عامرا يف دارها 
  عشية اهلالل أو سرارها

  .عشية اهلالل، أو سرار العشية، فهو أشد من آتيك الغداة أو عشيها: أراد

  سورة عََبس
  وأربعون آيةمكية يف قول اجلميع، وهي إحدى 

  َبْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ
  .}َعَبَس َوتََولَّى{ -١
  .}أَنْ َجاَءُه الْأَْعَمى{ -٢
  .}َوَما ُيْدرِيَك لََعلَُّه َيزَّكَّى{ -٣
  }أَْو َيذَّكَُّر فََتْنفََعُه الذِّكَْرى{ -٤

  :فيه ست مسائل
يف " أن"} أَنْ َجاءَُه{أي أعرض بوجهه } َوَتوَلَّى{. تقدم وقد. عبس وبسر: أي كلح بوجهه؛ يقال} َعَبَس{ -األوىل

فروى أهل التفسري أمجع أن قوما . موضع نصب ألنه مفعول له، املعىن ألن جاءه األعمى، أي الذي ال يبصر بعينيه
كره من أشراف قريش كانوا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد طمع يف إسالمهم، فأقبل عبداهللا بن أم مكتوم، ف

إن : قال مالك. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقطع عبداهللا عليه كالمه، فأعرض عنه، ففيه نزلت هذه اآلية
يف ابن أم مكتوم؛ جاء إىل النيب صلى اهللا عليه } َعَبَس َوَتوَلَّى{نزلت : هشام بن عروة حدثه عن عروة، أنه قال



صلى اهللا عليه وسلم رجل من عظماء املشركني، فجعل النيب صلى يا حممد استدنين، وعند النيب : وسلم فجعل يقول
ال والدمي ما : "؟ فيقول" يا فالن، هل ترى مبا أقول بأسا: "اهللا عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على اآلخر، ويقول

ألموي، حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد ا: ويف الترمذي مسندا قال". عبس وتوىل: "؛ فأنزل اهللا"أرى مبا تقول بأسا
يف ابن أم " عبس وتوىل"نزلت : حدثين أيب، قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت

  مكتوم األعمى، أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا أرشدين، وعند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل من عظماء املشركني، فجعل : فجعل، يقول
ال؛ ففي هذا : فيقول" أترى مبا أقول بأسا: "لى اهللا عليه وسلم يعرض عنه، ويقبل على اآلخر، ويقولرسول اهللا ص
  .هذا حديث غريب: نزلت؛ قال

عمرو بن : ويقال. اآلية عتاب من اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم يف إعراضه وتوليه عن عبداهللا بن أم مكتوم -الثانية
هو ابن قيس بن زائدة بن األصم، وهو ابن : بنت عامر بن خمزوم، وعمرو هذا أم مكتوم، واسم أم مكتوم عاتكة

قال ابن . وكان قد تشاغل عنه برجل من عظماء املشركني، يقال كان الوليد بن املغرية. خال خدجية رضي اهللا عنها
وهذا كله باطل وجهل من أما قول علمائنا إنه الوليد بن املغرية فقد قال آخرون إنه أمية بن خلف والعباس : العريب

املفسرين الذين مل يتحققوا الدين، ذلك أن أمية بن خلف والوليد كانا مبكة وابن أم مكتوم كان باملدينة، ما حضر 
معهما وال حضرا معه، وكان موهتما كافرين، أحدمها قبل اهلجرة، واآلخر ببدر، ومل يقصد قط أمية املدينة، وال 

  .حضر عنده مفردا، وال مع أحد
أقبل ابن أم مكتوم والنيب صلى اهللا عليه وسلم مشتغل مبن حضره من وجوه قريش يدعوهم إىل اهللا تعاىل،  -الثالثة

: وقد قوي طمعه يف إسالمهم وكان يف إسالمهم إسالم من وراءهم من قومهم، فجاء ابن أم مكتوم وهو أعمى فقال
النداء، وال يدري أنه مشتغل بغريه، حىت ظهرت الكراهة يف يا رسول اهللا علمين مما علمك اهللا، وجعل يناديه ويكثر 

  إمنا أتباعه العميان والسفلة: يقول هؤالء: وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقطعه كالمه، وقال يف نفسه

 فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك إذا رأى ابن أم: قال الثوري. والعبيد؛ فعبس وأعرض عنه، فنزلت اآلية
؟ واستخلفه على املدينة مرتني " هل من حاجة: "ويقول" . مرحبا مبن عاتبين فيه ريب: "مكتوم يبسط له رداءه ويقول

  .فرأيته يوم القادسية راكبا وعليه درع ومعه راية سوداء: قال أنس. يف غزوتني غزامها
ا بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء األدب لو كان عامل: قال علماؤنا -الرابعة

مشغول بغريه، وأنه يرجو إسالمهم، ولكن اهللا تبارك وتعاىل عاتبه حىت ال تنكسر قلوب أهل الصفة؛ أو ليعلم أن 
املؤمن الفقري خري من الغين، وكان النظر إىل املؤمن أوىل وإن كان فقريا أصلح وأوىل من األمر اآلخر، وهو اإلقبال 

َما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَنْ {: معا يف إمياهنم، وإن كان ذلك أيضا نوعا من املصلحة، وعلى هذا خيرج قوله تعاىلعلى األغنياء ط
إمنا قصد النيب صلى اهللا عليه وسلم تأليف الرجل، ثقة مبا كان يف قلب : وقيل. اآلية على ما تقدم} َيكُونَ لَُه أَْسَرى

  " .الرجل وغريه أحب إيل منه، خمافة أن يكبه اهللا يف النار على وجههإين ألصل : "ابن مكتوم من اإلميان؛ كما قال
إمنا عبس النيب صلى اهللا عليه وسلم البن أم مكتوم وأعرض عنه؛ ألنه أشار إىل الذي كان : قال ابن زيد -اخلامسة

فكان يف هذا نوع  يقوده أن يكفه، فدفعه ابن أم مكتوم، وأىب إال أن يكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت يعلمه،
بلفظ اإلخبار عن الغائب، } عََبَس َوَتوَلَّى{: ومع هذا أنزل اهللا يف حقه على نبيه صلى اهللا عليه وسلم. جفاء منه

أي يعلمك } َوَما ُيْدرِيَك{: مث أقبل عليه مبواجهة اخلطاب تأنيسا له فقال. عبست وتوليت: تعظيما له ومل يقل



مبا استدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين، بأن يزداد طهارة يف دينه، } يَزَّكَّى{م يعين ابن أم مكتو} لََعلَُّه{
للكافر يعين إنك إذا طمعت يف أن يتزكى باإلسالم أو يذكر، " لعله"الضمري يف : وقيل. وزوال ظلمة اجلهل عنه

  فتقربه الذكرى إىل قبول احلق

متعلقة بفعل " أن"باملد على االستفهام فـ" أن جاءه األعمىآ"وقرأ احلسن . وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن
، وال "وتوىل"آأن جاءه أعرض عنه وتوىل؟ فيوقف على هذه القراءة على : التقدير" عبس وتوىل"حمذوف دل عليه 

  .يوقف عليه على قراءة اخلرب، وهي قراءة العامة
} َوال َتطُْردِ الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ{: عامنظري هذه اآلية يف العتاب قوله تعاىل يف سورة األن -السادسة

  .وما كان مثله، واهللا أعلم} َوال َتْعُد َعْينَاَك َعْنُهْم ُترِيُد زِيَنةَ الْحََياِة الدُّْنيَا{: وكذلك قول يف سورة الكهف
". يزكى"بضم العني، عطفا على " فتنفعه"وقراءة العامة . أي العظة }فََتْنفََعُه الذِّكَْرى{يتعظ مبا تقول } أَْو َيذَّكَُّر{

وهي قراءة السلمي وزر بن حبيش، على جواب لعل، ألنه . نصبا" فتنفعه"وقرأ عاصم وابن أيب إسحاق وعيسى 
  .} فَاطَّلََع{: مث قال} لَعَلِّي أَْبلُغُ الْأَْسبَاَب{: غري موجب؛ كقوله تعاىل

  .}ْغَنىأَمَّا َمنِ اْسَت{ -٥
  .}فَأَْنَت لَُه َتَصدَّى{ -٦
  .}َما َعلَْيَك أَلَّا َيزَّكَّى{ -٧
  .}َوأَمَّا َمْن َجاَءَك َيْسَعى{ -٨
  .}َوُهَو َيْخَشى{ -٩
  .}فَأَْنَت َعْنُه َتلَهَّى{ -١٠

: والتصدي. وتصغي لكالمه أي تعرض له،} فَأَْنَت لَُه َتَصدَّى{أي كان ذا ثروة وغىن } أَمَّا َمنِ اْستَْغَنى{: قوله تعاىل
  :اإلصغاء؛ قال الراعي

  سراج الدجي حيين إليه األساور... تصدي لو ضاح كأن جبينه 
. داري صدد داره أي قبالتها، نصب على الظرف: وأصله تتصدد من الصد، وهو ما استقبلك، وصار قبالتك؛ يقال

وقراءة العامة . املعارضة: اء، واملصاداةأي تتعرض له كما يتعرض العطشان للم. من الصدى وهو العطش: وقيل
  بالتخفيف، على طرح التاء" تصدى"

أي ال يهتدي هذا الكافر وال } َوَما َعلَْيَك أَلَّا َيزَّكَّى{. وقرأ نافع وابن حميصن بالتشديد على اإلدغام. الثانية ختفيفا
. أي خياف اهللا} َوُهَو َيْخَشى{يطلب العلم هللا } ْسَعىَوأَمَّا َمْن َجاَءَك َي{. يؤمن، إمنا أنت رسول، ما عليك إال البالغ

أي تشاغلت : هليت عن الشيء أهلى: وأصله تتلهى؛ يقال. أي تعرض عنه بوجهك وتشغل بغريه} فَأَْنَت َعْنُه َتلَهَّى{
  .مبعىن: وهليُت عنه وتليُت. التغافل: والتلهي. عنه
  .}كَلَّا إِنََّها َتذْكَِرةٌ{ -١١
  .}اَء ذَكََرُهفََمْن َش{ -١٢
  .}ِفي ُصُحٍف ُمكَرَّمٍَة{ -١٣
  .}مرفوعة مطهرة{ -١٤
  .}بِأَْيِدي َسفَرٍَة{ -١٥



  .}ِكَرامٍ بََررٍَة{ -١٦
كلمة ردع وزجر؛ أي ما األمر كما تفعل مع الفريقني؛ أي ال تفعل بعدها " كال"} كَلَّا إِنََّها َتذْكَِرةٌ{: قوله تعاىل

والذي جرى من النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ترك . وإعراضك عن املؤمن الفقري من إقبالك على الغين،: مثلها
وجيوز . جائز: على هذا الوجه" كال"والوقف على . األوىل كما تقدم، ولو محل على صغرية مل يبعد؛ قاله القشريي

أي موعظة } َتذِْكرَةٌ{ن أي السورة أو آيات القرآ} إِنََّها{. على معىن حقا" كال"مث تبتدئ " تلهي"أن تقف على 
أي القرآن، والقرآن مذكر إال أنه ملا " إهنا: "قال اجلُرجاين. أي اتعظ بالقرآن} فََمْن َشاَء ذَكَرَُه{وتبصرة للخلق 

". كال إنه تذكرة: "جعل القرآن تذكرة، أخرجه على لفظ التذكرة، ولو ذكره جلاز؛ كما قال تعاىل يف موضع آخر
أي كان حافظا له غري ناس؛ وذكر الضمري، ألن التذكرة يف " فمن شاء ذكره: "قرآن قولهويدل على أنه أراد ال
قال من شاء اهللا تبارك وتعاىل } فََمْن َشاَء ذَكَرَُه{: وروى الضحاك عن ابن عباس يف قوله تعاىل. معىن الذكر والوعظ

" مكرمة: "الطربي. أي عند اهللا؛ قاله السدي} ُمكَرََّمٍة{مجع صحيفة } ِفي ُصُحٍف{: مث أخرب عن جاللته فقال. أهلمه
. ألهنا نزل هبا كرام احلفظة، أو ألهنا نازلة من اللوح احملفوظ" مكرمة: "وقيل. يف الدين ملا فيها من العلم واحلكم

  "مكرمة: "وقيل

نَّ َهذَا لَِفي إِ{: املراد كتب األنبياء؛ دليله: وقيل. ألهنا نزلت من كرمي؛ ألن كرامة الكتاب من كرامة صاحبه
. مرفوعة عنده تبارك وتعاىل: وقيل. رفيعة القدر عند اهللا} َمْرفُوَعٍة{. } ُصُحِف إِْبَراهِيَم َوُموَسى. الصُُّحفِ الْأُولَى

مرفوعة عن الشبه : وقيل. مرفوعة الذكر والقدر: الطربي. مرفوعة يف السماء السابعة، قاله حيىي بن سالم: وقيل
وعن . وهو معىن قول السدي. مصانة عن أن يناهلا الكفار: وقيل. من كل دنس: قال احلسن} رٍَةُمطَهَّ{. والتناقض

أي القرآن أثبت للمالئكة يف صحف يقرؤوهنا فهي مكرمة : وقيل. مطهرة من أن تنزل على املشركني: احلسن أيضا
. ينه وبني رسله، فهم بررة مل يتدنسوا مبعصيةأي املالئكة الذين جعلهم اهللا سفراء ب} بِأَْيِدي َسفََرٍة{. مرفوعة مطهرة

وقاله جماهد . كتبة: قال" بأيدي سفرة"هي مطهرة جتعل التطهري ملن محلها : وروى أبو صاحل عن ابن عباس قال
كاتب : سافر؛ كقولك: وهم املالئكة الكرام الكاتبون ألعمال العباد يف األسفار، اليت هي الكتب، وأحدهم. أيضا
  .هو السفر، ومجعه أسفار: سفرت أي كتبت، والكتاب: ويقال. وكتبة

: يقال. وإمنا قيل للكتاب سفر، بكسر السني، وللكاتب سافر؛ ألن معناه أنه يبني الشيء ويوضحه: قال الزجاج
: ومنه سفرت بني القوم أسفر سفارة: قال. إذا كشفت النقاب عن وجهها: إذا أضاء، وسفرت املرأة: أسفر الصبح
  :وقال الفراء، وأنشد. مأصلحت بينه

  وال أمشي بغش إن مشيت... فما أدع السفارة بني قومي 
. ويقال للوراقني سفراء، بلغة العربانية. سفراء، مثل فقيه وفقهاء: الرسول واملصلح بني القوم واجلمع: والسفري

: وقال وهب بن منبه. سوعنه أيضا كقول ابن عبا. هم القراء، ألهنم يقرؤون األسفار: السفرة هنا: وقال قتادة
لقد كان أصحاب رسول اهللا : قال ابن العريب. هم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم} ِكَرامٍ بََررٍَة. بِأَْيِدي َسفَرٍَة{

صلى اهللا عليه وسلم سفرة، كراما بررة، ولكن ليسوا مبرادين هبذه اآلية، وال قاربوا املرادين هبا، بل هي لفظة 
  وروي. عند اإلطالق، وال يشاركهم فيها سواهم، وال يدخل معهم يف متناوهلا غريهمخمصوصة باملالئكة 

مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: يف الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها
متفق عليه، واللفظ " رانله، مع السفرة الكرام الربرة؛ ومثل الذي يقرؤه وهو يتعاهده، وهو عليه شديد، فله أج



وروى . كرام عن املعاصي، فهم يرفعون أنفسهم عنها: احلسن. أي كرام على رهبم؛ قال الكليب} كَِرامٍ{. للبخاري
: وقيل. يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خال بزوجته، أو تربز لغائطه: قال" كرام"الضحاك عن ابن عباس يف 

مجع بار مثل كافر وكفرة، وساحر وسحرة، وفاجر وفجرة؛ } بََررٍَة{. ع أنفسهمأي يؤثرون منافع غريهم على مناف
أي يطيعه؛ فمعىن : أي صدق، وفالن يرب خالقه ويتربره: بر وبار إذا كان أهال للصدق، ومنه بر فالن يف ميينه: يقال

إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي ِفي ِكتَابٍ { :قولة تعاىل" الواقعة"وقد مضى يف سورة . مطيعون هللا، صادقون هللا يف أعماهلم" بررة"
أهنم الكرام الربرة } ال يََمسُُّه إِلَّا الُْمطَهَُّرونَ{. أهنم الكرام الربرة يف كتاب مكنون} ال يََمسُُّه إِلَّا الُْمطَهَُّرونَ. َمكُْنوٍن

  .يف هذه السورة
  .}قُِتلَ الْأِْنَسانُ َما أَكْفََرُه{ -١٧
  .}ٍء َخلَقَُهِمْن أَيِّ َشْي{ -١٨
  .}ِمْن ُنطْفٍَة َخلَقَُه فَقَدَّرَُه{ -١٩
  .}ثُمَّ السَّبِيلَ َيسََّرُه{ -٢٠
  .}ثُمَّ أََماَتُه فَأَقَْبرَُه{ -٢١
  .}ثُمَّ إِذَا َشاَء أَْنَشرَُه{ -٢٢
  .}كَلَّا لَمَّا َيقْضِ َما أََمَرُه{ -٢٣

روى األعمش عن جماهد . واإلنسان الكافر. عذب: وقيل. أي لعن" تلق"؟ } قُِتلَ الْأِْنَسانُ َما أَكْفََرُه{: قوله تعاىل
نزلت يف عتبة بن : وروى الضحاك عن ابن عباس قال. فإمنا عين به الكافر} قُِتلَ الْأِْنَسانُ{ما كان يف القرآن : قال

اهللا جل ثناؤه فيه  أمنت بالقرآن كله إال النجم، فأنزل: آرتد، وقال" والنجم"أيب هلب، وكان قد أمن، فلما نزلت 
  أي لعن عتبة حيث كفر بالقرآن، ودعا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" قتل اإلنسان"

فخرج من فوره بتجارة إىل الشام، فلما انتهى إىل الغاضرة تذكر " اللهم سلط عليه كلبك أسد الغاضرة: "فقال
هو أصبح حيا، فجعلوه يف وسط الرفقة، وجعلوا  دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجعل ملن معه ألف دينار إن

املتاع حول، فبينما هم على ذلك أقبل األسد، فلما دنا من الرحال وثب، فإذا هو فوقه فمزقه، وقد كان أبوه ندبه 
: أي شيء أكفره؟ وقيل": ما أكفره"وروى أبو صاحل عن ابن عباس . ما قال حممد شيئا قط إال كان: وبكى وقال

اعجبوا : وأخزاه اهللا ما أظلمه؛ واملعىن! قاتله اهللا ما أحسنه: وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء قالواتعجب؛ " ما"
ما أكفره باهللا ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه على التعجب : وقيل. من كفر اإلنسان جلميع ما ذكرنا بعد هذا

. أي أي شيء دعاه إىل الكفر؛ فهو استفهام توبيخاستفهام " ما: "وقيل! أي ما أشد كفره: أيضا؛ قال ابن جريج
أي من أي شيء خلق اهللا هذا } ِمْن أَيِّ َشْيٍء َخلَقَُه{. حتتمل التعجب، وحتتمل معىن أي، فتكون استفهاما" ما"و

ال ق! فلم يغلط يف نفسه؟} َخلَقَُه{أي من ماء يسري مهني مجاد } ِمْن ُنطْفٍَة{. الكافر فيتكرب؟ أي اعجبوا خللقه
أي : كذا روى الضحاك عن ابن عباس. يف بطن أمه} فَقَدََّرُه{. كيف يتكرب من خرج من سبيل البول مرتني: احلسن

أي فسواه " فقدره: "وقيل. قدر يديه ورجليه وعينيه وسائر آرابه، وحسنا ودميما، وقصريا وطويال، وشقيا وسعيدا
: وقيل. } الَِّذي َخلَقََك فَسَوَّاَك{: وقال. } ابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ سَوَّاَك َرُجالًأَكَفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمْن تَُر{: كما قال

قال ابن عباس يف رواية } ثُمَّ السَّبِيلَ َيسَّرَُه{. أطوارا أي من حال إىل حال؛ نطفة مث علقة، إىل أن مت خلقه" فقدره"
. يسره لطريق اخلري والشر؛ أي بني له ذلك: جماهد. مهيسره للخروج من بطن أ: عطاء وقتادة والسدي ومقاتل



. وقاله احلسن وعطاء وابن عباس أيضا يف رواية أيب صاحل عنه. } َوَهَدْينَاُه النَّْجَديْنِ{و } إِنَّا َهَديَْناُه السَّبِيلَ{: دليله
  سبيل: وعن جماهد أيضا قال

بن طاهر يسر على كل أحد ما خلقه له وقدره عليه؛  وقال أبو بكر. سبيل اإلسالم: ابن زيد. الشقاء والسعادة
  ".اعملوا فكل ميسر ملا خلق له: "دليله قوله عليه السالم

أي جعل له قربا يواري فيه إكراما، ومل جيعله مما يلقي على وجه األرض تأكله الطري والعوايف؛ قال } ثُمَّ أَمَاَتُه فَأَقَْبَرُه{
وملا قتل عمر بن هبرية صاحل بن : قال أبو عبيدة. جعل له قربا، وأمر أن يقرب ":أقربه: "وقال أبو عبيدة. الفراء

ومل يقل قربه؛ ألن القابر هو " أقربه: "وقال. دونكموه: أقربنا صاحلا؛ فقال: عبدالرمحن، قالت بنو متيم ودخلوا عليه
  :الدافن بيده، قال األعشى
  عاش ومل ينقل إىل قابر... لو أسندت ميتا إىل حنرها 

بترت ذنب البعري، : أي صريه حبيث يقرب، وجعل له قربا؛ تقول العرب: إذا دفنته، وأقربه اهللا: قربت امليت: يقال
} ثُمَّ إِذَا َشاَء أَْنَشرَُه{. وأبتره اهللا، وعضبت قرن الثور، وأعضبه اهللا، وطردت فالنا، واهللا أطرده، أي صريه طريدا

بغري " شاء نشره"وروى أبو حيوة عن نافع وشعيب بن أيب محزة . باأللف" شرهأن"وقراءة العامة . أي أحياه بعد موته
  :أنشر اهللا امليت ونشره؛ قال األعشى: ألف، لغتان فصيحتان مبعىن؛ يقال

  يا عجبا للميت الناشر... حىت يقول الناس مما رأوا 
: وكان ابن عباس يقول. ال يقضي أحد ما أمر به": يقضملا : "قال جماهد وقتادة} كَلَّا لَمَّا َيقْضِ َما أَمََرُه{: قوله تعاىل

: ردع وزجر، أي ليس األمر" كال: "مث قيل. مل يف بامليثاق الذي أخذ عليه يف صلب آدم} كَلَّا لَمَّا َيقْضِ َما أََمرَُه{
رمبا يقول قد } ِعْنَدُه لَلُْحْسَنىَولَِئْن ُرجِْعُت إِلَى َربِّي إِنَّ ِلي {: كما يقول الكافر؛ فإن الكافر إذا أخرب بالنشور قال

أي مل يعمل : أي حقا مل يقض: وقال احلسن. كال مل يقض شيئا بل هو كافر يب وبرسويل: فقال. قضيت ما أمرت به
ُحنَّ َعمَّا قَِليلٍ لَُيصْبِ{: وقول} فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه{: عماد للكالم؛ كقوله تعاىل" ملا: "يف قوله" ما"و. مبا أمر به
  .} َناِدمَِني
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

ابن . كال ملا يقض اهللا هلذا الكافر ما أمره به من اإلميان، بل أمره مبا مل يقض له: أي: وقال اإلمام ابن فوَرك
  .على هذا مبعىن حقا" كال"جيد؛ فـ " نشره"و" أمره"لوقف على قبيح، وا" كال"الوقف على : األنباري

  .}فَلَْيْنظُرِ الِْأْنَسانُ إِلَى طََعامِِه{ -٢٤
  .}أَنَّا َصبَْبَنا الَْماَء َصبّاً{ -٢٥
  .}ثُمَّ َشقَقَْنا الْأَْرَض شَقّاً{ -٢٦
  .}فَأَْنبَْتَنا ِفيَها َحبّاً{ -٢٧
  .}َوِعَنباً َوقَْضباً{ -٢٨
  .}ْيُتوناً َوَنْخالًَوَز{ -٢٩
  .}َوَحَداِئَق غُلْباً{ -٣٠
  .}َوفَاِكَهةً َوأَّباً{ -٣١
  .}َمَتاعاً لَكُْم َولِأَْنَعاِمكُْم{ -٣٢

ملا ذكر جل ثناؤه ابتداء خلق اإلنسان، ذكر ما يسر من رزقه؛ أي فلينظر } فَلَْيْنظُرِ الِْأْنَسانُ إِلَى طََعامِِه{: قوله تعاىل
وهذا النظر نظر القلب بالفكر؛ أي ليتدبر كيف خلق اهللا طعامه الذي هو قوام حياته، وكيف . امهكيف خلق اهللا طع

أي إىل } فَلَْيْنظُرِ الْأِْنَسانُ إِلَى طََعامِِه{: وروي عن احلسن وجماهد قاال. هيأ له أسباب املعاش، ليستعد هبا للمعاد
يا : "قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم: ن الكاليب قالوروى ابن أيب خيثمة عن الضحاك بن سفيا. مدخله وخمرجه

فإن : "قلت إىل ما قد علمته؛ قال" مث يصري إىل ماذا: "اللحم واللنب؛ قال! يا رسول اهللا: قلت" ضحاك ما طعامك
ن إن مطعم اب: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أيب بن كعب" . اهللا ضرب ما خيرج من ابن آدم مثال للدنيا

سألت ابن عمر عن الرجل يدخل : وقال أبو الوليد" . آدم جعل مثال للدنيا وإن قزحه وملحه فانظر إىل ما يصري
  يأتيه امللك فيقول أنظر ما خبلت به إىل ما صار؟: اخلالء فينظر ما خيرج منه؛ قال

ى االستئناف، وقرأ الكوفيون ورويس عن يعقوب بالكسر، عل" إناء"قراءة العامة } أَنَّا َصبَْبَنا الَْماَء َصبّاً{: قوله تعاىل
فلينظر اإلنسان إىل : "يف موضع خفض على الترمجة عن الطعام، فهو بدل منه؛ كأنه قال" أنا"بفتح اهلمزة، فـ" أنا"

بإضمار هو أنا " أنا"وكذلك إن رفعت . من هذه القراءة" طعامه"فال حيسن الوقف على " أنا صببنا"إىل " طعامه
. ألنا صببنا املاء، فأخرجنا به الطعام، أي كذلك كان: املعىن: وقيل. هنا يف حال رفعها مترمجة عن الطعامصببنا؛ أل

معىن : ويقال. تام" طعامه"الوقف على : فقال، مبعىن كيف؟ فمن أخذ هبذه القراءة قال" أين"وقرأ احلسني بن علي 
  :ي وجه صببنا املاء؛ قال الكميتمن أ: أين، إال أن فيها كناية عن الوجوه؛ وتأويلها" أين"

  من حيث ال صبوة وال ريب... أين ومن أين آبك الطرب 
أي قمحا وشعريا } فَأَْنبَْتَنا ِفيَها حَّباً{أي بالنبات } ثُمَّ َشقَقَْنا الْأَْرَض َشقّاً{. يعين الغيث واألمطار": صببنا املاء صبا"

مسو، بذلك ألنه يقضب أي يقطع : وهو القت والعلف، عن احلسن} َوِعَنباً َوقَْضباً{وسلتا وسائر ما يقصد ويدخر 



هو الرطب ألنه : وقال ابن عباس. وأهل مكة يسمون القت القضب: قال القتيب وثعلب. بعد ظهوره مرة بعد مرة
القضب : وقال اخلليل. أنه الفصفصة وهو القت الرطب: وعنه أيضا. وألنه ذكر العنب قبله: يقضب من النخل

اسم يقع على ما يقضب من أغصان : والقضب: قال. بالسني، فإذا يبست فهو قت: وقيل. ِفْصة الرطبةالِفْص
قضبا،يعين مجيع ما يقضب، مثل القت والكراث وسائر البقول اليت : ويقال. الشجرة، ليتخذ منها سهام أو قسي

سية، واملوضع الذي ينبت فيه والقضة والقضب الرطبة، وهي اإلسفست بالفار: ويف الصحاح. تقطع فينبت أصلها
  أي} َوَحدَاِئَق{يعين النخيل } وََنْخالً{وهي شجرة الزيتون } َوزَْيُتوناً{. مقضبة

وكل شيء أحيط عليه من خنيل أو شجر فهو حداقة، وما مل حيط عليه فليس : قال الكليب. بساتني وأحدها حديقة
األغلب؛ ألنه مصمت العنق، ال يلتفت إال : قال لألسدشجرة غلباء، وي: عظاما شجرها؛ يقال} غُلْباً{. حبديقة

  :مجيعا؛ قال العجاج
  والرأس حىت صرت مثل األغلب... ما زلت يوم البني ألوي َصلَيب 

الرقاب فاستعري؛ قال قال عمرو بن : واألصل يف الوصف بالغلب. ورجل أغلب بني الغلب إذا كان غليظ الرقبة
  :معدي كرب

  بزل كُِسني من الكحيل جِالال... أهنم ميشي هبا غُلب الرقاب ك
  .بلغ وألتف البعض بالبعض: وأغلولب العشب. ملتفة وحدائق غلب: وحديقة غلباء
النخل : الغلب: قتادة وابن زيد. وعنه أيضا الطوال. مجع أغلب وغلباء وهي الغالظ: الغلب: قال ابن عباس

أي ما تأكله الناس من } َوفَاِكهَةً{. ملتفة: جماهد. ععظام األوساط واجلذو: وعن ابن زيد أيضا وعكرمة. الكرام
كل : األب: هو ما تأكله البهائم من العشب، قال ابن عباس واحلسن} َوأَبّاً{مثار األشجار كالتني واخلوخ وغريمها 

اهللا عليه ما أنبتت األرض، مما ال يأكله الناس، ما يأكله اآلدميون هو احلصيد؛ ومنه قول الشاعر يف مدح النيب صلى 
  :وسلم

  هبا ينبت اهللا احلصيدة واألبا... له دعوة ميمونة رحيها الصبا 
  :أخوان؛ قال: واألب واألم. إمنا مسي أبا؛ ألنه يؤب أي يوم وينتجع: وقيل

  ولنا األب به واملكرع... جذمنا قيس وجند دارنا 
يدل عليه قول ابن . هو النبات :وكذا قال أبو رزين. كل شيء ينبت على وجه األرض: واألب: وقال الضحاك

  .ما تنبت األرض مما يأكل الناس واألنعام: األب: عباس قال

وهو حمكي عن ابن . هو التني خاصة: وقال الضحاك. الثمار الرطبة: األب: وعن ابن عباس أيضا وابن أيب طلحة
  :عباس أيضا؛ قال الشاعر

  م واألب عندهم يقدر... فما هلم مرتع للسوا 
  .رطب الثمار، واألب يابسها: الفاكهة: وقيل. و كل نبات سوى الفاكهةه: الكليب

أي مساء تظلين وأي : سئل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه عن تفسري الفاكهة واألب فقال: وقال إبراهيم التيمي
  .يف كتاب اهللا ما ال أعلم: أرض تقلين إذا قلت

كل هذا قد عرفناه، فما األب؟ مث رفع : ه اآلية مث قالمسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قرأ هذ: وقال أنس
اتبعوا ما بني : هذا لعمر اهللا التكلف، وما عليك يا ابن أم عمر أال تدري ما األب؟ مث قال: عصا كانت بيده وقال



خلقتم من سبع، ورزقتم من : "وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. لكم من هذا الكتاب، وما ال فدعوه
} ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة{يعين " خلقتم من سبع: "وإمنا أراد بقول" . سبع، فاسجدوا هللا على سبع

وهو يدل على " وأبا: "مث قال" وفاكهة: "إىل قوله} فَأَْنَبْتَنا ِفيَها َحّباً َوِعَنباً{: اآلية، والرزق من سبع، وهو قوله تعاىل
نصب على املصدر املؤكد، ألن إنبات } َمَتاعاً لَكُْم{. واهللا أعلم. ق البن آدم، وأنه مما ختتص به البهائمأنه ليس برز

وهذا ضرب مثل ضربه اهللا تعاىل لبعث املوتى من قبورهم، كنبات الزرع بعد . هذه األشياء إمتاع جلميع احليوانات
  .يهم مبا أنعم به، وقد مضى يف غري موضع أيضاويتضمن آمتنانا عل. دثوره، كما تقدم بيانه يف غري موضع

  .}فَإِذَا َجاَءِت الصَّاخَّةُ{ -٣٣
  }َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه{ -٣٤
  .}َوأُمِِّه وَأَبِيِه{ -٣٥
  .}َوصَاِحَبِتِه َوَبنِيِه{ -٣٦
  .}ِلكُلِّ امْرِئٍ ِمْنُهمْ َيْوَمِئذٍ َشأْنٌ ُيْغنِيِه{ -٣٧
  .}َمِئٍذ ُمسِْفَرةٌُوُجوٌه َيْو{ -٣٨
  .}ضَاِحكَةٌ ُمْسَتْبِشرَةٌ{ -٣٩
  .}َوُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ َعلَْيَها غََبرَةٌ{ -٤٠
  .}َتْرَهقَُها قََتَرةٌ{ -٤١
  }أُولَِئَك ُهمُ الْكَفََرةُ الْفََجرَةُ{ -٤٢

وا له باألعمال الصاحلة، وباإلنفاق مما ملا ذكر أمر املعاش ذكر أمر املعاد، ليتزود} فَإِذَا َجاَءِت الصَّاخَّةُ{: قوله تعاىل
أي تصمها فال : الصيحة اليت تكون عنها القيامة، وهي النفخة الثانية، تصخ األمساع: والصاخة. أمنت به عليهم

أي : أصاخ إىل كذا: تصيخ هلا األمساع، من قولك: وذكر ناس من املفسرين قالوا. تسمع إال ما يدعى به لألحياء
وقال " . ما من دابة إال وهي مصيخة يوم اجلمعة شفقا من الساعة إال اجلن واإلنس: "احلديث استمع إليه، ومنه

  :الشاعر
  إصاخة املنشد للمنشد... يصيخ للنبأة أمساعه 
: الصاخة: وهذا يؤخذ على جهة التسليم للقدماء، فأما اللغة فمقتضاها القول األول، قال اخلليل: قال بعض العلماء

هي مأخوذة من : وقيل. الصك الشديد: وأصل الكلمة يف اللغة. صخا أي تصمها بشدة وقعتها صيحة تصخ اآلذان
  :إذا صكه قال الراجز: صخه باحلجر

  جالدة كالصك باجلالمد... يا جاريت هل لك أن جتالدي 
: فالنا وأحسبه من صخ فالن: الطربي. صختهم الصاخة وباتتهم البائتة، وهي الداهية: ومن هذا الباب قول العرب

الصاخة اليت تورث الصمم، وإهنا ملسمعة، وهذا من بديع الفصاحة، حىت لقد قال بعض : قال ابن العريب. إذا أصماه
  :حديثي األسنان حديثي األزمان
  أََصمَّ بك الناعي وإن كان أمسعا

  :وقال آخر
  فهل مسعتم بسر يورث الصمما... أََضمَّين ِسرُّهم أيام فرقتهم 

  .يحة القيامة ملسمعة تصم عن الدنيا، وتسمع أمور اآلخرةلعمر اهللا إن ص



أي يهرب، أي جتيء الصاخة يف هذا اليوم الذي يهرب فيه من أخيه؛ أي من } َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه{: قوله تعاىل
} ئٍ ِمنُْهْم َيْوَمِئذٍ َشأْنٌ ُيغْنِيِهِلكُلِّ اْمرِ{: مواالة أخيه ومكاملته؛ ألنه ال يتفرغ لذلك، الشتغاله بنفسه؛ كما قال بعده

  لئال يروا ما هو: وقيل. إمنا يفر حذرا من مطالبتهم إياه، ملا بينهم من التبعات: وقيل. أي يشغله عن غريه

. } ئاًَيْوَم ال يُْغنِي َمْوىلً َعْن َمْوىلً َشْي{: لعلمه أهنم ال ينفعونه وال يغنون عنه شيئا؛ كما قال: وقيل. فيه من الشدة
يفر منهم ملا تبني له من عجزهم وقلة حيلتهم، إىل من ميلك كشف تلك الكروب : وقال عبداهللا بن طاهر األهبري

  .واهلموم عنه، ولو ظهر له ذلك يف الدنيا ملا اعتمد شيئا سوى ربه تعاىل
سلم من أمه، وإبراهيم يفر قابيل من أخيه هابيل، ويفر النيب صلى اهللا عليه و: وذكر الضحاك عن ابن عباس قال

أول من يفر : وقال احلسن. عليه السالم من أبيه، ونوح عليه السالم من ابنه، ولوط من امرأته، وآدم من سوأة بنيه
فريون أن هذه اآلية : قال. إبراهيم، وأول من يفر من ابنه نوح؛ وأول من يفر من امرأته لوط: يوم القيامة من، أبيه

يف صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها . } ِلكُلِّ اْمرِئٍ مِْنُهْم َيوَْمِئٍذ َشأْنٌ ُيْغنِيِه{. ربؤنزلت فيهم وهذا فرار الت
! قلت، يا رسول اهللا" حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرال: "مسعت رسول صلى اهللا عليه وسلم يقول: قالت

خرجه " . ألمر أشد من أن ينظر بعضهم إىل بعضيا عائشة، ا: "الرجال والنساء مجيعا ينظر بعضهم إىل بعض؟ قال
أينظر : فقالت امرأة" حيشرون حفاة عراة غرال: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عن ابن عباس. الترمذي

حديث حسن : قال" . لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه" "يا فالنة: "بعضنا، أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال
بفتح الياء، وعني " يعنيه"وقرأ ابن حميصن ومحيد . لغني املعجمة؛ أي حال يشغله عن األقرباءوقراءة العامة با. صحيح

أي أصرفه : أعن عين وجهك: يصرفه ويصده عن قرابته، ومنه يقال: يعنيه: وقال القتيب. غري معجمة؛ أي يعنيه أمره
  :واعن عن السفيه؛ قال خفاف

   احملفلعن الفحش واجلهل يف... سيعنيك حرب بين مالك 
. " أي مشرقة مضيئة، قد علمت ماهلا من الفوز والنعيم، وهي وجوه املؤمنني} ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ ُمْسفَِرةٌ{: قوله تعاىل
  أي مبا": ُمسَْتْبشَِرةٌ . " أي مسرورة فرحة" َضاِحكَةٌ 

. ذكره أبو نعيم.  جل ثناؤهمن طول ما اغربت يف سبيل اهللا" مسفرة: "وقال عطاء اخلراساين. آتاها اهللا من الكرامة
من كثرت صالته بالليل حسن وجهه : "من قيام الليل؛ ملا روي يف احلديث: ابن عباس. من آثار الوضوء: الضحاك
} قََترَةٌ{أي تغشاها } َتْرَهقُهَا{أي غبار ودخان } َوُوُجوهٌ َيْوَمِئٍذ َعلَْيَها غََبرَةٌ{. أسفر الصبح إذا أضاء: يقال" بالنهار

الغبار، مجع القترة، عن : والقتر يف كالم العرب. ذلة وشدة: وعنه أيضا. كذا قال ابن عباس. كسوف وسوادأي 
  :أيب عبيد؛ وأنشد الفرزدق

  موج ترى فوقه الرايات والقترا... متوج برداء امللك يتبعه 
: وقال زيد بن أسلم، القترة .إن البهائم إذا صارت ترابا يوم القيامة حول ذلك التراب يف وجوه الكفار: ويف اخلرب

مجع كافر } أُولَِئَك ُهُم الْكَفََرةُ{. واحد: ما احنطت إىل األرض، والغبار والغربة: ما ارتفعت إىل السماء، والغربة
: أي فسق، وفجر: فجر فجورا]: يقال[الفاسق؛ : وقيل. مجع فاجر، وهو الكاذب املفتري على اهللا تعاىل} الْفََجرَةُ{

  .واحلمد هللا وحده. وقد مضى بيانه والكالم فيه. املائل: امليل، والفاجر: لهوأص. أي كذب
  سورة التكوير



  وهي تسع وعشرون آية. مكية يف قول اجلميع
كأنه رأي "من سره أن ينظر إيل يوم القيامة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عمر قال: ويف الترمذي

  ].غريب[هذا حديث حسن : قال" . وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت فليقرأ إذا الشمس كورت،" عني

  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ
  .}َوإِذَا النُُّجوُم اْنكََدَرْت{ -٢. }إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{ -١
  .}َوإِذَا الِْعَشاُر ُعطِّلَْت{ -٤. }َوإِذَا الْجَِبالُ سُيَِّرْت{ -٣
  .}َوإِذَا الْبِحَاُر ُسجَِّرْت{ -٦. }ا الُْوحُوُش ُحِشَرْتَوإِذَ{ -٥
  .}َوإِذَا الَْمْوُؤوَدةُ ُسِئلَْت{ -٨. }َوإِذَا النُّفُوسُ ُزوَِّجْت{ -٧
  .}َوإِذَا الصُُّحُف ُنِشَرْت{ -١٠. }بِأَيِّ ذَْنبٍ قُِتلَْت{ -٩
  .}عَِّرْتَوإِذَا الَْجِحيُم ُس{ -١٢. }َوإِذَا السََّماُء كُِشطَْت{ -١١
  .}َعِلَمْت َنفٌْس َما أَْحضََرْت{ - ١٤. }َوإِذَا الَْجنَّةُ أُْزِلفَْت{ -١٣

وقاله قتادة . ذهاب ضوئها: واحلسن. إدخاهلا يف العرش: تكويرها: قال ابن عباس} إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{: قوله تعاىل
. كورت مثل تكوير العمامة، تلف فتمحى: بيدةأبو ع. عورت: سعيد بن جبري. وروي عن ابن عباس أيضا: وجماهد

  .كورته فتكور؛ أي سقط: كورت رمي هبا؛ ومنه: "وقال الربيع بن خيثم
اجلمع، مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها أي الثها ومجعها فهي تكور وميحى : وأصل التكوير: قلت

أي هتافتت } َوإِذَا النُُّجوُم اْنكََدَرْت{. نكست: تكور: وعن أيب صاحل. واهللا أعلم. ضوءها، مث يرمى هبا يف البحر
  :قال العجاج يصف صقرا. أنصبت كما تنصب العقاب إذا انكسرت: وقال أبو عبيدة. وتناثرت

  تقضَِّي البازي إذا البازي كسر... أبصر خربان فضاء فانكدر 

 يبقى يف السماء يومئذ جنم إال سقط ال: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى أبو صاحل عن ابن عباس قال
وروى الضحاك عن ابن عباس . ، يعين األرض" يف األرض، حىت يفزع أهل األرض السابعة مما لقيت وأصاب العليا

تساقطت؛ وذلك أهنا قناديل معلقة بني السماء واألرض بسالسل من نور، وتلك السالسل بأيدي مالئكة من : قال
وىل مات، من يف األرض ومن يف السموات، فتناثرت تلك الكواكب وتساقطت نور، فإذا جاءت النفخة األ

ومسيت النجوم . وحيتمل أن يكون انكدارها طمس آثارها. السالسل من أيدي املالئكة؛ ألنه مات من كان ميسكها
. ماكنهاانكدرت تغريت فلم يبق هلا ضوء لزواهلا عن أ: وعن ابن عباس أيضا. جنوما لظهورها يف السماء بضوئها

  .واملعىن متقارب
َوَيْوَم ُنَسيِّرُ {: يعين قلعت من األرض، وسريت يف اهلواء؛ وهو مثل قوله تعاىل} َوإِذَا الْجِبَالُ سُيَِّرْت{: قوله تعاىل

تكون سريها حتوهلا عن منزلة احلجارة، فتكون كثيبا مهيال أي رمال سائال و: وقيل. } الْجِبَالَ َوَتَرى الْأَْرَض بَارِزَةً
وعادت األرض قاعا صفصفا ال ترى . كالعهن، وتكون هباء منثورا، وتكون سرابا، مثل السراب الذي ليس بشيء

أي النوق احلوامل اليت يف بطوهنا } َوإِذَا الِْعشَاُر ُعطِّلَْت{. وقد تقدم يف غري موضع واحلمد هللا. فيها عوجا وال أمنا
ا يف احلمل عشرة أشهر، مث ال يزال ذلك امسها حىت تضع، وبعدما تضع أوالدها؛ الواحدة عشراء أو اليت أتى عليه

: ومن عادة العرب أن يسموا الشيء بامسه املتقدم وإن كان قد جاوز ذلك؛ يقول الرجل لفرسه وقد قرح. أيضا
  :هاتوا مهري وقربوا مهري، ويسميه مبتقدم امسه؛ قال عنترة



  ثل جلد األجربفيكون جلدك م... ال تذكري مهري وما أطمعته 
  :وقال أيضا

  ومحلت مهري وسطها فمضاها
وهذا على وجه . وإمنا خص العشار بالذكر؛ ألهنا أعزما تكون على العرب، وليس عطلها أهلها إال حال القيامة

  املثل؛ ألن يف القيامة ال تكون ناقة عشراء، ولكن أراد به املثل؛ أن هول

إهنم إذا قاموا من قبورهم، وشاهد : وقيل. ء لعطلها واشتغل بنفسهيوم القيامة حبال لو كان للرجل ناقة عشرا
بعضهم بعضا، ورأوا الوحوش والدواب حمشورة، وفيها عشارهم اليت كانت أنفس أمواهلم، مل يعبؤوا هبا، ومل يهمهم 

: طلتع: وروى الضحاك عن ابن عباس. وخوطبت العرب بأمر العشار؛ ألن ماهلا وعيشها أكثره من اإلبل. أمرها
  :وقال األعشى. عطلها أهلها، الشتغاهلم بأنفسهم

  ة إما خماضا وإما عشارا... هو الواهب املائة املصطفا 
  :وقال آخر

  وبيت الغين يهدي له ويزار... ترى املرء مهجورا إذا قل ماله 
  إذا سرحت شول له وعشار... وما ينفع الزوار مال مزورهم 

وقد عشرت الناقة . ، نوق عشار وعشراوات، يبدلون من مهزة التأنيث واواناقة عشراء، وناقتان عشراوان: يقال
السحاب يعطل مما يكون فيه وهو املاء فال ميطر؛ والعرب تشبه : العشار: وقيل. أي صارت عشراء: تعشبوا

هر، واألول أش. األرض اليت يعشر زرعها تعطل فال تزرع: وقيل. الديار تعطل فال تسكن: وقيل. السحاب باحلامل
وقال . عن احلسن وقتادة وغريمها. اجلمع: أي مجعت واحلشر} وَإِذَا الُْوحُوُش ُحشَِرْت{. وعليه من الناس األكثر

املوت غري اجلن واإلنس، فإهنما يوافيان يوم : وحشر كل شيء. رواه عنه عكرمة. موهتا: حشرها: ابن عباس
أي جتمع : حتشر الوحوش غدا: قال ابن عباس. بابحيشر كل شيء حىت الذ: وعن ابن عباس أيضا قال. القيامة

وهذا أصح مما رواه عنه . حىت يقتص لبعضها من بعض، فيقتص للجماء من القرناء، مث يقال هلا كوين ترابا فتموت
أي إن الوحوش إذا كانت هذه . بعضه" األنعام"مستوىف، ومضى يف سورة " التذكرة"عكرمة، وقد بيناه يف كتاب 

  عين هبذا أهنا مع نفرهتا اليوم من الناس وتنددها: وقيل. ين آدمحاهلا فكيف بب

أي } وَإِذَا الْبِحَاُر ُسجَِّرْت{. قال معناه أيب بن كعب. يف الصحاري، تنضم غدا إىل الناس من أهوال ذلك اليوم
يف  إذا مألته، وهو مسجور واملسجور والساجر: سجرت احلوض أسجره سجرا: ملئت من املاء؛ والعرب تقول

قال ابن . وقاله الكليب ومقاتل واحلسن والضحاك. فاضت وملئت: سجرت: وروى الربيع بن خيثم. املآلن: اللغة
: وقيل. وهو معىن قول احلسن. حقيقته ملئت، فيفيض بعضها إىل بعض فتصري شيئا واحدا: سجرت: أيب زمنني

. أي فجرت فصارت حبرا واحدا: اك وجماهدعن الضح. أرسل عذهبا على ماحلها وماحلها على عذهبا، حىت امتألت
، فإذا رفع ذلك الربزخ } َبيَْنُهَما بَْرَزٌخ ال َيْبِغَياِن{: وذلك بأن يرفع اهللا احلاجز الذي ذكره يف قوله تعاىل: القشريي

صارت حبرا واحدا من احلميم ألهل : وقيل. تفجرت مياه البحار، فعمت األرض كلها، وصارت البحار حبرا واحدا
وهو من سجرت التنور : القشريي. تيبس فال يبقى من مائها قطرة: وعن احلسن أيضا وقتادة وابن حيان. لنارا

إذا أمحيته وإذا سلط عليه اإليقاد نشف ما فيه من الرطوبة وتسري اجلبال حينئذ وتصري البحار : أسجره سجرا
وقد تكون األقوال متفقة؛ يكون : قال النحاسو. واألرض كلها بساطا واحدا، بأن ميأل مكان البحار بتراب اجلبال



مث سري اجلبال حينئذ، كما ذكر القشريي، واهللا : قلت. تيبس من املاء بعد أن يفيض، بعضها إىل بعض، فتقلب نارا
: وقال ابن زيد ومشر وعطية وسفيان ووهب وأيب وعلي بن أيب طالب وابن عباس يف رواية الضحاك عنه. أعلم

يكور اهللا الشمس والقمر والنجوم يف البحر، مث يبعث اهللا عليها رحيا دبورا، : قال ابن عباس .أوقدت فصارت نارا
يأمر اهللا جل ثناؤه الشمس والقمر والنجوم فينتثرون يف البحر، مث : "وكذا يف بعض احلديث. فتنفخه حىت يصري نارا

قال " . الكربى، اليت يعذب هبا الكفار يبعث اهللا جل ثناؤه الدبور فيسجرها نارا، فتلك نارا، فتلك نار اهللا
أوقدت، حيتمل أن تكون جهنم يف قعور من البحار، فهي اآلن " سجرت"قيل يف تفسري قول ابن عباس : القشريي

وحيتمل أن تكون . غري مسجورة لقوام الدنيا، فإذا أنقضت الدنيا سجرت، فصارت كلها نارا يدخلها اهللا أهلها
  .يف نار. البحر نار: ويف اخلرب. هللا البحر كله فيصري ناراحتت البحر نار، مث يوقد ا

تكون : وقيل. حبر الروم وسط األرض، أسفله آبار مطبقة بنحاس يسجر نارا يوم القيامة: وقال معاوية بن سعيد
مث مجيع ما يف هذه اآليات جيوز أن يكون يف الدنيا قبل يوم . الشمس يف البحر، فيكون البحر نارا حبر الشمس

روي : قلت. لقيامة ويكون من أشراطها، وجيوز أن يكون يوم القيامة، وما بعد هذه اآليات فيكون يف يوم القيامةا
: ست آيات من قبل يوم القيامة: وقال أيب بن كعب. ال يتوضأ مباء البحر ألنه طبق جهنم: عن عبداهللا بن عمرو

وا ودهشوا، فبينما هم كذلك ينظرون إذ تناثرت بينما الناس يف أسواقهم ذهب ضوء الشمس وبدت النجوم فتحري
النجوم وتساقطت، فبينما هم كذلك إذ وقعت اجلبال على وجه األرض، فتحركت واضطربت واحترقت، فصارت 
هباء منثورا، ففزعت اإلنس إىل اجلن واجلن إىل اإلنس، واختلطت الدواب والوحوش واهلوام والطري، وماج بعضها 

حنن نأتيكم باخلرب، فانطلقوا إىل البحار : مث قالت اجلن لإلنس} َوإِذَا الُْوحُوُش ُحِشَرْت{: ىليف بعض؛ فذلك قوله تعا
فإذا هي نار تأجج، فبينما هم كذلك تصدعت األرض صدعة واحدة إىل األرض السابعة السفلي، وإىل السماء 

هو محرة مائها، حىت تصري كالدم؛ ": رتسج"معىن : وقيل. السابعة العليا، فبينما هم كذلك إذ جاءهتم ريح فأماتتهم
. وأبو عمرو أيضا، إخبارا عن حاهلا مرة واحدة" سجرت"وقرأ ابن كثري . أي محراء: عني سجراء: مأخوذ من قوهلم

  .وقرأ الباقون بالتشديد إخبارا عن حاهلا يف تكرير ذلك منها مرة بعد أخرى
" وإذا النفوس زوجت"قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : نعمان بن بشريقال ال} َوإِذَا النُّفُوُس ُزوَِّجْت{: قوله تعاىل

يقرن الفاجر مع الفاجر، ويقرن : وقال عمر بن اخلطاب" . يقرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله: "قال
 -يعين صنفا  -ذلك حني يكون الناس أزواجا ثالثة، السابقون زوج : وقال ابن عباس. الصاحل مع الصاحل

  زوجت نفوس املؤمنني باحلور العني، وقرن الكافر: وعنه أيضا قال. أصحاب اليمني زوج، وأصحاب الشمال زوجو

قرن كل شكل بشكله من أهل اجلنة وأهل النار، فيضم املربز يف الطاعة : بالشياطني، وكذلك املنافقون وعنه أيضا
وإذا النفوس قرنت إىل : ويج أن يقرن الشيء مبثله؛ واملعىنإىل مثله، واملتوسط إىل مثله، وأهل املعصية إىل مثله؛ فالتز

اْحُشُروا {: يضم كل رجل إىل من كان يلزمه من ملك وسلطان، كما قال تعاىل: وقيل. أشكاهلا يف اجلنة والنار
ج، أصحاب جعلوا أزواجا على أشباه أعماهلم ليس بتزوي: وقال عبدالرمحن بن زيد. } الَِّذيَن ظَلَُموا َوأَزَْواَجُهْم

} اْحُشرُوا الَِّذيَن ظَلَُموا َوأَْزوَاجَُهْم{: اليمني زوج، وأصحاب الشمال زوج، والسابقون زوج؛ وقد قال جل ثناؤه
أحلق : وقال احلسن. قرنت األرواح باألجساد؛ أي ردت إليها} َوإِذَا النُّفُوُس زُوَِّجْت{: وقال عكرمة. أي أشكاهلم

هود، والنصارى بالنصارى، واجملوس باجملوس، وكل من كان يعبد شيئا من دون اهللا اليهود بالي: كل امرئ بشيعته
يقرن الغاوي مبن أغواه من شيطان أو إنسان، : وقيل. يلحق بعضهم ببعض، واملنافقون باملنافقني، واملؤمنون باملؤمنني



قرنت النفوس بأعماهلا، : وقيل. مننيعلى جهة البغض والعداوة، ويقرن املطيع مبن دعاه إىل الطاعة من األنبياء واملؤ
  .فصارت الختصاصها به كالتزويج

املوؤودة املقتولة؛ وهي اجلارية تدفن وهي حية، مسيت بذلك } َوإِذَا الَْمْوُؤوَدةُ ُسِئلَْت، بِأَيِّ ذَْنبٍ قُِتلَْت{: قوله تعاىل
أي ال يثقله؛ } َوال َيُؤوُدُه ِحفْظُُهَما{: ىلملا يطرح عليها من التراب، فيوءدها أي يثقلها حىت متوت؛ ومنه قوله تعا

  :وقال متمم بن نويرة
  بآمتها موسودة مل متهد... وموؤودة مقبورة يف مفازة 

الثانية إما خمافة . إحدامها كانوا يقولون إن املالئكة بنات اهللا، فأحلقوا البنات به: وكانوا يدفنون بناهتم أحياء خلصلتني
  وقد مضى. وفا من السيب واالسترقاقاحلاجة واإلمالق، وإما خ

وقد كان ذوو الشرف منهم ميتنعون . مستوىف} أَْم َيُدسُُّه ِفي التَُّرابِ{: هذا املعىن، عند قوله تعاىل" النحل"يف سورة 
  :من هذا، ومينعون منه، حىت افتخر به الفرزدق، فقال

  فأحيا الوئيد فلم يوأَد... ومنا الذي منع الوائدات 
كانت املرأة : وقال ابن عباس. فجاء اإلسالم وقد أحيا سبعني موؤودة. صعصعة كان يشتريهن من آبائهنيعين جده 

يف اجلاهلية إذا محلت حفرت حفرة، ومتخضت على رأسها، فإن ولدت جارية رمت هبا يف احلفرة، وردت التراب 
  :عليها، وإن ولدت غالما حبسته، ومنه قول الراجز

  والقرب صهر ضامن زميت. ..مسيتها إذ ولدت متوت 
الزميت الوقور، والزميت مثال الفسيق أوقر من الزميت، وفالن أزمت الناس أي أوقرهم، وما أشد تزمته؛ عن 

وَإِذَا {: كانت اجلاهلية يقتل أحدهم ابنته، ويغذو كلبه، فعاتبهم اهللا على ذلك، وتوعدهم بقوله: وقال قتادة. الفراء
جاء قيس بن عاصم إىل النيب صلى اهللا : قال} َوإِذَا الَْمْوؤُوَدةُ ُسِئلَْت{: ال عمر يف قوله تعاىلق} الَْمْوُؤوَدةُ ُسِئلَْت
" فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة: "إين وأدت مثاين بنات كن يل يف اجلاهلية، قال! يا رسول اهللا: عليه وسلم فقال

  " .نهن بدنة إن شئتفأهد عن كل واحدة م: "يا رسول اهللا إين صاحب إبل، قال: قال
مل ضربت؟ وما ذنبك؟ قال : سؤال املوؤودة سؤال توبيخ لقاتلها، كما يقال للطفل إذا ضرب} ُسِئلَْت{: وقوله تعاىل

وذكر . بأي ذنب ضربت، وكانوا يضربوهنا: وقال ابن أسلم. أراد اهللا أن يوبخ قاتلها؛ ألهنا قتلت بغري ذنب: احلسن
َوكَانَ {: وهو كقوله: قال. طلبت؛ كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل: قال} ُسِئلَْت{: بعض أهل العلم يف قوله تعاىل

فكأهنا طلبت منهم، فقيل أين أوالدكم؟ وقرأ الضحاك وأبو الضحا عن جابر بن . أي مطلوبا} َعْهُد اللَِّه َمْسؤُوالً
  ذنب بأي: فتتعلق اجلارية بأبيها، فتقول" وإذا املوؤودة سألت"زيد وأيب صاحل 

وروى . وكذلك هو يف مصحف أيب" وإذا املوؤودة سألت"فال يكون له عذر؛ قال ابن عباس وكان يقرأ ! قتلتين؟
إن املرأة اليت تقتل ولدها تأيت يوم القيامة متعلقا ولدها : "عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

والقول األول عليه اجلمهور، وهو مثل قوله تعاىل " . هذه قتلتينبثدييها، ملطخا بدمائه، فيقول يا رب، هذه أمي، و
على جهة التوبيخ والتبكيت هلم، فكذلك سؤال املوؤودة توبيخ لوائدها، وهو أبلغ من } أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ{: لعيسى

هلا، كان أعظم يف سؤاهلا عن قتلها؛ ألن هذا مما ال يصح إال بذنب، فبأي ذنب كان ذلك، فإذا ظهر أنه ال ذنب 
بالتشديد، وفيه دليل بني على أن أطفال املشركني ال " قتلت"وقرئ . واهللا أعلم. البلية وظهور احلجة على قاتلها

  .يعذبون، وعلى أن التعذيب ال يستحق إال بذنب



كتبت املالئكة  أي فتحت بعد أن كانت مطوية، واملراد صحف األعمال اليت} َوإِذَا الصُُّحُف ُنِشَرْت{: قوله تعاىل
فيها ما فعل أهلها من خري وشر، تطوي باملوت، وتنشر يف يوم القيامة، فيقف كل إنسان على صحيفته، فيعلم ما 

إذا كان يوم : وروى مرثد بن وداعة قال. } َمالِ َهذَا الْكَِتابِ ال ُيَغاِدرُ َصِغَريةً َوال كَبَِريةً إِلَّا أَْحَصاهَا{: فيها، فيقول
} الْأَيَّامِ الْخَاِليَِة{: إىل قوله} ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة{طايرت الصحف من حتت العرش، فتقع صحيفة املؤمن يف يده القيامة ت

وروي عن أم سلمة رضي اهللا عنها أن . }َوال كَرِميٍ{إىل قوله } ِفي َسُمومٍ َوَحِميمٍ{وتقع صحيفة الكافر يف يده 
يا رسول اهللا فكيف بالنساء؟ : فقلت" شر الناس يوم القيامة حفاة عراةحي: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وقد " . نشر الصحف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل اخلردل: "وما شغلهم؟ قال: قلت" . شغل الناس يا أم سلمة: "قال
ك املنشورة مها نشرتان وطية، أما ما حييت يا ابن آدم فصحيفت: قول أيب الثوار العدوي" اإلسراء"مضى يف سورة

وقال . } اقَْرأْ ِكَتاَبَك كَفَى بَِنفِْسَك الَْيْوَم َعلَْيَك َحِسيباً{فأمل فيها ما شئت، فإذا مت طويت، حىت إذا بعثت نشرت 
وعن عمر رضي اهللا عنه أنه كان إذا . إذا مات املرء طويت صحيفة عمله، فإذا كان يوم القيامة نشرت: مقاتل

  إليك يساق: قرأها قال

. خمففة، على نشرت مرة واحدة، لقيام احلجة" نشرت"وقرأ نافع وابن عام وعاصم وأبو عمرو . ر يا ابن آدماألم
لتكرار ذلك من اإلنسان : وقيل. الباقون بالتشديد، على تكرار النشر، للمبالغة يف تقريع العاصي، وتبشري املطيع

  .واملالئكة الشهداء عليه
قلع عن شدة التزاق؛ فالسماء تكشط كما يكشط اجللد عن الكبش : الكشط} كُِشطَْتَوإِذَا السََّماُء {: قوله تعاىل

نزعت جلده وال يقال : وكشطت البعري كشطا" وإذا السماء قشطت"ويف قراءة عبداهللا . لغة فيه: وغريه والقشط
ن مكاهنا كما أي ذهب؛ فالسماء تنزع م: سلخته؛ ألن العرب ال تقول يف البعري إال كشطته أو جلدته، وانكشط

: فكأن املعىن} َيْوَم َنطْوِي السََّماَء كَطَيِّ السِّجِلِّ ِللْكُُتبِْ{: تطوى كما قال تعاىل: وقيل. ينزع الغطاء عن الشيء
  .واهللا أعلم. قلعت فطويت

. ر وأسعرهتاسعرت النا: يقال. أي أو قدت فأضرمت للكفار وزيد يف إمحائها} َوإِذَا الَْجحِيُم ُسعَِّرْت{: قوله تعاىل
قال . وقرأ نافع وابن ذكوان ورويس بالتشديد ألهنا أوقدت مدة بعد مرة. وقراءة العامة بالتخفيف من السعري

أوقد : "ويف الترمذي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. سعرها غضب اهللا وخطايا بين آدم: قتادة
ألف سنة حىت أبيضت، مث أوقد عليها ألف سنة حىت أسودت، فهي على النار ألف سنة حىت أمحرت، مث أوقد عليها 

  .وروي موقوفا" سوداء مظلمة
إهنم يقربون منها؛ ال أهنا تزول عن : قال احلسن. أي دنت وقربت من املتقني} َوإِذَا الَْجنَّةُ أُْزلِفَْت{: قوله تعاىل
وَأُْزِلفَتِ {: القربة قال اهللا تعاىل: كالم العربأزلفت؟ والزلفى يف : زينت: وكان عبدالرمحن بن زيد يقول. موضعها

  .، وتزلف فالن تقرب} الَْجنَّةُ ِللُْمتَّقَِني
وما } إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{وهذا جواب . يعين ما عملت من خري وشر} َعِلَمْت نَفٌْس َما أَْحضََرْت{: قوله تعاىل
  يورو. قال عمر رضي اهللا عنه هلذا أجري احلديث. بعدها

قاال هلذا أجريت القصة؛ } َعِلَمْت َنفٌْس َما أَْحضََرْت{عن ابن عباس وعمر رضي اهللا عنهما أهنما قرآها، فلما بلغا 
ويف الصحيحني عن . فاملعىن على هذا إذا الشمس كورت وكانت هذه األشياء، علمت نفس ما أحضرت من عملها

ما منكم من أحد إال وسيكلمه اهللا ما بينه وبينه ترمجان، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عدي بن حامت قال



بني يديه، فتستقبله النار، فمن استطاع " وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدم"فينظر أمين منه فال يرى إال ما قدمه 
َنفٌْس َما  َعِلَمْت{: وقع على قوله" إذ الشمس كورت: "وقال احلسن" يتقي النار ولو بشق مترة فليفعل: منكم أن
إِذَا {: وقال ابن زيد عن ابن عباس يف قوله تعاىل. والقول األول أصح. إذا نفر زيد نفر عمرو: كما يقال} أَْحَضَرْت

ستة يف الدنيا، وستة يف اآلخرة؛ وقد بينا : اثنتا عشرة خصلة} وَإِذَا الَْجنَّةُ أُْزِلفَْت{: إىل قوله} الشَّْمُس كُوَِّرْت 
  .بقول أيب بن كعبالستة األوىل 

  .}فَال أُقِْسُم بِالُْخنَّسِ{ -١٥
  .}الْجََوارِ الْكُنَّسِ{ -١٦
  .}َواللَّْيلِ إِذَا َعْسَعَس{ -١٧
  .}َوالصُّْبحِ إِذَا َتنَفََّس{ -١٨
  .}إِنَّهُ لَقَْولُ َرُسولٍ كَرِميٍ{ -١٩
  .}ِذي قُوٍَّة ِعْنَد ِذي الْعَْرشِ َمكِنيٍ{ -٢٠
  .}أَمِنيٍُمطَاعٍ ثَمَّ { -٢١
  }َوَما صَاحُِبكُْم بَِمْجُنوٍن{ -٢٢

هي الكواكب اخلمسة } بِالْخُنَّسِ، الْجََوارِ الْكُنَّسِ{. زائدة، كما تقدم" ال"أي أقسم، و} فَال أُقِْسُم{: قوله تعاىل
ي كرم وهو مروي عن عل. واهللا أعلم. زحل واملشتري وعطارد واملريخ والزهرة، فيما ذكر أهل التفسري: الدراري
ألهنا تستقبل الشمس؛ قاله بكر بن عبداهللا : أحدمها : ويف ختصيصها بالذكر من بني سائر النجوم وجهان. اهللا وجهه

هي النجوم اليت ختنس بالنهار وإذا غربت، : وقال احلسن وقتادة. ألهنا تقطع اجملرة؛ قال ابن عباس: الثاين. املزين
  ختنس هي النجوم: وقاله علي رضي اهللا عنه، قال

": اخلنس: "ويف الصحاح. بالنهار، وتظهر بالليل؛ وتكنس يف وقت غروهبا؛ أي تتأخر عن البصر خلفائها، فال ترى
وقال . هي الكواكب السيارة منها دون الثابتة: ويقال. ألهنا ختنس يف آن قيب، أو ألهنا ختنس هنارا. الكواكب كلها

إهنا النجوم اخلمسة؛ زحل واملشتري واملريخ والزهرة :} الَْجوَارِ الْكُنَّسِ. نَّسِفَال أُقِْسمُ بِالُْخ{: الفراء يف قوله تعاىل
مسيت خنسا : ويقال. وعطارد؛ ألهنا ختنس يف جمراها، وتكنس، أي تستتر كما تكنس الظباء يف املغار، وهو الكناس

: تأخر، وأخنسه غريه: ضم خنوساخنس عنه حينس بال: لتأخرها، ألهنا الكواكب املتحرية اليت ترجع وتستقيم، يقال
واخلنس تأخر األنف عن الوجه مع ارتفاع قليل يف األرنبة، والرجل أخنس، واملرأة خنساء، . إذا خلفه ومضى عنه
روى . هي بقر الوحش} فَال أُقِْسُم بِالْخُنَّسِ{: وقد روي عن عبداهللا بن مسعود يف قوله تعاىل. والبقر كلها خنس

إنكم قوم عرب : قال يل عبداهللا بن مسعود:  إسحاق عن أيب ميسرة عمرو بن شرحبيل قالهشيم عن زكريا عن أيب
: وروي عن ابن عباس. وقال إبراهيم وجابر بن عبداهللا. وأنا أرى ذلك: هي بقر الوحش؛ قال: فما اخلنس؟ قلت

اء، فهي خنس إذا رأين هي الظب": الكنس"البقر و": اخلنس: "وروى عنه عكرمة قال. إمنا أقسم اهللا ببقر الوحش
من اخلنس يف األنف، وهو " اخلنس"وقيل على هذا : القشريي. اإلنسان خنسن وأنقبضن وتأخرن ودخلن كناسهن

واألصح احلمل على النجوم، لذكر الليل والصبح بعد . تأخرن األرنبة وقصر القصبة، وأنوف البقر والظباء خنس
  .هذا، فذكر النجوم أليق بذلك

وقد جاء عن ابن . قسم مبا شاء من خملوقاته من حيوان ومجاد، وإن مل يعلم وجه احلكمة يف ذلكهللا أن ي: قلت



. وعن ابن عباس وسعيد بن جبري أهنا الظباء. مسعود وجابر بن عبداهللا ومها صحابيان والنخعي أهنا بقر الوحش
  ء والبقر، فال يبعد أن يكون املرادالظبا: سألت جابر بن زيد عن اجلواري الكنس، فقال: وعن احلجاج بن منذر قال

والكنس الغيب؛ مأخوذة من الكناس، وهو كناس الوحش الذي . إهنا املالئكة؛ حكاه املاوردي: وقد قيل. النجوم
  :قال أوس بن حجر. خيتفي فيه

  وغفر الظباء يف الكناس تقمع... أمل تر أن اهللا أنزل مزنه 
  :وقال طرفة

  أطرقسي حتت صلب مؤيدو... كأن كناسي ضالة يكنفاهنا 
  :قال األعشى يف ذلك. الكنوس أن تأوي إىل مكانسها، وهي املواضع اليت تأوي إليها الوحوش والظباء: وقيل

  كما أتلعت حتت املكانس ربرب... فلما أتينا احلي أتلع أنس 
  :وقال أمرو القيس. أي مست جبيدها: النهار ارتفع وأتلعت الظبية من كناسها. تلع: يقال
  يثري التراب عن مبيت ومكنس... شى قليال مث أحنى ظلوفه تع

والليل . "مجع جارية من جرى جيري: واجلواري. مجع كانس وكانسة، وكذا اخلنس مجع خانس وخانسة: والكنس
إنه دنا : وقال بعض أصحابنا. أمجع املفسرون على أن معىن عسعس أدبر؛حكاه اجلوهري: قال الفراء" إذا عسعس
أدبر بظالمه؛ عن ابن عباس " والليل إذا عسعس: "املهدوي. لم وكذلك السحاب إذا دنا من األرضمن أوله وأظ

: الفراء. ذهب" عسعس: "زيد بن أسلم. أقبل بظالمه: وروي عنهما أيضا وعن احلسن وغريه. وجماهد وغريمها
هو : املربد. ذا أقبل أو أدبرعسعس الليل إ: اخلليل وغريه. العرب تقول عسعس وسعسع إذا مل يبق منه إال اليسري

  :من األضداد، واملعنيان يرجعان إىل شيء واحد، وهو ابتداء الظالم يف أوله، وإدباره يف آخره؛ وقال علقمة بن قرط
  وأجناب عنها ليلها وعسعسا... حىت إذا الصبح هلا تنفسا 

  :وقال رؤبة
  من بعد ما كان فىت سرعرعا... يا هند ما أسرع ما تسعسعا 

  :وقال امرؤ القيس. حجة الفراء وهذه
  كان لنا من ناره مقبس... عسعس حىت لو يشاء ادَّنا 

  :أظلم، قال الشاعر: عسعس: وقال احلسن وجماهد. فهذا يدل على الدنو
  ركنب من حد الظالم حندسا... حىت إذا ما ليلهن عسعسا 

مبا فيه، فأطلق على إقبال الليل البتداء  وأصل العس االمتالء؛ ومنه قيل للقدح الكبري عس المتالئه: املاوردي
  :وأما قول امرئ القيس. امتالئه؛ وأطلق على إدباره النتهاء امتالئه على ظالمه؛ الستكمال امتالئه به

  أملا على الربع القدمي بعسعسا
  :وعسعس أيضا اسم رجل؛ قال الرجز. فموضع بالبادية

  وعسعس نعم الفىت تبياه
ويقال للقنافذ العساعس لكثرة . العسعس والعسعاس والعساس؛ ألنه يعس بالليل ويطلبويقال للذئب . أي تعتمده

  :والتعسعس الشم، وأنشد: قال أبو عمرو. ترددها بالليل



  كمنخر الذنب إذا تعسعسا
  ].بالليل[طلب الصيد : والتعسعس أيضا

وكذلك املوج إذا . تنفس: يقال للنهار إذا زاد أي امتد حىت يصري هنارا واضحا؛} َوالصُّْبحِ إِذَا َتنَفََّس{: قوله تعاىل
أي انشق وانفلق؛ ومنه تنفست القوس أي " إذا تنفس: "وقيل. خروج النسيم من اجلوف: ومعن التنفس. نضح املاء
. والرسول الكرمي جربيل؛ قال احلسن وقتادة والضحاك. هذا جواب القسم} إِنَُّه لَقَْولُ َرُسولٍ كَرِميٍ{. تصدعت
وأضاف الكالم إىل جربيل عليه السالم، مث عداه عنه بقول . على اهللا" كرمي"عن اهللا " إنه لقول رسول" واملعىن

هو حممد عليه الصالة : وقيل. ليعلم أهل التحقيق يف التصديق، أن الكالم هللا عز وجل} تَْنزِيلٌ ِمْن َربِّ الَْعالَمَِني{
من قوته قلعه مدائن قوم : ة فروى الضحاك عن ابن عباس قالمن جعله جربيل فقوته ظاهر} ِذي قُوٍَّة{والسالم 

أي ذي منزلة ومكانة؛ فروي عن أيب صاحل } َمِكنيٍ{أي عند اهللا جل ثناؤه } عِْنَد ِذي الْعَْرشِ{. لوط بقوادم جناحه
ة جربيل، أنه ملا من طاعة املالئك: أي يف السموات؛ قال ابن عباس} ُمطَاعٍ ثَمَّ{. يدخل سبعني سرادقا بغري إذن: قال

افتح له، ففتح، فدخل ورأى : أسري برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال جربيل عليه السالم لرضوان خازن اجلنان
أي مؤمتن على الوحي } أَمِنيٍ{. افتح له جهنم حىت ينظر إليها، فأطاعه وفتح له: ما فيها، وقال ملالك خازن النار

أي " مطاع"على تبليغ الرسالة " ذي قوة"د حممد صلى اهللا عليه وسلم فاملعىن إن املرا: ومن قال. الذي جييء به
. يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم مبجنون حىت يتهم يف قول} َوَما َصاحُِبكُمْ بَِمْجُنوٍن{. يطيعه من أطاع اهللا جل وعز

لصورة اليت يكون هبا عند ربه أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يرى جربيل يف ا: وقيل. وهو من جواب القسم
ما ذاك إيل؛ فإذن له الرب جل ثناؤه، فأتاه وقد سد األفق، فلما نظر إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم : جل وعز فقال

رأى وإمنا } َوَما صَاِحُبكُْم بَِمْجُنوٍن} {إِنَُّه لَقَْولُ َرُسولٍ كَرِميٍ{: إنه جمنون، فنزلت: خر مغشيا عليه، فقال املشركون
  .جربيل على صورته فهابه، وورد عليه ما مل حتتمل بنيته، فخر مغشيا عليه

  .}َولَقَدْ َرآُه بِالْأُفُقِ الُْمبِنيِ{ -٢٣
  .}َوَما ُهَو َعلَى الَْغْيبِ بَِضنِنيٍ{ -٢٤
  .}وما هو بقول شيطان رجيم{ -٢٥
  .}فَأَْيَن َتذَْهُبونَ{ -٢٦
  .}مَِنيإِنْ ُهَو إِلَّا ِذكٌْر ِللَْعالَ{ -٢٧
  .}ِلَمْن َشاَء ِمْنكُْم أَنْ َيْسَتِقيَم{ -٢٨
  .}َوَما َتَشاُءونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني{ -٢٩

أي مبطلع } بِالْأُفُقِ الُْمبِنيِ{. أي رأى جربيل يف صورته، له ستمائة جناح } َولَقَدْ َرآُه بِالْأُفُقِ الُْمبِنيِ{: قوله تعاىل
: وقيل. أي من جهته ترى األشياء. مس من قبل املشرق؛ ألن هذا األفق إذا كان منه تطلع الشمس فهو مبنيالش

  :أقطار السماء ونواحيها؛ قال الشاعر: األفق املبني
  لنا قمراها والنجوم الطوالع... أخذنا بآفاق السماء عليكم 

يف أفق السماء : الثاين. فق السماء الشرقي؛ قاله سفيانأنه رآه يف أ: فعلى هذا، فيه ثالثة أقاويل أحدها: املاوردي
وحكى الثعليب عن ابن عباس، . أنه رآه حنو أجياد، وهو مشرق مكة؛ قاله جماهد: الثالث. الغريب، حكاه ابن شجرة

لن تقدر : قال" إين أحب أن أراك يف صورتك اليت تكون فيها يف السماء: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم جلربيل



ال : قال" فبمىن: "قال. ال يسعين: قال" باألبطح: "فأين تشاء أن أختيل لك؟ قال: قال" بلى: "قال. على ذلك
فواعده فخرج صلى اهللا عليه وسلم للوقت، فإذا هو قد . ذلك باحلري أن يسعين: قال" فبعرفات: "قال. يسعين

رب، ورأسه يف السماء ورجاله يف األرض، أقبل خبشخشة وكلكلة من جبال عرفات، قد مأل ما بني املشرق واملغ
يا حممد ال : وقال. فلما رآه النيب صلى اهللا عليه وسلم خر مغشيا عليه، فتحول جربيل يف صورته، وضمه إىل صدره

ختف؛ فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه من حتت العرش ورجاله يف ختوم األرض السابعة، وإن العرش على كاهله، 
. يعين العصفور حىت ما حيمل عرش ربك إال عظمته -من خشية اهللا، حىت يصري مثل الوصع وإنه ليتضاءل أحيانا 

  إن حممدا: وقيل

" والنجم"وقد مضى القول يف هذا يف . وهو معىن قول ابن مسعود. عليه السالم رأى ربه عز وجل باألفق املبني
أنه صفة ملن رآه؛ قاله  -الثاين. قال الربيعأنه صفة األفق؛  -أحدمها: قوالن" املبني"ويف. مستوىف، فتأمله هناك

بالظاء، قراءة ابن كثري وأيب عمرو والكسائي، أي مبتهم، والظنة التهمة؛ قال ": وما هو على الغيب بظنني. "جماهد
  :الشاعر

  هجرت ولكن الظنني ظنني... أما وكتاب اهللا ال عن سناءة 
ما هو : ما هو بكذا، وال يقولون: ن األكثر من كالم العربواختاره أبو عبيد؛ ألهنم مل يبخلوه ولكن كذبوه؛ وأل

أي ببخيل من ضننت بالشيء أضن : بالضاد" بضنني"وقرأ الباقون . ما أنت على هذا مبتهم: على كذا، إمنا يقولون
. مهال يضن عليكم مبا يعلم، بل يعلم اخللق كالم اهللا وأحكا: فروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال. ضنني] فهو[ضنا 

  :وقال الشاعر
  بسرك عمن سالين لضنني... أجود مبكنون احلديث وإنين 

: بظنني: وقيل. صفة جربيل عليه السالم: وقيل. مث هذا صفة حممد عليه السالم. القرآن وخرب السماء: والغيب
  :األعشىإذا كانت قليلة املاء؛ قال : وبئر ظنون. أي ضعيف: رجل ظنني: حكاه الفراء واملربد؛ يقال. بضعيف

  جنب صوب اللجب املاطر... ما جعل اجلد الظنون الذي 
  يقذف بالبوصي واملاهر... مثل الفرايت إذا ما طما 

الدين الذي ال يدري أيقضيه آخذه أم ال؟ ومنه حديث علي عليه السالم يف الرجل يكون له الدين : والظنون
َوَما {. الرجل السيء اخللق؛ فهو لفظ مشترك: ونوالظن. يزكيه ملا مضى إذا قبضه إن كان صادقا: الظنون، قال

يريد بالشيطان األبيض : قال عطاء. أي مرجوم ملعون، كما قالت قريش} بِقَْولِ َشْيطَاٍن َرجِيمٍ{يعين القرآن } ُهَو
  الذي كان

فإىل أين تعدلون عن هذا : قال قتادة} فَأَْيَن َتذَْهُبونَ{. يأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صورة جربيل يريد أن يفتنه
فأي طريقة : وقال الزجاج. كذا روى معمر عن قتادة؛ أي أين تذهبون عن كتايب وطاعيت. القول وعن طاعته

: أين تذهب؟ وإىل أين تذهب؟ وحكى الفراء عن العرب: ويقال. تسلكون أبني من هذه الطريقة اليت بينت لكم
مسعناه يف هذه األحرف الثالثة؛ وأنشدين بعض بين : قال. ليهاأي إ: ذهبت الشام وخرجت العراق وانطلقت السوق

  :عقيل
  وأي األرض تذهب بالصياح... تصيح بنا حنيفة إذ رأتنا 

َوإِنْ ِمْن َشْيٍء {: معىن اآلية مقرون بآية أخرى؛ وهي قوله تعاىل: وقال اجلنيد. يريد إىل أي أرض تذهب، فحذف إىل



إِنْ ُهَو . " وهذا معىن قول الزجاج. أي طريق تسلكون أبني من الطريق الذي بينه اهللا لكم: عىنامل} إِلَّا ِعْنَدَنا َخزَاِئُنُه
ِلَمْن َشاَء ِمْنكُمْ {. ما حممد إال ذكر: وقيل". ما"مبعىن " إن"و. أي موعظة وزجر} إِلَّا ِذكٌْر ِللْعَالَِمَني{يعين القرآن " 

} ِلَمْن َشاَء ِمْنكُْم أَنْ َيْستَِقيَم{ملا نزلت : وقال أبو هريرة وسليمان بن موسى. أي يتبع احلق ويقيم عليه} أَنْ َيْستَِقيَم
 -وهذا هو القدر؛ وهو رأس القدرية  -األمر إلينا، إن شئنا استقمنا، وإن شئنا مل نستقم : قال أبو جهل

ريا إال بتوفيق اهللا، وال شرا إال ، فبني هبذا أنه ال يعمل العبد خ"وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا رب العاملني:"فنزلت
قرأت يف سبعة ومثانني : وقال وهب بن منبه. واهللا ما شاءت العرب اإلسالم حىت شاءه اهللا هلا: وقال احلسن. خبذالنه

إِلَيْهُِم َولَوْ أَنََّنا َنزَّلَْنا {: ويف التنزيل. من جعل إىل نفسه شيئا من املشيئة فقد كفر: كتابا مما أنزل اهللا على األنبياء
َوَما كَانَ {: وقال تعاىل. } َء اللَُّهالَْمالِئكَةَ َوكَلََّمُهُم الْمَْوَتى َوَحشَْرَنا َعلَْيهِْم كُلَّ َشْيٍء قُُبالً َما كَانُوا ِلُيؤِْمُنوا إِلَّا أَنْ َيَشا

واآلي يف هذا } َمْن أَْحَبْبَت وَلَِكنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء إِنََّك ال تَْهِدي{: وقال تعاىل. } ِلَنفْسٍ أَنْ ُتْؤِمَن إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه
ختمت السورة . كثري، وكذلك األخبار، وأن اهللا سبحانه هدى باإلسالم، وأضل بالكفر، كما تقدم يف غري موضع

  .واحلمد هللا

  سورة االنفطار
  مكية عند اجلميع، وهي تسع عشرة آية

  لرَّحِيمِبِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْ
  .}إِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت{ -١
  .}َوإِذَا الْكََواِكُب اْنَتثََرْت{ -٢
  .}َوإِذَا الْبَِحاُر فُجَِّرْت{ -٣
  .}َوإِذَا الْقُُبوُر بُْعِثَرْت{ -٤
  }َعِلَمْت َنفٌْس َما قَدََّمْت وَأَخََّرْت{ -٥

َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِالَْغَمامِ وَُنزِّلَ {: أمر اهللا؛ لنزول املالئكة؛ كقولأي تشققت ب} إِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت{: قوله تعاىل
طلع، : فطرته فانفطر؛ ومنه فطر ناب البعري: الشق؛ يقال: والفطر. تفطرت هليبة اهللا تعاىل: وقيل. } الَْمالِئكَةُ َتنْزِيالً

  :وق؛ قال عنترةشقق، وسيف فطار أي فيه شق: فهو بعري فاطر، وتفطر الشيء
  سالحي ال أفل وال فطارا... وسيفي كالعقيقة وهو كمعي 

. أي تساقطت؛ نثرت الشيء أنثره نثرا، فانتثر،واالسم النثار} َوإِذَا الْكََواِكبُ انَْتثََرْت{. وقد تقدم يف غري موضع
أي فجر بعضها يف بعض، } جَِّرْتَوإِذَا الْبَِحاُر فُ{. ما تناثر من الشيء، ودر منثر، شدد للكثرة: والنثار بالضم

ذهب ماؤها ويبست؛ وذلك أهنا أوال راكدة جمتمعة؛ فإذا : فجرت: قال احلسن. فصارت حبرا واحدا، على ما تقدم
وإذا {. } إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت{وهذه األشياء بني يدي الساعة، على ما تقدم يف . فجرت تفرقت، فذهب ماؤها

قلبته ظهرا لبطن، وبعثرت احلوض : بعثرت املتاع: وأخرج ما فيها من أهلها أحياء؛ يقالأي قلبت } القبور بعثرت
أخرجت ما يف بطنها من الذهب ": بعثرت: "وقال قوم منهم الفراء. إذا هدمته وجعلت أسفله أعاله: وحبثرته
  أن خترج األرض: وذلك من أشراط الساعة. والفضة

وهذا جواب . وتقدم. } ُيَنبَّأُ الِْأْنَسانُ َيوَْمِئٍذ بَِما قَدََّم وَأَخََّر{: مثل} وأخَّرْت علمْت نفٌس ما قدَّمْت{. ذهبها وفضتها
إذا بدت هذه األمور : يقول} َعِلَمْت نَفٌْس{: ألنه قسم يف قول احلسن وقع على قوله تعاىل} إِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت{



أي إذا : وقيل. كسبت؛ فإهنا ال ينفعها عمل بعد ذلكمن أشراط الساعة ختمت األعمال فعلمت كل نفس ما 
كانت هذه األشياء قامت القيامة، فحوسبت كل نفس مبا عملت، وأوتيت كتاهبا بيمينها أو بشماهلا، فتذكرت عند 

  .هو خرب، وليس بقسم، وهو الصحيح إن شاء اهللا تعاىل: وقيل. قراءته مجيع أعماهلا
  .}ا غَرََّك بِرَبَِّك الْكَرِميَِيا أَيَُّها الِْأْنَسانُ َم{ -٦
  .}الَِّذي َخلَقََك فََسوَّاَك فََعَدلََك{ -٧
  .}ِفي أَيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبَك{ -٨
  .}كَلَّا َبلْ ُتكَذُِّبونَ بِالدِّينِ{ -٩

وقال . لوليد بن املغريةا: اإلنسان هنا: وقال ابن عباس. خاطب هبذا منكري البعث} َيا أَيَُّها الِْأْنَسانُ{: قوله تعاىل
" ما غرك بربك الكرمي: "عن ابن عباس أيضا. نزلت يف أيب األشد بن كلدة اجلمحي: وقيل. أيب بن خلف: عكرمة

: احلسن. غرة شيطانه املسلط عليه: قال قتادة. أي املتجاوز عنك" بربك الكرمي"أي ما الذي غرك حىت كفرت؟ 
ملا قرأ : وروى غالب احلنفي قال. رواه احلسن عن عمر رضي اهللا عنه. محقه وجهله: وقيل. غرة شيطانه اخلبيث

: وقال صاحل بن مسمار" غره اجلهل: "قال} َيا أَيَُّها الِْأْنَسانُ َما غَرََّك بِرَبَِّك الْكَرِميِ{رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وقال عمر " . غره جهله: "؟ فقال}غَرََّك بَِربَِّك الْكَرِميِ َيا أَيَُّها الِْأْنَسانُ َما{بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه قرأ 

قال . غره عفو اهللا، إذ مل يعاقبه يف أول مرة: وقيل. } إِنَُّه كَانَ ظَلُوماً َجُهوالً{كما قال اهللا تعاىل : رضي اهللا عنه
  لو أقامك اهللا تعاىل: للفضيل بن عياض: قيل: إبراهيم بن األشعث

كنت أقول غرين ستورك املرخاة، : ؟ ماذا كنت تقول؟ قال} َما غَرََّك بَِربَِّك الْكَرِميِ{: يه، فقال لكيوم القيامة بني يد
  :نظمه ابن السماك فقال. ألن الكرمي هو الستار

  واهللا يف اخللوة ثانيكا... يا كامت الذنب أما تستحي 
  وستره طول مساويكا... غرك من ربك إمهاله 
  .كم من مغرور حتت الستر وهو ال يشعر: وقال ذو النون املصري

  :وأنشد أبو بكر بن طاهر األهبري
  وغره طول متاديه... يا من غال يف العجب والتيه 

  ومل ختف غب معاصيه... أملى لك اهللا فبارزته 
. لمالك مل جتبين؟ فقا: وروي عن علي رضي اهللا عنه أنه صاح بغالم له مرات فلم يلبه فنظر فإذا هو بالباب، فقال

ما خدعك وسول لك حىت : ما غرك: وناس يقولون. فاستحسن جوابه فأعتقه. لثقيت حبلمك، وأمين من عقوبتك
يا ابن آدم : ما منكم من أحد إال وسيخلو اهللا به يوم القيامة، فيقول له: أضعت ما وجب عليك؟ وقال ابن مسعود

أي قدر خلقك } الَِّذي َخلَقََك{ذا أجبت املرسلني؟ ماذا غرك يب؟ يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ما
أي جعلك معتدال } فََعدَلََك{يف بطن أمك، وجعل لك يدين ورجلني وعينني وسائر أعضائك } فََسوَّاَك{من نطفة 

وأبو : وهذه قراءة العامة وهي اختيار أيب عبيد وأيب حامت؛ قال الفراء. هذا شيء معدل: سوى اخللق؛ كما يقال
: عاصم ومحزة والكسائي: وقرأ الكوفيون. } لَقَْد َخلَقَْنا الْأِْنَسانَ ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍ{: يدل عليه قوله تعاىل :عبيد

وقال . أمالك وصرفك إىل أي صورة شاء، إما حسنا وإما قبيحا، وإما طويال وإما قصريا: خمففا أي" فعدلك"
  إن النطفة"قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال] هموسى بن علي بن أيب رباح اللخمي عن أبيه عن جد[



ِفي أَيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء {أما قرأت هذه اآلية " . إذا استقرت يف الرحم أحضرها اهللا كل نسب بينها وبني آدم
إن شاء يف صورة إنسان، " يف أي صورة ما شاء ركبك: "فيما بينك وبني آدم، وقال عكرمة وأبو صاحل} َركََّبَك

إن شاء ذكرا، وإن : وقال مكحول. وإن شاء يف صورة محار، وإن شاء يف صورة قرد، وإن شاء يف صورة خنزير
متعلقة " يف"و. أي يف أي شبه من أب أو أم أو عم أو خال أو غريهم" يف أي صورة: "قال جماهد. شاء أنثى

كذا، وال تقول عدلت يف كذا؛ ، على قراءة من خفف؛ ألنك تقول عدلت إىل "عدلك"، وال تتعلق ـب"ركب"بـ
جيوز أن تكون صلة مؤكدة؛أي يف أي صورة " ما"، و"عدلك"متعلقة بـ" يف"ولذلك منع الفراء التخفيف؛ ألنه قدر 

وجيوز أن تكون شرطية أي إن شاء ركبك يف غري صورة اإلنسان من صورة قرد أو محار أو خنزير، . شاء ركبك
  .صورة ما شاء يركبك ركبكمبعىن الشرط واجلزاء؛ أي يف " ما"فـ

، "ال"وجيوز أن تكون مبعىن . فيبتدأ هبا" أال"مبعىن حقا و" كال"جيوز أن تكون } كَلَّا َبلْ ُتكَذُِّبونَ بِالدِّينِ{: قوله تعاىل
َما {: يدل على ذلك قوله تعاىل. على أن يكون املعىن ليس األمر كما تقولون من أنكم يف عبادتكم غري اهللا حمقون

أي ليس األمر كما يقولون، : وقيل. ليس كما غررت به: يصري املعىن: وكذلك يقول الفراء} َك بِرَبَِّك الْكَرِميِ غَرَّ
ابن . أي ال وقتروا حبلم اهللا وكرمه، فتتركوا التفكر يف آياته. هو مبعىن الردع والزجر: وقيل. من أنه ال بعث

يا أهل مكة } َبلْ ُتكَذُِّبونَ{. قبيح" كال"، والوقف على "ركبك"، وعلى "الدين"الوقف اجليد على : األنباري
وإنكارهم للبعث كان معلوما، وإن مل جير له ذكر يف . لنفي شيء تقدم وحتقيق غريه" بل"أي باحلساب، و} بِالدِّينِ{

  .هذه السورة
  .}َوإِنَّ َعلَْيكُمْ لََحاِفظَِني{ -١٠
  .}ِكَراماً كَاِتبَِني{ -١١
  }َما َتفَْعلُونَ َيْعلَُمونَ{ -١٢

]. ١٦: عبس[} ِكَرامٍ بََررٍَة{: أي علي؛ كقوله} ِكَراماً{أي رقباء من املالئكة " َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني : " قوله تعاىل
  :وهنا ثالث مسائل

دى أكرموا الكرام الكاتبني الذين ال يفارقونكم إال عند ح"روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : األوىل
وروي عن " . أو بغريه، أو ليستره أخوه] حائط[اخلراءة أو اجلماع، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر جبرم : حالتني

إن العبد إذا دخل احلمام بغري "وروي " ال يزال امللك موليا عن العبد ما دام بادي العورة: "علي رضي اهللا عنه قال
  " .مئزر لعنه ملكاه

ال؛ ألن أمرهم ظاهر، وعملهم واحد؛ قال : كفار هل عليهم حفظة أم ال؟ فقال بعضهمواختلف الناس يف ال: الثانية
َوإِنَّ . كَلَّا َبلْ ُتكَذُِّبونَ بِالدِّينِ{: بل عليهم حفظة؛ لقوله تعاىل: وقيل. } ُيْعَرُف الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم{: اهللا تعاىل

َوأَمَّا َمْن أُوِتَي {: وقال} َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبهُ بِِشمَاِلِه{: وقال. } ْعلَُمونَ َما َتفَْعلُونََي. ِكَراماً كَاِتبَِني. َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني
الذي على ميينه أي شيء : فإن قيل. ، فأخرب أن الكفار يكون هلم كتاب، ويكون عليهم حفظة} ِكَتاَبُه َوَراَء ظَْهرِِه

. عن مشال يكون بإذن صاحبه، ويكون شاهدا على ذلك وإن مل يكتبالذي يكتب : يكتب وال حسنة له؟ قيل له
  .واهللا أعلم
إذا هم العبد حبسنة وجدوا منه ريح : كيف تعلم املالئكة أن العبد قد هم حبسنة أو سيئة؟ قال: سئل سفيان: الثالثة

} قَْولٍ إِلَّا لََدْيِه َرقِيٌب َعِتيٌد َما َيلِْفظُ ِمْن{: قوله" ق"وقد مضى يف . املسك، وإذا هم بسيئة وجدوا منه ريح الننت
وقد مضى . وقد كره العلماء الكالم عن الغائط واجلماع، ملفارقة امللك العبد عند ذلك. زيادة بيان ملعىن هذه اآلية



يعلمون ما : وقيل. يعلمون ال خيفى عليهم شيء من أعمالكم: وعن احلسن. القول يف هذا" آل عمران"يف آخر 
  .واهللا أعلم. ن ما حدثتم به أنفسكمظهر منكم دو

  .}إِنَّ الْأَْبرَاَر لَِفي نَِعيمٍ{ -١٣
  .}َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفي َجِحيمٍ{ -١٤
  .}َيْصلَْوَنَها َيْوَم الدِّينِ{ -١٥
  .}َوَما ُهْم َعْنَها بِغَاِئبَِني{ -١٦
  .}َوَما أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ{ -١٧
  .}َك َما َيْوُم الدِّينِثُمَّ َما أَْدَرا{ -١٨
  }َيْوَم ال َتْمِلُك نَفٌْس ِلنَفْسٍ شَْيئاً َوالْأَْمُر َيْومَِئٍذ ِللَِّه{ -١٩

} فَرِيٌق ِفي الَْجنَِّة َوفَرِيٌق ِفي السَِّعريِ{: تقسيم مثل قوله} َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفي َجِحيمٍ. إِنَّ الْأَبَْرارَ لَِفي نَِعيمٍ{: قوله تعاىل
أي يوم اجلزاء واحلساب، وكرر " يوم الدين"أي يصيبهم هلبها وحرها " يصلوهنا. "اآليتني} َيْوَمِئذٍ َيصَّدَُّعونَ{: لوقا

: وقال ابن عباس فيما روي عنه} َوَما أَْدَراَك َما الْقَارِعَةُ. الْقَارَِعةُ َما الْقَارَِعةُ{: ذكره تعظيما لشأنه؛ حنو قوله تعاىل
َيْوَم ال {. فقد طوي عنه" وما يدريك"وكل شيء من قوله . فقد أدراه" وما أدراك: "من قوله كل شيء من القرآن

أو ردا على اليوم األول، فيكون " يوم الدين"بالرفع على البدل من " يوم"قرأ ابن كثري وأبو عمرو } َتْمِلُك َنفٌْس
صب على أنه يف موضع رفع إال أنه، نصب، الباقون بالن. وجيوز أن يرفع بإضمار هو". يوم الدين"صفة ونعتا لـ 

  :وأنشد املربد. أعجبين يوم يقوم زيد: ألنه مضاف غري متمكن؛ كما تقول
  أيوَم مل يقدر أم يوم قدر... من أي يومي من املوت أفر 

ضيفا إىل غري فاليومان الثانيان خمفوضان باإلضافة، عن الترمجة عن اليومني األولني، إال أهنما نصبا يف اللفظ؛ ألهنما أ
اليوم الثاين منصوب على احملل، كأنه قال يف يوم ال متلك نفس : وقال قوم. وهذا اختيار الفراء والزجاج. حمض

إن هذه األشياء تكون يوم، أو على معىن يدانون يوم؛ ألن الدين يدل عليه، أو بإضمار : مبعىن: وقيل. لنفس شيئا
الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ . ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ{: ال ينازعه فيه أحد، كما قال} وَالْأَْمُر َيوَْمِئٍذ ِللَِّه{. اذكر

  .متت السورة واحلمد هللا. } َنفْسٍ بَِما كََسَبْت ال ظُلْمَ الَْيوَْم

  سورة املطففني

  مكية يف قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل
  ة وهي ست وثالثون آيةومدنية يف قول احلسن وعكرم

إن الذين : "مدنية إال مثاين آيات من قوله: وقال ابن عباس وقتادة. وهي أول سورة نزلت باملدينة: قال مقاتل
  .نزلت بني مكة واملدينة: وقال الكليب وجابر بن زيد. إىل آخرها، مكي" أجرموا

  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ
  .}ِفَنيَوْيلٌ ِللُْمطَفِّ{ -١
  .}الَِّذيَن إِذَا اكَْتالُوا َعلَى النَّاسِ َيْسَتْوفُونَ{ -٢
  }َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُرونَ{ -٣



  :فيه أربع مسائل
ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة كانوا من أخبث الناس كيال، : روى النسائي عن ابن عباس قال -األوىل

. فهم من أوىف الناس كيال إىل يومهم هذا: قال الفراء. فأحسنوا الكيل بعد ذلك} َوْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني{: اىلفأنزل اهللا تع
أول سورة نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساعة نزل املدينة، وكان هذا : هي: وعن ابن عباس أيضا قال

ا خبسوا املكيال وامليزان، فلما نزلت هذه السورة انتهوا، فيهم؛ كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح، فإذا باعو
نزلت يف رجل يعرف بأيب جهينة، وامسه عمرو؛ كان له صاعان : وقال قوم. فهم أو يف الناس كيال إىل يومهم هذا

  .يأخذ بأحدمها، ويعطي باآلخر؛ قاله أبو هريرة رضي اهللا عنه
أهل . إنه واد يف جهنم يسيل فيه صديد: وقال ابن عباس. اآلخرة أي شدة عذاب يف} َوْيلٌ{: قوله تعاىل -الثانية

: املطفف: وروي عن ابن عمر قال. أي الذين ينقصون مكاييلهم وموازينهم} وَْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني{: النار، فهو قوله تعاىل
  الرجل يستأجر املكيال

يف . لكيل والوزن والوضوء والصالة واحلديثالتطفيف يف ا: وقال آخرون. وهو يعلم أنه حييف يف كيله فوزره عليه
الصالة مبكيال، فمن أوىف له : وروى عن سامل ابن أيب اجلعد قال. ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف: املوطأ قال مالك

  ".ويل للمطففني: "ومن طفف فقد علمتم ما قال اهللا عز وجل يف ذلك
القليل، واملطفف هو املقل حق صاحبه بنقصانه عن احلق، املطفف مأخوذ من الطفيف، وهو : قال أهل اللغة -الثالثة

إمنا قيل للفاعل من هذا مطفف؛ ألنه ال يكاد يسرق من املكيال وامليزان إال الشيء : وقال الزجاج. يف كيل أو وزن
ما مال أصباره، : وطفاف املكوك وطفافه بالكسر والفتح. الطفيف اخلفيف، وإمنا أخذ من طف الشيء وهو جانبه

وهو أن يقرب أن ميتلئ فال " . كلكم بنو آدم طف الصاع مل متلؤوه: "ذلك طف املكوك وطففه؛ ويف احلديثوك
ما فوق : والطفاف والطفافة بالضم. يفعل، واملعىن بعضكم من بعض قريب، فليس ألحد على أحد فضل إال بالتقوى

نقص املكيال وهو أال متأله إىل أصباره، : طفيفوالت. أطففت: إذا بلغ امللء طفافه؛ تقول منه: وإناء طفاف. املكيال
وقول ابن عمر حني ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم . أدهقت الكأس إىل أصبارها أي إىل رأسها: أي جوانبه؛ يقال

. كنت فارسا يومئذ فسبقت الناس حىت طفف يب الفرس مسجد بين زريق، حىت كاد يساوي املسجد: سبق اخليل
  .وثب يب: يعين
أنه قرأ : هو الذي خيسر يف الكيل والوزن، وال يويف حسب ما بيناه؛ وروى ابن القاسم عن مالك: ملطفف -بعةالرا

. ال تطفف وال ختلب، ولكن أرسل وصب عليه صبا، حىت إذا استوىف أرسل يدك وال متسك: فقال" ويل للمطففني"
. إن الربكة يف رأسه: عن مسح الطفاف، وقالهنى، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال عبدامللك بن املاجشون

  .وبلغين أن كيل فرعون كان مسحا باحلديد: قال

أي استوفيت : اكتلت منك: أي من الناس يقال: قال الفراء} الَِّذيَن إِذَا اكَْتالُوا َعلَى النَّاسِ َيْسَتْوفُونَ{: قوله تعاىل
أي إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل؛ : اجوقال الزج. أي أخذت ما عليك: منك ويقال أكتلت ما عليك

الذين إذا استوفوا أخذوا الزيادة، وإذا أوفوا أو وزنوا لغريهم نقصوا، فال يرضون للناس ما يرضون : واملعىن
  .مبعىن عند" على: "الطربي. ألنفسهم
  .} َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُرونَ{: قوله تعاىل
  :تانفيه مسأل



أي كالوا هلم أو وزنوا هلم فحذفت الالم، فتعدى الفعل فنصب؛ } َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو َوَزُنوُهْم{: قوله تعاىل -األوىل
ومسعت أعرابية تقول إذا : قال الفراء. ومثله نصحتك ونصحت لك، وأمرتك به وأمرتكه؛ قاله األخفش والفراء

. وهو من كالم أهل احلجاز ومن جاورهم من قيس. دين إىل املوسم املقبلصدر الناس أتينا التاجر فيكيلنا املد وامل
ومن الناس من جيعلها توكيدا، وجييز : قال" هم"حىت تصل به " وزنوا"و" كالوا"ال جيوز الوقف على : قال الزجاج
وكان عيسى : دقال أبو عبي. وهو قول الكسائي. واألول االختيار؛ ألهنا حرف واحد" وزنوا"و" كالوا"الوقف على 

وأحسب قراءة محزة كذلك : قال" هم خيسرون"ويبتدئ " وزنوا"و" كالوا"بن عمر جيعلها حرفني، ويقف على 
اخلط؛ وذلك أهنم كتبومها بغري ألف، : إحدامها: واالختيار أن يكونا كلمة واحدة من جهتني: قال أبو عبيد. أيضا

كلتك ووزنك مبعىن كلت لك، ووزنت : أنه يقال: لف، واألخرىباأل" وزنوا"و" كالوا"ولو كانتا مقطوعتني لكانتا 
صدتك وصدت لك، وكسبتك وكسبت لك، وكذلك شكرتك ونصحتك وحنو : لك، وهو كالم عريب؛ كما يقال

يف موضع نصب، على " هم"و. أخسرت امليزان وخسرته: أي ينقصون؛ والعرب تقول": خيسرون: "قوله. ذلك
أن يراد : أحدمها: وفيه وجهان" أو وزنوهم خيسرون"الناس " وإذا كالوا"، تقديره قراءة العامة، راجع إىل الناس

  :كالوا هلم أو وزنوا هلم، فحذف اجلار، وأوصل الفعل، كما قال
  ولقد هنيتك عن بنات األوبر... ولقد جنيتك أكمؤا وعساقال 

ليه مقامه، واملضاف هو املكيل أن يكون على حذف املضاف، وإقامة املضاف إ: جنيت لك، والوجه اآلخر: أراد
املكيال : إنكم معاشر األعاجم وليتم أمرين هبما هلك من كان قبلكم: وعن ابن عباس رضي اهللا عنه. واملوزون
وخص األعاجم، ألهنم كانوا جيمعون الكيل والوزن مجيعا، وكانا مفرقني يف احلرمني؛ كان أهل مكة يزنون، . وامليزان

يف موضع رفع باالبتداء؛ أي وإذا كالوا للناس أو وزنوا هلم فهم " هم"على القراءة الثانية و. وأهل املدينة يكيلون
وإذا كالوا هم : وال يصح؛ ألنه تكون األوىل ملغاة، ليس هلا خرب، وإمنا كانت تستقيم لو كان بعدها. خيسرون

  .ينقصون، أو وزنوا هم خيسرون
ما نقض قوم العهد إال سلط اهللا عليهم : مخس خبمس: "يه وسلمقال ابن عباس قال النيب صلى اهللا عل -الثانية

عدوهم، وال حكموا بغري ما أنزل اهللا إال فشا فيهم الفقر، وما ظهرت الفاحشة فيهم إال ظهر فيهم الطاعون، وما 
بكر البزار خرجه أبو " طففوا الكيل إال منعوا النبات، وأخذوا بالسنني، وال منعوا الزكاة إال حبس اهللا عنهم املطر

دخلت : وقال مالك بن دينار. وقد ذكرناه يف كتاب التذكرة. مبعناه، ومالك بن أنس أيضا من حديث ابن عمر
يا أبا حيىي، : ما تقول؟ أهتجر؟ قال: جبلني من نار، جبلني من نار فقلت: على جار يل قد نزل به املوت، فجعل يقول

أشهد : وقال عكرمة. مها باآلخر آزداد عظما، فمات من وجعهكان يل مكياالن، أكيل بأحدمها، كلما ضربت أحد
: قال األصمعي. أشهد أنه يف النار: فقال. فإن ابنك كيال أو وزان: قيل له. على كل كيال أو وزان أنه يف النار

لي وروي ذلك عن ع. ال تلتمس املروءة ممن مروءته يف رؤوس املكاييل، وال ألسنة املوازين: ومسعت أعرابية تقول
مر علي رضي اهللا عنه على رجل وهو يزن الزعفران وقد أرجح، فأكفأ امليزان، مث : رضي اهللا عنه، وقال عبد خري

كأنه أمره بالتسوية أوال ليعتادها، ويفضل الواجب من . أقم الوزن بالقسط؛ مث أرجح بعد ذلك ما شئت: قال
   وأوف الكيلأتق اهللا: كان ابن عمر مير بالبائع فيقول: وقال نافع. النفل

وقد روي أن أبا . والوزن بالقسط، فإن املطففني يوم القيامة يوقفون حىت إن العرق ليلجمهم إىل أنصاف آذاهنم
هريرة قدم املدينة وقد خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب واستخلف على املدينة سباع بن عرفطة، فقال أبو 



قال أبو " ويل للمطففني"وقرأ يف الركعة الثانية " كهيعص"الركعة األوىل فوجدناه يف صالة الصبح فقرأ يف : هريرة
  .ويل أليب فالن، كان له مكياالن إذا أكتال أكتال بالوايف، وإذا كال كال بالناقص: فأقول يف صاليت: هريرة
  .}أَال َيظُنُّ أُولَِئَك أَنَُّهْم َمْبعُوثُونَ{ -٤
  .}ِلَيْومٍ َعِظيمٍ{ -٥
  .}قُوُم النَّاُس ِلَربِّ الْعَالَِمَنيَيْوَم َي{ -٦

إنكار وتعجيب عظيم من حاهلم، يف االجتراء على التطفيف، كأهنم ال خيطرون } أَال َيظُنُّ أُولَِئَك{: قوله تعاىل
يوقن والظن هنا مبعىن اليقني؛ أي أال . فمسؤولون عما يفعلون} أَنَُّهْم َمْبعُوثُونَ{التطفيف بباهلم، وال خيمنون ختمينا 

الظن مبعىن التردد، أي إن كانوا ال يستيقنون بالبعث، فهال : وقيل. أولئك، ولو أيقنوا ما نقصوا يف الكيل والوزن
  .شأنه وهو يوم القيامة} ِلَيْومٍ َعِظيمٍ{ظنوه، حىت يتدبروا ويبحثوا عنه، ويأخذوا باألحوط 

  :فيه أربع مسائل.} َيْوَم َيقُوُم النَّاسُ ِلَربِّ الْعَالَِمَني{: قوله تعاىل
وجيوز . } َيْوَم َيقُوُم النَّاُس ِلَربِّ الَْعالَمَِني{واملعىن يبعثون " مبعوثون"فعل مضمر، دل عليه " يوم"العامل يف  -األوىل

: وقيل. هو يف موضع خفض؛ ألنه أضيف إىل غري متمكن: وقيل. ، وهو مبين"ليوم عظيم"أن يكون بدال من يوم يف 
أقم إىل يوم خيرج فالن، فتنصب يوم، فإن أضافوا إىل االسم فحينئذ : لظرف أي يف يوم، ويقالهو منصوب على ا
يف الكالم تقدمي وتأخري، التقدير إهنم مبعوثون يوم يقوم الناس : وقيل. أقم إىل يوم خروج فالن: خيفضون ويقولون

  .لرب العاملني ليوم عظيم

قد مسعت ما قال اهللا تعاىل يف املطففني؛ أراد بذلك أن املطففني : قال يل أن أعرابيا: وعن عبدامللك بن مروان -الثانية
قد توجه عليهم هذا الوعيد العظيم الذي مسعت به، فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال املسلمني بال كيل وال 

ووصف ذاته  ويف هذا اإلنكار والتعجيب وكلمة الظن، ووصف اليوم بالعظيم، وقيام الناس فيه هللا خاضعني،. وزن
برب العاملني، بيان بليغ لعظم الذنب، وتفاقم اإلمث يف التطفيف، وفيما كان يف مثل حاله من احليف، وترك القيام 

  .بالقسط، والعمل على التسوية والعدل، يف كل أخذ وإعطاء، بل يف كل قول وعمل
فبكى حىت سقط، وامتنع من } وُم النَّاسُ ِلَربِّ الْعَالَِمَنيَيْوَم َيقُ{حىت بلغ } وَْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني{: قرأ ابن عمر -الثالثة

يوم يقوم الناس لرب العاملني، يف يوم كان مقداره "مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : قراءة ما بعده، مث قال
من يبلغ  مخسني ألف سنة، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم

وروى ناس عن ابن عباس " . صدره، ومنهم من يبلغ أذنيه، حىت إن أحدهم ليغيب يف رشحه كما يغيب الضفدع
وروي عن عبداهللا بن عمر عن . ويهون على املؤمنني قدر صالهتم الفريضة: قال. يقومون مقدار ثلثمائة سنة: قال

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى " . لةيقومون ألف عام يف الظ: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وعنه أيضا " . يوم يقوم الناس لرب العاملني حىت إن أحدهم ليقوم يف رشحه إىل أنصاف أذنيه: "اهللا عليه وسلم قال

: يوقال أبو هريرة قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لبشري الغفار" . يقوم مائة سنة: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
قال " كيف أنت صانع يف يوم يقوم الناس فيه مقدار ثلثمائة سنة لرب العاملني، ال يأتيهم فيه خرب، وال يؤمر فيه بأمر"

  .املستعان اهللا: بشري
إنه ليخفف عن املؤمن، حىت : "قد ذكرناه مرفوعا من حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قلت

يهون على املؤمنني قدر : وعن ابن عباس". سأل سائل"يف " املكتوبة يصليها يف الدنيا يكون أخف عليه من صالة
  :وقيل. صالهتم الفريضة



أَال إِنَّ أَْوِلَياَء اللَِّه ال َخْوفٌ {: إن ذلك املقام على املؤمن كزوال الشمس؛ والدليل على هذا من الكتاب قول احلق
. جعلنا اهللا منهم بفضله وكرمه وجوده} الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ{: فهم فقالمث وص} َعلَْيهِْم َوال ُهْم َيحَْزُنونَ

املراد بالناس جربيل عليه السالم يقوم لرب العاملني؛ قال ابن جبري وفيه بعد؛ ملا ذكرنا من األخبار : وقيل. ومنه آمني
والترمذي من حديث ابن عمر عن النيب يف ذلك، وهي صحيحة ثابتة، وحسبك مبا يف صحيح مسلم، والبخاري 

: مث قيل" . يقوم أحدهم يف رشحه إىل نصف أذنيه: "قال" يوم يقوم الناس لرب اهللا العاملني"صلى اهللا عليه وسلم 
يقومون بني يديه : وقال يزيد الرشك. يف اآلخرة حبقوق عباده يف الدنيا: وقيل. هذا القيام يوم يقومون من قبورهم

  .للقضاء
القيام هللا رب العاملني سبحانه حقري باإلضافة إىل عظمته وحقه، فأما قيام الناس بعضهم لبعض فاختلف فيه  -عةالراب

وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام إىل جعفر بن أيب طالب . الناس؛ فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه
 صلى اهللا عليه وسلم لألنصار حني طلع عليه سعد وقول النيب. واعتنقه، وقام طلحة لكعب بن مالك يوم تيب عليه

وذلك " . من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار: "وقال أيضا" . قوموا إىل سيدكم: "بن معاذ
يرجع إىل حال الرجل ونيته، فإن أنتظر ذلك وأعتقده لنفسه، فهو ممنوع، وإن كان على طريق البشاشة والوصلة 

  .شيء من هذا" يوسف"وقد مضى يف آخر سورة . ز، وخاصة عند األسباب، كالقدوم من السفر وحنوهفإنه جائ
  .}كَلَّا إِنَّ ِكَتاَب الْفُجَّارِ لَِفي ِسجِّنيٍ{ -٧
  .}َوَما أَْدَراَك َما ِسجٌِّني{ -٨
  .}ِكَتاٌب َمْرقُوٌم{  -٩
  .}َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني{ -١٠
  .}ُيكَذُِّبونَ بَِيْومِ الدِّينِالَِّذيَن { -١١
  .}َوَما ُيكَذِّبُ بِِه إِلَّا كُلُّ ُمْعَتٍد أَثِيمٍ{ -١٢
  }إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياُتَنا قَالَ أََساِطريُ الْأَوَِّلَني{ -١٣

ردع وتنبيه، أي ليس األم " الك: "قال قوم من أهل العلم باحلربية} كَلَّا إِنَّ كَِتاَب الْفُجَّارِ لَِفي ِسجِّنيٍ{: قوله تعاىل
فهي كلمة ردع وزجر، مث . على ما هم عليه من تطفيف الكيل وامليزان، أو تكذيب باآلخرة، فلريتدعوا عن ذلك

أال : قال" كال"وروى ناس عن ابن عباس . مبعىن حقا" كال: "وقال احلسن. } إِنَّ ِكتَاَب الْفُجَّارِ{: استأنف فقال
وروى ناس عن ابن عباس . إن أعمال الفجار: ويف تفسري مقاتل. } ِلَربِّ الْعَالَِمَني{ف الوق: تصدقون؛ فعلى هذا

سجني صخرة حتت األرض : وروى ابن أيب جنيح عن جماهد قال. } لَِفي ِسجِّنيٍ{إن أرواح الفجار وأعماهلم : قال
جبري ومقاتل وكعب؛ قال  وحنوه عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن. السابعة، تقلب فيجعل كتاب الفجار حتتها

سجني صخرة سوداء حتت األرض السابعة، : وعن كعب أيضا قال. حتتها أرواح الكفار حتت خد إبليس: كعب
حيىي بن . سجني حتت خد إبليس: وقال سعيد بن جبري. مكتوب فيها اسم كل شيطان، تلقى أنفس، الكفار عندها

هي األرض السابعة السفلى، : وقال عطاء اخلراساين. رحجر أسود حتت األرض، يكتب فيه أرواح الكفا: سالم
إن الكافر حيضره املوت، وحتضره رسل اهللا، فال يستطيعون لبغض اهللا له : وعن ابن عباس قال. وفيها إبليس وذريته

وبغضهم إياه، أن يؤخروه وال يعجلوه حىت جتيء ساعته، فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه، ورفعوه إىل مالئكة 
فأروه ما شاء اهللا أن يروه من الشر، مث هبطوا به إىل األرض السابعة، وهي سجني، وهي آخر سلطان  العذاب،

إن روح الفاجر إذا قبضت يصعد هبا إىل السماء، : وعن كعب األحبار يف هذه اآلية قال. إبليس، فأثبتوا فيها كتابه



ن تقبلها، فتدخل يف سبع أرضني، حىت ينتهى هبا إىل فتأىب السماء أن تقبلها، مث يهبط هبا إىل األرض، فتأىب األرض أ
وقال . فيخرج هلا من سجني من حتت خد إبليس رق، فريقم فيوضع حتت خد إبليس. سجني، وهو خد إبليس

. هو ضرب مثل وإشارة إىل أن اهللا تعاىل يرد أعماهلم اليت ظنوا أهنا تنفعهم: وقيل. سجني يف األرض السابعة: احلسن
  :وقال. ملعىن عملهم حتت األرض السابعة ال يصعد منها شيءا: قال جماهد

سجني جب يف جهنم وهو : "وروى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. سجني صخرة يف األرض السابعة
وقال أنس قال النيب صلى اهللا . هي دركة يف األرض السفلي: وقال أنس" . إنه جب مغطى: "وقال يف الفلق" مفتوح
قد : خسار وضالل؛ كقوهلم ملن سقط قدره: سجني: وقال عكرمة" . سجني أسفل األرض السابعة: "وسلم عليه

لفي حبس وضيق شديد، فعيل من السجني؛ } لَِفي ِسجِّنيٍ{: وقال أبو عبيدة واألخفش والزجاج. زلق باحلضيض
  :فسيق وشريب؛ قال ابن مقبل: كما يقول

  تواصت به األبطال سجيناضربا ... ورفقة يضربون البيض ضاحية 
كتاهبم يف حبس؛ جعل ذلك دليال على خساسة منزلتهم، أو ألنه حيل من اإلعراض عنه واإلبعاد له حمل : واملعىن

سجني يف األرض : وقال زيد بن أسلم. وقد تقدم ذلك. أصله سجيل، فأبدلت الالم نونا: وقيل. الزجر واهلوان
موضع يف السافلني، يدفن فيه كتاب هؤالء، فال يظهر بل : سجني: شرييالق. السافلة، وسجيل يف السماء الدنيا
: وهذا دليل على خبث أعماهلم، وحتقري اهللا إياها؛ وهلذا قال يف كتاب األبرار. يكون يف ذلك املوضع كاملسجون

مث فسره . مد أنت وال قومكأي ليس ذلك مما كنت تعلمه يا حم} َوَما أَْدَراَك َما ِسجٌِّني{. } َيْشَهُدُه الُْمقَرَُّبونَ{
مرقوم أي مكتوب، رقم هلم : وقال قتادة. أي مكتوب كالرقم يف الثوب، ال ينسى وال ميحى" كتاب مرقوم: "فقال
  :الكتابة؛ قال: خمتوم، بلغة محري؛ وأصل الرقم: مرقوم: وقال الضحاك. ال يزاد فيهم أحد وال ينقص منهم أحد: بشر

  على بعدكم إن كان للماء راقم... م سأرقم يف املاء القراح إليك
الْقَارَِعةُ َما {: ما يدل على أن لفظ سجني ليس عربيا، كما ال يدل يف قوله" وما أدراك ما سجني؟: "وليس يف قوله

يس أنه ل -واحلمد هللا  -بل هو تعظيم ألمر سجني، وقد مضى يف مقدمة الكتاب } َوَما أَْدَراَك َما الْقَارَِعةُ. الْقَارَِعةُ
  .يف القرآن غري عريب

  }وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني{

أي بيوم احلساب } الَِّذيَن ُيكَذُِّبونَ بَِيْومِ الدِّينِ{: مث بني تعاىل أمرهم فقال. أي شدة وعذاب يوم القيامة للمكذبني
أي فاجر جائز عن احلق، معتد على اخللق يف } َوَما ُيكَذُِّب بِِه إِلَّا كُلُّ ُمعَْتٍد أَِثيمٍ{. واجلزاء والفصل بني العباد

وقيل هذا يف الوليد بن املغرية وأيب جهل ونظرائهما لقوله . معاملته إياهم وعلى نفسه، وهو أثيم يف ترك أمر اهللا
أيب حيوة وأيب مساك وأشهب  بتاءين، وقراءة" تتلى"وقراءة العامة } إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياُتَنا قَالَ أََساِطريُ الْأَوَِّلَني{: تعاىل

وأحدها . أحاديثهم وأباطيلهم اليت كتبوها وزخرفوها: وأساطري األولني. بالياء" إذا يتلى: "العقيلي والسلمي
  .أسطورة وإسطارة، وقد تقدم

  .}كَلَّا َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَانُوا َيكِْسُبونَ{ -١٤
  .}َيْوَمِئذٍ لََمْحُجوُبونَ كَلَّا إِنَُّهْم َعْن َربِّهِْم{ -١٥
  .}ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُوا الَْجحِيمِ{ -١٦
  .}ثُمَّ ُيقَالُ َهذَا الَِّذي كُْنُتْم بِهِ ُتكَذُِّبونَ{ -١٧



 وقال. ردع وزجر، أي ليس هو أساطري األولني": كال"} كَلَّا َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَانُوا َيكِْسُبونَ{: قوله تعاىل
عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يف الترمذي: وقيل. } َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم{معناها حقا : احلسن
إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت يف قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر اهللا وتاب، صقل قلبه، فإن عاد : "قال
كَلَّا َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ {: الذي ذكر اهللا يف كتابه )الران(، وهو" فيها، حىت تعلو على قلبه. زيا
: قال جماهد. هو الذنب على الذنب حىت يسود القلب: وكذا قال املفسرون. هذا حديث حسن صحيح: قال. }

قال . غشي الذنوب قلبههو الرجل يذنب الذنب، فيحيط الذنب بقلبه، مث يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه، حىت ت
يقول كثرت : وحنوه عن الفراء؛ قال. اآلية} بَلَى َمْن كََسَب َسيِّئَةً {: هي مثل اآلية اليت يف سورة البقرة: جماهد

القلب مثل الكهف : وروي عن جماهد أيضا قال. املعاصي منهم والذنوب، فأحاطت بقلوهبم، فذلك الرين عليها
  ذنب انقبض، وضم إصبعه، فإذا أذب الذنب انقبض، وضمورفع كفه، فإذا أذنب العبد ال

كَلَّا َبلْ َرانَ {: وكانوا يرون أن ذلك هو الرين، مث قرأ: قال. أخرى، حىت ضم أصابعه كلها، حىت يطبع على قلبه
العبد إذا أذنب  إن: وقال بكر بن عبداهللا. ومثله عن حذيفة رضي اهللا عنه سواء. } َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ

صار يف قلبه كوخزة اإلبرة، مث صار إذا أذنب ثانيا صار كذلك، مث إذا كثرت الذنوب صار القلب كاملنخل، أو 
القول يف هذا املعىن باألخبار الثابتة عن " البقرة"وقد بينا يف . كالغربال، حىت ال يعي خريا، وال يثبت فيه صالح

وقد روى عبدالغين بن سعيد عن موسى بن عبدالرمحن عن ابن . معىن إلعادهتارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فال 
هو : جريج عن عطاء عن ابن عباس، وعن موسى عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس شيئا اهللا أعلم بصحته؛ قال

خلاطر ا: الران: وقال آخرون: قال. الران الذي يكون على الفخذين والساق والقدم، وهو الذي يلبس يف احلرب
فأما عامة أهل التفسري فعلى ما قد مضى . فاهللا أعلم. وهذا مما ال يضمن عهدة صحته. الذي خيطر بقلب الرجل

قال أبو عبيدة يف . ران على قلبه ذنبه يرين رينا وريونا أي غلب: وكذلك أهل اللغة عليه؛ يقال. ذكره قبل هذا
فقد ران ] وعالك[كل ما غلبك : أي غلب؛ وقال أبو عبيد} اُنوا َيكِْسُبونَكَلَّا َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَ{: قوله

  :بك، ورانك، وران عليك؛ وقال الشاعر
  فتاب من الذنب الذي ران واجنلى... وكم ران من ذنب على قلب فاجر 

: -ع جهينة أسيف -إذا غطاه؛ ومنه قول عمر يف األسيفع : أي غلبته، وران عليه النعاس: ورانت اخلمر على عقله
أي غلبته الديون، وكان يدان؛ ومنه قول أيب زبيد يصف رجال شرب حىت غلبه الشراب سكرا، . فأصبح قد رين به

  :فقال
  ـر وأن ال ترينه باتقاء... مث ملا رآه رانت به اخلمـ 

هلكت مواشيهم إذا : قد أران القوم فهم مرينون: وقال األموي. رانت به اخلمر، أي غلبت على عقله وقلبه: فقوله
إذا : قد رين بالرجل رينا: قال أبو زيد يقال. وهذا من األمر الذي أتاهم مما يغلبهم، فال يستطيعون احتماله. وهزلت

  وقع فيما ال يستطيع اخلروج منه، وال قبل له

لرين، أن يسود القلب من الذنوب، والطبع أن يطبع على القلب، وهذا أشد من ا: الرين: وقال أبو معاذ النحوي
غني على : هو كالصدأ يغشي القلب كالغيم الرقيق، ومثله الغني، يقال: الرين: الزجاج. واإلقفال أشد من الطبع

وقد تقدم قول الفراء . شجر ملتف، الواحدة غيناء، أي خضراء، كثرية الورق، ملتفة األغصان: والغني. غطي: قلبه
وهذا هو الصحيح . أي غطى عليها: } َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم{: اسوذكر الثعليب عن ابن عب. أنه إحاطة الذنب بالقلوب



باإلمالة؛ ألن فاء الفعل الراء، وعينه " ران"وقرأ محزة والكسائي واألعمش وأبو بكر واملفضل . عنه إن شاء اهللا
تح، مثل كال الف) فعل(ومن فتح فعلى األصل؛ ألن باب فاء الفعل يف . األلف منقلبة من ياء، فحسنت اإلمالة لذلك

  .وقفا يبني الالم، ال للسكت" ران"مث يبتدئ " بل"واختاره أبو عبيد وأبو حامت ووقف حفص . وباع وحنوه
" كال: "وقيل} لََمْحُجوُبونَ{أي يوم القيامة } َعْن رَبِّهِْم َيوَْمِئٍذ{يعين الكفار " إهنم"أي حقا} كَلَّا إِنَُّهْم{: قوله تعاىل

يف هذه اآلية دليل على : قال الزجاج. } إنَُّهْم َعْن َربِّهِْم َيْومَِئٍذ لََمْحجُوُبونَ{ِيقولون، بل ردع وزجر، أي ليس كما 
. أن اهللا عز وجل يرى يف القيامة، ولوال ذلك ما كان يف هذه اآلية فائدة، وال خست منزلة الكفار بأهنم حيجبون

فأعلم اهللا جل ثناؤه أن املؤمنني ينظرون إليه، وأعلم أن } َها َناظَِرةٌُوجُوٌه َيْومَِئٍذ نَاِضَرةٌ، لَى َربِّ{: وقال جل ثناؤه
وقال . ملا حجب أعداءه فلم يروه جتلى ألوليائه حىت رأوه: الكفار حمجوبون عنه، وقال مالك بن أنس يف هذه اآلية

 يوقن حممد بن إدريس أنه أما واهللا لو مل: مث قال. ملا حجب قوما بالسخط، دل على أن قوما يرونه بالرضا: الشافعي
ملا حجبهم يف الدنيا عن نور توحيده حجبهم يف : وقال احلسني بن الفضل. يرى ربه يف املعاد ملا عبده يف الدنيا

هو أن : وقال قتادة. أي عن كرامته ورمحته ممنوعون: } لََمْحجُوُبونَ{: وقال جماهد يف قوله تعاىل. اآلخرة عن رؤيته
. وعلى األول اجلمهور، وأهنم حمجوبون عن رؤيته فال يرونه. برمحته، وال يزكيهم وهلم عذاب أليماهللا ال ينظر إليهم 

  أي} ثُمَّ إِنَُّهْم لَصَالُوا الَْجِحيمِ{

 كُلََّما َخَبْت{و } كُلََّما َنِضَجْت ُجلُودُُهْم َبدَّلَْناُهْم ُجلُوداً غَْيَرهَا{مالزموها، وحمترقون فيها غري خارجني منها، 
َهذَا الَِّذي كُْنُتمْ بِِه {هلم أي تقول هلم خزنة جهنم " مث يقال. "اجلحيم الباب الرابع من النار: ويقال. } زِْدَناُهْم َسعِرياً

  .رسل اهللا يف الدنيا} ُتكَذُِّبونَ
  .}كَلَّا إِنَّ ِكَتاَب الْأَْبرَارِ لَِفي ِعلِّيَِّني{ -١٨
  .}َوَما أَْدَراَك َما ِعلِّيُّونَ{ -١٩
  .}ِكَتاٌب َمْرقُوٌم{ -٢٠
  .}َيْشَهُدهُ الُْمقَرَُّبونَ{ -٢١

وقيل أي ليس األمر كما ". تكذبون"مبعىن حقا، والوقف على " كال"} كَلَّا إِنَّ كَِتاَب الْأَْبرَارِ لَِفي ِعلِّيَِّني{: قوله تعاىل
كال، أي ال يؤمنون بالعذاب : مقاتل وقال. يقولون وال كما ظنوا بل كتاهبم يف سجني، وكتاب املؤمنني يف عليني

أي يف : قال ابن عباس. مرفوع يف عليني على قدر مرتبتهم} إِنَّ ِكَتابَ الْأَْبرَارِ{: مث استأنف فقال. الذي يصلونه
يعين السماء السابعة فيها : وقال الضحاك وجماهد وقتادة. أعماهلم يف كتاب اهللا يف السماء: وعنه أيضا قال. اجلنة

هي سدرة املنتهى، ينتهي إليها كل شيء من أمر اهللا ال : وروى ابن األجلح عن الضحاك قال. املؤمننيأرواح 
. أعلم به منهم، فيأتيه كتاب من اهللا عز وجل خمتوم بأمانه من العذاب. رب عبدك فالن، وهو: يعدوها، فيقولون
إن روح املؤمن إذا قبضت صعد هبا إىل : األحبار قالوعن كعب . } كَلَّا إِنَّ كَِتاَب الْأَْبرَارِ{: فذلك قوله تعاىل

السماء، وفتحت هلا أبواب السماء، وتلقتها املالئكة بالبشرى، مث خيرجون معها حىت ينتهوا إىل العرش، فيخرج هلم 
يف : "وقال قتادة أيضا. من حتت العرش، رق فريقم وخيتم فيه النجاة من احلساب يوم القيامة ويشهده املقربون

: وقال الرباء بن عازب قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. هي فوق السماء السابعة عند قائمة العرش اليمىن" نيعلي
هو لوح من زبر جدة خضراء معلق بالعرش، : وعن ابن عباس أيضا" . عليون يف السماء السابعة حتت العرش"

معناه علو يف علو : وقيل. عليون أعلى األمكنة: وقيل. عليون ارتفاع بعد ارتفاع: وقال الفراء. أعماهلم مكتوبة فيه



هو اسم موضوع على : قال الفراء. وهو معىن قول الطربي. مضاعف، كأنه ال غاية له؛ ولذلك مجع بالواو والنون
  صفة اجلمع، وال واحد له من

الوا يف املذكر عشرون وثالثون، والعرب إذا مجعت مجعا ومل يكن له بناء من واحده وال تثنية، ق: لفظه؛ كقولك
هذه : إعراب هذا االسم كإعراب اجلمع، كما تقول: وقال الزجاج. وهي معىن قول الطربي. واملؤنث بالنون

مجع على، وهو فعيل : عليني: وقال أبو الفتح. علي وعلية: وقال يونس النحوي وأحدها. قنسرون، ورأيت قنسرين
فة علية؛ ألهنا من العلو، فلما حذف التاء من علية عوضوا منها وكان سبيله أن يقول علية كما قالوا للغر. من العلو

فالن يف : إن عليني صفة للمالئكة، فإهنم املأل األعلى؛ كما يقال: وقيل. اجلمع بالواو والنون، كما قالوا يف أرضني
: يه وسلم قالوالذي يف اخلرب من حديث ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عل. بين فالن؛ أي هو يف مجلتهم وعندهم

: إن أهل عليني لينظرون إىل اجلنة من كذا، فإذا أشرف رجل من أهل عليني أشرقت اجلنة لضياء وجهه، فيقولون"
إن أهل اجلنة : "ويف خرب آخر" . ما هذا النور؟ فيقال أشرف رجل من أهل عليني األبرار أهل الطاعة والصدق

وروى ناس . يدل على أن عليني اسم املوضع املرتفع" لسماءلريون أهل عليني كما يرى الكوكب الدري يف أفق ا
} َوَما أَْدَراَك َما ِعلِّيُّونَ{: مث قال.أخرب أن أعماهلم وأرواحهم يف السماء الرابعة: قال" عليني"عن ابن عباس يف قوله 

: مث فسره له فقال. أي ما الذي أعلمك يا حممد أي شيء عليون؟ على جهة التفخيم والتعظيم له يف املنزلة الرفيعة
مث " عليون"ليس تفسريا لعليني، بل مت الكالم عند قوله" كتاب مرقوم"إن : وقيل. } ِكتَاٌب َمْرقُوٌم َيشَْهُدُه الْمُقَرَُّبونَ{

. أي كتاب األبرار كتاب مرقوم وهلذا عكس الرقم يف كتاب الفجار؛ قال القشريي" كتاب مرقوم: "ابتدأ وقال
إنكم : تصعد بعمل العبد، فيستقبلونه فإذا انتهوا به إىل ما شاء اهللا من سلطانه أوحى إليهمأن املالئكة : وروي

احلفظة على عبدي، وأنا الرقيب على ما يف قلبه، وإنه أخلص يل عمله، فاجعلوه يف عليني، فقد غفرت له، وإهنا 
أنتم احلفظة على عبدي وأنا الرقيب على ما  :لتصعد بعمل العبد، فيتركونه فإذا انتهوا به إىل ما شاء اهللا أوحى إليهم

  .يف قلبه، وإنه مل خيلص يل عمله، فاجعلوه يف سجني

: وقال وهب وابن إسحاق. أي يشهد عمل األبرار مقربو كل مساء من املالئكة} َيْشَهُدُه الُْمقَرَُّبونَ{: قوله تعاىل
، صعدت املالئكة بالصحيفة وله نور يتألأل يف املقربون هنا إسرافيل عليه السالم، فإذا عمل املؤمن عمل الرب

َيْشَهُدُه {: السموات كنور الشمس يف األرض، حىت ينتهي هبا إىل إسرافيل، فيختم عليها ويكتب فهو قوله
  .أي يشهد كتابتهم} الُْمقَرَُّبونَ

  .}إِنَّ الْأَْبرَاَر لَِفي نَِعيمٍ{ -٢٢
  .}َعلَى الْأَرَاِئِك َيْنظُُرونَ{ -٢٣
  .}َتْعرُِف ِفي ُوُجوِههِمْ َنضَْرةَ النَِّعيمِ{ -٢٤
  .}ُيْسقَْونَ ِمْن َرِحيقٍ َمْخُتومٍ{ -٢٥
  .}ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي ذَِلَك فَلَْيَتَنافَسِ الُْمتََناِفُسونَ{ -٢٦
  .}َوِمزَاُجُه ِمْن َتْسنِيمٍ{ -٢٧
  .}َعْيناً َيْشَرُب بَِها الُْمقَرَُّبونَ{ -٢٨

نعمه اهللا : التنعيم؛ يقال: أي نعمة، والنعمة بالفتح} لَِفي نَِعيمٍ{. أي أهل الصدق والطاعة} الْأَبَْراَر إِنَّ{: قوله تعاىل
وهي األسرة يف } َعلَى الْأََراِئِك{. أي إن األبرار يف اجلنات يتنعمون. وناعمه فتنعم وامرأة منعمة ومناعمة مبعىن



ينظرون إىل : وقال مقاتل. من الكرامات؛ قال عكرمة وابن عباس وجماهد أي إىل ما أعد اهللا هلم} َيْنظُُرونَ{احلجال 
على أرائك : وقيل. ذكره املهدوي" ينظرون إىل أعدائهم يف النار: "وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم. أهل النار

  .أفضاله ينظرون إىل وجهه وجالله
. إذا آزهر ونور: نضر النبات: أي هبجته وغضارته ونوره؛ يقال} َتْعرُِف ِفي ُوُجوِههِمْ َنضَْرةَ النَِّعيمِ{: قوله تعاىل

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع . نصبا؛ أي تعرف يا حممد" نضرة"بفتح التاء وكسر الراء " تعرف"وقراءة العامة 
ْن ُيْسقَْونَ ِم{. رفعا" نضرة"بضم التاء وفتح الراء على الفعل اجملهول " تعرف: "ويعقوب وشيبة وابن أيب إسحاق

: ويف الصحاح. وقيل، الرحيق اخلمر الصافية. قاله األخفش والزجاج. أي من شراب ال غش فيه} َرِحيقٍ َمْخُتومٍ
هي اخلمر العتيقة البيضاء : وقال مقاتل وغريه. أقصى اخلمر وأجودها: اخلليل. واملعىن واحد. الرحيق صفوة اخلمر

  :الصافية من الغش النرية، قال حسان

  بردي يصفق بالرحيق السلسل... الربيص عليهم  يسقون من ورد
  :وقال آخر

  أشهى إيل من الرحيق السلسل... أم ال سبيل إىل الشباب وذكره 
خمتوم أي ختمت ومنعت عن أن ميسها ماس إىل أن يفك : وقيل. املختوم املمزوج} َمْخُتومٍ خَِتاُمُه ِمْسٌك{: قوله تعاىل

. بفتح اخلاء والتاء وألف بينهما" خامته"قيق والضحاك وطاوس والكسائي وقرأ علي وعلقمة وش. ختامها األبرار
واخلامت واخلتام متقاربان يف املعىن، إال أن . أجعل خامته مسكا، تريد آخره: أما رأيت املرأة تقول للعطار: قاله علقمة

: وكذا قال جماهد وابن زيد. به الطني الذي حيتم: واخلتام: ويف الصحاح. اخلامت االسم، واخلتام املصدر؛ قال الفراء
  :وقال الفرزدق. حكاه املهدوي. ختم إناؤه باملسك بدال من الطني

  وبت أفض أغالق اخلتام
  :وقال األعشى

  وأبرزها وعليها ختم
وذكر ابن املبارك وابن وهب، واللفظ البن . أي عليها طينة خمتومة؛ مثل نفض مبعىن منفوض، وقبض مبعىن مقبوض

خلطه، ليس خبامت خيتم، أال ترى إىل قول املرأة من : } ِخَتاُمُه ِمْسٌك{: بن مسعود يف قوله تعاىل. وهب، عن عبداهللا
  .إن خلطه من الطيب كذا وكذا: نسائكم

شراب أبيض مثل الفضة خيتمون به آخر أشربتهم، لو أن رجال من أهل الدنيا أدخل فيه يده : إمنا خلطه مسك؛ قال
قيل يا رسول اهللا ما الرحيق املختوم؟ : وروى أيب بن كعب قال. ح إال وجد ريح طيبهامث أخرجها، مل يبق ذو رو

أي ويف الذي } وَِفي ذَِلَك{. فاهللا أعلم. خمتوم يف اآلنية، وهو غري الذي جيري يف األهنار: وقيل". غدران اخلمر: "قال
أي : نفست عليه الشيء أنفسه نفاسة: الراغبون يقالأي فلريغب } فَلَْيتََنافَسِ الُْمَتَناِفُسونَ{وصفناه من أمر اجلنة 

ملثل : "الفاء مبعىن إىل، أي وإىل ذلك فليتبادر املتبادرون يف العمل؛ نظريه: وقيل. ضننت به، ومل أحب أن يصري إليه
  ".هذا فليعمل العاملون

عليهم من علو، وهو أشرف وهو شراب ينصب } ِمْن َتْسنِيمٍ{أي ومزاجه ذلك الرحيق } وَِمزَاُجُه{: قوله تعاىل
االرتفاع فهي عني ماء جتري من علو إىل أسفل؛ ومنه سنام البعري لعلوه من : وأصل التسنيم يف اللغة. شراب يف اجلنة

تسنيم عني يف اجلنة يشرب هبا املقربون صرفا، وميزج منها : وروي عن عبداهللا قال. بدنه، وكذلك تسنيم القبور



: هذا مما قال اهللا تعاىل: قال} َوِمزَاُجُه ِمْن َتْسنِيمٍ{: قال ابن عباس يف قول عز وجلو. كأس أصحاب اليمني فتطيب
التسنيم عني جتري يف اهلواء بقدرة اهللا تعاىل، فتنصب يف أواين : وقيل} فَال َتعْلَُم َنفٌْس َما أُخِْفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعيُنٍ{

سك املاء، فال تقع منه قطرة على األرض، وال حيتاجون إىل االستقاء؛ قال أهل اجلنة على قدر مائها، فإذا امتألت أم
  ".اإلنسان"وقد ذكرناه يف سورة . وكذا يف مراسيل احلسن. بلغنا أهنا عني جتري من حتت العرش: قتادة، ابن زيد

. صرفا، وهي لغريهم مزاج أي يشرب منها أهل جنة عدن، وهم أفاضل أهل اجلنة} َعْيناً َيشَْرُب بَِها الُْمقَرَُّبونَ{
نصب على احلال من تسنيم، وتسنيم معرفة، ليس يعرف له أشتقاق، وإن : وقال الزجاج. نصب على املدح" عينا"و

. أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمسَْغَبٍة{: نصب؛ ألنه مفعول به؛ كقوله تعاىل" عينا"جعلته مصدرا مشتقا من السنام فـ 
وعند املربد . أي يسقون عينا أو من عني" يسقون"وعند األخفش بـ . لفراء إنه منصوب بتسنيموهذا قول ا} َيِتيماً

  .بإضمار أعين على املدح

  }إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون{ -٢٩
  }وإذا مروا هبم يتغامزون{ -٣٠
  }وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا فكهني{ -٣١
  }الء لضالونوإذا رأوهم قالوا إن هؤ{ -٣٢
  }وما أرسلوا عليهم حافظني{ -٣٣
  }فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون{ -٣٤
  }على األرائك ينظرون{ -٣٥
  }هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون{ -٣٦

وصف أرواح الكفار يف الدنيا مع املؤمنني باستهزائهم هبم واملراد رؤساء قريش من " إن الذين أجرموا: "قوله تعاىل
هو الوليد بن املغرية، وعقبة بن أيب معيط، والعاص بن وائل، واألسود : روى ناس عن ابن عباس قال. لشركأهل ا

من أصحاب " كانوا من الذين آمنوا"بن عبد يغوث، والعاص بن هشام، وأبو جهل، والنضر بن احلارث؛ وأولئك 
" وإذا مروا هبم."وجه السخرية على" يضحكون"حممد صلى اهللا عليه وسلم مثل عمار، وخباب وصهيب وبالل 

أي يعريوهنم : وقيل. يغمز بعضهم بعضا، ويشريون بأعينهم" يتغامزون"عند إتياهنم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  :غمزت الشيء بيدي؛ قال: باإلسالم ويعيبوهنم به يقال

  كسرت كعوهبا أو تستقيما... وكنت إذا غمزت فتاة قوم 
". النساء"احلديث؛ وقد مضى يف . صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد غمزين، فقبضت رجليكان النيب : وقالت عائشة
نزلت : وقال مقاتل. أي عابه، وما يف فالن غمزة أي عيب: مبعىن العيب، يقال غمزه: الغمز: وقيل. وغمزته بعيين

ملنافقون، وضحكوا عليهم يف علي بن أيب طالب جاء يف نفر من املسلمني إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فلمزهم ا
  .وتغامزوا
: وقيل. أي معجبني منهم" انقلبوا فكهني"أي أنصرفوا إىل أهلهم وأصحاهبم وذويهم " وإذا انقلبوا: "قوله تعاىل

" فكهني: "وقرأ ابن القعقاع وحفص واألعرج والسلمي. معجبون مبا هم عليه من الكفر، متفكهون بذكر املؤمنني
  مها لغتان مثل: قال الفراء. الباقون بألف. بغري ألف



الناعم : األشر البطر والفاكه: الفكه: وقيل. واحلمد هللا" الدخان"طمع وطامع وحذر وحاذر، وقد تقدم يف سورة 
يف " قالوا إن هؤالء لضالون"أي إذا رأى هؤالء الكفار أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم " وإذا رأوهم. "املتنعم

  .ألعماهلم، موكلني بأحواهلم، رقباء عليهم" وما أرسلوا عليهم حافظني"ليه وسلم اتباعهم حممدا صلى اهللا ع
من الكفار "مبحمد صلى اهللا عليه وسلم " الذين آمنوا"يعين هذا اليوم الذي هو يوم القيامة " فاليوم: "قوله تعاىل
أخربنا : وذكر ابن املبارك. موقد تقد" املؤمنني"نظريه يف آخر سورة . كما ضحك الكفار منهم يف الدنيا" يضحكون

ذكر لنا أن كعبا كان يقول : قال" فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون: "حممد بن بشار عن قتادة يف قوله تعاىل
إن بني اجلنة والنار كوى، فإذا أراد املؤمن أن ينظر إىل عدو كان له يف الدنيا اطلع من بعض الكوى؛ قال اهللا تعاىل 

وذكر ابن املبارك . ذكر لنا أنه أطلع فرأى مجاجم القوم تغلي: قال" فاطلع فرآه يف سواء اجلحيم: "يف آية أخرى
أخرجوا، : يقال ألهل النار وهم يف النار: قال" اهللا يستهزئ هبم: "أخربنا الكليب عن أيب صاحل يف قوله تعاىل: أيضا

ون اخلروج، واملؤمنون ينظرون إليهم على األرائك، فتفتح هلم أبواب النار، فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريد
ويضحك منهم املؤمنون حني غلقت دوهنم " اهللا يستهزئ هبم: "فإذا انتهوا إىل أبواهبا غلقت دوهنم؛ فذلك قوله

هل ثوب الكفار ما كانوا . على األرائك ينظرون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون: "فذلك قوله تعاىل
أي هل جوزي بسخريتهم يف الدنيا باملؤمنني إذا " هل ثوب"ومعىن ". البقرة"مضى هذا يف أول سورة قد " يفعلون

] التقرير[هل جوزي الكفار؟ فيكون معىن هل : أي ينظرون" ينظرون"إنه متعلق بـ : وقيل. فعل هبم ذلك
ار على القول، واملعىن؛ هو إضم: وقيل. استئناف ال موضع له من األعراب: وقيل". ينظرون"وموضعها نصبا بـ 

وهو من ثاب يثوب أي رجع؛ فالثواب ما يرجع . أي أثيب وجوزي" هل ثوب الكفار: "يقول بعض املؤمنني لبعض
  .متت السورة واهللا أعلم. على العبد يف مقابلة عمله، ويستعمل يف اخلري والشر

  سورة االنشقاق
  مكية يف قول اجلميع، وهي مخس وعشرون آية

  ِه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِبِْسمِ اللَّ
  }إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{ -١
  }َوأَِذَنْت لَِربَِّها َوُحقَّْت{ -٢
  }َوإِذَا الْأَْرُض ُمدَّْت{ -٣
  }َوأَلْقَْت َما ِفيَها وََتَخلَّْت{ -٤
  }َوأَِذَنْت لَِربَِّها َوُحقَّْت{ -٥

وكذا روي أبو . وتفطرت بالغمام، والغمام مثل السحاب األبيضأي انصدعت، } إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{: قوله تعاىل
وهذا من أشراط . اجملرة باب السماء: تشق من اجملرة وقال: وروي عن علي عليه السالم قال. صاحل عن ابن عباس
جماهد أي مسعت، وحق هلا أن تسمع، روي معناه عن ابن عباس و} َوأَذَِنْت ِلرَبَِّها َوُحقَّْت{. الساعة وعالمتها

أي ما استمع اهللا لشيء؛ " ما أذن اهللا لشيء كإذنه لنيب يتغىن بالقرآن: "وغريمها؛ ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم
  :قال الشاعر

  وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا... صم إذا مسعوا خريا ذكرت به 
  :وقال قعنب ابن أم صاحب. أي مسعوا

  نوا من صاحل دفنواوما هم أذ... إن يأذنوا ريبة طاروا هبا فرحا 



أطاعت، وحق هلا أن تطيع رهبا، : حقت: وقال الضحاك. املعىن وحقق اهللا عليها االستماع ألمره باالنشقاق: وقيل
مبعىن أهنا ال متتنع مما أراد اهللا هبا، وال يبعد خلق احلياة فيها : وطاعة السماء. فالن حمقوق بكذا: ألنه خلقها؛ يقال
  :حق هلا أن تفعل ذلك؛ ومنه قول كثري: ادةوقال قت. حىت تطيع وجتيب

  فإن تكن العتىب فأهال ومرحبا
  وحقت هلا العتىب لدينا وقلت

ألن " متد مد األدمي: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. أي بسطت ودكت جباهلا} َوإِذَا الْأَْرُض ُمدَّْت{: قوله تعاىل
ويزاد وسعتها كذا وكذا؛ لوقوف : ابن عباس وابن مسعودقال . األدمي إذا مد زال كل انثناء فيه وامتد واستوى

وقد مضى يف سورة . اخلالئق عليها للحساب حىت ال يكون ألحد من البشر إال موضع قدمه، لكثرة اخلالئق فيها
وَأَلْقَْت َما ِفيَها {. أن األرض تبدل بأرض أخرى وهي الساهرة يف قول ابن عباس على ما تقدم عنه" إبراهيم"

ألقت ما يف بطنها من املوتى، وختلت ممن على ظهرها : وقال ابن جبري. أي أخرجت أمواهتا، وختلت عنهم} لَّْتَوَتَخ
أي خال جوفها، فليس يف بطنها شيء، . ألقت ما يف بطنها من كنوزها ومعادهنا، وختلت منها: وقيل. من األحياء

. ختلت مما على ظهرها من جباهلا وحبارها: وقيل. شدةوذلك يؤذن بعظم األمر، كما تلقى احلامل ما يف بطنها عند ال
ألقت ما استودعت، وختلت مما استحفظت؛ ألن اهللا تعاىل استودعها عباده أحياء وأمواتا، واستحفظها بالده : وقيل

جواب  واختلف يف. أي وحق هلا أن تسمع أمره} َوُحقَّت{أي يف إلقاء موتاها } وَأَِذَنتْ ِلرَبَِّها{. مزارعة وأقواتا
إذا {جواب : قال بعض املفسرين: ابن األنباري. } وَأَلْقَْت{والواو زائدة، وكذلك . } وَأَِذَنْت{: فقال الفراء" إذا"

كقوله " إذا -حىت "أذنت، وزعم أن الواو مقحمة وهذا غلط؛ ألن العرب ال تقحم الواو إال مع } السماء انشقت
معناه } َونَاَديَْناُه* فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ{: كقوله تعاىل" ملا"ومع } أَبَْواُبَها حَتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحْت{: تعاىل

فيا أيها } إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{: اجلواب فاء مضمرة كأنه قال: وقيل. والواو ال تقحم مع غري هذين" ناديناه"
فيه : وقيل. أي إذا السماء انشقت القي اإلنسان كدحه} فَُمالِقيِه{جواهبا ما دل عليه : وقيل. اإلنسان إنك كادح
وعنه . قاله املربد. }إذا السماء انشقت} {َيا أَيَُّها الْأِْنَسانُ إِنََّك كَاِدٌح إِلَى َربَِّك كَْدحاً فَُمالِقيِه{تقدمي وتأخري، أي 

هو قول الكسائي؛ أي إذا السماء أنشقت فمن أويت كتابه بيمينه و} فَأَمَّا َمْن أُوِتَي كَِتاَبُه بَِيِمينِِه{اجلواب : أيضا
  وهذا أصح: قال أبو جعفر النحاس. فحكمه كذا

اجلواب حمذوف لعلم املخاطبني به؛ أي إذا : وقيل. }إذا السماء انشقت{هو مبعىن اذكر : قيل. ما قيل فيه وأحسنه
: تقدم منهم سؤال عن وقت القيامة، فقيل هلم: وقيل .كانت هذه األشياء علم املكذبون بالبعث ضاللتهم وخسراهنم
والقرآن كاآلية الواحدة يف داللة البعض على . إذا ظهرت أشراطها كانت القيامة، فرأيتم عاقبة تكذيبكم هبا

  .واجلمهور على خالف قول من أنه خرب وليس بقسم. قسم} إذا السماء انشقت{: إن قوله: وعن احلسن. البعض
  }ا الِْأْنَسانُ إِنََّك كَاِدٌح إِلَى رَبَِّك كَْدحاً فَُمالِقيِهَيا أَيَُّه{ -٦
  }فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيمِينِِه{ -٧
  }فََسْوَف ُيحَاَسُب ِحَساباً َيسِرياً{ -٨
  }َوَيْنقَِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسُروراً{ -٩

وكذا روى سعيد . املراد باإلنسان اجلنس أي يا ابن آدم} إِلَى رَبَِّك كَْدحاً َيا أَيَُّها الِْأْنَسانُ إِنََّك كَاِدٌح{: قوله تعاىل
. يا ابن آدم، إن كدحك لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه يف طاعة اهللا فليفعل وال قوة إال باهللا: عن قتادة



يعين مجيع الكفار، أيها  :ويقال. يعين أيب بن خلف: ويقال. يعين األسود بن عبداألسد: قال مقاتل: هو معني: وقيل
  :العمل والكسب؛ قال ابن مقبل: والكدح يف كالم العرب. الكافر إنك كادح

  أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح... وما الدهر إال تارتان فمنهما 
  :وقال آخر

  وبقيت أكدح للحياة وأنصب... ومضت بشاشة كل عيش صاحل 
أي رجوعا ال حمالة } إِلَى َربَِّك كَْدحاً{أي راجع } اِدٌحإِنََّك كَ{: وروى الضحاك عن ابن عباس. أي أعمل

. أي عامل ناصب يف معيشتك إىل لقاء ربك} إِنََّك كَاِدٌح{القتيب . مالق عملك: وقيل. أي مالق ربك} فَُمالِقيِه{
فَأَمَّا {: قالوقيل أي تالقي كتاب عملك؛ ألن العمل قد انقضى وهلذا . واملالقاة مبعىن اللقاء أن تلقى ربك بعملك

  .} َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيِمينِِه

كذا روي عن . ال مناقشة فيه} فََسْوفَ ُيَحاَسبُ ِحسَاباً َيِسرياً{وهو املؤمن } فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيِمينِِه{: قوله تعايل
من حوسب يوم : " عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حديث عائشة قالت

" فأما من أويت كتابه بيمينه فسوف حياسب حسابا يسريا"فقلت يا رسول اهللا أليس قد قال اهللا : قالت" القيامة عذب
أخرجه البخاري ومسلم " ليس ذاك احلساب؛ إمنا ذلك العرض، من نوقش احلساب يوم القيامة عذب: "فقال

} َمْسرُوراً{أزواجه يف اجلنة من احلور العني } َيْنقَِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسُروراًَو{. وقال حديث حسن صحيح. والترمذي
إىل : وقيل. ويقال إهنا نزلت يف أيب سلمة بن عبداألسد، هو أول من هاجر من مكة إىل املدينة. أي مغتبطا قرير العني

أي إىل أهله الذين قد أعدهم اهللا له يف . قتادةواألول قول . أهله الذين كانوا له يف الدنيا، ليخربهم خبالصه وسالمته
  .اجلنة
  }َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه َوَراَء ظَهْرِِه{ -١٠
  }فََسْوَف َيْدُعو ثُُبوراً{ -١١
  }َوَيصْلَى َسِعرياً{ -١٢
  }إِنَُّه كَانَ ِفي أَْهِلِه َمْسُروراً{ -١٣
  }إِنَُّه ظَنَّ أَنْ لَْن َيحُوَر{ -١٤
  }إِنَّ َربَُّه كَانَ بِِه َبصِرياً َبلَى{ -١٥

مث هي . نزلت يف األسود بن عبداألسد أخي أيب سلمة قال ابن عباس} َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه َوَراَء ظَهْرِِه{: قوله تعاىل
ابه ميد يده اليمىن ليأخذ كتابه فيجذبه ملك، فيخلع ميينه، فيأخذ كت: قال ابن عباس. عامة يف كل مؤمن وكافر
يفك ألواح صدره وعظامه مث تدخل يده وخترج من ظهره، فيأخذ كتابه : وقال قتادة ومقاتل. بشمال من وراء ظهره

أي ويدخل النار حىت يصلى } وََيْصلَى َسعِرياً{. يا وياله، يا ثبوراه: أي باهلالك فيقول} فَسَْوَف َيْدُعو ثُُبوراً{. كذلك
ثُمَّ {: بضم الياء وفتح الصاد، وتشديد الالم، كقوله تعاىل} وَُيَصلَّى{كسائي وقرأ احلرميان وابن عامر وال. حبرها

إِلَّا َمْن {: بفتح الياء خمففا، فعل الزم غري متعد؛ لقوله} وََيْصلَى{الباقون } وََتْصِلَيةُ َجحِيمٍ{: وقوله} الَْجِحيمَ َصلُّوُه
  وقراءة ثالثة رواها أبان. } ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُوا الَْجحِيمِ{وقوله } ْبَرىَيصْلَى النَّارَ الْكُ{: وقوله} ُهَو َصالِ الَْجِحيمِ

بضم الياء وإسكان الصاد وفتح الالم خمففا؛ " وُيْصلَي"عن عاصم وخارجة عن نافع وإمساعيل املكي عن ابن كثري 
ومها لغتان صلى وأصلى؛  "ُتْصلَى ناراً:"قد قرئ أيضا} الغاشية{بضم الياء، وكذلك يف } وسُيصلون{كما قرئ 



  ".وأنزل. نزل: "كقوله
وصف اهللا أهل اجلنة باملخافة واحلزن : قال ابن زيد} مسرورا{أي يف الدنيا } إِنَُّه كَانَ ِفي أَْهِلِه َمْسُروراً{: قوله تعاىل

ا كُنَّا قَْبلُ ِفي أَْهِلَنا إِنَّ{: والبكاء والشفقة يف الدنيا فأعقبهم به النعيم والسرور يف اآلخرة، وقرأ قول اهللا تعاىل
ووصف أهل النار بالسرور يف الدنيا والضحك فيها : قال. } ُمْشِفِقَني فََمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا َوَوقَاَنا َعذَاَب السَُّمومِ

مبعوثا فيحاسب، مث يثاب  أي لن يرجع حيا} إِنَُّه ظَنَّ أَنْ لَْن َيُحوَر{. } إِنَُّه كَانَ ِفي أَْهِلِه َمْسرُوراً{: فقال. والتفكه
  :حار حيور إذا رجع؛ قل لبيد: يقال. أو يعاقب

  حيور رمادا بعد إذا هو ساطع... وما املرء إال كالشهاب وضوئه 
وجيوز أن تتفق الكلمتان فإهنما كلمة اشتقاق؛ . وقال عكرمة وداود بن أيب هند، حيور كلمة باحلبشية، ومعناها يرجع

ما حيور؟ حىت مسعت أعرابية تدعو بنية : ما كنت أدري: وقال ابن عباس. يرجع إىل البياض ومنه اخلبز احلوارة؛ ألنه
اللهم إين أعوذ بك من : "حوري، أي ارجعي إيل، فاحلور يف كالم العرب الرجوع؛ ومنه قول عليه السالم: هلا

أي " حور يف حمارة"ويف املثل  .من الرجوع إىل النقصان بعد الزيادة، وكذلك احلور بالضم: يعين" احلور بعد الكور
  :يضرب للرجل إذا كان أمره يدبر، قال الشاعر. نقصان يف نقصان

  والذم يبقى وزاد القوم يف حور... واستعجلوا عن خفيف املضغ فازدردوا 
واحلور أيضا . طحنت الطاحنة فما أحارت شيئا؛ أي ما ردت شيئا من الدقيق: االسم من قولك: واحلور أيضا

  :قال الراجزاهللكة؛ 
  يف بئر ال حور سرى وال شعر

وسئل معمر عن . ومعناه من انتشار األمر بعد متامه" بعد الكون"وروى . زائدة" ال"أي بئر حور، و: قال أبو عبيدة
الرجل يكون صاحلا مث يتحول رجل : وما الكنيت؟ فقال: فقال له عبدالرزاق. هو الكنيت: احلور بعد الكون، فقال

  :قال. كنت يف شبايب كذا: كنيت، كأنه نسب إىل قوله: يقال للرجل إذا شاخ: عمروقال أبو . سوء
  وشر خصال املرء كنت وعاجن... فأصبحت كنتياً وأصبحت عاجناً 

كنت شابا، : هو الذي يقول: الكنيت: وقال ابن األعرايب. إذا هنض معتمدا على األرض من الكرب: عجن الرجل
  .كان يل مال وكنت أهب، وكان يل خيل وكنت أركب: يقولوكنت شجاعا، والكاين هو الذي 

قبل أن خيلقه، عاملا بأن } إِنَّ َربَُّه كَانَ بِهِ َبصِرياً{. أي ليس األمر كما ظن، بل حيور إلينا ويرجع} َبلَى{: قوله تعاىل
. من يوم خلقه إىل أن بعثه} اًإِنَّ َربَُّه كَانَ بِِه َبصِري{: مث ستأنف فقال. بلى ليحورن ولريجعن: وقيل. مرجعه إليه

  .عاملا مبا سبق له من الشقاء والسعادة: وقيل
  }فَال أُقِْسُم بِالشَّفَقِ{ -١٦
  }َواللَّْيلِ َوَما َوَسَق{ -١٧
  }َوالْقََمرِ إِذَا اتََّسَق{ -١٨
  }لََترْكَُبنَّ طََبقاً َعْن طََبقٍ{ -١٩
  }فََما لَُهْم ال ُيؤِْمُنونَ{ -٢٠
  }قُرَِئ َعلَْيهُِم الْقُْرآنُ ال َيْسُجُدونََوإِذَا { -٢١

أي باحلمرة اليت تكون عند مغيب الشمس حىت تأيت } بِالشَّفَقِ{. صلة" ال"أي فأقسم و} فَال أُقِْسُم{: قوله تعاىل
الشفق : قال أشهب وعبداهللا بن احلكم وحيىي بن حيىي وغريهم، كثري عددهم عن مالك. صالة العشاء اآلخرة



وروى بن وهب . يت يف املغرب، فإذا ذهبت احلمرة فقد خرجت من وقت املغرب ووجبت صالة العشاءاحلمرة ال
  أخربين غري واحد عن علي ابن أيب طالب ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس: قال

عمر وابن  عمر وابن: وذكر غري ابن وهب من الصحابة. أن الشفق احلمرة، وبه قال مالك بن أنس: وأيب هريرة
سعيد بن جبري، وابن املسيب : مسعود وابن عباس وأنسا وأبا قتادة وجابر بن عبداهللا وابن الزبري، ومن التابعني

وطاوس، وعبداهللا بن دينار، والزهري، وقال به من الفقهاء األوزاعي ومالك والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وأبو 
لك عن ابن عباس وأيب هريرة أيضا وعمر بن عبدالعزيز هو البياض؛ روي ذ: عبيدة وأمحد وإسحاق وقيل

وروي عن ابن عمر أيضا أنه . وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه. واألوزاعي وأيب حنيفة يف إحدى الروايتني عنه
البياض واالختيار األول؛ ألن أكثر الصحابة والتابعني والفقهاء عليه، وألن شواهد كالم العرب واالشتقاق والسنة 

كأنه الشفق وكان أمحر، فهذا شاهد للحمرة؛ : مسعت بعض العرب يقول لثوب عليه مصبوغ: قال الفراء. د لهتشه
  :وقال الشاعر

  وأمحر اللون كمحمر الشفق
  :وقال آخر

  على الزمان بكأس حشوها شفق... قم يا غالم أعين غري مرتبك 
قال . ا يف أول الليل إىل قريب من العتمةالشفق بقية ضوء الشمس ومحرهت: ويف الصحاح. ويقال للمغرة الشفق

أصل : مث قيل. غاب الشفق: احلمرة، من غروب الشمس إىل وقت العشاء اآلخرة، إذا ذهب قيل: الشفق: اخلليل
االسم : أي رق قلبه عليه، والشفقة. واشفق عليه. شيء شفق أي ال متاسك له لرقته: الكلمة من رقة الشيء؛ يقال

  :القلب، وكذلك الشفق؛ قال الشاعر من اإلشفاق، وهو رقة
  واملوت أكرم نزال على احلرم... هتوى حيايت وأهوى موهتا شفقا 

. وزعم احلكماء أن البياض ال يغيب أصال. بقية ضوء الشمس ومحرهتا فكأن تلك الرقة عن ضوء الشمس: فالشفق
وقال ابن أيب . ق إىل أفق ومل أره يغيبصعدت منارة اإلسكندرية فرمقت البياض، فرأيته يتردد من أف: وقال اخلليل

  رأيته يتمادى إىل طلوع الفجر: أويس

أنا أعلمكم بوقت : ويف سنن أيب داود عن النعمان بن بشري قال. فلما مل يتحدد وقته سقط اعتباره: قال علماؤنا
ديد، مث احلكم معلق وهذا حت. صالة العشاء اآلخرة؛ كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصليها لسقوط القمر الثالثة

فينقض عليكم بالفجر األول، فإنا نقول الفجر األول ال يتعلق به حكم من صالة وال إمساك؛ : ال يقال. بأول االسم
 -فرفع يده إىل فوق  -وليس الفجر أن تقول هكذا : "ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم بني الفجر بقوله وفعله فقال

وقال . ، فال معىن لإلعادة"البقرة"وقد مضى بيانه يف آية الصيام من سورة " اولكن الفجر أن تقول هكذا وبسطه
الرديء : والشفق أيضا. ما بقي من النهار: وقال عكرمة" والليل وما وسق"النهار كله أال تراه قال : الشفق: جماهد

  :عطاء مشفق أي مقلل قال الكميت: من األشياء؛ يقال
  ائلني يداه غري مشفقللس... ملك أغر من امللوك حتلبت 

أي مجع وضم ولف، وأصله من سورة السلطان وغضبه فلوال أنه خرج إىل العباد } َواللَّْيلِ َوَما َوَسَق{: قوله تعاىل
من باب الرمحة ما متالك العباد جمليئه ولكن خرج من باب الرمحة فمزح هبا، فسكن اخللق إليه مث انذعروا والتفوا 

َوِمْن َرْحَمِتِه جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ وَالنَّهَارَ {: أواه فسكن فيه من هوله وحشا، وهو قوله تعاىلوانقبضوا، ورجع كل إىل م



فالليل جيمع ويضم ما كان منتشرا بالنهار . أي بالنهار على ما تقدم} َوِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه{" أي بالليل } ِلَتْسكُُنوا ِفيِه
  :س وجماهد ومقاتل وغريهم؛ قال ضابئ بن احلارث الربمجيهذا معىن قول ابن عبا. يف تصرفه

  كقابض ماء مل تسقه أنامله... فإين وإياكم وشوقا إليكم 
ليس يف يده من ذلك شيء كما أنه ليس يف يد القابض على املاء شيء؛ فإذا جلل الليل اجلبال واألشجار : يقول

  شيءضمك ال: والوسق. والبحار واألرض فاجتمعت له، فقد وسقها

: وطعام موسق. وسق، وهو ستون صاعا: ومنه قيل للطعام الكثري اجملتمع. وسقته أسقه وسقا: بعضه إىل بعض، تقول
  :أي جمموع، وإبل مستوسقة أي جمتمعة؛ قال الراجز

  مستوسقات لو جيدن سائقا... إن لنا قالئصا حقائقا 
وسق مبعىن الطرد، ومنه قيل للطريدة من اإلبل أي وما ساق من شيء إىل حيث يأوي، فال" وما وسق: "وقال عكرمة
  :وسيقة، قال الشاعر: والغنم واحلمر

  كما قاف آثار الوسيقة قائف
: وما محل، وكل شيء محلته فقد وسقته، والعرب تقول: وعنه أيضا. أي وما جن وستر" وما وسق: "وعن ابن عباس

أي محلت وأغلقت رمحها على املاء، فهي ناقة : وسقا ووسقت الناقة تسق. ال أفعله ما وسقت عيين املاء، أي محلته
  :واسق، ونوق وساق مثل نائم ونيام، وصاحب وصحاب، قال بشر بن أيب خازم

  تبينت احليال من الوساق... ألظ هبن حيدوهن حىت 
: ليمانوقال ميان والضحاك ومقاتل بن س. كثر محلها: محلته محله، وأوسقت النخلة: وأوسقت البعري. ومواسيق أيضا
ضم ومجع، والليل جيلل بظلمته كل : ومعىن محل: القشريي. أو محل من الكواكب: قال مقاتل. محل من الظلمة

فَال {: ويكون هذا القسم قسما جبميع املخلوقات، الشتمال الليل عليها، كقوله تعاىل. شيء فإذا جللها فقد وسقها
أي وما عمل فيه، يعين التهجد واالستغفار } َوَما َوَسَق{: وقال ابن جبري. } أُقِْسُم بَِما ُتْبِصُرونَ َوَما ال تُْبِصُرونَ

  :باألسحار، قال الشاعر
  تقوم بنا كالواسق املتلبب... ويوما ترانا صاحلني وتارة 

  .أي كالعامل

. استوى: بن عباسا. أي امتأل واجتمع: اتسق: قال احلسن. أي مت واجتمع واستوى} َوالْقََمرِ إِذَا اتَّسََق{: قوله تعاىل
وسقته : امتالؤه واستواؤه ليايل البدر، وهو افتعال من الوسق الذي هو اجلمع، يقال: اتساقه: الفراء. استدار: قتادة

: اتسق الشيء: ويقال. أي جمتمع على الصالح منتظم: أمر فالن متسق: وصلته فاتصل، ويقال: فاتسق، كما يقال
أ أبو عمر وابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومسروق وأبو وائل وجماهد قر" لتركنب طبقا عن طبق: "إذا تتابع

بفتح الباء خطابا للنيب صلى اهللا عليه وسلم، أي لتركنب يا حممد " لتركنب"والنخعي وابن كثري ومحزة والكسائي 
بة بعد رتبة، يف لتركنب يا حممد مساء بعد مساء، ودرجة بعد درجة، ورت: الشعيب. حاال بعد حال، قال ابن عباس

لتركنب السماء حاال بعد حال، يعين حاالهتا اليت وصفها اهللا تعاىل هبا من االنشقاق : ابن مسعود. القربة من اهللا تعاىل
السماء تقلب حاال : قال" طبقا عن طبق: "وعن إبراهيم عن عبداألعلى. والطي وكوهنا مرة كاملهل ومرة كالدهان

أي لتركنب أيها اإلنسان حاال بعه حال، من كونك : هان، وتكون كاملهل؛ وقيلتكون وردة كالد: قال. بعد حال
} َيا أَيَُّها الْأِْنَسانُ إِنََّك كَاِدٌح{: فاخلطاب لإلنسان املذكور يف قوله. نطفة مث علقة مث مضغة مث حيا وميتا وغنيا وفقريا



: خطابا للناس، واختاره أبو عبيد وأبو حامت، قالبضم الباء، " لتركنب"وقرأ الباقون . هو اسم للجنس، ومعناه الناس
ألن املعىن بالناس أشبه منه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، ملا ذكر قبل هذه اآلية فمن أويت كتابه بيمينه ومن أويت كتابه 

ى أي لتركنب حاال بعد حال من شدائد القيامة، أو لتركنب سنة من كان قبلكم يف التكذيب واختالق عل. بشماله
  .األنبياء
وكله مراد، وقد جاءت بذلك أحاديث، فروى أبو نعيم احلافظ عن جعفر بن حممد بن علي عن جابر رضي : قلت

إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه اهللا عز وجل؛ إن اهللا ال إله : "اهللا عنه، قال مسعت رسول صلى اهللا عليه وسلم يقول
ه وأجله، واكتب شقيا أو سعيدا، مث يرتفع ذلك امللك، ويبعث اهللا غريه إذا أراد خلقه قال للملك اكتب رزقه وأثر

  ملكا

آخر فيحفظه حىت يدرك، مث يبعث اهللا ملكني يكتبان حسناته وسيئاته، فإذا جاءه املوت ارتفع ذانك امللكان، مث 
وت، مث جاءه جاءه ملك املوت عليه السالم فيقبض روحه، فإذا أدخل حفرته رد الروح يف جسده، مث يرتفع ملك امل

ملكا، القرب فامتحناه، مث يرتفعان، فإذا قامت الساعة احنط عليه ملك احلسنات وملك السيئات، فأنشطا كتابا 
لَقَْد كُْنَت ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا {مث قال اهللا عز وجل " معقودا يف عنقه، مث حضرا معه، واحد سائق واآلخر شهيد 

: قال} لََترْكَُبنَّ طََبقاً َعْن طََبقٍ{: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} َصُرَك الَْيْوَم َحِديٌدفَكََشفَْنا َعْنَك ِغطَاَءَك فََب
فقد أشتمل هذا " إن قدامكم أمرا عظيما فاستعينوا باهللا العظيم: "مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم" حاال بعد حال"

 حني يبعث، وكله شدة بعد شدة، حياة مث موت، مث بعث مث احلديث على أحوال تعتري اإلنسان، من حني خيلق إىل
لتركنب سنن من قبلكم شربا بشرب، وذراعا : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. جزاء، ويف كل حال من هذه شدائد

؟ خرجه "فمن: "يا رسول اهللا، اليهود والنصارى؟ قال: قالوا" بذراع، حىت لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه
  :حاال بعد حال، فطيما بعد رضيع، وشيخا بعد شباب، قال الشاعر: وال املفسرين، فقال عكرمةوأما أق: البخاري

  يركب على طبق من بعده طبق... كذلك املرء إن ينسأ له أجل 
أمرا بعد أمر، رخاء بعد شدة، وشدة : وقال احلسن: كل عشرين عاما جتدون أمرا مل تكونوا عليه: وعن مكحول

منزلة بعد منزلة، : سعيد بن جبري: قر، وفقرا بعد غين، وصحة بعد سقم، وسقما بعد صحةبعد رخاء، وغىن بعد ف
منزلة عن : وقيل: قوم كانوا يف الدنيا متضعني فارتفعوا يف اآلخرة، وقوم كانوا يف الدنيا مرتفعني فاتضعوا يف اآلخرة

من كان على فساد دعاه إىل فساد منزلة، وطبقا عن طبق، وذلك، أن من كان على صالح دعاه إىل صالح فوقه، و
الشدائد : وقال ابن عباس: ولتصرين من طبق الدنيا إىل طبق اآلخرة: ابن زيد: فوقه، ألن كل شيء جيري إىل شكله

  املوت، مث البعث، مث العرض،: واألهوال

أم طبق، : دةوقع يف بنات طبق، وإحدى بنات طبق، ومنه قيل للداهية الشدي: والعرب تقول ملن وقع يف أم شديد
احلال كما وصفنا، قال : والطبق يف اللغة: للحية أم طبق لتحويها: وأصلها من احليات، إذ يقال: وإحدى بنات طبق

  :األقرع بن حابس التميمي
  وساقين طبق منه إىل طبق... إين امرؤ قد حلبت الدهر أشطره 

ن كان اليوم على حالة، وغدا على حالة م: وهذا أدل دليل على حدوث العامل، وإثبات الصانع، قالت احلكماء
حتويل : ما الدليل على أن هلذا العامل صانعا؟ فقال: وقيل أليب بكر الوراق: أخرى فليعلم أن تدبريه إىل سواه

: أتانا طبق من الناس وطبق من اجلراد: ويقال: ونسخ العزمية: احلاالت، وعجز القوة، وضعف األركان، وقهر النية



  :العباس يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلموقول : أي مجاعة
  إذا مضى عامل بدا طبق... تنقل من صالب إىل رحم 

مضى طبق : عظم رقيق يفصل بني الفقارين ويقال: والطبق أيضا. يكون طباق األرض أي مألها. أي قرن من الناس
بكسر الباء، على " لتركنب"وقرئ . واحد األطباق، فهو مشترك: والطبق. أي معظم منه: من الليل، وطبق من النهار

أي طبقا " طبقا"يف حمل نصب على أنه صفة لـ " عن طبق"و. بالياء على لريكنب اإلنسان" لريكنب"خطاب النفس و
أي لتركنب طبقا جماوزين لطبق، أو جماوزا أو جماوزة على حسب " لتركنب"أو حال من الضمري يف . جماوزا لطبق

  .القراءة
. يعين أي شيء مينعهم من اإلميان بعد ما وضحت هلم اآليات وقامت الدالالت} لَُهْم ال ُيؤِْمُنونَفََما {: قوله تعاىل

َوإِذَا قُرَِئ َعلَْيهُِم الْقُْرآنُ ال {. تعجب أي أعجبوا منهم يف ترك اإلميان مع هذه اآليات: وقيل. وهذا استفهام إنكار
فسجد فيها، فلما أنصرف } إذا السماء أنشقت{يرة قرأ إن أبا هر: ويف الصحيح. أي ال يصلون} َيْسُجُدونَ

  ]املعىن[إهنا ليست من عزائم السجود؛ ألن : وقد قال مالك. أخربهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سجد فيها

فيها والصحيح أهنا منه، وهي رواية املدنيني عنه، وقد أعتضد : ابن العريب. ال يذعنون وال يطيعون يف العمل بواجباته
ملا أممت بالناس تركت قراءهتا؛ ألين إن سجدت أنكروه، وإن تركتها كان تقصريا : قال ابن العريب. القرآن والسنة

وهذا حتقيق وعد الصادق بأن يكون املعروف منكرا، واملنكر معروفا؛ وقد . مين، فاجتنبتها إال إذا صليت وحدي
ولقد " . بالكفر هلدمت البيت، ولرددته على قواعد إبراهيم لوال حدثان قومك: "قال صلى اهللا عليه وسلم لعائشة

كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع، وعند الرفع منه، وهو مذهب مالك والشافعي ويفعله الشيعة، 
عند صالة الظهر، ودخل املسجد من احملرس  -موضع تدريسي  -فحضر عندي يوما يف حمرس ابن الشواء بالثغر 

ور، فتقدم إىل الصف وأنا يف مؤخره قاعدا على طاقات البحر، أتنسم الريح من شدة احلر، ومعي يف صف املذك
واحد أبو مثنة رئيس البحر وقائده، مع نفر من أصحابه ينتظر الصالة، ويتطلع على مراكب ختت امليناء، فلما رفع 

أال ترون إىل هذا املشرقي كيف دخل مسجدنا؟ : الشيخ يديه يف الركوع ويف رفع الرأس منه قال أبو مثنة وأصحابه
سبحان اهللا هذا : فطار قليب من بني جواحني وقلت. فقوموا إليه فاقتلوه وأرموا به إىل البحر، فال يراكم أحد

كذلك كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعل، وهذا : ومل يرفع يديه؟ فقلت: فقالوا يل. الطرطوشي فقيه الوقت
وجعلت أسكنهم وأسكتهم حىت فرغ من صالته، وقمت معه إىل املسكن . اية أهل املدينة عنهمذهب مالك، يف رو

: ومن أين يل أن أقتل على سنة؟ فقلت له: من احملرس، ورأى تغري وجهي، فأنكره، وسألين فأعلمته، فضحك وقال
  .ا الكالم، وخذ يف غريهدع هذ: فقال. وال حيل لك هذا، فإنك بني قوم إن قمت هبا قاموا عليك ورمبا ذهب دمك

  }َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ُيكَذُِّبونَ{ -٢٢
  }َواللَُّه أَْعلَُم بَِما ُيوُعونَ{ -٢٣
  }فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ{ -٢٤
  }إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن{ -٢٥

نزلت يف بين عمرو بن : وقال مقاتل. حممدا صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به} َن كَفَُروا ُيكَذُِّبونََبلِ الَِّذي{: قوله تعاىل
أي مبا يضمرونه يف } وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما ُيوُعونَ{. هي يف مجيع الكفار: وقيل. عمري وكانوا أربعة، فأسلم آثنان منهم

جيمعون من : ابن زيد. يكتمون من أفعاهلم: وقال جماهد. كذا روى الضحاك عن ابن عباس. أنفسهم من التكذيب



إذا جعلته يف الوعاء؛ : أوعيت الزاد واملتاع: األعمال الصاحلة والسيئة؛ مأخوذ من الوعاء الذي جيمع ما فيه؛ يقال
  :قال الشاعر

  والشر أخبث ما أوعيت من زاد... اخلري أبقى وإن طال الزمان به 
  .وقد تقدم. احلديث أعيه وعيا، وأذن واعية وعيت: ووعاه أي حفظه؛ تقول

إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا {. أي أجعل ذلك مبنزلة البشارة. أي موجع يف جهنم على تكذيبهم} فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ أَِليمٍ{
مدا رسول اهللا، وعملوا لكن الذين صدقوا بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حم: استثناء منقطع، كأنه قال} الصَّاِلحَاِت

أي غري منقوص وال مقطوع؛ } غَْيُر َمْمُنوٍن{أي ثواب } لَُهمْ أَجٌْر{الصاحلات، أي أدوا الفرائض املفروضة عليهم 
: فقال: سأل نافع بن األزرق ابن عباس عن قوله} لَُهمْ أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن{. وقد تقدم. إذا قطعته: مننت احلبل: يقال

  :نعم قد عرفه أخو يشكر حيث يقول: هل تعرف ذلك العرب؟ قال: فقال .غري مقطوع
  ـع َمنِينا كأنه أهباء... فترى خلفهن من سرعة الرجـ 

وذكر . ال مين عليهم به" غري ممنون: "وقيل. وكل ضعيف منني وممنون. الغبار؛ ألهنا تقطعه وراءها: املنني: قال املربد
: ليس استئناء، وإمنا هو مبعىن الواو، كأنه قال} الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت إِلَّا{: ناس من أهل العلم أن قوله

  .القول فيه واحلمد هللا" البقرة"وقد مضى يف . والذين آمنوا

  سورة الربوج

  وهي ثنتان وعشرون آية. مكية باتفاق
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  }ُبُروجَِوالسََّماِء ذَاِت الْ{ -١
. ذات النجوم؛ قاله احلسن وقتادة وجماهد والضحاك: أحدها: أقوال أربعة" الربوج"قسم أقسم اهللا به جل وعز ويف 

الربوج فيها : جماهد. هي قصور يف السماء: قال عكرمة. القصور، قال ابن عباس وعكرمة وجماهد أيضا: الثاين
. ذات املنازل؛ قال أبو عبيدة وحيىي بن سالم: الرابع. ن عمروذات اخللق احلسن؛ قال املنهال ب: الثالث. احلرس

يسري القمر يف كل برج منها يومني وثلت يوم؛ . وهي اثنا عشر برجا، وهي منازل الكواكب والشمس والقمر
احلمل، والثور، : وهي. فذلك مثانية وعشرون يوما، مث يستسر ليلتني؛ وتسري الشمس يف كل برج منها شهرا

والربوج يف . والسرطان، واألسد، والسنبلة، وامليزان، والعقرب، والقوس واجلدي، والدلو، واحلوت واجلوزاء،
  .وقد تقدم. } َولَْو كُنُْتْم ِفي ُبرُوجٍ ُمَشيََّدٍة{القصور؛ قال اهللا تعاىل؛ : كالم العرب

  }َوالَْيْومِ الَْمْوُعوِد{ -٢
  }َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد{ -٣

. وهو قسم آخر، وهو يوم القيامة؛ من غري اختالف بني أهل التأويل. أي املوعود به} ْومِ الَْمْوُعوِدَوالَْي{: قوله تعاىل
اختلف فيهما؛ فقال علي وابن } َوَشاِهٍد وََمْشُهوٍد{. وعد أهل السماء وأهل األرض أن جيتمعوا فيه: قال ابن عباس

  .وهو قول احلسن. معة، واملشهود يوم عرفةالشاهد يوم اجل: عباس وابن عمر وأبو هريرة رضي اهللا عنهم

اليوم املوعود يوم القيامة واليوم املشهود يوم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ورواه أبو هريرة مرفوعا قال
غريب، ال نعرفه ] حسن[هذا حديت : خرجه أبو عيسى الترمذي يف جامعه، وقال..." عرفة والشاهد يوم اجلمعة



وقد روى شعبة . موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف يف احلديث، ضعفه حيىي بن سعيد وغريهإال من حديث 
  .قال القشريي فيوم اجلمعة يشهد على كل عامل مبا عمل فيه. وسفيان الثوري وغري واحد من األئمة عنه

نعيم احلافظ عن معاوية بن  وكذلك سائر األيام والليايل؛ فكل يوم شاهد، وكذا كل ليلة؛ ودليله ما رواه أبو: قلت
يا ابن آدم، : ليس من يوم يأيت على العبد إال ينادى فيه: "قرة عن معقل بن يسار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أنا خلق جديد، وأنا فيما تعمل عليك شهيد، فاعمل يف خريا أشهد لك به غد، فإين لو قد مضيت مل ترين أبدا، 
عن النيب . ديث غريب من حديث معاوية، تفرد به عنه زيد العمري، وال أعلمه مرفوعاح" . ويقول الليل مثل ذلك

وقال . وحكى القشريي عن ابن عمر وابن الزبري أن الشاهد يوم األضحى. صلى اهللا عليه وسلم إال هبذا اإلسناد
ن احلارث عن علي وروى إسرائيل عن أيب إسحاق ع. يوم عرفة: التروية، واملشهود: الشاهد: سعيد بن املسيب
وقال . املشهود يوم عرفة: وعن علي أيضا. وقاله النخعي. الشاهد يوم عرفة، واملشهود يوم النحر: رضي اهللا عنه

ذَِلَك َيْوٌم َمْجمُوٌع لَُه النَّاُس َوذَِلكَ {: املشهود يوم القيامة؛ لقوله تعاىل: ابن عباس واحلسني بن علي رضي اهللا عنهما
  .} َيْوٌم َمْشُهوٌد

بن جبري؛  -اهللا تعاىل؛ عن ابن عباس واحلسن وسعيد : وعلى هذا اختلفت أقوال العلماء يف الشاهد، فقيل: قلت
حممد صلى اهللا عليه : وقيل. } قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر شََهاَدةً قُلِ اللَُّه َشهِيٌد َبيْنِي َوبَْيَنكُْم{، } َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيداً{: بيانه

فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على {عن ابن عباس أيضا واحلسني ابن علي؛ وقرأ ابن عباس وسلم؛ 
  .} يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا{وقرأ احلسني } هؤالء شهيدا

فَكَْيفَ إِذَا جِئَْنا {: األنبياء يشهدون على أممهم؛ لقوله تعاىل: وقيل.} ويكون الرسول عليكم شهيدا{وأقرأ أنا : قلت
. } َوكُْنُت َعلَْيهِمْ َشهِيداً َما ُدْمُت ِفيهِْم{: عيسى بن مرمي؛ لقوله: وقيل. آدم: وقيل. } ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد

كَفَى بَِنفِْسَك الَْيْوَم َعلَْيَك {: الشاهد اإلنسان؛ دليله: وعن ابن عباس أيضا وحممد بن كعب. أمته: واملشهود
احلسني بن . } َيْوَم َتْشَهُد َعلَْيهِمْ أَلِْسَنتُُهْم َوأَْيدِيهِْم وَأَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ{: أعضاؤه؛ بيانه: مقاتل. } ِسيباًَح

} اَء َعلَى النَّاسِوَكَذَِلَك َجَعلَْناكُمْ أُمَّةً َوَسطاً ِلَتكُوُنوا ُشَهَد{: الشاهد هذه األمة، واملشهود سائر األمم؛ بيانه: الفضل
  .وقد بيناه. الليايل واأليام: وقيل. بنو آدم: احلفظة، واملشهود: الشاهد: وقيل. 

: وقد يشهد املال على صاحبه، واألرض مبا عمل عليها؛ ففي صحيح مسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قلت
أو كما قال  -واليتيم وابن السبيل  إن هذا املال خضر حلو، ونعم صاحب املسلم هو ملن أعطى منه املسكني"

وإنه من يأخذه بغري حقه كان كالذي يأكل وال يشبع ويكون عليه شهيدا يوم  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
} َيْوَمِئذٍ ُتَحدِّثُ أَْخبَاَرهَا{: قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية: ويف الترمذي عن أيب هريرة قال" . القيامة

  فإن أخبارها أن تشهد على: "قال. اهللا ورسوله أعلم: ؟ قالوا" أتدرون ما أخبارها: "لقا

قال حديث حسن " . فهذه أخبارها: قال. كل عبد أو أمة مبا عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا كذا كذا وكذا
: وقيل. يد هو اهللا تعاىلواملشهود له بالتوح. الشاهد اخللق، شهدوا هللا عز وجل بالوحدانية: وقيل. غريب صحيح

أكثروا علي من الصالة يوم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: املشهود يوم اجلمعة؛ كما روى أبو الدرداء قال
  .خرجه ابن ماجه وغريه. وذكر احلديث..." اجلمعة فإنه يوم مشهود تشهده املالئكة

وقال أبو . وكذا يوم النحر إن شاء اهللا. نزل فيه بالرمحةفعلى هذا يوم عرفة مشهود، ألن املالئكة تشهده، وت: قلت
الشاهد : وقيل. واملشهود احلاج. الشاهد احلجر األسود؛ يشهد ملن ملسه بصدق وإخالص ويقني: بكر العطار



} ُتكُْم ِمْن ِكَتابٍ َوِحكَْمٍةَوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِيِّنيَ لََما آَتْي{: األنبياء، واملشهود حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ بيانه
  .} وَأََنا َمَعكُْم ِمَن الشَّاِهِديَن{:إىل قوله تعاىل 

  .}قُِتلَ أَْصَحابُ الْأُْخدُوِد{ -٤
  .}النَّارِ ذَاِت الَْوقُوِد{ -٥
  .}إِذْ ُهْم َعلَْيَها قُُعوٌد{ -٦
  .}َوُهْم َعلَى َما َيفَْعلُونَ بِالُْمْؤِمنِنيَ ُشُهوٌد{- ٧

وهذا جواب . فهو لعن" قتل"كل شيء يف القرآن : قال ابن عباس. أي لعن} قُِتلَ أَْصَحابُ الْأُْخدُود{: تعاىلقوله 
أي لقد : } قَْد أَفْلََح َمْن َزكَّاهَا{مث قال } وَالشَّْمسِ َوُضَحاهَا{: والالم فيه مضمرة؛ كقوله -القسم يف قول الفراء 

ابن . ل أصحاب األخدود والسماء ذات الربوج؛ قاله أبو حامت السجستاينفيه تقدمي وتأخري؛ أي قت: وقيل. أفلح
جواب القسم : وقال قوم. واهللا قام زيد على معىن قام زيد واهللا: وهذا غلط ألنه ال جيوز لقائل أن يقول: األنباري

جواب القسم : وقيل. } ِذيَن فََتُنواإِنَّ الَّ{: وقيل. وهذا قبيح؛ ألن الكالم قد طال بينهما} إِنَّ بَطَْش َربَِّك لََشِديٌد{
  الشق العظيم: واألخدود. وهذا اختيار ابن األنباري. حمذوف، أي والسماء ذات الربوج لتبعثن

: ويقال. ومنه اخلد جملاري الدموع، واملخدة؛ ألن اخلد يوضع عليها. املستطيل يف األرض كاخلندق، ومجعه أخاديد
  :قال طرفة. اديد من جراحإذا صارت فيه أخ: ختدد وجه الرجل

  ووجه كأن الشمس حلت رداءها
  عليه نقي اللون مل يتخدد

. بفتح الواو قراءة العامة وهو احلطب" الوقود"و. بدل االشتمال" األخدود"بدل من " النار"} النَّارِ ذَاِت الَْوقُوِد{
ذات الوقود : وقيل. اد وااللتهابعلى املصدر؛ أي ذات االتق) بضم الواو(وقرأ قتادة وأبو رجاء ونصر بن عاصم 

بالرفع فيهما؛ أي أحرقتهم " النار ذات"وقرأ أشهب العقيلي وأبو السمال العدوي وابن السميقع . بأبدان الناس
  .النار ذات الوقود

ا بنجران يف أي الذين خددوا األخاديد وقعدوا عليها يلقون فيها املؤمنني، وكانو} إِذْ ُهْم َعلَْيَها قُُعوٌد {: قوله تعاىل
ففي صحيح . واملعىن متقارب. وقد اختلفت الرواة يف حديثهم. الفترة بني عيسى وحممد صلى اهللا عليهما وسلم

كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر؛ فلما : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: مسلم عن صهيب
سحر؛ فبعث إليه غالما يعلمه؛ فكان يف طريقه إذا سلك، إين قد كربت فابعث إىل غالما أعلمه ال: كرب قال للملك

راهب، فقعد إليه ومسع كالمه، فاعجبه؛ فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه؛ فإذا أتى الساحر ضربه؛ 
. حبسين الساحر: وإذا خشيت أهلك فقل. حبسين أهلي: إذا خشيت الساحر فقل: فشكا ذلك إىل الراهب، فقال

اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ : ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقالفبينما هو ك
اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، حىت ميضى الناس؛ : فأخذ حجرا فقال

اليوم أفضل مين، قد بلغ من أمرك أي بين؟ أنت : فأتى الراهب فأخربه فقال له الراهب. فرماها فقتلها ومضى الناس
وكان الغالم يربئ األكمه واألبرص، ويداوي الناس من سائر . ما أرى، وإنك ستبتلي؛ فإن أبتليت فال تدل علي

إين : فقال. ما ها هنا لك أمجع إن أنت شفيتين: فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه هبدايا كثرية فقال. األدواء
  ال أشفي أحدا، إمنا



فأتى امللك فجلس إليه كما كان جيلس؛ . في اهللا؛ فإن أنت آمنت باهللا دعوت اهللا فشفاك؟ فآمن باهللا فشفاه اهللايش
فأخذه فلم يزل يعذبه . ريب وربك اهللا: ولك رب غريي؟ قال: قال. من رد عليك بصرك؟ قال ريب: فقال له امللك

أقد بلغ من سحرك ما تربئ األكمه واألبرص، وتفعل  !أي بين: حىت دل على الغالم؛ فجيء بالغالم فقال له امللك
فأخذه فلم يزل يعذبه حىت دل على الراهب؛ فجيء بالراهب، . أنا ال أشفي أحدا، إمنا يشفي اهللا: قال! وتفعل؟ 
مث جيء جبليس . فأىب فدعا باملنشار، فوضع املنشار يف مفرق رأسه فشقه حىت وقع سقاه. أرجع عن دينك: فقيل له
مث جيء بالغالم فقيل . ارجع عن دينك؛ فأيب فوضع املنشار يف مفرق رأسه، فشقه به حىت وقع شقاه: قيل لهامللك ف

اذهبوا به إىل جبل كذا وكذا، فاصعدوا به اجلبل، فإذا : أرجع عن دينك، فأيب فدفعه إىل نفر من أصحابه فقال: له
اللهم أكفنيهم مبا شئت؛ فرجف : وا به اجلبل فقالبلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإال فاطرحوه؛ فذهبوا به فصعد

فدفعه إىل نفر من . كفانيهم اهللا: ما فعل أصحابك؟ قال: وجء ميشي إىل امللك، فقال له امللك. هبم اجلبل، فسقطوا
: اذهبوا به فامحلوه يف قرقور، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه؛ فذهبوا به فقال: أصحابه فقال

ما فعل أصحابك؟ : وجاء ميشي إىل امللك، فقال له امللك. اللهم أكفنيهم مبا شئت؛ فانكفأت هبم السفينة، فغرقوا
جتمع الناس يف صعيد : وما هو؟ قال: قال. إنك لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك به: فقال للملك. كفانيهم اهللا: قال

باسم اهللا رب الغالم، : ع السهم يف كبد القوس، مث قلواحد، وتصلبين على جذع، مث خذ سهما من كنانيت، مث ض
فجمع الناس يف صعيد واحد، وصلبه على جذع، مث أخذ سهما من كنانته، . مث ارمين؛ فإنك إذا فعلت ذلك قتلتين
باسم اهللا رب الغالم؛ مث رماه فوقع السهم يف صدغه، فوضع يده يف صدغه، : مث وضع السهم يف كبد القوس مث قال

  آمنا برب! آمنا برب الغالم! آمنا برب الغالم: ع السهم، فمات؛ فقال الناسيف موض

أرأيت ما كنت، حتذر؟ قد واهللا نزل بك حذرك، قد آمن الناس؛ فأمر باألخدود يف أفواه : الغالم فأتى امللك فقيل له
ففعلوا؛ حىت  -حم أو قيل له أقت -من مل يرجع عن دينه فأمحوه فيها : السكك، فحدث، وأضرم النريان، وقال

خرجه " . يا أمة اصربي فإنك على احلق: جاءت امرأة ومعها صيب هلا، فتقاعست أن تقع فيها، فقال، هلا الغالم
  .الترمذي مبعناه

. أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمني: قال معمر" وكان على طريق، الغالم راهب يف صومعة: "وفيه
فيذكر أنه أخرج يف زمن عمر بن : -قال  -الناس كانت أسدا، وأن الغالم دفن أن الدابة اليت حبست : "وفيه

ورواه الضحاك عن ابن عباس . حديث حسن غريب: وقال" . اخلطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها حني قتل
يقرأ كان ملك بنجران، ويف رعيته رجل له فىت، فبعثه إىل ساحر يعلمه السحر، وكان طريق الفىت على راهب : قال

اإلجنيل؛ فكان يعجبه ما يسمعه من الراهب، فدخل يف دين الراهب؛ فأقبل يوما فإذا حية عظيمة قطعت على الناس 
وأن امللك ملا . وذكر حنو ما تقدم. طريقهم، فأخذ حجرا فقال باسم اهللا رب السموات واألرض وما بينهما؛ فقتلها

ال إله عبداهللا بن ثامر، وكان اسم الغالم، فغضب امللك، وأمر ال إله إ: رماه بالسهم وقتله قال أهل مملكة امللك
فخدت أخاديد، ومجع فيها حطب ونار، وعرض أهل مملكته عليها، فمن رجع عن التوحيد تركه، ومن ثبت على 

فأشفقت ومهت  -قال  -وجيء بامرأة مرضع فقيل هلا ارجعي عن دينك وإال قذفناك وولدك . دينه قذفه يف النار
وروى أبو . يا أمي، اثبيت على ما أنت عليه، فإمنا هي غميضة؛ فألقوها وابنها: ، فقال هلا الصيب املرضعبالرجوع

وقال . صاحل عن ابن عباس أن النار ارتفعت من األخدود فصارت فوق امللك وأصحابه أربعني ذراعا فأحرقتهم
هللا عليه وسلم بأربعني سنة، أخذهم هم قوم من النصارى كانوا باليمن قبل مبعث رسول اهللا صلى ا: الضحاك



حكاه املاوردي، . يوسف بن شراحيل بن تبع احلمريي، وكانوا نيفا ومثانني رجال، وحفر هلم أخدودا وأحرقهم فيه
  وحكى الثعليب عنه أن أصحاب األخدود من بين إسرائيل، أخذوا رجاال

تكفرون أو تقذفون يف النار؟ : وقيل هلم. ؤمنون عليهاونساء، فخدوا هلم األخاديد، مث أوقدوا فيها النار، مث أقيم امل
إن : وقال علي رضي اهللا عنه. وروي حنو هذا عن ابن عباس. ويزعمون أنه دانيال وأصحابه؛ وقال عطية العويف

عز  -ملكا سكر فوقع على أخته، فأراد أن جيعل ذلك شرعا يف رعيته فلم يقبلوا؛ فأشارت إليه أن خيطب بأن اهللا 
. ففعل. فأشارت إليه أن خيد هلم األخدود، ويلقي فيه كل من عصاه. أحل نكاح األخوات، فلم يسمع منه -وجل 
  .وبقاياهم ينكحون األخوات وهم اجملوس، وكانوا أهل كتاب: قال

وروي عن علي أيضا أن أصحاب األخدود كان سببهم أن نبيا بعثه اهللا تعاىل إىل احلبشة، فاتبعه ناس، فخد هلم 
يا أماه، أمضى وال : أخدودا، فمن اتبع النيب رمي فيها، فجيء بامرأة هلا بين رضيع فجزعت، فقال هلاقومهم 
: وقال الكليب. كانوا من قومك من السجستان: قال} قُِتلَ أَْصحَاُب الْأُْخدُوِد{: وقال أيوب عن عكرمة قال. جتزعي

خاديد، طول كل أخدود أربعون ذراعا، وعرضه أثنا هم نصارى جنران، أخذوا هبا قوما مؤمنني، فخدوا هلم سبعة أ
قوم من النصارى كانوا : وقيل. مث طرح فيه النفط واحلطب، مث عرضوهم عليها؛ فمن أىب قذفوه فيها. عشر ذراعا

أصحاب األخدود ثالثة؛ واحد بنجران، واآلخر بالشام، واآلخر : وقال مقاتل. بالقسطنطينية زمان قسطنطني
بالشام فأنطنيانوس الرومي، وأما الذي بفارس فبختنصر، والذي بأرض العرب يوسف بن ذي أما الذي . بفارس
وذلك أن رجلني مسلمني . فلم ينزل اهللا يف الذي بفارس والشام قرآنا، وأنزل قرآنا يف الذي كان بنجران. نواس

فرأت ابنة املستأجر النور يف كان أحدمها بتهامة، واآلخر بنجران، أجر أحدمها نفسه، فجعل يعمل ويقرأ اإلجنيل؛ 
وبلغوا سبعة ومثانني بني رجل وامرأة، بعد ما رفع عيسى، فخد هلم يوسف بن . قراءة اإلجنيل، فأخربت أباها فأسلم

: ذي نواس بن تبع احلمريي أخدودا، وأوقد فيه النار؛ وعرضهم على الكفر، فمن أىب أن يكفر قذفه يف النار، وقال
يا أماه، إين أرى : وإن امرأة معها ولدها صغري مل يتكلم، فرجعت، فقال هلا ابنها. يقذف من رجع عن دين عيسى مل

  أمامك

. فقذف يف يوم واحد سبعة وسبعون إنسانا. نارا ال تطفأ، فقذفا مجيعا أنفسهما يف النار، فجعلها اهللا وأبنها يف اجلنة
يسى بن مرمي عليه السالم، يقال له قيميون، كان رجل من بقايا أهل دين ع: وقال ابن إسحاق عن وهب بن منبه

وكان رجال صاحلا جمتهدا زاهدا يف الدنيا جماب الدعوة، وكان سائحا يف القرى، ال يعرف بقرية إال مضى عنها، 
قال حممد بن كعب القرظي، وكان أهل جنران أهل شرك يعبدون األصنام، وكان يف قرية . وكان بناء يعمل الطني

ن جنران ساحر يعلم غلمان أهل جنران السحر؛ فلما نزل هبا قيميون، بىن هبا خيمة بني جنران وبني من قراها قريبا م
تلك القرية اليت هبا الساحر، فجعل أهل جنران يبعثون غلماهنم إىل ذلك الساحر يعلمهم السحر، فبعث إليه الثامر 

ر بصاحب اخليمة أعجبه ما يرى من أمر صالته عبداهللا بن الثامر، فكان مع غلمان أهل جنران، وكان عبداهللا إذا م
وعبادته، فجعل جيلس إليه ويسمع منه، حىت أسلم، فوحد اهللا وعبده، وجعل يسأله عن آسم اهللا األعظم، وكان 

يا ابن أخي، إنك لن حتمله، أخشى ضعفك عنه؛ وكان أبو الثامر ال يظن إال أن : الراهب يعلمه، فكتمه إياه وقال
فلما رأى عبداهللا أن الراهب قد خبل عليه بتعليم اسم اهللا األعظم، عمد . الساحر كما خيتلف الغلمانابنه خيتلف إىل 

إىل قداح فجمعها، مث مل يبق هللا تعاىل أمسا يعلمه إال كتبه يف قدح، لكل اسم قدح؛ حىت إذا أحصاها أوقد هلا نارا، مث 
قذف فيها بقدحه، فوثب القدح حىت خرج منها مل يضره جعل يقذفها فيها قدحا قدحا، حىت إذا مر باالسم األعظم 



. كذا وكذا: وما هو؟ قال: شيء، فأخذه مث قام إىل صاحبه، فأخربه أنه علم اسم اهللا األعظم الذي كتمه إياه، فقال
  .يا ابن أخي، قد أصبته، فأمسك على نفسك، وما أظن أن تفعل: فقال له. وكيف علمته؟ فأخربه مبا صنع: قال

يا عبداهللا، أتوحد اهللا وتدخل يف ديين، فأدعو : بداهللا بن الثامر إذا دخل جنران مل يلق أحدا به ضر إال قالفجعل ع
نعم؛ فيوحد اهللا ويسلم، فيدعوا اهللا له فيشفي، حىت مل يبق أحد : اهللا لك فيعافيك مما أنت فيه من البالء؟ فيقول

  :ويف؛ حىت رفع شأنه إىل ملكهم، فدعاه فقال لهبنجران به ضر إال أتاه فاتبعه على دينه ودعا له فع

ال تقدر على ذلك؛ فجعل يرسل به إىل : قال. أفسدت علي أهل قرييت، وخالفت ديين ودين أبائي، فألمثلن بك
وجعل يبعث به إىل مياه جنران، حبار ال يلقى فيها . اجلبل الطويل، فيطرح عن رأسه، فيقع على األرض ليس به بأس

واهللا ال تقدر على قتلي حىت : فيلقي فيها فيخرج ليس به بأس؛ فلما غلبه قال له عبداهللا بن الثامرشيء إال هلك، 
فوحد اهللا ذلك امللك وشهد شهادته، مث . توحد اهللا وتؤمن مبا آمنت به؛ فإنك إن فعلت ذلك سلطت علي وقتلتين

اجتمع أهل جنران على دين عبداهللا بن ضربه بعصا فشجه شجة صغرية ليست بكبرية، فقتله، وهلك امللك مكانه، و
مث أصاهبم ما أصاب أهل دينهم من األحداث؛ . الثامر، وكان على ما جاء به عيسى بن مرمي من اإلجنيل وحكمه

فسار إليهم ذو نواس اليهودي جبنوده من محري، فدعاهم إىل اليهودية، . فمن، ذلك كان أصل النصرانية بنجران
فاختاروا القتل، فخد هلم األخدود، فحرق بالنار وقتل بالسيف، ومثل هبم حىت قتل  وخريهم بني ذلك أو القتل،

كان أصحاب األخدود خرج ذو نواس : وقال الكليب. اثين عشر ألفا: وقال وهب بن منبه. منهم عشرين ألفا
ي، وكان أيضا وذو نواس هذا مسه زرعة بن تبان أسعد احلمري: قال ابن إسحاق. هاربا، فاقتحم البحر بفرسه فغرق

يسمى يوسف، وكان له غدائر من شعر تنوس، أي تضطرب، فسمي ذا نواس، وكان فعل هذا بأهل جنران، فأفلت 
منهم رجل امسه دوس ذو ثعلبان، فساق احلبشة لينتصر هبم، فملكوا اليمن وهلك ذو نواس يف البحر، ألقي نفسه 

  :فيه، وفيه يقول عمرو بن معدي كرب
  بأنعم عيشة أو ذو نواس... عني أتوعدين كأنك ذو ر

  وملك ثابت يف الناس راس... وكائن كان قبلك من نعيم 
  عظيم قاهر اجلربوت قاس... قدمي عهده من عهد عاد 

  ينقل من أناس يف أناس... أزال الدهر ملكهم فأضحى 

  .ورعني حصن له وهو من ولد احلرث بن عمرو بن محري بن سبأ. ملك من ملوك محري: وذو رعني
أعلم اهللا عز وجل املؤمنني من هذه األمة يف هذه اآلية، ما كان يلقاه من وحد قبلهم من : قال علماؤنا: مسألة

وذكر هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم قصة الغالم ليصربوا على ما يالقون من األذى . الشدائد، يؤنسهم بذلك
غالم، يف صربه وتصلبه يف احلق ومتسكه به، وبذله نفسه يف واآلالم، واملشقات اليت كانوا عليها، ليتأسوا مبثل هذا ال

وكذلك الراهب صرب على التمسك باحلق . حق إظهار دعوته، ودخول الناس يف الدين مع صغر سنه وعظم صربه
وكذلك كثري من الناس ملا آمنوا باهللا تعاىل ورسخ اإلميان يف قلوهبم، صربوا على الطرح يف النار . حىت نشر باملنشار

  ".النحل"وهذا منسوخ عندنا، حسب ما تقدم بيانه يف سورة : ابن العريب. ومل يرجعوا يف دينهم
: ليس مبنسوخ عندنا، وأن الصرب على ذلك ملن قويت نفسه وصلب دينه أوىل، قال اهللا تعاىل خمربا عن لقمان: قلت

وروى أبو : } لْمُْنكَرِ وَاصْبِْر َعلَى َما أَصَاَبكَ إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ الْأُُمورَِيا ُبَنيَّ أَِقمِ الصَّالةَ َوأُْمرْ بِالَْمْعرُوِف َواْنَه َعنِ ا{
خرجه " : إن من أعظم اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر: "سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



ة النيب صلى اهللا عليه عن أميمة موال) حممد بن سنجر(حديث حسن غريب، وروى ابن سنجر : الترمذي وقال
ال تشرك باهللا شيئا وأن : "أوصين فقال: كنت أوضئ النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأتاه رجل، قال: وسلم قالت

ولقد امتحن كثري من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم بالقتل : احلديث قال علماؤنا.." قطعت أو حرقت بالنار
لتفتوا إىل شيء من ذلك ويكفيك قصة عاصم وخبيب وأصحاهبما وما والصلب والتعذيب الشديد، فصربوا ومل ي

أن هذا إمجاع ممن قوي يف " النحل"لقوا من احلروب واحملن والقتل واألسر واحلرق، وغري ذلك، وقد مضى يف 
  .ذلك، فتأمله هناك

معناه اإلخبار عن : وقيل: اهللا تعاىلدعاء على هؤالء الكفار باإلبعاد من رمحة } قُِتلَ أَْصَحابُ الْأُْخدُوِد{: قوله تعاىل
هو إخبار عن أولئك الظاملني، فإنه روي أن اهللا قبض أرواح : وقيل: قتل أولئك املؤمنني، أي إهنم قتلوا بالنار فصربوا

: وقيل: الذين ألقوا يف األخدود قبل أن يصلوا إىل النار، وخرجت نار من األخدود فأحرقت الذين هم عليها قعود
: أي عندها وعلى مبعىن عند، وقيل" عليها"ني جنوا، وأحرقت النار الذين قعدوا، ذكره النحاس، ومعىن إن املؤمن

  :على ما يدنو منها من حافات األخدود، كما قال" عليها"
  وبات على النار الندى واحمللق

يعين الكفار، : أي حضور} ْؤِمنَِني ُشُهوٌدَوُهْم َعلَى َما َيفَْعلُونَ بِالُْم{: ، أي لعنوا يف ذلك الوقت"قتل": "إذ"العامل يف 
: وقيل: كانوا يعرضون الكفر على املؤمنني، فمن أىب ألقوه يف النار ويف ذلك وصفهم بالقسوة مث باجلد يف ذلك

  .مع ما يفعلون باملؤمنني شهود: مبعىن مع، أي وهم" على"
  .}الْعَزِيزِ الَْحِميِد َوَما َنقَُموا ِمنُْهْم إِلَّا أَنْ ُيْؤِمنُوا بِاللَِّه{ -٨
  .}الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد{ -٩

القول " التوبة"بالكسر، والفصيح هو الفتح، وقد مضى يف } نقموا{وقرأ أبو حيوة } َوَما َنقَُموا ِمنُْهْم{: قوله تعاىل
} بِاللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِميِد{. أي إال أن يصدقوا} إِلَّا أَنْ ُيْؤِمنُوا بِاللَِّه{. ن الذين حرقهمأي ما نقم امللك وأصحابه م: فيه

  }الَْحمِيِد{. أي الغالب املنيع

} يٌدَواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِ{ال شريك له وال نديد } الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ{. أي احملمود يف كل حال
  .أي عامل بأعمال خلقه ال ختفي عليه خافية

  .}َحرِيقِإِنَّ الَِّذيَن فََتُنوا الُْمؤِْمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ لَمْ َيُتوبُوا فَلَُهْم َعذَاُب َجهَنََّم َولَُهْم َعذَاُب الْ{ -١٠
  .}َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر ذَِلَك الْفَْوُز الْكَبُِريإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم َجنَّاٌت { -١١

فنت فالن الدرهم والدينار إذا : والعرب تقول. أي حرقوهم بالنار} إِنَّ الَِّذيَن فََتُنوا الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت{: قوله تعاىل
. وكذلك الشيطان، وورق فتني، أي فضة حمترقة ويسمى الصائغ الفتان،. ودينار مفتون. أدخله الكور لينظر جودته

أي من قبيح صنيعهم مع ما } ثُمَّ لَْم َيتُوُبوا{. ويقال للحرة فتني، أي كأهنا أحرقت حجارهتا بالنار، وذلك لسوادها
وَلَُهمْ {. لكفرهم }فَلَُهْم َعذَاُب جََهنََّم{. أظهره اهللا هلذا امللك اجلبار الظامل وقومه من اآليات والبينات على يد الغالم

أي } وَلَُهْم َعذَاُب الَْحرِيقِ{: وقيل. وقد تقدم عن ابن عباس. يف الدنيا إلحراقهم املؤمنني بالنار} َعذَاُب الْحَرِيقِ
. هلم عذاب، وعذاب جهنم احلريق: وقيل. وهلم يف اآلخرة عذاب زائد على عذاب كفرهم مبا أحرقوا املؤمنني

وكأهنم يعذبون بالزمهرير يف جهنم، مث . والنار دركات وأنواع وهلا أمساء. نم؛ كالسعرياسم من أمساء جه: واحلريق
  .فاألول عذاب بربدها، والثاين عذاب حبرها. يعذبون بعذاب احلريق



اتِ لَُهمْ َوَعِملُوا الصَّاِلَح{. أي هؤالء الذين كانوا آمنوا باهللا؛ أي صدقوا به وبرسله} إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل
من ماء غري آسن، ومن لنب مل يتغري طعمه، ومن مخر لذة للشاربني، } َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر{. أي بساتني} َجنَّاٌت

  }ذَِلَك الْفَْوُز الْكَبُِري{. وأهنار من عسل مصفى
  .أي العظيم، الذي ال فوز يشبهه

  .}إِنَّ بَطَْش رَبَِّك لََشِديٌد{ -١٢
  }نَُّه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيِعيُدإِ{ -١٣
  }َوُهَو الَْغفُوُر الَْوُدوُد{ -١٤
  }ذُو الَْعْرشِ الَْمجِيُد{ -١٥
  }فَعَّالٌ ِلَما يُرِيُد{ -١٦

وَكَذَِلَك أَْخذُ َربَِّك إِذَا أََخذَ {: أي أخذه اجلبابرة والظلمة، كقوله جل ثناؤه} إِنَّ بَطَْش رَبَِّك لََشِديٌد{: قوله تعاىل
والسماء : املعىن. جواب القسم" إن بطش ربك: "قال املربد. وقد تقدم. } قَُرى َوِهَي ظَاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَُه أَِليمٌ َشِديٌدالْ

إن : وكذلك قال الترمذي احلكيم يف نوادر األصول. ذات الربوج إن بطش ربك، وما بينهما معترض مؤكد للقسم
خيلقهم ابتداء، مث  -عن أكثر العلماء  -يعين اخللق } ُهَو ُيْبِدُئ َوُيِعيُد إِنَُّه{: القسم واقع عما ذكر صفته بالشدة

يبدئ هلم : عجب الكفار من إحياء اهللا جل ثناؤه األموات، وقال ابن عباس: يعيدهم عند البعث، وروى عكرمة قال
أي الستور لذنوب عباده } فُوُرَوُهَو الَْغ{. وهذا اختيار الطربي. عذاب احلريق يف الدنيا، مث يعيده عليهم اآلخرة

كما يود أحدكم أخاه : وروى الضحاك عن ابن عباس قال. أي احملب ألوليائه} الَْوُدوُد{. املؤمنني ال يفضحهم هبا
. أي املتودد إىل أوليائه باملغفرة، وقال جماهد الواد ألوليائه، فعول مبعين فاعل" الودود"وعنه أيضا . بالبشرى واحملبة

الرحيم، وحكى املربد عن إمساعيل بن إسحاق القاضي أن الودود هو الذي ال ولد له، وأنشد قول : يدوقال ابن ز
  :الشاعر

  ذلول اجلناح لقاحا ودودا... وأركب يف الروع عريانة 
 إنه يغفر لعباده وليس له ولد يغفر هلم من أجله، ليكون باملغفرة متفضال: أي ال ولد هلا حتن إليه، ويكون معىن اآلية

  .الودود مبعىن املودود، كركوب وحلوب، أي يوده عباده الصاحلون وحيبونه: وقيل. من غري جزاء
؛ أي إن "ربك"لـ : وقيل. باخلفض، نعتا للعرش" اجمليد"قرأ الكوفيون إال عاصما } ذُو الَْعْرشِ الَْمجِيُد{: قوله تعاىل

  بطش ربك اجمليد لشديد،

واختاره أبو عبيد . وهو اهللا تعاىل" ذو"الباقون بالرفع نعتا لـ. صفة يف التشديدومل ميتنع الفصل، ألنه جار جمرى ال
وأبو حامت؛ ألن اجملد هو النهاية يف الكرم والفضل، واهللا سبحانه املنعوت بذلك، وإن كان قد وصف عرشه بالكرمي 

. يا فيه، حىت يقتبس منهمايف كل شجر نار، واستمجد املرخ والعفار؛ أي تناه: تقول العرب". املؤمنون"يف آخر 
ثل : ويقال. فالن على سرير ملكه؛ وإن مل يكن على سرير: أي ذو امللك والسلطان؛ كما يقال: ومعىن ذو العرش

كتاب األسىن، يف شرح أمساء اهللا "وخاصة يف " األعراف"وقد مضى بيان هذا يف . أي ذهب سلطانه: عرشه
" فعال: "وإمنا قيل. خرب ابتداء حمذوف" فعال: "الزخمشري. ميتنع عليه شيء يريدهأي ال } فَعَّالٌ ِلَما ُيرِيُد{". احلسىن

وقال . هو رفع على التكرير واالستئناف؛ ألنه نكرة حمضة: وقال الفراء. ألن ما يريد ويفعل يف غاية الكثرة
دخل ناس : لسفر قالوعن أيب ا". الغفور الودود"وهي نكرة حمضة على وجه االتباع إلعراب " فعال"رفع : الطربي



قد : أال نأتيك بطبيب؟ قال: من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم على أيب بكر رضي اهللا عنه يعودونه فقالوا
  .إين فعال ملا أريد: قال: فما قال لك؟ قال: قالوا! رآين
  }َهلْ أََتاَك َحدِيثُ الُْجنُوِد{ -١٧
  }ِفْرَعْونَ َوثَُموَد{ -١٨
  }كَفَُروا ِفي َتكِْذيبٍ َبلِ الَِّذيَن{ -١٩

أي قد أتاك يا حممد خرب اجلموع الكافرة املكذبة ألنبيائهم؛ يؤنسه بذلك } َهلْ أََتاَك َحدِيثُ الُْجنُوِد{: قوله تعاىل
إنك قد عرفت ما : املعىن". اجلنود"ومها يف موضع جر على البدل من } ِفْرَعْونَ َوثَُموَد{: مث بينهم فقال. ويسليه

  }ِفي َتكْذِيبٍ{. أي من هؤالء الذين ال يؤمنون بك} َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا{. هبم حني كذبوا أبياءه ورسلهفعل اهللا 

وإمنا خص فرعون ومثود؛ ألن مثود يف بالد العرب وقصتهم عندهم مشهورة وإن كانوا من . لك؛ كدأب من قبلهم
كان من املتأخرين يف اهلالك؛ فدل هبما على املتقدمني، وأمر فرعون كان مشهورا عند أهل الكتاب وغريهم، و

  .واهللا أعلم. أمثاهلما يف اهلالك
  }َواللَُّه ِمْن َورَائِهِْم ُمِحيطٌ{ -٢٠
  }َبلْ ُهَو قُْرآنٌ َمجِيٌد{ -٢١
  }ِفي لَْوحٍ َمْحفُوٍظ{ -٢٢

أي واهللا : وقيل. حملاط به كاحملصوروا. أي يقدر على أن ينزل هبم ما أنزل بفرعون} َواللَُّه ِمْن َورَاِئهِْم{: قوله تعاىل
أي متناه يف الشرف والكرم والربكة، وهو بيان ما بالناس احلاجة إليه } َبلْ ُهَو قُْرآنٌ َمجِيٌد{. عامل هبم فهو جيازيهم

أي مكتوب يف } ِفي لَْوحٍ َمْحفُوٍظ{. أي غري خملوق": جميد"وقيل . من أحكام الدين والدنيا، ال كما زعم املشركون
. هو أم الكتاب؛ ومنه انتسخ القرآن والكتب: وقيل. وهو حمفوظ عند اهللا تعاىل من وصول الشياطني إليه. لوح

اللوح من ياقوتة محراء، أعاله معقود بالعرش وأسفله يف حجر ملك يقال له : "وروى الضحاك عن ابن عباس قال
ثلثمائة وستني نظره؛ ليس منها نظرة إال وهو يفعل ماطريون، كتابه نور، وقلمه نور، ينظر اهللا عز وجل فيه كل يوم 

وقال ". ما يشاء؛ يرفع وضيعا، ويضع رفيعا، ويغين فقريا، ويفقر غنيا؛ حييي ومييت، ويفعل ما يشاء؛ ال إله إال هو
 اللوح احملفوظ عن: وقال مقاتل. أنس بن مالك وجماهد، إن اللوح احملفوظ الذي ذكره اهللا تعاىل يف جبهة إسرافيل

وقال ابن . اللوح احملفوظ الذي فيه أصناف اخللق واخلليقة، وبيان أمورهم، وهو أم الكتاب: وقيل. ميني العرش
إين أنا اهللا ال إله إال أنا، حممد رسويل، من استسلم لقضائي، "أول شيء كتبه اهللا تعاىل يف اللوح احملفوظ : عباس

  مع الصديقني، ومن مل يستسلم لقضائي وصرب على بالئي، وشكر نعمائي، كتبته صديقا وبعثته

وكتب احلجاج إىل حممد بن احلنفية رضي اهللا عنه ". ومل يصرب على بالئي، ومل يشكر نعمائي، فليتخذ إهلا سواي
بلغين أن هللا تعاىل يف كل يوم ثلثمائة وستني نظرة يف اللوح احملفوظ؛ يعز ويذل، : "يتوعده؛ فكتب إليه ابن احلنفية

: وقال بعض املفسرين". ، ويفعل ما يريد؛ فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك، فتشتغل هبا وال تتفرغويبتلى ويفرح
  .اللوح شيء يلوح للمالئكة فيقرؤونه

بالرفع } يف لوح حمفوظ{وقرأ نافع . على اإلضافة؛ أي قرآن رب جميد}قرآن جميد{وقرأ ابن السميقع وأبو حيوة 
والقراء متفقون على فتح الالم من . نعتا للوح) باجلر(الباقون . وظ يف لوحنعتا للقرآن؛ أي بل هو قرآن جميد حمف

قال . بضم الالم، أي إنه يلوج، وهو ذو نور وعلو وشرف" لوح"إال ما روي عن حيىي بن يعمر؛ فإنه قرآن " لوح"



الشيء يلوح لوحا  الح: ويف الصحاح. واللوح اهلواء؛ يعين اللوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح: الزخمشري
. الكتف، وكل عظم عريض: واللوح. عطش، والتاج مثله: والح لوحا ولواحا. غريه: والحه السفر. أي ملح
  .واحلمد هللا. اهلواء بني السماء واألرض): بالضم(واللوح . الذي يكتب فيه: واللوح

  اجمللد العشرون
  سورة الطارق

  سورة الطارق
  مكية، وهي سبع عشرة آية

  هللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِبِْسمِ اْ
  }َوالسََّماِء َوالطَّارِقِ{ -١
  }َوَما أَْدَراَك َما الطَّارُِق{ -٢
  }النَّْجُم الثَّاِقُب{ -٣

وقد بينه اللّه تعاىل . النجم: والطارق. قسم" الطارق"قسم، و" السماء: "قسمان} َوالسََّماِء َوالطَّارِقِ{: قوله تعاىل
الكوكب الذي يف السماء السابعة؛ : هو زحل: واختلف فيه؛ فقيل. } اَك َما الطَّارُِق النَّْجُم الثَّاِقُبَوَما أَْدَر{: بقوله

وعنه أيضا أنه . إنه الثريا: وقال ابن زيد. ذكره حممد بن احلسن يف تفسريه، وذكر له أخبارا، اللّه أعلم بصحتها
: والفراء -رضي اللّه عنهما  -عن علي بن أيب طالب وعنه أيضا و. هو اجلدي: ابن عباس. زحل؛ وقاله الفراء

جنم يف السماء السابعة، ال يسكنها غريه من النجوم؛ فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء، هبط } النَّْجُم الثَّاِقُب{
 وحكى. مث يرجع إىل مكانه من السماء السابعة، وهو زحل، فهو طارق حني ينزل، وطارق حني يصعد. فكان معها

كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : وروى أبو صاحل عن ابن عباس قال. إذا ارتفع وعال: ثقب الطائر: الفراء
هذا جنم : "أي شيء هذا؟ فقال: قاعدا مع أيب طالب، فاحنط جنم، فامتألت األرض نورا، ففزع أبو طالب، وقال

وروي عن ابن عباس أيضا . } السََّماِء َوالطَّارِقَِو{: فعجب أبو طالب، ونزل" رمي به، وهو آية من آيات اللّه
  وعن. السماء وما يطرق فيها: قال. } وَالسََّماِء وَالطَّارِقِ{

هو عام يف سائر النجوم؛ ألن طلوعها بليل، وكل : قتادة. الذي ترمي به الشياطني: } الثَّاِقُب{: ابن عباس وعطاء
  :قال. من أتاك ليال فهو طارق

  فأهليتها عن ذي متائم مغيل... طرقت ومرضعا  ومثلك حبلي قد
  :وقال

  وجدت هبا طيبا وإن مل تطيب... أمل ترياين كلما جئت طارقا 
هنى النيب صلى اللّه عليه وسلم أن يطرق : "النجم، اسم جنس، مسي بذلك ألنه يطرق ليال، ومنه احلديث: فالطارق

طرق : يقال. والعرب تسمي كل قاصد يف الليل طارقا" . ةاملسافر أهله ليال، كي تستحد املغيبة، ومتتشط الشعث
  :والبن الرومي. وقد طرق يطرق طروقا، فهو طارق. فالن إذا جاء بليل

  إن احلوادث قد يطرقن أسحارا... يا راقد الليل مسرورا بأوله 
  فرب آخر ليل أجج النارا... ال تفرحن بليل طاب أوله 



  :ومنه قول هند. ال له كوكب الصبحالنجم الذي يق: والطارق: ويف الصحاح
  منشي على النمارق... حنن بنات طارق 

الدق، ومنه مسيت املطرقة، فسمي قاصد الليل : وأصل الطرق: املاوردي. أي إن أبانا يف الشرف كالنجم املضيء
أي : طرقتنيوالعرب تقول؛ أتيتك اليوم . إنه قد يكون هنارا: وقال قوم. طارقا، الحتياجه يف الوصول إىل الدق

  :ومنه قوله صلى اللّه عليه وسلم. مرتني

  :وقال جرير يف الطروق" . أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار، إال طارقا يطرق خبري يا رمحن"
  حني الزيارة فارجعي بسالم... طرقتك صائدة القلوب وليس ذا 

ثقب يثقب : يقال. } ِشَهاٌب ثَاِقٌب{ومنه . املضيء: والثاقب} ُبَوَما أَْدَراَك َما الطَّارُِق النَّْجُم الثَّاِق{: مث بني فقال
  :قال. أثقب نارك؛ أي أضئها: والعرب تقول. ضوئه: وثقوبه. إذا أضاء: ثقوبا وثقابة

  بعلياء نار أوقدت بثقوب... أذاع به يف الناس حىت كأنه 
القشريي واملعظم على أن الطارق . توهجامل: الثاقب: وقال جماهد. ما تشعل به النار من دقاق العيدان: الثقوب

. تفخيما لشأن هذا املقسم به} َوَما أَْدرَاَك َما الطَّارُِق{. والثاقب اسم جنس أريد به العموم، كما ذكرنا عن جماهد
  .مل خيربه به: } َوَما ُيْدرِيَك{وكل شيء قال فيه . ؟ فقد أخربه به}وََما أَْدَراَك{كل ما يف القرآن : وقال سفيان

  }إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا َعلَْيَها َحافِظٌ{ -٤
. من خري أو شر: قرينه حيفظ عليه عمله: وعنه أيضا قال. حفظة حيفظون عليك رزقك وعملك وأجلك: قال قتادة

من  خمففة": إن"و. حممد بن علي: يف قول الترمذي} إِنَُّه َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدٌر{اجلواب : وقيل. وهذا هو جواب القسم
حيفظها من : املعىن إن كل نفس إال عليها حافظ: وقيل. مؤكدة، أي إن كل نفس لعليها حافظ": ما"الثقيلة، و

وقال . احلافظ من اللّه، حيفظها حىت يسلمها إىل املقادير، وقال الكليب: قال الفراء. اآلفات، حىت يسلمها إىل القدر
ل باملؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما مل يقدر عليه من ذلك وك: "قال النيب صلى اللّه عليه وسلم: أبو أمامة

ولو وكل العبد إىل نفسه طرفة عني الختطفته . البصر، سبعة أمالك يذبون عنه، كما يذب عن قصعة العسل الذباب
  بتشديد امليم، أي ما كل نفس إال عليها حافظ، وهي لغة" ملا"وقراءة ابن عامر وعاصم ومحزة " . الشياطني

ونظري هذه اآلية . خفيف، على أهنا زائدة مؤكدة، كما ذكرناالباقون بالت. نشدتك ملا قمت: يقول قائلهم: هذيل
احلافظ هو اللّه : وقيل. ، على ما تقدم} لَُه ُمَعقَِّباٌت ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َيْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اللَِّه{: قوله تعاىل

  .إىل مصاحله، ويكفه عن مضارهاحلافظ عليه عقله، يرشده : وقيل. سبحانه؛ فلوال حفظه هلا مل تبق
فَاللَُّه َخْيٌر َحاِفظاً َوُهَو أَْرَحمُ {: العقل وغريه وسائط، واحلافظ يف احلقيقة هو اللّه جل وعز؛ قال اللّه عز وجل: قلت

  .وما كان مثله} قُلْ َمْن َيكْلَأُكُمْ بِاللَّْيلِ وَالنَّهَارِ ِمَن الرَّْحَمنِ{: وقال} الرَّاِحمَِني
  }لَْيْنظُرِ الِْأْنَسانُ ِممَّ ُخِلَقفَ{ -٥
  }ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ{ -٦
  }َيْخُرُج ِمْن َبْينِ الصُّلْبِ وَالتََّراِئبِ{ -٧
  }إِنَُّه َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدٌر{ -٨

سان بالنظر يف أول أمره، وجه االتصال مبا قبله توصية اإلن} ِممَّ ُخِلَق{أي ابن آدم } فَلَْيْنظُرِ الِْأْنَسانُ{: قوله تعاىل
وسنته األوىل، حىت يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه؛ فيعمل ليوم اإلعادة واجلزاء، وال ميلي على حافظه 



وهو جواب االستفهام } ُخِلَق{: ؟ استفهام؛ أي من أي شيء خلق؟ مث قال} ِممَّ ُخِلَق{و . إال ما يسره يف عاقبة أمره
صببته، فهو ماء دافق، أي مدفوق، كما : صب املاء، دفقت املاء أدفقه دفقا: والدفق. أي من املين} قٍِمْن َماٍء َداِف{

دفق اللّه : ويقال. دفق املاء: وال يقال. دفق املاء، على ما مل يسم فاعله: أي مكتوم؛ ألنه من قولك: سر كامت: قالوا
من ماء ذي : أي مصبوب يف الرحم، الزجاج} َماٍء َداِفقٍِمْن {: قال الفراء واألخفش. إذا دعي عليه باملوت: روحه
فالدافق هو املندفق بشدة . وهذا مذهب سيبويه. دارع وفارس ونابل؛ أي ذو فرس، ودرع، ونبل: يقال. اندفاق
وعن . ماء الرجل وماء املرأة؛ ألن اإلنسان خملوق منهما، لكن جعلهما ماء واحدا المتزاجهما: وأراد ماءين. قوته
  }َيْخُرُج{. لزج} َداِفقٍ{: مة عن ابن عباسعكر

، )بفتح الالم(وصلب  -وقرئ هبما  -صلب، وصلب : وفيه لغات أربع. أي الظهر} ِمْن َبْينِ الصُّلْبِ{أي هذا املاء 
  :؛ ومنه قول العباس)على وزن قالب(وصالب 

  تنقل من صالب إىل رحم
  :قال. قالدة من الصدرتريبة؛ وهي موضع ال: أي الصدر، الواحدة" والترائب"

  ترائبها مصقولة كالسجنجل... مهفهفة بيضاء غري مفاضة 
ما بني ثدييها؛ وقال : وعنه. موضع القالدة: الترائب: قال ابن عباس. والصلب من الرجل، والترائب من املرأة

هو : عيد بن جبريوقال س. اليدين والرجلني والعينني؛ وبه قال الضحاك: يعين ترائب املرأة: وروي عنه. عكرمة
أربع : الترائب: وعن ابن جبري عن ابن عباس. التراقي: وعنه. الصدر: هو ما بني املنكبني والصدر عنه: جماهد. اجليد

. أن الترائب أربع أضالع من مينة الصدر، وأربع أضالع من يسرة الصدر: وحكى الزجاج. أضالع من هذا اجلانب
أهنا عظام : واملشهور من كالم العرب. ائب عصارة القلب؛ ومنها يكون الولدالتر: وقال معمر بن أيب حبيبة املدين

  :وقال دريد بن الصمة. الصدر والنحر
  وإن تقبلوا نأخذكم يف الترائب... فإن تدبروا نأخذكم يف ظهوركم 

  :وقال آخر
  مجر الغضى يف ساعد تتوقد... وبدت كأن ترائبا من حنرها 

  :وقال آخر
  شرق به اللبات والنحر... ها والزعفران على ترائب

  :الصدر؛ مث أنشد: الترائب: وعن عكرمة
  نظام در على ترائبها

  :وقال ذو الرمة
  ضرجن الربود عن ترائب حرة

واحدة الترائب، وهي عظام الصدر؛ ما بني : والتربية: ويف الصحاح. باخلاء، أي ألقني" ضرحن"ويروي . أي شققن
  :قال الشاعر. الترقوة والثندوة

  رف ثدياها على التريبأش
  :وقال املثقب العبدي

  كلون العاج ليس بذي غضون... ومن ذهب يسن على تريب 



هي : وقال ابن السكيت. مغرز الثدي: وقال األصمعي. مبنزلة الثدي للمرأة: الثندوة للرجل: عن غري اجلوهري[
خيلق من ماء الرجل الذي : التفسريويف ]. اللحم الذي حول الثدي؛ إذا ضممت أوهلا مهزت، وإذا فتحت مل هتمز

وقد تقدم . ومن ماء املرأة الذي خيرج من ترائبها اللحم والدم؛ وقال األعمش. خيرج من صلبه العظم والعصب
د وق} َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ وَأُنْثَى{" احلجرات"ويف –واحلمد هللا ". آل عمران"مرفوعا يف أول سورة 

  ؛ ألنه} ِمْن َبْينِ الصُّلْبِ{: وهذا ال يعارض قوله. إن ماء الرجل ينزل من الدماغ، مث جيتمع يف األنثيني: وقيل. تقدم

. املعىن وخيرج من صلب الرجل وترائب املرأة: وقال قتادة. إن نزل من الدماغ، فإمنا مير بني الصلب والترائب
: املعىن: وقال احلسن. من الصلب: عليه فيكون معىن من بني الصلبوحكى الفراء أن مثل هذا يأيت عن العرب؛ و

مث إنا نعلم أن النطفة من مجيع أجزاء . خيرج من صلب الرجل وترائب الرجل، ومن صلب املرأة وترائب املرأة
 وأيضا املكثر من. وهذه احلكمة يف غسل مجيع اجلسد من خروج املين. البدن؛ ولذلك يشبه الرجل والديه كثريا

وروى إمساعيل عن أهل . اجلماع جيد وجعا يف ظهره وصلبه؛ وليس ذلك إال خللو صلبه عما كان حمتبسا من املاء
من جعل املين خيرج من : حكاه املهدوي وقال. ورويت عن عيسى الثقفي. بضم الالم}خيرج من بني الصلُب{مكة 

بني صلب الرجل وترائب املرأة، فالضمري  ومن جعله من. للماء} خيرج{بني صلب الرجل وترائبه، فالضمري يف 
  :قال العجاج. صلب وصلب وصلب وصالب: وفيه أربع لغات. ، بفتح الصاد والالم}الَصلَب{وقرئ . لإلنسان

  يف صلب مثل العنان املؤدم
  :ويف مدح النيب صلى اللّه عليه وسلم

  تنقل من صالب إىل رحم
كذا قال } لَقَاِدٌر{أي على رد املاء يف اإلحليل، } َعلَى َرْجِعِه{جل ثناؤه  أي إن اللّه} إِنَُّه{. األبيات مشهورة معروفة

: وعن الضحاك أيضا أن املعىن. إنه على رد املاء يف الصلب؛ وقال عكرمة: وعنهما أيضا أن املعىن. جماهد والضحاك
من الكرب إىل الشباب، ومن  إنه على رد اإلنسان: وعنه أيضا أن املعىن. إنه على رد اإلنسان ماء كما كان لقادر

وقال ابن . إىل الصبا، ومن الصبا إىل النطفة: ويف املاوردي والثعليب. وكذا يف املهدوي. الشباب إىل الكرب، لقادر
إنه على رد : وقال ابن عباس وقتادة واحلسن وعكرمة أيضا. إنه على حبس ذلك املاء حىت ال خيرج، لقادر: زيد

قال } َيْوَم ُتْبلَى السَّرَاِئُر{: وهو األقوى؛ لقوله تعاىل: الثعليب. وهو اختيار الطربي .اإلنسان بعد املوت لقادر
  .وحيتمل أنه على أن يعيده إىل الدنيا بعد بعثه يف اآلخرة؛ ألن الكفار يسألون اللّه تعاىل فيها الرجعة: املاوردي

  }َيْوَم ُتْبلَى السَّرَائُِر{ -٩
  :فيه مسألتان

، وال يعمل فيه } لَقَاِدٌر{قوله  -ويف قول من جعل املعىن إنه على بعث اإلنسان  -} َيْوَم{يف  العامل -األوىل
، } إِنَُّه َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدٌر{وعلى األقوال األخر اليت يف ". إن"ملا فيه من التفرقة بني الصلة واملوصول خبرب } َرْجِعِه{

أي متتحن وختترب؛ وقال } ُتْبلَى{و . ؛ ألن املراد يف الدنيا} لَقَاِدٌر{ل فيه فعل مضمر، وال يعم} َيْوَم{يكون العامل يف 
  :أبو الغول الطهوي

  صلوا باحلرب حينا بعد حني... وال تبلى بسالتهم وإن هم 
جعله من االختبار؛ وتكون البسالة على هذه الرواية  -بضم التاء  -} تبلى{فمن رواه . ويروى تبلى بسالتهم

  :وقال الراجز. تعرف" تبلى"و. ال يعرف هلم فيها كراهة: نه قالالكراهة؛ كأ



  فاليوم أبلوك وتبتليين... قد كنت قبل اليوم تزدريين 
أهنم ال يضعفون عن احلرب وإن تكررت عليهم : فاملعىن -بفتح التاء  -} َتبلى{ومن رواه . أي أعرفك وتعرفين

أي : } ُتْبلَى السَّرَائُِر{: وقيل. على اإلنسان هدته وأضعفته وذلك أن األمور الشداد إذا تكررت. زمانا بعد زمان
خترج خمبآهتا وتظهر، وهو كل ما كان استسره اإلنسان من خري أو شر، وأضمره من إميان أو كفر؛ كما قال 

  :األحوص
  سريرة ود يوم تبلى السرائر... سيبقى هلا يف مضمر القلب واحلشا 

على الصالة، والصوم، : ائتمن اللّه تعاىل خلقه على أربع: "عليه وسلم أنه قال روي عن النيب صلى اللّه -الثانية
وقال ابن عمر قال النيب . ذكره املهدوي" . والزكاة، والغسل، وهي السرائر اليت خيتربها اللّه عز وجل يوم القيامة

الصالة؛ : عدو اللّه حقا ثالث من حافظ عليها فهو ويل اللّه حقا، ومن اختاهنن فهو: "صلى اللّه عليه وسلم
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه : وذكر املاوردي عن زيد ابن أسلم. ذكره الثعليب" والصوم، والغسل من اجلنابة

استأمن اللّه عز وجل ابن آدم على الصالة؛ فإن شاء قال صليت . الصالة والصوم، واجلنابة: األمانة ثالث: "وسلم
استأمن اللّه عز وجل ابن آدم . ل ابن آدم على الصوم، فإن شاء قال صمت ومل يصماستأمن اللّه عز وج. ومل يصل

. ، وذكره الثعليب عن عطاء" } َيْوَم ُتْبلَى السََّرائُِر{على اجلنابة؛ فإن شاء قال اغتسلت ومل يغتسل، اقرؤوا إن شئتم 
أبلغك أن الوضوء من السرائر؟ : } السََّرائُِرَيْوَم ُتبْلَى {: وقال مالك يف رواية أشهب عنه، وسألته عن قوله تعاىل

والصالة من السرائر، والصيام من السرائر، إن . قد بلغين ذلك فيما يقول الناس، فأما حديث أحدث به فال: قال
قال ابن مسعود يغفر : قال ابن العريب. ومن السرائر ما يف القلوب؛ جيزي اللّه به العباد. شاء قال صليت ومل يصل

إال األمانة، والوضوء من األمانة، والصالة والزكاة من األمانة، والوديعة من األمانة؛ وأشد ذلك الوديعة؛  للشهيد
أخرجها، فيتبعها فيجعلها يف عنقه، فإذا رجا أن : متثل له على هيئتها يوم أخذها؛ فريمي هبا يف قعر جهنم، فيقال له

من األمانة أن ائتمنت املرأة على : وقال أيب بن كعب. نخيرج هبا زلت منه، فيتبعها؛ فهو كذلك دهر الداهري
يف احليضة واحلمل، إن قالت مل أحض وأنا حامل صدقت، ما مل تأت مبا يعرف : قال يل سفيان: قال أشهب. فرجها

يبدي اللّه يوم القيامة كل سر خفي، : وقال ابن عمر" . غسل اجلنابة من األمانة: "ويف احلديث. فيه أهنا كاذبة
  .واللّه عامل بكل شيء، ولكن يظهر عالمات املالئكة واملؤمنني. كون زينا يف الوجوه، وشينا يف الوجوهفي

  }فََما لَُه ِمْن قُوٍَّة َوال َناصِرٍ{ -١٠
هُ فََما لَ{وعن عكرمة . ينصره مما نزل به} َوال نَاصِرٍ{. أي منعة متنعه} ِمْن قُوٍَّة{أي لإلنسان } فََما لَُه{: قوله تعاىل

. العشرية: القوة: وقال سفيان. هؤالء امللوك، ما هلم يوم القيامة من قوة وال ناصر: قال} ِمْن قُوٍَّة َوال َناصِرٍ
  .وهو معىن قول قتادة. من غريه ميتنع به من اللّه} َوال نَاصِرٍ{. يف بدنه} فََما لَُه ِمْن قُوٍَّة{: وقيل. احلليف: والناصر

  }الرَّجْعِ َوالسََّماِء ذَاِت{ -١١
  }َوالْأَْرضِ ذَاِت الصَّْدعِ{ -١٢
  }إِنَّهُ لَقَْولٌ فَْصلٌ{ -١٣
  }َوَما ُهَو بِالَْهْزلِ{ -١٤
  }إِنَُّهْم َيكِيُدونَ كَْيداً{ -١٥
  }َوأَكِيُد كَْيداً{ -١٦



وقال . عامة املفسرينكذا قاله . ترجع كل سنة مبطر بعد مطر. أي ذات املطر} َوالسََّماِء ذَاتِ الرَّجْعِ{: قوله تعاىل
  :املطر، وأنشدوا للمتنخل يصف سيفا شبهه باملاء: الرجع: أهل اللغة

  ما ثاخ يف حمتفل خيتلي... أبيض كالرجع رسوب إذا 
املطر نفسه، : الرجع: قال اخلليل]. خاضت وغابت فيه؛ قاله اجلوهري: ثاخت قدمه يف الوحل تثوخ وتثيخ[

وقد يسمى املطر أيضا أوبا، كما يسمى رجعا، . أي ذات النفع". ذات الرجع": وقيل. نبات الربيع: والرجع أيضا
  :قال

  إال السحاب وإال األوب والسبل... رباء مشاء ال يأوي لقلتها 

: وقيل. الشمس والقمر والنجوم يرجعن يف السماء؛ تطلع من ناحية وتغيب يف أخرى: وقال عبدالرمحن بن زيد
قسم آخر؛ أي تتصدع عن } َوالْأَْرضِ ذَاِت الصَّْدعِ{. وهذا قسم. أعمال العبادذات املالئكة؛ لرجوعهم إليها ب

مبعىن الشق؛ ألنه يصدع األرض، : والصدع. اآلية} ثُمَّ َشقَقَْنا الْأَْرضَ َشقّاً{النبات والشجر والثمار واألهنار؛ نظريه 
واألرض ذات الطرق اليت : وقال جماهد. واألرض ذات النبات؛ ألن النبات صادع لألرض: وكأنه قال. فتنصدع به

إِنَُّه لَقَْولٌ {. النصداعها عنهم للنشور: ذات األموات: وقيل. ذات احلرث، ألنه يصدعها: وقيل. تصدعها املشاة
وقد تقدم يف مقدمة الكتاب ما رواه احلارث . أي إن القرآن يفصل بني احلق والباطل. على هذا وقع القسم} فَْصلٌ

كتاب فيه خرب ما قبلكم وحكم ما : "مسعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: ه عنه قالعن علي رضي اللّ
: وقيل" . بعدكم، هو الفصل، ليس باهلزل، من تركه من جبار قصمه اللّه، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اللّه

} إِنَُّه َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدٌر َيْوَم ُتبْلَى السََّرائُِر{: ما تقدم من الوعيد يف هذه السورة، من قوله تعاىل: املراد بالقول الفصل
  :قال الكميت. ضد اجلد، وقد هزل يهزل: واهلزل. أي ليس القرآن بالباطل واللعب} َوَما ُهَو بِالَْهْزلِ{. 

  ُيَجد بنا يف كل يوم وهنزِل
َوأَكِيُد {. صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه مكراأي ميكرون مبحمد } َيِكيُدونَ كَْيداً{أي إن أعداء اللّه } إِنَُّهْم{

: كيد اللّه: وقيل. هو ما أوقع اللّه هبم يوم بدر من القتل واألسر: وقيل. أي أجازيهم جزاء كيدهم} كَْيداً
. } اللَُّه َيْسَتهْزُِئ بِهِْم{: ، عند قوله تعاىل"البقرة"وقد مضى هذا املعىن يف أول . استدراجهم من حيث ال يعلمون

  .مستوىف

  }فََمهِّلِ الْكَافِرِيَن أَْمهِلُْهمْ ُروَْيداً{ -١٧
مث نسخت . أي أخرهم، وال تسأل اللّه تعجيل إهالكهم، وارض مبا يدبره يف أمورهم} فَمَهِّلِ الْكَافِرِيَن{: قوله تعاىل

. مبعىن؛ مثل نزل وأنزل: ومهل وأمهل. كيدتأ} أَْمهِلُْهْم{. }فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم{بآية السيف 
أي : وامتهل امتهالال. ومتهل يف أمره أي اتأد. االستنظار: واالستمهال. املهلة: أنظره، ومهله متهيال، واالسم: وأمهله

أي قريبا؛ عن " رويدا. "مهال يا فالن؛ أي رفقا وسكونا: ويقال. سكون وفتور: واالمتهالل أيضا. اعتدل وانتصب
. وكذا قاله أبو عبيد. تصغري رود: والرويد يف كالم العرب. أمهلهم إمهاال قليال: والتقدير. قليال: قتادة. باسابن ع
  :وأنشد

  كأهنا مثل ميشي على رود
أمهل؛ ألن الكاف إمنا تدخله إذا كان مبعىن أفعل دون ": رويدك"مهال، وتفسري :} ُروَْيداً{وتفسري . أي على مهل

لدال اللتقاء الساكنني، فنصب نصب املصادر، وهو مصغر مأموو به؛ ألنه تصغري الترخيم من غريه، وإمنا حركت ا



رويد : اسم للفعل، وصفة، وحال، ومصدر؛ فاالسم حنو قولك: وله أربعة أوجه. إرواد؛ وهو مصدر أرود يرود
سار القوم رويدا؛ ملا : قولكواحلال حنو . ساروا سريا رويدا: والصفة حنو قولك. عمرا؛ أي أرود عمرا، مبعىن أمهله

قال . } فَضَْرَب الرِّقَابِ{: رويد عمرو باإلضافة؛ كقوله تعاىل: واملصدر حنو قولك. اتصل باملعرفة صار حاال هلا
وجيوز أن يكون للحال؛ . والذي يف اآلية من هذه الوجوه أن يكون نعتا للمصدر؛ أي إمهاال رويدا. مجيعه اجلوهري

  .ختمت السورة. ل هلم العذابأي أمهلهم غري مستعج

  سورة األعلى

  .وهي تسع عشرة آية. مدنية: وقال الضحاك.مكية يف قول اجلمهور
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمَن اْلرَّحِيمِ

  }سَبِّحِ اْسَم َربِّكَ الْأَْعلَى{ -١
؛ قاله النيب صلى اللّه عليه " ريب األعلىسبحان : " أن يقول َعِقَبْه} سَبِّحِ اْسمَ رَبَِّك الْأَْعلَى{يستحب للقارئ إذا قرأ 

إن هللا تعاىل : "وروى جعفر بن حممد عن أبيه عن جده قال. وسلم، وقاله مجاعة من الصحابة والتابعني؛ على ما يأيت
ملكا يقال له ِحزقيائيل، له مثانية عشر ألف جناح، ما بني اجلناح إىل اجلناح مسرية مخسمائة عام، فخطر له خاطر 

ر أن تبصر العرش مجيعه؟ فزاده اللّه أجنحة مثلها، فكان له ستة وثالثون ألف جناح، ما بني اجلناح إىل هل تقد
أيها امللك، أن طر، فطار مقدار عشرين ألف سنة؛ فلم يبلغ رأس قائمة من : مث أوحى اللّه إليه. اجلناح مخسمائة عام

ه أن يطري، فطار مقدار ثالثني ألف سنة أخرى، فلم يصل مث ضاعف اللّه له يف األجنحة والقوة، وأمر. قوائم العرش
: فقال امللك. أيضا؛ فأوحى اللّه إليه أيها امللك، لو طرت إىل نفخ الصور مع أجنحتك وقوتك مل تبلغ ساق عرشي

اجعلوها يف : "مفقال النيب صلى اللّه عليه وسل. } سَبِّحِ اْسَم َربَِّك الْأَْعلَى{: سبحان ريب األعلى؛ فأنزل اللّه تعاىل
أي } سَبِّحِ اْسمَ رَبَِّك الْأَْعلَى{معىن : وقال ابن عباس والسدي. له) كتاب العرائس(ذكره الثعليب يف " . سجودكم

  :واالسم صلة، قصد هبا تعظيم املسمى؛ كما قال لبيد. عظم ربك األعلى
  إىل احلول مث اسم السالم عليكما

وذكر الطربي أن املعىن نزه اسم ربك عن أن تسمي به أحدا . ه امللحدوننزه ربك عن السوء، وعما يقول في: وقيل
وجعلوا االسم مبعىن . نزه تسمية ربك وذكرك إياه، أن تذكره إال وأنت خاشع معظم، ولذكره حمترم: وقيل. سواه

ن اسم اللّه هو ال تقل على اسم اللّه؛ فإ: روى نافع عن ابن عمر قال. التسمية، واألوىل أن يكون االسم هو املسمى
وروي . وهو أن تقول سبحان ربك األعلى: قال. صلّ بأمر ربك األعلى: وروى أبو صاحل عن ابن عباس. األعلى

أهنم : عن علي رضي اللّه عنه، وابن عباس وابن عمرو وابن الزبري وأيب موسى وعبداهللا بن مسعود رضي اللّه عنهم
فيختار االقتداء هبم يف . سبحان ريب األعلى؛ امتثاال ألمره يف ابتدائها: كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة قالوا

سبحان ريب {: إهنا يف قراءة أُّيب: وقيل. قراءهتم؛ ال أن سبحان ريب األعلى من القرآن؛ كما قاله بعض أهل الزيغ
: ذا قرأها قالكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إ: ويف احلديث. وكان ابن عمر يقرؤها كذلك. }األعلى

حدثنا : حدثنا حسني بن األسود، قال: حدثين حممد بن شهريار، قال: قال أبو بكر األنباري" . سبحان ريب األعلى"
قرأ علي بن أيب طالب عليه السالم يف الصالة : حدثنا عيسى بن عمر، عن أبيه، قال: عبدالرمحن بن أيب محاد قال

يا أمري املؤمنني، أتزيد هذا يف : سبحان ريب األعلى؛ فلما انقضت الصالة قيل له: قال مث} سَبِّحِ اْسمَ رَبَِّك الْأَْعلَى{



ملا : ال، إمنا أمرنا بشيء فقلته، وعن عقبة بن عامر اجلهين قال: قال. سبحان ريب األعلى: ما هو؟ قالوا: القرآن؟ قال
وهذا كله يدل " . اجعلوها يف سجودكم: "عليه وسلمقال رسول اللّه صلى اللّه } َسبِّحِ اْسَم رَبَِّك الْأَْعلَى{نزلت 

] سبحان ريب األعلى[إن أول من قال : وقيل. سبحان اسم ربك األعلى: على أن االسم هو املسمى؛ ألهنم مل يقولوا
سبحان ريب : يا جربيل أخربين بثواب من قال: "وقال النيب صلى اللّه عليه وسلم جلربيل. ميكائيل عليه السالم

يا حممد، ما من مؤمن وال مؤمنة يقوهلا يف سجوده أو يف غري سجوده، : "فقال". يف صالته أو يف غري صالتهاألعلى 
صدق عبدي، أنا فوق كل شيء، : إال كانت له يف ميزانه أثقل من العرش والكرسي وجبال الدنيا، ويقول اللّه تعاىل

  وليس فوقي شيء، اشهدوا يا مالئكيت أين قد غفرت له،

اجلنة فإذا مات زاره ميكائيل كل يوم، فإذا كان يوم القيامة محله على جناحه، فأوقفه بني يدي اللّه تعاىل،  وأدخلته
أي } َسبِّحِ اْسَم رَبَِّك الْأَْعلَى{: وقال احلسن". يا رب شفعين فيه، فيقول قد شفعتك فيه، فاذهب به إىل اجلنة: فيقول

ارفع صوتك بذكر : وقيل. ، ال كما يصلي املشركون باملكاء والتصديةأي صل بأمساء اللّه: وقل. صل لربك األعلى
  :قال جرير. ربك

  سبح احلجيج وكربوا تكبريا... قبح اإلله وجوه تغلب كلما 
  }الَِّذي َخلََق فََسوَّى{ -٢
  }َوالَِّذي قَدََّر فََهَدى{ -٣
  }َوالَِّذي أَخَْرَج الَْمرَْعى{ -٤
  }فََجَعلَُه غُثَاًء أَْحَوى{ -٥

أي سوى ما خلق، فلم يكن يف خلقه . وغريها" االنفطار"قد تقدم معىن التسوية يف } الَِّذي َخلََق فََسوَّى{: قوله تعاىل
خلق آدم : وقال الضحاك. حسن ما خلق: ابن عباس. وعن أكثر قامته. أي عدل قامته: وقال الزجاج. تثبيج

. خلق األجساد، فسوى األفهام: وقيل. ام األمهاتخلق يف أصالب اآلباء، وسوى يف أرح: وقيل. فسوى خلقه
} قدر{قرأ علي رضي اللّه عنه السلمي والكسائي } الَِّذي قَدََّر فََهَدى{. أي خلق اإلنسان وهيأه للتكليف: وقيل

: قال جماهد. أي أرشد} فََهَدى{. أي قدر ووفق لكل شكل شكل. ومها مبعىن واحد. خمففة الدال، وشدد الباقون
هدى اإلنسان للسعادة والشقاوة، وهدى األنعام : وعنه قال. شقاوة والسعادة، وهدى للرشد والضاللةقدر ال
وروي عن ابن . قدر أقواهتم وأرزاقهم، وهداهم ملعاشهم إن كانوا إنسا، وملراعيهم إن كانوا وحشا: وقيل. ملراعيها

): طه(ه كيف يأيت الذكر األنثى؛ كما قال يف َعّرف خلق: قالوا} فََهَدى{عباس والسدي ومقاتل والكليب يف قوله 
: وقيل. جعل لكل دابة ما يصلحها، وهداها له: وقال عطاء. أي الذكر لألنثى} أَْعطَى كُلَّ َشْيٍء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى{

  خلق املنافع يف األشياء، وهدى اإلنسان لوجه

حيكى أن . صلحه، فهداه، وعرفه وجه االنتفاع بهقدر لكل حيوان ما ي: } قَدََّر فََهَدى{وقيل . استخراجها منها
األفعى إذا أتت عليها ألف سنة عميت، وقد أهلمها اللّه أن مسح العني بورق الرازيانج الغض يرد إليها بصرها؛ فرمبا 

كانت يف برية بينها وبني الريف مسرية أيام، فتطوي تلك املسافة على طوهلا وعلى عماها، حىت هتجم يف بعض 
وهدايات اإلنسان إىل ما . ني على شجرة الرازيانج ال ختطئها، فتحك هبا عينيها وترجع باصرة بإذن اللّه تعاىلالبسات

ال حيد من مصاحله، وال حيصر من حوائجه، يف أغذيته وأدويته، ويف أبواب دنياه ودينه، وإهلامات البهائم والطيور 
قدر مدة : وقال السدي. اصف؛ فسبحان ريب األعلىوهوام األرض باب واسع، وشوط بطني، ال حييط به وصف و



أي قدر، فهدى وأضل؛ : وقال الفراء. اجلنني يف الرحم تسعة أشهر، وأقل وأكثر، مث هداه للخروج من الرحم
 :وحيتمل أن يكون مبعىن دعا إىل اإلميان؛ كقوله تعاىل. } سََرابِيلَ َتقِيكُمُ الْحَّر{: فاكتفى بذكر أحدمها؛ كقوله تعاىل

أي دهلم بأفعاله على } فََهَدى{: وقيل. أي لتدعو، وقد دعا الكل إىل اإلميان. } وَإِنََّك لََتْهِدي إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ {
َوَخلََق كُلَّ {: أنه من التقدير؛ كقوله تعاىل} قدر{وال خالف أن من شدد الدال من . توحيده، وكونه عاملا قادرا

وحيتمل أن يكون من القدر وامللك؛ . ومن خفف فيحتمل أن يكون من التقدير فيكونان مبعىن. } راًَشْيٍء فَقَدََّرهُ َتقِْدي
  .أي ملك األشياء، وهدي من يشاء

هو تفسري العلو الذي يليق جبالل اللّه سبحانه . الذي خلق فسوى وقدر فهدى: ومسعت بعض أشياخي يقول: قلت
  .على مجيع خملوقاته

  :قال الشاعر. أي النبات والكأل األخضر} أَخَْرَج الَْمرَْعى َوالَِّذي{: قوله تعاىل
  وتبقى حزازات النفوس كما هيا... وقد ينبت املرعى على دمن الثرى 

وكذلك . ما يقذف به السيل على جوانب الوادي من احلشيش والنبات والقماش: الغثاء} فََجَعلَُه غُثَاًء أَحَْوى{
غثاء : ويقال للبقل واحلشيش إذا حتطم ويبس. الشيء اليابس: الغثاء: ثاء، قتادةاألغ: واجلمع). بالتشديد(الغثاء 
  :وكذلك للذي يكون حول املاء من القماش غثاء؛ كما قال. وهشيم

  من السيل واألغثاء فلكة مغزل... كأن طمية اجمليمر غدوة 
األسود؛ : واألحوى. ش ما ال ينتفع بهإذا عاله من الزبد والقما: وكذلك املاء. غثا الوادي وجفا: وحكى أهل اللغة

  :السواد؛ قال األعشى: واحلوة. أي أن النبات يضرب إىل احلوة من شدة اخلضرة كاألسود
  ويف اللثاث ويف أنياهبا شنب... ملياء يف شفتيها حوة لعس 

الط خضرته وبعري أحوى إذا خ. رجل أحوى، وامرأة حواء، وقد حويت: يقال. مسرة الشفة: واحلوة: ويف الصحاح
، }املرعى{حاال من } أحوى{جيوز أن يكون : مث قيل. وتصغري أحوى أحيو؛ يف لغة من قال أسيود. سواد وصفوة
قد حوي : أخرج املرعى أحوى، فجعله غثاء يقال: كأنه من خضرته يضرب إىل السواد؛ والتقدير: ويكون املعىن

  :النبت؛ حكاه الكسائي، وقال

  تبطنته بشيظم صلتان... عه وغيث من الومسّي ُحوٍّ تال
فجعله أسود : وقال أبو عبيدة. أنه صار كذلك بعد خضرته: واملعىن. }غثاء{صفة لـ } أحوى{وجيوز أن يكون 

أخرج املرعى أخضر، مث ملا يبس أسود من : وقال عبدالرمحن زيد. من احتراقه وقدمه؛ والرطب إذا يبس أسود
  .وهو مثل ضربه اللّه تعاىل للكفار، لذهاب الدنيا بعد نضارهتا. يولاحتراقه، فصار غثاء تذهب به الرياح والس

  }َسُنقْرِئَُك فَال تَْنَسى{ -٦
  }إِلَّا َما َشاَء اللَُّه إِنَُّه َيْعلَُم الَْجْهَر َوَما َيخْفَى{ -٧
  }َونَُيسُِّرَك ِللُْيْسَرى{ -٨

وهذه . أي فتحفظ؛ رواه ابن وهب عن مالك} تَْنَسىفَال {أي القرآن يا حممد فنعلمكه } َسُنقْرِئَُك{: قوله تعاىل
بشرى من اللّه تعاىل؛ بشره بأن أعطاه آية بينة، وهي أن يقرأ عليه جربيل ما يقرأ عليه من الوحي، وهو أُمي ال 

. كفيتكه: كان يتذكر خمافة أن ينسى، فقيل: وعن ابن أيب جنيح عن جماهد، قال. يكتب وال يقرأ، فيحفظه وال ينساه
كان النيب صلى اللّه عليه وسلم إذا نزل عليه جربيل بالوحي، مل يفرغ جربيل من آخر اآلية، : ل جماهد والكليبقا



بعد ذلك شيئا، فقد } َسُنقْرِئَُك فَال َتْنَسى{: حىت يتكلم النيب صلى اللّه عليه وسلم بأوهلا، خمافة أن ينساها؛ فنزلت
خَاِلِديَن ِفيَها {: إال ما شاء اللّه، وهو مل يشأ أن تنسى شيئا؛ كقوله تعاىل: ءوجه االستثناء على، ما قاله الفرا. كفيتكه

ألعطينك كل ما سألت إال ما شئت، : ويقال يف الكالم. وال يشاء. } َما َداَمِت السََّماَواُت وَالْأَْرضُ إِلَّا َما َشاَء رَبَُّك
ويف . هذا جماري اإلميان؛ يستثىن فيها ونية احلالف التمام فعلى. وإال أن أشاء أن أمنعك، والنية على أال مينعه شيئا

وعن سعيد عن قتادة، . } إِلَّا َما َشاَء اللَُّه{فلم ينس بعد نزول هذه اآلية حىت مات، : رواية أيب صاحل عن ابن عباس
  إِلَّا{كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ال ينسى شيئا؛ : قال

. إال ما شاء اللّه أن ينسى، ولكنه مل ينسى شيئا منه بعد نزول هذه اآلية: هذه األقوال قيلوعلى . } َما َشاَء اللَُّه
وقد روي . إال ما شاء اللّه أن ينسى، مث يذكر بعد ذلك؛ فاذا قد نسي، ولكنه يتذكر وال ينسى نسيانا كليا: وقيل

هو من النسيان؛ أي : وقيل]. إين نسيتها[: أنه أسقط آية يف قراءته يف الصالة، فحسب أيب أهنا نسخت، فسأله فقال
. واالستثناء نوع من النسخ. هذا مبعىن النسخ؛ أي إال ما شاء اللّه أن ينسخه: مث قيل. إال ما شاء اللّه أن ينسيك

فهذا يف نسخ . النسيان مبعىن الترك؛ أي يعصمك من أن تترك العمل به؛ إال ما شاء اللّه أن تتركه لنسخه إياه. وقيل
كان يغشى جملس اجلنيد أهل البسط من العلوم، وكان يغشاه ابن : قال الفرغاين. ل، واألول يف نسخ القراءةالعم

؟ } َسُنقْرِئَُك فَال َتْنَسى{: ما تقول يا أبا القاسم يف قول اللّه تعاىل: كيسان النحوي، وكان رجال جليال؛ فقال يوما
ال يفضض اللّه فاك : فقال ابن كيسان. ال تنسى العمل به: وقاتكأنه تقدم له السؤال قبل ذلك بأ -فأجابه مسرعا 

للنهي؛ وإمنا أثبتت الياء ألن رؤوس اآلي على : وقيل. للنفي ال للنهي: } فَال{: وقوله. مثلك من يصدر عن رأيه
واألول هو  .ال تغفل عن قراءته وتكراره فتنساه؛ إال ما شاء اللّه أن ينسيكه برفع تالوته للمصلحة: واملعىن. ذلك

وأيضا فإن الياء مثبتة يف مجيع املصاحف، وعليها . املختار؛ ألن االستثناء من النهي ال يكاد يكون إال مؤقتا معلوما
املعىن فجعله غثاء أحوى إال ما شاء اللّه أن ينال بنو آدم : وقيل. معناه إال ما شاء اللّه أن يؤخر إنزاله: وقيل. القراء

  . كذلكوالبهائم، فإنه ال يصري
ما يف قلبك : وعن ابن عباس. من السر} وََما َيْخفَى{. أي اإلعالن من القول والعمل} إِنَُّه َيعْلَُم الْجَْهَر{: قوله تعاىل
َوَما {. اجلهر ما حفظته من القرآن يف صدرك: وقيل. يعلم إعالن الصدقة وإخفاءها: وقال حممد بن حامت. ونفسك
} إِنَُّه َيْعلَمُ الَْجْهَر َوَما َيخْفَى {: وقوله} سنقرئك{معطوف على : } ونيسرك{. هو ما نسخ من صدرك} َيخْفَى
ابن . نيسرك ألن تعمل خريا: قال ابن عباس. أي للطريقة اليسرى؛ وهي عمل اخلري} ِللُْيْسَرى{ومعىن . اعتراش
سمحة السهلة؛ قال معناه نوفقك للشريعة اليسرى؛ وهي احلنيفية ال: وقيل. أي للجنة} ِللُْيْسَرى{: مسعود
  .أي هنون عليك الوحي حىت حتفظه وتعمل به: وقيل. الضحاك

  }فَذَكِّْر إِنْ َنفََعِت الذِّكَْرى{ -٩
وروى يونس عن احلسن . أي املوعظة} إِنْ َنفََعِت الذِّكَْرى{. أي فعظ قومك يا حممد بالقرآن} فَذَكِّْر{: قوله تعاىل

: وقال اجلرجاين. تنفع أوليائي، وال تنفع أعدائي: وكان ابن عباس يقول. لكافرتذكرة للمؤمن، وحجة على ا: قال
َسرَابِيلَ َتقِيكُمُ {: فذكر إن نفعت الذكرى؛ أو مل تنفع، فحذف؛ كما قال: واملعىن. التذكري واجب وإن مل ينفع

} إن{ا نفعت الذكرى، فتكون مبعىن ما؛ أي فذكر م" إن"إن : وقيل. إنه خمصوص بأقوام بأعياهنم: وقيل. } الْحَرَّ
مبعىن } إن{أن: وذكر بعض أهل العربية. مبعىن ما، ال مبعىن الشرط؛ ألن الذكرى نافعة بكل حال؛ قال ابن شجرة

. أي إذ كنتم؛ فلم خيرب بعلوهم إال بعد إمياهنم} وَأَنُْتُم الْأَْعلَْونَ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني{: إذ؛ أي إذ نفعت؛ كقوله تعاىل



  .مبعىن قد: يلوق
  }سََيذَّكَُّر َمْن َيْخَشى{ -١٠

وقد يذكر من : املاوردي. نزلت يف ابن أم مكتوم: فروى أبو صاحل عن ابن عباس قال. أي من يتقي اللّه وخيافه
يرجوه، إال أن تذكرة اخلاشي أبلغ من تذكرة الراجي؛ فلذلك علقها باخلشية دون الرجاء، وإن تعلقت باخلشية 

أي عمم أنت التذكري والوعظ، وإن كان الوعظ إمنا ينفع من خيشى، ولكن حيصل لك ثواب : يلوق. والرجاء
  .الدعاء؛ حكاه القشريي

  }َويََتَجنَُّبَها الْأَشْقَى{ -١١
  }الَِّذي َيْصلَى النَّاَر الْكُبَْرى{ -١٢
  }ثُمَّ ال َيُموُت ِفيَها َوال َيْحَيى{ -١٣

نزلت يف الوليد : وقيل. أي الشقي يف علم اللّه} الْأَْشقَى{. ويتجنب الذكرى ويبعد عنها أي} َويََتَجنَّبَُها{: قوله تعاىل
  }الَِّذي َيْصلَى النَّارَ الْكُْبَرى{. بن املغرية وعتبة بن ربيعة

الكربى نار جهنم، والصغرى نار الدنيا؛ وقاله : وعن احلسن. أي العظمى، وهي السفلى من أطباق النار؛ قاله الفراء
أي ال ميوت فيستريح من العذاب، وال حييا حياة تنفعه؛ كما قال } ثُمَّ ال َيُموُت ِفيَها َوال َيْحَيى{. ىي بن سالمحي

  :الشاعر
  عناها وال حتيا حياة هلا طعم... أال ما لنفس ال متوت فينقضي 

وهي النار  -خلوا جهنم وغريها حديث أيب سعيد اخلدري، وأن املوحدين من املؤمنني إذا د" النساء"وقد مضى يف 
أهل الشقاء متفاوتون يف : وقيل. خرجه مسلم. احترقوا فيها وماتوا؛ إىل أن يشفع فيهم -الصغرى على قول الفراء 

  .شقائهم، هذا الوعيد لألشقى، وإن كان مث شقي ال يبلغ هذه املرتبة
  }قَْد أَفْلََح َمْن َتَزكَّى{ -١٤
  }ىَوذَكََر اْسَم َربِِّه فََصلَّ{ -١٥

أي قد صادف البقاء يف اجلنة؛ أي من تطهر من الشرك بإميان؛ قاله ابن عباس وعطاء } قَْد أَفْلََح{: قوله تعاىل
وعنه . قال بعمل صاحل} َتزَكَّى{: وقال معمر عن قتادة. من كان عمله زاكيا ناميا: وقال احلسن والربيع. وعكرمة

: قال. } قَدْ أَفْلََح َمْن َتَزكَّى َوذَكََر اْسَم َربِِّه فَصَلَّى{ابن سريين  وعن. نزلت يف صدقة الفطر: وعن عطاء وأيب عالية
قال اللّه : فقال سفيان. كان الرجل يقول أقدم زكايت بني يدي صاليت: وقال عكرمة. خرج فصلى بعد ما أدى

أن ذلك يف صدقة : يب سعيد اخلدري وابن عمروروي عن أ. } قَْد أَفْلََح َمْن َتَزكَّى َوذَكََر اْسَم َربِِّه فََصلَّى{: تعاىل
. إن أهل املدينة ال يرون صدقة أفضل منها، ومن سقاية املاء: وكذلك قال أبو العالية، وقال. الفطر، وصالة العيد

: قال} قَْد أَفْلََح َمْن َتزَكَّى{: وروى كثري بن عبداهللا عن أبيه عن جده، عن النيب صلى اللّه عليه وسلم يف قوله تعاىل
} َوذَكََر اْسمَ َربِِّه{: وقال ابن عباس والضحاك" . صالة العيد: "قال} وَذَكََر اْسَم َربِِّه فََصلَّى{، " أخرج زكاة الفطر"

  املراد: وقيل. صالة العيد} فََصلَّى{يف طريق املصلى 

} قَْد أَفْلََح َمْن َتزَكَّى{: قلت لعطاء: وروى ابن جريج قال. باآلية زكاة األموال كلها؛ قال أبو األحوص وعطاء
هي زكاة األعمال، ال زكاة األموال، أي تطهر يف أعماله من الرياء : وقيل. هي للصدقات كلها: للفطر؟ قال

قال النيب صلى اللّه عليه : وروى جابر بن عبداهللا قال. زكى، ال تزكى: والتقصري؛ ألن األكثر أن يقال يف املال



وعن ابن " . أي من شهد أن ال إله إال اللّه، وخلع األنداد، وشهد أين رسول اللّه} ْن َتَزكَّىقَْد أَفْلََح َم{: " وسلم
كان : قال. نزلت يف عثمان بن عفان رضي اللّه عنه: وروى عنه عطاء قال. ال إله إال اللّه: قال} َتزَكَّى{عباس 

ار، إذا هبت الرياح أسقطت البسر والرطب إىل باملدينة منافق كانت له خنلة باملدينة، مائلة يف دار رجل من األنص
دار األنصاري، فيأكل هو وعياله، فخاصمه املنافق؛ فشكا ذلك إىل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فأرسل إىل 

إن أخاك األنصاري ذكر أن بسرك ورطبك يقع إىل منزله، فيأكل هو وعياله، فهل : "املنافق وهو ال يعلم نفاقه، فقال
فذكروا أن عثمان بن عفان أعطاه حائطا من . أبيع عاجال بآجل ال أفعل: ؟ فقال" عطيك خنلة يف اجلنة بدهلالك أن أ

وذكر الضحاك أهنا نزلت يف ". ويتجنبها األشقى"ونزلت يف املنافق ". قد أفلح من تزكى"خنل بدل خنلته؛ ففيه نزلت 
  .أيب بكر الصديق رضي اللّه عنه

وقد تقدم أن هذه السورة مكية؛ يف قول اجلمهور، . مستوىف" البقرة"الفطر يف السورة  وقد ذكرنا القول يف زكاة
وال يبعد أن يكون أثىن على من ميتثل أمره يف صدقة الفطر وصالة : القشريي. ومل يكن مبكة عيد وال زكاة فطر
  .العيد، فيما يأمر به يف املستقبل

يريد ذكر معاده وموقفه بني : وروى عطاء عن ابن عباس قال. أي ذكر ربه} َوذَكََر اْسَم َربِِّه فََصلَّى{: قوله تعاىل
ذكر اسم ربه بالتكبري يف أول الصالة، ألهنا ال تنعقد إال بذكره؛ وهو : وقيل. يدي اللّه جل ثناؤه، فعبده وصلى له

. الصالة معطوفة عليها وبه حيتج على وجوب تكبرية االفتتاح، وعلى أهنا ليست من الصالة؛ ألن: اللّه أكرب: قوله
  وهذه مسألة خالفية. إن االفتتاح جائز بكل اسم من أمساء اللّه عز وجل: وفيه حجة ملن قال

َوذَكَرَ اْسَم {: قال الضحاك. هي تكبريات العيد: وقيل". البقرة"وقد مضى القول يف هذا يف أول سورة . بني الفقهاء
وهو أن يذكره بقلبه عند صالته، } َوذَكََر اْسَم َربِِّه{: وقيل. ة العيد؛ أي صال} فََصلَّى{يف طريق املصلى } َربِِّه

هو أن يفتتح أول : وقيل. فيخاف عقابه، ويرجو ثوابه؛ ليكون استيفاؤه هلا، وخشوعه فيها، حبسب خوفه ورجائه
رتين، وبني أن أكرمتين فز: وال فرق بني أن تقول. أي فصلى وذكر" فصلى. "كل سورة ببسم اللّه الرمحن الرحيم

الدعاء؛ أي دعاء : وقيل. هذا يف الصالة املفروضة، وهي الصلوات اخلمس: قال ابن عباس. زرتين فأكرمتين: تقول
هو أن : وقيل. وقد تقدم. صالة العيد؛ قال أبو سعيد اخلدري وابن عمر وغريمها: وقيل. اللّه حبوائج الدنيا واآلخرة

من أقام الصالة ومل : وروي عن عبداهللا قال. حوص، وهو مقتضى قول عطاءيتطوع بصالة بعد زكاته؛ قال أبو األ
  .يؤت الزكاة فال صالة له

  }َبلْ ُتْؤِثُرونَ الَْحيَاةَ الدُّْنَيا{ -١٦
بل {وقرأ أبو عمرو ونصر بن عاصم . }بل أنتم تؤثرون{بالتاء؛ تصديقه قراءة أُّيب } بل تؤثرون{قراءة العامة 

وعلى األول فيكون تأويلها بل تؤثرون أيها . بل يؤثرون األشقون احلياة الدنيا: غيبة؛ تقديرهبالياء على ال} يؤثرون
أتدرون مل آثرنا : وعن ابن مسعود أنه قرأ هذه اآلية، فقال. املسلمون االستكثار من الدنيا، لالستكثار من الثواب

امها وشراهبا، ولذاهتا وهبجتها، واآلخرة غيبت احلياة الدنيا على اآلخرة؟ ألن الدنيا حضرت وعجلت لنا طيباهتا وطع
كنا مع أيب موسى يف مسري، والناس يتكلمون : وروى ثابت عن أنس قال. عنا، فأخذنا العاجل، وتركنا اآلجل

يا أنس، إن هؤالء يكاد أحدهم يفري األدمي بلسانه فريا، فتعال فلنذكر ربنا : قال أبو موسى. ويذكرون الدنيا
  ا أنس، ما ثََبر الناس ما بطأ هبم؟ قلت الدنيا والشيطاني: مث قال. ساعة



  .ال، ولكن عجلت الدنيا، وغيبت اآلخرة، أما واللّه لو عاينوها ما عدلوا وال ميلوا: قال. والشهوات
  }َوالْآِخَرةُ خَْيٌر َوأَبْقَى{ -١٧

: وقال النيب صلى اللّه عليه وسلم. ياأي أدوم من الدن} َوأَبْقَى{. أي أفضل} َخيٌْر{. أي والدار اآلخرة؛ أي اجلنة
وقال مالك بن . وقد تقدم. صحيح" ما الدنيا يف اآلخرة إال كما يضع أحدكم أصبعه يف اليم، فلينظر مب يرجع"

لو كانت الدنيا من ذهب يفىن، واآلخرة من خزف يبقى، لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى، على ذهب : دينار
  .ذهب يبقى، والدنيا من خزف يفىنفكيف واآلخرة من : قال. يفىن
  }إِنَّ َهذَا لَِفي الصُُّحفِ الْأُولَى{ -١٨
  }ُصُحِف إِْبَراِهيَم َوُموَسى{ -١٩

تتابعت : وقاال. } َوالْآخَِرةُ َخْيٌر َوأَبْقَى{يريد قوله : قال قتادة وابن زيد} إِنَّ َهذَا لَِفي الصُُّحِف الْأُولَى{: قوله تعاىل
ـ أن اآلخرة خري وأبقى من الدنياكتب اللّه جل ثنا إِنَّ َهذَا لَِفي الصُُّحفِ {: وقال احلسن. ؤه ـ كما تسمعون 

إيل آخر } قَْد أَفْلََح{: من قوله} إِنَّ َهذَا لَِفي الصُُّحِف الْأُولَى{: الكليب. كتب اللّه جل ثناؤه كلها: قال} الْأُولَى
هذه : قال} إِنَّ َهذَا لَِفي الصُُّحِف الْأُولَى{: عن ابن عباس وروى عكرمة. السورة؛ حلديث أيب ذر على ما يأيت

يعين } ُصُحِف إِْبرَاِهيَم َوُموَسى{. إن هذا القرآن لفي الصحف األوىل؛ أي الكتب األوىل: وقال الضحاك. السورة
أي إن معىن هذا ومل يرد أن هذه األلفاظ بعينها يف تلك الصحف، وإمنا هو على املعىن؛ . الكتب املنزلة عليهما

  قلت يا رسول اللّه، فما: وروى اآلجري من حديث أيب ذر قال. الكالم وارد يف تلك الصحف

أيها امللك املتسلط املبتلى املغرور، إين مل أبعثك لتجمع الدنيا : كانت أمثاال كلها: "كانت صحف إبراهيم؟ قال
: وكان فيها أمثال. أردها ولو كانت من فم كافر فإين ال. بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عين دعوة املظلوم

ساعة يناجي فيها ربه، وساعة حياسب فيها نفسه، يفكر فيها يف صنع اللّه : وعلى العاقل أن يكون له ثالث ساعات
تزود ملعاد، : وعلى العاقل أال يكون ظاعنا إال يف ثالث. عز وجل إليه، وساعة خيلو فيها حلاجته من املطعم واملشرب

ومن عد . وعلى العاقل أن يكون بصريا بزمانه، مقبال على شأنه، حافظا للسانه. رمة ملعاش، ولذة يف غري حمرموم
كانت عربا : "قلت يا رسول اللّه، فما كانت صحف موسى؟ قال: قال" . كالمه من عمله قل كالمه إال فيما يعينه

وعجبت ملن رأى الدنيا وتقلبها . در كيف ينصبوعجبت ملن أيقن بالق! عجبت ملن أيقن باملوت كيف يفرح: كلها
قلت يا رسول اللّه، فهل يف : قال" ! وعجبت ملن أيقن باحلساب غدا مث هو ال يعمل! بأهلها كيف يطمئن إليها

ى قَْد أَفْلََح َمْن َتزَكَّ{: نعم اقرأ يا أبا ذر: "أيدينا شيء مما كان يف يديه إبراهيم وموسى، مما أنزل اللّه عليك؟ قال
ِف الْأُولَى ُصُحِف إِْبَراِهيمَ َوذَكََر اْسَم َربِِّه فَصَلَّى َبلْ ُتْؤِثرُونَ الَْحيَاةَ الدُّْنَيا وَالْآِخَرةُ خَْيٌر َوأَبْقَى إِنَّ َهذَا لَِفي الصُُّح

  .وذكر احلديث. } َوُموَسى
  سورة الغاشية

  .وهي مكية يف قول اجلميع، وهي ست وعشرون آية
  اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ بِْسمِ اِْهللا

  }َهلْ أََتاَك َحدِيثُ الَْغاِشيَِة{ -١
أي قد جاءك يا حممد حديث الغاشية؛ أي القيامة . ؛ قاله قطرب} َهلْ أََتى َعلَى الْأِْنَساِن{: مبعىن قد؛ كقوله" هل"



النار : } الْغَاِشيَِة{: بن كعب وقال سعيد بن جبري وحممد. اليت تغشى اخلالئق بأهواهلا وأفزاعها؛ قاله أكثر املفسرين
  تغشى وجوه الكفار؛ ورواه أبو صاحل

املراد النفخة الثانية للبعث؛ : وقيل. تغشى اخللق: وقيل. }َوَتْغَشى ُوُجوهَُهُم النَّاُر{: عن ابن عباس؛ ودليله قوله تعاىل
أي هذا مل يكن " هل أتاك"معىن : وقيل. اأهل النار يغشوهنا، ويقتحمون فيه} الَْغاِشيَِة{: وقيل. ألهنا تغشى اخلالئق

إهنا : وقيل. مل يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل املذكور ها هنا: قال ابن عباس. من علمك، وال من علم قومك
  .خرجت خمرج االستفهام لرسوله؛ ومعناه إن مل يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك؛ وهو معىن قول الكليب

  }َخاِشعَةٌ ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ{ -٢
  }َعاِملَةٌ َناِصبَةٌ{ -٣

: قال سفيان} َخاِشعَةٌ{. أي يوم القيامة} ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ{: مل يكن أتاه حديثهم، فأخربه عنهم، فقال: قال ابن عباس
: وخشع الصوت. إذا تذلل ونكس رأسه: خشع يف صالته: يقال. وكل متضائل ساكن خاشع. أي ذليلة بالعذاب

: وقال قتادة وابن زيد. واملراد بالوجوه أصحاب الوجوه} َوَخَشَعِت الْأَْصوَاُت ِللرَّْحَمنِ{: ه تعاىلخفي؛ قال اللّ
أراد وجوه اليهود والنصارى؛ قاله : وقيل. واملراد وجوه الكفار كلهم؛ قاله حيىي بن سالم. أي يف النار} خَاِشعَةٌ{

وجوه عاملة ناصبة يف : فاملعىن. لدنيا؛ ألن اآلخرة ليست دار عملفهذا يف ا} َعاِملَةٌ نَاِصبَةٌ{: مث قال. ابن عباس
ويقال للسحاب . قد عمل يعمل عمال: يقال للرجل إذا دأب يف سريه: قال أهل اللغة. يف اآلخرة} َخاِشعَةٌ{الدنيا 

  :قال اهلذيل. وذا سحاب عمل. قد عمل يعمل عمال: إذا دام برقه
  طرابا وبات الليل مل ينمباتت ... حىت شآها كليل موهنا عمل 

فروى الضحاك عن . إذا تعب، ونصبا أيضا، وأنصبه غريه: ينصب نصبا) بالكسر(نصب : يقال. أي تعبة} نَاِصبَةٌ{
هم الذين أنصبوا أنفسهم يف الدنيا على معصية اللّه عز وجل، وعلى الكفر؛ مثل عبدة األوثان، : ابن عباس قال

  .ريهم، ال يقبل اللّه جل ثناؤه منهم إال ما كان خالصا لهوكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغ
تكربت يف الدنيا عن طاعة اللّه عز وجل، فأعملها اللّه وأنصبها يف : قال} َعاِملَةٌ نَاِصَبةٌ{: وقال سعيد عن قتادة

سني ألف النار، جبر السالسل الثقال، ومحل األغالل، والوقوف حفاة عراة يف العرصات، يف يوم كان مقداره مخ
: وقال الكليب. مل تعمل هللا يف الدنيا، ومل تنصب له، فأعملها وأنصبها يف جهنم: قال احلسن وسعيد بن جبري. سنة

يكلفون ارتقاء جبل من حديد يف جهنم، فينصبون فيها أشد ما : وعنه وعن غريه. جيرون على وجوههم يف النار
يف النار؛ كما ختوض اإلبل يف الوحل، وارتقائها يف صعود يكون من النصب، مبعاجلة السالسل واألغالل واخلوض 
وقرا ابن حميصن وعيسى ومحيد، . وقال ابن عباس. من نار، وهبوطها يف حدور منها؛ إىل غري ذلك من عذاهبا

على الصفة ) بالرفع(الباقون . على الذم: وقيل. بالنصب على احلال} ناصبة{عن ابن كثري . ورواها عبيد عن شبل
ومن جعل املعىن يف اآلخرة، جاز أن يكون خربا بعد خرب عن . }خاشعة{إضمار مبتدأ، فيوقف على  أو على

وعلى هذا حيتمل . أي عاملة يف الدنيا ناصبة يف اآلخرة} َعاِملَةٌ نَاِصبَةٌ{: وقيل. }خاشعة{فال يوقف على } وجوه{
وقال . عملت يف الدنيا باملعاصي: والسدي قال عكرمة. وجوه يومئذ عاملة يف الدنيا، ناصبة يف اآلخرة، خاشعة

. وقد تقدم يف رواية الضحاك عنه. هم الرهبان أصحاب الصوامع؛ وقاله ابن عباس: سعيد بن جبري وزيد بن أسلم
الشام أتاه راهب شيخ كبري متقهل، عليه  -رضي اللّه عنه  -ملا قدم عمر بن اخلطاب : وروى عن احلسن قال



هذا املسكني طلب أمرا فلم يصبه، ورجا : يا أمري املؤمنني، ما يبكيك؟ قال: فقال له. سواد، فلما رآه عمر بكى
  :قال الكسائي. } ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ َخاِشَعةٌ َعاِملَةٌ نَاِصبَةٌ{ -وقرأ قول اللّه عز وجل  -رجاء فأخطأه، 

. شكوى احلاجة: التقهل: ال أبو عمرووق. يابس اجللد سيء احلال، مثل املتقحل: رثاثة اهليئة، ورجل متقهل: التقهل
  :وأنشد

  لعوا إذا القيته تقهال
. وأقهل الرجل تكلف ما يعيبه ودنس نفسه. إذا أثىن ثناء قبيحا: وقد قهل يقهل قهال. كفران اإلحسان: والقهل

 وعن علي رضي اللّه عنه أهنم أهل حروراء؛ يعين اخلوارج الذين ذكرهم. وانقهل ضعف وسقط؛ قال اجلوهري
حتقرون صالتكم مع صالهتم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع : "رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال

  .احلديث..." أعماهلم، ميرقون من الدين كما مترق السهم من الرميَّة
  }َتصْلَى نَاراً َحاِمَيةً{ -٤

ومنه . ر؛ أي قد أوقدت وأمحيت املدة الطويلةشديدة احل} َحاِميَةً{. أي يصيبها صالؤها وحرها} َتصْلَى{: قوله تعاىل
. مبعىن: اشتد محي الشمس ومحوها: وحكى الكسائي. ، ومحي التنور محيا فيهما؛ أي اشتد حره)بالكسر(محي النهار 

وقد تقدم القول . بالتشديد} ُتصلّى{وقرئ . الباقون بفتحها. بضم التاء} ُتصلى{وقرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب 
فإن قيل فما معىن وصفها باحلمي، وهي ال تكون إال حامية، وهو أقل : املاوردي. } إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{فيها يف 

أن : أحدها: قد اختلف يف املراد باحلامية ها هنا على أربعة أوجه: أحواهلا، فما وجه املبالغة هبذه الصفة الناقصة؟ قيل
أن املراد باحلامية أهنا محى من : الثاين. الدنيا اليت ينقطع محيها بانطفائها املراد بذلك أهنا دائمة احلمي، وليست كنار

إن لكل ملك محى، وإن محى اللّه : "ارتكاب احملظورات، وانتهاك احملارم؛ كما قال النيب صلى اللّه عليه وسلم
  ومن. حمارمه

  :قال أبو ذؤيب. أنه نبت: جلمهوروالصحيح ما قاله ا. ال الناس، فإذا وقعت فيه اإلبل مل تشبع، وهلكت هزال
  وعاد ضريعا بأن منه النحائص... رعى الشربق الريان حىت إذا ذوى 
  :وقال اهلذيل وذكر إبال وسوء مرعاها

  حدباء دامية اليدين حرود... وحبسن يف هزم الضريع فكلها 
هو شجر من نار، ولو : بن عباسوقال الواليب عن ا. نبات أخضر مننت الريح، يرمي به البحر: الضريع: وقال اخلليل

واألظهر أنه شجر ذو . هو احلجارة، وقاله عكرمة: وقال سعيد بن جبري. كانت يف الدنيا ألحرقت األرض وما عليها
شيء يكون يف النار، : الضريع: "وعن ابن عباس عن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال. شوك حسب ما هو يف الدنيا
: وقال خالد بن زياد" . لصرب، وأننت من اجليفة، وأحر من النار، مساه اللّه ضريعايشبه الشوك، أشد مرارة من ا

بلغين أن الضريع شجرة من نار : قال} لَْيَس لَُهْم طََعاٌم إِلَّا ِمْن َضرِيعٍ{مسعت املتوكل بن محدان يسأل عن هذه اآلية 
  .جهنم، محلها القيح والدم، أشد مرارة من الصرب، فذلك طعامهم

هو طعام يضرعون عنده ويذلون، ويتضرعون : وقال ابن كيسان. هو بعض ما أخفاه اللّه من العذاب: احلسن وقال
قال أبو . منه إىل اللّه تعاىل، طلبا للخالص منه؛ فسمي بذلك، ألن أكله يضرع يف أن يعفى منه، لكراهته وخشونته

وعن . اعة، أي من شربه ذليل تلحقه ضراعةقد يكون مشتقا من الضارع، وهو الذليل؛ أي ذو ضر: جعفر النحاس
  وقد قال اللّه تعاىل يف موضع. فاللّه أعلم. هو واد يف جهنم: وقيل. هو الزقوم: احلسن أيضا



ووجه . وهو غري الغسلني} إِلَّا ِمْن َضرِيعٍ{: وقال هنا. } فَلَْيَس لَُه الَْيْوَم َهاُهَنا َحمِيٌم َوال طََعاٌم إِلَّا ِمْن ِغْسِلنيٍ{: آخر
اجلمع أن النار دركات؛ فمنهم من طعامه الزقوم، ومنهم من طعامه الغسلني، ومنهم من طعامه الضريع، ومنهم من 

. الضريع يف درجة ليس فيها غريه، والزقوم يف درجة أخرى: قال الكليب. شرابه احلميم، ومنهم من شرابه الصديد
وجيوز أن يكون الضريع : القتيب. } وفُونَ َبْيَنَها َوَبْيَن َحِميمٍ آٍنَيطُ{: وجيوز أن حتمل اآليتان على حالتني كما قال

وكذلك سالسل النار وأغالهلا وعقارهبا وحياهتا، ولو . وشجرة الزقوم نبتني من النار، أو من جوهر ال تأكله النار
ر عندنا؛ فاألمساء متفقة وإمنا دلنا اللّه على الغائب عنده، باحلاض: قال. كانت على ما نعلم ما بقيت على النار

إن : وأمثل من قول القتيب أن نقول: القشريي. وكذلك ما يف اجلنة من شجرها وفرشها. الداللة، واملعاين خمتلفة
وزعم . الذي يبقي الكافرين يف النار ليدوم عليهم العذاب، يبقي النبات وشجرة الزقوم يف النار، ليعذب هبا الكفار

وإذا . فالضريع من أقوات األنعام، ال من أقوات الناس. ينبت يف النار، وال أهنم يأكلونه بعضهم أن الضريع بعينه ال
وقعت اإلبل فيه مل تشبع، وهلكت هزال، فأراد أن هؤالء يقتاتون مبا ال يشبعهم، وضرب الضريع له مثال، أهنم 

من أهله وتأويل دينء، كأنه  وهذا نظر سقيم: قال الترمذي احلكيم. يعذبون باجلوع كما يعذب من قوته الضريع
يدل على أهنم حتريوا يف قدرة اللّه تعاىل، وأن الذي أنبت يف هذا التراب هذا الضريع قادر على أن ينبته يف حريق 
النار، جعل لنا يف الدنيا من الشجر األخضر نارا، فال النار حترق الشجر، وال رطوبة املاء يف الشجر تطفئ النار؛ 

وََنْحُشرُُهمْ {وكما قيل حني نزلت . } ِذي جََعلَ لَكُْم ِمَن الشََّجرِ الْأَْخَضرِ َناراً فَإِذَا أَْنُتْم ِمْنهُ ُتوِقُدونَالَّ{: فقال تعاىل
  الذي: "قالوا يا رسول اللّه، كيف ميشون على وجوههم؟ فقال: } َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى ُوُجوِههِْم

أو ليس قد . فال يتحري يف مثل هذا إال ضعيف القلب" . على وجوههم أمشاهم على أرجلهم قادر على أن ميشيهم
إِنَّ لََدْيَنا {: ، وقال} سََرابِيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن{: ، وقال} كُلََّما َنِضَجتْ ُجلُوُدُهْم َبدَّلَْناُهْم ُجلُوداً غَْيَرهَا{أخربنا أنه 

  .فإمنا يتلون عليهم العذاب هبذه األشياء. ذا شوك: قيل} ٍةَوَجِحيماً َوطََعاماً ذَا غُصَّ{. أي قيودا} أَْنكَاالً
  }ال ُيْسِمُن َوال ُيْغنِي ِمْن جُوعٍ{ -٧

إن : ملا نزلت هذه اآلية قال املشركون: قال املفسرون! وكيف يسمن من يأكل الشوك. يعين الضريع ال يسمن آكله
وكذبوا، فإن اإلبل إمنا ترعاه رطبا، فإذا يبس مل . } ْن ُجوعٍال ُيْسِمُن َوال ُيغْنِي ِم{: إبلنا لتسمن بالضريع، فنزلت

فوجدوه ال يسمن وال يغين من . وقيل اشتبه عليهم أمره فظنوه كغريه من النبت النافع، ألن املضارعة املشاهبة. تأكله
  .جوع
  }ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ َناِعَمةٌ{ -٨
  }ِلسَْعيَِها رَاِضَيةٌ{ -٩
  }ٍةِفي َجنٍَّة َعاِلَي{ -١٠

وهي وجوه املؤمنني؛ نعمت مبا عاينت من عاقبة أمرها وعملها . أي ذات نعمة} ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ َناِعمَةٌ{: قوله تعاىل
لثواب : وجمازه. يف اآلخرة حني أعطيت اجلنة بعملها} رَاِضيَةٌ{. أي لعملها الذي عملته يف الدنيا} ِلَسْعيِهَا{. الصاحل

والوجوه عبارة عن . ووجوه يومئذ، للفصل بينها وبني الوجوه املتقدمة: املعىن. مرةوفيها واو مض. سعيها راضية
عالية القدر، ألن فيها ما تشتهيه : وقيل. أي مرتفعة، ألهنا فوق السموات حسب ما تقدم} ِفي َجنٍَّة عَاِلَيٍة{. األنفس

  .وهم فيها خالدون. األنفس وتلذ األعني



  }ةًال َتْسَمُع ِفيَها الِغَي{ -١١
  :قال. مبعىن واحد: ، واللغو واللغا والالغية} الِغيَةً{: وقال. أي كالما ساقطا غري مرضي} الِغَيةً{: قوله تعاىل

  عن اللَّغا ورفث التكلم
يعين كذبا وهبتانا وكفرا باللّه : أحدها: ويف املراد هبا ستة أوجه. وقال الفراء واألخفش أي ال تسمع فيها كلمة لغو

املعصية؛ قاله : الرابع. أنه الشتم؛ قاله جماهد: الثالث. ال باطل وال إمث؛ قاله قتادة: الثاين. ابن عباس عز وجل؛ قاله
ال يسمع يف اجلنة حالف بيمني برة : وقال الكليب. ال يسمع فيها حالف حيلف بكذب؛ قاله الفراء: اخلامس. احلسن

هل اجلنة ال يتكلمون إال باحلكمة ومحد اللّه على ما ال يسمع يف كالمهم كلمة بلغو؛ ألن أ: السادس. وال فاجرة
} ال يسمع{وقرأ أبو عمرو وابن كثري . وهو أحسنها ألنه يعم ما ذكر. رزقهم من النعيم الدائم؛ قاله الفراء أيضا

ن قرأ وم. وكذلك نافع، إال أنه بالتاء املضمومة؛ ألن الالغية اسم مؤنث فأنث الفعل لتأنيثه. بياء غري مسمى الفاعل
نصا على إسناد ذلك " الغية"وقرأ الباقون بالتاء مفتوحة . بالياء فألنه حال بني االسم والفعل اجلار واجملرور

  .للوجوه، أي ال تسمع الوجوه فيها الغية
  }ِفيَها َعْيٌن َجارَِيةٌ{ -١٢
  }ِفيَها سُُرٌر َمْرفُوَعةٌ{ -١٣
  }َوأَكْوَاٌب َمْوُضوعَةٌ{ -١٤
  }َمْصفُوفَةٌَوَنَمارُِق { -١٥
  }َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ{ -١٦

وقد تقدم . أي مباء مندفق، وأنواع األشربة اللذيذة على وجه األرض من غري أخدود} فِيَها َعْيٌن َجارَِيةٌ{: قوله تعاىل
ـ . أن فيها عيونا" اإلنسان"يف سورة  وروي أنه . أي عالية }فِيَها سُُرٌر َمْرفُوَعةٌ{. واللّه أعلم. مبعىن عيون: } َعْيٌن{ف

  كان ارتفاعها قدر ما بني

هو ماله عروة : واإلبريق. أي أباريق وأوان} َوأَكَْواٌب مَْوُضوَعةٌ{. السماء واألرض، لريى ويل اللّه ملكه حوله
أي } َوَنَمارُِق{. وغريها" الزخرف"وقد تقدم هذا يف سورة . إناء ليس له عروة وال خرطوم: والكوب. وخرطوم
  :قال الشاعر. أي واحدة إىل جنب األخرى} َمْصفُوفَةٌ{. الواحدة منرقة وسائد،

  وبني أيب قابوَس فوق النمارق... وإنا لنجري الكأس بني شروبنا 
  :وقال آخر

  على سرر مصفوفة ومنارق... كهول وشبان حسان وجوهم 
ورمبا مسوا الطنفسة . غة حكاها يعقوبل) بالكسر(وكذلك النِّمرِقة . وسادة صغرية: النُّمرق والنمرقة: ويف الصحاح

: الزرايب: وقال ابن عباس. البسط: الزرايب: قال أبو عبيدة} َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ{. اليت فوق الرحل منرقة؛ عن أيب عبيد
ضها بع: وقيل. املبسوطة؛ قال قتادة: واملبثوثة. زربية؛ وقال الكليب والفراء: الطنافس اليت هلا محل رقيق، واحدهتا

  .متفرقة يف اجملالس؛ قاله القتيب: وقيل. وقيل كثرية؛ قاله الفراء. فوق بعض؛ قال عكرمة
وحدثنا أمحد بن : وقال أبو بكر األنباري. } َوَبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ َدابٍَّة{ومنه . هذا أصوب، فهي كثرية متفرقة: قلت

هل : "صليت خلف منصور بن املعتمر، فقرأ: ، قالاحلسني، قال حدثنا حسني بن عرفة، قال حدثنا عمار بن حممد
  .متكئني فيها ناعمني: } َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ {: ، وقرأ فيها"أتاك حديث الغاشية

  }أَفَال َيْنظُُرونَ إِلَى الِْأبِلِ كَْيفَ ُخِلقَْت{ -١٧



ذبوا وأنكروا؛ فذكرهم اللّه ملا ذكر اللّه عز وجل أمر أهل الدارين، تعجب الكفار من ذلك، فك: قال املفسرون
مث ذكر اإلبل أوال، ألهنا كثرية . صنعته وقدرته؛ وأنه قادر على كل شيء، كما خلق احليوانات والسماء واألرض

  يف العرب، ومل يروا الفيلة، فنبههم جل

بارك، فينهض ثناؤه على عظيم من خلقه؛ قد ذهللا للصغري، يقوده وينيخه وينهضه وحيمل عليه الثقيل من احلمل وهو 
فأراهم عظيما من خلقه، مسخرا لصغري من خلقه؛ يدهلم بذلك . بثقيل محله، وليس ذلك يف شيء من احليوان غريه

أنه حدث عن البعري وبديع خلقه، وقد نشأ يف بالد ال إبل فيها؛ : وعن بعض احلكماء. على توحيده وعظيم قدرته
أراد هبا أن تكون سفائن الرب، صربها على احتمال العطش؛ وحني . يوشك أن تكون طوال األعناق: ففكر مث قال

حىت إن إظماءها لريتفع إىل العشر فصاعدا، وجعلها ترعى كل شيء نابت يف الرباري واملفاوز، مما ال يرعاه سائر 
ىت حيمل كيف نصعدها؟ فأنزل اللّه هذه اآلية، وبني أن اإلبل تربك ح: ملا ذكر السرر املرفوعة قالوا: وقيل. البهائم

اإلبل هنا القطع : وقيل. قال معناه قتادة ومقاتل وغريمها. عليها مث تقوم؛ فكذلك تلك السرر تتطامن مث ترتفع
  .السحاب، ومل أجد لذلك أصال يف كتب األئمة: وقيل يف اإلبل هنا: قال الثعليب. العظيمة من السحاب؛ قاله املربد

أفال ينظرون إىل اإلبل كيف {من قرأها : قريب، قال أبو عمروقد ذكر األصمعي أبو سعيد عبدامللك بن : قلت
عىن به البعري، ألنه من ذوات األربع، يربك فتحمل عليه احلمولة، وغريه من ذوات األربع ال : بالتخفيف} خلقت

ال وق. ، عين هبا السحاب اليت حتمل املاء واملطر}اإلبل{: ومن قرأها بالتثقيل فقال. حيمل عليه إال وهو قائم
فإن كان . أهنا السحاب: الثاين. أهنا اإلبل من النعم: وهو أظهرمها وأشهرمها: أحدمها: ويف اإلبل وجهان: املاوردي

وإن كان املراد هبا اإلبل من . املراد هبا السحاب، فلما فيها من اآليات الدالة على قدرته، واملنافع العامة جلميع خلقه
واإلبل جتمع . حلوبة، وركوبة، وأكولة، ومحولة: سائر احليوان؛ ألن ضروبه أربعة النعم، فألن اإلبل أمجع للمنافع من

إمنا خصها اللّه بالذكر ألهنا تأكل : وقال احلسن. هذه اخلالل األربع؛ فكانت النعمة هبا أعم، وظهور القدرة فيها أمت
العرب بعيدة العهد : فقال: األعجوبةالفيل أعظم يف : وسئل احلسن أيضا عنها وقالوا. النوى والقَّت، وخترج اللنب

  بالفيل، مث هو خنزير ال يؤكل حلمه، وال يركب ظهره، وال حيلب

ال واحد هلا من لفظها، : واإلبل. اخرجوا بنا إىل الكناسة حىت ننظر إىل اإلبل كيف خلقت: وكان شريح يقول. دره
نت لغري اآلدميني، فالتأنيث هلا الزم، وإذا صغرهتا وهي مؤنثة؛ ألن أمساء اجلموع اليت ال واحد هلا من لفظها، إذا كا

  .آبال: إبل، بسكون الباء للتخفيف، واجلمع: ورمبا قالوا لإلبل. أبيلة وغنيمه، وحنو ذلك: دخلتها اهلاء، فقلت
  }َوإِلَى السََّماِء كَْيَف ُرِفَعْت{ -١٨
  }َوإِلَى الْجَِبالِ كَْيَف ُنصَِبْت{ -١٩
  }كَْيَف سُِطَحْت َوإِلَى الْأَْرضِ{ -٢٠

وَإِلَى {. رفعت، فال يناهلا شيء: وقيل. أي رفعت عن األرض بال عمد} َوإِلَى السََّماِء كَْيَف ُرِفَعْت{: قوله تعاىل
أي كيف نصبت على األرض، حبيث ال تزول؛ وذلك أن األرض ملا دحيت مادت، فأرساها } الْجِبَالِ كَْيَف ُنِصَبْت

. أي بسطت ومدت} وَإِلَى الْأَْرضِ كَْيَف ُسِطَحْت{. } لَْنا ِفي الْأَْرضِ رََواِسَي أَنْ َتمِيَد بِهِْمَوَجَع{: كما قال. باجلبال
، بضم }سطحُت{و} نصبُت{و} رفعُت{و} كَْيَف ُخِلقَُت{صليت خلف علي رضي اللّه عنه، فقرأ : وقال أنس

السميقع وأبو العالية؛ واملفعول حمذوف، واملعىن وبه كان يقرأ حممد بن . التاءات؛ أضاف الضمري إىل اللّه تعاىل
وكذلك قرأ . بتشديد الطاء وإسكان التاء} سطّحت{: وقرأ احلسن وأبو حيوة وأبو رجاء. وكذلك سائرها. خلقتها



وليس هذا مما يطلب فيه : قال القشريي. وقدم اإلبل يف الذكر، ولو قدم غريها جلاز. اجلماعة، إال أهنم خففوا الطاء
: وأيضا. هو أقرب إىل الناس يف حق العرب، لكثرهتا عندهم، وهم من أعرف الناس هبا: وقد قيل. حكمةنوع 

مرافق اإلبل أكثر من مرافق احليوانات األخر؛ فهي مأكولة، ولبنها مشروب، وتصلح للحمل والركوب، وقطع 
وكانوا . معظم أموال العرب املسافات البعيدة عليها، والصرب على العطش، وقلة العلف، وكثرة احلمل، وهي

  يسريون على اإلبل منفردين مستوحشني عن الناس، ومن هذا حاله تفكر فيما حيضره، فقد ينظر

فأمروا بالنظر يف هذه األشياء، فإهنا أدل دليل على الصانع . يف مركوبه، مث ميد بصره إىل السماء مث إىل األرض
  .املختار القادر

  }لَْسَت َعلَْيهِْم بُِمَصْيطِرٍ{ -٢٢} َت ُمذَكٌِّرفَذَكِّْر إِنََّما أَْن{ -٢١
  }فَُيَعذُِّبُه اللَُّه الَْعذَاَب الْأَكْبََر{ -٢٤} إِلَّا َمْن َتَولَّى َوكَفََر{ -٢٣
  }ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا ِحَساَبُهْم{  -٢٦} إِنَّ إِلَْيَنا إِيَاَبُهْم{ -٢٥

أي } لَْسَت َعلَْيهِْم بُِمَصْيطِرٍ{. ، أي واعظ} إِنََّما أَْنَت ُمذَكٌِّر{. خوفهمأي فعظهم يا حممد و} فَذَكِّْر{: قوله تعاىل
وهي . }املسيطَرون{، و)بفتح الطاء(} مبسيطَر{وقرأ هارون األعور . مث نسختها آية السيف. مبسلط عليهم فتقتلهم

، ويتعهد أحواله، ويكتب عمله، املسلِّط على الشيء، ليشرف عليه: املسيطر واملصيطر: "ويف الصحاح. لغة متيم
سيطرت : وأصله من السطر، ألن من معىن السطر أال يتجاوز، فالكتاب مسطر، والذي يفعله مسطر ومسيطر؛ يقال

استثناء منقطع، أي لكن من } إِلَّا َمْن َتَولَّى َوكَفََر{. وسطره أي صرعه. }لست عليهم مبسيطر{: علينا، وقال تعاىل
ألهنم عذبوا } الْأَكَْبَر{: وإمنا قال. وهي جهنم الدائم عذاهبا} فَيَُعذُِّبهُ اللَُّه الَْعذَاَب الْأَكْبََر{. كريتوىل عن الوعظ والتذ

إال من توىل وكفر فإنه يعذبه {: ودليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود. يف الدنيا باجلوع والقحط واألسر والقتل
لست مبسلط إال على من توىل وكفر، فأنت مسلط عليه باجلهاد، واللّه : واملعىن. هو استثناء متصل: وقيل. }اللّه

وروي أن عليا أتى برجل ارتد، فاستتابه ثالثة . يعذبه بعد ذلك العذاب األكرب، فال نسخ يف اآلية على هذا التقدير
على االستفتاح  }أال{وقرأ ابن عباس وقتادة . }إال من توىل وكفر{أيام، فلم يعاود اإلسالم، فضرب عنقه، وقرأ 

  :والتنبيه، كقول امرئ القيس
  أال رب يوم لك منهن صاحل

فهو يعذبه اللّه، ألنه لو : واملبتدأ بعد الفاء مضمر، والتقدير} فَيَُعذُِّبُه اللَُّه{واجلواب . للشرط: على هذا} َمْن{و 
. أي رجوعهم بعد املوت} نَّ إِلَْيَنا إِيَاَبُهْمإِ{. إال من توىل وكفر يعذبه اللّه: أرتد اجلواب بالفعل الذي بعد الفاء لكان

  :قال عبيد. آب يؤوب؛ أي رجع: يقال
  وغائب املوت ال يؤوب... وكل ذي غيبة يؤوب 

مها : وقيل. ال جيوز التشديد، ولو جاز جلاز مثله يف الصيام والقيام: قال أبو حامت. بالتشديد} إياهبم{وقرأ أبو جعفر 
مصدر أيب، قيل من : بالتشديد؛ ووجهه أن يكون فيعاال} إياهبم{وقرأ أبو جعفر املدين : الزخمشري. لغتان مبعىن
  .مث فعل ما فعل بأصل سيد وحنوه. إيوابا كديوان يف دوان: أو أن يكون أصله إوابا فعاال من أوب، مث قيل. اإلياب

  سورة الفجر



  مكية، وهي ثالثون آية
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  }َوالْفَجْرِ{ -١
  }َولَيَالٍ َعشْرٍ{ -٢

واختلف يف . أقسام مخسة} َولَيَالٍ َعْشرٍ وَالشَّفْعِ َوالَْوْترِ وَاللَّْيلِ إِذَا َيسْرِ{. أقسم بالفجر} َوالْفَجْر{: قوله تعاىل
ري وابن عباس رضي انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم؛ قاله علي وابن الزب: الفجر هنا: ، فقال قوم} وَالْفَْجرِ{

وقال ابن حميصن عن عطية عن ابن . وعن ابن عباس أيضا أنه النهار كله، وعرب عنه بالفجر ألنه أوله. اللّه عنهم
  .هو فجر أول يوم من احملرم، منه تنفجر السنة: قال. ومثله قال قتادة. يعين الفجر يوم احملرم: عباس

يريد صبيحة يوم النحر؛ : } َوالْفَجْرِ{: اء عن ابن عباس قالوروى ابن جريج عن عط. صالة الصبح: وعنه أيضا
ألن اللّه تعاىل جل ثناؤه جعل لكل يوم ليلة قبله؛ إال يوم النحر مل جيعل له ليلة قبله وال ليلة بعده؛ ألن يوم عرفة له 

. الفجر، فجر يوم النحرليلة قبله وليلة بعده، فمن أدرك املوقف ليلة بعد عرفة، فقد أدرك احلج إىل طلوع : ليلتان
: وعن حممد بن كعب القرظي. انشقاق الفجر من يوم مجع: قال} وَالْفَْجرِ{: وقال عكرمة. وهذا قول جماهد

: فجر ذي احلجة، ألن اللّه تعاىل قرن األيام به فقال: وقال الضحاك. آخر أيام العشر، إذا دفعت من مجع} وَالْفَْجرِ{
هو عشر } وَلََيالٍ َعشْر{: وكذا قال جماهد والسدي والكليب يف قوله. ر من ذي احلجةأي ليال عش} َولََيالٍ َعشْر{

وَأَْتَمْمَناَها {وقال مسروق هي العشر اليت ذكرها اللّه يف قصة موسى عليه السالم . ذي احلجة، وقال ابن عباس
َوالْفَْجر {: " ى اللّه عليه وسلم قالوروى أبو الزبري عن جابر أن رسول اللّه صل. ، وهي أفضل أيام السنة} بَِعشْرٍ

فهي ليال عشر على هذا القول؛ ألن ليلة يوم النحر داخلة فيه، إذ قد خصها " عشر األضحى: قال -} َولََيالٍ َعْشرٍ
وإمنا نكرت ومل تعرف لفضيلتها على غريها، فلو عرفت مل . اللّه بأن جعلها موقفا ملن مل يدرك الوقوف يوم عرفة

وعن . واللّه اعلم. ىن الفضيلة الذي يف التنكري، فنكرت من بني ما أقسم به، للفضيلة اليت ليست لغريهاتستقبل مبع
هي العشر : وقال ابن عباس أيضا وميان والطربي. هي العشر األواخر من رمضان؛ وقاله الضحاك: ابن عباس أيضا

  .وليايل أيام عشر: باإلضافة يريد} الٍ َعشْرٍَولََي{وعن ابن عباس . األول من احملرم، اليت عاشرها يوم عاشوراء
  }َوالشَّفْعِ وَالْوَْترِ{ -٣

واختلف يف ذلك؛ فروي مرفوعا عن عمران بن احلصني عن النيب صلى اللّه عليه . الفرد: االثنان، والوتر: الشفع 
  " .الصالة، منها شفع، ومنها وتر: الشفع والوتر"وسلم أنه قال 

هو الصبح، وعشر : قال -} َوالْفَْجرِ َولَيَالٍ َعْشرٍ{: " قال النيب صلى اللّه عليه وسلم: وقال جابر بن عبداللّه
حديث أيب : واختاره النحاس، وقال. وهو قول ابن عباس وعكرمة" . النحر، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر

. دا من حديث عمران بن حصنيالزبري عن جابر هو الذي صح عن النيب صلى اللّه عليه وسلم، وهو أصح إسنا
سئل النيب صلى اللّه عليه وسلم : وعن أيب أيوب قال. فيوم عرفة وتر، ألنه تاسعها، ويوم النحر شفع ألنه عاشرها

وقال جماهد وابن " . يوم عرفة ويوم النحر، والوتر ليلة يوم النحر: الشفع: "فقال" والشفع والوتر: "عن قوله تعاىل
أترويه عن : فقيل جملاهد. والوتر هو اللّه عز وجل} َوَخلَقَْناكُْم أَْزوَاجاً{: لْقُُه، قال اللّه تعاىلالشفع َخ: عباس أيضا
وحنوه قال حممد بن سريين ومسروق وأبو . نعم، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اللّه عليه وسلم: أحد؟ قال

، والشقاوة .الكفر واإلميان: }ِمْن كُلِّ َشْيٍء َخلَقَْنا زَْوَجْينَِو{: اخللق، قال اللّه تعاىل: الشفع: صاحل وقتادة، قالوا



والسعادة، واهلدى والضالل، والنور والظلمة، والليل والنهار، واحلر والربد، والشمس والقمر، والصيف والشتاء، 
. } اللَُّه الصََّمُد. أََحٌد قُلْ ُهَو اللَُّه{: هو اللّه عز وجل، قال جل ثناؤه: والوتر. والسماء واألرض، واجلن واإلنس
: الشفع: وعن ابن عباس أيضا" . إن هللا تسعة وتسعني امسا، واللّه وتر حيب الوتر: "وقال النيب صلى اللّه عليه وسلم

هي صالة املغرب، الشفع فيها ركعتان، : وقال الربيع بن أنس وأبو العالية. صالة املغرب: والوتر" صالة الصبح
: والثالث عشر الوتر؛ قال اللّه تعاىل. احلادي عشر، والثاين عشر: يوما مىن: الشفع: وقال ابن الزبري. والوتر الثالثة

: عشر ذي احلجة، والوتر: الشفع: وقال الضحاك. } فََمْن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْينِ فَال إِثَْم َعلَْيِه َوَمْن َتأَخََّر فَال إِثَْم َعلَْيِه{
آدم وحواء؛ ألن آدم كان فردا فشفع بزوجته حواء، : إن الشفع والوتر: وقيل. ل عطاءوهو قو. أيام مىن الثالثة

آدم وحواء، والوتر : الشفع: ويف رواية. رواه ابن أيب جنيح، وحكاه القشريي عن ابن عباس. فصار شفعا بعد وتر
  اخللق؛ ألهنم شفع ووتر،: الشفع والوتر: وقيل. هو اللّه تعاىل

َوَما َخلََق {: وقد يقسم اللّه تعاىل بأمسائه وصفاته لعلمه، ويقسم بأفعاله لقدرته، كما قال تعاىل. فكأنه أقسم باخللق
، } َوالسََّماِء َوَما َبَناهَا{، } وَالشَّْمسِ َوُضَحاهَا{: ويقسم مبفعوالته، لعجائب صنعه؛ كما قال. } الذَّكََر َوالْأُنْثَى

وهذا قول . والوتر، دركات النار؛ ألهنا سبعة. درجات اجلنة، وهي مثان: شفعال: وقيل. } وَالسََّماِء وَالطَّارِقِ{
: وقال مقاتل بن حيان. الكعبة: الصفا واملروة، والوتر: الشفع: وقيل. احلسني بن الفضل؛ كأنه أقسم باجلنة والنار

هو اللّه، : الوتر: فيان بن عيينهوقال س. اليوم الذي ال ليلة بعده، وهو يوم القيامة: األيام والليايل، والوتر: الشفع
تضاد : الشفع: وقال أبو بكر الوراق. } َما َيكُونُ ِمْن َنجَْوى ثَالثٍَة إِلَّا ُهَو رَابِعُُهْم{: وهو الشفع أيضا؛ لقوله تعاىل

العز والذل، والقدرة والعجز، والقوة والضعف، والعلم واجلهل، واحلياة واملوت، والبصر : أوصاف املخلوقني
عز بال ذل، وقدرة بال عجز، وقوة : انفراد صفات اللّه تعاىل: والوتر. لعمى، والسمع والصمم، والكالم واخلرسوا

وقال . بال ضعف، وعلم بال جهل، وحياة بال موت، وبصر بال عمى، وكالم بال خرس، ومسع بال صمم، وما وازاها
مسجدي : الشفع: وقيل. عنهما، وهو إقسام باحلساب العدد كله؛ ألن العدد ال خيلو: املراد بالشفع والوتر: احلسن

القرن بني احلج والعمرة، أو التمتع : الشفع: وقيل. مسجد بيت املقدس: والوتر. مكة واملدينة، ومها احلرمان
ما : الشفع: وقيل. اجلماد: والوتر. احليوان؛ ألنه ذكر وأنثى: الشفع: وقيل. اإلفراد فيه: والوتر. بالعمرة إىل احلج

بكسر } والوتر{وقرأ ابن مسعود وأصحابه والكسائي ومحزة وخلف . وقيل غري هذا. ما ال ينمي: نمي، والوتري
: الفرد، والوتر بفتح الواو: الوتر بالكسر: ويف الصحاح. والباقون بفتح الواو، ومها لغتان مبعىن واحد. الواو
  .فأما متيم فبالكسر فيهما. همفأما لغة أهل احلجاز فبالضد من. هذه لغة أهل العالية. الذحل

  }َواللَّْيلِ إِذَا َيْسرِ{ -٤
  }َهلْ ِفي ذَِلَك قََسمٌ ِلِذي ِحْجرٍ{ -٥

وبعد ما أقسم بالليايل العشر على اخلصوص، أقسم بالليل على . وهذا قسم خامس} َواللَّْيلِ إِذَا َيْسرِ{: قوله تعاىل
  :قال. ل نائم، وهنار صائملي: أي يسرى فيه؛ كما يقال} يسري{ومعىن . العموم

  ومنت وما ليل املطي بنائم... لقد ملتنا يا أم غيالن يف السرى 
وقال أكثر . وهذا قول أكثر أهل املعاين، وهو قول القتيب واألخفش. } َبلْ َمكُْر اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ{: ومنه قوله تعاىل

} َواللَّْيلِ إِذَا َيسْرِ{: وروي عن إبراهيم. جاء وأقبل: يةوقال قتادة وأبو العال. سار فذهب: }يسري{معىن : املفسرين
هي ليلة املزدلفة خاصة؛ : } َواللَّْيلِ{: وقال عكرمة والكليب وجماهد وحممد بن كعب يف قوله. إذا استوى: قال



دة الثواب ليلة القدر؛ لسراية الرمحة فيها، واختصاصها بزيا: وقيل. الختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة اللّه
  .إنه أراد عموم الليل كله: وقيل. فيها
بإثبات الياء يف احلالني، } يسري{وقرأ ابن كثري وابن حميصن ويعقوب . واللّه أعلم. وهو األظهر، كما تقدم: قلت

 وقرأ نافع وأبو عمرو بإثباهتا يف الوصل، وحبذفها يف الوقف،. على األصل؛ ألهنا ليست مبجزومة، فثبتت فيها الياء
كان الكسائي يقول مرة بإثبات الياء يف الوصل، وحبذفها يف الوقف، اتباعا : قال أبو عبيد. وروي عن الكسائي

مث رجع إىل حذف الياء يف احلالني مجيعا؛ ألنه رأس آية، وهي قراءة أهل الشام والكوفة، واختيار أيب . للمصحف
: قال الفراء. تسقط الياء منها اتفاقا لرؤوس اآلي: اخلليل قال. عبيد، اتباعا للخط؛ ألهنا وقعت يف املصحف بغري ياء

  :وأنشد بعضهم. قد حتذف العرب الياء، وتكتفي بكسر ما قبلها
  جودا وأخرى تعط بالسيف الدما... كفاك كفٌّ ما تليق درمها 

العلة يف سألت األخفش عن : وقال املؤرج. فالن ما يليق درمها من جوده؛ أي ما ميسكه، وال يلصق به: يقال
الليل ال : ال أجيبك حىت تبيت على باب داري سنة، فبت على باب داره سنة؛ فقال: فقال} يسر{إسقاط الياء من 

َوَما {: َيسْرِي وإمنا َيسَْرى فيه؛ فهو مصروف، وكل ما صرفته عن جهته خبسته من إعرابه؛ أال ترى إىل قوله تعاىل
حتذف يف الدرج، اكتفاء عنها } يسري{وياء : الزخمشري. ، ألنه صرفها عن باغية، مل يقل بغية} كَاَنْت أُمُِّك َبِغّياً 

وهذه األمساء كلها جمرورة بالقسم، واجلواب حمذوف، وهو ليعذبن؛ . بالكسرة، وأما يف الوقف فتحذف مع الكسرة
وقال ابن . } لَْيهِْم رَبَُّك َسْوطَ َعذَابٍفََصبَّ َع{: إىل قوله تعاىل} أَلَمْ َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك{: يدل عليه قوله تعاىل

. إن يف ذلك قسما لذي حجر: هنا يف موضع إن؛ تقديره} َهلْ{: وقال مقاتل. } إِنَّ رَبََّك لَبِالْمِْرَصاِد{األنباري هو 
مل أ: هي على باهبا من االستفهام الذي معناه التقرير؛ كقولك: وقيل. على هذا، يف موضع جواب القسم} َهلْ{فـ

بل يف ذلك مقنع ": واملعىن. املراد بذلك التأكيد ملا أقسم به وأقسم عليه: وقيل. أنعم عليك؛ إذا كنت قد أنعمت
أي لذي لب } ِلِذي ِحجْرٍ{: قوله تعاىل. أو مضمر حمذوف. } إِنَّ رَبََّك لَبِالْمِْرَصاِد{: واجلواب على هذا. لذي حجر

  :قال الشاعر. وعقل
  يرجى من الفتيان من كان ذا حجر... وإمنا وكيف يرجى أن تتوب 

قال . لذي حلم: وقال احلسن. لذي ستر من الناس: } ِلِذي ِحجْرٍ{: كذا قال عامة املفسرين؛ إال أن أبا مالك قال
وأصل . لذي حجر، ولذي عقل، ولذي حلم، ولذي ستر؛ الكل مبعىن العقل: الكل يرجع إىل معىن واحد: الفراء
ومنه حجر احلاكم : إنه لذو حجر؛ ومنه مسي احلجر، المتناعه بصالبته: ل ملن ملك نفسه ومنعهايقا. املنع: احلجر

العرب : وقال الفراء. على فالن، أي منعه وضبطه عن التصرف؛ ولذلك مسيت احلجرة حجرة، المتناع ما فيها هبا
  .الرجل إذا كان قاهرا لنفسه، ضابطا هلا؛ كأنه أخذ من حجرت على: إنه لذو حجر: تقول

  }أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَُّك بَِعاٍد{ -٦
  }إَِرَم ذَاِت الِْعَماِد{ -٧

وقرأ احلسن وأبو . منونا} بِعَاٍد{قراءة العامة } بَِعاٍد إَِرَم{. أي مالكك وخالقك} أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَُّك{: قوله تعاىل
امسه، ومل يصرفه؛ ألنه جعل عادا اسم أبيهم، وإرم اسم القبيلة؛ } رمإ{فمن مل يضف جعل . مضافا}بعاِد إرَم{العالية 

بعاد أهل : وتقديره. ومن قرأه باإلضافة ومل يصرفه جعله اسم أمهم، أو اسم بلدهتم. وجعله بدال منه، أو عطف بيان
بكسر } إرم{وقراءة العامة . للتعريف والتأنيث -قبيلة كانت أو أرضا  -ومل تنصرف } وَاسْأَلِ الْقَْريَةَ{: كقوله. إرم



بسكون الراء، على التخفيف؛ كما قرئ } بعاد إِرَْم{مفتوحتني، وقرئ} بعاَد إرََم{وعن احلسن أيضا . اهلمزة
أي بعاد أهل . العلم: واإلرم. }ذات العماد{–إىل  -} إرم{بإضافة } بعاٍد إَرَم ذات العماد{وقرئ . }بورِقكم{

} أََرَم{وقرأ جماهد والضحاك وقتادة . أي جعل اللّه ذات العماد رميما} ات العمادبعاٍد إَرَم ذ{وقرئ . ذات العلم
ويف الكالم تقدمي . أرم: من قرأ بفتح اهلمزة شبههم باآلرام، اليت هي األعالم، واحدها: قال جماهد. بفتح اهلمزة

وهذه الرؤية . ما فعل ربك بعادأي أمل ينته علمك إىل . وتأخري؛ أي والفجر وكذا وكذا إن ربك لباملرصاد أمل تر
وكان أمر عاد ومثود عندهم مشهورا؛ إذ كانوا يف . رؤية القلب، واخلطاب للنيب صلى اللّه عليه وسلم، واملراد عام

وأمر فرعون كانوا يسمعونه من جرياهنم من أهل الكتاب، واستفاضت به . بالد العرب، وِحجر مثود موجود اليوم
. أي بقوم عاد} بعاد{وغريها " الربوج"وقد تقدم هذا املعىن يف سورة . صلة بأرض العرباألخبار، وبالد فرعون مت

إن كان الرجل من قوم عاد ليتخذ املصراع من حجارة، ولو اجتمع : فروى شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال
} إرم{و. تدخل فيهاعليه مخسمائة من هذه األمة مل يستطيعوا أن يقلوه، وإن كان أحدهم ليدخل قدمه يف األرض ف

  وحكى عن ابن إسحاق -وروى عطاء عن ابن عباس . قيل هو سام بن نوح؛ قاله ابن إسحاق

هو : وعلى القول األول. فإرم على هذا أبو عاد، وعاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. عاد بن إرم: قال -أيضا 
فمن ولد إرم بن سام . ام، وأرفخشذ بن سامكان سام بن نوح له أوالد، إرم بن س: قال ابن إسحاق. اسم جد عاد

: أن معىن إرم: وعنه أيضا. أمة من األمم} إرم{: وقال جماهد. العمالقة والفراعنة واجلبابرة وامللوك الطغاة والعصاة
. مها عادان: وقيل. هي قبيلة من عاد: وقال قتادة. وعن جماهد أيضا أن معناها القوية. القدمية، ورواه ابن أيب جنيح

: فقيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. } َوأَنَُّه أَهْلََك َعاداً الْأُولَى{: فاألوىل هي إرم؛ قال اللّه عز وجل
: وملن بعدهم. تسمية هلم باسم جدهم: عاد األوىل، وإرم: مث قيل لألولني منهم. هاشم: عاد؛ كما يقال لبين هاشم

  :قال ابن الرقيات. عاد األخرية
  أدرك عادا وقبله إرما... ليدا بناه أوهلم جمدا ت

ذَاتِ {. وكانت القبائل تنتسب إىل إرم. عاد إرم، وعاد مثود: وكان يقال. إليه جممع عاد ومثود: }إرم{: وقال معمر
مائة ذراع، كان الرجل منهم طوله مخس: قال ابن عباس يف رواية عطاء} الِْعَماِد الَِّتي لَمْ ُيْخلَْق ِمثْلَُها ِفي الْبِالِد

. وروي عن ابن عباس أيضا أن طول الرجل منهم كان سبعني ذراعا. والقصري منهم طوله ثلثمائة ذراع بذراع نفسه
إن اللّه خلق آدم طوله ستون ذراعا يف اهلواء، فلم يزل اخللق ينقص إىل : "وهو باطل؛ ألن يف الصحيح: ابن العريب

: يقال. ذات الطول} ذَاِت الِْعَماِد{: قال أبو عبيدة. نا عشر ذراعاأن طول الرجل منهم اث: وزعم قتادة" . اآلن
فالن عميد : كانوا عمادا لقومهم؛ يقال: وعن قتادة أيضا. وحنوه عن ابن عباس وجماهد. رجل معمد إذا كان طويال

كانوا أهل خيام قيل هلم ذلك، ألهنم كانوا ينتقلون بأبياهتم لالنتجاع، و: وعنه أيضا. أي سيدهم: القوم وعمودهم
أي ذات األبنية املرفوعة } ذَاتِ الِْعَماِد{: وقيل. وأعمدة، ينتجعون الغيوث، ويطلبون الكأل، مث يرجعون إىل منازهلم

  :قال ابن زيد. وكانوا ينصبون األعمدة، فيبنون عليها القصور. على العمد

قال عمرو بن . األبنية الرفيعة، تذكر وتؤنث: مادوالع: ويف الصحاح. يعين إحكام البنيان بالعمد} ذَاِت الِْعَماِد{
  :كلثوم

  على األحفاض مننع من يلينا... وحنن إذا عماد احلي خرت 
وهو  -بالتحريك  -مجع حفض : واألحفاض. إذا كان منزل معلما لزائره: وفالن طويل العماد. والواحدة عمادة



ن األحفاض أي خرت عن اإلبل اليت حتمل خرثي ويروى؛ ع. متاع البيت إذا هيئ ليحمل؛ أي خرت على املتاع
َوقَالُوا َمْن {: ذات القوة والشدة، مأخوذ من قوة األعمدة؛ دليله قوله تعاىل} ذَاِت الِْعَماِد{: وقال الضحاك. البيت

ة وسعيد وهو قول عكرم. هي دمشق: قال} إَِرَم ذَاِت الِْعَماِد{وروى عوف عن خالد الربعي . } أََشدُّ ِمنَّا قُوَّةً
  .هي اإلسكندرية: وقال حممد بن كعب القرظي. رواه ابن وهب وأشهب عن مالك. املقربي

  }الَِّتي لَْم ُيْخلَْق ِمثْلَُها ِفي الْبِالِد{ -٨
: لة يف البالدأي مل خيلق مثل القبي. يرجع إىل القبيلة} ِمثْلُهَا{الضمري يف } الَِّتي لَْم ُيْخلَْق ِمثْلَُها ِفي الْبِالِد{: قوله تعاىل

. } الَِّتي لَْم ُيْخلَْق ِمثْلَُها ِفي الْبِالِد{ويف حرف عبداهللا . قوة وشدة، وعظم أجساد، وطول قامة؛ عن احلسن وغريه
: مدينة قدر حذفا؛ املعىن} إرم{ومن جعل . واألول أظهر، وعليه األكثر، حسب ما ذكرناه. يرجع للمدينة: وقيل

واختار ابن العريب أهنا دمشق، . مؤنثة معرفة: وإرم على هذا. أو بعد صاحبه إرم كيف فعل ربك مبدينة عاد إرم،
وإن يف اإلسكندرية لعجائب، لو مل يكن إال : مث قال. مث أخذ ينعتها بكثرة مياهها وخرياهتا. ألنه ليس يف البالد مثلها

وقد روى معن عن مالك أن . شق فال مثل هلااملنارة، فإهنا مبنية الظاهر والباطن على العمد، ولكن هلا أمثال، فأما دم
أنا شداد بن عاد، الذي رفع العماد، بنيتها حني ال شيب وال : كتابا وجد باإلسكندرية، فلم يدر ما هو؟ فإذا فيه

  إن كان لتمر هبم: قال مالك. موت

ت العماد، وأنا الذي أنا شداد بن عاد، وأنا رفع: وذكر عن ثور بن زيد أنه قال. مائة سنة ال يرون فيها جنازة
. شددت بذراعي بطن الواد، وأنا الذي كنزت كنزا على سبعة أذرع، ال خيرجه إال أمة حممد صلى اللّه عليه وسلم

شداد وشديد؛ فملكا وقهرا، مث مات شديد، وخلص األمر لشداد فملك الدنيا، ودانت : وروي أنه كان لعاد ابنان
فبىن إرم يف بعض صحاري عدن، يف ثلثمائة سنة، وكان عمره . ين مثلهاأب: له ملوكها؛ فسمع بذكر اجلنة، فقال

وهي مدينة عظيمة، قصورها من الذهب والفضة، وأساطينها من الزبرجد والياقوت، وفيها أصناف . تسعمائة سنة
ة، بعث اللّه وملا مت بناؤها سار إليها بأهل مملكته، فلما كان منها على مسرية يوم وليل. األشجار واألهنار املطردة

أنه خرج يف طلب إبل له، فوقع عليها، فحمل ما قدر : وعن عبداللّه بن قالبة. عليهم صيحة من السماء فهلكوا
هي إرم ذات العماد، : عليه مما مث، وبلغ خربه معاوية فاستحضره، فقص عليه، فبعث إىل كعب فسأله، فقال

، على حاجبه خال، وعلى عقبه خال، خيرج يف طلب إبل وسيدخلها رجل من املسلمني يف زمانك، أمحر أشقر قصري
. أي مل خيلق مثل أبنية عاد املعروفة بالعمد: وقيل. هذا واللّه ذلك الرجل: له؛ مث التفت فأبصر ابن قالبة، وقال

 أي هلكوا؛ وقال ابن: أرم بنو فالن: اهلالك؛ يقال: اإلرم: وقيل. مجع عمد: والعماد على هذا. فالكناية للعماد
  .؛ أي أهلكهم، فجعلهم رميما}أَرمَّ ذاَت العماِد{: وقرأ الضحاك. عباس
  }َوثَُموَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّْخَر بِالْوَاِد{ -٩

وإمنا مسي جيب القميص ألنه جيب؛ . فالن جيوب البالد، أي يقطعها: ومنه. قطعوا} َجابُوا{و. هم قوم صاحل: مثود
  :فقال. على ابن الزبري مبكة، فكتب له بستني وسقا يأخذها بالكوفةقال الشاعر وكان قد نزل . أي قطع

  آل الزبري ومل تعدل هبم أحدا... راحت رواحا قلوصي وهي حامد 
  ما محلت محلها األدىن وال السددا... راحت بستني وسقا يف حقيبتها 
  ستني وسقا وال جابت به بلدا... ما إن رأيت قلوصا قبلها محلت 

فبنوا من املدائن ألفا وسبعمائة مدينة كلها . مثود: أول من حنت اجلبال والصور والرخام: ملفسرونقال ا. أي قطعت



وكانوا ينحتون من {: وقد قال تعاىل. ومن الدور واملنازل ألفي ألف وسبعمائة ألف، كلها من احلجارة. من احلجارة
أي " بالوادي. "بال، وجيعلوهنا بيوتا ألنفسهموكانوا لقوهتم خيرجون الصخور، وينقبون اجل. } اجلبال بيوتا آمنني

أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : وروى أبو األشهب عن أيب نضرة قال. بوادي القرى؛ قاله حممد بن إسحاق
الوادي : وقيل" . أسرعوا السري، فإنكم يف واد ملعون: "يف غزاة تبوك على وادي مثود، وهو على فرس أشقر، فقال

وكل منفرج بني جبال أو تالل يكون مسلكا . وكانوا ينقبون يف تلك اجلبال بيوتا ودورا وأحواضا بني جبال،
  .للسيل ومنفذا فهو واد

  }َوِفْرَعْونَ ِذي الْأَْوَتاِد{ -١٠
كان يعذب الناس باألوتاد، : وقيل. أي اجلنود والعساكر واجلموع واجليوش اليت تشد ملكه؛ قاله ابن عباس

وهكذا فعل بامرأته آسية وماشطة ابنته؛ حسب ما تقدم يف آخر سورة . أن ميوتوا؛ جتربا منه وعتوا ويشدهم هبا إىل
كانت له صخرة ترفع بالبكرات، مث يؤخذ اإلنسان فتوتد له أوتاد احلديد، مث : وقال عبدالرمحن بن زيد". التحرمي"

  .واحلمد هللا. ما فيه كفاية من ذكر أوتاده" ص"وقد مضى يف سورة . يرسل تلك الصخرة عليه فتشدخه
  }الَِّذيَن طَغَْوا ِفي الْبِالِد{ -١١
  }فَأَكْثَُروا ِفيَها الْفََساَد{ -١٢
  }فََصبَّ َعلَْيهِْم َربُّكَ َسْوطَ َعذَابٍ{ -١٣

لقدر يف الظلم أي متردوا وعتوا وجتاوزوا ا} طََغوْا{يعين عادا ومثودا وفرعون } الَِّذيَن طَغَْوا ِفي الْبِالِد{: قوله تعاىل
أحسن الوجوه فيه أن يكون يف حمل النصب } الَِّذيَن طََغوْا{و . أي اجلور واألذى} فَأَكْثَرُوا ِفيَها الْفََساَد{. والعدوان
. عاد، ومثود، وفرعون: هم الذين طغوا، أو جمرورا على وصف املذكورين: وجيوز أن يكون مرفوعا على. على الذم

  :وقال النابغة. صب على فالن خلعة، أي ألقاها عليه: أي أفرغ عليهم وألقى؛ يقال} َكفََصبَّ َعلَْيهِمْ رَبُّ{
  وكان له بني الربية ناصرا... فصب عليه اهللا أحسن صنعه 

  :قال الشاعر. شدته؛ ألن السوط كان عندهم هناية ما يعذب به: ويقال. أي نصيب عذاب} َسْوطَ َعذَابٍ{
  وصب على الكفار سوط عذاب ...أمل تر أن اهللا أظهر دينه 

وأصل ذلك أن السوط هو عذاهبم الذي . وهي كلمة تقوهلا العرب لكل نوع من أنواع العذاب: وقال الفراء
معناه عذاب خيالط اللحم والدم؛ من : وقيل. يعذبون به، فجرى لكل عذاب؛ إذ كان فيه عندهم غاية العذاب

وساطه . خلط الشيء بعضه ببعض؛ ومنه مسي املسواط: السوطف. ساطه يسوطه سوطا أي خلطه، فهو سائط: قوهلم
  :قال. سوط فالن أموره: أي خلطه، فهو سائط، وأكثر ذلك يقال

  فلست على تسويطها مبعان... فسطها ذميم الرأي غري موفق 
ي أي جعل سوطهم الذ: وقال الزجاج. حكاه عنه يعقوب. يقال أمواهلم سويطة بينهم؛ أي خمتلطة: قال أبو زيد

  ساط دابته يسوطها؛ أي ضرهبا: يقال. ضرهبم به العذاب

إن عند اللّه أسواطا كثرية، فأخذهم بسوط : كان احلسن إذا أتى على هذه اآلية قال: وعن عمرو بن عبيد. بسوطه
  .كل شيء عذب اللّه تعاىل به فهو سوط عذاب: وقال قتادة. منها
  }إِنَّ َربََّك لَبِالْمِْرَصاِد{ -١٤

واملرصد . أي على طريق العباد ال يفوته أحد: وقيل. عمل كل إنسان حىت جيازيه به؛ قال احلسن وعكرمةأي يرصد 



إن على جهنم سبع : فروى الضحاك عن ابن عباس قال. واحلمد هللا" التوبة"وقد مضى يف سورة . الطريق: واملرصاد
جاز إىل القنطرة الثانية، مث ُيسأل عن الصالة، قناطر، ُيسأل اإلنسان عند أول قنطرة عن اإلميان، فإن جاء به تاما 

مث ُيسأل عن صيام شهر رمضان، فإن . فإن جاء هبا جاز إىل الثالثة، مث ُيسأل عن الزكاة، فإن جاء هبا جاز إىل الرابعة
، فإن مث ُيسأل عن صلة الرحم. مث ُيسأل عن احلج والعمرة، فإن جاء هبما جاز إىل السادسة. جاء به جاز إىل اخلامسة
أال من كانت له مظلمة فليأت؛ فيقتص للناس منه، : مث ُيسأل عن املظامل، وينادي مناد. جاء هبا جاز إىل السابعة

يعين جهنم؛ عليها } لَبِالْمِْرَصاِد{: وقال الثوري} إِنَّ رَبََّك لَبِالْمِْرَصاِد{: يقتص له من الناس؛ فذلك قوله عز وجل
  .، وقنطرة فيها األمانة، وقنطرة فيها الرب تبارك وتعاىلقنطرة فيها الرحم: ثالث قناطر

  .أي يسمع ويرى" لباملرصاد"} لَبِالْمِْرَصاِد{وعن ابن عباس، أيضا . واللّه أعلم. أي حكمته وإرادته وأمره: قلت
 وعن. أي يعلم أعماهلم وأسرارهم، فيجازي كال بعمله" يرى"أقواهلم وجنواهم، و" يسمع"هذا قول حسن؛ : قلت

وعن عمرو بن عبيد أنه قرأ هذه السورة عند املنصور حىت بلغ . باملرصاد: أين ربك؟ فقال: بعض العرب أنه قيل له
  عرض له يف هذا النداء، بأنه بعض من: قال الزخمشري! يا أبا جعفر} إِنَّ رَبََّك لَبِالْمِْرَصاِد{: هذه اآلية، فقال

راس كان بني يديه؟ يدق الظلمة بإنكاره، ويقمع أهل األهواء والبدع أي أسد ف. توعد بذلك من اجلبابرة؛ فلله دره
  باحتجاجه

الُه فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَُه فََيقُولُ رَبِّي فَأَمَّا الْإْنَسانُ إِذَا َما ابَْتالهُ َربُُّه فَأَكَْرَمُه َوَنعََّمُه فََيقُولُ رَبِّي أَكَْرَمنِ َوأَمَّا إِذَا َما ابَْت{ -١٥
  }انَنِأََه

أمية بن : وقيل. يريد عتبة بن ربيعة وأبا حذيفة بن املغرية: قال ابن عباس. يعين الكافر} فَأَمَّا الْإْنَسانُ{: قوله تعاىل
. باملال} فَأَكَْرمَُه{. زائدة صلة: }ما{و. أي امتحنه واختربه بالنعمة} إِذَا َما ابَْتالُه َربُُّه{. أيب بن خلف: وقيل. خلف

أي امتحنه بالفقر } َوأَمَّا إِذَا َما ابَْتالُه{. فيفرح بذلك وال حيمده} فََيقُولُ رَبِّي أَكَْرمَنِ{. مبا أوسع عليه} ُهَوَنعََّم{
وهذه صفة . أي أوالين هوانا} فََيقُولُ رَبِّي أَهَاَننِ{. على مقدار الُبلغة} َعلَْيِه رِْزقَُه{أي ضيق } فَقََدَر{. واختربه

فأما املؤمن فالكرامة عنده أن . وإمنا الكرامة عنده واهلوان بكثرة احلظ يف الدنيا وقلته: ؤمن بالبعثالكافر الذي ال ي
  .يكرمه اللّه بطاعته وتوفيقه، املؤدي إىل حظ اآلخرة، وإن وسع عليه يف الدنيا محده وشكره

فضيلته عند اللّه، ورمبا يقول وكثري من املسلمني يظن أن ما أعطاه اللّه لكرامته و. اآليتان صفة كل كافر: قلت
} فقدر{وقراءة العامة . وكذا إن قتر عليه يظن أن ذلك هلوانه على اللّه. لو مل أستحق هذا مل يعطينه اللّه: جبهله

قال أبو . } َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه{: واالختيار التخفيف؛ لقوله. وقرأ ابن عامر مشددا، ومها لغتان. خمففة الدال
وقرأ أهل . }ريب أهانن{هو أن يعطيه ما يكفيه، ولو فعل به ذلك ما قال : مشددا} قدر{و. أي قتر} قدر{:عمرو

  وأثبت البزي. وأسكن الباقون. بفتح الياء يف املوضعني} ريب{احلرمني وأبو عمرو 

ملدنيون يف الوصل وأثبتها ا. يف احلالني؛ ألهنا اسم فال حتذف} أهانن{، و}أكرمن{وابن حميصن ويعقوب الياء من 
وخري أبو عمرو يف إثباهتا يف الوصل أو حذفها؛ ألهنا رأس آية، وحذفها يف الوقف . دون الوقف، اتباعا للمصحف

الباقون حبذفها، ألهنا وقعت يف املوضعني بغري ياء، والسنة أال خيالف خط املصحف؛ ألنه إمجاع . خلط املصحف
  .الصحابة

  }نَ الْيَِتيَمكَلَّا َبلْ ال ُتكْرُِمو{ -١٧
  }َوال َتحَاضُّونَ َعلَى طََعامِ الِْمْسكِنيِ{ -١٨



  }َوَتأْكُلُونَ التَُّراثَ أَكْالً لَمّاً{ -١٩
  }وَُتِحبُّونَ الَْمالَ ُحّباً َجمّاً{ -٢٠

 من رّد، أي ليس األمر كما ُيظَن، فليس الغىن لفضله، وال الفقر هلوانه، وإمنا الفقر والغىن} كَلَّا{: قوله تعاىل
يف هذا املوضع مبعىن مل يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذا، ولكن حيمد اللّه } كال{: وقال الفراء. تقديري وقضائي

كال إين ال أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا، وال أهني : يقول اللّه عز وجل: "ويف احلديث. عز وجل على الغىن والفقر
إخبار عن ما } َبلْ ال ُتكْرُِمونَ الَْيِتيَم{" . وأهني من أهنت مبعصييتمن أهنت بقلتها، إمنا أكرم من أكرمت بطاعيت، 

، }يكرمون{وقرأ أبو عمرو ويعقوب . كانوا يصنعونه من منع اليتيم املرياث، وأكل ماله إسرافا وبدارا أن يكربوا
. عنه بلفظ اجلمعبالياء، ألنه تقدم ذكر اإلنسان، واملراد به اجلنس، فعرب } حيبون{، و}يأكلون{و} حيضون{و

وترك إكرام اليتيم بدفعه عن . الباقون بالتاء يف األربعة، على اخلطاب واملواجهة؛ كأنه قال هلم ذلك تقريعا وتوبيخا
: قوله تعاىل.نزلت يف قدامة بن مظعون وكان يتيما يف حجر أمية بن خلف: قال مقاتل. حقه، وأكل ماله كما ذكرنا

} وال حتاضون{وقرأ الكوفيون . أي ال يأمرون أهليهم بإطعام مسكني جييئهم} وال َتُحضون على طعام املسكني{
. وأصله تتحاضون، فحذف إحدى التاءين لداللة الكالم عليها. أي حيض بعضهم بعضا. بفتح التاء واحلاء واأللف

  بضم} حتاضون{وروي عن إبراهيم والشيزري عن الكسائي والسلمي . وهو اختيار أيب عبيد

وأصله الوراث من ورثت، . أي مرياث اليتامى} َوَتأْكُلُونَ التَُّراثَ {. و تفاعلون من احلض، وهو احلثالتاء، وه
. أي شديدا؛ قاله السدي} أَكْالً لَّماً{. وقد تقدم. فأبدلوا الواو تاء؛ كما قالوا يف جتاه وختمة وتكأة وتودة وحنو ذلك

: وأصل اللم يف كالم العرب. ا إذا أكلته مجعا؛ قاله احلسن وأبو عبيدةملمت الطعام مل: مجعا؛ من قوهلم: } لَمّاً{قيل 
  :قال النابغة. مل اللّه شعثه، أي مجع ما تفرق من أموره: إذا مجعته، ومنه يقال: ملمت الشيء أمله ملا: اجلمع؛ يقال

  على شعث أي الرجال املهذب... ولست مبستبق أخا ال تلمه 
  :وقال املرناق الطائي ميدح علقمة ابن سيف. ، أي تلم الناس وترهبم وجتمعهمإن دارك لَُموَمة: ومنه قوهلم

  ملَّ اهلُِدّي إىل الكرمي املاجد... َألَحبَّين ُحبَّ الصيب ولَمَّين 
. فاآلكل يلم الثريد، فيجمعه لقما مث يأكله. اللم اجلمع الشديد؛ ومنه حجر ملموم، وكتيبة ملمومة: وقال الليث
  :قال احلطيئة. يأكل نصيبه ونصيب غريه: وقال احلسن: فه سفايس: وقال جماهد

  فال قّدس الرمحن تلك الطواحنا... إذا كان ملا يتبع الذم ربه 
هو أنه إذا أكل ماله أمل مبال غريه فأكله، : وقال ابن زيد. يعين أهنم جيمعون يف أكلهم بني نصيبهم ونصيب غريهم

كان أهل الشرك ال يورثون النساء وال الصبيان، بل يأكلون مرياثهم مع و: قال. أكل من خبيث أو طيب: وال يفكر
يأكلون ما مجعه امليت من الظلم وهو عامل بذلك، فَيلُُم يف األكل بني حرامه : وقيل. مرياثهم، وتراثهم مع تراثهم

  وجيوز. وحالله

رف يف إنفاقه، ويأكله أكال واسعا، أن يذم الوارث الذي ظفر باملال سهال، مهال، من غري أن يعرق فيه جبينه، فيس
  .جامعا بني املشتهيات من األطعمة واألشربة والفواكه، كما يفعل الوراث البطالون

جم الشيء جيم مجوما، فهو : يقال. واجلم الكثري. أي كثريا، حالله وحرامه" } وَُتِحبُّونَ الَْمالَ حُّباً َجّماً{: قوله تعاىل
  :وقال الشاعر. إذا اجتمع وكثر: حلوضومنه جم املاء يف ا. جم وجام

  وأي عبد لك ال أملا... إن تغفر اللهم تغفر مجا 



إذا : جم املاء جيم مجوما: املصدر؛ يقال: واجلُموُم. البئر الكثرية املاء: واجلموم. املكان الذي جيتمع فيه ماؤه: واجلمة
  .كثر يف البئر واجتمع، بعد ما استقي ما فيها

  }ُدكَّتِ الْأَْرُض َدكّاً َدكّاً كَلَّا إِذَا{ -٢١
فهو رد النكباهبم على الدنيا، ومجعهم هلا؛ فإن من فعل ذلك . أي ما هكذا ينبغي أن يكون األمر} كَلَّا{: قوله تعاىل

أي زلزلت األرض، وحركت حتريكا بعد . الكسر والدق؛ وقد تقدم: والدك. يندم يوم تدك األرض، وال ينفع الندم
يقال ناقة دكاء، . أي ألصقت وذهب ارتفاعها: وقال املربد. أي زلزلت فدك بعضها بعضا: زجاجوقال ال. حتريك

دك الشيء أي : ويقولون. القول يف هذا" احلاقة"و" األعراف"وقد مضى يف سورة . أي ال سنام هلا، واجلمع ُدٌك
  :قال. هدم

  هل غري غار دك غارا فاهندم
دكت جباهلا : وقيل. ت فكسر بعضها بعضا؛ فتكسر كل شيء على ظهرهاأي مرة بعد مرة؛ زلزل} َدكّاً َدكّاً{

ومنه . دكت أي استوت يف االنفراش؛ فذهب دورها وقصورها وجباهلا وسائر أبنيتها: وقيل. وأنشازها حىت استوت
حط املرتفع من األرض بالبسط، وهو معىن قول ابن مسعود وابن : والدك. مسي الدكان، الستوائه يف االنفراش

  .متد األرض مد األدمي: عباس

  }َوَجاَء َربَُّك وَالَْملَُك َصفّاً َصفّاً{ -٢٢
  }َوجِيَء َيوَْمِئٍذ بِجََهنََّم َيوَْمِئٍذ يََتذَكَُّر الِْأْنَسانُ َوأَنَّى لَُه الذِّكَْرى{ -٢٣

أي جاءهم الرب : يلوق. وهو من باب حذف املضاف. أي أمره وقضاؤه؛ قاله احلسن} َوَجاَء رَبَُّك{: قوله تعاىل
جعل جميء اآليات : وقيل. ، أي بظلل} إِلَّا أَنْ يَأِْتيَُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ِمَن الَْغَمامِ{: باآليات العظيمة؛ وهو كقوله تعاىل
يا ابن آدم، مرضت فلم تعدين، واستسقيتك فلم : "ومنه قوله تعاىل يف احلديث. جميئا له، تفخيما لشأن تلك اآليات

أي زالت الشبه ذلك اليوم، وصارت املعارف ضرورية، } َوَجاَء َربَُّك{: وقيل" . ، واستطعمتك فلم تطعمينتسقين
ظهرت قدرته واستولت، واللّه : قال أهل اإلشارة. كما تزول الشبه والشك عند جميء الشيء الذي كان يشك فيه

نتقال، وال مكان له وال أوان، وال جيري جل ثناؤه ال يوصف بالتحول من مكان إىل مكان، وأىن له التحول واال
  .عليه وقت وال زمان؛ ألن يف جريان الوقت على الشيء فوت األوقات، ومن فاته شيء فهو عاجز

تقاد : قال ابن مسعود ومقاتل} َوجِيَء َيْوَمِئذٍ بَِجَهنََّم{. أي صفوفا} َصفّاً َصفّاً{. أي املالئكة} َوالَْملَُك{: قوله تعاىل
ويف . عني ألف زمام، كل زمام بيد سبعني ألف ملك، هلا تغيظ وزفري، حىت تنصب عن يسار العرشجهنم بسب

يؤتى جبهنم، هلا سبعون ألف : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: صحيح، مسلم عن عبداللّه بن مسعود قال
تغري لون } َوجِيَء َيْوَمِئٍذ بِجََهنََّم{ت ملا نزل: وقال أبو سعيد اخلدري" . زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروهنا

كَلَّا إِذَا {أقرأين جربيل : "حىت اشتد على أصحابه، مث قال. رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وعرف يف وجهه
ـ } ُدكَِّت الْأَْرُض َدكّاً َدكّاً رسول اللّه، كيف  قلت يا: قال علي رضي اللّه عنه" . } َوجِيَء َيْومَِئٍذ بَِجَهنََّم{ـ اآلية 

تؤتى هبا تقاد بسبعني ألف زمام، يقود بكل زمام سبعون ألف ملك، فتشرد شردة لو تركت : "جياء هبا؟ قال
  ألحرقت أهل اجلمع

فال يبقى أحد إال قال نفسي نفسي إال " ما يل ولك يا حممد، إن اللّه قد حرم حلمك علي: مث تعرض يل جهنم فتقول
  "رب أميت رب أميت: "فإنه يقول حممد صلى اللّه عليه وسلم



} َوأَنَّى لَُه الذِّكَْرى{. وهو الكافر، أو من مهته معظم الدنيا. أي يتعظ ويتوب} َيْومَِئٍذ َيَتذَكَُّر الْأِْنَسانُ{: قوله تعاىل
تقدير  فال بد من. أي ومن أين له منفعة الذكرى: ويقال. أي ومن أين له االتعاظ والتوبة وقد فرط فيها يف الدنيا

  .أي تناف، قاله الزخمشري} َوأَنَّى لَُه الذِّكَْرى{وبني } َيْومَِئٍذ َيَتذَكَُّر{حذف املضاف، وإال فبني 
  }يقول يا ليتين قدمت حليايت{ -٢٤

حياة أهل النار : وقيل. أي قدمت عمال صاحلا حليايت، أي حلياٍة ال موت فيها: وقيل. فالالم مبعىن يف. أي يف حيايت
  .يا ليتين قدمت من اخلري لنجايت من النار، فأكون فيمن له حياة هنيئة: يئة، فكأهنم ال حياة هلم؛ فاملعىنليست هن

  }فََيْوَمِئٍذ ال ُيَعذُِّب َعذَاَبُه أََحٌد َوال يُوِثُق َوثَاقَُه أََحٌد{ -٢٥
والكناية ترجع . ه أحد، وال يوثق كوثاقه أحدأي ال يعذب كعذاب اللّ} فََيوَْمِئٍذ ال يَُعذُِّب َعذَاَبهُ أََحٌد{: قوله تعاىل

بفتح الذال والثاء، أي ال } وال يوثق} {ال يعذب{وقرأ الكسائي . وهو قول ابن عباس واحلسن. إىل اللّه تعاىل
واملراد إبليس؛ ألن الدليل قام على أنه . يعذب أحد يف الدنيا كعذاب اللّه الكافر يومئذ، وال يوثق كما يوثق الكافر

إنه أمية بن خلف؛ حكاه : وقيل. الناس عذابا، ألجل إجرامه؛ فأطلق الكالم ألجل ما صحبه من التفسري أشد
يعين أنه ال يعذب كعذاب هذا الكافر املعني أحد، وال يوثق بالسالسل واألغالل كوثاقه أحد؛ لتناهيه يف . الفراء

  أي ال يعذب مكانه: وقيل. كفره وعناده

  :ومنه قول الشاعر. والعذاب مبعىن التعذيب، والوثاق مبعىن اإليثاق .أحد، فال يؤخذ منه فداء
  وبعد عطائك املائة الرتاعا

وتكون اهلاء ضمري . واختار أبو عبيد وأبو حامت فتح الذال والثاء. ال يعذب أحد ليس بكافر عذاب الكافر: وقيل
قالبة عن النيب صلى اللّه عليه وسلم أنه وقد روى أبو . أنه ال يعذب أحد كعذاب اللّه: الكافر؛ ألن ذلك معروف

جيوز أن : وقال أبو علي. وروي أن أبا عمرو رجع إىل قراءة النيب صلى اللّه عليه وسلم. قرأ بفتح الذال والثاء
. يكون الضمري للكافر على قراءه اجلماعة؛ أي ال يعذب أحد أحدا مثل تعذيب هذا الكافر؛ فتكون اهلاء للكافر

  .املالئكة الذين يتولون تعذيب أهل النار} أحد{واملراد ـب
  }َيا أَيَُّتَها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ{ -٢٧
  }اْرجِِعي إِلَى رَبِِّك َراِضَيةً َمْرِضيَّةً{ -٢٨
  }فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي{ -٢٩
  }وادخلي جنيت{ -٣٠

من كانت مهته الدنيا فاهتم اللّه يف إغنائه، وإفقاره، ذكر حال ملا ذكر حال } َيا أَيَُّتَها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ{: قوله تعاىل
. هو من قول املالئكة ألولياء اللّه عز وجل: وقيل. فسلم ألمره، واتكل عليه. من اطمأنت نفسه إىل اللّه تعاىل

أي : وقال ابن عباس. هالساكنة املوقنة؛ أيقنت أن اللّه رهبا، فأخبتت لذلك؛ قال جماهد وغري} النَّفْسُ الُْمطَْمِئنَّةُ{
الراضية بقضاء اللّه، اليت علمت : وعن جماهد أيضا. املؤمنة املوقنة: وقال احلسن. وعنه املؤمنة. املطمئنة بثواب اللّه

ويف حرف أُيب بن . اآلمنة من عذاب اللّه: وقال مقاتل. أن ما أخطأها مل يكن ليصيبها، وأن ما أصاهبا مل يكن ليخطئها
: وقال ابن كيسان. اليت عملت على يقني مبا وعد اللّه يف كتابه: وقيل. }لنفس اآلمنة املطمئنةيأيتها ا{كعب 

  .املخلصة: املطمئنة هنا



الَِّذيَن آَمُنوا َوَتطَْمِئنُّ {املطمئنة بذكر اللّه تعاىل؛ بيانه : وقيل. العارفة اليت ال تصرب عنه طرفة عني: وقال ابن عطاء
املطمئنة ألهنا بشرت باجلنة : وقال ابن زيد. املطمئنة باإلميان، املصدقة بالبعث والثواب: وقيل. } لَِّهقُلُوُبُهْم بِذِكْرِ ال

والصحيح أهنا عامة . يعين نفس محزة: وروى عبداللّه بن بريدة عن أبيه قال. عند املوت، وعند البعث، ويوم اجلمع
تعاىل إذا أراد أن يقبض روح عبده املؤمن، اطمأنت إن اللّه : قال احلسن البصري. يف كل نفس مؤمن خملص طائع

إذا تويف املؤمن أرسل اللّه إليه ملكني، وأرسل : وقال عمرو بن العاص. النفس إىل اللّه تعاىل، واطمأن اللّه إليها
اخرجي أيتها النفس املطمئنة راضية مرضية، ومرضيا عنك، اخرجي إىل ووح : معهما حتفة من اجلنة، فيقوالن هلا

وذكر . رحيان، ورب راض غري غضبان، فتخرج كأطيب ريح املسك وَجد أحد من أنفه على ظهر األرضو
: ، فقال أبو بكر} َيا أَيَُّتَها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ{قرا رجل عند النيب صلى اللّه عليه وسلم : وقال سعيد بن زيد. احلديث

وقال سعيد بن " . إن امللك يقوهلا لك يا أبا بكر: "عليه وسلمما أحسن هذا يا رسول اللّه فقال النيب صلى اللّه 
مات ابن عباس بالطائف، فجاء طائر مل ير على خلقته طائر قط، فدخل نعشه، مث مل ير خارجا منه، فلما دفن : جبري

اْرجِِعي إِلَى َربِِّك رَاِضَيةً َيا أَيَّتَُها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ {: -ال يدري من تالها  -تليت هذه اآلية على شفري القرب 
نزلت يف ُخبيب : وقيل. وروى الضحاك أهنا نزلت يف عثمان بن عفان رضي اللّه عنه حني وقف بئر رومة. } َمْرِضيَّةً

  .واللّه أعلم. بن عدي الذي صلبه أهل مكة، وجعلوا وجهه إىل املدينة؛ فحول اللّه وجهه حنو القبلة
واختاره الطربي؛ ودليله . أي إىل صاحبك وجسدك؛ قال ابن عباس وعكرمة وعطاء} ى رَبِِّكاْرجِِعي إِلَ{: قوله تعاىل

وقرأ ابن . على التوحيد، فيأمر اللّه تعاىل األرواح غدا أن ترجع إىل األجساد} فادخلي يف عبدي{قراءة ابن عباس 
. ارجعي إىل اللّه: املعىن: صاحل وقال أبو. ارجعي إىل ثواب ربك وكرامته: وقال احلسن. }يف جسد عبدي{مسعود 

  .وهذا عند املوت

هذا يوم القيامة؛ : قال ابن عباس. أي يف أجساد عبادي؛ دليله قراءة ابن عباس وابن مسعود} فَاْدخُِلي ِفي ِعَباِدي{
 ومعىن. واجلمهور على أن اجلنة هي دار اخللود اليت هي مسكن األبرار، ودار الصاحلني واألخيار. وقال الضحاك

أي } ِفي ِعَباِدي{: وقال األخفش} لَُنْدِخلَنَُّهْم ِفي الصَّاِلحَِني{: أي يف الصاحلني من عبادي؛ كما قال" } ِفي ِعَباِدي{
  .مع عبادي} وَاْدُخِلي َجنَِّتي{. أي انتظمي يف سلكهم. يف حزيب؛ واملعىن واحد

  سورة البلد

  وهي عشرون آية. مكية باتفاق
  َمنِ اْلرَّحِيمِبِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْح

  }ال أُقِْسُم بَِهذَا الَْبلَِد{ -١
" هبذا البلد: "أي أقسم؛ ألنه قال. ؛ قاله األخفش} ال أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَيامَِة{زائدة، كما تقدم يف } ال{جيوز أن تكون 

  :قال الشاعر. بهفكيف َيْجَحد القسم به وقد أقسم } َوَهذَا الْبَلَِد الْأَِمنيِ{: وقد أقسم به يف قوله
  وكاد صميم القلب ال يتقطع... تذكرت ليلى فاعترتين صبابة 

: بدليل قوله تعاىل يف ص} قَالَ َما َمَنَعكَ أَلَّا َتْسُجَد إِذْ أَمَْرُتَك{: صلة؛ ومنه قوله تعاىل" ال"أي يتقطع، ودخل حرف 
وأجاز األخفش . من غري ألف بعد الالم إثباتا} قسمأل{وقرأ احلسن واألعمش وابن كثري . } َما َمَنَعكَ أَنْ َتْسُجَد{

ال واهللا ال فعلت كذا، وال واهللا ما : ليست بنفي القسم، وإمنا هو كقول العرب: وقيل. }أال{أيضا أن تكون مبعىن 
  كان



. منهال أقسم هبذا البلد إذا مل تكن فيه، بعد خروجك : هي نفي صحيح؛ واملعىن: وقيل. كذا، وال واهللا ألفعلن كذا
وأما من قال : وهذا اختيار ابن العريب؛ ألنه قال. رد عليهم} ال{: ورواه ابن أيب جنيح عن جماهد قال. حكاه مكي

فهو رد لكالم من أنكر البعث مث ابتدأ . إهنا رد، فهو قول ليس له رد، ألنه يصح به املعىن، ويتمكن اللفظ واملراد
أي ليس األمر كما . م اإلنسان املذكور يف هذه السورة، املغرور بالدنيارد ملا توه" ال"قوله : وقال القشريي. القسم

أي أقسم بالبلد احلرام الذي . هي مكة، أمجعوا عليه: }البلد{و. حيسبه، من أنه لن يقدر عليه أحد، مث ابتدأ القسم
فيه حيا، وبركتك وقال الواسطي أي حنلف لك هبذا البلد الذي شرفته مبكانك . أنت فيه، لكرامتك علي وحيب لك

  .واألول أصح؛ ألن السورة نزلت مبكة باتفاق. ميتا، يعين املدينة
  }َوأَْنَت ِحلٌّ بَِهذَا الَْبلَِد{ -٢

تقول ملن تعده اإلكرام . ومثله واسع يف كالم العرب. } إِنََّك َميٌِّت وَإِنَُّهْم مَيُِّتونَ{: يعين يف املستقبل؛ مثل قوله تعاىل
وهو يف كالم اهللا واسع، ألن األحوال املستقبلة عنده كاحلاضرة املشاهدة؛ وكفاك دليال . م حمبوأنت مكر: واحلباء

: فروى منصور عن جماهد. أن السورة باتفاق مكية قبل الفتح: قاطعا على أنه لالستقبال، وأن تفسريه باحلال حمال
أحل له يوم دخل مكة أن يقتل من : ن عباسوكذا قال اب. ما صنعت فيه من شيء فأنت يف حل: قال} وَأَْنَت ِحلٌّ{

ومل حيل ألحد من الناس أن يقتل هبا أحدا بعد رسول اهللا صلى اهللا . شاء، فقتل ابن خطل ومقيس بن صبابة وغريمها
أُحلت له : وروى أبو صاحل عن ابن عباس قال. أنت يف حل ممن قاتلك أن تقتله: وروى السدي قال. عليه وسلم

وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه . أُطبقت وُحرمت إىل يوم القيامة، وذلك يوم فتح مكةساعة من هنار، مث 
  إن اهللا حرم مكة يوم خلق السموات واألرض، فهي حرام إىل أن تقوم الساعة، فلم: "قال

: ابن زيد" ائدةامل"وقد تقدم يف سورة . احلديث" حتل ألحد قبلي، وال حتل ألحد بعدي، ومل حتل يل إال ساعة من هنار
وأنت فيه حمسن، : وقيل. وأنت مقيم فيه وهو حملك: وقيل: مل يكن هبا أحد حالال غري النيب صلى اهللا عليه وسلم

. رجل حل وحالل وحمل، ورجل حرام وحمل، ورجل حرام وحمرم: وذكر أهل اللغة أنه يقال. وأنا عنك فيه راض
ناء على النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أي إنك غري مرتكب يف هذا هو ث: وقيل. لست بأمث: أنت حل به: وقال قتادة

أي أقسم . البلد ما حيرم عليك ارتكابه، معرفة منك حبق هذا البيت؛ ال كاملشركني الذين يرتكبون الكفر باهللا فيه
شرحبيل  وقال. هبذا البيت املعظم الذي قد عرفت حرمته، فأنت مقيم فيه معظم له، غري مرتكب فيه ما حيرم عليك

أي حالل؛ أي هم حيرمون مكة أن يقتلوا هبا صيدا أو يعضدوا هبا شجرة، مث هم } وَأَْنَت ِحلٌّ بَِهذَا الَْبلَِد{: بن سعد
  .مع هذا يستحلون إخراجك وقتلك

  }َوَواِلٍد َوَما وَلََد{ -٣
. أي وما نسل من ولده} ا وَلََدَوَم{. عليه السالم: آدم} وََواِلٍد{: قال جماهد وقتادة والضحاك واحلسن وأبو صاحل

أقسم هبم ألهنم أعجب ما خلق اهللا تعاىل على وجه األرض؛ ملا فيهم من البيان والنطق والتدبري، وفيهم األنبياء 
الوالد : وقيل. هو إقسام بآدم والصاحلني من ذريته، وأما غري الصاحلني فكأهنم هبائم: وقيل. والدعاة إىل اهللا تعاىل

. وحيتمل أنه يريد املسلمني من ذريته. مث حيتمل أنه يريد مجيع ذريته. ذريته؛ قال أبو عمران اجلوين: ولد وما. إبراهيم
وهو اخلالق للذكر } وََما َخلََق الذَّكََر وَالْأُنْثَى{: وكقوله} َما طَاَب لَكُْم{: للناس؛ كقوله} ما{وصلحت: قال الفراء

وقال . } َوالسََّماِء َوَما َبَناهَا{: ع املصدر؛ أي ووالد ووالدته؛ كقوله تعاىلمع ما بعدها يف موض} ما{: واألنثى، وقيل
  }َوَما َولََد{يعين الذي يولد له، } َووَاِلٍد{: عكرمة وسعيد بن جبري



وهو بعيد؛ وال يصح إال بإضمار املوصول؛ أي . على هذا نفي} ما{و. يعين العاقر الذي ال يولد له؛ وقال ابن عباس
. هو عموم يف كل والد وكل مولود؛ قاله عطية العويف: وقيل. الذي ما ولد، وذلك ال جيوز عند البصرينيووالد و

وحيتمل أن الوالد النيب صلى اهللا عليه وسلم، : قال املاوردي. وهو اختيار الطربي. وروي معناه عن ابن عباس أيضا
فأقسم به وبأمته بعد أن أقسم " . م مبنزلة الوالد أعلمكمإمنا أنا لك: "لقوله عليه السالم: لتقدم ذكره، وما ولد أمته

  .ببلده؛ مبالغة يف تشريفه عليه السالم
  }لَقَدْ َخلَقَْنا الْأِْنَسانَ ِفي كََبٍد{ -٤

. واإلنسان هنا ابن آدم. وهللا أن يقسم مبا يشاء من خملوقاته لتعظيمها، كما تقدم. إىل هنا انتهى القسم؛ وهذا جوابه
ومنه . غلظ وخثر وأشتد: ومنه تكبد اللنب. وأصل الكبد الشدة. أي يف شدة وعناء من مكابدة الدنيا} ِفي كََبٍد{

  :قال لبليد: قاسيت شدته: كابدت هذا األمر: ويقال. الكبد؛ ألنه دم تغلظ واشتد
  قمنا وقام اخلصوم يف كبد... يا عني هال بكيت أربد إذ 
يف شدة من محله ووالدته ورضاعه : وعن ابن عباس أيضا. يف شدة ونصبأي } ِفي كََبٍد{: قال ابن عباس واحلسن

. االستواء واالستقامة: والكبد. منتصبا يف بطن أمه: وروى عكرمة عنه قال. ونبت أسنانه، وغري ذلك من أحواله
بن آدم، فإنه ومل خيلق اهللا جل ثناؤه دابة يف بطن أمها إال منكبة على وجهها إال ا. فهذا امتنان عليه يف اخللقة

منتصبا رأسه يف بطن أمه؛ فإذا أذن اهللا أن خيرج : ابن كبسان. منتصب انتصابا؛ وهو قول النخعي وجماهد وغريمها
يكابد : وعنه أيضا. يكابد مصائب الدنيا وشدائد اآلخرة: وقال احلسن. من بطن أمه قلب رأسه إىل رجلي أمه

مل خيلق اهللا : وقال َيمانٌ. ورواه ابن عمر. نه ال خيلو من أحدمهاالشكر على السراء ويكابد الصرب على الضراء؛ أل
  أول ما يكابد قطع سرته، مث إذا: قال علماؤنا. خلقا يكابد ما يكابد ابن آدم؛ وهو مع ذلك أضعف اخللق

وحترك قمط قماطا، وشد رباطا، يكابد الضيق والتعب، مث يكابد االرتضاع، ولو فاته لضاع، مث يكابد نبت أسنانه، 
لسانه، مث يكابد الفطام، الذي هو أشد من اللطام، مث يكابد اخلتان، واألوجاع واألحزان، مث يكابد املعلم وصولته، 

واملؤدب وسياسته، واألستاذ وهيبته، مث يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه، مث يكابد شغل األوالد، واخلدم 
 الكرب واهلرم، وضعف الركبة والقدم، يف مصائب يكثر تعدادها، واألجناد، مث يكابد شغل الدور، وبناء القصور، مث

. ونوائب يطول إيرادها، من صداع الرأس، ووجع األضراس، ورمد العني، وغم الدين، ووجع السن، وأمل األذن
ة، ويكابد حمنا يف املال والنفس، مثل الضرب واحلبس، وال ميضى عليه يوم إال يقاسي فيه شدة، وال يكابد إال مشق
مث املوت بعد ذلك كله، مث مساءلة امللك، وضغطة القرب وظلمته؛ مث البعث والعرض على اهللا، إىل أن يستقر به 

فلو كان األمر إليه ملا اختار هذه } لَقَْد َخلَقَْنا الْأِْنَسانَ ِفي كََبٍد{: القرار، إما يف اجلنة وإما يف النار؛ قال اهللا تعاىل
اإلنسان هنا : وقال ابن زيد. له خالقا دبره، وقضى عليه هبذه األحوال؛ فليمتثل أمرهودل هذا على أن . الشدائد

إن هذا نزل يف رجل من بين مجح؛ كان يقال ل أبو : وقال الكليب. أي يف وسط السماء} ِفي كََبٍد{: وقوله.آدم
فيجذبه عشرة حىت . كذامن أزالين عنه فله : األشدين، وكان يأخذ األدمي العكاظي فيجعله حتت قدميه، فيقول

} أََيْحَسُب أَنْ لَْن يَقِْدَر َعلَْيِه أََحٌد{يتمزق وال تزول قدماه؛ وكان من أعداء النيب صلى اهللا عليه وسلم، وفيه نزل 
وكذلك . أي شديدا، يعين شديد اخللق؛ وكان من أشد رجال قريش" يف كبد. "وروي عن ابن عباس. لقوته: يعين

أي جريء القلب، غليظ الكبد، } ِفي كََبٍد{: وقيل. داملطلب، وكان مثال يف البأس والشدةركانة ابن هشام بن عب
  .مضيعا ما يعنيه، مشتغال مبا ال يعنيه: الترمذي. يف ظلمة وجهل: ابن عطاء. مع ضعف خلقته، ومهانة مادته



  }أََيْحَسُب أَنْ لَْن يَقِْدَر َعلَْيِه أََحٌد{ -٥
  }االً لَُبداًَيقُولُ أَْهلَكُْت َم{ -٦
  }أََيْحَسُب أَنْ لَْم يََرُه أََحٌد{ -٧
  }أَلَْم َنْجَعلْ لَُه َعْيَنْينِ{ -٨
  }َوِلَساناً َوشَفََتْينِ{ -٩

أي } َيقُولُ أَهْلَكُْت{: أي أيظن ابن آدم أن لن يعاقبه اهللا عز وجل} أََيْحَسُب أَنْ لَْن يَقِْدَر َعلَْيِه أََحٌد{: قوله تعاىل
بل علم اهللا عز } أََحٌد{أي أن مل يعاينه } أَنْ لَْم يََرُه{. أي أيظن} أََيْحَسُب{. أي كثريا جمتمعا} االً لَُبداًَم{. أنفقت

يوقف العبد، فيقال ماذا عملت : وروى أبو هريرة قال. أهلكت ومل يكن أنفقه: وجل ذلك منه، فكان كاذبا يف قوله
مث يؤمر به . كأنك إمنا فعلت ذلك ليقال سخي، فقد قيل ذلك: فيقال .أنفقته وزكيته: يف املال الذي رزقتك؟ فيقول

كان : إنك مسؤول عن مالك من أين مجعت؟ وكيف أنفقت؟ وعن ابن عباس قال: وعن سعيد عن قتادة. إىل النار
عامر َنزَلْت يف احلارث بن : وقال مقاتل. أنفقت يف عداوة حممد ماال كثريا وهو يف ذلك كاذب: أبو األشدين يقول

لقد ذهب مايل يف الكفارات والنفقات، : فقال. بن نوفل، أذنب فاستفىت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمره أن ُيكَفِّر
وهذا القول منه حيتمل أن يكون استطالة مبا أنفق، فيكون طغيانا منه، أو أسفا عليه، . منذ دخلت يف دين حممد

بتشديد الباء مفتوحة، على مجع ال بد؛ مثل راكع وركع، وساجد } داًَماالً لُبَّ{وقرأ أبو جعفر . فيكون ندما منه
الباقون بضم الالم وكسرها . وقرأ جماهد ومحيد بضم الباء والالم خمففا، مجع لبود. وسجد، وشاهد وشهد، وحنوه

وروي عن . القول فيه" اجلن"وقد مضى يف سورة . وفتح الباء خمففا، مجع لبدة ولبدة، وهو ما تلبد؛ يريد الكثرة
يقول أتلفت ماال كثريا، : وقال احلسن. بضم السني يف املوضعني} أحيُسب{النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقرأ 

أمل يعلم أن اهللا قادر على حماسبته، وأن اهللا عز وجل يرى صنيعه، مث عدد عليه نعمه . فمن حياسبين به، دعين أحسبه
  يستر هبما} َوشَفََتْينِ{. ينطق به} َوِلسَاناً{يبصر هبما } ْينِأَلَْم َنْجَعلْ لَُه َعيَْن{: فقال

قال النيب صلى اهللا : وقال أبو حازم. حنن فعلنا ذلك، وحنن نقدر على أن نبعثه وحنصي عليه ما عمله: واملعىن. ثغره
يه بطبقني، فأطبق؛ يا ابن آدم، إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك، فقد أعنتك عل: إن اهللا تعاىل قال: "عليه وسلم

وإن نازعك بصرك فيما حرمت عليك، فقد أعنتك عليه بطبقني، فأطبق؛ وإن نازعك فرجك إىل ما حرمت عليك، 
. شفاه: شفيهة، واجلمع: أصلها شفهة، حذفت منها اهلاء، وتصغريها: والشفة" . فقد أعنتك عليه بطبقني، فأطبق 

يقال هذه شفة يف الوصل : وقال األزهري. م، تشبيها بالسنواتشفهات وشفوات، واهلاء أقيس، والواو أع: ويقال
  .نعم اهللا ظاهرة، يقررك هبا حىت تشكر: وقال قتادة. وشفه، بالتاء واهلاء

  }َوَهدَْيَناُه النَّْجَدْينِ{ -١٠
وهذا . عالطريق يف ارتفا. والنجد. أي بينامها له مبا أرسلناه من الرسل. طريق اخلري وطريق الشر: يعين الطريقني

يا أيها : "ذكر لنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول: وروى قتادة قال. قول ابن عباس وابن مسعود وغريمها
وروي عن عكرمة " . جند اخلري، وجند الشر، فلم جتعل جند الشر أحب إليك من جند اخلري: الناس، إمنا مها النجدان

ملسيب والضحاك، وروي عن ابن عباس وعلي رضي اهللا عنهما؛ ألهنما وهو قول سعيد بن ا. الثديان: النجدان: قال
. ، الرتفاعها عن اخنفاض هتامة"جند"العلو، ومجعه جنود؛ ومنه مسيت : فالنجد. كالطريقني حلياة الولد ورزقه

  :قال امرؤ القيس. الطريقان العاليان: فالنجدان
  كبوآخر منهم قاطع جند كب... فريقان منهم جازع بطن خنلة 



  }فَال اقَْتَحمَ الَْعقَبَةَ{ -١١
الرمي بالنفس يف : أي فهال أنفق ماله الذي يزعم أنه أنفقه يف عداوة حممد، هال أنفقه القتحام العقبة فيأمن واالقتحام

  أي رمى: قحم يف األمر قحوما: شيء من غري روية؛ يقال منه

إدخاهلا فيه : وتقحيم النفس يف الشيء. إذا رماه: هتقحيما على وجه. وقحم الفرس فارسه. بنفسه فيه من غري روية
إذا أصاهبم قحط، : أصابت األعراب القُحمة: يقال. والقُحمة بالضم املهلكة، والسنة الشديدة. من غري روية
مرة واحدة، والعرب ال تكاد تفرد } ال{وذكر : وقال الفراء والزجاج. صعاب الطريق: والقُحم. فدخلوا الريف

َوال } {فَال َصدََّق َوال صَلَّى{: ل املاضي يف مثل هذا املوضع، حىت يعيدوها يف كالم آخر؛ كقوله تعاىلمع الفع} ال{
ثُمَّ كَانَ ِمَن {: وإمنا أفردوها لداللة آخر الكالم على معناه؛ فيجوز أن يكون قوله. } َخْوٌف َعلَْيهِْم َوال ُهمْ َيْحَزُنونَ

ال جنا : هو جار جمرى الدعاء؛ كقوله: وقيل. فال اقتحم العقبة وال آمن: كرير؛ كأنه قالقائما مقام الت} الَِّذيَن آَمُنوا
  :أي فلم يقتحم العقبة، كقول زهري} فَال اقَْتَحَم الْعَقََبةَ{معىن : وقال. وال سلم

  فال هو أبداها ومل يتقدم... وكان طوى كشحا على مستِكنَّة 
أي فلم يقتحم . وذكره البخاري عن جماهد. مبعىن مل: }ال{: د وأبو عليوكذا قال املرب. أي فلم يبدها ومل يتقدم

وكذا وكذا؛ فبني وجوها من } فَكُّ َرقَبٍَة{مث فسر العقبة وركوهبا فقال . العقبة يف الدنيا، فال حيتاج إىل التكرير
أفال اقتحم : اإلنكار؛ تقديره معىن الكالم االستفهام الذي معناه: وقال ابن زيد ومجاعة من املفسرين. القرب املالية

هال أنفق ماله يف فك الرقاب، وإطعام السْغَبان، ليجاوز به العقبة، فيكون خريا : يقول. العقبة؛ أو هال اقتحم العقبة
اقتحام العقبة ها هنا ضرب مثل، أي هل حتمل عظام : مث قيل. له من إنفاقه يف عداوة حممد صلى اهللا عليه وسلم

على الدعاء؛ أي } فَال اقَْتَحَم الَْعقَبَةَ{وهذا إمنا يليق بقول من محل . ماله يف طاعة ربه، واإلميان به األمور فغي إنفاق
شبه عظم الذنوب وثقلها وشدهتا بعقبة، فإذا أعتق رقبة : وقيل. فال جنا وال سلم من مل ينفق ماله يف كذا وكذا

  قال. وب اليت تضره وتؤذيه وتثقلهوعمل صاحلا، كان مثله كمثل من اقتحم العقبة، وهي الذن

بلغنا أن العقبة مصعدها سبعة آالف سنة، ومهبطها سبعة : وعن أيب رجاء قال. هذه العقبة جبل يف جهنم: ابن عمر
وقال جماهد . هي عقبة شديدة يف النار دون اجلسر، فاقتحموها بطاعة اهللا: وقال احلسن وقتادة. آالف سنة

يضرب على جهنم كحد السيف، مسرية ثالثة آالف سنة، سهال وصعودا  هي الصراط: والضحاك والكليب
. اقتحامه عليه قدر ما يصلي صالة املكتوبة: وقيل. واقتحامه على املؤمن كما بني صالة العصر إىل العشاء. وهبوطا

فروى . هي العقبةالنار نفسها : وقيل. إن وراءنا عقبة، أجنى الناس منها أخفهم محال: وروي عن أيب الدرداء أنه قال
من : وعن عبداهللا بن عمر قال. بلغنا أنه ما من مسلم يعتق رقبة إال كانت فداءه من النار: أبو رجاء عن احلسن قال

ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا . أعتق رقبة أعتق اهللا عز وجل بكل عضو منها عضوا منه
ويف " . اهللا بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حىت فرجه بفرجه من أعتق رقبة أعتق: "عليه وسلم، قال

أميا امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما، كان : "الترمذي عن أيب أمامة وغريه من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
كها من النار، فكاكه من النار، جيزي كل عضو منه عضوا منه، وأميا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكا

. العقبة خالصه من هول العرض: وقيل. هذا حديث حسن صحيح غريب: قال". جيزي كل عضو منها عضوا منها
جماهدة اإلنسان نفسه وهواه وعدوه : هي واهللا عقبة شديدة: وقال احلسن. هي نار دون اجلسر: وقال قتادة وكعب

  :وأنشد بعضهم. الشيطان



  لنبل قد نصبوا علي شراكابا... إين بليت بأربع يرمينين 
  من أين أرجو بينهن فكاكا... إبليس والدنيا ونفسي واهلوى 

  أصبحت ال أرجو هلن سواكا... يا رب ساعدين بعفو إنين 
  }َوَما أَْدَراَك َما الَْعقَبَةُ{ -١٢

اهللا عليه وسلم، وهذا تعظيم اللتزام أمر الدين؛ واخلطاب للنيب صلى . فيه حذف، أي وما أدراك ما اقتحام العقبة
  ومحل العقبة على: قال القشريي. ليعلمه اقتحام العقبة

عقبه جهنم بعيد؛ إذ أحد يف الدنيا مل يقتحم عقبة جهنم؛ إال أن حيمل على أن املراد فهال صري نفسه حبيث ميكنه 
وإمنا اختار ذلك : ن العريبقال اب. إنه مل يقتحم العقبة يف الدنيا: واختار البخاري قول جماهد. اقتحام عقبة جهنم غدا

، ويف اآلية } فَكُّ َرقََبٍة{: ؟ مث قال يف اآلية الثالثة} وََما أَْدَراَك َما الَْعقَبَةُ{: ألجل أنه قال بعد ذلك يف اآلية الثانية
أَوْ {: ، مث قال يف اآلية السادسة} َيِتيماً ذَا َمقَْرَبٍة{: ، مث قال يف اآلية اخلامسة} أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمْسَغبٍَة{الرابعة 

فلم يأت يف الدنيا مبا يسهل عليه سلوك العقبة يف : املعىن. ؛ فهذه األعمال إمنا تكون يف الدنيا} ِمْسِكيناً ذَا َمتَْرَبٍة
؟ "وما يدريك"؟ فإنه أخرب به، وكل شيء قال فيه "وما أدراك"كل شيء قال فيه : وقال سفيان ابن عيينة. اآلخرة

  .إنه مل خيرب بهف
  }فَكُّ َرقََبٍة{ -١٣

  :فيه ثالث مسائل
وفك الرقبة أن تعني يف : "ويف احلديث. من الرق: وقيل. خالصها من األسر: فكها} فَكُّ َرقَبٍَة{: قوله تعاىل -األوىل
وق رقبة؛ ألنه ومسي املرق. هو حل القيد؛ والرق قيد: والفك". التوبة"من حديث الرباء، وقد تقدم يف سورة " . مثنها

  :قال حسان. ومسي عنقها فكا كفك األسري من األسر. بالرق كاألسري املربوط يف رقبته
  وجز ناصية كنا مواليها... كم من أسري فككناه بال مثن 

" من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار: "وروى عقبة بن عامر اجلَُهين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وحيتمل ثانيا أنه أراد فك رقبته وخالص نفسه، باجتناب املعاصي، وفعل الطاعات؛ وال ميتنع اخلرب من : اورديقال امل

  .هذا التأويل، وهو أشبه بالصواب
الرقبة الكافرة ذات الثمن أفضل يف العتق من الرقبة املؤمنة القليلة الثمن؛ : قال أصبغ} َرقََبٍة{: قوله تعاىل -الثانية

: ابن العريب" . أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها: "صلى اهللا عليه وسلم وقد سئل أي الرقاب أفضل؟ قاللقول النيب 
  من: واملراد يف هذا احلديث

وما ذكره أصبغ وهلة؛ وإمنا " . من أعتق رقبة مؤمنة"و " من أعتق امرأ مسلما: "املسلمني؛ بدليل قوله عليه السالم
  . جتريد املعتق للعبادة، وتفريغه للتوحيد، أوىلنظر إىل تنقيص املال، والنظر إىل

وعند صاحبيه الصدقة . أن العتق أفضل من الصدقة: وعن أيب حنيفة. العتق والصدقة من أفضل األعمال -الثالثة
أيضعه : وعن الشعيب يف رجل عنده فضل نفقة. واآلية أدل على قول أيب حنيفة؛ لتقدمي العتق على الصدقة. أفضل

من فك رقبة فك اهللا بكل : "الرقبة أفضل؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: ة أو يعتق رقبة؟ قاليف ذي قراب
  " .عضو منها عضوا من النار

  }أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمْسَغبٍَة{ -١٤



  }َيِتيماً ذَا َمقَْربٍَة{ -١٥
  }أَْو ِمْسِكيناً ذَا َمْتَربٍَة{ -١٦

أو إطعام {وقرأ احلسن . والساغب اجلائع. اجلوع: والسغب. أي جماعة} اٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمْسَغَبٍةأَْو إِطَْع{: قوله تعاىل
  :وأنشد أبو عبيدة -} ذا{باأللف يف } يف يوم ذا مسغبة

  ملا بت شبعانا وجارك ساغبا... فلو كنت جارا يا ابن قيس بن عاصم 
أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي {: وقال النخعي يف قوله تعاىل. ضلوإطعام الطعام فضيلة، وهو مع السغب الذي هو اجلوع أف

من موجبات الرمحة إطعام : "وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. يف يوم عزيز فيه الطعام: قال} َمْسَغَبٍة
يعلمك أن الصدقة على القرابة . فالن ذو قرابيت وذو مقربيت: يقال. أي قرابة} َيِتيماً ذَا َمقَْربٍَة{" . املسلم السغبان

أفضل منها على غري القرابة، كما أن الصدقة على اليتيم الذي ال كافل له أفضل من الصدقة على اليتيم الذي جيد 
  .إذا ضعف: يتم الرجل يتما: يقال. مسي يتيما لضعفه: وأهل اللغة يقولون. من يكفله

مستوىف، " البقرة"وقد مضى يف سورة . ئم من قبل األمهاتويف البها. وذكروا أن اليتيم يف الناس من قبل األب
  :وقال قيس بن امللوح. اليتيم الذي ميوت أبواه: وقال بعض أهل اللغة

  إىل اهللا فقد الوالدين يتيم... إىل اهللا أشكو فقد ليلى كما شكا 
. تراب من الفقر، ليس له مأوى إال الترابأي ال شيء له، حىت كأنه قد لصق بال} أَْو ِمْسِكيناً ذَا َمْتَربٍَة{: قوله تعاىل

. هو الذي ال يقيه من التراب لباس وال غريه: جماهد. هو املطروح على الطريق، الذي ال بيت له: قال ابن عباس
وروى عكرمة . الذي ليس له أحد: ابن جبري. ذو الزمانة: أبو سنان. املديون: عكرمة. إنه ذو العيال: وقال قتادة

من : املتربة هنا: وقال أبو حامد اخلارزجني. ذو املتربة البعيد التربة؛ يعين الغريب البعيد عن وطنه: عن ابن عباس
  :قال اهلذيل. إذا افتقر: يقال ترب. التريب؛ وهي شدة احلال

  سفكنا دماء البدن يف تربة احلال... وكنا إذا ما الضيف حل بأرضنا 
أو {نصبا لكوهنا مفعوال } رقبة{. تح الكاف، على الفعل املاضيبف} فَك{: وقرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي

فهذا } ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا{: بفتح اهلمزة نصب امليم، من غري ألف، على الفعل املاضي أيضا؛ لقوله} أَطعم
أو { .خفض باإلضافة} رقبة{. رفعا، على أنه مصدر فككت} فك{: وقرأ الباقون. }فك وأطعم{أشكل بـ 

واختاره أبو عبيد وأبو حامت؛ ألنه تفسري لقوله . بكسر اهلمزة وألف ورفع امليم وتنوينها على املصدر أيضا} إطعام
. فك رقبة أو إطعام: اقتحام العقبة: املعىن. } فَكُّ َرقََبٍة أَوْ إِطَْعاٌم{: ؟ مث أخربه فقال} وََما أَْدَراَك َما الَْعقَبَةُ{: تعاىل

وقرأ . صب فهو حممول على املعىن؛ أي وال فك رقبة، وال أطعم يف يوم ذا مسغبة؛ فكيف جياوز العقبةومن قرأ بالن
. بدل منه} يتيما{أي يطعمون ذا مسغبة و} إطعام{بالنصب على أنه مفعول } ذا مسغبة{: احلسن وأبو رجاء

: ع اجلار واجملرور ألن قولهوجيوز أن يكون قراءة النصب صفة ملوض. }يوم{فهو صفة لـ } ذي مسغبة{الباقون 
  .ظرف منصوب املوضع، فيكون وصفا له على املعىن دون اللفظ} يف يوم{

  }ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َوَتوَاصَْوا بِالصَّْبرِ َوَتوَاصَْوا بِالْمَْرَحَمِة{ -١٧
  }أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْمْيَمنَِة{ -١٨
  }ِتَنا ُهْم أَْصحَاُب الَْمْشأََمةَِْوالَِّذيَن كَفَرُوا بِآيا{ -١٩
  }َعلَْيهِْم نَاٌر ُمْؤَصدَةٌ{ -٢٠



أنه ال يقتحم العقبة من فك رقبة، أو أطعم يف يوم ذا مسغبة، حىت : يعين} ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا{: قوله تعاىل
إلميان باهللا بعد اإلنفاق ال ينفع، بل فا. يكون من الذين آمنوا؛ أي صدقوا، فإن شرط قبول الطاعات اإلميان باهللا

َوَما َمَنعَُهْم أَنْ تُقَْبلَ ِمنُْهْم َنفَقَاتُُهْم إِلَّا أَنَُّهمْ {: جيب أن تكون الطاعة مصحوبة باإلميان، قال اهللا تعاىل يف املنافقني
اجلاهلية يصل الرحم، ويطعم الطعام،  يا رسول اهللا، إن ابن جدعان كان يف: وقالت عائشة. } كَفَُروا بِاللَِّه َوبَِرسُولِِه

ال، إنه مل يقل يوما رب اغفر يل : "ويفك العاين، ويعتق الرقاب، وحيمل على إبله هللا، فعل ينفعه ذلك شيئا؟ قال
أي فعل هذه األشياء وهو مؤمن، مث بقي على إميانه حىت } ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا{: وقيل" . خطيئيت يوم الدين

املعىن مث كان من الذين : وقيل} َوإِنِّي لََغفَّارٌ ِلَمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ صَاِلحاً ثُمَّ اْهَتَدى{: فاة؛ نظريه قوله تعاىلالو
وقد . أتى هبذه القرب لوجه اهللا، مث أمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. يؤمنون بأن هذا نافع هلم عند اهللا تعاىل

دما أسلم، يا رسول اهللا، إنا كنا نتحنث بأعمال يف اجلاهلية، فهل لنا منها شيء؟ فقال عليه قال حكيم بن حزام بع
مبعىن الواو؛ أي وكان هذا املعتق الرقبة، واملطعم يف } ثُمَّ{إن : وقيل" . أسلمت على ما أسلفت من اخلري: "السالم

أي بالصرب على طاعة اهللا، وعن معاصيه؛ } الصَّبْرِبِ{. أي أوصى بعضهم بعضا} َوتَوَاَصوْا{. املسغبة، من الذين أمنوا
بالرمحة على اخللق؛ فإهنم إذا فعلوا ذلك رمحوا اليتيم } َوتََواصَْوا بِالَْمْرَحمَِة{. وعلى ما أصاهبم من البالء واملصايب

  .واملسكني
وقال . قال حممد بن كعب القرظي وغريهأي الذين يؤتون كتبهم بأمياهنم؛ } أُولَِئَك أَْصَحابُ الَْمْيَمنَِة{: قوله تعاىل

ألن منزلتهم عن اليمني؛ : وقيل. ألهنم أخذوا من شق آدم األمين: ابن زيد. ألهنم ميامني على أنفسهم: حيىي بن سالم
  وَالَِّذيَن كَفَُروا{. قاله ميمون بن مهران

حيىي بن . كتبهم بشمائلهم؛ قال حممد بن كعبأي يأخذون } ُهمْ أَْصحَاُب الَْمْشأَمَِة{. أي كفروا بالقرآن} بِآياتَِنا
  .ألن منزلتهم عن اليسار: ميمون. ألهنم أخذوا من شق آدم األيسر: ابن زيد. ألهنم مشائيم على أنفسهم: سالم
إن أصحاب امليمنة أصحاب اجلنة، وأصحاب املشأمة أصحاب النار؛ قال اهللا : وجيمع هذه األقوال أن يقال: قلت
} وَأَْصَحابُ الشَِّمالِ َما أَْصَحابُ الشَِّمالِ{: ، وقال"، يف سدر خمضود} اُب الَْيِمنيِ َما أَْصَحاُب الَْيمِنيِوَأَْصَح{: تعاىل

  :قال. أي مطبقة مغلقة} ُمْؤَصَدةٌ{ومعىن . وما كان مثله
  ومن دوهنا أبواب صنعاء مؤصده... حتن إىل جبال مكة ناقيت 

فمن قال أوصدت، . أوصدت الباب وأصدته؛ أي أغلقته: أهل اللغة يقولونو. مبهمة، ال يدري ما داخلها: وقيل
وقرأ أبو عمرو وحفص ومحزة ويعقوب والشيزري عن الكسائي . فاالسم الوصاد، ومن قال آصدته، فاالسم اإلصاد

م يهمز لنا إما: وعن أيب بكر بن عياش قال. ومها لغتان. الباقون بال مهز". اهلمزة"باهلمز هنا، ويف } موصدة{
  .فأشتهي أن أسد أذين إذا مسعته} مؤصدة{

  سورة الشمس

  مكية باتفاق، وهي مخس عشرة آية
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  }َوالشَّْمسِ َوُضَحاهَا{ -١
وأضاف الضحى إىل الشمس، ألنه إمنا يكون بارتفاع . وهو قسم ثان. أي ضوءها وإشراقها} َوُضَحاهَا{: قال جماهد

جعل فيها الضوء : قال} َوُضَحاهَا{: وروى الضحاك عن ابن عباس. حرها: السدي. هباؤها: وقال قتادة. لشمسا



ما ظهر هبا من كل خملوق؛ فيكون القسم هبا ومبخلوقات : وقيل. هو انبساطها: وقال اليزيدي. وجعلها حارة
  األرض

فمن أنث ذهب إىل . وقد تذكر. ي فوق الضحوارتفعت الضحا، وه: يقال. مؤنثة: حكاه املاوردي والضحا. كلها
: تقول. وهو ظرف غري متمكن مثل سحر. ومن ذكر ذهب إىل أنه اسم على فعل، حنو صرد ونغر. أهنا مجع ضحوة

واملعروف عند . الضحا هو النهار؛ كقول قتادة: وقال الفراء. لقيته ضحا وضحا؛ إذا أردت به ضحا يومك مل تنونه
إنه نور الشمس أو حرها، فنور الشمس ال : ار كله، فذلك لدوام نور الشمس، ومن قالالنه: العرب أن الضحا

أي ال يؤذيك } َوال َتْضَحى{: إن الضحى حر الشمس بقوله تعاىل: وقد استدل من قال. يكون إال مع حر الشمس
ضحوة : "تقول. ةأصل الضحا من الضح، وهو نور الشمس، واأللف مقلوبة من احلاء الثاني: وقال املربد. احلر

وقال . وضحوات، وضحوات وضحا، فالواو من ضحوة مقلوبة عن احلاء الثانية، واأللف يف ضحا مقلوبة عن الواو
نقيض الظل، وهو نور الشمس على وجه األرض، وأصله الضحا فاستثقلوا الياء مع سكون : الضح: أبو اهليثم

  .احلاء، فقلبوها ألفا
  }َوالْقََمرِ إِذَا َتالَها{ -٢

إمنا ذلك ليلة اهلالل، إذا سقطت : قال قتادة. إذا تبعته: تلوت فالنا: يقال. وذلك إذا سقطت رؤي اهلالل: أي تبعها
إذا غربت الشمس يف النصف األول من الشهر، تالها القمر بالطلوع، ويف : وقال ابن زيد. الشمس رؤي اهلالل

: وقال قوم. ها، يذهب إىل أن القمر يأخذ من ضوء الشمسأخذ من: }َتالهَا: القراء. آخر الشهر يتلوها بالغروب
  .حني استوى واستدار، فكان مثلها يف الضياء والنور؛ وقاله الزجاج} وَالْقََمرِ إِذَا َتالَها{

  }َوالنَّهَارِ إِذَا َجلَّاهَا{ -٣
. حت غداتنا باردةأضحت باردة، تريد أض: جلى الظلمة؛ وإن مل جير هلا ذكر؛ كما تقول: فقال قوم. أي كشفها

ومنه . أنه يبني بضوئه جرمها: للشمس؛ واملعىن} َجلَّاهَا{الضمري يف : وقال قوم. وهذا قول الفراء والكليب وغريمها
  :قول قيس بن اخلطيم

  بدا حاجب منها وضنت حباجب... جتلت لنا كالشمس حتت غمامة 
جلى : وقيل. جلى الدنيا: وقيل. انتشاره هناراجلى ما يف األرض من حيواهنا حىت ظهر، الستتاره ليال و: وقيل

  .على ما تقدم آنفا} حىت توارت باحلجاب{: األرض؛ وإن مل جير هلا ذكر؛ ومثله قوله تعاىل
  }َواللَّْيلِ إِذَا يَْغَشاهَا{ -٤

 .يغشى الدنيا بالظلم، فتظلم اآلفاق: وقيل. أي يغشى الشمس، فيذهب بضوئها عند سقوطها؛ قال جماهد وغريه
  .فالكناية ترجع إىل غري مذكور

  }َوالسََّماِء َوَما َبَناهَا{ -٥
املعىن : وقيل. أي بغفران ريب؛ قاله قتادة، واختاره املربد} بَِما غَفََر ِلي َربِّي{: فما مصدرية؛ كما قال. أي وبنياهنا

وحكي عن أهل .  تعاىلأي ومن خلقها ورفعها، وهو اهللا. ومن بناها؛ قاله احلسن وجماهد؛ وهو اختيار الطربي
  .سبحان ما سبحت له؛ أي سبحان من سبحت له: احلجاز

  }َوالْأَْرضِ َوَما طََحاهَا{ -٦



قال . أي بسطها؛ كذا قال عامة املفسرين؛ مثل دحاها. ومن طحاها؛ على ما ذكرناه آنفا: وقيل. أي وطحوها
  واحد؛ أي بسطها: طحاها ودحاها: احلسن وجماهد وغريمها

. اضطجعت؛ عن أيب عمرو: البسط؛ طحا يطحو طحوا، وطحى يطحي طحيا، وطحيت: والطحو. بمن كل جان
  :خلقها؛ قال الشاعر: وقيل. قسمها: طحاها: وعن ابن عباس

  وال من ساكن العرش الرفيع... وما تدري جذمية من طحاها 
: ويقال يف بعض أميان العرب. ليهاوحيتمل أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز؛ ألنه حياة ملا خلق ع: املاوردي

ما أدري : يقال. إذا ذهب يف األرض: طحا الرجل: قال أبو عمرو. ال، والقمر الطاحي؛ أي املشرف املشرق املرتفع
  :قال علقمة. إذا ذهب به يف كل شيء: طحا به قلبه: ويقال! أين طحا

  بعيد الشباب عصر حان مشيب... طحا بك قلب يف احلسان طروب 
  }َنفْسٍ َوَما َسوَّاهَاَو{ -٧
: ويف النفس قوالن. املعىن ومن سواها، وهو اهللا عز وجل: وقيل. مبعىن املصدر: }فما{. املعىن وتسويتها: قيل

وهذه األمساء . سوى خلقها وعدل: سواها: وقال جماهد. مبعىن هيأ: وسوى. كل نفس منفوسة: الثاين. أحدمها آدم
  .ثناؤه خبلقه ملا فيه من عجائب الصنعة الدالة عليه أقسم جل. كلها جمرورة على القسم

  }فَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتقَْواهَا{ -٨
أي عرفها طريق الفجور والتقوى؛ وقال ابن . أي عرفها؛ كذا روى ابن أيب جنيح عن جماهد} فَأَلَْهَمهَا{: قوله تعاىل
إذا أراد اهللا عز وجل بعبده خريا، أهلمه : ن كعب قالوعن حممد ب. عرفها الطاعة واملعصية: وعن جماهد أيضا. عباس

عرفها طريق اخلري وطريق : قال" فأهلمها: "وقال الفراء. اخلري فعمل به، وإذا أراد به السوء، أهلمه الشر فعمل به
، وأهلم الفاجر أهلم املؤمن املتقي تقواه: وروى الضحاك عن ابن عباس قال. } وََهدَْيَناُه النَّْجَدْينِ{: الشر؛ كما قال

  واملعىن. بني هلا فجورها وتقواها: وعن سعيد عن قتادة قال. فجوره

اللهم : "قال} فَأَلَْهَمَها فُُجوَرَها َوَتقَْواهَا{قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروي عن أيب هريرة قال. متقارب
أن : واه جويرب عن الضحاك عن ابن عباسور" . آت نفسي تقواها، وزكها أنت خري من زكاها، أنت وليها وموالها

اللهم آت : "رفع صوته هبا، وقال} فَأَلَْهَمَها فُجُوَرَها َوَتقَْواهَا{: النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قرأ هذه اآلية
قال يل : ويف صحيح مسلم، عن أيب األسود الدؤيل قال" . نفسي تقواها، أنت وليها وموالها، وأنت خري من زكاها

أرأيت ما يعمل الناس اليوم، ويكدحون فيه، أشيء قضي ومضى عليهم من قدر سبق، أو فيما : مران بن حصنيع
أفال : قال فقال. بل شيء قضي عليهم، ومضى عليهم: يستقبلون مما أتاهم به نبيهم، وثبتت احلجة عليهم؟ فقلت

وملك يده، فال ُيسأل عما يفعل وهم كل شيء خلق اهللا : ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: يكون ظلما؟ قال
يرمحك اهللا إين مل أرد مبا سألتك إال ألحزر عقلك، إن رجلني من مزينة أتيا رسول اهللا صلى اهللا : فقال يل. ُيسألون

أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من : يا رسول اهللا، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه: عليه وسلم فقاال
ال بل شيء قضي عليهم ومضى : "وثبتت احلجة عليهم؟ فقال. ما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهمقدر قد سبق، أو في

: والفجور والتقوى". فأهلمها فجورها وتقواها. ونفس وما سواها: "وتصديق ذلك يف كتاب اهللا عز وجل. فيهم 
  .مصدران يف موضع املفعول به

  }َخاَب َمْن َدسَّاهَا َوقَْد{ -١٠} قَْد أَفْلََح َمْن َزكَّاهَا{ -٩



الالم حذفت، ألن الكالم : قال الزجاج. لقد أفلح: هذا جواب القسم، مبعىن} قَْد أَفْلََح َمْن َزكَّاهَا{: قوله تعاىل
تقديره : الزخمشري. اجلواب حمذوف؛ أي والشمس وكذا وكذا لتبعثن: وقيل. طال، فصار طول عوضا منها

كة، لتكذيبهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كما دمدم على مثود؛ ألهنم ليدمدمن اهللا عليهم؛ أي على أهل م
على سبيل } فَأَلَْهَمَها فُجُوَرَها َوَتقَْواَها{: فكالم تابع ألوله؛ لقوله} قَْد أَفْلََح َمْن َزكَّاهَا{وأما . كذبوا صاحلا

  االستطراد، وليس من جواب القسم

قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، والشمس : ري بغري حذف؛ واملعىنهو على التقدمي والتأخ: وقيل. يف شيء
أي خسرت نفس } َوقَْد خَاَب َمْن َدسَّاهَا{. أي من زكى اهللا نفسه بالطاعة} َمْن َزكَّاهَا{. فاز} أَفْلََح{. وضحاها

زكى نفسه بطاعة اهللا،  أفلح من: وقيل. خابت نفس أضلها وأغواها: وقال ابن عباس. دسها اهللا عز وجل باملعصية
النمو والزيادة، ومنه زكا : وأصل الزكاة. وصاحل األعمال، وخاب من دس نفسه يف املعاصي؛ قال قتادة وغريه

وقد تقدم هذا املعىن يف أول . إذا كثر ريعه، ومنه تزكية القاضي للشاهد؛ ألنه يرفعه بالتعديل، وذكر اجلميل: الزرع
وكانت أجواد العرب تنزل . املعروف واملبادر إىل أعمال الرب، شهر نفسه ورفعها فمصطنع. مستوىف" البقرة"سورة 

وكانت اللئام تنزل األوالج . الربا وارتفاع األرض، ليشتهر مكاهنا للمعتفني، وتوقد النار يف الليل للطارقني
. خفوا أنفسهم ودسوهافأولئك علوا أنفسهم وزكوها، وهؤالء أ. واألطراف واألهضام، ليخفى مكاهنا عن الطالبني

: دساها: وقيل. وكذا الفاجر أبدا خفي املكان، زمر املروءة غامض الشخص، ناكس الرأس بركوب املعاصي
  :قال. أغواها

  حالئله منه أرامل ضيعا... وأنت الذي دسيت عمرا فأصبحت 
قصيت أظفاري؛ : ا يقالدسسها، من التدسيس، وهو إخفاء الشيء، فأبدلت سينه ياء؛ كم: واألصل: قال أهل اللغة

أي دس } وَقَْد خَاَب َمْن َدسَّاهَا{: وقال ابن األعرايب. تقضي: ومثله قوهلم يف تقضض. وأصله قصصت أظفاري
  .نفسه يف مجلة الصاحلني وليس منهم

  }كَذََّبْت ثَُموُد بِطَغَْواهَا{ -١١
  }إِِذ اْنَبَعثَ أَْشقَاهَا{ -١٢
  }ِه َناقَةَ اللَِّه َوُسقَْياهَافَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَّ{ -١٣
  }فَكَذَُّبوُه فََعقَُروَها فََدْمَدَم َعلَْيهِْم َربُُّهْم بِذَْنبِهِْم فََسوَّاَها{ -١٤

. أي بطغياهنا، وهو خروجها عن احلد يف العصيان؛ قاله جماهد وقتادة وغريمها} كَذََّبْت ثَُموُد بِطَغَْواَها{: قوله تعاىل
وكان اسم العذاب الذي جاءها الطغوي؛ ألنه طغى : قال. أي بعذاهبا الذي وعدت به} ْغَواهَابِطَ{وعن ابن عباس 

هو مصدر، وخرج على هذا املخرج، ألنه أشكل برؤوس : وقيل. بأمجعها} بِطَْغَواهَا{: وقال حممد بن كعب. عليهم
يف االسم واوا، ليفصل بني االسم إذا كانت من ذوات الياء أبدلت " فعلى"األصل بطغياها، إال أن : وقيل. اآلي

على أنه مصدر؛ ) بضم الطاء(وقرأ احلسن واجلحدري ومحاد بن سلمة . وقراءة العامة بفتح الطاء. والوصف
وامسه قدار . لعقر الناقة} أَْشقَاَها{. أي هنض} إِِذ اْنَبَعثَ{. مها لغتان: وقيل. كالرجعي واحلسين وشبههما يف املصادر

ويف البخاري عن عبداهللا بن زمعة أنه . بيان هذا، وهل كان واحدا أو مجاعة" األعراف"يف  وقد مضى. بن سالف
أتدري : "مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب، وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .قاتلك: "قال. اهللا ورسوله أعلم: قلت" من أشقى األولني



األسد : منصوب على التحذير؛ كقولك} َناقَةَ} {َناقَةَ اللَِّه{. يعين صاحلا" } الَ لَُهْم َرسُولُ اللَِّهفَقَ{: قوله تعاىل
َهِذِه َناقَةُ {: ذروا ناقة اهللا، كما قال: وقيل. أي احذروا ناقة اهللا؛ أي عقرها. األسد، والصيب الصيب، واحلذار احلذار

أي ذروها } َوسُقَْياهَا{. } لْ ِفي أَْرضِ اللَِّه َوال َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَابٌ أَلِيٌماللَِّه لَكُْم آَيةً فَذَُروَها َتأْكُ
فإهنم ملا اقترحوا . } اقَْترََبِت السَّاعَةُ{وأيضا يف سورة . بيانه واحلمد هللا" الشعراء"وقد مضى يف سورة . وشرهبا

  .رب يوم من بئرهم، وهلا شرب يوم مكان ذلك، فشق ذلك عليهمالناقة، وأخرجها هلم من الصخرة، جعل هلم ش

. أي عقرها األشقى} فََعقَُروَها{". إنكم تعذبون إن عقرمتوها: "أي كذبوا صاحلا عليه السالم يف قوله هلم} فَكَذَُّبوُه{
بريهم، ذكرهم ذكر لنا أنه مل يعقرها حىت تابعه صغريهم وك: وقال قتادة. وأضيف إىل الكل، ألهنم رضوا بفعله

هذان أفضل الناس، وهذان خري الناس، وهذه املرأة أشقى : والعرب تقول: عقرها اثنان: وقال الفراء. وأنثاهم
  .أشقياها: القوم؛ فلهذا مل يقل

ليهم العذاب بذنبهم الذي أي أهلكهم وأطبق ع} فَكَذَُّبوُه فََعقَُروَها فََدْمَدَم َعلَْيهِْم َربُُّهْم بِذَْنبِهِْم فََسوَّاهَا{: قوله تعاىل
دمر عليهم رهبم بذنبهم؛ أي : دمدم عليهم قال: وروى الضحاك عن ابن عباس قال. هو الكفر والتكذيب والعقر

دممت على الشيء أي : ويقال. وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده. دمدم أي أرجف: وقال الفراء. جبرمهم
. دمدمت: فإذا كررت اإلطباق قلت. ألبسها الشحم: اقة مدومةون. أطبقه: أطبقت عليه، ودمم عليه القرب

ودمدم . إذا ألزقته باألرض وطحطحته: ودمدمت الشيء: ويف الصحاح. إهالك باستئصال؛ قاله املؤرج: والدمدمة
أي } فَدَْمَدَم َعلَْيهِْم{: فقوله. أي سويت عليه: وقيل دمدمت على امليت التراب: القشريي. أي أهلكهم: اهللا عليهم

وقال . الكالم الذي يزعج الرجل: والدمدمة. دمدم أي غضب: وقال ابن األنباري. أهلكهم، فجعلهم حتت التراب
وعلى . أي سوى عليهم األرض} فَسَوَّاهَا{. ناقة مدمدمة أي مسينة: اإلدامة؛ تقول العرب: الدمدمة: بعض اللغويني

. وذلك أن الصيحة أهلكتهم، فأتت على صغريهم وكبريهم. يهمأي فسوى الدمدمة واإلهالك عل} فَسَوَّاهَا{األول 
. أي فسوى األمة يف إنزال العذاب هبم، صغريهم وكبريهم، وضيعهم وشريفهم، وذكرهم وأنثاهم} فَسَوَّاهَا{: وقيل

  .امتقع لونه وانتقع: ومها، لغتان؛ كما يقال} فدمدم{وقرأ ابن الزبري 
  }َوال َيَخاُف ُعقَْباهَا{ -١٥
واهلاء يف . فعل اهللا ذلك هبم غري خائف أن تلحقه تبعة الدمدمة من أحد؛ قال ابن عباس واحلسن وقتادة وجماهدأي 

  من اغتسل يوم: "ترجع إىل الفعلة؛ كقوله" عقباها"

ترجع إىل العاقر؛ أي مل خيف الذي : قال السدي والضحاك والكليب. أي بالفعلة واخلصلة" اجلمعة فبها ونعمت
. إذ انبعث أشقاها وال خياف عقباها: ويف الكالم تقدمي وتأخري، جمازه. وقال ابن عباس أيضا. ما صنع عقرها عقىب

ال خياف رسول اهللا صاحل عاقبة إهالك قومه، وال خيشى ضررا يعود عليه من عذاهبم؛ ألنه قد أنذرهم، وجناه : وقيل
هو األجود؛ ألنه يرجع إىل املعىن األول؛ أي فال خياف بالفاء، و} فال{وقرأ نافع وابن عامر . اهللا تعاىل حني أهلكهم
وروى ابن وهب . والباقون بالواو، وهي أشبه باملعىن الثاين؛ أي وال خياف الكافر عاقبة ما صنع. اهللا عاقبة إهالكهم

 أخرج إلينا مالك مصحفا جلده، وزعم أنه كتبه يف أيام عثمان بن عفان حني كتب: وابن القاسم عن مالك قاال
وكذا هي يف يف مصاحف أهل مكة والعراقيني بالواو، واختاره أبو عبيد وأبو . بالواو} وال خياف{: املصاحف، وفيه

  .حامت، اتباعا ملصحفهم
  سورة الليل



  وهي إحدى وعشرون آية بإمجاع. مدنية:وقيل. مكية
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  }َواللَّْيلِ إِذَا يَْغَشى{ -١
  }َوالنَّهَارِ إِذَا َتجَلَّى{ -٢
  }َوَما َخلََق الذَّكََر َوالْأُنْثَى{ -٣
  }إِنَّ َسعَْيكُمْ لَشَتَّى{ -٤

. األرض: وقيل. يغشى النهار: وقيل. ومل يذكر معه مفعوال للعلم به. أي ُيغطي} َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى{: قوله تعاىل
أول ما خلق اللّه النور والظلمة، مث ميز : وى سعيد عن قتادة قالور. يغشى كل شيء بظلمته: وقيل. اخلالئق: وقيل

أي إذا انكشف ووضح } َوالنَّهَارِ إِذَا َتَجلَّى{. بينهما، فجعل الظلمة ليال أسود مظلما، والنور هنارا مضيئا مبصرا
  اه والذي خلقمعن: قال احلسن} َوَما َخلََق الذَّكََر َوالْأُنْثَى{. وظهر، وبان بضوئه عن ظلمة الليل

. مصدرية على ما تقدم): فما(معناه وخلق الذكر واألنثى؛ : وقيل. الذكر واألنثى؛ فيكون قد أقسم بنفسه عز وجل
. وقد تقدم. ، وهو قول أيب عبيدة وغريه)من(على هذا مبعىن ) فما(سبحان ما سبحت له : وأهل مكة يقولون للرعد

مضمرة، ويكون القسم منه بأهل طاعته، من أنبيائه وأوليائه، " من"تكون املعىن وما خلق من الذكر واألنثى؛ ف: وقيل
} َوالسََّماِء َوَما َبَناهَا{: وكذا قوله. أي من خلق" وما خلق: "وقال أبو عبيدة. ويكون قسمه هبم تكرمة هلم وتشريفا

والذكر . والنهار إذا جتلى{ان يقرأ ابن مسعود أنه ك. وروي. يف هذه املواضع مبعىن من} ما} {َونَفْسٍ َوَما َسوَّاَها{
فيكم أحد : قدمنا الشام، فأتانا أبو الدرداء، فقال: ويف صحيح مسلم عن علقمة قال. }وما خلق{ويسقط } واألنثى

: ؟ قال} َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى{فكيف مسعت عبداهللا يقرأ هذه اآلية : قال. نعم، أنا: يقرأ علّي قراءة عبداهللا؟ فقلت
وأنا واللّه هكذا مسعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : قال} والليل إذا يغشى والذكر واألنثى{يقرأ مسعته 

  .فال أتابعهم" }َوَما َخلََق{يقرؤها، ولكن هؤالء يريدون أن أقرأ 
حدثنا  :حدثنا أبو أمحد الزبريي قال: وحدثنا حممد بن حيىي املروزي قال حدثنا حممد قال: قال أبو بكر األنباري

إين أنا "أقرأين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبدالرمحن بن يزيد عن عبداهللا قال
كل من هذين احلديثني مردود؛ خبالف اإلمجاع له، وأن محزة وعاصما يرويان : ؛ قال أبو بكر"الرازق ذو القوة املتني

لمني، والبناء على سندين يوافقان اإلمجاع أوىل من األخذ بواحد خيالفه عن عبداهللا بن مسعود ما عليه مجاعة املس
اإلمجاع واألمة، وما يبين على رواية واحد إذا حاذاه رواية مجاعة ختالفه، أخذ برواية اجلماعة، وأبطل نقل الواحد؛ 

 معروفا، مث كان أبو بكر ولو صح احلديث عن أيب الدرداء وكان إسناده مقبوال. ملا جيوز عليه من النسيان واإلغفال
  وعمر وعثمان وعلي

وسائر الصحابة رضي اللّه عنهم خيالفونه، لكان احلكم العمل مبا روته اجلماعة، ورفض ما حيكيه الواحد املنفرد، 
  .الذي يسرع إليه من النسيان ما ال يسرع إىل اجلماعة، ومجيع أهل امللة

يعين مجيع الذكور : الثاين. م وحواء؛ قاله ابن عباس واحلسن والكليبآد: أحدمها: ويف املراد بالذكر واألنثى قوالن
كل ذكر وأنثى من : وقيل. واإلناث من بين آدم والبهائم؛ ألن اللّه تعاىل خلق مجيعهم من ذكر وأنثى من نوعهم

إن عملكم : واملعىن. قسمهذا جواب ال} إِنَّ سَْعَيكُْم لَشَتَّى{. اآلدميني دون البهائم الختصاصهم بوالية اللّه وطاعته
العمل؛ فساع يف فكاك نفسه، وساع يف عطبها؛ يدل عليه قوله : السعي: وقال عكرمة وسائر املفسرين. ملختلف



واحده شتيت؛ مثل مريض : وشىت" . فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها: الناس غاديان: "عليه السالم
أي إن عملكم ملتباعد بعضه من بعض؛ ألن بعضه . بني بعضه وبعضه وإمنا قيل للمختلف شىت لتباعد ما. ومرضى

أي ملختلف اجلزاء؛ } لََشتَّى{: وقيل. أي فمنكم مؤمن وبر، وكافر وفاجر، ومطيع وعاص. ضاللة وبعضه هدى
أي ملختلف األخالق؛ فمنكم راحم وقاس، وحليم وطائش، وجواد : وقيل. فمنكم مثاب باجلنة، ومعاقب بالنار

  .وشبه ذلك وخبيل؛
  }فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى{ -٥
  }َوَصدَّقَ بِالُْحْسَنى{ -٦
  }فََسنَُيسُِّرُه ِللُْيْسَرى{ -٧
  }َوأَمَّا َمْن َبِخلَ وَاْسَتغَْنى{ -٨
  }َوكَذَّبَ بِالُْحْسَنى{ -٩
  }فََسنَُيسُِّرُه ِللُْعْسَرى{ -١٠

  :فيه أربع مسائل
. يعين أبا بكر رضي اللّه عنه؛ وقال عامة املفسرين: قال ابن مسعود} َمْن أَْعطَى وَاتَّقَىفَأَمَّا {: قوله تعاىل -األوىل

: فقال له أبوه قحافة: كان أبو بكر يعتق على اإلسالم عجائز ونساء، قال: فروى عن عامر بن عبداهللا بن الزبري قال
  أي بين لو أنك

فَأَمَّا {: وعن ابن عباس يف قوله تعاىل. ت إمنا أريد ما أريديا أب: أعتقت رجاال جلدا مينعونك ويقومون معك؟ فقال
أي باخللف من اللّه تعاىل على } َوَصدََّق بِالُْحسَْنى{. أي حمارم اللّه اليت هنى عنها} َواتَّقَى{. أي بذل} َمْن أَْعطَى
ما من : "للّه صلى اللّه عليه وسلمقال رسول ا: ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال} فََسُنَيسُِّرُه ِللُْيْسَرى{. عطائه

اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول اآلخر اللهم أعط ممسكا : يوم يصبح العباد فيه إال وملكان ينزالن فيقول أحدمها
ما من يوم غربت مشسه إال بعث : "أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: وروى من حديث أيب الدرداء" . تلفا

فأنزل اللّه " اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا: ان يسمعهما خلق اللّه كلهم إال الثقلنيجبنبتها ملكان ينادي
: وقال قتاده. املعسرين} فَأَمَّا َمْن أَْعطَى{: وقال أهل التفسري. اآليات... }فَأَمَّا َمْن أَْعطَى{تعاىل يف ذلك يف القرآن 

أي بال إله إال اللّه؛ قاله } َوَصدََّق بِالُْحسَْنى{. عطى الصدق من قلبهأ: وقال احلسن. أعطى حق اللّه تعاىل الذي عليه
... }ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا الُْحْسَنى َوزَِياَدةٌ{: باجلنة؛ دليله قوله تعاىل: وقال جماهد. الضحاك والسلمي وابن عباس أيضا

باخللف من : احلسن. الصالة والزكاة والصومب: زيد بن أسلم. مبوعود اللّه الذي وعده أن يثيبه: وقال قتادة. اآلية
  .وتقدم عن ابن عباس، وكله متقارب املعىن؛ إذ كله يرجع إىل الثواب الذي هو اجلنة. عطائه؛ وهو اختيار الطربي

ن وقال زيد ب. أي نرشده ألسباب اخلري والصالح، حىت يسهل عليه فعلها} فََسُنَيسُِّرُه ِللُْيْسَرى{: قوله تعاىل -الثانية
كنا يف جنازة بالبقيع، فأتى النيب : ويف الصحيحني والترمذي عن علي رضي اللّه عنه قال. للجنة} ِللُْيْسَرى{: أسلم

ما من : "صلى اللّه عليه وسلم، فجلس وجلسنا معه، ومعه عود ينكت به يف األرض، فرفع رأسه إىل السماء فقال
ول اللّه، أفال نتكل على كتابنا؟ فمن كان من أهل السعادة يا رس: فقال القوم" نفس منفوسة إال قد كتب مدخلها

  بل: "قال. فانه يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء



اعملوا فكل ميسر؛ أما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه ييسر 
ا َمْن أَْعطَى وَاتَّقَى َوَصدََّق بِالُْحسَْنى فََسنَُيسُِّرُه ِللُْيْسَرى َوأَمَّا َمْن َبِخلَ َواْسَتْغَنى فَأَمَّ{ -مث قرأ  -لعمل الشقاء 

وسأل غالمان شابان رسول . حديث حسن صحيح: وقال فيه. لفظ الترمذي} َوكَذََّب بِالُْحسَْنى فََسنَُيسُِّرهُ ِللُْعْسَرى
العمل فيما جفت به األقالم وجرت به املقادير؟ أم يف شيء يستأنف؟ فقال عليه  :اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقاال

اعملوا، فكل ميسر لعمل الذي : "ففيم العمل؟ قال: قاال" بل فيما جفت به األقالم، وجرت به املقادير: "السالم
  .فاآلن جند ونعمل: قاال" خلق له
وقد تقدم بيانه ومثرته يف الدنيا يف . أي ضن مبا عنده، فلم يبذل خريا} غَْنىَوأَمَّا َمْن َبِخلَ وَاْسَت{: قوله تعاىل -الثالثة

} فََسنَُيسُِّرهُ ِللُْعْسَرى{روى الضحاك عن ابن عباس . ويف اآلخرة مآله النار، كما يف هذه اآلية". آل عمران"سورة 
لت يف أمية بن خلف وروى عكرمة نز: وعنه عن ابن عباس قال. سوف أحول بينه وبني اإلميان باللّه وبرسوله: قال

وروى ابن . أي باخللف} وَكَذَّبَ بِالُْحْسَنى{. خبل مباله، واستغىن ربه: يقول" وأما من خبل واستغىن: "عن ابن عباس
. أي بال إله إال اللّه} بِالُْحسَْنى{وبإسناد عنه آخر قال . باجلنة: قال} وَكَذََّب بِالُْحْسَنى{: أيب جنيح عن جماهد

أي فسنعسر عليه أسباب : وقيل. للنار: وعن ابن مسعود. أي للشر} ِللُْعْسَرى{... أي نسهل طريقه} َسنَُيسِّرُُهفَ{
اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط : "وقد تقدم أن امللك ينادي صباحا ومساء. اخلري والصالح حىت يصعب عليه فعلها

  .رواه أبو الدرداء". ممسكا تلفا
الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم بِاللَّْيلِ {: ، وقوله} َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ{: بت هبذه اآلية وبقولهث: قال العلماء: مسألة

وليس اجلواد . أن اجلود من مكارم األخالق، والبخل من أرذهلا -إىل غري ذلك من اآليات } َوالنََّهارِ ِسّراً َوَعالنَِيةً 
لعطاء، وال البخيل الذي مينع يف موضع املنع، لكن اجلواد الذي يعطي يف موضع العطاء، الذي يعطي يف غري موضع ا

  والبخيل

وكل من استحق باملنع ذما أو عقابا . الذي مينع يف موضع العطاء، فكل من استفاد مبا يعطي أجرا ومحدا فهو اجلواد
ذما فليس جبواد، وإمنا هو مسوف مذموم،  ومن مل يستفد بالعطاء أجرا وال محدا، وإمنا استوجب به. فهو البخيل

ومن مل يستوجب باملنع عقابا وال ذما، . وهو من املبذرين الذين جعلهم اللّه إخوان الشياطني، وأوجب احلجر عليهم
  .واستوجب به محدا، فهو من أهل الرشد، الذين يستحقون القيام على أموال غريهم، حبسن تدبريهم وسداد رأيهم

هذا يف : وهل يف العسرى تيسري؟ فيقال يف اجلواب} فََسنَُيسُِّرهُ ِللُْعْسَرى{: كيف قال: ول القائليق: قال الفراء
والبشارة يف األصل على املفرح والسار، فإذا مجع يف كالمني } فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ{: إجازته مبنزلة قوله عز وجل

لتيسري يف األصل على املفرح، فإذا مجع يف كالمني هذا خري وكذلك ا. هذا خري وهذا شر، جاءت البشارة فيهما
قد يسرت : والعرب تقول. سنهيئه: } فََسنَُيسِّرُُه{: وقوله تعاىل: قال الفراء. وهذا شر، جاء التيسري فيهما مجيعا

  :قال. إذا ولدت أو هتيأت للوالدة: الغنم
  يسوداننا أن يسرت غنمامها... مها سيدانا يزعمان وإمنا 

  }َوَما ُيغْنِي َعْنُه َمالُُه إِذَا َترَدَّى{ -١١
  }إِنَّ َعلَْيَنا لَلُْهَدى{ -١٢
  }َوإِنَّ لََنا لَلْآِخَرةَ وَالْأُولَى{ -١٣

  :قال. إذا هلك: ردي الرجل يردي ردي: يقال. أي مات} َوَما ُيْغنِي َعْنُه مَالُُه إِذَا َتَردَّى{: قوله تعاىل
  لردىصرفت اهلوى عنهن من خشية ا



إذا : ردي يف البئر وتردى: ويقال. سقط يف جهنم؛ ومنه املتردية: } إِذَا َتَردَّى {: وقال أبو صاحل وزيد بن أسلم
حيتمل أن تكون جحدا؛ أي وال : }ما{و. ما أدري أين ردي؟ أي أين ذهب: يقال. سقط يف بئر، أو هتور من جبل

  يغين عنه ماله شيئا؛ وحيتمل أن تكون استفهاما

أي إن علينا أن نبني طريق اهلدى } إِنَّ َعلَْيَنا لَلُْهَدى{! اه التوبيخ؛ أْي أيّ شيء يغين عنه إذا هلك ووقع يف جهنممعن
أي على اللّه البيان، بيان حالل وحرامه، وطاعته . مبعىن بيان األحكام، قاله الزجاج: فاهلدى. من طريق الضاللة

من : يقول} َوَعلَى اللَِّه قَْصُد السَّبِيلِ{: ك اهلدى فعلى اللّه سبيله؛ لقولهمن سل: وقال الفراء. ومعصيته؛ قال قتادة
} بَِيِدَك الْخَْيُر{: معناه إن علينا للهدى واإلضالل، فترك اإلضالل؛ كقوله: وقيل. أراد اللّه فهو على السبيل القاصد

أي إن : وقيل. وهي تقي الربد؛ عن الفراء أيضا} يكُُم الْحَرََّسرَابِيلَ َتِق{: وكما قال. } بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشيٍْء{، و 
وكذا روى عطاء عن . الدنيا} وَالْأُولَى{. اجلنة} لَلْآِخرَةَ} {َوإِنَّ لََنا لَلْآِخَرةَ َوالْأُولَى{. علينا ثواب هداه الذي هديناه

ثواب الدنيا واآلخرة، وهو كقوله : لوروى أبو صاحل عن ابن عباس قا. أي الدنيا واآلخرة هللا تعاىل. ابن عباس
  .فمن طلبهما من غري مالكهما فقد أخطأ الطريق} َمْن كَانَ يُرِيدُ ثَوَاَب الدُّْنَيا فَِعْنَد اللَِّه ثَوَاُب الدُّْنَيا وَالْآِخرَِة{: تعاىل
  }فَأَْنذَرُْتكُمْ َناراً َتلَظَّى{ -١٤
  }ال َيْصالَها إِلَّا الْأَْشقَى{ -١٥
  }ِذي كَذََّب َوتََولَّىالَّ{ -١٦

وهي قراءة عبيد بن . أي تلهب وتتوقد وأصله تتلظى} َناراً َتلَظَّى{. أي حذرتكم وخوفتكم} فَأَْنذَرُْتكُْم{: قوله تعاىل
. أي الشقي} إِلَّا الْأَْشقَى{. أي ال جيد صالها وهو حرها} ال َيْصالهَا{. عمري، وحيىي بن يعمر، وطلحة بن مصرف

وروى مكحول عن أيب . أي أعرض عن اإلميان} َوَتوَلَّى{. نيب اللّه حممدا صلى اللّه عليه وسلم} كَذََّبالَِّذي {
. الذي كذب وتوىل: يا أبا هريرة، ومن يأّىب أن يدخل اجلنة؟ قال: قال. كل يدخل اجلنة إال من أباها: هريرة قال
  ْيلَِواللَّ{صلى بنا عمر بن عبدالعزيز املغرب، فقرأ : وقال مالك

وقع عليه البكاء، فلم يقدر يتعداها من البكاء، فتركها وقرأ سورة } فَأَْنذَْرُتكُْم نَاراً َتلَظَّى{فلما بلغ } إِذَا يَْغَشى
: وروى الضحاك عن ابن عباس قال. إال من كان شقيا يف علم اللّه جل ثناؤه} إِلَّا الْأَْشقَى{: الفراء: وقال. أخرى

كذب : وقال قتادة. أمية بن خلف ونظراؤه الذين كذبوا حممدا صلى اللّه عليه وسلم} الْأَشْقَى ال َيْصالَها إِلَّا{
مل يكن كذب برد ظاهر، ولكنه قصر عما أمر به من الطاعة؛ فجعل : وقال الفراء. بكتاب اللّه، وتوىل عن طاعة اللّه

إن بين منري : ومسعت أبا ثروان يقول: قال. إذا نكل ورجع عن اتباعه: لقي فالن العدو فكذب: تكذيبا، كما تقول
} لَْيسَ ِلَوقَْعِتَها كَاِذَبةٌ{: وكذلك قوله جل ثناؤه. إذا لقوا صدقوا القتال، ومل يرجعوا: يقول. ليس جلدهم مكذوبة

هذه اآلية اليت من أجلها قال أهل : مسعت أبا إسحاق الزجاج يقول: ومسعت سلم بن احلسن يقول. هي حق: يقول
} ال َيْصالَها إِلَّا الْأَْشقَى الَِّذي كَذََّب َوَتوَلَّى{: ء باإلرجاء، فزعموا أنه ال يدخل النار إال كافر؛ لقوله جل ثناؤهاإلرجا

وألهل النار منازل؛ . هذه نار موصوفة بعينها، ال يصلى هذه النار إال الذي كذب وتوىل. وليس األمر كما ظنوا
. فل من النار؛ واللّه سبحانه كل ما وعد عليه جبنس من العذاب فجائز أن يعذب بهفمنها أن املنافقني يف الدرك األس

، فلو كان كل من مل يشرك مل } إِنَّ اللََّه ال َيْغِفرُ أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمْن َيَشاُء{: وقال جل ثناؤه
  .كالما ال معىن له} َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلَك{فائدة، وكان } ِلَمْن َيَشاُء َوَيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلَك{: يعذب، مل يكن يف قوله



اآلية واردة يف املوازنة بني حاليت عظيم من املشركني وعظيم من املؤمنني، فأريد أن يبالغ يف صفتيهما : الزخمشري
  األشقى، وجعل خمتصا بالصلى، كأن النار مل ختلق: املتناقضتني فقيل

وأبو بكر . مها أبو جهل أو أمية بن خلف: األتقى، وجعل خمتصا باجلنة، كأن اجلنة مل ختلق إال له وقيل: يلإال له وق
  .رضي اللّه عنه

  }سَُيَجنَُّبَها الْأَتْقَى{ -١٧
  }الَِّذي يُْؤِتي مَالَُه َيَتزَكَّى{ -١٨

هو أبو بكر رضي اللّه : قال ابن عباس. قي اخلائفأي املت} الْأَْتقَى{. أي يكون بعيدا منها} سَُيَجنَّبَُها{: قوله تعاىل
أي يطلب أن يكون عند اللّه زاكيا، " الذي يؤيت ماله يتزكى:"مث وصف األتقى فقال. عنه، يزحزح عن دخول النار

} قَىالْأَْت{أراد بقوله : وقال بعض أهل املعاين. وال يطلب بذلك رياء وال مسعة، بل يتصدق به مبتغيا به وجه اللّه تعاىل
  :أي التقي والشقي؛ كقول طرفة} الْأَشْقَى{و 

  فتلك سبيل لست فيها بأوحد... متىن رجال أن أموت وإن أمت 
  .مبعىن هني} َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه{اللّه أكرب مبعىن كبري، : موضع فعيل، حنو قوهلم) أفعل(أي واحد ووحيد؛ وتوضع 

  }ُتْجَزى َوَما ِلأََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة{ -١٩
  }إِلَّا اْبتَِغاَء َوْجِه َربِّهِ الْأَْعلَى{ -٢٠
  }َولَسَْوَف يَْرَضى { -٢١

أي ليس يتصدق ليجازي على نعمة، إمنا يبتغي وجه ربه األعلى، أي } َوَما ِلأََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتْجَزى{: قوله تعاىل
عذب املشركون بالال، وبالل : ء والضحاك عن ابن عباس قالفروى عطا. أي باجلزاء} َولََسْوفَ يَْرَضى{املتعايل 

يا : "مث قال أليب بكر" ينجيك –يعين اللّه تعاىل  -أحد : "يقول أحد أحد؛ فمر به النيب صلى اللّه عليه وسلم فقال
 منزله، فعرف أبو بكر الذي يريد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فانصرف إىل" أبا بكر إن بالال يعذب يف اللّه

فقال . نعم؛ فاشتراه فأعتقه: أتبيعين بالال؟ قال: فأخذ رطال من ذهب، ومضى به إىل أمية بن خلف، فقال له
، أي } ِمْن نِْعمٍَة{أي عند أيب بكر } وََما لِأََحٍد ِعْنَدُه{ما أعتقه أبو بكر إال ليد كانت له عنده؛ فنزلت : املشركون

  بل} ُتْجَزى{من يد ومنة، 

اشترى أبو بكر من أمية وأيب بن خلف بالال، بربدة وعشر أواق، : وقيل. } َوْجِه َربِِّه الْأَْعلَى{مبا فعل } اَءاْبِتَغ{
بلغين أن أمية بن خلف قال أليب بكر حني قال له : وقال سعيد بن املسيب. } إِنَّ َسْعَيكُْم لََشتَّى{: فأعتقه هللا، فنزلت

عه بنسطاس، وكان نسطاس عبدا أليب بكر، صاحب عشرة آالف دينار وغلمان نعم، أبي: أتبيعنيه؟ فقال: أبو بكر
فقال . وجوار ومواش، وكان مشركا، فحمله أبو بكر على اإلسالم، على أن يكون ماله، فأّىب، فباعه أبو بكر به

إال . زىوما ألحد عنده من نعمة جت"ما فعل أبو بكر ببالل هذا إال ليد كانت لبالل عنده؛ فنزلت : املشركون
وقرأ . وجيوز الرفع. ما يف الدار أحد إال محارا: كقولك. أي لكن ابتغاء؛ فهو استثناء منقطع؛ فلذلك نصبت" ابتغاء

وأنشد يف اللغتني قول بشر . جيوز الرفع يف املستثىن: بالرفع، على لغة من يقول} إال ابتغاء وجه ربه{حيىي بن وثاب 
  :بن أيب خازم

  إال اجلاذر والظلمان ختتلف... يس هبا أضحت خالء قفارا ال أن
  :وقول القائل



  إال اليعافري وإال العيس... وبلدة ليس هبا أنيس 
من نعت } الْأَْعلَى{و . أي مرضاته وما يقرب منه} َوْجِه َربِّهِ الْأَْعلَى{. وقد تقدم} َما فََعلُوُه إِلَّا قَِليلٌ{: ويف التنزيل

ال : مفعوال له على املعىن؛ ألن معىن الكالم} اْبتَِغاَء َوْجِه َربِِّه{وز أن يكون وجي. الرب الذي استحق صفات العلو
أي سوف يعطيه يف اجلنة ما يرضي؛ وذلك أنه } َولََسْوفَ يَْرَضى{. يؤيت ماله إال ابتغاء وجه ربه، ال ملكافأة نعمته

قال رسول اللّه صلى اللّه : عنه، قال وروى أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي اللّه. يعطيه أضعاف ما أنفق
وملا اشتراه أبو بكر قال " . رحم اللّه أبا بكر زوجين ابنته، ومحلين إىل دار اهلجرة، وأعتق بالال من ماله: "عليه وسلم
  بل لعمل اللّه: هل اشتريتين لعملك أو لعمل اللّه؟ قال: له بالل
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لقرآن: كتاب    اجلامع ألحكام ا
الدين : املؤلف  اخلزرجي مشس  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  اهللا حممد  بو عبد  أ

لقرطيب  ا

أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعين : وكان عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه يقول. فذرين وعمل اللّه، فأعتقه: قال
إن السورة نزلت يف أيب الدحداح؛ يف النخلة اليت : -ن ابن عباس وروى ع -وقال عطاء . بالال رضي اللّه عنه

قال . بأربعني خنلة؛ ومل يسم الرجل: وقال القشريي عن ابن عباس. اشتراها حبائط له، فيما ذكر الثعليب عن عطاء
يب صلى كان لرجل من األنصار خنلة، يسقط من بلحها يف دار جار له، فيتناول صبيانه، فشكا ذلك إىل الن: عطاء

: ؟ فأىب؛ فخرج فلقيه أبو الدحداح فقال" تبيعها بنخلة يف اجلنة. "اللّه عليه وسلم، فقال النيب صلى اللّه عليه وسلم
: فأتى أبو الدحداح إىل النيب صلى اللّه عليه وسلم، وقال. هي لك: فقال. حائط له": حسىن"هل لك أن تبيعنيها بـ

هي لك يا رسول اللّه؛ فدعا النيب : فقال" نعم، والذي نفسي بيده: "قال. اجلنةيا رسول اللّه، اشترها مين بنخلة يف 
إىل آخر السورة يف بستان أيب } َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى{فنزلت " خذها: "صلى اللّه عليه وسلم جار األنصاري، فقال

. أي بالثواب} َوَصدََّق بِالُْحسَْنى{. يعين أبا الدحداح" } فَأَمَّا َمْن أَْعطَى وَاتَّقَى{. الدحداح وصاحب النخلة
. أي بالثواب} َوكَذََّب بِالُْحسَْنى{. يعين األنصاري} َوأَمَّا َمْن َبِخلَ وَاْسَتغَْنى{. " يعين اجلنة: } فََسنَُيسُِّرهُ ِللُْيْسَرى{
} ال َيْصالَها إِلَّا الْأَشْقَى{: إىل قوله. أي مات} دَّىَوَما يُْغنِي َعْنُه َمالُُه إِذَا َتَر{. ، يعين جهنم} فََسنَُيسُِّرهُ ِللُْعْسَرى{

الذي يؤيت ماله {. يعين أبا الدحداح} َوسَُيَجنَّبَُها الْأَتْقَى{. يعين بذلك اخلزرجي؛ وكان منافقا، فمات على نفاقه
} وَلََسْوَف يَْرَضى{. يعين أبا الدحداح يكافئه عليها؛} َوَما ِلأََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتْجَزى{. يف مثن تلك النخلة} يتزكى

وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس . واألكثر أن السورة نزلت يف أيب بكر رضي اللّه عنه. إذا أدخله اللّه اجلنة
 َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض{: ، عند قوله"البقرة"وقد ذكرنا خربا آخر أليب الدحداح يف سورة . وعبداهللا بن الزبري وغريهم

  .واللّه تعاىل أعلم. } اللََّه قَْرضاً َحسَناً

  سورة الضحى

  وهي إحدى عشر آية. مكية باتفاق
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  }َوالضَُّحى{ -١
  }َواللَّْيلِ إِذَا َسَجى{ -٢
  }َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى{ -٣

َواللَّْيلِ إِذَا {: ، واملراد به النهار؛ لقوله} الضَُّحى{قد تقدم القول يف } َجىَوالضَُّحى وَاللَّْيلِ إِذَا َس{: قوله تعاىل
أََوأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى . أَفَأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَنْ يَأِْتيَُهْم بَأُْسَنا بََياتاً وَُهْم نَاِئُمونَ{ويف سورة األعراف . فقابله بالليل} َسَجى

أقسم بالضحى الذي كلم اللّه : وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق. أي هنارا} ا ُضحًى َوُهْم َيلَْعُبونَأَنْ َيأِْتَيُهمْ َبأُْسَن
َوأَنْ ُيْحَشَر النَّاُس {: بيانه قوله تعاىل. هي الساعة اليت خر فيها السحرة سجدا: وقيل. فيه موسى، وبليلة املعراج

سكن؛ قال قتادة : معناه} َسَجى{و . ضمار، جمازه ورب الضحىفيه إ: وقال أهل املعاين فيه ويف أمثاله. } ُضحًى
سجا الليل : يقال. ساجية: ويقال للعني إذا سكن طرفها. ليلة ساجية أي ساكنة: يقال. وجماهد وابن زيد وعكرمة



  :قال األعشى. سكن: والبحر إذا سجا. إذا سكن: يسجو سجوا
  يواري الدعامصاوحبرك ساج ما ... فما ذنبنا أن جاش حبر ابن عمكم 

  :وقال الراجز
  وطرق مثل مالء النساج... يا حبذا القمراء والليل الساج 

  :وقال جرير
  ينظرن من خلل الستور سواجي... ولقد رمينك يوم رحن بأعني 

. تغطيته النهار؛ مثلما يسجى الرجل بالثوب: سجو الليل: قال األصمعي. غطى كل شيء} َسَجى{: وقال الضحاك
أقبل؛ : وقال سعيد بن جبري. إذا أظلم: وعنه أيضا. إذا ذهب: وعنه. غشى بظالمه؛ وقال ابن عباس :وقال احلسن

} َسَجى{: والقول األول أشهر يف اللغة. استوى} َسَجى{: وروى ابن أيب جنيح عن جماهد. وروي عن قتادة أيضا
: ويقال. ستقرار ظالمه واستواؤهسكونه ا: وقيل. هنار صائم، وليل قائم: كما يقال. سكن؛ أي سكن الناس فيه

. يعين عباده الذين يعبدونه يف وقت الضحى، وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم: } وَالضَُّحى َواللَّْيلِ إِذَا َسَجى{
: ويقال. يعين ظلمة الليل إذا أظلم: } َواللَّْيلِ إِذَا َسَجى{. يعين نور اجلنة إذا تنور: } وَالضَُّحى{: ويقال

يعين السواد الذي : } وَالضَُّحى َواللَّْيلِ إِذَا َسَجى{. يعين النور الذي يف قلوب العارفني كهيئة النهار: } الضَُّحىَو{
  .يف قلوب الكافرين كهيئة الليل؛ فأقسم اللّه عز وجل هبذه األشياء

طأ على النيب صلى اللّه عليه وسلم، وكان جربيل عليه السالم أب. هذا جواب القسم} َما َودََّعَك رَبَُّك{: قوله تعاىل
وقال ابن . احتبس عنه الوحي اثين عشر يوما: وقال ابن جريج. قاله اللّه وودعه؛ فنزلت اآلية: فقال املشركون

إن حممدا ودعه : فقال املشركون. أربعني يوما: وقال مقاتل. مخسة وعشرين يوما: وقيل. مخسة عشر يوما: عباس
ويف البخاري عن جندب بن . ه من اللّه لتابع عليه، كما كان يفعل مبن كان قبله من األنبياءربه وقاله، ولو كان أمر

يا حممد، إين : اشتكى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فلم يقم ليلتني أو ثالثا؛ فجاءت امرأة فقالت: سفيان قال
وَالضَُّحى َواللَّْيلِ إِذَا {زل اللّه عز وجل ألرجو أن يكون شيطانك قد تركك، مل أره قربك منذ ليلتني أو ثالث؛ فأن

كنت مع النيب صلى اللّه عليه وسلم يف : ويف الترمذي عن جندب البجلي قال. } َسَجى َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى
  هل أنت إال إصبع دميت،: "غار فدميت إصبعه، فقال النيب صلى اللّه عليه وسلم

َما {: قد ودع حممد؛ فأنزل اللّه تبارك وتعاىل: وأبطأ عليه جربيل فقال املشركون: الق" ! ويف سبيل اللّه ما لقيت
. أسقطه الترمذي" فلم يقم ليلتني أو ثالثا: "مل يذكر الترمذي. هذا حديث حسن صحيح. } َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَلَى

 أيضا عن جندب بن سفيان البجلي، وقد ذكره الثعليب. واللّه أعلم. وذكره البخاري، وهو أصح ما قيل يف ذلك
هل أنت إال إصبع دميت، ويف سبيل اللّه ما : "ُرمي النيب صلى اللّه عليه وسلم يف إصبعه حبجر، فدميت، فقال: قال
ما أرى شيطانك إال قد تركك، مل اره : فقالت له أم مجيل امرأة أيب هلب. فمكث ليلتني أو ثالثا ال يقوم الليل" لقيت

أبطأ جربيل على النيب صلى : وروى عن أيب عمران اجلوين، قال. } وَالضَُّحى{لتني أو ثالث؛ فنزلت قربك منذ لي
َما {: اللّه عليه وسلم حىت شق عليه؛ فجاء وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو؛ فنكت بني كتفيه، وأنزل عليه

إن جروا دخل البيت، فدخل : -اللّه عليه وسلم  وكانت ختدم النيب صلى -وقالت خولة . } َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَلَى
يا خولة، ما حدث يف : "فقال. حتت السرير فمات، فمكث نيب اللّه صلى اللّه عليه وسلم أياما ال ينزل عليه الوحي

لو هيأت البيت وكنسته؛ فأهويت باملكنسة حتت السرير، فإذا جرو : قالت خولة فقلت" بييت؟ ما جلربيل ال يأتيين



 -وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة  -أخذته فألقيته خلف اجلدار؛ فجاء نيب اللّه ترعد حلياه ميت، ف
: وملا نزل جربيل سأل النيب صلى اللّه عليه وسلم عن التأخر فقال. فأنزل اللّه هذه السورة" يا خولة دثريين: "فقال

ملا سألته اليهود عن الروح وذي القرنني وأصحاب  :وقيل" . أما علمت أنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال صورة"
َوال {: فاحتبس عنه الوحي، إىل أن نزل جربيل عليه بقوله. ومل يقل إن شاء اللّه" . سأخربكم غدا: "الكهف قال

َما َودََّعكَ رَبَُّك َوَما {صة نزلت ويف هذه الق. فأخربه مبا سئل عنه} َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك غَداً إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه
وكيف ينزل علي وأنتم ال : "يا رسول اللّه، مالك ال ينزل عليك الوحي؟ فقال: إن املسلمني قالوا: وقيل. }قَلَى

  فنزل" . وال تقصون أظفاركم وال تأخذون من شواربكم -ويف رواية برامجكم  -تنقون رواجبكم 

أنا كنت أشد : "فقال جربيل" ما جئت حىت اشتقت إليك: "ى اللّه عليه وسلمجربيل هبذه السورة؛ فقال النيب صل
قراءة العامة، من : بالتشديد} َودََّعَك}{َوَما نََتَنزَّلُ إِلَّا بِأَْمرِ َربَِّك{مث أنزل عليه " إليك شوقا، ولكين عبد مأمور
. تركك: بالتخفيف، ومعناه} ودعك{قرآه وروي عن ابن عباس وابن الزبري أهنما . التوديع، وذلك كتوديع املفارق

  :قال
  فرائس أطراف املثقفة السمر... ومث ودعنا آل عمرو وعامر 

ال يكادون يقولون ودع وال وذر، : قال املربد حممد بن يزيد. هو يدع كذا، أي يتركه: يقال. واستعماله قليل
  .لضعف الواو إذا قدمت، واستغنوا عنها بترك

البغض؛ فإن فتحت : والقلى. وترك الكاف، ألنه رأس آية. أي ما أبغضك ربك منذ أحبك} لَىَوَما قَ{: قوله تعاىل
وأنشد . لغة طيء: ويقاله. قريت الضيف أقريه قرى وقراء: كما تقول. قاله يقليه قلى وقالء: القاف مددت؛ تقول

  :ثعلب
  أيام أم الغمر ال نقالها

  :وقال. ونقلي أي نبغض. أي ال نبغضها
  لدينا وال مقلية إن تقلت... أو أحسين ال ملومة  أسيئي بنا

  :وقال امرؤ القيس
  ولست مبقلي اخلالل وال قال

وَالذَّاكِرِيَن اللََّه كَِثرياً {: فترك الكاف ألنه رأس آية؛ كما قال عز وجل. ما ودعك ربك وما قالك: وتأويل اآلية
  .أي والذاكرات اللّه} َوالذَّاكَِراِت

  }َخْيٌر لََك ِمَن الْأُولَىَولَلْآِخَرةُ { -٤
  }َولَسَْوَف ُيْعطِيَك رَبَُّك فَتَْرَضى{ -٥

أي ما عندي يف مرجعك إيل يا حممد، خري لك مما } َولَلْآِخَرةُ َخْيٌر لََك ِمَن الْأُولَى{: روى سلمة عن ابن إسحاق قال
وسلم ما يفتح اللّه على أمته بعده؛ أري النيب صلى اللّه عليه : وقال ابن عباس. عجلت لك من الكرامة يف الدنيا
: قال ابن إسحاق. } َولَلْآِخَرةُ َخْيٌر لََك ِمَن الْأُولَى وَلََسْوَف ُيعِْطيَك َربَُّك فَتَْرَضى{: فسر بذلك؛ فنزل جربيل بقوله

ابه ألف قصر من لؤلؤ أبيض تر: وعن ابن عباس. احلوض والشفاعة: وقيل. الفلج يف الدنيا، والثواب يف اآلخرة
أري النيب : حدثين إمساعيل بن عبيداهللا، عن علي بن عبداهللا بن عباس، عن أبيه قال: رفعه األوزاعي، قال. املسك

 -إىل قوله تعاىل  -َوالضَُّحى {صلى اللّه عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته، فسر بذلك؛ فأنزل اللّه عز وجل 



اه اللّه جل ثناؤه ألف قصر يف اجلنة، تراهبا املسك؛ يف كل قصر ما ينبغي له ، فأعط} َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى
هي الشفاعة يف : وقيل. وقال السدي. رضي حممد أال يدخل أحد من أهل بيته النار: وعنه قال. من األزواج واخلدم

عين اللّه يف أميت حىت يقول يشف: "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: وعن علي رضي اللّه عنه قال. مجيع املؤمنني
ويف صحيح مسلم عن، عبداهللا بن عمرو بن العاص أن " . رضيت يا حممد؟ فأقول يا رب رضيت: اللّه سبحانه يل

} ٌمفََمْن َتبِعَنِي فَإِنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعصَانِي فَإِنََّك غَفُوٌر َرِحي{: النيب صلى اللّه عليه وسلم تال قول اللّه تعاىل يف إبراهيم
: فقال اللّه تعاىل جلربيل. وبكى" اللهم أميت أميت: "، فرفع يديه وقال} إِنْ تَُعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك{: وقول عيسى

فقال اللّه . فأتى جربيل النيب صلى اللّه عليه وسلم، فسأل فأخربه" اذهب إىل حممد، وربك أعلم، فسله ما يبكيك"
  إنا سنرضيك يف أمتك: إن اللّه يقول لك: د، فقل لهاذهب إىل حمم: "تعاىل جلربيل

قُلْ َيا {: إنكم تقولون إن أرجى آية يف كتاب اللّه تعاىل: وقال علي رضي اللّه عنه ألهل العراق" .وال نسوءك
إن : ولكنا أهل البيت نقول: قال. كإنا نقول ذل: قالوا} ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسهِْم ال َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه

ملا نزلت هذه اآلية قال النيب : ويف احلديث. } وَلََسْوَف ُيْعطِيَك َربَُّك فَتَْرَضى{: أرجى آية يف كتاب اللّه قوله تعاىل
  " .إذا واللّه ال أرضى وواحد من أميت يف النار: "صلى اللّه عليه وسلم

  }أَلَْم َيجِْدَك َيِتيماً فَآَوى{ -٦
. ال أب لك قد مات أبوك} أَلَْم َيجِْدَك َيِتيماً{: عدد سبحانه مننه على نبيه حممد صلى اللّه عليه وسلم فقال

مل أومت النيب : وقيل جلعفر بن حممد الصادق. أي جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك أيب طالب، فكفلك} فَآَوى{
درة يتيمة؛ : هو من قول العرب: وعن جماهد. ق عليه حقلئال يكون ملخلو: صلى اللّه عليه وسلم من أبويه؟ فقال

أمل جيدك واحدا يف شرفك ال نظري لك، فآواك اللّه بأصحاب حيفظونك : فمجاز اآلية. إذا مل يكن هلا مثل
  .وحيوطونك

  }َوَوَجَدَك ضَاالً فََهَدى{ -٧
ال َيِضلُّ {: الغفلة؛ كقوله جل ثناؤه والضالل هنا مبعىن. أي أرشدك: أي غافال عما يراد بك من أمر النبوة، فهداك

مل تكن } َضاالً{: وقال قوم} َوإِنْ كُْنَت ِمْن قَْبِلِه لَِمَن الَْغاِفِلَني{: وقال يف حق نبيه. أي ال يغفل} رَبِّي َوال يَْنَسى
وهو . تدري القرآن والشرائع، فهداك اللّه إىل القرآن، وشرائع اإلسالم؛ عن الضحاك وشهر بن حوشب وغريمها

  معىن

} َوَوَجَدكَ َضاالً{: وقال قوم. ، على ما بينا يف سورة الشورى} َما كُْنَت َتْدرِي َما الِْكَتاُب َوال الِْأَميانُ{: قوله تعاىل
وعن السدي حنوه؛ أي ووجد قومك يف ضالل، . هذا قول الكليب والفراء. أي يف قوم ضالل، فهداهم اللّه بك

أي ناسيا شأن االستئناء } َضاالً{: وقيل. عن اهلجرة، فهداك إليها} َوَوَجَدكَ َضاالً{: وقيل. فهداك إىل إرشادهم
: وقيل. } أَنْ َتِضلَّ إِْحَداُهمَا{: " فأذكرك؛ كما قال تعاىل -حني سئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنني والروح 

ويكون الضالل مبعىن . اآلية} ...ِفي السََّماِء قَْد نََرى َتقَلَُّب َوجْهَِك{: ووجدك طالبا للقبلة فهداك إليها؛ بيانه
ووجدك متحريا عن بيان ما نزل عليك، فهداك إليه؛ فيكون الضالل مبعىن : وقيل. الطلب؛ ألن الضال طالب
: وقيل. ووجدك ضائعا يف قومك؛ فهداك إليه؛ ويكون الضالل مبعىن الضياع: وقيل. التحري؛ ألن الضال متحري

قَالُوا َتاللَِّه إِنََّك لَِفي َضالِلكَ {: ومنه قوله تعاىل. ، فهداك إليها؛ ويكون الضالل مبعىن احملبةووجدك حمبا للهداية
  :قال الشاعر. أي يف حمبتك} الْقَِدميِ



  العارضني ومل أكن متحققا... هذا الضالل أشاب مين املفرقا 
  بعد الضالل فحبلها قد أخلقا... عجبا لعزة يف اختيار قطيعيت 

ضل النيب صلى اللّه عليه وسلم : قال ابن عباس. يف شعاب مكة، فهداك وردك إىل جدك عبداملطلب} ضَاالً{: وقيل
وهو صغري يف شعاب مكة، فرآه أبو جهل منصرفا عن أغنامه، فرده إىل جده عبداملطلب؛ فمن اللّه عليه بذلك، حني 

ى اللّه عليه وسلم مع عمه أيب طالب يف سفر، خرج النيب صل: وقال سعيد بن جبري. رده إىل جده على يدي عدوه
فأخذ إبليس بزمام الناقة يف ليلة ظلماء، فعدل هبا عن الطريق، فجاء جربيل عليه السالم، فنفخ إبليس نفخة وقع 

إن حليمة ملا قضت حق الرضاع، جاءت : وقال كعب. منها إىل أرض اهلند، ورده إىل القافلة؛ فمن اللّه عليه بذلك
  ه صلى اللّه عليه وسلم لترده على عبداملطلب،برسول اللّ

فوضعته : قالت. هنيئا لك يا بطحاء مكة، اليوم يرد إليك النور والدين والبهاء واجلمال: فسمعت عند باب مكة
: مل نر شيئا؛ فصحت: معشر الناس، أين الصيب؟ فقال: ألصلح ثيايب، فسمعت هدة شديدة، فالتفت فلم أره، فقلت

مث طاف . اذهيب إىل الصنم األعظم، فإن شاء أن يرده عليك فعل: شيخ فان يتوكأ على عصاه، فقال واحممداه فإذا
يا رب، مل تزل منتك على قريش، وهذه السعدية تزعم أن ابنها قد ضل، فرده إن : الشيخ بالصنم، وقبل رأسه وقال

فألقى . خ، فهالكنا على يدي حممدإليك عنا أيها الشي: فانكب هبل على وجهه، وتساقطت األصنام، وقالت. شئت
فاحنشرت قريش إىل عبداملطلب، وطلبوه . إن البنك ربا ال يضيعه، فاطلبيه على مهل: الشيخ عصاه، وارتعد وقال
  :فطاف عبداملطلب بالكعبة سبعا، وتضرع إىل اللّه أن يرده، وقال. يف مجيع مكة، فلم جيدوه
  ندي يدااردده ريب واختذ ع... يا رب رد ولدي حممدا 

  فشمل قومي كلهم تبددا... يا رب إن حممد مل يوجدا 
معاشر الناس ال تضجوا، فإن حملمد ربا ال خيذله وال يضيعه، وإن حممدا بوادي : فسمعوا مناديا ينادي من السماء

جرة، فسار عبداملطلب هو وورقة بن نوفل، فإذا النيب صلى اللّه عليه وسلم قائم حتت ش. هتامة، عند شجرة السمر
ليلة املعراج، حني انصرف عنك جربيل وأنت ال تعرف الطريق، } وََوَجَدَك ضَاالً{: وقيل. يلعب باألغصان وبالورق
. حتب أبا طالب، فهداك إىل حمبة ربك: } َوَوَجَدَك ضَاالً{: وقال أبو بكر الوراق وغريه. فهداك إىل ساق العرش
: وقال اجلنيدي. نفسك ال تدري من أنت، فعرفك بنفسك وحالكب} وََوَجَدكَ ضَاالً{: وقال بسام بن عبداهللا

ِلُتَبيَِّن لَُهُم الَِّذي اْخَتلَفُوا {. اآلية} ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَيْهِْم{: ووجدك متحريا يف بيان الكتاب، فعلمك البيان؛ بيانه
فالة من األرض، ال شجر معها، مسوها ضالة،  إذا وجدت العرب شجرة منفردة يف: وقال بعض املتكلمني. } ِفيِه

  فيهتدي هبا إىل الطريق؛ فقال اللّه تعاىل

أي ال أحد على دينك، وأنت وحيد ليس معك أحد؛ فهديت } َوَوَجَدَك ضَاالً{: لنبيه حممد صلى اللّه عليه وسلم
  .بك اخللق إيل

والقول األخري أعجب إيل؛ ألنه جيمع . حسي هذه األقوال كلها حسان، مث منها ما هو معنوي، ومنها ما هو: قلت
إنه كان على مجلة ما كان القوم عليه، ال يظهر هلم خالفا على ظاهر احلال؛ فأما الشرك : وقال قوم. األقوال املعنوية

هذا على ظاهره؛ أي وجدك : وقال الكليب والسدي. فال يظن به؛ بل كان على مراسم القوم يف الظاهر أربعني سنة
وجدك مغمورا بأهل : وقيل". الشورى"وقد مضى هذا القول والرد عليه يف سورة . القوم كفار فهداككافرا و

أي حلقنا بالتراب عند الدفن، حىت } أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي الْأَْرضِ{ضل املاء يف اللنب؛ ومنه : يقال. الشرك، فميزك عنهم



أي وجدك الضال فاهتدى بك؛ وهذه قراءة على } االً فََهَدىَوَوَجَدَك َض{ويف قراءة احلسن . كأنا ال نتميز من مجلته
  .ال يهتدي إليك قومك، وال يعرفون قدرك؛ فهدى املسلمني إليك، حىت آمنوا بك} وََوَجَدكَ ضَاالً{: وقيل. التفسري

  }َوَوَجَدَك َعاِئالً فَأَغَْنى{ -٨
وقال . إذا افتقر: عال الرجل يعيل عيلة: نها؛ يقالأي فأغناك خبدجية رضي اللّه ع} فَأَغَْنى{. أي فقريا ال مال لك
  :أحيحة بن اجلالح

  وما يدري الغين مىت يغيل... فما يدري الفقري مىت غناه 
ووجدك فقري : وقال ابن عطاء. قنعك بالرزق: وقال الكليب. فرضاك مبا أعطاك من الرزق: وقال مقاتل. أي يفتقر

  :ومنه قول جرير". فأغىن"ا عيال؛ دليله وجدك ذ: وقال األخفش. النفس، فأغىن قلبك
  البن السبيل وللفقري العائل... اهللا أنزل يف الكتاب فريضة 

أغناك مبا فتح لك من الفتوح، وأفاءه عليك من أموال : وقيل. وجدك فقريا من احلجج والرباهني، فأغناك هبا: وقيل
  .جلهاد باملدينةالقشريي ويف هذا نظر؛ ألن السورة مكية، وإمنا فرض ا. الكفار

  .بالتشديد؛ مثل طبيب وهني} عيال{وقرأ ابن السميقع } َعاِئالً{وقراءة العامة 
  ْ}فَأَمَّا الَْيِتيَم فَال َتقْهَر{ -٩
  }َوأَمَّا السَّاِئلَ فَال َتنَْهْر{ -١٠
  }َوأَمَّا بِنِْعَمِة رَبَِّك فََحدِّثْ{ -١١

  :فيه أربع مسائل
. أي ال تسلط عليه بالظلم، ادفع إليه حقه، واذكر يتمك؛ قال األخفش} ا الْيَِتيَم فَال تَقْهَْرفَأَمَّ{: قوله تعاىل -األوىل
بالكاف، وكذا }تكهر{وقرأ النخعي واألشهب العقيلي . فال حتتقر} فَال تَقْهَْر{وعن جماهد . مبعىن: مها لغتان: وقيل

وخص اليتيم ألنه ال ناصر . ه، بظلمه وأخذ مالهفعلى هذا حيتمل أن يكون هنيا عن قهر. هو يف مصحف ابن مسعود
وهذا : النحاس. والعرب تعاقب بني الكاف والقاف. له غري اللّه تعاىل؛ فغلظ يف أمره، بتغليظ العقوبة على ظامله

ويف صحيح مسلم من حديث معاوية بن احلكم السلمي، حني تكلم يف . إذا اشتد عليه وغلظ: غلط، إمنا يقال كهره
يعين رسول اللّه صلى  -فبأيب هو وأمي ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه : د السالم، قالالصالة بر

  .الزجر: والكهر. القهر الغلبة: وقيل. احلديث... فواللّه ما كهرين، وال ضربين، وال شتمين -اللّه عليه وسلم 
وروي . كن لليتيم كاألب الرحيم: حىت قال قتادة ودلت اآلية على اللطف باليتيم، وبره واإلحسان إليه؛ -الثانية

إن أردت أن يلني، فامسح رأس : "عن أيب هريرة أن رجال شكا إىل النيب صلى اللّه عليه وسلم قسوة قلبه؛ فقال
أنا وكافل اليتيم : "أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: ويف الصحيح عن أيب هريرة" . اليتيم، وأطعم املسكني

  " .و لغريه كهاتنيله أ

إن اليتيم إذا بكى اهتز : "ومن حديث ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال. وأشار بالسبابة والوسطى
يا مالئكيت، من ذا الذي أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه يف : لبكائه عرش الرمحن، فيقول اللّه تعاىل ملالئكته

يا مالئكيت، اشهدوا أن من أسكته وأرضاه؟ أن : ت أعلم، فيقول اللّه تعاىل ملالئكتهالتراب، فتقول املالئكة ربنا أن
قال رسول اللّه صلى : وعن أنس قال. فكان ابن عمر إذا رأى يتيما مسح برأسه، وأعطاه شيئا" . أرضيه يوم القيامة
النار يوم القيامة، ومن مسح برأس من ضم يتيما فكان يف نفقته، وكفاه مؤونته،كان له حجابا من : "اللّه عليه وسلم



  .النمام، والكذاب، واملديون، واليتيم: األذالء أربعة: وقال أكثم بن صيفي" . يتيم كان له بكل شعرة حسنة
ولكن رده ببذل يسري، أو . أي ال تزجره؛ فهو هنى عن إغالط القول} َوأَمَّا السَّاِئلَ فَال َتنَْهْر{: قوله تعاىل -الثالثة

ال مينعن : "وروي عن أيب هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال. واذكر فقرك؛ قال قتادة وغريه رد مجيل،
نعم القوم : وقال إبراهيم بن أدهم" . أحدكم السائل، وأن يعطيه إذا سأل، ولو رأى يف يده قلبني من ذهب

هل : ل بريد اآلخرة، جييء إىل باب أحدكم فيقولالسائ: وقال إبراهيم النخعي. حيملون زادنا إىل اآلخرة: السُّؤَّال
ردوا السائل ببذل يسري، أو رد مجيل، فإنه : "وروي أن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال. تبعثون إىل أهليكم بشيء

املراد بالسائل هنا، الذي : وقيل" . يأتيكم من ليس من اإلنس وال من اجلن، ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم اللّه
وأما السائل عن : قال ابن العريب. عن الدين؛ أي فال تنهره بالغلظة واجلفوة، وأجبه برفق ولني؛ قاله سفيانيسأل 

وقد كان أبو الدرداء ينظر إىل أصحاب . الدين فجوابه فرض على العامل، على الكفاية؛ كإعطاء سائل الرب سواء
ويف حديث أيب هارون العبدي، . لى اللّه عليه وسلممرحبا بأحبة رسول اللّه ص: احلديث، ويبسط رداءه هلم، ويقول

مرحبا بوصية رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، إن رسول : كنا إذا أتينا أبا سعيد يقول: عن أيب سعيد اخلدري، قال
  إن الناس لكم تبع: "اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال

يأتيكم رجال من قبل "ويف رواية " . استوصوا هبم خرياوإن رجاال يأتونكم من أقطار األرض يتفقهون، فإذا أتوكم ف
منصوبان بالفعل الذي بعده؛ وحق املنصوب أن يكون بعد الفاء، } السَّاِئلَ{و } الَْيِتيَم{و . فذكره" ... املشرق
سألت : "وروي أن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال. مهما يكن من شيء فال تقهر اليتيم، وال تنهر السائل: والتقدير

قلت يا رب اختذت إبراهيم خليال، وكلمت موسى تكليما، وسخرت مع داود : ريب مسئلة وددت أين مل أسأهلا
أمل أجدك يتيما فآويتك؟ أمل أجدك ضاال فهديتك؟ أمل أجدك : اجلبال يسبحن، وأعطيت فالنا كذا؛ فقال عز وجل

خواتيم سورة البقرة، امل أختذك خليال، كما : بلكعائال فأغنيتك؟ أمل أشرح لك صدرك؟ أمل أوتك ما مل أوت أحدا ق
  "اختذت إبراهيم خليال؟ قلت بلى يا رب

والتحدث بنعم اللّه، . أي أنشر ما أنعم اللّه عليك بالشكر والثناء} َوأَمَّا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحدِّثْ{: قوله تعاىل -الرابعة
بالنبوة؛ أي بلغ ما : وعنه قال. قال بالقرآن" ا بنعمة ربكوأم"وروى ابن أيب جنيح عن جماهد . واالعتراف هبا شكر

وعن احلسن بن علي رضي اللّه عنهما . واخلطاب للنيب صلى اللّه عليه وسلم، واحلكم عام له ولغريه. أرسلت به
إذا لقي الرجل : وعن عمرو بن ميمون قال. إذا أصبت خريا، أو عملت خريا، فحدث به الثقة من إخوانك: قال

وكان أبو فراس عبداهللا بن غالب إذا . رزق اللّه من الصالة البارحة وكذا وكذا: وانه من يثق به، يقول لهمن إخ
يا : فقلنا له. لقد رزقين اللّه البارحة كذا، قرأت كذا، وصليت كذا، وذكرت اللّه كذا، وفعلت كذا: أصبح يقول

ال حتدث بنعمة : وتقولون أنتم} أَمَّا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحدِّثَْو{: يقول اللّه تعاىل: أبا فراس، إن مثلك ال يقول هذا قال
وقال بكر بن عبداهللا املزين قال النيب صلى . اللّه وحنوه عن أيوب السختياين وأيب رجاء العطاردي رضي اللّه عنهم

الشعيب عن النعمان بن  وروى" . من أعطي خريا فلم ير عليه، مسي بغيض اللّه، معاديا لنعم اللّه: "اللّه عليه وسلم
من مل يشكو القليل، مل يشكر الكثري، ومن مل يشكر الناس، مل يشكر : "قال النيب صلى اللّه عليه وسلم: بشري قال

وروى النسائي عن مالك بن نضلة " . اللّه، والتحدث بالنعم شكر، وتركه كفر، واجلماعة رمحة، والفرقة عذاب
  :قلت" ألك مال؟: "لى اللّه عليه وسلم جالسا، فرآين رث الثياب فقالكنت عند رسول اللّه ص: اجلشمي قال



وروى أبو سعيد اخلدري عن رسول " . إذا آتاك اللّه ماال فلري أثره عليك: "قال. نعم، يا رسول اللّه، من كل املال
  " .ى عبدهإن اللّه مجيل حيب اجلمال، وجيب أن يرى أثر نعمته عل: "اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال

وقد رواه جماهد عن ابن عباس، عن أيب بن كعب، عن النيب  -ُيكرب القارئ يف رواية البزي عن ابن كثري : فصل
كرب بني كل سورة تكبرية، إىل أن خيتم القرآن، وال يصل آخر } َوالضَُّحى{إذا بلغ آخر : صلى اللّه عليه وسلم

عىن يف ذلك أن الوحي تأخر عن النيب صلى اللّه عليه وسلم وكأن امل. السورة بتكبريه؛ بل يفصل بينهما بسكتة
قرأت : قال جماهد". اللّه أكرب: "قد ودعه صاحبه وقاله؛ فنزلت هذه السورة فقال: أياما، فقال ناس من املشركني

؛ ألهنا وال يكرب يف قراءة الباقني. على ابن عباس، فأمرين به، وأخربين به عن أّيب عن النيب صلى اللّه عليه وسلم
  .ذريعة إىل الزيادة يف القرآن

فإذا . القرآن ثبت نقال متواترا سوره وآياته وحروفه؛ ال زيادة فيه وال نقصان؛ فالتكبري على هذا ليس بقرآن: قلت
كان بسم اللّه الرمحن الرحيم املكتوب يف املصحف خبط املصحف ليس بقرآن، فكيف بالتكبري الذي هو ليس 

ذكر احلاكم أبو عبداهللا . ت سنة بنقل اآلحاد، فاستحبه ابن كثري، ال أنه أوجبه فخطأ من تركهأما أنه ثب. مبكتوب
حدثنا أبو حيىي حممد بن عبداهللا بن حممد بن : حممد بن عبداهللا احلافظ يف كتاب املستدرك له على البخاري ومسلم

: أبو عبداهللا حممد بن علي بن زيد الصائغ، قال حدثنا: عبداهللا بن يزيد، املقرئ اإلمام مبكة، يف املسجد احلرام، قال
قرأت على إمساعيل بن عبداهللا بن : مسعت عكرمة بن سليمان يقول: حدثنا أمحد بن حممد بن القاسم بن أيب بزة

قال يل كرب عند خامتة كل سورة حىت ختتم، فإين قرأت على عبداهللا بن كثري فلما } َوالضَُّحى{قسطنطني، فلما بلغت 
وأخربه عبداهللا بن كثري أنه قرأ على جماهد، وأخربه جماهد أن ابن عباس . كرب حىت ختتم: قال} وَالضَُّحى{بلغت 

أمره بذلك، وأخربه ابن عباس أن أّيب بن كعب أمره بذلك، وأخربه أّيب بن كعب أن رسول اللّه صلى اللّه عليه 
  .هذا حديث صحيح ومل خيرجاه. وسلم أمره بذلك

  سورة أمل نشرح

  وهي مثاين آيات. كية يف قول اجلميعم
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  }أَلَْم َنْشَرحْ لَكَ َصْدَرَك{ -١
وروى . أمل نلني لك قلبك: وروى أبو صاحل عن ابن عباس قال. فتحه؛ أي أمل نفتح صدرك لإلسالم: شرح الصدر

يا رسول اللّه، : قالوا" . نعم وينفسح: "الصدر؟ قال قالوا يا رسول اللّه، أينشرح: الضحاك عن ابن عباس قال
نعم التجايف عن دار الغرور، واإلنابة إىل دار اخللود، واالعتداد للموت، قبل نزول : "وهل لذلك عالمة؟ قال

} َو َعلَى ُنورٍ ِمْن َربِِّهأَفََمْن شََرَح اللَُّه َصْدَرُه ِللْإِْسالمِ فَُه{: عند قوله تعاىل" الزمر"وقد مضى هذا املعىن يف " . املوت
ويف الصحيح عن أنس بن مالك، عن . ُملئ حكما وعلما: قال} أَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَرَك{: وروي عن احلسن قال

فبينا أنا عند البيت بني النائم واليقظان : "أن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال -رجل من قومه  -مالك بن صعصعة 
قال " أحد الثالثة فأٌتيت بطست من ذهب، فيها ماء زمزم، فشرح صدري إىل كذا وكذا :إذ مسعت قائال يقول

فاستخرج قليب، فغسل قليب مباء زمزم، مث أعيد مكانه، مث حشي : "إىل أسفل بطين، قال: ما يعين؟ قال: قتادة قلت
ملكان يف صورة طائر،  جاءين: "وروي عن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال. ويف احلديث قصة" . إميانا وحكمة

  معهما ماء وثلج، فشرح أحدمها صدري، وفتح



قلبك : جاءين ملك فشق عن قليب، فاستخرج منه عذرة، وقال: "ويف حديث آخر قال" . اآلخر مبنقاره فيه فغسله
وكيع، وعيناك بصريتان، وأذناك مسيعتان، أنت حممد رسول اللّه، لسانك صادق، ونفسك مطمئنة، وخلقك قثم، 

. سقاء وكيع؛ أي قوي حيفظ ما يوضع فيه: يقال. أي حيفظ ما يوضع فيه] وكيع[قوله : قال أهل اللغة" . نت قيموأ
} أَلَمْ َنشَْرْح{ومعىن . رجل قثوم للخري؛ أي جامع له: يقال. أي جامع] قثم: [واستوكعت معدته، أي قويت وقوله

، فهذا عطف على التأويل، ال على } ْعَنا َعْنَك وِْزَرَكوََوَض{: قد شرحنا؛ الدليل؛ على ذلك قوله يف النسق عليه
. قد شرحنا: } أَلَْم َنشَْرْح{فدل هذا على أن معىن . ونضع عنك وزرك: التنزيل؛ ألنه لو كان على التنزيل لقال

ُه بِأَْحكَمِ أَلَْيَس اللَّ{: جحد، ويف االستفهام طرف من اجلحد، وإذا وقع جحد، رجع إىل التحقيق؛ كقوله تعاىل} مل{و
ومثله قول جرير ميدح عبدامللك بن . } أَلَْيسَ اللَُّه بِكَاٍف َعْبَدُه{وكذا . اللّه أحكم احلاكمني: ومعناه. } الَْحاِكِمَني
  :مروان

  وأندى العاملني بطون راح... ألستم خري من ركب املطايا 
  .أنتم كذا: املعىن
  }َوَوَضعَْنا َعْنَك وِْزَرَك{ -٢
  }ي أَْنقََض ظَْهَرَكالَِّذ{ -٣

: وقرأ ابن مسعود. }وحللنا، وحططنا{وقرأ أنس . أي حططنا عنك ذنبك} وََوَضعَْنا َعْنَك وِْزَرَك{: قوله تعاىل
ان اجلميع ك: قيل. } ِلَيْغِفرَ لََك اللَُّه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما َتأَخََّر{: هذه اآلية مثل قوله تعاىل. }وحللنا عنك وقرك{

الذنب؛ أي وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر اجلاهلية؛ ألنه كان صلى اللّه عليه وسلم يف كثري : والوزر. قبل النبوة
كانت للنيب صلى اللّه عليه وسلم : قال قتادة واحلسن والضحاك. من مذاهب قومه، وإن مل يكن عبد صنما وال وثنا

  أي أثقله حىت مسع} ظَْهَرَك الَِّذي أَْنقََض{ذنوب أثقلته؛ فغفرها اللّه له 

وكذلك . إذا مسعت له صريرا من شدة احلمل: أنقض، احلمل ظهر الناقة: وأهل اللغة يقولون. نقيضه؛ أي صوته
  :قال مجيل. مسعت نقيض الرحل؛ أي صريره

  ومهت بواين زوره أن حتطما... وحىت تداعت بالنقيض حباله 
الَِّذي {. يعين ثقل الوزر لو مل يعف اللّه عنه: قال احملاسيب. الثقيلاحلمل : فالوزر. أي أصول صدره: بواين زوره
وإمنا وصفت ذنوب، األنبياء هبذا الثقل، مع كوهنا مغفورة، لشدة اهتمامهم : قال. أي أثقله وأوهنه} أَنْقََض ظَْهَرَك

وهي يف قراءة . حططنا عنك ثقلكأي و} وََوَضعَْنا َعْنَك وِْزَرَك{: وقال السدي. هبا، وندمهم منها، وحتسرهم عليها
يعين : قال احلسني بن املفضل. أي حططنا عنك ثقل آثام اجلاهلية: وقيل. }وحططنا عنك وقرك{عبداهللا بن مسعود 

خففنا : وقال عبدالعزيز بن حيىي وأبو عبيدة. هبا. ذنوب أمتك، أضافها إليه الشتغال قلبه: وقيل. اخلطأ والسهو
كان يف االبتداء يثقل عليه الوحي، حىت كاد يرمي نفسه : وقيل. م هبا، حىت ال تثقل عليكعنك أعباء النبوة والقيا

عصمناك عن : وقيل. من شاهق اجلبل، إىل أن جاءه جربيل وأراه نفسه؛ وأزيل عنه ما كان خياف من تغري العقل
  .وأنت مطهر من األدناساحتمال الوزر، وحفظناك قبل النبوة يف األربعني من األدناس؛ حىت نزل عليك الوحي 

  }َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك{ -٤
  :وفيه يقول حسان بن ثابت. يعين بالتأذين: قال جماهد

  من اهللا مشهود يلوح ويشهد... أغر عليه للنبوة خامت 
  إذا قال يف اخلمس املؤذن أشهد... وضم اإلله اسم النيب إىل امسه 



ال ذُِكرتُ إال ذُكِرَت معي يف األذان، واإلقامة والتشهد، ويوم يقول له : وروي عن الضحاك عن ابن عباس، قال
  وأيام التشريق،: اجلمعة على املنابر، ويوم الفطر، ويوم األضحى

ولو أن رجال عبد . ويوم عرفة، وعند اجلمار، وعلى الصفا واملروة، ويف خطبة النكاح، ويف مشارق األرض ومغارهبا
: وقيل. ار وكل شيء، ومل يشهد أن حممدا رسول اللّه، مل ينتفع بشيء وكان كافرااللّه جل ثناؤه، وصدق باجلنة والن

أي أعلينا ذكرك، فذكرناك يف الكتب املنزلة على األنبياء قبلك، وأمرناهم بالبشارة بك، وال دين إال ودينك يظهر 
يف اآلخرة ذكرك مبا نعطيك من رفعنا ذكرك عند املالئكة يف السماء، ويف األرض عند املؤمنني، ونرفع : وقيل. عليه

  .املقام احملمود، وكرائم الدرجات
  }إِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيْسراً{ -٦} فَإِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيْسراً{ -٥

هذا التكرير : ، فقال قوم} إِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيسْراً{: مث كرر فقال. أي إن مع الضيقة والشدة يسرا، أي سعة وغىن
} كَلَّا سَْوَف َتْعلَُمونَ ثُمَّ كَلَّا َسْوَف َتْعلَُمونَ{: ارم ارم، اعجل اعجل؛ قال اللّه تعاىل: ا يقالتأكيد للكالم؛ كم

  :ومنه قول الشاعر. وذلك لإلطناب واملبالغة؛ قاله الفراء. بلى بلى، ال ال: ونظريه يف تكرار اجلواب
  فأوىل لنفسي أوىل هلا... مهمت بنفسي بعض اهلموم 

ومها . وإذا نكروه مث كرروه فهو غريه. إن من عادة العرب إذا ذكروا امسا معرفا مث كرروه، فهو هو: وقال قوم
يقول اللّه تعاىل خلقت عسرا واحدا، : وقال ابن عباس. اثنان، ليكون أقوى لألمل، وأبعث على الصرب؛ قاله ثعلب

أنه : لّه عليه وسلم يف هذه السورةوجاء يف احلديث عن النيب صلى ال. وخلقت يسرين، ولن يغلب عسر يسرين
والذي نفسي بيده، لو كان العسر يف حجر، لطلبه اليسر حىت : وقال ابن مسعود" . لن يغلب عسر يسرين: "قال

وكتب أبو عبيدة بن اجلراح إىل عمر بن اخلطاب يذكر له مجوعا من الروم، . يدخل عليه؛ ولن يغلب عسر يسرين
أما بعد، فإهنم مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة، جيعل : ر رضي اللّه عنهماوما يتخوف منهم؛ فكتب إليه عم

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اصْبُِروا َوَصابِرُوا {: اللّه بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن اللّه تعاىل يقول يف كتابه
  َورَابِطُوا

هذا قول مدخول؛ ألنه جيب على هذا التدريج إذا قال : وقال قوم منهم اجلرجاين. } َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ
إن : والصحيح أن يقال. إن مع الفارس سيفا، إن مع الفارس سيفا، أن يكون الفارس واحدا والسيف اثنان: الرجل

جنمع لك ماال؛ فاغتم : لهاللّه بعث نبيه حممدا صلى اللّه عليه وسلم مقال خمفا، فعريه املشركون بفقره، حىت قالوا 
أي ال حيزنك ما } فَإِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيسْراً{: وظن أهنم كذبوه لفقره؛ فعزاه اللّه، وعدد نعمه عليه، ووعده الغىن بقوله

فأجنز له ما وعده؛ فلم ميت حىت فتح عليه . عريوك به من الفقر؛ فإن مع ذلك العسر يسرا عاجال؛ أي يف الدنيا
، ووسع ذات يده، حىت كان يعطي الرجل املائتني من اإلبل، ويهب اهلبات السنية، ويعد ألهله قوت احلجاز واليمن

فهذا الفضل كله من أمر الدنيا؛ وإن كان خاصا بالنيب صلى اللّه عليه وسلم، فقد يدخل فيه بعض أمته إن . سنة
إِنَّ َمعَ {: صلى اللّه عليه وسلم، فقال مبتدئا مث ابتدأ فضال آخرا من اآلخرة وفيه تأسية وتعزية له. شاء اللّه تعاىل
والدليل على ابتدائه، تعريه من فاء أو واو أو غريها من حروف النسق اليت تدل على . فهو شيء آخر} الُْعْسرِ ُيْسراً

ة ال فهذا وعد عام جلميع املؤمنني، ال خيرج أحد منه؛ أي إن مع العسر يف الدنيا للمؤمنني يسرا يف اآلخر. العطف
يعين العسر الواحد لن " لن يغلب عسر يسرين: "والذي يف اخلرب. ورمبا اجتمع يسر الدنيا ويسر اآلخرة. حمالة

: أو يقال. يغلبهما، وإمنا يغلب أحدمها إن غلب، وهو يسر الدنيا؛ فأما يسر اآلخرة فكائن ال حمالة، ولن يغلبه شيء



، وهو دخوله يوم فتح مكة مع }ُيسْراً{لّه عليه وسلم من مكة وهو إخراج أهل مكة النيب صلى ال" إن مع العسر"
  .عشرة آالف رجل، مع عز وشرف

  }فَإِذَا فََرغَْت فَاْنَصْب{ -٧
  }َوإِلَى َربَِّك فَاْرغَْب{ -٨

أي بالغ يف الدعاء وسله } فَاْنَصْب{فإذا فرغت من صالتك : قال ابن عباس وقتادة} فَإِذَا فََرغَْت{: قوله تعاىل
  إذا فرغت من الفرائض: وقال ابن مسعود. تكحاج

أي استغفر لذنبك وللمؤمنني } فَاْنَصْب{إذا فرغت من تبليغ الرسالة : وقال الكليب. فانصب يف قيام الليل
فَإِذَا {: وعن جماهد. إذا فرغت من جهاد عدوك، فانصب لعبادة ربك: وقال احلسن وقتادة أيضا. واملؤمنات
إذا فرغت من أمر اخللق، فاجتهد يف : وقال اجلنيد. وحنوه عن احلسن. يف صالتك} اْنَصْبفَ{من دنياك، } فََرغَْت

: بكسر الصاد، واهلمز من أوله، وقالوا} فانصب{ومن املبتدعة من قرأ هذه اآلية : "قال ابن العريب. عبادة احلق
ألن النيب صلى اللّه عليه وسلم مل وهذا باطل يف القراءة، باطل يف املعىن؛ . انصب اإلمام الذي تستخلفه: معناه

إذا فرغت من اجلهاد، فجد يف الرجوع إىل : بتشديد الباء، معناه} فانصب{اجلهال : وقرأها بعض. يستخلف أحدا
السفر قطعة من : "وهذا باطل أيضا قراءة، ملخالفة اإلمجاع، لكن معناه صحيح؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم.. بلدك

وأشد الناس " . ومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم هنمته، فليعجل، الرجوع إىل أهلهالعذاب، مينع أحدكم ن
عذابا وأسوأهم مباء ومآبا، من أخذ معىن صحيحا، فركب عليه من قبل نفسه قراءة أو حديثا، فيكون كاذبا على 

أنه قرأ : عن أيب جعفر املنصوروروي : قال املهدوي". ومن أظلم ممن افترى على اللّه كذبا"اللّه، كاذبا على رسول؛ 
بفتح احلاء؛ وهو بعيد، وقد يؤول على تقدير النون اخلفيفة، مث أبدلت النون ألفا يف } أمل نشرح لك صدرك{

  :وأنشد عليه. الوقف، مث محل الوصل على الوقف، مث حذف األلف
  ضربك بالسوط قونس الفرس... اضرب عنك اهلموم طارقها 

أي فرغب الناس } فرغب{وقرئ . بكسر الراء، وهي لغة فيه} فإذا فرغت{يب السمال وروي عن أ. اضربن: أراد
  .إىل ما عنده

وفيه نظر، فإن احلبش . روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عيد، فقال ما هبذا أمر الشارع: قال ابن العريب
  كانوا يلعبون بالدرق واحلراب يف املسجد يوم

ودخل أبو بكر يف بيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على عائشة . ه وسلم ينظرالعيد، والنيب صلى اللّه علي
أمبزمور الشيطان يف بيت رسول اللّه : رضي اللّه عنها وعندها جاريتان من جواري األنصار تغنيان؛ فقال أبو بكر

على العمل، بل هو مكراه وليس يلزم الدؤوب " . دعهما يا أبا بكر، فإنه يوم عيد: "صلى اللّه عليه وسلم؟ فقال
  .للخلق

  سورة التني

  .هي مدنية، وهي مثاين آيات: وقال ابن عباس وقتادة. مكية يف قول األكثر
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  }َوالتِّنيِ َوالزَّْيُتوِن{ -١



  :فيه ثالث مسائل
واحلسن وجماهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء بن أيب قال ابن عباس } َوالتِّنيِ وَالزَّْيُتوِن{: قوله تعاىل -األوىل

: هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت؛ قال اللّه تعاىل: رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكليب
أهدي للنيب صلى اللّه عليه وسلم : وقال أبو ذر. } َوَشَجَرةً َتْخُرُج ِمْن طُورِ َسْيَناَء َتنُْبُت بِالدُّْهنِ َوِصْبغٍ ِللْآِكلَِني{

لو قلت إن فاكهة نزلت من اجلنة لقلت هذه، ألن فاكهة اجلنة بال : "مث قال. وأكل منه" كلوا: "سل تني؛ فقال
أنه استاك بقضيب زيتون، وقال مسعت النيب : وعن معاذ" . عجم، فكلوها فإهنا تقطع البواسري، وتنفع من النقرس

نعم السواك الزيتون من الشجرة املباركة، يطيب الفم، ويذهب باحلفر، وهي سواكي : "صلى اللّه عليه وسلم يقول
  " .وسواك األنبياء من قبلي

مسجد بيت : مسجد نوح عليه السالم الذي بين على اجلودي، والزيتون: التني: وروي عن ابن عباس أيضا
  املسجد احلرام، والزيتون املسجد: التني: وقال الضحاك. املقدس

: اجلبل الذي عليه دمشق: التني: قتادة. مسجد بيت املقدس: مسجد دمشق، والزيتون: التني: ابن زيد. قصىاأل
مسجد : مسجد أصحاب الكهف، والزيتون: التني: وقال حممد بن كعب. اجلبل الذي عليه بيت املقدس: والزيتون
وهذا اختيار . بيت املقدس: ، والزيتوندمشق: التني: وقال كعب األخبار وقتادة أيضا وعكرمة وابن زيد. إيلياء
جبال : جبال ما بني حلوان إىل مهذان، والزيتون: التني: مسعت رجال من أهل الشام يقول: وقال الفراء. الطربي
وكذا روى أبو . مها جبالن بالشام، يقال هلما طور زيتا وطور تينا بالسريانية مسيا بذلك ألهنما ينبتاهنما: وقيل. الشام

  :وقال النابغة. جبالن بالشام: التني والزيتون: عكرمة، قال مكني عن
  أتني التني عن عرض...

ولكن ال دليل على ذلك . وجيوز أن يكون ذلك على حذف مضاف؛ أي ومنابت التني والزيتون. وهذا اسم موضع
  .من ظاهر التنزيل، وال من قول من ال جيوز خالفه؛ قاله النحاس

وإمنا أقسم اللّه بالتني، . األول؛ ألنه احلقيقة، وال يعدل عن احلقيقة إىل اجملاز إال بدليل وأصح هذه األقوال -الثانية
أقسم به ليبني : وقيل. وكان ورق التني} َيْخِصفَاِن َعلَْيهَِما ِمْن َوَرقِ الَْجنَِّة{: ألنه كان ستر آدم يف اجلنة؛ لقوله تعاىل

وقد أحسن . ب املخرب، نشر الرائحة، سهل اجلين، على قدر املضغةوجه املنة العظمى فيه؛ فإنه مجيل املنظر، طي
  :القائل فيه

  ممزق اجللد مائل العنق... انظر إىل التني يف الغصون ضحى 
  فعاد بعد اجلديد يف اخللق... كأنه رب نعمة سلبت 

  لكن ينادى عليه يف الطرق... أصغر ما يف النهود أكربه 

  :وقال آخر
  إذا انثىن مائال يف غصنه الزاهي... كهة التني يعدل عندي كل فا

  كأنه راكع من خشية اهللا... خممش الوجه قد سالت حالوته 
وهو أكثر أَُدم أهل الشام } ُيوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَركٍَة زَْيُتونٍَة{: وأقسم بالزيتون ألنه مثل به إبراهيم يف قوله تعاىل
، ويستصبحون به، ويداوي به أدواء اجلوف والقروح واجلراحات، واملغرب؛ يصطبغون به، ويستعملونه يف طبيخهم

وقد مضى يف سورة " . كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة: "وقال عليه السالم. وفيه منافع كثرية



  .القول فيه" املؤمنون"
ات مدخر فلذلك قلنا بوجوب قال ابن العريب والمتنان البارئ سبحانه، وتعظيم املنة يف التني، وأنه مقت -الثالثة

وإمنا فّر كثري من العلماء من التصريح بوجوب الزكاة فيه، تقية جور الوالة؛ فإهنم يتحاملون يف األموال . الزكاة فيه
فكره العلماء أن جيعلوا هلم سبيال إىل . الزكاتية، فيأخذوهنا مغرما، حسب ما أنذر به الصادق صلى اللّه عليه وسلم

وقد قال الشافعي هلذه العلة . ن فيه، ولكن ينبغي للمرء أن خيرج عن نعمة ربه، بأداء حقهمال آخر يتشططو
  .والصحيح وجوب الزكاة فيهما. ال زكاة يف الزيتون: وغريها

  }َوطُورِ ِسينَِني{ -٢
ن عباس وعن عكرمة عن اب. مبارك بالسريانية: قال" ِسينَِني . " جبل: قال" َوطُور"روى ابن أيب جنيح عن جماهد 

اجلبل الذي نادى : وعن عكرمة قال. سينني هو املبارك احلسن: وقال قتادة. ، حسن}ِسينَِني{جبل، و} طُور{: قال
كل جبل فيه شجر مثمر، فهو سينني وسيناء؛ } ِسينَِني{: وقال مقاتل والكليب. اللّه جل ثناؤه منه موسى عليه السالم
  .والتني والزيتون{ع عمر بن اخلطاب العشاء مبكة، فقرأ صليت م: بلغة النبط وعن عمرو بن ميمون قال

وقرأ يف الركعة . وهكذا هي يف قراءة عبداهللا؛ ورفع صوته تعظيما للبيت: قال} وهذا البلد األمني. وطور سيناء
قراءة عبداهللا  ويف: النحاس. ذكره ابن األنباري. مجع بينهما} إليالف قريش{و} أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَُّك{: الثانية

. جبل} طُور{: وقال األخفش). بفتح السني(، ويف حديث عمرو بن ميمون عن عمر )بكسر السني(} سناء{
فعليل، فكررت الالم اليت هي نون فيه، كما كررت يف } ِسينَِني{: وقال أبو علي. شجر واحدته سينينية} سِينَِني{و

كما مل ينصرف سيناء؛ } ِسينَِني{ومل ينصرف . للطويل: وخنذيد للقطعة من التمر،: للمكان الزلق، وكرديدة: زحليل
ألنه جعل امسا لبقعة أو أرض، ولو جعل امسا للمكان أو للمنزل أو اسم مذكر النصرف؛ ألنك مسيت مذكرا 

دِ الْأَقَْصى إِلَى الَْمْسجِ{: وإمنا أقسم هبذا اجلبل ألنه بالشام واألرض املقدسة، وقد بارك اللّه فيهما؛ كما قال. مبذكر
  .} الَِّذي بَاَركَْنا حَْولَُه 

  }َوَهذَا الْبَلَِد الْأَمِنيِ{ -٣
قال . مبعىن اآلمن؛ قال الفراء وغريه: فاألمني} أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً آِمناً{: مساه أمينا ألنه آمن؛ كما قال. يعين مكة
  :الشاعر

  أميينحلفت ميينا ال أخون ... أمل تعلمي يا أسم وحيك أنين 
فأقسم اللّه جببل دمشق، ألنه مأوى . إنه أراد بالتني دمشق، وبالزيتون بيت املقدس: وهبذا احتج من قال. آمين: يعين

عيسى عليه السالم، وجببل بيت املقدس، ألنه مقام األنبياء عليهم السالم، ومبكة ألهنا أثر إبراهيم ودار حممد صلى 
  .اللّه عليه وسلم

  }ا الْأِْنَسانَ ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍلَقَدْ َخلَقَْن{ -٤
  }ثُمَّ َردَْدَناُه أَْسفَلَ َساِفِلَني{ -٥

  :فيه مسألتان
. هو الوليد بن املغرية: قيل. الكافر: هذا جواب القسم، وأراد باإلنسان} لَقَْد َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ{: قوله تعاىل -األوىل
  يفعلى هذا نزلت يف منكر. كلدة بن أسيد: وقيل



وهو اعتداله واستواء شبابه؛ كذا قال عامة } ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍ{. املراد باإلنسان آدم وذريته: وقيل. البعث
وهو أحسن ما يكون؛ ألنه خلق كل شيء منكبا عل وجهه، وخلقه هو مستويا، وله لسان ذلق، ويد . املفسرين

ُمؤدياً لألمر، َمهدياً بالتمييز، مديد القامة؛ يتناول مأكوله  ُمزيناً بالعقل،: وقال أبو بكر بن طاهر. وأصابع يقبض هبا
ليس هللا تعاىل خلق أحسن من اإلنسان، فإن اللّه خلقه حيا عاملا، قادرا مريدا متكلما، مسيعا بصريا، : ابن العريب. بيده

للّه خلق آدم على إن ا: "وهذه صفات الرب سبحانه، وعنها عرب بعض العلماء، ووقع البيان بقوله. مدبرا حكيما
ومن أين تكون للرمحن صورة " على صورة الرمحن"ويف رواية . يعين عل صفاته اليت قدمنا ذكرها" صورته

أخربنا القاضي أبو القاسم : وقد أخربنا املبارك بن عبداجلبار األزدي قال. متشخصة، فلم يبق إال أن تكون معاين
: ان عيسى بن موسى اهلامشي حيب زوجته حبا شديدا فقال هلا يوماك: علي بن أيب علي القاضي احملسن عن أبيه قال

وبات بليلة عظيمة، فلما . طلقتين: أنت طالق ثالثا إن مل تكوين أحسن من القمر؛ فنهضت واحتجبت عنه، وقالت
مجيع فقال . أصبح غدا إىل دار املنصور، فأخربه اخلرب، وأظهر للمنصور جزعا عظيما؛ فاستحضر الفقهاء واستفتاهم

ما لك ال تتكلم؟ : فقال له املنصور. قد طلقت؛ إال رجال واحدا من أصحاب أيب حنيفة، فإنه كان ساكتا: من حضر
َوالتِّنيِ َوالزَّْيُتوِن َوطُورِ ِسينَِني وََهذَا الَْبلَِد الْأَِمنيِ لَقَْد َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ ِفي {: بسم اللّه الرمحن الرحيم: فقال له الرجل

: فقال املنصور لعيسى ابن موسى. يا أمري املؤمنني، فاإلنسان أحسن األشياء، وال شيء أحسن منه. } َسنِ َتقْوِميٍأَْح
أن أطيعي زوجك وال : وأرسل أبو جعفر املنصور إىل زوجة الرجل. األمر كما قال الرجل، فأقبل على زوجتك

  .تعصيه، فما طلقك
ه باطنا وظاهرا، مجال هيئة، وبديع تركيب الرأس مبا فيه، والصدر مبا فهذا يدلك على أن اإلنسان أحسن خلق اللّ

: ولذلك قالت الفالسفة. مجعه، والبطن مبا حواه، والفرج وما طواه، واليدان وما بطشتاه، والرجالن وما احتملتاه
  .إنه العامل األصغر؛ إذ كل ما يف املخلوقات مجع فيه

أي إىل أرذل العمر، وهو اهلرم بعد الشباب، والضعف بعد القوة، حىت يصري } لَ َساِفِلَنيثُمَّ َردَْدَناُه أَْسفَ{: قوله تعاىل
} ثُمَّ َردَْدَناُه أَْسفَلَ َساِفِلَني{: وروى ابن أيب جنيح عن جماهد. كالصيب يف احلال األول؛ قاله الضحاك والكليب وغريمها

وصفه اللّه بتلك الصفات اجلليلة اليت ركب اإلنسان عليها، طغى ملا : وقيل. إىل النار، يعين الكافر، وقال أبو العالية
وحني علم اللّه هذا من عبده، وقضاؤه صادر من عنده، رده أسفل سافلني؛ } أََنا َربُّكُُم الْأَْعلَى{: وعال، حىت قال

رة، وعلى وجه بأن جعله مملوءا قذرا، مشحونا جناسة، وأخرجها على ظاهره إخراجا منكرا، على وجه االختيار تا
أسفل {وقال؛ . }أسفل السافلني{وقرأ عبداهللا . الغلبة أخرى، حىت، إذا شاهد ذلك من أمره، رجع إىل قدره

هذا : وتقول. أسفل سافل جاز؛ ألن لفظ اإلنسان واحد: على اجلمع؛ ألن اإلنسان يف معىن مجع، ولو قال} سافلني
حد، فإن كان الواحد غري مضمر له، رجع امسه بالتوحيد وال تقول أفضل قائمني؛ ألنك تضمر لوا. أفضل قائم

وَإِنَّا إِذَا أَذَقَْنا الِْأْنَسانَ {: وقوله تعاىل. } َوالَِّذي َجاَء بِالصِّْدقِ َوَصدَّقَ بِِه أُولَِئَك ُهمُ الُْمتَّقُونَ{: واجلمع؛ كقوله تعاىل
أي رددناه إيل الضالل؛ كما قال } َرَددَْناُه أَْسفَلَ َساِفِلَني{إن معىن : وقد قيل }ِمنَّا َرْحَمةً فَرَِح بَِها َوإِنْ ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ

واالستثناء . أي إال هؤالء، فال يردون إىل ذلك} إِلَّا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت. إِنَّ الْأِْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ{: تعاىل
  .إنه اهلرم فهو منقطع: ومن قال. لنار، متصلا} أَسْفَلَ َساِفِلَني{على قول من قال 

  }إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن{ -٦
. فإنه تكتب هلم حسناهتم، ومتحى عنهم سيئاهتم؛ قاله ابن عباس} إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت{: قوله تعاىل

  .وهم الذين أدركهم الكرب، ال يؤاخذون مبا عملوه يف كربهم :قال



إذا كان العبد يف شبابه كثري الصالة كثري الصيام والصدقة، مث ضعف عما كان يعمل يف : وروى الضحاك عنه قال
العبد إذا سافر : "ويف حديث قال النيب صلى اللّه عليه وسلم. شبابه؛ أجرى اللّه عز وجل له ما كان يعمل يف شبابه

فإنه ال } إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت{: وقيل" . أو مرض كتب اللّه له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا
من قرأ القرآن مل : وعن عاصم األحول عن عكرمة قال. خيرف وال يهرم، وال يذهب عقل من كان عاملا عامال به

طوىب ملن طال عمره وحسن "عن النيب صلى اللّه عليه وسلم أنه قال  وروي عن ابن عمر. يرد إىل أرذل العمر
. إن العبد املؤمن إذا مات أمر اللّه ملكيه أن يتعبدا على قربه إىل يوم القيامة، ويكتب له ذلك: وروي" . عمله

  .وقيل مقطوع. أجر بغري عمل: قال الضحاك} فَلَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن{
  }ُبكَ َبْعُد بِالدِّينِفََما ُيكَذِّ{ -٧
أي إذا عرفت أيها اإلنسان أن اللّه خلقك يف أحسن تقومي، وأنه . اخلطاب للكافر؛ توبيخا وإلزاما للحجة: قيل

يردك إىل أرذل العمر، وينقلك من حال إىل حال؛ فما حيملك على أن تكذب بالبعث واجلزاء، وقد أخربك حممد 
اب للنيب صلى اللّه عليه وسلم؛ أي استيقن مع ما جاءك من اللّه عز وجل، اخلط: صلى اللّه عليه وسلم به؟ وقيل

املعىن فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا : وقال قتادة أيضا والفراء. روي معناه عن قتادة. أنه أحكم احلاكمني
ب، بعد ما ظهر فمن يقدر على ذلك؛ أي على تكذيبك بالثواب والعقا: كأنه قال. واختاره الطربي. البيان بالدين

  :قال الشاعر. من قدرتنا على خلق اإلنسان والدين واجلزاء
  ...دنا متيما كما كانت أوائلنا 

  دانت أوائلهم يف سالف الزمن

  }أَلَْيَس اللَُّه بِأَْحكَمِ الَْحاِكمَِني{ -٨
وفيه تقدير ملن . دال بني اخللققضاء باحلق، وع} بِأَْحكَمِ الَْحاِكِمَني{: وقيل. أي أتقن احلاكمني صنعا يف كل ما خلق

وألف االستفهام إذا دخلت عل النفي ويف الكالم معىن التوقيف صار إجيابا، كما . اعترف من الكفار بصانع قدمي
  :قال

  ألستم خري من ركب املطايا
هي ثابتة؛ ألنه ال تنايف : وقيل. بآية السيفمنسوخة : } فََما ُيكَذُِّبَك بَْعُد بِالدِّينِ أَلَْيَس اللَُّه بِأَْحكَمِ الَْحاِكمَِني{: وقيل
بلى، : قاال} أَلَْيَس اللَُّه بِأَْحكَمِ الَْحاِكِمَني{: وكان ابن عباس وعلي بن أيب طالب رضي اللّه عنهما إذا قرأ. بينهما

َوالتِّنيِ {من قرأ سورة : ورواه الترمذي عن أيب هريرة قال. واللّه أعلم. وأنا على ذلك من الشاهدين؛ فيختار ذلك
  .واللّه أعلم. بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين: فليقل} أَلَْيَس اللَُّه بِأَْحكَمِ الَْحاِكمَِني{فقرأ } َوالزَّْيُتوِن

  سورة العلق

  .وهي مكية بإمجاع، وهي أول ما نزل من القرآن، يف قول أيب موسى وعائشة رضي اهللا عنهما
  وهي تسع عشرة آيات

  رَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِبِْسمِ اْهللاِ اْل
  }اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك الَِّذي َخلََق{ -١

نزل هبا جربيل على النيب صلى اللّه عليه وسلم وهو . هذه السورة أول ما نزل من القرآن؛ يف قول معظم املفسرين
، قاله جابر بن عبداهللا؛ } ثُِّرَيا أَيَُّها الُْمدَّ{إن أول ما نزل : وقيل. قائم على حراء، فعلمه مخس آيات من هذه السورة



أول : وقال علي بن أيب طالب رضي اللّه عنه. فاحتة الكتاب أول ما نزل؛ قاله أبو ميسرة اهلمداين: وقيل. وقد تقدم
  ما نزل من القرآن

اللّه عليه وسلم  أول ما بدئ به رسول اللّه صلى: قالت عائشة. والصحيح األول} قُلْ َتعَالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم{
خرجه } اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك الَِّذي َخلََق َخلََق الِْأْنَسانَ ِمْن َعلَقٍ اقَْرأْ َوَربَُّك الْأَكْرَُم{: الرؤيا الصادقة؛ فجاءه امللك فقال

  .البخاري
ادقة يف النوم؛ أول ما بدئ به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الوحي الرؤيا الص: ويف الصحيحني عنها قالت

فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، مث حبب إليه اخلالء، فكان خيلو بغار حراء، يتحنث فيه الليايل ذوات 
العدد، قبل أن يرجع إىل أهله ويتزود لذلك؛ مث يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها؛ حىت فجئه احلق وهو يف غار حراء، 

: فقال" فأخذين فغطين، حىت بلغ مين اجلهد، مث أرسلين -قال  -ما أنا بقارئ : "الفق} اقْرَأْ{: فجاءه امللك، فقال
اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك الَِّذي {: ، فقال" فأخذين فغطين الثالثة حىت بلغ مين اجلهد، مث أرسلين. ما أنا بقارئ: "فقلت} اقَْرأْ{

وقال . احلديث بكامله" } الْأَكَْرُم الَِّذي َعلََّم بِالْقَلَمِ َعلََّم الْأِْنَسانَ َما لَْم َيْعلَْمَخلََق َخلََق الْأِْنَسانَ ِمْن َعلَقٍ اقَْرأْ َوَربَُّك 
مسجد البصرة، فيقعدنا حلقا، فيقرئنا : وكان أبو موسى األشعري يطوف علينا يف هذا املسجد: أبو رجاء العطاردي

وكانت أول } اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك الَِّذي َخلََق{: ذت هذه السورةالقرآن؛ فكأين أنظر إليه بني ثوبني له أبيضني، وعنه أخ
وروت عائشة رضي اللّه عنها أهنا أول سورة أنزلت على رسول . سورة أنزهلا اللّه على حممد صلى اللّه عليه وسلم

. ذكره املاوردي} وَالضَُّحى{مث بعدها } ُرَيا أَيَُّها الُْمدَّثِّ{، مث بعدها } نْ وَالْقَلَمِ{اللّه صلى اللّه عليه وسلم، مث بعدها 
فحزن رسول اللّه صلى اللّه عليه } َما لَْم َيْعلَْم -إىل قوله  -اقَْرأْ بِاْسمِ َربِّكَ {: أول ما نزل سورة: وعن الزهري

دثروين وصبوا : "فرجع إىل خدجية وقال} اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك{: وسلم، وجعل يعلو شواهق اجلبال، فأتاه جربيل فقال له
  .} َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر{فنزل " علّي ماء باردا

أي اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك، وهو أن تذكر التسمية يف ابتداء كل } اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك{ومعىن 
: يقال. ى، أي اقرأ على اسم ربكالباء مبعىن عل: وقيل. النصب على احلال} بِاْسمِ رَبَِّك{فمحل الباء من . سورة

: وقال قوم. وعلى هذا فاملقروء حمذوف، أي اقرأ القرآن، وافتتحه باسم اللّه. فعل كذا باسم اللّه، وعلى اسم اللّه
، } َتْنُبُت بِالدُّْهنِ{أي اسم ربك، والباء زائدة؛ كقوله تعاىل } اقَْرأْ بِاْسمِ َربِّكَ {: اسم ربك هو القرآن، فهو يقول

  :وكما قال
  سود احملاجر ال يقرأن بالسور

  .أمره أن يبتدئ القراءة باسم اللّه. أي اذكر امسه} اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك{معىن : وقيل. ال يقرأن السور: أراد
  }خلق اإلنسان من علق{ -٢

لقة الدم اجلامد؛ أي من دم؛ مجع علقة، والع" من علق. "يعين ابن آدم" خلق اإلنسان" "خلق اإلنسان: "قوله تعاىل
فذكره بلفظ اجلمع؛ ألنه أراد باإلنسان اجلمع، وكلهم خلقوا من علق " من علق: "وقال. وإذا جرى فهو املسفوح

قال . قطعة من دم رطب، مسيت بذلك ألهنا تعلق لرطوبتها مبا متر عليه، فإذا جفت مل تكن علقة: والعلقة. بعد النطفة
  :الشاعر

  ميج عليهما علق الوتني... تركناه خير على يديه 
أراد أن يبني قدر نعمته عليه، بأن خلقه من علقة مهينة، حىت صار بشرا : وقيل. وخص اإلنسان بالذكر تشريفا له



  .سويا، وعاقال مميزا
  }اقَْرأْ َورَبَُّك الْأَكَْرُم{ -٣

يعين احلليم عن : وقال الكليب. أي الكرمي} ُمَورَبَُّك الْأَكَْر{: تأكيد، ومت الكالم، مث استأنف فقال} اقْرَأْ{: قوله تعاىل
  واألول أشبه. جهل العباد، فلم يعجل بعقوبتهم

أي اقرأ يا حممد وربك يعينك } اقَْرأْ َورَبَُّك{: وقيل. باملعىن، ألنه ملا ذكر ما تقدم من نعمه، دل هبا على كرمه
  .جهل العباد مبعىن املتجاوز عن} الْأَكَْرُم{و . ويفهمك، وإن كنت غري القارئ

  }الَِّذي َعلََّم بِالْقَلَمِ{ -٤
  :فيه ثالث مسائل

وروى سعيد عن قتادة . يعين اخلط والكتابة؛ أي علم اإلنسان اخلط بالقلم} الَِّذي َعلََّم بِالْقَلَمِ{: قوله تعاىل -األوىل
على كمال كرمه سبحانه، بأنه فدل . القلم نعمة من اللّه تعاىل عظيمة، لوال ذلك مل يقم دين، ومل يصلح عيش: قال

علم عباده ما مل يعلموا، ونقلهم من ظلمة اجلهل إىل نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة، ملا فيه من املنافع 
وما دونت العلوم، وال قيدت احلكم، وال ضبطت أخبار األولني ومقاالهتم، وال . العظيمة، اليت ال حييط هبا إال هو

ومسي قلما ألنه يقلم؛ أي يقطع، ومنه . ال بالكتابة؛ ولوال هي ما استقامت أمور الدين والدنياكتب اللّه املنزلة إ
  :وقال بعض الشعراء احملدثني يصف القلم. تقليم الظفر

  شيخ لوصل خريدة يتصنع... فكأنه واحلرب خيضب رأسه 
  وبه إىل اهللا الصحائف ترفع... مل ال أالحظه بعني جاللة 

نعم فاكتب، فإن اللّه علم : "يا رسول اللّه، أأكتب ما أمسع منك من احلديث؟ قال: مر قالوعن عبداهللا بن ع
: كن فكان: خلق اللّه عز وجل أربعة أشياء بيده، مث قال لسائر احليوان: وروى جماهد عن أيب عمر قال" . بالقلم

أنه آدم عليه السالم؛ : أحدها: ويلوفيمن علمه بالقلم ثالثة أقا. القلم، والعرش، وجنة عدن، وآدم عليه السالم
أنه أدخل : الثالث. قال الضحاك. أنه إدريس، وهو أول من كتب: الثاين. ألنه أول من كتب، قاله كعب األحبار

كل من كتب بالقلم؛ ألنه ما علم إال بتعليم اللّه سبحانه، ومجع بذلك نعمته عليه يف خلقه، وبني نعمته عليه يف 
  .عمة عليهتعليمه؛ استكماال للن

فهو  -ملا خلق اللّه اخللق كتب يف كتابه : "صح عن النيب صلى اللّه عليه وسلم من حديث أيب هريرة، قال -الثانية
القلم، فقال له : أول ما خلق اللّه: "وثبت عنه عليه السالم أنه قال" . إن رمحيت تغلب عضيب: عنده فوق العرش

: ويف الصحيح من حديث ابن مسعود" . عنده يف الذكر فوق عرشه اكتب، فكتب ما يكون إىل يوم القيامة، فهو
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث اللّه إليها ملكا فصورها، : "أنه مسع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول

كتب امللك وخلق مسعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظمها، مث يقول، يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء وي
يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب امللك، مث يقول يا رب رزقه، ليقضي ربك ما شاء، ويكتب : مث يقول

َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني ِكَراماً {: امللك، مث خيرج امللك بالصحيفة يف يده، فال يزيد على ما أمر وال ينقص، وقال تعاىل
  "} كَاِتبَِني

أقالم : والقلم الثاين. الذي خلقه اللّه بيده، وأمره أن يكتب: القلم األول: األقالم يف األصل ثالثةف: قال علماؤنا
أقالم الناس، جعلها اللّه : والقلم الثالث. املالئكة، جعلها اللّه بأيديهم يكتبون هبا املقادير والكوائن واألعمال



والكتابة من مجلة البيان، والبيان مما . لكتابة فضائل مجةويف ا. بأيديهم، يكتبون هبا كالمهم، ويصلون هبا مآرهبم
  .اختص به اآلدمي

كانت العرب أقل اخللق معرفة بالكتاب، وأقل العرب معرفة به املصطفى صلى اللّه عليه : قال علماؤنا -الثالثة
". العنكبوت"وسلم؛ صرف عن علمه، ليكون ذلك أثبت ملعجزته، وأقوى يف حجته، وقد مضى هذا مبينا يف سورة 

قال : وروى محاد بن سلمة عن الزبري بن عبدالسالم، عن أيوب بن عبداهللا الفهري، عن عبداهللا بن مسعود، قال
وإمنا حذرهم : قال علماؤنا" . ال تسكنوا نساءكم الغرف، وال تعلموهن الكتابة: "رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

. كاهنن الغرف تطلعا إىل الرجل؛ وليس يف ذلك حتصني هلن وال تسترالنيب صلى اللّه عليه وسلم ذلك، ألن يف إس
وذلك أهنن ال ميلكن أنفسهن حىت يشرفن على الرجل؛ فتحدث الفتنة والبالء؛ فحذرهم أن جيعلوا هلن غرفا ذريعة 

  .إىل الفتنة

" . ل، وال يرين الرجالليس للنساء خري هلن من أال يراهن الرجا: "وهو كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
وذلك أهنا خلقت من الرجل، فنهمتها يف الرجل، والرجل خلقت فيه الشهوة، وجعلت سكنا له، فغري مأمون كل 

وكذلك تعليم الكتابة رمبا كانت سببا للفتنة، وذلك إذا علمت الكتابة كتبت إىل من . واحد منهما يف صاحبه
ويف ذلك تعبري عن الضمري مبا ال . لشاهد الغائب، واخلط هو آثار يدهوالكتابة عني من العيون، هبا يبصر ا. هتوى

فأحب رسوله صلى اللّه عليه وسلم أن ينقطع عنهن أسباب الفتنة؛ حتصينا . ينطلق به اللسان، فهو أبلغ من اللسان
  .هلن، وطهارة لقلوهبن

  }َعلََّم الْإْنَسانَ َما لَْم َيْعلَْم{ -٥
َوَعلََّم آَدَم {: علمه أمساء كل شيء؛ حسب ما جاء به القرآن يف قوله تعاىل. م عليه السالمهنا آد} الْإْنَسانَ{: قيل

وبذلك ظهر . فلم يبق شيء إال وعلم سبحانه آدم امسه بكل لغة، وذكره آدم للمالئكة كما علمه. } الْأَْسَماَء كُلََّها
وحجته، وامتثلت املالئكة األمر ملا رأت من شرف  فضله، وتبني قدره، وثبتت نبوته، وقامت حجة اللّه على املالئكة

مث توارثت ذلك ذريته خلفا بعد سلف، وتناقلوه قوما عن . احلال، ورأت من جالل القدرة، ومسعت من عظيم األمر
هنا الرسول حممد صلى اللّه عليه } الْإْنَسانَ{: وقيل. مستوىف واحلمد هللا" البقرة"وقد مضى هذا يف سورة . قوم

املستقبل؛ فإن هذا من } َوَعلََّمَك{وعلى هذا فاملراد بـ . } َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتعْلَُم{: دليله قوله تعاىلوسلم؛ 
  }وَاللَُّه أَخَْرَجكُْم ِمْن ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم ال َتْعلَُمونَ َشيْئاً{: هو عام لقوله تعاىل: وقيل. أوائل ما نزل

  }نَ لََيطَْغىكَلَّا إِنَّ الْإْنَسا{ -٦
  }أَنْ َرآُه اْسَتغَْنى{ -٧

  إنه نزل: ، قيل} كَلَّا إِنَّ الْإْنَسانَ لََيطَْغى{: قوله تعاىل

نزلت السورة كلها يف أيب جهل؛ هنى النيب صلى اللّه عليه وسلم عن الصالة؛ فأمر اللّه نبيه : وقيل. يف أيب جهل
وجيوز . وعلى هذا فليست السورة من أوائل ما نزل. م الربصلى اللّه عليه وسلم أن يصلي يف املسجد ويقرأ باس

أن يكون مخس آيات من أوهلا أول ما نزلت، مث نزلت البقية يف شأن أيب جهل، وأمر النيب صلى اللّه عليه وسلم 
تُْرَجُعونَ ِفيِه وَاتَّقُوا َيْوماً {: أال ترى أن قوله تعاىل. بضم ذلك إىل أول السورة؛ ألن تأليف السور جرى بأمر من اللّه

. مبعىن حقا؛ إذ ليس قبله شيء} كَلَّا{و. آخر ما نزل، مث هو مضموم إىل ما نزل قبله بزمان طويل} إِلَى اللَِّه
أي ألن رأى نفسه استغىن؛ أي صار ذا مال } أَنْ رَآُه{. جماوزة احلد يف العصيان: والطغيان. واإلنسان هنا أبو جهل



يا : ملا نزلت هذه اآلية ومسع هبا املشركون، أتاه أبو جهل فقال: اية أيب صاحل عنه، قالوقال ابن عباس يف رو. وثروة
قال . حممد تزعم أنه من استغىن طغى؛ فاجعل لنا جبال مكة ذهبا، لعلنا نأخذ منها، فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك

فإن مل يسلموا فعلنا هبم : م ما أرادوهيا حممد خريهم يف ذلك فإن شاؤوا فعلنا هب: "فأتاه جربيل عليه السالم فقال
فعلم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن القوم ال يقبلون ذلك؛ فكف عنهم إبقاء " . كما فعلنا بأصحاب املائدة

إنكم : كما يقال} أَنْ َرآُه{وحذف الالم من قوله . بالعشرية واألنصار واألعوان} أَنْ رَآُه اْستَْغَنى{: وقيل. عليهم
مل يقل رأى نفسه، كما قيل قتل نفسه؛ ألن رأى من األفعال اليت تريد امسا : وقال الفراء. غون إن رأيتم غناكملتط

رأيتين : والعرب تطرح النفس من هذا اجلنس تقول. وخربا، حنو الظن واحلسبان، فال يقتصر فيه على مفعول واحد
بقصر } أن رآه استغىن{ومحيد وقنبل عن ابن كثري وقرأ جماهد . وحسبتين، ومىت تراك خارجا، ومىت تظنك خارجا

  .مبدها، وهو االختيار} رآه{الباقون . اهلمزة

  }إِنَّ إِلَى َربِّكَ الرُّْجَعى{ -٨
. رجع إليه رجوعا ومرجعا: مصادر؛ يقال: والرجعى واملرجع والرجوع. أي مرجع من هذا وصفه، فنجازيه

  .ورجعى؛ على وزن فعلى
  }ي َيْنَهىأََرأَْيَت الَِّذ{ -٩
  }َعْبداً إِذَا َصلَّى{ -١٠

إن : فإن أبا جهل قال. وهو حممد صلى اللّه عليه وسلم} َعْبداً{وهو أبو جهل } أََرأَْيَت الَِّذي يَْنَهى{: قوله تعاىل
يف الكالم حذف؛ : وقيل. فأنزل اللّه هذه اآليات تعجبا منه. رأيت حممدا يصلي ألطأن على عنقه؛ قاله أبو هريرة

  .أمن هذا الناهي عن الصالة من العقوبة: املعىنو
  }أََرأَْيَت إِنْ كَانَ َعلَى الُْهَدى{ -١١
  }أَْو أََمرَ بِالتَّقَْوى{ -١٢

  أي أرأيت يا أبا جهل إن كان حممد على هذه الصفة، أليس ناهيه عن التقوى والصالة هالكا؟
  }أََرأَْيَت إِنْ كَذََّب َوَتوَلَّى{ -١٣
  }ْعلَْم بِأَنَّ اللََّه َيَرىأَلَْم َي{ -١٤

أََرأَْيتَ الَِّذي َينَْهى َعْبداً إِذَا {املعىن : وقال الفراء. يعين أبا جهل كذب بكتاب اللّه عز وجل، وأعرض عن اإلميان
ويله أمل : مث يقول! وهو على اهلدى، وأمر بالتقوى، والناهي مكذب متول عن الذكر؛ أي فما أعجب هذا} َصلَّى

بدل من } أَرَأَْيَت{كل واحد من : وقيل. جهل بأن اللّه يرى؛ أي يراه ويعلم فعله؛ فهو تقرير وتوبيخ يعلم أبو
  .اخلرب} أَلَمْ َيْعلَْم بِأَنَّ اللََّه َيَرى{و . األول
  }كَلَّا لَِئْن لَْم َيْنَتِه لََنْسفَعاً بِالنَّاِصيَِة{ -١٥
  }نَاِصَيٍة كَاِذَبٍة َخاِطئٍَة{ -١٦

: وقيل. فلنذلنه} بِالنَّاِصيَِة{أي لنأخذن } لََنْسفَعاً{. أي أبو جهل عن أذاك يا حممد} كَلَّا لَِئْن لَْم َيْنَتِه{: ىلقوله تعا
. } فَيُْؤَخذُ بِالنَّوَاِصي َوالْأَقَْدامِ{: لنأخذن بناصيته يوم القيامة، وتطوى مع قدميه، ويطرح يف النار، كما قال تعاىل

: وأهل اللغة يقولون. فهي عظة للناس، وهتديد ملن ميتنع أو مينع غريه عن الطاعة - أيب جهل وإن كانت يف -فاآلية 
  :قال. سفع بناصية فرسه: ويقال. إذا قبضت عليه وجذبته جذبا شديدا: سفعت بالشيء



  من بني ملجم مهره أو سافع... قوم إذا كثر الصياح رأيتهم 
  :ذا غريت وجهه إىل حال تسويد؛ كما قالإ: هو مأخوذ من سفعته النار والشمس: وقيل

  ونؤي كجذم احلوض أثلم خاشع... أثايف سفعا يف معرس مرجل 
هذه ناصية مباركة؛ إشارة إىل مجيع : وقد يعرب هبا عن مجلة اإلنسان؛ كما يقال. شعر مقدم الرأس: والناصية
: السفع: وقال املربد. نته أخذوا بناصيتهوخص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوا إذالله وإها. اإلنسان

أي . وكله متقارب املعىن. السفع الضرب؛ أي لنلطمن وجهه: وقيل. اجلذب بشدة؛ أي لنجرن بناصيته إىل النار
  }نَاِصَيٍة كَاِذَبٍة َخاِطئٍَة{: مث قال على البدل. جيمع عليه الضرب عند األخذ؛ مث جير إىل جهنم

ووصف الناصية . واملخطئ غري مأخوذ. واخلاطئ معاقب مأخوذ. قوهلا، خاطئة يف فعلها أي ناصية أيب جهل كاذبة يف
أي صاحبها كاذب خاطئ؛ كما : وقيل. } إِلَى َربَِّها َناظَِرةٌ{: بالكاذبة اخلاطئة، كوصف الوجوه بالنظر يف قوله تعاىل

  .هناره صائم، وليله قائم؛ أي هو صائم يف هناره، مث قائم يف ليله: يقال
  }فَلَْيْدعُ َناِديَُه{ -١٧
  }سََنْدعُ الزَّبَانَِيةَ{ -١٨

أي املالئكة الغالط الشداد } َسَنْدُع الزَّبَانِيَةَ{. أي أهل جملسه وعشريته، فليستنصر هبم} فَلَْيْدُع َناِديَُه{: قوله تعاىل
. زباين: وقيل. زبنية: دةأبو عبي. زابن: وقال األخفش. واحدهم زبين؛ قاله الكسائي -عن ابن عباس وغريه  -

وهو مأخوذ من الزبن وهو . هم الشرط يف كالم العرب: وقال قتادة. هو اسم للجمع؛ كاألبابيل والعباديد: وقيل
إمنا مسوا الزبانية ألهنم يعملون بأرجلهم، كما يعملون بأيديهم؛ حكاه أبو الليث : وقيل. الدفع؛ ومنه املزابنة يف البيع

وروي يف اخلرب أن النيب صلى اللّه عليه وسلم ملا قرأ هذه السورة، وبلغ إىل قوله : قال -لّه رمحه ال -السمرقندي 
فَلَْيْدُع َناِدَيُه سََنْدُع {: فقال اللّه تعاىل. أنا أدعو قومي حىت مينعوا عين ربك: قال أبو جهل} لََنْسفَعاً بِالنَّاِصيَِة{: تعاىل

. خشيت منه قال ال ولكن رأيت عنده فارسا يهددين بالزبانية: ة رجع فزعا؛ فقيل لهفلما مسع ذكر الزباني} الزََّبانَِيةَ
ويف األخبار أن الزبانية رؤوسهم يف السماء . فما أدري ما الزبانية، ومال إيل الفارس، فخشيت منه أن يأكلين

والعرب تطلق . هم بطشاإهنم أعظم املالئكة خلقا، وأشد: وأرجلهم يف األرض، فهم يدفعون الكفار يف جهنم وقيل
  :قال الشاعر. هذا االسم على من أشتد بطشه

  زبانية غلب عطام حلومها... مطاعيم يف القصوى مطاعني يف الوغى 

فقال . لئن رأيت حممدا يصلي ألطأن على عنقه: قال أبو جهل: قال} َسَنْدُع الزَّبَانِيَةَ{: وعن عكرمة عن ابن عباس
. هذا حديث حسن صحيح غريب: قال أبو عيسى" . لو فعل ألخذته املالئكة عيانا": النيب صلى اللّه عليه وسلم

أمل : مر أبو جهل على النيب صلى اللّه عليه وسلم وهو يصلي عند املقام، فقال: وروى عكرمة عن ابن عباس قال
ددين يا حممد، واللّه بأي شيء هت: أهنك عن هذا يا حممد فأغلظ له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ فقال أبو جهل

واللّه لو دعا : قال ابن عباس} فَلَْيْدُع َناِدَيُه سََنْدعُ الزَّبَانَِيةَ{: إين ألكثر أهل الوادي هذا ناديا؛ فأنزل اللّه عز وجل
والنادي يف كالم . حسن غريب صحيح: أخرجه الترمذي مبعناه، وقال. ناديه ألخذته زبانية العذاب من ساعته

  :س الذي ينتدي فيه القوم؛ أي جيتمعون، واملراد أهل النادي؛ كما قال جريراجملل: العرب
  هلم جملس صهب السبال أذلة

  :وقال زهري



  وفيهم مقامات حسان وجوههم
  :وقال آخر

  واستب بعدك يا كليب اجمللس
  :قال زهري. وقد ناديت الرجل أناديه إذا جالسته

  ا سواءأمام احلي عقدمه... وجار البيت والرجل املنادي 

  }كَلَّا ال ُتِطْعُه َواْسُجْد َواقْتَرِْب{ -١٩
} َواْسُجْد{. أي فيما دعاك إليه من ترك الصالة} ال ُتِطعُْه{. أي ليس األمر على ما يظنه أبو جهل} كَلَّا{: قوله تعاىل

سجدت فاقترب من اللّه إذا : املعىن: وقيل. أي تقرب إىل اللّه جل ثناؤه بالطاعة والعبادة} َواقْتَرِْب{أي صل هللا 
أقرب ما يكون العبد من ربه، : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: روى عطاء عن أيب هريرة قال. بالدعاء

  " .وأحبه إليه، جبهته يف األرض ساجدا هللا
ر هلا؛ فكلما بعدت وإمنا كان ذلك ألهنا هناية العبودية والذلة؛ وهللا غاية العزة، وله العزة اليت ال مقدا: قال علماؤنا

: أن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال: ويف احلديث الصحيح. من صفته، قربت من جنته، ودنوت من جواره يف داره
ولقد أحسن من " . وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. أما الركوع فعظموا فيه الرب"

  :قال
  إليك فعزها يف ذهلامنا ... وإذا تذللت الرقاب تواضعا 

  .اسجد أنت يا حممد مصليا، واقترب أنت يا أبا جهل من النار: وقال زيد بن أسلم
حيتمل أن يكون مبعىن السجود يف الصالة، وحيتمل أن يكون سجود . هذا من السجود} َواْسُجْد{: قوله تعاىل

أَرَأَْيَت الَِّذي َينَْهى َعْبداً إِذَا {: قوله تعاىلل" والظاهر أنه سجود الصالة: "قال ابن العريب. التالوة يف هذه السورة
، لوال ما ثبت يف الصحيح من رواية مسلم وغريه من األئمة عن } كَلَّا ال ُتِطْعُه َواْسُجْد َواقْتَرِْب -إىل قوله  -َصلَّى 

اقَْرأْ بِاْسمِ رَبِّكَ {، ويف } ْتإِذَا السََّماُء اْنشَقَّ{سجدت مع رسول اهللا صلى اللّه عليه وسلم : أيب هريرة أنه قال
وقد روى ابن وهب، عن محاد بن زيد، عن . سجدتني، فكان هذا نصا على أن املراد سجود التالوة} الَِّذي َخلََق

حم "و" أمل: "عزائم السجود أربع: عاصم بن هبدلة، عن زر بن حبيش، عن علي بن أيب طالب رضي اللّه عنه، قال
  اقرأْ{و" النجم"و" متنزيل من الرمحن الرحي

، وإن كان مقترنا "احلج"وهذا إن صح يلزم عليه السجود الثاين من سورة : وقال ابن العريب. }باسم ربك
: وقد قال ابن نافع ومطرف. بالركوع؛ ألنه يكون معناه اركعوا يف موضع الركوع، واسجدوا يف موضع السجود

  .وابن وهب يراها من العزائم} اقرأ باسم ربك{من وكان مالك يسجد يف خاصة نفسه خبامتة هذه السورة 
ملا أنزل اللّه : وقد روينا من حديث مالك بن أنس عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن عن نافع عن ابن عمر قال: قلت

معاذ اللوح  فأخذ" اكتبها يا معاذ: "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ملعاذ} اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك الَِّذي َخلََق{تعاىل 
سجد اللوح، وسجد } كال ال تطعه واسجد واقترب{فكتبها معاذ؛ فلما بلغ  -وهي الدواة  -والقلم والنون 

: قال معاذ. اللهم ارفع به ذكرا، اللهم احطط به وزرا، اللهم اغفر به ذنبا: القلم، وسجدت النون، وهم يقولون
  .دسجدت، وأخربت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فسج



  .وله احلمد واملنة. واحلمد هللا على ما فتح ومنح وأعطى. ختمت السورة
  سورة القدر

  .وحكى املاوردي عكسه. وهي مدنية يف قول ألكثر املفسرين؛ ذكره الثعليب
وهي مخس . وذكر الواقدي أهنا أول سورة نزلت باملدينة. وهي مدنية يف قول الضحاك، وأحد قويل ابن عباس: قلت
  .آيات
  مِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِبِْس
  }إِنَّا أَْنَزلْنَاُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ{ -١

يعين القرآن، وإن مل جير له ذكر يف هذه السورة؛ ألن املعىن معلوم، والقرآن كله كالسورة } إِنَّا أَنَْزلْنَاُه{: قوله تعاىل
} حم َوالِْكتَابِ الُْمبِنيِ إِنَّا أَْنَزلْنَاُه ِفي لَْيلٍَة ُمَباَركٍَة{: وقال} ِفيِه الْقُْرآنَُشْهُر رََمَضانَ الَِّذي أُنْزِلَ {: وقد قال. الواحدة
  وقال. يف ليلة القدر: يريد

بل نزل به جربيل عليه السالم مجلة واحدة يف ليلة القدر، من : وقيل. املعىن إنا ابتدأنا إنزاله يف ليلة القدر: الشعيب
اء الدنيا، إىل بيت العزة، وأماله جربيل على السفرة، مث كان جربيل ينزله على النيب صلى اللّه اللوح احملفوظ إىل مس
". البقرة"وكان بني أوله وآخره ثالث وعشرون سنة؛ قاله ابن عباس، وقد تقدم يف سورة . عليه وسلم جنوما جنوما

ة القدر، يف ليلة مباركة، مجلة واحدة من نزل القرآن يف شهر رمضان، ويف ليل: وحكى املاوردي عن ابن عباس قال
عند اللّه، من اللوح احملفوظ إىل السفرة الكرام الكاتبني يف السماء الدنيا؛ فنجمته السفرة الكرام الكاتبون على 

وهذا باطل؛ ليس : "قال ابن العريب. جربيل عشرين سنة، وجنمه جربيل على النيب صلى اللّه عليه وسلم عشرين سنة
  ".ل وبني اللّه واسطة، وال بني جربيل وحممد عليهما السالم واسطةبني جربي
واملعىن ليلة . ليلة احلكم: قال} َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ الْقَْدر{. يف ليلة احلكم: قال جماهد} ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ{: قوله تعاىل

إىل مثلها من السنة القابلة؛ من أمر املوت واألجل  التقدير؛ مسني بذلك ألن اللّه تعاىل يقدر فيها ما يشاء من أمره،
. إسرافيل، وميكائيل، وعزرائيل، وجربيل: ويسلمه إىل مدبرات األمور، وهم أربعة من املالئكة. والرزق وغريه
يكتب من أم الكتاب ما يكون يف السنة من رزق ومطر وحياة وموت، حىت : وعن ابن عباس قال. عليهم السالم

يكتب حاج بيت اللّه تعاىل يف ليلة القدر بأمسائهم وأمساء أبائهم، ما يغادر منهم أحد، وال يزاد : كرمةقال ع. احلاج
أن اللّه تعاىل : وعن ابن عباس أيضا. هذا املعىن" الدخان"وقد مضى يف أول سورة . وقاله سعيد بن جبري. فيهم

إمنا مسيت بذلك لعظمها وقدرها : وقيل. ة القدريقضي األقضية يف ليلة نصف شعبان، ويسلمها إىل أرباهبا يف ليل
مسيت بذلك ألن للطاعات فيها قدرا : وقيل. قال الزهري وغريه. لفالن قدر؛ أي شرف ومنزلة: وشرفها، من قوهلم
  :وقال أبو بكر الوراق. عظيما، وثوابا جزيال

مسيت بذلك ألنه أنزل : وقيل. حياهامسيت بذلك ألن من مل يكن له قدر وال خطر يصري يف هذه الليلة ذا قدر إذا أ
: وقيل. ألنه ينزل فيها مالئكة ذوي قدر وخطر: وقيل. فيها كتابا ذا قدر، على رسول ذي قدر، على أمة ذات قدر

مسيت بذلك ألن اللّه تعاىل قدر فيها الرمحة على : وقال سهل. ألن اللّه تعاىل ينزل فيها اخلري والربكة واملغفرة
  .أي ضيق} َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه{: ألن األرض تضيق فيها باملالئكة؛ كقوله تعاىل: اخلليل: وقال. املؤمنني

  }َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ الْقَْدر{ -٢



  }لَْيلَةُ الْقَْدرِ َخْيٌر ِمْن أَلْفِ َشهْرٍ{ -٣
. فلم يدره} وََما ُيْدرِيَك{: وما كان من قوله. هفقد أدرا} َوَما أَْدَراَك{: كل ما يف القرآن من قوله تعاىل: قال الفراء

  .وقاله سفيان، وقد تقدم
وفضيلة الزمان إمنا تكون بكثرة ما يقع فيه من . بني فضلها وعظمها} لَْيلَةُ الْقَْدرِ َخْيٌر ِمْن أَلْفِ َشهْرٍ{: قوله تعاىل
: وقال كثري من املفسرين. واللّه أعلم. لف شهرويف تلك الليلة يقسم اخلري الكثري الذي ال يوجد مثله يف أ. الفضائل

ليلة القدر خري من ألف شهر ال : وقال أبو العالية. أي العمل فيها خري من العمل يف ألف شهر ليس فيها ليلة القدر
: عىن بألف شهر مجيع الدهر؛ ألن العرب تذكر األلف يف غاية األشياء؛ كما قال تعاىل: وقيل. تكون فيه ليلة القدر

إن العابد كان فيما مضى ال يسمى عابدا حىت يعبد اللّه : وقيل. يعين مجيع الدهر} َيَودُّ أََحُدُهْم لَوْ ُيَعمَُّر أَلْفَ َسَنٍة{
ألف شهر، ثالثا ومثانني سنة وأربعة أشهر، فجعل اللّه تعاىل ألمة حممد صلى اللّه عليه وسلم عبادة ليلة خريا من 

كان ملك سليمان مخسمائة شهر، وملك ذي القرنني مخسمائة : ال أبو بكر الوراقوق. ألف شهر كانوا يعبدوهنا
وقال ابن . شهر فصار ملكهما ألف شهر؛ فجعل اللّه تعاىل العمل يف هذه الليلة ملن أدركها خريا من ملكهما

  إن النيب صلى اللّه عليه وسلم: مسعود

} إِنَّا أَنَْزلَْناُه{ف شهر؛ فعجب املسلمون من ذلك؛ فنزلت ذكر رجال من بين إسرائيل لبس السالح يف سبيل اللّه أل
إن : وهب بن منبه. وحنوه عن ابن عباس. ، اليت لبس فيها الرجل سالحه يف سبيل اللّه} َخْيٌر ِمْن أَلْفِ َشهْرٍ{. اآلية

ن قريبا منها؛ ذلك الرجل كان مسلما، وإن أمه جعلته نذرا هللا، وكان من قرية قوم يعبدون األصنام، وكان سك
فجعل يغزوهم وحده، ويقتل ويسيب وجياهد، وكان ال يلقاهم إال بلحيي بعري، وكان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش، 

وكان : انفجر له من اللحيني ماء عذب، فيشرب منه، وكان قد أعطي قوة يف البطش، ال يوجعه حديد وال غريه
: بين إسرائيل، فعل خصلة واحدة، فأوحى اللّه إىل نيب زماهنمكان رجال ملكا يف : وقال كعب األحبار. امسه مشسون

يا رب أمتىن أن أجاهد مبايل وولدي ونفسي، فرزقه اللّه ألف ولد، فكان جيهز الولد مباله يف : فقال. قل لفالن يتمىن
ل ولد يقتل عسكر، وخيرجه جماهدا يف سبيل، اللّه، فيقوم شهرا ويقتل ذلك الولد، مث جيهز آخر يف عسكر، فكان ك
فقال . يف الشهر، وامللك مع ذلك قائم الليل، صائم النهار؛ فقتل األلف ولد يف ألف شهر، مث تقدم فقاتل فقتل

من شهور ذلك امللك، يف } لَْيلَةُ الْقَْدرِ َخْيٌر ِمْن أَلِْف َشهْرٍ{: ال أحد يدرك منزلة هذا امللك؛ فأنزل اللّه تعاىل: الناس
ذكر النيب صلى اللّه عليه وسلم : وقال علّي وعروة. اد باملال والنفس واألوالد يف سبيل اللّهالقيام والصيام واجله

؛ فذكر أيوب وزكريا، وحزقيل بن " عبدوا اللّه مثانني سنة، مل يعصوا طرفة عني"أربعة من بين إسرائيل، فقال 
يا حممد عجبت : أتاه جربيل فقالف. العجوز ويوشع بن نون؛ فعجب أصحاب النيب صلى اللّه عليه وسلم من ذلك

إِنَّا {: أمتك من عبادة هؤالء النفر مثانني سنة مل يعصوا اللّه طرفة عني، فقد أنزل اللّه عليك خريا من ذلك؛ مث قرأ
لقاسم وقال مالك يف املوطأ من رواية ابن ا. فسر بذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. } أَنَْزلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ

  مسعت: وغريه

إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أري أعمار األمم قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمته أال يبلغوا من : من أثق به يقول
. ويف الترمذي. العمل مثل ما بلغ غريهم يف طول العمر؛ فأعطاه اللّه تعاىل ليلة القدر، وجعلها خريا من ألف شهر

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أري بين أمية على منربه، فساءه ذلك؛ : ه عنهماعن احلسن بن علي رضي اللّ
إِنَّا أَْنَزلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ الْقَْدرِ لَْيلَةُ {ونزلت . ، يعين هنرا يف اجلنة} إِنَّا أَْعطَْيَناكَ الْكَْوثََر{فنزلت 



فعددناها، فإذا هي ألف شهر، ال : قال القاسم بن الفضل احلداين. ميلكها بعدك بنو أمية} ِمْن أَلِْف شَْهرٍ الْقَْدرِ خَْيٌر
  .حديث غريب: قال. تزيد يوما، وال تنقص يوما

  }َتنَزَّلُ الَْمالِئكَةُ وَالرُّوُح ِفيَها بِإِذْنِ َربِّهِْم ِمْن كُلِّ أَمْرٍ{ -٤
فينزلون إىل . أي هتبط من كل مساء، ومن سدرة املنتهى؛ ومسكن جربيل على وسطها} الِئكَةَُتنَزَّلُ الَْم{: قوله تعاىل

َوالرُّوُح ِفيَها بِإِذْنِ } {تََنزَّلُ الَْمالِئكَةُ{: األرض ويؤمنون على دعاء الناس، إىل وقت طلوع الفجر؛ فذلك قوله تعاىل
روح صنف من املالئكة، جعلوا حفظة على سائرهم، وأن أن ال: وحكى القشريي. أي جربيل عليه السالم} َربِّهِْم

إهنم : وقيل. وأقرهبم من اللّه تعاىل. هم أشرف املالئكة: وقال مقاتل. املالئكة ال يروهنم، كما ال نرى حنن املالئكة
: رواه جماهد عن ابن عباس مرفوعا؛ ذكره املاوردي وحكى القشريي. جند من جند اللّه عز وجل من غري املالئكة

خلق عظيم يقوم } َوالرُّوُح{: وقيل. قيل هم صنف من خلق اللّه يأكلون الطعام، وهلم أيد وأرجل؛ وليسوا مالئكة
الرمحة ينزل هبا جربيل عليه السالم مع املالئكة يف هذه الليلة على } وَالرُّوُح{: وقيل. صفا، واملالئكة كلهم صفا

. أي يف ليلة القدر} ِفيَها{. أي بالرمحة} رُّوحِ ِمْن أَمْرِِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِهُيَنزِّلُ الَْمالِئكَةَ بِال{: أهلها؛ دليله
أمر بكل أمر قدره اللّه وقضاه يف تلك السنة إىل قابل؛ قاله ابن عباس؛ } ِمْن كُلِّ أَمْرٍ{. أي بأمره} بِإِذِْن رَبِّهِْم{

  بفتح التاء؛ إال أن البزي} َتنَزَّلُ{وقراءة العامة . أي بأمر اللّه} ِه َيْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اللَّ{: كقوله تعاىل

وقرأ علي وابن عباس وعكرمة . وقرأ طلحة بن مصرف وابن السميقع، بضم التاء على الفعل اجملهول. شدد التاء
ى أن جربيل ينزل فيها مع من كل ملك؛ وتأوهلا الكليب عل: وروي عن ابن عباس أن معناه. } ِمْن كُلِّ أَمْرٍ{والكليب 

إذا : "قال النيب صلى اللّه عليه وسلم: وعن أنس قال. مبعىن على} فمن{. املالئكة، فيسلمون على كل امرئ مسلم
  " .كان ليلة القدر نزل جربيل يف كبكبة من املالئكة، يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر اللّه تعاىل

  }طْلَعِ الْفَجْرَِسالٌم ِهَي حَتَّى َم{ -٥
روي ذلك عن نافع وغريه؛ أي ليلة القدر سالمة وخري كلها . } َسالٌم{مث قال } ِمْن كُلِّ أَمْرٍ{إن متام الكالم : قيل

ال يقدر اللّه يف تلك الليلة إال السالمة، ويف : قال الضحاك. أي إىل طلوع الفجر} حَتَّى َمطْلَعِ الْفَجْرِ{. ال شر فيها
أي هي سالم؛ أي ذات سالمة من أن يؤثر فيها شيطان يف مؤمن :  يقضي بالباليا والسالمة وقيلسائر الليايل

وقال . وروي مرفوعا. هي ليلة ساملة، ال يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا وال أذى: وكذا قال جماهد. ومؤمنة
يطلع الفجر؛ ميرون على كل مؤمن، هو تسليم املالئكة على أهل املساجد، من حني تغيب الشمس إىل أن : الشعيب
} َسالٌم ِهَي{: وقال قتادة. يعين سالم املالئكة بعضهم على بعض فيها: وقيل. السالم عليك أيها املؤمن: ويقولون
بكسر الالم، الباقون } مطلع{وقرأ الكسائي وابن حميصن . أي إىل مطلع الفجر} حَتَّى َمطْلَعِ الْفَجْرِ{. خري هي
والكسر على أنه مما . والفتح األصل يف فعل يفعل؛ حنو املقتل واملخرج. لغتان يف املصدر: والكسر والفتح. بالفتح

حكى يف ذلك كله الفتح . شذ عن قياسه؛ حنو املشرق واملغرب واملنبت واملسكن واملنسك واحملشر واملسقط واجملزر
  .والكسر، على أن يراد به املصدر ال االسم

  :وهنا ثالث مسائل
والذي عليه املعظم أهنا ليلة سبع وعشرين؛ حلديث زر بن . يف تعيني ليلة القدر؛ وقد اختلف العلماء يف ذلك: األوىل

  إن أخاك عبداهللا: قلت أليب بن كعب: حبيش قال



لقد علم أهنا يف العشر األواخر ! يغفر اللّه أليب عبدالرمحن: فقال. من يقم احلول يصب ليلة القدر: ابن مسعود يقول
قال . أهنا ليلة سبع وعشرين: مضان، وأهنا ليلة سبع وعشرين؛ ولكنه أراد أال يتكل الناس؛ مث حلف ال يستثينمن ر
باآلية اليت أخربنا هبا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، أو بالعالمة أن : بأي شيء تقول ذلك يا أبا املنذر؟ قال: قلت

هي يف شهر رمضان : وقيل. وخرجه مسلم. ديث حسن صحيحح: قال الترمذي. الشمس تطلع يومئذ ال شعاع هلا
فمن علق طالق امرأته أو عتق عبده بليلة . هي يف ليايل السنة كلها: وقيل. دون سائر العام؛ قاله أبو هريرة وغريه

ألنه ال جيوز إيقاع الطالق بالشك، ومل يثبت . القدر، مل يقع العتق والطالق إال بعد مضى سنة من يوم حلف
وقال . وكذلك العتق؛ وما كان مثله من ميني أو غريه. اصها بوقت؛ فال ينبغي وقوع الطالق إال مبضى حولاختص

أما إنه علم أهنا يف العشر ! يرحم اللّه أبا عبدالرمحن: من يقم احلول يصبها؛ فبلغ ذلك ابن عمر، فقال: ابن مسعود
وقيل . هذا القول ذهب أبو حنيفة أهنا يف مجيع السنةوإىل . األواخر من شهر رمضان، ولكنه أراد أال يتكل الناس

: وروي عن ابن مسعود أيضا. وأهنا إمنا كانت مرة واحدة؛ والصحيح أهنا باقية -يعين ليلة القدر  -إهنا رفعت : عنه
. ضانواجلمهور على أهنا يف كل عام من رم. أهنا إذا كانت يف يوم من هذه السنة، كانت يف العام املقبل يف يوم آخر

هي ليلة : وقال احلسن وابن إسحاق وعبداهللا بن الزبري. إهنا الليلة األوىل من الشهر؛ قال أبو رزين العقيلي: مث قيل
وََما أَْنَزلَْنا َعلَى َعْبِدَنا {: كأهنم نزعوا بقوله تعاىل. سبع عشرة من رمضان، وهي الليلة اليت كانت صبيحتها وقعة بدر

: والصحيح املشهور. ، وكان ذلك ليلة سبع عشرة، وقيل هي ليلة التاسع عشر} َم الْتَقَى الَْجْمَعاِنَيْوَم الْفُْرقَاِن َيْو
هي ليلة : مث قال قوم. أهنا يف العشر األواخر من رمضان؛ وهو قول مالك والشافعي واألوزاعي وأيب ثور وأمحد

  والطنيومال إليه الشافعي رضي اللّه عنه، حلديث املاء . احلادي والعشرين

يا : وقيل ليلة الثالث والعشرين؛ ملا رواه ابن عمر أن رجال قال. ورواه أبو سعيد اخلدري، خرجه مالك وغريه
أرى رؤياكم قد تواطأت على : "فقال النيب صلى اللّه عليه وسلم. رسول اللّه إين رأيت ليلة القدر يف سابعة تبقى

فكان أيوب يغتسل ليلة : قال معمر" . ليقم ليلة ثالث وعشرينثالث وعشرين، فمن أراد أن يقوم من الشهر شيئا ف
إين رأيت أين أسجد يف : "ويف صحيح مسلم أن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال. ثالث وعشرين وميس طيبا

فرأيته يف صبيحة ليلة ثالث وعشرين يف املاء والطني، كما أخرب : قال عبداهللا بن أنيس" . صبيحتها يف ماء وطني
أن رسول اللّه صلى اللّه : ليلة مخس وعشرين؛ حلديث أيب سعيد اخلدري: وقيل. اللّه صلى اللّه عليه وسلم رسول

رواه مسلم، قال " . األواخر يف تاسعة تبقى، يف سابعه تبقى، يف خامسة تبقى. التمسوها يف العشر: "عليه وسلم قال
ليلة : وقيل. الث وعشرين، واخلامسة ليلة مخس وعشرينيريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين، والسابعة ليلة ث: مالك

وروى ابن عمر أن . وقد مضى دليله، وهو قول علي رضي اللّه عنه وعائشة ومعاوية وأيبّ بن كعب. سبع وعشرين
  " .من كان متحريا ليلة القدر، فليتحرها ليلة سبع وعشرين: "رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال

وقال أبو بكر " . ليلة القدر ليلة سبع وعشرين: "مسعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: وقال أّيب بن كعب
على كلمات هذه السورة، فلما بلغ السابعة  -شهر رمضان  -إن اللّه تعاىل قسم ليايل هذا الشهر : الوراق

تسعة أحرف، فتجيء سبعا  هي وأيضا فإن ليلة القدر كرر ذكرها ثالث مرات، وهي: والعشرين أشار إليها فقال
  ليلة القدر التاسعة: "هي ليلة تسع وعشرين؛ ملا روي أن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال: وقيل. وعشرين

قال . إهنا يف األشفاع: وقد قيل" . وأن املالئكة يف تلك الليلة بعدد احلصى -أو السابعة والعشرون  -والعشرون 
يعين من كثرة األنوار . رين عشرين سنة، فرأيتها تطلع بيضاء ال شعاع هلاارتقبت الشمس ليلة أربع وعش: احلسن



أخفاها يف مجيع شهر : وقيل. وقيل إهنا مستورة يف مجيع السنة، ليجتهد املرء يف إحياء مجيع الليايل. يف تلك الليلة
الة الوسطى يف رمضان، ليجتهدوا يف العمل والعبادة ليايل شهر رمضان، طمعا يف إدراكها، كما أخفى الص

الصلوات، وامسه األعظم يف أمسائه احلسىن، وساعة اإلجابة يف ساعات اجلمعة وساعات الليل، وغضبه يف املعاصي، 
  .ورضاه يف الطاعات، وقيام الساعة يف األوقات، والعبد الصاحل بني العباد؛ رمحة منه وحكمة

وقال احلسن قال النيب صلى اللّه عليه . ضاء ال شعاع هلامنها أن الشمس، تطلع يف صبيحتها بي: يف عالماهتا: الثانية
أهنا ليلة مسحة بلجة، ال حارة وال باردة، تطلع، الشمس صبيحتها ليس هلا : إن من أماراهتا: "وسلم يف ليلة القدر

  .كنت ليلة السابع والعشرين يف البحر، فأخذت من مائه، فوجدته عذبا سلسا: وقال عبيد بن عمري" . شعاع
تََنزَّلُ الَْمالِئكَةُ َوالرُّوحُ {: وقوله تعاىل} لَْيلَةُ الْقَْدرِ َخْيٌر ِمْن أَلِْف َشهْرٍ{: وحسبك بقوله تعاىل. يف فضائلها: الثةالث
وقال ابن . رواه أبو هريرة" من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه: "ويف الصحيحني} ِفيَها
إذا كان ليلة القدر، تنزل املالئكة الذين هم سكان سدرة املنتهى، منهم : "لنيب صلى اللّه عليه وسلمقال ا: عباس

جربيل، ومعهم ألوية ينصب منها لواء على قربي، ولواء على بيت املقدس، ولواء على املسجد احلرام، ولواء على 
" : من اخلمر، وآكل اخلنزير، واملتضمخ بالزعفرانطور سيناء، وال تدع فيها مؤمنا وال مؤمنة إال تسلم عليه، إال مد

إن الشيطان ال خيرج يف هذه الليلة حىت يضيء فجرها، وال يستطيع أن يصيب فيها أحدا خببل وال : "ويف احلديث
وقال الفراء؛ ال يقدر . وليلها كيومها، ويومها كليلها: وقال الشعيب" . شيء من الفساد، وال ينفذ فيها سحر ساحر

  ومثله ال يقال. يف ليلة القدر إال السعادة والنعم، ويقدر يف غريها الباليا والنقم؛ وقد تقدم عن الضحاك اللّه

من شهد العشاء من ليلة القدر، فقد : "وقال سعيد بن املسيب يف املوطأ. واللّه أعلم. من جهة الرأي، فهو مرفوع
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :  بن عامر بن ربيعةوقد روى عبيداهللا. ، ومثله ال يدرك بالرأي"أخذ حبظه منها

ذكره الثعليب " من صلى صالة املغرب والعشاء اآلخرة من ليلة القدر يف مجاعة فقد أخذ حبظه من ليلة القدر: "قال
اللهم  قويل: "يا رسول اللّه إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قلت: وقالت عائشة رضي اللّه عنها. يف تفسريه

  " .إنك عفو حتب العفو فاعف عين
  "مل يكن"سورة البينة 

  .وهي تسع آيات. ومدنية؛ يف قول ابن عباس واجلمهور. وهي مكية يف قول حيىي بن سالم
قال يل أبو عبدالرمحن بن : وقد جاء يف فضلها حديث ال يصح، رويناه عن حممد بن حممد بن عبداللّه احلضرمي قال

حدثنا مالك بن أنس، عن حيىي بن : اهليثم اخلشاب، فاكتب عنه فإنه قد كتب، فذهب إليه، فقال اذهب إىل أيب: منري
لَْم َيكُنِ {لو يعلم الناس ما يف : "قال رسول اللّه صلى اللّه: سعيد، عن سعيد بن املسيب، عن أيب الدرداء، قال

وما فيها من األجر يا رسول : فقال رجل من خزاعة" فتعلموهالعطلوا األهل واملال، } الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ
واللّه إن املالئكة املقربني يقرؤوهنا منذ خلق اللّه . ال يقرؤها منافق أبدا، وال عبد يف قلبه شك يف اللّه: "اللّه؟ قال

نه يف دينه ودنياه، وما من عبد يقرؤها إال بعث اللّه إليه مالئكة حيفظو. السموات واألرض ما يفترون من قراءهتا
: فجئت إىل أيب عبدالرمحن بن منري، فألقيت هذا احلديث عليه، فقال: قال احلضرمي" . ويدعون له باملغفرة والرمحة

  هذا



روى إسحاق بن بشر الكاهلي عن مالك بن أنس، عن حيىي بن : "قال ابن العريب. قد كفانا مؤونته، فال تعد إليه
الذين } مل يكن{لو يعلم الناس ما يف : "الدرداء، عن النيب صلى اللّه عليه وسلمعن أيب : سعيد، عن ابن املسيب

أن النيب صلى : حديث باطل؛ وإمنا احلديث الصحيح ما روي عن أنس" . كفروا لعطلوا األهل واملال ولتعلموها
: ومساين لك قال: قال} كَفَُروا لَْم َيكُنِ الَِّذيَن{إن اللّه أمرين أن اقرأ عليك : "اللّه عليه وسلم قال أليب بن كعب

  .فبكى" نعم"
إمنا قرأ النيب صلى اللّه عليه : قال بعضهم. وفيه من الفقه قراءة العامل على املتعلم. خرجه البخاري ومسلم: قلت

ا ألن أبي: وقيل. وسلم على أّيب، ليعلم الناس التواضع؛ لئال يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه يف املنزلة
كان أسرع أخذا أللفاظ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ فأراد بقراءته عليه، أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما مسع منه، 

وحدثنا أمحد بن اهليثم : قال أبو بكر األنباري. وفيه فضيلة عظيمة ألّيب؛ إذ أمر اللّه رسوله أن يقرأ عليه. ويعلم غريه
: يف قراءة أّيب بن كعب: ال حدثنا عكرمة عن عاصم عن زر بن حبيش قالبن خالد؛ قال حدثنا علي بن اجلعد، ق

ابن آدم لو أعطي واديا من مال اللتمس ثانيا ولو أعطي واديني من مال ال لتمس ثالثا، وال ميال جوف ابن آدم إال 
هذا : قال أبو بكر. يهاثالثني آية، هذا ف} لَمْ َيكُنِ{قرأ علي عاصم . قال عكرمة. التراب، ويتوب اللّه على من تاب

لَمْ {باطل عند أهل العلم، ألن قراءيت ابن كثري وأيب عمرو متصلتان بأّيب بن كعب، ال يقرأ فيها هذا املذكور يف 
مما هو معروف يف حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، على أنه من كالم الرسول عليه السالم، ال حيكيه } َيكُنِ

  .أثبت مما حيكيه واحد خمالف مذهب اجلماعة: وما رواه اثنان معهما اإلمجاع. آنعن رب العاملني يف القر

  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ
  }لَمْ َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ وَالُْمشْرِِكَني ُمْنفَكَِّني حَتَّى تَأِْتيَُهُم الَْبيِّنَةُ{ -١
  }ِه َيْتلُو ُصُحفاً ُمطَهََّرةً َرسُولٌ ِمَن اللَّ{ -٢
  }ِفيَها كُُتٌب قَيَِّمةٌ { -٣

مل يكن املشركون وأهل {وقرأ ابن مسعود . كذا قراءة العامة، وخط املصحف} لَْم َيكُنِ الَِّذيَن كَفَرُوا{: قوله تعاىل
ال يف معرض التالوة؛  وهي جائزة يف معرض البيان: "قال ابن العريب. وهذه قراءة على التفسري} الكتاب منفكني

هو ما : وهو تفسري؛ فإن التالوة} فطلقوهن لقبل عدهتن{فقد قرأ النيب صلى اللّه عليه وسلم يف رواية الصحيح 
  ".كان يف خط املصحف

. } أَْهلِ الْكَِتابِ{يف موضع جر عطفا على } َوالُْمْشرِِكَني{يعين اليهود والنصارى } ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ{: قوله تعاىل
الذين : واملشركون. اليهود الذين كانوا بيثرب، وهم قريظة والنضري وبنو قينقاع: } أَْهلِ الِْكَتابِ{قال ابن عباس 

. أي منتهني عن كفرهم، مائلني عنه} ُمْنفَكَِّني{. كانوا مبكة وحوهلا، واملدينة والذين حوهلا؛ وهم مشركو قريش
االنتهاء بلوغ الغاية أي مل يكونوا : وقيل. أتتهم البينة؛ أي حممد صلى اللّه عليه وسلمأي } حَتَّى تَأِْتيَُهُم الَْبيِّنَةُ{

زائلني؛ أي مل } ُمنْفَكَِّني{: وقيل. فاالنفكاك على هذا مبعىن االنتهاء. ليبلغوا هناية أعمارهم فيموتوا، حىت تأتيهم البينة
. وما انفك فالن قائما. أي ما زلت: ت أفعل كذاما انفكك: والعرب تقول. تكن مدهتم لتزول حىت يأتيهم رسول

  :قال طرفة. الفتح؛ ومنه فك الكتاب، وفك اخللخال، وفك السامل: وأصل الفك. أي ما زال قائما
  لعضب رقيق الشفرتني مهند... فآليت ال ينفك كشحي بطانة 



  :وقال ذو الرمة
  اعلى اخلف أو نرمي هبا بلدا قفر... حراجيج ما تنفك إال مناخة 

بارحني؛ أي مل يكونوا ليربحوا ويفارقوا الدنيا، حىت تأتيهم : } ُمْنفَكَِّني{: وقيل". إال"ما تنفك مناخة؛ فزاد : يريد
أي مل يكن أهل الكتاب تاركني صفة حممد صلى اللّه عليه وسلم يف كتاهبم، حىت بعث؛ : وقال ابن كيسان. البينة

َوَما َتفَرََّق الَِّذيَن أُوُتوا {: وهلذا قال} ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا كَفَُروا بِِهفَلَمَّ{: وهو كقوله. فلما بعث حسدوه وجحدوه
أي ما كانوا يسيؤون القول يف حممد صلى اللّه عليه وسلم، حىت } وَالُْمْشرِكَِني{وعلى هذا . اآلية. .. }الِْكَتاَب

: وقال بعض اللغويني. ، وبعث إليهم، فحينئذ عادوهاألمني، حىت أتتهم البينة على لسانه. بعث؛ فإهنم كانوا يسمونه
مل يكونوا : أنفك صال املرأة عند الوالدة؛ وهو أن ينفصل، فال يلتئم فتهلك املعىن: هالكني من قوهلم} ُمْنفَكَِّني{

أهل  إهنم من: وقال قوم يف املشركني. معذبني وال هالكني إال بعد قيام احلجة عليهم، بإرسال الرسل وإنزال الكتب
. هو ابنه: ومنهم من قال. عيسى هو اللّه: ومن النصارى من قال. عزير ابن اللّه: الكتاب؛ فمن اليهود من قال

واملشركون ولدوا على . أهل الكتاب كانوا مؤمنني، مث كفروا بعد أنبيائهم: وقيل. ثالث ثالثة: ومنهم من قال
املشركون وصف أهل الكتاب أيضا، ألهنم مل ينتفعوا : وقيل} َنيوَالُْمْشرِِك{: فلهذا قال. الفطرة، فكفروا حني بلغوا
جاءين العقالء : وهو كقولك. فالنصارى مثلثة، وعامة اليهود مشبهة؛ والكل شرك. بكتاهبم، وتركوا التوحيد

هنا هو  إن الكفر: وقيل. من أهل الكتاب املشركني: فاملعىن. والظرفاء؛ وأنت تريد أقواما بأعياهنم، تصفهم باألمرين
الكفر بالنيب صلى اللّه عليه وسلم؛ أي مل يكن الذين كفروا مبحمد من اليهود والنصارى، الذين هم أهل الكتاب، 

  ومل يكن املشركون، الذين هم عبدة

وفيه بعد؛ ألن الظاهر من : قال القشريي. منفكني -وهم الذين ليس هلم كتاب  -األوثان من العرب وغريهم 
مل يكن الذين : فيبعد أن يقال. أن هذا الرسول هو حممد صلى اللّه عليه وسلم} َرسُولٌ ِمَن اللَِّه. ُم الَْبيَِّنةُحَتَّى تَأِْتيَُه{

مل يكن الذين كفروا اآلن مبحمد : أراد: كفروا مبحمد صلى اللّه عليه وسلم منفكني حىت يأتيهم حممد؛ إال أن يقال
هذا الكفر، إىل أن يبعث اللّه حممدا إليهم ويبني هلم اآليات؛ فحينئذ  وإن كانوا من قبل معظمني له، مبنتهني عن -

والقراءة األوىل أبني؛ ألن الرفع يصري . }الذين{رفعا، عطفا على } واملشركون{وقرأ األعمش وإبراهيم . يؤمن قوم
واملشركون  فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب{: ويف حرف أّيب. فيه الصنفان كأهنم من غري أهل الكتاب

} َحتَّى َتأْتَِيُهُم الْبَيَِّنةُ{. وقد تقدم. }مل يكن املشركون وأهل الكتاب منفكني{: ويف مصحف ابن مسعود. }منفكني
  .حممد صلى اللّه عليه وسلم: والبينة. قيل حىت أتتهم

. } الَْبيِّنَةُ{رفع على البدل من  }َرسُولٌ{: قال الزجاج. أي بعيث من اللّه جل ثناؤه} َرسُولٌ ِمَن اللَِّه{: قوله تعاىل
ويف حرف أيبّ . بينيت فالن: أي هي رسول من اللّه، أو هو رسول من اللّه؛ ألن البينة قد تذكر فيقال: وقال الفراء

مجع صحيفة، وهي } ُصُحفاً{تال يتلو تالوة : يقال. أي يقرأ} َيْتلُو{. بالنصب على القطع} رسول{وابن مسعود 
: وقيل. من الباطل: وقال قتادة. من الزور، والشك، والنفاق، والضاللة: قال ابن عباس} ُمطَهَّرَةً{. ظرف املكتوب

أي يقرأ ما تتضمن الصحف من املكتوب؛ ويدل عليه أنه كان يتلو . والكفر؛ واملعىن واحد. من الكذب، والشبهات
من نعت الصحف؛ وهو كقوله : } هَّرَةًمُطَ{و . عن ظهر قلبه، ال عن كتاب؛ ألنه كان أميا، ال يكتب وال يقرأ

، فاملطهرة نعت للصحف يف الظاهر، وهي نعت ملا يف الصحف من } َمْرفُوَعٍة ُمطَهََّرٍة. ِفي ُصُحٍف ُمكَرَّمٍَة{: تعاىل
: قيلو. حسب ما تقدم بيانه" الواقعة"أي ينبغي أال ميسها إال املطهرون؛ كما قال يف سورة } مُطَهَّرَةً{: وقيل. القرآن

  هي اليت عند اللّه يف أم الكتاب، الذي منه نسخ ما أنزل على األنبياء: الصحف املطهرة



يعين الصحف املطهرة يف : قال احلسن. } ِفي لَْوحٍ َمْحفُوٍظ. َبلْ ُهَو قُْرآنٌ َمجِيٌد{: من الكتب؛ كما قال تعاىل
وقال بعض . إذا استوى وصح: قام يقوم: ن قول العربأي مستقيمة مستوية حمكمة؛ م} ِفيَها كُُتٌب قَيِّمَةٌ{. السماء

أن الكتب هنا مبعىن األحكام؛ قال : الصحف هي الكتب؛ فكيف قال يف صحف فيها كتب؟ فاجلواب: أهل العلم
مث " واللّه ألقضني بينكما بكتاب اللّه: "وقال صلى اللّه عليه وسلم. مبعىن حكم} كََتبَ اللَُّه لَأَغِْلَبنَّ{: اللّه عز وجل

  :وقال الشاعر. ألقضني بينكما حبكم اللّه تعاىل: قضى بالرجم، وليس ذكر الرجم مسطورا يف الكتاب؛ فاملعىن
  وما ذاك قال اهللا إذ هو يكتب... وما الوالء بالبالء فملتم 

  .هي القرآن؛ فجعله كتبا ألنه يشتمل على أنواع من البيان: الكتب القيمة: وقيل
  }لَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاءَْتُهُم الَْبيِّنَةَُوَما َتفَرََّق ا{ -٤

خص أهل الكتاب بالتفريق دون غريهم . أي من اليهود والنصارى} َوَما َتفَرََّق الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب{: قوله تعاىل
ان غريهم ممن ال كتاب له أدخل يف هذا وإن كانوا جمموعني مع الكافرين؛ ألهنم مظنون هبم علم فاذا تفرقوا ك

واملعين به حممد صلى اللّه عليه وسلم؛ أي . أي أتتهم البينة الواضحة} إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاءَْتُهُم الْبَيَِّنةُ{. الوصف
وا نبوته وذلك أهنم كانوا جمتمعني على نبوته، فلما بعث جحد. القرآن موافقا ملا يف أيديهم من الكتاب بنعته وصفته

َوَما َتفَرَّقُوا إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهمُ الِْعلْمُ َبْغياً {: بغيا وحسدا، ومنهم من آمن؛ كقوله تعاىل: وتفرقوا، فمنهم من كفر
": قيمة"من أول السورة إىل قوله : قال العلماء. البيان الذي يف كتبهم أنه نيب مرسل: } الَْبيِّنَةُ{: وقيل} َبْينَُهْم
حكمه فيمن مل يؤمن من أهل الكتاب بعد : } َوَما تَفَرََّق{: وقوله. كمها فيمن آمن من أهل الكتاب واملشركنيح

  .قيام احلجج

  }الْقَيِّمَِةذَِلَك ِديُن َوَما أُِمرُوا إِلَّا ِلَيعُْبُدوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَهُ الدِّيَن ُحنَفَاَء َوُيِقيُموا الصَّالةَ َوُيْؤتُوا الزَّكَاةَ َو{ -٥
  :فيه ثالث مسائل

. أي ليوحدوه} إِلَّا ِلَيعُْبُدوا اللََّه{أي وما أمر هؤالء الكفار يف التوراة واإلجنيل } َوَما أُِمُروا{: قوله تعاىل -األوىل
و } ونَ ِلُيطِْفئُوا نُوَر اللَِّهُيرِيُد{و . أي أن يبني} ُيرِيُد اللَُّه ِلُيَبيَِّن لَكُْم{: ؛ كقوله"أن"مبعىن } ِلَيعُْبُدوا{والالم يف 

أي } ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن{. }وََما أُِمُروا إِلَّا أن ِلَيعُْبُدوا اللََّه{: ويف حرف عبداهللا. } َوأُمِْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ الْعَالَِمَني{
ويف هذا دليل على وجوب النية يف . } صاً لَُه الدِّيَنقُلْ إِنِّي أُمِْرُت أَنْ أَعُْبَد اللََّه ُمخِْل{: العبادة؛ ومنه قوله تعاىل

  .العبادات فإن اإلخالص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجه اللّه تعاىل ال غريه
على : حنفاء: أي مائلني عن األديان كلها، إىل دين اإلسالم، وكان ابن عباس يقول} ُحَنفَاَء{: قوله تعاىل -الثانية

وأصله أنه حتنف إىل : قال أهل اللغة. من اختنت وحج؛ قاله سعيد بن جبري: احلنيف: وقيل. المدين إبراهيم عليه الس
  .اإلسالم؛ أي مال إليه

َوذَِلَك ِدينُ {. أي يعطوها عند حملها} َويُْؤُتوا الزَّكَاةَ{. أي حبدودها يف أوقاهتا} َوُيِقيُموا الصَّالةَ{: قوله تعاىل -الثالثة
. أي ذلك دين امللة املستقيمة: وقال الزجاج. ك الدين الذي أمروا به دين القيامة؛ أي الدين املستقيمأي ذل} الْقَيِّمَِة

ويف حرف عبداهللا . دين األمة القيمة باحلق؛ أي القائمة باحلق: أو يقال. نعت ملوصوف حمذوف: } الْقَيَِّمِة{و 
أضاف الدين إىل القيمة : وقال الفراء. واحد: م والقائممجع القيم، والقي" القيمة: "قال اخلليل. }وذلك الدين القيم{

. هو من باب إضافة الشيء إىل نفسه، ودخلت اهلاء للمدح واملبالغة: وعنه أيضا. وهو نعته، الختالف اللفظني
الكتب اليت جرى : ها هنا" القيمة"وقال حممد بن األشعث، الطالقاين . اهلاء راجعة إىل امللة أو الشريعة: وقيل
  .رها، والدين مضاف إليهاذك



  }لَْبرِيَِّةإِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َوالُْمْشرِِكَني ِفي َنارِ َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُهْم َشرُّ ا{ -٦
  }إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت أُولَِئَك ُهمْ َخْيُر الْبَرِيَِّة{ -٧
، أو يكون }الَِّذيَن{معطوف على: } الُْمْشرِكَِني} {إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ وَالُْمْشرِكَِني{: وله تعاىلق

لى قرأ نافع وابن ذكوان باهلمز ع} ِفي َنارِ َجَهنَّمَ َخاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُهْم َشرُّ الْبَرِيَِّة} {أَْهلِ{جمرورا معطوفا على 
الباقون بغري مهز، . } ِمْن قَْبلِ أَنْ َنبَْرأَهَا{: برأ اللّه اخللق، وهو البارئ اخلالق، وقال: األصل يف املوضعني؛ من قوهلم

براه اللّه : إن أخذت الربية من الربى، وهو التراب، فأصله غري اهلمز؛ تقول منه: قال الفراء. وشد الياء عوضا منه
ال تدخل املالئكة حتت هذه : ومن قال الربية من الربى، وهو التراب، قال: القشريي قال. يربوه بروا؛ أي خلقه

ولكنه قول ضعيف؛ ألنه جيب منه ختطئة من . من بريت القلم، أي قدرته؛ فتدخل فيه املالئكة: الربية: وقيل. اللفظة
أي هم شر الربية الذين : وقال قوم. ميمفقيل حيتمل أن يكون على التع. أي شر اخلليقة} َشرُّ الَْبرِيَِّة{وقوله . مهز

. أي على عاملي زمانكم} وَأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى الْعَالَِمَني{: كانوا يف عصر النيب صلى اللّه عليه وسلم؛ كما قال تعاىل
: } رِيَِّةَخْيرُ الَْب{وكذا . وال يبعد أن يكون يف كفار األمم قبل هذا من هو شر منهم؛ مثل فرعون وعاقر ناقة صاحل

وقد استدل بقراءة اهلمز من فضل بين آدم على املالئكة، وقد مضى يف . إما على التعميم، أو خري برية عصرهم
املؤمن أكرم على اللّه عز وجل من بعض املالئكة الذين : وقال أبو هريرة رضي اللّه عنه. القول فيه" البقرة"سورة 
  .عنده

َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبداً َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه ذَِلكَ جََزاُؤُهْم ِعْندَ َربِّهِْم { -٨
  }ِلَمْن َخِشَي َربَُّه

. إقامة أي} َعدٍْن{. أي بساتني} َجنَّاُت{. أي خالقهم ومالكهم} عِْنَد رَبِّهِْم{. أي ثواهبم} جََزاُؤُهْم{: قوله تعاىل
. أقام]: عدنا وعدونا[عدن باملكان يعدن : بطنان اجلنة، أي وسطها؛ تقول} َجنَّاُت َعدٍْن{: واملفسرون يقولون

  :قال األعشى. مركزه ومستقره: ومعدن الشيء
  يضافوا إىل راجح قد عدن... وإن يستضافوا إىل حكمه 

أي رضي أعماهلم؛ كذا قال } َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم{. ال يظعنون وال ميوتون} َبداًَتْجرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أَ{
أي خاف ربه، } ِلَمْن َخِشَي َربَُّه{. أي اجلنة} ذَِلَك{. أي رضوا هم بثواب اللّه عز وجل} َوَرضُوا َعْنُه{. ابن عباس

  .فتناهى عن املعاصي
  سورة الزلزلة

  وهي تسع آيات. ومكبة؛ يف قول ابن مسعود وعطاء وجابر .مدنية، يف قول ابن عباس وقتادة
قال رسول : روى الترمذي عن أنس بن مالك قال: وهذه السورة فضلها كثري، وحتتوي على عظيم: قال العلماء

عدلت } ُرونَقُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِف{ومن قرأ . عدلت له بنصف القرآن} إِذَا ُزلْزِلَِت{من قرأ : "اللّه صلى اللّه عليه وسلم
حديث غريب، ويف الباب عن ابن : قال" . عدلت له بثلث القرآن} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{له بربع القرآن، ومن قرأ 

أربع } إِذَا ُزلْزِلَِت{من قرأ : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: وروي عن علي رضي اللّه عنه قال. عباس
بكى أبو بكر؛ } إِذَا زُلْزِلَِت{ملا نزلت : وروى عبداهللا بن عمرو بن العاص قال" . مرات، كان كمن قرأ القرآن كله
لوال أنكم ختطئون وتذنبون ويغفر اللّه لكم، خللق أمة خيطئون ويذنبون ويغفر : "فقال النيب صلى اللّه عليه وسلم

  ".هلم، إنه هو الغفور الرحيم



  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ
  }ا زُلْزِلَتِ الْأَْرُض زِلْزَالَهَاإِذَ{ -١

يف النفخة : كذا روى عكرمة عن ابن عباس، وكان يقول. أي حركت من أصلها} إِذَا زُلْزِلَِت الْأَْرُض{: قوله تعاىل
نية، فتخرج موتاها مث تزلزل ثا} تَْتَبُعَها الرَّاِدفَةُ.َيْوَم َتْرُجفُ الرَّاجِفَةُ{: ؛ لقوله تعاىل -وقال جماهد  -األوىل يزلزهلا 
وحسن . ألعطينك عطيتك؛ أي عطييت لك: وذكر املصدر للتأكيد، مث أضيف إىل األرض؛ كقولك. وهي األثقال

وقرأ اجلحدري وعيسى بن عمر بفتحها، . وقراءة العامة بكسر الزاي من الزلزال. ذلك ملوافقة رؤوس اآلي بعدها
  .والفتح االسم. الكسر املصدر: يلوق. وهو مصدر أيضا، كالوسواس والقلقال واجلرجار

  }َوأَْخَرَجتِ الْأَْرُض أَثْقَالَهَا{ -٢
وقال ابن . وإذا كان قوقها، فهو ثقل عليها. إذا كان امليت يف بطن األرض، فهو ثقل هلا: قال أبو عبيدة واألخفش

  :وقالت اخلنساء. الثقالن: اإلنسموتاها، خترجهم يف النفخة الثانية، ومنه قيل للجن و: } أَثْقَالَهَا{: عباس وجماهد
  يد حلت به األرض أثقاهلا... أبعد ابن عمرو من آل الشر 

: كانت العرب تقول: وذكر بعض أهل العلم قال. ملا دفن عمرو صار حلية ألهل القبور، من شرفه وسؤدده: تقول
: وقيل. ظهرها ثقلهاكان ثقال على ظهر األرض؛ فلما مات حطت األرض عن : إذا كان الرجل سفاكا للدماء

  ..." .تقيء األرض أفالذ كبدها أمثال األسطوان من الذهب والفضة: "كنوزها؛ ومنه احلديث} أَثْقَالََها{

  }َوقَالَ الْأِْنَسانُ َما لََها{ -٣
. دهو األسود بن عبد األس: فروى الضحاك عن ابن عباس قال. أي ابن آدم الكافر} َوقَالَ الْأِْنَسانُ{: قوله تعاىل

وهذا قول من جعلها يف . من مؤمن وكافر: أراد كل إنسان يشاهد ذلك عند قيام الساعة يف النفخة األوىل: وقيل
الدنيا من أشراط الساعة؛ ألهنم ال يعلمون مجيعا من أشراط الساعة يف ابتداء أمرها، حىت يتحققوا عمومها؛ فلذلك 

باإلنسان الكفار خاصة، جعلها زلزلة القيامة؛ ألن املؤمن إن املراد : وعلى قول من قال. سأل بعضهم بعضا عنها
ما هلا : وقيل. أي ما هلا زلزلت} َما لََها{. معترف هبا، فهو ال يسأل عنها، والكافر جاحد هلا، فلذلك يسأل عنها

ىل، مث وجيوز أن حيىي اللّه املوتى بعد وقوع النفخة األو. أخرجت أثقاهلا، وهي كلمة تعجيب؛ أي ألي شيء زلزلت
  .ما هلا: تتحرك األرض فتخرج املوتى وقد رأوا الزلزلة وانشقاق األرض عن املوتى أحياء، فيقولون من اهلول

  }َيْومَِئٍذ ُتَحدِّثُ أَْخَباَرهَا{ -٤
  }بِأَنَّ َربَّكَ أَْوَحى لَهَا{ -٥
  }َيْومَِئٍذ َيْصُدرُ النَّاُس أَْشتَاتاً ِلُيَرْوا أَْعَمالَُهْم{ -٦

؛ أي } ُتَحدِّثُ أَْخبَاَرهَا{بقوله : وقيل. } إِذَا ُزلْزِلَِت{: منصوب بقوله} َيْومَِئٍذ} {َيْومَِئٍذ ُتَحدِّثُ أَخَْباَرهَا{: اىلقوله تع
من قول اإلنسان؛ أي يقول : وقيل. هو من قول اللّه تعاىل: مث قيل. خترب األرض مبا عمل عليها من خري أو شر يومئذ

قرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هذه : ويف الترمذي عن أيب هريرة قال. أخبارها؛ متعجبااإلنسان ما هلا حتدث 
فإن أخبارها أن تشهد : "قالوا اللّه ورسوله أعلم، قال -" أتدرون ما أخبارها: "قال} َيوَْمِئٍذ ُتَحدِّثُ أَْخبَاَرهَا{اآلية 

هذا : قال" . فهذه أخبارها: قال. كذا، كذا وكذاعلى كل عبد أو أمة مبا عمل على ظهرها، تقول عمل يوم 
} ُتَحدِّثُ أَْخَباَرهَا{: أحدها: فيه ثالثة أقاويل: } َيوَْمِئٍذ ُتَحدِّثُ أَْخبَاَرهَا{: قال املاوردي، قوله. حديث حسن صحيح

  .وهو قول من زعم أهنا زلزلة القيامة. بأعمال العباد على ظهرها؛ قال أبو هريرة، ورواه مرفوعا



  .وهو قول من زعم أهنا زلزلة أشراط الساعة. حتدث أخبارها مبا أخرجت من أثقاهلا؛ قاله حيىي بن سالم: الثاين
إذا كان أجل العبد : "أنه قال: ويف هذا املعىن حديث رواه ابن مسعود عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: قلت

" . رب هذا ما استودعتين: ضه اللّه، فتقول األرض يوم القيامةبأرض أوثبته احلاجة إليها، حىت إذا بلغ أقصى أثره قب
  .وقد تقدم. أخرجه ابن ماجه يف سننه

فتخرب أن أمر الدنيا قد انقضى، وأمر . أهنا حتدث بقيام الساعة إذا قال اإلنسان ما هلا؟ قال ابن مسعود: الثالث
ويف حديثها بأخبارها . للكافر، وإنذارا للمؤمنفيكون ذلك منها جوابا هلم عند سؤاهلم، ووعيدا . اآلخرة قد أتى
. أن اللّه تعاىل حيدث فيها الكالم: الثاين. أن اللّه تعاىل يقلبها حيوانا ناطقا؛ فتتكلم بذلك: أحدها: ثالثة أقاويل

  .تبني أخبارها بالرجة والزلزلة وإخراج املوتى: قال الطربي. أنه يكون منها بيان يقوم مقام الكالم: الثالث
والعرب تضع الم الصفة . ، أي إليها} لَهَا{أي إهنا حتدث أخبارها أوحي اللّه } بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لَهَا{: قوله تعاىل

  :قال العجاج يصف األرض". إىل"موضع 
  وشدها بالراسيات الثبت... وحى هلا القرار فاستقرت 

} أَْوَحى لَهَا{: وقال السدي. أي أمرها؛ قال جماهد} َحى لََهاأَْو{: وقيل. أي إليها} أَْوَحى لََها{: وهذا قول أيب عبيدة
املعىن يوم تكون الزلزلة، وإخراج األرض أثقاهلا، حتدث األرض أخبارها؛ ما كان : وقيل. سخرها: وقال. أي قال هلا

  .وروي ذلك عن الثوري وغريه. عليها من الطاعات واملعاصي، وما عمل على ظهرها من خري وشر
ءن موقف احلساب؛ فريق يأخذ جهة اليمني إىل : قيل. أي فرقا؛ مجع شت} َيْومَِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس أَْشتَاتاً{: اىلقوله تع

: وقيل. } َيْومَِئٍذ َيصَّدَُّعونَ} {َيوَْمِئٍذ َيَتفَرَّقُونَ{: اجلنة، وفريق آخر يأخذ جهة الشمال إىل النار؛ كما قال تعاىل
  }أَْشتَاتاً{. غهم من احلسابيرجعون عن احلساب بعد فرا

ما : "وهذا كما روي عن النيب صلى اللّه عليه وسلم أنه قال. يعين ثواب أعماهلم} ِلُيَرْوا أَْعمَالَُهْم{. عين فرقا فرقا
مل ال : مل ال أزددت إحسانا؟ وإن كان غري ذلك يقول: من أحد يوم القيامة إال ويلوم نفسه، فإن كان حمسنا فيقول

متفرقني على قدر } أَْشتَاتاً{: وكان ابن عباس يقول. ؟ وهذا عند معاينة الثواب والعقاب" ملعاصينزعت عن ا
هذا الصدور، إمنا هو عند النشور؛ يصدرون أشتاتا : وقيل. أعماهلم أهل اإلميان على حدة، وأهل كل دين على حدة

و لريوا جزاء أعماهلم؛ فكأهنم وردوا القبور من القبور، فيصار هبم إىل موقف احلساب، لريوا أعماهلم يف كتبهم، أ
وعلى . أي يبعثون من أقطار األرض} أَْشَتاتاً{. املنصرف: والصادر. اجلائي: والوارد. فدفنوا فيها، مث صدروا عنها

 َيْومَِئٍذ{واعترض قوله . حتدث أخبارها، بأن ربك أوحى هلا، لريوا أعماهلم: القول األول فيه تقدمي وتأخري، جمازه
وقرأ . بضم الياء؛ أي لرييهم اللّه أعماهلم} ِلُيرَْوا{وقراءة العامة . متفرقني عن موقف احلساب} َيْصُدُر النَّاُس أَْشتَاتاً

  .احلسن والزهري وقتادة واألعرج ونصر بن عاصم وطلحة بفتحها؛ وروي ذلك عن النيب صلى اللّه عليه وسلم
  }يْراً َيرَُهفََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخ{ -٧
  }َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشّراً َيَرُه{ -٨

  :فيه ثالث مسائل
من يعمل من الكفار مثقال ذرة خريا : كان ابن عباس يقول} فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيراً َيرَُه{: قوله تعاىل -األوىل

مثقال ذرة من شر عوقب عليه يف اآلخرة، مع عقاب الشرك، يره يف الدنيا، وال يثاب عليه يف اآلخرة، ومن يعمل 
ومن يعمل مثقال ذرة من شر من املؤمنني يره يف الدنيا، وال يعاقب عليه يف اآلخرة إذا مات، ويتجاوز عنه، وإن 



وهذا مثل ضربه " الذرة ال زنة هلا: "ويف بعض احلديث. عمل مثقال ذرة من خري يقبل منه، ويضاعف له يف اآلخرة
  :وهو مثل قوله تعاىل. أنه ال يغفل من عمل ابن آدم صغرية وال كبرية: اهللا تعاىل

أن : وذكر بعض أهل اللغة أن الذر. وقد تقدم الكالم هناك يف الذر، وأنه ال وزن له} إِنَّ اللََّه ال َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة{
إذا وضعت يدك على : ، وكذا قال ابن عباسيضرب الرجل بيده على األرض، فما علق هبا من التراب فهو الذر

فمن يعمل مثقال ذرة من : وقال حممد بن كعب القرظي. األرض ورفعتها، فكل واحد مما لزق به من التراب ذرة
ومن . خري من كافر، يرى ثوابه يف الدنيا، يف نفسه وماله وأهله وولده، حىت خيرج من الدنيا وليس له عند اهللا خري

من شر من مؤمن، يرى عقوبته يف الدنيا، يف نفسه وماله وولده وأهله، حىت خيرج من الدنيا وليس  يعمل، مثقال ذرة
أن هذه اآلية نزلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم : دليله ما رواه العلماء األثبات من حديث أنس. له عند اهللا شر

ما رأيت مما تكره فهو : "ن خري وشر؟ قاليا رسول اهللا، وإنا لنرى ما عملنا م: وأبو بكر يأكل، فأمسك وقال
: إن مصداقه يف كتاب اهللا: قال أبو إدريس" . مثاقيل ذر الشر، ويدخر لكم مثاقيل ذر اخلري، حىت تعطوه يوم القيامة

لني، وذلك أنه ملا نزل نزلت يف رج: وقال مقاتل. } َوَما أَصَاَبكُْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما كََسَبْت أَْيِديكُْم َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ{
وكان اآلخر . كان أحدهم يأتيه السائل، فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة واجلوزة} َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه{

إمنا أوعد اهللا النار على الكبائر؛ فنزلت ترغبهم يف القليل : يتهاون بالذنب اليسري، كالكذبة والغيبة والنظرة، ويقول
.  أن يعطوه؛ فإنه يوشك أن يكثر، وحيذرهم اليسري من الذنب، فإنه يوشك أن يكثر؛ وقاله سعيد بن جبريمن اخلري

  .واإلمث الصغري يف عني صاحبه يوم القيامة أعظم من اجلبال، ومجيع حماسنه أقل يف عينه من كل شيء
} يره{: وعيسى بن عمر وأبان عن عاصموقرأ اجلحدري والسلمي . بفتح الياء فيهما} يََرْه{قراءة العامة  -الثانية

. اآلية} َيْوَم َتجُِد كُلُّ َنفْسٍ َما َعِملَْت ِمْن َخْيرٍ ُمْحَضراً{: واألوىل االختيار؛ لقوله تعاىل. بضم الياء؛ أي يريه اهللا إياه
  }يره{وسكن اهلاء يف قوله

واختلس يعقوب والزهري واجلحدري . وكذلك رواه الكسائي عن أيب بكر وأيب حيوة واملغرية. يف املوضعني هشام
  :وأنشدوا. أي يرى جزاءه؛ ألن ما عمله قد مضى وعدم فال يرى} َيرَُه{وقيل . وأشبع الباقون. وشيبة

  وزن مثقال ذرة سرياه... إن من يعتدي ويكسب إمثا 
  وبفعل اجلميل أيضا جزاه... وجيازى بفعله الشر شرا 

  وجل ثناه يف إذا زلزلت... هكذا قوله تبارك ريب 
وقد اتفق العلماء على عموم هذه اآلية؛ القائلون بالعموم ومن . هذه أحكم آية يف القرآن؛ وصدق: قال ابن مسعود

لقد أنزل اهللا على حممد آيتني أحصتا ما يف التوراة واإلجنيل والزبور : وروى كعب األحبار أنه فال. مل يقل به
: قال الشيخ أبو مدين يف قوله تعاىل. } ٍة َخْيراً َيَرُه َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ َشّراً َيرَُهفََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّ{: والصحف

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسمى هذه اآلية اآلية . يف احلال قبل املآل: قال} فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة خَْيراً َيَرُه{
حيح ملا سئل عن احلمر وسكت عن البغال، واجلواب فيهما واحد؛ ألن البغل واحلمار ال اجلامعة الفاذة؛ كما يف الص

كر فيهما وال فر؛ فلما ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يف اخليل من األجر الدائم، والثواب املستمر، سأل السائل 
، "الدلدل"لنيب صلى اهللا عليه وسلم عن احلمر، ألهنم مل يكن عندهم يومئذ بغل، وال دخل احلجاز منها إال بغلة ا

: ويف املوطأ. اليت أهداها له املقوقس، فأفتاه يف احلمري بعموم اآلية، وإن يف احلمار مثاقيل ذر كثرية؛ قاله ابن العريب
فجعل ينظر إليها . خذ حبة فأعطه إياها: أن مسكينا استطعم عائشة أم املؤمنني وبني يديها عنب؛ فقالت إلنسان



أنه تصدق بتمرتني، : وروي عن سعد بن أيب وقاص. كم ترى يف هذه احلبة من مثقال ذرة! أتعجب: فقالويعجب؛ 
وروى املطلب بن . ويقبل اهللا منا مثاقيل الذر، ويف التمرتني مثاقيل ذر كثرية: فقبض السائل يده، فقال للسائل

فقال " نعم: "قال! سول اهللا، أمثقال ذرةيا ر: أن أعرابيا مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرؤها فقال: حنطب
  :مث قام وهو يقوهلا؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: مرارا! واسوأتاه: األعرايب

قدم صعصعة عم الفرزدق على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما : وقال احلسن" . لقد دخل قلب األعرايب اإلميان"
ال أبايل أال أمسع من القرآن غريها، حسيب، فقد انتهت املوعظة؛ ذكره : اآليات؛ قال} فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة{مسع 
وروى أن صعصة ابن ناجية جد الفرزدق أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يستقرئه، فقرأ : ولفظ املاوردي. الثعليب

أن : عن زيد بن أسلم وروى معمر. حسيب حسيب؛ إن عملت مثقال ذرة شرا رأيته: عليه هذه اآلية؛ فقال صعصعة
 -إِذَا ُزلْزِلَِت {فدفعه إىل رجل يعلمه؛ فعلمه . علمين مما علمك اهللا: رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

فأخرب النيب صلى اهللا . حسيب: قال} َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة شَّراً يََرُه. فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ َخْيراً َيَرُه -حىت إذا بلغ 
  :فقال. قدمت وأخّرت: فقيل} خَْيراً َيَرُه{وحيكي أن أعرابيا أّخر " . دعوه فإنه قد فقه: "عليه وسلم فقال

  كال جانيب هرشى هلن طريق... خذا بطَن َهرشى أو قفاها فإنه 
  سورة العاديات

  ومدنية. وهي مكية؛ يف قول ابن مسعود وجابر واحلسن وعكرمة وعطاء
  وهي إحدى عشرة آية. قول ابن عباس وأنس ومالك وقتادة يف

  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ
  }َوالَْعادَِياتِ ضَْبحاً{ -١
  }فَالُْمورَِياِت قَْدحاً{ -٢

 كذا قال عامة املفسرين وأهل اللغة؛ أي تعدو يف سبيل اهللا. أي األفراس تعدو} َوالْعَاِديَاِت َضْبحاً{: قوله تعاىل
  وقال. تضبح إذا عدت؛ أي حتمحم: قال قتادة. فتضبح

ليس شيء من الدواب يضبح غري الفرس والكلب : ابن عباس. صوت أنفاس اخليل إذا عدون: الضبح: الفراء
: قال ابن العريب. كانت تكعم لئال تصهل، فيعلم العدو هبم؛ فكانت تتنفس يف هذه احلال بقوة: وقيل. والثعلب

لََعمُْرَك إِنَُّهْم لَِفي {: ، وأقسم حبياته فقال} َوالْقُْرآِن الَْحكِيمِ.يس{: صلى اهللا عليه وسلم فقالأقسم اهللا مبحمد 
} وَالَْعاِدَياتِ ضَْبحاً{: وأقسم خبيله وصهيلها وغبارها، وقدح حوافرها النار من احلجر، فقال} َسكَْرتِهِْم َيْعَمُهونَ 

  :وقال أهل اللغة. اآليات اخلمس... 
  طعنتها عند صدور العادية... عنة ذات رشاش واهيه وط

  .يعين اخليل
  :وقال آخر

  كأن أعناقها أنصاب ترجيب... والعاديات أسايب الدماء هبا 
  :وقال عنترة. يعين اخليل

  يف حياض املوت ضبحا... واخليل تعلم حني تضبح 



  :وقال آخر
  تضبح يف سواد العراق... لست بالتبع اليماين إن مل 

إذا غريت : ضبحته النار: وهو من قول العرب. وأصل الضبح والضباح للثعالب؛ فاستعري للخيل: أهل اللغةوقال 
  :وقال الشاعر. لونه ومل تبالغ فيه

  به اللهبان مقهورا ضبيحا... فلما أن تلهوجنا شواء 
  :وقال. إذا تغري إىل السواد قليال: وأنضبح لونه

  علقتها قبل انضباح لوين

على املصدر؛ أي والعاديات } َضْبحاً{ونصب . هذه احليوانات إذا تغريت حاهلا من فزع وتعب أو طمعوإمنا تضبح 
. مصدر يف موضع احلال: وقيل. نصب على احلال} ضَْبحاً{: وقال البصريون. والضبح أيضا الرماد. تضبح ضبحا
مبعىن العدو : لضبح والضبعا: وقال أبو عبيدة. ضبحت اخليل ضبحا مثل ضبعت؛ وهو السري: قال أبو عبيدة

وروي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية إىل . الضبح مد أضباعها يف السري: وكذا قال املربد. والسري
أناس من بني كنانة، فأبطأ عليه خربها، وكان استعمل عليهم املنذر بن عمرو األنصاري، وكان أحد النقباء؛ فقال 

لت هذه السورة إخبارا للنيب صلى اهللا عليه وسلم بسالمتها، وبشارة له بإغارهتا على القوم إهنم قتلوا؛ فنز: املنافقون
واملراد اخليل اليت يغزو . إن املراد بالعاديات اخليل، ابن عباس وأنس واحلسن وجماهد: وممن قال. الذين بعث إليهم
أهنا اإلبل؛ قال : وقول ثان" . من النفاق من مل يعرف حرمة فرس الغازي، فيه شعبة: "ويف اخلرب. عليها املؤمنون

قال علي هي اإلبل يف احلج، وموالي : وقلت. قال ابن عباس هي اخليل: نازعت فيها عكرمة فقال عكرمة: مسلم
وقال . هي اإلبل تعدو يف احلج: فقال علي} َوالْعَاِديَاِت{متارى علي وابن عباس يف : وقال الشعيب. أعلم من موالك

ليس : فقال علي! وهل تضبح اإلبل! فهل تثري إال حبوافرها} فَأَثَْرنَ بِِه َنقْعاً{اخليل؛ أال تراه يقول  هي: ابن عباس
أتفيت : كما قلت، لقد رأيتنا يوم بدر وما معنا إال فرس أبلق للمقداد، وفرس ملرثد بن أيب مرثد؛ مث قال له علي

فرس للمقداد، وفرس للزبري؛ فكيف : م وما معنا إال فرسانواهللا إن كانت ألول غزوة يف اإلسال! الناس مبا ال تعلم
فرجعت : قال ابن عباس. إمنا العاديات اإلبل من عرفة إىل املزدلفة، ومن املزدلفة إىل عرفة! تكون العاديات ضبحا

  :ومنه قول صفية بنت عبداملطلب. إىل قول علي، وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عمري وحممد بن كعب والسدي
  بأيديها إذا سطع الغبار...  والعاديات غداه مجع فال

  :وقال آخر. ومسيت العاديات الشتقاقها من العدو، وهو تباعد األرجل يف سرعة املشي. يعين اإلبل
  وأمثاهلا يف الواضعات القوامس... رأى صاحيب يف العاديات جنيبة 

ضبعت اإلبل وهو أن متد : بدلة من العني؛ ألنه يقالمبعىن ضبعا؛ فاحلاء عنده م} ضَْبحاً{ومن قال هي اإلبل فقوله 
والضبع يف . والضبح أكثرها ما يستعمل يف اخليل. الضبع مد أضباعها يف السري: وقال املربد. أعناقها يف السري

ليس : وقال عطاء. احلمحمة، ومن اإلبل التنفس: الضبح من اخليل: أبو صاحل. وقد تبدل احلاء من العني. اإلبل
وقد تقدم عن أهل اللغة أن العرب . الدواب يضبح إال الفرس والثعلب والكلب؛ وروي عن ابن عباس شيء من
  :قال توبة. ضبح الثعلب؛ وضبح يف غري ذلك أيضا: تقول

  علي ودوين تربة وصفائح... ولو أن ليلى األخيلية سلمت 
  إليها صدى من جانب القرب ضابح... لسلمت تسليم البشاشة أو زقا 



  .الصيحة: والزقية. وكل زاق صائح. أي صاح: صدى يزقو زقاءزقا ال
هي اخليل حني توري النار حبوافرها، وهي سنابكها؛ : قال عكرمة وعطاء والضحاك} فَالُْمورَِياِت قَْدحاً{: قوله تعاىل

إمنا هذا يف وهذا خيالف سائر ما روي عنه يف قدح النار؛ و. أورت حبوافرها غبارا: وعنه أيضا. وروي عن ابن عباس
هو يف القتال وهو يف : قال قال ابن عباس} وَالَْعاِديَاِت ضَْبحاً فَالْمُورِيَاِت قَْدحاً{وروى ابن جنيح عن جماهد . اإلبل
  وأصل القدح االستخراج؛. هي اإلبل تطأ احلصى، فتخرج منها النار: ابن مسعود. احلج

: وركى قدوح. غرفته: واقتدحت املرق. تدحت بالزندواق. إذا أخرجت منها املاء الفاسد: ومنه قدحت العني
: والقداحة والقداح. ما تقدح به النار: واملقدحة. ما يبقى يف أسفل القدر، فيغرف جبهد: والقديح. تغترف باليد

وري الزند : وفيه لغة أخرى. إذا خرجت ناره: يري وريا) بالفتح(ورى الزند : يقال. احلجر الذي يوري النار
هذه : وقيل} َضْبحاً{انتصب مبا انتصب به } قَْدحاً{و ". الواقعة"وقد مضى هذا يف سورة . يري فيهما) بالكسر(

محي : ومنه يقال للحرب إذا ألتحمت. أن هتيج احلرب بني أصحاهبا وبني عدوهم: اآليات يف اخليل؛ ولكن إيراءها
. وروي معناه عن ابن عباس أيضا، وقال قتادة. } أَطْفَأََها اللَُّه كُلََّما أَْوقَدُوا نَاراً ِللْحَْربِ{: ومنه قوله تعاىل. الوطيس

مكر الرجال يف احلرب؛ وقاله : أن املراد باملوريات قدحا: وعن ابن عباس أيضا. وعن ابن عباس أيضا، وقاله قتادة
وعن ابن . رين لكواهللا ألمكرن بك، مث ألو: والعرب تقول إذا أراد الرجل أن ميكر بصاحبه. جماهد وزيد بن أسلم

أهنا نريان اجملاهدين إذا كثرت : وعنه أيضا. هم الذين يغزون فيورون نرياهنم بالليل، حلاجتهم وطعامهم: عباس أيضا
قال حممد بن . فهذا إقسام بذلك. وكل من قرب من العدو يوقد نريانا كثرية ليظنهم العدو كثريا. نارها إرهابا

هي ألسنة الرجال توري : وقال عكرمة. ر الرجال توري نار املكر واخلديعةوقيل هي أفكا. هي النار جتمع: كعب
وروى ابن . النار من عظيم ما تتكلم به، ويظهر هبا، من إقامة احلجج، وإقامة الدالئل، وإيضاح احلق، وإبطال الباطل

  .فاملنجحات أمرا وعمال، كنجاح الزند إذا أوري: جريح عن بعضهم قال
احلقيقة، وأن اخليل من شدة عدوها تقدح : واألول. فالن يوري زناد الضاللة: از؛ ومنه قوهلمهذه األقوال جم: قلت

العرب تسمي تلك النار نار أيب حباحب، وكان أبو حباحب شيخا من مضر يف اجلاهلية، : قال مقاتل. النار حبوافرها
د نويرة تقدم مرة وختمد أخرى؛ فإن من أخبل الناس، وكان ال يوقد نارا خلبز وال غريه حىت تنام العيون، فيوق

  استيقظ هلا أحد

وكذلك إذا وقع السيف على . فشبهت العرب هذه النار بناره؛ ألنه ال ينتقع هبا. أطفأها، كراهية أن ينتفع هبا أحد
  :قال النابغة. البيضة فاقتدحت نارا، فكذلك يسموهنا

  بهبن فلول من قراع الكتائ... وال عيب فيهم غري أن سيوفهم 
  وتوقد بالصُفاح نار احلُباِحب... َتقُدَّ السَّلوقي املضاعَف نسُجه 

  }فَالُْمِغريَاِت صُْبحاً{ -٣
وكانوا إذا أرادوا الغارة سروا ليال، ويأتون . اخليل تغري على العدو عند الصبح؛ عن ابن عباس وأكثر املفسرين

لعزهم أغاروا هنارا، و : وقيل} َساَء َصَباُح الُْمْنذَرِيَنفَ{: ومنه قوله تعاىل. العدو صبحا؛ ألن ذلك وقت غفلة الناس
هي اإلبل تدفع : وقال ابن مسعود وعلي رضي اهللا عنهما. على هذا، أي عالنية، تشبيها بظهور الصبح} ُصْبحاً{

ومنه سرعة السري؛ : واإلغارة. والسنة أال تدفع حىت تصبح؛ وقاله القرطيب. بركباهنا يوم النحر من مىن إىل مجع
  .أشرق ثبري، كيما نغري: قوهلم



  }فَأَثَْرنَ بِِه َنقْعاً{ -٤
  :قال عبداهللا بن رواحة. أي غبارا؛ يعين اخليل تثري الغبار بشدة العدو يف املكان الذي أغارت به

  تثري النقع من كنفي كداء... عدمت بنييت إن مل تروها 
وإذا علم املغين جاز أن يكين عما مل جير له . تقع فيه اإلغارة ترجع إىل املكان أو إىل املوضع الذي" به"والكناية يف 

  ،} فَأَثَْرنَ بِِه َنقْعاً{: وقيل. } َحتَّى َتوَاَرْت بِالِْحَجابِ{ذكر بالتصريح؛ كما قال 

 :وقيل. ما يبني مزدلفة إىل مين؛ قاله حممد ابن كعب القرظي: النقع: وقيل. وقد تقدم ذكر العدو". نقعا"أي بالعدو 
: والنقع. نقاع: الغبار، واجلمع: النقع: ويف الصحاح. إنه طريق الوادي؛ ولعله يرجع إىل الغبار املثار من هذا املوضع

والنقع األرض احلرة الطني . أنه هنى أن مينع نقع البئر: ويف احلديث. حمبس املاء، وكذلك ما اجتمع يف البئر منه
  .ثل حبر وحبار وأحبرنقاع وأنقع؛ م: يستنقع فيها املاء؛ واجلمع

إن النساء قد اجتمعن يبكني على خالد بن : وقد يكون النقع رفع الصوت، ومنه حديث عمر حني قيل له: قلت
وما على نساء بين املغرية أن يسفكن من دموعهن وهن جلوس على أيب سليمان، ما مل يكن نقع، وال : الوليد؛ فقال

  :وت؛ على هذا رأيت قول األكثرين من أهل العلم؛ ومنه قول لبيديعين بالنقع رفع الص: قال أبو عبيد. لقلة
  حيلبوها ذات جرس وزجل... فمىت ينقع صراخ صادق 

يعين رفع ": ينقع صراخ "وقوله . مىت مسعوا صراخا أحلبوا احلرب، أي مجعوا هلا:يقول. أيضا" حيلبوها"ويروى 
قال . نقعت أنقع نقعا: يقال منه. ه الطعام؛ يعين يف املأمتصنع: النقع" نقع وال لقلقة"قوله : وقال الكسائي. الصوت
صنعة الطعام عند القدوم من سفر، ال يف : ذهب بالنقع إىل النقيعة؛ وإمنا النقيعة عند غريه من العلماء: أبو عبيد

سب عمر وال أح. وضع التراب على الرأس؛ يذهب إىل أن النقع هو الغبار: يريد عمر بالنقع: وقال بعضهم. املأمت
يسفكن من دموعهن وهن : فقال. ذهب إىل هذا، وال خافه منهن، وكيف يبلغ خوفه ذا وهو يكره هلن القيام

شق اجليوب؛ وهو الذي ال أدري ما هو من احلديث وال أعرفه، وليس النقع عندي يف : النقع: قال بعضهم. جلوس
بالتشديد؛ } فأثرن{وقرأ أبو حيوة . فيه اختالفا فشدة الصوت، ومل أمسع: احلديث إال الصوت الشديد، وأما اللقطة

  .} وَأَثَاُروا الْأَْرَض{إذا حرك؛ ومنه : ومن خفف فهو من أثار. أي أرت آثار ذلك

  }فََوَسطَْن بِِه َجْمعاً{ -٥
ـ } َجْمعاً{: قوله تعاىل . عليهم؛ أي فوسطن بركباهنن العدو؛ أي اجلمع الذي أغاروا } َوَسطَْن بِِه َجْمعاً{مفعول ب

وسطت القوم أسطهم : ويقال. يعين مزدلفة؛ ومسيت مجعا الجتماع الناس: } فََوَسطَْن بِِه َجْمعاً{: وقال ابن مسعود
بالتشديد، وهي قراءة قتادة وابن مسعود وأيب } فوسطن{وقرأ علي رضي اهللا عنه . وسطا؛ أي صرت وسطهم
معىن : وقيل. مبعىن واحد:وتوسطهم) ديد والتخفيفبالتش. (جعلها اجلمع قسمني: رجاء؛ لغتان مبعىن، يقال

  .صرن يف وسط اجلمع؛ ومها يرجعان إىل معىن اجلمع: والتخفيف. جعلها اجلمع قسمني: التشديد
  }إِنَّ الْأِْنَسانَ لَِربِِّه لَكَُنوٌد{ -٦

. ور جحود لنعم اهللالكف} لَكَنُوٌد{: قال ابن عباس. هذا جواب لنعم القسم؛ أي طبع اإلنسان على كفران النعمة
  :أخذه الشاعر فنظمه. يذكر املصائب وينسى النعم: وقال. وكذلك قال احلسن
  والظلم مردود على من ظلم... يا أيها الظامل يف فعله 

  تشكو املصيبات وتنسى النعم... إىل مىت انت وحىت مىت 



ود، هو الذي يأكل وحده، ومينع رفده، الكن: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى أبو أمامة الباهلي قال
؟ قالوا بلى يا " أال أنبكم بشراركم"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى ابن عباس قال" . ويضرب عده
وقد . خرجهما الترمذي احلكيم يف نوادر األصول" . من نزل وحده، ومنع رفده، وجلد عبده: "قال. رسول اهللا

وبلسان . الكفور: العاصي، وبلسان ربيعة ومضر: الكنود بلسان كندة وحضر موت: روي عن عباس أيضا أنه قال
  :وقال الشاعر: البخيل السيئ امللكة؛ وقاله مقاتل: كنانة

  كنودا لنعماء الرجال يبعد... كنود لنعماء الرجال ومن يكن 

إمنا مسيت كندة كندة، : وقيل .اجلاحد للحق: وقيل. هو الذي يكفر باليسري، وال يشكر الكثري: مث قيل. أي كفور
  :وقال إبراهيم بن هرمة الشاعر. ألهنا جحدت أهبا

  وذكرى خبل غانية كنود... دع البخالء إن مشخوا وصدوا 
قال . إذا قطعه: كند احلبل: ويقال. من كند إذا قطع؛ كأنه يقطع ما ينبغي أن يواصله من الشكر: الكنود: وقيل

  :األعشى
  وصول حبال وكنادها... د أميطي متيطي بصلب الفؤا

وامرأة كنود أيضا، وكند . أي كفر النعمة وجحدها، فهو كنود: كند يكند كنودا: ويقال. فهذا يدل على القطع
  :قال األعشى. مثله

  كند لوصل الزائر املعتاد... أحدث هلا حتدث لوصلك إهنا 
كفور؛ ومنه األرض الكنود اليت ال تنبت اإلنسان هنا الكافر؛ يقول إنه ل: وقال ابن عباس. أي كفور للمواصلة

  :وأنشد لكثري. املانع ملا عليه: الكنود: قال املربد. نزلت يف الوليد بن املغرية: وقال الضحاك. شيئا
  كند لوصل الزائر املعتاد... أحدث هلا حتدث لوصلك إهنا 

الذي يرى : الكنود: بو بكر الوراقوقال أ. الذي ينفق نعم اهللا يف معاصي اهللا: الكنود: وقال أبو بكر الواسطي
اهللوع : وقال ذو النون املصري. الذي يرى النعمة وال يرى املنعم: وقال الترمذي. النعمة من نفسه وأعوانه

هو اجلهول : وقيل. هو احلقود احلسود: وقيل. هو الذي يرى النعمة وال يرى النعمة وال يرى املنعم: والكنود
  .هتك ستره: قدرةمن جهل : ويف احلكمة. لقدره

وقد فسر النيب صلى اهللا عليه وسلم معىن الكنود . هذه األقوال كلها ترجع إىل معىن الكفران واجلحود: قلت
  .خبصال مذمومة، وأحوال غري حممودة؛ فإن صح فهو أعلى ما يقال، وال يبقى ألحد معه مقال

  }َوإِنَُّه َعلَى ذَِلَك لََشهِيٌد{ -٧
كذا روى منصور عن جماهد؛ وهو قول أكثر املفسرين، . ؤه على ذلك من ابن آدم لشهيدأي وإن اهللا عز وجل ثنا

أي وإن اإلنسان لشاهد على نفسه مبا يصنع؛ " وإنه: "وقال احلسن وقتادة وحممد بن كعب. وهو قول ابن عباس
  .وروي عن جماهد أيضا

  }َوإِنَّهُ ِلُحبِّ الْخَْيرِ لََشدِيٌد{ -٨
وقال } إِنْ َتَرَك خَْيراً{: أي املال؛ ومنه قوله تعاىل} ِلُحبِّ الْخَْيرِ{. أي اإلنسان من غري خالف} ُهَوإِنَّ{: قوله تعاىل

  :عدي
  ــخري وحب احلياة كارهبا... ماذا ترجي النفوس من طلب الـ 



  :ةقال طرف. شديد ومتشدد: ويقال للبخيل. لبخيل} لََشدِيٌد{: وقيل. أي لقوي يف حبه للمال} لََشِديٌد{
  عقلية مال الفاحش املتشدد... أرى املوت يعتام الكرام ويصطفي 

قال . أي البخل} َوَيأُْمُركُْم بِالْفَْحَشاِء{: ومنه قوله تعاىل. البخيل أيضا: والفاحش. اعتامه واعتماه؛ أي أختاره: يقال
. ا، فسماه اهللا خريا لذلكمسى اهللا املال خريا؛ وعسى أن يكون شرا وحراما؛ ولكن الناس يعدونه خري: ابن زيد

: قال الفراء. على ما يسميه الناس} فَاْنقَلَبُوا بِنِْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضلٍ لَْم َيْمَسسُْهْم ُسوٌء{: ومسى اجلهاد سواء، فقال
  شديد، وحذف من آخره: وإنه لشديد احلب للخري؛ فلما تقدم احلب قال: نظم اآلية أن يقال

للريح ال األيام، فلما : والعصوف} ِفي َيْومٍ َعاِصٍف{: ذكره، ولرؤس اآلي؛ كقوله تعاىل ذكر احلب؛ ألنه قد جرى
  .يف يوم عاصف الريح: جرى ذكر الريح؛ كأنه قال

  }أَفَال َيْعلَُم إِذَا ُبْعِثَر َما ِفي الْقُبُورِ{ -٩
  }َوُحصِّلَ َما ِفي الصُُّدورِ{ -١٠
  }لَخَبٌِري إِنَّ َربَُّهمْ بِهِمْ َيْوَمِئٍذ{ -١١

بعثرت : قال أبو عبيدة. أي أثري وقلب وحبث، فأخرج ما فيها} إِذَا ُبْعثَِر{أي ابن آدم } أَفَال َيعْلَُم{: قوله تعاىل
: مسعت بعض أعراب بين أسد يقرأ: الفراء. ذلك حني يبعثون: وعن حممد بن كعب قال. جعلت أسفله أعاله: املتاع

أي ميز ما فيها } َوُحصِّلَ َما ِفي الصُّدُورِ{. املاوردي عن ابن مسعود، ومها مبعىن باحلاء مكان العني؛ وحكاه} حبثر{
وقرأ عبيد بن عمري وسعيد بن جبري وحيىي بن يعمر ونصر . أبرز: وقال ابن عباس: من خري وشر؛ كذا قال املفسرون

أي عامل ال خيفى } بِهِْم َيْومَِئٍذ لََخبٌِريإِنَّ َربَُّهْم {. بفتح احلاء وختفيف الصاد وفتحها؛ أي ظهر} وحصل{بن عاصم 
} إِذَا بُْعثَِر{: وقوله. وهو عامل هبم يف ذلك اليوم ويف غريه، ولكن املعىن أنه جيازيهم يف ذلك اليوم. عليه منهم خافية

. ، إمنا يراد يف الدنيا؛ إذ ال يراد به العلم من اإلنسان ذلك الوقت} َيْعلَُم{، وال يعمل فيه }ُبْعثَِر{:}إِذَا{العامل يف 
، وإن فصلت الالم }خبري{: }َيْوَمِئٍذ{والعامل يف . ال يعمل فيما قبلها} إِنَّ{؛ ألن ما بعد }خبري{وال يعمل فيه 

ويروى أن احلجاج قرأ هذه . على املبتدأ} إن{وإمنا دخلت يف اخلرب لدخول . بينهما؛ ألن موضع الالم االبتداء
بغري } خبري{: بفتح األلف، مث استدركها فقال} أن رهبم{: على الغزو، فجرى على لسانهالسورة على املنرب حيضهم 

واهللا سبحانه . } إِنَّ َربَُّهْم بِهِْم َيْومَِئٍذ لََخبٌِري{وقرأ أبو السمال . ولوال الالم لكانت مفتوحة، لوقوع العلم عليها. الم
  .وتعاىل أعلم

  سورة القارعة

  آيات وهي عشر. وهي مكبة بإمجاع
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  }الْقَارَِعةُ{ -١
  }َما الْقَارَِعةُ{ -٢
  }َوَما أَْدَراَك َما الْقَارَِعةُ{ -٣

وذلك أهنا تقرع اخلالئق بأهواهلا . أي القيامة والساعة؛ كذا قال عامة املفسرين} الْقَارَِعةُ َما الْقَارِعَةُ{: قوله تعاىل
  :قال ابن أمحر. تقول العرب قرعتهم القارعة، وفقرهتم الفاقرة؛ إذا وقع هبم أمر فظيع: اللغة يقولون وأهل. وأفزاعها



  سبيلهم لزاحت عنك حينا... وقارعة من األيام لوال 
  :وقال آخر

  ومل توقد لنا يف القدر نار... مىت تقرع مبروتكم نسؤكم 
} َما الْقَارَِعةُ{. وهي الشديدة من شدائد الدهر} ُبُهمْ بَِما َصَنعُوا قَارَِعةٌَوال يََزالُ الَِّذيَن كَفَُروا ُتصِي{: وقال تعاىل

كلمة استفهام على جهة التعظيم والتفخيم } وََما أَْدَراَك َما الْقَارَِعةُ{استفهام؛ أي أي شيء هي القارعة؟ وكذا 
  .على ما تقدم} لَْحاقَّةُوََما أَْدَراَك َما ا.الَْحاقَّةُ َما الَْحاقَّةُ{: لشأهنا، كما قال

  }َيْوَم َيكُونُ النَّاُس كَالْفَرَاشِ الَْمْبثُوِث{ -٤
: قال قتادة. تكون القارعة يوم يكون الناس كالفراش املبثوث: منصوب على الظرف، تقديره} َيْوَم{: قوله تعاىل

إنه اهلمج الطائر، من : قال الفراءو. الواحد فراشة، وقاله أبو عبيدة. الفراش الطري الذي يتساق يف النار والسراج
  :وقال. هو أطيش من فراشه: ويقال. بعوض وغريه؛ ومنه اجلراد

  أطيش من طائرة الفراش... طويش من نفر أطياش 
  :وقال آخر

  إليهم وكانوا كالفراش من اجلهل... وقد كان أقوام رددت قلوهبم 
مثلي ومثلكم كمثل رجل أو قد نارا، : "ه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا علي: ويف صحيح مسلم عن جابر، قال

ويف " . فجعل اجلنادب والفراش يقعن فيها، وهو يذهبن عنها، وأنا أخذ حبجزكم عن النار، وأنتم تفلتون من يدي
فأول حاهلم كالفراش ال . } كَأَنَُّهْم جََراٌد ُمنَْتشٌِر{: وقال يف موضع آخر. واملبثوث املتفرق. الباب عن أيب هريرة

وإمنا ذكر على . املتفرق واملنتشر: واملبثوث. وجه له، يتحري يف كل وجه، مث يكونون كاجلراد، ألن هلا وجها تقصده
وقال ابن } أَْعجَاُز َنْخلٍ َخاوِيٍَة{: كقوله تعاىل] فهو[ولو قال املبثوثة } أَْعجَاُز َنْخلٍ ُمْنقَِعرٍ{: كقوله تعاىل: اللفظ

كذلك الناس، جيول بعضهم يف بعض . كغوغاء اجلراد، يركب بعضها بعضا} الَْمْبثُوِث كَالْفَرَاشِ{: عباس والفراء
  .إذا بعثوا

  }َوَتكُونُ الْجِبَالُ كَالِْعْهنِ الَْمْنفُوشِ{ -٥
وأهل اللغة } َهَباًء ُمنَْبثّاً{: أي الصوف الذي ينفش باليد، أي تصري هباء وتزول؛ كما قال جل ثناؤه يف موضع آخر

  .} َسأَلَ سَاِئلٌ{وقد مضى يف سورة . العهن الصوف املصبوغ: يقولون

  }فَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضيٍَة{ -٧} فَأَمَّا َمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه{ -٦
  }فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ{ -٩} َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َموَازِينُُه{ -٨
  }َناٌر َحاِمَيةٌ{ -١١} َوَما أَْدَراَك َما ِهيَْه{ -١٠
وأن له كفة ولسانا توزن فيه الصحف املكتوب فيها ". األعراف والكهف واألنبياء"دم القول يف امليزان يف قد تق

: وقيل. إنه ميزان واحد بيد جربيل يزن أعمال بين آدم، فعرب عنه بلفظ اجلوع: مث قيل. احلسانات والسيئات
  :موازين، كما قال

  فلكل حادثة هلا ميزان
إن املوازين احلجج والدالئل، قاله عبدالعزيز بن : وقيل" التذكرة"ذكرناه أيضا يف كتاب و. وقد ذكرناه فيما تقدم

  :حيىي، واستشهد بقول الشاعر



  عندي لكل خماصم ميزانه... قد كنت قبل لقائكم ذا مرة 
 واالنقياد أي فاعلة للرضا، وهو اللني} عِيَشٍة رَاِضيٍَة{: وقيل. أي عيش مرضي، يرضاه صاحبه} ِعيَشٍة رَاِضيٍَة{

فالعيشة كلمة جتمع النعم اليت يف اجلنة، . فالفعل للعيشة ألهنا أعطت الرضا من نفسها، وهو اللني واالنقياد. ألهلها
فهي فاعلة للرضا، كالفرش املرفوعة، وارتفاعها مقدار مائة عام، فإذا دنا منها ويل اهللا أتضعت حىت يستوي عليها، 

فرعها، كذلك أيضا من االرتفاع، فإذا أشتهى ويل اهللا مثرهتا تدلت إليه، حىت  مث ترتفع كهيئتها، ومثل الشجرة
وحيثما مشى أو ينتقل من مكان إىل مكان، جرى } قُطُوفَُها َدانِيَةٌ{: يتناوهلا ويل اهللا قاعدا وقائما، وذلك قوله تعاىل

إنه يشري بقضيبه فيجري "فريوى يف اخلرب . } رياًُيفَجُِّروَنَها َتفْجِ{: معه هنر حيث شاء، علوا وسفال، وذلك قوله تعاىل
  فهذه األشياء كلها عيشة قد أعطت الرضا من نفسها، فهي".من غري أخدود حيث شاء من قصوره ويف جمالسه

ومساها أما، ألنه يأوي إليها كما يأوي . يعين جهنم} فَأُمُُّه َهاوِيَةٌ{. فاعلة للرضا، وهي أنزلت وانقادت بذال ومساحة
فاألرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيها نولد ومسيت : ومنه قول أمية بن أيب الصلت. أمه، قاله ابن زيد إىل

فَأُمُّهُ {معىن : وقال قتادة. ويروى أن اهلاوية اسم الباب األسفل من النار. النار هاوية، ألنه يهوي فيها مع بعد قعرها
وقال . مستقره، واملعىن متقارب: }أمه{: األخفش. ه يهوي فيها على أم رأسهألن: عكرمة. فمصريه إىل النار} َهاوَِيةٌ
  :الشاعر

  كنت كمن هتوي به اهلاوية... يا عمرو لو نالتك أرماحنا 
  :هوت أمه، فهي هاوية، أي ثاكلة، قال كعب بن سعد الغنوي: وتقول. املهواة: واهلاوية

  ل حني يؤوبوماذا يؤدي اللي... هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا 
وََما أَْدَراكَ {. إذا سقط بعضهم يف إثر بعض: وهتاوى القوم يف املهواة. ما بني اجلبلني، وحنو ذلك: واملهوي واملهواة

بغري هاء } ما هي نار{وقرأ محزة والكسائي ويعقوب وابن حميصن . فدخلت اهلاء للسكت" ما هي"األصل } َما ِهَيْه
ويف صحيح مسلم عن أيب . أي شديدة احلرارة} نَاٌر َحاِميَةٌ{. يف سورة احلاقة بيانهوقد مضى . يف الوصل، ووقفوا هبا

" ناركم هذه اليت يوقد ابن آدم جزء من سبعني جزءا من حر جهنم: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: هريرة
وروي " . ءا، كلها مثل حرهافإهنا فضلت عليها بتسعة وستني جز"قال . واهللا إن كانت لكافية يا رسول اهللا: قالوا

إمنا ثقل ميزان من ثقل ميزانه، ألنه وضع فيه احلق، وحق مليزان يكون فيه احلق : عن أيب بكر رضي اهللا عنه أنه قال
وإمنا خف ميزان من خف ميزانه، ألنه وضع فيه الباطل، وحق مليزان يكون فيه الباطل أن يكون . أن يكون ثقيال

أن املوتى يسألون الرجل يأتيهم عن رجل مات : "هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف اخلرب عن أيب. خفيفا
ذهب به إىل أمه اهلاوية، ! قبله، فيقول ذلك مات قبلي، أما بربكم؟ فيقولون ال واهللا، فيقول إنا هللا وإنا إليه راجحون

  .واحلمد هللا، "التذكرة"وقد ذكرناه بكماله يف كتاب " . فبئست األم، وبئست املربية

  سورة التكاثر

  وهي مثاين آيات. وروى البخاري أهنا مدنية. وهي مكية، يف قول مجيع املفسرين
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  }ُأَلَْهاكُمُ التَّكَاثُر{ -١
  }حَتَّى ُزْرُتمُ الَْمقَابَِر{ -٢



  :فيه مخس مسائل
  :قال. شغلكم} أَلَْهاكُُم} {ثُُرأَلَْهاكُُم التَّكَا{: قوله تعاىل -األوىل

  فأهليتها عن ذي متائم مغيل
. أنساكم: } أَلَْهاكُُم{وقيل . أي شغلكم املباهاة بكثرة املال والعدد عن طاعة اهللا، حىت متم ودفنتم يف املقابر

وقال . والعشائر أي التفاخر بالقبائل: وقال قتادة. أي من األموال واألوالد، قال ابن عباس واحلسن} التَّكَاثُُر{
إذا سلوت عنه، : أهلى هليا وهليانا) بالكسر(هليت عن كذا : يقال. أي أهلاكم التشاغل باملعاش والتجارة: الضحاك

قال مقاتل وقتادة . املكاثرة: والتكاثر. وهلاه به تلهية أي علله. أي شغله: وأهلاه. وتركت ذكره، وأضربت عنه
حنن أكثر من بين فالن، وبنو فالن أكثر من بين فالن، أهلاهم ذلك حىت ماتوا  :نزلت يف اليهود حني قالوا: وغريمها
بين : نزلت يف حيني من قريش: وقال ابن عباس ومقاتل والكليب. نزلت يف فخذ من األنصار: وقال ابن زيد. ضالال

ن أكثر سيدا، وأعز سهم، تعادوا وتكاثروا بالسادة واألشراف يف اإلسالم، فقال كل حي منهم حن: عبد مناف، وبين
أَلَْهاكُمُ {مث تكاثروا باألموات، فكثرهتم سهم، فنزلت . عزيزا، وأعظم نفرا، وأكثر عائذا، فكثر بنو عبد مناف سهما

  بأحيائكم فلم ترضوا} التَّكَاثُُر

من بين فالن، وحنن كانوا يقولون حنن أكثر : وروى سعيد عن قتادة قال. مفتخرين باألموات} حَتَّى ُزرُْتُم الَْمقَابَِر{
. أعد من بين فالن؛ وهم كل يوم يتساقطون إىل آخرهم، واهللا مازالوا كذلك حىت صاروا من أهل القبور كلهم

  .نزلت يف أهل الكتاب: وعن شيبان عن قتادة قال. حلف أن هذه السورة نزلت يف التجار: وعن عمرو بن دينار
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم : سلم عن مطرف عن أبيه قالويف صحيح م. اآلية تعم مجيع ما ذكر وغريه: قلت

وهل لك يا ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو ! مايل مايل: يقول ابن آدم: "قال} أَلَْهاكُمُ التَّكَاثُُر{وهو يقرأ 
: شهابوروى البخاري عن ابن ]" . وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس[لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت 

لو أن البن آدم واديا من ذهب، ألحب أن يكون له : "أخربين أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
كنا نرى هذا من القرآن، : قال ثابت عن أنس عن أيب" . واديان، ولن ميأل فاه إال التراب، ويتوب اهللا على من تاب

وهذا نص صحيح مليح، غاب عن أهل التفسري فجهلوا واحلمد هللا : العريب قال ابن} أَلَْهاكُُم التَّكَاثُُر{حىت نزلت 
مجعها من غري : تكاثر األموال: "قال} أَلَْهاكُُم التَّكَاثُُر{قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن عباس. على املعرفة

  " .حقها، ومنعها من حقها، وشدها يف األوعية
أي حىت أتاكم املوت، فصرمت يف املقابر زوار، ترجعون منها كرجوع الزائر } ْرُتُم الَْمقَابَِرَحتَّى ُز{: قوله تعاىل -الثانية

. أي أهلاكم التكاثر حىت عددمت األموات، على ما تقدم: وقيل. قد زار قربه: يقال ملن مات. إىل منزله من جنة أو نار
. ، فتروا ما ينزل بكم من عذاب اهللا عز وجلأي أشغلتم مبفاخرة الدنيا، حىت تزوروا القبور. هذا وعيد: وقيل
  :مجع القرب قال: والقبور). بفتح الباء وضمها(مجع مقربة ومقربة } الَْمقَابَِر{: قوله تعاىل -الثالثة

  بنوا فوق املقابر بالصخور... أرى أهل القصور إذا أميتوا 
  على الفقراء حىت يف القبور... أبوا إال مباهاة وفخرا 

  :قال) املقرب(الشعر وقد جاء يف 
  فهم ينقصون والقبور تزيد... لكل أناس مقرب بفنائهم 
وأقربته . وقربت امليت أقربه وأقربه قربا، أي دفنته. أليب سعيد املقربي؛ وكان يسكن املقابر: وهو املقربي واملقربي



  .واحلمد هللا. القول فيه" عبس "وقد مضى يف سورة . أي أمرت بأن يقرب
وزيارهتا من أعظم الدواء للقلب القاسي؛ ألهنا تذكر . أت يف التنزيل ذكر املقابر إال يف هذه السورةمل ي -الرابعة

: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. وذلك حيمل على قصر األمل، والزهد يف الدنيا، وترك الرغبة فيها. املوت واآلخرة
رواه ابن مسعود؛ أخرجه ابن "  الدنيا، وتذكر اآلخرةكنت هنيتكم عن زيارة القبور، فزوروا القبور، فإهنا تزهد يف"

" فإهنا تذكر اآلخرة: "ويف الترمذي عن بريدة" . فإهنا تذكر املوت: "ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة. ماجه
. أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن زوارات القبور: وفيه عن أيب هريرة. هذا حديث حسن صحيح: قال. 
وقد رأى بعض أهل . وهذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى. الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت ويف: قال

العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النيب صلى اهللا عليه وسلم يف زيارة القبور؛ فلما رخص دخل يف رخصته الرجال 
  .نإمنا كره زيارة القبور للنساء لقلة صربهن، وكثرة جزعه: وقال بعضهم. والنساء
أما الشواب فحرام عليهن اخلروج، وأما . زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء، خمتلف فيه للنساء: قلت

. ذلك إذا انفردن باخلروج عن الرجال؛ وال خيتلف يف هذا إن شاء اهللا. وجائز جلميعهن. القواعد فمباح هلن ذلك
أما موضع أو وقت خيشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال و. عاما" زوروا القبور: "وعلى هذا املعىن يكون قوله
  .والنساء، فال حيل وال جيوز

فبينا الرجل خيرج ليعترب، فيقع بصره على امرأة فيفتنت، وبالعكس فريجع كل واحد من الرجال والنساء مأزورا غري 
  .واهللا أعلم. مأجور
سالسل القهر إىل طاعة ربه، أن يكثر من ذكر هاذم ينبغي ملن أراد عالج قلبه وانقياده ب: قال العلماء -اخلامسة

. اللذات، ومفرق اجلماعات، ومومت البنني والبنات، ويواظب على مشاهدة احملتضرين، وزيارة قبور أموات املسلمني
فهذه ثالثة أمور، ينبغي ملن قسا قلبه، ولزمه ذنبه، أن يستعني هبا على دواء دائه، ويستصرخ هبا على فنت الشيطان 

أعوانه؛ فإن أنتفع باإلكثار من ذكر املوت، وأجنلت به قساوة قلبه فذاك، وإن عظم عليه ران قلبه، واستحكمت و
فيه دواعي الذنب؛ فإن مشاهدة احملتضرين، وزيارة قبور أموات املسلمني، تبلغ يف دفع ذلك ما ال يبلغه األول؛ ألن 

ويف مشاهدة من أحتضر، وزيارة قرب من . ام التخويف والتحذيرذكر املوت إخبار للقلب مبا إليه املصري، وقائم له مق
" ليس اخلرب كاملعاينة: "مات من املسلمني معاينة ومشاهدة؛ فلذلك كان أبل من األول؛ قال صلى اهللا عليه وسلم

به يف ساعة فأما االعتبار حبال احملتضرين، فغري ممكن يف كل األوقات، وقد ال يتفق ملن أراد عالج قل. رواه ابن عباس
فينبغي ملن عزم على الزيارة، أن يتأدب . وأما زيارة القبور فوجودها أسرع، واالنتفاع هبا أليق وأجدر. من الساعات

. بآداهبا، وحيضر قلبه يف إتياهنا، وال يكون حظه منها التطواف على األحداث فقط؛ فإن هذه حاله تشاركه فيها هبيمة
ارته وجه اهللا تعاىل، وإصالح فساد قلبه، أو نفع امليت مبا يتلو عنده من القرآن بل يقصد بزي. ونعوذ باهللا من ذلك

والدعاء، ويتجنب املشي على املقابر، واجللوس عليها ويسلم إذا دخل املقابر وإذا وصل إىل قرب ميته الذي يعرفه 
يا لكان األدب استقباله بوجهه؛ سلم عليه أيضا، وأتاه من تلقاء وجهه، ألنه يف زيارته كمخاطبته حيا، ولو خاطبه ح

مث يعترب مبن صار حتت التراب، وانقطع عن األهل واألحباب، بعد أن قاد اجليوش والعساكر، . فكذلك ها هنا
فليتأمل . ونافس األصحاب والعشائر، ومجع األموال والذخائر؛ فجاءه املوت يف وقت مل حيتسبه، وهول مل يرتقبه

  ودرج من الزائر حال من مضى من إخوانه،



قرانه الذين بلغوا اآلمال، ومجعوا األموال؛ كيف انقطعت آماهلم، ومل تغن عنهم أمواهلم، وحما التراب حماسن 
وجوههم، وافترقت يف القبور أجزاؤهم، وترمل من بعدهم نساؤهم، ومشل ذل اليتم أوالدهم، واقتسم غريهم 

نيل املطالب، واخنداعهم ملواتاة األسباب، وركوهنم  وليتذكر ترددهم يف املآرب، وحرصهم على. طريفهم وتالدهم
أن ميله إىل اللهو واللعب كميلهم، وغفلته عما بني يديه من املوت الفظيع، واهلالك  وليعلم. إىل الصحة والشباب

السريع، كغفلتهم، وأنه ال بد صائر إىل مصريهم، وليحضر بقلبه ذكر من كان مترددا يف أغراضه، وكيف هتدمت 
الدود لسانه، ويضحك وكان يتلذذ بالنظر إىل ما خوله وقد سالت عيناه، ويصول ببالغة نطقه وقد أكل . رجاله

وعند هذا التذكر واالعتبار تزول عنه . ملواتاة دهره وقد أبلى التراب أسنانه، وليتحقق أن حاله كحاله، ومآله كمآله
مجيع األغيار الدنيوية، ويقبل على األعمال األخروية، فيزهد يف دنياه، ويقبل على طاعة مواله، ويلني قلبه، وختشع 

  .جوارحه
  }َف َتْعلَُمونَكَلَّا َسْو{ -٣
  }ثُمَّ كَلَّا َسْوفَ َتْعلَُمونَ{ -٤

كَلَّا َسْوفَ {أي ليس األمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر والتمام على هذا : قال الفراء} كَلَّا{: قوله تعاىل
تمل أن يكون وحي. وعيد بعد وعيد؛ قاله جماهد": مث كال سوف تعلمون"أي سوف تعلمون عاقبة هذا } َتْعلَُمونَ

ما ينزل بكم من } كَلَّا َسْوَف َتْعلَُمونَ{: وقال ابن عباس. تكراره على وجه التأكيد والتغليظ؛ وهو قول الفراء
فاألول يف القرب، والثاين يف . وعيد بعد اآلخرة إذا حل بكم العذاب: } ثُمَّ كَلَّا سَْوَف َتْعلَُمونَ{. العذاب يف القرب

ثُمَّ كَلَّا َسْوفَ {. عند املعاينة، أن ما دعوتكم إليه حق} كَلَّا َسْوفَ َتْعلَُمونَ{وقيل . لتنياآلخرة؛ فالتكرار للحا
كنا نشك يف : وروى زر بن حبيش عن علي رضي اهللا عنه، قاله. عند البعث أن ما وعدتكم به صدق: } َتْعلَُمونَ

  كَلَّا َسْوَف{: وقيل. يعين يف القبور} َسْوَف َتْعلَُمونَكَلَّا {: عذاب القرب، حىت نزلت هذه السورة، فأشار إىل أن قوله

إذا دخلتم قبوركم، : } ثُمَّ كَلَّا َسْوَف َتْعلَُمونَ{. ؛ إذا نزل بكم املوت، وجاءتكم رسل لتنزع أرواحكم} َتْعلَُمونَ
  .وجاءكم منكر ونكري، وحاط بكم هول السؤال، وانقطع منكم اجلواب

أن اإلميان به واجب، والتصديق به " التذكرة"وقد ذكرنا يف كتاب . يف عذاب القرب فتضمنت السورة القول: قلت
الزم؛ حسبما أخرب به الصادق، وأن اهللا تعاىل حييي العبد املكلف يف قربه، برد احلياة إليه، وجيعل له من العقل يف مثل 

ن ربه، وما أعد له يف قربه، من كرامة الوصف الذي عاش عليه؛ ليعقل ما يسأل عنه، وما جييب به، ويفهم ما أتاه م
وقد ذكرناه هناك مستوىف، واحلمد هللا، . وهذا هو مذهب أهل السنة، والذي عليه اجلماعة من أهل امللة. وهوان
 وعلى. يف القيامة أنكم معذبون} ثُمَّ كَلَّا َسْوَف َتْعلَُمونَ{عند النشور أنكم مبعوثون } كَلَّا سَْوَف َتْعلَُمونَ{: وقيل

هذا تضمنت أحوال القيامة من بعث وحشر، وسؤال وعرض، إىل غري ذلك من أهواهلا وأفزاعها؛ حسب ما ذكرناه 
ثُمَّ كَلَّا {يعين الكفار، } كَلَّا َسْوفَ َتْعلَُمونَ{: وقال الضحاك". التذكرة، بأحوال املوتى وأمور اآلخرة"يف كتاب 

  .ن يقرؤها، األوىل بالتاء والثانية بالياءوكذلك كا. قال املؤمنون: } َسْوَف َتْعلَُمونَ
  }كَلَّا لَْو َتْعلَُمونَ ِعلَْم الَْيِقنيِ{ -٥

: وهو زجر وتنبيه، ألنه عقب كل واحد بشيء آخر؛ كأنه قال} كَلَّا{أعاد } كَلَّا لَوْ َتْعلَُمونَ ِعلَْم الَْيِقنيِ{: قوله تعاىل
إِنَّ َهذَا لَُهوَ {: وإضافة العلم إىل اليقني، كقوله تعاىل. وجبون العقابال تفعلوا، فإنكم تندمون، ال تفعلوا، فإنكم تست

البعث؛ ألنه إذا جاء زال الشك، أي لو تعلمون : وعنه أيضا. املوت؛ قاله قتادة: اليقني ها هنا: وقيل. } َحقُّ الَْيقِنيِ
جاءتكم نفخة الصور، وأنشقت  حمذوف؛ أي لو تعلمون اليوم من البعث ما تعلمونه إذا} لو{علم البعث وجواب 



} كَلَّا لَْو َتْعلَُمونَ ِعلَْم الَْيِقنيِ{: وقيل. اللحود عن جثثكم، كيف يكون حشركم؟ لشغلكم ذاك عن التكاثر بالدنيا
  .أي لو قد تطايرت الصحف، فشقي وسعيد

وقد تقدم " حقا"هي مبعىن : راءقاله ابن أيب حامت، وقال الف" أال"يف هذه املواضع الثالثة مبعىن } كَلَّا{إن : وقيل
  .الكالم فيها مستوىف

  }لََتَرُونَّ الَْجِحيَم{ -٦
  }ثُمَّ لََترَُونََّها َعْيَن الَْيقِنيِ{ -٧

واخلطاب . وهو على إضمار القسم؛ أي لترون اجلحيم يف اآلخرة. هذا وعيد آخر} لََتَرُونَّ الَْجِحيَم{: قوله تعاىل
. فهيئ للكفار دار، وللمؤمنني ممر} َوإِنْ ِمْنكُْم إِلَّا وَارُِدهَا{: هو عام؛ كما قال: وقيل .للكفار الذين وجبت هلم النار

وقرأ الكسائي ". مرمي"وقد مضى يف سورة . احلديث..." فيمر أوهلم كالربق، مث كالريح، مث كالطري: "ويف الصحيح
وعلى فتح التاء، هي قراءة اجلماعة؛ . تروهنابضم التاء، من رأيته الشيء؛ أي حتشرون إليها ف} لترون{وابن عامر 

هو إخبار عن دوام مقامهم : وقيل. أي مشاهدة} ثُمَّ لََترَُونََّها َعْيَن الَْيِقنيِ{. أي لترون اجلحيم بأبصاركم على البعد
أي لو } لَْم الَْيقِنيِكَلَّا لَْو َتْعلَُمونَ ِع{معىن : وقيل. واخلطاب على هذا للكفار. يف النار؛ أي هي رؤية دائمة متصلة

بعيون قلوبكم؛ فإن علم اليقني } لََتَرُونَّ الَْجِحيَم{: تعلمون اليوم يف الدنيا، علم اليقني فيما أمامكم، مما وصفت
أي عند : } ثُمَّ لََتَرُونََّها َعْيَن الَْيقِنيِ{. يريك اجلحيم بعني فؤادك؛ وهو أن تتصور لك تارات القيامة، وقطع مسافاهتا

  .يف موقف السؤال والعرض: } ثُمَّ لَُتْسأَلُنَّ َيوَْمِئٍذ َعنِ النَِّعيمِ{. ملعاينة بعني الرأس، فتراها يقينا، ال تغيب عن عينكا
  }ثُمَّ لَُتسْأَلُنَّ َيْومَِئٍذ َعنِ النَّعِيمِ{ -٨

خرج رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب هريرة، قالروى مسلم يف صحيحه } ثُمَّ لَُتسْأَلُنَّ َيْومَِئٍذ َعنِ النَّعِيمِ{: قوله تعاىل
اجلوع : ؟ قاال" ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة: "عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأيب بكر وعمر؛ فقال

  وأنا: "قال. يا رسول اهللا

ليس يف بيته، فلما  فقاما معه؛ فأتى رجال من األنصار، فإذا هو" والذي نفسي بيده ألخرجين الذي أخرجكما؛ قوما
يستعذب لنا من املاء؛ : ؟ قالت" أين فالن: "فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. مرحبا وأهال: رأته املرأة قالت

احلمد هللا ما أحد اليوم أكرم أضافيا : إذ جاء األنصاري، فنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاحبيه، مث قال
وأخذ املدية فقال لرسول اهللا صلى . كلوا من هذه: ءهم بعذق فيه بسر ومتر ورطب، فقالفانطلق، فجا: قال. مين

فذبح هلم، فأكلوا من الشاة، ومن ذلك العذق، وشربوا؛ فلما أن شبعوا ورووا، " إياك واحللوب: "اهللا عليه وسلم
نعيم هذا اليوم، يوم القيامة، والذي نفسي بيده لتسألن عن : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر وعمر

هذا والذي ]: "فيه[خرجه الترمذي، وقال " . أخرجكم من بيوتكم اجلوع، مث مل ترجعوا حىت أصابكم هذا النعيم
وكىن الرجل الذي من " ظل بارد، ورطب طيب، وماء بارد: نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة

  .وذكر قصته. التيهانأبو اهليثم ابن : األنصار، فقال
ويف هذه القصة يقول عبدالرمحن رواحة، ميدح . اسم هذا الرجل األنصاري مالك بن التيهان، ويكىن أبا اهليثم: قلت

  :هبا أبا اهليثم بن التيهان
  وال مثل أضياف اإلراشي معشرا... فلم أر كاإلسالم عزا ألمة 
  راوخري بين حواء فرعا وعنص... نيب وصديق وفاروق أمة 



  وكان قضاء اهللا قدرا مقدرا... فوافوا مليقات وقدر قضية 
  مشوس الضحى جودا وجمدا ومفخرا... إىل رجل جند يباري جبوده 

  إذا لبس القوم احلديد املسمرا... وفارس خلق اهللا يف كل غارة 
  فلم يقرهم إال مسينا متمرا... ففدى وحيا مث أدىن قراهم 

خرج علينا رسول اهللا صلى : أيب عسيب موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ قالوقد ذكر أبو نََعم احلافظ، عن 
اهللا عليه وسلم إليه، فخرجت إليه، مث مر بأيب بكر فدعاه، فخرج إليه، مث مر بعمر فدعاه، فخرج إليه، فانطلق حىت 

لوا، مث دعا مباء فشرب، فجاء بعذق، فوضعه فأك" أطعمنا بسرا: "دخل حائطا لبعض األنصار، فقال لصاحب احلائط
وأخذ عمر العذق، فضرب به األرض حىت تناثر البسر حنو وجه رسول : قال" لتسألن عن هذا يوم القيامة: "فقال

كسرة : نعم إال من ثالث: "يا رسول اهللا، إنا ملسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
واختلف أهل التأويل يف النعيم " . ورته، أو حجر يأوي فيه من احلر والقريسد هبا جوعته، أو ثوب يستر به ع

  :املسؤول عنه على عشرة أقوال
ويف البخاري عنه عليه . الصحة والفراغ؛ قاله سعيد بن جبري: الثاين. األمن والصحة؛ قاله ابن مسعود: أحدها
اإلدراك حبواس السمع والبصر؛ قاله ابن : الثالث" . الصحة والفراغ: نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس: "السالم
ويف الصحيح عن أيب هريرة وأيب } إِنَّ السَّْمَع َوالَْبَصَر َوالْفَُؤاَد كُلُّ أُولَِئَك كَانَ َعْنُه َمْسُؤوالً{: ويف التنزيل. عباس

أمل أجعل لك مسعا وبصرا،  :يؤيت بالعبد يوم القيامة، فيقول له: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعيد قاال
مالذ املأكول واملشروب قاله : الرابع. حديث حسن صحيح: خرجه الترمذي وقال فيه. ، احلديث... " وماال وولدا

قول : السادس. أنه الغداء والعشاء؛ قال احلسن: اخلامس. وحديث أيب هريرة يدل عليه. جابر بن عبداهللا األنصاري
ورواه زيد بن . وبارد الشراب،وظالل املساكن، واعتدال اخللق؛ ولذة النوم أنه شبع البطون: مكحول الشامي
" . يعين عن شبع البطون} ثُمَّ لَُتسْأَلُنَّ َيْومَِئٍذ َعنِ النَّعِيمِ{: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أسلم عن أبيه قال

  أن سؤال املؤمن وهذا السؤال يعم الكافر واملؤمن، إال: ذكره املاوردي،وقال. فذكره

وقال . وسؤال الكافر تقريع أن قابل نعيم الدنيا بالكفر واملعصية. تبشري بأن جيمع له بني نعيم الدنيا ونعيم اآلخرة
يا رسول : هذا السؤال عن كل نعمة، إمنا يكون يف حق الكفار، فقد روي أن أبا بكر ملا نزلت هذه اآلية قال: قوم

يف بيت أيب اهليثم بن التيهان، من خبز شعري وحلم وبسر قد ذنب، وماء عذب، أختاف اهللا، أرأيت أكلة أكلتها معك 
} وََهلْ ُنجَازِي إِلَّا الْكَفُوَر{: ذلك للكفار؛مث قرأ: "علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال عليه السالم

أن : واجلمع بني األخبار: وقال القشريي. ناروقال احلسن ال يسأل عن النعيم إال أهل ال. ذكره القشريي أبو نصر" 
هذا . وسؤال املؤمن سؤال تشريف، ألنه شكر. الكل يسألون، ولكن سؤال الكفار توبيخ، ألنه قد ترك الشكر

  .النعيم يف كل نعمة
حدثنا ورقاء ابن أيب جنيح عن جماهد، يف قوله : وقد ذكر الفريايب قال. هذا القول حسن، ألن اللفظ يعم: قلت
وروى أبو األحوص عن عبداهللا عن النيب صلى . كل شيء من لذة الدنيا: قال} ثُمَّ لَُتسْأَلُنَّ َيْومَِئٍذ َعنِ النَّعِيمِ{: تعاىل

سألتين فالنة أن أزوجكها، : إن اهللا تعاىل ليعدد نعمه على العبد يوم القيامة، حىت يعد عليه: "اهللا عليه وسلم أنه قال
} ثُمَّ لَُتْسأَلُنَّ َيوَْمِئٍذ َعنِ النَِّعيمِ{: ملا نزلت هذه اآلية: ويف الترمذي عن أيب هريرة قال" . كهافيسميها بامسها، فزوجت

إن : "قال. يا رسول اهللا، عن أي النعيم نسأل؟ فإمنا مها األسودان والعدو حاضر، وسيوفنا على عواتقنا: قال الناس



 -يعين العبد  -إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة : "عليه وسلم وعنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا" . ذلك سيكون
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : حديث ابن عمر قال: قال" أمل نصح لك جسمك، ونرويك من املاء البارد: أن يقال له

يسأل عن إذا كان يوم القيامة دعا اهللا بعبد من عباده، فيوقفه بني يديه، فيسأله عن جاهه كما : "عليه وسلم يقول
. وهو القول السابع. إنه صحة البدن، وطيب النفس: وقال مالك رمحه اهللا. واجلاه من نعيم الدنيا ال حمالة" . ماله
إن ما سد اجلوع وستر العورة من خشن الطعام واللباس، ال : وقال سفيان بن عيينة. النوم مع األمن والعافية: وقيل

إِنَّ {: فقال له. والدليل عليه أن اهللا تعاىل أسكن آدم اجلنة: قال. ل عن النعيميسأل عنه املرء يوم القيامة، وإمنا يسأ
  لََك أَلَّا َتجُوَع ِفيَها َوال َتعَْرى

ما يسد به اجلوع، وما يدفع به العطش، وما  -فكانت هذه األشياء األربعة . } َوأَنََّك ال َتظَْمأُ ِفيَها َوال َتْضَحى
  .آلدم عليه السالم باإلطالق، ال حساب عليه فيها، ألنه البد له منها -ه عورته يستكن فيه من احلر، ويستر ب

إن مما ال يسأل عنه العبد لباسا يواري سوأته، وطعاما يقيم صلبه، : وحنو هذا ذكره القشريي أبو نصر، قال: قلت
  .ومكانا يكنه من احلر والربد

بيت يسكنه، وثوب يواري : حق يف سوى هذه اخلصالليس البن آدم : "وهذا منتزع من قول عليه السالم: قلت
وقال حممد بن . ليس معه إدام: جلف اخلبز: وقال النضر بن مشيل. خرجه الترمذي" عورته، وجلف اخلبز واملاء

 إِذْ َبَعثَ لَقَْد َمنَّ اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني{: ويف التنزيل. هو ما أنعم اهللا علينا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم: النعيم: كعب
وََما {: هو ختفيف الشرائع، وتيسري القرآن، قال اهللا تعاىل: وقال احلسن أيضا واملفضل. } ِفيهِْم َرسُوالً ِمْن أَنْفُِسهِْم

  .} َولَقَْد َيسَّرَْنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَّكِرٍ{: ، وقال تعاىل} َجَعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ 
  .واهللا أعلم. واألقوال املتقدمة أظهر. هل شكر ذلك أم كفر: وكل هذه نعم، فيسأل العبد عنها: قلت

  سورة العصر

  .وهي ثالث آيات. وقال قتادة مدنية؛ وروي عن ابن عباس. وهي مكية
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيم

  }َوالَْعصْرِ{ -١
  :فيه مسألتان

  :فالعصر مثل الدهر؛ ومنه قول الشاعر. أي الدهر؛ قاله ابن عباس وغريه} وَالَْعْصرِ{ :قوله تعاىل -ا ألوىل
  ويوم اهلوى شهر وشهر اهلوى دهر... سبيل اهلوى وعر وحبر اهلوى غمر 

. أي عصر أقسم اهللا به عز وجل؛ ملا فيه من التنبيه بتصرف األحوال وتبدهلا، وما فيها من الداللة على الصانع
  :قال محيد بن ثور. الليل والنهار: صرالع: وقيل

  إذا طلبا أن يدركا ما تيمما... يوم وليلة : ولن يلبث العصران
  :قال. الغداة والعشي: والعصران أيضا

  ويرضى بنصف الدين واألنف راغم... وأمطله العصرين حىت ميلين 
زوال الشمس وغروهبا؛ قاله احلسن إنه العشي، وهو ما بني : وقيل. إذا جاءين أول النهار ووعدته آخره: يقول
  :ومنه قول الشاعر. وقتادة



  ويف الروحة األوىل الغنيمة واألجر... تروح بنا يا عمر قد قصر العصر 
هو قسم بصالة العصر، وهي الوسطى؛ ألهنا أفضل : وقيل. هو آخر ساعة من ساعات النهار: وعن قتادة أيضا

ويف اخلرب الصحيح . وصليت العصر؛ أي صالة العصر. لصالة العصرأذن للعصر، أي : يقال. الصلوات؛ قال مقاتل
هو قسم بعصر النيب صلى اهللا عليه : وقيل. بيانه" البقرة"وقد مضى يف سورة " . الصالة الوسطى صالة العصر"

  .معناه ورب العصر: وقيل. وسلم، لفضله بتجديد النبوة فيه
إمنا محل مالك ميني احلالف أال : قال ابن العريب. مل يكلمه سنة :من حلف أال يكلم رجال عصرا: قال مالك -الثانية

يرب : وقال الشافعي. يكلم امرأ عصرا على السنة؛ ألنه أكثر ما قيل فيه، وذلك على أصله يف تغليظ املعىن يف األميان
فسره مبا حيتمله قبل ما أودت؟ فإذا : بساعة؛ إال أن تكون له نية، وبه أقول؛ إال أن يكون احلالف عربيا، فيقال له
  .واهللا أعلم. منه، إال أن يكون األقل، وجييء على مذهب مالك أن حيمل على ما يفسر

  }إِنَّ الْأِْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ{ -٢
يريد مجاعة من : وروى الضحاك عنه قال. واملراد به الكافر؛قاله ابن عباس يف رواية أيب صاحل. هذا جواب القسم

  املغرية، والعاص بن وائل، واألسودالوليد بن : املشركني

} لَِفي ُخسْرٍ{. يعين باإلنسان جنس الناس: وقيل. ابن عبداملطلب بن أسد بن عبد العزى، واألسود بن عبد يغوث
. لفي شر: ابن زيد. } َوكَانَ َعاِقَبةُ أَْمرَِها ُخسْراً{: عقوبة؛ ومنه قوله تعاىل: الفراء. هلكة: وقال األخفش. لفي غنب
وقرأ األعرج وطلحة وعيسى الثقفي . بكسر الصاد} والعصر{وروي عن سالم . لفي نقص؛ املعىن متقارب: وقيل

خسر وخسر؛ : ويقال. والوجه فيهما اإلتباع. وروى ذلك هارون عن أيب بكر عن عاصم. بضم السني} خسر{
. }نه فيه إىل آخر الدهروإ. والعصر ونوائب الدهر، إن اإلنسان لفي خسر{وكان علي يقرؤها . مثل عسر وعسر
إن اإلنسان إذا عمر يف الدنيا وهرم، لفي نقصى وضعف تراجع؛ إال املؤمنني، فإهنم تكتب هلم : وقال إبراهيم

ْسفَلَ لَقَْد َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍ ثُمَّ َردَْدَناُه أَ{: أجورهم اليت كانوا يعملوهنا يف حال شباهبم؛ نظريه قوله تعاىل
والصحيح ما عليه األمة ". والعصر إن اإلنسان لفي خسر، وإنه يف آخر الدهر"وقراءتنا : قال. } َساِفِلَني

وقد مضى الرد يف مقدمة الكتاب على من خالف مصحف عثمان، وأن ذلك ليس بقرآن يتلى؛ فتأمله . واملصاحف
  .هناك
  }ِت َوَتوَاَصْوا بِالَْحقِّ َوَتوَاصَْوا بِالصَّْبرِإِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحا{ -٣

أي } َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت{. استئناء من اإلنسان؛ إذ هو مبعىن الناس على الصحيح} إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا{: قوله تعاىل
قرأت على  :قال أيب بن كعب. أدوا الفرائض املفترضة عليهم؛ وهم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قسم من اهللا، أقسم ربكم } وَالَْعْصرِ{: " ما تفسريها يا نيب اهللا؟ قال} َوالَْعصْرِ{رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. عمر} َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت{أبو بكر، : } إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا{أبو جهل : } إِنَّ الْأِْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ{: بآخر النهار

  وهكذا خطب. رضي اهللا عنهم أمجعني" . علي} َوَتوَاَصْوا بِالصَّبْرِ{عثمان } صَْوا بِالَْحقَِّوتََوا{

} بِالَْحقِّ{. أي حتابوا؛ أوصى بعضهم بعضا وحث بعضهم بعضا} َوتَوَاَصوْا{ومعىن .ابن عباس على املنرب موقوفا عليه
احلق هنا هو اهللا : وقال السدي. أي القرآن} َحقِّبِالْ{: قال قتادة. أي بالتوحيد؛ كذا روى الضحاك عن ابن عباس

  .واهللا أعلم. وقد تقدم. على طاعة اهللا عز وجل، والصرب عن معاصيه} َوتََواصَْوا بِالصَّْبرِ{. عز وجل
  سورة اهلمزة



  وهي تسع آيات. مكية بإمجاع
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  }ٍةَوْيلٌ ِلكُلِّ ُهَمَزٍة لَُمَز{ -١
} ِلكُلِّ ُهَمَزٍة لَُمزٍَة{. واد يف جهنم: وقيل. يف غري موضع، ومعناه اخلزي والعذاب واهللكة" الويل"قد تقدم القول يف 

وقال النيب . هم املّشاؤون بالنميمة، املفسدون بني األحبة، الباغون للربآء العيب؛ فعلى هذا مها مبعىن: قال ابن عباس
وعن " . عباد اهللا تعاىل املشاؤون بالنميمة، املفسدون بني األحبة، الباغون للربآء العيبشرار : "صلى اهللا عليه وسلم
: اهلمزة: وقال أبو العالية واحلسن وجماهد وعطاء بن أيب رباح. العياب: الذي يغتاب اللمزة: ابن عباس أن اهلمزة

  :؛ ومنه قول حسانالذي يغتابه من خلفه إذا غاب: الذي يغتاب ويطعن يف وجه الرجل، واللمزة
  بقافية تأجج كالشواظ... مهزتك فاختضعت بذل نفس 

: وقال مقاتل ضد هذا الكالم} َوِمنُْهْم َمْن َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاِت{ومنه قوله تعاىل : واختار هذا القول النحاس، قال
الطعان يف الناس، : اهلمزة: اهدوقال قتادة وجم. الذي يغتاب يف الوجه: الذي يغتاب بالغيبة، واللمزة: إن اهلمزة
الذي يلمزهم بلسانه : الذي يهمز الناس بيده ويضرهبم، واللمزة: وقال ابن زيد اهلامز. الطعان يف أنساهبم: واللمزة
اهلمزة الذي يؤذي جلساءه بسوء : وقال ابن كيسان. وقال سفيان الثوري يهمز بلسانه، ويلمز بعينيه. ويعيبهم

مها سواء؛ وهو القتات : وقال مرة. يكسر عينه على جليسه، ويشري بعينه ورأسه وحباجبيه الذي: اللفظ، واللمزة
  :وقال زياد األعجم. الطعان للمرء إذا غاب

  وإن أغيب فأنت اهلامز اللمزة... تديل بودي إذا القيتين كذبا 
  :وقال آخر

  وإن تغيبت كنت اهلامز اللمزة... إذا لقيتك عن سخط تكاشرين 
للذي يسخر ويضحك : سخرة وضحكة: اسم وضع للمبالغة يف هذا املعىن؛ كما يقال: واهلمزة. بعدال: الشحط
فإن صح ذلك عنهما، فهي معىن . بسكون امليم فيهما} مهْزة ملْزة{وقرأ أبو جعفر حممد بن علي واألعرج . بالناس

وقرأ عبداهللا بن مسعود . تياباملفعول، وهو الذي يتعرض للناس حىت يهمزوه ويضحكوا منه، وحيملهم على االغ
الكسر، والعض على الشيء بعنف؛ ومنه مهز : وأصل اهلمز} َوْيلٌ ِلكُلِّ ُهَمَزٍة لَُمزٍَة{: وأبو وائل والنخعي واألعمش

إمنا هتمزها : ؟ فقال)الفارة(أهتمزون : وقيل ألعرايب. ومهزت اجلوز يكفي كسرته. مهزت رأسه: ويقال. احلرف
واألول قاله الثعليب، وهو يدل على أن . وقيل ألعرايب أهتمز الفارة؟ فقال السنور يهمزها: صحاحالذي يف ال. اهلرة

  :قال العجاج. اهلر يسمى اهلمزة
  ومن مهزنا رأسه هتشما

قال . أي دفعه وضربه: وكذلك مهزه. إذا ضربه ودفعه: ملزه يلمزا. الدفع والضرب: أصل اهلمز واللمز: وقيل
  :الراجز

  على أسته زوبعة أو زوبعا... زه تربكعا ومن مهزنا ع

واآلية نزلت يف األخنس . وبركعه فتربكع؛ أي صرعه فوقع على أسته؛ قاله يف الصحاح. القيام على أربع: الربكعة
يف : وقال ابن جريج. مقبلني ومدبرين: وكان يلمز الناس ويعيبهم. بن شريق، فيما روى الضحاك عن ابن عباس

نزلت يف أيب بن : وقيل. وكان يغتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم من ورائه، ويقدح فيه يف وجههالوليد بن املغرية، 



قال . إهنا مرسلة على العموم من غري ختصيص؛ وهو قول األكثرين: وقيل. يف مجيل بن عامر الثقفي: وقيل. خلف
ذكر الشيء العام ويقصد به جبوز أن ي: وقال الفراء. ليست خباصة ألحد، بل لكل من كانت هذه صفته: جماهد

  .من مل يزرين فلست بزائره؛ يعين ذلك القائل: فتقول. ال أزورك أبدا: اخلاص، قصد الواحد إذا قال
  }الَِّذي َجَمَع مَاالً َوَعدَّدَُه{ -٢

أي أعد : وقال الضحاك. أحصى عدده؛ قال السدي: وقيل. لنوائب الدهر؛ مثل كرم وأكرم -زعم  -أي أعده 
كما . واملقصود الذم على إمساك املال عن سبيل الطاعة. أي فاخر بعدده وكثرته: وقيل. يرثه من أوالدهمال ملن 

وشددها ابن عامر . خمفف امليم} َوَجَمَع{وقراءة اجلماعة . } َوَجَمَع فَأَْوَعى{: ، وقال]٢٥: ق" [مناع للخري: "قال
وقرأ احلسن ونصر بن عاصم وأبو العالية . } َوَعدََّدُه{ :واختاره أبو عبيد؛ لقوله. ومحزة والكسائي على التكثري

. خمففا أيضا؛ فأظهروا التضعيف، ألن أصله عده وهو بعيد؛ ألنه وقع يف املصحف بدالني} وعدده{خمففا، } مجع{
  :قال. وقد جاء مثله يف الشعر؛ ملا أبرزوا التضعيف خففوه

  إن ضَنِنواإين أجود ألقوام و... مهال أمامة قد جريت من خلقي 

فهو معطوف } َوَعدََّدُه{من خفف : قال املهدوي. ضنوا وخبلوا، فأظهر التضعيف؛ لكن الشعر موضع ضرورة: أراد
  .على املال؛ أي ومجع عدده فال يكون فعال على إظهار التضعيف؛ ألن ذلك ال يستعمل إال يف الشعر

  }َيْحَسبُ أَنَّ َمالَُه أَْخلَدَُه{ -٣
  }َبذَنَّ ِفي الُْحطَمَِةكَلَّا لَُيْن{ -٤
  }َوَما أَْدَراَك َما الُْحطََمةُ{ -٥
  }نَاُر اللَِّه الُْموقَدَةُ{ -٦
  }الَِّتي َتطَِّلُع َعلَى الْأَفِْئَدِة{ -٧

أي يزيد يف : وقال عكرمة. أي يبقيه حيا ال ميوت؛ قاله السدي} أَنَّ مَالَُه أَخْلََدُه{أي يظن } َيْحَسُب{: قوله تعاىل
} كَلَّا{. هلك واهللا فالن ودخل النار؛ أي يدخل: يقال. أحياه فيما مضى، وهو ماض مبعىن املستقبل: وقيل .عمره

وقال عمر بن عبداهللا موىل . مستوىف} كَلَّا{وقد مضى القول يف . رد ملا تومهه الكافر؛ أي ال خيلد وال يبقى له مال
وقرأ احلسن وحممد . أي ليطرحن وليلقني} لَُينَْبذَنَّ{. كذبت فإنه يقول} كَلَّا{إذا مسعت اهللا عز وجل يقول : غفرة

} لينبذنه{وعن احلسن أيضا . لينبذان بالتثنية، أي هو وماله: بن كعب ونصر بن عاصم وجماهد ومحيد وابن حميصن
وعنه . ملالعلى إخبار اهللا تعاىل عن نفسه، وأنه ينبذ صاحب ا} لينبذنه{وعنه أيضا بالنون . على معىن لينبذن ما له

  .بضم الذال؛ على أن املراد اهلمزة واللمزة واملال وجامعه} لينبذن{أيضا 
  :قال الراجز. وهي نار اهللا؛ مسيت بذلك ألهنا تكسر كل ما يلقي فيها وحتطمه وهتشمه} ِفي الُْحطََمِة{: قوله تعاىل

  يوم كسرنا أنفه ليغضبنا... إنا حطمنا بالقضيب مصعبا 
الدركة } الُْحطَمَِة{: وحكى القشريي عنه. حكاه املاوردي عن الكليب. ة من طبقات جهنموهي الطبقة السادس
  .اسم من أمساء جهنم: ابن زيد. وهي الدرك الرابع: وقال الضحاك. الثانية من درك النار

  .على التعظيم لشأهنا، والتفخيم ألمرها} َوَما أَْدرَاَك َما الُْحطََمةُ{

أي اليت أوقد عليها ألف عام، وألف عام، وألف عام؛ فهي غري خامدة؛ } اُر اللَِّه الُْموقَدَةَُن{: مث فسرها ما هي فقال
تأكل النار مجيع ما يف أجسادهم، حىت إذا بلغت : قال حممد بن كعب} الَِّتي َتطَِّلُع َعلَى الْأَفِْئَدِة{. أعدها اهللا للعصاة



: ذا روى خالد بن أيب عمران عن النيب صلى اهللا عليه وسلموك. إىل الفؤاد، خلقوا خلقا جديدا، فرجعت تأكلهم
نَاُر اللَِّه {: أن النار تأكل أهلها، حىت إذا اطلعت على أفئدهتم انتهت، مث إذا صدروا تعود، فذلك قوله تعاىل"

أي إنه يف حال من . مات صاحبه وخص األفئدة ألن األمل إذا صار إىل الفؤاد" . } الَِّتي َتطَِّلُع َعلَى الْأَفِْئَدِة.الُْموقَدَةُ
معىن : وقيل. فهم إذاً أحياء يف معىن األموات} ال َيُموُت ِفيَها َوال َيْحَيى{: ميوت وهم ال ميوتون؛ كما قال اهللا تعاىل

األمارة أي تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد منهم من العذاب؛ وذلك مبا استبقاه اهللا تعاىل من } َتطَِّلُع َعلَى الْأَفِْئدَِة{
إِذَا {: وقال تعاىل. } َتْدُعو َمْن أَْدَبَر َوتََولَّى{: وقد قال اهللا تعاىل. أي علمه: أطلع فالن على كذا: ويقال. الدالة عليه

  .فوصفها هبذا، فال يبعد أن توصف بالعلم} رَأَْتُهْم ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد َسِمعُوا لََها تََغيُّظاً َوَزفِرياً
  }ْيهِْم ُمْؤَصدَةٌإِنََّها َعلَ{ -٨
  }ِفي َعَمٍد ُمَمدَّدٍَة{ -٩

: يقولون. مغلقة؛ بلغة قريش: وقيل. القول فيه" البلد"وقد تقدم يف سورة . أي مطبقة؛ قال احلسن والضحاك
  :ومنه قول عبيداهللا بن قيس الرقيات. آصدت الباب إذا أغلقته؛ قال جماهد

  عليه احلجابمصفقا موصدا ... إن يف القصر لو دخلنا غزاال 
} بعمد ممددة{وهي يف قراءته . الفاء مبعىن الباء؛ أي موصدة بعمد بعمد ممددة؛ قاله ابن مسعود} ِفي َعَمٍد ُمَمدَّدٍَة{

  مث إن اهللا يبعث إليهم"يف حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بتلك األطباق، وتشد عليهم بتلك املسامري، مالئكة بأطباق من نار، ومسامري من نار وعمد من نار، فتطبق عليهم 
ومتد بتلك العبد، فال يبقى فيها خلل يدخل فيه روح، وال خيرج منه غم، وينساهم الرمحن على عرشه، ويتشاغل 
: أهل اجلنة بنعيمهم، وال يستغيثون بعدها أبدا، وينقطع الكالم، فيكون كالمهم زفريا وشهيقا؛ فذلك قوله تعاىل

إن : وقال ابن عباس. واختاره الطربي. يعذبون هبا} عََمٍد{: وقال قتادة" } ْيهِْم مُْؤَصَدةٌ ِفي َعَمٍد ُمَمدََّدٍةإِنََّها َعلَ{
واملعظم على أن العمد : وقال القشريي. قيود يف أرجلهم؛ قاله أبو صاحل: وقيل. العمد املمددة أغالل يف أعناقهم

شد تلك األطباق باألوتاد، حىت يرجع عليهم غمها وحرها، فال يدخل وت. أوتاد األطباق اليت تطبق على أهل النار
أبواب النار مطبقة عليهم وهم يف عمد؛ أي يف سالسل وأغالل مطولة، وهي أحكم وأرسخ من : وقيل. عليهم روح
انقطاع املعىن يف دهر ممدود؛ أي ال : وقيل. هم يف عمد ممددة؛ أي يف عذاهبا وآالمها يضربون هبا: وقيل. القصرية

قال . أيضا} َعَمٍد{وكذلك . مجع عمود: بضم العني وامليم} يف عمد{وقرأ محزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم . له
مجع عماد؛ مثل : عمد: أبو عبيدة. مجعان صحيحان لعمود؛ مثل أدمي أدم وأدم، وأفيق وأفق وأفق: والعمد: الفراء
َرفََع السََّماوَاِت بَِغْيرِ َعَمدٍ {: أبو حامت؛ أعتبارا بقوله تعاىل وكذلك. بفتحتني} َعَمٍد{واختار أبو عبيد . إهاب
أعمدة، ومجع الكثرة عمد، وعمد؛ : عمود البيت، ومجع القلة: العمود: قال اجلوهري. وأمجعوا على فتحها} َتَروَْنَها

ل من خشب أو حديد، وهو أصل العمود، كل مستطي: وقال أبو عبيدة} ِفي َعَمٍد ُمَمدَّدٍَة{: وقرئ هبما قوله تعاىل
  .واهللا أعلم. وأعمدته جعلت حتته عمدا. عمدت الشيء فانعمد؛ أي أقمته بعماد يعتمد عليه. للبناء مثل العماد

  سورة الفيل

  وهي مخس آيات. وهي مكية بإمجاع
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ



  }الْفِيلِ أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ رَبَُّك بِأَْصَحابِ{ -١
  :فيه مخس مسائل

أمل تسمع؟ واللفظ : وقال ابن عباس. وقيل أمل تعلم. أمل خترب: وقيل. أي أمل خترب} أَلَْم تََر{: قوله تعاىل -األوىل
واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، ولكنه عام؛ أي أمل تروا ما فعلت بأصحاب الفيل؛ أي . استفهام، واملعىن تقرير

ال } فََعلَ رَبَُّك{يف موضع نصب بـ } كَْيَف{وعرفتم موضع مَِنِتي عليكم، فما لكم ال تؤمنون؟ و قد رأيتم ذلك، 
  .يف معىن االستفهام} كَْيَف فََعلَ{بـ 
وال تقل : قال ابن السكيت. وفيول، وفيلة: الفيل معروف، واجلمع أفيال} بِأَْصَحابِ الْفِيلِ{: قوله تعاىل -الثانية
: جيوز أن يكون أصل فيل فُعالً، فكسر من أجل الياء؛ كما قالوا: قال سيبوبه. لة وصاحبه فيالواألنثى في. أفيلة

. ورجل فيل الرأي، أي ضعيف الرأي. هذا ال يكون يف الواحد، إمنا يكون يف اجلمع: وقال األخفش. أبيض وبيض
أي : فيولة، وفيل رأيه تفييال وقد فال الرأي يفيل. ورجل فال؛ أي ضعيف الرأي، خمطئ الفراسة. واجلمع أفيال

  .ضعفه، فهو فيل الرأي
بىن القليس بصنعاء، وهي كنيسة مل ير مثلها يف زماهنا بشيء من ) أبرهة(يف قصة أصحاب الفيل؛ وذلك أن  -الثالثة

إين قد بنيت لك أيها امللك كنيسة مل ينب مثلها مللك كان قبلك، : األرض، وكان نصرانيا، مث كتب إىل النجاشي
  لست مبنته حىت أصرف إليها حج العربو

فلما حتدث العرب بكتاب أبرهة ذلك إىل النجاشي، غضب رجل من النسأة، فخرج حىت أتى الكنيسة، فقعد فيها 
صنعه رجل من أهل هذا : من صنع هذا؟ فقيل: مث خرج فلحق بأرضه؛ فأخرب بذلك أبرهة، فقال -أي أحدث  -

أي أهنا . غضب، فجاء فقعد فيها) أصرف إليها حج العرب: (ملا مسع قولكالبيت، الذي حتج إليه العرب مبكة، 
فغضب عند ذلك أبرهة، وحلف ليسرين إىل البيت حىت يهدمه، وبعث رجال كان عنده إىل بين . ليست لذلك بأهل

حلبشة كنانة يدعوهم إىل حج تلك الكنيسة؛ فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل؛ فزاد أبرهة ذلك غضبا وحنقا، مث أمر ا
فتهيأت وجتهزت، مث سار وخرج معه بالفيل؛ ومسعت بذلك العرب، فأعظموه وفظعوا به، ورأوا جهاده حقا عليهم، 

فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم، يقال له ذو نفر، . حني مسعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت اهللا احلرام
ة، وجهاده عن بيت اهللا احلرام، وما يريد من هدمه وإخرابه؛ فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إىل حرب أبره

فأجابه من أجابه إىل ذلك، مث عرض له فقاتله، فهزم ذو نفر وأصحابه، وأخذ له ذو نفر فأيت به أسريا؛ فلما أراد قتله 
لقتل، وحبسه أيها امللك ال تقتلين، فإنه عسى أن يكون بقائي معك خريا لك من قتلي؛ فتركه من ا: قال له ذو نفر

مث مضى أبرهة على وجهه ذلك، يريد ما خرج له، حىت إذا كان بأرض . عنده يف وثاق، وكان أبرهة رجال حليما
شهران وناهس، ومن تبعه من قبائل العرب؛ فقاتله فهزمه : خثعم عرض له نفيل بن حبيب اخلثعمي يف قبيليت خثعم

أيها امللك ال تقتلين فإين دليلك بأرض العرب، : له قال له نفيلأبرهة، وأخذ له نفيل أسريا؛ فأيت به، فلما هم بقت
وخرج به معه يدله، حىت إذا . شهران وناهس، بالسمع والطاعة؛ فخلى سبيله: وهاتان يداي لك على قبيليت خثعم

لك أيها امللك، إمنا حنن عبيدك؛ سامعون : مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب يف رجال من ثقيف، فقالوا له
  إمنا تريد البيت الذي مبكة، -يعنون الالت  -مطيعون، ليس عندنا لك خالف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد 

وبعثوا معه أبا رغال، حىت أنزله املغمس فلما أنزله به مات أبو رغال . حنن نبعث معك من يدلك عليه؛ فتجاوز عنهم
  :اس باملغمس، وفيه يقول الشاعرهناك، فرمجت قربه العرب؛ فهو القرب الذي يرجم الن



  كرجم الناس قرب أيب رغال... وارجم قربه يف كل عام 
فلما نزل أبرهة باملغمس، بعث رجال من احلبشة يقال له األسود بن مقصود على خيل له، حىت انتهى إىل مكة فساق 

شم، وهو يومئذ كبري قريش إليه أموال أهل هتامة من قريش وغريهم، وأصاب فيها ماتيت بعري لعبداملطلب بن ها
. وسيدها؛ فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك احلرم بقتاله؛ مث عرفوا أهنم ال طاقة هلم به، فتركوا ذلك

إين مل : إن امللك يقول: سل عن سيد هذا البلد وشريفهم، مث قل له: وبعث أبرهة حناطة احلمريي إىل مكة، وقال له
البيت، فإن مل تعرضوا يل حبرب، فال حاجة يل بدمائكم؛ فإن هو مل يرد حريب فأتين  آت حلربكم، إمنا جئت هلدم هذا

عبداملطلب بن هاشم؛ فجاءه فقال له ما أمره به : فلما دخل حناطة مكة، سأل عن سيد قريش وشريفها؛ فقيل له. به
اهللا احلرام، وبيت خليله إبراهيم واهللا ما نريد حربه، وما لنا بذلك منه طاقة، هذا بيت : أبرهة؛ فقال له عبداملطلب

فقال له . عليه السالم، أو كما قال، فإن مينعه منه فهو حرمه وبيته، وإن حيل بينه وبينه، فواهللا ما عندنا دفع عنه
فانطلق إليه، فإنه قد أمرين أن آتيه بك؛ فانطلق معه عبداملطلب، ومعه بعض بنيه، حىت أتى العسكر؛ فسأل : حناطة

يا ذا نفر، هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ : كان صديقا له، حىت دخل عليه وهو يف حمبسه، فقال لهعن ذي نفر، و
فقال له ذو نفر؛ وما غناء رجل أسري بيدي ملك، ينتظر أن يقتله غدوا وعشيا ما عندي غناء يف شيء مما نزل بك، 

عليه حقك، وأسأله أن يستأذن لك على إال أن أنيسا سائس الفيل صديق يل، فسأرسل إليه، وأوصيه بك، وأعظم 
فبعث ذو نفر إىل أنيس، فقال . امللك، فتكلمه مبا بدا لك، ويشفع لك عنده خبري إن قدر على ذلك؛ فقال حسيب

  :له

إن عبداملطلب سيد قريش، وصاحب عني مكة، ويطعم الناس بالسهل، والوحوش يف رؤوس اجلبال، وقد أصاب له 
أيها امللك، : فكلم أنيس أبرهة، فقال له. أفعل: له عليه، وانفعه عنده مبا استطعت؛ فقال امللك مائيت بعري، فاستأذن

هذا سيد قريش ببابك، يستأذن عليك، وهو صاحب عني مكة، يطعم الناس بالسهل، والوحوش يف رؤوس اجلبال؛ 
  .فأذن له أبرهة: قال. فأذن له عليك، فيكلمك يف حاجته

وأعظمهم وأمجلهم، فلما رآه أبرهة أجله، وأعظمه عن أن جيلسه حتته؛ فنزل أبرهة وكان عبداملطلب أوسم الناس، 
حاجتك؟ فقال له ذلك : قل له: مث قال لترمجانه. عن سريره، فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إىل جنبه

قل له لقد : لترمجانهفلما قال له ذلك، قال أبرهة . حاجيت أن يرد علي امللك مائيت بعري أصاهبا يل: الترمجان، فقال
كنت أعجبتين حني رأيتك، مث قد زهدت فيك حني كلمتين، أتكلمين يف مائيت بعري أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك 

: قال. إين أنا رب اإلبل، وإن للبيت ربا سيمنعه: قال له عبداملطلب. ودين آبائك، قد جئت هلدمه؟ ال تكلمين فيه
وانصرف عبداملطلب إىل قريش، فأخربهم اخلرب، وأمرهم . فرد عليه إبله. ما كان ليمتنع مين قال أنت وذاك

مث قام عبداملطلب فأخذ حبلقة باب . باخلروج من مكة والتحرز يف شعف اجلبال والشعاب، ختوفا عليهم معرة اجليش
أخذ حبلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش، يدعون اهللا ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال عبداملطلب وهو 

  :الكعبة
  ـنع رحله فامنع حاللك... ال هم إن العبد ميـ 

  وحماهلم عدوا حمالك... ال يغلنب صليبهم 
  م فأمر ما بدا لك... إن يدخلوا البلد احلرا 



إن عبداملطلب ملا أخذ حبلقة : القوة وقيل: واحملال. مجع حل: واحلالل. شيء ما بدا لك، مل تكن تفعله بنا: أي: يقول
  :باب الكعبة قال

  يا رب فامنع منهم محاكا... يا رب ال أرجو هلم سواكا 
  إهنم لن يقهروا قواكا... إن عدو البيت من عاداكا 

  :وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي
  األخذ اهلجمة فيها التقليد... ال هم أخز األسودين مقصود 

  حيبسها وهي أوالت التطريد... بني حراء وثبري فالبيد 
  قد أمجعوا أال يكون معبود... فضمها إىل طماطم سود 

  واملروتني واملشاعر السود... ويهدموا البيت احلرام املعمود 
  أخفره يا رب وأنت حممود

مث أرسل عبداملطلب حلقة باب الكعبة، مث انطلق هو ومن معه من قريش إىل شعف اجلبال، : قال ابن إسحاق
فلما أصبح أبرهة هتيأ لدخول مكة، وهيأ فيله، وعبأ جيشه، . فيها، ينتظرون ما أبرهة فاعل مبكة إذا دخلها فتحرزوا

وكان اسم الفيل حممودا، وأبرهة جممع هلدم البيت، مث االنصراف إىل اليمن، فلما وجهوا الفيل إىل مكة، أقبل نفيل 
ابرك حممود، وارجع راشدا من حيث جئت، فإنك يف : هبن حبيب، حىت قام إىل جنب الفيل، مث أخذ بأذنه فقال ل

وضربوا الفيل ليقوم . وخرج نفيل بن حبيب يشتد، حىت أصعد يف اجلبل. مث أرسل أذنه، فربك الفيل. بلد اهللا احلرام
  فأىب، فضربوا يف رأسه بالطربزين ليقوم فأىب؛ فأدخلوا

جعا إىل اليمن، فقام يهرول ووجهوه إىل الشام، ففعل مثل حماجن هلم يف مراقه، فبزغوه هبا ليقوم، فأىب، فوجهوه را
وأرسل اهللا عليهم طريا من البحر، أمثال . ذلك، ووجهوه إىل املشرق، ففعل مثل ذلك، ووجهوه إىل مكة فربك

حجر يف منقاره، وحجران يف رجليه، أمثال احلمص والعدس، : اخلطاطيف والبلسان، مع كل طائر منها ثالثة أحجار
وخرجوا هاربني يبتدرون الطريق اليت جاؤوا منها، ويسألون . ب منهم أحدا إال هلك؛ وليس كلهم أصابتال تصي

  :فقال نفيل بن حبيب حني رأى ما أنزل اهللا هبم من نقمه. عن نفيل بن حبيب، ليدهلم على الطريق إىل اليمن
  واألشرم املغلوب ليس الغالب... أين املفر واإلله الطالب 

  :وقال أيضا
  وخفت حجارة تلقى علينا... محدت اهللا إذ أبصرت طريا 
  كأن علي للحبشان دينا... فكل القوم يسأل عن نفيل 

فخرجوا يتساقطون بكل طريق، ويهلكون بكل مهلك على كل سهل، وأصيب أبرهة يف جسده، وخرجوا به معهم 
؛ حىت قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ يسقط أمنلة أمنلة، كلما سقطت منه أمنلة أتبعتها منه مدة متث قيحا ودما

  .الطائر، فما مات حىت أنصدع صدره عن قلبه؛ فيما يزعمون
سبب الفيل ما روي أن فتية من قريش خرجوا جتارا إىل : -يزيد أحدمها وينقص  -وقال الكليب ومقاتل بن سليمان 

هليكل، فأوقدوا نارا لطعامهم أرض النجاشي، فنزلوا على ساحل البحر إىل بيعة للنصارى، تسميها النصاري ا
وتركوها وارحتلوا؛ فهبت ريح عاصف على النار فأضرمت البيعة نارا، فاحترقت، فأتى الصريخ إىل النجاشي 

  فأخربه،



فأتاه أبرهة بن الصباح وحجر بن شرحبيل وأبو يكسوم الكنديون؛ وضمنوا له إحراق الكعبة . فاستشاط غضبا
ك، وأبرهة صاحب اجليش، وأبو يكسوم ندمي امللك، وقيل وزير، وحجر بن وكان النجاشي هو املل. وسيب مكة

هو فيل : قال األكثرون. فساروا ومعهم الفيل. أبو يكسوم هو أبرهة بن الصباح: شرحبيل من قواده، وقال جماهد
وأتى الراعي  .ونزلوا بذي اجملاز، واستاقوا سرح مكة، وفيها إبل عبداملطلب. هي مثانية فيلة: وقال الضحاك. واحد

فخرج عبداملطلب، وتوجه إىل أبرهة، . واصباحاه مث أخرب الناس مبجيء اجليش والفيل: نذيرا، فصعد الصفا، فصاح
ونظر . مل يكن معهم: وقال األكثرون. واختلف يف النجاشي، هل كان معهم؛ فقال قوم كان معهم. وسأله يف إبله

إن هذه الطري غريبة بأرضنا، وما هي بنجدية وال : (ل عبداملطلبأهل مكة بالطري قد أقبلت من ناحية البحر؛ فقا
وكان يف مناقريها وأرجلها حجارة؛ فلما أطلت على القوم ألقتها عليهم، . وإهنا أشباه اليعاسيب) هتامية وال حجازية

يف : ليبوقال الك. جاءت الطري عشية؛ فباتت مث صبحتهم بالغداة فرمتهم: قال عطاء بن أيب رباح. حىت هلكوا
فلما جاءت . مناقريها حصى كحصى اخلذف، أمام كل فرقة طائر يقودها، أمحر املنقار، أسود الرأس، طويل العنق

: وقيل. عسكر القوم وتوافت، أهالت ما يف مناقريها على من حتتها، مكتوب على كل حجر اسم صاحبه املقتول به
: وقال العويف. مث انصاعت راجعة من حيث جاءت. من أطاع اهللا جنا، ومن عصاه غوى: كان كل حجر مكتوب

كان يقع احلجر على بيضة أحدهم فيخرقها، ويقع يف : وقيل. محام مكة منها: سألت عنها أبا سعيد اخلدري، فقال
وكان أصحاب الفيل ستني ألفا، مل يرجع . ويغيب احلجر يف األرض من شدة وقعه. دماغه، وخيرق الفيل والدابة

أبرهة جد النجاشي : وقال الواقدي. فلما أخربوا مبا رأوا هلكوا. هم، رجع ومعه شرذمة لطيفةمنهم أحد إال أمري
الذي كان يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبرهة هو األشرم، مسي بذلك ألنه تفاتن مع أرياط، حىت 

  تزاحفا،

كان أرياط جسيما عظيما، يف يده حربة، و -فتبارزا . مث اتفقا على أن يلتقيا بشخصيهما، فمن غلب فله األمر
فلما دنوا ضرب أرياط حبربته رأس  -وأبرهة قصريا حادرا ذا دين يف النصرانية، ومع أبرهة وزير له يقال له عتودة 

. ومحل عتودة على أرياط فقتله. أبرهة، فوقعت على جبينه، فشرمت عينه وأنفه وجبينه وشفته؛ فلذلك مسي األشرم
فجز أبرهة ناصيته ومأل . ألبرهة؛ فغضب النجاشي، وحلف ليحزن ناصية أبرهة، ويطأن بالده فاجتمعت احلبشة

إمنا كان عبدك، وأنا عبدك، وأنا أقوم بأمر احلبشة، وقد : مزودا من تراب أرضه، وبعث هبما إىل النجاشي، وقال
مث بىن أبرهة كنيسة . يجززت ناصييت، وبعثت إليك بتراب أرضي، لتطأه وترب يف ميينك؛ فرضي عنه النجاش

  .بصنعاء، ليصرف إليها حج العرب؛ على ما تقدم
كان : وقال الكليب وعبيد بن عمري. كان عام الفيل قبل مولد النيب صلى اهللا عليه بأربعني سنة: قال مقاتل -الرابعة

عليه وسلم أنه  والصحيح ما روي عن النيب صلى اهللا. قبل مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم بثالث وعشرين سنة
وقال يف كتاب أعالم . حكاه املاوردي يف التفسري له" . يوم الفيل: "وروي عنه أنه قال" . ولدت عام الفيل"قال 
. ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني الثاين عشر من ربيع األول، وكان بعد الفيل خبمسني يوما: النبوة

وحكى أبو : قال. أسباط، يف السنة الثانية عشرة من ملك هرمز بن أنوشروانووافق من شهور الروم العشرين من 
إنه عليه : وقد قيل. جعفر الطربي أن مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم كان الثنتني وأربعني سنة من ملك أنوشروان

خلت من شهر رمضان؛ السالم محلت به أمه آمنة يف يوم عاشوراء من احملرم، وولد يوم االثنني الثنيت عشرة ليلة 
إنه ولد يوم عاشوراء من شهر احملرم؛ حكاه ابن : وقيل. فكانت مدة محله مثانية أشهر كمال ويومني من التاسع

ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن وهب عن مالك: ابن العريب. شاهني أبو حفص، يف فضائل يوم عاشوراء له



وقد روى الناس عن . دت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفيلول: وسلم عام الفيل، وقال قيس بن خمرمة
  :مالك أنه قال

وهذا قول ضعيف؛ ألن . من مروءة الرجل أال خيرب بسنه؛ ألنه إن كان صغريا استحقروه وإن كان كبريا استهرموه
فال بأس بأن خيرب . قدوة به مالكا ال خيرب بسن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويكتم سنه؛ وهو من أعظم العلماء

أنت أكرب أم النيب صلى اهللا عليه : وقال عبدامللك بن مروان لعتاب بن أسيد. الرجل بسنه كان كبريا أو صغريا
النيب صلى اهللا عليه وسلم أكرب منه، وأنا أسن منه؛ ولد النيب صلى اهللا عليه وسلم عام الفيل، وأنا : وسلم؟ فقال

سن عتاب بن أسيد : كم سنك؟ قال: يني مقعدين يستطعمان الناس، وقيل لبعض القضاةأدركت سائسه وقائده أعم
  .حني واله النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة، وكان سنه يومئذ دون العشرين

كانت قصة الفيل فيما بعد من معجزات النيب صلى اهللا عليه وسلم وإن كانت قبله وقبل : قال علماؤنا -اخلامسة
وملا تال عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه السورة، . انت توكيدا ألمره، ومتهيدا لشأنهالتحدي؛ ألهنا ك

ومل يكن مبكة أحد إال وقد رأى قائد الفيل وسائقه } أَلَْم تََر{: كان مبكة عدد كثري ممن شهد تلك الوقعة؛ وهلذا قال
لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميني : سنهاوقالت عائشة رضي اهللا عنها مع حداثة . أعميني يتكففان الناس

رأيت يف بيت أم هانئ بنت أيب طالب حنوا من قفيزين من تلك احلجارة، سودا : وقال أبو صاحل. يستطعمان الناس
  .خمططة حبمرة

  }أَلَْم َيْجَعلْ كَْيَدُهْم ِفي َتْضلِيلٍ{ -٢
يف إبطال وتضييع؛ ألهنم أرادوا أن يكيدوا قريشا بالقتل والسيب،  أي} أَلَْم َيْجَعلْ كَْيَدُهْم ِفي َتْضلِيلٍ{: قوله تعاىل

فحكي عن عبداملطلب أنه بعث ابنه عبداهللا على فرس له، ينظر ما لقوا من تلك الطري، . والبيت بالتخريب واهلدم
فرس إن ابين هذا أ: فإذا القوم مشدخني مجيعا، فرجع يركض فرسه، كاشفا عن فخذه، فلما رأى ذلك أبوه قال

ما وراءك؟ : فلما دنا من ناديهم حبيث يسمعهم الصوت، قالوا. وما كشف عن فخذه إال بشريا أو نذيرا. العرب
  وكانت. فخرج عبداملطلب وأصحابه، فأخذوا أمواهلم. هلكوا مجيعا: قال

مث خرج أهل أموال بين عبداملطلب منها، وهبا تكاملت رياسة عبداملطلب؛ ألنه احتمل ما شاء من صفراء وبيضاء، 
إن عبداملطلب حفر حفرتني فمألمها من الذهب واجلوهر، مث قال أليب مسعود الثقفي وكان : وقيل. مكة بعده وهنبوا

  :مث أصاب الناس من أمواهلم حىت ضاقوا ذرعا، فقال عبداملطلب عند ذلك. اختر أيهما شئت: -خليال لعبداملطلب 
  ة األجباالوقد رعوا مبك... أنت منعت احلبش واألفياال 

  وكل أمر هلم معضاال... وقد خشينا منهم القتاال 
  شكرا ومحدا لك ذا اجلالال

أهل اهللا، قاتل اهللا عنهم وكفاهم : هم: وملا رد اهللا احلبشة عن مكة عظمت العرب قريشا، وقالوا: قال ابن إسحاق
  :وقال عبداهللا بن عمرو بن خمزوم، يف قصة أصحاب الفيل. مؤونة عدوهم

  أنت حبست الفيل باملغمس... ليل ربنا مل تدنس أنت اجل
  حبسته يف هيئة املكركس... من بعد ما هم بشر مبلس 
  وما هلم من فرج ومنفس

  .املنكوس املطروح: واملكركس



  }َوأَْرَسلَ َعلَْيهِْم طَيْراً أََبابِيلَ{ -٣
روى جويرب عن الضحاك عن ابن عباس، و. كانت طريا من السماء مل ير قبلها، وال بعدها مثلها: قال سعيد بن جبري

وعن ابن " . إهنا طري بني السماء واألرض تعشش وتفرخ: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال
كانت طريا خضرا، خرجت من : كانت هلا خراطيم كخراطيم الطري، وأكف كأكف الكالب وقال عكرمة: عباس

هي أشبه شيء : وقالت عائشة رضي اهللا عنها. بل ذلك وال بعدهومل تر ق. البحر، هلا رؤوس كرؤوس السباع
  وعن. بل كانت أشباه الوطاويط، محراء وسوداء: وقيل. باخلطاطيف

هي طري سود حبرية، : وقال حممد بن كعب. كانت بيضا: وقيل. هي طري خضر هلا مناقري صفر: سعيد بن جبري أيضا
. أي جمتمعة" أبابيل: "لعنقاء املُغرِب اليت تضرب هبا األمثال؛؛ قال عكرمةإهنا ا: وقيل. يف مناقريها وأظفارها احلجارة

وقيل خمتلفة متفرقة، جتيء من كل ناحية من ها هنا وها . متتابعة، بعضها يف إثر بعض؛ قال ابن عباس وجماهد: وقيل
. أهنا مجاعات عظام: ىنوهذه األقوال متفقة، وحقيقة املع: قال النحاس. هنا؛ قال ابن مسعود وابن زيد واألخفش

؛ فقال )أبابيل(واختلف يف واحد . فالن يؤبل على فالن؛ أي يعظم عليه ويكثر؛ وهو مشتق من اإلبل: يقال
وهذا جييء يف معىن التكثري، وهو : قال. جاءت إبلك أبابيل؛ أي فرقا، وطريا أبابيل: قال األخفش يقال: اجلوهري

إبيل مثل : -وهو املربد  -وقال بعضهم . مثل عجول. واحده أبول: وقال بعضهم. من اجلمع الذي ال واحد له
وقال رؤبة بن العجاج يف . وقيل يف واحده إبال. ومل أجد العرب تعرف له واحدا يف غري الصحاح: فال. سكني
  :اجلمع

  فصريوا مثل كعصف مأكول... ولعبْت طٌري هبم أبابيلْ 
  :وقال األعشى

  ه أبابيل من الطري تنعبعلي... طريق وجبار رواء أصوله 
  :وقال آخر

  إذ سالت األرض باجلرد األبابيل... كادت هتد من األصوات راحليت 
  :وقال آخر

  أبابيل طري حتت دجن مسخن... تراهم إىل الداعي سراعا كأهنم 

الفراء  وحكى. مشددة" إبالة"أنه مسع يف واحدها  -وكان ثقة  -وزعم الرؤاسي . ال واحد له من لفظه: قال الفراء
ولو قال قائل إيبال : قال. خصبا على خصب: يريد. ضغث على إبالة: مسعت بعض العرب يقول: قال. خمففا" إبالة"

مأخوذ من اإلبل املؤبلة؛ : األبابيل: وقال إسحاق بن عبداهللا بن احلارث بن نوفل. كان صوابا؛ مثل دينار ودنانري
  .وهي األقاطيع

  }ْن ِسجِّيلٍَتْرمِيهِْم بِِحجَاَرٍة ِم{ -٤
: حجارة من طني، طبخت بنار جهنم، مكتوب فيها أمساء القوم؛ لقوله تعاىل: قالوا" حجارة من سجيل: "يف الصحاح

من السماء، وهي احلجارة اليت نزلت : } ِمْن ِسجِّيلٍ{: وقال عبدالرمحن بن أبزى} لُِنْرِسلَ َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً ِمْن ِطنيٍ{
  :قال ابن مقبل. مث أبدلت الالم نونا؛ كما قالوا يف أصيالن أصيالل" سجني"وهي . اجلحيموقيل من . على قوم لوط

  ضربا تواصت به األبطال سجينا
وقد مضى . أي مما كتب عليهم أن يعذبوا به؛ مشتق من السجل} ِمْن ِسجِّيلٍ{: وقال الزجاج. وإمنا هو سجيال



ترميهم حبجارة معها، فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج كانت : قال عكرمة. مستوىف" هود"القول يف سجيل يف 
كان احلجر إذا وقع على : وقال ابن عباس. وكان احلجر كاحلمصة وفوق العدسة. به اجلدري مل ير قبل ذلك اليوم

وقرأ األعرج . بالتاء، لتأنيث مجاعة الطري} َتْرمِيهِْم{وقراءة العامة . أحدهم نفط جلده، فكان ذلك أول اجلدري
وجيوز أن يكون راجعا إىل الطري، } َولَِكنَّ اللََّه َرَمى{: بالياء؛ أي يرميهم اهللا؛ دليله قوله تعاىل} يرميهم{لحة وط

  .خللوها من عالمات التأنيث، وألن تأنيثها غري حقيقي

  }فََجَعلَُهْم كََعْصٍف َمأْكُولٍ{ -٥
شبه تقطع أوصاهلم بتفرق . به من أسفل أي جعل اهللا أصحاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته الدواب، فرمت

ومما يدل على أنه ورق ". الرمحن"وقد مضى القول يف العصف يف سورة . روى معناه عن ابن زيد وغريه. أجزائه
  :الزرع قول علقمة

  حدورها من أتى املاء مطموم... تسقي مذانب قد مالت عصيفتها 
  :وقال رؤبة بن العجاج

  ترميهم حجارة من سجيل ...ومسهم ما مس أصحاب الفيل 
  فصريوا مثل كعصف مأكول... ولعبت طري هبم أبابيل 

: للتشبيه مع مثل، حنو قوله تعاىل} كََعْصٍف{وأدخل الكاف يف . مجع، واحدته عصفة وعصافة، وعصيفة: العصف
فََجَعلَُهمْ {: بن عباسوقال ا. فالن حسن؛ أي حسن وجهه: كما يقال. حبه} َمأْكُولٍ{ومعىن } لَْيَس كَِمثِْلِه َشيٌْء{

ويروى أن احلجر كان يقع على . أن املراد به قشر الرب؛ يعين الغالف الذي تكون فيه حبة القمح} كََعْصٍف َمأْكُولٍ
ملا رمت الطري : وقال ابن مسعود. أحدهم فيخرج كل ما يف جوفه، فيبقى كقشر احلنطة إذا خرجت منه احلبة

حلجارة فزادهتا شدة، فكانت ال تقع على أحد إال هلك، ومل يسلم منهم إال رجل باحلجارة، بعث اهللا رحيا فضربت ا
  :من كندة؛ فقال

  لدى جنب املغمس ما لقينا... فإنك لو رأيت ومل تريه 

  وظل سحابة مرت علينا... خشيت اهللا إذ قد بث طريا 
  كأن هلا على احلبشان دينا... وباتت كلها تدعو حبق 
وقد تقدم أن أمريهم رجع وشرذمة لطيفة معه، فلما . هم، لكنها أصابت من شاء اهللا منهمويروى أهنا مل تصبهم كل
أهل : ملا رد اهللا احلبشة عن مكة، عظمت العرب قريشا وقالوا: وقال ابن إسحاق. فاهللا أعلم. أخربوا مبا رأوا هلكوا

  .اهللا، قاتل عنهم، وكفاهم مؤونة عدوهم، فكان ذلك نعمة من اهللا عليهم
  ة قريشسور

  ومدنية؛ يف قول الضحاك والكليب وهي أربع آيات. مكية؛ يف قول اجلمهور
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  }لِإِيالِف قَُرْيشٍ{ -١
أهلكت أصحاب الفيل إليالف قريش؛ أي لتأتلف، أو : يقول. إن هذه السورة متصلة باليت قبلها يف املعىن: قيل

وممن عد السورتني واحدة أيب بن كعب، وال فصل بينهما يف . من قريش فتؤلف رحلتيهالتتفق قريش، أو لكي تأ



صلينا : وقال عمرو بن ميمون األودي. كان لنا إمام ال يفصل بينهما، ويقرؤمها معا: وقال سفيان بن عيينة. مصحفه
و } أَلَْم َتَر كَْيَف{ويف الثانية } ُتوِنوَالتِّنيِ وَالزَّْي{: املغرب خلف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه؛ فقرأ يف األوىل

هذه السورة متصلة بالسورة األوىل؛ ألنه ذكر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما : وقال الفراء. } لِإِيالِف قُرَْيشٍ{
وذلك أن قريشا كانت . أي فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش} ِلإِيالِف قَُرْيشٍ{: فعل باحلبشة، مث قال

  يقولون هم أهل بيت اهللا جل وعز؛ حىت جاء صاحب الفيل. خترج يف جتارهتا، فال ُيغار عليها وال ُتقرب يف اجلاهلية

أي . ليهدم الكعبة، ويأخذ حجارهتا، فيبين هبا بيتا يف اليمن حيج الناس إليه، فأهلكهم اهللا عز وجل، فذكرهم نعمته
ج وال جيتزأ عليهم؛ وهو معىن قول جماهد وابن عباس يف رواية فجعل اهللا ذلك إليالف قريش، أي ليألفوا اخلرو

حدثين عامر بن إبراهيم : حدثنا أمحد بن شعيب قال أخربين عمرو بن علي قال: ذكره النحاس. سعيد بن جبري عنه
 حدثين أيب عن سعيد بن جبري عن: قال حدثين خطاب بن جعفر بن أيب املغرية، قال -وكان ثقة من خيار الناس  -

كانوا : قال. نعميت على قريش إيالفهم رحلة الشتاء والصيف: قال} ِلإِيالِف قَُرْيشٍ{: ابن عباس، يف قوله تعاىل
وعلى هذا القول جيوز الوقف على رءوس اآلي وإن مل يكن الكالم تاما؛ على ما . يشتون مبكة، ويصيفون بالطائف

وذلك دليل على انقضاء } بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{ورتني ليست مبتصلة؛ ألن بني الس: وقيل. نبينه أثناء السورة
أي فليعبدوا هؤالء رب هذا البيت، إليالفهم } فَلَْيعُْبُدوا{: السورة وافتتاح األخرى، وأن الالم متعلقة بقوله تعاىل

 قريشا إيالفا فليعبدوا رب أَلَّف اهللا: ليست متصلة؛ كأنه قال: وكذا قال اخلليل. رحلة الشتاء والصيف لالمتيار
الالم يف قوله : وقيل. زيدا فاضرب: وعمل ما بعد الفاء فيما قبلها ألهنا زائدة غري عاطفة؛ كقولك. هذا البيت

وقرأ . مبعىن إىل: وقيل. الم التعجب؛ أي اعجبوا إليالف قريش؛ قاله الكسائي واألخفش} لِإِيالِف قَُرْيشٍ{: تعاىل
الباقون . بال مهز طلبا للخفة" ليالف"وقرأ أبو جعفر واألعرج . مهموزا خمتلسا بال ياء} قَُرْيشٍ ِلإِيالِف{: ابن عامر

  :قال الشاعر. بالياء مهموزا مشبعا؛ من آلفت أولف إيالفا} لِإِيالِف{
  والظاعنني لرحلة اإليالف... املنعمني إذا النجوم تغريت 

  :وقد مجعهما من قال} لِإِلِْف قُرَْيشٍ{: وقرأ أبو جعفر أيضا. ألفته إلفا وإالفا: ويقال
  هلم إلف وليس لكم إالف... زعمتم أن إخوتكم قريش 

آلفت املوضع أولفه : ويقال أيضا. يألف إلفا، وآلفه إياه غريه) بالكسر(وفالن قد ألف هذا املوضع : قال اجلوهري
  آلفت املوضع أولفه مؤالفة وإالفا؛: وكذلك. إيالفا

بفتح الالم على األمر وكذلك هو يف مصحف } ليألف{وقرأ عكرمة . فاعل يف املاضي واحدةفصار صورة أفعل و
وقرأ بعض . }إليالف{وكان عكرمة يعيب على من يقرأ . وفتح الم األمر لغة حكاها ابن جماهد وغريه. ابن مسعود
  : عليه وسلماستشهد بقول أيب طالب يوصي أخاه أبا هلب برسول اهللا صلى اهللا} إالف قريش{أهل مكة 

  وكن رجال ذا جندة وعفاف... فال تتركنه ما حييت ملعظم 
  إالفهم يف الناس خري إالف... تذود العدا عن عصبة هامشية 

فكل من كان من ولد النضر فهو . وأما قريش فهم بنو النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر
  :قريشي، وهو القياس؛ قال الشاعر: ورمبا قالوا. قرشي دون بين كنانة ومن فوقه

  بكل قريشي عليه مهابة
  :فإن أردت بقريش احلي صرفته، وإن أردت به القبيلة مل تصرفه؛ قال الشاعر



  وكفى قريش املعضالت وسادها
وقد كانوا متفرقني يف غري احلرم، فجمعهم قصي ابن كالب يف احلرم، . االكتساب، وتقرشوا أي جتمعوا: والتقريش
  :قال الشاعر. ذوه مسكناحىت اخت

  به مجع اهللا القبائل من فهر... أبونا قصي كان يدعي جممعا 
وقد . واألول أصح وأثبت. فكل من مل يلده فهر فليس بقرشي. إن قريشا بنو فهر بن مالك بن النضر:وقد قيل

وقال " . وال ننتفي من أبينا إنا ولد النضر بن كنانة ال نقفوا أُمنا،: "روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  قال النيب: وائلة بن األسقع

إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل، واصطفى من بين كنانة قريشا، واصطفى من قريش : "صلى اهللا عليه وسلم
واختلف يف تسميتهم قريشا . صحيح ثابت، خرجه البخاري ومسلم وغريمها" . بين هاشم، واصطفاين من بين هاشم

  :قال أبو جلدة اليشكري. التجمع وااللتئام: لتجمعهم بعد التفرق، والتقرش: أحدمها: قوالعلى أ
  يف حديث من دهرهم وقدمي... إخوة قرشوا الذنوب علينا 

قال . إذا كسب ومجع: وقد قرش يقرش قرشا. التكسب: والتقرش. ألهنم كانوا جتارا يأكلون من مكاسبهم: الثاين
قال . التفتيش: والقرش. ألهنم كانوا يفتشون احلاج من ذي اخللة، فيسدون خلته: الثالث. وبه مسيت قريش: الفراء
  :الشاعر

  عند عمرو فهل له إبقاء... أيها الشامت املقرش عنا 
لدابة يف البحر من أقوى دوابه يقال هلا : ما روي أن معاوية سأل ابن عباس مل مسيت قريش قريشا؟ فقال: الرابع

  :وأنشد قول تبع. ؤكل، وتعلو وال ُتعلىالقرش؛ تأكل وال ت
  ـر هبا مسيت قريش قريشا... قريش هي اليت تسكن البحـ 
  ـرك فيها لذي جناحني ريشا... تأكل الرث والسمني وال تتـ 

  يأكلون البالد أكال كميشا... هكذا يف البالد حي قريش 
  يكثر القتل فيهم واخلموشا... وهلم آخر الزمان نيب 

  }ْم رِْحلَةَ الشَِّتاِء َوالصَّْيِفإِيالفِهِ{ -٢
وكذلك روت أمساء أهنا مسعت رسول اهللا . وروي حنوه عن ابن كثري. ساكنة الالم بغري ياء} إلفهم{قرأ جماهد ومحيد 

  وروي عن ابن عباس. }إلفهم{صلى اهللا عليه وسلم يقرأ 

وقرأ أبو بكر عن عاصم . وزا خمتلسا بال ياءمهم} إالفهم{وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيوة . وغريه
باملد } إيالفهم{الباقون . واجلمع بني اهلمزتني يف الكلمتني شاذ. هبمزيت، األوىل مكسورة والثانية ساكنة} إئالفهم{

وألف هو إلفا؛ على . إذا جعلته يألف: وهو مصدر آلف. واهلمز؛ وهو االختيار، وهو بدل من اإليالف األول للبيان
: روى ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله تعاىل. تقدم ذكره من القراءة؛ أي وما قد ألفوه من رحلة الشتاء والصيفما 
وقال اهلروي . ال يشق عليهم رحلة شتاء وال صيف، ِمنةً منُه على قريش: قال} إِيالفِهِْم رِْحلَةَ الشَِّتاِء َوالصَّْيِف{

فأما هاشم فإنه . هاشم، وعبد مشس، واملطلب، ونوفل؛ بنو عبد مناف: وكان أصحاب اإليالف أربعة إخوة: وغريه
وأخوه عبد مشس كان يؤلف إىل . كان يؤلف ملك الشام؛ أي أخذ منه حبال وعهدا يأمن به يف جتارته إىل الشام

ن جتار فكا. فكان هؤالء اإلخوة يسمون اجملريين. ومعىن يؤلف جيري. ونوفل إىل فارس. واملطلب إىل اليمن. احلبشة



شبه اإلجارة باخلفارة؛ : اإليالف: قال الزهري. قريش خيتلفون إىل األمصار حببل هؤالء اإلخوة، فال يتعرض هلم
أن قريشا كانوا سكان احلرم، : والتأويل: قال. مجع محولة: واحلمائل. إذا أجار احلمائل باخلفارة: آلف يؤلف: يقال

الشتاء والصيف آمنني، والناس يَُتخطفون من حوهلم، فكانوا إذا  ومل يكن هلم زرع وال ضرع، وكانوا ميريون يف
وذكر أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا يف . حنن أهل حرم اهللا، فال يتعرض الناس هلم: عرض هلم عارض قالوا

إِيالفِ ِل{: حدثنا سعيد بن حممد، عن بكر بن سهل الدمياطي، بإسناده إىل ابن عباس، يف قول اهللا عز وجل: تفسريه
وذلك أن قريشا كانوا إذا أصابت واحدا منهم خممصة، جرى هو وعياله إىل . إلفهم رحلة الشتاء والصيف} قَُرْيشٍ

  موضع معروف، فضربوا على أنفسهم خباء فماتوا؛ حىت كان عمرو بن عبد مناف، وكان سيد

حنن غدا نعتفد، قال ابن : فقال له. معه يف زمانه، وله ابن يقال له أسد، وكان له ترب من بين خمزوم، حيبه ويلعب
بالدال هي أم بالراء؛ فإن كانت بالراء فلعلها من العفر، وهو التراب، وإن : هذه لفظة يف هذا اخلرب ال أدري: فارس

فدخل : قال. ذهاهبم إىل ذلك اخلباء، وموهتم واحدا بعد واحد: كان بالدال، فما أدري معناها، وتأويله على ما أظنه
مث إن تربه . فأرسلت أم أسد إىل أولئك بشحم ودقيق، فعاشوا به أياما: قال. لى أمه يبكي، وذكر ما قاله تربهأسد ع

حنن غدا نعتفد، فدخل أسد على أبيه يبكي، وخربه خرب تربه، فاشتد ذلك على عمرو بن عبد : أتاه أيضا فقال
دثتم حدثا تقلون فيه وتكثر العرب، وتذلون وتعز إنكم أح: مناف، فقام خطيبا يف قريش وكانوا يطيعون أمره، فقال

. العرب، وأنتم أهل حرم اهللا وجل وعز، وأشرف ولد آدم، والناس لكم تبع، ويكاد هذا االعتفاد يأيت عليكم
مث إنه حنر . فأغنوه عن االعتفاد، ففعلوا -يعين أبا ترب أسد  -ابتدئوا هبذا الرجل : قال. حنن لك تبع: فقالوا

  :وفيه قال الشاعر. ح الكباش واملعز، مث هشم الثريد، وأطعم الناس؛ فسمي هامشاالبدن، وذب
  ورجال مكة مسنتون عجاف... عمرو الذي هشم الثريد لقومه 
يف الشتاء إىل اليمن، ويف الصيف إىل الشام للتجارات، فما ربح الغين قسمه بينه : مث مجع كل بين أب على رحلتني

هم كغنيهم؛ فجاء اإلسالم وهم على هذا، فلم يكن يف العرب بنو أب أكثر ماال وال أعز وبني الفقري، حىت صار فقري
  :من قريش، وهو قول شاعرهم

  حىت يصري فقريهم كالكايف... واخلالطون فقريهم بغنيهم 
ْيِت الَِّذي أَطَْعَمُهمْ فَلَْيْعُبدُوا َربَّ َهذَا الَْب{: فلم يزالوا كذلك حىت بعث اهللا رسوله حممدا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .أن تكثر العرب ويقلوا} َوآمََنُهْم ِمْن َخْوٍف{بصنيع هاشم } ِمْن ُجوعٍ

عليه، أو } إِيالفِهِْم{نصب باملصدر؛ أي ارحتاهلم رحلة؛ أو بوقوع } رِْحلَةَ} {رِْحلَةَ الشَِّتاِء َوالصَّْيِف{: قوله تعاىل
والرحلة . واألول أوىل. معىن مها رحلة الشتاء والصيف، جلاز ولو جعلتها يف حمل الرفع، على. على الظرف

وكانت إحدى الرحلتني إىل اليمن يف الشتاء، ألهنا بالد حامية، والرحلة األخرى يف الصيف إىل الشام، . االرحتال
من أجل  وهذه. كانوا يشتون مبكة لدفئها، ويصيفون بالطائف هلوائها: وعن ابن عباس أيضا قال. ألهنا بالد باردة

النعم أن يكون للقوم ناحية حر تدفع عنهم برد الشتاء، وناحية برد تدفع عنهم حر الصيف؛ فذكرهم اهللا تعاىل هذه 
  :وقال الشاعر. النعمة

  ومصيفها بالطائف... تشيت مبكة نعمة 
  :وهنا أربع مسائل

وال جيوز أن . متعلق مبا قبله" إليالف" :أن قوله تعاىل: اختار القاضي أبو بكر بن العريب وغريه من العلماء -األوىل



 -وإذا ثبت أنه متعلق بالسورة األخرى : قال} فَلَْيعُْبُدوا َربَّ َهذَا الَْبْيِت{: يكون متعلقا مبا بعده، وهو قوله تعاىل
لوقف يف القراءة ، فقد تبني جواز ا}بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ{وقد قطع عنه بكالم مبتدأ، واستئناف بيان وسطر 

للقراء قبل متام الكالم، وليست املواقف اليت ينتزع هبا القراء شرعا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرويا، وإمنا 
فأما الوقف عند انقطاع النفس فال خالف فيه، وال . أرادوا به تعليم الطلبة املعاين، فإذا علموها وقفوا حيث شاءوا

هذا رأيي فيه، وال دليل على ما قالوه، حبال، . ولكن ابدأ من حيث وقف بك نفسك تعد ما قبله إذا اعتراك ذلك،
  .ولكين أعتمد الوقف على التمام، كراهية اخلروج عنهم

الرَّْحَمنِ {. مث يقف} الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني{ومن الدليل على صحة هذا، قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم : قلت
  وأمجع املسلمون أن. وقد مضى يف مقدمة الكتاب. مث يقف }الرَّحِيمِ

وكيف يقال إنه قبيح وهذه السورة تقرأ يف الركعة األوىل واليت . ليس بقبيح} كََعْصٍف َمأْكُولٍ{: الوقف عند قوله
علة فيه بعدها يف الركعة الثانية، فيتخللها من قطع القراءة أركان؟ وليس أحد من العلماء يكره ذلك، وما كانت ال

أال ميتنع الوقف عند أعجاز اآليات : فالقياس على ذلك. انتهاء آية} فََجَعلَُهْم كََعْصٍف َمأْكُولٍ{: إال أن قوله تعاىل
وأيضا فإن الفواصل حلية وزينة للكالم املنظوم، . سواء كان الكالم يتم، والغرض ينتهي، أو ال يتم، وال ينتهي

وال خفاء أن الكالم املنظوم أحسن؛ فثبت بذلك أن الفواصل من حماسن املنظوم، . نثورولوالها مل يتبني املنظوم من امل
، فمن أظهر فواصله بالوقوف عليها فقد أبدى حماسنه، وترك الوقوف خيفي تلك احملاسن، ويشبه املنثور باملنظوم

  .وذلك إخالل حبق املقروء
 أزل أرى ربيعة بن أيب عبدالرمحن ومن معه، ال الشتاء نصف السنة، والصيف نصفها، ومل: قال مالك -الثانية

خيلعون عمائمهم حىت تطلع الثريا، وهو يوم التاسع عشر من بشنس، وهو يوم مخسة وعشرين من عدد الروم أو 
وأراد بطلوع الثريا أن خيرج السعاة، ويسري الناس مبواشيهم إىل مياههم، وأن طلوع الثريا أول الصيف . الفرس

إذا سقطت اهلقعة نقص الليل،، فلما : وقال عنه أشهب وحده. هذا مما ال خالف فيه بني أصحابه عنهو. ودبر الشتاء
جعل طلوع الثريا أول الصيف، وجب أن يكون له يف مطلق السنة ستة أشهر، مث يستقبل الشتاء من بعد ذهاب 

ال يكلمه : الشتاء؟ فقالوقد سئل حممد بن عبداحلكم عمن حلف أال يكلم أمرأ حىت يدخل . الصيف ستة أشهر
: قال القرظي. ولو قال يدخل الصيف، مل يكلمه حىت ميضى سبعة عشر من بشنس. حىت ميضى سبعة عشر من هاتور

  أما ذكر هذا عن حممد يف بشنس، فهو سهو، إمنا هو تسعة عشر من بشنس، ألنك إذ حسبت املنازل

ما بني تسع عشرة من هاتور ال تنقضي منازل إال على ما هي عليه، من ثالث عشرة ليلة كل منزلة، علمت أن 
  .واهللا أعلم. بدخول تسع عشرة من بشنس

هو شتاء، وصيف، وقيظ، : وقال قوم. شتاء، وربيع، وصيف، وخريف: الزمان أربعة أقسام: قال قوم -الثالثة
  .والذي قاله مالك أصح؛ ألن اهللا قسم الزمان قسمني ومل جيعل هلما ثالثا. وخريف
ملا امنت اهللا تعاىل على قريش برحلتني، شتاء وصيفا، على ما تقدم، كان فيه دليل على جواز تصرف الرجل  -ةالرابع

يف الزمانني بني حملني، يكون حاهلما يف كل زمان أنعم من اآلخر؛ كاجللوس يف اجمللس البحري يف الصيف، ويف 
  .للبد واليانوسة للدفءالقبلي يف الشتاء، ويف اختاذ البادهنجات واخليش للتربيد، وا

  }فَلَْيْعُبُدوا َربَّ َهذَا الَْبْيِت{ -٣
ودخلت الفاء ألجل ما يف الكالم من معىن الشرط، ألن . أمرهم اهللا تعاىل بعبادته وتوحيده، ألجل إيالفهم رحلتني



ه لسائر نعمه، فليعبدوه إما ال فليعبدوه إليالفهم؛ على معىن أن نعم اهللا تعاىل عليهم ال حتصى، فإن مل يعبدو: املعىن
: ويف تعريف نفسه هلم بأنه رب هذا البيت وجهان. الكعبة: والبيت. لشأن هذه الواحدة، اليت هي نعمة ظاهرة

ألهنم بالبيت شرفوا على سائر العرب، فذكر هلم ذلك، : الثاين. أحدمها ألنه كانت هلم أوثان فيميز نفسه عنها
قال . أي ليألفوا عبادة رب الكعبة، كما كانوا يألفون الرحلتني} وا َربَّ َهذَا الَْبْيِتفَلَْيعُْبُد{: وقيل. تذكريا لنعمته

  كانت قريش قد ألفوا رحلة إىل بصرى: عكرمة

إىل : رحلة الشتاء، إىل اليمن، والصيف. أي يقيموا مبكة} فَلَْيْعُبدُوا َربَّ َهذَا الَْبْيِت{: ورحلة إىل اليمن، فقيل هلم
  .الشام
  }ِذي أَطَْعَمُهْم ِمْن جُوعٍ َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍفالَّ{ -٤

وذلك بدعوة إبراهيم : قال ابن عباس} َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف{. أي بعد جوع} الَِّذي أَطَْعَمُهْم ِمْن ُجوعٍ{: قوله تعاىل
كانت العرب يغري : وقال ابن زيد. } مََراِتَربِّ اْجَعلْ َهذَا َبلَداً آِمناً وَاْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثَّ{: عليه السالم حيث قال

أَوَلَْم ُنَمكِّْن لَُهْم َحَرماً { –وقرأ  -بعضها على بعض، ويسيب بعضها من بعض، فأمنت قريش من ذلك املكان احلرم 
قلوب احلبشة أن شق عليهم السفر يف الشتاء والصيف، فألقى اهللا يف : وقيل. } آِمناً ُيْجَبى إِلَْيِه ثَمََراُت كُلِّ َشيٍْء

حيملوا إليهم طعاما يف السفن، فحملوه؛ فخافت قريش منهم، وظنوا أهنم قدموا حلرهبم، فخرجوا إليهم متحرزين، 
فإذا هم قد جلبوا إليهم الطعام، وأغاثوهم باألقوات؛ فكان أهل مكة خيرجون إىل جدة باإلبل واحلمر، فيشترون 

: طعام هو أهنم ملا كذبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا عليهم، فقالهذا اإل: وقيل. الطعام، على مسرية ليلتني
فدعا فأخصبت . يا حممد ادع اهللا لنا فإنا مؤمنون: فاشتد القحط، فقالوا" اللهم اجعلها عليهم سنني كسين يوسف"

: وسفيان وقال الضحاك والربيع وشريك. تبالة وجرش من بالد اليمني؛ فحملوا الطعام إىل مكة، وأخصب أهلها
أي من } َوآمََنُهْم ِمْن َخْوٍف{: وقال األعمش. أي من خوف اجلذام، ال يصيبهم ببلدهم اجلذام" وآمنهم من خوف"

أي : وقيل. أن تكون اخلالفة إالًّ فيهم} َوآمََنُهْم ِمْن َخْوٍف{: وقال علي رضي اهللا عنه. خوف احلبشة مع الفيل
  .علم، واللفظ يعمفاهللا أ. كفاهم أخذ اإليالف من امللوك

  سورة املاعون

  .ومدنية؛ يف قول له آخر، وهو قول قتادة وغريه. وهي مكية؛ يف قول عطاءوجابر وأحد قويل ابن عباس
  .وهي سبع آيات

  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ
  }أََرأَْيَت الَِّذي ُيكَذُِّب بِالدِّينِ{ -١
  }َمفَذَِلَك الَِّذي َيُدعُّ الَْيِتي{ -٢
  }َوال َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسكِنيِ{ -٣
  }فََوْيلٌ ِللُْمَصلَِّني{ -٤
  }الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالِتهِْم سَاُهونَ{ -٥
  }الَِّذيَن ُهمْ ُيَراُؤونَ{ -٦
  }َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ{ -٧



  :فيه ست مسائل
". الفاحتة"أي باجلزاء واحلساب يف اآلخرة؛ وقد تقدم يف } ينِأََرأَْيتَ الَِّذي ُيكَذُِّب بِالدِّ{: قوله تعاىل -األوىل

ريت، ولكن ألف االستفهام سهلت اهلمزة ألفا؛ ذكره : بإثبات اهلمزة الثانية؛ إذ ال يقال يف أرأيت} أَرَأَْيَت{و
ا واختلف فيمن نزل هذ. أمصيب هو أم خمطئ: أرأيت الذي يكذب بالدين: ويف الكالم حذف؛ واملعىن. الزجاج

وروى الضحاك . نزلت يف العاص بن وائل السهمي؛ وقاله الكليب ومقاتل: فيه؛ فذكر أبو صاحل عن ابن عباس قال
يف : الضحاك. وقيل يف أيب جهل. نزلت يف الوليد بن املغرية: وقال السدي. نزلت يف رجل من املنافقني: عنه قال

نحر يف كل أسبوع جزورا، فطلب منه يتيم شيئا، نزلت يف أيب سفيان، وكان ي: قال ابن جريج. عمرو بن عائذ
  وقد} َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى َنارِ َجهَنََّم َدّعاً{: " أي يدفع، كما قال} َيُدعُّ{و. فقرعه بعصاه؛ فأنزل اهللا هذه السورة

واملعىن . يقهره ويظلمه: قتادة. أي يدفعه عن حقه} فَذَِلَك الَِّذي َيُدعُّ الَْيتِيَم{: وقال الضحاك عن ابن عباس. تقدم
إمنا حيوز املال من يطعن : أهنم كانوا ال يورثون النساء وال الصغار، ويقولون" النساء"وقد تقدم يف سورة . متقارب

من ضم يتيما من املسلمني حىت يستغين : "وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. بالسنان، ويضرب باحلسام
  .مضى هذا املعىن يف غري موضعوقد " . فقد وجبت له اجلنة

وهو مثل قوله . أي ال يأمر به، من أجل خبله وتكذيبه باجلزاء} َوال َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسكِنيِ{: قوله تعاىل -الثانية
عجزا، وليس الذم عاما حىت يتناول من تركه . وقد تقدم} َوال َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسكِنيِ{: تعاىل يف سورة احلاقة

، فنزلت هذه اآلية فيهم، } أَُنطِْعُم َمْن لَْو َيَشاُء اللَُّه أَطَْعَمُه{: ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون ألنفسهم، ويقولون
  .ال يفعلونه إن قدروا، وال حيثون عليه إن عسروا: فيكون معىن الكالم. وتوجه الذم إليهم

} الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالِتهِمْ َساُهونَ{. وقد تقدم يف غري موضع. أي عذاب هلم }فَوَْيلٌ ِللُْمَصلَِّني{: قوله تعاىل -الثالثة
وعنه . فروى الضحاك عن ابن عباس قال هو املصلي الذي إن صلى مل يرج هلا ثوابا، وإن تركها مل خيش عليها عقابا

ال : وعن أيب العالية. ضاعة الوقتساهون بإ: وكذا روى املغرية عن إبراهيم، قال. الذين يؤخروهنا عن أوقاهتا: أيضا
  .يصلوهنا ملواقيتها، وال يتمون ركوعها وال سجودها

" مرمي"حسب ما تقدم بيانه يف سورة } فََخلََف ِمْن َبْعدِِهْم َخلٌْف أََضاُعوا الصَّالةَ{: ويدل على هذا قوله تعاىل: قلت
هو أال يقرأ وال : وقال قطرب. أسه هكذا ملتفتاأنه الذي إذا سجد قام بر: وروي عن إبراهيم أيضا. عليها السالم
قال النيب صلى اهللا عليه : وقال سعد بن أيب وقاص. }الذين هم عن صالهتم الهون{ويف قراءة عبداهللا . يذكر اهللا

  ]:يف قوله[وسلم 

وعن ابن ". ة عن وقتها، هتاونا هباالذين يؤخرون الصال: "-قال  -} فَوَْيلٌ ِللُْمَصلَِّني الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالتِهِْم َساُهونَ{
. اآلية... } َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّالِة قَاُموا كَُسالَى {هم املنافقون يتركون الصالة سرا، يصلوهنا عالنية : عباس أيضا

و قال يف ول: قال ابن عباس. ، وقال ابن وهب عن مالك} الَِّذيَن ُهْم يَُراُؤونَ{: ويدل على أهنا يف املنافقني قوله
أي فرق : فإن قلت: قال الزخمشري. ومل يقل يف صالهتم} َعْن َصالتِهِْم{احلمد هللا الذي قال : امل وقال عطاء:صال

أهنم ساهون عنها سهو ترك هلا، وقلة } عن{معىن : يف صالهتم؟ قلت: ، وبني قولك} َعْن َصالِتهِْم{: بني قوله
أن السهو يعتريهم فيها، بوسوسة } يف{ومعىن . قة الشطار من املسلمنيالتفات إليها، وذلك فعل املنافقني، أو الفس

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقع له السهو يف . شيطان، أو حديث نفس، وذلك ال يكاد خيلو منه مسلم
من ألن السالمة : قال ابن العريب. صالته، فضال عن غريه؛ ومن مث أثبت الفقهاء باب سجود السهو يف كتبهم



وكل من ال يسهو يف صالته، فذلك : السهو حمال، وقد سها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صالته والصحابة
وما كان النيب . رجل ال يتدبرها، وال يعقل قراءهتا، وإمنا مهه يف أعدادها؛ وهذا رجل يأكل القشور، ويرمي اللب

منها؛ اللهم إال أنه قد يسهو يف صالته من يقبل على  صلى اهللا عليه وسلم يسهو يف صالته إال لفكرته يف أعظم
  .اذكر كذا، اذكر كذا؛ ملا مل يكن يذكر، حىت يضل الرجل أن يدري كم صلى: وسواس الشيطان إذا قال له

أي يري الناس أنه يصلي طاعة وهو يصلي تقية؛ كالفاسق، يرى أنه يصلي } الَِّذيَن ُهْم ُيَراُؤونَ{: قوله تعاىل -الرابعة
. وحقيقة الرياء طلب ما يف الدنيا بالعبادة، وأصله طلب املنزلة يف قلوب الناس. إنه يصلي: عبادة وهو يصلي ليقال

الرياء بالثياب القصار واخلشنة؛ : وثانيها. وأوهلا حتسني السمت؛ وهو من أجزاء النبوة، ويريد بذلك اجلاه والثناء
  ليأخذ بذلك هيئة

لرياء بالقول، بإظهار التسخط على أهل الدنيا؛ وإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوت ا: وثالثها. الزهد يف الدنيا
الرياء بإظهار الصالة والصدقة، أو بتحسني الصالة ألجل رؤية الناس؛ وذلك يطول، : ورابعها. من اخلري والطاعة

  .وهذا دليله؛ قاله ابن العريب
  .واحلمد هللا. قول يف الرياء وأحكامه وحقيقته مبا فيه كفايةال" النساء وهود وآخر الكهف"قد تقدم يف سورة : قلت

وال يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصاحل إن كان فريضة؛ فمن حق الفرائض اإلعالن هبا وتشهريها،  -اخلامسة
لذم واملقت؛ ألهنا أعالم اإلسالم، وشعائر الدين، وألن تاركها يستحق ا" وال غمة يف فرائض اهللا: "لقوله عليه السالم

فوجب إماطة التهمة باإلظهار، وإن كان تطوعا فحقه أن خيفي؛ ألنه ال يالم تركه وال هتمة فيه، فإن أظهره قاصدا 
وعن بعضهم أنه رأى . وإمنا الرياء أن يقصد باإلظهار أن تراه األعني، فتثين عليه بالصالح. لالقتداء به كان مجيال

وإمنا قال هذا ألنه توسم . ما أحسن هذا لو كان يف بيتك: فأطاهلا؛ فقالرجال يف املسجد قد سجد سجدة الشكر 
. ويف غري موضع} إِنْ ُتْبدُوا الصََّدقَاِت{: عند قوله تعاىل" البقرة"وقد مضى هذا املعىن يف سورة . فيه الرياء والسمعة

  .واحلمد هللا على ذلك
كذا روى الضحاك عن . أنه زكاة أمواهلم: األول: ثنا عشر قوالفيه ا} َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ{: قوله تعاىل -السادسة
وقد روى أبو بكر بن . واملراد به املنافق مينعها. وروى عن علي رضي اهللا عنه مثل ذلك، وقاله مالك. ابن عباس

ِتهِمْ َساُهونَ الَِّذيَن ُهْم يَُراُؤونَ فَوَْيلٌ ِللُْمَصلَِّني الَِّذيَن ُهْم َعْن َصال{: بلغين أن قوله اهللا تعاىل: عبدالعزيز عن مالك قال
الزكاة اليت } َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ{إن املنافق إذا صلى صلى رياًء، وإن فاتته مل يندم عليها، : قال} َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ
أن : الثاين القول. لو خفيت هلم الصالة كما خفيت هلم الزكاة ما صلوا: قال زيد بن أسلم. فرض اهللا عليهم

  املال، بلسان} الَْماُعونَ{

أنه اسم جامع ملنافع البيت كالفأس والقدر والنار وما أشبه : وقول ثالث. قريش؛ قاله ابن شهاب وسعيد بن املسيب
  :قال األعشى. ذلك؛ قاله ابن مسعود، وروي عن ابن عباس أيضا

  إذا ما مساؤهم مل تغم... بأجود منه مباعونه 
زجاج وأبو عبيد واملربد أن املاعون يف اجلاهلية كل ما فيه منفعة، حىت الفأس والقدر والدلو ذكر ال -الرابع

الطاعة والزكاة؛ : واملاعون يف اإلسالم: قالوا. والقداحة، وكل ما فيه منفعة من قليل وكثري؛ وأنشدوا بيت األعشى
  :وأنشدوا قول الراعي

  وأصيالحنفاء نسجد بكرة ... أخليفة الرمحن إنا معشر 



  حق الزكاة منزال تنزيال... عرب نرى هللا من أموالنا 
  ماعوهنم ويضيعوا التهليال... قوم على اإلسالم ملا مينعوا 

أنه املعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما  -السادس. أنه العارية؛ وروي عن ابن عباس أيضا -اخلامس. يعين الزكاة
مسعت بعض العرب : قال الفراء. املاء وحده -الثامن. أنه املاء والكأل -عالساب. بينهم؛ قاله حممد بن كعب والكليب

  :املاء؛ وأنشدين فيه: املاعون: يقول
  ميج صبريه املاعون صبا

أنه املستغل من منافع األموال؛ مأخوذ من  -العاشر. أنه منع احلق؛ قاله عبداهللا بن عمر -التاسع. السحاب: الصبري
الشيء القليل؛ تقول : واملعن. أصل املاعون من القلة: قال قطرب. طربي ابن عباساملعن وهو القليل؛ حكاه ال

فسمى اهللا تعاىل الزكاة والصدقة وحنومها من املعروف، ماعونا؛ ألنه . ماله سعنة وال معنة؛ أي شيء قليل: العرب
: ابن العريب. اجلوهري أصله معونة، واأللف عوض من اهلاء؛ حكاه: املاعون: ومن الناس من قال. قليل من كثري

  هو اإلمداد: مفعول من أعان يعني، والعون: املاعون

: حكى األخفش عن أم أعرايب فصيح. أنه الطاعة واالنقياد -احلادي عشر. بالقوة واآلالت واألسباب امليسرة لألمر
  :قال الراجز. لو قد نزلنا لصنعت بناقتك صنيعا تعطيك املاعون؛ أي تنقاد لك وتعطيك

  خيضعن أو يعطني باملاعون... صادفهن يف الربين مىت ت
قلت يا رسول اهللا، ما الشيء : هو ما ال حيل منعه، كاملاء وامللح والنار؛ ألن عائشة رضوان اهللا عليها قالت: وقيل

ا عائشة ي: "يا رسول اهللا هذا املاء، فما بال النار وامللح؟ فقال: قلت" املاء والنار وامللح: "الذي ال حيل منعه؟ قال
من أعطى نارا فكأمنا تصدق جبميع ما طبخ بتلك النار، ومن أعطى ملحا فكأمنا تصدق جبميع ما طيب به ذلك 

ومن سقى شربة من املاء حيث ال يوجد، . امللح، ومن سقى شربة من املاء حيث يوجد املاء، فكأمنا أعتق ستني نسمة
ويف . ذكره الثعليب يف تفسريه، وخرجه ابن ماجه يف سننه" . يعافكأمنا أحيا نفسا، ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مج

وقيل . واهللا أعلم. وحيتمل أنه املعونة مبا خف فعله وقد ثقله اهللا: املاوردي. إسناده لني؛ وهو القول الثاين عشر
: الويل؛ يعين ال، ولكن من مجع ثالثهن فله: من منع شيئا من املتاع كان له الويل؟ فقال: لعكرمة موىل ابن عباس

  .ترك الصالة، والرياء، والبخل باملاعون
ترك الصالة، والرياء، والبخل باملال؛ قال : كوهنا يف املنافقني أشبه، وهبم أخلق؛ ألهنم مجعوا األوصاف الثالثة: قلت

َوال ُيْنِفقُونَ إِلَّا {: ، وقال} ونَ اللََّه إِلَّا قَِليالًَوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّالِة قَاُموا كَُسالَى يَُراُؤونَ النَّاَس َوال َيذْكُُر{: اهللا تعاىل
وهذه أحواهلم ويبعد أن توجد من مسلم حمقق، وإن وجد بعضها فيلحقه جزء من التوبيخ، وذلك . } َوُهْم كَارُِهونَ

.  غري حال الضرورةإمنا يكون منعا قبيحا يف املروءة يف. واهللا أعلم. يف منع املاعون إذا تعني؛ كالصالة إذا تركها
  .واهللا أعلم

  سورة الكوثر

  .ومدنية؛ يف قول احلسن وعكرمة وجماهد وقتادة. وهي مكية؛ يف قول ابن عباس والكليب ومقاتل
  .وهي ثالث آيات

  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ



  }إِنَّا أَْعطَْيَناكَ الْكَْوثََر{ -١
  :فيه مسألتان

: وقرأ احلسن وطلحة بن مصرف. بالعني} إِنَّا أَْعطَْينَاَك{. قراءة العامة} نَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََرإِ{: قوله تعاىل -األوىل
} الْكَْوثََر{و . أعطيته: بالنون؛ وروته أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وهي لغة يف العطاء؛ أنطيته} أنطيناك{
والعرب تسمي كل شيء كثري يف العدد والقدر . جلوهر من اجلهرفوعل من الكثرة؛ مثل النوفل من النفل، وا: 

والكوثر . مب آب ابنك؟ قالت بكوثر؛ أي مبال كثري: قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: قال سفيان. واخلطر كوثرا
  :قال الكميت. السيد الكثري اخلري: من الرجال

  راوكان أبوك ابن العقائل كوث... وأنت كثري يا ابن مروان طيب 
  :وقد تكوثر إذا كثر؛ قال الشاعر. الكثري: والكوثر من الغبار. العدد الكثري من األصحاب واألشياع: والكوثر

  وقد ثار املوت حىت تكوثرا
أنه  -األول: واختلف أهل التأويل يف الكوثر الذي أعطيه النيب صلى اهللا عليه وسلم على ستة عشر قوال -الثانية

  ري عن أنس والترمذي أيضاهنر يف اجلنة؛ رواه البخا

  :وأنشد. هو مثعب احلوض خاصة؛ حكاه أبو عبيد: وقيل. هو الرجل الفرد الذي ال ولد له وال أخ: وقيل
  ما بني صنبور إىل اإلزاء

واهللا سبحانه . حكى مجيعه اجلوهري رمحه اهللا. قصبة تكون يف اإلداوة من حديد أو رصاص يشرب منها: والصنبور
  .وتعاىل أعلم

  ة الكافرونسور

  .وهي ست آيات. ومدنية؛ يف أحد قويل ابن عباس وقتادة والضحاك. وهي مكية؛ يف قول ابن عباس وعكرمة
أخربنا عبداهللا بن ناجية ): الرد أليب بكر األنباري(ويف كتاب . أهنا تعدل ثلث القرآن: ويف الترمذي من حديث أنس

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : موسى بن وردان عن أنس، قالحدثنا يوسف قال حدثنا القعنيب وأبو نعيم عن : قال
وخرج احلافظ أبو حممد عبدالغين بن . ورواه موقوفا عن أنس" . تعدل ربع القرآن} قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{: " وسلم

َيا أَيَُّها  قُلْ{صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم بأصحابه صالة الفجر يف سفر، فقرأ : سعيد عن ابن عمر قال
وروى جبري بن مطعم أن النيب " . قرأت بكم ثلث القرآن وربعه: "، مث قال} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{و . } الْكَاِفُرونَ

؟ " أحتب يا جبري إذا خرجت سفرا أن تكون من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زادا: "صلى اهللا عليه وسلم قال
وأفتتح } قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ{ –إىل–} قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{اخلمس من أول فاقرأ هذه السور : "قال. نعم: قلت

فواهللا لقد كنت غري كثري املال، إذا سافرت أكون أبذهم هيئة، وأقلهم : قال" .قراءتك ببسم اهللا الرمحن الرحيم
  .ن سفري ذلكزادا، فمذ قرأهتن صرت من أحسنهم هيئة، وأكثرهم زادا، حىت أرجع م

قُلْ َيا أَيَُّها {أقرأ عند منامك : "أوصين قال: قال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال فروة بن نوفل األشجعي
ليس يف القرآن أشد غيظا : وقال ابن عباس. خرجه أبو بكر األنباري وغريه" . فإهنا براءة من الشرك} الْكَاِفُرونَ

قُلْ ُهَو اللَُّه {، و } قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ؟ {كان يقال: وقال األصمعي. من الشرك إلبليس منها؛ ألهنا توحيد وبراءة
وقال ابن . كما يقشقش اهلناء اجلرب فيربئه: وقال أبو عبيدة. املقشقشتان؛ أي أهنما تربئان من النفاق} أََحٌد



قد توسف جلده، وتوسف جلده، : قفل يقال للقرح واجلدري إذا يبس وتقرف، وللجرب يف اإلبل إذا: السكيت
  .وتقشقش جلده

  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ
  }قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{ -١
  }ال أَعُْبُد َما َتْعُبُدونَ{ -٢
  }َوال أَْنُتْم عَابُِدونَ َما أَعُْبُد{ -٣
  }َوال أََنا َعابٌِد َما عََبدُْتْم{ -٤
  }ابُِدونَ َما أَعُْبُدَوال أَْنُتْم َع{ -٥

أن سبب نزوهلا أن الوليد بن املغرية، والعاص بن وائل، واألسود بن : ذكر ابن إسحاق وغريه عن ابن عباس
يا حممد، هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما : عبداملطلب، وأمية بن خلف؛ لقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

له، فإن كان الذي جئت به خريا مما بأيدينا، كنا قد شاركناك فيه، وأخذنا حبظنا نعبد، ونشترك حنن وأنت يف أمرنا ك
قُلْ {وإن كان الذي بأيدينا خريا مما بيدك، كنت قد شركتنا يف أمرنا، وأخذت حبظك منه؛ فأنزل اهللا عز وجل . منه

  .} َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ
لو استلمت بعض هذه اآلهلة لصدقناك؛ :  صلى اهللا عليه وسلمأهنم قالوا لرسول اهللا: وقال أبو صاحل عن ابن عباس

واأللف والالم ترجع . فنزل جربيل على النيب صلى اهللا عليه وسلم هبذه السورة فيئسوا منه، وآذوه، وآذوا أصحابه
  إىل معىن املعهود

ن سبق يف علم اهللا وإن كانت للجنس من حيث إهنا كانت للجنس من حيث إهنا كانت صفة ألي؛ ألهنا خماطبة مل
نزلت جوابا، وعين : وحنوه عن املاوردي. تعاىل أنه سيموت على كفره، فهي من اخلصوص الذي جاء بلفظ العموم

، وهم .ال مجيع الكافرين؛ ألن منهم من آمن، فعبد اهللا، ومنهم من مات أو قتل على كفره. بالكافرين قوما معينني
ال {قل للذين كفروا : وقرأ من طعن يف القرآن: قال أبو بكر بن األنباري. املخاطبون هبذا القول، وهم املذكورون

وزعم أن ذلك هو الصواب، وذلك افتراء على رب العاملني، وتضعيف ملعىن هذه السورة، وإبطال } أَْعُبُد َما َتعُْبُدونَ
ما يأنف منه كل ذي لب  ما قصده اهللا من أن يذل نبيه للمشركني خبطابه إياهم هبذا اخلطاب الزري، وإلزامهم

وذلك أن الذي يدعيه من اللفظ الباطل، قراءتنا تشتمل عليه يف املعىن، وتزيد تأويال ليس عندهم يف باطلهم . وحجا
أن العريب إذا قال ملخاطبه قل لزيد : يأيها الكافرون؛ دليل صحة هذا: قل للذين كفروا: فمعىن قراءتنا. وحتريفهم

فقد وقعت قراءتنا على كل ما عندهم، وسقط من باطلهم أحسن لفظ . يد يا زيد أقبل إليناأقبل إلينا، فمعناه قل لز
وهو يعلم أهنم . } َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{: وأبلغ معىن؛ إذ كان الرسول عليه السالم يعتمدهم يف ناديهم، فيقول هلم

وس ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد، أو تقع يغضبون من أن ينسبوا إىل الكفر، ويدخلوا يف مجلة أهله إال وهو حمر
. كما أنزهلا اهللا، أسقط آية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم} قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{فمن مل يقرأ . به من جهتهم أذية

 إياها، وشرفه وسبيل أهل اإلسالم أال يسارعوا إىل مثلها، وال يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه، اليت منحه اهللا
  .هبا

قال أكثر . واهللا ال أفعل كذا، مث واهللا ال أفعله: وأما وجه التكرار فقد قيل إنه للتأكيد يف قطع أطماعهم؛ كما تقول
نزل القرآن بلسان العرب، ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد واإلفهام، كما أن من مذاهبهم : أهل املعاين

جياز؛ ألن خروج اخلطيب واملتكلم من شيء إىل شيء أوىل من اقتصاره يف املقام على االختصار إرادة التخفيف واإل



كَلَّا َسَيْعلَُمونَ ثُمَّ كَلَّا {. } وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني {. } فَبِأَيِّ آالِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن{: شيء واحد؛ قال اهللا تعاىل
  .كل هذا على التأكيد. } ُعْسرِ ُيسْراً إِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيسْراًفَإِنَّ َمَع الْ{و . } َسَيْعلَُمونَ

فال آذن، مث ال آذن، إمنا : "إرم إرم، اعجل اعجل؛ ومنه قوله عليه السالم يف احلديث الصحيح: وقد يقول القائل
  :وقال الشاعر. خرجه مسلم" . فاطمة بضعة مين

  يوم ولوا أين أينا... هال سألت مجوع كندة 
  :ال آخروق

  يا لبكر أين أين الفرار... يا لبكر انشروا يل كليبا 
  :وقال آخر

  خري متيم كلها وأكرمه... يا علقمة يا علقمة يا علقمة 
  :وقال آخر

  إنك إن يصرع أخوك تصرع... يا أقرع بن حابس يا أقرع 
  :وقال آخر

  ثالث حتيات وإن مل تكلم... أال يا اسلمي مث اسلمي مثَّت اسلمي 
تعبد آهلتنا ونعبد إهلك، مث نعبد آهلتنا ونعبد إهلك، مث تعبد آهلتنا ونعبد : هذا على مطابقة قوهلم: وقيل. ه كثريومثل

: قال ابن عباس. فأجيبوا عن كل ما قالوه بضده؛ أي إن هذا ال يكون أبدا. إهلك، فنجري على هذا أبدا سنة وسنة
من املال ما تكون به أغىن رجل مبكة، ونزوجك من شئت، حنن نعطيك : قالت قريش للنيب صلى اهللا عليه وسلم

ونطأ عقبك؛ أي منشي خلفك، وتكف عن شتم آهلتنا، فإن مل تفعل فنحن نعرض عليك خصلة واحدة هي لنا ولك 
  صالح، تعبد آهلتنا الالت والعزى سنة،

؛ ألن القوم كرروا عليه مقاهلم مرة } نَال أَْعُبُد َما تَْعُبُدو{فكان التكرار يف . وحنن نعبد إهلك سنة؛ فنزلت السورة
} َما تَْعُبُدونَ َوال أَنُْتْم َعابِدُونَ{الساعة } ال أَعُْبُد{أي : وقيل. إمنا كرر مبعىن التغليظ: وقيل. واهللا أعلم. بعد مرة
قاله . } َعابُِدونَ َما أَْعُبُد{يف املستقبل } َوال أَنُْتْم.َما َعَبْدُتْم{يف املستقبل } َوال أََنا َعابٌِد{: مث قال. } َما أَعُْبُد{الساعة 

إهنم كانوا يعبدون األوثان، فإذا ملوا وثنا، وسئموا العبادة له، رفضوه، مث أخذوا وثنا غريه : وقيل. األخفش واملربد
ه بشهوة نفوسهم، فإذا مروا حبجارة تعجبهم ألقوا هذه ورفعوا تلك، فعظموها ونصبوها آهلة يعبدوهنا؛ فأمر علي

} َوال أَنُْتْم َعابُِدونَ َما أَْعُبُد{: مث قال. اليوم من هذه اآلهلة اليت بني أيدكم} ال أَْعُبُد َما تَْعُبُدونَ{: السالم أن يقول هلم
أي باألمس من اآلهلة اليت } َوال أََنا َعابٌِد َما َعَبْدُتْم{. أي وإمنا أنتم تعبدون الوثن الذي اختذمتوه، وهو عندكم اآلن

ال أَْعُبُد َما {: إن قوله تعاىل: وقيل. فإين أعبد إهلي} َوال أَنُْتْم َعابُِدونَ َما أَعُْبُد{. فضتموها، وأقبلتم على هذهر
على نفي العبادة منه ملا } َوال أََنا َعابٌِد َما َعَبْدُتْم{: وقوله. يف االستقبال} َوال أَْنُتْم َعابُِدونَ َما أَعُْبُد{. } َتْعُبُدونَ

على التكرير يف اللفظ دون املعىن، من قبل أن التقابل يوجب } َوال أَنُْتْم َعابُِدونَ َما أَعُْبُد{: مث قال. عبدوا يف املاضي
وال أنتم عابدون ما عبدت، فعدل عن لفظ عبدت إىل أعبد، إشعارا بأن ما عبد يف املاضي هو الذي يعبد : أن يكون

: وقال. وأكثر ما يأيت ذلك يف أخبار اهللا عز وجل. بل قد يقع أحدمها موقع اآلخريف املستقبل، مع أن املاضي واملستق
} ما{وهي أصنام وأوثان، وال يصلح فيها إال } َوال أََنا َعابٌِد َما َعَبدُْتْم{من أعبد؛ ليقابل به : ، ومل يقل} َما أَعُْبُد{

سبحان ما : ومنه قوهلم. ملن يعقل} ما{وقد جاءت . فحمل األول على الثاين، ليتقابل الكالم وال يتناىف} من{دون 



قل يا أيها الكافرون ال أعبد األصنام اليت تعبدوهنا، وال أنتم عابدون : إن معىن اآليات وتقديرها: وقيل. سخركن لنا
اهللا عز وجل الذي أعبده؛ إلشراككم به، واختاذكم األصنام، فإن زعمتم أنكم تعبدونه، فأنتم كاذبون؛ ألنكم 

  وكذلك. مصدرية} فما{فأنا ال أعبد ما عبدمت، أي مثل عبادتكم؛ . دونه مشركنيتعب

  .مصدرية أيضا؛ معناه وال أنتم عابدون مثل عباديت، اليت هي توحيد} َوال أَنُْتْم َعابُِدونَ َما أَعُْبُد{
  }لَكُْم دِيُنكُْم َوِلَي ِدينِ{ -٦

وكان . أي إن رضيتم بدينكم، فقد رضينا بديننا} الَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُْملََنا أَْعَم{: فيه معىن التهديد؛ وهو كقوله تعاىل
. ما نسخ منها شيء ألهنا خرب: وقيل. السورة كلها منسوخة: وقيل. هذا قبل األمر بالقتال، فنسخ بآية السيف

املعىن لكم : وقيل. دوه وتولوهومسى دينهم دينا، ألهنم اعتق. أي جزاء دينكم، ويل جزاء ديين} لَكُْم دِيُنكُْم{ومعىن 
نافع، والبزي عن ابن كثري باختالف عنه، } وَِلَي ِدينِ{وفتح الياء من . جزاؤكم ويل جزائي؛ ألن الدين اجلزاء

: يف احلالني نصر بن عاصم وسالم ويعقوب؛ قالوا} ديين{وأثبت الياء يف. وهشام عن ابن عامر، وحفص عن عاصم
وحنوه، } فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن{. }فَُهَو َيْهِدينِ{: " الباقون بغري ياء، مثل قوله تعاىل. ألهنا اسم مثل الكاف يف قمت

  .اكتفاء بالكسرة، واتباعا خلط املصحف، فإنه وقع فيه بغري ياء
  سورة النصر

  .وهي ثالث آيات". التوديع"وتسمى سورة . وهي مدنية بإمجاع
  .بن عباس يف صحيح مسلموهي آخر سورة نزلت مجيعاً؛ قاله ا

  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ
  }إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه وَالْفَْتُح{ -١

  :قال الشاعر. إذا أعان على نباهتا، من قحطها: قد نصر الغيث األرض: العون مأخوذ من قوهلم: النصر

  بالد متيم وأنصري أرض عامر... إذا انسلخ الشهر احلرام فودعي 
  :ويروى

  بالد متيم وأنصري أرض عامر... إذا دخل الشهر احلرام فجاوزي 
. أي سأله أن ينصره عليه: واالسم النصرة، واستنصره على عدوه. نصره على عدوه ينصره نصرا؛ أي أعانه: يقال

على من نصره : وقيل. املراد هبذا النصر نصر الرسول على قريش؛ الطربي: مث قيل. نصر بعضهم بعضا: وتناصروا
وقال ابن عباس . وأما الفتح فهو فتح مكة؛ عن احلسن وجماهد وغريمها. قاتله من الكفار؛ فإن عاقبة النصر كانت له

مبعىن } إِذَا{و. ما فتحه عليه من العلوم: وقيل. فتح سائر البالد: وقيل. هو فتح املدائن والقصور: وسعيد بن جبري
  .إذا جييئك: وميكن أن يكون معناه. د الفتحقد؛ أي قد جاء نصر اهللا؛ ألن نزوهلا بع

  }َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخلُونَ ِفي ِدينِ اللَِّه أَفْوَاجاً{ -٢
. فوجا بعد فوج: أي مجاعات} َيْدُخلُونَ ِفي ِدينِ اللَِّه أَفَْواجاً{. أي العرب وغريهم} َورَأَْيَت النَّاَس{: قوله تعاىل

أما إذا ظفر حممد بأهل احلرم، وقد كان اهللا أجارهم من أصحاب الفيل، فليس : وذلك ملا فتحت مكة قالت العرب
أراد : وقال عكرمة ومقاتل. أربعون رجال: واألمة: قال الضحاك. أمة أمة: فكانوا يسلمون أفواجا. لكم به يدان

عضهم يقرؤون وذلك أنه ورد من اليمن سبعمائة إنسان مؤمنني طائعني، بعضهم يؤذنون، وب. بالناس أهل اليمن



وروى عكرمة عن ابن . القرآن، وبعضهم يهللون؛ فسر النيب صلى اهللا عليه وسلم لك، وبكى عمر وابن عباس
وجاء أهل اليمن رقيقة أفئدهتم، لينة طباعهم، } إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه َوالْفَْتُح{: عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ

قال رسول اهللا : ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال. دخلوا يف دين اهللا أفواجاسخية قلوهبم، عظيمة خشيتهم، ف
  وروى أنه" . أتاكم أهل اليمن، هم أضعف قلوبا، وأرق أفئدة الفقه ميان، واحلكمة ميانية: "صلى اهللا عليه وسلم

ه الفرج؛ لتتابع إسالمهم أن: أحدمها: وفيه تأويالن" إين ألجد نفس ربكم من قبل اليمن: "صلى اهللا عليه وسلم قال
وروى . معناه أن اهللا تعاىل نفس الكرب عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم بأهل اليمن، وهم األنصار: والثاين. أفواجا

إن الناس دخلوا يف دين اهللا أفواجا، : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: جابر بن عبداهللا قال
سألين جابر عن : وقال أبو عمار حدثين جابر جلابر، قال: ردي، ولفظ الثعليبذكره املاو" وسيخرجون منه أفواجا

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حال الناس، فأخربته عن حال اختالفهم وفرقتهم؛ فجعل يبكي ويقول
  " .إن الناس دخلوا يف دين اهللا أفواجا، وسيخرجون من دين اهللا أفواجا: "يقول
  }ْمِد َربَِّك وَاْسَتْغفِْرُه إِنَُّه كَانَ تَوَّاباًفَسَبِّْح بَِح{ -٣

: صل؛ عن ابن عباس: معىن سبح: وقيل. أي إذا صليت فأكثر من ذلك} فَسَبِّْح بِحَْمِد رَبَِّك وَاْسَتْغِفرُْه{: قوله تعاىل
} فَسَبِّْح{: وقيل.  الغفرانأي سل اهللا} َواْسَتغِْفرُْه{. أي حامدا له على ما آتاك من الظفر والفتح} بَِحْمِد َربَِّك{

. أي سل اهللا الغفران مع مداومة الذكر} َواْسَتغِْفرُْه{. التنزيه؛ أي نزهه عما ال جيوز عليه مع شكرك له: املراد به
ما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى األئمة واللفظ للبخاري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت. واألول أظهر

سبحانك ربنا وحبمدك، اللهم اغفر : "إال يقول} إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه وَالْفَْتُح{نزلت عليه سورة  وسلم صالة بعد أن
سبحانك اللهم ربنا : "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده: وعنها قالت" يل

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم آخر : ت أم سلمةوقال: ويف غري الصحيح. يتأول القرآن" . وحبمدك، اللهم اغفر يل
  سبحان اهللا وحبمده، استغفر اهللا وأتوب: "أمره ال يقوم وال يقعد وال جييء وال يذهب إال قال

اجتهد النيب : وقال أبو هريرة. إىل آخرها} إِذَا َجاَء َنْصرُ اللَِّه وَالْفَْتُح{ -مث قرأ  -" فإين أمرت هبا" –قال  -" إليه
مل يكن النيب صلى اهللا عليه : وقال عكرمة. وحنل جسمه، وقل تبسمه، وكثر بكاؤه. نزوهلا، حىت تورمت قدماهبعد 

ملا نزلت قرأها النيب صلى اهللا عليه : وقال مقاتل. وسلم قط أشد اجتهادا يف أمور اآلخرة ما كان منه عند نزوهلا
ففرحوا واستبشروا، وبكى العباس؛ فقال له النيب  وسلم على أصحابه، ومنهم أبو بكر وعمر وسعد بن أيب وقاص،

؛ فعاش بعدها ستني " إنه لكما تقول: "قال. نعيت إليك نفسك: قال" ما يبكيك يا عم؟: "صلى اهللا عليه وسلم
نزلت يف مىن بعد أيام التشريق، حجة الوداع، فبكى عمر والعباس، : وقيل. يوما، ما رئي فيها ضاحكا مستبشرا

: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. بل فيه نعي النيب صلى اهللا عليه وسلم: هذا يوم فرح، فقاال إن: فقيل هلما
كان عمر بن اخلطاب يأذن ألهل بدر، ويأذن : ويف البخاري وغريه عن ابن عباس قال" . صدقتما، نعيت إيلّ نفسي"

إنه من : أبنائنا من هو مثله فقال هلم عمريأذن هلذا الفىت معنا ومن : فوجد بعضهم من ذلك، فقالوا: قال. يل معهم
: فقالوا} إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه وَالْفَْتُح{: فأذن هلم ذات يوم، وأذن يل معهم، فسأهلم عن هذه السورة: قال. قد علمتم

بن عباس؟ ما تقول يا ا: فقال. أمر اهللا جل وعز نبيه صلى اهللا عليه وسلم إذا فتح عليه أن يستغفره، وأن يتوب إليه
، } إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه َوالْفَْتُح{: ليس كذلك، ولكن أخرب اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم حضور أجله، فقال: قلت

تلومونين عليه؟ ويف : فقال عمر رضي اهللا عنه. } فَسَبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنَُّه كَانَ َتوَّاباً{. فذلك عالمة موتك



كان عمر يسألين مع أصحاب النيب صلى اهللا : ورواه الترمذي، قال. ما أعلم منها إال ما تقول: خاري فقال عمرالب
فسأله عن هذه . إنه من حيث نعلم: أتسأله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: عليه وسلم، فقال له عبدالرمحن بن عوف

إمنا هو أجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أعلمه إياه؛ وقرأ السورة : تفقل. } إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه وَالْفَْتُح{: اآلية
  هذا: قال. واهللا ما أعلم منها إال ما تعلم: فقال له عمر. إىل آخرها

كان النيب : فماذا يغفر للنيب صلى اهللا عليه وسلم حىت يؤمر باالستغفار؟ قيل له: فإن قيل. حديث حسن صحيح
. رب اغفر يف خطيئيت وجهلي، وإسرايف يف أمري كله، وما أنت أعلم به مين: "يف دعائه صلى اهللا عليه وسلم يقول

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت، وما أعلنت . اللهم اغفر يل خطئي وعمدي، وجهلي وهزيل، وكل ذلك عندي
قصر نفسه لعظم ما فكان صلى اهللا عليه وسلم يست" . وما أسررت، أنت املقدم وأنت املؤخر، إنك على شيء قدير
كن متعلقا به، سائال راغبا، : وحيتمل أن يكون مبعىن. أنعم اهللا به عليه، ويرى قصوره عن القيام حبق ذلك ذنوبا

االستغفار تََعُبٌد جيب إتيانه، ال : وقيل. متضرعا على رؤية التقصري يف أداء احلقوق؛ لئال ينقطع إىل رؤية األعمال
  .أي استغفر ألمتك} وَاْسَتْغفِْرُه{: وقيل. لك تنبيه ألمته، لكيال يأمنوا ويتركوا االستغفارذ: وقيل. للمغفرة، بل تعبدا

وإذا كان عليه . أي على املسبحني واملستغفرين، يتوب عليهم ويرمحهم، ويقبل توبتهم} إِنَُّه كَانَ تَوَّاباً{: قوله تعاىل
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : ى مسلم عن عائشة قالتالسالم وهو معصوم يؤمر باالستغفار، فما الظن بغريه؟ رو

خَّبرين ريب أين سأرى عالمة يف أميت، : "فقال" . سبحان اهللا وحبمده، أستغفر اهللا وأتوب إليه: "وسلم يكثر من قوله
 -} اللَِّه وَالْفَْتُح إِذَا َجاَء َنْصُر{: فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان اهللا وحبمده، أستغفر اهللا وأتوب إليه، فقد رأيتها

وقال " . } فَسَبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنَُّه كَانَ تَوَّاباً{. }َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخلُونَ ِفي ِدينِ اللَِّه أَفْوَاجاً{ –فتح مكة 
} ْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتيالَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُ{: نزلت هذه السورة مبىن يف حجة الوداع؛ مث نزلت: ابن عمر

لَقَدْ {مث نزل . مث نزلت آية الكاللة، فعاش بعدها مخسني يوما. فعاش بعدمها النيب صلى اهللا عليه وسلم مثانني يوما
فعاش } َجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّهَواتَّقُوا َيْوماً ُتْر{مث نزل . فعاش بعدها مخسة وثالثني يوما} َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَنْفُِسكُْم
  .بيانه، واحلمد اهللا" البقرة"وقيل غري هذا مما تقدم يف . وقال مقاتل سبعة أيام. بعدها أحدا وعشرين يوما

  سورة املسد

  وهي مكية بإمجاع وهي مخس آيات
  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ

  }َتبَّتْ َيَدا أَبِي لََهبٍ َوَتبَّ{ -١
  :ثالث مسائل فيه

ملا نزلت : عن ابن عباس قال) واللفظ ملسلم(يف الصحيحني وغريمها } َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ وََتبَّ{: قوله تعاىل -األوىل
، خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت صعد الصفا، }ورهطك منهم املخلصني} {وَأَْنِذْر َعِشريََتَك الْأَقَْربَِني{

يا بين فالن، يا بين فالن، يا بين : "فقال. فاجتمعوا إليه. من هذا الذي يهتف؟ قالوا حممد: فقالوا! هيا صباحا: فهتف
أرأيتكم لو أخربتكم أن خيال خترج بسفح هذا : "فقال. فاجتمعوا إليه" فالن، يا بين عبد مناف، يا بين عبداملطلب

: فقال أبو هلب" . ين نذير لكم بني يدي عذاب شديدفإ: "قال. ما جربنا عليك كذبا: ؟ قالوا" اجلبل أكنتم مصدقي
كذا قرأ األعمش إىل آخر } تَبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ َوَتبَّ{: مث قام، فنزلت هذه السورة! تبا لك، أما مجعتنا إال هلذا



اهللا عليه  فلما مسعت امرأته ما نزل يف زوجها وفيها من القرآن، أتت رسول اهللا صلى: زاد احلميدي وغريه. السورة
وسلم وهو جالس يف املسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكر رضي اهللا عنه، ويف يدها فهر من حجارة، فلما وقفت عليه 

يا أبا بكر، إن صاحبك قد بلغين : فقالت. أخذ اهللا بصرها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فال ترى إال أبا بكر
  :الفهر فاه، واهللا إين لشاعرةأنه يهجوين، واهللا لو وجدته لضربت هبذا 

  ودينه قلينا... وأمره أبينا ... مذمما عصينا 

وكانت ". ما رأتين، لقد أخذ اهللا بصرها عين: "يا رسول اهللا، أما تراها رأتك؟ قال: فقال أبو بكر. مث انصرفت
ملا صرف اهللا عين من  أال تعجبون: "قريش إمنا تسمي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مذمما؛ يسبونه، وكان يقول

إن سبب نزوهلا ما حكاه عبدالرمحن بن زيد أن أبا هلب أتى : وقيل" . أذى قريش، يسبون ويهجون مذمما وأنا حممد
قال ما يل عليهم " كما ُيعطى املسلمون: "ماذا أُعطى إن آمنت بك يا حممد؟ فقال: النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

َتبَّْت َيَدا {. تبا هلذا من دين، أن أكون أنا وهؤالء سواء؛ فأنزل اهللا تعاىل فيه: قال؟ " وأي شيء تبغي: "قال. فضل؟
كان إذا وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد : وقول ثالث حكاه عبدالرمحن بن كيسان قال. } أَبِي لََهبٍ وََتبَّ

فيقول هلم أبو . أنت أعلم به منا: ولون لهانطلق إليهم أبو هلب فيسألونه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويق
ال ننصرف حىت نراه، : فأتى وفد، ففعل معهم مثل ذلك، فقالوا. فريجعون عنه وال يلقونه. إنه كذاب ساحر: هلب

فأخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . إنا مل نزل نعاجله فتبا له وتعسا: فقال هلم أبو هلب. ونسمع كالمه
إن أبا هلب أراد أن يرمي النيب صلى اهللا : وقيل. السورة... } َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ{: فأنزل اهللا تعاىل فاكتأب لذلك؛

ومعىن . للمنع الذي وقع به} تَبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ َوَتبَّ{: عليه وسلم حبجر، فمنعه اهللا من ذلك، وأنزل اهللا تعاىل
هلكت؛ قاله ابن : وقيل. وقيل ضلت؛ قال عطاء. ت؛ قال ابن عباسخاب: وقيل. خسرت؛ قال قتادة: } َتبَّ{

حكى األصمعي عن أيب عمرو بن العالء أنه ملا قتل عثمان رمحه . صفرت من كل خرب: وقال ميان بن رئاب. جبري
  :اهللا مسع الناس هاتفا يقول

  فما آبوا وال رجعوا... لقد خلوك وانصرفوا 
  صنعوا فيا تبا ملا... ومل يوفوا بنذرهم 

وقد يعرب . املراد باليدين نفسه: وقيل. وخص اليدين بالتباب، ألن العمل أكثر ما يكون هبما؛ أي خسرتا وخسر هو
  .} بَِما قَدََّمتْ َيَداَك{: عن النفس باليد، كما قال اهللا تعاىل

د الرزايا واملنايا؛ أي أصابته يد الدهر، وي: وهذا َمهَيع كالم العرب؛ تعرب ببعض الشيء عن كله؛ تقول. أي نفسك
  :قال الشاعر. أصابه كل ذلك

  عليه نادى أال جمري... ملا أكبت يد الرزايا 
وقد "ويف قراءة عبداهللا وأُيب . أهلكه اهللا وقد هلك: دعاء والثاين خرب؛ كما يقال: التب األول: قال الفراء} َتبَّ{
وامرأته العوراء أم مجيل، أخت . صلى اهللا عليه وسلم وأبو هلب امسه عبد العزى، وهو ابن عبداملطلب عم النيب" تب

إين : قال طارق بن عبداهللا احملاريب. أيب سفيان بن حرب، وكالمها، كان شديد العداوة للنيب صلى اهللا عليه وسلم
ه، قد ، وإذا رجل خلفه يرمي" يا أيها الناس، قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا: "بسوق ذي اجملاز، إذ أنا بإنسان يقول

. حممد، زعم أنه نيب: فقلت من هذا؟ فقالوا. يا أيها الناس، إنه كذاب فال تصدقوه: أدمى ساقيه وعرقوبيه ويقول
سحركم حممد إن أحدنا ليأكل : قال أبو هلب: وروى عطاء عن ابن عباس قال. وهذا عمه أبو هلب يزعم أنه كذاب



  .د أشبعكم من فخذ شاة، وأرواكم من عس لنباجلذعة، ويشرب العس من اللنب فال يشبع، وإن حممدا ق
وقد ظن قوم أن يف هذا دليال على تكنية . مسي باللهب حلسنه، وإشراق وجهه: قيل} أَبِي لََهبٍ{: قوله تعاىل -الثانية

أنه كان امسه عبد العزى، : األول: ملعان أربعة -عند العلماء  -املشرك؛ وهو باطل، وإمنا كناه اهللا بأيب هلب 
: الثالث. أنه كان بكنيته أشهر منه بامسه؛ فصرح هبا: الثاين. صنم، ومل يضف اهللا يف كتابه العبودية إىل صنم: زىوالع

أن االسم أشرف من الكنية، فحطه اهللا عز وجل عن األشرف إىل األنقص؛ إذا مل يكن بد من اإلخبار عنه، ولذلك 
أن اهللا تعاىل ُيسمى : ويدلك على شرف االسم على الكنية. نهمدعا اهللا تعاىل األنبياء بأمسائهم، ومل يكن عن أحد م

  أن: الرابع . وال ُيكىن، وإن كان ذلك لظهوره وبيانه؛ واستحالة نسبة الكنية إليه، لتقدسه عنها

ا اهللا تعاىل أراد أن حيقق نسبته، بأن يدخله النار، فيكون أبا هلا، حتقيقا للنسب، وإمضاء للفأل والطرية اليت اختاره
أبو : فكان أهله يسمونه أبا هلب، لتلهب وجهه وحسنه؛ فصرفهم اهللا عن أن يقولوا. امسه كنيته: وقد قيل. لنفسه

النور، وأبو الضياء، الذي هو املشترك بني احملبوب واملكروه، وأجرى على ألسنتهم أن يضيفوه إىل اللهب الذي هو 
. حميصن. وقرأ جماهد ومحيد وابن كثري وابن. ن جيعلها مقرهمث حقق ذلك بأ. خمصوص باملكروه املذموم، وهو النار

  .إهنا مفتوحة؛ ألهنم راعوا فيها رؤوس اآلي} ذَاَت لََهبٍ{ومل خيتلفوا يف . بإسكان اهلاء} أَبِي لَْهبٍ{
} َهبٍ َوَتبََّتبَّْت َيَدا أَبِي لَ{اكتب ما هو كائن، وكان فيما كتب : ملا خلق اهللا عز وجل القلم قال له: قال ابن عباس

هل كان يف أم الكتاب؟ وهل كان أبو . } َتبَّتْ َيَدا أَبِي لََهبٍ َوَتبَّ{: سئل احلسن عن قوله تعاىل: وقال منصور. 
واهللا ما كان يستطيع أال يصالها، وإهنا لفي كتاب اهللا من قبل أن خيلق أبو هلب : هلب يستطيع أال يصلى النار؟ فقال

أنت الذي خلقك اهللا بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسكنك جنته، وأسجد لك : "ى آلدمويؤيده قول موس. وأبواه
وأنت موسى الذي اصطفاك بكالمه، وأعطاك التوراة، : قال آدم. مالئكته، خيبت الناس، وأخرجتهم من اجلنة

فحج آدم : سلمقال النيب صلى اهللا عليه و. تلومين على أمر كتبه اهللا علي قبل أن خيلق اهللا السموات واألرض
بكم وجدت اهللا كتب التوراة قبل أن : "ويف حديث مهام عن أيب هريرة أن آدم قال ملوسى. وقد تقدم هذا" . موسى

أفتلومين على أمر وكتب : نعم قال: قال} وََعَصى آَدُم َربَُّه فََغَوى{: فهل وجدت فيها: بألفي عام قال: خيلقين؟ قال
ويف حديث طاووس وابن هرمز واألعرج عن " . فحج آدم موسى. ق بألفي عاماهللا على أن أفعله من قبل أن أخل

  " .بأربعني عاما: "أيب هريرة

  }َما أَغَْنى َعْنُه َمالُُه َوَما كََسَب{ -٢
. من الولد؛ وولد الرجل من كسبه: وقال جماهد. أي ما دفع عنه عذاب اهللا ما مجع من املال، وال ما كسب من جاه

جاء بنو أيب هلب خيتصمون عند ابن عباس، : وقال أبو الطفيل. ورواه عن ابن مسعود} ا كََسَبَوَم{وقرأ األعمش 
أخرجوا عين الكسب : فاقتتلوا، فقام ليحجز بينهم، فدفعه بعضهم، فوقع على الفراش، فغضب ابن عباس وقال

إن أطيب ما أكل الرجل : "قالوعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . اخلبيث؛ يعين ولده
ملا أنذر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن عباس. خرجه أبو داود" . من كسبه، وإن ولده من كسبه
َما أَغَْنى َعْنهُ {: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإين أفدي نفسي مبايل وولدي؛ فنزل: عشريته بالنار، قال أبو هلب

جيوز أن تكون نفيا، وجيوز أن تكون استفهاما؛ أي أي شيء أغىن : } َما أَغَْنى{: يف قوله} مَا{و .} َمالُُه َوَما كََسَب
  .جيوز أن تكون مبعىن الذي، وجيوز أن تكون مع الفعل مصدرا؛ أي ما أغىن عنه ماله وكسبه: الثانية} َما{عنه؟ و

  }سََيْصلَى نَاراً ذَاَت لََهبٍ{ -٣



وقرأ . بفتح الياء} سََيْصلَى{: وقراءة العامة. القول فيه" املرسالت"ى يف سورة وقد مض. أي ذات اشتعال وتلهب
ورواها حمبوب عن إمساعيل عن ابن كثري، وحسني عن أيب بكر عن عاصم، ورويت . بضم الياء: أبو رجاء واألعمش

وفتح الصاد، بضم الياء، } سُيصلى{وقرأ أشهب العقيلي وأبو مسال العدوي وحممد بن السميقع . عن احلسن
: والثانية من اإلصالء؛ أي يصليه اهللا؛ من قوله} وََتْصِلَيةُ َجِحيمٍ{: وتشديد الالم؛ ومعناها سيصليه اهللا؛ من قوله

  .} إِلَّا َمْن ُهَو صَالِ الَْجحِيمِ{: واألوىل هي االختيار؛ إلمجاع الناس عليها؛ وهي من قوله. } فََسْوَف ُنْصِليِه نَاراً{

  }أَُتُه َحمَّالَةَ الْحَطَبَِوامَْر{ -٤
قال ابن عباس } َحمَّالَةَ الَْحطَبِ{. العوراء أم قبيح، وكانت عوراء: وقال ابن العريب. أم مجيل} َوامَْرأَتُُه{: قوله تعاىل

. إذا ورش عليه: فالن حيطب على فالن: كانت متشي بالنميمة بني الناس؛ تقول العرب: وجماهد وقتادة والسدي
  :عرقال الشا

  هم الوشاة يف الرضا ويف الغضب... إن بين األدرم محالو احلطب 
  عليهم اللعنة تترى واحلرب

  :وقال آخر
  ومل متش بني احلي باحلطب الرطب... من البيض مل تصطد على ظهر ألمة 

: يفي لبنيهوقال أكثم بن ص. مل متش بالنمائم، وجعل احلطب رطبا ليدل على التدخني، الذي هو زيادة يف الشر: يعين
  :أخذه بعض الشعراء فقال. إياكم والنميمة فإهنا نار حمرقة، وإن النمام ليعمل يف ساعة ماال يعمل الساحر يف شهر

  ففر عنها وجانب من تعاطاها... إن النميمة نار ويك حمرقة 
ذو الوجهني ال : "وقال. " ال يدخل اجلنة منام: "وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. نار احلقد ال ختبو: ولذلك قيل

من شر الناس ذو الوجهني الذي يأيت هؤالء بوجه، وهؤالء : "وقال عليه الصالة والسالم" . يكون عند اهللا وجيها
. أصاب بين إسرائيل قحط، فخرج هبم موسى عليه السالم ثالث مرات فلم يستسقوا: وقال كعب األحبار" . بوجه

إين ال أستجيب لك وال ملن معك ألن فيهم رجال مناما، قد أصر على : "إليهفأوحى اهللا " إهلي عبادك:"فقال موسى
: قال" يا موسى أهناك عن النميمة وأكون مناما: "؟ فقال"يا رب من هو حىت خنرجه من بيننا: "فقال موسى" النميمة

ثالث هتد العمل  :والنميمة من الكبائر، ال خالف يف ذلك؛ حيت قال الفضيل بن عياض. فتابوا بأمجعهم، فسقوا 
  .الغيبة، والنميمة، والكذب: الصاحل ويفطرون الصائم، وينقضن الوضوء

ال يدخل اجلنة سافك دم، وال مشاء : "ذكرت للشعيب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال عطاء بن السائب
هل تسفك الدماء، وتنتهب و: يا أبا عمرو، قرن النمام بالقاتل وآكل الربا؟ فقال: فقلت" بنميمة، وال تاجر يريب

  .األموال، وهتيج األمور العظام، إال من أجل النميمة
مث كانت مع كثرة ما هلا حتمل احلطب على . كانت تعري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالفقر: وقال قتادة وغريه

فتطرحه بالليل على كانت حتمل العضاه والشوك، : وقال ابن زيد والضحاك. ظهرها؛ لشدة خبلها، فعريت بالبخل
فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يطوه : قال الربيع. طريق النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه؛ وقاله ابن عباس

كانت أم مجيل تأيت كل يوم بإباله من احلسك، فتطرحها على طريق املسلمني، : وقال مرة اهلمداين. كما يطأ احلرير
وقال سعيد . ت، فقعدت على حجر لتستريح، فجذهبا امللك من خلفها فأهلكهافبينما هي حاملة ذات يوم حزمة أعي

َوُهْم َيْحِملُونَ أَْوَزارَُهْم {: فالن حيتطب على ظهره؛ دليله قوله تعاىل: محالة اخلطايا والذنوب؛ من قوهلم: بن جبري



بالرفع، على أن يكون خربا } محالة{لعامة وقراءة ا. املعىن محالة احلطب يف النار؛ وفيه بعد: وقيل. } َعلَى ظُُهورِِهْم
أو . أو خربا ثانيا. }محالة{مجلة يف موضع احلال من املضمر يف } ِفي جِيِدَها َحْبلٌ ِمْن َمَسٍد{ويكون . مبتدأ} وامرأته{

ذَاَت {على  -على هذا  -؛ فيوقف } ِفي جِيِدَها َحْبلٌ ِمْن َمَسٍد{واخلرب . نعتا المرأته} َحمَّالَةَ الَْحطَبِ{يكون 
ويوقف على } ذَاَت لََهبٍ{فال يوقف على } َسَيصْلَى{معطوفة على املضمر يف } َواْمرَأَتُُه{وجيوز أن يكون . } لََهبٍ

بالنصب على الذم، كأهنا } َحمَّالَةَ الَْحطَبِ{وقرأ عاصم . خرب ابتداء حمذوف} َحمَّالَةَ الَْحطَبِ{وتكون } َوامَْرأَتُُه{
بالنصب على الذم، وقرأ أبو } محالة احلطب{: فجاءت الصفة للذم ال للتخصيص، كقوله تعاىلاشتهرت بذلك، 

  .}حاملة احلطب{قالبة 

  }ِفي جِيِدَها حَْبلٌ ِمْن َمَسٍد{ -٥
  :وقال امرؤ القيس. أي عنقها} ِفي جِيِدَها{: قوله تعاىل

  إذا هي نصته وال مبعطل... وجيد كجيد الرمي ليس بفاحش 
  :أي من ليف؛ قال النابغة" دحبل من مس"

  له صريف صريف القعو باملسد... مقذوفة بدخيس النحض بازهلا 
  :وقال آخر

  إن كنت لدنا لينا فإين... يا مسد احلوص تعوذ مين 
  ما شئت من أمشط مقسئن

  :وقد يكون من جلود اإلبل، أو من أوبارها؛ قال الشاعر
  لسن بأنياب وال حقائق... ومسد أمر من أيانق 

هي حبال من شجر تنبت : قال احلسن. هو حبل يكون من صوف: أبو عبيدة. ومجع اجليد أجياد، واملسد أمساد
هذا يف الدنيا؛ فكانت تعري النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال الضحاك وغريه. باليمن تسمى املسد، وكانت تفتل

وعز به فأهلكها؛ وهو يف اآلخرة حبل من بالفقر وهي حتتطب يف حبل جتعله يف جيدها من ليف، فخنقها اهللا جل 
  وقال ابن عباس. نار

: وقاله جماهد وعروة بن الزبري -سلسلة ذرعها سبعون ذراعا : قال} ِفي جِيِدَها َحْبلٌ ِمْن َمَسٍد{: يف رواية أيب صاحل
. قالدة من ودع: قال }َحْبلٌ ِمْن َمَسٍد{. وقال قتادة. تدخل من فيها، وحترج من أسفلها، ويلوى سائرها على عنقها

  :قال الشاعر. خرز بيض خترج من البحر، تتفاوت يف الصغر والكرب: الودع
  واحللم حلم صيب ميرث الودعة

: كانت هلا قالدة فاخرة من جوهر، فقالت: سعيد بن املسيب. إمنا كان خرزا يف عنقها: احلسن. ودعات: واجلمع
إن ذلك إشارة إىل : وقيل. ذلك عذابا يف جيدها يوم القيامةويكون . والالت والعزى ألنفقتها يف عداوة حممد

. الفتل: واملسد. اخلذالن؛ يعين أهنا مربوطة عن اإلميان مبا سبق هلا من الشقاء، كاملربوط يف جيده حببل من مسد
  :قال. مسد حبلة ميسده مسدا؛ أي أجاد فتله: يقال

  ميسد أعلى حلمه ويأرمه
  :قال الشاعر. إذا كانت شديدة األسر: ودابة ممسودة اخللق. احلمار ويشدهإن البقل يقوي ظهر هذا : يقول

  صهب عتاق ذات مخ زاهق... ومسٍد أُِمرَّ من أيانق 



  لسن بأنياب وال حقائق
  :ويروى

  وال ضعاف خمهن زاهق
يد وال وال جيوز أن ير: قال. بل خمهن مكتنز؛ رفعه على االبتداء: يقول. هو مرفوع والشعر مكفأ: قال الفراء

  مررت برجل أبوه قائم؛: كما ال جيوز أن تقول. ضعاف زاهق خمهن

ورجل . وال ضعاف خمهن، مث رد الزاهق على الضعاف: مبعىن الذاهب كأنه قال: الزاهق هنا: وقال غريه. باخلفض
. أرومةوجارية حسنة املسد والعصب واجلدل واألرم؛ وهي ممسودة ومعصوبة وجمدولة وم. أي جمدول اخللق: ممسود

إن : وقد أعترض فقيل. قال مجيعه اجلوهري. لغة يف املساب، وهي حنى السمن، وميقاء العسل: واملساد، على فعال
كان ذلك حبلها الذي حتتطب به، فكيف يبقى يف النار؟ وأجيب عنه بأن اهللا عز وجل قادر على جتديده كلما 

بقائهما على الكفر إىل املوافاة؛ فلما ماتا على الكفر صدق واحلكم ببقاء أيب هلب وأمراته يف النار مشروط ب. احترق
فامرأته خنقها اهللا حببلها، وأبو هلب رماه اهللا بالعدسة بعد . ففيه معجزة للنيب صلى اهللا عليه وسلم. اإلخبار عنهما

: له أبو هلبوذلك أنه ملا قدم احليسمان مكة خيرب خرب بدر؛ قال . وقعة بدر بسبع ليال، بعد أن شجته أم الفضل
نعم، واهللا ما هو إال أن لقينا القوم، فمنحناهم أكتافنا، يضعون السالح منا حيث شاؤوا، : قال. أخربين خرب الناس

: قال أبو رافع. ما تبقي شيئا: لقينا رجاال بيضا على خيل بلق، ال واهللا ما تبقي منا؛ يقول. ومع ذلك ما ملست الناس
ح يف صفة زمزم، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من اخلرب، فرفعت وكنت غالما للعباس أحنت األقدا

فرفع أبو هلب يده، فضرب وجهي ضربة منكرة، وثاورته، وكنت : قال. تلك واهللا املالئكة: طنب احلجرة، فقلت
مد وتقدمت أم الفضل إىل عمود من ع. رجال ضعيفا، فاحتملين، فضرب يب األرض، وبرك على صدري يضربين

فقام جير . وتضربه بالعمود على رأسه فتفلقه شجة منكرة! استضعفَته أن غاب عنه سيده: احلجرة، فتأخذه وتقول
رجليه ذليال، ورماه اهللا بالعدسة، فمات، وأقام ثالثة أيام يدفن حىت أننت؛ مث إن ولده غسلوه باملاء، قذفا من بعيد، 

مث احتملوه إىل أعلى مكة، فأسندوه إىل جدار، مث . قي الطاعونوكانت قريش تتقيها كما يت. خمافة عدوى العدسة
  .رضموا عليه احلجارة

  سورة اإلخالص

ومدنية؛ يف أحد قويل ابن عباس وقتادة والضحاك . مكية؛ يف قول ابن مسعود واحلسن وعطاء وعكرمة وجابر
  .وهي أربع آيات. والسدي

  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ
  }ُهَو اللَُّه أََحٌدقُلْ { -١
  }اللَُّه الصََّمُد{ -٢
  }لَمْ َيِلْد َولَمْ ُيولَْد{ -٣
  }َولَمْ َيكُْن لَُه كُفُواً أََحٌد{ -٤

. أي الواحد الوتر، الذي ال شبيه له، وال نظري وال صاحبة، وال ولد وال شريك} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: قوله تعاىل
  :ومنه قول النابغة. مهزةوحد؛ قلبت الواو : }أََحٌد{وأصل



  بذي اجلليل على مستأنس وحد
. أيضا مستوىف" األسىن، يف شرح أمساء اهللا احلسي"الفرق بني واحد وأحد، ويف كتاب " البقرة"وقد تقدم يف سورة 

بدل } أََحٌد{: "وقيل. اهللا أحد: األمر والشأن: قل: املعىن: وقيل. هو أحد: مرفوع، على معىن} أََحٌد{و . واحلمد هللا
  :بال تنوين، طلبا للخفة، وفرارا من التقاء الساكنني؛ ومنه قول الشاعر} أحد اهللا{وقرأ مجاعة } اللَُّه{: من قوله

  وال ذاكر اهللا إال قليال

الذي يصمد إليه يف : كذا روى الضحاك عن ابن عباس، قال. أي الذي يصمد إليه يف احلاجات} اللَُّه الصََّمُد{
السيد الذي يصمد : الصمد: قال أهل اللغة. } ثُمَّ إِذَا َمسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَْيِه َتجْأَُرونَ{: عز وجل احلاجات؛ كما قال

  :قال. إليه يف النوازل واحلوائج
  بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد... أال بكر الناعي خبري بين أسد 

قال أيب بن ". مل يلد ومل يولد"تفسريه ما بعده  :وقيل. الدائم الباقي، الذي مل يزل وال يزال: الصمد: وقال قوم
وقال علي وابن . الذي ال يلد وال يولد؛ ألنه ليس شيء إال سيموت، وليس شيء ميوت إال يورث: الصمد: كعب

هو السيد الذي قد أنتهى سؤدده يف أنواع الشرف : الصمد: عباس أيضا وأبو وائل شقيق بن سلمة وسفيان
  :عروالسؤدد؛ ومنه قول الشا

  خذها حذيف فأنت السيد الصمد... علوته حبسام مث قلت له 
املقصود يف الرغائب، : إنه: وقال السدي. إنه املستغين عن كل أحدا، واحملتاج إليه كل أحد: وقال أبو هريرة

: هإن: وقال مقاتل. الذي يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد: إنه: وقال احلسني بن الفضل. واملستعان به يف املصائب
  :الكامل الذي ال عيب فيه؛ ومنه قول الزبرقان

  وال رهينة إال سيد صمد... سريوا مجيعا بنصف الليل واعتمدوا 
  :املصمت الذي ال جوف له؛ قال الشاعر: الصمد: وقال احلسن وعكرمة والضحاك وابن جبري

  عوابس يعلكن الشكيم املصمدا... شهاب حروب ال تزال جياده 
ما شهد له االشتقاق؛ وهو . وأن الصحيح منها) كتاب األسىن(هذه األقوال مبينة يف الصمد، يف قد أتينا على : قلت

وقد أسقط من هذه السورة من أبعده اهللا وأخزاه، وجعل النار مقامة ومثواه، وقرأ . القول األول، ذكره اخلطايب
وغري لفظ . أنه ليس من القرآن، وزعم }قل هو{: يف الصالة، والناس يستمعون، فاسقط} اهللا الواحد الصمد{
  ، وأدعى أن هذا}أحد{

نزلت اآلية جوابا : هو الصواب، والذي عليه الناس هو الباطل واحملال، فأبطل معىن اآلية؛ ألن أهل التفسري قالوا
صف لنا ربك، أمن ذهب هو أم من حناس أم من صفر؟ فقال اهللا عز وجل : ألهل الشرك ملا قالوا لرسول اهللا صلى

داللة على موضع الرد، ومكان اجلواب؛ فإذا سقط بطل معىن اآلية، } ُهَو{ففي " } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: عليهمردا 
  .وصح االفتراء على اهللا عز وجل، والتكذيب لرسول صلى اهللا عليه وسلم

ا ربك؛ فأنزل اهللا انسب لن: أن املشركني قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى الترمذي عن أيب بن كعب
الذي مل يلد ومل يولد؛ ألنه ليس شيء يولد إال سيموت، : والصمد. } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد اللَُّه الصََّمُد{: عز وجل

مل يكن له شبيه : قال} وَلَْم َيكُْن لَُه كُفُواً أََحٌد{. وليس شيء ميوت إال سيورث، وأن اهللا تعاىل ال ميوت وال يورث
انسب لنا : إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر آهلتهم فقالوا: وروي عن أيب العالية. ليس كمثله شيءوال عدل، و



، فذكر حنوه، ومل يذكر فيه عن أيب بن كعب، وهذا } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{فأتاه جربيل هبذه السورة : قال. ربك
  .صحيح؛ قاله الترمذي

وقال ابن . وعن عكرمة حنوه. وتفسري الصمد، وقد تقدم} َو اللَُّه أََحٌدقُلْ ُه{ففي هذا احلديث إثبات لفظ : قلت
عزير ابن : وهو رد على النصارى، وعلى من قال. كما ولدت مرمي، ومل يولد كما ولد عيس وعزير" مل يلد: "عباس
  .اهللا

ومل يكن له كفوا أحد؛ : وتأخري؛ تقديرهوفيه تقدم . أي مل يكن له مثال أحد} َولَمْ َيكُْن لَُه كُفُواً أََحٌد{: قوله تعاىل
بضم الفاء وسكوهنا، وقد تقدم } كفوا{وقرئ . فقدم خرب كان على امسها، لينساق أو آخر اآلي على نظم واحد

: أن كل اسم على ثالثة أحرف أوله مضموم، فإنه جيوز يف عينه الضم واإلسكان؛ إال قوله تعاىل" البقرة"يف 
  .وكلها لغات فصيحة. مضموم الفاء غري مهموز} كفوا{وقرأ حفص . لعلة تقدمت} َباِدِه ُجْزءاًَوَجَعلُوا لَُه ِمْن ِع{

  :القول يف األحاديث الواردة يف فضل هذه السورة؛ وفيه ثالث مسائل
ا يرددها؛ فلم} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{أن رجال مسع رجال يقرأ : ثبت يف صحيح البخاري عن أيب سعيد اخلدري: األوىل

أصبح جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقاهلا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أيعجز : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه: وعنه قال" . والذي نفسي بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن: "وسلم

اهللا الواحد : "أينا يطيق ذلك يا رسول اهللا؟ فقال: الوافشق ذلك عليهم، وق" أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف ليلة
قال رسول اهللا صلى : وخرج عن أيب هريرة قال. خرجه مسلم من حديث أيب الدرداء مبعناه" الصمد ثلث القرآن

، فحشد من حشد؛ مث خرج نيب اهللا صلى اهللا عليه " احشدوا فإين سأقرأ عليكم ثلث القرآن: "اهللا عليه وسلم
. إين أرى هذا خربا جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله: مث دخل فقال بعضنا لبعض} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{أ وسلم فقر

إهنا عدلت : قال بعض العلماء" إين قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، أال إهنا تعدل ثلث القرآن: "مث خرج فقال
إن : وقيل. }أََحٌد{وكذلك . نه ال يوجد يف غريها من السور، فإ}الصََّمُد{ثلث القرآن ألجل هذا االسم، الذي هو 

} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{القرآن أنزل أثالثا، ثلثا منه أحكام، وثلثا منه وعد ووعيد، وثلثا منه أمساء وصفات، وقد مجعت 
درداء عن النيب ودل على هذا التأويل ما يف صحيح مسلم، من حديث أيب ال. أحد األثالث، وهو األمساء والصفات

جزءا من أجزاء } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{إن اهللا جل وعز جزأ القرآن ثالثة أجزاء، فجعل : "صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .وهذا نص؛ وهبذا املعىن مسيت سورة اإلخالص، واهللا أعلم" . القرآن
ال على سرية، وكان يقرأ ألصحابه يف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث رج: روى مسلم عن عائشة: الثانية 

ـ    ؛ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنيب} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{صالهتم، فيختم ب

. ألهنا صفة الرمحن، فأنا أحب أن أقرأ هبا: ؟ فسألوه فقال" سلوه ألي شيء يصنع ذلك: "صلى اهللا عليه وسلم فقال
: وروى الترمزي عن أنس بن مالك قال" . اهللا عز وجل حيبه أخربوه أن: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ـ  كان رجل من األنصار يؤمهم يف مسجد قباء، وكان كلما أفتتح سورة يقرؤها هلم يف الصالة فقرأ هبا، أفتتح ب
صحابه، ؛ حىت يفرغ منها، مث يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك يف كل ركعة، فكلمه أ} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{

إنك تقرأ هبذه السورة، مث ال ترى منها جتزيك حىت تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ هبا، وإما أن تدعوا وتقرأ : فقالوا
ما أنا بتاركها وإن أحببتم أن أؤمكم هبا فعلت، وإن كرهتم تركتكم؛ وكانوا يرونه أفضلهم، : بسورة أخرى؟ قال

يا فالن ما مينعك مما يأمر به : "صلى اهللا عليه وسلم اخربوه اخلرب، فقال وكرهوا أن يؤمهم غريه، فلما أتاهم النيب



يا رسول اهللا، إين أحبها؛ فقال رسول اهللا صلى : ؟ فقال" أصحابك؟ وما حيملك أن تقرأ هذه السورة يف كل ركعة
هذا دليال على  فكان: قال ابن العريب. حديث حسن غريب صحيح: قال" . إن حبها أدخلك اجلنة: "اهللا عليه وسلم

وقد رأيت على باب األسباط فيما يقرب منه، إماما من مجلة الثمانية والعشرين . أنه جيوز تكرار سورة يف كل ركعة
حىت يتم } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{و } الْحَْمُد ِللَِّه{إماما، كان يصلي فيه التراويح يف رمضان باألتراك؛ فيقرأ يف كل ركعة 

  .ا عليه، ورغبة يف فضلها وليس من السنة ختم القرآن يف رمضانالتراويح؛ ختفيف
  .وليس ختم القرآن يف املساجد بسنة: هذا نص قول مالك، قال مالك: قلت
قل هو اهللا "أقبلت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمع رجال يقرأ : روى الترمذي عن أنس بن مالك قال: الثالثة
هذا حديث حسن : قال" . اجلنة: "وما وجبت؟ قال: قلت" . وجبت: "ليه وسلم؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا ع"أحد

  :قال الترمذي. صحيح

حدثنا حممد بن مرزوق البصري قال حدثنا حامت بن ميمون أبو سهل عن ثابت البناين عن أنس بن مالك عن النيب 
ه ذنوب مخسني سنة، إال أن يكون من قرأ كل يوم مائيت مرة قل هو اهللا أحد، حمي عن: "صلى اهللا عليه وسلم قال

من أراد أن ينام على فراشه، فنام على ميينه، مث قرأ "وهبذا اإلسناد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال " . عليه دين
هذا : قال" . يا عبدي، ادخل على ميينك اجلنة: مائة مرة، فإذا كان يوم القيامة يقول الرب} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{

قال رسول اهللا : ويف مسند أيب حممد الدارمي، عن أنس بن مالك، قال. ريب من حديث، ثابت عن أنسحديث غ
وحدثنا عبداهللا : قال" مخسني مرة، غفرت له ذنوب مخسني سنة} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{من قرأ : "صلى اهللا عليه وسلم

إن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن املسيب يقولأنه مسع سعيد : أخربين أبو عقيل: بن يزيد قال حدثنا حيوة قال
ومن قرأها عشرين مرة بين له هبا قصران يف . عشرة مرات بين له قصر يف اجلنة} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{من قرأ : "قال
 إذا لنكثرن واهللا يا رسول اهللا: فقال عمر بن اخلطاب" . ومن قرأها ثالثني مرة بين له هبا ثالثة قصور يف اجلنة. اجلنه

أبو عقيل زهرة بن معبد، : قال أبو حممد" اهللا أوسع من ذلك: "قصورنا؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وذكر أبو نعيم احلافظ من حديث أيب العالء يزيد بن عبداهللا بن الشخري عن أبيه، . وزعموا أنه كان من األبدال

. يف مرضه الذي ميوت فيه، مل يفنت يف قربه} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{من قرأ : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال: قال
هذا حديث : قال" . ومحلته املالئكة يوم القيامة بأكفها، حىت جتيزه من الصراط إىل اجلنة. وأمن من ضغطة القرب

  .غريب من حديث يزيد، تفرد به نصر بن محاد البجلي
إذا : مسعت مالك بن أنس يقول: احلافظ عن عيسى بن أيب فاطمة الرازي قال وذكر أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت

قُلْ ُهَو اللَُّه {نقس بالناقوس اشتد غضب الرمحن، فتنزل املالئكة، فيأخذون بأقطار األرض، فال يزالون يقرؤون 
: بن عمر قالوخرج من حديث حممد بن خالد اجلندي عن مالك عن نافع عن ا. حىت يسكن غضبه جل وعز} أََحٌد

  من دخل يوم اجلمعة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مخسني مرة فذلك مائتا مرة يف } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{املسجد، فصلى أربع ركعات يقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب و 
عبداهللا البجلي، عن جرير  وقال أبو عمر موىل جرير بن" . أربع ركعات، مل ميت حىت يرى منزله يف اجلنة أو يرى له

حني يدخل منزله، نفت الفقر عن أهل ذلك } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{من قرأ : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
مرة بورك } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{من قرأ : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس قال" املنزل وعن اجلريان

قرأها مرتني بورك عليه وعلى أهله، ومن قرأها ثالث مرات بورك عليه وعلى مجيع جريانه، ومن قرأها  عليه، ومن



اثنيت عشرة بين اهللا له اثين عشر قصرا يف اجلنة، وتقول احلفظة انطلقوا بنا ننظر إىل قصر أخينا، فإن قرأها مائة مرة 
فإن قرأها أربعمائة مرة كفر اهللا عنه ذنوب مائة سنة، فإن كفر اهللا عنه ذنوب مخسني سنة، ما خال الدماء واألموال، 
شكا رجل إىل : وعن سهل بن سعد الساعدي قال". قرأها ألف مرة مل ميت حىت يرى مكانه يف اجلنة أو يرى له

إذا دخلت البيت : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفقر وضيق املعيشة؛ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ففعل الرجل فأدر " مرة واحدة} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{لم إن كان فيه أحد، وإن مل يكن فيه أحد فسلم علي، واقرأ فس

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتبوك، فطلعت : وقال أنس. اهللا عليه الرزق، حىت أفاض عليه جريانه
ط كذلك، فأتى جربيل، فقال له رسول اهللا صلى اهللا الشمس بيضاء هلا شعاع ونور، مل أرها فيما مضى طلعت ق

: ؟ فقال"يا جربيل، مايل أرى الشمس طلعت بيضاء بشعاع مل أرها طلعت كذلك فيما مضى قط: "عليه وسلم
كان : "؟ قال"ومم ذلك"قال ". ذلك ألن معاوية الليثي تويف باملدينة اليوم، فبعث اهللا سبعني ألف ملك يصلون عليه"

آناء الليل وآناء النهار، ويف ممشاه وقيامه وقعوده، فهل لك يا رسول اهللا أن أقبض } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{يكثر قراءة 
  .ذكره الثعليب، واهللا أعلم. فصلى عليه مث رجع" نعم"؟ قال "فتصلي عليه. لك األرض

  سورة الفلق

  ومدنية؛ يف أحد. وهي مكية؛ يف قول احلسن وعكرمة وعطاء وجابر
  .وهي مخس آيات. ابن عباس وقتادةقويل 

تعوذ هبن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني سحرته اليهود؛ على ما ": اإلخالص" و"الناس"وهذه السورة وسورة 
وزعم ابن مسعود أهنما دعاء . وقد تقدم. إن املعوذتني كان يقال هلما املقشقشتان؛ أي تربئان من النفاق: وقيل. يأيت

مل يكتب عبداهللا بن مسعود : قال ابن قتيبة. من القرآن؛ خالف به اإلمجاع من الصحابة وأهل البيتتعوذ به، وليستا 
 -رضي اهللا عنهما  -يف مصحفه املعوذتني؛ ألنه كان يسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعوذ احلسن واحلسني 

قال أبو بكر " . وهامة، ومن كل عني المة أعيذكما بكلمات اهللا التامة، من كل شيطان: "هبما، فقدر أهنما مبنزلة
أعيذكما "وهذا مردود على ابن قتيبة؛ ألن املعوذتني من كالم رب العاملني، املعجز جلميع املخلوقني؛ و : األنباري

وكالم اخلالق الذي هو آية حملمد صلى اهللا عليه وسلم خامت النبيني، وحجة . من قول البشر بني" بكلمات اهللا التامة
اقية على مجيع الكافرين، ال يلتبس بكالم اآلدميني، على مثل عبداهللا بن مسعود الفصيح اللسان، العامل باللغة، له ب

مل يكتب عبداهللا املعوذتني ألنه أمن عليهما من النسيان، : وقال بعض الناس. العارف بأجناس الكالم، وأفانني القول
فرد هذا القول . ن مصحفه، وما يشك يف حفظه وإتقانه هلافأسقطهما وهو حيفظهما؛ كما أسقط فاحتة الكتاب م

قُلْ ُهَو اللَُّه {، و } إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر{، و } إِذَا َجاَء َنْصرُ اللَِّه َوالْفَْتُح{: على قائله، واحتج عليه بأنه قد كتب
رع، ونسياهنن مأمون، وكلهن خيالف فاحتة وهن حيرين جمرى املعوذتني يف أهنن غري طوال، واحلفظ إليهن أس} أََحٌد

وسبيل كل ركعة أن تكون املقدمة فيها قبل ما يقرأ من بعدها، فاسقاط فاحتة . الكتاب؛ إذ الصالة ال تتم إال بقراءهتا
الكتاب من املصحف، على معىن الثقة ببقاء حفظها، واألمن نسياهنا، صحيح، وليس من السور ما جيري يف هذا 

  .واحلمد هللا". الفاحتة"وقد مضى هذا املعىن يف سورة. ا، واليسلك به طريقهااملعىن جمراه

  بِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْحَمنِ اْلرَّحِيمِ
  }قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ{ -١



  }ِمْن َشرِّ َما َخلََق{ -٢
  }َوِمْن َشرِّ غَاِسقٍ إِذَا َوقََب{ -٣
  }َوِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الُْعقَِد{ -٤
  }َوِمْن َشرِّ حَاِسٍد إِذَا َحَسَد{ -٥

  :فيه تسع مسائل
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على : روى النسائي عن عقبة بن عامر، قال -األوىل

بَِربِّ قُلْ أَُعوذُ {ولن تقرأ شيئا أبلغ عند اهللا من : "فقال يل. أقرئين سورة يوسف] هود[أقرئين سورة : قدمه، فقلت
بينا أنا أسري مع النيب صلى اهللا عليه وسلم بني اجلحفة واألبواء، إذ غشتنا ريح مظلمة : وعنه قال" . } الْفَلَقِ

يا عقبة، : "، ويقول"أعوذ برب الناس"، و"بأعوذ برب الفلق"شديدة، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ 
أصابنا طش : وروى النسائي عن عبداهللا قال. ومسعته يقرأ هبما يف الصالة: قال" . تعوذ هبما فما تعوذ متعوذ مبثلهما

فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مث ذكر كالما معناه. وظلمة، فانتظرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج
ني متسي، وحني تصبح ثالثا، يكفك واملعوذتني ح} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: " ما أقول؟ قال: فقلت. قل: ليصلي بنا، فقال

ما أقول؟ قال : قلت" . قل: "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عقبة بن عامر اجلهين قال" كل شيء
عليه  فقرأهن رسول اهللا صلى اهللا -} قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ{. }قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ{.}قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: " قل

  قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ{" ويف حديث ابن عباس " . مل يتعوذ الناس مبثلهن، أو ال يتعوذ الناس مبثلهن: وسلم، مث قال

ويف صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن النيب صلى اهللا " . ، هاتني السورتني} قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ} {الْفَلَقِ
ى نفسه باملعوذتني وينفث، كلما أشتد وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح عنه بيده، عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ عل

  .النفخ ليس معه ريق: النفث. رجاء بركتها
ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة أن النيب صلى سحره يهودي من يهود بين زريق، يقال له لبيد بن  -الثانية

: يف غري الصحيح -ه، فمكث كذلك ما شاء اهللا أن ميكث األعصم، حىت خييل إليه أنه كان يفعل الشيء وال يفعل
أتاين ملكان، فجلس أحدمها عند رأسي، واآلخر . يا عائشة أشعرت أن اهللا أفتاين فيما استفتيته فيه: "مث قال -سنة 

قال ومن طبه؟ قال لبيد بن . مطبوب: ما شأن الرجل؟ قال: عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي
فجاء البئر " قال يف ماذا؟ قال يف مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، حتت راعوفة يف بئر ذي أوران. ماألعص

مث بعث عليا " . أما شعرت يا عائشة أن اهللا تعاىل أخربين بدائي: "وقال ابن عباس. انتهى الصحيح. واستخرجه
صخرة تترك  -وا الصخرة وهي الراعوفة والزبري وعمار بن ياسر، فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة احلناء، مث رفع

أسفل البئر يقوم عليها املائح، وأخرجوا اجلف، فإذا مشاطة رأس إنسان، وأسنان من مشط، وإذا وتر معقود فيه 
إحدى عشرة عقدة مغرزة باإلبر، فأنزل اهللا تعاىل هاتني السورتني، ومها إحدى عشرة آية على عدد تلك العقد، 

جعل كلما قرأ آية احنلت عقدة، ووجد النيب صلى اهللا عليه وسلم خفة، حىت احنلت العقدة وأمر أن يتعوذ هبما؛ ف
: وجعل جربيل يرقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقول. ليس به بأس: األخرية، فكأمنا أنشط من عقال، وقال

  باسم اهللا"

: فقال. يا رسول اهللا، أال نقتل اخلبيث: فقالوا" . أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر حاسد وعني، واهللا يشفيك
أن : وذكر القشريي يف تفسريه أنه ورد يف الصححاح" . أما أنا فقد شفاين اهللا، وأكره أن أثري على الناس شرا"



غالما من اليهود كان خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فدست إليه اليهود، ومل يزالوا به حىت أخذ مشاطة رأس النيب 
وأخذ عدة من أسنان مشطه، فأعطاها . ما يسقط من الشعر عند املشط: واملشاطة بضم امليم. ليه وسلمصلى اهللا ع

  .وذكر حنو ما تقدم عن ابن عباس. اليهود، فسحروه فيها، وكان الذي توىل ذلك لبيد بن األعصم اليهودي
الم واملفاسد، وحكم الساحر؛ فال القول يف السحر وحقيقته، وما ينشأ عنه من اآل" البقرة"وقد تقدم يف  -الثالثة

  .معىن إلعادته
بيت يف جهنم : وقال أيب بنكعب. سجن يف جهنم؛ قال ابن عباس: اختلف فيه؛ فقيل" الفلق: "قوله تعاىل -الرابعة

واد يف : وقال الكليب. هو اسم من أمساء جهنم: وقال احلبلي أبو عبدالرمحن. إذا فتح صاح أهل النار من حره
يقال ملا اطمأن من األرض : النحاس. جب يف النار: سعيد بن جبري. شجرة يف النار: عبداهللا بن عمر وقال. جهنم

وقال جابر بن عبداهللا واحلسن وسعيد بن جبريأيضا وجماهد وقتادة والقرظيب وابن . فلق؛ فعلى هذا يصح هذا القول
  :وقال الشاعر. لصبح وفرق الصبحهو أبني من فلق ا: تقول العرب. وقال ابن عباس. الفلق، الصبح: زيد

  أرعى النجوم إىل أن نور الفلق... يا ليلة مل أمنها بت مرتفقا 
هو التفليق بني اجلبال والصخور؛ ألهنا تتشقق من : وقيل. اجلبال والصخور تنفرد باملياه؛ أي تتشقق: الفلق: وقيل

  :قال زهري. خوف اهللا عز وجل
  ي الركاب هبم من راكس فلقاأيد... ما زلت أرمقهم حىت إذا هبطت 

  :وكذلك هو يف قول النابغة. بطن الوادي: الراكس
  أتاين ودوين راكس فالضواجع

. الرحم تنقلق باحليوان: وقيل. اهلادي، وهو الثور وسط البيدر، تدور عليه الثريان يف الدياسة: والراكس أيضا
حلب والنوى، وكل شيء من نبات وغريه؛ قاله إنه كل ما انفلق عن مجيع ما خلق من احليوان والصبح وا: وقيل

  :الفلق اخللق كله؛ قال: قال الضحاك. احلسن وغريه
  سرا وقد أون تأوين العقق... وسوس يدعو خملصا رب الفلق 

فلقته : يقال. والتفليق مثله. فلقت الشيء فاقا أي شققته. هذا القول يشهد له االشتقاق؛ فإن الفلق الشق: قلت
فاِلُق {: فكل ما انفلق عن شيء من حيوان وصبح وحب ونوى وماء فهو فلق؛ قال اللة تعاىل. فانفلق وتفلق

  :وقال ذو الرمة يصف الثور الوحشي} فاِلق احلَبِّ والنََّوى{: قال} اإلصباحِ
  هاديه يف أخريات الليل منتصب... حىت إذا ما اجنلى عن وجهه فلق 

فلقان؛ مثل خلق وخلقان، : املطمئن من األرض بني الربوتني، ومجعه: والفلق أيضا. الصبح بعينه: يعين بالفلق هنا
  كان ذلك بفالق كذا وكذا؛ يريدون املكان املنحدر: ورمبا قال

أفلق الرجل : فالداهية واألمر العجب؛ تقول منه): بالكسر(فأما الفلق . بني الربوتني، والفلق أيضا مقطرة السجان
القضيب يشق باثنني، فيعمل منه قوسان، يقال : والفلق أيضا). أي بالداهية(فلق وشاعر مفلق، وقد جاء بال. وأفتلق

أعلقت وأفلقت؛ : يقال منه). جمرى عمر(جاء بعلق فلق؛ وهي الداهية؛ ال جيرى : لكل واحدة منهما فلق، وقوهلم
  .ومر يفتلق يف عدوه؛ أي يأيت بالعجب من شدته. أي جئت بعلق فلق

هوعام؛ أي من شر كل ذي شر خلقه : وقيل. وقيل جهنم. هو إبليس وذريته: قيل} َما َخلََق ِمْن َشرِّ{: قوله تعاىل
  .اهللا عز وجل



غسقا : أول ظلمة الليل؛ يقال منه: والغسق. هو الليل: اختلف فيه؛ فقيل} َوِمْن َشرِّ غَاِسقٍ إِذَا َوقََب{ -اخلامسة
  :قال ابن قيس الرقيات. الليل يغسق أي أظلم

  واشتكيت اهلم واألرقا... ليل قد غسقا إن هذا ال
  :وقال آخر

  إذ جئتنا طارقا والليل قد غسقا... يا طيف هند لقد أبقيت يل أرقا 
. أظلم؛ قاله ابن عباس: على هذا التفسري" وقب"و. هذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وغريهم

قال . وقب العذاب على الكافرين؛ نزل: ؛ يقالنزل: وقيل. سكن: ميان بن رئاب. ذهب: قتادة. دخل: والضحاك
  :الشاعر

  حلقتهم نار السموم فاحصدوا... وقب العذاب عليهم فكأهنم 
الربد؛ وألن يف الليل خترج السباع : والغسق. البارد: والغاسق. قيل الليل غاسق ألنه أبرد من النهار: وقال الزجاج

  ر على العبثمن آجامها، واهلوام من أماكنها، وينبعث أهل الش

الثريا؛ وذلك أهنا إذا سقطت كثرت األسقام والطواعني، وإذا طلعت ارتفع ذلك؛ قال : الغاسق: وقيل. والفساد
: القمر" إذا وقب: "قال القتيب. هو القمر: وقيل. هو الشمس إذا غربت؛ قاله ابن شهاب: وقيل. عبدالرمحن بن زيد

إِذَا {: وقال قتادة. وكل شيء أسود فهو غسق. ا خسف بهإذا دخل يف ساهوره، وهو كالغالف له، وذلك إذ
يا : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نظر إىل القمر، فقال: وهو أصح؛ ألن يف الترمذي عن عائشة. إذا غاب} َوقََب

. هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيس" . عائشة، استعيذي باهللا من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب
. وذلك أن أهل الريب يتحينون وجبة القمر: د بن حيىي ثعلب عن ابن األعرايب يف تأويل هذا احلديثوقال أمح
  :وأنشد

  منها العجوز ومنها الكلب والقمر... أراحين اهللا من أشياء أكرهها 
  وهذه ضمرز قوامة السحر... هذا يبوح وهذا يستضاء به 

إذا دخل يف : ووقب ناهبا. ا؛ ألن السم يغسق منه؛ أي يسيلوكأن الغاسق ناهب. احلية إذا لدغت: الغاسق: وقيل
  .إذا جرى صديدها: غسقت القرحة: كل هاجم يضر، كائنا ما كان؛ من قوهلم: الغاسق: وقيل. اللديغ

. عليها يعين الساحرات الالئي ينفثن يف عقد اخليط حني يرقني} َوِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الُْعقَِد{: قوله تعاىل -السادسة
  :قال الشاعر. شبه النفخ كما يعمل من يرقي

  يف عضه العاضه املعضه... أعوذ بريب من النافثات 
  :وقال متمم بن نويرة

  من خشية اجلنة واحلاسد... نفثت يف اخليط شبيه الرقى 
  :وقال عنترة

  وإن يفقد فحق له الفقود... فإن يربأ فلم أنفث عليه 

من عقد عقدة مث نفث فيها، فقد : "فال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قالروى النسائي عن أيب  -السابعة
واختلف يف النفث عند الرقي فمنعه قوم، وأجازه " . سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه

. النفث يف الرقيكانوا يكرهون : قال إبراهيم. ال ينبغي للراقي أن ينفث، وال ميسح وال يعقد: قال عكرمة. آخرون



ال شيء من ذلك ولكن ال : أال أعوذك يا أبا حممد؟ قال: دخلت، على الضحاك وهو وجع، فقلت: وقال بعضهم
ال شيء من ذلك ولكن : القرآن ينفخ به أو ينفث؟ قال: وقال ابن جريج قلت لعطاء. تنفث؛ فعوذته باملعوذتني

ال أعلم هبا بأسا، : ن سريين عن الرقيه ينفث فيها، فقالوسئل حممد ب. انفث إن شئت: مث قال بعد. تقرؤه هكذا
روت عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ينفث يف الرقية؛ رواه األئمة، . وإذا اختلفوا فاحلاكم بينهم السنة

ه وعن حممد بن حاطب أن يده احترقت فأتت به أمه النيب صلى اهللا علي". اإلسراء"وقد ذكرناه أول السورة ويف 
ذهب يب إىل عائشة رضي اهللا : وقال حممد بن األشعث. وسلم، فجعل ينفث عليها ويتكلم بكالم؛ زعم أنه مل حيفظه

  .عنها ويف عيين سوء، فرقتين ونفثت
ال ينبغي للراقي أن ينفث، فكأنه ذهب فيه إىل أن اهللا تعاىل جعل النفث يف العقد : وأما ما روي عن عكرمة من قوله

وليس هذا هكذا؛ ألن النفث يف العقد إذا كان مذموما مل جيب أن يكون . فال يكون بنفسه عوذة مما يستعاذ به،
وألن النفث يف العقد إمنا أريد به السحر املضر باألرواح، وهذا النفث الستصالح األبدان، . النفث بال عقد مذموما

اشتكيت، فدخل : ل علي رضي اهللا عنهقا. وأما كراهة عكرمة املسح فخالف السنة. فال يقاس ما ينفع مبا يضر
اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحين، وإن كان متأخرا فاشفين وعافين، : على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا أقول

  فقال النيب. وإن كان بالء فصربين

وقرأ . وجع بعدفما عاد ذلك ال" اللم اشفه: "فمسحين بيده، مث قال: ؟ فقلت له" كيف قلت: "صلى اهللا عليه وسلم
). فاعالت(يف وزن " من شر النافثات"عبداهللا بن عمرو وعبدالرمحن بن سابط وعيسى بن عمر ورويس عن يعقوب 

وروي أن نساء سحرن النيب صلى اهللا عليه . ورويت عن عبداهللا بن القاسم موىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما
كن من اليهود؛ يعين السواحر : قال ابن زيد. إحدى عشرة آية وسلم يف إحدى عشرة عقدة، فأنزل اهللا املعوذتني

  .هن بنات لبيد بن األعصم: وقيل. املذكورات
معىن احلسد، وأنه متىن زوال نعمة " النساء"قد تقدم يف سورة } َوِمْن َشرِّ حَاِسدٍ إِذَا َحَسَد{: قوله تعاىل -الثامنة

واملنافسة مباحة وهي . فاحلسد شر مذموم. متين مثلها وإن مل تزل واملنافسة هي. احملسود وإن مل يصر للحاسد مثلها
ال حسد إال : "ويف الصحيحني" . املؤمن يغبط، واملنافق حيسد: "وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. الغبطة
  .واحلمد هللا" النساء"يريد ال غبطة وقد مضى يف سورة ..." يف اثنتني
اليضر إال اذا ظهر حسده بفعل أو قول، وذلك بأن حيمله احلسد على إيقاع الشر احلاسد : قال العلماء: قلت

. وقد تقدم. احلديث..." إذا حسدت فال تبغ: "قال صلى اهللا عليه وسلم. باحملسود، فيتبع مساوئه، ويطلب عثراته
سد قابيل واحلسد أول ذنب عصي اهللا به يف السماء، وأول ذنب عصي به يف األرض، فحسد إبليس آدم، وح

  :واحلاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون ولقد أحسن من قال. هابيل
  يا ظاملا وكأنه مظلوم... قل للحسود إذا تنفس طعنة 

. هذه سورة دالة على أن اهللا سبحانه خالق كل شر، وأمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يتعوذ من مجيع الشرور
  ذلك احلسد، وجعل خامتة. } ِمْن َشرِّ َما َخلََق{: فقال

: بارز احلاسد ربه من مخسة أوجه: قال بعض احلكماء. واحلاسد عدو نعمة اهللا. تنبيها على عظمه، وكثرة ضرره
مل قسمت هذه القسمة؟ : أنه ساخط لقسمة ربه، كأنه يقول: وثانيها. أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غريه: أحدها
أنه خذل أولياء اهللا، أو : ورابعها. ه من يشاء، وهو يبخل بفضل اهللاأنه ضاد فعل اهللا، أي إن فضل اهللا يؤتي: وثالثها



احلاسد ال ينال يف اجملالس إال ندامة، : وقيل. أنه أعان عدوه إبليس: وخامسها. يريد خذالهنم وزوال النعمة عنهم
خرة إال حزنا واحتراقا، وال ينال عند املالئكة أال لعنة وبغضاء، وال ينال يف اخللوة إال جزعا وغما، وال ينال يف اآل

آكل : ثالثة ال يستجاب دعاؤهم: "وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. وال ينال من اهللا إال بعدا ومقتا
  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم" . احلرام، ومكثر الغيبة، ومن كان يف قلبه غل أو حسد للمسلمني

  سورة الناس

لقد : "روى الترمذي عن عقبة بن عامر اجلهين عن النيب صلى اهللا عليه وسلمو. ألهنا إحدى املعوذتني" الفلق"مثل 
إىل آخر } قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ{إىل آخر السورة } قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ{: أنزل اهللا على آيات مل ير مثلهن

  .ورواه مسلم. هذا حديث حسن صحيح: وقال". السورة
  َمنِ اْلرَّحِيمِبِْسمِ اْهللاِ اْلرَّْح

  }قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ{ -١
  }َمِلِك النَّاسِ{ -٢
  }إِلَهِ النَّاسِ{ -٣

وإمنا ذكر أنه رب الناس، وإن كان ربا جلميع . أي مالكهم ومصلح أمورهم} قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ{: قوله تعاىل
ألنه أمر باالستعاذة من : الثاين. م أنه رب هلم وإن عظمواألن الناس معظمون؛ فأعلم بذكره: أحدمها: اخللق ألمرين

  شرهم، فأعلم بذكرهم

ويف الناس من . ألن يف الناس ملوكا يذكر أنه ملكهم} َمِلِك النَّاسِ إِلَِه النَّاسِ{: وإمنا قال. أنه هو الذي يعيذ منهم
  .جأ إليه، دون امللوك والعظماءيعبد غريه، فذكر أنه إهلهم ومعبودهم، وأنه الذي جيب أن يستعاذ به ويل

  }ِمْن َشرِّ الَْوْسوَاسِ الَْخنَّاسِ{ -٤
مبعىن ) بفتح الواو(وهو : من شر ذي الوسواس؛ فحذف املضاف؛ قال الفراء: واملعىن. من شر الشيطان: يعين

. ديث النفسح: والوسوسة. وكذا الزلزال والزلزال. املصدر؛ يعين الوسوسة) بكسر الواو(و. االسم؛ أي املوسوس
: ويقال هلمس الصائد والكالب وأصوات احللي). بكسر الواو(وسوست إليهم نفسه وسوسة ووسوسة : يقال

  :وقال ذو الرمة. وسواس
  تذؤب الريح والوسواس واهلضب... فبات بشئزه ثاد ويسهره 

  :وقال األعشى
  كما استعان بريح عشرق زجل... تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت 

فجاء آدم عليه السالم . اكفليه: الوسواس اخلناس ابن إلبليس، جاء به إىل حواء، ووضعه بني يديها وقالإن : وقيل
أمل أقل لك ال تطيعيه يف شيء، هو الذي : فقال. اكفليه: جاء عدونا هبذا وقال يل: قالت) يا حواء(ما هذا : فقال

اع، وعلق كل ربع على شجرة، غيظا له؛ فجاء إبليس غرنا حىت وقعنا يف املعصية؟ وعمد إىل الولد فقطعه أربعة أرب
فجاء به إىل حواء . يا خناس، فحيي فأجابه: يا حواء، أين ابين؟ فأخربته مبا صنع به آدم عليه السالم فقال: فقال
اء، يا حو: فقال) عليه اللعنة(اكفليه؛ فجاء آدم عليه السالم فحرقه بالنار، وذر رماده يف البحر؛ فجاء إبليس : وقال

  أين ابين؟ فأخربته بفعل آدم إياه؛ فذهب



فنظر؛ إليه آدم، فذحبه وشواه، . أكفليه: فجاء به إىل حواء الثالثة، وقال. يا خناس، فحيي فأجابه: إىل البحر، فقال
. من جوف آدم وحواء) فجاء به(يا خناس، فحيي فأجابه : فقال). حواء(فجاء إبليس فسأهلا فأخربته . وأكاله مجيعا

هذا الذي أردت، وهذا مسكنك يف صدر ولد آدم؛ فهو ملتقم قلب آدم ما دام غافال يوسوس، فإذا : ل إبليسفقا
وما أظنه . ذكر هذا اخلرب الترمذي احلكيم يف نوادر األصول بإسناد عن وهب بن منبه. ذكر اهللا لفظ قلبه واخننس
يعين النجوم، } فَال أُقِْسُم بِالُْخنَّسِ {: ه قوله تعاىلووصف باخلناس ألنه كثري االختفاء؛ ومن. يصح، واهللا تعاىل أعلم
إن الشيطان جامث على قلب ابن "ويف اخلرب . ألنه خينس إذا ذكر العبد اهللا؛ أي يتأخر: وقيل. الختفائها بعد ظهورها

رطوم الشيطان له خ} الَْخنَّاسِ{: وقال قتادة. أي تأخر وأقصر" آدم، فإذا غفل وسوس، وإذا ذكر اهللا خنس
خنسته : يقال. كخرطوم الكلب يف صدر اإلنسان، فإذا غفل اإلنسان وسوس له، وإذا ذكر العبد ربه خنس

  :أنشد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -ومنه قول أيب العالء احلضرمي . وأخنسته أيضا. فخنس؛ أي أخرته فتأخر
  وإن خنسوا عند احلديث فال تسل... وإن دحسوا بالشر فاعف تكرما 

إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن : "وعن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. اإلفساد: الدحس
إذا ذكر اهللا العبد خنس من قلبه : وقال ابن عباس" . آدم، فإذا ذكر اهللا خنس، وإذا نسي اهللا التقم قلبه فوسوس

: وقيل. أول ما يبدو الوسواس من قبل الوضوء: ميوقال إبراهيم التي. فذهب، وإذا غفل التقم قلبه فحدثه ومناه
  :وقال الراجز. الرجوع: واخلنس. مسي خناسا ألنه يرجع إذا غفل العبد عن ذكر اهللا

  يزداد إن حييته خناسا... وصاحب ميتعس امتعاسا 

الراجع بالوسوسة عن أنه : أحدمها: وجهني} الَْوسَْواسِ الَْخنَّاسِ{: وقد روى ابن جبري عن ابن عباس يف قوله تعاىل
  .أنه اخلارج بالوسوسة من اليقني: الثاين. اهلدى
  }الَِّذي يَُوسْوُِس ِفي ُصُدورِ النَّاسِ{ -٥

إن الشيطان يف صورة خنزير، جيري من ابن آدم جمرى الدم يف العروق، سلطه اهللا على ذلك؛ فذلك : قال مقاتل
إن الشيطان جيري من : "ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم} اسِالَِّذي يَُوسْوُِس ِفي ُصُدورِ النَّ{: قوله تعاىل

  .وهذا يصحح ما قاله مقاتل" . ابن آدم جمرى الدم
سألت اهللا أن يريين الشيطان ومكانه من ابن آدم فرأيته، يداه يف : وروى شهر بن حوشب عن أيب ثعلبة اخلشين قال
ري أن له خطما كخطم الكلب، فإذا ذكر اهللا خنس ونكس، وإذا يديه، ورجاله يف رجليه، ومشاعبه يف جسده؛ غ

  .فعلى ما وصف أبو ثعلبة، أنه متشعب يف اجلسد؛ أي يف كل عضو منه شعبة. سكت عن ذكر اهللا أخذ بقلبه
ما أمنت الزىن، وما يؤمنين أن : -وقد كرب سنه  -وروي عن عبدالرمحن بن األسود أو غريه من التابعني أنه قال 

  .فهذا القول ينبئك أنه متشعب يف اجلسد، وهذا معىن قول مقاتل! لشيطان ذكره فيوتدهيدخل ا
  .هو الدعاء لطاعته بكالم خفي، يصل مفهومه إىل القلب من غري مساع صوت: ووسوسته

  }ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ{ -٦
ن فيوسوس يف صدور الناس، وأما مها شيطانان؛ أما شيطان اجل: قال احلسن. أخرب أن املوسوس قد يكون من الناس

إن من اجلن شياطني، وإن من اإلنس شياطني؛ فتعوذ باهللا من شياطني اإلنس : وقال قتادة. شيطان اإلنس فيأيت عالنية
: أو من اإلنس شياطني؟ قال: هل تعوذت باهللا من شياطني اإلنس؟ فقال: وروي عن أيب ذر أنه قال لرجل. واجلن

وذهب قوم إىل أن الناس هنا . اآلية... } ذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيٍّ َعدُّواً َشيَاِطَني الْأِْنسِ َوالْجِنِّوَكَ{: نعم؛ لقوله تعاىل
  َوأَنَُّه كَانَ رِجَالٌ ِمَن{: مسوا ناسا كما مسوا رجال يف قوله. يراد به اجلن



، ويكون التكرير } الْجِنَِّة{عطفا على } وَالنَّاسِ{هذا يكون فعلى . وقوما ونفرا -} الِْأْنسِ يَُعوذُونَ بِرَِجالٍ ِمَن الْجِنِّ
: من أنتم؟ فقالوا: فقيل. جاء قوم من اجلن فوقفوا: وذكر عن بعض العرب أنه قال وهو حيدث. الختالف اللفظني

اجلن  بيان أنه من} ِمَن الْجِنَِّة{: وقوله. الوسواس هو الشيطان: وقيل. وهو معىن قول الفراء. ناس من اجلن
قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس، الذي هو من اجلنة، ومن شر : واملعىن. معطوف على الوسواس} وَالنَّاسِ{

واهلاء لتأنيث . إنس وإنسي: مجع جين؛ كما يقال: واجلنة. فعلى هذا أمر بأن يستعيذ من شر اإلنس واجلن. الناس
ِفي ُصدُورِ {فعلى هذا يكون . وسوس يف صدور الناسإن إبليس يوسوس يف صدور اجلن، كما ي: وقيل. اجلماعة
أي } ِمْن َشرِّ الَْوسْوَاسِ{معىن : وقيل. بيان ملا يوسوس يف صدره} ِمَن الْجِنَِّة َوالنَّاسِ{و . عاما يف اجلميع} النَّاسِ

إن : "نه قالوقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أ. الوسوسة اليت تكون من اجلنة والناس، وهو حديث النفس
فاهللا تعاىل . رواه أبو هريرة، أخرجه مسلم" . اهللا عز وجل جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم به

  .أعلم باملراد من ذلك
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